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ត�ើពួកជំនុំដែលល្អឥ�ត្ចោះមានលក្ខណៈដែែណា?
ត�ើតោកអ្នកអាចក�់សម្គាល់ពួកជំនុំបែែតោះបានតោយរតែៀែណា?ត�ើពួកជំនុំបែែតោះមន

លក្ខណៈខុសបែលែកពីពួកជំនុំត្គាេងត�ៀ�យ៉គាងដូចត្ដេច?តលើសពីតនះតៅត�ៀ�ត�ើពួកជំនុំបែែ

តោះមន�តងវើខុសបែលែកពីពួកជំនុំត្គាេងៗជាពតិសសក្ននុងសង្គ្យ៉គាងដូចត្ដេច?តោះតែើតយើង

ភាគត្ចើនមនចត្លែើយខលែះៗតលើសំណួរោំងអស់តនះកត៏ោយក៏តយើងតៅប�មនការពិបាកក្ននុង

ការត្លែើយសំណួរោំងតោះបដរ?ែ៉ុបនដេតា្រយៈតសៀវតៅតនះតោកអ្នកនឹង្ ិនមនច ្្ងល់ត�ៀ�

ត�ើយ។

តោក្គរូម៉គាកដិតវើរបដលជាអ្នកនិពន្ធតសៀវតៅតនះចង់ជួយអ្នកតជឿឲគាយស្គាល់នូវសញ្គាសម្គាល់នន

ពួកជំនុំបដលមនសុខភាពល្អ។សញ្គាសម្គាល់ោំងតោះមនដូចជា៖ការអធិែគាបាយតា្្ពះគ្្ីរ

ត�វវិ�គាយាតា្្ពះគ្្ីរនិងការយល់ពីដំណឹងល្អតា្្ពះគ្្ីរ។ែោ្គាែ់្កតោក្គរូម៉គាកដិតវើរក៏

បានតលើក�ឹកចិ�្តឲគាយពួកជំនុំរែស់តយើងអភិវឌគាឍសញ្គាសម្គាល់ោំងតោះបដរ។តយងតា្ការបដល

គា�់យកគំរូតា្អ្នកនិពន្ធ្ពះគ្្ីរសញ្គាថ្ីនិងការបដលគា�់និយយសតំៅតៅតលើសមជិក

ពួកជំនុំតាំងពី្គរូគង្គាលរហូ�ដល់អ្នកចូលរួ្ក្ននុងពួកជំនុំតោកបានកំឡាច�ិ្តអ្នកតជឿ្គែ់ៗរែូ

ឲគាយស្គាល់ពី�ួោ�ីរែស់ខលែលួនក្ននុងការរកគាសាពួកជំនុំឲគាយបានរឹងមំ។តសៀវតៅបដលមនចំណងតជើង

ថាពួកជំនុំបដលមនសុខភាពល្អ្ដេល់ជូននូវតសចកដេីព�ិបដល្ ិនតចះប្ែ្ែួល្ព្ោំងតគាល-
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តយើងក្ននុងរូែកាយរែស់្ពះ្គីស្ទ។

តោកសាសសា្ោចារោយមា៉ោកែិត�ើរបានែញ្ចែ់ការសិកគាសាតៅUniversity of 

Cambridge។តោកក៏បាននិពន្ធWhat Does God Want of Us Anyway?

ក៏ដូចជាតសៀវតៅ្ ួយចំនួនត្គាេងត�ៀង្ ងបដរ។តោកជា្គរូគង្គាលចគាបងតៅ

ពួកជំនុំកាពី�ូលតហ៊ៀលបា�ីស្ទ(Capitol Hill Baptist Church)តៅ

រដ្ឋធានីវ៉គាសុីនតតានឌីសុី។�ន្ទឹ្នឹង�ំនួលខុស្�រូវរែស់គា�់ក្ននុងោ្ជា

្គរូគង្គាលគា�់ក៏ជា្ែធានននព័ន្ធកិច្ច9Marks។

ពួកជំនុំ្គីស្ទែរិស�័

CAMBODIA
www.actioncambodia.org



ពួកជំនុំដែល
មានសុខភាពល្អ





និពន្ធដោយដោកគ្រូមា៉ាកែិដ�ើរ

W h e a t o n ,  I l l I n o I s



What Is a Healthy Church?   
ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ

Copyright © 2007 by Mark E. Dever and 9Marks
រក្សាសិទ្ិ© ២០០៧ដោយដោកគ្រូមា៉្កែិដ�ើរនិង9Marks

Published by 9Marks

ផលិតដោយ 9Marks


525 A Street NE
Washington, DC 20002





ដសៀ�ដៅដនះបានទទួលការអនុញ្្តចងគកងដោយCrossway។
All rights reserved.
រក្សាសិទ្ិគ្ប់យ៉្ង។
Reprintedfrom9MarksofaHealthyChurch,Copyright©2005byMarkE.Dever 
ដបាះពុម្ពតាម9MarksofaHealthyChurch,រក្សាសិទ្ិ©២០០៥ដោយដោកមា៉្កែិដ�ើរ

អ្នកបកដគបចម្បង៖ដោកដជឿនជី�ិចន្្
ជំនួយការបកដគប៖ដោកជួបប៊ុនហាក់,ដោកឈាងបូរ៉្
ពិនិត្យដផទៀងផ្្ត់ដោយ៖សកម្មភាពកម្ពពុជាresources@actioncambodia.org

សូមដ្លែងអំណរ្ុណែល់៖ដោកគសីសំថា�ើ,ដោកគសីដអ៊�និសិន�ន្នី,ដោកគសីកង 
សុ្ន្រ័ត្ន,ដោកដមែនជំដន,ដោកវ៉្�ចន,ដោកដយឿនសុ�ណ្្រ៉្,កញ្្ដសៀងគសីមា៉្ច  

និងកញ្្ដ�ឿនសុភី
អ្នករចនគកប៖JoshDennis

អ្នករចនអត្ថបទភាសាដខ្មរ៖ដោកផុនគសីដអម
រូបភាពគកបមកពី៖iStock

ដយើងខ្ពុំបានរក្សាអក្ខរ�ិរុទ្ននសគមង់ខ្ម្ពីរដែលមានដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរបកដគបចាស់ឆ្្ំ១៩៥៤,គពះ្ម្ពីរសញ្្្្មី

ដកសគមួលឆ្្ំ២០១៤(្កស),គពះ្ម្ពីរគ្ិស្តបរិស័ទដខ្មរ(្្ខ),ក៏ែូចជាអសាធារណនមមួយចំនួនបែុដន្ត

សំដណរដៅក្នពុងអត្ថបទទាំងមូលដយើងខ្ពុំបានខិតខំព្យាយមដោរពតាមអក្ខរ�ិរុទ្នន�ចននុគកមដខ្មររបស់សដមដេច

សង្ឃរជជួនណត។គ្ប់ពាក្យដៅក្នពុងអត្ថបទសគមង់ខ្ម្ពីរដែលដគទត្ឺបានដ្វើដ�ើងដោយអ្នកនិពន្។

Fororderinginformationpleasevisit:

គបសិនដបើដោកអ្នកចង់ជា�ដសៀ�ដៅដនះសូមចូលដៅកាន់ដ្ហទំព័រ៖
http: //www.cambodianchristianresources.com/healthychurch/

ដបាះពុម្ពដលើកទី១ចំនួន៣.០០០ក្បាល្.ស២០១៤ដៅគពះរជាណចគកកម្ពពុជា

Khmer translation used by permission of Action Cambodia.

ISBN-13: 978-1540501035 
ISBN-10: 1540501035



អរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ាស់
ដដលបានអនុញ្ាតឲ្យខ្ញុំស្ាល់ពគរូគង្ាលដ៏សសមោរះពតង់៖

Harold Purdy
Wally Thomas
Ed Henegar

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់The Theological Famine Relief 
Projectរបស់The Gospel Coalition ថដលបានផ្តល់
ជំនួយក្នុងការបកថ្បនិងការបបោះពុម្ពបសៀវប�ៅបនះ។





មាតិកា

បុពវកថា៖ដរឿងដគបៀបគបែូច......................៩
ដសចក្តីដផ្តើម៖ដតើដោកអ្នកកំពុងដតដសវងរកអវី
ដៅក្នពុងពួកជំនុ?ំ............................១៥

ផ្នែកទី១៖ ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ  
យ៉ាង ែូចត្ដេច?

១ គ្ីសទសាសនរបស់ដោកអ្នក
 និងពួកជំនុំរបស់ដោកអ្នក.................២៧
២ លក្ខណៈពួកជំនុំនិងអវីដែលមិនដមន
 ជាលក្ខណៈពួកជំនុំ ......................៤៩
៣ ពួកជំនុំ្ ួរគបាថា្្ចង់បានសុខភាពល្អ..........៦១
៤ រដបៀបបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ .... ៨៣

្ ំនិតជំនួយខលែះៗ៖គបសិនដបើដោកអ្នក
មាន្ ំនិតចង់ផ្្ស់បដេដូរពួកជំនុំ...................១០០

ផ្នែកទី២៖ សញ្ាសមា្ាល់ ែ៏ ចាំបាច់ នន ពួកជំនុំ  
ផែល មាន សុខភាពល្អ

៥ ដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ........១០៩
៦ ដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរ....................១២១
៧ ការយល់ពីែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរ..........១៣៣
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ពតរូវការនឹងឯងដដរសនោរះស�ើយ។

— ១កូរិនថូស ១២:១៨-២១

ក្រោយពីកម្មវិធីថ្វាយបង្គំដពលគពឹកដែលែឹកនំដោយដោក

គតដចៀកនិងដោកមាត់បានបញ្ចប់ដនះដោកគចមុះនិងដោក

នែក៏បានអង្ពុយជដជកោ្្ដៅក្នពុងគពះ�ិហារ។ដពលដនះដោកនែ

បានគបាប់ដោកគចមុះថារូបដោកនិងគ្ួសាររបស់ដោកបាន

សដគមចចិត្តដសវងរកពួកជំនុំមួយដទៀតដហើយ។

ដោកគចមុះបានសួរដៅកាន់ដោកនែថា«ពិតដមនឬ?ដហតុ

អវីបានជាប្អដូនសដគមចចិត្តដបបហ្នឹង?»។

ដពលដនះដោកនែបានដ្លែើយតបដៅ�ិញដោយដឈាង្កមុខថា
«ហ៎!ខ្ពុំមិនែឹងដទ»។តាម្ ម្មតាោត់ជាមនុស្សយឺតនឹងនិយយ
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ជាងសមាជិកពួកជំនុំែនទដទៀត។រួចដោកនែក៏បន្តដទៀតថា«ខ្ពុំ្ ិត

ថាដោយសារដតពួកជំនុំដនះមិនមានអវីដែលខ្ពុំនិងគបពន្របស់ខ្ពុំ

កំពុងដតដសវងរកដនះដទ»។

ដោកគចមុះបានសួរថា«អញ្ចឹងដតើប្អដូនកំពុងដតដសវងរកអវី

ដៅក្នពុងពួកជំនុំ?»។

ដោកគចមុះនិយយពាក្យទាំងដនះដោយសំដ�ងកដេដួលអាណិត

បែុដន្តដទាះបីជាោត់និយយពាក្យទាំងដនះក៏ោត់ដៅដតមិនឯកភាព

នឹងចដមលែើយរបស់ដោកនែែដែល។ដហើយគបសិនដបើដោកនែនិង

គបពន្របស់ោត់មិនបានដមើលដ�ើញថាដោកគចមុះនិងអ្នកែឹកនំ

ឯដទៀតែឹកនំពួកជំនុំបានយ៉្ងល្អគតឹមគតរូ�ដទដនះពួកជំនុំក៏មិន

គតរូ�ការគ្ួសារដោកនែដែរ។

ដៅដពលឮដោកគចមុះសួរែូចដនះដោកនែបានពិចារណ

បន្តិចមុននឹងោត់ដ្លែើយ។ដោកនែនិងគបពន្របស់ោត់ចូលចិត្ត

ដោកគ្រូមាត់និងគ្ួសាររបស់ោត់។ដហើយដោកគតដចៀកដែល

ជាអ្នកនំកម្ម�ិ្ីថា្្យបង្ំក៏ជាមនុស្សល្អមាន្ ុណ្ម៌ដហើយ

សប្បពុរសដទៀត។

ចុងបញ្ចប់ដោកនែបានដ្លែើយទាំងរអាក់រអួលថា«តាមពិតដៅ

ខ្ពុំ្ ិតថាដយើងកំពុងដតដសវងរកពួកជំនុំមួយដែលមនុស្សភា្ដគចើន

មានលក្ខណៈែូចពួកដយើង»។ោត់បានបន្តថា«ពួកដយើងបាន
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សាកល្បងចំណយដពលជាមួយនឹងគ្ួសារដោកដជើងដែរបែុដន្តពួក

ដយើងហាក់ែូចជាមិនសុីចង្្ក់ជាមួយនឹងពួកដ្ដទ។បន្្ប់មកពួក

ដយើងបានចូលរួមគកុមតូចដែលមានសុទ្ដតគ្ួសារដោកគមាមដជើង

បែុដន្តពួកដ្្ិតដតនិយយពីដគសាមដជើងដស្បកដជើងនិងកលែិនរបស់វ

ដៅ�ិញដហើយដយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការដនះដទ»។

ដោកគចមុះបានដមើលដៅដោកនែម្តងដនះដោយគសងកចិត្ត

ដហើយក៏សួរថា«ដតើប្អដូនមិនសប្បាយចិត្តដទឬអីដែលពួកដ្បាន

យកចិត្តទុកោក់ដៅដលើកលែិនដនះ?»។

ដោកនែក៏ដ្លែើយថា«ពិតគបាកែណស់!បែុដន្តពួកដយើងមិនសូ�

ខវល់អំពីការដនះបែុន្្នដទ។បន្្ប់មកពួកដយើងបានចូលរួមដរៀន

ដៅសាោដរៀនន្ងៃអាទិត្យដែលមានសុទ្ដតដោកគតដចៀកដោក

ដភ្នកដោកគចមុះនិងដោកមាត់។ដតើបងចងចាំដទថាពួកដយើង

ចូលរួមបានបួនគបាំសបា្តហ៍ដែរកាលពីបែុន្្នដខមុន?»។

ដោកគចមុះបាននិយយថា«បាទល្អដែលប្អដូនបានចូលរួម

ជាមួយពួកដយើង»។

ដោកនែក៏តបថា«អរ្ុណ!បែុដន្តពួកដ្គ្ប់ោ្្គោន់ដតចង់

និយយសា្ត្ប់ហិតកលែិនដហើយភលែក់រសជាតិដតបែុដណ្្ះ។ដមើលដៅ

ែូចជាពួកដ្មិនចង់ដ្វើការដហើយមិនចង់គបឡាក់នែដសាះ។និយយ

អញ្ចឹងគបពន្ខ្ពុំនិងខ្ពុំ្ ិតថាដយើងនឹងសាកល្បងចូលរួមជាមួយ
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ពួកជំនុំ្ ្មីមួយដៅខាងដកើតដនះ។ពួកដយើងឮថាពួកដ្ចូលចិត្ត

ទះនែនិងដលើកនែសរដសើរគពះជាមា្្ស់ដហើយដនះ្ ឺជាអវីដែលពួក

ដយើងចង់បានឥ�ដូ�ដនះ»។

ដោកគចមុះបានដ្លែើយតបថា«ហុឺ!ខ្ពុំយល់ពីអវីដែលប្អដូន

និយយដហើយពួកដយើងពិតជាមិនចង់ដ�ើញប្អដូនដចញដៅដទបែុដន្ត

ខ្ពុំយល់ថាប្អដូនគតរូ�ដតដ្វើអវីដែលល្អសគមាប់ខលែដួនឯង»។

ដៅដពលដនះគបពន្របស់ដោកនែដែលកំពុងជាប់មាត់សនទន

ជាមួយអ្នកដផ្សងដទៀតដនះក៏បានងកមកចូលរួមជាមួយនឹងប្តីរបស់

នងនិងដោកគចមុះ�ិញ។ដោកនែបានពន្យល់ដោយសដង្ខបពីអវី

ដែលោត់និងដោកគចមុះដទើបដតបាននិយយ។បន្្ប់មកដោក

គចមុះបានសដមដេងនូ�ការដសាកសា្ត្យរបស់ដោកពីការចាកដចញ

របស់គ្ួសារដោកនែ។ដហើយដោកគចមុះបាននិយយមដេងដទៀតថា

ោត់យល់ពីដគពាះសា្ត្ប់ដៅែូចជាពួកជំនុំមិនបានបំដពញតគមរូ�ការ

របស់ដោកនែនិងគ្ួសាររបស់ោត់ដទ។

គបពន្របស់ដោកនែបានងក់ក្បាលឯកភាព។នងចង់ដ្វើជា្ ួរ

សមបែុដន្តតាមពិតដៅនងមិនដមនមិនសប្បាយចិត្តនឹងចាកដចញ

ដនះដទ។ប្តីរបស់នងបានរិះ្ន់ពួកជំនុំល្មមគ្ប់គោន់ដហើយក្នពុង

រយៈដពលបែុន្្នឆ្្ំកនលែងដៅដនះអញ្ចឹងដហើយចិត្តរបស់នងក៏មិន

ខុសពីប្តីរបស់នងដនះដែរ។ដទាះជាយ៉្ងដនះកដេីប្តីរបស់នងមិន
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ដែលនិយយរិះ្ន់ទាស់នឹងរូបកាយននពួកជំនុំជាចំហរដនះដទ។

តាមពិតដៅោត់ធា្្ប់សុំដទាសពីការដែលោត់មាន្ ំនិតអ�ិជ្ជមាន

ខា្្ំងដពកចំដពាះពួកជំនុំជាដគចើនមកដហើយបែុដន្តការត្អដូញដត្អរបន្តិច

បន្តដួចដែលោត់បាននិយយដចញមកគតង់ដនះបន្តិចនិងគតង់ដនះ

បន្តិចបានជះឥទ្ិពលដលើគបពន្របស់ោត់រួចដៅដហើយ។ដោកនែ

្ិតថាគកុមតូចមានការគបកាន់បក្សពួកបន្តិចបទចដគមៀង្ ឺហួស

សម័យបន្តិចដហើយកម្ម�ិ្ីហាក់ែូចជាខុសទំនងបន្តិច។ដហើយ

ពួកដ្ក៏មិនសូ�ដពញចិត្តដលើដសចក្តីបដគងៀនដែរ។ពួកដ្មិនែឹង

ច្បាស់ពីមូលដហតុដែលពួកដ្ចង់ដចញពីពួកជំនុំដនះដទបែុដន្តពួកដ្

្ិតថាពួកជំនុំដនះមិនសុីចង្្ក់នឹងពួកដ្ដសាះ។

ដលើសពីដនះដៅដទៀតគបពន្របស់ដោកនែបានែឹងថាកូនគសី

របស់ពួកដ្មិនសូ�កក់ដ្ដ្ជាមួយនឹងគកុមយុ�ជនឯដទៀតដនះដទ។

គ្ប់ោ្្មានលក្ខណៈខុសដបលែកពីនងែូដច្នះដហើយនងមានអា-

រម្មណ៍ថាមិនសុីចង្្ក់ជាមួយនឹងពួកដ្ទាល់ដតដសាះ។

បន្្ប់មកគបពន្របស់ដោកនែបានដកាតសរដសើរជាខា្្ំងែល់

ដោកគចមុះនិងអ្នកែឹកនំែនទដទៀត។បែុដន្តការសនទនបានអូស

បន្្យយូរដពកដហើយសគមាប់ដោកគចមុះ។មិនដតបែុដណ្្ះកលែិន

ទឹកអប់របស់នងបានដ្វើឲ្យោត់ចង់�លែក់។ោត់បានអរ្ុណែល់

នងអំពីការដលើកទឹកចិត្តរបស់នងដហើយក៏បានបញ្្ក់ម្តងដទៀត
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ថាោត់ដសាកសា្ត្យណស់ដោយបានឮពីការចាកដចញរបស់ពួក

ដ្រួចដហើយក៏ដែើរដចញដៅ។

ដតើមាននរណគតរូ�ការគ្ួសារដោកនែឬដទ?ពួកជំនុំដនះ្ ិតថា

ពួកដ្មិនគតរូ�ការគ្ួសារដោកនែដនះដ�ើយ។



ដសចក្តីដ្្ើម៖
ដតើដោកអ្នកកំពុងដតដស្វងរកអ្វតី

ដៅក្ននុងពួកជំនុ?ំ

ក�ើកោកអ្នកកគំពុងដតដសវងរកអវីដៅក្នពុងពួកជំនុំ?បែុន្្នន្ងៃដនះ

ដោកអ្នកគបដហលជាមិនបាន្ ិតអំពីសំណួរដនះដនះដទ។បែុដន្ត

ឥ�ដូ�ដនះសូមចំណយដពលបន្តិចដែើម្បីសួរខលែដួនឯងថាដតើពួកជំនុំ

ដែលល្អឥតដខា្្ះមានលក្ខណៈដបបណ?«ពួកជំនុំដែលល្អឥតដខា្្ះ

្ឺជាកដនលែងមួយដែលមាន...»

ដោកអ្នកគបដហលជា្ ិតថាពួកជំនុំដែលល្អឥតដខា្្ះ្ ឺជា

កដនលែងមួយដែលមានតនន្តីពីដរះដោយសារពួកដ្បានហាត់សម

យ៉្ងល្អ។ដោកអ្នកគបដហលជាមិនចង់ឲ្យមានតនន្តីសម័យដទ

បែុដន្តចង់ឲ្យមានដភលែងដខ្មរបុរណ�ិញដោយ្ ិតថាតនន្តីដបបដនះពីដរះ

ដហើយអាចដលើកតដមកើងគពះជាមា្្ស់បានល្អជាងដ្។ឬក៏ដោកអ្នក
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គបដហលជាចង់ឲ្យមានហ្ីតានិងស្រឬក៏ឧបករណ៍ដែលទាន់សម័យ

ដោយសារដនះជាអវីដែលបណ្្ជនសា្ត្ប់តាម�ិទ្យពុដែលដនះដហើយ

ជាអវីដែលដ្វើឲ្យពួកដ្អរសប្បាយ។

ឬគបដហលជាដោកអ្នក្ ិតថាតនន្តីមិនសូ�សំខាន់ចំដពាះ

ដោកអ្នកែូចជាដសចក្តីអ្ិប្បាយដនះដទ។ដោកអ្នកចង់បាន

ពួកជំនុំមួយដែលមានដសចក្តីអ្ិប្បាយល្អ្ ឺជាដសចក្តីអ្ិប្បាយ

ដែលមានអត្ថន័យដតមិនដថាក្លដទាស្ ឺជាដសចក្តីអ្ិប្បាយដែល

គតឹមគតរូ�តាមគពះ្ម្ពីរដតមិន្ ួរឲ្យ្ ុញគទាន់្ ឺជាដសចក្តីអ្ិប្បាយ

ដែលងយៗអាចអនុ�ត្តបានដតមិនដរើសដអើងដហើយមិនដមនដបបជា

គកឹត្យ�ិន័យនិយមដនះដទ។ដហើយចរិតលក្ខណៈរបស់គ្រូអ្ិប្បាយ

ដែើរតួយ៉្ងសំខាន់ដៅក្នពុងដសចក្តីអ្ិប្បាយរបស់ោត់។ដយើងែឹង

ដហើយថាមានគ្រូអ្ិប្បាយគ្ប់គបដភទដៅក្នពុងសង្មដយើងែូចជា

គ្រូអ្ិប្បាយដបបជាអ្នកគបាជ្ែ៏មុឺងមា៉្ត់ដែលគសឡាញ់ដោលលទ្ិ

ដហើយមិនដែលញញឹមដសាះ។មានគ្រូអ្ិប្បាយកំបលែពុកកំដបលែងដែល

មានដរឿងនិទានដគចើនរប់មិនអស់ដហើយក៏មានគ្រូអ្ិប្បាយដបប

ជាអ្នកគបឹក្សាដយបល់ដែលបាន្ លែងកាត់បទពិដសា្ន៍ជី�ិតមុន

ដយើង។ពិតណស់ខ្ពុំគោន់ដតដរៀបរប់គតួសៗដទបែុដន្តពួកដយើង

ភា្ដគចើនពិតជាមានដសចក្តីរំពឹងមួយចំនួនថាគ្រូ្ង្្ល្ ួរដត

មានចរិតលក្ខណៈដបបណដនះមិនថាអញ្ចឹង?
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ឬមួយក៏ដោកអ្នកកំពុងដតដសវងរកពួកជំនុំមួយដែលមាន

សា្្នភាពជី�ិតែូចជាដោកអ្នកដែរដោយសារដោកអ្នកអាចយល់

ពីពួកដ្បាន។ពួកដ្យល់ពីអវីដែលដោកអ្នកកំពុងដត្ លែងកាត់

ពីដគពាះពួកដ្កំពុងដត្ លែងកាត់ែូចជាដោកអ្នកដែរ។ពួកដ្ដទើប

ដតបញ្ចប់មហា�ិទ្យាល័យែូចជាដោកអ្នកដែរ។ពួកដ្មានកូន

តូចៗែូចជាដោកអ្នកដែរ។ពួកដ្ជិតែល់ដពលចូលនិ�ត្តន៍ែូចជា

ដោកអ្នកដែរ។ពួកដ្ធា្្ប់ចូលហាងជជុះែូចជាដោកអ្នកដែរឬក៏

ធា្្ប់ចូលហាងទំដនើបៗែូចជាដោកអ្នកដែរ។ពួកដ្មកពីទីគកុង

ែូចជាដោកអ្នកដែរឬក៏គបដហលជាមកពីជនបទែូចជាដោកអ្នក

ដែរ។

ម្យា៉្ងដទៀតគបដហលអវីដែលសំខាន់បំផុតចំដពាះដោកអ្នក

ដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះ្ឺជាពួកជំនុំមួយដែលផដេល់ឱកាសឲ្យដោក

អ្នកចូលរួមចំដណកក្នពុងព័ន្កិច្ចឬដ្វើការមនុស្ស្ម៌ដផ្សងៗ។

គបដហលជាដោកអ្នកចង់ែឹងថាដតើពួកជំនុំដនះឲ្យតនមលែខ្ពស់

ដលើការផ្សាយែំណឹងល្អដែរឬដទ?ដតើពួកជំនុំដនះឲ្យតនមលែខ្ពស់

ដលើដបសកកម្មដែរឬដទ?ដតើពួកជំនុំដនះឲ្យតនមលែខ្ពស់ដលើការជួយ

ែល់អ្នកគកីគកដែរឬដទ?ដតើពួកជំនុំផដេល់ឱកាសឲ្យដោកអ្នកនិង

គ្ួសារដោកអ្នកមានដពលដ�ោគបកបជាមួយនឹងគ្ួសារដផ្សងៗ

ដែរឬដទ?ចុះចំដណកឯឱកាសសគមាប់ដោកអ្នកដែើម្បីនឹងជួយដៅ
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ក្នពុងព័ន្កិច្ចកុមារ�ិញដនះ?ដតើពួកជំនុំមានកម្ម�ិ្ីដែលទាក់ទាញ

ចំណប់អារម្មណ៍កូនតូចៗឬកូន�័យជំទង់របស់ដោកអ្នកដែរឬដទ?

ខ្ពុំែឹងគបាកែថាមានមនុស្សមួយចំនួនកំពុងដតដសវងរក

ពួកជំនុំមួយដែលសាដ្ប់ឮសំដ�ងគពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្ដរៀងរល់

ន្ងៃ។គពះ�ិញ្្ណជាអ្នកនំផលែដូ�ដយើងែូដច្នះដហើយដោកអ្នកចង់បាន

ពួកជំនុំមួយដែលឆប់នឹងសា្ត្ប់ឮសំដ�ងរបស់គទង់ឆប់នឹងដមើល

ដ�ើញកិច្ចការរបស់គទង់ដហើយឆប់នឹងដជឿដលើកិច្ចការែ៏អសា្្រ្យ

ដែលគទង់ដ្វើ។ដោកអ្នកគបាកែជា្ ុញគទាន់នឹងការដែលដៅដក្បរ

អ្នកដែលពនលែត់គពះ�ិញ្្ណនិងអ្នកដែលគសឡាញ់ទំដនៀមទំោប់

ចាស់ៗដៅក្នពុងពួកជំនុំ។ដោកអ្នកគបដហលជា្ ិតថា«គពះ�ិញ្្ណ

កំពុងដតដ្វើកិច្ចការ្ ្មីៗ!គទង់កំពុងដតគបទានឲ្យដយើងនូ�បទចដគមៀង

្្មីៗ!»។

គបដហលជាដោកអ្នកកំពុងដតដសវងរកពួកជំនុំមួយែូចពួកជំនុំ

ចាស់របស់ដោកអ្នក។ដទាះដបើដោកអ្នកមិនធា្្ប់និយយអញ្ចឹង

ក៏ដោយគបសិនដបើដោកអ្នកសាុ្ំ្្នឹកនឹងពួកជំនុំដែលដមើលដៅ

ែូចជាទំដនើបឬែូចជាកដនលែងថា្្យបង្ំែ៏ចាស់បុរណមួយឬែូច

ហាងកាដហវដនះវមិនពិបាកយល់ពីមូលដហតុដែលដោកអ្នក

ចង់បានពួកជំនំុែូចពីមុនដោយសារមនុស្សទូដៅចង់បានអវីដែល

ពួកដ្ធា្្ប់មាន។ដៅដពលដែលដយើងដរើដចញពីផទះរបស់ឪពុកមាដ្យ



ដយើងដតើដយើងមិនមានអារម្មណ៍នឹកគសដណះែល់ទិែ្ឋភាពកលែិនឬ

សំដ�ងដែលឪពុកមាដ្យរបស់ដយើងបានដ្វើដទឬ?

ដយើងមិនអាចថាការចង់បានដបបដនះសុទ្ដតជាការអាគកក់ដទ

តាមពិតភា្ដគចើនអាចរប់ថាជាការល្អបែុដន្តខ្ពុំដលើកចំណុចខាងដលើ

ដនះដ�ើងដែើម្បីឲ្យដោកអ្នកចាប់ដផដេើម្ ិតអំពីលក្ខណៈរបស់ពួកជំនុំ

ដែលដោកអ្នក្ ិតថាសំខាន់។

ដតើដោកអ្នកកំពុងដតដសវងរកពួកជំនុំដបបណ?ពួកជំនុំមួយ

ដែលមានភាពរួសរយរក់ទាក់ពួកជំនុំមួយដែលមានភាពដ្ះ្ួល

ពួកជំនំុមួយដែលឥតពុតត្បពុតពួកជំនុំមួយដែលមានសមាជិក

ដគចើនពួកជំនុំមួយដែលមានភាពជិតស្និទ្ពួកជំនុំមួយដែលមាន

ភាពទាន់សម័យពួកជំនុំមួយដែលមានភាពរំដភើបឬពួកជំនុំមួយ

ដែលមានភាពប្តដូរផ្ត្ច់?

ដតើពួកជំនុំ្ ួរដតមានលក្ខណៈដបបណ?

បបធានបទ ្ ួយ សបមាប់ប្រីស្ទប ិស័ទ ទាំងអស់

ដៅជំពូកបន្្ប់ៗដនះខ្ពុំបានសរដសរពីអវីដែលគពះ្ម្ពីរបានដចងពី

លក្ខណៈដែលពួកជំនំុ្ ួរដតមានបែុដន្តឥ�ដូ�ដនះខ្ពុំចង់ឲ្យដោកអ្នក

ពិចារណដៅដមើលថាដហតុអវីបានជាខ្ពុំសួរដោកអ្នកថាដតើពួកជំនុំ

្ួរដតមានលក្ខណៈដបបណជាពិដសសដនះគបសិនដបើដោកអ្នក

ត�ើ តោកអនែក កំពុង ផ� ផស្ង កអ្ីតៅ កនែនុង ពួកជំនុ?ំ	 19



20	  ពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ 

មិនដមនជាគ្រូ្ង្្លផងដនះ។ដតើដសៀ�ដៅសដេីពីពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អមិនដមនជាដសៀ�ដៅសគមាប់គ្រូ្ង្្លនិងអ្នកែឹកនំ

ពួកជំនុំដតបែុដណ្្ះដទឬ?

បាទពិតគបាកែណស់ដសៀ�ដៅដនះ្ ឺសគមាប់គ្រូ្ង្្លបែុដន្ត

វក៏សគមាប់គ្ីសទបរិស័ទគ្ប់រូបផងដែរ។ចូរចងចាំថាអ្នកនិពន្

គពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីនិពន្សគមាប់គ្ីសទបរិស័ទគ្ប់រូបមិនគោន់ដត

សគមាប់គ្រូ្ង្្លដនះដទ។ដៅដពលដែលពួកជំនុំដៅគសុកកាឡាទី

បានចាប់ដផ្តើមសា្ត្ប់ដសចក្តីបដគងៀនគ្រូខុស្្ងដនះដោកបែុល

បានសរដសរសំបុគតដៅពួកដ្ថា៖«ខ្ពុំ្ ងៃល់ណស់ពីែំដណើរដែល

អ្នករល់ោ្្បានផ្្ស់ដគបដចញពីគពះដែលគទង់ដៅអ្នករល់ោ្្មក

ក្នពុងគពះ្ ុណននគពះគ្ីសទជាឆប់ដមែលែះ»(កាឡាទី១:៦)។

ដតើពាក្យថា«អ្នករល់ោ្»្ដែលដោកបែុលឲ្យពន្យល់បក

គសាយពីដសចក្តីបដគងៀនខុស្្ងដៅក្នពុងពួកជំនុំកាឡាទីសំដៅដលើ

នរណ?ដោកបែុលមិនដមនសំដៅដៅដលើដតគ្រូ្ង្្លបែុដណ្្ះដទ

បែុដន្តក៏សំដៅដៅដលើរូបកាយពួកជំនុំទាំងមូលផងដែរ។ដោកអ្នកគប-

ដហលជា្ ងៃល់ថាដហតុអវីបានជាោត់មិនសរដសរដៅកាន់អ្នកែឹកនំ

ពួកជំនំុថា«�ប់បដគងៀនដសចក្តីបដគងៀនខុស្ ្ងដនះដទៀតដៅ!»

ក៏បែុដន្តោត់មិនដមនសរដសរដៅកាន់ដតអ្នកែឹកនំបែុដណ្្ះដនះដទ្ ឺ

ោត់សរដសរដៅកាន់ពួកជំនុំទាំងមូលដោយោត់បានសុំឲ្យពួកជំនុំ



ទាំងមូលបញ្ឈប់ដសចក្តីបដគងៀនខុស្្ងដនះ។

ែូចោ្្ដនះដែរដៅដពលដែលពួកជំនុំដៅក្នពុងទីគកុងកូរិន្ូស

អនុញ្្តឲ្យអំដពើកំផិតបន្តដកើតមានដ�ើងដោយមិនគពមដកតគមង់

អ្នកដនះដៅក្នពុងចំដណមពួកដ្ដោកបែុលបាននិយយដៅកាន់

ពួកជំនុំដោយផ្្ល់(១កូរិន្ូស៥)។ោត់មិនបានគបាប់គ្រូ្ង្្ល

ឬក៏អ្នកែឹកនំឲ្យទទួលខុសគតរូ�ដលើបញ្្ដនះដទ។បែុដន្តោត់បាន

គបាប់ពួកជំនុំឲ្យទទួលខុសគតរូ�ដលើបញ្្ដនះ�ិញ។

សំបុគតភា្ដគចើនដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មី្ឺមានលក្ខណៈ

ែូដច្នះឯង។

ខ្ពុំដជឿថាគ្រូ្ង្្លដៅពួកជំនុំសត�ត្សរ៍ទី១ទាំងដនះបានសា្ត្ប់

ែំបូន្្នដៅដពលដែលដោកបែុលនិងដោកដពគតុសដោក

យ៉្កុបនិងដោកយែូហានបានទូន្្នពួកជំនុំរបស់ពួកដ្។

ដហើយខ្ពុំដជឿដទៀតថាគ្រូ្ង្្លបានផដេដួចដផដេើមដហើយបាននំមុខ

ក្នពុងការដ្លែើយតបដៅនឹងគ្ប់ទាំងដសចក្តីបដគងៀនដែលពួកសា�័ក

បានបដគងៀនដៅក្នពុងសំបុគតរបស់ពួកដ្។ែូដច្នះខ្ពុំដជឿថាខ្ពុំបាន

ដ្វើតាម្ ំរូរបស់ពួកសា�័កដៅដពលដែលខ្ពុំនិពន្ដសៀ�ដៅដនះ

សគមាប់ដោកអ្នកដទាះដបើដោកអ្នកជាគ្រូ្ង្្លឬគោន់ដតជា

សមាជិកកដេីដោយសារគពះជាមា្្ស់ឲ្យសមាជិកទាំងអស់រួមចំដណក

ទទួលខុសគតរូ�ដលើសុខភាពរបស់ពួកជំនុំរបស់ពួកដ្។ដៅទីបំផុត

ត�ើ តោកអនែក កំពុង ផ� ផស្ង កអ្ីតៅ កនែនុង ពួកជំនុ?ំ	 21



22	  ពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ 

ដោកអ្នកនិងសមាជិកពួកជំនុំទាំងអស់គតរូ�ទទួលខុសគតរូ�ចំដពាះ

គពះជាមា្្ស់ពីសា្្នភាពពួកជំនំុរបស់ដោកអ្នក្ ឺមិនដមនគោន់ដត

គ្រូ្ង្្លនិងអ្នកែឹកនំែនទដទៀតរបស់ដោកអ្នកគតរូ�ទទួលខុស

គតរូ�ដនះដទ។

គបាកែណស់គ្រូ្ង្្លរបស់ដោកអ្នកនឹងគតរូ��រដៅចំដពាះ

គពះភនក្តគពះជាមា្្ស់ដហើយគតរូ�ដរៀបរប់ពីរដបៀបដែលពួកដ្បាន

ែឹកនំពួកជំនុំ(ដហដគពើរ១៣:១៧)។ក៏បែុដន្តដយើងមា្្ក់ៗដែលជា

សិស្សរបស់គពះអមា្្ស់ដយស៊ូ�គ្ីសទនឹងគតរូ�ដរៀបរប់ទូលែល់គទង់ថា

ដតើដយើងបានគបជុំោ្្ជាដទៀងទាត់ជាមួយពួកជំនុំដែរឬអត់បានកំឡា

ចិត្តពួកដ្ឲ្យមានដសចក្តីគសឡាញ់ដហើយគបគពឹត្តការល្អដែរឬអត់

ដហើយបានតយុទ្ដែើម្បីកាន់ឲ្យខា្្ប់តាមដសចក្តីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�

ននដសចក្តីសង្ឃឹមននែំណឹងល្អដែរឬក៏អត់(ដហដគពើរ១០:២៣-២៥)។

មិត្តដអើយ!គបសិនដបើមិត្តដៅខលែដួនឯងថាជាគ្ីសទបរិស័ទបែុដន្ត

មិត្ត្ ិតថាដសៀ�ដៅស្តីអំពីពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ្ឺជា

ដសៀ�ដៅសគមាប់ដតអ្នកែឹកនំពួកជំនុំឬសគមាប់ដតពួកអ្នកគបាជ្

ខាងឯគពះ្ម្ពីរដហើយមិត្តដបរជាចូលចិត្តអានដតដសៀ�ដៅអំពីជី�ិត

ជាគ្ីសទបរិស័ទ�ិញដនះគបដហលជាមិត្តគតរូ��ប់សិនដហើយព-ិ

ចារណដ�ើង�ិញថាដតើគពះ្ម្ពីរដចងពីលក្ខណៈរបស់គ្ីសទបរិស័ទ

ដោយដបបណឲ្យពិតគបាកែដនះ។ដយើងនឹង្ ិតអំពីការដនះបដន្ថម



ដទៀតដៅក្នពុងជំពូក១។

បន្្ប់មកដយើងនឹងពិចារណថាដតើពួកជំនុំមានលក្ខណៈយ៉្ង

ែូចដមដេច(ជំពូក២)?ដតើបំណងគពះហឫទ័យចម្បងរបស់គពះជាមា្្ស់

ចំដពាះពួកជំនុំ្ ឺជាអវី(ជំពូក៣)?ដហើយដតើដហតុអវីបានជាពួកជំនុំ

គតរូ�ដតចុះចូលដហើយគតាប់តាមគពះ្ម្ពីរ(ជំពូក៤)?

គបសិនដបើដោកអ្នកបានឯកភាពរួចដហើយថាពួកជំនុំគតរូ�ដត

ចុះចូលដហើយគតាប់តាមគពះ្ម្ពីរដែើម្បីបង្្ញពីសិរើល្អរបស់

គពះជាមា្្ស់ដនះដោកអ្នកអាចរំលងដៅជំពូក៥ដតម្តងដែលខ្ពុំបាន

សរដសរចំណុចគបាំបួនយ៉្ងទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់ពួកជំនុំ។ឱ!

គពះអមា្្ស់ដអើយ!សូមគទង់ដគបើការសញ្ជឹង្ិតរបស់ដយើងទាំងអស់

ោ្្សដេីពីពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អដែើម្បីដរៀបចំកូនគកមុំរបស់

គទង់សគមាប់ន្ងៃយងមក�ិញរបស់គទង់។(ដអដភសូរ៥:២៥-៣២)
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ដ្្ក្រី១

ដតើពួកជំនុំដែលមាន
សុខភាពល្អមានលក្ខណៈ

យ៉ាងែរូចដមដេច?





ជុំ្រូក១

គ ត្ីស្ទសាសនារបស់ដោកអ្នកនិង
ពួកជំនុំរបស់ដោកអ្នក

កពលខ្លះ្កុមដ្វើព័ន្កិច្ចដៅតាមមហា�ិទ្យាល័យបានអដញ្ជើញ

ខ្ពុំឲ្យដចកចាយដៅកាន់សិស្សរបស់ពួកដ្។ជួនកាលខ្ពុំចាប់ដផ្តើម

ដចកចាយែូដច្នះថា៖«គបសិនដបើអ្នករល់ោ្្ដៅខលែដួនឯងថាជាគ្ីសទ-

បរិស័ទបែុដន្តអ្នករល់ោ្្មិនដមនជាសមាជិកននពួកជំនុំណមួយ

ដែលអ្នករល់ោ្្ចូលរួមជាដទៀងទាត់ដទដនះខ្ពុំបារម្ភថាអ្នករល់ោ្្

នឹងដៅសា្្ននរក»។

ដមើលដៅការនិយយែូដចា្្ះពិតជាទាក់ទាញចំណប់អារម្មណ៍

ពីពួកដ្ដមន។

ដតើខ្ពុំគោន់ដតនិយយដែើម្បីទាក់ទាញចំណប់អារម្មណ៍ពីពួកដ្

ឬ?ដទខ្ពុំ្ ិតថាមិនែូដចា្្ះដ�ើយ។ដតើខ្ពុំកំពុងដតបន្្ចពួកដ្ដែើម្បី

ឲ្យពួកដ្ចូលជាសមាជិកពួកជំនុំឬ?ដទមិនពិតដទ។ដតើខ្ពុំកំពុង

ដតនិយយថាការចូលដ្វើជាសមាជិកពួកជំនុំណមួយអាចដ្វើឲ្យ



28	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?

បុ្្លដនះកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទឬ?គបាកែណស់មិនដមនែូដច្នះ

ដទ!ចូរដបាះដចាលដសៀ�ដៅឬដែញអ្នកដចកចាយណដែលនិយយ

ដបបហ្នឹងដចញដៅ។

អញ្ចឹងដតើដហតុអវីបានជាខ្ពុំចាប់ដផ្តើមដោយការគពមានដបបដនះ?

ដនះ្ ឺដោយសារដតខ្ពុំចង់ឲ្យពួកអ្នកសាដ្ប់ដមើលដ�ើញថាពួកដ្

ពិតជាគតរូ�ការពួកជំនុំតាមតំបន់ដែលមានសុខភាពល្អជាបន្្ន់

ក្នពុងនមជាគ្ីសទបរិស័ទក៏ែូចជាចង់ឲ្យពួកដ្ចាប់ដផ្តើមមានចិត្ត

គសឡាញ់ពួកជំនុំែូចគពះគ្ីសទនិងសិស្សរបស់គទង់។

សពវន្ងៃដនះមានគ្ីសទបរិស័ទជាដគចើនដៅគបដទសដោកខាង

លិចនិងកដនលែងដផ្សងដទៀត្ ិតថាការដ្វើជាគ្ីសទបរិស័ទគោន់ដត

ជាការមានទំនក់ទំនងផ្្ល់ជាមួយគពះជាមា្្ស់បែុដណ្្ះដហើយ

មិនចាំបាច់មានអវីដផ្សងដទៀតដ�ើយ។ជាទូដៅពួកដ្ែឹងថាទំ-

នក់ទំនងដនះតគមរូ�ឲ្យពួកដ្រស់ដៅក្នពុងរដបៀបមួយដែលគតឹមគតរូ�។

បែុដន្តកដេីបារម្ភរបស់ខ្ពុំ្ ឺថាគ្ីសទបរិស័ទជាដគចើនមិនបានែឹងថាការ

មានទំនក់ទំនងជាមួយគពះជាមា្្ស់្ ឺតគមរូ�ឲ្យពួកដ្មានទំនក់-

ទំនងជាមួយអ្នកដជឿជាដគចើនដទៀតដនះដទ។ទំនក់ទំនងជាមួយ

អ្នកដជឿជាទំនក់ទំនងដែលគពះគ្ីសទបានបដងកើតមករវងដយើង

និងរូបកាយរបស់គទង់ដែលជាពួកជំនុំដនះឯង។គពះជាមា្្ស់មិន

មានគពះហឫទ័យឲ្យដយើងគោន់ដតដគជើសដរើសគ្ីសទបរិស័ទខលែះៗ
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ក្នពុងចំដណមគ្ីសទបរិស័ទជាដគចើនមកដ្វើជាមិត្តរបស់ដយើងដនះ

ដទបែុដន្តគទង់មានបំណងគពះហឫទ័យឲ្យដយើងមានទំនក់ទំនង

ជាមួយនឹងគកុមមនុស្សដទាះបីជាពួកដ្្ ួរឲ្យគសឡាញ់កដេីឬក៏មិន

្ួរឲ្យគសឡាញ់កដេី។

ដហតុអវីបានជាខ្ពុំបារម្ភថាដោកអ្នកនឹងដៅសា្្ននរកគបសិនដបើ

ដោកអ្នកដៅខលែដួនឯងថាជាគ្ីសទបរិស័ទមួយរូបបែុដន្តដោកអ្នក

មិនដមនជាសមាជិកននពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ដែលដោកអ្នកចូលរួមជា

គបចាំដទ?សូម្ ិតជាមួយនឹងខ្ពុំគតង់ដនះបន្តិចថា«ដតើគ្ីសទបរិស័ទ

មានលក្ខណៈយ៉្ងែូចដមដេច?»។

លក្ខណៈ  បស់ ប្រីស្ទប ិស័ទ

ែំបូងបង្អស់គ្ីសទបរិស័ទ្ ឺជាបុ្្លមា្្ក់ដែលទទួលបានការ

អត់ដទាសបាបដហើយបានជាដមគតីនឹងគពះជាមា្្ស់ែ៏ជាគពះ�របិតា

តាមរយៈគពះដយស៊ូ�គ្ីសទ។ការដនះដកើតដ�ើងដៅដពលដែលបុ្្ល

មា្្ក់ដនះដគបចិត្តពីបាបរបស់ខលែដួនដហើយោក់ជំដនឿរបស់ោត់ដៅ

ដលើជី�ិតែ៏គ្ប់លក្ខណ៍ការសុ្តជំនួសនិងការមានគពះជន្មរស់

ពីសុ្តដ�ើង�ិញរបស់គពះដយស៊ូ�គ្ីសទដែលជាគពះរជបុគតានន

គពះជាមា្្ស់។

ដបើនិយយម្យា៉្ងដទៀតគ្ីសទបរិស័ទ្ ឺជាអ្នកដែលទទួលសា្្ល់



ថាោត់មិនអាចសដនង្្ះខលែដួនឯងបានដោយអំដពើល្អរបស់ខលែដួនដ�ើយ។

ដហើយោត់គតរូ�ទទួលសា្្ល់ដទៀតថាោត់បានពលីជី�ិតដែើម្បី

ថា្្យបង្ំដហើយនិងគសឡាញ់អវីដផ្សងដទៀតជាជាងគពះជាមា្្ស់

ដហើយការទាំងដនះសុទ្ដតជាការរឹងទទឹងទាស់នឹងគកឹត្យ�ិន័យ

របស់គពះជាមា្្ស់ដែលគទង់បានដបើកសដមដេងឲ្យោត់ដ�ើញយ៉្ង

ច្បាស់។ឧទាហរណ៍៖ោត់ថា្្យបង្ំដហើយគសឡាញ់មុខរបរ

គ្ួសាររបស់របរដែលលុយអាចទិញបានទស្សនៈរបស់អ្នកែនទ

កិត្តិយសគ្ួសារសហ្មន៍ការផ្្ប់ចិត្តែល់គពះរបស់សាសន៍

ែនទដែលមិនដមនជាគពះពិត�ិញ្្ណដៅដោកីយ៍ឬការល្អដែល

មនុស្សអាចដ្វើបាន។ោត់ក៏គតរូ�ទទួលសា្្ល់ផងដែរថាអវីៗដែល

ោត់ថា្្យបង្ំដហើយគសឡាញ់ជាជាងគពះជាមា្្ស់ទាំងអស់ដនះ្ ឺ

ជាដៅហា្្យដែលនំឲ្យោត់ធា្្ក់ចូលនរកផទដួនៗ្ ឺនរកដៅដោកីយ៍

ដនះផងនិងនរកដគកាយពីោត់សា្្ប់ដៅផង។ដសចក្តីដគសកឃ្្ន

របស់ដៅហា្្យោត់ដៅក្នពុងជី�ិតដនះមិនដចះសកប់សកល់ដទ។ដហើយ

ដៅហា្្យោត់បានបងកឲ្យគពះជាមា្្ស់ចាក់ដសចក្តីដគកា្ែ៏យុត្តិ្ម៌

របស់គទង់ដៅដលើោត់ដគកាយដពលដែលោត់សា្្ប់។គ្ីសទបរិស័ទ

បានសា្្ល់ពីដសចក្តីដគកា្ែ៏យុត្តិ្ម៌ដែលជាដសចកី្តសា្្ប់និងការ

ជំនុំជគមះទាំងដនះខលែះដហើយតាមរយៈទុក្ខដ�ទនក្នពុងដោកីយ៍ដនះ។

ែូដច្នះគ្ីសទបរិស័ទែឹងថាគបសិនដបើោត់គតរូ�សា្្ប់យប់ដនះ

30	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដហើយគតរូ��រដៅចំដពាះគពះជាមា្្ស់ដហើយគបសិនដបើគពះជាមា្្ស់

មានបនទដូលសួរថា«ដហតុអវីដយើង្ ួរដតអនុញ្្តឲ្យឯងចូលន្រ

សា្្នសួ្៌របស់ដយើង?»ដនះគ្ីសទបរិស័ទនឹងដ្លែើយតប�ិញថា
«គទង់មិន្ ួរអនុញ្្តឲ្យទូលបង្ំចូលដទែ្បិតទូលបង្ំមានបាប

ដហើយជំពាក់បំណុលគទង់ដែលទូលបង្ំមិនអាចសង�ិញបាន»។

បែុដន្តោត់នឹងមិន�ប់និយយគតឹមដនះដទ។ោត់នឹងបន្តដទៀតថា
«បែុដន្តដោយសារដសចក្តីដមតា្ត្ករុណនិងដសចក្តីសន្យាែ៏អសា្្រ្យ

របស់គទង់ទូលបង្ំពឹងអាងដលើគពះដោហិតរបស់គពះដយស៊ូ�គ្ីសទ

ដែលបានខា្្យជំនួសទូលបង្ំដោយបង់ដោះបាបទូលបង្ំដហើយ

បានបំដពញនូ�ដសចក្តីតគមរូ�ែ៏សុចរិតនិងបរិសុទ្របស់គទង់គពមទាំង

បានែកដសចក្តីដគកា្របស់គទង់ទាស់នឹងបាបទូលបង្ំដចញ»។

ដយងតាមការទូលអងវរឲ្យគពះជាមា្្ស់គបកាសថាោត់សុចរិត

ដោយសារគពះគ្ីសទដនះមានន័យថាោត់្ ឺជាមា្្ក់ដែលបានរក

ដ�ើញដែើមចមននដសរើភាពរួចពីទាសភាពននការបដគមើអំដពើបាប។

គពះដកលែងកា្្យមិនដែលសកប់សកល់នឹងបុណ្យដែលមនុស្សឧទិសទឲ្យ

ដ�ើយបែុដន្តគពះជាមា្្ស់សកប់គពះទ័យនឹងអវីដែលគពះគ្ីសទបានដ្វើ

ដនះមានន័យថាអ្នកដែលគពះគ្ីសទបានទិញឲ្យរួចពីការជំនុំជគមះ

្ឺពិតជាមានដសរើភាពដហើយដពលដនះ។ដនះជាដលើកែំបូងដហើយ

ដែលគ្ីសទបរិស័ទមានដសរើភាពដែើម្បីនឹងបែិដស្អំដពើបាប។



ការបែិដស្ដនះមិនដមនមានន័យថាោត់យកអំដពើបាបណ

មួយដផ្សងដទៀតមកោក់ជំនួសដនះដទបែុដន្តមានន័យថាោត់យក

គពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្មកោក់ជំនួស�ិញ។ដហើយគពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្

នឹងគបទានឲ្យោត់មានចិត្តចង់បានគពះដយស៊ូ�គ្ីសទនិងការែឹកនំ

របស់គទង់ដៅក្នពុងជី�ិត។ដោកអ័ោមបានព្យាយមរុញគពះជាមា្្ស់

ដចញពីបលលែ័ងកចិត្តរបស់ោត់ដហើយដលើកខលែដួនឯងជាគពះ�ិញបែុដន្ត

គ្ីសទបរិស័ទអរសប្បាយដែលគពះគ្ីសទ្ ង់ដលើបលលែ័ងកចិត្តរបស់

ោត់។ោត់ពិចារណពីជី�ិតននការចុះចូលែ៏គ្ប់លក្ខណ៍របស់

គពះដយស៊ូ�ដៅនឹងបំណងគពះហឫទ័យនិងគពះបនទដូលរបស់គពះ

�របិតាគទង់ដហើយោត់រក�ិ្ីដ្វើតាមដែើម្បីឲ្យោត់កាន់ដតមាន

លក្ខណៈែូចជាគពះសដនង្្ះរបស់ោត់ដ្មដទៀត។

ចំណុចទីមួយគ្ីសទបរិស័ទ្ ឺជាមា្្ក់ដែលបានជាដមគតីនឹង

គពះជាមា្្ស់តាមរយៈគពះគ្ីសទ។គពះគ្ីសទបានរំដោះោត់ដចញពី

ដសចក្តីដគកា្របស់គពះជាមា្្ស់ដហើយឥ�ដូ�គពះជាមា្្ស់បានរប់

ោត់ជាសុចរិតដៅចំដពាះគទង់។គទង់គតាស់ដៅោត់ឲ្យរស់ដៅក្នពុង

ជី�ិតមួយដែលសុចរិតដហើយរស់ដៅដោយសង្ឃឹមថាន្ងៃមួយោត់

នឹងចូលក្នពុង�ត្តមានរបស់គទង់ដៅន្រសា្្នសួ្៌។

បែុដន្តវមិនទាន់ចប់គតឹមហ្នឹងដទ!ចំណុចទីពីរដោយសារដត

ោត់បានជាដមគតីជាមួយនឹងគពះជាមា្្ស់ែូដច្នះោត់ក៏បានជា

32	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដមគតីជាមួយនឹងរនស្តរបស់គទង់ផងដែរ។ដតើដោកអ្នកចងចាំពី

ដរឿងែំបូងដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរបន្្ប់ពីការធា្្ក់ក្នពុងអំដពើបាបនិងការ

ដែលគពះជាមា្្ស់បដណតេញដោកអ័ោមនិងនងដអវ៉្ដចញពី

សួនច្បារដអដែនដែរឬដទ?ដរឿងដែលដកើតដ�ើងបន្្ប់ពីការធា្្ក់

ចុះដនះ្ឺជាដរឿងដែលមនុស្សមា្្ក់បានសមា្្ប់មនុស្សមា្្ក់ដទៀត

ដពាល្ ឺដោកកាអ៊ីនបានសមា្្ប់ដោកដអបិល។គបសិនដបើការ

ដែលដយើងព្យាយមរុញគពះជាមា្្ស់ដចញពីបលលែ័ងកចិត្តពិតជាការ

ដែលព្យាយមោក់ខលែដួនដយើងដៅដលើបលលែ័ងកដនះដនះដយើងនឹងមិន

អនុញ្្តឲ្យអ្នកដផ្សងដទៀតយកវដចញពីដយើងបានដ�ើយ។្ ឺដយើង

មិនផ្តល់ឱកាសឲ្យដទសូម្បីដតម្តង។ការដែលដោកអ័ោមផ្ត្ច់

ដមគតីភាពជាមួយនឹងគពះជាមា្្ស់បានបណ្្លឲ្យមនុស្សដផ្សងៗ

ោច់ដមគតីភាពនឹងគពះជាមា្្ស់ដែរ។ការដនះបណ្្លឲ្យមនុស្ស

មា្្ក់ៗ្ ិតដតពីខលែដួនឯង។

ែូដច្នះវមិន្ ួរឲ្យមានការភា្្ក់ដផ្អើលដនះដទដពលដែល

គពះដយស៊ូ�មានបនទដូលថា«គ្ប់ទាំង្ ម្ពីរគកឹត្យ�ិន័យនិង្ ម្ពីរដហារ

មានឫស្ល់ដចញពីបទបញ្ញត្តិទាំងពីរដនះឯង»៖គតរូ�ឲ្យគសឡាញ់

គពះអមា្្ស់ជាគពះននឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីគពលឹងដហើយអស់

អំពី្ ំនិតឯងនិងគតរូ�ឲ្យគសឡាញ់អ្នកជិតខាងែូចខលែដួនឯង(សូមអាន

មា៉្ថាយ២២:៣៤-៤០)។បទបញ្ញត្តិទាំងពីរគបការដនះដែើរទនទឹម



ោ្្។បញ្ញត្តិទីមួយបណ្្លឲ្យមានបញ្ញត្តិទីពីរដហើយបញ្ញត្តិទីពីរ

ជាភស្តពុតាងបញ្្ក់ពីបញ្ញត្តិទីមួយ។

ែូដច្នះតាមរយៈគពះគ្ីសទការដែលបានជាដមគតីនឹងគពះជាមា្្ស់

្ឺមានន័យថាដយើងបានជាដមគតីនឹងអ្នកឯដទៀតដែលបានជាដមគតី

នឹងគពះជាមា្្ស់ដែរ។ដៅក្នពុងកនលែះជំពូកែំបូងននកណ្ឌដអដភសូរ

ជំពូក២ដោកបែុលបានពណ៌នពីដសចក្តីសដនង្្ះែ៏អសា្្រ្យដែល

គពះជាមា្្ស់បានគបទានមកឲ្យដយើងតាមរយៈគពះគ្ីសទដយស៊ូ�។

បន្្ប់មកោត់បានពណ៌នពីអត្ថន័យននទំនក់ទំនងរវងពួក

សាសន៍យូោនិងពួកសាសន៍ែនទនិងរវងអស់អ្នកដែលដជឿដលើ

គពះគ្ីសទដៅក្នពុងកនលែះជំពូកចុងដគកាយននកណ្ឌដអដភសូរជំពូក២

ែដែលដនះ។ោត់បានសរដសរថា៖

ដ្ិតព្រង់ជាស្ានសមពតីដនសយើងរាល់គ្ាព្រង់បានស្្ើឲ្យ្រាុំង២រួម

គ្ាដត១សហើយបានរុរះជញ្ាុំងដដលខ័នកណ្ាលសចញ....សដើម្ី

ឲ្យបានយក្រាុំង២មកបសងកើតជាមនុស្សថមីដត១ក្ញងព្រះអង្ព្រង់

សដោយតាុំងជាស្ានសមពតីឲ្យសហើយឲ្យព្រង់បាន្ ្សរះ្ ្សា្រាុំង

២នឹងព្រះក្ញងររូបកាយដត១សដោយសារស�ើឆកាងព្ម្រាុំង

រំងាប់សសចក្ីសុំអប់គ្ាសដោយស�ើឆកាងសនោរះឯង។(សអស្សរូរ

២:១៤-១៦)

34	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?



ប្រីស្ទ្សស បស់តោកអនែក ន្ងពួកជំនុំ បស់តោកអនែក	 35

ែូដច្នះអស់អ្នកដែលជារបស់គពះជាមា្្ស់្ ឺជា«ជាតិដត១»និងជា
«ពួកបរិសុទ្ជាពួកែំណក់គពះ»(ដអដភសូរ២:១៩)។គពះជាមា្្ស់

បាន«ផ្ពុ»ំដយើងភា្្ប់ជាមួយគពះគ្ីសទឲ្យដៅជា«�ិហារបរិសុទ្»ដត

មួយ(ដអដភសូរ២:២១)។ជំពូកដនះមានពាក្យដគបៀបដ្ៀបល្អៗជា

ដគចើនដែលដយើងអាចដលើកដ�ើងមកពណ៌នបាន។

ប្រួ្  តសចក្ី បបកប ន្ង  ូបកាយ

ការដែលដយើងសញ្ជឹង្ិតដៅដលើពាក្យថាពួកែំណក់ដែលជា

ពាក្យដគបៀបដ្ៀបអាចនឹងជួយឲ្យដយើងយល់ដ�ើញថាការដែល

ដយើងបានជាដមគតីនឹងគពះជាមា្្ស់ក៏មានន័យថាដយើងបានជាដមគតី

ជាមួយរនស្តដផ្សងៗដទៀតផងដែរ។គបសិនដបើដោកអ្នកជាដក្មងកំគពា

ដនះដោកអ្នកមិនដមនដគជើសដរើសឪពុកមាដ្យមកចិញ្ចឹមដទបែុដន្ត

ពួកោត់ដទដែលដគជើសដរើសដោកអ្នកមកចិញ្ចឹមដនះ។គបសិនដបើ

ឪពុកមាដ្យដែលដរើសយកដោកអ្នកមកចិញ្ចឹមមាននមគតកូលថា

សុខដនះដោកអ្នកឥ�ដូ�ក៏មាននមគតកូលសុខដែរដហើយអាច

ចូលរួមញពុាំអាហារជាមួយគ្ួសារគតកូលសុខដែលមានឪពុកមាដ្យ

និងកូនៗទាំងអស់។ដៅដពលយប់ដោកអ្នកដ្ងក្នពុងផទះជាមួយ

គ្ួសារគតកូលសុខ។ដៅដពលដែលគ្រូដៅសាោដៅបញ្ជីដឈា្្ះ

�ត្តមានដហើយដៅចំគតកូល«សុខ»ដនះដោកអ្នកក៏ដលើកនែ



ែូចជាបងគបុសរបស់ដោកអ្នកបានដលើកពីមុនដោកអ្នកដហើយ

ែូចជាប្អដូនគសីរបស់ដោកអ្នកដែលនឹងដលើកនែបន្្ប់ពីដោកអ្នក

ដែរ។ដហើយដោកអ្នកដ្វើែូដច្នះមិនដមនដោយសារដតដោកអ្នកបាន

សដគមចចិត្តថានឹងដែើរតួនទីជំនួសមុខឲ្យគតកូលសុខដនះដទបែុដន្ត

ដោយសារដតមានមនុស្សមា្្ក់បានដៅមណ្ឌលកុមារកំគពាដហើយ

និយយថា«ឯងនឹងកា្្យជាកូនដយើងក្នពុងគ្ួសារគតកូលសុខ»។

ដៅន្ងៃដនះដោកអ្នកបានកា្្យជាកូនរបស់មនុស្សមា្្ក់ដនះដហើយ

ជាបងប្អដូនរបស់អ្នកដផ្សងដទៀតក្នពុងគ្ួសារដនះដែរ។

ែូចោ្្ដនះដែរដពលដែលដោកអ្នកកា្្យជាកូនចិញ្ចឹមរបស់

គពះជាមា្្ស់ដនះដោកអ្នកដលងជាកូនរបស់ដោកីយ៍ដទៀតដហើយ

ដហើយយកនមតាមគពះគ្ីសទដែលយកដយើងមកចិញ្ចឹម្ ឺ«គ្ីសទ-

បរិស័ទ»(ដអដភសូរ១:៥)។ឥ�ដូ�ដនះដោកអ្នកជាសមាជិកមួយ

ននគ្ួសាររបស់គពះជាមា្្ស់។«គពះអង្ដែលដញកមនុស្សជាបរិសុទ្

និងអស់អ្នកដែលគពះអង្បានដញកជាបរិសុទ្មានគពះ�របិតាដតមួយ

ដទ»(ដហដគពើរ២:១១្កស)។

ដហើយដនះមិនដមនជាគ្ួសារដែលមានបញ្្ដែលសមាជិក

គ្ួសារ�ប់រស់ដៅជាមួយោ្្ឬ�ប់ទាក់ទងោ្្ដនះដទ។វជា

ដសចក្តីគបកបមួយ។ដៅដពលដែលគពះជាមា្្ស់«បានដៅអ្នក

រល់ោ្្មកឲ្យមានដសចកដេីគបកបនឹងគពះរជបុគតាគទង់្ ឺគពះដយស៊ូ�

36	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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គ្ីសទជាគពះអមា្្ស់ននដយើង»(១កូរិន្ូស១:៩)គទង់ក៏បានដៅ

ដោកអ្នកឲ្យមាន«ដសចក្តីគបកប»ជាមួយនឹងគ្ួសារទាំងមូលដែរ

(១កូរិន្ូស៥:២)។

ដហើយដសចក្តីគបកបដនះមិនគ្ប់លក្ខណ៍ដនះដទ។ដសចក្តី

គបកបដនះជារូបកាយមួយដែលមិនគោន់ដតចងភា្្ប់ោ្្ដោយការ

សដគមចចិត្តរបស់ដយើងបែុដណ្្ះដទបែុដន្តវក៏ចងភា្្ប់ោ្្ដលើសពីការ

សដគមចចិត្តរបស់មនុស្សដៅដទៀត្ ឺចងភា្្ប់ោ្្ដោយអង្គពះគ្ីសទ

និងកិច្ចការរបស់គទង់ដ្មដទៀតផង។ដបើសមាជិកននគ្ួសារដនះ

និយយថា«ខ្ពុំមិនដមនជាសមាជិកគ្ួសារដនះដទ»ការដែល

និយយែូដច្នះដគបៀបែូចជាមនុស្ស្ កដួតដែលកាត់នែឬគចមុះរបស់

ខលែដួនដចាលអញ្ចឹង។ដោកបែុលបាននិយយដៅកាន់ពួកជំនុំដៅ

ទីគកុងកូរិន្ូសថា«ដភ្នកពុំអាចនិយយដៅនែថាអញមិនគតរូ�ការ

នឹងឯងដទឬក្បាលនិយយដៅដជើងថាអញមិនគតរូ�ការនឹងឯងដែរ

ដនះដ�ើយ»(១កូរិន្ូស១២:២១)។

សរុបដសចកដេីមកដយើងមិនអាចដ្លែើយសំណួរដែលថា«ដតើគ្ីសទ-

បរិស័ទមានលក្ខណៈយ៉្ងែូចដមដេច?»បានដោយមិននិយយពី

ពួកជំនុំដនះដទជាពិដសសដបើដយើងចង់ដ្លែើយឲ្យគតរូ�តាមគពះ្ម្ពីរ។

មិនដតបែុដណ្្ះការដផដ្តដៅដលើពាក្យដគបៀបដ្ៀបដតមួយសគមាប់

ពួកជំនំុ្ ឺជាការពិបាកពីដគពាះគពះ្ម្ពីរសញ្្្ ្មីដគបើពាក្យដគបៀបដ្ៀប



ដគចើនែូចជា៖គ្ួសារនិងដសចក្តីគបកបរូបកាយនិងកូនគកមុំ

បណ្្ជននិងគពះ�ិហារនស្តីនិងកូនរបស់នង។គពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីមិន

ដែលដលើកដ�ើងពីគ្ីសទបរិស័ទពិតដែលមិនមានទមា្្ប់គបកបោ្្

ជាមួយនឹងពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ដនះដទ។ពួកជំនុំជារនស្តរបស់គពះ

ជាមា្្ស់ដៅក្នពុងគពះគ្ីសទ។

កា  ចូល ួ្ កនែនុង ពួកជំនុំ

ដៅដពលដែលមនុស្សមា្្ក់កា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទការដែលោត់ចូល

រួមជាមួយពួកជំនំុក្នពុងតំបន់មិនដមនដោយសារដតវជាទមា្្ប់ដែល

នំឲ្យោត់រើកចដគមើនខាងឯ�ិញ្្ណដនះដទបែុដន្តោត់ចូលរួមជាមួយ

ពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ដគពាះដនះជាការបង្្ញពីការដែលគពះគ្ីសទបាន

ដ្វើឲ្យោត់កា្្យជាសមាជិកមា្្ក់ក្នពុងរូបកាយគពះគ្ីសទ។ការដែល

ដយើងដៅជាប់ជាមួយនឹងគពះគ្ីសទមានន័យថាដយើងដៅជាប់ជាមួយ

នឹងគ្ីសទបរិស័ទគ្ប់រូបផងដែរ។បែុដន្តការរួបរួមជាសកលដនះោច់

ខាតគតរូ�ដតមានភាពរស់រដ�ើកដៅក្នពុងពួកជំនុំក្នពុងតំបន់។

ដពលខលែះអ្នកគបាជ្ខាងគពះ្ម្ពីរដបងដចកពួកជំនុំសកលនិង

ពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ោច់ពីោ្្។ពួកជំនុំសកលសំដៅដលើគ្ីសទបរិស័ទ

ទាំងអស់ដៅគ្ប់ទីកដនលែងក្នពុងគ្ប់សម័យកាលដហើយពួកជំនុំក្នពុង

តំបន់សំដៅដលើអស់អ្នកដែលគបជុំោ្្ដៅដក្បរកដនលែងដែលដោកអ្នក

38	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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រស់ដៅដែើម្បីនឹងសា្ត្ប់គពះបនទដូលនិងដែើម្បីទទួលពិ្ីគជមុជទឹក

ក៏ែូចជាពិ្ីដលៀងគពះអមា្្ស់។គពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីមានដរៀបរប់ពី

ពួកជំនុំសកលដតមដេងមាក្លដទ(កណ្ឌ្ម្ពីរមា៉្ថាយ១៦:១៨និង

ដអដភសូរ)ដតភា្ដគចើនគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីមានដរៀបរប់ដគចើនពីពួកជំនុំ

តាមតំបន់�ិញឧទាហរណ៍៖ដៅដពលដែលសា�័កបែុលសរដសរ

ថា«ដផ្ើមកពួកជំនុំននគពះដៅគកុងកូរិន្ូស»ឬ«ដផ្ើមកពួកជំនុំ

ទាំងបែុន្្នដៅគសុកកាឡាទី»គតង់ដនះោត់សំដៅដលើពួកជំនុំ

តាមតំបន់។

អវីដែលដលើកដ�ើងដៅខាងដគកាមដនះ្ ឺខា្្ំងបន្តិចបែុដន្តវសំខាន់

ណស់។ទំនក់ទំនងរវងសមាជិកភាពដៅក្នពុងពួកជំនុំសកលនិង

សមាជិកភាពដៅក្នពុងពួកជំនុំតាមតំបន់្ ឺមានលក្ខណៈែូចោ្្ដគចើន

ដៅនឹងទំនក់ទំនងរវងដសចក្តីសុចរិតដែលគពះជាមា្្ស់គបទាន

ឲ្យដយើងតាមរយៈជំដនឿនិងការអនុ�ត្តដសចក្តីសុចរិតជាក់ដស្តង

ដៅក្នពុងជី�ិតគបចាំន្ងៃរបស់ដយើង។ដៅដពលដែលដយើងកា្្យជា

គ្ីសទបរិស័ទដោយជំដនឿដនះគពះជាមា្្ស់រប់ដយើងជាសុចរិត។

បែុដន្តគទង់ដៅដតគតាស់ដៅដយើងឲ្យរស់ដៅដោយសុចរិត។បុ្្ល

ណដែលអរសប្បាយក្នពុងការរស់ដៅដោយទុច្ចរិតដនះដ្អាច

ដចាទជាសំណួរថាដតើោត់ពិតជាបានទទួលដសចក្តីសុចរិតរបស់

គពះគ្ីសទកាលពីែំបូងដែរឬអត់(សូមដមើលរ៉ូម៦:១-១៨;៨:៥-



១៤;យ៉្កុប២:១៤-១៥)។ចំដពាះអ្នកដែលបែិដស្មិនដបដេជា្្

ចូលរួមក្នពុងសមាជិកពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ណមួយក៏មិនខុសនឹងអ្នក

ដែលអរសប្បាយក្នពុងការរស់ដៅដោយទុច្ចរិតដែរ។ការដបដេជា្្ចិត្ត

ចូលរួមជាមួយពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ដនះ្ ឺជាផលដផលែននជំដនឿ។ការ

ដនះបញ្្ក់ពីអវីដែលគពះគ្ីសទបានដ្វើ។គបសិនដបើដោកអ្នកមិន

ចាប់អារម្មណ៍ក្នពុងការដបដេជា្្ចិត្តចូលរួមគកុមគ្ីសទបរិស័ទដែលដជឿដលើ

ែំណឹងល្អនិងបដគងៀនតាមគពះ្ម្ពីរដទដនះសូមសួរខលែដួនឯងថាដតើ

ខ្ពុំជាអ�យ�ៈមួយននរូបកាយគពះគ្ីសទដែរឬក៏អត់។សូមអានកណ្ឌ

ដហដគពើរ១០:២៣-២៧ដោយយកចិត្តទុកោក់៖

ពតរូវឲ្យសយើងរាល់គ្ាកាន់ខ្ាប់តាមសសចកតែីបន្ាល់របស់សសចកតែី

សង្ឹមសនោរះឥតរសវើរវាយដ្ិតព្រះដដលបានសន្យាសនោរះព្រង់

សសមោរះពតង់សហើយពតរូវឲ្យសយើង្ ិចារណាសមើលគ្ាស្រៅវិញស្រៅ

មកដដរសដើម្ីនឹងបណ្ាលឲ្យមានសសចកតែីពស�ាញ់សហើយ

ឲ្យពបព្ឹតតែការល្អ្ ងឥតដលងពបជុុំគ្ាដរូចជាអ្កខ្រះ្ ្ាប់សនោរះ

ស�ើយពតរូវឲ្យកុំ�ាចិតតែគ្ាវិញឲ្យកាន់ដតខ្ាុំងស�ើង្ ងតាម

ដដលស�ើញថាដថងៃសនោរះជិតមកដល់សហើយដ្ិតសពកោយដដល

សយើងបាន្រ្រួលស្ាល់សសចកតែី្ ិតសហើយសបើសយើងស្្ើបាប

សម័ពគ្ ីចិតតែស្រៀតសនោរះគមានយញ្បរូជាណាសុំរាប់នឹងសលោរះបាប

40	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ស្រៀតស្រមានដតរង់ចាុំសដោយដស្ងខ្ាចចុំស្ោរះសសចកតែីជុំនុុំជុំររះ

និងសសចកតែីសហ័សដនស្្ើងដដលសរៀបនឹងសឆរះដល់អស់្រាុំង

្ួក្រាស់្រ្រឹង្ ងប៉ុសណណោរះ។

ដបើដយើងមានទំនក់ទំនងយ៉្ងជាក់ោក់ច្បាស់ោស់ជាមួយ

គពះជាមា្្ស់ការដនះនឹងមានឥទ្ិពលដៅដលើការរស់ដៅរបស់ដយើង

ជាគបចាំន្ងៃដទាះដបើការសដគមចចិត្តដនះមានការយឺតយ៉្�ឬមិន

គ្ប់លក្ខណ៍ក៏ដោយ។គពះជាមា្្ស់ពិតជាបំផ្្ស់បំដគបរនស្តរបស់

គទង់គបាកែដមន។ដតើដនះមិនដមនជាែំណឹងល្អដទឬអី?ែូដច្នះមិត្ត

ដអើយ!សូមកុំឲ្យគត�ប់ជាដ្្ត្មិនដ្្ត្គតជាក់មិនគតជាក់ដោយមាន

្ំនិតមិនច្បាស់ោស់ណមួយដែលថាដោកអ្នកទទួលបាន

ដសចក្តីសុចរិតរបស់គពះគ្ីសទដទាះដបើជី�ិតរស់ដៅរបស់ដោកអ្នក

មិនដពញដោយដសចក្តីសុចរិតក៏ដោយ។ែូចោ្្ដនះដែរកុំសា្្នថា

ដោកអ្នកជាសមាជិកពួកជំនុំសកលដនះដ�ើយដបើដោកអ្នកមិន

ដមនជាសមាជិកននពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ណមួយ។

ជាទូដៅគ្ីសទបរិស័ទែ៏ពិតសង់ជី�ិតរបស់ខលែដួនដ�ើងដៅក្នពុង

ជី�ិតអ្នកដជឿែនទដទៀតតាមរយៈការគបកបែ៏រឹងមាំជាមួយពួកជំនុំក្នពុង

តំបន់ដលើកដលងដតក្នពុងសា្្នភាពដែលមិនមានអ្នកដជឿដៅជុំ�ិញោត់

បែុដណ្្ះ។ោត់ែឹងថាោត់មិនទាន់គ្ប់លក្ខណ៍ដៅដ�ើយដទ។ោត់



ដៅដតដ្វើបាបដហើយគតរូ�ការការដកតគមង់ក៏ែូចជាដសចក្តីបដគងៀន

របស់ពួកជំនុំក្នពុងតំបន់។ដហើយពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ក៏គតរូ�ការោត់ដែរ។

ដៅដពលដែលដយើងគបជុំោ្្ថា្្យបង្ំគពះជាមា្្ស់ដហើយ

បង្្ញដសចក្តីគសឡាញ់គពមទាំងដ្វើល្អចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមក

ដនះដយើងបង្្ញដៅក្នពុងជី�ិតពិតជាក់ដស្តងថាគពះជាមា្្ស់បាន

ផ្សះផ្សាដយើងនឹងគពះអង្គទង់ដហើយគទង់ក៏បានផ្សះផ្សាដយើងរវង

ោ្្នឹងោ្្ផងដែរ។ដយើងបានបង្្ញែល់ដោកីយ៍ថាគពះជាមា្្ស់

ពិតជាបានបំផ្្ស់បំដគបដយើងដមនដហើយការដនះមិនដមនដោយសារ

ដយើងទដនទញខ្ម្ពីរបានដគចើនអ្ិសា្្នរល់ដពលញពុាំបាយថា្្យ

តង្្យដចញពីគបាក់ចំណូលរបស់ដយើងឬក៏សា្ត្ប់�ិទ្យពុគ្ីសទបរិស័ទ

ដនះដទបែុដន្តដោយសារដយើងបង្្ញពីបំណងចិត្តក្នពុងការគទាំគទ

ការអត់ដទាសដហើយដ្មទាំងគសឡាញ់ពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ដទាះដបើ

ពួកដយើងដៅដតគបគពឹត្តិបាបកដេី។

ដោកអ្នកនិងខ្ពុំមិនអាចបង្្ញដសចក្តីគសឡាញ់អំណរអរ

ដមគតីភាពអត់្្មត់ឬសប្បពុរសដោយអង្ពុយដៅដលើដកាះដតមា្្ក់ឯង

បានដនះដទ។ដតដយើងអាចបង្្ញការណមួយខាងដលើដនះចំដពាះ

មនុស្សដែលដយើងបានដបដេជា្្ថានឹងគសឡាញ់បានក្នពុងកាលដែល

ពួកដ្មិនមានលក្ខណៈ្ ួរឲ្យដយើងគសឡាញ់បែុដន្តដទាះជាយ៉្ងណ

ក៏ដោយក៏ដយើងដៅដតគសឡាញ់ពួកដ្ែដែល។

42	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដៅដពលដែលពួកជំនុំដបដេជា្្ចិត្តគសឡាញ់ោ្្ដៅ�ិញដៅមក

ក្នពុងកាលដែលពួកដយើងដៅដតជាមនុស្សដែលគបគពឹត្តិបាបដនះ

នឹងបណ្្លឲ្យដោកីយ៍ដ�ើញពីែំណឹងល្អយ៉្ងច្បាស់។ពួកជំនុំ

បង្្ញពីែំណឹងល្អដែលដោកីយ៍អាចដមើលដ�ើញនឹងដភ្នកបាន

ដៅដពលដែលពួកជំនុំអត់ដទាសឲ្យោ្្ដៅ�ិញដៅមកែូចដែល

គពះគ្ីសទបានអត់ដទាសឲ្យពួកដ្និងដៅដពលដែលពួកដ្បានដបដេជា្្

ចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមកែូចដែលគពះគ្ីសទបានដបដេជា្្ចំដពាះពួកដ្

ដហើយដៅដពលដែលពួកដ្លះបង់ជី�ិតជំនួសោ្្ដៅ�ិញដៅមកែូច

ដែលគពះគ្ីសទបានលះបង់គពះជន្មរបស់គទង់ជំនួសពួកដ្ដែរ។

រដបៀបដែលដយើងបង្្ញពីែំណឹងល្អននគពះដយស៊ូ�គ្ីសទជាមួយ

ោ្្្ឺខុសដបលែកពីរដបៀបដែលមនុស្សដតមា្្ក់បង្្ញពីែំណឹងល្អ។

ជាញឹកញាប់ខ្ពុំឮគ្ីសទបរិស័ទនិយយអំពីអំដណយទាន

ខាងឯ�ិញ្្ណខុសៗោ្្របស់ពួកដ្។បែុដន្តខ្ពុំ្ ងៃល់ណស់ថាដតើ

ពួកដ្បានពិចារណញឹកញាប់បែុណ្្ពីការដែលគពះជាមា្្ស់បាន

គបទាននូ�អំដណយទានជាដគចើនដហើយជាក់ោក់ដែើម្បីឲ្យពួកដ្ដគបើ

អំដណយទានទាំងដនះទុកជាយនក្នពុងការដកតគមង់គ្ីសទបរិស័ទ

ែនទដទៀតដែលបានគបគពឹត្តិបាបដៅក្នពុងពួកជំនុំ។អំដពើបាបរបស់ខ្ពុំ

ផ្តល់ឱកាសែល់ដោកអ្នកដែើម្បីនឹងអនុ�ត្តអំដណយទានរបស់

ដោកអ្នក។



ែូដច្នះសូមគបមូលគកុមមនុស្សមួយគកុមដែលមានទាំងគបុស

ទាំងគសីដក្មងនិងចាស់ដស្បកសនិងដស្បកដ្្្ជនជាតិអាសុី

និងជនជាតិអានហវិកអ្នកមាននិងអ្នកគកអ្នកមានចំដណះែឹងនិង

អ្នកអត់ចំដណះែឹងដែលមានគ្ប់ទាំងដទពដកាសល្យអំដណយទាន

និងជំនញខុសៗោ្្។បែុដន្តសូមឲ្យគបាកែថាពួកដ្ែឹងថាពួកដ្

មានបញ្្និងមានបាបដហើយទទួលដសចក្តីសដនង្្ះដោយសារដត

គពះ្ុណមួយបែុដណ្្ះ។ែូដច្នះដតើដយើងដៅពួកដ្ថាយ៉្ងែូចដមដេច?

ដយើងដៅថាពួកជំនុំ!

គបសិនដបើដោកអ្នកមានបំណងចិត្តចង់គសឡាញ់គ្ីសទបរិ-

ស័ទគ្ប់ៗរូបជាែំបូងខ្ពុំសូមដស្នើឲ្យដោកអ្នកដបដេជា្្ចិត្តចូលរួម

ជាមួយនឹងពួកជំនុំក្នពុងតំបន់ដែលពួកដ្មានដពញដោយចំណុច

ដខ្សាយនិងភាពលងៃីដលងៃើជាមុនសិន។សូមដបដេជា្្ចិត្តរួបរួមជាមួយ

ពួកដ្យ៉្ងតិចឲ្យបានរយៈដពល៨០ឆ្្ំដទាះបីជាគតរូ�្ លែងកាត់

ទុក្ខលំបាកឬការគសណុកសុខគសួលយ៉្ងណក៏ដោយ។បន្្ប់ពី

ដោកអ្នកបានចំណយដពល៨០ឆ្្ំជាមួយពួកដ្រួចដហើយដនះ

ដោកអ្នកនឹងបានចដគមើនដ�ើងខាងឯដសចក្តីគសឡាញ់ចំដពាះ

គ្ីសទបរិស័ទគ្ប់ៗរូបជាមិនខាន។

44	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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កា  ត របរាប់ ពី អំតពើ
ដតើនរណជាអ្នកទទួលខុសគតរូ�ក្នពុងការសដគមចថាដតើពួកជំនុំ្ ួរដត

មានលក្ខណៈដបបណដនះ?ដតើគ្រូ្ង្្លនិងអ្នកែឹកនំពួកជំនុំជា

អ្នកទទួលខុសគតរូ�ឬ?ពិតគបាកែណស់។ចុះចំដណកគ្ីសទបរិស័ទ

ែនទដទៀត�ិញ?ពិតគបាកែណស់ពួកដ្ក៏អញ្ចឹងដែរ។ក្នពុងនមជា

គ្ីសទបរិស័ទមួយរូបដយើងគតរូ�យកចិត្តទុកោក់ដលើជី�ិតនិងសុខភាព

របស់រូបកាយគពះគ្ីសទដែលជាពួកជំនុំដនះឯង។វមានន័យថា

ដយើងគតរូ�យកចិត្តទុកោក់ថាដតើអវីដៅជាពួកជំនុំដហើយពួកជំនុំ្ ួរ

ដតមានលក្ខណៈដបបណដោយដគពាះដោកអ្នកជាសមាជិកមា្្ក់

ននពួកជំនុំដនះ។

ពិតគបាកែណស់ដយើងដ្រក្សាពួកជំនុំដោយដគពាះពួកជំនុំ

ជារូបកាយននគពះអង្សដនង្្ះរបស់ដយើង។ដតើដោកអ្នកបាន

កត់សមា្្ល់ដលើពាក្យដែលគពះដយស៊ូ�បានដគបើជាមួយនឹងដោក

សុល(ដោកជាអ្នកដបៀតដបៀនគ្ីសទបរិស័ទដែលដគកាយមកដ្ដៅ

ដោកថាបែុល)ដៅដពលដែលគទង់ដលចមកតទល់នឹងដោកដៅ

តាមផលែដូ�ដៅឯទីគកុងោមា៉្សដែរឬដទ?«សុលដនសុលដហតុអវីបាន

ជាអ្នកដបៀតដបៀនែល់ខ្ពុំែូដច្នះ?»(កិច្ចការ៩:៤)។គពះដយស៊ូ�បាន

រប់រូបអង្គទង់ែូចជាពួកជំនុំរបស់គទង់ដមលែែោះដហើយបានជាគទង់ដៅ

ពួកជំនុំថាជារូបអង្គទង់ផ្្ល់!ឱ!អ្នកដជឿរល់ោ្្ដអើយ!ដតើមាន



រប់ខលែដួនឲ្យែូចជាពួកអ្នកដែលគពះគ្ីសទបានរប់រូបអង្គទង់ដែរឬដទ?

ដតើចិត្តរបស់ដោកអ្នកមានដសចក្តីគសឡាញ់ែ៏គជាលដគរៅែូចោ្្ដៅ

នឹងគពះហឫទ័យរបស់គទង់ដែរឬដទ?

្្មីៗដនះខ្ពុំបានទទួលសំបុគតមួយច្បាប់ពីគ្រូ្ង្្លមា្្ក់

ដហើយដៅក្នពុងសំបុគតដនះោត់បានបង្្ញពីបំណងចិត្តននការ

ចង់ឲ្យសមាជិកពួកជំនុំែឹងថាដតើពួកជំនុំ្ ួរដតមានលក្ខណៈដបប

ណ។ដោកគ្រូដែលមានការបន្្បខលែដួនមា្្ក់ដនះចង់ឲ្យពួកជំនុំ

ជួយដកតគមង់ោត់ដពលោត់ដ្វើខុសខណៈដែលោត់ែឹកនំពួកដ្

ដៅកាន់គពះ្ុណនិងការដោរពគបតិបត្តិែល់គពះ។គ្រូ្ង្្លដនះ

យល់ពី្ ំរូដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្ ្មីបានច្បាស់ណស់។ោត់យល់

ថាន្ងៃមួយគពះជាមា្្ស់នឹងដៅោត់ឲ្យដរៀបរប់ពីរដបៀបដែលោត់

បានែឹកនំពួកជំនុំរបស់ោត់។ដហើយែូចជាអ្នក្ង្្លែ៏ដសា្្ះគតង់

មា្្ក់ដែរោត់ចង់ឲ្យកូនដចៀមទាំងអស់ដៅក្នពុងដគកាលរបស់ោត់ែឹង

ថាន្ងៃមួយគពះជាមា្្ស់នឹងដៅពួកដ្មា្្ក់ម្តងៗឲ្យដរៀបរប់ពីរដបៀប

ដែលពួកដ្បានគសឡាញ់ោ្្ដៅ�ិញដៅមកនិងពីរដបៀបដែលពួកដ្

បានគសឡាញ់ោត់ដែរ។

គពះជាមា្្ស់នឹងសួរសមាជិកនីមួយៗននរូបកាយថា៖«ដតើឯង

បានអរសប្បាយជាមួយនឹងសមាជិកននរូបកាយខ្ពុំដៅដពលដែល

ពួកដ្អរសប្បាយដែរឬដទ?ដតើឯងបានយំដសាកជាមួយនឹងអ្នក

46	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដែលយំដសាកដែរឬដទ?ដតើឯងបានគបគពឹត្តចំដពាះអ�យ�ៈដែល

ដខ្សាយជាងឯងឲ្យែូចជាអ�យ�ៈមួយដែលឯងមិនអាចខវះបានដែរ

ឬដទ?ដហើយដតើឯងបានផដេល់កិត្តិយសពិដសសែល់អ�យ�ៈដែល

មនុស្សភា្ដគចើនមិនឲ្យតនមលែខ្ពស់ដែរឬដទ?ដតើឯងបានដលើកកិត្ត-ិ

យសមួយដទវជាពីរែល់អ្នកែឹកនំនិងអ្នកបដគងៀនឯងដែរឬដទ?»

(សូមអាន១កូរិន្ូស១២:២២-២៦និង១្ីមែូដ្៥:១៧)

អ្នកដជឿរល់ោ្្ដអើយ!ដតើបានដគតៀមខលែដួនរួចជាដគសចសគមាប់

ន្ងៃដែលគពះជាមា្្ស់នឹងដៅអ្នករល់ោ្្ឲ្យដរៀបរប់ពីរដបៀបដែល

អ្នករល់ោ្្បានគសឡាញ់និងបដគមើពួកជំនុំរួមទាំងអ្នកែឹកនំ

ពួកជំនុំរបស់អ្នករល់ោ្្ដហើយឬដៅ?ដតើអ្នករល់ោ្្គជាបដទថា

គពះជាមា្្ស់មានបនទដូលថាពួកជំនុំ្ ួរដតមានលក្ខណៈដបបណ?

ចំដណកឯគ្រូ្ង្្ល�ិញដតើដោកគ្រូមានបានដរៀបចំហវដូងដចៀម

របស់ដោកគ្រូសគមាប់ការដែលពួកដ្គតរូ�ដរៀបរប់ចំដពាះគពះជាមា្្ស់

ដោយបដគងៀនពួកដ្ឲ្យែឹងថាពួកជំនុំ្ ួរដតមានលក្ខណៈដបបណ

ដហើយឬដៅ?ដតើដោកគ្រូបានបដគងៀនពួកដ្ដទថាគពះជាមា្្ស់នឹង

សួរពួកដ្ថាដតើពួកដ្បានដជឿែំណឹងល្អយ៉្ងរឹងមាំដែរឬអត់?





ជុំ្រូក២

លក្ខណៈពួកជំនុំនិងអ្វតីដែលមិន
ដមនជាលក្ខណៈពួកជំនុំ

កៅក្ននុងកេចក្ីក្្ើមខ្ពុំបានសួរថាដតើដោកអ្នកកំពុងដតដសវងរក

អវីដៅក្នពុងពួកជំនុំ?ដហើយក៏បានសួរដែរថាដតើគពះ្ម្ពីរដលើកដ�ើង

ថាពួកជំនុំ្ ួរដតមានលក្ខណៈដបបណ?បែុដន្តខ្ពុំមិនទាន់បាន

ដ្លែើយសំណួរទាំងដនះដៅដ�ើយដទ។ពិតគបាកែណស់សំណួរ

ទាំងដនះ្ ឺជាសំណួរពិបាកដ្លែើយដហើយសពវន្ងៃដនះគ្ីសទបរិស័ទ

កំពុងដសវងរកលក្ខណៈខុសៗោ្្ជាដគចើនដែលគតរូ�ដតចិត្តពួកដ្

ដៅក្នពុងពួកជំនុំ។

ក្ច្ចសន្ទស ្ ួយ ែ៏ ្រួ  ឲាយ ភា្ាក់ត្្អើល

ក្នពុងអំ�ពុងដពលដែលខ្ពុំសិក្សាដៅថា្្ក់បរិញ្្ប័គតជាន់ខ្ពស់ខ្ពុំនឹកចាំ

ពីកិច្ចសនទនមួយជាមួយនឹងមិត្តមា្្ក់ដែលដ្វើការឲ្យព័ន្កិច្ចគ្ីសទ-



បរិស័ទមួយដែលព័ន្កិច្ចដនះមិនដៅដគកាមចំណុះពួកជំនុំណ

មួយដនះដទ។ោត់និងខ្ពុំបានចូលរួមក្នពុងពួកជំនុំដតមួយជាមួយ

ោ្្អស់រយៈដពលពីរបីឆ្្ំដែរ។បែុដន្តដៅដពលដែលខ្ពុំបានដ្វើជា

សមាជិកដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះមិត្តរបស់ខ្ពុំមិនបានដ្វើជាសមាជិក

ដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះដទ។តាមពិតោត់គោន់ដតមកថា្្យបង្ំដៅគពឹក

ន្ងៃអាទិត្យដតបែុដណ្្ះដហើយមិនដតបែុដណ្្ះោត់ចូលមកថា្្យបង្ំ

ដៅពាក់កណ្្លកម្ម�ិ្ី្ ឺែល់ដពលគ្រូអ្ិប្បាយបាត់ដៅដហើយ។

ន្ងៃមួយខ្ពុំបានសដគមចចិត្តសួរោត់ពីការចូលរួមមិនអស់ពីចិត្ត

ពីដ្លែើមរបស់ោត់។ោត់បានដ្លែើយថា«ខ្ពុំមិនសូ�ទទួលបានអវីដសាះ

ពីកម្ម�ិ្ីែនទដទៀត»។

ខ្ពុំក៏បានសួរដទៀតថា«ដតើឯងធា្្ប់បាន្ ិតពីការដ្វើជាសមាជិក

ក្នពុងពួកជំនុំដនះដែរដទ?»

ោត់ដបរជាមានការភា្្ក់ដផ្អើលជាខា្្ំងពីសំណួររបស់ខ្ពុំដហើយ

ោត់បានតបមក�ិញថា«ស្អីដ្!ដ្វើជាសមាជិកពួកជំនុំ?ខ្ពុំ

ពិតជាមិនែឹងថាដហតុអវីខ្ពុំគតរូ�ដ្វើជាសមាជិកពួកជំនុំដនះដទ។ខ្ពុំ

ែឹងច្បាស់ថាខ្ពុំមកទីដនះដែើម្បីអវីដហើយអ្នកទាំងដនះនឹងដ្វើឲ្យជី�ិត

ខាងឯ�ិញ្្ណរបស់ខ្ពុំរើកចដគមើនយឺតដតបែុដណ្្ះដទ»។

តាមដែលខ្ពុំបានដ�ើញ្ ឺថាោត់មិនបាននិយយពាក្យ

ទាំងដនះដោយការមាក់ងយដនះដទបែុដន្តោត់និយយដោយ
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ដចញពីចិត្តពិតគតង់ក្នពុងនមជាគ្រូគបកាសែំណឹងល្អែ៏មានអំដណយ

ទានមា្្ក់្ឺោត់មិនចង់ចំណយដពលរបស់គពះជាមា្្ស់ដោយ

ឥតគបដយជន៍សូម្បីដតមួយដមា៉្ងក៏មិនបានដែរ។ដមើលដៅខ្ពុំ

ដ�ើញថាោត់ពិតជាបានផ្តល់្ ំនិតខលែះៗដៅដលើលក្ខណៈដែល

ោត់កំពុងដតដសវងរកដៅក្នពុងពួកជំនុំរួចដៅដហើយ។និយយរួមដៅ

អវីដែលោត់បាន្ ិតក្នពុងការចង់បានដនះមិនទាក់ទងជាមួយនឹង

សមាជិកដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះដទ។ោត់ចង់បានដតកដនលែងមួយដែល

ោត់អាចសា្ត្ប់នូ�ដសចក្តីអ្ិប្បាយដែលល្អដចញពីគពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់ដហើយអាចដ្វើឲ្យជី�ិតខាងឯ�ិញ្្ណរបស់ោត់មាន

ភាពរស់រដ�ើកដ�ើងដពញមួយសបា្តហ៍ហ្នឹង។

បែុដន្តពាក្យសមដេីរបស់ោត់ដៅដតឮខទរក្នពុង្ ំនិតរបស់ខ្ពុំ្ ឺពាក្យថា
«អ្នកទាំងដនះនឹងដ្វើឲ្យជី�ិតខាងឯ�ិញ្្ណរបស់ខ្ពុំរើកចដគមើនយឺតដត

បែុដណ្្ះ»។មានការជាដគចើនដែលខ្ពុំចង់និយយបែុដន្តអវីដែលខ្ពុំបាន

និយយដនះ្ ឺថា«បែុដន្តឯងមានធា្្ប់្ ិតដទថាគបសិនដបើឯងដ្វើជា

សមាជិកមា្្ក់ក្នពុងចំដណមពួកដ្ទាំងដនះពិតគបាកែពួកដ្អាច

នឹងដ្វើឲ្យឯងរើកចដគមើនយឺតខាងឯ�ិញ្្ណបែុដន្តឯងអាចនឹងជួយ

ពួកដ្ឲ្យរើកចដគមើនដលឿនបាន។ដតើឯងធា្្ប់បាន្ ិតថាការដនះ

អាចជាចំដណកមួយននដផនការរបស់គពះជាមា្្ស់សគមាប់ពួកដ្

និងសគមាប់ឯងដែរឬដទ?»។



ខ្ពុំក៏ចង់បានពួកជំនុំមួយដែលខ្ពុំអាចសា្ត្ប់ដសចក្តីអ្ិប្បាយ

ដែលល្អជាដរៀងរល់អាទិត្យដែរ។បែុដន្តពាក្យថា«រូបកាយរបស់

គពះគ្ីសទ»មានអត្ថន័យដលើសពីដនះដៅដទៀតមិនថាអញ្ចឹង?

ពួកជំនុំ ្រឺែ រាសស្  បស់ បពរះែមា្ាស់

ពួកជំនុំមិនដមនគោន់ដតមកដែើម្បីសាដ្ប់ការអ្ិប្បាយឬទទួល

ការដលើកទឹកចិត្តខាងឯ�ិញ្្ណដនះដទ។ពួកជំនុំ្ ឺជារនស្តរបស់

គពះជាមា្្ស់ដហើយជារនស្តននការតាំងសញ្្្ ្មីដែលគទង់បានទិញ

ដោយគពះដោហិតរបស់គពះដយស៊ូ�។អញ្ចឹងដហើយបានជាដោក

បែុលមានគបសាសន៍ថា«គពះគ្ីសទបានគសឡាញ់ែល់ពួកជំនុំ

ដហើយបានគប្ល់គពះអង្គទង់ជំនួសផង»(ដអដភសូរ៥:២៥)។

គពះដយស៊ូ�បានគប្ល់គពះអង្គទង់ជំនួសមនុស្សដែើម្បីឲ្យពួកដ្

កា្្យដៅជារនស្តរបស់គទង់។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាពួកជំនុំដែលខ្ពុំជាគ្រូ្ង្្លដៅទីដនះ

មិនបានចាប់ដផ្តើមជួបជុំោ្្ដៅគពឹកន្ងៃអាទិត្យដោយគោន់ដតនិយយ
«សា្្្មន៍មកកាន់ពួកជំនុំកាពីតូលដហ៊ៀលបាប់ទីសទ(CapitolHill

BaptistChurch)»ដតបែុដណ្្ះដនះដទបែុដន្តពួកដយើងនិយយថា
«សា្្្មន៍មកកាន់ពួកជំនុំកាពីតូលដហ៊ៀលបាប់ទីសទដែលជាដផ្នក

មួយននរនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់»�ិញ។ដយើង្ ឺជាដផ្នកមួយននរនស្ត
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របស់គទង់ដែលជួបជុំោ្្។ពិតដមនដហើយការដគជើសដរើសពាក្យក្នពុង

ការសា្្្មន៍្ ឺជាដរឿងែ៏តូចតាចដទបែុដន្តដយើងចង់ដលើកដ�ើងពីការ

ពិតែ៏្ ំដ្ងមួយ្ ឺថាពួកជំនុំក្នពុងតំបន់្ ឺជាដផ្នកមួយននរនស្តរបស់

គទង់ែូដច្នះដហើយបានជាដយើងដលើកដ�ើងពីការពិតែ៏្ ំដ្ងដនះ

សូម្បីដតក្នពុងពាក្យសា្្្មន៍របស់ដយើងដរៀងរល់ន្ងៃអាទិត្យក៏ដោយ។

ការដែលដយើងចងចាំថាពួកជំនុំ្ ឺជារនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់

អាចជួយឲ្យដយើងសា្្ល់នូ�អវីដែលសំខាន់និងអវីដែលមិនសំខាន់។

ខ្ពុំែឹងថាខ្ពុំគតរូ�ការការរំឭកដបបដនះ។ឧទាហរណ៍ទំដនររបស់ខ្ពុំ្ ឺខ្ពុំ

ដតងដតអនុញ្្តឲ្យគបដភទតនន្តីដែលពួកជំនុំមួយគប្ំជាអ្នកកំណត់

ពីអារម្មណ៍ដែលខ្ពុំមានចំដពាះពួកជំនុំដនះ។ជា្ម្មតាគបដភទតនន្តី

ដែលពួកជំនុំមួយគប្ំ្ឺជាចំណុចែំបូងដ្ដែលដយើងនឹងកត់

សមា្្ល់ពីពួកជំនំុដនះដហើយទំដនររបស់ដយើងបដណតេតបដណ្្យ

ដោយដគបើអារម្មណ៍ដៅដលើតនន្តីដនះ។តនន្តីអាចដ្វើឲ្យដយើងមាន

អារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អបាន។បែុដន្តដតើដ្នឹងនិយយយ៉្ងដមែចអំពី

ដសចក្តីគសឡាញ់របស់ខ្ពុំចំដពាះគពះគ្ីសទនិងចំដពាះរនស្តរបស់គទង់

គបសិនដបើខ្ពុំសដគមចចិត្តចាកដចញពីពួកជំនុំដោយដគពាះដតគបដភទនន

តនន្តីដនះ?ឬដតើដ្នឹងនិយយយ៉្ងដមែចពីដសចក្តីគសឡាញ់របស់

ខ្ពុំចំដពាះគពះគ្ីសទនិងចំដពាះរនស្តរបស់គទង់គបសិនដបើខ្ពុំដែលជា

គ្រូ្ង្្លបែិដស្្ ំនិតរបស់សមាជិកភា្ដគចើនដែលចូលចិត្ត



ដភលែងបុរណដគពាះដតខ្ពុំ្ ិតថាពួកជំនុំ្ ួរដតដរៀបចំតនន្តីឲ្យទាន់សម័យ

ដនះ?ដយើងអាចនិយយថាអូ៎!ខ្ពុំបានដភលែចថាគបដភទតនន្តីមិន

សំខាន់ែូចជាការមានទំនក់ទំនងជាមួយរនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់។

ែូចោ្្ដនះដែរគពះ្ម្ពីរក៏បានបដគងៀនផងដែរថាគ្ីសទបរិស័ទ

្ួរយកចិត្តទុកោក់ដលើសកម្មភាពដែលដកើតដ�ើងដៅក្នពុងពួកជំនុំក៏

ែូចជាអវីៗដែលពួកដ្ដ្វើផងដែរ។តាមពិតដៅដយើងនឹងពិភាក្សាអំពី

សកម្មភាពដែលបានដកើតដ�ើងដៅក្នពុងពួកជំនុំចាប់ពីពាក់កណ្្ល

ដសៀ�ដៅដនះដៅ។

ដតើដយើងអាច្ លែឹងដ្លែងពីការទាំងពីរដនះយ៉្ងែូចដម្តចដែើម្បី

ឲ្យមានតុល្យភាពរវងការយកចិត្តទុកោក់ដៅដលើរនស្តរបស់

គពះជាមា្្ស់និងការយកចិត្តទុកោក់ដៅដលើអវីដែលពួកដ្ដ្វើ?

គបសិនដបើដនះជាដសៀ�ដៅស្តីអំពីរដបៀបដែលគ្ីសទបរិស័ទដ្ទាំ

គ្ួសារ�ិញដនះដយើងនឹងដរៀបរប់អំពីការដ្វើកិច្ចការជាក់ោក់មួយ

ចំនួនែូចជាការញពុាំអាហារជាមួយោ្្ការអានគពះបនទដូលជាមួយ

ោ្្ការដលងដសើចជាមួយោ្្ការអ្ិសា្្នឲ្យោ្្ដៅ�ិញដៅមកនិង

កិច្ចការដផ្សងៗដទៀតដហើយ។បែុដន្តគ្ប់ទាំងការពិភាក្សាខ្ពុំសង្ឃឹម

ថាដយើងទាំងអស់ោ្្នឹងចងចាំថាឪពុកមាដ្យដៅដតអាចដ្វើខុស

ដហើយដក្មង្ ឺដៅដតជាដក្មង។គ្ួសារមិនដមនជាសា្្ប័នមួយដនះ

ដទបែុដន្តគ្ួសារជាមនុស្សមួយគកុម។

54	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ែូចោ្្ដនះដែរពួកជំនុំក៏ជាគកុមមនុស្សដែរ។ដតើមានពួកជំនុំ

ណមួយដែលមិនបានបំដពញនូ�ដសចក្តីរំពឹងទុករបស់ដោកអ្នក

ដែរឬដទទាក់ទងដៅនឹងអវីដែលពួកដ្ដ្វើដទាះដបើពួកដ្ដ្វើតាមឬ

មិនដ្វើតាមអវីដែលគពះ្ម្ពីរបានដចងអំពីរដបៀបែឹកនំក្នពុងពួកជំនុំ

(ខ្ពុំនឹងដរៀបរប់ពីគបធានបទដនះបដន្ថមដៅជំពូកដគកាយៗ)?គបសិនដបើ

ែូដចា្្ះដមនសូមចងចាំថាដនះ្ ឺជារនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់ដែល

កំពុងដតរើកចដគមើនលូតោស់ក្នពុងគពះ្ុណ។ចូរគសឡាញ់ពួកដ្

បដគមើពួកដ្ដហើយអត់្្មត់ជាមួយនឹងពួកដ្ចុះ។ជា្្មីមដេងដទៀត

សូមពិចារណដៅដលើទំនក់ទំនងរបស់គ្ួសារ។ដៅដពលណ

ដែលឪពុកមាដ្យបងប្អដូនឬកូនៗរបស់ដោកអ្នកមិនបានបំដពញ

នូ�ក្តីរំពឹងរបស់ដោកអ្នកដតើដោកអ្នកនឹងបដណតេញពួកដ្ដចញពី

គ្ួសារភា្្មៗឬ?ខ្ពុំសង្ឃឹមថាដោកអ្នកនឹងអត់ដទាសដហើយអត់្្មត់

ជាមួយនឹងពួកដ្។តាមពិតដបើពួកដ្ដែលជាសមាជិកគ្ួសារ

ដោកអ្នកមិនបានបំដពញនូ�ក្តីរំពឹងរបស់ដោកអ្នកដនះដោកអ្នក

គបដហលជាគតរូ�សួរខលែដួនឯងថាដតើខ្ពុំ្ ួរដតសគមបសគមួលក្តីរំពឹងរបស់

ខ្ពុំឬយ៉្ងណ?ែូចោ្្ដនះដែរដយើង្ ួរដតសួរខលែដួនឯងថាដតើដយើងគតរូ�

គសឡាញ់សមាជិកពួកជំនុំយ៉្ងដមែចដហើយគតរូ�អត់្្មត់ជាមួយនឹង

ពួកដ្យ៉្ងដមែចក្នពុងការដែលពួកដ្មាន្ ំនិតដយបល់ខុសពីដយើង

ឬពួកដ្មិនបានបំដពញនូ�ក្តីរំពឹងរបស់ដយើងឬក៏ពួកដ្បានដ្វើបាប



ទាស់នឹងដយើងដនះ។ចុះដតើដោកអ្នកក៏ែូចជារូបខ្ពុំមិនដែលគបគពឹត្ត

បាបទាស់នឹងគពះជាមា្្ស់ដហើយគទង់អត់ដទាសឲ្យដយើងដទឬអី?

ពិតដមនដយើង្ ួរដតោក់គពំខណ្ឌចំដពាះការដែលដយើងរស់ដៅ

ក្នពុងចំដណមពួកជំនុំ។មានពួកជំនុំមួយចំនួនដែលដោកអ្នកគប-

ដហលជាមិន្ ួរនឹងចូលជាសមាជិកឬមិន្ ួរដ្វើជាគ្រូ្ង្្លឬក៏

បន្តដ្វើជាសមាជិកតដៅដទៀតដ�ើយ។ដយើងនឹងពិចារណអំពីដរឿង

ដនះបដន្ថមដទៀតដៅក្នពុងដផ្នកទី២ដែលនិយយពីសញ្្សមា្្ល់ែ៏

ចាំបាច់ននពួកជំនំុ។ដរឿងដែលសំខាន់ដនះ្ ឺថាពួកជំនុំ្ ឺជារនស្ត

របស់គពះជាមា្្ស់។ដហើយអវីដែលដយើងកំពុងដតដសវងរកឬអវីដែល

ដយើងសួរថាដតើពួកជំនំុ្ ួរដតមានលក្ខណៈយ៉្ងណដនះដយើងគតរូ�

ដតយកតាមដសចកដេីពិតដនះដែលដចញគពះ្ម្ពីរ។

រាសស្  បស់ បពរះែមា្ាស់ ្្នផ្ន ស្្�្

ខ្ពុំចង់ដលើកពីដសចកដេីពិតមួយដទៀតដែើម្បីការពារដោកអ្នកពី្ ំនិត

ខុស្្ងមួយដទៀតដែលមនុស្សមួយចំនួនមានដលើពួកជំនុំភា្

ដគចើនគ្រូ្ង្្លជាអ្នកមាន្ ំនិតដបបដនះ។ពួកជំនុំមិនដមនជាស្ថិតិ

ដទដតជារនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់�ិញ។

ដៅដពលដែលខ្ពុំសិក្សាដៅថា្្ក់បរិញ្្ប័គតជាន់ខ្ពស់ខ្ពុំចាំថា

ខ្ពុំបានគបទះដ�ើញសំបុគតគបឹក្សាដយបល់មួយច្បាប់ដែលសរដសរ
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ដោយដោកចនដគបាន(JohnBrown)ដោកជាគ្រូ្ង្្លមា្្ក់

ដៅក្នពុងសត�ត្សរ៍ទី១៩។ដោកបានសរដសរសំបុគតដនះដៅកាន់

សិស្សរបស់ដោកមា្្ក់ដែលទទួលការចាក់ដគបងតាំងឲ្យែឹកនំ

ពួកជំនុំតូចមួយ។ដៅក្នពុងសំបុគតដនះដោកចនដគបានបាន

សរដសរថា៖

ខ្ញុំស្ាល់្ ីអុំនួតដដលសនៅក្ញងចិតតែរបស់ប្អអូនសហើយក៏ដឹងដដរថា

ប្អអូនតរូចចិតតែដដល្ ួកជុំនុុំរបស់ប្អអូនតរូចសបើសពបៀបស្ៀបស្រៅនឹង

្ួកជុំនុុំរបស់បងប្អអូនសងៃងួន្ងៃារបស់ប្អអូនដដលសនៅជុុំវិញ។ប៉ុដនតែ

សរូមសជឿ្រុកចិតតែសលើ្ ាក្យមនុស្សចាស់ម្ាក់សនរះថាសនៅស្ល

ដដលប្អអូនចរូលស្រៅសដើម្ីនឹងសរៀបរាប់្ ី្រុំនួលខុសពតរូវរបស់

ប្អអូនសលើ្ ួកជុំនុុំដល់ព្រះអម្ាស់សយស៊រូវពគីស្សនៅឯ្រីជុំនុុំជពមរះ

មុខបល្័ងកសនោរះប្អអូននឹងគិតថាប្អអូនមានសមាជិកលមមពគប់

ពគាន់សហើយ។១

ដៅដពលដែលខ្ពុំ្ ិតពីពួកជំនុំដែលគពះជាមា្្ស់គបទានឲ្យខ្ពុំដមើលការ

ខុសគតរូ�ខ្ពុំែឹងពីទមងៃន់ដៅន្ងៃដែលខ្ពុំគតរូ�ដរៀបរប់ចំដពាះគពះជាមា្្ស់។

ដតើខ្ពុំចង់ឲ្យមានសមាជិកដគចើនដៅក្នពុងពួកជំនុំខ្ពុំដែរឬដទ?ដតើខ្ពុំចង់

ឲ្យពួកជំនុំខ្ពុំមានគបជាគបិយភាពដែរឬដទ?ដតើខ្ពុំចង់ឲ្យពួកជំនុំខ្ពុំជា

១.មកពីJames Hay and Henry Belfrage, Memoir of the Rev. Alexander Waugh 
(Edinburgh: William Oliphant and Son, ឆ្្ំ១៨៣៩), ទំព័រ៦៤-៦៥។



ពួកជំនុំមួយដែលដមើលដៅ្ ួរឲ្យទាក់ទាញដែរឬដទ?

ដតើខ្ពុំគោន់ដតអត់គទាំដហើយអត់ឱនឲ្យពួកជំនុំដែើម្បីរកឱកាស

ដកតគមង់ពួកដ្ឲ្យមានលក្ខណៈែូចចិត្តខ្ពុំឬ?ដនះមិនដមនមានន័យ

ថាការដែលមានបំណងចិត្តសគមាប់អន្តពួកជំនុំ្ ឺជាការអាគកក់

ដនះដទបែុដន្តដយើងគតរូ�សួរខលែដួនឯងថាដតើបំណងចិត្តរបស់ខ្ពុំដនះកំពុង

ដតនំឲ្យខ្ពុំមិនដអើដពើនឹងពួកបរិសុទ្ដែលដៅជុំ�ិញខ្ពុំនដពលបច្ចពុប្បន្ន

ដនះដែរឬដទដទាះបីជាពួកដ្ដ្វើឲ្យខ្ពុំខឹងក៏ដោយដនះ?

ខ្ពុំ្ ួរនឹងចងចាំថាដទាះដបើមិនសូ�មានមនុស្សចូលរួមដហើយ

អ្នកចូលរួមភា្ដគចើនមាន�័យចំណស់ក៏ខ្ពុំដៅដតមានឱកាសនឹង

ជួយមនុស្សដែលអង្ពុយដៅមុខខ្ពុំដរៀងរល់ន្ងៃអាទិត្យគបដយជន៍

ឲ្យពួកដ្បានសដនង្្ះដែរ។ខ្ពុំ្ ួរដតបន្តគសឡាញ់ដហើយបដគមើ

ពួកជំនុំែ៏តូចតាចដនះដទាះដបើពួកដ្មិនគតាប់តាមគពះ្ម្ពីរក្នពុង

ការចាត់តាំងឲ្យមានគកុមចាស់ទុំដទាះដបើពួកដ្គសឡាញ់ដតគបនពណី

បុរណដហើយដគជើសដរើសបទចដគមៀងមិនគតរូ�តាមចិត្តរបស់ខ្ពុំដហើយ

ដទាះដបើចំណុចទាំងបីដនះជារនំងែល់ដោលបំណងរបស់ខ្ពុំដែល

មានចំដពាះពួកជំនុំ។ការគសឡាញ់ពួកជំនុំជាការពិបាកសគមាប់

មនុស្សគ្ប់ៗរូបមិនដមនគោន់ដតសគមាប់គ្រូ្ ង្្លបែុដណ្្ះដទ។

មនុស្សជាដគចើនគោន់ដតគទាំនឹងពួកជំនុំដែើម្បីរកឱកាសដកនូ�អវីដែល

ដ្មិនចូលចិត្តឲ្យដៅតាមអវីដែលដ្ចង់បាន�ិញ។
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លក្ខណៈពួកជំនុំ ន្ងអ្ីផែល្្នផ្នែលក្ខណៈពួកជំនុ	ំ 59

ពួកជំនុំ្ឺជារនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់មិនដមនជាស្ថិតិដនះ

ដទ។ពួកជំនុំ្ ឺជារូបកាយដែលជាប់ដៅក្នពុងគពះគ្ីសទដែលគទង់

ជាសិរសា។ពួកជំនុំ្ ឺជាគ្ួសារដែលផ្សារភា្្ប់ោ្្ដោយសារ

គពះជាមា្្ស់ទទួលពួកដ្ដ្វើជាកូនចិញ្ចឹមតាមរយៈគពះគ្ីសទ។

ខ្ពុំអ្ិសា្្នសូមឲ្យដយើងដែលជាគ្រូ្ង្្លកាន់ដតទទួលសា្្ល់

ពីទំនួលខុសគតរូ�្ ំដ្ងចំដពាះហវដូងដចៀមដែលគពះជាមា្្ស់បានោក់

ឲ្យដយើងដ្វើជាអ្នក្ង្្លឲ្យបានកាន់ដតខា្្ំងដ�ើងៗ។

បែុដន្តខ្ពុំក៏អ្ិសា្្នសូមឲ្យដោកអ្នកដែលជាគ្ីសទបរិស័ទមិនថា

ចាស់ទុំឬដក្មងខ្ចីខាងឯជំដនឿដទកាន់ដតទទួលសា្្ល់ពីទំនួលខុសគតរូ�

របស់ដោកអ្នកឲ្យខា្្ំងដ�ើងៗក្នពុងការគសឡាញ់ការបដគមើការ

ដលើកទឹកចិត្តនិងការជួយដកតគមង់ែល់សមាជិកពួកជំនុំដែល

ដ្វើខុស។ខ្ពុំសង្ឃឹមថាដោកអ្នកបានែឹងដហើយពីកំហុសរបស់

ដោកកាអ៊ីនក្នពុងការមិនទទួលខុសគតរូ�ដលើប្អដូនោត់ក្នពុងនមជា

សមាជិកគ្ួសារមា្្ក់ដោយដ្លែើយដោះសាដៅកាន់គពះជាមា្្ស់

យ៉្ង្ ំដរះ្ំដរើយថា«ដតើទូលបង្ំជាអ្នកឃ្្លប្អដូនរបស់ទូលបង្ំ

ឬ?»។បែុដន្តដលើសពីការទទួលខុសគតរូ�បងប្អដូនខាងសាច់ឈាមរបស់

ដោកអ្នកខ្ពុំសង្ឃឹមថាដោកអ្នកនឹងទទួលសា្្ល់ថាដោកអ្នកមាន

ទំនួលខុសគតរូ�ចំដពាះបងប្អដូនគបុសគសីដែលជាគ្ួសារក្នពុងពួកជំនុំ

របស់ដោកអ្នកខា្្ំងជាង។



បណ្ាជនដដលអង្ញយសនៅជុុំវិញព្រះអង្សគ្ររូលព្រះអង្ថា៖
«សមើល៍ម្ាយនិងបងប្អអូនរបស់សលោកពគរូមករកសលោកពគរូសនៅ

ខាងសពកៅ!»។ព្រះអង្មានបន្អូលតបថា៖«សតើអ្កណាជាម្ាយ

និងជាបងប្អអូនរបស់ខ្ញុំ?»ព្រះអង្្រតស្រៅអស់អ្កដដលអង្ញយ

សនៅជុុំវិញព្រះអង្រួចមានព្រះបន្អូលថា៖«អ្ក្រាុំងសនរះសហើយ

ជាម្ាយនិងបងប្អអូនរបស់ខ្ញុំ!ដ្ិតអ្កណាដដលស្្ើតាមព្រះ

ហឫ្រ័យរបស់ព្រះអ្កសនោរះជាបងប្អអូនពបុសពសីនិងជាម្ាយ

របស់ខ្ញុំ»។(ម៉ាកុស៣:៣២-៣៥គកស)
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ជុំ្រូក៣

ពួកជំនុំ្ ួរគរាថា្ាចង់រាន
សុខភាពល្អ

្បេិនកបើកោកអ្នក ជាឪពុកមាដ្យដែលជាគ្ីសទបរិស័ទដតើ

ដោកអ្នកគបាថា្្ចង់បានអវីសគមាប់កូនៗរបស់ដោកអ្នក?គបសិនដបើ

ដោកអ្នកជាកូនដែលជាគ្ីសទបរិស័ទដតើដោកអ្នកគបាថា្្ចង់បាន

អវីសគមាប់គ្ួសាររបស់ដោកអ្នក?

ដោកអ្នកគបដហលជាគបាថា្្ចង់ឲ្យគ្ួសាររបស់ខលែដួនរើកចដគមើន

ខាងឯលក្ខណសម្បត្តិមួយចំនួនែូចជាដសចក្តីគសឡាញ់អំណរ

ភាពសា្្តស្អំដសចក្តីរួបរួមនិងការដកាតខា្្ចចំដពាះគពះជាមា្្ស់។

ដោកអ្នកគបដហលជាអាច្ ិតពីលក្ខណសម្បត្តិមួយចំនួនបែុដន្ត

ដយើងនឹងព្យាយមសរុបលក្ខណសម្បត្តិទាំងអស់ដនះមកគតឹមពាក្យ

មួយ្ ឺពាក្យថាសុខភាពល្អ។ដោកអ្នកចង់បានគ្ួសារមួយដែល

មានសុខភាពល្អ្ឺជាគ្ួសារដែលចុះសគមុងោ្្រួមរស់ជាមួយោ្្



និងដចះគសឡាញ់ោ្្គសបតាមអវីដែលគពះជាមា្្ស់បានដរៀបចំ

ចាត់ដចងឲ្យគកុមគ្ួសារដនះយកដៅអនុ�ត្ត។

ចំដណកឯពួកជំនុំរបស់ដយើងក៏ែូដចា្្ះដែរ។ខ្ពុំសូមដលើកទឹកចិត្ត

ឲ្យគ្ីសទបរិស័ទ្ ួរគបាថា្្ចង់បានពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អមិន

ថាដយើងជាគ្រូ្ង្្លឬសមាជិកពួកជំនុំដនះដទ។

គបដហលជាមានពាក្យដែើម្បីនឹងពណ៌នថាពួកជំនុំ្ ួរដតមាន

លក្ខណៈដបបណគបដសើរជាងពាក្យ«សុខភាពល្អ»ដនះដៅដទៀត

ដោយសារដយើងកំពុងនិយយអំពីមនុស្សដែលគពះរជបុគតាែ៏្ ង់

ដៅអស់កល្បជានិច្ចជាដស្តចដលើអស់ទាំងដស្តចនិងគពះអមា្្ស់ដលើ

អស់គពះអមា្្ស់បានទិញពួកដ្ដោយគពះដោហិតរបស់គទង់។ដតើ

ពាក្យថាសុខភាពល្អ្ឺជាពាក្យែ៏ល្អបំផុតដែលខ្ពុំអាចយកមក

ពណ៌នពីពួកជំនុំឬ?ដទាះជាយ៉្ងណខ្ពុំចូលចិត្តពាក្យសុខភាពល្អ

ពីដគពាះពាក្យដនះទាក់ទងនឹងរូបកាយដែលមានជី�ិតរស់ដៅដហើយ

លូតោស់ដៅតាមែំដណើររបស់វ។រូបកាយដនះគបដហលជាមាន

បញ្្ខលែះដែរែ្បិតវមិនទាន់បានល្អឥតដខា្្ះដៅដ�ើយដទ។បែុដន្តវ

កំពុងដតឈានដៅរកភាពល្អឥតដខា្្ះដនះដហើយ។វកំពុងដ្វើនូ�អវី

ដែលវ្ ួរដតដ្វើែ្បិតគពះបនទដូលកំពុងដតនំផលែដូ�វ។

ជាញឹកញាប់ខ្ពុំគបាប់ពួកជំនុំរបស់ខ្ពុំថាដៅដពលដែលដយើង

និយយពីការតយុទ្ជាមួយនឹងបាបក្នពុងជី�ិតរបស់ដយើងដនះដយើង

62	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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គតរូ�ែឹងថាលក្ខណៈខុសោ្្រវងអ្នកដជឿនិងអ្នកមិនដជឿ្ ឺមិនដមន

គតង់ថាអ្នកមិនដជឿគបគពឹត្តបាបដតអ្នកដជឿមិនគបគពឹត្តបាបដនះដទ។

លក្ខណៈខុសោ្្ដនះ្ ឺគតង់ថាដតើដយើង�រដៅខាងណដៅក្នពុង

ការតយុទ្ដនះ។អ្នកដជឿ�រដៅខាងគពះជាមា្្ស់គបឆំងនឹងបាប

បែុដន្តអ្នកមិនដជឿ�រខាងបាបគបឆំងនឹងគពះជាមា្្ស់។ដយើងអាច

និយយម្យា៉្ង�ិញដទៀតថាអ្នកដជឿនឹងគបគពឹត្តបាបបែុដន្តដៅដពល

ពួកដ្គបគពឹត្តបាបពួកដ្នឹងដបរដៅរកគពះជាមា្្ស់និងគពះបនទដូល

របស់គទង់ដហើយទូលថា«សូមជួយទូលបងំ្ក្នពុងការតយុទ្ទាស់នឹង

បាបដនះផង»។បែុដន្តសគមាប់អ្នកមិនដជឿ�ិញដទាះបីជាពួកដ្ទទួល

សា្្ល់បាបរបស់ខលែដួនក៏ដោយក៏ពួកដ្ដៅដតនិយយថា«ខ្ពុំចង់បាន

បាបរបស់ខ្ពុំជាជាងចង់បានគពះជាមា្្ស់ដៅដទៀត»។

ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អមិនដមនជាពួកជំនុំដែលល្អ

ឥតដខា្្ះដហើយមិនគបគពឹត្តបាបដនះដទ។ពួកដ្មិនទាន់បាន

ដោះគសាយគ្ប់ទាំងបញ្្បានដៅដ�ើយដទ។បែុដន្តពួកដ្ជាពួកជំនំុ

ដែលបន្តការព្យាយម�រដៅខាងគពះជាមា្្ស់ក្នពុងការតយុទ្ទាស់

នឹងដសចក្តីបែងគបាថា្្ដែលគពះជាមា្្ស់មិនសពវគពះហឫទ័យក៏

ែូចជាទាស់នឹងការដបាកបដញឆ្តននដោកីយ៍សាច់ឈាមនិង

សាតាំង។ពួកដ្ជាពួកជំនុំមួយដែលបន្តការខំគបឹងគតាប់តាម

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់។



សូមអនុញ្្តឲ្យខ្ពុំផ្តល់ជូនដោកអ្នកនូ�និយមន័យមួយដែល

ច្បាស់ជាងដនះដហើយបន្្ប់មកដយើងនឹងពិនិត្យដមើលបទ្ម្ពីរមួយ

ចំនួនដែលោំគទនិយមន័យដនះ៖ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ

្ឺជាពួកជំនុំដែលបន្តការ្ លែពុះបញ្្ំងឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់

គពះជាមា្្ស់ដគចើនដ�ើងៗែូចដៅនឹងចរិតលក្ខណៈដែលគទង់បាន

ដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់។

ែូដច្នះគបសិនដបើមានគ្រូ្ង្្លមា្្ក់សួរខ្ពុំថាដតើពួកជំនុំគប-

ដភទណដែលខ្ពុំចង់ដលើកទឹកចិត្តឲ្យោត់គបាថា្្ចង់បានដនះខ្ពុំ

គបដហលជានឹងដ្លែើយថា«ខ្ពុំដលើកទឹកចិត្តឲ្យដោកគ្រូគបាថា្្ចង់

បានពួកជំនុំមួយដែលមានសុខភាពល្អ្ឺជាពួកជំនុំដែលបន្ត

ការ្ លែពុះបញ្្ំងឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់កាន់ដត

ដគចើនដ�ើងៗែូចដៅនឹងចរិតលក្ខណៈដែលគទង់បានដបើកសដមដេង

ឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង»់។

ចុះចំដណកឯអ្នកដជឿ�ិញដតើខ្ពុំគបដហលជានឹងដលើកទឹកចិត្ត

ឲ្យដោកអ្នកចូលរួមបដគមើនិងខំអត់្្មត់ជាមួយពួកជំនុំគបដភទ

ណ?ចដមលែើយ្ ឺពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អជាពួកជំនុំដែលបន្ត

ការ្ លែពុះបញ្្ំងឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់កាន់ដត

ដគចើនដ�ើងៗែូចដៅនឹងចរិតលក្ខណៈដែលគទង់បានដបើកសដមដេង

ឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់។

64	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដបើដោកអ្នកបានអានយ៉្ងយកចិត្តទុកោក់ដនះដោកអ្នក

ច្បាស់ជាកត់សមា្្ល់ដ�ើញថាខ្ពុំបានដគបើពាក្យ«គបដហល»ម្តង

ដហើយម្តងដទៀត។ខ្ពុំមានមូលដហតុពីរយ៉្ងដែលខ្ពុំដគបើពាក្យ«គប-

ដហល»។ទីមួយខ្ពុំមិនចង់ដណនំថាដនះ្ ឺជា�ិ្ីដតមួយ្ ត់សគមាប់

ដយើងដែើម្បីនឹងពណ៌នថាពួកជំនុំ្ ួរដតមានលក្ខណៈដបបណ

ដនះដទ។ដពលដយើងស្ថិតដៅក្នពុងសា្្នភាពដផ្សងឬដោលបំណង

ដផ្សងដនះដយើងគបដហលជាឲ្យនិយមន័យដបបដផ្សងមួយដទៀត

ដែរ។គបដហលជាមានអ្នកនិពន្ណមា្្ក់ចង់ដ្លែើយតបទាស់ដៅនឹង

គកឹត្យ�ិន័យនិយមឬដសចក្តីអាសអាភាសដៅក្នពុងពួកជំនុំែូដច្នះដហើយ

ោត់នឹងចាប់ដផ្តើមឲ្យនិយមន័យដោយដលើកដ�ើងថា«លក្ខណៈ

សំខាន់បំផុតដែលពួកជំនុំដយើង្ ួរដផដ្តដលើ្ឺការយកដ�ើឆក្ង

ជាដោល»។ខ្ពុំនឹងឯកភាពដោយបនលែឺថា«អាដមែន»គតង់ចំណុច

ដនះ។ឬក៏គបដហលជាមានអ្នកនិពន្មា្្ក់ដផ្សងដទៀតចង់ដ្លែើយតប

ទាស់ដៅនឹងការដែលពួកជំនំុមិនយកចិត្តទុកោក់ដៅនឹងគពះបនទដូល

ក្នពុងករណីដនះោត់នឹងោស់ដតឿនពួកជំនុំឲ្យយកគពះ្ម្ពីរជាដោល។

ដនះខ្ពុំនឹងឯកភាពដោយបនលែឺថា«អាដមែន»មដេងដទៀត។

ទីពីរខ្ពុំមិនចង់សន្មតថាមិនមាននរណមា្្ក់អាចពន្យល់បាន

គបដសើរជាងអវីដែលខ្ពុំកំពុងដតព្យាយមពន្យល់ដនះដទ។អវីដែលខ្ពុំ

បានសរដសរដនះ្ ឺជាអវីដែលល្អបំផុតដែលខ្ពុំអាចដ្វើបានដៅដពល



ដនះដែើម្បីនឹងពន្យល់ពីអវីដែលខ្ពុំដជឿថាជាដោលដៅស្នដូលរបស់

ពួកជំនុំគសបតាមគពះ្ម្ពីរ។ដោលដៅស្នដូលដនះ្ ឺការ្ លែពុះបញ្្ំង

ឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ែូចដៅនឹងចរិតលក្ខណៈ

ដែលគទង់បានដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់។

ដតើមានគ្ីសទបរិស័ទណដែលមិនចង់ដ្វើតាមដោលដៅ

ស្នដូលដនះ?

បពរះ្រ្្ី  ត្្ើឲាយ តយើង មាន ប្រប់ ទាំង ចំតណរះ

ការដែលដយើងកាន់ដតមានចរិតលក្ខណៈែូចជាគពះជាមា្្ស់ែូចដែល

គទង់បានដបើកសដមដេងឲ្យដយើងដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់មាន

ន័យថាដយើងគតរូ�ដរៀនគពះបនទដូលរបស់គទង់។ដហតុអវីបានជាដយើងគតរូ�

គតាប់តាមគពះបនទដូលដហើយមិនដ្វើតាមអវីដែលអ្នកែនទនិយយថា

�ិ្ីមួយដនះមានគបសិទ្ភាពដៅដពលដែលដយើងសដគមចថាពួកជំនំុ

របស់ដយើង្ ួរដ្វើអវីនិង្ ួរមានលក្ខណៈដបបណដនះ?ដៅក្នពុង

សំបុគតទីពីររបស់ដោកបែុលដផ្ើដៅកាន់ដោក្ីមែូដ្ដែលជា

គ្រូ្ង្្លននពួកជំនុំដៅក្នពុងទីគកុងដអដភសូរដោកបែុលបានគបាប់

ដោក្ីមែូដ្ថាគពះ្ម្ពីរនឹងដ្វើឲ្យោត់«មានចំដណះសគមាប់ដ្វើ

ការល្អគ្ប់ជំពូក»(្កស)។គបសិនដបើមានអវីមួយដែលពួកជំនុំ

ដយើង្ ិតថាពួកដ្្ ួរដតដ្វើបែុដន្តពួកដ្មិនបានដ�ើញវមានដៅ

66	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ក្នពុងគពះបនទដូលដទដនះដោកបែុលនិយយខុសដហើយដោយសារ

ដយើងមិនអាចថាគពះ្ម្ពីរដ្វើឲ្យដយើងមានគ្ប់ទាំងចំដណះសគមាប់

នឹងដ្វើ«ការល្អគ្ប់ជំពូក»ដនះដទ។

ដតើដនះមានន័យថាខ្ពុំកំពុងដតនិយយថាដយើងមិន្ ួរដគបើ

ខួរក្បាលែ៏ល្អដែលគពះជាមា្្ស់បានគបទានឲ្យដយើងដទឬ?ដទមិន

ែូដចា្្ះដទ!ខ្ពុំគោន់ដតនិយយថាសូមឲ្យដយើងចាប់ដផ្តើមដសវងយល់

ពីគពះ្ម្ពីរដហើយចាំដមើលថាដយើងនឹងរកដ�ើញអវីខលែះ។

ខ្ពុំចង់ពិនិត្យដមើលគតួសៗដៅដលើគពឹត្តិការណ៍ចំនួនគបាំមួយ

ដៅក្នពុងសាច់ដរឿងននគពះ្ម្ពីរដែលនឹងជួយឲ្យដយើងដ�ើញនូ�អវីដែល

ដយើងចង់ឲ្យពួកជំនុំកាន់ដត្ លែពុះបញ្្ំងឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់

គពះជាមា្្ស់ដគចើនដ�ើងៗែូចដៅនឹងចរិតលក្ខណៈដែលគទង់បាន

ដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់។គពះ្ម្ពីរពិតជា

បានគបាប់ដរឿងមួយែល់ដយើងដមន។ដរឿងដនះមាន�ុតតូចៗដគចើន

រប់មិនអស់បែុដន្ត�ុតតូចៗទាំងអស់ដនះមានចំដណកដៅក្នពុងដរឿង

្ំដតមួយ។ដោលដៅននការសដង្ខបដនះ្ ឺដសវងយល់ពីអវីដែល

គពះជាមា្្ស់សពវគពះហឫទ័យឲ្យពួកជំនុំដ្វើនិងលក្ខណៈដបបណ

ដែលពួកដ្្ ួរមាន។



 ូបអង្គ បពរះែមា្ាស់ សំខាន់ បំ្ុ�

១) កា  បតងកើ�

ដៅក្នពុងកណ្ឌដោកុប្បតដេិគពះជាមា្្ស់បានបដងកើតរុក្ខជាតិនិងសតវ
«តាមពូជ»របស់វនីមួយៗ។គ្ប់ទាំងដផលែសា្្យ្ ឺមកពីពូជសា្្យ

ដផ្សងដទៀតដហើយគ្ប់ទាំងដសះ្ ឺមកពីពូជដសះដផ្សងដទៀត។ចំដពាះ

មនុស្ស�ិញគពះ្ម្ពីរគបាប់ថា«ចូរដយើងដ្វើមនុស្សឲ្យែូចជារូបដយើង

ឲ្យមានភាពែូចដយើង»(ដោកុប្បតដេិ១:២៦)។ែូដច្នះគពះជាមា្្ស់

មិនបានបដងកើតមនុស្សមកតាមពូជមនុស្សណដផ្សងដទៀតដនះដទ។

គពះជាមា្្ស់បានបដងកើតមនុស្សមកែូចរូបអង្គទង់និងមានភាពែូច

គទង់។មនុស្ស្ លែពុះបញ្្ំងពីលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ក្នពុងរដបៀបែ៏

ពិដសសមួយ។

ដោយសារដតគពះជាមា្្ស់បានបដងកើតដយើងយ៉្ងពិដសសែូច

រូបអង្ននគទង់ែូដច្នះមនុស្សគតរូ�ដត្ លែពុះបញ្្ំងពីគទង់និងសិរើល្អ

របស់គទង់ក្នពុងលក្ខណៈមួយែ៏ពិដសសដៅចំដពាះអវីៗទាំងអស់ដែល

គទង់បានបដងកើតមក។ែូចជាកូនដែលមានចរិតលក្ខណៈែូចឪពុក

របស់ខលែដួនដហើយដែើរតាមជំហានរបស់ឪពុកខលែដួនយ៉្ងែូដចា្្ះដែរ

(ដោកុប្បតដេិ៥:១;លូកា៣:៣៨)គពះជាមា្្ស់បានបដងកើតមនុស្ស

មកឲ្យដ្វើជាអ្នកតំណងឲ្យចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់ដហើយឲ្យពួកដ្

68	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?



ពួកជំនុំ្រួ បបាកាាចង់បានសុខភាពល្អ	 69

គ្ប់គ្ងអវីៗដែលគទង់បានបដងកើតមក៖«ដហើយឲ្យមានអំណច

ដលើគតីសមុគទសតវដហើរដលើអាកាសនិងសតវដជើង៤ដែលដៅដលើ

ដផនែីទាំងមូលគពមទាំងសតវលូនវរដែលវរដៅដលើដផនែីផង»

(ដោកុប្បតដេិ១:២៦)។

២) កា  ធា្ាក់ កនែនុង អំតពើ បាប

បែុដន្តមនុស្សបានសដគមចចិត្តមិនគពមដ្វើជាអ្នកតំណងឲ្យការ

គ្ប់គ្ងរបស់គពះជាមា្្ស់ដទ។ពួកដ្បានបះដបារទាស់នឹងគពះ

ជាមា្្ស់ដហើយបានដ្វើជាអ្នកតំណងឲ្យការគ្ប់គ្ងខលែដួនឯង�ិញ។

ែូដចា្្ះដហើយបានជាគពះជាមា្្ស់គបទាននូ�អវីដែលពួកដ្ចង់បាន

ដហើយបានបដណតេញពួកដ្ដចញពីគពះ�ត្តមានរបស់គទង់។ដោយសារ

មនុស្សបានគបគពឹត្តបាបដនះមានន័យថាដ្មិនអាចចូលដៅជិត

គពះជាមា្្ស់ដោយខលែដួនឯងបានតដៅដទៀតដទ។

ដតើមនុស្សដៅដតមានលក្ខណៈែូចរូបអង្គពះជាមា្្ស់ឬដទ

ដទាះដបើពួកដ្បានធា្្ក់ក្នពុងអំដពើបាប?ពិតណស់ពួកដ្ដៅដត

មាន!កណ្ឌដោកុប្បតដេិបានបញ្្ក់ម្តងដទៀតថាគពះជាមា្្ស់បាន

បដងកើតមនុស្សមកែូច«រូបអង»្គទង់(ដោកុប្បតដេិ៥:១;៩:៦)។

បែុដន្តឥ�ដូ�រូបអង្គទង់ដែលដៅក្នពុងដយើងបានខូចដហើយ។ដយើងអាច

ដគបៀបដ្ៀបការ្ លែពុះបញ្្ំងពីរូបអង្គទង់ដនះដៅនឹងកញ្ចក់្លែពុះដែល



បានដគបះគសាំែូដច្នះដហើយវបង្្ញរូបភាពែ៏អាគកក់ខុសពីរូបភាព

ដែើម។ដយើងដៅដត្ លែពុះបញ្្ំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់

ែដែលដទាះដបើដយើងគបគពឹត្តបាបក៏ដោយ។បែុដន្តការ្ លែពុះបញ្្ំង

ដនះ្ឺជាការបង្្ញពីលក្ខណៈពិតនិងលក្ខណៈមិនពិតរបស់

គទង់មកោយ�ំោ្្។អ្នកគបាជ្ខាងគពះ្ម្ពីរដគបើពាក្យែូចដនះថា

មនុស្សបានគត�ប់ជា«ជាប់ដទាស»ដហើយ«ខូច»។

៣) ្សន៍អ៊ីប្ផអល

ដោយសារដសចក្តីដមតា្ត្ករុណរបស់គពះជាមា្្ស់គទង់មានដផនការ

មួយដែើម្បីសដនង្្ះមនុស្សមួយគកុមក៏ែូចជាដគបើពួកដ្ឲ្យសដគមច

នូ�ដោលបំណងដែើមរបស់គទង់សគមាប់អវីៗដែលគទង់បានបដងកើត

មក។ដោលបំណងដនះ្ ឺការបង្្ញឲ្យដ�ើញពីសិរើល្អរបស់គទង់។

គពះជាមា្្ស់បានសន្យានឹងបុរសមា្្ក់ដឈា្្ះអាប់រ៉្មថាគទង់នឹង

គបទានពរែល់ោត់និងកូនដៅរបស់ោត់។ដហើយពួកដ្ក៏នឹង

កា្្យដៅជាគពះពរែល់គ្ប់ទាំងគ្ួសារដៅដលើដផនែី(ដោកុប្បតដេិ

១២:១-៣)។គទង់បានដៅពួកដ្ថា«សាសន៍បរិសុទ»្និង«ន្រ

ដែលសុទ្ដតជាសង្ឃ»(និក្ខមនំ១៩:៥-៧)។ដនះមានន័យថា

គពះជាមា្្ស់បានដញកពួកដ្ទុកដែើម្បីនឹងបង្្ញដហើយ្ លែពុះបញ្្ំង

ពីចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់និងសិរើល្អរបស់គទង់ែល់សាសន៍ែនទ

70	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដទៀតដោយការដ្វើតាមគកឹត្យ�ិន័យដែលគទង់បានគបទានែល់ពួកដ្

(ែូចដែលដោកអ័ោម្ ួរដតបានដ្វើដែរ)។គពះជាមា្្ស់បានមាន

បនទដូលដៅកាន់សាសន៍អ៊ីគសាដអលឲ្យពួកដ្បង្្ញែល់ដោកីយ៍ពី

លក្ខណៈរបស់គទង់«ចូរឲ្យឯងរល់ោ្្ដញកខលែដួនដចញដហើយឲ្យដៅ

ជាបរិសុទ្ចុះែ្បិតអញជាបរិសុទ»្(ដល�ើ�ិន័យ១១:៤៤;១៩:២;

២០:៧)។

គពះជាមា្្ស់ដ្មទាំងបានដៅសាសន៍ដនះថាជា«កូន»របស់

គទង់ដទៀតផងែ្បិតក្នពុងគបនពណីសម័យដនះដ្រំពឹងថាកូននឹងដែើរ

តាម្ នលែងរបស់ឪពុក(និក្ខមនំ៤:២២-២៣)។ដហើយគទង់ក៏បាន

សន្យាថានឹង្ ង់ដៅជាមួយនឹង«កូន»មួយដនះដៅក្នពុងទឹកែីដែល

គទង់នឹងគបទានែល់ពួកដ្។ដនះ្ ឺជាឱកាសដែលសាសន៍ដនះអាច

បង្្ញពីសិរើល្អរបស់គពះជាមា្្ស់ែល់សាសន៍ដែលដៅជុំ�ិញពួកដ្

បាន(១ពង្សា�តារក្សគត៨:៤១-៤៣)។

បែុដន្តគពះជាមា្្ស់ក៏បានគពមានែល់«កូន»ដនះដែរថាគបសិន

ដបើដ្មិនសាដ្ប់បង្្ប់ដហើយមិនបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈបរិសុទ្របស់

គទង់ដទដនះគទង់នឹងបដណតេញដ្ដចញពីទឹកែីដនះ។និយយឲ្យខលែី

ដៅ«កូន»ដនះមិនបានសាដ្ប់បង្្ប់ដទដហតុែូដច្នះដហើយបានជា

គពះជាមា្្ស់បដណតេញដ្ដចញពីគពះ�ត្តមានរបស់គទង់និងដចញពី

ទឹកែីដនះ។



៤) បពរះប្រីស្ទ

ដមដរៀនែ៏សំខាន់មួយពីពួកអ៊ីគសាដអលជំនន់ដែើម្ ឺថាមនុស្សមាន

បាបមិនអាចបង្្ញពីរូបអង្គពះជាមា្្ស់បានយ៉្ងគ្ប់លក្ខណ៍

ដោយខលែដួនឯងដនះដទដទាះបីជាពួកដ្មានគកឹត្យ�ិន័យរបស់គទង់

មានទឹកែីរបស់គទង់និងមានគពះ�ត្តមានរបស់គទង់ក៏ដោយ។ដរឿង

របស់ពួកអ៊ីគសាដអលដនះ្ ួរដតដ្វើឲ្យដយើងមា្្ក់ៗបន្្បខលែដួនចុះ។

មានដតគពះជាមា្្ស់ដទដែលអាចបង្្ញពីរូបអង្គទង់បានយ៉្ង

គ្ប់លក្ខណ៍ដហើយមានដតគពះជាមា្្ស់ដទដែលអាចសដនង្្ះដយើង

ដចញពីបាបនិងដសចក្តីសា្្ប់បាន។

ែូដច្នះដហើយគពះជាមា្្ស់បានបញ្ជដូនគពះរជបុគតាដតមួយរបស់

គទង់ឲ្យ«គបសូតមកមានរូបជាមនុស្ស»(ភីលីព២:៧)។កូនសងៃដួនភាង្

មួយអង្ដនះជាកូនដែលគពះ�របិតាសពវគពះហឫទ័យណស់គទង់

បានចុះចូលទាំងគសុងដៅនឹងការែឹកនំនិងន្ររបស់គពះជាមា្្ស់។

កូនសងៃដួនភាង្មួយអង្ដនះបានដ្វើនូ�អវីដែលដោកអ័ោមមិនបានដ្វើ

្ឺគទង់មិនគពមដ្វើតាមការល្បដួងរបស់សាតាំងដទ។គទង់បានមាន

បនទដូលដៅកាន់ដមល្បដួងខណៈដែលគទង់កំពុងតមអាហារដៅក្នពុង

ទីរដហាសា្្នថា៖«មនុស្សមិនដមនរស់ដោយសារដតនំបុ័ងបែុដណ្្ះ

ដទ្ឺរស់ដោយសារគ្ប់ទាំងគពះបនទដូលដែលដចញពីគពះឱស្ឋគពះ

មកដែរ»(មា៉្ថាយ៤:៤)។

72	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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គពះដយស៊ូ�បានដ្វើនូ�អវីដែលអ៊ីគសាដអលមិនបានដ្វើ។គទង់

រស់ដៅដោយគបតិបត្តិតាមគកឹត្យ�ិន័យនិងបំណងគពះហឫទ័យ

របស់គពះ�របិតាទាំងគសុង។«ខ្ពុំមិនដ្វើអវីដោយអាងខលែដួនខ្ពុំដទ្ឺខ្ពុំ

និយយដសចក្តីទាំងដនះតាមដតគពះ�របិតាបានបដគងៀនខ្ពុំ�ិញ»

(យែូហាន៨:២៨ដហើយសូមដមើលបដន្ថមដៅកណ្ឌយែូហាន៦:៣៨;

១២:៤៩)។

ដោយសារគពះរជបុគតាដនះបាន្ លែពុះបញ្្ំងពីរូបអង្គពះ�របិតា

គទង់យ៉្ងឥតដខា្្ះែូដច្នះគទង់អាចមានបនទដូលដៅកាន់ដោកភីលីព

ជាសិស្សគទង់ថា«អ្នកណដែលដ�ើញខ្ពុំដនះក៏បានដ�ើញ

គពះ�របិតាដែរ»(យែូហាន១៤:៩)។

គពះ�របិតាយ៉្ងណដនះគពះរជបុគតាក៏យ៉្ងដនះដែរ។

ដៅដពលអ្នកនិពន្កណ្ឌ្ម្ពីរសំបុគតដៅសញ្្្្មីបាន្ ិតពី

អវីដែលបានដកើតដ�ើងទាក់ទងនឹងគពះដយស៊ូ�ដនះពួកដ្បាន

ពណ៌នពីគទង់ថាជា«រូបអង្ននគពះែ៏ដមើលមិនដ�ើញ»(កូលែុស

១:១៥)ដហើយជា«រស្មីភលែឺននសិរើល្អរបស់គពះនិងជារូបភាពអង្គពះ

សុទ្សា្»(ដហដគពើរ១:៣្ កស)។គពះដយស៊ូ�គ្ីសទដគបៀបែូចជា

ដោកអ័ោម្ ្មីនិងអ៊ីគសាដអល្ ្មីពីដគពាះគទង់បានសាដ្រនូ�រូបអង្

របស់គពះជាមា្្ស់ដែលមានដៅក្នពុងមនុស្សដ�ើង�ិញ។

បែុដន្តគពះគ្ីសទមិនគោន់ដតបានបង្្ញពីភាពបរិសុទ្ែ៏ឧត្តម



របស់គពះជាមា្្ស់តាមរយៈការគបតិបត្តិតាមគកឹត្យ�ិន័យដតបែុដណ្្ះដទ

គទង់ដ្មទាំងបានបង្្ញពីដសចក្តីគសឡាញ់និងក្តីដមតា្ត្ករុណែ៏

ឧត្តមរបស់គពះជាមា្្ស់តាមរយៈការសុ្តដៅដលើដ�ើឆក្ងជំនួស

មនុស្សមានបាបដែលជាការបង់ន្លែែល់ដទាសននអំដពើបាបដែល

ពួកដ្សមដតនឹងទទួលដទៀតផង(យែូហាន១៧:១-៣)។ការ

បូជាជំនួសដនះ្ ឺជាអវីដែលគពះ្ម្ពីរសញ្្ចាស់បានចង្អពុលដៅរក

តាំងពីដែើមដរៀងមក។សូម្ ិតពីសតវដែលគពះជាមា្្ស់យកដៅ

សមា្្ប់ដែើម្បីគ្បបាំងភាពអាគកាតរបស់ដោកអ័ោមនិងនង

ដអវ៉្បន្្ប់ពីពួកដ្បានដ្វើបាប។សូម្ ិតពីដពលដែលគពះជាមា្្ស់

បានគបទានដចៀមដឈា្្លមួយក្បាលែល់ដោកអ័គបាហាំនិង

អ៊ីសាកដែើម្បីសដនង្្ះអ៊ីសាក។សូម្ ិតពីដោកយែូដសបជាកូន

ដែលគតរូ�បងៗបដងកើតរបស់ោត់ដបាះបង់ដចាលដហើយលក់ដៅគសុក

ឆង្យែូដចា្្ះដហើយោត់អាចដ្វើជាអ្នកសគងួបសគងួមសគមាប់ជាតិ

សាសន៍មួយ។សូម្ ិតែល់រនស្តអ៊ីគសាដអលដែលពួកដ្បាន

ោបឈាមដចៀមដៅដលើគកបទា្្រផទះរបស់ពួកដ្ដែើម្បីឲ្យកូនច្បង

របស់ពួកដ្រួចជី�ិត។សូម្ ិតពីពួកគ្ួសារអ៊ីគសាដអលដែលពួកដ្

បាននំយកតង្្យសគមាប់ដោះបាបមកោក់ដៅទីោនគពះ�ិហារ

រួចពួកដ្បានោក់នែដៅដលើក្បាលសតវដហើយបន្្ប់មកពួកដ្

ក៏អារកសតវដនះដោយនិយយថា«ឈាមសតវដែលខា្្យដនះ
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្ួរដតជាឈាមរបស់ខ្ពុ»ំ។សូម្ ិតពីសដមដេចសង្ឃដែលោត់ចូល

ក្នពុងទីបរិសុទ្បំផុតម្តងមួយឆ្្ំដែើម្បីថា្្យយញ្ញបូជាដោះបាប

ជំនួសសាសន៍អ៊ីគសាដអល។សូម្ ិតពីដសចក្តីសន្យាដែលដហារ

ដអសាយដលើកដ�ើង៖«ដតគទង់គតរូ�របួសដោយដគពាះអំដពើរំលង

របស់ដយើងក៏គតរូ�វយជាំដោយដគពាះអំដពើទុច្ចរិតរបស់ដយើងដទឯ

ការវយផ្្លដែលនំឲ្យដយើងបានជាដមគតីដនះបានធា្្ក់ដៅដលើ

គទង់ដហើយដយើងរល់ោ្្បានដគបាសឲ្យជាដោយសារសា្្មរំពាត់

ដៅអង្គទង»់(ដអសាយ៥៣:៥)។

ការទាំងអស់ដនះនិងការជាដគចើនដទៀត្ឺចង្អពុលដៅរកគពះ

ដយស៊ូ�គ្ីសទដែលគទង់បានយងដៅឯដ�ើឆក្ងក្នពុងនមជាកូន

ដចៀមននគពះជាមា្្ស់ទុកជាយញ្ញបូជា។ែូចោ្្ដនះដែរគពះដយស៊ូ�

បានមានបនទដូលបញ្្ក់ែល់សិស្សរបស់គទង់ដៅឯបនទប់ខាងដលើ

ថាគទង់បានយងដៅដែើម្បីនឹងផ្តល់នូ�«សញ្្្ ្មីមួយដែលតាំង

ដោយនូ�ឈាមគទង»់សគមាប់អស់អ្នកណដែលដគបចិត្តដហើយ

ទទួលដជឿគទង់។

៥) ពួកជំនុំ 

ដយើងបានសា្្ប់ក្នពុងអំដពើបាបរបស់ដយើងបែុដន្តគទង់បានដគបាសដយើង

ឲ្យមានជី�ិតរស់ដ�ើង�ិញដៅដពលដែលដយើងគជមុជក្នពុងការសុ្ត



និងការរស់ដ�ើង�ិញរបស់គពះគ្ីសទ។ែូដច្នះដហើយដោកបែុល

គបកាសថា«ែ្បិតអ្នករល់ោ្្សុទ្ដតជាកូនគពះដោយសារជំដនឿ

ដជឿែល់គពះគ្ីសទដយស៊ូ�ដគពាះអស់អ្នកដែលបានទទួលបុណ្យ

គជមុជក្នពុងគពះគ្ីសទដនះដឈា្្ះថាបានគបោប់កាយដោយគពះគ្ីសទ

ដហើយ»(កាឡាទី៣:២៦-២៧)។«ដហើយដោយដគពាះអ្នករល់

ោ្្ជាកូនបានជាគពះគទង់ចាត់គពះ�ិញ្្ណននគពះរជបុគតាគទង់

ឲ្យមកក្នពុងចិត្តអ្នករល់ោ្្ឲ្យបនលែឺដ�ើងថាអ័ប្បាគពះ�របិតាដអើយ»

(កាឡាទី៤:៦)។

ដតើកូនរបស់គពះជាមា្្ស់ែ៏ដគចើនទាំងដនះគតរូ�ដ្វើអវីខលែះ?ដយើងគតរូ�

បង្្ញនូ�ចរិតលក្ខណៈរបស់គពះរជបុគតានិងគពះ�របិតាដែលគទង់

្ង់ដៅឯន្រសា្្នសួ្៌ដហើយដយើងក៏គតរូ�បង្្ញនូ�ភាពែូចជាគពះ

គពមទាំងរូបអង្និងសិរើល្អរបស់គទង់ផងដែរ។

គពះដយស៊ូ�គបាប់ដយើងឲ្យដ្វើជា«អ្នកផ្សះផ្សា»ដោយដគពាះ

គពះ�របិតាគទង់បានផ្សះផ្សាដយើងជាមួយនឹងគទង់តាមរយៈយញ្ញ-

បូជារបស់គពះរជបុគតាគទង់(មា៉្ថាយ៥:៩)។

គពះដយស៊ូ�គបាប់ដយើងឲ្យ«គសឡាញ់ពួកខា្្ំងសគតរូ�របស់ដយើង»

ដោយដគពាះគពះ�របិតារបស់ដយើងដែល្ ង់ដៅឯន្រសា្្នសួ្៌គទង់

បានគសឡាញ់ដយើងដទាះដបើពីមុនមកដយើងជាខា្្ំងសគតរូ�របស់គទង់

ក៏ដោយ(មា៉្ថាយ៥:៤៤;រ៉ូម៥:៨)។
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គពះដយស៊ូ�គបាប់ដយើងឲ្យ«គសឡាញ់ោ្្ដៅ�ិញដៅមក»ដោយ

ដគពាះគទង់គសឡាញ់ដយើងបានជាគទង់គបទានជី�ិតរបស់គទង់ផ្្ល់

ែល់ដយើងដហើយដចញពីការដែលដយើងគសឡាញ់ោ្្ដៅ�ិញដៅ

មកអាចបង្្ញែល់ដោកីយ៍ដ�ើញថាគទង់មានលក្ខណៈដបប

ណ(យែូហាន១៣:៣៤-៣៥)។

គពះដយស៊ូ�អ្ិស្្ានឲ្យដយើងបាន«រួមមកដតមួយ»ែ្បិតគទង់

និងគពះ�របិតាគទង់ក៏រួមមកដតមួយដែរ(យែូហាន១៧:២០-២៣)។

គពះដយស៊ូ�គបាប់ដយើង«ឲ្យបានគ្ប់លក្ខណ៍»ែូចដែល

គពះ�របិតារបស់ដយើងដែល្ ង់ដៅឯន្រសា្្នសួ្៌គទង់គ្ប់លក្ខណ៍

ដែរ(មា៉្ថាយ៥:៤៨)។

គពះដយស៊ូ�គបាប់ដយើងឲ្យដ្វើជា«អ្នកដនសាទមនុស្ស»និងអ្នក

បដងកើតសិស្សដៅក្នពុងគ្ប់ទាំងសាសន៍(មា៉្ថាយ៤:១៩;២៨:១៩)។

គទង់បានចាត់ឲ្យដយើងដៅែូចដែលគពះ�របិតាចាត់គទង់ឲ្យមកដែរ

(យែូហាន២០:២១)។

គពះ�របិតាយ៉្ងណដនះគពះរជបុគតាក៏យ៉្ងដនះដហើយពួក

កូនរបស់គទង់ក៏ែូដចា្្ះដែរ។គពះជាមា្្ស់បានសមា្្តអំដពើបាបរនស្ត

របស់គទង់ដោយគពះដោហិតរបស់គពះគ្ីសទគពមទាំងគបទានឲ្យ

ពួកដ្មានចិត្ត្ ្មីតាមរយៈគពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្ដហតុែូដច្នះដហើយ

បានជាពួកដ្ចាប់ដផ្តើមសាដ្ររូបអង្ែ៏ល្អឥតដខា្្ះរបស់គទង់ដ�ើង�ិញ។



គពះគ្ីសទជាផលែំបូងរបស់ដយើង(១កូរិន្ូស១៥:២៣)។គទង់បាន

ដោះនស្បដចាលដហើយបានដបើកផលែដូ�ឲ្យពួកជំនុំដមើលដ�ើញរូបអង្របស់

គពះ�របិតាម្តងដទៀត(២កូរិន្ូស៣:១៤,១៦)។ឥ�ដូ�ដនះដយើង

ដមើលដ�ើញរូបអង្គទង់ដោយជំដនឿដហើយ«ដយើងកំពុងដតផ្្ស់ដគប

ដៅឲ្យែូចជារូប្ លែពុះដនះឯងពីសិរើល្អដៅែល់សិរើល្អ»(២កូរិន្ូស

៣:១៨)។

ដតើដោកអ្នកចង់ដ�ើញបំណងគពះហឫទ័យរបស់គពះជាមា្្ស់

សគមាប់ពួកជំនុំដែលសរុបមកគតឹមដតពីរខដនះដែរឬដទ?ដោកបែុល

បានមានគបសាសន៍ថា៖

សដើម្ីឲ្យ្ ួកពគប់ពគងនិង្ ួកមានអុំណាចសនៅស្ានដ៏ខ្ស់បាន

ស្ាល់្ ីពបាជ្ាដនព្រះដ៏មានជាសពចើនយ៉ាងណាស់សដោយសារ

្ួកជុំនុុំតាមគុំនិតសុំសរចតាុំង្ ីអស់កល្សរៀងមកដដលព្រង់

បានគិតសពសចក្ញងព្រះពគីស្សយស៊រូវជាព្រះអម្ាស់ដនសយើង។

(សអស្សរូរ៣:១០-១១)

ដតើពួកជំនុំអាចបង្្ញពីគបាជា្្ែ៏មានជាដគចើនយ៉្ងននគពះជាមា្្ស់

ដោយរដបៀបណ?មានដតគពះដែលមានគ្ប់ទាំងគបាជា្្ដទដែលអាច

បដងកើតនូ�ផលែដូ�មួយដែើម្បីជួយសគមួលរវងដសចក្តីគសឡាញ់និងភាព

យុត្តិ្ម៌របស់គទង់ខណៈដែលគទង់សដនង្្ះមនុស្សមានបាបដែល
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ពួកដ្បានោច់ទំនក់ទំនងដចញពីគទង់និងពីោ្្ដៅ�ិញដៅមក

ដហើយដនះ។ដហើយមានដតគពះដែលមានគ្ប់ទាំងគបាជា្្ដទដែល

អាចបដងកើតនូ�ផលែដូ�មួយដែើម្បីនឹងផ្្ស់ប្តដូរពីចិត្តរឹងែូច្ ្មឲ្យកា្្យជា

ចិត្តទន់ដែលដចះគសឡាញ់ដហើយនិងសរដសើរតដមកើងគទង់។ចូរឲ្យ

ពួកដទ�តាទាំងមូលដ�ើញដហើយស្ប់ដស្ងពីការអសា្្រ្យដនះ។

៦) ស្ ីល្អ

ដយើងនឹងកាន់ដត្ លែពុះបញ្្ំងរូបអង្គទង់បានយ៉្ងឥតដខា្្ះដៅដពល

ដែលដយើងដមើលដ�ើញគទង់កាន់ដតច្បាស់ក្នពុងសិរើល្អគទង់៖«បែុដន្ត

ដយើងែឹងថាកាលណគទង់ដលចមកដនះដយើងនឹងបានែូចជាគទង់

ែ្បិតដែលគទង់យ៉្ងណដនះដយើងនឹងដ�ើញគទង់យ៉្ងដនះឯង»

(១យែូហាន៣:២)។ដយើងនឹងបានបរិសុទ្ែូចជាគទង់មានដសចក្តី

គសឡាញ់ែូចជាគទង់និងរួមមកដតមួយែូចជាគទង់។ខ្ម្ពីរដនះមិន

បានសន្យាថាដយើងនឹងកា្្យជាគពះដនះដទ។ដតខ្ម្ពីរដនះសន្យាថា

គពលឹងរបស់ដយើងនឹងបដញ្ចញពនលែឺយ៉្ងចិញ្្ចចិដញ្ចងជាមួយនឹង

ចរិតលក្ខណៈនិងសិរើល្អរបស់គទង់ដែលដគបៀបែូចជាកញ្ចក់ែ៏ល្អ

ឥតដខា្្ះដបរតគមង់ដៅរកគពះអាទិត្យអញ្ចឹង។



កា  សតង្ខប ត រង ត�ើង វិញ
ដតើដោកអ្នកតាមសាច់ដរឿងដនះទាន់ឬដទ?ខ្ពុំចង់សដង្ខបដរឿងដនះ

ដ�ើង�ិញ។គពះជាមា្្ស់បានបដងកើតដោកីយ៍ដនះនិងមនុស្សមក

ដែើម្បីបង្្ញពីសិរើល្អរបស់គទង់។ដោកអ័ោមនិងនងដអវ៉្

្ួរដតបានបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់បែុដន្តពួកដ្

មិនបានបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់ដនះដទ។ដហើយសាសន៍

អ៊ីគសាដអលក៏មិនបានបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់ដែរ។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាគពះជាមា្្ស់បញ្ជដូនគពះរជបុគតារបស់

គទង់ដែើម្បីនឹងបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈដែលដពញដោយដសចក្តី

គសឡាញ់ភាពបរិសុទ្របស់គទង់ក៏ែូចជាដែើម្បីនឹងលុបដចាលនូ�

ដសចក្តីដគកា្របស់គពះជាមា្្ស់ដែលទាស់នឹងបាបននដោកីយ៍ដនះ។

ក្នពុងគពះគ្ីសទគពះជាមា្្ស់បានយងមកដែើម្បីបង្្ញពីលក្ខណៈ

របស់គពះជាមា្្ស់ដហើយក្នពុងគពះគ្ីសទគពះជាមា្្ស់បានយងមក

ដែើម្បីសដនង្្ះមនុស្សដោក។

ឥ�ដូ�ដនះគពះជាមា្្ស់បានគតាស់ដៅពួកជំនុំដែលបានទទួល

ជី�ិតរបស់គពះគ្ីសទនិងគពះដចសាដ្ននគពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្ឲ្យបង្្ញពី

ចរិតលក្ខណៈនិងសិរើល្អរបស់គទង់ែល់ចគកវ�ទាំងមូល។ពួកដ្

អាចបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់ដោយការដ្វើបន្្ល់ទាំងពាក្យ

សមដេីនិងការគបគពឹត្តដែលបង្្ញពីគពះបញ្្ញាណរបស់គទង់និង

80	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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កិច្ចការខាងឯដសចក្តីសដនង្្ះរបស់គទង់ដ្មដទៀតផង។

មិត្តដអើយ!ដតើមិត្តកំពុងដតដសវងរកអវីដៅក្នពុងពួកជំនុំ?ដតើមិត្ត

កំពុងដតដសវងរកពួកជំនុំមួយដែលមានតនន្តីពីដរះឬ?ឬពួកជំនុំដែល

មានបរិយកាសដែលដពញដោយគពឹត្តិការណ៍សប្បាយៗដគចើនឬ?

ឬពួកជំនុំដែលមានលំោប់កម្ម�ិ្ីថា្្យបង្ំតាមដបបបុរណឬ?ចុះ

ចំដណកឯពួកជំនុំដែលមានលក្ខណៈែូចដនះ�ិញ៖

្ួកជុំនុុំដដលសុ្រ្ធដតជាអ្កបរះសបោរដដល

្រ្រួលបានការអត់ស្រោស...

សហើយព្រះជាម្ាស់ស្្ព្រះហឫ្រ័យចង់សពបើ្ ួកសគ

សដើម្ីបង្ាញសិរីល្អរបស់ព្រង់...

ដល់អស់្រាុំង្ ួក្ លបរិវារសនៅស្ានសួគ៌...

សដោយសព្ោរះ្ ួកសគនិយាយសសចកតែី្ ិតអុំ្ីព្រង់...

សហើយ្ ួកសគសមើលស្រៅកាន់ដតមានលក្ខណៈដរូចជាព្រង់បនតែិច

មតែងៗស្ោលគឺកាន់ដតបរិសុ្រ្ធកាន់ដតមានសសចកតែីពស�ាញ់

ក៏ដរូចជាកាន់ដតមានការរួបរួមមកដតមួយវិញ?





ជុំ្រូក៤

រដបៀបបង្ាញពតីចរិតលក្ខណៈ
របស់គពរះជាមា្ាស់

ខ្នុគំេូមសារភាពថខ្ពុំមិនពូដកខាងកិច្ចការដៅក្នពុងផទះដនះដទ

សូម្បីដតការដ្វើដ្្នើរោក់ដសៀ�ដៅការតដខ្ស្ ុងបាសនិងការដសវង

យល់ពីប៊ូតុងទូរស័ពទដលើតុរបស់ខ្ពុំថាដតើវមានែំដណើរការយ៉្ងដមែច

ដនះក៏មិនដចះដែរ។សូម្បីដតកូនដសៀ�ដៅដណនំពីរដបៀបដគបើគបាស់

ភា្ដគចើនក៏ខ្ពុំយល់ថាវមិនជួយអវីែល់ខ្ពុំបែុន្្នដនះដែរ។ជាដរឿយៗ

ខ្ពុំគតរូ�សុំជំនួយពីសមាជិកគ្ួសាររបស់ខ្ពុំនិងមិត្តភក្តិខ្ពុំឲ្យជួយដ្វើ

កិច្ចការែូចដនះដៅក្នពុងផទះខ្ពុំ។

ខ្ពុំអរ្ុណែល់គពះជាមា្្ស់ដែលដទាះបីខ្ពុំមិនសូ�ពូដកក៏វមិន

ដមនជាឧបស្្ែល់ខ្ពុំក្នពុងការដ្វើតាមដសៀ�ដៅដណនំែ៏សំខាន់

ជាងដ្្ ឺគពះ្ម្ពីរដនះដទ។ដហើយគពះ្ម្ពីរបានដចងយ៉្ងច្បាស-់

ោស់ពីរដបៀបដែលពួកជំនុំ្ ួរបង្្ញពីចរិតលក្ខណៈែ៏ឧត្តមរបស់



គពះជាមា្្ស់។ដោលការណ៍គ្ឹះដៅគតង់ដនះសំខាន់ណស់៖ដយើង

គតរូ�ដតសា្ត្ប់គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ដហើយដយើងគតរូ�គបតិបត្តិ

តាមគពះបនទដូលដនះ។ដោលការណ៍ដនះមានដតពីរចំណុចបែុដណ្្ះ

្ឺសា្ត្ប់ដហើយគបតិបត្តិតាម។

ដយើងបង្្ញឲ្យដ្ដ�ើញនូ�ចរិតលក្ខណៈនិងសិរើល្អរបស់

គពះជាមា្្ស់តាមរយៈការសា្ត្ប់និងការគបតិបត្តិតាមគពះបនទដូល

របស់គទង់។ការដែលដយើងដ្វើដបបដនះ្ ឺែូចោ្្ដៅនឹងតួនទីរបស់

រជទូតដស្តចក៏ែូចជាកូនល្អអញ្ចឹងដែរ។

សូមគសនមពីកូនមា្្ក់ដែលឪពុករបស់ោត់បានដ្វើែំដណើរដៅ

គបដទសឆង្យដហើយបន្្ប់មកឪពុកដនះបានសរដសរសំបុគតបួនគបាំ

ច្បាប់ដផ្ើមកែល់ោត់ដោយបង្្ប់កូនោត់ពីរដបៀបដែលោត់គតរូ�បន្ត

គតកូលគ្ួសារនិងរដបៀបដែលោត់គតរូ�ដ្វើមុខជំនួញគ្ួសារ។បែុដន្ត

ឧបមាថាកូនដនះមិនដែលអានសំបុគតឪពុករបស់ោត់ដសាះ។ដតើ

កូនដនះអាចនឹងដចះដ្វើជាតំណងឪពុកនិងតំណងជាអ្នកជំនួញ

របស់ឪពុកបានយ៉្ងែូចដមដេច?ោត់មិនអាចដ្វើតំណងបានដទ។

ែូចោ្្ដនះដែរពួកជំនុំតាមតំបន់ដែលមិនយកចិត្តទុកោក់នឹង

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ក៏នឹងមិនអាចដ្វើជាតំណងរបស់គទង់

បានដែរ។

84	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?



 តបរបប្ហាញពីច ិ�លក្ខណៈ បស់បពរះែមា្ាស	់ 85

្នុសាស  ពី   បបតេទ

ចាប់តាំងពីគពះជាមា្្ស់បានបដណតេញដោកអ័ោមដចញពីសួន-

ច្បារដអដែនដោយដគពាះោត់មិនបានគបតិបត្តិតាមគពះបនទដូលរបស់

គទង់មកមនុស្សបានដបកដខ្កជាពីរគកុម្ ឺគកុមដែលគបតិបត្តិតាម

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់និងគកុមដែលមិនគបតិបត្តិតាម។ដោក

ណូដអបានគបតិបត្តិតាមបែុដន្តពួកដែលជាអ្នកសង់គកុងបាបិលមិន

បានគបតិបត្តិតាមដទ។ដោកអ័គបាហាំបានគបតិបត្តិតាមបែុដន្តដស្តច

ផដរ៉្នមិនបានគបតិបត្តិតាមដទ។ដស្តចោ�ើឌបានគបតិបត្តិតាម

បែុដន្តកូនៗរបស់គទង់ភា្ដគចើនមិនបានគបតិបត្តិតាមដទ។ដោក

សាដខបានគបតិបត្តិតាមបែុដន្តដោកពីឡាត់មិនបានគបតិបត្តិតាម

ដទ។ដោកបែុលបានគបតិបត្តិតាមបែុដន្តពួកអ្នកដែលតាំងខលែដួនជា

មហាសា�័កមិនបានគបតិបត្តិតាមដទ។

ដយើងអាចដមើលឧទាហរណ៍ជាដគចើនដទៀតដៅក្នពុងគប�ត្តិសានស្ត

ពួកជំនុំ។ដោកគ្រូអាថាដនហ្សឺស៍(Athanasius)បានគបតិបត្តិ

តាមគពះបនទដូលបែុដន្តដោកគ្រូដអរើអឺស៍(Arius)មិនបានគបតិបត្តិ

តាមដនះដទ។ដោកគ្រូលូដសើរ(Luther)បានគបតិបត្តិតាមបែុដន្ត

ពួកកាតូលិកទីគកុងរ៉ូម(Rome)មិនបានគបតិបត្តិតាមដនះដទ។

ដោកគ្រូដមែ្ិន(Machen)បានគបតិបត្តិតាមបែុដន្តដោកគ្រូ

ហវដូសឌិក(Fosdick)មិនបានគបតិបត្តិតាមដនះដទ។



ខ្ពុំមិនគបាកែថាខ្ពុំអាចដមើលដ�ើញចិត្តរបស់អស់ដោកដែល

ខ្ពុំបានែកគសង់ដឈា្្ះពួកោត់ដចញពីគប�ត្តិសានស្តច្បាស់ែូចជា

គពះជាមា្្ស់ទតដ�ើញដនះដទ។បែុដន្តគប�ត្តិសានស្តដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរ

ពិតជាបានបង្្ញឲ្យដយើងថាអវីដែលដញករនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់

ពីគ្រូដកលែងកា្្យនិងអ្នកមិនដជឿ្ ឺរនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់សា្ត្ប់

គពះបនទដូលគទង់ដហើយគបគពឹត្តតាមគពះបនទដូលដនះ។ឯអ្នកដផ្សង

ដទៀតដ្មិនដ្វើែូចដនះដទ។

ដនះដហើយជាអវីដែលដោកមែូដសបានព្យាយមបដគងៀនយ៉្ង

អស់ពីចិត្តែល់សាសន៍អ៊ីគសាដអលដៅក្នពុងកណ្ឌដចាទិយកថា

ដៅដពលដែលដោក�រដៅដក្បរទឹកែីសន្យាជាមួយពួកដ្ជា

ដលើកទីពីរ។ដោកចាប់ដផដេើមគបាប់ពួកដ្ថាដោកបាន�រដៅ

ដក្បរទឹកែីសន្យាដនះជាមួយឪពុកមាដ្យពួកដ្កាលពី៤០ឆ្្ំ

មុនបែុដន្តឪពុកមា្ត្យរបស់ពួកដ្មិនបានសាដ្ប់បង្្ប់ដនះដទ

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាគពះជាមា្្ស់ោក់បណ្្សាែល់ឪពុក

មាដ្យរបស់ពួកដ្ឲ្យសា្្ប់ដៅក្នពុងទីរដហាសា្្ន។ដយើងអាចសដង្ខប

សុនទរកថាបីដែលដោកមែូដសបាននិយយជិត៣០ជំពូកយ៉្ងសា-

មញ្ញែូចដនះ៖«ចូរសា្ត្ប់!ចូរឮ!ចូរកត់ចុះ!សូមចងចាំនូ�អវីដែល

គពះជាមា្្ស់បានមានគពះបនទដូល។គទង់ជាអ្នកដែលបានរំដោះឯង

ដចញពីចំណងដៅគសុកដអសុីពទ!ដហតុែូដច្នះដហើយឯងគតរូ�សាដ្ប់

86	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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គទង»់។ដៅក្នពុងកណ្ឌដចាទិយកថា៣០:១៩ដោកមែូដសបាន

សដង្ខបនូ�អវីដែលោត់បាននិយយដោយសងកត់្ ងៃន់ដៅដលើបញ្ញត្តិ

មួយដនះ៖«ែូដច្នះចូរដរើសយកជី�ិតចុះ»។

រនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់នឹងរកដ�ើញជី�ិតតាមរយៈការសា្ត្ប់

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់និងការគបតិបត្តិតាមគពះបនទដូលដនះ

ដតបែុដណ្្ះ។រដបៀបននការរកជី�ិតវសាមញ្ញណស់។

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់សគមាប់ពួកជំនុំដៅសញ្្្្មីមិន

ខុសោ្្ពីអវីដែលដោកមែូដសបាននិយយដៅកាន់ពួកអ៊ីគសាដអល

ដនះដទ។គទង់សដនង្្ះដយើងដចញពីចំណងននបាបនិងដសចក្តី

សា្្ប់ដៅដពលដែលដយើងសា្ត្ប់គពះបនទដូលរបស់គទង់ដហើយទទួល

ដជឿគទង់(រ៉ូម១០:១៧)។ឥ�ដូ�ដយើងគតរូ�សា្ត្ប់គពះបនទដូលរបស់

គទង់ដហើយគបតិបត្តិតាម។ការដែលដយើងសាដ្ប់ដហើយគបតិបត្តិ

តាមគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ដនះមានន័យថាដយើងកាន់ដត

្លែពុះបញ្្ំងពីចរិតលក្ខណៈនិងសិរើល្អរបស់គទង់។

គបដហលជាមានមនុស្សមួយចំនួនជំទាស់ថា«ការដនះសា្ត្ប់

ដៅែូចជាដយើង្ ិតដតពីខលែដួនឯង។ដតើគពះជាមា្្ស់មិនដមនគតាស់ដៅ

ពួកជំនុំឲ្យ្ ិតពីអ្នកែនទែូចជាការដចញដៅដ្វើដបសកកម្មដទឬអី?

ឬដផដ្តដៅដលើការផ្សាយែំណឹងល្អដទឬអី?»។ពិតគបាកែណស់

គពះជាមា្្ស់បានគតាស់ដៅពួកជំនុំឲ្យដ្វើកិច្ចការទាំងដនះ។ដនះ



ជាចំដណកមួយននការបង្្ញឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់

គពះជាមា្្ស់។គពះដយស៊ូ�បានមានគពះបនទដូលថា«ចូរមកតាមខ្ពុំ

ខ្ពុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យដ្វើជាអ្នកដនសាទមនុស្ស�ិញ»(មា៉្ថាយ៤:១៩

្កស)។គពះដយស៊ូ�បានមានគពះបនទដូលគសដែៀងោ្្ដនះដៅកដនលែង

ដផ្សងដទៀតក្នពុងគពះ្ម្ពីរថា«ខ្ពុំចាត់អ្នករល់ោ្្ឲ្យដៅែូចជាគពះ�របិតា

បានចាត់ឲ្យខ្ពុំមកដែរ»(យែូហាន២០:២១)។ដៅដពលដែលដយើងដ្វើ

ដបសកកម្មដហើយផ្សាយែំណឹងល្អគពមទាំងដ្វើកិច្ចការសគមាប់ន្រ

គពះដនះមានន័យថាដយើងកំពុងយកតគមាប់តាមគពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់ែូចដែលកណ្ឌមា៉្ថាយ៤:១៩;យែូហាន២០:២១និង

បទ្ម្ពីរជាដគចើនដទៀតបានដលើកដ�ើង។ដយើងមិនដមនដ្វើដបសកកម្ម

ផ្សាយែំណឹងល្អឬដ្វើកិច្ចការសគមាប់ន្រគពះដោយសារដតពួក

បណ្ឌិតដទ��ិទ្យាមួយចំនួនបាន្ ិតពីការទាំងដនះដ�ើងដនះដទ។

ដហើយដយើងក៏មិនដមនដ្វើដបសកកម្មផ្សាយែំណឹងល្អឬដ្វើកិច្ចការ

សគមាប់ន្រគពះដោយសារដតដយើងទាំងអស់ោ្្ឯកភាពថាការ

ទាំងដនះជា្ ំនិតល្អមួយដនះដែរ។បែុដន្តដយើងដ្វើដបសកកម្មផ្សាយ

ែំណឹងល្អដហើយដ្វើកិច្ចការខាងឯន្រគពះជាមា្្ស់ដោយសារដត

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់បានបង្្ប់់ឲ្យដយើងដ្វើកិច្ចការទាំងដនះ។

តាមពិតដៅដយើងមិន្ ួរដបងដចកគប�ត្តិសានស្តដៅគតឹមដតចដន្្ះ

រវងអ្នកដែលផ្សាយែំណឹងល្អនិងអ្នកដែលមិនផ្សាយែំណឹងល្អ

88	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដនះដទ។ដនះមិនដមនជាលក្ខណៈចម្បងរបស់ពួកជំនុំដទ។ដយើង

ដបងដចកមនុស្សជាពីរគកុម្ឺអ្នកដែលសាដ្ប់គពះជាមា្្ស់និងអ្នក

មិនសាដ្ប់គពះជាមា្្ស់។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកមា៉ាកយ	បានគបាប់ពីអវីដែល

គពះដយស៊ូ�បានមានគពះបនទដូលដៅកាន់សាតាំងថាមនុស្សរស់

ដោយសារ«គ្ប់ទាំងគពះបនទដូលដែលដចញពីគពះឱស្ឋគពះមកដែរ»

(មា៉្ថាយ៤:៤)។ដហើយោត់ក៏បានគបាប់ពីគពះបនទដូលចុងដគកាយ

ដែលគពះដយស៊ូ�មានគពះបនទដូលដៅកាន់សិស្សរបស់គទង់្ ឺឲ្យពួកដ្

ដៅបដងកើតសិស្សដៅគ្ប់ទាំងសាសន៍ដោយដ្វើបុណ្យគជមុជទឹកឲ្យ

ពួកដ្គពមទាំង«បដគងៀនឲ្យដ្កាន់តាមគ្ប់ទាំងដសចកដេីដែលខ្ពុំ

បានបង្្ប់មកអ្នករល់ោ្្ផង»(មា៉្ថាយ២៨:២០)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកមា៉ាកុសបានគបាប់ពីដរឿង

ដគបៀបគបែូចរបស់គពះដយស៊ូ�ស្តីអំពីគោប់ពូជដែលបានោំដៅដលើ

ែីបួនគបដភទខុសៗោ្្។ដនះជាដរឿងដគបៀបគបែូចមួយអំពីគពះបនទដូល

របស់គពះជាមា្្ស់(មា៉្កុស៤)។អ្នកខលែះនឹងទទួលគពះបនទដូលដហើយ

អ្នកខលែះដទៀតនឹងមិនទទួលដទ។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកលូកាបានរប់ខលែដួនដោកថា

ជាសាក្សីដែលបានដ�ើញផ្្ល់នឹងដភ្នកនិងជាអ្នកបដគមើគពះបនទដូល

(លូកា១:២)។មូលដហតុដនះដហើយបានជាដោកគបាប់ពីដសចក្តី



សន្យារបស់គពះដយស៊ូ�ថា៖«មានពរដហើយអស់អ្នកដែលសាដ្ប់

គពះបនទដូលដហើយគបគពឹត្តិតាម»(លូកា១១:២៨្កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកយ៉ូហានបានគបាប់ពីគពះបនទដូល

ចុងដគកាយរបស់គពះដយស៊ូ�ដៅកាន់ដោកដពគតុសដោយគទង់មាន

គពះបនទដូលែដែលៗបីែងថា«ចូរឲ្យចំណីែល់កូនដចៀមខ្ពុំសុីផង»

(យែូហាន២១:១៥-១៧)។ដតើអវីជាចំណីរបស់ពួកដ្?ចំណីរបស់

ពួកដ្្ ឺជាគពះបនទដូលននគពះជាមា្្ស់។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដៅដពលដែលពួកជំនុំែំបូងក្នពុងកណ្ឌ

ក្ច្ចកា បានគបជុំោ្្ដនះពួកដ្«ក៏ដៅដតព្យាយមក្នពុងដសចក្តី

បដគងៀនរបស់ពួកសា�័កដហើយក្នពុងដសចក្តីគបកបោ្្គពមទាំងការ

កាច់នំបុ័ងនិងដសចក្តីអ្ិសា្្នផង»(កិច្ចការ២:៤២)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកបែុលបានគបាប់ែល់ពួកជំនុំ

ទីគកុង  ៉ូ្	ថា៖«ជំដនឿដកើតដ�ើងដោយដសចកដេីដែលបានឮដហើយ

ដសចក្តីដែលបានឮដនះ្ឺដោយសារគពះបនទដូលរបស់គពះគ្ីសទ»

(រ៉ូម១០:១៧្កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកគបាប់ែល់ពួកជំនុំកូ ិនថូស

ថា«ែំណឹងពីដ�ើឆក្ង»ជា«គពះដចសាដ្ននគពះ»ែល់ដយើង

ដែលកំពុងដតបានសដនង្្ះ(១កូរិន្ូស១:១៨)ែ្បិត«គពះអង្

សពវគពះហឫទ័យសដនង្្ះអស់អ្នកដែលដជឿដោយសារដសចកដេី

90	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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លងៃីដលងៃើដែលដយើងគបកាសដនះ�ិញ»(១កូរិន្ូស១:២១្ កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដគកាយមកដោកបានគបាប់ែល់ពួកជំនុំ

ែដែលដនះថាដោកមិនបាន«រកចំដណញពីគពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់ដទ»ក៏មិនបាន«បំនភលែគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់

ដ�ើយ»បែុដន្តដោក«និយយដោយអស់ពីចិតដេ»សគមាប់ជា

គបដយជន៍ែ៏ដៅអស់កល្បជានិច្ចែល់ពួកដ្(២កូរិន្ូស២:១៧;

៤:២)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកគបាប់ែល់ពួកជំនុំដៅគសុក

កាឡាទី ថា«ដបើអ្នកណគបាប់ែំណឹងណខុសអំពីែំណឹងល្អដែល

អ្នករល់ោ្្បានទទួលដហើយដនះឲ្យដ្គតរូ�បណ្្សាចុះ»(កាឡាទី

១:៩)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកបែុលគបាប់ែល់ពួកជំនុំទីគកុង

តអតេសូ  ថា«ដៅក្នពុងគពះអង្អ្នករល់ោ្្ក៏បានឮគពះបនទដូលនន

ដសចកដេីពិតដែរ្ឺជាែំណឹងល្អអំពីដសចកដេីសដនង្្ះសគមាប់អ្នក

រល់ោ្្»(ដអដភសូរ១:១៣្ ្ខ)។ដោកក៏បានគបាប់ពួកដ្ផងដែរ

ថាគពះជាមា្្ស់៖«បានគបទានឲ្យអ្នកខលែះដ្វើជាសា�័កអ្នកខលែះជាដហារ

អ្នកខលែះជាអ្នកផ្សាយែំណឹងល្អអ្នកខលែះជាគ្រូ្ង្្លដហើយអ្នកខលែះជា

គ្រូបដគងៀនដែើម្បីនំឲ្យពួកបរិសុទ្បានគ្ប់លក្ខណ៍សគមាប់កិច្ចការ

បដគមើដហើយសា្្ងគពះកាយរបស់គពះគ្ីសទដ�ើងរហូតែល់ដយើងទាំង



អស់ោ្្បានរួបរួមដៅក្នពុងជំដនឿដហើយបានសា្្ល់គពះរជបុគតារបស់

គពះដៅជាមនុស្សដពញ�័យនិងែល់ខា្្តកម្ពស់ននដសចក្តីដពារដពញ

របស់គពះគ្ីសទ»(ដអដភសូរ៤:១១-១៣្កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកគបាប់ែល់ពួកជំនុំគកុងេីលីព 

ថាដោយសារដតចំណងរបស់ដោក៖«បងប្អដូនភា្ដគចើនដែល

មានការដជឿជាក់ក្នពុងគពះអមា្្ស់ដោយសារចំណងរបស់ខ្ពុំដ្ហា៊្ន

ផ្សាយគពះបនទដូលកាន់ដតខា្្ំងដ�ើងដោយឥតភ័យខា្្ច»(ភីលីព

១:១៤្កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកគបាប់ែល់ពួកជំនុំគកុងកូល៉ុស 

ថា៖«ចូរឲ្យគពះបនទដូលរបស់គពះគ្ីសទសណ្ិតដៅក្នពុងអ្នករល់ោ្្ជា

បរិបូរ។ចូរបដគងៀនដហើយទូន្្នោ្្ដៅ�ិញដៅមកដោយគបាជា្្គ្ប់

យ៉្ង»(កូលែុស៣:១៦្កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកគបាប់ែល់ពួកជំនុំគកុង 

ផថសាសា�ូនីច ថា៖«ដយើងអរគពះ្ុណគពះជាមា្្ស់ឥត�ប់�រ

ដោយដគពាះដពលដែលអ្នករល់ោ្្បានទទួលគពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់ដែលដយើងបានគបកាសអ្នករល់ោ្្មិនបានទទួល

ទុកជាពាក្យរបស់មនុស្សដទផទពុយដៅ�ិញទុកជាគពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់ពិតគបាកែដមនដែលដ្វើការដៅក្នពុងអ្នករល់ោ្្ដែល

ដជឿ»(១ដ្ស្សា�ដូនីច២:១៣្្ខ)។ដហតុែូដច្នះដហើយបាន

92	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ជាដគកាយមកដទៀតដោកបានទូន្្នពួកដ្ថា៖«ែូដច្នះបងប្អដូន

ដអើយ!ចូរ�រឲ្យមាំមួនដហើយកាន់តាមដសចកដេីដែលដយើងបាន

បដគងៀនអ្នករល់ោ្្ចុះដទាះបីដោយពាក្យសំែីឬសំបុគតកដេី។»

(២ដ្ស្សា�ដូនីច២:១៥្្ខ)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកបែុលគបាប់ែល់ដោក្ ី្៉ូតថ 

ដែលជាសិស្សរបស់ដោកថាអ្នកគតួតគតា(ចាស់ទុំ)ដែលដោក

ដគជើសដរើសសគមាប់ពួកជំនុំគតរូ�ដត«គបសប់នឹងការបដគងៀន»ដហើយ

ជាមួយោ្្ដនះដែរអ្នកជំនួយដែលបដគមើដៅក្នពុងពួកជំនុំរបស់ដោក
«គតរូ�ជាអ្នកកាន់តាមដសចក្តីអា្៌កំបាំងរបស់ជំដនឿដោយបញ្្ចិត្ត

ែ៏សា្្ត»(១្ីមែូដ្៣:២,៩)។ដៅក្នពុងសំបុគតបន្្ប់ដទៀតដោក

បែុលបានគបាប់ែល់ដោក្ីមែូដ្ថាការងររបស់ដោក្ ឺគតរូ�

ដផដ្តដលើចំណុចស្នដូលដនះ៖

ចរូរពបកាសព្រះបន្អូលសហើយខិតខុំពបកាសមិនថាពតរូវស្ល

ឬខុសស្លស�ើយចរូរ្ររូនមានសតែីបសន្ោសសលើក្រឹកចិតតែនិង

បសពងៀនសដោយសសចកតែីអត់្មត់ពគប់ដបបយ៉ាងដ្ិតនឹងមាន

ពគាមួយដដល្ ួកសគដលងស្ាប់សសចក្ីបសពងៀនពតឹមពតរូវស្រៀត

សហើយ្្ញយស្រៅវិញ្ួកសគនឹងពបមរូលពគរូជាសពចើនសពមាប់

ខ្ងួនឯងស្រៅតាមសសចកតែីប៉ងពបាថ្ាសដើម្ីឲ្យនិយាយអ្ីដដល



ពតសចៀករបស់្ ួកសគរមាស់ចង់ស្ាប់្ួកសគនឹងដបរពតសចៀក

សចញ្ីសសចក្ី្ ិតរួចដបរស្រៅស្ាប់សរឿងសព្ងវិញ។(២្ីម៉រូសថ

៤:២-៤គគខ)

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកអរសប្បាយជាមួយនឹងដោក

ទី�ុសដោយសារគពះជាមា្្ស់បាន«សដមដេងដចញឲ្យសា្្ល់គពះ

បនទដូលដោយការគបកាសគបាប់ដែលដផ្ើទុកនឹងខ្ពុំ(បែុល)តាមបង្្ប់

របស់គពះជាគពះសដនង្្ះននដយើង»(ទីតុស១:៣្កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកបែុលដលើកទឹកចិត្តដោក

ភីដលមែូនឲ្យសកម្មក្នពុងការដចកចាយ«ជំដនឿ»របស់ដោក។ពាក្យ
«ជំដនឿ»ដនះមិនសំដៅដៅដលើសា្្នភាពដែលដគបគបួលដៅតាម

អារម្មណ៍ដនះដទដតសំដៅដលើសំណុំននដោលជំដនឿែ៏ជាក់ោក់

(ភីដលមែូន១:៦)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាអ្នកនិពន្កណ្ឌតេបព ើរបានគពមានថា
«ែ្បិតគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់មានជី�ិតមានអំណចដហើយមុត

ជាងោ�មុខពីរដែលចាក់ទមលែពុះរហូតែល់កាត់គពលឹងនិង�ិញ្្ណ

គពមទាំងសន្្ក់្ ្អឹងនិងខួរ្្អឹងឲ្យោច់ដចញពីោ្្រួច�ិនិច្័យទាំង

្ំនិតនិងបំណងចិត្តដទៀតផង»(ដហដគពើរ៤:១២្្ខ)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកយ៉ាកុបរំឭកមិត្តអ្នកអានរបស់

94	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដោកថាគពះជាមា្្ស់«គទង់បានបដងកើតដយើងរល់ោ្្មកតាមគពះ

ហឫទ័យគទង់ដោយសារគពះបនទដូលែ៏ពិត»ដហើយ«ចូរឲ្យអ្នករល់

ោ្្គបគពឹត្តតាមគពះបនទដូលដៅកុំឲ្យគោន់ដតសាដ្ប់បែុដណ្្ះដហើយ

បដញឆ្តខលែដួន�ិញដនះដ�ើយ»(យ៉្កុប១:១៨,២២)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកតពប�ុសរំឭកែល់ពួកបរិសុទ្

ដែលបានខា្្ត់ខា្្យដៅតាមតំបន់ជាដគចើនថា«គពះបានបដងកើត

អ្នករល់ោ្្ជា្ ្មីមិនដមនពីពូជដែលដតងដតពុករលួយដនះដទ្ឺពី

ពូជដែលមិនដចះពុករលួយ�ិញជាគពះបនទដូលរបស់គពះដែលរស់ដៅ

ដហើយស្ថិតដស្ថរ»(១ដពគតុស១:២៣្ កស)ដហើយដោកក៏បាន

រំឭកផងដែរថា«គពះបនទដូលននគពះអមា្្ស់ដនះដៅជាប់អស់កល្បជា-

និច្ច�ិញ»(១ដពគតុស១:២៥)។អញ្ចឹងដហើយបានជាដោកនិយយ

ដៅក្នពុងសំបុគតទីពីររបស់ដោកផងដែរថា«ោ្្នពាក្យទំនយណ

ក្នពុង្ ម្ពីរដែលគសាយបានតាមដតចិត្តដនះដ�ើយែ្បិតដសចក្តីទំនយ

មិនដែលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សដទ្ ឺជាមនុស្សបរិសុទ្របស់

គពះដែលបានទាយដោយសារគពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្គទង់បណ្្ល

�ិញ»(២ដពគតុស១:២០-២១)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោក	យ៉ូហាន	បានសរដសរថា«ដត

អ្នកណដែលកាន់តាមគពះបនទដូលគទង់�ិញដនះគបាកែជាដសចកដេី

គសឡាញ់ននគពះបានដពញខា្្តដៅក្នពុងអ្នកដនះដហើយ្ឺដោយ



ដសចកដេីដនះឯងដែលដយើងែឹងថាដយើងដៅក្នពុងគទង់អ្នកណដែល

ថាខលែដួនដៅក្នពុងគទង់ដនះគតរូ�ដតគបគពឹត្តែូចជាគទង់ដែរ»(១យែូហាន

២:៥-៦)។ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកសរដសរថា«ដនះដហើយ

ជាដសចកដេីគសឡាញ់្ឺដយើងគតរូ�គបគពឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់គពះអង»្

(២យែូហាន១:៦្ ្ខ)។ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកគបកាស

ថា«ោ្្នដសចកដេីណដែលនំឲ្យខ្ពុំអរសប្បាយដលើសជាងដសចកដេី

ដនះដទ្ឺដែលឮនិយយថាពួកកូនខ្ពុំកំពុងដតគបគពឹត្តតាមដសចកដេី

ពិតដនះឯង»(៣យែូហាន១:៤)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកយូដាសបានសរដសរដសទើរដត

ដពញមួយសំបុគតរបស់ដោកដែើម្បីនឹងោស់ដតឿនែល់អ្នកអាន

សំបុគតរបស់ដោកឲ្យដចះគបុងគបយ័ត្នដហើយហា៊្នទាស់នឹងគ្រូ

ដកលែងកា្្យ(យូោស១:៤-១៦)។ដោកដ្មទាំងសន្យាថាគពះ

ជាមា្្ស់នឹងយងមក«ដែើម្បីជំនុំជគមះមនុស្សទាំងអស់ដហើយរំឭក

មនុស្សទមិ�ដល្មើសទាំងបែុន្្នឲ្យែឹងខលែដួនពីគ្ប់ទាំងអំដពើទមិ�

ដល្មើសដែលដ្បានគបគពឹត្តតាមរដបៀបទមិ�ដល្មើសនិងពីអស់ទាំង

ដសចកដេីអាគកក់ដែលមនុស្សទមិ�ដល្មើសមានបាបទាំងដនះបាន

ដពាលទាស់នឹងគពះអង»្(យូោស១:១៥្កស)។

ដហតុែូដច្នះដហើយបានជាដោកយែូហានដកាតសរដសើរពួកជំនុំ

ទីគកុងភីឡាែិលភាដៅក្នពុងកណ្ឌ វិវ ណៈ	ថា«អញសា្្ល់ការដែល

96	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ឯងដ្វើដហើយ...ដទាះដបើឯងមានអំណចដតបន្តិចក៏ដោយ្ង់ដត

បានកាន់តាមពាក្យអញដែរដហើយមិនបានលះបង់ដឈា្្ះអញ

ដទ»(�ិ�រណៈ៣:៨)។
* * *

មិត្តដអើយ!ពួកជំនុំមានជី�ិតដោយសារពួកដ្សា្ត្ប់គពះបនទដូល

របស់គពះជាមា្្ស់។ពួកដ្អាចបំដពញដោលបំណងរបស់គពះ

ជាមា្្ស់បានតាមរយៈការអនុ�ត្តនិងការបង្្ញពីគពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់ដៅក្នពុងជី�ិតរបស់ពួកដ្។កិច្ចការរបស់ពួកជំនុំ្ ឺសា្ត្ប់

ដហើយដ្វើតាមគពះបនទដូលដតបែុណ្ឹងឯង។ការដែលពួកជំនុំព្យាយម

ដសវងយល់ពី�ិ្ីដែើម្បីឲ្យ«ទាន់សម័យ»ឬមាន«យុទ្សានស្តល្អ»ឬ
«យល់ចិត្តអ្នកែនទ»ឬក៏្ ិតយ៉្ងហ្មត់ចត់មិនដមនជាផលលំបាក

ចម្បងដែលពួកជំនុំបច្ចពុប្បន្នដនះគប�មមុខដនះដទ។ដតផលលំបាក

ចម្បង្ ឺការដសា្្ះគតង់ដៅនឹងគពះបនទដូលដោយគតរូ�សា្ត្ប់ទុកចិត្ត

ដហើយគបតិបត្តិតាមគពះបនទដូលដនះឯង។

ដៅក្នពុងន័យដនះដយើងដគបៀបែូចជាសាសន៍អ៊ីគសាដអលដែល

កំពុងដគតៀមខលែដួននឹងចូលទឹកែីសន្យា។គពះជាមា្្ស់កំពុងដតមាន

គពះបនទដូលមកកាន់ដយើងថា«ពួកជំនុំដអើយ!ចូរសា្ត្ប់ដហើយគប-

គពឹត្តតាមចុះ!»បែុដន្តដយើងបានទទួលអវីដែលពិដសសជាងសាសន៍

យូោដោយសារដយើងបានទទួលការដបើកសដមដេងពីគពះជាមា្្ស់



យ៉្ងដពញដលញដៅក្នពុងអង្គពះដយស៊ូ�គ្ីសទដហើយដយើងមាន

គពះ�ិញ្្ណននគពះរជបុគតាគទង់ដែលដនះ្ ឺជាការដបាះគតានិង

ជាដសចក្តីសន្យាពីដសចក្តីសដនង្្ះសគមាប់ដយើង។

ចូ  បន្ ្ ្ាប់

សរុបមកដរឿងទាំងអស់ដនះជាមូលដហតុដែលដយើងចង់បន្តសា្ត្ប់

ដៅដពលដែលដយើងបន្តដៅបែុន្្នជំពូកចុងដគកាយននដសៀ�ដៅដនះ។

ដតើមានអវីដទៀតដែលគពះជាមា្្ស់សពវគពះហឫទ័យបដគងៀនដយើង

ដៅក្នពុងគពះបនទដូលគទង់ទាក់ទងនឹងពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ?

ខ្ពុំសង្ឃឹមថាសញ្្សមា្្ល់គបាំបួនយ៉្ងននពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អដែលដយើងនឹងពិភាក្សាឥ�ដូ�ដនះមិនដមនគោន់ដត

ខ្ពុំដែលមាន្ ំនិតែូចដនះដនះដទបែុដន្តជា្ ំនិតដែលគសបតាម

គពះ្ម្ពីរ។ទាំងដនះ្ ឺគោន់ដតជាការខិតខំគបឹងដគបងរបស់ខ្ពុំដែើម្បី

នឹងោស់ដតឿនដយើងទាំងអស់ោ្្ឲ្យបន្តសា្ត្ប់តដៅដទៀត។សូមដមើល

តារងមាតិកាដ�ើង�ិញដនះដោកអ្នកនឹងដ�ើញពីដោលបំណងខ្ពុំ

ក្នពុងការគតាបត់ាមគពះ្ម្ពីរ៖ដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ

ដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរការយល់ពីែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរការយល់ពី

ការដគបចិត្តដជឿដលើគពះដយស៊ូ�តាមគពះ្ម្ពីរការយល់ពីសមាជិកភាព

ពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរការោក់�ិន័យពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរ។ល។

98	  ត�ើ ពួកជំនុំ ផែល មាន សុខភាពល្អ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ែូចត្ដេច?
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ដទាះបីដោកអ្នកមិនឯកភាពនឹងអវីដែលខ្ពុំនឹងនិយយដៅក្នពុង

ជំពូកតដៅដទៀតដនះក៏ដោយក៏ខ្ពុំសង្ឃឹមថាមូលដហតុដែល

ដោកអ្នកមិនឯកភាព្ ឺដោយសារដតដោកអ្នក្ ិតថាខ្ពុំនិយយ

ខុសពីគពះ្ម្ពីរ។ឬនិយយមួយដបបដទៀតខ្ពុំសង្ឃឹមថាដោកអ្នក

នឹងយក្ ំនិតតាមគពះ្ម្ពីរក្នពុងការ្ ិតពីអវីដែលពួកជំនុំក្នពុងតំបន់

្ួរដ្វើនិងពីលក្ខណៈដែលពួកជំនុំ្ ួរមាន។
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គំនិតជំនួយខ្លះៗ៖
ប្រសិនប្រើបោកអ្នកមានគំនិត

ចង់ផ្លាស់្រ្ដូរពួកជំនុំ...

្ុន តពល ផែល តោកអនែក សតប្ច ច្�្ ផ្ាស់បដេូ  ពួកជំនុំ៖
១.  សូមអ្ិសា្្ន។

២.  សូមអនុញ្្តឲ្យគ្រូ្ង្្លរបស់ដោកអ្នកែឹងពី្ ំនិតរបស់ដោកអ្នក

មុនដពលដែលដោកអ្នកផ្្ស់ប្តដូរដៅពួកជំនុំមួយដផ្សងដទៀតឬមុនដពល

ដែលដោកអ្នកសដគមចចិត្តថានឹងផ្្ស់ប្តដូរទីលំដៅដៅទីគកុងឬដខត្ត

មួយដផ្សងដទៀតរួចមកសុំដយបល់ពីោត់។

៣.  សូម្ លែឹងដ្លែងដោយ្ ិតពីមូលដហតុពិតគបាកែរបស់ដោកអ្នក។ដតើ

បំណងចិត្តរបស់ដោកអ្នកក្នពុងការផ្្ស់ប្តដូរដនះដោយសារដតមាន

ជដមា្្ះជាមួយនឹងអ្នកឯដទៀតឬដោយសារដតការខកចិត្តនឹងអវីមួយ?

គបសិនដបើដោកអ្នកចង់ផ្្ស់ប្តដូរដោយសារដតដសចក្តីបដគងៀនក្នពុង

ពួកជំនុំខុសពីអវីដែលដោកអ្នកដជឿដតើដសចក្តីបដគងៀនទាំងដនះខុស

ខា្្ំងឬក៏ខុសដតបន្តិចបន្តដួច?

៤.  សូមផ្សះផ្សាទំនក់ទំនងដែលដគបះគសាំដោយដគបើគ្ប់សន្តិ�ិ្ីដែល

ដោកអ្នកអាចដ្វើបាន។
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៥.  សូមពិចារណពីរដបៀបដែលគពះជាមា្្ស់កំពុងដតដ្វើការដៅក្នពុងពួកជំនុំ

របស់ដោកអ្នកដែលជាភស្តពុតាងននគពះ្ុណគទង់។គបសិនដបើ

ដោកអ្នកមិនដ�ើញមានភស្តពុតាងពីគពះ្ុណរបស់គពះជាមា្្ស់ដៅ

ក្នពុងពួកជំនុំដទដនះដោកអ្នក្ ួរពិនិត្យដមើលចិត្ត្ ំនិតរបស់ដោកអ្នក

ម្តងដទៀត(មា៉្ថាយ៧:៣-៥)។

៦.  សូមបន្្បខលែដួន!សូមទទួលសា្្ល់ថាដោកអ្នកមិនមានព័ត៌មានគ្ប់

ចំណុចដនះដទដហើយសូមវយតនមលែមនុស្សនិងសា្្នភាពដោយដសចកដេី

គសឡាញ់(កុំសា្្នថាពួកដ្មានដចតនអាគកក់ចំដពាះដោកអ្នក)។

បបស្នតបើ តោកអនែក តចញ តៅ
១.  សូមកុំបំដបកបំបាក់ពួកជំនុំ។

២.  សូមគបយ័ត្នកុំផ្សពវផ្សាយភាពមិនដពញចិត្តរបស់ដោកអ្នកដនះដ�ើយ

សូម្បីដតក្នពុងចំដណមមិត្តភកដេិជិតស្និទ្របស់ដោកអ្នកក៏ដោយ។សូមកុំ

បដងកើតឲ្យមានឧបស្្ណមួយមកររំងការរើកចដគមើនខាងឯ�ិញ្្ណ

ដៅក្នពុងពួកជំនុំដ�ើយ។សូមកុំនិយយដែើមដ្ឲ្យដសាះ។

៣.  សូមអ្ិសា្្នដហើយឲ្យពរែល់ពួកជំនុំនិងអ្នកែឹកនំ។សូមរកឱកាស

ជាក់ោក់ដែើម្បីដ្វើការដនះតាមដែលអាចដ្វើបាន។

៤.  គបសិនដបើដោកអ្នកទទួលការ�ឺចាប់ដនះចូរដោកអ្នកអត់ដទាស

ែូចជាគពះជាមា្្ស់បានអត់ដទាសែល់ដោកអ្នកដែរ។





ដ្្ក្រី២

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំរាច់នន
ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ





សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំរាច់ននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ

កយើងបានេក្មចចិ�្រួចដៅដហើយថាដយើងចង់បានពួកជំនុំ

ដែលមានសុខភាពល្អ។ដយើងចង់បានពួកជំនុំដែលកាន់ដត្ លែពុះ-

បញ្្ំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់បន្តិចម្តងៗែូចដែលគពះ

ជាមា្្ស់បានដបើកសដមដេងចរិតលក្ខណៈទាំងដនះដៅក្នពុងគពះបនទដូល

គទង់។ដទាះបីពួកជំនុំមានសមាជិកដគចើនឬតិចដៅទីគកុងឬជនបទ

បុរណឬទាន់សម័យដហើយដទាះបីពួកដ្ជួបគបជុំដៅផទះឬអាោរ

្ំៗសាោដរៀនឬដៅមុខហាងក៏ដោយចូរឲ្យពួកដ្បង្្ញែល់

ដោកីយ៍ដ�ើញថាដតើគពះដែលដពញដោយដសចក្តីគសឡាញ់និង

បរិសុទ្របស់ដយើងគទង់មានលក្ខណៈដបបណ។សូមឲ្យពួកដ្

បង្្ញពីសិរើល្អែ៏អសា្្រ្យរបស់គពះជាមា្្ស់ដោយពាក្យសមដេីនិង

ការគបគពឹត្ត។

ែូដច្នះសំណួរដែលដយើងគតរូ�ពិចារណ្ ឺថាដតើអវីជាសញ្្



106	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

សមា្្ល់ននពួកជំនំុដែលមានសុខភាពល្អ?

គបសិនដបើដយើងនិយយអំពីការរក្សារងកាយឲ្យមានសុខភាព

ល្អដនះការសនទនរបស់ដយើងនឹងនិយយពីការញពុាំកគមិតអាហារ

ដែលមានតុល្យភាពការដ្វើលំហាត់គបាណនិងការទទួលទាន

ែំដណកគ្ប់គោន់ជាដែើម។ល។ចុះចំដណកឯរូបកាយពួកជំនុំ�ិញ?

ដៅក្នពុង�្្ដនះនិង�្្បន្្ប់ខ្ពុំនឹងនិយយអំពីសញ្្សមា្្ល់

គបាំបួនយ៉្ងននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។សញ្្សមា្្ល់ទាំង

អស់ដនះមិនដមនបញ្្ក់ពីលក្ខណៈទាំងអស់ននពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អដនះដទ។ដហើយក៏មិនដមនមានន័យថាសញ្្សមា្្ល់

ទាំងគបាំបួនដនះជាលក្ខណៈសំខាន់បំផុតអំពីពួកជំនុំដនះដែរ។

ឧទាហរណ៍៖តាមគប�ត្តិសានស្តដយើងែឹងថាពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹក

និងពិ្ីដលៀងគពះអមា្្ស់ក៏ជាដផ្នកែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំដែលដ្វើ

តាមគពះ្ម្ពីរដែរបែុដន្តខ្ពុំមិនដលើកយកពិ្ីទាំងពីរដនះមកពិភាក្សា

ដៅទីដនះដទពីដគពាះពួកជំនុំសឹង១០០ភា្រយសុទ្ដតមានបំណង

នឹងអនុ�ត្តពិ្ីទាំងពីរដនះរួចដៅដហើយ។សញ្្សមា្្ល់គបាំបួនយ៉្ង

ដែលខ្ពុំបានដលើកដ�ើងដៅក្នពុងដសៀ�ដៅដនះ្ ឺជាសញ្្សមា្្ល់ដែល

ដោកអ្នកអាចដបងដចកោច់ពីោ្្រវងពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ

ដហើយគតឹមគតរូ�តាមគពះ្ម្ពីរនិងពួកជំនុំដែលមានជំងឺ។ដយើងកគម

នឹងដ�ើញមានសញ្្សមា្្ល់ទាំងគបាំបួនដនះដៅក្នពុងពួកជំនុំដៅ
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បច្ចពុប្បន្នដនះណស់។ែូដច្នះដហើយដយើងគតរូ�ដតយកចិត្តទុកោក់ឲ្យ

បានខា្្ំងដលើសញ្្សមា្្ល់ទាំងដនះដហើយគតរូ�បណតេដះវឲ្យមានដៅ

ក្នពុងពួកជំនុំរបស់ដយើង។

ដៅក្នពុង�្្ដនះខ្ពុំនឹងពណ៌នពីសញ្្សមា្្ល់បីយ៉្ងដែលខ្ពុំ

រប់ថាជាសញ្្សមា្្ល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។

សញ្្សមា្្ល់ែ៏ចាំបាច់ទាំងបីដនះ្ឺពិតជាសំខាន់ណស់។

គបសិនដបើពួកជំនំុខវះនូ�សញ្្សមា្្ល់ែ៏ចាំបាច់ទាំងបីដនះែូចជា

ដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរនិងការ

យល់ពីែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរដនះសុខភាពរបស់ពួកជំនុំដនះនឹង

ធា្្ក់ចុះយ៉្ងដលឿន។តាមពិតដៅពួកជំនុំដនះគបដហលជានឹងសា្្ប់

ក្នពុងដពលែ៏ឆប់ដទាះបីទា្្របស់ពួកជំនុំដនះដៅដបើកចំហក៏ដោយ។

្ួរឲ្យដសាកសាដ្យណស់ដែលគប�ត្តិសានស្តពួកជំនុំមាន

្ំរូរប់មិនអស់ពីគ្រូ្ង្្លដែលចង់ឲ្យពួកជំនុំរបស់ខលែដួនកាន់ដត

ទាន់សម័យដោយព្យាយមបដន្ថមបន្ថយសញ្្សមា្្ល់មួយក្នពុង

ចំដណមសញ្្សមា្្ល់ទាំងបីតាមគបាជា្្របស់ខលែដួនដទាះដបើពួកដ្

មិនបានដ្វើក្នពុងដោលបំណងអាគកក់ក៏ដោយ។ដបើនិយយឲ្យខលែី

ពួកដ្ព្យាយមដ្វើជាអ្នកមានគបាជា្្ជាងគពះជាមា្្ស់។មិត្តដអើយ!

កុំឲ្យដែើរតាម្ នលែងរបស់ពួកដ្ដ�ើយ។

គបសិនដបើមានមនុស្សមា្្ក់ទូរស័ពទមកខ្ពុំដហើយសួរខ្ពុំថាដតើោត់



108	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

្ួរដតទទួលការងរជាគ្រូ្ង្្លដៅពួកជំនុំមួយដែលមិនចង់ឲ្យោត់

អ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរឬអត់ដនះខ្ពុំនឹងគបដហលជាដលើក

ទឹកចិត្តមិនឲ្យោត់ទទួលតំដណងដនះដទ។គបសិនដបើមានអ្នកដជឿ

មា្្ក់ទូរស័ពទមកខ្ពុំដហើយនិយយថាមានដ្បដគងៀនែំណឹងល្អ

ខុស្ ្ងជាបន្តបន្្ប់ដៅក្នពុងពួកជំនុំរបស់ោត់ដនះខ្ពុំទំនងជា

ដលើកទឹកចិត្តឲ្យោត់ពិចារណក្នពុងការផ្្ស់ប្តដូរពួកជំនុំដនះដហើយ។

ដហតុអវីបានជាខ្ពុំនិយយពីការដនះយ៉្ងខា្្ំងដបបដនះ?ដយង

តាមដហតុផលែូចោ្្ដនះខ្ពុំនឹងមិនដលើកទឹកចិត្តនរណមា្្ក់ឲ្យដៅ

ដភាជនីយោ្្នដែលមិនមានអាហារបែុដន្តមានដតរូបភាពអាហារ

ដៅ�ិញដនះដទ។មានដតគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ដតមួយបែុដណ្្ះ

ដែលអាចផ្តល់ជី�ិតបាន!



ជុំ្រូក៥

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំរាច់ននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖

ដសចក្តីអធិបបាយតាមអត្ថន័យ
គពរះ្ម្តីរ

្បេិនកបើពួកជគំនុគំដែលមានសុខភាពល្អ្ ឺជាពួកជំនុំដែលកាន់

ដតបង្្ញឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ដគចើនដ�ើងៗ

ែូចដែលគទង់បានដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់

ដនះចំណុចែ៏ជាក់ច្បាស់ក្នពុងការចាប់ដផ្តើមសង់ពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អ្ ឺគតរូ�ោស់ដតឿនដៅសមាជិកឲ្យសា្ត្ប់គពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់។គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ជាគបភពននជី�ិតនិង

សុខភាព។គពះបនទដូលដនះឯងដែលបានផ្តល់ចំណីបំបែនអភិ�ឌ្ឍន៍

និងរក្សាការពារពួកជំនុំឲ្យយល់ែឹងពីែំណឹងល្អ។
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លក្ខណៈ នន តសចក្ី អ្្បាបាយ តា្ អ�្ន័យ បពរះ្រ្្ី 

លក្ខណៈដនះមានន័យថាទាំងគ្រូ្ង្្លទាំងពួកជំនុំគតរូ�ដតដបដេជា្្

ដៅនឹងដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ។ដសចក្តីអ្ិប្បាយ

តាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរជាគបដភទននដសចក្តីអ្ិប្បាយដែលោត

គតោងឲ្យដ�ើញគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់។គ្រូ្ង្្លនឹងយក

អត្ថបទគពះបនទដូលជាក់ោក់ណមួយពីគពះ្ម្ពីរមកពន្យល់អត្ថ-

បទគពះបនទដូលដនះបន្្ប់មកយកអត្ថន័យននអត្ថបទគពះបនទដូល

ឲ្យពួកជំនុំអនុ�ត្តដៅក្នពុងជី�ិតរបស់ពួកដ្។វជាគបដភទននដសចក្តី

អ្ិប្បាយដែលមានគបសិទ្ភាពជាងដ្ក្នពុងការគបកាសគពះបនទដូល

របស់គពះជាមា្្ស់ដៅកាន់រនស្តរបស់គទង់ក៏ែូចជាដៅកាន់អ្នក

ដែលមិនដមនជារនស្តរបស់គទង់។ការដបដេជា្្អ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យ

គពះ្ម្ពីរ្ឺជាការដបដេជា្្សា្ត្ប់តាមគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់។

ដសចក្តីអ្ិប្បាយមានដគចើនគបដភទឧទាហរណ៍ែូចជាដសចក្តី

អ្ិប្បាយតាមគបធានបទ្ឺជាដសចក្តីអ្ិប្បាយដែលគបមូលផ្តពុំ

ខ្ម្ពីរមួយខឬដគចើនខទាក់ទងនឹងគបធានបទជាក់ោក់ណមួយ

ែូចជាគបធានបទស្តីពីការអ្ិសា្្នឬគបធានបទស្តីពីការថា្្យ

តង្្យ។ដសចក្តីអ្ិប្បាយមួយគបដភទដទៀត្ ឺជាដសចក្តីអ្ិប្បាយ

ដោយយកជី�គប�ត្តិរបស់បុ្្លណមា្្ក់ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរមកសិក្សា
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ដែើម្បីបង្្ញពីគពះ្ុណរបស់គពះជាមា្្ស់ដចញពី្ ំរូននដសចក្តី

សង្ឃឹមនិងភាពដសា្្ះគតង់របស់បុ្្លមា្្ក់ដនះ។ដហើយគបដភទ

ននដសចក្តីអ្ិប្បាយទាំងពីរអាចមានគបដយជន៍ចំដពាះពួកជំនុំដពល

ខលែះបាន។បែុដន្តដទាះជាយ៉្ងណគ្រូ្ង្្ល្ ួរដតមានទមា្្ប់ក្នពុង

ការពន្យល់ដហើយផដេល់ការអនុ�ត្តដចញពីគពះបនទដូលពីមួយកណ្ឌដៅ

មួយកណ្ឌែ្បិតគពះបនទដូល្ ឺជារបបអាហារគបចាំន្ងៃរបស់ពួកជំនុំ។

ការអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរមានន័យថាពួកជំនុំដជឿ

ថាគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់មានអំណចដលើជី�ិតរបស់ពួកដ្។

ការអ្ិប្បាយដបបដនះបង្្ញថារនស្តរបស់គទង់្ ួរដតឮគពះបនទដូល

ដហើយចាំបាច់គតរូ�ដតឮគពះបនទដូលដនះដបើមិនែូដចា្្ះដទពួកជំនុំរបស់

ដយើងនឹងអត់បានទទួលនូ�អវីដែលគពះជាមា្្ស់សពវគពះទ័យនឹង

ដគបើសគមាប់ដកនច្នដយើងឲ្យែូចរូបអង្គទង់ដនះដ�ើយ។ដហើយវ

ក៏បង្្ញដែរថាគពះជាមា្្ស់សពវគពះទ័យឲ្យពួកជំនំុដរៀនទាំងពី

រគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីនិងសញ្្ចាស់គពមទាំងដរៀនពីគ្ប់ទាំងគប-

ដភទននកណ្ឌ្ម្ពីរែូចជាកណ្ឌគកឹត្យ�ិន័យកណ្ឌគប�ត្តិសានស្តកណ្ឌ

សុភាសិតកណ្ឌដហារកណ្ឌែំណឹងល្អនិងកណ្ឌសំបុគត។គ្រូ

អ្ិប្បាយដែលអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរដែលអ្ិប្បាយឲ្យ

ចប់ពីមួយកណ្ឌដៅមួយកណ្ឌក៏ែូចជាផ្្ស់បដេដូរដសចក្តីអ្ិប្បាយ

របស់ោត់ជាដទៀងទាត់រវងគពះ្ម្ពីរសញ្្ចាស់និងសញ្្្្មីឬ
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ដគជើសដរើសគបដភទននកណ្ឌ្ម្ពីរដផ្សងៗោ្្ដនះខ្ពុំដជឿថាោត់ដគបៀប

ែូចជាមា្ត្យមា្្ក់ដែលផ្តល់អាហារែល់កូនពីគ្ប់ទាំងគកុមននអាហារ

មិនដមនគោន់ដតផ្តល់អាហារដែលពួកដ្ចូលចិត្តពីរបីមុខដនះដទ។

អំណចននការអ្ិប្បាយរបស់គ្រូ្ង្្លមិនដមនដកើតដចញពី

ខលែដួនោត់ដនះដទបែុដន្តដកើតដចញពីគពះបនទដូលរបស់គទង់ដតបែុដណ្្ះ។

សូម្បីដតគពះជាមា្្ស់ក៏មិនបានគបទានដបសកកម្មមួយែល់ពួក

ដហារដៅសញ្្ចាស់និងពួកសា�័កដៅសញ្្្ ្មីឲ្យដចញដៅ

ដហើយអ្ិប្បាយតាមចិត្តខលែដួនដនះដទដតគទង់ឲ្យពួកោត់អ្ិប្បាយ

តាមគពះបនទដូលរបស់គទង់។ែូដច្នះគ្រូអ្ិប្បាយសពវន្ងៃដនះដៅដត

មានអំណចក្នពុងការអ្ិប្បាយពីគពះជាមា្្ស់ែរបណពួកោត់

អ្ិប្បាយតាមគពះបនទដូលរបស់គទង់។

លក្ខណៈ នន តសចក្ី អ្្បាបាយ ផែល  
្្ន តា្ អ�្ន័យ បពរះ្រ្្ី 

គបដហលជាមាននរណមា្្ក់គបកាសដោយរើករយថាគពះបនទដូល

របស់គពះជាមា្្ស់មានអំណចដហើយដ្មទាំងគបកាសដទៀតថា

គពះ្ម្ពីរក៏ោ្្នកំហុសដែរ។ក៏បែុដន្តគបសិនដបើដៅក្នពុងការអនុ�ត្ត

ជាក់ដសដេងមា្្ក់ដនះមិនបានអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរដទ

(ដោយដចតនក្តីឬដោយអដចតនក្ត)ីដនះមានន័យថាោត់បែ-ិ
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ដស្ការអះអាងរបស់ោត់ដហើយ។

ដពលខលែះមនុស្សមួយចំនួនយល់គច�ំពីដសចក្តីអ្ិប្បាយតាម

អត្ថន័យគពះ្ម្ពីរថាវទាក់ទងដៅនឹងរដបៀបរបស់គ្រូអ្ិប្បាយដត

បែុដណ្្ះ។បែុដន្តដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរមិនសូ�

ទាក់ទងដៅនឹងរដបៀបអ្ិប្បាយដនះដទ។ែូចដែលមានអ្នកដផ្សង

ដទៀតបានសដងកតដ�ើញថាដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ

មិនទាក់ទងបែុន្្នដៅនឹងរដបៀបននការអ្ិប្បាយដនះដទបែុដន្តវទាក់-

ទងដៅនឹងរដបៀបននការដគជើសដរើសអវីដែលគ្រូអ្ិប្បាយគតរូ�យកមក

ដចកចាយ។ដតើគពះ្ម្ពីរជាអ្នកកំណត់ខលែឹមសារននដសចក្តីអ្ិប្បាយ

របស់ដយើងឬមានអវីដផ្សងដទៀតជាអ្នកកំណត់?ដសចក្តីអ្ិប្បាយ

តាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរមិនសមា្្ល់ដៅដលើរដបៀបណមួយដនះដទ។

រដបៀបដចកចាយមានលក្ខណៈខុសៗោ្្បែុដន្តសញ្្សមា្្ល់របស់

វ្ ឺថាវជាដសចក្តីអ្ិប្បាយដែលទាក់ទងនឹងដសចក្តីពិតដចញពី

គពះ្ម្ពីរ។

មនុស្សមួយចំនួនយល់គច�ំពីដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យ

គពះ្ម្ពីរជាមួយនឹងការអានគពះ្ម្ពីរមួយខដហើយបន្្ប់មកអ្-ិ

ប្បាយដលើគបធានបទមួយដែលទាក់ទងនឹងខ្ ម្ពីរដនះដតបន្តិច

បន្តដួចបែុដណ្្ះ។បែុដន្តដៅដពលដែលគ្រូអ្ិប្បាយយកគបធានបទ

មួយដៅោស់ដតឿនពួកជំនុំដោយដគជើសដរើសយកដតអត្ថបទ្ ម្ពីរ
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ដែលោំគទ្ ំនិតរបស់ោត់ដនះោត់គោន់ដតអាចអ្ិប្បាយពីអវី

ដែលោត់ែឹងរួចដៅដហើយដតបែុដណ្្ះ។ដហើយពួកជំនុំគោន់ដតដរៀន

បាននូ�អវីដែលគ្រូអ្ិប្បាយបានែឹងដហើយដតបែុដណ្្ះ។ដសចក្តី

អ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរមានដសចក្តីតគមរូ�ដគចើនដលើសពីដនះ

ដៅដទៀត។វតគមរូ�ឲ្យមានការយកចិត្តទុកោក់យ៉្ងគបុងគបយ័ត្ន

ដៅដលើបរិបទននអត្ថបទគពះបនទដូលដគពាះដោលដៅននដសចក្តី

អ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ្ ឺដ្វើយ៉្ងណឲ្យដោល្ំនិតនន

អត្ថបទ្ ម្ពីរដៅជាដោល្ំនិតននការអ្ិប្បាយ។ដៅដពលដែល

គ្រូអ្ិប្បាយោស់ដតឿនពួកជំនុំដោយអ្ិប្បាយអត្ថបទមួយនន

គពះ្ម្ពីរដៅក្នពុងបរិបទរបស់វ(ដោល្ ំនិតននអត្ថបទ្ ម្ពីរ្ឺជា

ដោល្ ំនិតននដសចក្តីអ្ិប្បាយរបស់ោត)់ដនះទាំងគ្រូអ្ិប្បាយ

ទាំងពួកជំនុំនឹងសា្ត្ប់ឮដសចក្តីបដគងៀនពីគពះជាមា្្ស់ពីដគពាះដពល

ដែលគ្រូអ្ិប្បាយដរៀបចំដសចកដេីអ្ិប្បាយោត់មិនបានដ្វើតាមចិត្ត

្ំនិតរបស់ោត់ដនះដទបែុដន្តោត់ដ្វើតាមបំណងគពះហឫទ័យរបស់

គពះជាមា្្ស់ដែលមានដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់�ិញ។ោត់មាន

បំណងនិយយតាមដតអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរដតបែុដណ្្ះ។ឧទាហរណ៍

ោត់នឹងនិយយថា«ដៅសបាដ្ហ៍ដគកាយដយើងនឹងសិក្សាដៅកណ្ឌ

លូកាជំពូក១និងអវីដែលគពះជាមា្្ស់មានសគមាប់ដយើងដៅក្នពុងកណ្ឌ

លូកាជំពូក១។ដហើយដៅសបាដ្ហ៍បន្្ប់ដទៀតដយើងនឹងសិក្សាដៅ
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កណ្ឌលូកាជំពូក២និងអវីដែលគពះជាមា្្ស់មានសគមាប់ដយើងដៅក្នពុង

កណ្ឌលូកាជំពូក២...។ល។»

រដបៀបននដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរមិនខុសដបលែក

ពីែំដណើរជី�ិតជាគ្ីសទបរិស័ទរបស់ដយើងដនះដទ្ឺចាប់តាំងពី

គពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅដយើងឲ្យដគបចិត្តែំបូងរហូតែល់ការដែល

គពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្បង្្ញឲ្យដយើងដ�ើញកំហុសរបស់ដយើង្ ្មីៗ

ដនះ។គ្ប់ទាំងជំហានននការរើកចដគមើនរបស់ដយើងក្នពុងគពះ្ុណ

ននគពះជាមា្្ស់្ឺដកើតដ�ើងដៅដពលដែលដយើងបានឮអវី្ ្មីៗពី

គពះជាមា្្ស់ដែលដយើងមិនធា្្ប់បានសា្ត្ប់ឮពីមុនមក។

ព័ន្កិច្ចរបស់គ្រូអ្ិប្បាយគតរូ�ដតដពារដពញដោយការចុះចូល

ដៅនឹងគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ែូចរដបៀបខាងដលើដនះ។បែុដន្ត

សូមចងចាំថាពួកជំនុំ្ ឺជាអ្នកទទួលខុសគតរូ�ដហើយគតរូ�គបាកែ

ថាគ្រូអ្ិប្បាយរបស់ពួកដ្ពិតជាចុះចូលដៅនឹងគពះបនទដូលរបស់

គពះជាមា្្ស់ដមន។ដៅក្នពុងកណ្ឌមា៉្ថាយជំពូក១៨ដយើងដ�ើញថា

គពះដយស៊ូ�ក៏បានឯកភាពដែរថាទំនួលខុសគតរូ�ននការសដគមចចិត្ត

ចុងដគកាយដៅដលើអវីដែលដកើតដ�ើងដៅក្នពុងពួកជំនុំគតរូ�ដ្វើដ�ើង

ដោយសមាជិកពួកជំនុំ។ដហើយដោកបែុលក៏ឯកភាពយ៉្ងែូដច្នះ

ដែរដៅក្នពុងកណ្ឌកាឡាទីជំពូក១។ែូដច្នះពួកជំនុំមិនគតរូ�អនុញ្្ត

ឲ្យនរណមា្្ក់ដមើលការខុសគតរូ�ដលើជី�ិតខាងឯ�ិញ្្ណរបស់ខលែដួនដនះ



116	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ដទខណៈដែលមា្្ក់ដនះមិនបានបង្្ញពីការដបដេជា្្ក្នពុងការសា្ត្ប់

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់និងបដគងៀនគពះបនទដូលរបស់គទង់ដសាះ។

ដបើែូដចា្្ះវនឹងរំងសទះែល់ការរើកចដគមើនរបស់ពួកដ្ជាមិនខាន។

វគបាកែណស់ថាពួកជំនុំនឹងមិនចដគមើន�័យខាងឯ�ិញ្្ណឲ្យ

ដលើសហួសពី�័យខាងឯ�ិញ្្ណរបស់គ្រូ្ង្្លដនះដទ។ដហើយ

មិនយូរមិនឆប់ពួកជំនុំនឹងមានទំដនរដៅរកលក្ខណសម្បត្តិរបស់

គ្រូ្ង្្លដនះជាជាងដៅរករូបអង្ននគពះជាមា្្ស់ជាក់ជាមិនខាន។

 តបរប ផែល បពរះែមា្ាស់ ផ�ង ផ� ត្្ើ កា  

គពះជាមា្្ស់ដតងដតបដងកើតរនស្តរបស់គទង់មកតាមរយៈគពះបនទដូល

របស់គពះអង្។ចាប់តាំងពីការបងកបដងកើតែំបូងដៅក្នពុងដោកុប្បតដេិ

ជំពូក១រហូតែល់ការគតាស់ដៅដោកអាប់រ៉្មដៅកណ្ឌដោកុប្បតដេិ

ជំពូក១២ដយើងដ�ើញថាគពះជាមា្្ស់ដតងដតបដងកើតរនស្តរបស់គទង់

តាមរយៈគពះបនទដូលរបស់គទង់។ដហើយចាប់តាំងពីការដបើកសដមដេង

ឲ្យដ�ើញ្ ្អឹងសងៃដួតដហងដៅគចកភ្នំដៅកណ្ឌដអដសោលជំពូក៣៧

រហូតែល់ការយងមកននគពះបនទដូលែ៏រស់្ឺជាគពះដយស៊ូ�គ្ីសទ

ដយើងក៏ដ�ើញដែរថាគពះជាមា្្ស់ដតងដតបដងកើតរនស្តរបស់គទង់ដោយ

គពះបនទដូលរបស់គទង់។ែូចដែលដោកបែុលបានសរដសរដៅកាន់

ពួកជំនុំទីគកុងរ៉ូមថា«ែូដច្នះជំដនឿដកើតដ�ើងដោយដសចក្តីដែលបាន



តសចក្ីអ្្បាបាយតា្អ�្ន័យបពរះ្រ្្ី 	 117

ឮដហើយដសចក្តីដែលបានឮដនះ្ឺដោយសារគពះបនទដូលរបស់

គពះគ្ីសទ»(រ៉ូម១០:១៧្ កស)។ឬែូចដែលដោកបានសរដសរ

ដៅកាន់ពួកជំនុំទីគកុងកូរិន្ូសថា៖«ែ្បិតដោយដគពាះគពះគទង់បាន

សំដរចតាមគបាជា្្ននគទង់ថាមនុស្សដោកនឹងរកសា្្ល់គពះដោយ

អាងគបាជា្្ខលែដួនមិនបានដទបានជាគទង់សពវគពះហឫទ័យនឹងជួយ

សដនង្្ះអស់អ្នកដែលដជឿដោយសារដសចកដេីលងៃង់ដលងៃើ�ិញ្ ឺជាការ

គបកាសែំណឹងល្អ»(១កូរិន្ូស១:២១)។

ជាទូដៅដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ្ឺជាគបភព

ននការរើកចដគមើនែ៏ពិតគបាកែដៅក្នពុងពួកជំនុំ។ដោកមា៉្ទីន

លូដសើរ(MartinLuther)យល់ដ�ើញថាការអ្ិប្បាយឬការ

សិក្សាគពះបនទដូលយ៉្ងគបុងគបយ័ត្ន្ឺជាចំណុចចាប់ដផ្តើមននការ

បំផ្្ស់បំដគបមនុស្សនិងសង្មជាតិ។ែូចោ្្ដនះដែរដយើងគតរូ�ដត

ដបដេជា្្ដែើម្បីឲ្យដ�ើញគបាកែថាគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់កំពុងដត

បំផ្្ស់បំដគបពួកជំនុំរបស់ដយើង។

កា  វិលផប  តៅ  ក អ�្ន័យ ព្� នន កា  ក្ាយបង្គំ ត�ើងវិញ

ខ្ពុំបានដៅបដគងៀន�្្សិកា្្សាោមួយដពញមួយន្ងៃស្តីអំពីពួក

ព្យដួរើតិននិយម(Puritanism)ដៅឯពួកជំនុំមួយដៅទីគកុង�ពុងែ៍។

ដៅអំ�ពុងដពលសិកា្្សាោដនះខ្ពុំបានដលើកដ�ើងគតង់ចំណុច



118	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

មួយថាពួកព្យដួរើតិន(Puritan)បានចំណយដពលគបមាណជា

ពីរដមា៉្ងដែើម្បីសាដ្ប់ការអ្ិប្បាយ។សមាជិកដៅក្នពុងថា្្ក់ដនះ

បានចំហមាត់ដោយការភា្្ក់ដផ្អើលដហើយោត់សួរខ្ពុំថា«ដតើដ្ទុក

ដពលបែុន្្នសគមាប់ថា្្យបង្ំ?»។ច្បាស់ណស់ថាោត់យល់

គច�ំថាការសា្ត្ប់ដសចក្តីអ្ិប្បាយមិនរប់ថាជាការថា្្យបង្ំដនះ

ដទ។ខ្ពុំបានដ្លែើយតប�ិញថាពួកជំនុំគបរូដតស្តង់ជនជាតិអង់ដ្លែសជា

ដគចើននក់ដៅសត�ត្សមុនបានដជឿថាដផ្នកដែលចាំបាច់បំផុតននការ

ថា្្យបង្ំ្ ឺការឮគពះបនទដូលគពះជាមា្្ស់ជាភាសាដែើមរបស់ពួកដ្

និងការដ្លែើយតបដៅនឹងគពះបនទដូលដនះដៅក្នពុងជី�ិតរបស់ពួកដ្។

សូមចងចាំថាមានមនុស្សជាដគចើនបានពលីជី�ិតដែើម្បីគបកាស

គពះបនទដូល។ការដគចៀងចដគមៀង្ឺមិនសំខាន់ចំដពាះពួកដ្ែូចការ

សាដ្ប់គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ដនះដទ។

ែូចោ្្ដនះដែរពួកជំនុំរបស់ដយើងគតរូ�ដតសាដ្រការយកគពះបនទដូល

ជាអាទិភាពចម្បងដៅដពលដយើងថា្្យបង្ំ។តនន្តី្ ឺជាការដ្លែើយ

តបមួយដៅនឹងគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ដែលជាការតគមរូ�តាម

គពះ្ម្ពីរដែរបែុដន្តតនន្តីដែលគពះជាមា្្ស់បានគបទានឲ្យដយើង្ ឺគទង់

មិនគបទានមកដែើម្បីឲ្យដយើងសង់ពួកជំនុំដលើដនះដទ។ពួកជំនុំដែល

យកតនន្តីជាអាទិភាពចម្បងដគបៀបបានដៅនឹងផទះដែលដ្សង់ដ�ើង

ដលើខ្សាច់ដែលងយនឹងរលំ។
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អ្នកដជឿរល់ោ្្ដអើយ!សូមអ្ិសា្្នឲ្យគ្រូ្ង្្លដោកអ្នក

ឲ្យដបដេជា្្ចិត្តដែើម្បីនឹងសិក្សាគពះ្ម្ពីរយ៉្ងហ្មត់ចត់យ៉្ងគបុង

គបយ័ត្ននិងយ៉្ងអស់ពីចិត្ត។សូមអ្ិសា្្នទូលសុំគពះជាមា្្ស់

ឲ្យែឹកនំោត់យល់ពីគពះបនទដូលគទង់ដហើយអនុ�ត្តគពះបនទដូល

ដនះដៅក្នពុងជី�ិតរបស់ោត់គពមទាំងដចះបដគងៀនឲ្យពួកជំនុំយក

គពះបនទដូលដនះដៅអនុ�ត្តផងដែរ(ចូរដមើលលូកា២៤:២៧;កិច្ចការ

៦:៤;ដអដភសូរ៦:១៩-២០)។មិនដតបែុដណ្្ះសូមទុកដពលដ�ោ

សគមាប់គ្រូ្ង្្លរបស់ដោកអ្នកឲ្យបានគ្ប់គោន់ដែើម្បីឲ្យោត់

មានដពលដ�ោល្មមក្នពុងការដរៀបចំដសចក្តីអ្ិប្បាយឲ្យបានល្អ។

ដសចក្តីអ្ិប្បាយជាមូលោ្្នគ្ឹះននការែឹកនំពួកជំនុំ។ែូដច្នះ

សូមដលើកទឹកចិត្តគ្រូ្ង្្លរបស់ដោកអ្នកដោយគបាប់ោត់ថាការ

ដែលោត់ដសា្្ះគតង់ដៅនឹងគពះបនទដូលបានដ្វើឲ្យដោកអ្នករើកចដគមើន

ខាងឯ�ិញ្្ណ។

គ្រូ្ង្្លរល់ោ្្ដអើយ!សូមអ្ិសា្្នពីការដនះសគមាប់ខលែដួនឯង

ដែរ។សូមអ្ិសា្្នសគមាប់ពួកជំនុំដែលដៅជិតៗដោកអ្នកដៅក្នពុង

ទីគកុងរបស់ដោកអ្នកដៅក្នពុងគបដទសជាតិដោកអ្នកនិងពួកជំនុំ

ដៅជុំ�ិញពិភពដោកទាំងមូលឲ្យពួកដ្ខំអ្ិប្បាយនិងបដគងៀន

គពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ផងដែរ។ជាទីបញ្ចប់សូមអ្ិសា្្ន

ឲ្យពួកជំនុំរបស់ដយើងដបដេជា្្ដោយយកចិត្តទុកោក់សាដ្ប់គពះបនទដូល



120	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

របស់គពះជាមា្្ស់ដែលគ្រូ្ង្្លអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ

ដែើម្បីឲ្យគពះជាមា្្ស់ដកតគមង់រដបៀបវរៈរបស់ពួកជំនុំនីមួយៗកាន់

ដតដគចើនដ�ើងដៅតាមរដបៀបវរៈរបស់គទង់ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរ។ការ

ដបដេជា្្ក្នពុងការអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ្ឺជាសញ្្សមា្្ល់

ែ៏ចាំបាច់មួយននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។



ជុំ្រូក៦

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំរាច់ននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖
ដេ��ិេយាតាមគពរះ្ម្តីរ

ក�ើកោកអ្នកគិ�ថពាក្យដែលមានអក្សរដគទតទាំងដនះមាន

ន័យែូចដម្តច៖«បែុដន្តដយើងែឹងថាកាលណគទង់ដលចមកដនះ

ដយើងនឹងបានែូចជាគទង់ែ្បិតដែលគទង់យ៉្ងណដនះដយើងនឹង

ដ�ើញគទង់យ៉្ងដនះឯង»(១យែូហាន៣:២)។

គបសិនដបើដោកអ្នកបានអានសាច់ដរឿងដៅក្នពុងកណ្ឌ្ ម្ពីរ

យែូហានទី១ជំពូក៣យ៉្ងយកចិត្តទុកោក់ដនះដោកអ្នកគប-

ដហលជានឹងដ�ើញថាពាក្យទាំងដនះចង្អពុលបង្្ញពីរដបៀបដែល

ពួកជំនុំនឹង្ លែពុះបញ្្ំងពីចរិតលក្ខណៈែ៏បរិសុទ្និងដពញដោយ

ដសចក្តីគសឡាញ់របស់គពះជាមា្្ស់យ៉្ងពិតគបាកែដែលមិនស្ថិត

ដគកាមឥទ្ិពលបាបដទៀតដ�ើយដៅគោចុងដគកាយ។



122	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ពួកមរមន(Mormons)កាត់គសាយឃ្្«ដយើងនឹងបានែូច

ជាគទង»់ឲ្យមានន័យថា«ដយើងទាំងអស់ោ្្នឹងកា្្យជាគពះ»។

ដតើមានអវីខុសដបលែកោ្្រវងការកាត់គសាយទាំងពីរដនះ?ការ

កាត់គសាយមួយ្ ឺពឹងដផ្អកដលើដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរទាំងគសុងបែុដន្ត

ការកាត់គសាយមួយដទៀត្ ឺមិនពឹងដផ្អកដលើដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរ

ដនះដទ។

ដៅក្នពុងជំពូកមុនដយើងបាននិយយថាដសចក្តីអ្ិប្បាយតាម

អត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ្ ឺចាំបាច់ណស់សគមាប់សុខភាពពួកជំនុំ។បែុដន្ត

គ្ប់ទាំង�ិ្ីសានស្តទាំងអស់ដទាះដបើវល្អក៏ដោយក៏ដៅដតមាន

ដ្យកវដៅដគបើក្នពុងរដបៀបខុស្ ្ងដែរ។ពួកជំនុំរបស់ដយើងមិន្ ួរ

យកចិត្តទុកោក់ដតពីរដបៀបដែលគ្រូបដគងៀនដយើងបែុដណ្្ះដទបែុដន្ត

ដយើងក៏្ ួរដតយកចិត្តទុកោក់ពីអវីដែលោត់បដគងៀនដយើងដែរ។

ែូដចា្្ះដហើយបានជាសញ្្សមា្្ល់ែ៏ចាំបាច់ទីពីរននពួកជំនុំដែល

មានសុខភាពល្អ្ឺដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរ។ដបើមិនែូដចា្្ះដទដយើង

នឹងកាត់គសាយខ្ម្ពីរនីមួយៗដៅតាមអវីដែលដយើងចង់បានដហើយ។

ភាព ប�រឹ្ប�រូវ

ដយើង្ ួរដតគសឡាញ់ភាពគតឹមគតរូ�្ ឺភាពគតឹមគតរូ�ក្នពុងការដែលដយើង

យល់ពីគពះជាមា្្ស់ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរនិងរដបៀបដែលគទង់មានទ-ំ
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នក់ទំនងជាមួយនឹងដយើង។ដោកបែុលដគបើពាក្យ«គតឹមគតរូ�»

ដគចើនែងក្នពុងសំបុគតរបស់ដោកដៅកាន់ដោក្ីមែូដ្និងដោក

ទីតុស។ពាក្យដនះមានន័យថា«មិនមានកំហុស»«អាចទុកចិត្ត

បាន»និងដពញដោយ«ភាពដសា្្ះគតង»់។ពាក្យឫសក្នពុងភាសា

ដែើមទាក់ទងនឹងពាក្យខាងឱស្សានស្តដែលមានន័យថាភាព

ដពញដោយកមា្្ំងនិងសុខភាពល្អ។ែូដច្នះដទ��ិទ្យាដែលគតឹមគតរូ�

តាមគពះ្ម្ពីរ្ឺជាដទ��ិទ្យាដែលដសា្្ះគតង់ដៅនឹងដសចក្តីបដគងៀន

ននគពះ្ម្ពីរទាំងមូល។ដហើយក៏ជាដទ��ិទ្យាដែលកាត់គសាយខ្ម្ពីរ

នីមួយៗគសបតាមសាច់ដរឿងននគពះ្ម្ពីរទាំងមូលយ៉្ងគតឹមគតរូ�

ដហើយអាចទុកចិត្តបាន។

ដៅក្នពុងសំបុគតទីមួយរបស់ដោកបែុលដៅកាន់ដោក្ីមែូដ្

ដោកដលើកដ�ើងថា«ដសចក្តីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�»្ឺជាដសចក្តី

បដគងៀនដែលតាមែំណឹងល្អដហើយទាស់នឹងពួកទមិ�ដល្មើស

និងពួកដែលមានបាប(១្ីមែូដ្១:១០-១១)។ដគកាយមកដទៀត

ដោកបែុលបានដគបៀបដ្ៀបដសចក្តីបដគងៀនដកលែងកា្្យជាមួយនឹង
«ពាក្យសំែីដែលគតឹមគតរូ�្ ឺជាគពះបនទដូលរបស់គពះដយស៊ូ�គ្ីសទជា

គពះអមា្្ស់ននដយើងនិងជាដសចក្តីបដគងៀនដែលគតឹមគតរូ�តាមដសចក្តី

ដោរពគបតិបត្តិែល់គពះ»(១្ីមែូដ្៦:៣)។

ដៅក្នពុងសំបុគតទីពីររបស់ដោកដៅកាន់ដោក្ីមែូដ្ដោក
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បែុលបានោស់ដតឿនោត់ថា៖«ចូរកាន់តាមពាក្យែ៏គតឹមគតរូ�ដែល

អ្នកបានឮពីខ្ពុំដោយជំដនឿនិងដសចក្តីគសឡាញ់ដែលដៅក្នពុង

គពះគ្ីសទដយស៊ូ�»(២្ីមែូដ្១:១៣្កស)។បន្្ប់មកដោក

បានោស់ដតឿនដោក្ ីមែូដ្ដទៀតថា៖«ែ្បិតនឹងមានគោមកដែល

ដ្មិនគទាំគទនឹងដសចក្តីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�ដទ្ ឺដ្នឹងមានគតដចៀក

រមាស់ដហើយនិងដៅគ្រូកាន់ដតដគចើនដ�ើងមកបដគងៀនឲ្យគតរូ�ចិត្ត»

(២្ីមែូដ្៤:៣)។

ដៅដពលដែលដោកបែុលសរដសរដៅកាន់គ្រូ្ង្្ល�័យដក្មង

មា្្ក់ដទៀត្ ឺដោកទីតុសដោកបានដចកចាយនូ�ក្តីបារម្ភគសដែៀង

ោ្្ដនះដែរ។ដោកបែុលដលើកដ�ើងថាគ្ប់ទាំងមនុស្សដែលដោក

ទីតុសដតងតាំងឲ្យដ្វើជាចាស់ទុំក្នពុងពួកជំនុំដ្គតរូ�ដត«កាន់ខា្្ប់តាម

គពះបនទដូលែ៏ពិតែូចជាបានបដគងៀនមកដយើងដហើយដែើម្បីឲ្យអាច

នឹងកំសាន្តចិត្តដ្ដោយដសចកដេីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�ដហើយឲ្យបាន

ផ្្ញ់ែល់ពួកអ្នកដែលគសែីទទឹង»(ទីតុស១:៩)។ដោកគតរូ�ដត

ស្តីបដន្្សែល់ពួកគ្រូដកលែងកា្្យ«ដែើម្បីឲ្យដ្មានជំដនឿគតឹមគតរូ��ិញ»

(ទីតុស១:១៣្ កស)។ដោកទីតុសគតរូ�ដត«និយយដតដសចកដេី

ណដែលសំណំនឹងដសចកដេីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�»(ទីតុស២:១)។

គ្រូ្ង្្ល្ ួរដតបដគងៀនដសចក្តីបដគងៀនណដែលគតឹមគតរូ�្ឺ

បដគងៀនដសចក្តីបដគងៀនណដែលអាចទុកចិត្តបានគតឹមគតរូ�ដហើយ
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ដសា្្ះគតង់ដៅនឹងគពះ្ម្ពីរ។ដហើយពួកជំនុំគតរូ�ទទួលខុសគតរូ�ក្នពុង

ការជួយគបាប់ែល់គ្រូ្ង្្លរបស់ខលែដួនឲ្យបដគងៀនដសចក្តីបដគងៀន

ដែលគតឹមគតរូ�។

ភាព  ួប ួ្ ភាព ខុស គាា ន្ង តសចក្ី បសឡាញ់

ដយើងនឹងមិនោតគតោងពីដសចក្តីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�ដៅជំពូកដនះ

ដនះដទែ្បិតដបើដយើងដ្វើែូចដនះដយើងនឹងគតរូ�និយយអំពីគពះ្ម្ពីរ

ទាំងមូលដ�ើង�ិញ។បែុដន្តដៅក្នពុងការអនុ�ត្តជាក់ដស្តងពួកជំនុំគតរូ�

សដគមចថាដតើមានចំណុចគតង់ណខលែះដែលពួកជំនុំគតរូ�ឯកភាព

ោ្្ចំណុចគតង់ណដែលពួកជំនុំអាចអនុញ្្តឲ្យមានភាពមិន

ចុះសគមុងោ្្ដហើយដៅចំណុចគតង់ណខលែះដទៀតដែលពួកជំនុំអាច

អនុញ្្តឲ្យមានដសរើភាពដពញដលញបាន។

ដៅក្នពុងពួកជំនុំដែលខ្ពុំបដគមើដៅឯរែ្ឋធានីវ៉្សុីនដតានឌីសុីដយើង

តគមរូ�ឲ្យសមាជិកគ្ប់ោ្្ដជឿថាពួកដ្បានដសចក្តីសដនង្្ះតាមរយៈ

គពះដយស៊ូ�គ្ីសទដតមួយបែុដណ្្ះ។ដយើងក៏ដជឿផងដែរថាដយើងយល់

ែូចោ្្ដៅដលើពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹករបស់អ្នកដជឿ(ឬគសដែៀងោ្្)

ដហើយដយើងក៏មានការយល់ែឹងែូចោ្្(ឬគសដែៀងោ្្)ពីរចន-

សម្ព័ន្របស់ពួកជំនុំ(មានន័យថានរណមានសិទ្ិដ្វើដសចក្តីសដគមច

ចុងដគកាយ)។ការឯកភាពោ្្ដលើរដបៀបដ្វើពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹកនិង
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រចនសម្ព័ន្របស់ពួកជំនុំវមិនដមនជាការចាំបាច់ដែលទាក់ទង

នឹងដសចក្តីសដនង្្ះដនះដទបែុដន្តការឯកភាពដលើការដនះអាចជួយ

ដហើយអាចដ្វើឲ្យជី�ិតពួកជំនុំមានសុខភាពល្អបាន។

បែុដន្តពួកជំនុំរបស់ដយើងអនុញ្្តឲ្យមាន្ ំនិតខុសៗោ្្ដលើ

ចំណុចខលែះៗដែលទាក់ទងនឹងដសចក្តីបដគងៀនក្នពុងគពះ្ម្ពីរដែល

មិនដមនជាចំណុចចាំបាច់ក្នពុងការទទួលដសចក្តីសដនង្្ះនិងជី�ិត

គបចាំន្ងៃរបស់ពួកជំនុំ។ឧទាហរណ៍ដយើងទាំងអស់ោ្្ឯកភាពថា

គពះគ្ីសទនឹងយងគត�ប់មក�ិញបែុដន្តមានទស្សនៈខុសៗោ្្ជា

ដគចើនពីការយងគត�ប់មក�ិញរបស់គទង់។

ចុងដគកាយពួកជំនុំរបស់ដយើងអនុញ្្តឲ្យមានដសរើភាព

ដពញទីដលើចំណុចដែលគពះ្ម្ពីរមិនបានដលើកដ�ើងចំៗឬមិនដមន

ជាចំណុចស្នដូលែូចជាការដែលគបជាជនមានសិទ្ិដគបើគបាស់អា�ុ្

ដែើម្បីការពារខលែដួនឬសំណួរថាដតើនរណសរដសរកណ្ឌដហដគពើរ

ជាដែើម។

មានដោលការណ៍មួយដៅក្នពុងការទាំងអស់ដនះ៖ដបើកាលណ

ដយើងចូលកាន់ដតដកៀកចំណុចស្នដូលននជំដនឿរបស់ដយើងដនះដយើង

រំពឹងចង់បានភាពរួបរួមកាន់ដតខា្្ំងដ�ើងដៅក្នពុងការយល់ែឹងពីជំដនឿ

របស់ដយើង្ឺរំពឹងចង់បានភាពរួបរួមដៅក្នពុងដសចក្តីបដគងៀនតាម

គពះ្ម្ពីរែ៏គតឹមគតរូ�។ពួកជំនុំជំនន់ដែើមនិយយែូដច្នះថា៖ក្នពុង
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ដសចក្តីបដគងៀនែ៏ចាំបាច់គតរូ�ដតមានជំដនឿរួមមួយដហើយក្នពុងដសចក្តី

បដគងៀនដែលមិនចាំបាច់ដនះដយើងអាចដជឿខុសៗោ្្ដហើយក្នពុងគ្ប់

ការទាំងអស់គតរូ�មានដសចក្តីគសឡាញ់ចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមក។

តសចក្ី បតបងរន ែ៏ ស្នុ្រ្្ាញ ឬ ែ៏ ចប្រូងចបមាស

ពួកជំនុំដែលមានការដបដេជា្្ដៅនឹងដសចក្តីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�នឹង

ដបដេជា្្បដគងៀនដសចក្តីបដគងៀនតាមគពះ្ម្ពីរដែលពួកជំនុំជាដគចើន

មិនបដគងៀន។ចំដពាះដយើងដសចក្តីបដគងៀនមួយចំនួនគបដហលជា

ដមើលដៅែូចជាពិបាកឬដមើលដៅែូចជាដ្វើឲ្យពួកជំនុំដបកបាក់

បែុដន្តដយើងអាចទុកចិត្តបានថាគពះជាមា្្ស់បានរួមបញ្ចដូលដសចក្តី

បដគងៀនទាំងដនះដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់ដោយដគពាះដសចក្តី

បដគងៀនទាំងដនះជាមូលោ្្នគ្ឹះដែើម្បីយល់ពីកិច្ចការរបស់គទង់

ក្នពុងការសដនង្្ះ។

គពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្មិនដមនលងៃង់ដទ។គបសិនដបើគទង់ដបើកសដមដេង

អវីមួយដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីររបស់គទង់សគមាប់ដោកីយ៍ទាំងមូលអាន

ដហើយពួកជំនុំ្ ិតថាមិន្ ួរបដគងៀនដសចក្តីដនះដទដនះមានន័យ

ថាពួកដ្រប់ខលែដួនឯងថាមានជាអ្នកគបាជា្្ជាងគពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្។

ដៅដពលនិយយអំពីគបធានបទដែលពិបាកទទួលដតើពួកដ្្ ួរដត

ដគបើគបាជា្្ដោយគបុងគបយ័ត្នក្នពុងនមជាគ្រូ្ង្្លដែរឬដទ?ពិតគបា-
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កែណស់ពួកដ្្ ួរដតដគបើ។ដតើពួកដ្មិន្ ួរបដគងៀនពីគបធានបទ

ែ៏ពិបាកដនះទាំងគសុងឬ?ដទមិនែូចដនះដទ។គបសិនដបើដយើងចង់

បានពួកជំនុំដែលែឹកនំដោយដសចក្តីបដគងៀនគតឹមគតរូ�ពីគពះ្ម្ពីរ

ដនះដយើងគតរូ�ដតបដគងៀនដសចក្តីទាំងអស់ដែលមានដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរ។

ឧទាហរណ៍ដ្មិនបដគងៀនពីការដរើសតាំងរបស់គពះជាមា្្ស់តាម

គពះ្ម្ពីរដោយដគពាះដ្ដលើកដ�ើងថាដសចក្តីបដគងៀនដនះស្មពុ្សា្្ញ

ដហើយងយនឹងភាន់គច�ំណស់។ដទាះបីដសចក្តីបដគងៀនដនះ

ស្មពុ្សា្្ញឬងយនឹងភាន់គច�ំក៏ដោយដតដសចក្តីបដគងៀនដនះ

្ឺគសបតាមគពះ្ម្ពីរយ៉្ងពិតគបាកែដមន។ដទាះបីជាដយើងមិន

យល់ពីដសចក្តីបដគងៀនននការដរើសតាំងរបស់គពះជាមា្្ស់ទាំងគសុងក៏

ដោយក៏ដយើងគតរូ�ដតចាំថាវមានសារៈសំខាន់ណស់ដគពាះដសចក្តី

សដនង្្ះរបស់ដយើង្ ឺមកពីគពះជាមា្្ស់ទាំងគសុងមិនដមនមកពីខលែដួន

ដយើងដនះដទ។មានសំណួរសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលគពះ្ម្ពីរផ្តល់

ចដមលែើយឲ្យបែុដន្តជាដរឿយៗពួកជំនុំដមើលរំលងែូចជា៖

● ដតើមនុស្សដយើងជាមនុស្សល្អឬជាមនុស្សអាគកក់?ដតើពួកដ្

គោន់ដតគតរូ�ការការដលើកទឹកចិត្តនិងការដលើកតដមកើងខលែដួនឯងឬ

ក៏ពួកដ្គតរូ�ការការអត់ដទាសនិងជី�ិត្ ្ម?ី

● ដតើគពះដយស៊ូ�បានសដគមចអវីខលែះតាមរយៈការសុ្តដៅដលើ

ដ�ើឆក្ង?ដតើគទង់ពិតជាបានបំដពញគ្ប់លក្ខខណ្ឌដៅនឹងដសចក្តី
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ដគកា្ែ៏យុត្តិ្ម៌របស់គពះ�របិតាដហើយឬដៅឬមួយគទង់គោន់ដតដ្វើ

ជា្ ំរូពីការពលីខលែដួនឯងសគមាប់អ្នកដែើរតាមគទង់ដតបែុដណ្្ះដទឬ?

● ដតើមានអវីដកើតដ�ើងដៅដពលដែលនរណមា្្ក់ដគបចិត្តដហើយដជឿ

ដលើគពះគ្ីសទ?

● គបសិនដបើដយើងជាគ្ីសទបរិស័ទពិតដមនដតើដយើងអាចែឹងគបាកែ

ដទថាគពះជាមា្្ស់នឹងបន្តយកគពះទ័យទុកោក់ចំដពាះដយើង?

គបសិនដបើែូដចា្្ះដមនដតើគទង់បន្តយកគពះទ័យទុកោក់ចំដពាះ

ដយើងដោយពឹងដផ្អកដលើភាពដសា្្ះគតង់របស់ដយើងឬពឹងដផ្អកដលើ

ភាពដសា្្ះគតង់របស់គទង?់

សំណួរទាំងអស់ដនះមិនដមនសគមាប់ដតអ្នកគបាជ្ខាងឯ

គពះ្ម្ពីរដែលចូលចិត្តដសៀ�ដៅឬសគមាប់សិស្សសាោគពះ្ម្ពីរ

្្មីដថា្្ងដនះដទ។សំណួរទាំងអស់ដនះ្ឺសំខាន់សគមាប់គ្ីសទ-

បរិស័ទគ្ប់រូប។ពួកដយើងដែលជាគ្រូ្ង្្លែឹងថារដបៀបននការ

ែឹកនំពួកជំនុំរបស់ដយើងនឹងមានការខុសដបលែកខា្្ំងគបសិនដបើ

ចដមលែើយរបស់ដយើងដៅនឹងសំណួរណមួយខាងដលើមានការដគបគបួល

ដនះ។ភាពដសា្្ះគតង់ចំដពាះគពះបនទដូលទាមទារឲ្យដយើងបដគងៀនអំពី

ចំណុចទាំងដនះឲ្យបានច្បាស់ោស់និងដពញដោយអំណច។

ភាពដសា្្ះគតង់ចំដពាះគពះបនទដូលនិងបំណងចិត្តក្នពុងការបង្្ញ

ឲ្យមនុស្សដោកដ�ើញនូ�ចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ដនះ
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ទាមទារឲ្យដយើងបដគងៀនអំពីចំណុចទាំងដនះឲ្យបានច្បាស់ោស់

និងដពញដោយអំណច។

សូមពិចារណ៖គបសិនដបើដយើងចង់បានពួកជំនំុដែលបង្្ញ

ឲ្យមនុស្សដោកដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ដតើដយើង

មិនចង់ែឹងគ្ប់ទាំងអវីដែលគទង់បានដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញអំពីអង្

គទង់ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរដទឬអី?គបសិនដបើដយើងមិនចង់ែឹងដទដតើការ

ដនះបង្្ញពីទស្សនៈរបស់ដយើងចំដពាះចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់

យ៉្ងែូចដមដេច?

កា  បបឆាំង នរឹង អ្្បត�យាយ  បស់ បពរះែមា្ាស់

ការដែលដយើងយល់ែឹងពីអវីដែលគពះ្ម្ពីរបានបដគងៀនអំពីគពះ

ជាមា្្ស់មានសារៈសំខាន់ណស់។ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរបានដចងថា

គពះជាមា្្ស់ជាគពះអាទិករនិងជាគពះែ៏ជាមា្្ស់។បែុដន្តដពលខលែះ

មនុស្សបែិដស្អ្ិបដតយ្យរបស់គទង់ដហើយសូម្បីដតដៅក្នពុងពួកជំនុំ

ក៏ែូដចា្្ះដែរ។ដៅដពលដែលពួកអ្នកដែលអះអាងថាខលែដួនជាគ្ីសទបរិ-

ស័ទបែុដន្តពួកដ្គបឆំងនឹងអ្ិបដតយ្យរបស់គពះជាមា្្ស់ដៅក្នពុងការ

បដងកើតឬក្នពុងការសដនង្្ះដនះពួកដ្កំពុងដតបែិដស្គទង់ដហើយ

ដបរដៅថា្្យបង្ំរូបគពះដផ្សងៗ�ិញទាំងអួតពីការដនះដទៀតផង។

គ្ីសទបរិស័ទគបាកែជានឹងសួរសំណួរទាក់ទងនឹងអ្ិបដតយ្យរបស់
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គពះជាមា្្ស់។ក៏បែុដន្តការដែលបុ្្លណមា្្ក់បែិដស្យ៉្ងោច់

អហងក្រមិនដចះចប់ដចះដហើយពីអ្ិបដតយ្យរបស់គពះជាមា្្ស់វ្ ឺជា

ការដែលដយើង្ ួរបារម្ភ។ដបើដយើងដ្វើពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹកឲ្យមនុស្ស

ដបបហ្នឹងដនះមានន័យថាដយើងកំពុងដតដ្វើពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹក

ឲ្យមនុស្សដែលមិនទាន់ដជឿទាំងគសុងដៅដលើគពះជាមា្្ស់ដហើយ។

ដបើដយើងរប់បញ្ចដូលមនុស្សដបបហ្នឹងដៅក្នពុងសមាជិកភាពដនះ

មានន័យថាដយើងរប់បុ្្លដនះែូចជាោត់កំពុងដតទុកចិត្តដលើ

គពះជាមា្្ស់បែុដន្តតាមពិតដៅោត់អត់ទុកចិត្តដលើគទង់ដសាះ។

ការគបឆំងដបបដនះវដគោះថា្្ក់ណស់សគមាប់គ្ីសទបរិស័ទ

គ្ប់រូបបែុដន្តវកាន់ដតដគោះថា្្ក់ជាងដនះដៅដទៀតចំដពាះអ្នកែឹកនំ

ពួកជំនំុ។ដៅដពលដែលពួកជំនំុដតងតាំងអ្នកែឹកនំដែលសង្ស័យពី

អ្ិបដតយ្យរបស់គពះជាមា្្ស់ឬដតងតាំងអ្នកែឹកនំដែលយល់ខុស

ពីដសចក្តីបដគងៀនរបស់គពះ្ម្ពីរដនះពួកជំនុំបានយក្ ំរូពីអ្នកែឹកនំ

ដែលមិនមានបំណងនឹងទុកចិត្តគពះជាមា្្ស់ដហើយ។ដហើយោត់

នឹងកា្្យជាឧបស្្ែល់ការរើកចដគមើនរបស់ពួកជំនុំដនះ។

សពវន្ងៃដនះដៅក្នពុងគបដទសដោកខាងលិច�ប្ប្ម៌សមា្្រៈ

និយមជំរុញឲ្យពួកជំនុំយល់គច�ំពីកិច្ចការរបស់គពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្

ថាជាការផ្សពវផ្សាយទីផ្សារដហើយពួកដ្បដងវរការផ្សាយែំណឹងល្អ

ដៅជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម�ិញ។មនុស្សបានដ្វើឲ្យដសចក្តីពិត



132	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំបាច់ននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ននភាពជាគពះរបស់គពះជាមា្្ស់ខូចដហើយពួកដ្បានរប់គទង់

ែូចជាមនុស្ស�ិញ។ដៅក្នពុងសម័យកាលដបបដនះពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អគតរូ�ដតអ្ិសា្្នឲ្យអ្នកែឹកនំរបស់ខលែដួនយល់ពីអ្ិប-

ដតយ្យរបស់គពះជាមា្្ស់តាមរយៈគពះ្ម្ពីរនិងតាមបទពិដសា្ន៍

ផ្្ល់ខលែដួន។ពួកជំនុំក៏្ ួរដតអ្ិសា្្នផងដែរឲ្យអ្នកែឹកនំរបស់

ពួកដ្រក្សានូ�ការដបដេជា្្យ៉្ងដពញទំហឹងដៅនឹងដសចក្តីបដគងៀនែ៏

គតឹមគតរូ�ដពញដលញតាមគពះ្ម្ពីរ។ដ្អាចសមា្្ល់ពួកជំនុំដែល

មានសុខភាពល្អតាមរយៈដសចក្តីអ្ិប្បាយតាមអត្ថន័យគពះ្ម្ពីរ

និងតាមរយៈដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរ។



ជុំ្រូក៧

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏ចាំរាច់ននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖

ការយល់ពតីែំណឹងល្អតាមគពរះ្ម្តីរ

ពួកជគំនុគំរបេ់កយើងគតរូ�ដតមានភាពរឹងមាំដៅនឹងដផ្នកែ៏ពិដសស

មួយននដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរដហើយដផ្នកែ៏ពិដសសដនះ្ ឺការយល់

ពីែំណឹងល្អននគពះដយស៊ូ�គ្ីសទតាមគពះ្ម្ពីរទាំងគសុង។ែំណឹងល្អ

្ឺជាចំណុចស្នដូលននជំដនឿគ្ីសទបរិស័ទដហតុែូដច្នះដហើយវ្ ួរដតជា

ចំណុចស្នដូលននពួកជំនុំរបស់ដយើងដែរ។

ពួកជំនំុដែលមានសុខភាពល្អ្ឺជាពួកជំនុំដែលមានជំដនឿ

ែូចោ្្ដលើែំណឹងល្អែ៏អសា្្រ្យននដសចក្តីសដនង្្ះតាមរយៈគពះដយស៊ូ�

គ្ីសទដទាះដបើសមាជិកពួកជំនុំជាកូនដក្មងមនុស្សចាស់ដពញ�័យឬ

មិនដពញ�័យខាងឯ�ិញ្្ណកដេី។គ្ប់ទាំងបទ្ម្ពីរដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរ

ចង្អពុលបង្្ញពីែំណឹងល្អឬពីដផ្នកខលែះននែំណឹងល្អ។ែូដច្នះ
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ដហើយពួកជំនុំគបជុំោ្្ពីមួយសបាដ្ហ៍ដៅមួយសបាដ្ហ៍ដែើម្បីនឹង

សាដ្ប់ែំណឹងល្អម្តងដហើយម្តងដទៀត។ដៅដពលដែលដយើងយល់

ច្បាស់ពីែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរដនះវនឹងមានឥទ្ិពលដលើគ្ប់

ទាំងដសចក្តីអ្ិប្បាយគ្ប់ទាំងសកម្មភាពននពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹក

និងពិ្ីដលៀងគពះអមា្្ស់គ្ប់ទាំងបទចដគមៀងគ្ប់ទាំងដសចក្តី

អ្ិសា្្ននិងគ្ប់ទាំងការសនទនរបស់ដយើង។ពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អនឹងអ្ិសា្្នដហើយចង់សា្្ល់ែំណឹងល្អដនះឲ្យកាន់ដត

សុីជដគរៅដលើសជាងអវីៗទាំងអស់។

ដហតុអវីបានជាែូដចា្្ះ?ពីដគពាះសង្ឃឹមននែំណឹងល្អជាសង្ឃឹម

ននការសា្្ល់សិរើល្អរបស់គពះជាមា្្ស់ដែលភលែឺចាំងពីគពះភនក្តគពះគ្ីសទ

(២កូរិន្ូស៤:៤-៦)។សង្ឃឹមននែំណឹងល្អជាសង្ឃឹមននការដមើល

គទង់ដ�ើញយ៉្ងជាក់ច្បាស់ដហើយសា្្ល់គទង់ែូចជាគទង់សា្្ល់

ដយើងយ៉្ងជាក់ច្បាស់ដែរ(១កូរិន្ូស១៣:១២)។សង្ឃឹមនន

ែំណឹងល្អជាសង្ឃឹមដែលដយើងនឹងបានែូចជាគទង់ែ្បិតដែល

គទង់យ៉្ងណដនះដយើងនឹងដ�ើញគទង់យ៉្ងដនះដែរ(១យែូហាន

៣:២)។

ចំណុច សនែូល នន ែំណរឹងល្អ

ែំណឹងល្អមិនដមនជាែំណឹងដែលគបាប់ថាដយើងអត់មានបញ្្អវី

ដនះដទ។វមិនដមនជាែំណឹងដែលថាគពះជាមា្្ស់ជាដសចក្តីគស-
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ឡាញ់ដហើយវក៏មិនដមនជាែំណឹងដែលថាគពះដយស៊ូ�សពវគពះទ័យ

នឹងដ្វើជាមិត្តសមា្្ញ់ដយើងដនះដែរ។វមិនដមនជាែំណឹងដែលថា

គទង់មានដផនការែ៏អសា្្រ្យសគមាប់ជី�ិតរបស់ដយើងដនះដទ។បែុដន្ត

ែំណឹងល្អ្ឺជាែំណឹងដែលថាគពះដយស៊ូ�គ្ីសទបានសុ្តដៅ

ដលើដ�ើឆក្ងទុកជាយញ្ញបូជាជំនួសមនុស្សមានបាបដហើយគទង់

បានរស់ពីសុ្តដ�ើង�ិញដែលបានដបើកផលែដូ�ឲ្យដយើងបានជាដមគតី

នឹងគពះជាមា្្ស់ដ�ើង�ិញ។វជាែំណឹងដែលថាគពះែ៏ជាដៅគកម

ដែលនឹងជំនុំជគមះមនុស្សដោកនឹងគត�ប់ជាគពះ�របិតាដែលដយើង

អាចមានទំនក់ទំនងនឹងគទង់បានគបសិនដបើដយើងដគបចិត្តដហើយ

ទទួលដជឿដលើគទង់(ដបើចង់យល់ឲ្យបានលម្អិតសូមដមើលជំពូក១)។

មានចំណុចបួនយ៉្ងដែលខ្ពុំព្យាយមចងចាំដៅដពលណ

ដែលខ្ពុំផ្សាយែំណឹងល្អមិនថាផ្សាយដៅកដនលែងឯកជនឬដៅទី

សាធារណៈកដេី។ចំណុចទាំងដនះ្ ឺ(១)គពះជាមា្្ស់(២)មនុស្ស

(៣)គពះគ្ីសទនិង(៤)ការដ្លែើយតប។ឬម្យា៉្ងដទៀតខ្ពុំសួរ

ខលែដួនឯងថា៖

● ដតើខ្ពុំបានពន្យល់ដហើយឬដៅថាគពះជាមា្្ស់ជាគពះអាទិកររបស់

ដយើងដែលគទង់បរិសុទ្ដហើយគ្ប់គ្ងដលើអវីៗទាំងអស់?

● ដតើខ្ពុំបានបញ្្ក់ច្បាស់ដហើយឬដៅថាដយើងជាមនុស្សដែល
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គពះជាមា្្ស់បានបដងកើតមកយ៉្ងអសា្្រ្យែូចរូបអង្គទង់ក៏បែុដន្ត

ដយើងបានបាត់សភាពដែើមគត�ប់ជាមានបាបដហើយបានដបក

ដចញពីគទង?់

● ដតើខ្ពុំបានពន្យល់ដហើយឬដៅថាគពះដយស៊ូ�ជានរណដហើយ

គទង់បានសដគមចអវីខលែះ?ដហើយដតើខ្ពុំបានពន្យល់ដហើយឬដៅថា

គពះដយស៊ូ�ជាមនុស្សផងជាគពះផងដហើយគទង់�រដៅចដន្្ះ

មនុស្សនិងគពះជាមា្្ស់ក្នពុងនមជាអ្នកជំនួសដយើងដហើយគទង់

ជាគពះអមា្្ស់ដែលរស់ពីសុ្តដ�ើង�ិញ?

● ជាចុងដគកាយដទាះដបើខ្ពុំបានដចកចាយពីការទាំងអស់ដនះរួចដហើយ

ក៏ដោយដតើខ្ពុំបាននិយយច្បាស់ដទថាបុ្្លមា្្ក់ៗគតរូ�ដតដ្លែើយ-

តបដៅនឹងែំណឹងល្អដហើយោត់គតរូ�ដតដជឿដលើែំណឹងល្អដនះ

គពមទាំងដបរដចញពីបាបនិងជី�ិតអាតា្្និយមរបស់ោត់?

ដពលខលែះដយើងចង់គបកាសដតពីអត្ថគបដយជន៍ែ៏ពិតដតមួយ

ចំនួនននែំណឹងល្អជាជាងគបកាសពីែំណឹងល្អទាំងមូល។ដហើយ

អត្ថគបដយជន៍ទាំងដនះទំនងជាអវីដែលអ្នកមិនដជឿដតងដតគបាថា្្

ចង់បានែូចជាអំណរសុភមង្លភាពសកប់ចិត្តការឲ្យតនមលែដលើ

ខលែដួនឯងឬដសចក្តីគសឡាញ់។បែុដន្តការដែលដយើងដចកចាយពី

អត្ថគបដយជន៍ទាំងដនះដ�ើងថាជាែំណឹងល្អដនះមានន័យថា

ដយើងដចកចាយដតដផ្នកខលែះននដសចកដេីពិតដតបែុដណ្្ះ។ដោកដជ.

អាយ.ផកដ�ើរ(J.I.Packer)បានដលើកដ�ើងថា«ដសចកដេីពិត
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ដតពាក់កណ្្ល្ឺមិនដមនជាដសចក្តីពិតដនះដទដតជាការកុហក

ដៅ�ិញ»។១

តាមពិតដយើងមិនដមនគោន់ដតគតរូ�ការអំណរដមគតីភាពឬ

ដោលដៅននជី�ិតដតបែុដណ្្ះដទ្ ឺដយើងគតរូ�ការគពះជាមា្្ស់ផ្្ល់។

ដោយសារដយើងជាមនុស្សមានបាបដែលគតរូ�ទទួលការជំនំុជគមះពី

គពះជាមា្្ស់ដនះដយើងពិតជាគតរូ�ការការអត់ដទាសពីគទង់ដលើសជាង

អវីៗទាំងអស់ដៅដទៀត។ដយើងគតរូ�ការជី�ិតខាងឯ�ិញ្្ណ។ដៅដពល

ដែលដយើងគបកាសែំណឹងល្អមិនបានគ្ប់គជុងដគជាយដទដនះដយើង

គោន់ដតសុំឲ្យមានអ្នកដជឿដកលែងកា្្យនិងតារងបញ្ជីដឈា្្ះសមាជិក

ពួកជំនុំដគចើនឥតន័យបែុដណ្្ះ។ទាំងអ្នកដជឿដកលែងកា្្យទាំងបញ្ជី

ដឈា្្ះសមាជិកែ៏ដគចើនឥតន័យដនះដ្វើឲ្យការគបកាសែំណឹងល្អ

ែល់ដោកីយ៍ជុំ�ិញដយើងកាន់ដតពិបាកដ�ើងៗ។

កា  តេរ េូ  នន ែំណរឹងល្អ

ដៅដពលដែលពួកជំនុំមួយមានសុខភាពល្អដហើយសមាជិកពួកជំនុំ

ដនះសា្្ល់ដហើយគសឡាញ់ែំណឹងល្អដលើសអវីៗដផ្សងដទៀតដនះ

ពួកដ្នឹងកាន់ដតចង់ផ្សាយែំណឹងល្អដនះែល់ដោកីយ៍។ដោក

ចចោប់បលយូ.គទរូដអត(GeorgeW.Truett)ដែលជាអ្នក

១.ែកគសង់ពី«ដសចក្តីដផដេើម»ននដសៀ�ដៅThe Death of Death in the Death of Christ
(Edinburgh: Banner of Truth, ១៩៥៩, ដបាះពុម្ពដលើកទី២ឆ្្ំ១៩៨៣), ទំព័រ២។
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ែឹកនំគ្ីសទបរិស័ទែ៏អសា្្រ្យមា្្ក់ដៅជំនន់មុនដហើយជាគ្រូ្ង្្ល

ដៅពួកជំនំុដហវើសត៍បាប់ទីសទ(FirstBaptistChurch)ដៅគកុង

ោឡាស់(Dallas)ក្នពុងរែ្ឋតិចសាស់(Texas)ននសហរែ្ឋអាដមរិក

បានដលើកដ�ើងថា៖

ការសចោ្រពបកាន់ដ៏្ ុំបុំ្ុតដដលអ្កអាចយកមក្រាស់ពបឆាុំង

នឹង្ ួកជុំនុុំមួយ...គឺថា្ួកជុំនុុំដបបសនោរះខ្រះនរូវចិតតែសឆរះឆួល

និងសសចកតែីក្ងួលអាណិតដល់ព្លឹងមនុស្សដដលបាត់បង់។

្ួកជុំនុុំគឺគមានអ្ីល្អពបសសើរជាងពកុមមួយដដលបសពងៀន្ ីសីល-

្ម៌សនោរះស្រពបសិនសបើសសចកតែីក្ងួលអាណិតរបស់្ ួកសគចុំស្ោរះ

ព្លឹងដដលបាត់បង់មិនមាន្ ា្ខ្ាុំងក្ាសហើយពបសិនសបើ

្ួកសគមិនសចញស្រៅសដើម្ីពបកាស្ ី្ ្អូវដនសសចកតែីសស្ង្ោរះ

របស់ព្រះសយស៊រូវពគីស្ដល់ព្លឹងដដលបាត់បង់ស្រសនោរះ។2

សពវន្ងៃដនះសមាជិកននពួកជំនំុរបស់ដយើងចំណយដពលជាមួយនឹង

អ្នកមិនដជឿដៅក្នពុងផទះរបស់ពួកដ្ដៅការិយល័យរបស់ពួកដ្

និងដៅផទះអ្នកជិតខាងពួកដ្ដគចើនជាងការដែលពួកដ្ចំណយ

ដពលជាមួយនឹងគ្ីសទបរិស័ទែនទដទៀតដៅដរៀងរល់ន្ងៃអាទិត្យ

ដៅដទៀត។្ម្មតាការផ្សាយែំណឹងល្អមិនដមនជាការដែលដយើង

អដញ្ជើញនរណមា្្ក់មកគពះ�ិហារដនះដទ។ដយើងមា្្ក់ៗមានែំណឹង

២.ដោកGeorge W.Truett, A Quest for Souls (New York: Harper &Brothers, ឆ្្ំ១៩១៧), 
ទំព័រ៦៧។
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ែ៏អសា្្រ្យពីដសចក្តីសដនង្្ះដៅក្នពុងគពះគ្ីសទ។ចូរដយើងកុំែូរែំណឹងល្អ

ដនះជាមួយនឹងអវីដផ្សងដទៀតដ�ើយ។ដៅន្ងៃដនះសូមដចកចាយពី

ែំណឹងល្អដៅ!

ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អសា្្ល់ែំណឹងល្អដហើយក៏ដចក-

ចាយពីែំណឹងល្អដនះ។
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គំនិតជំនួយខ្លះៗ៖
រប្រៀ្រសសវែងរកពួកជំនុំមួយសែលល្អ

១.  សូមអ្ិសា្្ន។

២.  សូមគបឹក្សាដយបល់ពីគ្រូ្ង្្លដែលដកាតខា្្ចគពះជាមា្្ស់ឬ

ពីពួកចាស់ទុំ។

៣.  សូមរក្សាអាទិភាពរបស់ដោកអ្នកឲ្យគតឹមគតរូ�តាមគពះ្ម្ពីរ។
● ពួកជំនុំដនះគតរូ�ដតដជឿែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរដហើយអ្ិប្បាយ

ែំណឹងល្អដនះឲ្យបានច្បាស់គពមទាំងអនុ�ត្តែំណឹងល្អដៅក្នពុង

ជី�ិតរបស់ពួកដ្ឲ្យបានគតឹមគតរូ�ដែរ។គបសិនដបើពួកជំនុំខវះដផ្នក

ណមួយក្នពុងចំដណមដផ្នកទាំងបីដនះដនះពួកជំនុំដនះស្ថិតក្នពុង

សា្្នភាពដគោះថា្្ក់ណស់។

● ដសចក្តីអ្ិប្បាយដៅក្នពុងពួកជំនុំគតរូ�ដតដសា្្ះគតង់ដៅនឹងគពះ្ម្ពីរ

ដែលោស់ដតឿនឲ្យសមាជិកលូតោស់ខាងឯ�ិញ្្ណ។ដោកអ្នក

មិនអាចលូតោស់ខាងឯ�ិញ្្ណដបើដោកអ្នកចូលរួមក្នពុងពួកជំនុំ

ដែលមិនយកគពះបនទដូលជាដោល។

● អវីដែលសំខាន់ផងដែរដនះ្ ឺដោកអ្នកគតរូ�្ ិតថាដតើពួកជំនុំដនះ

ដរៀបចំពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹកពិ្ីដលៀងគពះអមា្្ស់ការកា្្យជា

សមាជិកពួកជំនំុនិងការោក់�ិន័យែល់ពួកជំនុំដោយរដបៀបណ

ដហើយគតរូ�្ ិតដែរថាដតើនរណមានសិទ្ិក្នពុងការសដគមចចិត្ត

ចុងដគកាយក្នពុងការទាំងអស់ដនះ។
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● សរុបមកសូមអានជំពូក៥ែល់ជំពូក១៣ដៅក្នពុងដសៀ�ដៅដនះ!

៤.  សូមសួរខលែដួនឯងនូ�សំណួរដបប�ិភា្ែូចជា៖

● ដតើខ្ពុំនឹងចង់ដសវងរកនែ្ូជី�ិតដែលរើកចដគមើនដពញ�័យដ�ើងដគកាម

ការបង្្ត់បដគងៀនរបស់ពួកជំនុំដនះដែរឬដទ?

● ដតើកូនរបស់ខ្ពុំនឹងដមើលដ�ើញលក្ខណសម្បត្តិអវីខលែះដៅក្នពុងពួកជំនុំ

ដនះ?ដតើពួកដ្នឹងដមើលដ�ើញពីលក្ខណៈរបស់ពួកជំនុំែូចដែល

មានដចងក្នពុងគពះ្ម្ពីរឬដមើលដ�ើញដតលក្ខណៈដែលែូចោ្្នឹង

ដោកីយ៍?

● ដតើខ្ពុំរើករយនឹងអដញ្ជើញអ្នកមិនដជឿមកពួកជំនុំដនះដែរឬដទ?ដតើ

ពួកដ្អាចនឹងសា្ត្ប់ឮែំណឹងល្អយ៉្ងច្បាស់ដហើយដមើលដ�ើញ

ជី�ិតរស់ដៅរបស់ពួកជំនុំសុីោ្្ដៅនឹងែំណឹងល្អដែរឬដទ?ដតើ

ពួកជំនុំនឹងមានចិត្តសា្្្មន៍ដហើយដឈាងចាប់អ្នកមិនដជឿដែរ

ឬដទ?

● ដតើពួកជំនុំដនះជាកដនលែងដែលខ្ពុំអាចដ្វើព័ន្កិច្ចបានដែរឬដទ?

៥.  សូម្ ិតដៅដលើទីតាំងននពួកជំនុំ។ដតើចមាង្យពីផទះរបស់ដោក
អ្នកដៅកាន់ពួកជំនុំដែលដោកអ្នកគតរូ�ជិះដៅមកជាញឹកញាប់
ដែើម្បីចូលរួមកម្ម�ិ្ីដផ្សងៗដនះដ្វើឲ្យដោកអ្នកបាក់ទឹកចិត្តដលង
ចង់ដៅដទៀតឬក៏ដោកអ្នកដពញចិត្តនឹងដៅដទៀត?គបសិនដបើ
ដោកអ្នកផ្្ស់ទីលំដៅដៅកដនលែង្ ្មីដនះចូរព្យាយមកំណត់
រកទីតាំងពួកជំនុំមួយដែលល្អជាមុនសិនមុនដពលដោកអ្នក
ទិញឬជួលផទះ។





ដ្្ក្រី៣

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗនន
ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ





សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ

ដរាបណាដដលសញ្្សមា្្ល់ទាំងគបាំបួនដែលខ្ពុំបានដរៀបរប់

ដៅក្នពុងដសៀ�ដៅដនះ្ ឺគតឹមគតរូ�តាមគពះ្ម្ពីរដនះសញ្្សមា្្ល់ទាំង

ដនះនឹងមានអំណចដលើពួកជំនុំរបស់គពះគ្ីសទ។បែុដន្តលក្ខណៈ

ខុសដបលែកោ្្រវងសញ្្សមា្្ល់ែ៏ចាំបាច់និងសញ្្សមា្្ល់ែ៏

សំខាន់្ួរដតបានរំឭកដយើងថាការដញកជាបរិសុទ្ដៅក្នពុងជី�ិត

ពួកជំនុំក៏ែូចជាដៅក្នពុងជី�ិតបុ្្លមា្្ក់ៗ្ ឺដកើតដ�ើងបន្តិចមដេងៗ។

គពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅដយើងឲ្យអត់្្មត់ជាមួយនឹងពួកជំនុំរបស់ដយើង

ែូចដែលគទង់គតាស់ដៅដយើងឲ្យមានការអត់្្មត់ក្នពុងការចិញ្ចឹម

បីបាច់កូនរបស់ដយើងដែរ។

អវីដែលខ្ពុំរប់ថាសញ្្សមា្្ល់សំខាន់្ឺមានសារៈសំខាន់

ដមនជាពិដសសដៅដពលដែលដយើង្ ិតពីសញ្្សមា្្ល់នីមួយៗ

ោច់ដោយដ�កពីោ្្។បែុដន្តដបើពួកជំនុំបាត់សញ្្សមា្្ល់សំខាន់

ទាំងដនះដនះដយើងមិនចាំបាច់ចាកដចញពីពួកជំនុំដនះដទ(បែុដន្ត
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ដពលខលែះជាល្អដបើដយើងដចញ)។ពួកជំនុំដែលោ្្នសញ្្សមា្្ល់

ែ៏សំខាន់ទាំងដនះក៏អាចជាកដនលែងដែលដយើងគតរូ�អ្ិសា្្នឲ្យជា

កដនលែងដែលដយើងគតរូ�អត់្្មត់និងជាកដនលែងដែលដយើងគតរូ�បង្្ញ

នូ�្ ំរូល្អមួយតាមរយៈជី�ិតផ្្ល់ខលែដួនរបស់ដយើង។

គបសិនដបើគ្រូ្ង្្លសួរខ្ពុំថាដតើោត់្ ួរដតអត់្្មត់នឹងរច-

នសម្ព័ន្អ្នកែឹកនំដែលមិនគតឹមគតរូ�តាមគពះ្ម្ពីរយូរបែុណ្្ឬ

គបសិនដបើអ្នកដជឿមា្្ក់សួរខ្ពុំថាដតើោត់្ ួរដតដ្វើដមើលមិនដ�ើញការ

ដែលពួកជំនុំមិនបានអនុ�ត្ត�ិន័យពួកជំនុំយូរបែុណ្្ឬអ្នកជំនួយមា្្ក់

ក្នពុងពួកជំនុំសួរខ្ពុំថាដតើោត់្ ួរដតគទាំគទនឹងតួនទីសមាជិកដែល

ោ្្នភាពច្បាស់ោស់យូរបែុណ្្ដនះខ្ពុំគបដហលជានឹងដលើកទឹកចិត្ត

អ្នកទាំងដនះឲ្យអត់្្មត់អ្ិសា្្នដ្វើជា្ ំរូល្អគសឡាញ់ដហើយរង់ចាំ

សិន។ការរើកចដគមើនគតរូ�ការដពលដ�ោ។ពួកជំនុំជាមនុស្សដែល

គពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅដយើងឲ្យអត់ដទាសឲ្យដលើកទឹកចិត្តបដគមើ

ដហើយដពលខលែះោស់ដតឿនដោយចិត្តសុភាព។ដលើសពីដនះដទៀត

គទង់គតាស់ដៅដយើងឲ្យគសឡាញ់ថា្្ក់្្នមែល់ពួកដ្។

ដៅដលើដោកដនះមិនមានគ្ីសទបរិស័ទគ្ប់លក្ខណ៍ដទដហើយ

ក៏មិនមានពួកជំនុំដែលគ្ប់លក្ខណ៍ដែរ។សូម្បីដតពួកជំនុំដែលល្អ

បំផុតក៏មិនទាន់គ្ប់លក្ខណ៍ដែរ។ដទាះដបើពួកជំនុំមានការចាត់ដចង

គតឹមគតរូ�ការអ្ិប្បាយដពញដោយភាពកា្្ហានការថា្្យដោយ
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ភាពលះបង់ការបដគងៀនគតឹមគតរូ�តាមដោលលទ្ិក៏ដោយក៏មិនអាច

ធានបានថាពួកជំនុំនឹងរើកចដគមើនដនះដែរ។បែុដន្តពួកជំនុំអាចនឹង

មានសុខភាពល្អជាងសា្្នភាពបច្ចពុប្បន្នដនះ។ដយើងនឹងមិនដែល

ទទួលបានជ័យជម្នះទាំងគសុងដលើអំដពើបាបដៅក្នពុងជី�ិតដនះដនះដទ

បែុដន្តក្នពុងនមជាកូនែ៏ពិតរបស់គពះជាមា្្ស់ដយើងនឹងមិន�ប់តយុទ្

គបឆំងនឹងអំដពើបាបដនះដ�ើយ។ែូចោ្្ដនះដែរពួកជំនុំក៏មិនគតរូ�

�ប់តយុទ្ដែរ។គ្ីសទបរិស័ទគ្ប់រូបជាពិដសសគ្រូ្ង្្លនិង

អ្នកែឹកនំពួកជំនុំ្ួរដតទនទឹងរង់ចាំដហើយខំគបឹងដ្វើការដែើម្បីនឹង

ដ�ើញពួកជំនុំកាន់ដតមានសុខភាពល្អ។





ជុំ្រូក៨

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖

ការយល់ពតីការកា្ាយជាគ ត្ីស្ទបរិស័េ
តាមគពរះ្ម្តីរ

កៅក្ននុងរោរ្បជុគំ ដលើកែំបូងរបស់ពួកជំនំុខ្ពុំដៅឆ្្ំ១៨៧៨ពួកជំនុំ

ខ្ពុំបានសដគមចយកដោលលទ្ិននជំដនឿមួយសគមាប់ពួកជំនុំរបស់

ពួកដ្។ពួកដ្បានយកដោលលទ្ិននជំដនឿរបស់ញដូ�ហាំដសៀ(New

HampshireConfessionofFaith)ដៅឆ្្ំ១៨៣៣មកដកសគមួល

ឲ្យវកាន់ដតរឹងមាំជាងមុន។មាគតាទី៨ននដោលលទ្ិននជំដនឿរបស់

ពួកដ្មានែូចតដៅ៖

សយើងសជឿថាការដពបចិតតែនិងជុំសនឿគឺជាតួនា្រីដ៏បរិសុ្រ្ធសហើយ

ជាព្រះគុណ្ ងដដរដដលសយើងមិនអាចបុំដបកសចញ្ីគ្ាបាន។

សហើយព្រះវិញ្ាណបរិសុ្រ្ធដនព្រះជាម្ាស់ដដលបានស្្ើឲ្យសយើង
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បានសកើតជាថមីព្រង់បានបណ្ាលឲ្យសយើងដពបចិតតែព្ម្រាុំងមាន

ជុំសនឿ។សនៅស្លសនោរះសយើងបាន្រ្រួលស្ាល់ស្រោសកុំហុស

ស្ាន្ា្សពគោរះថ្ាក់និង្ ា្មិនអាចជួយខ្ងួនឯងបានរបស់

សយើង។សហើយសយើងក៏្រ្រួលស្ាល់ថាសសចកតែីសស្ង្ោរះមាន

ដតសនៅក្ញងព្រះពគីស្ប៉ុសណណោរះ។ដរូសច្រះសយើងបានដបរស្រៅរក

ព្រះជាម្ាស់សដោយការសសោកសតែាយ្ ីកុំហុសរបស់សយើងការ

លន់តួនិងការ្ររូលអង្រសុុំកតែីសមតតែាករុណា្ ីព្រង់ខណៈស្ល

ដដលសយើង្រ្រួលស្ាល់ថាព្រះអម្ាស់សយស៊រូវពគីស្គឺជាសហោរា

ជាសង្និងជាសសតែចរបស់សយើង។សហើយសយើងក៏្ ឹងដ្្អកសលើ

ព្រង់ដតមួយគត់សដោយសជឿជាក់ថាព្រង់គឺជាព្រះសស្ង្ោរះដ៏

ស្ញសលញរបស់សយើង។

ដទាះដបើដោលលទ្ិននជំដនឿដនះមានអាយុកាលយូរលង់ក៏ដោយក៏

ដសចកដេីពិតពីគពះ្ម្ពីរក្នពុងឯកសារដនះដៅដតជាដសចកដេីពិតែដែល។

ដយើងអាចកត់សមា្្ល់ពួកជំនុំមួយដែលមានសុខភាពល្អបានតាម-

រយៈការយល់ពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទតាមគពះ្ម្ពីរ។

ក្ច្ចកា   បស់ តយើង

ដោលលទ្ិននជំដនឿដនះចាប់ដផដេើមដោយការគតាស់ដៅននគពះ្ម្ពីរ

ឲ្យដគបចិត្តដហើយដជឿ។ដៅដពលដែលគពះដយស៊ូ�បានចាប់ដផដេើម

ព័ន្កិច្ចែំបូងរបស់គទង់គទង់បានបង្្ប់ថា«ចូរដគបចិត្តដហើយដជឿ
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ែំណឹងល្អចុះ»(មា៉្កុស១:១៥)។និយយឲ្យសាមញ្ញដៅការ

កា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ្ ឺដស្មើោ្្នឹងការដគបចិត្តដហើយដជឿ។

បន្្ប់មកដោលលទ្ិននជំដនឿដនះបានពណ៌នបដន្ថមដទៀតពី

លក្ខណៈននការដគបចិត្តនិងជំដនឿ។ដោលលទ្ិននជំដនឿដនះដរៀបរប់

ថាដយើង«ដបរ»ដៅរកគពះជាមា្្ស់ដចញពីបាបរបស់ដយើងដយើង
«ទទួល»គពះគ្ីសទដហើយដយើង«ពឹងដផ្អក»ដលើគទង់ដតមួយអង្្ ត់

ថាគទង់ជាគពះអង្សដនង្្ះែ៏គ្ប់លក្ខណ៍។ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្

្្មីមានដពញដៅដោយការពណ៌នពីមនុស្សមានបាបដែលដ្បាន

ចាកដចញពីបាបរបស់ខលែដួនទទួលគពះគ្ីសទដហើយពឹងដផ្អកដលើគទង់។

សូម្ ិតពីគប�ត្តិដោកដល�ើដែលជាអ្នកយកពន្។ោត់បានោ

ដចញពីមុខងរជាអ្នកយកពន្ដែើម្បីដែើរតាមគពះគ្ីសទ�ិញ។ឬ្ ិត

អំពីដរឿងរបស់នស្តីដៅមាត់អណតេដូង។ឬ្ ិតពីដរឿងរបស់ដមទ័ពននពួក

ទីគកុងរ៉ូម។ឬ្ ិតពីដរឿងដោកដពគតុសដោកយ៉្កុបនិងដោក

យែូហាន។ឬ្ ិតពីដោកសុលដែលជាអ្នកដបៀតដបៀនគ្ីសទបរិស័ទ

ដហើយដគកាយមកមានដឈា្្ះថាបែុលដែលបានកា្្យជាសា�័កែល់

ពួកសាសន៍ែនទ។គពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីដរៀបរប់ពីមនុស្សដបបហ្នឹងជា

ដគចើននក់ដទៀត។ពួកដ្មា្្ក់ៗបានដបរដៅរកគពះដយស៊ូ�ទុកចិត្ត

គទង់ដហើយដែើរតាមគទង់។ដនះឯងជាការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ។

ការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទមិនដមនជាការសូគតដោលជំដនឿ
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ការអ្ិសា្្នការសនទននិងការកា្្យជាពួកបស្ចិមគបដទសដនះ

ដទ។ដហើយការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទក៏មិនដមនជាការឈានែល់

�័យកំណត់ណមួយការចូលដរៀនដៅថា្្ក់ណមួយឬការ្ លែងកាត់

នូ�ពិ្ីដផ្សងៗដែើម្បីឲ្យកា្្យជាមនុស្សដពញ�័យដហើយវក៏មិនដមន

ដកើតដ�ើងបន្តិចមដេងៗដនះដទ។បែុដន្តការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ្ ឺជាការ

�ិលដបរជី�ិតទាំងគសុងរបស់ដយើងពីការខំគបឹងឲ្យបានរប់ជាសុចរិត

ដោយខលែដួនឯងមកឯការរប់ជាសុចរិតតាមរយៈគពះគ្ីសទដហើយ�ិល

ដបរពីការគតួតគតាខលែដួនឯងមកឲ្យគពះជាមា្្ស់ដសាយរជ្យដហើយនិង

�ិលដបរពីការថា្្យបង្ំរូបគពះមកថា្្យបង្ំគពះជាមា្្ស់�ិញ។

កា  កា្ាយ ែ ប្រីស្ទប ិស័ទ ្រឺ ែ  
ក្ច្ចកា  ផែល បពរះែមា្ាស់ ត្្ើ កនែនុង តយើង

បែុដន្តសូមកត់សមា្្ល់ពីចំណុចដផ្សងៗដែលដោលលទ្ិននជំដនឿ

ដនះបានដលើកដ�ើងផងដែរពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ។ដយើងដបរ

ដៅរកគពះជាមា្្ស់ដោយដគពាះ«ដយើងបានទទួលសា្្ល់ដទាស

កំហុសសា្្នភាពដគោះថា្្ក់និងភាពមិនអាចជួយខលែដួនឯងបាន

របស់ដយើង។ដហើយដយើងក៏ទទួលសា្្ល់ថាដសចក្តីសដនង្្ះមាន

ដតដៅក្នពុងគពះគ្ីសទបែុដណ្្ះ»។ដតើការដនះដកើតដ�ើងយ៉្ងែូចដម្តច?

ដតើនរណដ្វើឲ្យដយើងទទួលសា្្ល់?្ឺជា«គពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្នន
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គពះជាមា្្ស់ដែលបានដ្វើឲ្យដយើងបានដកើតជា្ ្មីគទង់បានបណ្្ល

ឲ្យដយើងដគបចិត្តគពមទាំងមានជំដនឿ»។ដោលលទ្ិននជំដនឿដនះ

ែកគសង់ដចញពីខ្ ម្ពីរពីរដែើម្បីោំគទ្ ំនិតដនះ៖

កាលបានឮសសចក្ីសនោរះសហើយសនោរះសគបាត់មាត់ក៏ពត�ប់

ជាសរសសើរដល់ព្រះវិញថា«ដរូសច្រះព្រះព្រង់ក៏សពបោសពប្រាន

ការដពបចិតតែដល់្ ួកសាសន៍ដដ្រឲ្យសគមានជីវិតដដរហ្ន៎»។

(កិច្ការ១១:១៨)

ដ្ិតគឺសដោយព្រះគុណដដលអ្ករាល់គ្ាបានសស្ង្ោរះសដោយ

សារសសចក្ីជុំសនឿសហើយសសចក្ីសនោរះក៏មិនដមនសកើត្ ីអ្ក

រាល់គ្ាដដរគឺជាអុំសណោយ្រានរបស់ព្រះវិញ។(សអស្សរូរ២:៨)

គបសិនដបើដយើងយល់ថាដយើងកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទបានដោយ

ខលែដួនឯងមិនដមនគពះជាមា្្ស់ជាអ្នកដែលដ្វើឲ្យដយើងជាគ្ីសទបរិស័ទ

ដនះដទដនះដយើងយល់ពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទខុសដហើយ។

គបាកែណស់ការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទគតរូ�បូករួមជាមួយនឹង

សកម្មភាពរបស់ដយើងក្នពុងដនះដែរែូចដែលដយើងបានពិភាក្សា

រួចដហើយ។បែុដន្តការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ្ឺដលើសពីដនះដៅ

ដទៀត។គពះ្ម្ពីរបដគងៀនថាដយើងគតរូ�ដតទទួលចិត្ត្ ្មីនិង្ ំនិត្ ្មី
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ពីគពះជាមា្្ស់ដហើយ�ិញ្្ណរបស់ដយើងក៏គតរូ�ទទួលជី�ិតពីគទង់

ផងដែរ។ដយើងមិនអាចដ្វើការទាំងដនះបានដោយខលែដួនឯងដនះដទ។

ការផ្្ស់ដគបដែលមនុស្សគ្ប់រូបគតរូ�ការ្ ឺការផ្្ស់ដគបែ៏្ ំនគកដលង

ដែលមានដតគពះជាមា្្ស់មួយអង្បែុដណ្្ះដែលអាចដ្វើវបាន។គទង់

ជាអង្ដែលបានបដងកើតដយើងដលើកែំបូងែូដច្នះមានដតគទង់ដទដែល

អាចបដងកើតដយើងជា្ ្មីមដេងដទៀតបាន។គទង់បានគបទានកំដណើតពី

្ម្មជាតិែល់ដយើងែូដច្នះមានដតគទង់បែុដណ្្ះដែលអាចគបទាន

កំដណើត្ ្មីែល់ដយើងបាន។ដយើងគតរូ�ការគពះជាមា្្ស់ដ្វើឲ្យដយើង

កា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ។

ដោកគ្រូអ្ិប្បាយមា្្ក់ដៅសត�ត្សរ៍ទី១៩ដែលមានដឈា្្ះថា

ឆលដស្ពើរជិន(CharlesSpurgeon)បាននិទានដរឿងមួយពីការ

ដែលោត់កំពុងដតដែើរតាមផលែដូ�មួយដៅក្នពុងទីគកុង�ពុងែ៍(London)

ដហើយដៅដពលដនះមានបុរសគស�ឹងគសាមា្្ក់ដែើរមកជិតោត់

ដហើយដផ្អកដលើបដង្្លដភលែើងដក្បរដនះបន្្ប់មកោត់បាននិយយ

ថា«ដន៎!ដោកដស្ពើរជិនខ្ពុំជាមា្្ក់ដែលដោកបាននំឲ្យកា្្យជា

គ្ីសទបរិស័ទ!»។

ដោកដស្ពើរជិនបានដ្លែើយតបថា«គបាកែណស់ដោកជា

អ្នកដជឿតាមខ្ពុំដមនពីដគពាះដមើលដៅដោកមិនដមនជាអ្នកដជឿតាម

គពះអមា្្ស់ដនះដទ!»។
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្លផ្លែ ល្អ  ន្ង ្ ្ន ល្អ

ដៅដពលដែលពួកជំនំុយល់ខុសពីដសចក្តីបដគងៀនរបស់គពះ្ម្ពីរស្តី

ពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទដនះពួកជំនុំងយនឹងមានសមាជិកដែល

រប់ខលែដួនថាជាអ្នកដែលបានថា្្យខលែដួនបែុដន្តអ្នកទាំងដនះមិនមាន

ការផ្្ស់ដគបែ៏ជាក់ោក់ែូចដែលគពះ្ម្ពីរបានដចងពីការកា្្យជា

គ្ីសទបរិស័ទែ៏ពិតដនះដទ។

ដៅដពលមនុស្សកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទពិតគបាកែដនះអ្នក

ខលែះមានបទពិដសា្ន៍ពុះកដនញ្្លខាងឯអារម្មណ៍បែុដន្តអ្នកខលែះ

អត់មានដនះដទ។បែុដន្តអវីដែលចាំបាច់ដនះ្ ឺការមានផលដផលែជា

ភស្តពុតាង។ដតើជី�ិតរបស់ពួកជំនំុបានបង្្ញឲ្យដ�ើញពីភស្តពុតាង

ននការផ្្ស់ដគបដែរឬដទ?ម្យា៉្ងដទៀតដតើពួកដ្កំពុងដតព្យាយម

ដោះនិស្ស័យចាស់ដចញដហើយពាក់និស្ស័យ្ ្មីមក�ិញដែរឬដទ?

ដតើសមាជិកពួកជំនុំបំណងនឹងគបឆំងទាស់នឹងបាបរបស់ពួកដ្

ដទដទាះដបើពួកដ្ដៅដតចំពប់ែួលក៏ដោយដនះ?ដតើពួកដ្បង្្ញ

នូ�ចំណប់អារម្មណ៍្ ្មីក្នពុងការគបកបជាមួយនឹងគ្ីសទបរិស័ទែនទ

ដទៀតដែរឬដទ?ដហើយដតើពួកដ្បង្្ញនូ�ដោលបំណង្ ្មីក្នពុងការ

ចំណយដពលជាមួយនឹងអ្នកមិនដជឿដែរឬដទ?ដតើពួកដ្កំពុងដត

ចាប់ដផ្តើមដ្លែើយតបដៅនឹងការល្បងលនិងការគប�មមុខដផ្សងៗ

ដែលខុសដបលែកពីរដបៀបដែលពួកដ្ធា្្ប់ដ្វើកាលដែលពួកដ្មិនទាន់
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ជាអ្នកដជឿដែរឬដទ?

ដៅដពលដែលពួកជំនុំយល់បានគតឹមគតរូ�ពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិ-

ស័ទដនះពួកដ្នឹងបង្្ញវឲ្យដ�ើញមិនគោន់ដតដៅក្នពុងដសចក្តី

អ្ិប្បាយបែុដណ្្ះដទបែុដន្តពួកដ្នឹងបង្្ញវឲ្យដ�ើញដៅក្នពុង

ដសចក្តីតគមរូ�របស់ពួកជំនុំសគមាប់ពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹកនិងពិ្ី

ដលៀងគពះអមា្្ស់ដទៀតផង។ពួកជំនុំនឹងកាន់ដតគបុងគបយ័ត្នក្នពុងការ

ដ្វើពិ្ីទាំងពីរដនះ។គ្រូ្ង្្លនឹងមិនទទួលសមា្្្ក្នពុងការដ្វើពិ្ី

បុណ្យគជមុជទឹកែល់អ្នកដែលចង់ទទួលពិ្ីគជមុជទឹកយ៉្ងឆប់

រហ័សនិងដោយោ្្នការពិនិត្យពិច័យដនះដ�ើយ។

ដៅដពលដែលពួកជំនុំយល់បានគតឹមគតរូ�ពីការកា្្យជាគ្ីសទ-

បរិស័ទដនះវនឹងមានឥទ្ិពលដៅដលើក្តីរំពឹងរបស់ពួកដ្ចំដពាះ

សមាជិកភាព។ពួកដ្នឹងមិនអនុញ្្តមនុស្ស្ ្មីៗមកដ្វើជាសមា-

ជិកភា្្មៗដនះដទ។បែុដន្តពួកជំនុំគបដហលនឹងដបើកឲ្យពួកដ្ចូលដរៀន

ថា្្ក់សមាជិក្ ្មីដហើយតគមរូ�ឲ្យពួកដ្ដចកចាយពីទីបន្្ល់របស់ខលែដួន

គពមទាំងពន្យល់ពីែំណឹងល្អជាដែើម។

ដៅដពលដែលពួកជំនុំយល់បានគតឹមគតរូ�ពីការកា្្យជា

គ្ីសទបរិស័ទដនះពួកដ្នឹងរប់អំដពើបាបរបស់សមាជិកថាជា

ដរឿង្ ងៃន់្ងៃរ។ពួកដ្ជួយដកតគមង់ោ្្ដពលនរណមា្្ក់ដ្វើខុស

ដលើកទឹកចិត្តោ្្និងស្តីបដន្្សោ្្ម្តងមាក្ល។ចំដពាះពួកដ្ដនះមិន
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មានអវីដបលែកដនះដទដតជា្ ឺជាដរឿង្ ម្មតា�ិញ។ពួកដ្នឹងអនុ�ត្ត�ិន័យ

ពួកជំនុំដហើយដយើងនឹងពិចារណដលើការដនះដៅក្នពុងជំពូក១២។

ការយល់ពីអវីដែលគពះ្ម្ពីរបដគងៀនពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ

្ឺជាសញ្្សមា្្ល់ែ៏សំខាន់មួយក្នពុងចំដណមសញ្្សមា្្ល់ជា

ដគចើនដទៀតននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។





ជុំ្រូក៩

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗ ននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖

ការយល់ពតីការ្ សាយែំណឹងល្អតាម
គពរះ្ម្តីរ

មកដល់កពលកនលះដយើងបានពណ៌នពីពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អដោយសារពួកជំនុំដនះមានដសចក្តីអ្ិប្បាយតាម

គពះ្ម្ពីរដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរនិងការយល់ពីែំណឹងល្អនិងការ

កា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទតាមគពះ្ម្ពីរ។ដនះមានន័យថាដៅដពល

ដែលពួកជំនុំមិនបដគងៀនគពះ្ម្ពីរនិងដសចក្តីបដគងៀនែ៏គតឹមគតរូ�ដទ

ដនះពួកជំនុំនឹងមិនមានសុខភាពល្អដទ។

ដតើពួកជំនុំដែល�ឺមានលក្ខណៈយ៉្ងែូចដម្តច?ពួកជំនុំដែល

មិនមានសុខភាពល្អ្ឺជាពួកជំនុំមួយដែលគ្រូ្ង្្លអ្ិប្បាយ

តាមចិត្ត្ំនិតខលែដួនឯង។ដហើយអវីដែលកាន់ដតយ៉្ប់ជាងដនះដៅ
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ដទៀតដនះ្ ឺថាដសចក្តីអ្ិប្បាយទាំងដនះបដគងៀនដតពីការអប់រំ

ដផ្នកសីល្ម៌ដហើយដ្វើឲ្យអ្នកសាដ្ប់្ ិតដតពីខលែដួនឯង។ចំដណកឯ

ែំណឹងល្អ�ិញដ្អ្ិប្បាយមិនខុសពីអវីដែលដ្ដៅថា«ខលែដួនទីពឹង

ខលែដួន»ដនះដទ។ដ្រប់ការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទថាជាសកម្មភាពមួយ

ននការខិតខំគបឹងដគបងរបស់មនុស្សដៅ�ិញ។ដហើយកាន់ដតអាគកក់

ជាងដនះដៅដទៀត�ប្ប្ម៌ដៅក្នពុងពួកជំនុំដែលមិនមានសុខភាពល្អ

មួយចំនួន្ ឺមិនខុសអវីពី�ប្ប្ម៌ដោកីយ៍ជុំ�ិញពួកដ្ដនះដ�ើយ។

ពួកជំនុំដបបដនះមិនបានគបកាសពីែំណឹងែ៏អសា្្រ្យននដសចក្តី

សដនង្្ះដៅក្នពុងគពះដយស៊ូ�គ្ីសទដទដហើយក៏មានបញ្្ជាដគចើន

ដលើសពីដនះដៅដទៀត។

កា  យល់ ពី កា  ្ ាសាយែំណរឹងល្អ  
តា្ យៈ កា  យល់ ពី កា  កា្ាយ ែ ប្រីស្ទប ិស័ទ

ការយល់ពីការផ្សាយែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរ្ ឺជាសញ្្សមា្្ល់ែ៏

សំខាន់មួយដទៀតននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។ដៅដពលដែល

ដយើងដបរដៅពិចារណដលើសញ្្សមា្្ល់ែ៏សំខាន់មួយដនះដនះ

ដយើង្ ួរពិចារណថាដតើទស្សនៈរបស់ដយើងចំដពាះសញ្្សមា្្ល់

មួយដនះនឹងជួយឲ្យដយើងយល់ពីសញ្្សមា្្ល់មុនៗបានដគចើន

បែុណ្្ជាពិដសសដនះ្ ឺការយល់ពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ។
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ម្យា៉្ង�ិញដទៀតគបសិនដបើ្ ំនិតរបស់ដយើងទទួលឥទ្ិពលខា្្ំងពី

អវីដែលគពះ្ម្ពីរបដគងៀនដយើងអំពីគពះជាមា្្ស់និងពីរដបៀបដែលគទង់

ដ្វើការពីែំណឹងល្អនិងពីអវីដែលមនុស្សមានបាបគតរូ�ការបំផុតដនះ

ដយើងនឹងកាន់ដតយល់បានគតឹមគតរូ�ពីការផ្សាយែំណឹងល្អ។ដហើយ

ដយើងនឹងជួយដលើកទឹកចិត្តោ្្ដៅ�ិញដៅមកឲ្យផ្សាយែំណឹងល្អ

តាមរយៈការបដគងៀននិងការសញ្ជឹង្ ិតដលើែំណឹងល្អផ្្ល់មិនដមន

តាមរយៈការដរៀនពី�ិ្ីសានស្តផ្សាយែំណឹងល្អដនះដទ។

ខ្ពុំដតងដតសប្បាយចិត្តដៅដពលដែលខ្ពុំឮអ្នកដជឿ្ ្មីៗនិយយ

ថាពួកដ្ទទួលដសចក្តីសដនង្្ះដោយសារគពះ្ុណ។ដោកអ្នក

គបដហលជាបានឮពីទីបន្្ល់ដៅក្នពុងរយៈដពលពីរបីដខដនះដែល

ដរៀបរប់ថាការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទជាកិច្ចការរបស់គពះជាមា្្ស់

(ដអដភសូរ២:៨-៩)។អ្នកដជឿ្ ្មីៗដតងដតដលើកដ�ើងថា«ខ្ពុំបាន

�ដងវងសូន្យ�ឹងដៅក្នពុងបាបបែុដន្តគពះជាមា្្ស់...»

បែុដន្តគបសិនដបើពួកជំនុំមិនយកចិត្តទុកោក់ដលើអវីដែលគពះ្ម្ពីរ

បានដរៀបរប់អំពីកិច្ចការរបស់គពះជាមា្្ស់ក្នពុងការបំផ្្ស់បំដគប

មនុស្សឲ្យកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទដនះការផ្សាយែំណឹងល្អបានកា្្យ

ជាការដ្វើអវីតាមដតចិត្តដយើងដែើម្បីនឹងដ្វើឲ្យមានការលន់តួទទួលដជឿ

ដតមាត់។សញ្្មួយដែលបង្្ញថាពួកជំនុំមិនយល់បានគតឹមគតរូ�

តាមគពះ្ម្ពីរពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទនិងការផ្សាយែំណឹងល្អ្ ឺ



162	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ថាចំនួនននសមាជិករបស់ពួកជំនុំដនះមានដគចើនជាងចំនួនននអ្នក

ចូលរួមពិតគបាកែ។ពួកជំនុំដបបដនះ្ ួរដតសួរខលែដួនឯងថាដហតុអវីបាន

ជាការផ្សាយែំណឹងល្អរបស់ដយើងបដងកើតបានចំនួនសមាជិកែ៏ដគចើន

ដែលមិនសូ�មានទមា្្ប់ចូលរួមថា្្យបង្ំដៅគពះ�ិហារដតពួកដ្មាន

អារម្មណ៍ខលែដួនឯងថាពួកដ្បានសដនង្្ះ។ដតើដយើងបានគបាប់ពួកដ្

ថាភាពជាសិស្សដៅក្នពុងគពះគ្ីសទមានន័យយ៉្ងែូចដម្តច?ដតើដយើង

បានបដគងៀនអវីខលែះែល់ពួកដ្អំពីគពះជាមា្្ស់បាបនិងដោកីយ៍?

ការយល់ពីការផ្សាយែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរ្ ឺសំខាន់ណស់

ចំដពាះសមាជិកទាំងអស់ននពួកជំនុំបែុដន្តវកាន់ដតសំខាន់ដៅដទៀត

ចំដពាះអ្នកែឹកនំដែលមានទំនួលខុសគតរូ�ដលើការបដគងៀន។

ត�ើ អ្ី តៅ ែ កា  ្ ាសាយ ែំណរឹងល្អ?

ដយងដៅតាមគពះ្ម្ពីរគពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅគ្ីសទបរិស័ទមក

ឲ្យយកចិត្តទុកោក់ទូលអងវរនិងផ្្ស់បដេដូរផ្នត់្ំនិតអ្នកមិនដជឿ

(២កូរិន្ូស៥:១១)។ដហើយដយើងគតរូ�ដ្វើែូដចា្្ះដោយ«សដម្តង

ដសចកដេីពិត»ដែលមានន័យថា«លះដចាលអស់ទាំងការោក់

កំបាំងដែល្ ួរខា្្ស»(២កូរិន្ូស៤:២)។

និយយឲ្យគសួលសា្ត្ប់ដៅការផ្សាយែំណឹងល្អមិនដមនជា

ការដ្វើអវីតាមដតចិត្តដយើងដែើម្បីដ្វើឲ្យមនុស្សមា្្ក់សដគមចចិត្តទទួល
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ដជឿគពះគ្ីសទដនះដទដហើយក៏មិនដមនជាការោក់បញ្ចដូលនូ�ការ

យល់ដ�ើញរបស់ដយើងបដន្ថមដលើែំណឹងល្អដនះដែរ។មិនមាន

បុ្្លណមា្្ក់អាចបដងកើតឲ្យមានកំដណើតខាងឯ�ិញ្្ណដោយ

ខលែដួនឯងបានដទដបើដទាះជាដោកដអដសោលព្យាយមោក់ភា្្ប់

្្អឹងសពែ៏សងៃដួតដហងឲ្យជាប់ោ្្ដោយខលែដួនោត់ដែើម្បីឲ្យ្ ្អឹងដនះ

កា្្យជាមនុស្សមា្្ក់ក៏មិនអាចដែរ(ដអដសោល៣៧)ឬែូចជា

ដោកនីកូដែមដបើោត់ព្យាយមដកើតជា្ ្មីខាងឯ�ិញ្្ណដោយ

ខលែដួនឯងដនះក៏មិនអាចដៅរួចដែរ(យែូហាន៣)។

ដលើសពីដនះដៅដទៀតការផ្សាយែំណឹងល្អវមិនែូចោ្្ដៅនឹង

ការដចកចាយទីបន្្ល់ផ្្ល់ខលែដួនដនះដទ។ការផ្សាយែំណឹងល្អមិន

ែូចោ្្នឹងការបង្្ញពីការការពារជំដនឿដោយសមដហតុសមផល

ដនះដែរ។វក៏មិនដមនជាការដ្វើកិច្ចការមនុស្ស្ម៌ដនះដែរ។កិច្ចការ

ទាំងបីដនះអាចដែើរទនទឹមោ្្ជាមួយនឹងការផ្សាយែំណឹងល្អបានបែុដន្ត

កិច្ចការទាំងបីដនះមិនដមនជាការផ្សាយែំណឹងល្អដនះដទ។ដយើង

ក៏មិន្ ួរយល់គច�ំពីការផ្សាយែំណឹងល្អជាមួយនឹងលទ្ផលនន

ការផ្សាយែំណឹងល្អដ�ើយ។ដបើែូដចា្្ះដមនដនះដយើងនឹងមាន

្ំនិតខុស្្ងថាដយើងបានផ្សាយែំណឹងល្អយ៉្ងដជា្ជ័យដត

ដៅដពលដែលនរណមា្្ក់កា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ។

ការផ្សាយែំណឹងល្អ្ ឺជាការនិយយដចញជាពាក្យសមដេីដហើយ
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ជាការដចកចាយែំណឹង។មួយ�ិញដទៀតការផ្សាយែំណឹងល្អ្ ឺជា

ការដសា្្ះគតង់ចំដពាះគពះជាមា្្ស់ដោយដចកចាយពីអវីដែលដយើងបាន

ពិភាក្សាដៅក្នពុងជំពូក៨ថាគពះគ្ីសទបានដរៀបចំផលែដូ�មួយសគមាប់គពះ

ែ៏បរិសុទ្និងមនុស្សមានបាបឲ្យបានជាដមគតីនឹងោ្្តាមរយៈការ

សុ្តនិងការរស់ពីសុ្តដ�ើង�ិញរបស់គទង់។គពះជាមា្្ស់នឹង

ដ្វើឲ្យមនុស្សកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទែ៏ពិតគបាកែដៅដពលដែល

ដយើងដចកចាយែំណឹងល្អដនះ(សូមដមើលយែូហាន១:១៣;កិច្ចការ

១៨:៩-១០)។សរុបមកការផ្សាយែំណឹងល្អជាការដចកចាយ

ែំណឹងល្អដោយដសរើដហើយជាការទុកចិត្តដលើគពះជាមា្្ស់ឲ្យគទង់

បំផ្្ស់បំដគបមនុស្សឲ្យកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទ(សូមដមើលកិច្ចការ

១៦:១៤)។«ឯដសចកដេីសដនង្្ះដនះដកើតមកដតពីគពះដយហូវ៉្ដទ»

(យែូណស២:១០;យែូហាន១:១២-១៣)។

 តបរប ្ ាសាយ ែំណរឹងល្អ
ដៅដពលដែលខ្ពុំផ្សាយែំណឹងល្អខ្ពុំព្យាយមបង្្ញឲ្យអ្នកមិនដជឿ

យល់នូ�ដសចកដេីបីយ៉្ងមុនដពលដែលពួកដ្សដគមចចិត្តដជឿដលើ

ែំណឹងល្អ៖

● ការសដគមចចិត្តដជឿ្ ឺគតរូ�លះបង់ខ្ពស់ែូដច្នះពួកដ្គតរូ�ពិចារណ

ឲ្យបានល្អិតល្អន់(សូមដមើលលូកា៩:៦២)។
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● ការសដគមចចិត្តដជឿ្ ឺគតរូ�សដគមចជាបន្្ន់ែូដច្នះគតរូ�សដគមចចិត្ត

ឲ្យបានឆប់(សូមដមើលលូកា១២:២០)។

● ការសដគមចចិត្តដជឿរបស់ដយើង្ ឺមានតនមលែណស់ែូដច្នះដោកអ្នក

្ួរសដគមចចិត្តដជឿ(សូមដមើលយែូហាន១០:១០)។

អវីដែលបានដរៀបរប់ខាងដលើដនះ្ ឺជាសារដែលដយើងចាំបាច់គតរូ�

គបាប់ែល់គ្ួសារនិងមិត្តភកដេិឲ្យែឹង។ដនះ្ ឺជាសារដែលដយើង

ចាំបាច់គតរូ�ដតគបាប់ពួកជំនុំទាំងមូលឲ្យែឹង។

មាន្ នធានល្អៗជាភាសាអង់ដ្លែសមួយចំនួនសដេីពីការផ្សាយ

ែំណឹងល្អដែលបានដបាះពុម្ពរួចដហើយ។ដែើម្បីពិចារណពីទំនក់ទំ-

នងែ៏ជិតស្និទ្រវងការយល់ពីែំណឹងល្អរបស់ដយើងនិង�ិ្ីសានស្ត

ក្នពុងការផ្សាយែំណឹងល្អដែលដយើងដគបើខ្ពុំសូមដណនំដសៀ�ដៅរបស់

ដោក�ើលមិតហ្ស៍ដជើរ(WillMetzger)ដែលមានចំណងដជើងថា

TelltheTruth(ដបាះពុម្ពដោយInterVarsityPress)។ដហើយ

ដសៀ�ដៅពីរក្បាលដទៀត្ ឺនិពន្ដោយដោកដអៀនដមើរដរ៉(Iain

Murray)ដែលមានចំណងដជើងថាTheInvitationSystem

និងRevivalandRevivalism(ដបាះពុម្ពដោយBannerofTruth

Trust)។ដហើយដសៀ�ដៅចុងដគកាយជាដសៀ�ដៅរបស់ខ្ពុំផ្្ល់ដែល

មានចំណងដជើងថាTheGospelandPersonalEvangelism
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(ដបាះពុម្ពដោយCrosswayនឹងដចញឆប់ៗដនះ)។

ែូដច្នះសញ្្សមា្្ល់ែ៏សំខាន់មួយននពួកជំនុំដែលមានសុខ-

ភាពល្អ្ ឺការយល់និងការអនុ�ត្តែ៏គតឹមគតរូ�តាមគពះ្ម្ពីរដៅដលើការ

ផ្សាយែំណឹងល្អ។ការរើកចដគមើនែ៏ពិតគបាកែ្ឺជាការរើកចដគមើន

ដែលមកពីគពះជាមា្្ស់តាមរយៈរនស្តរបស់គទង់។



ជុំ្រូក១០

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗ នន
ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ៖

ការយល់ែ៏គតឹមគតរូ�ពតី
សមាជិកភាពពួកជំនុំតាមគពរះ្ម្តីរ

ក�ើ្ពលះគម្ីរមានបានបដគងៀនថាពួកជំនុំ្ ួរដតមានសមាជិកភាព

ដែរឬដទ?ដមើលដៅែូចជាគពះ្ម្ពីរមិនបានដចងែូដច្នះដសាះ។

គបសិនដបើដោកអ្នកដបើកដមើលគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីដនះដោកអ្នក

នឹងមិនដ�ើញមានដរឿងរ៉្�របស់ដោកអ័្ីឡានិងគបពន្របស់ោត់

ដឈា្្ះគពីសុីលសដេីពីែំដណើរផ្្ស់លំដៅដៅទីគកុងរ៉ូមនិងែំដណើរ

ដែលពួកដ្សាកល្បងចូលរួមក្នពុងពួកជំនុំមួយដហើយសាកល្បង

ចូលរួមក្នពុងពួកជំនុំមួយដទៀតដហើយបន្្ប់មកពួកដ្សដគមចចិត្ត

ចូលរួមក្នពុងពួកជំនុំមួយដផ្សងដទៀត។តាមអវីដែលដយើងែឹង្ ឺថា

ោ្្ននរណមា្្ក់ដែើរសាកល្បងពីពួកជំនុំមួយដៅពួកជំនុំមួយដទៀត
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ដនះដទពីដគពាះដៅសម័យដនះសហ្មន៍មួយមានដតពួកជំនុំ

មួយបែុដណ្្ះ។ដនះដហើយជាមូលដហតុដែលដយើងដមើលដៅែូចជា

គពះ្ម្ពីរមិនបានដលើកដ�ើងពីសមាជិកភាពក៏ែូចជាដលើកដ�ើងពី

បញ្ជីដឈា្្ះសមាជិកពួកជំនុំដនះដ�ើយ។

បែុដន្តពួកជំនុំក្នពុងសម័យកាលគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីពិតជាបាន

រក្សាទុកបញ្ជីដឈា្្ះមនុស្សមួយចំនួនែូចជាបញ្ជីដឈា្្ះនស្តីដមមា៉្យ

ដែលទទួលការផ្ត់ផ្ង់ពីពួកជំនុំជាដែើម(១្ីមែូដ្៥)។សំខាន់ជាង

ដនះដៅដទៀតអត្ថបទ្ ម្ពីរជាដគចើនដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីបាន

ដលើកដ�ើងថាពួកជំនុំពិតជាបានសា្្ល់ពីសមាជិករបស់ពួកដ្

គបាកែដមន។ពួកដ្បានែឹងថានរណជាសមាជិករបស់ពួកជំនុំ

ពួកដ្និងនរណមិនដមនជាសមាជិករបស់ពួកជំនុំពួកដ្។

ឧទាហរណ៍បុរសមា្្ក់ក្នពុងចំដណមពួកជំនុំទីគកុងកូរិន្ូសបាន

គបគពឹត្តការកំផិត«ដែលមិនដែលទាំងមានឮនិយយក្នពុងសាសន៍

ែនទផង»(១កូរិន្ូស៥:១)។ដោកបែុលបានសរដសរដៅកាន់

ពួកជំនុំទីគកុងកូរិន្ូសដហើយដោកបានគបាប់ពួកដ្ឲ្យបដណតេញ

បុរសដនះដចញពីពួកជំនុំរបស់ខលែដួន។ឥ�ដូ�សូម�ប់បន្តិចដែើម្បី

្ិតអំពីការដនះ៖ដយើងមិនអាចបដណតេញនរណមា្្ក់ដចញជាផលែដូ�ការ

បានដនះដទគបសិនដបើដយើងមិនបានរប់មា្្ក់ដនះបញ្ចដូលជាផលែដូ�ការ

តាំងពីែំបូងមកដទដនះ។
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ដមើលដៅដោកបែុលបាននិយយសំដៅដលើដរឿងរបស់បុរស

ែដែលដនះមដេងដទៀតដៅក្នពុងសំបុគតបន្្ប់របស់ោត់ដៅកាន់ពួកជំនុំ

ទីគកុងកូរិន្ូសថា«ដទាសដែលអ្នករល់ោ្្ភា្ដគចើនបានដ្វើែល់

មនុស្សដបបដនះ»(២កូរិន្ូស២:៦្ កស)។សូម�ប់បន្តិចដែើម្បី

្ិតពីពាក្យថា«ភា្ដគចើន»។ដហតុអវីបានជាដោកបែុលហា៊្នដគបើ

ពាក្យដនះ?ដយើងមិនអាចដគបើពាក្យថាភា្ដគចើនែូចដោកបែុល

បានដទលុះគតាដតដយើងែឹងយ៉្ងច្បាស់ថាមានមនុស្សបែុន្្ននក់

បានដ្វើឬមិនបានដ្វើដៅក្នពុងគកុមដនះ។ដហតុែូដច្នះដហើយដៅដពល

ដែលដោកបែុលដគបើពាក្យដនះដយើងអាចែឹងបានថាោត់បានែឹង

យ៉្ងច្បាស់ពីចំនួនសមាជិកដៅក្នពុងពួកជំនុំកូរិន្ូស។

ដោកបែុលបានយកចិត្តទុកោក់ក្នពុងកិច្ចការដែលែឹងថា
«នរណជាសមាជិក»ដហើយ«នរណមិនដមនជាសមាជិក»។

ដោកបានយកចិត្តទុកោក់ដលើការដនះដោយដគពាះគពះអមា្្ស់

ដយស៊ូ�បានគបទានសិទ្ិអំណចែល់ពួកជំនុំដែើម្បីោក់ដែនកំណត់

មួយថាអ្នកណដៅក្នពុងគកុមរបស់ពួកដ្ដហើយអ្នកណដៅក្នពុង

គកុមរបស់ដោកីយ៍។

ខ្ញុំពបាប់អ្ករាល់គ្ាជាពបាកដថាសបើអ្ករាល់គ្ាចង្រុកអ្ីៗ 

សនៅដ្នដីសនោរះនឹងពតរូវចង្រុកសនៅស្ានសួគ៌ដដរសហើយសបើ
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ពសាយអ្ីៗសនៅដ្នដីសនោរះក៏នឹងពតរូវពសាយសនៅស្ានសួគ៌ដដរ

(ម៉ាថាយ១៨:១៨;សរូមសមើល្ ងដដរសនៅម៉ាថាយ១៦:១៩;

យ៉រូហាន២០:២៣)

ដយើងបាននិយយរួចដហើយថាពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ

្ឺជាពួកជំនំុដែលបន្តបង្្ញឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់

គពះជាមា្្ស់ដគចើនដ�ើងៗ។ែូដច្នះដហើយដយើងចង់ឲ្យកំណត់គតារបស់

ដយើងដៅដផនែីដនះគបហាក់គបដហលោ្្នឹងកំណត់គតាដៅសា្្នសួ្៌

ដែរតាមដែលដយើងអាចដ្វើបាន។កំណត់គតាដៅសា្្នសួ្៌ដនះ

្ឺជាបញ្ជីដឈា្្ះដែលបានកត់ចុះដៅក្នពុងបញ្ជីជី�ិតរបស់កូនដចៀម

(ភីលីព៤:៣;�ិ�រណៈ២១:២៧)។

ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អមានបំណងចិត្តនឹងទទួលឬក៏

បដណតេញអស់អ្នកណដែលគបកាសថាខលែដួនជាអ្នកដជឿដយងតាម

ការបដគងៀនអ្នកនិពន្កណ្ឌ្ម្ពីរសញ្្្្មីបានបង្្ប់មក។ដនះមាន

ន័យថាពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អគតរូ�ដតគបាថា្្ឲ្យមានការយល់

ែ៏គតឹមគតរូ�ពីសមាជិកភាពពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរ។

សមាជ្កភាព ពួកជំនុំ តា្ បពរះ្រ្្ី  ប�រូវ មាន កា  តបដេែ្ា

គពះ�ិហារសង់ពីែុំឥែ្ឋ។ហវដូងដចៀមមានដចៀមដៅក្នពុងដនះ។ដែើម

ទំពាំងបាយជូរមានដខ្នងរបស់វ។រូបកាយមានអ�យ�ៈ។ដហើយ
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ពួកជំនុំមានសមាជិក។ដៅក្នពុងន័យម្យា៉្ងសមាជិកភាពពួកជំនំុ

បានចាប់ដផដេើមដលចដ�ើងដៅដពលដែលគពះគ្ីសទបានសដនង្្ះ

ដយើងដហើយគទង់បានរប់ដយើងជាអ�យ�ៈមួយននរូបកាយគទង់។បែុដន្ត

បន្្ប់មកការដនះតគមរូ�ឲ្យអ�យ�ៈនីមួយៗបង្្ញថាពួកដ្ជាអ�-

យ�ៈរបស់គពះគ្ីសទតាមរយៈការដ្វើជាសមាជិកពួកជំនុំតាមតំបន់។

ក្នពុងន័យដនះសមាជិកភាពពួកជំនុំចាប់ដផដេើមមានដ�ើងដៅដពល

ដែលដយើងដបដេជា្្ដ្វើជាសមាជិកដៅក្នពុងពួកជំនុំជាក់ោក់ណមួយ។

ក្នពុងនមដយើងជាគ្ីសទបរិស័ទដយើងគតរូ�ដតដបដេជា្្ចូលរួមជាមួយនឹង

ពួកជំនុំណមួយឲ្យជាក់ោក់។

ែូដច្នះដហើយបានជាគពះ្ម្ពីរបង្្ប់ឲ្យដយើងគបជុំោ្្ជាដទៀងទាត់

ដែើម្បីឲ្យដយើងអាចអរសប្បាយជាគបចាំដៅក្នពុងកដេីសង្ឃឹមរួមរបស់ដយើង

ដហើយឲ្យដយើងខា្្ប់ខ្ជដួនក្នពុងការោស់ដតឿនោ្្ដៅ�ិញដៅមកឲ្យដចះ

គសឡាញ់ដហើយនិងគបគពឹត្តការល្អ(ដហដគពើរ១០:២៣-២៥)។ការ

ចូលជាសមាជិកភាពពួកជំនុំមិនដមនគោន់ដតជាការដែលដយើង

សរដសរដឈា្្ះដយើងោក់ក្នពុងដសៀ�ដៅសមាជិកដនះដទ។វក៏មិន

ដមនជាអារម្មណ៍មដនសដញ្ចតនដហើយក៏មិនដមនជាការសដមដេង

ពីដសចក្តីគសឡាញ់ែ៏គជាលដគរៅចំដពាះកដនលែងណមួយដែលដយើង

សា្្ល់ដនះដែរ។សមាជិកភាពពួកជំនុំក៏មិនដមនជាការសដមដេង

ពីភាពដសា្្ះស្ម័គ្ឬពីភាពមិនដសា្្ះស្ម័គ្ចំដពាះឪពុកមា្ត្យដនះ
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ដែរ។សមាជិកភាពពួកជំនុំ្ ួរដតបង្្ញឲ្យដ�ើញពីការដបដេជា្្ពិត

គបាកែទាំងពាក្យសមដេីទាំងការគបគពឹត្ត។ដបើមិនែូដចា្្ះដទវជាការ

ឥតគបដយជន៍ដហើយវជាការដគោះថា្្ក់ណស់។បន្តិចដទៀតដយើង

នឹងពិចារណពីលក្ខណៈននការដបដេជា្្ដនះ។

សមាជ្កភាព ពួកជំនុំ តា្  
បពរះ្រ្្ី  ប�រូវ មាន កា  ទទួលខុសប�រូវ

ការដែលពួកជំនុំបង្្ញពីការទទួលខុសគតរូ�ចំដពាះោ្្នឹងោ្្ដហើយ

គសឡាញ់ោ្្ដៅ�ិញដៅមកដនះដហើយជាអត្ថន័យននសមាជិកភាព

ពួកជំនុំ។ដៅដពលដែលដយើងកំណត់អត្តសញ្្ណខលែដួនដយើង

ជាមួយនឹងពួកជំនុំតាមតំបន់ជាក់ោក់ណមួយដនះមានន័យ

ថាដយើងកំពុងដតគបាប់ែល់គ្រូ្ង្្លនិងសមាជិកែនទដទៀតនន

ពួកជំនុំដនះថាដយើងមិនគោន់ដតដបដេជា្្ដៅនឹងពួកដ្បែុដណ្្ះដទ

បែុដន្តដយើងក៏គបាប់ពួកដ្ផងដែរថាដយើងដបដេជា្្ជាមួយនឹងពួកដ្

ក្នពុងការគបជុំោ្្ការថា្្យតង្្យការអ្ិសា្្ននិងការបដគមើ។ការ

ដ្វើដបបដនះបង្្ញថាដយើងកំពុងដតគបាប់ពួកដ្ឲ្យរំពឹងការមួយ

ចំនួនពីដយើងដហើយពួកដ្អាចជួយដកតគមង់ដយើងគបសិនដបើដយើង

មិនបានបំដពញតាមការរំពឹងដនះ។ការចូលរួមជាសមាជិកក្នពុង

ពួកជំនុំមួយ្ឺជាការនិយយថា«ឥ�ដូ�ដនះខ្ពុំជាទំនួលខុសគតរូ�
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របស់អ្នកដហើយអ្នកជាទំនួលខុសគតរូ�របស់ខ្ពុ»ំ។(ពិតគបាកែការ

ដនះខុសពីនិស្ស័យបាបរបស់ដយើងដហើយគបដហលជាខុសពី�ប្ប្ម៌

របស់ដយើងផងដែរ)។

សមាជិកភាពពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរមានន័យថាដយើងគតរូ�

ទទួលខុសគតរូ�ចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមក។អត្ថន័យដនះដចញមកពី

កាតពវកិច្ចរបស់ដយើងចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមកែូចដែលមានខ្ ម្ពីរ

មួយចំនួនបានដលើកដ�ើងក្នពុងឃ្្ោ្្ដៅ�ិញដៅមកដបបែូចដនះ

ថាចូរគសឡាញ់ោ្្ដៅ�ិញដៅមកចូរបដគមើោ្្ដៅ�ិញដៅមកចូរ

ដលើកទឹកចិត្តោ្្ដៅ�ិញដៅមកជាដែើម។ដយើង្ ួរដតោក់បញ្ចដូល

ដសចក្តីបង្្ប់ទាំងដនះក្នពុងលក្ខន្តិកៈននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ

(សូមដមើលដសចក្តីបដន្ថម)។

ដបើសិនជាពួកជំនុំបានដ្វើតាមសញ្្សមា្្ល់ទីគបាំពីររហូតែល់

ទីគបាំបួនរួចដហើយដនះពួកដ្នឹងអាចដ្វើតាមសញ្្សមា្្ល់ទីែប់

ដនះបានយ៉្ងងយ។ដពលដនះសមាជិកនឹងកាន់ដតទទួលសា្្ល់

ពីទំនួលខុសគតរូ�របស់ពួកដ្ចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមកដោយសារ

ពួកដ្គសឡាញ់ែំណឹងល្អនិងទទួលសា្្ល់ថាការកា្្យជា

គ្ីសទបរិស័ទជាកិច្ចការរបស់គពះជាមា្្ស់។ដលើសពីដនះដៅដទៀត

ពួកដ្នឹងផ្សាយែំណឹងល្អដោយបដគងៀនែល់អ្នកដែលចាប់អា-

រម្មណ៍ពីគពះគ្ីសទថាដ្គតរូ�ដតពិចារណពីការលះបង់ជាមុនសិន
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មុននឹងទទួលដជឿគពះគ្ីសទ។ពួកដ្នឹងដលង្ ិតថាពួកដ្នឹង

ដៅចូលរួមជាមួយពួកជំនំុដតដពលណដែលពួកដ្ចង់ចូលរួម

ដហើយពួកដ្នឹងដលងចង់បានអវីម្យា៉្ងពីពួកជំនុំដនះដទៀតដហើយ។

ជាងដនះដៅដទៀតពួកដ្នឹងមិនដគបៀបដ្ៀបការចូលរួមជាមួយ

ពួកជំនុំដៅនឹងការដែើរដមើលទំនិញល្អដនះដ�ើយ។បែុដន្តពួកដ្នឹង

រប់ពួកជំនុំែូចជារូបកាយដហើយអ�យ�ៈរបស់រូបកាយដនះនឹង

ដ្រក្សាោ្្ដៅ�ិញដៅមក។ពួកដ្នឹងរប់ពួកជំនុំែូចជាគ្ួសារែ៏

ជិតស្និទ្របស់ខលែដួន�ិញ។

្ួរឲ្យដសាកសាដ្យវជាដរឿងសាមញ្ញដៅដហើយដែលពួកជំនុំ

មានអ្នកចុះដឈា្្ះក្នពុងបញ្ជីសមាជិកភាពជាដគចើននក់បែុដន្តមិន

មានមនុស្សដគចើនែូចក្នពុងបញ្ជីដែលមកចូលរួមថា្្យបង្ំដនះដទ។

សូមគសនមដមើលពួកជំនុំមួយមានសមាជិកែល់ដៅបីរយនក់ដត

មានអ្នកចូលរួមថា្្យបង្ំជាដទៀងទាត់ដតហុកសិបនក់។សពវន្ងៃ

ដនះមានគ្រូ្ង្្លជាដគចើនដែលមានដមាទនភាពចំដពាះការដែល

មានសមាជិកដគចើនដៅក្នពុងបញ្ជីសមាជិកជាជាងមានការ្ ប់បារម្ភ

ដោយសារដតចំនួនសមាជិកពួកជំនុំជាដគចើនអត់មកចូលរួមថា្្យ

បង្ំ។ដយងដៅតាមការសិក្សាមួយ្ ្មីៗដនះ្ ម្មតាពួកជំនុំសា�ដ្ើន

បាទីសទ(SouthernBaptistChurch)មានសមាជិក២៣៣នក់
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បែុដន្តមានសមាជិកដត៧០នក់បែុដណ្្ះដែលចូលរួមថា្្យបង្ំដៅ

គពឹកន្ងៃអាទិត្យ។

ចុះចំដណកឯការថា្្យតង្្យ�ិញដតើវមានលក្ខណៈល្អគបដសើរ

ជាងដនះដែរឬដទ?ដតើមានពួកជំនុំបែុន្្នដែលមានសមាជិកបាន

ថា្្យតង្្យ១០ភា្រយឬដលើសពី១០ភា្រយពីគបាក់ចំណូល

របស់ពួកដ្?

ការដែលសមាជិកពួកជំនុំ�ឺអាចជាឧបស្្ែល់ចំនួនអ្នក

ចូលរួមថា្្យបង្ំដហើយកងវះខាត្ �ិកាក៏អាចជាឧបស្្ែល់ការ

ថា្្យតង្្យផងដែរ។ដបើមិនអញ្ចឹងដទពួកជំនុំងយនឹង្ ិតដតពី

ចំនួនសមាជិកនិងចំនួនគបាក់តង្្យដតបែុដណ្្ះ។ពួកជំនុំងយ

នឹងធា្្ក់ក្នពុងការយកចំនួនសមាជិកនិងចំនួនតង្្យដ្វើជាគពះ

ជំនួសគពះជាមា្្ស់�ិញែូចដែលមនុស្សថា្្យបង្ំរូបគពះែូដចា្្ះ

ដែរដហើយការដទារទន់ដៅដលើចំនួនទិន្នន័យសមាជិកពួកជំនុំគប-

ដហលជាងយគសួលជាងដោរពរូបគពះផងដមើលដៅ។បែុដន្តខ្ពុំ្ ិត

ថាគពះជាមា្្ស់នឹងវយតនមលែដៅដលើជី�ិតរបស់ដយើងនិង្ លែឹងដ្លែងដលើ

កិច្ចការងររបស់ដយើងជាជាងរប់ចំនួនសមាជិកនិងគបាក់តង្្យ

ពួកជំនុំរបស់ដយើង។
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សមាជ្កភាព ពួកជំនុំ តា្  
បពរះ្រ្្ី  បញ្ាក់ ពី កា  ទទួល តសចក្ី សតស្្ារះ

ដតើអវីជាដគោះថា្្ក់ចំដពាះសមាជិកពួកជំនុំដែលមិនចូលរួមថា្្យ-

បង្ំនិងសមាជិកពួកជំនុំដែលដ្ចដ�សពីទំនួលខុសគតរូ�របស់ខលែដួន

ដនះ?ដៅដពលដែលសមាជិកពួកជំនុំដែលមិនចូលរួមក្នពុងកិច្ចការ

ណមួយក្នពុងពួកជំនុំដនះពួកដ្ដ្វើឲ្យសមាជិកពួកជំនុំែ៏ពិតនិង

អ្នកមិនដជឿយល់គច�ំថាដតើការដ្វើជាគ្ីសទបរិស័ទមានន័យយ៉្ងែូច

ដម្តច។ដហើយសមាជិកពួកជំនំុដែលសកម្មមិនបានផដេល់គបដយជន៍

អវីែល់សមាជិកពួកជំនំុដែលអសកម្មដនះដ�ើយដៅដពលដែល

ពួកជំនុំអនុញ្្តឲ្យសមាជិកអសកម្មទាំងដនះដៅដតដ្វើជាសមាជិក

ពួកជំនំុែដែលដនះ។ែ្បិតអីការកា្្យជាសមាជិកពួកជំនុំ្ឺជា

ការទទួលសា្្ល់ជារួមរបស់ពួកជំនុំដៅដលើដសចក្តីសដនង្្ះរបស់

មនុស្សមា្្ក់។ដតើដោកអ្នកពិតជាយល់ពីការដនះដទ?ដៅដពលដែល

ដោកអ្នករប់នរណមា្្ក់ថាជាសមាជិកននពួកជំនុំរបស់ដោកអ្នក

ដនះដោកអ្នកកំពុងដតទទួលសា្្ល់ថាពួកជំនុំរបស់ដោកអ្នក

ទទួលសា្្ល់បុ្្លដនះថាជាគ្ីសទបរិស័ទដហើយ។

ែូដច្នះគបសិនដបើគកដសដភ្នករបស់ពួកជំនុំមិនបានសមលែឹងដមើល

បុ្្លមា្្ក់អស់រយៈដពលជាដគចើនដខឬដគចើនឆ្្ំមកដហើយដនះ

អញ្ចឹងដតើពួកជំនំុដនះអាចអះអាងថាបុ្្លដនះបានរត់គបណំង
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យ៉្ងដសា្្ះគតង់ដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះបានយ៉្ងែូចដម្តច?គបសិនដបើ

បុ្្លមា្្ក់�ប់មកចូលរួមជាមួយពួកជំនុំដហើយដ្មទាំងមិន

បានចូលរួមជាមួយពួកជំនំុណមួយដផ្សងដទៀតដទដនះគបដហល

បុ្្លដនះមិនដមនជាសមាជិកែ៏ពិតននពួកជំនុំដយើងដនះដទ

(យែូហាន២:១៩)?ដយើងមិនអាចែឹងបានពីមនុស្សដែលមិន

ចូលរួមសកម្មភាពក្នពុងពួកជំនុំជាគ្ីសទបរិស័ទឬក៏អត់ដនះដទបែុដន្ត

ដយើងគោន់ដតមិនអាចអះអាងថាពួកដ្ជាគ្ីសទបរិស័ទបែុដណ្្ះ។

ដយើងមិនចាំបាច់គបាប់បុ្្លដនះថា«អ្នកនឹងដៅសា្្ននរក»ដនះ

ដទ។ដយើងគោន់ដតនិយយថា«ដយើងមិនមានទំនុកចិត្តថាអ្នកនឹង

ដៅសា្្នសួ្៌ដនះដទ»។ដៅដពលដែលមនុស្សមា្្ក់មិនបានចូលរួម

ថា្្យបង្ំជាយូរមកដហើយបែុដន្តពួកជំនុំដៅដតទទួលសា្្ល់មា្្ក់ដនះ

ជាសមាជិកពួកជំនុំដទៀតដនះមានន័យថាពួកដ្មិនសូ�មានគបាជា្្

ឬក៏ពួកដ្កុហកខលែដួនឯង។

ពួកជំនុំដែលអនុ�ត្តសមាជិកភាពពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរមិនតគមរូ�

ឲ្យសមាជិករបស់ខលែដួនមានលក្ខណៈល្អឥតដខា្្ះដនះដទបែុដន្តពួកជំនុំ

ដនះតគមរូ�ឲ្យពួកដ្មានការបន្្បខលែដួននិងភាពដសា្្ះគតង់។ពួកជំនុំ

ដនះមិនបានដៅពួកដ្មកឲ្យបង្្ញពីការសដគមចចិត្តដជឿរបស់

ពួកដ្ដទបែុដន្តពួកជំនុំដនះដៅពួកដ្មកឲ្យដ្វើជាសិស្សែ៏ពិតរបស់

គពះដយស៊ូ��ិញ។ដ្វើែូចដនះពួកជំនុំដៅដតឲ្យតនមលែដលើបទពិដសា្ន៍
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ផ្្ល់ខលែដួនរបស់បុ្្លមា្្ក់ៗជាមួយនឹងគពះជាមា្្ស់ដហើយពួកដ្ក៏

មិនរំពឹងអវីខា្្ំងដពកដៅដលើអស់អ្នកដែលមិនទាន់គ្ប់លក្ខណ៍ទាំង

ដនះដែរ។អញ្ចឹងដហើយបានជាគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីបង្្ញឲ្យដ�ើញពី

តួនទីមួយដែើម្បីទទួលសា្្ល់សមាជិកភាពពួកជំនុំជារួមតាមរយៈ

អស់អ្នកដែលដៅក្នពុងការតាំងសញ្្ជាមួយនឹងគពះជាមា្្ស់និងោ្្

ដៅ�ិញដៅមក។

សមាជ្កភាព ពួកជំនុំ តា្ បពរះ្រ្្ី  ព្�ែ មាន �ន្លែ

ខ្ពុំសង្ឃឹមថាដយើងនឹងដ�ើញស្ថិតិសមាជិកភាពដៅក្នពុងពួកជំនុំកាន់

ដតមានអត្ថន័យខា្្ំងដ�ើងៗរហូតទាល់ដតសមាជិកពួកជំនុំដែល

មានដឈា្្ះក្នពុងបញ្ជី្ ឺជាសមាជិកពួកជំនំុដែលចូលរួមពិតគបាកែ។

ដពលខលែះការដ្វើែូចដនះបណ្្លឲ្យពួកជំនុំលុបដឈា្្ះមនុស្សមួយ

ចំនួនដែលអសកម្មដចញពីបញ្ជីដឈា្្ះសមាជិកពួកជំនុំបែុដន្តដនះ

មិនដមនមានន័យថាដយើងលុបដឈា្្ះដ្ដចញពីចិត្តរបស់ដយើងដោយ

បំដភលែចដ្ដចាលដនះដទ។ជាញឹកញាប់ការដ្វើែូចដនះមានន័យថា

ពួកជំនុំគតរូ�បដគងៀនសមាជិក្ ្មីៗពីអវីដែលគពះជាមា្្ស់សពវគពះទ័យ

សគមាប់ពួកដ្ដហើយពួកជំនុំគតរូ�រំឭកយ៉្ងខា្្ប់ខ្ជដួនែល់សមាជិក

ពួកជំនំុដែលចូលរួមបច្ចពុប្បន្នពីការដបដេជា្្របស់ពួកដ្ដៅក្នពុងសកម្ម-

ភាពដផ្សងៗរបស់ពួកជំនុំ។ដៅក្នពុងពួកជំនុំផ្្ល់របស់ខ្ពុំដយើងដ្វើ
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ែូចដនះតាម�ិ្ីដផ្សងៗែូចជាដយើងមានបដគងៀនថា្្ក់សមាជិកភាព

ពួកជំនំុដហើយដយើងឲ្យពួកជំនុំអានលក្ខន្តិកៈពួកជំនុំឲ្យឮៗដៅដពល

ណដែលដយើងដ្វើពិ្ីដលៀងគពះអមា្្ស់។

ដៅដពលដែលពួកជំនុំរបស់ដយើងកាន់ដតមានសុខភាពល្អដនះ

ចំនួនមនុស្សចូលរួមដៅគពឹកន្ងៃអាទិត្យនឹងដកើនដ�ើងដលើសចំនួន

ដឈា្្ះជាផលែដូ�ការដៅក្នពុងបញ្ជីដឈា្្ះសមាជិកពួកជំនុំរបស់ដយើងដៅ

ដទៀត។ពិតគបាកែណស់ដនះ្ ួរដតជាបំណងគបាថា្្របស់ដោកអ្នក

សគមាប់ពួកជំនុំដោកអ្នកផងដែរ។

ដយើងមិនបង្្ញពីដសចក្តីគសឡាញ់របស់ដយើងចំដពាះសមាជិក

ចាស់ដែលជាទីគសឡាញ់របស់ដយើងក្នពុងរដបៀបែ៏គតឹមគតរូ�ដនះដទ

គបសិនដបើដយើងអនុញ្្តឲ្យពួកដ្បន្តដ្វើជាសមាជិកដៅក្នពុងពួកជំនុំ

របស់ដយើងដោយសារដតដហតុផលមដនសដញ្ចតនដនះ។បែុដន្ត

ដយើងគសឡាញ់ពួកដ្ដៅដពលដែលដយើងដលើកទឹកចិត្តពួកដ្ឲ្យ

ចូលរួមជាមួយនឹងពួកជំនុំមួយដផ្សងដទៀតដែលពួកដ្អាចគសឡាញ់

និងទទួលដសចក្តីគសឡាញ់ជាដរៀងរល់សបាដ្ហ៍ឬជាដរៀងរល់

ន្ងៃ។ែូដច្នះដហើយដៅក្នពុងលក្ខន្តិកៈរបស់ពួកជំនុំខ្ពុំដយើងសន្យាថា
«ដៅដពលដែលដយើងចាកដចញពីពួកជំនុំដនះដៅដយើងនឹងចូលរួម

ជាមួយនឹងពួកជំនុំណមួយដផ្សងដទៀតដែលដយើងអាចបន្តអនុ�ត្ត

លក្ខន្តិកៈដនះដហើយអាចបន្តអនុ�ត្តនូ�ដោលការណ៍ននគពះបនទដូលឲ្យ
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បានឆប់តាមដែលអាចដ្វើបាន»។ការដបដេជា្្ចិត្តដនះជាដផ្នកមួយ

ននែំដណើរការននភាពជាសិស្សដែលមានសុខភាពល្អជាពិដសស

ដៅក្នពុងសម័យបដណ្្ះអាសន្នដយើងដនះ។

ការអនុ�ត្តសមាជិកភាពពួកជំនុំដោយយកចិត្តទុកោក់នឹងផ្តល់

នូ�អត្ថគបដយជន៍ជាដគចើន។ការអនុ�ត្តដបបដនះនឹងដ្វើឲ្យអ្នកមិនដជឿ

ដមើលដ�ើញកាន់ដតច្បាស់ពីទីបន្្ល់ននពួកជំនុំដយើង។គបសិនដបើ

ពួកជំនុំដនះអនុ�ត្តសមាជិកភាពដនះនឹងការពារអ្នកមានជំដនឿ

ទន់ដខ្សាយពីការសា្្នខុសថាខលែដួនដ្បានសដនង្្ះែូដច្នះមិនចាំបាច់

មានទមា្្ប់ចូលរួមជាមួយពួកជំនំុដនះដទ។ម្យា៉្ង�ិញដទៀតការអន-ុ

�ត្តសមាជិកភាពពួកជំនុំដោយគបុងគបយ័ត្ននឹងជួយឲ្យពួកជំនុំដចះ

បដងកើតសិស្សដែលកាន់ដតមានភាពដពញ�័យខាងឯ�ិញ្្ណ។ការ

អនុ�ត្តដបបដនះនឹងជួយែល់អ្នកែឹកនំពួកជំនុំឲ្យែឹងយ៉្ងគបាកែ

ថាពួកដ្មានទំនួលខុសគតរូ�ចំដពាះអ្នកណខលែះ។គពះជាមា្្ស់នឹង

ទទួលសិរើល្អតាមរយៈការទាំងអស់ដនះ។

សូមអ្ិសា្្នឲ្យពួកជំនុំកាន់ដតផ្តល់តនមលែែល់សមាជិកភាព

ឲ្យបានល្អគបដសើរជាងបច្ចពុប្បន្នដនះដៅដទៀត។តាម�ិ្ីដនះដយើង

អាចែឹងកាន់ដតច្បាស់ថាដយើង្ ួរអ្ិសា្្នឲ្យអ្នកដជឿណខលែះ

ដលើកទឹកចិត្តែល់អ្នកដជឿណខលែះក៏ែូចជាជំរុញចិត្តអ្នកដជឿណ

ខលែះ។សមាជិកភាពពួកជំនុំមានន័យថាដយើងមានការរួបរួមោ្្យ៉្ង
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ជាក់ោក់ដៅក្នពុងរូបកាយគពះគ្ីសទ។សមាជិកភាពពួកជំនុំមានន័យ

ថាដយើងដ្វើែំដណើរជាមួយោ្្ដគបៀបែូចជាជនបរដទសនិងពួកអ្នក

ដែលគោន់ដតសំណក់ដៅដផនែីដនះខណៈដែលដយើងតគមង់ដឆ្្ះ

ដៅផទះែ៏ពិតរបស់ដយើងដៅឯន្រសា្្នសួ្៌។ពិតគបាកែណស់

សញ្្សមា្្ល់មួយននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ្ឺការយល់

ែ៏គតឹមគតរូ�ពីសមាជិកភាពពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរ។





ជុំ្រូក១១

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗ ននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖

ការោក់�ិន័យពួកជំនុំតាម
គពរះ្ម្តីរ

រោរដាក់វិន័យពួកជគំនុគំ តាមគពះ្ម្ពីរ្ ឺដកើតដចញពីការយល់

ែ៏គតឹមគតរូ�ពីសមាជិកភាពពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរ។សមាជិកភាព

ពួកជំនុំ្ ូសបន្្ត់កំណត់គពំខណ្ឌជុំ�ិញពួកជំនុំដោយដញក

ពួកជំនុំដចញពីដោកីយ៍។ចំដណកឯការោក់�ិន័យ្ ឺជួយពួកជំនុំ

ដែលរស់ដៅក្នពុងបន្្ត់កំណត់គពំខណ្ឌដនះឲ្យដៅដតរក្សាបាននូ�

ភាពដសា្្ះគតង់ដៅនឹងបុពវដហតុដែើមដែលនំឲ្យមានការ្ ូសបន្្ត់

ដនះ។ការោក់�ិន័យពួកជំនុំផ្តល់នូ�អត្ថន័យែល់សមាជិកពួកជំនុំ

ដហើយវជាសញ្្សមា្្ល់ែ៏សំខាន់មួយដទៀតននពួកជំនុំដែលមាន

សុខភាពល្អ។



184	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ដតើការោក់�ិន័យពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរមានលក្ខណៈយ៉្ង

ែូចដម្តច?ដបើនិយយឲ្យខលែីដៅការោក់�ិន័យពួកជំនុំជាការមិន

រប់នរណមា្្ក់ដែលគបកាសខលែដួនថាជាអ្នកដជឿដចញពីសមាជិកភាព

ពួកជំនុំដហើយមិនអនុញ្្តឲ្យមា្្ក់ដនះចូលរួមក្នពុងពិ្ីដលៀង

គពះអមា្្ស់ដទដោយដគពាះពួកដ្មិនគពមដកដគបពីអំដពើបាបែ៏្ ងៃន់្ងៃរ

របស់ខលែដួន។

កា  ឆលែនុរះបញ្ាំង ឲាយ ត្រ ត�ើញ  
ពី ច ិ�លក្ខណៈ  បស់ បពរះែមា្ាស់

ដែើម្បីយល់ពីការោក់�ិន័យពួកជំនុំដោកអ្នកអាចរំឭកសារដ�ើង�ិញ

ពីអវីដែលខ្ពុំបាននិយយដៅក្នពុងជំពូក៣ស្តីអំពីដោលបំណងរបស់

គពះជាមា្្ស់ក្នពុងការដែលគទង់បដងកើតសកលដោកមនុស្សជាតិពួក

អ៊ីគសាដអលនិងពួកជំនុំ។គពះជាមា្្ស់បានបដងកើតសកលដោក

ទាំងមូលដែើម្បីបង្្ញសិរើល្អរបស់គទង់។បន្្ប់មកគទង់បានបដងកើត

មនុស្សជាតិក្នពុងដោលបំណងែូចោ្្ដហើយអវីដែលពិដសសដនះ

្ឺគទង់បានបដងកើតដយើងដែើម្បី្ លែពុះបញ្្ំងពីរូបអង្គទង់(ដោកុប្បតដេិ

១:២៧)។មនុស្សជាតិដែលគពះជាមា្្ស់បានបដងកើតមុនដ្្ ឺដោក

អ័ោមនិងនងដអវ៉្។ពួកដ្មិនបានបង្្ញឲ្យដ�ើញពីសិរើល្អរបស់

គទង់ដទែូដច្នះគទង់បានបដណតេញពួកដ្ដចញពីសួនច្បារដអដែន។
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បន្្ប់មកគពះជាមា្្ស់បានគតាស់ដៅពួកអ៊ីគសាដអលឲ្យ

បង្្ញពីសិរើល្អរបស់គទង់។ជាពិដសសដនះគទង់ឲ្យពួកដ្បង្្ញពី

ភាពបរិសុទ្និងចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់ែល់ពួកជាតិសាសន៍ែនទ

ឲ្យដ�ើញែូចដែលគទង់បានដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគកឹត្យ�ិន័យ

(សូមដមើលដល�ើ�ិន័យ១៩:២;សុភាសិត២៤:១,២៥)។ចាប់តាំង

ពីដពលដនះមកគកឹត្យ�ិន័យដនះ្ ឺជាមូលោ្្នសគមាប់ដកតគមង់

និងបដណតេញមនុស្សមួយចំនួនដចញពីសហ្មន៍(ែូចជាដៅក្នពុង

ជន្ណន១៥:៣០-៣១)។ដហើយគកឹត្យ�ិន័យដនះ្ ឺជាមូលោ្្ន

ក្នពុងការបដណតេញពួកអ៊ីគសាដអលដចញពីទឹកែី។

ចុងដគកាយដយើងបានដរៀបរប់ថាគពះជាមា្្ស់បានបដងកើតពួកជំនុំ

ដែើម្បីឲ្យពួកដ្អាចនឹង្ លែពុះបញ្្ំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់ដគចើន

ដ�ើងៗែូចដែលគទង់ដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់

ដៅក្នពុងគពះបនទដូល។ែូដច្នះែូចដែលបានដ�ើញដៅក្នពុងសាច់ដរឿងជា

បន្តបន្្ប់ក្នពុងគពះ្ម្ពីរទាំងមូលដហើយការោក់�ិន័យពួកជំនុំ្ ឺជា

ការបដណតេញបុ្្លមា្្ក់ដែលនំភាពអាមា៉្ស់ែល់ែំណឹងល្អដចញ

រួមទាំងមិនបានបង្្ញនូ�ការដបដេជា្្ចិត្តក្នពុងការនំកិត្តិយសែល់

ែំណឹងល្អផងដែរ។ការោក់�ិន័យជួយពួកជំនុំឲ្យ្ លែពុះបញ្្ំងពី

ចរិតលក្ខណៈែ៏ឧតដេមរបស់គពះជាមា្្ស់បានយ៉្ងគតឹមគតរូ�។ការ

ោក់�ិន័យជួយពួកជំនំុឲ្យរក្សាភាពបរិសុទ្ខាងឯ�ិញ្្ណ។ការោក់



186	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

�ិន័យពួកជំនុំ្ ឺដគបៀបែូចជាការខិតខំែុសខាត់កញ្ចក់្ លែពុះដហើយលុប

សា្្មគបឡាក់ដចញ(សូមដមើល២កូរិន្ូស៦:១៤-៧:១;១៣:២;

១្ីមែូដ្៦:៣-៥;២្ីមែូដ្៣:១-៥)។ដហតុអវីគតរូ�មានការោក់�ិន័យ

ពួកជំនំុ?មូលដហតុននការោក់�ិន័យពួកជំនុំ្ ឺដែើម្បីឲ្យចរិតលក្ខណៈ

ែ៏បរិសុទ្និងដពញដោយដសចក្តីគសឡាញ់របស់គពះជាមា្្ស់អាច

ដលចដ�ើងឲ្យដ�ើញកាន់ដតច្បាស់និងជះពនលែឺកាន់ដតភលែឺដ�ើងៗែល់

ដោកីយ៍ដនះ។

ត�ើ កា  ដាក់ វិន័យ ពួកជំនុំ មាន ែំតណើ  កា  យ៉ាង 
ែូចត្្ច?

ដតើែំដណើរការននការោក់�ិន័យពួកជំនុំមានលំោប់លំដោយយ៉្ង

ែូចដម្តច?ដោយសារដតសា្្នភាពននការគបគពឹត្តបាបរបស់ពួកជំនុំ

មានលក្ខណៈខុសៗោ្្ដនះគ្រូ្ង្្លចាំបាច់គតរូ�ដគបើគបាជា្្ដែើម្បីឲ្យ

ែឹងថាគតរូ�ោក់�ិន័យពួកជំនុំក្នពុងសា្្នភាពនីមួយៗយ៉្ងណដនះ។

បែុដន្តដទាះជាយ៉្ងណគពះបនទដូលរបស់គពះដយស៊ូ�ដៅក្នពុងកណ្ឌ

មា៉្ថាយ១៨:១៥-១៧បានផ្តល់នូ�លក្ខខណ្ឌទូដៅស្តីពីការោក់

�ិន័យពួកជំនុំ។ដយងតាមខ្ម្ពីរដនះដោកអ្នកគតរូ�ចាប់ដផដេើមដោយ

ការដោះគសាយជាមួយបងប្អដូនដែលដ្វើបាបដតពីរនក់ោត់ដោយ

សាង្ត់ៗជាមុនសិន។គបសិនដបើអ្នកដែលដ្វើបាបដនះដគបចិត្តដនះ
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ែំដណើរការននការោក់�ិន័យគតរូ�បញ្ចប់។គបសិនដបើអ្នកដែលដ្វើបាប

ដនះមិនដគបចិត្តដទដនះដយើងគតរូ�ដោះគសាយជាមួយមា្្ក់ដនះជា

ដលើកទីពីរដោយមានអ្នកដជឿមា្្ក់ដផ្សងដទៀតចូលរួម។គបសិនដបើ

មា្្ក់ដនះដៅដតមិនដគបចិត្តដទៀតដនះចូរដយើងដ្វើែូចដែលគពះដយស៊ូ�

បានមានបនទដូល«ដនះគតរូ�ដតគបាប់ែល់ពួកជំនុំដហើយដបើមិនគពម

សាដ្ប់ពួកជំនុំដទៀតដនះគតរូ�ដតរប់ោត់ទុកជាអ្នកដគ្សាសន៍ឬ

ជាអ្នកយកពន្�ិញ»(មា៉្ថាយ១៨:១៧)។ដនះមានន័យថាដយើង

គតរូ�រប់មា្្ក់ដនះទុកែូចជាអ្នកមិនដជឿ។

ត�ើ តោកអនែក ្រួ  ផ� តកកាលតទាស អនែកែនទ ឬ?

សពវន្ងៃដនះ្ ំនិតទាំងមូលស្តីពីការោក់�ិន័យពួកជំនុំមិនពីដរះសាដ្ប់

ដទចំដពាះមនុស្សជាដគចើន។ដលើសពីដនះដទៀតដតើគពះដយស៊ូ�មិន

បានហាមសិស្សរបស់គទង់មិនឲ្យដថាក្លដទាសអ្នកែនទដទៀតដទឬអ?ី

ដហើយដតើការោក់�ិន័យដលើនរណមា្្ក់ដនះមិនដមនជាការដថាក្ល-

ដទាសដទឬអ?ីក្នពុងន័យម្យា៉្ងគទង់ពិតជាបានហាមពួកដ្ដោយគទង់

មានបនទដូលថា«កុំឲ្យដថាក្លដទាសដ្ដ�ើយដែើម្បីមិនឲ្យមានដ្ដថាក្ល

អ្នក�ិញ»(មា៉្ថាយ៧:១)។បែុដន្តដៅក្នពុងកណ្ឌែំណឹងល្អែដែល

ដនះគពះដយស៊ូ�ក៏បានបដគងៀនពួកជំនុំឲ្យដកតគមង់សមាជិករបស់

ពួកដ្ចំដពាះអំដពើបាបដែលពួកដ្បានដ្វើជាសាធារណៈដ្មដទៀត
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ផង(មា៉្ថាយ១៨:១៥-១៧;លូកា១៧:៣)។ែូដច្នះអត្ថន័យនន

គពះបនទដូលរបស់គពះដយស៊ូ�ដែលថា«កុំឲ្យដថាក្លដទាសដ្ដ�ើយ»

្ឺមិនដមនមានន័យថាគទង់ហាមឃត់ដយើងមិនឲ្យដថាក្លដទាស

ក្នពុងគ្ប់ទាំងដរឿងដនះដទ។

ពិតគបាកែណស់គពះជាមា្្ស់្ឺជាដមជំនុំជគមះ។គទង់

ជំនុំជគមះដោកអ័ោមដៅក្នពុងសួនដអដែន។ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរ

សញ្្ចាស់គទង់ជំនុំជគមះទាំងជាតិសាសន៍និងទាំងបុ្្ល

មា្្ក់ៗ។ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីគទង់មានបនទដូលសន្យាថាគទង់

នឹងជំនុំជគមះគ្ីសទបរិស័ទទាំងអស់ដៅតាមទដងវើរបស់ពួកដ្(សូម

ដមើល១កូរិន្ូស៣)។ដហើយគទង់មានបនទដូលសន្យាថាដៅន្ងៃ

ចុងដគកាយគទង់នឹងដបើកសដមដេងរូបអង្គទង់ជាដមជំនុំជគមះចុងដគកាយ

ដលើមនុស្សជាតិទាំងអស់(សូមដមើល�ិ�រណៈ២០)។

ដៅក្នពុងការជំនុំជគមះរបស់គពះជាមា្្ស់គទង់មិនដែលជំនំុជគមះ

ខុសដនះដទ។គទង់សុចរិតជានិច្ច(សូមដមើលយែូដសវ៧;មា៉្ថាយ

២៣;លូកា២;កិច្ចការ៥;រ៉ូម៩)។ដពលខលែះដោលបំណងរបស់គទង់

ក្នពុងការជំនុំជគមះ្ឺដែើម្បីដកតគមង់ជួយសដនង្្ះនិងសាដ្រដ�ើង�ិញ

ែូចដែលគទង់ោក់�ិន័យកូនរបស់គទង់។ដពលខលែះដោលបំណង

របស់គទង់ក្នពុងការជំនុំជគមះ្ឺដែើម្បីសងសឹកដហើយការជំនុំជគមះ

របស់គទង់្ ឺជាការសដគមចចុងដគកាយដោយមិនអាចតវ៉្បានែូច



កា ដាក់វិន័យពួកជំនុំតា្បពរះ្រ្្ី 	 189

ដពលដែលគទង់ចាក់ដសចក្តីដគកា្របស់គទង់ដៅដលើពួកមានបាប

(សូមដមើលដហដគពើរ១២)។ដទាះបីក្នពុងដោលបំណងណក៏ដោយ

ការជំនុំជគមះរបស់គពះជាមា្្ស់្ ឺយុត្តិ្ម៌ជានិច្ច។

នដពលបច្ចពុប្បន្នដនះមនុស្សខលែះគបដហលជាភា្្ក់ដផ្អើលដៅដពល

ដែលដ្ែឹងថាដពលខលែះគពះជាមា្្ស់ដគបើមនុស្សដែើម្បីជំនុំជគមះជំនួស

គទង់។គពះជាមា្្ស់បានផដេល់តួនទីែល់រែ្ឋអំណចដែើម្បីជំនុំជគមះ

គបជាពលរែ្ឋរបស់ខលែដួន(សូមដមើលរ៉ូម១៣)។គទង់បង្្ប់ឲ្យគ្ីសទបរិ-

ស័ទជំនុំជគមះខលែដួនឯង(សូមដមើល១កូរិន្ូស១១:២៨;ដហដគពើរ៤;

២ដពគតុស១:៥)។ដពលខលែះគពះជាមា្្ស់ដ្មទាំងបង្្ប់ឲ្យពួកជំនុំ

ជំនុំជគមះសមាជិកដៅក្នពុងពួកជំនុំដទៀតផងដទាះបីជាការជំនុំជគមះ

ដនះមិនដមនជាការសដគមចចុងដគកាយដែលមិនអាចតវ៉្បានែូចជា

គទង់ជំនុំជគមះក៏ដោយ។

ដៅក្នពុងកណ្ឌមា៉្ថាយជំពូក១៨កណ្ឌ១កូរិន្ូសជំពូក៥និង

ជំពូក៦និងដៅក្នពុងអត្ថបទ្ ម្ពីរដផ្សងដទៀតគពះជាមា្្ស់បានបដគងៀន

ពួកជំនុំឲ្យជំនុំជគមះសមាជិករបស់ខលែដួន។ការជំនុំជគមះដនះ្ឺក្នពុង

ដោលបំណងជួយសដនង្្ះមិនដមនក្នពុងដោលបំណងសងសឹក

ដនះដទ(រ៉ូម១២:១៩)។ដោកបែុលបានបង្្ប់ែល់ពួកជំនំុដៅ

ទីគកុងកូរិន្ូសឲ្យគប្ល់មនុស្សកំផិតដៅអារក្សសាតាំង«ឲ្យប-ំ

ផ្្ញនិស្ស័យសាច់ឈាមដ្គបដយជន៍ឲ្យគពលឹង�ិញ្្ណបាន
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សដនង្្ះ»(១កូរិន្ូស៥:៥)។ដោកក៏បានបង្្ប់ែូចោ្្ដនះដែរ

ែល់ដោក្ ីមែូដ្ទាក់ទងដៅនឹងពួកគ្រូដកលែងកា្្យដៅក្នពុងទីគកុង

ដអដភសូរ(១្ីមែូដ្១:២០)។

ត�ើ ប�រូវ ប្ទ ទា្ា  ឬ តបើក?

ដយើងមិន្ ួរភា្្ក់ដផ្អើលដទដែលគពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅដយើងឲ្យដថាក្ល-

ដទាសឬោក់�ិន័យពួកជំនុំក្នពុងរូបភាពណមួយដនះ។គបសិនដបើ

ពួកជំនុំរំពឹងចង់បដគងៀនពីរដបៀបដែលគ្ីសទបរិស័ទ្ ួរដ្វើដនះពួកដ្

គតរូ�ដតបដគងៀនពីរដបៀបដែលគ្ីសទបរិស័ទមិន្ ួរដ្វើដែរ។ដហើយអវី

ដែលខ្ពុំបារម្ភដនះ្ ឺថារដបៀបដែលពួកជំនុំជាដគចើនដែលបានអនុ�ត្ត

ដៅដលើការបដងកើតសិស្ស្ ឺដគបៀបែូចជាការចាក់ទឹកដៅក្នពុង្ ុងដែល

ធា្្យអញ្ចឹងដោយសារពួកដ្ដផដ្តការយកចិត្តទុកោក់ទាំងគសុង

ដៅដលើដតអវីដែលពួកដ្ចាក់ចូលបែុដន្តពួកដ្មិនបាន្ ិតែល់រដបៀប

ដែលសិស្សទទួលដហើយនិងរក្សាវដនះដទ។ែូដច្នះដហើយបានជា

ដៅបច្ចពុប្បន្នដនះមានពួកជំនុំជាដគចើនដលងោក់�ិន័យដលើសមាជិក។

នដពល្ ្មីៗដនះអ្នកនិពន្មា្្ក់ដែលសរដសរដសៀ�ដៅទាក់ទង

ដៅនឹងការរើកចដគមើនននពួកជំនុំដោកបានដ្វើការសន្និោ្្នពីយុទ-្

សានស្តរបស់ដោកដលើការដ្វើឲ្យពួកជំនុំរើកចដគមើនដោយនិយយ

ថា«ចូរដបើកទា្្រមុខដហើយបិទទា្្រដគកាយ»។និយយែូដច្នះដោក
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ចង់មានន័យថាពួកជំនុំ្ ួរដតបដងកើតឲ្យមានភាពរក់ទាក់ចំដពាះអ្នក

មិនដជឿដហើយគតរូ�មានដផនការដ្បំបែនអ្នកទាំងដនះឲ្យបានល្អ។

ទាំងដនះ្ ឺជាដោលដៅល្អដហើយសពវន្ងៃដនះខ្ពុំដជឿថាគ្រូ្ង្្លនិង

ពួកជំនុំភា្ដគចើនគបាថា្្ចង់ដ្វើែូចដនះរួចដៅដហើយ។បែុដន្តពួកជំនុំ

ខលែះដផដ្តដៅដលើការដនះខា្្ំងដពក។ែូដច្នះសូមអនុញ្្តឲ្យខ្ពុំផ្តល់

ជូននូ�អវីដែលខ្ពុំដជឿថាវជាយុទ្សានស្តតាមគពះ្ម្ពីរ៖យមទា្្រ

មុខឲ្យបានហ្មត់ចត់ដហើយដបើកចំហទា្្រដគកាយ។ដនះមានន័យថា

ដយើងគតរូ�ដ្វើឲ្យអ្នកខាងដគ្ពិបាកចូលជាសមាជិកពួកជំនុំដយើង

ដហើយងយនឹងបដណតេញពួកដ្ដចញ�ិញ។ចូរចងចាំថាផលែដូ�ដែល

នំដៅរកជី�ិត្ឺតូចចដង្អៀតមិនដមន្ ំទូោយដនះដទ។ខ្ពុំដជឿថា

ការដ្វើែូចដនះនឹងជួយឲ្យពួកជំនំុសាដ្រដ�ើង�ិញនូ�លក្ខណៈខុស

ដបលែករបស់ពួកដ្ពីដោកីយ៍ែូចដែលគពះជាមា្្ស់បានកំណត់មក។

ដែើម្បីចាប់ដផដេើមោក់�ិន័យពួកជំនុំដយើងគតរូ�មានការគបុងគបយ័ត្ន

ក្នពុងការទទួលសមាជិក្ ្មីជាងមុន។ពួកជំនុំ្ ួរដតសួរគ្ប់ទាំងបុ្្ល

ដែលចង់ដ្វើជាសមាជិកថាដតើអវីដៅជាែំណឹងល្អដហើយសូមឲ្យ

មា្្ក់ៗផដេល់នូ�ភស្តពុតាងមួយចំនួនពីការយល់នូ�លក្ខណៈននជី�ិត

ដែលថា្្យសិរើល្អែល់គពះគ្ីសទ។អ្នកដែលចង់ដ្វើជាសមាជិកនឹង

ទទួលបាននូ�អត្ថគបដយជន៍ដៅដពលដែលពួកដ្ែឹងថាពួកជំនុំរំពឹង

ចង់បានអវីពីពួកដ្និងែឹងពីសារៈសំខាន់ននការដបដេជា្្ចិត្តចំដពាះ



192	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ពួកជំនុំ។គបសិនដបើពួកជំនុំកាន់ដតមានការគបុងគបយ័ត្នដៅដលើ

ការទទួលសា្្ល់ក៏ែូចជាការទទួលនូ�សមាជិក្ ្មីៗដនះពួកដ្

នឹងមិនដនឿយហត់ក្នពុងការោក់�ិន័យពួកជំនុំដែើម្បីដកតគមង់ពួកដ្

ដគចើនដលើកដគចើនសាដៅដពលដគកាយដនះដទ។

កា  ដាក់ វិន័យ ពួកជំនុំ ឲាយ ស្តេ�ុ ស្្ល

ចូរគបយ័ត្ន!ពួកជំនុំអាចោក់�ិន័យសមាជិករបស់ខលែដួនដោយមិន

សមដហតុសមផល។គពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីបដគងៀនដយើងមិនឲ្យដថាក្ល

ដទាសចិត្ត្ំនិតរបស់អ្នកែនទ(សូមដមើលមា៉្ថាយ៧:១)ឬក៏

ដថាក្លដទាសោ្្ដៅ�ិញដៅមកអំពីកំហុសតូចតាច(សូមដមើលរ៉ូម

១៤-១៥)។ដៅក្នពុងការោក់�ិន័យពួកជំនុំដយើងមិនគតរូ�មានដចតន

ចង់សងសឹកដនះដទបែុដន្តដចតនរបស់ដយើងគតរូ�ដពញដោយដសចក្តី

គសឡាញ់ដោយបង្្ញនូ�«ចិត្តដមតា្ត្ករុណែល់មនុស្សឯដទៀត

ទាំងភ័យខា្្ច»(យែូោស១:២៣្ កស)។ជាការពិតណស់ការ

ោក់�ិន័យពួកជំនុំដពារដពញដោយបញ្្ដែលដយើងគតរូ�ដោះគសាយ

ដោយគបាជា្្និងដោយយកចិត្តទុកោក់។បែុដន្តដយើងគតរូ�ចងចាំ

ថាជី�ិតជាគ្ីសទបរិស័ទមិនងយគសួលដនះដទដហើយដយើងងយ

នឹងដ្វើខុសណស់។បែុដន្តដយើងមិន្ ួរយកដលសដោយមិនគពម

អនុ�ត្តការណមួយដោយសារការលំបាករបស់ដយើងដនះដ�ើយ។
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ពួកជំនុំតាមតំបន់នីមួយៗមានទំនួលខុសគតរូ�ក្នពុងការដថាក្ល-

ដទាសជី�ិតរស់ដៅរបស់អ្នកែឹកនំខលែដួននិងដសចក្តីបដគងៀនរបស់

ពួកោត់ដហើយក៏មានទំនួលខុសគតរូ�ក្នពុងការដថាក្លដទាសជី�ិតរស់ដៅ

របស់សមាជិកពួកជំនុំផងដែរជាពិដសសដៅដពលដែលអ្នកែឹកនំ

ឬសមាជិកពួកជំនុំដ្វើឲ្យទីបន្្ល់របស់ពួកជំនុំខូចដឈា្្ះ(សូមដមើល

កិច្ចការ១៧;១កូរិន្ូស៥;១្ីមែូដ្៣;យ៉្កុប៣:១;២ដពគតុស

៣;២យែូហាន)។

ការោក់�ិន័យពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរ្ ឺជាការសាដ្ប់បង្្ប់ែ៏សា-

មញ្ញែល់គពះជាមា្្ស់ដហើយជាការទទួលសា្្ល់ថាដយើងគតរូ�ការ

ជំនួយពីគទង់។សូមដោកអ្នកគសនមដមើលដតើមានអវីដកើតដ�ើង

គបសិនដបើគពះជាមា្្ស់មិនដែលដគបើមនុស្សណមា្្ក់ក្នពុងចំដណម

ដយើងដែើម្បីនឹងអនុម័តការជំនុំជគមះរបស់គទង់ដទដនះ?ដតើមានអវី

ដកើតដ�ើងគបសិនដបើឪពុកមា្ត្យមិនដែលោក់�ិន័យកូនៗរបស់ខលែដួន

ដទដនះ?ដតើមានអវីដកើតដ�ើងគបសិនដបើរែ្ឋអំណចមិនដែលោក់

ដទាសែល់ជនដល្មើសច្បាប់ដសាះដនះ?ចុះ!ដតើមានអវីដកើតដ�ើង

គបសិនដបើពួកជំនំុមិនដែលទូន្្នដគបៀនគបដៅសមាជិករបស់ខលែដួន

ដទដនះ?ដបើែូដចា្្ះដមនដៅដពលដែលដយើង�រដៅទីជំនុំជគមះ

ចុងដគកាយដយើងទាំងអស់ោ្្នឹងទទួលការជំនុំជគមះែ៏ខា្្ំងកា្្ពី

គពះជាមា្្ស់ដោយសារដយើងមិនដែលទទួលការជំនុំជគមះែ៏តិចតួច



194	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ណមួយពីបងប្អដូនដយើងដៅដលើដផនែីដនះទាល់ដតដសាះ។ដនះដហើយ

ជាកដេីដមតា្ត្ែ៏្ ំដ្ងរបស់គពះជាមា្្ស់មានចំដពាះដយើង្ ឺថាគទង់

បដគងៀនដយើងពីការជំនុំជគមះដៅដផនែីនដពលបច្ចពុប្បន្នដនះដែល

ការជំនុំជគមះដនះ្ លែពុះបញ្្ំងពីការជំនុំជគមះដៅន្ងៃចុងដគកាយដែល

មិនអាចដកដគបបាន(សូមដមើលលូកា១២:៤-៥)។

ខាងដគកាមដនះជាដហតុផល�ិជ្ជមានគបាំយ៉្ងក្នពុងការោក់�ិន័យ

ពួកជំនុំក្នពុងដោលបំណងដកតគមង់ពួកដ្។ការោក់�ិន័យដបបដនះ

បង្្ញពីដសចក្តីគសឡាញ់៖

1)		ដល់	ការ	ស្ដារ	បុគ្គល	ដដល	ទទួល	ការ	ដាក់	វិន័យ	ឡ�ើង	វិញ

2)		ចំឡោះ	គគីស្ទបរិស័ទ	ដទទ	ឡទៀត	ឡដាយសរ	ពួកឡគ	នឹង	ឡ�ើល	ឡ�ើញ	

ពី	ផល	អវិជ្ជមាន	ទន	អំឡពើ	បាប

3)		ដល់	សុខភាព	ទន	ពួកជំនុំ	ទាំង�ូល

4)		ចំឡោះ	អ្នក	�ិន	ឡជឿ	ឡៅ	ក្ននុង	សហគ�ន៍	ឡយើង	ឡដាយសរ	ពួកជំនុំ	បាន	

រកដាសា	ទីបន្ដាល់	យ៉ដាង	ល្អ

5)		ចំឡោះ	សិរីល្អ	ទន	គពះជាមា្ដាស់។	ភាព	បរិសុទ្ធ	ខាងឯវិញ្ដាណ	របស់	

ឡយើង	គួរ	ដត	ឆ្នុះបញ្ដាំង	ពី	ភាព	បរិសុទ្ធ	របស់	គទង់
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ការដែលកា្្យជាសមាជិកមា្្ក់ដៅក្នពុងពួកជំនុំ្ួរដតមាន

តនមលែចំដពាះដយើងមិនដមនសគមាប់ដសចក្តីអំនួតរបស់ដយើងដនះ

ដទបែុដន្តសគមាប់កិត្តិនមគពះជាមា្្ស់�ិញ។ការោក់�ិន័យពួកជំនុំ

តាមគពះ្ម្ពីរ្ឺជាសញ្្សមា្្ល់ែ៏សំខាន់មួយននពួកជំនុំដែល

មានសុខភាពល្អ។





ជុំ្រូក១២

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖

ការបដងកើតសិស្សនិងការលរូតោស់
តាមគពរះ្ម្តីរ

េញ្វាេមា្វាល់ដ៏េគំខាន់មួយដទៀតននពួកជំនុំដែលមានសុខ-

ភាពល្អ្ឺការដែលពួកជំនុំទាំងមូលគបាថា្្ចង់បានការរើកចដគមើន

តាមរដបៀបដែលគពះ្ម្ពីរបានដចង។ដនះមានន័យថាសមាជិក

ពួកជំនុំមានការរើកចដគមើនខាងឯ�ិញ្្ណមិនដមនរើកចដគមើនដតចំនួន

សមាជិកបែុដណ្្ះដទ។

សពវន្ងៃដនះមនុស្សមួយចំនួន្ ិតថាបុ្្លមា្្ក់អាចដៅដតជា

គ្ីសទបរិស័ទដក្មងខ្ចីខាងឯ�ិញ្្ណដពញមួយជី�ិតក៏បាន។ពួកដ្

ចាត់ទុកការរើកចដគមើនខាងឯ�ិញ្្ណថាជាការចាំបាច់សគមាប់ដត

ពួកសិស្សដែលមានចិត្តដ្ះ្ួលបែុដណ្្ះ។បែុដន្តភស្តពុតាងននជី�ិត



198	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

ខាងឯ�ិញ្្ណ្ ឺការរើកចដគមើន។គបសិនដបើដែើមដ�ើមួយដែើមមាន

ជី�ិតដនះវនឹងលូតោស់្ ំដ�ើងជាមិនខាន។គបសិនដបើសតវមួយ

ក្បាលមានជី�ិតដនះវនឹង្ ំធាត់ដ�ើង។ការដែលមានជី�ិតដនះ

មានន័យថាមានការរើកចដគមើនលូតោស់ដហើយការរើកចដគមើន

លូតោស់្ឺមានន័យថាមានការដជឿនដ�ើងដៅមុខរហូតទាល់

ដតសា្្ប់។

ដោកបែុលសង្ឃឹមថាពួកជំនុំដៅទីគកុងកូរិន្ូសនឹងរើកចដគមើន

ដ�ើងខាងឯជំដនឿរបស់ពួកដ្(២កូរិន្ូស១០:១៥)។ដហើយ

ដោកក៏សង្ឃឹមផងដែរថាពួកជំនុំដៅទីគកុងដអដភសូរនឹង«បាន

្ំដ�ើងខាងឯគ្ប់ការទាំងអស់ក្នពុងគទង់ដែលគទង់ជាសិរសា្ឺ

ជាគពះគ្ីសទ»(ដអដភសូរ៤:១៥;កូលែុស១:១០;២ដ្ស្សា�ដូនីច

១:៣)។ដោកដពគតុសបានោស់ដតឿនែល់ពួកអ្នកអានសំបុគត

របស់ដោកថា«ចូរសង្្តរកទឹកដោះសុទ្ខាង�ិញ្្ណែូចជាទារក

ដែលដទើបនឹងដកើតដ្វើែូដចា្្ះដែើម្បីឲ្យអ្នករល់ោ្្បានចដគមើនដ�ើង

ែរបែល់ទទួលបានដសចក្តីសដនង្្ះ»(១ដពគតុស២:២្្ខ)។

គ្រូ្ង្្លក៏ែូចជាសមាជិកពួកជំនុំមួយចំនួនខវល់ដតពីចំនួន

មនុស្សដែលទទួលពិ្ីបុណ្យគជមុជទឹកថា្្យតង្្យនិងចំនួន

មនុស្សដែលចូលជាសមាជិកពួកជំនុំដតបែុដណ្្ះ។ការរើកចដគមើន

គបដភទដនះងយដមើលដ�ើញផ្្ល់នឹងដភ្នកណស់។បែុដន្តស្ថិតិនន



កា បតងកើ�ស្សាស ន្ងកា លូ�ោស់តា្បពរះ្រ្្ី 	 199

ការរើកចដគមើនដបបដនះមានការខវះចដន្្ះដគចើនមិនែល់កគមិតននការ

រើកចដគមើនែ៏ពិតគបាកែដែលអ្នកនិពន្ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្ ្មីបាន

ពណ៌នដហើយក៏មិនែល់កគមិតែូចដែលគពះជាមា្្ស់សពវគពះ

ហឫទ័យដនះដែរ។

កា   ីកចតប្ើន កនែនុង ភាព ប ិសុទ្ធ

ដតើដយើងែឹងថាគ្ីសទបរិស័ទរើកចដគមើនក្នពុងគពះ្ុណបានយ៉្ង

ែូចដម្តច?ដយើងមិនអាចែឹងបានថាពួកដ្រើកចដគមើនឬមិនរើកចដគមើន

ក្នពុងគពះ្ុណដោយសារដតពួកដ្មានចិត្តរំដភើបឬដោយសារពួកដ្

ដគបើភាសាគ្ីសទបរិស័ទដគចើនឬក៏ដោយសារពួកដ្មានចំដណះែឹង

ដគចើនពីគពះ្ម្ពីរដនះដទ។ដទាះដបើពួកដ្បង្្ញដសចក្តីគសឡាញ់

កាន់ដតដគចើនដ�ើងៗចំដពាះពួកជំនុំឬពួកដ្បង្្ញពីទំនុកចិត្ត

ក្នពុងជំដនឿរបស់ពួកដ្ដនះក៏មិនដមនមានន័យថាពួកដ្កំពុងដត

រើកចដគមើនក្នពុងគពះ្ុណដនះដែរ។ដយើងដ្មទាំងមិនអាចែឹងគបាកែ

ថាគ្ីសទបរិស័ទកំពុងដតរើកចដគមើនក្នពុងគពះ្ុណដទាះដបើដយើងដមើល

ដ�ើញពីភាពដ្ះ្ួលដែលោត់មានចំដពាះគពះជាមា្្ស់ក៏ដោយ។

ការទាំងអស់ដនះគបដហលជាភស្តពុតាងបង្្ញពីការរើកចដគមើនក្នពុង

គពះ្ុណរបស់គ្ីសទបរិស័ទែ៏ពិតគបាកែ។ទនទឹមោ្្ដនះដែរសញ្្ែ៏

សំខាន់បំផុតមួយននការរើកចដគមើនដែលដ្ដតងដមើលរំលងបែុដន្តដយើង



200	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

គតរូ�ដតកត់សមា្្ល់ពីវដគពាះដនះ្ ឺជាការរើកចដគមើនដ�ើងក្នពុងភាព

បរិសុទ្ដែលដកើតដចញពីការដែលគ្ីសទបរិស័ទលះកាត់ចិត្តខលែដួនឯង

ដចាល(សូមដមើលយ៉្កុប២:២០-២៤;២ដពគតុស១:៥-១១)។

ដ្អាចសមា្្ល់ពួកជំនុំមួយដែលមានសុខភាពល្អបានតាមរយៈ

ការដែលពួកជំនុំយកចិត្តទុកោក់ជាខា្្ំងដៅដលើភាពបរិសុទ្ក្នពុង

ជី�ិតសមាជិក។

ការដែលដយើងដ្វសគបដហសនឹងភាពបរិសុទ្្ឺវែូចជាការ

ដែលដយើងដ្វសគបដហសនឹងការោក់�ិន័យពួកជំនុំយ៉្ងែូដចា្្ះ

ដែរដហើយការដ្វើែូចដនះនឹងដ្វើឲ្យពួកជំនុំពិបាកនឹងរើកចដគមើន

ខាងឯ�ិញ្្ណ។ដៅដពលដែលពួកជំនុំអនុញ្្តឲ្យអាកប្បកិរិយ

មិនបរិសុទ្បន្តដកើតមានដោយឥតពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់ោស់

ដនះពួកជំនុំនឹងមានការយល់គច�ំដហើយយល់មិនច្បាស់ពីជី�ិត

ដែលថា្្យសិរើល្អែល់គពះគ្ីសទដ�ើយ។ពួកជំនុំគបដភទដនះដគបៀប

ែូចជាសួនច្បារមួយដែលដ្មិនដែលែកដ្្្ឥតគបដយជន៍ដចាល

ទាល់ដតដសាះដែរឬដគបៀបែូចជាសួនច្បារមួយដែលដ្មិនដែលោំ

ដែើមដ�ើល្អែូដចា្្ះដែរ។
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លក្ខណៈ ន្ង អ្ី ផែល ្ ្នផ្ន ែ លក្ខណៈ  

នន កា   ីកចតប្ើន

កាតពវកិច្ចមួយរបស់ពួកជំនុំ្ ឺដ្វើជាឧបករណ៍សគមាប់គពះជាមា្្ស់

ដគបើដែើម្បីជួយឲ្យរនស្តរបស់គទង់រើកចដគមើនក្នពុងគពះ្ុណ។គពះ

ជាមា្្ស់អាចដគបើមនុស្សដពញ�័យខាងឯ�ិញ្្ណដែលគបាថា្្ចង់

ដញកខលែដួនជាបរិសុទ្ដែើម្បីជួយឲ្យពួកជំនុំរើកចដគមើនខាងឯ�ិញ្្ណ។

ដៅដពលដែលគពះជាមា្្ស់សង់រនស្តរបស់គទង់ដ�ើងគសបដពល

ដែលពួកដ្រើកចដគមើនជាមួយោ្្ក្នពុងភាពបរិសុទ្និងក្នពុងដសចក្តី

គសឡាញ់ដែលដចះលះបង់ដនះពួកដ្នឹងបដងកើនសមត្ថភាពក្នពុង

ការោក់�ិន័យពួកជំនុំក៏ែូចជាជួយពួកដ្ក្នពុងការបដងកើតសិស្ស។

ដៅដពលដែលដោកអ្នកពិនិត្យដមើលដៅដលើជី�ិតពួកជំនុំណ

មួយដនះដោកអ្នកនឹងដ�ើញថាការរើកចដគមើនមានដគចើនគបដភទ។

ខាងដគកាមដនះ្ ឺជាដផ្នកមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការរើកចដគមើនដែល

ដោកអ្នកអាចដមើលដ�ើញ៖
● ចំនួនននអ្នកដែលដ្លែើយតបដៅនឹងការគតាស់ដៅរបស់គពះជាមា្្ស់

ឲ្យដចញដៅដ្វើជាដបសកជនមានការដកើនដ�ើង៖«ខ្ពុំមានអំណរក្នពុង

ការដចកចាយែំណឹងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ពុំដែលមកពី

ដ�ៀតណម។ខ្ពុំ្ ិតថាគពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅខ្ពុំឲ្យដ្វើជាដបសកជន

ដៅគបដទស...»។



202	  សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំផែលមានសុខភាពល្អ

● សមាជិកដែលមាន�័យចំណស់កាន់ដតមានចិត្តដ្ះ្ួលដ�ើង

�ិញក្នពុងការផ្សាយែំណឹងល្អនិងក្នពុងការហវឹកហវឺនសមាជិកដក្មង

ខ្ចីខាងឯ�ិញ្្ណ៖«ខ្ពុំសូមអដញ្ជើញប្អដូនមកញពុាំអាហារដពលោង្ច

ជាមួយនឹងខ្ពុំម្តង»។

● សមាជិកដែលមាន�័យដក្មងដៅចូលរួមពិ្ីបុណ្យសពរបស់សមា-

ជិកពួកជំនុំ�័យចំណស់ដោយសារដសចក្តីគសឡាញ់មិនដមន

ដោយសារកាតពវកិច្ចដនះដទ៖«ក្នពុងនមខ្ពុំជាយុ�ជនមា្្ក់ខ្ពុំ

យល់ដ�ើញថាជាការល្អណស់ដែលដោកនិងដោកគសី...

យកចិត្តទុកោក់ចំដពាះខ្ពុំបង្្ត់បដគងៀនខ្ពុំ»។

● ពួកជំនុំកាន់ដតអ្ិសា្្នដគចើនដ�ើងៗដហើយកាន់ដតដផដ្តការ

អ្ិសា្្នរបស់ពួកដ្ដៅដលើការផ្សាយែំណឹងល្អនិងឱកាស

ដ្វើព័ន្កិច្ច៖«ខ្ពុំកំពុងដតចាប់ដផដេើមគកុមតូចដបបផ្សាយែំណឹងល្អ

មួយគកុមដៅកដនលែងដ្វើការរបស់ខ្ពុំដហើយខ្ពុំមានអារម្មណ៍ភ័យ

បន្តិចបន្តដួចដែរ។សូមពួកជំនុំជួយអ្ិសា្្នឲ្យ...»។

● សមាជិកកាន់ដតដចកចាយែំណឹងល្អជាមួយនឹងអ្នកមិនដជឿ។

● សមាជិកពួកជំនំុមិនសូ�រំពឹងដលើកម្ម�ិ្ីរបស់អ្នកែឹកនំពួកជំនុំដទ

បែុដន្តពួកដ្បដងកើតឲ្យមានកម្ម�ិ្ីជាដបសកកម្មដផ្សងៗដោយខលែដួនឯង

ផ្្ល់�ិញ៖«ដោកគ្រូដតើដោកគ្រូ្ ិតយ៉្ងដមែចដែរគបសិនដបើខ្ពុំ

និងបុបា្្ដរៀបចំកម្ម�ិ្ីណូដអលដោយគបកបអាហារជាមួយនឹងនរើៗ

ក្នពុងពួកជំនុំដយើងដែើម្បីយកឱកាសផ្សាយែំណឹងល្អែល់ពួកដ្?»
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● ដយើងកត់សមា្្ល់ដ�ើញមានការសនទនទាក់ទងខាងឯ�ិញ្្ណ

ដៅដពលសមាជិកពួកជំនុំជួបជុំោ្្ជាលក្ខណៈមិនផលែដូ�ការដហើយ

ពួកដ្ហា៊្នសារភាពអំដពើបាបដែលខលែដួនបានគបគពឹត្តដៅចំដពាះមុខ

ោ្្។ដពលជាមួយោ្្ពួកដ្នំបញ្្ទាំងដនះដៅឯដ�ើឆក្ង៖
«បងដអើយ!ខ្ពុំកំពុងដតគប�មមុខនឹងអំដពើបាប...»។

● ការថា្្យដោយការលះបង់មានការដកើនដ�ើង៖«អូនសមា្្ញ់!

ដតើមាន�ិ្ីណដែលដយើងអាចែកលុយ១០០,០០០ដរៀលពី្ �ិកា

គបចាំដខរបស់ដយើងដែើម្បីនឹងទំនុកបគមុង...»។

● ផលដផលែននគពះ�ិញ្្ណមានការដកើនដ�ើង។

● សមាជិកពួកជំនំុលះបង់ការងរដែើម្បីបដគមើពួកជំនុំ៖«ដតើឯងមាន

បានឮដទថាពូសុខបែិដស្មិនដ្វើការដៅដរៀងរល់ចុងសបាដ្ហ៍

ដែើម្បីឲ្យោត់មានដពលដ�ោគ្ប់គោន់បន្តបដគមើពួកជំនុំដទៀត?»

● បុរសជាប្តីែឹកនំគបពន្របស់ពួកដ្ដោយមានការលះបង់៖«អូន

សមា្្ញ់!ដតើមានការអវីខលែះដែលបងអាចដ្វើដែើម្បីឲ្យអូនមានអា-

រម្មណ៍ថាបងគសឡាញ់អូននិងយល់ចិត្តអូន?»

● នស្តីជាគបពន្ចុះចូលចំដពាះប្តីរបស់ខលែដួន៖«បងសមា្្ញ់!ដតើមាន

អវីខលែះដែលអូនអាចដ្វើបានដៅន្ងៃដនះដែើម្បីជួយសគមាលបនទពុក

របស់បង?»

● ឪពុកមាដ្យសដេីបង្្ត់បដគងៀនកូនៗរបស់ខលែដួនខាងឯជំដនឿ៖«យប់

ដនះដយើងនឹងអ្ិសា្្នឲ្យអ្នកបដគមើព័ន្កិច្ចដៅក្នពុងគបដទស...»។
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● ពួកជំនុំមាន្ ំនិតរួមក្នពុងការោក់�ិន័យែល់អ្នកមិនគពមដកដគបពី

អំដពើបាបនិងអ្នកគបគពឹត្តបាបជាសាធារណៈ។

● ពួកជំនុំបង្្ញដសចក្តីគសឡាញ់រួមចំដពាះអ្នកមិនគពមដកដគបពី

អំដពើបាបដោយព្យាយមចូលដកៀកពួកដ្ដហើយគបាប់ពួកដ្ឲ្យ

ដបរដចញពីអំដពើបាបមុនដពលដែលពួកជំនុំោក់�ិន័យែល់ពួកដ្៖
«គបសិនដបើអ្នកបានទទួលសារដនះដហើយសូមទូរស័ពទមកខ្ពុំ�ិញ

ែ្បិតខ្ពុំចង់ែឹងពីអ្នក»។

ទាំងដនះគោន់ដតជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនសដេីពីការរើកចដគមើន

របស់ពួកជំនុំដែលគ្ីសទបរិស័ទទូលសូមពីគពះជាមា្្ស់ដហើយព្យា-

យមអនុ�ត្តតាម។ដតើពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អនឹងដកើនចំនួន

សមាជិកដែរឬដទ?ជា្ម្មតាពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អនឹង

ដកើនចំនួនសមាជិកដែរដោយដគពាះពួកដ្បានបង្្ញពីទីបន្្ល់

ដែលដ្វើឲ្យអ្នកមិនដជឿចាប់អារម្មណ៍ដៅនឹងែំណឹងល្អ។បែុដន្តដយើង

មិន្ ួរសន្មតថាពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អគតរូ�ដតដកើនចំនួន

សមាជិកដនះដទពីដគពាះដពលខលែះគពះជាមា្្ស់មានដោលបំណង

ដផ្សងដទៀតែូចជាគទង់បដគងៀនរនស្តរបស់គទង់ឲ្យដចះអត់្្មត់។ដយើង

គតរូ�ដផដ្តការយកចិត្តទុកោក់របស់ដយើងដៅដលើភាពដសា្្ះគតង់និង

ការរើកចដគមើនខាងឯ�ិញ្្ណែ៏ពិត។

ដតើអវីដៅជាមូលដហតុដែលបណ្្លឲ្យមានការរើកចដគមើន
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ដបបហ្នឹង?មូលដហតុដែលបណ្្លឲ្យមានការរើកចដគមើនដបបហ្នឹង

្ឺ៖ការអ្ិប្បាយតាមគពះ្ម្ពីរដទ��ិទ្យាតាមគពះ្ម្ពីរែ៏គតឹមគតរូ�ការ

យកែំណឹងល្អជាដោលការយល់ពីការកា្្យជាគ្ីសទបរិស័ទតាម

គពះ្ម្ពីរការយល់ពីការផ្សាយែំណឹងល្អតាមគពះ្ម្ពីរការយល់ពី

សមាជិកភាពពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរការយល់ពីការោក់�ិន័យពួកជំនុំ

តាមគពះ្ម្ពីរនិងការយល់ពីភាពជាអ្នកែឹកនំតាមគពះ្ម្ពីរ។

គបសិនដបើពួកជំនំុបដគងៀនដតអវីដែលជា្ ំនិតរបស់គ្រូ្ង្្ល

ឬពួកដ្មានការសង្ស័យពីគពះជាមា្្ស់ដគចើនជាងថា្្យបង្ំគទង់

ឬមិនបដគងៀនែំណឹងល្អឲ្យបានគតឹមគតរូ�ដហើយផ្សាយែំណឹងល្អ

មិនគតឹមគតរូ�ឬមិនឲ្យតនមលែែល់សមាជិកពួកជំនុំឬពួកដ្ដ្វើតាម

គ្រូ្ង្្លជាជាងគពះជាមា្្ស់ដនះពួកដ្ពិបាករំពឹងថាពួកដ្

នឹងអាចរកបាននូ�សហ្មន៍មួយដែលរួបរួមោ្្ឬសហ្មន៍មួយ

ដែលដចះសា្្ងចិត្តោ្្ណស់។ពួកជំនុំដបបដនះនឹងមិនថា្្យសិរើល្អ

ែល់គពះជាមា្្ស់ដនះដទ។

បពរះែមា្ាស់ ទទួល ស្ ីល្អ តា្ យៈ  
កា   ីកចតប្ើន នន ពួកជំនុំ

ដៅដពលដែលដយើងជួបគបទះពួកជំនុំដែលកាន់ដតមានលក្ខណៈ

ែូចជាគពះគ្ីសទដនះដតើអ្នកណទទួលសិរើល្អ?គពះជាមា្្ស់ជា
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អ្នកទទួលសិរើល្អ។ែូចដែលដោកបែុលបានដរៀបរប់ថា«ដតគពះ

បានដ្វើឲ្យែុះែូដច្នះអ្នកោំនិងអ្នកដែលដគសាចទឹកមិនដមនជាអវី

ដទ្ឺមានដតគពះដែលដ្វើឲ្យែុះបែុដណ្្ះដទើបសំខាន់»(១កូរិន្ូស

៣:៦-៧;កូលែុស២:១៩្កស)។

ែូចោ្្ដនះដែរដោកដពគតុសដ្វើដសចក្តីសន្និោ្្នក្នពុងសំបុគត

ទីពីររបស់ដោកដែលដោកសរដសរដៅកាន់គ្ីសទបរិស័ទែំបូងមួយ

គកុមថា«សូមអ្នករល់ោ្្ចដគមើនដ�ើងក្នពុងគពះ្ុណនិងការសា្្ល់

គពះដយស៊ូ�គ្ីសទជាគពះអមា្្ស់និងជាគពះសដនង្្ះរបស់ដយើង។

សូមថា្្យសិរើល្អែល់គពះអង្ដៅដពលឥ�ដូ�ដនះនិងែរបែល់

អស់កល្បជានិច្ច។អាដមែន»(២ដពគតុស៣:១៨្កស)។ដយើង

គបដហលជាគច�ំថាការរើកចដគមើនរបស់ដយើងនឹងនំសិរើល្អែល់ខលែដួន

ឯង។បែុដន្តដោកដពគតុសបានែឹងច្បាស់ជាងដយើងដោយដោក

បានសរដសរថា«គតរូ�គបគពឹត្តដោយដទៀងគតង់ដៅក្នពុងចំដណមពួក

សាសន៍ែនទដែើម្បីដៅកដនលែងណដែលដ្និយយដែើមអ្នករល់

ោ្្ទុកែូចជាមនុស្សគបគពឹត្តអាគកក់ដនះដ្បានដ�ើញអំដពើល្អ

របស់អ្នករល់ោ្្ដហើយដលើកតដមកើងគពះដៅន្ងៃដែលគទង់យង

មក»(១ដពគតុស២:១២្កស)។ដោកដពគតុសចាំគពះបនទដូល

របស់គពះដយស៊ូ�យ៉្ងច្បាស់ថា«ែូដច្នះចូរឲ្យពនលែឺរបស់អ្នករល់ោ្្

ភលែឺដៅមុខមនុស្សដោកយ៉្ងដនះដែរដែើម្បីឲ្យដ្ដ�ើញការល្អរបស់
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អ្នករល់ោ្្ដហើយសរដសើរអ្នករល់ោ្្?»មិនែូដច្នះដទ!្ឺសរដសើរ

តដមកើងែល់គពះ�របិតារបស់អ្នករល់ោ្្ដែល្ ង់ដៅសា្្នសួ្៌

�ិញ(មា៉្ថាយ៥:១៦្កស)។ការដែលពួកជំនុំព្យាយមបដងកើត

សិស្សនិងការដែលពួកដ្ព្យាយមឲ្យមានការរើកចដគមើន្ ឺជាសញ្្

សមា្្ល់មួយដទៀតននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។





ជុំ្រូក១៣

សញ្ាសមា្ាល់ែ៏សំខាន់ៗននពួកជំនុំ
ដែលមានសុខភាពល្អ៖

ការែឹកនាំពួកជំនុំតាមគពរះ្ម្តីរ

ក�ើពួកជគំនុគំដដលមានសុខភាពល្អ្ ួរមានការែឹកនំដបបណ?ដតើ

ពួកជំនុំមានចំដណកក្នពុងការែឹកនំដែើម្បីដ្វើឲ្យគបាកែថាគ្រូ្ង្្ល

អ្ិប្បាយពីែំណឹងល្អបានគតឹមគតរូ�ដែរឬដទ?ពិតគបាកែណស់

ពួកជំនុំមានចំដណក(កាឡាទី១)។ដតើអ្នកបដគមើមានចំដណក

ក្នពុងការែឹកនំជា្ ំរូក្នពុងការដ្វើព័ន្កិច្ចពួកជំនុំដែរឬដទ?ជាការពិត

ណស់(កិច្ចការ៦)។ដតើការែឹកនំពួកជំនុំតាមគពះ្ម្ពីរតគមរូ�ឲ្យ

មានគ្រូ្ង្្លដែលអ្ិប្បាយគពះបនទដូលយ៉្ងដសា្្ះគតង់ដែរឬដទ?

ជាការពិតណស់(២្ីមែូដ្៤)។បែុដន្តគពះ្ម្ពីរក៏បានដលើកដ�ើងនូ�

អំដណយទានដផ្នកែឹកនំមួយដទៀតែល់ពួកជំនុំដែើម្បីជួយពួកដ្

ឲ្យកា្្យជាពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។អំដណយទានដនះ្ ឺ

មុខងរជាចាស់ទុំ។
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គបាកែណស់មានចំណុចសំខាន់ៗជាដគចើនដែលដយើងអាច

ដលើកយកមកនិយយអំពីការែឹកនំពួកជំនុំែូចដែលបានបង្្ញ

ដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរបែុដន្តខ្ពុំចង់ដផដ្តសំខាន់ដៅដលើមុខងរជាចាស់ទុំ

ែ្បិតខ្ពុំ្ ិតថាមានពួកជំនុំជាដគចើនមិនបានែឹងថាពួកដ្កំពុងដត

បាត់បង់អវីខលែះដនះដទដោយសារដតពួកដ្ពុំមានចាស់ទុំ។ក្នពុង

នមខ្ពុំជាគ្រូ្ង្្លមា្្ក់ខ្ពុំអ្ិសា្្នសូមឲ្យគពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅ

មនុស្សដែលមានអំដណយទានខាងឯ�ិញ្្ណនិងខាងឯកិច្ចការ

ជាគ្រូ្ង្្លឲ្យដ្វើជាពួកចាស់ទុំដៅក្នពុងពួកជំនុំ។សូមគពះជាមា្្ស់

ដតងតាំងមនុស្សដបបហ្នឹងឲ្យបានដគចើននក់!

គបសិនដបើគពះជាមា្្ស់ពិតជាបានគបទានអំដណយទានែល់

បុ្្លណមា្្ក់ដៅក្នពុងពួកជំនុំដែលមានអត្តចរិត្ ំរូមានគបាជា្្

ដបបជាគ្រូ្ង្្លនិងមានអំដណយទានខាងការបដគងៀនដហើយ

គបសិនដបើបន្្ប់ពីពួកជំនុំអ្ិសា្្នឲ្យោត់រួចដហើយពួកដ្ទទួល

សា្្ល់លក្ខណសម្បត្តិទាំងដនះដនះពួកដ្្ ួរដតដញកមា្្ក់ដនះឲ្យ

ដ្វើជាអ្នកចាស់ទុំ។

ត�ើ ចាស់ទុំ មាន លក្ខណៈ ផបប ណា?

ដៅក្នពុងកណ្ឌកិច្ចការជំពូក៦ពួកជំនុំែ៏ដក្មងខ្ចីដៅទីគកុងដយរូសា-

�ឹមបានចាប់ដផដេើមដឈា្្ះោ្្ពីរដបៀបដែលដ្ដចកអាហារែល់នស្តី
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ដមមា៉្យ។ែូដច្នះដហើយពួកសា�័កបានដកាះដៅពួកជំនុំឲ្យដគជើសដរើស

មនុស្សមួយចំនួនដែលអាចគតួតដមើលការដចកអាហារដនះឲ្យបាន

គបដសើរជាង។ពួកសា�័កបានដផទរកិច្ចការដនះែល់អ្នកដផ្សងដទៀត

ដែើម្បីឲ្យពួកដ្អាច«ខំព្យាយមក្នពុងដសចកដេីអ្ិសា្្ននិងការផ្សាយ

គពះបនទដូល�ិញ»(កិច្ចការ៦:៤)។

សរុបដសចក្តីមកការដផទរការងរដបបដនះបានកា្្យជាការ

ដបងដចកការងររវងពួកចាស់ទុំនិងអ្នកជំនួយដែលពួកជំនុំដគកាយៗ

មកដទៀតដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីបានអនុ�ត្តតាម។ពួកចាស់ទុំ្ ឺជា

អ្នកដែលខំព្យាយមក្នពុងដសចកដេីអ្ិសា្្ននិងការផ្សាយគពះបនទដូល

ែល់ពួកជំនុំខណៈដែលអ្នកជំនួយដមើលការខុសគតរូ�ដលើការដរៀបចំ

កម្ម�ិ្ីដផ្សងៗក្នពុងពួកជំនុំ។

ពួកជំនុំរល់ោ្្ដអើយ!ដតើអ្នករល់ោ្្ចាប់ដផដេើមដមើលដ�ើញពី

អត្ថគបដយជន៍ននអំដណយទានែ៏អសា្្រ្យដនះដហើយឬដៅ?និយយ

ឲ្យចំដៅគពះជាមា្្ស់កំពុងមានបនទដូលថា«ដយើងនឹងដគជើសដរើសយក

មនុស្សមួយចំនួនពីក្នពុងចំដណមឯងរល់ោ្្ដហើយដយើងនឹងដញក

ដ្ទុកដែើម្បីឲ្យដ្អ្ិសា្្នសគមាប់ឯងរល់ោ្្និងដែើម្បីបដគងៀនឯង

រល់ោ្្អំពីដយើង»។
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ពួក ចាស់ទុំ ន្ង ពួកជំនុំ

គ្ប់ទាំងពួកជំនុំបានដគជើសដរើសបុ្្លមួយចំនួនទុកដែើម្បីបំដពញ

មុខងរជាពួកចាស់ទុំរួចដៅដហើយដទាះដបើដ្ដៅងរបុ្្លទាំងដនះ

ដផ្សងៗោ្្អ្នកជំនួយឬអ្នកែឹកនំព័ន្កិច្ចក៏ដោយ។ងរសគមាប់

តំដណងដនះមានបីដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីជាងរដែលដ្អាចដគបើ

ផ្្ស់បដេដូរោ្្បាន។ងរទាំងដនះក្នពុងភាសាគកិក្ ឺគបស់ប៊ូដ្រស៍(អ្នក

គតួតគតា)ផូយមិន(ពួកចាស់ទុ)ំនិងដអភីសកាផស់(គ្រូ្ង្្ល)។

ងរទាំងបីដនះ្ឺដគបើសំដៅដលើមុខងរដតមួយ(កិច្ចការ២០:១៧,

២៨)។

ដយងតាមគប�ត្តិសានស្តពួកជំនុំដយើងដ�ើញថាមានពួកជំនុំ

ជាដគចើននិយមយកពួកចាស់ទុំជាអ្នកែឹកនំ។និកាយខនដនហ្ើ-

ដហ្ហ្សិនណលីសទ៍(Congregationalists)ដែើមែំបូងដៅសត�ត្ស

ទី១៦បានបដគងៀនថាចាស់ទុំ្ឺជាតំដណងមួយសគមាប់ពួកជំនុំ

សញ្្្្មី។ដៅសត�ត្សទី១៨និង១៩ដយើងក៏ដ�ើញមានពួកចាស់ទុំ

ដៅក្នពុងនិកាយបាទីសទ(Baptist)ជាអ្នកែឹកនំដៅក្នពុងគបដទស

អាដមរិកផងដែរ។តាមពិតនយកែំបូងនននិកាយដ្ដឌើនបាទីសទ

(SouthernBaptistConvention)ដោកោប់បលយូ.ប៊ី.ចន

សុន(W.B.Johnson)បានសរដសរកិច្ចគពមដគពៀងមួយក្នពុងឆ្្ំ

១៨៤៦ដោយដស្នើសុំឲ្យពួកជំនុំបាទីសទ(Baptist)ទាំងអស់បដងកើត
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ឲ្យមានរចនសម្ព័ន្ចាស់ទុំែ្បិតការអនុ�ត្តដបបដនះ្ ឺគតឹមគតរូ�តាម

គពះ្ម្ពីរ។

និកាយបាទីសទ(Baptist)និងនិកាយដគបសប៊ីដ ើ្រន(Pres-

byterians)បានដខវង្ ំនិតោ្្ដលើចំណុចពីរទាក់ទងដៅនឹងពួក

ចាស់ទុំ។ដហើយខ្ពុំ្ ិតថាដយើងទាំងអស់ោ្្្ ួរយល់ពីការដខវង្ ំនិត

ោ្្ដនះដទាះដបើដយើងមិនដមនជាពួកបាទីសទ(Baptist)ឬពួកដគបស-

ប៊ីដ្ើរន(Presbyterian)។

ទីមួយនិកាយបាទីសទ(Baptists)្ ឺជាពួកដែលយកពួកជំនុំ

ជា្ ំ។ពួកដ្ដជឿថាគពះ្ម្ពីរបដគងៀនថាការសដគមចចិត្តចុងដគកាយ

ដលើអវីៗទាំងអស់្ ឺអាគស័យដលើពួកជំនុំទាំងមូលមិនដមនអាគស័យ

ដលើពួកចាស់ទុំក្នពុងពួកជំនុំឬអ្នកដផ្សងដែលមិនដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះ

ដទ។ដៅដពលដែលគពះដយស៊ូ�កំពុងដតបដគងៀនសិស្សរបស់គទង់អំពី

ការដោះគសាយជាមួយនឹងបងប្អដូនដែលគបគពឹត្តបាបគទង់បានមាន

បនទដូលថាពួកជំនុំជាសាោឧទ្រណ៍កាត់ក្តីចុងដគកាយ្ឺមិនដមន

ពួកចាស់ទុំនយកសង្ឃឬគកុមគបឹក្សាភិបាលណមួយដែលគតរូ�

កាត់ក្តីចុងដគកាយដនះដទ(មា៉្ថាយ១៨:១៧)។ដៅដពលដែល

ពួកសា�័កដសវងរកមនុស្សមួយចំនួនដែើម្បីឲ្យដ្វើជាអ្នកជំនួយដនះ

ពួកដ្បានផ្តល់ការសដគមចចិត្តែល់ពួកជំនុំែូចដែលដយើងដទើបដត

បានពិភាក្សាខាងដលើ។
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ែូចោ្្ដនះដែរដៅក្នពុងសំបុគតរបស់ដោកបែុលោត់ក៏បាន

សរដសរថាពួកជំនុំជាអ្នកសដគមចចិត្តចុងដគកាយ។កណ្ឌ១កូរិន្ូស

ជំពូក៥ដោកបែុលមិនបានសដេីបដន្្សែល់គ្រូ្ង្្លពួកចាស់ទុំ

ឬអ្នកជំនួយដនះដទចំដពាះការដែលពួកដ្អត់ឱនឲ្យបុ្្លដែល

ដ្វើបាបបែុដន្តដោកបានសដេីបដន្្សែល់ពួកជំនុំទាំងមូលដៅ�ិញ។

ដៅក្នពុងកណ្ឌ២កូរិន្ូសជំពូក២ដោកបែុលបាននិយយសំដៅ

ដៅដលើអវីដែលពួកជំនុំភា្ដគចើនបានដ្វើក្នពុងការដែលពួកដ្ោក់

�ិន័យែល់សមាជិកពួកជំនុំដែលគបគពឹត្តខុស។ដៅក្នពុងកណ្ឌ

កាឡាទីជំពូក១ដោកបែុលបានដកាះដៅពួកជំនុំទាំងមូលឲ្យ

ដថាក្លដទាសដសចក្តីបដគងៀនដកលែងកា្្យដែលពួកដ្បានឮ។ដៅក្នពុង

កណ្ឌ២្ីមែូដ្ជំពូក៤ដោកបែុលមិនគោន់ដតសដេីបដន្្សែល់

គ្រូបដគងៀនដកលែងកា្្យបែុដណ្្ះដទដោកដ្មទាំងសដេីបដន្្សែល់អស់

អ្នកដែលចំណយលុយឲ្យគ្រូបដគងៀនដកលែងកា្្យទាំងដនះបដគងៀន

នូ�អវីដែលគតដចៀកែ៏រមាស់របស់ពួកដ្ចង់សា្ត្ប់ឮដទៀតផង។ពួក

ចាស់ទុំ្ ឺជាអ្នកែឹកនំពួកជំនុំបែុដន្តតាមគពះ្ម្ពីរពួកដ្ចាំបាច់គតរូ�

ែឹកនំក្នពុងដែនកំណត់មួយដែលពួកជំនុំទទួលសា្្ល់។ដៅក្នពុងន័យ

ដនះពួកចាស់ទុំនិងគកុមគបឹក្សាឬ្ ណៈកម្មការែនទដទៀតដៅក្នពុង

ពួកជំនុំបាទីសទ(Baptist)្ឺមាននទីជាអ្នកផ្តល់ដយបល់ែល់

ពួកជំនុំបែុដណ្្ះ។
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ទីពីរនិកាយបាទីសទ(Baptists)និងនិកាយដគបសប៊ីដ្ើរន

(Presbyterians)បានដខវង្ ំនិតោ្្ដលើតួនទីនិងទំនួលខុសគតរូ�

របស់ពួកចាស់ទុំ។ដហើយការដខវង្ ំនិតោ្្្ ំបំផុតដនះ្ឺដោយ-

សារដតការយល់ខុសោ្្ដលើពាក្យមួយចំនួនដែលដោកបែុល

បានសរដសរដផ្ើដៅដោក្ីមែូដ្៖«ចាស់ទុំទាំងឡាយណដែល

ែឹកនំបានល្អដនះគតរូ�រប់ជាស័កដេិសមនឹងទទួលកិតដេិយសដទវែងជា

ពិដសសពួកចាស់ទុំដែលដ្វើការដនឿយហត់ក្នពុងការគបកាសគពះបនទដូល

និងការបដគងៀន»(១្ីមែូដ្៥:១៧្្ខ)។និកាយដគបសប៊ីដ្ើ-

រន(Presbyterians)យល់ដ�ើញថាខ្ម្ពីរដនះដបងដចកពួក

ចាស់ទុំជាពីរគកុម្ឺពួកចាស់ទុំដែលែឹកនំនិងពួកចាស់ទុំដែល

បដគងៀនគពះបនទដូល។និកាយបាទីសទ(Baptist)មិនទទួលសា្្ល់

ការដបងដចកដនះដទបែុដន្តពួកដ្យល់ដ�ើញថាខ្ម្ពីរដនះដស្នើដ�ើង

ថាបុ្្លមួយចំនួនក្នពុងចំដណមគកុមននពួកចាស់ទំុ្ ឺគោន់ដតដផដ្ត

ដៅដលើការអ្ិប្បាយគពះបនទដូលនិងការបដគងៀនដពញទំហឹងជាងដត

បែុដណ្្ះ។ជារួមដោកបែុលបានគបាប់ែល់ដោក្ីមែូដ្យ៉្ង

ច្បាស់ដៅដែើមសំបុគតដនះថាលក្ខណសម្បត្តិជាមូលោ្្នមួយរបស់

ពួកចាស់ទុំគ្ប់រូប្ ឺថាោត់«គបសប់នឹងការបដគងៀន»(១្ីមែូដ្

៣:២,សូមដមើលផងដែរដៅទីតុស១:៩)។ែូដច្នះជាញឹកញាប់

និកាយបាទីសទ(Baptist)បែិដស្ថាពួកដ្មិន្ ួរនឹងដតងតាំង
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កា  មាន ពួក ចាស់ទុំ 

និកាយបាទីសទ(Baptists)និងនិកាយដគបសប៊ីដ្ើរន(Presby-

terians)ភា្ដគចើនបានឯកភាពោ្្ដៅសត�ត្សទី១៨ថាពួកជំនំុ

តាមតំបន់នីមួយៗ្ ួរដតមានចាស់ទុំចាប់ពីពីរនក់ដ�ើងដៅ។

គពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីមិនដែលដលើកដ�ើងថាពួកជំនុំ្ ួរដតមានចំនួន

ននពួកចាស់ទុំបែុន្្ននក់ក្នពុងពួកជំនំុដនះដទ។បែុដន្តគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មី

បាននិយយសំដៅដលើ«ពួកចាស់ទុ»ំដៅក្នពុងពួកជំនុំតាមតំបន់ជា

ទគមង់ពហុ�ចនៈ(ឧទាហរណ៍កិច្ចការ១៤:២៣;១៦:៤;២០:១៧;

២១:១៨;ទីតុស១:៥;យ៉្កុប៥:១៤)។

សពវន្ងៃដនះមិនដមនគោន់ដតនិកាយបាទីសទ(Baptist)ដទ

ដែលបានរកដ�ើញការែឹកនំដោយពួកចាស់ទុំដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរ

ដលើសពីដនះដទៀតមាននិកាយដផ្សងៗក៏ែូចជាពួកជំនុំឯករជ្យ

ជាដគចើនក៏បានដ�ើញពីអត្ថគបដយជន៍ដនះដែរដគពាះ្ ំនិតដនះគសប

តាមគពះ្ម្ពីរ។

ការែឹកនំដោយពួកចាស់ទុំមិនដមនមានន័យថាគ្រូ្ង្្ល

ោ្្នតួនទីអវីដនះដទ។មានខ្ម្ពីរដយងជាដគចើនដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរ

សញ្្្្មីដែលនិយយសំដៅដៅដលើការអ្ិប្បាយគពះបនទដូលនិង
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គ្រូអ្ិប្បាយដហើយខ្ម្ពីរទាំងដនះមិននិយយសំដៅដៅដលើពួក

ចាស់ទុំទាំងអស់ដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះដទ។ឧទាហរណ៍ដៅទីគកុង

កូរិន្ូសដោកបែុលបានដញកខលែដួនោត់ទុកសគមាប់ដតការអ្ិ-

ប្បាយគពះបនទដូលដៅក្នពុងរដបៀបមួយដែលពួកចាស់ទុំែនទដទៀត

ក្នពុងពួកជំនុំមិនអាចដ្វើបាន(កិច្ចការ១៨:៥;១កូរិន្ូស៩:១៤;

១្ីមែូដ្៤:១៣;៥:១៧)។ដមើលដៅគ្រូអ្ិប្បាយហាក់ែូចជា

ប្តដូរទីតាំងពីកដនលែងមួយដៅកដនលែងមួយក្នពុងដោលបំណងអ្ិប្បាយ

គពះបនទដូល(រ៉ូម១០:១៤-១៥)។បែុដន្តឯពួកចាស់ទុំ�ិញដមើលដៅ

គោន់ដតដៅក្នពុងតំបន់សហ្មន៍មួយបែុដណ្្ះ(ទីតុស១:៥)។

ពួកជំនុំនិងពួកចាស់ទុំគបដហលនឹងរប់គ្រូអ្ិប្បាយដែល

អ្ិប្បាយគពះបនទដូលយ៉្ងដសា្្ះគតង់ជាគបចាំទុកែូចជាអ្នកទីមួយ

ក្នពុងចំដណមអ្នកែឹកនំទាំងអស់ថាោត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលការ
«ដោរពគបតិបត្តិជាដទវ្ុណដ�ើង»(១្ីមែូដ្៥:១៧)។ដទាះជា

យ៉្ងណក៏ដោយដយើង្ ួរចងចាំថាគ្រូអ្ិប្បាយឬគ្រូ្ង្្ល

្ឺគោន់ដតជាមា្្ក់ក្នពុងចំដណមពួកចាស់ទុំដែលមានឋានៈដស្មើោ្្

ដហើយបានទទួលការដតងតាំងែូចោ្្ពីពួកជំនុំឲ្យដ្វើជាចាស់ទុំមា្្ក់។
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អ�្បបតយជន៍ នន កា  មាន ពួក ចាស់ទុំ

តាមបទពិដសា្ន៍ខ្ពុំផ្្ល់ជាគ្រូ្ង្្លមា្្ក់ខ្ពុំបានដ�ើញពីអត្ថ-

គបដយជន៍ននការអនុ�ត្តតាមគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីក្នពុងការដចករំដលក

ទំនួលខុសគតរូ�ចំដពាះការែឹកនំពួកជំនុំតាមតំបន់ជាមួយនឹងអ្នក

ដែលបានដបដេជា្្បដគមើពួកជំនុំក្នពុងនមជាចាស់ទុំ។

ការសដគមចចិត្តទាំងឡាយណដែលទាក់ទងនឹងពួកជំនុំមិន

្ួរធា្្ក់ដលើគ្រូ្ង្្លដតមា្្ក់ឯងដនះដទគបសិនដបើការសដគមចចិត្ត

ដនះមិនតគមរូ�សុំ្ ំនិតដយបល់ពីសមាជិកពួកជំនុំទាំងអស់ដទ។

បែុដន្តការសដគមចចិត្តដនះ្ ួរដតធា្្ក់ដលើពួកចាស់ទុំទាំងមូល�ិញ។

ដពលខលែះការដ្វើែូចដនះ្ ឺមានភាពយឺតយ៉្�ដហើយស្មពុ្សា្្ញបន្តិច

បែុដន្តវមានអត្ថគបដយជន៍យ៉្ងដគចើន។វជួយែុសខាត់អំដណយ-

ទានរបស់គ្រូ្ង្្លដោយពួកចាស់ទុំជួយបំដពញបដន្ថមចំដពាះ

ចំណុចខវះខាតមួយចំនួននិងជាជំនួយែល់ការសដគមចចិត្តរបស់

ោត់។ការដែលមានពួកចាស់ទុំបដងកើតឲ្យមានការោំគទដៅក្នពុង

ពួកជំនុំក្នពុងការសដគមចចិត្តដហើយជួយពួកដ្ឲ្យមានការរួបរួមោ្្

មកដតមួយគពមទាំងការពារអ្នកែឹកនំមិនឲ្យទទួលរងការរិះ្ន់ែ៏

អយុត្តិ្ម៌។ការមានពួកចាស់ទុំអាចជួយដ្វើឲ្យអ្នកែឹកនំចាក់ឫស

មាំនិង្ ង់�ង្សដហើយអាចជួយខលែដួនដ្ឲ្យកាន់ដតមានគបាជា្្ក្នពុង
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ការែឹកនំ។ការមានពួកចាស់ទុំអាចជួយជំរុញពួកជំនុំឲ្យមាន

ទំនួលខុសគតរូ�កាន់ដតដគចើនដ�ើងចំដពាះជី�ិតខាងឯ�ិញ្្ណរបស់

ពួកដ្ដហើយដ្មទាំងជួយពួកជំនុំកុំឲ្យពឹងដផ្អកខា្្ំងដពកដលើអ្នក

ដែលទទួលគបាក់ដខពីពួកជំនុំ។

សពវន្ងៃដនះដៅក្នពុងពួកជំនុំបាទីសទ(Baptist)មិនសូ�មាន

ពួកចាស់ទុំជាអ្នកែឹកនំដគចើនបែុន្្នដទបែុដន្តនិន្្ការដៅរកការមាន

ពួកចាស់ទុំដនះកំពុងដតរើកែុះោលដៅក្នពុងចំដណមពួកជំនុំបាទីសទ

(Baptist)ដោយដគពាះការមានពួកចាស់ទុំមានអត្ថគបដយជន៍

ដគចើន។ពួកជំនុំនីមួយៗក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីគតរូ�ការពួកចាស់ទុំ

ដហើយពួកជំនុំសពវន្ងៃដនះក៏គតរូ�ការពួកចាស់ទុំដែរ។

ចុរះ ចំផណក ឯ អនែក ជំនួយ វិញ?

បច្ចពុប្បន្នដនះមានពួកជំនុំជាដគចើនដតងដតយល់គច�ំថាពួកចាស់ទុំ

្ឺជាអ្នកដែលទទួលគបាក់ដខពីពួកជំនុំឬក៏ជាអ្នកជំនួយ។អ្នក

ជំនួយក៏ជាមុខតំដណងមួយដៅក្នពុងគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មីដែរ។ដៅក្នពុង

កណ្ឌកិច្ចការជំពូក៦ដយើងដ�ើញថាអ្នកជំនួយមានតួនទីជាក់-

ោក់ដៅក្នពុងពួកជំនុំ។ដទាះបីវជាការលំបាកក្នពុងការដបងដចក

មុខតំដណងទាំងពីរឲ្យោច់គស�ះពីោ្្បែុដន្តជាទូដៅអ្នកជំនួយ

ដ្វើការទាក់ទងដៅនឹងការងរលម្អិតក្នពុងជី�ិតពួកជំនុំែូចជាកិច្ចការ
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រែ្ឋបាលការដ្ទាំនិងការដមើលដ្សមាជិកពួកជំនុំដោយដៅសួរ

សុខទុក្ខពួកដ្ដៅដពលពួកដ្�ឺឬដោយផ្ត់ផ្ង់អាហារែល់

ពួកដ្ដៅដពលពួកដ្ខវះខាតជាដែើម។ល។ដៅក្នពុងពួកជំនុំជាដគចើន

សពវន្ងៃដនះដយើងសដងកតដ�ើញថាអ្នកជំនួយជាអ្នកទទួលនទីដមើល

ការខុសគតរូ�ជី�ិតខាងឯ�ិញ្្ណរបស់ពួកជំនំុឬពួកដ្ទុកការងរដនះ

ទាំងគសុងដៅក្នពុងនែគ្រូ្ង្្លមា្្ក់ឯងដតម្តង។ពួកជំនុំនឹងទទួល

បានផលគបដយជន៍ជាដគចើនគបសិនដបើពួកដ្ដបកដចកតួនទីរបស់

ពួកចាស់ទុំនិងតួនទីរបស់អ្នកជំនួយឲ្យោច់ដោយដ�កពីោ្្យ៉្ង

ច្បាស់ោស់។សពវន្ងៃដនះពួកជំនុំពិតជាគតរូ�ការអ្នកបដគមើទាំងពីរ

គបដភទដនះណស់។

កា  ផចក  ំផលក បន្ទនុក ន្ង អេ័យឯកស្ទ្ធ្

ក្នពុងនមខ្ពុំជាគ្រូ្ ង្្លខ្ពុំមានតំដណងគសបតាមគពះ្ម្ពីរជា

ចាស់ទុំ។ខ្ពុំជាចាស់ទុំដែលមានតួនទីចម្បង្ ឺអ្ិប្បាយគពះ

បនទដូល។បែុដន្តខ្ពុំដ្វើការរួមជាមួយពួកចាស់ទុំដែើម្បីសា្្ងចិត្ត

ពួកជំនុំ។ពួកចាស់ទុំមួយចំនួនជាអ្នកទទួលគបាក់ដខពីពួកជំនុំ

បែុដន្តពួកចាស់ទុំភា្ដគចើនមិនបានទទួលគបាក់ដខដនះដទ។ដយើង

ជួបគបជំុោ្្ជាដទៀងទាត់ដែើម្បីអ្ិសា្្នជដជកពិភាក្សានិងផ្តល់

នូ�្ ំនិតដយបល់ខលែះៗែល់អ្នកជំនួយឬែល់ពួកជំនុំទាំងមូល។
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ខ្ពុំមានការពិបាកណស់ក្នពុងការរកពាក្យដពចន៍មកពណ៌នពីរដបៀប

ដែលពួកចាស់ទុំទាំងដនះបានគសឡាញ់ខ្ពុំនិងពួកជំនុំទាំងមូល។

ពួកដ្បានដចករំដលកបនទពុកខ្ពុំនិងផដេល់អភ័យឯកសិទ្ិែល់ខ្ពុំក្នពុង

ការែឹកនំពួកជំនុំ។ខ្ពុំអរគពះ្ុណែល់គពះជាមា្្ស់មិនោច់ពីមាត់

ដែលគទង់បានគបទាន្ ូកនបដគមើព័ន្កិច្ចែូចជាពួកដ្ទាំងដនះ។

ដយើងដ�ើញច្បាស់ណស់ថាការមានពួកចាស់ទុំ្ឺជា្ ំនិត

មួយគសបតាមគពះ្ម្ពីរដែលមានគបដយជន៍ជាដគចើន។គបសិនដបើ

ដយើងតាំងឲ្យមានពួកចាស់ទុំដ្វើជាអ្នកែឹកនំការដនះអាចនឹង

ជួយែល់គ្រូ្ង្្លយ៉្ងដគចើនដោយសារពួកចាស់ទុំអាចជួយ

ែកបនទពុកដចញពីសា្្របស់ោត់ដហើយដ្មទាំងជួយលុបបំបាត់

របបផដ្ច់ការរបស់ោត់ដចញពីពួកជំនុំដទៀតផង។ដលើសពីដនះដៅ

ដទៀតលក្ខណសម្បត្តិទាំងអស់ននចាស់ទុំដែលដោកបែុលបាន

ដលើកដ�ើង(ដគ្ពីភាពគបសប់ក្នពុងការបដគងៀន)ជាលក្ខណសម្បត្តិ

ដែលគ្ីសទបរិស័ទគ្ប់រូប្ ួរដតខំតគមង់ដឆ្្ះដៅរកដែរ(១្ីមែូដ្

៣;ទីតុស១)។ែូដច្នះដៅដពលដែលដយើងទទួលសា្្ល់បុ្្ល

មួយចំនួនជាសាធារណៈថាពួកដ្ជាមនុស្ស្ ំរូដនះវជួយឲ្យ

គ្ីសទបរិស័ទដផ្សងដទៀតជាពិដសសគ្ីសទបរិស័ទគបុសៗដ�ើញនូ�

្ំរូដនះ។ពិតគបាកែណស់ការអនុ�ត្តនូ�ការទទួលសា្្ល់បុរស

ដែល្ ួរឲ្យទុកចិត្តមានតគមិះដកាតខា្្ចគពះជាមា្្ស់គពមទាំង
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ជាអ្នកដែលមិនទទួលបានគបាក់ដខពីពួកជំនុំទុកជាចាស់ទុំ្ឺជា

សញ្្សមា្្ល់មួយដទៀតននពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។



ដសចក្តីបញ្ចប់៖
ការអនុ�ត្ជាក់ដសដេង

ថ្មីៗកនលះមានចាេ់ទុគំមា្្ក់ដៅក្នពុងពួកជំនុំរបស់ខ្ពុំបាននិយយ

មកខ្ពុំថា៖«ខ្ពុំមានបំណងចង់ដចញពីពួកជំនុំដនះដគចើនដលើកមក

ដហើយដោយដគពាះដតគ្ប់ទាំងការពិភាក្សានិយយដតពីការតយុទ្

នឹងអំដពើបាបនិងការបដគមើអ្នកែនទ។មិនដតបែុដណ្្ះខ្ពុំចង់ដចញពី

ពួកជំនុំដនះដគពាះមានមនុស្សជាដគចើនដកតគមង់ខ្ពុំដពលដែលខ្ពុំដ្វើ

ខុសដហើយពួកដ្ក៏គបគពឹត្តបាបដែរ»។

ោត់បានបន្តថា«បែុដន្តខ្ពុំយល់ដ�ើញថាខ្ពុំគតរូ�ការការទាំងអស់

ដនះពីដគពាះខ្ពុំដៅដតជាមនុស្សគបគពឹត្តបាបដហើយខ្ពុំចង់ឲ្យរួចផុតពី

បាបដនះ។ខ្ពុំគតរូ�ការឲ្យដ្ជួយដកតគមង់ខ្ពុំដពលខ្ពុំដ្វើខុសខ្ពុំគតរូ�ការ

ឲ្យដ្ដ្វើជា្ ំរូដហើយខ្ពុំគតរូ�ការដសចក្តីគសឡាញ់និងការយកចិត្ត

ទុកោក់ពីពួកដ្។សាច់ឈាមរបស់ខ្ពុំស្អប់ការទាំងអស់ដនះបែុដន្ត

ដបើអត់មានការទាំងអស់ដនះដទខ្ពុំគបដហលជាដលងលះជាមួយនឹង
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គបពន្ខ្ពុំដហើយដហើយបន្្ប់មកដលងលះជាមួយនឹងអ្នកទីពីរអ្នក

ទីបីដហើយខ្ពុំគបដហលនឹងមិនបានរស់ដៅជាមួយនឹងកូនៗរបស់ខ្ពុំ

ដទ។គពះជាមា្្ស់បានបង្្ញនូ�គពះ្ុណនិងការដ្រក្សាបីបាច់

របស់គទង់ចំដពាះខ្ពុំតាមរយៈពួកជំនុំរបស់គទង»់។

ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ្ ឺជាពួកជំនំុដែល្ លែពុះបញ្្ំងឲ្យ

ដ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ដគចើនដ�ើងៗែូចដែលគទង់

បានដបើកសដមដេងឲ្យដ�ើញដៅក្នពុងគពះបនទដូលរបស់គទង់។ដទាះដបើ

ពួកជំនុំមានសុខភាពល្អក៏ដោយដពលខលែះដយើងដៅដតពិបាកដៅ

ជាមួយពួកដ្ែដែល។ដយើងពិបាកគបដហលមកពីការអ្ិប្បាយដ�ង

ឬមកពីដសចក្តីរំពឹងពីអ្នកចូលរួមខ្ពស់។ចំដពាះមនុស្សជាដគចើនដ្គប-

ដហលជាមានអារម្មណ៍ថាពួកជំនុំដបបដនះនិយយែដែលៗពីបាប

ដែលដ្គបគពឹត្ត។ដហើយដៅដពលគបកបោ្្មានអ្នកខលែះដចះដតសួរ

សំណួរពីជី�ិតផ្្ល់ខលែដួនដគចើនដពក។បែុដន្តពាក្យដែលសំខាន់ទាក់ទង

នឹងពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ្ ឺពាក្យដគចើនដ�ើងៗ។គបសិនដបើ

ដយើង្ លែពុះបញ្្ំងចរិតលក្ខណៈរបស់គពះជាមា្្ស់ដគចើនដ�ើងៗដនះ

វបង្្ញថាដផ្នកខលែះននជី�ិតរបស់ដយើងមា្្ក់ៗនិងជី�ិតពួកជំនុំទាំង

មូលមិនទាន់បាន្ លែពុះបញ្្ំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់គទង់បានយ៉្ង

ដពញដលញដៅដ�ើយដែរ។ជី�ិតរបស់ដយើងដគបៀបែូចជាកញ្ចក់

ដែលមានោមគបឡាក់ែូដច្នះដហើយដយើងគតរូ�ដតជូតវឲ្យសា្្ត។
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ដហើយកញ្ចក់ដនះច្បាស់ជាមានសភាពដកាងែូដច្នះដយើងគតរូ�ពុតវ

ឲ្យរបដស្មើ។ការដនះតគមរូ�ឲ្យដយើងខិតខំគបឹងដគបងខា្្ំង។

ដយងតាមដសចក្តីសប្បពុរសរបស់គពះជាមា្្ស់គទង់បានបដគងៀន

ឲ្យដយើងរស់ដៅបង្្ញពីជី�ិតគ្ីសទបរិស័ទជាមួយោ្្ដោយសារ

ការដែលដយើងគសឡាញ់ដហើយយកចិត្តទុកោក់ចំដពាះោ្្ដៅ�ិញ

ដៅមកដនះវ្ លែពុះបញ្្ំងពីដសចក្តីគសឡាញ់និងការយកគពះទ័យ

ទុកោក់របស់គពះជាមា្្ស់ចំដពាះដយើង។ជាទូដៅគបសិនដបើបុ្្ល

មា្្ក់ចង់បានទំនក់ទំនងជាមួយបុ្្លមា្្ក់ដទៀតបុ្្លទាំងពីរ

នក់ដនះគតរូ�ដតមានការដបដេជា្្ចំដពាះោ្្នឹងោ្្។ពិតគបាកែណស់

ដៅក្នពុងពួកជំនុំក៏គតរូ�ការដបដេជា្្ចិត្តដបបែូចដនះដែរ។គពះជាមា្្ស់

មិនដែលមានគពះទ័យឲ្យការរើកចដគមើនខាងឯ�ិញ្្ណរបស់ដយើង

ដកើតដ�ើងដតមា្្ក់ឯងដនះដទបែុដន្តគទង់សពវគពះទ័យឲ្យដយើង

រើកចដគមើនជាមួយោ្្នឹងោ្្។

ែូដច្នះដតើពួកជំនំុដែលមានសុខភាពល្អមានអំណរឬដទ?ពិត

គបាកែណស់ដ្មានអំណរ។ដ្មានអំណរពីការផ្្ស់ដគបែ៏

ពិតគបាកែ។ដ្មានអំណរដោយបានរួចពីអំដពើបាប។ដ្មាន

អំណរដោយបានគបកបោ្្យ៉្ងជិតស្និទ្ដហើយបានរួបរួមោ្្ែ៏

ពិតគបាកែ។ការរួបរួមដនះមិនដមនជាការរួបរួមដែើម្បីដតការរួបរួម

ដនះដទបែុដន្តជាការរួបរួមដែល�រដលើដសចក្តីសដនង្្ះនិងការថា្្យ
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បង្ំគពះជាមា្្ស់រួមោ្្។ដ្មានអំណរក្នពុងការគសឡាញ់ោ្្ដៅ�ិញ

ដៅមកែូចដែលគពះគ្ីសទគសឡាញ់ពួកដ្។អវីដែលជាការអសា្្រ្យ

បំផុតដនះ្ឺដ្មានអំណរពីការ«្លែពុះឲ្យដ�ើញពីសិរើរុងដរឿងរបស់

គពះអមា្្ស»់ដហើយការ«ផ្្ស់ដគបពីសិរើរុងដរឿងដៅសិរើរុងដរឿងឲ្យ

មានរូបរងែូចគពះអង»្(២កូរិន្ូស៣:១៨្្ខ)។

ដៅក្នពុងបញ្ញត្តិទីបីគពះជាមា្្ស់ហាមរនស្តរបស់គទង់មិនឲ្យដចញ

គពះនមគទង់ជាអាសាឥតការដ�ើយ(និក្ខមនំ២០:៧;ដចាទិយកថា

៥:១១)។គទង់មិនគោន់ដតចង់មានន័យថាគទង់ហាមដយើងមិនឲ្យដគបើ

ពាក្យអាគកក់បែុដណ្្ះដទបែុដន្តគទង់ក៏ចង់មានន័យថាគទង់ហាមដយើង

មិនឲ្យដចញគពះនមគទង់តាមរយៈជី�ិតរបស់ដយើងជាអាសាឥតការ

ដនះដែរ។គទង់ហាមមិនឲ្យជី�ិតរបស់ដយើងបង្្ញរូបភាពខុសអំពី

គទង់ដ�ើយ។ដនះក៏ជាបញ្ញត្តិសគមាប់ពួកជំនុំផងដែរ។

សពវន្ងៃដនះមានពួកជំនុំជាដគចើនមិនមានសុខភាពល្អដទ។ដយើង

្ិតខុសថាការរើកចដគមើនដបបអាតា្្និយមជាការរើកចដគមើនខាង

ឯ�ិញ្្ណដៅ�ិញ។ដយើង្ ិតខុសថាការមានអារម្មណ៍រំដជើបរំជួល

្ឺជាការថា្្យបង្ំែ៏ពិត។ដយើងសប្បាយរើករយនឹងការទទួលសា្្ល់

ពីដោកីយ៍ជាជាងការទទួលសា្្ល់ពីគពះជាមា្្ស់បែុដន្តជាទូដៅ

ដោយសារជី�ិតដែលទទួលសា្្ល់ពីគពះជាមា្្ស់្ ឺមានការទាស់គប-

ឆំងពីដោកីយ៍។សពវន្ងៃដនះមិនថាពួកជំនុំមានោ្្តិចឬដគចើនដនះ
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ដទដមើលដៅពួកដ្ភា្ដគចើនហាក់ែូចជាមិនខវល់ពីសញ្្សមា្្ល់

តាមគពះ្ម្ពីរដែលសមា្្ល់យ៉្ងជាក់ច្បាស់ពីពួកជំនុំដែលរើកចដគមើន

ដហើយមានជី�ិតរស់ខាងឯ�ិញ្្ណ។

គ្ីសទបរិស័ទគ្ប់រូប្ ួរដតយកចិត្តទុកោក់ដលើសុខភាពពួកជំនុំ

ជាពិដសសអ្នកដែលគពះជាមា្្ស់គតាស់ដៅឲ្យដ្វើជាអ្នកែឹកនំក្នពុង

ពួកជំនុំ។ពួកជំនុំរបស់ដយើងគតរូ�ដតបង្្ញឲ្យដ�ើញគពះជាមា្្ស់និង

ែំណឹងល្អែ៏ឧតដេមរបស់គទង់ែល់អស់ទាំងមនុស្សដែលគទង់បដងកើត

មក។ដយើងគតរូ�ថា្្យសិរើល្អែល់គទង់តាមរយៈជី�ិតរបស់ដយើងដែល

រស់ដៅជាមួយោ្្។ការរស់ដៅដែលបង្្ញពីសិរើល្អគទង់្ឺជា

ទំនួលខុសគតរូ�ែ៏អសា្្រ្យដហើយជាអភ័យឯកសិទ្ិមួយែ៏្ ំដៅក្នពុង

ជី�ិតគ្ីសទបរិស័ទ។

ែូដច្នះចូរដយើង�ិលគត�ប់ដៅចំណុចដែលដយើងបានចាប់

ដផដេើម�ិញ។ដតើដោកអ្នកកំពុងដតដសវងរកអវីដៅក្នពុងពួកជំនុំ?ដតើ

ដោកអ្នកកំពុងដតដសវងរកពួកជំនុំមួយដែល្ លែពុះបញ្្ំងពី្ ុណ

តនមលែរបស់ដោកអ្នកនិង្ ុណតនមលែរបស់សហ្មន៍ដោកអ្នកឬ

មួយដោកអ្នកដសវងរកពួកជំនំុមួយដែល្ លែពុះបញ្្ំងពីចរិតលក្ខណៈ

ែ៏ឧត្តមរបស់គពះជាមា្្ស់ឬ?ដៅក្នពុងចំដណមជដគមើសទាំងពីរដនះ

ដតើមួយណនឹងបដញ្ចញពនលែឺែល់ដោកីយ៍ដែល�ដងវងដៅក្នពុងភាព

ងងឹតដនះគបដសើរជាង?
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តែើ្ាបី ស្កាសា បផន្្...

សូមអានដសៀ�ដៅដែលមានចំណងដជើងថាNineMarksofa

HealthyChurch(Crossway,2004)ដែើម្បីពិភាក្សាឲ្យបាន

ដពញដលញដៅដលើសញ្្សមា្្ល់នីមួយៗក្នពុងចំដណមសញ្្

សមា្្ល់ទាំងគបាំបួនដនះ។សូមអានដសៀ�ដៅTheDeliberate

Churchដែលនិពន្ដោយដោកបែូលអា�ិកហ្សានដឌើរ(Paul

Alexander)និងខ្ពុំដែើម្បីទទួលបានការអនុ�ត្តងយៗបដន្ថមដទៀត

ក្នពុងការបដងកើតពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ។សូមអានដសៀ�ដៅA

DisplayofGod’sGlory(9Marks,2001)ដែើម្បីឲ្យសា្្ល់បដន្ថម

ដលើរចនសម្ព័ន្ពួកជំនុំជាពិដសសការកំណត់សមា្្ល់សមាជិកភាព

ពួកជំនំុពួកចាស់ទុំអ្នកជំនួយនិងរដបៀបែឹកនំដែលយកពួកជំនុំជា

្ំ។ចុងដគកាយដោកអ្នកគបដហលជាចង់អានអត្ថបទដសៀ�ដៅឬ

សាដ្ប់ដសចកដេីអ្ិប្បាយឬទស្សនការបដគងៀនតាមគបព័ន្អ៊ីន្ឺណិត

ដែលនិយយពីជី�ិតពួកជំនុំដៅដ្ហទំព័រwww.9marks.org។

្រណ្លាំជូនចំបោលះសមាជិកពួកជំនុំ
គបសិនដបើដោកអ្នកបានទទួលការដលើកទឹកចិត្តតាមរយៈដសចក្តី

បដគងៀនណមួយដៅក្នពុងដសៀ�ដៅដនះសូមដោកអ្នកគបុងគបយ័ត្ន
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ចំដពាះរដបៀបដស្នើសុំែល់គ្រូ្ង្្លឲ្យផ្្ស់ប្តដូរអវីមួយ។សូមអ្ិសា្្ន

បដគមើអត់្្មត់ដលើកទឹកចិត្តនិងដ្វើជា្ ំរូល្អក្នពុងជី�ិតរបស់ដោកអ្នក។

ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ្ ឺជារនស្តរបស់គពះជាមា្្ស់ដែលដចះ

គសឡាញ់ោ្្យ៉្ងគតឹមគតរូ�។ដហើយជាទូដៅដយើងអាចបង្្ញ

ដសចក្តីគសឡាញ់របស់ដយើងបានល្អបំផុតដៅដពលដែលដយើង

ផ្តល់ដសចក្តីគសឡាញ់ដនះក្នពុងសា្្នភាពដែលដយើងមិនដពញចិត្ត។

អ្នកដជឿរល់ោ្្ដអើយ!សូម្ ិតដមើលពីរដបៀបដែលគពះជាមា្្ស់បាន

គសឡាញ់ដយើងក្នពុងគពះគ្ីសទ។

្រណ្លាំជូនចំបោលះបគូគង្លាល
គបសិនដបើដោកគ្រូទទួលការដលើកទឹកចិត្តតាមរយៈដសចក្តីបដគងៀន

ណមួយដៅក្នពុងដសៀ�ដៅដនះសូមដោកគ្រូគបុងគបយ័ត្នចំដពាះរដបៀប

ដែលដោកគ្រូចង់ផ្្ស់បដេដូរអវីមួយដៅក្នពុងពួកជំនុំ។សូមដោកគ្រូ

ព្យាយមអត់្្មត់គសឡាញ់ពួកជំនុំនិងអ្ិប្បាយគពះបនទដូល។





ដសចក្តីបដន្ថម៖
លក្ខន្ិកៈែ៏សាមញ្ញក្ននុងពួកជំនុំ

ដែលមានសុខភាពល្អ

កយើងកជឿថតាមរយៈគពះ្ុណគពះជាមា្្ស់បាននំដយើងឲ្យ

ដគបចិត្តដហើយឲ្យដជឿដលើគពះអមា្្ស់ដយស៊ូ�គ្ីសទដហើយគទង់បាន

នំដយើងឲ្យថា្្យខលែដួនដៅចំដពាះគទង់។មិនដតបែុដណ្្ះដយើងបាន

ទទួលពិ្ីគជមុជទឹកដោយការបញ្្ក់អះអាងពីជំដនឿរបស់ដយើងក្នពុង

គពះនមគពះ�របិតាគពះរជបុគតានិងគពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្រួចដហើយ។

ែូដច្នះដពលដនះដយើងខ្ពុំសូមសន្យាយ៉្ងមុតមាំនិងដោយអំណរ

ចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមកជា្្មីដ�ើង�ិញដោយពឹងដលើជំនួយគបកប

ដោយគពះ្ុណករុណរបស់គពះជាមា្្ស់។

ដយើងនឹងខិតខំគបឹងដគបងដហើយអ្ិសា្្នដែើម្បីឲ្យពួកជំនុំដយើង

បាននូ�ភាពរួបរួមខាងឯគពះ�ិញ្្ណដៅក្នពុងចំណងននដមគតីភាព។

ដយើងនឹងដែើរជាមួយោ្្ក្នពុងដសចក្តីគសឡាញ់ជាបងប្អដូនក្នពុង
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គពះគ្ីសទដៅដពលដែលដយើងកា្្យជាសមាជិកពួកជំនុំ។ដយើង

នឹងយកចិត្តទុកោក់ដហើយដមើលខុសគតរូ�ោ្្ដៅ�ិញដៅមកដ្ម

ទាំងោស់ដតឿនក៏ែូចជាទទូចអងវរចំដពាះោ្្ដៅ�ិញដៅមកយ៉្ង

ខា្្ប់ខ្ជដួនដៅដពលដែលកាលៈដទសៈតគមរូ�ឲ្យដយើងដ្វើែូដចា្្ះ។

ដយើងនឹងមិនដបាះបង់ការគបជុំោ្្ឬ�ប់អ្ិសា្្នសគមាប់ខលែដួន

ឯងនិងអ្នកែនទដនះដ�ើយ។

ដយើងនឹងខិតខំគបឹងដគបងអប់រំដហើយោស់ដតឿនែល់អ្នកដែល

ដយើងដមើលដ្តាមរដបៀបរបស់គពះអមា្្ស់។ដហើយដោលបំណង

របស់ដយើង្ ឺចង់ដ�ើញគ្ួសារនិងមិត្តភកដេិទទួលបានដសចក្តី

សដនង្្ះដោយដយើងដ្វើជា្ ំរូដហើយរស់ដៅក្នពុងជី�ិតបរិសុទ្ដែល

ដពញដោយកដេីគសឡាញ់។

ដយើងនឹងអរសប្បាយចំដពាះសុភមង្លរបស់ោ្្ដៅ�ិញដៅមក

ដហើយដយើងនឹងពុះពារដែើម្បីនឹងដចករំដលកបនទពុកក៏ែូចជាភាព

ដសាកដ្របស់ោ្្ដៅ�ិញដៅមកដោយភាពទន់ភលែន់និងការយល់

ចិត្តោ្្។

ដោយមានជំនួយពីគពះជាមា្្ស់ដយើងនឹងខិតខំរស់ដៅយ៉្ង

គបុងគបយ័ត្នដៅក្នពុងដោកីយ៍ដនះ។ដយើងនឹងបែិដស្នូ�ដសចកដេី

ទមិ�ដល្មើសដចាលនិងភាពដគតកគតអាលតាមដបបដោកីយ៍ដនះ។

មិនដតបែុដណ្្ះដយើងនឹងចងចាំថាដោយដគពាះដយើងស្ម័គ្ចិត្តកប់
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ពីផ្នដូរនិមិត្តរូបរួចដហើយ។ែូដច្នះដពលដនះដយើងមានកាតពវកិច្ចែ៏

ពិដសសក្នពុងការរស់ដៅជា្ ្មីដហើយបរិសុទ្។

ដយើងនឹងដ្វើការរួមោ្្សគមាប់និរន្តរភាពននព័ន្កិច្ចែំណឹងល្អ

យ៉្ងដទៀងគតង់ដៅក្នពុងពួកជំនុំដនះខណៈដែលដយើងរក្សានូ�ការ

ថា្្យបង្ំពិ្ីដផ្សងៗក្នពុងពួកជំនុំការោក់�ិន័យនិងដោលលទ្ិ។

ដយើងនឹងថា្្យតង្្យដោយអរសប្បាយនិងដទៀងទាត់ដែើម្បីជា

ការផ្ត់ផ្ង់ែល់ព័ន្កិច្ចសគមាប់ការចំណយដផ្សងៗក្នពុងពួកជំនុំ

ការជួយែល់អ្នកគកីគកនិងសគមាប់ការផ្សពវផ្សាយែំណឹងល្អឲ្យ

ែល់ជាតិសាសន៍ដផ្សងៗ។

ដៅដពលដែលដយើងដចញពីពួកជំនុំដនះដៅដយើងនឹងរួបរួម

ជាមួយនឹងពួកជំនុំែនទដទៀតដែើម្បីបន្តអនុ�ត្តលក្ខន្តិកៈដនះនិង

ដោលការណ៍ននគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ឲ្យបានឆប់តាមដែល

ដយើងអាចដ្វើបាន។

សូមឲ្យគពះ្ុណននគពះអមា្្ស់ដយស៊ូ�គ្ីសទដសចក្តីគសឡាញ់

របស់គពះជាមា្្ស់និងដសចក្តីគបកបរបស់គពះ�ិញ្្ណបរិសុទ្ដៅ

ជាប់ជាមួយដយើងទាំងអស់ោ្្!អាដមែន។





ដ្លែងអំណរ្ ុណជាពិដសស

មានមនុេវាសជាក្ចើនបានជួយខ្ពុំឲ្យយល់គពមទាំងផដេល់ព-ិ

ដសា្ន៍អំពីពួកជំនំុដែលមានសុខភាពល្អែល់ខ្ពុំបែុដន្តមានមនុស្ស

ពីរនក់បានរួមចំដណកយ៉្ងពិដសសក្នពុងដសៀ�ដៅដនះ។

អ្នកទីមួយដឈា្្ះដោកដមែតស្មឹកដ�ើ(MattSchmucker)

បានដស្នើសុំឲ្យខ្ពុំគបមូលសំបុគតដផ្សងៗដែលខ្ពុំបានដផ្ើដៅពួកជំនុំ

ចងគកងជាកូនដសៀ�ដៅអានមួយក្បាលជាដលើកទីមួយដែលមិន

បានផ្សពវផ្សាយឲ្យទូោយ។ដគកាយមកដោកបានដលើកទឹកចិត្ត

ខ្ពុំជាដរឿយៗឲ្យយកដសៀ�ដៅដែលបានចងគកងដលើកទីមួយដនះដៅ

គចងគកងជាដសៀ�ដៅមួយក្បាលដនះ។ដបើោ្្នោត់ដទដសៀ�ដៅដនះ

មិនអាចដលចដចញជារូបរងបានដែរ។

អ្នកទីពីរដឈា្្ះដោកចនណថានលីដមន(Jonathan

Leeman)ោត់បានជួយដគចើនដៅក្នពុងដសៀ�ដៅដនះែូដច្នះខ្ពុំ្ ិតថា

គបដហលជាការល្អគបសិនដបើខ្ពុំោក់ដឈា្្ះរបស់ោត់ដៅដលើគកបមុខ

ទនទឹមនឹងដឈា្្ះខ្ពុំដែរ។ទីបំផុតដោយសារដសចក្តីបដគងៀនភា្ដគចើន
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ចំណងដជើងថា9Marksនិងរដបៀបដែលខ្ពុំសរដសរដសៀ�ដៅដនះ

(«ខ្ពុ»ំសំដៅដលើខ្ពុំផ្្ល់គពមទាំងមានឧទាហរណ៍ពីជី�ិតរបស់ខ្ពុំ)

ែូដច្នះអ្នកដែលជួយពិនិត្យដសៀ�ដៅដនះក៏សដគមចចិត្តោក់គតឹម

ដឈា្្ះរបស់ខ្ពុំ។ខ្ពុំ្ ួរបញ្្ក់ឲ្យែឹងផងដែរថាដោកចនណថាន

បានសរដសរដរឿងដគបៀបគបែូចពីដោកគចមុះនិងគ្ួសារដោកនែ

ដហើយដោកក៏បានសរដសរយ៉្ងដ�ងពីអវីដែលគពះ្ម្ពីរសញ្្្្មី

ដរៀបរប់អំពីការដគបើគពះបនទដូលរបស់គពះជាមា្្ស់ដែរ។ដោកក៏បាន

សរដសរដផ្នកដផ្សងៗដទៀតដៅបែុន្្នជំពូកែំបូងដែរ។មិនដតបែុដណ្្ះ

ដោកបានដ្វើកិច្ចការយ៉្ងល្អក្នពុងការដរៀបចំកូនដសៀ�ដៅចាស់ដនះ

ដ�ើង�ិញដហើយបានដកសគមួលកូនដសៀ�ដៅដនះឲ្យកា្្យជាទគមង់

្្មីដហើយ្ ំមួយដនះ។ជាមួយោ្្ដនះដែរដយើងសង្ឃឹមថាដសៀ�ដៅ្ ្មី

ដនះនឹងមានសារគបដយជន៍ជាងមុន។ដោកជាមនុស្សមា្្ក់ដែល

មានដទពដកាសល្យដហើយខ្ពុំទទួលបានជំនួយែ៏្ ំដ្ងពីដោក។

តាមរយៈដសៀ�ដៅដនះដោកអ្នកនឹងទទួលបានផលគបដយជន៍

ដគចើនជាងពីោត់ផងដែរ៕៚
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Looking for more Christian resources in the Khmer language?  

Visit:  http: //www.cambodianchristianresources.com
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