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ព្រះជាម្ចាស់ព្ាស់ហៅមនុសសជាហព្រន
ើ
តែព្រះអង្គហព្រស
សសរំនន
ួ ែរ
ើ ហ សបានមនុ
ើ
ិ ហេ
ត ើតោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់មនុ ស្សម្ននក់ដែលម្ននអ្ំតោយទាន/ែុ ងជា“អ្នកែឹ កនំពីកំត
ត ើតោកអ្នកស្គាល់មនុស្សដែលម្ននពរ តោយតេម្ននស្តមាងពិត ោះ ត

ើ

”?ឬ

ើយតោកអ្នកតៅតេថាជា

មនុស្សដែល “តកើ មក” តែើមបីត្រៀង ឬតេ? ្បស្ិនតបើអ្ញ្ចឹងដមន ត ើតោកអ្នកធ្លាប់ ត្វើជាស្គកសី ពី
មនុស្សដែលម្ននការឈឺរិ តកាន់ដ ខ្ាំងត

ើងៗ ្បស្ិនតបើ ពួកតេ មិ នកំពុងត្វើអ្ីវ ដែលពួកតេ“តកើ

មក” តែើមបីត្វើវាតនោះ ឬតេ? ជាការ្ាកែោស្់ ថាវាម្ននភាពត្សងគ្នន រវាងការដែលេេួលាន
ការ្ាស្់តៅពី្ពោះជាម្នចស្់ និងការេេួ លានការត្រើស្តរស្
ើ ពី្ពោះជាម្នចស្់ ។
តៅតពលដែល្ពោះ្េីស្ម្ន
ត ន្ពោះបនទូលថា៖“្ពោះជាម្នចស្់្ាស្់តៅមនុស្សជាត្រើន ដ ្ពោះអ្ងា
ត្រើស្តរ ើស្ានមនុស្សរំនួន ិ រតេ” ម្ន៉ា ថាយ២២:១៤ ្ពោះអ្ងាមិនដមនកំ ពុង្តល់តោបល់ ឬ្តល់
ភាព្បហាក់្បដ
ដ ជាតស្រកតីពិ រ

លោមួយតេ េឺ្ពោះអ្ងាកំពុងម្នន្ពោះបនទូលពីការពិ

ត

ើយការពិ តនោះតៅ

ូ មកែល់ស្ពវថ្ងៃតនោះ ែូរតៅតពល្ពោះអ្ងាានម្នន្ពោះបនទូលពីការ

ឹង
ន តៅ

តលើកែំបូងដែរ។ ម្នន្េីស្ប
ត រស្
ិ ័ េជាត្រើន ានេេួលការ្ាស្់តៅពី្ពោះជាម្នចស្់ ឲ្យបត្មើកុង
ន
ព័នធកិរចរបស្់្ពោះអ្ងា ប៉ាុដនតម្នន្េីស្តបរស្
ិ ័េរំនួន ិ រតេ ដែល្ ូវានត្រើស្តរស្
ើ
ត

ើយ្ ូវាន

ដ ងាំងឲ្យរូលមកបត្មើកុនងព័នធកិរចតនោះ។ ្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េខ្ាោះ ានេេួលការ្ាស្់តៅាំងពីតៅ
័ កុម្នរតមា៉ាោះ ត
វយ

័ រំោស្់តៅត
វយ

ើយ្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េខ្ាោះតេៀ
ើយ។ ខ្្ំុានរកត

ានេេួលការ្ាស្់តៅតៅកនុងរីវ ិ តពលពួកតេម្នន

ើញជាញឹកញាប់ថា ្ពោះជាម្នចស្់្ាស្់តៅ្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េឲ្យ

័ រំេង់ ឬកនុងអាយុខ្ទង់២០ឆ្នំ។
បត្មើព័នធកិរចរបស្់្េង់ ភាេត្រើនេឺ តៅតពលដែលពួកតេម្ននវយ
ែូតរនោះ បេេមពីរ ម្ន៉ា ថាយ២២:១៤ េួរដ ជារំោប់អារមម

៍ ជាពិតស្ស្រំត

ោះអ្នកតរឿដែលម្ននវ ័យ

តកមងៗ។
តៅរតនាោះតពលដែល្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េ ានេេួលការ្ាស្់តៅពី្ពោះជាម្នចស្់ ឲ្យបត្មើកុងព័
ន
នធកិរច
និងតពលដែលពួកតេានេេួលការដ ងាំងពី្ពោះជាម្នចស្់តោយពិ ្ាកែឲ្យរូ លបត្មើកុងព័
ន
នធ

កិរចតនោះដ ងដ ម្ននរយោះតពលថ្នការស្គកលបងមួយ ដែលត្រៀ រូលមកោ៉ា ងរិ ដែរ។ជាេូតៅ
តពល្េីស្ប
ត រ ិស្័េម្ននក់ានេេួលការ្ាស្់តៅឲ្យបត្មើកុងព័
ន
នធកិរចដែល ្មូវឲ្យម្ននការេេួល
ខ្ុស្្ ូវកាន់ដ ត្រើន តនោះតេនឹងកាន់ដ

ឆ្ាងកា ់ការស្គកលបង ដែលពូកតេ្ ូវដ ជាប់ការស្គក

លបងតនោះជាមុនស្ិន។ ម្ននដ អ្ស្់ អ្នកោដែលម្ននភាពស្ូ្ទាំនឺងការស្គកលបងានប៉ាុតោណោះ
ដែលេេួលានការត្រើស្តរស្
ើ ឲ្យ្ប ិប ិន
ត ូវព័នធកិរចតនោះ។ តៅកនុងក័

ឌ េមពីរតៅហាវយ តៅតពល

តោកតេឌាន្ាំុដ្ តលើកែំ បូង តែើមបីតកាោះតៅ ្បជារនអ្ុីស្រស្គដអ្ល ឲ្យបត្មើ្ពោះជាម្នចស្់ តែើមបី
របំងនឹងពួកស្គស្ន៍ម្ន៉ាឌាន ម្ននបុរស្រំនួន ៣២០០០នក់ ានតឆ្ាើយ បាមការតកាោះតៅ។
តៅតពលដែលតោកតេឌាន ោក់ពួកអ្នកដែលតែើរាមតោកតៅកនុងការស្គកលបង ាមបង្គាប់
របស្់្ពោះជាម្នចស្់ឲ្យត្រើស្តរស្
ើ តនោះ េឺតោកតៅស្ល់មនុស្សដ ៣០០នក់ ប៉ាុតោណោះ តនោះេឺម្នន
ិរជាង១ភាេរយតេ ដែលានេេួលការត្រើស្តរស្
ើ ឲ្យបត្មើ្ពោះជាម្នចស្់ កនុងរំតោមអ្ស្់អ្នក
ដែលានេេួលការតកាោះតៅទាំងអ្ស្់។ ខ្្ំុតរឿថាស្ពវថ្ងៃតនោះ ភាេរយក៏មិនម្ននអ្វីខ្ពស្់ជាងពី មុន
ដែរ ប៉ាុដនតតទាោះបីជាោ៉ា ងោក៏តោយ ្ពោះ្ាជា្ញ្ញា
ោ៉ា ង្ ឹម្ ូវតៅាម្ពឹ ិកា
ត រ

របស្់្ពោះជាម្នចស្់ ានបញ្ញ
ា ក់អ្ោះអាង

៍ ។ តោកតេឌានអារស្ត្មរការាន ជាមួយមនុស្ស៣០០នក់

ដែលានេេួលការស្គកលបង និងជាមនុស្សម្ននវ ិន័យ ត្រើនជាងជាមួយមនុស្ស៣២០០០នក់
ដែល្គ្នន់ដ ជាអ្នកតែើរាមតោកតៅតេៀ ។

តគ្នលការ

៍ ែូរគ្ននតនោះ ក៏្ ូវានអ្នុវ តន៍មក

េល់នឹងស្ពវថ្ងៃតនោះដែរ។ ម្ននក់ដែលានេេួលការស្គកលបង ាន

ឹក
វ

ិ ័យតលើ
ឹន
វ
តរោះោក់វន

ខ្ាួនឯង តរោះបែិតស្្ខ្ាូនឯង ជាអ្នកបត្មើរបស្់្ពោះ្េីស្ត តនោះេឺម្នន ថ្មាតស្មើនឹង្េីស្ប
ត រ ិស្័េ
រំនួន១០០ នក់ ដែល្គ្នន់ដ ជា“ស្ម្នរិក” ថ្ន្កុម ឬអ្ងាការ ស្គាប័នោមួយ។
ស្ពវថ្ងៃតនោះមរឈម
ស្ពវ្ពោះ

ឌ ល្សពវ្ាយែំ

ឹ ងលអជាត្រើន ប់ដ អ្នកតរឿងមីៗ។ ខ្្ំុតរឿថា្ពោះជាម្នចស្់

ឫេ័យនឹងការបតងកើ ស្ិស្សត្រើនជាង។ កនុងអ្ំ

ុ ងតពល្ពោះអ្ងាបំតពញព័នធកិរចតៅតលើ

ដ្នែីតនោះ ្ពោះ្េីស្អា
ត រម្ននអ្នកដ្បរិ តតរឿងមីៗ ែល់តៅ ប់

ន់

ប់មុឺននក់ ប៉ាុ ដនតតៅនេីរុង

័ ១១នក់ ប៉ាុតោណោះ។
ត្កាយមុនតពលតេឆ្កង្ពោះអ្ងា ្ពោះអ្ងាតៅស្ល់ដ ស្គវក

តទាោះបីជាតពល

ដែល្ពោះអ្ងាម្នន្ពោះរនមរស្់ត

ិ
ើងវញ
និង្ពោះអ្ងាានបង្គាញខ្ាួនថា ្េង់ម្នន្ពោះរនមរស្់ ែល់

មនុស្ស“ជាង៥០០នក់”ានត

ើញ្ពោះអ្ងាកុងតពលជាមួ
ន
យគ្ននក៏តោយ ក៏ម្ននដ មនុស្ស១២០នក់

ប៉ាុតោណោះដែលានតៅបនទប់ជាន់ខ្ងតលើ ត

ើយដស្វងរកឫទាធនុភាពពីស្គានតលើ តោយ្ពោះអ្ងា ាន

ិ ា
្ាប់ពួកតេឲ្យរង់ចំ េេួលឫទាធនុ ភាពពី ្ពោះវញ្ញ

បរស្
ិ ុេធស្ិន តោយ្ពម្ននថា តបើមិនាន

េេូលឫទាធនុភាពតេ តនោះពួកតេមិនអារត្វើជាបនទល់ពី្ពោះអ្ងា តោយម្នន្បស្ិ េិភា
ធ ពានតេ។
វឌ្ឍនភាពពិ ថ្ន្ពោះ រយរបស្់្ពោះជាម្នចស្់ េឺដ ងដ ពឹងដ្អកតៅតលើេុ
។ ថ្ងៃតនោះ ែល់តពលត

ើយ ដែលតយើង្ ូវយកតគ្នលការ

ភាព ជាជាងតលើបរ ិម្ន

៍ តនោះ មកអ្នុវ តន៍មតងតេៀ ។

កា សាកល្បង្រី ព្រហេេ
ម្ននមត្ោាយ្ំ ៗពីរោ៉ា ង ដែល្ពោះជាម្នចស្់ស្គកលបង្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េទាំងអ្ស្់ ដែលពួកតេ
្ ូវាន្ាស្់តៅឲ្យមកបត្មើ្ពោះអ្ងាៈ តោយអ្នុញ្ញា ឲ្យម្ននការលំាក និងតោយអ្នុញ្ញា ឲ្យ
ម្ននការង្គយស្រស្ួល។ កនុង្បស្គនអ្ំពីអ្នកត្

ោះ្គ្នប់ពូរ តៅកនុងេមពីរម្ន៉ា កុស្រំពូក៤ ្ពោះតយស្ូ

ានម្នន្ពោះបនទូលពី្គ្នប់ ពូរ ដែលធ្លាក់តលើងម ត
ភាពស្ូ្ទាំដ មួយដលា

ើយត្បៀបត្ៀបតៅនឹង្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េដែលម្នន

លុោះែល់ម្ននេុ កខតវេន ឬ្ ូវតេតបៀ តបៀនត្

ោះដ ្ពោះបនទូល តេក៏តាោះ

បង់តចលរំតនឿភាាម។ ប៉ាុដនត្ពោះអ្ងាក៏ម្នន្ពោះបនទូល្ងដែរអ្ំ ពី្គ្នប់ពូរដែលធ្លាក់តលើែីម្ននបនា
ដែលត្បៀបត្ៀបតៅនឹង្េីស្តបរស្
ិ ័េ ដែលម្ននការខ្វល់ខ្វយអ្ំពីរីវ ិ រស្់តៅកនុងតោកីយ៍ រិ ត
តោលលន់រង់ាន្េពយស្មប ិត និងរិ តប៉ាង្ាថានត្សងៗ រប
ឹ រួ ្ពោះបនទូលមិនតអាយបតងកើ ្ល
ានត

ើយ។ ្េីស្ប
ត រ ិស្័េខ្ាោះមិនានត្ ៀមខ្ាួនកនុងការស្ូ្ទាំនឹងការ្បឆ្ំង ការតបៀ តបៀន ការ

រំអ្កតមើលង្គយ ភាពឯកា ភាព្កី្ក ភាពប រ័យដែល្គ្នន់ដ តមើ លត
ត្

ោះដ ែំ

ឹ ងលអ។ រំដ

កោ
ត លថ្នភាពស្រស្

ើញពី ស្ំបកខ្ងត្ៅ

កឯ្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េខ្ាោះតេៀ មិ នអារតៅដ ខ្ាប់ខ្ួានានតនោះតេ តៅរំ

ុ ក ផាស្ុកភាព ភាពលបីលបញ ្េពយស្មប ិត ភាពតជាេរ័យដែលតោ

កីយ៍្តល់ឲ្យ។ អ្ស្់អ្នកោដែល្ពោះអ្ងាានត្រើស្តរស្
ើ េេួលឲ្យបត្មើ្េង់តនោះ្ ូវដ ជាមនុស្ស
ដែលមិនពនោតពលតោយស្គរអ្វីមួយ ឬមិនជាប់ រំ

ក់ នឹងអ្វីត្សងតេៀ ត

ើយ។

្ពោះេមពីរានត្វើការ្ពម្នន្េីស្ប
ត រស្
ិ ័ ថា ពួកតេ្ ូវដ រព
ំ ឹងេុក ពីការេេួលការស្គកលបងជា
និរច។ លិខ្ិ ែំ បូងរបស្់តោកោ៉ា កុបានស្រតស្រថា “បងបអូនតអ្ើយ េុកខលំាក្េប់ោ៉ាងដែល
បងបអូន្ ូវឆ្ាងកា ់តនោះ ស្ូមច ់េុកថាជាការ ដែលត្វើតអាយបងបអូនម្ននអ្ំ

រែ៏បរប
ិ ូ

៍ វ ិញ

តោយែឹងថា ការស្គកលបងតមើលរំតនឿរបស្់បងបអូន នឹងនំតអាយបងបអូនតរោះស្ូ្ទាំ” (ោ៉ា កុប១:

័ តព្ ុស្ស្រតស្រថា េុកខលំាកតនោះរូលមកតែើមបី “ស្គកលបងរំតនឿរបស្់បង
២-៣)។ តោកស្គវក
បអូន ថាពិ ជារង
ឹ ម្នំ និងបរស្
ិ ុេធ។ ការស្គកលបងតនោះ េឺែូរជាការត្បើតលាើងតែើមបីបនសុេធម្នស្ដែរ
ត

ើយការស្គកលបង

ឹង
ន នឹងត្វើឲ្យរំតនឿរបស្់បងបអូនម្នន ថ្មារំត

ោះ្ពោះជាម្នចស្់ ជាងម្នស្ស្ុេធ

តៅតេៀ ។ ែូតរនោះ្បស្ិនតបើរំតនឿរបស្់បងបអូនតៅដ រង
ឹ ម្នំ តោយរងនូវការស្គកលបង ោ៉ា ងខ្ាំង
មក តនោះតៅថ្ងៃដែល្ពោះតយស្ូ្េីស្ស្
ត ំដែងខ្ាួនតអាយមនុស្សតោកត

ើញ រំតនឿរបស្់ បងបអូន

នឹងេេូលការស្រតស្ើរ េេូលស្ិររី ុងតរឿងនិងក ិយ
ត ស្ជាមិ នខ្ន”(១តព្ ុស្១:៧)។ ការរួប្បេោះ
េុកខលំាកោ៉ា ងខ្ាំងទាំងអ្ស្់តនោះវាមិនម្ននអ្វីរដមាកតេស្្ម្នប់ អ្នកដែលពិ ជា្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េដមន
តនោះ ត្

ោះេុកខលំាកទាំងអ្ស្់

ឹង
ន ស្ុេធដ ្ពោះជាម្នចស្់ានកំ

់េុកជាមុ នតស្រស្រត

ើ យ។

្ពោះេមពីរក៏ាន្តល់ឲ្យតយើងនូវរូបភាព ពីអ្នកបត្មើែ៏តស្គមោះ្ ង់របស្់្ពោះជាម្នចស្់ និងការឆ្ាង
កា ់ការស្គកលបង ដែលពួកតេ្ ូវដ ជាប់។ ម្ននឧទា
តៅកនុងក័

៍ មួយពីបុ

តនោះេឺតោក យ៉ាូប។

ឌ េមពីរយ៉ាូប ២៣:១០-១២ តយើ ងអានែឹ ងថាជាេី បនទល់របស្់តោកយ៉ាូ បទាក់េងនឹងការ

ស្គកលបងរបស្់តោកៈ “ប៉ាុដនត
តស្រស្រត

រ

្េង់ស្គាល់្ូវតែើ
ា
ររបស្់ខ្ំុ្

ត

ើយកាលោ្េង់ានស្គកលខ្្ំុ

ើយ តនោះខ្្ំុនឹងតរញមកែូ រជាម្នស្ តរើងខ្្ំុានតែើរជាប់ាមរំហាន្េង់ ខ្្ំុានកាន់

ាម្ាូវ្េង់ ឥ ង្គកដបរតៅខ្ងោត

ើយ ខ្្ំុមិនដែលតេរងយតរញពី បង្គាប់ ថ្ន្ពោះរម
ឹ ្េង់តេ

ខ្្ំុានខ្ំ្បមូលេុ ក្ពោះបនទូលថ្ន្ពោះឱស្ឋ្េង់ ជាជាងអាហារដែលខ្្ំុ្ ូវការ្ង”។ តៅកនុង ខ្១២
តយើងត

ើញពីអាង៌កំាំងថ្នរ័ យរំនោះរបស្់តោក េឺទាក់េងនឹ ងអាកបបកិរោ
ិ របស្់តោករំត

្ពោះបនទូលរបស្់្ពោះជាម្នចស្់ ។ អ្ស្់អ្នកោដែលតគ្នរពតអាយ ថ្មារំត

ោះ

ោះ្ពោះបនទូលរបស្់្ពោះជា

ម្នចស្់តលើស្ជាងអ្វីៗត្សងតេៀ តនោះពួកតេនឹងដ ងដ ឆ្ាង្ុ ពី េុកខលំាកាន្បកបតោយតជាេ
រ័យ។ អ្នកបត្មើរបស្់្ពោះជាម្នចស្់ម្ននក់តេៀ

ដែលានស្ូ្ទាំនឹងការស្គកលបងជាត្រើនតនោះ េឺ

តោកតយតរម្ន។ ្ពោះជាម្នចស្់ាន្ាស្់តៅតោកតយតរម្ន កាលពីតោកតៅតកមងតៅត
ការពិ

ខ្ាួនតោកផាទល់ានេិ ថា តោកតៅតកមងតពកមិនស្មនឹងត្វើជាពោការដី ងាង្ពោះបនទូលតេ

(ស្ូមតមើលតយតរម្ន១:៦)។ ការរងេុកខលំាករំត

័ តកមង ដែលតេពិាកស្ូ្ទាំ
ោះ្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េវយ

ជាងតេបំ្ុ តនោះ េឺភាពឯកា។ ភាពតស្គមោះ្ ង់របស្់ពួកតេរំត

ោះ្ពោះជាម្នចស្់ ានរតំ ោោះពួកតេ

តរញ ពីភាពេតេឥ ន័យ ភាពត្ ក្ អាលថ្នតោកីយ៍ និងស្កមមភាពែថ្េតេៀ
ត

ើ យ។

ើញតកមងៗអាយុស្រស្ករៗគ្នន កំពុងបតោ
ត យខ្ាួនឲ្យឈាក់វតងវងាម។

ខ្ាួនតេឃ្លា ឆ្ៃយតៅដ ឯង ្ ូវានតេកា ់កាល់តចលតរញ។ តៅកនុងក័
២៨ តោកតយតរម្នានពិព

ដែលពួកតេ

ពួកតេម្ននអារមម

៍ ថា

ឌ េមពីរបរតិ េវ៣:២៧-

៌ នពីការស្គកលបងតនោះថាៈ “ឯការដែលមនុស្សេេួលរងនឹម កនុង

កាលដែលតៅវ ័យតកមង តនោះក៏លដអ ែរ អ្នកតនោះនឹ ងអ្ងាុយដ ឯង ត

ើយតៅម្ន ់តស្ៃៀម ពីត្

ោះេឺ

្េង់ដែលោក់ នឹមតលើខ្ួាន”។ តោកតយតរម្នានស្ូ្ទាំនឹងការស្គកលបងជាពិតស្ស្តនោះ តោយ
ខ្ាួនតោកផាទល់ (ស្ូមតមើលតយតរម្ន១៥:១៧)។ តោកតយតរម្នក៏ែូរជាតោកយ៉ាូ បដែរ ានបតញ្ច
ញកម្នាំងតែើ មបីស្ូ្ទាំតរញពីអាកបបកិរ ិោរបស្់ខ្ួនរំ
ា
ត

ោះ្ពោះបនទូលរបស្់្ពោះជាម្នចស្់។ តនោះជា

ស្ញ្ញាស្ំគ្នល់មួយថា គ្ន ់េឺជាអ្នកបត្មើ របស្់្ពោះជាម្នចស្់ពិ ្ាកែដមន។ “េូលបងាំានត
្ពោះបនទូល្េង់ េូលបងាំក៏ានេេួលទានតលបរូលអ្ស្់ត
រ ត

ើយជាេីរក
ី យរិ តែល់េូលបងាំ ែបិ ឱ្ពោះតយ

ើញ

ើយ ្ពោះបនទូលរបស្់្េង់ជាតស្រកតីអ្ំ
ូវា៉ា ជា្ពោះថ្នពួកពលបរវា
ិ រតអ្ើយេូល

បងាំានតៅាម្ពោះនម្េង់” (តយ ម្ន១៥:១៦)។ តោកម៉ាូតស្េឺជាអ្នកបត្មើរបស្់្ពោះជាម្នចស្់
ែ៏អ្ស្គចរយម្ននក់តេៀ

ដែលានតរៀនស្ូ្ទាំកុងការស្គកលបងដែរ។
ន

របស្់តោកតនោះេឺ ភាពត្ ក្ អាល និង ំដ

ការស្គកលបងតលើកេីមួយ

ងខ្ពស្់ថ្នតោកីយ៍។ តោក្ ូវានតេនំរូល

រស្់តៅកនុង្ពោះ រវាំងតស្តរផាត ៉ា ន ត

ើយក៏ជាអ្នកស្នង រយបនតពីតស្តរផាត ៉ា នដែរ តោកេូរដ

អារស្បោយរក
ី យជាមួយនឹ ង្េពយស្មប ិត វបប្ម៌

និង្ប

ិ

ភាពរបស្់្បតេស្តអ្ស្ុីប។

តៅតពលតោកបែិតស្្តោយមិ នស្ុខ្រិ តចញ់តស្រកតីលបួងតនោះ គ្ន ់្ ូវ្បជារនរួមជា ិរបស្់
គ្ន ់បែិតស្្ និង្ ូវាន្ពោះតៅផាត ៉ា នតបៀ តបៀន ត

ើយគ្ន ់្ ូវរងចំ៤០ឆ្នំ តោយស្ូ្ទាំនឹង

ការរ ់តលៀស្ខ្ាួន ភាព្កី្ក និងភាពឯកា។ ដ តទាោះបីជាោ៉ា យោក៏តោយ តោកតៅដ ាន
យកឈនោះតលើេុកខលំាកទាំងអ្ស្់តនោះ តោយស្គរដ តោកមិនានអ្នុញ្ញា ឲ្យស្ិររី ុងតរឿង និង
្េពយស្មប ិប
ត តោ
ត ោះអាស្ននទាក់ទាញ ត្វើឲ្យតោកងងឹ តមើលមិ នត

ើញពី ស្ិររី ុងតរឿងពិ របស្់

្ពោះជាម្នចស្់ និងរង្គវន់ែ៏តៅស្ាិ តស្ារអ្ស្់កលបជានិរច ដែល្ពោះជាម្នចស្់តរៀបរំ េុកឲ្យតោកតនោះ
តេ។ កនុងេមពីរត

្បឺដរងថា តោកម៉ាូតស្ានស្ូ្ទាំនឹងការតនោះតោយស្គរតោក “យល់ត

ើញថា

តោករងការ្បម្នងតមើលង្គយែូ រ្ពោះ្េីស្ត ្បតស្ើរជាងាន្េពយស្មប ិន
ត នតៅស្រស្ុកតអ្ស្ុីប
ែបិ តោកជាប់រិ តនឹងរង្គវន់ដែលតៅខ្ងមុខ្។ តោយស្គររំតនឿ តោកានចកតរញពីស្រស្ុកតអ្
ស្ុីបឥ ខ្ារតស្តរខ្្ល់ត
មនុស្សពុំអារតមើលត

ើយ ែបិ តោកកាន់រិ តរង
ឹ បុឹ ងហាក់បីែូរជាត

ើញ” (ត

្ ូវានកំពុងត្វើឲ្យងងឹ រំត

ើញ្ពោះជាម្នចស្់ ដែល

័ តកមងជាត្រើន
្បឺ១១:២៦-២៧)។ ស្ពវថ្ងៃតនោះម្នន្េីស្តបរស្
ិ ័េវយ
ោះ ស្ិររី ុងតរឿងពិ

និងរង្គវន់ែ៏តៅស្ាិ តស្ារអ្ស្់ កលបជានិរចរបស្់ ព័នធ

កិរចបត្មើ្េីស្តបរស្
ិ ័េពិ ្ាកែ តោយស្ំ

ឹងតមើលដ ភាពតជាេរ័យ និងផាស្ុកភាពថ្នតោ

កីយ៍តនោះប៉ាុតោណោះ។

េមងនន់ នកា ព្ាស់ហៅ
្ពោះេមពីរត្បើ

កយបី ដែលម្ននអ្ំោរទាក់េងនឹ ងការ្ាស្់តៅរបស្់្ពោះជាម្នចស្់។ េីមួយេឺ

ជា “ការ្ាស្់តៅែ៏ខ្ពស្់” (ស្ូមតមើលលី លីព៣:១៤)។ ការ្ាស្់តៅ េឺស្ិ ា ពីតលើកំរ ិ មួយដែល
ខ្ុស្ពីរំោប់អារមម

៍ ទាំងឡាយ និងការទាមទារថ្នរីវ ិ ។ តៅកនុងរីវ ិ របស្់្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េម្ននក់

ពុំអារម្ននអ្វី ម្ននអាេិភាពខ្ពស្់ជាងការ្ាស្់តៅរបស្់្ពោះជាម្នចស្់តនោះត
្េូស្គរ ឬរំ

ើយ

មិនថាជា្ទោះ

ងថ្នតោកីយ៍ “តបើអ្នកោរង់មកាមខ្្ំុ ដ មិនស្រស្ឡាញ់ខ្ំុ្ខ្ាំងជាងឪពុកម្នតយ

្បពនធ កូន បងបអូន្បុស្ស្រស្ី និងរីវ ិ ខ្ាួនតេ អ្នកតនោះពុំអារត្វើជាស្ិស្សរបស្់ ខ្ំុា
្ នត

ើយ” (លូកា

ិ ុេធ” (ស្ូមតមើល
១៤:២៦)។ េីពីរ ការ្ាស្់តៅឲ្យបត្មើ្ពោះជាម្នចស្់ េឺជា“ការ្ាស្់តៅមួយែ៏វស្
២្ីម៉ាូតង១:៩)។ ការ្ាស្់តៅេឺជាអ្វីមួយដែលពិស្ិែឋ និង្ ូវរកាការ
ទាំងឡាយ និងពីភាពតៅ

ង
ម តោយម្ននរិ ត្បរ័

រពីការស្្មបស្្មួល

ឌ ។ ការ្ាស្់តៅទាមទារតពលតវោដែល

ិ ា
ខ្ិ ខ្ំ្បឹ ងដ្បងតោយការអ្្ិស្គឋន និងការស្ម្នអ ខ្ងវញ្ញ

តោយខ្ាួនឯង។ ការស្ត្មរនូវ

ការ្ាស្់តៅទាមទារ តពលតវោរបស្់តយើង ការឧេទិស្ និងការអ្លិវឌ្ឍ្េប់ អ្ំតោយទាន និង
តេពតកាស្លយដែលតយើងម្នន។េីបី ការ្ាស្់តៅរបស្់្ពោះជាម្នចស្់េឺជា “ការ្ាស្់តៅពីស្គាន
ស្ួេ៌” (ស្ូមតមើលត

្បឺ៣:១)។ ស្តមាងដែលតៅតយើង

ឲ្យបត្មើកុងព័
ន
នធកិរច្េី ស្ប
ត រស្
ិ ័េតនោះ

តរញមកពីស្គានស្ួេ៌។ មិនថាត ើ ស្តមាងតនោះតរញមកែូ រជា "ស្តមាងស្ៃប់ស្គៃ ់ ស្តមាង ិរ"
ឬជា

"ស្តមាងថ្នេឹកជាត្រើន"

តនោះេឺជាស្តមាងរបស្់្ពោះជាម្នចស្់ដែលម្នន្េប់្ពោះតរស្គត។

ស្តមាងរបស្់្ពោះអ្ងាម្ននស្ិ េិធអ្ំោរខ្ពស្់បំ្ុ ស្កតិស្មេេួលាននូវការស្គតប់ បង្គាប់តោយឥ
លកខខ្

ឌ ។ តៅតពលដែលតោកប៉ាូលានឮការ្ាស្់តៅរបស្់្ពោះជាម្នចស្់ តោកាននិោយ

ថាតោក “ពុំានតៅស្ួរតោបល់ពីមនុ ស្សោម្ននក់ត

ើយ” (កាឡាេី១:១៦)។

តោកក៏មិនាន

ដស្វងរកការបញ្ញ
ា ក់ ឬការអ្នុញ្ញា ពីតមែឹកនំស្គស្នតៅ្បតេស្របស្់គ្ន ់ ឬស្ូមបីដ ពី អ្ស្់
័ របស្់្ពោះ្េិស្ម
តោកដែលជាស្គវក
ដ ុនតោកដែរ។ តោកេេួលានដ ម្ននក់ឯង ជាមួយនឹង្ពោះ
ងរបស្់្ពោះជាម្នចស្់ស្្ម្នប់រីវ ិ របស្់គ្ន ់។ ស្ពវថ្ងៃ

ជាម្នចស្់ តែើមបីែឹងតពញតលញពីតគ្នលបំ

តនោះតៅតពល ដែល្ពោះជាម្នចស្់្ាស្់តៅ្េីស្ប
ត រស្
ិ ័េរំត

ោះព័នធកិរចជាក់ោក់ ោមួយ្ប ិកមម

ែំបូងរបស្់ ពួកតេភាេត្រើនតនោះ េឺដស្វងរកេំនិ របស្់អ្នកែថ្េ។ ត ើនរោនឹងបញ្ូា នខ្្ំុ ? ត ើនរ
ោនឹង្តល់
តោយេំនិ
ម្ននបំ

ិរញ្ា បបទានខ្្ំុ ? ជាលេធ្លស្តមាងរបស្់្ពោះជាម្នចស្់្ ូវានលិ រលង់ា ់ជាឆ្ប់
របស្់មនុស្ស។ ប៉ាុដនតរំត

ោះ្េីស្ប
ដ រស្
ិ ័េដែល្ ូវាន្ាស្់តៅ ត

ងកនុងការោក់ េំនុករិ តទាំងអ្ស្់របស្់តេតលើ្ពោះជាម្នចស្់

ើយអ្នកដែល

តនោះម្ននការធ្លនពី្ពោះពរ

ដែលតរញពី្ពោះបនទូលផាទល់របស្់្ពោះអ្ងាថា: “្ពោះអ្ងាដែលាន្ាស្់តៅបងបអូនមក ្េង់ម្នន
្ពោះ

ឫេ័យតស្គមោះ្ ង់ ្ពោះអ្ងានឹងស្ត្មរការតនោះជាមិនខ្ន” (១ដងស្ា

ស្ត្មរនូវការ្ាស្់តៅ្េីស្ប
ដ រស្
ិ ័េម្ននក់

ូ នីរ៥:២៤)។ ការ

េឺពឹងដ្អកទាំងស្រស្ុង និងអាស្រស្័យតលើ្ពោះជាម្នចស្់

ផាទល់ដ មួយេ ់។

កុំរនាហរល្
រុងត្កាយការ្ាស្់តៅរបស្់្ពោះជាម្នចស្់ េឺជាការបនទន់ ។ តៅតពលដែលតោកយ៉ាូតស្វាន
ោក់តៅពីមុខ្រនជា ិអ្ុីស្រស្គដអ្ល នូវការតកាោះតៅឲ្យបត្មើ្ពោះជាម្នចស្់ តោកាននិោយថា:
“រូរត្រើស្តរ ើស្យក្ពោះោមួយ ដែលអ្នក ល់គ្ននតពញរិ តតគ្នរពបំតរតើ ៅថ្ងៃតនោះតៅ” (យ៉ាូតស្វ២៤
:១៥)។ េំនុក ំតកើ ង៩៥:៧ដរងថា: “តៅថ្ងៃតនោះតបើឯង ល់គ្ននឮស្តមាង្េង់”។ ការ្ាស្់តៅរបស្់
្ពោះជាម្នចស្់មិនរង់ចំតៅតលើភាពង្គយស្រស្ួលរបស្់មនុស្សតនោះតេ។

តយើង្បដ

ពនោតពលការស្ត្មររិ តរបស្់តយើង តែើមបីរុោះរូលនឹ ង្េង់ តោយស្គរត

លជាមិនអារ

ុ្លមួយរំនួន “រែូវ

កាលង្គយស្រស្ួល”។ អារកសាននិោយថា: “តៅថ្ងៃដស្អក”ប៉ាុដនត្ពោះជាម្នចស្់ម្នន្ពោះបនទូលថា“តៅ
ថ្ងៃតនោះ”។ តៅកនុងេមពីរស្ុភាស្ិ ១:២៤-៣២ ម្ននការ្ពម្នន្បឆ្ំងនឹងការពនោតពល ែ៏ឧឡារ ិក
តែើមបីតឆ្ាើយ បនឹងការ្ាស្់តៅរបស្់្ពោះជាម្នចស្់។ វាានពិ ព

៌ នអ្ំ ពីមនុ ស្សដែល - កនុងភាព

រុងតរឿង និងភាពលមមស្្ម្នប់ ខ្ួនឯងរបស្់
ា
ពួកតេ - ង្គកតរញពីការ្ាស្់តៅរបស្់្ពោះជាម្នចស្់។
ជាការពិ ោស្់តៅតពលត្កាយ តៅតពលដែលពួ កតេានផាាស្់ បូរេំ
ត និ របស្់ ខ្ួន
ា ត
្
តៅត

ិ តនោះវាជាការយឺ តពលត
ប់តៅដស្វងរក្ពោះជាម្នចស្់វញ
ើយ។ ស្តមាងពីមុនដែលាន្ាស្់តៅ ឥ

ានកនាង្ុ តៅត

ើយង្គក

ើយ! ្ពោះជាម្នចស្់ានែកខ្ាួនតរញ

ិ ។ តម្ន៉ា ងថ្នឱកាស្
ូវតនោះដបរជាស្គៃ ់ឈឹងវញ

ើយ។ មិនថាត ើការ្ាស្់តៅរបស្់្េង់រំត

ោះអ្នក េឺជាការ្ាស្់តៅេូតៅ

(ែូរកនុងេមពីរមីកា៦:៨) ឬជាក់ោក់ (ែូរជាកនុង១តព្ ុស្៤:១១) ស្ូមអ្នុញ្ញា តអាយខ្្ំុតលើកេឹ ក
រិ តតោកអ្នក ឱយយករិ តេុកោក់ រំត

ោះការ្ាស្់តៅរបស្់្េង់។

េេួលយកការ្ាស្់តៅ

តោយ្ាកែ្បជា។ ស្ូ្ទាំនឹងការស្គកលបងត្សងៗរបស្់្េង់។ ថាវយខ្ាួនរបស្់អ្នក តៅត្វើ្ុរ
ិ
កិរចរបស្់ស្គានស្ួ េ៌វញ
តែើមបីកុំឲ្យកាាយជាម្ននក់តេៀ

ដែលម្ននត្មោះ្ ូវានបដនាមកនុង

“ត្រើន” តោយ្ពោះជាម្នចស្់ាន្ាស្់តៅ ប៉ាុដនតមិនដែល្ ូវានត្រើស្តរស្
ើ ត

ើ យ។

កយថា

