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សេចក្តីផ្តើម
សូមស្វាគមន៍!ជាការពិតអ្នកបានជ្រើសរ�ើសយកការសិក្សានេះមានន័យថា អ្នកយ
 កចិត្តទុក
ដាក់អំពីការមានអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ ដែលជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
ការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅល�ើការសិក្សានេះ គឺជាកា
 រប្រឹក្សាយោបល់ម
 ុនពេលរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបទ
គម្ពីរ ប៉ុន្តែគោលការណ៍ដែលបានបង្រៀននឹងល្អសម្រាប់គូអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរ។ ការសិក្សានេះខុស
ពីការសិក្សាព្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗ ដោយយ�ើងនឹងមិនផ្ដោតល�ើចិត្តវិទ្យានោះទេ ប៉ុន្តែផ្ដោតល�ើព្រះគម្ពីរ
វិញ។ យ�ើងនឹងប
 ង្រៀនការនេះ ពីព្រោះយ�ើងជ�ឿល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃបទគម្ពីរ។ កណ្ឌគម្ពីរ ២ធីម៉ូថេ
៣: ១៦-១៧ ចែងថា: “គ្រប់ទា
 ំងបទគម្ពីរ គឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេ ក៏

មានប្រយោជន៍ស
 ម្រាប់ការបង្រៀន ការរំឭកឲ្យដឹងខ្លួន ការប្រដៅដំរង់ និងកា
 របង្ហាត់ខាងឯសេក្ដីសុចរិត
ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខណ៍ ហ�ើយមា
 នគ្រប់ទា
 ំងចំណេះ សម្រាប់ន
 ឹងធ្វើការល្អគ្រប់
មុខ”។
“ធ្វើការល្អ”បទគម្ពីរនឹងរ�ៀបចំអ្នកឲ្យឆ្លងកាត់ការសិក្សានេះគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍។ព្រះទ្រង់បាន
បង្កើតអាពាហ៍

ពិពាហ៍(លោកប្បត្តិ១: ២៧)ទ្រង់បានរ�ៀបចំវា គឺមានអត្ថន័យឆ្លុះបញ្ចាំងទ្រង់ (១កូរិថូស
១: ១៣ អេភេសូ៥: ២២-២៧) ហ�ើយទ្រង់ប្រទាននូវសេចក្ដីណែនាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់ពីរប�ៀបដែលគួរ
តែបានអភិវឌ្ឃន៍និងថែរក្សា។
	នៅក្នុងការសិក្សានេះ យ�ើងនឹងពិចារណាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងប្រាំពីរសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅ
ក្នុងព្រះអម្ចាស់ ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ការប្ដេជ្ញាចិត្ត ការប្រាស្រ័យទាក់ទង តួនាទីយេនឌ័រ
ការដោះស្រាយទំនាស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពស្និទ្ធស្នាល។ដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសាងសង់នានា
ប្រសិនប�ើមានស្នាមប្រេះខាងរចនា ផ្ទះនឹងមានបញ្ហានិងមិនស្ថិតស្ថេរឡ�ើយ។ ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់រួច
មកហ�ើយថា គ្រប់មូលដ្ឋានគ្រឹះនីមួយៗនឹងបានសង់ឡ�ើងឬស្ដារឡ�ើងវិញដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់
ព្រះ។នៅក្នុងការនិយាយអំពីជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគ្រីស្ទបានមានព្រះបន្ទូលពីផ្ទះដែលបានសង់នៅ
ល�ើថ្មនៃព្រះបន្ទូលទ្រង់នឹងឈរមាំ(ម៉ាថាយ៧: ២៤-២៥) ប្រាកដណាស់ នេះក៏ដូចទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍
ផងដែរ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
	នេះនឹងជាការទាមទារឲ្យសិក្សា សម្រាប់គោលបំណងប្រឹក្សាយោបល់ ការនេះគឺបានបញ្ចប់
យ៉ាងល្អបំផុតជាមួយដៃគូរបស់អ្នកក្រោមការណែនាំឬប្ដីប្រពន្ធអ្នកណែនាំ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការសិក្សានេះក៏នឹងជាព្រះពរសម្រាប់អ្នកណាដែលសិក្សាលក្ខណបុគ្គលឬជាក្រុមតូចៗផងដែរ។ការរំពឹង
ទុកសម្រាប់វគ្គនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម៖
•

អានមេរ�ៀននិងបំពេញកិច្ចការផ្ទះនីមួយៗ

•

ពិភាក្សាចម្លើយអំពីកិច្ចការផ្ទះជាមួយដៃគូរបស់អ្នក(និង/ឬក្រុមតូច)

•

ពិភាក្សាចម្លើយជាមួយការណែនាំ ឬប្ដីប្រពន្ធអ្នកណែនាំដ�ើម្បីទទួលបានការយល់ដឹង និងការប្រឹក្សា
ប្រសិនប�ើអាចធ្វើទៅបាន។
ការសិក្សានេះគឺមានប្រាំពីរវគ្គ។អ្នកគួរតែមានបំណងចិត្តដ�ើម្បីបំពេញឬបញ្ចប់យ៉ាងហោច

ណាស់ឲ្យបានមួយវគ្គក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់
អាពាហ៍ពិពាហ៍

	ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា “ទ្រង់ក
 មា
៏ នបន្ទូលថា
 ចូរយ�ើងធ្វម
ើ នុស្សឲ្យដូចជា
 រូបយ�ើង
ឲ្យមានភាពដូចយ�ើង ហ�ើយឲ្យមានអំណាចល�ើត្រីសមុទ្រ សត្វហ�ើរល�ើអា
 កាស នឹងស
 ត្វជ�ើង៤
 ដែល

នៅល�ើផែនដីទា
 ំងម
 ូល ព្រមទាំងសត្វលូនវារដែលវារនៅផែនដីផ
 ង”។ទ្រង់ក
 ៏បង្កើតម
 នុស្សឲ្យដូចរូបអ
 ង្គ
ទ្រង់ គឺបានបង្កើតគេឲ្យចន
ំ ឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯង ក៏ប
 ង្កើតគេឡ�ើងជា
 ប្រុសជាស្រី។ ទ្រង់ប្រទានពរដល់

គេ ហ�ើយមានបន្ទូលថា
 ចូរបង្កើតក
 ូនឲ
 ្យចំរ�ើនជាច្រើនឡ�ើង ឲ្យមា
 នពេញពាសល�ើផែនដីច
 ុះ ត្រូវប
 ង្ក្រាប
ផែនដី ហ�ើយមានអំណាចល�ើត្រីសមុទ្រ សត្វហ�ើរល�ើអា
 កាស នឹងជីវិតផ
 ងទាំងឡាយដែលកំរ�ើកនៅ

ផែនដីផង។ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
 ដែលមនុស្សនេះនៅតែម្នាកឯ
់ ង នោះមិនស្រួល

ទេ អញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយស
 ំរាប់ជួយវា។ដោយហេតុនោះ បានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពី
ឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហ�ើយអ្នកទា
 ំង២
 នោះនឹងត្រឡប់ជា
 សាច់តែ១សុទ្ធ (លោកុប្បត្តិ
១: ២៦-២៨ ២: ១៨, ២៤) ។

	នៅក្នុងផ្នែកនេះ យ�ើងនឹងពិចារណាពីគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ អាពាហ៍ពិពាហ៍

ដូចដែលយ�ើងបានឃ�ើញសាច់រ�ឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុប្បត្តិរួចមកហ�ើយ។ គូអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគច្រើន
បានភ្លេចពីផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពីព្រោះតែពួកគេមិនបានដឹងអ្វីដែលជាបំណងព្រះ

ហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនបានដឹងពីគោលបំណងនៃរបស់
អ្វីមួយ នោះយ�ើងនឹងប្រើប្រាស់របស់នោះខុសជាមិនខានឡ�ើយ។ហេតុនោះបានជាជាង៥០%នៃ

អាពាហ៍ពិពាហ៍បានបញ្ចប់ដោយការលែងលះ ហ�ើយអ្នកដែលបន្តនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយចំនួនធំ
នៅតែមិនដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ការរួបរួមរបស់ពួកគេដែរ។

	ថ្ងៃនេះយ�ើងនឹងជួយជម្រុញអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលអនាគតរបស់
អ្នកទៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ
យ�ើងនឹងពិចារណាអំពីទស្សនៈ៥នៃផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។
ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបអង្គទ្រង់

ទ្រង់ក
 ៏មានបន្ទូលថា
 ចូរយ�ើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជា
 រូបយ�ើង ឲ្យមា
 នភាពដូចយ�ើង ហ�ើយឲ
 ្យមាន

អំណាចល�ើត្រីសមុទ្រ សត្វហ�ើរល�ើអាកាស នឹងស
 ត្វជ�ើង៤
 ដែលនៅល�ើផែនដីទា
 ំងមូល ព្រមទាំងសត្វ

លូនវារដែលវារនៅផែនដីផង ទ្រង់ក
 ៏បង្កើតម
 នុស្សឲ្យដូចរូបអ
 ង្គទ្រង់ គឺបានបង្កើតគេឲ្យច
 ំនឹងរូបអង្គទ្រង់
នោះឯង ក៏ប
 ង្កើតគេឡ�ើងជា
 ប្រុសជាស្រី (លោកុប្បត្តិ១: ២៦-២៧)។

	ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនពីអ័ដាមនិងអេវ៉ាប្រៀបដូចជាប្ដីនិងប្រពន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងរូបអង្គ
8
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របស់ព្រះជាម្ចាស់ ហេតុនោះគឺមានន័យថា ពួកគេត្រូវបានបំពាក់រូបអង្គទ្រង់ ដ�ើម្បឲ
ី ្យបានដូចជា
 រូបអ
 ង្គ
របស់ព្រះជាម្ចាស់។ អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះមានន័យថា ជាគំរូនិងសម្ដែងឲ្យឃ�ើញពីសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ទៅដល់ស្នាព្រះហស្ដរបស់ទ្រង់ទាំងអស់។
	ត�ើនៅក្នុងវិធីណាដែលរូបអង្គទ្រង់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការរួបរួមនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍?
	យ�ើងឃ�ើញរូបអង្គទ្រង់នៅក្នុងភាពជាពហុវចនៈ (ព្រះវបិតា ព្រះរាជ្យបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណ

បរិសុទ)្ធ និងកា
 ររួបរួមនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូរយ�ើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយ�ើង

ហ�ើយអត្ថបទបន្តទ�ៀតថា ទ្រង់ក៏បង្កើតគេឡ�ើងជាប្រុសជាស្រ (ី ខ២៦-២៧)។ នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់
បង្កើតម
 នុស្សប្រុស ទ្រង់បានបង្កើតជាពហុវចនៈ ពោលគឺបីរួមមកតែមួយ។ ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សប្រុស
មនុស្សស្រី និងក្រោយមកនៅក្នុងសាច់រ�ឿង ទ្រង់មានបន្ទូលទ�ៀតថា ពួកគេនឹងក្លាយជា “សាច់តែមួយ”
(លោកុប្បត្ត ិ២: ២៤)។

	ព្រះត្រៃឯកគឺមាន ព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ទ្រង់ទាំង៣អង្គគឺតែមួយ និង

ជាអង្គបុគ្គលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ នៅពេលដែលគូស្នេហ៍រ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពួកគេគឺជាគំរូពីការនេះ។
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាគំរូបុគ្គល២ផ្សេងគ្នាត្រឡប់ជារូបកាយតែមួយពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុង
ពេលដែលពួកគេជាបុគ្គលផ្សេងគ្នា។

ការនេះក៏អាចនិយាយបានដែរថា ព្រះត្រៃឯកគឺជាគំរូនៃការរួបរួមរបស់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ នៅក្នុង
ព្រះត្រៃឯក ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ចុះចូលគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ទៅចំពោះព្រះវរបិតា
(យ៉ូហាន ៥: ១៩; ១កូរិនថូស១៥: ២៧) ហ�ើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ចុះចូលចំពោះអង្គទាំង២ (យ៉ូហាន
១៤: ២៦; ១៥: ២៦) ទាំងនេះជាការចុះចូលចំពោះគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់។ ក្នុងរប�ៀបដូចគ្នា

នេះដែរ នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រី នៅក្នុងរូបអង្គទ្រង់ នោះគឺ
មានន័យថា ដ�ើម្បីឲ្យតាមលំដាប់លំដោយនៅក្នុងទំនាក់ទំនង។ ១កូរិនថូស ១១: ៣ ចែងថា “តែខ្ញុំចង់ឲ
 ្យ

អ្នករា
 ល់គ្នាដឹងថា ព្រះគ្រីស្ទជាសិរសានៃបុរសទាំងអស់ ឯបុរសវិញ នោះជាក្បាលនៃស្ត្រី ហ�ើយសិរសា
នៃព្រះគ្រីស្ទ គឺជា
 ព្រះ” ។

	សាវ័កប៉ុលនិយាយថា ព្រះសិរសានៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះ ដូច្នេះ ក្បាលរបស់ស្រ្តី (ពាក្យដែលល្អជាង
គឺប្រពន្ធ) គឺជាបុរស។ ព្រះទ្រង់បានបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងប្ដីនិងប្រពន្ធ ដ�ើម្បីជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះជា
ម្ចាស់ ជាពិសេសនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់។ ហេតុនេះ អេភេសូរ៥: ១៤ហៅឲ្យប្រពន្ធចុះចូលចំពោះ
ប្ដីក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់។

	គំរូនៃព្រះត្រៃឯកមួយទ�ៀត គឺសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ប្រពន្ធចុះចូលចំពោះប្ដី
ហ�ើយប្ដីស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន។ ចូរពិចារណានៅក្នុងអេភេសូរ៥: ២៥-២៧៖

២៥បុរសរាល់គ្នាអ�ើយ ចូរស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ
 ្លួន ដូចជា
 ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំ ហ�ើយ

បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផ
 ង ២៦ដ�ើម្បឲ
ី ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធ ដោយបានលាង
សំអាតនឹងទ
 ឹក គឺជា
 ព្រះបន្ទូល ២៧ប្រយោជន៍ន
 ឹងថ្វាយព
 ួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទ
 ុកជា
 ពួកជំនុំដ៏

ឧត្ដម ឥតប្រឡាក់ ឥតជ្រួញ ឬមានអ្វីឲ្យដូចឡ�ើយ គឺឲ
 ្យបានបរិសុទ្ធ ហ�ើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញ។
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព |
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ការចុះចូលរបស់ប្រពន្ធក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយ

ប្ដីរបស់នាង។ ដូចគ្នានេះដែរជារ�ៀងរហូត ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃសេចក្ដី

ស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងសិទ្ធិអំណាចផងដែរ។ ព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះរាជបុត្រា ហ�ើយព្រះ
រាជបុត្រាទ្រង់ចុះចូលចំពោះព្រះវរបិតា។ ព្រះវរបិតាមិនបានសង្កត់សង្កិនព្រះរាជបុត្រា ហ�ើយបង្ខំឲ្យទ្រង់
ចុះចូលនោះទេ។ ទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រានិងនៅក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ព្រះរាជបុត្រា
ចុះចូលចំពោះព្រះវរបិតា។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ស្រឡាញ់ និងចុះចូលចំពោះអង្គទាំងពីរ។ នៅក្នុង
១យ៉ូហាន៤: ១៨ និយាយយ៉ាងសាមញ្ញថា ព្រះទ្រង់ជាសេចក្ដីស្រឡាញ់។

	ដូចគ្នានេះដែរ ភរិយាត្រូវបានហៅឲ្យចុះចូលចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួន និងស្វាមីត្រូវបានហៅឲ្យ

ស្រឡាញ់ដល់ភរិយារបស់ខ្លួន។ មិនមែនមានន័យថា ប្រពន្ធមិនចាំបាច់ស្រឡាញ់ប្ដី ហ�ើយប្ដីមិនចាំបាច់
ចុះចូលចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួននោះទេ (អេភេសូរ៥: ១២)។ វាគ្រាន់តែបង្ហាញពីអត្តចរិករបស់ប្រពន្ធក្នុងការ
បម្រើដល់ប្ដីរបស់ខ្លួនដោយការចុះចូល ហ�ើយបង្ហាញពីអត្តចរិករបស់ប្ដីក្នុងការបម្រើដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន

ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់។ នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយ�ើងអាចម�ើលឃ�ើញពីរូបអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុង
ទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍។

	អេភសូរ៥: ២៥ ផ្ដល់ឲ្យយ�ើងនូវរូបភាពនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ប្ដីគួរតែមាន។ វាគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីព្រះគ្រីស្ទ។ ស្វាមីគ្រប់រូបត្រូវបានហៅឲ្យស្រឡាញ់ភរិយារបស់ខ្លួន ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់

ពួកជំនុំដែរ។ ត�ើព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំដោយរប�ៀបណា? គឺទ្រង់បានសុគតសម្រាប់ពួកជំនុំ និង
ប្ដីត្រូវបង្រៀនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ស្វាមីគ្រប់រូបត្រូវតែស្រឡាញ់ភរិយារបស់
ខ្លួនដោយលះបង់ និងដឹកនាំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើនខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ។
	នៅពេលដែលលោកីយ៍សម្លឹងម�ើលទៅអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រីស្ទបរិស័ទ ពួកគេគួរតែសម្លឹងម�ើល
ឃ�ើញពីស្វាមីដែលលះបង់ចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាប្រចាំនិងសកម្មភាពដឹកនាំផ្ទះខាងព្រលឹងវិញ្ញណ។
ស្វាមីជាអ្នកនាំគ្រួសាររបស់ខ្លួនទៅរកការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងពួកជំនុំ។ ស្វាមីដឹកនាំនៅក្នុងការ

ថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួន។ ស្វាមីបម្រើប្រពន្ធរបស់ខ្លួន និងកែតម្រូវនាងដោយពាក្យសម្ដីសមរម្យ។ ស
 ្វាមីលះ

បង់ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរីករាយ និងស្អាងនាងឡ�ើង។ ភរិយាផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្ដីរបស់ខ្លួនក្នុងនាម
ជាក្បាលរបស់នាង និងចុះចូលក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់(កូល៉ុស៣: ១៨)។ នេះគឺជារូបភាពនៃការ
សង្រ្គោះរបស់ដំណឹងល្អ។
អាពាហ៍ពិពាហ៍គួរតែជាគំរូពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងការចុះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់។

វាគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការលះបង់ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ពួកជំនុំ និង

ពួកជំនុំចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ។ មនុស្សគួរតែល�ើកទឹកចិត្ត និងជម្រុញគ្នាដោយម�ើលពីអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ ពួកគេគួរតែម�ើលឃ�ើញសិរីល្អ និងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
	ហេតុយ៉ាងដូច្នេះ នៅពេលដែលអាពាហ៍មិនបានដ�ើរតួនាទីត្រឹមត្រូវ វាបង្ហាញពីរូបអង្គរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ និងធ្វើឲ្យខូចអត្ថន័យដ�ើមរបស់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ជាមួយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើន ដែល

បញ្ចប់ដោយការលែងលះគ្នា និងបន្តក្នុងភាពច្របូកច្របល់ នោះធ្វើឲ្យសិរីល្អរបស់ព្រះត្រូវបានស្រអាប់
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព

យ៉ាងខ្លាំង។ វាមិនមែនជារ�ឿងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានសង្ស័យពីព្រះវត្តមានរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ និងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គ។ ពន្លឺនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្លាយទៅជាងងឹត ដែលជម្រុញឲ្យ

មនុស្សចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់។ នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ បំណងចិត្តរបស់យ�ើងគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះ
ជាម្ចាស់ និងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ ដែលនេះគឺជាគំរោងផែនការដ�ើមរបស់ព្រះអង្គ។

ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺ ចម្រើនកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ទ្រង់ប្រទានពរដល់គេ ហ�ើយមានបន្ទូលថា
 ចូរប
 ង្កើតក
 ូនឲ
 ្យច
 ំរ�ើនជាច្រើនឡ�ើង ឲ្យមា
 នពេញពាស

ល�ើផែនដីចុះ (លោកុប្បត្តិ១: ២៨)។

ចំណុចមួយទ�ៀត ការចិញ្ចឹមកូនត្រូវបានពិចារណាជាធំ ឬជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

និងជារ�ឿងគួរឲ្យគោរពបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ បច្ចុប្បន្ននេះ កូនបានក្លាយជាបន្ទុក និងជា

ឧបករណ៍ដែលសម្លាប់សេចក្ដីអំណររបស់គូស្វាមីភរិយា ហ�ើយពេលខ្លះសង្គមក៏បានគិតយ
 ៉ាងដូច្នោះ
ដែរ។ ចំណុចគន្លឹះមួយដែលមានភាពខុសគ្នារវាងទេវតានិងចិត្តមនុស្ស នោះគឺជា
 ក់ស្ដែងដែលព្រះ
ជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្ស ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សអាចបន្តពូជពង្សបាន (អាចបង្កើតមនុស្សថ្មី) ដូចជាព្រះទ្រង់

បានបង្កើតមនុស្សមកដែរ។ នៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាសុខចិត្តលះបង់ចោលលទ្ធភាពដែលអាចមាន
កូនបាន ដោយព្រោះ ការងារ ទម្លាប់ សេរីភាព ជាដ�ើម នោះពួកគេបាត់បង់នូវចំណុចខ្ពស់បំផុត និង
អស្ចារ្យបំផុតរបស់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ការនេះត្រូវបានគាំទ្រ
ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរា ម៉ាឡាគី។

ត�ើទ្រង់ម
 ិនបានបង្កើត ឲ្យមា
 នតែ១ទេឬ ទោះប�ើទ្រង់មានព្រះវិញ្ញាណសល់នៅក៏ដោយ ហ�ើយ

ហេតុអ្វីបានជាបង្កើតតែមួយដូច្នេះ គឺព
 ីព្រោះទ្រង់ស្វែងរកចង់បានពូជបរិសុទ្ធ ដូច្នេះ ចូរប្រយ័ត ចំពោះ

វិញ្ញាណរបស់ឯងចុះ កុឲ
ំ ្យប្រព្រឹតដ្តោយមានចិតក
្ត ្បត់ ចំពោះប្រពន្ធដែលបានគ្នា ពីកា
 លនៅក្រមុំកំឡោះ
នោះឡ�ើយ (ម៉ាឡាគី២: ១៥)។

អត្ថបទគម្ពីរនេះប្រកាសពីសេចក្ដីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សបង្កើតផលផ្លែ ឬ

បង្កើតផលឲ្

យចម្រើនឡ�ើង ដូចជានៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ១: ២៨ដែរ។ មិនមែនគ្រាន់តែជាកូនទេ
ដែលទ្រង់ចង់បាន ប៉ុន្តែជាកូនរបស់ព្រះ។ ទ្រង់ចង់បានកូនដែលជាមនុស្សបរិសុទ្ធ និងត្រូវបាននាំឲ្យ

ឃ�ើញនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់។ គោលបំណងមួយដែលខ្ពស់បំផុតរបស់ឪពុកម្ដាយ គឺបង្រៀនព្រះគម្ពីរ

ដល់កូនរបស់ខ្លួននិងជួយឲ្យពួកគេរីកចម្រើនផ្នែកអត្តចរិកនិងជួយពួកគេឲ្យស្វែងរកឃ�ើញនូវអំណោយ
ទានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ និងការត្រាស់ហៅ ដ�ើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់។
ឥឡូវនេះ យ�ើងត្រូវតែកំណត់ចំណាំថា វាមិនមែនជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់គ្រប់គ្នាត្រូវ
មានកូននោះទេ បញ្ហាខាងរូបកាយនាំឲ្យយ�ើងមិនអាចមានកូនបានដែរ ហ�ើយសម្រាប់អ្នកខ្លះ ព្រះបាន
ត្រាស់ហៅមិនឲ្យពួកគេមានគូរស្រករតែម្ដង។ ប៉ុន្តែជាទូទៅ វាគឺជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាំង

ពីការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់មនុស្សមក ដ�ើម្បីបង្កើតផលផ្លែ និងបង្កើតផលឲ្យបានចម្រើនឡ�ើងជាពហុគុណ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព |
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(លោកុប្បត្តិ១: ២៨)។ ការមានកូនគួរតែពិចារណាដូចជារប�ៀបមួយដែលយ�ើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់
និងសាងសង់នគររបស់ទ្រង់ឡ�ើង។ ថ្វីប�ើយ៉ាងនោះក៏ដោយ យ�ើងគួរតែអធិស្ឋានសម្រាប់ការនេះ និងរ�ៀប
គម្រោងដូចជាយ�ើងធ្វើព័ន្ធកិច្ចផ្សេងៗទ�ៀតដែរ។

ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺដ�ើម្បីបង្កើត និងសាងសង់នគរព្រះឡ�ើង

ទ្រង់ប្រទានពរដល់គេ ហ�ើយមា
 នបន្ទូលថា ចូរប
 ង្កើតក
 ូនឲ
 ្យច
 ំរ�ើនជាច្រើនឡ�ើង ឲ្យមា
 នពេញពាស

ល�ើផែនដីចុះ ត្រូវប
 ង្ក្រាបផែនដី ហ�ើយមា
 នអំណាចល�ើត្រីសមុទ្រ សត្វហ�ើរល�ើអាកាស នឹងជីវិតផ
 ងទាំង
ឡាយដែលកំរ�ើកនៅផែនដីផ
 ង (លោកុប្បត្តិ១: ២៨)។

	ក្រោយដែលទ្រង់បានប្រាប់ដល់អ័ដាម និងអេវ៉ាឲ្យបង្កើតផល និងចម្រើនផលឡ�ើង ព្រះជាម្ចាស់
បានប្រាប់អ័ដាមឲ្យបង្រ្កាប និងគ្រប់គ្រងល�ើផែនដី។ ពួកគេត្រូវគ្រប់គ្រងការបង្កើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និង
បម្រើព្រះជាម្ចាស់រួមគ្នា។ ការនេះត្រូវបានពង្រីកដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងសញ្ញាថ្មី ដែលត្រូវបាន
ពណ៌នាថា ជាអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណក្នុងការសាងសង់រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡ�ើង និងពង្រីក
នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពិចារណាអ្វីដែលសាវ័កប៉ុលបាននិយាយនៅក្នុង ១កូរិនថូស៧: ៧៖

ពេលខ្លះខ្ចង់
ញុំ ឲ្យគ្រប់ម
 នុស្សទាំងអស់នៅលីវដូចជា
 ខ
 ្ញុំ ជីវិតសាមញ្ញមានច្រើនរប�ៀបណាស់! តែការមិន
រួមភេទរឺភាពនៅលីវមិនមែនសម្រាប់គ្រប់គ្នានោះទេគឺដូចគ្នានិងការរ�ៀបការក៏មិនសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែរ

អ្នកខ្លះនឹងត្រូវនៅលីវរហូត ហ�ើយអ្នកខ្លះរ�ៀបការ។ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយទាននៃជីវិតនៅលីវ
ដល់អ្នកខ្លះហ�ើយខ្លះទ�ៀតមានអំណោយទាននៃជីវិតអាពាហ៏ពិពាហ៏។

	នៅទីនេះសាវ័កប៉ុលបានបង្រៀនថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ ដូចជាកា
 រ
នៅតែឯងដែរ (នៅលីវ)។ ហ�ើយតាំងពីអំណោយទានទាំងអស់បានផ្ដល់ឲ្យសាងសង់រូបកាយរបស់ព្រះ

គ្រីស្ទ និងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡ�ើង (១កូរិនថូស១២: ៧) អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលតាមព្រះហឫទ័យរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាអាវុធដ៏មានថាមពលសម្រាប់នគរព្រះ។ ពួកគេសាងសង់នគរព្រះជាម្ចាស់ឡ�ើងតាម

រយៈការបង្កើតពូជពង្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ រួមគ្នាក្នុងសេចក្ដីអធិស្ឋាន បម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពួកជំនុំ និង
ផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូល។

ជាការពិត គ្រប់ដៃគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែមានអំណោយទានពិសេស និងរប�ៀបយ៉ាង

ពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យសាងសង់នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់។ គូខ្លះអាចបម្រើ
នៅក្នុងការដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ គូខ្លះបម្រើតាមរយៈការបង្រៀន ហ�ើយគូខ្លះទ�ៀតខាងបដិសណ្ឋារកិច្ច ឬ
ទទួលរាក់ទាក់ ហ�ើយខ្លះទ�ៀតក៏បម្រើនៅក្នុងបេសសកម្មជាដ�ើម។ ដៃគូនីមួយៗត្រួវតែសម្លឹងម�ើលពី

រប�ៀបពិសេសតែមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅពួកគេចូលមក ដ�ើម្បីសាងសង់នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់។
	ត�ើអ្វីខ្លះដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកឲ្យសាងសង់នគរព្រះឡ�ើង?
ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺភាពជាដៃគូជីវិត

ព្រះយេហូវ៉ាដជា
៏ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា ដែលមនុស្សនេះនៅតែម្នាកឯ
់ ង នោះមិនស្រួលទេ អញ
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នឹងធ្វឲ
ើ ្យមានម្នាក់ជាជំនួយស
 ំរាប់ជួយវា (លោកុប្បត្តិ២: ១៨)។
	ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់បំណងចិត្តយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តមនុស្សសម្រាប់ដៃគូជីវិតស្និទ្ធស្នាល។
ហេតុនេះបានជាមនុស្សនៅលីវភាគច្រើនគិតថាពួកគេមានគ្រួសារ និងមិត្តភក្ដិ ពួកគេនៅតែចង់បានអ្វី
បន្ថែម ដ�ើម្បីមកបំពេញភាពឯកការបស់ពួកគេ។ ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតបុរសមក ដ�ើម្បីឲ្យរ�ៀបការជាមួយ
ស្រ្តី ហ�ើយឲ្យស្រ្តីរ�ៀបការជាមួយបុរស។
	ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកយ�ើងនេះមានអំណោយទានឲ្យនៅ
តែឯងដែរ ដែលជាអំណោយទានយ៉ាងពិសេសដែលបានផ្ដល់មកសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលជ្រៅ
ក្នុងការថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ និងបម្រើព័ន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់ (១កូរិនថូស៧: ៣២)។

អំណោយទាននៃភាពនៅលីវ គឺជាតម្រូវការ ដ�ើម្បីស្ដារពួកជំនុំឡ�ើង ដោយព្រោះអ្នកដែលនៅលីវអាច
នឹងធ្វើការងារអស្ចារ្យជាច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះ (ដូចជាព្រះយេស៊ូវ និងសាវ័កប៉ុលជាដ�ើម)។

ប៉ុន្តែដូចដែលបាននិយាយរួចមកហ�ើយ អំណោយទាននេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ។
ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានដៃគូ ជាម្នាក់ដែលអាចប្រកបជាមួយគ្នា មានក្ដីស្រម៉ៃជាមួយគ្នា

បម្រើព្រះជាមួយគ្នានិង ដ�ើម្បីទទួលមរតកជីវិតជាមួយគ្នា នេះគឺជាបទពិសោធយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងជា
 
អំណោយទានយ៉ាងអស្ចារ្យ។

	ស្ដេចសាឡូម៉ូនបានផ្ដល់ហេតុផលមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីភាពជាដៃគូជីវិតគឺល្អ (សាស្ដា
៤: ៩-១២)។ មានគ្២នាក់
នា
នោះវិសេសជាងនៅតែឯង ពីព្រោះគេមានរង្វានយ
់ ៉ាងល្អក�ើតព
 ីការន�ឿយហត់

របស់ខ្លួន ដ្បិតប�ើដួល នោះម្នាកន
់ ឹងជ្រោងគ្នាឡ�ើងវិញ តែវរហ�ើយ អ្នកណាដែលដួលក
 ្នុងកា
 លដែលនៅ
តែម្នាក់ឯង ឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡ�ើងវិញ មួយទ�ៀត ប�ើដេកមានគ្២នាក់
នា
នោះក៏បានកក់ក្ដៅ តែ
ប�ើដេកតែម្នាកឯ
់ ង នោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យកក់ក្ដៅបាន ហ�ើយប�ើមា
 នខ្មាំងណាមក ដែលមានកំឡាំងជា
 ង
នោះ២នាក់នឹងអា
 ចទប់ទ
 ល់បាន ឯពួរ៣ធ្លុងម
 ិនងាយដាច់ទេ។
	គំនិតទាំងនេះអាចអនុវត្តទៅកាន់គ្រប់ដៃគូជីវិត ភាគច្រើនពួកគេច្បាស់ជាអនុវត្តទៅកាន់
អាពាហ៍ពិពាហ៍បានដែរ។ ស្ដេចសាឡូម៉ូនមានបន្ទូលថា មានគ្នា២នាក់ នោះវិសេសជាងនៅតែឯង

ពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អក�ើតព
 ីការន�ឿយហត់របស់ខ
 ្លួន។ មានដៃគូជាច្រើនដែលម�ើលឃ�ើញខ្លួនថា

មានរង្វាន់ពីការបញ្ចប់ការសិក្សា ការធ្វើការនៅក្នុងមុខជំនួញរីកចម្រើនក្នុងព្រះជាម្ចាស់

បម្រើព័ន្ធកិច្ចជាដ�ើម ដោយព្រោះតែការរួបរួមនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់
គឺចម្រើនផលពីមួយទៅជាច្រើនតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍។
	ស្ដេចសាឡូម៉ូនក៏បានមានបន្ទូលទ�ៀតដែរថា ដៃគូជីវិតគឺ មានប្រយោជន៍នៅពេលដែលមាន
ម្នាក់ដួល ដោយព្រោះនឹងមានម្នាក់ទ�ៀតជ្រោងឲ្យឡ�ើងវិញបាន។ ជីវិតមានការឡ�ើងចុះច្រើន មានការ

បាក់ទឹកចិត្ត ឧបសគ្គនិង បទពិសោធន៍ដែលលំបាកបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាច្រើនដង ជីវិត
យ�ើងមានការធ្លាក់ចុះជាងការដែលឡ�ើង។ នៅពេលដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍មានដំណ�ើរការល្អនោះវានឹង
ជួយសម្រួលដល់ការលំបាក និងការបាក់ទឹកចិត្តដែលក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងជីវិត។
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព |
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ប្រពន្ធដែលល្អនឹងនិយាយពាក្យល្អដែលល�ើកទឹកចិត្ត និងសេចក្ដីជំន�ឿទៅដល់ដៃគូរបស់នាង ដ�ើម្បីល�ើក
ទឹកចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួនឲ
 ្យក្រោកឡ�ើងនៅពេលដែលជីវិតធ្លាក់ចុះ។ ប្រពន្ធនោះនឹងជួយដល់ប្ដីរបស់នាងឲ្យ
រឹងមាំឡ�ើង នៅពេលដែលគាត់ចុះខ្សោយ និងធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់មកល្អវិញ។

	គួរឲ្យសោកស្ដាយ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមិនដំណ�ើរការបានត្រឹមត្រូវជាការពិតនឹងធ្វើឲ្យមាន
សង្រ្គាមនៃការធ្លាក់ចុះជាមួយគ្នាជាជាងសាងសង់គ្នាឡ�ើង។ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ការនិយាយពាក្យដែលមិន
ល�ើកទឹកចិត្តទៅល�ើប្រពន្ធរបស់អ្នក។សូមសម្រេចចិត្តថា នឹងត្រូវនិយាយតែពាក្យដែលល្អទៅកាន់ជីវិត
ពួកគេ ដ�ើម្បីឲ្យរីកចម្រើនឡ�ើងដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ទោះប�ើជាពេលដែលអ្នកគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើ

បែបនោះក៏ដោយ ឬក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេមិនសក្តិសមក្នុងការទទួលពាក្យល្អទាំងនោះក៏ដោយ។
អេភេសូរ៤: ២៩ ចែងថា “មិនត្រូវឲ
 ្យមានពាក្យអា
 ក្រក់ណាមួយ ចេញពីមាត់អ
 ្នករា
 ល់គ្នាឡ�ើយ ចូរបញ្ចេញ

តែពាក្យណាដែលល្អៗសំរាប់ន
 ឹងស
 ្អាងចិតតា
្ត មត្រូវកា
 រ ដ�ើម្បឲ
ី ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អ
 ស់អ្នកដែល
ស្ដាប”់ ។

	ត�ើអ្នកបានអនុវត្តក្នុងការនិយាយពាក្យដែលពេញដោយសេចក្ដីជំន�ឿ និងការល�ើកទឹកចិត្តដល់
ដៃគូរបស់អ្នកដែរឬទេ?

អាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏មានផលប្រយោជន៍ផ្សេងទ�ៀតដែរ ដូចជាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គ្នា និងផ្គត់

ផ្គង់ដល់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ ប៉ុន្តែមួយក្នុងចំណោមផលប្រយោជន៍ដែលល្អជាងគេនោះគឺ ការការពារ។

ស្ដេចសាឡូម៉ូនបានមានបន្ទូលថា ២នាក់នោះអាចការពារគ្នាបាន (សាស្ដា៤: ១២)។ នេះគឺជាសារៈ
សំខាន់យ៉ាងពិសេសនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ ដោយព្រោះតែការវាយប្រហារពីខ្មាំង
សត្រូវនៅក្នុងសង្រ្គាមខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ។ សាតាំងដឹងអំពីសក្ដានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងគ្រប់
អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងលទុ្ធផលនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ នោះវាតែងតែវាយប្រហារទៅល�ើក្រុមគ្រួសាររបស់ពួក
គេ។
ចូររំពឹងទុកថានឹងមានសង្រ្គាមនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ សាតាំងនឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាអាចធ្វើបាន
ដ�ើម្បីបញ្ចៀសប្ដី និងប្រពន្ធចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ចេញពីសេចក្ដីអធិស្ឋាន ចេញពីការប្ដេជ្ញា
ចិត្តសម្រាប់បម្រើពួកជំនុំ នឹងបង្កឲ្យមានទំនាស់រវាងគ្នានិងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ។ សាតាំងព្យាយាមធ្វើ
ការទាំងនេះដោយព្រោះវាដឹងថា ការដែលមនុស្ស២នាក់រួមគ្នា នោះនគររបស់ព្រះនឹងរីកចម្រើនជាជាង
មានតែម្នាក់។
	ហេតុយ៉ាងដូច្នេះ វាជារ�ឿងសំខាន់សម្រាប់ដៃគូក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ

ដ�ើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមក។ អាវុធទាំងនេះ គឺសេចក្ដីអធិស្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រចាំ 

ពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ និយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការ
បម្រើរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ និងមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទ�ៀត។

	ត�ើអ្នកធ្លាប់បានគិតអំពីសង្រ្គាមដែលអាចនឹងក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងការរួបរួមនៃអាពាហ័ពិពាហ័

ដែរឬទេ? មានមនុស្សជាច្រើនរកឃ�ើញថា ពួកគេឲ្យអំណាចទៅល�ើអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យ
ខ្វះការយល់ដឹងពីធម្មជាតិនៃសង្រ្គាមថ្មីរបស់ពួកគេ។
14

| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព

ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺសម្រាប់បង្កើតការរួបរួមនៃគ្រួសារថ្មី

ដោយហេតុនោះ បានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពឪ
ី ពុកម្ដាយខ្លួន ទៅនៅជាប់ន
 ឹងប្រពន្ធវិញ

ហ�ើយអ្នកទា
 ំង២នោះនឹងត្រឡប់ជា
 សាច់តែ១សុទ្ធ ។

	ក្រោយពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតស្រ្តីសម្រាប់អ័ដាមមកនោះ ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា

បុរសនឹងត្រូវចាកចេញពីឪពុកនិងម្ដាយ ដ�ើម្បីទៅរួមរស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួន។ នេះមានន័យថា

នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គូស្វាមីភរិយានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមការរួបរួមគ្រួសារថ្មី។

	នេះមិនមែនមានន័យថា ពួកគេមិនមែនជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទ�ៀតនោះទេ ប៉ុន្តែមិន
មែនមានន័យថា អទិភាព(ភាពសំខាន់)របស់បុរសនិងស្រ្តីក្រោយដែលរ�ៀបការរួចមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះ

ដែរ។ អទិភាព(ភាពសំខាន់)របស់ពួកគេឥឡូវនេះ គឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ការនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់
បុព្វហេតុដែលនាំឲ្យមានការលែងលះខ្ពស់នោះ គឺសាច់ថ្លៃ។ ប្ដីប្រពន្ធដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយច្រើ

នឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាត្រង់ថា ពួកគេធ្វើតាមតែក្ដីរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនជាជាងប្ដីប្រពន្ធខ្លួនឯងវិញ។
គ្រប់ពេលដែលប្ដីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នា ម្ដាយរបស់ប្ដីឬឪពុករបស់ប្រពន្ធតែងតែមានរ�ឿងនិយាយគ្នា។

	គូអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលរ�ៀបការរួចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីការនេះ។ ពួកគេតែងតែត្រូវបានប្រាប់ឲ្យគោរព
ដល់ ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន និងថែរក្សាពួកគាត់នៅពេលដែលមានវ័យចាស់ (១ធីម៉ូថេ៥: ៤,៨) ប៉ុន្តែពួកគេ
ត្រូវតែគោរពដល់ប្ដីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងជាមុនសិន។
ការពិតដែលបុរសត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យចាកចេញពីផ្ទះឪពុកខ្លួនក៏បង្កប់ន័យថា គាត់ត្រូវតែអាចផ្គ

ត់ផ្គង់ខ្លួនគាត់ហ�ើយនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែរ។ វាបង្កប់ន័យឯករាជ្យភាព។ គូស្វាមីភរិយា
វ័យក្មេងដែលនៅពឹងផ្អែកល�ើហិរញ្ញវត្ថុឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ ជាញឹកញាប់វាអនុញ្ញាតឲ្យភាពស្មុគស្មាញ

ដែលមិនចាំបាច់ចូលមកក្នុងអាពាហ៏ពិពាហ៏របស់ពួកគេ។ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឪពុកម្ដាយជាធម្មតាផ្គត់ផ្គង់ជា
មួយចំនួនជាក់លាក់នៃការគ្រប់គ្រងឬការរំពឹងទុកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ។

គូស្នេហ៍ដែលត្រៀមខ្លួន ដ�ើម្បីរ�ៀបការគួរតែពិចារណាពីការរ�ៀបចំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។
ពួកគេគួរតែពិចារណាថា ពួកគេបានត្រៀមខ្លួន ដ�ើម្បីចាកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ និងច្បាស់លាស់

ជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួន ហ�ើយពួកគេត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដាក់ដៃគូរបស់ពួកគេជាអទិភាព
បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់។
សរុបសេចក្ដី
	នៅក្នុងការសរុបសេចក្ដី វាជាការសំខាន់ក្នុងការចងចាំពីមូលហេតុដែលព្រះបានបង្កើត

អាពាហ៍ពិពាហ៍មក ដោយព្រោះថា ប្រសិនប�ើយ�ើងភ្លេចពីមូលហេតុនោះ វាធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍

ក្លាយទៅជារ�ឿងដែលបំពានគ្នា។ ជំនួសឲ្យការសាងសង់នគរព្រះ ចិញ្ចឹមកូនរបស់ព្រះ ឬកផ
៏ ្ដល់ឲ្យដៃគូ
ជីវិតគូអាពាហ៍ពិពាហ៍បែរជាព្រង�ើយកន្ដើយចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ ហ�ើយទ
 ីបំផុតដេញតាម
អ្វីដែលធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍បែកបាក់ទៅវិញ។ សូមឲ្យយ�ើងតែងតែចងចាំពីផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព |
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សម្រាប់ការរួបរួមនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូច្នេះ យ�ើងអាចនឹងគោរពគ្នា និងបំពេញផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន។

១.ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបអង្គរបស់ទ្រង់
២. ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺបង្កើតកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់
៣. ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺបំពេញសម្រេច និងសាងសង់ន
 គររបស់

ទ្រង់ឡ�ើង

៤. ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺភាពជាដៃគូជីវិត
៥.ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាបង្កើតការរួបរួមនៃ
គ្រួសារថ្មី
កិច្ចការផ្ទះ នៃមេរ�ៀនផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍
	ឆ្លើយសំនួរខាងក្រោម បន្ទាប់មកពិភាក្សាជាមួយគ្នា
១. ត�ើមានអ្វីថ្មីដែលលេចចូលមកក្នុងគំនិតអ្នកនៅក្នុងជំពូកនេះ? ត�ើអ្នកទទួលបានការជម្រុញ

ចិត្ត និងល�ើកទឹកចិត្តដោយវិធីណាខ្លះ? ត�ើមានចំណុច ឬគំនិតណាដែលអ្នកមិនយល់ស្របដែរឬទេ?

២. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់រ�ៀបការជាមួយមនុស្សម្នាក់នេះ? សូមផ្ដល់ហេតុផល៥ក្រៅពីការ
ស្រឡាញ់។

៣. ប្រសិនប�ើអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឹជាអំណោយទានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍

ដល់នគរព្រះ សូមវាយតម្លៃខ្លួនឯង និងអំណោយទានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។ ត�ើព្រះទ្រង់

បានប្រទានអំណោយទានដល់អ្នក ដ�ើម្បីសាងសង់ពួកជំនុំទ្រង់ឡ�ើងដោយរប�ៀបណា (ការបង្រៀន

ល�ើកទឹកចិត្ត ការបម្រើ អ្នកជំនួយ ចិត្តមេត្តាជាដ�ើម)? ប្រសិនប�ើអ្នកមិនច្បាស់ទេ សូមសួរដៃគូរបស់អ្នក
ឬមិត្តភក្ដិរបស់អ្នក ត�ើពួកគេយល់ថា អំណោយទានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកជាអ្វី?
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព

៤. ត�ើអ្វីជាអំណោយទានរបស់ដៃគូរបស់អ្នក? ត�ើអ្វីដែលអ្នកម�ើលឃ�ើញថា ព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រើ

ដៃគូរបស់អ្នក ដ�ើម្បីសាងសង់នគររបស់ទ្រង់ឡ�ើង ឬបម្រើដល់ពួកជំន?ុំ ត�ើអ្នកអាចជួយគាត់ឲ្យបន្តធ្វើការ

នេះយ៉ាងដូចម្ដេច?

៥. ស្ដេចសាឡូម៉ូនបានផ្ដល់យោបល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗសម្រាប់ដៃគូជីវិតដែលយ�ើងអាចរក
ឃ�ើញនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចជា៖ ការបង្កើតផលបានល្អនៅក្នុងការងារ ជួយគ្នានៅពេលដែលមាន
បញ្ហា និងការពារគ្នាទៅវិញទៅមក។ ត�ើអ្វីដែលជាឧបសគ្គ ឬកាលៈទេសៈដែលអ្នករកឃ�ើញខ្លួនឯង

ងាយបាក់ទឹកចិត្ត ឬធ្វើបាប? ត�ើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ចុះ (បញ្ហាការងារ គ្រួសារ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ការថប់បារម្ភ

ជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណជាដ�ើម)? ត�ើអ្នកអាចឆ្លងផុតបញ្ហានេះដោយរប�ៀបណា ហ�ើយត�ើប្ដីឬប្រពន្ធ
របស់អ្នកធ្វើដូចម្ដេចហ�ើយដ�ើរតួជាអ្វី ដ�ើម្បីជួយដល់អ្នក?

៦. អាវុធដែលយ�ើងប្រើនៅក្នុងសង្រ្គាមខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ និងការសាកល្បងនៃជីវិត

គឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណចម្បង។ ចូរពិភាក្សាអំពីវិន័យខាងវិញ្ញាណ (ការអធិស្ឋាន ការអានព្រះបន្ទូល

ទំនួលខុសត្រូវ ការអធិស្ឋានតម ការចូលរួមក្នុងពួកជំនុំ ការបម្រើជាដ�ើម)។ ត�ើអ្នកអនុវត្តការទាំងនេះជាប្
រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំ សប្ដាហ៍ហ�ើយឬនៅ? ត�ើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចពីវិន័យខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ដៃគូរបស់
អ្នក ត�ើអ្នកអាចល�ើកទឹកចិត្តគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច ដ�ើម្បីឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលជាងសត្រូវរបស់អ្នក?

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព |
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៧. ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺបង្កើតផល និងចម្រើនផលឡ�ើង

បង្កើតកូនរបស់ព្រះ។ ត�ើអ្នកចង់បានកូនប៉ុន្មាននាក់? ត�ើដៃគូរបស់អ្នកចង់បានប៉ុន្មាន? ត�ើអ្នកបាន

ពិភាក្សាពីផែនការគ្រួសារឬទេ? ត�ើអ្នកនឹងប្រើប្រាស់វិធីពន្យាកំណ�ើត? ប�ើមានមែន ត�ើប្រភេទណា? វាជា

ការល្អដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវពីការនេះមុនរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយព្រោះមានវិធីខ្លះអាចធ្វើឲ្យគ្មានកូនឬ
ខុសក្រមសីលធម៌។

៨. ត�ើទំនាក់ទំនងប្រភេទណាដែលអ្នកមានជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក? ត�ើអ្នកមានប្រម�ើល

ម�ើលពីគ្រួសាររបស់អ្នកមានបញ្ហាជាមួយអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកឬទេ? (ដូចជា មិនទទួលស្គាល់ប្ដី
ឬប្រពន្ធរបស់អ្នក បញ្ហាវប្បធម៌ គម្លាតជាដ�ើម)។

៩. ត�ើទំនាក់ទំនងប្រភេទណាដែលអ្នកមានជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក?

ត�ើមានវិធីណាដែលអ្នកគិតថា អ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងល្អឬស្គាល់មិត្តភក្តិរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកបន្ថែម
ដ�ើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគាត់ (អេភេសូរ៦: ២)?

១០. ត�ើអ្នកអាចម�ើលឃ�ើញបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកដោយការរដាក់ការរួបរួមរប

ស់អ្នកជាអទិភាពជាងឪពុកម្ដាយទាំងសងខាង?
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី១៖ ផែនការបស់ព្រះសម្រាប់អាព

១១. ត�ើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឬមិត្តភក្តិរបស់ពួកគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេ? ព្រះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យ

ដៃគូទាំងអស់ម�ើលថែរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ (១ធីម៉ូថេ៥: ៤,៨)។
ត�ើអ្នកមានបានពិភាក្សាពីភាពដែលអាចទៅរួចក្នុងការម�ើលថែរឪពុកម្ដាយនៅក្នុងវ័យចំណាស់ដែរឬទេ?
ត�ើអ្នកនឹងដោះស្រាយដោយរប�ៀបណា? ចែកចាយពីគំនិតរបស់អ្នកឬការបារម្ភរបស់អ្នក?

១២. ក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ផ្នែកនេះ ត�ើនៅក្នុងរប�ៀបណាដែលអ្នកយល់ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់

ហៅអ្នកឲ្យអធិស្ឋានអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនៅពេលអនាគត? សូមចំណាយពេលអធិស្ឋាន។
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| មូលដ្ឋានគ្រឺះទី១៖ ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់
មូលដ្
អាឋានគ្រឹះទី២៖ ការប
ពាហ៍ពិពាហ៍
្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព |
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មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្ង
នុ
អាពាហ៍ពិពាហ៍

អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនមានបញ្ហាពីការប្រកាសពាក្យថា “ខ្ញុំយល់ព្រម”។ នៅពេលដែលគូ

អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រកាសជាសាធារណៈថា “ខ្ញុំយល់ព្រម” ពួកគេមិនបានយល់ពិតប្រាកដពីអ្វីដែលពួក

គេបានប្ដេជ្ញាចិត្តនោះទេ។ ពួកគេពុំបានយល់ពីអ្វីដែលហៅថា ការប្ដេជ្ញាចិត្តពិតប្រាកដនោះទេ។ ពួកគេ

ឈានចូលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយគិតថា ការលែងលះ គឺជាជម្រើសមួយដែលអាចទៅរួច ដ�ើម្បីដេញ
តាមការបំពេញចិត្តខ្លួនឯងនិងសុភមង្គលខ្លួនឯង ឬក៏ពួកគេគិតថា ការលែងលះជារ�ឿងមួយដែលមិន
អាចក�ើតឡ�ើងបាននោះទេចំពោះពួកគេ។ ដៃគូជាច្រើនមិនមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្មានទេរវាងការប្ដេជ្ញាចិត្ត
របស់ពួកគេនៅក្នុងការសេពគប់គ្នាជាសង្សារនិងការប្ដេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគេ។

អាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រាន់តែជាការបង្ហាញថា ត�ើពួកគេស្រឡាញ់នណាម្នាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណោះទេ។
	នៅក្នុងវប្បធម៌ជាច្រើន រួមទាំងវប្បធម៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ពួកគេអនុវត្តការរ�ៀបការបែបរ�ៀបចំដែល
ជាទូទៅមានអត្រានៃការលែងលះទាប។ នៅក្នុងវប្បធម៌ទាំងនោះ សេចក្ដីស្នេហា គឺល�ើសពីអារម្មណ៍

វាមានន័យថា ជាការប្ដេជ្ញាចិត្ត។ សេចក្ដីស្រឡាញ់ដូចជា អារម្មណ៍មួយដែលនឹងមានពេលមានកម្លាំង
ខ្លាំង និងមានពេលខ្លះដែលដូចជាបាត់បង់ទាំងស្រុង។ ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលផ្អែកទៅល�ើអារម្មណ៍ជា
ចម្បង នោះវានឹងប្រៀបដូចជាកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលមាននាចមានជោរ (ឡ�ើងចុះៗ) ដូច្នេះ

អាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនោះមិនស្ថិតស្ថេរទេ ពីព្រោះមានតែអារម្មណ៍ ប៉ុន្តែខ្វះការប្ដេជ្ញាចិត្ត។ ហេតុនេះ

ហ�ើយបានជាយ�ើងតែឮមនុស្សនិយាយថា “យ�ើងអស់សេចក្ដីស្រឡាញ់” នៅពេលដែលពួកគេលែងលះ
គ្នា ដែលមានន័យថា ពួកគេបាត់បង់អារម្មណ៍ដែលពួកគេធ្លាប់មានដូចកាលដែលពួកគេទ�ើបរ�ៀបការ
ដំបូង។

	នៅក្នុងផ្នែកនេះ យ�ើងនឹងពិចារណាទៅល�ើសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលមានទម្រង់ជា ការប្ដេជ្ញាចិត្ត។
អត្ថន័យនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនោះគឺ“ការឲ្យដល់ដៃគូដោយមិនរំពឹងទុកថានឹង
បានត្រឡប់មកវិញ។មានមនុស្សជាច្រើនហៅ សេចក្ដីស្រឡាញ់នេះថា អាហ្គាប៉េ (Agape) ជាភាសា
ក្រិកដែលមានន័យថា សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យ�ើង។ អាហ្គាប៉េមានន័យស្មើនឹងពាក្យ

សម្ដីដែលគូអាពាហ៍ពិពាហ៍និយាយទៅកាន់ដៃគូរបស់គេ“ទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថា

ស្រឡាញ់អ្នក នោះខ្ញុំនឹងនៅតែស្រឡាញ់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកឈឺ ហ�ើយអ្នកមិនអាចឆ្លើយតបដោយ
សេចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំវិញ នោះក៏ខ្ញុំនឹងនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរ។ ប្រសិនប�ើអ្នកប្រព្រឹត្តមិនគួរឲ្យ

ស្រឡាញ់ ក៏ខ្ញុំនឹងនៅតែឆ្លើយតបទៅអ្នកដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែរ”។ សេចក្ដីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះ

គឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយនេះគឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ�ើមរបស់ទ្រង់ ដែលមានន័យ
ដ�ើម្បីជាបទពិសោធន៍នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។
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ការតាំងសញ្ញាដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះទៅចំពោះអ័ប្រាហាំ
ដ�ើម្បីពិចារណាពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ដូចជាការប្ដេជ្ញាចិត្ត សូមយ�ើងម�ើលទៅកាន់ព្រះដូចជាគំរូមួយ

នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលប្រកបដោយការប្ដេជ្ញាចិត្ត។ យ�ើងនឹងម�ើលឃ�ើញនៅក្នុងការតាំងសញ្ញា
រវាងព្រះជាម្ចាស់ និងអ័ប្រាហាំនៅក្នុង លោកុប្បត្តិ១៥ និងលោកុប្បត្តិ១៥: ៧-២១៖

៧ នោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថា
 អញជាព្រះយេហូវ៉ា ដែលនាំឯងចេញពីស្រុកអ�៊ើររបស់

សាសន៍ខាល់ដេមក ដ�ើម្បន
ី ឹងឲ
 ្យស្រុកនេះដល់ឯងទុកជា
 កេរ្តអា
ិ៍ ករ ៨ រួចគាត់ទូលសួរថា ឱព្រះយេហូវ៉ា

ជាព្រះអម្ចាស់អ�ើយ ត�ើទូលប
 ង្គំនឹងដឹងដោយសារអថា
្វី ទូលបង្គំនឹងបានស្រុកនេះជាកេរ្តអា
ិ៍ ករពិត ៩ នោះ
ទ្រង់មា
 នបន្ទូលថា ចូរយកគោញី១អាយុ៣ខួប ពពែញី១អាយុ៣ខួប ច�ៀមឈ្មោល១
 អាយុ៣ខួប ហ�ើយ
លលក១នឹងព្រាបជំទ�ើរ១
 ម
 កឲ្យអញ ១០ គាត់ក៏យកសត្វទាំងនោះមកពុះជា
 ២ភាគ រួចដាក់ច
 ំហ�ៀង

ប្រទល់គ្នា តែសត្វស្លាបគាត់មិនព
 ុះទេ ១១ ឯពួកស
 ត្វហ�ើរក៏ចុះម
 កល�ើខ្មោចនៃសត្វទាំងនោះ តែអាប់រ៉ាម

ដេញវាទៅ ។ ១២ លុះដល់វេលាថ្ងៃកំពុងតែលិច អាប់រ៉ាមក
 ៏ដេកលក់យ
 ន់ទៅ នោះឃ�ើញមានងងឹតយ
 ៉ាង
ខ្លាំងគួរស្ញែងខ្លាចចុះមកគ្របល�ើគាត់ ១៣ រួចទ្រង់មា
 នបន្ទូលប្រាប់អា
 ប់រ៉ាមថា
 ចូរដឹងជាប្រាកដថា ពូជ
ឯងនឹងត្រូវទៅជាអ្នកដទៃនៅស្រុក១ដែលមិនមែនជាស្រុករបស់ផ
 ងខ្លួន ហ�ើយត្រូវប
 ំរ�ើពួកស្រុកនោះ

ដែលគេនឹងស
 ង្កត់សង្កិនឯ
 ងអស់រវាង៤០០ឆ្នាំ ១៤ តែអញនឹងជំនុំជំរះសាសន៍ដែលឯងត្រូវប
 ំរ�ើនោះរួច
ពីនោះមក ពូជឯងនឹងចេញមកទាំងមា
 នទ្រព្យស
 ម្បត្តិជាច្រើនវិញ ១៥ ឯឯងនឹងទៅឯពួកឰ
 យុកោឯង

ដោយសុខសាន្ត ហ�ើយគេនឹងក
 ប់ឯ
 ង ក្រោយដែលឯងមានអាយុវែងល្អហ�ើយ ១៦ ដល់ដំណទ
៤
ី នោះ
គេនឹងវិលមកឯណេះវិញ ដ្បិតសេចក្ដីទុច្ចរិតរបស់ព
 ួកសាសន៍អា
 ម៉ូរម
ី ិនទា
 ន់ពោរពេញនៅឡ�ើយ ១៧

រួចកាលថ្ងៃលិចទៅ បានងងឹតហ�ើយ នោះឃ�ើញមានគុកភ្លើងហុយផ្សែង នឹងច
 ន្លុះដែលឆេះទៅមកនៅ

កណ្ដាលដុំសាច់ទា
 ំងនោះ ១៨ នៅថ្ងៃនោះឯង ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តា
 ំងស
 ញ្ញានឹងអា
 ប់រ៉ាមថា អញឲ្យស្រុក
នេះដល់ពូជឯង ចាប់តា
 ំងព
 ីទន្លេស្រុកអេស៊ីពរហូ
្ទ តដល់ទ
 ន្លេធំ គឺជា
 ទ
 ន្លេអ�៊ើប្រាត។”

	ត�ើអ្នកមានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការតាំងសញ្ញាលោហិតដែរឬទេ? ការតាំងសញ្ញា គឺជាការយល់ព្រមចូល

រួមរវាងមនុស្ស២នាក់ ឬល�ើសពីនេះ។ ប៉ុន្តែ ជាញឹកញាប់នៅសម័យដ�ើម ពួកគេនឹងបានបោះត្រាការតាំង
សញ្ញាជាមួយនឹងឈាម។ ជាការពិតពាក្យថា “តាំងសញ្ញា” មានន័យថា “កាត់”។ ពួកគេនឹងយកសត្វខ្លះ
ដូចជា គោ ក្របី និងសត្វស្លាប ហ�ើយកាត់វាពាក់ជាកណ្ដាល។ ហ�ើយមនុស្សម្នាក់នឹងដ�ើរកាត់បំណែក

នៃសត្វនោះ ហ�ើយនិយាយថា សូមឲ្យការនេះក�ើតឡ�ើងចំពោះខ្ញុំចុះ ប្រសិនប�ើខ្ញុំក្បត់ការតាំងសញ្ញានេះ។
ហ�ើយបន្ទាប់មកមានអ្នកផ្សេងទ�ៀតនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរ។

	នៅក្នុងសាច់រ�ឿងនេះ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងអ័ប្រាហាំ

ហ�ើយនិងពូជពង្សរបស់គាត់ថា នឹងឲ្យទឹកដីកាណានដល់គាត់។ អ័ប្រាហាំឆ្លើយនៅក្នុងខ៨ថា ត�ើទ
 ូល

បង្គំនឹងដឹងដោយសារអ្វីថា ទូលប
 ង្គំនឹងបានស្រុកនេះជាកេរ្តអា
ិ៍ ករពិត ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឆ្លើយតបតា
មរយៈការផ្ដើមតាំងសញ្ញាដោយឈាមជាមួយនឹងអ័ប្រាហាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្វីដែលធ្វើឲ្យ

ការតាំងសញ្ញានេះចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺនៅក្នុងខ១៧ ព្រះជាម្ចាស់ដ�ើរកាត់បំណែកដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់

ជាមួយអ័ប្រាហាំ។ ទ្រង់ស្ទើរតែនិយាយថា “សូមឲ្យការនេះក�ើតឡ�ើងមកយ�ើង ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនបាន
បំពេញសេក្ដីសញ្ញានេះ”ព្រះទ្រង់បានដាក់ភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ចុះ ដ�ើម្បីបំពេញផែនការនេះទាំងស្រុង
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព |
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ទៅល�ើអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ ក្រៅពីការអនុវត្តរបស់អ័ប្រាហាំ។

	ដូចដែលបានបញ្ជាក់កាលពីវគ្គមួយរួចមកហ�ើយថា អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះជា
ម្ចាស់ (លោកុប្បត្តិ១: ២៦-២៧)។ ព្រះទ្រង់បានបង្កើតអ័ដាម និងអេវ៉ានៅក្នុងរូបអង្គរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់។

បាទ! ពួកគេត្រូវបានបង្កើតមកដោយមានភាពឯករាជ្យ ប៉ុន្តែក៏ដ�ើម្បីត្រូវការគ្នាដែរ ដូចជាសាច់តែមួយ
(លោកុប្បត្តិ២: ២៤)។ ហេតុយ៉ាងដូច្នោះ នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពួកគេត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្ដី

ស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ ការប្ដេជ្ញារបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថា ព្រះទ្រង់ជាសេចក្ដីស្រឡាញ់
(១យ៉ូហាន៤: ៨) ហ�ើយទោះបីជាយ�ើងមិនមាន អធិបតេយ្យភាព ឬបរិសុទ្ធដូចជាទ្រង់ យ�ើងនៅតែ

ទទួលបានការត្រាស់ហៅឲ្យត្រាប់តាមព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ទាំងទំនាក់ទំនងទាំងអស់ ហ�ើយពិសេស

នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (អេភេសូរ៥: ២២-២៣)។ អេភសូរ៥: ១-២ចែងថា “ដូច្នេះ ចូរត្រាប់

តាមព្រះ ដូចជាកូនស
 ្ងួនភ្ងា ហ�ើយដ�ើរក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់ ដូចជា
 ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យ�ើង ព្រម
ទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយ�ើងផ
 ង ទុកជា
 ដង្វាយ ហ�ើយជាយ
 ញ្ញបូជា សំរាប់ជា
 ក
 ្លិនឈ
 ្ងុយថ្វាយ
ដល់ព្រះ”។
វាសមហេតុផលដែលយ�ើងត្រូវមានប្រភេទនៃការប្ដេជ្ញាចិត្តដូចគ្នាជាមួយដៃគូរបស់យ�ើង ដូច

ជាព្រះទ្រង់មានជាមួយលោកអ័ប្រាហាំដែរ។ អ័ប្រាហាំមានបំណងចិត្តក្នុងការប្ដេជ្ញាដ�ើរតាមព្រះអង្គ

និងប
 ំពេញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ នៅក្នុងលោកុប្បត្តិ១២: ១-៣ អ័ប្រាហាំលះបង់អ្វីទាំងអស់

ដ�ើម្បីដ�ើរតាមព្រះអម្ចាស់ គាត់បានប្ដេជ្ញានៅចំពោះព្រះ។ ប៉ុន្តែការប្ដេជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចំពោះលោក
អ័ប្រាហាំ គឺឯកតោភាគី ដែលមានន័យថា ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបំពេញការតាំងសញ្ញារបស់ទ្រង់

ទោះបីជាអ័ប្រាហាំបរាជ័យមិនអាចសម្រេចតាមការតាំងសញ្ញាក៏ដោយ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ នៅក្នុង

អាពាហ៍ពិពាហ៍ យ�ើងនឹងនិយាយថា “ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំ ដ�ើម្បីស្រឡាញ់អ្នក មិនថា
ពេលដែលអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចចិត្ត ក៏ខ្ញុំនឹងនៅតែស្រឡាញ់អ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយ។ ខ្ញុំនឹង
ស្រឡាញ់អ្នកដូចជាព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរ។ ខ្ញុំមានការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការស្រឡាញ់អ្នក។” ដោយ

គ្មានការសង្ស័យនោះទេ ការនេះគឺពិបាកណាស់ ប៉ុន្តែនេះគឺជា រប�ៀបដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យ�ើង ហ�ើយ
នេះក៏ជារប�ៀបដែលយ�ើងគួរស្រឡាញ់ដល់ប្ដីប្រពន្ធរបស់យ�ើងដែរ។

ភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះក្នុងការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលពូជពង្ស
របស់លោកអ័ប្រាហាំ
	គំរូមួយផ្សេងទ�ៀតអំពីការប្ដេជ្ញារបស់ព្រះចំពោះរាស្រ្តរបស់ទ្រង់ និងគំរូពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យ�ើងគួ

រតែមានដូចគ្នាគឺ ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេ។ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រាប់ដល់ហោរា ហូសេ ឲ្យ
រ�ៀបការជាមួយនឹងស្រ្តីម្នាក់ដែលពេលក្រោយនឹងប្រែជាស្រ្តីសំផឹង ហ�ើយនឹងក្បត់លោក។ ព្រះទ្រង់បាន

ប្រើប្រាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ហូសេ ដ�ើម្បីបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញា និងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះពួក
អ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេធ្លាប់មិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដទៃ។ សូមម�ើល
ហូសេ៣: ១-៥៖
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១ រួចព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់មា
 នបន្ទូលមកខ្ញុំថា ចូរឲ
 ្យឯ
 ងទៅស្រឡាញ់ស្រីមួយទ�ៀតចុះ គឺជា
 ស្រីដែល

មានអ្នកដទៃស្រឡាញ់ហ�ើយ ក៏ជា
 ស្រីសំផឹងផ
 ង ដូចជា
 ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក
 ៏ស្រឡាញ់ ដល់ពួកក
 ូនចៅ

អ៊ីស្រាអែលដែរ ទោះប�ើគេបែរទៅប្រព្រឹត្តតាមព្រះដទៃ ហ�ើយគេចូលច
 ិតន
្ត ឹងផែនទំពាំងបាយជូរក
 ដ៏ោយ
២ ដូច្នេះ ខ្ក៏
ញុំ ទិញនាងមកសំរាប់ខ
 ្លួន ដោយប្រាក់១៥ដួង នឹងស្រូវឱក
 ១ថាំងក
 ន្លះ ៣ រួចខនិ
្ញុំ យាយនឹង

នាងថា ត្រូវឲ្យឯងនៅសំរាប់អ
 ញ ជាយូរលង់មិនត្រូវឲ
 ្យក
 ្បត់អ
 ញ ឬទៅជាប្រពន្ធរបស់អ្នកដទៃណាឡ�ើយ
អញក៏នឹងប្រព្រឹតច
្ត ំពោះឯងដូច្នោះដែរ ៤ នេះពីព្រោះពួកក
 ូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដេច ឬ

ចៅហ្វាយ ឥតការថ្វាយយញ្ញបូជា ឬបង្គោលគោរព ឥតអេផូឌ ឬរូបព្រះ ជាយូរអង្វែង ៥ ក្រោយនោះ ពួក
កូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងវិលមកវិញ ហ�ើយនឹងស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនៃគេ នឹងដាវីឌ ជាស្ដេចរបស់គេ
នៅជាន់ក្រោយបង្អស់ គេនឹងម
 កពឹងជ្រកនឹងព្រះយេហូវ៉ា ហ�ើយនឹងសេចក្សប្
ដី បុរសនៃទ្រង់ ដោយ
ញាប់ញ័រ ។
	ក្រោយពេលប្រពន្ធរបស់ហូសេចាកចេញពីលោក និងក្បត់លោកមក គាត់ខំប្រឹងស្ដារទំនាក់ទំនង
របស់ពួកគេក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់។ នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងធ្វើជាស្រ្តីសំផឹង នាង

បានក្លាយទៅជាទាសករ។ លោកហូសេបានទិញនាងចេញពីទាសភាព(ភាពជាទាសករ) និងយកនាង
ត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាប្រពន្ធរបស់លោក (ខ២)។ សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់លោកហូសេ គឺឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់រាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល។ អ៊ីស្រាអែលបានផិតក្បត់ចំពោះព្រះ

អង្គ ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែយកពួកគេត្រឡប់មកវិញ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្ដេជ្ញារបស់ទ្រង់ក្នុងការស្រឡាញ់
ដល់ពួកគេ។

មានទេវវិទូជាច្រើនជ�ឿថា ស្ថានភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃនេះ គឺជា
 ទ
 ំនាយតាមរយៈខគម្ពីរ

ទាំងនេះ។ ពួកគេឥឡូវនេះគ្មានពួកសង្ឃ គ្មានហោរា គ្មានការថ្វាយយញ្ញបូជា ដូចជាពួកគេបានបដិសេធ
ព្រះជាម្ចាស់ដែរ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទត្រឡប់មកវិញ នោះពួកគេនឹងបានស្ដារឡ�ើងវិញជាមួយនឹង
ព្រះជាម្ចាស់ជាដៃគូនៃការតាំងសញ្ញាស្មោះត្រង់របស់ពួកគេ (ខ៤,៥)។
ជាថ្មីម្ដងទ�ៀត នៅទីនេះយ�ើងម�ើលឃ�ើញពីភាពស្មោះត្រង់នៃការតាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់។
ថ្ងៃមួយទ្រង់នឹងយកប្រពន្ធរបស់ទ្រង់មកវិញ ជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែល ទោះបីជានាងបានប្រព្រឹត្តការកំផិត
ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ដោយ។ ការតាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយលោកអ័ប្រាហាំនិងពូជពង្ស
របស់លោក នោះទ្រង់នឹងស្មោះត្រង់ក្នុងការបំពេញការតាំងសញ្ញានោះ។

	ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទ យ�ើងត្រូវបានហៅឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបអង្គរបស់ទ្រង់ យ�ើងត្រូវស្វែងរកគំរូ
នៃការប្ដេជ្ញារបស់ទ្រង់ទៅចំពោះរាស្រ្តទ្រង់ ជាកូនក្រមុំរបស់ទ្រង់។ គឺជាប្រភេទនៃការប្ដេជ្ញាដែលហូសេ
មានជាគំរូនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោក។ គាត់បានយកប្រពន្ធរបស់គាត់មកវិញ ទោះបីជានាងក្បត់
គាត់ក៏ដោយ។ ដោយសារការធ្វើរប�ៀបនេះ គាត់បង្ហាញពីគំរូនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ និង

ការប្ដេជ្ញាទៅចំពោះពួកអ៊ីស្រាអែល។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺដ�ើម្បីជាគំរូនៃព្រះនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់
ចំពោះរាស្រ្តរបស់ទ្រង់ (អេភេសូរ៥: ២២-២៧)។

	វាពិបាកណាស់ក្នុងការស្រម៉ៃឃ�ើញអំពីដៃគូអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ�ើងដែលមិនស្មោះត្រង់ឬធ្វើ
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ឲ្យយ�ើងខកចិត្ត ប៉ុន្តែវាជាការល្អដែលយ�ើងគួរគិតពីការឆ្លើយតបទៅចំពោះភាពមិនស្មោះត្រង់មុនពេល
ដែលយ�ើងឈានដល់ការតាំងសញ្ញានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ប្រសិនប�ើគោលបំណងមួយក្នុងចំណោម

គោលបំណងទាំងអស់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺ ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចំពោះ
រាស្រ្តរបស់ទ្រង់ នោះយ�ើងមិនក្បត់គ្នានោះទេ ប៉ុន្តែសូមពិចារណារ�ឿងនេះ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជ�ឿ

អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែន ដ�ើម្បីបំពេញបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឬសុភមង្គលរបស់ខ្លួនឯងនោះទេ គឺដ�ើម្បី
ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការដែលយ�ើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះអង្គ។
	ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត យ�ើងត្រូវតែពិចារណាពីការប្ដេជ្ញាប្រភេទនេះ ពីព្រោះយ�ើងកំពុងតែរ�ៀបការ
ជាមួយនឹងមនុស្សដែលទទួលឥទ្ធិពលដោយអំព�ើបាប និងងាយស្រួលក្នុងការធ្លាក់ទៅក្នុងអំព�ើបាប។
ប្រសិនប�ើយ�ើងនឹងសម្ដែងពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ និងការប្ដេជ្ញារបស់ទ្រង់នៅក្នុង

អាពាហ៍ពិពាហ៍ យ�ើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថា “ ត�ើយ�ើងពិតជាស្ម័គ្រចិត្តប្ដេជ្ញាស្រឡាញ់ដល់ដៃគូរបស់យ�ើង
ទោះប�ើគាត់ល្អ ឬអាក្រក់ក៏ដោយ ទោះប�ើជោគជ័យឬបរាជ័យក៏ដោយដែរឬ?”

	នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគច្រើនដៃគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ដេជ្ញាចំពោះគ្នានៅពេលដែលអ្នកម្ខាងទ�ៀត
រក្សាផ្នែកនៃការតាំងសញ្ញារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះបីជា វាម�ើលទៅមិនដូចជាសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់
ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍វាខុសពីការណាត់ជួបគ្នាជាសង្សារ។ អាពាហ៍ពិពាំហ៍គួរតែបង្ហាញ
ពីការស្រឡាញ់ដោយប្ដេជ្ញាចិត្ត ស្រឡាញ់ដោយអត់ធ្មត់ ស្រឡាញ់ដោយសេក្ដីសង្ឃឹម ជាពិសេសនៅ

ពេលដែលទំនាក់ទំនងមានបញ្ហា។ ម្ដងទ�ៀត យ�ើងគួរតែសួរខ្លួនឯងមួយសំនួរថា ទោះបីជាពីមុនរ�ៀបការ
ប្រសិនប�ើ “ត�ើគាត់ពិតជាស្ម័គ្រចិត្តបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាប្រភេទនេះឬទេ?”។
ព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ការលែងលះ
	ដូចដែលបាននិយាយកាលពីមុនរួចមកហ�ើយ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានរ�ៀបចំនោះមានអត្រា
លែងលះទាប ការនេះប្រហែលជាការពិត ប៉ុន្តែមួយផ្នែកទ�ៀត ពីព្រោះតែទំហំនៃភាពអាម៉ាស់ដ៏ធំដែល

បានមកពីការលែងលះនៅក្នុងវប្បធម៌នោះ។ វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពិចារណាពីការនេះ តាំងពីមាន
វប្បធម៌ជាច្រើនដែលការលែងលះមានភាពអាម៉ាស់តិចតួច ជាពិសេសនៅលោកខាងលិច។ វាស្ទើរតែ
ក្លាយទៅជារ�ឿងដែលមានប្រជាប្រិយភាពទៅហ�ើយ។ ខ្ញុំអានពាក្យស្លោកដែលមាននៅស្ទីកឃ�ើឡាន

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ដែលបាននិយាយថា “ខ្ញុំតែងតែត្រូវជានិច!្ច សួរអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទាំង២ម�ើលទៅ
ដឹងហ�ើយ”។ ការលែងលះក្លាយទៅជារ�ឿងដែលរំពឹងទុកមុន ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរ�ើសមិន
រ�ៀបការ ហ�ើយគ្រាន់តែរស់នៅជាមួយគ្នា។ ហ�ើយប្រសិនប�ើពួកគេរ�ៀបការ ពួកគេដឹងថា ខ្លួនគេដូចបាន

រួចចេញពីគុក គឺមានសេរីភាពដែលពួកគេអាចធ្វើអ្វីតាមតែអំព�ើចិត្តរបស់ពួកគេបាន។ ឥរិយាបថបែបនេះ

គឺខុសពីទស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងការលែងលះ។ ចូរពិចារណាអំពីកំហឹងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅល�ើ
ការលែងលះនៅក្នុង ម៉ាឡាគី២: ១៦ ចែងថា៖

ឯងរាល់គ្នានាំឲ្យព្រះយេហូវ៉ារំខានព្រះហឫទ័យ ដោយពាក្យស
 ំដីរបស់ឯ
 ង ទោះប�ើយ៉ាងនោះ ក៏

ឯងរាល់គ្នាសួរថា យ�ើងបាននាំឲ្យទ្រង់រំខានព្រះទ័យឯ
 ណា គឺដោយឯងរាល់គ្នាថា អស់អ
 ្នកណាដែល
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព

ប្រព្រឹតអ
្ត ំព�អា
ើ ក្រក់ នោះល្អនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាហ�ើយ ទ្រង់កស
៏ ព្វព្រះហឫទ័យន
 ឹងគេ ឬថា
ត�ើព្រះនៃសេចក្ដីយុតធម៌
្តិ ទ្រង់នៅឯណា”។

	នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ព្រះទ្រង់សម្លុតឲ្យដល់ពួកអ៊ីស្រាអែល ពីព្រោះតែការលះលែង គឺជារ�ឿងធម្មតា
នៅក្នុងវប្បធម៌របស់ពួកគេ។ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា ទ្រង់ស្អប់អំព�ើហឹង្សានៃការលែងលះដែលបានបង្កើត
នៅក្នុងចង្កោមក្រុមគ្រួសារ ហ�ើយទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យពិនិត្យម�ើលខ្លួនឯងនិងមិនត្រូវ
បំបែកបំបាក់សេចក្ដីជំន�ឿជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួននោះឡ�ើយ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត សូមម�ើលពី

រប�ៀបដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងការលែងលះនៅក្នុងសញ្ញាថ្មី។ នៅក្នុងម៉ាថាយ១៩: ៩

ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលថា“ហ�ើយខ្ញុំប្រាប់អ
 ្នករា
 ល់គ្នាថា អ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធ មិនមែនដោយព្រោះ

នាងនោះផិត ហ�ើយទៅយកប្រពន្ធម
 ួយទ�ៀត អ្នកនោះឈ្មោះថា
 ប្រព្រឹត្តសេចក្កំ
ដី ផិតហ�ើយ ឯអ្នកណា
ដែលយកប្រពន្ធ ជាស្រីដែលប្ដីដ�ើមលែង នោះក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្កំ
ដី ផិតដែរ”។

	នៅក្នុងម៉ាថាយ១៩ ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ការល�ើកលែង២យ៉ាងដែលអាចបំបែកការតាំងសញ្ញានៃ
អាពាហ៍ពិពាហ៍បាន។ ទី១គឺការកំផិត។ នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅកន្លែងណាដែលមិនមានភាពស្មោះ
ត្រង់ ប្រសិនប�ើប្ដីឬប្រពន្ធធ្មមតាចេញពីការរួបរួមដោយខ្លួនពុំមានកំហុស នោះគាត់ឬនាងមានសេរីភាព
រ�ៀបការម្ដងទ�ៀតបាន។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាប្រសិនប�ើអ្នកណារ�ៀប
ការជាមួយនឹងអ្នកដែលលែងលះហ�ើយ ដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអំព�ើកំផិត នោះពួកគេនឹងនៅតែបន្តរស់

នៅក្នុងរូបភាពជាអ្នកកំផិតដដែល។ ហេតុអ្វីបានជាគេនៅតែរស់នៅក្នុងរូបភាពកំផិតបន្តទ�ៀត? នេះព្រោះ
តែព្រះទ្រង់ទតម�ើលឃ�ើញមនុស្សម្នាក់លែងលះនោះនៅតែជាប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងប្ដី
ឬប្រពន្ធដ�ើមរបស់គាត់ដដែល។ ដូច្នេះករណីល�ើកលែងទី១ដែលអាចបំបែកបំបាក់ការតាំងសញ្ញា
អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ គឺការកំផិត។

ជាមួយនឹងការនិយាយដូច្នោះ យ�ើងត្រូវតែនៅចងចាំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
ទោះបីជាការកំផិតអាចបំបែកបំបាក់ការតាំងសញ្ញានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហ�ើយអនុញ្ញាតឲ្យប្ដី ឬប្រពន្ធដែល
មិនមានកំហុសអាចលែងលះ ហ�ើយអាចរ�ៀបការម្ដងទ�ៀតបានក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការនោះនៅតែមិនមែន

ជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដូចដែលបានឃ�ើញនៅក្នុងខណ្ឌគម្ពីរហូសេ ពួកអ៊ីស្រាអែល
បានផិតក្បត់ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនដង ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នៅតែបន្ត
លោះគេឲ្យត្រឡប់មកវិញ។ដូចដែលហោរាហូសេបានបង្ហាញពីគំរូនៃការប្ដេជ្ញាក្នុងការស្រឡាញ់របស់

ព្រះជាម្ចាស់ ដោយគាត់បានយកប្រពន្ធដែលផិតក្បត់គាត់ត្រឡប់មកវិញផងដែរ។ ទោះបីជាក
 រណីល�ើក

លែងក៏ពិតមែន ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសម្រាប់ឲ្យស្វាមីភរិយាស្ដារទំនាក់ទំនងឡ�ើងវិញ ហ�ើយ
ការដែលស្ដារឡ�ើងវិញនេះ ពួកគេបានបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ដោយប្ដេជ្ញាចិត្ត។ សូមម�ើលទៅអ្វីដែល
លោក ប៉ុលបាននិយាយអំពីការលែងលះ នៅក្នុង១កូរិនថូស៧: ១០-១១ គាត់បាននិយាយថា៖

១០ ឯខាងអ្នកដែលមានប្ដីប្រពន្ធហ�ើយ នោះខ្ញុំនឹងប
 ង្គាបដ់ែរ តែមិនគឺខ
 ្ញុំ គឺជាព្រះអម្ចាសវ់ិញ ទ្រង់

បង្គាប់ថា កុំឲ្យប្រពន្ធលែងប្ដីឡ�ើយ ១១ឬប�ើបានលែងប្ដីហ�ើយ នោះចូរនៅជាឥ
 តប្ដីទៅច
 ុះ ឬឲ្យជា
 ន
 ឹងប
 ្ដី
ខ្លួនវិញទៅ ហ�ើយឯប្ដី ក៏ក
 ុំឲ្យលែងប្រពន្ធខ
 ្លួនដែរ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព |
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អ្នកណាដែលលែងលះដោយមូលហេតុផ្សេងៗខុសពីការកំផិត នោះត្រូវតែបន្តនៅជាឥតប្ដី ប្រពន្ធ

ឬក៏ផ្សះផ្សារជាមួយនឹងដៃគូរបស់ពួកគេវិញ។ នេះគឺរាប់បញ្ជូលស្ថានភាពណាដែលមានការរំលោភបំពាន
ទំនាស់ដែលមិនអាចផ្សះផ្សារគ្នាជាដ�ើម។ អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺគួរតែជាទំនាក់ទំនងពេញមួយជីវិត ហ�ើយ

ប្រសិនប�ើមានការលែងលះ នោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា ឲ្យគាត់ ឬក៏នាងនៅបន្តជា ឥតប្ដី ឬប្រពន្ធទៅ។

	នៅក្នុងការណីដែលមានការលែងលះដោយព្រោះភាពមិនស្មោះត្រង់ ប្ដីប្រពន្ធដែលផិតក្បត់

គ្នានោះគួរល�ើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងរកការផ្សះផ្សារ។ ប្រសិនប�ើមិនអាចទៅរួចទេ នោះពួកគេត្រូវដឹងថា ការ

បាកបញ្ចោតជាអំព�ើមិនអាចល�ើកទោសឲ្យបាននោះទេ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង
សម្រាប់អំព�ើបាបរបស់យ�ើងទាំងអស់គ្នា ហ�ើយអាចមានការអត់ទោសបាបឲ្យផង (១យ៉ូហាន១: ៩)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអត់ទោសមិនមែនដកចេញនូវលទ្ធផលនោះទេ។ ប្រសិនប�ើការផ្សះផ្សារមិន
អាចទៅរួចនោះទេ នោះប្ដីប្រពន្ធដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើកំផិតត្រូវតែទទួលយកការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ហ�ើយថ្វាយជីវិតទៅកាន់ការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងភាពជាអ្នកនៅលីវ។ ព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវព្រះគុណ
ដ�ើម្បីបំពេញការត្រាស់ហៅនោះ និងធ្វើឲ្យពួកគេបង្កើតផលច្រើន ប្រសិនប�ើពួកគេស្មោះត្រង់។ ដូចដែល
ប្ដីឬប្រពន្ធដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងនោះព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺសម្រាប់ឲ្យនាងស្វែងរកការផ្សះ
ផ្សារទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើងវិញ។ ប្រសិនប�ើការនោះមិនអាចទៅរួច នោះនាងមានសេរីភាព
អាចរ�ៀបការម្ដងទ�ៀតបាន។

	ហេតុអ្វីបានជាយ�ើងពិចារណាអំពីការលែងលះ និងការរ�ៀបការម្ដងទ�ៀតនៅក្នុងការសិក្សាប្រឹក្សា
យោបល់មុនពេលរ�ៀបការ? គឺពីព្រោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដ�ើរតាមគំរូរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវល់ពីការតាំង
សញ្ញានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍សំខាន់យ៉ាងណា គឺដ�ើម្បីព្រះជាម្ចាស់។ សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់

អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាការប្ដេជ្ញានៃទំនាក់ទំនងដែលមិនគួរមានអ្វីមកបំបែកបំបាក់បាន។ ហ�ើយអ្នកណា
ដែលបំបែកបំបាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ល�ើកលែងការកំផិត គឺត្រូវបន្តរស់នៅលីវហ�ើយស្វែងរកព្រះ
ជាម្ចាស់វិញ។

បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺតឹងរឹងនិងត្រូវបានប្រទានដោយព្រះជាម្ចាស់ដែល

ពិបាកក្នុងការលែងលះ។ នៅក្នុងសង្គមមួយដែលគ្មានបទប្បញ្ញត្តិ ហ�ើយគ្មានភាពអាម៉ាស់ជាមួយការ

គោរពទៅកាន់ ការលែងលះនោះទេ វាក្លាយទៅជារ�ឿងថោកទាបនិងជាជម្រើសដែលអាចទៅរួចនៅក្នុង

អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានការលំបាក។ ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថា អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការតាំងសញ្ញាដែល
គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេក្ដីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយ�ើងរាល់គ្នា។ ទោះបីជានៅពេលយ�ើងធ្វើឲ្យ
ព្រះអង្គខកព្រះទ័យ ហ�ើយយ�ើងបែរចេញពីព្រះអង្គ ក៏ទ្រង់នៅតែបន្តស្មោះត្រង់ ដោយព្រោះតែការតាំង
សញ្ញារបស់ទ្រង់គឺត្រូវបានបោះត្រាដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់។

	ត�ើអ្វីជាករណីល�ើកលែងទី២ដែលអាចបំបែកបំបាក់ការតាំងសញ្ញានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន?
នៅក្នុងរ៉ូម៧: ១-៣ ប៉ុលបាននិយាយថា៖ ១ឯសេចក្ដែល
ដី
អ្នករា
 ល់គ្នាបានផ្ញើទៅសួរខ្ញុំ នោះខ្ញុំយល់ឃ�ើញ

ថា ប�ើមនុស្សប្រុសមិនដែលប៉ះពាល់នឹងស្រីសោះ នោះលជា
្អ ជាង ២តែ ដោយព្រោះមានការសហាយ
ស្មន់ក�ើតឡ�ើង បានជាគួរឲ្យគ្រប់គ្នាមានប្រពន្ធជា
 របស់ផ
 ងខ្លួនវិញ ហ�ើយគ្រប់ទា
 ំងស្រីក៏ត្រូវមា
 នបជា
្ដី
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព

របស់ផងខ្លួនដែរ ៣ត្រូវឲ្យប្ដីប្រព្រឹតន
្ត ឹងប្រពន្ធដោយចិតស
្ត ប្បុរស ហ�ើយត្រូវឲ្យប្រពន្ធប្រព្រឹតន
្ត ឹងប
 ក៏
្ដី ដូច្នោះ
ដែរ។

	នៅទីនេះសាវ័កប៉ុលបានបង្រៀនពីមូលហេតុទី២ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរ�ៀបការម្ដងទ�ៀតបាន
នោះ គឺសេចក្ដីស្លាប់។ សេក្ដីស្លាប់អាចបំបែកបំពាក់កិច្ចព្រមព្រៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន។ អាពាហ៍ពិពាហ៍
គឺជាការតាំងសញ្ញាខាងឯរូបកាយដែលធ្វើឲ្យគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្លាយទៅជាសាច់តែមួយ (លោកុប្បត្តិ
២: ២៤)។ ពួកគេក្លាយទៅជារូបកាយតែមួយ ព្រលឹងតែមួយ និងវិញ្ញាណតែមួយ។ មានតែរូបកាយប៉ុ

ណ្ណោះដែលអាចបំបែកបំបាក់ការតាំងសញ្ញានេះបាន គឺកា
 រកំផិតនិងការស្លាប់។ ជាការពិតនៅក្នុងស
 ញ្ញា
ចាស់ ការផិតក្បត់ប្ដីឬប្រពន្ធ គឺត្រូវតែដាក់ទោសដល់ស្លាប់ ហ�ើយប
 ្ដីប្រពន្ធដែលស្មោះត្រង់ នោះអនុញ្ញាត
ឲ្យរ�ៀបការម្ដងទ�ៀតបាន (លេវីវិន័យ២០: ១០)។ នៅក្នុងសញ្ញាថ្មី ការនេះលែងក្លាយទៅជាការពិតទ�ៀត
ហ�ើយ ប៉ុន្តែប្ដីឬប្រពន្ធដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើផិតក្បត់ នោះត្រូវបានហៅឲ្យរស់នៅម្នាក់ឯង (នៅលីវ) វិញ។
ម្ដងទ�ៀត យ�ើងគួរតែបានឮហ�ើយថា ការលែងលះមិនមែនជាអំព�ើបាបដែលមិនអាចអត់ទោស

ឲ្យបាននោះទេ។ សេចក្ដីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវបានពិសោធ៍នៅក្នុងរប�ៀបមួយ
យ៉ាងអស្ចរ្យទោះបីជាយ�ើងឆ្លងកាត់ការបរាជ័យដ៏ធំក្នុងជីវិតក៏ដោយ។ កន្លែងណាដែលអំព�ើបាបបាន

ចម្រើនឡ�ើង នោះព្រះគុណក៏ចម្រើនល�ើសទៅទ�ៀត(រ៉ូម៥: ២០)។ ព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យប្រទានព្រះ
គុណ ដ�ើម្បីឲ្យគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលលែងលះអាចនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាឡ�ើងវិញ ហ�ើយ
សំខាន់ជាងសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់។ ក្នុងនាមជាពួកជំនុំ ជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទយ�ើងត្រូវតែ
ស្រឡាញ់ហ�ើយកំសាន្តចិត្តដល់អស់អ្នកដែលរងការឈឺចាប់ដោយព្រោះការលែងលះ។ ការមកដល់នៃ
អំព�ើបាប អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានបំផ្លាញជាច្រើន ហ�ើយគួរឲ្យសោកស្ដាយ ភាគច្រើននៅក្នុងរប�ៀបខ្លះ

ឬផ្សេងទ�ៀត អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានជះឥទ្ធិលដោយការលែងលះគ្នា។ ប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលមានអំព�ើ

បាបនិងការបែកបាក់ យ�ើងជាពួកជំនុំរបស់ព្រះ យ�ើងត្រូតែបន្តស្វែងរកការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែល
មានពេញដោយព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍ ដូច្នេះ នៅទីនោះអាចមានការព្យាបាលនិងស្ដារឡ�ើងវិញសម្រាប់
អស់អ្នកដែលរងទុក្ខ។

	ត�ើអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាមទារឲ្យមានការប្ដេជ្ញាទេឬអី ជាពិសេសអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមិនល្អ
ស្ដាប់ទៅវាគួរឲ្យខ្លាច? វាដូចជា
 មិ
 នអា
 ចទៅរួចនោះទេ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍រួបរួមគឺសន្មត់ថា ជាការប្ដេជ្ញា
ពេញមួយជីវិតដោយគ្មានពាក្យថា “រួចចេញពីគុក”នោះទេ។ វាមានន័យថាដ�ើម្បីអ្វីម្យ៉ាងដែលបាន

សម្រេចតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ជាការពិត នៅពេលដែលពួកសិស្សបានឮពី
បទប្បញ្ញត្តិតឹងរឹងទា
 ំងនេះ ពួកគេបានឆ្លើយតបស្រដ�ៀងគ្នាដែរ។ ពួកគេបាននិយាយថា ប�ើរប�ៀបនៃ

មនុស្សដែលមានប្រពន្ធត្រូវជាយ៉ាងនេះ នោះស៊ូកុំយកគ្ជា
នា ជាង (ម៉ាថាយ១៩: ១០)។ ទាំងនោះជារប�ៀប
ដែលពួកសិស្សម�ើលឃ�ើញពីភាពតឹងរឹងនៃបទប្បញ្ញត្តិ ហ�ើយវាគួរតែជម្រុញយ�ើងឲ្យពិចារណាពីកិច្ចព្រម
ព្រៀងពេញមួយជីវិតនេះដែរ។ ម្ដងទ�ៀត ត�ើអ្នកគិតថា ហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតការតាំងសញ្ញា
នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍តឹងរឹងយ៉ាងនេះ?

ជាធម្មតា ព្រះនៃយ�ើងទ្រង់ស្អប់ការលែងលះណាស់ ហ�ើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសម្រាប់មនុស្ស
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព |
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ឲ្យរ�ៀបការ ហ�ើយនៅជាមួយគ្នាជារ�ៀងរហូត។ ប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យ�ើងផ្ដល់នូវលទ្ធផលដ៏វិបាក ដ�ើម្បីបង្កា
មនុស្ស ពីការលួចប្លន់ ការសម្លាប់ ឬរំលោភជាដ�ើម។ អំព�ើឃាតកម្មដ៏សាហាវឃោរឃៅអាចនឹងដាក់

ទោសក្នុងគុកមួយជីវិត ឬក៏ដាក់ទោសប្រហារជីវិតបាន។ ផលវិបាកឬការដាក់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអាចរារាំង
មនុស្សពីការប្រព្រឹត្តអំព�ើបាបនៅក្នុងសង្គម។ ហ�ើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចគ្នាទៅនឹង
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរ។

	ទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថា អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការត្រាស់ហៅពេញមួយជីវិត។ វាគឺជាការប្ដេជ្ញាច
 ិត្ត
នៃការតាំងសញ្ញាហ�ើយដំណោះស្រាយសំខាន់តែមួយគត់នៃបញ្ហានេះ គឺបន្តភាពនៅលីវ។ ពីព្រោះនៅ
ក្នុងពួកជំនុំមិនដែលបានទទូលការបង្រៀន ឬពិចារណាពីការសេក្ដីពិត ពួកគេបានចម្លងវប្បធម៌របស់

លោកីយ៍ ដែលម�ើលឃ�ើញការលែងលះជាជម្រើសដែលអាចទៅរូច ឬការលែងលះជាលទ្ធផលដ៏ចាំបាច់

សម្រាប់ស្វែងរកការបំពេញចិត្តនិងសុភមង្គលរបស់ខ្លួនឯង។ ប្រសិនប�ើការលែងលះ គឺជាការចាំបាច់ក្នុង
ការស្វែងរកសុភមង្គលដល់ខ្លួនឯងដូចដែលពួកគេនិយាយបន្ទាប់មកក�ើតឡ�ើងមែន ដូច្នេះ ការលែងលះ
បានក�ើនឡ�ើងជារ�ឿងធម្មតានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទ។ តាមស្ថិតិបានបង្ហាញថា គ្មានអត្រាខុសគ្នា

ក្នុងការលែងលះនៅក្នុងពួកជំនុំប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងអ្នកនៅក្រៅពួកជំន(ុំ អ្នកមិនជ�ឿ)នោះឡ�ើយ។ ទោះជា
យ៉ាងណាក៍ដោយ តាំងពីអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះជាម្ចាស់ និងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់

ទ្រង់សម្រាប់រាស្រ្តរបស់ទ្រង់ វាមានន័យ ដ�ើម្បីឲ្យមានការរូបរូម នោះផ្អែកល�ើការប្ដេជ្ញាចិត្ត។ គឺជាការរួបរួម
ដែលអាចនិយាយបាន២រប�ៀបថា “ ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នក ទោះបីជានៅពេលដែលអ្នកមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់
ក៏ដោយ ហ�ើយទោះបីជាពេលដែលខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថា ស្រឡាញ់អ្នក គង់តែខ្ញុំនៅស្រឡាញ់អ្នកដូច
ដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសម្រាប់សិរីល្អរបស់ទ្រង់ និងសម្រាប់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ទ្រង់ ដែលនេះគឺជា
គោលបំណងពេញមួយជីវិតរបស់ខ”្ញុំ ។
សរុបសេចក្ដី
	ត�ើអ្នកធ្លាប់ម�ើលទៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរប�ៀបជាការប្ដេជ្ញាបែបនេះឬទេ?
	ដូចជាការតាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងរាស្រ្តរបស់ទ្រង់ទោះបីជាពួកគេល្អ អាក្រក់ មិន
ស្អាត ដូច្នេះយ�ើងក៏ត្រូវពិចារណាចំពោះអាពាហ៍ពាហ៍ជាការតាំងសញ្ញាពេញមួយជីវិតបែបយ៉ាងដូច្នេះ
ឯង។ វាជាការតាំងសញ្ញាដែលផ្អែកល�ើការប្ដេជ្ញាចិត្ត មិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍នោះទេ ព្រោះអារម្មណ៍
តែងតែមក ហ�ើយទៅវិញ។ យ�ើងចូលទៅជិតការតាំងសញ្ញានេះដោយទទួលស្គាល់ពីសក្ដានុពលនៃ

លទ្ធផលដែលមិនអាចនឹងបំពេញសម្រេចវាបាន ដូចជារាស្រ្តរបស់ព្រះបានធ្វើនៅចំពោះការតាំងសញ្ញាពី
សម័យបុរាណមកដែរ។ យ�ើងត្រូវតែចូលមកកាន់ការតាំងសញ្ញានេះដោយស្វែងរកនូវការសម្គាល់និងឆ្លុះ

បញ្ចាំងពីការតាំងសញ្ញានៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយ�ើង។ ត�ើអ្នកគិតថា ការយល់ដឹងពីសេចក្ដី
ពិតនៃការតាំងសញ្ញាបរិសុទ្ធនឹងជះឥទ្ធិពលដល់គូស្នេហ៍ ឬអ្នកដែលរ�ៀបការរួចដោយរប�ៀបណា?

ជាការពិត យ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអាចជួយឲ្យដៃគូស្នេហាវាយតម្លៃល�ើការប្ដេជ្ញារបស់ពួកគេម្ដង
ទ�ៀត។ ពួកគេគួរតែសួរខ្លួនឯងថា “ត�ើខ្ញុំពិតជាស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់ដៃគូរបស់ខ្ញុំ ដូចជាព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំ
28

| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព

ដែរ និងប្ដេជ្ញា ដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ប្ដេជ្ញាសម្រាប់សិរីល្អ និងសេចក្ដីអំណររបស់ព្រះដែរឬទេ?”

កិច្ចការផ្ទះ អំពីការប្ដេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍
	ឆ្លើយនឹងសំនួរ ហ�ើយពិភាក្សាជាមួយគ្នា
១.ត�ើមានអ្វីថ្មីឬលេចចូលមកក្នុងគំនិតអ្នកនៅក្នុងជំពូកនេះឬទេ? ត�ើតាមរយៈអ្វីដែលអ្នកទទួល

បានការល�ើកទឹកចិត្ត និងជម្រុញចិត?្ត ត�ើមានចំណុច ឬគំនិតណាដែលអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយការនេះ
ដែរឬទេ?

២.ត�ើវិន័យអ្វីដែលអ្នកបន្តអនុវត្ត ដ�ើម្បីជួយដល់ភាពស្មោះត្រង់ និងការប្ដេជ្ញារបស់អ្នកនៅក្នុង

អាពាហ៍ពិពាហ៍? ត�ើជំហ៊ានអ្វីដែលអ្នកឈានទៅប្រសិនប�ើ អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកជួបការលំបាក?
ត�ើអ្នកនឹងជួយស្ដារការរួបរួមរបស់អ្នកវិញដោយរប�ៀបណា? (រួមបញ្ចូលអ្នកដែលអ្នកនឹងសុំជំនួយ)។

៣.ចូរសរសេរចុះពីចំណុចខ្លាំងរបស់ដៃគូរបស់អ្នកដែលអាចជួយដល់ការប្ដេជ្ញា និងជួយឲ្យ

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកបានជោគជ័យ។

៤.ចូរសរសេរចុះពីចំណុចខ្សោយដៃគូរបស់អ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ការប្ដេជ្ញាចិត្ត

និងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកជោគជ័យ?

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព |

29

៥.ចូរសរសេរចុះនូវចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកដែលអាចជួយដល់ការប្ដេជ្ញា និងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់

អ្នកបានជោគជ័យ។

៦. ចូរសរសេរចុះនូវចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ការប្ដេជ្ញាចិត្ត និង

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកជោគជ័យ។

៧. ពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។ ត�ើជំហ៊ាននៃសកម្មភាពអ្វីដែលអ្នកគួរឈានក្នុងនាមជាដៃគូ

អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ�ើម្បីកែតម្រូវនៅល�ើចំណុចខ្សោយផ្សេងៗ។

៨. (ប្រសិនប�ើដៃគូរបស់អ្នកមិនមានបំណងចិត្តក្នុងការកែតម្រូវល�ើចំណុចខ្សោយ ដូច្នេះអ្នកគួរ

តែពិចារណា ត�ើចំណុចខ្សោយទាំងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណា ត�ើអ្នកអាចរស់នៅជាមួយនឹងវាបានទេ ឬ
ត�ើការមិនយល់ព្រមរបស់នាង ឬគាត់ប្រហែលជាសញ្ញាសម្គាល់ពីការដែលមិនយល់ស្របគ្នានៅពេល

អនាគតដែរឬទេ។ ការនេះគួរតែនិយាយបន្ថែមជាមួយគ្នា ឬក៏ល�ើកយកនិយាយជាមួយគ្រូគង្វាល ឬគ្រូ
របស់អ្នកដ�ើម្បីដោះស្រាយនិងវាយតម្លៃ។)
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្ញានៅក្នុងអាព

៩. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំពូកនេះ ត�ើក្នុងរប�ៀបណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថា

ព្រះទ្រង់កំពុងតែត្រាស់ហៅអ្នក ដ�ើម្បីអធិស្ឋានសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលអនាគតរបស់អ្នក?
សូមចំណាយពេលអធិស្ឋាន។
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|
| មួលដ្ឋានគ្រឹះទី២៖ ការប្ដេជ្
មូល
ញានៅដ្
ក្ឋានគ្រឹះទី៣៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងអ
នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍
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មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៣៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្ង
នុ
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ចំណុចស្នូលនៃគ្រប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់ដែលមានផាសុខភាពនោះ គឺជាសមត្ថភាពដែល

ស្វាមីភរិយាអាចមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាបានយ៉ាងជោគជ័យ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអាច
នឹងមានភាពលំបាក ពីព្រោះបុគ្គលម្នាក់ៗអាចមានប្រវត្តិខុសៗគ្នា ទម្លាប់ខុសៗគ្នា និងពេលខ្លះវប្បធម៌
ខុសគ្នាផងដែរ ដែលទាំងអស់នេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត

ពី៦០% ទៅ ៩០%ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងអស់បង្ហាញតាមរយៈ ភាសារកាយវិការ ភ្នែក ការបង្ហាញ

តាមរយៈទឹកមុខ និងសម្លេងជាជាងពាក្យសម្ដី។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាជំនាញដែលត្រូវតែបានរ�ៀន
ហ�ើយអនុវត្ត ដ�ើម្បីឲ្យក្លាយជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជោគជ័យ។

	ព្រះគម្ពីរបង្រៀនយ�ើងពីដំណោះស្រាយដ៏អស្ចារ្យអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា តាំងពីព្រះជាម្ចាស់
ទ្រង់ជាអ្នកនិពន្ធនៃព្រះគម្ពីរមកម្ល៉េះ ទ្រង់គឺជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទង។ នៅពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃ

មេឃនិងផែនដី ទ្រង់បានធ្វើវាឡ�ើងដោយមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង។ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូ
 រឲ្យមាន
ពន្លឺឡ�ើង ជាការពិតតាមរយៈធម្មជាតិ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យ�ើងជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ស្ដេចដាវីឌបាន
មានបន្ទូលថា៖១ ផ្ទៃមេឃសំដែងពីសិរីល្អនៃព្រះ ហ�ើយល
 ំហអាកាសក៏បង្ហាញកា
 រដែលព្រះហស្តទ្រង់ធ្វើ

២ ថ្ងៃ១ពោលប្រាប់តដល់ថ្១
ងៃ ទ�ៀត ហ�ើយយប់១
 ក៏សំដែងចំណេះដល់យ
 ប់១ទ�ៀតដែរ ៣ ឯពាក្យស
 ំដី

ឬភាសា នោះគ្មានឮឡ�ើយ គ្មានអ្នកណាដែលឮស
 ំឡេងនៃរបស់ទា
 ំងនោះទេ ៤ ប៉ុន្តែដំណឹងដែលរបស់
ទាំងនោះផ្សាយមក ក៏បានចេញទៅគ្រប់ល�ើផែនដី ហ�ើយសេចក្ដីនោះបានឮទៅដល់ទ
 ីបំផុតលោកីយ
នៅល�ើមេឃ ទ្រង់បានដំឡ�ើងត្រសាលសំរាប់ព្រះអាទិត្យ(ទំនុកដំក�ើង១៩: ១-៤)។
	ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យ�ើងតាមរយៈធម្មជាតិ ទ្រង់ប្រាប់យ�ើងពីសិរីល្អដ៏អស្ចារ្យនិងភា
 ព
រុងរ�ឿងរបស់ទ្រង់។ ទ្រង់ក៏មានបន្ទូមកកាន់យ�ើងតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ផងដែរ ជាអង្គដែលយាងមក

ផែនដីមិនមែន ដ�ើម្បីតែសុគតសម្រាប់អំព�ើបាបរបស់យ�ើងតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់មកដ�ើម្បីនឹងប្រទានឲ្យ
យ�ើងនូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាផងដែរ។ ជាការពិតណាស់ លោកយ៉ូហានបាទីស្ទបានហៅ ព្រះយេស៊ូវ
ថា ជាព្រះបន្ទូល (យ៉ូហាន១: ១) ទ្រង់គឺជាស្ពានមេត្រីនៃព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពី

សេចក្ដីបង្រៀនរបសទ្រង់ថា “ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថា
 សេចក្ដែល
ដី
ខបង្រៀននេះ
្ញុំ
មិនមែនជារបស់

ខ្ញុំទេ គឺជា
 របស់ផងព្រះ ដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញ” (យ៉ូហាន៧: ១៦)។ ហ�ើយទីបំផុតព្រះ ទ្រង់មាន

បន្ទូលមកកាន់យ�ើងតាមរយៈអត្ថបទគម្ពីរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ(្ធ ២ធីម៉ូថេ៣: ១៦-១៧)។ ព្រះទ្រង់ជា
អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទង ហ�ើយមនុស្សក៏ត្រូវបានបង្កើតមកក្នុងរូបអង្គទ្រង់ យ�ើងក៏ជាអ្នកដែលប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងគ្នាដែរ។

សុភាសិត១៨: ២១និយាយថា “ទោះទាំងសេចក្ស្
ដី លាប់ ហ�ើយនឹងជីវិតក
 ៏នៅក្នុងអ
 ំណាចនៃ
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អណ្ដាតដែរ
 អ្នកណាដែលចូលច
 ិត្តប្រើ នោះនឹងស
 ៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯង”។
	ត�ើអ្នកគិតថា ស្ដេចសាឡូម៉ូនចង់មានន័យដូចម្ដេចនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលថា អំណាចនៃ
ជីវិត និងសេចក្ដីស្លាប់ គឺនៅល�ើអណ្ដាត?

	ស្ដេចសាឡូម៉ូនយល់ឃ�ើញថា មនុស្សត្រូវបានបង្កើតមកនៅក្នុងរូបអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដូចគ្នា
ដែរ យ�ើងមានអំណាចស្ថិតនៅល�ើអណ្ដាត។ យ�ើងមានអំណាចក្នុងការបង្កើតនិងនៅក្នុងការបំផ្លាញ។

យ�ើងអាចនឹងល�ើកទឹកចិត្តមនុស្ស ហ�ើយល�ើកគេឡ�ើងជាមួយពាក្យសម្ដីរបស់យ�ើង ឬក៏អាចនឹងបំផ្លាញ
ពួកគេជាមួយពាក្យសម្ដីរបស់យ�ើងបានដែរ។

មានគេនិយាយថា ដំបងនិងដុំថ្មអាចបំបាក់ឆ្អឹងខ្ញុំបាន ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីនឹងមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់នោះ

ទេ ការនិយាយបែបនេះគឺជាកំហុសឆ្គង។ មានមនុស្សជាច្រើនដែលស្ពាយការឈឺចាប់ និងការរងទុក្ខ

ដោយសារពាក្យសម្ដីទៅល�ើពួកគេជាច្រើនឆ្នាំ។ ការដែលថាឲ្យពួកគេ អាក្រក់ ស្គម ធាត់ មិនឆ្លាតគ្រប់

គ្រាន់ មិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ មិនចូលសង្គមជាដ�ើម ហ�ើយការម៉ាកងាយទាំងនោះ (ស្នាមរបូស) នៅ

ជាប់ដិតដាមជាមួយពួកគេជាច្រើនឆ្នាំ។ នៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញាតែមួយអ្នកដែលមានមិត្តភក្ដិដែលចេះល�ើក
ទឹកចិត្ត គ្រួសារដែលល្អ និងសហគមន៍ដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនិងក្ដីសង្ឃឹម នោះនឹងនៅដក់ជាប់ក្នុងចិត្ត

របស់ពួកគេ។ ជាការពិត ពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញទៅអាចនឹងមានឥទ្ធិពលទៅល�ើជោគវាសនារបស់
ពួកគេ។ លោកយ៉ាកុបដែលជាប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថា ទោះបីជាអណ្ដាតជាផ្នែកមួយតូចនៃ
រាងកាយ ប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រងល�ើរាងកាយទាំងមូល។ វាគ្រប់គ្រងរាងកាយដូចជាបង្ហារសេះ ឬក៏ជាអ្នកកា
 ច់
ចង្កូតនៃកប៉ាល់ដ៏ធំ (យ៉ាកុប៣: ១-៦)។ វាមានអំណាចដ៏មហិមានៅក្នុងពាក្យសម្ដីដែលអាចផ្ដល់ជីវិត
ហ�ើយក៏ឲ្យមានសេក្ដីស្លាប់ផងដែរ ។

អំណាចនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា គឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃ

អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យ�ើង យ�ើងអាចអភិវឌ្ឍអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដ៏ស្រស់ស្អាត
និងរុងរ�ឿងដែលល�ើកតម្កើងសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់។ ហ�ើយដោយសារពាក្យសម្ដីនោះ យ�ើងក៏អាច

បំផ្លាញអំណោយទាននិងបេសសកកម្មដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យយ�ើងនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍
បានដែរ។

	នៅក្នុងផ្នែកនេះ យ�ើងនឹងពិចារណាអំពីគោលការណ៍ដែលនឹងធ្វើឲ្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍មានការរីកចម្រើនឡ�ើង។ យ�ើងនឹងរ�ៀនអំពីសារៈសំខាន់នៃការលូតលាស់នៅក្នុងចំណេះ
ដឹងនៃដៃគូរបស់អ្នក ការផ្ដល់កិត្តិយស និងទទួលយកនូវសមភាពនៃភាពខុសគ្នា តែងតែនិយាយពាក្យ
សម្ដីដែលស្ថាបនាដល់គ្នា ស្ដាប់ដៃគូរបស់អ្នក និងរ�ៀនឲ្យនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ។
ស្គាល់ដៃគូរបស់អ្នក
	គោលការណ៍ទី១ ដែលនឹងធ្វើឲ្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាមានការរីកចម្រើនឡ�ើងនោះ ជាទូទៅ

គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមស្គាល់ដៃគូរបស់អ្នក។ លោកពេត្រុសនិយាយនៅក្នុង ១ពេត្រុស៣: ៧ “ឯពួកប្រុសៗ នោះ

ក៏ត្រូវនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធដោយប្រាជ្ញាដែរ ដូចន
 ឹងគ្រឿងភាជនៈដែលខ្សោយជាង គឺជា
 ម
 នុស្សស្រី ព្រម
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៣៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងអ |
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ទាំងរាប់អា
 ននាង ទុកដូចជា
 អ្នកគ្រងព្រះគុណនៃជីវិត ទុកជា
 មរដកជាម
 ួយគ្នា ដ�ើម្បក
ី ឲ
ុំ ្យមានអបង្
្វី អាក់
ដល់សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់អ្នករា
 ល់គ្នាឡ�ើយ”។

	ត�ើចំណេះដឹងអ្វីដែលស្វាមីត្រូវតែអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួន
ដ�ើម្បីផ្ដល់ការគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបាន? ស្វាមីត្រូវតែអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងប្រពន្ធ

របស់ខ្លួន។ មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នា។ ការខ្លះដែលរំខានដល់ប្រពន្ធ
ប៉ុន្តែវាប្រហែលមិនរំខានដល់ស្វាមីនោះទេ។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យស្វាមីសប្បាយចិត្ត ប្រហែលជាមិនមែនជាអ្វី

ដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធសប្បាយចិត្តផងដែរ ហ�ើយការនេះក�ើតឡ�ើងទៅវិញទៅមក។ ជារ�ឿយៗការយល់ច្រឡំ
នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចក�ើតមានឡ�ើងជាធម្មតា ដោយព្រោះតែគូស្វាមីភរិយាមិនទាន់ស្គាល់ពីគ្នា
ច្បាស់លាស់។

ស្វាមីត្រូវរ�ៀនពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនសប្បាយចិត្ត អ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្ត និង

អ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខឹង ហ�ើយប្រើប្រាស់ព័តមានទាំងនេះ ដ�ើម្បីស្អាងនាងឡ�ើង ហ�ើយមានការប្រាស្រ័យ

ទាក់ទងគ្នាបានល្អប្រស�ើរទ�ៀតផង។ ទោះបីជា លោកពេត្រុសនិយាយទៅកាន់ស្វាមីកព
៏ ិតមែន ប៉ុន្តែការ
នេះក៏ត្រូវសម្រាប់ប្រពន្ធផងដែរ។នៅក្នុងភាសារក្រិក ពាក្យថា “ដឹង” មិនមែនគ្រាន់តែសំដៅទៅល�ើ

ចំណេះដឹងនោះទេ ប៉ុន្តែក៏សម្ដៅទៅល�ើចំណេះដឹងនៃបទពិសោធន៍។ ស្វាមីនិងភរិយាត្រូវតែស្គាល់គ្នា
ឲ្យស្និទ្ធស្នាលបំផុត នោះពួកគេអាចមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាបានល្អប្រស�ើរជាងមុន។
	ត�ើពួកគេគួរតែអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនេះដោយរប�ៀបណា? ដូចជាពេត្រុសបាននិយាយថា ពួកគេ
អាចអភិវឌ្ឍវាបានដោយការចំណាយពេលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក(ឧទារហ៍ រស់នៅជាមួយគ្នា)។

នៅកំឡុងពេលដែលមានការណាត់ជួប គូសង្សារតែងចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាតាមដែលអាចទៅ
រួច ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយ ក្រោយពេលរ�ៀបការរួច ការចំណាយពេលជាមួយគ្នាកាន់តែរសាត់ទៅៗ។
ប្ដីត្រូវមានការងារធ្វើ ប្រពន្ធត្រូវថែរក្សាផ្ទះសម្បែង និងកូនៗ ហ�ើយក៏អាចមានការងារធ្វើផងដែរ។ 		

	នៅពេលដែលកូនកាន់តែធំឡ�ើង ប្ដីប្រពន្ធនិងចំណាយពេលច្រើនផ្ដោតទៅល�ើកូនៗ ហ�ើយមាន

ពេលវេលាតិចតួចណាស់ផ្ដល់ឲ្យគ្នា។ ប្រសិនប�ើការនេះនៅតែបន្តដូចនេះ ពួកគេនឹងទៅដល់ចំណុចមួយ
ដែលពួកគេលែងស្គាល់គ្នាទ�ៀតហ�ើយ។ ដ�ើម្បីឲ្យគូស្វាមីភរិយាផ្លាស់ប្ដូរជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ហ�ើយនៅតែបន្ត

ស្គាល់គ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបាន នោះពួកគេត្រូវតែចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នា។ ពេលវេលានោះរួមមាន

ដំណ�ើរកម្សាន្តលក្ខណៈប្ដីប្រពន្ធរ�ៀងរាល់ឆ្នាំ ការណាត់ជួបគ្នារ�ៀងរាល់សប្ដាហ៍ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
គ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ ខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំព្យាយាមចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់

ម�៉ោងចុងក្រោយរ�ៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយគ្នា ដោយគ្មានទូរទស្សន៍ ឬកុំព្យូទ័រឡ�ើយ។ យ�ើងធ្វើបែបនេះ ពីព្រោះ
យ�ើងមានបំណងចិត្តចង់ស្គាល់គ្នាកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង។

	គម្លាតរវាងប្ដីប្រពន្ធកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយ បញ្ហានៃទំនាក់ទំនងកាន់តែធ្ងន់។ ការនេះក៏ក�ើតឡ�ើង

ចំពោះអ្នកបម្រុងនឹងរ�ៀបការផងដែរ។ ការចែចង់និងការភ្ជាប់ពាក្យ គឺជារដូវកាលយ៉ាងពិសេដែលជួយ
ចាក់គ្រឹះសម្រាប់សាងសង់គ្រួសារនាពេលអនាគត។ គូស្នេហ៍ដែលមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ

នោះស្គាល់គ្នាបានច្បាស់ ហ�ើយអ្នកណាដែលមិនស្គាល់គ្នាបានច្រើន នោះក៏មិនអាចមានការប្រាស្រ័យ
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៣៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងអ

ទាក់ទងល្អនោះដែរ។
	ត�ើព្រះជាម្ចាស់កំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យរ�ៀបយុទ្ធសាស្រ្តលូតលាស់ក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយដៃគូ
របស់អ្នកដោយរប�ៀបណា?
ផ្ដល់កិត្តិយសនិងទទូលយកភាពខុសគ្នា
	គោលការណ៍ចាំបាច់បន្ទាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺមិនមែនគ្រាន់តែស្គាល់ដៃគូ

របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគឺទទួលស្គាល់និងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ដៃគូរបស់អ្នក ក្នុងនាមគាត់ជាបុរស ឬស្រ្តី
ដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគាត់មកក្នុងរប�ៀបជាគាត់។ ជាទូទៅប្រភពនៃការមិនមានការប្រាស្រ័យទាក់

ទងល្អឬមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ គឺជាការពិតដែលមនុស្សប្រុស និងមនុស្សស្រី
មានភាពខុសគ្នានោះជារ�ឿងធម្មតាទេ។ មិនមែនគ្រាន់តែភេទផ្ទុយគ្នាមានរាងកាយខុសគ្នានិងមានអា
រម្មណ៍ឬមនោសញ្ចេតនាខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសូម្បីតែរប�ៀបក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក៏ខុសគ្នា

ដែរ ហ�ើយភាពខុសគ្នាទាំងនេះជារ�ឿយៗពង្រីកនៅក្នុងសហភាព(ភាពរូបរូម)អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ចំនួន

នៃការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មកពីមិនយល់ចិត្តគ្នានិងមិនទទូលយកនូវភាព
ខុសគ្នាទាំងនេះ។

មានមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលលូតលាស់ឡ�ើងជាមួយមិត្តភក្ដិស្រីដូចគ្នា ដែលពួកគេអាចចែក

រំលែកអារម្មណ៍របស់ពួកគេទាំងអស់ជាមួយបាន ហ�ើយទទួលបានមកវិញនូវមិត្តសម្លាញ់ដែលផ្ដល់នូវ
ការគាំទ្រដល់គ្នា។ មនុស្សប្រុសជាធម្មតា គឺជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ដោតល�ើគោលដៅច្រើនជាង
ពោលគឺការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ពួកគេ គឺដ�ើម្បីបំពេញសម្រេចនូវអ្វីមួយ។ ជារ�ឿយៗការប្រាស្រ័យទាក់
ទងរបស់មនុស្សប្រុស គឺត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅមួយបន្តទ�ៀត ឬអាចឈានទៅដល់គោល
ដៅដោយរប�ៀបណា ហ�ើយត្រូវធ្វើអ្វីទ�ៀតបន្ទាប់ពីសម្រេចបានគោលដៅនោះហ�ើយ។ ការប្រាស្រ័យទាក់
ទង គឺមានគោលដៅនៅក្នុងគំនិតរួចហ�ើយ ចំណែកឯមនុស្សស្រីវិញ គឺមានគោលបំណងខុសគ្នាពី

មនុស្សប្រុស។ ជាធម្មតាគោលដៅអាចដូចជាការបង្ហាញពីអារម្មណ៍ ការទទួលបានអារម្មណ៍និងការ
ទទួលស្គាល់។

ជារ�ឿយៗមនុស្សស្រីស្រែកឡ�ើងថា “ដោយសារមនុស្សប្រុស” ហ�ើយមនុស្សប្រុសក៏ស្រែក
ឡ�ើងដែរថា “ដោយសារមនុស្សស្រី”។ ទាំងពីរនាក់ស្រែកឡ�ើងព្រមគ្នា ពីព្រោះតែពួកគេមិនអាចស្វែង

រកដំណោះស្រាយក្រៅពីនេះបាន។ ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ�ើងថា ព្រះទ្រង់ជ្រើសរ�ើសមនុស្សប្រុស និង
មនុស្សស្រីសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ទោះបីជាអេវ៉ាត្រូវបានដកចេញពីឆ្អឺមជំនីរបស់អ័ដាមហ�ើយត្រូវ

បានបង្កើតមកឲ្យសមគ្នាជាមួយនឹងអ័ដាមយ៉ាងឥតខ្ចោះក៏ដោយ ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាក៏ពិតមែន

ក៏បុរស ហ�ើយនិងស្រ្តីត្រូវបានបង្កើតមកសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ហ�ើយជាពិសេសនៅពេលដែលមាន
ការរួបរួមនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃព្រះអម្ចាស់ នោះប្រហែលជាគ្មានវិធីផ្សេងទ�ៀតដែលអស្ចារ្យជាងនេះ

នៅក្នុងការបង្ហាញពីរូបអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ(លោកុប្បត្តិ១: ២៧)។ នៅក្នុងការបង្កើតបុរសនិងស្រ្តី

យ�ើងអាចដឹងយ៉ាងប្រាកដថា ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងធំដែលអាចបង្ករជាបញ្ហានៅក
 ្នុង
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៣៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងអ |
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អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពូកគេ។ ហេតុយ៉ាងដូច្នោះ ទ្រង់បានប្រទាននូវការណែនាំយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះ

បន្ទូលរបស់ទ្រង់អំពីរប�ៀបដោះស្រាយពីចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងដ�ើម្បីឲ្យទទួលបាន
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជោគជ័យ។

ជាថ្មីម្ដងទ�ៀត សាវ័កពេត្រុសជាបុរសដែលរ�ៀបការរួចបាននិយាយនៅក្នុងសំបុត្ររបស់លោកថា៖

ឯពួកប្រុសៗ នោះក៏ត្រូវនៅជាមួយន
 ឹងប្រពន្ធដោយប្រាជ្ញាដែរ ដូចន
 ឹងគ្រឿងភាជនៈដែលខ្សោយជាង គឺ

ជាមនុស្សស្រី ព្រមទាំងរាប់អា
 ននាង ទុកដូចជា
 អ
 ្នកគ្រងព្រះគុណនៃជីវិត ទុកជា
 ម
 រដកជាមួយគ្នា ដ�ើម្បក
ី ុំ
ឲ្យមានអ្វីបង្អាក់ ដល់សេចក្អធិ
ដី ស្ឋានរបស់អ្នករា
 ល់គ្នាឡ�ើយ (១ពេត្រុស៣: ៧)។

	លោកពេត្រុសបានហៅប្រពន្ធថា ជាដៃគូដែលខ្សោយជាង (ជាភាជនៈដែលខ្សោយជាង) ហ�ើយ

បង្គាប់ដល់ប្ដីឲ្យប្រព្រឹត្តចំពោះប្រពន្ធខ្លួនដោយប្រាជ្ញា ដោយការគោរព(ផ្ដល់កិត្តិយស)។ ត�ើគាត់ចង់មាន
ន័យដូចម្ដេចចំពោះស្រ្តីដែលជាភាជនៈដែលខ្សោយជាង? ន័យត្រង់គឺសម្ដៅល�ើរូបកាយដែលខ្សោយ

ជាង ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់វាមានន័យជាងនោះទៅទ�ៀត។ មានការបកស្រាយមួយចំពោះភាជនៈខ្សោយ

ជាង គឺមានន័យអាថ៌កំបាំងដែលមានតម្លៃជាង ឬជាភាជនៈដ៏ប្រណិត។ ពីព្រោះស្រ្តីមានភាពប្រណិត

ជាងបុរស មនុស្សប្រុសងាយនឹងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ទាំងខាងឯរូបកាយ អារម្មណ៍ ហ�ើយជាការពិតណា
ស់ថែមទាំងពាក្យសម្ដីទ�ៀតផង។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ សាវ័កប៉ុលបានបង្គាប់ដល់ស្វាមី កុំឲ្យធ្វើបាប

ដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឡ�ើយ (កូល៉ុស៣: ១៩)។ ជាច្រើនដងដែលមនុស្សប្រុសតែងតែធ្វើបាបដល់ប្រពន្ធ
របស់ខ្លួន ពីព្រោះតែភាពខុសគ្នានិងរប�ៀបខុសគ្នាដែលព្រះបានបង្កើតពួកគេមក។ ហេតុយ៉ាងដូច្នោះ

លោកពេត្រុសបានហៅពួកមនុស្សប្រុស មិនមែនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តនឹងប្រពន្ធខ្លួនដោយពិចារណាពីភាព

ខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគេថែមទ�ៀតផង (១ពេត្រុស៣: ៧)។ ទោះបីជាលោក

ពេត្រុសនិយាយទៅកាន់ប្ដី ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ប្រពន្ធក៏ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ការនេះដូចគ្នាដែរ។ នាងត្រូវតែ

ពិចារណាចំពោះប្ដីរបស់ខ្លួន និងពីរប�ៀបដែលព្រះបានបង្កើតគាត់មក ហ�ើយផ្ដល់កិត្តិយសដល់ភាពខុស
គ្នាទាំងនោះផងដែរ។

	ដូចដែលបានបញ្ជាក់ពីមុនថា មានមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីជាច្រើនមិនបានផ្ដល់កិត្តិយដល់
ភាពខុសគ្នាដែលព្រះបានបង្កើតមកដោយភេទខុសគ្នា ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេបែរជាមិនផ្ដល់កិត្តិយឲ្យគ្នា
ថែមទាំងកំណត់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញ។ មនុស្សប្រុសចង់ឲ្យមនុស្សស្រីមានភាពទ�ៀងត្រង់ជាង
ហ�ើយបញ្ឈប់ការធ្វើឬកម្ញិកម្ញក់ និងងាយប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ទ�ៀត។ មនុស្សស្រីវិញចង់ឲ្យមនុស្សប្រុស
ឆាប់យល់ចិត្តខ្លួន និងស្ដាប់តាមខ្លូនបានប្រស�ើរជាងមុន។ ជាការពិតណាស់ មានការជាច្រើនដែលយ�ើង
អាចធ្វើនិងគួររ�ៀនបានពីភេទខុសគ្នា។ ការនិយាយដូច្នេះ យ�ើងត្រូវតែនិយាយពី “ការផ្ដល់កិត្តិយសឬការ
គោរព” ភាពខុសប្លែកពីគ្នាដែលជាឬសគល់ក្នុងរប�ៀបដែលព្រះបានបង្កើតពួកគេមក។ ព្រះទ្រង់បាន
បង្កើតមនុស្សប្រុស និងមនុស្សស្រីដោយភាពខុសគ្នាហ�ើយសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក។
	ប្រាកដណាស់ មានមនុស្សប្រុសដែលបានរ�ៀបការរួចជាច្រើននាក់ចង់ធ្វើដូចពេត្រុសដែល

ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជារូបលោកកាន់តែច្រើនឡ�ើង។ ប៉ុន្តែពេត្រុសរ�ៀនបានថា ព្រះទ្រង់
បានបង្កើតមនុស្សស្រីយ៉ាងពិសេស និងភាពខុសគ្នាទាំងនោះគឺ ដ�ើម្បីឲ្យបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្នា។
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៣៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងអ

ហេតុយ៉ាងដូច្នោះ នេះគឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលគួរចងចាំនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងជាការបង្គាប់
របស់ព្រះជាម្ចាស់។ ការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ចរិកលក្ខណៈពិសេសនៃភាជនៈដែលព្រះបានបង្កើតមក
សម្រាប់អ្នក។

	នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំ ការនេះបានជួយខ្ញុំជាច្រើន កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ
 ្ញុំ
មានការផ្លាស់ប្ដូរ ខ្ញុំមិនអាចយល់ឬមិនអាចទទួលយកការគិតរបស់នាងបាននោះទេ។ ខ្ញុំបានរ�ៀនពីការ
ទទួលយកនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាង ដូចជាភាជនៈដ៏មានតម្លៃ។ ព្រះទ្រង់បានបង្កើតនាងឲ្យមាន

លក្ខណៈខុសពីខ្ញុំ ហ�ើយខ្ញុំសរស�ើរដម្កើងដល់ព្រះសម្រាប់ភាពខុសគ្នាទាំងនោះ។ ជំនួសឲ្យការដែល
ព្យាយាមកែប្រែនាង ខ្ញុំកំពុងតែរ�ៀនជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃពីការទទួលយកនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងបន្ថែម

ទ�ៀត។ ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទទួលបានអារម្មណ៍ពីការទទួលស្គាល់ និងមានអំណរដែលព្រះបានបង្កើតនាងឲ្យ

មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេយ៉ាងដូច្នេះ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ខ្ញុំក៏កំពុងតែរ�ៀនពីការដែលខ្ញុំត្រូវការគ្រប់
ចំណុចខុសគ្នាៗទាំងនោះ។

	គូស្នេហ៍បម្រុងរ�ៀបការគួរតែរ�ៀនទទួលស្គាល់ពីភាពខុសគ្នានៅក្នុងដៃគូរបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីនឹងផ្ដល់
កិត្តិយសដល់ភាពខុសគ្នាទាំងនោះ ហ�ើយរ�ៀនពីការនោះ។ តាំងពីព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សស្រី ដ�ើម្បី
ជួយដល់មនុស្សប្រុស ហ�ើយមនុស្សប្រុសដ�ើម្បីជួយដល់មនុស្សស្រី នោះពួកគេត្រូវការរ�ៀនពីគ្នាទៅវិញ
ទៅមក។ រ�ៀនពីរប�ៀបដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់ភាពខុសគ្នាទាំងនោះ ហ�ើយធ្វើឲ្យប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក

ទទួលបានអារម្មណ៍ទទួលស្គាល់ និងផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលព្រះបាន
បង្កើតពួកគេមកយ៉ាងពិសេស។ ការផ្ដល់កិត្តិយសនេះនឹងជួយឲ្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងមានភាពរីក
ចម្រើនឡ�ើង។

តែងតែនិយាយពាក្យដែលកែតម្រូវគ្នា
ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្ដីឬប្រពន្ធ ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់ដែលយ�ើង
មិនគួរមិនផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្នាតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់យ�ើងនោះឡ�ើយ។ យ�ើងម�ើលឃ�ើញនៅក្នុង

ទូរទស្សន៍ និងក្នុងរ�ឿងផ្សេងៗ ហ�ើយអ្នកនឹងម�ើលឃ�ើញពីមនុស្សដែលមិនគោរពនិងមិនផ្ដល់កិត្តិយស

ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ គួរឲ្យសោកស្ដាយ ការនេះតែងក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដែលមានបញ្ហា
ជាមួយបទបញ្ជារបស់ព្រះដោយផ្ទាល់។ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយពីការនេះនៅក្នុង អេភេសូ៤: ២៩-៣០

“មិនត្រូវឲ
 ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយ ចេញពីមាត់អ
 ្នករា
 ល់គ្នាឡ�ើយ ចូរបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗ

សំរាប់នឹងស
 ្អាងចិតតា
្ត មត្រូវការ ដ�ើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អ
 ស់អ
 ្នកដែលស្ដាប់។ កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណ
បរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យ ដែលទ្រង់ដៅចំណាំអ្នករា
 ល់គ្នាទុកស
 ំរាប់ដល់ថ្ងៃប្រោសលោះនោះ
ឡ�ើយ”។

តាមរយៈសាវ័កប៉ុល ព្រះបានបង្គាប់ដល់យ�ើងមិនឲ្យមានពាក្យសម្ដីណាមិនសមរម្យចេញពីមាត់
របស់ពួកយ�ើងឡ�ើយ។ ការនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រទេចផ្ដាសា ការស្ដីបន្ទោស ការចោទប្រកាន់ ការ
និយាយដ�ើម ការកុហកជាដ�ើម។ ការទាំងអស់ទាំងនេះមិនសក្តិសមជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការ

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៣៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងអ |
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និយាយនោះឡ�ើយ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។
	សាវ័កប៉ុលក៏បានបន្ថែមចំណុចវិជ្ជមាននៃការនិយាយដែរថា ត្រូវនិយាយតែពាក្យណាដែលស្អាង

គ្នាឡ�ើង យោងទៅតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ពួកគេ (ខ២៩)។ នៅក្នុងបរិបទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ អទិភាពនៃ
ជម្លោះនឹងមិនដែលក�ើតមានឡ�ើងឡ�ើយ ប្រសិនប�ើ ប្ដីប្រពន្ធនិយាយពាក្យដែលល�ើកគ្នាឡ�ើង ជាជាង
បន្ទោសដល់គ្នាវិញ។

អ្នកចិត្តសាស្រ្តបានផ្ដល់នូវការអះអាងអំពីវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រយោជន៍ ដ�ើម្បីជួយក
 ្នុងដំណ�ើរការ

នេះហៅថា ការប្រើប្រាស់ “ប្រយោគខ្”ញុំ ជំនួសឲ្យ “ប្រយោគអ្នក”។ នៅពេលដែលប្រពន្ធនិយាយថា “អ្នក
មិនដែលស្ដាប់ខ្ញុំទេ!” ហ�ើយ”អ្នកមិនដែលខ្វល់ពីខ្ញុំទេ!” ការនេះជាស្វ័យប្រវត្តិធ្វើឲ្យប្ដីមានអារម្មណ៍ រងការ
វាយប្រហារភ្លាមៗ ហ�ើយឈានដល់ការការពារខ្លួនឯង។ ជំនួសឲ្យការនេះ វាត្រូវបានស្នើរឲ្យយ�ើងប្រើ

”ប្រយោគខ្”ញុំ ដូចជា “នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយ ដោយខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចប់ការចែកចាយរបស់ខ្
 ញុំ
នោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា អ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេ”។ “នៅពេលដែលអ្នកម�ើលទូរទស្សន៍ពេញមួយយប់ ខ្មាន
ញុំ
អារម្មណ៍ថា អ្នកមិនខ្វល់ពីខ្ញុំទេ” ។ នេះជាការផ្ដល់ពត៌មានយ៉ាងសមរម្យ ជំនួសឲ្យការចោទប្រកាន់ថា

បុគ្គលនោះខុស។ ហ�ើយការនេះប�ើកទ្វារឲ្យមានការវាយតម្លៃនូវអារម្មណ៍ទាំងនេះជំនួសឲ្យមានការឈ្លោះ
ទាស់ទែង។ នេះគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងជួយដល់ដៃគូនិយាយតែពាក្យកែតម្រូវគ្នា ជា
ពិសេសនៅពេលដែលដោះស្រាយជាមួយរ�ឿងងាយប៉ះទង្គិចគ្នា។
អនុវត្តសិល្បៈនៃការស្ដាប់
	ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការនិយាយតែពាក្យដែលកែតម្រូវគ្នា ព្រះគម្ពីរក៏បានផ្ដល់ឲ្យយ�ើងនូវការបង្រៀន
បន្ថែមទ�ៀតផងដែរ អំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមានផាសុខភាព។ លោកយ៉ាកុបជាប្អូនព្រះយេស៊ូវ

បាននិយាយថា “ដូច្នេះ បងប្អូនស
 ្ងួនភ្ងាអ�ើយ ចូរឲ
 ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស
 ្ដាប់ ក្រនឹងន
 ិយាយ ហ�ើយយឺត

នឹងខ
 ឹងដែរ (យ៉ាកុប១: ១៩)”។ ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនិយាយតែពាក្យសម្ដីកែតម្រូវគ្នាបាន ពួកគេត្រូវតែគ្រប់
គ្រងការស្ដាប់របស់ពួកគេ។ ទាំងនេះជាចំណុចមួយចំនួន ដ�ើម្បីជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ប្រស�ើរ៖
១. អនុវត្តការស្ដាប់អ្វីដែលប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកកំពុងនិយាយ
មានឃ្លាមួយនិយាយជាញឹកញាប់ថា ព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយ�ើងមានត្រច�ៀក២និងមាត់មួយ ដូច្នេះ
យ�ើងនឹងបានស្ដាប់ទេ្វរដងច្រើនជាងយ�ើងនិយាយ។ នេះគឺជាគោលការណ៍ដ៏ឈ្លាសវៃនៅក្នុងការ

ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា យ�ើងត្រូវតែអនុវត្តការស្ដាប់។ ការខ្លះដែលនឹងជួយជាមួយអនុវត្តដល់ការស្ដាប់
នោះគឺ “ការស្ដាប់ដោយសកម្ម”។ យ�ើងធ្វើការនេះដោយការនិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទ�ៀតពីអ្វីដែលប្ដី ឬប្រពន្ធ
របស់យ�ើងបាននិយាយរួច ដ�ើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីការនោះ។ ឧទាហរណ៍ យ�ើងអាចសួរ
គាត់ថា ទាំងនេះជាអ្វីដែល“ខ្ញុំឮអ្នកនិយាយថា អ្នកមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំព្រង�ើយកន្តើយនឹងអ្នកនៅពេល
ដែលខ្ញុំម�ើលទូរទស្សន៍ពេញមួយយប់ ត�ើត្រូវទេ?” ការធ្វើរប�ៀបនេះ ដ�ើម្បីប្រាកដប្រជាពីពាក្យសម្ដី និង

ចេតនារបស់ប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក។ ហ�ើយការនេះក៏បង្ហាញគាត់ឬនាងថា អ្នកកំពុងតែព្យាយាមស្វែងយល់
ពីអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាផងដែរ។
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២. អនុវត្តការស្ដាប់អ្វីដែលប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកមិនបាននិយាយ
ជាច្រើនដង មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាច្រើនជាងតាមរយៈអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់មិនបាននិយាយ
នោះច្រើនជាងអ្វីដែលគេបាននិយាយទៅទ�ៀត។ កាប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាចន្លោះពី 60% ទៅ90% គឺជា
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយគ្មានពាក្យសម្ដី។ ពេលខ្លះវាជាការពិតប្ដីឬប្រពន្ធដែលស្ងៀមស្ងាត់អាច
និយាយចេញមកដោយមានប្រសិទ្ធិភាព។ អាចនិយាយបានថា គាត់មិនមានអារម្មណ៍ល្អ ឬគាត់មាន

អ្វីច្រើននិយាយ។ នេះគឺជាអ្វីមួយល្អដែលប្ដីឬប្រពន្ធនឹងរ�ៀនឲ្យបានយល់ដឹងពីគ្នាផងដែរ។ សូមរ�ៀនយល់

ពីភាសាកាយវិការរបស់ប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក ហ�ើយនិងចេតនារបស់គាត់ដ�ើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងការ
ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា។

៣. អនុវត្តការស្ដាប់សម្លេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
	ព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យប្រទានឲ្យយ�ើងមានប្រាជ្ញា ដ�ើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងភាពខុសប្លែករបស់ប្ដី ឬ
ប្រពន្ធរបស់យ�ើង។ ព្រះទ្រង់ស្គាល់ពីប្ដីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងជាជាងយ�ើងស្គាល់ពួកគេទៅទ�ៀត។ ហេតុ

យ៉ាងដូច្នោះ យ�ើងគួរតែអនុវត្តការអធិស្ឋាន ទោះបីជាពេលខ្លះនៅកំឡុងពេលសន្ទនា ដូច្នេះ យ�ើងអាចឮ
នូវអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយ�ើងឮ និងនិយាយនូវអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយ�ើងនិយាយ (នេហេមា២: ៤-៥)។

យ៉ាកុប១: ៥ និយាយថា “តែប�ើអ្នករា
 ល់គ្នាណាមួយខ
 ្វះប្រាជ្ញា មានតែសូមដល់ព្រះ ដែលទ្រង់ប្រទានដល់

មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធា ឥតបន្ទោសផង នោះទ្រង់ន
 ឹងប្រទានឲ្យ”។
៤. អនុវត្តការនិយាយតិច

ជាការពិតណាស់ ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចស្ដាប់ប្ដីឬប្រពន្ធរបស់គាត់ និងស្ដាប់ព្រះបានច្បាស់

ក្នុងពេលតែមួយ គាត់ត្រូវតែរ�ៀនពីរប�ៀបក្នុងការនិយាយតិច។ ស្ដេចសាឡូម៉ូនបានមានបន្ទូលនៅក្នុង

សុភាសិតថា “អ្នកណាដែលនិយាយច្រើន នោះមិនខា
 ននឹងមា
 នបាបឡ�ើយ (១០: ១៩)”  នៅក្នុងទ
 ំនាក់
ទំនងជាច្រើន មនុស្សចូលចិត្តនិយាយច្រើនរប�ៀបណាស់ ហេតុយ៉ាងដូច្នោះ ធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាប់បានតិច

វិញដែលនាំឲ្យមានជម្លោះក�ើតឡ�ើង។ លោកយ៉ាកុបបានប្រាប់យ�ើងថា យ�ើងគួរតែឆាប់នឹងស្ដាប់ ហ�ើយ
ក្រនឹងនិយាយវិញ។

រ�ៀននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ
	ដូចដែលបាននិយាយរួចមកហ�ើយថា ព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ឲ្យយ�ើងនូវគោលការណ៍ជាច្រើនអំពីការ
ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាំងតែពីព្រះនៃយ�ើងទ្រង់គឺជាព្រះទំនាក់ទំនងមកម៉្លេះ។ ទោះបីយ៉ាងជាណាក៏

ដោយជាមួយនឹងការនិយាយដូច្នេះ យ�ើងគួរតែដឹងហ�ើយថា ការយល់ដឹងពីគោលការណ៍ទាំងនោះ នោះ
វាស្រួលជាជាងការដែលធ្វើឆ្ងាយណាស់។ ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថា យ�ើងមិនត្រឹមតែត្រូវការប្រាជ្ញាមក

ពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយ�ើងក៏ត្រូវការព្រះចេស្ដារបស់ព្រះ ដ�ើម្បីអាចធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាឲ្យបាន

ប្រស�ើរឡ�ើង ពីព្រោះយ�ើងជាប់មាននិស្ស័យបាប។ ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុង យ៉ូហាន១៥: ៥
ថា “ខ្ញុំជាគល់ អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែង អ្នកណាដែលនៅជាប់ន
 ឹងខ
 ្ញុំ ហ�ើយខជាប់
្ញុំ នឹងអ
 ្នកនោះ នោះទ�ើបន
 ឹង

បង្កើតផ
 លឡ�ើងជាច្រើន ដ្បិតប�ើដាច់ព
 ីខ្ញុំចេញ នោះអ្នករា
 ល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វអ
ើ ្វីបានទេ”។
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	គោលការណ៍ទាំងនេះអាចអនុវត្តជោគជ័យបានតែចំពោះអ្នកបម្រុងរ�ៀបការឬទំនាក់ទំនង

អាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនប�ើមនុស្សចូលរួមដ�ើរយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះសង្រ្គោះរបស់ពួកគេ

ហ�ើយនៅជាប់ក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់។ នៅពេលដែលអ្នកនៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទ ព្រះទ្រង់នឹងប្រទាន

ដល់អ្នកនូវផលផ្លែដែលយ�ើងត្រូវការ ដ�ើម្បីភាពជោគជ័យ។ ផលផ្លែទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំង ភាពអត់ធ្មត់

ដឹងខ្នាត សេចក្ដីស្រឡាញ់ ការអត់ទោស និង ថែមទាំងពាក្យនិយាយដែលត្រឹមត្រូវគួរនិយាយទ�ៀតផង។

ការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាអាថ៌កំបាំង ដ�ើម្បីផលផ្លែនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា សម្រាប់ទាំងពីរ
ប្ដីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើង។

	ត�ើយ�ើងអាចនៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទដោយរប�ៀបណា? ការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទរួមមាន
ប៉ុន្តែគ្មានដែនកំណត់ទេ គឺទាំងវិន័យក្នុងការអធិស្ឋាន ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ ការចូលរួមក្នុងពួកជំនុំជាទ�ៀត
ទាត់ ការបម្រើ ការប្រែចិត្តចេញពីអំព�ើបាប និងការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទជាប្រចាំ។ តាមរយៈការ

នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីភាពអសមត្ថភាពរបស់យ�ើងក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់

ទងគ្នាឲ្យបានល្អ ហ�ើយត�ើការដែលយ�ើងដាច់ចេញពីព្រះគុណរបស់ព្រះ យ�ើងនឹងបំផ្លាញនូវអ្វីដែលទ្រង់
បានប្រទានដល់យ�ើងដោយរប�ៀបណា។ ហ�ើយសម្រាប់អ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនជាប្រចាំនៅចំពោះព្រះ
ជាម្ចាស់ នោះពួកគនឹងរកឃ�ើញនូវព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យ ដ�ើម្បីអាចនឹងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅក្នុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេបាន (យ៉ាកុប៤: ៦,១០)។

សរុបសេចក្ដី
	ដូចដែលយ�ើងបានពិចារណាអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចមកហ�ើយ
យ�ើងត្រូវតែចងចាំថា ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទង ហ�ើយយ�ើងត្រូវបានបង្កើតមកនៅក្នុង
រូបអង្គទ្រង់។ ដូច្នោះ យ�ើងត្រូវបានបង្កើតមក ដ�ើម្បីឲ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង។ ដូចដែលយ�ើងពឹង

ផ្អែកទៅល�ើព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអនុវត្តនូវគោលការណ៍ទាំងនោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ យ�ើង
អាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់យ�ើង ដ�ើម្បីសាងសង់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ�ើង
ជំនួសឲ្យបែកបាក់គ្នា។ ហ�ើយដោយព្រះគុណទ្រង់ យ�ើងអាចចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ពីផែនការដ�ើម

សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍បាន គឺការរួបរួមដែលនាំមកនូវការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយជាព្រះពរ
ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កិច្ចការផ្ទះ ឆ្លើយសំនួរហ�ើយពិភាក្សាជាមួយគ្នា
១. ត�ើមានដែលអ្វីថ្មីឬចូលមកក្នុងគំនិតអ្នកនៅក្នុងជំពូកនេះឬទេ? នៅក្នុងរប�ៀបណាដែលអ្នក

មានការលំបាក (ការជំរុញ) ឬទទួលបានការល�ើកទឹកចិត្ត ត�ើមានចំណុចអ្វីឬគំនិតអ្វីដែលអ្នកមិនយល់
ស្របដែរ ឬទេ?
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២. លោកពេត្រុសបាននិយាយថា ឲ្យនៅជាប់ជាមួយនឹងប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកដោយមានចំណេះ
ដឹង (១ពេត្រុស៣: ៧) ត�ើចំណេះដឹងអ្វីអំពីដៃគូរបស់អ្នកដែលអ្នករកឃ�ើញថា ពិសេសមានប្រយោជន៍

នៅពេល ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា? ត�ើចំណេះដឹងអំពីខ្លួនរបស់អ្នកដែលនឹងជួយដល់ដៃគូរបស់អ្នកឲ្យមាន

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាមួយអ្នកឲ្យបានប្រស�ើរជាងមុន? ត�ើអ្នកនឹងបន្តការដាំដុះចំណេះដឹងនេះនៅ
ក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយរប�ៀបណា នៅពេលដែលជីវិតកាន់តែរវល់ជាមួយនឹងការងារ កូនៗ
និងព័ន្ធកិច្ចជាដ�ើម។

៣. វាជាធម្មតាសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាដែលមានបញ្ហាក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅផ្នែកខ្លះ

ដោយព្រោះតែបញ្ហានៃភេទខុសគ្នា និងការរំពឹងទុកផ្សេងគ្នា។ ត�ើមានអ្វីខុសពីធមត្មាឬការយល់ច្រឡំណា
មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដែលជាផ្នែកមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាភេទខុសគ្នាដែរឬទេ? ត�ើជារ�ឿយៗ
ការយល់ច្រឡំចាប់ផ្ដើមដោយរប�ៀបណា ហ�ើយអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមវា?

៤. ត�ើមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះនៅខាងអ្នក ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការរអាក់រអួលដោយយល់
ច្រឡំទាំងនេះ? ត�ើខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណឬការអនុវត្តបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវប្រើ ដ�ើម្បីបង្កើនទ
 ំនាក់
ទំនង?
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៥. ត�ើវិធីណាខ្លះដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តនៅជាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ

សម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង? ត�ើអ្នកនឹងការពារនិងបណ្ដុះទំនាក់ទំនងការនៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាង
ដូចម្តេច? ត�ើអ្នកនឹងជួយការពារហ�ើយល�ើកទឹកចិត្តដល់ទំនាក់ទំនងដៃគូបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

៦. ចូរសរសេរសំបុត្រដល់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នក ផ្ញើរអ៊ីម៉ែល ឬទូរស័ព្ទទៅ ដ�ើម្បីសួរសំណួរពួក

គាត់។ ចូរសួរថាត�ើអ្នកមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលនឹងជួយដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ចូរសួរថាត�ើគុណវិបត្តិ

អ្វីខ្លះដែលអ្នកមានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក ហ�ើយស្វែងរកវិធីណាដែលអ្នកអាច

កែវាបាន។ ចូរសួររកអ្នកចង្អុលបង្ហាញណាដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចបាននូវការប្រាស្រ័យទាក់ទង
គ្នាប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជោគជ័យទូទៅ។

៧. ចូរសរសេរសំបុត្រដល់អាណាព្យាបាលរបស់ដៃគូរបស់អ្នក ផ្ញើរអ៊ីម៉ែល ឬទូរស័ព្ទទៅពួក

គាត់ហ�ើយសួរនូវសំណួរ។ ចូរសួរថាត�ើដៃគូរបស់អ្នកមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលនឹងជួយដល់
អាពាហ៍ពិពាហ៍។ សួរថាត�ើដៃគូរបស់អ្នកមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនិងរកវិធីណាដែលអ្នកអាចកែវាបាន។ ចូរសួររកអ្នកចង្អុលបង្ហាញណាដែល

នឹងជួយក្នុងការសម្រេចបាននូវការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជោគជ័យទូទៅ។

៨.បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គនេះត�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ព្រះកំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យអធិស្ឋានសម្រាប់
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43

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖

តួនាទីយេនឌ័រនៅក្ងអាពាហ៍
ពិពាហ៍
នុ
	នៅក្នុងផ្នែកនេះ យ�ើងនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់ព្រះសម្រាប់ប្តីនិងប្រពន្ធនៅក្នុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍រួបរួម។ ហេតុអ្វីបានជាតួនាទីយេនឌ័រមានសារៈសំខាន់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍? ព្រះបាន

រចនាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហ�ើយនៅពេលដែលមនុស្សមិនធ្វើតាមការរចនារបស់ទ្រង់ នោះអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺ
រចនាឡ�ើងសម្រាប់បញ្ហាវិញ។ វាជាការសំខាន់សម្រាប់យ�ើងឲ្យដឹងនិងធ្វើតាមការរចនារបស់ទ្រង់ ទោះបី
ជាវាមានវប្បធម៌ឬផ្ទុយពីអ្វីដែលយ�ើងទំម្លាប់ធ្វើក៏ដោយ។

	យ�ើងអាចយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃតួនាទីយេនឌ័រដោយពិចារណាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូង
នៅសួនច្បារអេដែន។ តួនាទីយេនឌ័រ គឺជារ�ឿងដំបូងដែលសាតាំងបានវាយប្រហារដែលនាំទៅដល់
ការធ្លាក់ចុះ។ តាមរយៈការល្បួងអេវ៉ាជំនួសឲ្យអ័ដាម សាតាំងបានប្រើនាងដ�ើម្បី ដណ្តើមអំណាចដែល
ព្រះបានបង្កើតមក។ ការធ្លាក់ចុះបានក�ើតឡ�ើងនៅពេលដែលអ័ដាមធ្វើតាមអេវ៉ាដែលអ្នកត្រូវបានបោក
បញ្ឆោតដោយសាតាំង(លោកុប្បត្តិ៣: ១-៦)។

	គោលបំណងដ�ើមរបស់ព្រះ គឺសម្រាប់ឲ្យស្វាមីដឹកនាំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអាចយល់ច្បាស់ពីប
ទគម្ពីរ។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ យ�ើងនឹងបង្កើតសិទ្ធិអំណាចដល់ស្វាមីដោយម�ើលទៅកាន់សាច់រ�ឿងនៃការ

បង្កើត។ យ�ើងនឹងពិចារណាអំពីការបង្វែរតួនាទីយេនឌ័រដែលជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះហ�ើយប
 ន្ទាប់មក
យ�ើងនឹងពិចារណាពីការបង្កើតឡ�ើងវិញរបស់ព្រះនៃតួនាទីរបស់ស្វាមីនិងភរិយាដោយម�ើលអត្ថបទគម្ពីរ
សំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀត។

ចូរចាប់ផ្តើមដំបូងជាមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះព្រះគម្ពីរសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុរស។ ត�ើយ�ើង
ម�ើលឃ�ើញពីការបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងរ�ឿងការបង្កើតនេះយ៉ាងដូចម្តេច?
ព្រះបានបង្កើតអ័ដាមជាមុន ដ�ើម្បីបង្ហាញពីសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់
	នៅក្នុងរ�ឿងការបង្កើត ដំបូងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ័ដាម ហ�ើយបន្ទាប់មកអេវ៉ាជាជំនួយការរប

ស់គាត់។ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ ២: ១៨ ចែងថា “ព្រះយេហូវ៉ាដជា
៏ ព្រះទ្រង់មា
 នបន្ទូលថា
 ដែលមនុស្សនេះ

នៅតែម្នាក់ឯង នោះមិនស្រួលទេ អញនឹងធ្វឲ
ើ ្យមានម្នាកជា
់ ជំនួយស
 ំរាប់ជួយវា
”។

	នៅក្នុងធីម៉ូថេទី១ជំពូក២ សាវ័កប៉ុលបានប្រើលំដាប់លំដោយនៃការបង្កើតជាភស្តុតាងសម្រាប់

បុរសជាអ្នកដឹកនាំ ឬគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារហ�ើយមិនមែនជាស្ត្រីទេ។ សូមម�ើលពីអ្វីដែលគាត់បាន
និយាយនៅក្នុងធីម៉ូថេទី១ជំពូក២: ១២-១៣៖ “ខ្ញុំមិនប�ើកឲ្យស្ត្រីណាបង្រៀន ឬមានអំណាចល�ើបុរសទេ

ត្រូវឲ្យគេតែនៅដោយស្រគត់ស្រគំចុះ ពីព្រោះព្រះបានបង្កើតលោកអ័ដាមមកជាមុន រួចមកនាងអេវ៉”ា ។
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ

អ្នកខ្លះព្យាយាមពន្យល់ឆ្ងាយពីការបង្រៀនរបស់លោកប៉ុល ល�ើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុរស

នៅក្នុងព្រះវិហារដូចជាវប្បធម៌សាមញ្ញទៅហ�ើយ ដូច្នេះមិនត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងព្រះវិហារសព្វថ្ងៃនេះទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជំទាស់របស់លោកប៉ុលសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុរសមិនមែនគ្រាន់
តែជាវប្បធម៌ជំទាស់ប៉ុណ្ណោះទេ។ សាវ័កប៉ុលបានប្រើការបង្កើតសម្រាប់ការបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់
បុរស នោះមានន័យថា ព្រះបានបង្កើតការនេះឡ�ើងជាលំដាប់នេះតាំងពីដំបូងមក។ ជាការពិតណាស់

នៅក្នុងវប្បធម៌បុរាណ បទបញ្ជាកំណ�ើតពិតជាសំខាន់ណាស់។ កូនច្បងនឹងទទួលមរតកមួយទ្វេជាពីរ។
លំដាប់កំណ�ើតបង្ហាញពីឋានៈមួយ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយថា ការបង្កើតអ័ដាម

ដំបូងបង្អស់របស់ព្រះមិនមែនជារ�ឿងចម្លែកនោះទេ ប៉ុន្តែគឺដោយសារតែការរចនាអធិបតេយ្យភាព។ វាគឺ
មានន័យដ�ើម្បីបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងចំពោះភរិយារបស់គាត់។
ព្រះបានបង្កើតសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្វាមីនៅក្នុងផ្ទះតាំងតែពីដ�ើមដំបូងនៃការបង្កើតមកម៉្លេះ

ហ�ើយការជំទាស់របស់ប៉ុល គឺថាសិទ្ធិអំណាចនេះគួរតែបន្ដឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះ។
ត�ើមានវិធីណាផ្សេងទ�ៀតដែលយ�ើងឃ�ើញពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្វាមីបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរ�ឿងការ
បង្កើត?

ការដាក់ឈ្មោះរបស់អ័ដាមឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ នោះបង្ហាញពីសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់
	ភស្តុតាងមួយទ�ៀតនៃការរចនាដំបូងរបស់ព្រះ សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុរសនៅក្នុងផ្ទះ
ត្រូវបានបង្ហាញដោយការពិតដែលអ័ដាមដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់។ យ�ើងឃ�ើញការដាក់ឈ្មោះ
របស់អ័ដាមឲ្យប្រពន្ធគាត់មាននៅពីរផ្នែក។ ផ្នែកទីមួយនៅក្នុងលោកុប្បត្តិ ជំពូក២ ព្រះជាម្ចាស់បាន
ត្រាស់ហៅអ័ដាមឲ្យដាក់ឈ្មោះសត្វទាំងអស់។ បន្ទាប់ពីដាក់ឈ្មោះសត្វទាំងអស់រួចហ�ើយ ព្រះបាន
ធ្វើឲ្យអ័ដាមដេកលក់ស៊ប់ទៅ នោះព្រះក៏ដកយកឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់មក ដ�ើម្បីបង្កើតបានជាប្រពន្ធ
របស់អ័ដាម។ បន្ទាប់មកអ័ដាមបានដាក់ឈ្មោះនាងភ្លាម។ លោកុប្បត្តិ ២: ២៣ និយាយថា បុរសនេះ
បាននិយាយថា “នេះហ�ើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញ ជាសាច់ពីសាច់អញ នាងត្រូវបានហៅថា “ស្ត្រី” ពីព្រោះ

នាងត្រូវបានយកចេញពីបុរសមក” ។ ដូចជាអ័ដាមបានដាក់ឈ្មោះសត្វដំបូង

បន្ទាប់មកគាត់បានដាក់

ឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់ថា“ ស្រ្តី” ។ ផ្នែកទី២បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ គាត់បានហៅនាងថា”អេវ៉”ា ពីព្រោះនាង
ជាម្តាយនៃមនុស្សទាំងអស់ (លោកុប្បត្តិ ៣: ២០)។

	ស្រដ�ៀងគ្នានឹងសម័យបុរាណដែរ ការដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យ�ើងនៅតែជាការឆ្លុះ
បញ្ចាំងពីសិទ្ធិអំណាចរបស់មនុស្សម្នាក់។ ឪពុកម្តាយដាក់ឈ្មោះកូនៗរបស់ពួកគេតាំងពីពួកគេមានសិទ្ធិ
អំណាចមកម្ល៉េះ។ ការរចនារបស់ព្រះសម្រាប់អ័ដាម ដ�ើម្បីដឹកនាំប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យអាចយល់ច្បាស់ពី

រ�ឿងការបង្កើត ទាំងពីរនៅក្នុងការបង្កើតតាមលំដាប់លំដោយនិងការដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់។

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ |
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តួនាទីយេនឌ័រត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះ
	នៅក្នុងការធ្លាក់ចុះ សាតាំងបានល្បួងអេវ៉ាឲ្យបរិភោគផ្លែឈ�ើពីដ�ើមដែលហាមឃាត់។

បទគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថា អេវ៉ាបានចាញ់បញ្ឆោតតែមិនមែនអ័ដាមទេ។ កណ្ឌគម្ពីរ១ធីម៉ូថេ ២: ១៤

បានចែងថា “ហ�ើយមិនមែនលោកអ័ដាមដែលចាញ់បញ្ឆោតទេ គឺជាស្រ្តីវិញទេត�ើ ដែលចាញ់បញ្ឆោត

នោះព្រមទាំងរំលងច្បាប់ផង”។ ហេតុអ្វីក៏និយាយថា អ័ដាមមិនមែនចាញ់បញ្ឆោតតែគឺស្ត្រីវិញ?
សូមចាំនៅក្នុងបរិបទនៃកណ្ឌគម្ពីរធីម៉ូថេទី១និងទី២ សាវ័កប៉ុលកំពុងតែជជែកវែកញែកដែរថា

ស្ត្រីមិនគួរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ ឬគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារនោះទេ (២ធីម៉ូថេ ២: ១២) ។ គាត់ហាក់ដូចជា

កំពុងតែជជែកវែកញែកដែរថា ការធ្លាក់ចុះបានក�ើតឡ�ើងដោយសារតែអ័ដាមស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតាមប្រពន្ធរបស់
គាត់ជំនួសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំដែលព្រះបានហៅគាត់ឲ្យធ្វើវិញ។ អេវ៉ាបានចាញ់បញ្ឆោតហ�ើយអ័ដាមបាន
ធ្វើតាមទោះបីជាគាត់ដឹងថាវាខុសក៏ដោយ។ ការល្បួងរបស់សាតាំងបានបង្អាក់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់ដ�ើម
របស់ព្រះជាម្ចាស់។

ជាមួយការនិយាយបែបនេះ សូមពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះទៅល�ើតួនាទីយេនឌ័រ

នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអំពីផលប៉ះពាល់នេះ ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដ្រីវិញ

ថា “អញនឹងច
 ំរ�ើនឲ្យឯងមានសេចក្ដីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡ�ើង ក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះ ឯងនឹងប
 ង្កើត

កូនដោយឈឺចាប់ ចិតឯ
្ត ងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្ដី ហ�ើយប
 នឹ
្ដី ងត្រួតត្រាល�ើឯ
 ង” (លោកុប្បត្តិ ៣: ១៦) ។

ត�ើព្រះជាម្ចាស់ចង់មានន័យដូម្ដេចនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីថា “ចិតឯ
្ត ងនឹងប្រាថ្នាខាង
ឯប្ដី ហ�ើយប្ដីនឹងត្រួតត្រាល�ើឯង”? អត្ថន័យគឺមិនច្បាស់ទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយពិចារ
ណាល�ើការប្រើប្រាស់ពាក្យហេព្រើរ “ប្រាថ្នា” នៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងទ�ៀត។

	នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ៤: ៧ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើពាក្យដូចគ្នានេះ ដ�ើម្បីពិពណ៌នាអំពី”អំព�ើ
បាប”ដែលព្យាយាមត្រួតត្រាល�ើកាអ៊ីន ហ�ើយបានបង្កហេតុធ្វើឲ្យគាត់ខឹងនឹងទទួលយកដង្វាយរបស់

អេបិល។ សូមស្តាប់នូវអ្វីដែលព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់កាអ៊ីន៖ ព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលសូរកាអ៊ី

នថា៖ “ឯងខឹងធ្វអ
ើ ី ហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វទ
ើ ឹកម
 ុខក្រញូវដូច្នេះ ប�ើឯ
 ងធ្វល
ើ ្អ ត�ើម
 ិនបានទឹកម
 ុខរីករា
 យវិញ

ទេឬអី ប�ើឯ
 ងធ្វម
ើ ិនល
 ្អ នោះមានដង្វាយលោះបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហ�ើយ ចិត្តវានឹងប
 ណ្ដោយតាម
ឯង ហ�ើយឯងមានអំណាចល�ើវាដែរ”។

	នៅត្រង់នេះពាក្យថា“ សេចក្តីប៉ងប្រាថ្”នា មានន័យថាគ្រប់គ្រង ហ�ើយដូច្នេះយ�ើងអាចយល់ពី

ឥទ្ធិពលនៃអំព�ើបាបមកល�ើតួនាទីរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធ (ឬបុរសនិងស្ត្រី) ។ ភរិយានឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្តី

ហ�ើយប្តីនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រពន្ធ។ សមរភូមិរបស់យេនឌ័រ គឺជាលទ្ធផលមួយនៃលទ្ធផលទាំងអស់
នៃការធ្លាក់ចុះ។ យ�ើងធ្លាប់បានឃ�ើញផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនៅទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរប�ៀបជាច្រើន។
នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លះ ប្តីគឺមិនអ�ើព�ើ ខ្ជិលខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ ហ�ើយពេលខ្លះក៏អវត្តមានដែរ ហេតុដូច្នេះ
លទ្ធផលភរិយាត្រូវដឹកនាំផ្ទះសម្បែង។ នៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងទ�ៀត ប្តីព្យាយាមត្រួតត្រាដោយកម្លាំង

ហ�ើយស្ត្រីមានសិទ្ធិតិចតួចណាស់។ ការត្រួតត្រារបស់បុរសត្រូវបានឃ�ើញនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ដ�ើម្បីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ នៅក្នុងសង្គមជាច្រើន ការរំលោភបំពានទៅល�ើស្ត្រី
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ

ហ�ើយចាត់ទុកពួកគេដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយអញ្ចឹង។ នេះមិនមែនជាការរចនាដ�ើមរបស់ព្រះទេ។
នេះបានមកពីលទ្ធផលនៃអំព�ើបាប - បុរសនឹងព្យាយាមត្រួត្រាល�ើស្ត្រីដោយកម្លាំង។

	យ�ើងប្រាកដជាឃ�ើញពីផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើបាបនៅក្នុងពិភពណាត់ជួប។ វាត្រូវបានបង្ហាញនៅ

ក្នុងបុរសតណ្ហាដែលចង់ត្រួតត្រា ហ�ើយដេកជាមួយស្ត្រីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ វាក៏ត្រូវ
បានបង្ហាញនៅក្នុងស្ត្រីតណ្ហាដែលមានភាពទាក់ទាញដែលស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបុរសជាមួយនឹង
សម្រស់របស់នាង ហ�ើយប្រើវាដ�ើម្បីទទួលបាននូវបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់របស់នាង។
អ្វីដែលសំខាន់បំផុត យ�ើងឃ�ើញការប្រយុទ្ធនេះនៅក្នុងផ្ទះ កន្លែងណាដែលប្ដីនិងប្រពន្ធខំប្រឹងរក

អំណាច ពោលគឺធ្វើខុសពីការរចនាដ�ើមរបស់ព្រះ។ ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាព្រះដ៏មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ទ្រង់យល់
ពីស្ថាប័នអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនអាចដំណ�ើរការបានត្រឹមត្រូវទេ ប្រសិនប�ើវាមិនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំច្បាស់
លាស់។ នេះជាការពិតជាមួយស្ថាប័នណាមួយ: យោធា ជំនួញ សាលារ�ៀន និងសូម្បីតែព្រះវិហារ។

ដូច្នេះ ព្រះមានគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យស្វាមីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ ដ�ើម្បីសម្រេចគោលបំណងដ�ើមរបស់ទ្រង់
តាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍។

ជាក់ស្តែងការបង្រៀននេះ គឺមានការជំទាស់គ្នា។ មនុស្សហាក់ដូចជាជ�ឿថា ការមានសណ្តាប់ធ្នា

ប់និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យមិនស្មើភាពគ្នាទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះ
មិនមែនជាការពិតទេ។ ជាទូទៅ និងឯកជនគឺមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមនុស្សម្នាក់ៗ ប៉ុន្តែមិនមែនតាម
លំដាប់ស្មើគ្នាទេ។ ចំណាត់ថ្នាក់គឺចាំបាច់ ដ�ើម្បីនាំមកនូវសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អនិងវិន័យល្អនៅក្នុងវិស័យ
យោធា។ ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺចាំបាច់ ដ�ើម្បីសម្រេចបេសកកម្មដោយគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នា។

ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ព្រះមានបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់។ នេះជាអង្គភាពមូល
ដ្ឋាននៃសង្គមទាំងអស់ហ�ើយនៅពេលដែលគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ សង្គមទាំងអស់គ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់នោះ
ឡ�ើយ។ ដូច្នេះ ទ្រង់បានបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់គោលបំណងនេះ។

ឥឡូវនេះដោយនិយាយថា ត�ើការដឹកនាំរបស់ប្តីគួរតែមានលក្ខណៈបែបណា? ត�ើការចុះចូល

របស់ប្រពន្ធគួរតែមានលក្ខណៈបែបណា? ប្តីមិនត្រូវបានគេសន្មតថា ជាអ្នកកាន់អំណាចផ្តាច់ការហ�ើយ
ប្រពន្ធមិនត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើជាក្រណាត់ជូតជ�ើងនៅមាត់ទ្វារនោះទេ។ នៅកាលដំបូងឡ�ើយ ព្រះបានហៅ
អ័ដាមនិងអេវ៉ាឲ្យគ្រប់គ្រងនិងត្រួតត្រាល�ើការបង្កើតរបស់ព្រះជាមួយគ្នា។ ភាពជាដៃគូប្រកបដោយសេច
ក្តីស្រឡាញ់និងមានរប�ៀបរ�ៀបរយ នេះគឺដ�ើម្បីសម្រេចបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅល�ើផែនដីនេះ។

ត�ើតួនាទីរបស់ស្វាមីនិងភរិយាគួរមានលក្ខណៈបែបណានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍? បុគ្គលិកលក្ខណៈនិង

ការចិញ្ចឹមបីបាច់ធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ព្រះនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នា ប៉ុន្តែច្បាប់មូលដ្ឋានគួរតែដូច
គ្នា។

ប្ដីត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន
	ជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ទៅគ្រប់គ្រងឬត្រួតត្រាល�ើប្រពន្ធរបស់
គាត់ព្រះបានត្រាស់ហៅប្តីឲ្យប្រើការដឹកនាំរបស់គាត់ឲ្យស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់។ ព្រះជាម្ចាស់
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ |
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បានគ្រោងទុកការនេះតាំងតែពីដំបូងមក។ ស្វាមីនឹងដឹកនាំតាមរយៈការស្រឡាញ់ដល់ភរិយា។
ត�ើសេក្ដីស្រឡាញ់នេះគួរមានសក្ខណះបែបណា? លោកប៉ុលបានបង្រៀនថា សេចក្តីស្រឡាញ់របស់

ស្វាមីគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះក្រុមជំនុំ។ នៅក្នុងអេភេសូរ ៥: ២៥-២៨
គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា៖

បុរសរាល់គ្នាអ�ើយ ចូរស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួន ដូចជា
 ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំ ហ�ើយ

បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផ
 ង ២៦ ដ�ើម្បឲ
ី ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាប
 រិសុទ្ធ ដោយបានលាង
សំអាតនឹងទ
 ឹក គឺជា
 ព្រះបន្ទូល ២៧ ប្រយោជន៍ន
 ឹងថ្វាយព
 ួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទ
 ុកជា
 ព
 ួកជំនុំដ៏
ឧត្ដម ឥតប្រឡាក់ ឥតជ្រួញ ឬមានអ្វីឲ្យដូចឡ�ើយ គឺឲ
 ្យបានបរិសុទ្ធ ហ�ើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញ

២៨ ត្រូវឲ្យប្ដីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯង គឺដូចជា
 ស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ
 ្លួនដែរ អ្នកណាដែល
ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួន នោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯ
 ងហ�ើយ។

	ត�ើអ្វីដែលយ�ើងអាចរ�ៀនបានអំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីតាមរយៈគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទ?
១. សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីត្រូវតែជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ពិត
ប្ដីមិនគួររវ�ើរវាយអំពីស្ត្រីដែលគាត់កំពុងរ�ៀបការនោះទេ (ខ ២៥) ។ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំ
ទោះប�ើដឹងថា នាងជាមនុស្សមានបាបហ�ើយមិនស្តាប់បង្គាប់ក៏ដោយ។ ព្រះគ្រីស្ទបានលះបង់ព្រះជន្ម

របស់ទ្រង់សម្រាប់ពួកជំនុំកំឡុងពេលដែលទ្រង់ដឹងពីកំហុសរបស់ពួកគេ។ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់
គឺពិតប្រាកដ។
ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គូទាំងពីរត្រូវតែស្វែងយល់ពីការពិតនេះ។ ជាក់ស្ដែង ការប្រឹក្សាមុនរ�ៀបការ

ជាច្រើនគឺបំផ្លាញការរំពឹងទុកមិនពិតដែលបានរ�ៀបចំឡ�ើងតាមរយៈរ�ឿងកំប្លែង ផ្អែមល្ហែមនិងហូលីវូដ។

ប្ដីត្រូវស្រឡាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដ។ ស្ត្រីនេះមិនដ�ើរល�ើទឹកទេ នាងត្រូវបានឆ្លងដោយអំព�ើបាបដូចជាគាត់
មានដែរ។ នាងត្រូវតែបានកែប្រែរាល់ថ្ងៃដោយព្រះគុណរបស់ព្រះ ហ�ើយនាងត្រូវតែបានស្រឡាញ់តាម
រយៈកំហុសរបស់នាង។ បទគម្ពីរចែងថា «សេចក្ដីស្រឡាញ់គ្របបាំងអំព�ើបាបជាច្រើន» (១ពេត្រុស

៤: ៨)។ មានសេក្ដីស្រឡាញ់ពិត គឺជារ�ឿងសំខាន់សម្រាប់គូទាំងពីរ ពីព្រោះប�ើពួកគេមិនមានវាទេ នោះ

ពួកគេនឹងក្លាយជាមានអារម្មណ៍ស្រងាកចិត្ត។ គ្មានអ្វីសង្ស័យនោះទេ នេះជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោម
ហេតុផលទាំងអស់សម្រាប់ចំនួនខ្ពស់នៃការលែងលះគ្នាក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺដោយសារតែ
សេក្ដីស្រឡាញ់ភាគច្រើនមិនប្រាកដប្រជា។

២. សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីត្រូវតែមានការលះបង់
	គាត់ត្រូវស្រឡាញ់ដល់នាងដូចជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំដែរ ហ�ើយសុខចិត្ត

ស្លាប់ដ�ើម្បីនាង (ខ ២៥)។ វាគួរតែយល់បានដែលថា ប្រសិនប�ើអ្នកណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ចូលចិត្ត
តួនាទីរបស់ប្រពន្ធគឺអយុត្តិធម៌ នោះពួកគេគួរតែផ្តល់គំនិតបន្ថែមទ�ៀតទៅកាន់តួនាទីរបស់បុរស។ នេះជា
ការងាយស្រួលជាងក្នុងការចុះចូលទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ជាជាងលះបង់ជីវិតមួយសម្រាប់បុគ្គល

នោះ។ សេចក្តីស្រឡាញ់នេះប្តីត្រូវបានសន្មតថា អាចបង្កប់បានគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ ក្រៅពីព្រះគុណ
របស់ព្រះជាម្ចាស់។ ការស្រឡាញ់ដោយការលះបង់គឺមានន័យថា ស្វាមីត្រូវលះបង់អ្វីផ្សេងៗទ�ៀតជា
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ញឹកញាប់ ដ�ើម្បីបម្រើនិងផ្គាប់ចិត្តភរិយារបស់គាត់។ គាត់ត្រូវលះបង់ដ�ើម្បីនាង។ គាត់ត្រូវតែលះបង់

ពេលវេលា មិត្តភាព ការងារ ការកម្សាន្ត ចំណង់ចំណូលចិត្តជាដ�ើម ដ�ើម្បីស្រឡាញ់ដល់ភរិយារបស់
គាត់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទដែរ។

៣. សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីចាំបាច់ត្រូវតែមានគោលបំណង
	គោលបំណងនៃសេក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺដ�ើម្បីធ្វើឲ្យពួកជំនុំបរិសុទ្ធសម្អាតនាងឲ្យស្អា
តដោយព្រះបន្ទូលព្រះ (ខ ២៦-២៧)។ គោលបំណងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំក្លាយជាកូនក្រមុំ

ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ ស្វាមីត្រូវស្រឡាញ់ភរិយារបស់ខ្លួនតាមរយៈបង្រៀនបទគម្ពីរដល់នាង
នាំនាងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅព្រះវិហារនិងល�ើកទឹកចិត្តនាងឲ្យចូលរួមជាមួយ
នឹងព័ន្ធកិច្ចនៃព្រះវិហារ។

	គាត់ត្រូវតែស្វែងរកការដាំដុះមិនត្រឹមតែចរិតរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែការត្រាស់ហៅរបស់នាង

ផងដែរ ដូច្នេះ នាងអាចបំពេញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងបានហ�ើយ។ គាត់ត្រូវតែជួយនាង

ឲ្យយល់ពីអំណោយទានរបស់នាងនិងទេពកោសល្យរបស់នាង ហ�ើយល�ើកទឹកចិត្តនាងក្នុងការប្រើប្រាស់
អំណោយទានទាំងនោះសម្រាប់ល�ើកតម្កើងសិរីរុងរ�ឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ គោលបំណងរបស់សេចក្តី

ស្រឡាញ់ក៏មានន័យថា ពេលខ្លះដាស់ត�ឿននាងជួយនាងឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទកាន់តែច្រើន។ បុរសគ្រប់រូប
គួរតែពិចារណាប្រសិនប�ើគាត់ត្រៀមខ្លួននិងមានឆន្ទៈក្នុងការស្រឡាញ់ដល់នារីក្នុងរប�ៀបនេះសូម្បីតែ
មុនពេលរ�ៀបការក៏ដោយ។ ត�ើគាត់ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខាងឯវិញ្ញាណឬទេ?

ត�ើគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដ�ើម្បីអធិស្ឋានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ខាងឯវិញ្ញាណរបស់ភរិយាគាត់ឬទេ?
៤. សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីត្រូវតែផ្ទាល់ខ្លួន
	គាត់ត្រូវស្រឡាញ់ដល់នាងឲ្យដូចជាខ្លួនរបស់គាត់ដែរ (ខ២៨)។ ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃស្វាមី ដុសធ្មេញ
របស់គាត់ សិតសក់ ហ�ើយស្លៀកពាក់ខ្លួនឯង។ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តុបតែងខ្លួនរបស់គាត់ តែគួរឲ្យសោក
ស្ដាយ ជារ�ឿយៗស្វាមីតែងចាកចេញដោយមិនខ្វល់ពីការម�ើលថែរក្សាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឡ�ើយ។ នេះវា

ងាយស្រួលណាស់ក្នុងការមមាញឹកជាមួយជីវិត ការងារ និងព័ន្ធកិច្ចដែលអាចធ្វើឲ្យភាពមមាញឹកទាំង

នោះក�ើនឡ�ើងកាន់តែច្រើនដោយចៃដន្យនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់។ សេក្ដីស្រឡាញ់ត្រូវតែមាន

លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ គាត់ត្រូវតែស្រឡាញ់នាងដូចជាខ្លួនរបស់គាត់ដែរ។ គាត់ត្រូវចំណាយពេលរាល់ថ្ងៃ
ដ�ើម្បីដាំដុះគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គល។

នៅពេលដែលពិភពលោកឮឃ្លាថា “ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុរស” វាច្រើនតែមានអត្ថន័យអវិជ្ជមានតែវា
មិនគួរយល់បែបដូច្នោះទេ។ ចូរពិចារណាពីអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់អំពី
ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងបទគម្ពីលូកា ២២: ២៥-២៧ ៖

២៥ តែទ្រង់មា
 នបន្ទូលថា
 អស់ទា
 ំងស្ដេចនៃសាសន៍ដទៃ គេតែងសោយរាជ្យល�ើប
 ណ្ដារាស្ត្រ

ហ�ើយបណ្ដាជនហៅពួកអ
 ្នកមា
 នអំណាចល�ើគេ ថាជាអ្នកមា
 នគុណដែរ ២៦ ប៉ុន្តែ មិនត្រូវឲ
 ្យមា
 នដូច្នោះ
ក្នុងព
 ួកអ
 ្នករា
 ល់គ្នាឡ�ើយ ឯអ្នកណាដែលធំជាងគេ ក្នុងព
 ួកអ
 ្នករា
 ល់គ្នា នោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជា
 ត
 ូចជា
 ងគេ

វិញ ហ�ើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេ នោះដូចជា
 អ្នកប
 ំរ�ើដែរ ២៧ ដ្បិតត�ើអ
 ្នកណាធំជាង អ្នកដែលអង្គុយនៅ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ |
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តុ ឬអ្នកដែលបំរ�ើ ត�ើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអ
 ី ប៉ុន្តែ ខ្ញុំនៅក
 ណ្ដាលពួកអ
 ្នករា
 ល់គ្នា ទុកដូច
ជាអ្នកប
 ំរ�ើវិញ។

	ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរលូកា២២ ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុរសចម្បងមាន
ន័យថា ការបម្រើច្រើន។ ព្រះគ្រីស្ទបានប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថា ដែលអ្នកណាចង់ធ្វើជាអ្នកធំជា

ងគេនោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជា «តូចជាងគេ»។ វប្បធម៌ជ្វីហ្វមានឋានុក្រមខ្ពស់ណាស់ដោយមានន័យថា
កូនប្អូននឹងតែងតែបម្រើដល់កូនបង។ ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់វប្បធម៌នៃឋានានុក្រម

នេះ ហ�ើយមានបន្ទូលពីការដឹកនាំយ៉ាងពិតប្រាកដ គឺភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបអ្នកបម្រើ។ ការដឹកនាំមាន
ន័យដូចជាតូចជាងគេបំផុត ជាអ្នកបម្រើដល់គ្រប់គ្នា។ មេដឹកនាំពិតប្រាកដនឹងលះបង់សិទ្ធិរបស់ពួក

គេក្នុងការបម្រើ ដ�ើម្បីបម្រើដល់អ្នកដទៃ។ នេះជារប�ៀបដែលស្វាមីគួរតែធ្វើនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរ។
ពួកគេគួរតែបន្ទាបខ្លួនជានិច្ច ដ�ើម្បីបម្រើដល់ភរិយារបស់ខ្លួន។

	ព្រះគ្រីស្ទបានបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក ១៣ នៅពេលដែលទ្រង់បាន
ប្រព្រឹត្តដូចជាអ្នកបម្រើដោយការលាងជ�ើងដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់។ ការនេះមិនមានអ្វីជាអវិជ្ជមានអំពី
ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះឡ�ើយ។ ព្រះជាម្ចាស់តែងតែបម្រុងទុកនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយ

សេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ�ើយស្វាមីត្រូវតែខិតខំដាំដុះជារ�ៀង
រាល់ថ្ងៃ។

	ត�ើចរិតលក្ខណៈអ្វីខ្លះទ�ៀតដែលគួរបញ្ជាក់ពីតួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍?
ស្វាមីត្រូវតែចុះចូលចំពោះការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទ

១កូរិនថូស ១១: ៣ “តែខ្ញុំចង់ឲ
 ្យអ្នករា
 ល់គ្នាដឹងថា ព្រះគ្រីស្ទជាសិរសានៃបុរសទាំងអស់ ឯបុរស

វិញ នោះជាក
 ្បាលនៃស្ត្រី ហ�ើយសិរសានៃព្រះគ្រីស្ទ គឺជា
 ព្រះ”។

	នៅក្នុងខនេះ យ�ើងឃ�ើញពីអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏ជាលក្ខណៈទេវសាស្រ្តៈ ព្រះគ្រីស្ទបានចុះចូលចំ

ពោះព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយបុរសត្រូវចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយស្ត្រីត្រូវចុះចូលចំពោះបុរស។ ប្រសិនប�ើ
ស្វាមីនឹងដឹកនាំភរិយារបស់គាត់តាមការរចនារបស់ព្រះ នោះគាត់ត្រូវតែចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទជាមុន

សិន។ វាគឺសម្រាប់ហេតុផលដែលភរិយាត្រូវតែចុះចូលចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួន ពីព្រោះនៅពេលនាងដ�ើរ
តាមស្វាមីរបស់នាង នោះនាងពិតជាកំពុងចុះចូលចំពោះសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទមែន។

នេះនាំមកនូវការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំដល់ស្វាមីម្នាក់ៗ ដ�ើម្បីស្គាល់ពីការនាំមុខរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ គាត់ត្រូ

វតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពតាមព្រះបន្ទូល ហ�ើយអធិស្ឋានដល់ទ្រង់ ដូច្នេះគាត់អាចស្គាល់ព្រះសូរ

ស�ៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានហ�ើយ។ បុរសដែលពិចារណាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍គួរតែសួរខ្លួនឯងថា «ត�ើខ្ញុំ
កំពុងដេញតាមព្រះអម្ចាស់តាមរប�ៀបមួយដែលខ្ញុំអាចស្គាល់ព្រះសូរស�ៀងរបស់ទ្រង់ ដ�ើម្បីដឹកនាំភរិយា

និងគ្រួសារដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ឬទេ? ជាទូទៅ គេនិយាយថា“មានតែអ្នកដែលនៅជិតព្រះទេបានឮ”
ស្វាមីត្រូវតែនៅជិតព្រះគ្រីស្ទ នៅជិតព្រះសិរសាទ្រង់ ដ�ើម្បីបានឮព្រះសូរស�ៀងរបស់ទ្រង់។ មានតែស្វាមី
ដែលនៅជិតព្រះគ្រីស្ទទេ ទ�ើបនឹងអាចធ្វើជាគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទហ�ើយដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវ។
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ

ការនេះក៏សំខាន់ផងដែរសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវបានឮ ហ�ើយពិចារណា ពីព្រោះមិនមែនបុរសគ្រប់រូប

គឺសុទ្ធតែសក្ដិសមខាងឯវិញ្ញាណសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះទេ។ ពួកគេគួរតែសួរខ្លួនឯងអំពីស្វាមី

ដែលមានសក្តានុពលថា “ត�ើបុរសនេះស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទឬទេ? ត�ើបុរសនេះដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទឬទេ? ត�ើ
គាត់សមនឹងដឹកនាំខាងឯវិញ្ញាណឬទេ?” មនុស្សម្នាក់អាចប្រាកដបានថា ប្រសិនប�ើបុរសនៅលីវមិន
ស្មោះត្រង់ក្នុងការដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទទេ គាត់នឹងមិនស្មោះត្រង់នៅពេលរ�ៀបការដែរ។ បទគម្ពីរចែងថា

“ដែលអ្នកណាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការតូច អ្នកនោះក៏នឹងមិនស្មោះត្រង់ជាមួយការធំដែរ” (លូកា

១៦: ១០)។ ស្វាមីត្រូវតែបន្តចុះចូលទៅចំពោះការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីដឹកនាំគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យ
បានត្រឹមត្រូវ។

ប្រពន្ធត្រូវតែចុះចូលចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្វាមីខ្លួន
	ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់រួចមកហ�ើយ  ក្នុងការចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ  ភរិយាត្រូវចុះចូលចំពោះ
ស្វាមីរបស់ខ្លួនដែរ។ អេភេសូរ ៥: ២២ និយាយថា “ស្ត្រីរាល់គ្នាអ�ើយ ចូរឲ្យច
 ុះច
 ូលចំពោះប្ដីខ្លួន ដូចជា
 ចុះ

ចូលនឹងព្រះអម្ចាស់ដែរ” ។

បទគម្ពីរបានបង្គាប់ដល់ភរិយាឲ្យចុះចូលចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនដូចជានាងកំពុងដ�ើរតាមព្រះ

គ្រីស្ទដែរ។ ពាក្យថា “ ចុះចូល” គឺជាពាក្យយោធាដែលមានន័យថា “ក្រោមបញ្ជា” ។ ដូចជាពលបា

លម្នាក់ដែលចុះចូលនឹងវរសេនីយ៍ឯក ភរិយាត្រូវតែចុះចូលចំពោះប្តីរបស់នាងនៅគ្រប់កិច្ចការទាំងអ

ស់ ល�ើកលែងតែវាធ្វើឲ្យនាងមិនស្តាប់បង្គាប់មេបញ្ជាការនិងប្រធាន គឺជាព្រះគ្រីស្ទ។ ។ រាល់ការសម្
រេចចិត្តរបស់ស្ត្រីត្រូវធ្វើតាមប្តីរបស់នាងល�ើកលែងតែភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នាំឲ្យនាងធ្វើបាប។

នៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសយោធានេះ អាចត្រូវបានគេហៅថា “បទបញ្ជាខុសច្បាប់” ។ ភរិយាត្រូវតែយល់ពី
រ�ឿងនេះដោយប្រាជ្ញា។

ជាមួយនឹងការនិយាយបែបនេះ ពិតជាមិនរាប់បញ្ចូលសមត្ថភាពរបស់ប្រពន្ធក្នុងការសម្រេចចិត្ត

ដោយខ្លួនឯងនោះទេ។ ព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំយ�ើងផ្តល់ឲ្យយ�ើងនូវទំនួលខុសត្រូវជាច្រើន និងទម្រង់នៃស្វ័យ
ភាពនៅក្រោមសិទ្ធអំណាចរបស់ទ្រង់។ ក្នុងការដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ ទ្រង់ជារ�ឿយៗមិនប្រាប់យ�ើងឲ្យទៅ

ខាងឆ្វេងឬទៅខាងស្តាំ ឬពេលណាត្រូវសម្រាកនោះឡ�ើយ។ បទគម្ពីរអំពាវនាវឲ្យយ�ើងធ្វើជាមនុស្សដែល
មានប្រាជ្ញា ហ�ើយប្រើគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ប្រពន្ធអាចមាន
ផ្នែកជាច្រើននៃភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមសិទ្ធអំណាចរបស់ស្វាមីនាង។
សម្រាប់អ្នកខ្លះ ភរិយានឹងពូកែក្នុងផ្នែកថែរក្សាផ្ទះសម្បែង ទោះបីជានាងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ

របស់ស្វាមីក៏ដោយ។ សម្រាប់អ្នកផ្សេងទ�ៀត ភរិយានឹងត្រួតពិនិត្យល�ើហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកដឹកនាំល្អទទួល

ស្គាល់ចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកដទៃនិងពឹងផ្អែកល�ើពួកគេនូវចំណុចទាំងនោះ។ រ�ឿងនេះនឹងក្លាយជាការពិត
នៅរាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ហ�ើយវាអាចម�ើលទៅខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅរាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍។

	នេះប្រហែលជាគំនិតមួយដែលខុសប្លែកពីធម្មតា ពោលគឺគំនិតមួយដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់
ប្ដូរដែលស្ត្រីទ�ើបរ�ៀបការថ្មីថ្មោងត្រូវតែចាប់យក។ វាមិនយូរទ�ៀតទេថា“ ត�ើខ្ញុំបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ |
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ជាម្ចាស់ក្នុងទង្វើរបស់ខ្ញុំ និងការព្យាយាមរបស់ខ្ញុំឬទេ? ប៉ុន្តែក៏“ត�ើខ្ញុំបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំ
ដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យដ�ើរតាមឬទេ?”

សូមពិចារណានូវកិត្ដិយសដែលបានផ្ដល់ឲ្យសារ៉ាដោយសាររប�ៀបដែលនាងបានចុះចូលចំពោះ

ស្វាមីរបស់នាង លោកអ័ប្រាហាំ។ ១ពេត្រុស៣: ៥-៦ និយាយថា៖

៥ ដ្បិតព
 ីដ�ើម ពួកស្រីៗបរិសុទ្ធដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះ ក៏បានតែងខ្លួនយ
 ៉ាងដូច្នោះ ទាំងច
 ុះច
 ូល

ចំពោះប្ដីខ្លួនដែរ ៦ ដូចជា
 នាងសារ៉ា បានចុះចូលន
 ឹងលោកអ័ប្រាហាំ ព្រមទាំងហៅលោកជាម្ចាស់ផង ឯ
អ្នករា
 ល់គ្នា ក៏បានត្រឡប់ជាពូជនាងនោះ ដោយបានប្រព្រឹតល
្ត ្អ ឥតភិតភ័យនឹងសេចក្ដីស្ញែងខ្លាចណា
ឡ�ើយ។

	សារ៉ាបានហៅស្វាមីរបស់នាងថា លោកម្ចាស់ ហ�ើយបទគម្ពីរបានចែងថា នេះគឺជាអត្តចរិកមួយ

ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីស្រស់ស្អាតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់។ ស្ត្រីដែលកំពុងពិចារណារ�ឿងរ�ៀបការត្រូវតែសួរខ្លួនឯង
ថា «ត�ើខ្ញុំត្រៀមខ្លួន ដ�ើម្បីគោរពនិងចុះចូលចំពោះស្វាមីរបស់ខ្ញុំដូចជាព្រះអម្ចាស់ហ�ើយឬនៅ? ត�ើខ្ញុំស្ម័ត្រ

ចិត្តចុះចូលនឹងផែនការរបស់គាត់ដូចដែលគាត់បានឮមកពីព្រះជាម្ចាស់ឬទេ? មនុស្សម្នាក់ដែលស្ម័ត្រចិត្ត
ចុះចូលគូតែរពិចារណាប្រសិនប�ើនាងពិតជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ ដ�ើម្បីរ�ៀបការមែន។
ប្រពន្ធត្រូវតែចុះចូលចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ម្ដងទ�ៀត អេភេសូរ ៥: ២២ ចែងថា “ស្ត្រីរាល់គ្នាអ�ើយ ចូរឲ្យច
 ុះច
 ូលច
 ំពោះប្ដីខ្លួន ដូចជា
 ចុះច
 ូល

នឹងព្រះអម្ចាស់ដែរ”។ នេះមិនត្រឹមតែបង្រៀនដល់ភរិយាត្រូវចុះចូលចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែពោលគឺពួកគេត្រូវតែចុះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិន។ ស្វាមីគ្រាន់តែជាតំណាងឲ្យភាពជាអ្នក
ដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទ មិនថាការតំណាងនោះទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយ។ វាគឺស្ថិតនៅក្នុងការចុះចូល
ចំពោះព្រះគ្រីស្ទ ដោយគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ហ�ើយស្រឡាញ់ទ្រង់ ដែលភរិយានឹងស្វែងរកនូវ

សមត្ថភាពក្នុងការចុះចូលចំពោះប្តីរបស់នាង។ នេះនឹងក្លាយជាការពិតយ៉ាងពិសេសក្នុងការដោះស្រាយ
ជាមួយស្វាមីដែលមិនស្គាល់ព្រះអម្ចាស់ឬអ្នកដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីទ្រង់។ ១ពេត្រុស៣: ១-២ និយាយថា៖

ភរិយាទាំងឡាយត្រូវចុះចូលនឹងស្វាមីរបស់អ្នកដែរដូច្នេះ ប�ើមានអ្នកណាមិនជ�ឿព្រះបន្ទូល

គេអាចនឹងឈ្នះដោយគ្មានពាក្យសំដី គឺដោយអាកប្បកិរិយារបស់ប្រពន្ធគេពេលឃ�ើញភាពបរិសុទ្ធ
និងការគោរពនៃជីវិតរបស់អ្នក។

ការដឹកនាំរបស់ស្វាមីប្រព្រឹត្តឡ�ើងសូម្បីតែនៅពេលដែលគាត់មិនដ�ើរតាមព្រះក៏ដោយ។ នៅក្នុង
ករណីនេះ ការចុះចូលរបស់ភរិយាចំពោះព្រះគ្រីស្ទ គឺសំខាន់ជាង។ តាមរយៈការចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ

នាងនឹងរកឃ�ើញនូវសមត្ថភាពក្នុងការស្រឡាញ់ និងចុះចូលចំពោះស្វាមីដែលពិបាក ហ�ើយការចុះចូល
នេះអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ និងសូម្បីតែសេចក្តីសង្រ្គោះដល់ជីវិតរបស់គាត់។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការនេះអាចទៅរួចបាននៅពេលដែលភរិយាកំពុងតែចុះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះយេស៊ូវបានមាន
បន្ទូលនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១៥: ៥ ថា “ចូរនៅជាប់នឹងខ្ញុំចុះនោះអ្នកនឹងបង្កើតផលបានច្រើន”

(ជាពាក្យពន្យល់) ។ សមត្ថភាពក្នុងការស្រឡាញ់ មានសន្តិភាព មានភាពអត់ធ្មត់មានការអភ័យទោស
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ

ជាដ�ើម។ ល។ ទាំងអស់សុទ្ធតែមកពីព្រះ។
	ស្រ្តីនៅលីវដែលកំពុងពិចារណាអំពីរ�ឿងរ�ៀបការត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថា “ត�ើខ្ញុំកំពុងចុះចូលចំពោះ
ការដឹកនាំរបស់ព្រះអម្ចាស់ ដូច្នេះ ត�ើខ្ញុំអាចចុះចូលដោយស្មោះត្រង់ចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្តីខ្ញុំ

បានឬទេ?”ការចុះចូលជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ នឹងរ�ៀបចំស្រ្តីសម្រាប់រ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។
ដូចគ្នានេះដែរ បុរសនៅលីវដែលកំពុងពិចារណារ�ឿងរ�ៀបការជាមួយស្ត្រីត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថា “ត�ើកា
 រចុះ
ចូលរបស់នាងយ៉ាងម៉េចដែរ? ត�ើនាងចុះចូលចំពោះព្រះអម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់ឬទេ? ត�ើនាងស្មោះត្រង់
ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងព្រះវិហារ ការលះបង់ប្រចាំថ្ងៃនិងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬទេ? ប្រសិនប�ើនាងមិ
នចុះចូលទៅកាន់ព្រះដ៏ធំបំផុតទេ នោះនាងនឹងមិនចុះចូលទៅកាន់អ្នកតូចដែលជាប្ដីនាងដែរ។ បុរស
ដែលមានប្រាជ្ញានឹងពិចារណាពីការស្តាប់បង្គាប់របស់ស្ត្រីម្នាក់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅពេលស្វែងរក

ប្រពន្ធ។ ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅភរិយាឲ្យចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទជាមុនសិន ដូច្នេះ នាងអាចគោរព
និងចុះចូលចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនដោយស្មោះត្រង់ដែរ។
ស្វាមីនិងភរិយាត្រូវតែបង្ហាត់កូនៗជាមួយគ្នា
	អេភេសូរ ៦: ៤ ចែងថា “ឪពុករា
 ល់គ្នាអ�ើយ កុឲ
ំ ្យចា
 ក់រុកក
 ូនរបស់ខ្លួនឡ�ើយ ចូរប
 ង្រៀនវាទៅតាម

ដំបូន្មាន នឹងសេចក្ដីដាស់ត�ឿនរបស់ព្រះអម្ចាសវ់ិញ” “ឪពុក” ក៏អាចបកប្រែបានថា “ឪពុកម្ដាយ” (ប្រៀប
ធ�ៀបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាភាសាអារ៉ាប់ ពន្យល់ជាភាសាអង់គ្លេស)។

	នេះមានន័យថា ឪពុកម្តាយទាំងពីរត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នា ដ�ើម្បីបង្ហាត់កូនៗ និងមិនបណ្ដោយឲ្យពួក
គេមានចិត្តរឹងរូសនាំឲ្យពួកគេមានចិត្តខ្លាំងមានសេរីភាពពេកឬមានភាពជាអ្នកដឹកនាំអយុត្តិធម៌នោះ

ឡ�ើយ។ ឪពុកម្តាយត្រូវបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកគំរូតាមព្រះ
គ្រីស្ទ បង្រៀនកូនៗអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ហ�ើយទាញនាំពួកគេឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជា
មួយនឹងព្រះជាម្ចាស់។

ការនេះជាកាតព្វកិច្ចដែលមិនមែនសម្រាប់តែឪពុកឬម្តាយតែម្នាក់ឯងនោះឡ�ើយ ហ�ើយនោះ

ជាមូលហេតុដែលព្រះបានប្រគល់ទំនួលខុសត្រូវខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដល់ឪពុកម្តាយទាំងពីរ។ នៅ
ទីបំផុតស្វាមីគួរតែនៅត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាលនេះ

ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវគឺចែករំលែកគ្នា។

សម្រាប់ហេតុផលនេះ ឪពុកម្តាយត្រូវតែឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីរប�ៀបបណ្តុះបណ្តាលកូនៗ។

ប្រសិនប�ើគ្មានការសាមគ្គីគ្នាក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលទេ នោះវានឹងមានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់
កូនៗ។

	គូស្វាមីភរិយាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវអង្គុយចុះ ហ�ើយពិភាក្សាគ្នាអំពីរប�ៀប

ណាដែលអាចធ្វើការបានសម្រេច។ នេះនឹងរួមបញ្ចូលនូវវិន័យ ការបណ្តុះបណ្តាលខាងវិញ្ញាណ

ការបណ្តុះបណ្តាលការអប់រំ ការហ្វឹកហាត់កីឡា និងផ្នែកនៃការបម្រើក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងទ�ៀត។

សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលខាងឯវិញ្ញាណ ឪពុកម្តាយជាច្រើនបានប្រគល់កូនៗឲ្យទៅឯខាងកម្មវិធីរប

ស់កុមារ ការចងចាំព្រះគម្ពីរ ការថ្វាយបង្គំក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការអធិប្បាយព្រះ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៤៖ តួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងអាពាហ |
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បន្ទូលនៅព្រះវិហារដែរ។
	គួរឲ្យស្តាយ អ្វីដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើន គឺការអំពាវនាវសម្រាប់
ឲ្យឪពុកម្តាយបង្ហាត់បង្រៀនកូនៗរបស់ពួកគេត្រូវបានចាកចេញពីព្រះវិហារ ចោលសាលារ�ៀន ចេញ
ពីជីដូនជីតា ចេញពីគ្រូបង្វឹកកីឡាជាដ�ើម។ ព្រះទ្រង់មិនដែលមានបំណងព្រះហឫទ័យសម្រាប់ឲ្យ

មនុស្សទាំងនេះទៅចិញ្ចឹមកូនៗទាំងស្រុងនោះទេ ពួកគេគួរតែអាចបំពេញខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុត។
ជាលទ្ធិផល ៧៥%នៃយុវជនគ្រីស្ទបរិស័ទបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលដែលពួកគេចូលរ�ៀននៅ
មហាវិទ្យាល័យ ពីព្រោះឪពុកម្តាយជាច្រើនបានធ្វេសប្រហែសក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។

	គូដណ្ដឹងគួរតែពិចារណាអំពីការបណ្តុះបណ្តាលកូនរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតមុនពេលពួក

គេរ�ៀបការ  តាំងពីការចិញ្ចឹមគ្រាប់ពូជដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះ គឺជាបំណងចិត្តមួយដ៏ចម្បងរបស់ព្រះ

សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍រួបរួម (ម៉ាឡាគី ១: ១៥)។ ត�ើអ្នកមានបានពិចារណាអំពីរប�ៀបណាដែលអ្នកនឹង
បណ្តុះបណ្តាលកូនៗរបស់អ្នកឬនៅ?
សរុបសេចក្ដី
ការធ្លាក់ចុះបានធ្វើឲ្យខូចដល់ទ្រង់ទ្រាយនៃការរចនាដ�ើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រា

ប់ស្វាមីនិងភរិយា។ ដោយសារតែអំព�ើបាបប្តីមានទំនោរព្យាយាមត្រួតត្រាល�ើប្រពន្ធរបស់ខ្

លួន ឬក្លាយជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រពន្ធនៅក្រោមអំណាចរបស់គាត់។ ទំនោរសម្រាប់ភរិយាគឺដូចគ្នាដែរ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការរបស់ព្រះ គឺឲ្យស្វាមីស្រឡាញ់និងបម្រើដល់ភរិយារបស់ខ្លួន ហ�ើយ
សម្រាប់ភរិយាត្រូវឲ្យចុះចូលចំពោះប្ដីវិញ។ ពួកគេទាំងពីរមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនៗ

តាមការដាស់ត�ឿនរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតស្វាមីនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះចំពោះភាព
ជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ឬការខ្វះខាតក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំល�ើគ្រួសាររបស់គាត់ដែរ។
កិច្ចការផ្ទះ--តួនាទីយេនឌ័រ
	ឆ្លើយនឹងសំនួរ ហ�ើយពិភាក្សាជាមួយគ្នា
១. ត�ើមានអ្វីថ្មីឬចូលមកក្នុងគំនិតអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះ? ត�ើអ្នកត្រូវបានជំរុញឬល�ើកទឹកចិត្តក្នុងវិធី

ណាខ្លះ? ត�ើមានចំណុច ឬគំនិតណាដែលអ្នកមិនយល់ស្របឬទេ?

២. ជារ�ឿយៗ នៅពេលចាប់ផ្តើមអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តីប្រពន្ធនាំមានការរំពឹងទុកខុសគ្នាៗដោយមិន
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មានការនិយាយគ្នា។ ទាំងនេះជាញឹកញាប់ក្លាយជាចំណុចនៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងភាពតានតឹងក្នុងទំនា

ក់ទំនង។ ការពិភាក្សាអំពីការរំពឹងទុកជាមុននឹងជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយ
រលូន។ ត�ើអ្នកមានតួនាទីយេនឌ័រអ្វីខ្លះនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នក? ត�ើតួនាទីអ្វីដែលឪពុករបស់អ្នកបាន

បំពេញក្នុងការលះបង់សម្រាប់គ្រួសារ ក្នុងការដាក់វិន័យកូនៗ ហិរញ្ញវត្ថុ ការដ្ឋាន ការសំអាតផ្ទះជាដ�ើម។
ត�ើតួនាទីអ្វីដែលម្តាយរបស់អ្នកបានបំពេញ?

៣. ចូរសរសេរចុះនូវការរំពឹងទុកចំនួនមួយម្ភៃ សម្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូ

ចជា៖ ត�ើអ្នកណានឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះ? ត�ើអ្វីជាក្តីរំពឹងរបស់អ្នកសម្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកចំពោះការលះបង់ខា

ងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ? ត�ើអ្វីជាក្តីរំពឹងរបស់អ្នកសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់

ស្លៀក? ត�ើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាក? ត�ើក្រុមគ្រួសារខាងណាដែលអ្នកនឹងចំណាយពេលជា
មួយនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយ។ ល។ ត�ើអ្នករំពឹងថាលុយនិងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ
នឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេច? ត�ើអ្នកណានឹងដាក់វិន័យដល់កូនៗ?

៤. ចូរសរសេរការរំពឹងទុកចំនួនដប់ដែលអ្នកគិតថាដៃគូរបស់អ្នកនឹងមានសម្រាប់អ្នក។

៥. ចូរពិភាក្សារ�ឿងទាំងនេះជាមួយដៃគូរបស់អ្នកហ�ើយឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកា

ររំពឹងទុកដែល ម្នាក់ៗនឹងបំពេញ។ ចូរសរសេរចុះពីការរំពឹងទុកដែលអ្នកបានព្រមព្រៀងគ្នា។
ចូរសរសេរវាជាមួយទម្រង់នេះ

“ខ្ញុំនឹងប្តេជ្ញាចិត្តថា...................................នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ�ើងជាមួយការគាំទ្រពី

ភរិយាឬ ស្វាមីរបស់ខ្ញុំ និងដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស”់ ។
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៦. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គនេះត�ើរប�ៀបណាដែលអ្នកគិតថា ព្រះកំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យអធិស្ឋាន
សម្រាប់អនាគតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក? សូមចំណាយពេលខ្លះអធិស្ឋាន។
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មូលដ្ឋានគ្រឹះទ៥
ី ៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅ
ក្ង
នុ អាពាហ៍ពិពាហ៍

	ត�ើគូស្វាមីគួរតែដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយរប�ៀបណា?
ជាទូទៅទំនាស់គឺជាផ្នែកមួយនៃនិស្ស័យរបស់មនុស្ស។ ក្រោយដែលអ័ដាមធ្លាក់ទៅក្នុងអំព�ើបាប

នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនមកទំនាស់បានក�ើតឡ�ើង។ នៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសួរអ័ដាមថា ត�ើគាត់បាន
បរិភោគផ្លែឈ�ើដែលបានហាមឃាត់នោះឬ គាត់មិនបានឆ្លើយតប”បាទ”ដោយសាមញ្ញនោះទេ គាត់បែរ
ជាឆ្លើយថា ស្រ្តីដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំ វាឲ្យផ្លែឈ�ើនោះមកទូលបង្គំ ហ�ើយទូលបង្គំក៏ទទួលទាន
ទៅ។ គាត់បានបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រយោល ហ�ើយក៏បន្ទោសស្រ្តីដោយត្រង់ៗផងដែរ។
បន្ទាប់មកស្រ្តីក៏បានបន្ទោសទៅសត្វពស់។ នៅពេលដែលអំព�ើបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍

ទំនាស់ក៏បានចូលមកជាមួយគ្នាដែរ។ ជាក់ស្ដែងព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលដែរថា លទ្ធផលមួយ

ក្នុងចំណោមលទ្ធផលនៃអំព�ើបាបដែលចូលមកក្នុងលោកីយ៍នឹងមានទំនាស់រវាងមនុស្ស ប្រុស

ហ�ើយនិងមនុស្សស្រី។ ប្រពន្ធមានបំណងចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងប្ដី ហ�ើយប្ដីនិងព្យាយាមត្រួតត្រាប្រពន្ធ
ដោយការបង្ខិតបង្ខំ (លោកុ៣: ១៦)។

	ដូចដែលយ�ើងបានដឹងពីសាច់រ�ឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចមកហ�ើយ យ�ើងបន្តឃ�ើញពីផលផ្លែនៃអំព�ើ

បាបដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងទំនាស់។ នៅក្នុងលោកុប្បត្តិជំពូក៤ ការអ៊ីនបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់
អេបិល។ នៅក្នុងជំពូកដដែលនោះ ឡាមេកកូនប្រុសរបស់ការអ៊ីនបានសម្លាប់បុរសម្នាក់ ហ�ើយបានអួត
ពីការនោះ។ នៅក្នុងលោកុប្បត្តិជំពូក៦ លោកីយ៍ទាំងមូលពោរពេញទៅដោយអំព�ើហិង្សា ហ�ើយព្រះ
ជាម្ចាស់បានសម្រេចព្រះហឫទ័យបោសសំអាតពួកគេដោយទឹកជំនន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទឹក
ជំនន់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរសារជាតិរបស់មនុស្សបាននោះទេ ហ�ើយហេតុយ៉ាងដូច្នោះ ទំនាស់បានបន្តនៅ
ទូទាំងប្រវត្តិសាស្រ្ត។ លោកីយ៍ទាំងមូលបានប្រឈមមុខនឹងសង្រ្គាមឬទំនាស់ដោយគ្មានពេលស្រាក
ស្រាន្ត ហ�ើយជាអកុសល អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនត្រូវបានល�ើកលែងនោះទេ។

	សាវ័កប៉ុលបានបង្រៀនថា លទ្ធផលមួយនៃសាច់ឈាមដែលជានិស្ស័យបាបរបស់យ�ើងនោះ
គឺ«ការមិនចុះសម្រុងគ្»នា (កាឡាទី ៥: ២០)។ យ�ើងងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអាក់អន់ចិត្ត ឆាប់អន់ចិត្ត

ស្អប់ មិនងាយអត់ទោសហ�ើយមានការបែងចែក។ គួរឲ្យស្តាយ ផលផ្លែទាំងអស់នេះងាយនឹងចេញ
ផ្កានៅក្នុងសហជីពអាពាហ៍ពិពាហ៍។ គូស្វាមីភរិយាគួរតែដឹងអំពីរ�ឿងនេះ ដូច្នេះត្រូវត្រៀមលក្ខណៈ
ដ�ើម្បីដោះស្រាយ ទំនាស់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ត�ើគូស្វាមីភរិយាគួរដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយរប�ៀបណា?
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា

នៅក្នុងទំនាស់ យ�ើងត្រូវតែមានឥរិយាបថត្រឹមត្រូវ
	គោលការណ៍ទីមួយដែលចាំបាច់ ដ�ើម្បីដោះស្រាយទំនាស់គឺត្រូវមានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវ
នេះជាការរំពឹងទុកដ៏រីករាយមួយនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់។ វាជាការល្អដែលត្រូវចងចាំថា ទំនាស់មិនចាំ
បាច់ធ្វើឲ្យខូចដល់ទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេ។ ទំនាស់ក៏ដូចជាការសាកល្បងទាំងអស់

ដែរ គឺមានន័យថា ដ�ើម្បីសាកល្បងសេក្ដីជំន�ឿរបស់យ�ើង បង្ហាញពីអំព�ើបាបនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់

យ�ើង អភិវឌ្ឍចរិតលក្ខណះនឹងនាំយ�ើងឲ្យចូលទៅកាន់តែជិតព្រះ (រ៉ូម៥: ៣-៥, យូដាស ១: ២-៤)

។ លោកប៉ុលបាននិយាយថា៖មិនតែប៉ុណ្ណោះសោត យ�ើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាក

ដែរ ដោយដឹងថា សេក្ដីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេក្

ដីទ្រាំទ្រ សេក្ដីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេក្

ដីស៊ាំថ្នឹក

សេក្ដីស៊ាំថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេក្

ដីសង្ឈឹម (រ៉ូម ៥: ៣-៤) ។ ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ យ៉ាកុបបាននិយាយថា «បង
ប្អូនអ�ើយ កាលណាអ្នករា
 ល់គ្នាមានសេចក្ដីល្បួងផ្សេងៗ នោះត្រូវរា
 ប់ជា
 សេចក្អំ
ដី ណរសព្វគ្រប់វិញ ដោយ
ដឹងថា ការល្បងលម�ើលសេចក្ដីជំន�ឿនៃអ្នករា
 ល់គ្នា នោះនាំបង្កើតឲ
 ្យមា
 នសេចក្ដីខ្ជាបខ
់ ្ជួន» (យ៉ាកុប
១: ២-៣) ។ លោកប៉ុលបាននិយាយថា

យ�ើងគួរអរសប្បាយនៅក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាក ហ�ើយ

យ៉ាកុបក៏បាននិយាយដែរថាយ�ើងគួរតែរាប់វាជា “សេចក្តីអំណរសព្វគ្រប់” នៅពេលយ�ើងជួបប្រទះការ

លំបាកទាំងនោះដោយសារតែគោលបំណងរបស់ព្រះនៅក្នុងសេក្ដីទាំងនោះ។ ព្រះមិនខ្ជះខ្ជាយពេលមាន
ទុក្ខលំបាកទេ រួមទាំងទំនាស់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរ។ ព្រះជាម្ចាស់ប្រើទំនាស់ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងរីក
ចម្រើនដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរ(រ៉ូម ៨: ២៨-២៩) ដែលគួរតែជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់យ�ើង។
ជាច្រើនល�ើកច្រើនសារដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើប្ដីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងដូចជាក្រដាសខ្សាច់

ដែលគ្រើមយកមកដុសខាត់ផ្នែកណានៅក្នុងជីវិតយ�ើងដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានរាប

ស្មើរឡ�ើង។ មានពាក្យមួយឃ្លាដែលតែងនិយាយថា អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែននិយាយអំពីសុភមង្គលទេ
ប៉ុន្តែនិយាយអំពីភាពបរិសុទ្ធ។ ហ�ើយនៅពេលដែលយ�ើងបរិសុទ្ធ បន្ទាប់មកយ�ើងនឹងសប្បាយរីករាយ
ពិតប្រាកដ។ នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ យ�ើងឈានចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលមានទំនួលខុស

ត្រូវល�ើការសម្រេចចិត្តរបស់យ�ើង ដែលមានន័យថា ជួយយ�ើងឲ្យលូតលាស់ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ (អេភេសូរ៥: ២៥-២៧)។

	ហេតុយ៉ាងដូច្នេះ ដូចជាលោកយ៉ាកុបបានបង្រៀននៅ (យ៉ាកុប ១: ២)

និងលោកប៉ុលបានបង្រៀននៅ (រ៉ូម ៥: ៣) យ�ើងគួរតែជួបប្រទះនឹងទំនាស់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍

(និងការសាកល្បងទាំងអស់) ដោយការរំពឹងទុកដ៏រីករាយមិនមែនដោយសារយ�ើងរីករាយនឹងទុក្ខ

វេទនានោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែយ�ើងដឹងពីគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទុក្ខលំបាកនោះ។

យ�ើងថ្វាយបង្គំព្រះដែលបានដកយកអស់ទាំងអំព�ើបាបដ៏អាក្រក់បំផុតដែលក�ើតនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំង

មូល ជាកន្លែងដែលធ្វើគត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ ហ�ើយធ្វើឲ្យវាក្លាយជារបស់ល្អបំផុត។ វាគឺសម្រាប់
ហេតុផលនេះដែលយ�ើងមានការរំពឹងទុកដ៏រីករាយសូម្បីតែនៅក្នុងទំនាស់ក៏ដោយ។ នេះមិនមែនជា
ការបដិសេធនៃការឈឺចាប់នោះទេ។ វាគឺទាំងពីរទទួលស្គាល់ពីការឈឺចាប់និងក្តីសង្ឃឹមនាពេល

អនាគត។ វាដូចជាម្តាយផ្តល់កំណ�ើតដល់កូនអញ្ចឹងដែរ។ ទោះបីជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងក៏ដោយ

នោះគឺមានការរំពឹងទុកដ៏រីករាយដែរ។ គូស្វាមីភរិយាជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ទំនាស់ដ៏លំបាកបាន
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា |
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បង្កើតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រឹងមាំបំផុតពោលគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រើ ដ�ើម្បីប្រឹក្សានិងផ្សះផ្សារអ្នកដទៃផង
ដែរ។

	ត�ើអ្នកមានអាកប្បកិរិយាបែបណានៅពេលអ្នកជួបប្រទះនឹងទំនាស់ជាមួយដៃគូរបស់អ្នក?

ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនមានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវ ប្រសិនប�ើយ�ើងខឹងនឹងដៃគូរបស់យ�ើង ហ�ើយខឹងនឹងព្រះ
ប្រសិនប�ើយ�ើងបាក់ទឹកចិត្ត មានភាពល្វីងជូរចត់ និងស្រងាកចិត្ត បន្ទាប់មកនោះវានឹងជះឥទ្ធិពល

អវិជ្ជមានដល់អាកប្បកិរិយារបស់យ�ើង ហ�ើយប្ដីប្រពន្ធបស់យ�ើងដែរ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ យ�ើងនឹងទទួល
បានផលអាក្រក់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទំនាស់គ្រាន់តែជាឱកាសមួយ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងរីកចម្រើនហ�ើយ
យ�ើងគួរតែម�ើលវាក្នុងរប�ៀបនោះវិញ។

	ត�ើអ្នកមានអាកប្បកិរិយាបែបណាកំឡុងពេលមានទំនាស់? ត�ើអ្នកមានការរំពឹងទុកដ៏រីករាយនឹង
ការងារដែលព្រះសព្វព្រះឫទ័យឲ្យធ្វើឬទេ? ត�ើអ្នករំពឹងថាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែបរិសុទ្ធឬទេ? ត�ើអ្នក
រំពឹងថាគាត់នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការស្រឡាញ់ឬទេ? នោះហ�ើយជារប�ៀបដែលបទគម្ពីរ
ប្រាប់យ�ើងឲ្យម�ើលការសាកល្បងទាំងអស់។
នៅក្នុងទំនាស់យ�ើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍភាពទ្រាំទ្រ
ក្នុងការបន្តនូវអ្វីដែលលោកប៉ុលនិងយ៉ាកុបបានបង្រៀនអំពីការសាកល្បង ទាំងពីរបានបង្រៀន

ថាការសាកល្បងបង្កើតសេក្ដីទ្រាំទ្រ។ បន្ទាប់មកសាវ័កប៉ុលបាននិយាយថា សេក្ដីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមាន


សេក្ដីស៊ាំថ្នឹក ហ�ើយសេក្ដីស៊ាំថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តី

សង្ឃឹម (រ៉ូម ៥: ៣-៤) ។ យ៉ាកុបបាននិយាយថា

យ�ើងគួរតែ «ចូរទុកឲ
 ្យសេចក្ដីខ្ជាប់ខ្ជួននោះ បានធ្វកា
ើ រឲ្យស
 ំរេចពេញលេញចុះ ដ�ើម្បឲ
ី ្យអ្នករា
 ល់គ្នាបាន

គ្រប់ល
 ក្ខណ៍ ហ�ើយពេញខ្នាតឥតខ្វះអ្វីឡ�ើយ» (យ៉ាកុប ១: ៣-៤) ។ នៅក្នុងទំនាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍
យ�ើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍសេក្ដីទ្រាំទ្រ ដូច្នេះយ�ើងអាចបង្កើតផលដែលព្រះសព្វព្រះឫទ័យដាំដុះនៅក្នុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ�ើង។

ការនេះមិនមែនជារ�ឿងងាយស្រួលនោះទេ ពីព្រោះជាធម្មតាការឆ្លើយតបរបស់យ�ើងទៅនឹង

បញ្ហានិងជម្លោះនោះយ�ើងចង់បោះបង់ចោលឬឈប់តែម្ដង។ នោះហ�ើយជាអ្វីដែលគូស្វាមីភរិយាជា
ច្រើនធ្វើ។ នៅចំណុចខ្លះពួកគេនិយាយថា “វាគ្រប់គ្រាន់ហ�ើយ”។ ខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដូចនេះបានទេ”
ហ�ើយពួកគេក៏ឈប់។ អ្នកខ្លះធ្វើបែបនេះដោយការលែងលះគ្នា ឯអ្នកផ្សេងទ�ៀតដាក់ឆ្ងាយខ្លួនរប
ស់ពួកគេពីគ្នាទាំងអារម្មណ៍ និងរាងកាយពេលដែលពួកគេឈប់ធ្វើការផ្សះផ្សារអាពាហ៍ពិពាហ៍។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ  ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ�ើងឲ្យមានសេក្ដីទ្រាំទ្រក្នុងការលំបាកឬការសាកល្ប

ងនានាដែលរួមមានទាំងទំនាស់ផងដែរ។ អត្ថន័យនៃពាក្យ “ទ្រាំទ្រចំពោះទុក្ខលំបាក” ។ ព្រះទ្រង់បង្រៀន
យ�ើងឲ្យទុកចិត្តល�ើទ្រង់ថែមទ�ៀត។ ទ្រង់ជួយយ�ើងអភិវឌ្ឍន៍សន្តិភាព

ភាពអត់ធ្មត់និងសេក្ដីអំណរ

ដោយមិនគិតពីកាលៈទេសៈរបស់យ�ើងនោះឡ�ើយ។ ទ្រង់ជួយយ�ើងឲ្យលូតលាស់ក្នុងសេក្ដីស៊ាំថ្នឹក
ខណៈពេលដែលយ�ើង «អនុញ្ញាតឲ្យការទ្រាំទ្របញ្ចប់កិច្ចការរបស់វា»។
ដ�ើម្បីដោះស្រាយទំនាស់យ�ើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍសេក្ដីទ្រាំទ្រ។ នោះគឺជាអ្វីសំខាន់ដែលយ�ើងបាន
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា

សន្យាថាធ្វើនៅក្នុងពាក្យសច្ចាក្នុងមង្គលការរបស់យ�ើង។ យ�ើងប្តេជ្ញាថាស្រឡាញ់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់

យ�ើងនៅពេលមានជំងឺហ�ើយនឹងសុខភាពល្អដែរ ទោះប�ើកាន់តែប្រស�ើរឬកាន់តែអាក្រក់ទៅក៏ដោយ។
យ�ើងគួរតែអរគុណនៅពេលដែលវា “ល្អប្រស�ើរ” និងទ្រាំទ្រនៅពេលវា ”កាន់តែអាក្រក់” ។ សម្រាប់អ្នក

ណាដែលធ្វើនោះនឹងទទួលបានផលផ្លែ។ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយថា «កុំឲ្យយ�ើងណាយចិតន
្ត ឹងធ្វកា
ើ រ
ល្អឡ�ើយ ដ្បិតប�ើមិនរសាយចិត្តទេ នោះដល់កំណត់យ�ើងនឹងច្រូតបានហ�ើយ» (កាឡាទី ៦: ៩) ។

ត�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់បោះបង់ចោលដែរឬទេ? ឈប់សិន ពីព្រោះព្រះទ្រង់បានច្រូតសម្រាប់អ្នកប្រសិន
អ្នកមិនបានបោះបង់ចោល។

នៅក្នុងទំនាស់ យ�ើងត្រូវតែសាបព្រោះគ្រាប់ពូជល្អ
	យ�ើងមិនត្រឹមតែត្រូវមានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវនៅពេលជួបប្រទះទំនាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ

យ�ើងក៏ត្រូវសាបព្រោះគ្រាប់ពូជត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីដោះស្រាយវាដែរ។ សាវ័កប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថា
អ្វីក៏ដោយដែលយ�ើងសាបព្រោះ នោះយ�ើងនឹងច្រូតបានផងយ៉ាងនោះដែរ (កាឡាទី ៦: ៧) ។

ការសាបព្រោះនិងការច្រូតកាត់ គឺជាគោលការណ៍មួយដែលព្រះបានបង្កើតនៅពាសពេញផែន

ដី ហ�ើយវាក៏មាននៅក្នុងគ្រប់ពិធីមង្គលការផងដែរ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងសាបព្រោះគ្រាប់ពូជអវិជ្ជមាន

នោះយ�ើងនឹងទទួលបានផលអវិជ្ជមានដែរ។ ហ�ើយប្រសិនយ�ើងសាបព្រោះគ្រាប់ពូជវិជ្ជមាន នោះយ�ើង
នឹងទទួលបានផ្លែវិជ្ជមានដែរ។

	គួរឲ្យស្តាយ ទោះបីជាយ�ើងទាំងអស់គ្នាចង់បានការប្រមូលផលវិជ្ជមាននៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍

របស់យ�ើងក៏ដោយ ជាធម្មតាយ�ើងឆ្លើយតបតាមរប�ៀបដែលផ្ទុយពីនោះវិញ។ ប្រពន្ធចង់ឲ្យប្តីចំណាយ

ពេលច្រើនជាមួយនាង ប៉ុន្តែដ�ើម្បីឲ្យបានបែបនោះ នាងបែរជារិះគន់គាត់។ ផលផ្លែដែលនាងចង់បាន គឺ

ផ្ទុយពីគ្រាប់ពូជដែលនាងកំពុងសាបព្រោះទៅវិញ។ គ្រាប់ពូជនៃការរិះគន់នឹងបង្កើតតែផលអវិជ្ជមាននៅ
ក្នុងស្វាមីរបស់នាង។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ស្វាមីដែលចង់បានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយភរិយារបស់គាត់

តាមពិតចាប់ផ្តើមដកខ្លួនចេញពីនាង។ គាត់ដកខ្លួនដោយសង្ឃឹមថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែជិតស្និ
ទ្ធ ប៉ុន្តែតាមពិតវាផ្ទុយពីនេះ។ គ្រាប់ពូជអវិជ្ជមាននៃការដកខ្លួនមិនអាចបង្កើតផលវិជ្ជមាននៃភាពស្និទ្
ធស្នាលបាននោះទេ។

	នៅក្នុងទំនាស់ យ�ើងត្រូវធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលធម្មជាតិរបស់យ�ើងចង់បាន។ យ�ើងប្រហែលជាមាន
បំណងចិត្តចង់បញ្ចេញសំលេងឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ ប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជទាំងនេះនឹងបង្កើតតែផលអវិជ្ជ
មាននិងបំផ្លាញសក្តានុពលនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដ�ើម្បីដោះស្រាយទំនាស់យ�ើងត្រូវសាបព្រោះគ្រាប់
ពូជដែលត្រឹមត្រូវ។

	ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ សូមពិចារណាពីអ្វីដែលសាវ័កប៉ុលបានបង្រៀនអំពីរប�ៀបដែលយ�ើងគួរឆ្លើយតប
ទៅនឹងសត្រូវ។ គាត់បាននិយាយថា៖

ឱពួកស
 ្ងួនភ្ងាអ�ើយ កុឲ
ំ ្យសងសឹកឡ�ើយ ចូរថយចេញពីសេចក្កំ
ដី ហឹងទៅ ដ្បិតមា
 នសេចក្ដីចែង

ទុកម
 កថា «ព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់មានបន្ទូលថា ការសងសឹក នោះស្រេចនឹងអ
 ញ អញនឹងស
 ងដល់គេ»
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ដូច្នេះ ប�ើស
 ិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ
 ្លាន នោះចូរឲ
 ្យគេបរិភោគចុះ ប�ើគេស្រេក ចូរឲ
 ្យផឹកទៅ ប�ើប្រព្រឹត្ត
ដូច្នោះ នោះដូចជាអ
 ្នកបានប្រមូលរង�ើកភ្លើង ដាក់ល�ក
ើ ្បាលគេវិញ

កុំឲ្យសេចក្ដីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡ�ើយ ត្រូវឲ្យអ្នកឈ
 ្នះសេចក្អាក្រក់
ដី
ដោយសារសេចក្ដីល្អវិញ ( រ៉ូម ១២:
១៩-២១)។

	សាវ័កប៉ុលបានបង្រៀនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងខ្មាំងសត្រូវ យ�ើងត្រូវតែយកឈ្នះអំព�ើអាក្រក់ដោយ
សេចក្តីល្អ។ ជំនួសឲ្យការឆ្លើយតបដោយកំហឹង ឬការសងសឹក យ�ើងគួរតែសាបព្រោះសេចក្តីសប្បុរស

និងច
 ិត្តសប្បុរសវិញ។ ប្រសិនប�ើគាត់ឃ្លានសូមផ្ដល់អាហារដល់គាត់។ ប្រសិនប�ើគាត់ស្រេកចូរឲ្យគាត់

ផឹកទៅ។ ជំនួសឲ្យការយកឈ្នះអំព�ើអាក្រក់ យ�ើងត្រូវតែយកឈ្នះអំព�ើអាក្រក់ដោយការសាបព្រោះអំព�ើ
ល្អជានិច្ច។

	ត�ើព្រោះគ្រាប់ពូជល្អអ្វីខ្លះដែលយ�ើងអាចសាបព្រោះនៅពេលយ�ើងកំពុងមានទំនាស់? វាប្រហែល
អាចជាគ្រាប់ពូជល្អនៃត្រច�ៀកដែលស្តាប់។ វាអាចជាគ្រាប់ពូជនៃការបញ្ជាក់។វាអាចជាគ្រាប់ពូជនៃ
ការបម្រើ។ពិតប្រាកដណាស់ វាត្រូវតែជាគ្រាប់ពូជនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។ នៅក្នុង
ទំនាស់យ�ើងត្រូវតែសាបព្រោះគ្រាប់ពូជល្អៗ ដ�ើម្បីទទួលបានផលល្អ។

ជាមួយការនិយាយបែបនោះ យ�ើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចថា ការដោះស្រាយទំនាស់ គឺពិតជាដូច

ជាការធ្វើកសិកម្មចឹងដែរ។ ពេលខ្លះវាអាចចំណាយពេលច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំ ដ�ើម្បទ
ី ទួលបានផលដែល

យ�ើងចង់បាន។ មនុស្សជាច្រើនបាក់ទឹកចិត្ដកំឡុងពេលរង់ចាំដៃគូរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្តូរឬ ដ�ើម្បីឲ្យទំនាស់
ត្រូវបានដោះស្រាយ។ ជាធម្មតានៅក្នុងការធ្លាក់ទឹកចិត្តបែបនោះ មនុស្សចាប់ផ្តើមសាបព្រោះគ្រាប់ពូជ
អវិជ្ជមានដែលរារាំងដល់ការប្រមូលផលដែលពួកគេស្វែងរក។ ខគម្ពីដែលស័ក្តិសមនិយាយឡ�ើងវិញកំ

ឡុងពេលកំពុងពិចារណាអំពីការដោះស្រាយទំនាស់គឺ “កុំឲ្យយ�ើងណាយចិតន
្ត ឹងធ្វកា
ើ រល្អឡ�ើយ ដ្បិតប�ើ

មិនរសាយចិត្តទេ នោះដល់ក
 ំណត់យ�ើងនឹងច្រូតបានហ�ើយ” (កាឡាទី ៦: ៩) ។ យ�ើងមិនត្រឹមតែត្រូវសា
បព្រោះគ្រាប់ពូជល្អប៉ុណ្ណោះទេ តែយ�ើងត្រូវតែធ្វើវាដោយស្មោះត្រង់រហូតដល់ពេលព្រះបានប្រមូលផល។
យ�ើងដាំនិងស្រោចទឹក ប៉ុន្តែមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជដុះឡ�ើងតាមពេលវេលារបស់ទ្រង់
(១ កូរិនថូស ៣: ៦-៧) ។

	ត�ើពូជអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកមានចេតនាសាបព្រួសនៅពេលមានទំនាស់? ត�ើព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់
ហៅអ្នកឲ្យសាបព្រោះគ្រាប់ពូជវិជ្ជមាន ដ�ើម្បីច្រូតផលវិជ្ជមានដោយរប�ៀបណា?

នៅក្នុងទំនាស់ យ�ើងត្រូវតែនិយាយទៅកាន់ស្វាមីឬភរិយារបស់យ�ើងមុននឹងនិយាយទៅកាន់
អ្នកដទៃ

	គោលការណ៍សំខាន់មួយទ�ៀតដែលត្រូវអនុវត្តន៍នៅក្នុងទំនាស់គឺនិយាយជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់
យ�ើងជាមុនសិនមុនពេលទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់។ នេះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលព្រះគ្រីស្ទ
បានបង្រៀនអំពីការដោះស្រាយអំព�ើបាបទូទៅ។ នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ១៨: ១៥ ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា

“ប�ើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ
 ្នក នោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ ក្នុងកា
 លដែលមានតែអ្នកហ�ើយន
 ឹងគាត់ ប�ើគាត់
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ស្ដាប់អ្នក នោះអ្នកន
 ឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញ”។
ការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ហេតុផលជាច្រើន។ ទីមួយ វាបង្ហាញពីការគោរពចំពោះដៃគូ

របស់យ�ើង។ វាជាការមិនគោរពដែលទៅពិភាក្សាបញ្ហាជាមួយម្តាយរបស់យ�ើង មិត្តភក្តិរបស់យ�ើងឬនរ

ណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងជាមុនសិន។ ប្រសិនប�ើប្តីប្រពន្ធ

របស់យ�ើងរកឃ�ើញឬដឹង វាពិតជាអាចបង្កឲ្យមានទំនាស់កាន់តែខ្លាំង។ ទីពីរ រ�ឿងនីមួយៗមានពីរភាគី
ហ�ើយអ្នកណាដែលនៅជិតយ�ើង (ដូចជាគ្រួសារហ�ើយនិងមិត្តភក្តិ) ប្រហែលជាមិនមានសមត្ថភាព
ផ្តល់ឲ្យយ�ើងនូវដំបូន្មានមិនលំអ�ៀងឡ�ើយ។ សូម្បីតែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ ក្នុងនាមជាគ្រូគង្វាលប្រឹ

ក្សាយោបល់ ខ្ញុំត្រូវតែខិតខំជាខ្លាំង ដ�ើម្បីកុំឲ្យលោតទៅរកការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីឮតែផ្នែកម្ខាង
នៃសាច់រ�ឿង។ នេះមិនមែនមានន័យថា យ�ើងមិនគួរនិយាយជាមួយអ្នកដែលនៅក្បែរយ�ើងនោះទេ
យ�ើងគួរនិយាយ តែបន្ទាប់ពីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងជាមុនសិន។

ហ�ើយនៅពេលយ�ើងនិយាយជាមួយអ្នកដទៃ យ�ើងគួរតែគោរពនិងផ្តល់កិត្តិយសដល់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់
យ�ើង។

	ព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀនថា នៅពេលនរណាម្នាក់ធ្វើបាបទាស់នឹងយ�ើងយ�ើងគួរតែចូលទៅរកបុគ្គល
នោះជាមុនសិន (ម៉ាថាយ ១៨: ១៥) ។ គូស្វាមីភរិយាជាច្រើនបង្កើនជម្លោះរបស់ពួកគេដោយការនាំអ្នក
ដទៃចូលរួមដែរ ដោយមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយវាជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគេជាមុនសិន។
នៅក្នុងទំនាស់ យ�ើងត្រូវតែស្វែងរកអ្នកប្រឹក្សាដែលឈ្លាសវៃ
	ទោះបីជាចំណុចនេះ វាហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងចំណុចមុនក៏ដោយគង់តែវាមិនដូច្នោះដែរ។
ព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀនថា យ�ើងគួរតែប្រឈមមុខនឹងម្នាក់ដែលធ្វើបាបមួយទល់មួយ ហ�ើយប្រសិនប�ើពួក
គេមិនឆ្លើយតប  បន្ទាប់មកអញ្ជើញអ្នកផ្សេងទ�ៀតឲ្យចូលរួមក្នុងដំណ�ើរការនេះរួមទាំងក្រុមជំនុំផងដែរ។
ម៉ាថាយ ១៨: ១៦-១៧ និយាយថា៖

១៦ តែប�ើគាត់ម
 ិនព្រមស្ដាប់ទេ នោះត្រូវយកមនុស្សម្នាកឬ
់ ២នាក់ទៅជាមួយ ដ�ើម្បន
ី ឹងប
 ញ្ជាកគ់្រប់ទា
 ំង

ពាក្យ ដោយសារស្មរបន្ទាល់២
 ឬ៣
 នាក់ ១៧ ប�ើគាត់ម
 ិនព្រមស្ដាបអ
់ ្នកទា
 ំងនោះទេ នោះត្រូវតែប្រាប់ដល់

ពួកជំនុំ ហ�ើយប�ើម
 ិនព្រមស្ដាប់ពួកជំនុំទ�ៀត នោះត្រូវតែរាប់គាត់ទ
 ុកជា
 អ្នកក្រៅសាសន៍ ឬជាអ
 ្នកយ
 កពន្ធ
វិញ។

	ទោះបីជាការនេះ ត្រូវបានគេនិយាយដំបូងអំពីរ�ឿងបងប្អូនប្រុសដែលបានប្រព្រឹត្តអំព�ើបាបក៏
ដោយ  វាពិតជាអាចអនុវត្តចំពោះអំព�ើបាប ឬទំនាស់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ព្រះបានបង្កើត
យ�ើងជាផ្នែកមួយនៃរូបកាយរបស់គ្រីស្ទដែលរួមបញ្ចូលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ�ើងដែរ។ នៅពេល
ដែលរូបកាយធម្មជាតិឈឺ វាច្រើនតែធ្វើឲ្យក្តៅខ្លួន។ នៅក្នុងគ្រុនក្តៅ រូបកាយគ្រាន់តែជ្រើសរ�ើសខ្លួនវា

ដ�ើម្បីនាំទៅកាន់ការព្យាបាល។ នៅក្នុងរប�ៀបដូចគ្នានេះដែរ អាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការជំនួយពី
រូបកាយ ដ�ើម្បីមានសុខភាពល្អ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍គួរតែដំណ�ើរការជាផ្នែកមួយនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ប៉ុន្តែនៅពេលមានការលំបាកពួកគេត្រូវការជំនួយពីរូបកាយផងដែរ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា |
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សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន នេះគឺជាវប្បធម៌របស់ពួកគេទៅហ�ើយ។ នៅពេលមានទំនាស់ធ្ងន់ធ្ងរ

គូស្វាមីភរិយាជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអញ្ជើញអ្នកណាម្នាក់ចូលមក ដ�ើម្បីជួយដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍

របស់ពួកគេ។ អំនួតរារាំងពួកគេពីការបង្ហាញខ្លួនឯងនិងទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការ។ នេះគឺ
ពិតជាលទ្ធផលមួយទ�ៀតនៃការធ្លាក់ចុះ។ នៅពេលដែលអ័ដាមនិងអេវ៉ាបានបរិភោគផ្លែឈ�ើដែលត្រូវ

បានហាមឃាត់នោះ ពួកគេម�ើលគ្នាទៅវិញទៅមកឃ�ើញភាពអាក្រាតរបស់ពួកគេ ហ�ើយលាក់ខ្លួន។

បន្ទាប់មកពួកគេដាក់ស្លឹកល្វាបាំងកាយ។ នៅក្នុងការធ្លាក់ចុះមនុស្សបានបាត់បង់តម្លាភាពដែលបាន
គ្រោងទុក។ យ�ើងលាក់ខ្លួនពីគ្នាទៅវិញទៅមក យ�ើងពាក់ស្នាមញញឹមក្លែងក្លាយសូម្បីតែមានរ�ឿង

អាក្រក់ក៏ដោយ។ យ�ើងលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយសម្លៀកបំពាក់របស់យ�ើង ផ្ទះរបស់យ�ើងការងារនិងចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់យ�ើង។ យ�ើងខ្លាចស្លាប់ដែលមនុស្សស្គាល់យ�ើង គឺអសន្តិសុខនិងបញ្ហារបស់យ�ើង។
យ�ើងថែមទាំងលាក់ខ
 ្លួនពីព្រះដូចជាអ័ដាម ហ�ើយនិងអេវ៉ាធ្វើដែរ។

	ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍មានផាសុខភាពដែលព្រះមានន័យ

សម្រាប់យ�ើង យ�ើងត្រូវមានឆន្ទៈដ�ើម្បីបង្ហាញខ្លួននិងស្វែងរកជំនួយ។ នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក១៨
ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថា ប្រសិនប�ើយ�ើងចូលទៅជិតអ្នកដែលធ្វើបាបមិនមានប្រសិទ្ធិភាព

យ�ើងគួរតែនាំមនុស្សម្នាក់រឺពីរនាក់ទ�ៀតឲ្យទទួលខុសត្រូវ។ ប�ើជួយមិនបាន អញ្ជើញក្រុមជំនុំ។

ហ�ើយប�ើសិនមិនអាចជួយបានទេ ក្រុមជំនុំគួរដាក់វិន័យដល់ដៃគូដែលធ្វើខុសដោយសេចក្តីស្រឡាញ់។
ការនេះគឺពិបាក ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើយ�ើងជាអ្នកដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងត្រូវតែជ�ឿជាក់ថា ទ្រង់ស្គាល់

យ�ើងយ៉ាងច្បាស់បំផុត។ ព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រើមនុស្សរបស់ទ្រង់ផ្សេងទ�ៀតឲ្យចូលទៅនិយាយ ឬដោះ
ស្រាយនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ�ើង ហ�ើយសម្លៀងវាដូចជាដែកដែលមុតអញ្ចឹង (សុភាសិត
២៧: ១៧)។

	ត�ើអ្នកនឹងអញ្ជើញអ្នកណាឲ្យជួយដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក? ពួកគេគួរតែជាមនុស្សមាន
ប្រាជ្ញាដែលអាចយល់ពីអ្នកហ�ើយជាម្នាក់ដែលកំពុងដ�ើរជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ជាដៃគូដែលរ�ៀបការរួចហ�ើយ។
ស្ដេចសាឡូម៉ូនបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ទីណាដែលឥតមានអ្នកប្រាជ្ញនាំម
 ុខ នោះប្រជាជនរមែងដួល

ទៅ តែប�ើមានអ្នកប្រឹក្សាជា
 ច្រើន នោះមានសេចក្សុ
ដី ខវិញ» (សុភាសិត ១១: ១៤) ។

គ្រប់ប្រធានាធិបតីឬស្តេចជ្រើសរ�ើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានទីប្រឹក្សាជាច្រើន។ គណៈរដ្ឋ

មន្រ្តីផ្តល់យោបល់ដល់ប្រធានាធិបតីអំពីគោលនយោបាយការណ៍បរទេស កំណែទម្រង់ការអប់រំ

ការថែរក្សាសុខភាពជាដ�ើម ហ�ើយអ្នកប្រឹក្សាជាច្រើនជួយនាំឲ្យមានជ័យជំនះ។ ក្នុងរប�ៀបដូចគ្នានេះដែរ

អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវការអ្នកប្រឹក្សាជាច្រើនជាពិសេសនៅពេលមានទំនាស់។ ពិតមែនហ�ើយប្តីប្រពន្ធគួរតែ
ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាជាមុនសិន

ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះពួកគេគួរតែស្វែងរកជំនួយ។

ការនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាសូម្បីតែមុនពេលរ�ៀបការ។ ត�ើអ្នកណានឹងក្លាយជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជា

ច្រើនរបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យ? វាអាចជាឪពុកម្តាយរបស់អ្នក ប្តីប្រពន្ធដែលមានប្រាជ្ញា
នៅក្នុងព្រះវិហារ គ្រូគង្វាលរបស់អ្នក ដឹកនាំក្រុមតូចរបស់អ្នកជាដ�ើម។ ការជ្រើសរ�ើសអ្នកប្រឹក្សាយោ

បល់ដ៏ឈ្លាសវៃទាំងនេះត្រូវការប្រាជ្ញាខ្ពស់ ពីព្រោះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ទាំងអស់មិនត្រូវបានបង្កើតឲ្យស្មើ
គ្នាទេ។ អ្នកផ្តល់យោបល់ទាំងនេះគួរតែប្រើព្រះគម្ពីរជាចម្បងព្រោះថា បទគម្ពីរគឺគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបណ្ដុះ
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បណ្ដាលពួកយ�ើងនៅក្នុងភាពសុចរិតទាំងអស់។ ២ធីម៉ូថេ ៣: ១៦-១៧ និយាយថា៖

១៦ គ្រប់ទា
 ំងប
 ទគម្ពីរ គឺជា
 ព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេ ក៏មា
 ន

ប្រយោជន៍ស
 ំរាប់កា
 របង្រៀន ការរំឭកឲ្យដឹងខ្លួន ការប្រដៅដំរង់ នឹងកា
 របង្ហាតខា
់ ងឯសេចក្សុ
ដី ចរិត ១៧

ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកស
 ំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់ល
 ក្ខណ៍ ហ�ើយមានគ្រប់ទា
 ំងច
 ំណេះសំរាប់ន
 ឹងធ្វកា
ើ រលគ្អ្រប់ម
 ុខ។
	ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ គឺមានប្រយោជន៍ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រដាប់យ�ើងសម្រាប់រាល់ការល្អ
ដែលរួមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរ។ អ្នកណាដែលមិនគោរពដល់បទគម្ពីរ នោះនាំឲ្យខ្លួនធ្លាក់ក្នុងគ្រោះ
ថ្នាក់ ព្រមទាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេផងដែរ។

ក្នុងការស្វែងរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ តាមឧត្ដមគតិ ប្តីប្រពន្ធនឹងព្រមព្រៀងជ្រើសរ�ើសយកនរណា

ដែលគួរទំនាក់ទំនង។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដៃគូមួយមិនត្រូវការជំនួយ ដៃគូឯទ�ៀតប្រហែលនៅតែត្រូវស្វែ
ងរកជំនួយក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ១៨ ។ នេះជា
រប�ៀបមួយដែលព្រះគ្រីស្ទមានគោលបំណងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដំណ�ើរការ។ យ�ើងមិនត្រឹមតែពឹងផ្អែក

ល�ើព្រះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយ�ើងគួរតែពឹងផ្អែកល�ើគ្នាទៅវិញទៅមក។ ភ្នែកមិនអាចនិយាយទៅដៃថា “ខ្ញុំមិន
ត្រូវការអ្នកទេ”(១កូរិនថូស១២: ២១)។ ដោយមិនប្រើរូបកាយយ�ើងធ្វើឲ្យខ្លួនយ�ើងខ្សោយខាងឯព្រលឹង

វិញ្ញណ។ គូស្វាមីភរិយាឯករាជ្យអាចចំណាយពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេឈឺចា
ប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណឬសូម្បីតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ  នោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រហែលជាអាចបញ្ចប់ដោយ
ការលែងលះ។

	ត�ើអ្នកណាជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏ឈ្លាសវៃរបស់អ្នកដែលជួយអ្នកឲ្យឈានដល់ជ័យជំនះ? ត�ើអ្នកនិងដៃ

គូរបស់អ្នកបានពិចារណាសំណួរនេះឬទេ? ត�ើអ្នកសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកជំនុំចូលរួមក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់អ្នកដូចជាព្រះគ្រីស្ទចង់បានដែរឬទេ?

នៅក្នុងទំនាស់ យ�ើងត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយភ្លាមៗ
	គោលការណ៍សំខាន់មួយទ�ៀតដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺត្រូវស្វែងរកដំណោះ
ស្រាយឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលធអាចធ្វើទៅបាន។ ដៃគូទាំងពីរគួរតែយល់ស្របនឹងគោលការណ៍នេះ

មុនពេលមានទំនាក់ទំនង។ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយនៅក្នុងអេភេសូរ ៤: ២៦-២៧៖ “២៦ ចូរខ
 ឹងច
 ុះ តែកុំ

ឲ្យធ្វើបាបឡ�ើយ កុឲ
ំ ្យសេចក្ដីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ល
ងៃ ិចឡ�ើយ ២៧ ក៏កុំឲ្យអា
 រក្សមានឱកាស
ឲ្យសោះ” ។

	សាវ័កប៉ុលនិយាយថា ដ�ើម្បីកម្ចាត់កំហឹងមុនពេលថ្ងៃលិច ពីព្រោះប្រសិនប�ើយ�ើងមិនធ្វើនោះ

វានឹងផ្តល់ឱកាសដល់សាតាំង។ ត�ើនេះមានន័យថាម៉េច? “មានឱកាស” គឺជាពាក្យសង្រ្គាមវិទ្យាសាស្ត្រ។
វាមានន័យថា ការមិនអភ័យទោសហ�ើយនិងកំហឹងនោះ នឹងប�ើកទ្វារឲ្យសាតាំង ដ�ើម្បីបន្តវាយប្រហារ
ដល់មនុស្សឬទំនាក់ទំនងផងដែរ។

	យ�ើងរ�ៀនថែមទ�ៀតអំពីការនេះពីរ�ឿងប្រៀបប្រដូចរបស់អ្នកបម្រើដែលគ្មានមេត្ដានៅកណ្ឌ
គម្ពីរម៉ាថាយ ១៨: ២៣-៣៥។ នៅក្នុងរ�ឿងនេះ អ្នកបំរ�ើម្នាក់ជំពាក់ប្រាក់ចៅហ្វាយគាត់យ៉ាងច្រើន

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា |
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សន្ធឹក ដូច្នេះគាត់បានសុំសេចក្តីមេត្តាករុណា។ ចៅហ្វាយបានអត់ទោសឲ្យគាត់នូវបំណុលទាំង

អស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកបំរ�ើនេះមានអ្នករួមការងារម្នាក់ដែលជំពាក់បំណុលគាត់តិច
ជាង។ បាវបម្រើដែលបានជំពាក់បំណុលបានអង្វរសុំសេចក្ដីមេត្ដាករុណា ប៉ុន្តែអ្នកបំរ�ើដែលត្រូវបា
នល�ើកលែងទោសនោះបានបោះគាត់ទៅក្នុងគុកទៅវិញ។ នៅពេលដែលចៅហ្វាយឮដំណឹងនេះ

លោកបានខឹងជាខ្លាំងណាស់ ហ�ើយបានបោះអ្នកបំរ�ើដែលលោកបានល�ើកលែងទោសឲ្យទាំងស្រុងនោះ
ចូលទៅក្នុងគុកធ្វើទារុណកម្មដោយឆ្មាំគុក។ សូមស្តាប់នូវអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួក

សិស្សរបស់ព្រះអង្គអំពីរ�ឿងប្រៀបប្រដូចនេះថា៖ «យ៉ាងនោះ ប�ើអ
 ្នករា
 ល់គ្នាមិនអ
 ត់ទោសការរំលងរបស់

បងប្អូន ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទេ នោះព្រះវរបិតានៃខ្ញុំ ដែលគង់នៅស្ថានស
 ួគ៌ ទ្រង់ក
 ៏នឹងប្រព្រឹតន
្ត ឹងអ
 ្នករា
 ល់គ្នា
ដូច្នោះដែរ » (ម៉ាថាយ ១៨: ៣៥)។

	ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថា ប្រសិនប�ើពួកគេមិនអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃ

ដោយចេញពីចិត្តទេ នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើដូចគ្នាចំពោះពួកគេដែរ។ ត�ើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើទារុណកម្ម

ទាំងនេះ? គ្មានការសង្ស័យអ្វីទេ ពួកគេសំដៅទៅល�ើសាតាំងនិងបិសាចរបស់វា (១សាំយូអែល១៦: ១៤,
១កូរិនថូស៥: ៥, ១ធីម៉ូថេ១: ២០) ។ នេះគឺជាផលវិបាកសម្រាប់ការខឹងនិងការមិនអភ័យទោសចំ

ពោះអ្នកដទៃ។ ប្រសិនប�ើព្រះបានអភ័យទោសឲ្យរាល់អំព�ើបាបយ�ើងទាំងអស់ដែលយ�ើងបានប្រព្រឹត្ត

ហ�ើយនឹងប្រព្រឹត្ត ត�ើយ�ើងអាចធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ចំពោះអ្នកដទៃទ�ៀតជាពិសេសដៃគូរបស់យ�ើង
បានយ៉ាងដូចម្តេច? នៅពេលដែលយ�ើងជ្រើសរ�ើសកាន់កំហឹងនិងភាពជូរចត់ ព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់យ�ើង
ឲ្យខ្មាំងសត្រូវ ដ�ើម្បីទទួលវិន័យ។

ចំពោះគូស្វាមីភរិយាជាច្រើនដោយសារតែការមិនស្តាប់បង្គាប់របស់ពួកគេទៅកាន់ព្រះក្នុង

ការកាន់ខ្ជាប់នូវភាពជូរចត់ហ�ើយនិងកំហឹង អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេបានក្លាយជាកន្លែងលេង

សម្រាប់សត្រូវ។ វាកុហកពួកគេ វាចោទប្រកាន់ពួកគេ វាល្បួងពួកគេឲ្យចេញឆ្ងាយពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

ហ�ើយវាក៏អាចនាំមកនូវជំងឺ និងផលវិបាកផ្សេងៗទ�ៀតសម្រាប់ការបះបោររបស់ពួកគេ (លូកា១៣: ១១១៦, យ៉ូប ២: ៤-៧)។

ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបទគម្ពីរចែងថា

នៅពេលយ�ើងកំពុងដ�ើរដោយមិនអភ័យទោស ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអត់ទោសឲ្យយ�ើងទេ (ម៉ាថាយ
៦: ១៥) ហ�ើយទ្រង់នឹងមិនស្ដាប់ការអធិស្ឋានរបស់យ�ើងដែរ។

ពេត្រុសបានអំពាវនាវឲ្យស្វាមីទាំង

ឡាយត្រូវចេះគិតដល់ភរិយារបស់ពួកគេ ហ�ើយប្រព្រឹត្តនឹងពួកគេជាមួយការគោរព ដូច្នេះគ្មានអ្វីនឹងរារាំង

ដល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកគេ បានឡ�ើយ(១ពេត្រុស៣: ៧)។ អាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលដៃគូកាន់ភាព
ជូរចត់និងកំហឹងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក គឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលការអធិស្ឋានមានអំណាចតិច
តួចដែលប�ើកទ្វារយ៉ាងធំឲ្យសត្រូវវាយប្រហារនិងនាំមកនូវសេចក្តីហិនវិនាសបាន។
	នៅពេលមានទំនាស់ យ�ើងត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយភ្លាមៗ។ ពិតណាស់យ�ើងមិនអាចបង្ខំ
ឲ្យនរណាម្នាក់អភ័យទោសឲ្យយ�ើងឬមានបំណងសម្រេចការងារបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
យ�ើងអាចធ្វើបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅរួច ដ�ើម្បីរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងនរណាម្នាក់។

រ៉ូម១២: ១៨ ចែងថា “ប្រសិនប�ើអាចធ្វើទៅរួចដរាបណាវាអាស្រ័យល�ើអ្នកខ្លួនឯង រស់នៅដោយមេត្រីភាព
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា

ជាមួយមនុស្សគ្រប់គ”្នា ។
	ត�ើអ្នកកំពុងចងគំនុំទាស់នឹងដៃគូរបស់អ្នកមែនទេ? ត�ើព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យស្វែងរក
ដំណោះស្រាយដោយរប�ៀបណា?
នៅក្នុងទំនាស់ យ�ើងត្រូវតែមានបំណងចិត្តក្នុងការលះបង់
ការចូលទៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាការលះបង់។ យ�ើងដ�ើរតាមព្រះអង្គសង្រ្គោះដែលបានចាក

ចេញពីស្ថានសួគ៌ ហ�ើយការថ្វាយបង្គំទាំងអស់ត្រូវបានថ្វាយដល់ទ្រង់នៅទីនោះ ដ�ើម្បីមកផែនដីក្នុងនាម
ជាអ្នកបម្រើ ហ�ើយស្លាប់សម្រាប់អំព�ើបាបរបស់ពិភពលោក។ អ្នកដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិតប្រាកដត្រូវបាន

ស្គាល់តាមរយៈការលះបង់។ ជាការពិត ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថា មនុស្សម្នាក់មិនអាចក្លាយជាសិស្ស
របស់ទ្រង់បានទេ ប�ើសិនមិនលីឈ�ើឆ្កាងរបស់ទ្រង់រាល់ថ្ងៃ (លូកា ៩: ២៣)។ ជីវិតនៃការលះបង់គួរតែប
ង្ហាញជាពិសេសនៅពេលមានទំនាស់។ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយដូច្នេះទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅក្រុងភីលីព
ដែលកំពុងជួបប្រទះនិងបញ្ហាជាមួយទំនាស់ផ្ទៃក្នុង (ភីលីព៤: ១-៣)៖

៣ កុឲ
ំ ្យធ្វើអ្វី ដោយទាស់ទែងគ្នា ឬដោយសេចក្ដីអំនួតឥ
 តប្រយោជន៍ឡ�ើយ តែចូររា
 ប់អា
 នគេឲ្យ

ល�ើសជាងខ្លួនដោយចិតស
្ត ុភាពវិញ ៤ កុឲ
ំ ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ
 ្លួនឡ�ើយ ត្រូវស្វែងរក
ចំពោះអ្នកដទៃផង៥ ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជា
 ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញ (ភីលីព ២: ៣-៥)។

	នៅក្នុងបរិបទនៃការអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាព (ភីលីព ២: ១-២) សាវ័កប៉ុលបាននិយាយថា
ភីលីពគួរតែ “មិនត្រូវធ្វើអ្វីដោយមហិច្ឆតាគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡ�ើយ”។ មូលហេតុចម្បងដែលគូ
ស្វាមីភរិយាមានបញ្ហាក្នុងការមិនចុះសម្រុងគ្នា គឺដោយសារតែភាពអាត្មានិយម។

មនុស្សម្នាក់ចង់បាននេះ រីឯម្នាក់ទ�ៀតចង់បានបែបនោះ។ ទោះជាយ៉ាងណា សាវ័កប៉ុលបាននិយាយថា

កុំធ្វើអ្វីដោយមហិច្ឆតាអាត្មានិយមនោះឡ�ើយ។ នៅក្នុងទំនាស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវសួរថា «ត�ើបំណងប្រាថ្នា
នេះជាអ្វីដែលព្រះសព្វព្រះហឫទ័យដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ឬជាចំណូល

ចិត្តខ្ញុំនេះទេ? ទំនាស់ភាគច្រើន គឺក�ើតឡ�ើងដោយភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនជំនួសឲ្យអ្វីដែលជាការសំ

ខាន់ពិតប្រាកដដូចជាការស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់និងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដែលជាបទបញ្ញត្តិពីរធំ
បំផុត (ម៉ាថាយ ២២: ៣៦-៤០)។

	ជំនួសឲ្យការជំរុញខ្លួនឯង សាវ័កប៉ុលបាននិយាយទៅ “ដោយចិត្ដរាបទាប” ចាត់ទុកអ
 ្នក
ដទៃប្រស�ើរជាងខ្លួនយ�ើង និងស្វែងរកចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ។ នៅក្នុងទំនាស់ មនុស្សម្នាក់
ត្រូវសួរថា “ត�ើខ្ញុំអាចស្វែងរកភាពប្រស�ើរជាងរបស់ប្ដីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ ឬបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំជាង
ខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្តេច?” សំខាន់សាវ័កប៉ុលបានហៅក្រុមជំនុំភីលីពឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតនៃការលះ

បង់ ដ�ើម្បីការរួបរួម (ខ២) ការលះបង់នេះត្រូវបានពង្រឹងថែមទ�ៀតនៅពេលគាត់បាននិយាយថា

«អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកគួរតែដូចគ្នានឹងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែរ» (ខ ៥) ។ នៅក្នុងអត្ថបទដែលនៅសល់

គាត់បានពិពណ៌នាអំពីរប�ៀបដែលព្រះគ្រីស្ទលះបង់សិទ្ធិជាព្រះរបស់ទ្រង់ មកយករូបភាពជាអ្នកបម្រើ

ព្រមទាំងសុគតនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង និងរប�ៀបដែលព្រះបានល�ើកតម្កើងទ្រង់សម្រាប់ការលះបង់របស់ទ្រង់
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា |
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(ខ ៦-៩) ។ នេះគឺជាគំនិតដែលគួរតែមាននៅក្នុងគ្រីស្តបរិស័ទ ដ�ើម្បីជួយពួកគេឲ្យដ�ើរក្នុងសាមគ្គីភាព

ជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ពួកគេ។ ហ�ើយនេះគឺជាគំនិតដែលគួរតែត្រូវបានគេម�ើលឃ�ើញនៅក្នុងគ្រប់
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអាចឲ្យពួកគេដ�ើរក្នុងសាមគ្គីភាពជំនួសឲ្យការមិនចុះសម្រុងគ្នាវិញ (អេភេសូរ
៥: ២៥)។

	គូស្វាមីភរិយាដែលជាគ្រីស្ទានគួរដោះស្រាយទំនាស់របស់ពួកគេដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្តីប្រពន្ធជាជាងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន។ ពួកគេគួរតែបន្ទាបខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើ
ដែរ។ ទ្រង់បានលះបង់ភាពសុខស្រួលរបស់ទ្រង់ និងសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ ដ�ើម្បីបម្រើយ�ើង។

	ត�ើព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យលះបង់អ្វីខ្លះ ដ�ើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ដែលមានសក្ដានុពល

នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយរប�ៀបណា? ត�ើទ្រង់កំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យបោះបង់ចោលមិត្តភាពដែលជា
ឥទ្ធិពលអាក្រក់ ឬបង្កឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែរឬទេ? ត�ើទ្រង់កំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យជួយបន្ថែម

ទ�ៀតនៅជុំវិញផ្ទះ ដ�ើម្បីថែរក្សាកូនៗបន្ថែមទ�ៀត ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមចូលរួមក្នុងអ្វីមួយដែលប្តីប្រពន្ធអ្នកពេញ
ចិត្ត ប៉ុន្តែអ្នកមិនចង់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកជាជាងធ្វើអ្វីផ្សេងទ�ៀតឬទេ? ត�ើអ្នក

អាចបង្ហាញពីការលះបង់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកដោយរប�ៀបណា? ការលះបង់គឺ
ជាអាថ៌កំបាំងក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់រីឯភាពអាត្មានិយមគឺជាកត្តាជំរុញនៃទំនាស់។

នៅក្នុងទំនាស់យ�ើងត្រូវតែស្រឡាញ់ប្ដីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងយ៉ាងជ្រាវជ្រៅនិងគ្របបាំងអំ
ព�ើបាបរបស់គ្នា

ជាចុងក្រោយ នៅពេលមានទំនាស់យ�ើងត្រូវតែស្រឡាញ់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងហ�ើយបិទបាំងនូ

វអំព�ើបាបរបស់គ្នា។ ១ពេត្រុស ៤: ៨ ចែងថា “សំខាន់បំផុតត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះសេច

ក្តីស្រឡាញ់គ្របបាំងអំព�ើបាបជាច្រើន”។ នៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថា ”ជ្រាវជ្រៅ”គឺពាក្យអត្តពលកម្មត្រូវ
បានប្រើនៃការហាត់ពុតឬទាញសាច់ដុំ។

	នេះគឺជារូបភាពមួយ ហ�ើយក៏ជាពាក្យពេចន៍ដ៏សម្បូរបែបនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យ�ើងកំឡុង
ពេលមានទំនាស់។ ក្នុងរប�ៀបដូចគ្នា សាច់ដុំត្រូវតែពុតនិងលាតសន្ធឹងដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍនិងកាន់តែរឹងមាំឡ�ើង
ព្រះតែងតែចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យ�ើងតាមរយៈទំនាស់ និងការលំបាកជាមួយដៃគូរបស់យ�ើង។

ទោះបីជាការលាតសន្ធឹងនេះឈឺចាប់ក៏ដោយ វាពិតជានាំមកនូវសមត្ថភាពក្នុងការស្រឡាញ់កាន់តែ

ខ្លាំង។ ដូច្នេះគូស្វាមីភរិយាដែលស្រឡាញ់និងបិទបាំងអំព�ើបាបរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ហ�ើយនៅពេល
មានទំនាស់ក�ើតឡ�ើង នោះបានចម្រើនសមត្ថភាពក្នុងការស្រឡាញ់ឲ្យកាន់តែជ្រាវជ្រៅបន្ថែមទ�ៀត។
ប្រាកដណាស់នេះត្រូវតែបានល�ើកទឹកចិត្តដូចជានៅពេលដែលយ�ើងលាតសន្ធឹងសេក្ដីស្រឡាញ់របស់
យ�ើង ដ�ើម្បីគ្របបាំងអំព�ើបាបរបស់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងកំឡុងពេលមានទំនាស់អញ្ចឹងដែរ។

ការលាតសន្ធឹងសេក្ដីស្រឡាញ់របស់យ�ើងច្រើនតែមានន័យថា ការម�ើលរំលងនិងបំភ្លេចភាព

បរាជ័យរបស់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើង។ ១កូរិនថូស១៣: ៥ ចែងថា សេចក្ដីស្រឡាញ់ «មិនកត់ទុកអ្វី

ដែលខុសទេ»។ ព្រះនឹងត្រាស់ហៅយ�ើងមិនឲ្យល�ើកយកបញ្ហាខ្លះៗចេញមក។ ខណៈពេលដែល

អ្នកផ្សេងទ�ៀត ទ្រង់នឹងត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យនិយាយការពិតដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ (អេភេសូរ ៤: ១៥)
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៥៖ ការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងអា

ហ�ើយធ្វើការឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយជាពិសេសនៅពេលវាទាក់ទងនឹងអំព�ើបាប។
	ត�ើព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យស្រឡាញ់ដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាងជ្រាវជ្រៅហ�ើយគ្របបាំងអំព�ើបាប
របស់គ្នា ដ�ើម្បីដោះស្រាយទំនាស់យ៉ាងដូចម្តេច?
សរុបសេចក្ដី
ដោយសារតែអំព�ើបាបបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិរបស់មនុស្សនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះ
យ�ើងងាយនឹងប៉ះទង្គិច សូម្បីតែមានទំនាស់ជាមួយអ្នកដែលយ�ើងស្រឡាញ់បំផុត។

សម្រាប់ហេតុផលនោះ យ�ើងត្រូវមានប្រាជ្ញានិងត្រៀមលក្ខណៈចំពោះទំនាស់ជាមុន ពីព្រោះវានឹងក�ើត
មានឡ�ើងនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍រួបរួម។ យ�ើងអាចដោះស្រាយទំនាស់ដោយ៖
១. មានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវ៖ ជាការរំពឹងទុកដ៏រីករាយជំនួសឲ្យឥរិយាបទខុស។
២. អភិវឌ្ឍភាពអត់ធ្មត់ឬសេក្ដីទ្រាំទ្រជំនួសឲ្យការបញ្ឍប់រូបកាយឬផ្លូវចិត្ត។
៣. ការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជល្អៗ ដ�ើម្បីបង្កើតផលនៃសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់

	

យ�ើង។

៤. និយាយជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងជាមុនសិន មុនពេលនិយាយជាមួយអ្នកដទៃ។
៥.ស្វែងរកអ្នកប្រឹក្សាដែលមានប្រាជ្ញា ដ�ើម្បីជួយយ�ើងក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់។
៦.ស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់ភ្លាមៗ ដ�ើម្បីការពារការការប�ើកទ្វារឲ្យអារក្ស។
៧. លះបង់សិទ្ធិរបស់យ�ើងនិងបំណងប្រាថ្នារបស់យ�ើងសម្រាប់ដៃគូរបស់យ�ើង។
៨. ស្រឡាញ់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់យ�ើងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ហ�ើយគ្របបាំងអំព�ើបាបរបស់គ្នា។
កិច្ចការផ្ទះអំពី--ការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍
	ឆ្លើយសំនួរទាំងនេះហ�ើយពិភាក្សាជាមួយគ្នា
១. ត�ើមានអ្វីថ្មីឬចូលមកក្នុងគំនិតអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះ? ត�ើអ្នកត្រូវបានជំរុញឬល�ើកទឹកចិត្តដោយ

វិធីណាខ្លះ? ត�ើមានចំណុចឬគំនិតអ្វីដែលអ្នកមិនយល់ស្របឬទេ?

២. គូស្វាមីភរិយាភាគច្រើនតែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាល�ើរ�ឿងស្រដ�ៀងៗគ្នា។ ទាំងនេះហៅថា

“ហេតុដែលនាំឲ្យមានទំនាស់” ។ នេះអាចជាពេលដែលស្ត្រីដ�ើរទិញឥវ៉ាន់ ឯបុរសវិញម�ើលទូរទស្សន៍

ឬក៏ញ្ញុំាបាយហ�ើយអត់លាងចានជាដ�ើម។ ល។ ចូរសរសេរចុះរាល់មេបញ្ហាទាំងអស់ដែលនាំឲ្យមានការ

ឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាមេបញ្ហាទាំងនេះជាទូទៅធ្វើឲ្យ
អ្នកឬដៃគូអ្នកខឹង?

៣. នៅក្នុងវគ្គនេះ យ�ើងបាននិយាយអំពីការមិនសាបព្រោះគ្រាប់ពូជអវិជ្ជមាន។ ត�ើគ្រាប់ពូជ

អវិជ្ជមានណាដែលអ្នកសាបព្រោះនៅពេលមានជម្លោះ (ឧទាហរណ៍ ការដកខ្លួន ការរិះគន់ ការត្អូញត្អែរ
ការសងសឹក ការស្វែងរកការឈ្នះចាញ់ក្នុងការឈ្លោះប្រកែកជាដ�ើម)? ត�ើប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េច

ដែរ? ត�ើអ្នកបានឃ�ើញគ្រាប់ពូជអវិជ្ជមានទាំងនេះបង្កើតផលអវិជ្ជមានយ៉ាងដូចម្តេច? ត�ើអ្នកអាចសាប
ព្រោះគ្រាប់ពូជវិជ្ជមានជាជាង ដ�ើម្បីទទួលផ្លែវិជ្ជមានវិញដោយរប�ៀបណា?

៤. ស្ដេចសាឡូម៉ូនបាននិយាយនៅក្នុងទីប្រឹក្សាជាច្រើននោះមានជ័យជំនះ (សុភាសិត
១១: ១៤) ។ ត�ើអ្នកនឹងនិយាយជាមួយដៃគូមួយណាប្រសិនប�ើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍?
ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើសដៃគូណែនាំសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក (នរណាម្នាក់ដ�ើម្បីសួរសំណួរ
និយាយអំពីបញ្ហាឬភាពជោគជ័យ ឬសូម្បីតែជួបគ្នាជាទ�ៀងទាត់) ត�ើអ្នកនឹងជ្រើសរ�ើសអ្នកណា?

៥. ត�ើអ្នកនឹងដោះស្រាយទំនាក់ទំនងជាមួយភេទផ្ទុយគ្នាដោយរប�ៀបណា? ត�ើមានអ្វីជាក់លាក់

ដែលអ្នកនឹងធ្វើ ដ�ើម្បីការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកពីការប�ើកចំហ?

៦. ត�ើអ្នកមានគំនិតផ្សេងឬកង្វល់អ្វីអំពីបញ្ហានេះឬទេ?

៧. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គនេះត�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ព្រះកំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យអធិស្ឋានសម្រាប់
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មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
នៅក្ងអាពាពិ
ពាហ៍
នុ

	ត�ើគូស្វាមីភរិយាអាចអនុវត្តភាពស្មោះត្រង់ខាងឯហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដោយរប�ៀប
ណា? គូស្វាមីភរិយាគ្រិស្ទបរិស័ទជាច្រើនថ្វាយដង្វាយមួយភាគដប់របស់ពួកគេដល់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែ

គិតថាអ្វីដែលនៅសល់ជារបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគឺជាការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុមិន
ត្រឹមត្រូវទេ។ ទំនុកដំក�ើង ២៤: ១ ចែងថា «ផែនដី នឹងសារព�ើនៅផែនដី ជារបស់ផ
 ងព្រះយេហូវ៉ា ព្រម

ទាំងលោកីយ នឹងប
 ណ្អ្ន
ដា កដែលនៅលោកីយផង»។ ភាពចាំបាច់នៅក្នុងភាពស្មោះត្រង់ខាងឯផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុគឺទទួលស្គាល់ថា ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាម្ចាស់នៃគ្រប់របស់ទាំងអស់ ហ�ើយយ�ើងគ្រាន់តែជាអ្នក
បម្រើដែលថ្ងៃណាមួយនឹងប្រគល់គណនីទៅកាន់ទ្រង់វិញ (លូកា១៩: ១៥, ម៉ាថាយ ២៥: ១៩-២០)។
នៅពេលព្រះបានបង្កើតផែនដី ប
 ំណងរបស់ទ្រង់គឺចង់ឲ្យមនុស្សជាតិគ្រប់គ្រងល�ើផែនដីដោយនៅ

ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់។ ការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ទ្រង់ដូចជារបស់យ�ើងតែម្នាក់ឯងនឹងនាំឲ្យ

មានភាពមិនស្មោះត្រង់។ ដោយសារតែផ្នត់គំនិតដ៏លេចធ្លោនេះនៅក្នុងចំណោមគូស្វាមីភរិយា នោះមាន
ការប្រើហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមត្រូវជាប្រចាំដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលកំពូលសម្រាប់ទំនាស់

នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការលែងលះ។ នេះមិនមែនជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះទេ។ បំណងព្រះ

ហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាប្រភពនៃព្រះពរនិងជាទ្វារសម្រាប់ព្រះគុណដ៏ហូរហ�ៀររបស់ទ្រ

ង់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នីមួយៗ (១ កូរិនថូស ៩: ៦-១១)។ ប៉ុន្តែដ�ើម្បីស្មោះត្រង់ហ�ើយទទួលបានព្រះពរ
ពីព្រះអម្ចាស់ គូស្វាមីភរិយាត្រូវតែយល់ហ�ើយធ្វើតាមផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។
ត�ើគូស្វាមីភរិយាអាចអនុវត្តភាពស្មោះត្រង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដោយរប�ៀបណា?
	ដ�ើម្បីឲ្យក្លាយជាស្មោះត្រង់ខាងឯផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គូស្វាមីភរិយាត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់
ពួកគេ ដ�ើម្បីនាំព្រលឹងថ្វាយដល់ព្រះគ្រីស្ទ

	នៅក្នុងលូកា ១៦ ព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀនរ�ឿងប្រៀបប្រដូចមួយដល់ពួកសាវ័ករបស់ទ្រង់អំពីទ្រព្យ
សម្បត្តិ ដ�ើម្បីជួយពួកគេឲ្យស្មោះត្រង់នឹងវា។ យ�ើងនឹងពិចារណាពីរ�ឿងប្រៀបប្រដូចនេះហ�ើយអនុវត្តវាចំ
ពោះគូស្វាមីភរិយា។ នេះជាអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលនៅក្នុងលូកា ១៦: ១-១៣៖

“១ ទ្រង់ក
 ៏មានបន្ទូលទៅពួកស
 ិស្សថា មានសេដ្ឋីម្នាក់ ដែលគេមកប្ដឹងលោក ពីអ
 ្នកត្រួតត្រាល�ើ

របស់ទ្រព្យលោកថា គាត់ចា
 យបង្ហិនប
 ង្ហោចទ្រព្យស
 ម្បត្តិលោកជាច្រើន ២ លោកក៏ហៅអ្នកនោះមកសួរ
ថា ត�ើរ�ឿងអ្វីដែលអញឮនិយាយពីឯង ចូររ�ៀបរាប់ប្រាប់ពីការឯងត្រួតត្រានោះមកម�ើល ពីព្រោះឯងនៅ

ត្រួតត្រាការទ�ៀតពុំបានទេ ៣ អ្នកដំរួតនោះគិតក
 ្នុងច
 ិតថា
្ត ត�ើអ
 ញនឹងធ្វអ
ើ ្វី ដ្បិតចៅហ្វាយអ
 ញគិតដកការ
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ

ត្រួតត្រានេះពីអញចេញហ�ើយ អញទៅកាប់ដម
ី ិនក�ើតទេ នឹងទៅសូមទា
 ន ក៏ខ្មាសគេដែរ ៤ អញដឹងការ

ដែលអញនឹងធ្វើហ�ើយ ដ�ើម្បីប�កា
ើ លណាលោកបណ្ដេញអញ ពីកា
 រត្រួតត្រាចេញ នោះនឹងមា
 នគេទទួល
អញ ឲ្យទៅនៅផ្ទះគេមិនខា
 ន ៥ គាត់ក
 ៏ហៅពួកក
 ូនប
 ំណុលរបស់ចៅហ្វាយគាត់មក គាត់ស
 ួរអ្នកដែល

មកមុនថា
 ត�ើអ
 ្នកជំពាក់ចៅហ្វាយខ្ញុំប៉ុន្មាន ៦ អ្នកនោះឆ្លើយថា
 ជំពាក់ប្រេង១រយប�៉ោត រួចគាត់ប្រាប់អ្នក
នោះថា ចូរយកសំបុត្រអ្នក ទៅអង្គុយសរសេរដាក់៥០វិញ ជាប្រញាប់ទៅ ៧ រួចគាត់សួរទៅម្នាក់ទ�ៀត

ថា ឯអ្នក ត�ើជំពាក់ប
 ៉ុន្មាន អ្នកនោះឆ្លើយថា
 ជំពាក់ស្រូវ១រយហាប គាត់ប្រាប់អ
 ្នកនោះថា ចូរយ
 កសំបុត្រ
អ្នក ទៅសរសេរដាក់៨០វិញទៅ ៨ ចៅហ្វាយក៏សរស�ើរអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនោះ ពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្ត

ដោយឆ្លៀវឆ្លាត ដ្បិតម
 នុស្សរបស់ផងលោកីយនេះ គេមានប្រាជ្ញាចំពោះជំនាន់គេ ជាជាងមនុស្សរបស់ផ
 ង
ពន្លឺទៅទ�ៀត ៩ ខ្ក៏
ញុំ ប្រាប់អ្នករា
 ល់គ្នាថា ចូរប្រើទ្រព្យស
 ម្បត្តិលោកីយនេះ ឲ្យបានមិត្រសំឡាញ់ដល់ខ្លួន

ដ�ើម្បីកាលណាអ្នករា
 ល់គ្នាខាននៅ នោះនឹងមា
 នគេទទួលអ
 ្នករា
 ល់គ្នា ឲ្យនៅក្នុងទ
ល
ី ំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់

កល្បជានិចវិ្ចញ ១០ អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងកា
 រតូចប
 ំផុតនោះក៏ឈ្មោះថា
 ស្មោះត្រង់ក្នុងកា
 រធំ ហ�ើយ
អ្នកណាដែលទុច្ចរិតក
 ្នុងកា
 រតូចប
 ំផុត នោះក៏ឈ្មោះថាទ
 ុច្ចរិតក
 ្នុងកា
 រដ៏ធ
 ំដែរ ១១ ដូច្នេះ ប�ើអ្នករា
 ល់គ្នាមិន
ស្មោះត្រង់ ចំពោះទ្រព្យស
 ម្បត្តិរបស់លោកីយទេ ត�ើអ
 ្នកណាហ៊ានផ្ញើស
 ម្បត្តិដ៏ព
 ិតទ
 ុកន
 ឹងអ
 ្នករា
 ល់គ្នាបាន

១២ ហ�ើយប�ើអ្នករា
 ល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ន
 ឹងរបស់គេទេ ត�ើអ
 ្នកណានឹងហ៊ានឲ
 ្យរបស់អ
 ្វីដាច់ជា
 របស់ផ
 ងអ្នក
បាន ១៣ គ្មានបាវណាដែលបំរ�ើចៅហ្វាយ២បានទេ ពីព្រោះបាវនោះនឹងស
 ្អប១
់ ស្រឡាញ់១ ឬនឹងកា
 ន់
ខាង១ ហ�ើយម�ើលងាយ១ ដូច្នេះ អ្នករា
 ល់គ្នាក៏បំរ�ើព្រះផង ទ្រព្យស
 ម្បត្តិផងពុំបានដែរ។

	ព្រះគ្រីស្ទបានចែកចាយរ�ឿងរបស់អ្នកបម្រើមិនស្មោះត្រង់ម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់
ចៅហ្វាយខុស ដូច្នេះហ�ើយគេនឹងត្រូវគេបណ្តេញចេញ។ ដោយសារតែរ�ឿងនេះអ្នកបម្រើបានរ�ៀបចំ

ផែនការ ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនៅពេលគាត់បាត់បង់ការងារ។ អ្នកបម្រើបានទៅជិតម្ចាស់បំណុលរប
ស់ចៅហ្វាយគាត់ ហ�ើយឲ្យពួកគេនូវការបញ្ចុះតម្លៃដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់នៅពេ

លគាត់បាត់បង់ការងារ។ វាស្ទើរតែលេចឡ�ើងដូចជាព្រះគ្រីស្ទ គឺកំពុងតែសរស�ើរភាពមិនស្មោះត្រង់រ

បស់អ្នកបម្រើនេះ ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនទេ។ ទ្រង់សរស�ើរ “ភាពឆ្លាតវៃ” របស់គាត់។ អ្នកបម្រើនេះដឹងថា
អនាគតរបស់គាត់មិនប្រាកដប្រជា ហ�ើយបានធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដ�ើម្បីរ�ៀបចំសម្រាប់វា។

	ព្រះគ្រីស្ទប្រៀបធ�ៀបការនេះជាមួយការរ�ៀបចំរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសម្រាប់ភាពអស់កល្បជានិច្ច។

សំខាន់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលក្នុងរប�ៀបដូចគ្នាដែលពិភពលោកស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់អនាគតរប

ស់ពួកគេនៅល�ើផែនដីនេះ “តាមរយៈការរក្សាទុកប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ ការធ្វើជំនួញជាដ�ើម”។ គ្រីស្ទបរិស័ទ
ត្រូវតែប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នេះ ដ�ើម្បីទទួលបានមិត្តភក្តិដែលនឹងស្វាគមន៍ពួកគេចូលទៅ
ក្នុងទីលំនៅដ៏អស់កល្បជានិច(្ច ខ ៩) ។
	ត�ើទីលំនៅអស់កល្បជានិច្ចមានន័យដូចម្ដេច? ជាក់ស្តែងទ្រង់កំពុងសំដៅទៅល�ើឋានសួគ៌។

ព្រះគ្រីស្ទបានយល់ថា ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលបានដំណឹងល្អគឺត្រូវការប្រាក់។ សម្រាប់ឲ្យព្រះវិហារដំណ�ើ
រការបាននិងទៅដល់មនុស្សនៅជិតខាងរបស់ពួកគេ វាត្រូវការប្រាក់។ ដ�ើម្បីបញ្ជូនបេសកជនទៅផ្សព្វ

ផ្សាយដំណឹងល្អនៅឯប្រទេសក្រៅ វាត្រូវចំណាយប្រាក់។ ព័ន្ធកិច្ចដំណ�ើរការបាន គឺត្រូវចំណាយប្រាក់។

ជាក់ស្ដែង ព្រះគម្ពីរបង្រៀនដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែល «ផ្សាយដំណឹងល្អគួរតែទទួលបានការរស់នៅ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ |
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របស់ពួកគេពីដំណឹងល្អ» (១ កូរិនថូស ៩: ១៤) មានន័យថា គ្រូបង្រៀនរបស់យ�ើង គ្រូគង្វាលរបស់យ�ើង
និង បេសកជនរបស់យ�ើងគួរតែត្រូវបានសំណងសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេ។

ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែព្រះគ្រីស្ទបានសង្កត់ធ្ងន់ល�ើតម្រូវការរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់

ដ�ើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អនោះទេ ទ្រង់ថែមទាំងបានផ្តល់ការយល់ដឹងខាងក្នុងចិត្តដល់អ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់
ទៅកាន់ឋានសួគ៌។ គ្រីស្ទបរិស័ទដែលលះបង់ប្រាក់របស់ពួកគេ ដ�ើម្បីធ្វើកិច្ចការនៃដំណឹងល្អនឹងត្រូវបា

នស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅកាន់ឋានសួគ៌។ ប្រជាជនមកពីប្រទេសដទៃទ�ៀតនឹងព័ទ្ធជុំវិញពួកគេដោយ
និយាយថា “តាមរយៈការគាំទ្ររបស់អ្នកពីព័ន្ធកិច្ចនេះខ្ញុំបានទទួលយកព្រះគ្រីស្ទនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផង

ដែរ អរគុណ” ។ វាហាក់បីដូចជានៅស្ថានសួគ៌មនុស្សនឹងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអំពីអ្វីដែលអ្នកដទៃបា
នធ្វើសម្រាប់នគរព្រះ (ម៉ាថាយ ៥: ១៩, វិវរណៈ ៦: ៩) ។ នេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ពីព្រោះអ្ន
កណាដែលធ្វើអ្វីៗដែលអស្ចារ្យនៅល�ើផែនដីនេះ គឺត្រូវបានផ្តល់កិត្តិយសស្រដ�ៀងគ្នា។ សព្វថ្ងៃនេះត្រូវ

បានដាក់ឈ្មោះតាមពួកគេ ផ្លូវថ្នល់  អាគារជាដ�ើម ហ�ើយវាហាក់ដូចជាស្រដ�ៀងគ្នានៅស្ថានសួគ៌ដែរ។
អ្នកណាដែលផ្តល់ដោយចិត្តសប្បុរស ដ�ើម្បីល�ើកស្ទួយនគរព្រះនឹងត្រូវបានស្វាគមន៍និងផ្តល់កិត្តិយស
យ៉ាងខ្លាំង។

	នេះគួរតែជាបំណងចិត្តរបស់គ្រប់គូស្វាមីភរិយាគ្រិស្ទបរិស័ទ។ ព្រះគ្រីស្ទបានបង្គាប់ដល់គ្រីស្ទ
បរិស័ទឲ្យធ្វើជាមិត្ដសំឡាញ់ដ៏នៅអស់កល្បដោយប្រើ “ទ្រព្យសម្បត្តិខាងឯលោកីយ”៍ (ខ ៩) នេះគឺជាកា
រត្រាស់ហៅដល់គូស្វាមីភរិយានៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសអាចទទួលបានផលផ្លែដោយសារតែ
ចំនួនធនធានដែលមានសម្រាប់ពួកគេ។

ជាមួយនឹងការនិយាយបែបនេះ សាវ័កប៉ុលបានចែកចាយពីរប�ៀបដែលពួកជំនុំម៉ាសេដូន

ទោះបីជាពួកគេក្រីក្រខ្លាំងក៏ដោយក៏បានចូលរួមក្នុងព័ន្ធកិច្ចនេះដែរ។ នៅក្នុង២កូរិនថូស៨: ១-៥
គាត់បាននិយាយថា៖

១ បងប្អូនអ�ើយ យ�ើងខ
 ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករា
 ល់គ្នាដឹង ពីព្រះគុណនៃព្រះ ដែលបានផ្ដល់មកពួកជំនទា
ុំ ំង

ប៉ុន្មាន នៅស្រុកម៉ាសេដូនថា ២ កាលមានសេចក្ដីទុកល
្ខ ំបាកកំពុងតែល្បងគេជាខ្លាំង នោះសេចក្ដីអំណរ
ជាបរិបូរ នឹងសេចក្កំ
ដី សត់ទុគ៌តរបស់គេ បានបណ្ដាលឲ
 ្យគេមានចិតស
្ត ទ្ធាដ៏ល�ើសលប់វិញ ៣ ដ្បិតខ
 ្ញុំធ្វើ
បន្ទាល់ថា គេស្ម័គ្រចិតតា
្ត មកំឡាំងគេ ហ�ើយហួសកំឡាំងគេផង ៤ ក៏ស
 ូមយ�ើងខ
 ្ញុំដោយពាក្យទ
 ទូចអ
 ង្វរ

ឲ្យយ�ើងខ្ញុំទទួលយកទានរបស់គេនេះ ដែលជាសេចក្ដីប្រកបក្នុងកា
 រងារសំរាប់ពួកប
 រិសុទ្ធ ៥ មិនមែនដូច
ជាយ�ើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ គឺគេបានប្រគល់ខ
 ្លួនគេទៅព្រះអម្ចាស់ជាម
 ុនដំបូង ហ�ើយដល់យ�ើង
ខ្ញុំថែមទ�ៀត តាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះ។

ពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកម៉ាសេដូន។ ដ�ើម្បីល�ើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននៅទីក្រុង

កូរិនថូសក្នុងការថ្វាយដង្វាយ សាវ័កប៉ុលបានប្រាប់ពួកគេអំពីក្រុមជំនុំម៉ាសេដូន និងចិត្តសប្បុរសយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅរបស់ពួកគេ។ ដំបូងទ្រង់បញ្ជាក់ពីចិត្តសប្បុរសរបស់ពួកគេបានមកពីការងារយ៉ាងពិសេស

នៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់(ខ១) ។ ព្រះបានធ្វើកិច្ចការមួយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេដោយបណ្ដាល
ឲ្យពួកគេផ្តល់សេក្ដីសប្បុរស សូម្បីតែហួសពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក៏ដោយ (ខ ៣) ។ ការពិតពួក
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ

គេបានអង្វរដល់សាវ័កប៉ុលសម្រាប់ឯកសិទ្ធិក្នុងការជួយដល់ពួកបរិសុទ្ធដែលកំពុងតស៊ូ (ខ ៤) ។

ត�ើមិនអស្ចារ្យទេឬអី? ពួកគេបានអង្វរសម្រាប់មានឪកាស ដ�ើម្បីថ្វាយ ទោះបីជាពួកគេក្រីក្រខ្លួនឯងក៏

ដោយ ហ�ើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះពួកគេត្រូវបានគេចងចាំជារ�ៀងរហូតសម្រាប់អំណោយឬការដូរលះបង់
របស់ពួកគេ។

	នោះជាអ្វីដែលព្រះសព្វព្រះហឫទ័យចំពោះគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទ្រង់សព្វព្រះ

ហឫទ័យឲ្យពួកគេលះបង់ថ្វាយ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យនគរព្រះរីកចម្រើនឡ�ើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះអាច
ធ្វើទៅបានលុះត្រាតែពួកគេថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិន (ខ ៥) ។ ប្រសិនប�ើគូស្វាមីភរិយាកាន់

ជាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ បំណងចិត្ត និងគោលដៅរបស់ពួកគេមកពីព្រះជាម្ចាស់ នោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏នឹង

កាន់កាបូបរបស់ពួកគេជាប់ដែរ។ នៅពេលយ�ើងថ្វាយខ្លួនយ�ើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ យ�ើងនឹងចាប់ផ្តើមមាន
លក្ខណៈកាន់តែដូចទ្រង់ ដោយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីសិរីល្អទៅជាសិរីរុងរ�ឿង (២ កូរិនថូស ៣: ១៨) ។ វាគឺ

ជាព្រះដែលស្រឡាញ់ពិភពលោកដល់ម៉្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយ (យ៉ូហាន ៣: ១៦)
។ ការលះបង់ដ៏ថ្លៃថ្លានៃការថ្វាយគួរតែត្រូវបានគេម�ើលឃ�ើញនៅក្នុងអ្នកដ�ើរតាមទ្រង់នៅពេលពួកគេ
ស្វែងរកការយល់ព្រមពីទ្រង់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។
	គោលការណ៍ដំបូងដែលគូស្វាមីភរិយាត្រូវអនុវត្ត ដ�ើម្បីភាពស្មោះត្រង់ជាមួយហិរញ្ញវត្ថុ គឺត្រូវ
ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីយកឈ្នះព្រលឹងមនុស្សសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះគ្រីស្ទហ�ើយ

ដ�ើម្បីកសាងនគររបស់ព្រះឡ�ើង។ ចូរយ�ើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃយ�ើងម្តងទ�ៀតថា“ចូរប្រើ
ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយនេះ ឲ្យបានមិត្រសំឡាញ់ដល់ខ
 ្លួន ដ�ើម្បកា
ី លណាអ្នករា
 ល់គ្នាខាននៅ នោះនឹង
មានគេទទួលអ្នករា
 ល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទ
 ល
ី ំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់ក
 ល្បជា
 និចវិ្ចញ” (ខ ៩) ។

	ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គូស្វាមីភរិយាត្រូវផ្ដោតទៅល�ើជំនួយរបស់ព្រះ
ជាព្រះពរទៅដល់អ្នកដែលបានថ្វាយ

	ក្រោយដែលទ្រង់បានបង្គាប់ដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ
ដ�ើម្បីយកឈ្នះព្រលឹងវិញ្ញាណ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ក៏ប្រទាននូវហេតុផលដែលពួកគេគួរតែអនុវត្តការនេះ
ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា៖

១០ អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងកា
 រតូចប
 ំផុតនោះក៏ឈ្មោះថា ស្មោះត្រង់ក្នុងកា
 រធំ ហ�ើយអ
 ្នកណា

ដែលទុច្ចរិតក
 ្នុងកា
 រតូចប
 ំផុត នោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក
 ្នុងកា
 រដ៏ធ
 ំដែរ ១១ ដូច្នេះ ប�ើអ្នករា
 ល់គ្នាមិនស្មោះ

ត្រង់ ចំពោះទ្រព្យស
 ម្បត្តិរបស់លោកីយទេ ត�ើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើស
 ម្បត្តិដ៏ព
 ិតទ
 ុកន
 ឹងអ
 ្នករា
 ល់គ្នាបាន ១២

ហ�ើយប�ើអ្នករា
 ល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ន
 ឹងរបស់គេទេ ត�ើអ
 ្នកណានឹងហ៊ានឲ
 ្យរបស់អ្វីដាច់ជា
 របស់ផងអ្នកបាន
(លូកា១៦: ១០-១២)។

	ទ្រង់បានមានបន្ទូលយ៉ាងសំខាន់ថា ប្រសិនប�ើពួកសិស្សស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រាក់របស់ពួកគេ
នោះព្រះនឹងប្រទានរង្វាន់យ៉ាងបរិបូរណ៌ដល់ពួកគេជាមួយនឹង “ទ្រព្យសម្បតិ្តដ៏ពិត” នៅល�ើផែនដី និងនៅ

ស្ថានសួគ៌ដែរ  ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើពួកគេមិនស្មោះត្រង់ ទ្រង់មិនអាចទុកចិត្តពួកគេបានទ�ៀតទេ។ យ�ើងឃ�ើញ

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ |
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ការនេះជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពិភពការងាររបស់យ�ើង។ មនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជាមួយ

ការចូលការងារដែលនៅមានកម្រិត។ គាត់ខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង ហ�ើយត្រូវបានតំឡ�ើងឋានៈដោយអ្នក
គ្រប់គ្រងរបស់គាត់។ អ្នកគ្រប់គ្រងល្អដឹងថា អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការតូចតាចក៏នឹងស្មោះត្រង់
នឹងការងារធំៗដែរ។ ដូច្នេះពួកគេល�ើកកម្ពស់អ្នកធ្វើការស្មោះត្រង់ហ�ើយផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវទំនួលខុសត្រូវ

បន្ថែមទ�ៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកមិនស្មោះត្រង់តែងតែបាត់បង់ទំនួលខុសត្រូវ ហ�ើយអាចបា

ត់បង់ការងាររបស់ពួកគេផងដែរ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ព្រះដែលជាចៅហ្វាយរបស់យ�ើងតែងតែឃ្លាំម�ើលពី

រប�ៀបដែលកូនៗរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រងប្រាក់របស់ទ្រង់ ហ�ើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងផ្ដល់រង្វាន់ជា
ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិត។

	ត�ើអ្វីទៅជា«ទ្រព្យសម្បត្ដិដ៏ពិត»ដែលព្រះប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់? ក្នុង
ផ្នែកមួយប្រហែលជាសំដៅទៅល�ើទ្រព្យសម្បត្ដិនៅឯស្ថានសួគ៌។ នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ ៦: ១៩ ព្រះគ្រីស្ទ

បានត្រាស់បង្គាប់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅស្ថានសួគ៌ ដែលដង្កូវនិងច្រែះមិនអាចបំផ្លា

ញបាន។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ នៅក្នុងរ�ឿងប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់បានទទួលទីក្រុងនានានៅ
ក្នុងនគរខាងមុខនេះចុះ (លូកា ១៩: ១៧, ១៩) ។

ជាមួយនឹងការនិយាយបែបនោះ ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិតប្រាកដសំដៅទៅល�ើអ្វីៗជាច្រើនទ�ៀត វាក៏

សំដៅទៅល�ើភាពជាសាវ័កខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដែរ។ អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រាក់ក៏អាចទុកចិត្ត

បានជាមួយការដឹកនាំមនុស្ស បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេ ថែទាំពួកគេជាដ�ើម។ ល។ នេះជាហេតុផលដែល
ព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យពួកចាស់ទុំមិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រាក់ និងត្រួតត្រាផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយស្រួលបួល (១
ធីម៉ូថេ៣: ៣-៤)។ ការត្រួតត្រាផ្ទះបានល្អមួយរួមមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រសិនប�ើម
នុស្សម្នាក់មិនស្មោះត្រង់ជាមួយហិរញ្ញវត្ថុ គាត់នឹងក្លាយជាអ្នកបម្រើមិនស្មោះត្រង់របស់មនុស្សដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលមនុស្សម្នាក់ស្មោះត្រង់នឹងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រះជាម្ចាស់អាចទុកចិត្តគាត់
ដោយផ្ដល់នូវឪកាសជាមួយភាពជាសាវ័ក។

ជាងនេះទៅទ�ៀត ទ្រព្យសម្បត្ដិដ៏ពិតប្រហែលជាសំដៅទៅល�ើការយល់ដឹង

និងការបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ អ្នកណាដែលជាអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់នឹងប្រាក់ នឹងក្លាយជាអ្នក
បម្រើស្មោះត្រង់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរ។ ហ�ើយអ្នកណាដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងបកស្រាយខុស
ហ�ើយប្រើបទគម្ពីរខុសដែរ។

ចុងក្រោយយ�ើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពី “ទ្រព្យសម្បត្ដិដ៏ពិត” ដោយពិចារណាការប

ង្រៀនរបស់សាវ័កប៉ុលអំពីសេក្ដីសន្យារបស់ព្រះដល់អ្នកដែលថ្វាយនៅក្នុង (២កូរិនថូស ៩: ៧-៨) គាត់
បាននិយាយថា៖

៧ ចូរឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសំរេចក្នុងច
 ិតច
្ត ុះ មិនមែនដោយស្ដាយ ឬដោយបង្ខំឡ�ើយ ដ្បិតព្រះ

ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរ ៨ ហ�ើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វឲ
ើ ្យគ្រប់ទា
 ំងព្រះគុណ

បានចំរ�ើនដល់អ្នករា
 ល់គ្នា ប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជា
 ន
 ិច្ច ដ�ើម្បឲ
ី ្យបានចំរ�ើនឡ�ើងខា
 ងឯកា
 រ
ល្អគ្រប់ជំពូក។

	ត�ើទ្រព្យសម្បត្ដិអ្វីទ�ៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ដល់អស់អ្នកដែលបានថ្វាយដោយស្មោះត្រង់
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ដ�ើម្បីបំពេញនគរព្រះ?
	ព្រះទ្រង់សន្យាស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលថ្វាយដោយអំណរ (ខ ៧) ។ គេអាចសួរថា«ត�ើព្រះជា

ម្ចាស់មិនស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេឬអី? »ពិតណាស់ ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ត្រេកអរចំពោះមនុស្សមួយចំនួន
(យ៉ាកុប ២: ២៣) ។ ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលថ្វាយដោយអំណរ អ្នកណាដែលជាមនុស្សដែល
សប្បាយចិត្តក្នុងការដែលថ្វាយ។ នៅពេលយ�ើងជាអ្នកដែលថ្វាយដោយសេរី យ�ើងឆ្លុះបញ្ចាំងពី

ព្រះដែលផ្តល់ឲ្យទ្រង់នូវសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង។ នេះគួរតែជាការល�ើកទឹកចិត្តសម្រាប់គូស្វាមីភរិយា។
ព្រះសន្យាផ្តល់ព្រះគុណ

ដ�ើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការទាំងអស់របស់អ្នកថ្វាយដ៏រីករាយឬដោយចិត្តសន្ធា (ខ ៨)។

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា ព្រះនឹងធ្វើឲ្យ “ព្រះគុណមានពេញបរិបូណ”៌ ដូច្នេះពួកគេមាន ”ទាំងអស់”

ដែលពួកគេត្រូវការ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនតស៊ូជាមួយភាពខ្វះខាត ពីព្រោះពួកគេមិនមែនជាអ្នកថ្វាយ

ដោយស្មោះត្រង់។ នៅក្នុងម៉ាឡាគី ២: ៨-៩ ព្រះនាំមកនូវបណ្តាសាដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាលទ្ធ
ផលនៃការប្លន់របស់ព្រះអង្គក្នុងមួយភាគដប់និងដង្វាយផ្សេងៗទ�ៀត។ គ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យនោះទេ គូស្វាមី
ភរិយាជាច្រើនកំពុងស្ថិតក្រោមបណ្តាសាដែលប្លន់របស់ពីព្រះ។

	ព្រះសន្យាផ្តល់ព្រះគុណយ៉ាងពេញបរិបូណ៌ក្នុង «រាល់កិច្ចការល្អ» ដល់អស់អ្នកដែលថ្វាយដោយ
ចិត្តរីករាយ។ នៅពេលទ្រង់មានបន្ទូលថា នឹងមានព្រះគុណសម្រាប់ “រាល់កិច្ចការល្អ” ដែលរួមបញ្ចូលនូវ
អ្វីដែលយ�ើងបានពិចារណារួចហ�ើយ។ ព្រះនឹងប្រណីដល់ពួកគេដោយព្រលឹង ដ�ើម្បីគង្វាលនិងលូត

លាស់ខាងឯការយល់ដឹងនៃបទគម្ពីរកាន់តែច្រើន។ ទ្រង់ថែមទាំងផ្តល់ព្រះគុណដល់ពួកគេ ដ�ើម្បីឲ្យមា

នអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផាសុខភាព។ ប្រាកដណាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជា“ ការងារល្អ” ដែលព្រះចង់
បង្ហូរនូវព្រះគុណដ៏មានតម្លៃរបស់ទ្រង់ទៅល�ើពួកគេ។

	គូស្វាមីភរិយាដែលប្រើប្រាក់តិចតួចរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីសាងសង់នគររបស់ព្រះនឹងទទួលបានយ៉ា
ងច្រើន (ទ្រព្យសម្បត្ដិដ៏ពិត)។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គូស្វាមីភរិយាប�ើកទ្វារទ

ទួលនូវព្រះគុណដ៏ល�ើសលប់ដោយព្រះ ហ�ើយនឹងតាមរយះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ។ គោលការណ៍
នេះគឺជាទ្វារនៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងឯវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យ ព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យ និងការយល់ព្រមពីព្រះល�ើភាព
ជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្តីប្រពន្ធ។

ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គូស្វាមីភរិយាមិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រាក់នោះទេ
ដ�ើម្បីស្មោះត្រង់នឹងហិរញ្ញវត្ថុគូស្វាមីភរិយាក៏មិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រាក់ដែរ។ ចិត្តប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យ

សម្បត្តិនិងភាពជោគជ័យអាចទាញមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះ ហ�ើយក៏អាចទាញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដាច់

ចេញពីគ្នាបានដែរ។ បន្ទាប់ពីបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ទ្រង់អំពីរប�ៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់ពួកគេ ព្រះគ្រីស្ទ
បានព្រមានពួកគេដោយមានបន្ទូលថា៖

គ្មានបាវណាដែលបំរ�ើចៅហ្វាយ២បានទេ ពីព្រោះបាវនោះនឹងស
 ្អប១
់ ស្រឡាញ់១ ឬនឹងកា
 ន់ខាង

១ ហ�ើយម�ើលងាយ១ ដូច្នេះអ្នករា
 ល់គ្នាក៏បំរ�ើព្រះផងទ្រព្យស
 ម្បត្តិផងពុំបានដែរ (លូកា១៦: ១៣)។

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ |
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	ព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យពួកសិស្សដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការស្រឡាញ់ប្រាក់។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ សាវ័ក
ប៉ុល បានព្រមានធីម៉ូថេដែលជាសិស្សរបស់គាត់។ គាត់បាននិយាយថា៖

៩ ឯពួកអ
 ្នកដែលចង់ធ្ជា
វើ អ្នកស
 ្ដុកស
 ្ដម្ភ នោះនឹងធ
 ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្ល្
ដី បួង នឹងអ
 ន្ទាក់ ហ�ើយ

ក្នុងប
 ំណងជាច្រើន ដែលផ្ដេសផ្ដាស ហ�ើយធ្វើទុក្ខដល់ខ
 ្លួន ក៏ព
 ន្លិចម
 នុស្សទៅក្នុងសេចក្ដីហិនវិនាសនឹង
សេចក្ដីអន្ដរធានវិញ១០ ដ្បិតកា
 រដែលស្រឡាញ់ប្រាក់ នោះហ�ើយជាមេឫសនៃសេចក្អាក្រក់
ដី
គ្រប់យ
 ៉ាង
ដែលអ្នកខ
 ្លះបានឈោងតាម ហ�ើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ
 ្លាតចេញពីសេចក្ដីជំន�ឿ ទាំងចា
 ក់ទ
ល
ំ ុះខ
 ្លួនគេ
ដោយសេចក្ដីព្រួយលំបាកជាច្រើន (១ធីម៉ូថេ ៦: ៩-១០) ។

	សាវ័កប៉ុលបានព្រមានដល់ធីម៉ូថេអំពីផលវិបាកនៃការស្រឡាញ់ប្រាក់។ មនុស្សជាច្រើនបានធ្លាក់
ខ្លួនចូលទៅក្នុងសេក្ដីវិនាស ហ�ើយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែវា។ អ្នកខ្លះថែមទាំងវង្វេងចេញពីសេក្ដីជំ

ន�ឿ ហ�ើយបានចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយទុក្ខសោករាប់មិនអស់។ ជាការពិតណាស់ រ�ឿងនេះបានក�ើតឡ�ើង
ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនផងដែរ។

ដ�ើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់នៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រះ គូស្វាមីភរិយាមិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រាក់នោះ

ទេ។ សាវ័កយ៉ូហានបាននិយាយថា៖

១៥ កុំឲ្យស្រឡាញ់លោកីយ ឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីយនេះឲ្យសោះ ប�ើអ
 ្នកណាស្រឡាញ់

លោកីយ អ្នកនោះគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ
 ្លួនឡ�ើយ១៦ ដ្បិតអ
 ស់ទា
 ំងសេចក្ដី

ដែលនៅក្នុងលោកីយនេះ គឺជា
 សេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាម នឹងសេចក្ប៉
ដី ងប្រាថ្របស់
នា
ភ្នែក ហ�ើយ
សេចក្ដីអំនួតរបស់ជីវិត នោះមិនក�ើតម
 កពីព្រះវរបិតាទេគឺម
 កតែពីលោកីយនេះវិញ
(១យ៉ូហាន ២: ១៥-១៦)។
	នេះមិនមែនថា ប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្ដិជាអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិគឺអព្យាក្រឹត

ទោះជាយ៉ាងណា ចិត្តរបស់យ�ើងគឺអាក្រក់។ ចិត្តរបស់យ�ើងងាយនឹងភាពលោភលន់ តណ្ហា និង
អំនួតដែលទាញយ�ើងឲ្យឃ្លាតចេញពីព្រះ។ ហ�ើយនៅពេលគូស្វាមីភរិយាត្រូវបានទាញចេញពីព្រះ
នោះពួកគេក៏នឹងត្រូវបានទាញចេញពីគ្នាដែរ។ វាជាការល្អក្នុងការគិតអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចជាត្រី

កោណ។ ព្រះគឺនៅកំពូលហ�ើយស្វាមីនិងភរិយាគឺស្ថិតនៅជ្រុងទាំងសងខាង។ ស្វាមីនិងភរិយាកាន់តែ
ជិតស្និទ្ធទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ នោះពួកគេនឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាដោយភាពចាំបាច់ជាមួយគ្នាទៅ

វិញទៅមកដែរ។ ប៉ុន្ដែពួកគេនៅកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះប៉ុណ្ណា នោះពួកគេនឹងកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាទៅវិញទៅ
មកដែរ។ ការស្រឡាញ់ប្រាក់ និងទ្រព្យសម្បត្ដិមាននិន្នាការអូសទាញគូស្វាមីភរិយាចេញពីព្រះហ�ើយ

និងឃ្លាតចេញពីគ្នា។ ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថា «អ្នកមិនអាចស្រឡាញ់ទាំងពីរបានទេ

អ្នកអាចមានម្ចាស់តែម្នាក់គត់»។

ជាអកុសលគូស្វាមីភរិយាជាច្រើនមិនបានធ្វើតាមការព្រមាននេះទេ ដែលនាំឲ្យមានផ្លែរលួយនៅ

ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ។ នៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនប្ដីធ្វើការច្រើនម�៉ោង ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យ
ប្រស�ើរជាងមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការងាររារាំងគាត់ពីការចំណាយពេលប្រកបដោ
យគុណភាពជាមួយប្រពន្ធនិងកូនៗ ហ�ើយវាក៏រារាំងគាត់ពីការចូលរួមក្នុងព្រះវិហារផងដែរ។
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បន្តិចម្ដងៗប្រាក់ក្លាយជា
 ព្រះរបស់គាត់ ហ�ើយវាបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់។

ជាច្រើនដងភរិយាបង្ហាញពីសេក្ដីប្រាថ្នាខាងឯតណ្ណាថែមទ�ៀត។ ដ�ើម្បីមានច្រើនថែមទ�ៀតឬរក្សានូវអ្វីដែ
លពួកគេមាន ទាំងមិត្តរួមការងារធ្វើការច្រើនម�៉ោង ហ�ើយកូនត្រូវបានព្រង�ើយកន្តើយដែលបង្កើតឲ្យមាន
ភាពជូរចត់ ការអាក់អន់ចិត្តនិងកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនៗ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ យ�ើងកំពុងចិញ្ចឹ
មកូនដែលបះបោរជំនាន់មួយដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរ�ឿងខាងឯវិញ្ញាណនិងមិនគោរពសិទ្ធិអំ
ណាច។ ព្រះនៃប្រាក់កំពុងតែបំផ្លាញផ្ទះសម្បែង ហ�ើយទាំងសង្គមផងដែរ។

	ហេតុអ្វីការនេះជារ�ឿងធម្មតានៅក្នុងចំណោមគ្រួសារ? វាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិមាននិន្នាការ

បោកបញ្ឆោតយ�ើង។ នៅក្នុងរ�ឿងប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកព្រោះស្រូវ ព្រះគ្រីស្ទបានពិពណ៌នាអំពីគ្រាប់ពូជនៃ
ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលត្រូវបានគេសាបព្រោះទៅល�ើដីដែលមានបន្លា។ ទ្រង់បានមានបន្ទូលពីការកង្វ
ល់នៃជីវិតនិង “ការភូតភរបោកបញ្ឆោតនៃទ្រព្យសម្បត្តិ” ច្របូកច្របល់ព្រះបន្ទូលហ�ើយធ្វើឲ្យវាមិនអាច
បង្កើតផលបាន (ម៉ាថាយ១៣: ២២) ។

	ត�ើភាពមានបានបោកបញ្ឆោតមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេច?
១. ទ្រព្យសម្បត្ដិបោកបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យគិតតែចង់មានច្រើនជាងនេះនឹងបានស្កប់ចិត្តហ�ើយ។

ត�ើប៉ុន្មានទ�ើបគ្រប់គ្រាន់? ចម្លើយតែងតែថា “បន្តិចទ�ៀត” ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាមនុស្សចំណាយ
ពេលមួយជីវិតរបស់ពួកគេព្យាយាមរស់នៅ ដ�ើម្បីបានថែមទ�ៀត ហ�ើយទទួលបាននូវការស្កប់ចិត្តចំពោះ
ប្រាក់ និងរបស់របរដែលមានតែធ្វើឲ្យពួកគេមិនស្កប់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ។

២. ទ្រព្យសម្បត្ដិបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយធ្វើឲ្យពួកគេខ្វាក់ (ម៉ាថាយ ៦: ២១-២៣)

និងបំភាន់តម្លៃរបស់ខ្លួន។ មនុស្សចាប់ផ្តើមដាក់ការងារនិងសុវត្ថិភាពរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់ជាង
ព្រះ គ្រួសារ និងមនុស្ស។ នេះក៏ព្រោះតែពួកគេត្រូវបានខ្វាក់ដោយសារភាពលោភលន់របស់ពួក

គេ។ ជាច្រើនដងការនេះនាំឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដ�ើម្បីក�ើនទ្រព្យសម្បត្តិ រួមទាំងការបំពានច្បាប់
និងធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចាប់ទ�ៀតផង។

៣. ទ្រព្យសម្បត្ដិបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយល�ើកកម្ពស់ភាពអំនួតនៅក្នុងអ្នកណាដែលមានវា

និង អសន្តិសុខចំពោះអ្នកណាដែលមិនមាន។ អ្នកមានទ្រព្យច្រើនទំនោរល�ើការល�ើកតម្កើងខ្លួនហ�ើយ
ម�ើលងាយដល់អ្នកណាដែលមានតិចឬក្រជាង។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកក្រច្រើនតែមានអារម្មណ៍ថាគ្មាន
សុវត្ថិភាពនិងល�ើកស្ទួយអ្នកមាន។

ដ�ើម្បីឲ្យគូស្វាមីភរិយាស្មោះត្រង់នឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ ពួកគេមិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រាក់ទេ។

ការស្មុគស្មាញរ�ឿងប្រាក់ គឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការលែង

លះដោយសារតែវាទំនោរទៅលួចដួងចិត្តរបស់ម្នាក់ឬទាំងពីរនាក់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ មនុស្ស
ជាច្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំបានដេញតាមប្រាក់ជាជាងព្រះ។ ប្រាក់កំណត់កន្លែងណាដែលត្រូវរស់នៅ

កន្លែងណាដែលទៅរ�ៀន កន្លែងណាដែលត្រូវធ្វើការងារ កន្លែងណាដែលត្រូវទៅព្រះវិហារ អ្នកណាដែល
គួររ�ៀបការជាមួយឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយជាដ�ើម។ យ�ើងមិនអាចបម្រើចៅហ្វាយពីរនាក់បានទេ។ ចៅ
ហ្វាយប្រាក់នឹងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមួយជាមួយព្រះ ដូចនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេដែរ។ ប្រសិនប�ើ

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ |
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យ�ើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះធ្វើជាចៅហ្វាយទ្រង់នឹងពង្រឹងនិងបង្កើនទាំងពីរភាពមានបាននិងទំនាក់ទំនង។
	ត�ើយ�ើងអាចប្រាប់ដោយរប�ៀបណាប្រសិនប�ើប្រាក់ជាម្ចាស់របស់យ�ើង? យ�ើងអាចប្រាប់ដោយពី
រប�ៀបដែលយ�ើងប្រើប្រាក់របស់យ�ើង។ ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថា«ឯទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់អ្នកនៅកន្លែង

ណាចិត្ដរបស់អ្នកក៏នៅកន្លែងនោះដែរ» (ម៉ាថាយ៦: ២១) ។ កន្លែងណាដែលមនុស្សដាក់ប្រាក់របស់ពួក
គេ នោះបង្ហាញពីកន្លែងដែលចិត្តរបស់ពួកគេស្ថិតនៅទីនោះដែរ។ ការវិនិយោគប្រាក់ដោយស្មោះត្រង់

ចូលទៅក្នុងនគរព្រះបង្ហាញពីដួងចិត្តសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់។ ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលវិនិយោគប្រាក់របស់គេជា
ចម្បងទៅល�ើរបស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះ នោះបង្ហាញពីចិត្តលោកីយ៍របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ យ�ើងអាចប្រាប់
អ្នកដែលជាចៅហ្វាយរបស់យ�ើង គឺដោយម�ើលតាមរបាយការណ៍ធនាគាររបស់យ�ើង។

ត�ើអ្វីខ្លះដែលអ្នកប្រើប្រាក់ពណ៌នាអំពីចិត្តរបស់អ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយព្រះ?

ត�ើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះឬទេ? ឬត�ើអ្នកស្រឡាញ់ប្រាក់និងរបស់នៅលោកីយ៍នេះ? ការស្រឡាញ់ប្រាក់និង
របស់នៅលោកីយ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យស្មៅចង្រៃដុះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយព្រះនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់អ្នក។
ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គូស្វាមីភរិយាត្រូវតែអនុវត្តវិន័យនៃភាពសាមញ្ញ
	ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ដ�ើម្បីកុំឲ្យស្រឡាញ់ប្រាក់ គូស្វាមីភរិយាត្រូវតែការពារដួងចិត្តរបស់ពួកគេ

ដោយអនុវត្តវិន័យសាមញ្ញ។ ដោយសារទំនោររបស់យ�ើងក្នុងការស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្ដិ (ម៉ាថាយ៦: ២១)
ព្រះគ្រីស្ទបានបញ្ជាដល់អ្នកដ�ើរតាមទ្រង់កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្ដិនៅល�ើផែនដីនេះឡ�ើយ។
ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាថា៖

១៩ កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យស
 ម្បត្តិ ទុកស
 ំរាប់ខ
 ្លួន នៅផែនដី ជាកន្លែងដែលមានកន្លាត នឹងច្រែះស៊ី

បំផ្លាញ ហ�ើយចោរទំលុះប
 ្លន់នោះឡ�ើយ២០ ត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ ទុកស
 ំរាប់ខ
 ្លួន នៅឯស
 ្ថានស
 ួគ៌វិញ
ដែលជាកន្លែងគ្មានក
 ន្លាតឬច្រែះស៊ីបំផ្លាញឡ�ើយក៏គ្មានចោរទំលុះឬប្លនផ
់ ង”   (ម៉ាថាយ ៦: ១៩-២០)។
ដ�ើម្បីកុំឲ្យរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅល�ើផែនដីនេះ គឺត្រូវអនុវត្តវិន័យនៃភាពសាមញ្ញ។ ត�ើរប�ៀប
អនុវត្តនេះនឹងខុសគ្នារវាងគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ៗដោយរប�ៀបណា។ ពួកសិស្សបានលក់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងការ

ដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ (លូកា១២: ៣២) កន្លែងណាដែលអ្នកផ្សេងទ�ៀតអនុវត្តការគ្រប់គ្រាន់ឬចេះប្រមាណខ្លួន
(១ ធីម៉ូថេ ៦: ១៧-១៩)។

ម្តងទ�ៀតមិនមានអ្វីដែលខុសប្លែកពីខាងក្នុងជាមួយទ្រព្យសម្បត្ដិនោះទេ ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលខាងក្នុ

ងខុសជាមួយដួងចិត្តរបស់យ�ើង។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ ព្រះគ្រីស្ទបានបង្គាប់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទកុំឲ្យ ប្រមូល
ទ្រព្យសម្បត្តិទុកឬរបស់អ្វីដែលមានតម្លៃ ដ�ើម្បីការពារដួងចិត្តរបស់យ�ើង។
ចុះការសន្សំវិញ? ត�ើការនេះមានន័យថា គ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរសន្សំទេឬ? ពិតជាមិនមែនទេ។

បទគម្ពីរបានបង្រៀនយ�ើងឲ្យចេះសន្សំ ដ�ើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យ�ើង។ សុភាសិតហៅយ�ើង

ឲ្យពិចារណាអំពីស្រមោច រប�ៀបដែលវាផ្ទុកនៅរដូវប្រមូលផលនៅរដូវក្ដៅសម្រាប់រដូវរងា (៦: ៦-៨)។
ដូច្នេះហ�ើយ គ្រីស្ទបរិស័ទក៏គួរតែធ្វើដូច្នោះដែរ។
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ

បន្ទាប់មកត�ើព្រះគ្រីស្ទចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចតាមរយៈបទបញ្ជាមិនឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ

ទុក? ត�ើការអនុវត្តវិន័យខាងឯវិញ្ញាណនៃភាពសាមញ្ញមានន័យដូចម្តេច?

១. ភាពសាមញ្ញមានន័យថា យ�ើងមិនគួរទុកចិត្តល�ើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យ�ើង ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់

ដល់យ�ើងនោះទេ (១ ធីម៉ូថេ ៦: ១៧)។ ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់យ�ើង។ នៅពេលដែលសាតាំង
បានល្បួងព្រះគ្រីស្ទឲ្យបង្គាប់ដល់ថ្មឲ្យត្រឡប់ទៅជានំប៉័ង នោះទ្រង់បានឆ្លើយថា«មនុស្សមិនរស់ដោយ

សារនំបុ័ងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះឱស្ឋព្រះមកដែរ» (ម៉ាថាយ
៤: ៤) ។ ព្រះជាអ្នកបញ្ជាដល់ទ្វារឲ្យប�ើកសម្រាប់ការងារ អាហារូបករណ៍ ផ្ទះសម្បែងជាដ�ើម ដ�ើម្បីបំពេ

ញសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យ�ើង។ យ�ើងត្រូវតែទុកចិត្តល�ើទ្រង់ គួរឲ្យស្ដាយណាស់គូស្វាមីភរិយាជា
ច្រើនមិនតធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេ ពីព្រោះការជ�ឿទុកចិត្តរបស់ពួកគេគឺនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួក
គេ ការងារឬការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេ។

២. ភាពសាមញ្ញមានន័យថា យ�ើងគួរតែវឹកហាត់ពីភាពសមល្មមឬចេះគ្រប់គ្រាន់នៅក្

នុងពេលវេលារបស់យ�ើងដែលត្រូវនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នេះ។ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយថា
យ�ើងគួរតែប្រើរបស់នៅលោកីយ៍នេះ តែមិនត្រូវ “ជំពប់ដួល” នៅក្នុងវាឡ�ើយ (១កូរិនថូស
៧: ៣១)។ វីដេអូហ្គេម ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម អ៊ិនធ�ើណេត និងការបង្កើតផ្សេងទ�ៀត

ការលួងលោមចិត្តមានទំនោរ ដ�ើម្បីបំផ្លាស់ចិត្តរបស់មនុស្សដោយបង្កើតឲ្យមានគម្លាតនៅក្នុងទំនាក់
ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ និងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេ។ ការស្កប់ចិត្តត្រូវតែអនុវត្ត។
៣. ភាពសាមញ្ញមានន័យថា យ�ើងគួរតែអនុវត្តនូវការស្កប់ស្កល់ចិត្តក្នុងការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ
និងរបស់របរនានានៅក្នុងលោកីយ៍នេះ។ យ�ើងគួរតែពិចារណាអំពីរ�ឿងនេះ នៅពេលទិញសម្លៀកបំពាក់
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ឡាន គ្រឿងសង្ហារិម ផ្ទះជាដ�ើម។ យ៉ាកុបបានស្តីបន្ទោសដល់ពួកជំនុំដំបូងពីការ

ដែលពួកគេមិនស្តាប់បង្គាប់តាមព្រះគ្រីស្ទ។ គាត់បាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេបានប្រមូល
ទុកនឹងធ្វើស្មរបន្ទាល់ទាស់នឹងពួកគេនៅថ្ងៃចុងក្រោយ។ បទគម្ពីរយ៉ាកុប ៥: ១-៣ ចែងថា៖

១ ឥឡូវនេះ ពួកអ
 ្នកមា
 នអ�ើយ ចូរយំសោកចុះ ព្រមទាំងស្រែកទ្រហោផង ដោយព្រោះសេចក្ដី

វេទនា ដែលត្រូវមកល�ើអ្នករា
 ល់គ្នា ២ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នករា
 ល់គ្នាបានពុករលួយ ហ�ើយសំល�ៀកបំពាក់
អ្នករា
 ល់គ្នា ត្រូវកន្លាតកាត់អ
 ស់ហ�ើយ ៣ មាសប្រាក់របស់អ្នករា
 ល់គ្នាបានដុះស
 ្នឹម ឯស្នឹមនោះ នឹងបាន
ទុកស
 ំរាប់ជាទប
ី ន្ទាល់ ទាស់នឹងអ
 ្នករា
 ល់គ្នា ហ�ើយនឹងស
 ៊ីសាច់អ
 ្នករា
 ល់គ្នាដូចជា
 ភ្លើង ដ្បិតអ
 ្នករា
 ល់គ្នា
បានខំប្រមូលប
 ង្គរទ្រព្យស
 ម្បត្តិឡ�ើង នៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះ។

៤. ភាពសាមញ្ញមានន័យថា ពេលខ្លះយ�ើងត្រូវដកហូតរបស់មានតម្លៃមួយចំនួនរបស់យ�ើង។

ជាមួយបុរសអ្នកមាន សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្ដិកំពុងរារាំងគាត់ពីការសង្គ្រោះ

(ម៉ាថាយ ១៩: ២១-២៣)។ ទ្រព្យសម្បត្តិ គឺជាព្រះរបស់គាត់។ ដូច្នេះ គាត់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពី

ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ ហ�ើយដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទវិញ។ ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ គូស្វាមីភរិយាប្រហែលជាត្រូវធ្វើការ
សម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីប្រាក់ ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងអាជីពជាដ�ើមដ�ើម្បីការពារទំនាក់ទំនងរបស់
ពួកគេជាមួយព្រះនិងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ |
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	ត�ើអ្វីជារបស់មានតម្លៃរបស់អ្នក? ទាំងនេះមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតគម្លាតនៃទំនាក់ទំនង

ជាមួយព្រះនិងដៃគូរបស់អ្នក។ ភរិយាជាច្រើនបានទួញសោកថា ប្តីរបស់ពួកគេចំណាយពេលវេលាច្រើន

ក្នុងការធ្វើការងារ ម�ើលកីឡា ចំណាយពេលជាមួយអ៊ិនធ�ើណេត ឬលេងវីដេអូហ្គេម។ មានស្វាមីជាច្រើន
មានអារម្មណ៍ចូលចិត្តផ្ទះ ការដ�ើរទិញឥវ៉ាន់ ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សជាដ�ើម ទទួលបានការយកចិត្ត

ទុកដាក់ពីភរិយាច្រើនជាងពួកគេធ្វើ។ ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់មានតម្លៃមានកន្លែងសមរម្យសម្រាប់ពួកវា

(ធីម៉ូ១ថេ ៦: ១៧)។ ដៃគូនីមួយៗត្រូវអធិដ្ឋាន ហ�ើយយល់ដឹងអំពីវិន័យនៃភាពសាមញ្ញនឹងមានលក្ខណៈ
ដូចម្ដេចនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ។

	គូស្វាមីភរិយាខ្លះប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថា ត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យលក់អ្វីៗទាំងអស់ដែលពួក
គេមាន ដូច្នេះ ពួកគេអាចផ្តោតល�ើនគរព្រះដូចជាពួកសាវ័កបានធ្វើដែរ (លូកា ១២: ៣២-៣៣)។ អ្នក

ផ្សេងទ�ៀតប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថា ត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យលះបង់របស់មានតម្លៃមួយចំនួន (ម៉ាថាយ
១៩: ២១) ឬអនុវត្តការចេះស្កប់ចិត្តជាមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាង (១ កូរិនថូស ៧: ៣១)។ យ�ើងត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំ

ថ្កោលទោសអ្នកដទៃចំពោះការជ�ឿជាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកនេះ (ម៉ាថាយ ៧: ១-២)។ ព្រះគ្រីស្ទបាន
ត្រាស់ហៅពួកសាវ័កទាំងអស់របស់ទ្រង់កុំឲ្យប្រមូលទុក (ម៉ាថាយ ៦: ១៩)។ ត�ើព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យ
អនុវត្តវិន័យនៃភាពសាមញ្ញ ដ�ើម្បីការពារដួងចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីប្រពន្ធត្រូវតែអនុវត្ត
ការរស់នៅដោយគ្មានបំណុល
	គោលការបន្ទាប់ ប្ដីឬប្រពន្ធត្រូវតែអនុវត្តការរស់នៅដោយមិនជាប់បំណុល រ៉ូម១៣: ៨ កុំឲ្យជំពាក់

អ្វីដល់អ្នកណាឡ�ើយ ជំពាក់បានតែសេចក្ដីស្រឡាញ់ ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះ ដ្បិតអ
 ្នកដែល

ស្រឡាញ់ដល់គេ នោះបានធ្វើសំរេចតាមក្រិត្យវិន័យហ�ើយ (ព្រះគម្ពីរបកប្រែចាស់)។ ព្រះគម្ពីរបកប្រែថ្មី

បកប្រែថា កុំឲ្យនៅជាប់ដោយបំណុលឡ�ើយ បំណុលដែលអាចបន្តជំពាក់បានគឺជា សេចក្ដីស្រលាញ់ចំ

ពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។

វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងនៃខគម្ពីរ

នេះ។ មនុស្សជាច្រើនចង់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃតាមរយៈការឲ្យ ឬថ្វាយដោយសេរីនិងការបម្រើយ៉ាង

ខ្លាំងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែបំណុល។ ពួកគេមានការបង់ថ្លៃផ្ទះ

បង់រំលុះឡាន បង់ថ្លៃមហាវិទ្យាល័យ ការទូទាត់កាតឥណទានជាដ�ើម ដែលឃុំឃាំងពួកគេពីការបង់ថ្លៃ
“ការបន្តជំពាក់បំណុលនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក” របស់ពួកគេ។

ដ�ើម្បីផ្តល់ឬថ្វាយដោយសេរីនិងបម្រើយ៉ាងទូលំទូលាយ គូស្វាមីភរិយាត្រូវសងបំណុលរបស់ពួ

កគេនិងអនុវត្តការរស់នៅដោយមិនជំពាក់បំណុល។ ការនេះអាចតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតដ៏សំខា

ន់។ សម្រាប់អ្នកណាដែលនៅតែបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យ ឬបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលា វាអាចមានន័យថា
កំពុងកាត់បន្ថយតម្លៃ ហ�ើយអាចមានកិត្តិនាមតិចជាង ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយបំណុល។ វាអាចមានន័យថា

បង្កើតធនធានដោយរកវិធី ដ�ើម្បីបន្ថយបំណុលនៅមហាវិទ្យាល័យតាមរយៈការទទួលបានអាហារូបករ
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ

ណ៍ ធ្វើការកំឡុងពេលនៅរ�ៀន ការពន្យារពេលដែលត្រូវចំណាយពេលបញ្ចប់ការរស់នៅដោយមានតម្លៃ
ថោកៗជាដ�ើម ។ ល។

សម្រាប់អ្នកដទៃ ការនៅជំពាក់បំណុលអាចមានន័យថា ការទិញឡានប្រើរួចហ�ើយច�ៀសវាងកា

របង់ថ្លៃឡាន។ ខ្ញុំបានឮកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីមួយនិយាយថា “ខ្ញុំមិនដែលទិញឡានថ្មីទេ! វាធ្លាក់ថ្លៃរាប់
ពាន់ដុល្លារភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានចេញពីឃ្លាំង។ ខ្ញុំចាំអ្នកផ្សេងទិញវាថ្មី ហ�ើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទិញវាតពីគេវា
មានតម្លៃថោកជាងជាមួយនឹងចំងាយតិចទ�ៀតផង”។
សម្រាប់អ្នកផ្សេងទ�ៀត វាអាចមានន័យថា ការជួលជំនួសឲ្យការទិញផ្ទះឬមិនទិញ

“ផ្ទះក្នុងក្តីសុបិន” របស់ពួកគេ។ វាគួរតែត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថា ទោះបីជាបទដ្ឋាននៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃ

នេះ គឺការមានផ្ទះជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួ តែប្រហែលជាវាមិនមែនព្រះឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់អ្នកទេ។ អ័ប្រាហាំ
មិនដែលមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនទេ គាត់រស់នៅក្នុងតង់ទោះបីគាត់ជាអ្នកមានម្នាក់ក៏ដោយ (ហេព្រើរ ១១: ៩)។
វាក៏ជារ�ឿងធម្មតាដែរនៅសម័យអ័ប្រាហាំដែលគាត់អាចមានកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែគាត់បានសំរេចចិត្ត
មិនមែនធ្វើវា ពីព្រោះគាត់បានឃ�ើញខ្លួនគាត់ជាអ្នកធ្វើដំណ�ើរម្នាក់កំពុងរង់ចាំផ្ទះរបស់គាត់នៅឯស្ថាន
សួគ៌។ ហេព្រើរ ១១: ៩-១០ និយាយអំពីគាត់ថា៖

៩ ដោយសារសេចក្ដីជំន�ឿ នោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុក ដែលទ្រង់ស
 ន្យាឲ្យ ដូចជា
 នៅ

ប្រទេសដទៃ ក៏នៅតែក្នុងត្រសាល ជាមួយនឹងអ
 ៊ីសាក ហ�ើយន
 ឹងយ
 ៉ាកុប ជាអ្នកគ្រងសេចក្សន្
ដី យាដដែល
ទុកជា
 មរដកជាមួយគ្នា១០ ពីព្រោះលោករង់ចា
 ំក្រុង១ ដែលមានឫសជញ្ជាំង ដែលព្រះទ្រង់ជា
 អ្នកគូរ
ហ�ើយជាជាងសង់ ។

	ព្រះគ្រីស្ទក៏មិនមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនដែរ។ វាប្រហែលជាអាចរារាំងសមត្ថភាពរបស់ទ្រង់ក្នុងការគ្រប់

គ្រង។ មានពេលមួយទ្រង់បានប្រកាសថា «កញ្ជ្រោងមានរូវវាហ�ើយសត្វហ�ើរល�ើអាកាសក៏មានសំបុកតែ

កូនមនុស្សគ្មានកន្លែងក�ើយក្បាលទេ» (លូកា ៩: ៥៨)។ វាជាការអនុវត្តសាមញ្ញមួយនៅក្នុងសតវត្សរ៍ជាច្
រ�ើនសម្រាប់អ្នកធ្វើព័ន្ធកិច្ចដែលមិនមានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន ដ�ើម្បីឲ្យមានច្រើនសម្រាប់គោលបំណងរបស់
ព្រះអម្ចាស់។

	នៅពេលណាដែលមនុស្សម្នាក់ជំពាក់បំណុល គាត់ជាទាសកររបស់អ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ (សុភាសិត

២២: ៧) ដែលភ្ជាប់មកជាមួយការរឹតត្បិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទគម្ពីរបានបញ្ជាឲ្យយ�ើងធ្វើជា
ទាសកររបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះ (ម៉ាថាយ ៦: ២៤) និងច�ៀសវាងកុំឲ្យធ្វើជាទាសកររបស់អ្នកដទៃ (១

កូរិនថូស៧: ២៣)។ ជារ�ឿយៗ បំណុលនឹងរារាំងភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកពីព្រះ ហ�ើយឃុំឃាំងអ្នកពីការ
បន្តសងបំណុលរបស់អ្នកចំពោះការស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃ (រ៉ូម ១៣: ៨)។

	ត�ើព្រះជាម្ចាស់កំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យអនុវត្តការរស់នៅដោយគ្មានបំណុលឬ?
	ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីឬប្រពន្ធត្រូវតែអនុវត្តការបង្កើន
ការថ្វាយរបស់ ពួកគេដល់កិច្ចការរបស់ព្រះ
	គោលការណ៍ចុងក្រោយដែលគូស្វាមីភរិយាត្រូវតែអនុវត្ត ដ�ើម្បីភាពស្មោះត្រង់នឹងហិរញ្ញ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ |
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វត្ថុរបស់ពួកគេគឺបន្តស្វែងរកការបង្កើននូវការថ្វាយ។ ជាធម្មតានៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទទទួ

លបានប្រាក់កាន់តែច្រើនពួកគេឆ្លើយតបដូចជាលោកីយ៍នេះអញ្ចឹងដែរ។ ពួកគេបានដាក់ប្រាក់

របស់ពួកគេទៅទិញផ្ទះធំជាងមុន ឡានល្អជាង សម្លៀកបំពាក់ថ្មី ទូរស័ព្ទថ្មីជាងគេបំផុត និងឧបករណ៍

អេឡិចត្រូនិកជាដ�ើម។ ទោះជាយ៉ាងណា  ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះប្រទានពរដល់យ�ើង ដូច្នេះ យ�ើងអាច
ប្រទានពរដល់អ្នកផ្សេងផងដែរ (២ កូរិនថូស៨: ១៤-១៥ លោកុប្បត្តិ ១២: ២) ហ�ើយថាយ�ើងគួរតែបន្ត

បង្កើនការឲ្យឬថ្វាយរបស់យ�ើង។ ស្តាប់អ្វីដែលសាវ័កប៉ុលបានប្រាប់ដល់ពួកជំនុំកូរិនថូសអំពីការថ្វាយ៖

១ ឥឡូវនេះ ខាងឯការរៃប្រាក់សំរាប់ពួកប
 រិសុទ្ធ នោះចូរឲ្យអ
 ្នករា
 ល់គ្នាធ្វើ ដូចជា
 ខ
 ្ញុំបានផ្ដាំទុកក
 ្នុង

ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីទាំងប៉ុន្មានដែរ ២ គឺរា
 ល់តែអាទិត្យ ក្នុងថ្ងៃដំបូង នោះត្រូវឲ
 ្យអ
 ្នករា
 ល់គ្នាប្រមូល

ដាក់ទុកន
 ូវអ្វីៗដោយឡែក តាមដែលព្រះបានចំរ�ើនឲ្យដ�ើម្បកា
ី លណាខ្មកដល់
ញុំ
នោះមិនបាច់ន
 ឹងរៃទ�ៀត
(១កូរិនថូស១៦: ១-២)។
	សាវ័កប៉ុលបានប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនៅក្រុងកូរិនថូសឲ្យថ្វាយដូចជាព្រះបានចម្រើនពួក

គេឡ�ើងដែរ ឬវាក៏អាចត្រូវបានបកប្រែថា “នៅក្នុងការរក្សាជាមួយប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែរ” ។

នៅពេលព្រះចម្រើនគូស្វាមីភរិយា ពួកគេគួរតែបន្ថែមការថ្វាយដែរ។ ជាក់ស្ដែង សាវ័កប៉ុលបានបង្រៀ

នគោលការណ៍ដដែលនេះនៅក្នុង ២កូរិនថូស ៨: ៧ ថា “ដ�ើម្បឲ
ី ្យអ្នករា
 ល់គ្នាបានធ្វើគុណនេះរឹតតែច្រើន

ឡ�ើង ដូចជា
 បានចំរ�ើនក្នុងគ្រប់សេចក្ឯទ�ៀត
ដី
គឺក្នុងសេចក្ដីជំន�ឿ ពាក្យស
 ំដី ចំណេះ សេចក្ដីឧស្សាហ៍គ្រប់
ជំពូក ហ�ើយក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នករា
 ល់គ្នាដល់យ�ើងខដែរ”
្ញុំ ។ គាត់បាននិយាយតាមរប�ៀបដូចគ្នា
ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទបន្តស្វែងរកភាពល្អនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះ នោះពួកគេគួរតែបន្តស្វែងរកភាពល្អនៅ
ក្នុងព្រះគុណនៃការថ្វាយផងដែរ។

	នៅពេលគូស្វាមីភរិយារ�ៀបការ វាគួរតែជាគោលដៅរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីរីកចម្រើនក្នុងការថ្វាយរប

ស់ពួកគេជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ  ប្រសិនប�ើជាព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់។ ពួកគេគួរតែពិនិត្យម�ើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ពួកគេជាទ�ៀងទាត់ ហ�ើយដឹងថាប្រសិនប�ើព្រះជាម្ចាស់កំពុងត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យបង្កើនតង្វាយរបស់ពួក

គេ។ ជាមួយការនិយាយបែបនោះ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានគ្រោងទុកឬការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលអា

ចតម្រូវឲ្យមានការថយនៃការថ្វាយដែរ។ ប៉ុន្តែជាទូទៅ បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺសម្រាប់គូស្វាមីភរិ
យារីកចម្រើនក្នុងការថ្វាយ ។

	ត�ើអ្នកកំពុងប្រាថ្នានិងព្យាយាម ដ�ើម្បីឲ្យរីកចម្រើនក្នុងការថ្វាយរបស់អ្នកឬទេ? ត�ើមានការផ្លាស់
ប្តូរអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើ ដ�ើម្បីឲ្យថ្វាយកាន់តែច្រើន?
សរុបសេចក្ដី
	ព្រះដែលជាចៅហ្វាយរបស់យ�ើង គឺកំពុងយាងត្រឡប់មកវិញ ហ�ើយនៅពេលដែលទ្រង់មដល់

នោះនឹងមានការប្រកាសពីភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យ�ើង។ ត�ើអ្នកធ្លាប់ជាអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់នៃ
ប្រាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឬទេ? ប្រសិនប�ើគូស្វាមីភរិយានឹងក្លាយជាអ្នកស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ  នោះពួក
គេត្រូវតែយល់និងអនុវត្តតាមផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។
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១. ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីឬប្រពន្ធត្រូវតែប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដ�ើ

ម្បីយកឈ្នះព្រលឹងថ្វាយដល់ព្រះគ្រីស្ទ។

២. ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីឬប្រពន្ធត្រូវតែផ្ដោតទៅល�ើព្រះពររបស់ព្រះ

ដល់អ្នកដែលថ្វាយ។

៣. ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីឬប្រពន្ធមិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រាក់ទេ។
៤ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីឬប្រពន្ធត្រូវតែអនុវត្តការរស់នៅដោយវិន័យនៃ

ភាពសាមញ្ញ។

៥. ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីឬប្រពន្ធត្រូវតែអនុវត្តការរស់នៅដោយមិនជា

ប់បំណុល។

៦. ដ�ើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ដីឬប្រពន្ធត្រូវតែអនុវត្តការបង្កើនការថ្វាយដល់

កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
កិច្ចការផ្ទះ

	ឆ្លើយសំនួរ និងពិភាក្សាជាមួយគ្នា
១. ត�ើមានអ្វីថ្មីឬលេចចូលគំនិតរបស់អ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះ? ត�ើនៅក្នុងរប�ៀបណាខ្លះដែលអ្នកទទួល

បានការជំរុញឬល�ើកទឹកចិត?្ត ត�ើមានចំណុច ឬគំនិតណាដែលអ្នកមិនយល់ស្របឬទេ?

២. ជាធម្មតានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នីមួយៗ មានអ្នកសន្សំនិងអ្នកចំណាយ។ ការវែក

ញែកការនេះហ�ើយនិយាយអំពីវាជាមុនអាចជួយការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកពីស្នាមជាំខ្លះៗ
និងស្នាមរបួសនៅតាមផ្លូវដែលដ�ើរជាមួយគ្នា។ ត�ើអ្នកជាធម្មតាប្រើប្រាក់របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

ត�ើអ្នកចំណាយវាទៅល�ើអ្វីខ្លះ? ត�ើអ្នកសន្សំបានប៉ុន្មានភាគរយ? ត�ើអ្នកថ្វាយភាគរយដល់ការងាររបស់
ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្មានភាគរយ? ចុះដៃគូរបស់អ្នកវិញ?

មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៦៖ ភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុ |
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៣. ត�ើអ្នកណាដែលអ្នកពិចារណាពីអ្នកចំណាយនិងអ្នកសន្សំនៅក្នុងទំនាក់ទំនង? ត�ើអ្នកមាន

ការព្រួយបារម្ភអំពីទម្លាប់នៃការចំណាយឬការសន្សំរបស់អ្នកឬទេ? ត�ើអ្នកអាចធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការ
ចំណាយនិងសន្សំរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

៤. ត�ើអ្នកមានបារម្ភពីការចំណាយរបស់ប្ដីឬប្រពន្ធអ្នកឬទម្លាប់នៃការសន្សំឬទេ? ត�ើក្នុងវិធីណា
ដែលប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកអាចអភិវឌ្ឍការចំណាយនិងការសន្សំរបស់គេបាន?

៥. ត�ើអ្វីខ្លះដែលអ្នកនឹងពិចារណាអំពីរបស់មានតម្លៃដែលមានសក្ដានុពលអាចលួចយកដូងចិ

ត្តអ្នកពីព្រះនិងដៃគូរបស់អ្នកបាន? នេះអាចជាអ្វីដែលប្រើប្រាស់គំនិតរបស់អ្នកនិងពេលវេលារបស់អ្នក

ដូចជា៖ ទំនាក់ទំនង អ៊ីនធឺណែត សាលារ�ៀន សម្លៀកបំពាក់ ភាពយន្ត តន្ត្រី វីដេអូហ្គេម ប្រាក់ ការងារ

ភាពជោគជ័យជាដ�ើម។ ត�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ព្រះកំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យមានវិន័យច្រើនជាងនៅក្នុង
ផ្នែកទាំងនេះដោយរប�ៀបណា? ចុះដៃគូរបស់អ្នកវិញ?

៦. សូមស្រមៃថាអ្នកបានទៅជិត ដ�ើម្បីជួយដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលការប�ៀត

ប�ៀននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជ�ើង។ គ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីនោះត្រូវបានគេចាប់រំលោភ សម្លាប់ និង

ចាប់ដាក់គុកជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវការជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់បេសកជននៅផែនដី

ដ�ើម្បីបង្រៀនព្រះបន្ទូល នាំព្រះគម្ពីរទៅក្នុងប្រទេស ដ�ើម្បីបម្រើដល់អ្នកធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនិងត្រូវគេ
ជិះជាន់។ ត�ើអ្នកបានប្តេជ្ញាចិត្តជួយដល់ករណីនេះសម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខដោយភ្ជាប់ជាមួយ
ការថ្វាយដោយស្មោះត្រង់ដល់ព្រះវិហាររបស់អ្នកដែរទេ?។ ត�ើអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូររប�ៀបរស់នៅបែបណាឥឡូ
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វនេះ ដ�ើម្បីរស់នៅកាន់តែសាមញ្ញ ដ�ើម្បីអាចថ្វាយឲ្យកាន់តែច្រើន? ត�ើអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកអាចសន្សំសំ

ចៃបានយ៉ាងដូចម្តេច? សូមពិចារណាថាអ្នកទាំងពីរកំពុងធ្វើការល�ើកលែងដោយអ្នកដឹងថាដៃគូរបស់អ្នក
មិនមានការងារធ្វើ។

៧. សូមពិចារណាពីលទ្ធភាពដែលអ្នកនិងប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងមានកូនក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំហ�ើ

យអ្នកនឹងត្រូវរស់នៅល�ើប្រាក់ចំណូលតែម្នាក់។ ត�ើអ្នកអាចរស់នៅដោយមានចំណូលតែម្នាក់បានឬទេ?

ត�ើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយ និងជំរុញការសន្សំកាន់តែច្រើន? ត�ើអ្នកសុខចិត្តរស់នៅក្នុង
អាផាតមិនជំនួសឲ្យផ្ទះឬទេ? ត�ើមានបំណុលដែលមានយូរមកហ�ើយដែលវាអាចជាការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុង

ការសងបំណុលឥឡូវនេះទេ? ត�ើមានការបណ្តុះបណ្តាល សាលា ឬការត្រៀមរ�ៀបចំផ្សេងទ�ៀតដែលអ្នក

គួរតែបំពេញ ដ�ើម្បីឲ្យមានស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទ�ៀតនាពេលអនាគតឬទេ? សូមពិចារណាថាវាតែង

តែល្អសម្រាប់ការអនុវត្តមួយជីវិតចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រាក់ ទោះបីជាអ្នកមានប្រាក់ចំណូលតែម្នាក់ មិនត្រឹ

មតែសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះទេ តែមានជំងឺ ការបាត់បង់ការងារ បញ្ហាដែលមិនអាចម�ើលឃ�ើញទុកជាមុន
ជាដ�ើម។ល។ ចូរសរសេរចុះនូវផែនការដ�ើម្បីត្រៀមរស់នៅល�ើប្រាក់ចំណូលតែម្នាក់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។

៨. សូមពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើជាដៃគូដែលតែងតែចង់បង្កើនការថ្វាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ពួកគេដល់កិច្ចការរបស់នគរព្រះ។ ការអនុវត្តដ៏ឈ្លាសវៃក្នុងការពិចារណាជាមួយនឹងការថ្វាយរបស់

អ្នក គឺត្រូវចាប់ផ្តើមដោយការថ្វាយដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់ ហ�ើយនៅពេលដែលព្រះចម្រើនដល់អ្នក

សូមបង្កើនវាឡ�ើង (១ កូរិនថូស ១៦: ២ ២កូរិនថូស៨: ៧) ។ សូមអធិស្ឋានហ�ើយសួរដល់ព្រះថា ត�ើភាគ
រយប៉ុន្មានដែលត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយការថ្វាយរបស់អ្នក ហ�ើយត�ើភាគរយដែលអ្នកចង់ទទួលបានដោយ
ការរស់នៅសាមញ្ញក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ?

៩. សុភាសិត ២៧: ២៣-២៤  ចែងថា “២៣ ចូរមា
 នចិតខ
្ត ្នះខ្នែងឲ្យស
 ្គាល់សណ្ឋាននៃហ្វូងច�ៀម

ឯង ហ�ើយឲ្យថែម�ើលហ្វូងគោឯងឲ្យលច
្អ ុះ២៤ ដ្បិតទ្រព្យស
 ម្បត្តិមិនស
 ្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបទេ ត�ើម
 កុដ

ស្ដេចនៅជាប់អស់ទា
 ំងដំណតទៅឬ”។ វាគឺជាការអនុវត្តដ៏ល្អមួយ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់ ដូច្នេះអ្នកដឹងពីចំ
នួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមានកន្លែងដែលត្រូវចំណាយនិងគោលដៅរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរបស់អ្នក

សម្រាប់វា។ ប្រសិនប�ើអ្នកតែងតែមិនដឹងពីស្ថានភាពនៃហ្វូងច�ៀមរបស់អ្នក ការបាត់បង់ដ៏ធំមួយអាចបង្ក
ឲ្យមានភាពតានតឹងដែលមិននឹកស្មានដល់ចំពោះគ្រួសារអ្នក។

ចូរធ្វើការគ្រប់គ្រងថវិកាគំរូមួយដាក់ទៅក្នុងការពិចារណាថា អ្នកបានរ�ៀបការរួចហ�ើយកំពុងរ
ស់នៅក្នុងអាផាតមិនឬផ្ទះ។ រួមបញ្ចូលរបស់របរមួយចំនួនដូចជា៖ មួយភាគដប់និងដង្វាយ
ការសន្សំប្រាក់ទូរស័ព្ទចល័ត ការជួលឬការដាក់បញ្ចាំ ហ្គាស អាហារ ធានារ៉ាប់រង
ភាពសប្បាយរីករាយជាដ�ើម។ ល។

១០. ត�ើត្រូវចំណាយប៉ុន្មាន ដ�ើម្បីរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាព ការសន្សំនិងថ្វាយដង្វាយដោ

យសប្បុរសដល់ព្រះជាម្ចាស់? ត�ើមានការព្រួយបារម្ភនិង ឬការកែសំរួលដែលអាចនឹងត្រូវការដែរឬទេ?

១១. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គនេះត�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ព្រះកំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យអធិស្ឋានសម្រាប់

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? សូមចំណាយពេលខ្លះអធិស្ឋាន។
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មូលដ្ឋានគ្រឹះទ៧
ី ៖ ភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្ង
នុ
អាពាហ៍ពិពាហ៍

	ត�ើគូស្វាមីភរិយាអាចអភិវឌ្ឍភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយរប�ៀបណា?
អាពាហ៍ពិពាហ៍គួរតែជាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតដែលអ្នកណាម្នាក់ជួបប្រទះក្នុងជីវិត។ វា

គួរតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព ទំនាក់ទំនងរវាងកូនស្រីនិងម្តាយ ទំនាក់ទ
 ំនងរវាង
ឪពុកនិងកូនប្រុស ទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តប្រុសនិងមិត្តស្រីជាដ�ើម។ ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្តាយដែលគូស្វាមីភរិយា
ជាច្រើនតែងតែមានអារម្មណ៍ដាច់ឆ្ងាយនិងឯកោនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ពីព្រោះបុរសគឺជារាងកាយ

ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណ (១ថែស្សាឡូនីចទី៥: ២៣, ហេព្រើរ ៤: ១២) គូស្វាមីភរិយាត្រូវតែបណ្ដុះផ្នែកនីមួយៗ
នៃខ្លួនរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍភាពស្និទ្ធស្នាល។ ពួកគេត្រូវបណ្ដុះមិត្តភាព (ព្រលឹង) ភេទរបស់ពួកគេ

(រាងកាយ) និងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ (ស្មារតី) ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ប្រសិនប�ើមួយក្នុងចំណោមសាមគ្គី
ភាពទាំងបីនេះត្រូវបានបាត់ នោះគូស្វាមីភរិយានឹងខ្វះភាពស្និទ្ធស្នាលដែលជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ។
ដូច្នេះ សាមគ្គីភាពទាំងបីត្រូវតែបន្តបណ្ដុះជាប្រចាំ។

	ត�ើគូស្វាមីភរិយាអាចអភិវឌ្ឍចំណុចទាំង៣នៃភាពស្និទ្ធស្នាលនេះដោយរប�ៀបណា?
ភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងមិត្តភាព
	នៅពេលដែលយ�ើងពិចារណាអំពីការអភិវឌ្ឍភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាព យ�ើងត្រូវពិចារ
ណាអំពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងពួកជំនុំនៅក្នុង យ៉ូហាន១៥: ១៥៖

ខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកប
 ំរ�ើទ�ៀត ពីព្រោះអ្នកប
 ំរ�ើគេមិនដឹងជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេ គឺខ
 ្ញុំហៅអ្នករា
 ល់គ្នាថាជា

សំឡាញ់វិញ ពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករា
 ល់គ្នាដឹងគ្រប់កា
 រទាំងអស់ ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខមក។
្ញុំ

	ត�ើអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងការធ្វើជាអ្នកបំរ�ើរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងមិត្តសម្លាញ់របស់
ទ្រង់? វាជាការពិតដែលថាព្រះគ្រីស្ទបានចែកចាយអ្វីៗទាំងអស់ជាមួយនឹងសម្លាញ់របស់ទ្រង់។

ក្នុងនាមជាពួកជំនុំយ�ើងទាំងពីរ គឺជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទ (អេភេសូ ៥: ២៣-២៧) និងជា
 សម្លាញ់

របស់ទ្រង់។ ទ្រង់បានបង្រៀនយ�ើងនូវអាថ៌កំបាំងរបស់ទ្រង់ ជាអ្វីដែលពិភពលោកនេះនឹងមិនយល់ហ�ើយ
មិនអាចយល់បាន (១ កូរិនថូស ២: ១៤) ។ តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ទ្រង់
បានបង្រៀនយ�ើងពីសេចក្តីពិតអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះ ចិត្តមនុស្សលោក ការបង្កើត ទេវតានិងពួកអារក្ស

និងអនាគត។ ក្នុងនាមជាព្រះពួកជំនុំយ�ើងជាសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយរាល់ថ្ងៃយ�ើងមានឯកសិទ្ធិ
ដ�ើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទ្រង់តាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ហ�ើយនិយាយជាមួយ
ទ្រង់នៅក្នុងសេក្ដីអធិស្ឋាន។

	ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ការអនុវត្តនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមរយៈការចែកចាយអំពីជីវិត គំនិត
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ការភ័យខ្លាច និងការព្រួយបារម្ភនឹងបង្កើតឲ្យមានចំណងមិត្តភាពរបស់គូស្វាមីភរិយា ហ�ើយនឹង ភាព
ស្និទ្ធស្នាលផងដែរ។ ជាការពិត វាចាំបាច់ត្រូវមានវិន័យនៅក្នុងវិស័យនេះ។ នៅពេលដែលជីវិតមមាញឹក
នឹងការងារ ការគ្រប់គ្រងគ្រួសារ កា
 រចិញ្ចឹមកូន ព្រះវិហារ ចំណូលចិត្តជាដ�ើម នឹងមានរ�ឿងជាច្រើន
(រ�ឿងល្អខ្លះ) ដែលអាចរំខានពីការបណ្ដុះមិត្តភាព។

	ដូចគ្នានេះដែរ ការនេះច្រើនតែក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើងជាមួយព្រះ។ ត�ើចាំរ�ឿង
ម៉ារីនិងម៉ាថាបានដែរឬទេ? ម៉ាថារវល់បម្រើព្រះយេស៊ូវ រីឯម៉ារីអង្គុយស្ងៀមនៅព្រះបាទារបស់ព្រះយេស៊ូវ
វិញ។ នៅក្នុងរប�ៀបដូចគ្នានេះដែរ ជាញឹកញាប់យ�ើងធ្វើឲ្យខ្លួនយ�ើងរវល់នឹងរ�ឿងល្អៗ ដែលអាចធ្វើឲ្យ

យ�ើងធ្វេសប្រហែសទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់បាន។ រ�ឿងនេះក៏អាចក�ើតឡ�ើងចំពោះប្តី 
ប្រពន្ធរបស់យ�ើងផងដែរ ដែលមិនត្រឹមតែបណ្តាលឲ្យខ្វះភាពស្និទស
្ធ ្នាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កឲ្យ
មានការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរ។

ត�ើគូស្វាមីភរិយាអាចអនុវត្តវិន័យអ្វីខ្លះ ដ�ើម្បីបង្កើតមិត្តភាព?
១. គូស្វាមីគួរតែអនុវត្តការញែកពេលរ�ៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ចែកចាយនិងស្ដាប់ដ�ើម្បប
ី ណ្ដុះមិតភា
្ត ព
របស់ពួកគេ

សកម្មភាពគឺល្អ ប៉ុន្តែការចែករំលែកភាពស្និទ្ធស្នាលគួរតែត្រូវបានពង្រីកជាអតិបរមានៅពេល

ដែលគូស្វាមីភរិយានៅជាមួយគ្នា។ ភាគច្រើនពេលល្ងាច គឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការនេះ
បន្ទាប់ពីការងារនិងធ្វើការផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានបញ្ចប់។

	រ�ឿងផ្ទាល់ ភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំតែងតែព្យាយាមចាកចេញពីម�៉ោងចុងក្រោយឬច្រើនជាងនេះនៅពេ

លល្ងាចដ�ើម្បីចែកចាយនិងអធិស្ឋាន។ យ�ើងអាចមានពេលវេលាជួបជុំគ្រួសារមុនពេលដែលយ�ើងញ៉ាំ

អាហារពេលល្ងាច ជជែកគ្នា ម�ើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាមួយកូនស្រីរបស់យ�ើងជាដ�ើម ប៉ុន្តែនៅវេលាចុង
ក្រោយនៃពេលល្ងាចយ�ើងចង់ផ្ដោតល�ើគ្នាទៅវិញទៅមក។
ក្នុងនាមជាដៃគូមានកូនច្រើន វាពិបាកបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ការចែកចាយភាពជិត
ស្និទ្ធប៉ុន្តែវានៅតែសំខាន់ដដែល។ ខ្ញុំបានលឺប្រពន្ធរបស់គ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលមានកូនប្រាំនាក់ចែកចាយ
ថា នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ ក្មេងៗត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេត្រឹមម�៉ោង ៨ យប់។ ជាធម្មតាគាត់នឹង
ប្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីម�៉ោង ៨ យប់ថា “ខ្ញុំមិនមែនជាម៉ាក់ទ�ៀតទេ ប៉ុន្តែជាភរិយារបស់ប្តីខ្ញុំ។

“នោះជារប�ៀបដែលពួកគេគ្រប់គ្រងភាពរវល់នៅផ្ទះហ�ើយនៅតែរក្សាភាពស្និទ្ធស្នាលបានថែមទ�ៀត។ វាក៏
បានបង្ហាញដល់ក្មេងៗអំពីអាទិភាពនៃទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរ។

២. គូស្វាមីភរិយាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឃាតករនៃភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងការផ្ដោតទៅល�ើការ
បណ្ដុះមិត្តភាពរបស់ពួកគេ

ក្នុងការពិចារណាពីសារៈសំខាន់នៃពេលវេលាតែម្នាក់ឯង អ្នកគួរតែដឹងពីឃាតករនៃភាពស្និទ្ធ
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ស្នាល។ ទោះបីជាខ្ញុំបានល�ើកឡ�ើងពីការម�ើលទូរទស្សន៍ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំ ខ្ញុំក៏ដឹងថារ�ឿងនេះមិនបង្កើត

ភាពស្និទ្ធស្នាលពិតប្រាកដទេ ប៉ុន្តែជាទូទៅជាការរំខានពីវា។ឬច�ៀសចេញពីភាពស្និទ្ធស្នាលទៅវិញទេ។
ជារ�ឿយៗការម�ើលទូរទស្សន៍ ការនៅលេងអ៊ិនធឺរណែត ការលេងវីដេអូហ្គេម ការនៅលេងទូរស័ព្ទជា
ដ�ើម វាអាចក្លាយជាវិធីនៃការបង្វែរអារម្មណ៍ឬជ�ៀសចេញពីភាពស្និទ្ធ ស្នាលផងដែរ។

	ស�ៀវភៅប្រឹក្សាយោបល់អំពីអាពាំហ៍ពិពាំហ៍មួយ ភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំបានអានតាំងពីដំបូងក្នុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍បានល�ើកទឹកចិត្តគូស្វាមីភរិយាកុំឲ្យប�ើកទូរទស្សន៍សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។
ឆ្នាំដំបូងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនៅសល់ទៅមុខទ�ៀត។

នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ ទាហានម្នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

នោះទេ។ គាត់ត្រូវនៅផ្ទះហ�ើយនាំសុភមង្គលដល់ភរិយារបស់គាត់ (ចោទិយកថា ២៤: ៥)។ វាគឺនៅក្នុង

ឆ្នាំដំបូងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាគំរូគឺត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងទាំងអ្នកដែលមានសុខភាពល្អនិងមិនល្អ។ 
ប្រសិនប�ើប្តីប្រពន្ធបង្កើតគំរូដំបូងនៃការម�ើលនិងការធ្វើការផ្សេងៗច្រើនជំនួសឲ្យការចែករំលែកនិងចំណា

យពេលជាមួយគ្នា វាអាចមានអ្នកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលក្រោយក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ វាមិនមែនជា

រ�ឿងចម្លែកទេសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាដែលនិយាយបន្ទាប់ពីរ�ៀបការហ�ើយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ “ យ�ើងបាន
ដឹងថាយ�ើងពិតជាមិនស្គាល់គ្នាទេ” ។ វាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលដៃគូរទាំងនេះបង្កើតគំរូមិនល្អនៅឆ្នាំ

ដំបូងនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃការចាប់ផ្ដើមរំខានដោយឃាតករនៃភាពស្និទ្ធស្នាល ដែលឃាំងពួកគេពី
ការស្គាល់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ។

ស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក វាជាការល្អក្នុងការពិចារណាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងជាពិសេសឆ្នាំដំបូង

ដែលបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនៅសល់។ ត�ើអ្នកចង់មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែល

ដៃគូរបស់អ្នកត្រលប់មកផ្ទះវិញហ�ើយថ�ើបថ្ពាល់អ្នក ហ�ើយបន្ទាប់មកលេងអ៊ិនធឺណេត ម�ើលទូរទស្សន៍ឬ
ទូរស័ព្ទរយៈពេលបីម�៉ោងមុនពេលចូលគេងឬទេ? វាជាការល្អគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះទំនោរទាំងនេះដែលអាច

ធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍ឈឺចាប់បាន។ ការពារខ្លួនអ្នកពីអ្នកឃាតករនៃភាពស្និទ្ធស្នាល រារាំងពេលវេលារាល់ថ្ងៃទៅ
ផ្តោតល�ើការចែករំលែក ការស្តាប់ និងនៅជាមួយគ្នា។

៣. គូស្វាមីភរិយាគួរតែរីករាយនឹងសកម្មភាពនៅជាមួយគ្នា ដ�ើម្បីបណ្ដុះមិត្តភាព
ជាមួយនឹងអ្វីដែលបាននិយាយ តុល្យភាពគឺចាំបាច់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ គូស្វាមីភរិយា
គ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលានៃការចែកចាយ និងស្តាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវការរីករាយនឹង

សកម្មភាពជាមួយគ្នាផងដែរ ដូចជា៖ ការអាន ការហាត់ប្រាណ ការទៅម�ើលកុន ការធ្វើដំណ�ើរជាដ�ើម។
គួរឲ្យសោកស្ដាយ គូស្វាមីភរិយាជាច្រើនបានរ�ៀបការដោយគិតថា ពួកគេមានសកម្មភាពជាច្រើនដែល
ពួកគេចូលចិត្តក្នុងការធ្វើជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំដំបូងហ�ើយពួកគេរកឃ�ើញថាពួកគេពិតជារីករាយ
នឹងរ�ឿងផ្សេងៗវិញ។ កាលនៅពេលចែចងដំបូងស្ត្រីនឹងម�ើលកីឡាជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងពីព្រោះ

នាងសប្បាយចិត្តដែលបាននៅជាមួយគាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយរ�ៀបការហ�ើយនាងនឹង

បដិសេធម�ើលការប្រកួតបាល់ទាត់ថ្ងៃអាទិត្យទៅធ្វើរ�ឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងវិញ។ ហ�ើយបុរសក៏ដូចគ្នាដែរ
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កាលពេលកំពុងចែចងបុរសនឹងទៅដ�ើរផ្សារទំន�ើបជាមួយមិត្តស្រីរបស់គាត់ព្រោះគាត់សប្បាយចិត្តដែល
បាននៅក្បែរនាង។ ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់បានបដិសេធដំណ�ើរកំសាន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍

ដ�ើម្បីនៅផ្ទះវិញ។ វាមិនមែនជារ�ឿងចម្លែកទេដែលចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើឲ្យព្រិលដល់ការពិតនៃមនុស្ស
ម្នាក់ឈានទៅរកការរ�ៀបការហ�ើយគូស្វាមីភរិយាគួរតែដឹងអំពីរ�ឿងនេះ។
មិនថារ�ឿងនេះក�ើតឡ�ើងរឺអត់នោះទេ វាជាការសំខាន់សំរាប់គូស្វាមីភរិយាក្នុងការស្វែងរកសកម្ម

ភាពដែលពួកគេរីករាយជាមួយគ្នា ជួយរក្សានិងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល។ ព្រះគ្រីស្ទបានទៅគ្រប់ទីកន្លែង
ជាមួយពួកជំនុំក្មេងខ្ចីរបស់ទ្រង់ ពួកសិស្ស និងចែកចាយអ្វីៗទាំងអស់ជាមួយពួកគេ (ម៉ាថាយ ១៧: ១

យ៉ូហាន ១៥: ១៥) ។ ដ�ើម្បីការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យ�ើងនិងជួយពួកគេឲ្យរីកចម្រើនឡ�ើង វាជាការ
ប្រស�ើរណាស់ក្នុងការគិតហ�ើយរ�ៀបចំផែនការសម្រាប់សកម្មភាពដែលអាចរីករាយជាមួយគ្នាក៏ដូចជាកំ

ណត់កាលបរិច្ឆេទណាត់ជួបប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែ ដ�ើម្បីចែករំលែករ�ឿងទាំងនេះ។ «គំនិតរបស់ម
 នុស្ស

ឧស្សាហ៍នោះនាំឲ្យបានបរិបូរឡ�ើងតែម្យ៉ាង តែអស់អ
 ្នកណាដែលមានចិតរ្តលះរលាំង នោះនឹងបានតែ
សេចក្ដីខ្វះខាតវិញ» (សុភាសិត ២១: ៥) ។

ជាការពិតណាស់ ប្តីប្រពន្ធជាច្រើនដងនឹងមិនរីករាយជាមួយសកម្មភាពដូចគ្នាទេ។

នេះគឺជារ�ឿងធម្មតា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្តីឬប្រពន្ធ ពួកគេគួរតែអនុវត្តនៅ
ក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនដែលប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេពេញចិត្ត។ ភរិយាគួរតែម�ើលការប្រកួតបាល់ទាត់ម្តង
ម្កាលហ�ើយស្វាមីគួរតែម�ើលរ�ឿងកំប្លែងបែបមនោសញ្ចេតនាម្តងម្កាលដែរ។ ដោយក្តីស្រឡាញ់យ�ើងគួរតែ
បម្រើដៃគូរបស់យ�ើងហ�ើយវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយ ដ�ើម្បីធ្វើការនេះបានគឺដោយការធ្វើអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្ត។
នេះនឹងបង្កើនចំណងមិត្តភាព។

៤. គូស្វាមីភរិយាគួរតែបង្កើតការណាត់ជួបប្រចាំសប្ដាហ៍ ដ�ើម្បីបណ្ដុះភាពស្និទ្ធស្នាលមិត្តភាព
របស់ពួកគេ
	ល�ើសពីនេះទ�ៀត ការអនុវត្តដ៏ឈ្លាសវៃសម្រាប់គូស្វាមីភរិយា គឺបង្កើតឲ្យមានរាត្រីណាត់
ជួបប្រចាំសប្តាហ៍។ ជ្រើសរ�ើសរាត្រីដ៏ងាយស្រួលនៃសប្តាហ៍ ដ�ើម្បីចេញទៅខាងក្រៅ ហ�ើយធ្វើអ្វី

ដែលពិសេសៗ។ ចាប់ផ្ដើមពីយប់នេះដោយដកចេញនូវភាពមមាញឹកនៃអាជីវកម្មឬធ្វើជំនួញ ហ�ើយនៅ

ពេលដែលយ�ើងមិនបានព្រៀងវាទុកជាមុន នោះវាមិនអាចក�ើតឡ�ើងតាមពេលកំណត់បានឡ�ើយ។ រាត្រី
ណាត់ជួបមិនចាំបាច់មានតម្លៃថ្លៃពេកឬសូម្បីតែចំណាយប្រាក់ ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់បំផុតរបស់វាគឺការ
ចំណាយពេលវេលាមិនមានការរំខានជាមួយគ្នា។
ការពិតដ៏អស្ចារ្យមួយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺថាវានឹងចំណាយពេលមួយជីវិត ដ�ើម្បីស្គាល់ដៃគូ

របស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់ចាប់តាំងពីគាត់ឬនាងតែងតែរីកចម្រើននិងផ្លាស់ប្តូរ។ ហេតុដូច្នេះ ជាវិន័យម
 ួយ
ដែលគ្រោងទុកដ៏ឈ្លាសវៃ ដ�ើម្បីបណ្តុះភាពស្និទ្ធស្នាលនៃមិត្តភាពក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។
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ភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងការរួមភេទ
ចំណុចបន្ទាប់មកទ�ៀតគូស្វាមីភរិយាត្រូវបណ្ដុះភាពស្និទ្ធស្នាលតាមរយៈការរួមភេទ។ ព្រះបាន
ផ្ដល់និយមន័យដល់ការរួមភេទក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៃការបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល
ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ជាការពិត ជាញឹកញាប់វាត្រូវបានគេហៅ “ការរួមភេទជារប�ៀបមួយនៃការវាយ
តម្លៃខាងផាសុខភាព” នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ គូស្វាមីភរិយាដែលខឹងគ្នា នឹងនៅបរិភោគជាមួយគ្នា

ទៅម�ើលកុនជាមួយគ្នា និងទៅព្រះវិហារជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនរួមភេទជាមួយគ្នាទេ។ ការរួមភេទ
គឺជារង្វាស់នៃភាពស្និទ្ធស្នាលសម្រាប់គូស្នេហ៍ ហ�ើយក៏ជារប�ៀបដែលប្តីប្រពន្ធបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជា
មួយគ្នាដែរ។

	ប្រសិនប�ើគូស្វាមីភរិយារកឃ�ើញខ្លួនឯងនឹងមានសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយគ្មានការរួមភេទ វាអាច
ជាពេលវេលាដ៏ល្អ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃទំនាក់ទំនង។ ត�ើប្តីឬប្រពន្ធខ្ញុំនិងខ្ញុំសុខសប្បាយទេ?”“ ត�ើខ្ញុំកំពុងតែ
ជួយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ហ�ើយឬនៅ?”
ក្នុងការពិចារណាអំពីការរួមភេទ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការពិចារណាពីកលល្បិចរបស់សាតាំង

នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ខណៈពេលមិនទាន់រ�ៀបការ ថាមពលរបស់វាផ្តោតល�ើការល្បួងគូ

ស្វាមីភរិយាឆ្ពោះទៅរកការរួមភេទមុនពេលរ�ៀបការ ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ថាមពលរបស់វាផ្តោត
ល�ើការល្បួងពួកគេមិនឲ្យរួមភេទ។ គូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងនឹងជួបប្រទះជាញឹកញាប់នូវភាពចម្លែកនេះ

តាំងពីការរំជ�ើបរំជួល(តណ្)ណា របស់ពួកគេពិបាកទប់ចិត្តមុនពេលរ�ៀបការ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍រួប
រួម ភាពស្និទ្ធស្នាលខាងឯផ្លូវភេទមានទំនោរទៅជាស្ងួតនិងមិនស្ថិតស្ថេរទេ។ សាតាំងចង់រារាំងភាព

ស្និទ្ធស្នាលរបស់ប្តីប្រពន្ធតាមរយៈខ្វះការរួមភេទ។ យ�ើងនឹងពិចារណាការងាររបស់សាតាំងបន្ថែមទ�ៀត
នៅពេលក្រោយក្នុងវគ្គនេះ។

ឥឡូវនេះសូមពិចារណាអំពីគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់ការរួមភេទ។
១. គោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ការរួមភេទ គឺមានអត្ថន័យនៃការរួបរួមនិងភាព
ស្និទ្ធស្នាលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍

លោកុប្បត្តិ ២: ២៤ចែងថា “ដោយហេតុនោះ បានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួន ទៅនៅ

ជាប់នឹងប្រពន្ធវិញ ហ�ើយអ្នកទា
 ំង២នោះនឹងត្រឡប់ជា
 សាច់តែ១សុទ្ធ” ។ នៅពេលអ្នកនិពន្ធបាននិយាយ
ថាបុរសនិងស្ត្រីក្លាយជា “សាច់តែមួយ” គាត់បានសំដៅយ៉ាងត្រង់ទៅល�ើការរួមភេទ។

នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយការពិតដែលថា កូរិនថូសទី១ ៦: ១៦ ចែងថា “បុរសដែលរួមដំណេកជាមួយស្រីរក
ស៊ីផ្លូវភេទអាចក្លាយជា«សាច់តែ១»ជាមួយនាង”។ ទង្វើផ្លូវភេទនេះមានន័យក្លាយជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គី
ភាព និងភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងពីរប�ៀបដែលប្តីប្រពន្ធបណ្តុះវាឡ�ើង។

ជាការពិត ការរួមភេទបានប្រើប្រាស់រូបភាពនៃភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងការតាំងសញ្ញាជា
មួយនឹងប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែល អេសេគាល១៦: ៨ ចែងថា៖

“គ្រានោះ កាលអញបានដ�ើរតាមទីនោះម�ើលឯ
 ង នោះឃ�ើញថា ដល់ពេលស្រឡាញ់ហ�ើយ ដូច្នេះ

អញបានយកជាយអាវអញគ្របល�ើឯង ព្រមទាំងប
 ិទបាំងស
 ណ្ឋានអា
 ក្រាតរបស់ឯ
 ង អ�ើ អញបានស្បថ
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នឹងឯ
 ង ហ�ើយតាំងស
 ញ្ញានឹងឯ
 ងផង នោះឯងបានត្រឡប់ជា
 របស់ផងអញ នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះ
អម្ចាស់យេហូវ៉ា”។

	ព្រះបានយកអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ទ្រង់ ដូចជាស្វាមីយកប្រពន្ធព្រហ្មចារីសម្រាប់
ទ្រង់ដែរ។ ព្រះផ្ដល់អន្ថន័យពីការរួមភេទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិត
ស្និទ្ធបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ដែលជាទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើងជាមួយទ្រង់។ វាគឺជាការរួបរួមដ៏មាន
ឥទ្ធិពលមួយ។ វាគឺទាំងពីរនិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពនិងភាពស្និទ្ធស្នាលហ�ើយជាមធ្យោបាយនៃរប�ៀបដែល
គូស្វាមីភរិយាលូតលាស់នៅក្នុងពួកគេ។

២. គោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ការរួមភេទ គឺការបង្កើតពូជ
	ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ក្នុងវគ្គ១ ព្រះសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យគូស្វាមីភរិយាបង្កើតនិងចិញ្ចឹមពូជដែល
ព្រះសព្វព្រះហឫទ័យ។ សូមពិចារណាខទាំងនេះ៖

ដូច្នេះ ទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់ គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯង ក៏បង្កើតគេ

ឡ�ើងជាប្រុសជាស្រី។ ទ្រង់ប្រទានពរដល់គេ ហ�ើយមា
 នបន្ទូលថា
 ចូរប
 ង្កើតក
 ូនឲ
 ្យច
 ំរ�ើនជាច្រើនឡ�ើង
ឲ្យមានពេញពាសល�ើផែនដីចុះ ត្រូវប
 ង្ក្រាបផែនដី ហ�ើយមា
 នអំណាចល�ើត្រីសមុទ្រ សត្វហ�ើរល�ើ
អាកាសនឹងជីវិតផងទាំងឡា
 យដែលកំរ�ើកនៅផែនដីផ
 ង។

កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១: ២៧-៣៨ ៖ត�ើទ្រង់ម
 ិនបានបង្កើត ឲ្យមា
 នតែ១ទេឬ ទោះប�ើទ្រង់មា
 នព្រះ

វិញ្ញាណសល់នៅក៏ដោយ ហ�ើយហេតុអ្វីបានជាប
 ង្កើតតែមួយដូច្នេះ គឺពីព្រោះទ្រង់ស្វែងរកចង់បានពូជ

បរិសុទ្ធ ដូច្នេះ ចូរប្រយ័ត ចំពោះវិញ្ញាណរបស់ឯងចុះ កុឲ
ំ ្យប្រព្រឹតដ្តោយមានចិតក
្ត ្បត់ ចំពោះប្រពន្ធដែល
បានគ្នា ពីកាលនៅក្រមុំកំឡោះនោះឡ�ើយ (ម៉ាឡាគី២: ១៥)។

៣. បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអម្ចាស់សម្រាប់ការរួមភេទ គឺការរីករាយនិងសប្បាយចិត្ត
ពិចារណាពីខគម្ពីរទាំងនេះ៖

១៨ សូមឲ្យរន្ធទឹកឯ
 ងបានពរ ចូរឲ
 ្យឯ
 ងបានរីករា
 យចំពោះប្រពន្ធដែលបានគ្នាពីកា
 លក្រមុក
ំ ំឡោះ

ចុះ១៩ ប្រៀបដូចជា
 ក្ដាន់ញ
 ដីែលគួរស្រឡាញ់ នឹងប្រើស
 ញស
ី មសួន ត្រូវឲ
 ្យដោះរបស់នាងបានបំពេញ
ចិតឯ
្ត ងជាដរាប ហ�ើយត្រូវឲ្យឯងឈ្លក់ចិត្ត ន
 ឹងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់នាងជានិចផង
្ច (សុភាសិត
៥: ១៨-១៩)។
៦ ៙ ឱមាសសំឡាញ់អ�ើយ ឯងស្រស់បស់ល
 ្អ ហ�ើយប្រិមប្រីយ គួររីករាយណាស់ហ្ន៎៧ កំពស់

ឯងដូចជា
 ដ�ើមល
 ម�៉ើ ហ�ើយដោះឯងដូចជា
 ចង្កោមផ្លែលម�៉ើ ៨ អញបានថា អញនឹងឡ�ើងដ�ើមនោះ អញ
នឹងចា
 ប់ធាងតោងឡ�ើង សូមឲ្យដោះឯងបានដូចជា
 ច
 ង្កោមទំពាំងបាយជូរ ហ�ើយក្លិនខ
 ្យល់ដង្ហើមឯ
 ង

បានដូចជា
 ផ្លែសារី ៩ នឹងមា
 ត់ឯ
 ងក្រអូបដូចជា
 ស្រាទំពាំងបាយជូរយ
 ៉ាងឯ
ក
 ដែលហូរច
 ុះទៅដោយស្រួល
សំរាប់មាសសំឡាញ់អញ ក៏ធ្ឲ
វើ ្យបបូរមា
 ត់មនុស្សដេកលក់បាននិយាយឡ�ើង ។ ១០ ខ្ញុំម្ចាសជា
់ របស់

ផងស្ងួនសំឡាញ់នៃខ្ញុំ ហ�ើយទ្រង់មានសេចក្ប៉
ដី ងប្រាថ្ចំ
នា ពោះរូបខ
 ្ញុំម្ចាស់ ១១ ឱស្ងួនស
 ំឡាញ់អ�ើយ សូម
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មក យ�ើងន
 ឹងចេញទៅឯវាល សូមឲ
 ្យយ�ើងស្នាក់នៅតាមភូមិគេ ១២ យ�ើងន
 ឹងឡ�ើងទៅឯច
 ំការទំពាំង

បាយជូរពីព្រលឹម សូមឲ
 ្យយ�ើងទៅម�ើលប�ើទំពាំងបាយជូរបានប៉ិចឡ�ើង ឬមានផ្កាហ�ើយឬនៅ ហ�ើយប�ើ
ដ�ើមទ
 ទឹមក
 ំពុងផ្ឬទេ
កា
នៅទីនោះខ្ញុំម្ចាសន
់ ឹងប្រគល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ថ្វាយទ្រង់ (បទចម្រៀងសាឡូម៉ូន
៧: ៦-១២)។

	គូស្វាមីភរិយាត្រូវមានសេចក្ដីរីករាយជាមួយនឹងប្ដីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគេតាមរយៈការរួមភេទ។

ពិតប្រាកដណាស់ ការរួមភេទគឺជាការអបអរសារទរនៃទំនាក់ទំនង ជាវិធីក្នុងការបង្ហាញសេក្ដីរីករាយជា
មួយនឹងគ្នា។

៤. បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងការរួមភេទ គឺដ�ើម្បីបម្រើដល់ប្ដីឬប្រពន្ធ
	នៅក្នុង ១កូរិនថូស៧: ៣-៤ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយថា៖

៣ ត្រូវឲ្យប្ដីប្រព្រឹតន
្ត ឹងប្រពន្ធដោយចិតស
្ត ប្បុរស ហ�ើយត្រូវឲ្យប្រពន្ធប្រព្រឹតន
្ត ឹងប
 ក៏
្ដី ដូច្នោះដែរ ៤

ប្រពន្ធម
 ិនមែនជាម្ចាស់ល�ើរូបកាយខ្លួនឯ
 ងទេ គឺជា
 ប
 វិ្ដីញ ហ�ើយបក៏
្ដី ម
 ិនមែនជាម្ចាស់ល�ើរូបកាយខ្លួនឯ
 ង
ដែរ គឺជា
 ប្រពន្ធវិញ ៥ ដូច្នេះ កុឲ
ំ ្យបង្អត់គ្នាឡ�ើយ ល�ើកតែស្រុះចិត្តគក្
្នា នុង១
 ពេល ដ�ើម្បឲ
ី ្យបានទំនេរនឹង
អធិស្ឋាន រួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយគ្នាវិញ ក្រែងអារក្សសាតាំងល្បួងល
 ួងអ្នករា
 ល់គ្នា ដោយមិនចេះអត់
ទ្រាំ។

	សាវ័កប៉ុលបានបង្រៀនប្រពន្ធត្រូវតែផ្តល់សិទ្ធិជាប្តីដល់ម្ចាស់ល�ើរូបកាយរបស់ខ្លួន ហ�ើយប្តីក៏ត្រូវ
ធ្វើដូចគ្នាដែរ(ខ៤)។ ពួកគេមិនគួរដកហូតការរួមភេទជាអាវុធ ដ�ើម្បីរកផ្លូវឬដាក់ទោសដល់ដៃគូរបស់ខ្លួន
ឡ�ើយ។ សាវ័កប៉ុលបាននិយាយយ៉ាងចំៗថាកុំ «បង្អត់គ»្នា ល�ើកលែងតែ «យល់ព្រមគ្នា» ជាបណ្តោះ
អាសន្នដោយហេតុផលខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះ (ខ ៥)។
	នៅពេលដែលខ្ញុំរ�ៀបការរួច ខ្ញុំបានទទួលការប្រឹក្សាអំពីការរួមភេទពីបុរសកោតខ្លាចព្រះម្នាក់។
គាត់បាននិយាយថា នៅពេលដែលគាត់រ�ៀបការដំបូងគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង

ជាមួយគ្នា។ នៅពេលដែលមានម្នាក់ខឹង ឬក៏ម្នាក់ទ�ៀតមិនមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទនោះទេ ម្នាក់ទ�ៀត

នឹងនៅតែមានបំណងចិត្តក្នុងការបំពេញចិត្តដល់ដៃគូរបស់ខ្លួន ដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនដែរ។គាត់
ឬនាងនឹងនិយាយទៅកាន់គ្នាថា “ទោះបីជាខ្ញុំមិនមានពេលនេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើអ្នកចង់បាន

ខ្ញុំក៏ចង់បម្រើអ្នកដែរ” គូស្វាមីភរិយាត្រូវរ�ៀនពីទស្សនៈនៃការរួមភេទដូចជាព័ន្ធកិច្ចចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក
ហ�ើយប្ដេជ្ញាតែងតែអាចបំពេញសេចក្ដីត្រូវការរបស់ដៃគូ។

	គួរឲ្យស្ដាយ ជាញឹកញាប់ការរួមភេទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺអំពីការបំពេញអារម្មណ៍រំភ�ើប(ត

ណ្)ហា ឬឈានការដល់ចំណុចកំពូលជាជាងការបម្រើ។ ជាលទ្ធផលប្ដីឬប្រពន្ធអាចនៅតែមានអារម្មណ៍

ស៊ាំ ឬមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការរួមរួមភេទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមិន
មែនជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡ�ើយ។ ភីលីព២: ៣-៤និយាយថា៖

៣ កុឲ
ំ ្យធ្វើអ្វី ដោយទាស់ទែងគ្នា ឬដោយសេចក្ដីអំនួតឥ
 តប្រយោជន៍ឡ�ើយ តែចូររា
 ប់អា
 នគេឲ្យល�ើស

ជាងខ្លួនដោយចិតស
្ត ុភាពវិញ៤ កុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ
 ្លួនឡ�ើយ ត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នក
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៧៖ ភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងអា

ដទៃផង។
	នៅក្នុងការរួមភេទ ក៏ដូចជាគ្រប់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ គ្មានអ្វីធ្វើសម្រេចបានដោយសារចិត្តអាត្មា
និយមនោះទេ ប៉ុន្តែគួរតែជាការបម្រើដល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាចម្បងវិញ។ នៅក្នុងការរួមភេទ គោល

បំណងរបស់ស្វាមីគួរតែជាសេចក្ដីសុខរបស់ប្រពន្ធនឹងគោលបំណងរបស់ប្រពន្ធគួរតែជាសេចក្សុ
ដី ខ
របស់ស្វាមី។

	ត�ើការនេះអាចក�ើតឡ�ើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលប្ដីឬប្រពន្ធគ្មានតម្រេក?
នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគច្រើន ដៃគូម្ខាងតែងតែមានអារម្មណ៍ជាងដៃគូរបស់ខ្លួន។ ពីព្រោះផែនការ
របស់ព្រះសម្រាប់ការរួមភេទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺឲ្យគ្រប់ប្ដីឬប្រពន្ធស្វែងរកសេក្ដីសុខឲ្យគ្នាទៅវិញ

ទៅមក។ នេះមានន័យថា ប្ដីឬប្រពន្ធមួយនឹងមានការរួមភេទល�ើសពីអារម្មណ៍ ហ�ើយម្នាក់ទ�ៀតនឹងមាន
អារម្មណ៍តិចជាង។ ម្នាក់ៗគួរតែបន្តស្វែងរកការបម្រើការចាប់អារម្មណ៍ដល់គ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរួមភេទ
ជាដៃគូររបស់ខ្លួន។

ជាការពិត មិនគួរឲ្យមាននរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ថា ដូចត្រូវបានគេបង្ខំនោះឡ�ើយ ប៉ុន្តែប្រសិ

នប�ើប្ដីឬប្រពន្ធកំពុងតែខ្វះអារម្មណ៍ផ្លូវភេទប្ដីឬប្រពន្ធបម្រើដល់ដៃគូរបស់ខ្លួននោះ ដៃគូគួរតែអធិស្ឋាននិង

សុំព្រះសម្រាប់ប្រទានព្រះគុណដ�ើម្បីបម្រើដល់ដៃគូ។ ជាការពិត ការអនុវត្តដ៏ឈ្លាសវៃសម្រាប់ដៃគូរគឺបន្ត
អធិស្ឋានទៅបម្រើដល់ដៃគូររបស់ខ្លួនជាជាងសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទ។ តាមរយៈការបម្រើដល់ដៃគូ ពួកគេ
កំពុងតែថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ព្រះនិងការរចនារបស់ទ្រង់សម្រាប់អា
 ពាហ៍ពិពាហ៍។
	ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត គូស្វាមីភរិយាគួរតែបម្រើការរួមភេទគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការយល់ថាមាន
ព្រះគុណ (យ៉ាកុប ៤: ៦ កាឡាទី ៥: ២២-២៣ យ៉ូហាន ១៥: ៥) ។ បំណងព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់

ផ្តល់ឲ្យគូស្វាមីភរិយានូវព្រះគុណដ�ើម្បីស្រឡាញ់ បម្រើ និងប្រទានពរដល់សម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ

ពីព្រោះនេះជាព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ គូស្វាមីភរិយាម្នាក់ៗគួរតែទូលអង្វរព្រះជា
ទ�ៀងទាត់ចំពោះការចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះអង្គល�ើសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេ។

៥. បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ការរួមភេទ គឺការការពារចេញពីភាពអសីលធម៌ផ្លូវភេទ
និងការល្បួងផ្សេងៗ

១កូរិនថូស ៧: ១-២ និយាយថា, “១ ឯសេចក្ដែល
ដី
អ្នករាល់គ្នាបានផ្ញើទៅសួរខ្ញុំ នោះខយល់
្ញុំ


ឃ�ើញថា ប�ើមនុស្សប្រុសមិនដែលប៉ះពាល់នឹងស្រីសោះ នោះលជា
្អ ជាង២ តែ ដោយព្រោះមានការ

សហាយស្មន់ក�ើតឡ�ើង បានជាគួរឲ្យគ្រប់គ្នាមានប្រពន្ធជា
 របស់ផងខ្លួនវិញ ហ�ើយគ្រប់ទា
 ំងស្រីក៏ត្រូវមា
 ន
ប្ដីជារបស់ផងខ្លួនដែរ”

	លោកប៉ុលបានបង្រៀនថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ហ�ើយនិងការរួមភេទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺ

ដ�ើម្បីការពារគូរស្វាមីភរិយាចេញពីសេចក្ដីល្បួងផ្សេងៗដែលនាំទៅរកភាពអសីលធម៌ខាងឯផ្លូវភេទ។
ជាការពិតណាស់ លោកប៉ុលបានបន្ថែមទ�ៀតថា៖ (១កូរិនថូស៧: ៥)

“ដូច្នេះ កុឲ
ំ ្យបង្អត់គ្នាឡ�ើយ ល�ើកតែស្រុះចិត្តគក្
្នា នុង១
 ពេល ដ�ើម្បឲ
ី ្យបានទំនេរនឹងអ
 ធិស្ឋាន រួចត្រូវ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៧៖ ភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងអា |
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វិលមកនៅជាមួយគ្វិនាញ ក្រែងអារក្សសាតាំងល្បួងល
 ួងអ្នករា
 ល់គ្នា ដោយមិនចេះអត់ទ្រាំ” ។
	នៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាមិនបានអនុវត្តទ�ៀងទាត់ក្នុងការរួមភេទ នោះវាអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំង
មកល្បួងពួកគេក្នុងវិធីផ្សេងៗ។ នៅក្នុងវិធីណាខ្លះដែលសាតាំងល្បួងគូស្វាមីភរិយាដែលខ្វះភាពស្ថិស្ថេរ
នៃការរួមភេទ?

ជាការពិត វាល្បួងពួកគេឲ្យរួមភេទតាមរយៈតណ្ហាភាពអាសអាភាស ការផិតក្បត់ជាដ�ើម។

ល។ ប៉ុន្តែមានការល្បួងជាច្រើនទ�ៀត ដូចជាដៃគូម្ខាងរឺទាំងពីរមិនមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់

មិនមានអារម្មណ៍ឬបំណងចិត្ត ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងឬអសន្តិសុខ។ ខ្ញុំបានយល់ឃ�ើញថាការនេះជារ�ឿងធ

ម្មតាសម្រាប់ភរិយាជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានកូនរួច។ នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធផ្លូវភេទមិនស្ថិតស្ថេរ ពួកគេត្រូវ
បានល្បួងឲ្យមានអារម្មណ៍មិនទាក់ទាញ និងមិនស្រឡាញ់។ វាក្លាយជាការប�ើកទ្វារចំហសម្រាប់សាតាំង
ដ�ើម្បីជាន់ឈ្លីស្ត្រីនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ជាមួយប្តី នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធផ្លូវភេទមិនស្ថិតស្ថេរ វាហាក់

ដូចជាគាត់ងាយធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្ដីល្បួងផ្លូវភេទ។ នេះអាចមកពីប្តីធ្វើការច្រើននៅក្រៅផ្ទះជុំវិញសមាជិក
ភេទផ្ទុយគ្នា។ វាជាការឈ្លាសវៃសម្រាប់ស្វាមីនិងភរិយាក្នុងការចាត់ទុកភាពស្និទ្ធស្នាលខាងផ្លូវភេទជា
ការការពារចាំបាច់ពីឧបាយកលអាក្រក់របស់សត្រូវ។

	ដូចជាឧទាហរណ៍ ខ្ញុំមានមិត្ដភក្ដិម្នាក់ចែករំលែកថា ពេលគាត់ទ�ើបរ�ៀបការហ�ើយដំបូងសាតាំង
បានវាយប្រហារតាមរយៈបន្ទប់គេង។ វាបានក្លាយជាប្រភពនៃអសន្តិសុខ ការភ័យខ្លាច និងការមិនចុះស
ម្រុងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង។ គូស្វាមីភរិយាជាច្រើននឹងនិយាយដូចគ្នា។ ចំពោះហេតុផលនេះ គូស្វាមីភរិយាត្រូវតែ

អនុវត្តភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការនេះ ហ�ើយម�ើលវា មិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយ ដ�ើម្បីបង្កើនអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង ដ�ើម្បីការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេផងដែរ។ ព្រះវិហារខ្លះ

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានអភិវឌ្ឍយុទ្ធនាការរ�ៀបការដែលគូស្វាមីភរិយាប្តេជ្ញាមានការរួមភេទជារ�ៀងរាល់

ថ្ងៃរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ឬមួយខែជាវិន័យខាងឯវិញ្ញាណ ដ�ើម្បីបង្កើនផាសុខភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។
នេះប្រហែលជាមានអ្វីល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ប៉ុន្តែគោលការណ៍នៅពីក្រោយវាគឺចេញពីព្រះគម្ពីរ។

សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំគិតថា វាគឺជាភាពឈ្លាសវៃសម្រាប់ប្ដីប្រពន្ធ ដ�ើម្បីបង្កើតផែនការឬកាលវិភាគប្រចាំ
សប្ដាហ៍អនុវត្តន៍ភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងការរួមភេទ។ សាតាំងនឹងប្រើភាពរវល់ ការន�ឿយហត់ កូន
ព័ន្ធកិច្ចជាដ�ើម ដ�ើម្បីឃាំងប្ដីប្រពន្ធចេញពីព្រះពរនៃការរួមភេទនេះ។

សុភាសិត ២១: ៥ ចែងថា “គំនិតរបស់មនុស្សឧស្សាហ៍ នោះនាំឲ្យបានបរិបូរឡ�ើងតែម្យ៉ាង តែ

អស់អ្នកណាដែលមានចិតរ្តលះរលាំង នោះនឹងបានតែសេចក្ខ្វះ
ដី ខាតវិញ” អ្នកណាដែលមានផែនការ
ផែនការនោះដ�ើម្បីជោគជ័យ ហ�ើយអ្នកណាដែលគ្មានផែនការ នោះនឹងត្រូវបរាជ័យ។

ខ្ញុំសូមបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលគូស្វាមីភរិយាមានកូន។ កំណ�ើតរបស់កូនៗបន្ថែមបញ្ហា
ប្រឈមថ្មីៗដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ប្តីប្រពន្ធ។ ដំណាក់កាលនៃការមានកូនគឺជាព្រះពរដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្
តែវានឹងប�ើកទ្វារកាន់តែច្រើនសម្រាប់សាតាំង ដ�ើម្បីវាយប្រហារភាពស្និទ្ធស្នាលខាងផ្លូវភេទក្នុងអាពា
ហ៍ពិពាហ៍។ ជាច្រើនដងកូនៗក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លះ ភរិយា

នឹងតែងតែគេងជាមួយកូនច្រើនឆ្នាំ។ នៅពេលខ្លះទ�ៀត គូស្វាមីភរិយានឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈជាយុទ្ធ
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សាស្ត្រថែមទ�ៀត។ សាតាំងនឹងមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយសារតែកូនៗនោះទេ។

ជាក់ស្ដែង ការវាយប្រហាររបស់វានឹងប្រហែលជាក�ើនឡ�ើង។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែមានប្
រាជ្ញានិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរប�ៀបការពារសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទ។

ជាមួយនឹងការនិយាយអស់ទាំងនេះ ត�ើក្នុងវិធីណាខ្លះ ដ�ើម្បីឲ្យការរួមភេទនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍

មានការរីកចម្រើន?
•

និយាយដោយប�ើកចំហរអំពីការនេះ

•

មានគំរោងផែនការសម្រាប់ការនេះ

•

អនុវត្តន៍ភាពផ្អែមល្ហែមពេញមួយថ្ងៃ

•

អធិស្ឋានពីការនេះ

•

មានគំនិតច្នៃប្រឌិត

•

អានឯកសារគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនពីការនេះ
អក្សរសិល្ប៍គ្រីស្ទបរិស័ទអាចផ្ដល់នូវការយល់ដឹងដោយគ្មានការសាកល្បងនិងមិនទាក់ទង។

ឧទាហរណ៍ ព្រះបានធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ស្ត្រីខុសពីបុរស។ រាងកាយរបស់ស្ត្រីជាធម្មតាចំណាយពេល

យូរ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានការរំភ�ើប ហ�ើយពួកគេមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តច្រើនជាងបុរស។ ដ�ើម្បីឲ្យស្វាមីបម្រើ

ភរិយា ជាធម្មតាវានឹងចាប់ផ្តើម មុនពេលចូលបន្ទប់គេងតាមរយៈការប៉ះពាល់ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិង
បម្រើប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់។

សរុបសេចក្ដីមកការរួមភេទគឺជាការអបអរមួយដែលព្រះបានបង្កើតដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ អាពាហ៍ពិពាហ៍

មានភាពប្រស�ើរឡ�ើង។ វាគឺជាកន្លែងដែលភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសាមគ្គីភាពត្រូវបានបណ្ដុះកន្លែងដែល

អព្ភូតហេតុនៃការបង្កើតកូនបានក�ើតឡ�ើង ហ�ើយជាកន្លែងដែលសេចក្តីអំណរដ៏បរិសុទ្ធត្រូវបានបង្ហូរមក។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏ជាកន្លែងមួយដែលសាតាំងវាយប្រហារជាទូទៅដែរ។ គូស្វាមីភរិយាត្រូវការ
ពារវាហ�ើយបណ្តុះវាដ�ើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នា។
ភាពស្និទ្ធស្នាលខាងឯវិញ្ញាណ
វិធីចុងក្រោយនៃការបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាល គឺតាមរយៈការបណ្ដុះភាពស្និទ្ធស្នាលខាងឯវិញ្

ញាណ។ នេះប្រហែលអាចជាចំណច
ុ ដែលគេព្រង�ើយកន្ដើយបំផត
ុ នៃភាពសទ
្និ ស
្ធ ល
នា្ កង
នុ្ អាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍។
មនុស្សបណ្ដុះគំនិតនិងរាងកាយ ប៉ុន្តែជារ�ឿយៗភ្លេចផ្នែកខាងឯវិញ្ញាណ។ គូស្វាមីភរិយាជាច្រើនក្នុងអា

ពាហ៍ពិពាហ៍ សូម្បីតែអាពាហ៍ពិពាហ៍មានរយៈពេលយូរជាងម្ភៃឆ្នាំមកហ�ើយដែលជាទូទៅនិយាយទៅ
កាន់ខ្លួនគេថា “មានអ្វីមួយដែលបាត់” ។ ទិដ្ឋភាពខាងវិញ្ញាណច្រើនតែជាដំណភ្ជាប់ដែលបាត់ទៅនឹង

អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជោគជ័យ។

ទិដ្ឋភាពមួយដែលញែកមនុស្សនិងសត្វគឺជាការពិតដែលថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានវិញ្ញាណដល់

មនុស្សក្នុងការទាក់ទងជាមួយទ្រង់។ វាគឺជាមុខងារខ្ពស់បំផុតរបស់មនុស្សជាតិហ�ើយនៅពេលដែលគេ

ធ្វេសប្រហែស នោះមានន័យថា មនុស្សមានភាពមួយដែលស្រដ�ៀងនឹងសត្វដែរ។ ពួកគេត្រូវបានជំរុញ
មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៧៖ ភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងអា |
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ដោយសភាវគតិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដ�ើម្បីចិញ្ចឹម រួមភេទ សុវត្ថិភាពនិងមានអំណាច។ មនុស្សជាតិមាន
គោលបំណងចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ។ ក្នុងសាច់រ�ឿងនៅគម្ពីរ លោកុប្បត្តិបានបន្តបង្ហាញពី

រប�ៀបដែលមនុស្សដ�ើរហ�ើយនិយាយជាមួយព្រះ (លោកុប្បត្តិ ២: ១៦-១៧, ៥: ២៤, ៦: ៩, ១៣) ។ នៅ
ពេលគូស្វាមីភរិយាបណ្ដុះជីវិតខាងឯវិញ្ញាណជាមួយគ្នា នោះពួកគេកាន់តែបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នា
ខ្លាំងឡ�ើង។

	ត�ើមានវិធីអ្វីខ្លះដែលគូស្វាមីភរិយាបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលខាងឯវិញ្ញាណ?
១. គូស្វាមីភរិយាគួរតែដាក់កាលវិភាគក្នុងការស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិស្ឋាននិង
ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលក្ខណៈជាក្រុមគ្រួសារ (១កូរិនថូស៧: ៥)
ការនេះអាចត្រូវបានធ្វើជារ�ៀងរាល់ពេលយប់ឬពេលព្រឹកម្តងឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍

ឬសូម្បីតែនៅពេលម�៉ោងអាហារ។ ជាទូទៅ គូស្វាមីភរិយាគួរតែព្យាយាមបញ្ចូលការអធិស្ឋាននិងអាន
ព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន នៅពេលចាប់ផ្តើមថ្ងៃបស់ខ្លួន នៅពេលប�ើកបរ

ពេលញ៉ាំអាហារ ពីមុនពេលទៅព្រះវិហារ មុនពេលដាក់កូនឲ្យគេងជាដ�ើម។ (ចោទិយកថា ៦: ៦-៩) ) ។
២. គូស្វាមីភរិយាគួរតែថ្វាយបង្គំជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទ�ៀតជារ�ៀងរាល់អាទិត្យ
អ្នកគួរតែក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំផ្សព្វផ្សាយព្រះគម្ពីរនិងចូលរួមការបម្រើថ្ងៃ
អាទិត្យ ក្រុមតូចៗ ការប្រជុំអធិស្ឋានជាដ�ើម។ ល។
	ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាឲ្យយ�ើង “កុំធ្វេសប្រហែស” ការជួបជុំគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងល�ើក
ទឹកចិត្តគ្នា (ហេព្រើរ ១០ : ២៥) ។ ជាមួយការនេះ ជាទូទៅគូស្វាមីភរិយានឹងរកឃ�ើញថា ព្រះគម្ពីរពិត

ជាជួយអភិវឌ្ឍការតភ្ជាប់គ្នាខាងឯវិញ្ញាណជាមួយគូស្វាមីភរិយាគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទ�ៀតនៅក្នុងឆាកជីវិត
ដូចគ្នា ហ�ើយក៏ដូចជាមួយនឹងអស់អ្នកណាដែលអាចជួយណែនាំដល់ពួកគេផងដែរ។

៣. គូស្វាមីភរិយាគួរតែស្វែងរកវិធីនៃការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់និងបម្រើអ្នកដទៃជាមួយគ្នា
បដិសណ្ឋារកិច្ចគួរតែជាវិធីមួយនៃការបម្រើ។ ហេព្រើរ១៣: ១-២ ចែងថា៖ «១ចូរឲ្យមា
 នសេចក្ដី

ស្រឡាញ់គ្នា ជាបងប្អូនជា
 និច្ច២ កុំឲ្យភ្លេចសេចក្ដីចៅរ�៉ៅឡ�ើយ ដ្បិតម
 នុស្សខ្លះបានទទួលទា
 ំងទេវតា
ឲ្យសំណាក់នៅឥតដឹងផង ដោយមានសេចក្ដីនោះឯង” គូស្វាមីភរិយាគួរតែប�ើកទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេ

ដ�ើម្បីប្រទានពរដល់អ្នកដទៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបម្រើមិនគួរត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែភាពចៅ
រ៉ាវឬបដិសណ្ឋារកិច្ចនោះទេ។ ព្រះអាចត្រាស់ហៅគូស្វាមីភរិយាមួយចំនួន ដ�ើម្បីចូលរួមក្នុងព័ន្ធកិច្ចក្មេង
ជំទង់ កុមារ អ្នកជិតខាង អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង ស្ត្រីមេម៉ាយជាដ�ើម។ ល។

	ត�ើអ្នកនឹងបណ្ដុះជីវិតខាងឯវិញ្ញាណជាមួយគ្នានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងដូចម្តេច? ពិតណាស់
គូស្វាមីភរិយាមិនគួរធ្វេសប្រហែសឬព្រង�ើយកន្តើយចំពោះការលះបង់ផ្ទាល់ខ្លួន ការថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួន

និងអំណោយទានរ�ៀងៗខ្លួននោះទេ ប៉ុន្តែដ�ើម្បីក្លាយជា“ សាច់តែមួយ” ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (លោកុប្បត្តិ
២: ២៤) ពួកគេក៏គួរតែបណ្តុះជីវិតខាងឯវិញ្ញាណជាមួយគ្នាផងដែរ។
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| មូលដ្ឋានគ្រឹះទី៧៖ ភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងអា

សរុបសេចក្ដី
ភាពស្និទ្ធស្នាល គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានត្រីឯក

សាមគ្គីភាពជាមួយនឹងរូបកាយ ព្រលឹង និងវិញ្ញាណ (ថែស្សាឡូនីចទី ១ ៥: ២៣, ហេព្រើរ ៤: ១២) ហ�ើយ
គ្រប់សេចក្តីទាំងនេះត្រូតែវបណ្ដុះ ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ គូស្វាមីភរិយា
ធ្វើបែបនេះដោយបណ្ដុះមិត្តភាព (ព្រលឹង) ការរួមភេទ (រាងកាយ) និងខាងវិញ្ញាណ (វិញ្ញាណ) ។

ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការ ដ�ើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពស្និទ្ធស្នាលទាំងបីនេះនឹងជួយពង្រឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់មនុស្សម្នាក់ៗ។

	ត�ើព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តនៃភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយ
រប�ៀបណា?

ភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ កិច្ចការផ្ទះ
	ឆ្លើយនឹងសំនួរទាំងនេះ ហ�ើយពិភាក្សាជាមួយគ្នា
១. ត�ើមានអ្វីថ្មីឬលេចធ្លោមកក្នុងគំនិតអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះ? ត�ើអ្នកត្រូវបានជំរុញឬល�ើកទឹកចិត្តក្នុងរ

ប�ៀបណាខ្លះ? ត�ើមានចំណុចឬគំនិតណាដែលអ្នកមិនយល់ស្របឬទេ?

២. ត�ើអ្នកអាចពណ៌នាភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសារៈសំខាន់របស់វានៅក្នុងអាពាហ៍ដោយរប�ៀបណា?

៣.ត�ើមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់

ពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃតែម្នាក់ឯងជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកនិងការចែករំលែកជិតស្និទ(្ធ ឧទាហរណ៍ ការងារ
ចំណង់ចំណូលចិត្តបុគ្គលិកលក្ខណៈការភ័យខ្លាចជាដ�ើម) ឬទេ? ត�ើឃាតករភាពស្និទ្ធស្នាលអ្វីខ្លះដែ

លអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត?្ន ត�ើអ្នកនឹងរុករកការទាំងនេះដ�ើម្បីបណ្ដុះមិត្តភាពរបស់អ្នកយ៉ាង
ដូចម្តេច?
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៤. ចូរសរសេរចុះនូវសកម្មភាព៧យ៉ាងដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើ ដ�ើម្បីភាពសប្បាយរីករាយ។ សរសេរ

ចុះសកម្មភាព៧យ៉ាងដែលប្តីប្រពន្ធអ្នកចូលចិត្តធ្វើដ�ើម្បីភាពរីករាយ។ ត�ើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអ្នកនិង

ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងធ្វើជាមួយគ្?នា ត�ើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអ្នកមានចិត្តចង់រ�ៀនពីរប�ៀបធ្វើវាឬរីករាយ
នឹងប
 ង្កើនមិត្តភាពរបស់អ្នកបន្ថែមទ�ៀត?

៥. ត�ើអ្នកនឹងបណ្ដុះទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទប្រកបដោយផាសុខភាពដ�ើម្បីការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់អ្នកពីការល្បួងរបស់មនុស្សអាក្រក់ (១ កូ ៧: ៥) ដោយរប�ៀបណា? ត�ើអ្នកនឹងរក្សាជីវិតផ្លូវភេទ
របស់អ្នកពីភាពជាប់គាំងយ៉ាងដូចម្តេច?

៦. ត�ើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលអ្នកនិង ឬដៃគូរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមបាត់

បង់សេចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នា? វិវរណៈ២: ៤-៥ ផ្តល់នូវគោលការណ៍ដែលអាចជួយការពារនិងស្តារ

សេចក្តីស្នេហាក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ព្រះគម្ពីរចែងថា ៤ តែអញប្រកាន់សេចក្ដីនេះនឹងឯ
 ង គឺថា
 ឯងបាន
បោះបង់ចោលសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ�ើមចេញ៥ ដូច្នេះ ចូរន
 ឹកចា
 ំ ដែលឯងបានធ្លាក់ចេញពស
ី ណ្ឋានណា

នោះ ហ�ើយប្រែចិតច
្ត ុះ រួចប្រព្រឹតតា
្ត មការដ�ើមដំបូងនោះវិញ ពុំនោះសោត អញនឹងម
 កឯឯ
 ង ហ�ើយន
 ឹង
ហូតយកជ�ើងច
 ង្កៀងឯងពីកន្លែងចេញ ល�ើកតែឯងប្រែចិត្តឡ�ើងវិញ។

បរិបទនៃខគម្ពីរនេះគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំអេភេសូរដែលបានបាត់បង់សេ

ចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះទ្រង់។ ក្រុមជំនុំមានភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងរ�ឿងជាច្រើន (ខ ១-៣)៖ ការអធិប្បាយ

ការបង្រៀន ការស្អប់គោលលទ្ធិខុសឆ្គង និងសេចក្តីសុចរិត ប៉ុន្តែពួកគេបានបាត់បង់អ្វីដែលសំខាន់បំ
ផុតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដំបូងរបស់ពួកគេចំពោះព្រះគ្រីស្ទ។

	សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើងជាមួយព្រះ។ នោះហ�ើយជា
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មូលហេតុដែលបញ្ញត្ដិដ៏សំខាន់បំផុត គឺត្រូវស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្ត អស់ពីគំនិត និងអស់ពីព្រលឹង

របស់យ�ើង ម៉ាថាយ ២២: ៣៦-៣៧ ។ ពីព្រោះពួកជំនុំអេភេសូរបានបាត់បង់ការនេះ ព្រះគ្រីស្ទបានសន្យា
ថានឹងដាក់វិន័យពួកគេដោយដកហូតជ�ើងចង្កៀងរបស់ពួកគេ ជាពន្លឺរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍
ដែលទីបំផុតនឹងបំផ្លាញព្រះវិហារ។ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ សេចក្ដីស្រឡាញ់គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃ

អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដូច្នេះ ឱវាទដែលព្រះគ្រីស្ទបានប្រទានដល់ក្រុមជំនុំនេះអាចត្រូវបានអនុវត្ត ដ�ើម្បីស្តារ
សេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើងវិញ។ ព្រះគ្រីស្ទបានត្រាស់ហៅឲ្យព្រះវិហារនេះស្តារសេចក្តី

ស្រឡាញ់របស់ពួកគេឡ�ើងវិញដោយការប្រែចិត្ត (ការទទួលស្គាល់និងងាកចេញពីអំព�ើបាប) និងធ្វើអ្វី
ដែលពួកគេបានធ្វើនៅពេលពួកគេចាប់ផ្តើមស្រឡាញ់ព្រះដំបូង(ប្រហែលជាមានពេលវេលាយ៉ាង
ទូលំទូលាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនិងការអធិស្ឋាន ការប្រកបគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារ សេវាកម្មជាដ�ើម។ ល។
)។ ការឆ្លើយតបប្រភេទនេះចំពោះការខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ត្រូវការនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ�ើម្បីរក្សា
ឬស្តារភាពស្និទ្ធស្នាលឡ�ើងវិញ។
	ត�ើមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានធ្វើដំបូងនៅដែលពេលអ្នកស្រឡាញ់ជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក?

ត�ើអ្នកអាចបន្ដដាំដុះការទាំងនេះយ៉ាងម្ដ៉េច ដ�ើម្បីរក្សាស្នេហាដំបូងរបស់អ្នកឬស្តារវាឡ�ើងវិញដោយរ
ប�ៀបណា?

៧. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គនេះត�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះកំពុងត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យអធិស្ឋានសម្រាប់
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? សូមចំណាយពេលខ្លះអធិស្ឋាន។
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