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អារម្ភកថា 

ប្រ�ិនន្រើនោកអ្នកបាន�ិកនាសាប្រវត្ិសស�្បកុមជំនុំនោះចំណុចែំ្រូងដែលនោក

អ្នកនឹងន�ើញេឺថានៅនេលដែលបេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធបានឈ្រ់្រ្្នាលឲនាយមនុ�នាសដតង

បេះេម្មីរមនុ�នាសនយើងក៏បានោ្រ់នផដើម្រដន្មេំនិតនិងប្រនេណមីរ្រ�់ខលែលួននៅនលើន�ចកដមី

េិតនទាះន្រើេួកគាត់បានេនាយាយាមមនភាេនសមនាះបតង់ចំនោះបេះបេមី�្ក៏នោយ(កណ្ឌ

េម្មីរវិវរណៈជាកណ្ឌចុងនបកាយដែលបតរូវបាននិេន្ធន�ើងជិតឆ្នាំ៩៥ននេ.�.)។១នោកបេរូ

អ័រិល�មី�៍អហ្គ�្មីនដែលជាអ្នកនិេន្ធន�ៀវនៅននះក៏មិនខុ�េមីហ្នឹងដែរ។ែូចនយើងទាំង

អ�់គា្នាគាត់ក៏មនចំណុចខុ�ឆ្គងខលែះៗផងដែរ។្ុ៉រដន្ផ្អុយេមីនយើងភាេលនាបមីលនាបាញនិង

ការជះឥទ្ធិេលរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនមិនអាចមនការវា�់ដវងបានន�ើយ។ែូចដែល

នោកបេរូនោកអាែូហ្ហាន់នខក(AdolfHarnack)បាននលើកន�ើងថា«នោកបេរូ

អហ្គ�្មីនេឺជាេំរូែ៏ល្្រំផុតដែលបកុមជំនុំធ្នា្រ់មនក្នអុងចនោ្នាះ�ម័យរវាងសវ័ក្រ៉ុល

និងនោកបេរូម៉ធិនលូន�ើរដែលជាអ្នកកំដណទបមង់។បកុមជំនុំបេមី�្្ររិ�័ទមិនដែល

មន្រុេ្គល្ ដែលអាចនប្រៀ្រផ្ឹមនឹងនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននទ។នហើយទាក់ទង

នឹងបជុងនបជាយននការជះឥទ្ធិេលក៏មិនមន្រុេ្គល្ អាចមកនប្រៀ្រនធៀ្របានជាមួយ

នឹងគាត់បានដែរ»។2

រាល់នេលដែលនយើងអានអ្មីមួយវាជានរឿង�ំខាន់្ �់ដែលនយើងបតរូវដតថលែឹងដថលែង

អំេមីអ្មីដែលនយើងកំេុងអាននោះជាមួយនឹងបេះ្រន្ូល។នហើយមិនថាជាមួយនឹងអ្នកនិេន្ធ

្ក៏នោយនលើកដលងដតអ្នកនិេន្ធបេះ្រន្ូលដែលបេះជាម្នា�់បាន្រ្្នាលឲនាយដតង

នោះមិនដមនថារាល់បេ្រ់អ្មីៗដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាន្រនបងៀនក៏មនភាេ�ុមីគា្នាជា

មួយនឹងបេះេម្មីរទាំងប�ុងផងដែរ។ែនាបិតខណៈនេលដែលអ្នកកំដណទបមង់ែូចជានោក

១ នោកបេរូG.K.Beale,TheBookofRevelation:ACommentaryontheGreekText,NewInternational
GreekTestamentCommentary(GrandRapids,MI;Carlisle,Cumbria:W.B.Eerdmans;PaternosterPress,ឆ្នាំ១៩៩៩),
ទំេ័រ៤។

2 នោកបេរូHarnack,Adolf.Monasticism:ItsIdealsandHistory,andTheConfessionsofSt.Augustine:
TwoLecturesbyAdolfHarnack(CrownTheologicalLibrary,ឆ្នាំ១៩០១),ទំេ័រ១2៣។
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ការលន់តួ

បេរូចនខិលវិន(JohnCalvin)និងនោកបេរូម៉ធិនលូន�ើរ(MartinLuther)«បាន

នលើកន�ើង�បមង់�មដមីរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីននបចើនជាងនទវវិទូនផនាសងៗនទៀតនោះនទ»៣

នោះបកុមជំនុំរ៉ូមកាតូលិកក៏នគារេគាត់ថាជាបេរូែ៏ល្្រំផុតម្នាក់រ្រ�់ខលែលួនផងដែរ។ននះមន

ន័យថានោកបេរូអហ្គ�្មីនមនេំនិតដខ្ងគា្នាក្នអុងន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់គាត់ដែលអនុញ្នាត

ឲនាយទាំងេួករ៉ូម៉នាំងកាតូលិកនិងអ្នកកំដណទបមង់�មលែឹងនមើលនៅគាត់ជាប្រភេមួយនែើមនាបមី

នធ្ើជាអំណះអំ្ងននការកាត់បសយបេះេម្មីរថាជាន�ចកដមីេិតរ្រ�់ខលែលួន។ឧទាហរណ៍៖

នោកបេរូអហ្គ�្មីនបាន្រនបងៀនយា៉នាងចនាបា�់ោ�់ថាការទទួលបានន�ចកដមី�នសង្នាះេឺ

តាមរយៈបេះេុណនោយជំននឿដតមួយេត់ទាំងតាមរយៈការ�រន�រចុះអំេមីជមីវប្រវត្ិរ្រ�់

គាត់នៅក្នអុងន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»និងក្នអុងការនិេន្ធោោរ្រ�់គាត់។គាត់ក៏បានែឹងដែរ

ថាគាត់ក៏មនចំណុចកំហុ�ឆ្គងខលែះៗ។គាត់ក៏បានែឹងថាខលែលួនក៏ជាមនុ�នាសមនបា្រ

ដែរ។នហើយថាគាត់ក៏មិនទទួលបានន�ចកដមី�នសង្នាះតាមរយៈការប្របេឹត្ទនង្ើល្ដែល

គាត់បាននធ្ើនោះនទ។ែូចដែលគាត់បាន�រន�រ៖«ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់េឺជាជំនួយ

និងជាបេះអង្គនបបា�នោះរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ឥ�ូវទូល្រង្គំនឹងប្រកា�នហើយលន់តួក្នអុង

បេះោមរ្រ�់បេះអង្គអំេមីរន្រៀ្រដែលបទង់បានរំនោះទូល្រង្គំនចញេមីបចវាក់ននការបបាថា្នា

ខាងឯផលែូវនភទដែលទូល្រង្គំបានជា្រ់ចំណងយា៉នាងខា្នាំងនិងនចញេមីភាេជាទា�ករនន

នោកមីយ៍ខាងឯការប្របេឹត្»។៤នហើយថា«គាមនាន្រុេ្គល្ អាចទទួលបានការរា្រ់ជា

�ុចរិតតាមរយៈទនង្ើល្រ្រ�់ខលែលួននោះនទនោយសរគាត់មិនអាចនធ្ើទនង្ើល្បានលុះបតា

ដតគាត់បានទទួលការរា្រ់ជា�ុចរិតជាមុន�ិន។្រ៉ុដន្បេះជាម្នា�់រា្រ់េួកស�ន៍ែនទ

ថា�ុចរិតតាមរយៈជំននឿ»។៥្រ៉ុដន្ក្នអុងនេលដតមួយក៏គាត់បានប្រកាន់ខា្នា្រ់នូវទ�នាសនៈ

ននការបជមុជទឹកដែលហាក់្រមីែូចជា្រង្នាញថាទនង្ើនន្រុេ្គល្ ម្នាក់ក៏�ំខាន់ដែរក្នអុង

ការទទួលបានការនកើតជាថ្មី។្រ៉ុដន្ការបជមុជទឹកននការនកើតជាថ្មីនិងន�ចកដមី�នសង្នាះ

តាមរយៈបេះេុណនោយជំននឿដតមួយេត់មិនមនភាេ�ុមីគា្នានោះនទ។នហើយរន្រៀ្រដែល

នោកបេរូអហ្គ�្មីននិយាយអំេមីការបជមុជទឹកហាក់្រមីែូចជាមនភាេផ្អុយគា្នាទាំងប�ុង
៣ នោកបេរូMatthews,GarethB.TheAugustinianTradition.UnitedKingdom:UniversityofCalifornia

Press,ឆ្នាំ១៩៩៩,ទំេ័រ2៥2។
៤ «ការលន់តួ»ន�ៀវនៅទមី៨,ជំេូកទមី2១,កថាខណ្ឌទមី១៣។ការ�ងកត់អត្ន័យេឺេមីអ្នកនិេន្ធ។
៥ នោកបេរូJohnH.S.Burleigh,Augustine:EarlierWritings,TheLibraryofChristianClassics

(Philadelphia:TheWestminsterPress,ឆ្នាំ១៩៥៣),ទំេ័រ៣៨៩។
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អារម្ភក

នឹង្រទេិនសធន៍ននន�ចកដមី�នសង្នាះននបេះេុណរ្រ�់បេះជាម្នា�់ក្នអុងការោ�់នតឿននិង

ការ្រនងកើតជាថ្មីក្នអុងជមីវិតរ្រ�់គាត់តាមរយៈបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះជាម្នា�់ដែរ។គាត់ក៏ហាក់

្រមីែូចជាបាននលើកន�ើងនៅក្នអុងន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»ថានៅនេលដែលមិត្ភកដិម្នាក់រ្រ�់

គាត់បានទទួលេិធមីបជមុជទឹកខណៈនេលដែលគាត់បាត់្រង់សមនារតមីការនោះហាក់្រមីែូច

ជាមនឥទ្ធិេលននការ�ម្នាតមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់ផងដែរ។៦្រ៉ុដន្នមើលនៅហាក់្រមីែូចជា

ថានោកបេរូអហ្គ�្មីនមនការត�៊ូជាមួយនឹងការោក់េិធមីបជមុជទឹកនៅកបមិតែូចគា្នា

ជាមួយនឹងជំននឿនោយសរគាត់បាន�រន�រថា«នោយេិោរ្នលើចំណុចននះមដង

នហើយមដងនទៀតនោះខ្អុំមិនបគាន់ដតន�ើញថាការរងទុក្ខ�បម្រ់បេះោមបេះបេមី�្ក៏អាច

ផដល់ជូននូវអ្មីដែលខ្ះខាតតាមរយៈេិធមីបជមុជទឹក្រ៉ុន្ណនាះនទ្រ៉ុដន្�ូមនាបមីដតជំននឿនិងការ

ផ្នា�់ដប្រចិត្ប្រ�ិនន្រើទំនងនោយសរកាលៈនទ�ៈនននេលនវោនោះមិនអាចមន

ជំនួយតាមរយៈការបបារេ្ធនូវអាថ៌កំបាំងននការបជមុជទឹកដែរ»។7នហើយក៏នៅមនន�ចកដមី

្រនបងៀនមួយចំនួននទៀតដែលមន្រញ្នាផងដែរ៖ការអធិស្នាន�បម្រ់អ្នកស្នា្រ់ការមន

អ្នក�្នងតំដណងនោយគាមនានការរំខានោ្រ់េមីសវ័កនេបតុ�ក្នអុងោមជាបេឹទា្នាោរនាយែំ្រូងនន

ទមីបកុងរ៉ូមភាេជាបកមុំបេហ្ោរីែ៏អចិនសន្យ៍រ្រ�់ោងម៉នារានហើយដថមទាំងបានបកាលផលែូវ

�បម្រ់ន�ចកដមី្រនបងៀនថាោងម៉នារាផ្នាល់ក៏មិនមនអំនេើបា្រដែរ។

ែូនច្នះនតើននះមនន័យថានយើងបតរូវដតនបាះ្រង់នោលនូវរាល់បេ្រ់អ្មីទាំងអ�់ដែល

នោកបេរូអហ្គ�្មីនបាន�រន�រដមនឬ?នយើងខ្អុំេិតថានទ!ែនាបិតខណៈនេលដែលចំណុច

ខា្នាក់និងអំនេើបា្ររ្រ�់គាត់ទំនងជាមនភាេខុ�គា្នាៗេមីនយើងនោះអាចមនន័យថា

ចំណុចដែលគាត់បានន�ើញយា៉នាងចនាបា�់ោ�់េឺជាចំណុចដែលនយើងកំេុងដតមនការ

ខា្នាក់ជាមួយផងដែរ។នយើងខ្អុំនជឿថាបេះជាម្នា�់�េ្បេះហឫទ័យឲនាយនយើងថលែឹងដថលែងជមីវិត

ននអ�់អ្នកដែលបានធ្នា្រ់រ�់នៅមុននយើងជាេិន��អ�់អ្នកដែលបានរ�់នៅយា៉នាងយូរ

េមីមុននហើយន�ើញភាេប��់ស្នាតននបេះេុណរ្រ�់បទង់តាមរយៈជំននឿមិនល្ឥតនខា្នាះ

រ្រ�់េួកគាត់។ែូចដែលអ្នកនិេន្ធកណ្ឌេម្មីរទំនុកតនមកើងម្នាក់បាននលើកន�ើងថា«ន�ចកដមី

ននះនឹងបានកត់ទុក�បម្រ់ែំណមនុ�នាសជាន់នបកាយឲនាយ្រ្្នាមនុ�នាសដែលនឹងនកើតន�ើង

៦ «ការលន់តួ»ន�ៀវនៅទមី៤,ជំេូកទមី7,កថាខណ្ឌទមី៨។
7 នោកបេរូអហ្គ�្មីន,OnBaptism,AgainsttheDonatists,៤:22:2៩។
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បាន�រន�ើរតនមកើងែល់បេះនយហូវា៉នា»(ទំនុកតនមកើង១០2:១៨)។នហើយជាេិន��ក្នអុង

ករណមីនននោកបេរូអហ្គ�្មីនខណៈនេលដែលបកុមជំនុំរ៉ូមំនាុងកាតូលិកឲនាយតនមលែយា៉នាងខ្�់

ែល់គាត់េឺតាមរយៈចលោកំដណទបមង់នៅ�តវតនាសរ៍ទមី១៦នោះនហើយដែលនយើងន�ើញ

ថា«អ្នកកំដណទបមង់បានន�ើញនូវជ័យជម្នះជាមូលោ្នាននននគាលជំននឿបេះេុណរ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីននលើនគាលជំននឿននបកុមជំនុំរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន»។៨

ក្នអុងែំនណើរនរឿងរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនក៏ែូចជាខលែលួននយើងម្នាក់ៗដែរេឺជាែំនណើរ

នរឿងននការដែលបេះេុណរ្រ�់បេះជាម្នា�់កំេុងដតដចងោំងេនលែឺភលែឺជាងចំណុចខុ�ឆ្គង

រ្រ�់នយើង។ែូចដែលនោកបេរូចនផ្រភ័របាន�រន�រ៖«�បម្រ់នោកបេរូអហ្គ�្មីន

អំ្ចែ៏ខា្នាំងននបេះេុណេឺជាអំ្ចនន“អំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម”។តាមរយៈចំណុចនន

ការមួយននះនោះគាត់ក៏ទទួលបានការរំនោះនចញេមីចំណងជមីវិតននការ្រំនេញកាមត្្នា

ខាងឯផលែូវនភទនិងការមនអំនួតក្នអុងទ�នាសនវិជា្នា។នោយរកន�ើញថានៅនបកាមអំ្ច

ននការអួតអាងរ្រ�់មនុ�នាសមនឆន្ៈែ៏េុះកនសញ្នាលននន�ចកដមីបបាថា្នាដែលកំេុង�ុំនយើង

ទុកជានឈលែើយចំនោះការនបជើ�នរើ�ដែលមិន�មនហតុ�មផលដែលការនោះបានន្រើក

ផលែូវឲនាយន�ើញបេះេុណថាជាជ័យជម្នះនន“អំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម”»។៩

ន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់នយើងខ្អុំេឺថាខណៈនេលដែលនោកអ្នកអានន�ៀវនៅននះនោះ

ជាថ្មីមដងនទៀតភាេប��់ស្នាតននែំណឹងល្ននបេះនយ�៊ូវបេមី�្នឹងទាក់ទាញនោកអ្នក

នហើយថាជំននឿរ្រ�់នោកអ្នកនឹងទទួលការេបងឹងតាមរយៈការដ�្ងយល់អំេមីជមីវិតរ្រ�់

នោកបេរូអ័រិល�មី�៍អហ្គ�្មីន។

៨ នោកបេរូWarfield,CalvinandAugustine,ទំេ័រ៣22-៣2៣។
៩ នោកបេរូPiper,John.TheLegacyofSovereignJoy.(Wheaton,IL:Crossway,ឆ្នាំ2០០០),ទំេ័រ១១។
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សេច្្ដីកស្្ើរ

អណំរដ៏ឧត្តុង្គឧតម្

និេន្ធនោយនោកបេរូចនផ្រភ័រ១

អំ្ចដែលោំឲនាយមនន�រីននភាេអរ�្រនាបាយែ៏្ររិ�ុទ្ធក្នអុងជមីវិតនិងេំនិតរ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីន

ទីបញ្ចប់នៃចកកភពមួយ

នៅនថងៃទមី2៦ដខ�មីហាឆ្នាំ៤១០ននេ.�.នរឿងដែលមិននឹកសមនានែល់បាននកើតន�ើង។

្រោ្នា្រ់េមីប្រមណ៩០០ឆ្នាំនន�ន្ិភាេដែលមិនអាចឆលែងចូលបាននោះទមីបកុងរ៉ូមក៏បតរូវបាន

្រំផ្នាញនោលនោយទ័េេួកអា�ឺម៉ង់(Germans)ែឹកោំនោយនោកអ័ល័រិក(Alaric)។

នោកបេរូនជរ៉ូម(Jerome)ដែលជាអ្នក្រកដប្របេះេម្មីរនៅជាភាសឡាតាំងកាលនោះ

គាត់កំេុងនៅប�ុកបា៉នាន��្មីន(Palestine)នហើយគាត់ក៏បាន�រន�រថា«ប្រ�ិនន្រើទមី

បកុងរ៉ូមវិោ�នតើអ្មីនៅអាចមន�ន្ិភាេបាន?»។2ចបកភេរ៉ូមមិនបានវិោ�ភា្នាមៗ។

នហើយប្រមណជា៦៦ឆ្នាំកនលែងមកនទៀតនោះនទើ្រេួកអា�ឺម៉ង់នធ្ើឲនាយអធិរាជែួលរលំ។

្រ៉ុដន្រញ្លួយរលកននការវាយលុកបានរាលោលែល់ទមីបកុងហិផផូ(Hippo)ប្រមណជា

១ នោកបេរូPiper,John.TheLegacyofSovereignJoy.(Wheaton,IL:Crossway,ឆ្នាំ2០០០),ទំេ័រ៤១-7៤។
្រកដប្រនោយមនការអនុញ្នាត។

2 នោកបេរូPeterBrown,AugustineofHippo(Berkeley,CA:UniversityofCaliforniaPress,ឆ្នាំ១៩៦៩),
ទំេ័រ2៨៩។
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72០េមី�ូដម៉បតននទិ�ខាងតនាបូងនឆៀងខាងលិចននទមីបកុងរ៉ូមនៅនលើនឆ្នរ�មុបទអាសហ្ិក

ខាងនជើងដែលជាទមីកដនលែងដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនជាបេរូេង្នាល។កាលនោះគាត់មន

អាយុ៥៥ឆ្នាំនហើយក៏កំេុងដតនេញកម្នាំងក្នអុងេ័ន្ធកិច្ចរ្រ�់គាត់ដែរ។នហើយគាត់ក៏នឹង្រន្

រ�់នៅប្រមណជា2០ឆ្នាំនទៀតនហើយស្នា្រ់នៅនថងៃទមី2៨ដខ�មីហាឆ្នាំ៤៣០ខណៈនេល

ដែលេួកវិនែូល�៍(Vandals)ដែលមនចំនួនប្រមណជា៨០,០០០ោក់កំេុងដតនបតៀម

ខលែលួនវាយឆ្ក់ទមីបកុង។និយាយមនាយា៉នាងវិញនទៀតនៅនោកបេរូអហ្គ�្មីនបានរ�់នៅក្នអុងនេល

នវោែ៏បច្រូកបច្រល់មួយរវាងការផ្នា�់្រដូររែ្ឋទាំងមូល។

គាត់បានឮអំេមីការដែលេួកវិនែូល�៍នធ្ើទារុណកម្បេរូខាងឯកាតូលិកេមីរោក់រហូត

ែល់ស្នា្រ់នៅនេលដែលេួកនេវាយលុក្រ៉ុដន្នៅនេលដែលមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់បាននលើក

ន�ើងនូវបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះនយ�៊ូវនៅកាន់គាត់៖«ចូរនេចនចញនៅបកុងមួយនទៀត»

(ម៉នាថាយ១០:2៣)នោះគាត់ក៏បាននឆលែើយត្រវិញថា«�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយ្រុេ្គល្ ម្នាក់

មន្រំណងចិត្កាន់ោវារ្រ�់នយើងនោយឲនាយតនមលែតិចបតង់ថាោវិកជាេិន��កា្រ់េមីដតន

េួរនបាះ្រង់ោវានោះនោលក្នអុងបគានបគាះថា្នាក់ន�ើយ»។៣គាត់បាននធ្ើជាបេរូេង្នាលនៅទមី

បកុងហិផផូតាំងេមីឆ្នាំ៣៩០ននេ.�.នហើយមុននោះក៏បាននធ្ើជាអ្នកោ�់ទុំម្នាក់ដែល

អធិ្រនាបាយអ�់រយៈនេល៥ឆ្នាំ។ែូនច្នះគាត់បាន្រនបមើបកុមជំនុំអ�់រយៈនេលជិត៤០ឆ្នាំ

នហើយក្នអុង�ង្គមបេមី�្្ររិ�័ទក៏មននេស្នាល់គាត់ជានបចើនថាជាអ្នកលង់�៊ុ្រជាមួយនឹង

បេះជាម្នា�់និងបេះេម្មីរជាអ្នកេង្នាលបកុមជំនុំរ្រ�់គាត់ដែលមនជំោញខាងឯនវាហារ

និងការ្រង្នាត់្រនបងៀន។នហើយក៏ជាអ្នកដែលការោរជំននឿប្រឆំងនឹងការេំរាមកំដហងនលើ

នគាលជំននឿចមនាបងៗនៅយុេ�ម័យរ្រ�់គាត់ជាេិន��ជាមួយនឹងេួកមនិនហ្គៀន៤េួក

៣ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៤2៥។
៤ េមីអាយុ១៩-2៨ឆ្នាំនោកបេរូអហ្គ�្មីនកំេុងដតប�ឡាញ់បកុមមនិនហ្គៀនយា៉នាងខា្នាំង្រ៉ុដន្្រោ្នា្រ់មកក៏មនការប�ងក

ចិត្យា៉នាងខា្នាំងជាមួយនឹងបកុមនោះវិញនហើយក៏បានកា្នាយជាអ្នកជនម្នាះែ៏ខា្នាំងម្នាក់ក្នអុងការដវកដញកខាងឯទ�នាសនវិជា្នា(អ័រិលលមីអូ�៍
អហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ,បាន្រកដប្រនោយនោកបេរូR.S.Pine-Coffin[NewYork:PenguinBooks,ឆ្នាំ១៩៦១],ទំេ័រ7១[IV,១])។
បកុមមនិនហ្គៀនេឺជាបកុមខុ�ឆ្គងដែលឃ្នាតោកេមីន�ចកដមីេិតននជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទដែលនោកដម៉នមីបាន្រនងកើតគាត់បានអះអាងថា
គាត់បានទទួលសរដែលបេះជាម្នា�់បានប្រទានឲនាយគាត់នៅឯប�ុកនម�ូ្រ៉ូតាមមី(Mesopotamia)្រ៉ុដន្រាជរោ្នាភិបាលេឺស៊នានបាន
�ម្នា្រ់គាត់នោលនៅក្នអុងឆ្នាំ27៦ននេ.�.។ជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទ«ថ្មី»មួយននះដែលគាត់បាន្រនងកើតបានោត់ទុកបេះេម្មីរ�ញ្នាោ�់
ថាមិនោក់េ័ន្ធខាងឯបេលឹងវិញ្នាណនហើយក៏េួរជាទមី�្្រ់នខ្ើមដែរ។ក្នអុងជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទរ្រ�់នោកដម៉នមី«បេះបេមី�្មិនបតរូវការទមី
្រោ្នាល់រ្រ�់េួកស�ន៍នហប្រឺ៖បេះអង្គមន្រន្ូល�បម្រ់ខលែលួនឯងនៅកាន់បេលឹងផ្នាល់តាមរយៈសរែ៏នថលែថ្នូរខ្ង់ខ្�់រ្រ�់បទង់តាម
រយៈបេះបបាជា្នានិងការអស្នារនាយរ្រ�់បទង់។បេះជាម្នា�់មិនបតរូវការអា�ោ្ នផនាសងនបរៅេមីបេះចិោ្នារ្រ�់បទង់នទ។»(នោកបេរូBrown,
AugustineofHippo,ទំេ័រ៤៣-៤៤)។្រញ្នាននអំនេើអាបកក់េឺនៅក្នអុងចំណុច�្នូលននការដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនមនការោក់េ័ន្ធជា
មួយនៅបកុមមនិនហ្គៀន។«េួកគាត់ប្រកាន់ខា្នា្រ់តាមនទ្ភាេនិយម៖េួកនេមនការនជឿជាក់យា៉នាងខា្នាំងថាអំនេើអាបកក់មិនអាចនកើតនចញ
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

ែូ្តទមី�៥៍និងេួកភមីនលនហ្គៀន។៦

ការជះឥទិ្ពលដដលមិៃអាចបកបៀបផ្ទឹមបាៃ 

ប�ើយក៏មិៃសមប�តុផល

នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានោំឲនាយមនរូ្ររាងក្នអុងប្រវត្ិសស�្ននបកុមជំនុំបេមី�្្ររិ�័ទតាម

រយៈនវទិកាននះនៅអាសហ្ិកខាងនជើងនិងតាមរយៈភាេនសមនាះបតង់ដែលេួរឲនាយកត់�ម្នាល់

េមីបេះជាម្នា�់ែ៏ល្បាននោះន�ើយនហើយេួកគាត់បាននជឿថាអំនេើអាបកក់នកើតនចញេមីការវាយលុកនលើអំនេើល្—«នេរននេនលែឺ»—តាម
រយៈទ័េ�បតរូវននអំនេើអាបកក់គាមនានអំ្ចន�្ើគា្នានៅអ�់កលនាបជានិច្ចមនការោច់នោយដ�កេមីគា្នាទាំងប�ុងេមី—«នេរននភាេងងឹត»
(នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ៤7)។«តបមរូវការននន�ចកដមី�នសង្នាះជាប្រភេទឹកែ៏ល្ឥតនខា្នាះដែលមិនមនភាេ
ប�អា្រ់បាត់្រង់ក្នអុងខលែលួនឯងផ្នាល់ក៏បានផុ�ន�ើងទំនងននះេឺជាការប្រឡាក់ែ៏ធងៃន់ធងៃរ្រំផុតក្នអុងការដែលដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនប្រកាន់
ខា្នា្រ់តាមបកុមមនិនហ្គៀន....“ទូល្រង្គំនៅដតនជឿថា«េឺមិនដមននយើងនទដែលជាអ្នកប្របេឹត្អំនេើបា្រ្រ៉ុដន្និ�នាស័យមួយនផនាសងនទៀតដែល
នធ្ើអំនេើបា្រក្នអុងនយើង”»([«ការលន់តួ»,V,x,១៨]នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ៥១)។នោកបេរូអហ្គ�្មីនផដល់ជូន
នូវការេននាយល់រ្រ�់គាត់ផ្នាល់អំេមីមូលនហតុដែលគាត់លង់ក្នអុងន�ចកដមីខុ�ឆ្គងននបកុមមនិនហ្គៀននោះ៖«ទូល្រង្គំបានេិតថាបទង់េឺជា
បេះអង្គែ៏ជាបេះជាម្នា�់ននន�ចកដមីេិតេឺជាេនលែឺែ៏ដចងោំងដែលមិនមនបេំដែនខាងឯសច់ឈាមនហើយទូល្រង្គំេឺជាែុំតូចមួយដែល
បានដ្រកនចញេមីនោះ»(«ការលន់តួ»,ទំេ័រ៨៩[V,១៦])។«ទូល្រង្គំបានេិតថាអ្មី្ មួយដែលមិនមនការវា�់ដវងបាននៅនលើលំហ
អាកា�ោច់ខាតេឺមិនដមនជាអ្មីទាល់ដតនសះ....ទូល្រង្គំមិនបានែឹងថាអំ្ចននការេិតដែលទូល្រង្គំបាននប្រើបបា�់នែើមនាបមី្រនងកើតរូ្រ
ភាេទាំងននះេឺវាផ្នាល់មនចំណុចខុ�ៗគា្នាទាំងប�ុងេមីេួកវា។្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏វាមិនអាច្រនងកើតេួកវាបានលុះបតា
ដតេួកវាផ្នាល់េឺជាចំណុច្ មួយផងដែរនហើយក៏ជាចំណុចអ្មីមួយដែលខា្នាំងល្មក្នអុងការនធ្ើការនោះបាន»(«ការលន់តួ»,ទំេ័រ១៣៤
[VII,១])។«នោយសរការនគារេប្រតិ្រត្ិបេះដែលទូល្រង្គំមនតិចតួចដ្រ្រនោះបាន្រង្ខំឲនាយទូល្រង្គំនជឿថាបេះអង្គល្ែូនច្នះបទង់មិន
អាច្រនងកើតឲនាយមនប្រភេននអំនេើអាបកក់បានន�ើយែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បាននឹកប�នមថាមនភាេមីេមីរដែលជំទា�់គា្នាដែលទាំងេមីរគាមនានបេំ
ដែន្រ៉ុដន្អំនេើអាបកក់មនកបមិតតូចតាចនហើយអំនេើល្មនកបមិតធំជាង(«ការលន់តួ»,ទំេ័រ១០៤[V,១០]។នចញេមីការជា្រ់អោ្នាក់
ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនក៏បានកា្នាយជាអ្នកជដជកដវកដញកការោរជំននឿែ៏េិតននបេះេម្មីរែ៏នឆ្នើមម្នាក់អំេមីអធិ្រនតយនាយភាេអតិន�ែ្ឋរ្រ�់បេះ
ជាម្នា�់។

៥ េួកែូ្តទមី�៍«េឺជាចលោបេមី�្្ររិ�័ទនៅក្នអុង�តវតនាសទមី៤និង៥ដែលបានអះអាងថា�ុេលភាេននេិធមី្រង្ូរបេះ
េុណេឺអាប�័យនៅនលើលក្ខណ�មនាបត្ិខាងឯ�មីលធម៌រ្រ�់បេរូ។ជាលទ្ធផលននការដតងតាំងបេរូេង្នាលម្នាក់នៅឯបកុងកាតនធវាបាន
នងើ្រកនាបាលន�ើងនៅឆ្នាំ៣១១ននេ.�.។ក្នអុងចំន្មបេរូេង្នាល្រមីោក់ដែលនេបានដតងតាំងនេនជឿថាម្នាក់េឺជាអ្នកប្រកាន់ខា្នា្រ់តាម
ទំននៀមទម្នា្រ់ដែលននះមនន័យថាគាត់េឺជាបេរូម្នាក់ក្នអុងចំន្មបេរូោោដែលមនេិរុទ្ធភាេក្នអុងការឲនាយចនាបា្រ់ចមលែងបេះេម្មីរនៅកាន់
អធិរាជនែអូ�លែមី�ិន(Diocletian)ដែលជាទ័េជិះជាន់។មនបេរូេង្នាល7០ោក់ក៏បានជុំគា្នានធ្ើជាបកុមប្រឹកនាសាជំទា�់នៅឯបកុងកាតនធ
នហើយក៏បានប្រកា�ថាការដតងតាំងបេរូម្នាក់នោះេឺមិនបតឹមបតរូវនទ។េួកគាត់ប្រកាន់ខា្នា្រ់ថាោច់ខាតបកុមជំនុំបតរូវដត្រែិន�ធ្រុេ្គលដ្រ្រ
នោះដែលមនេិរុទ្ធភាេទាក់ទងនៅនឹងអំនេើបា្រែ៏ធងៃន់ធងៃរនហើយជាលទ្ធផលអ្នកប្រកាន់ខា្នា្រ់តាមទំននៀមទម្នា្រ់ែូចមនុ�នាសដ្រ្រនោះមិន
អាចោត់ដចងេិធមី្រង្ូរបេះេុណបាននទ។បកុមប្រឹកនាសាជំទា�់ក៏បានែក�ិទ្ធិនិងអភ័យឯក�ិទ្ធិរ្រ�់បេរូេមីបកុងកាតនធនៅនេលដែលគាត់
បាន្រែិន�ធមិនមកជួ្រេួកនេ។្រួនឆ្នាំនបកាយមកនៅនេលដែលបេរូេង្នាលថ្មីម្នាក់បានស្នា្រ់នោកែូ្តទមី�៍ដែលជានទវវិទូែ៏នឆ្នើម
ម្នាក់ក៏បានកា្នាយជាបេរូេង្នាលនៅឯបកុងកាតនធនហើយនបកាយមកនទៀតចលោនោះក៏បានយកនឈាមនាះគាត់មកនប្រើបបា�់»(Donatism,
Microsoft®Encarta®Encyclopedia៩៩,©១៩៩៣-១៩៩៨MicrosoftCorporation.រកនាសា�ិទ្ធិបេ្រ់ដ្រ្រយា៉នាង)។ក្នអុងជនម្នាះ
មួយននះនយើងន�ើញអំេមីការគាំបទរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនជាមួយនឹងេិធមី្រង្ូរបេះេុណដែលមនលក្ខណៈបតា្រ់តាមបកុមជំនុំកាតូលិក
ដែលនយើងបាន�ួរោំេមីក្នអុងន�ចកដមីនផដើម។(Note:wemaynotneedthelastsentencebecauseourIntroisnotlike
Piper’s.)�ូមនមើលទំេ័រ2៦-27។

៦ នយើងនឹងេននាយល់្រដន្មនទៀតនលើន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់នោកភមីនលនហ្គៀ�៍នៅក្នអុងជំេូកនបកាយៗ។
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ការលន់តួ

រ្រ�់គាត់ក្នអុងការអនុម័តនិងការការោរជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទ�បម្រ់�ម័យរ្រ�់គាត់។

ឥទ្ធិេលរ្រ�់គាត់នៅនោកខាងលិចេឺេិតជាេួរឲនាយភា្នាក់នផ្ើលដមន។នោកអាែូហ្

ហាន់នខក(AdolfHarnack)បានមនប្រស�ន៍ថានោកបេរូអហ្គ�្មីនេឺជាេំរូែ៏

ល្្រំផុតដែលបកុមជំនុំធ្នា្រ់មនក្នអុងចនោ្នាះរវាងសវ័ក្រ៉ុលនិងនោកបេរូម៉ធិនលូន�ើរ

ដែលជាអ្នកនធ្ើកំដណទបមង់។7នោកបេរូន្រនយា៉នាមមីនវ័រនហ្ៀល(BenjaminWarfield)

បានដវកដញកថាតាមរយៈការនិេន្ធរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីននោះគាត់«ក៏បានបជា្រចូល

ក្នអុងទាំងបកុមជំនំុនិងអ្នកខាងឯនោកមីយ៍នហើយក៏មនឥទ្ធិេលដែលោំឲនាយមនការផ្នា�់

្រដូរនហើយក៏មិនបគាន់ដតបាន្រនងកើតឥទ្ធិេលែ៏�ំខាន់ក្នអុងប្រវត្ិសស�្បកុមជំនុំ្រ៉ុន្ណនាះនទ

្រ៉ុដន្...ក៏បាននរៀ្រចំផលែូវននប្រវត្ិសស�្រ្រ�់បកុមជំនុំនៅឯនោកខាងលិចែល់្រច្ចអុ្រនាបន្នកាល

ននះផងដែរ»។៨គាត់មន«អំន្យទានខាងឯអកនាសរសស�្...គាមនានេូនប្រៀ្របានក្នអុងបេឹត្ិ

ការណ៍ប្រវត្ិសស�្បកុមជំនុំ»។៩«ការអភិវឌនាឍទាំងមូលននជមីវិតរ្រ�់នោកខាងលិចក្នអុង

បេ្់រចំណុចទាំងអ�់េឺ�ុទ្ធដតទទួលបានឥទ្ធិេលយា៉នាងខា្នាំងតាមរយៈការ្រនបងៀនរ្រ�់

គាត់»។១០អ្នកនបាះេុម្ទ�នាសោវែដមី«ប្រវត្ិសស�្បេមី�្្ររិ�័ទ»បាននលើកន�ើងយា៉នាង

សមញ្ញថា«្រោ្នា្រ់េមីបេះនយ�៊ូវនិងសវ័ក្រ៉ុលនោះនោកបេរូអហ្គ�្មីនេឺជា្រុេ្គល

ដែលជះឥទ្ធិេលខា្នាំងជាងនេក្នអុងប្រវត្ិសស�្បេមី�្្ររិ�័ទ»។១១

ចំណុចេិតដែលេួរឲនាយកត់�ម្នាល់ខា្នាំងជាងនេអំេមីឥទ្ធិេលរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន

េឺបតង់ថាគាត់ជះឥទ្ធិេលនលើចលោេមីរបកុមដែលប្រឆំងគា្នា។បកុមជំនុំរ៉ូមំុងកាតូលិក

ប�ឡាញ់គាត់យា៉នាងខា្នាំងក្នអុងចំន្មបេរូៗែ៏អស្នារនាយនផនាសងនទៀត១2្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ ក៏

7 ែកប�ង់នចញេមីMonasticismandtheConfessionsofSt.Augustine,ក្នអុងន�ៀវនៅរ្រ�់នោកបេរូBenjamin
B.Warfield,CalvinandAugustine(Philadelphia:ThePresbyterianandReformedPublishingCo.,ឆ្នាំ១៩៥៦),
ទំេ័រ៣០៦។

៨ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល។
៩ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៣១2។
១០ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៣១០។
១១ ន�ៀវនៅ«ប្រវត្ិសស�្បេមី�្្ររិ�័ទ»(ChristianHistory),Vol.VI,នលខ៣,ទំេ័រ2។
១2 «បកុមប្រឹកនាសានៅឯទមីបកុងអូរុច៏(TheCouncilofOrange)បានទទួលស្នាល់ន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់គាត់នលើបេះេុណ។បកុម

ប្ឹរកនាសានៅឯទមីបកុងនបតន(TheCouncilofTrent)បានទទួលស្នាល់ន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់គាត់នលើអំនេើបា្រដែលជាមរតកនិងការរា្រ់
ជា�ុចរិត។បកុមប្រឹកនាសានៅឯទមីបកុងវា៉នាទមីកង់(TheCouncilofVaticanI)បានទទួលស្នាល់ន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់គាត់នលើទំោក់ទំនង
រវាងនហតុផលនិងជំននឿ។នហើយនៅក្នអុង�ម័យកាលនយើងផ្នាល់នោកវា៉នាទមីកង់ទមី2បានយកមកនធ្ើជាន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់គាត់ផ្នាល់
នលើអាថ៌កំបាំងននបកុមជំនុំនិងអាថ៌កំបាំងនន្រុេ្គលិកលក្ខណៈជាមនុ�នាស...»(នោកបេរូAgostinoTrapè,SaintAugustine:Man,
Pastor,Mystic[NewYork:CatholicBookPublishing,ឆ្នាំ១៩៨៦],ទំេ័រ៣៣៣)។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

នោយក៏នោកបេរូអហ្គ�្មីនជាអ្នកដែល«ផដល់នូវកំដណទបមង់មកនយើង»—មិនដមនបគាន់

ដតនោយសរ«នោកបេរូម៉ធិនលូន�ើរេឺជា�ងនាឃនបកាមបកុមនោកបេរូអហ្គ�្មីនឬក៏ថា

នោយសរនោកបេរូចនខិលវិនបាននលើកន�ើង�បមង់�មដមីរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន

នបចើនជាងនទវវិទូនផនាសងៗនទៀតនោះនទ…[្រ៉ុដន្នោយសរ]កំដណទបមង់បានន�ើញជ័យជម្នះ

មូលោ្នាននននគាលជំននឿបេះេុណរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីននលើនករ្តិ៍ែំដណលរ្រ�់នោក

បេរូភមីនលនហ្គៀនទាក់ទងនឹងទ�នាសនៈអំេមីមនុ�នាសជាតិ»។១៣ទាំង�ងខាងក្នអុងភាេដខ្ង

េំនិតគា្នា[រវាងអ្នកកំដណទបមង់និងអ្នកប្រឆំងនឹងការដកទបមង់(េួកកាតូលិក)]បាន

យកការនិេន្ធរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនជាអំណះអំ្ងយា៉នាងខា្នាំង។១៤

នោកនហនរីឆែនវក(HenryChadwick)េនាយាយាម្រង្នាញេមីវិសលភាេននឥទ្ធិេល

រ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីននោយចង្អុល្រង្នាញថា«នោកបេរូអាន�ឹម(Anselm),នោក

បេរូអាហ្គមី្�៍(Aquinas),នោកបេរូនេបតាក(Petrarch)(មិនដែលនៅ្ នោយ

មិនមនន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»ជាមួយគាត់នោះន�ើយ),នោកបេរូម៉ធិនលូន�ើរ,នោក

បេរូ្រិលឡាមមីន(Bellarmine),នោកបេរូផស្នាល់(Pascal),និងនោកបេរូខារខមីហា្នាែ

(Kierkegaard)�ុទ្ធដតឈរនបកាមមលែ្រ់នែើមដ�នែ៏ធំរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន។ការនិេន្ធ

រ្រ�់គាត់េឺមននៅក្នអុងចំន្មន�ៀវនៅដែលនោកបេរូវិចិនដ�្ន(Wittgenstein)

ចូលចិត្ផងដែរ។គាត់េឺជាអ្នកដែលេួកនមីត�៍ឈមី(Nietzsche)មិន�ូវចូលចិត្។ការ

វិភាេននចិត្សស�្រ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានរំេឹងទុកដផ្នកជាមុនរ្រ�់នោកបផួយែ៍

(Freud)៖នោកបេរូអហ្គ�្មីនេឺជា្រុេ្គលែំ្រូងដែលបានរកន�ើញមន�តិ�មនាបជញ្ញៈ

្រោ្នា្រ់្រននាសំ។១៥

មនមូលនហតុោោ�បម្រ់ការជះឥទ្ធិេលែ៏ចដមលែកននះ។នោកអាហ្គូ�្ូណូបតាេមី

(AgostinoTrapè)បាននលើកន�ើងជា�នង្ខ្រយា៉នាងល្អំេមី�មត្ភាេរ្រ�់នោកបេរូ

អហ្គ�្មីនដែល្រ្្នាលឲនាយគាត់កា្នាយជា្រុេ្គលដែលមិនអាចនប្រៀ្រផ្ឹមបានក្នអុងប្រវត្ិ

សស�្បកុមជំនុំ៖

១៣ នោកបេរូអ.�ុមី.ស�្ូល,AugustineandPelagius,ក្នអុងន�ៀវនៅTabletalk,ដខមិថុោឆ្នាំ១៩៩៦,ទំេ័រ១១។«ទ�នាសនៈ
នលើមនុ�នាសរ្រ�់នោកភមីនលនហ្គៀ�៍»មនន័យថាមនុ�នាសមន�មត្ភាេក្នអុងការន្រដជា្នាចិត្នោយខលែលួនឯងជាចុងនបកាយក្នអុងការយកឈ្នះ
នលើភាេជាទា�កររ្រ�់គាត់ចំនោះអំនេើបា្រ។�ូមនមើលខាងនបកាមក្នអុងជំេូកននះនលើទ�នាសនៈរ្រ�់នោកភមីនលនហ្គៀ�៍។

១៤ នោកបេរូHenryChadwick,Augustine(Oxford:OxfordUniversityPress,១៩៨៦),ទំេ័រ2។
១៥ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៣។
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ការលន់តួ

«នោកបេរូអហ្គ�្មីនជា...ទ�នាសនវិទូនទវវិទូអ្នកមនជំននឿទាក់ទងនឹងនរឿងអាថ៌កំបាំង

និងជាកវីក្នអុងនេលដតមួយ….�មត្ភាេែ៏ខ្ង់ខ្�់រ្រ�់គាត់្រំនេញ្រដន្មនលើគា្នានៅវិញនៅ

មកនែើមនាបមីឲនាយកាន់ដតប្រន�ើរន�ើងនហើយការននះក៏បាននធ្ើឲនាយគាត់កា្នាយជា្រុេ្គលម្នាក់ដែល

េួរឲនាយោ្រ់អារម្ណ៍ក្នអុងរន្រៀ្រែ៏េួរឲនាយេិបាកក្នអុងការ្រែិន�ធ។គាត់េឺជាទ�នាសនវិទូ្រ៉ុដន្

មិនដមនជាអ្នកេិតនសះកនបកាះនោះនទ។គាត់េឺជានទវវិទូម្នាក់្រ៉ុដន្គាត់ក៏ជាអ្នកែ៏នឆ្នើម

ម្នាក់ក្នអុងជមីវិតខាងឯបេលឹងវិញ្នាណដែរ។គាត់េឺជាអ្នកនជឿនលើអធិធម្ជាតិ្រ៉ុដន្គាត់ក៏ជា

បេរូេង្នាលម្នាក់ដែរ។គាត់ជាកវី្រ៉ុដន្ក៏ជាអ្នកដខ្ងេំនិតគា្នាដែរ។នហតុែូនច្នះនហើយបាន

អ្នកអានបេ្រ់គា្នារកន�ើញនូវចំណុចអ្មី្ មួយដែលទាក់ទាញចំ្្រ់អារម្ណ៍នហើយ

ក៏ដថមទាំងរំនភើ្រនទៀតផង៖ការយល់ែឹងនន្ររមត្វិជា្នាែ៏បជាលនបរៅភ�្អុតាងជានបចើនខាង

ឯនទវវិទនាយាថាមេលនិងកម្នាំងសរធតុ�ំនយាេចិត្សស�្ែ៏នបរៅដែលមន្រង្នាញក្នអុង

ចំន្តខាងឯបេលឹងវិញ្នាណនិងការនឹកប�នម�ុភវិនិច្័យជានបចើននិងអ្នកមនជំននឿ

ទាក់ទងនឹងនរឿងអាថ៌កំបាំង»។១៦

ការបៅបលងភ្ំអាល់បោយមិៃបាៃប�ើញទាំងអស់

ន�្ើរដតបេ្រ់គា្នាដែលនិយាយអំេមីនិង�រន�រអំេមីនោកបេរូអហ្គ�្មីនបតរូវដតទទួល

ស្នាល់ថាខលែលួនមិនបាននលើកន�ើងបេ្រ់បជុងនបជាយន�ើយ។នោកបេរូ្រិន្ឌិត

ហ្គូ�ដឆល(BenedictGroeschel)ជា្រុេ្គលដែលបាន�រន�រន�ចកដមីនផដើមថ្មីៗ

ននះអំេមីនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននៅនលងវិទនាយាស្នានមរតកអហ្គ�្មីន(Augustinian

Heritage Institute) ដែលនៅមដអុំដកងមហាវិទនាយាល័យវិល�ិនណូវា(Villanova

University)ដែលជាទមីកដនលែងនេផ្អុកន�ៀវនៅរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនេឺថាមន

ន�ៀវនៅមួយ្រ្ណនាល័យផ្នាល់រួចបាត់នៅនហើយ។្រោ្នា្រ់មកនេក៏បានដណោំគាត់

អំេមីោកនាយប្រមណជាបបាំោនរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីននៅក្នអុងកុំេនាយូទ័រដែលនេបាន

រា្រ់។គាត់បាននិយាយជំនួ�នយើងជានបចើនោក់នៅនេលដែលគាត់នលើកន�ើងថា៖

១៦ នោកបេរូTrapè,SaintAugustine:Man,Pastor,Mystic,ទំេ័រទមី៣៣៥។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

«ខ្អុំមនអារម្ណ៍ថាខលែលួនជា្រុរ�ម្នាក់ដែលោ្រ់នផដើម�រន�រន�ៀវនៅដណោំអំេមីភ្នំ

អាល់នៅឯប្រនទ��្មី�….្រោ្នា្រ់េមី៤០ឆ្នាំនបកាយមកខ្អុំនៅ្រន្�ញ្ឹងេិតនលើន�ៀវនៅ

នន«ការលន់តួ»...ក្នអុងអំ�អុងនេលននការនែើរនលងអ�់រយៈនេលមួយអាទិតនាយនហើយក៏

បានបត�្រ់មកវិញនោយនៅមនការខកចិត្នោយសរនៅមនម�ជានបចើនក្នអុងការ

ជមីកយកក្នអុងដតេមីរ្រមីទំេ័រនោះ។ខ្អុំផ្នាល់ែឹងថាខលែលួននឹងមិនអាចនេចផុតនចញេមីជមីវិតននភ្នំ

អាល់រ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន»។១7

្រ៉ុដន្ចំណុចេិតដែលថាគាមនានអ្នក្ អាចនរៀ្ររា្រ់យា៉នាងនកនាបាះកនាបាយទាំងអ�់អំេមីភ្នំ

អាល់ក៏មិនបានរារាំងមិនឲនាយមនុ�នាសម្នានៅនលងវាដែរ�ូមនាបមីដតមនុ�នាសសមញ្ញ។ប្រ�ិនន្រើ

នោកអ្នកឆងៃល់ថាខលែលួនេួរោ្រ់នផដើមអាននៅបតង់្ នោះន�្ើរដតបេ្រ់គា្នានឹងបបា្រ់ថា�ូម

ោ្រ់នផដើមក្នអុងន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»ដែលជាែំនណើរនរឿងរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនរហូត

មកែល់នេលគាត់ដកដប្រចិត្នឹងមរណភាេរ្រ�់អ្នកម្នាយគាត់ចុះ។ន�ៀវនៅ្រួនកនាបាលែ៏

«ល្»នទៀតេឺ៖«នលើនគាលជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទ»,«ន�ៀវនៅដណោំ»៖នលើជំននឿន�ចកដមី�ងនាឃឹម

និងន�ចកដមីប�ឡាញ់»ដែលនោកបេរូន្រនយា៉នាមមីនវ័រនហ្ៀលបានមនប្រស�ន៍ថា«ការ

ដែលគាត់ខំយា៉នាងម៉ត់ចត់ក្នអុងការេនាយាយាមនរៀ្រនរៀងរចោ�ម្័ន្ធនូវេំនិតរ្រ�់គាត់»១៨«នលើ

បេះនបតឯក»ដែលផដល់នូវការ�នបមចជាផលែូវការនូវការការោរន�ចកដមី្រនបងៀនអំេមីបេះនបតឯក

និង«ទមីបកុងរ្រ�់បេះជាម្នា�់»ដែលជាការនឆលែើយត្ររ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនអំេមីការ

ែួលរលំននចបកភេរ៉ូមនិងជាការដែលគាត់េនាយាយាម្រង្នាញអំេមីអត្ន័យននប្រវត្ិសស�្។

ការេននាយល់យា៉នាង�នង្ខ្រអំេមីការដណោំភ្នំអាល់េឺមនការខុ�គា្នាក្នអុងទំហំយា៉នាងឆ្នាយអំេមី

ប្រធន្រទែ៏អស្នារនាយនិងចំណុច�ំខាន់រ្រ�់វា�បម្រ់�ម័យនយើងឥ�ូវននះ។វាមន

ប្រនយាជន៍�បម្រ់េ័ន្ធកិច្ចរ្រ�់នយើង—មិនថាជាអ្នក្រនបមើនេញ�ិទ្ធិឬក៏ជាអ្នក្រនបមើ

�្័បេចិត—្នហើយជាេិន���បម្រ់ចលោនៅមុខននជំននឿកំដណទបមង់បេះេម្មីរក្នអុង

�ម័យនយើង។ចំណងនជើងនៅជំេូកននះេឺ៖«អំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម៖អំ្ចដែលោំ

ឲនាយមនន�រីននភាេអរ�្រនាបាយែ៏្ររិ�ុទ្ធក្នអុងជមីវិតនិងេំនិតរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន»។

ចំណងនជើង្រោ្នា្រ់្រននាសំមួយនទៀតអាចទំនងជាោក់ថា«ទមីកដនលែងអរ�្រនាបាយក្នអុងការកាត់

១7 នោកបេរូBenedictJ.Groeschel,Augustine:MajorWritings(NewYork:TheCrossroadPublishingCo.,
ឆ្នាំ១៩៩៦),ទំេ័រ១-2។

១៨ នោកបេរូWarfield,CalvinandAugustine,ទំេ័រ៣០7។
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ការលន់តួ

បសយនិងការោរែំណឹងល្»។ឬក៏ចំណងនជើងមួយនទៀតេឺ«ឫ�េល់រ្រ�់នោកបេរូ

អហ្គ�្មីនននភាេ�្រនាបាយនិយមរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទ»។១៩

ជវីកបវត្ិកតសួៗរបស់បោកក្រូអ�្គសី្ៃ

នោកបេរូអហ្គ�្មីន នកើតនៅនថងៃទមី១៣ដខវិច្ិកាឆ្នាំ៣៥៤នៅប�ុកធហា្នាន�្

(Thagaste)នៅជិតទមីបកុងហិផផូដែល្រច្ចអុ្រនាបន្នននះជាប្រនទ�អាល់នហនាសរី(Algeria)។

នោកផបទមី�ុមីអូ�៍(Patricius)ជាឪេុករ្រ�់គាត់ដែលជាក�ិករមធនាយមក្នអុងបបាក់

ចំណូលនហើយមិនដមនជាអ្នកនជឿនោះនទ។

ឪេុករ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានខំនធ្ើការយា៉នាងខា្នាំងនែើមនាបមីផដល់ជូននូវការនរៀន

�ូបតែ៏ល្្រំផុតដផ្នកនវាហារសស�្តាមដែលគាត់អាចនធ្ើបានជាែំ្រូងនៅឯប�ុកម៉នាឌូរា៉នា

(Madaura)ប្រមណជា៣2េមី�ូដម៉បតេមីទមីនោះេមីអាយុ១១ឆ្នាំែល់អាយុ១៥ឆ្នាំ។នហើយ

្រោ្នា្រ់េមីបានចំ្យនេលមួយឆ្នាំនៅផ្ះគាត់ក៏បាននៅនរៀននៅឯទមីបកុងកាតនធោ្រ់េមី

អាយុ១7ឆ្នាំែល់អាយុ2០ឆ្នាំ។ឪេុករ្រ�់គាត់បានទទួលនជឿបេះអង្គនៅឆ្នាំ៣7០នន

េ.�.មួយឆ្នាំមុនឪេុករ្រ�់គាត់ទទួលមរណភាេកាលនោកបេរូអហ្គ�្មីនមន

អាយុ១៦ឆ្នាំ។គាត់បាននលើកន�ើងអំេមីមរណភាេរ្រ�់ឪេុកគាត់ដតមួយែងេត់ក្នអុង

ការនិេន្ធជានបចើនរ្រ�់គាត់។ការននះេិតជាេួរឲនាយភា្នាក់នផ្ើលដមននៅនេលដែលនយើង

នធ្ើការេិោរ្នលើទំេ័រជានបចើនដែលគាត់បានចំ្យនលើការកាន់ទុក្ខការបាត់្រង់

មិត្ភកដិរ្រ�់គាត់។

គាត់បាន�រន�រថា«កាលទូល្រង្គំនៅវ័យជំទង់នៅន�ើយទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ទទួល

បានការ�ក្រ់ចិត្ជាមួយអ្មីៗដែលមនក្នអុងនោកមីយ៍ននះ្ �់នហើយទូល្រង្គំក៏ជានក្ង

ស្នាវឈាមរាវដែរ...បកុមបេរួសររ្រ�់នយើងខ្អុំមិនបានខំនធ្ើអ្មីនទក្នអុងការ�នសង្នាះទូល្រង្គំេមី

ការធ្នាក់តាមរយៈជមីវិតអាោហ៍េិោហ៍។អ្មីដែលេួកគាត់ោ្រ់អារម្ណ៍នលើដតមួយនោះ

១៩ �្រនាបាយនិយមបេមីស្នានេឺជានឈាមនាះដែលខ្អុំបានផដល់នលើការ�ដមដងអំេមីបេះជាម្នា�់និងជមីវិតរ�់នៅរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទនិង
ការអនុវត្ក្នអុងេ័ន្ធកិច្ចជាេិន��ក្នអុងDesiringGod,MeditationsofaChristianHedonist(Sisters,OR:MultnomahPress,
ឆ្នាំ១៩៩៦)។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

េឺថាឲនាយទូល្រង្គំខំនរៀននែើមនាបមីឲនាយនចះនិយាយឲនាយបានល្នហើយឲនាយនចះ្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលអ្នកែនទ

តាមរយៈោកនាយនេចន៍រ្រ�់ទូល្រង្គំដត្រ៉ុន្ណនាះ»។2០ជាេិន��គាត់បាននលើកន�ើងថា

ឪេុករ្រ�់គាត់«មិនបានរវីរវល់ខលែលួនទាល់ដតនសះទាក់ទងបតង់ថា៖នតើទូល្រង្គំកំេុង

នធ្ើែំនណើរែល់ែំ្ក់កាល្ នឆពនាះនៅរកបេះអង្គឬក៏ថាទូល្រង្គំកំេុងរ�់នៅយា៉នាង

្ររិ�ុទ្ធខាងផលែូវនភទនោលេឺគាត់ខ្ល់ខា្នាយដតបតង់ថានតើទូល្រង្គំមននទេនកា�លនាយ

ខា្នាំង្រ៉ុ្ណនាក្នអុងនវាហារសស�្។2១ការខកចិត្ែ៏ខា្នាំងកា្នានលើការដែលឪេុករ្រ�់គាត់មិន

យកចិត្ទុកោក់នឹងគាត់បាន្រ្្នាលឲនាយនោកបេរូអហ្គ�្មីនមិននលើកន�ើងអំេមីឪេុក

រ្រ�់គាត់អ�់មួយជមីវិត។

មុនគាត់នចញនៅទមីបកុងកាតនធនែើមនាបមី�ិកនាសាអ�់រយៈនេល្រមីឆ្នាំនទៀតអ្នកម្នាយរ្រ�់

គាត់បានបេមនគាត់យា៉នាងមុឺងម៉នាត់ថា«ចូរកុំនធ្ើអំនេើបា្រខាងឯការរួមនភទមុននេលនរៀ្រ

ការនហើយនលើ�េមីនោះចូរកុំប្រនោមនោយប្រឡាក់ប្រ�ូ�ជាមួយប្រេន្ធរ្រ�់្រុរ�ម្នាក់

នទៀតន�ើយ»។«ទូល្រង្គំបាននៅទមីបកុងកាតនធជាកដនលែងដែលមនឆ្នាំងខ្ះកន្្នាននភាេ

នបតកបតអាលដែលមិន្ររិ�ុទ្ធកំេុងដតេុះកនសញ្នាលនៅជុំវិញទូល្រង្គំ....ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!

ែនាបិតការនប�កឃ្នានែ៏េិតបបាកែរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺជាម្ូ្រអាហារដែលនឹងផ្គត់ផ្គង់បេលឹង

ទូល្រង្គំនោលេឺការនប�កឃ្នានបេះអង្គ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីការនប�កឃ្នានននះ

នទ»។22«នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំនៅមនចិត្បបាថា្នាចង់នៅលួចនហើយក៏បាននៅ

លួចអំនេើនោរកម្មួយនោះនកើតន�ើងមិនដមនមកេមីទូល្រង្គំនប�កឃ្នានឬក៏បកមីបកនោះ

នទ»។2៣«ទូល្រង្គំេឺជា�ិ�នាសដែលជា្រ់ចំ្ត់ថា្នាក់នលខ១ក្នអុងថា្នាក់ននសោនវាហារ

សស�្នហើយទូល្រង្គំនេញចិត្កិត្ិយ�នោះ្ �់នហើយក៏មនអំនួតយា៉នាងខា្នាំង….

ទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់កា្នាយជាអ្នកនិយាយែ៏លនាបមីលនាបាញម្នាក់នទាះន្រើនចញេមីការជំរុញចិត្

ដែលេួរឲនាយ�ដមី្រនោ្នា�ក៏នោយ៖ការចូលចិត្អួតអាង»។2៤នៅឯទមីបកុងកាតនធគាត់បាន

យកប�មីកំ្ន់ម្នាក់នហើយគាត់បានរ�់នៅជាមួយនឹងស�្មីនោះរយៈនេល១៥ឆ្នាំនហើយ

ក៏បានមនកូនប្រុ�ម្នាក់ជាមួយនឹងគាត់នឈាមនាះនោកអាឌមីអូោទឹ�៍(Adeodatus)។

2០ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ៦៩។
2១ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ7១។
22 ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ77។
2៣ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ7៣។
2៤ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៨2។
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ការលន់តួ

គាត់ក៏បានកា្នាយជាបេរូ្រនបងៀនតាមប្រនេណមី្រុរាណនោយ្រនបងៀននវាហារសស�្អ�់

រយៈនេល១១ឆ្នាំននជមីវិតរ្រ�់គាត—់េមីអាយុ១៩ឆ្នាំែល់អាយុ៣០ឆ្នាំ—នហើយ្រោ្នា្រ់មក

ក៏បានចំ្យ៤៤ឆ្នាំចុងនបកាយននជមីវិតរ្រ�់គាត់ជា�ងនាឃដែលមិនបាននរៀ្រការនិងជា

បេរូេង្នាល។ន្រើនិយាយមនាយ៉ានាងវិញនទៀតនៅេឺថាគាត់បានចំ្យជមីវិតយា៉នាងខ្ះខា្នាយក្នអុង

លក្ខណៈអ�មីលធម៌រហូតែល់គាត់មនអាយុ៣១ឆ្នាំនហើយ្រោ្នា្រ់មករ�់នៅក្នអុងលក្ខណៈ

ជានៅលមីវដ្រ្រឈាមរាវរហូតែល់គាត់មនអាយុ7៥ឆ្នាំ។្រ៉ុដន្ការដកដប្រចិត្រ្រ�់គាត់

មិនបាននកើតន�ើងមនភា្នាមៗែូចដែលនេបានេិតជាទូនៅនោះនទ។

កាលគាត់មនអាយុ១៩ឆ្នាំក្នអុង«ភាេនបតកបតអាលនៅឯទមីបកុងកាតនធ»នេញនៅ

នោយអំនួតនហើយប្រ�ូកប្រឡាក់យា៉នាងខា្នាំងក្នអុងភាេអរ�្រនាបាយខាងឯផលែូវនភទនោះគាត់

ក៏បានអានន�ៀវនៅដែលនោកបេរូ�ិសរូ(Cicero)បាន�រន�រដែលមនចំណងនជើង

ថា«ហូតធមីន�ុមី�»(Hortensius)ដែលកាលនោះឯងេឺជានលើកែំ្រូងដែលន�ៀវនៅននះ

បានទាក់ទាញចំ្្រ់អារម្ណ៍រ្រ�់គាត់តាមរយៈប្រធន្រទរ្រ�់វាមិនដមនទបមង់

នវាហារសស�្នោះនទ។ន�ៀវនៅ«ហូតធមីន�ុមី�»បានឲនាយតនមលែនលើការដ�្ងរកបបាជា្នា

និងន�ចកដមីេិតនលើ�ភាេអរ�្រនាបាយខាងឯសច់ឈាម។

«បបាកែ្ �់េឺន�ៀវនៅននះនហើយដែលបាន្រំផ្នា�់្រំដប្រឥរិយា្រថរ្រ�់ទូល

្រង្គំទាំងប�ុង្រដង្រការអធិស្នានរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅកាន់បេះអង្គផដល់នូវន�ចកដមី�ងនាឃឹម

និងន�ចកដមីបបាថា្នាថ្មីែល់ទូល្រង្គំ។ភា្នាមៗនោះរាល់កដមី�ងនាឃឹមដែលឥតប្រនយាជន៍ក៏បាន

កា្នាយជាឥតតនមលែចំនោះទូល្រង្គំនហើយនោយមនភាេកក់នរៅ្នាដែលមិនអាចនជឿបាន

នោះែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏នប�កឃ្នានចង់បានបបាជា្នាអមតៈនហើយនេលនោះក៏ោ្រ់

នផដើមនងើ្រន�ើងនែើមនាបមីនឹងបត�្រ់នៅរកបទង់វិញ....ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!កាល

នោះទូល្រង្គំនឆះឆួលយា៉នាងខ្នះដខ្នង្ �់ក្នអុងការនហាះនចញេមីអ្មីៗនៅនលើដផនែមីននះ

នែើមនាបមីនៅកាន់បេះអង្គ។នហើយទូល្រង្គំក៏មិនែឹងថាបេះអង្គកំេុងនធ្ើការអ្មីខលែះក្នអុងទូល្រង្គំ

នទៀតផងនៅកាលនោះ។ែនាបិតជាមួយបេះអង្គេឺមនបបាជា្នា។ក្នអុងភាសបកិកនេនៅការ

ប�ឡាញ់បបាជា្នាថា“ទ�នាសនៈវិជា្នា”នហើយេឺនោយការប�ឡាញ់ទ�នាសនៈវិជា្នាននះនហើយ

ដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំនឆះឆួល»។2៥

2៥ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៨៤។
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ការននះបាននកើតន�ើងប្រមណជា៩ឆ្នាំមុនគាត់ទទួលនជឿបេះបេមី�្្រ៉ុដន្វាបានោំឲនាយ

មនការ្រដូរទិ�យា៉នាងខា្នាំងក្នអុងការអាននិងការេិតរ្រ�់គាត់ឲនាយកាន់ដត�ំនៅនៅរកន�ចកដមី

េិតជាជាងនលើរន្រៀ្រដែលននះេឺជាការល្ក្នអុងយុេ�ម័យ្ ក៏បាន។

ប្រមណជា៩ឆ្នាំនៅមុខនទៀតគាត់ក៏បានលង់ន�្នហ៍ក្នអុងន�ចកដមី្រនបងៀនមិនដែលនជឿ

ថាជានទ្ភាេនិយម2៦នឈាមនាះមនិនហ្គៀន(Manichaeism)រហូតែល់នេលគាត់ប�ងក

ចិត្ជាមួយនឹងអ្នកែឹកោំម្នាក់នេលគាត់មនអាយុ2៨ឆ្នាំ។កាលគាត់អាយុ2៩ឆ្នាំគាត់

ក៏បានោកនចញេមីទមីបកុងកាតនធនៅទមីបកុងរ៉ូមនែើមនាបមី្រនបងៀន្រ៉ុដន្ដឆ្តចិត្យា៉នាងខា្នាំងជា

មួយនឹងអាក្រនាបកិរិយារ្រ�់េួក�ិ�នាសែល់ថា្នាក់ថាគាត់ក៏បាននរើទមីកដនលែង្រនបងៀននៅឯទមី

បកុងមមីឡាន(Milan)នៅប្រនទ�អ៊ីតាលមី(Italy)នៅឆ្នាំ៣៨៤ននេ.�.។ការននះេឺជា

ការនកើតន�ើងទាន់នេលក្នអុងេមីរ្រមីរន្រៀ្រតាមរយៈការចុះអន្រាេមន៍រ្រ�់បេះជាម្នា�់។

នេលនោះឯងេឺជានេលដែលគាត់បានរកន�ើញេួកផ្នាតូនិយម(Platonists)នហើយក៏

ជានេលដែលគាត់បានជួ្រនោកបេរូេង្នាលែ៏ល្ម្នាក់នឈាមនាះដអមប្ររូ�៍(Ambrose)។

នេលនោះគាត់មនអាយុ៣០ឆ្នាំនហើយក៏នៅមនកូនប្រុ�រ្រ�់គាត់និងប�មីកំ្ន់

រ្រ�់គាត់—ជាស�្មីដែលេួរឲនាយនវទោម្នាក់ដែលនេបាននភលែចនបោះនោកបេរូអហ្គ�្មីនមិន

ដែលនលើកន�ើងនឈាមនាះរ្រ�់ោងក្នអុងការនិេន្ធរ្រ�់គាត់ន�ើយ។

ក្នអុងនែើមដខបបាំងនៅឆ្នាំ៣៨៦ននេ.�.គាត់បានរកន�ើញការនិេន្ធរ្រ�់នោកផលែូតូនូ�៍

(Platonus)ដែលជាអ្នកនមីអូ-ផ្នាតូនិយម(neo-Platonist)27ដែលបានស្នា្រ់នៅក្នអុង

ឆ្នាំ27០ននេ.�.។ននះេឺជាការ្រំផ្នា�់្រំដប្រចិត្នលើកទមី2រ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន្រោ្នា្រ់

េមីគាត់បានអានន�ៀវនៅរ្រ�់នោកបេរូ�ិសរូប្រមណ១១ឆ្នាំេមីមុន។គាត់ក៏ជញ្ក់

យកទ�នាសនៈរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយម(Platonic)នោយមនចិត្រំនភើ្រ។ទាក់ទងនឹងការ

ជួ្រប្រទះមួយននះនោកបេរូភិធ័រនបបាន(PeterBrown)បានមនប្រស�ន៍ថា«មិន
2៦ ដែលជាការតយុទ្ធរវាងល្ភេននេនលែឺខាងឯវិញ្នាណនិងអាបកក់ភេននន�ចកដមីងងឹតខាងឯសច់ឈាម។
27 នោកផលែូតមីនូ�៍េឺជាអ្នក្រនងកើតបកុមនមីអូ-ផ្នាតូនិយម(ឆ្នាំ2០៥-27០ននេ.�.)នហើយរចោ�ម្័ន្ធននមូលោ្នានបេឹះរ្រ�់

គាត់េឺរំេឹងនលើបទឹ�ដមីននេំនិតរ្រ�់នោកផ្នាតូជានគាល។នោកផលែូតមីនូ�៍បាន្រនបងៀនថាភាេនេញនលញ(theAbsoluteBeing)
មនការោក់េ័ន្ធជាមួយនឹងស្នានការណ៍តាមរយៈលំោ្រ់ននការភាយនចញមួយចំនួនតាមរយៈលទ្ធផលមួយចំនួននទៀតដែលទមីមួយ
េឺភាេឈា្នា�នវឬក៏បបាជា្នាែ៏បជះថា្នាផ្នាល់។នចញេមីលំហូរននននះនោះក៏មនបេលឹងននដផនែមីនហើយជាលទ្ធផលនចញេមីការននះក៏មន
លំហូរននបេលឹងមនុ�នាសនោកនិង�ត្ជាតិនហើយនៅចុង្រញ្ច្រ់សរធតុទាំងឡាយ។នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានរកន�ើញចំណុច
ជានបចើនក្នអុងទ�នាសនវិជា្នាននះដែលមិនមនភាេ�ុមីគា្នាជាមួយនឹងបេះេម្មីរននជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទ—ឧទាហរណ៍៖វាជាការជំទា�់គា្នាយា៉នាង
បបាកែប្រជារវាងបេលឹងនិងសរធតុ។ក្នអុងេិភេនននហតុផលក៏មនការមិនចូលចិត្នហតុែូនច្នះនហើយបានជាោំបាច់បតរូវមនការរំនោះ
នចញេមីជមីវិតនននហតុផលតាមរយៈការោក់វិន័យដ្រ្រជាតា្រ�យា៉នាងមុឺងម៉នាត់។
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បាននធ្ើអ្មីតិចជាងការផ្នា�់ទមីក្្នាលនលខទំោញននជមីវិតខាងឯបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីននទ។គាត់ដលងរា្រ់ខលែលួនជាមួយនឹងបេះរ្រ�់គាត់[ែូចនេនធ្ើនៅក្នអុង

បកុមមនិនហ្គៀន]៖បេះមួយននះ�នមនាបើមនបកដលងមហិមដែលគាត់នជឿនលើឥ�ូវននះ។2៨

្រ៉ុដន្គាត់នៅជា្រ់ក្នអុងន�ចកដមីងងឹតនៅន�ើយ។នោកអ្នកអាចន�ើញឥទ្ធិេលនន

ទ�នាសនៈផ្នាតូនិយមរ្រ�់គាត់ក្នអុងការវាយតនមលែនលើ�ម័យកាលនោះ៖«ទូល្រង្គំោក់

ខ្នងនៅឯេនលែឺនហើយមុខទូល្រង្គំក៏ដ្ររនៅកាន់អ្មីៗដែលវា្រំភលែឺនែើមនាបមីឲនាយដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំ

ដែលតាមរយៈវាទូល្រង្គំន�ើញនូវអ្មីៗដែលឈរក្នអុងេនលែឺេឺនៅក្នអុងន�ចកដមីងងឹតផ្នាល់វិញ។

មកែល់នេលននះេឺជានេលនវោននការនរើចុងនបកាយការនរើនចញេមីផ្នាតូនិយមនៅ

កាន់សវ័ក្រ៉ុលតាមរយៈការជះឥទ្ធិេលយា៉នាងខា្នាំងកា្នាេមីនោកបេរូដអមប្ររូ�៍ដែលមន

អាយុ១៤ឆ្នាំោ�់ជាងនោកបេរូអហ្គ�្មីន។«នហើយនៅនេលដែលទូល្រង្គំមកែល់ទមី

បកុងមមីឡាននោះទូល្រង្គំក៏ជួ្រនោកបេរូដអមប្ររូ�៍ដែលជាបេរូេង្នាលដែលមនភាេ

លនាបមីលនាបាញទូទាំងេិភេនោកថាជា្រុរ�ែ៏ល្ម្នាក់នហើយក៏ជា្រុេ្គលដែលមនភកដមីភាេ

ដ្រ្រជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គយា៉នាងខា្នាំង។នៅនេលនោះន�ចកដមីអធិ្រនាបាយែ៏នកនាបាះកនាបាយ

រ្រ�់គាត់បានផ្គត់ផ្គង់ែល់រាស�្រ្រ�់បទង់នូវនមនាៅននប�ូវសលមីរ្រ�់បទង់ភាេអរ�្រនាបាយ

នននប្រងរ្រ�់បទង់និងភាេរីករាយែ៏ភា្នាក់ខលែលួនននបសរ្រ�់បេះអង្គ»។2៩

ទ�នាសនៈផ្នាតូនិយមរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានោំឲនាយមនការ្រ៉ះទង្គិចជាខា្នាំង

តាមរយៈការ្រនបងៀននចញេមីបេះេម្មីរថា«បេះ្រន្ូលបានបត�្រ់ជាសច់ឈាម»។

្រ៉ុដន្េមីអាទិតនាយមួយនៅអាទិតនាយមួយនទៀតគាត់នៅ្រន្ស្នា្រ់ការអធិ្រនាបាយរ្រ�់នោកបេរូ

ដអមប្ររូ�៍។«ទូល្រង្គំបានស្នា្រ់យា៉នាងយកចិត្ទុកោក់នលើោកនាយ�មដមីរ្រ�់គាត់នហើយ

ទូល្រង្គំក៏បានោ្រ់នផដើមស្នាល់ន�ចកដមីេិតននអ្មីៗដែលគាត់បាននលើកន�ើងនទាះន្រើ្រន្ិច

មដងៗក៏នោយ»។«ទូល្រង្គំមនការរំនភើ្រជាមួយនឹងន�ចកដមីប�ឡាញ់និងភាេភ័យរន្ធត់

ក្នអុងនេលដតមួយ។ទូល្រង្គំបានយល់ថាខលែលួននៅឆ្នាយេមីបេះអង្គ...នហើយនៅេមីចម្នាយនោះ

ទូល្រង្គំក៏បានឮបេះ�ូរន�ៀងរ្រ�់បទង់មន្រន្ូលថាអញេឺជាបេះដែលមនបេះជន្។

ទូល្រង្គំបានឮបេះ�ូរន�ៀងរ្រ�់បេះអង្គែូចដែលនយើងឮ�ំន�ងនិយាយមកកាន់ែួង

2៨ នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ១០។
2៩ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ១៤2។
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ចិត្នយើងនហើយក្នអុងនេលនោះទូល្រង្គំក៏ដលងមន្រុេ្នហតុននមន្ិល�ងនាស័យនទៀតដែរ»។

្រ៉ុដន្្រទេិនសធន៍មួយនោះមិនដមនជាការដកដប្រចិត្ែ៏េិតនទ។«ទូល្រង្គំបានមន

ការភា្នាក់នផ្ើលថានទាះន្រើឥ�ូវននះទូល្រង្គំបានប�ឡាញ់បេះអង្គក៏នោយ...ក៏ទូល្រង្គំមិន

បាន្រន្មនអំណរជាមួយនឹងបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំដែរ។ភាេប��់�ង្នាររ្រ�់បេះ

អង្គបានទាក់ទាញទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្មិនយូរ្រ៉ុោមនាននោះទូល្រង្គំក៏បតរូវបានអូ�នចញេមីបេះ

អង្គតាមរយៈទមងៃន់រ្រ�់ខលែលួននហើយក្នអុងភាេប�ងកចិត្នោះទូល្រង្គំក៏បានធ្នាក់ក្នអុងអ្មីៗ

ដែលមននលើដផនែមីននះជាថ្មីមដងនទៀត...ហាក់្រមីែូចជាថាទូល្រង្គំបានស្នាល់កលែិនតនមលែនន

ភាេបកអូ្រ្រ៉ុដន្មិនទាន់អាចទទួលទានបាននៅន�ើយ»។

�ូមកត់�ម្នាល់នលើការផុ�ន�ើងននឃ្នា«ការមនអំណរជាមួយនឹងបេះជាម្នា�់»។

នេលនោះនោកបេរូអហ្គ�្មីនបានប�នមើប�នមអំេមីនគាល្រំណងននជមីវិតរ្រ�់គាត់ថាជា

ការដ�្ងរកអំណរែ៏រឹងមំនិងមិនអាចរនង្គើបាននលើបេះែ៏េិត។ននះេឺជាមូលោ្នានបេឹះននការ

េិតរ្រ�់គាត់អំេមីអ្មីៗទាំងអ�់ជាេិន��ក្នអុងការតយុទ្ធែ៏ខា្នាំងរ្រ�់គាត់ជាមួយនឹងេួក

ភមីនលនហ្គៀននៅបគាចុងនបកាយននជមីវិតរ្រ�់គាត់ប្រមណជា៤០ឆ្នាំោ្រ់េមីនេលននះតនៅ។

នេលនោះគាត់បានែឹងថាគាត់មិនបានទទួលការឃត់ឃំងតាមរយៈចំណុច្ 

មួយខាងឯបបាជា្នានោះនទ្រ៉ុដន្តាមរយៈភាេនបតកបតអាលខាងឯផលែូវនភទនៅវិញ៖«ទូល

្រង្គំបាននៅ្រន្ទទួលការកាន់យា៉នាងជា្រ់ក្នអុងចំណងននការប�ឡាញ់រ្រ�់ស�្មី»។ែូនច្នះ

ភាេអរ�្រនាបាយ្ មួយដែលគាត់បបាថា្នាចង់បានខា្នាំងជាងក្នអុងជមីវិតរ្រ�់គាត់នឹងយក

ឈ្នះនលើ�សង្នាម។«ទូល្រង្គំក៏ដ�្ងរករន្រៀ្រមួយចំនួនក្នអុងការទទួលបានកម្នាំងល្ម

នែើមនាបមីមនអំណរក្នអុងបេះអង្គ[�ូមកត់�ម្នាល់នលើ�មរភូមិ៖នតើខ្អុំអាចរកកម្នាំងេមី្ 

ក្នអុងការមនអំណរក្នអុងបេះជាម្នា�់ជាជាងការរួមនភទ?]្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានរកន�ើញ

ទាល់ដតទូល្រង្គំទទួលស្នាល់«អ្នកក្្នាលដតមួយរវាងបេះនឹងមនុ�នាសេឺបេះបេមី�្

នយ�៊ូវដែលជាមនុ�នាស»។៣០

នោកប�មីម៉ូនមីកាដែលជាអ្នកម្នាយរ្រ�់គាត់បានអធិស្នាន�បម្រ់គាត់អ�់មួយ

ជមីវិតក៏បានមកទមីបកុងមមីឡាននៅក្នអុងនិទា�រែូវននឆ្នាំ៣៨៥ននេ.�.នហើយក៏បានោ្រ់នផដើម

នរៀ្រចំេិធមីអាោហ៍េិោហ៍បតឹមបតរូវ�បម្រ់គាត់ជាមួយនឹងបកុមបេរួសរបេមី�្្ររិ�័ទមន

៣០ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ១៩2,ទំេ័រ2៨7។
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បានល្ម�មរមនាយម្នាក់នៅទមីនោះ។ការននះបានោក់នោកបេរូអហ្គ�្មីនក្នអុងវិ្រត្ិខាងឯ

ផលែូវចិត្យា៉នាងខា្នាំងនហើយក៏បានន្រើកផលែូវឲនាយគាត់កាន់ដតធ្នាក់ខា្នាំងជាងមុនក្នអុងអំនេើបា្រនទាះ

ន្រើការផ្នា�់្រដូរជំននឿរ្រ�់គាត់ជិតនឹងនកើតន�ើងក៏នោយ។គាត់បានោត់ឲនាយប�មីកំ្ន់

ដែលគាត់បានចំ្យនេលជាមួយអ�់រយៈនេល១៥ឆ្នាំឲនាយបត�្រ់នៅប្រនទ�អាសហ្ិក

វិញនោយមិនរ�់នៅជាមួយោងនទៀតន�ើយ។«ស�្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដតរ�់នៅជាមួយ

ក៏បតរូវបានែកនចញេមីទូល្រង្គំេមីនបោះគាត់េឺជាឧ្រ�េ្គចំនោះអាោហ៍េិោហ៍រ្រ�់ទូល

្រង្គំនហើយន្រះែូងទូល្រង្គំដែលបានភា្នា្រ់ជាមួយនឹងគាត់ក៏បតរូវបានរដហកនចញនហើយ

បតរូវរងរ្រួ�រហូតែល់វាហូរឈាម។ទូល្រង្គំបានប�ឡាញ់គាត់យា៉នាងខា្នាំង។គាត់ក៏បាន

បត�្រ់នៅទ្មី្រអាសហ្ិកវិញគាត់បាន�នាបថថានឹងមិនប្រេល់ខលែលួននៅកាន់្រុរ�្ នផនាសង

នទៀតនទ….្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិន�្រនាបាយចិត្នហើយក៏នខនាសាយនេកក្នអុងការបតា្រ់តាមេំរូោក់

េមីមុខទូល្រង្គំតាមរយៈស�្មី….នហតុែូនច្នះទូល្រង្គំក៏នៅយកស�្មីកំ្ន់ម្នាក់នផនាសងនទៀត

នោយមិនបាននរៀ្រការ»។៣១

ការផ្លា ស់ប្ដូរជបំៃឿដដលសំខាៃ់ក្តុងកបវត្ិសាសស្សកមាប់អនា្ត

្រោ្នា្រ់មកនថងៃែ៏�ំខាន់្រំផុតមួយក្នអុងប្រវត្ិសស�្បកុមជំនុំក៏បានមកែល់។«ឱបេះ

អម្នា�់នអើយ!បទង់េឺជាជំនួយនិងជាបេះអង្គនបបា�នោះរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ឥ�ូវទូល្រង្គំ

នឹងប្រកា�នហើយលន់តួក្នអុងបេះោមរ្រ�់បេះអង្គអំេមីរន្រៀ្រដែលបទង់បានរំនោះទូល្រង្គំ

នចញេមីបចវាក់ននការបបាថា្នាខាងឯផលែូវនភទដែលទូល្រង្គំបានជា្រ់ចំណងយា៉នាងខា្នាំងនឹង

នចញេមីភាេជាទា�ករនននោកមីយ៍ខាងឯទនង្ើ»។៣2ននះេឺជាចំណុច�្នូលននន�ៀវនៅ

រ្រ�់គាត់ដែលមនចំណងនជើងថា«ការលន់តួ»នហើយក៏ជាបេឹតិ្ការណ៍ែ៏អស្នារនាយមួយ

ននបេះេុណក្នអុងប្រវត្ិសស�្នហើយវាក៏េិតជា�សង្នាមែ៏ខា្នាំងមួយដែរ។�ូមអាននោយ

យកចិត្ទុកោក់អំេមីរន្រៀ្រននការយកឈ្នះរ្រ�់វា(នៅក្នអុងន�ៀវនៅទមី៨ននន�ៀវនៅ«ការ

លន់តួ»មននរៀ្ររា្រ់យា៉នាងនកនាបាះកនាបាយជាងននះ)។

៣១ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ១៦៦។
៣2 ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2០៩។
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�ូមនាបមីដតនថងៃនោះក៏�្អុេសមនាញជាងការនរៀ្ររា្រ់អំេមីែំនណើរនរឿងជាទូនៅដែរ្រ៉ុដន្នែើមនាបមី

ឈានចូលចំណុច�្នូលនន�សង្នាមបានចូរនយើងនផ្នាតនលើវិ្រត្ិចុងនបកាយ�ិន។នៅ

ចុងដខ�មីហាឆ្នាំ៣៨៦ននេ.�.។នោកបេរូអហ្គ�្មីនជិតមនអាយុ៣2ឆ្នាំ។គាត់បាន

និយាយជាមួយនឹងនោកអាលមីេឹ�៍ដែលជាមិត្ភកដិ�្និទ្ធស្នាលម្នាក់រ្រ�់គាត់អំេមី

ការលះ្រង់និងភាេ្ររិ�ុទ្ធែ៏េួរឲនាយកត់�ម្នាល់អំេមីនោកដអនថូនមីដែលជាតា្រ�

ម្នាក់េមីប្រនទ�នអហនាសអុមី្រ។នោកបេរូអហ្គ�្មីនមនការភា្នាក់នផ្ើលជាមួយនឹងចំណងនន

ភាេនបេនផនាសរ្រ�់គាត់ខាងឯភាេនបតកបតអាលខណៈនេលដែលអ្នកែនទមនន�រីភាេ

នហើយក៏្ររិ�ុទ្ធក្នអុងបេះបេមី�្ដែរ។

«មន�ួនចនាបារតូចមួយជា្រ់នឹងផ្ះដែលនយើងរ�់នៅ។ខនាយល់្រក់នបាកនៅក្នអុងែួងចិត្

រ្រ�់ទូល្រង្គំបាន្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំនចញនៅ�ួនចនាបារនោះដែលទំនងជានឹងមិនមន

អ្នក្ មកឆនៅការតយុទ្ធែ៏នឆះឆួលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតប្រឈមមុខជាមួយនឹងខលែលួន

ឯងនោះនទ….ទូល្រង្គំកំេុងដតឆកលួតជាមួយនឹងការភលែមីនភលែើដែលនឹងោំឲនាយទូល្រង្គំជាោ។ទូល

្រង្គំកំេុងដតស្នា្រ់ក្នអុងន�ចកដមីស្នា្រ់ដែលោំឲនាយទូល្រង្គំមនជមីវិត….ទូល្រង្គំមនទុក្ខកង្ល់

យា៉នាងខា្នាំងក្នអុងបេលឹងខឹងខលែលួនឯងដែលមិនបានឈានចូលការតាំងន�ចកដមី�ញ្នាជាមួយ

នឹងបេះអង្គ….បេលឹងទូល្រង្គំក៏ដប�កយំថាទូល្រង្គំេួរដតចូល។ទូល្រង្គំបានទាញ�ក់

ខលែលួនឯងនហើយវាយថា្នា�ខលែលួនឯងជាមួយនឹងនែរ្រ�់ទូល្រង្គំទូល្រង្គំក៏បាន�បមរួលនែ

ចូលគា្នានហើយឱ្រជង្គង់រ្រ�់ខលែលួន»។៣៣

្រ៉ុដន្គាត់បានោ្រ់នផដើមន�ើញយា៉នាងចនាបា�់ោ�់ថាការទទួលបាននោះធំខា្នាំងជាង

ការបាត់្រង់នហើយតាមរយៈការអស្នារនាយននបេះេុណនោះគាត់ក៏ោ្រ់នផដើមន�ើញភាេប��់

ស្នាតននភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវនភទក្នអុងបេះវត្មនរ្រ�់បេះបេមី�្។

«តាមេិតនៅទូល្រង្គំនៅមនចំ្្រ់អារម្ណ៍ជាមួយនឹងអំនេើបា្រដែលទូល

្រង្គំនៅប�ឡាញ់ដែលជាអំនេើបា្រដែលមននេញនៅនោយភាេឥតប្រនយាជន៍ែ៏ឥត

ប្រនយាជន៍។េួកវាបានេនាយាយាមទាញទូល្រង្គំចូលភាេនបតកបតអាលខាងឯសច់ឈាម។

នហើយបាន្រន្ខនាសឹ្រនខនាសៀវមកកាន់ទូល្រង្គំថា៖“នតើនោកនឹងនចញេមីេួកនយើងដមនឬ?នតើ

នោកនឹងនចញេមីេួកនយើងជានរៀងរហូតដមនឬ?នតើនោកមិនែឹងនទថានេលនោកោក

៣៣ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2១2។
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ការលន់តួ

នចញេមីនយើងនោះនោកមិនអាច្រកបត�្រ់មករកនយើងវិញបាននទ?”...នហើយខណៈនេល

ដែលទូល្រង្គំឈរនៅដកនាបររបាំងនោយមនការញា្រ់ញ័រនៅម្នាងនទៀតនោះទូល្រង្គំអាច

ន�ើញភាេប��់ស្នាត្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បបាជា្នាដែលកំេុងដប�កនៅឲនាយទូល្រង្គំឆលែងនៅនហើយ

កុំឲនាយមនការស្នាក់ន�្ើរនទៀត។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនៅខា្នាចក្នអុងការឈាននៅមុខ។បបាជា្នាបាន

ទាញនែែ៏្ររិ�ុទ្ធនែើមនាបមីទទួលនិងឱ្រទូល្រង្គំ»។៣៤

ែូនច្នះនៅនេលនោះភាេប��់ស្នាតននបបាជា្នានិងការប�ឡាញ់ដែលមននេញ

នៅនោយការថា្នាក់ថ្នមរ្រ�់ោងេឺជាចំណុច�នបមចចិត្ចុងនបកាយក្នអុង�សង្នាមដែល

កំេុងដតប្រកួតជាមួយនឹងភាេកំ្រុិកកំ្រ៉ុកដែលកំេុងដតទាញសច់ឈាមរ្រ�់គាត់។

«ទូល្រង្គំក៏បានទម្នាក់ខលែលួនចុះនបកាមនែើមោ្នាមួយនោយមិនែឹងថាទូល្រង្គំបាន

នៅែល់ទមីនោះនហើយទឹកដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បានោ្រ់នផដើមហូរយា៉នាងន�រី….ទូល្រង្គំក៏

នផ្ើ�ដបមកយំដែលនេញនៅនោយទុក្ខបេរួយននះន�ើង៖“នតើែល់កាល្ នទៀត?នតើ

ែល់កាល្ នទៀត?នថងៃដ�្កនិងនថងៃ្រោ្នា្រ់េមីនថងៃននះដមនឬ?នហតុអ្មីបានជាមិនឥ�ូវ

ននះ?នហតុអ្មីបានជាមិនកម្នាត់នោលជមីវិតមិន្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់ខលែលួននៅនវោនម៉នាងននះភា្នាម

អញ្ចឹង?”…នហើយភា្នាមនោះទូល្រង្គំក៏ឮ�ំន�ងរ្រ�់នក្ងប្រុ�ឬក៏នក្ងប�មីម្នាក់។ទូល

្រង្គំមិនបបាកែថាមួយ្ នោះនទ។�ំន�ងនោះនចញមកេមីផ្ះអ្នកជិតខាង។�ូបត

ឃ្នាននះមដងនហើយមដងនទៀត៖“យកវាន�ើងនហើយអានវាចុះ!យកវាន�ើងនហើយអានវា

ចុះ!”។៣៥ភា្នាមៗនោះទូល្រង្គំក៏ឈ្រ់យំនហើយក៏បានោ្រ់នផដើមឆងៃល់ថានតើឃ្នាននះេឺជា

ដផ្នកមួយននដលនាបងនក្ងៗនលងដមនឬ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានោំថាវាជាឃ្នាដែលទូល

្រង្គំធ្នា្រ់ឮេមីមុននោះនទ។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏ទ្រ់ទឹកដភ្នកនហើយនងើ្រឈរន�ើង។នហើយ

ទូល្រង្គំមិនអាចេិតអំេមីអ្មីនផនាសងនទៀតនបរៅេមីការនជឿថាននះេឺជា្រញ្នាេមីបេះជាម្នា�់ឲនាយ

ន្រើកបេះេម្មីរនហើយអាន។ជាេិន��អត្្រទែំ្រូងដែលទូល្រង្គំទំនងជារកន�ើញ»។៣៦

«ទូល្រង្គំក៏បត�្រ់នៅ្រង់អង្គអុយដែលនោកអាលមីេឹ�៍កំេុងអង្គអុយភា្នាម។ែនាបិតទូល

្រង្គំបានទុកបេះេម្មីរសវ័កនៅកដនលែងនោះេមីមុន។ទូល្រង្គំក៏យកវានហើយន្រើកវានហើយ

ក្នអុងភាេន�ងៃៀមស្នាត់ក៏អាននូវកថាខណ្ឌដែលដភ្នកទូល្រង្គំបានន�ើញមុននេ្រង្�់។ទមី

៣៤ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2១៤។
៣៥ ននះេឺជាឃ្នាែ៏លនាបមីមួយ“Tolle,lege;tolle,lege.”។
៣៦ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2១7។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

នោះមន�រន�រែូចតនៅ៖“មិនដមននោយ�ុមីផឹកនលងដលនាបងឬមនប�មីញមីឬនោយ

នឈា្នាះប្រដកកនិងឈា្នានមី�នោះន�ើយ។ផ្អុយនៅវិញបតរូវប្រោ្រ់ខលែលួននោយបេះអម្នា�់

នយ�៊ូវបេមី�្នហើយកុំ្រំនេញតាមន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នារ្រ�់សច់ឈាមន�ើយ”។៣7ទូល្រង្គំ

មិនចង់អាននៅមុខនទៀតនហើយទូល្រង្គំក៏មិនោំបាច់ដែរ។េមីនបោះជាមួយនឹងោកនាយចុង

នបកាយននប្រនយាេនោះក៏ហាក់្រមីែូចជាមនេនលែឺក្នអុងលក្ខណៈែ៏េិន��មួយបានបជា្រ

ចូលែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលមននេញនៅនោយភាេបបាកែប្រជា។នហើយភា្នាមៗ

នោះរាល់ភាេប�នងះប�នងចននមន្ិល�ងនាស័យក៏បានរោយបាត់នៅ»។៣៨

កដៃលាងដដលមិៃបាៃបកជើសបរើសទុក 

ៃិងការបករោងទុករបស់កពះជាមា្ច ស់

្រទេិនសធន៍ននបេះេុណរ្រ�់បេះជាម្នា�់ក្នអុងការ្រំផ្នា�់្រំដប្រចិត្រ្រ�់គាត់ក៏

បាននរៀ្រជាេនលែង�បម្រ់នទវវិទនាយាននបេះេុណរ្រ�់គាត់ដែលោំឲនាយគាត់នឈា្នាះប្រដកក

គា្នាជាមួយនឹងនោកភមីនលនហ្គៀ�៍នហើយការននះក៏បាន្រ្្នាលឲនាយគាត់កា្នាយជាប្រភេ

ននេួកនធ្ើកំដណទបមង់ប្រមណជារា្រ់ោន់ឆ្នាំនបកាយមក។នហើយនទវវិទនាយាននបេះេុណ

ែ៏មននេញនៅនោយអធិ្រនតយនាយភាេមួយននះក៏ជានទវវិទនាយាននការយល់ែឹងយា៉នាងនេញ

នលញអំេមីជ័យជម្នះននការមនអំណរក្នអុងបេះជាម្នា�់ផងដែរ។

នៅក្នអុងនថងៃ្រុណនាយបេះអម្នា�់មនបេះជន្រ�់ន�ើងវិញនៅឆ្នាំ្រោ្នា្រ់េឺ៣៨7នោះគាត់ក៏

បានទទួលេិធមីបជមុជទឹកនៅទមីបកុងមមីឡានតាមរយៈនោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍។នៅដខ

បបាំងអ្នកម្នាយរ្រ�់គាត់បានទទួលមរណៈភាេ។អ្នកម្នាយរ្រ�់គាត់បានទទួលមរណៈ

ភាេក្នអុងលក្ខណៈជាស�្មីដែល�្រនាបាយចិត្យា៉នាងខា្នាំងេមីនបោះកូនប្រុ�ដែលគាត់បាន

្រង្ូរទឹកដភ្នកជានបចើនឆ្នាំបានមន�ុវត្ិភាេក្នអុងបេះបេមី�្នហើយ។នៅឆ្នាំ៣៨៨ននេ.�.

(កាលគាត់ជិតមនអាយុ៣៤ឆ្នាំ)គាត់ក៏បានបត�្រ់នៅឯប្រនទ�អាសហ្ិកវិញនោយ

៣7 រ៉ូម១៣:១៣។
៣៨ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2១៨។
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មនទ�នាសនៈចង់្រនងកើតសោមួយ�បម្រ់គាត់និងមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់ដែលគាត់បាន

នៅថា«អ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះជាម្នា�់»។គាត់បាននបាះ្រង់ដផនការននការនរៀ្រការនោល

នហើយបានន្រដជា្នាខលែលួនរ�់នៅក្នអុងជមីវិតនៅលមីវនិងភាេបកមីបក—ដែលននះេឺថាការមនជមីវិត

រ�់នៅែ៏សមញ្ញៗជាមួយអ្នកែនទក្នអុង�ង្គមមួយ។៣៩គាត់បបាថា្នាចង់បានជមីវិតដែល

ចំ្យនេលនលើទ�នាសនវិជា្នាក្នអុងសលនៅឯវិហារមួយ។

្រ៉ុដន្បេះជាម្នា�់មនដផនការនផនាសង។នោកអាឌមីអូោទឹ�៍ដែលជាកូនប្រុ�រ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានស្នា្រ់នៅឆ្នាំ៣៨៩ននេ.�.។ន�ចកដមីប�នមននការបត�្រ់នៅក្នអុង

ជមីវិត�ងៃ្រ់ស្នាត់នៅឯធហា្នាន�្ដែលជាប�ុកកំនណើតរ្រ�់គាត់ក៏បានរោយបាត់នៅក្នអុង

េនលែឺននភាេអ�់កលនាបជានិច្ច។នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានន�ើញថាវាទំនងជាយុទ្ធសស�្ែ៏

ល្ក្នអុងការនរើទមីតាំងសោដែលជា�ង្គមរ្រ�់គាត់នៅឯទមីបកុងហិផផូដែលធំជាងនោះ។

គាត់នបជើ�នរើ�ទមីបកុងហិផផូេមីនបោះនៅទមីនោះនេមនបេរូេង្នាលរួចនប�ចនហើយដែល

ការននះនឹងោំឲនាយគាត់មិន�ូវមនឱកា�ក្នអុងការដែលនេជំរុញឲនាយគាត់ទទួលតួោទមីនោះ។

្រ៉ុដន្គាត់េណោខុ�—ែូចជានោកបេរូចនដខលវិនប្រមណជាង១០០០ឆ្នាំនបកាយ

មកដែរ។បកុមជំនុំក៏បានមករកនោកបេរូអហ្គ�្មីននហើយន្រើនិយាយឲនាយខលែមីនៅក៏បាន្រង្ខំ

គាត់ឲនាយនធ្ើជា�ងនាឃនហើយ្រោ្នា្រ់មកជាបេរូេង្នាលននទមីបកុងហិផផូដែលជាទមីកដនលែងដែល

គាត់បានរ�់នៅក្នអុងជមីវិតនៅ�ល់រ្រ�់គាត់។

ជានបចើនឆ្នាំកនលែងមកនទៀតក្នអុងន�ចកដមីអធិ្រនាបាយមួយរ្រ�់គាត់នោកបេរូអហ្គ�្មីន

បាននលើកន�ើងនៅកាន់�មជិកបកុមជំនុំរ្រ�់គាត់ថា«បាវ្រនបមើមិនអាចជំទា�់នឹង

នៅហា្នាយរ្រ�់ខលែលួនបាននទ។នយើងខ្អុំបានមកទមីបកុងននះនែើមនាបមីជួ្រមិត្ភកដិម្នាក់ដែលនយើង

ខ្អុំបានេិតថាអាចនឹងោំគាត់ឲនាយទទួលនជឿបេះជាម្នា�់បាននែើមនាបមីឲនាយគាត់ទំនងជាមករ�់

នៅជាមួយនយើងនៅឯសោ។នយើងខ្អុំមន�ន្ិភាេនោយសរកដនលែងននះមនបេរូេង្នាល

រួចបស្រ់នៅនហើយ។នេលនោះអ្នករាល់គា្នាក៏បានោ្រ់នយើងខ្អុំ។អ្នករាល់គា្នាក៏បានយក

នយើងខ្អុំនធ្ើជា�ងនាឃ...នហើយ្រោ្នា្រ់មកនយើងខ្អុំក៏បានកា្នាយជាបេរូេង្នាលរ្រ�់អ្នករាល់គា្នា»។៤០

ែូនច្នះែូចមនុ�នាសជានបចើនោក់ដែលមនឥទ្ធិេលយូរអដង្ងនៅក្នអុងប្រវត្ិសស�្នន

៣៩ នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ១១៦។
៤០ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ១៣៨។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

បកុមជំនុំនោះគាត់ក៏បតរូវបានែកនចញ(នៅអាយុ៣៦ឆ្នាំ)េមីជមីវិតននការចង់�ញ្ឹងេិត

នហើយនបាះចូលក្នអុងជមីវិតដែលមន�កម្ភាេវិញ។តួោទមីននបេរូេង្នាលមនរួមទាំងការ

នោះបសយការនឈា្នាះប្រដកកគា្នាខាងឯផលែូវចនាបា្រ់ក្នអុងចំន្ម�មជិកបកុមជំនុំនិងការ

បេ្រ់បេងទំនួលខុ�បតរូវជានបចើនក្នអុង�ង្គម។«គាត់បតរូវនៅ�ួរ�ុខទុក្ខេន្ធោគារនែើមនាបមី

ការោរអ្នកជា្រ់េុកេមីការនធ្ើបា្រ។គាត់បតរូវចូលនធ្ើអន្រាេមន៍...នែើមនាបមី�នសង្នាះឧបកិែ្ឋជន

េមីការនធ្ើបា្រេមីតុោការនិងការប្រហារជមីវិត។នលើ�េមីនោះេួកនេរំេឹងឲនាយគាត់រកនាសា

�ន្ិភាេក្នអុងបកុមជំនុំរ្រ�់េួកនេតាមរយៈមជនាឈត្កម្ក្នអុង្រណ្ឹងរ្រ�់េួកនេផងដែរ»។៤១

នោកបេរូអហ្គ�្មីនបាន្រនងកើតសោនៅនលើ្ររិនវណវិហារនហើយអ�់ប្រមណ

ជិត៤០ឆ្នាំគាត់ក៏បាន្រណ្ដះ្រ្្នាលេួក�ងនាឃនិងបេរូេង្នាលជានបចើនោក់ដែលបជរួតបជា្រ

នៅនោយបេះេម្មីរដែលបាននចញនៅ្រនបមើន�្ើរដតបេ្រ់ទមីកដនលែងនៅអាសហ្ិកនហើយចលោ

នោះក៏បានោំមកនូវនៅការ្រំផ្នា�់្រំដប្រចំនោះបកុមជំនុំជានបចើនដែរ។គាត់បានោត់ទុក

ខលែលួនឯងជាចំដណកមួយននសោនោយ្ររិនភាេម្ូ្រ្រួ�និងរ�់នៅក្នអុងភាេបកមីបកនិង

ភាេ្ររិ�ុទ្ធ។មនការហាមបបាមយា៉នាងតឹងរឹងមិនអនុញ្នាតឲនាយមនុ�នាសប�មីមកនលង។

មនការប្រថុយប្រថានខា្នាំងនេកនហើយគាត់ក៏ស្នាល់ចំណុចនខនាសាយរ្រ�់ខលែលួនផងដែរ។

គាត់មិនដែលនរៀ្រការ។នៅនេលដែលគាត់ទទួលមរណភាេគាត់ក៏មិនមនលិខិត

្រ្្នាំចុងនបកាយេមីនបោះបេ្រ់អ្មីៗដែលជាកម្�ិទ្ធិរ្រ�់គាត់ក៏ជាកម្�ិទ្ធិសធរណៈ

ក្នអុងសោដែរ។ការនិេន្ធបេរូៗដែលគាត់បាន្រង្នាត់្រនបងៀននិងសោរ្រ�់គាត់េឺ

នករ្តិ៍ែំដណលរ្រ�់គាត់។

ជយ័ជម្ះនៃកពះ្ ណុជា«អណំរដ៏ឧត្តុង្គឧតម្»

ឥ�ូវបត�្រ់មកជ័យជម្នះននបេះេុណក្នអុងជមីវប្រវត្ិរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីននិងនទវ

វិទនាយារ្រ�់គាត់។នោកបេរូអហ្គ�្មីនក៏បានទទួល្រទេិនសធន៍ននបេះេុណននះនហើយក៏

បានអភិវឌនាឍវាជានទវវិទនាយាននអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មននការយល់ែឹងយា៉នាងនេញនលញ។នោក


៤១ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ១៩៥។
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បេរូអ.�ុមី.ស�្ូល(R.C.Sproul)បាននលើកន�ើងថា�េ្នថងៃននះបកុមជំនុំ�្ិតក្នអុងការ

�ុំឃំងរ្រ�់េួកភមីនលនហ្គៀនយា៉នាងខា្នាំង។៤2ទំនងនវជ្្រញ្នា�បម្រ់ការេនាយាបាលបកុមជំនុំ

នហើយជាេិន���បម្រ់អ�់អ្នកដែលប�ឡាញ់អធិ្រនតយនាយភាេរ្រ�់បេះជាម្នា�់ឲនាយជា

�ះន�នាបើយេឺតាមរយៈការទទួលយកនគាលជំននឿនន«អំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម»រ្រ�់នោក

បេរូអហ្គ�្មីនន�ើងវិញ។�េ្នថងៃននះក្នអុងការេិតនិងការអធិ្រនាបាយជានបចើនរ្រ�់បេមី�្

្ររិ�័ទ(ដែលមនរួមទាំងការេិតនិងការអធិ្រនាបាយរ្រ�់េួកនធ្ើកំដណទបមង់)េឺមិន

ទាន់បាននបជៀតចូលនៅែល់ឫ�ននែំនណើរការែ៏េិតននរន្រៀ្រដែលបេះេុណមនជ័យ

ជម្នះជាេិន��តាមរយៈអំណរដែលជាក់ដ�ដងប្រកាន់ខា្នា្រ់តាមន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីនដតោក់ក្្នាលប្រកាន់ខា្នា្រ់តាមបេះេម្មីរដតោក់ក្្នាលនិង

ប្រកាន់ខា្នា្រ់តាមភាេប��់ស្នាតដតោក់ក្្នាល្រ៉ុន្ណនាះ។

ជមីវប្រវត្ិនិងនគាលេំនិតរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនោំនយើងបត�្រ់មកឫ�េល់នន

អំណរននះវិញ។នោកភមីនលហា្នា�៍(Pelagius)េឺជា�ងនាឃម្នាក់មកេមីប្រនទ�អង់នេលែ�

(ដែលបានរ�់នៅឯទមីបកុងរ៉ូមក្នអុង�ម័យនោកបេរូអហ្គ�្មីន)បាន្រនបងៀនថា«នទាះន្រើ

បេះេុណទំនងជា�បម្រ�បមរួលការ�នបមចនូវន�ចកដមី�ុចរិតក៏នោយក៏វាមិនោំបាច់។៤៣

គាត់បាន្រែិន�ធនគាលជំននឿននអំនេើបា្រដែលជាមរតកនហើយក៏បានអះអាងថាក្នអុង

ចំណុច�្នូលននធម្ជាតិរ្រ�់មនុ�នាសនោកេឺល្នហើយក៏អាចនធ្ើនូវរាល់បេ្រ់អ្មីៗដែល

បេះជាម្នា�់្រញ្នាឲនាយនធ្ើបានដែរ។នហតុែូនច្នះបានជានោកភមីនលហា្នា�៍មនការភា្នាក់

នផ្ើលនៅនេលដែលគាត់អានក្នអុងន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»រ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន«�ូម

ប្រទាននូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នា[ឱបេះអម្នា�់នអើយ]នហើយ្រញ្នានូវអ្មីដែលបទង់�េ្បេះ

ហឫទ័យ!...ឱបេះែ៏្ររិ�ុទ្ធនអើយ...នៅនេលដែលនយើងស្នា្រ់តាម្រញ្នារ្រ�់បេះអង្គេឺវាេមី

បេះអង្គនហើយដែលនយើងទទួលបានអំ្ចក្នអុងការស្នា្រ់តាម្រញ្នានោះបាន»។៤៤នោក

ភមីនលហា្នា�៍ន�ើញថាចំណុចននះេឺជាការវាយប្រហារនលើភាេល្រ្រ�់មនុ�នាសនិងទំនួល

៤2 «នតើនោកលូន�ើរនឹងេិតយា៉នាងែូចនមដចអំេមីអ�់អ្នកដែល្រន្តំដណង�េ្នថងៃននះេមី�ម័យកំដណទបមង់?ខ្អុំនិយាយថា
គាត់ទំនងជានឹង�រន�រអំេមីការដែលបកុមជំនុំជា្រ់ក្នអុងភាេជានឈលែើយរ្រ�់េួកភមីនលនហ្គៀនជាមិនខាន»នោកបេរូអ.�ុមី.ស�្ូលបាន
នលើកន�ើងក្នអុងន�ៀវនៅWillingtoBelieve:TheControversyOverFreeWill(GrandRapids:BakerBooks,ឆ្នាំ១៩៩7),
ទំេ័រ2១។

៤៣ នោកបេរូស�្ូល,«នោកបេរូអហ្គ�្មីននិងនោកភមីនលនហ្គៀ�៍»,ទំេ័រ១៣។
៤៤ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ2៨2,ទំេ័រ2៨៥។
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ខុ�បតរូវរ្រ�់មនុ�នាស។នោកភមីនលហា្នា�៍េិតថាប្រ�ិនន្រើបេះជាម្នា�់បតរូវដតប្រទាន

នូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នានោះនយើងក៏នឹងមិនអាចនធ្ើនូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នានហើយក៏មិនមន

ទំនួលខុ�បតរូវក្នអុងការនធ្ើនូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នានហើយចនាបា្រ់�មីលធម៌ក៏នឹងែួលរលំដែរ។

នោកបេរូអហ្គ�្មីនមិនបានឈានែល់ទ�នាសនៈននះរ្រ�់គាត់យា៉នាងឆ្រ់រហ័�នោះ

នទ។ក្នអុងន�ៀវនៅរ្រ�់គាត់«នលើន�រីភាេននឆន្ៈ»(“OntheFreedomoftheWill”)

ដែលគាត់បាននិេន្ធនៅក្នអុងចនោ្នាះឆ្នាំ៣៨៨-៣៩១ននេ.�.គាត់បានការោរន�រីភាេ

ននឆន្ៈក្នអុងរន្រៀ្រដែលោំឲនាយនោកភមីនលហា្នា�៍ប�ង់�បមង់�មដមីនចញេមីន�ៀវនៅរ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីនផ្នាល់ក្នអុងការទា�់ប្រឆំងជាមួយនឹងគាត់នៅនេលនបកាយក្នអុងជមីវិត

រ្រ�់គាត់។៤៥្រ៉ុដន្មកែល់នេលដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននិេន្ធន�ៀវនៅ«ការលន់

តួ»ប្រមណជា១០ឆ្នាំនបកាយមក្រញ្នានោះក៏បតរូវបានរកែំន្ះបសយរួចនៅនហើយ។

ននះេឺជាអ្មីដែលគាត់បាន�រន�រ(ននះទំនងជាកថាខណ្ឌែ៏�ំខាន់្រំផុតក្នអុងការយល់អំេមី

ចំណុច�្នូលនននគាលេំនិតននន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន)៖

«នតើឆន្ៈន�រីរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅឯ្ ក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំ[ននការ្រះនបារ]ទាំងអ�់នោះ?

ឱបេះបេមី�្នយ�៊ូវនអើយ!នហើយនតើនចញេមីជនប្្ ដែលទូល្រង្គំបានទទួលការបតា�់

នៅឲនាយទូល្រង្គំចុះចូលនបកាម«នឹមងយ»ប�ួលរ្រ�់បេះអង្គ?...ការននះក៏បានកា្នាយជា

ដផ្មដល្មភា្នាមៗែល់ទូល្រង្គំក្នអុងការមិនមនភាេអរ�្រនាបាយែ៏លងៃមីនលងៃើដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់

�្រនាបាយជាមួយេមីមុន!នហើយឥ�ូវននះទូល្រង្គំក៏មនអំណរក្នអុងការនបាះ្រង់នោលនូវអ្មី

ដែលេមីមុនទូល្រង្គំធ្នា្រ់មនការភ័យខា្នាចក្នអុងការបាត់្រង់។ឱភាេដផ្មដល្មែ៏េិតនិង

ខ្ង់ខ្�់នអើយ!ែនាបិតេឺបេះអង្គនហើយដែលបាននបាះ្រង់ន�ចកដមីបបាថា្នាទាំងនោះរ្រ�់ទូល

្រង្គំនោល។[ននះេឺជាឃ្នាេនលែឹះនិងឃ្នាែ៏េិតក្នអុងការយល់អំេមីចំណុច�្នូលននអហ្គ�្មីន

និយម។]បេះអង្គបាននបាះ្រង់វានោលនហើយបេះអង្គផ្នាល់ក៏បានយកកដនលែងរ្រ�់វា—

ដផ្មនលើ�ជាងភាេអរ�្រនាបាយទាំងអ�់នទាះន្រើមិននៅកាន់សច់ឈាមភលែឺខា្នាំងជាង

េនលែឺទាំងអ�់្រ៉ុដន្មនរបាំងនលើ�ជាងអាថ៌កំបាំងទាំងអ�់មនការនលើកតនមកើងខ្ង់ខ្�់

ហួ�កិត្ិយ�ទាំងអ�់្រ៉ុដន្មិនដមនចំនោះអ�់អ្នកដែលេិតខ្�់អំេមីខលែលួន....ឱបេះអម្នា�់

៤៥ «ែូនច្នះដែលមិន�មនហតុ�មផលនោះ�បតរូវែ៏ធំមួយរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនក្នអុងវ័យចំ្�់រ្រ�់គាត់េឺបាន
ទទួលអភិបបាយទាំងនោះេមីទ�នាសនវិទូវ័យនក្ងដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនបានការោរន�រើភាេននឆន្ៈទា�់ប្រឆំងនឹងការន្រដជា្នារ្រ�់បកុម
មនិនហ្គៀន»(នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ១៤៩)។
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ែ៏ជាបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំក៏បាននិយាយ្រ៉បា៉នាច់្រ៉នបា៉នាចែូចជាកូននក្ង

ម្នាក់នៅកាន់បេះអង្គ—េនលែឺរ្រ�់ទូល្រង្គំបទេនាយ�មនាបត្ិរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងន�ចក្មី�នសង្នាះ

រ្រ�់ទូល្រង្គំ»។៤៦

ននះេឺជាការយល់ន�ើញរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនអំេមីបេះេុណ។បេះេុណេឺជា

ការដែលបេះជាម្នា�់ប្រទានអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុងបេះអង្គមកកាន់នយើងដែលោំឲនាយ

នយើងមនជ័យជម្នះនលើអំណរក្នអុងអំនេើបា្រ។និយាយមនាយា៉នាងវិញនទៀតបេះជាម្នា�់នធ្ើការ

យា៉នាងនបរៅក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់មនុ�នាសនយើងនែើមនាបមី្រំផ្នា�់្រំដប្រកនាបាលទឹកននអំណរនែើមនាបមីឲនាយ

នយើងប�ឡាញ់បេះអង្គខា្នាំងជាងការរួមនភទឬក៏អ្មី្ មួយនផនាសងនទៀត។ក្នអុងេំនិតរ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីនការប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់េឺមិនដមនជាការ្រន្យចុះនៅជាទនង្ើនន

ការស្នា្រ់្រង្នា្រ់ឬក៏ទនង្ើននអំ្ចននការរកនាសាទឹកចិត្ន�ើយ។គាត់មិនបាននលើកន�ើង

េមីកណ្ឌេម្មីរយ៉ូហាន១៤:១៥(«ន្រើអ្នករាល់គា្នាប�ឡាញ់ខ្អុំចូរកាន់តាម្រញ្ញត្រ្រ�់ខ្អុំ

ចុះ»)ក្នអុងរន្រៀ្រខុ�ឆ្គងនហើយអះអាងថាការប�ឡាញ់េឺែូចគា្នានៅនឹងការរកនាសា្រញ្ញត្ិ

រ្រ�់បេះនោះនទនៅនេលដែលខេម្មីរបាននលើកន�ើងថាការរកនាសា្រញ្ញត្ិរ្រ�់បេះបេមី�្

េឺជាលទ្ធផលននការប�ឡាញ់បេះបេមី�្។«ន្រើអ្នករាល់គា្នាប�ឡាញ់ខ្អុំចូរកាន់តាម្រញ្ញត្

រ្រ�់ខ្អុំចុះ»។នហើយគាត់ក៏មិនបាននធ្ើខុ�នោយនលើកន�ើងេមីកណ្ឌេម្មីរ១យ៉ូហាន៥:៣

(«ែនាបិតននះនហើយជាន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បេះេឺឲនាយនយើងកាន់តាម្រទ្រញ្នារ្រ�់បេះអង្គ

ឯ្រទ្រញ្នារ្រ�់បេះអង្គមិនដមនជា្រន្អុកធងៃន់នទ»េក�)នហើយនមើលរំលងចំណុចដែល

ថាការប�ឡាញ់េមីបេះជាម្នា�់មនន័យថាជាការរកនាសា្រញ្ញត្ិរ្រ�់បទង់ក្នអុងរន្រៀ្រដ្រ្រននះ

ដែលថា្រញ្ញត្ិរ្រ�់បេះអង្គមិនដមនជា្រន្អុកធងៃន់នោះដែរ។ការប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់េឺ

ជាការមនភាេ�ក្រ់�កល់ក្នអុងបទង់នហើយក៏មនភាេនេញចិត្ក្នអុងរាល់បេ្រ់ចំណុចននបទង់

�បម្រ់នយើងរហូតែល់ថា្នាក់ថា្រញ្ញត្ិរ្រ�់បទង់ដលងជា្រន្អុកនទៀត។នោកបេរូអហ្គ�្មីន

បានន�ើញចំណុចននះ។នហើយ�េ្នថងៃននះនយើងក៏បតរូវការគាត់យា៉នាងខា្នាំងដែរក្នអុងការជួយ

នយើងឲនាយដ�្ងរកឫ�េល់ននជមីវិតរ�់នៅជាប្រោំនថងៃ�បម្រ់បេមី�្្ររិ�័ទបេ្រ់ៗគា្នាក្នអុង

អំណរដែលមនជ័យជម្នះក្នអុងបេះអង្គដែលែកនចញនូវអធិ្រនតយនាយភាេននភាេខ្ិល

បចអូ�ភាេនបតកបតអាលនិងភាេបចដណននោល។

៤៦ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ222,ការនផ្នាតនលើេឺជាការ្រដន្ម។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

ចំនោះនោកបេរូអហ្គ�្មីនការប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់េឺដតងដតជាការមនភាេនេញ

ចិត្ក្នអុងបេះអង្គនិងក្នអុងអ្មីៗនផនាសងនទៀតលុះបតាដតវាជាប្រនយាជន៍ែល់បេះជាម្នា�់ដត

្រ៉ុន្ណនាះ។គាត់បានផដល់អត្ន័យយា៉នាងចនាបា�់ោ�់ក្នអុងន�ៀវនៅ«នលើនគាលជំននឿបេមី�្

្ររិ�័ទ»(“OnChristianDoctrine”III,x,១៦)។«ខ្អុំនៅ“ន�ចកដមីប�ឡាញ់”ថា

ជាចលោននបេលឹងនៅកាន់ការមនអំណរក្នអុងបេះជាម្នា�់�បម្រ់ប្រនយាជន៍ែល់បទង់

ផ្នាល់និងការមនអំណរក្នអុងខលែលួនឯងផ្នាល់និងក្នអុងអ្នកជិតខាងនែើមនាបមីជាប្រនយាជន៍ែល់

បេះជាម្នា�់»។៤7ជាមូលោ្នានការប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់េឺជាការនេញចិត្ក្នអុងបេះអង្គ

និងក្នអុងអ្មីមួយ្ នផនាសងនទៀត�បម្រ់ជាប្រនយាជន៍ែល់បទង់ដែរ។

នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានវិភាេនលើនហតុផលរ្រ�់គាត់ផ្នាល់រហូតែល់ឫ�េល់។

បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់ផុ�នចញេមីការនេញចិត្។គាត់បានន�ើញចំណុចននះថាជាចំណុច

�កល៖«មនុ�នាសបេ្រ់ៗរូ្រមិនថាក្នអុងស្នានភាេ្ ក៏នោយ�ុទ្ធដតចង់មនការអរ

�្រនាបាយ។គាមនានមនុ�នាស្ មិនបបាថា្នាដ្រ្រននះនោះនទនហើយបេ្រ់ៗគា្នាក៏�ុទ្ធដតបបាថា្នា

វានោយមន្រំណងចិត្យា៉នាងខា្នាំងែល់ថា្នាក់ថាគាត់ចូលចិត្វានលើ�ជាងអ្មីៗទាំងអ�់

នផនាសងនទៀត។តាមេិតនៅមិនថា្រុេ្គល្ ក៏នោយដែលមន្រំណងបបាថា្នាអ្មីមួយនផនាសង

នទៀតេឺ�ុទ្ធដតបបាថា្នាវាឲនាយបាន�បម្រ់ឲនាយនៅែល់នគាលនៅននះដតមួយេត់»។៤៨ននះេឺ

ជាអ្មីដែលដណោំនិងបេងនលើអ្មីដែលនយើងនៅថាឆន្ៈនោលេឺជាអ្មីដែលនយើងរា្រ់ថា

ជាការនេញចិត្រ្រ�់នយើង។

្រ៉ុដន្ននះជាចំណុច�្នូលដែលនធ្ើឲនាយនោកភមីនលនហ្គៀ�៍ខឹងយា៉នាងខា្នាំង។នោកបេរូ

អហ្គ�្មីនបាននជឿជាក់ថាវាមិនអាប�័យនលើអំ្ចរ្រ�់នយើងនោះនទក្នអុងការន្រដជា្នាថា

អ្មីនៅជាការនេញចិត្។

«នតើអ្នក្ នៅមនអំ្ចក្នអុងខលែលួនឯងផ្នាល់ែល់ថា្នាក់ថាមនមូលនហតុដែលន្រើក

៤7 នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«នលើនគាលជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទ»(OnChristianDoctrine),្រកដប្រនោយនោកបេរូD.W.
Robertson,Jr.(UpperSaddleRiver,NJ:PrenticeHall,១៩៥៨),ទំេ័រ៨៨។គាត់បាន្រដន្មថា«“ការនេញចិត្នលើបទេនាយ�មនាបត្”ិ
េឺជាចលោរ្រ�់បេលឹងនៅកាន់ការមនអំណរជាមួយនឹងខលែលួនឯងអ្នកជិតខាងរ្រ�់ខលែលួនឯងឬអ្មីនផនាសងនទៀតរួមគា្នានែើមនាបមីជាប្រនយាជន៍អ្មី
មួយនផនាសងនទៀតជាជាងបេះជាម្នា�់»។

៤៨ នោកបេរូThomasA.Hand,AugustineonPrayer(NewYork:CatholicBookPublishingCo.,១៩៨៦),
ទំេ័រ១៣(ន�ចកដមីអតា្នាធិ្រនាបាយ#៣០៦)។នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ22៨(X,2១):«នោយគាមនានករណមីនលើកដលងនយើង
ទាំងអ�់គា្នា�ុទ្ធដតបបាថា្នាចង់បានការអរ�្រនាបាយ....បេ្រ់គា្នា�ុទ្ធដតឯកភាេថាខលែលួនចង់អរ�្រនាបាយ....េួកនេទំនងជាដ�្ងរកវាក្នអុងរន្រៀ្រ
ខុ�ៗ គា្នា្រ៉ុដន្បេ្រ់គា្នា�ុទ្ធដតខិតខំប្ឹរងដប្រងយា៉នាងអ�់េមី�មត្ភាេរ្រ�់ខលែលួនក្នអុងការនឈាងោ្រ់នគាលនៅែូចគា្នាដែរនោះេឺថាអំណរ»។
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ការលន់តួ

ជា្រទ្រង្នាញនៅកាន់េំនិតរ្រ�់គាត់ែល់ថា្នាក់ថាឆន្ៈរ្រ�់គាត់នឹងទទួលឥទ្ធិេលឲនាយ

ទទួលនជឿបាន?នតើអ្នក្ អាចស្នាេមន៍មកកាន់េំនិតរ្រ�់គាត់ដែលមិនផដល់ជូន

ការនេញចិត្ែល់គាត់បាន?្រ៉ុដន្នតើអ្នក្ នៅមនអំ្ចក្នអុងខលែលួនឯងផ្នាល់ក្នអុងការ

ធោថាអ្មីមួយនឹងនធ្ើឲនាយគាត់នេញចិត្នឹងនលចន�ើងមកជាមិនខាន?ឬក៏ថាគាត់នឹង

នេញចិត្នឹងអ្មីដែលនលចន�ើងមក?ប្រ�ិនន្រើអ្មីៗទាំងនោះនធ្ើឲនាយនយើងនេញចិត្ដមន

ដែលជាយាននធ្ើឲនាយនយើងកាន់ដតរីកចនបមើនន�ើងនៅកាន់បេះជាម្នា�់នោះវាមិនដមននកើត

ន�ើងនចញេមី្រំណងបបាថា្នាការខិតខំប្រឹងដប្រងឬក៏ទនង្ើននេុណ�មនាបត្ិរ្រ�់នយើងផ្នាល់

ន�ើយ្រ៉ុដន្េឺជាការជំរុញេមីបេះជាម្នា�់និងេមីបេះេុណដែលបទង់បាន្រំោក់នលើនទនតើ»។៤៩

ក្នអុងទ�នាសនៈរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនបេះេុណដែល�នសង្នាះបេះេុណដែលផ្នា�់្រដូរ

េឺជា៖ការដែលបេះជាម្នា�់ប្រទានមកកាន់នយើងនូវអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុងបេះអង្គដែល

មនជ័យជម្នះនលើបេ្រ់អំណរនផនាសងៗនហើយែូនច្នះវានឹងជះឥទ្ធិេលនលើឆន្ៈ។ឆន្ៈរ្រ�់

មនុ�នាសនយើងមនន�រីភាេក្នអុងការនបជើ�នរើ�អ្មីដែលនធ្ើឲនាយវានេញចិត្យា៉នាងនេញទមី្រ៉ុដន្

វាមិនអាប�័យនលើអំ្ចននឆន្ៈរ្រ�់នយើងផ្នាល់ក្នអុងការន្រដជា្នាថានតើអ្មីនៅជាអំណរែ៏

ឧត្អុង្គឧត្មននះបានន�ើយ។ែូនច្នះនោកបេរូអហ្គ�្មីនក៏បាននធ្ើន�ចកដមី�ន្និោ្នានែូចតនៅ៖

«បបាកែ្ �់!ឆន្ៈន�រីរ្រ�់្រុេ្គល្ ម្នាក់មិនោ្រ់យកប្រនយាជន៍អ្មីនបរៅេមីការ

ប្របេឹត្អំនេើបា្រនោះនទប្រ�ិនន្រើគាត់មិនស្នាល់ផលែូវននន�ចកដមីេិតនហើយ�ូមនាបមីដត្រោ្នា្រ់

េមីគាត់បានោ្រ់នផដើមស្នាល់តួោទមីនិងនគាលនៅែ៏បតឹមបតរូវរ្រ�់គាត់ក៏នោយលុះបតាដត

គាត់មនការនេញចិត្ក្នអុងវានិងមនអារម្ណ៍ប�ឡាញ់វានោះគាត់ក៏នឹងមិន្រំនេញ

តួោទមីឬក៏ោ្រ់នផដើម្រំនេញឬក៏រ�់នៅឲនាយបានបតឹមបតរូវផងដែរ។ែូនច្នះនែើមនាបមីឲនាយេនលែងដ្រ្រ


៤៩ នោកបេរូT.KermitScott,Augustine:HisThoughtinContext(NewYork:PaulistPress,១៩៩៥),

ទំេ័រ2០៣(ជូនចំនោះនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�,៍II,2១)។នៅកដនលែងមួយនទៀតគាត់បាននលើកន�ើងថា«េិត្ �់!វាជានរឿងឥត
ប្រនយាជន៍ចំនោះនយើងក្នអុងការមនឆន្ៈលុះបតាដតបេះជាម្នា�់មនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្។្រ៉ុដន្ខ្អុំមិនែឹងថាវាអាចនៅរួចបាននោយ
រន្រៀ្រ្ ក្នអុងការនលើកន�ើងថាវាជានរឿងឥតប្រនយាជន៍ចំនោះបេះជាម្នា�់ក្នអុងការមនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្បានលុះបតាដតនយើង�្័បេ
ចិត្ចុះចូល។ប្រ�ិនន្រើបេះជាម្នា�់មនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នោះនយើងក៏នឹងមនឆន្ៈដែរែនាបិតអំ្ចននការមនឆន្ៈក៏ទទួលបាន
នោយកដមីនមតា្នាករុ្ផ្នាល់។បេះជាម្នា�់េឺជាអង្គដែលនធ្ើការក្នអុងនយើងក្នអុងការមនឆន្ៈនិងក្នអុងការអនុវត្នូវអ្មីដែលបទង់�េ្បេះ
ហឫទ័យ។ប្រ�ិនន្រើនយើង�ួរថានតើឆន្ៈល្េឺជាអំន្យទានេមីបេះជាម្នា�់នោះខ្អុំនឹងមនការភា្នាក់នផ្ើលន្រើ្រុេ្គល្ ម្នាក់ហា៊នាន
្រែិន�ធការនោះ។្រ៉ុដន្នោយសរឆន្ៈល្មិនបាននកើតន�ើងមុនការបតា�់នៅ្រ៉ុដន្ការបតា�់នៅនកើតមុនឆន្ៈនោះចំណុចេិតដែល
ថានយើងមនឆន្ៈល្េឺនោយសរបេះជាម្នា�់បានបតា�់នៅនយើងនហើយចំណុចេិតដែលថានយើងបានទទួលការបតា�់នៅេឺមិនដមន
នកើតមកេមីខលែលួនឯងនោះនទ(នោកបេរូScott,Augustine:HisThoughtinContext,ទំេ័រ2០១[ជូនចំនោះនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�,៍
II,១2])។
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ននះអាចោ្រ់អារម្ណ៍នលើ�ុច្ន្ៈរ្រ�់នយើងបាននោះ“ន�ចក្មីប�ឡាញ់រ្រ�់បេះបាន

្រង្ូរមកក្នអុងចិត្នយើង”មិនដមនតាមរយៈឆន្ៈន�រីដែលនកើតនចញេមីខលែលួននយើងផ្នាល់នោះនទ

្រ៉ុដន្“តាមរយៈបេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធដែលបេះបានប្រទានមកនយើង”វិញ(រ៉ូម៥:៥)»។៥០

នៅឆ្នាំ៤27ននេ.�.គាត់បាននមើលបត�្រ់នបកាយនលើជមីវិតននេំនិតទាក់ទងនលើ

្រញ្នាននះនហើយក៏បាន�រន�រនៅកាន់នោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍(Simplicianus)ែូច

តនៅ៖«ក្នអុងការេនាយាយាមនឆលែើយ�ំណួរននះខ្អុំបានេនាយាយាមយា៉នាងខា្នាំងក្នអុងការរកនាសាទុក

ជនបមើ�ន�រីននឆន្ៈរ្រ�់មនុ�នាសជាតិ្រ៉ុដន្បេះេុណរ្រ�់បេះជាម្នា�់បានមនជ័យជម្នះ

នលើវា»។៥១ភាេដខ្ងេំនិតគា្នាេឺជាការងរប្រោំនថងៃរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន។នៅជិតបគា

ចុងនបកាយននជមីវិតរ្រ�់គាត់គាត់បាន�រន�រចុះនូវន�ចកដមី្រនបងៀនខុ�ឆ្គងប្រមណ

៨០ដែលគាត់បានប្រឆំង។៥2នហតុអ្មីបានជាគាត់ខិតខំប្រឹងដប្រងការោរយា៉នាងខា្នាំងនម៉លែះ

ក្នអុងទ�នាសនៈែ៏បជាលនបរៅរ្រ�់គាត់ក្នអុងការបបាថា្នាចង់បាននូវអំណរក្នអុងបេះជាម្នា�់យា៉នាង

ែូនច្នះ?គាត់បានផដល់នូវចនមលែើយមួយក្នអុងន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»៖«បបាកែ្ �់វាេឺ

ជាការេិតដែលថាការ្រង្នាញថាមនុ�នាសម្នាក់បាន្រនបងៀនអ្មីដែលខុ�ឆ្គងនោះផដល់ជូន

នូវភាេឧត្អុង្គឧត្មខ្�់ចំនោះន�ចកដមីជំននឿនគាលៗននបកុមជំនុំរ្រ�់បទង់[ឱបេះអម្នា�់

នអើយ!]និងនគាលការណ៍នននគាលជំននឿបតឹមបតរូវ។ោច់ខាត!បតរូវដតមន្រកនាសេួកនែើមនាបមី

ដញកនោហៈធតុេិតនចញជាទមី�ម្នាល់េមីអ្មីៗដែលនៅ�ល់»។

្រ៉ុដន្មនមូលនហតុនបរៅជាងនោះនៅនទៀតទាក់ទងនៅនឹងការតយុទ្ធជាយូរឆ្នាំរ្រ�់

គាត់ជាមួយនឹងេួកភមីនលនហ្គៀន។នៅនេលដែលនោក្រ៉ូលិនូ�៍(Paulinus)ដែលបតរូវ

ជាមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់បាន�ួរគាត់អំេមីមូលនហតុដែលគាត់ក៏បាន្រន្វិនិនយាេកម្នាំងរ្រ�់

គាត់ជានបចើនក្នអុងជនម្នាះននះជាមួយនឹងេួកភមីនលនហ្គៀននហើយ�ូមនាបមីដតក្នអុងោមជា្រុរ�

ដែលមនវ័យ7០ឆ្នាំជាងក៏នោយក៏គាត់បាននឆលែើយែូចតនៅ៖«ជានគាលេឺនោយសរ

គាមនានប្រធន្រទ្ នផនាសងនទៀត[នលើកដលងដតបេះេុណ]ដែលផដល់មកកាន់ខ្អុំនូវភាេ

អរ�្រនាបាយនលើ�ននះនោះនទ។ែនាបិតនតើេួរមនអ្មីនផនាសងនទៀតដែលេួរទាក់ទាញចំ្្រ់

៥០ នោកបេរូScott,Augustine:HisThoughtinContext,ទំេ័រ2០៨(SpiritandLetter,V)។
៥១ នោកបេរូScott,Augustine:HisThoughtinContext,ទំេ័រ2១១(ជូនចំនោះនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�,៍II,១)។
៥2 នោកបេរូអហ្គ�្មីនបាន�រន�រនៅ«នលើន�ចកដមី្រនបងៀនខុ�ឆ្គង»(OnHeresies)ក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំ៤2៨-៤2៩នហើយវា

នៅមិនទាន់ច្រ់នោយសរគាត់បានទទួលមរណភាេ។ក្នអុងន�ៀវនៅនោះគាត់បាន�រន�រចុះនូវន�ចកដមី្រនបងៀនខុ�ឆ្គងប្រមណ៨០
េមីនោក�ុមីម៉ូនម៉នានហា្នា�(SimonMagus)ជូននៅកាន់េួកភមីនលនហ្គៀន(នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ៣៥-៥៦)។



36

ការលន់តួ

អារម្ណ៍នយើងដែលជាមនុ�នាសឈឺជាជាងបេះេុណដែលតាមរយៈបេះេុណនោះនយើង

ទទួលបានការេនាយាបាលនយើងដែលជាមនុ�នាសខ្ិលជាជាងបេះេុណដែលតាមរយៈបេះ

េុណនោះនយើងទទួលបានន�ចកដមីបបាថា្នាយា៉នាងខា្នាំងនយើងដែលជាមនុ�នាសដែលបបាថា្នា

ចង់មន�កម្ភាេជាជាងបេះេុណដែលតាមរយៈបេះេុណនោះនយើងទទួលបាន

ជំនួយ?»។៥៣ចនមលែើយមួយននះនឹងកាន់ដតមនអំ្ចនលើ�នែើមនៅនេលដែលនោក

អ្នករកនាសាទុកក្នអុងេំនិតថាបេ្រ់ការេនាយាបាលការទទួលបានន�ចកដមីបបាថា្នាយា៉នាងខា្នាំងការ

ទទួលបានជំនួយបេះេុណដែល្រនងកើត�មត្ភាេដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីននធ្ើឲនាយរីករាយ

ជាមួយេឺជាការប្រទាននូវអំណរដែលទាក់ទាញអារម្ណ៍និងនធ្ើឲនាយមនជ័យជម្នះ។បេះ

េុណបេ្រ់បេងនលើជមីវិតតាមរយៈការប្រទានឲនាយនូវអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុងភាេឧត្អុង្គឧត្ម

រ្រ�់បេះជាម្នា�់។

នោកបេរូអហ្គ�្មីនមនការន្រដជា្នាចិត្យា៉នាងខា្នាំងចំនោះទំនួលខុ�បតរូវខាង�មីលធម៌

ននឆន្ៈរ្រ�់មនុ�នាសនោកនទាះន្រើថាឆន្ៈទទួលបានការបេ្រ់បេងទាំងប�ុងតាមរយៈ

ការនេញចិត្ននបេលឹងដែលទទួលបានការនរៀ្រនរៀងជាចុងនបកាយតាមរយៈបេះជាម្នា�់

ក៏នោយ។នៅនេលដែលនេបាន្រង្ខំឲនាយគាត់េននាយល់នៅចុងនបកាយគាត់ក៏បាន�្័បេចិត្

នោយេឹងដផ្កនលើបេះ្រន្ូលដែលថា«ន�ចកដមីអាថ៌កំបាំងននះនបរៅ្ �់»។នយើងអាច

ន�ើញចំណុចននះក្នអុង�បមង់�មដមីេមីរខាងនបកាម៖

«ប្រ�ិនន្រើមននរ្ម្នាក់មក្រង្ខិត្រង្ខំនយើងក្នអុងការបតរួតេិនិតនាយនលើន�ចកដមី

អាថ៌កំបាំងែ៏នបរៅននះបតង់ថានហតុអ្មីបានជា្រុេ្គលម្នាក់ទទួលការ្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលឲនាយចុះ

ចូលនហើយ្រុេ្គលម្នាក់នទៀតមិនែូនោ្នាះនោះមនខេម្មីរដតេមីរដែលផុ�ន�ើងក្នអុងេំនិត

នយើងខ្អុំដែលនយើងខ្អុំនឹងនប្រើបបា�់នែើមនាបមីនឆលែើយចំនោះ្រុេ្គលននះ៖“នអើហ្នន៎បបាជា្នានិងចំនណះ

ែ៏្ររិ្រូររ្រ�់បេះនបរៅ្ �់!”(រ៉ូម១១:៣៣)និង“នតើបេះមនន�ចកដមីទុច្ចរិតឬអមី?”

(រ៉ូម៩:១៤)។ប្រ�ិនន្រើមន្រុេ្គល្ ម្នាក់មិននេញចិត្ជាមួយនឹងចនមលែើយដ្រ្រននះ

នោះគាត់បតរូវដតដ�្ងរកអ្នក�ួរនែញនោលនចះជាងនោះ៖្រ៉ុដន្�ូមឲនាយគាត់ប្រុងប្រយ័ត្ន

ដបកងនោគាត់រកន�ើញអ្នកឥតនកាតដបកង»។៥៤

៥៣ នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ៣៥៥(Epistle១៨៦,XII,១៣៩)។
៥៤ នោកបេរូScott,Augustine:HisThoughtinContext,ទំេ័រ2០៩-2១០(SpiritandLetter,LX)។
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«ែូនច្នះចូរឲនាយន�ចក្មីេិតននះនៅជា្រ់និងមិនអាចរនង្គើបានក្នអុងេំនិតដែល្ររិ�ុទ្ធ

មុឺងម៉នាត់និង�្ិតន�្រក្នអុងជំននឿបតង់ថាគាមនានន�ចកដមីទុច្ចរិតក្នអុងបេះជាម្នា�់នទ។ចូរឲនាយ

នយើងនជឿជាក់ឲនាយរឹងមំនិងយា៉នាងជា្រ់ោ្រ់ផងដែរថាបេះជាម្នា�់មនន�ចកដមីនមតា្នានលើ

អ�់អ្នកដែលបទង់នឹងនបជើ�នរើ�នហើយបេះអង្គនធ្ើឲនាយ្រុេ្គល្ ម្នាក់មនចិត្រឹងរូ�តាម

ដែលបទង់�េ្បេះហឫទ័យដែលននះមនន័យថាបេះអង្គមនឬក៏មិនមនន�ចកដមីនមតា្នា

នលើអ្នកដែលបទង់�េ្បេះហឫទ័យ។ចូរឲនាយនយើងនជឿថាការននះេឺជាកម្�ិទ្ធិយុតិ្ធម៌ោក់

កំបាំងែ៏ជាក់ោក់មួយដែលការដ�្ងរកតាមរយៈ�្ង់ោរននការវា�់ដវងរ្រ�់មនុ�នាសមិន

អាចន�ើញបាននទាះន្រើថានយើងអាច�នងកតនមើលលទ្ធផលក្នអុងនហតុការណ៍មនុ�នាសនោក

និងការនរៀ្រនរៀងនលើដផនែមីននះបានក៏នោយ»។៥៥

ចំណុចដែលថាបេះេុណបេ្រ់បេងនលើជមីវិតតាមរយៈការប្រទានឲនាយនូវអំណរែ៏

ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុងភាេឧត្អុង្គឧត្មរ្រ�់បេះជាម្នា�់នោះក៏េននាយល់អំេមីមូលនហតុដែលថា

ន�ចក្មី្រនបងៀនអំេមីន�រីភាេរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទមនចំណុចខុ�គា្នាយា៉នាងខា្នាំងរវាងនោក

បេរូអហ្គ�្មីននិងនោកភមីនលនហ្គៀ�៍។ចំនោះនោកបេរូអហ្គ�្មីនន�រីភាេេឺជាការ

ប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់និងរន្រៀ្ររ្រ�់បទង់យា៉នាងខា្នាំងែល់ថា្នាក់ថាហួ�េមី្រទេិនសធន៍

ននកបមិតនបជើ�នរើ�ផ្នាល់ដតមដង។ឧត្មេតិននន�រីភាេេឺមិនដមនជាន�រីភាេឯករាជនាយ

ដែលនៅនឹងនរជាមួយនឹងអធិ្រនតយនាយភាេលក្ខណៈនសយរាជនាយនោយខលែលួនឯងរវាងល្និង

អាបកក់នោះនទ។ឧត្មេតិននន�រីភាេេឺជាការនចះថលែឹងដថលែងខាងឯវិញ្នាណយា៉នាងខា្នាំងអំេមី

ភាេ�ង្នាររ្រ�់បេះជាម្នា�់និងការប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់យា៉នាងខា្នាំងែល់ថា្នាក់ថា្រុេ្គល

ម្នាក់នឹងមិនឈរជាមួយនឹងការនសយរាជនាយនោយខលែលួនឯងរវាងបេះជាម្នា�់និងជនបមើ�

្មួយនផនាសងនទៀតនោះន�ើយ។ផ្អុយនៅវិញ្រុេ្គលម្នាក់នឹង្រង្លួ�្រទេិនសធន៍នន

ជនបមើ�នហើយ្រន្នែើរនបកាមឥទ្ធិេលននអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុងបេះជាម្នា�់វិញ។ក្នអុង

ទ�នាសនៈរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន្រទេិនសធន៍ននការែឹងខលែលួននោយខលែលួនឯងទាក់ទងនឹង

ការេិតេូរអំេមីជនបមើ�េឺមិនដមនជាចំណុច�ម្នាល់ននន�រីភាេរ្រ�់ឆន្ៈនោះនទ្រ៉ុដន្េឺ

ជាការដ្រកបាក់ននឆន្ៈនៅវិញនៅនតើ។ការប្រកួតប្រដជងននជនបមើ�េឺជាអំនេើអាបកក់ដែល

ោំបាច់ក្នអុងដផនែមីដែលបានធ្នាក់ក្នអុងអំនេើបា្រននះរហូតែល់នថងៃដែលនឹងមកែល់ដែល

៥៥ នោកបេរូScott,Augustine:HisThoughtinContext,ទំេ័រ2១2(ជូនចំនោះនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�,៍II,១៦)។
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នេលនោះជានេលននការវិនិច្័យនិងការនេញចិត្មនការរួ្ររួមគា្នាក្នអុងចិត្យា៉នាងល្ឥត

នខា្នាះអំេមីអ្មីដែលមនការនេញចិត្ឥតបេំដែននោលេឺបេះ។

ចំណុច្រន្្រោ្នា្រ់ននទ�នាសនៈរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនអំេមីបេះេុណថាជាការប្រទាន

អំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មដែលយកឈ្នះនលើ«ន�ចកដមីអំណរទទឹងចនាបា្រ់»៥៦េឺបតង់ថាជមីវិតបេមី�្

្ររិ�័ទទាំងមូលេឺជាការដ�្ងរកអំណរយា៉នាងនេញទមីឥតឈ្រ់ឈរក្នអុងបេះជាម្នា�់។

គាត់បាននលើកន�ើងថា«ជមីវិតទាំងមូលននបេមី�្្ររិ�័ទល្ម្នាក់េឺជាការមនន�ចកដមីបបាថា្នា

ដែល្ររិ�ុទ្ធ»។៥7ន្រើនិយាយមនាយា៉នាងវិញនទៀតនៅេនលែឹះននជមីវិតរ�់នៅជាប្រោំនថងៃរ្រ�់បេមី�្

្ររិ�័ទេឺជាការនប�កឃ្នានចង់បានបេះជាម្នា�់។នហើយមូលនហតុែ៏ចមនាបងមួយដែល

មនុ�នាសជានបចើនោក់មិនយល់ឬក៏ែក្រទេិនសធន៍ក្នអុងអធិ្រនតយនាយភាេននបេះេុណនិង

ែំនណើរការរ្រ�់វាតាមរយៈការភា្នាក់ន�ើងននអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មេឺបតង់ថាភាេនប�កឃ្នាន

រ្រ�់េួកគាត់�បម្រ់បេះជាម្នា�់េឺមនលក្ខណៈតូចតាច្ �់។ការអ�់�ងនាឃឹមក្នអុង

ការមនភាេរីករាយ�បម្រ់ជាប្រនយាជន៍ននការថា្នាយ្រង្គំនិងភាេ្ររិ�ុទ្ធដែលជាការ

ដែលេួកនេយល់មិនបាន។ខាងនបកាមននះេឺជានគាលនៅនិងជា្រញ្នាតាមដែលនោក

បេរូអហ្គ�្មីនបាន�នងកតនមើលន�ើញ៖

«បេលឹងមនុ�នាសនោកនឹង�ងនាឃឹមន�ើងនបកាមប�នមលននចំនអងស្នា្ររ្រ�់បេះអង្គ។

េួកនេនឹងប�វឹងជាមួយនឹងភាេនេញនលញននបេះែំ្ក់រ្រ�់បទង់។នហើយនចញេមី

លំហូរននភាេអរ�្រនាបាយរ្រ�់បទង់នោះបេះអង្គនឹងប្រទានឲនាយេួកនេ្ររិនភាេែនាបិតនតើ

ក្នអុងបេះអង្គេឺជាប្រភេននជមីវិតនហើយក្នអុងបទង់ក៏ជាេនលែឺដែលនយើងនឹងន�ើញេនលែឺដមនឬ?

�ូមនមើល្រុេ្គលដែលកំេុងដតលង់ន�្នហ៍៖គាត់ែឹងអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំចង់មនន័យ។

�ូមនមើល្រុេ្គលដែលកំេុងដតចង់បាន�ូមនមើល្រុេ្គលដែលកំេុងដតនប�កឃ្នាន�ូម

នមើល្រុេ្គលដែលកំេុងដតនៅយា៉នាងឆ្នាយក្នអុងទមីរនហាស្នានដែលគាត់កំេុងដតនប�កទឹក

នហើយែកែនង្ើមធំៗនោយចង់បានកនាបាលទឹកេមីប្រនទ�ែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ច។�ូម

៥៦ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»។«បេះអង្គដតងដតមនបេះវត្មននេញនៅនោយន�ចកដមីនបកាធ្រ៉ុដន្ក៏មនន�ចកដមីនមតា្នា
ក្នអុងនេលដតមួយដែរនោយបេ្រ់ែណ្្រ់នលើការឈឺោ្រ់ននភាេល្មីងជូរចត់នលើរាល់ភាេអរ�្រនាបាយនល្ើ�ចនាបា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំក្នអុងការោំ
ទូល្រង្គំនៅរកនមើលអ្នកែនទដែលមិន្ររិ�ុទ្ធក្នអុងការឈឺោ្រ់។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បេះអង្គមិន�េ្បេះហឫទ័យឲនាយទូល្រង្គំរកវាន�ើញ
នៅកដនលែង្ មួយនបរៅេមីក្នអុងបទង់ផ្នាល់នោះនទែនាបិតបេះអង្គ្រនបងៀននយើងតាមរយៈការនធ្ើឲនាយឈឺោ្រ់បេះអង្គវាយនយើងយា៉នាងខា្នាំងនែើមនាបមី
ឲនាយបទង់អាចេនាយាបាលនហើយបេះអង្គ�ម្នា្រ់នយើងនែើមនាបមីកុំឲនាយនយើងទំនងជាស្នា្រ់នោយោច់នចញេមីបទង់»។

៥7 នោកបេរូHand,AugustineonPrayer,ទំេ័រ2០(អភិបបាយកណ្ឌេម្មីរ១យ៉ូហាន៤:៦)។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

នមើល្រុេ្គលដ្រ្រនោះ៖គាត់ែឹងអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំចង់មនន័យ។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើទូល

្រង្គំនិយាយនៅកាន់មនុ�នាសដែលមនចិត្បតជាក់នោះគាត់មិនែឹងអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំ

កំេុងដតនិយាយអំេមីនោះនទ….»។៥៨

ោកនាយនេចន៍ទាំងននះេមីនោកបេរូអហ្គ�្មីនេួរនធ្ើឲនាយចិត្នយើងនឆះឆួលនោយមនការ

បបាថា្នាចង់បានបេះជាម្នា�់ជាថ្មី។នហើយវាក៏េួរជួយឲនាយនយើងន�ើញអំេមីមូលនហតុននការ

្រង្នាញន�រីល្ននែំណឹងល្នៅកាន់មនុ�នាសម្នាេឺេិបាក្ �់។មូលនហតុេឺនោយសរ

មនុ�នាសជានបចើនមិនបបាថា្នាចង់បានអ្មី្រ៉ុោមនាននទ។េួកនេមិន�ូវប្រឹងដប្រង្រ៉ុោមនាននទនហើយក៏

នចះដតនៅតាមដតែំនណើរ្រ៉ុន្ណនាះ។េួកនេមិនមនភាេនឆះឆួលអំេមីអ្មីនសះ។េួកនេមិន

បគាន់ដតមន«ភាេបតជាក់»ចំនោះ�ិរីល្រ្រ�់បេះបេមី�្ក្នអុងែំណឹងល្្រ៉ុន្ណនាះនោះនទ

្រ៉ុដន្ក៏ដថមទាំងមននលើបេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់ផងដែរ។�ូមនាបមីទាំងអំនេើបា្ររ្រ�់េួកនេក៏

េួកនេបាននធ្ើលំៗជាជាងនធ្ើយា៉នាងអ�់េមីចិត្។

តនួាទីនៃការអធសិាឋា ៃក្តុងការសង្វា តបដញតាមអណំរ

បបាកែ្ �់!ថា្នាំេនាយាបាលេមីខាងបេះជាម្នា�់�បម្រ់កាលៈនទ�ៈនន«ភាេបតជាក់»

ននះេឺជាការោ�់នោយបេះេុណននអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម។្រ៉ុដន្េមីខាងមនុ�នាសការ

អធិស្នាននិងការដែលបេះជាម្នា�់ន្រើក�ដមដងរូ្រអង្គបទង់ផ្នាល់ក្នអុងលក្ខណៈដែលថាបទង់

េួរឲនាយបបាថា្នាចង់បាននលើ�ជាងអ្មីៗទាំងអ�់ក្នអុងចំន្មរ្រ�់�េ្សរនេើ។អកនាសរសស�្

ននរន្រៀ្រ�រន�រន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»ដែលមនប្រមណជា៣៥០ទំេ័រេឺមិនដមនបគាន់

ដតជាយុទ្ធសស�្ននការអធិស្នាន្រ៉ុន្ណនាះនោះនទ។បេ្រ់ឃ្នានឃ្នាងេឺជាការទូលនៅកាន់

បេះជាម្នា�់។ននះេឺេិតជាេួរឲនាយភា្នាក់នផ្ើលដមន។វាទំនងជាបានទាមទារឲនាយមនការបេ្រ់

បេងខលែលួនឯងយា៉នាងតឹងដតងនែើមនាបមីឲនាយនោកបេរូអហ្គ�្មីន�រន�រនោយនប្រើបបា�់ដតទបមង់នន

ការអធិស្នាន�បម្រ់ន�ៀវនៅទាំងមូលនោយមិនដែលនប្រើបបា�់ទបមង់្ នផនាសងនទៀត។

មូលនហតុននការបេ្រ់បេងខលែលួនឯងយា៉នាងតឹងដតងដ្រ្រននះេឺថានោកបេរូអហ្គ�្មីនមនការ

េឹងដផ្កទាំងប�ុងនលើបេះជាម្នា�់�បម្រ់ការោ�់ឲនាយប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់។នហើយវាក៏

៥៨ នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ៣7៤-៣7៥(“TractatusinJoannisevangelium”,2៦,៤)។
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ការលន់តួ

មិនដមនជានរឿងនចែននាយដែរដែលន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់នោកប�មីម៉ូនមីកាដែលបតរូវជាអ្នក

ម្នាយរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានសយភាយោ�នេញន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»នោះ

ដែរ។នោកប�មីបានអង្រករនៅកាន់បេះជាម្នា�់�បម្រ់គាត់ខណៈនេលដែលនោក

បេរូអហ្គ�្មីនមិនបានអង្រករ�បម្រ់ខលែលួនឯង។៥៩

នោកបេរូអហ្គ�្មីនផដល់ការប្រឹកនាសាែល់នយើងែូចតនៅ«ចូរនិយាយែូចអ្នកនិេន្ធ

ទំនុក៖“ខ្អុំបាន�ូមន�ចកដមីដតមួយេមីបេះនយហូវា៉នានហើយនឹងដ�្ងរកន�ចកដមីនោះឯងេឺ

ឲនាយខ្អុំបាននៅក្នអុងែំ្ក់រ្រ�់បេះនយហូវា៉នារាល់ដតនថងៃអ�់មួយជមីវិតរ្រ�់ខ្អុំនែើមនាបមីរំេឹង

នមើលនសភ័ណភាេរ្រ�់បេះនយហូវា៉នានហើយេិនិតនាយេិោរ្នៅក្នអុងបេះវិហាររ្រ�់បេះ

អង្គ”»(ទំនុកតនមកើង27:៤េក�)។្រោ្នា្រ់មកគាត់បាននលើកន�ើងថា«បេះអង្គដែល

ជាជមីវិតែ៏េិតនិងនេញនោយបេះេរបាន្រនបងៀននយើងឲនាយអធិស្នាននែើមនាបមីឲនាយនយើងអាចទទួល

ជមីវិតែ៏�្រនាបាយននះបាន»។៦០នោកបេរូអហ្គ�្មីន្រង្នាញនយើងអំេមីរន្រៀ្រដែលគាត់បាន

អធិស្នាន�បម្រ់អំណរដែលមនជ័យជម្នះក្នអុងបេះជាម្នា�់៖«ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នែើមនាបមី

ឲនាយទូល្រង្គំអាចប�ឡាញ់បទង់[យា៉នាងន�រី]ែនាបិតទូល្រង្គំមិនអាចរកន�ើញនូវអ្មី្ នផនាសង

នទៀតដែលមនតនមលែនលើ�ននះនោះនទ�ូមកុំដ្ររបេះភ័សកដរ្រ�់បទង់េមីទូល្រង្គំន�ើយនែើមនាបមី

ឲនាយទូល្រង្គំអាចរកន�ើញនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដតដ�្ងរក។�ូមកុំដ្ររនចញេមីអ្នក្រនបមើ

រ្រ�់បទង់ក្នអុងន�ចក្មីនបកាធដបកងនោក្នអុងការដ�្ងរកបេះអង្គនោះទូល្រង្គំរត់នៅកាន់អ្មី

មួយនផនាសងនទៀត….�ូមនធ្ើជាអ្នកជំនួយទូល្រង្គំ។ឱបេះែ៏ជាបេះអង្គ�នសង្នាះននទូល្រង្គំ

នអើយ!�ូមកុំោកនចញេមីទូល្រង្គំឬក៏�្្រ់ទូល្រង្គំ»។៦១

ការអធិស្នានរ្រ�់អ្នកម្នាយគាត់បានកា្នាយជាសោនរៀនដែលគាត់បាននរៀនអំេមី

ចំណុចែ៏នបរៅៗជានបចើនអំេមីបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះនយ�៊ូវក្នអុងកណ្ឌេម្មីរយ៉ូហាន១៦:2៤

«មកទល់នេលននះអ្នករាល់គា្នាមិនបានទូល�ូមអ្មីក្នអុងោមខ្អុំនទ។ចូរទូល�ូមចុះអ្នក

រាល់គា្នានឹងបានទទួលនែើមនាបមីឲនាយអំណររ្រ�់អ្នករាល់គា្នាបាននោរនេញ»(េក�)។ការ

អធិស្នានេឺជាវិថមីនៅកាន់ភាេនេញនលញខាងឯអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម។្រ៉ុដន្វិថមីននះេិតជា

ចដមលែកនហើយក៏ជាែំនណើរប្រនយាលមួយដែរ!នោកប�មីម៉ូនមីកាបាននរៀននចះអត់ធ្ត់ក្នអុងការ

៥៩ �ូមនមើលការកត់�ម្នាល់ក្នអុងនលខ៦7,៦៩,7០។
៦០ នោកបេរូHand,AugustineonPrayer,ទំេ័រ2៥(�ំ្រុបតនលខ#១៣០,១៥)។
៦១ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ27។
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អំណាដ៏ឧត្តុងឧត្រ

ឈឺោ្រ់ននន�ចកដមីអធិស្នានដែលមិនមនការនឆលែើយត្រអ�់ជានបចើនឆ្នាំ។ឧទាហរណ៍៖

នោកផបទមី�ុមីអូ�៍ដែលជា្រ្មីរ្រ�់គាត់មិនមនភាេនសមនាះបតង់ជាមួយនឹងគាត់ន�ើយ។

្រ៉ុដន្នោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននលើកន�ើងក្នអុងន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»ថា«គាត់បទាំបទនោយ

មនការអត់ធ្ត់ទាក់ទងនឹងអំនេើផិតកនាបត់រ្រ�់្រដមីគាត់នហើយក៏មិនដែលទា�់ប្រឆំងនឈា្នាះ

ប្រដកកជាមួយគាត់អំេមីប្រធន្រទននះនទៀតផង។គាត់្រន្រង់ោំន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់

បេះអង្គនលើ្រដមីរ្រ�់គាត់រហូតែល់គាត់ទំនងជានឹងកា្នាយជាមនុ�នាស្ររិ�ុទ្ធតាមរយៈជំននឿ

នលើបេះអង្គ....នៅទមី្រំផុតខណៈនេលដែល្រដមីរ្រ�់គាត់ឈានែល់បគាចុងនបកាយនននេល

នវោនលើដផនែមីននះគាត់ក៏បានយកឈ្នះនលើ្រដមីរ្រ�់គាត់�បម្រ់បេះអង្គ»។៦2

នហើយការែូចននះក៏នឹងនកើតន�ើងចំនោះកូនប្រុ�រ្រ�់គាត់ដែរ។គាត់«បានយំនបចើន

ជាង�បម្រ់ការស្នា្រ់ខាងឯបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់ទូល្រង្គំ»នោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននលើក

ន�ើង«នបចើនជាងម្នាយនផនាសងៗនទៀតបានយំ�បម្រ់ការស្នា្រ់ខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់កូន

ខលែលួននៅនទៀត»។កាលកូនប្រុ�រ្រ�់គាត់នែើរជាមួយេួកមនិនហ្គៀនដែលជាេួកខុ�ឆ្គង

នោះនោកប�មីម៉ូនមីកាក៏បាននៅរកបេរូេង្នាលវ័យចំ្�់ម្នាក់មកជួយ។ការប្រឹកនាសារ្រ�់

នោកបេរូេឺមិនដមនជាអ្មីដែលនោកប�មីម៉ូនមីកាចង់ឮនោះនទ៖គាត់ក៏ធ្នា្រ់ជា្រុេ្គលម្នាក់

ក្នអុងបកុមេួកមនិនហ្គៀនដែរ្រ៉ុដន្បានន�ើញភាេលងៃមីនលងៃើរ្រ�់ខលែលួន។«ទុកគាត់ដតឯង�ិន

នៅ»នោកបេរូនោះបាននលើកន�ើង«បគាន់ដតអធិស្នាននៅកាន់បេះជាម្នា�់�បម្រ់គាត់

បាននហើយ។តាមរយៈការអាននោយខលែលួនឯងនោះគាត់នឹងន�ើញកំហុ�ខុ�ឆ្គងរ្រ�់

ខលែលួននហើយនឹងន�ើញេមីភាេ�្្រ់នខ្ើមែ៏ខា្នាំងកា្នារ្រ�់បេះជាម្នា�់....�ូមនចញនៅ!ខណៈ

នេលដែលោង្រន្រ�់នៅវាមិនអាចនៅរួចបាននទដែលកូនប្រុ�ននអ្នកម្នាយដែល្រង្ូរ

ទឹកដភ្នកែូចឯងនឹងវិោ�»។៦៣

នៅឆ្នាំ៣7១ននេ.�.កាលគាត់មនអាយុ១៦ឆ្នាំមិនយូរ្រ៉ុោមនាន្រោ្នា្រ់េមីឪេុករ្រ�់

គាត់បានទទួលមរណភាេនោះនោកបេរូអហ្គ�្មីនបានលួចរត់នចញេមីម្នាយរ្រ�់គាត់

នៅឯទមីបកុងកាតនធនហើយបានន�ើងោវានៅទមីបកុងរ៉ូម។«ោនេលយ្រ់នោះទូល្រង្គំលួច

នចញន�ងៃៀមស្នាត់ដតគាត់នៅ្រន្អធិស្នាននិងយំ»។៦៤នតើន�ចកដមីអធិស្នានទាំងនោះ

៦2 នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ2៤០។
៦៣ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៩០-៩១។
៦៤ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ១៣៥។
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ការលន់តួ

ទទួលបានការនឆលែើយត្រនោយរន្រៀ្រ្ ?មិនដមនក្នអុងរន្រៀ្រដែលនោកប�មីម៉ូនមីកាបាន

�ងនាឃឹមនៅនេលនោះនទ។មនដតនៅនេលនបកាយ្រ៉ុន្ណនាះដែលគាត់បានន�ើញន�ចកដមី

េិតននបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះនយ�៊ូវបាននធ្ើការក្នអុងជមីវិតរ្រ�់គាត—់បតង់ថាការអធិស្នានេឺ

ជាវិថមីនៅកាន់អំណរែ៏បជាលនបរៅ្រំផុត។«ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!នហើយថានតើ

អ្នកម្នាយទូល្រង្គំបានទូល�ូមអ្មីខលែះេមីបទង់ជាមួយនឹងទឹកដភ្នកទាំងអ�់នោះនបរៅេមីការ

ដែលទូល�ូមបេះអង្គឲនាយរារាំងទូល្រង្គំេមីការចុះោវា?្រ៉ុដន្បេះអង្គមិនបាននឆលែើយត្រតាម

អ្មីដែលគាត់បានទូល�ូមេមីបទង់នោះនទ។បបាកែ្ �់!ក្នអុងជនប្ននបេះបបាជា្នាញាណ

រ្រ�់បទង់បេះអង្គបានប្រទានន�ចក្មីបបាថា្នាដែលនកៀក្រំផុតក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់គាត់។បេះ

អង្គបានប្របេឹត្មកកាន់ទូល្រង្គំនូវអ្មីដែលគាត់ដតងដតទទូច�ូមឲនាយបទង់នធ្ើ»។

នបកាយមកនទៀត្រោ្នា្រ់េមីការ�ន្ោរ្រ�់គាត់នោះគាត់ក៏បាននៅបបា្រ់អ្នកម្នាយ

រ្រ�់គាត់អំេមីអ្មីដែលបេះជាម្នា�់បាននធ្ើក្នអុងការនឆលែើយត្រន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់គាត់៖

«្រោ្នា្រ់មកនយើងក៏ោំគា្នានៅជួ្រអ្នកម្នាយរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយបានបបា្រ់គាត់អំេមី

អ្មីដែលបាននកើតន�ើង។គាត់ក៏មននេញនៅនោយអំណរ។នយើងបានបបា្រ់គាត់អំេមី

រន្រៀ្រដែលវាបាននកើតន�ើង។គាត់បាននោតន�ើងដែលមននេញនៅនោយអំណរដែល

មនជ័យជម្នះនហើយក៏បានដថលែងការអរបេះេុណនៅកាន់បេះអង្គដែរ។តាមរយៈការមន

ប្រស�ន៍ថាបេះអង្គ“អាចនឹងនធ្ើហួ��ន្ធឹកនលើ�ជាងអ្មីៗដែលនយើង�ូមឬេិតនោយ

បេះនចស្នាដែលនធ្ើការនៅក្នអុងនយើង”។៦៥ែនាបិតគាត់ន�ើញថាបេះអង្គបានប្រទាននៅកាន់

គាត់នលើ�ជាងអ្មីដែលគាត់បានទទូច�ូមក្នអុងរាល់ចំណុចដែលេួរឲនាយអាណិតអា�ូរនិង

ការកាន់ទុក្ខដែលបានធ្នាក់ចុះ។បេះអង្គបានោំឲនាយទូល្រង្គំទទួលនជឿនែើមនាបមីកុំឲនាយទូល្រង្គំ

ដ�្ងរកប្រេន្ធឬក៏កដមី�ងនាឃឹមរ្រ�់នោកមីយ៍ននះ្ នផនាសងនទៀត។្រ៉ុដន្បេះអង្គបានោក់

នជើងរ្រ�់ទូល្រង្គំយា៉នាងមំនលើដខនាសរង្នា�់ននជំននឿដែលបទង់បានន្រើក�ដមដងនៅកាន់អ្នក

ម្នាយទូល្រង្គំជានបចើនឆ្នាំមុននោះក្នអុងការ�ុ្រិនរ្រ�់គាត់អំេមីទូល្រង្គំ។នហើយបេះអង្គ

បាន្រដង្រទុក្ខបេរួយរ្រ�់គាត់ឲនាយកា្នាយនៅជាអំណរនបចើនជាងគាត់អាចហា៊នាន�ងនាឃឹមថា

នឹងមនបាននៅនទៀត។អំណរដែលជាទមីប�ឡាញ់ែ៏បជាលនបរៅនិង្ររិ�ុទ្ធនលើ�ជាង

៦៥ នអនភ�ូរ៣:2០។
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គាត់ធ្នា្រ់បបាថា្នាថាគាត់នឹងមនេមីមុនៗតាមរយៈកូននៅរ្រ�់ទូល្រង្គំ»។៦៦

នោះេឺជានមនរៀនដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននរៀននចញេមីភាេឥតបសកបសន្ក្នអុង

ស្នានភាេេិបាកននន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់អ្នកម្នាយរ្រ�់គាត់។មិនដមនជាអ្មីដែលគាត់

បានេិតថាគាត់ចង់បានក្នអុងនេលខលែមីនោះនទ្រ៉ុដន្ជាអ្មីដែលគាត់បបាថា្នាចង់បានយា៉នាងខា្នាំង

្រំផុតក្នអុងនេលយូរអដង្ង—បេះជាម្នា�់បានប្រទាននៅកាន់គាត់នូវ«អំណរែ៏នេញខា្នាំង

ជាងអ្មីដែលគាត់ធ្នា្រ់បបាថា្នាចង់បានយា៉នាងខា្នាំង»។«ចូរទូល�ូមចុះអ្នករាល់គា្នានឹងបាន

ទទួលនែើមនាបមីឲនាយអំណររ្រ�់អ្នករាល់គា្នាបាននោរនេញ»(យ៉ូហាន១៦:2៤)។

ការបង្ហា ញការបពញចតិ្យ៉ា ងខ្ពង់ខ្ពស់នៃការសា្គ ល់កពះជាមា្ច ស់

្រ៉ុដន្អមជាមួយនឹងការអធិស្នានថា្នាំមួយនទៀតេមីមនុ�នាសដែលគាមនានការនឆះឆួលនិង

គាមនានការនប�កឃ្នាន�បម្រ់បេះជាម្នា�់េឺការ្រង្នាញអំេមីបេះជាម្នា�់ផ្នាល់ថាបទង់េួរឲនាយ

បបាថា្នាចង់បានឥតបេំដែន—និងេួរឲនាយមនការ�ក្រ់�កល់ចិត—្នលើ�រ្រ�់�េ្សរនេើ

ទាំងអ�់។ភាេនឆះឆួលរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន�បម្រ់បេលឹងមនុ�នាសប្រុ�មនុ�នាស

ប�មីេឺថាឲនាយេួកនេរកន�ើញភាេ�ង្នារ្រ�់បេះជាម្នា�់នហើយប�ឡាញ់បទង់។«ប្រ�ិន

ន្រើការនេញចិត្រ្រ�់នោកអ្នកេឺក្នអុងបេលឹងនោះចូរប�ឡាញ់េួកនេក្នអុងបេះជាម្នា�់ចុះ...

នហើយោំឲនាយបាននបចើនតាមដែលនោកអ្នកអាចនធ្ើបានជាមួយនឹងនោកអ្នកនៅកាន់បេះ

អង្គចុះ»។«[ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!]ែនាបិតបេះអង្គផ្នាល់នហើយដែលជាអំណររ្រ�់េួកនេ។

ការមនអំណរក្នអុងបេះអង្គ�បម្រ់បេះអង្គនិងនោយសរបេះអង្គេឺជាភាេអរ�្រនាបាយ។

ននះេឺជាការអរ�្រនាបាយែ៏េិតនហើយក៏គាមនានអ្មីនផនាសងនទៀតដែរ»។

ែូនច្នះនោកបេរូអហ្គ�្មីនក៏បានខិតខំប្រឹងដប្រងយា៉នាងអ�់េមី�មត្ភាេរ្រ�់គាត់

ខាងឯបេលឹងវិញ្នាណអកនាសរសស�្និងបបាជា្នានែើមនាបមីជួយឲនាយមនុ�នាសន�ើញនហើយស្នាល់

អំេមីភាេឧត្អុង្គឧត្មរ្រ�់បេះជាម្នា�់ដែលផដល់នូវការ�ក្រ់�កល់ចិត្នលើ�នេទាំងអ�់

នលើរាល់បេ្រ់អ្មីៗ។

៦៦ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ2១៩។
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«្រ៉ុដន្នតើអ្មីនៅដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់អំេមីការប�ឡាញ់បេះអង្គ?...មិនដមនភាេ

េមីនរាះដផ្មដល្មនន្រទចនបមៀងដែលមននបចើនប្រនភទនហើយក៏មិនដមនភាេបកអូ្រនន

ផ្នាបកមួននិងនបេឿងនទ�មិនដមននំម៉នា្និងទឹក�្អុំឬក៏នែនជើងដែលឱ្រគា្នាក្នអុងការ

ប�ឡាញ់ខាងឯសច់ឈាមដែរ—ទាំងននះេឺមិនដមនជាអ្មីដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់នេល

ដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំនទ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីេិត្ �់

ទូល្រង្គំក៏ប�ឡាញ់ប្រនភទននេនលែឺមួយចំនួននិង�ំន�ងនិងកលែិនបកអូ្រនិងម្ូ្រនហើយ

ក៏ឱ្របកនស្រក្នអុងការប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំដែរបេះអង្គេឺជាេនលែឺ�ំន�ង

កលែិនម្ូ្រនិងការឱ្របកនស្រននភាេជាមនុ�នាសខាងក្នអុងរ្រ�់ទូល្រង្គ—ំដែលជាទមីកដនលែង

ននេនលែឺនោះបានដចងោំងក្នអុងបេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលគាមនានកដនលែង្ នផនាសងអាចផ្អុក

បានជាកដនលែងដែលនេលនវោមិនអាចឆក់យក�ំន�ងដែលេួរឲនាយប�ឡាញ់បានជា

កដនលែងដែលគាមនានខនាយល់អាច្រក់កលែិនបកអូ្រឲនាយរសត់បានជាកដនលែងដែលការ្ររិនភាេមិន

អាច្រន្យម្ូ្រដែលផ្គត់ផ្គង់ចុះបាននិងជាកដនលែងដែលការឱ្របកនស្រមិនអាចមនភាេ

ដឆ្តឆ្ន់ក្នអុងការដញក្រំដ្រកបាន។ននះេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់ជានេលដែលទូល

្រង្គំប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំ»។៦7

មនមនុ�នាសតិចោក់្ �់ក្នអុងប្រវត្ិសស�្ននបកុមជំនុំដែលបានេណ៌ោអំេមីភាេ

ឧត្អុង្គឧត្មភាេ�ង្នារនិងការបបាថា្នាចង់បានបេះជាម្នា�់នលើ�ជាងការេណ៌ោរ្រ�់

នោកបេរូអហ្គ�្មីន។គាត់បានទទួលការ្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលទាំងប�ុងតាមរយៈបេះ្រន្ូល

និង្រទេិនសធន៍បតង់ថា«្រុេ្គលដែលអរ�្រនាបាយេឺជា្រុេ្គលដែលមនបេះជាម្នា�់ជា

កម្�ិទ្ធិ»។៦៨«បេះអង្គបាន្រនងកើតនយើង�បម្រ់បទង់ផ្នាល់នហើយចិត្រ្រ�់នយើងក៏មិនអាច

�បមកបានលុះបតាដតចិត្រ្រ�់នយើងរកន�ើញការ�បមកនៅក្នអុងបទង់�ិន»។៦៩គាត់

នឹងខិតខំេនាយាយាមប្រឹងដប្រងអ�់េមី�មត្ភាេរ្រ�់គាត់ឲនាយនេស្នាល់និងប�ឡាញ់បេះនន

អធិ្រនតយនាយភាេដែលនេញនោយបេះេុណននះនិងអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មនលើដផនែមីននះ។

«បេះអង្គនឹងនរ្រ៉ុដន្មិនបតរូវការការគាំបទនទ....បេះអង្គដតងដតប្រមូលទុក្រ៉ុដន្បទង់មិន

មនតបមរូវការអ្មីនទ....បេះអង្គកាន់ទុក្ខ�បម្រ់អំនេើខុ�្រ៉ុដន្មិនមនការឈឺោ្រ់ន�ើយ។

៦7 ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2៥7។
៦៨ នោកបេរូHand,AugustineonPrayer,ទំេ័រ១7(«នលើជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយ»(OntheHappyLife),១១)។
៦៩ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ៤7,ទំេ័រ៥៤។
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បេះអង្គមនន�ចកដមីនបកាធ្រ៉ុដន្ក៏េង់នៅយា៉នាងនកនាសមកនាសាន្ដែរ។បេះអង្គផ្នា�់្រដូរផលែូវ្រ៉ុដន្

បទង់មិនផ្នា�់្រដូរដផនការនទ....បេះអង្គស្នាេមន៍អ�់អ្នកដែលមករកបទង់្រ៉ុដន្បទង់មិន

ដែលធ្នា្រ់បាត់េួកគាត់ន�ើយ។បេះអង្គមិនដែលបតរូវការអ្មីនទ្រ៉ុដន្បទង់ក៏មនអំណរក្នអុង

ការទទួលបានផងដែរ។បទង់មិននចះនោភលន់្រ៉ុដន្បទង់ទាមទារភាេរយចំនណញនន

ភាេហ៊ុន....នៅនេលដែលបេះអង្គលុ្រ្រំណុល្ មួយនោលបទង់ក៏មិនបានបាត់្រង់

អ្មីនសះដែរ។ឱបេះែ៏ជាម្នា�់ននជមីវិតនិងជាអំណរែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!នតើ

ទូល្រង្គំបាននិយាយអំេមីអ្មីនៅហ្នន៎?នតើឲនាយមនុ�នាសដែលដតងនឹងស្នា្រ់អាចនិយាយបាន

អ្មីខលែះអំេមីបេះអង្គ?្រ៉ុដន្នវទោនហើយែល់អ�់អ្នក្ ដែលមិននិយាយអំេមីបេះអង្គ»។7០

នោកបេរូអហ្គ�្មីនេឺជាបេរូេង្នាលដែលមនភាេនឆះឆួលក្នអុងការមិននៅ«ន�ងៃៀម»អំេមី

ការអរ�្រនាបាយដែល�ក្រ់�កល់ជាងនេ្រង្�់នៅឯបេះហ�្ខាងស្នាំរ្រ�់បេះជាម្នា�់!

«នតើឲនាយមនុ�នាសដែលដតងនឹងស្នា្់រអាចនិយាយបានអ្មីខលែះអំេមីបេះអង្គ?»។គាត់បានេននាយល់

នៅកាន់�មជិកបកុមជំនុំរ្រ�់គាត់អំេមីរន្រៀ្រដែលគាត់ទទួលបានការអធិ្រនាបាយរ្រ�់

គាត់៖«ខ្អុំផ្គត់ផ្គង់ែល់ខលែលួនឯងនែើមនាបមីឲនាយខ្អុំអាចផដល់ជូនែល់្រង្រ្ូនឲនាយអាច្ររិនភាេបាន

ដែរ។ខ្អុំេឺជាអ្នក្រនបមើជាអ្នកយកម្ូ្រមកមិនដមនជានៅហា្នាយផ្ះនោះនទ។ខ្អុំោក់នូវអ្មី

នៅមុខនោកអ្នកដែលខ្អុំក៏ទទួលបាន�បម្រ់ជមីវិតខលែលួនឯងដែរ»។7១ននះេឺជារន្រៀ្រ�ិកនាសា

រ្រ�់គាត់៖គាត់ដ�្ងរកម្ូ្រអាហារខាងឯបេលឹងវិញ្នាណនែើមនាបមីឲនាយគាត់អាចផ្គត់ផ្គង់ែល់

ខលែលួនឯងេមី«ការនេញចិត្ែ៏្ររិ�ុទ្ធ»រ្រ�់បេះជាម្នា�់នហើយ្រោ្នា្រ់មកផ្គត់ផ្គង់បកុមជំនុំ

រ្រ�់គាត់។

�ូមនាបមីដតក្នអុង�មត្ភាេរ្រ�់គាត—់និង�មត្ភាេរ្រ�់អ្នកស្នា្រ់គាត—់ក្នអុងការ

យល់ន�ចកដមីេិតននបេះ្រន្ូលក៏ទទួលបានការបេ្រ់បេងមួយដផ្នកតាមរយៈការនេញចិត្

ដែលគាត់មនក្នអុងអ្មីដែលគាត់បានរកន�ើញនៅទមីនោះដែរ។គាត់ដតងដតបបា្រ់អ្នកអានថា

ោច់ខាតេួកគាត់បតរូវដត«នមើលក្នអុងបេះ្រន្ូល[ជាមួយនឹង]ដភ្នកននែួងចិត្រ្រ�់េួកនេនលើ

ចំណុច�្នូលននបេះ្រន្ូល»។ននះមនន័យថា្រុេ្គលម្នាក់បតរូវដតនមើលនោយមនន�ចកដមី

ប�ឡាញ់នលើអ្មីដែលគាត់បគាន់ដតអាចនមើលន�ើញបានដតមួយដផ្នក៖«វាមិនអាចនៅរួច

7០ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៥៥។
7១ នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ2៥2(Epistle7៣,II,៥)។
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បាននទក្នអុងការប�ឡាញ់នូវអ្មីដែលនយើងមិនអាចស្នាល់បានទាល់ដតនសះ្រ៉ុដន្នៅនេល

ដែលនយើងប�ឡាញ់អ្មីមួយនោះដែលនយើងបានស្នាល់នទាះន្រើថាក្នអុងលក្ខណៈយា៉នាងតិច

តួច្រំផុតក៏នោយនោះ�មត្ភាេែ៏តូចតាចនោះផ្នាល់ក្នអុងការប�ឡាញ់នធ្ើឲនាយវាល្ប្រន�ើរ

នហើយក៏កាន់ដតឲនាយស្នាល់យា៉នាងនេញទមីជាងមុនផងដែរ»។72ន្រើនិយាយមនាយា៉នាងវិញនទៀតនៅ

ការប�ឡាញ់ឬក៏ការនេញចិត្ក្នអុងអ្មីដែលនយើងស្នាល់អំេមីបេះជាម្នា�់ក្នអុងបេះ្រន្ូលនឹង

កា្នាយជាេនលែឹះដែលន្រើក្រង្នាញបេះ្រន្ូលជាងមុន។ែូនច្នះ�បម្រ់នោកបេរូអហ្គ�្មីន

ការ�ិកនាសានិងការអធិ្រនាបាយេឺមិនដមនជាការនៅោច់ដតឯងឬការមិនមនលនម្ៀងនោះ

នទែូចជាការ�ិកនាសាមួយចំនួនននះដែលជាទូនៅនេយល់ន�ើញ�េ្នថងៃននះន�ើយ។

គាត់បានេននាយល់នៅកាន់នោកបេរូនជរ៉ូមដែលជាអ្នកបបាជ្ខាងឯបេះេម្មីរែ៏នឆ្នើមម្នាក់

ថាែូនច្នះគាត់មិនអាចនធ្ើជាអ្នកបបាជ្ដែល«ដលងោ្រ់អារម្ណ៍»បាននោះនទេមីនបោះ

«ប្រ�ិនន្រើខ្អុំទទួលបានចំនណះែឹង្ មួយ[ក្នអុងបេះ្រន្ូល]ភា្នាមៗនោះខ្អុំបតរូវដតប្រេល់

ជូនែល់រាស�្រ្រ�់បេះជាម្នា�់»។7៣នហើយនតើគាត់បាន្រង្នាញនិងផ្គត់ផ្គង់អ្មីែល់េួក

នេ?េឺអំណរផ្នាល់ដែលគាត់បានរកន�ើញក្នអុងបេះជាម្នា�់៖«េំនិតននោកនាយនេចន៍រ្រ�់

នយើងនឹងផុ�នចញតាមរយៈអំណរដែលនយើងមនក្នអុងអ្មីដែលនយើងកំេុងដតនិយាយជា

មិនខាន»។7៤នោះេឺជាេនលែឹះក្នអុងន�ចកដមីអធិ្រនាបាយរ្រ�់គាត់នហើយក៏ជាេនលែឹះក្នអុងជមីវិត

រ្រ�់គាត់ដែរ—គាត់មិនអាច្រន្ឈ្រ់ដ�្ងរកនឹងនិយាយអំេមីអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុង

បេះជាម្នា�់ដែលបានរំនោះគាត់ឲនាយមនន�រីភាេតាមរយៈអំ្ចននការ�ក្រ់�កល់ចិត្

ធំឧត្មជាងនោះនទ។

72 ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ27៩(TractatusinJoannisevangelium,៩៦,៤)។
7៣ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2៥2(Epistle7៣,II,៥)។
7៤ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ2៥៦។
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ភាពមិៃផ្លា ស់ប្ដូរទាក់ទងៃឹងកពះ្ ណុក្តុងនាមជា 

«អណំរដ៏ឧត្តុង្គឧតម្»

លទ្ធផលនន្រទេិនសធន៍និងនទវវិទនាយារ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនទាក់ទងនឹងអំណរែ៏

ឧត្អុង្គឧត្មមនប្រនយាជន៍យា៉នាងខា្នាំងមិនដមនបគាន់ដតក្នអុងការអធិ្រនាបាយ្រ៉ុន្ណនាះនទ្រ៉ុដន្ក៏

ក្នអុងការផនាសាយែំណឹងល្ផងដែរ។អ្មីដែលបាននកើតន�ើងចំនោះគាត់ក៏អាចនកើតន�ើងចំនោះ

អ្នកែនទបានដែរេមីនបោះបេ្រ់ែួងចិត្រ្រ�់មនុ�នាសនោកេឺែូចគា្នាក្នអុងរន្រៀ្រននះ។«ខ្អុំមិន

ដមនមនដតឯងក្នអុងន�ចកដមីបបាថា្នា[�បម្រ់ការ�្ិតក្នអុងការអរ�្រនាបាយដែលមននេញ

នៅនោយបេះេរនោះនទ]នហើយក៏មិនដមនថាមនដតមនុ�នាសេមីរ្រមីោក់ដែលមនន�ចកដមី

បបាថា្នាែូចខ្អុំនោះដែរ៖នោយគាមនានករណមីនលើកដលងនយើងទាំងអ�់គា្នា�ុទ្ធដតបបាថា្នាចង់

បានការអរ�្រនាបាយ….បេ្រ់គា្នា�ុទ្ធដតឯកភាេថាខលែលួនចង់អរ�្រនាបាយ….េួកនេទំនងជា

ដ�្ងរកវាក្នអុងរន្រៀ្រខុ�ៗគា្នា្រ៉ុដន្បេ្រ់គា្នា�ុទ្ធដតខិតខំប្រឹងដប្រងយា៉នាងអ�់េមី�មត្ភាេ

រ្រ�់ខលែលួនក្នអុងការនឈាងោ្រ់នគាលនៅែូចគា្នាដែរនោះេឺថាអំណរ»។7៥ននះេឺជាទមីកដនលែង

ែ៏សមញ្ញ្រំផុតក្នអុងការផនាសាយែំណឹងល្ក្នអុងបេ្រ់�ម័យកាល។នបរៅជាង«អារម្ណ៍បតរូវ

ការ»េឺតបមរូវការែ៏េិត៖បេះជាម្នា�់។មិនដមនបគាន់ដតថានយើងមន្រទេិនសធន៍ជាមួយ

នឹងបេះជាម្នា�់នោយមិនមនការជះឥទ្ធិេលខាងឯអារម្ណ៍នោះនទ្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញេឺ

ការមន្រទេិនសធន៍ជាមួយនឹងបេះអង្គក្នអុងលក្ខណៈជា«ការនេញចិត្ែ៏្ររិ�ុទ្ធ»។«បេះ

អង្គបាន្រនងកើតនយើង�បម្រ់បទង់ផ្នាល់នហើយចិត្រ្រ�់នយើងក៏មិនអាច�បមកបានលុះ

បតាដតចិត្រ្រ�់នយើងរកន�ើញការ�បមកនៅក្នអុងបទង់�ិន»។7៦ការ�បមកននះេឺជា

វត្មនននការទទួលបានក៏អរ�្រនាបាយយា៉នាងបជាលនបរៅ។«្រុេ្គលដែលអរ�្រនាបាយេឺ

ជា្រុេ្គលដែលមនបេះជាម្នា�់ជាកម្�ិទ្ធិ»។77មិនដមនមកេមីនោយសរបេះជាម្នា�់

ប្រទាន�ុខភាេបទេនាយ�មនាបត្ិភាេចបមុងចនបមើននោះនទ្រ៉ុដន្េឺនោយសរបេះជាម្នា�់

េឺជាកដនលែងដែលបេលឹងរ្រ�់នយើង�បមកដែលមននេញនៅនោយអំណរនៅវិញនទ

នតើ។ការោំឲនាយនេស្នាល់អំនេើននះនិងមន្រទេិនសធន៍ននះតាមរយៈបេះនយ�៊ូវបេមី�្េឺ

7៥ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ22(X,2១)។
7៦ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៥៤(I,១)។
77 នោកបេរូHand,AugustineonPrayer,ទំេ័រ១7(«នលើជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយ»(OntheHappyLife),១១)។
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ជានគាលនៅននការផនាសាយែំណឹងល្និងន្រ�កកម្សកលផងដែរ។

ន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនអំេមីការនេញចិត្ក្នអុងបេះជាម្នា�់េឺជាឫ�

េល់ននជមីវិតប្រោំនថងៃរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទបេ្រ់ៗរូ្រ។គាត់ោំឲនាយនយើងន�ើញនូវលទ្ធផលក្នអុង

ការអនុវត្ែ៏សមញ្ញក្នអុងជមីវិតរ�់នៅនហើយក៏្រង្នាញថាបេ្រ់ឱកា�ក្នអុងបេ្រ់កាលៈនទ�ៈ

េឺនយើងកំេុងដតឈរនលើដេមក្នអុងការធ្នាក់ក្នអុងការថា្នាយ្រង្គំបេះដកលែងកា្នាយឬក៏ការនេញចិត្

ក្នអុងការន�ើញនិងស្នាល់បេះជាម្នា�់។ទំនងនេលខលែះគាត់បាននធ្ើខុ�នោយឈរនៅខាង

តា្រ�ខា្នាំងនេកក្នអុងការមនប្រតិកម្ចំនោះភាេនបតកបតអាលននភាេជាយុវវ័យរ្រ�់

គាត់។្ុ៉រដន្ក្នអុងនគាលការណ៍គាត់ហាក់្រមីែូចជាយល់បានយា៉នាងបតឹមបតរូវ។ឧទាហរណ៍៖

ចនាបា្រ់ចមនាបងរ្រ�់គាត់ទាក់ទងនឹងការនប្រើបបា�់រ្រ�់រ្ររនលើដផនែមីននះេឺថាឲនាយនយើងទទួល

វានោយែឹងេុណក្នអុងោមជាអំន្យទានេមីបេះជាម្នា�់្រ៉ុដន្កុំឲនាយកា្នាយជាបេះដកលែង

កា្នាយរ្រ�់នយើងន�ើយគាត់បាននលើកន�ើងអំេមីចំណុចនោះក្នអុងការអធិស្នានមួយននះ៖

«្រុេ្គលដែលប�ឡាញ់បេះអង្គតិចនេកេឺជា្រុេ្គលដែលប�ឡាញ់អ្មី្ មួយនផនាសងនទៀត

ជាមួយនឹងបេះអង្គដែលគាត់ប�ឡាញ់មិនដមនជាប្រនយាជន៍ែល់បេះអង្គ»។7៨គាត់

េននាយល់ែូចតនៅ៖

«ឧ្រមថា្រុរ�ម្នាក់បាននធ្ើចិនញ្ចៀន�បម្រ់េូែណ្ឹងរ្រ�់គាត់នហើយោងក៏បាន

ប�ឡាញ់ចិនញ្ចៀននោះយា៉នាងអ�់េមីចិត្ខា្នាំងជាងេូែណ្ឹងរ្រ�់ខលែលួនដែលបាននធ្ើឲនាយោង....

បបាកែ្ �់ចូរឲនាយោងប�ឡាញ់អំន្យរ្រ�់គាត់ចុះ៖្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើោងនលើក

ន�ើងថា“ចិនញ្ចៀនននះបេ្រ់បគាន់នហើយ។ខ្អុំមិនចង់ន�ើញមុខគាត់ជាថ្មីមដងនទៀតនទ”។នតើ

នយើងេួរនិយាយយា៉នាងែូចនមដចអំេមីោង?...ការ�ោ្នាេឺបតរូវបានឲនាយនៅកាន់ោងតាមរយៈេូ

ែណ្ឹងដ្រ្រនោះក្នអុងការ�ោ្នារ្រ�់្រុរ�នោះេឺគាត់ចង់ទទួលបានន�ចកដមីប�ឡាញ់េមី

ោង។ែូនច្នះបេះជាម្នា�់បានប្រទានមកកាន់នោកអ្នកនូវរាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់។ចូរ

ប�ឡាញ់បទង់ដែលបាន្រនងកើតវាមកចុះ»។7៩

ផ្អុយេមីការ្រោ្នា្រតនមលែននភាេអស្នារនាយនិងភាេប��់ស្នាតនននោកមីយ៍ននះនោក

បេរូអហ្គ�្មីនបាន�រន�ើរវានហើយក៏បាននប្រើបបា�់វាថាជាយានននការបបាថា្នាចង់បាន

7៨ នលើកន�ើងជា�បមង់�មដមីក្នអុងDocumentsoftheChristianChurch,នោកបេរូHenryBettenson,ed.(London:
 OxfordUniversityPress,ឆ្នាំ១៩៦7),ទំេ័រ៥៤។

7៩ នោកបេរូBrown,AugustineofHippo,ទំេ័រ៣2៦(TractateontheEpistleofយ៉ូហាន2:១១)។
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ទមីបកុងរ្រ�់បេះដែលទាំងអ�់ននះបគាន់ដតជាប�នមលរ្រ�់វា។«តាមរយៈអំន្យ

ទានរ្រ�់បេះអង្គដែលបទង់បានបាចសចទាំងនលើមនុ�នាសល្និងមនុ�នាសអាបកក់ែូចគា្នា

ក្នអុងជមីវិតដែលនោរនេញនៅនោយបេរួយកង្ល់រ្រ�់នយើងចូរឲនាយនយើងនោយមនជំនួយេមី

បេះអង្គេនាយាយាមនលើកន�ើងឲនាយបានបេ្រ់បគាន់អំេមីអ្មីដែលនយើងនឹងែក្រទេិនសធន៍នៅ

ឯអោេត»។៨០គាត់េិោរ្នលើភាេអស្នារនាយននរូ្រកាយរ្រ�់មនុ�នាសនឹងនលើ«ការតុ្រ

ដតងយា៉នាងប្រថុយប្រថានននេុកមត់រ្រ�់មនុ�នាសប្រុ�»នហើយដថមទាំងដ្ររនៅ�រន�ើរ

ការនរៀន�ូបតរ្រ�់ស�ោខុ�ឆ្គងផងដែរ៖«នតើអ្នក្ អាចផដល់យុត្ិធម៌យា៉នាងនេញ

នលញនៅនលើបបាជា្នាែ៏ភលែឺរនោងដែលបតរូវបានន្រើក្រង្នាញន�ើងតាមរយៈទ�នាសនវិទូនិងអ្នក

ខុ�ឆ្គងក្នអុងការការោរកំហុ�ខុ�ឆ្គងនិងនយា្រល់មិនបតឹមបតរូវរ្រ�់េួកនេបាន?»។៨១

ការនេញចិត្រ្រ�់គាត់នលើធម្ជាតិបានផុ�ន�ើងទាក់ទងនៅនឹងចំណុចមួយននះ

ទំនងជាបាននកើតន�ើងនៅនេលដែលគាត់នមើលឈូង�មុបទហិផផូ(BayofHippo)៖

«�មុបទផ្នាល់មនភាេអស្នារនាយដែលេួរឲនាយភា្នាក់នផ្ើលខណៈនេលដែលរលករនលញចុះ

ន�ើងៗក្នអុងេណ៌ជានបចើនែូចជារ៉ូ្រនហើយក្នអុងរំនេចមួយមនេណ៌ន្រតងរំនេចមួយនទៀត

េណ៌ស្នាយនហើយរំនេចមួយនទៀតេណ៌នខៀវែូចជានផ្នម�….នហើយទាំងអ�់ននះេឺបគាន់ដត

ជាការវនង្ងលួងចិត្�បម្រ់នយើងដត្រ៉ុន្ណនាះ�បម្រ់នយើងដែលមិន�្រនាបាយចិត្មនុ�នាស

ដែលទទួលទារុណកម្៖វាមិនដមនជារង្នាន់�បម្រ់អ្នកមនេរនោះនទ។ែូនច្នះនតើទាំង

អ�់ននះអាចមនលក្ខណៈយា៉នាងែូចនម្ចនៅប្រ�ិនន្រើឥ�ូវននះរ្រ�់ែូចនោះមនយា៉នាង

នបចើនធំ�នមនាបើមនហើយក៏មនេុណភាេនទៀតផង?»។៨2ការនផ្នាតឥតឈ្រ់ឈររ្រ�់នោក

បេរូអហ្គ�្មីននលើទមីបកុងរ្រ�់បេះជាម្នា�់មិនបានរារាំងគាត់េមីការនមើលន�ើញភាេប��់

ស្នាតរ្រ�់ដផនែមីននះនហើយមនអំណរជាមួយនឹងវាក្នអុងលក្ខណៈរ្រ�់វាន�ើយ—គាត់រា្់រ

ទាំងអ�់នោះជាអំន្យទានែ៏ល្រ្រ�់បេះជាម្នា�់ថាកាន់ដតចង្អុល្រង្នាញនយើងនៅ

កាន់បេះអង្គដែលប្រទាននិងអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មននបេះវត្មនរ្រ�់បទង់។នយើងបតរូវដត

ស្នា្រ់ការដប�កនៅមិនឈ្រ់ឈររ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនក្នអុងការមនន�រីភាេនចញ

េមីស្នានភាេអាបកក់ននការនេញចិត្នោកមីយ៍ននះមិនដមននោយសរវាអាបកក់នោយខលែលួន

៨០ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៣2៨(«ទមីបកុងរ្រ�់បេះ»(CityofGod),XXII,2១,ទំេ័រ2៦)។
៨១ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៣2៩(«ទមីបកុងរ្រ�់បេះ»(CityofGod),XXII,2៤,ទំេ័រ១៦០)។
៨2 ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល,ទំេ័រ៣2៩(«ទមីបកុងរ្រ�់បេះ»(CityofGod),XXII2៤,ទំេ័រ១7៥)។
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ផ្នាល់នោះនទ្រ៉ុដន្េឺនោយសរមនតិចោក់្ �់ក្នអុងចំន្មនយើងដែលនប្រើបបា�់វា

ក្នអុងលក្ខណៈដែលនយើងេួរនប្រើបបា�់វា៖«ប្រ�ិនន្រើអ្មីៗនៅនលើដផនែមីននះនធ្ើឲនាយនោកអ្នក

នេញចិត្ចូរ�រន�ើរបេះជាម្នា�់នោយសរេួកវា្រ៉ុដន្�ូមដ្ររន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់

នោកអ្នកនចញេមីេួកវានហើយថា្នាយវានៅកាន់បេះអាទិកររ្រ�់វាចុះនែើមនាបមីឲនាយថាក្នអុងអ្មីៗ

ដែលនធ្ើឲនាយនោកអ្នក�្រនាបាយចិត្នឹងមិននធ្ើឲនាយបេះអង្គមិន�េ្បេះហឫទ័យ»។

ទ�នាសនៈរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីននលើន�ចកដមី�នសង្នាះតាមរយៈបេះនយ�៊ូវបេមី�្និង

ទ�នាសនៈនលើជមីវិតរ�់នៅរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទមនឫ�េល់ក្នអុងការយល់ែឹងនិង្រទេិនសធន៍

រ្រ�់គាត់អំេមីបេះេុណ—ជាអំន្យទានេមីបេះអង្គននអំណរដែលមនជ័យជម្នះក្នអុង

បេះជាម្នា�់។អំ្ចដែល�នសង្នាះនិងដញកជា្ររិ�ុទ្ធេឺជាេ័ន្ធកិច្ចរ្រ�់បេះជាម្នា�់

យា៉នាងនបរៅបជកនបកាមឆន្ៈរ្រ�់មនុ�នាសក្នអុងការផ្នា�់្រដូរកនាបាលទឹកននអំណរនែើមនាបមីឲនាយនយើង

អាចប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់ខា្នាំងជាងការរួមនភទ�មុបទការ�ិកនាសាម្ូ្រអាហារមិត្ភកដិ

ភាេលនាបមីលនាបាញបេរួសរឬក៏លុយកាក់។បេះេុណេឺជាេនលែឹះេមីនបោះវាឥតេិតនថលែនហើយ

ក៏្រនងកើតែួងចិត្ថ្មីជាមួយនឹងការនេញចិត្ថ្មីដែលបេ្រ់បេងនលើឆន្ៈនិងេ័ន្ធកិច្ចននជមីវិត

រ្រ�់នយើង។«ែូនច្នះមិនដមននប�ចនលើ្រំណងឬការខំប្រឹងដប្រងរ្រ�់មនុ�នាសន�ើយេឺ

នប�ចនលើបេះដែលបទង់នមតា្នាករុ្វិញ»(រ៉ូម៩:១៦)។

ប្រ�ិនន្រើវាេិតដមនែូចដែលនោកបេរូអ.�ុមី.ស�្ូលបាននលើកន�ើងថានថងៃននះ

«នយើងមិនទាន់បាននោះខលែលួននចញេមីភាេជានឈលែើយរ្រ�់េួកភមីនលនហ្គៀនក្នអុងបកុមជំនុំនៅ

ន�ើយនទ»៨៣—ភាេជានឈលែើយដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននធ្ើ�សង្នាមប្រឆំងជាមួយ

អ�់ជានបចើនឆ្នាំនែើមនាបមីជាប្រនយាជន៍�បម្រ់អំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម—ែូនច្នះនយើងេួរអធិស្នាន

អធិ្រនាបាយនិេន្ធ្រនបងៀននិងខិតខំប្ឹរងដប្រងឲនាយអ�់េមី�មត្ភាេរ្រ�់នយើងក្នអុងការ

ផ្នាច់បចវាក់ដែលចងនយើងភា្នា្រ់ក្នអុងភាេជានឈលែើយ។នោកបេរូអ.�ុមី.ស�្ូលបាននលើក

ន�ើងថា«នយើងបតរូវថា្រុេ្គលម្នាក់ែូចជានោកបេរូអហ្គ�្មីនឬក៏នោកបេរូលូន�ើរនែើមនាបមី

និយាយមកកាន់នយើងជាថ្មីមដងនទៀតដបកងនោេនលែឺននបេះេុណរ្រ�់បេះជាម្នា�់បតរូវបាន

មនប�នមលមកបេ្របាំងេមីនលើឬក៏លុ្រ្រំបាត់នោលទាំងប�ុងក្នអុងយុេ�ម័យរ្រ�់

៨៣ នោកបេរូអ.�ុមី.ស�្ូល,AugustineandPelagius,ទំេ័រ៥2។
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នយើង»។៨៤បបាកែ្ �់!នយើងបតរូវការ។្រ៉ុដន្នយើងក៏បតរូវការបេរូេង្នាលនិងមនុ�នាស

ធម្តារា្រ់ោន់ោក់ដែលមនភាេរំនភើ្រយា៉នាងខា្នាំងជាមួយនឹងអំ្ចយា៉នាងចដមលែកនន

អំណរក្នអុងបេះជាម្នា�់ដែរ។

នហើយនយើងក៏បតរូវការរកន�ើញជាថ្មីមដងនទៀតនូវការយល់ែឹងែ៏ចដមលែករ្រ�់នោក

បេរូអហ្គ�្មីន—ជាការយល់ដែលរំេឹងនលើបេះេម្មីរ—នលើបេះេុណថាជាអំន្យទាន

ឥតេិតនថលែននអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុងបេះជាម្នា�់ដែលរំនោះនយើងនចញេមីចំណងននអំនេើ

បា្រ។នយើងបតរូវដតេិតសរន�ើងវិញជាថ្មីមដងនទៀតនលើនគាលជំននឿកំដណទបមង់រ្រ�់

នយើងអំេមីន�ចកដមី�នសង្នាះនែើមនាបមីឲនាយថាបេ្រ់អវយវៈនិងនមនឈើនលើនែើមនឈើេឺកំេុងដតហូរ

តាមជ័រននការនេញចិត្រ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន។នយើងបតរូវដត្រញ្នាក់ឲនាយចនាបា�់ោ�់ថា

ភាេមិនអាចនធ្ើឲនាយបេះជាម្នា�់គា្រ់បេះហឫទ័យបានេឺមិនដមនបគាន់ដតជាអំនេើអាបកក់

នោះនទ្រ៉ុដន្ក៏ជាការខា្នាក់ចំនោះភាេប��់ស្នាតនិងការស្នា្រ់ចំនោះអំណរផងដែរ។

នហើយថាការនបជើ�តាំងនោយឥតលក្ខខណ្ឌមនន័យថាជាការនេញនលញននអំណរ

រ្រ�់នយើងក្នអុងបេះនយ�៊ូវនោលេឺបេះអង្គបាននបគាងទុក�បម្រ់នយើងមុននយើងមន

ជមីវិតនៅនទៀត។នហើយថាការនធ្ើធួននឹងបា្រមនកបមិតេឺជាការធោអំេមីអំណរដែល

មិនអាច្រំផ្នាញនោលបានក្នអុងបេះជាម្នា�់ដែលបេះអង្គបានធោទុកនោយមិនអាច

្ររាជ័យបាន�បម្រ់នយើងតាមរយៈបេះនោហិតននន�ចកដមីតាំង�ញ្នា។នហើយថាបេះ

េុណមិនអាចទ្រ់ទល់បានេឺជាការន្រដជា្នាចិត្និងអំ្ចននន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បេះ

ជាម្នា�់ក្នអុងការបបាកែថាកុំឲនាយនយើងឧ្របកនស្រភាេអរ�្រនាបាយដែលោំឲនាយនយើង�ម្នា្រ់

ខលែលួនឯងនោលនហើយនែើមនាបមីរំនោះនយើងឲនាយមនន�រីភាេតាមរយៈអំ្ចននអធិ្រនតយនាយ

ភាេននការនេញចិត្ែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម។នហើយថាការ�៊ូបទាំរ្រ�់េួក្ររិ�ុទ្ធេឺជាេ័ន្ធកិច្ច

ដែលនេញនៅនោយអំ្ចបេះនចស្នារ្រ�់បេះជាម្នា�់ក្នអុងការរកនាសានយើងទុកឆលែងកាត់

ទុក្ខកង្ល់និងទុក្ខនវទោទាំងអ�់នែើមនាបមីទទួលបានមរតកននភាេអរ�្រនាបាយនៅឯបេះ

ហ�្ខាងស្នាំរ្រ�់បេះជាម្នា�់យា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច។

ចំណុច�ម្នាល់ននអធិ្រនតយនាយភាេនិងជ័យជម្នះននអំណរននះេឺជាចំណុចខ្ះខាត

យា៉នាងខា្នាំងនបកដលងក្នអុងនទវវិទនាយានិងការថា្នាយ្រង្គំរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទ(ជាេិន��ក្នអុង

៨៤ ក្នអុងន�ៀវនៅែដែល។
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ចំន្មេួកកំដណទបមង់)។ទំនង�ំណួរដែលនយើងេួរ�ួរខលែលួនឯងេឺថានតើវាែូនច្នះមកេមី

នយើងមិនមន្រទេិនសធន៍ក្នអុងជ័យជម្នះននអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្មក្នអុងជមីវិតជាប្រោំនថងៃរ្រ�់

នយើងដមនឬ។នតើនយើងអាចនិយាយែូចអ្មីដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននលើកន�ើងខាង

នបកាមននះដែរឬនទ?

«ការននះក៏បានកា្នាយជាដផ្មដល្មភា្នាមៗែល់ទូល្រង្គំក្នអុងការមិនមនភាេអរ�្រនាបាយ

ែ៏លងៃមីលងៃើដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់�្រនាបាយជាមួយេមីមុន...ែនាបិតេឺបេះអង្គនហើយដែលបាននបាះ្រង់

ន�ចកដមីបបាថា្នាទាំងនោះរ្រ�់ទូល្រង្គំនោល។បេះអង្គបាននបាះ្រង់វានោលនហើយបេះអង្គ

ផ្នាល់ក៏បានយកកដនលែងរ្រ�់វា....ឱបេះអម្នា�់ែ៏ជាបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ...េនលែឺរ្រ�់

ទូល្រង្គំបទេនាយ�មនាបត្ិរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងន�ចក្មី�នសង្នាះរ្រ�់ទូល្រង្គំ»។៨៥

ឬក៏ថានយើងនៅជា្រ់ក្នអុងចំណងននភាេអរ�្រនាបាយរ្រ�់នោកមីយ៍ននះនៅន�ើយែូនច្នះ

នទាះន្រើនយើងនិយាយ�្មីនបចើនអំេមី�ិរីល្រ្រ�់បេះជាម្នា�់នោះនយើងនៅប�ឡាញ់ការនមើល

ទូរទ�នាសន៍ម្ូ្រអាហារការនែកេួនការរួមនភទលុយកាក់និងការ�រន�ើរេមីមនុ�នាសម្នា

ែូចអ្នកែនទដមនឬ?ន្រើែូនោ្នាះដមនចូរឲនាយនយើងដកដប្រចិត្នហើយបានកាត់ចិត្ឲនាយរឹងែូច

ថ្ដែកនភលែើងនៅកាន់បេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះជាម្នា�់ចុះ។នហើយ�ូមឲនាយនយើងអធិស្នាន៖ឱ

បេះអម្នា�់នអើយ!�ូមន្រើកដភ្នកទូល្រង្គំឲនាយន�ើញភាេឧត្អុង្គឧត្មដែលថាក្នអុងបេះវត្មន

រ្រ�់បេះអង្គមននេញនៅនោយអំណរនហើយថានៅខាងបេះហ�្ស្នាំរ្រ�់បេះអង្គមន

ន�ចកដមីអរ�្រនាបាយជាែរា្រតនៅ(ទំនុកតនមកើង១៦:១១)។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!�ូម

អនុញ្នាតឲនាយនយើងអាចរ�់នៅក្នអុងនករ្តិ៍ែំដណលននអំណរែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម។

៨៥ នោកបេរូអហ្គ�្មីន,«ការលន់តួ»,ទំេ័រ222,ការនផ្នាតនលើេឺជាការ្រដន្ម។
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១
ភាពឧត្តុង្គឧតម្របស់កពះ

ជាមា្ច ស់

១.«បេះអម្នា�់ធំនហើយេួរឲនាយ�រន�ើរតនមកើងយា៉នាងនបកដលងអំ្ចបេះនចស្នាបទង់

ក៏ធំអស្នារនាយនហើយបេះបបាជា្នាញាណរ្រ�់បទង់ក៏គាមនានបេំដែនដែរ»។១

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏នយើងដែលជាមនុ�នាសដែលតូចទា្រនៅបបាថា្នាចង់�រន�ើរតនមកើង

បេះអង្គែនាបិតនយើងជាដផ្នកមួយននការ្រនងកើតរ្រ�់បទង់។ន�ចកដមីេិតដែលថានយើងនឹង

ស្នា្រ់េឺជាភ�្អុតាងននអំនេើបា្ររ្រ�់នយើងនហើយក៏ជាភ�្អុតាងដែលថាបេះអង្គទា�់

ប្រឆំងនឹងមនុ�នាសដែលមនអំនួតដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏នយើងនៅដតបបាថា្នាចង់

�រន�ើរតនមកើងបេះអង្គនទាះន្រើនយើងបគាន់ដតជាដផ្នកែ៏តូចមួយននការ្រនងកើតរ្រ�់បទង់ក៏

១ �ូមអាន្រដន្មក្នអុងកណ្ឌេម្មីរទំនុកតនមកើង១៤៥:៣«បេះនយហូវា៉នាធំនហើយេួរ�រន�ើរតនមកើងយា៉នាងនបកដលងភាេធំអស្នារនាយ
រ្រ�់បេះអង្គនោះរកយល់មិនបាន»និង១៤7:៥«បេះអម្នា�់រ្រ�់នយើងធំអស្នារនាយនហើយមននេញនោយបេះនចស្នាបបាជា្នាញាណ
រ្រ�់បេះអង្គមិនអាចវា�់�្ង់បានន�ើយ»។
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នោយ។បេះអង្គបាននធ្ើការក្នអុងនយើងឲនាយមនន�ចកដមីបបាថា្នាដែលចង់�រន�ើរតនមកើងបទង់

ែនាបិតបេះអង្គបាន្រនងកើតនយើង�បម្រ់បទង់ផ្នាល់នហើយចិត្រ្រ�់នយើងក៏មិនអាច�បមក

បានលុះបតាដតចិត្រ្រ�់នយើងរកន�ើញការ�បមកនៅក្នអុងបទង់�ិន។

ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមប្រទានឲនាយទូល្រង្គំស្នាល់និងយល់ថាជាែំ្រូងនតើទូល្រង្គំ

េួរអធិស្នាននៅកាន់បទង់ឬក៏េួរ�រន�ើរតនមកើងបទង់ឬក៏ថាជាែំ្រូងទូល្រង្គំបតរូវស្នាល់បទង់

ឬអំោវោវនៅកាន់បទង់។្រ៉ុដន្នតើអ្នក្អាចអំោវោវនៅបទង់បានប្រ�ិនន្រើនេមិន

ទាន់ស្នាល់បទង់នៅន�ើយ?ែនាបិត្រុេ្គលដែលមិនស្នាល់បេះអង្គទំនងជាអាចនឹងអំោវោវ

នៅកាន់អ្មីដែលមិនបតឹមបតរូវក៏អាចថាបាន។ទំនងជានយើងេួរដតអំោវោវនៅកាន់បេះអង្គ

នែើមនាបមីឲនាយនយើងអាចស្នាល់បទង់បាន។្រ៉ុដន្«នតើឲនាយនេអំោវោវនៅរកបទង់បាននោយរន្រៀ្រ

្ខណៈនេលដែលេួកនេមិនទាន់នជឿនៅន�ើយ?ឬក៏ថានតើឲនាយេួកនេទទួលនជឿនលើបទង់

យា៉នាងែូចនមដចបានប្រ�ិនន្រើគាមនានអ្នក្ប្រកា�នៅកាន់េួកនេ?»។2

្រ៉ុដន្«អ�់អ្នកដែលដ�្ងរកបេះនយហូវា៉នានឹង�រន�ើរតនមកើងបេះអង្គ»៣ែនាបិតអ�់អ្នក

ដែល«ដ�្ងរកនោះអ្នកនឹងបានន�ើញ»៤នហើយនោយសរនេរកន�ើញបទង់នោះេួកនេ

ក៏នឹង�រន�ើរតនមកើងបទង់ដែរ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំនឹងដ�្ងរកបទង់នហើយនឹង

អំោវោវរកបទង់។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំអំោវោវរកបទង់ក្នអុងជំននឿដែលបទង់បាន

ប្រទានមកទូល្រង្គំដែលបទង់បានផលែអុំខនាយល់ែនង្ើមមកកាន់ទូល្រង្គំតាមរយៈការយាងមក

យកកំនណើតរ្រ�់បេះរាជ្រុបតាបទង់និងតាមរយៈេ័ន្ធកិច្ចននបេរូអធិ្រនាបាយរ្រ�់បេះអង្គ។៥

៤.«ែនាបិតនតើអ្នក្ជាបេះអម្នា�់នលើកដលងដតបេះអម្នា�់ផ្នាល់?»«នតើអ្នក្ជា

បេះជាម្នា�់នបរៅេមីបេះជាម្នា�់ផ្នាល់?»។បេះែ៏ខ្ង់ខ្�់។បេះែ៏ឧត្អុង្គឧត្ម។បេះែ៏នេញ

នៅនោយអំ្ចបេះនចស្នា។បេះែ៏នេញនៅនោយ�ោ្នានុភាេ។បេះែ៏នេញនៅនោយ

ន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នហើយក៏នេញនៅនោយន�ចកដមីយុត្ិធម៌ដែរ។បេះែ៏នេញនៅនោយ
2 រ៉ូម១០:១៤«្រ៉ុដន្នធ្ើែូចនមដចឲនាយនេអំោវោវរកបេះអង្គបានន្រើនេមិននជឿ?នធ្ើែូចនមដចឲនាយនេនជឿែល់បេះអង្គបានន្រើនេមិន

ដែលឮ?នហើយនធ្ើែូចនមដចឲនាយនេឮបានន្រើគាមនានអ្នក្ ប្រកា�?»។
៣ ទំនុកតនមកើង22:2៦«មនុ�នាសទន់ទា្រនឹងបាន្ររិនភាេដឆ្តអ�់អ្នកដែលដ�្ងរកបេះនយហូវា៉នានឹង�រន�ើរតនមកើងបេះអង្គ

�ូមឲនាយចិត្អ្នករាល់គា្នារ�់នៅជាែរា្រ!»។
៤ ម៉នាថាយ7:7«ចូរ�ូមនោះនឹងឲនាយមកអ្នកចូរដ�្ងរកនោះអ្នកនឹងបានន�ើញចូរនគាះនោះនឹងន្រើកឲនាយអ្នក»។
៥ មនអ្នកវិភាេមួយចំនួនបាននលើកន�ើងថាបតង់ននះនោកបេរូអធិ្រនាបាយដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនកំេុងដតនរៀ្ររា្រ់េឺជា

នោកបេរូអធិ្រនាបាយអមប្ររូ�៍(Ambrose)ដែលការ្រនបងៀនរ្រ�់គាត់បានជួយឲនាយនោកបេរូអហ្គ�្មីនទទួលបានន�ចកដមី�នសង្នាះ។
្រ៉ុដន្តាមរយៈ្ររិ្រទននះនយើងន�ើញថាមនដតបេះនយ�៊ូវបេមី�្ម្នាក់េត់ដែលជា«បេរូអធិ្រនាបាយ»ដែលអាចប្រទានចំនណះែឹងអំេមីបេះ
ជាម្នា�់និងការ�រន�ើរតនមកើងបាន។
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ភាឧត្តុងឧត្រា្េមរាស់ព្រេម

អាថ៌កំបាំងនហើយក៏េង់នៅបេ្រ់ទមីកដនលែងផងដែរ។បេះែ៏�ង្នានហើយខា្នាំងកា្នា។

បេះអង្គនឹងនរ្រ៉ុដន្មិនបតរូវការការគាំបទនទ។បេះអង្គមិននចះផ្នា�់ដប្រ្រ៉ុដន្បេះអង្គ

្រំផ្នា�់្រំដប្រនូវរាល់អ្មីៗទាំងអ�់។បេះអង្គមិននចះថ្មីនហើយក៏មិននចះោ�់ដែរ។បេះ

អង្គនធ្ើឲនាយនូវរាល់បេ្រ់អ្មីៗថ្មីន�ើងវិញ្រ៉ុដន្បទង់ក៏នធ្ើឲនាយមនុ�នាសដែលមនអំនួតកា្នាយនៅជា

មនុ�នាសោ�់នោយេួកនេមិនែឹងខលែលួនផងដែរ។បេះអង្គនធ្ើការជានិច្ច្រ៉ុដន្បទង់ក៏�បមក

ជានិច្ចដែរ។បេះអង្គដតងដតប្រមូលទុក្រ៉ុដន្បទង់មិនមនតបមរូវការអ្មីនទ។បទង់កំេុងផ្គត់ផ្គង់

កំេុង្រំនេញនិងកំេុងការោរ។បេះអង្គកំេុង្រនងកើតកំេុងដថ្រំ្រ៉ននិងក៏កំេុងអភិវឌនាឍន៍

ដែរ។បទង់ក៏កំេុងដ�្ងរក្រ៉ុដន្បទង់ក៏ជាម្នា�់នូវរាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់រួចនប�ចនៅនហើយ

ដែរ។បេះអង្គប�ឡាញ់្រ៉ុដន្គាមនានត្្នាេុះកនសញ្នាលន�ើយ។បទង់បចដណន្រ៉ុដន្មិនមន

ការបេរួយបារម្ភន�ើយ។បេះអង្គលន់តួ្រ៉ុដន្គាមនានវិ្រនាបែិសរីនទ។បេះអង្គមនន�ចកដមីនបកាធ

្រ៉ុដន្ក៏េង់នៅយា៉នាងនកនាសមកនាសាន្ដែរ។បេះអង្គផ្នា�់្រដូរផលែូវ្រ៉ុដន្បទង់មិនផ្នា�់្រដូរដផនការនទ។

បេះអង្គទទួលបានវិញនូវអ្មីដែលបទង់មិនធ្នា្រ់បាត់្រង់។បេះអង្គមិនដែលបតរូវការអ្មីនទ្រ៉ុដន្

បទង់ក៏មនអំណរក្នអុងការទទួលបានផងដែរ។បទង់មិននចះនោភលន់្រ៉ុដន្បទង់ទាមទារ

ភាេរយចំនណញននភាេហ៊ុន។មនុ�នាសនយើង្រង់នថលែនលើ�តបមរូវការដែលការនោះោំ

ឲនាយបទង់កា្នាយែូចជាអ្នកជា្រ់្រំណុល។្រ៉ុដន្នតើឲនាយនរ្នធ្ើជាម្នា�់នៅនលើអ្មីមួយបាន

យា៉នាងែូចនមដចនៅនបោះរាល់អ្មីៗទាំងអ�់េឺជារ្រ�់ផងបទង់ផ្នាល់រួចនប�ចនៅនហើយ?

បទង់មិនជំោក់អ្មីនឹងនរ្ម្នាក់នទ្រ៉ុដន្បទង់្រង់នថលែនៅកាន់េួកនេហាក់្រមីែូចជាបទង់

ជំោក់្រំណុលនៅកាន់អ្មីៗដែលបទង់បាន្រនងកើតអញ្ចឹង។នហើយនៅនេលដែលបេះអង្គ

លុ្រ្រំណុល្ មួយនោលបទង់ក៏មិនបានបាត់្រង់អ្មីនសះដែរ។

្រ៉ុដន្ឱបេះែ៏ជាម្នា�់ននជមីវិតនិងជាអំណរែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!នតើទូល្រង្គំ

បាននិយាយអំេមីអ្មីនៅហ្នន៎?នតើឲនាយមនុ�នាសដែលដតងនឹងស្នា្់រអាចនិយាយបានអ្មីខលែះអំេមីបេះ

អង្គ?្រ៉ុដន្នវទោនហើយែល់អ�់អ្នក្ ដែលមិននិយាយអំេមីបេះអង្គ—នទាះន្រើេួកនេ

និយាយយា៉នាងនកនាបាះកនាបាយអំេមីប្រធន្រទ្ នផនាសង—ែនាបិតេួកនេមិនបាននិយាយអំេមីបទង់

ដែលជាប្រធន្រទែ៏�ំខាន់្រំផុត។

៥.�ូមឲនាយទូល្រង្គំ�បមកក្នអុងបទង់។ឱបេះអង្គនអើយ!�ូមបទង់យាងចូលមកកាន់ែួង

ចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយ្រំបាក់វារហូតែល់ទូល្រង្គំនឹងនភលែចអំេមីអំនេើអាបកក់ដែលទូល្រង្គំ
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ការលន់តួ

បានប្របេឹត្នហើយឲនាយទូល្រង្គំឱ្របកនស្របទង់ដែលជាបេះែ៏ល្ដតមួយេត់វិញចុះ។នតើ

បេះអង្គបតរូវជាអ្មីជាមួយនឹងទូល្រង្គំ?�ូមអាណិតអា�ូរែល់ទូល្រង្គំនហើយ�ូមដណោំ

ឲនាយទូល្រង្គំនចះនរៀ្ររា្រ់អំេមីការនោះផងដែរ។នតើទូល្រង្គំបតរូវជាអ្មីនឹងបេះអង្គដែលេួរឲនាយបេះ

អង្គ្រញ្នាឲនាយទូល្រង្គំប�ឡាញ់បទង់នហើយប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនប�ឡាញ់បទង់នោះបទង់

នឹងមនន�ចកដមីនបកាធនហើយេំរាមកំដហងែល់ទូល្រង្គំថាទូល្រង្គំនឹងប្រឈមមុខនឹង

ន�ចកដមីនវទោយា៉នាងអាបកក់?ហាក់្រមីែូចជាការមិនប�ឡាញ់បទង់នោះមិនដមនជាន�ចកដមី

នវទោបេ្រ់បគាន់នហើយនទឬអមី!ឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់ទូល្រង្គំនអើយ!�ូមបបា្រ់ទូល្រង្គំតាម

រយៈន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់ថានតើបេះអង្គបតរូវជាអ្មីនឹងទូល្រង្គំ។�ូមមន្រន្ូល

មកកាន់បេលឹងទូល្រង្គំថា«នយើងជាបេះ�នសង្នាះអ្នក»។៦�ូមមន្រន្ូលនែើមនាបមីឲនាយទូល

្រង្គំអាចនឹងឮបាន។នមើល៍!ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បតនចៀកននចិត្ទូល្រង្គំកំេុងដតស្នា្រ់។

�ូមន្រើកបតនចៀកននចិត្ទូល្រង្គំនហើយមន្រន្ូលមកកាន់បេលឹងទូល្រង្គំថា«នយើងជា

បេះ�នសង្នាះអ្នក»។ទូល្រង្គំនឹង�ង្នាតនែញតាមបេះ�ូរន�ៀងមួយនោះនហើយទូល្រង្គំ

នឹងោ្រ់កាន់បទង់ផ្នាល់ដតមដង។�ូមកុំោក់បេះភ័សក្រ្រ�់បទង់េមីទូល្រង្គំ។នទាះន្រើទូល

្រង្គំនឹងស្នា្រ់ក៏ទូល្រង្គំ�ូមអង្រឲនាយបទង់្រង្នាញបេះភ័សក្បទង់នបោះន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះ

ទូល្រង្គំនឹងស្នា្រ់ជាមិនខាន។

៦ ទំនុកតនមកើង៣៥:៣“�ូមនលើកលំដេងនិងដែកេួយប្រហារេួកអ្នកដែលនែញតាមទូល្រង្គំនៅ!�ូមមនបេះ្រន្ូលមក
បេលឹងទូល្រង្គំថា«នយើងជាបេះ�នសង្នាះអ្នក!”(េក�)។
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សេៀវសៅកទដី1

២
ភាពជាទារក

៦.ផ្ះននបេលឹងទូល្រង្គំេឺតូចនេកនហើយ�បម្រ់ឲនាយបេះអង្គយាងចូលមក។ឱបេះ

អង្គនអើយ!�ូមបទង់េបងមីកបេលឹងទូល្រង្គំ។វាកំេុង�្ិតក្នអុងការហិននហាចទាំងប�ុង។

�ូមស្នារបេលឹងទូល្រង្គំន�ើងវិញ!ទូល្រង្គំទទួលស្នាល់នហើយែឹងថាមនចំណុចជា

នបចើនក្នអុងបេលឹងទូល្រង្គំដែលជាអំនេើនល្ើ�ចំនោះបេះននបតបេះអង្គ។្រ៉ុដន្នតើអ្នក្ 

នឹង�ម្នាតបេលឹងទូល្រង្គំ?នតើឲនាយទូល្រង្គំអំោវោវនៅរកអ្នក្ នបរៅេមីបេះអង្គ?«�ូម

ជបមះទូល្រង្គំឲនាយបានស្នាតេមីកំហុ�ដែលោក់កំបាំងផង»ឱបេះអម្នា�់នអើយ«�ូមរាំង

រាទូល្រង្គំជាអ្នក្រនបមើបេះអង្គេមីអំនេើបា្រដែលនធ្ើនោយនល្ើ�ដែរ»។១«ខ្អុំបាននជឿនទាះ

ជានេលដែលខ្អុំនោល»។2្រ៉ុដន្ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់បានបជា្រអំេមីការននះរួចនប�ច

នៅនហើយ។ទូល្រង្គំបានលន់តួអំនេើរំលងរ្រ�់ទូល្រង្គំចំនោះបេះអង្គនហើយបេះអង្គក៏

បានអត់នទា�ែល់ទូល្រង្គំ។៣

7.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់អំេមីកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់

១ ទំនុកតនមកើង១៩:១2,១៣។
2 ទំនុកតនមកើង១១៦:១០។
៣ ទំនុកតនមកើង៣2:៥។
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នោះនទាះន្រើទូល្រង្គំបគាន់ដតជាធូលមីែមីនិងនផះក៏នោយ។�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនរៀ្រ

រា្រ់ែនាបិតការនរៀ្ររា្រ់នោះេឺនៅកាន់បេះអង្គនិងអំេមីន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់ដែល

ទូល្រង្គំនិយាយនរៀ្ររា្រ់មិនដមននៅកាន់មនុ�នាសដែលចង់និយាយន�ើចចំអកអំេមីទូល

្រង្គំនទ។បេះអង្គនទនតើដែលេួរន�ើចចំអកោក់ទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្បទង់ដ្ររជាមនន�ចកដមីនមតា្នា

ករុ្នលើទូល្រង្គំនៅវិញ។

ឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំមិនស្នាល់េមីទមីកដនលែងដែលទូល្រង្គំ

បាននចញមកនហើយចូលនៅកាន់«ជមីវិតក្នអុងការស្នា្រ់»នទ។ឬក៏ទូល្រង្គំេួរនៅវាថា

«ន�ចកដមីស្នា្រ់ក្នអុងជមីវិត»?ទូល្រង្គំមិនែឹងនទ។ដតនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ន�ចកដមីនមតា្នា

ករុ្ែ៏�្រនាបអុរ�រ្រ�់បេះអង្គបានបទបទង់ទូល្រង្គំតាំងេមីនែើមមកនម៉លែះ។ទូល្រង្គំមិន

ចងោំនទ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំធ្នា្រ់បានឮអំេមីន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នោះេមីឪេុកម្នាយខាងឯសច់

ឈាមរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ែូនច្នះនទាះន្រើេួកគាត់បានផ្គត់ផ្គង់ទូល្រង្គំតាមរយៈទឹកនោះស�្មី

ក៏នោយក៏ទាំងអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនិងដម៉នោះទូល្រង្គំមិនបាន្រំនេញទឹកនោះនោយខលែលួន

ឯងនោះនទ្រ៉ុដន្បេះអង្គបានប្រទានតាមរយៈេួកនេបានផ្គត់ផ្គង់ម្ូ្រ�បម្រ់ទារកែល់

ទូល្រង្គំនយាងតាម្រទ្រញ្នារ្រ�់បទង់និងភាេ្ររិ្រូណ៌រ្រ�់បេះអង្គដែលបទបទង់រាល់

បេ្់រអ្មីៗទាំងអ�់។ែនាបិតេឺបេះអង្គនហើយដែល្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំមិនចង់បាននលើ�

ជាងអ្មីដែលបេះអង្គប្រទានឲនាយនហើយក៏បេះអង្គដែរដែលប្រទានែល់អ�់អ្នកដែលបាន

ផ្គត់ផ្គង់មកែល់ទូល្រង្គំនូវឆន្ៈក្នអុងការផ្គត់ផ្គង់នូវអ្មីដែលបទង់បានប្រទានែល់េួកនេ។

នហើយេួកនេតាមរយៈការប�ឡាញ់នោយឯងៗដែលបទង់បានប្រទានក៏មនឆន្ៈក្នអុង

ការផ្គត់ផ្គង់ែល់ទូល្រង្គំនូវអ្មីដែលបទង់បានប្រទានយា៉នាង្ររិ្រូណ៌ដែរ។អាហារដែលេួក

នេផ្គត់ផ្គង់ែល់ទូល្រង្គំក៏ជាអ្មីដែលល្�បម្រ់េួកនេផងដែរេមីនបោះតាមេិតនៅេឺវាមិន

ដមនមកេមីេួកនេផ្នាល់នោះនទ្រ៉ុដន្េឺមកេមីបេះអង្គនទនតើ។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ែនាបិតេឺមក

េមីបេះអង្គនោះនហើយដែលមនរាល់បេ្រ់អ្មីៗដែលល្។នហើយ�ុខភាេរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏

មកេមីបេះជាម្នា�់ទាំងប�ុងដែរ។ននះនហើយេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំបាននរៀនតាំងេមីទូល

្រង្គំនៅជាទារកែូចដែលបទង់បានន្រើក្រង្នាញយា៉នាងចនាបា�់ោ�់ែ៏្ររិ្រូណ៌តាមរយៈអ្មី

ដែលទូល្រង្គំន�ើញបទង់ប្រទានមកកាន់ទូល្រង្គំនិងអ�់អ្នកដែលនៅជុំវិញទូល្រង្គំ។

្រ៉ុដន្កាលទូល្រង្គំនៅជាទារកទូល្រង្គំនចះនៅនោះនចះនែកនៅន�ងៃៀមនេលទូល្រង្គំ
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ដឆ្តនហើយនចះដប�កយំនេលទូល្រង្គំឈឺ។ទូល្រង្គំមិននចះអ្មីនផនាសងនទៀតនបរៅេមីហ្នឹងនទ។

៨.្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំក៏ោ្រ់នផដើមញញឹម—ជាែំ្រូងនេលទូល្រង្គំកំេុងនេងនហើយ

្រោ្នា្រ់មកនេលទូល្រង្គំភា្នាក់ន�ើង។ទូល្រង្គំមិនអាចោំអំេមីការននះនោយខលែលួនឯងបាន

នោះនទ្រ៉ុដន្មនុ�នាសម្នាបានបបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីទូល្រង្គំទាក់ទងនឹងការននះនហើយទូល

្រង្គំក៏នជឿនបោះទូល្រង្គំន�ើញអំេមីចំណុចននះក្នអុងទារកោោ។

្រោ្នា្រ់មក្រន្ិចមដងៗទូល្រង្គំក៏ោ្រ់នផដើមកត់�ម្នាល់អំេមីទមីកដនលែងដែលទូល្រង្គំ

កំេុងនៅនហើយទូល្រង្គំក៏បបាថា្នាចង់បបា្រ់អំេមីន�ចកដមីបបាថា្នាោោរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅកាន់

អ�់អ្នកដែលនឹងនធ្ើឲនាយេួកនេ�្រនាបាយចិត្្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនអាចនធ្ើបានន�ើយ!ែនាបិត

ការបបាថា្នារ្រ�់ទូល្រង្គំេឺនៅក្នអុងទូល្រង្គំនហើយេួកនេនៅខាងនបរៅែូនច្នះេួកនេមិន

មនអំ្ចនោយខលែលួនឯងក្នអុងការែឹងអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងេិតបានន�ើយ។នហតុ

ែូនច្នះនហើយបានជាទូល្រង្គំ្របងះនែ្របងះនជើងយំនហើយនធ្ើនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំអាចនធ្ើ

បាននែើមនាបមីបបា្រ់េួកនេអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំចង់បាន។តាមេិតនៅទូល្រង្គំមិនអាចនធ្ើឲនាយ

េួកនេយល់នបចើន្រ៉ុោមនាននោះនទ្ុ៉រដន្ទូល្រង្គំក៏មិនខ្ល់ដែរ។ប្រ�ិនន្រើេួកនេមិនស្នា្រ់

្រង្នា្រ់ភា្នាមៗនោះទំនងមកេមីេួកនេមិនយល់ឬក៏នោយសរអ្មីដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់

បានេឺមិនល្�បម្រ់ទូល្រង្គំនទ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏ដតងដតអាក់អន់ចិត្ជាមួយនឹងេួក

ោ�់ទុំទូល្រង្គំដែលេួកគាត់មិនបានចុះចូលជាមួយទូល្រង្គំនិងជាមួយនឹងអ�់អ្នក

ដែលមិនបានោំយាមទូល្រង្គំហាក់្រមីែូចជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់ទូល្រង្គំនទាះន្រើេួកគាត់មិន

ជំោក់ការ្រនបមើអ្មីជាមួយនឹងទូល្រង្គំក៏នោយ។នហើយនៅនេលដែលេួកនេមិនស្នា្រ់នោះ

ទូល្រង្គំដតងដត�ង�ឹកេួកនេតាមរយៈការយំទួញ�បម្រ់ខលែលួនឯង។

ទូល្រង្គំបាន�នងកតន�ើញថាននះឯងេឺជាអ្មីដែលទារកមន។នហើយនោយមិនែឹង

ខលែលួនទារកមួយចំនួនដែលទូល្រង្គំបាន�នងកតនមើលក៏បាន្រង្នាញអំេមី�្្នានជាទារក

រ្រ�់ទូល្រង្គំល្ប្រន�ើរជាងដម៉នោះទូល្រង្គំបានេណ៌ោនៅនទៀតដែលគាត់បានែក្រទ

េិនសធន៍អំេមីការទាំងនោះជាមួយនឹងទូល្រង្គំផ្នាល់។

៩.ភាេជាទារករ្រ�់ទូល្រង្គំបានស្នា្រ់នៅជាយូរឆ្នាំមកនហើយ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនៅ្រន្

រ�់នៅ។្រ៉ុដន្ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់មនបេះជន្េង់នៅអ�់កលនាបជានិច្ចនហើយក្នអុង

បទង់ក៏គាមនានអ្មីស្នា្រ់ដែរែនាបិតតាំងេមីមុនមនដផនែមីននះមុនមនរាល់បេ្រ់អ្មីៗដែលនយើង
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នៅថា«មុន»េឺមនបេះអង្គរួចនប�ចនៅនហើយនហើយបេះអង្គជាបេះជាម្នា�់និងជា

បេះអម្នា�់នលើបេ្រ់រ្រ�់�េ្សរនេើផងដែរ។បេះអង្គ�្ិតន�្រនៅនហើយក៏មិនអាច

មនការរនង្គើយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចបានផងដែរ។បេះអង្គេឺជា្រុេ្នហតុែំ្រូងននរាល់រ្រ�់

ដែលនៅ្រន្្នាះអា�ន្ន។បេះអង្គេឺជាប្រភេដែលមិន្រំផ្នា�់្រំដប្រននរាល់អ្មីៗដែល

ដប្រប្ររួល។ែូនច្នះ�ូមបទង់មនបេះ្រន្ូលមកកាន់ទូល្រង្គំឱបេះអម្នា�់ដែលនោរនេញ

នៅនោយន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នអើយ។ក្នអុងកដមីអាណិតអា�ូរ�ូមបទង់មនបេះ្រន្ូលមក

កាន់ទូល្រង្គំដែលជាមនុ�នាសដែលេួរឲនាយអាណិត។�ូមបទង់មន្រន្ូលមកទូល្រង្គំ៖នតើ

មននេលនវោក្នអុងជមីវិតទូល្រង្គំដែលបានកនលែងផុតនៅរួចនៅនហើយមុននេលដែលទូល

្រង្គំមន�ភាេជាទារកដែរឬនទ?នតើកាលនោះជានេលនវោដែលទូល្រង្គំបានចំ្យ

ក្នអុងនផ្អ្នកម្នាយទូល្រង្គំដមនឬ?ែនាបិតមននេបាននលើកន�ើងអំេមីចំណុចែូចនោះមកកាន់

ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំផ្នាល់ក៏បានន�ើញស�្មីដែលមននផ្នោះផងដែរ។្រ៉ុដន្ឱបេះែ៏ជា

អំណររ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!នតើមនអ្មីនកើតន�ើងមុនកាលមននេលនវោននជមីវិតនោះដែរឬ

នទ?នតើទូល្រង្គំនៅទមី្ នៅនេលនោះឬក៏ជា្រុេ្គល្ ម្នាក់ដែរឬនទ?គាមនានអ្នក្ 

អាចេននាយល់អំេមីចំណុចទាំងននះមកកាន់ទូល្រង្គំបាននទ�ូមនាបមីដតឪេុកម្នាយទូល្រង្គំក៏មិន

អាចដែរ។ទូល្រង្គំមិនអាច�នងកតនមើល្រទេិនសធន៍រ្រ�់អ្នកែនទនហើយទូល្រង្គំក៏មិន

មនការចងោំផ្នាល់ខលែលួនដែរ។នតើបេះអង្គន�ើចោក់ទូល្រង្គំទាក់ទងនឹងអ្មីដែលទូល្រង្គំ

កំេុង�ួរដែរឬនទ?ឬក៏ថាបេះអង្គបគាន់ដត្រញ្នាឲនាយទូល្រង្គំ�រន�ើរនហើយទទួលស្នាល់

បេះអង្គទាក់ទងនៅនឹងអ្មីដែលទូល្រង្គំែឹងដមនឬ?

១០.ឱបេះអម្នា�់ននស្នាន�ួេ៌និងដផនែមីនអើយ!ទូល្រង្គំ�ូមដថលែងអំណរអរបេះ

េុណែល់បទង់នោយ�រន�ើរតនមកើងបទង់ទាក់ទងនឹងចំណុចនផដើមរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងភាេ

ជាទារករ្រ�់ទូល្រង្គំដែលទូល្រង្គំមិនចងោំ។ែនាបិតបេះអង្គបានប្រទានឲនាយមនុ�នាសនយើង

ទទួលបានចំនណះែឹងអំេមីខលែលួនឯងតាមរយៈការនមើលទារកោោនហើយឲនាយនយើងអាចដ�្ង

រកបានចំណុចជានបចើនអំេមីខលែលួនឯងតាមរយៈអ្មីដែលស�្មីៗនិយាយ។បបាកែ្ �់!ទូល

្រង្គំមនជមីវិត�ូមនាបមីដតកាលនៅនក្ង្រ៉ុណ្ឹងនហើយខណៈនេលដែលភាេជាទារករ្រ�់ទូល

្រង្គំឈានែល់ទមី្រញ្ច្រ់នោះទូល្រង្គំក៏បាននរៀនអំេមីចំណុច�ម្នាល់មួយចំនួនដែលទូល

្រង្គំអាចនប្រើបបា�់ក្នអុងការបបា្រ់អំេមីអារម្ណ៍រ្រ�់ទូល្រង្គំែល់អ្នកែនទបាន។
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ភា់ជា្

ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើមនុ�នាសដ្រ្រននះអាចនកើតនចញេមីអ្នក្ បាននបរៅេមីបេះ

អង្គ?នតើមន្រុេ្គល្ ប្រ�េ្ល្មក្នអុងការ្រនងកើតខលែលួនឯងដែរឬនទ?ឬក៏ថាមនប្រភេ

្នផនាសងនទៀតដែលការមនជមីវិតអាចហូរចូលមកក្នអុងនយើងនបរៅេមីបេះអង្គដមនឬ?ឱបេះ

អម្នា�់នអើយ!នទ!មនដតក្នអុងបេះអង្គដែលជាប្រភេនិងជាជមីវិតមនការរួ្ររួមគា្នាបាន។

ែនាបិតបេះអង្គេឺជាភាវៈនិងជាជមីវិតែ៏ឧត្អុង្គឧត្មផ្នាល់ជាមួយគា្នាទាំងេមីរ។បេះអង្គេង់នៅ

រហូតអ�់កលនាបជានិច្ចនហើយក៏គាមនានការដប្រប្ររួលដែរ។នហើយ្រច្ចអុ្រនាបន្នកាលនននថងៃននះក៏

មិនដែលឈានែល់ទមី្រញ្ច្រ់�បម្រ់បេះអង្គដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនោយសរបេះ

អង្គរាល់នថងៃក៏ឈានែល់ទមី្រញ្ច្រ់�បម្រ់នយើង។នថងៃនមីមួយៗរកទមី្រញ្ច្រ់រ្រ�់វាក្នអុងបេះ

អង្គែនាបិតវានឹងមិនអាចឈានែល់ទមី្រញ្ច្រ់បានន�ើយប្រ�ិនន្រើបទង់មិនបាន្រញ្នាវា។

នហើយនោយសរ«បេះជន្រ្រ�់បេះអង្គគាមនានទមី្រញ្ច្រ់»៤បេះជន្រ្រ�់បេះអង្គេឺជា្រច្ចអុ្រនាបន្ន

កាលននរាល់នថងៃជានិច្ច។នតើ្រ៉ុោមនាននថងៃនននថងៃោោរ្រ�់នយើងនិងនថងៃរ្រ�់ឰយុនការ្រ�់នយើង

បានកនលែងផុតនៅក្នអុង«នថងៃននះ»រ្រ�់បេះអង្គ?្រ៉ុដន្«បេះអង្គនៅដតែដែល!»។៥នហើយ

ក្នអុងចនោ្នាះរាល់អ្មីៗនៅនថងៃដ�្កនិងនថងៃដែលនឹងមកែល់និងបេ្រ់ចំណុចនននថងៃមនាសិលមិញ

និងនថងៃដែលបានកនលែងផុតនៅេឺបេះអង្គកំេុងដត�្ិតនៅ។រាល់បេ្រ់អ្មីៗបតរូវបាន�នបមច

ន�ើងក្នអុងអំ�អុង«នថងៃននះ»រ្រ�់បេះអង្គ។នតើចំនោះទូល្រង្គំវាជាអ្មីនៅប្រ�ិនន្រើ្រុេ្គល

្ម្នាក់មិនយល់អំេមីចំណុចននះ?�ូមអនុញ្នាតឲនាយគាត់នៅ្រន្មនអំណរនហើយ្រន្

�ួរថា«នតើននះជាអ្មីនៅ?»�ូមអនុញ្នាតឲនាយគាត់មនអំណរនហើយ្រន្នបជើ�នរើ�ដ�្ងរក

បេះអង្គនទាះន្រើគាត់នឹង្ររាជ័យក្នអុងការរកន�ើញចនមលែើយក៏នោយជាជាងឲនាយគាត់រកបាន

ចនមលែើយ្រ៉ុដន្មិនបានរកន�ើញបទង់!

៤ ទំនុកតនមកើង១០2:27។
៥ ទំនុកតនមកើង១០2:27។
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សេៀវសៅកទដី1

៣
បទពិបសាធៃ៍នៃការជតិ

សាលា ប់

១7.កាលទូល្រង្គំនៅជាកុមរនៅន�ើយទូល្រង្គំបានឮអំេមីន�ចកដមី�ននាយាននជមីវិត

ែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចដែលបាននធ្ើន�ើងមកកាន់នយើងតាមរយៈការ្រោ្នា្រខលែលួនននបេះ

អម្នា�់ែ៏ជាបេះនននយើង។បេះអង្គបានយាងមកនលងនយើងនេលនយើងកំេុងមនអំនួត។

ទូល្រង្គំបានទទួលស្នាមននទមី�ម្នាល់នននឈើឆ្នាងរ្រ�់បេះអង្គនហើយទូល្រង្គំក៏បតរូវបាន

«ប្រឡាក់»នោយអំ្រិលរ្រ�់បទង១់្រោ្នា្រ់េមីទូល្រង្គំបាននចញេមីនផ្អ្នកម្នាយទូល្រង្គំ

មក។គាត់បានទុកចិត្នលើបេះអង្គយា៉នាងខា្នាំងកា្នា។

ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់បានទតន�ើញនហើយអំេមីកាលមួយដែលទូល្រង្គំនៅជា

១ បតង់ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនកំេុងដត�ំនៅនៅនលើប្រនេណមីក្នអុងបកុមជំនុំ�ម័យែំ្រូងដែលេួក�ងនាឃេូ�នឈើឆ្នាងនលើកនាបាល
ទារកដែលនទើ្រនឹងនកើតនហើយោក់អំ្រិលក្នអុងមត់រ្រ�់េួកនេដែលជាទមី�ម្នាល់អំេមីការដែលឪេុកម្នាយថា្នាយទារកនោះនៅកាន់បេះ
អម្នា�់។
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ការលន់តួ

កុមរនៅន�ើយភា្នាមៗនោះទូល្រង្គំបានឈឺបកេះយា៉នាងខា្នាំងនហើយក៏ជិតស្នា្រ់នទៀត

ផង។បេះអង្គទតន�ើញែនាបិត�ូមនាបមីដតកាលនោះក៏បេះេឺជាអង្គដែលបានរកនាសាទូល្រង្គំ

ផងដែរនិងអំេមីរន្រៀ្រែ៏មុឺងម៉នាត់ជាមួយជំននឿដែលទូល្រង្គំបានទាមទារេិធមីបជមុជទឹក

ក្នអុងបេះបេមី�្រ្រ�់បេះអង្គែនាបិតបទង់េឺជាបេះអម្នា�់និងជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំ។

ទូល្រង្គំទាមទារនធ្ើការនោះក្នអុងោមជាតួោទមីរ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំនៅកាន់បេះអង្គ

និងជាតួោទមីននបកុមជំនុំរ្រ�់បទង់ដែលជាមតារ្រ�់នយើងទាំងអ�់គា្នា។អ្នកម្នាយ

ខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់ទូល្រង្គំបានភ័យបេរួយយា៉នាងខា្នាំងែនាបិតនោយចិត្្ររិ�ុទ្ធនិង

ជំននឿក្នអុងបទង់គាត់ដតងដតបបាថា្នាចង់ឲនាយទូល្រង្គំទទួលបានជមីវិតែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ច

តាមរយៈន�ចក្មី�នសង្នាះ។ឱបេះអម្នា�់នយ�៊ូវនអើយ!គាត់ទំនងនឹងនរៀ្រចំយា៉នាងប្រញា្់រ

ប្រញាល់�បម្រ់ទូល្រង្គំក្នអុងការទទួលេិធមីនិង�ម្នាតនោយេិធមី្រង្ូរបេះេុណដែល

នឹងប្រទានជមីវិតេមីបេះអង្គប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបានលន់តួនៅកាន់បទង់�បម្រ់ជាការអត់

នទា�បា្រ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបានជា�ះន�នាបើយយា៉នាងរហ័�េមីការឈឺបកេះែូនច្នះនហើយ

បានជាការបជមុជទឹករ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បតរូវបានទទួលការេននាយារនេល។េួកនេបានេននាយារ

នេលការ�ម្នាតរ្រ�់ទូល្រង្គំនោយសរេួកនេនជឿថាទូល្រង្គំនឹងកាន់ដតប្រ�ូកប្រឡាក់

នលើ�នែើមនហើយក៏នឹងកាន់ដតេបងមីកេិរុទ្ធភាេរ្រ�់ខលែលួនតាមរយៈការរ�់នៅក្នអុងជមីវិតនន

អំនេើបា្រ្រោ្នា្រ់េមីទទួលេិធមីបជមុជទឹក។

នៅនេលនោះននះឯងេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំនជឿជាមួយនឹងអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនិងអ្នកផ្ះ

ទូល្រង្គំទាំងមូលនលើកដលងដតឪេុកទូល្រង្គំ។្ុ៉រដន្គាត់មិនបានយកឈ្នះនលើឥទ្ធិេល

ននភកដមីភាេរ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំនៅកាន់បេះអង្គក្នអុងទូល្រង្គំនហើយគាត់ក៏មិនបានរារាំង

ជំននឿរ្រ�់ទូល្រង្គំនលើបេះបេមី�្ផងដែរនទាះន្រើគាត់មិនទាន់ទទួលនជឿនលើបទង់នៅន�ើយ

កាលនោះ។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ែនាបិតវាេឺជាន�ចកដមីបបាថា្នារ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំបតង់ថា

ឲនាយទូល្រង្គំទទួលស្នាល់ថាបេះអង្គេឺជាបេះវរ្រិតាននទូល្រង្គំជាជាងទទួលស្នាល់ឪេុក

ខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់ទូល្រង្គំថាជាឪេុកខលែលួន។ក្នអុងចំណុចននះបេះអង្គបានជួយអ្នក

ម្នាយទូល្រង្គំក្នអុងការយកឈ្នះនលើឪេុកទូល្រង្គំដែលនទាះន្រើលក្ខណ�មនាបត្ិអ្នកម្នាយ

ទូល្រង្គំល្ជាងឪេុកទូល្រង្គំក៏អ្នកម្នាយទូល្រង្គំនៅដតស្នា្រ់្រង្នា្រ់។ក្នអុងរន្រៀ្រននះអ្នក

ម្នាយទូល្រង្គំក៏បានស្នា្រ់្រង្នា្រ់ផងដែរេមីនបោះននះនហើយេឺជាអ្មីដែលបទង់បាន្រញ្នា។
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្ទាិសោធន៍ននការិតោសរ្ម

១៨.ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំ�ូម�ួរបទង់នហើយ�ូមបបា្រ់ទូល្រង្គំផងប្រ�ិន

ន្រើបទង់�េ្បេះហឫទ័យ៖នតើនហតុអ្មីបានជាេិធមីបជមុជទឹករ្រ�់ទូល្រង្គំមនការេននាយារ

នេលអញ្ចឹង?នតើវាេិតជា�បម្រ់ប្រនយាជន៍ទូល្រង្គំដមនឬបតង់ថាការរារាំងក្នអុងការ

ប្របេឹត្អំនេើបា្រក្នអុងជមីវិតទូល្រង្គំមនការ្រន្ធូរនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំកាន់ដតមនន�រីភាេ

ក្នអុងការនធ្ើបា្រ?ឬក៏ថាវាគាមនានការ្រន្ធូរនទ?ប្រ�ិនន្រើនទចុះនហតុអ្មីបានជាមនុ�នាសម្នា

និយាយថា�ូមនាបមីដតមកែល់�េ្នថងៃននះ«ឲនាយវានៅដតឯងនៅ។ឲនាយវានធ្ើតាមដតអំនេើចិត្

វាចុះែនាបិតវាមិនទាន់ទទួលេិធមីបជមុជទឹកនៅន�ើយនទ?»។ទាក់ទងនឹង�ុខភាេខាង

ឯសច់ឈាមគាមនាននរ្ម្នាក់និយាយថា«ឲនាយវានៅដតឯងនៅ។ឲនាយវាឈឺនលើ�នែើម

ចុះែនាបិតវាមិនអាចទទួលបានការេនាយាបាលនទ!»។នតើវានឹងល្ប្រន�ើរខា្នាំង្រ៉ុ្ណនានៅន្រើ

កាលនោះទូល្រង្គំទទួលបានការេនាយាបាលទាំងប�ុង?ន្រើែូនោ្នាះដមននោះ�ុខភាេ

ននបេលឹងវិញ្នាណទូល្រង្គំនឹងមន�ន្ិភាេនបកាមការការោររ្រ�់បទង់ជាមិនខាន។

នហើយតាមរយៈការយកចិត្ទុកោក់ែ៏ប្រុងប្រយ័ត្នេមីមិត្ភកដិទូល្រង្គំនិងទូល្រង្គំផ្នាល់

នោះបេះអង្គនឹងបបាកែជាបានការោរទូល្រង្គំនហើយជួយទូល្រង្គំក្នអុងការលូតោ�់

នេញវ័យន�ើង។បបាកែ្ �់!ននះទំនងជាល្ប្រន�ើរយា៉នាងខា្នាំងនហើយ។្រ៉ុដន្មន

រលកននន�ចកដមីលនាបលួងជានបចើននហើយយា៉នាងខា្នាំងផងដែរដែលបានមកេំរាមកំដហងទូល

្រង្គំខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតធំធត់ន�ើងនចញេមីកុមរភាេ!អ្នកម្នាយទូល្រង្គំ

បានន�ើញអំេមីចំណុចននះជាមុន។ផ្អុយនៅវិញគាត់បាននបជើ�នរើ�នោយអនុញ្នាតឲនាយ

ទូល្រង្គំប្រឈមមុខនឹងន�ចកដមីលនាបលួងខណៈនេលដែលែមីឥែ្ឋនៅទន់នៅន�ើយជាជាង

ប្រថុយឲនាយែមីឥែ្ឋដែលបតរូវបាន�ូននាយន�ើងក្នអុងរូ្រអង្គននបេះបេមី�្។2

៣០.ទាំងននះេឺជាប្រនេណមីក្នអុង�ម័យដែលទូល្រង្គំបានធំធត់ន�ើងនហើយទូល្រង្គំ

ក៏ជាកុមរដែលមិន�្រនាបាយចិត្ដែរ។ទូល្រង្គំមនការភ័យខា្នាចយា៉នាងខា្នាំងក្នអុងការនិយាយ

មិនបតរូវខា្នាំងជាងក្នអុងការបចដណនអ�់អ្នកដែលមិនបាននធ្ើខុ�ែូចដែលទូល្រង្គំបាននធ្ើ។

ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ទាំងននះទូល្រង្គំ�ូមប្រកា�នហើយលន់តួនៅកាន់បទង់។

នោកមីយ៍ននះនកាត�រន�ើរទូល្រង្គំែនាបិតទូល្រង្គំេិតថាវាផដល់កិត្ិយ�ែល់ទូល្រង្គំ

2 បតង់ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនកំេុងដតនរៀ្ររា្រ់អំេមី�ភាេននការមិនទាន់ទទួលបានការ្រំផ្នា�់្រំដប្ររ្រ�់គាត់នេលដែល
បេះជាម្នា�់មិនទាន់បាន្រំផ្នា�់្រំដប្រនោកបេរូអហ្គ�្មីនឲនាយមនរូ្រអង្គែូចបេះបេមី�្ែូចដែលបទង់នធ្ើចំនោះអ�់អ្នកដែលបាននកើតជាថ្មី
(រ៉ូម៨:2៩)។
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ក្នអុងការផ្នា្រ់ចិត្វា។េមីនបោះទូល្រង្គំមិនន�ើញជង្អុកែ៏ធំននអំនេើអាបកក់ដែលទូល្រង្គំ

បានធ្នាក់ចូលនោយទូល្រង្គំបតរូវបាននបាះនោលនចញេមីបេះននបតរ្រ�់បទង់។

ែនាបិតចំនោះបេះននបតរ្រ�់បេះអង្គនតើឲនាយទូល្រង្គំអាចបេនហើនខា្នាំងជាងកបមិតដែលទូល

្រង្គំកំេុងដតបេនហើនរួចនប�ចនៅនហើយបាននោយរន្រៀ្រ្ នៅ?ទូល្រង្គំដថមទាំងនធ្ើ

ឲនាយមនុ�នាសែូចទូល្រង្គំខូចចិត្។នហើយទូល្រង្គំនបាក្រនញឆនាតបេរូ្រនបងៀននៅហា្នាយនិង

ឪេុកម្នាយទូល្រង្គំនោយសរទូល្រង្គំប�ឡាញ់ការនលងន�ើច។ទូល្រង្គំចូលចិត្នមើល

ការ�ដមដងែ៏លងៃមីនលងៃើនហើយទូល្រង្គំក៏មនទឹកចិត្បបាថា្នាយា៉នាងខា្នាំងចង់បតា្រ់តាមតួ�ដមដង។

ទូល្រង្គំបានលួចបសនិងម្ូ្ររ្រ�់ឪេុកម្នាយទូល្រង្គំនេលខលែះេឺនោយសរទូល្រង្គំ

នោមនាភ�ុមីនេលខលែះេឺបគាន់ដតនែើមនាបមីឲនាយមនអ្មីនោះែូរជាមួយនឹងកុមរឯនទៀតៗ�បម្រ់

ជារ្រ�់នលងដែលេួកនេបាននបតៀមចិត្លក់នទាះន្រើេួកនេចូលចិត្រ្រ�់ទាំងនោះែូច

ទូល្រង្គំចូលចិត្ក៏នោយ។នលើ�េមីនោះនៅនទៀតក្នអុងដលនាបងទាំងននះជាទូនៅទូល្រង្គំ

យកឈ្នះតាមរន្រៀ្រមិនបតឹមបតរូវេមីនបោះទូល្រង្គំោញ់ន�ចកដមីបបាថា្នាែ៏ឥតប្រនយាជន៍ក្នអុង

ការចង់នធ្ើជាមនុ�នាសទមី១។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនអត់បទាំនឹង្រុេ្គល្ ដែលមិនប្របេឹត្តាម

ចនាបា្់រន�ើយនទាះន្រើទូល្រង្គំផ្នាល់មិនប្របេឹត្តាមចនាបា្រ់ក៏នោយ។នហើយប្រ�ិនន្រើទូល

្រង្គំោ្រ់បាននរ្ម្នាក់ដែលនលងខូចនេនោះទូល្រង្គំនិងនោទប្រកាន់េួកនេយា៉នាង

ខា្នាំង។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើនរ្ម្នាក់នោទទូល្រង្គំថាបាននលងខូចនេនោះទូល្រង្គំនឹង

ប្រដកកតវា៉នាប្រឆំងនឹងការនោទប្រកាន់រ្រ�់េួកនេជាជាងទទួលស្នាល់កំហុ�រ្រ�់ខលែលួន។

នតើននះជាភាេគាមនានកំហុ�រ្រ�់កុមរភាេដមនឬ?វាមិនដមននទឱបេះអម្នា�់នអើយ

វាមិនដមននទ។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំអង្រ�ូមន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់

ែនាបិតអំនេើបា្រែូចនោះក៏កាន់ដតទុំជាងមុនខណៈនេលដែលនយើងធំធត់ន�ើង។អំនេើ

បា្រទា�់នឹងបេរូ្រនបងៀននិងនៅហា្នាយដែលមនរួមែូចជាបគា្រ់�ដណ្កបាល់និង

ោ្របានកា្នាយនៅជាអំនេើបា្រទា�់នឹងរាជរោ្នាភិបាលនិងន�ដចដែលមនរួមែូចជា

ម�បបាក់ទឹកែមីនិងអ្នក្រនបមើ។មនុ�នាសនេញវ័យទទួលទារុណកម្ខា្នាំងជាងបគាន់ដត

ការវាយនឹងបេនង់។កាលនោះេឺមិនដមនជាអំនេើែូចននះ្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញេឺជាការ្រោ្នា្រ

ខលែលួនននភាេជាកុមរដែលបទង់ែ៏ជាន�ដចរ្រ�់នយើងទទួលស្នាល់ថាជាទមី�ម្នាល់ននការ

្រោ្នា្រខលែលួននៅនេលដែលបេះអង្គមនបេះ្រន្ូលថា«នេរស្នាន�ួេ៌ជារ្រ�់មនុ�នាសែូច
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្ទាិសោធន៍ននការិតោសរ្ម

នក្ងៗទាំងននះឯង»។៣

៣១.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនទាះន្រើបទង់មិនបាននបគាងទុកឲនាយទូល

្រង្គំនៅរ�់នោយឆលែងកាត់ភាេជាកុមរក៏នោយក៏បេះអង្គនៅដត�័កដិ�មក្នអុងការទទួលការ

ដថលែងអំណរេុណផងដែរ។ែនាបិតបទង់េឺជាបេះអាទិករនិងបេះដែលបេងរាជនាយនលើចបកវាល

បេះអង្គេឺជាបេះែ៏ឧត្អុង្គឧត្មនិងល្ជាងនេ្រំផុត។ែនាបិត�ូមនាបមីដតកាលទូល្រង្គំនៅជា

កុមរក៏ទូល្រង្គំមនជមីវិតនហើយមន�មត្ភាេក្នអុងការមនអារម្ណ៍។ទូល្រង្គំមន

�ភាវេតិក្នអុងការរកនាសាឲនាយខលែលួនឯងមន�ុវត្ិភាេដែលនោះេឺជាការឆលែអុះ្រញ្នាំងរ្រ�់បេះ

ជាម្នា�់ដែលទូល្រង្គំទទួលបានជមីវិត។៤ភាេខាងក្នអុងរ្រ�់ទូល្រង្គំបានភលែក់រ�ជាតិ

ននភាេនសមនាះបតង់ននអ្មីដែលភាេខាងនបរៅរ្រ�់ទូល្រង្គំបានកត់�ម្នាល់។នហើយនទាះន្រើ

ក្នអុងេំនិតែ៏តូចតាចននះដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំោ្រ់អារម្ណ៍ក៏ទូល្រង្គំនរៀននចះអរ�្រនាបាយ

ជាមួយនឹងន�ចកដមីេិតនហើយទូល្រង្គំ�្្រ់្ �់នេលនេនបាកបបា�់ទូល្រង្គំ។បេះអង្គ

បានប្រទានែល់ទូល្រង្គំឲនាយមនការចងោំយា៉នាងល្នហើយក៏មនភាេេូដកខាងនវាហារផង

ដែរ។ទូល្រង្គំក៏ទទួលបានបេះេរតាមរយៈមិត្ភកដិផងដែរនហើយទូល្រង្គំក៏បានេនាយាយាម

នេចនចញេមីការឈឺោ្រ់ទុក្ខបេរួយនិងភាេអវិជា្នា។

ក្នអុងោមជាស្នាបេះហ�្ែ៏តូចតាចនតើទូល្រង្គំមិនបានរ�់នៅយា៉នាងល្ប្រន�ើរនហើយ

មនជមីវិតដែលេួរឲនាយ�រន�ើរដមនឬ?្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនអាចទទួលយកដផ្នក្ មួយនន

កិត្ិយ�ននះបាននទែនាបិតអ្មីទាំងអ�់នោះេឺជាអំន្យទានមកេមីបេះជាម្នា�់ននទូល

្រង្គំ!ទូល្រង្គំមិនបានផ្ល់អំន្យទានទាំងននះែល់ខលែលួនឯងផ្នាល់ន�ើយ។អំន្យ

ទានរ្រ�់បេះអង្គេឺ�ុទ្ធដតល្ៗនហើយផល�រុ្រអំេមីវាេឺជារាល់ចំណុចនន�មត្ភាេរ្រ�់

ទូល្រង្គំ។ែូនច្នះោច់ខាតបេះជាម្នា�់ដែលបាន្រនងកើតទូល្រង្គំេឺបតរូវដតជាបេះែ៏ល្នហើយ

រាល់បេ្រ់អ្មីៗដែលល្នៅក្នអុងទូល្រង្គំេឺជារ្រ�់បទង់។នហើយទូល្រង្គំ�ូម�រន�ើរតនមកើង

បេះអង្គ�បម្រ់រាល់អំន្យទានដែលល្ដែលទូល្រង្គំមន�ូមនាបមីដតខណៈនេលដែល

ទូល្រង្គំនៅជាកុមរក៏នោយ។្ុ៉រដន្ននះេឺជាអំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំ៖ទូល្រង្គំបានដ�្ង

រកភាេអរ�្រនាបាយកិត្ិយ�និងន�ចកដមីេិតក្នអុងរ្រ�់�េ្សរនេើរ្រ�់បទង់ជាជាងក្នអុង

៣ ម៉នាថាយ១៩:១៤(េេខ)។
៤ បតង់ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនកំេុងដ�្ងយល់អំេមីវិសលភាេននភាេជាមនុ�នាសមនបា្រថានតើនយើងមន�មត្ភាេក្នអុងការ

មនចំដណកក្នអុងលក្ខណ�មនាបត្ិរ្រ�់បេះជាម្នា�់ែល់កបមិត្ ។
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ការលន់តួ

បទង់ផ្នាល់។នហតុែូនច្នះនហើយបានជាទូល្រង្គំធ្នាក់ក្នអុងទុក្ខបេរួយមន្រញ្នានិងកំហុ�

ខុ�ឆ្គង។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ�ូមអរបេះេុណបទង់ដែលបទង់េឺជាអំណរជាអំនួតជាទំនុក

ចិត្និងជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំ។�ូមអរបេះេុណបទង់�បម្រ់អំន្យទាន

ោោរ្រ�់បេះអង្គ។្រ៉ុដន្បេះអង្គបតរូវដតរកនាសាវា�បម្រ់ទូល្រង្គំនហើយតាមរយៈការដែល

បេះអង្គនធ្ើែូនោ្នាះនោះបទង់ក៏នឹងរកនាសាទូល្រង្គំនហើយរាល់ចំណុចទាំងនោះដែលបទង់បាន

ប្រទានមកក៏នឹងទទួលបានការអភិវឌនាឍន៍និងការនេញខា្នាត។នហើយទូល្រង្គំផ្នាល់ក៏នឹង

នៅជាមួយបេះអង្គែនាបិតបេះអង្គេឺជាមូលនហតុដែលទូល្រង្គំមនជមីវិត។



69

សេៀវសៅកទដី2

៤
ការលចួដផលាព័រ

១.ឥ�ូវទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់រមលែឹកអំេមីអំនេើអាបកក់េមីអតមីតកាលរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងអំេមី

ភាេេុករលួយខាងឯសច់ឈាមននបេលឹងទូល្រង្គ—ំមិនដមននោយសរទូល្រង្គំនៅ

ប�ឡាញ់អំនេើបា្រទាំងនោះនទ្រ៉ុដន្េឺនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំប�ឡាញ់បេះអង្គែ៏ជាបេះជាម្នា�់

រ្រ�់ទូល្រង្គំវិញ។ទូល្រង្គំនធ្ើដ្រ្រននះនោយសរទូល្រង្គំប�ឡាញ់ការប�ឡាញ់បេះ

អង្គ។ក្នអុងភាេល្មីងជូរចត់ទូល្រង្គំរមលែឹកអំេមីផលែូវែ៏អាបកក់រ្រ�់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គ

កាន់ដតកា្នាយជាភាេដផ្មដល្មចំនោះទូល្រង្គំ។ែនាបិតបទង់ជាភាេដផ្មដល្មដែលគាមនាន

ការនបាកបបា�់នទ!

កាលទូល្រង្គំនៅវ័យជំទង់នៅន�ើយទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ទទួលបានការ�ក្រ់ចិត្ជា

មួយអ្មីៗដែលមនក្នអុងនោកមីយ៍ននះ្ �់នហើយទូល្រង្គំក៏មននេញនៅនោយឈាមរាវ

ដែរ។ក្នអុងបេះននបតរ្រ�់បទង់ទូល្រង្គំបានកា្នាយជាេុករលួយ្រ៉ុដន្ក្នអុងចិត្េំនិតទូល្រង្គំ

ទូល្រង្គំនៅចូលចិត្ខលែលួនឯង—នហើយទូល្រង្គំចង់ផ្នា្់រចិត្អ�់អ្នកដែលនៅជុំវិញទូល្រង្គំ។

2.ទូល្រង្គំមិនបបាថា្នាចង់បានអ្មីនបរៅេមីការប�ឡាញ់អ្នកែនទនិងឲនាយអ្នកែនទប�ឡាញ់

ទូល្រង្គំន�ើយ។្រ៉ុដន្ន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់ទូល្រង្គំបានឈានហួ�េមីមិត្ភាេ។ផ្អុយ
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នៅវិញចំហាយននត្្នាក៏បានេុះកនសញ្នាលន�ើងនចញេមីភាេនបតកបតអាលខាងឯសច់

ឈាមនហើយការប�នមែ៏នប�ើ្របសលននភាេនេញវ័យនហើយវានធ្ើឲនាយែួងចិត្រ្រ�់ទូល

្រង្គំមនភាេប�េិចប�េិលែល់ថា្នាក់ថាទូល្រង្គំដលងមន�មត្ភាេក្នអុងការដវកដញក

រវាងន�ចកដមីប�ឡាញ់ែ៏្ររិ�ុទ្ធនិងភាេនប�ើ្របសលដែលមិន្ររិ�ុទ្ធ។ទូល្រង្គំបតរូវបាន

បជុលធ្នាក់នចញេមីបោំងថ្ែ៏នោទននន�ចកដមីបបាថា្នាដែលមននេញនៅនោយអំនេើបា្រនហើយ

ក៏បានធ្នាក់ចូលនៅក្នអុងឈូងននភាេអាម៉នា�់។ន�ចកដមីនបកាធរ្រ�់បទង់ក៏បានធ្នាក់នលើ

ទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានែឹងនទ។ទូល្រង្គំក៏បានបត�្រ់ជាថលែង់នោយសរ�ំន�ង

បោវៗននបចវាក់ននន�ចកដមីស្នា្រ់ដែលជាទារុណកម្�បម្រ់ន�ចកដមីអំនួតននបេលឹងរ្រ�់

ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំក៏កាន់ដតឃ្នាតឆ្នាយដថមនទៀតនចញេមីបេះអង្គនហើយបេះអង្គក៏បាន

អនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនធ្ើែូចនោះដែរ។ក្នអុង�មុបទននអំនេើផិតកនាបត់រ្រ�់ទូល្រង្គំទូល្រង្គំ

ក៏បតរូវបានផត់ចុះផត់ន�ើង—នហើយបទង់ក៏មិនបានមន្រន្ូលអ្មីដែរ។នេលនវោបាន

កនលែងផុតយូរនេកមុននឹងទូល្រង្គំែឹងថាបេះអង្គេឺជាអំណរែ៏េិតរ្រ�់ទូល្រង្គំ!កាល

នោះបេះអង្គនៅស្នាត់ន�ងៃៀមមិនមន្រន្ូលអ្មីនទនហើយក្នអុងអំនួតរ្រ�់ទូល្រង្គំនោះទូល

្រង្គំក៏កាន់ដតឃ្នាតឆ្នាយដថមនទៀតនចញេមីបេះអង្គ្រន្ិចមដងៗ។ការនោះនចះដតោំមកនូវ

ការរងទុក្ខនិងទុក្ខបេរួយ្រដន្មនទៀតែល់ទូល្រង្គំ។

៤.កាលនោះទូល្រង្គំជាមនុ�នាសែ៏លងៃមីនលងៃើែនាបិតទូល្រង្គំ្រន្�្រនាបាយរីករាយក្នអុងអំនេើ

អាបកក់រ្រ�់ទូល្រង្គំ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបាននេចផុតនចញេមីទារុណកម្រ្រ�់បេះអង្គ

នទ។ែនាបិតនតើមនុ�នាសដែលដតងនឹងស្នា្រ់្ ម្នាក់អាចនេចផុតបាន?បេះអង្គដតងដតេង់

នៅនកៀក្រនងកើយនឹងទូល្រង្គំនហើយបទង់បាននេញនោយន�ចកដមីនបកាធដែលមននេញ

នៅនោយន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ប�្រនេលនោះដែរបទង់ដតងដត្រដន្មរ�ជាតិល្មីងជូរ

ចត់ននភាេមិននចះ�ក្រ់ចិត្ឲនាយចូលនៅន�ចកដមីអំណរទទឹងចនាបា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំ។បេះអង្គ

នធ្ើដ្រ្រនោះនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចនឹងដ�្ងរកភាេអរ�្រនាបាយែ៏េិតដែលមនន�រីភាេ

នចញេមីការមិន�ក្រ់ចិត្។្រ៉ុដន្នតើឲនាយទូល្រង្គំអាចដ�្ងរកភាេអរ�្រនាបាយែូចនោះនៅឯ

្បាននលើកដលងដតនៅក្នអុងបទង់ឱបេះអម្នា�់នអើយ—េឺមនដតនៅក្នអុងបទង់្រ៉ុន្ណនាះ។

តាមរយៈទុក្ខបេរួយបេះអង្គ្រនបងៀននយើង។បេះអង្គនធ្ើឲនាយនយើងបតរូវរ្រួ�នែើមនាបមីេនាយាបាល

នយើងនហើយបទង់�ម្នា្រ់នយើងនែើមនាបមីកុំឲនាយនយើងស្នា្រ់នោយគាមនានបេះអង្គ។
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៥.កាលទូល្រង្គំមនអាយុ១៦ឆ្នាំការ�ិកនាសារ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បតរូវមនការអាក់ខាន។

នេលនោះទូល្រង្គំនទើ្រដតបត�្រ់មកេមីម៉នាឌូរា៉នាវិញដែលជាទមីបកុងនៅជិតកដនលែងដែលទូល

្រង្គំបានធំធត់ន�ើង១ដែលទូល្រង្គំបាននៅ�ិកនាសានវយនាយាករណ៍និងនវាហារសស�្។្រ៉ុដន្

ទូល្រង្គំបត�្រ់មកផ្ះវិញខណៈនេលដែលឪេុកទូល្រង្គំបាន�ននាសំលុយដែលនយើងបតរូវ

ការមននែើមនាបមី្រញ្ូនឲនាយទូល្រង្គំនៅ�ិកនាសានៅឯទមីបកុងកាតនធ(Carthage)។

នតើទូល្រង្គំកំេុងដតបបា្រ់ែំនណើរនរឿងននះនៅកាន់អ្នក្ ?មិនដមននៅកាន់បទង់

ដែលជាបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនទ្រ៉ុដន្នៅកាន់មនុ�នាសែូចទូល្រង្គំក្នអុងបេះវត្មនរ្រ�់

បេះអង្គវិញ—េឺនៅកាន់ភាេរយននមនុ�នាសជាតិែ៏តូចមួយដែលទំនងនឹងអានន�ៀវនៅមួយ

ននះ។នហើយទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់បបា្រ់ដផ្នកននែំនណើរនរឿងននជមីវិតននះេឺនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំនិង

អ�់អ្នកដែលនឹងអានោកនាយនេចន៍ននន�ៀវនៅននះទំនងជាយល់អំេមីជនប្ដែលនយើងបតរូវ

ដប�កនចញេមីនៅកាន់បេះអង្គ។2គាមនានអ្មីដែលបេះអង្គបេះ�្្នា្រ់ឮបានយា៉នាងចនាបា�់ជាង

ែួងចិត្ដែលលន់តួនិងជមីវិតដែលនសមនាះបតង់នទ។

បេ្់រគា្នា�រន�ើរឪេុករ្រ�់ទូល្រង្គំេមីនបោះគាត់បាននធ្ើនលើ�េមី�មត្ភាេរ្រ�់

គាត់ក្នអុងការផ្គត់ផ្គង់ែល់កូនប្រុ�រ្រ�់គាត់ឲនាយមនថវិកាបេ្រ់បគាន់ក្នអុងការនធ្ើែំនណើរែ៏

ឆ្នាយនែើមនាបមី្រំនេញចំ្្រ់អារម្ណ៍នលើការ�ិកនាសារ្រ�់គាត់។ែនាបិតអ្នកមននលើ�ជាង

គាត់នៅនទៀតមិនបាននធ្ើដ្រ្រនោះ�បម្រ់កូនៗរ្រ�់េួកនេនទ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏

ឪេុករ្រ�់ទូល្រង្គំមិនបានរវីរវល់ខលែលួនទាល់ដតនសះទាក់ទងបតង់ថា៖នតើទូល្រង្គំកំេុង

នធ្ើែំនណើរែល់ែំ្ក់កាល្ នឆពនាះនៅរកបេះអង្គឬក៏ថាទូល្រង្គំកំេុងរ�់នៅយា៉នាង

្ររិ�ុទ្ធនោយរន្រៀ្រ្ នោលេឺគាត់ខ្ល់ខា្នាយដតបតង់ថានតើទូល្រង្គំមននទេនកា�លនាយ

ខា្នាំង្រ៉ុ្ណនាក្នអុងនវាហារសស�្។

៦.កាលទូល្រង្គំមនអាយុ១៦ឆ្នាំក្នអុងអំ�អុងនេលននឆ្នាំនោះទូល្រង្គំបានរ�់នៅជា

មួយនឹងឪេុកម្នាយទូល្រង្គំនោយសរឈ្រ់�បមកេមីសោមួយរយៈ—ទូល្រង្គំមន

នេលនវោទំននរនៅនេលនោះនោយសរឪេុកម្នាយទូល្រង្គំខ្ះខាតដផ្នកថវិកា។នហើយ

េុម្្រោ្នាននភាេនបតកបតអាលក៏បានែុះន�ើងក្នអុងខួរកនាបាលរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយក៏គាមនាននែ

១ ប្រមណជាង៣2េ.មេមីប�ុកធហា្នាន�្(Tagaste)ដែលជាប�ុកកំនណើតរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន។
2 ទំនុកតនមកើង១៣០:១—និងជាប្រនយាេែ៏ចំៗដែលនយើងមនេមីនោកបេរូអហ្គ�្មីនទាក់ទងនឹងការជំរុញចិត្និង

នគាល្រំណងរ្រ�់គាត់ក្នអុងការ�រន�រន�ៀវនៅ«ការលន់តួ»មួយននះ។
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្មកែកវានចញដែរ។បបាកែ្ �់!នេលដែលឪេុកទូល្រង្គំបានន�ើញទូល្រង្គំ

កំេុងងូតទឹកោនថងៃមួយនហើយយល់ន�ើញថាទូល្រង្គំកំេុងដតនេញកំនោះគាត់ក៏បាន

បបា្រ់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំនោយមនអំណរយា៉នាងខា្នាំងហាក់្រមីែូចជាថាគាត់កំេុងដតទន្ឹង

រង់ោំចង់បាននៅៗអញ្ចឹង។ការនេញចិត្រ្រ�់គាត់េឺែូចគា្នានៅនឹងការប�វឹងបសដែល

នធ្ើឲនាយនោកមីយ៍នភលែចអំេមីបេះអង្គដែលជាបេះអាទិករនហើយប�ឡាញ់អ្មីៗដែលបទង់បាន

្រនងកើតជាជាងប�ឡាញ់បទង់ផ្នាល់។

្រ៉ុដន្ក្នអុងែួងចិត្អ្នកម្នាយទូល្រង្គំបទង់បានោ្រ់នផដើមសង�ង់បេះវិហាររ្រ�់បទង់

នហើយក៏បានោក់បេឹះននភាេ្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បទង់ក្នអុងការយាងមកេង់នៅរួចនប�ចនៅនហើយ។

នហតុែូនច្នះនហើយបានជាគាត់មនការភា្នាក់នផ្ើលអមជាមួយនឹងភាេភ័យខា្នាចែ៏្ររិ�ុទ្ធ

និងការញា្រ់ញ័រ៖ែនាបិតនទាះន្រើថាទូល្រង្គំមិនទាន់បានកា្នាយជាអ្នកនជឿដែលទទួលេិធមី

បជមុជទឹកក៏នោយក៏គាត់មនការភ័យខា្នាចបតង់ថាទូល្រង្គំនឹងដ្ររខ្នងោក់បទង់។

7.នវទោនហើយទូល្រង្គំ!ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!នតើទូល្រង្គំហា៊នានអះអាងថាបទង់នៅ

ន�ងៃៀមបានដែរឬនទខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកាន់ដតឃ្នាតឆ្នាយនចញដថមនទៀតេមីបេះ

អង្គ?នៅនេលនោះនតើបទង់េិតជាមិនបានមន្រន្ូលអ្មីមកកាន់ទូល្រង្គំដមនឬ?ោកនាយ

នេចន៍រ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំដែលគាត់បាននិយាយមកកាន់ទូល្រង្គំេិតជាមកេមីបទង់

ែនាបិតគាត់ជាអ្នក្រនបមើែ៏នសមនាះបតង់រ្រ�់បទង់។្រ៉ុដន្ោកនាយនេចន៍ទាំងនោះមិនបានបជា្រ

ចូលែួងចិត្ទូល្រង្គំនែើមនាបមីនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំនែើរតាមបទង់នទ។ទូល្រង្គំចងោំថាគាត់បាន

បេមនទូល្រង្គំយា៉នាងមុឺងម៉នាត់ថាកុំប្របេឹត្អំនេើអ�មីលធម៌ខាងឯផលែូវនភទនហើយនលើ�េមី

នោះនៅនទៀតេឺកុំឲនាយលួងនោមប្រេន្ធរ្រ�់្រុរ�ម្នាក់្ នផនាសងនទៀតឲនាយនសះ។ចំនោះ

ទូល្រង្គំការបេមនដ្រ្រនោះហាក់្រមីែូចជាមិនជា�្មីនសះនបរៅេមីការដែលស�្មី្ ម្នាក់

បេមនយា៉នាងែូនោ្នាះជាទូនៅនហើយទូល្រង្គំក៏មនការខាមនា�នអៀនក្នអុងការស្នា្រ់្រង្នា្រ់ផង

ដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីោកនាយនេចន៍ទាំងនោះេឺមកេមីបេះអង្គនហើយទូល្រង្គំក៏មិនបាន

ែឹងនទ។ទូល្រង្គំបានេិតថាបទង់នៅន�ងៃៀមនហើយមនដតអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនទដែលបាន

និយាយ។្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមីតាមរយៈគាត់េឺបេះអង្គបានមន្រន្ូលនហើយក្នអុង

ការ្រែិន�ធន៍ការប្រឹកនាសាេមីគាត់នោលេឺទូល្រង្គំក៏បាន្រែិន�ធន៍បេះអង្គរួចនប�ចនៅ

នហើយដែរ។
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៩.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!តាមរយៈបកឹតនាយវិន័យរ្រ�់បទង់នោរកម្បតរូវទទួលការោក់

ទារុណកម្នហើយក៏តាមរយៈចនាបា្រ់ដែលបតរូវបានោរក្នអុងែួងចិត្មនុ�នាសផងដែរដែល�ូមនាបមី

ដតអំនេើអាបកក់ដែលមនឫ�េល់ែ៏បជាលនបរៅខា្នាំង្រ៉ុ្ណនាក៏មិនអាចលុ្រ្រំបាត់នោល

បាន។ែនាបិតនតើនោរ្ មួយនឹងអនុញ្នាតឲនាយនោរ្ នផនាសងនទៀតលួចេមីគាត់?�ូមនាបមីដត

នោរដែលជាអ្នកមនក៏នឹងមិនអភ័យនទា�ែល់នោរដែលជាអ្នកបកដែលមកលួចេមីគាត់

នទាះន្រើនោរបកនោះមនតបមរូវការក៏នោយ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំនៅមនចិត្

បបាថា្នាចង់នៅលួចនហើយក៏បាននៅលួចអំនេើនោរកម្មួយនោះនកើតន�ើងមិនដមនមក

េមីទូល្រង្គំនប�កឃ្នានឬក៏បកមីបកនោះនទដតជាការប្របេឹត្ន�ើងនោយសរទូល្រង្គំនមើល

ងយនលើការប្របេឹត្នូវអ្មីដែលបតឹមបតរូវនហើយក៏នោយសរទូល្រង្គំមនចិត្បបាថា្នាយា៉នាង

ខា្នាំងក្នអុងការប្របេឹត្អំនេើបា្រ។ែនាបិតទូល្រង្គំបានលួចនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំមនយា៉នាងបេ្រ់

បគាន់នហើយនហើយអ្មីដែលទូល្រង្គំមននោះក៏មនេុណភាេល្ប្រន�ើរជាងផងដែរ។

ទូល្រង្គំគាមនានចិត្បបាថា្នារីករាយនឹងអ្មីដែលទូល្រង្គំបានលួចនោះនទ្រ៉ុដន្បគាន់ដតមន

ចិត្បបាថា្នាក្នអុងការអរ�្រនាបាយនឹងអំនេើបា្រនននោរកម្ផ្នាល់្រ៉ុន្ណនាះ។

មននែើមដផលែេ័រមួយនៅជិតចំការរ្រ�់នយើងដែល�ំ្រូរដផលែដែលតាមេិតទាំងេណ៌

�បម�់និងរ�ជាតិរ្រ�់វាក៏មិនេួរឲនាយេយេន់ផង។ោយ្រ់នបរៅមួយមនយុវជនមួយ

បកុមនហើយនិងទូល្រង្គំក្នអុងចំន្មេួកនេក៏បាននៅអបងរួននែើមនោះនហើយលួចដផលែេ័រ

នោះ។នយើងបានយកដផលែេ័រជានបចើនមិនដមននែើមនាបមីញាុំនោយខលែលួនឯងនោះនទ្រ៉ុដន្នែើមនាបមី

យកនៅឲនាយ�ត្បជរូក�ុមី្រោ្នា្រ់េមីនយើងបានសកលនាបងភលែក់្រន្ិច្រន្លួចរួចមក។ការនធ្ើដ្រ្រ

នោះបាននធ្ើឲនាយនយើង�្រនាបាយ្ �់េមីនបោះវាជា្របមមមិនឲនាយនធ្ើ។នោះេឺជាស្នានភាេ

ននែួងចិត្ទូល្រង្គំឱបេះអម្នា�់នអើយ!នោះេឺជាស្នានភាេននែួងចិត្ទូល្រង្គំ—ដែល

បទង់បានអាណិតអា�ូរ�ូមនាបមីដតទូល្រង្គំនៅក្នអុងអនលែង់ដែលគាមនានបាតមួយនោះក៏នោយ។

ឥ�ូវ�ូមឲនាយែួងចិត្ទូល្រង្គំជបម្រនៅកាន់បទង់អំេមីមូលនហតុដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំប្របេឹត្

អំនេើបា្រដែលគាមនានប្រនយាជន៍៖េឺនោយសរទូល្រង្គំប�ឡាញ់ការរ្រុិលរ្រ៉ូចដែលនធ្ើឲនាយ

ទូល្រង្គំប្របេឹត្ការនោះ។វាេឺជាអំនេើអាបកក់នហើយទូល្រង្គំប�ឡាញ់វា្ �់។ទូល

្រង្គំប�ឡាញ់ការហិនវិោ�រ្រ�់ខលែលួន្ �់។ទូល្រង្គំប�ឡាញ់អំនេើខុ�ឆ្គងរ្រ�់ខលែលួន

្�់។ទូល្រង្គំេឺជាបេលឹងមួយែ៏អាបកក់ទូល្រង្គំបានធ្នាក់នចញេមី�ន្ិភាេក្នអុងបទង់
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ចូលនៅក្នអុងការ្រំផ្នាញនោលផ្នាល់ដតមដងមិនដ�្ងរកអ្មីនចញេមីអំនេើអាម៉នា�់នលើកដលង

ដតអំនេើអាម៉នា�់ផ្នាល់។

១៥.«នតើឲនាយទូល្រង្គំត្រ�្នងបេះអម្នា�់បាននោយរន្រៀ្រ្ នៅ»៣ែនាបិតខណៈ

នេលដែលការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំនឹកោំអំេមីន�ចកដមីេិតទាំងននះនោះក៏បេលឹងទូល

្រង្គំដលងខា្នាចវានទៀតនហើយដែរ?ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំនឹងប�ឡាញ់បទង់និង

អរបេះេុណបទង់និង�រន�ើរតនមកើងបេះោមបទង់េមីនបោះបេះអង្គបានអត់នទា�ឲនាយទូល

្រង្គំនូវអំនេើខិលខូចនិងអំនេើអាបកក់ែូចននះ។ទូល្រង្គំទទួលស្នាល់ថាេឺតាមរយៈបេះ

េុណនិងន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់នហើយដែលបទង់បានរម្នាយអ�់ទាំងអំនេើបា្រ

រ្រ�់ទូល្រង្គំនោលហាក់្រមីែូចជាថាវាជាទឹកកកអញ្ចឹង។នហើយក៏នោយសរបេះេុណ

រ្រ�់បេះជាម្នា�់ដែរដែលបទង់បានការោរទូល្រង្គំេមីការប្របេឹត្អំនេើអាបកក់្ នផនាសង

នទៀតដែលទូល្រង្គំមិនបានប្របេឹត—្ែនាបិតនតើអ្នក្ អាចនឹងែឹងថាទូល្រង្គំនឹងនៅ

ែល់ចំណុចអាបកក់្ បាននបោះទូល្រង្គំប�ឡាញ់អំនេើបា្រនោលេឺប�ឡាញ់ការ

ប្របេឹត្អំនេើបា្រ។្រ៉ុដន្េិត្ �់រាល់អំនេើបា្រទូល្រង្គំកំេុងលន់តួនៅកាន់បេះអង្គ

បេះអង្គបានអត់នទា�វារួចនហើយនោលេឺទាំងអំនេើបា្រដែលទូល្រង្គំបានប្របេឹត្នោយ

នចតោនិងអំនេើបា្រដែលទូល្រង្គំមិនបានប្របេឹត្នោយសរបេះអង្គបាននបគាងទុកមិន

ឲនាយទូល្រង្គំប្របេឹត្ន�ើង។

នតើមន្រុេ្គល្ ដែលឆលែអុះ្រញ្នាំងេមីអំនេើបា្ររ្រ�់ខលែលួនអាចនឹងហា៊នានអះអាងថា

គាត់្ររិ�ុទ្ធនហើយគាមនានអំនេើបា្រនោយសរការខិតខំប្រឹងដប្រងខលែលួនបាន?ហាក់្រមីែូច

ជាថាគាត់បតរូវការន�ចកដមីនមតា្នាករុ្និងការអត់នទា�រ្រ�់បេះអង្គតិចជាងអ្នកែ

នទ?ចំនោះអ�់អ្នកដែលបទង់បានបតា�់នៅនោះេួកនេក៏បាននចៀ�នចញេមីអំនេើបា្រ

ែូចដែលទូល្រង្គំបាន�រន�រចុះនៅបតង់ននះ�បម្រ់ឲនាយេួកនេអាននោយសរេួកនេ

បានស្នា្រ់្រង្នា្រ់បេះ�ូរន�ៀងរ្រ�់បេះអង្គ។្រ៉ុដន្�ូមកុំឲនាយេួកនេន�ើចចំអកោក់ទូល

្រង្គ—ំែនាបិតទូល្រង្គំក៏បានទទួលបានការេនាយាបាលេមីបេរូនេទនាយែូចេួកនេដែរដែលេួកនេ

បានទទួលជំនួយដែលបទង់បានការោរេួកនេេមីការឈឺថា្នាត់ឬក៏យា៉នាងនហាច្ �់េមី

ការឈឺថា្នាត់ែ៏ធងៃន់ធងៃរែូចទូល្រង្គំដែរ។នហើយនោយសរការននះ�ូមឲនាយេួកនេប�ឡាញ់

៣ ទំនុកតនមកើង១១៦:១2។
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បទង់ែូចទូល្រង្គ—ំបបាកែ្ �់េឺប�ឡាញ់បទង់ខា្នាំងជាង—ែនាបិតេួកនេអាចន�ើញ

ថាបេះហ�្ដែលបានេនាយាបាលនហើយស្នារទូល្រង្គំនចញេមីជំងឺរាតតនាបាតននអំនេើបា្រែ៏

ធងៃន់ធងៃរននះក៏ជាបេះហ�្ដែលបានការោរេួកនេនចញេមីការធ្នាក់ក្នអុងការឈឺថា្នាត់ននជំងឺ

រាតតនាបាតែូចទូល្រង្គំដែរ។

១៨.នតើនរ្អាចបសយចំណងែ៏រនញ៉រនញ៉និងជំោក់ជំេិនែូចននះបាននៅហ្នន៎?

វាជានរឿងមិនស្នាត�្ំ។ទូល្រង្គំ�្្រ់្ �់ក្នអុងការេិតអំេមីវា។ទូល្រង្គំ�្្រ់្ �់ក្នអុង

ការ�មលែឹងនមើលវា។្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់បានបេះអង្គែ៏ជាន�ចកដមី�ុចរិត

ភាេគាមនាននទា�និងភាេប��់ស្នាតនហើយបទង់នេញនៅនោយបេះេុណ—ទូល្រង្គំបបាថា្នា

ចង់បានបេះអង្គនោយការបបាថា្នាចង់បានែ៏គាមនានការ�ក្រ់ចិត្បាននសះ។ជាមួយបេះអង្គេឺ

មនការ�បមកយា៉នាងល្ឥតនខា្នាះនិងជមីវិតដែលមិនដប្រប្ររួល។្រុេ្គល្ ដែលចូលនៅ

រកបទង់េឺចូលនៅរកអំណរននបេះអម្នា�់៤នហើយក៏នឹងមិនមនការភ័យខា្នាចនហើយក៏នឹង

មិនខ្ះនូវចំណុចល្ដែរ។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបាននបាះ្រង់បទង់នោល។

ក្នអុងភាេយុវវ័យរ្រ�់ទូល្រង្គំទូល្រង្គំបានោកនចញឆ្នាយ្ �់េមីបេះអង្គែ៏ជាបេះ

ដែលបទបទង់ែ៏េិតរ្រ�់ទូល្រង្គំ។នហើយទូល្រង្គំក៏បានកា្នាយជាែមីដែលបតរូវនបាះនោល។

៤ �ូមអាន្រដន្មក្នអុងកណ្ឌេម្មីរម៉នាថាយ2៥:2១។
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៥
ជវីិតបៅឯទីកកងុកាតបធ

១.ទូល្រង្គំបាននៅទមីបកុងកាតនធជាកដនលែងដែលមនឆ្នាំងខ្ះកន្្នាននភាេនបតក

បតអាលដែលមិន្ររិ�ុទ្ធកំេុងដតេុះកនសញ្នាលនៅជុំវិញទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំមិនទាន់បាន

លង់ន�្នហ៍នៅន�ើយនទ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំកំេុងដតលង់ន�្នហ៍ក្នអុងេំនិតននការលង់ន�្នហ៍។

នហើយអារម្ណ៍ននះដែលថាទូល្រង្គំកំេុងខ្ះអ្មីមួយបាននធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ�្្រ់ខលែលួនឯងេមីនបោះ

ទូល្រង្គំមិន�ូវយកចិត្ទុកោក់ក្នអុងការ្រំនេញតបមរូវការនោះ។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏ោ្រ់

នផដើមដ�្ងរកអ្មីមួយនែើមនាបមីលង់ន�្នហ៍ែនាបិតទូល្រង្គំលង់ន�្នហ៍ជាមួយការលង់ន�្នហ៍។

ទូល្រង្គំ�្្រ់ផលែូវ�ុវត្ិភាេដែលគាមនានអោ្នាក់។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ែនាបិតការនប�ក

ឃ្នានែ៏េិតបបាកែរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺជាម្ូ្រអាហារដែលនឹងផ្គត់ផ្គង់បេលឹងទូល្រង្គំនោល

េឺការនប�កឃ្នានបេះអង្គ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីការនប�កឃ្នានននះនទ។ទូល្រង្គំមិន

មនអារម្ណ៍ថានប�កឃ្នាន�បម្រ់ម្ូ្រអាហារដែលនឹងមិនខូច។ននះមិនដមនមកេមី

ទូល្រង្គំដឆ្តរួចនៅនហើយនោះនទ្រ៉ុដន្នោយសរនេលដែលទូល្រង្គំកាន់ដតឃ្នានខា្នាំង

នោះទូល្រង្គំក៏កាន់ដតដលងចង់្ររិនភាេវា។មូលនហតុននះនហើយបានជាបេលឹងទូល

្រង្គំកាន់ដតនខនាសាយនៅៗនហើយមននេញនៅនោយែំនៅនហើយវាក៏នមើលនឆ្ងនមើលស្នាំ
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នោយចង់ទទួលការលួងនោមេមីភាេនបតកបតអាល។្រ៉ុដន្ភាេនបតកបតអាលទាំងននះ

ដែលទូល្រង្គំដ�្ងរកមិនមនបេលឹងនោះនទែូនច្នះវាមិនអាចនធ្ើជាកម្វត្អុននន�ចកដមី

ប�ឡាញ់បានន�ើយ។

ចំនោះទូល្រង្គំការប�ឡាញ់នេនិងការដែលនេប�ឡាញ់វិញេឺេិតជាដផ្ម្ �់

នហើយវាក៏កាន់ដតដផ្មជាងមុននៅនេលដែលទូល្រង្គំរួមនភទជាមួយនឹង្រុេ្គលដែលទូល

្រង្គំប�ឡាញ់។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បានប្រ�ូកប្រឡាក់មិត្ភាេជាមួយនឹងភាេកខ្ក់ខាងឯ

ផលែូវនភទនហើយទូល្រង្គំទម្នាក់េនលែឺននមិត្ភាេជាមួយភាេនបតកបតអាលនោះឲនាយនៅជាងងឹត

ជាមួយនឹងភាេអន្ធិលននភាេនបតកបតអាល។្រ៉ុដន្នទាះន្រើទូល្រង្គំកខ្ក់និងមិនស្នាត

យា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនៅចង់(ក្នអុងអំនួតយា៉នាងខា្នាំង)ឲនាយអ្នកែនទេិតថាទូល្រង្គំ

ឈា្នា�នវនិងមន�ុជមីវធម៌។ែូនច្នះទូល្រង្គំោំែូងធ្នាក់កនាបាលចុះក្នអុងន�ចកដមីប�ឡាញ់

ដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ទទួលបាន។

ឱបេះជាម្នា�់ននន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!បេះអង្គបានោយ�ំភាេ

ល្មីងជូរចត់នបចើន្ �់ក្នអុងដេងននភាេអរ�្រនាបាយមួយននះ។នហើយការននះ្រង្នាញអំេមី

បេះេុណែ៏ធំនធងរ្រ�់បទង់។ែនាបិតការប�ឡាញ់រ្រ�់ទូល្រង្គំបានវិលបត�្រ់មកវិញ

នហើយបានចងជាចំណងជាមួយនឹងទូល្រង្គំនោយបចវាក់ននចំណង់ត្្នារ្រ�់វា។

ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងមនអំណរជាមួយវានោះទូល្រង្គំក៏បានជា្រ់បចវាក់នន

្រញ្នានហើយទទួលទុក្ខនទា�េមីដែកដែលកំេុងនឆះនរៅ្នាេេុកនោយភាេបចដណនការ

មនមន្ិល�ងនាស័យភាេភ័យខា្នាចកំហឹងនិងការនឈា្នាះប្រដកក។

2.ការ�ដមដងនោ្នានក៏បានទាក់ទាញចំ្្រ់អារម្ណ៍ទូល្រង្គំដែរការ�ដមដងដែល

បាន្រង្នាញយា៉នាងនេញទមីនូវរូ្រភាេននការឈឺោ្រ់ផ្នាល់ខលែលួនរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺជាសំងដែល

្រនញ្ះនភលែើងនលើទូល្រង្គំផ្នាល់។នហតុអ្មីបានជាមនុ�នាសនយើងេិបាកចិត្នៅនេលនមើលការ

�ដមដងដែលមនទុក្ខបេរួយេួរឲនាយនខា្នាចផនាសានិង្រទេិនសធន៍ននការនមើលងយនេដែល

ខលែលួនឯងផ្នាល់មិនោំបាច់ឆលែងកាត់?េួកនេនមើលការ�ដមដងេមីនបោះេួកនេបបាថា្នាចង់មន

អារម្ណ៍េិបាកចិត្នហើយអារម្ណ៍ននទុក្ខបេរួយននះឯងដែលនធ្ើឲនាយេួកនេ�្រនាបាយចិត្។

ននះេិតជាឆកលួតភលែមីនភលែើដមន!ែរា្រ្ ្រុេ្គល្ ម្នាក់កាន់ដតមន្រទេិនសធន៍ផ្នាល់ខលែលួនក្នអុង

ការរងទុក្ខនោះគាត់ក៏កាន់ដតអាចចូលតួបានយា៉នាងប�ួលក្នអុងការ�ដមដងដែរ។
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្រ៉ុដន្វាចដមលែកបតង់ថានហតុអ្មីនៅនេលដែល្រុេ្គល្ ម្នាក់រងទុក្ខផ្នាល់ខលែលួននយើងដ្ររ

នៅការននះថាជា«ទុក្ខនវទោ»។នហើយនេលដែលគាត់រងទុក្ខនោយយល់អំេមីអារម្ណ៍

អ្នកែនទនយើងដ្ររជានៅវាថា«ការអាណិតអា�ូរ»នៅវិញ។្រ៉ុដន្នតើននះជាការអាណិត

អា�ូរដ្រ្រនម៉ចដែលនកើតនចញេមីការនមើលការរងទុក្ខដែលជាការ�ដមដងដែលប�នមើប�នម

និងមិនេិត?នេមិនបានរំេឹងឲនាយអ្នកនមើលជួយអ្នក�ដមដងនទ្រ៉ុដន្បគាន់ដតឲនាយមនទុក្ខបេរួយ

្រ៉ុន្ណនាះ។នហើយនេលគាត់កាន់ដតបេរួយបារម្ភនោះគាត់ក៏កាន់ដតនកាត�រន�ើរតួ�ដមដងនន

នរឿងប�នមើប�នមននះផងដែរ។ប្រ�ិនន្រើតួ�ដមដងមន�ំ្ងអាបកក់—មិនថាជាប្រវត្ិ

សស�្ឬក៏ការប�នមទាំងប�ុងក៏នោយ—នោយថាេួកគាត់មិនបាន្រ៉ះោល់អារម្ណ៍

ននអ្នកនមើលនោះអ្នកនមើលនឹង�្្រ់តួ�ដមដងនហើយរអ៊ូរទាំអំេមីតួ�ដមដងនេលដែលអ្នក

នមើលោកនចញ។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើអ្នកនមើលបានទទួលការ្រ៉ះោល់អារម្ណ៍េមីតួ�ដមដង

យា៉នាងខា្នាំងតាមរយៈការ�ដមដងនោះអ្នកនមើលនឹងយកចិត្ទុកោក់ជាមួយគាត់នហើយ

ប�ក់ទឹកដភ្នកទាំងមនអំណរ។

៣.នតើនយើងេិតជាប�ឡាញ់ទឹកដភ្នកនិងការរងទុក្ខដមនឬ?បបាកែ្ �់!មនុ�នាស

បេ្រ់រូ្របបាថា្នាចង់អរ�្រនាបាយ។្រ៉ុដន្នទាះន្រើថាគាមនាននរ្ម្នាក់មនឆន្ៈក្នអុងការរងទុក្ខ

ក៏នោយក៏នយើងនៅដតអាចឯកភាេគា្នាបានថានយើង�ុទ្ធដតចង់មនចិត្អាណិតអា�ូរ។

នហតុែូនច្នះនហើយបានជានយើងស្នាេមន៍ទុក្ខបេរួយរ្រ�់អ្នកែនទេមីនបោះន្រើគាមនានវានោះ

នយើងក៏មិនមនអ្មីនែើមនាបមីអាណិតអា�ូរផងដែរ។ការននះក៏ផុ�នចញេមីកនាបាលទឹកននមិត្

ភាេែូចគា្នា។្រ៉ុដន្នតើវានៅ្ ?នហើយវាហូរនៅ្ ?នហតុអ្មីបានជាវា្រដូរនៅជាកនាបាល

ទឹកននជ័រនរៅ�៊ូដែលេុះកនសញ្នាលជាជំនន់ននភាេនបតកបតអាល?វាេួរមនភាេ្ររិ�ុទ្ធ

េមីស្នាន�ួេ៌្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញវាដ្ររជាេុករលួយនៅនេលដែលអនុញ្នាតឲនាយវានបជើ�នរើ�

ផលែូវនោយខលែលួនឯង។

ែូនច្នះនតើនយើងេួរនបាះ្រង់នោលនូវរាល់អារម្ណ៍អាណិតអា�ូរដមនឬ?នទ!មិន

ដមនែូនោ្នាះនទ!នហើយវាក៏មិនដមនជានរឿងខុ�ឆ្គងដែរនេលនយើងមនអារម្ណ៍អាណិត

អា�ូរែល់អ្នកែនទដែលនកើតនចញេមីន�ចកដមីប�ឡាញ់។្រ៉ុដន្ចូរនយើងប្រយ័ត្នអំេមីន�ចកដមី

លនាបលួងឲនាយនៅប្របេឹត្អំនេើដែលមិន្ររិ�ុទ្ធ។ឱបេលឹងទូល្រង្គំនអើយចូរនយើងមនការប្រុង

ប្រយ័ត្នទាក់ទងនឹងភាេមិន្ររិ�ុទ្ធ។បេះជាម្នា�់េឺជាអង្គដែលការោរបេលឹងទូល្រង្គំ
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េឺជាបេះវរ្រិតាននេួកឰយុនការ្រ�់នយើងនហើយបទង់�័កដិ�មនឹងទទួលបានការ�រន�ើរ

តនមកើងនិងការនកាត�រន�ើរេមីនយើង។

�ូមនាបមីដតមកែល់�េ្នថងៃននះក៏ទូល្រង្គំមិនដែលឈ្រ់មនការអាណិតអា�ូរដែរ។

្រ៉ុដន្នៅកាលនោះក្នអុងនរាងនោ្នានទូល្រង្គំបានទទួលភាេរីករាយជាមួយនឹងេូមួយ

នៅនេលដែលេួកនេកំេុងដតអរ�្រនាបាយក្នអុងអំនេើបា្រជាមួយគា្នាតាមរយៈការ�ដមដងែ៏

អា�អាភា�នទាះន្រើថាវាជាការ�ដមដងឲនាយនជឿក៏នោយ។នហើយនៅនេលដែលេូនោះ

ដ្រកគា្នាទូល្រង្គំក៏េិបាកចិត្ជាមួយនឹងេួកគាត់ដែរហាក់្រមីែូចជាអាណិតេួកគាត់ដត

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនៅមនការនេញចិត្ទាំងក្នអុងអារម្ណ៍ននការេិបាកចិត្និងអារម្ណ៍

ននការអាណិតអា�ូរ។�េ្នថងៃននះទូល្រង្គំអាណិត្រុេ្គលដែលអរ�្រនាបាយក្នអុងអំនេើ

អាបកក់រ្រ�់ខលែលួនខា្នាំងជាង្រុេ្គលដែលរា្រ់ខលែលួនថាជាអកុ�លេមីនបោះគាត់្ររាជ័យក្នអុងការ

មិនទទួលបានភាេអរ�្រនាបាយដែលមននបគាះថា្នាក់ឬក៏ការរងទុក្ខននការបាត់្រង់ភាេអរ

�្រនាបាយែ៏នវទោ្ មួយ។តាមេិតនៅននះេឺជាការអាណិតអា�ូរែ៏េិតបបាកែជាង

ទុក្ខបេរួយដែលទូល្រង្គំមនក្នអុងវាដែលោំឲនាយទូល្រង្គំមិនមនការនេញចិត្។ែនាបិតនទាះ

ន្រើថានយើងេួរនកាត�រន�ើរ្រុេ្គលដែល្រង្នាញេមីន�ចកដមីប�ឡាញ់ក្នអុងការបេរួយបារម្ភ

ជាមួយនឹង្រុេ្គលម្នាក់នទៀតដែលមិនអរ�្រនាបាយក៏នោយក៏្រុេ្គលដែលមនអំ្ច

ែ៏េិតននការអាណិតអា�ូរេួរនបជើ�នរើ�ថាមិនមនអ្មីដែលេួរនធ្ើឲនាយគាត់បេរួយបារម្ភអំេមី

ការនោះនោះនទ។ែនាបិតប្រ�ិនន្រើឆន្ៈែ៏ល្រ្រ�់នយើងមននគាល្រំណងអាបកក់ែូចការ

អាណិតអា�ូរក្នអុងនរាងនោ្នាន—ដែលនោះនឹងជាការប្រឆំងគា្នា—នោះមនន័យថា្រុេ្គល

ដែលអាណិតអា�ូរចំនោះ្រុេ្គលម្នាក់នទៀតនឹងចង់ឲនាយ្រុេ្គលនោះកាន់ដតជួ្រទុក្ខនវទោ

ដថមនទៀតនែើមនាបមីឲនាយគាត់អាចកាន់ដតអាណិតអា�ូរ្រុេ្គលនោះឲនាយកាន់ដតខា្នាំងដថមនទៀត

បាន។នយើងទំនងជាអាចរា្រ់ទុក្ខបេរួយនោះថាជាអំនេើយុត្ិធម៌បាន្រ៉ុដន្នយើងមិនអាច

រា្រ់ថាជាកដមីប�ឡាញ់�បម្រ់វាបានន�ើយ។ឱបេះអង្គែ៏ជាបេះជាម្នា�់ដែលប�ឡាញ់

បេលឹងវិញ្នាណនអើយបទង់មនការអាណិតអា�ូរដែល្ររិ�ុទ្ធនហើយនេញនៅនោយ

ន�រីភាេខា្នាំងជាងនយើងជាមួយនឹងការោយ�ំការជំរុញចិត្រ្រ�់នយើងនៅនទៀត។ែនាបិត

បេះអង្គមិនដែលមនរ្រួ�នោយសរការទុក្ខបេរួយ្ មួយន�ើយ។ឥ�ូវ«នតើអ្នក្ 
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រដីវិតសៅឯទដីរ្រុកតសធ

មន�មត្ភាេ�បម្រ់កិច្ចការននះ?»។១

៤.្រ៉ុដន្វាជាចំណុច�ម្នាល់ននអំនេើអាបកក់រ្រ�់ទូល្រង្គំបតង់ថាទូល្រង្គំចូលចិត្

បេរួយបារម្ភនៅឯនរាងនោ្នាននហើយមដងម្នាលទូល្រង្គំដ�្ងរកឱកា�មនទុក្ខបេរួយនលើអ្មី

ដែលជាការដកលែងកា្នាយដែលជាការ�ដមដង។តួ�ដមដងដែល្រំនេញចិត្ទូល្រង្គំយា៉នាងខា្នាំង

នហើយទាក់ទាញចំ្្រ់អារម្ណ៍ទូល្រង្គំក្នអុងការ�ដមដងេឺជាតួអង្គដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ

ហូរទឹកដភ្នក។ែូនច្នះនហើយបានជាវាមិនដមនជានរឿងភា្នាក់នផ្ើលនទដែលនចៀមដែលមិន

�្រនាបាយចិត្ម្នាក់ននះបានវនង្ងនចញេមីហ្ូងរ្រ�់បេះអង្គនហើយមិននចះអត់ធ្ត់ទាក់ទង

នឹងការយកចិត្ទុកោក់រ្រ�់បទង់បានឆលែងនរាេែ៏េួរឲនាយកាចសហាវ«នរាេ»។2ននះេឺ

ជាមូលនហតុននន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់ទូល្រង្គំទាក់ទងនៅនឹងទុក្ខបេរួយដ្រ្រននះ៖េឺ

នែើមនាបមីកុំឲនាយទុក្ខបេរួយែ៏េិតនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំមនរ្រួ�ខា្នាំងនេកែនាបិតទូល្រង្គំមិនមនន�ចកដមី

បបាថា្នាក្នអុងការឆលែងកាត់ទុក្ខបេរួយដែលទូល្រង្គំចូលចិត្នមើលនៅក្នអុងនរាងនោ្នាននទ។្រ៉ុដន្

ទូល្រង្គំចូលចិត្ដតទុក្ខបេរួយដ្រ្រជានរឿងនបេងនិងនរឿងនច្នប្រឌិត្រ៉ុន្ណនាះដែលរំនញាចដត

ដផ្នកនលើននអារម្ណ៍រ្រ�់ទូល្រង្គំ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីហាក់្រមីែូចជាថាបកចកបមម

នែនោះមនេិ�នហើយការនអះនោះក៏្រនងកើតឲនាយមនភាេរោកការនហើមភាេ�្អុយនិង

រលួយ។ជមីវិតទូល្រង្គំេឺដ្រ្រនោះឯង!្ុ៉រដន្ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!នតើជមីវិតដែល

ទូល្រង្គំរ�់នៅនេលនោះេិតជាអាចនៅថាជាជមីវិតបានដមនឬ?

៥.នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ែ៏នសមនាះបតង់រ្រ�់បទង់បាននៅនររានលើ

ទូល្រង្គំេមីចម្នាយដែរ។ទូល្រង្គំបានដ្រកយា៉នាងខា្នាំងនោយសរបានប្របេឹត្អំនេើអាបកក់ៗ

យា៉នាងខា្នាំងជានបចើន?នោយសរទូល្រង្គំបាននបាះ្រង់បេះអង្គនោលនហើយ�ង្នាតនែញ

តាមនទវវិជា្នាដែលនជរប្រមថដែលការនោះបានអូ�ទម្នាក់ទូល្រង្គំចូលក្នអុងជង្អុកននការ

គាមនានជំននឿ។កាលនោះទូល្រង្គំកំេុង្រនបមើេួកអារកនាស។នហើយទនង្ើអាបកក់រ្រ�់ទូល្រង្គំេឺ

ជាយញ្ញ្រូជាដែលទូល្រង្គំថា្នាយនៅកាន់េួកវា។ដតនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក្នអុងរាល់ចំណុច

ទាំងននះក៏បេះអង្គមិនបាន្ររាជ័យក្នអុងការោក់វិន័យនលើទូល្រង្គំដែរ។មននេលមួយ

ខណៈនេលដែលនេកំេុងដតបបារេ្ធេិធមីមួយចំនួនែ៏ឧឡារិករ្រ�់បេះអង្គក្នអុងបេះវិហារ

១ 2កូរិនថូ�2:១៦។
2 ដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនកំេុងដតនលើកន�ើងបតង់ននះេឺមិន�ំនៅនៅនលើនរាគាខាងឯសច់ឈាមនោះនទ្រ៉ុដន្ខាងឯបេលឹង

វិញ្នាណវិញ។



82

ការលន់តួ

រ្រ�់បទង់ទូល្រង្គំហា៊នានមនអារម្ណ៍នប�ើ្របសលនលើស�្មីម្នាក់នហើយមនេនបមង

្រំនេញភាេនប�ើ្របសលនោះដែលោំឲនាយមនន�ចកដមីស្នា្រ់ជាផលដផលែ។ទាក់ទងនឹងនរឿង

ននះបេះអង្គបានោក់ទារុណកម្ដែលជាវិន័យែ៏ធងៃន់ធងៃរនលើទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្ន្រើនប្រៀ្រនធៀ្រ

ទារុណកម្រ្រ�់បទង់េឺវាមិនធងៃន់ធងៃរន�្ើនឹងកំហុ�រ្រ�់ទូល្រង្គំនទ។ឱបេះែ៏ជាន�ចកដមី

នមតា្នាករុ្ែ៏ធំនធងរ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយបទង់នហើយេឺជាទមីមំមួនរ្រ�់ទូល្រង្គំនចញេមី

នបគាះថា្នាក់ែ៏ធំនបកដលងទាំងនោះដែលទូល្រង្គំបានវនង្ងចូលយា៉នាងនេញទមីនោយអំនួត

នោយែកខលែលួននចញកាន់ដតឆ្នាយដថមនទៀតេមីបេះអង្គ។ទូល្រង្គំប�ឡាញ់ផលែូវរ្រ�់ខលែលួន

មិនដមនរ្រ�់បេះអង្គ។ទូល្រង្គំប�ឡាញ់«ន�រីភាេ»ដែលរសត់បោត់គាមនានទមីលំនៅ

បបាកែប្រជារ្រ�់ខលែលួន!

៦.ការ�ិកនាសាទាំងនោះដែលទូល្រង្គំកំេុង�ង្នាតនែញតាមដែលមនុ�នាសជានបចើន

នគារេេឺនែើមនាបមីឲនាយបានកា្នាយជាអ្នក្រដឹងផដល់ក្នអុងសលតុោការខាងចនាបា្រ់។នេលដែល

ទូល្រង្គំកាន់ដតកុហកនោះនេក៏កាន់ដតនកាត�រន�ើរទូល្រង្គំែនាបិតមនុ�នាសនយើងខា្នាក់ែល់

ថា្នាក់ថានេក៏�រន�ើរភាេខា្នាក់រ្រ�់ខលែលួននទៀតផង។នហើយមកែល់នេលនោះទូល្រង្គំេឺ

ជា�ិ�នាសដែលជា្រ់ចំ្ត់ថា្នាក់នលខ១ក្នអុងថា្នាក់ននសោនវាហារសស�្នហើយទូល្រង្គំ

នេញចិត្កិត្ិយ�នោះ្ �់នហើយក៏មនអំនួតយា៉នាងខា្នាំង។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីឱបេះ

អម្នា�់នអើយន្រើនប្រៀ្រនធៀ្រនៅនឹង�ិ�នាសោោទូល្រង្គំ�ុភាេ្ �់ែូចដែលបេះអង្គ

បានបជា្រនហើយទូល្រង្គំក៏មិនមនចំដណកក្នអុងការនិយម្រំផ្នាញបទេនាយជាមួយនឹងអ្នកដែល

នេនៅថា«អា្រំផ្នាញ»។៣នហើយទាក់ទងនឹងនឈាមនាះែ៏លមីនលើមួយននះដែលតាមេិតនៅ

េឺជាការ្រនបមើនខាមនាច្រិសចមនុ�នាសម្នាដ្ររជារា្រ់វាថាជាកិត្ិយ�ក្នអុងការមននឈាមនាះននះ។

ទូល្រង្គំបានរា្រ់អានេួកនេនទាះន្រើទូល្រង្គំអាម៉នា�់ក្នអុងការគាមនានចំដណកក្នអុងបកុមនជើងកាង

រ្រ�់េួកនេក៏នោយ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំរ�់នៅជាមួយេួកនេនហើយនេលខលែះទូល្រង្គំក៏ចូល

ចិត្មិត្ភាេរ្រ�់េួកនេដែរនទាះន្រើទូល្រង្គំ�្្រ់នខ្ើមទនង្ើរ្រ�់េួកនេក៏នោយ។េួកនេ

ចូលចិត្នធ្ើអំនេើនញ៉ះនញា៉នាះរ្រុិលរ្រ៉ូចនលើ�ិ�នាសថ្មីៗនោយនធ្ើបា្រេួកនេតាមរយៈការ្រងក

នរឿងដែលមិនេួរនធ្ើន�ើងនោយបគាន់ដតនែើមនាបមី្រំនេញចិត្ការនលងកមនាសាន្ែ៏អាបកក់រ្រ�់

៣ ននះេឺជានឈាមនាះបកុមេួកនជើងកាងយុវជនដែលចូលចិត្្រំផ្នាញបទេនាយនៅឯទមីបកុងកាតនធនហើយនមើលនៅ�មជិកភាេនបចើន
ននបកុមនជើងកាងនោះេឺ�ុទ្ធដតជា�ិ�នាសានុ�ិ�នាសេមីសោនរៀនននះ។
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េួកនេ។គាមនានអ្មីអាចមនលក្ខណៈប�នែៀងជាងទនង្ើរ្រ�់នខាមនាច្រិសចដែលេួកយុវជន

ទាំងននះេនាយាយាមនធ្ើនែើមនាបមីទាក់ទាញអ្នកែនទឲនាយប្របេឹត្អំនេើអាបកក់ន�ើយ។ែូនច្នះនតើ

មននឈាមនាះឯ្ នទៀតដែលនេអាចចូលមកនៅយា៉នាងបតឹមបតរូវបាន�បម្រ់េួកបកុមននះ

ជាជាងនៅថា«អា្រំផ្នាញ»?ែនាបិតវិញ្នាណអាបកក់បាន្រដង្រេង្ក់េួកនេេមីភាេបតឹមបតរូវ

ឲនាយកា្នាយនៅជាេួក្រំផ្នាញរួចនប�ចនៅនហើយនហើយេួកអារកនាសក៏ដតងដតន�ើចចំអកោក់

េួកនេក្នអុងលក្ខណៈោក់បាំងនទាះន្រើេួកវាជាអ្នក្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលក៏នោយ។ក្នអុងរន្រៀ្រែូច

គា្នាេួក�ិ�នាសទាំងននះក៏ចូលចិត្នលងន�ើចក្នអុងការចំអកនិងនបាក្រនញឆនាតអ្នកែនទដែរ។

7.េឺនេលនោះឯងនហើយដែលទូល្រង្គំបាន�ិកនាសាន�ៀវនៅនវាហារសស�្ែនាបិតទូល

្រង្គំបបាថា្នាចង់កា្នាយជាអ្នកនិយាយែ៏លនាបមីលនាបាញម្នាក់នទាះន្រើនចញេមីការជំរុញចិត្ដែលេួរ

ឲនាយ�ដមី្រនោ្នា�ក៏នោយ៖ការចូលចិត្អួតអាង។ក្នអុងរន្រៀ្រននការ�ិកនាសាទូនៅទូល្រង្គំក៏

បានអានន�ៀវនៅនិេន្ធនោយនោក�ិសរូដែលមនុ�នាសបេ្រ់រូ្រន�្ើរដតនកាត�រន�ើរ

នវាហារសស�្រ្រ�់គាត់។ន�ៀវនៅរ្រ�់គាត់មួយកនាបាលននះមនការោ�់នតឿនឲនាយនរៀន

នទវវិជា្នានហើយន�ៀវនៅនោះមនចំណងនជើងថា«ហូតធមីន�ុមី�»។៤ឱបេះអម្នា�់នអើយ!

បបាកែ្ �់េឺន�ៀវនៅននះនហើយដែលបាន្រំផ្នា�់្រំដប្រឥរិយា្រថរ្រ�់ទូល្រង្គំទាំង

ប�ុង្រដង្រការអធិស្នានរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅកាន់បេះអង្គផដល់នូវន�ចកដមី�ងនាឃឹមនិងន�ចកដមី

បបាថា្នាថ្មីែល់ទូល្រង្គំ។ភា្នាមៗនោះរាល់កដមី�ងនាឃឹមដែលឥតប្រនយាជន៍ក៏បានកា្នាយជាឥត

តនមលែចំនោះទូល្រង្គំនហើយនោយមនភាេកក់នរៅ្នាដែលមិនអាចនជឿបាននោះែួងចិត្រ្រ�់

ទូល្រង្គំក៏នប�កឃ្នានចង់បានបបាជា្នាអមតៈនហើយនេលនោះក៏ោ្រ់នផដើមនងើ្រន�ើងនែើមនាបមី

នឹងបត�្រ់នៅរកបទង់វិញ។វាមិនដមននែើមនាបមី�ំនលៀងអ្្នាតទូល្រង្គំ្រដន្មនទៀតនោះនទ

ដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំនប្រើបបា�់ន�ៀវនៅនោះ។កាលនោះនទាះន្រើទូល្រង្គំមនអាយុ១៩ឆ្នាំ

នហើយឪេុកទូល្រង្គំបានស្នា្រ់អ�់រយៈនេល2ឆ្នាំនហើយក៏នោយ។អ្នកម្នាយទូល្រង្គំេឺ

ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់�បម្រ់ការ�ិកនាសានវាហារសស�្រ្រ�់ទូល្រង្គំ។រចោ្រថនន

ន�ៀវនៅនោះេឺមិនដមនជាអ្មីដែល្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលទូល្រង្គំនទ្រ៉ុដន្េឺអត្្រទរ្រ�់វានទនតើ។

៨.ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!កាលនោះទូល្រង្គំនឆះឆួលយា៉នាងខ្នះដខ្នង្ �់

៤ នោក�ិសរូប្រដហលជាបាននិេន្ធន�ៀវនៅននះនៅឆ្នាំ៥០មុនេ.�.វាេឺជាការដតងន�ចកដមីមួយែ៏លនាបមីលនាបាញនៅ�ម័យ
រ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន្រ៉ុដន្មិនមនន�ចកដមីចមលែងនៅ�ល់ែល់�េ្នថងៃននះនោះនទ។អ្នកនិេន្ធមួយចំនួននទៀតក៏បាននលើកន�ើងអំេមីការ
ដតងន�ចកដមីមួយននះដែរ្រ៉ុដន្្រំដណកតូចដែលនៅ�ល់េឺមនដតនៅក្នអុងការនិេន្ធរ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីន។
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ក្នអុងការនហាះនចញេមីអ្មីៗនៅនលើដផនែមីននះនែើមនាបមីនៅកាន់បេះអង្គ។នហើយទូល្រង្គំក៏មិន

ែឹងថាបេះអង្គកំេុងនធ្ើការអ្មីខលែះក្នអុងទូល្រង្គំនទៀតផងនៅកាលនោះ។ែនាបិតជាមួយបេះ

អង្គេឺមនបបាជា្នា។ក្នអុងភាសបកិកនេនៅការប�ឡាញ់បបាជា្នាថា«ទ�នាសនវិជា្នា»នហើយ

េឺនោយការប�ឡាញ់ទ�នាសនៈវិជា្នាននះនហើយដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំនឆះឆួល។មនអ្នកខលែះ

នបាកបបា�់អ្នកែនទតាមរយៈទ�នាសនៈវិជា្នាេមីនបោះទ�នាសនៈវិជា្នាមនោមដែលនេញនោយ

កិត្ិយ�ភាេអស្នារនាយនិងមន្ន�្នហ៍នហើយនេនប្រើបបា�់វានែើមនាបមីនធ្ើឲនាយន�ចកដមីដែលខុ�

ឆ្គងរ្រ�់េួកនេមនភាេទាក់ទាញ។នហើយន�្ើរដតបេ្រ់គា្នាដែលបាននធ្ើដ្រ្រនោះមិនថា

ក្នអុង�ម័យរ្រ�់នោក�ិសរូឬក៏មុនហ្នឹងេឺបតរូវបានេិនិតនាយន�ើញនិងចង្អុល្រង្នាញ

ក្នអុងន�ៀវនៅរ្រ�់គាត់។ន�ៀវនៅននះ្រង្នាញេមីតនមលែននការនបកើនរមលែឹកដែលបេះវិញ្នាណ

រ្រ�់បេះអង្គបានប្រទានបានមនបេះ្រន្ូលតាមរយៈអ្នក្រនបមើែ៏ល្និងេិតរ្រ�់បេះ

អង្គ៖«ចូរប្រយ័ត្នដបកងមនអ្នក្ ម្នាក់ោ្រ់អ្នករាល់គា្នាជារំោនោយនប្រើទ�នាសនៈវិជា្នា

និងោកនាយនបាក្រនញឆនាតឥតខលែឹមសរតាមទំននៀមទម្នា្រ់រ្រ�់មនុ�នាសតាមវិញ្នាណ្រឋម

�ិកនាសារ្រ�់នោកមីយ៍េឺមិនតាមបេះបេមី�្នទ។ែនាបិតបេ្រ់ទាំងន�ចក្មីនោរនេញរ្រ�់បេះ

�ណ្ិតជារូ្ររាងនៅក្នអុងបេះបេមី�្»។៥្រ៉ុដន្នៅនេលនោះឱេនលែឺននែួងចិត្ទូល្រង្គំនអើយ!

បទង់បានបជា្រនហើយថាទូល្រង្គំមិនទាន់ស្នាល់ោកនាយនេចន៍រ្រ�់េួកសវ័កនៅន�ើយនទ។

ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បានទទួលការ្រំផ្នា�់្រំដប្រតាមរយៈការោ�់នតឿនរ្រ�់នោក�ិសរូ

យា៉នាងនហាច្ �់ែល់ចំណុចថាទូល្រង្គំបានទទួលការនលើកទឹកចិត្តាមរយៈវានឹង

ទទួលបានការែុត្រំភលែឺនិងការនឆះឆួលឲនាយប�ឡាញ់ឲនាយដ�្ងរកឲនាយោ្រ់ឲនាយបានឲនាយកាន់

និងឲនាយឱ្របកនស្រ(មិនដមនបគាន់ដតទាក់ទងនៅនឹងសោនទវវិជា្នា្ មួយនោះនទ)

បបាជា្នាផ្នាល់ដតមដងមិនថាវានៅទមី្ ក៏នោយ។មនដតចំណុចមួយ្រ៉ុន្ណនាះដែលនធ្ើឲនាយ

ភាេនឆះឆួលរ្រ�់ទូល្រង្គំមនភាេយឺតយា៉នាវ៖ន�ៀវនៅនោះមិនបាននលើកន�ើងអំេមីបេះ

បេមី�្ន�ើយ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ែនាបិតតាមរយៈន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់ទូល្រង្គំ

បានន្រដជា្នាចិត្នលើភកដមីភាេននបេះោមរ្រ�់បេះអង្គ�នសង្នាះទូល្រង្គំដែលជាបេះរាជ្រុបតា

រ្រ�់បេះអង្គមកក្នអុងែួងចិត្ែ៏ប�ទន់រ្រ�់ទូល្រង្គំ�ូមនាបមីដតនេលនៅក្នអុងទឹកនោះននអ្នក

ម្នាយទូល្រង្គំផង។ែូនច្នះអ្មីដែលទូល្រង្គំអានមិនថាវាល្ប្រន�ើរឬក៏មនន�ចកដមីេិត

៥ កូ�ូ�2:៨-៩។
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ខា្នាំង្រ៉ុ្ណនាក៏នោយក៏វានឹងមិនទាក់ទាញចំ្្រ់អារម្ណ៍ទូល្រង្គំទាំងប�ុងបាននោះ

នទប្រ�ិនន្រើវាមិនបាននលើកន�ើងអំេមីបេះោមបេះបេមី�្។

៩.ែូនច្នះទូល្រង្គំ�នបមចចិត្ក្នអុងការេិនិតនាយនមើលបេះ្រន្ូលែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បេះអង្គ

នែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចន�ើញអំេមី�្្នានរ្រ�់វាថាយា៉នាងែូចនមដច។នហើយខណៈនេល

ដែលទូល្រង្គំអាននោះទូល្រង្គំបាន�នងកតន�ើញថាមនុ�នាសមនអំនួតមិនបានេិតថា

ននះមន«ការេិត»នោះនទឬក៏ថាវាមនការងយយល់ចំនោះនក្ងៗផងដែរ។មនុ�នាស

សមញ្ញអាចយល់ោកនាយមូលោ្នានទាំងនោះបាន្រ៉ុដន្នេលកាន់ដតអានឲនាយបជាលនបរៅនៅ

នោះនឹងន�ើញថាវាេឺជាអាថ៌កំបាំងដែលេួរឲនាយ�្្រ់ដ�្ង។្រ៉ុដន្នៅនេលនោះទូល្រង្គំ

មិនដមនជា្រុរ�ដែលអាចចូលតាមផលែូវនោះបាននទេមីនបោះទូល្រង្គំមិនអាចនអានកនាបាល

ទា្រល្មនែើមនាបមីនឹងចូលន�ើយ។ែនាបិតកាលនោះទូល្រង្គំមិនទាន់យល់បេះ្រន្ូលែូច

ទូល្រង្គំយល់នៅនេលននះន�ើយ។នៅនេលនោះទូល្រង្គំន្រើកនមើលបេះ្រន្ូលចំនោះ

ទូល្រង្គំវាហាក់្រមីែូចជាមិន�មនហតុ�មផលន្រើនប្រៀ្រនធៀ្រជាមួយនឹងោកនាយនេចន៍ែ៏

នកនាបាះកនាបាយរ្រ�់នោក�ិសរូ។ែនាបិតអំនួតែ៏នបា៉នាងរ្រ�់ទូល្រង្គំបាន�្្រ់នខ្ើមស្នាយ

ែ៏សមញ្ញននបេះ្រន្ូលនហើយទូល្រង្គំក៏មិនមនការយល់ែឹងល្មបេ្រ់បគាន់នែើមនាបមីកាត់

ន័យនលើអត្ន័យខាងក្នអុងនៅន�ើយ។េិត្ �់!បេះ្រន្ូលហាក់្រមីែូចជាបគាន់ដតជា

ោកនាយនេចន៍ដែលជាជំនួយែល់ការលូតោ�់ចំនោះមនុ�នាស្រោ្នា្រខលែលួន្រ៉ុន្ណនាះ្រ៉ុដន្ទូល

្រង្គំ�្្រ់បតង់ថាមិនចង់រា្រ់ខលែលួនជាមនុ�នាសតូចតាចនហើយនោយមននេញនៅនោយអំនួត

នោះទូល្រង្គំក៏នមើលមកខលែលួនឯងថាជាមនុ�នាសនេញវ័យយា៉នាងនេញទមី។

១០.ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏ទទួលបានការជះឥទ្ធិេលេមីមនុ�នាសដែលមនភាេរនវើរវាយក្នអុង

អំនួតរ្រ�់ខលែលួនការរួមែំនណកនិងនិយាយ្រ៉បា៉នាច់្រ៉នបា៉នាចនហើយមត់រ្រ�់េួកនេេឺជា

អោ្នាក់រ្រ�់អារកនាស—អោ្នាក់ដែលនធ្ើន�ើងនោយោយ�ំជាមួយនឹងការ�រន�ើរបេះោម

រ្រ�់បេះអង្គនិងបេះោមរ្រ�់បេះអម្នា�់នយ�៊ូវបេមី�្និងអ្នកជំនួយរ្រ�់នយើងដែល

ជាបេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធ។៦េួកនេបាននិយាយល្អំេមីបេះអង្គ្រ៉ុដន្ការ�រន�ើររ្រ�់េួកនេ

៦ ននះេឺជាន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀនដែលជាបកុមខុ�ឆ្គងមួយក្នអុងនិកាយបេមី�្្ររិ�័ទ។នោកដម៉នមីឡានមកេមី
ប្រនទ�នេើ�ុមីេឺជាអ្នក្រនងកើតបកុមននះ(ប្រដហលក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំ2១៦-277ននេ.�)។េួកនេអះអាងថាខលែលួនមនរចោ�ម្័ន្ធស�ោ
ដែលមនដ្រ្រ្រទយា៉នាងខ្ង់ខ្�់។ចំណុចដវកដញកចមនាបងរ្រ�់េួកនេេឺបតង់ថាខលែលួនមននគាលការណ៍នទ្ភាេជាមូលោ្នាននិងការ
្រនបងៀនយា៉នាងនកនាបាះកនាបាយអំេមីប្រវត្ិននការ្រនងកើតនោក។េួកនេ្រនបងៀនថាន�ចកដមីល្បាននកើតន�ើងប�្រគា្នាជាមួយនឹងេនលែឺនិងអំនេើ
អាបកក់ជាមួយនឹងន�ចកដមីងងឹត។ក្នអុងបកុមននះមនដ្រងដចកបកុមតូចមួយនទៀតដែលនៅខលែលួនថា«េួកឥតនខា្នាះ»នហើយេួកននះបតរូវដតបតា្រ់
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េឺបគាន់ដតជាោកនាយនេចន៍ដែលគាមនានន័យ្រ៉ុន្ណនាះែនាបិតន្រះែូងរ្រ�់េួកនេដកលែងកា្នាយ។ដត

េួកនេនៅ្រន្ដប�កថា«ន�ចកដមីេិតៗ»នហើយដតងដតនិយាយអំេមីការនោះមកកាន់ទូល

្រង្គំ។្រ៉ុដន្ន�ចកដមីេិតមិនមនក្នអុងេួកនេន�ើយ។បបាកែ្ �់!េួកនេមិនបគាន់ដត

និយាយខុ�ឆ្គងអំេមីដតបេះអង្គ្រ៉ុន្ណនាះនទ—ដែលបទង់េិតជាន�ចកដមីេិតដមន—្រ៉ុដន្ក៏

អំេមីធតុនែើមមួយចំនួនននដផនែមីននះដែរដែលជាការ្រនងកើតរ្រ�់បេះអង្គ។ឱបេះែ៏ល្

�្រនាបអុរ�ជាងនេនអើយដែលជាបេះវរ្រិតារ្រ�់ទូល្រង្គំនិងជាន�ចកដមីប��់ស្នាតនន

រាល់បេ្រ់អ្មីៗដែលប��់ស្នាតេិត្ �់!ទូល្រង្គំេួររំលងេួកទ�នាសនវិទូទាំងនោះ

ផ្នាល់�ូមនាបមីដតនេលដែលេួកនេកំេុងដតនិយាយអំេមីន�ចកដមីេិតទាក់ទងនឹងរ្រ�់�េ្

សរនេើរ្រ�់បេះអង្គដែរនែើមនាបមីជាប្រនយាជន៍ននន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បេះអង្គ។ឱបេះែ៏

ជាន�ចកដមីេិតនអើយ!នផ្ក្នអុងែ៏បជាលនបរៅននបេលឹងទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់បានបេះអង្គ្ �់

នៅនេលដែលជានរឿយៗនិងក្នអុងរន្រៀ្រខុ�ៗគា្នានហើយជានបចើននលើកនបចើនសរនិងក្នអុង

ន�ៀវនៅជានបចើនរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀនបាន្រនញ្ចញ�ំន�ងអំេមីបេះោមរ្រ�់បេះអង្គ្រ៉ុដន្

វាបគាន់ដតជា�ំន�ង្រ៉ុន្ណនាះ។ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំនប�កឃ្នានចង់បានបេះអង្គក្នអុង

ោនទាំងនោះដែលនេបានយកមកឲនាយទូល្រង្គំេឺមិនមនបេះអង្គន�ើយ្រ៉ុដន្ដ្ររជាមន

បេះអាទិតនាយបេះចន្និងរ្រ�់�េ្សរនេើែ៏ប��់ស្នាតរ្រ�់បទង់នៅវិញ—្រ៉ុដន្នទាះជា

យា៉នាង្ កដមីេឺមនដតរ្រ�់�េ្សរនេើរ្រ�់បេះអង្គ្រ៉ុន្ណនាះមិនដមនមនបេះអង្គផ្នាល់

នោះនទបបាកែ្ �់�ូមនាបមីដតរ្រ�់�េ្សរនេើែ៏អស្នារនាយ្រំផុតរ្រ�់បេះអង្គក៏គាមនានផង។

ែនាបិតេ័ន្ធកិច្ចខាងឯបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់បេះអង្គមនការអស្នារនាយខា្នាំងជាងរ្រ�់�េ្សរនេើ

នន�ម្នារៈនិយមទាំងននះនៅនទៀតនទាះន្រើថាវា្រនញ្ចញេនលែឺយា៉នាងដចងោំងនលើនផ្នម�ក៏

នោយ។្រ៉ុដន្នេលនោះទូល្រង្គំកំេុងដតនប�កឃ្នានមិនដមន�ូមនាបមីដត�បម្រ់រ្រ�់�េ្

សរនេើែ៏អស្នារនាយ្រំផុតរ្រ�់បទង់្រ៉ុន្ណនាះនទ្រ៉ុដន្�បម្រ់បេះអង្គផ្នាល់ឱបេះជាម្នា�់នន

ទូល្រង្គំនអើយេមីនបោះបេះអង្គផ្នាល់េឺជាន�ចកដមីេិត«បេះអង្គមិននចះដប្រប្ររួល�ូមនាបមីដត

ប�នមលននការផ្នា�់ដប្រក៏គាមនានដែរ»។7នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏េួកនេនៅដតយកការប�នមើ

តាមចនាបា្រ់ែ៏តឹងរឹងននការរារាំងខលែលួនមិនឲនាយមនភាេអរ�្រនាបាយ។នហើយនបរៅេមីហ្នឹងេឺមន«េួកធម្តា»ដែលបតា្រ់តាមចនាបា្រ់េមីចម្នាយនន
នគាលលទ្ធិរ្រ�់េួកល្ឥតនខា្នាះ្រ៉ុដន្មិនដមនជាចនាបា្រ់រ្រ�់ខលែលួនន�ើយ។ភាេទាក់ទាញចមនាបងរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀនេឺបតង់ថាវាហាក់្រមីែូច
ជាផដល់ជូននូវែំន្ះបសយយា៉នាងចំៗេួរឲនាយោ្រ់អារម្ណ៍នហើយងយយល់ទាក់ទងនៅនឹង្រញ្នាននអំនេើអាបកក់ទាំងក្នអុងធម្ជាតិនិង
ក្នអុង្រទេិនសធន៍មនុ�នាសនយើងផ្នាល់។

7 យា៉នាកុ្រ១:១7។
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រដីវិតសៅឯទដីរ្រុកតសធ

ប�នមែ៏ភលែឺបតចះបតចង់ក្នអុងោនទាំងនោះមកឲនាយទូល្រង្គំែដែល។នហើយេិត្ �់វាទំនង

ជាល្ប្រន�ើរដមននហើយក្នអុងការប�ឡាញ់បេះអាទិតនាយែនាបិតយា៉នាងនហាច្ �់វាេិតតាម

ដែលនយើងអាចនមើលន�ើញដមន។នហើយនោយសរទូល្រង្គំេិតថាភាេរនវើរវាយននះមកេមី

បេះអង្គផ្នាល់ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏ទទួលយកវា—មិនដមននោយភាេនឆះឆួលែនាបិតរ�ជាតិ

ដែលមន�ល់នៅក្នអុងមត់ទូល្រង្គំេឺមិនដមនជារ�ជាតិននន�ចកដមីេិត—នហើយវាក៏មិន

អាចបានែូនោ្នាះបានដែរែនាបិតវាមិនដមនមកេមីបេះអង្គ្រ៉ុដន្បគាន់ដតជាការប�នមើប�នមែ៏

ឥតប្រនយាជន៍្រ៉ុន្ណនាះ។នហើយវាមិនបានផ្គត់ផ្គង់ែល់ទូល្រង្គំនទ្រ៉ុដន្ដ្ររជានធ្ើឲនាយទូល

្រង្គំកាន់ដតនប�កឃ្នានខា្នាំងជាងមុននៅនទៀត។ម្ូ្រអាហារក្នអុង�ុ្រិនដមន�ភាេែូចជា

ម្ូ្រអាហារដែលនយើងកំេុងដតភា្នាក់ន�ើង្ុ៉រដន្អ្នកនែកមិនបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់នទែនាបិត

េួកនេកំេុងដតនែក។្រ៉ុដន្ភាេប�នមើប�នមរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀនមិនមនលក្ខណៈែូច

បេះអង្គនទែូចដែលបេះអង្គបានមនបេះ្រន្ូលមកកាន់ទូល្រង្គំឥ�ូវននះ។ភាេប�នមើ

ប�នមរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀនបគាន់ដតជាការនធ្ើេុត្រ៉ុន្ណនាះ។

១១.កាលនោះនតើបេះអង្គនៅទមី្ នហើយថាបទង់នៅឆ្នាយេមីទូល្រង្គំ្រ៉ុ្ណនា?េិត

្�់េឺទូល្រង្គំបានវនង្ងនចញនៅយា៉នាងឆ្នាយេមីបេះអង្គនហើយទូល្រង្គំក៏មិនមនការ

អនុញ្នាតឲនាយ្ររិនភាេចំណមីដែលទូល្រង្គំោក់ឲនាយ�ត្បជរូក�ុមីនទៀតផង។៨នរឿងមិនេិតរ្រ�់

អ្នកជំោញខាងនវយនាយាករណ៍និងកវីមនលក្ខណៈល្ប្រន�ើរជាងបកុមមនិនហ្គៀននៅនទៀត។

ែនាបិតនទាះន្រើទូល្រង្គំបាននបចៀងអំេមី«ការនហាះនហើររ្រ�់បេរូធ្្រ់មមីនោ(Medea)»៩ក៏

ទូល្រង្គំមិនដែលទទួលនជឿអំេមីវាដែរ្ុ៉រដន្ទូល្រង្គំបាននជឿអំេមីការប�នមើប�នមរ្រ�់បកុម

មនិនហ្គៀន។នវទោនហើយៗេឺតាមជនណ្ើរននះឯងដែលទូល្រង្គំធ្នាក់នៅក្នអុង«ជនប្នន

ស្នាន�ុំបេលឹងមនុ�នាសស្នា្រ់»១០—នោយេិបាកនិងកំេង់ដ្រកដផនាសងេមីនបោះទូល្រង្គំខ្ះ

ន�ចកដមីេិត�ូមនាបមីដតនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដត�ង្នាតនែញតាមបេះអង្គក៏នោយឱបេះ

ជាម្នា�់នអើយ។ឥ�ូវននះទូល្រង្គំ�ូមលន់តួអំេមីការននះនៅកាន់បេះអង្គែនាបិតបេះអង្គបាន

មនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នលើទូល្រង្គំនេលទូល្រង្គំមិនទាន់ទាំងបានលន់តួនៅកាន់បេះ

៨ លូកា១៥:១៦។
៩ ននះកំេុងដត�ំនៅនៅនលើនទវកថាសស�្រ្រ�់ស�ន៍បកិកអំេមីនមធ្្រ់មមីនោដែលមននៅទមីបកុងកូរិនថូ�ដែលកំេុងដត

នហាះនហើរក្នអុងរនទះចមនាបាំងដែលទាញនៅនោយ�ត្ោេេមីរកនាបាលដែលមនលក្ខណៈែូចជា�ត្េ�់។
១០ �ុភា�ិត៩:១៨។
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ការលន់តួ

អង្គអំេមីវាក៏នោយ។ទូល្រង្គំក៏�ង្នាតតាមរកបេះអង្គដតមិនដមននយាងតាមការយល់ែឹង

ខាងឯេំនិតនោះនទ្រ៉ុដន្បគាន់ដតតាមរយៈការដណោំេមីញាណខាងឯសច់ឈាម។្រ៉ុដន្

បេះអង្គនបរៅជាងជនប្ែ៏នបរៅ្រំផុតរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅនទៀតនហើយខ្�់ជាងការនឈាងែ៏

ខ្�់រ្រ�់ទូល្រង្គំនៅនទៀត។

១៩.នហើយបេះអង្គបាន«ោបេះហ�្ចុះេមីស្នាននលើ»១១នហើយទាញបេលឹងទូល

្រង្គំន�ើងនចញេមីភាេងងឹតែ៏�ូននាយឈឹងរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀននោយសរអ្នកម្នាយទូល

្រង្គំដែលជាអ្នក្រនបមើែ៏នសមនាះបតង់ម្នាក់រ្រ�់បទង់បានយំនៅកាន់បេះអង្គជំនួ�ទូល្រង្គំ

ខា្នាំងជាងម្នាយោោយំ�បម្រ់ការស្នា្រ់ខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់កូនៗខលែលួននៅនទៀត។

ែនាបិតតាមរយៈេនលែឺននជំននឿនិងបេះវិញ្នាណគាត់បានទទួលេមីបេះអង្គនោះអ្នកម្នាយទូល

្រង្គំន�ើញថាទូល្រង្គំស្នា្រ់នហើយ។បេះអង្គបេះ�្្នា្រ់ឮគាត់ឱបេះអម្នា�់នអើយបេះ

អង្គបេះ�្្នា្រ់ឮគាត់!បេះអង្គបេះ�្្នា្រ់ឮគាត់នហើយក៏មិនបាន�្្រ់ទឹកដភ្នករ្រ�់

គាត់នទ។បេះអង្គេិតជាបានបេះ�្្នា្រ់ឮគាត់ដមន។

ែនាបិតនតើឲនាយទូល្រង្គំេននាយល់បាននោយរន្រៀ្រ្ នៅអំេមីការយល់�្រ្ិដែលបទង់បាន

លួងនោមគាត់នែើមនាបមីអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំរ�់នៅជាមួយគាត់នែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំទទួល

ទានក្នអុងផ្ះែូចគាត់?ែនាបិតគាត់ោ្រ់នផដើម្រែិន�ធន៍ទូល្រង្គំេមីនបោះគាត់�្្រ់នខ្ើមការ

នជរប្រមថននកំហុ�ខុ�ឆ្គងរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ក្នអុង�ុ្រិនដរ្រ�់គាត់គាត់បានន�ើញថា

ខលែលួនឯងកំេុងឈរនលើកា្នាររង្នា�់នឈើមួយនហើយន�ើញយុវជនម្នាក់ដែលមនេនលែឺោំងនលើ

ខលែលួននែើរមកកាន់គាត់មននោយអំណរនហើយក៏បានញញឹមោក់គាត់ខណៈនេលដែល

អ្នកម្នាយទូល្រង្គំកំេុងកាន់ទុក្ខនហើយឱនចុះនោយមនការឈឺោ្រ់។្រ៉ុដន្នេលយុវជន

នោះ�ួរោំគាត់អំេមីមូលនហតុននទុក្ខបេរួយរ្រ�់គាត់និងការយំនសកជាប្រោំនថងៃ(មិនដមន

នែើមនាបមីនរៀនេមីគាត់្រ៉ុដន្នែើមនាបមី្រនបងៀនែល់គាត់ដែលនោះជាទម្នា្រ់ក្នអុង�ុ្រិនដ)នហើយនេល

គាត់នឆលែើយថាវាទាក់ទងនៅនឹងភាេហិនវិោ�ននបេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំនោះឯងដែលនធ្ើ

ឲនាយគាត់កាន់ទុក្ខយុវជននោះក៏�ូមឲនាយគាត់�បមកនោយមនការ�ក្រ់ចិត្នហើយបបា្រ់

គាត់ឲនាយនមើលនហើយន�ើញថាកដនលែងដែលគាត់កំេុងនៅនោះទូល្រង្គំក៏កំេុងនៅដែរ។

នហើយនៅនេលដែលគាត់នមើលនោះគាត់ក៏ន�ើញទូល្រង្គំកំេុងឈរនៅជិតគាត់នលើកា្នារ

១១ ទំនុកតនមកើង១៤៤:7។
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រង្នា�់នឈើមួយនោះដែរ។

នតើឲនាយ�ុ្រិនដននះមកគាត់បាននោយរន្រៀ្រ្ នៅលុះបតាដតបេះកាណ៌រ្រ�់បេះអង្គ

បានបេះ�្្នា្រ់ែួងចិត្រ្រ�់គាត់?ឱបេះែ៏មននេញនៅនោយអំ្ចបេះនចស្នាែ៏

ល្នអើយ!បេះអង្គយកបេះទ័យទុកោក់នលើនយើងបេ្រ់ៗរូ្រហាក់្រមីែូចជាបេះអង្គយក

បេះទ័យទុកោក់�បម្រ់គាត់ដតមួយេត់ែូនច្នះ�បម្រ់ទាំងអ�់ហាក់្រមីែូចជាថាមន

ដតមនុ�នាសម្នាក់!

2០.នតើអ្មីនៅជាមូលនហតុ�បម្រ់អ្មីដែលនកើតន�ើងជា្រោ្នា្រ់?នេលដែលគាត់បាន

បបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមី�ុ្រិនដនោះនហើយទូល្រង្គំបានេនាយាយាមកាត់បសយែូចននះ៖«ម៉នាក់

មិនេួរ�្្រ់េំនិតដែលថានថងៃ្ មួយម៉នាក់នឹងមនលក្ខណៈែូចកូននទ»គាត់បាននឆលែើយ

ត្រវិញភា្នាមនោយមិនមនភាេរអាក់រអួលថា«នទែនាបិតមិនបានបបា្រ់មកអ្នកម្នាយថា

“កដនលែងដែលគាត់នៅនោះក៏ជាកដនលែងដែលឯងនឹងនៅដែរ”្រ៉ុដន្“កដនលែងឯងនៅនោះ

គាត់ក៏នឹងនៅដែរ”»។

ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំ�ូមថា្នាយទមី្រោ្នាល់ននះនៅកាន់បេះអង្គតាមដែល

ទូល្រង្គំអាចនឹករលឹកវាបាន—នហើយទូល្រង្គំក៏បាននលើកន�ើងអំេមីចំណុចននះជានបចើន

នលើកនបចើនសរដែរ។ចនមលែើយរ្រ�់បេះអង្គដែលបទង់បានប្រទានែល់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំ

ដែលមនការេិនិតនាយនមើលយា៉នាងផ្ចិតផ្ចង់េឺបតង់ចំណុចេិតថា៖គាត់មិនបានមនសមនារតមី

បារម្ភទាក់ទងនៅនឹងលទ្ធភាេននការកាត់បសយែ៏ខុ�ឆ្គងរ្រ�់ទូល្រង្គំនទ្រ៉ុដន្បាន

ន�ើញភា្នាមអំេមីអ្មីដែលេួរន�ើញ—នហើយនោះក៏ជាអ្មីដែលទូល្រង្គំមិនបានន�ើញយា៉នាង

បបាកែភា្នាមទាល់ដតគាត់បាននលើកន�ើង—ចនមលែើយមួយនោះបាន្រ៉ះោល់ែល់�ង្គម

យា៉នាងបជាលនបរៅខា្នាំងជាង�ុ្រិនដគាត់នៅនទៀត។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីតាមរយៈ�ុ្រិនដ

មួយនោះអំណរដែលអ្នកម្នាយែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងទទួលបាននៅនេលនបកាយ

េឺបេះអង្គបានទាយទុកតាំងេមីយូរ្ �់នៅនហើយទុកជាការលួងនោមចិត្ែល់គាត់

ទាក់ទងនឹងភាេឈឺោ្រ់នន្រច្ចអុ្រនាបន្នកាលរ្រ�់គាត់នៅនេលនោះ។

ប្រមណជិត៩ឆ្នាំបានកនលែងផុតនៅដែលទូល្រង្គំបាននែកក្នអុងភក់ែ៏បជាលនបរៅនិង

ក្នអុងកដមីងងឹតែ៏ខុ�ឆ្គងមួយនោះទូល្រង្គំក៏បានេនាយាយាមនងើ្រនចញដែរ្រ៉ុដន្រាល់នេលដែល

ទូល្រង្គំនងើ្រនោះទូល្រង្គំក៏បានធ្នាក់ចុះនៅវិញយា៉នាងនបរៅជាងមុននលើ�នែើម។្រ៉ុដន្ក្នអុង
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នេលទាំងនោះអ្នកម្នាយែ៏រឹងមំនិង្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់ទូល្រង្គ—ំដែលមនរួមទាំងន�ចកដមី

ប�ឡាញ់រ្រ�់បេះអង្គ—ក៏កាន់ដតមន�ងនាឃឹមជាងមុននទាះន្រើគាត់មិនបានឈ្រ់យំ

និងកាន់ទុក្ខខលែះៗក៏នោយ។គាត់មិនបានឈ្រ់បារម្ភអំេមីទូល្រង្គំនៅចំនោះបេះអង្គក្នអុង

រាល់នេលដែលគាត់អធិស្នានដែរ។ន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់គាត់បានចូលនៅកាន់បេះវត្

មនរ្រ�់បេះអង្គ្រ៉ុដន្បេះអង្គនៅដតអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំធ្នាក់ចុះក្នអុងន�ចកដមីងងឹតនោះ។

2១.ទូល្រង្គំបានរំលងសច់នរឿងជានបចើនក្នអុងការនរៀ្ររា្រ់មួយននះនោយ្រន្នលើក

ន�ើងអំេមីចំណុចដែលទូល្រង្គំេិតថា�ំខាន់ជាងក្នអុងការដែលទូល្រង្គំនលើកមកលន់

តួនៅកាន់បេះអង្គ—នហើយក៏មនចំណុចជានបចើនដែលទូល្រង្គំបាននភលែចផងដែរ។្រ៉ុដន្

បេះអង្គបានប្រទានចនមលែើយមួយនផនាសងនទៀតនៅកាន់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំតាមរយៈ�ងនាឃម្នាក់

រ្រ�់បេះអង្គដែលជាអ្នកនមើលខុ�បតរូវរ្រ�់បេះម្នាក់ដែលបាននកើតនចញេមីបេះវិហាររ្រ�់

បេះអង្គនហើយក៏នចះបេះេម្មីរយា៉នាងខា្នាំងដែរ។នៅនេលដែលអ្នកម្នាយបាន�ូមឲនាយគាត់ឯក

ភាេដវកដញកជាមួយទូល្រង្គំនែើមនាបមី្រង្នាញការខុ�ឆ្គងរ្រ�់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីជួយ្រនបងៀន

ឲនាយទូល្រង្គំនបាះ្រង់អំនេើអាបកក់នហើយនរៀនអំនេើល្—ែនាបិតនោះេឺជាទម្នា្រ់ដែលគាត់នធ្ើ

នៅនេលដែលគាត់ន�ើញថានេបាននបតៀមខលែលួនក្នអុងការទទួល—គាត់បាន្រែិន�ធន៍ដែល

ប្រក្រនោយេតិ្រណ្ឌិតែូចដែលទូល្រង្គំបានន�ើញនេលនបកាយ។គាត់បាននឆលែើយថា

ទូល្រង្គំរឹងចនច�មិនអាចទទួលការ្រនបងៀនបាននទនេញនោយអំនួតននភាេថ្មីចដមលែក

ននន�ចកដមីខុ�ឆ្គងនហើយថាទូល្រង្គំក៏ធ្នា្រ់បាននប្រើបបា�់នទេនកា�លនាយនវាហាររ្រ�់

ខលែលួនក្នអុងការោក់អោ្នាក់ោ្រ់្រុេ្គលដែលមិនមន្រទេិនសធន៍នោយនប្រើបបា�់�ំណួរ

ដែលមនលនាបិចែូចដែលអ្នកម្នាយទូល្រង្គំផ្នាល់បានបបា្រ់គាត់។«ទុកគាត់ដតឯង�ិន

នៅ»នោកបេរូនោះបាននលើកន�ើង«បគាន់ដតអធិស្នាននៅកាន់បេះជាម្នា�់�បម្រ់គាត់

បាននហើយ។តាមរយៈការអាននោយខលែលួនឯងនោះគាត់នឹងន�ើញកំហុ�ខុ�ឆ្គងរ្រ�់

ខលែលួននហើយនឹងន�ើញេមីភាេ�្្រ់នខ្ើមែ៏ខា្នាំងកា្នារ្រ�់បេះជាម្នា�់»។នៅនេលនោះគាត់

ក៏្រន្បបា្រ់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំអំេមីខលែលួនឯងផ្នាល់ថាកាលគាត់នៅជាកុមរអ្នកម្នាយដែល

មនការយល់ខុ�រ្រ�់គាត់ក៏ធ្នា្រ់ែឹកគាត់ចូលបកុមមនិនហ្គៀនផងដែរនហើយថាគាត់មិន

បគាន់បតឹមដតបានអាន្រ៉ុន្ណនាះនទ្រ៉ុដន្ក៏ដថមទាំងបានចមលែងន�្ើរដតបេ្រ់ន�ៀវនៅរ្រ�់េួក

នេនទៀតផង។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនោយគាមនានការដវកដញកេមីនបរៅឬក៏ភ�្អុតាងេមីនរ្
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រដីវិតសៅឯទដីរ្រុកតសធ

ម្នាក់គាត់ក៏ោ្រ់នផដើមន�ើញថាោច់ខាតបតរូវដត្រែិន�ធន៍បកុមននះ—នហើយគាត់ក៏បាន

្រែិន�ធន៍ដមន។នៅនេលដែលគាត់បានដចកោយអំេមីនរឿងននះអ្នកម្នាយទូល្រង្គំក៏នៅ

មិនទាន់មនការនេញចិត្នៅន�ើយ្រ៉ុដន្កាន់ដតអង្រករគាត់នលើ�នែើមនហើយក៏បាន្រង្ូរ

ទឹកដភ្នកយា៉នាងខា្នាំងនោយ�ូមឲនាយគាត់មកនមើលនហើយនិយាយជាមួយនឹងទូល្រង្គំ។ជា

ចុងនបកាយនោកអ្នកនមើលការខុ�បតរូវរ្រ�់បេះម្នាក់នោះក៏បាននិយាយនោយនទើ�ចិត្

្រន្ិចនឹងការទទូចែដែលៗរ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំ«�ូមនចញនៅ!ខណៈនេលដែល

ោង្រន្រ�់នៅវាមិនអាចនៅរួចបាននទដែលកូនប្ុរ�ននអ្នកម្នាយដែល្រង្ូរទឹកដភ្នក

ែូចឯងនឹងវិោ�»។ែូចដែលគាត់បានបបា្រ់ទូល្រង្គំជានរឿយៗនបកាយមកគាត់ក៏ទទួល

យកចនមលែើយននះហាក់្រមីែូចជាថាវាជា�ំន�ងេមីស្នាន�ួេ៌អញ្ចឹង។
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សេៀវសៅកទដី4ក

៦
ការវបងវាងបោយបោរា

សាសស្

១.�ូមបទបទង់នឹងទូល្រង្គំទូល្រង្គំ�ូមអង្រនហើយ�ូមប្រទានបេះេុណែល់ទូល

្រង្គំក្នអុងការបត�្រ់នបកាយតាមផលែូវែដែលក្នអុងការចងោំ្រច្ចអុ្រនាបន្នកាលរ្រ�់ទូល្រង្គំដែល

មនលនាបិចកលក្នអុងផលែូវននន�ចកដមីខុ�ឆ្គងេមីអតមីតកាលរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយអនុញ្នាតឲនាយ

ទូល្រង្គំអាចមន�មត្ភាេក្នអុងការ«ថា្នាយយញ្ញ្រូជាជាការអរបេះេុណែល់បេះ»។១

ន្រើគាមនានបេះអង្គនតើទូល្រង្គំជាអ្មីនៅ?ែនាបិតន្រើគាមនានបេះអង្គនោះទូល្រង្គំជាអ្នកែឹកោំ

ខលែលួនឯងចូលក្នអុងការធ្នាក់ចុះផ្នាល់។ឬក៏ថានតើទូល្រង្គំជាអ្មីនៅ�ូមនាបមីដតក្នអុង�្្នាន

ែ៏ល្ប្រន�ើរ្រំផុតរ្រ�់ខលែលួននលើកដលងដតបគាន់ជាទារកម្នាក់ដែលកំេុង្រំនៅទឹកនោះ

១ ទំនុកតនមកើង៥០:១៤។
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ការលន់តួ

រ្រ�់បទង់និងញាុំម្ូ្រដែលមិននចះខូចរ្រ�់បទង់?2បបាកែ្ �់!ន្រើបគាន់ដតគាត់

ជាមនុ�នាសនតើ្រុេ្គលម្នាក់ជាអ្មីនៅ?ែូនច្នះ�ូមអនុញ្នាតឲនាយមនុ�នាសថ្នឹកចនាបាំងែ៏ខា្នាំងេូដក

ន�ើចចំអកោក់នយើង្រ៉ុដន្�ូមឲនាយនយើងដែលជា«មនុ�នាសបកមីបកនិងមនុ�នាសកមនាសត់ទុេ៌ត»៣

លន់តួនៅកាន់បេះអង្គចុះ។

2.ក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំទាំងនោះទូល្រង្គំបាន្រនបងៀនមុខវិជា្នានវាហារសស�្។នោយោញ់

ន�ចកដមីបបាថា្នាននការចង់ទទួលបានទូល្រង្គំបានលក់ជំោញននការនិយាយ�ដមីនែើមនាបមីយក

ឈ្នះនលើអ្នកែនទ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីឱបេះអម្នា�់នអើយបទង់បជា្រនហើយថាទូល្រង្គំ

ចង់បាន�ិ�នាសដែលនសមនាះបតង់(ឬក៏អ្មីដែលអ្នកែនទបានឲនាយតនមលែែូចនោះ)នហើយនោយ

គាមនានលនាបិចកលននបទឹ�ដមីទូល្រង្គំបាន្រនបងៀន�ិ�នាសទាំងនោះរ្រ�់ទូល្រង្គំនូវលនាបិចកល

ននបទឹ�ដមី—មិនដមននែើមនាបមីយកនៅនប្រើបបា�់ទា�់ប្រឆំងនឹងជមីវិតមនុ�នាសដែលគាមនាននទា�

នោះនទ្រ៉ុដន្នេលខលែះនែើមនាបមី�នសង្នាះជមីវិតមនុ�នាសដែលមនេិរុទ្ធភាេនៅវិញ។

ក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំទាំងនោះទូល្រង្គំបានមនប�មីកំ្ន់ចិត្ដែលទូល្រង្គំមិនបានចង

ចំណងអាោហ៍េិោហ៍តាមចនាបា្រ់នៅន�ើយ។គាត់េឺជាស�្មីម្នាក់ដែលទូល្រង្គំបាននបជើ�

នរើ�នោយគាមនានមូលនហតុេិន��្ នបរៅេមីនែើមនាបមី្រំនេញភាេនបតកបតអាលរ្រ�់ទូល

្រង្គំនលើោងដត្រ៉ុន្ណនាះ។្រ៉ុដន្មនដតគាត់មួយេត់នហើយទូល្រង្គំក៏បាន្រន្នៅនសមនាះ

បតង់ជាមួយនឹងគាត់ដែរ។នោយសរទំោក់ទំនងរ្រ�់ទូល្រង្គំជាមួយនឹងគាត់ទូល

្រង្គំក៏បានដ�្ងរកន�ើញថាមនចំណុចខុ�គា្នាខា្នាំង្ �់រវាងការោ្រ់នែគា្នាក្នអុងជមីវិត

អាោហ៍េិោហ៍នែើមនាបមី្រនងកើតជាបេរួសរនិងការ�្័បេចិត្នៅជាមួយគា្នានោយមនមូល

ោ្នានននន�ចកដមីប�ឡាញ់នលើដតទនង្ើននការរួមនភទខាងឯសច់ឈាមនហើយតាមរយៈការ

នោះការ្រនងកើតឲនាយមនកូនេឺជាការទា�់ប្រឆំងនឹងនគាល្រំណងរ្រ�់ឪេុកម្នាយ—នទាះ

ន្រើថា្រោ្នា្រ់េមីកូនបាននកើតមកនហើយនយើងមិនអាចនធ្ើអ្មីបាននទនបរៅេមីប�ឡាញ់គាត់។

៣.ទូល្រង្គំក៏ោំអំេមីនេលមួយដែលទូល្រង្គំបានចូលប្រកួតក្នអុងការ�ូបតកំ្េនាយ

នហើយមនបេរូទាយម្នាក់បាន�ួរ្រង្គំថានតើទូល្រង្គំហា៊នានឲនាយលុយគាត់្រ៉ុោមនាននែើមនាបមីឲនាយ

បបាកែថាទូល្រង្គំនឹងឈ្នះ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ�្្រ់េិធមីអធឹកអធមនោះ្ �់៤នហើយបាន

2 យ៉ូហាន៦:27។
៣ ទំនុកតនមកើង7៤:2១។
៤ េិធមីអធឹកអធមរ្រ�់បេរូទាយមនែូចតនៅ៖េឺេួកនេបតរូវ�ម្នា្រ់�ត្�បម្រ់ទទួលបាន�ញ្នាទំោយនជាេជ័យនិងជា
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នឆលែើយត្រែូចតនៅ«នទាះន្រើរង្នាន់េឺជាម�ដែលមិននចះេុករលួយក៏ខ្អុំនឹងមិនអនុញ្នាត

ឲនាយ�ម្នា្រ់អ្មីនទ�ូមនាបមីដត�ត្រុយមួយកនាបាលនែើមនាបមីឲនាយខ្អុំអាចឈ្នះបានដែរ»។ែនាបិតគាត់បតរូវ

�ម្នា្រ់�ត្នធ្ើជាយញ្ញ្រូជានែើមនាបមីអនញ្ើញេួកអារកនាសឲនាយមកជួយទូល្រង្គំ។ឱបេះជាម្នា�់

ននែួងចិត្ទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំបាន្រែិន�ធន៍អំនេើអាបកក់នោះមិនដមននោយនចញេមី

ការប�ឡាញ់បេះអង្គដែលមនភាេ្ររិ�ុទ្ធនោះនទែនាបិតទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីរន្រៀ្រននការ

ប�ឡាញ់បេះអង្គន�ើយេមីនបោះទូល្រង្គំមិនទាន់ែឹងអំេមីរន្រៀ្រននការយល់អំេមីអ្មីដែល

មន�បម�់ប��់ស្នាតនលើ�េមីសច់ឈាមនៅន�ើយនទ។្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមី

ក៏ទូល្រង្គំមិនអនុញ្នាតឲនាយមនការនធ្ើយញ្ញ្រូជានៅកាន់អារកនាស�បម្រ់ទូល្រង្គំន�ើយ

នទាះន្រើកាលនោះទូល្រង្គំផ្នាល់នៅ្រន្នធ្ើយញ្ញ្រូជានៅកាន់អារកនាសក្នអុងរន្រៀ្ររ្រ�់ទូល

្រង្គំផ្នាល់ទាក់ទងនៅនឹងអ្រិយជំននឿននបកុមមនិនហ្គៀន។

៤.្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមីទូល្រង្គំបាននៅ�ួរោំេួកអ្នកនបាក្រនញឆនាតនផនាសងនទៀត

ដែលនេនៅថា«េួកនហារាសស�្»នោយគាមនានការស្នាក់ន�្ើរេមីនបោះេួកនេមិននធ្ើយញ្ញ

្រូជានហើយក៏មិនទូល�ុំជំនួយេមីេួកអារកនាសទាក់ទងនៅនឹងការទ�នាសន៍ទាយរ្រ�់េួកនេ

ដែរ។ោច់ខាត!នទាះជាយា៉នាង្ កដមីបេមី�្្ររិ�័ទែ៏េិតនហើយនសមនាះបតង់បតរូវដត្រែិន�ធន៍

នហើយនថា្នាលនទា�នលើការប្របេឹត្ដ្រ្រននះ។

ការលន់តួនៅកាន់បេះអង្គេឺជាការល្ចូរទទូចថា«�ូមប្រណមី�នោ្នា�ទូល្រង្គំ

�ូមនបបា�បេលឹងទូល្រង្គំឲនាយបានជាែនាបិតទូល្រង្គំបានប្របេឹត្អំនេើបា្រទា�់នឹងបេះ

អង្គនហើយ»៥—មិនដមននកងប្រវ័ញ្ចន�ចកដមី�្រនាបអុរ�រ្រ�់បេះអង្គទុកជា�ិទ្ធិននការប្របេឹត្

អំនេើបា្រ្រ៉ុដន្នែើមនាបមីឲនាយចងោំបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអម្នា�់«នមើល៍អ្នកបានជានហើយកុំ

នធ្ើបា្រនទៀតដបកងអ្នកមនន�ចក្មីអាបកក់ជាងមុន»។៦េួកបកុមនហារាសស�្េនាយាយាម

្រំផ្នាញន�ចកដមីេិតទាំងននះនោលនៅនេលដែលេួកនេនិយាយថា«អ្នកមិនអាចនេច

នចញេមី្រុេ្នហតុននអំនេើបា្ររ្រ�់ខលែលួនបាននបោះវាមនចំណងចងជា្រ់នៅនលើនម�»

នហើយ«ននះេឺជាទនង្ើរ្រ�់ផ្នាយបេះ�ុបក(Venus)ឬក៏ផ្នាយបេះនៅរ៍(Saturn)ឬក៏

ផ្នាយបេះអង្នារ(Mars)»—ទាំងននះេឺ�បម្រ់ឲនាយមនុ�នាសដែលមនដតសច់ឈាមនហើយ

ការផ្នា្រ់ចិត្ែល់េួកបេះោោ។
៥ ទំនុកតនមកើង៤១:៤។
៦ យ៉ូហាន៥:១៤។
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ការលន់តួ

នេញនៅនោយភាេេុករលួយននអំនួតអាចរា្រ់ខលែលួនឯងថាគាមនានកំហុ�ខណៈនេលដែល

បេះអាទិករនិងបេះដែលនរៀ្រចំនផ្នម�ហ្ូងតារាបតរូវទទួលការ�ដមី្រនោ្នា��បម្រ់្រញ្នា

រ្រ�់នយើងនៅវិញ។្រ៉ុដន្នតើអ្នក្ ជាបេះអាទិករមួយននះនបរៅេមីបេះអង្គឱបេះជាម្នា�់

ែ៏ដផ្មដល្មនិងជាប្រភេននន�ចកដមី�ុចរិតរ្រ�់នយើងនអើយនហើយបេះអង្គ�ងមនុ�នាសបេ្រ់

រូ្រនោយនយាងតាមទនង្ើនរៀងៗខលែលួននហើយបទង់ក៏មិន�្្រ់«វិញ្នាណនខ្ចខា្នាំ...ចិត្នខ្ចខា្នាំ»?7

៥.នៅនេលនោះមន្រុរ�ែ៏ឆ្នាតដែលជាបេរូនេទនាយែ៏េូដកនិងលនាបមីលនាបាញម្នាក់។៨

នៅកាលនោះគាត់េឺជាអ្នកតំ្ងជាតិម្នាក់នហើយគាត់បានោក់មកុែនលើកនាបាលែ៏ឈឺ

រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលទូល្រង្គំបានទទួលនោយសរទូល្រង្គំបានឈ្នះក្នអុងការប្រកួតនវាហារ

សស�្។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏គាត់មិនបាននធ្ើការនោះក្នអុងោមជាបេរូនេទនាយម្នាក់បានដែរ

នហើយគាត់ក៏មិនអាចេនាយាបាលទូល្រង្គំបានន�ើយែនាបិតមនដតបេះអង្គមួយេត់ដែលអាច

េនាយាបាលនូវជំងឺដ្រ្រននះបានែូចដែលទូល្រង្គំមនេមីនបោះ«បេះបទង់ប្រឆំងនឹងមនុ�នាស

មនអំនួតដតបទង់ផ្ល់បេះេុណែល់មនុ�នាសដែល្រោ្នា្រខលែលួនវិញ»។៩្រ៉ុដន្បេះអង្គក៏បាន

នប្រើបបា�់�ូមនាបមីដត្រុរ�ែ៏មនវ័យចំ្�់ម្នាក់ននះនែើមនាបមីជួយទូល្រង្គំដែរនហើយបេះអង្គ

ប្រទានថា្នាំែល់បេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលវាបតរូវការតាមរយៈ្រុរ�ម្នាក់នោះន�ើយ។នៅ

នេលដែលទូល្រង្គំកាន់ដតស្នាល់គាត់ជាងមុននោះទូល្រង្គំក៏ធ្នា្រ់ស្នា្រ់ោកនាយនេចន៍រ្រ�់

គាត់នោយយកចិត្ទុកោក់នទាះន្រើថាគាត់បាននិយាយក្នអុងភាសែ៏សមញ្ញៗក៏នោយ

ក៏ការនិយាយ�ដមីរ្រ�់គាត់មននេញនៅនោយភាេនឆះឆួលនិងភាេនសមនាះបតង់អ�់េមី

ចិត្ដែរ។នចញេមីការ�ន្ោោោរ្រ�់នយើងគាត់បាន�នងកតន�ើញថាទូល្រង្គំមន

ការនញៀនក្នអុងន�ៀវនៅនហារាសស�្នហើយក្នអុងរន្រៀ្រែ៏ល្គាត់ក៏បានផដល់ការប្រឹកនាសាែូច

ជាឪេុកែល់ទូល្រង្គំថាឲនាយនបាះ្រង់វានោលនៅនហើយកុំឲនាយចំ្យនេលទំននរនលើ�ំរាម

ែូចនោះដែលន្រើផ្អុយេមីនោះគាត់អាចចំ្យនៅនលើអ្មីដែលមនប្រនយាជន៍វិញ។គាត់

ថាគាត់ផ្នាល់កាលគាត់នៅនក្ងក៏បាន�ិកនាសានហារាសស�្នោយមនទ�នាសនៈចង់ទទួល

បានបបាក់កនបម�បម្រ់ការរ�់នៅតាមរយៈមុខរ្ររមួយននះផងដែរ។នោយសរគាត់ធ្នា្រ់

យល់នោកហិ្រភូបកាទមី�៍(Hippocrates)ែូនច្នះគាត់ក៏មន�មត្ភាេយា៉នាងនេញទមី

7 ទំនុកតនមកើង៥១:១7។
៨ គាត់មននឈាមនាះថានោកបេរូវិនឌមី�ុិនណូ�៍(Vindicianus)។
៩ យា៉នាកុ្រ៤:៦និង១នេបតុ�៥:៥។
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កាវសុ្ុសងដសយហោរេ្

ក្នអុងការយល់អំេមីចំណុចននះបានដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏គាត់បាននបាះ្រង់វានោល

នហើយ�ិកនាសានធ្ើជាឱ�ថការីនោយសរន�ើញមូលនហតុយា៉នាងសមញ្ញថា៖នហារាសស�្

េឺជាន�ចកដមីខុ�ឆ្គងទាំងប�ុងនហើយក្នអុងោមជា្រុរ�ដែលមនអត្ចរិតនសមនាះបតង់គាត់

គាមនានឆន្ៈក្នអុងការទទួលបានបបាក់កនបម�បម្រ់ការរ�់នៅតាមរយៈការកុហកមនុ�នាសម្នា

ន�ើយ។«្រ៉ុដន្ក្លួយ»គាត់បាននលើកន�ើង«មនមុខរ្ររដផ្នកនវាហារសស�្នែើមនាបមីបទបទង់

ខលែលួនឯងបាន។ែូនច្នះការដែលក្លួយកំេុងដតនែើរតាមទ�នាសនៈខុ�ឆ្គងមួយននះេឺក្លួយកំេុង

ដតនធ្ើនោយឆន្ៈន�រីនហើយវាមិនដមនជានរឿងោំបាច់នទ។អញ្ចឹងក្លួយបតរូវដតនជឿអ៊ំឲនាយខា្នាំង

ជាងមុននោយសរអ៊ំបានខិតខំេនាយាយាម�ិកនាសានហារាសស�្ឲនាយបានល្ឥតនខា្នាះេមីនបោះអ៊ំ

បបាថា្នាចង់ទទួលបានបបាក់កនបមទុកជាការរ�់នៅតាមរយៈវា!»។នេលដែលទូល្រង្គំ�ួរឲនាយ

គាត់នោះបសយទាក់ទងនៅនឹងចំណុចជានបចើនដែលជាការេិតដែលខាងនហារាសស�្

បានទាយទុកគាត់បាននឆលែើយមកកាន់ទូល្រង្គំនោយមននហតុផលល្មនោយថាទាំង

នោះេឺជាឥទ្ធិេលននភ័េ្�ំ្ងដត្រ៉ុន្ណនាះដែលនកើតន�ើងតាមរយៈលំោ្រ់លំនោយ

រ្រ�់ធម្ជាតិទាំងប�ុងនោះឯងជាមូលនហតុដែលោំឲនាយការទាំងនោះនកើតន�ើង។ែនាបិត

នេល្រុរ�្ ម្នាក់តាមបេឹត្ិការណ៍នចែននាយន្រើកន�ៀវនៅកំ្េនាយកវី្ ម្នាក់ដែល

មនឃ្នា�ុមីគា្នាយា៉នាងចំៗនៅនឹង�្្នាន្រច្ចអុ្រនាបន្នននអ្នកអាន«មនុ�នាសនយើងមិនេួរឆងៃល់

នទ»គាត់បាន្រន្និយាយថា«ន្រើនោយអនចតោ្រុេ្គល្ ម្នាក់បានរកន�ើញចនមលែើយ

នោយនចែននាយដែល�ុមីគា្នានៅនឹងស្នានភាេននកាលៈនទ�ៈដែលេួកនេកំេុងដតនៅក្នអុង

នោះ»(នទាះន្រើអ្នកនបចៀងបាននបចៀងនហើយមនអត្ន័យខុ�េមីអត្ន័យ្ មួយនផនាសង

នទៀតទាំងប�ុងក៏នោយ)។

៦.�រុ្រន�ចកដមីនៅេិត្ �់មិនថាតាមរយៈគាត់ឬក៏នោយសរគាត់េឺបេះអង្គ

កំេុងដតនមើលដថទូល្រង្គំ។មន្ិល�ងនាស័យដែលបទង់បានោំក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នេលនបកាយទូល្រង្គំក៏ដ�្ងយល់្រដន្មនទៀតនោយខលែលួនឯង។្រ៉ុដន្នៅនេលនោះទាំងអ្នក

តំ្ងជាតិនិងមិត្ភកដិែ៏�្និទ្ធស្នាលរ្រ�់ទូល្រង្គំនោកនននប្រឌមីអ�៍(Nebridius)—

េួកគាត់បាននមើលងយនលើមុខរ្ររននការទ�នាសន៍ទាយ—មិនអាច្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលឲនាយទូល

្រង្គំនបាះ្រង់នហារាសស�្នោលន�ើយនោយសរអំ្ចននអ្នកនិេន្ធន�ៀវនៅនហារា

សស�្បានជះឥទ្ធិេលយា៉នាងខា្នាំងនលើទូល្រង្គំនោលេឺខា្នាំងជាងេួកគាត់នៅនទៀត។នហើយ
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មកែល់នេលននះទូល្រង្គំមិនទាន់ទទួលបានភ�្អុតាងែ៏េិតបបាកែនៅន�ើយនទ—ែូច

ដែលទូល្រង្គំកំេុងដត�ង្នាតនែញតាម—ដែលមនការ្រង្នាញនោយគាមនានមន្ិល�ងនាស័យ

បតង់ថាអ្មីដែលអ្នកេិនបគាះនយា្រល់បានទាយទុកជាមុនបាននកើតន�ើងនោយនចែននាយឬ

ក៏ភ័េ្�ំ្ងនហើយមិនដមនេមីនហារាសស�្។
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៧
ការសាលា ប់របស់មិតភ្ក្ិ

ទរូលបង្គំ

7.ក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំទាំងនោះនេលទូល្រង្គំនទើ្រដតបត�្រ់មកប�ុកកំនណើតជាែំ្រូង

នែើមនាបមីោ្រ់នផដើម្រនបងៀននវាហារសស�្ទូល្រង្គំក៏មនមិត្ភកដិដែល�្និទ្ធស្នាលម្នាក់អ្នក

ដែលមនវ័យែូចទូល្រង្គំដែលមនទំោក់ទំនងជាមួយនឹងទូល្រង្គំក្នអុងការ�ិកនាសានលើ

មុខវិជា្នាែូចគា្នា។គាត់បានធំធត់ន�ើងជាមួយនឹងទូល្រង្គំតាំងេមីនក្ងនហើយនយើងក៏បាន

នៅនរៀនជាមួយគា្នានហើយក៏ធ្នា្រ់នលងជាមួយគា្នាដែរ។្រ៉ុដន្គាត់មិនដមនជាមិត្ភកដិរ្រ�់

ទូល្រង្គំកាលនយើងកំេុងដតធំធត់ន�ើងនទនហើយក៏មិនបានកា្នាយជាមិត្ភកដិក្នអុងអត្ន័យ

ែ៏ចំៗននោកនាយននះដែរែនាបិតមិនអាចមនមិត្ភកដិែ៏េិតនលើកដលងដតរវាងអ�់អ្នកដែលបេះ

អង្គផ្គអុំជាមួយគា្នានិងអ�់អ្នកដែលឱ្របកនស្របេះអង្គតាមរយៈន�ចកដមីប�ឡាញ់ដែល

«បេះបាន្រង្ូរមកក្នអុងចិត្នយើងតាមរយៈបេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធដែលបេះបានប្រទានមក



100

ការលន់តួ

នយើង»។១នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនោះក៏ជាមិត្ភាេែ៏ល្មួយដែរនោយសរនយើងមន

ចំ្្រ់អារម្ណ៍ែូចគា្នា។ទូល្រង្គំក៏បាន្រដង្រគាត់នចញេមីជំននឿែ៏េិតដែរ—ដែលគាត់

មិនបានកាន់យា៉នាងខា្នា្រ់ខ្លួនឬក៏យា៉នាងបជាលនបរៅកាលនៅជាយុវជន—នហើយ្រដង្រគាត់

ចូលនរឿងនបេងដែលជាអ្រិយជំននឿនិងនបគាះថា្នាក់ដែលនធ្ើឲនាយអ្នកម្នាយទូល្រង្គំមនទុក្ខ

បេរួយយា៉នាងខា្នាំង។្រុរ�ម្នាក់ននះបានវនង្ងជាមួយទូល្រង្គំក្នអុងន�ចកដមីខុ�ឆ្គងនហើយ

បេលឹងទូល្រង្គំក៏េឹងដផ្កនលើគាត់ផងដែរ។្រ៉ុដន្បេះអង្គនៅជិត្រនងកើយនឹងអ្នករត់នេច

េមីបទង—់បេះអង្គេឺជាបេះដែល�ង�ឹកនហើយក៏នៅមនប្រភេននន�ចកដមីនមតា្នាករុ្

ប�្រនេលដតមួយផងដែរនហើយបទង់ក៏្រដង្រនយើងឲនាយនៅរកបេះអង្គវិញក្នអុងរន្រៀ្រដែលនធ្ើ

ឲនាយនយើង�្្រ់ដ�្ង។បេះអង្គបានែក្រុរ�នោះនចញេមីជមីវិតននះខណៈនេលដែលគាត់មិន

ទាន់ទាំងបាននធ្ើជាមិត្ភកដិទូល្រង្គំបានមួយឆ្នាំផង។មកែល់នេលនោះចំនោះទូល្រង្គំ

មិត្ភាេរ្រ�់នយើងេឺមនភាេដផ្មដល្ម្ �់នោលេឺមនភាេដផ្មដល្មខា្នាំងជាងអ្មី

ដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់េិនសធន៍នៅនទៀត។

៨.នតើអ្នក្ អាចនរៀ្ររា្រ់ការ�រន�ើរតនមកើងបេះជាម្នា�់បាន2�ូមនាបមីដតប្រ�ិនន្រើ

បគាន់ដតអំេមីអ�់ទាំងអ្មីៗដែលគាត់ធ្នា្រ់បានែកេិនសធន៍នៅក្នអុងជមីវិតគាត់ផ្នាល់?ឱ

បេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!នតើបទង់បាននធ្ើអ្មីនៅនេលនោះ?នយើងមិនអាចដ�្ងយល់

អំេមីជនប្ននការនថា្នាលនទា�រ្រ�់បទង់បានន�ើយ។ែនាបិតនេលដែលមិត្ភកដិរ្រ�់ទូល្រង្គំ

កំេុងដតធ្នាក់ខលែលួនឈឺយា៉នាងធងៃន់ធងៃរនោយជំងឺបេុននរៅ្នានោយនែកទាំងមិនែឹងខលែលួនក្នអុងនញើ�

ននន�ចកដមីស្នា្រ់នហើយគាមនានអ្នក្ េិតថាគាត់នឹងជាវិញន�ើយគាត់ក៏ទទួលេិធមីបជមុជ

ទឹកនោយទាំងមិនែឹងខលែលួនផង។នហើយនៅកាលនោះទូល្រង្គំក៏មិន�ូវយកចិត្ទុកោក់

្រ៉ុោមនានដែរនោយ�ន្តថាបេលឹងរ្រ�់គាត់នឹង្រន្ទុកនូវអ្មីដែលគាត់បានយកេមីទូល្រង្គំ

ជាជាងអ្មីដែលនេកំេុងដតនធ្ើនលើរូ្រកាយដែលមិនមនសមនារតមីរ្រ�់គាត់។នទាះជាយា៉នាង

្ក៏នោយក៏ែំនណើរនរឿងមួយននះបានដប្រយា៉នាងខុ�ប��ះនចញេមីអ្មីដែលនយើងបាន

េិតទាំងប�ុងែនាបិតគាត់បានជា�ះន�នាបើយនហើយមនកម្នាំងវិញ។ភា្នាមៗនោះនេល

ដែលទូល្រង្គំអាចនិយាយជាមួយគាត់បាន—នោះទូល្រង្គំក៏េនាយាយាមនលងន�ើចជា

១ រ៉ូម៥:៥។
2 ទំនុកតនមកើង១០៦:2។
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មួយគាត់នោយេិតថាគាត់ក៏នឹងនលងន�ើចវិញអំេមីការបជមុជទឹកដែលគាត់បានទទួល

ខណៈនេលដែលខួរកនាបាលនិងសមនារតមីរ្រ�់គាត់អ�កម្្រ៉ុដន្គាត់ក៏ែឹងថានោះក៏ជាអ្មី

ដែលគាត់បានទទួលដែរ។្រ៉ុដន្គាត់បានថយនចញេមីទូល្រង្គំហាក់្រមីែូចជាថាទូល

្រង្គំេឺជាខាមនាំង�បតរូវរ្រ�់គាត់នហើយនោយមនការនឆលែើយត្រដែលេួរឲនាយកត់�ម្នាល់និង

ន�រីភាេដែលមិនេួរនឹងរំេឹងែល់គាត់ក៏បាន�ដមី្រនោ្នា�ទូល្រង្គំថាប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំ

នៅបបាថា្នាចង់នធ្ើជាមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់នោះោច់ខាតទូល្រង្គំបតរូវដតឈ្រ់និយាយនលង

ន�ើចអំេមីនរឿងដ្រ្រនោះ។នោយមនការបច�ំនិងការបច្រូកបច្រល់នោះទូល្រង្គំក៏បាន

ោក់អារម្ណ៍ខលែលួនរហូតែល់នេលគាត់ជា�ះន�នាបើយនហើយឲនាយ�ុខភាេរ្រ�់គាត់បាន

ល្ប្រន�ើរជាងមុនបេ្រ់បគាន់ក្នអុងការឲនាយទូល្រង្គំអាចដវកដញកអំេមីចំណុចននះឲនាយកាន់ដត�ុមី

ជនប្បាន។្រ៉ុដន្គាត់ក៏បតរូវបានែកនចញេមីទូល្រង្គំនិងភាេភលែមីនភលែើរ្រ�់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយ

នៅនោយមន�ុវត្ិភាេជាមួយនឹងបេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយថានៅចុង្រញ្ច្រ់នោះទូល្រង្គំអាច

ទទួលការលួងនោមបាន។េមីរ្រមីនថងៃនបកាយមកនេលទូល្រង្គំមិននៅជិតគាត់បេុននរៅ្នាក៏

បាននកើតន�ើងមដងនទៀតនហើយគាត់ក៏ស្នា្រ់បាត់នៅ។

៩.តាមរយៈទុក្ខបេរួយមួយននះែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏ឈឺោ្រ់ឥតឧ្រមនហើយ

ទមី្ ដែលទូល្រង្គំនមើលនោះទូល្រង្គំដតងដតន�ើញន�ចកដមីស្នា្រ់នៅទមីនោះ។ប�ុក

កំនណើតទូល្រង្គំក៏បានកា្នាយជា្រន្្រ់ននកដនលែងនធ្ើទារុណកម្ចំនោះទូល្រង្គំនហើយផ្ះ

រ្រ�់ឪេុកទូល្រង្គំបានកា្នាយជាភាេមិនអរ�្រនាបាយយា៉នាងចដមលែក។នហើយរាល់អ្មីៗដែល

ទូល្រង្គំបានធ្នា្រ់នធ្ើជាមួយនឹងគាត—់េឺនោយសរគាត់បាននៅបាត់នហើយ—បានកា្នាយ

ជាការនធ្ើទុក្ខែ៏េួរឲនាយភ័យខា្នាច។ដភ្នកទូល្រង្គំដ�្ងរកគាត់បេ្រ់ទមីកដនលែង្រ៉ុដន្វាមិនអាច

រកន�ើញគាត់ន�ើយនហើយទូល្រង្គំក៏�្្រ់រាល់បេ្រ់កដនលែងផងដែរេមីនបោះគាត់មិននៅទមី

នោះេមីនបោះកដនលែងទាំងនោះមិនអាចនិយាយមកទូល្រង្គំថា«នមើល៍!គាត់កំេុងដតមក

នហើយ»ែូចដែលវាធ្នា្រ់នធ្ើនេលគាត់នៅរ�់្រ៉ុដន្អវត្មន។ទូល្រង្គំក៏បាន�ួរបេលឹង

ខលែលួនអំេមីមូលនហតុដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំបាក់ទឹកចិត្យា៉នាងខា្នាំងនហើយថានហតុអ្មីបានជាទូល

្រង្គំមនអារម្ណ៍កដអុកកដូលយា៉នាងខា្នាំងនបកដលងនម៉លែះ។៣្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានឮចនមលែើយ
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ការលន់តួ

អ្មីនសះ។នហើយប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបបា្រ់បេលឹងខលែលួនថា«ចូរ�ងនាឃឹមែល់បេះនៅ»៤នោះ

ទូល្រង្គំនឹង្រែិន�ធន៍េំនិតនោះទាំងប�ុងេមីនបោះមិត្ភកដិែ៏�្និទ្ធស្នាលនោះដែលទូល

្រង្គំបានបាត់្រង់េឺជាមនុ�នាសែ៏េិតបបាកែនហើយគាត់ក៏េិតជាងនិងល្ប្រន�ើរជាងបេះ

ដកលែងកា្នាយដែលទូល្រង្គំនឹកប�នមចង់ទុកចិត្នលើនទៀតផង។ចំនោះទូល្រង្គំគាមនានអ្មីនបរៅ

េមីទឹកដភ្នកដែលដផ្មដល្មនទនហើយវាក៏បានយកជំនួ�ទមីកដនលែងននមិត្ភកដិរ្រ�់ទូល្រង្គំ

ក្នអុងែួងចិត្ទូល្រង្គំដែរ។

១០.្រ៉ុដន្ឥ�ូវននះឱបេះអម្នា�់នអើយអ្មីៗទាំងនោះបានកនលែងផុតនៅនហើយនហើយ

នេលនវោក៏បានេនាយាបាលរ្រួ�ទូល្រង្គំផងដែរ។ឱបេះែ៏ជាន�ចកដមីេិតនអើយ!�ូម

អនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនរៀនេមីបេះអង្គនហើយ�ូមោក់បតនចៀកននែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនៅដកនាបរ

បេះឱ�្ឋរ្រ�់បទង់នែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គអាចបបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីមូលនហតុដែលការយំនសកេឺ

ជាការែ៏ដផ្មដល្មចំនោះអ�់អ្នកដែលមិនអរ�្រនាបាយ។នទាះន្រើបេះអង្គមនបេះវត្មន

នៅបេ្់រទមីកដនលែងក៏នោយក៏ថានតើបេះអង្គបានែកនូវការរងទុក្ខរ្រ�់នយើងនចញេមីការយក

បេះហឫទ័យទុកោក់រ្រ�់បទង់ដមនឬ?នតើបេះអង្គបានតាំងរូ្រអង្គបទង់នៅោច់ឆ្នាយេមី

នយើងខណៈនេលដែលនយើងបតរូវបាននបាកនហើយផត់ចុះន�ើងនោយការរងទុក្ខេមីមួយនៅ

មួយដមនឬ?នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនយើងក៏នឹងមិនមន�ល់�ងនាឃឹមនទៀតន�ើយប្រ�ិនន្រើ

ការទទូចអង្រដែលនោរនេញនៅនោយទឹកដភ្នករ្រ�់នយើងមិនអាចនៅែល់បេះកាណ៌

រ្រ�់បទង់បាន។នតើផលដផលែែ៏ដផ្មដល្មដ្រ្រននះបតរូវបានែកនចញេមីភាេល្មីងជូរចត់នន

ជមីវិតនោយរន្រៀ្រ្ នៅេមីការថងៃូរការយំការែកែនង្ើមធំនិងការកាន់ទុក្ខ?នតើន�ចកដមី

�ងនាឃឹមដែលបទង់នឹងបេះ�្្នា្រ់ឮេមីនយើងនោះនធ្ើឲនាយវាដផ្មដមនឬ?ក្នអុងករណមីននការ

អធិស្នានការននះេឺេិតដមនែនាបិតក្នអុងការអធិស្នានេឺមនន�ចកដមីបបាថា្នាចង់ចូលនៅកាន់

បទង់។្រ៉ុដន្វាក៏ែូនោ្នាះដែរក្នអុងករណមីននការកាន់ទុក្ខ�បម្រ់ការបាត់្រង់អ្នកដែលនយើង

ប�ឡាញ់និងនៅក្នអុងការបេរួយបារម្ភដ្រ្រននះដែលបាន្រំបាក់ទូល្រង្គំនៅនេលនោះ?

ែនាបិតទូល្រង្គំមិន�ងនាឃឹមថាគាត់នឹងរ�់េមីស្នា្រ់ន�ើងវិញឬក៏ថាទូល្រង្គំដ�្ងរកន�ើញ

ការអស្នារនាយននះក្នអុងរាល់ការប�ក់ទឹកដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំផងដែរ។ទូល្រង្គំបគាន់ដតកាន់

ទុក្ខនិងយំែនាបិតទូល្រង្គំនវទោនហើយក៏បានបាត់្រង់អំណរនទៀតផង។ឬក៏ថានតើការ
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កាោសរ្មា្េមរិត្ត្្ិទ្រ្ុងំ

យំនសកេឺជាភាេល្មីងជូរចត់ដែលោំឲនាយនយើងអរ�្រនាបាយេមីនបោះនយើង�្្រ់អ្មីដែលេមី

មុនធ្នា្រ់នធ្ើឲនាយនយើងអរ�្រនាបាយដមនឬ?

១១.្រ៉ុដន្នហតុអ្មីបានជាទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់អំេមីចំណុចទាំងអ�់ននះ?ឥ�ូវននះមិន

ដមនជានេលនវោនែើមនាបមី�ួរ�ំណួរបេះអង្គនោះនទ្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញេឺជានេលនវោនន

ការលន់តួនៅកាន់បទង់វិញ។ទូល្រង្គំេិតជាមិន�្រនាបាយចិត្្ �់ដែរ។នហើយរាល់

បេលឹងដែលជា្រ់បចវាក់នៅនឹងមិត្ភាេននអ្មីៗដែលនឹងស្នា្រ់នៅក៏េិតជាអាបកក់្ �់

ដែរ—នហើយវាក៏នឹងដ្រកបាក់នេលដែលវាបាត់្រង់រ្រ�់ទាំងនោះនហើយ្រោ្នា្រ់មកក៏នឹង

យល់អំេមីទុក្ខនវទោដែលវាមន�ូមនាបមីដតមុននេលដែលវាបានបាត់្រង់នទៀតផង។នេល

នោះឯងេឺជានេលនវោដែលការនោះបាននកើតន�ើងមកកាន់ទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំបានយំ

នសកយា៉នាងល្មីងជូរចត់នហើយក៏រកន�ើញកដនលែង�បមកក្នអុងភាេល្មីងជូរចត់ផងដែរ។ទូល

្រង្គំមិន�្រនាបាយចិត្យា៉នាងខា្នាំងែល់ថា្នាក់ថាទូល្រង្គំមនអារម្ណ៍�្និទ្ធស្នាលជា្រ់ជាមួយ

នឹងជមីវិតែ៏នវទោរ្រ�់ទូល្រង្គំខា្នាំងជាងទូល្រង្គំបានមនជាមួយនឹងមិត្ភកដិរ្រ�់ទូល

្រង្គំដែលបានស្នា្រ់នៅនទៀត។ែនាបិតនទាះន្រើទូល្រង្គំចង់ឲនាយវាមនភាេខុ�ដ្រលែកក៏នោយ

ក៏ទូល្រង្គំមិន�ុខចិត្ជាោច់ខាតក្នអុងការបាត់្រង់ភាេនវទោរ្រ�់ខលែលួនជាជាងបាត់្រង់

គាត់ដែរ។បបាកែ្ �់!ទូល្រង្គំមនមន្ិល�ងនាស័យបតង់ថានតើទូល្រង្គំហា៊នាន�្័បេ

ចិត្លះ្រង់ជមីវិតខលែលួន�ូមនាបមីដត�បម្រ់គាត—់ែូចដែលនេបានបបា្រ់(លុះបតាដតវាជានរឿង

នបេង)អំេមីមិត្ភាេរវាងនោកអូរីន�្�៍(Orestes)និងនោកហ្មីឡានែ�៍(Pylades)។៥

េួកនេទាំងេមីរោក់ទំនងជានឹង�្រនាបាយចិត្ក្នអុងការស្នា្រ់�បម្រ់គា្នានៅវិញនៅមកឬក៏

ជាមួយគា្នាេមីនបោះការរ�់នោយគាមនានគា្នាេឺេិបាកជាងការស្នា្រ់នៅនទៀតចំនោះេួកនេ។

្រ៉ុដន្មនអារម្ណ៍ែ៏ចដមលែកមួយបានមកបេ្រែណ្្រ់នលើទូល្រង្គំេឺមនលក្ខណៈខុ�

គា្នាខា្នាំង្ �់េមីនរឿងមួយននះែនាបិតទូល្រង្គំ�្្រ់ជមីវិត្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏មនការភ័យខា្នាច

ក្នអុងការស្នា្រ់ដែរ។ទូល្រង្គំេិតថាខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកាន់ដតប�ឡាញ់មិត្ភកដិ

ទូល្រង្គំនោះទូល្រង្គំក៏កាន់ដត�្្រ់នហើយមនការភ័យខា្នាចជាងមុនដែលនោះេឺជា

ខាមនាំង�បតរូវែ៏នឃរនៅខា្នាំង្ �់េឺន�ចកដមីស្នា្រ់ដែលបាន្រលែន់គាត់េមីទូល្រង្គំ។ទូល

៥ បតង់ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនទំនងជាកំេុង�ំនៅនៅនលើតួឯកក្នអុងនរឿងនោ្នានមួយនិេន្ធនោយនោកយូរើភមីនែើ�៍
(Euripedes)នៅឆ្នាំ៤០៨មុនេ.�.។នោកហ្មីឡានែ�៍បានប្រឆំងគា្នាយា៉នាងខា្នាំងជាមួយនឹងនោកអូរើន�្�៍នោយឆលែងកាត់្រញ្នាជា
នបចើន្រោ្នា្រ់េមីនោកអូរើន�្�៍បាន�ង�ឹកឃតកម្�បម្រ់ឪេុករ្រ�់គាត់នោយ�ម្នា្រ់ឃតករ—ដែលជាអ្នកម្នាយរ្រ�់គាត់។
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្រង្គំដថមទាំងប�នមថាន�ចកដមីស្នា្រ់នឹង្រំផ្នាញមនុ�នាសទាំងអ�់នោលក្នអុងនេលមួយរំនេច

នោយសរវាមនអំ្ចែូចនោះនលើមិត្ភកដិទូល្រង្គំ។ននះេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំចងោំ

ទាក់ទងនៅនឹងស្នានភាេននេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅនេលនោះ។

ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!�ូម�មលែឹងនមើលមកក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំ។�ូមនមើល

ទូល្រង្គំឲនាយនបរៅែនាបិតទូល្រង្គំចងោំអំេមីវាយា៉នាងចនាបា�់្ �់ឱបេះែ៏ជាន�ចកដមី�ងនាឃឹម

រ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយដែលបទង់�ម្នាតទូល្រង្គំនចញេមីភាេមិនស្នាត�្ំននការលង់មួយ

នោះ។បេះអង្គបាន្រដង្រដភ្នកទូល្រង្គំនៅកាន់បទង់នហើយក៏បានែកនជើងទូល្រង្គំនចញ

េមីអោ្នាក់នោះផងដែរ។នហើយឥ�ូវទូល្រង្គំ�្្រ់ដ�្ងនលើអ�់អ្នកដែល្រន្រ�់នៅនោយ

សរ្រុេ្គលដែលទូល្រង្គំបានប�ឡាញ់ហាក់្រមីែូចជាថាគាត់នឹងមិនស្នា្រ់ឥ�ូវននះ

ដ្ររជាស្នា្រ់បាត់នៅនហើយ។នហើយទូល្រង្គំក៏កាន់ដត�្្រ់ដ�្ងបតង់ថាទូល្រង្គំដែល

ជា្រុេ្គលទមីេមីរផ្នាល់ចំនោះគាត់អាចនៅ្រន្រ�់នៅខណៈនេលដែលគាត់បានស្នា្រ់នៅ

បាត់នហើយ។មននេនិយាយបតរូវ្ �់អំេមីមិត្ភកដិរ្រ�់ខលែលួនថាជា«មួយចំនហៀងនទៀត

ននបេលឹងរ្រ�់ខលែលួន»—ែនាបិតទូល្រង្គំមនអារម្ណ៍ថាបេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងបេលឹង

រ្រ�់គាត់េឺជាបេលឹងដតមួយក្នអុងរូ្រកាយេមីរ។ជាលទ្ធផលឥ�ូវននះជមីវិតទូល្រង្គំេឺជា

ភាេភ័យខា្នាចក៏ភ័យរន្ធត់ចំនោះទូល្រង្គំេមីនបោះទូល្រង្គំមិនចង់្រន្រ�់នៅជាចំនហៀង

ដតម្នាងផ្នាល់នោះនទ។្រ៉ុដន្វាទំនងមកេមីទូល្រង្គំខា្នាចស្នា្រ់ដបកងនោ្រុេ្គលដែលទូល

្រង្គំធ្នា្រ់ប�ឡាញ់យា៉នាងខា្នាំងនឹងទំនងជាស្នា្រ់ទាំងប�ុងដតមដង។

១2.ការដែលមិននចះប�ឡាញ់្រុេ្គល្ ម្នាក់ក្នអុងរន្រៀ្រដែលេួកគាត់�័កដិ�មនឹង

ទទួលេឺជាការលងៃមីនលងៃើ្ �់។កាលនោះទូល្រង្គំេឺេិតជា្រុរ�ែ៏លងៃមីនលងៃើម្នាក់យា៉នាងខា្នាំង

ដមននបោះទូល្រង្គំរអ៊ូរទាំអំេមីអ្មីដែល្រុេ្គលទាំងអ�់បតរូវដតឆលែងកាត់!ទូល្រង្គំង្រ់ងុលខា្នាំង

នេកក្នអុងអារម្ណ៍ននភាេឈឺោ្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំែល់ថា្នាក់ថាទូល្រង្គំមិនអាច�បមកឬ

ក៏ស្នា្រ់ការប្រឹកនាសានយា្រល់ែ៏ល្ដែលអ្នកែនទបានផដល់ជូនទូល្រង្គំនទៀតផង។ទូល្រង្គំ

កំេុងដតអូ�្រោ្នាយនូវបេលឹងដែលបាក់ដ្រកនិងនោរនេញនៅនោយឈាមរ្រ�់ទូល

្រង្គំ។ទូល្រង្គំអ�់កម្នាំង្ �់ក្នអុងការអូ�វានៅននះនៅនោះ្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏

ទូល្រង្គំមិនអាចដ�្ងរកទមីកដនលែង្ មួយនែើមនាបមីោក់វាចុះបានន�ើយ។ទូល្រង្គំមិនអាច

រកការ�បមកបានន�ើយមិនថាក្នអុងនបេបេឹកនាសាែ៏ប��់ស្នាតក្នអុងកមីឡាឬក៏ចនបមៀងក្នអុង
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កាោសរ្មា្េមរិត្ត្្ិទ្រ្ុងំ

�ួនចនាបារដែលមនកលែិនែ៏បកអូ្រឬក៏កដនលែងជ្់រនលៀងក្នអុងការ�្រនាបាយក្នអុងការរួមនភទឬក៏

ក្នអុងន�ៀវនៅនិងកំ្េនាយផងដែរ។នមើលនៅរាល់អ្មីៗទាំងអ�់មនភាេប�ងូតប�ងត់

�ូមនាបមីដតេនលែឺផ្នាល់ក៏ែូនោ្នាះដែរ។នេលនោះជមីវិតេឺេួរឲនាយ�្្រ់នខ្ើម្ �់នលើកដលងដត

ក្នអុងការថងៃូរនិង្រង្ូរទឹកដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំែនាបិតមនដតក្នអុងចំណុចទាំងននះឯងនទើ្រទូល

្រង្គំរកបានការ�បមក្រន្ិច្រន្លួច។្រ៉ុដន្នៅនេលដែលបេលឹងទូល្រង្គំឈ្រ់យំនោះ

ក៏មន្រន្អុកែ៏ធងៃន់ននភាេនវទោធ្នាក់នលើទូល្រង្គំផងដែរ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំ

េួរដតនលើកវាទូលនៅកាន់បទង់នែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គ�បមលនិងែកវានចញ។ទាក់ទងនឹង

ចំណុចននះទូល្រង្គំបានែឹង្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនទាំងមនឆន្ៈឬក៏�មត្ភាេក្នអុងការនធ្ើវា

ន�ើយជាេិន��នោយសរក្នអុងេំនិតទូល្រង្គំអំេមីបេះអង្គបទង់េឺមិនដមនជា្រុេ្គលែ៏េិត

នោះនទ្រ៉ុដន្បគាន់ដតជាការប�នមើប�នមែ៏ឥតប្រនយាជន៍្រ៉ុន្ណនាះ។ែូនច្នះការកុហករ្រ�់

ទូល្រង្គំេឺជាបេះរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំេនាយាយាមទម្នាក់ទុក្ខកង្ល់រ្រ�់ទូល

្រង្គំនលើភាេប�នមើប�នមមួយននះនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចទទួលបានការ�បមកនៅទមីនោះ

នោះទូល្រង្គំនឹងធ្នាក់ចូលក្នអុងភាេ�ូននាយនោះទុក្ខកង្ល់រ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងបត�្រ់មកវិញ

នោយធ្នាក់នលើទូល្រង្គំជាថ្មីមដងនទៀតជាមិនខាន។ទូល្រង្គំបានោក់ខលែលួនក្នអុងស្នានភាេែ៏

លំបាកបតង់ថាទូល្រង្គំមិនអាច្រន្នៅឬក៏ោកនចញបានន�ើយ។ែនាបិតនតើឲនាយែួងចិត្

ទូល្រង្គំអាចនៅឯ្ បានក្នអុងការរត់នេចនចញេមីែួងចិត្ខលែលួនឯង?នតើឲនាយទូល្រង្គំនៅ

ទមី្ នែើមនាបមីនេចនចញេមីខលែលួនឯងបាន?នតើឲនាយទូល្រង្គំអាចនៅទមី្ នហើយមិនឲនាយមន

ការតាមខលែលួនឯងបាន?នហើយនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំបានរត់នចញេមីប�ុកកំនណើត

ខលែលួននែើមនាបមីឲនាយដភ្នកទូល្រង្គំដែលដតងដតនមើលគាត់មិន�ូវន�ើញក្នអុងទមីកដនលែងដែលវាដតងដត

ន�ើញគាត់នទៀត។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បានោកនចញេមីទមីបកុងធហា្នាន�្នហើយបត�្រ់នៅ

ទមីបកុងកាតនធវិញ។
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៨ 
បពលបវោមិៃបចះ

ឈប់

១៣.នេលនវោមិននចះឈ្រ់នហើយក៏មិននចះ្រន្យនលនាបឿនដែរនទាះន្រើថានេលខលែះ

ទ�នាសនៈរ្រ�់នយើងេិតថានេលនវោនធ្ើដ្រ្រែូនោ្នាះដមនក៏នោយ។្រទេិនសធន៍ទូល្រង្គំ

បានមកែល់នហើយក៏បត�្រ់នៅវិញេមីមួយនថងៃនៅមួយនថងៃនហើយតាមរយៈការមកនិងការ

នៅវិញវាោំឲនាយខួរកនាបាលទូល្រង្គំនឹកោំអំេមីការចងោំនិងេំនិតោោជានបចើននទៀត។នហើយ

្រន្ិចមដងៗនេលនវោក៏បានេនាយាបាលរ្រួ�ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំក៏មន�មត្ភាេ

ក្នអុងការែក្រទេិនសធន៍នៅនលើអ្មីដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់អរ�្រនាបាយជាមួយនោះសជាថ្មី

មដងនទៀតបាន។្រ៉ុដន្្រោ្នា្រ់េមីទុក្ខបេរួយនោះក៏មនទុក្ខបេរួយនផនាសងៗនទៀតបាននកើតន�ើង

ផងដែរមិនដមនទុក្ខបេរួយែូចគា្នាទាំងប�ុងនោះនទដតេឺជាទុក្ខបេរួយប្រនភទនផនាសងនទៀត។

ែនាបិតនហតុអ្មីបានជាទុក្ខបេរួយែំ្រូងមួយនោះបានជះឥទ្ធិេលយា៉នាងងយប�ួលនម៉លែះនលើ
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ការលន់តួ

ទូល្រង្គំ?មូលនហតុេឺនោយសរទូល្រង្គំបានោក់បេលឹងខលែលួននោលនលើែមីតាមរយៈ

ការប�ឡាញ់្រុេ្គលម្នាក់ហាក់្រមីែូចជាថាគាត់នឹងមិនដែលស្នា្រ់ន�ើយ។្រ៉ុដន្មនុ�នាស

ទាំងអ�់គា្នាបតរូវដតស្នា្រ់។ការលួងនោមេមីមិត្ភកដិរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺជាអ្មីដែលបានផដល់ជា

កម្នាំងចិត្និងជាការប��់បសយែល់ទូល្រង្គំខា្នាំងជាងអ្មីៗនផនាសងនទៀត។នហើយទូល្រង្គំ

បានោក់ចំ្្រ់អារម្ណ៍រ្រ�់ទូល្រង្គំនលើេួកគាត់ជាជាងការប�ឡាញ់បេះអង្គ។ននះ

េឺជាឧបាយកលែ៏នឃរនៅនិងជាការកុហកែ៏នបេនផនាស៖េឺថាការប�ឡាញ់នោកមីយ៍ននះ

អាចផដល់ការ�ក្រ់�កល់ចិត្បាននហើយការកុហកមួយននះបាន្រដង្របេលឹងរ្រ�់មនុ�នាស

ឲនាយមនការមិននសមនាះបតង់ចំនោះបេះអង្គ។នហើយនៅនេលដែលមិត្ភកដិ្ ម្នាក់រ្រ�់ទូល

្រង្គំស្នា្រ់នោះឧបាយកលមួយននះក៏នឹងមិនស្នា្រ់ជាមួយគាត់ដែរ។នហើយជាថ្មីមដងនទៀត

ជមីវិតទូល្រង្គំក៏មនការេឹងនលើមិត្ភាេដែលជាមនុ�នាស។នយើងដតងដតនិយាយនិងន�ើច

�្រនាបាយជាមួយគា្នា។នយើងអានន�ៀវនៅដែលេួរឲនាយោ្រ់អារម្ណ៍ជាមួយគា្នា។នយើងដតង

ដតនលងន�ើចជាមួយគា្នានហើយនេលខលែះនយើងក៏មនភាេមុឺងម៉នាត់ផងដែរ។នយើងដតងដត

មិនឯកភាេនោយមិនមនការអន់ចិត្។នេលខលែះនយើង្រនបងៀននហើយនេលខលែះនទៀតនយើង

ទទួលការ្រនបងៀន។នយើងដតងដតនឹកោែល់មិត្ភកដិដែលអវិជ្មននហើយស្នាេមន៍េួក

គាត់មកែល់ផ្ះវិញនោយអំណរនៅនេលដែលេួកនេបត�្រ់មកវិញ។

ទាំងននះនិងការ្រង្នាញប�នែៀងនោះននមិត្ភាេបាននកើតនចញេមីែួងចិត្រ្រ�់នយើង

ចំនោះគា្នានៅវិញនៅមក។នយើងផដល់ការប�ឡាញ់នហើយក៏ទទួលការប�ឡាញ់វិញផង

ដែរ។នយើងអាចយល់អំេមីគា្នាបានយា៉នាងល្តាមរយៈនិមិត្�ញ្នានិងោកនាយ�មដមីរ្រ�់នយើង

ទឹកមុខក្នអុងដកវដភ្នករ្រ�់្រុេ្គល្ ម្នាក់និងកាយវិការែ៏រា្រ់មិនអ�់រ្រ�់គាត់។ទាំង

ននះេឺជាសំងដែលរំោយខួរកនាបាលរ្រ�់នយើងនោលទាំងអ�់គា្នានហើយនចញេមីការមន

គា្នាជានបចើនក៏្រនងកើតឲនាយនយើងកា្នាយជាដតមួយ។

១៤.ននះេឺជាអ្មីដែលនយើងប�ឡាញ់ក្នអុងមិត្ភកដិនហើយនយើងប�ឡាញ់វាខា្នាំង្ �់

ែល់ថា្នាក់ថា�តិ�មនាបជញ្ញៈរ្រ�់្រុេ្គលម្នាក់នឹងនថា្នាលនទា�ខលែលួនឯងប្រ�ិនន្រើគាត់មិន

ប�ឡាញ់្រុេ្គលម្នាក់នទៀតដែលបានប�ឡាញ់គាត់ឬក៏នឆលែើយត្រក្នអុងការប�ឡាញ់នោយ

ប�ឡាញ់នោយមិនដ�្ងរកអ្មីេមីអ្នកនផនាសងនបរៅេមីភ�្អុតាងននន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់គាត់។

ននះេឺជាប្រភេននការឈឺោ្រ់រ្រ�់នយើងនៅនេលដែល្រុេ្គល្ ម្នាក់ស្នា្រ—់ទុក្ខបេរួយ
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សារសវលរិនសចសះ្ម

ែ៏បជាលនបរៅការលង់ក្នអុងទឹកដភ្នកននែួងចិត្រាល់ភាេដផ្មដល្មបានដប្រនៅជាភាេល្មីង

ជូរចត់។អារម្ណ៍ននន�ចកដមីស្នា្រ់ក្នអុង្រុេ្គលដែលនៅរ�់នោយសរការបាត់្រង់ននជមីវិត

រ្រ�់អ្នកស្នា្រ់។

មនេរនហើយអ�់អ្នក្ ដែលប�ឡាញ់បេះអង្គនិងអ�់អ្នក្ ដែលប�ឡាញ់

មិត្ភកដិរ្រ�់ខលែលួនក្នអុងបេះអង្គនិងខាមនាំង�បតរូវរ្រ�់គាត់ផងដែរ�បម្រ់ជាប្រនយាជន៍រ្រ�់

បទង់។មនដតេួកគាត់នទដែលមិនបានបាត់្រង់អ្មីដែល�ំខាន់ចំនោះខលែលួនែនាបិតេួកនេ

ប�ឡាញ់ខលែលួនក្នអុងបេះជាម្នា�់ដែលមិនអាចបាត់្រង់អ្មីបានន�ើយ។នតើអ្នកនោះជាអ្នក

្នបរៅេមីបេះជាម្នា�់រ្រ�់នយើង៖បេះដែលបាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមីនហើយបាន

្រំនេញេួកនេនោយបេះវត្មនរ្រ�់បទង់េមីនបោះបទង់បាន្រនងកើតេួកនេមកនោយ្រំនេញ

េួកនេ?គាមនាន្រុេ្គល្ អាចបាត់្រង់បេះអង្គបានន�ើយនលើកដលងដតគាត់នបាះ្រង់បទង់

នោលវិញ។នហើយ្រុេ្គលដែលនបាះ្រង់បទង់នោលនតើគាត់នៅទមី្ ឬក៏ថានតើគាត់អាច

រត់នេចនចញេមីន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បទង់បាននោយរន្រៀ្រ្ នលើកដលងដតនៅែល់

ន�ចកដមីនបកាធរ្រ�់បទង់វិញ?ែនាបិតទមី្ ដែលគាត់ដ្ររនៅនោះបេះអង្គនឹងយកបកឹតនាយ

វិន័យរ្រ�់បទង់នែើមនាបមីមកោក់នទា�គាត់។«បកឹតនាយវិន័យរ្រ�់បេះអង្គជាន�ចកដមីេិត»១

នហើយបេះអង្គេឺជាន�ចកដមីេិត។

១ ទំនុកតនមកើង១១៩:១៤2។
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សេៀវសៅកទដី4

៩
ការកសឡាញ់ភាពកសស់

សាអា តដ៏តរូចទាប

១៥.«ឱបេះនអើយ!�ូមោំនយើងខ្អុំមកវិញ�ូមឲនាយបេះភសក្បេះអង្គភលែឺមកនោះនយើង

ខ្អុំនឹងបានរួចជមីវិត!»។១ែនាបិតទមីកដនលែង្ ដែលបេលឹងរ្រ�់មនុ�នាសដ្ររខលែលួននៅរកនលើក

ដលងដតនៅកាន់បេះអង្គនោះវានឹងជា្រ់ក្នអុងទុក្ខបេរួយជាមិនខាននទាះន្រើថាវានៅជុំវិញ

អ្មីៗដែលប��់ស្នាតក៏នោយ។ែនាបិតរាល់អ្មីៗដែលប��់ស្នាតនឹងមិនអាចបគាន់ដតនកើត

ន�ើងនោះនទលុះបតាដតវាមកេមីបេះអង្គ។រាល់អ្មីៗដែលប��់ស្នាតបាននកើតន�ើងនហើយ

្រោ្នា្រ់មកវាក៏កនលែងផុតបាត់នៅដែរ។េួកវាធំន�ើងយា៉នាងល្ឥតនខា្នាះនហើយ្រោ្នា្រ់មកេួក

វាក៏ោ្រ់នផដើមរួញ�្ិតនហើយង្រ់នៅបាត់។មិនថាបេ្រ់គា្នាមនអាយុោ�់នោះនទ្រ៉ុដន្

បេ្រ់គា្នាស្នា្រ់។ននះេឺជារន្រៀ្រននអ្មីៗទាំងអ�់។ននះេឺជាជមីវិតដែលបេះអង្គបានប្រទាន

១ ទំនុកតនមកើង៨០:៣។
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ការលន់តួ

មកកាន់េួកនេ។

ឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាបេះអាទិករននរាល់អ្មីៗទាំងអ�់នអើយ!�ូមអនុញ្នាតឲនាយបេលឹង

ទូល្រង្គំ�រន�ើរតនមកើងបទង់ក្នអុងរាល់អ្មីៗទាំងអ�់ននះ្រ៉ុដន្�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយបេលឹងទូល

្រង្គំនៅជា្រ់ជាមួយនឹងរាល់អ្មីៗទាំងអ�់ននះតាមរយៈការប�ឡាញ់ខាងឯសច់ឈាម

ដែលរូ្រកាយនយើង្រនងកើតឲនាយន�ើយ។ែនាបិតក្នអុងរាល់អ្មីៗទាំងអ�់ននះេឺគាមនានកដនលែង�បមក

ដែលនយើងអាចរកបាននោះនទ។ទាំងអ�់ននះមិននៅបានយូរន�ើយ។វាដតងដតរត់នេច

នចញនហើយនតើនរ្អាចនែញតាមវានោយនប្រើបបា�់ញាណខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់

ខលែលួនបាន?ឬក៏ថានតើនរ្អាចោ្រ់វាបាន�ូមនាបមីដតនេលវានៅមនវត្មននៅន�ើយ?

ែនាបិតញាណខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់នយើងយឺតនោយសរវាជាញាណខាងឯសច់ឈាម

នហើយក៏មនបេំដែន។ញាណខាងឯសច់ឈាមមន�មត្ភាេល្មក្នអុងការនធ្ើនូវអ្មីដែល

បទង់បាន្រនងកើតវាមកឲនាយនធ្ើ្រ៉ុដន្វាមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការ្រញនាឈ្រ់អ្មីក្នអុងការ្រន្រត់នៅ

មុខក្នអុងែំនណើររ្រ�់វាោ្រ់តាំងេមីនែើមចមដែលបេះជាម្នា�់បាននរៀ្រចំឲនាយវាឬក៏្រញនាឈ្រ់នូវ

អ្មីមួយដែលបេះជាម្នា�់បាននរៀ្រចំឲនាយវានោះដែរ។តាមរយៈបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គបទង់

បាន្រនងកើតវាន�ើងនហើយក្នអុងបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់េួកវាស្នាល់បេំដែនដែលបទង់បាននរៀ្រ

ចំឲនាយវា៖«ឯងនឹងមកបានដតបតឹមននះនឹងហួ�នៅនទៀតមិនបាន[ន�ើយ]»។2

១៦.ឱបេលឹងទូល្រង្គំនអើយ!ចូរកុំលងៃមីនលងៃើន�ើយនហើយកុំអនុញ្នាតឲនាយ�ំន�ងអឺងកង

ននអំនួតរ្រ�់ខលែលួននធ្ើឲនាយបតនចៀកននែួងចិត្ធងៃន់ន�ើយ។�ូមយកចិត្ទុកោក់!បេះ្រន្ូល

ផ្នាល់នៅឲនាយនោកអ្នកបត�្រ់មកវិញនហើយជាមួយនឹងបទង់មនទមីកដនលែង�បមកដែល

គាមនានការរំខាន។ែនាបិតទាំងននះកនលែងផុតនៅនែើមនាបមីឲនាយអ្មីនផនាសងនទៀតអាចមកជំនួ�ទមីតាំង

រ្រ�់េួកវា។បេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះជាម្នា�់�ួរថា«នតើនយើងធ្នា្រ់រំលងបាត់នៅបានដែរ

ឬនទ?»។ឱបេលឹងទូល្រង្គំនអើយ!ចូរតាំងទមីកដនលែងស្នាក់នៅរ្រ�់ខលែលួនជាមួយនឹងបទង់

ចុះ។ចូរនផ្រទំនួលខុ�បតរូវទាំងអ�់ដែលខលែលួនមននៅកាន់បទង់ចុះ។ែនាបិតនៅចុង្រញ្ច្រ់

ឯងកំេុងដតអ�់កម្នាំងទាក់ទងនៅនឹងការនបាក្រនញឆនាតនហើយ។ចូរនផ្រទំនួលខុ�បតរូវ

នៅកាន់ន�ចកដមីេិតទាក់ទងនៅនឹងអ្មីដែលឯងទទួលបានេមីន�ចកដមីេិតនោះឯងនឹងមិន

បាត់្រង់អ្មីន�ើយ។អ្មីដែលធ្នា្រ់េុករលួយនឹងរីកចនបមើនែុះន�ើងវិញជាថ្មីមដងនទៀតជាមិន

2 យ៉ូ្រ៣៨:១១។
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ការេ្រមភារេេមោ្រតដ៏ត្ចជ្

ខាន។នរាគារ្រ�់ឯងនឹងទទួលបានការេនាយាបាល។រូ្រកាយដែលនឹងស្នា្រ់រ្រ�់ឯងនឹង

ទទួលបានការរចោនឹង្រនងកើតជាថ្មីន�ើងវិញនហើយនិងទទួលបានភាេល្ឥតនខា្នាះជាថ្មី

មដងនទៀត។នហើយអ្មីដែលនឹងខូចទាំងននះនឹងមិនដ�ងឯងចុះនបកាមនៅកដនលែងដែលវានឹង

នៅនេលដែលវាខូចនោះនទ្រ៉ុដន្នឹងបទាំបទនហើយេង់នៅនហើយឯងនៅជាមួយវានៅ

ចំនោះបេះជាម្នា�់ដែលេង់នៅនហើយ្រន្នៅយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច។

១7.ឱបេលឹងទូល្រង្គំនអើយ!នហតុអ្មីបានជាឯងនៅ្រន្នែើរតាមន�ចកដមីបបាថា្នាខាង

ឯសច់ឈាមរ្រ�់ឯងអញ្ចឹង?ផ្អុយនៅវិញចូរអនុញ្នាតឲនាយវាមនការ្រំផ្នា�់្រំដប្រនែើមនាបមី

ឲនាយវានែើរតាមបេះជាម្នា�់។មិនថាអ្មីក៏នោយដែលឯងមនអារម្ណ៍តាមរយៈវាេឺតាមេិត

នៅវាបគាន់ដតជាដផ្នកមួយននរូ្រភាេធំ្រ៉ុន្ណនាះ។ឯងមិនមនការយល់ែឹងបេ្រ់បជុងនបជាយ

ននធតុេិតនោះនទ។ឯងកំេុងដតទទួលបានភាេអរ�្រនាបាយតាមរយៈអ្មីដែលមិននេញ

នលញ។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើញាណខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់ទូល្រង្គំអាចមន�មត្ភាេ

ក្នអុងការយល់អំេមីធតុេិតទាំងមូល—នហើយមិនដមនក្នអុងដផ្នកមួយនន្រ្្នាសរវាបគាន់

ដតបានយល់ដតមួយដផ្នក្រ៉ុន្ណនាះ—នោះឯងទំនងជានឹងបបាថា្នាចង់ឲនាយអ្មីដែលកំេុងដត

មនជមីវិតនៅ្រច្ចអុ្រនាបន្នកាលននះកនលែងផុតនៅនែើមនាបមីឲនាយចំណុចទាំងមូលទំនងជាោំឲនាយឯង

�្រនាបាយចិត្ជាងមុន។ែនាបិតអ្មីដែលនយើងនិយាយនោះនោកអ្នកក៏នឹងឮដតតាមរយៈ

ញាណខាងឯសច់ឈាមផងដែរដតនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏នោកអ្នកមិនបបាថា្នាចង់ឲនាយ

េនាយាង្គទាំងនោះនៅ្រន្មននៅនោះន�ើយ។ផ្អុយនៅវិញឯងដ្ររជាបបាថា្នាចង់ឲនាយវានហាះ

បាត់នៅនែើមនាបមីឲនាយអ្មីនផនាសងៗនទៀតទំនងជាអាចតាមវាបាននហើយអាចឮបាននោយភាេទាំង

ប�ុង។នៅនេល្ ដែលមនអ្មីមួយផ្គអុំគា្នាន�ើងនោយមនដផ្នកនផនាសងៗដែលមិនអាចនកើត

ន�ើងបានក្នអុងនេលដតមួយនោះបទង់បទាយធំនឹងោំឲនាយមនការអរ�្រនាបាយខា្នាំងជាងដផ្នក

នមីមួយៗអាចនធ្ើបាននៅនទៀតប្រ�ិនន្រើនយើងេិតអំេមីវាោច់នោយដ�កេមីគា្នា។នហើយឲនាយ

កាន់ដតល្ប្រន�ើរជាងដផ្នកនមីមួយៗេឺអង្គដែលបាន្រនងកើតរាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់។បទង់េឺ

ជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់នយើងនហើយបេះអង្គក៏មិននចះរំលងផុតបាត់ន�ើយែនាបិតគាមនានអ្មីអាច

មកជំនួ�ទមីកដនលែងរ្រ�់បទង់បាននទ។

១៨.ប្រ�ិនន្រើវត្អុខាងឯសច់ឈាមោំឲនាយនោកអ្នកអរ�្រនាបាយបានចូរ�រន�ើរ

តនមកើងបេះជាម្នា�់�បម្រ់េួកវាចុះ។្រ៉ុដន្�ូម្រដង្រន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់នោកអ្នក



114

ការលន់តួ

នៅកាន់បេះអាទិករននរាល់អ្មីៗទាំងអ�់ននះវិញ។ន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះអ្មីៗដែលោំឲនាយ

នោកអ្នកអរ�្រនាបាយនឹងមិន្រងកឲនាយនោកអ្នកជាចំណុច�េ្បេះហឫទ័យបទង់ជាមិន

ខាន។ប្រ�ិនន្រើមនុ�នាសោំឲនាយនោកអ្នកអរ�្រនាបាយចូរប�ឡាញ់េួកនេក្នអុងបេះជាម្នា�់

វិញ។ែនាបិតមនុ�នាសនិងដប្រប្ររួលនហើយស្នា្រ់បាត់នៅលុះបតាដតេួកនេមនមូលោ្នានយា៉នាង

រឹងមំក្នអុងបេះអង្គ។ែូនច្នះចូរប�ឡាញ់េួកនេក្នអុងបេះអង្គនហើយោំនៅកាន់បេះជាម្នា�់នូវ

មនុ�នាសជានបចើនតាមដែលនោកអ្នកអាចនធ្ើបានជាមួយនឹងខលែលួននហើយនិយាយនៅកាន់េួក

នេថា៖«ចូរឲនាយនយើងប�ឡាញ់បទង់ចុះែនាបិតបទង់ផ្នាល់េឺជាអង្គដែលបាន្រនងកើតនយើងមក

នហើយបេះអង្គមិននៅឆ្នាយេមីនយើងដែរ។ែនាបិតបទង់មិនបាន្រនងកើតនយើងមកនហើយ្រោ្នា្រ់

មកោកនចញេមីនយើងនោះន�ើយ។នយើងនកើតនចញេមីបទង់និងនៅក្នអុងបទង់។ចូរនមើលបេះ

អង្គនៅក្នអុងកដនលែង្ ដែលមនការប�ឡាញ់ន�ចកដមីេិត។បេះអង្គេង់នៅក្នអុងចំណុចែ៏

បជាលនបរៅននែួងចិត្នទាះន្រើថាែួងចិត្មួយនោះបានវនង្ងនចញយា៉នាងឆ្នាយេមីបេះអង្គក៏

នោយ។ឱជននល្ើ�នអើយ!ចូរបត�្រ់មកចិត្រ្រ�់ខលែលួនវិញនហើយដ�្ងរកបេះអង្គដែល

បាន្រនងកើតនោកអ្នកមកនោយកាន់ឲនាយនៅជា្រ់។ចូរឈរនៅជាមួយនឹងបទង់នោះនោក

អ្នកនឹងឈរយា៉នាងខា្នា្រ់ខ្លួន។ចូរ�បមកក្នអុងបទង់នោះនោកអ្នកនឹងបាន�បមកជាមិន

ខាន។នហតុអ្មីបានជានោកអ្នកនបជើ�នរើ�នធ្ើែំនណើរនលើវិថមីែ៏េិបាកននះ?នតើនោកអ្នក

កំេុងដតនៅទមី្ ?ន�ចកដមីល្ដែលនោកអ្នកប�ឡាញ់េឺមកេមីបេះអង្គ។្រ៉ុដន្ន�ចកដមី

ល្នោះនឹងដប្រនៅជាភាេល្មីងជូរចត់យា៉នាងបតឹមបតរូវបានប្រ�ិនន្រើអ្មីដែលនកើតនចញេមី

បេះអង្គមិនទទួលបានការប�ឡាញ់ែ៏បតឹមបតរូវនហើយប្រ�ិនន្រើនោកអ្នកនបាះ្រង់បទង់

នោលនែើមនាបមីនៅប�ឡាញ់នូវអ្មីដែលបទង់បាន្រនងកើតវិញ។ចុះនហតុអ្មីបានជាឯងនៅ្រន្

វនង្ងនចញកាន់ដតឆ្នាយនៅៗក្នអុងផលែូវែ៏លំបាកនិងនវទោននះ?នៅកដនលែងដែលនោកអ្នក

កំេុងដតដ�្ងរកេឺគាមនានការ�បមកនទ។ចូរដ�្ងរកនូវអ្មីដែលនោកអ្នកកំេុងដតដ�្ងរក

្រ៉ុដន្ចូរចងោំថាវាមិនដមននៅកដនលែងដែលនោកអ្នកកំេុងដតដ�្ងរកនោះនទ។នោកអ្នក

ដ�្ងរកជមីវិតដែលនោរនេញនោយបេះេរក្នអុងទឹកែមីននន�ចកដមីស្នា្រ់។វាមិននៅទមីនោះនទ។

ែនាបិតនតើឲនាយអាចមនជមីវិតដែលនោរនេញនោយបេះេរបានក្នអុងទមីកដនលែងដែលគាមនានជមីវិតផ្នាល់

បាននោយរន្រៀ្រ្ នៅ?»។

១៩.្រ៉ុដន្បេះននជមីវិតរ្រ�់នយើងបានយាងមកកាន់ដផនែមីនហើយយកន�ចកដមីស្នា្រ់
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ការេ្រមភារេេមោ្រតដ៏ត្ចជ្

រ្រ�់នយើងនហើយក៏បាន�ម្នា្រ់វានោយជមីវិតែ៏្ររិ្រូណ៌រ្រ�់បទង់ផ្នាល់។នហើយនោយ

�ំន�ងផ្គរោន់បទង់បតា�់នៅឲនាយនយើងបត�្រ់នៅរកបទង់វិញក្នអុងទមីកដនលែងអាថ៌កំបាំង

ដែលបទង់បាននចញេមីទមីនោះមកនយើង—ជាែំ្រូងបទង់បានយាងចូលនផ្ោងបកមុំបេហ្ោរី

ដែលជាទមីកដនលែងសច់ឈាមដែលនឹងស្នា្រ់រួមជាមួយនឹងបេះអង្គនែើមនាបមីកុំឲនាយសច់ឈាម

ដែលនឹងស្នា្រ់នឹង្រន្ស្នា្រ់យា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច—នហើយក៏យាង«នចញមកែូចជា

កូនកំនោះនចញេមីបកឡា្រន្ំក៏ែូចជាមនុ�នាសខា្នាំងេូដកយាបតាតាមផលែូវរ្រ�់ខលែលួននោយ

អំណរ»។៣ែនាបិតបេះអង្គមិនបានេននាយារនេលន�ើយ្រ៉ុដន្បទង់បានរត់នលើដផនែមីននះដប�ក

នៅនោយបេះ្រន្ូលទនង្ើការ�ុេតបេះជន្ការយាងចុះនិងការយាងន�ើងនៅស្នាន

�ួេ៌វិញ—ដប�កនៅយា៉នាងឮៗមកកាន់នយើងនែើមនាបមីឲនាយនយើងបត�្រ់នៅរកបទង់វិញ។នហើយ

បេះអង្គបានយាងនចញេមីដកវដភ្នករ្រ�់នយើងនែើមនាបមីឲនាយនយើងអាចបត�្រ់នៅន្រះែូងរ្រ�់

នយើងនហើយរកបទង់នៅទមីនោះបាន។ែនាបិតបេះអង្គបាននចញេមីនយើង្រ៉ុដន្នមើល៍!បទង់

នៅទមីននះ។បេះអង្គមិនអាចនៅជាមួយនយើងបានយា៉នាងយូរ្រ៉ុដន្បទង់ក៏មិនបាននបាះ្រង់

នយើងនោលដែរ។បេះអង្គបានបត�្រ់នៅទមីកដនលែងដែលបទង់មិនបានធ្នា្រ់ោកនចញែនាបិត

«េិភេនោកនកើតមកនោយសរបេះអង្គ»។៤ក្នអុងេិភេនោកននះមនបទង់នហើយបទង់ក៏

បានយាងមកកាន់េិភេនោកននះផងដែរនែើមនាបមី�នសង្នាះមនុ�នាសមនបា្រ។បេលឹងទូល

្រង្គំលន់តួនៅកាន់បេះអង្គេមីនបោះទូល្រង្គំបានប្របេឹត្អំនេើបា្រទា�់នឹងបទង់នហើយបេះ

អង្គេនាយាបាលទូល្រង្គំ។ឱកូនមនុ�នាសម្នានអើយ!នតើឯងនៅ្រន្មនន្រះែូងយឺតយា៉នាវែល់

កាល្ នទៀត?�ូមនាបមីដតមកែល់នេលននះ្រោ្នា្រ់េមីបេះននជមីវិតផ្នាល់ក៏បានយាងចុះ

មករកឯងនតើឯងនឹងមិនន�ើងនៅនលើនហើយមនជមីវិតដមនឬ?្រ៉ុដន្នតើឯងនឹងន�ើងនៅ

ឯ្ ប្រ�ិនន្រើឯងបាននៅែល់ដផ្នកែ៏ខ្�់្រំផុតរួចនប�ចនៅនហើយនហើយក៏បាននប្រើ

បបា�់មត់រ្រ�់ឯងនែើមនាបមីទា�់ប្រឆំងនឹងស្នាន�ួេ៌នទៀត?ជាែំ្រូងឯងបតរូវចុះ�ិន

នែើមនាបមីឲនាយឯងអាចន�ើងវិញបានេឺន�ើងនៅកាន់បេះអង្គ។ែនាបិតឯងបានធ្នាក់តាមរយៈការ

េនាយាយាមន�ើងនៅទា�់ប្រឆំងនឹងបេះអង្គ។ចូរបបា្រ់អំេមីចំណុចននះនៅកាន់បេលឹង

វិញ្នាណដែលឯងប�ឡាញ់នែើមនាបមីឲនាយនេអាចយំនៅឯបជលងភ្នំននទឹកដភ្នកនហើយតាមរយៈ

៣ ទំនុកតនមកើង១៩:៥។
៤ យ៉ូហាន១:១០។
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ការលន់តួ

ការនោះឯងអាចោំេួកនេនៅកាន់បេះជាម្នា�់ជាមួយនឹងឯងបានេមីនបោះេឺតាមរយៈ

បេះវិញ្នាណរ្រ�់បទង់ដែលឯងបាននិយាយអំេមីចំណុចទាំងនោះនៅកាន់េួកនេប្រ�ិន

ន្រើខណៈនេលដែលឯងនិយាយឯងបាននឆះឆួលនៅនោយនភលែើងននន�ចកដមីប�ឡាញ់។

2០.នៅនេលនោះទូល្រង្គំមិនបានយល់អ្មីៗទាំងអ�់ននះនទនហើយទូល្រង្គំក៏

ប�ឡាញ់ភាេប��់ស្នាតែ៏អន់ជាងទាំងនោះនហើយទូល្រង្គំក៏បានធ្នាក់ចុះនៅក្នអុង

ជនប្នោះនទៀតផង។នហើយទូល្រង្គំក៏និយាយនៅកាន់មិត្ភកដិទូល្រង្គំថា៖«នតើនយើង

បានប�ឡាញ់អ្មីនបរៅេមីអ្មីដែលប��់ស្នាតដែរឬនទ?នតើអ្មីនៅដែលរា្រ់ថាប��់ស្នាត?នតើ

អ្មីនៅជាភាេប��់ស្នាត?នតើ�បម�់ជាអ្មី?នតើអ្មីនៅទាក់ទាញនយើងនិងរួ្ររួមនយើងជា

មួយនឹងអ្មីៗដែលនយើងប�ឡាញ់ែនាបិតលុះបតាដតមនភាេប�ទន់និងភាេប��់ស្នាត

ក្នអុងេួកវានោះេួកវាមិនអាចមន�មត្ភាេក្នអុងការទាក់ទាញនយើងនៅកាន់េួកវាបាន

ន�ើយ?»នហើយទូល្រង្គំក៏�ញ្ឹងេិតនលើចំណុចននះនហើយន�ើញថាក្នអុងវត្អុទាំងនោះ

ផ្នាល់េឺមនភាេប��់ស្នាតមួយប្រនភទដែលនកើតនចញេមីការផដអុំភាេទាំងមូលនហើយក៏

មនភាេប��់ស្នាតមួយប្រនភទនទៀតដែលនកើតនចញេមីការមនភាេ�ុមីគា្នានៅវិញនៅ

មក—ែូចជាការបេមនបេៀងគា្នាននដផ្នកមួយននរូ្រកាយនៅកាន់ភាេទាំងមូលឬក៏ដ�នាបក

នជើងនៅនឹងនជើង។ល។នហើយេំនិតននះក៏បានផុ�នចញេមីខួរកនាបាលននជនប្ចិត្រ្រ�់

ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំក៏បាននិេន្ធន�ៀវនៅមួយចំនួន—ប្រដហលជាេមីរនៅ្រមីកនាបាល

នលើ—«ភាេប��់ស្នាតនិងភាេ�ុមីគា្នា»។៥ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់បានបជា្រអំេមីេួក

វាទូល្រង្គំបាននភលែចអំេមីនឈាមនាះយា៉នាងបបាកែននន�ៀវនៅនោះ។ទូល្រង្គំមិនមនន�ៀវនៅ

នោះនទៀតនទនហើយទូល្រង្គំក៏មិនែឹងថាបានបាត់េួកវានោយរន្រៀ្រ្ ដែរ។

2១.ឱបេះែ៏ជាអម្នា�់ទូល្រង្គំនអើយ!នតើអ្មីនៅបានជំរុញឲនាយទូល្រង្គំជូនន�ៀវនៅទាំង

នោះចំនោះនោកហមីរីអូ�៍ដែលជាវាេ្ិនម្នាក់េមីប្រនទ�រ៉ូមនហើយក៏ជា្រុរ�ម្នាក់ដែល

ទូល្រង្គំមិនទាំងដែលជួ្រផ្នាល់្រ៉ុដន្ជា្រុេ្គលដែលទូល្រង្គំបានប�ឡាញ់ែនាបិតគាត់

មននករ្តិ៍នឈាមនាះបតង់ថាគាត់ចូលចិត្នរៀន�ូបត—នហើយខលែះទាក់ទងនៅនឹងោកនាយនេចន៍

រ្រ�់គាត់ដែលទូល្រង្គំបានឮដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ�្រនាបាយចិត្?្រ៉ុដន្គាត់កាន់ដតនធ្ើឲនាយ

ទូល្រង្គំ�្រនាបាយចិត្េមីនបោះគាត់នធ្ើឲនាយអ្នកែនទ�្រនាបាយចិត្ដែរដែលបាននកាត�រន�ើរ

៥ ន�ៀវនៅទាំងននះបានបាត់្រង់រួចនៅនហើយ។
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ការេ្រមភារេេមោ្រតដ៏ត្ចជ្

គាត់យា៉នាងខា្នាំងនហើយនលើកន�ើងអំេមីភាេអស្នារនាយរ្រ�់េួកនេបគាន់ដតថាអ្នកស�ន៍�ុមីរី

ម្នាក់ននះដែលបាន�ិកនាសានវាហារសស�្ភាសបកិកជាែំ្រូងឥ�ូវក៏បានកា្នាយជាអ្នកវាេ្ិន

ែ៏េួរឲនាយ�្្រ់ដ�្ងម្នាក់ក្នអុងភាសឡាតាំងដែរនហើយក៏នចះនបចើនក្នអុងទ�នាសនវិជា្នានទៀតផង។

ែូនច្នះនយើងក៏�រន�ើរនិងប�ឡាញ់្រុេ្គលម្នាក់ដែលនយើងមិនបានជួ្រ។នតើការប�ឡាញ់

ដ្រ្រននះនកើតន�ើងនោយចូលនៅក្នអុងែួងចិត្អ្នកស្នា្រ់នចញេមីមត់នន្រុេ្គលដែល�រន�ើរ

ការ�រន�ើររ្រ�់្រុេ្គលនផនាសងនទៀតដមនឬ?នទ។ផ្អុយនៅវិញ្រុេ្គលម្នាក់ោ្រ់បានផ្នានភលែើង

ននការប�ឡាញ់េមី្រុេ្គលម្នាក់នទៀតដែលប�ឡាញ់។ននះនហើយេឺជាមូលនហតុដែលនយើង

ប�ឡាញ់្រុេ្គលដែលទទួលបានការ�រន�ើរនៅនេលដែលនេនជឿថាអ្នក�រន�ើរបាន

�រន�ើរនោយនកើតនចញេមីែួងចិត្ែ៏នសមនាះបតង់។ននះមនន័យថានៅនេលដែល្រុេ្គល

ដែលប�ឡាញ់គាត់បាន�រន�ើរគាត់។

22.ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!នោះឯងេឺជាមូលនហតុដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់អ្នកែនទ

នោយមនមូលោ្នាននលើនយា្រល់រ្រ�់អ្នកែនទមិនដមននលើបទង់ដែលជា្រុេ្គលដតមួយ

អង្គេត់ដែលគាមនានការនបាក្រនញឆនាត។្រ៉ុដន្នហតុអ្មីបានជាអារម្ណ៍ននះដែលទូល្រង្គំ

មន�បម្រ់មនុ�នាសដ្រ្រនោះដ្ររជាទទួល្រង្គំមិនមនអារម្ណ៍ែូចនោះចំនោះអ្នកន្រើក

្រររនទះចមនាបាំងែ៏នឆ្នើមឬក៏អ្នកប្រមញ់ប្រយុទ្ធឲនាយនេទ�នាសោដែលមននករ្តិ៍នឈាមនាះយា៉នាងលនាបមី

លនាបាញទាំងជិតនិងឆ្នាយ?តាមេិតនៅទូល្រង្គំនេញចិត្វាេ្ិនម្នាក់ននះក្នអុងរន្រៀ្រដែល

ខុ�ដ្រលែកេមីនោះនហើយក៏ក្នអុងរន្រៀ្រមឺុងម៉នាត់ែូចដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ឲនាយអ្នកែនទនេញ

ចិត្នឹងទូល្រង្គំដែរ។ែនាបិតទូល្រង្គំមិនចង់ឲនាយេួកនេ�រន�ើរនិងប�ឡាញ់ទូល្រង្គំែូចតួ

នោ្នានទទួលបានការ�រន�ើរនិងការប�ឡាញ់នោះនទ—នទាះន្រើទូល្រង្គំផ្នាល់�រន�ើរ

និងប�ឡាញ់េួកនេក៏នោយ។ទូល្រង្គំចូលចិត្ក្នអុងការមិនឲនាយនេស្នាល់ទូល្រង្គំជាជាង

មនភាេលនាបមីលនាបាញែូចេួកនេឬក៏ថាឲនាយមននេ�្្រ់ទូល្រង្គំជាជាងប�ឡាញ់ទូល្រង្គំ

ែូចេួកនេដែរ។នតើអ្មីនៅជំរុញឲនាយែួងចិត្មនុ�នាសនយើងផដល់តនមលែខុ�ៗគា្នាទាក់ទងនឹងការ

ប�ឡាញ់?នហតុអ្មីបានជាទូល្រង្គំប�ឡាញ់ជំោញដែល្រុេ្គលម្នាក់នទៀតមនដតទូល

្រង្គំ�្្រ់ជំោញនោះប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមន?ែនាបិតនយើងមិនអាចនប្រៀ្រនធៀ្រចំណុចននះ

នៅកាន់្រុេ្គលម្នាក់ដែលប�ឡាញ់�ត្ន�ះនទាះន្រើគាត់ផ្នាល់មិនចង់នធ្ើជា�ត្ន�ះបាន

នទ។នបោះទាំងតួនោ្នាននិងទូល្រង្គំនយើងមនលក្ខណៈែូចគា្នាបតង់ថានយើងជាមនុ�នាស។
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នតើននះមនន័យថាទូល្រង្គំក៏ប�ឡាញ់អ្មីមួយដែល្រុេ្គលម្នាក់នទៀតមនដែលទូល្រង្គំ

ផ្នាល់ក៏ជាមនុ�នាសផងដែរនឹង�្្រ់វាប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមនដមនឬ?ភាេជាមនុ�នាសផ្នាល់

េឺជានរឿងអាថ៌កំបាំង។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ែនាបិតបទង់ោក់តួនលខទាំងនលើ�រន��ក់

រ្រ�់េួកគាត់ផ្នាល់នហើយវាក៏មិនទាំងបជុះនៅនលើែមីនោយគាមនានបេះអង្គផងនហើយនទាះ

ជាយា៉នាង្ កដមី�រន��ក់នៅនលើកនាបាលរ្រ�់គាត់ក៏មនតួនលខយា៉នាងនប�ចជាក់ោក់

ជាងការដែលគាត់មនអារម្ណ៍ខុ�ៗគា្នាក្នអុងចិត្រ្រ�់គាត់នទៀតផង។

2៣.្រ៉ុដន្េួកវាេ្ិនទាំងនោះដែលទូល្រង្គំនកាត�រន�ើរយា៉នាងខា្នាំងក៏ជាប្រនភទនន

មនុ�នាសដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ឲនាយខលែលួនឯងកា្នាយនៅជាដ្រ្រនោះដែរ។្រ៉ុដន្វាេឺជាការ

េិតខុ�នហើយដែលទូល្រង្គំេនាយាយាមបតា្រ់តាមេួកគាត់ក្នអុងជមីវិតទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំក៏

កាន់ដតមនអំនួតនហើយទូល្រង្គំ«ទាំងបតរូវបេ្រ់ទាំងខនាយល់ននន�ចក្មី្រនបងៀនផត់ចុះផត់

ន�ើង»៦្រ៉ុដន្តាមរយៈការនោះបេះអង្គក៏កំេុងដតតបមង់ផលែូវទូល្រង្គំនទាះន្រើក្នអុងរន្រៀ្រែ៏

េួរឲនាយអាថ៌កំបាំងក៏នោយ។ទូល្រង្គំែឹងថាទូល្រង្គំប�ឡាញ់េួកវាេ្ិនខា្នាំងជាងេមីនបោះ

ការប�ឡាញ់ននអ�់អ្នកដែល�រន�ើរតនមកើងេួកគាត់េឺខា្នាំងជាងអ្មីដែលេួកវាេ្ិនបាននធ្ើ

ផ្នាល់ខលែលួនដែលេួរឲនាយនកាត�រន�ើរ។េមីនបោះប្រ�ិនន្រើនេឈ្រ់�រន�ើរេួកគាត់នហើយអ្នក

�រន�ើរនោះដ្ររជាមករិះេន់េួកគាត់វិញនហើយបាននិយាយអំេមីចំណុចែូចនោះអំេមីេួក

គាត់ក្នអុង�ំន�ងដ្រ្រ�ដមី្រនោ្នា�ឬក៏មិននេញចិត្នោះទូល្រង្គំនឹងមិនដែលមនន�ចកដមី

បបាថា្នាក្នអុងការនធ្ើែូចជាេួកគាត់ន�ើយ។ការននះក៏នឹងមនករណមីែូចគា្នា�ូមនាបមីដតនទាះន្រើ

ថាការនិេន្ធរ្រ�់េួកវាេ្ិនមនលក្ខណៈែូចនោះមនចំណុចខុ�គា្នាដតមួយេត់៖អ្នក

នមើលមិនបាន�រន�ើរ។�ូមនមើលអំេមីរន្រៀ្រននបេលឹងមួយដែលកំេុងនែក�ដូកនលើែមីមិន

នរើ�នោយគាមនានការជួយេមីនបោះវាមិនទាន់បានទទួលការបទបទង់ែ៏�្ិតន�្រននន�ចកដមីេិត

នៅន�ើយ!ែូចដែលខនាយល់នន�ំនណរបាន្រក់នចញេមីនែើមបទរូងននអ្នកដែលប្រកាន់តាម

េំនិតផ្នាល់ខលែលួននោះបេលឹងក៏ទទួលការ្រក់ចុះ្រក់ន�ើងនៅននះនៅនោះនោយជំរុញវា

នៅនបកាយនហើយេនលែឺក៏ដលងចនាបា�់នហើយន�ចកដមីេិតក៏ដលងនមើលន�ើញដែរ។

2៤.្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនទាន់បានន�ើញអំេមីរន្រៀ្រនៅចំណុចចមនាបងក្នអុង្រញ្នាែ៏ធំ

ននះវាេិតជាមនមូលោ្នានក្នអុងចំណុចេិតដែលថា៖បេះអង្គេឺជាអង្គននការដែលបាន

៦ នអនភ�ូរ៤:១៤។
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ការេ្រមភារេេមោ្រតដ៏ត្ចជ្

្រនងកើតអ្មីៗទាំងអ�់ឱបេះែ៏នេញនៅនោយបេះនចស្នានអើយ«ជាបេះដតមួយបេះអង្គេត់

ដែលនធ្ើការែ៏អស្នារនាយ»។7ែូនច្នះេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏ោក់កំណត់តាមរយៈ�ម្នារៈទាំង

នោះនហើយទូល្រង្គំក៏បានផដល់អត្ន័យនិងដវកដញកភាេប��់នៅជាេមីរប្រនភទ៖១.

រ្រ�់ដែលប��់ស្នាតដតឯងផ្នាល់2.រ្រ�់ដែលប��់ស្នាតនបោះវាមនភាេ�ុមីគា្នា

យា៉នាងនេញនលញទាក់ទងនៅនឹងទំោក់ទំនងរ្រ�់វាជាមួយនឹងរ្រ�់នផនាសងៗនទៀត។

ទូល្រង្គំយកឧទាហរណ៍អាប�័យតាមចនាបា្រ់ធម្ជាតិនធ្ើជាចំណុចបទបទង់ការដវកដញក

មួយននះ។នហើយទូល្រង្គំក៏ដ្ររចំ្្រ់អារម្ណ៍នៅនលើលក្ខណៈខាងឯវិញ្នាណ្រ៉ុដន្

នយា្រល់ខុ�ឆ្គងដែលទូល្រង្គំប្រកាន់ភា្នា្រ់ទាក់ទងនៅនឹងនរឿងរា៉នាវខាងឯបេលឹងវិញ្នាណ

បានរារាំងទូល្រង្គំេមីការន�ើញន�ចកដមីេិត។នទាះន្រើអំ្ចននន�ចកដមីេិតផ្នាល់បានជះ

ឥទ្ធិេលរ្រ�់វានលើការ�មលែឹងនមើលរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏នោយក៏ទូល្រង្គំបាន្រដង្របេលឹង

ដែលកំេុងឈឺនចញេមីចំណុចខាងឯបេលឹងវិញ្នាណនៅរកចំណុចខាងឯ�ម្នារៈនិយម

នៅវិញ។ទូល្រង្គំបានេិោរ្នមើលនលើេុណភាេនន្រោ្នាត់េណ៌និងទបមង់នហើយ

នោយសរបេលឹងទូល្រង្គំមិនអាចនមើលន�ើញេុណភាេទាំងនោះបាននោះទូល្រង្គំក៏

បាននធ្ើន�ចកដមី�ន្និោ្នាននលើចំណុចទាំងនោះថាេឺមិនអាចយល់បាននោះនទ។ទូល្រង្គំ

ប�ឡាញ់�ន្ិភាេដែលអាចរកន�ើញបានក្នអុងេុណធម៌នហើយទូល្រង្គំ�្្រ់ជនម្នាះដែល

អាចរកន�ើញបានក្នអុងអំនេើអ�មីលធម៌។នហតុែូនច្នះទូល្រង្គំក៏នធ្ើន�ចកដមី�ន្និោ្នានថា៖ក្នអុង

េុណធម៌មនភាេរូ្ររួមនហើយក្នអុងអំនេើអ�មីលធម៌មនជនម្នាះ។ចំនោះទូល្រង្គំការរួ្រ

រួមគា្នាហាក់្រមីែូចជាមន៖បេលឹងដែលដផ្កនលើនហតុផលលក្ខណៈននន�ចកដមីេិតនិង

ចំណុចែ៏ល្្រំផុត។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបានប�នមថាក្នអុងជនម្នាះវាហាក់្រមីែូចជាមនសរធតុ

ននជមីវិតដែលមិន�មនហតុ�មផលនិងប្រនភទ្ មួយននអង្គភាេដែលជាអំនេើអាបកក់

ដែលមនអំ្ច។េំនិតែ៏អាបកក់ដ្រ្រននះេឺមិនបគាន់ដតជាសរធតុនោះនទ្រ៉ុដន្ហាក់

្រមីែូចជាមនជមីវិតក្នអុងរន្រៀ្រ្ មួយដែរ្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំមិននជឿថាវា

នកើតនចញេមីបេះអង្គឱបេះជាម្នា�់ដែលជាប្រភេននអ្មីៗទាំងអ�់នអើយ!ទូល្រង្គំនៅភាេ

រួ្ររួមគា្នាថា«ឯកអង្គ»(“monad”)ហាក់្រមីែូចជាថាវាមនបេលឹងដតគាមនាននភទ។ទូល្រង្គំ

នៅជនម្នាះថា«នទ្អង្គ»(“dyad”)ដែល្រង្នាញខលែលួនក្នអុងកំហឹងក្នអុងទនង្ើហិងនាសាក្នអុងទនង្ើនន

7 ទំនុកតនមកើង72:១៨។
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ការលន់តួ

ភាេង្រ់ងុលនិងភាេនបតកបតអាល។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដត

និយាយនោះនទ។ែនាបិតទូល្រង្គំមិនទាន់បានយល់នហើយក៏មិនដែលទទួលការ្រនបងៀន

ថាអំនេើអាបកក់េឺមិនដមនជាសរធតុនទនហើយថាបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់នយើងេឺមិនដមន

ជាចំណុចល្ឧត្អុង្គឧត្មដែលមិនមនការដប្រប្ររួលដែរ។

2៥.ប្រ�ិនន្រើនចញេមីបេលឹងវិញ្នាណដែលជាកដនលែងដែលអំនេើហិងនាសានិងទនង្ើ

នបតកបតអាលនកើតន�ើងជាកដនលែងេុករលួយនហើយប្រ�ិនន្រើវាអះអាងផ្នាល់នោយ្រះនបារ

នោះន�ចកដមីខុ�ឆ្គងនិងនយា្រល់ខុ�ឆ្គងក៏បាននធ្ើឲនាយជមីវិតកខ្ក់ផងដែរ។នោះឯងេឺជា

អ្មីដែលបាននកើតន�ើងចំនោះទូល្រង្គំែនាបិតទូល្រង្គំលងៃង់នេកនហើយបតង់ថា៖បេលឹងទូល

្រង្គំបតរូវទទួលការយល់ែឹងតាមរយៈេនលែឺមួយនទៀតប្រ�ិនន្រើចង់ឲនាយវាមនចំដណកជាមួយ

នឹងន�ចកដមីេិតនោយសរដតឯងវាមិនដមនជាចំណុច�្នូលននន�ចកដមីេិតនទ។«ែនាបិតបេះ

អង្គអុជប្រទមី្រទូល្រង្គំឲនាយភលែឺន�ើងបេះនយហូវា៉នាជាបេះននទូល្រង្គំបេះអង្គ្រំភលែឺន�ចកដមីងងឹត

រ្រ�់ទូល្រង្គំ»៨នហើយ«នយើងរាល់គា្នាបានទទួលន�ចក្មីនោរនេញរ្រ�់បេះអង្គ»៩នបោះ

«េនលែឺែ៏េិតដែលមកក្នអុងនោកមីយ៍េឺជាេនលែឺដែល្រំភលែឺែល់មនុ�នាសទាំងអ�់»១០ែនាបិតក្នអុងបេះ

អង្គ«�ូមនាបមីដតប�នមលននការផ្នា�់ដប្រក៏គាមនានដែរ»។១១

2៦.្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏រុញនៅកាន់បេះអង្គនហើយបេះអង្គក៏គា្រនិងរុញមកទូល្រង្គំ

វិញនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចស្នាល់រ�ជាតិននន�ចកដមីស្នា្រ់ែនាបិត«បេះបទង់ប្រឆំងនឹងមនុ�នាស

មនអំនួត»។១2នហើយនតើមនអំនួត្ ធំជាងអំនួតដែលទូល្រង្គំមនជាមួយនឹងភាេ

ឆកលួតលមីោែ៏ចដមលែកក្នអុងការេិតថាទូល្រង្គំអាចកា្នាយជាបេះដែលតាមេិតនៅមនដតបទង់

មួយ្រ៉ុន្ណនាះជាបេះ?ទូល្រង្គំមនការផ្នា�់ដប្រ—ចំនោះទូល្រង្គំ្រ៉ុនហ្នឹងេឺល្មចនាបា�់

ោ�់នហើយេមីនបោះទូល្រង្គំមនចិត្បបាថា្នាចង់មនបបាជា្នាដែលនកើតនចញេមីការបបាថា្នា

ចង់្រំផ្នា�់េមីអាបកក់ឲនាយនៅជាល្—្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំដ្ររជានបជើ�នរើ�នោយេិតថាបេះអង្គ

មនការ្រំផ្នា�់្រំដប្រមិនដមនទូល្រង្គំនទ។នោយសរមូលនហតុននះនហើយបានជាបេះ

អង្គប្រឆំងនឹងទូល្រង្គំនហើយជំទា�់នឹងអំនួតែ៏រឹងចនច�រ្រ�់ទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំ

៨ ទំនុកតនមកើង១៨:2៨។
៩ យ៉ូហាន១:១៦។
១០ យ៉ូហាន១:៩។
១១ យា៉នាកុ្រ១:១7។
១2 យា៉នាកុ្រ៤:៦និង១នេបតុ�៥:៥។
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ការេ្រមភារេេមោ្រតដ៏ត្ចជ្

មិនបានបត�្រ់នៅរកបេះអង្គ្រ៉ុដន្បាន្រន្វនង្ងនៅកាន់អ្មីៗដែលមិនមនជមីវិត—មិន

ថាក្នអុងបេះអង្គក្នអុងទូល្រង្គំឬក៏ក្នអុងរូ្រកាយ។ន�ចកដមីេិតរ្រ�់បទង់មិនបាន្រនងកើតការ

េិតរនវើរវាយននះ�បម្រ់ទូល្រង្គំនទ្រ៉ុដន្េឺវានកើតន�ើងនចញេមីអំនួតែ៏ឥតប្រនយាជន៍នន

សរធតុខាងឯ�ម្នារៈ។នហើយទូល្រង្គំក៏ធ្នា្រ់�ួរកូនៗែ៏នសមនាះបតង់រ្រ�់បេះអង្គថា៖

«ន្រើអញ្ចឹងចុះនហតុអ្មីបានជាបេលឹងវិញ្នាណដែលបេះជាម្នា�់បាន្រនងកើតមកនធ្ើខុ�?»

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនដែលអនុញ្នាតឲនាយនរ្ម្នាក់�ួរ្រង្គំថា៖«នហតុអ្មីបានជាបេះជាម្នា�់

នធ្ើខុ�?»នទ។ទូល្រង្គំដ្ររជានបជើ�នរើ�នោយប្រឆំងថាបទង់មនចំដណកក្នអុងការនធ្ើ

ខុ�ទាំងនោះនោយសរវាោំបាច់ជាជាងទទួលស្នាល់ថាេឺទូល្រង្គំនទនតើដែលជាអ្នក

ផ្នា�់ដប្រនហើយបានវនង្ងនចញនោយឆន្ៈន�រីរ្រ�់ខលែលួនឯងនហើយក៏បានធ្នាក់ចុះក្នអុង

ន�ចកដមីខុ�ឆ្គងដែលនោះេឺជាទារុណកម្ចំនោះទូល្រង្គំ។

៣០.នហើយដតវាជាប្រនយាជន៍ែល់ទូល្រង្គំយា៉នាងែូចនមដចដែលថាទូល្រង្គំអាចអាន

នហើយយក�បម្រ់ខលែលួនឯងនូវរាល់ន�ៀវនៅដែលទូល្រង្គំអាចរកបានដែលនេនៅថា

«�ិលនាបៈន�រី»ដែលតាមេិតនៅទូល្រង្គំេឺជាទា�ករែ៏គាមនានតនមលែននភាេនបតកបតអាល

ែ៏អាបកក់?ទូល្រង្គំប�ឡាញ់ការ�ិកនាសា្រ៉ុដន្មិនែឹងអំេមីរន្រៀ្រដវកដញកថាអ្មីដែល

ទូល្រង្គំកំេុងដតអានេិតឬក៏មិនេិតនទ។ែនាបិតទូល្រង្គំបានដ្ររខ្នងនៅកាន់េនលែឺនហើយ

មុខទូល្រង្គំបានដ្ររនៅរកអ្មីដែលេនលែឺធ្នាក់នលើែូនច្នះមុខទូល្រង្គំដែលកំេុងដ្ររនៅរក

អ្មីដែលេនលែឺបានជះនលើមិនបានទទួលេនលែឺជះនលើមុខផ្នាល់នោះនទ។មិនថាមុខវិជា្នាអ្មីក៏

នោយដែល�រន�រអំេមីនវាហារសស�្តកកវិជា្នាធរណមីមបតនភលែងឬក៏េណិតវិជា្នាទូល

្រង្គំអាចយល់ទាំងអ�់នោយមិនមន្រញ្នាធំ្រ៉ុោមនាននទឬក៏មិនោំបាច់ឲនាយនរ្ម្នាក់

មក្រនបងៀនទូល្រង្គំដែរ។ឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់ទូល្រង្គំនអើយ!ទាំងអ�់ននះបទង់បជា្ររួច

នហើយេមីនបោះទាំងភាេរហ័�រហួនក្នអុងការយល់ែឹងនិងភាេវាងនវក្នអុងការយល់ន�ើញ

េឺជាអំន្យទានរ្រ�់បទង់។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីទាក់ទងនឹងអំន្យទានទាំង

នោះទូល្រង្គំមិនដថលែងអំណរអរបេះេុណនៅកាន់បទង់ន�ើយ។ែូនច្នះ�មត្ភាេរ្រ�់

ទូល្រង្គំមិនបានកា្នាយជាប្រនយាជន៍ែល់ទូល្រង្គំនទ្រ៉ុដន្បានកា្នាយជាការបាត់្រង់នៅ

វិញ។ទូល្រង្គំមិនបាននប្រើបបា�់ជំោញរ្រ�់ទូល្រង្គំ�បម្រ់បេះអង្គន�ើយ្រ៉ុដន្បាន

រត់នេចនចញេមីបទង់នៅក្នអុងទឹកែមីយា៉នាងឆ្នាយនែើមនាបមីនប្រើបបា�់អំន្យទានរ្រ�់ទូល្រង្គំ
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ការលន់តួ

នលើភាេនបតកបតអាលរ្រ�់ខលែលួន។១៣នហើយនតើ�មត្ភាេទាំងននះនឹងកា្នាយជាប្រនយាជន៍

ែល់ទូល្រង្គំយា៉នាងែូចនមដចបានប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិននប្រើបបា�់វា�បម្រ់ជាប្រនយាជន៍

ល្?ទូល្រង្គំមិនែឹងថា�ិលនាបៈទាំងនោះមនការយល់ែឹងែ៏េិបាកនោះនទ�ូមនាបមីដតចំនោះ

អ្នកដែល�ិកនាសានិងឆ្នាតនវទាល់ដតទូល្រង្គំបានេនាយាយាមេននាយល់វានៅកាន់អ្នកែនទនោះ

នទើ្រទូល្រង្គំន�ើញថា�ូមនាបមីដតអ្នកដែលឆ្នាតជាងនេក៏មនការយឺតយា៉នាវក្នអុងការស្នា្រ់ទាន់

នូវការេននាយល់រ្រ�់ទូល្រង្គំផងដែរ។

៣១.្រ៉ុដន្ឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់ននន�ចកដមីេិតនអើយ!នតើចំណុចននះផដល់ជាប្រនយាជន៍

ែល់ទូល្រង្គំយា៉នាងែូចនមដចខណៈនេលដែលទូល្រង្គំនៅ្រន្េិតថាបេះអង្គេឺជារូ្រកាយ

ែ៏ធំមួយដែលកំេុងជះេនលែឺយា៉នាងដចងោំងនហើយទូល្រង្គំជាចំដណកមួយននរូ្រកាយ

នោះ?ននះេឺជាភាេរឹងចនច�ែ៏ធំមហិមដមន!្រ៉ុដន្នោះេឺជារន្រៀ្រដែលទូល្រង្គំបាន

េិត។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំក៏មិនមនភាេខាមនា�នអៀនផងដែរក្នអុងការលន់តួទូល

�ូមន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់មកកាន់ទូល្រង្គំក្នអុងបេះវត្មនរ្រ�់បទង់ឬក៏ក្នអុងការ

ដប�កនៅរកបេះអង្គ—ទូល្រង្គំក៏មិនមនភាេខាមនា�នអៀនខា្នាំងជាងនេលដែលទូល្រង្គំមិន

បានមនមុខបកហមនេលដែលទូល្រង្គំបានប្រកា�ជាសធរណៈក្នអុងការនជរប្រមថ

នៅមុខមនុ�នាសម្នានហើយបេុ�ទា�់ប្រឆំងនឹងបេះអង្គែូចជាដឆក។នតើវាជាប្រនយាជន៍ល្

ែល់ទូល្រង្គំនោយរន្រៀ្រ្ ខណៈនេលដែលខួរកនាបាលែ៏រ�់រនវើករ្រ�់ទូល្រង្គំអាច

យល់ការ�ិកនាសាទាំងនោះនោយគាមនានការលំបាកឬក៏ជំនួយេមីបេរូ្ ម្នាក់ប�្រនេលនោះ

ទូល្រង្គំកំេុងដតធ្នាក់ក្នអុងការខុ�ឆ្គងែ៏ធំនបកដលងនហើយក៏កំេុងដតថា្នាយយញ្ញ្រូជាែ៏េួរ

ឲនាយអាម៉នា�់�្្រ់នខ្ើមទា�់ប្រឆំងនឹងបេះអង្គ?នហើយនតើវាេិតជាការមិននេញចិត្ដមនឬ

�បម្រ់អ�់អ្នកដែលមនខួរកនាបាលមិន�ូវរហ័�រហួននោយសរេួកនេមិនបានរត់នចញ

េមីបេះអង្គនហើយនោយសរេួកនេបាន្រន្នៅក្នអុង�មនាបអុកននបេះវិហាររ្រ�់បទង់នហើយក៏

ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់នេញនៅនោយ�ុវត្ិភាេតាមរយៈអាហារននជំននឿែ៏បតឹមបតរូវ។

ឱបេះែ៏ជាអម្នា�់រ្រ�់នយើងនអើយ!�ូមអនុញ្នាតឲនាយនយើងមន�ងនាឃឹមនបកាមចំនអង

ស្នា្ររ្រ�់បេះអង្គ—�ូមការោរនិងបទបទង់េួកនយើង។១៤បេះអង្គនឹងបទបទង់នយើង

១៣ ប្រធន្រទនននរឿងនប្រៀ្រនធៀ្រអំេមីកូននៅវនង្ងក្នអុងកណ្ឌេម្មីរលូកា១៥:១៣។
១៤ ទំនុកតនមកើង១7:៨។
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ការេ្រមភារេេមោ្រតដ៏ត្ចជ្

ខណៈនេលដែលនយើងនៅនក្ងនហើយ�ូមនាបមីដតនៅនេលដែលនយើងោ�់�ក់�នៅក៏

បេះអង្គនឹងនៅ្រន្្រមីនយើងផងដែរ។ទាក់ទងនៅនឹងភាេនឹងនររ្រ�់នយើងនេលដែលវា

នៅក្នអុងបទង់នោះបបាកែ្ �់វានឹងនៅនឹងនរ្រ៉ុដន្នេលដែលវានៅក្នអុងខលែលួនឯងនោះ

វានឹងមិននៅនឹងនរន�ើយ។ចំណុចល្ៗរ្រ�់នយើងេឺនៅជាមួយនឹងបេះអង្គយា៉នាងអ�់

កលនាបជានិច្ចនហើយនៅនេលដែលនយើងដ្ររនចញេមីបទង់នោយមនការ�្្រ់នខ្ើមនោះ

នយើងនឹងធ្នាក់ក្នអុងអំនេើអាបកក់រ្រ�់ខលែលួនជាមិនខាន។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ឥ�ូវននះ�ូម

អនុញ្នាតឲនាយនយើងបត�្រ់នៅរកបទង់នែើមនាបមីកុំឲនាយនយើងវនង្ងេមីនបោះជាមួយនឹងបទង់នោះ

អំនេើល្រ្រ�់នយើងនឹង្រន្មននោយគាមនានការ្រនោ្នា�—ែនាបិតចំណុចល្រ្រ�់នយើងេឺបេះ

អង្គផ្នាល់ដតមដង។នហើយនយើងក៏មិនោំបាច់មនការភ័យខា្នាចបតង់ថានយើងមិនមនកដនលែង

នែើមនាបមីបត�្រ់នៅវិញនោយសរនយើងបានធ្នាក់នចញេមីកដនលែងនោះនោះនទ។ែនាបិតផ្ះរ្រ�់

នយើង—ដែលជាភាេអ�់កលនាបជានិច្ចរ្រ�់បទង—់និងមិនដែលធ្នាក់បាត់នៅនេលដែល

នយើងអវត្មននោះន�ើយ។
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សេៀវសៅកទដី5

១០
ការបាត់បង់បសចក្ីសង្ឹម

១.�ូមទទួលការលន់តួននះដ្រ្រជាយញ្ញ្រូជានចញេមី្រ្រូរមត់ទូល្រង្គំដែលបេះ

អង្គបាន្រនងកើតនែើមនាបមី�រន�ើរតនមកើងបេះោមបទង់។�ូមេនាយាបាលបេ្រ់ឆ្ឹងដឆ្ងរ្រ�់ទូល

្រង្គំនហើយអនុញ្នាតឲនាយវានិយាយថា៖«នតើមនអ្នក្ ែូចបេះអង្គ?»។១នៅនេលដែល

ទូល្រង្គំលន់តួេំនិតនៅក្នអុងទូល្រង្គំយា៉នាងនបរៅ្រំផុតនៅកាន់បេះអង្គវាមិនដមនហាក់្រមី

ែូចជាថាបទង់មិនបានបជា្រអំេមីវាមុននៅន�ើយនោះនទ។បេះអង្គទតន�ើញែួងចិត្រ្រ�់

មនុ�នាសបេ្រ់គា្នា។្រុេ្គលដែលមននរឿងោក់កំបាំងឬក៏ែួងចិត្រឹងរូ�មិនអាចេួនេមីបទង់

បានន�ើយែនាបិតបទង់អាច្រន្ន់វាតាមបេះហឫទ័យរ្រ�់បទង់បាន។្រ៉ុដន្�ូមអនុញ្នាត

ឲនាយបេលឹងទូល្រង្គំ�រន�ើរបេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយវាអាចប�ឡាញ់បទង់នហើយអនុញ្នាតឲនាយវានរៀ្រ

រា្់រអំេមីកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់នែើមនាបមីឲនាយវាអាច�រន�ើរបទង់បាន។�ូមអនុញ្នាតឲនាយរ្រ�់

�េ្សរនេើដែលបទង់បាន្រនងកើតមក�រន�ើរតនមកើងបទង់នោយឥតឈ្រ់ឈរ៖បេលឹង

វិញ្នាណរ្រ�់មនុ�នាសតាមរយៈ្រ្រូរមត់និង�ំន�ងរ្រ�់ខលែលួននោយនលើកតនមកើងបទង់

េេួក�ត្និងរាល់អ្មីដែលមនរូ្ររាងកាយនិងតាមរយៈ�ំន�ងននអ�់អ្នកដែលេិត


១ ទំនុកតនមកើង៣៥:១០។
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ការលន់តួ

អំេមីេួកវា។�ូមអនុញ្នាតឲនាយនយើង�រន�ើរតនមកើងបទង់នែើមនាបមីឲនាយបេលឹងែ៏ទន់នខនាសាយរ្រ�់

នយើងអាចនឹងនងើ្រន�ើងនហើយនធ្ើែំនណើរនឆពនាះនៅរកបទង់នោយេឹងនលើអ្មីដែលបទង់បាន

្រនងកើតនែើមនាបមីជួយនយើងនៅរកបទង់ដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតេួកវាយា៉នាងល្អស្នារនាយ។ជាមួយ

បេះអង្គមនការផដល់កម្នាំងនិងមនកម្នាំងែ៏េិត។

2.�ូមអនុញ្នាតឲនាយអ្នកដែលអន្ះអដន្ងនិងអ្នកដែលមិន�ុចរិតរត់នហើយោកនចញ

េមីបេះអង្គចុះ។បេះអង្គទតន�ើញេួកនេទាំងេមីរនហើយន�ើញប�នមលេួកនេដែលេួក

នេកំេុងដតរត់។េួកនេរ�់នៅក្នអុងភេដផនែមីែ៏ប��់ស្នាតដតនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏េួក

នេនៅដតជាមនុ�នាសែ៏រលួយយា៉នាងខា្នាំងជាងនេ្រំផុតដែរ។នតើេួកនេបាននធ្ើឲនាយបេះអង្គឈឺ

ោ្រ់នោយរន្រៀ្រ្ ?ឬក៏ថានតើេួកនេបាន្រង្ខូចនករ្តិ៍នឈាមនាះ�ិទ្ធិអំ្ចរ្រ�់បទង់នោយ

រន្រៀ្រ្ ?អំ្ចរ្រ�់បេះអង្គនោរនេញនៅនោយយុត្ិធម៌និងភាេល្ឥតនខា្នាះក្នអុង

ការនសយរាជនាយនទាះន្រើែល់ទមី្រំផុតននការ្រនងកើតក៏នោយ។បបាកែ្ �់!នតើឲនាយេួកនេ

នេចនៅកដនលែង្ នែើមនាបមីរត់នចញេមីបេះវត្មនរ្រ�់បទង់?នតើបទង់នឹងមិនអាចរកេួកនេ

ន�ើញដមនឬ?្រ៉ុដន្េួកនេរត់នចញនែើមនាបមីកុំឲនាយេួកនេន�ើញបេះអង្គេមីនបោះេួកនេែឹងថា

បទង់ទតន�ើញេួកនេ។្រ៉ុដន្បេះអង្គមិនដែលនបាះ្រង់នោលអ្មី្ មួយដែលបទង់បាន

្រនងកើតនោះនទ។មនុ�នាសទុច្ចរិតបានជំេ្រ់នោយទា�់ប្រឆំងនឹងបទង់នហើយេួកនេទទួល

ការេិបាកយា៉នាងបតឹមបតរូវនោយនេចនចញេមីភាេ�លែូត្រូតរ្រ�់បទង់នហើយរត់្រុកភាេ

យុត្ិធម៌រ្រ�់បទង់នហើយជាចុងនបកាយនឹងែួលក្នអុងផលែូវែ៏េិបាកននជមីវិតរ្រ�់ខលែលួន។េួក

នេមិនែឹងថាបទង់េង់នៅបេ្រ់ទមីកដនលែងែនាបិតបទង់មិន�្ិតនៅនបកាមបេំដែនននការេង់នៅ

ដតមួយកដនលែងនទ។បេះអង្គមកនៅជិត�ូមនាបមីដតចំនោះអ�់អ្នកដែលនៅយា៉នាងឆ្នាយេមីបទង់

ក៏នោយ។ែូនច្នះ�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកនេដ្ររបត�្រ់មកដ�្ងរកបទង់វិញេមីនបោះនទាះន្រើ

េួកនេបាននបាះ្រង់នោលបេះអាទិកររ្រ�់ខលែលួនក៏នោយក៏បទង់មិនបាននបាះ្រង់រ្រ�់�េ្

សរនេើដែលបទង់បាន្រនងកើតដែរ។�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកនេដ្ររបត�្រ់មកដ�្ងរកបទង—់

ែនាបិតបទង់េង់នៅក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់េួកនេនោលេឺេង់ក្នអុងែួងចិត្អ�់អ្នកដែលលន់តួនៅ

កាន់បទង់។�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកនេប្រេល់ជមីវិតខលែលួននៅកាន់បេះអង្គនហើយយំនសកនលើបេះ

ឱរារ្រ�់បទង់ចុះ។នហើយ្រោ្នា្រ់េមីេួកនេបានវនង្ងទាំងអ�់កម្នាំងនោះបទង់នឹងជូតរាល់
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ទឹកដភ្នកនចញេមីដភ្នករ្រ�់េួកនេ។2នហើយេួកនេនឹងយំខា្នាំងជាងមុននៅនទៀត្ុ៉រដន្ឥ�ូវ

ននះេឺយំនោយសរអំណរ។ែនាបិតឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់េឺមិនដមនជាមនុ�នាសក្នអុងសច់

ឈាមនទ្រ៉ុដន្បទង់េឺជាបេះអម្នា�់ដែលអត់នទា�នហើយកមនាសាន្ចិត្េួកនេ។នហើយថានតើ

ទូល្រង្គំនៅកដនលែង្ នេលទូល្រង្គំកំេុងដតដ�្ងរកបេះអង្គ?េឺបទង់នៅទមីនោះនៅមុខ

ទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបាននចញយា៉នាងឆ្នាយ�ូមនាបមីដតេមីខលែលួនឯងនហើយទូល្រង្គំក៏មិនអាច

រកខលែលួនឯងន�ើញបានដែរអញ្ចឹងនតើឲនាយទូល្រង្គំរកបទង់ន�ើញបាននោយរន្រៀ្រ្ នៅ?

៣.ឥ�ូវ�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំេណ៌ោនៅក្នអុងបេះននបតរ្រ�់បេះជាម្នា�់អំេមី

កាលដែលទូល្រង្គំមនអាយុ2៩ឆ្នាំ។នោកហ្មី�្ឺ�៍(Faustus)ដែលជាអ្នកែឹកោំ

ម្នាក់រ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀន(Manicheans)នទើ្រដតមកែល់ទមីបកុងកាតនធគាត់េឺជាអ្នក

ោក់អោ្នាក់ែ៏នឆ្នើមម្នាក់រ្រ�់អារកនាសនហើយមនមនុ�នាសជានបចើនធ្នាក់ក្នអុងអោ្នាក់រ្រ�់គាត់

តាមរយៈនវាហារសស�្ែ៏េូដករ្រ�់គាត់។នទាះន្រើទូល្រង្គំនចះោ្រ់នផដើមដវកដញករវាង

ោកនាយនេចន៍នននវាហារសស�្និងោកនាយនេចន៍ននន�ចកដមីេិតក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនៅចូល

ចិត្នវាហារសស�្រ្រ�់គាត់ដែលទូល្រង្គំចង់នរៀនយា៉នាងខា្នាំង។ទូល្រង្គំមិនរវីរវល់នឹង

ោកនាយនេចន៍រ្រ�់នោកហ្មី�្ឺ�៍ែ៏លនាបមីលនាបាញម្នាក់ននះដែលគាត់នប្រើបបា�់នែើមនាបមីតុ្រ

ដតងោនដែលគាត់យកមកជូនទូល្រង្គំនោះនទ។

១០.អ�់ប្រមណជាង៩ឆ្នាំទូល្រង្គំបានស្នា្រ់ការ្រនបងៀនរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀន

នោយមិនមនេំនិតនឹងនរទូល្រង្គំក៏បាននធ្ើជាអ្នកនែើរតាមេួកនេ។ទូល្រង្គំបានរំេឹង

រង់ោំការមកែល់រ្រ�់នោកហ្មី�្ឺ�៍យា៉នាងខា្នាំង។ែនាបិតបេ្រ់�មជិកននបកុមដែលទូល

្រង្គំបានជួ្រមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការនឆលែើយ�ំណួរដែលទូល្រង្គំបាន�ួរន�ើយ។ែូនច្នះ

េួកនេក៏បាន�ននាយានឹងទូល្រង្គំថា្រោ្នា្រ់េមីទូល្រង្គំបាន�ន្ោជាមួយនឹងគាត់នោះ

រាល់ចំណុចលំបាកនិង្រញ្នាធំៗនផនាសងនទៀតដែលទូល្រង្គំមនជាមួយនឹងេួកនេនឹងមន

ែំន្ះបសយយា៉នាងងយប�ួលនហើយចនាបា�់ោ�់នទៀតផង។នៅចុង្រញ្ច្រ់នេល

គាត់មកែល់ទូល្រង្គំក៏បានន�ើញថាគាត់ជា្រុរ�ម្នាក់ដែលមនោកនាយនេចន៍យា៉នាង

េមីនរាះដែលនិយាយអំេមីចំណុចែូចដែល�មជិកបកុមមនិនហ្គៀនបាននិយាយនោយ

មនជំោញនហើយមិនរោក់រែុ្រ។្រ៉ុដន្នតើនវាហាររ្រ�់គាត់មនប្រនយាជន៍អ្មីែល់ទូល

2 វិវរណៈ2១:៤។
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្រង្គំខណៈនេលដែលអ្មីដែលគាត់អាចឲនាយទូល្រង្គំបានេឺបគាន់ដតជាកូនដេងមួយដែលមិន

អាចចំដអតភាេនប�កឃ្នានរ្រ�់ទូល្រង្គំបានផង?បតនចៀកទូល្រង្គំបានដឆ្តនហើយអំេមី

ចំណុចដ្រ្រនោះ?ការ្រនបងៀនរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀនហាក់្រមីែូចជាមិនមនអ្មីល្ឬក៏េិត

ជាងមុននោយបគាន់ដតថាឥ�ូវវាមនការនលើកន�ើងយា៉នាងល្ប្រន�ើរជាងមុននោះនទ។

នហើយទូល្រង្គំក៏មិនបានេិតថាគាត់ឆ្នាត្ �់្ ដែរនោយសរគាត់មនរូ្រនឆម

ស្នាតឬក៏ថាគាត់អាចនិយាយបានយា៉នាងនកនាបាះកនាបាយផងដែរ។បបាកែ្ �់!អ�់

អ្នកដែលបាន�រន�ើរគាត់ក៏មិនមន�មត្ភាេ្ �់្ ក្នអុងការវិនិច្័យដែរ។ែនាបិត

វាបគាន់ដតថានោយសរគាត់មន�មត្ភាេក្នអុងបទឹ�ដមីនោះបានជាចំនោះេួកនេគាត់

ហាក់្រមីែូចជាមនភាេប្រុងប្រយ័ត្ននិងបបាជា្នា។ប�្រគា្នាផងដែរទូល្រង្គំក៏ន�ើញថា

មនុ�នាសមួយចំនួនក៏�ងនាស័យអំេមីចំណុចេិតននន�ចកដមី្រនបងៀននៅនេលដែលនេនលើកវា

ន�ើងក្នអុងភាសដែលេមីនរាះនិងរា្រស។្រ៉ុដន្ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយបទង់បាន

្រនបងៀនទូល្រង្គំរួចនប�ចនហើយថាប្រនយាេ្ មួយេិតឬក៏មិនេិតេឺមិនអាប�័យនៅ

នលើរន្រៀ្រននការនលើកន�ើងនោះនទ។ទូល្រង្គំនជឿជាក់ថាេឺបទង់នហើយដែលបាន្រនបងៀន

ចំណុចននះមកទូល្រង្គំែនាបិតនបរៅេមីបេះអង្គគាមនានបេរូននន�ចកដមីេិត្ នទៀតន�ើយមិនថា

វានកើតនចញេមីប្រភេ្ ក៏នោយ។បេះអង្គបាន្រនបងៀនទូល្រង្គំរួចនហើយអំេមីចំណុចននះ

នហើយបេះអង្គបាន្រនបងៀនទូល្រង្គំផងដែរថាន្រើបគាន់ដតថានោយសរអ្មីមួយបតរូវបាននលើក

ន�ើងនោយ្រ្រូរមត់រោក់រែុ្រនោះក៏មិនដមនមនន័យថានយើងេួរថាវាេឺជាន�ចកដមីខុ�

ឆ្គងន�ើយ។ជាថ្មីមដងនទៀតចំណុច្ មួយមិនដមនជាចំណុចេិតអាប�័យនលើបគាន់ដត

ថានេបាននលើកន�ើងក្នអុងរន្រៀ្រមិនល្នោះដែរនហើយវាក៏មិនដមនថាវាមិនេិតនោយសរ

នេបាននលើកន�ើងក្នអុងរន្រៀ្រែ៏ល្ប្រន�ើរផងដែរ។បបាជា្នានិងចំណុចលងៃមីនលងៃើេឺនប្រៀ្រែូចជា

ប្រនភទមុខម្ូ្រខុ�ៗគា្នាអញ្ចឹង។ម្ូ្រខលែះនធ្ើឲនាយរាងកាយធំធត់ន�ើងនហើយម្ូ្រខលែះនទៀតមិន

ែូនោ្នាះនទ។្រ៉ុដន្នេក៏អាចយកម្ូ្រទាំងេមីរប្រនភទនោះមកោក់នលើោនដែលមនកនាបាច់ឬ

ក៏ោនដែលសមញ្ញ។ែូចគា្នាផងដែរទាំងបបាជា្នានិងន�ចកដមីលងៃមីនលងៃើក៏នេអាចនលើកន�ើង

ទាំងក្នអុងោកនាយនេចន៍ែ៏សមញ្ញឬក៏ោកនាយនេចន៍ដែលមននេញនៅនោយនវាហារសស�្

ែ៏ល្ប្រន�ើរបានផងដែរ។

១១.ទូល្រង្គំបានរំេឹងយា៉នាងយូរចង់ជួ្រនោកហ្មី�្ឺ�៍យា៉នាងខា្នាំង។នហើយនៅនេល



129

ការតម្ុមសេច្្ដីេុរសងរ

ដែលទូល្រង្គំបានជួ្រគាត់ទូល្រង្គំក៏ចូលចិត្អត្ចរិតនវាហារសស�្និងោកនាយនេចន៍

នកនាបាះកនាបាយដែលគាត់នលើកន�ើងអំេមីេំនិតរ្រ�់គាត់។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏មនអំណរនហើយ

ក៏ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកែនទក្នអុងការនកាត�រន�ើរគាត់។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏ខកចិត្ផងដែរ

េមីនបោះនេលគាត់កំេុង្រនបងៀនទូល្រង្គំមិនមន�ិទ្ធិក្នអុងការ�ួរ�ំណួរដែលទូល្រង្គំ

កំេុងដតឆងៃល់បាននទ។ែរា្រ្ ទូល្រង្គំបានន�ើញឱកា�ទូល្រង្គំក៏ទទួលបានការផ្ចង់

អារម្ណ៍រ្រ�់គាត់ក្នអុងនេលដែលវាមិនដមនជាការរំខានែល់គាត់នែើមនាបមីឲនាយគាត់េិភាកនាសា

ជាមួយនឹងទូល្រង្គំនិងមិត្ភក្ិរ្រ�់ទូល្រង្គំ។នហើយនេលដែលទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់បបា្រ់

គាត់អំេមីមន្ិល�ងនាស័យរ្រ�់ទូល្រង្គំភា្នាមនោះទូល្រង្គំន�ើញថាគាត់មិននចះអ្មីនទទាក់

ទងនៅនឹង�ិលនាបៈន�រីនលើកដលងដតនវយនាយាករណ៍និងអកនាសរសស�្នហើយក៏បគាន់ដតនចះ

ក្នអុងកបមិតែ៏សមញ្ញផងដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីគាត់ក៏បានអាន�ន្រកថាមួយចំនួន

រ្រ�់នោកធូលមី(Tully)ន�ៀវនៅេមីរ្រមីកនាបាលរ្រ�់នោក�ិននិការ៍(Seneca)ន�ៀវនៅ

កវីមួយចំនួននទៀតនិងន�ៀវនៅ្រ៉ុោមនានកនាបាលនទៀតដែលនិេន្ធនោយបកុមរ្រ�់គាត់ក្នអុង

ភាសឡាតាំងដែលមនស្នានែល្។អមជាមួយនឹងការនរៀន�ូបតែ៏�ដលួចន�ដើងមួយននះ

និងការអនុវត្និយាយជាប្រោំគាត់ក៏ទទួលបានជំោញនននវាហារសស�្ដែល្រង្នាញ

ជាភ�្អុតាងដែលងយនេញចិត្និងទាក់ទាញអារម្ណ៍េមីនបោះវា�្ិតនបកាមទិ�នៅ

ននការនបតៀមខលែលួនជានប�ចននការ្រុិនប្រ�្រ់បេមទាំងការនឆលែើយត្រនោយ�ុភាេនិងដ្រ្រ

ធម្ជាតិ។ឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់ទូល្រង្គំនិងជាបេះដែលនថា្នាលនទា�នលើ�តិ�មនាបជញ្ញៈ

រ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!នតើវាមិនបាននកើតន�ើងក្នអុងរន្រៀ្រននះដមនឬ?ែួងចិត្និងការចងោំ

រ្រ�់ទូល្រង្គំេឺកំេុងដតនៅេមីមុខបេះភ័សក្បេះអង្គដែល�ូមនាបមីដតនៅនេលនោះបទង់ក៏បាន

ដណោំផលែូវទូល្រង្គំតាមរយៈកម្នាំងអាថ៌កំបាំងននអធិ្រនតយនាយភាេរ្រ�់បេះនហើយបទង់ក៏

បានន្រើក�ដមដងចំណុចខុ�ឆ្គងែ៏អាម៉នា�់នៅេមីមុខទូល្រង្គំផងដែរនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាច

នឹងន�ើញវានហើយ�្្រ់វានទៀតផង។

១2.នៅនេលនោះទូល្រង្គំន�ើញយា៉នាងចនាបា�់ថានោកហ្មី�្ឺ�៍ខ្ះខាតនលើការ

នរៀន�ូបតនលើចំណុចទាំងនោះដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់នជឿថាគាត់មន�ញ្នា្រ័បតដែលេួរឲនាយ

កត់�ម្នាល់។ទូល្រង្គំក៏ោ្រ់នផដើមអ�់�ងនាឃឹមបតង់ថាគាត់នឹងមន�មត្ភាេក្នអុងការ

េននាយល់្រំភលែឺរាល់ចំណុចននមន្ិល�ងនាស័យែ៏េួរឲនាយេិបាកយល់រ្រ�់ទូល្រង្គ—ំនទាះន្រើ
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ទូល្រង្គំយល់ថាចំណុចអវិជា្នាដ្រ្រននះមិនេួរជះឥទ្ធិេលនលើន�ចកដមីេិតននជំននឿរ្រ�់

គាត់ក៏នោយប្រ�ិនន្រើគាត់មិនដមនជាអ្នកនែើរតាមបកុមមនិនហ្គៀន។ន�ៀវនៅរ្រ�់េួក

នេមននេញនៅនោយនរឿងនលនាបើកអំេមីនផ្នម�ហ្ូងតារាបេះអាទិតនាយនិងបេះច័ន្។នហើយ

ទូល្រង្គំក៏ោ្រ់នផដើមឈ្រ់នជឿថាគាត់នឹងមន�មត្ភាេក្នអុងការន្រើក្រង្នាញឲនាយទូល្រង្គំ

អាចយល់បានយា៉នាង�ក្រ់�កល់ចិត្អំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំេិតជាបបាថា្នាចង់ែឹងយា៉នាងបជាល

នបរៅដែរ។ទូល្រង្គំចង់ែឹងថានតើការេននាយល់ដែលមនក្នអុងន�ៀវនៅបកុមមនិនហ្គៀនល្

ប្រន�ើរជាងឬក៏យា៉នាងនហាច្ �់ល្ជាងការេននាយល់នលើេណិតវិជា្នាដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់

អានក្នអុងន�ៀវនៅ្ នផនាសងនទៀតដែរឬនទ?្រ៉ុដន្នេលដែលទូល្រង្គំន�្នើនលើប្រធន្រទ

ទាំងននះថាឲនាយនយើងេិោរ្នហើយេិភាកនាសាគា្នាគាត់ក៏នឆលែើយត្រយា៉នាង�ុភាេនោយមិន

ហា៊នានយល់បេមនធ្ើការនោះែនាបិតគាត់ែឹងថាគាត់មិនមនចំនណះែឹងនលើចំណុចទាំងនោះ

នហើយក៏មិនខាមនា�ក្នអុងការបបា្រ់ឲនាយទូល្រង្គំែឹងផងដែរ។ែនាបិតគាត់មិនដមនជា្រុេ្គលដែល

និយាយនបចើន—ែូចជា្រុេ្គលដែលទូល្រង្គំបានជួ្រប្រទះជានបចើនោក—់ដែលយល់ក្នអុង

ការ្រនបងៀនទូល្រង្គំនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំចង់ែឹងនហើយ្រោ្នា្រ់មកមិននិយាយអ្មីដែលមិន

មនប្រនយាជន៍ន�ើយ។នោកហ្មី�្ឺ�៍មនន្រះែូងនទាះន្រើមិនបតរូវនឹងបេះអង្គដែល

យា៉នាងនហាច្ �់មនការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខលែលួនឯង។នោយសរគាត់ែឹងថាខលែលួនខ្ះខាត

នលើចំនណះែឹងមួយចំនួនែូនច្នះគាត់ក៏នបជើ�នរើ�មិនឲនាយខលែលួនជា្រ់អោ្នាក់ក្នអុងការដវកដញក

្មួយដែលគាត់មិនអាចែកខលែលួននចញឬក៏្រញនាឈ្រ់ការដវកដញកក្នអុងលក្ខណៈែ៏ល្នោះ

នទ។ទាក់ទងនឹងចំណុចមួយននះទូល្រង្គំក៏កាន់ដតចូលចិត្គាត់ដថមនទៀត។ែនាបិតេំនិត

ែ៏ឆ្នាតនវនហើយ�មរមនាយេឺល្ប្រន�ើរជាងការទទួលបានចំនណះែឹងដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់

បាននៅនទៀត។នហើយននះឯងេឺជាឥរិយា្រថរ្រ�់គាត់ដែលទូល្រង្គំន�ើញទាក់ទងនៅ

នឹង�ំណួរេិបាកៗ។

១៣.ចំណងចិត្ែ៏ខា្នាំងដែលទូល្រង្គំបានបជមុជខលែលួនក្នអុងន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់បកុម

មនិនហ្គៀនក៏អន់ថយនហើយទូល្រង្គំក៏អ�់�ងនាឃឹមក្នអុងការនរៀនបានអ្មីដថមនទៀតនចញេមី

បេរូោោនោយសរនោកហ្មី�្ឺ�៍ដែលជា្រុេ្គលែ៏លនាបមីលនាបាញម្នាក់ក្នអុងចំន្មេួកនេ

មិនអាចនឆលែើយនូវ�ំណួរដែលទូល្រង្គំនងឿងឆងៃល់។នហតុែូនច្នះនហើយបានជាទូល្រង្គំោ្រ់

នផដើមចំ្យនេលជាមួយគាត់�ិកនាសានលើអកនាសរសស�្(ដែលនោះេឺជាប្រធន្រទដែល
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គាត់ចូលចិត្ខា្នាំងជាងនេ)ប�្រនេលនោះដែរទូល្រង្គំក៏បានោ្រ់នផដើម្រនបងៀនក្នអុងោមជា

បេរូនលើប្រធន្រទនវាហារសស�្នៅកាន់កូន�ិ�នាសនៅទមីបកុងកាតនធ។ជាមួយនឹងនោក

ហ្មី�្ឺ�៍ទូល្រង្គំអាននូវអ្មីដែលគាត់បបាថា្នាចង់អានឬក៏អ្មីដែលទូល្រង្គំេិតថា�័កដិ�ម

�បម្រ់្រុរ�ដែលមនចំនណះែឹងែូចគាត់។្រ៉ុដន្រាល់ចំណុចខិតខំប្រឹងដប្រងរ្រ�់ទូល

្រង្គំក្នអុងការ្រន្ែំនណើរនៅមុខនទៀតជាមួយនឹងបកុមមនិនហ្គៀនក៏បានឈានមកែល់ទមី

្រញ្ច្រ់តាមរយៈមិត្ភាេរ្រ�់ទូល្រង្គំជាមួយនឹងបេរូម្នាក់ននះ។ទូល្រង្គំមិនបានែកខលែលួន

នចញេមីេួកនេទាំងប�ុងនោះនទ។្រ៉ុដន្នោយសរទូល្រង្គំមិនទាន់បានរកន�ើញថាមន

អ្មីល្ប្រន�ើរជាងនោះែូនច្នះទូល្រង្គំក៏�នបមចចិត្្រំនេញចិត្ខលែលួនឯង�បម្រ់នេលនោះជា

មួយនឹងអ្មីដែលទូល្រង្គំបានជំេ្រ់នលើដបកងោភ�ំ្ងនឹង្រង្នាញអ្មីល្ប្រន�ើរជាង

នោះមកកាន់ទូល្រង្គំ។បបាកែ្ �់នោកហ្មី�្ឺ�៍ដែលបាននបាក្រនញឆនាតមនុ�នាសជា

នបចើនក្នអុងការស្នា្រ់រ្រ�់េួកនេក៏ោ្រ់នផដើមបាត់្រង់ឥទ្ធិេលនលើអោ្នាក់ដែលទូល្រង្គំបាន

ធ្នាក់នៅក្នអុងមិនថានចតោឬក៏អនចតោទាំងប�ុងកដមី។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ែនាបិតបេះហ�្

រ្រ�់បទង់ក្នអុងការរចោែ៏ោក់កំបាំងក្នអុងការការោរដែលយកចិត្ទុកោក់បទង់មិនបាន

នបាះ្រង់បេលឹងទូល្រង្គំនោលន�ើយ។នចញេមីឈាមននន្រះែូងរ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំ

តាមរយៈទឹកដភ្នកដែលគាត់បាន�បមក់ទាំងយ្រ់ទាំងនថងៃេឺគាត់បានថា្នាយយញ្ញ្រូជានៅ

កាន់បេះអង្គ�បម្រ់ទូល្រង្គំនហើយក្នអុងរន្រៀ្រែ៏អស្នារនាយបទង់ក៏បានដណោំផលែូវទូល្រង្គំ។

ែនាបិតេឺបេះអង្គនហើយដែលបាន«តាំងជំហានរ្រ�់មនុ�នាសឲនាយបានមំមួននេលបេះអង្គ

�េ្បេះហឫទ័យនឹងផលែូវរ្រ�់នេ»។៣នតើឲនាយនយើងអាចទទួលបានន�ចកដមី�នសង្នាះនបរៅេមី

បេះហ�ដរ្រ�់បទង់ដែល្រនងកើតនូវអ្មីជាថ្មីដែលបទង់បាន្រនងកើតរួចនប�ចមដងនហើយបាន

នោយរន្រៀ្រ្ នៅ?

៣ ទំនុកតនមកើង៣7:2៣។
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១១
ការបរើបៅទីកកងុរ៉ា រូម

១៤.បេះអង្គបានទាក់ទាញឲនាយទូល្រង្គំនៅទមីបកុងរ៉ូមនហើយ្រនបងៀននៅទមីនោះជាជាង

្រនបងៀននៅទមីបកុងកាតនធ។នហើយទូល្រង្គំនឹងមិនែកនចញការទូលថា្នាយនៅកាន់បេះអង្គ

អំេមីរន្រៀ្រដែលបទង់បានទាក់ទាញឲនាយទូល្រង្គំនធ្ើដ្រ្រហ្នឹងន�ើយ។េមីនបោះក្នអុងចំណុចននះ

ទូល្រង្គំក៏បតរូវនឹកេិតនិងនលើកន�ើងអំេមីបេះបបាជា្នានិងកដមីនមតា្នាករុ្ែ៏�្ិតន�្ររ្រ�់

បេះអង្គដែលបទង់មនចំនោះទូល្រង្គំផងដែរ។វាេិតជាមិនដមននោយសរមនបបាក់ដខ

នបចើនជាងឬក៏មនកិត្ិយ�ខ្�់ជាងដែលមិត្ភកដិទូល្រង្គំបាន�ននាយាមកកាន់ទូល្រង្គំ

ថាកំេុងដតរង់ោំទូល្រង្គំនៅឯទមីបកុងរ៉ូមដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ�នបមចចិត្នៅទមីនោះនោះនទ។

នទាះន្រើថាចំណុចទាំងនោះបានជះឥទ្ធិេលនលើការ�នបមចចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏នោយ្រ៉ុដន្

មូលនហតុចមនាបងដែល្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំនរើនៅនៅទមីនោះេឺនោយសរទូល្រង្គំបានឮថា

�ិ�នាសនៅឯទមីបកុងរ៉ូមខំ�ិកនាសាមនការោក់វិន័យនិងចនាបា្រ់ខា្នាំងជាងនៅទមីបកុងកាតនធ។

�ិ�នាសានុ�ិ�នាសមិនរត់ចូលថា្នាក់នរៀនបេរូដែលេួកនេមិនមនថា្នាក់នរៀនជាមួយនោយតាម

�ន្អុះចិត្ឬក៏បេនហើននោះនទ។នហើយេួកនេក៏មិនចូលនោយគាមនានការអនុញ្នាតេមីបេរូផង

ដែរ។នៅឯទមីបកុងកាតនធេឺផ្អុយេមីននះទាំងប�ុងនោលេឺមនន�រីភាេែ៏អាម៉នា�់និងទ្រ់
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ការលន់តួ

េុំបានដ្រ្រននះក្នអុងចំន្មេួក�ិ�នាស។េួក�ិ�នាសដតងដតរត់ចូលយា៉នាងនឈលែើយនហើយឆ

នៅលំោ្រ់លំនោយដែលបេរូបាន្រនងកើត�បម្រ់ជាប្រនយាជន៍រ្រ�់�ិ�នាសគាត់។េួក�ិ�នាស

មិនមន�មត្ភាេក្នអុងការយល់ថាអាក្រនាបកិរិយារ្រ�់េួកនេេឺនេមិនអាចទទួលបាននទ

ចំនោះអ្នកនផនាសងនហើយថាជាទូនៅតាមចនាបា្រ់នេអាចោក់ទារុណកម្បាននទាះន្រើថាតាម

ប្រនេណមីតាមតំ្រន់រ្រ�់េួកនេអនុញ្នាតឲនាយមនអាក្រនាបកិរិយាទាំងននះក៏នោយ។នហើយ

បបាកែ្ �់!ប្រនេណមីរ្រ�់េួកនេដែលអនុញ្នាតឲនាយមនអាក្រនាបកិរិយាដ្រ្រនោះក៏មិន

មនប្រនយាជន៍ដែរនបោះវាអនុញ្នាតឲនាយមនុ�នាសនធ្ើនូវអ្មីដែលបេះជាម្នា�់មិនអនុញ្នាតឲនាយ

នធ្ើ។េួកនេេិតថាអាក្រនាបកិរិយារ្រ�់េួកនេនឹងមិននធ្ើឲនាយអ្នកែនទឈឺោ្រ់្រ៉ុដន្េួកនេ

ខ្ះទាំងប�ុងតាមរយៈការបាត់្រង់សមនារតមីរ្រ�់េួកនេបតង់ថាវាកំេុងដត្រងកការឈឺោ្រ់

យា៉នាងខា្នាំងនៅកាន់អ�់អ្នកដែលនៅជុំវិញខលែលួន។

កាលទូល្រង្គំនៅជា�ិ�នាសនៅន�ើយទូល្រង្គំមិនមនការអនុញ្នាតឲនាយមន

អាក្រនាបកិរិយាែ៏អាបកក់ៗដ្រ្រនោះនទ្រ៉ុដន្នេលនោះក្នអុងោមជាបេរូមននេជំរុញចិត្

ឲនាយទូល្រង្គំបទបទង់អាក្រនាបកិរិយាែ៏អាបកក់ក្នអុងអ្នកែនទ។នហតុែូនច្នះនហើយបានជាទូល

្រង្គំ�្រនាបាយចិត្ក្នអុងការនៅកដនលែងថ្មីកដនលែងដែលអ�់អ្នកស្នាល់ទូល្រង្គំបានអះអាង

មកកាន់ទូល្រង្គំថាអាក្រនាបកិរិយាដ្រ្រនោះមិនមនការអនុញ្នាតនៅទមីបកុងរ៉ូមនទ។ឱ

បេះអម្នា�់នអើយ«បេះអង្គជាទមីេឹងបជករ្រ�់ទូល្រង្គំជាចំដណករ្រ�់ទូល្រង្គំនៅក្នអុង

ទឹកែមីរ្រ�់មនុ�នាសរ�់»។១បេះអង្គ�េ្បេះហឫទ័យឲនាយទូល្រង្គំនរើនចញេមីទមីបកុងកាតនធ

នហើយឲនាយទូល្រង្គំ្រំផ្នា�់្រំដប្រនចញេមីទម្នា្រ់នោកមីយ៍នែើមនាបមីការោរបេលឹងវិញ្នាណទូល

្រង្គំ។ប�្រនេលនោះដែរបេះអង្គបាននប្រើបបា�់មនុ�នាសនៅជុំវិញទូល្រង្គំនែើមនាបមីទាក់ទាញ

ទូល្រង្គំឲនាយនៅទមីបកុងរ៉ូមនិងនែើមនាបមីោំទូល្រង្គំឲនាយចូលផលែូវបតឹមបតរូវបេះអង្គោំទូល្រង្គំយា៉នាង

អាថ៌កំបាំងតាមរយៈការរឹងកនាបាលរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងតាមរយៈមិត្ភកដិរ្រ�់ទូល្រង្គំ។អ�់

អ្នកដែលបានឆនៅ�ន្ិភាេរ្រ�់ទូល្រង្គំមនការខា្នាក់តាមរយៈអាក្រនាបកិរិយាភលែមីនភលែើែ៏

អាម៉នា�់នហើយអ�់អ្នកដែលបាន្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលឲនាយទូល្រង្គំនៅឯទមីបកុងរ៉ូមក៏មិនមនអ្មី

ល្ប្រន�ើរជាងបបាជា្នាខាងឯនោកមីយ៍ននះនោះដែរ។នហើយនោយសរទូល្រង្គំ�្្រ់ភាេ

នវទោននកដនលែងមួយែូនច្នះនហើយទូល្រង្គំក៏បានដ�្ងរកភាេអរ�្រនាបាយែ៏ប�នមើប�នម

១ ទំនុកតនមកើង១៤2:៥។
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ក្នអុងកដនលែងមួយនទៀត។

១៥.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់បានបជា្រនហើយអំេមីមូលនហតុដែលទូល្រង្គំនចញ

េមីទមីបកុងមួយនៅទមីបកុងមួយនទៀត។្រ៉ុដន្ឱបេះជាម្នា�់នអើយបទង់មិនបានន្រើក�ដមដង

អំេមីចំណុចននះមកកាន់ទូល្រង្គំឬក៏នៅកាន់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំនទនហើយគាត់បានបេរួយ

បារម្ភយា៉នាងខា្នាំងទាក់ទងនៅនឹងការោកនចញរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយក៏ដថមទាំងបានតាម

ទូល្រង្គំរហូតនៅែល់�មុបទដែលជាទមីកដនលែងដែលទូល្រង្គំនឹងោកនចញតាមរយៈោវា

ដែរ។គាត់បានឱ្រទូល្រង្គំយា៉នាងជា្រ់�្ិតនោយមនឆន្ៈទាំងការចងទូល្រង្គំទុកឬក៏

នៅជាមួយទូល្រង្គំដែរ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបាននបាកគាត់នហើយបាននធ្ើេុតនោយនិយាយកុហក

ថាទូល្រង្គំមនមិត្ភក្ិម្នាក់ដែលទូល្រង្គំចង់នៅនលងជាមួយរហូតែល់នេលគាត់មន

អាកា�ធតុអំន្យផលក្នអុងការនចញែំនណើរ។ទូល្រង្គំបានកុហកអ្នកម្នាយទូល្រង្គំ

នែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចនេចនចញ។ែនាបិតទាក់ទងនឹងចំណុចននះបេះអង្គក៏បានអត់នទា�

ែល់ទូល្រង្គំយា៉នាងនេញនៅនោយកដមីនមតា្នាករុ្ផងដែរ។នហើយនទាះន្រើថាទូល្រង្គំជា

មនុ�នាសលងៃមីនលងៃើម្នាក់ក៏នោយក៏បេះអង្គនៅដតការោរទូល្រង្គំេមីទឹក�មុបទដែរ។នលើ�េមី

នោះនៅនទៀតតាមរយៈទឹកននបេះេុណរ្រ�់បេះអង្គបទង់ក៏បាន្រននាសអុទ្ធទូល្រង្គំ។នហើយ

ទូល្រង្គំក៏ទទួលបានកម្នាំងេមីទឹកដភ្នកដែលអ្នកម្នាយទូល្រង្គំបាន�បមក់ជាប្រោំនថងៃ

�បម្រ់ទូល្រង្គំក្នអុងការអធិស្នានរ្រ�់គាត់ដែរ។នហើយនោយសរគាត់បាន្រែិន�ធន៍

មិនបត�្រ់នៅវិញន្រើគាមនានទូល្រង្គំនៅជាមួយនោះទូល្រង្គំក៏បាន្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលគាត់ឲនាយ

នៅ�បមកយ្រ់នោះនៅកដនលែងែ៏ន�ងៃៀមស្នាត់មួយជិតោវារ្រ�់នយើង។ោនេលយ្រ់នោះ

ទូល្រង្គំលួចនចញន�ងៃៀមស្នាត់ដតគាត់នៅ្រន្អធិស្នាននិងយំ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើ

គាត់បានទូល�ូមអ្មីេមីបទង់ក្នអុងការ្រង្ូរទឹកដភ្នកនោះនបរៅេមីការអង្រករបទង់កុំឲនាយទូល្រង្គំ

នចញែំនណើរតាមោវា?្រ៉ុដន្បេះអង្គតាមរយៈការប្រឹកនាសាែ៏�ម្នាត់រ្រ�់បទង់នហើយនិង

ការ�ម្នាល់នលើន�ចកដមីបបាថា្នាែ៏ខា្នាំងរ្រ�់គាត់បទង់មិនបានប្រទាននូវអ្មីដែលគាត់កំេុង

ដតទូល�ូមនែើមនាបមីប្រទាននូវអ្មីដែលគាត់ទូល�ូមេមីមុនៗនោះនទ។

ខនាយល់ក៏្រក់នហើយរុញោវានយើងឃ្នាតនចញេមីនឆ្នរនៅ។នោរនេញនៅនោយទុក្ខបេរួយ

អ្នកម្នាយក៏បាននៅកដនលែងនោះោបេឹក្រោ្នា្រ់នហើយមននេញនៅនោយការត្ូញដត្រនិង

�ំន�ងថងៃូរនៅកាន់បេះអង្គ។ប�្រនេលនោះដែរបេះអង្គក៏កំេុងដតនប្រើបបា�់ន�ចកដមី
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បបាថា្នារ្រ�់ទូល្រង្គំទុកជាយានក្នអុងការ្រញ្ច្រ់ន�ចកដមីបបាថា្នាទាំងនោះ។នហើយែូចម្នាយ

បេ្រ់ៗរូ្រអ្នកម្នាយទូល្រង្គំប�ឡាញ់ការមនទូល្រង្គំនៅជាមួយគាត់នហើយទំនងជា

ខា្នាំងជាងម្នាយនផនាសងៗនទៀតក៏ថាបាន។្រ៉ុដន្គាត់មិនែឹងអំេមីអំណរដែលបទង់កំេុងដត

នបតៀមទុក�បម្រ់គាត់តាមរយៈការោកនចញរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅន�ើយនទ។នោយមិន

ែឹងអំេមីលទ្ធផលននអាថ៌កំបាំងននះគាត់ក៏មិន្រន្យំកាន់ទុក្ខនហើយន�ើញក្នអុងគាត់អំេមី

ភាេឈឺោ្រ់ននមរតកេមីោងនអវា៉នានោយដ�្ងរកការឈឺោ្រ់ក្នអុងអ្មីដែលគាត់បាន្រនងកើត

មកក្នអុងទុក្ខបេរួយ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមី្រោ្នា្រ់េមីគាត់្រនោ្នា�ទូល្រង្គំអំេមីការកុហកនឹង

ភាេនឃរនៅគាត់ក៏្រន្អធិស្នាន�បម្រ់ទូល្រង្គំ។គាត់ក៏បត�្រ់នៅផ្ះនហើយទូល

្រង្គំក៏នធ្ើែំនណើរនៅឯទមីបកុងរ៉ូម។

១៦.នៅទមីបកុងរ៉ូមទូល្រង្គំបានធ្នាក់ខលែលួនឈឺយា៉នាងខា្នាំងនហើយទូល្រង្គំក៏ជិតធ្នាក់នរក

នទៀតផងទូល្រង្គំធងៃន់ធងៃរនៅនោយអំនេើបា្រែ៏អាបកក់អាបកមីដែលទូល្រង្គំបានប្របេឹត្ទា�់

ប្រឆំងនឹងបេះអង្គខលែលួនឯងនិងអ្នកែនទ—ដែលមនទាំងបចវាក់ជាមរតកននអំនេើបា្រដែល

នយើងទាំងអ�់គា្នាស្នា្រ់ក្នអុងនោកអ័ោម។ែនាបិតនៅនេលនោះបេះអង្គមិនទាន់បានអត់

នទា�បា្រទូល្រង្គំក្នអុងបេះបេមី�្នៅន�ើយនហើយបេះបេមី�្ក៏មិនទាន់លុ្រ្រំបាត់ចនាបា្រ់

ននបកឹតនាយវិន័យនោលដែលមនដចងក្នអុងេិធមី្រង្ូរបេះេុណនៅន�ើយនែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គអាច

នឹង្រនងកើតក្នអុងបទង់នូវ្រុរ�ថ្មីម្នាក់នទៀតជំនួ�្រុរ�ទាំងេមីរនហើយនចញេមីការនោះ្រនងកើត

ឲនាយមន�ន្ិភាេបាន។2នតើឲនាយបទង់អាចរំនោះទូល្រង្គំតាមរយៈការជា្រ់នឈើឆ្នាងដែល

ទូល្រង្គំនជឿថាមិនដមនជានរឿងេិតបាននោយរន្រៀ្រ្ នៅ?នហើយទូល្រង្គំក៏បាននជឿ

ថាបេះនយ�៊ូវក៏មិនេិតដែរ។បេលឹងវិញ្នាណទូល្រង្គំបានស្នា្រ់យា៉នាងខា្នាំងែល់ថា្នាក់ថា

ចំនោះទូល្រង្គំការ�ុេតរ្រ�់បេះអង្គនៅនលើនឈើឆ្នាងេឺជានរឿងដកលែងកា្នាយ។្រ៉ុដន្ផ្អុយ

នៅវិញេឺការ�ុេតរ្រ�់បទង់នោះនហើយដែលជាការេិតនហើយជមីវិតននបេលឹងវិញ្នាណ

ទូល្រង្គំេឺេិតជាដកលែងកា្នាយដមននទាះន្រើទូល្រង្គំមិនបាននជឿនៅកាលនោះក៏នោយ។

កន្្នាននបេុននរៅ្នារ្រ�់ទូល្រង្គំក៏កាន់ដតនកើនន�ើងនហើយទូល្រង្គំជិតឈានែល់ទមី

្រញ្ច្រ់នោយស្នា្រ់យា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច។ែនាបិតប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបានស្នា្់រដមននៅ

កាលនោះនតើទូល្រង្គំនឹងនៅទមី្ នបរៅេមីធ្នាក់ក្នអុងទារុណកម្ែ៏នរៅ្នាដែលអំនេើបា្រទូល្រង្គំ

2 នអនភ�ូរ2:១៥។
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�័ក្ិ�មនឹងទទួលនេលវា�់ដវងនោយន�ចកដមីេិតននការបតរួតបតារ្រ�់បេះអង្គ?នទាះន្រើ

អ្នកម្នាយទូល្រង្គំមិនែឹងអ្មីនសះអំេមីនរឿងននះក៏គាត់នៅដត្រន្អធិស្នាន�បម្រ់ទូល្រង្គំ

េមីចម្នាយែដែល។នហើយបេះវត្មនរ្រ�់បទង់ដែលមនបេ្រ់ទមីកដនលែងក៏បេះ�្្នា្រ់ឮ

ន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់គាត់�បម្រ់ទូល្រង្គំ។នហើយតាមរយៈន�ចក្មីប�ឡាញ់និង

ន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះអង្គនោះទូល្រង្គំក៏ទទួលបាន�ុខភាេទូល្រង្គំវិញនទាះន្រើ

ែួងចិត្ដែលមិននចះស្នា្រ់្រង្នា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំនៅមននេញនៅនោយភាេបច្រូកបច្រល់

ក៏នោយ។ក្នអុងការប្រឈមមុខនឹងនបគាះថា្នាក់ែ៏ខា្នាំង្រំផុតននន�ចក្មីស្នា្រ់ទូល្រង្គំក៏មិន

បបាថា្នាចង់ទទួលេិធមីបជមុជទឹកដែរនោយននះអះអាងថាកាលទូល្រង្គំនៅកំនោះទូល

្រង្គំ�្ិតក្នអុងស្នានភាេប្រន�ើរជាងននះេមីនបោះកាលនោះទូល្រង្គំបានទាមទារទទួល

េិធមីបជមុជទឹកេមីអ្នកម្នាយទូល្រង្គំែូចដែលទូល្រង្គំបាននរៀ្ររា្រ់រួចនហើយ។នោយសរ

្រោ្នា្រ់េមីនោះទូល្រង្គំក៏កាន់ដតមិន�ូវនចះនគារេនហើយក៏ដថមទាំងន�ើចចំអក�ក�ឺយ

យា៉នាងខា្នាំងនបកដលងនលើនគាល្រំណងទាំងអ�់ននថា្នាំរ្រ�់បេះអង្គថា្នាំមិនបានអនុញ្នាតឲនាយ

ទូល្រង្គំស្នា្រ់នទ្ែងនទាះន្រើទូល្រង្គំជាមនុ�នាសមនបា្រយា៉នាង្ ក៏នោយ។ប្រ�ិនន្រើ

រ្រួ�ននន�ចកដមីស្នា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំោក់ន្រះែូងរ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំនោះន្រះែូងគាត់

នឹងមិនអាចទទួលបានការេនាយាបាលន�ើយែនាបិតទូល្រង្គំមិនអាចនរៀ្ររា្រ់យា៉នាង�័ក្ិ�ម

អំេមីន�ចកដមីប�ឡាញ់ដែលគាត់មន�បម្រ់ទូល្រង្គំនទឬក៏អំេមីការដែលគាត់បានរងទុក្ខ

ការឈឺោ្រ់យា៉នាងខា្នាំង�បម្រ់ទូល្រង្គំខាងឯបេលឹងជាមួយនឹងការឈឺោ្រ់ែ៏នខា្នាចផនាសារ

ជាងនេលដែលគាត់បាន្រនងកើតទូល្រង្គំខាងឯសច់ឈាមនៅនទៀត។

១7.ទូល្រង្គំមិនអាចប�នមន�ើញថាអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនឹងជា�ះន�នាបើយន�ើយ

ប្រ�ិនន្រើការស្នា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំបានោក់កដមីប�ឡាញ់ែ៏បជាលនបរៅរ្រ�់គាត់នោយសរ

ទូល្រង្គំនៅក្នអុងអំនេើបា្រនៅន�ើយ។ន្រើែូនោ្នាះដមននោះការអធិស្នានរ្រ�់គាត់ដែលមិន

នចះឈ្រ់ឈរយា៉នាងអ�់េមីចិត្និងខា្នា្រ់ខ្លួននៅកាន់បេះអង្គនឹងនៅែល់ទមី្ នៅ?មន

កដនលែងដតមួយេត់ដែលេួកនេអាចនៅបានេឺជាមួយនឹងបេះអង្គ។្រ៉ុដន្នតើឲនាយបេះអង្គែ៏ជា

បេះដែលមននេញនៅនោយន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ែ៏ធំនធង្រំផុត�្្រ់«ចិត្នខ្ចខា្នាំនិងចិត្

នសកស្នាយ»៣ននស�្មីនមម៉នាយែ៏្ររិ�ុទ្ធនិងឆ្នាតនវម្នាក់នោះបាននោយរន្រៀ្រ្ នៅ?

៣ ទំនុកតនមកើង៥១:១7។
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ការលន់តួ

ែនាបិតគាត់នធ្ើទានឥតឈ្រ់ឈរមននេញនៅនោយបេះេុណនហើយយកចិត្ទុកោក់ជា

មួយនឹងអ្នកនជឿបេះអង្គមិនដែលខានក្នអុងការនៅនលងបេះវិហារេមីរែងក្នអុងមួយនថងៃេឺនេល

បេឹកនិងនេលោ្នាច។គាត់បាននៅបេះវិហារមិនដមននែើមនាបមីនៅនិយាយនែើមនេនោយឥត

ប្រនយាជន៍ឬក៏នរឿងនបេងឥតខលែឹមសររ្រ�់ស�្មីោ�់ៗ្រ៉ុដន្នែើមនាបមីឲនាយគាត់អាចស្នា្រ់បេះ

អង្គតាមរយៈការអធិ្រនាបាយននបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់និងនែើមនាបមី�ន្ោជាមួយនឹងបេះអង្គ

ក្នអុងការអធិស្នានរ្រ�់គាត់។នតើបេះអង្គនឹង្រែិន�ធន៍នោយមិនជួយគាត់បានដមនឬ?

ែនាបិតេឺនោយសរបេះេុណរ្រ�់បទង់នហើយដែលនធ្ើឲនាយគាត់ជាស�្មីដែលមនលក្ខណៈ

�មនាបត្ិល្ដែលគាត់មន។ឬក៏ថានតើបេះអង្គអាច�្្រ់ឬក៏នមើលរំលងទឹកដភ្នកដែលគាត់

បាន�បមកនហើយមិនមកជួយគាត់បានដែរឬនទ?ទឹកដភ្នកទាំងនោះដែលគាត់បាននប្រើ

បបា�់នែើមនាបមីទាមទារេមីបេះអង្គមិនដមនទាមទារ�បម្រ់ម�បបាក់ឬក៏អ្មីល្មួយដែល

នៅ្រន្្នាះអា�ន្ននិងមិននៅ�្ិតន�្រនទ្រ៉ុដន្េឺទាមទារឲនាយ�នសង្នាះបេលឹងវិញ្នាណ

រ្រ�់កូនប្រុ�គាត់?នតើបេះអង្គនឹង្រែិន�ធន៍នោះដមនឬ?នទ!បបាកែ្ �់!ឱ

បេះអម្នា�់នអើយេឺបទង់នៅទមីនោះនហើយក៏បេះ�្្នា្រ់ឮន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់គាត់

នហើយក៏ដត្រំនេញដផនការរ្រ�់បទង់ដែលបទង់បាននបគាងទុកេមីមុនមកនែើមនាបមីឲនាយវាបាន

នប�ច។បេះអង្គទំនងអាចជានបាកបបា�់គាត់បានក្នអុង�ុ្រិនទាំងនោះនិងក្នអុងចនមលែើយ

ដែលគាត់បានទទួលេមីបទង—់ខលែះទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងរួចនហើយនហើយខលែះនទៀតមិន

បាននលើកន�ើងនទ—ដែលគាត់បានរកនាសាទុកក្នអុងែួងចិត្ែ៏នសមនាះបតង់រ្រ�់គាត់នហើយក៏

បានអង្រករជានិច្ចខំប្រឹងទូលនៅកាន់បេះអង្គហាក់្រមីែូចជាថាវាជាន�ចកដមី�ននាយាផ្នាល់

រ្រ�់បទង់ដែលបទង់បាននៅបតា។នោយសរ«បេះហឫទ័យ�្រនាបអុរ�រ្រ�់បេះអង្គ�្ិត

ន�្រអ�់កលនាបជានិច្ច»៤នោះបេះអង្គបាន្រោ្នា្រឋានៈបទង់ចំនោះអ�់អ្នកដែលជំោក់បេះ

អង្គដែលបទង់បានអភ័យនទា�េួកនេតាមរយៈន�ចកដមី�ននាយារ្រ�់បទង់។

១៨.បេះអង្គបានេនាយាបាលទូល្រង្គំនចញេមីជំងឺខាងឯសច់ឈាមនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំ

ទំនងជារ�់នៅ�បម្រ់បទង់នហើយក៏នែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គប្រទានមកកាន់ទូល្រង្គំនូវ�ុខភាេ

ែ៏ល្ប្រន�ើរជាងនោះនលើ�េមីជមីវិតននះនៅនទៀត។្រោ្នា្រ់េមីនោះនៅឯទមីបកុងរ៉ូមទូល្រង្គំក៏

៤ ប្រធន្រទមួយននះមននៅក្នអុងកណ្ឌេម្មីរទំនុកតនមកើងនិងខេម្មីរនផនាសងៗនទៀត�ូមអាន្រដន្មកណ្ឌេម្មីរទំនុកតនមកើង
១៣៦។
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កាសាើសៅទដីរ្រុារ្រ

នៅរា្រ់អានជាមួយនឹងេួកខុ�ដែលនបាក្រនញឆនាតថា«េួក្ររិ�ុទ្ធ»នហើយក៏មិនដមនបគាន់

ដតជា«អ្នកស្នា្រ់»ម្នាក់រ្រ�់នេនោះនទែូច្រុេ្គលដែលទូល្រង្គំបានធ្នាក់ខលែលួនឈឺនៅក្នអុង

ផ្ះគាត់្រ៉ុដន្េឺជាមួយអ�់អ្នកដែលនេនៅថា«េួកនបជើ�នរើ�»។ទូល្រង្គំនៅដតនជឿថា

«េឺមិនដមននយើងនទដែលជាអ្នកប្របេឹត្អំនេើបា្រ្រ៉ុដន្និ�នាស័យមួយនផនាសងនទៀតដែលនធ្ើបា្រ

ក្នអុងនយើង»។នហើយវាក៏បាន្រំនេញអំនួតរ្រ�់ទូល្រង្គំហួ�េមីការ�ដមី្រនោ្នា�នហើយនៅ

នេលដែលទូល្រង្គំបានប្របេឹត្អ្មីមួយខុ�ឆ្គងនោះទូល្រង្គំមិនបានលន់តួនៅកាន់បេះ

អង្គថាទូល្រង្គំបានប្របេឹត្ខុ�នទ—«�ូមប្រណមី�នោ្នា�ទូល្រង្គំ�ូមនបបា�បេលឹង

ទូល្រង្គំឲនាយបានជាែនាបិតទូល្រង្គំបានប្របេឹត្អំនេើបា្រទា�់នឹងបេះអង្គនហើយ»៥នហើយទូល

្រង្គំក៏ចូលចិត្រកនល��បម្រ់បេលឹងទូល្រង្គំនហើយនោះសរនោទប្រកាន់អ្មីមួយនទៀត

នៅក្នអុងទូល្រង្គំវិញនទាះន្រើទូល្រង្គំមិនែឹងថាជាអ្មីក៏នោយ។្រ៉ុដន្បបាកែ្ �់េឺទូល

្រង្គំនហើយនឹងអំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំដែលបាន្រំដ្រកទូល្រង្គំឲនាយទា�់ប្រឆំងនឹងខលែលួន។

ែូនច្នះអំនេើបា្រនោះក៏កាន់ដតមិនអាចទទួលការេនាយាបាលបានេមីនបោះទូល្រង្គំមិននជឿថា

ខលែលួនឯងេឺជាមនុ�នាសមនបា្រនោះនទ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!វាេឺជាអំនេើរំលងែ៏អាបកក់ដែល

មិនអាចទទួលយកបាន។្រ៉ុដន្បេះអង្គមិនទាន់បានោក់រោំងការោរមត់ទូល្រង្គំនិង

ទា្នារនលើ្រ្រូរមត់រ្រ�់ទូល្រង្គំនៅន�ើយនែើមនាបមីកុំឲនាយចិត្ទូល្រង្គំងយនឹងនិយាយអាបកក់

និងនែើមនាបមីមននល��បម្រ់អំនេើបា្រជាមួយនឹងមនុ�នាសដែលប្របេឹត្នល្ើ�។៦នហតុែូនច្នះ

នហើយបានជាទូល្រង្គំ្រន្នៅក្នអុងបកុមមនិនហ្គៀនដែលរា្រ់ខលែលួនថាជា«អ្នកនបជើ�នរើ�»។

2១.នលើ�េមីនោះនៅនទៀតទូល្រង្គំក៏ឯកភាេជាមួយនឹងការរិះេន់រ្រ�់េួកនេនលើ

បេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គផងដែរ។្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមីមដងម្នាលក៏ទូល្រង្គំបបាថា្នា

ចង់និយាយនលើប្រធន្រទោោជាមួយនឹង្រុេ្គល្ ម្នាក់ដែលនចះបេះេម្មីរល្មនែើមនាបមី

លនាបងលអំេមីអ្មីដែលគាត់េិតអំេមីវា។កាលទូល្រង្គំនៅទមីបកុងកាតនធមន្រុរ�ម្នាក់នឈាមនាះ

នោកអិលភមីឌមីអូ�៍(Elpidius)ដែលបាននិយាយទា�់ប្រឆំងមុខទល់នឹងមុខជាមួយ

នឹងបកុមមនិនហ្គៀននហើយគាត់ក៏ោ្រ់នផដើមនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំោ្រ់អារម្ណ៍េមីនបោះគាត់បាន

នលើកន�ើងនូវចំណុចនចញេមីបេះេម្មីរដែលមនការេិបាកក្នអុងការទា�់ប្រឆំងវិញនហើយ

៥ ទំនុកតនមកើង៤១:៤។
៦ ទំនុកតនមកើង១៤១:៣។
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ចំនោះទូល្រង្គំចនមលែើយរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺហាក់្រមីែូចជានខនាសាយ្ �់។មនចនមលែើយមួយ

េួកនេមិននិយាយជាសធរណៈនោះនទ្រ៉ុដន្បាននិយាយដតជាមួយនយើងផ្នាល់—នេល

ដែលេួកនេបាននលើកន�ើងថាមនអ្នកដែលនេមិនស្នាល់ដែលចង់ភា្នា្រ់បកឹតនាយវិន័យរ្រ�់

ស�ន៍យូោជាមួយនឹងជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទបានលូកោន់នលើអត្្រទននបេះេម្មីរ�ញ្នា

ថ្មី។្រ៉ុដន្េួកគាត់ផ្នាល់មិនដែល្រង្នាញអត្្រទដែលមននេផ្នា�់្រ្ូរោកនាយនសះ។តាម

រយៈការនៅេិតនោយរំេឹងនលើអ្មីដែលដភ្នកទូល្រង្គំអាចនមើលន�ើញបាននោះេួកគាត់

មនការបេ្រ់បេងនលើទូល្រង្គំក្នអុងដផ្នកខលែះៗ។ទូល្រង្គំមិនអាចែកែនង្ើមននន�ចក្មីេិត

ែ៏្ររិ�ុទ្ធនហើយឥតនៅហ្ងបានន�ើយ។
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១២
ការបរៀៃសរូកតពីបោកក្រូ

ដអមកបរូស៍

22.ទូល្រង្គំបាននបតៀមរួចនហើយក្នអុងការនធ្ើអ្មីដែលទូល្រង្គំនបគាងនឹងនធ្ើនៅឯទមីបកុងរ៉ូម

េឺ៖្រនបងៀននវាហារសស�្។ជំហានែំ្រូងេឺោំមនុ�នាសេមីរ្រមីោក់មកក្នអុងផ្ះទូល្រង្គំនហើយ

ោ្រ់នផដើម្រនងកើតនករ្តិ៍នឈាមនាះតាមរយៈេួកនេ។្រ៉ុដន្្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំក៏ោ្រ់នផដើមន�ើញថា

អំនេើនល្ើ�ប្របេឹត្ន�ើងក្នអុងទមីបកុងរ៉ូមេឺមន�ភាេខុ�គា្នាេមីអំនេើនល្ើ�ដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់

មន្រទេិនសធន៍នៅឯប្រនទ�អាសហ្ិក។បបាកែ្ �់!�ិ�នាសានុ�ិ�នាសនក្ងៗនៅឯ

ទមីបកុងរ៉ូមមិនបានប្របេឹត្ការឆនៅដែលគាមនាន�្្នា្រ់ធ្នា្រ់ែូចនៅបកុងកាតនធនទ។្រ៉ុដន្

នេលនោះមិត្ភកដិទូល្រង្គំបានបបា្រ់ទូល្រង្គំថា�ិ�នាសជានបចើននៅទមីបកុងរ៉ូមដតងដតមូល

េំនិតគា្នានហើយបស្រ់ដត្រដូរនៅរកបេរូនផនាសងភា្នាមៗនែើមនាបមីនេចនចញេមីការ្រង់លុយបេរូ។ចិតដ
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ទូល្រង្គំ�្្រ់មនុ�នាសដ្រ្រនោះ្ �់នទាះន្រើមិនបាន«�្្រ់នេញទមី»ក៏នោយ។១ែនាបិត

បបាកែ្ �់នោយគាមនានមន្ិល�ងនាស័យទូល្រង្គំ�្្រ់េួកនេខា្នាំងេមីនបោះេួកនេនធ្ើឲនាយ

ទូល្រង្គំនឹងរងទុក្ខនោយការវិនិច័្យទនង្ើមិនបតឹមបតរូវរ្រ�់េួកនេ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមី

មនុ�នាសដ្រ្រនោះេឺេិតជានថាកទា្រដមនេួកនេបានប្របេឹត្អំនេើបា្រទា�់នឹងបេះអង្គែនាបិត

េួកនេប�ឡាញ់នូវអ្មីដែលនៅ្រន្្នាះអា�ន្ននិងការប្រមូលយកយា៉នាងអាបកក់នោយនែ

យា៉នាងនសមនាកនបគាកដែលោ្រ់យករ្រ�់ទាំងនោះ។នេឱ្របកនស្រនោកមីយ៍ដែលមិននៅ

�្ិតន�្រនហើយ�ដមី្រនោ្នា�បេះអង្គដែលតាមេិតបទង់េឺជាអង្គដែលេង់ក្នអុងនយើងនហើយ

ក៏អនញ្ើញនយើងឲនាយវិលបត�្រ់នៅរកបទង់វិញនហើយបេះអង្គអត់ឱននទា�បេលឹងមនុ�នាស

ដែលផិតកនាបត់នេលដែលវាបត�្រ់នៅរកបទង់វិញ។ឥ�ូវទូល្រង្គំ�្្រ់មនុ�នាសមិននសមនាះ

បតង់និងរឹងចនច�ដ្រ្រនោះ្ �់្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំប�ឡាញ់េួកនេប្រ�ិនន្រើេួកនេ

មនចិត្ចង់ទទួលការដណោំនហើយោក់ចិត្បបាថា្នាចង់នរៀនជាជាងលុយកាក់នហើយឲនាយ

ប�ឡាញ់បេះអង្គខា្នាំងជាងប�ឡាញ់ការនរៀន�ូបត។្រ៉ុដន្នៅកាលនោះន�ចកដមីបបាថា្នាែ៏

ខា្នាំងកា្នា្រំផុតរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺេិតដតអំេមីខលែលួនឯងនហើយមិនចង់រងទុក្ខេមីអំនេើអាបកក់េមីេួក

នេន�ើយនោលេឺខា្នាំងជាងចង់ន�ើញេួកនេទទួលការ្រំផ្នា�់្រំដប្រ�បម្រ់បេះោម

រ្រ�់បេះអង្គនៅនទៀត។

2៣.នៅនេលដែលមន្រទ្រញ្នានចញេមីរាជរោ្នាភិបាលននទមីបកុងមមីឡាន(Milan)

មកកាន់រែ្ឋអំ្ចនៅទមីបកុងរ៉ូមនោយ�ូមឲនាយេួកនេផ្គត់ផ្គង់បេរូនវាហារសស�្�បម្រ់ទមី

បកុងេួកនេនហើយោត់ឲនាយបេរូនៅនោយនប្រើបបា�់លុយរែ្ឋនោះទូល្រង្គំក៏បានោក់ោកនាយ

�បម្រ់ការងរហ្នឹង។នហើយនោក�ុមីមម៉នាហ្គូ�៍(Symmachus)ដែលជាអ្នកតំ្ង

រែ្ឋអំ្ចក៏បានដតងតាំងទូល្រង្គំ្រោ្នា្រ់េមីគាត់បានលនាបងល�មត្ភាេរ្រ�់ទូល្រង្គំ

តាមរយៈការសកលនាបង។

នហើយនៅនេលដែលទូល្រង្គំមកែល់ទមីបកុងមមីឡាននោះទូល្រង្គំក៏ជួ្រនោកបេរូ

ដអមប្ររូ�៍(Ambrose)ដែលជាបេរូេង្នាលដែលមនភាេលនាបមីលនាបាញទូទាំងេិភេនោក

ថាជា្រុរ�ែ៏ល្ម្នាក់នហើយក៏ជា្រុេ្គលដែលមនភកដមីភាេដ្រ្រជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គ

យា៉នាងខា្នាំង។នៅនេលនោះន�ចកដមីអធិ្រនាបាយែ៏នកនាបាះកនាបាយរ្រ�់គាត់បានផ្គត់ផ្គង់ែល់

១ ទំនុកតនមកើង១៣៩:22។
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កាសាៀនេ្រតាដីសល្រគ្កចអររ្្េ៍

រាស�្រ្រ�់បទង់នូវនមនាៅននប�ូវសលមីរ្រ�់បទង់ភាេអរ�្រនាបាយនននប្រងរ្រ�់បទង់និង

ភាេរីករាយែ៏ភា្នាក់ខលែលួនននបសរ្រ�់បេះអង្គ។2បទង់បានោំទូល្រង្គំនៅគាត់នោយទូល

្រង្គំមិនែឹងខលែលួននែើមនាបមីឲនាយគាត់អាចោំទូល្រង្គំនៅបទង់នោយែឹងខលែលួន។អ្នក�ំណេ្រ្រ�់

បេះម្នាក់នោះក៏បានទទួលទូល្រង្គំហាក់្រមីែូចជាឪេុកទទួលនហើយស្នាេមន៍ទូល្រង្គំ

ែូចដែលអ្នកនមើលការខុ�បតរូវែ៏ល្ម្នាក់េួរនធ្ើ។នហើយបបាកែ្ �់!ទូល្រង្គំក៏ោ្រ់

នផដើមប�ឡាញ់គាត់ជាែំ្រូងមិនដមនក្នអុងោមជាបេរូននន�ចកដមីេិតនោះនទែនាបិតទូល្រង្គំ

អ�់�ងនាឃឹមទាំងប�ុងនហើយទាក់ទងនឹងការរកន�ចកដមីេិតក្នអុងបេះវិហាររ្រ�់បទង—់្រ៉ុដន្

ប�ឡាញ់ក្នអុងោមជា្រុរ�ដែលមនការរាក់ទាក់។នហើយទូល្រង្គំក៏បានស្នា្រ់គាត់នោយ

យកចិត្ទុកោក់—នទាះន្រើទូល្រង្គំមិនមននហតុផលបតឹមបតរូវ—ខណៈនេលដែលគាត់

អធិ្រនាបាយនៅកាន់មនុ�នាសម្នា។កាលនោះទូល្រង្គំកំេុងដតេនាយាយាមដ�្ងយល់ថានតើ

នវាហារសស�្ែ៏នកនាបាះកនាបាយរ្រ�់គាត់មនភាេ�ុមីគា្នាជាមួយនឹងនករ្តិ៍នឈាមនាះរ្រ�់គាត់ឬ

នទនហើយថានតើវាហូរនបរៅឬរាក់ជាងអ្មីដែលអ្នកែនទបាននលើកន�ើងដែរឬនទ។នហតុែូនច្នះ

នហើយបានជាទូល្រង្គំស្នា្រ់ោកនាយនេចន៍រ្រ�់គាត់នោយយកចិត្ទុកោក់្រ៉ុដន្ទាក់ទង

នឹងប្រធន្រទរ្រ�់គាត់ទូល្រង្គំបគាន់ដតជាអ្នកស្នា្រ់ដែលនធ្�ប្រដហ�នហើយនមើល

ងយនទៀតផង។ទូល្រង្គំនេញចិត្នឹងភាេទាក់ទាញននោកនាយនេចន៍រ្រ�់គាត់ដែលនោរ

នេញនៅនោយ្រញ្ញវន្នទាះន្រើមិន�ូវរីករាយនហើយប�ួលស្នា្រ់ជាងរន្រៀ្ររ្រ�់នោក

ហ្មី�្ឺ�៍ក៏នោយ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីទាក់ទងនឹងប្រធន្រទមិនអាចមនការនប្រៀ្រ

នធៀ្រន�ើយែនាបិតនោកហ្មី�្ឺ�៍កំេុងដតវនង្ងក្នអុងការនបាក្រនញឆនាតរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀន

ខណៈនេលដែលការ្រនបងៀនរ្រ�់នោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍ដែលជាអ្នកនមើលខុ�បតរូវ

េឺអំេមីន�ចកដមី�នសង្នាះែ៏បតឹមបតរូវ។្រ៉ុដន្«ការ�នសង្នាះ�្ិតនៅឆ្នាយេមីមនុ�នាសអាបកក់»៣

នហើយនោះជាការេិតចំនោះទូល្រង្គំនេលទូល្រង្គំកំេុងឈរនៅមុខគាត់។នទាះជាយា៉នាង

្កដមីក៏ទូល្រង្គំកំេុងដតខិតចូលជាងមុន្រន្ិចមដងៗនោយមិនទាំងែឹងខលែលួននទៀតផង។

2៤.នទាះន្រើទូល្រង្គំមិនបានយកចិត្ទុកោក់នៅនឹងអ្មីដែលគាត់បាននលើកន�ើង

្រ៉ុដន្នែើមនាបមីបគាន់ដតឲនាយឮអំេមីរន្រៀ្រដែលគាត់បាននិយាយក៏នោយក៏ការយកចិត្ទុកោក់

2 ទំនុកតនមកើង៤:7;៤៥:7;១០៤:១៥។
៣ ទំនុកតនមកើង១១៩:១៥៥។
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ការលន់តួ

ែ៏ទនទ�ូននាយននះនឹងនៅ្រន្ជានគាល្រំណងចមនាបងរ្រ�់ទូល្រង្គំែរា្រ្ ទូល្រង្គំគាមនាន

�ងនាឃឹមក្នអុងការដ�្ងរកផលែូវែ៏ចនាបា�់ោ�់េមីមនុ�នាសនៅកាន់បេះអង្គ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមី

អមជាមួយនឹងនវាហារសស�្ែ៏នកនាបាះកនាបាយដែលទូល្រង្គំនេញចិត្នោះេំនិតដែលទូល

្រង្គំបាននមើលរំលងក៏បានចូលមកក្នអុងខួរកនាបាលទូល្រង្គំដែរែនាបិតទូល្រង្គំមិនអាច្រំដ្រក

វាបានន�ើយ។នហើយខណៈនេលដែលទូល្រង្គំបានន្រើកចិត្ទទួលស្នាល់អំេមីជំោញនន

ការនិយាយ�ដមីរ្រ�់គាត់នោះទូល្រង្គំក៏ោ្រ់នផដើមែឹង្រន្ិចមដងៗអំេមីន�ចកដមីេិតដែលគាត់

កំេុង្រនបងៀន។ជាែំ្រូងចំនោះទូល្រង្គំេំនិតរ្រ�់គាត់ហាក់្រមីែូចជាអាចការោរបាន

នហើយនទាះន្រើេមីមុនទូល្រង្គំេិតថានគាលលទ្ធិននជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទមិនអាចតតាំងនឹងការ

ដវកដញកែ៏មនអំ្ចរ្រ�់បកុមមនិនហ្គៀនបានក៏នោយក៏ឥ�ូវននះទូល្រង្គំយល់ថាវា

អាចអះអាងនោយគាមនានការបច្រូកបច្រល់យល់បច�ំគា្នានទ។ការននះេឺេិតជាចនាបា�់ោ�់

្�់ជាេិន��្រោ្នា្រ់េមីទូល្រង្គំបានឮេមីរនៅ្រមីែងននការេននាយល់អំេមីបេះេម្មីរ�ញ្នា

ោ�់ដ្រ្រនប្រៀ្រនធៀ្រ—ដែលេមីមុនៗនៅនេលដែលទូល្រង្គំកាត់បសយវានោយចំៗេឺ

វា«បាន�ម្នា្រ់»ទូល្រង្គំខាងឯបេលឹងវិញ្នាណវិញ។៤នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនៅនេល

ដែលទូល្រង្គំទទួលបានការេននាយល់នលើ្រទេម្មីរជានបចើនក្នអុងកណ្ឌេម្មីរទាំងនោះទូល

្រង្គំក៏ោ្រ់នផដើមន�ើញកំហុ�ក្នអុងភាេអ�់�ងនាឃឹមរ្រ�់ទូល្រង្គំនោយនជឿជាក់ថាមិន

អាចមនការនឆលែើយត្រនៅកាន់អ�់អ្នកដែល�្្រ់នហើយន�ើចចំអកនលើកណ្ឌេម្មីរបកឹតនាយ

វិន័យនិងកណ្ឌេម្មីរេួកនហារាបាននទៀតនទ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏មិនទាន់បានន�ើញថាននះ

ជាមូលនហតុបេ្រ់បគាន់ក្នអុងការនែើរតាមនគាលជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទននះនោយបគាន់ដត�ម្នាង

ថារន្រៀ្រននការកាត់បសយរ្រ�់បេះេម្មីររ្រ�់េួកនេេឺ�មលែឹងនមើលដត្រុេ្គលដែលអាច

នឆលែើយជំទា�់នោយគាមនានភាេេុំ�មនហតុ�មផល។នហើយទូល្រង្គំក៏មិនទាន់ន�ើញថា

អ្មីដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់បានឮេមីមុនននះឥ�ូវននះេួរទទួលការនថា្នាលនទា�ផងដែរេមីនបោះ

ទាំង�ងខាងមនការការោរន�្ើគា្នាក្នអុងនយា្រល់ទូល្រង្គំ។ែូនច្នះចំនោះទូល្រង្គំនគាល

ជំននឿដែលបតឹមបតរូវហាក់្រមីែូចជាមិនទាន់ទទួលបានការោញ់ទាំងប�ុង្រ៉ុដន្ក៏មិនទាន់

ទទួលបានជ័យជម្នះទាំងប�ុងនៅន�ើយដែរ។

2៥.្រ៉ុដន្នេលនោះទូល្រង្គំបានមូលេំនិតខលែលួនឯងយា៉នាងខា្នាំងថានតើមនមនធនាយាបាយ

៤ �ូមអាន្រដន្មក្នអុងកណ្ឌេម្មីរ2កូរិនថូ�៣:៦។
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កាសាៀនេ្រតាដីសល្រគ្កចអររ្្េ៍

្ដែលអាចនៅរួចបាននទក្នអុងការ្រង្នាញថាបកុមមនិនហ្គៀនេឺជាបកុមខុ�ឆ្គង។ប្រ�ិន

ន្រើទូល្រង្គំអាចប�នមើប�នមអំេមីធតុេិតខាងឯវិញ្នាណបាននោះទមីមំមួនរ្រ�់េួកនេនឹង

ែួលរលំនហើយក៏បតរូវបាននបាះ្រង់នោលនចញេមីេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំជាមិនខាន។្រ៉ុដន្ទូល

្រង្គំមិនអាច។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីទាក់ទងនឹងរូ្រកាយ�ម្នារៈនិយមននដផនែមីននះនិង

ធម្ជាតិទាំងមូល—នហើយនេលនោះនោយសរទូល្រង្គំមន�មត្ភាេក្នអុងការេិតនិង

នប្រៀ្រនធៀ្រនរឿងែូចដ្រ្រនោះជាងមុន—ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បាន�នបមចចិត្ថាទ�នាសនវិទូភាេ

នបចើនប្រកាន់ខា្នា្រ់តាមជនបមើ�ននទ�នាសនៈបតឹមបតរូវជាងបកុមមនិនហ្គៀន។ែូនច្នះតាមរយៈ

រន្រៀ្រដែលទូល្រង្គំបានេិតដែលទ�នាសនវិទូបាននប្រើបបា�់នោះទូល្រង្គំក៏ឈានែល់ការ

�ន្និោ្នានថាទូល្រង្គំបតរូវដតោកនចញេមីបកុមមនិនហ្គៀន។ទូល្រង្គំបាន�នបមចចិត្ថាទូល

្រង្គំមិនអាចនៅ្រន្ក្នអុងបកុមននះបាននទៀតនទេមីនបោះទូល្រង្គំចូលចិត្ទ�នាសនវិទូមួយចំនួន

នទៀតជាងេួកនេ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏បាន្រែិន�ធន៍ក្នអុងការោក់ការេនាយាបាលននបេលឹងែ៏

ទន់នខនាសាយរ្រ�់ទូល្រង្គំចំនោះេួកទ�នាសនវិទូទាំងនោះេមីនបោះេួកនេគាមនានបេះោមននការ

�នសង្នាះរ្រ�់បេះបេមី�្ន�ើយ។នហតុែូនច្នះទូល្រង្គំក៏�នបមចចិត្យា៉នាងមុឺងម៉នាត់ថានធ្ើជា

អ្នកនរៀន�ូបតក្នអុងបកុមជំនុ—ំដែលឪេុកម្នាយទូល្រង្គំបានបបាថា្នាយា៉នាងខា្នាំងក្នអុងការន�ើញ

ទូល្រង្គំនធ្ើ—រហូតែល់ទូល្រង្គំន�ើញយា៉នាងចនាបា�់ោ�់នូវេនលែឺដែលដណោំផលែូវទូល្រង្គំ។
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សេៀវសៅកទដី6ក

១៣
អ្កម្ាយទរូលបង្គំបៅឯទី

កកងុមីឡាៃ

១.ឱបេះែ៏ជាន�ចកដមី�ងនាឃឹមរ្រ�់ទូល្រង្គំតាំងេមីទូល្រង្គំនៅជានក្ងនៅន�ើយនអើយ!១

នតើបេះអង្គនៅឯ្ នេលនោះនហើយនតើបទង់បានែកអង្គបទង់នចញេមីទូល្រង្គំនៅនេល

្?2ែនាបិតនតើបេះអង្គមិនបាន្រនងកើតទូល្រង្គំនហើយនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំមនភាេឧត្អុង្គឧត្ម

ខ្�់ជាងេួក�ត្នហើយមនបបាជា្នាខា្នាំងជាង្រកនាសា្រកនាសមីដមនឬ?ដតនទាះជាយា៉នាង្ កដមី

ក៏ទូល្រង្គំបានវនង្ងក្នអុងន�ចកដមីងងឹតនិងផលែូវែ៏រអិលដែរ។ទូល្រង្គំបានដ�្ងរកបេះអង្គ

នបរៅេមីខលែលួនឯង។នហតុែូនច្នះនហើយបានជាទូល្រង្គំមិនបានដ�្ងរកបេះែ៏ជាម្នា�់ននែួង

ចិត្ទូល្រង្គំន�ើញ។ទូល្រង្គំបានចុះនៅក្នអុងជនប្ទឹកនន�មុបទនហើយក៏បានបាត់្រង់

១ ទំនុកតនមកើង7១:៥។
2 ទំនុកតនមកើង១០:១។
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ការលន់តួ

ជំននឿដថមទាំងអ�់�ងនាឃឹមបតង់ថាខលែលួននឹងមិនដែលរកន�ើញន�ចកដមីេិតបាន។

មកែល់នេលននះ្រោ្នា្រ់េមីអ្នកម្នាយទូល្រង្គំបានប្រមូលផដអុំភាេកា្នាហានគាត់ក៏

បាន។មករកទូល្រង្គំនហើយដថមទាំងបានឆលែងកាត់នូវរាល់នបគាះថា្នាក់ក្នអុងការនធ្ើែំនណើរ

នោយមន�ន្ិភាេក្នអុងបេះអង្គ។ែនាបិតក្នអុងនបគាះថា្នាក់ននការនធ្ើែំនណើរគាត់បានលួងនោម

េួកោវិក—នទាះន្រើថាជាទូនៅអ្នកនធ្ើែំនណើរដែលមិនមន្រទេិនសធន៍នចញេមីការលួង

នោមតាមរយៈោវិកនេលដែលេួកនេភ័យខា្នាច—នហើយគាត់ក៏បានធោនៅកាន់េួកនេ

ថាេួកនេនឹងនៅែល់ទមីកដនលែងនោយមន�ុខ�ុវត្ិភាេេមីនបោះបេះអង្គបានធោមក

កាន់គាត់អំេមីការននះនៅក្នអុងការន្រើក�ដមដង។

នេលអ្នកម្នាយបានរកន�ើញទូល្រង្គំក្នអុងស្នានភាេែ៏នេញនៅនោយនបគាះថា្នាក់នន

ការបាក់ទឹកចិត្ែនាបិតទូល្រង្គំបានអ�់�ងនាឃឹមទាំងប�ុងនហើយថាខលែលួននឹងមិនអាចរក

ន�ើញន�ចកដមីេិតបានន�ើយ។្រ៉ុដន្នៅនេលដែលទូល្រង្គំបានបបា្រ់គាត់ថាឥ�ូវននះ

ទូល្រង្គំដលងនែើរតាមេួកបកុមមនិនហ្គៀននទៀតនហើយ(នទាះន្រើមិនទាន់ជាបេមី�្្ររិ�័ទែ៏

េិតក៏នោយ)នោះគាត់ក៏មិនបាននោតកនញ្ងនេញនោយអំណរហាក់្រមីែូចជាថាននះ

េឺជានរឿងដែលមិនអាចរំេឹងទុកបានន�ើយ។ែនាបិតគាត់បានទទួលការធោអះអាងអំេមី

ចំណុចននស្នានភាេែ៏អាបកក់រ្រ�់ទូល្រង្គំនោះរួចនៅនហើយនហើយគាត់បានកាន់ទុក្ខ

�បម្រ់ទូល្រង្គំហាក់្រមីែូចជាថាទូល្រង្គំបានស្នា្រ់នហើយ្រ៉ុដន្ក៏ែូចជាថា្រុេ្គលម្នាក់

ដែលនឹងទទួលបានការមនជមីវិតន�ើងវិញតាមរយៈបេះអង្គផងដែរ។គាត់ក៏បាន្រមីទូល

្រង្គំនៅបេះអង្គតាមរយៈការអធិស្នានរ្រ�់គាត់នែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គអាចមនបេះ្រន្ូលមក

កាន់កូនននស�្មីនមម៉នាយម្នាក់ននះ«អ្នកកំនោះនអើយ!ខ្អុំ្រង្នា្រ់អ្នកថាចូរនបកាកន�ើង!»៣

នហើយ្រោ្នា្រ់មកកូនននះនឹងមនជមីវិតវិញនហើយោ្រ់នផដើមនិយាយនហើយបេះអង្គក៏នឹង

យកកូនននះឲនាយអ្នកម្នាយរ្រ�់គាត់វិញ។

ែូនច្នះគាត់ក៏មិនបាន្រង្នាញអំណរយា៉នាងខា្នាំងនេលដែលគាត់ឮថាចំណុចែ៏ធំនន

អ្មីដែលគាត់បានអធិស្នានជាប្រោំនថងៃទូល�ូមឲនាយបេះអង្គនធ្ើេឺេិតជាបាននកើតន�ើងរួច

នប�ចនៅនហើយ—បតង់ថានទាះន្រើទូល្រង្គំមិនទាន់បានយល់អំេមីន�ចកដមីេិតក៏នោយក៏

យា៉នាងនហាច្ �់ទូល្រង្គំបានទទួលការ�នសង្នាះនចញេមីភាេខុ�ឆ្គងដែរ។ផ្អុយនៅ

៣ លូកា7:១១-១7។
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អ្្ពមរដទ្រ្ុងំសៅឯទដីរ្រុរដី្ន

វិញគាត់បានមនទំនុកចិត្យា៉នាងនេញទមីថាបេះអង្គដែលបាន�ននាយានូវភាេទាំងប�ុង

នៅកាន់គាត់ក៏នឹងប្រទានអ្មីនផនាសងៗនទៀតផងដែរ។ែូនច្នះនោយនៅយា៉នាងន�ងៃៀមនហើយ

មនចិត្នេញនៅនោយទំនុកចិត្គាត់ក៏បាននឆលែើយត្រមកកាន់ទូល្រង្គំថាគាត់នជឿជាក់

ថាក្នអុងបេះបេមី�្មុននឹងគាត់ស្នា្់រនៅនោះគាត់នឹងន�ើញទូល្រង្គំទទួលយកជំននឿែ៏េិត។

នហើយគាត់ក៏មិនបានថាអ្មីនបចើននទៀតនបរៅេមីននះមកកាន់ទូល្រង្គំន�ើយ។្រ៉ុដន្ឱប្រភេ

ននន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នអើយ!នៅកាន់បេះអង្គគាត់បាន្រន្្រនញ្ចញ�ំណូមេរអធិស្នាន

មដងនហើយមដងនទៀតដែលនោរនេញនៅនោយទឹកដភ្នកបតង់ថាឲនាយបេះអង្គឆ្រ់ជួយទូល្រង្គំ

នហើយ្រំភលែឺដភ្នកទូល្រង្គំនចញេមីភាេងងឹតនហើយគាត់ក៏កាន់ដតនៅបេះវិហារយា៉នាងជា្រ់ោ្រ់

នហើយទុកោកនាយរ្រ�់នោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍យា៉នាងជា្រ់ោ្រ់ខណៈនេលដែលគាត់

អធិស្នានឲនាយប្រភេទឹកហូរនចញេមីជមីវិតែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ច។៤ែនាបិតគាត់ប�ឡាញ់នោក

បេរូនោះហាក់្រមីែូចជានទវតាម្នាក់រ្រ�់បេះជាម្នា�់អញ្ចឹងនោយសរគាត់បានែឹងថាេឺ

តាមរយៈការជះឥទ្ធិេលរ្រ�់គាត់នោះឯងដែលបានោំឲនាយទូល្រង្គំមកែល់ស្នានភាេ

ដែលមិននឹងនរនោយមនមន្ិល�ងនាស័យដែលទូល្រង្គំកំេុងដតមនឥ�ូវននះ។តាម

រយៈការននះគាត់បានទទួលនជឿយា៉នាងនេញនលញថាទូល្រង្គំនឹងជាេមីការឈឺនទាះន្រើ

ថាទូល្រង្គំនឹងបតរូវឆលែងកាត់កាលៈនទ�ៈែ៏េួរឲនាយលំបាកជាមុន�ិនែូចជានេលដែលបេរូ

នេទនាយបានេណ៌ោអំេមីការន�ើងកំនៅេមីជំងឺបេុននរៅ្នារ្រ�់ទូល្រង្គំមុននេលវាជា។

2.មននេលមួយអ្នកម្នាយទូល្រង្គំបានយកតង្នាយជា្រ្ររនំ្រ័ុងនិងបសនៅកាន់ទមី

អា�នៈនៅឯបេះវិហារដែលនេបានសង�ង់ន�ើងទុកជាការចងោំអំេមីេួកមរណសកនាសមី

(ែូចដែលគាត់បាននធ្ើជានបចើននលើកនបចើនសនៅឯប្រនទ�អាសហ្ិក)—្រ៉ុដន្ឥ�ូវននះ

អ្នកយាមទា្នារបានហាមឃត់មិនឲនាយនធ្ើនៅឯបេះវិហារនទ។នហើយនេលដែលគាត់ែឹងថា

េឺនោកបេរូេង្នាលដែលជាអ្នកហាមមិនឲនាយនធ្ើការនោះគាត់ក៏បានចុះចូលនហើយស្នា្រ់

្រង្នា្រ់នេញនៅនោយនមបតមីភាេែល់ថា្នាក់ថាទូល្រង្គំផ្នាល់ក៏មនការ�្្រ់ដ�្ងអំេមីភាេ

រហ័�រហួនននរន្រៀ្រដែលគាត់បាន្រែិន�ធន៍ប្រនេណមីរ្រ�់ខលែលួននោលជាជាង�ួរ�ំណួរ

នែញនោលអំេមីការហាមបបាមនោះ។គាត់មិនដែលនញៀនក្នអុងការផឹកបសនោះនទ។នហើយ

ការប�ឡាញ់បសក៏មិនបាន្រងកឲនាយគាត់�្្រ់ន�ចកដមីេិតផងដែរែូចដែលបាននកើតន�ើង

៤ យ៉ូហាន៤:១៤។
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ចំនោះមនុ�នាសជានបចើនដែល្រែិន�ធន៍ការ្រនបងៀនបតឹមបតរូវែូចអ្នកប្រមឹកបស្រែិន�ធន៍

បសដែលោយទឹក។គាត់ដតងដតមនទម្នា្រ់ក្នអុងការយកម្ូ្រអាហារេមីមហាប�្រក្នអុង

កនញ្ើរនែើមនាបមីភលែក់ខលែលួនឯង�ិននហើយ្រោ្នា្រ់មកក៏ឲនាយទាំងអ�់ែល់អ្នកែនទ។គាត់មិនដែល

អនុញ្នាតឲនាយខលែលួនហូ្របសនលើ�ជាងមួយកូនដេងែ៏តូចនោះនទដែលោយតាមចំណូល

ចិត្ននរ�ជាតិរ្រ�់គាត់ដែលមិនអាចនធ្ើឲនាយគាត់ប�វឹងបាន។នហើយប្រ�ិនន្រើមនការ

រមលែឹកខួ្រជានបចើនអំេមីេួក្ររិ�ុទ្ធដែលបានោកនចញនៅដែល�័កដិ�មផ្ល់កិត្ិយ�ក្នអុង

រន្រៀ្រែូចៗគា្នានោះគាត់នឹងកាន់កូនដេងបសតូចនោះនែើរជាមួយគាត់ដែលគាត់បាន

ោយទឹកយា៉នាងនបចើននហើយក៏ដថមទាំងមនកំនៅយា៉នាងនរៅ្នាអ៊ុនៗនោយសរកាន់យូរ។

គាត់ដតងដតនបក្រ្រន្ិចៗជាមួយនឹងមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់ដែលគាត់កំេុងដតចំ្យនេល

ជាមួយគា្នា។ន�ចកដមីបបាថា្នារ្រ�់គាត់េឺនែើមនាបមី្រង្នាញការនគារេមិនដមនដ�្ងរកភាេអរ

�្រនាបាយនោះនទ។

្រ៉ុដន្នេលដែលគាត់ែឹងថាបេរូអធិ្រនាបាយែ៏លនាបមីលនាបាញនិងបេរូេង្នាលដែលនកាតខា្នាច

បេះជាម្នា�់មួយនោះបានហាមមិនឲនាយនធ្ើទម្នា្រ់ទាំងនោះ�ូមនាបមីដតចំនោះអ�់អ្នកដែល

ហូ្រដត្រន្ិច្រន្លួចនែើមនាបមីកុំឲនាយវាកា្នាយនៅជាឱកា��បម្រ់អ�់អ្នកដែលផឹករហូតែល់

ប�វឹងនជាេខលែលួននោះគាត់ក៏បាន�្័បេចិត្ក្នអុងការ្រញនាឈ្រ់ទំននៀមទម្នា្់រននះេមីនបោះ្រុណនាយ

ខួ្ររមលែឹកទាំងនោះមនលក្ខណៈប�នែៀងគា្នានេកជាមួយនឹងការបបារេ្ធដែលនេញនោយ

អ្រិយជំននឿរ្រ�់ស�ោនផនាសងៗ។ែូនច្នះជាជាងយកកនញ្ើរនេញនៅនោយម្ូ្រអាហារ

និងនបេឿងផឹកគាត់បាននរៀនយកែួងចិត្នេញនៅនោយការអធិស្នាននៅការរមលែឹកខួ្រ

�បម្រ់េួកមរណសកនាសមីទាំងនោះវិញដែលនោះេឺជាការែ៏្ររិ�ុទ្ធខា្នាំងជាងអំន្យ

ទានទាំងននះនៅនទៀត។នហើយក្នអុងរន្រៀ្រននះគាត់ក៏មន�មត្ភាេក្នអុងការកាន់ដតជួយ

អ្នកបកមីបកដថមនទៀតដែរ។

្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមីឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយចំនោះទូល្រង្គំវាហាក់

្រមីែូចជាថាអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនឹងទំនងជាមិន្រែិន�ធន៍យា៉នាងងយប�ួលនូវទម្នា្រ់មួយ

ននះប្រ�ិនន្រើមនបេរូ្ នផនាសងនទៀតជាអ្នកហាមដែលគាត់មិនបានប�ឡាញ់ែូចដែល

គាត់ប�ឡាញ់នោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍។ែនាបិតនចញេមីការបារម្ភរ្រ�់គាត់�បម្រ់ន�ចកដមី

�នសង្នាះរ្រ�់ទូល្រង្គំគាត់បានប�ឡាញ់នោកបេរូេង្នាលនោះយា៉នាងខា្នាំងនហើយនោក
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បេរូេង្នាលនោះក៏បានប�ឡាញ់គាត់យា៉នាងេិតបបាកែដែរេមីនបោះអ្នកម្នាយទូល្រង្គំមន

ជមីវិតនិងបេលឹងវិញ្នាណែ៏នសមនាះបតង់។នៅនេលដែលនោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍ជួ្រ

ទូល្រង្គំគាត់ដតងដត�រន�ើរអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនោយ្រង្នាញអំណរសទរែល់ទូល

្រង្គំថាទូល្រង្គំមនអ្នកម្នាយែ៏ល្—ទាំងមិនែឹងថាទូល្រង្គំជាកូនដ្រ្រនម៉ចចំនោះអ្នក

ម្នាយផង៖ទូល្រង្គំេឺជាមនុ�នាសដែលនចះដត�ងនាស័យនលើចំណុចទាំងអ�់ននះនហើយនជឿ

ថាវាមិនអាចនៅរួចនទក្នអុងការដ�្ងរកផលែូវននជមីវិតែ៏េិតបាន។

៣.្រ៉ុដន្នទាះន្រើខួរកនាបាលទូល្រង្គំមននេញនៅនោយ�ំណួរនហើយទូល្រង្គំក៏

បបាថា្នាចង់រកបានចនមលែើយទាក់ទងនៅនឹងមន្ិល�ងនាស័យរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏នោយក៏ទូល

្រង្គំមិនបានអធិស្នាននោយយកចិត្ទុកោក់នៅកាន់បេះអង្គឲនាយជួយទូល្រង្គំដែរ។ទូល

្រង្គំដថមទាំងេិតថានោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍េឺបគាន់ដតជា្រុរ�ដែល�្រនាបាយចិត្ម្នាក់

្រ៉ុន្ណនាះយា៉នាងនហាច្ �់នចញេមីទ�នាសនៈនននោកមីយ៍នោយសរមនុ�នាស�ំខាន់ៗជា

នបចើនបានផដល់កិត្ិយ�យា៉នាងខ្ង់ខ្�់ែល់គាត់។មនដតភាេនៅលមីវរ្រ�់គាត់ដតមួយនទ

ដែលចំនោះទូល្រង្គំនមើលនៅហាក់្រមីែូចជារន្រៀ្រននការរ�់នៅដែលមិន�្រនាបាយ។្រ៉ុដន្

មនចំណុចខលែះៗអំេមីគាត់ដែលទូល្រង្គំមិនយល់។ទូល្រង្គំមិនយល់អំេមីន�ចកដមី�ងនាឃឹម

ដែលគាត់ឲនាយតនមលែនលើឬក៏ថានតើគាត់ជំទា�់នឹងការតយុទ្ធអ្មីទាក់ទងនឹងការលនាបលួងនោយ

សរឋានៈែ៏ខ្�់រ្រ�់គាត់។ទូល្រង្គំក៏មិនយល់ថានតើគាត់ទទួលបានការលួងនោម

េមីទមី្ នៅនេលដែលគាត់មនការលំបាកឬក៏ថានតើគាត់មនអំណរដ្រ្រែូចនមដចដែល

នកើតនចញេមីការផ្គត់ផ្គង់នំ្រុ័ងរ្រ�់បទង់។

គាត់ក៏មិនែឹងអំេមីការអន់ចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំឬក៏កាលៈនទ�ៈែ៏នេញនៅនោយនបគាះ

ថា្នាក់ដែលទូល្រង្គំកំេុងដតនៅដែរ។គាត់រវល់ខា្នាំង្ �់នោយសរមនមនុ�នាសម្នាជា

នបចើនបានមករកជំនួយេមីគាត់នហតុែូនច្នះនហើយបានជាទូល្រង្គំមិនអាចនៅ�ន្ោឲនាយ�ុមី

ជនប្ជាមួយនឹងគាត់ែូចដែលទូល្រង្គំបបាថា្នា។នហើយនៅនេលគាត់មិនជួ្រជាមួយនឹង

មនុ�នាស—ដែលតាមេិតនៅមិនមននេលយូរ្រ៉ុោមនាននទ—នោះគាត់ក៏បាន�បមកនោយ

សរគាត់បតរូវការនែើមនាបមី្ររិនភាេអាហារឬក៏អានន�ៀវនៅ។

នហើយនេលដែលគាត់អាននោយន�ងៃៀមស្នាត់ដភ្នករ្រ�់គាត់ក៏នមើលនលើទំេ័រនហើយ

ចិត្រ្រ�់គាត់ក៏ដ�្ងយល់អត្ន័យ។ជាទូនៅនៅនេលដែលនយើងចូលមកក្នអុង្រន្្រ់
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គាត—់ែនាបិតគាមនាននរ្មនការហាមបបាមមិនឲនាយចូលនោះនទ—នោះនយើងនឹងន�ើញ

គាត់អានមកកាន់ខលែលួនឯងែូចនោះ។្រោ្នា្រ់េមីនយើងបានអង្គអុយោំយា៉នាងយូរនហើយស្នាត់

ន�ងៃៀម(ែនាបិតនតើនរ្ហា៊នានរំខាន្រុេ្គលដែលកំេុងយកចិត្ទុកោក់យា៉នាងខា្នាំងកា្នាែូច

នោះ?)នោះនយើងដតងដតោកនចញនោយទទួលស្នាល់ថាគាត់គាមនាន្រំណងចង់ឲនាយនយើង

រំខានគាត់នទ។មិនថាគាត់មននហតុផលអ្មីក៏នោយទាក់ទងនឹងការអាននោយយកចិត្

ទុកោក់រ្រ�់គាត់េឺគាមនានមន្ិល�ងនាស័យនទបតង់ថាវាេឺជានហតុផលែ៏ល្។

៤.្រ៉ុដន្តាមេិតនៅទូល្រង្គំមិនមនឱកា�ក្នអុងការ�ួរនូវ�ំណួរដែលទូល្រង្គំ

ចង់�ួរគាត់នសះលុះបតាដតវាជានរឿងមួយដែលអាចនោះបសយបានយា៉នាងរហ័�។ជា

នរៀងរាល់នថងៃននបេះអម្នា�់ទូល្រង្គំបានស្នា្រ់គាត់«កាត់បសយបេះ្រន្ូលននន�ចកដមីេិត

យា៉នាងបតឹមបតរូវ»៥ក្នអុងចំន្មមនុ�នាសដែលស្នា្រ់។នហើយទូល្រង្គំក៏កាន់ដតនជឿជាក់ថា

រាល់ចំណងននឧបាយកលមួល្រង្នាច់ដែលេួកមនិនហ្គៀនបាន្រនងកើតន�ើងនែើមនាបមីនបាក

្រនញឆនាតទា�់ប្រឆំងនឹងបេះេម្មីរេឺអាចទទួលការនោះបសយបាន។

ឆ្រ់ៗននះទូល្រង្គំក៏យល់ប្រនយាេថាបេះអង្គបាន្រនងកើតយកមកក្នអុងរូ្រអង្គបទង់

នហើយអ្នកដែលនែើរតាមបេះអង្គ—ដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតជាថ្មីតាមរយៈបកុមជំនុំនិង

បេះេុណ—មិនបានយល់ប្រនយាេនោះនទហាក់្រមីែូចជាថាេួកនេនជឿនហើយក៏ប�នម

ថាបេះអង្គបគាន់ដតមនលក្ខណៈជារូ្ររាងមនុ�នាស្រ៉ុន្ណនាះ។នហើយទូល្រង្គំក៏មននេញ

នៅនោយអំណរនិងមុខបកហមនេញនោយភាេអាម៉នា�់បតង់ថាអ�់ជានបចើនឆ្នាំននះទូល

្រង្គំបានវាយប្រហារមិនដមនបកុមជំនុំេិត្រ៉ុដន្បកុមជំនុំដែលេួកបកុមមនិនហ្គៀនបាន

្រនងកើតន�ើងនទនតើ។ឱបេះអង្គែ៏ខ្ង់ខ្�់នអើយ!ែនាបិតបទង់េង់នៅយា៉នាងជិត្រនងកើយយា៉នាង

អាថ៌កំបាំងនិងនេញនៅនោយបេះវត្មន។បេះអង្គមិនមនអវយវៈននរូ្ររាងកាយនោះនទ

្រ៉ុដន្បទង់ក៏េង់នៅបេ្រ់ទមីកដនលែងនហើយក៏គាមនានកដនលែងមួយ្ ដែលបទង់មិនអាចនៅបាន

ដែរ។បេះអង្គបាន្រនងកើតមនុ�នាសនយើងមកក្នអុងរូ្រអង្គបទង់នហើយមនុ�នាសនយើងរ�់នៅក្នអុង

លំហអាកា�េមីកនាបាលែល់ចុងនជើង។

៥ 2ធមីម៉ូនថ2:១៥។
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១៤
អណំរដដលមិៃពិត

៦.នេលនោះទូល្រង្គំចូលចិត្�ិកនាសាកណ្ឌបកឹតនាយវិន័យនិងកណ្ឌេួកនហារាក្នអុងបេះ

្រន្ូល។ទូល្រង្គំដលង�ងនាស័យនលើ្រទេម្មីរ្ នទៀតនហើយ។នហើយទូល្រង្គំក៏ឈ្រ់េិត

ថាអ្មីៗដែលទូល្រង្គំអានមិន�មនហតុផលែូចដែលទូល្រង្គំបានេិតនៅអតមីតកាលនទ។

ែនាបិតទូល្រង្គំធ្នា្រ់នមើលងយេួក្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បេះអង្គនោយសរទូល្រង្គំបានេិតថាេួក

គាត់នជឿនលើអ្មីដែលនមើលនៅេួរឲនាយអ�់�ំនណើច្រ៉ុដន្តាមេិតនៅេួកគាត់ផ្នាល់មិននជឿែូច

ដែលទូល្រង្គំបានេិតនោះនទ។នហើយទូល្រង្គំក៏ចូលចិត្ស្នា្រ់នោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍

អធិ្រនាបាយនៅកាន់មនុ�នាសម្នាដែរ។នហើយទូល្រង្គំស្នា្រ់នៅនេលដែលគាត់នលើកន�ើងខ

េម្មីរមួយននះមដងនហើយមដងនទៀតថាជាមូលោ្នាននននគាលការណ៍ចមនាបងននការកាត់បសយ

«អកនាសរោំឲនាយស្នា្រ់ដតបេះវិញ្នាណប្រទានឲនាយមនជមីវិត»។១នៅនេលដែលគាត់អធិ្រនាបាយ

គាត់ដតងដតែកនចញនូវការអាថ៌កំបាំងនហើយក៏្រង្នាញអំេមីអត្ន័យននខេម្មីរនោះខាងឯ

បេលឹងវិញ្នាណេឺជាខេម្មីរដែលហាក់្រមីែូចជាន�ចកដមី្រនបងៀនចនច�ន្រើនយើងយល់អត្

ន័យចំៗ។គាមនានអ្មីក្នអុងន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់គាត់ដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំអន់ចិត្នោះនទនទាះ


១ 2កូរិនថូ�៣:៦។
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ន្រើទូល្រង្គំមិនបានែឹងយា៉នាងេិតបបាកែនៅន�ើយថាអ្មីៗដែលគាត់កំេុងដត្រនបងៀនជា

ការេិតឬក៏មិនេិតក៏នោយ។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏មិនបាននិយាយថាទូល្រង្គំឯកភាេជា

មួយនឹងអ្មីដែលគាត់បាន្រនបងៀនដែរនោយខា្នាចថាខលែលួននឹងធ្នាក់ក្នអុងន�ចកដមី្រនបងៀនខុ�

ឆ្គងជាថ្មីមដងនទៀត។

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំកំេុងដតទទួលការបចបាច់កចង់ស្នា្រ់តាមរយៈការមិនែឹងយា៉នាងេិត

បបាកែ។ែនាបិតទូល្រង្គំចង់ែឹងយា៉នាងបបាកែអំេមីអ្មីៗដែលនមើលមិនន�ើញែូចដែលទូល

្រង្គំែឹងថាទូល្រង្គំែឹងថា7+៣=១០។ទូល្រង្គំមិនមនការវនង្ងវង្នាន់ែូចជាការ

នជឿថាទូល្រង្គំមិនអាចយល់េណិតវិជា្នាែ៏សមញ្ញបាននទ្រ៉ុដន្ន�ចកដមីបបាថា្នារ្រ�់ទូល

្រង្គំេឺចង់ឲនាយយល់បេ្រ់អ្មីៗែូចជាេណិតវិជា្នាដែរនទាះន្រើថាវាជាវត្អុខាងឯសច់ឈាម

ក៏នោយ�ូមនាបមីដតវាមិននៅមុខទូល្រង្គំក៏នោយឬក៏ជាវត្អុខាងឯបេលឹងវិញ្នាណដែល

ទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីរន្រៀ្រននការយល់លក្ខណៈរ្រ�់វានលើកដលងដតតាមលក្ខណៈដ្រ្រ

ជាខាងឯសច់ឈាម។

នេលនោះប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំអាចទទួលនជឿបាននោះទូល្រង្គំនឹងទំនងជាទទួល

បានការេនាយាបាលនហើយនៅមនការ្រននាសអុទ្ធខាងឯវិញ្នាណរ្រ�់ទូល្រង្គំនោះក្នអុងរន្រៀ្រ

មួយចំនួនវាក៏ទំនងជាោំទូល្រង្គំនៅកាន់ន�ចកដមីេិតរ្រ�់បេះអង្គដែលេង់នៅជានិច្ច

នហើយមិននចះ្ររាជ័យផងដែរ។្រ៉ុដន្ែូច្រុរ�ម្នាក់ដែលធ្នា្រ់បានទទួល្រទេិនសធន៍

េមីបេរូនេទនាយមិនល្ម្នាក់នោះគាត់ក៏នឹងមនការភ័យខា្នាចក្នអុងការទុកចិត្បេរូនេទនាយែ៏ល្នផនាសងៗ

នទៀតវាក៏ែូចនោះដែរទាក់ទងនៅនឹង�ុខភាេខាងឯបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់ទូល្រង្គំដែល

នឹងមិនអាចទទួលបានការេនាយាបាលលុះបតាដតតាមរយៈការនជឿ។្រ៉ុដន្នោយសរទូល

្រង្គំខា្នាចធ្នាក់ចូលនៅក្នអុងការនជឿន�ចកដមីខុ�ឆ្គងជាថ្មីមដងនទៀតនោះវាក៏្រែិន�ធន៍ក្នអុង

ការទទួលការេនាយាបាលនហើយក៏្រែិន�ធន៍បេះហ�្រ្រ�់បទង់ដែរ។

7.នទាះជាយា៉នាង្ កដមីោ្រ់េមីនេលនោះនៅមុខក៏ទូល្រង្គំោ្រ់នផដើមចូលចិត្ន�ចកដមី

្រនបងៀនរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទដែរ។ទូល្រង្គំមនអារម្ណ៍ថាេួកនេនចះោក់ខលែលួននហើយនសមនាះ

បតង់ខា្នាំងជាងេួកបកុមមនិនហ្គៀន។ែនាបិតនទាះន្រើថាបេមី�្្ររិ�័ទ្រង្នា្រ់ឲនាយនជឿនលើចំណុច

មួយចំនួនដែលេួកគាត់មិនអាចផដល់ជាភ�្អុតាងបានននះេឺបគាន់ដតនោយសរេួកគាត់

អាចផដល់ជាភ�្អុតាងបាន្រ៉ុដន្មិនដមនថាមនុ�នាសបេ្រ់រូ្រអាចយល់បាននទឬក៏នោយសរ
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តាមេិតនៅមិនមនភ�្អុតាងដែលអាចនមើលន�ើញបាននែើមនាបមីយកមកចង្អុល្រង្នាញ។

ននះេឺជារន្រៀ្រែ៏ល្ប្រន�ើរខា្នាំងជាងេួកបកុមមនិនហ្គៀននៅនទៀតដែលេួកគាត់ន�ើចចំអក

នលើជំននឿែ៏សមញ្ញរ្រ�់�មជិកថ្មី�ននាយាភា្នាមៗអំេមីចំនណះែឹងដែលេួកគាត់បគាន់ដត

្រង្ខំឲនាយេួកនេនជឿនលើនរឿងនបេងនិងមិន�មនហតុ�មផលេមីនបោះមូលនហតុែ៏ចមនាបងនោះ

េឺថា៖េួកគាត់មិនមន�មត្ភាេក្នអុងការផដល់ជាភ�្អុតាងន�ើយ។្រោ្នា្រ់េមីនោះឱបេះ

អម្នា�់នអើយ!នោយអមជាមួយនឹងបេះហ�្ែ៏ថ្នមៗដែលនេញនៅនោយន�ចកដមីនមតា្នា

ករុ្រ្រ�់បទង់ដែលកំេុងទាញនិងនធ្ើឲនាយចិត្ទូល្រង្គំនៅន�ងៃៀមនោះបេះអង្គក៏ោ្រ់នផដើម

យកឈ្នះនលើទូល្រង្គំ្រន្ិចមដងៗនហើយ។ែនាបិតទូល្រង្គំបានេិតអំេមីចំណុចជានបចើនដែល

ទូល្រង្គំទទួលនជឿនោយមិនបានន�ើញដែលមនែូចជាបេឹត្ិការណ៍ប្រវត្ិសស�្ខាង

ឯនោកមីយ៍និងទមីកដនលែងនិងទមីបកុងដែលទូល្រង្គំមិនដែលធ្នា្រ់ន�ើញនោះទូល្រង្គំនឹង

ន�ើញថាមនចំណុចជានបចើនដែលទូល្រង្គំទទួលនជឿនោយរំេឹងដតនលើ�មដមីរ្រ�់មិត្ភកដិ

ទូល្រង្គំឬក៏បេរូនេទនាយឬក៏្រុេ្គល្ ម្នាក់ក៏ថាបាន។នហើយនយើងបតរូវដតនជឿនោយរំេឹងនលើ

ោកនាយនេចន៍រ្រ�់អ្នកែនទន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះនយើងក៏នឹងមិនអាច�នបមចអ្មីបានក្នអុងជមីវិត

ននះបានន�ើយ។ជាចុងនបកាយទូល្រង្គំក៏មនការភា្នាក់នផ្ើលអំេមីចំណុចដែលទូល្រង្គំនជឿ

ជាក់ថាឪេុកម្នាយរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺេិតជាឪេុកម្នាយរ្រ�់ទូល្រង្គំដមននទាះន្រើទូល្រង្គំ

បគាន់ដតែឹងអំេមីចំណុចននះនោយរំេឹងនលើោកនាយនេចន៍រ្រ�់អ្នកែនទក៏នោយ។តាមរយៈ

ការេិតអំេមីចំណុចននះនោះបេះអង្គក៏បានយកឈ្នះនលើទូល្រង្គំបតង់ថាទូល្រង្គំមិនេួររក

ចំណុចខុ�ឆ្គងជាមួយនឹងអ�់អ្នកដែលនជឿនលើបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់ន�ើយ—ដែលបេះអង្គ

បាន្រនងកើតន�្ើរដតបេ្រ់ជាតិស�ន៍ដែលមនអំ្ចយា៉នាងអស្នារនាយ—្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំេួរដត

ោ្រ់ចំណុចខុ�ឆ្គងនលើអ�់អ្នកដែលមិននជឿនលើបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់វិញ។នលើ�េមីនោះ

នៅនទៀតបេះអង្គក៏បានយកឈ្នះនលើទូល្រង្គំបតង់ថាទូល្រង្គំមិនេួរនផ្នាតអារម្ណ៍នលើ

មនុ�នាសទាំងនោះដែល�ួរទូល្រង្គំថា៖«នតើឯងែឹងនោយរន្រៀ្រ្ ថាបេះ្រន្ូលទាំង

ននះបតរូវបានឲនាយមកមនុ�នាសនោកតាមរយៈបេលឹងវិញ្នាណននបេះែ៏េិតដតមួយ?»។ែនាបិត

ននះេឺជាចំណុចែ៏�ំខាន់្រំផុតក្នអុងការនជឿនោយសរគាមនានការវាយប្រហារជា�ំណួរដែល

នជរប្រមថែូចននះដែលទូល្រង្គំបានអាននៅក្នអុងន�ៀវនៅដែលប្រឆំងនឹងខលែលួនឯងនហើយ

នចញមកនោយេួកទ�នាសនៈវិទូនោលេឺវាមិនអាចែកទូល្រង្គំនចញេមីការនជឿថាបេះអង្គ



156

ការលន់តួ

េិតជាមនបេះជន្ដមននហើយថាបេះអង្គក៏កំេុងដតនសយរាជនាយនលើមនុ�នាសនោកផងដែរ។

៨.ទូល្រង្គំនជឿ្រ៉ុណ្ឹងនទាះន្រើនេលខលែះតិចជាងនោះឬក៏នបចើនជាងហ្នឹង។្រ៉ុដន្

ទូល្រង្គំដតងដតនជឿនលើចំណុចទាំងេមីរននះេឺថា៖េិតជាមនបេះដមននហើយបេះអង្គយក

បេះហឫទ័យទុកោក់ជាមួយនឹងនយើងដែរ2នទាះន្រើទូល្រង្គំមិនែឹងថាេួរេិតយា៉នាងនម៉ច

អំេមីសរធតុផនាសំរ្រ�់បទង់និងថានតើផលែូវមួយ្ ោំនៅ(ឬក៏ោំបត�្រ់នៅ)បេះអង្គវិញ

ក៏នោយ។េមីនបោះនយើងនខនាសាយនេក្ �់ក្នអុងការដ�្ងរកន�ចកដមីេិតនោយរំេឹងដតនលើ

តកកវិជា្នានោលេឺនយើងបតរូវការអំ្ចននបេះេម្មីរ្ររិ�ុទ្ធនហើយនៅនេលនោះទូល្រង្គំក៏

ោ្រ់នផដើមនជឿថាបេះអង្គនឹងមិន(មិនថាក្នអុងកាលៈនទ�ៈ្ ក៏នោយ)ប្រទានអំ្ច

ែ៏ខ្ង់ខ្�់នៅកាន់បេះ្រន្ូលនោះនទលុះបតាដតបេះអង្គ�េ្បេះហឫទ័យឲនាយនយើងស្នាល់

បេះអង្គនោយជំននឿតាមរយៈបេះ្រន្ូលេឺឲនាយតាមរយៈបេះ្រន្ូលនោះឯង។ែនាបិតទាក់ទង

នៅនឹង្រទេម្មីរទាំងនោះនៅក្នអុងបេះេម្មីរដែលនេលនោះហាក់្រមីែូចជាមិនមនភាេ�ុមី

គា្នានហើយនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំអន់ចិត្ឥ�ូវននះនោយសរទូល្រង្គំបានឮនេេននាយល់េមីរ្រមីែង

ដែលមននហតុផលនោះទូល្រង្គំក៏ន�ើញថានយើងអាចរកែំន្ះបសយ�បម្រ់វា

បានតាមរយៈការកាត់បសយខាងឯបេលឹងវិញ្នាណ្រ៉ុន្ណនាះ។ចំនោះទូល្រង្គំអំ្ច

ននបេះ្រន្ូលហាក់្រមីែូចជាកាន់ដតមនភាេឧត្មនហើយ�័កដិ�ម�បម្រ់ជំននឿដែល

មិនអាចរនង្គើបាននទាះន្រើបេ្រ់គា្នាអាចអានបានក៏នោយក៏វានៅដត្រននាសល់ទុកភាេឧត្អុង្គ

ឧត្មែ៏នេញទមីននបបាជា្នាែ៏អាថ៌កំបាំងក្នអុងការយល់ែឹងែ៏បជាលនបរៅខាងឯបេលឹងវិញ្នាណ

ដែរ។នទាះន្រើភាសនិងរន្រៀ្រ�រន�រមនភាេសមញ្ញក៏នោយវាក៏ទាមទារឲនាយមនការ

ផ្ចង់ចិត្យា៉នាងខា្នាំង�ូមនាបមីដតនចញេមីអ�់អ្នកដែលមនេំនិតនោយម៉ត់ចត់្រំផុតដែរ។ននះ

នែើមនាបមីទំនងជាការោំផលែូវក្នអុង្ររិ្រទែ៏តូចៗនោះនៅកាន់បេះអង្គដតនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏េួរ

មនករណមីជានបចើននទៀតដែលប្រ�ិនន្រើមិនមនអំ្ចែ៏អួតអាងដែលបានោក់អោ្នាក់

នលើមនុ�នាសជានបចើនតាមរយៈការ្រោ្នា្រខលែលួនែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់វា។ទូល្រង្គំ្រន្ឆលែអុះ្រញ្នាំងនលើ

ចំណុចទាំងអ�់នោះនហើយបេះអង្គក៏បានេង់ជាមួយនឹងទូល្រង្គំផងក៏នោយ។ទូល្រង្គំ

បានែកែនង្ើមធំៗនហើយបេះអង្គក៏បានបេះ�្្នា្រ់ឮទូល្រង្គំដែរ។ទូល្រង្គំបានរាដរក

នហើយបទង់ក៏បានែឹកោំផលែូវទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំបាននធ្ើែំនណើរនោយគាមនានទិ�នៅនលើដផន

2 នហនបេើរ១១:៦
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ែមីននះនហើយបេះអង្គក៏មិនបាននបាះ្រង់ទូល្រង្គំនោលដែរ។

៩.នេលនោះទូល្រង្គំនៅចង់ទទួលបានកិត្ិយ�លុយកាក់និងជមីវិតអាោហ៍េិោហ៍

នហើយបទង់ក៏បានន�ើចចំអកោក់ទូល្រង្គំ។ក្នអុងការ�ង្នាតនែញតាមន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នាទាំង

អ�់នោះទូល្រង្គំក៏បានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកែ៏ជូរចត់ដែលតាមរយៈការទាំងនោះ

េឺបេះអង្គ្រង្នាញបេះេុណរ្រ�់បទង់ក្នអុងការមិនអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនេញចិត្នឹងអ្មីនបរៅេមី

បទង់។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមទតនមើលែួងចិត្ទូល្រង្គំែនាបិតបទង់បានជំរុញឲនាយទូល្រង្គំ

នឹកេិតអំេមីចំណុចទាំងននះនហើយលន់តួនៅកាន់បទង់។ឥ�ូវននះ�ូមអនុញ្នាតឲនាយបេលឹង

ទូល្រង្គំនតាងបទង់េមីនបោះបទង់បានរំនោះទូល្រង្គំនចញេមីជ័រែ៏ជា្រ់�្ិតជិតនឹងស្នា្រ់។

ទូល្រង្គំេិតជានវទោដមននៅនេលនោះ!នហើយបេះអង្គបានឆកឹះនឆកៀលរ្រួ�ែ៏ឈឺោ្រ់

ននបេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចនបាះ្រង់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់នោលនហើយ

បត�្រ់នៅរកបទង់វិញ—បេះអង្គេង់នៅនលើបេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់នហើយន្រើគាមនានបទង់នោះបេ្រ់

អ្មីៗទាំងអ�់ក៏នឹងមិនអាចមនបានដែរ—នែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចនឹង្រំផ្នា�់្រំដប្រនហើយ

ទទួលបានការេនាយាបាល។នេលនោះទូល្រង្គំេិតជានវទោដមននហើយបេះអង្គបានោក់

េិន័យទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំែឹងអំេមីភាេនវទោរ្រ�់ខលែលួនបាន។ទូល្រង្គំោំអំេមីនរឿងនន

នថងៃដែលទូល្រង្គំកំេុងនរៀ្រចំនធ្ើន�ចកដមីដថលែងអំេមីមហារាជ។ក្នអុងការដថលែងនោះទូល្រង្គំបតរូវ

នលើកន�ើងអំេមីការកុហកជានបចើននហើយអ�់អ្នកដែលែឹងថាទូល្រង្គំកំេុងដតកុហកក៏បតរូវ

ដតអ្រអរសទរជាមួយនឹងការកុហកនោះ។ចិត្ទូល្រង្គំក៏មនការបារម្ភនិងមិនប�ួល

នបោះមនអារម្ណ៍េិរុទ្ធភាេ។ែនាបិតកាលទូល្រង្គំកំេុងនែើរនលើផលែូវមួយនៅទមីបកុងមមីឡាន

ទូល្រង្គំក៏បានន�ើញអ្នក�ុំទានែ៏បកខនាសត់ម្នាក់ដែលកំេុងរីករាយនហើយន�ើច�្រនាបាយ

(ដតទូល្រង្គំនជឿថាគាត់បានដឆ្តនេញនោះនហើយ)។ទូល្រង្គំក៏បានែកែនង្ើមធំៗនហើយ

និយាយនៅកាន់មិត្ភកដិនៅជុំវិញទូល្រង្គំអំេមីទុក្ខកង្ល់ជានបចើនដែលនកើតនចញេមីភាេ

លមីោរ្រ�់េួកនយើងេមីនបោះមិនថានយើងខិតខំប្រឹងដប្រងខា្នាំង្រ៉ុ្ណនាក៏នោយក៏នយើងនៅ

ដតមនចិត្បបាថា្នាចង់បាននូវន�ចកដមីអរ�្រនាបាយដែលអ្នក�ុំទានម្នាក់នោះបានឈាននៅ

ែល់នៅមុខនយើងែដែល។ដតក៏នៅមនការនធ្ើឲនាយបេរួយបារម្ភបតង់ថានយើងទំនងនឹងមិន

អាចទទួលវាបាន។ែនាបិតអ្មីដែលគាត់ទទួលបានតាមរយៈលុយតិចតួចនោះដែលគាត់

ទទួលបានតាមរយៈការ�ុំទាននោះទូល្រង្គំកំេុងនរៀ្រចំដផនការតាមរយៈការនវទោ
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និងការនធ្ើការែ៏�្អុេសមនាញជានបចើន—និយាយឲនាយចំនៅេឺអំណរននការអរ�្រនាបាយដែល

កំេុងកនលែងផុតនៅ។េិត្ �់!គាត់មិនបានទទួលអំណរែ៏េិតនទ្រ៉ុដន្ប�្រនេល

នោះដែរអមគា្នាជាមួយនឹងន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នាទាំងអ�់រ្រ�់ទូល្រង្គំេឺទូល្រង្គំកំេុងដត

ដ�្ងរកអំណរដែលកាន់ដតមិនេិតជាងគាត់នៅនទៀត។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីគាត់កំេុង

ដតមនអំណរនហើយទូល្រង្គំមនទុក្ខបេរួយ។គាត់មិនមនការបេរួយបារម្ភនហើយទូល

្រង្គំមនការថ្រ់ចិត្បារម្ភជានបចើន។នេលនោះប្រ�ិនន្រើមន្រុេ្គល្ ម្នាក់មក�ួរ

្រង្គំថានតើទូល្រង្គំចង់�្រនាបាយចិត្ឬក៏បេរួយបារម្ភនោះទូល្រង្គំនឹងនឆលែើយថា«�្រនាបាយ

ចិត្»។ជាថ្មីមដងនទៀតប្រ�ិនន្រើមន្រុេ្គល្ ម្នាក់បាន�ួរទូល្រង្គំថានតើទូល្រង្គំចង់

មនលក្ខណៈែូចជាអ្នក�ុំទានឬក៏មនលក្ខណៈែូចដែលទូល្រង្គំកំេុងដតមននៅ

នេលននះនោះទូល្រង្គំនឹងនបជើ�នរើ�ថាមនលក្ខណៈែូចដែលទូល្រង្គំបានមនជា

មិនខាននទាះ្រមីទូល្រង្គំមននេញនៅនោយទុក្ខកង្ល់និងទុក្ខបេរួយក៏នោយ។្រ៉ុដន្នតើ

ននះមិនដមនជាការនបជើ�នរើ�ដែលមិនេិតដមនឬ?នតើនយើងអាចនប្រៀ្រនធៀ្រជមីវិតទាំងេមីរ

ននះបាននទ?តាមេិតនៅទូល្រង្គំមិនេួរនបជើ�នរើ�យកខលែលួនឯងនលើការនបជើ�នរើ�គាត់

នោយនបោះទូល្រង្គំបាននរៀន�ូបតនបចើនជាងគាត់នោះនទែនាបិតទូល្រង្គំមិនបានទទួល

បានការែ៏អស្នារនាយនចញេមីការនរៀន�ូបតរ្រ�់ទូល្រង្គំន�ើយ។្រ៉ុដន្ផ្អុយេមីនោះទូល្រង្គំ

ដ្ររជាដ�្ងរករន្រៀ្រននការ្រង្នាញជំោញរ្រ�់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីនធ្ើឲនាយអ្នកែនទ�្រនាបាយចិត្

នៅវិញ—នហើយននះមិនដមនជាការ្រនបងៀនែល់អ្នកែនទនោះនទ្រ៉ុដន្េឺបគាន់ដតនធ្ើឲនាយេួក

គាត់�្រនាបាយចិត្ដត្រ៉ុន្ណនាះ។នហតុែូនច្នះនហើយបានជាបេះអង្គ្រំបាក់ឆ្ឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នោយបេនង់ននការដណោំរ្រ�់បទង់។

១០.នយើងបតរូវដតមនការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ�់អ្នកដែលនឹងនិយាយថា៖«អ្មី

ដែលេិតជា�ំខាន់នោះេឺមូលនហតុដែលនធ្ើឲនាយ្រុេ្គលនោះអរ�្រនាបាយ។អ្នក�ុំទាន

មនអំណរក្នអុងភាេប�វឹងរ្រ�់គាត់នហើយរីឯអ្នកវិញអ្នកចង់មនអំណរក្នអុង�ិរីល្។»

ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ិរីល្អ្មីនៅ?�ិរីល្ប្រនភទមិនមននៅក្នអុងបេះអង្គែនាបិតែូចដែល

អ្នក�ុំទានដែលប�វឹងមិនមនអំណរែ៏េិតនោះទូល្រង្គំក៏មិនមន�ិរីល្ែ៏េិតដែរ។

គាត់នឹងស្នាងេមីភាេប�វឹងរ្រ�់គាត់នៅយ្រ់នោះ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបាននែកជានបចើនយ្រ់

នហើយភា្នាក់ន�ើងវិញជាមួយវាែដែលនហើយទូល្រង្គំនឹងនែកជាមួយវានហើយភា្នាក់ន�ើង
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អំណាចដររិនាិត

វិញជាមួយវាមដងនទៀតទូល្រង្គំមិនែឹងថានឹងបតរូវមន្រ៉ុោមនានែងនទៀតនទ។វាេិតជាមន

ភាេខុ�គា្នាដមនបតង់ថា្រុេ្គល្ ម្នាក់ទទួលបានអំណររ្រ�់គាត់នោយរំេឹងនលើ

វត្អុដែលគាត់កំេុងរំេឹងនលើ។ទូល្រង្គំែឹងថាននះេឺជាការេិតនហើយទូល្រង្គំក៏ែឹងផង

ដែរថាអំណរននន�ចកដមី�ងនាឃឹមែ៏នសមនាះបតង់េឺមិនអាចនប្រៀ្រជាមួយបានហួ�នៅនឹង

អំនួតដ្រ្រននះនោះនទ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីប�្រនេលនោះដែរអ្នក�ុំទានម្នាក់នោះេឺ

នលើ�ជាងទូល្រង្គំនហើយែនាបិតគាត់េិតជា្រុរ�ដែលកំេុងដត�្រនាបាយចិត្ដមន—មិន

ដមនបគាន់ដតនោយសរមកេមីគាត់កំេុងដតជា្រ់ក្នអុងភាេែ៏�្រនាបាយរ្រ�់គាត់ខណៈ

នេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតរដហកនខ្ចខ្មីជាមួយនឹងការយកចិត្ទុកោក់នោះនទ្រ៉ុដន្

េឺនោយសរគាត់បានទទួលទានបសនហើយក៏កំេុងដតជូនេរែល់អ�់អ្នកដែលកំេុង

នែើរកាត់គាត់ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតនែើរតាមន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នាននអំនួតតាម

រយៈការកុហករ្រ�់ទូល្រង្គំ។នោយទទួលបានឥទ្ធិេលដ្រ្រននះនោះទូល្រង្គំក៏បាន

និយាយនៅកាន់មិត្ភកដិទូល្រង្គំនហើយភា្នាមនោះទូល្រង្គំក៏ន�ើញអំេមីរន្រៀ្រដែលេួក

គាត់នឆលែើយត្រនោលេឺនឆលែើយត្រន�្ើរដតែូចទូល្រង្គំទាំងប�ុង។នហើយទូល្រង្គំក៏ន�ើញ

ថាស្នានភាេរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺមិនអាចទទួលយកបាននទ។ទូល្រង្គំក៏បារម្ភនហើយក៏នធ្ើ

ឲនាយទុក្ខកង្ល់រ្រ�់ទូល្រង្គំកា្នាយជានទ្ែង។នហើយន្រើមនភាេចបមុងចនបមើន្ មួយ

កាត់ផលែូវទូល្រង្គំនោះទូល្រង្គំមនការ�្្រ់ក្នអុងការោ្រ់យកវាែនាបិតន�្ើរដតរាល់នេលមុន

ទូល្រង្គំអាចោ្រ់វាបាននោះវាដតងដតនហាះបាត់នៅ។

១៨.នហើយជាេិន��ទូល្រង្គំឆងៃល់នេលទូល្រង្គំចងោំអំេមីនេលនវោដែលបាន

កនលែងផុតជានបចើនឆ្នាំនហើយកាលេមីទូល្រង្គំមនអាយុ១៩ឆ្នាំដែលនេលនោះេឺជាបគា

ែំ្រូងដែលទូល្រង្គំបានលង់ន�្នហ៍ក្នអុងបបាជា្នានហើយក៏បានន្រដជា្នាចិត្ថានេលដែល

ទូល្រង្គំអាចនធ្ើបាននោះទូល្រង្គំនឹងដ�្ងរកបបាជា្នានហើយនឹងនបាះ្រង់រាល់កដមី�ងនាឃឹម

ដែលគាមនានប្រនយាជន៍ទាំងអ�់នោលនិងទ�នាសនៈខុ�ឆ្គងឆកលួតននន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នាែ៏អត់

ប្រនយាជន៍។កាលនោះទូល្រង្គំជិតមនអាយុ៣០ឆ្នាំនហើយនៅដត្រន្ជា្រ់យា៉នាងខា្នាំង

ក្នអុងភក់ែដែលនៅដត្រន្នោភលន់ក្នអុងការអរ�្រនាបាយជាមួយនឹងអ្មីដែលជាបទេនាយ�មនាបត្ិ

្រន្្នាះអា�ន្ននៅ្រច្ចអុ្រនាបន្នកាលនោះដែលវាដតងដតនហាះនចញនៅនហើយនធ្ើឲនាយសមនារតមី

ទូល្រង្គំមិននឹងនរ។នហើយទូល្រង្គំនៅ្រន្ដតនិយាយថា«នថងៃដ�្កទូល្រង្គំនឹងរកវាបាន
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នហើយ។វានឹងកា្នាយជានរឿងសមញ្ញនហើយទូល្រង្គំនឹងន�ើញវា។នោកហ្មី�្ឺ�៍នឹង

មកនហើយេននាយល់បេ្រ់ចំណុច។»ឬក៏ទូល្រង្គំនឹងនិយាយថា៖«ឱអ្នកបបាជ្ដែលជំោញ

ក្នអុងមុខវិជា្នា�ិកនាសានអើយ!នតើមិនមនភាេបបាកែប្រជាដែលមនុ�នាសអាចោ្រ់បានយកមក

នធ្ើជាការោំផលែូវក្នអុងជមីវិតរ្រ�់គាត់ដមនឬ?នទ!�ូមអនុញ្នាតឲនាយនយើង្រន្ដ�្ងរកនោយ

យកចិត្ទុកោក់ដថមនទៀតនហើយ�ូមអនុញ្នាតកុំឲនាយនយើងអ�់�ងនាឃឹមន�ើយ។នមើល៍!

ចំណុចនៅក្នអុងន�ៀវនៅោោននបេះវិហារដែលេមីមុនហាក់្រមីែូចជាមិន�មនហតុ�ម

ផលចំនោះនយើងឥ�ូវននះមិនដមនជា្រញ្នានទៀតនទេមីនបោះន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះវានឹង

មិន�មនហតុ�មផលប្រ�ិនន្រើនយើងមិនកាត់បសយនោយនសមនាះបតង់។ខលែលួននឹងោក់

នជើងនលើជនណ្ើរកាលដែលទូល្រង្គំនៅជាកុមរឪេុកម្នាយទូល្រង្គំបានោក់ទូល្រង្គំនលើ

ទាល់ដតទូល្រង្គំយល់ន�ចកដមីេិតយា៉នាងចនាបា�់ោ�់ដែលខលែលួនកំេុងដតដ�្ងរក។្រ៉ុដន្នតើ

នៅទមី្និងនៅនេល្ ដែលខលែលួននឹងអាចរកវាបាន?នោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍

មិនមននេលនវោទំននរនទ—នយើងក៏មិនមននេលនវោទំននរនែើមនាបមីអានន�ៀវនៅដែរ។

នតើឲនាយនយើងនៅរកន�ៀវនៅនៅឯ្ ?នតើនៅកដនលែង្ ឬក៏ឲនាយខលែលួននៅរកវាបាននោយ

រន្រៀ្រ្ ?ឲនាយខលែលួននៅខ្ចមីវាេមីនរ្?�ូមអនុញ្នាតឲនាយខលែលួនោក់កាលវិភាេក្នអុងនថងៃរ្រ�់

ខលែលួននហើយដញកនម៉នាង្ មួយ�បម្រ់�ុខភាេខាងឯបេលឹងវិញ្នាណ។ន�ចកដមី�ងនាឃឹម

ែ៏អស្នារនាយបាននលចន�ើងនៅក្នអុងនយើងេមីនបោះជំននឿខាងឯបេមី�្ស�ោមិន្រនបងៀននូវ

អ្មីដែលនយើងេិតថាវា្រនបងៀននោះនទនហើយនយើងក៏មិនអាចប្រកាន់វានោយមននជាេ

ជ័យបានដែរ។បេរូ្រនបងៀនប្រកាន់ខា្នា្រ់នលើចំណុចជំរុញបតង់ជំននឿថាបេះជាម្នា�់មន

បេំដែនតាមរយៈរូ្ររាងននរូ្រកាយរ្រ�់មនុ�នាសនយើង។នហើយថាខលែលួនេួរ�ងនាស័យនោយ

“នគាះ”នែើមនាបមីឲនាយរាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់“ន្រើក្រង្នាញ”មកកាន់ខលែលួនដមនឬ?នេលបេឹក

ខលែលួនចំ្យនេលនោះជាមួយនឹងេួក�ិ�នាសរ្រ�់ខលែលួននតើឲនាយខលែលួនេួរចំ្យនេលនវោ

នៅ�ល់នោយរន្រៀ្រ្ ?នហតុអ្មីមិននធ្ើការននះ?្រ៉ុដន្នបរៅេមីនោះនតើឲនាយខលែលួននៅនលង

�ិ�នាសដែលមនឥទ្ធិេលរ្រ�់ខលែលួននៅនេល្ ដែលខលែលួនបតរូវការឲនាយគាត់ចូលចិត្ខលែលួន?

នតើឲនាយខលែលួននរៀ្រចំនមនរៀនដែលខលែលួនលក់ក្នអុងថា្នាក់នរៀននៅនេល្ ?នតើឲនាយខលែលួននៅនែើរនលង

នែើមនាបមី�បមកខួរកនាបាលេមីការងរែ៏�្អុេសមនាញនៅនេល្ ?»

2០.ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងនិយាយអំេមីចំណុចទាំងនោះខនាយល់នននយា្រល់
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ោោក៏បាន្រុកេមីននះនៅនោះនលើែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនោយផត់ចុះផត់ន�ើង។

នេលនវោកំេុងដតរត់នេចនចញ។ទូល្រង្គំក៏េននាយារនេលននការដកដប្រចិត្ទទួលនជឿនៅ

នលើបេះអម្នា�់។ទូល្រង្គំបានេននាយារនេលក្នអុងការមនជមីវិតក្នអុងបេះអង្គេមីមួយនថងៃនហើយ

នៅមួយនថងៃនទៀត្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនអាចេននាយារនេលននការស្នា្រ់ជានរៀងរាល់នថងៃក្នអុងខលែលួនឯង

នទៀតបានន�ើយ។ទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់មនជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនៅភ័យខា្នាច

ក្នអុងការដ�្ងរកវាក្នអុងកដនលែងស្នាក់នៅរ្រ�់វាផ្នាល់នហតុែូនច្នះនហើយបានជាទូល្រង្គំបានរត់

នេចនចញេមីវាខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតដ�្ងរកវា។ទូល្រង្គំបានេិតថាទូល្រង្គំ

នឹងទំនងជានវទោនហើយប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនទទួលបានការឱ្របកនស្រែ៏�្និទ្ធស្នាល

េមីមនុ�នាសប�មីនហើយទូល្រង្គំមិនដែលេិតអំេមីថា្នាំននន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់ទូល្រង្គំ

ដែលបទង់បានប្រទានមក�បម្រ់ជាការេនាយាបាលជំងឺមួយននះន�ើយែនាបិតទូល្រង្គំមិន

ដែលសកលនាបងនទ។ទាក់ទងនឹងភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវនភទទូល្រង្គំេិតថាវាអាប�័យ

នៅនលើកម្នាំងរ្រ�់្រុេ្គលផ្នាល់នទាះន្រើទូល្រង្គំមិនបានរកន�ើញកម្នាំង្ �្មីនៅក្នអុង

ខលែលួនឯងក៏នោយែនាបិតក្នអុងភាេលងៃមីនលងៃើរ្រ�់ទូល្រង្គំទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីអ្មីដែល�រន�រចុះ

«ន្រើបេះជាម្នា�់មិននបបា�ប្រទាននទនោះខ្អុំេុំអាចទទួលបេះបបាជា្នាញាណបានន�ើយ»៣

បបាកែ្ �់!បេះអង្គទំនងជាប្រទានឲនាយប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបានទូល�ូមេមីបេះអង្គ

នោយ�ំន�ងថងៃូរនចញេមីែួងចិត្នហើយប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបាននផ្រភាេខ្ល់ខា្នាយរ្រ�់

ទូល្រង្គំនៅកាន់បេះអង្គនោយមនជំននឿយា៉នាងរឹងមំ។

៣ បេះបបាជា្នាញាណ៨:2១។ខណៈនេលដែលនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាននៅទុតិយកណ្ឌមួយចំនួនថាជាបេះេម្មីរក៏នមើលនៅ
គាត់មិនដែលនជឿថាកណ្ឌដែលនេបានរា្រ់ចូលជាបេះេម្មីរមនអំ្ចន�្ើគា្នានទ្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញេឺថាក្នអុងចំន្មកណ្ឌទាំងនោះមន
កបមិតននអំ្ចខុ�ៗគា្នា។កណ្ឌដែលនេបានទទួលស្នាល់ជាទូនៅថាជាបេះ្រន្ូលដែលមនអំ្ចនិងកណ្ឌដែលមិនមន។ក្នអុង
បកុមជំនុំ�កលនេមិនដែលទទួលស្នាល់ទុតិយកណ្ឌនោះនទ។ទាក់ទងនឹងចំណុចនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាន�រន�រថា៖អ្នកកាត់បសយ
ែ៏ជំោញ្រំផុតនលើការនិេន្ធែ៏្ររិ�ុទ្ធេឺជាអ្នកដែលបានអានទាំងអ�់និងចងោំនៅក្នអុងេំនិតរ្រ�់ខលែលួននទាះន្រើថាមិនទាន់មនការយល់
ែឹងយា៉នាងនេញទមីក៏នោយក៏យា៉នាងនហាច្ �់មនចំនណះែឹងែូចដែលការអានបានផដល់—ក្នអុងចំន្មទាំងនោះយា៉នាងនហាច្ �់
េឺកណ្ឌដែលនេបានរា្រ់ថាជាបេះេម្មីរ។ែនាបិតគាត់នឹងអានកណ្ឌនផនាសងៗនោយមន�ន្ិភាេយា៉នាងខា្នាំងនេលសង�ង់ជំននឿននន�ចកដមី
េិតនែើមនាបមីកុំឲនាយវាយកជាកម្�ិទ្ធិនគាលែំ្រូងនលើខួរកនាបាលទន់នខនាសាយឬក៏្រនលែំនិងនបាកបបា�់នោយន�ចកដមីខុ�ឆ្គងដែលនេញនៅនោយ
នបគាះថា្នាក់និង្រំនេញជាមួយនឹងការនរើ�នអើងនោយខេម្មីរផ្អុយគា្នាេមីការយល់ែឹងបតឹមបតរូវ។ទាក់ទងនៅនឹងបេះេម្មីរគាត់បតរូវដតបតា្រ់
តាមនយា្រល់ននបកុមជំនុំ�កលនហើយេិត្ �់ក្នអុងចំន្មននះេឺបតរូវឲនាយតនមលែខ្�់នៅនលើអ�់អ្នកដែលនេបានរា្រ់ថា�័កដិ�មក្នអុង
ការអង្គអុយនៅកដនលែងរ្រ�់េួកសវ័កនិងការទទួលយក�ំ្រុបត។នោយនហតុននះក្នអុងចំន្មកណ្ឌននបេះេម្មីរគាត់បតរូវដតវាយតនមលែ
នោយនយាងនៅតាម�្ង់ោរែូចតនៅ៖នបជើ�នរើ�យកនូវកណ្ឌេម្មីរដែលបកុមជំនុំ�កលបានទទួលយកនលើកណ្ឌេម្មីរដែលេួកនេមិន
បានទទួលយក។ជាថ្មីមដងនទៀត៖ក្នអុងចំន្មទាំងនោះេឺកណ្ឌដែលបេ្រ់គា្នាមិនបានទទួលយកគាត់នឹងនបជើ�នរើ�យកកណ្ឌេម្មីរ
ដែលមនុ�នាសជានបចើនបានទទួលយកនិងកណ្ឌេម្មីរដែលមនអំ្ចខា្នាំងកា្នាជាងនោលេឺមិនបតរូវនបជើ�នរើ�យកកណ្ឌេម្មីរដែលមន
ភាេរយមនុ�នាសតិចយកនហើយក៏ដថមទាំងមិន�ូវមនអំ្ចផងដែរ(នគាលជំននឿបេមី�្្ររិ�័ទន�ៀវនៅទមី2,ជំេូកទមី៨ក្នអុងឆ្នាំ៣៩7
ននេ.�.)។
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សេៀវសៅកទដី6

១៥
ភាពជាទាសករក្តុងអណំរ

ខាងឯផលាដូវបភទ

2១.តាមេិតនៅេឺតាមរយៈនោកអាលមីេឹ�៍ដែលជាមិត្ភកដិទូល្រង្គំនទដែល

បានហាមឃត់ទូល្រង្គំក្នអុងការនរៀ្រអាោហ៍េិោហ៍នោយនលើកទឹកចិត្ថាប្រ�ិនន្រើ

ទូល្រង្គំនរៀ្រការនោះទូល្រង្គំនឹងមិនមន�មត្ភាេនទៀតនែើមនាបមីឲនាយនយើងរ�់នៅជាមួយ

គា្នានិងដលងមននេលនវោដែលគាមនានការឆនៅក្នអុងការនយើងតាមប�ឡាញ់បបាជា្នាែូច

ដែលនយើងបានបបាថា្នាចង់នធ្ើផងដែរ។ែនាបិតគាត់មនភាេ្ររិ�ុទ្ធក្នអុងែំ្ក់ការយា៉នាង

ខ្ង់ខ្�់នហើយនលើ�េមីនោះេឺនោយសរកាលគាត់នៅនក្ងគាត់បានរួមនភទជានបចើន

ែងនបរៅជមីវិតអាោហ៍េិោហ៍្រ៉ុដន្មិនបាន្រន្នៅមុខនទៀត។ផ្អុយនៅវិញនោយសរ

គាត់មនអារម្ណ៍ទុក្ខបេរួយនិង�្្រ់វានោះគាត់បានរ�់នៅោ្រ់តាំងេមីនេលនោះរហូត

ែល់ឥ�ូវនោយមនភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវនភទ។ទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងនោយជំទា�់
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នឹងគាត់អំេមីេំរូននមនុ�នាសប្រុ�ដែលបាននរៀ្រការនហើយនៅអាចនធ្ើជាអ្នកប�ឡាញ់បបាជា្នា

បានដែលជាមនុ�នាសគា្រ់បេះហឫទ័យនឹងបេះជាម្នា�់នហើយនៅ្រន្មនភាេនសមនាះ

បតង់និងកដមីប�ឡាញ់ចំនោះមិត្ភកដិរ្រ�់ខលែលួនបាន។ទូល្រង្គំធ្នាក់ឆ្នាយ្ �់នចញ

េមីេួកនេក្នអុងភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯបេលឹងវិញ្នាណនហើយមនភាេរីករាយជាមួយនឹងជំងឺ

ខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងភាេដផ្មដល្មដែលនធ្ើឲនាយវាស្នា្រ់នោះទូល្រង្គំក៏

្រន្អូ�ជា្រ់បចវាក់នទៀតនោយមនភាេភ័យខា្នាចក្នអុងការទទួលបានន�រីភាេ។ែូនច្នះ

ទូល្រង្គំក៏្រែិន�ធន៍ការប្រឹកនាសាែ៏នេញនោយបបាជា្នារ្រ�់គាត់ហាក់ែូចជានែដែលនឹង

រំនោះទូល្រង្គំេមីបចវាក់រ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងកាន់ដតនធ្ើឲនាយរ្រួ�ទូល្រង្គំឈឺខា្នាំងដថមនទៀត។

22.នោកអាលមីេឹ�៍បានឆងៃល់ថានហតុអ្មីបានទូល្រង្គំដែលជា្រុេ្គលម្នាក់ដែល

គាត់បានោត់ទុកថាខ្ង់ខ្�់េួរជា្រ់យា៉នាងខា្នាំងក្នអុងការ�ង្នាតនែញតាមភាេអរ�្រនាបាយ

ហាក់្រមីែូចជាថានហតុអ្មីបានជាទូល្រង្គំមិនអាចរ�់នៅនោយមិនោំបាច់រួមនភទបាន

រាល់នេលដែលនយើងនិយាយអំេមីប្រធន្រទមួយននះ?នហើយនេលដែលទូល្រង្គំប្រដកក

នោយការោរ�ំណួរនោទប្រកាន់រ្រ�់គាត់បតង់ថាភាេអរ�្រនាបាយដែលបាននកើតន�ើង

យា៉នាងនលឿនក្នអុងលក្ខណៈលួចោក់ខាងឯផលែូវនភទដែលគាត់បានធ្នា្រ់ទទួល្រទេិនសធន៍

នហើយឥ�ូវននះទំនងទាំងជាមិនចងោំបានផងនហតុែូនច្នះនហើយបានជាគាត់អាច្រំនភលែច

វាបានយា៉នាងប�ួលបតង់ថានយើងមិនេួរយកវាមកនប្រៀ្រនធៀ្រជាមួយនឹងទំោក់ទំនងដែល

នៅយូរអដង្ងជាមួយនឹងស�្មី្ ម្នាក់បាននទនហើយថាប្រ�ិនន្រើចំណងអាោហ៍េិោហ៍

ដែលនោរនេញនៅនោយកិត្ិយ�បតរូវបាន្រដន្មចូលនៅក្នអុងទំោក់ទំនងែ៏យូរអដង្ងដវង

មួយននះនោះគាត់ក៏មិនេួរមនការភា្នាក់នផ្ើលដែរប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនមន�មត្ភាេ

ក្នអុងការមិនចុះចូលបាន។នៅនេលដែលទូល្រង្គំជដជកដវកដញកដ្រ្រននះនោះគាត់ក៏

មនចិត្បបាថា្នាចង់នរៀ្រការដែរននះមិនដមនមកេមីគាត់ោញ់ភាេនបតកបតអាលក្នអុងភាេ

អរ�្រនាបាយខាងផលែូវនភទនទ្រ៉ុដន្មកេមីគាត់មនការនងឿងឆងៃល់។ែនាបិតនទាះន្រើគាត់បានេិត

ថានមើលនៅហាក់្រមីែូចជាទូល្រង្គំកំេុងដត�្រនាបាយនោះគាត់បាននិយាយថាគាត់ចង់

ែឹង៖នតើនហតុអ្មីបានជាទូល្រង្គំរា្រ់ថាការរួមនភទមនតនមលែយា៉នាងខា្នាំងែូចននះបតង់ថាទូល

្រង្គំមនអារម្ណ៍ថាប្រ�ិនន្រើគាមនានវានោះជមីវិតទូល្រង្គំក៏គាមនានតនមលែក្នអុងការ្រន្រ�់នៅដែរ

ជមីវិតទូល្រង្គំហាក់្រមីែូចជាកំេុងដតទទួលទារុណកម្ដថមនទៀតផង។ែនាបិត្រុេ្គលដែលមិន
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ជា្រ់បចវាក់មនការភា្នាក់នផ្ើលចំនោះភាេជាទា�កររ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយភាេភា្នាក់នផ្ើល

មួយននះបានោ�់ន�ចកដមីបបាថា្នារ្រ�់គាត់ក្នអុងការចង់ែក្រទេិនសធន៍នហើយនចញេមី

នោះគាត់ក៏នឹងទំនងជា្រន្នៅមុខនទៀតនោយទទួល្រទេិនសធន៍នោយខលែលួនឯងផ្នាល់

នហើយ្រោ្នា្រ់មកគាត់ទំនងប្រដហលជានឹងធ្នាក់ចុះក្នអុងភាេជាទា�ករនោះផ្នាល់ដតមដង

ដែលគាត់បានមនការភា្នាក់នផ្ើលក្នអុងទូល្រង្គំនោយសរគាត់បាននបតៀមខលែលួនរួចនប�ច

នៅនហើយក្នអុងការឈានចូលនៅក្នអុងការ«ចុះ�ញ្នានឹងន�ចកដមីស្នា្រ់»១ែនាបិត«្រុេ្គល

ដែលប�ឡាញ់នបគាះថា្នាក់នឹងធ្នាក់ចូលជាមិនខាន»។2

អ្មីដែល្រងក្រញ្នាែល់ទូល្រង្គំជាងនេនហើយអ្មីដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំបានកា្នាយជាទា�ករ

រ្រ�់វារួចនៅនហើយនោះេឺ៖ទម្នា្រ់ននការេនាយាយាម្រំនេញភាេនបតកបតអាលដែលមិន

អាច្រំនេញបាន។្រ៉ុដន្នោកអាលមីេឹ�៍ជិតកា្នាយជាទា�ករនោយសរគាត់បគាន់ដត

មនភាេនងឿងឆងៃល់។ននះេឺជាស្នានភាេដែលនយើងកំេុងរ�់នៅក្នអុងរហូតែល់បេះអង្គ

ដែលជាបេះែ៏ឧត្មឧត្មបានមនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នលើទុក្ខនវទោរ្រ�់នយើងនហើយ

បានយាងមក�នសង្នាះនយើងក្នអុងរន្រៀ្រែ៏អស្នារនាយនិងោក់កំបាំងនទៀតផង។បេះអង្គមិន

ដែលនបាះ្រង់ភាេនថាកទា្ររ្រ�់នយើងនោលនទ។

2៣.បេរួសរទូល្រង្គំបានេនាយាយាមយា៉នាង�កម្ក្នអុងការ្រង្ខំឲនាយទូល្រង្គំនរៀ្រការ។ទូល

្រង្គំក៏បានន�្នើនហើយក៏បានភា្នា្រ់ោកនាយ។នហើយអ្នកម្នាយទូល្រង្គំបាននធ្ើតាមដែលគាត់

អាចនធ្ើបានក្នអុងការជួយទាក់ទងនៅនឹងនរឿងមួយននះ។ែនាបិតគាត់បាន�ងនាឃឹមថា្រោ្នា្រ់

េមីទូល្រង្គំបាននរៀ្រការនហើយនោះទូល្រង្គំនឹងទំនងជាទទួលបានការោងជបមះយា៉នាង

ស្នាតក្នអុងទឹកននន�ចកដមី�នសង្នាះននការបជមុជទឹក។នទាះជាយា៉នាង្ កដមី(នោយអាប�័យ

នលើ�ំណូមេររ្រ�់ទូល្រង្គំនិងកម្នាំងជំរុញរ្រ�់គាត់ផ្នាល់)នៅនេលដែលគាត់អំោវោវ

ជាប្រោំនថងៃយា៉នាងខា្នាំងនៅកាន់បេះអង្គនោយមន�ដបមកយំនចញេមីែួងចិត្ផ្នាល់បតង់ថា៖

ឲនាយបេះអង្គន្រើក�ដមដងតាមរយៈ�ុ្រិនដឲនាយគាត់ន�ើញអំេមីជមីវិតអាោហ៍េិោហ៍នៅឯនថងៃ

អោេតរ្រ�់ទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្បេះអង្គមិនបាននធ្ើការនោះនទ។្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ ក៏

គាត់បានន�ើញចំណុចមិន�ូវចនាបា�់និងចដមលែកមួយចំនួនដែលការនោះេឺជាការនកើត

១ នអសយ2៨:១៥។
2 នរឿងបេះវិហារ៣:2៦។
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ន�ើងនចញេមីេំនិតរ្រ�់មនុ�នាសនយើងដែលនផ្នាតនៅនលើវាខា្នាំងនេកនហើយទាក់ទងនឹង

ចំណុចទាំងអ�់នោះគាត់ក៏បាន�ន្តថាវាទាក់ទងជាមួយនឹងទូល្រង្គំ។នហើយគាត់

បានបបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីវាដតមិនមនទំនុកចិត្ែូចដែលគាត់ធ្នា្រ់មននទនៅនេលដែល

បេះអង្គបានន្រើក�ដមដងឲនាយគាត់ន�ើញអ្មីមួយនោះនទ។ែនាបិតគាត់ដតងដតនលើកន�ើងថា

គាត់អាចដវកដញកវាបានតាមរយៈអារម្ណ៍្ មួយដែលគាត់មិនអាចេណ៌ោបាន

រវាងការន្រើក�ដមដងរ្រ�់បេះអង្គនិង�ុ្រិនដរ្រ�់គាត់ផ្នាល់។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីដផន

ការក៏្រន្នៅមុខនទៀតការភា្នា្រ់ោកនាយក៏បាននកើតន�ើងជាមួយនឹងស�្មីម្នាក់ដែលនៅកាល

នោះគាត់មិនទាន់ែល់អាយុនរៀ្រការ—នោលេឺខ្ះេមីរឆ្នាំនទៀត។៣នហើយនោយសរទូល

្រង្គំនេញចិត្នឹងគាត់ខលែះដែរនោះទូល្រង្គំក៏ឯកភាេថានឹងោំោង។

2៥.ប�្រនេលនោះដែរអំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំក៏កាន់ដតនកើនន�ើងៗ។ស�្មីដែល

ទូល្រង្គំកំេុងដតរ�់នៅជាមួយក៏បតរូវបានែកនចញេមីទូល្រង្គំេមីនបោះគាត់េឺជាឧ្រ�េ្គ

ចំនោះអាោហ៍េិោហ៍រ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយន្រះែូងទូល្រង្គំដែលបានភា្នា្រ់ជាមួយនឹង

គាត់ក៏បតរូវបានរដហកនចញនហើយបតរូវរងរ្រួ�រហូតែល់វាហូរឈាម។គាត់ក៏បានបត�្រ់

នៅទ្មី្រអាសហ្ិកវិញគាត់បាន�នាបថថានឹងមិនប្រេល់ខលែលួននៅកាន់្រុរ�្ នផនាសងនទៀតនទ

នហើយក៏បានទុកកូនជាមួយនឹងទូល្រង្គំដែលនយើងបានមនជាមួយគា្នា។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ

មិន�្រនាបាយចិត្នហើយនខនាសាយជាងគាត់នហើយក៏មិនអាចរង់ោំទាល់ដតបេ្រ់េមីរឆ្នាំនទៀត

មុនទូល្រង្គំទទួលបានកូនបកមុំទូល្រង្គំនទ។នហតុែូនច្នះនោយសរទូល្រង្គំមិនដមន

ជាអ្នកប�ឡាញ់ជមីវិតអាោហ៍េិោហ៍ែូចដែលទូល្រង្គំជាទា�ករននភាេនបតកបតអាល

នោះទូល្រង្គំក៏នៅយកស�្មីកំ្ន់ម្នាក់នផនាសងនទៀត—ដែលមិនដមនជាប្រេន្ធ។ែូនច្នះ

ក្នអុងចំណងននទម្នា្រ់ដែលនៅជា្រ់ោ្រ់នោះជំងឺរាតតនាបាតននបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់ទូល

្រង្គំក៏មនការ្រន្្នាយឲនាយនធ្ើតាមចិត្នហើយ្រន្នេញនៅនោយកម្នាំងខា្នាំងឬក៏ថាដថម

ទាំងនកើតនលើ�នែើមនៅនទៀត។បបាកែ្ �់!រ្រួ�រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏មិនទទួលបានការ

េនាយាបាលដែលបាននកើតន�ើងតាមរយៈស�្មីកំ្ន់មុនរ្រ�់ទូល្រង្គំនចញដែរ។វាបគាន់

ដតដលងឈឺោ្រ់នហើយមន�ំន�ងងូងៗនហើយក៏ោ្រ់នផដើមឆលែងយា៉នាងអាបកក់នហើយក៏

កាន់ដតមននបគាះថា្នាក់ជាងមុនេមីនបោះឥ�ូវវាមិន�ូវឈឺោ្រ់ែូចមុន។

៣ នៅនេលនោះ១2ឆ្នាំេឺជាអាយុែ៏តិច្រំផុតដែល្រុេ្គល្ ម្នាក់អាចនរៀ្រការប�្រចនាបា្រ់បាន។
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2៦.បេះអង្គ�័ក្ិ�មនឹងទទួលការ�រន�ើរតនមកើងនហើយ�័ក្ិ�មនឹងទទួល�ិរីល្

ឱបេះែ៏ជាប្រភេននន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នអើយ!ទូល្រង្គំកាន់ដតនវទោជាងមុននហើយបេះ

អង្គក៏កាន់ដតយាងមកជិតជាងមុន។បេះហ�ដស្នាំរ្រ�់បទង់បាននបតៀមរួចនប�ចនៅនហើយ

ក្នអុងការែកទូល្រង្គំនចញេមីភក់នែើមនាបមីោង�ម្នាតទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានែឹងអំេមី

ការននះនោះនទ។នហើយក៏គាមនានអ្មីមួយបាននៅទូល្រង្គំឲនាយបត�្រ់នចញេមីការនោតចូល

យា៉នាងបជាលនបរៅក្នអុងភាេអរ�្រនាបាយខាងឯសច់ឈាមផងដែរនលើកដលងដតភាេភ័យ

ខា្នាចននការស្នា្រ់និងការនថា្នាលនទា�នៅឯអោេតរ្រ�់បទង់ដែល�ូមនាបមីដតក្នអុងការរានរ

នននយា្រល់រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏មិនដែលថយនចញេមីេំនិតទូល្រង្គំដែរ។

នេលនោះទូល្រង្គំេិតជាកំេុងនែើរក្នអុងផលែូវែ៏នវៀចនវរដមន!នវទោនហើយបេលឹងែ៏លងៃមីនលងៃើ

និងរឹងរូ�ដែល�ងនាឃឹមថាវានឹងរកបានអ្មីល្ប្រន�ើរជាងតាមរយៈការនបាះ្រង់បេះអង្គ

នោល!វា្រក់ចុះ្រក់ន�ើងនហើយដប្រនៅននះដប្រនៅនោះ—្រ៉ុដន្ដបេរឹង្ �់នហើយ

មនដតបេះអង្គមួយេត់ដែលប្រទានការ�បមកែល់វាបាន។បេះអង្គេង់នៅជិតនហើយ

បេះអង្គរំនោះនយើងនចញេមីភាេនវទោននការវនង្ងរ្រ�់នយើងនហើយក៏្រនងកើតនយើងក្នអុងផលែូវ

រ្រ�់បទង់នហើយក៏លួងនោមនយើងនោយមនបេះ្រន្ូលថា«ចូរ្រន្រត់ចុះ!នយើងបាន

្រនងកើតឯងនហើយនយើងនឹងបទបទង់ឯងនយើងនឹងកាន់ឯងនហើយក៏នឹង�នសង្នាះឯងដែរ»។៤

៤ ១កូរិនថូ�៩:2៤និងនអសយ៤៦:៤។
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១៦
ការតស៊រូរបស់ទរូលបង្គំក្តុង

ការយល់អពីំកពះជាមា្ច ស់

១.ឥ�ូវទូល្រង្គំបានធំធត់ជា្រុរ�នេញវ័យនហើយអំនេើអាបកក់និងភាេអាម៉នា�់េមី

មុនៗរ្រ�់ទូល្រង្គំកាលនៅជានៅយុវជនេឺនៅេមីនបកាយទូល្រង្គំ។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!

ទូល្រង្គំដលងេិតថាបេះអង្គមនលក្ខណៈរូ្ររាងែូចជាមនុ�នាសនទៀតនហើយ។ទូល្រង្គំ

នេចនចញេមីកំហុ�ខុ�ឆ្គងននះនៅនេលដែលទូល្រង្គំបានោ្រ់នផដើម�ិកនាសាទ�នាសនវិជា្នា។

ទូល្រង្គំបានមនអំណរក្នអុងការរកន�ើញន�ចកដមីេិតមួយននះក្នអុងជំននឿេមីអ្នកម្នាយខាងឯ

បេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់នយើងេឺបកុមជំនុំរ្រ�់បទង់។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំមិនែឹង

អំេមីរន្រៀ្រននការយល់អំេមីបេះអង្គដែរ។ទូល្រង្គំបានបបាថា្នាចង់ស្នាល់បេះអង្គដែលជាបេះ

នេញនៅនោយអធិ្រនតយនាយភាេនិងក៏ជាបេះែ៏េិតដតមួយេត់្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបគាន់ដតជា

មនុ�នាសនហើយក៏ជាមនុ�នាសដែលមនបា្រផងដែរ។
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ក្នអុងជនប្ចិត្ទូល្រង្គំទូល្រង្គំបានែឹងថាបទង់មិនមនភាេេុករលួយមិនអាច

រំនោភ្រំោននលើបាននហើយក៏មិនផ្នា�់្រ្ូរដែរ។ចនាបា�់្ �់!ភាេេុករលួយមនភាេ

តូចតាចជាងភាេមិនេុករលួយ។ការរំនោភ្រំោនមនភាេតូចតាចជាងការមិនរំនោភ

្រំោន។ការ្រំផ្នា�់្រំដប្រមនភាេតូចតាចជាងការមិន្រំផ្នា�់្រំដប្រ។ទូល្រង្គំអាចន�ើញ

អំេមីចំណុចននះនោយគាមនានមន្ិល�ងនាស័យនទាះន្រើទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីមូលនហតុក៏នោយ។

2.ឱបេះដែលជាជមីវិតននជមីវិតរ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំបានប�នមថាបទង់មន

ោ�នេញនលើនផ្អាកា�នោយបជា្រចូលក្នអុងភេដផនែមីទាំងមូលផង។បេះអង្គនឈាង

នៅែល់បេ្រ់ទិ�ទមីគាមនានដែនកំណត់នហើយក៏ធំមហិមនទៀតផង។បេះអង្គេង់នៅនលើ

ដផនែមីនៅឯស្នាន�ួេ៌និងនៅក្នអុងបេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់។្រ៉ុដន្េួកវាមនបេំដែនក្នអុងបេះ

អង្គខណៈនេលដែលបេះអង្គគាមនានបេំដែនទាល់ដតនសះ។បេះអង្គនប្រៀ្រែូចជាេនលែឺននបេះ

អាទិតនាយ។េនលែឺបេះអាទិតនាយមិន្រំដ្រក្រំបាក់ឬក៏នធ្ើឲនាយខនាយល់ផ្អុះនោះនទ្រ៉ុដន្វាបជា្រចូលក្នអុង

ទាំងប�ុងដតមដង។ក្នអុងរន្រៀ្រែូចគា្នានោះដែរទូល្រង្គំក៏នឹកប�នមថាបេះអង្គបានបជា្រ

ចូលខនាយល់�មុបទនផ្នម�និងដផនែមី។ទាំងអ�់ន្រើកនៅកាន់បេះអង្គនហើយក៏នបតៀមជា

នប�ចក្នអុងការទទួលបេះអង្គ។ននះេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់បាននជឿ។្រ៉ុដន្វាមិនេិតនទ។

ែនាបិតប្រ�ិនន្រើវាេិតដមននោះបទង់បទាយធំននដផនែមីក៏នឹងបបាកែជាមនចំដណកែ៏

ធំននបេះអង្គជាមិនខាន។បទង់បទាយតូចនិងមនភាេតូច។ទាំងអ�់នឹងមននេញនៅ

នោយបេះអង្គនោយអាប�័យនៅនលើទំហំរ្រ�់វា។ែូនច្នះ�ត្ែំរីនឹងមនដផ្នកធំរ្រ�់

បេះអង្គជាង�ត្ោ្រ។បេះអង្គនឹងបតរូវបានន្រើក្រង្នាញនៅនលើដផនែមីននះក្នអុងវត្អុជានបចើន

នោយអាប�័យនៅនលើទំហំរ្រ�់វាធំនៅធំនហើយតូចនៅតូច។

្រ៉ុដន្ននះមិនែូចបទង់នោះនទ។នទាះន្រើថានៅនេលនោះបេះអង្គមិនទាន់បាន្រំភលែឺ

ភាេងងឹតរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏នោយ។

៤.្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏នៅមន្រញ្នាមួយដែលបានមកអំេល់ទុក្ខទូល្រង្គំ។

ឱបេះអម្នា�់និងបេះជាម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំបានែឹងយា៉នាងបបាកែថាេឺបទង់នហើយដែល

ជាអង្គបាន្រនងកើតបេលឹងនិងរូ្រកាយនយើងនិងរ្រ�់�េ្សរនេើនិងរាល់អ្មីៗទាំងអ�់

នហើយទូល្រង្គំក៏ែឹងថាបេះអង្គគាមនានការ្រំផ្នា�់្រំដប្រនហើយក៏គាមនានការប្រឡាក់ដែរ។្ុ៉រដន្

ទូល្រង្គំមិនអាចយល់អំេមី្រុេ្នហតុននអំនេើអាបកក់នសះ។
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កាតេស្ា្េមទ្រ្ុងំ្្តុកាដរមអំាដីរាស់ព្រេម

ទូល្រង្គំបតរូវដតវិភាេនលើ្រញ្នាមួយននះនោយមិនជំទា�់នលើលក្ខណៈ�មនាបត្ិដែល

គាមនានការ្រំផ្នា�់្រំដប្ររ្រ�់បេះជាម្នា�់។ន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះទូល្រង្គំនឹងកា្នាយជាអំនេើ

អាបកក់ផ្នាល់ដែលទូល្រង្គំកំេុងដតវិភាេជាមិនខាន។

នោយមនេំនិតន�ងៃៀមស្នាត់ទូល្រង្គំក៏ដ�្ងរកចនមលែើយ។ឥ�ូវទូល្រង្គំមនទំនុក

ចិត្ថាេំនិតរ្រ�់េួកបកុមមនិនហ្គៀនេឺជាេំនិតខុ�ឆ្គង។េួកនេដ�្ងរកចនមលែើយនចញ

េមីប្រភេននអំនេើអាបកក់នោយមនែួងចិត្ដែលនេញនៅនោយអំនួតែ៏អាបកក់ៗ។េួក

នេចូលចិត្និយាយអំេមីលក្ខណៈ�មនាបត្ិរ្រ�់បទង់ថាអនុញ្នាតឲនាយមនអំនេើអាបកក់ជា

ជាងនលើកន�ើងអំេមីលក្ខណៈ�មនាបត្ិែ៏អាបកក់រ្រ�់ខលែលួននេផ្នាល់។

៥.្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំនផ្នាតនលើការយល់ថាន�ចកដមី្រនបងៀនននឆន្ៈន�រីរ្រ�់នយើងេឺ

ជា្រុេ្នហតុែ៏េិតននអំនេើអាបកក់។ែូនច្នះជាផលកម្នយើងក៏រងទុក្ខដែរ។ននះេឺជាន�ចកដមី

យុត្ិធម៌និងការនថា្នាលនទា�រ្រ�់បេះអង្គចំនោះនយើង។

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំនៅមិនយល់អំេមីវា។េំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំបានេនាយាយាម

ន�ើងនចញេមីរន្្នាមួយនោះ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបានធ្នាក់ចូលវាជាថ្មីមដងនហើយមដងនទៀត។

ចំណុចមួយដែលចង្អុល្រង្នាញទូល្រង្គំនៅកាន់េនលែឺរ្រ�់បេះអង្គេឺចំនណះែឹងដែលទូល

្រង្គំមនថាទូល្រង្គំមនទាំងជមីវិតនិងឆន្ៈ។ែូនច្នះនទាះន្រើថាទូល្រង្គំមនឆន្ៈឬក៏មិន

មនឆន្ៈក្នអុងការប្របេឹត្ទនង្ើ្ មួយនោះទូល្រង្គំអាចន�ើញថាឆន្ៈរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺជា

ប្រភេននអំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។

នៅនេលដែលទូល្រង្គំប្របេឹត្ប្រឆំងនឹងឆន្ៈរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺមិនដមនជាទូល្រង្គំនទ

ដែលកំេុងដតប្របេឹត្។ផ្អុយនៅវិញទូល្រង្គំកំេុងដតទទួលការប្របេឹត្នលើ។ទូល្រង្គំមិន

បានទទួលស្នាល់ថាទនង្ើទាំងននះេឺជាកំហុ�រ្រ�់ទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្េឺជាការោក់ទណ្ឌកម្

េមីបេះអង្គវិញ។នហើយភា្នាមនោះទូល្រង្គំក៏លន់តួថាទណ្ឌកម្រ្រ�់ទូល្រង្គំេឺមិនដមនមិន

យុត្ិធម៌នោះនទែនាបិតបេះអង្គយុត្ិធម៌រហូត។

្រ៉ុដន្នតើអ្នក្ ោក់េំនិតននះក្នអុងទូល្រង្គំ?នតើអ្នក្ ោំក្នអុងទូល្រង្គំនូវឫ�ែ៏

ល្មីងមួយននះ?នតើទូល្រង្គំមិនដមនជាស្នាបេះហ�ដននបេះែ៏នេញនៅនោយន�ចកដមីនមតា្នា

ករុ្យា៉នាងល្ឥតនខា្នាះដមនឬ?នតើេួរ្រនោ្នា�អារកនាសដមនឬ?នហើយនតើអ្នក្ ជាអ្នក

្រនងកើតអារកនាស?ឬក៏ថាប្រដហលវាធ្នា្រ់ជានទវតាែ៏ល្ដែលបានកា្នាយជាអាបកក់តាមរយៈ
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ការលន់តួ

ឆន្ៈែ៏អាបកក់រ្រ�់វាផ្នាល់នតើឆន្ៈែ៏អាបកក់ដ្រ្រនោះបាននលចន�ើងនោយរន្រៀ្រ្ 

នៅ?នតើវាមិនដមនជានទវតាល្ដែលបេះជាម្នា�់ែ៏ល្បាន្រនងកើតវាដមនឬ?

ជាថ្មីមដងនទៀត�ំណួរទាំងអ�់ននះបានទម្នាក់ទូល្រង្គំចូលក្នអុងរន្្នាននការយល់

បច�ំ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានធ្នាក់ចូលនរកននការខុ�ឆ្គងដែលជាទមីកដនលែងមនុ�នាស

ឈ្រ់អះអាងអំេមីបទង់។ទូល្រង្គំមិននជឿថាបេះអង្គេឺជាអង្គដែលនយើងបតរូវ្រនោ្នា�ទាក់

ទងនឹងអំនេើអាបកក់នទ។ផ្អុយនៅវិញនយើងនទេឺជាអ្នកបតរូវទទួលការ្រនោ្នា�ក្នអុងោមជា

អ្នកប្របេឹត្អំនេើអាបកក់នទនតើ។

៦.នទាះន្រើទូល្រង្គំមនការតយុទ្ធននះក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនៅែឹងថាភាេមិនេុក

រលួយនៅល្ប្រន�ើរជាងភាេេុករលួយដែរ។ទូល្រង្គំស្នាល់ចនាបា�់្ �់អំេមីន�ចកដមី

េិតមួយននះ។មិនថាបេះអង្គមនលក្ខណៈដ្រ្រ្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនៅែឹងថាោច់

ខាត!បទង់មិនអាចមនភាេេុករលួយបាននទ។

ទូល្រង្គំបាន�ន្តថាគាមនានអ្នក្ អាចេិតអំេមីអ្មីដែលល្ឬក៏ខ្�់ជាងបេះអង្គបាន

ន�ើយែនាបិតបេះអង្គេឺល្នហើយខ្ង់ខ្�់ជាងនេ្រំផុត។ប្រ�ិនន្រើបេះអង្គមនភាេេុក

រលួយនោះទូល្រង្គំនឹងមន�មត្ភាេក្នអុងការេិតថាមនអ្មីនផនាសងនទៀតល្ប្រន�ើរជាង

បទង់។ែូនច្នះនេលដែលទូល្រង្គំន�ើញថាភាេមិនេុករលួយល្ប្រន�ើរជាងភាេេុក

រលួយនោះទូល្រង្គំក៏ន�ើញអំេមីទមីកដនលែងដែលទូល្រង្គំបតរូវដតដ�្ងរកបេះអង្គនិងអំេមីទមី

កដនលែងដែលទូល្រង្គំេួរនមើលក្នអុងការដ�្ងរកប្រភេននអំនេើអាបកក់ដែរ។ទូល្រង្គំេួររកវា

ក្នអុងភាេេុករលួយដែលគាមនាន�មត្ភាេក្នអុងការនធ្ើឲនាយបេះអង្គេុករលួយដែរ។ែនាបិតវាេិត

បបាកែ្ �់បតង់ថាភាេេុករលួយមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការនធ្ើឲនាយបេះរ្រ�់នយើង

េុករលួយបាននោះនទេមីនបោះបេះអង្គជាបេះរ្រ�់នយើងនហើយអ្មីដែលបេះអង្គបាននបគាង

ទុកេឺ�ុទ្ធដតល្នហើយបេះអង្គផ្នាល់ក៏ល្ដែរ។្រ៉ុដន្ការកា្នាយជាេុករលួយមិនល្នទ។ឱ

បេះអម្នា�់នអើយ!បទង់គាមនានការ្រង្ខំឲនាយនធ្ើអ្មីទា�់ប្រឆំងនឹងបេះហឫទ័យរ្រ�់បទង់ន�ើយ

នោយសរបេះហឫទ័យរ្រ�់បេះអង្គមិនធំជាងអំ្ចរ្រ�់បេះអង្គនទ។នហើយនតើមន

អ្មីអាចនធ្ើឲនាយបេះអង្គមនការភា្នាក់នផ្ើលបាននោយសរបេះអង្គបជា្ររាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់

នហើយ?នហើយថានតើនយើងេួរនិយាយអ្មី្រដន្មនទៀតអំេមីមូលនហតុដែលថាបេះជាម្នា�់

មិនអាចេុករលួយបានន�ើយ?េមីនបោះប្រ�ិនន្រើបេះជាម្នា�់អាចេុករលួយបាននោះ
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កាតេស្ា្េមទ្រ្ុងំ្្តុកាដរមអំាដីរាស់ព្រេម

បទង់មិនអាចនធ្ើជាបេះបាននទ។
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សេៀវសៅកទដី7

១៧
ការដសវាងយល់អពីំ

បុពវាប�តុនៃអបំពើអាកកក់

7.នហើយទូល្រង្គំក៏បាន្រន្ដ�្ងរក្រុេ្នហតុននអំនេើអាបកក់។្ុ៉រដន្វិធមីសស�្រ្រ�់

ទូល្រង្គំផ្នាល់មិនបតឹមបតរូវនហើយទូល្រង្គំក៏មិនអាចន�ើញកំហុ�រ្រ�់ខលែលួនដែរ។

ទូល្រង្គំបានេិតអំេមីការ្រងក្រនងកើតរ្រ�់�េ្សរនេើទាំងអ�់ក្នអុងដកវដភ្នកននេំនិត

រ្រ�់ទូល្រង្គំ៖រាល់អ្មីដែលនយើងន�ើញអំេមីដផនែមី�មុបទខនាយល់ផ្នាយនែើមនឈើនិង�ត្

ោោ។និងអ្មីៗដែលនយើងមិនន�ើញ៖លំហអាកា�នននផ្នម�ខាងនលើេួកនទវតានិង

រ្រ�់�េ្សរនេើខាងឯវិញ្នាណ។នហើយទូល្រង្គំក៏បាននឹកេិតក្នអុងេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំអំេមី

ការ្រនងកើតរ្រ�់បេះអង្គហាក់្រមីែូចជាថាជាែុំែ៏ធំមួយដែលមនរួមទាំងរូ្ររាងកាយបេ្រ់

ប្រនភទជានបចើន—ខលែះេឺរូ្រកាយផ្នាល់នហើយខលែះនទៀតទូល្រង្គំេិតថាែូចជាវិញ្នាណ។ទូល

្រង្គំបានប�នមថាែុំននះធំ្ �់—េិត្ �់មិនដមនក្នអុងរង្នា�់ែ៏នេញរ្រ�់វានទែនាបិត
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ការលន់តួ

ននះទូល្រង្គំមិនអាចស្នាល់បាននទ—្រ៉ុដន្ធំតាមដែលទូល្រង្គំអាចេិតែល់ដតនៅមន

ដែនកំណត់នូវរាល់បេ្រ់បជុងនបជាយនៅន�ើយ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!្រ៉ុដន្ចំនោះបទង់ទូល

្រង្គំបានប�នមថាបេះអង្គបានហ៊ុមេ័ទ្ធែុំនោះនៅបេ្រ់បជុងនហើយបជា្រចូលវាដតនៅគាមនាន

បេំដែនក្នអុងបេ្រ់ទិ�ទមី—ហាក់្រមីែូចជាថាជា�មុបទនៅបេ្រ់ទមីកដនលែងនហើយបេ្រ់ទមីកដនលែង

តាមរយៈលំហដែលមិនអាចវា�់ដវងបានេឺគាមនានអ្មីនទនបរៅេមី�មុបទដែលគាមនានបេំដែន។

ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏េិតថារ្រ�់�េ្សរនេើដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតមកផ្នាល់មនបេំ

ដែនមននេញនៅនោយបេះអង្គដែលគាមនានបេំដែន។នហើយទូល្រង្គំក៏នលើកន�ើងថា«ចូរ

នមើលអ្មីៗដែលបេះអង្គបាន្រនងកើត!»។បេះអង្គល្មននេញនៅនោយបេះនចស្នានហើយក៏

ល្ប្រន�ើរដែលមិនអាចនប្រៀ្រផ្ឹមបានជាមួយនឹងស្នាបេះហ�្ទាំងអ�់រ្រ�់បទង់នទៀត

ផង។្រ៉ុដន្បេះែ៏ល្ក៏បាន្រនងកើតរាល់បេ្រ់អ្មីៗបានយា៉នាងល្ផងដែរ។ែូនច្នះនតើអំនេើអាបកក់

នៅឯ្ នតើវាមកេមី្ នហើយនតើវាបានចូលមកនោយរន្រៀ្រ្ ?នតើវាមនឫ�និង

បគា្រ់េូជនោយរន្រៀ្រ្ ?ដតវាគាមនានរូ្ររាងទាល់ដតនសះបានឬ?ែូនច្នះនហតុអ្មីបាន

ជានយើងខា្នាចនហើយនេចនចញេមីអ្មីដែលគាមនានរូ្ររាងអញ្ចឹង?ឬក៏ថាប្រ�ិនន្រើនយើងខា្នាច

វានោយគាមនានតបមរូវការនោះបបាកែ្ �់ការភ័យខា្នាចមួយននះេឺអាបកក់តាមរយៈែួង

ចិត្ដែលវាបានោក់នហើយនធ្ើបា្រនោយគាមនានការោំបាច—់នហើយេិត្ �់េឺជាអំនេើ

អាបកក់ែ៏ធំជាងនោះនោយសរនយើងមិនមនអ្មីេិតក្នអុងការភ័យខា្នាចដតដ្ររជាភ័យខា្នាច។

ែូនច្នះទំនងជាមនអំនេើអាបកក់ដែលនយើងភ័យខា្នាចឬក៏ទនង្ើននការភ័យខា្នាចេឺជាអំនេើ

អាបកក់ផ្នាល់។្រ៉ុដន្�ំណួរនៅមននតើវាមកេមី្ នោយសរបេះជាម្នា�់ល្នហើយ

អ្មីៗដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតមកក៏ល្ដែរ?េិត្ �់!បទង់ក៏ខ្ង់ខ្�់ឧត្មនហើយល្

ប្រន�ើរជាងនេនហើយក៏បាន្រនងកើតរ្រ�់ទាំងននះដែលល្ោញ់បទង់ដែរ។្រ៉ុដន្ទាំងបេះ

អាទិករនិងអ្មីៗដែលបតរូវបាន្រនងកើតមកល្។ែូនច្នះនតើអំនេើអាបកក់នកើតនចញេមី្ ?នតើ

មនសរធតុអាបកក់្ មួយនចញេមីអ្មីដែលបទង់បាន្រនងកើតមកនហើយនធ្ើនិងនបគាងវា

ន�ើង្រ៉ុដន្បានទុកអ្មីមួយនោលក្នអុងរ្រ�់�េ្សរនេើរ្រ�់បេះអង្គដែលបទង់មិនបាន្រដូរ

ឲនាយនៅជាល្ដមនឬ?្រ៉ុដន្នហតុអ្មីបានវាែូនោ្នាះ?ប្រ�ិនន្រើបេះអង្គមននេញនៅនោយ

អំ្ចដមននតើបទង់មិនមនអំ្ចក្នអុងការ្រំផ្នា�់្រំដប្រទាំងអ�់នែើមនាបមីកុំឲនាយមន�ល់

អំនេើអាបកក់ដមនឬ?នហើយប្រ�ិនន្រើននះេិតដមនអញ្ចឹងនហតុអ្មីបានជាបេះអង្គ្រនងកើតនចញ
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កាចេ្ុដរមអំាដី្រា្ស្តរននអំសាើអរ្្ម

េមីសរធតុែូចនោះ?នហតុអ្មីបានជាបទង់មិន្រំផ្នាញវានោលតាមរយៈអំ្ចបេះនចស្នា

ែ៏ខា្នាំងកា្នាែូចនោះរ្រ�់បេះអង្គ?នតើអាចមនអំនេើអាបកក់ទា�់ប្រឆំងនឹងបេះហឫទ័យ

រ្រ�់បទង់ដែរឬនទ?នតើបេះដែលមននេញនៅនោយបេះនចស្នានឹងមិននបជើ�នរើ�្រំផ្នាញ

នោលសរធតុននអំនេើអាបកក់ននះនហើយ្រន្មនបេះជន្ដតឯកអង្គ—បទង់ល្ឥតនខា្នាះ

េិតមននេញនៅនោយអធិ្រនតយនាយភាេនហើយក៏ជាបេះែ៏ល្ដែលគាមនានទមី្រញ្ច្រ់?ឬក៏

ថាប្រ�ិនន្រើវាមិនល្ដែលបទង់ជាបេះែ៏ល្មិនេួរនធ្ើជាអង្គដែលនបគាងនហើយ្រនងកើតនូវ

អ្មីដែលល្ចុះនហតុអ្មីបានជាសរធតុែ៏អាបកក់នោះមិនទទួលបានការែកនចញនហើយ

្រំផ្នាញឲនាយ�ូននាយ�ុងដតមដងនែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គ្រនងកើតសរធតុល្ដែលនចញេមីនោះបទង់អាច

នប្រើបបា�់ក្នអុងការ្រនងកើតរាល់បេ្់រអ្មីៗទាំងអ�់?ែនាបិតបេះអង្គមិនអាចមននេញនៅនោយ

អំ្ចបេះនចស្នាបានន�ើយប្រ�ិនន្រើបទង់គាមនាន�មត្ភាេក្នអុងការ្រនងកើតនូវអ្មីដែលល្

នោយមិនទទួលជំនួយេមីសរធតុដែលអាបកក់ដែលបទង់មិនបាន្រនងកើតវាមកផ្នាល់ដតឯង!

្រញ្នាទាំងននះ្រងកឲនាយែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំមននរឿងមិន�្រនាបាយចិត្។ទូល្រង្គំមន

ភាេភ័យខា្នាចនោយបារម្ភថាខលែលួននឹងស្នា្រ់មុនទូល្រង្គំដ�្ងរកន�ើញន�ចកដមីេិត។នទាះ

ជាយា៉នាង្ កដមីជំននឿននបេះបេមី�្រ្រ�់បេះអង្គដែលជាបេះអម្នា�់និងបេះអង្គ�នសង្នាះ

រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បាន្រនបងៀនែល់ទូល្រង្គំតាមរយៈបកុមជំនុំរ្រ�់បទង់ក៏នៅបានផដល់

�ន្ិភាេែល់ទូល្រង្គំដែរ។នទវវិទនាយារ្រ�់ទូល្រង្គំនៅបតរូវការការដថរកនាសានិងការដណោំ

្រ៉ុដន្ចិត្េំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំមិនបាននបាះ្រង់ជំននឿនោលន�ើយ។ផ្អុយនៅវិញទូល្រង្គំ

ក៏បានផឹកេមីវាដថមនទៀតជាប្រោំនថងៃ។
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សេៀវសៅកទដី7

១៨
របបៀបនៃការដដលទរូលបង្គំ

បដបិសធបោរាសាសស្

៨.មកែល់នេលនោះទូល្រង្គំបាន្រែិន�ធទំោយខុ�ឆ្គងនិងេំនិត�្រ់�តិនន

នហារាសស�្។ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!នចញេមីជនប្ននបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់

ទូល្រង្គំ�ូមមនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំលន់តួអំេមីចំណុចននះ

នៅកាន់បទង់។បេះអង្គផ្នាល់បានដកតបមង់ភាេរឹងចនច�រ្រ�់ទូល្រង្គំទា�់ប្រឆំង

នឹងនោកវិនឌមី�ុិនណូ�៍(Vindicianus)ដែលឆ្នាតនវនហើយមនវ័យោ�់និងនោក

នននប្រឌមីអ�៍ែ៏នឆ្នើម។នោកវិនឌមី�ុិនណូ�៍បានដកតបមង់នោយ្រង្ខំខណៈនេលដែល

នោកនននប្រឌមីអ�៍បានដកតបមង់្រន្ិចមដងៗ្រ៉ុដន្ជាញឹកញា្រ់។េួកនេបានបបា្រ់ទូល

្រង្គំថានយើងមិនអាចនមើលអោេតន�ើញបាននទ។េួកនេបានអះអាងថាេួកនហារាសស�្

បាននបាកបបា�់មនុ�នាសជានបចើននោយនប្រើបបា�់ភាេនចែននាយទាំងប�ុង។េួកនហារាសស�្
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ការលន់តួ

នធ្ើការទាយជានបចើនែូនច្នះមិនយូរមិនឆ្រ់នោះការទាយមួយចំនួននឹងបបាកែជានកើត

ន�ើងដមនបាន។េួកនេជំេ្រ់នលើន�ចកដមីេិតតាមរយៈការទាយដែលរា្រ់មិនអ�់។

នែើមនាបមីដកតបមង់េំនិតទូល្រង្គំបទង់ក៏បានប្រទានមិត្ម្នាក់មកកាន់ទូល្រង្គំដែលនៅ

�ួរោំេួកនហារាសស�្នោយសរគាត់មនចិត្នឹកឆងៃល់។គាត់មិន�ូវស្នាល់ការនិេន្ធ

រ្រ�់េួកនេ្រ៉ុដន្គាត់នចះនបចើន្ �់េមីនបោះគាត់បានឮអំេមីអ្មីដែលឪេុករ្រ�់គាត់

បាន្រនបងៀន។គាត់នឹងមិនអាចែឹងថានយា្រល់រ្រ�់គាត់បាន្រំផ្នា�់្រំដប្រទ�នាសនៈ

រ្រ�់ទូល្រង្គំនលើនហារាសស�្ែល់កបមិត្ បាននទ។

គាត់នឈាមនាះនោកនហ្ើរមមីនមី�៍(Firminus)។គាត់បានទទួលការ�ិកនាសាដផ្នក�ិលនាបៈ

ន�រីនហើយក៏មន្រទេិនសធន៍យា៉នាងល្ក្នអុងនវាហារសស�្ដែរ។នោយសរទូល្រង្គំជា

មនុ�នាសដែលជាទមីប�ឡាញ់ម្នាក់រ្រ�់គាត់នោះមននថងៃមួយគាត់ក៏បាន�ួរទូល្រង្គំអំេមី

នយា្រល់មួយចំនួនទាក់ទងនៅនឹងកាលៈនទ�ៈរ្រ�់គាត់។ន�ចកដមី�ងនាឃឹមខាងឯ

នោកមីយ៍រ្រ�់គាត់បានមន�ន្អុះន�ើងេមីនបោះការទ�នាសន៍ទាយរ្រ�់គាត់។ទូល្រង្គំ

បានោ្រ់នផដើមចូលខាងទ�នាសនៈរ្រ�់នោកនននប្រឌមីអ�៍ទាក់ទងនៅនឹងនហារាសស�្។

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំបានឯកភាេក្នអុងការដវកដញកប្រធន្រទននះនហើយដចក

ោយអំេមីទ�នាសនៈមិនបបាកែប្រជារ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។ទូល្រង្គំបាន្រដន្មថាទូល្រង្គំ

ជិតបានទទួលស្នាល់យា៉នាងនេញទមីនហើយថានហារាសស�្ឥតប្រនយាជន៍នហើយជាការ

អ�់�ំនណើចែ៏ភលែមីនភលែើផងដែរ។

គាត់បានបបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីឪេុករ្រ�់គាត់ដែលបានមនចំ្្រ់អារម្ណ៍យា៉នាង

ខា្នាំងក្នអុងន�ៀវនៅរ្រ�់េួកនហារាសស�្។ឪេុករ្រ�់គាត់ក៏មនមិត្ភកដិម្នាក់ដែលមន

ចំ្្រ់អារម្ណ៍យា៉នាងខា្នាំងែូចគាត់ដែរ។ជាមួយគា្នាេួកគាត់ក៏បាន�ិកនាសានហើយដវក

ដញក។ចំណុចននះក៏បាន្រដន្មនភលែើងននភាេនឆះឆួល�បម្រ់ភាេភលែមីនភលែើរ្រ�់េួកគាត់

ដែរ។េួកគាត់ដថមទាំងេិនិតនាយនមើលនេលដែល�ត្ែ៏ភលែមីនភលែើរ្រ�់គាត់្រនងកើតកូននហើយ

កត់�ម្នាល់ទុកអំេមីទមីតាំងននហ្ូងតារា។េួកគាត់នធ្ើដ្រ្រននះនែើមនាបមីប្រមូលេ័ត៌មនថ្មីៗ

�បម្រ់្រុេ្្រទវិទនាយាសស�្ននះ។

នលើ�េមីនោះនៅនទៀតឪេុករ្រ�់គាត់ធ្នា្់របបា្រ់គាត់អំេមីនេលនវោដែលម្នាយរ្រ�់

គាត់កំេុងដតេរនោះគាត់ខណៈនេលដែលមិត្ភកដិប�មីម្នាក់រ្រ�់គាត់ដែលជាអ្នក្រនបមើក៏
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ាស្ៀ្ននកាចដរទ្រ្ុងំ្ដិសេធសយហោរេ្

កំេុងដតេរនោះដែរ។អ្នក្រនបមើម្នាក់នោះមិនទាំងអាចោក់នរឿងននះេមីនៅហា្នាយរ្រ�់គាត់

បានផងនោយសរគាត់កត់�ម្នាល់យា៉នាងលម្ិតទាក់ទងនៅនឹងការ្រនងកើតកូន�ូមនាបមីដត

ដឆករ្រ�់គាត់ក៏គាត់កត់�ម្នាល់ដែរ។

នបកាមការេិនិតនាយយា៉នាងយកចិត្ទុកោក់ប្រេន្ធរ្រ�់គាត់និងអ្នក្រនបមើក៏បាន�បមល

កូនក្នអុងនេលដតមួយដែរ។នោយមនការេណោយា៉នាងផ្ចិតផ្ចង់រហូតែល់បតរូវនឹងោទមី

ទាំងកូនប្រុ�រ្រ�់គាត់និងកូនរ្រ�់អ្នក្រនបមើវ័យនក្ងនោះក៏មនការទ�នាសន៍ទាយែូច

គា្នាទាំងប�ុង។នៅនេលដែលស�្មីទាំងេមីរោក់កំេុងដតឆលែងទននលែេួកគាត់ក៏បាននផ្ើសរ

នៅកាន់ផ្ះស�្មីនៅវិញនៅមកទាក់ទងនៅនឹងអ្មីដែលកំេុងដតនកើតន�ើង។េួកគាត់មន

អ្នកោំសរនបតៀមខលែលួនជានប�ចក្នអុងការោំេ័ត៌មនភា្នាមៗអំេមីការ�បមលកូនយា៉នាងលម្ិត។

នោកនហ្ើរមមីនមី�៍បានេ័ត៌មនថាអ្នកោំសរបានជួ្រគា្នាចំោក់ក្្នាលផលែូវរវាងផ្ះទាំង

េមីរ។ទាំងេមីរោក់មិនអាចនមើលន�ើញចំណុចខុ�ដ្រលែក្ មួយក្នអុងទមីតាំងផ្នាយឬក៏

េ័ត៌មនលម្ិត្ ន�ើយ។

នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏នោកនហ្ើរមមីនមី�៍បាននកើតក្នអុងបេរួសរែ៏ធូរធរមួយ

នហើយនែើរក្នអុងេនលែងផលែូវននភាេចបមុងចនបមើនក្នអុងនោកមីយ៍ននះ។គាត់កាន់ដតមនជាង

មុននហើយក៏ទទួលបានកិត្ិយ�ជានបចើននទៀតផង។ប�្រគា្នានោះដែរអ្នក្រនបមើក៏នៅ

្រន្្រនបមើនៅហា្នាយរ្រ�់ខលែលួន។នបកាមនឹមននកាលៈនទ�ៈរ្រ�់គាត់េឺគាមនានការ�បមក

នទ។នោកនហ្ើរមមីនមី�៍បានន�ើញអំេមីការននះេមីនបោះគាត់ស្នាល់អ្នក្រនបមើម្នាក់នោះ។

៩.្រោ្នា្រ់េមីបានឮនហើយនជឿអំេមីចំណុចទាំងអ�់នោះេមីមិត្ភកដិម្នាក់ដែលអាចទុក

ចិត្បាននោះការប្រឆំងក្នអុងការ្រែិន�ធន៍នហារាសស�្រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បានរោយ

បាត់នៅ។្រោ្នា្រ់មកភា្នាមៗនោះទូល្រង្គំក៏េនាយាយាម�នសង្នាះនោកនហ្ើរមមីនមី�៍នចញេមី

អ្រិយជំននឿរ្រ�់គាត់ដែរ។ទូល្រង្គំបានបបា្រ់គាត់ថាប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំកាត់បសយនសមនាះ

បតង់អំេមីនហារាសស�្រ្រ�់គាត់នោះទូល្រង្គំនឹងទាយអំេមីនរឿងដែលងយនមើលន�ើញ

បានជាមិនខាន។ទូល្រង្គំអាចទាយអំេមីឋានៈខ្ង់ខ្�់រ្រ�់ឪេុកម្នាយក្នអុងចំន្ម

អ្នកជិតខាងរ្រ�់េួកនេបេរួសរល្ប្រនេមួយក្នអុងទមីបកុងរ្រ�់េួកនេកំនណើតែ៏អស្នារនាយ

និងការអ្រ់រំ�ិលនាបៈន�រីែ៏ល្មួយផងដែរ។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើអ្នក្រនបមើមួយនោះបានមករ

កទូល្រង្គំទាក់ទងនឹងនហារាសស�្រ្រ�់គាត់នោះទូល្រង្គំនឹងទាយថាគាត់នឹងមន
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កំនណើតតូចតាចនឹងជមីវិតដែលមននេញនៅនោយ្រញ្នា។ទូល្រង្គំនឹងទាយរាល់បេ្រ់

អ្មីៗខុ�គា្នាទាំងប�ុងនហើយផ្អុយគា្នាេមីែំ្រូង។ក្នអុងករណមីននះនែើមនាបមីនិយាយន�ចកដមីេិត

ែូចគា្នានឹងនហារាសស�្នោះទូល្រង្គំបតរូវទាយប្រឆំងគា្នា។ននះមនន័យថាន�ចកដមីេិត

្ដែលទូល្រង្គំទាយទុកេឺមិនដមនតាមរយៈជំោញខាងនហារាសស�្នោះនទ្រ៉ុដន្េឺ

ជានរឿងនចែននាយ។ែូចគា្នាផងដែរការទាយខុ�ឆ្គង្ មួយក៏មិនដមននកើតន�ើងមកេមីការ

ខ្ះជំោញនោះនទ្រ៉ុដន្នកើតន�ើងេមីការនចែននាយននការមិនបតឹមបតរូវ។

១០.ែូនច្នះនោះក៏មន្រង្លួចមួយន្រើកក្នអុងភាេងងឹតរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំក៏ោ្រ់

នផដើមេិតអំេមីលទ្ធផលនផនាសងៗ។ចុះន្រើទូល្រង្គំស្នាល់មនុ�នាសភលែមីនភលែើ្ ម្នាក់ដែលនជឿអំេមី

អ្រិយជំននឿននះ?នហើយចុះន្រើទូល្រង្គំចង់វាយប្រហារនិងនធ្ើឲនាយេំនិតរ្រ�់គាត់បច្រូក

បច្រល់?នោះក៏ទំនងជាប្រដកកថានោកនហ្ើរមមីនមី�៍បានផដល់េ័ត៌មនមិនបតឹមបតរូវ

ែល់ទូល្រង្គំនហើយ។ឬក៏គាត់ទំនងនឹងថាឪេុករ្រ�់គាត់មិនបានផដល់េ័ត៌មនបតឹម

បតរូវែល់គាត់។

ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បានេិតអំេមីមនុ�នាសដែលបាននកើតជាកូននភា្នាះ។ជាទូនៅេួកគាត់

នចញេមីនផ្នោះម្នាយក្នអុងនេលដែលមិន�ូវឆ្នាយេមីគា្នា្រ៉ុោមនាននទក្នអុងចនោ្នាះនេលែ៏តូច

មួយ។អ្នកនហារាសស�្ទំនងជានិយាយថាលក្ខណៈដ្រ្រននះទាក់ទងនៅនឹងចនោ្នាះ

នេលនវោេឺ�ំខាន់។ខណៈនេលដែលគាត់េនាយាយាមទាយគាត់ទំនងជាអះអាងថា

ទាំងដភ្នកមនុ�នាសនិងតារាងរ្រ�់នហារាសស�្មិនអាចេណ៌ោអំេមីចំណុច�ំខាន់នន

ភាេលម្ិតននះបានន�ើយ។

្រ៉ុដន្ការទាយទាំងនោះមិនអាចេិតបាននទ។ប្រ�ិនន្រើគាត់នមើលនហារាសស�្ែូច

គា្នានោះនោះគាត់នឹងទាយអំេមីអោេតែូចគា្នា�បម្រ់នោកនអសវនិងនោកយា៉នាកុ្រ

ដែរ។១ដតនយើងែឹងថាអោេតរ្រ�់េួកគាត់មិនបាននកើតន�ើងែូចគា្នានោះនទ។ែូនច្នះ

គាត់េឺជាមនុ�នាសកុហក។ប្រ�ិនន្រើគាត់និយាយន�ចកដមីេិតនោះោច់ខាតគាត់បតរូវកាត់

បសយការទាយខុ�ៗគា្នា�បម្រ់នហារាសស�្ដតមួយ។្រ៉ុដន្ននះនឹងមនន័យថាការ

ទាយែ៏េិតរ្រ�់គាត់េឺអាប�័យនៅនលើភាេនចែននាយមិនដមននលើជំោញនោះនទ។

ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់េឺជាបេះដែល�ុចរិតជាងនេ្រង្�់នហើយមននេញនៅ

១ នោកុ្រនាបតដិ2៥:2១-៣៣:2០។
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ាស្ៀ្ននកាចដរទ្រ្ុងំ្ដិសេធសយហោរេ្

នោយអធិ្រនតយនាយភាេននចបកវាលននះនហើយបេះអង្គនធ្ើេ័ន្ធកិច្ចតាមរយៈបេះហឫទ័យ

ោក់បាំងរ្រ�់បទង់។នទាះន្រើថាេួកនហារាសស�្ឬក៏អ្នក�ួរែឹងឬក៏មិនែឹងនោះ

អ្នក�ួរទំនងជាឮអ្មីដែលគាត់ចង់ឮ។ននះេឺនយាងនៅតាមេុណ�មនាបត្ិោក់កំបាំងនន

បេលឹងរ្រ�់គាត់និងជនប្ននន�ចកដមីនថា្នាលនទា�ែ៏យុត្ិធម៌រ្រ�់បេះអង្គ។ែូនច្នះកុំ

ឲនាយនរ្ម្នាក់និយាយនៅកាន់បេះជាម្នា�់ថា«នតើននះជាអ្មី?»ឬក៏«នតើនោះជាអ្មី?»។

កុំឲនាយគាត់និយាយក្នអុងរន្រៀ្រននះែនាបិតគាត់បគាន់ដតជាមនុ�នាស។

១១.ឱបេះែ៏ជាជំនួយរ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!មកែល់នេលននះបេះអង្គបានរំនោះទូល

្រង្គំនចញេមីបចវាក់ទាំងនោះនហើយ។
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១៩
ការយល់អពីំកបភពនៃអបំពើ

អាកកក់

នទាះន្រើជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនៅ�ួរ«នតើអ្មីនៅជាប្រភេននអំនេើអាបកក់?»

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានរកន�ើញចនមលែើយនទ។បេះអង្គមិនបានអនុញ្នាតឲនាយេំនិតមិន�្ិតន�្រ

រ្រ�់ទូល្រង្គំោំទូល្រង្គំនចញេមីជំននឿដែលទូល្រង្គំបានប្រកាន់ខា្នា្រ់តាមនទ។ទូល្រង្គំ

នៅនជឿថាបេះអង្គមនបេះជន្។ទូល្រង្គំបាននជឿថាបេះអង្គគាមនានការ្រំផ្នា�់្រំដប្រ។ទូល

្រង្គំបាននជឿថាបេះអង្គនមើលដថមនុ�នាសនយើងនហើយក៏នឹងនថា្នាលនទា�េួកនេបេ្រ់គា្នាដែរ។

ទូល្រង្គំបាននជឿថាបេះអង្គបាននរៀ្រចំផលែូវននន�ចកដមី�នសង្នាះ�បម្រ់មនុ�នាសនយើងដែល

ោំនៅកាន់ជមីវិត្រោ្នា្រ់េមីស្នា្រ់។បេះអង្គបាននធ្ើការននះតាមរយៈបេះរាជ្រុបតារ្រ�់បទង់

េឺបេះនយ�៊ូវបេមី�្ដែលជាបេះអម្នា�់រ្រ�់នយើងនិងតាមរយៈបេះ្រន្ូលដែលបកុមជំនុំ

រ្រ�់បេះអង្គបាននលើកទឹកចិត្ឲនាយទូល្រង្គំអាន។
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ែូនច្នះនោយមនជំននឿយា៉នាងបបាកែប្រជាដ្រ្រននះក្នអុងេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំនោះទូល

្រង្គំក៏បាន�ួរនោយយកចិត្ទុកោក់ថា៖«នតើអ្មីនៅជាប្រភេននអំនេើអាបកក់?»។អំ�អុង

នេលនោះន្រះែូងដែលអ�់កម្នាំងរ្រ�់ទូល្រង្គំបានរងទុក្ខយា៉នាងខា្នាំងកា្នា!ឱបេះជាម្នា�់

ននទូល្រង្គំនអើយ!ការថងៃលួចថងៃូរយា៉នាងខា្នាំង!នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏បេះកាណ៌រ្រ�់បេះអង្គ

បានន្រើក�បម្រ់ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំក៏មិនបានែឹងអំេមីការនោះដែរ។ទូល្រង្គំក៏បាន

នៅន�ងៃៀមនហើយក៏បានខំដ�្ងរកយា៉នាងខា្នាំងនហើយការេិបាកចិត្ដែលនៅន�ងៃៀមស្នាត់នន

បេលឹងទូល្រង្គំក៏បានទទូចអង្រយា៉នាងឮៗ�បម្រ់ន�ចកដមីនមតា្នាករុ្។មនដតបេះអង្គ

មួយេត់ដែលបជា្រអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំបានរងទុក្ខ។ចំនោះេួកមិត្ភកដិែ៏�ិទ្ធិស្នាលរ្រ�់

ទូល្រង្គំទូល្រង្គំអាចេណ៌ោបានដតមួយភាេរយននការនោះក្នអុងោកនាយនេចន៍្រ៉ុន្ណនាះ!

នតើឲនាយទូល្រង្គំអាចបបា្រ់អំេមី្រញ្នាខាងឯបេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅកាន់េួកគាត់បាននោយ

រន្រៀ្រ្ ខណៈនេលដែលទាំងនេលនវោនិងោកនាយនេចន៍មិនល្មបេ្រ់បគាន់ផង?បេះ

អង្គបានបេះ�្្នា្រ់យា៉នាងយកចិត្ទុកោក់នូវបេ្រ់�ំណួរនផនាសងៗរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ទាំង

អ�់នោះទូល្រង្គំបានដប�កយំក្នអុងទុក្ខលំបាកននន្រះែូងរ្រ�់ទូល្រង្គំ។្រ៉ុដន្អំនួត

រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលកំេុងដតធំធត់ន�ើងក៏បាន្រំដ្រកទូល្រង្គំនចញេមីបេះអង្គនហើយមុខ

នហើមរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បាននធ្ើឲនាយដភ្នកទូល្រង្គំខា្នាក់ដែរ។

១2.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បេះអង្គនៅដតែដែលយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច្រ៉ុដន្បទង់មិន

នៅខា្នាល់នឹងនយើងជានរៀងរហូតនទ។បេះអង្គមនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នលើែមីនិងនផះរ្រ�់

នយើង។១ក្នអុងបេះននបតរ្រ�់បទង់បទង់�េ្បេះហឫទ័យក្នអុងការដកតបមង់ភាេេុករលួយ

រ្រ�់ទូល្រង្គំ។តាមរយៈការោក់ចុចេមីខាងក្នអុងបេះអង្គបាន្រន្ឆឆវទូល្រង្គំនែើមនាបមី

កុំឲនាយទូល្រង្គំអាច�បមកបានលុះបតាដតទូល្រង្គំមនភាេចនាបា�់ោ�់អំេមីបេះអង្គនៅ

ខាងក្នអុងទូល្រង្គំ�ិន។តាមរយៈការេនាយាបាលននបេះហ�ដោក់បាំងរ្រ�់បេះអង្គនោះ

ការនហើមរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បានអន់ថយចុះ។ដភ្នកដែលងងឹតនិងមនបទង់បទាយែ៏អាបកក់

ននេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏មន�ុខភាេល្ន�ើងវិញ។ការននះបាននកើតន�ើងេមីមួយនថងៃនៅ

មួយនថងៃតាមរយៈនប្រងេនាយាបាលែ៏ឈឺោ្រ់ននការ្រោ្នា្រខលែលួនដែលមនទុក្ខបេរួយ។

១៣.ជាែំ្រូងបេះអង្គបាននធ្ើឲនាយទូល្រង្គំន�ើញអំេមីរន្រៀ្រដែលបទង់«ប្រឆំងនឹង

១ ទំនុកតនមកើង១០៣:៩-១៤។
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កាដរមអំាដីរ្តាននអំសាើអរ្្ម

មនុ�នាសមនអំនួតដតបទង់ផ្ល់បេះេុណែល់មនុ�នាសដែល្រោ្នា្រខលែលួនវិញ»។2តាមរយៈ

ន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់បេះអង្គបានន្រើក�ដមដងមកកាន់មនុ�នាសនយើងនូវរន្រៀ្រ

ននការ្រោ្នា្រខលែលួននៅនេលដែល«បេះ្រន្ូលបានបត�្រ់ជាសច់ឈាមនហើយេង់នៅក្នអុង

ចំន្មនយើង»។៣បេះអង្គបានប្រទានមកកាន់ទូល្រង្គំនូវន�ៀវនៅរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយម

្រ៉ុោមនានកនាបាលដែលបាន្រកដប្រេមីភាសបកិកមកជាភាសឡាតាំង។េួកវាបានមកែល់

ទូល្រង្គំតាមរយៈ្រុរ�ម្នាក់ដែលមននេញនៅនោយអំនួតែ៏េួរឲនាយ�្្រ់នខ្ើម។ក្នអុងន�ៀវនៅ

ទាំងននះទូល្រង្គំបានន�ើញន�ចកដមីេិតប�នែៀងគា្នាដែលមនក្នអុងបេះ្រន្ូលនទាះន្រើមិន

ដមនក្នអុងោកនាយនេចន៍ែូចគា្នាទាំងប�ុងក៏នោយ។ទូល្រង្គំបានន�ើញថា«កាលនែើមែំ្រូង

មនបេះ្រន្ូលបេះ្រន្ូលេង់នៅជាមួយបេះនហើយបេះ្រន្ូលនោះឯងជាបេះ។បេះអង្គ

េង់នៅជាមួយបេះតាំងេមីែំ្រូងបេ្រ់រ្រ�់ទាំងអ�់បាននកើតមកនោយសរបេះអង្គនហើយ

គាមនានអ្មី្ មួយនកើតមកនបរៅេមីបេះអង្គន�ើយ។នៅក្នអុងបេះអង្គអ្មីៗដែលបាននកើតមកមន

ជមីវិតនហើយជមីវិតនោះជាេនលែឺននមនុ�នាសនោក។េនលែឺនោះក៏ភលែឺមកក្នអុងន�ចក្មីងងឹតដតន�ចក្មី

ងងឹតមិនយល់ែល់េនលែឺនទ»។នទាះន្រើទូល្រង្គំក៏បានអានផងដែរថាបេលឹងរ្រ�់មនុ�នាស

«នធ្ើ្រោ្នាល់េមីេនលែឺ»ដតបេលឹងរ្រ�់មនុ�នាស«មិនដមនជាេនលែឺ»នទ។្រ៉ុដន្បេះ្រន្ូលរ្រ�់

បេះជាម្នា�់នោយសរបទង់ជាបេះនោះបទង់េឺជា«េនលែឺែ៏េិត...ដែល្រំភលែឺែល់មនុ�នាសទាំង

អ�់»នហើយ«បេះអង្គបានយាងមកេង់នៅដជនែមី។បេះអង្គបានេង់នៅក្នអុងេិភេនោក

នហើយេិភេនោកនកើតមកនោយសរបេះអង្គដតប្រជារាស�្បេះអង្គមិនបានទទួលបេះអង្គ

ន�ើយ»។៤ទូល្រង្គំបានន�ើញអំេមីចំណុចទាំងននះក្នអុងការនិេន្ធរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយម។

្រ៉ុដន្ន�ៀវនៅនោះមិនបាននិយាយថា«បេះអង្គបានយាងមកេង់នៅទឹកែមីរ្រ�់

បេះអង្គដតប្រជារាស�្បេះអង្គមិនបានទទួលបេះអង្គន�ើយ។្រ៉ុដន្អ�់អ្នកដែលទទួល

បេះអង្គេឺអ�់អ្នកដែលនជឿែល់បេះោមបេះអង្គបេះអង្គប្រទានអំ្ចឲនាយបានបត�្រ់

ជាកូនបេះ»។៥

១៤.ន�ៀវនៅនោះបាននលើកន�ើងថាបេះជាម្នា�់ដែលជាបេះ្រន្ូលបាន«នកើតមក

2 យា៉នាកុ្រ៤:៦។
៣ យ៉ូហាន១:១៤។
៤ នោកបេរូអហ្គ�្មីនបានោយ�ំ�បមង់�មដមីក្នអុងកណ្ឌេម្មីរយ៉ូហាន១:១-១០ជាមួយនឹងន�ៀវនៅទមី៥នន«អិន្ត»

(“Ennead”)។
៥ យ៉ូហាន១:១១-១2។
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ការលន់តួ

មិនដមនេមីឈាមេមីបបាថា្នាខាងរូ្រសច់ឬេមីចំណង់រ្រ�់មនុ�នាសន�ើយេឺនកើតមកេមីបេះ

វិញ»។៦្រ៉ុដន្េួកបកុមផ្នាតូនិយមមិនបាននិយាយថា«បេះ្រន្ូលបានបត�្រ់ជាសច់

ឈាមនហើយេង់នៅក្នអុងចំន្មនយើង»។7

ក្នអុងរន្រៀ្រខុ�ៗគា្នានិងជានបចើនប្រនភទន�ៀវនៅទាំងនោះបាន្រនបងៀនថាបេះរាជ

្រុបតា«បានប្រ�ូតមកក្នអុងលក្ខណៈជាបេះ»។បេះអង្គមនលក្ខណៈែូចគា្នា្រ៉ុដន្បទង់

«មិនបានរា្រ់ឋានៈដែលន�្ើនឹងបេះនោះទុកជាន�ចកដមីដែលេួរកាន់ខា្នា្រ់ន�ើយ»។៨

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ន�ៀវនៅទាំងនោះមិនបាន្រនបងៀនថា«បេះអង្គបានលះ្រង់អង្គ

បទង់មកយក�ភាេជាអ្នក្រនបមើវិញបេមទាំងប្រ�ូតមកមន�ភាេជាមនុ�នាសផង។

នោយន�ើញបេះអង្គមនភាេជាមនុ�នាសែូនោ្នាះនោះក៏្រោ្នា្រអង្គបទង់ទាំងចុះចូលស្នា្រ់

្រង្នា្រ់រហូតែល់ទមីមរណៈេឺបេះអង្គទទួល�ុេតជា្រ់នលើនឈើឆ្នាងផង។នោយនហតុនោះ

បានជាបេះបាននលើកបទង់ន�ើងយា៉នាងខ្�់»េមីការ�ុេត«នហើយបានប្រទានឲនាយមនោម

ែ៏ប្រន�ើរនលើ�ជាងអ�់ទាំងោមនែើមនាបមីនេល្ ឮបេះោមបេះនយ�៊ូវនោះបេ្រ់ទាំង

ជង្គង់នៅស្នាន�ួេ៌នៅដផនែមីនិងនៅនបកាមែមីបតរូវលុតចុះនហើយឲនាយបេ្រ់ទាំងអ្្នាតបាន

ដថលែងបបា្រ់ថាបេះនយ�៊ូវបេមី�្ជាបេះអម្នា�់�បម្រ់ជា�ិរីល្ែល់បេះជាបេះវរ្រិតា»។៩

បកុមផ្នាតូនិយមបាន�រន�រថាតាំងេមីមុននេលេឺមុននេលមននេលនវោនៅនទៀត

េឺបេះរាជ្រុបតាដតមួយអង្គេត់រ្រ�់បទង់មិនមនការ្រំផ្នា�់្រំដប្រនហើយក៏មនភាេអ�់

កលនាបជានិច្ចជាមួយនឹងបេះអង្គដែរ។ក្នអុងភាេនេញ្ររិ្រូណ៌រ្រ�់បទង់បេលឹងទាំងអ�់

អាចទទួលបានេរ។តាមរយៈការមនចំដណកក្នអុងបបាជា្នាមួយនោះនោះបេលឹងទាំងអ�់

នឹងទទួលបានការស្នារន�ើងវិញនែើមនាបមីឲនាយមនបបាជា្នាបាន។

្រ៉ុដន្បកុមផ្នាតូនិយមមិនបាននិយាយថា«លុះែល់កំណត់នហើយបេះបេមី�្បាន

�ុេតជំនួ�មនុ�នាសទមិ�នល្ើ�»។េួកនេមិនបាន�រន�រថាបេះអង្គ«មិនបាន�ំនច

ទុកបេះរាជ្រុបតាបេះអង្គផ្នាល់េឺបានលះ្រង់បេះរាជ្រុបតា�បម្រ់នយើងរាល់គា្នា»។១០

«បេះអង្គបានោក់ន�ចក្មីទាំងននះនឹងេួកអ្នកបបាជ្និងេួកឈា្នា�នវដតបាន�ដមដង

៦ យ៉ូហាន១:១៣។
7 យ៉ូហាន១:១៤។
៨ ភមីលមីេ2:៦។
៩ ភមីលមីេ2:7-១១។
១០ រ៉ូម៥:៦;៨:៣2។
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កាដរមអំាដីរ្តាននអំសាើអរ្្ម

ឲនាយេួកកូននក្ងយល់វិញ»។១១បេះអង្គបាន�ននាយាថាឲនាយមនការ�បមកចំនោះ«អ�់

អ្នកដែលននឿយបេរួយនហើយផ្អុកធងៃន់»េមីនបោះបេះអង្គ«�លែូតនហើយមនចិត្�ុភាេ»។១2

«បេះអង្គោំមនុ�នាស�ុភាេឲនាយប្របេឹត្តាមមគា៌នាែ៏បតឹមបតរូវនហើយ្រនបងៀនមនុ�នាសរា្រសរឲនាយ

ស្នាល់ផលែូវរ្រ�់បេះអង្គ»។១៣បទង់«ទតនមើលទុក្ខនវទោនិងការននឿយបេរួយរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នហើយ�ូមអត់នទា�អំនេើបា្រទាំង្រ៉ុោមនានរ្រ�់ទូល្រង្គំផង»។១៤្រ៉ុដន្េួកមនអំនួតេឺ

អ�់អ្នកដែលនែើរក្នអុងវិថមីែ៏ខ្ង់ខ្�់ក្នអុងការេិតថាខលែលួនមនចំនណះែឹងយា៉នាងខ្ង់ខ្�់នឹង

មិនអាចឮបេះអង្គមនបេះ្រន្ូលថា«ចូរយកនឹមរ្រ�់ខ្អុំោក់នលើអ្នករាល់គា្នានហើយនរៀន

េមីខ្អុំនៅនោះអ្នករាល់គា្នានឹងបានន�ចក្មី�បមកែល់បេលឹងែនាបិតខ្អុំ�លែូតនហើយមនចិត្

�ុភាេ»។១៥ែនាបិតនទាះន្រើេួកគាត់បានស្នាល់បេះជាម្នា�់ក៏នោយក៏េួកគាត់នឹងមិនថា្នាយ

បេះកិត្ិយ�ែល់បទង់ក្នអុងោមជាបេះឬក៏ដថលែងអំណរអរបេះេុណែល់បេះអង្គដែរ។្រ៉ុដន្

េួកនេដ្ររជាមនេំនិតឥតប្រនយាជន៍នហើយចិត្លងៃង់ន្្នារ្រ�់នេក៏បត�្រ់ជាងងឹត។

នោយអះអាងថាខលែលួនមនបបាជា្នាែូនច្នះេួកនេក៏បានកា្នាយជាមនុ�នាសលងៃង់ន្្នានៅវិញ។១៦

១៥.ទូល្រង្គំក៏បានអានក្នអុងការនិេន្ធរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយមដែលថា«នេបាន្រ្ូរ

�ិរីល្រ្រ�់បេះដែលមិននចះខូចយករូ្រ�ំ្កនមើលនៅែូចជាមនុ�នាសដែលដតងដត

ស្នា្រ់ឬែូចជា�ត្ស្នា្រ�ត្នជើង្រួននិង�ត្លូនវារជំនួ�វិញ»។១7េួកនេបាន្រដូរ

បេះអង្គយកជំនួ�ម្ូ្រេមីប្រនទ�នអ�ុមីេ្ដែលនោកនអសវបានលក់�ិទ្ធិជាកូនចនាបង

រ្រ�់គាត់។រាស�្ែំ្រូងរ្រ�់បេះអង្គបានថា្នាយ្រង្គំកនាបាល�ត្ជាជាងបេះអង្គ។េួកនេ

បាន្រដង្រែួងចិត្រ្រ�់ខលែលួនបត�្រ់នៅកាន់ប្រនទ�នអ�ុមីេ្វិញ។មនុ�នាសដែលបេះអង្គ

បាន្រនងកើតក្នអុងរូ្រអង្គបទង់្រ៉ុដន្េួកនេដ្ររជាបកា្រថា្នាយ្រង្គំរូ្រ�ត្នគាដែល�ុមីនៅមនានៅ

វិញ។ទូល្រង្គំបានន�ើញចំណុចទាំងននះក្នអុងន�ៀវនៅរ្រ�់េួកនេ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបាន

ទទួលយកវាទាំងប�ុងន�ើយ។

ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់�េ្បេះហឫទ័យក្នអុងការែកនចញឋានៈទា្ររ្រ�់នោក
១១ លូកា១០:2១។
១2 ម៉នាថាយ១១:2៨,2៩។
១៣ ទំនុកតនមកើង2៥:៩។
១៤ ទំនុកតនមកើង.2៥:១៨។
១៥ ម៉នាថាយ១១:2៩។
១៦ រ៉ូម១:2១។
១7 រ៉ូម១:2៣។
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ការលន់តួ

យា៉នាកុ្រនែើមនាបមីឲនាយ«កូនចនាបងនឹង្រនបមើកូន្រ្ូន»វិញ។១៨ែូចគា្នាផងដែរបេះអង្គក៏បានបតា�់

នៅេួកស�ន៍ែនទឲនាយកា្នាយជាមរតករ្រ�់បទង់។នហើយទូល្រង្គំក៏នេញចិត្យា៉នាងខា្នាំង

ក្នអុងការទទួលបានម�ដែលបទង់បានបបា្រ់េួករាស�្រ្រ�់បទង់ឲនាយយកេមីេួកនអ�ុមីេ្ដែរ។

ែនាបិតទមី្ដែលមនម�ទមីនោះជាកម្�ិទ្ធិរ្រ�់បទង់។១៩តាមរយៈសវ័ករ្រ�់បទង់

បេះអង្គបានបបា្រ់េួកអ្នកនៅបកុងអាដថនថា«នៅក្នអុងបេះអង្គនយើងរ�់នៅមនចលោ

នហើយមនជមីវិតជាមនុ�នាស»ែូចដែលស�ោដកលែងកា្នាយមួយចំនួនបាននលើកន�ើង។2០

នហើយន�ៀវនៅរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយមទាំងននះក៏បាន្រូកេមីទមីបកុងអាដថនដែរ។្រ៉ុដន្ទូល

្រង្គំមិនបានោក់ផ្នត់េំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំនលើរូ្របេះដែលនធ្ើេមីម�េមីប្រនទ�នអ�ុមីេ្ទាំង

ននះន�ើយ។េួកនេ«បាន្រដូរន�ចក្មីេិតអំេមីបេះយកន�ចក្មីភូតភរនហើយថា្នាយ្រង្គំនិង

នគារេ្រនបមើរ្រ�់ដែលនកើតមកជាជាងបេះដែល្រនងកើតរ្រ�់ទាំងនោះ»។2១

១៦.ឱបេះែ៏ជាន�ចកដមីេិតយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចជាន�ចកដមីប�ឡាញ់ែ៏េិតនិង

ជាអង្គដែលទទួលន�ចកដមីប�ឡាញ់យា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចនអើយ!បទង់េឺជាបេះជាម្នា�់

រ្រ�់ទូល្រង្គំ។ចំនោះបេះអង្គទូល្រង្គំែកែនង្ើមធំៗទាំងយ្រ់ទាំងនថងៃ។កាលទូល្រង្គំ

បានស្នាល់បេះអង្គជាែំ្រូងបទង់បាននលើកទូល្រង្គំន�ើងនែើមនាបមីឲនាយន�ើញថាមនអ្មីនមើល។

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការនមើលន�ើញវាដែរ។បេះអង្គ

បានយកឈ្នះនលើការទន់នខនាសាយននការនមើលន�ើញរ្រ�់ទូល្រង្គំ។េនលែឺរ�្មីែ៏ដចងោំង

រ្រ�់បេះអង្គបានជះេនលែឺនលើទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំក៏បានយកនោយកដមីប�ឡាញ់និង

ការភ័យខា្នាច។ទូល្រង្គំក៏យល់ន�ើញថាទូល្រង្គំបាននៅឆ្នាយ្ �់េមីបេះអង្គនោល

េឺនៅក្នអុងទឹកែមីែ៏ចដមលែកទាំងប�ុង។វាហាក់្រមីែូចជាថាទូល្រង្គំបានឮបេះ�ូរន�ៀងរ្រ�់

បេះអង្គេមីខាងនលើថា៖«នយើងេឺជាអាហារ�បម្រ់មនុ�នាសខា្នាំង។ចូរធំន�ើងនហើយឯងនឹង

្ររិនភាេនយើង។្រ៉ុដន្ឯងមិន្រំផ្នា�់្រំដប្រនយើងក្នអុងរន្រៀ្រដែលម្ូ្រកា្នាយជាដផ្នកមួយក្នអុង

ឯងន�ើយ។ផ្អុយនៅវិញឯងនឹងកា្នាយែូចជារូ្រអង្គនយើង»។ទូល្រង្គំក៏យល់ន�ើញថាបេះ

អង្គប្រនៅមនុ�នាស�បម្រ់អំនេើបា្ររ្រ�់គាត់នហើយែូចជា�ត្េមីងោងនោះបេះអង្គក៏

១៨ នោកុ្រនាបតដិ2៥:2៣។
១៩ និក្ខមនំ១2:៣៥,៣៦។
2០ កិច្ចការ១7:2៨។
2១ រ៉ូម១:2៥។
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កាដរមអំាដីរ្តាននអំសាើអរ្្ម

�ុមីបេលឹងរ្រ�់វា។22នហើយទូល្រង្គំក៏នលើកន�ើងថា«ន�ចកដមីេិតមិនបានសយភាយ

ោ�នេញលំហអាកា�នទ។វាមិននៅអ�់កលនាបជានិច្ចនហើយក៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ច

ដែរ។ែូនច្នះនតើន�ចកដមីេិតមិនដមនជាអ្មីដមនឬ?»។្រោ្នា្រ់មកបេះអង្គក៏បានដប�កោក់

ទូល្រង្គំេមីចម្នាយថា«នយើងជាបេះែ៏ជាបេះ»។2៣នហើយទូល្រង្គំក៏បានឮបេះអង្គក្នអុងែួង

ចិត្ទូល្រង្គំ។មិនមនកដនលែង�បម្រ់មន្ិល�ងនាស័យនទៀតនទ។ទូល្រង្គំទំនងជាអាចនៅ

មនមន្ិល�ងនាស័យថាទូល្រង្គំេិតជាមនជមីវិតដមនជាជាងមនមន្ិល�ងនាស័យថាេិតជា

មនន�ចកដមីេិតដមន។ននះេឺជាការនលើកន�ើងថាន�ចកដមីេិតផ្នាល់«បាន្រង្នាញឲនាយន�ើញ

យា៉នាងចនាបា�់នហើយយល់បានតាមរយៈអ្មីៗដែលបេះអង្គ្រនងកើតមកដែរ»។2៤

១៨.ែូនច្នះចំនោះទូល្រង្គំវាក៏បានចនាបា�់ោ�់យា៉នាងខា្នាំងថាបេ្រ់អ្មីៗេឺល្�ូមនាបមីដត

ថានទាះន្រើវាបានកា្នាយជាេុករលួយក៏នោយ។ប្រ�ិនន្រើថាអ្មីមួយល្យា៉នាងខ្ង់ខ្�់ឬក៏

ថាវាមិនល្ទាល់ដតនសះនោះក៏វាមិនអាចធ្នាក់នៅក្នអុងការេុករលួយបានដែរ។ប្រ�ិនន្រើ

វាជាអ្មីដែលល្យា៉នាងខ្ង់ខ្�់នោះវាមិនអាចេុករលួយបានន�ើយ។ប្រ�ិនន្រើវាមិនមន

អ្មីល្នៅក្នអុងវានទនោះក៏មិនអាចមនអ្មីមួយមកនធ្ើឲនាយវាេុករលួយបានដែរ។ភាេេុករលួយ

បតរូវដតនធ្ើឲនាយមនការខូចខាត្រ៉ុដន្វាមិននធ្ើឲនាយមនការខូចខាតបានន�ើយប្រ�ិនន្រើគាមនានអ្មី

ល្ក្នអុងការែកនចញបាន។ែូនច្នះទំនងជាអាចថាមិនមនការខូចខាតក្នអុងភាេេុករលួយ

ឬក៏ថាបបាកែ្ �់អ្មីៗដែលមនការេុករលួយេឺធ្នា្រ់ជាល្។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើែកនូវអ្មី

ដែលល្ទាំងអ�់នចញនោះវានឹងដលងមនជមីវិតនទៀតនហើយ។ែនាបិតប្រ�ិនន្រើមនអ្មីដែល

ស៊នាំនឹងភាេេុករលួយនោះោច់ខាតវាបតរូវដតខ្ង់ខ្�់នហើយ។នយាងតាមអត្ន័យវាមិន

អាចមនភាេេុករលួយយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចបាននទ។ែូនច្នះវាេឺជានរឿងែ៏េួរឲនាយអ�់

�ំនណើច្ �់ក្នអុងការដវកដញកថាប្រ�ិនន្រើនយើងែកនូវអ្មីដែលល្នចញទាំងអ�់េមី

អ្មីមួយនោះនឹងនធ្ើឲនាយវាមនភាេខ្ង់ខ្�់ន�ើង។ន្រើនយើងយកអ្មីៗទាំងអ�់ដែលល្នចញ

នោះវានឹងកា្នាយជា�ូននាយជាមិនខាន។នហតុែូនច្នះែរា្រ្វានៅមនជមីវិតនោះវានៅល្

នៅន�ើយ។�រុ្រន�ចកដមីនៅរាល់អ្មីៗដែលមនជមីវិតោច់ខាតវាបតរូវដតល្។

ទូល្រង្គំកំេុងដតដ�្ងរកប្រភេននអំនេើអាបកក់។ោច់ខាត!អំនេើអាបកក់មិនមន

22 ទំនុកតនមកើង៣៩:១១។ក្នអុងការ្រកដប្របេះេម្មីរក្នអុងភាសឡាតាំងនេបាន្រកដប្រោកនាយ«�ត្ខ្ូត»ថាជា«�ត្េមីងោង»។
2៣ និក្ខមនំ៣:១៤(េេ្រ)។
2៤ រ៉ូម១:2០។
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ការលន់តួ

សរធតុនទែនាបិតន្រើអំនេើអាបកក់ជាសរធតុនោះោច់ខាតវាបតរូវដតជាអ្មីដែលល្។ប្រ�ិន

ន្រើអំនេើអាបកក់ជាសរធតុដែលមិនអាចកា្នាយជាេុករលួយបាននោះវាក៏ជាអ្មីដែលល្

យា៉នាងខ្ង់ខ្�់ដែរ។នហើយប្រ�ិនន្រើវាជាសរធតុដែលអាចេុករលួយបាននោះវាក៏

មិនអាចកា្នាយជាេុករលួយបានដែរលុះបតាដតវាល្�ិន។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បានយល់

យា៉នាងចនាបា�់ោ�់ថាបេះអង្គបាន្រនងកើតរាល់បេ្រ់អ្មីៗល្នហើយបេ្រ់សរធតុទាំងអ�់

េឺបតរូវបាន្រនងកើតន�ើងតាមរយៈបេះអង្គ។នោយសររាល់បេ្រ់អ្មីៗមិនបតរូវបាន្រនងកើត

ន�ើងនោយមនភាេន�្ើគា្នានោះដតឯងវានៅល្នហើយនេលដែលនយើងផនាសំរាល់បេ្រ់អ្មីៗ

ទាំងអ�់នោះវាក៏ល្ប្រនេន�ើងដែរ។ែនាបិតបេះជាម្នា�់រ្រ�់នយើងបាន្រនងកើតរាល់បេ្រ់

អ្មីៗបានយា៉នាងល្ប្រនេ។

2៤.ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏ដ�្ងរករន្រៀ្រមួយចំនួនក្នអុងការទទួលបានកម្នាំងល្មនែើមនាបមី

មនអំណរក្នអុងបេះអង្គ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានរកន�ើញទាល់ដតទូល្រង្គំទទួលស្នាល់

«អ្នកក្្នាលដតមួយរវាងបេះនឹងមនុ�នាសេឺបេះបេមី�្នយ�៊ូវដែលជាមនុ�នាស»។2៥បទង់

េឺជា«បេះដែលខ្�់នលើ�ទាំងអ�់មនបេះេរអ�់កលនាបជានិច្ច»2៦ដែលបានយាងមក

បតា�់នៅនហើយមន្រន្ូលថា«ខ្អុំជាផលែូវជាន�ចក្មីេិតនិងជាជមីវិត»។27នហើយបេះអង្គក៏

បានោយចូលក្នអុងភាេជាសច់ឈាមរ្រ�់នយើងនូវម្ូ្រេមីស្នាន�ួេ៌ដែលទូល្រង្គំមិនមន

�មត្ភាេក្នអុងការទទួលយក។ែនាបិត«បេះ្រន្ូលបានបត�្រ់ជាសច់ឈាម»2៨នែើមនាបមីឲនាយ

បបាជា្នារ្រ�់បេះអង្គអាចកា្នាយជាទឹកនោះ�បម្រ់នយើងក្នអុងភាេមិននេញវ័យរ្រ�់នយើង។

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំមិនមនការ្រោ្នា្រខលែលួនល្មបេ្រ់បគាន់ក្នអុងការឱ្របកនស្រ

ការ្រោ្នា្រខលែលួនរ្រ�់បេះនយ�៊ូវដែរ។

2៥.ទូល្រង្គំបគាន់ដតរា្់របេះអម្នា�់នយ�៊ូវបេមី�្ថាជា្រុរ�ដែលមនបបាជា្នាែ៏ខ្ង់

ខ្�់្រំផុតដែលគាមនានមនុ�នាស្ នផនាសងអាចយកមកនប្រៀ្រផ្ឹមបានដែរ។ទូល្រង្គំរា្រ់ការ

ដែលបេះអង្គបានប្រ�ូតមកេមីោងបកមុំបេហ្ោរីដែលនោះជានរឿងែ៏អស្នារនាយថាវាបគាន់

ដតជាេំរូននការប្រមថអ្មីៗនៅនលើនោកននះនែើមនាបមីទទួលបានភាេអមតៈដត្រ៉ុន្ណនាះ។

2៥ ១ធមីម៉ូនថ2:៥។
2៦ រ៉ូម៩:៥។
27 យ៉ូហាន១៤:៦។
2៨ យ៉ូហាន១:១៤។
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កាដរមអំាដីរ្តាននអំសាើអរ្្ម

នោយសរចំណុចននះនិងការដែលបេះអង្គយកបេះហឫទ័យទុកោក់�បម្រ់នយើងនោះ

ទូល្រង្គំក៏មនអារម្ណ៍ថាបទង់�័កដិ�មក្នអុងការមនអំ្ចយា៉នាងខា្នាំងកា្នាក្នអុងោមជា

អ្នកែឹកោំ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនអាចោ្រ់នផដើមយល់អំេមីចំណុចអាថ៌កំបាំងក្នអុងឃ្នា«បេះ

្រន្ូលបានបត�្រ់ជាសច់ឈាម»។ទូល្រង្គំបាននរៀនតាមរយៈន�ៀវនៅដែលនេបាន

ឲនាយនយើងថាបេះអង្គបាននសយផ្ំយាងមនអំណរមនការនសកស្នាយនិងមនការ

�ន្ោគា្នា។ទូល្រង្គំបានដ�្ងរកន�ើញថាសច់ឈាមរ្រ�់បេះអង្គមនភាេជា្រ់គា្នាជា

មួយនឹងបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់្រ៉ុដន្ក៏មនភាេជា្រ់គា្នាជាមួយនឹងបេលឹងនិងសច់ឈាម

រ្រ�់មនុ�នាសផងដែរ។បេ្រ់គា្នាែឹងអំេមីចំណុចននះប្រ�ិនន្រើនេែឹងថាបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់

មិនអាចមនការដប្រប្ររួលបាន។មកែល់នេលននះទូល្រង្គំក៏បានែឹងអំេមីចំណុចននះផង

ដែរតាមដែលទូល្រង្គំអាចមន�មត្ភាេនហើយទូល្រង្គំក៏គាមនានមន្ិល�ងនាស័យទាល់ដត

នសះ។បេលឹងនិងេំនិតដែលមនការផ្នា�់ដប្រមនលក្ខណៈ�មនាបត្ិមួយចំនួន។នេល

ខលែះវានឹងនរើរូ្រកាយវានហើយនេលខលែះវានឹងមិននរើ។នេលខលែះវានឹង្រង្នាញេមីអារម្ណ៍នហើយ

នេលខលែះវានឹងមិន្រង្នាញ។នេលខលែះវានឹង្រង្នាញ�ញ្នា�ម្នាល់ដ្រ្រជាោកនាយនេចន៍ដែល

មនបបាជា្នានហើយនេលខលែះវានឹងនៅន�ងៃៀម។ប្រ�ិនន្រើេ័ត៌មនលម្ិតទាំងននះដែលបាន

�រន�រចុះអំេមីបេះនយ�៊ូវមិនបតឹមបតរូវនោះរាល់ចំណុចនផនាសងៗក៏ទំនងមិនបតឹមបតរូវដែរ

នហើយក៏នឹងគាមនានជំននឿដែល�នសង្នាះមនុ�នាសនោកបានន�ើយ។

្រ៉ុដន្នោយសរបេះ្រន្ូលេិតនោះទូល្រង្គំក៏ទទួលស្នាល់ថា្រុរ�ែ៏ល្ឥតនខា្នាះ

េឺមនក្នអុងបេះបេមី�្។បេះអង្គមិនបគាន់ដតមនរូ្រកាយក្នអុងមនុ�នាស្រ៉ុន្ណនាះនទនហើយបេះ

អង្គក៏មិនដមនជារូ្រកាយនិងបេលឹងដែលមិនមនេំនិតផងដែរ្រ៉ុដន្បទង់េឺជា្រុរ�នេញ

នលញ។នហើយទូល្រង្គំក៏បាននជឿជាក់ថាបទង់មនភាេឧត្អុង្គឧត្មខ្�់ជាងអ្នកនផនាសង

ទាំងអ�់មិនដមនមកេមីនោយសរបេះអង្គេឺជាន�ចកដមីេិតក្នអុងរូ្ររាងជាមនុ�នាសនទ្រ៉ុដន្

នោយសរទូល្រង្គំនជឿជាក់ថាក្នអុងបទង់ភាេជាមនុ�នាសបានឈាននៅែល់ភាេល្ឥត

នខា្នាះនហើយនោយសរបេះអង្គមនចំដណកែ៏ធំក្នអុងបេះបបាជា្នារ្រ�់បេះដែរ។

2៦.តាមរយៈការអានន�ៀវនៅរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយមនោះទូល្រង្គំបានទទួលការ

្រនបងៀនឲនាយដ�្ងរកន�ចកដមីេិតក្នអុងអ្មីដែលមិនមនរូ្ររាង។នហើយទូល្រង្គំក៏បានន�ើញ

អំេមីរន្រៀ្រនននិ�នាស័យជាបេះរ្រ�់បេះអង្គដែលនទាះន្រើជានេនមើលមិនន�ើញេឺបតរូវបាន
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យល់យា៉នាងចនាបា�់ោ�់តាមរយៈអ្មីៗដែលបេះអង្គ្រនងកើតមក។2៩នហើយនទាះន្រើការដែល

ទូល្រង្គំនៅបបាថា្នាចង់ែឹង្រដន្មនទៀតបានមនការរារាំងនោះទូល្រង្គំមនការយល់ែឹង

ដែលេុំអាចយល់ន�ើញចនាបា�់អំេមីអ្មីដែលេំនិតទូល្រង្គំមនភាេប�អា្រ់ខា្នាំងនេកក្នអុង

ការន�ើញឲនាយបានចនាបា�់ោ�់។ទូល្រង្គំបានមនភាេបបាកែប្រជាថាេិតជាមនបេះ

អង្គដមននហើយក៏គាមនានបេំដែនដែរ។ទូល្រង្គំបាននជឿជាក់ថាបេះអង្គេិតជាមនបេះជន្

នហើយថាបេះអង្គក៏េង់នៅែដែលនហើយក៏មិននចះដប្រប្ររួលន�ើយ។នហើយថាបេ្រ់អ្មីៗ

ទាំងអ�់មនជមីវិតក្នអុងបេះអង្គដែលនោះបាន្រង្នាញជាភ�្អុតាងក្នអុងចំណុចេិតថាេួក

វាមនជមីវិតដមន។

ទូល្រង្គំបបាកែយា៉នាងចនាបា�់នលើចំណុចទាំងននះ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនខនាសាយនេកក្នអុងការ

មនអំណរក្នអុងបទង់។ទូល្រង្គំបាននិយាយ្រ៉បា៉នាច់្រ៉នបា៉នាចហាក់្រមីែូចជាទូល្រង្គំជាអ្នក

ជំោញ។នហើយប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនបានដ�្ងរកផលែូវរ្រ�់បេះអង្គក្នអុងបេះបេមី�្នទដែល

ជាបេះអង្គ�នសង្នាះរ្រ�់នយើងនោះចំនណះែឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងមិនដមនជាការដណោំនទ

្រ៉ុដន្ជាការ្រំផលែិច្រំផ្នាញវិញ។ទូល្រង្គំចង់ឲនាយនេន�ើញថាទូល្រង្គំមនបបាជា្នាអញ្ចឹងនេល

នេនមើលទូល្រង្គំ។នហើយអំនួតននះេឺជាការោក់នទា�រ្រ�់ទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំេួរដតមន

ការដប្រចិត្ទាក់ទងនៅនឹងភាេលងៃង់ន្្នារ្រ�់ទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញទូល្រង្គំដ្ររជា

្រំនបា៉នាងខលែលួននោយចំនណះែឹង។ែនាបិតនតើន�ចកដមីប�ឡាញ់ដែលបាន�ង់នលើមូលោ្នានបេឹះ

ននការ្រោ្នា្រខលែលួននោះមកេមី្នបរៅេមីបេះនយ�៊ូវបេមី�្?នតើន�ៀវនៅរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយម

ទាំងននះបាន្រនបងៀនទូល្រង្គំអំេមីចំណុចននះនោយរន្រៀ្រ្ ?ឥ�ូវទូល្រង្គំនជឿថាេឺ

បេះហឫទ័យរ្រ�់បេះអង្គនហើយដែល្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំបាន�ិកនាសានចញេមីន�ៀវនៅ

រ្រ�់េួកបកុមផ្នាតូនិយមមុនទូល្រង្គំ�ិកនាសាយា៉នាងបជាលនបរៅនូវបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គ

នែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំោំអំេមីទមីកដនលែងដែលេួកនេបាននោលទូល្រង្គំ។នែើមនាបមីឲនាយនេលនបកាយ

ទូល្រង្គំអាចមន�មត្ភាេន�ើញយា៉នាងចនាបា�់អំេមីចំណុចខុ�គា្នារវាងន�ៀវនៅទ�នាសន

វិជា្នាដែលេនាយាយាមោំអ្នកអានក្នអុងភាេខា្នាក់នៅកាន់នគាលនៅនោយមិនស្នាល់ផលែូវននការ

នៅែល់ទមីកដនលែងនោះនិងបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គដែលោំអ្នកអាននៅនលើផលែូវែ៏េិតនៅ

កាន់នេហោ្នានដែលមននេញនៅនោយបេះេរននស្នាន�ួេ៌វិញ។

2៩ រ៉ូម១:2០។
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27.ែូនច្នះនោយមននែដែលចង់ទូល្រង្គំក៏អានការ�រន�រែ៏្ររិ�ុទ្ធននបេះវិញ្នាណ

រ្រ�់បទង់ជាេិន��ការ�រន�ររ្រ�់សវ័ក្រ៉ុល។ជាែំ្រូងទូល្រង្គំបានេិតថានេល

ខលែះគាត់បាន�រន�រទា�់នឹងគា្នា។ទូល្រង្គំបានេិតថាការ្រនបងៀនរ្រ�់គាត់មិនបានឯក

ភាេជាមួយនឹងោកនាយនេចន៍ននបកឹតនាយវិន័យនិងេួកនហារានទ។្រ៉ុដន្នេលនោះរាល់មន្ិល

�ងនាស័យទាំងនោះបានបាត់អ�់នៅនហើយ។ទូល្រង្គំន�ើញថាោកនាយនេចន៍ែ៏្ររិ�ុទ្ធទាំង

នោះមនមុខដតមួយនហើយទូល្រង្គំក៏នរៀនមនអំណរនោយញា្រ់ញ័រផងដែរ។

្រុេ្គលម្នាក់ទំនងជាអាច«នបតកអរនឹងបកឹតនាយវិន័យរ្រ�់បេះ...នៅក្នអុងអវយវៈ»្រ៉ុដន្

្រោ្នា្រ់មកគាត់ក៏បានន�ើញ«នៅក្នអុងអវយវៈ...ដែលចនាបាំងនឹងចនាបា្រ់ននេំនិត...ទាំងនធ្ើឲនាយ...

ជា្រ់នៅនបកាមចនាបា្រ់រ្រ�់បា្រដែលនៅក្នអុងអវយវៈ»។៣០នតើគាត់អាចនធ្ើអ្មីបាន?ឱបេះ

អម្នា�់នអើយ!បទង់�ុចរិត្រ៉ុដន្នយើងបានប្របេឹត្អំនេើបា្រនិងអំនេើអាបកក់។នយើងបាន

រ�់នៅជាមួយនឹងអំនេើអាបកក់។បេះហ�ដរ្រ�់បទង់បានោ្រ់នផដើមមនភាេធងៃន់ធងៃរនៅនលើ

នយើង។នោយសរភាេយុត្ិធម៌រ្រ�់បេះអង្គបទង់ក៏បានផដល់នយើងនៅកាន់សតាំងមន

បា្រេមី្រុរាណនោះេឺម្នា�់ននន�ចកដមីស្នា្រ់។ឆន្ៈរ្រ�់វាមិនបាន្រន្នៅក្នអុងន�ចកដមីេិត

រ្រ�់បទង់ែូនច្នះវាក៏លួងនោមឆន្ៈរ្រ�់នយើងឲនាយកា្នាយែូចជាឆន្ៈរ្រ�់វាដែរ។«ខ្អុំននះ

ជាមនុ�នាសនវទោ្ �់!នតើអ្នក្ នឹងជួយខ្អុំឲនាយរួចេមីរូ្រកាយដែលដតងដតស្នា្រ់ននះ

បាន?»។៣១

្រ៉ុដន្អកនាសរ�រន�រទា�់ប្រឆំងនឹងនយើងបតរូវបានលុ្រនចញនោយបេះេុណរ្រ�់បេះ

អង្គតាមរយៈបេះនយ�៊ូវបេមី�្ដែលជាបេះអម្នា�់រ្រ�់នយើងនហើយ។បេះអង្គបាន្រនងកើត

បទង់មកបេះអង្គមន�ភាេន�្ើគា្នាជាមួយនឹងបទង់តាំងេមីអ�់កលនាបជានិច្ចេឺមុនអ�់

ទាំងកិច្ចការរ្រ�់បេះអង្គេមី្រុរាណ។៣2ម្នា�់ននន�ចកដមីស្នា្រ់នននោកមីយ៍ននះមិនបាន

រកន�ើញមូលនហតុ�័ក្ិ�ម�បម្រ់ការ�ុេតរ្រ�់បទង់ន�ើយ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមី
៣០ រ៉ូម7:22-2៣។
៣១ រ៉ូម7:2៤-2៥។
៣2 �ុភា�ិត៨:22;កូ�ូ�១:១៥។នៅបតង់ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនភា្នា្រ់រូ្រភាេននបបាជា្នាក្នអុងកណ្ឌេម្មីរ�ុភា�ិតជាមួយ

នឹងរូ្រភាេននបេះ្រន្ូលក្នអុងការោ្រ់នផដើមននែំណឹងល្រ្រ�់សវ័កយ៉ូហាន។្រ៉ុដន្នោកបេរូអហ្គ�្មីនមនការប្រុងប្រយ័ត្នយា៉នាងខា្នាំងក្នអុង
ការអះអាងអំេមីភាេែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចន�្ើគា្នានិងលក្ខណៈែូចគា្នារ្រ�់បេះនយ�៊ូវក្នអុងការ្រនងកើតរ្រ�់បេះអង្គនហើយគាត់ក៏បាននលើក
ន�ើងផងដែរថាបេះនយ�៊ូវមនបេះជន្ែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចន�្ើគា្នាជាមួយនឹងបេះជាម្នា�់។នហតុែូនច្នះបេះអង្គមិនដមនជាចំដណក
មួយននការ្រនងកើតនោះនទ្រ៉ុដន្េឺជាបេះែ៏េិត។ការ្រនបងៀនខុ�ឆ្គងរ្រ�់នោកនអរើអឺ�៍បានអះអាងថាបេះនយ�៊ូវេឺជារ្រ�់�េ្សរនេើ
មួយដែលបេះជាម្នា�់បាន្រនងកើតមក។្រ៉ុដន្បតង់ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនបាន្រែិន�ធន៍យា៉នាងចនាបា�់ោ�់ថាន�ចកដមី្រនបងៀនននះេឺជា
ការខុ�ឆ្គង។
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ក៏វានៅ�ម្នា្រ់បេះអង្គដែរ។នហើយន�ចក្មីដែលកត់ទុកនន្រំណុលដែលទា�់នឹងនយើង

ក៏បតរូវបានលុ្រនោល។៣៣

ការនិេន្ធរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយមមិនបាននលើកន�ើងអំេមីចំណុចននះទាល់ដតនសះ។

ទំេ័រោោននន�ៀវនៅរ្រ�់េួកនេមិនមនការនលើកន�ើងអំេមីប្រនភទននភាេ្ររិ�ុទ្ធទឹក

ដភ្នកននការលន់តួឬក៏យញ្ញ្រូជារ្រ�់បទង់ន�ើយ។េួកនេមិនមនវិញ្នាណដែលមន

្រញ្នាវិញ្នាណនខ្ចខា្នាំនិងចិត្នសកស្នាយឬក៏ន�ចកដមី�នសង្នាះននរាស�្រ្រ�់បទង់នទ។

េួកនេមិនបាននលើកន�ើងអំេមីទមីបកុងននការនធ្ើជាកូនចិញ្ចឹមរ្រ�់នយើងន�ចកដមីនសមនាះបតង់

រ្រ�់បេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធនិងដេងននការនបបា�នោះរ្រ�់នយើង។ក្នអុងន�ៀវនៅរ្រ�់េួក

នេគាមនាននរ្នបចៀងថា៖«បេលឹងខ្អុំរង់ោំបេះដតមួយបេះអង្គនោយន�ងៃៀមស្នាត់ការ

�នសង្នាះរ្រ�់ខ្អុំក៏មកដតេមីបេះអង្គដែរ។បេះអង្គដតមួយ្រ៉ុន្ណនាះដែលជាថ្ោនិងជាបេះ

�នសង្នាះខ្អុំជា្រោ្នាយរ្រ�់ខ្អុំខ្អុំនឹងមិនបតរូវរនង្គើជាខា្នាំងន�ើយ»។៣៤ក្នអុងន�ៀវនៅទាំងនោះ

គាមនាននរ្ឮគាត់ដប�កថា«អ�់អ្នកដែលននឿយបេរួយនហើយផ្អុកធងៃន់នអើយ!ចូរមករកខ្អុំ

ចុះ»។៣៥េួកនេបាននមើលងយន�ចកដមី្រនបងៀនរ្រ�់បទង់េមីនបោះបេះអង្គ«�លែូតនហើយ

មនចិត្�ុភាេ»។៣៦ែនាបិតបេះអង្គបាន«ោក់ន�ចក្មីទាំងននះេមីេួកអ្នកបបាជ្និងេួក

អ្នកនចះែឹងដតបាន�ដមដងន�ចកដមីទាំងនោះឲនាយេួកកូននក្ងយល់វិញ»។៣7

ទូល្រង្គំបានអានការ�រន�ររ្រ�់សវ័កែ៏«តូចជាងនេ»នោះនហើយក៏បានេិោរ្

រាល់អ្មីៗទាំងអ�់រ្រ�់បទង់នោយមនភាេញា្រ់ញ័រ។៣៨នហើយេំនិតទាំងននះក៏បាន

លង់មកក្នអុងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនោយមនការប�ឡាំងកាំងយា៉នាងអស្នារនាយ។

៣៣ កូ�ូ�១:១៤។
៣៤ ទំនុកតនមកើង៦2:១-2,៥-៦។
៣៥ ម៉នាថាយ១១:2៨។
៣៦ ម៉នាថាយ១១:2៩។
៣7 ម៉នាថាយ១១:2៥។
៣៨ ១កូរិនថូ�១៥:៩។
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២០
ការតយុទ្ជាមួយៃឹង

បសចក្ីកបាថ្ាពីរយ៉ា ង

១.ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំចងោំនោយមនែួង

ចិត្ននការអរបេះេុណនហើយលន់តួនៅកាន់បេះអង្គអំេមីន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់

ចំនោះទូល្រង្គំ។�ូមឲនាយឆ្ឹងទូល្រង្គំបជា្រចូលនៅនោយន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បទង់។

នហើយឲនាយេួកនេនិយាយថា«ឱបេះនយហូវា៉នានអើយនតើមនអ្នក្ ែូចបេះអង្គ?។១បេះអង្គ

បាន្រំបាក់ឆ្ឹងទូល្រង្គំឲនាយនៅជា្រំដណកតូចៗ។ទូល្រង្គំនឹងថា្នាយយញ្ញ្រូជាននការអរបេះ

េុណែល់បេះអង្គ»។2នហើយទូល្រង្គំនឹងប្រកា�អំេមីរន្រៀ្រដែលបេះអង្គបាន្រំបាក់ឆ្ឹង

រ្រ�់ទូល្រង្គំ។នហើយនៅនេលអ�់អ្នកដែលថា្នាយ្រង្គំបទង់ឮអំេមីចំណុចទាំងននះនោះ

១ ទំនុកតនមកើង៣៥:១០។
2 ទំនុកតនមកើង១១៦:១៦,១7។
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េួកនេនឹងនលើកន�ើងថា៖«ឱបេះនយហូវា៉នាជាបេះអម្នា�់នននយើងខ្អុំនអើយបេះោមរ្រ�់

បេះអង្គថកអុំនថកើងរុងនរឿងោ�នេញនលើដផនែមីទាំងមូល!បេះអង្គបានតមកល់�ិរីល្រ្រ�់បេះ

អង្គនៅនលើនផ្នម�»។៣

បេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់បានជា្រ់យា៉នាង�្ិតក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំ។នហើយបេះអង្គ

បានរុំេ័ទ្ធទូល្រង្គំេមីបេ្រ់បជុងនបជាយ។ឥ�ូវទូល្រង្គំបបាកែយា៉នាងចនាបា�់អំេមីបេះជន្ែ៏

អ�់កលនាបជានិច្ចរ្រ�់បទង់នទាះន្រើទូល្រង្គំបាន«នមើលន�ើញដ្រ្រប�អា្រ់ែូចជានមើល

ក្នអុងកញ្ចក់»។៤ឥ�ូវបេះអង្គបានែកនចញនូវរាល់មន្ិល�ងនាស័យរ្រ�់ទូល្រង្គំទាំង

អ�់។នហើយទូល្រង្គំក៏បានែឹងយា៉នាងបបាកែថាមនសរធតុដែលមិនអាចេុករលួយ

បានដែលនោះេឺជាប្រភេននរាល់សរធតុទាំងអ�់ដែលបាននកើតនចញមក។ទូល្រង្គំ

ក៏កាន់ដតដលងបបាថា្នាអំេមីភាេបបាកែប្រជាននបេះជន្រ្រ�់បេះអង្គ្រ៉ុដន្ឥ�ូវននះចំណុច

ែ៏�ំខាន់្រំផុតចំនោះទូល្រង្គំេឺឲនាយខលែលួននៅកាន់ដតខា្នា្រ់ខ្លួនក្នអុងបទង់។

្រ៉ុដន្ទាក់ទងនៅនឹងភាេ្រន្្នាះអា�ន្នននជមីវិតរ្រ�់ទូល្រង្គំរាល់បេ្រ់អ្មីៗដលង

បបាកែប្រជានទៀតនហើយ។ចិត្ទូល្រង្គំបតរូវការទទួលការ�ម្នាតនចញេមីែំដ្ររោ�់។ទូល

្រង្គំមនចំ្្រ់អារម្ណ៍នៅ«ផលែូវ»និងបេះអង្គ�នសង្នាះ្រ៉ុដន្នៅស្នាក់ន�្ើរក្នអុងការឆលែងកាត់

ទា្នារតូច។បេះអង្គបានោក់ក្នអុងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំឲនាយនៅនលងនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍។

ទូល្រង្គំបាននជឿថាគាត់េឺជាអ្នក្រនបមើែ៏នសមនាះបតង់ម្នាក់រ្រ�់បទង់។ទូល្រង្គំក៏បានឮផង

ដែរថាតាំងេមីគាត់នៅនក្ងេឺគាត់បានន្រដជា្នាក្នអុងការរ�់នៅ�បម្រ់បេះអង្គ។មកែល់នេល

នោះគាត់ជាមនុ�នាសោ�់នហើយ។ចំនោះទូល្រង្គំនមើលនៅគាត់ហាក់្រមីែូចជានេញនៅ

នោយបបាជា្នានហើយគាត់ក៏េិតជាមនបបាជា្នាដមន។ទូល្រង្គំចង់ឲនាយគាត់បបា្រ់ទូល្រង្គំថា

នតើទូល្រង្គំេួរនធ្ើអ្មីក្នអុងជមីវិតទូល្រង្គំ។

2.ទូល្រង្គំមិនមនការនេញចិត្នឹងជមីវិតទូល្រង្គំដែលកំេុងដតរ�់នៅក្នអុងនោកមីយ៍

ននះ។ទូល្រង្គំក៏ដលងរំនភើ្រអំេមី�ិរីល្និងបទេនាយ�មនាបត្ិផ្នាល់ខលែលួនដែរ។នបោះវាេឺជា្រន្អុក

ែ៏េួរឲនាយភ័យបេរួយក្នអុងការ្រន្រ�់នៅនោយមនចំណុចទាំងនោះបេ្រ់បេងេមីនលើ។វាមិន

អាចនប្រៀ្រផ្ឹមបានជាមួយនឹងភាេដផ្មដល្មនិងភាេប��់ស្នាតននបេះែំ្ក់រ្រ�់

៣ ទំនុកតនមកើង៨:១។
៤ ១កូរិនថូ�១៣:១2។
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កាតដរទទ់រលដនងុសេច្្ដីររភីរាដីាថ្រុ

បេះអង្គដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់បានន�ើយ។�ិរីល្និងបទេនាយ�មនាបត្ិផ្នាល់ខលែលួនដលងនធ្ើ

ឲនាយទូល្រង្គំ�្រនាបាយចិត្នទៀតនហើយ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនៅជា្រ់ចំណងននភាេនបតកបតអាល

យា៉នាង�្ិតដែលទូល្រង្គំមន�បម្រ់ស�្មីម្នាក់។សវ័ក្រ៉ុលមិនបានហាមមិនឲនាយទូល្រង្គំ

នរៀ្រការនោះនទនទាះន្រើថាគាត់បាននលើកទឹកចិត្ឲនាយទូល្រង្គំនធ្ើនូវអ្មីដែលល្ប្រន�ើរជាង

ននះក៏នោយ។ែនាបិតគាត់បានបបាថា្នាយា៉នាងនសមនាះបតង់ថាឲនាយ្រុរ�បេ្រ់រូ្រនៅលមីវែូចគាត់។

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនខនាសាយនហើយក៏បាននបជើ�នរើ�ផលែូវែ៏ងយប�ួលជាង។នហើយទាក់

ទងនឹងមូលនហតុដតមួយេត់ននះនោះជមីវិតខាងក្នអុងទាំងមូលរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏មនភាេ

ចោចលនហើយក៏គាមនានកម្នាំងក្នអុងការ�នបមចចិត្ដែរ។អ្នកនៅជុំវិញទូល្រង្គំក៏បាន្រង្ខំ

ឲនាយទូល្រង្គំនរៀ្រការនទាះន្រើទូល្រង្គំមិន�ុខចិត្ក៏នោយ។ទូល្រង្គំបានឮេមីបេះ្រន្ូលនន

ន�ចកដមីេិតថា«មនមនុ�នាសកនបមៀវដែលអ្នកែនទបាននបកៀវនហើយមនមនុ�នាសកនបមៀវដែល

បាននបកៀវនោយខលែលួនឯងនោយនបោះបេះរាជនាយននស្នាន�ួេ៌»៥្រ៉ុដន្បេះអង្គបានមនបេះ

្រន្ូលថា«អ្នក្ ដែលអាចទទួលន�ចកដមីននះបានចូរទទួលចុះ»។

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបានកា្នាយជាមនុ�នាសអាបកក់ែូចេួកទាំងនោះដែល«ែនាបិតនទាះជានេ

បានស្នាល់បេះក៏នេមិនបានតនមកើងបេះអង្គជាបេះឬអរបេះេុណបេះអង្គដែរ»។៦នទាះជា

យា៉នាង្ កដមីបេះហ�ដស្នាំរ្រ�់បទង់ក៏កាន់បទទូល្រង្គំន�ើងនហើយោក់ទូល្រង្គំនៅកដនលែង

ដែលទូល្រង្គំទំនងជាអាចជា�ះន�នាបើយវិញបាន។បេះអង្គបានមនបេះ្រន្ូលនៅកាន់

មនុ�នាសនោកថា«នមើល៍!ន�ចកដមីនកាតខា្នាចែល់បេះអម្នា�់នោះនហើយជាបបាជា្នា»7និង

«កុំឲនាយនមើលខលែលួនថាមនបបាជា្នាន�ើយ»៨េមីនបោះ«នេអួតអាងថាខលែលួនមនបបាជា្នាដតនេដ្ររជា

លងៃមីនលងៃើ»។៩ទូល្រង្គំបានរកន�ើញនេបជមួយបគា្រ់ែ៏មនតនមលែ។ទូល្រង្គំបតរូវការលក់នូវរាល់

បេ្រ់អ្មីៗដែលទូល្រង្គំមននែើមនាបមីទិញវា។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមនការស្នាក់ន�្ើរ។

៣.ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏បាននៅរកនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍ដែលជាឪេុកខាងឯបេលឹង

វិញ្នាណរ្រ�់នោកបេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍ដែលនោកបេរូដអមប្ររូ�៍េិតជាបានប�ឡាញ់

គាត់ែូចជាឪេុករ្រ�់គាត់ដមន។ទូល្រង្គំបានេណ៌ោនៅកាន់គាត់នូវរាល់ចំណុច

៥ ម៉នាថាយ១៩:១2។
៦ រ៉ូម១:2១។
7 យ៉ូ្រ2៨:2៨។
៨ �ុភា�ិត៣:7។
៩ រ៉ូម១:22។
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ការលន់តួ

បច្រូកបច្រល់ននការវនង្ងរ្រ�់ទូល្រង្គំ។នហើយនៅនេលដែលទូល្រង្គំនលើកន�ើងនៅ

កាន់គាត់ថាទូល្រង្គំបានអានន�ៀវនៅមួយចំនួនរ្រ�់បកុមផ្នាតូនិយមនោះនោកបេរូ

�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍ក៏បានអ្រអរសទរមកកាន់ទូល្រង្គំថាទូល្រង្គំមិនបានធ្នាក់នៅក្នអុង

ការ�រន�ររ្រ�់ទ�នាសនវិទូែនទដែលេួកវាមននេញនៅនោយេំនិតខុ�ឆ្គងដែលនធ្ើ

ឲនាយន�ចកដមីេិតមនភាេប�អា្រ់«តាមវិញ្នាណ្រឋមរ្រ�់នោកមីយ៍»១០ប�្រនេលដែល

បកុមផ្នាតូនិយមនូវរាល់ចំណុចដ្រ្រនោះវិថមីរ្រ�់វាោំនៅកាន់ការនជឿនលើបេះជាម្នា�់និង

បេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់។

្រោ្នា្រ់មកនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍បាននលើកទឹកចិត្ឲនាយទូល្រង្គំមនការ្រោ្នា្រខលែលួន

ែូចជាបេះបេមី�្។ការ្រោ្នា្រខលែលួនេឺជាចំណុចដែលមនការោក់បាំងេមីអ្នកឆ្នាត្រ៉ុដន្មន

ការន្រើក�ដមដងនៅកាន់កូននក្ងតូចៗ។គាត់បានបបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីនោកបេរូវិខទូរីនូ�៍

ដែលជា្រុេ្គលដែលគាត់បានស្នាល់យា៉នាងចនាបា�់នេលគាត់រ�់នៅទមីបកុងរ៉ូម។នហើយទូល

្រង្គំជួយមិនបាននទ្រ៉ុដន្េឺបតរូវដតនលើកន�ើងអំេមីការដែលគាត់បានបបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីនោក

បេរូវិខទូរីនូ�៍នៅកាន់បេះអង្គ។ែនាបិតវាមននូវភ�្អុតាងែ៏នេញនោយ�ិរីរុងនរឿងននបេះ

េុណរ្រ�់បេះអង្គដែលទូល្រង្គំបតរូវដតប្រកា�នៅកាន់បទង់។នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍េឺ

ជា្រុរ�ែ៏ោ�់ម្នាក់ដែលបាននរៀន�ូបតយា៉នាងបជាលនបរៅនហើយក៏មនជំោញក្នអុងរាល់

�ិលនាបៈន�រីដែរ។គាត់បានអានរិះេន់និងេននាយល់នូវការនិេន្ធជានបចើនរ្រ�់ទ�នាសនវិទូ

ោោ។នហើយគាត់ក៏ជាបេរូនន�មជិកបេឹទ្ធ�ភាែ៏អស្នារនាយជានបចើនោក់ផងដែរ។េួក

នេបាននគារេគាត់យា៉នាងខា្នាំងែល់ថា្នាក់ថាេួកនេបាននធ្ើរូ្រចម្នាក់អំេមីគាត់នៅទមីប្រជុំជន

នៅឯទមីបកុងរ៉ូមនែើមនាបមីជារង្នាន់ែល់គាត់—ដែលនោះេឺជាអ្មីដែលមនុ�នាសបេ្រ់រូ្រ�រន�ើរ

ថាជាការផដល់កិត្ិយ�ែ៏ខ្ង់ខ្�់្រំផុត។នៅក្នអុងទមីកដនលែងដែល�ូមនាបមីដតមនុ�នាសដែល

មិនកាន់ស�ោក៏ប�ឡាញ់ឋានៈរ្រ�់គាត់នោយមនកិត្ិយ�ែ៏ខ្�់។្រុរ�ដែល

មនវ័យចំ្�់នហើយនេញនៅនោយ្រទេិនសធន៍ម្នាក់ននះេឺជាមនុ�នាសដែលបាន

ថា្នាយ្រង្គំរូ្របេះន�្ើរដតនេញមួយជមីវិតរ្រ�់គាត់។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏គាត់មិន

មនភាេអាម៉នា�់ក្នអុងការកា្នាយជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះបេមី�្រ្រ�់បទង់ដែរនិងជាទារកនៅ

ឯកដនលែងទឹកផុ�រ្រ�់បទង់បេមទាំងឱនកនាបាលគាត់នៅកាន់នឹមននការ្រោ្នា្រខលែលួននិងការ

១០ កូ�ូ�2:៨។
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កាតដរទទ់រលដនងុសេច្្ដីររភីរាដីាថ្រុ

ចុះចូលថា្នា�រ្រ�់គាត់នៅកាន់ភាេអាម៉នា�់នននឈើឆ្នាង។

៤.ឱបេះអម្នា�់ែ៏ជាបេះជាម្នា�់«ឱបេះនយហូវា៉នានអើយ!�ូមនផ្ៀងនផ្នម�នហើយ

យាងចុះមក!�ូមោល់ភ្នំទាំង្រ៉ុោមនាននែើមនាបមីឲនាយមនដផនាសងហុយន�ើង!»។១១នតើបេះអង្គ

បានយាងចូលនៅក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍នោយរន្រៀ្រ្ ?នោកបេរូ

�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍បាននលើកន�ើងថានោកបេរូវិខទូរីនូ�៍បានធ្នា្រ់អានបេះ្រន្ូលែ៏្ររិ�ុទ្ធ

យា៉នាងល្ិតល្ន់នហើយក៏បាន�ិកនាសានូវការនិេន្ធរ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទមួយចំនួនក្នអុងរន្រៀ្រ

ដែលមនការយកចិត្ទុកោក់និងនចតោដែរ។នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍បានបបា្រ់នោកបេរូ

�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍យា៉នាងអាថ៌កំបាំងក្នអុងោមជាមិត្ភកដិថា«ឯងបតរូវដតែឹងថាខ្អុំេឺជាបេមី�្

្ររិ�័ទ»។នហើយនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍បាននឆលែើយត្រវិញថា«គា្នានឹងមិននជឿនទនហើយ

ក៏នឹងមិនរា្រ់ឯងក្នអុងចំន្មបេមី�្្ររិ�័ទដែរទាល់ដតគា្នាន�ើញឯងចូលនៅក្នអុងបកុមជំនុំ

រ្រ�់បេះបេមី�្�ិន»។្រោ្នា្រ់មកនោកបេរូវិខទូរីនូ�៍បាន�ួរនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍

នោយមនការនលងន�ើចថា«ចុះន្រើអញ្ចឹងនតើអគារដមនឬដែលនធ្ើឲនាយមនុ�នាសកា្នាយជាបេមី�្

្ររិ�័ទ?»។នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍បានធ្នា្រ់នលើកន�ើងជាញឹកញា្រ់ថាគាត់េឺជាបេមី�្

្ររិ�័ទរួចនប�ចនៅនហើយនហើយនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍ក៏ដតងដតនឆលែើយែដែលៗនៅ

គាត់។នហើយនោកបេរូវិខទូរីនូ�៍ក៏នឹងនលើកន�ើងអំេមីនរឿងកំដ្រលែងរ្រ�់គាត់អំេមីអគារមដង

នទៀតដែរ។នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍មនការខា្នាចក្នអុងការនធ្ើឲនាយមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់ដែលជាអ្នក

ថា្នាយ្រង្គំេួកអារកនាសនេញនោយអំនួតអន់ចិត្។គាត់ខា្នាចថាប្រ�ិនន្រើគាត់នធ្ើឲនាយមិត្ភកដិ

រ្រ�់គាត់អន់ចិត្នោះេនាយអុះននការ�្្រ់នខ្ើមនឹងធ្នាក់មកនលើគាត់ជាមិនខាន។

្រ៉ុដន្ខណៈនេលដែលគាត់អាននោយប្រិតនប្រៀងនោះគាត់ក៏កាន់ដតោ្រ់នផដើមមន

ភាេកា្នាហានន�ើងៗ។គាត់ខា្នាចថាបេះបេមី�្នឹង្រែិន�ធន៍គាត់នៅចំនោះមុខេួកនទវតា

ែ៏្ររិ�ុទ្ធប្រ�ិនន្រើគាត់មនភាេអាម៉នា�់ក្នអុងការទទួលស្នាល់បេះអង្គនៅចំនោះមុខ

មនុ�នាសនោក។ែូនច្នះគាត់ក៏មនអារម្ណ៍េិរុទ្ធភាេនោយសរគាត់មនភាេអាម៉នា�់

ទាក់ទងនៅនឹងេិធមី្រង្ូរបេះេុណននការ្រោ្នា្រខលែលួនននបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គខណៈ

នេលដែលគាត់មិនមនភាេអាម៉នា�់ក្នអុងការមនចំដណកក្នអុងេិធមីរ្រ�់េួកអារកនាសែ៏នេញ

នោយអំនួត។គាត់ក៏ោ្រ់នផដើមមនភាេអាម៉នា�់ទាក់ទងនៅនឹងេិធមីស�ោែ៏គាមនានន័យ

១១ ទំនុកតនមកើង១៤៤:៥។
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ការលន់តួ

ទាំងនោះនហើយក៏ោ្រ់នផដើមមនអារម្ណ៍ននការនគារេន�ចកដមីេិត។ភា្នាមៗនោះនហើយ

នោយគាមនានការរំេឹងទុកជាមុនគាត់ក៏បាននិយាយនៅកាន់នោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍ថា

«នតាះ!ចូរនយើងោំគា្នានៅបកុមជំនុំគា្នាចង់កា្នាយជាបេមី�្្ររិ�័ទ»។្រោ្នា្រ់មកនោកបេរូ

�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍ក៏បាននៅជាមួយគាត់ភា្នាមនោយមិនអាចោក់អំណររ្រ�់គាត់បាន។

នេក៏បានោក់គាត់ចូលេិធមី្រង្ូរបេះេុណែំ្រូងននការដណោំ។នហើយមិនយូរ្រ៉ុោមនានគាត់

ក៏បានចុះនឈាមនាះនែើមនាបមីឲនាយគាត់អាចទទួលេិធមីបជមុជទឹកននការនកើតជាថ្មី។មកែល់ចំណុច

ននះរាល់្រុេ្គលនៅក្នអុងទមីបកុងរ៉ូមក៏មនការភា្នាក់នផ្ើលនហើយបកុមជំនុំក៏មននេញនៅ

នោយអំណរដែរ។នេលេួកមនអំនួតន�ើញនោះេួកនេក៏មននេញនៅនោយកំហឹង។

េួកនេបាន�នងកៀតនធ្ញោក់គាត់នហើយក៏បានរោយបាត់នៅ!្រ៉ុដន្បេះអម្នា�់ែ៏ជា

បេះជាម្នា�់េឺជាន�ចកដមី�ងនាឃឹមននអ្នក្រនបមើរ្រ�់បទង់នហើយគាត់ក៏មិននអើនេើនឹងការឥត

ប្រនយាជន៍និងការកុហកែ៏រនវើរវាយរ្រ�់េួកនេដែរ។

៥.ជាចុងនបកាយនវោក៏បានមកែល់ក្នអុងការឲនាយគាត់អះអាងជាសធរណៈអំេមី

ជំននឿរ្រ�់គាត់(ែនាបិតនៅទមីបកុងរ៉ូមវាេឺជាទំននៀមទម្នា្រ់ចំនោះអ�់អ្នកដែលនរៀ្រចំនឹង

ឈានចូលបេះេុណរ្រ�់បទង់ក្នអុងការឲនាយគាត់ប្រកា�ជាសធរណៈននការ�ូបតេមីការ

ចងោំោកនាយនេចន៍)។ក្នអុងករណមីរ្រ�់នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍េួកោ�់ទុំននបកុមជំនុំបាន

ផដល់ឱកា�ែល់គាត់ក្នអុងការនធ្ើការប្រកា�ដ្រ្រជា�ម្នាត់ែនាបិតនោះេឺជាទំននៀមទម្នា្រ់

�បម្រ់អ�់អ្នកដែលទំនងជាមនការភ័យខា្នាចនោយសរការខាមនា�នអៀន។្រ៉ុដន្នោក

បេរូវិខទូរីនូ�៍បាននបជើ�នរើ�នធ្ើការប្រកា�អំេមីន�ចកដមី�នសង្នាះរ្រ�់គាត់នៅចំនោះមុខ

បកុមជំនុំែ៏្ររិ�ុទ្ធទាំងមូល។ែនាបិតគាមនានន�ចកដមី�នសង្នាះក្នអុងនវាហារសស�្ដែលគាត់ធ្នា្រ់

្រនបងៀនេមីមុននទនទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏គាត់បានប្រកា�ជាសធរណៈដែរ។ែូនច្នះ

នហើយបានជាគាត់មិនមនការភ័យខា្នាចក្នអុងការនលើកន�ើងអំេមីបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់នៅ

ចំនោះមុខកូននចៀមរ្រ�់បេះអង្គេមីនបោះេមីមុនគាត់មិនមនការភ័យខា្នាចក្នអុងការប្រកា�

ោកនាយនេចន៍ផ្នាល់ខលែលួនរ្រ�់គាត់នៅចំនោះមុខមហាជនជានបចើនន�ើយ។

ែូនច្នះនេលដែលគាត់នែើរន�ើងនៅនលើឆកនែើមនាបមីនធ្ើការប្រកា�នោះក៏មនមនុ�នាសជា

នបចើនបានស្នាល់គាត់េួកនេក៏បានខនាសឹ្រនខនាសៀវនឈាមនាះរ្រ�់គាត់ោក់គា្នានៅវិញនៅមកក្នអុង

�ំន�ងននការអ្រអរសទរ។នហើយនតើមនអ្នក្ ក្នអុងចំន្មអ្នកចូលរួមមិនស្នាល់
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កាតដរទទ់រលដនងុសេច្្ដីររភីរាដីាថ្រុ

គាត់ដែរឬនទ?នហើយក៏ោ្រ់នផដើមមនការ្រនញ្ចញ�ូរខនាសឹ្រៗនលើ្រ្រូរមត់ននអ្នកចូលរួម

ដែលកំេុងមនអំណរថា៖«វិខទូរីនូ�៍!វិខទូរីនូ�៍!»។្រោ្នា្រ់មកភា្នាមៗនោះេួកនេក៏

បាននៅន�ងៃៀមនែើមនាបមីឲនាយខលែលួនអាចស្នា្រ់គាត់ឮ។គាត់ក៏បានប្រកា�ជំននឿេិតនោយមន

ភាេកា្នាហានែ៏ល្នបកដលង។នហើយេិត្ �់!ការប្រកា�រ្រ�់គាត់ក៏បានបជា្រចូល

ក្នអុងែួងចិត្ននអ�់អ្នកដែលកំេុងស្នា្រ់ដែរ។នហើយេួកនេក៏បានទទួលយកគាត់នោយ

ន�ចកដមីប�ឡាញ់និង�ូរ�ំន�ងទះនែដែលនេញនោយអំណរ។

៦.ឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាបេះននន�ចកដមី�្រនាបអុរ�នអើយ!នតើមនអ្មីនធ្ើឲនាយមនុ�នាសនយើងមន

អំណរខា្នាំងជាងនបរៅេមីនេលដែលមនុ�នាសម្នាក់ទទួលនជឿដែលេួកនេេិតថាគាមនាន�ងនាឃឹម

ក្នអុងការទទួលបានន�ចកដមី�នសង្នាះនទជាជាងនេមនអំណរនៅនេលដែល្រុេ្គលដែលនេ

េិតថាមន�ងនាឃឹមឬក៏មិនដែល�្ិតនៅនបគាះថា្នាក់ែ៏ធងៃន់ធងៃរ?បទង់ក៏ជាបេះវរ្រិតាដែល

មននេញនៅនោយន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ដែរនហើយបេះអង្គមនអំណរខា្នាំង«នោយសរ

មនុ�នាសបា្រដតម្នាក់ដែលដប្រចិត្ជាងមនុ�នាស�ុចរិតនរៅ�ិ្របបាំ្រួនោក់ដែលមិនបតរូវ

ការដប្រចិត្»។១2នហើយនយើងក៏ស្នា្រ់នោយមនអំណរយា៉នាងនបកដលងផងដែររាល់នេល

្ដែលនយើងឮថានចៀមដែលបានបាត់្រង់េឺបតរូវបានោំបត�្រ់មកវិញនៅនលើសមនានន

អ្នកេង្នាល។�ូមនាបមីដតេួកនទវតាដែលនៅឯស្នាន�ួេ៌ក៏មនអំណរដែរនៅនេលដែល

្រុេ្គល្ ម្នាក់ដកដប្រចិត្។ែូចនេលដែលនយើងឮនរឿងននរន្រៀ្រដែលនេបានរកន�ើញ

កាក់បបាក់ន�ើងវិញនហើយោក់វាចូលនៅក្នអុងឃ្នាំង។នហើយស�្មីដែលបានរកវាន�ើញក៏

អរ�្រនាបាយជាមួយនឹងមិត្ភកដិនិងអ្នកជិតខាងរ្រ�់គាត់។១៣ទឹកដភ្នកននអំណរក៏ហូរចុះ

មកនេលនយើងឮអំេមីកូនប្រុ�្រ្ូន(កូននៅវនង្ង)ដែល«បានស្នា្រ់ឥ�ូវរ�់ន�ើងវិញ

ក៏បាត់នៅដតបានន�ើញវិញនហើយ»។១៤ែនាបិតេឺបេះអង្គនហើយដែលអរ�្រនាបាយជាមួយ

នឹងនយើងនិងជាមួយនឹងេួកនទវតារ្រ�់បទង់ដែលជាេួក្ររិ�ុទ្ធក្នអុងន�ចកដមីប�ឡាញ់

ែ៏្ររិ�ុទ្ធ។ែនាបិតបទង់នៅដតែដែលេមីនបោះបទង់បជា្រនូវរាល់អ្មីៗទាំងអ�់។នទាះន្រើអ្មីៗ

ទាំងអ�់ដែលមិនដតងដតនៅែដែល។

៩.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមយាងមកនធ្ើឲនាយនយើងមនចលោនហើយបតា�់នៅនយើង

១2 លូកា១៥:7។
១៣ លូកា១៥។
១៤ លូកា១៥:2៤។
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ការលន់តួ

ឲនាយបត�្រ់នៅវិញផង។�ូមនធ្ើឲនាយភាេនឆះឆួលរ្រ�់នយើងលូតោ�់ន�ើងនហើយទាញ

ចំ្្រ់អារម្ណ៍រ្រ�់នយើងនៅកាន់បេះអង្គវិញ។�ូមនធ្ើឲនាយន្រះែូងរ្រ�់នយើងមន

ចលោនហើយ�ូមបេះអង្គកាន់ដតមនភាេដផ្មដល្មចំនោះនយើងនែើមនាបមីឲនាយនយើងអាច

ប�ឡាញ់បទង់នហើយរត់នៅរកបទង់បាន។នតើមិនមនមនុ�នាសជានបចើនជាងហ្នឹងដែល

បានបត�្រ់មករកបេះអង្គវិញនោយនចញេមីអនលែង់ននន�ចកដមីងងឹតែ៏នបរៅជាងនោកបេរូ

វិខទូរីនូ�៍ដមនឬ?នតើមនអ្នក្ នៅជិតបេះអង្គេមីនបោះេនលែឺរ្រ�់បទង់បានជះនលើេួក

នេនោយផដល់អំ្ចែល់េួកនេឲនាយកា្នាយជាកូនៗរ្រ�់បទង់?្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើេួកនេមិន

�ូវលនាបមីលនាបាញនោះ�ូមនាបមីដតអ�់អ្នកដែលស្នាល់េួកគាត់មិន�ូវជាអរ�្រនាបាយ្រ៉ុោមនាន

�បម្រ់េួកនេដែរ។ែនាបិតនេលមនុ�នាសជានបចើនអរ�្រនាបាយជាមួយគា្នានូវអំណររ្រ�់អ្នក

្ម្នាក់និងមនភាេនេញនលញជាងមុនេមីនបោះអំណររ្រ�់េួកនេេបងមីកខា្នាំងជាង

មុនតាមរយៈអំណរននអ�់អ្នកដែលនៅជុំវិញេួកនេ។នហើយអ�់អ្នកដែលលនាបមីលនាបាញ

ក៏មនឥទ្ធិេលនលើមនុ�នាសជានបចើននិងនលើន�ចកដមី�នសង្នាះរ្រ�់មនុ�នាសជានបចើនដែរ។

ែូនច្នះ�ូមនាបមីដតអ�់អ្នកដែលបាននជឿេមីមុនៗនោះេួកនេក៏មនអំណរយា៉នាងខា្នាំងនលើេួក

នេដែរេមីនបោះេួកនេមិនបគាន់ដតមនអំណររ្រ�់េួកនេដតឯងនោះនទ។្រ៉ុដន្នៅកដនលែង

ថា្នាយ្រង្គំរ្រ�់បទង់នយើងមិនេួរស្នាេមន៍េួកអ្នកមនខា្នាំងជាងេួកអ្នកបកនោះនទឬក៏េួក

អភិជននលើអ្នកនផនាសងៗនោះដែរែនាបិត«បេះបាននបជើ�នរើ�អ្មីដែលលងៃមីនលងៃើក្នអុងនោកននះនែើមនាបមី

នធ្ើឲនាយអ្នកបបាជ្មនន�ចក្មីខាមនា�បេះបាននបជើ�នរើ�អ្មីដែលនខនាសាយក្នអុងនោកននះនែើមនាបមី

នធ្ើឲនាយេួកខា្នាំងេូដកមនន�ចក្មីខាមនា�បេះបាននបជើ�នរើ�អ្មីដែលទា្រនថាកនិងអ្មីដែល

នេនមើលងយនៅនោកមីយ៍ននះអ្មីៗដែលគាមនាននែើមនាបមីនធ្ើឲនាយអ្មីៗដែលមននៅជាអសរឥត

ការ»។១៥�ូមនាបមីដត«ក្នអុង្រ្្នាេួកសវ័កនោះខ្អុំជាអ្នកតូចជាងនេ»ដែលតាមរយៈគាត់

បេះអង្គបាននិេន្ធោកនាយនេចន៍ទាំងននះ។

ខាមនាំង�បតរូវរ្រ�់នយើងទទួល្រទេិនសធន៍ននការោញ់យា៉នាងខា្នាំងនេលវាបាត់្រង់

ការោ្រ់នលើ្រុេ្គល្ ដែលវាបានោ្រ់នលើ។្រ៉ុដន្ខាមនាំង�បតរូវរ្រ�់នយើងបេ្រ់បេងនលើ

េួកមនអំនួតងយប�ួលជាងេមីនបោះេួកនេោ្រ់អារម្ណ៍នលើឋានៈរ្រ�់ខលែលួននិងតាម

រយៈការជះឥទ្ធិេលរ្រ�់េួកនេនោះវាក៏កាន់ដតបេ្រ់បេងនលើមនុ�នាសនបចើនជាងមុនបាន

១៥ ១កូរិនថូ�១:27-2៨។
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កាតដរទទ់រលដនងុសេច្្ដីររភីរាដីាថ្រុ

ដែរ។ែូនច្នះការដែលនោកបេរូវិខទូរីនូ�៍កា្នាយជាបេមី�្្ររិ�័ទេឺជានរឿងែ៏�ំខាន់មួយ។

ែួងចិត្រ្រ�់នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍េឺជាទមីមំមួនមួយរ្រ�់អារកនាសនហើយវាក៏បាននប្រើបបា�់

ោកនាយនេចន៍រ្រ�់គាត់នែើមនាបមីនបាក្រនញឆនាតមនុ�នាសជានបចើនោក់ដែរ។្រ៉ុដន្ឥ�ូវននះកូនៗ

រ្រ�់បេះអង្គមនមូលនហតុែ៏ល្នែើមនាបមីមនអំណរជាមួយនឹងការអរ�្រនាបាយែ៏អស្នារនាយ។

េមីនបោះន�ដចរ្រ�់នយើងបានចងមនុ�នាសេូដកនហើយ។នហើយកូនៗរ្រ�់បេះអង្គបានន�ើញ

នូវរាល់ចំណុចដែលកំេុងដតបតរូវបានែកនចញេមីគាត់នែើមនាបមី�ម្នាតគាត់នហើយនធ្ើឲនាយគាត់

�័ក្ិ�ម�បម្រ់បេះកិត្ិយ�រ្រ�់បេះអង្គ«ដែលបាននរៀ្រចំជានប�ច�បម្រ់ការល្

បេ្រ់ជំេូក»។១៦

១០.នៅនេលនោកបេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍ដែលជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គបានបបា្រ់

ទូល្រង្គំអំេមីនរឿងរ្រ�់នោកបេរូវិខទូរីនូ�៍នោះទូល្រង្គំមនចិត្ចង់កា្នាយែូចជាគាត់

យា៉នាងខា្នាំង្ �់។បបាកែ្ �់!ទូល្រង្គំនជឿថាននះេឺជានគាល្រំណងរ្រ�់នោក

បេរូ�ិមភលែមី�ុមីអន្ន�៍ក្នអុងការបបា្រ់នរឿងននះមកកាន់ទូល្រង្គំ។នហើយគាត់្រន្បបា្រ់ទូល្រង្គំ

អំេមីអំ�អុងនេលនន�ម័យរ្រ�់អធិរាជជូោនដែលនេលនោះនេបាននចញចនាបា្រ់ហាម

មិនឲនាយបេមី�្្ររិ�័ទ្រនបងៀនអកនាសរសស�្ឬក៏នវាហារសស�្។នហើយគាត់បានបបា្រ់ទូល

្រង្គំអំេមីរន្រៀ្រដែលនោកបេរូវិខទូរីនូ�៍បានទទួលយកចនាបា្រ់នោយ�្័បេចិត្នហើយនបជើ�

នរើ�នបាះ្រង់នោល«សោននោកនាយនេចន៍»រ្រ�់គាត់ជាជាងបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់។

ចំនោះទូល្រង្គំនមើលនៅហាក់្រមីែូចជាគាត់មិន�ូវកា្នាហាន្រ៉ុោមនាននទ្រ៉ុដន្វាេឺជានរឿងែ៏

�ំ្ង្ �់ដែលគាត់បានរកន�ើញមូលនហតុក្នអុងការប្រេល់នេលនវោទាំងអ�់

រ្រ�់គាត់នៅកាន់បេះអង្គ។ែនាបិតននះេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់នធ្ើ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ

នៅជា្រ់ចំណងបចវាក់ដែកននឆន្ៈរ្រ�់ខលែលួននៅន�ើយ។សតាំងបានោ្រ់យកឆន្ៈរ្រ�់

ទូល្រង្គំនហើយបាននធ្ើវាឲនាយកា្នាយជាបចវាក់នហើយក៏បានចងទូល្រង្គំយា៉នាងជា្រ់ជាមួយវា

ដែរ។េមីនបោះនចញេមីឆន្ៈចនច�រឹងរូ�រ្រ�់្រុេ្គល្ មួយេឺភាេនបតកបតអាលនហើយ

ការប្របេឹត្តាមភាេនបតកបតអាល្រនងកើតនចញជាទម្នា្រ់នហើយក៏មនការងយប�ួលក្នអុង

ការកា្នាយជាអ្មីដែលោំបាច់។«ការភា្នា្រ់គា្នានោះ»ដែល្រនងកើតន�ើងជាមួយគា្នា(ននះនហើយេឺ

ជាមូលនហតុដែលទូល្រង្គំនៅវាថាជា«បចវាក់»)បានផ្អុកទូល្រង្គំក្នអុងភាេជាទា�ករ។

១៦ 2ធមីម៉ូនថ2:2១។
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ការលន់តួ

្រ៉ុដន្ឆន្ៈថ្មីដែលបានោ្រ់នផដើមែុះន�ើងក្នអុងទូល្រង្គំមនការបបាថា្នាចង់ថា្នាយ្រង្គំបេះអង្គ

នោយមនន�រីភាេនិងមនអំណរក្នអុងបទង់។ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!មនដត

បទង់នហើយដែលជាអំណរដែលនៅ�្ិតន�្រ។្រ៉ុដន្បេះអង្គមិនទាន់យកឈ្នះនលើឆន្ៈ

មុនៗរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅន�ើយនទដែលបានកា្នាយជាខា្នាំងជាងមុនេមីនបោះទូល្រង្គំមន

ប្រវត្ិននការ្រំនេញវាអ�់ជានបចើនឆ្នាំ។ែូនច្នះឆន្ៈទាំងេមីររ្រ�់ទូល្រង្គំទាំងោ�់និង

ថ្មីក៏មនការប្រដជងគា្នានៅខាងក្នអុងទូល្រង្គំ។នហើយការប្រដជងគា្នារ្រ�់េួកវាក៏បានដហក

្រំដ្រកបេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។

១១.ននះេឺជារន្រៀ្រដែលទូល្រង្គំបានឈាននៅែល់ការយល់ែឹងនូវអ្មីដែលទូល

្រង្គំបានអាននចញេមី្រទេិនសធន៍ផ្នាល់ខលែលួនរ្រ�់ទូល្រង្គំ៖«ន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នារ្រ�់

សច់ឈាមដតងដតទា�់នឹងបេះវិញ្នាណនហើយន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នារ្រ�់បេះវិញ្នាណក៏

ទា�់នឹងសច់ឈាមដែរនបោះទាំងេមីរននះប្រឆំងគា្នា»។១7ទូល្រង្គំេិតជាបបាថា្នាចង់បាន

ផលែូវទាំងេមីរដមន។នហើយនទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំមនទំនួលខុ�បតរូវ�បម្រ់

ចំណុចេិតននទម្នា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលបានកា្នាយជាខាមនាំង�បតរូវែ៏ជូរចត់ដែរ។េមីនបោះ

ទូល្រង្គំបានមនឆន្ៈក្នអុងការនៅនធ្ើឲនាយខលែលួនកា្នាយជាអ្មីដែលទូល្រង្គំមិនមនឆន្ៈចង់

ន�ើញខលែលួនឯងបានកា្នាយនៅជាែូចនោះដែរ។

នតើអ្នក្ អាចរអ៊ូរទាំយា៉នាងបតឹមបតរូវបានអំេមីការោក់ទារុណកម្ែ៏យុត្ិធម៌ដែលនែញ

តាមមនុ�នាសមនបា្រ?ទូល្រង្គំមិនអាច្រន្នប្រើបបា�់នល�ដែលទូល្រង្គំមនការស្នាក់

ន�្ើរក្នអុងការលះ្រង់នោកមីយ៍ននះនោលនហើយ្រនបមើបេះអង្គនទៀតនទេមីនបោះទូល្រង្គំមិន

មនការបបាកែប្រជាអំេមីន�ចកដមីេិត។ែនាបិតឥ�ូវននះទូល្រង្គំមនភាេបបាកែប្រជាអំេមី

ន�ចកដមីេិតនហើយ។្រ៉ុដន្នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនៅជា្រ់នឹងនោកមីយ៍នហើយ

្រែិន�ធន៍ក្នអុងការនធ្ើជាទាហានរ្រ�់បទង់ដែរ។នហើយទូល្រង្គំមនការភ័យខា្នាចក្នអុងការ

មនន�រីភាេរួចនចញេមីបេ្រ់អោ្នាក់នេលដែលតាមេិតនៅទូល្រង្គំេួរមនការភ័យខា្នាច

ក្នអុងការជា្រ់អោ្នាក់នៅវិញនទ។

១2.េំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំអំេមីបេះអង្គេឺនប្រៀ្រែូចជាការខិតខំប្រឹងដប្រងរ្រ�់អ្នក

ដែលបបាថា្នាចង់ភា្នាក់ន�ើងអញ្ចឹង្រ៉ុដន្េឺជាអ�់អ្នកដែលភាេងុយនងកបានយកឈ្នះ

១7 កាឡាទមី៥:១7។
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កាតដរទទ់រលដនងុសេច្្ដីររភីរាដីាថ្រុ

នលើនហើយក៏បាននេងលក់យា៉នាងប�ួលនៅវិញ។នទាះន្រើគាមនាន្រុេ្គល្ បបាថា្នាចង់នែក

ជានរៀងរហូតក៏នោយក៏វាជាការងយប�ួល្ �់�បម្រ់ឲនាយ្រុេ្គល្ ម្នាក់្រន្ក្នអុង

ភាេងងុយរ្រ�់គាត់ប្រ�ិនន្រើគាត់អ�់កម្នាំងខាងឯសច់ឈាម។នហើយ្រុេ្គលនោះ

ក៏�្រនាបាយចិត្ក្នអុងការ្រន្នែកនទាះន្រើគាត់ែឹងថានេលនវោបានមកែល់នហើយក្នអុងការ

ឲនាយគាត់នងើ្រក៏នោយ។ក្នអុងរន្រៀ្រែូចគា្នានោះទូល្រង្គំក៏បបាកែយា៉នាងចនាបា�់ថាវាេឺជា

ការែ៏ល្ប្រន�ើរយា៉នាងខា្នាំង្ �់ក្នអុងការដែលទូល្រង្គំប្រេល់ខលែលួនទូល្រង្គំនៅកាន់ការ

ប�ឡាញ់រ្រ�់បេះអង្គជាជាងការ្រន្ចូលនៅក្នអុងភាេជាទា�ករននភាេនបតកបតអាល

រ្រ�់ខលែលួន។ន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បេះអង្គនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ�ក្រ់�កល់ចិត្នហើយក៏យកឈ្នះ

នលើទូល្រង្គំដែរ។្រ៉ុដន្ភាេនបតកបតអាលរ្រ�់ទូល្រង្គំនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ�្រនាបាយនហើយវា

ក៏ោ្រ់ទូល្រង្គំនធ្ើជាទា�ករផងដែរ។នហើយទូល្រង្គំក៏មិនបាននឆលែើយត្រនៅនេលដែល

បេះអង្គមនបេះ្រន្ូលមកកាន់ទូល្រង្គំថា៖«អ្នកដែលនែកលក់នអើយចូរភា្នាក់ន�ើងចូរ

នបកាកេមីេួកមនុ�នាសស្នា្រ់ន�ើងនោះបេះបេមី�្នឹងោំងេនលែឺមកនលើអ្នក»។១៨

នទាះន្រើបេះអង្គបាន្រង្នាញទូល្រង្គំក្នអុងបេ្រ់ផលែូវថាបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់េិតនហើយ

នទាះន្រើន�ចកដមីេិតបាននធ្ើឲនាយទូល្រង្គំទទួលនជឿយា៉នាង�៊្រ់ក៏នោយនោះទូល្រង្គំក៏មិន

មនការនឆលែើយត្រអ្មីនបរៅេមីថា៖«ជិតនហើយៗ�ូមបគាន់ដតទុកទូល្រង្គំនោលដតមួយ

ដភលែតនទៀត�ិនចុះ»។្រ៉ុដន្ឃ្នា«ជិតនហើយៗ»េឺមិន�ំនៅនៅនលើនេលនវោ្រច្ចអុ្រនាបន្ននទ

នហើយ«�ូមបគាន់ដតទុកទូល្រង្គំនោលដតមួយដភលែតនទៀត�ិនចុះ»ក៏បានេននាយារយា៉នាង

យូរដែរ។ក្នអុងភាេឥតប្រនយាជន៍ទូល្រង្គំ«បាននបតកអរក្នអុងបកឹតនាយវិន័យរ្រ�់បេះអង្គដត

ខាងក្នអុង»ខណៈនេលដែល«បកឹតនាយវិន័យមួយនផនាសងនទៀតក្នអុងអវយវៈរ្រ�់ទូល្រង្គំកំេុង

ដតនធ្ើ�សង្នាមទា�់ប្រឆំងនឹងេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយោំឲនាយទូល្រង្គំធ្នាក់ក្នអុងភាេជា

នឈលែើយនៅកាន់បកឹតនាយវិន័យននអំនេើបា្រដែលនៅក្នអុងអវយវៈរ្រ�់ទូល្រង្គំ»។ែនាបិតបកឹតនាយ

វិន័យននអំនេើបា្រេឺជាអំនេើរំនោភ្រំោនននទំននៀមទម្នា្រ់ដែលតាមរយៈនោះវាោ្រ់

យកេំនិតនហើយឃត់ទុក�ូមនាបមីនេលដែលទា�់នឹងឆន្ៈរ្រ�់វាផ្នាល់ក៏នោយ។នទាះ

ជាយា៉នាង្ កដមីក៏វា�័កដិ�មក្នអុងការឲនាយនេោ្រ់យកេមីនបោះវាបានធ្នាក់ចូលក្នអុងទំននៀម

ទម្នា្រ់នោយ�្័បេចិត្។«ខ្អុំននះជាមនុ�នាសនវទោ្ �់!នតើអ្នក្ នឹងជួយខ្អុំឲនាយរួចេមី

១៨ នអនភ�ូរ៥:១៤។
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រូ្រកាយដែលដតងដតស្នា្រ់ននះបាន?»។គាមនានអ្មីនបរៅេមីបេះេុណរ្រ�់បេះអង្គតាមរយៈ

បេះនយ�៊ូវបេមី�្ដែលជាបេះអង្គ�នសង្នាះរ្រ�់នយើងន�ើយ។១៩

១៩ រ៉ូម7:22-2៥។
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២១
បសចក្ីសបសង្្គ ះ

១៣.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់េឺជាជំនួយនិងជាបេះអង្គនបបា�នោះរ្រ�់ទូល្រង្គំ។

ឥ�ូវទូល្រង្គំនឹងប្រកា�នហើយលន់តួក្នអុងបេះោមរ្រ�់បេះអង្គអំេមីរន្រៀ្រដែលបទង់បាន

រំនោះទូល្រង្គំនចញេមីបចវាក់ននការបបាថា្នាខាងឯផលែូវនភទដែលទូល្រង្គំបានជា្រ់ចំណងយា៉នាង

ខា្នាំងនឹងនចញេមីភាេជាទា�ករនននោកមីយ៍ខាងឯទនង្ើ។ជានរៀងរាល់នថងៃការបារម្ភរ្រ�់

ទូល្រង្គំក៏បាននកើនន�ើងៗខណៈនេលដែលទូល្រង្គំ្រន្រ�់នៅជាធម្តា។នហើយេមីមួយ

នថងៃនៅមួយនថងៃទូល្រង្គំក៏កាន់ដតចង់បានបេះអង្គ។ទូល្រង្គំចូលរួមនៅក្នអុងបកុមជំនុំរ្រ�់

បេះអង្គែរា្រ្ទូល្រង្គំមិន�ូវរវល់នេកជាមួយនឹងការងរ។នោកអាលមីេឹ�៍បាននៅ

ជាមួយទូល្រង្គំនហើយគាត់មិនមនការងរនធ្ើនទ្រោ្នា្រ់េមីគាត់បាន្រនបមើជានៅបកមអ�់

រយៈនេល្រមីអាណត្ិ។នេលនោះគាត់កំេុងរង់ោំអតិថិជនផ្នាល់ខលែលួនដែលគាត់អាចលក់

ការប្រឹកនាសាខាងឯផលែូវចនាបា្់ររ្រ�់គាត់ែូចដែលទូល្រង្គំកំេុងលក់�ិលនាបៈនននវាហារសស�្

សធរណៈដែរ។

១៤.មននថងៃមួយនោកភូនទមី�ុមីអានូ�៍ក៏បានមកនលងនហើយជួ្រនោកអាលមីេឹ�៍

និងទូល្រង្គំនៅឯផ្ះរ្រ�់នយើង។គាត់ជាអ្នកមកេមីប�ុកកំនណើតែូចនយើងេមីប្រនទ�
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អាសហ្ិកនហើយគាត់ក៏មនឋានៈខ្�់ខាងតុោការរ្រ�់អភិរាជដែរ។ទូល្រង្គំមិនោំ

យា៉នាងចនាបា�់ថានតើគាត់ចង់បានអ្មីេមីនយើងនោះនទ។្រ៉ុដន្ខណៈនេលដែលនយើងអង្គអុយ

ចុះជដជកគា្នានោះគាត់ក៏កត់�ម្នាល់អំេមីន�ៀវនៅមួយកនាបាលនៅនលើតុរ្រ�់នយើង។គាត់

ក៏យកវាមកន្រើកនមើលនហើយផ្អុយេមីការរំេឹងរ្រ�់គាត់គាត់ក៏ន�ើញ�ំ្រុបតរ្រ�់សវ័ក

្រ៉ុល។េមីនបោះជាែំ្រូងគាត់បានេិតថាវាទំនងជាន�ៀវនៅនវាហារសស�្ែ៏ននឿយហត់

មួយរ្រ�់ទូល្រង្គំ។្រោ្នា្រ់មកគាត់ក៏នមើលមកកាន់ទូល្រង្គំនោយញញឹមនហើយនលើក

ន�ើងអំេមីការនេញចិត្រ្រ�់គាត់។គាត់េិតជាបេមី�្្ររិ�័ទែ៏េិតដមន។នហើយជានរឿយៗ

គាត់ក៏ឱនបកា្រខលែលួនចុះនៅមុខបេះភ័សក្រ្រ�់បេះអង្គដែលជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់នយើងក្នអុង

បកុមជំនំុនោយអធិស្នានជានរៀងរាល់នថងៃជាប្រោំ។នេលទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងថាទូល

្រង្គំបានចំ្យនេលជានបចើនក្នអុងការ�ិកនាសាបេះ្រន្ូលទាំងននះនោះគាត់ក៏បានបបា្រ់

ទូល្រង្គំអំេមីនោកដអនថូនមីដែលជាតា្រ�ម្នាក់េមីប្រនទ�នអ�ុមីេ្។គាត់េឺជា្រុេ្គល

ែ៏លនាបមីលនាបាញយា៉នាងខា្នាំងម្នាក់ក្នអុងចំន្មអ្នក្រនបមើោោរ្រ�់បេះអង្គ។្រ៉ុដន្នៅនេល

នោះទូល្រង្គំមិនស្នាល់គាត់នទ។នៅនេលដែលនោកភូនទមី�ុមីអានូ�៍ន�ើញថាទូល

្រង្គំមិនស្នាល់គាត់នោះគាត់ក៏បបា្រ់នយើង្រដន្មនទៀតអំេមីគាត់នោយរា៉នាយរា៉នា្រ់បបា្រ់នយើង

អំេមីែំនណើរនរឿងែ៏ឧត្អុង្គឧត្មរ្រ�់្រុរ�ននះ។នយើងេិតជាមនការ�ងៃ្រ់ដ�្ងដមនក្នអុងការ

ឮអំេមីេ័ន្ធកិច្ចែ៏អស្នារនាយរ្រ�់បេះអង្គដែលបតរូវបាន្រង្នាញន�ើងយា៉នាងនេញទមីក្នអុងនេលនវោ

ដែលបានកនលែងផុតនៅថ្មីៗននះ។�ូមនាបមីដតតាមរយៈ្រទេិនសធន៍រ្រ�់នយើងក្នអុងជំននឿនិង

បកុមជំនុំែ៏េិត។នយើងមនការភា្នាក់នផ្ើលនោយសរចំណុចែ៏អស្នារនាយទាំងននះនហើយនលើ�

េមីនោះេឺថានយើងមិនដែលធ្នា្រ់ឮអំេមីវាេមីមុននសះ។

១៦.ខណៈនេលដែលគាត់កំេុងនិយាយ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់បាន្រដង្រ

ចំ្្រ់អារម្ណ៍រ្រ�់ទូល្រង្គំមកកាន់ទូល្រង្គំផ្នាល់។នហើយបេះអង្គបានោក់ទូល្រង្គំ

មុខទល់នឹងមុខជាមួយនឹងខលែលួនឯងនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចទំនងជាន�ើញថាខលែលួនមនភាេ

អាបកក់ខា្នាំង្រ៉ុ្ណនាខាងឯបេលឹងវិញ្នាណអំេមីរន្រៀ្រមិននសមនាះបតង់និងភាេនសមនាកនបគាក

ដែលមននេញនៅនោយការឈឺោ្រ់និងែំនៅជានបចើន។នហើយទូល្រង្គំក៏នមើលមកកាន់

ខលែលួនឯងនហើយក៏�្្រ់ខលែលួនឯងដែរ។្រ៉ុដន្គាមនានកដនលែង្ ដែលអាចឲនាយទូល្រង្គំេួនេមីខលែលួន

ឯងបានន�ើយ។នទាះន្រើទូល្រង្គំបានេនាយាយាមនមើលនចញេមីខលែលួនឯងក៏នោយ។នរឿងរ្រ�់
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នោកភូនទមី�ុមីអានូ�៍ក៏្រន្នៅមុខនទៀត។នហើយបេះអង្គក៏បាននបាះទូល្រង្គំនៅមុខ

ដភ្នកខលែលួនឯងនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចរកន�ើញថាខលែលួនមនអំនេើបា្រនហើយ�្្រ់វា។ទូល្រង្គំ

បានស្នាល់អំនេើបា្ររ្រ�់ខលែលួន្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបាននធ្ើេុតហាក់្រមីែូចជាថាខលែលួនមិនស្នាល់។

ទូល្រង្គំបាន្រែិន�ធន៍នោយមិនទទួលស្នាល់អំេមីអំនេើអាបកក់រ្រ�់ខលែលួននហើយក៏បាន

េនាយាយាម្រំនភលែចវានោលដែរ។

១7.្រ៉ុដន្នេលនោះខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកាន់ដតឮអំេមីអ�់អ្នកដែលប�ឡាញ់

បេះអង្គនោះទូល្រង្គំក៏កាន់ដតោ្រ់នផដើម�្្រ់ខលែលួនឯងនេលនប្រៀ្រនធៀ្រខលែលួនឯងជាមួយនឹង

េួកនេ។ប្រមណជាង១2ឆ្នាំបានកនលែងផុតនៅនហើយការទូល្រង្គំមនអាយុ១៩ឆ្នាំតាំង

េមីនេលដែលទូល្រង្គំអានន�ៀវនៅ«ហូរទិន�ុមីណូ�៍»រ្រ�់នោកបេរូ�ិសរូ។នហើយ

វាក៏បាន្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំចង់បបាថា្នាបានបបាជា្នា។្រ៉ុដន្�ូមនាបមីដតមកែល់នេលនោះក៏

ទូល្រង្គំនៅ្រន្េននាយារខលែលួនក្នអុងការន្រដជា្នាខលែលួននែើមនាបមី�្ះដ�្ងរកបបាជា្នារ្រ�់បេះអង្គេមីនបោះ

ទូល្រង្គំមិនទាន់ចង់នបាះ្រង់នោលភាេអរ�្រនាបាយរ្រ�់នោកមីយ៍ននះនៅន�ើយ។្រ៉ុដន្

ទូល្រង្គំេួរដតនបជើ�នរើ�យកការដ�្ងរកបបាជា្នាក្នអុងការនប្រៀ្រនធៀ្រនៅនឹងការមនបទេនាយ

�មនាបត្ិទាំងអ�់និងនេរនននោកមីយ៍ននះ។ទូល្រង្គំេួរនបជើ�នរើ�យកការដ�្ងរកបបាជា្នា

នលើ�ជាងការអរ�្រនាបាយខាងឯផលែូវនភទដែលទូល្រង្គំអាចទទួលបាននេល្ ក៏បាន។

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំជា្រុរ�វ័យនក្ងម្នាក់ដែលមិន�្រនាបាយចិត្។គាមនាន�ងនាឃឹម�ូមនាបមីដតតាំងេមី

នេលនៅនក្ងកាលនោះ្រង្គំបានទូល�ូមបេះអង្គឲនាយទូល្រង្គំមនភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវ

នភទនហើយក៏បានអធិស្នានថា៖«�ូមប្រទានឲនាយទូល្រង្គំមនន�រីភាេេមីការនញៀននឹងការ

រួមនភទនហើយឲនាយមនការបេ្រ់បេងនលើខលែលួនឯង្រ៉ុដន្មិនដមនឥ�ូវននះនទ»។េមីនបោះទូល

្រង្គំខា្នាចថាបេះអង្គនឹងទំនងជាបេះ�្្នា្រ់ឮន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់ទូល្រង្គំនលឿននេក

នហើយថាបេះអង្គនឹងទំនងជាេនាយាបាលជំងឺននភាេនបតកបតអាលរ្រ�់ទូល្រង្គំនលឿននេក

ដែលទូល្រង្គំបានបបាថា្នាចង់ផ្គត់ផ្គង់វាជាជាងការកាត់ផ្នាច់វានោល។

១៨.េិត្ �់!ជនប្នៅខាងក្នអុងទូល្រង្គំមនការបច្រូកបច្រល់។ខណៈនេល

ដែលនោកភូនទមី�ុមីអានូ�៍កំេុងបបា្រ់អំេមីនរឿងរ្រ�់គាត់នោះទូល្រង្គំក៏មននេញនៅ

នោយភាេអាម៉នា�់។នហើយនេលដែលគាត់្រញ្ច្រ់នរឿងរ្រ�់គាត់គាត់ក៏បាន�នបមចការ

ងរដែលគាត់បានមកនធ្ើនហើយក៏បានោកនចញបាត់នៅ។នហើយ្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំក៏



212

ការលន់តួ

ោ្រ់នផដើម�ួរ�ំណួរខលែលួនឯងនតើមនអ្មីខូចក្នអុងទូល្រង្គំ?នតើអ្មីនៅក្នអុងទូល្រង្គំដែលេិតជា

រារាំងទូល្រង្គំេមីការនែើរតាមបេះអង្គ?»នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏បេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នៅដតែកថយនចញ។វាក៏បាន្រែិន�ធន៍នហើយក៏មិនបេមមនការខិតខំប្រឹងដប្រងផង

ដែរ។ការេិភាកនាសាទាំងអ�់បតរូវបាននលើកន�ើងមកនែើមនាបមីជដជកដវកដញកនឹងការនែើរតាម

បេះអង្គ្រ៉ុដន្វាក៏ទា�់ប្រឆំងទាំងអ�់។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏វានៅតយុទ្ធនោយ

មនការភ័យខា្នាចថានឹងបតរូវកាត់នចញេមីទម្នា្រ់ខាងឯផលែូវនភទនោល។ទម្នា្រ់ដែលកំេុង

្រងកឲនាយបេលឹងទូល្រង្គំខ្ះខា្នាយរហូតែល់ស្នា្រ់។

១៩.ខណៈនេលដែលការតយុទ្ធែ៏ធំននះកំេុងដតនកើតន�ើងក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំ

នោះទូល្រង្គំក៏នៅរកនោកអាលមីេឹ�៍យា៉នាងនលឿននហើយដប�កថា៖«នតើមនអ្មីខូចក្នអុង

នយើង?នតើននះជាអ្មី?នតើឯងបានឮនរឿងដែរឬនទ?មនុ�នាសអវិជា្នាកំេុងដតនែើរតាមន�ចកដមីេិត

នហើយក៏កំេុងទទួលបានស្នាន�ួេ៌។នហើយនយើងនោយមនការនរៀន�ូបតជានបចើននយើង

មិនមនភាេកា្នាហានល្មបេ្រ់បគាន់នែើមនាបមីស្នាល់ន�ចកដមីេិត។ន្រើបគាន់ដតនោយសរអ្នក

ែនទបាននៅេមីមុននយើងនោះនតើនយើងមនការអាម៉នា�់ក្នអុងការនែើរតាមដែរដមនឬ?ផ្អុយេមី

នោះនតើនយើងមិនេួរមនការអាម៉នា�់នោយសរនយើងមិនបានេនាយាយាមនែើរតាមនទឬ?»។

ទូល្រង្គំបាននិយាយនោយមិនបានេិតជាមុន្រ៉ុដន្នចញេមីភាេរំនភើ្ររ្រ�់ទូល្រង្គំនោះ

ឯងេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំបាននិយាយនៅកាន់គាត់។នហើយគាត់ក៏បាននមើលមកកាន់ទូល

្រង្គំក្នអុងភាេន�ងៃៀមស្នាត់នោយមនការភា្នាក់នផ្ើលយា៉នាងខា្នាំង។ែនាបិតអ្មីដែលខ្អុំបាននលើក

ន�ើងេឺចដមលែក្ �់។ភាសទឹកមុខដភ្នកនិង�ំនណរនន�ំន�ងរ្រ�់ទូល្រង្គំបាន

នលើកន�ើងយា៉នាងចនាបា�់ជាងអ្មីដែលទូល្រង្គំបាននិយាយនៅនទៀត។

មន�ួនចនាបារតូចមួយជា្រ់នឹងផ្ះដែលនយើងរ�់នៅ។ខនាយល់្រក់នបាកនៅក្នអុងែួង

ចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំបាន្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំនចញនៅ�ួនចនាបារនោះដែលទំនងជានឹង

មិនមនអ្នក្ មកឆនៅការតយុទ្ធែ៏នឆះឆួលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតប្រឈមមុខជា

មួយនឹងខលែលួនឯងនោះនទ។នៅទមីនោះទូល្រង្គំអាចនៅដតឯងរហូតែល់ទូល្រង្គំឈាន

ែល់ការនធ្ើន�ចកដមី�ន្និោ្នាន។នហើយបេះអង្គបានបជា្រនហើយអំេមីន�ចកដមី�ន្និោ្នាននោះ

នទាះន្រើទូល្រង្គំមិនទាន់ែឹង។ទូល្រង្គំកំេុងដតឆកលួតជាមួយនឹងការភលែមីនភលែើដែលនឹងោំឲនាយ

ទូល្រង្គំជាោ។ទូល្រង្គំកំេុងដតស្នា្រ់ក្នអុងន�ចកដមីស្នា្រ់ដែលោំឲនាយទូល្រង្គំមនជមីវិត។
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ទូល្រង្គំស្នាល់អំនេើអាបកក់ដែលមនក្នអុងខលែលួន្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនស្នាល់ន�ចកដមីល្ដែលបេះ

អង្គនហៀ្រនឹង្រនងកើតក្នអុងទូល្រង្គំនទ។

ទូល្រង្គំក៏បានរត់នៅក្នអុង�ួនចនាបារ។នោកអាលមីេឹ�៍បានតាមេមីនបកាយទូល្រង្គំ។

នហើយវត្មនរ្រ�់គាត់មិនដមនជាការឆនៅចំនោះការនៅដតឯងរ្រ�់ទូល្រង្គំនទ។ែនាបិត

នតើឲនាយគាត់អាចនោលទូល្រង្គំក្នអុងស្នានភាេដ្រ្រនោះបាននោយរន្រៀ្រ្ ?នយើងអង្គអុយ

ចុះជាមួយគា្នាយា៉នាងឆ្នាយតាមដែលអាចនធ្ើបានេមីផ្ះរ្រ�់នយើង។ទូល្រង្គំមនទុក្ខកង្ល់

យា៉នាងខា្នាំងក្នអុងបេលឹងខឹងខលែលួនឯងដែលមិនបានឈានចូលការតាំងន�ចកដមី�ញ្នាជាមួយ

នឹងបេះអង្គ។បេលឹងទូល្រង្គំក៏ដប�កយំថាទូល្រង្គំេួរដតចូល។ផលែូវនៅែល់ទមីនោះេឺមិន

ដមនតាមរយៈោវារនទះឬក៏ការនែើរនោះនទ។េិត្ �់!ែំនណើរមិនឆ្នាយែូចការឆ្នាយេមី

ចម្នាយេមីផ្ះរ្រ�់ទូល្រង្គំមកកដនលែងដែលទូល្រង្គំកំេុងអង្គអុយនោះន�ើយ។មនចំណុច

ែ៏ោំបាច់ដតមួយេត់ក្នអុងការឈាននៅែល់ទមីកដនលែងនោះេឺការ�្័បេចិត្នចញនៅ។្រ៉ុដន្

ោច់ខាត!វាបតរូវដតជាឆន្ៈែ៏ខា្នាំងនិងដតមួយមិនដមនការភា្នាក់នផ្ើលឬក៏ការនៅផលែូវននះឬ

ផលែូវនោះនោះនទ។

22.ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដវកដញកថានតើេួរ្រនបមើបេះអម្នា�់ដែលជាបេះ

ជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំឥ�ូវននះែូចដែលទូល្រង្គំបានមននគាល្រំណងចង់នធ្ើតាំងេមី

យូរមកនម៉លែះក្នអុងនេលដតមួយទូល្រង្គំក៏មននិងក៏មិនមនឆន្ៈនធ្ើផងដែរ។ទូល្រង្គំមន

ឆន្ៈទាំងប�ុងនហើយក៏មិនមនឆន្ៈទាំងប�ុងផងដែរ។នហតុែូនច្នះទូល្រង្គំក៏�្ិតក្នអុង

ការនធ្ើ�សង្នាមជាមួយនឹងខលែលួនឯងនហើយក៏បានដហក្រំដ្រកខលែលួនឯងនទៀតផង។នហើយការ

មិនឯកភាេែ៏នឃរនៅននះក៏កំេុងដតជំទា�់នឹងឆន្ៈរ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។នទាះជាយា៉នាង

្ក៏នោយក៏ននះមិនដមនជាការន្រើក�ដមដងអំេមីឆន្ៈរ្រ�់្រុេ្គល្ ម្នាក់នផនាសងនទៀត

នៅក្នអុងឆន្ៈរ្រ�់ទូល្រង្គំដែរផ្អុយនៅវិញវាេឺជាទារុណកម្ននការរងទុក្ខតាមរយៈេំនិត

រ្រ�់ទូល្រង្គំផ្នាល់។នហើយវាក៏មិនដមនទូល្រង្គំនទដែលបានោំមកនូវការោក់នទា�

ននះ្រ៉ុដន្េឺអំនេើបា្រដែលមនក្នអុងទូល្រង្គំនៅវិញ។ទារុណកម្ននអំនេើបា្រដែលនោក

អ័ោមបាននបជើ�នរើ�នោយន�រីនហើយទូល្រង្គំក៏ជាកូនម្នាក់រ្រ�់នោកអ័ោមដែរ។

2៥.ទូល្រង្គំឈឺចុកោ្រ់ែល់បកេះនហើយក៏ទទួលបានការនធ្ើទុក្ខ។ទូល្រង្គំក៏បាន

្រនោ្នា�ខលែលួនឯងយា៉នាងខា្នាំងជាងដែលធ្នា្រ់នធ្ើេមីមុនៗនៅនទៀត។ទូល្រង្គំកំេុងដតរនមៀល
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នហើយដ្ររនៅននះនៅនោះក្នអុងបចវាក់រ្រ�់ទូល្រង្គំរហូតែល់វាោច់ទាំងប�ុង។វាបកុង

ទូល្រង្គំបានដត្រន្ិចនទ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ្រន្�្ិតនៅក្នអុងការបកុងរ្រ�់វានៅន�ើយ។្រ៉ុដន្ឱ

បេះអម្នា�់នអើយ!បេះអង្គបាន�ងកត់ចំណុចែ៏នបរៅ្រំផុតននែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនោយកដមី

នមតា្នាករុ្យា៉នាងធងៃន់ធងៃររ្រ�់បទង់។តាមរយៈការចនបមើនការភ័យខា្នាចរ្រ�់ទូល្រង្គំនិង

ភាេអាម៉នា�នែើមនាបមីការោរទូល្រង្គំេមីការបាត់្រង់ការន្រដជា្នាចិត្ក្នអុងការប្រឆំងនឹងន�ចកដមី

បបាថា្នាខាងឯនោកមីយ៍រ្រ�់ទូល្រង្គំ។បេះអង្គបាននធ្ើដ្រ្រនោះនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំខិតខំ

េនាយាយាមនិងនែើមនាបមីឲនាយចំណងចុងនបកាយែ៏តូច្រំផុតននបចវាក់រ្រ�់ទូល្រង្គំបានោច់នចញ។

ទូល្រង្គំបាននៅ្រន្និយាយមកកាន់ខលែលួនឯងថា៖«ឥ�ូវននះេឺជានេលនវោ។ឥ�ូវ

ននះេឺជានេលនវោ»។នហើយខណៈនេលដែលទូល្រង្គំបាននិយាយែូនោ្នាះនោះទូល្រង្គំ

បានឈានចូលក្នអុងែំនណើរការននការនធ្ើការ�នបមចចិត្យា៉នាងមុឺងម៉នាត់រួចនហើយ។ទូល្រង្គំ

បានជិតនធ្ើការ�នបមចចិត្យា៉នាងខា្នាំង្រ៉ុដន្្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំមិនបាននធ្ើនសះ។នទាះ

ជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំមិនបានធ្នាក់ចូលស្នានភាេោ�់រ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ្រ៉ុដន្បាន

ឈរនៅម្នាងអ�់មួយរយៈនហើយក៏បានេនាយាយាមែកែនង្ើមជាថ្មីមដងនទៀត។្រោ្នា្រ់មក

ទូល្រង្គំក៏បានេនាយាយាមមដងនទៀតនហើយទូល្រង្គំក៏ជិតឈានែល់នគាល្រំណងរ្រ�់

ខលែលួនដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំមិនបានឈានែល់ឬក៏ោ្រ់យកនគាល

នៅនោះបានដែរ។េមីនបោះទូល្រង្គំមនការស្នាក់ន�្ើរក្នអុងការឲនាយន�ចកដមីស្នា្រ់ស្នា្រ់ក្នអុង

ទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយជមីវិតរ�់ក្នអុងទូល្រង្គំ។នហើយរន្រៀ្រអាបកក់ដែលទូល្រង្គំមនទម្នា្រ់

ជាមួយវាក៏ខា្នាំងក្នអុងទូល្រង្គំជាងរន្រៀ្រដែលទូល្រង្គំមិនទាន់បានសកលនាបង។ខណៈ

នេលដែលទូល្រង្គំកាន់ដតឈានជិតែល់ចំណុចដែលទូល្រង្គំនឹងដប្រនៅជាមនុ�នាសថ្មី

នោះវាក៏កាន់ដតនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំមនការភ័យខា្នាចក្នអុងចិត្ទូល្រង្គំជាងមុនដែរ។នទាះជា

យា៉នាង្ ក៏នោយក៏វាមិនបាន្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំដ្ររនចញេមីទូល្រង្គំដែរ្រ៉ុដន្វាបគាន់

ដតបកុងទូល្រង្គំក្នអុងការថ្រ់បារម្ភ្រ៉ុន្ណនាះ។

2៦.តាមេិតនៅទូល្រង្គំនៅមនចំ្្រ់អារម្ណ៍ជាមួយនឹងអំនេើបា្រដែលទូល

្រង្គំនៅប�ឡាញ់ដែលជាអំនេើបា្រដែលមននេញនៅនោយភាេឥតប្រនយាជន៍ែ៏ឥត

ប្រនយាជន៍។េួកវាបានេនាយាយាមទាញទូល្រង្គំចូលភាេនបតកបតអាលខាងឯសច់ឈាម។

នហើយបាន្រន្ខនាសឹ្រនខនាសៀវមកកាន់ទូល្រង្គំថា៖«នតើនោកនឹងនចញេមីេួកនយើងដមនឬ?នតើ
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នោកនឹងនចញេមីេួកនយើងជានរៀងរហូតដមនឬ?នតើនោកមិនែឹងនទថានេលនោកោក

នចញេមីនយើងនោះនោកមិនអាច្រកបត�្រ់មករកនយើងវិញបាននទ?»។េួកនេបាន្រន្

និយាយែូចនោះមកកាន់ទូល្រង្គំនហើយនលើកជា�ំនណើមកកាន់ទូល្រង្គំថាឲនាយនធ្ើននះឬ

នធ្ើនោះ។ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!នតើេួកនេកំេុងដតនលើកជា�ំនណើអ្មីនៅ?�ូម

អនុញ្នាតឲនាយន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះអង្គការោរបេលឹងននអ្នក្រនបមើរ្រ�់បទង់េមីអំនេើ

អ�មីលធម៌និងភាេអាម៉នា�់ដែលេួកនេបាននលើកន�ើង!ទូល្រង្គំមិន�ូវជាបានឮេួក

នេនោះនទេមីនបោះេួកនេមិនបាន្រង្នាញខលែលួនជាសធរណៈមកកាន់ទូល្រង្គំន�ើយ។

្រ៉ុដន្េួកនេបាននិយាយយា៉នាងខនាសឹ្រៗមកកាន់ទូល្រង្គំហាក់្រមីែូចជាថាេួកនេបាននៅ

េមីនបកាយទូល្រង្គំអញ្ចឹង។េួកនេបានទាញទូល្រង្គំយា៉នាង�ម្នាត់នេលទូល្រង្គំបាននែើរ

នចញនហើយេនាយាយាមនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំនមើលនបកាយនៅកាន់េួកនេវិញ។េួកនេបានេនាយាយាម

កាន់ទូល្រង្គំ។នហើយទូល្រង្គំមនការស្នាក់ន�្ើរក្នអុងការនោះដលងខលែលួននចញេមីេួកនេនហើយ

្រែិន�ធន៍េួកនេទាំងប�ុងនហើយនោតនៅកដនលែងដែលបេះអង្គកំេុងដតបតា�់នៅទូល

្រង្គំឲនាយនៅ។ែនាបិតទម្នា្រ់ដែលទូល្រង្គំមិនអាចបេ្រ់បេងនលើបានកំេុងដតនិយាយមកកាន់

ទូល្រង្គំថា៖«នតើឯងេិតថាឯងអាច្រន្រ�់នៅនោយគាមនានេួកនេបានដមនឬ?»

27.្រ៉ុដន្្រោ្នា្រ់មក�ំន�ងននទម្នា្រ់ឮតិចៗ្ �់។ទូល្រង្គំនៅខា្នាចនៅន�ើយ

ក្នអុងការនៅទមីកដនលែងដែលទូល្រង្គំបានោក់ដភ្នកនលើថានៅ។នហើយខណៈនេលដែលទូល

្រង្គំឈរនៅដកនាបររបាំងនោយមនការញា្រ់ញ័រនៅម្នាងនទៀតនោះទូល្រង្គំអាចន�ើញភាេ

ប��់ស្នាត្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បបាជា្នាដែលកំេុងដប�កនៅឲនាយទូល្រង្គំឆលែងនៅនហើយកុំឲនាយមន

ការស្នាក់ន�្ើរនទៀត។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនៅខា្នាចក្នអុងការឈាននៅមុខ។បបាជា្នាបានទាញនែ

ែ៏្ររិ�ុទ្ធនែើមនាបមីទទួលនិងឱ្រទូល្រង្គំដែលមននេញនៅនោយេំរូល្ៗជានបចើន។មន

មនុ�នាសវ័យនក្ងជានបចើនោក់ទាំងប្រុ�ទាំងប�មីអាយុខុ�ៗគា្នានមម៉នាយនិងនោះម៉នាយ

ោ�់ៗនិងស�្មីៗបេហ្ោរីនហើយបបាជា្នាផ្នាល់កំេុងដតនៅក្នអុងចំន្មេួកនេ។មិនដមន

ជាស�្មីអា្រ៉ុដន្ជាម្នាយដែលមនកូនៗជានបចើនោក់។អំណររ្រ�់ោងេឺមកេមីបេះអម្នា�់

ដែលជាបេះស្នាមមីរ្រ�់ោង។នហើយបបាជា្នាក៏បានញញឹមោក់ទូល្រង្គំនោយមនការ

ញញឹមដែលជំទា�់ហាក់្រមីែូចជាថា៖«នតើនោកមិនអាចនធ្ើនូវអ្មីដែល្រុរ�និងស�្មីវ័យ

នក្ងទាំងននះបាននធ្ើនហើយដមនឬ?នតើនោកេិតថាេួកនេបាននធ្ើការនោះនោយខលែលួនឯង
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នោយមិនមនជំនួយេមីបេះអម្នា�់ដែលជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់េួកនេដមនឬ?បេះអម្នា�់

ដែលជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់េួកនេបានឲនាយេួកនេមកកាន់នយើង។នហតុអ្មីបានជានោកេឹង

នលើកម្នាំងរ្រ�់ខលែលួនឯងផ្នាល់នហើយនចញេមីការនោះមិនមនលទ្ធភាេក្នអុងការឈរ?ចូរ

នបាះខលែលួននោកនលើបទង់ចុះនហើយកុំភ័យខា្នាចន�ើយ។បេះអង្គនឹងមិនងកនចញនែើមនាបមី

ឲនាយនោកធ្នាក់ចុះនទ។ចូរនបាះខលែលួននោកនលើបទង់នោយកុំភ័យខា្នាចែនាបិតបេះអង្គនឹងោ្រ់

នោកនហើយនិងេនាយាបាលនោក»។នហើយទូល្រង្គំក៏មននេញនៅនោយភាេអាម៉នា�់

េមីនបោះទូល្រង្គំបាន្រន្ស្នា្រ់«ភាេឥតប្រនយាជន៍»ទាំងនោះនហើយក៏មនការស្នាក់

ន�្ើរ។ជាថ្មីមដងនទៀតបបាជា្នាក៏បាននិយាយមកកាន់ទូល្រង្គំថា៖«ចូរឈ្រ់ស្នា្រ់ភាេ

ខនាសឹ្រនខនាសៀវដែលមិនស្នាតទាំងនោះរ្រ�់នោកនែើមនាបមីឲនាយេួកវាង្រ់នៅបាន។េួកនេកំេុង

ដតបបា្រ់នោកអំេមីការអរ�្រនាបាយនផនាសងៗែ៏អស្នារនាយ្រ៉ុដន្មិនដមនយកតាមបកឹតនាយវិន័យនន

បេះអម្នា�់ដែលជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់នោកនទ»។

ការតយុទ្ធននះដែលកំេុងដតនកើតន�ើងក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំេឺមិនដមនជាអ្មីនបរៅ

េមីការប្រកួតប្រដជងរវាងខលែលួនឯងទា�់នឹងខលែលួនឯងនទ។នហើយនោកអាលមីេឹ�៍បានឈរ

នៅដកនាបរទូល្រង្គំនហើយបានោំយា៉នាងន�ងៃៀមនែើមនាបមីនមើលលទ្ធផលននភាេកដអុកកដលួលែ៏ចដមលែក

រ្រ�់ទូល្រង្គំ។

2៨.ទូល្រង្គំក៏ឈានែល់នេលនវោននការឆលែអុះ្រញ្នាំងយា៉នាងបជាលនបរៅនលើខលែលួនឯង

នហើយក៏បានែកនចញនូវអាថ៌កំបាំងែ៏ងងឹតៗមួយចំនួននចញេមីបេលឹងរ្រ�់ខលែលួន។ភាេ

នវទោទាំងអ�់រ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បានេរន�ើងនៅេមីមុខដភ្នកននែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំ។

នហើយេនាយអុះែ៏កំ្ចមួយក៏កំេុងដតនកើតន�ើងដែលដហហមជាមួយនឹងនភលែៀងែ៏សហាវ

ននទឹកដភ្នក។ទូល្រង្គំក៏បានចុះចូលទាំងប�ុងនហើយក៏បានោ្រ់នផដើមយំនិងកាន់ទុក្ខ។

ទូល្រង្គំក៏នចញេមីវត្មនរ្រ�់នោកអាលមីេឹ�៍។េមីនបោះទូល្រង្គំមនអារម្ណ៍ថាការ

នៅដតឯងេឺជាអ្មីដែល�័កដិ�មនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតយំ។ទូល្រង្គំបាននចញឆ្នាយ

ល្មែល់ថា្នាក់ទូល្រង្គំមិនមនអារម្ណ៍អំេមីវត្មនរ្រ�់គាត់នែើមនាបមីកុំឲនាយគាត់នធ្ើឲនាយទូល

្រង្គំដ្រកសមនារតមី។នោះេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំមនអារម្ណ៍នៅកាលនោះនហើយគាត់ក៏យល់

ដែរ។ទូល្រង្គំេិតថាទូល្រង្គំទំនងជាបាននិយាយអ្មីមួយមុនទូល្រង្គំបានោ្រ់នផដើមនធ្ើ

ការលន់តួ។គាត់យល់េមីចំណុចនោះនចញេមី�ំនណរនន�ំន�ងរ្រ�់ទូល្រង្គំ។េមីនបោះ
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ទូល្រង្គំក៏បានោ្រ់នផដើមអួលនែើមបទរូងនោយសរការយំនហើយ។នហតុែូនច្នះនហើយបានជា

គាត់្រន្នៅកដនលែងដែលនយើងបានអង្គអុយជាមួយគា្នាេមីមុននោយមនការភា្នាក់នផ្ើលយា៉នាង

ខា្នាំងកា្នា។ទូល្រង្គំក៏បានទម្នាក់ខលែលួនចុះនបកាមនែើមោ្នាមួយនោយមិនែឹងថាទូល្រង្គំបាន

នៅែល់ទមីនោះនហើយទឹកដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បានោ្រ់នផដើមហូរយា៉នាងន�រី។ចរន្ទឹក

ដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បានហូរយា៉នាងនលឿនដែលនោះេឺជាយញ្ញ្រូជាចំនោះបេះអង្គដែល

បទង់ទទួលយក។នហើយេិត្ �់!ជាមួយនឹងោកនាយនេចន៍ទាំងននះនិងនៅក្នអុងស្នាន

ភាេនោះទូល្រង្គំក៏ដប�កយំនៅកាន់បេះអង្គថា៖«ឱបេះនយហូវា៉នានអើយ!នតើែល់កាល

្នទៀត?នតើបេះហឫទ័យប្រចណ្ឌរ្រ�់បេះអង្គនៅដតនឆះែូចនភលែើងនទៀតឬ?�ូមកុំ

នឹកោំអំនេើទុច្ចរិតដែលនយើងខ្អុំនធ្ើេមីនែើមន�ើយ»។១ែនាបិតទូល្រង្គំមនអារម្ណ៍ថាទូល

្រង្គំ�្ិតនៅនបកាមភាេជានឈលែើយរ្រ�់េួកវានៅន�ើយ។ទូល្រង្គំក៏នផ្ើ�ដបមកយំដែល

នេញនៅនោយទុក្ខបេរួយននះន�ើង៖«នតើែល់កាល្ នទៀត?នតើែល់កាល្ នទៀត?

នថងៃដ�្កនិងនថងៃ្រោ្នា្រ់េមីនថងៃននះដមនឬ?នហតុអ្មីបានជាមិនឥ�ូវននះ?នហតុអ្មីបានជាមិន

កម្នាត់នោលជមីវិតមិន្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់ខលែលួននៅនវោនម៉នាងននះភា្នាមអញ្ចឹង?»។

2៩.ទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងអំេមីចំណុចទាំងនោះនហើយក៏កំេុងដតយំនោយមន

កំហុ�ឆ្គងយា៉នាងអាបកក់ក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់ខលែលួននហើយភា្នាមនោះទូល្រង្គំក៏ឮ�ំន�ងរ្រ�់

នក្ងប្រុ�ឬក៏នក្ងប�មីម្នាក់។ទូល្រង្គំមិនបបាកែថាមួយ្ នោះនទ។�ំន�ងនោះនចញ

មកេមីផ្ះអ្នកជិតខាង។�ូបតឃ្នាននះមដងនហើយមដងនទៀត៖«យកវាន�ើងនហើយអានវាចុះ!

យកវាន�ើងនហើយអានវាចុះ!»។2ភា្នាមៗនោះទូល្រង្គំក៏ឈ្រ់យំនហើយក៏បានោ្រ់នផដើម

ឆងៃល់ថានតើឃ្នាននះេឺជាដផ្នកមួយននដលនាបងនក្ងៗនលងដមនឬ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនបានោំ

ថាវាជាឃ្នាដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់ឮេមីមុននោះនទ។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏ទ្រ់ទឹកដភ្នកនហើយនងើ្រ

ឈរន�ើង។នហើយទូល្រង្គំមិនអាចេិតអំេមីអ្មីនផនាសងនទៀតនបរៅេមីការនជឿថាននះេឺជា្រញ្នាេមី

បេះជាម្នា�់ឲនាយន្រើកបេះេម្មីរនហើយអាន។ជាេិន��អត្្រទែំ្រូងដែលទូល្រង្គំទំនងជា

រកន�ើញ។ែនាបិតទូល្រង្គំបានឮអំេមីនោកដអនថូនមីដែលបានចូលនៅក្នអុងបកុមជំនុំនោយ

នចែននាយខណៈនេលដែលនេកំេុងដតអានអំេមីែំណឹងល្។៣នហើយគាត់ក៏បានទទួលការ

១ ទំនុកតនមកើង៦:៣;7៩:៥,៨។
2 ននះេឺជាឃ្នាែ៏លនាបមីមួយ“Tolle,lege;tolle,lege”។
៣ ទំនងនោកភូនទមី�ុមីអានូ�៍បានបបា្រ់អំេមីនរឿងននះក្នអុងការ�ន្ោេមីមុនរ្រ�់េួកនេ។
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ោ�់នតឿននោះហាក់្រមីែូចជាថាអ្មីដែលកំេុងអាននោះេឺជាការនិយាយមកកាន់គាត់

ផ្នាល់៖«ន្រើអ្នកចង់ឲនាយបានបេ្រ់លក្ខណ៍ចូរនៅលក់បទេនាយ�មនាបត្ិរ្រ�់អ្នកនហើយយក

លុយនៅដចកឲនាយអ្នកបកនៅនោះអ្នកនឹងមនបទេនាយ�មនាបត្ិនៅស្នាន�ួេ៌រួចនហើយមក

តាមខ្អុំ»។៤តាមរយៈការប្រកា�ែ៏ល្េិន��នោះគាត់ក៏បានទទួលនជឿបេះអង្គភា្នាម។

ទូល្រង្គំក៏បត�្រ់នៅ្រង់អង្គអុយដែលនោកអាលមីេឹ�៍កំេុងអង្គអុយភា្នាម។ែនាបិតទូល

្រង្គំបានទុកបេះេម្មីរសវ័កនៅកដនលែងនោះេមីមុន។ទូល្រង្គំក៏យកវានហើយន្រើកវានហើយ

ក្នអុងភាេន�ងៃៀមស្នាត់ក៏អាននូវកថាខណ្ឌដែលដភ្នកទូល្រង្គំបានន�ើញមុននេ្រង្�់។ទមី

នោះមន�រន�រែូចតនៅ៖«មិនដមននោយ�ុមីផឹកនលងដលនាបងឬមនប�មីញមីឬនោយ

នឈា្នាះប្រដកកនិងឈា្នានមី�នោះន�ើយ។ផ្អុយនៅវិញបតរូវប្រោ្រ់ខលែលួននោយបេះអម្នា�់

នយ�៊ូវបេមី�្នហើយកុំ្រំនេញតាមន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នារ្រ�់សច់ឈាមន�ើយ»។៥ទូល្រង្គំ

មិនចង់អាននៅមុខនទៀតនហើយទូល្រង្គំក៏មិនោំបាច់ដែរ។េមីនបោះជាមួយនឹងោកនាយចុង

នបកាយននប្រនយាេនោះក៏ហាក់្រមីែូចជាមនេនលែឺក្នអុងលក្ខណៈែ៏េិន��មួយបានបជា្រ

ចូលែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលមននេញនៅនោយភាេបបាកែប្រជា។នហើយភា្នាមៗ

នោះរាល់ភាេប�នងះប�នងចននមន្ិល�ងនាស័យក៏បានរោយបាត់នៅ។

៣០.្រោ្នា្រ់េមីទូល្រង្គំបានអាននោះទូល្រង្គំក៏បាននប្រើបមមនែឬក៏អ្មីមួយនែើមនាបមី

�ម្នាល់ចំ្ំកដនលែងនហើយ្រោ្នា្រ់មកក៏បាន្រិទបេះេម្មីរ។នហើយទូល្រង្គំក៏បានោ្រ់

នផដើមនោយមនការ្រង្នាញទឹកមុខដែលនេញនៅនោយ�ន្ិភាេក្នអុងការបបា្រ់នោក

អាលមីេឹ�៍អំេមីអ្មីៗទាំងអ�់ដែលនទើ្រដតបាននកើតន�ើង។នហើយគាត់ក៏ន្រើកចិត្នហើយ

បបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីអ្មីដែលកំេុងដតនកើតន�ើងនៅក្នអុងខលែលួនគាត់ផងដែរ។ចំណុចដែលទូល

្រង្គំមិនដែលធ្នា្រ់ែឹងនសះ។គាត់ក៏បានចង់ន�ើញថាទូល្រង្គំនទើ្រដតអានអ្មី។ទូល្រង្គំ

ក៏្រង្នាញគាត់នហើយគាត់ក៏អាននលើ�ជាងអ្មីដែលទូល្រង្គំបានអាននៅនទៀត។ទូល្រង្គំ

មិនបានែឹងថាកថាខណ្ឌ្រោ្នា្រ់និយាយអំេមីអ្មីនទ។្រ៉ុដន្បាននលើកន�ើងអំេមីចំណុចននះ៖

«ចូរទទួលអ្នក្ ដែលនខនាសាយខាងជំននឿ»។៦នោកអាលមីេឹ�៍បានយកោកនាយនេចន៍

នោះមកអនុវត្នៅក្នអុងខលែលួនឯងផ្នាល់នហើយក៏បានបបា្រ់ទូល្រង្គំអំេមីោកនាយនេចន៍ននការ

៤ ម៉នាថាយ១៩:2១។
៥ រ៉ូម១៣:១៣។
៦ រ៉ូម១៤:១។
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នលើកទឹកចិត្ននះដែលបានផដល់កម្នាំងែល់គាត់។នហើយនោយគាមនានការស្នាក់ន�្ើរគាត់

ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងទូល្រង្គំនោយមនការន្រដជា្នាចិត្ទាំងប�ុង។

្រោ្នា្រ់មកនយើងក៏ោំគា្នានៅជួ្រអ្នកម្នាយរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយបានបបា្រ់គាត់អំេមី

អ្មីដែលបាននកើតន�ើង។គាត់ក៏មននេញនៅនោយអំណរ។នយើងបានបបា្រ់គាត់អំេមី

រន្រៀ្រដែលវាបាននកើតន�ើង។គាត់បាននោតន�ើងនោយមននេញនៅនោយអំណរ

ដែលមនជ័យជម្នះនហើយក៏បានដថលែងការអរបេះេុណនៅកាន់បេះអង្គដែរ។តាមរយៈការ

មនប្រស�ន៍ថាបេះអង្គ«អាចនឹងនធ្ើហួ��ន្ធឹកនលើ�ជាងអ្មីៗដែលនយើង�ូមឬេិត

នោយបេះនចស្នាដែលនធ្ើការនៅក្នអុងនយើង»។7ែនាបិតគាត់ន�ើញថាបេះអង្គបានប្រទាននៅ

កាន់គាត់នលើ�ជាងអ្មីដែលគាត់បានទទូច�ូមក្នអុងរាល់ចំណុចដែលេួរឲនាយអាណិតអា�ូរ

និងការកាន់ទុក្ខដែលបានធ្នាក់ចុះ។បេះអង្គបានោំឲនាយទូល្រង្គំទទួលនជឿនែើមនាបមីកុំឲនាយទូល

្រង្គំដ�្ងរកប្រេន្ធឬក៏កដមី�ងនាឃឹមរ្រ�់នោកមីយ៍ននះ្ នផនាសងនទៀត។្រ៉ុដន្បេះអង្គបានោក់

នជើងរ្រ�់ទូល្រង្គំយា៉នាងមំនលើដខនាសរង្នា�់ននជំននឿដែលបទង់បានន្រើក�ដមដងនៅកាន់អ្នក

ម្នាយទូល្រង្គំជានបចើនឆ្នាំមុននោះក្នអុងការ�ុ្រិនរ្រ�់គាត់អំេមីទូល្រង្គំ។នហើយបេះអង្គ

បាន្រដង្រទុក្ខបេរួយរ្រ�់គាត់ឲនាយកា្នាយនៅជាអំណរនបចើនជាងគាត់អាចហា៊នាន�ងនាឃឹមថា

នឹងមនបាននៅនទៀត។អំណរដែលជាទមីប�ឡាញ់ែ៏បជាលនបរៅនិង្ររិ�ុទ្ធនលើ�ជាង

គាត់ធ្នា្រ់បបាថា្នាថាគាត់នឹងមនេមីមុនៗតាមរយៈកូននៅរ្រ�់ទូល្រង្គំ។

7 នអនភ�ូរ៣:2០។
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២២
ការលរូតោស់ខាងឯជបំៃឿ

១.«ឱបេះនយហូវា៉នានអើយទូល្រង្គំជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គទូល្រង្គំជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់

បេះអង្គកូនរ្រ�់ស�្មីដែលជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គ។បេះអង្គបានបសយចំណងរ្រ�់

ទូល្រង្គំនហើយ»។១�ូមអនុញ្នាតឲនាយែួងចិត្និងអ្្នាតរ្រ�់ទូល្រង្គំ�រន�ើរតនមកើងបេះ

អង្គនហើយ�ូមអនុញ្នាតឲនាយឆ្ឹងទាំងអ�់រ្រ�់ទូល្រង្គំនលើកន�ើងថា«ឱបេះអម្នា�់នអើយ!

នតើមនបេះ្ ែូចបេះអង្គ?»2�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកនេនិយាយមកនហើយនឆលែើយមកេមី

ទូល្រង្គំនហើយនលើកន�ើងមកកាន់បេលឹងទូល្រង្គំថា«នយើងជាបេះ�នសង្នាះអ្នក!»។៣

នតើទូល្រង្គំជាអ្នក្ នហើយនតើអ្មីនៅជាលក្ខណៈរ្រ�់ទូល្រង្គំ?នតើមនអំនេើអាបកក់

្ដែលមិនមនក្នអុងទូល្រង្គំនិងក្នអុងទនង្ើរ្រ�់ទូល្រង្គំឬក៏ថាប្រ�ិនន្រើមិនមនក្នអុង

ទនង្ើរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺមនក្នអុង�មដមីរ្រ�់ទូល្រង្គំឬក៏ថាប្រ�ិនន្រើមិនមនក្នអុង�មដមីរ្រ�់

ទូល្រង្គំេឺមនក្នអុងឆន្ៈរ្រ�់ទូល្រង្គំ?្រ៉ុដន្ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បេះអង្គ�្រនាបអុរ�នហើយ

មននេញនៅនោយន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នហើយបេះហ�ដស្នាំរ្រ�់បទង់ក៏បាននឈាង

១ ទំនុកតនមកើង១១៦:១៦,១7។
2 និក្ខមនំ១៥:១១។
៣ ទំនុកតនមកើង៣៥:៣។
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ការលន់តួ

ចូលក្នអុងជនប្ននន�ចកដមីស្នា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយក៏បានោកនចញនូវភាេេុករលួយ

ទាំងអ�់នចញេមីជនប្បាតននែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំ។នហើយននះេឺជាលទ្ធផល៖ទូល

្រង្គំមិនមនឆន្ៈក្នអុងការនធ្ើនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំមនឆន្ៈនធ្ើ្រ៉ុដន្បានោ្រ់នផដើមមនឆន្ៈ

នធ្ើនូវអ្មីដែលបេះអង្គ�េ្បេះហឫទ័យវិញ។

្រ៉ុដន្នតើឆន្ៈន�រីរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅឯ្ ក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំ[ននការ្រះនបារ]ទាំងអ�់

នោះ?ឱបេះបេមី�្នយ�៊ូវនអើយ!នហើយនតើនចញេមីជនប្្ ដែលទូល្រង្គំបានទទួលការ

បតា�់នៅឲនាយទូល្រង្គំចុះចូលនបកាម«នឹមងយ»ប�ួលរ្រ�់បេះអង្គនហើយឲនាយសមនារ្រ�់

ទូល្រង្គំចុះចូលនបកាម«្រន្អុកប�ួល»រ្រ�់បេះអង្គ«ឱថ្ោនិងជាអ្នកនបបា�នោះនន

ទូល្រង្គំនអើយ!»។៤ការននះក៏បានកា្នាយជាដផ្មដល្មភា្នាមៗែល់ទូល្រង្គំក្នអុងការមិនមន

ភាេអរ�្រនាបាយែ៏លងៃមីនលងៃើដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់�្រនាបាយជាមួយេមីមុន!នហើយឥ�ូវននះទូល

្រង្គំក៏មនអំណរក្នអុងការនបាះ្រង់នោលនូវអ្មីដែលេមីមុនទូល្រង្គំធ្នា្រ់បានមនការភ័យ

ខា្នាចក្នអុងការបាត់្រង់។ឱភាេដផ្មដល្មែ៏េិតនិងខ្ង់ខ្�់នអើយ!ែនាបិតេឺបេះអង្គនហើយ

ដែលបាននបាះ្រង់ន�ចកដមីបបាថា្នាទាំងនោះរ្រ�់ទូល្រង្គំនោល។បេះអង្គបាននបាះ្រង់

វានោលនហើយបេះអង្គផ្នាល់ក៏បានយកកដនលែងរ្រ�់វា—ដផ្មនលើ�ជាងភាេអរ�្រនាបាយ

ទាំងអ�់នទាះន្រើមិននៅកាន់សច់ឈាមភលែឺខា្នាំងជាងេនលែឺទាំងអ�់្រ៉ុដន្មនរបាំងនលើ�

ជាងអាថ៌កំបាំងទាំងអ�់មនការនលើកតនមកើងខ្ង់ខ្�់ហួ�កិត្ិយ�ទាំងអ�់្រ៉ុដន្មិន

ដមនចំនោះអ�់អ្នកដែលេិតខ្�់អំេមីខលែលួន។បេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំមនន�រីភាេនចញេមីការ

កនករននការខា្នាយខ្ល់ននការដ�្ងរកនិងការទទួលបានននការនននៀលក្នអុងភក់និងការ

នអះភាេរម�់ននភាេនបតកបតអាលនទៀតនហើយ។ឱបេះអម្នា�់ែ៏ជាបេះជាម្នា�់ននទូល

្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំក៏បានបាននិយាយ្រ៉បា៉នាច់្រ៉នបា៉នាចែូចជាកូននក្ងម្នាក់នៅកាន់បេះ

អង្គ—េនលែឺរ្រ�់ទូល្រង្គំបទេនាយ�មនាបត្ិរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងន�ចក្មី�នសង្នាះរ្រ�់ទូល្រង្គំ។

2.នហើយវាក៏ហាក់្រមីែូចជាបតឹមបតរូវចំនោះទូល្រង្គំដែរក្នអុងបេះននបតរ្រ�់បេះអង្គេឺ

ថាមិនឲនាយឈ្រ់េមីកដនលែងការងរភា្នាមៗ្រ៉ុដន្ឲនាយែកខលែលួននចញនោយន�ងៃៀមស្នាត់នែើមនាបមីកុំឲនាយ

្រុរ�វ័យនក្ងដែលមិនយកចិត្ទុកោក់អំេមីបកឹតនាយវិន័យនិង�ន្ិភាេរ្រ�់បេះអង្គ្រ៉ុដន្

មននេញនៅនោយភាេភូតភរនោយលងៃមីនលងៃើមកទិញោកនាយនេចន៍ដែលជាអាវុធេមីទូល្រង្គំ

៤ ម៉នាថាយ១១:2៨-៣០;ទំនុកតនមកើង១៩:១៤។
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ការ្តលេមអុឯរំសនំ

�បម្រ់ភាេនរៅ្នាបកហាយរ្រ�់េួកនេ។អរបេះេុណបេះអង្គ!�ល់ប្រមណដតេមីរ្រមីនថងៃនទៀត

នទមុនមកែល់«នថងៃឈ្រ់�បមក�បម្រ់នធ្ើបសទំោំងបាយជូរ»។៥នហើយទូល្រង្គំក៏បាន

ន្រដជា្នាចិត្ថានឹងបទបទាំជាមួយវា�ិននែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចោនចញក្នអុងនេលនវោនោយ

បតឹមបតរូវនហើយដលងលក់ន�វាកម្រ្រ�់ទូល្រង្គំែនាបិតទូល្រង្គំជាកម្�ិទ្ធិរ្រ�់បេះអង្គ។

ដផនការរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺស្នាល់បេះអង្គ្រ៉ុដន្នលើកដលងដតចំនោះមិត្ភកដិរ្រ�់ទូល

្រង្គំេឺមិនមនអ្នកែនទែឹងនទ។ែនាបិតនយើងបានឯកភាេនហើយថានយើងមិនេួរប្រកា�វា

ជាសធរណៈ។

៣.បេះអង្គបានោក់ទមលែអុះន្រះែូងនយើងនោយន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បទង់នហើយនយើង

ក៏្រមីបតកងបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គហាក់្រមីែូចជាថាបេះ្រន្ូលបានោក់ចូល�រីរាង្គកាយ

ែ៏�ំខាន់ៗរ្រ�់នយើង។េំរូននអ្នក្រនបមើោោរ្រ�់បេះអង្គដែលបទង់បាន្រំផ្នា�់្រំដប្រេមី

ន្មនានៅ�េមីស្នា្រ់នៅរ�់ក៏បានបជា្រចូលមកក្នអុងចំណុច�្នូលននេំនិតរ្រ�់នយើង្រនញ្ះ

និងែុតអារម្ណ៍នបកៀម�្ិតប�នោនរ្រ�់នយើងនែើមនាបមីកុំឲនាយនយើងធ្នាក់ចូលរន្្នាដែលនបរៅ

វិញ។នហើយេួកនេក៏បានជំរុញចិត្នយើងយា៉នាងខា្នាំងនែើមនាបមីឲនាយបេ្រ់ខនាយល់ែនង្ើមននអ្្នាត

ដែលភូតភររ្រ�់អ្នកដែលនបាះ្រង់នយើងមក្រក់នភលែើងមិនដមនេនលែត់វានោលនោះនទ។

៤.នៅរែូវនរៅ្នានោះ�ួតរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បាននខនាសាយនោយសរនិយាយនបចើននេក។

ការែកែនង្ើមក៏េិបាកការឈឺចុកោ្រ់ក្នអុងនែើមបទរូងទូល្រង្គំបាន្រង្នាញថា�ួតរ្រ�់ទូល

្រង្គំបាននកើតនរាេនហើយក៏នខនាសាយនោយសរនិយាយឮៗនេកឬក៏និយាយយូរនេក។ជា

ែំ្រូងកាលនោះក៏បានកា្នាយជាការេិបាកចំនោះទូល្រង្គំែនាបិតវាបាន្រង្ខំឲនាយទូល្រង្គំ្រញនាឈ្រ់

ការ្រនបងៀននោយោំបាច់។ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំចង់ជានហើយមនកម្នាំងែូចមុននោះ

ទូល្រង្គំបតរូវ�បមកេមីការ្រនបងៀនមួយរយៈ�ិន។្រ៉ុដន្ក្នអុងរំនេចដែលន�ចកដមីបបាថា្នាឲនាយ

នៅន�ងៃៀមដែលទូល្រង្គំោ្រ់នផដើមស្នាល់ថាបទង់េឺជាបេះអម្នា�៦់បានភា្នាក់ន�ើងនហើយ

ទូល្រង្គំទទួលបានការអះអាងនោះឱបេះជាម្នា�់នអើយបទង់បជា្រនហើយថាទូល្រង្គំក៏

ោ្រ់នផដើមមនអំណរបតង់ថាទូល្រង្គំមននល�ននះនបតៀមរួចនប�ចនៅនហើយ—មិនដមន

ជាការដកលែងកា្នាយផងដែរ—ដែលទំនងជាអាច្រន្យការមិន�្រនាបាយចិត្ចំនោះអ�់អ្នក

៥ ននះេឺជារែូវកាលននការ�បមកជាតិដែលមនការោ្រ់នផដើមនចញេមីដខ�មីហាែល់ោក់ក្្នាលដខតុោ។
៦ ទំនុកតនមកើង៤៦:១០។
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ដែលទាក់ទងនឹងន�រីភាេ�បម្រ់កូនខលែលួនបបាថា្នាមិនឲនាយទូល្រង្គំមនន�រីភាេផ្នាល់ខលែលួន។

្រោ្នា្រ់មកក្នអុងការមនចិត្នេញនោយអំណរនោះទូល្រង្គំក៏បទាំបទរហូតែល់

នេលនវោកនលែងផុតនៅ—ទំនងជា2០នថងៃ—នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំមន

ការប្រឹងដប្រងក្នអុងការ្រន្នៅមុខជាមួយនឹងវាដែរែនាបិតភាេនោភលន់ដែលជួយបទបទង់

ការលំបាកបានបាត់អ�់នហើយនហើយទូល្រង្គំទំនងជាេិបាកចិត្យា៉នាងខា្នាំងប្រ�ិនន្រើទមី

តាំងននភាេនោភលន់មិនបតរូវបានែកនចញតាមរយៈការអត់ធ្ត់ក្នអុងែួងចិត្ទូល្រង្គំនទ។

7.នៅទមី្រញ្ច្រ់នថងៃដែលទូល្រង្គំនឹងេិតជាទទួលបានការោនចញេមីការនធ្ើបេរូនវាហារ

សស�្ក៏បានមកែល់។នហើយវាក៏ច្រ់នៅ។នហើយបេះអង្គបានរំនោះអ្្នាតរ្រ�់ទូល

្រង្គំែូចដែលបទង់បានរំនោះែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំរួចដែរ។ទូល្រង្គំបានថា្នាយបេះេរនៅ

កាន់បេះអង្គនោយមនអំណរយា៉នាងនេញធឹង។្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំក៏បត�្រ់នៅផ្ះវិញ

ជាមួយនឹងមិត្ភកដិ។ន�ៀវនៅទូល្រង្គំនធ្ើជាសកនាសមីអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំបាននធ្ើក្នអុងការ

និេន្ធដែលឥ�ូវននះទូល្រង្គំ�ងនាឃឹមថាមនភកដមីភាេចំនោះការ្រនបមើបេះអង្គ។នទាះន្រើថា

ក្នអុងនថងៃ�បមកននះវាហាក់្រមីែូចជាថាទូល្រង្គំនៅ្រន្មិនមនែនង្ើមនោយសរការខិតខំ

ប្រឹងដប្រងក្នអុងសោននអំនួត។ទាំងននះេឺជាន�ៀវនៅោោដែលទូល្រង្គំបាននឆលែើយឆលែង

ក្នអុងការជដជកដវកដញកជាមួយនឹងមិត្ភកដិរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយក្នអុងោកនាយនេចន៍ទាំងនោះ

េឺនៅចំនោះបេះភ័សក្បទង់ដតមួយអង្គេត់។

នតើមននេល្ ដែលជានេលនវោល្មបេ្រ់បគាន់ក្នអុងការនរៀ្ររា្រ់អំេមីបេះេរែ៏អស្នារនាយ

ទាំងអ�់រ្រ�់បទង់ដែលបទង់បានប្រទានមកកាន់នយើងនៅនេលនោះ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនឹង

្រន្ក្នអុងែំនណើរនរឿងនហើយនរៀ្ររា្រ់អំេមីន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ែ៏ល្អស្នារនាយខា្នាំងជាងននះនៅ

នទៀត?ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ែនាបិតការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំរមលែឹកវាមកកាន់ទូល្រង្គំនហើយវា

េឺជាការែ៏�្រនាបាយ្ �់ក្នអុងការដែលទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់អំេមីវានៅកាន់បេះអង្គ។ការនលើក

ទឹកចិត្េមីខាងក្នអុងតាមរយៈបេះអង្គបាននធ្ើឲនាយទូល្រង្គំចុះចូលនហើយបេះអង្គក៏បានោំទូល

្រង្គំនៅកដនលែងទា្រឈូ�ឆយយា៉នាងរា្រនូវភ្នំនិងកូនភ្នំននេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំតបមង់ការ

នវៀចនវររ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងនធ្ើឲនាយផលែូវនបទតនបទាតរ្រ�់ទូល្រង្គំរនោង។

៨.ឱបេះែ៏ជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំបានដប�កនៅកាន់បេះអង្គនេលទូល

្រង្គំអានទំនុកតនមកើងនិេន្ធនោយន�ដចោវីឌ៖ទំនុកននជំននឿនិងចនបមៀងននភកដមីភាេ
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ដែលមិនឲនាយមនកដនលែង�បម្រ់អំនួតលូតោ�់ន�ើងន�ើយ!ទូល្រង្គំនៅខ្ចមីនៅន�ើយ

ក្នអុងន�ចកដមីប�ឡាញ់ែ៏េិតរ្រ�់បទង់ជាអ្នកនរៀនដែលកំេុង�បមកនៅផ្ះជាមួយនឹង

នោកអាលមីេឹ�៍ដែលជាអ្នកនរៀនែូចទូល្រង្គំដែរ។អ្នកម្នាយទូល្រង្គំក៏នៅជាមួយនឹង

នយើងដែរ—នោយមនរូ្ររាងជាស�្មី្រ៉ុដន្មនភាេនសមនាះបតង់រ្រ�់មនុ�នាសប្រុ�មន

�ន្ិភាេយា៉នាងោ�់ទុំនិងភាេនេញវ័យននការប�ឡាញ់រ្រ�់អ្នកម្នាយនិងភកដមីភាេ

រ្រ�់បេមី�្្ររិ�័ទ។ក្នអុងចនបមៀងទាំងនោះទូល្រង្គំបានដប�កនៅកាន់បេះអង្គនៅស្នាន

នលើនហើយទូល្រង្គំក៏មនភាេនឆះឆួលយា៉នាងខា្នាំងនៅកាន់បេះអង្គតាមរយៈវាផងដែរ!

ទូល្រង្គំមនការនឆះឆួលក្នអុងការនបចៀងវាប្រ�ិនន្រើអាចេឺនៅកាន់េិភេនោកទាំងមូល

នោយទា�់ប្រឆំងនឹងអំនួតននមនុ�នាសជាតិទាំងឡាយ។នហើយបបាកែ្ �់!ក៏មន

ការនបចៀងនេញេិភេនោកផងដែរនហើយគាមនាន្រុេ្គល្ អាចោក់ខលែលួនេមីកន្្នារ្រ�់បេះ

អង្គបានន�ើយ។ទូល្រង្គំមនការនសកស្នាយនិងខឹងយា៉នាងខា្នាំងនោយមនភាេល្មីងជូរ

ចត់នៅកាន់េួកបកុមមនិនហ្គៀន!្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏អាណិតេួកនេដែរែនាបិតេួកនេមិនស្នាល់

េិធមី្រង្ូរបេះេុណទាំងនោះេឺថា្នាំទាំងនោះ—នហើយេួកនេខឹងយា៉នាងឆកលួតនលោប្រឆំងនឹង

ការេនាយាបាលដែលទំនងនឹងអាចនធ្ើឲនាយេួកនេដលងឆកលួត!ទូល្រង្គំបានបបាថា្នាចង់ឲនាយេួកនេ

នៅដកនាបរការនោះនហើយ—នោយទូល្រង្គំមិនែឹងខលែលួន—េួកនេអាចន�ើញមុខរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នហើយឮោកនាយនេចន៍រ្រ�់ទូល្រង្គំកាលក្នអុងនេល�បមកទូល្រង្គំបាននមើលកណ្ឌេម្មីរ

ទំនុកតនមកើងជំេូក៤នោយយកចិត្ទុកោក់។នហើយនទាះន្រើទូល្រង្គំបបាថា្នាថាចង់ឲនាយនេ

ន�ើញអំេមីរន្រៀ្រដែលកណ្ឌេម្មីរទំនុកតនមកើងនោះបានជះឥទ្ធិេលនលើទូល្រង្គំ។«ឱបេះ

ននន�ចកដមី�ុចរិតរ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយនេលទូល្រង្គំអំោវោវ�ូមមនបេះ្រន្ូលនឆលែើយ

មកទូល្រង្គំផង!នេលទូល្រង្គំមនន�ចកដមីតានតឹងបេះអង្គប្រទានឲនាយទូល្រង្គំបាន

ន�នាបើយ។�ូមប្រណមី�នោ្នា�ទូល្រង្គំនហើយ�ូមបេះ�្្នា្រ់ន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់

ទូល្រង្គំផង»។7ទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ឲនាយេួកនេបានឮនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំបាននលើកន�ើង

ក្នអុងនោះោកនាយនេចន៍ននការេននាយល់ទាំងនោះ—នោយមិនឲនាយទូល្រង្គំែឹងថាេួកនេបាន

ឮនែើមនាបមីកុំឲនាយេួកនេេិតថាទូល្រង្គំកំេុងនិយាយ�បម្រ់ដតប្រនយាជន៍េួកនេ។បបាកែ

្�់!ែនាបិតទូល្រង្គំនឹងមិនទំនងជានលើកនូវចំណុចែដែលែូចៗគា្នាឬក៏ក្នអុងរន្រៀ្រ

7 ទំនុកតនមកើង៤:១។
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ែូចៗគា្នាប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបានែឹងថាេួកនេកំេុងដតស្នា្រ់។នហើយប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំ

បាននិយាយនោយែឹងថាេួកនេកំេុងដតស្នា្រ់នោះោកនាយនេចន៍រ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងទំនង

ជាមិនមនអត្ន័យែូចអ្មីដែលទូល្រង្គំមនអត្ន័យចំនោះេួកនេនទខណៈនេលដែលវា

មនអត្ន័យចំនោះទូល្រង្គំនេលទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងតាមរយៈនិង�បម្រ់ខលែលួនផ្នាល់

ចំនោះបេះអង្គដែលនកើតនចញេមីការប�ឡាញ់ែ៏�ម្នាត់ននបេលឹងទូល្រង្គំ។

៩.ឱបេះវរ្រិតានអើយ!ទូល្រង្គំញា្់រញ័រនោយភ័យខា្នាចនហើយមនភាេកក់នរៅ្នា

នោយមន�ងនាឃឹមនិងមនអំណរក្នអុងន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់។នហើយអារម្ណ៍

ទាំងអ�់ននះក៏បានន្រើក្រង្នាញន�ើងក្នអុងដភ្នកនិង�ំន�ងរ្រ�់ទូល្រង្គំនេលដែល

បេះវិញ្នាណែ៏ល្រ្រ�់បទង់បានដ្ររមកនយើងនហើយមន្រន្ូលថា«ឱេួកមនុ�នាសជាតិ

នអើយនតើអ្នករាល់គា្នាជាន់ឈលែមីកិតិ្យ�ខ្អុំែល់កាល្ នទៀត?នតើអ្នករាល់គា្នាប�ឡាញ់

ភាេឥតប្រនយាជន៍នហើយ�ង្នាតនែញតាមការកុហកភូតភរែល់កាល្ នទៀត?»។៨

ែនាបិតទូល្រង្គំបានប�ឡាញ់ភាេឥតប្រនយាជន៍នហើយ�ង្នាតនែញតាមការកុហក។ឱ

បេះអម្នា�់នអើយ!បេះអង្គក៏បាននលើកតនមកើងបេះែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បទង់នោយនបបា�បទង់េមី

ការ�ុេតោក់បទង់នៅខាងស្នាំបេះហ�ដរ្រ�់បេះអង្គនហើយនចញេមីនោះបេះអង្គនឹងោត់

េមីស្នានខ្�់នូវ«បេះជាជំនួយ...េឺជាបេះវិញ្នាណននន�ចក្មីេិត»ដែលបទង់បាន�ននាយា។៩

បេះអង្គបានោត់បទង់មកនហើយដតទូល្រង្គំមិនបានែឹងអំេមីការនោះ។បេះអង្គបានោត់

បទង់មកេមីនបោះបទង់បានទទួលការនលើកតនមកើងមនបេះជន្រ�់េមីការ�ុេតនហើយ

យាងនៅកាន់ស្នាន�ួេ៌វិញ។ែនាបិតរហូតែល់នេលនោះ«បេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធមិនទាន់

យាងមកនោយនបោះបេះនយ�៊ូវមិនទាន់បានតនមកើងន�ើងនៅន�ើយ»។១០នហើយនហារា

ក៏បានដប�កន�ើងថា«នតើអ្នករាល់គា្នានៅមនចិត្យឺតយា៉នាវែល់កាល្ នទៀត?នតើអ្នក

រាល់គា្នានៅប�ឡាញ់ការឥតប្រនយាជន៍នហើយ�ង្នាតនែញតាមការកុហកែល់កាល

្នទៀត?ចូរឲនាយយល់ចំណុចននះេឺថាបេះអម្នា�់បាននលើកតនមកើងបេះែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់

បទង់នហើយ»។បេះអង្គបានដប�កថា«នតើែល់កាល្ នទៀត?»។បេះអង្គបានដប�ក

ថា«ចូរឲនាយយល់ចំណុចននះ»នហើយទូល្រង្គ—ំដែលបានប�ឡាញ់ភាេឥតប្រនយាជន៍

៨ ទំនុកតនមកើង៤:2។
៩ យ៉ូហាន១៤:១៦,១7។
១០ យ៉ូហាន7:៣៩។
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ការ្តលេមអុឯរំសនំ

នហើយ�ង្នាតនែញតាមការកុហកភូតភរជានបចើនឆ្នាំ—បានឮនិងញា្រ់ញ័រេមីនបោះោកនាយ

នេចន៍ទាំងននះបតរូវបាននិយាយនៅកាន់្រុេ្គលដែលមនលក្ខណៈែូចទូល្រង្គំផ្នាល់ធ្នា្រ់

មនេមីមុន។ែនាបិតក្នអុងការនបាកបបា�់ទាំងនោះដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់បានកាន់ហាក់្រមីែូចជា

ន�ចកដមីេិតេឺជាភាេឥតប្រនយាជន៍នហើយ�ង្នាតនែញតាមការកុហកភូតភរ។នហើយ

ទូល្រង្គំក៏បាននិយាយអំេមីចំណុចជានបចើនយា៉នាងឮៗនិងមុឺងម៉នាត—់ក្នអុងទុក្ខបេរួយននការ

ចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គ—ំដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ឲនាយេួកគាត់បានឮដែលនៅ«ប�ឡាញ់

ភាេឥតប្រនយាជន៍និង�ង្នាតនែញតាមការកុហកភូតភរ»។ទំនងេួកគាត់អាចនឹង

បេរួយបារម្ភនហើយបានឆកលួតន�ចកដមីខុ�ឆ្គងរ្រ�់ខលែលួននចញនោះបេះអង្គនឹងបានឮេួកនេ

នៅនេលដែលេួកនេដប�កនៅកាន់បទង់ែនាបិតតាមរយៈការ�ុេតែ៏េិតខាងឯសច់ឈាម

រ្រ�់បេះបេមី�្នោះបេះអង្គបាន�ុេត�បម្រ់នយើងនហើយឥ�ូវននះបទង់កំេុងដតទទូច

អង្រ�បម្រ់នយើងនៅកាន់បេះអង្គ។

១០.ទូល្រង្គំ្រន្អាននៅមុខនទៀត«ចូរខឹងចុះដតកុំឲនាយនធ្ើបា្រ»ន�ើយ។១១ឱបេះែ៏

ជាម្នា�់ទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំេិតជាទទួលបានការ្រ៉ះោល់យា៉នាងខា្នាំងដមន។ែនាបិតនេល

នោះទូល្រង្គំបាននរៀននចះខឹងជាមួយនឹងខលែលួនឯងទាក់ទងនឹងអ្មីៗេមីអតមីតកាលនែើមនាបមីឲនាយ

ថានៅអោេតទូល្រង្គំមិនប្របេឹត្អំនេើបា្រនទៀត។បបាកែ្ �់!ការខឹងនោយមន

្រុេ្នហតុល្ែនាបិតមិនដមនមនជាតិស�ន៍្ មួយនផនាសងនទៀតនចញេមីភាេងងឹតបាន

ប្របេឹត្អំនេើបា្រ�បម្រ់ទូល្រង្គំនទ—ែូចដែលេួកនេបានអះអាងនហើយថាេួកនេមិន

ខឹងជាមួយនឹងខលែលួនឯងន�ើយនហើយេួកនេក៏បាន�ននាសំទុក�បម្រ់ខលែលួនឯងនូវន�ចកដមី

នបកាធដែលេួរឲនាយនកាតខា្នាចទា�់នឹងនថងៃននន�ចកដមីនបកាធនិងការន្រើក�ដមដងនូវការនថា្នាល

នទា�ែ៏យុត្ិធម៌រ្រ�់បទង់ដែរ។នហើយក៏មិនរា្់រនូវចំណុចល្ៗដែលទូល្រង្គំបានន�ើញ

ឥ�ូវននះខាងនបរៅខលែលួនឯងនហើយនយើងក៏មិនអាចន�ើញវានោយដភ្នកខាងឯសច់ឈាមក្នអុង

េនលែឺននបេះអាទិតនាយនលើដផនែមីននះបានដែរ។ែនាបិតអ�់អ្នកដែលមនអំណរដែលនកើតនចញ

េមីខាងនបរៅខលែលួនឯងក៏ងយនឹងលង់នៅក្នអុងភាេទនទឲនាយធ្នាក់នចញនលើរ្រ�់ដែលអាចនមើល

ន�ើញនហើយនៅជា្រន្្នាះអា�ន្នថយក្នអុងេំនិតននការអត់ឃ្នានរ្រ�់េួកនេនោះេួក

នេនឹងលិតប�នមលរ្រ�់ខលែលួនឯងផ្នាល់។ប្រ�ិនន្រើេួកនេបគាន់ដតោ្រ់នផដើមននឿយហត់

១១ នអនភ�ូរ៤:2៦។
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ជាមួយនឹងការនប�កឃ្នានរ្រ�់ខលែលួននហើយនោយនបោះនិយាយថា«នតើអ្នក្ ្រង្នាញ

ឲនាយនយើងន�ើញន�ចកដមីល្?»។១2នោះនយើងនឹងនឆលែើយនហើយេួកនេនឹងឮថា«ឱបេះអម្នា�់

នអើយ!�ូមផដល់នូវជមីវិតននេនលែឺននបេះភ័សក្រ្រ�់បទង់នលើមុខរ្រ�់នយើង!»។ែនាបិតនយើងមិន

ដមនជាេនលែឺនោះដែលន្រើក្រំភលែឺមនុ�នាសបេ្រ់ៗរូ្រនោះនទ្រ៉ុដន្នយើងទទួលបានការន្រើក្រំភលែឺ

តាមរយៈបេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយនយើងដែលេមីមុនធ្នា្រ់រ�់នៅក្នអុងភាេងងឹតអាចឥ�ូវមកនធ្ើជា

េនលែឺក្នអុងបទង់បាន។ន្រើេួកគាត់បគាន់ដតន�ើញេនលែឺែ៏េិតនៅខាងក្នអុងដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់បាន

ន�ើញ!ទូល្រង្គំបាន�នងកៀតនធ្ញេមីនបោះទូល្រង្គំមិនអាច្រង្នាញនៅកាន់េួកនេបាន

លុះបតាដតេួកនេោំចិត្រ្រ�់េួកនេមកកាន់ទូល្រង្គំក្នអុងដភ្នករ្រ�់ខលែលួន�ិន—ដភ្នកដែល

�មលែឹងនមើលនោយគាមនានទិ�នៅ—នហើយនិយាយថា«នតើអ្នក្ ្រង្នាញឲនាយនយើងន�ើញ

ន�ចកដមីល្?»។្រ៉ុដន្�ូមនាបមីដតនៅទមីនោះក្នអុង្រន្្រ់ផ្នាល់ខលែលួនននបេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គ—ំ

ដែលជាកដនលែងដែលទូល្រង្គំកំេុងដតខឹងនឹងខលែលួនឯងជាកដនលែងដែលទូល្រង្គំបានទទួល

ការោក់េមីខាងក្នអុងជាកដនលែងដែលទូល្រង្គំបានថា្នាយយញ្ញ្រូជារ្រ�់ទូល្រង្គំនោយកំេុង

�ម្នា្រ់មនុ�នាសោ�់រ្រ�់ទូល្រង្គំនោលនហើយ�ងនាឃឹមក្នអុងបទង់ជាមួយនឹងការន្រដជា្នាចិត្

ថ្មីននជមីវិតថ្មីជាមួយនឹងទំនុកចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលទូល្រង្គំបានោក់នៅនលើបទង—់�ូមនាបមី

ដតនៅទមីនោះក៏បេះអង្គបានោ្រ់នផដើមមនភាេដផ្មដល្មមកកាន់ទូល្រង្គំដែរនហើយ«បាន

ោក់អំណរក្នអុងចិត្ទូល្រង្គំនបចើនជាង»។១៣ែូនច្នះខណៈនេលដែលទូល្រង្គំអានចំណុច

ទាំងននះនោះទូល្រង្គំក៏បានដប�កឮៗនហើយក៏យល់អំេមីអត្ន័យខាងក្នអុងរ្រ�់វា។នហើយ

ទូល្រង្គំក៏ដលងមនន�ចកដមីបបាថា្នាចង់កា្នាយជាអ្នកមន�មនាបត្ិនបចើនែនាបិតទូល្រង្គំមនក្នអុង

ភាេែ៏សមញ្ញអ�់កលនាបជានិច្ចរ្រ�់បទង់«ប�ូវទឹកទំោំងបាយជូរនិងនប្រងឯនទៀត»។១៤

១១.ទូល្រង្គំអានខ្រោ្នា្រ់នហើយនោយមន�ដបមកយា៉នាងខា្នាំងនចញេមីន្រះែូងរ្រ�់

ទូល្រង្គំនោយនលើកន�ើងថា«ឱ!ក្នអុងភាេ�ុខសន្ែូចគា្នា!»។�ូមនមើលអំេមីរន្រៀ្រដែល

គាត់នលើកន�ើង«ទូល្រង្គំនឹង�បមកកាយនហើយនែកលក់»។១៥ែនាបិតនតើអ្នក្ នឹង

មកឈរជំទា�់ជាមួយនឹងនយើងនៅនេលដែលន�ចកដមីេិតននការនលើកន�ើងននះដែល

១2 ទំនុកតនមកើង៤:៦។
១៣ ទំនុកតនមកើង៤:7។
១៤ ទំនុកតនមកើង៤:7។
១៥ ទំនុកតនមកើង៤:៨។
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ការ្តលេមអុឯរំសនំ

បាន�រន�រចុះបានន្រើក្រង្នាញយា៉នាងចនាបា�់ោ�់៖«ជ័យជម្នះបាននល្រន�ចក្មីស្នា្រ់

បាត់នហើយ»។១៦បបាកែ្ �់!ែនាបិតបេះអង្គដែលមិននចះដប្រប្ររួលបេះអង្គនៅែដែល

នហើយក្នអុងបទង់មនការ�បមកនហើយការនភលែចទុក្ខបេរួយទាំងអ�់ដែរ។ឱបេះអម្នា�់

នអើយ!គាមនាននរ្នបរៅេមីបេះអង្គន�ើយនហើយនយើងក៏មិនេួរខំប្រឹងនធ្ើការ�បម្រ់រ្រ�់

ជានបចើននផនាសងនទៀតដែលមិនដមនបេះអង្គែនាបិតមនដតបទង់ដែលនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំនៅក្នអុង

ន�ចកដមី�ងនាឃឹមបាន។

ទូល្រង្គំអានចំណុចទាំងអ�់នោះនហើយក៏ទទួលបានការនឆះឆួល—្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ

នៅមិនអាចរកន�ើញនូវអ្មីដែលេួរនធ្ើជាមួយនឹងេួកមនិនហ្គៀនដែលថលែង់នហើយស្នា្រ់ដែល

ទូល្រង្គំផ្នាល់ក៏ជា�មជិកម្នាក់ដែរ។ែនាបិតទូល្រង្គំជាអ្នកនជរប្រមថែ៏ខា្នាក់និងល្មីងជូរ

ចត់ម្នាក់ដែលប្រឆំងនឹងការនិេន្ធទាំងអ�់ដែលមនការបេ្រែណ្្រ់នៅនោយទឹក�្អុំេមី

ស្នាន�ួេ៌នហើយមនការដចងោំងនៅនោយេនលែឺរ្រ�់បទង់។នហើយទូល្រង្គំក៏មនការ

នសកស្នាយយា៉នាងខា្នាំងតាមរយៈខាមនាំង�បតរូវោោននបេះ្រន្ូលននះ។

១៦ ១កូរិនថូ�១៥:៥៤។
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២៣
ពិធីកជមុជទឹក

១៣.នេលការ�បមកបានឈានែល់ទមី្រញ្ច្រ់នោះទូល្រង្គំក៏ោក់ោកនាយឈ្រ់នោយ

បបា្រ់អ្នកទមីបកុងមមីឡាននែើមនាបមីឲនាយេួកនេអាចផដល់អ្នកបបាជ្រ្រ�់ខលែលួនម្នាក់នទៀតក្នអុងការនធ្ើ

ោណិជ្ករលក់ោកនាយ។ទូល្រង្គំបានផដល់មូលនហតុផ្នាល់ខលែលួនក្នអុងការន្រដជា្នាចិត្ដ្រ្រននះ

នែើមនាបមី្រនបមើបេះអង្គនិងនោយសរការខ្ះ�មត្ភាេរ្រ�់ទូល្រង្គំក្នអុងការងរេមីនបោះ

ទូល្រង្គំេិបាកែកែនង្ើមនហើយនែើមបទរូងនៅឈឺ។

នហើយទូល្រង្គំក៏បាននផ្ើ�ំ្រុបតជបម្រែល់អ្នកនមើលខុ�បតរូវរ្រ�់បេះអង្គេឺនោក

បេរូដអមប្ររូ�៍ដែលជា្រុរ�្ររិ�ុទ្ធនោយបបា្រ់គាត់អំេមីកំហុ�ខុ�ឆ្គងមុនៗរ្រ�់ទូល

្រង្គំនិងអំេមីការន្រដជា្នាចិត្្រច្ចអុ្រនាបន្នននះរ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។នហើយទូល្រង្គំក៏�ូមប្រឹកនាសាេមី

គាត់ទាក់ទងនៅនឹងកណ្ឌេម្មីរមួយ្ រ្រ�់បេះអង្គដែលល្្រំផុត�បម្រ់ទូល្រង្គំក្នអុង

ការអាននែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចកាន់ដតនបតៀមខលែលួនបានខា្នាំងជាងមុននហើយ�័កដិ�មក្នអុងការ

ទទួលបេះេុណែ៏អស្នារនាយ។គាត់បានផដល់នយា្រល់ឲនាយអានកណ្ឌេម្មីរនអសយ។នហើយ

ទូល្រង្គំនជឿថាននះេឺនោយសរនហារានអសយផដល់ជាប្រផ្នូលបានយា៉នាងល្ចនាបា�់ោ�់

ខា្នាំងជាងនហារាោោអំេមីែំណឹងល្និងការបតា�់នៅស�ន៍ែនទ។្រ៉ុដន្នោយសរ
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ទូល្រង្គំមិនអាចយល់ដផ្នកែំ្រូងបាននហើយនោយសរទូល្រង្គំបានប�នមថាដផ្នក្រន្

្រោ្នា្រ់ននន�ៀវនៅក៏ែូចនោះដែរែូនច្នះទូល្រង្គំក៏ទុកកណ្ឌេម្មីរនោះនោលមួយរយៈ�ិន

នោយមន្រំណងចិត្ចង់ោ្រ់នផដើមអានជាថ្មីមដងនទៀតនៅនេលនបកាយនៅនេលទូល្រង្គំ

មនជំោញល្ជាងមុនក្នអុងការយល់នូវបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអម្នា�់នននយើង។

១៤.នៅនេលដែលនវោបានមកែល់ឲនាយទូល្រង្គំក្នអុងការចុះនឈាមនាះ�បម្រ់េិធមី្រុណនាយ

បជមុជទឹកនោះនយើងក៏ោកនចញេមីតំ្រន់ជន្រទនហើយបត�្រ់មកទមីបកុងមមីឡានវិញ។

នយើងបានយកអាឌមីអូោទឹ�៍ជាមួយនយើងដែលជាកូនប្រុ�រ្រ�់ទូល្រង្គំខាងឯសច់

ឈាមជាកូនននអំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំ។បេះអង្គបាននធ្ើឲនាយគាត់កា្នាយជានក្ងប្រុ�ដែល

មនកិត្ិយ�ម្នាក់។គាត់មិនទាន់មនអាយុ្រ៉ុោមនាន១៥ឆ្នាំនទ្រ៉ុដន្ចំនណះែឹងរ្រ�់គាត់

មននបចើនជាង្រុរ�ដែលបាននរៀន�ូបតនោយយកចិត្ទុកោក់នៅនទៀត។ឱបេះអម្នា�់

ដែលជាបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំ�ូមនរៀ្ររា្រ់អំេមីអំន្យទានោោរ្រ�់

បទង់ដែលជាបេះអាទិករននរាល់អ្មីៗទាំងអ�់បេះអង្គមនអំ្ចក្នអុងការដកនច្នកដនលែងខូច

បទង់បទាយរ្រ�់នយើងបាន—ទូល្រង្គំ�ូមនរៀ្ររា្រ់អំេមីអំន្យទានរ្រ�់បទង់នៅកាន់

បទង់។ទូល្រង្គំមនន�ៀវនៅមួយកនាបាលដែលមនចំណងនជើងថា«បេរូ»េឺជាការ�ន្ោ

រវាងអាឌមីអូោទឹ�៍និងទូល្រង្គំ។នហើយបេះអង្គបជា្រអំេមីេំនិតរ្រ�់គាត់ដែលមននៅ

ក្នអុងនោះក្នអុងោមជាតួឯករួមម្នាក់ក្នអុងការ�ន្ោដែលមនការ�រន�រចុះក្នអុងន�ៀវនៅ

នោះនទាះន្រើថានៅកាលនោះគាត់នទើ្រដតមនអាយុ១៦ឆ្នាំនៅន�ើយ។ទូល្រង្គំក៏ន�ើញ

អំន្យទានជានបចើននផនាសងនទៀតក្នអុងគាត់ផងដែរ។នទេនកា�លនាយរ្រ�់គាត់េឺជាប្រភេ

ននការភា្នាក់នផ្ើលចំនោះទូល្រង្គំ។នហើយនតើមននរ្នបរៅេមីបេះអង្គដែលបាននធ្ើការ

អស្នារនាយទាំងនោះ?នហើយបេះអង្គក៏បានែកជមីវិតរ្រ�់គាត់ឆ្រ់រហ័�នចញេមីដផនែមីននះ

នហើយ�ូមនាបមីដតឥ�ូវននះក៏ទូល្រង្គំេិតអំេមីគាត់ក្នអុងខួរកនាបាលទូល្រង្គំនោយមនញាណ

នន�ន្ិភាេេមីនបោះទូល្រង្គំមិនមនការភ័យខា្នាចអ្មីនទទាក់ទងនៅហ្នឹងកុមរភាេនិង

ភាេជាយុវវ័យរ្រ�់គាត់បេមទាំងវិជា្នាជមីវៈទាំងមូលរ្រ�់គាត់ដែរ។នយើងរា្រ់គាត់រួម

ែូចជាេូកនហាក់្រមីែូចជាថាគាត់មនអាយុន�្ើហ្នឹងនយើងផ្នាល់នែើមនាបមីឲនាយមនការនរៀនជា

មួយនយើងក្នអុងការនធ្ើជា�ិ�នាសរ្រ�់បេះអង្គ។ែូនច្នះនយើងក៏ទទួលេិធមីបជមុជទឹកនហើយ

ភាេខ្ល់ខា្នាយអំេមីជមីវិតននះដែលនយើងធ្នា្រ់រ�់នៅក្នអុងេមីមុនក៏បានោកនចញេមីនយើង។
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ាិធដីរររររទង្

១៦.ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំ�ូមដថលែងអំណរអរបេះេុណនៅកាន់បេះអង្គ។

នតើនចញេមីទមី្ នហើយ�ំនៅនៅទមី្ ដែលបេះអង្គកំេុងដតោំការចងោំរ្រ�់ទូល

្រង្គំដែលទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់អំេមីចំណុចែូចននះនៅកាន់បទង់។ែនាបិតនទាះន្រើថាបេឹត្ិការណ៍

ទាំងននះេិតជាអស្នារនាយក៏នោយក៏ទូល្រង្គំន�្ើរដតនភលែចក្នអុងការរា្រ់វា្រញ្ចូលដែរ។នទាះជា

យា៉នាង្ ក៏នោយនៅនេលរ�ជាតិដផ្មននបកមួនរ្រ�់បទង់កាន់ដតមនកលែិនបកអូ្រនោះ

ទូល្រង្គំក៏មិនបានរត់នែញតាមបេះអង្គ។១ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏កាន់ដតយំយា៉នាងខា្នាំងជាង

មុនខណៈនេលដែលទូល្រង្គំបានស្នា្រ់ទំនុករ្រ�់បទង់្រោ្នា្រ់េមីបាននប�កឃ្នានយា៉នាង

ខា្នាំងតាមបទង់យា៉នាងយូរ។នហើយមកែល់នេលននះទូល្រង្គំក៏អាចែកែនង្ើមតាមដែលអាច

នធ្ើបានក្នអុងការអនុញ្នាតេមីទំហំក្នអុងផ្ះ�នាបូវននះរ្រ�់នយើងនោលេឺរូ្រកាយនលើដផនែមីននះ

រ្រ�់នយើង។2

១ ្រទចនបមៀងស�ូម៉ូន១:៣,៤។
2 នអសយ៤០:៦;១នេបតុ�១:2៤៖«មនុ�នាសជាតិទាំងឡាយនប្រៀ្រែូចជានៅមនា»។
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សេៀវសៅកទដី9

២៤
មរណភាពរបស់អ្កម្ាយ

ទរូលបង្គំ

១7.ឱបេះជាម្នា�់នអើយ�ូមទទួលការលន់តួរ្រ�់ទូល្រង្គំនិងការអរបេះេុណ

�បម្រ់នូវអ្មីៗដែលរា្រ់មិនអ�់ទាក់ទងនឹងអ្មីដែលទូល្រង្គំមិនបាននលើកន�ើង។

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនឹងមិនែកនចញនូវអ្មីដែលខួរកនាបាលទូល្រង្គំបានរមលែឹកន�ើងវិញអំេមី

មរណភាេរ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំដែលជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បទង់នោះនទ។អ្នកម្នាយទូល

្រង្គំបាន្រនងកើតទូល្រង្គំក្នអុងសច់ឈាមននះនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំនកើតមកក្នអុងេនលែឺននដផនែមី

ននះ។គាត់បាន្រនងកើតទូល្រង្គំក្នអុងែួងចិត្គាត់នែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចនកើតជាថ្មីក្នអុងជមីវិត

ែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ច។ទូល្រង្គំនឹងមិននិយាយនរៀ្ររា្រ់អំេមីអំន្យទានរ្រ�់គាត់

ន�ើយ្រ៉ុដន្អំេមីអំន្យទានរ្រ�់បេះអង្គក្នអុងគាត់វិញ។គាត់មិនបាន្រនងកើតខលែលួនឯង

ឬក៏្រង្នាត់្រនបងៀនខលែលួនឯងនទ។បេះអង្គេឺជាអង្គដែលបាន្រនងកើតគាត់។ឪេុកម្នាយគាត់
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ការលន់តួ

មិនែឹងថានឹងមន្រុេ្គលដ្រ្រនម៉ចដែលនឹងនកើតនចញេមីេួកគាត់ន�ើយ។េឺែំ្រងរ្រ�់

បេះបេមី�្និងការដណោំេមីបេះរាជ្រុបតារ្រ�់បទង់ដតមួយេត់ដែលបាន្រង្នាត់្រនបងៀន

គាត់ក្នអុងការនកាតខា្នាចបេះអង្គក្នអុងផ្ះនន�មជិកែ៏នសមនាះបតង់ននបកុមជំនុំរ្រ�់បទង់។

អ្នកម្នាយទូល្រង្គំមិន�ូវអះអាងថាការ្រង្នាត់្រនបងៀនែ៏ល្រ្រ�់គាត់េឺនកើតនចញេមី

ការយកចិត្ទុកោក់េមីម្នាយរ្រ�់គាត់្រ៉ុោមនាននទ។្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញេឺេមីអ្នក្រនបមើដែល

មនវ័យចំ្�់ម្នាក់ដែលបាននមើលដថឪេុករ្រ�់គាត់កាលគាត់នៅជាទារក។អ្នក

្រនបមើម្នាក់នោះក៏ដថមទាំងឲនាយគាត់ជិះនលើករ្រ�់គាត់ែូចជានេលដែលនក្ងប�មីម្នាក់េទារក

ម្នាក់នទៀតតូចជាងខលែលួន្រន្ិចអញ្ចឹង។នោយសរគាត់បាន្រនបមើជាយូរឆ្នាំមនវ័យចំ្�់

និងមនលក្ខណ�មនាបត្ិែ៏ល្ជានបចើនែូនច្នះអ្នកែឹកោំផ្ះដែលជាបេមី�្្ររិ�័ទនោះក៏បាន

នគារេគាត់យា៉នាងខា្នាំង។គាត់បានទទួលទំនួលខុ�បតរូវក្នអុងការនមើលដថកូនប�មីៗរ្រ�់នម

ផ្ះនោះនហើយគាត់ក៏បាន្រំនេញភារកិច្ចនោះនោយយកចិត្ទុកោក់។គាត់បាន្រនបងៀន

េួកនេនោយមនការោក់វិន័យយា៉នាងមុឺងម៉នាត់។នហើយនេលោំបាច់គាត់ក៏បានបេ្រ់បេង

េួកនេនោយមនការដណោំនោយ្ររិ�ុទ្ធយា៉នាងតឹងរុឹង។គាត់មិនអនុញ្នាតឲនាយកូនប�មីៗ

ញាុនាំអ្មីតាមដតចិត្នោះនទនទាះន្រើនេលដែលេួកនេនប�កឃ្នានយា៉នាងខា្នាំង្រ៉ុ្ណនាក៏នោយ

នហើយ�ូមនាបមីដតនេល្ររិនភាេម្ូ្រអាហារជាមួយនឹងឪេុកម្នាយក៏នៅមនការបេ្រ់បេងយា៉នាង

តឹងរុឹងផងដែរ។មូលនហតុេឺេមីនបោះគាត់កំេុងដតការោរទា�់ប្រឆំងនឹងវ្រនាបធម៌ែ៏អាបកក់

នហើយផដល់ប្រឹកនាសាដែលមន�មីលធម៌ដ្រ្រននះ«នេលនប�កកូនៗចង់ញាុនាំទឹក។ននះនបោះ

កូនៗមនវ័យនក្ងនេកក្នអុងការផឹកបស។នថងៃមួយកូនៗនឹងនរៀ្រការនហើយនឹងមន្រន្្រ់

ទុកោក់បសជាមិនខាន។នេលនោះកូនៗនឹងមនអារម្ណ៍ចង់ផឹកអ្មីនផនាសងនទៀត។កាល

ែល់នេលនោះនោះកូនៗនឹងមនទម្នា្រ់ល្ក្នអុងការមិនចុះចូលនឹងអារម្ណ៍នប�កឃ្នាន

រ្រ�់ខលែលួន។»តាមរយៈយុទ្ធសស�្ដ្រ្រននះនិងតាមរយៈអំ្ចរ្រ�់គាត់គាត់ក៏បាន

រារាំងនក្ងៗេមីការ្រំនេញការបបាថា្នារ្រ�់េួកនេដថមទាំងោក់កបមិតនលើការនប�ករ្រ�់

េួកនេនទៀតផងនែើមនាបមីកុំឲនាយកូនៗចង់បាននូវអ្មីដែលនេមិនេួរមន។

១៨.នទាះជាយា៉នាង្ កដមីអ្នក្រនបមើម្នាក់ននះរ្រ�់បេះអង្គបានលន់តួចំនោះទូល្រង្គំ

ដែលជាកូនប្រុ�រ្រ�់គាត់ថាគាត់ក៏បានោ្រ់នផដើមចូលចិត្បសដែរ។ឪេុកម្នាយគាត់

េិតថាគាត់េឺជាស�្មីដែលមិនចូលចិត្បសែូនច្នះនហើយបានជាេួកគាត់ចូលចិត្នប្រើឲនាយ
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គាត់ចុះនៅយកបសនៅ្រន្្រ់ទុកបស។្រ៉ុដន្មុនគាត់ោក់បសចូលែ្រគាត់ដតងដត

យកកូនដេងោក់នបកាមកដនលែងន្រើកនហើយភលែក់បសនោះនៅនលើ្រ្រូរមត់រ្រ�់គាត់នោល

េឺភលែក់យូរជាងគាត់េួរអនុញ្នាត។គាត់មិនបាននធ្ើដ្រ្រនោះេមីនបោះគាត់ចូលចិត្បសនោះ

នទ្រ៉ុដន្ជាការ្រង្នាញអំេមីភាេនភលែើតនភលែើនននយុវវ័យ។មនុ�នាសវ័យចំ្�់ៗនៅជុំវិញគាត់

ដតងដតនិយាយផោក់ភាេជានក្ងឈាមរាវនិងការអរ�្រនាបាយននភាេជាយុវជនននះ។

ែូនច្នះគាត់ក៏្រដន្មបស្រន្ិចមដងៗដថមនទៀតជានរៀងរាល់នថងៃែនាបិត្រុេ្គលដែលមិនស្នា្រ់

នរឿងតូចតាចក៏នឹងែួលេមី្រន្ិចនៅខាងននះ្រន្ិចនៅខាងនោះជាមិនខាន។គាត់ក៏បាន

រអិលចូលទម្នា្រ់នោះនហើយក៏ដថមទាំងចូលចិត្្រនង្ើយបសដែលមននៅក្នអុងកូនដេង

នោះដែលន�្ើរដតជិតនេញដតមដង។

នតើអ្នក្រនបមើដែលមនវ័យចំ្�់នហើយនេញនៅនោយបបាជា្នាដែលអមនោយ

ការបេ្រ់បេងយា៉នាងតានតឹងនោះនៅឯ្ នៅនេលនោះ?ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើមន

អ្មីអាចេនាយាបាលជំងឺោក់បាំងរ្រ�់នយើងបាននទប្រ�ិនន្រើថា្នាំរ្រ�់បេះអង្គមិនបាននមើល

ដថនយើង?នទាះន្រើឪេុកម្នាយនិងដម៉នោះមិនមនវត្មនក៏បេះអង្គនៅមនបេះវត្មន

ដែរ។បេះអង្គេឺជាបេះអាទិករជាបេះដែលបតា�់នៅនិងនប្រើបបា�់មនុ�នាសដែលបទង់

បានោក់នៅនលើនយើងនែើមនាបមីជាប្រនយាជន៍�បម្រ់ន�ចកដមី�នសង្នាះរ្រ�់នយើង។ឱបេះ

ជាម្នា�់នអើយ!នតើបេះអង្គបាននធ្ើអ្មីនៅនេលនោះ?នតើបេះអង្គបានេនាយាបាលគាត់នោយ

រន្រៀ្រ្ ?នតើបទង់បាននធ្ើឲនាយគាត់ល្ទាំងប�ុងវិញនោយរន្រៀ្រ្ ?

បេះអង្គបាននប្រើបបា�់បេលឹងរ្រ�់ស�្មីម្នាក់នទៀតនោយមនការ�ដមី្រនោ្នា�យា៉នាងឈឺ

ោ្រ់និងេិបាកទទួលយកនប្រៀ្រែូចជាកូនកាំ្រិតវះកាត់ដែលមនមុខេមីរដែលបទង់មន

ក្នអុងកា្រូ្រោក់បាំងរ្រ�់បទង់។នោយបគាន់ដតមួយឆ្នូតនោះបេះអង្គបានវះរ្រួ�ដែល

ងយឆលែងនោះបាន។មនបាវ្រនបមើប�មីម្នាក់ដែលនេលខលែះចុះនៅកដនលែងយកបសជាមួយ

គាត់នហើយនឈា្នាះគា្នានេលដែលេួកគាត់នៅដតឯង។ោងបាននលើកន�ើងអំេមីអំនេើបា្រ

មួយននះនហើយបាន�ដមី្រនោ្នា�យា៉នាងឈឺោ្រ់នោយនៅគាត់ថា«ោងប្រមឹក»។�មដមី

�ក�ឺយនោះបាននធ្ើឲនាយអ្នកម្នាយទូល្រង្គំឈឺោ្រ់គាត់ក៏ន�ើញភាេនថាកទា្ររ្រ�់

ខលែលួននហើយភា្នាមៗនោះក៏រា្រ់ថាវាខុ�ឆ្គងក៏នបាះ្រង់វានោលដតមដង។

ែូចដែលការអួត្រនញ្នាររ្រ�់េួកម៉នាកនធ្ើឲនាយមនការេុករលួយនោះជាទូនៅ�មដមី
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�ក�ឺយរ្រ�់ខាមនាំង�បតរូវក៏មនការដណោំផងដែរ។អ្នក្រនបមើប�មីម្នាក់នោះចង់នធ្ើឲនាយ

នៅហា្នាយប�មីរ្រ�់គាត់ខឹងមិនដមនចង់េនាយាបាលគាត់នទ។នោះឯងជាមូលនហតុដែល

ោងបាននិយាយនៅនេលដែលេួកគាត់នៅដតឯង។ឬក៏ទំនងមកេមីការនឈា្នាះប្រដកក

រ្រ�់េួកគាត់នកើតន�ើងដតនៅក្នអុងនេលនវោនិងទមីកដនលែងនោះក៏មិនែឹងឬក៏ទំនងមក

េមីោងខា្នាចថានឹងទទួលទារុណកម្នោយមិនបានបបា្រ់នរ្អំេមីនរឿងនោះទាន់នេល។

្រ៉ុដន្បទង់ឱបេះអម្នា�់ដែលជាអង្គនសយរាជនាយនលើនផ្នម�និងដផនែមីដែលជាអង្គ

្រំផ្នា�់្រំដប្រទឹកជំនន់ែ៏នជារជន់និងបេ្រ់បេងនលើរលកែ៏វិលវល់នននេលនវោ�បម្រ់

នគាល្រំណងរ្រ�់បទង់េឺបេះអង្គនហើយដែលបានេនាយាបាល្រុេ្គលមួយតាមរយៈកំហុ�

រ្រ�់្រុេ្គលម្នាក់នទៀត។បេះអង្គនធ្ើដ្រ្រននះនែើមនាបមីកុំឲនាយមន្រុេ្គល្ ម្នាក់អះអាងថាចិត្

ដែលទទួលបានការ្រំផ្នា�់្រំដប្រេឺជាការនកើតន�ើងនចញេមីអំ្ចរ្រ�់ខលែលួនឬក៏ទទួលនជឿ

ថា្រុេ្គល្ ម្នាក់នទៀតអាចទទួលបានការ្រំផ្នា�់្រំដប្រតាមរយៈោកនាយ�មដមីរ្រ�់ខលែលួន។

១៩.គាត់ធំធត់ន�ើងនោយមនការោក់ខលែលួនការមិនប�វឹងបសនិងការចុះចូល

ចំនោះឪេុកម្នាយរ្រ�់គាត់តាមរយៈបេះអង្គមិនដមនតាមរយៈឪេុកម្នាយរ្រ�់គាត់

ចំនោះបេះអង្គ។នេលគាត់នេញវ័យនរៀ្រការឪេុកម្នាយគាត់ក៏នរៀ្រការឲនាយគាត់។គាត់ក៏

បាន្រនបមើ្រដមីរ្រ�់គាត់ែូចជានោកម្នា�់។គាត់ខំប្រឹងយា៉នាងខា្នាំងក្នអុងការ្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលឲនាយ

្រដមីគាត់ទទួលនជឿបទង់។បេះអង្គបានោំគាត់ឲនាយមនការឯកភាេដែលនចះចុះចូលនហើយឲនាយ

្រដមី�រន�ើរគាត់នហើយគាត់បានប្រកា�អំេមីបេះអង្គតាមរយៈឥរិយា្រថរ្រ�់គាត់។គាត់

បទាំបទនោយមនការអត់ធ្ត់ទាក់ទងនឹងអំនេើផិតកនាបត់រ្រ�់្រដមីគាត់នហើយក៏មិនដែលទា�់

ប្រឆំងនឈា្នាះប្រដកកជាមួយគាត់អំេមីប្រធន្រទននះនទៀតផង។គាត់្រន្រង់ោំន�ចកដមី

នមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះអង្គនលើ្រដមីរ្រ�់គាត់រហូតែល់គាត់ទំនងជានឹងកា្នាយជាមនុ�នាស

្ររិ�ុទ្ធតាមរយៈជំននឿនលើបេះអង្គ។

នទាះន្រើ្រដមីរ្រ�់គាត់មនចិត្�្រនាបអុរ�ែ៏េិតក៏នោយក៏្រដមីរ្រ�់គាត់មនអំនេើហិងនាសាក្នអុង

កំហឹងរ្រ�់គាត់ដែរ។គាត់បាននរៀនថានេលដែល្រដមីកំេុងខឹងគាត់មិនេួរនៅតយុទ្ធក្នអុង

ោកនាយ�មដមីឬក៏ឥរិយា្រថន�ើយ។ែូនច្នះទាល់ដតនេល្រដមីរ្រ�់គាត់មនអារម្ណ៍�ងៃ្រ់ស្នាត់

នហើយអ្នកម្នាយទូល្រង្គំន�ើញថាមននេលនវោែ៏បតឹមបតរូវនោះនទើ្រគាត់ចូលនៅេននាយល់

អំេមីទនង្ើរ្រ�់គាត់ដែលទំនងជាបាននធ្ើឲនាយ្រដមីរ្រ�់គាត់មនឥរិយា្រថមិន�មនហតុ�ម
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ផល។ជាលទ្ធផលខណៈនេលដែលប្រេន្ធជានបចើនោក់ដែលមន្រដមីដែល�លែូត្រូតជាង

មនការ្រង្នាញអំេមីការនធ្ើបា្រខាងឯសច់ឈាមែូចជាការជាំមុខនហើយនៅនេលដែល

េួកនេទម្នាក់កំហុ�នលើ្រដមីខលែលួននោយមនការនិយាយលួចោក់ក៏គាត់�ដមីឲនាយេួកនេដែល

និយាយដ្រ្រនោះផងដែរ។គាត់បានបេមនេួកនេនទាះន្រើក្នអុងរន្រៀ្រនិយាយនលងន�ើច

នោយថាតាមរយៈោកនាយ�មនាបថក្នអុងជមីវិតអាោហ៍េិោហ៍រ្រ�់េួកនេនោះេួកនេបានកា្នាយ

ជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់្រដមីនហើយ។នោយមនេំនិតដ្រ្រនោះនោះអ្នក្រនបមើមិនេួរទា�់ប្រឆំង

នឹងនោកម្នា�់រ្រ�់ខលែលួនន�ើយ។

េួកនេែឹងអំេមីការបទាំបទរ្រ�់គាត់េឺថា្រដមីរ្រ�់គាត់ងយបចនឡាតនហើយខឹង។នហើយ

េួកនេក៏មនការភា្នាក់នផ្ើលបតង់ថាមិនមនការនិយាយនែើមឬក៏ចំណុច�ម្នាល់ដែលថា

នោកផបទមី�ុមីអូ�៍ធ្នា្រ់វាយគាត់ឬក៏ថាធ្នា្រ់មនការនឈា្នាះប្រដកកគា្នានៅក្នអុងផ្ះ�ូមនាបមី

ដតមួយនថងៃក៏មិនដែលឮផង។នៅនេលដែលេួកនេលួច�ួរគាត់នោយស្នាត់ៗអំេមីនរឿងននះ

គាត់ក៏បាន្រនបងៀនេួកនេអំេមីចនាបា្រ់ននការនធ្ើជាអ្នក្រនបមើ។មនអ្នកខលែះនមើលនហើយបតា្រ់

តាមែូចជាបបាជា្នានហើយក៏មនអំណរ។្រ៉ុដន្ក៏មនអ្នកខលែះនទៀតមិនបាននមើលនហើយ

បតា្រ់តាមនហើយដថមទាំងនធ្ើឲនាយសំចិត្និងទទួលការ�ំ�អុតចិត្នទៀតផង។១

2០.ែំ្រូងម្នាយនក្ករ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំមិនចូលចិត្គាត់នទនបោះមនអ្នក្រនបមើ

មួយចំនួនបាននិយាយនែើមយា៉នាងអាបកក់អំេមីគាត់។្រ៉ុដន្�ូមនាបមីដតម្នាយនក្ករ្រ�់គាត់ក៏

ចូលចិត្គាត់តាមរយៈឥរិយា្រថននការចុះចូលនិងការបទាំបទរ្រ�់គាត់ដ្រ្រននះ។ម្នាយ

នក្កគាត់បានបបា្រ់កូនប្រុ�គាត់ថាអ្នក្រនបមើទាំងនោះបានេនាយាយាម្រំផ្នាញ�ន្ិភាេរវាង

គាត់និងកូនប្រសររ្រ�់គាត់នហើយគាត់ដថមទាំងអង្រឲនាយកូនប្ុរ�គាត់ោក់ទារុណកម្

នលើអ្នក្រនបមើទាំងនោះដែរ។នេក៏បានវាយអ្នក្រនបមើទាំងនោះនហើយម្នាយនក្កក៏ដថមទាំង

េំរាមថាគាត់នឹងោក់នទា�អ�់អ្នក្ ដែលេនាយាយាមដអ្រអ្រនឹងគាត់នោយនប្រើបបា�់

ការនិយាយនែើម្រង្ខូចកូនប្រសររ្រ�់គាត់។្រោ្នា្រ់េមីនោះគាមនានអ្នក្ ហា៊នាននទនហើយ

ស�្មីទាំងេមីរោក់ក៏បានរ�់នៅជាមួយគា្នានោយមន�ុច្ន្ៈនិងមិត្ភាេល្។

១ បេះេម្មីរមិនអភ័យនទា�ការនធ្ើបា្រេមីនែេូជមីវិតនោះនទតាមេិតនៅេឺផ្អុយេមីននះទាំងប�ុងេឺបេះេម្មីរបាននថា្នាលនទា�អំនេើ
ដ្រ្រនោះ(�ុភា�ិត៦:១៦-១៩;កូ�ូ�៣:១៩;១នេបតុ�៣:7)។បតង់ននះនោកបេរូអហ្គ�្មីនកំេុងដតនិយាយអំេមីរន្រៀ្រដែល
អ្នកម្នាយរ្រ�់គាត់ដែលបាននរៀ្រការជាមួយនឹងអ្នកមិននជឿអាក្រនាបកិរិយា�លែូត្រូតនិងការចុះចូលជាទូនៅនឹង្រដង្រកំហឹង(�ុភា�ិត
១៥:១)។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើនែេូជមីវិតរ្រ�់នោកអ្នកកំេុងដតនធ្ើបា្រនោកអ្នកនោះ�ូមនមតា្នារកជំនួយេមីអ�់អ្នកដែលនៅជុំវិញនោកអ្នក
ដែលនោកអ្នកនគារេនិងេមីអាជា្នាធរចុះ។
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2១.ឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយបេះអង្គបានប្រទាន

អំន្យទានែ៏អស្នារនាយមួយនទៀតនៅកាន់អ្នក្រនបមើស�្មីែ៏ល្រ្រ�់បទង់ដែរ។េឺថាគាត់

បាន្រង្នាញឥរិយា្រថជាអ្នករកនាសា�ន្ិភាេនៅនេល្ ដែលគាត់អាចនធ្ើបាន។នេល

ខលែះអ្្នាតននមិត្ភកដិចូលចិត្និយាយនែើមយា៉នាងអាបកក់អាបកមីអំេមីខាមនាំង�បតរូវ។នៅនេល

ដែលគាត់ឮោកនាយនេចន៍ែ៏ល្មីងជូរចត់ននការនិយាយនែើមឬក៏ការមិនឯកភាេគា្នានោះគាត់

នឹងមិននិយាយអ្មីត្រនៅនឹង្រុេ្គលម្នាក់នោះនទលុះបតាដតវានឹងជួយឲនាយមនការផនាសះផនាសា។

នមើលនៅននះទំនងជានរឿងតូចតាច។្រ៉ុដន្ជាការែ៏េួរឲនាយនសកស្នាយនោយសរ

នមនរាេែ៏អាបកក់ននអំនេើបា្រទូល្រង្គំក៏បានឮមនុ�នាសដែលរា្រ់មិនអ�់បាននលើកន�ើង

មដងនទៀតអំេមីោកនាយនេចន៍ននកំហឹងរ្រ�់្រុេ្គល្ ម្នាក់នផនាសងនទៀតដែរ។នហើយអាបកក់

ជាងនោះនៅនទៀតេឺេួកនេបានដថមរនបាយនលើអ្មីដែលមិនទាំងបាននលើកន�ើងផង។វា

មិនល្មបេ្រ់បគាន់នទ�បម្រ់្រុេ្គលដែលមនទឹកចិត្ល្ក្នអុងការនចៀ�នចញេមីការនឈា្នាះ

ប្រដកកគា្នាឲនាយកាន់ដតខា្នាំងជាងមុននោយោកនាយនេចន៍អាបកក់ៗ។េួកនេក៏េួរេនាយាយាមនោះ

បសយ្រញ្នានោយនប្រើោកនាយនេចន៍ដែលមន�ោ្នានចិត្ល្វិញ។អ្នកម្នាយទូល្រង្គំេឺជា

្រុេ្គលដ្រ្រនោះ។េឺបេះអង្គនហើយដែលជាអ្នកដណោំយា៉នាងនកៀក្រនងកើយនឹងគាត់ដែល

បាន្រនបងៀនគាត់ក្នអុងសោននែួងចិត្គាត់។

22.នៅទមី្រំផុតខណៈនេលដែល្រដមីរ្រ�់គាត់ឈានែល់បគាចុងនបកាយនននេល

នវោនលើដផនែមីននះគាត់ក៏បានយកឈ្នះនលើ្រដមីរ្រ�់គាត់�បម្រ់បេះអង្គ។ែូនច្នះគាត់

ដលងមនការរអ៊ូរទាំទាក់ទងនឹងភាេអត់ធ្ត់នលើការមិននសមនាះបតង់រ្រ�់្រដមីគាត់ែនាបិតឥ�ូវ

្រដមីរ្រ�់គាត់បានកា្នាយជាអ្នកនសមនាះបតង់ម្នាក់នហើយ។

អ្នកម្នាយទូល្រង្គំក៏ជាអ្នក្រនបមើម្នាក់ននអ្នក្រនបមើោោរ្រ�់បេះអង្គដែរ។អ�់អ្នក

ដែលស្នាល់គាត់ក៏�រន�ើរបេះអង្គថា្នាយបេះកិត្ិយ�ែល់បទង់និងប�ឡាញ់បទង់យា៉នាង

ខា្នាំងតាមរយៈគាត់ផងដែរ។េួកនេន�ើញបេះវត្មនរ្រ�់បទង់ក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់គាត់តាម

រយៈការនធ្ើ្រោ្នាល់អំេមីបទង់និងផលដផលែននជមីវិតែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់គាត់។គាត់បាននធ្ើជាប្រេន្ធ

ដតម្នាក់ចំនោះ្រដមីដតមួយបានផដល់កិត្ិយ�ែល់ឪេុកម្នាយគាត់បានដណោំអ្នកផ្ះរ្រ�់

គាត់ក្នអុងផលែូវននការនកាតខា្នាចបេះ។អ្នកនផនាសងក៏ស្នាល់គាត់តាមរយៈទនង្ើល្ៗរ្រ�់គាត់

នហើយក៏ខិតខំប្រឹងដប្រងយា៉នាងប្រយ័ត្នទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹម្រមីបាច់ដថរកនាសាកូនៗនោយេុំ
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ឲនាយងកដ្ររនចញេមីបេះអង្គ។ជាចុងនបកាយឱបេះអម្នា�់នអើយនោយសរបទង់អនុញ្នាត

ឲនាយអ្នក្រនបមើរ្រ�់បទង់និយាយេឺថាគាត់បាន្រង្នាញភកដមីភាេយា៉នាងបជាលនបរៅតាមរយៈ

ការនមើលដថរាស�្រ្រ�់បទង់ដែលគាត់ស្នាល់នប្រៀ្រែូចជាម្នាយចំនោះនយើងទាំងអ�់គា្នា

នទាះន្រើគាត់បាន្រនបមើនប្រៀ្រែូចជាកូនប�មីចំនោះនយើងទាំងអ�់គា្នាក៏នោយ។

2៣.នថងៃដែលម្នាយទូល្រង្គំបតរូវោោកនចញេមីជមីវិតននះបានឈានមកែល់ជានថងៃ

ដែលមនដតបទង់មួយអង្គបជា្រនហើយក៏មននេលដែលគាត់និងទូល្រង្គំបាននៅដតេមីរ

ោក់។ទូល្រង្គំនជឿជាក់ថាតាមរយៈផលែូវែ៏អាថ៌កំបាំងរ្រ�់បទង់េឺបទង់បាននរៀ្រចំនេលនវោ

នោះ។កាលនោះនយើងកំេុងដផ្កនលើ្រង្លួចដែលនមើលន�ើញ�ួនចនាបារនៅផ្ះនយើងនៅឯ

ទមីបកុងអូន�្ៀ(Ostia)។នយើងបានែកខលែលួននចញេមីហ្ូងមនុ�នាសនែើមនាបមី�បមកនោយសរ

នយើងនទើ្រដតនធ្ើែំនណើរមកេមីផលែូវឆ្នាយ។

នយើងទាំងេមីរោក់កំេុងដតមនការ�ន្ោយា៉នាងរាក់ទាក់នហើយ«នភលែចន�ចកដមីទាំង

្រ៉ុោមនានដែលកនលែងនៅនហើយក៏ខំមមុលនឈាងនៅរកអ្មីៗខាងមុខនទៀត»។2ក្នអុងបេះវត្មន

ននន�ចកដមីេិតេឺបេះអង្គផ្នាល់នយើងកំេុងដតេិភាកនាសាគា្នាអំេមីលក្ខណៈ�មនាបត្ិននជមីវិតែ៏នៅ

អ�់កលនាបជានិច្ច�បម្រ់េួក្ររិ�ុទ្ធទាក់ទងនឹង«អ្មីដែលដភ្នកមិនដែលន�ើញបតនចៀក

មិនដែលឮនហើយចិត្មនុ�នាសមិនដែលនឹកែល់»។៣មត់ននែួងចិត្រ្រ�់នយើងក៏បាន

ន្រើកចំហនហើយនប�កទឹកេមីស្នាន�ួេ៌ដែលមនប្រភេេមីបេះអង្គ៖«ប្រភេទឹកននជមីវិត

»៤នហើយក៏ចង់ទទួលបានការនបបាះេមីទឹកនោះនែើមនាបមីឲនាយយល់តាមដែលអាចនធ្ើបាននលើ

ន�ចកដមីេិតមួយចំនួនននអាថ៌កំបាំងែ៏អស្នារនាយននះ។

2៤.ការ�ន្ោរ្រ�់នយើងបានឈានែល់ចំណុចបតង់ថា�ូមនាបមីដតញាណែ៏ខា្នាំង

្រំផុតខាងឯសច់ឈាមនិងេនលែឺដខខាងឯ�ម្នារៈនិយមែ៏ខា្នាំងកា្នា្រំផុតក៏មិន�័ក្ិ�ម

នឹងយកមកនប្រៀ្រផ្ឹមជាមួយនឹងភាេដផ្មដល្មននជមីវិតែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចដែលនឹង

មកែល់បានដែរ។នយើងក៏មនភាេ�្្រ់ដ�្ងនលើរ្រ�់�េ្សរនេើដែលបេះអង្គបាន

្រនងកើតនហើយមិនយូរមិនឆ្រ់រំលងវត្អុខាងឯ�ម្នារៈនិយមទាំងអ�់�ូមនាបមីដតស្នាន�ួេ៌

ដែលជាកដនលែងរ្រ�់បេះអាទិតនាយបេះចន្និងផ្នាយដែលោំងេនលែឺនលើដផនែមី។នទាះជា

2 ភមីលមីេ៣:១៣។
៣ ១កូរិនថូ�2:៩។
៤ ទំនុកតនមកើង៣៦:៩។
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ការលន់តួ

យា៉នាង្ កដមីក្នអុងចិត្េំនិតនយើងនយើងក៏បាននហើរកាន់ដតខ្�់ន�ើងៗនោយនិយាយនរៀ្រ

រា្រ់និងប�ឡាញ់នេញចិត្នលើអ្មីដែលបទង់បាន្រនងកើតមកដែរ។

នយើងបាននិយាយនហើយក៏បាននែញោ្រ់បបាជា្នានហើយក៏បាន្រ៉ះវាយា៉នាងតិចតួច

តាមរយៈការខិតខំប្រឹងដប្រងយា៉នាងអ�់េមីចិត្រ្រ�់នយើង។នយើងក៏បានែកែនង្ើមធំនហើយ

ក៏ទុកផលែំ្រូងននវិញ្នាណឲនាយជា្រ់ជាមួយនឹងភាេែ៏�្រនាបាយនោះ។នយើងក៏បត�្រ់មក

ឯ�ំន�ងននមត់រ្រ�់នយើងដែលជាកដនលែងោ្រ់នផដើមនិង្រញ្ច្រ់ោកនាយនេចន៍។្រ៉ុដន្ការ

ននះមិនែូចបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់នទេឺបេះអម្នា�់នយើងបេះអង្គនៅនោយមិនចនបមើនវ័យ

ចំ្�់នហើយក៏ដថមទាំងនធ្ើឲនាយបេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់ថ្មីនទៀតផង។

2៦.្រោ្នា្រ់មកអ្នកម្នាយទូល្រង្គំបានមនប្រស�ន៍ែូចតនៅ៖«កូនម្នាយនអើយ!

ឥ�ូវម្នាយដលងអរ�្រនាបាយនឹងអ្មីនទៀតនហើយក្នអុងជមីវិតននះ។កដមី�ងនាឃឹមោោរ្រ�់ម្នាយ

ក្នអុងនោកមីយ៍ននះេឺបតរូវបាន�ក្រ់ចិត្នហើយ។គាមនានអ្មីដែលបតរូវចង់បាននទៀតនទ។នតើនហតុ

អ្មីបានជាម្នាយនៅទមីននះ?េិត្ �់មននរឿងមួយដែលម្នាយ�ងនាឃឹមចង់ន�ើញក្នអុងជមីវិត

ននះនហើយនរឿងនោះេឺឲនាយន�ើញកូនកា្នាយជាបេមី�្្ររិ�័ទែ៏េិតមុនម្នាយស្នា្រ់នៅ។បេះ

ជាម្នា�់រ្រ�់ម្នាយបាននឆលែើយត្រនលើ�ជាងន�ចកដមី�្រនាបអុរ�ចំនោះម្នាយនហើយ។ឥ�ូវ

ម្នាយន�ើញថាកូនបានកា្នាយជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បទង់នហើយក៏បាន្រែិន�ធរាល់ចំណុចអរ

�្រនាបាយនលើនោកននះផងដែរ។នៅទមីននះនតើនៅមនអ្មីដែលម្នាយអាចនធ្ើបាននទៀត?»។

27.ទូល្រង្គំមិនោំអំេមីរន្រៀ្រដែលទូល្រង្គំនឆលែើយត្រនៅកាន់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំវិញ

អំេមីចំណុចននះនោះនទ។មិនបានប្រមណបបាំនថងៃនបកាយមកគាត់ក៏បានបេុននរៅ្នា។នថងៃមួយ

ខណៈនេលដែលគាត់កំេុងឈឺគាត់ក៏បានែួលនហើយ�នលែ្រ់មួយដភលែតដែរ។្រ្ូនប្រុ�

រ្រ�់ទូល្រង្គំនិងទូល្រង្គំក៏បានរត់នៅជួយគាត់។មិនយូរ្រ៉ុោមនានគាត់ក៏បានែឹងខលែលួនវិញ

នហើយនមើលមកនយើងខណៈនេលដែលនយើងកំេុងឈរដកនាបរគាត់។គាត់បាន�ួរថា«នតើ

មុនហ្នឹងម្នាយនៅឯ្ ?»។គាត់បានខំនមើលនយើងយា៉នាងខា្នាំងនិយាយមិននចញក្នអុងទុក្ខ

បេរួយនហើយនលើកន�ើងថា«កូននឹងក្រ់ម្នាយនៅកដនលែងននះ»។ទូល្រង្គំនៅយា៉នាងន�ងៃៀម

នហើយទ្រ់អារម្ណ៍នោយមិនយំខណៈនេលដែល្រ្ូនប្រុ�រ្រ�់ទូល្រង្គំនលើកន�ើងអំេមី

ន�ចកដមីបបាថា្នាបតង់ថាគាត់មិនចង់ន�ើញអ្នកម្នាយស្នា្រ់នៅប�ុកនបរៅន�ើយ្រ៉ុដន្នៅប�ុក

ខលែលួនវិញ។នេលដែលគាត់ឮចំណុចនោះគាត់ក៏បាន�មលែឹងនមើល្រ្ូនប្រុ�ទូល្រង្គំចំនឹង
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រាណភាា្េមអ្្ពមរដទ្រ្ុងំ

ដភ្នកនហើយមុខរ្រ�់គាត់ក៏បាន្រង្នាញេមីភាេបេរួយបារម្ភេមីនបោះ្រ្ូនប្រុ�រ្រ�់ទូល្រង្គំ

ខ្ល់ខា្នាយេមីអ្មីដែលទាក់ទងនឹងនោកមីយ៍ននះ។្រោ្នា្រ់មកគាត់ក៏បានដ្ររមកនមើលទូល

្រង្គំនហើយនលើកន�ើងថា«ចូរនមើលអំេមីរន្រៀ្រដែល្រ្ូនប្រុ�កូននិយាយ»។នហើយគាត់

ក៏បាននិយាយមកកាន់េួកនយើងថា«ក្រ់�េអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនៅទមី្ ក៏បានចូរកុំ

ឲនាយវានធ្ើឲនាយកូនបេរួយបារម្ភឲនាយនសះ។ម្នាយ�ូមឲនាយដតកូនៗនឹកោំអំេមីម្នាយនៅឯអា�ោ

រ្រ�់បេះអម្នា�់និងនៅទមី្ ដែលកូននៅ»។នហើយ្រោ្នា្រ់េមីគាត់បានដចកោយអំេមី

ន�ចកដមីបបាថា្នារ្រ�់គាត់ក្នអុងលក្ខណៈែ៏ល្្រំផុតដែលគាត់អាចនធ្ើបានគាត់ក៏បាននៅ

ន�ងៃៀមមននេញនៅនោយភាេឈឺោ្រ់ដែលនកើតនចញេមីជំងឺរ្រ�់គាត់។

2៨.ឱបេះដែលមិនអាចនមើលន�ើញនអើយ!ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំបានេិតអំេមី

អំន្យទានរ្រ�់បេះអង្គដែលបទង់បានោំក្នអុងែួងចិត្ននអ�់អ្នកដែលនសមនាះបតង់

នហើយនចញេមីនោះវាក៏បាន្រនងកើតផលដផលែែ៏ល្ៗនោះទូល្រង្គំមនអំណរនហើយក៏អរបេះ

េុណបេះអង្គផងដែរ។ទូល្រង្គំោំថាេមីមុនអ្នកម្នាយរ្រ�់ទូល្រង្គំដតងដតខ្ល់ខា្នាយខា្នាំង

្�់អំេមីទមីកដនលែងក្រ់�េរ្រ�់គាត់។គាត់បានផ្គត់ផ្គង់នហើយនរៀ្រចំកដនលែងមួយ�បម្រ់

គាត់នៅដកនាបរ�េរ្រ�់្រដមីគាត់។នោយសរេួកគាត់បានរ�់នៅជាមួយគា្នានោយមន

�ុភមង្គលែូនច្នះគាត់ដតងដតបបាថា្នាចង់្រដន្មចំណុចចុងនបកាយននះនៅក្នអុង�ុភមង្គល

មួយនោះ។ចិត្េំនិតរ្រ�់មនុ�នាសនយើងគាមនាន�មត្ភាេក្នអុងការយល់អំេមីចំណុចោក់េ័ន្ធ

នឹងបេះជាម្នា�់នទ។គាត់ចង់ឲនាយអ្នកែនទ�រន�ើរអំេមីរន្រៀ្រ្រោ្នា្រ់េមីគាត់បាននធ្ើែំនណើរ

ធម្យាបតាហួ��មុបទែូចដែលគាត់ទាំងេមីរោក់បានរួមគា្នានលើដផនែមីននះនោះគាត់ក៏

នឹងរួ្ររួមគា្នាក្នអុងផ្នូរផងដែរ។

ទូល្រង្គំមិនែឹងអំេមីនេលនវោតាមរយៈន�ចកដមី�្រនាបអុរ�ែ៏្ររិ្រូណ៌រ្រ�់បេះដែល

េំនិតឥតប្រនយាជន៍ននះបានោ្រ់នផដើមរសត់នចញេមីែួងចិត្រ្រ�់គាត់នទ។នេលនោះ

ទូល្រង្គំភា្នាក់នផ្ើលយា៉នាងខា្នាំងនិងនេញនោយអំណរអំេមីអ្មីដែលគាត់នទើ្រដតបានបបា្រ់

មកកាន់ទូល្រង្គំ។េិត្ �់!ក្នអុងការ�ន្ោរ្រ�់នយើងនៅឯមត់្រង្លួចគាត់បាន

្រង្នាញអំេមីន�ចកដមីបបាថា្នាដែលថាគាត់មិនខ្ល់ន្រើជាគាត់មិនស្នា្រ់នៅឯប�ុករ្រ�់គាត់

នៅនេលដែលគាត់នលើកន�ើងថា«នៅទមីននះនតើនៅមនអ្មីដែលអ្នកម្នាយអាចនធ្ើបាន

នទៀតនៅ?»។នបកាយមកទូល្រង្គំបានឮអំេមីការដែលគាត់បាននិយាយ�ដមីជាមួយនឹង
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ការលន់តួ

មិត្ភកដិរ្រ�់ទូល្រង្គំមួយចំនួនខណៈនេលដែលនយើងនៅទមីបកុងអូន�្ៀ។នោយមន

ទំនុកចិត្ដ្រ្រជាម្នាយគាត់បានបបា្រ់េួកនេអំេមីភាេ�ម្្រ់រ្រ�់គាត់�បម្រ់ជមីវិតននះ

និងអំេមីបេះេរននការស្នា្រ់។តាមរយៈភាេកា្នាហានដែលបេះអង្គបានប្រទានមកកាន់

អ្នកម្នាយទូល្រង្គំការនោះបាននធ្ើឲនាយេួកគាត់ភា្នាក់នផ្ើលយា៉នាងខា្នាំង។េួកគាត់បាន�ួរ

អ្នកម្នាយទូល្រង្គំថានតើនោកអ៊ំមនភាេភ័យខា្នាចដែរឬនទទាក់ទងនឹងការដែលនេ

នឹងក្រ់�េរ្រ�់អ្នកមមីងយា៉នាងឆ្នាយេមីប�ុកកំនណើតរ្រ�់ខលែលួន?អ្នកម្នាយទូល្រង្គំបាន

នឆលែើយែូចតនៅ៖គាមនានអ្មីឆ្នាយេមីបេះជាម្នា�់នទ។អ៊ំមិនខា្នាចនទ។នៅបគាចុងនបកាយបេះ

អង្គនឹងស្នាល់ទមីកដនលែងដែលនេនិង្រញ្ចអុះ�េបទង់នឹងនលើកអ៊ំេមីស្នា្រ់ន�ើងវិញ។នហើយ

នៅនថងៃទមី៩្រោ្នា្រ់េមីគាត់បានធ្នាក់ខលែលួនឈឺគាត់មនអាយុ៥៦ឆ្នាំ(នហើយទូល្រង្គំមន

អាយុ៣៣ឆ្នាំ)បេលឹងែ៏នសមនាះបតង់និងនេញនោយភកដមីភាេមួយនោះក៏បានទទួលន�រី

ភាេនចញេមីរូ្រកាយននះនៅ។

2៩.ទូល្រង្គំក៏បាន្រិទដភ្នកគាត់នហើយការនសកស្នាយធំនធងមួយក៏បានហូរកាត់ែួង

ចិត្ទូល្រង្គំនហើយក៏បានកា្នាយនៅជាទឹកដភ្នកដែលប�ក់ចុះមក។្រ៉ុដន្ខួរកនាបាលទូល្រង្គំ

្រង្ខំដភ្នកទូល្រង្គំឲនាយឈ្រ់យំនហើយការកាន់ទុក្ខរ្រ�់ទូល្រង្គំបាន្រងកឲនាយទូល្រង្គំញ័រខលែលួន។

នេលដែលគាត់ែកែនង្ើមចុងនបកាយរ្រ�់គាត់ភា្នាមនោះកុមរអាឌមីអូោទឹ�៍ក៏ដប�ក

យំនហើយនយើងបាន្រញនាឈ្រ់គាត់នហើយគាត់ក៏បាននៅន�ងៃៀម។ែូចគា្នាផងដែរអារម្ណ៍

ែូចជាកូននក្ងរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏េនាយាយាមរកផលែូវនេចនចញក្នអុងការ�បមក់ទឹកដភ្នកតាមរយៈ

�ំន�ងន្រះែូងែ៏នៅយុវវ័យដែរ។ទូល្រង្គំបានទ្រ់អារម្ណ៍យា៉នាងន�ងៃៀមស្នាត់។នយើង

បានេិោរ្ថាការអ្រអរសទរន�ចកដមីស្នា្រ់មួយននះនោយការយំនិងការថងៃូរេឺមិន

ដមនជានរឿងបតឹមបតរូវនទ។ការកាន់ទុក្ខដ្រ្រននះេឺ�បម្រ់ដតអ�់អ្នកដែលបានស្នា្រ់នោយ

មិនមនភាេអរ�្រនាបាយនហើយេឺេិតជាបានស្នា្រ់ដមនដត្រ៉ុន្ណនាះ។្រ៉ុដន្គាត់មិនបាន

ស្នា្រ់នោយមិនអរ�្រនាបាយនោះនទនហើយគាត់ក៏មិនបានេិតជាស្នា្រ់ដមនដែរ។នយើងែឹង

អំេមីចំណុចននះយា៉នាងបបាកែ។នយើងបានន�ើញជមីវិតែ៏ល្រ្រ�់គាត់«ជំននឿែ៏នសមនាះបតង់»

រ្រ�់គាត់៥និងភ�្អុតាងែ៏ចនាបា�់ោ�់ោោនផនាសងនទៀតរ្រ�់គាត់។

៣០.ជមីវិតែ៏មនតនមលែនិងដផ្មដល្មមួយននះជាមួយនឹងគាត់ក៏បានដ្រកបាក់ភា្នាមៗ។

៥ ១ធមីម៉ូនថ១:៥។
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រាណភាា្េមអ្្ពមរដទ្រ្ុងំ

នតើអ្មីនៅបាននធ្ើឲនាយទូល្រង្គំឈឺចិត្យា៉នាងខា្នាំងនលើកដលងដតរ្រួ�ែ៏ថ្មីមួយននះ?ទូល្រង្គំ

បាននេញនៅនោយអំណរនបោះអ្នកម្នាយទូល្រង្គំបាននធ្ើទមី្រោ្នាល់អំេមីទូល្រង្គំនោយ

�រន�ើរទូល្រង្គំមុនគាត់ស្នា្់រនោយថាទូល្រង្គំជាកូនដែលមនទំនួលខុ�បតរូវនហើយ

�្រនាបអុរ�។នោយមននេញនៅនោយន�ចកដមីប�ឡាញ់គាត់បាននរៀ្ររា្រ់អំេមីការដែល

គាត់នឹងនឹកោំថាទូល្រង្គំមិនដែលនប្រើបបា�់ោកនាយនេចន៍េំនរាះេំនរើយឬក៏រិះេន់គាត់

ន�ើយ។ឱបេះែ៏ជាបេះអាទិកររ្រ�់នយើងនអើយ!នតើកិត្ិយ�ដែលទូល្រង្គំផដល់ែល់

គាត់អាចនប្រៀ្រនធៀ្រនៅនឹងអ្មីដែលគាត់បាននធ្ើ�បម្រ់ទូល្រង្គំបាននោយរន្រៀ្រ្ ?

នោយគាមនានការលួងនោមែ៏ល្រ្រ�់គាត់នោះទូល្រង្គំមិនមនអ្មីនៅ�ល់នទ។បេលឹង

ទូល្រង្គំក៏បានកាន់ទុក្ខនហើយជមីវិតទូល្រង្គំដែលមនរួមទាំងជមីវិតរ្រ�់អ្នកម្នាយទូល

្រង្គំនិងទូល្រង្គំក៏បតរូវបានដ្រកគា្នានៅ។

៣១.នេលដែលនយើងបានលួងឲនាយកុមរនោះឈ្រ់យំនោះនោកអមីវូឌមីអូ�៏(Evodius)

ក៏បានោ្រ់នផដើមនបចៀងនចញេមីកណ្ឌេម្មីរទំនុកតនមកើង«ទូល្រង្គំនឹងនបចៀងអំេមីបេះហឫទ័យ

�្រនាបអុរ�និងយុត្ិធម៌ឱបេះនយហូវា៉នានអើយទូល្រង្គំនឹងនបចៀង�រន�ើរបេះអង្គ»(េក�)។៦

បេរួសរទាំងមូលក៏ចូលរួមនបចៀងនហើយនោយឮនូវអ្មីដែលនយើងកំេុងដតនធ្ើ្រង្រ្ូនប្រុ�

ប�មីជានបចើនោក់នទៀតក៏បានមកជួ្រជំុគា្នាផងដែរ។ខណៈនេលដែលមនអ្នកខលែះជួយនរៀ្រ

ចំ�បម្រ់េិធមី្រុណនាយ�េតាមដ្រ្រ្រទប្រនេណមីទូល្រង្គំបាន�ន្ោយា៉នាង�ុភាេរា្រសរ

នៅឯ្រន្្រ់មួយនទៀតក្នអុងផ្ះជាមួយនឹងអ�់អ្នកដែលបានេិតថាទូល្រង្គំមិនេួរនៅដតឯង

ន�ើយ។តាមរយៈន�ចកដមីេិតដែលជាថា្នាំទូល្រង្គំក៏ទទួលបានការធូរន�នាបើយេមីទារុណកម្

ដែលមនដតបទង់មួយអង្គេត់បជា្រអំេមីចំណុចនោះ។េួកគាត់មិនែឹងន�ើយ។េួកគាត់

ស្នា្រ់ទូល្រង្គំយា៉នាងយកចិត្ទុកោក់នហើយេិតថាទូល្រង្គំគាមនានការឈឺោ្រ់ន�ើយ។្រ៉ុដន្

ក្នអុងបេះកាណ៌រ្រ�់បេះអង្គដែលេួកគាត់មិនអាចស្នា្រ់ឮបានទូល្រង្គំបានរិះេន់ខលែលួនឯង

ទាក់ទងនឹងអារម្ណ៍ែ៏ទន់នខនាសាយរ្រ�់ខលែលួននហើយដថមទាំងទ្រ់ភាេជន់នជារននការកាន់

ទុក្ខ។ទូល្រង្គំបានចុះចូលនឹងឆន្ៈរ្រ�់ខលែលួនឯងមដងម្នាលដែរនហើយ្រោ្នា្រ់មកក៏បាន

វាយប្រហារវាជាថ្មីមដងនទៀត។ទូល្រង្គំែឹងអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំោក់នៅក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់

ខលែលួននហើយទូល្រង្គំក៏មិនបានអនុញ្នាតឲនាយខលែលួនដប�កយំឬក៏�ូមនាបមីដត្រំផ្នា�់្រំដប្រទឹកមុខ

៦ ទំនុកតនមកើង១០១:១។
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ក៏នោយ។ទូល្រង្គំធុញបទាន់ខា្នាំង្ �់ដែលអារម្ណ៍ខាងឯសច់ឈាមទាំងននះមន

អំ្ចយា៉នាងខា្នាំងនលើទូល្រង្គំនទាះន្រើថាន�ចកដមីស្នា្រ់េឺបគាន់ដតជាដផ្នកមួយននលក្ខណៈ

ធម្ជាតិដែលនកើតមនន�ើងចំនោះមនុ�នាសនយើងទាំងអ�់គា្នាតាមនេលនវោកំណត់និង

វា�ោក៏នោយ។ែូនច្នះក្នអុងទុក្ខបេរួយថ្មីមួយននះដែលទូល្រង្គំកំេុងដតកាន់ទុក្ខបេរួយអំេមី

ការទុក្ខបេរួយរ្រ�់ទូល្រង្គំវាបាននធ្ើឲនាយទូល្រង្គំរងទុក្ខក្នអុងការនសកស្នាយជានទ្ែង។

៣2.នេលនេយក�េនចញនយើងបានបត�្រ់មកវិញនោយមិនយំនសក។ក្នអុង

ន�ចកដមីអធិស្នានដែលនយើងបានទូលថា្នាយនៅកាន់បេះអង្គនៅនេលដែលនយើងថា្នាយ

យញ្ញ្រូជាននការ�នសង្នាះរ្រ�់នយើងនៅកាន់បទង់�បម្រ់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំក៏ទូល្រង្គំ

មិនបានយំដែរ។នហើយមុននេលនេ្រញ្ចអុះ�េគាត់នេយក�េគាត់ោក់ដកនាបរផ្នូរជាមុន

�ិននបោះនោះជាប្រនេណមីក៏កាលនោះក្នអុងន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏ទូល្រង្គំ

មិនបានយំផងដែរ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបានោក់បាំងការបគាំបគាចិត្ែ៏ខា្នាំងកា្នានោះនេញ

មួយនថងៃនោយមិនឲនាយមនអ្នក្ែឹងន�ើយ។នោយសរចិត្េំនិតទូល្រង្គំនេញនៅ

នោយទុក្ខកង្ល់នោះនហើយបានជាទូល្រង្គំទូលអង្របេះអង្គតាមដែលទូល្រង្គំអាច

នធ្ើនៅបាននោយ�ូមឲនាយបេះអង្គេនាយាបាលការរងទុក្ខរ្រ�់ទូល្រង្គំ្រ៉ុដន្បទង់មិនបាននធ្ើ

ន�ើយ។ឥ�ូវទូល្រង្គំក៏នជឿថាបទង់កំេុងដតដកនមនរៀនមួយនោះក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល

្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយចំណងននទំោក់ទំនងមនអំ្ចនលើមិត្ភាេ�ូមនាបមីដតនលើខួរកនាបាលដែល

ដលងរ�់នោយោញ់ការនបាក្រនញឆនាតដែរ។

ទូល្រង្គំបានឮថាោកនាយឡាតាំង�បម្រ់ការងូតទឹក[«្រ៊ិលនមីអូម»“balneum”]េឺជា

ោកនាយកម្ចមីេមីភាសបកិក«្រ៊ិលឡានមីអូន»(“balaneion”)នបោះវាោង�ម្នាតទុក្ខកង្ល់

នចញេមីខួរកនាបាល។ែូនច្នះទូល្រង្គំេិតថាទូល្រង្គំេួរនៅងូតទឹក។ឥ�ូវទូល្រង្គំលន់តួ

ចំនោះន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះអង្គ«ឱបេះអង្គែ៏ជាឪេុករ្រ�់នក្ងកំបោ»7ទូល្រង្គំ

ក៏បានងូតទឹកនហើយក៏គាមនានអារម្ណ៍ខុ�ដ្រលែកេមីមុនៗន�ើយ។ភាេល្មីងជូរចត់ននការកាន់

ទុក្ខរ្រ�់ទូល្រង្គំមិនទទួលបានការោងជបមះនចញេមីែួងចិត្ទូល្រង្គំនទ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ

ក៏បានចូលនេងនហើយនៅនេលដែលទូល្រង្គំភា្នាក់េមីនេងន�ើងវិញេឺទូល្រង្គំបានន�ើញ

ថាការកាន់ទុក្ខរ្រ�់ទូល្រង្គំក៏បានទទួលការធូរបសលយា៉នាងខា្នាំង។ខណៈនេលដែល

7 ទំនុកតនមកើង៦៨:៥។



247

រាណភាា្េមអ្្ពមរដទ្រ្ុងំ

ទូល្រង្គំកំេុងដតនែកនៅនលើដបេទូល្រង្គំក៏បាននឹកោំអំេមី�បមង់�មដមីែ៏េិតរ្រ�់នោក

បេរូេង្នាលដអមប្ររូ�៍។បេះអង្គេិតជា៖

«បេះអាទិករនននយើងទាំងអ�់គា្នានអើយ!

បេះដែលែឹកោំហ្ូងតារាវិថមី

បេះដែល្រំោក់នថងៃនោយេនលែឺែ៏េួរឲនាយប�ឡាញ់

បេះដែលប្រទានែំនណកែ៏នេញនោយបេះេុណនៅនេលយ្រ់៖

បេះេុណរ្រ�់បេះអង្គេនាយាបាលនែនជើងែ៏ននឿយហត់រ្រ�់នយើង

នហើយែូចេមីមុនេឺបេះអង្គប្រទានកម្នាំង�បម្រ់នធ្ើការ

នហើយ្រន្ធូរការកាន់ទុក្ខននខួរកនាបាលដែលននឿយហត់

នចញេមីការឈឺោ្រ់ែ៏បជាលនបរៅដែលវាជួ្រប្រទះ»។៨

៣៣.្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំក៏នឹកោំអំេមីនរឿងោ�់ៗមដង្រន្ិចៗអំេមីអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះ

អង្គអំេមីភកដមីភាេរ្រ�់គាត់ចំនោះបេះអង្គនិងការនមើលដថែ៏ទន់ភលែន់្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់គាត់ចំនោះ

នយើងដែលភា្នាមៗនោះបតរូវបានែកនចញេមីនយើង។នហើយវាក៏ជាការធូរន�នាបើយ�បម្រ់

ទូល្រង្គំក្នអុងការយំក្នអុងបេះវត្មនរ្រ�់បេះអង្គ�បម្រ់គាត់និង�បម្រ់ទូល្រង្គំអំេមី

គាត់និងអំេមីទូល្រង្គំដែរ។ទូល្រង្គំក៏្រន្្នាយទឹកដភ្នកទូល្រង្គំឲនាយមនន�រីភាេដែល

ទូល្រង្គំបានោក់នែើមនាបមីឲនាយវាហូរតាមចិត្នោយោតបតោងវាែូចជានខ្នើយនបកាមែួង

ចិត្ទូល្រង្គំ។នហើយែួងចិត្ទូល្រង្គំក៏ទទួលបានការ�បមក។បេះអង្គកំេុងដតបេះ

�្្នា្រ់ទូល្រង្គំនោយយកបេះទ័យទុកោក់េឺមិនែូចមនុ�នាសដែលនឹងន�ើចចំអកោក់

ទូល្រង្គំនោយសរទូល្រង្គំយំនសកនោះនទ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ឥ�ូវក្នអុងការ�រន�រ

កំណត់នហតុទូល្រង្គំទូល្រង្គំ�ូមលន់តួនៅកាន់បទង់!អ�់អ្នក្ ដែលបបាថា្នា�ូម

អាននហើយវិនិច្័យតាមចិត្គាត់ចង់នធ្ើចុះ។ប្រ�ិនន្រើ្រុេ្គល្ ម្នាក់�ន្និោ្នានថាទូល

្រង្គំបានប្របេឹត្អំនេើបា្រក្នអុងការយំនសកអ�់រយៈនេលប្រមណមួយនម៉នាង�បម្រ់អ្នក

ម្នាយទូល្រង្គំបេះអង្គនអើយ�ូមកុំឲនាយនេន�ើចចំអកោក់ទូល្រង្គំន�ើយ។អ្នកម្នាយមួយ

ននះដែលឥ�ូវននះចំនោះមុខទូល្រង្គំគាត់បានស្នា្រ់នៅនហើយក៏បានយំនសកអ�់ជា

៨ នោកSirTobieMatthewេឺជាអ្នក្រកដប្រ�បមង់�មដមីននះែំ្រូងនេក្នអុងភាសអង់នេលែ�នហើយឥ�ូវនយើងបានដក�បមួល
�បម្រ់ភាសដខ្រ។
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នបចើនឆ្នាំ�បម្រ់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចនឹងរ�់នៅក្នអុងបេះននបតរ្រ�់បេះអង្គ។

្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើ្រុេ្គលម្នាក់នោះជាមនុ�នាសដែលមននេញនៅនោយន�ចកដមីប�ឡាញ់ែ៏

្ររិ្រូណ៌�ូមអនុញ្នាតឲនាយគាត់យំ�បម្រ់អំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំទា�់នឹងបេះអង្គចុះឱ

បេះវរ្រិតានននយើងរាល់គា្នាដែលជា្រង្រ្ូនននបេះបេមី�្រ្រ�់បទង់។

៣៤.ឥ�ូវននះែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំទទួលបានការេនាយាបាលេមីរ្រួ�មួយននះនហើយ។

ែូនច្នះឱបេះែ៏ជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់នយើងនអើយ!ជំនួ�អ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គទូល្រង្គំ�ូម

�បមក់ទឹកដភ្នកដែលមនលក្ខណៈខុ�ដ្រលែកេមីមុននៅកាន់បេះអង្គ។វាហូរនចញេមីបេលឹង

បាក់ដ្រកតាមរយៈការេិតអំេមីនបគាះថា្នាក់ននរាល់បេលឹងទាំងអ�់ដែលបានស្នា្រ់ក្នអុងនោក

អ័ោម។�ូមនាបមីដតមុនគាត់ទទួលបានន�រីភាេនចញេមីរូ្រកាយននះក៏គាត់«បានមនជមីវិត»

ក្នអុងបេះបេមី�្នហើយដែរ៩នហើយោ្រ់តាំងេមីនេលនោះគាត់ក៏�រន�ើរតនមកើងបេះោមរ្រ�់

បទង់តាមរយៈជំននឿនិងជមីវិតរ�់នៅជាប្រោំនថងៃរ្រ�់គាត់ផងដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏

ទូល្រង្គំនឹងមិនអះអាងថាោ្រ់តាំងេមីនេលដែលបទង់បាន្រនងកើតគាត់ជាថ្មីក្នអុងេិធមីបជមុជ

ទឹកក៏គាត់មិនដែលនិយាយអ្មីទា�់ប្រឆំងនឹង្រញ្ញត្ិរ្រ�់បទង់ន�ើយ។នហើយបេះរាជ

្រុបតារ្រ�់បេះអង្គដែលជាន�ចកដមីេិតបទង់បានប្រកា�ថាអ�់អ្នក្ ដែលនិយាយ

«“អាឆកលួត”នោះនឹងបតរូវធ្នាក់នៅក្នអុងនភលែើងនរក»។១០ប្រ�ិនន្រើគាមនានន�ចកដមីនមតា្នាករុ្េមី

បេះអង្គនោះ�ូមនាបមីដតមនុ�នាសដែលនេនកាត�រន�ើរក៏នឹងហិនវិោ�នៅចំនោះរាជ្រលលែ័ងកនន

ការកាត់នទា�រ្រ�់បទង់ដែរ។្រ៉ុដន្នោយសរបេះអង្គមននេញនៅនោយកដមីនមតា្នាករុ្

នេលទូទាត់អំនេើបា្រនយើងនោះនយើង�ងនាឃឹមនោយមនទំនុកចិត្ថានឹងមនកដនលែងឈរ

ក្នអុងបេះវត្មនរ្រ�់បេះអង្គ។ប្រ�ិនន្រើ្រុេ្គល្ ម្នាក់នរៀ្ររា្រ់េមីទនង្ើល្រ្រ�់គាត់នៅ

កាន់បេះអង្គេឺគាត់បគាន់ដតកំេុងនរៀ្ររា្រ់អំេមីអំន្យទានែ៏ល្ៗដែលបទង់បានប្រទាន

នៅគាត់ដត្រ៉ុន្ណនាះ។អូន៎!ប្រ�ិនន្រើមនុ�នាសែឹងថាខលែលួនបគាន់ដតជាមនុ�នាសនោះ«អ្នក្ 

ដែលអួត»េឺនឹង«អួតេមីបេះអម្នា�់»ជាមិនខាន!១១

៣៥.ឱបេះននែួងចិត្ទូល្រង្គំនិងជាបេះដែលទូល្រង្គំ�រន�ើរតនមកើងនហើយក៏ជា

បេះននជមីវិតទូល្រង្គំនអើយ!�បម្រ់មួយរយៈននះទូល្រង្គំនឹងនភលែចអំេមីទនង្ើល្ៗរ្រ�់គាត់

៩ ១កូរិនថូ�១៥:22។
១០ ម៉នាថាយ៥:22។
១១ 2កូរិនថូ�១០:១7។
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ដែលទូល្រង្គំអរបេះេុណបទង់យា៉នាងនេញនោយអំណរនហើយក៏បានអធិស្នាន�បម្រ់

អំនេើបា្ររ្រ�់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំផងដែរ។�ូមបេះ�្្នា្រ់ទូល្រង្គំតាមរយៈអង្គដែល

បតរូវបាននេឆ្នាងនលើនែើមនឈើែ៏ជាបេរូនេទនាយេនាយាបាល�បម្រ់រ្រួ�រ្រ�់នយើងនហើយក៏ជា

អង្គដែលកំេុងេង់នៅខាងស្នាំបេះហ�្បេះអង្គនហើយក៏កំេុង«អង្រជំនួ�នយើងរាល់

គា្នា»។១2ទូល្រង្គំែឹងថាគាត់បានប្របេឹត្នោយមនកដមីនមតា្នាករុ្នហើយនចញេមីែួង

ចិត្រ្រ�់គាត់គាត់ក៏បានអត់នទា�ែល់អ�់អ្នកដែលបានប្របេឹត្ខុ�នឹងគាត់ផង

ដែរ។១៣ទូល្រង្គំក៏អង្របេះអង្គឲនាយអត់នទា�នូវរាល់កំហុ�រ្រ�់គាត់ផងដែរទាក់ទង

នឹងអ្មីដែលគាត់ទំនងជាបានប្របេឹត្ក្នអុងអំ�អុងឆ្នាំជានបចើនកនលែងមក្រោ្នា្រ់េមីគាត់បាន

ទទួលេិធមីបជមុជទឹក�បម្រ់ន�ចកដមី�នសង្នាះរ្រ�់គាត់។�ូមអត់នទា�ឲនាយគាត់ឱបេះ

អម្នា�់នអើយ!�ូមអត់នទា�ឲនាយគាត់ទូល្រង្គំ�ូមអង្រ។«�ូមកុំឲនាយនកើតកដមីកា្នាំនឹង»គាត់

ន�ើយ។១៤�ូមឲនាយកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់ថកអុំនថកើងន�ើងនលើ�េមីន�ចកដមីយុត្ិធម៌រ្រ�់បេះ

អង្គម្នា�់ចុះ។ែនាបិតបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គេិតនហើយបេះអង្គបាន�ននាយាថានឹងមនកដមីនមតា្នា

ករុ្ចំនោះអ�់អ្នកដែលមនកដមីនមតា្នាករុ្ផងដែរ។«មនេរនហើយអ�់អ្នកដែល

មនចិត្នមតា្នាករុ្ែនាបិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានបេះហឫទ័យនមតា្នាករុ្វិញ»។១៥ននះ

េឺជាអំន្យទានរ្រ�់បេះអង្គ។ែនាបិតបេះអង្គបានមនបេះ្រន្ូលថា«“នយើងនឹងនមតា្នា

ករុ្ែល់អ្នក្ ដែលនយើងនមតា្នាករុ្នហើយនយើងនឹងកដលួលអាណិតែល់អ្នក្ 

ដែលនយើងកដលួលអាណិត”»។១៦

៣៦.បបាកែ្ �់!ទូល្រង្គំនជឿជាក់ថាបទង់បាននធ្ើនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដតទូល

�ូមេមីបទង់រួចនប�ចនៅនហើយ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមី«ឱបេះនយហូវា៉នានអើយ�ូមទទួល

តង្នាយ�្័បេចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំ»១7ែនាបិតនេលគាត់ជិតស្នា្រ់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំមិនបាន

ន�្នើ�ុំឲនាយនយើងរុំ�េរ្រ�់គាត់ក្នអុងលក្ខណៈែ៏ស្នាតអស្នារនាយឬក៏អ្រ់�េកុំឲនាយ�្អុយរលួយ

ជាមួយនឹងនបេឿងនទ�នោះន�ើយ។នហើយគាត់ក៏មិនខ្ល់ថាមនមុខម៉ុងែ៏ប��់ស្នាត

១2 រ៉ូម៨:៣៤។
១៣ ម៉នាថាយ៦:១2។
១៤ ទំនុកតនមកើង១៤៣:2។
១៥ ម៉នាថាយ៥:7។
១៦ រ៉ូម៩:១៥។
១7 ទំនុកតនមកើង១១៩:១០៨។
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្រ៉ុ្ណនានទក៏ដថមទាំងមិនខ្ល់ថានេនឹងមិនយក�េគាត់នៅក្រ់នៅឯប�ុកកំនណើតខលែលួន

នទៀតផង។ទាក់ទងនឹងនរឿងទាំងននះគាត់មិនបាន្រននាសល់ទុកការដណោំនោះនទ។អ្នក

ម្នាយទូល្រង្គំបគាន់ដតចង់ឲនាយនយើងោំនឈាមនាះរ្រ�់គាត់នៅឯអា�ោរ្រ�់បទង់ដត្រ៉ុន្ណនាះ

ដែលជាទមីកដនលែងគាត់បាន្រនបមើបេះអង្គនោយគាមនាននថងៃរំលងមួយនសះន�ើយ។គាត់ែឹងថា

ទមីនោះេឺជាកដនលែងបបារឰេិធមីនលៀងបេះអម្នា�់នហើយក៏ជាទមីកដនលែងដែលបេះអង្គបានលុ្រ

នចញនូវការ�រន�រចុះជំទា�់នឹងនយើងដែរ។ខាមនាំង�បតរូវក៏បានោញ់ខណៈនេលដែលវា

ទា�់ប្រឆំងនឹងកំហុ�រ្រ�់នយើងនហើយដ�្ងរករន្រៀ្រនែើមនាបមីនឹងនោទប្រកាន់នយើង្រ៉ុដន្

មិនអាចរកអ្មីបាននៅក្នអុងបេះអង្គន�ើយដែលក្នអុងបទង់នយើងទទួលបានជ័យជម្នះនហើយ។

នតើអ្នក្ នឹងប្រេល់បេះនោហិតដែលគាមនានកំហុ�ឲនាយបេះអង្គវិញ?នតើអ្នក្ នឹង

�ងបេះអង្គវិញ�បម្រ់តនមលែដែលបទង់បានទិញនយើងនហើយអាចយកនយើងនចញេមីបទង់

បាន?នហតុែូនច្នះអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គក៏បានជា្រ់បេលឹងរ្រ�់គាត់តាមរយៈចំណង

ននជំននឿជាមួយនឹងេិធមី្រង្ូរបេះេុណននន�ចកដមីនបបា�នោះដែលនយើងបានទទួល។

�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយមនអ្មី្រំដ្រកគាត់នចញេមីការការោររ្រ�់បេះអង្គន�ើយ។�ូមកុំឲនាយ

«�ត្�ិង្»ឬក៏«�ត្ោេ»រារាំងផលែូវរ្រ�់គាត់មិនថាតាមរយៈការ្រង្ខំឬក៏ការ្រនញឆនាត

ន�ើយ។គាត់នឹងមិនអះអាងថាគាត់មិនជំោក់អ្មីនទ(ដែលោំឲនាយអ្នក្រនញឆនាតែ៏ឆ្នាតម្នាក់

នោះមកឆនបាកឬក៏នបាកបបា�់គាត់នោះន�ើយ)ដតផ្អុយនៅវិញគាត់នៅនឆលែើយថាអំនេើ

បា្ររ្រ�់គាត់បតរូវបានទទួលបានការអត់នទា�រួចនប�ចនៅនហើយ។េួកនេបានទទួល

ការអត់នទា�េមីបេះអង្គដែលគាមនានអ្នក្ អាច�ងតនមលែដែលបទង់បាន្រង់នទាះន្រើបទង់

មិនជំោក់អ្មីនឹងនយើងទាល់ដតនសះក៏នោយ។

៣7.ែូនច្នះ�ូមអនុញ្នាតឲនាយគាត់�បមកក្នអុង�ន្ិភាេជាមួយនឹង្រដមីរ្រ�់គាត់ដែល

គាត់បានស្នា្រ់្រង្នា្រ់នោយមនការអត់ធ្ត់នហើយក៏បានោំផលដផលែមកកាន់បេះអង្គបតង់

ថាគាត់បានោំឲនាយ្រដមីរ្រ�់គាត់ទទួលនជឿបទង់។មុននិងនបកាយ្រដមីគាត់អ្នកម្នាយទូល្រង្គំ

មិនបាននរៀ្រការជាមួយនឹងអ្នក្ នផនាសងនទៀតនទ។ឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់ទូល្រង្គំនអើយ!

�ូមជំរុញចិត្អ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គដែលជា្រង្រ្ូនប្រុ�ប�មីរ្រ�់ទូល្រង្គំជា្រុបតា្រុបតមី

រ្រ�់បទង់ជានៅហា្នាយរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលទូល្រង្គំកំេុងដត្រនបមើជាមួយនឹង�ំន�ងន្រះ

ែូងនិងការនិេន្ធរ្រ�់ទូល្រង្គំ។�ូមឲនាយអ�់អ្នក្ ដែលទំនងនឹងអានការលន់តួមួយ
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រាណភាា្េមអ្្ពមរដទ្រ្ុងំ

ននះនៅឯអា�ោរ្រ�់បេះអង្គោំអំេមីអ្នកម្នាយទូល្រង្គំនោកប�មីម៉ូនមីកាដែលជាអ្នក

្រនបមើស�្មីរ្រ�់បេះអង្គនឹងោំអំេមីនោកឪេុកទូល្រង្គំផបទមី�ូ�៍ដែលធ្នា្រ់ជា្រដមីរ្រ�់

គាត់។បេះអង្គបាន្រនងកើតទូល្រង្គំក្នអុងជមីវិតននះតាមរយៈសច់ឈាមរ្រ�់េួកគាត់។

នោយមនការប�ឡាញ់ដែលនសមនាះបតង់�ូមឲនាយេួកនេចងោំអំេមីឪេុកម្នាយទូល្រង្គំក្នអុង

ជមីវិតែ៏្រន្្នាះអា�ន្នមួយននះ។�ូមឲនាយេួកនេចងោំអំេមី្រង្រ្ូនប្រុ�ប�មីរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នបកាមបេះអង្គែ៏ជាបេះវរ្ិរតាននបកុមជំនុំ។�ូមឲនាយេួកនេចងោំអំេមីជនរួមជាតិដតមួយជា

មួយនឹងទូល្រង្គំក្នអុងទមីបកុងនយរូស�ឹមែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចែនាបិតនៅកដនលែងនោះរាស�្

រ្រ�់បេះអង្គបានែកែនង្ើមធំយា៉នាងធូរន�នាបើយក្នអុងែំនណើរធម្យាបតារ្រ�់េួកនេេមីកំនណើត

រហូតែល់េួកនេបត�្រ់នៅវិញ។នហើយនែើមនាបមី្រំនេញនូវអ្មីដែលអ្នកម្នាយទូល្រង្គំបបាថា្នា

ចង់បានេមីទូល្រង្គំឲនាយនលើ�នោះតាមរយៈន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់មនុ�នាសម្នាជានបចើនោក់

នទៀតដែលនឹងនកើតន�ើង�បម្រ់គាត់តាមរយៈការលន់តួទាំងននះជាជាងបគាន់ដតតាម

រយៈការអធិស្នានរ្រ�់ទូល្រង្គំដតឯង។១៨

១៨ នៅនេលនោះក្នអុងប្រវត្ិសស�្បកុមជំនុំវាេឺជាប្រនេណមីនទក្នអុងការដែលអ្នកនជឿអធិស្នាន�បម្រ់អ្នកដែលបានស្នា្រ់
នហើយ។នែើមនាបមីនរៀន្រដន្មនទៀត�ូមចូលនៅកាន់នេហទំេ័រ៖https://plovpit.com/pray-after-death។
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សេៀវសៅកទដី10

២៥
ភាពអសា្ច រ្យនៃការចងចាំ

១.ឱបេះអង្គដែលបជា្រនូវបេ្រ់អ្មីៗននទូល្រង្គំនអើយ!�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំស្នាល់

បទង់។�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំស្នាល់បេះអង្គែូចដែលបេះអង្គស្នាល់ទូល្រង្គំ។១ឱបេះែ៏

ជាកម្នាំងននបេលឹងទូល្រង្គំនអើយ!�ូមយាងចូលមកនហើយនរៀ្រចំបេលឹងទូល្រង្គំ�បម្រ់

បេះអង្គផ្នាល់នែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គអាចទទួលវាបាននហើយកាន់វានោយ«ឥតប្រឡាក់ឥត

បជរួញ»។2ននះេឺជាន�ចកដមី�ងនាឃឹមរ្រ�់ទូល្រង្គំនហតុែូនច្នះនហើយបានជាទូល្រង្គំបាន

និយាយន�ើង។នហើយក្នអុងន�ចកដមី�ងនាឃឹមននះទូល្រង្គំមនអំណររាល់នេលដែលទូល

្រង្គំមនអំណរយា៉នាងបតឹមបតរូវ។្រ៉ុដន្ទាក់ទងនៅនឹងចំណុចនផនាសងៗនទៀតននជមីវិតននះជា

នរឿយៗអ្មីដែលនយើងកាន់ទុក្ខខា្នាំងជាងនេ្រំផុតតាមេិតនៅេឺជាចំណុចដែលនយើងេួរកាន់

ទុក្ខតិចជាងនេ្រំផុត។នហើយចំណុចដែលនយើងមិនេួរកាន់ទុក្ខតាមេិតនៅេឺជាចំណុច

ដែលនយើងេួរដតកាន់ទុក្ខខា្នាំងជាងនេ្រំផុត។ែនាបិត«នមើល៍!បេះអង្គ�េ្បេះហឫទ័យនឹង

ន�ចកដមីេិត»៣នហើយ«អ្នក្ ដែលប្របេឹត្តាមន�ចក្មីេិតវិញដតងចូលមករកេនលែឺ»។៤

១ ១កូរិនថូ�១៣:១2។
2 នអនភ�ូរ៥:27។
៣ ទំនុកតនមកើង៥១:៦។
៤ យ៉ូហាន៣:2១។
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ការលន់តួ

ននះេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់នធ្ើតាមរយៈការលន់តួក្នអុងែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំចំនោះ

បេះអង្គនិងក្នអុងការ�រន�ររ្រ�់ទូល្រង្គំនៅចំនោះសកនាសមីជានបចើន។

2.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើទូល្រង្គំមនអ្មីក្នអុងទូល្រង្គំដែលអាចមនការោក់បាំង

េមីបេះអង្គបានដែលនៅចំនោះបេះននបតរ្រ�់បេះអង្គ�តិ�មនាបជញ្ញៈែ៏បជាលនបរៅរ្រ�់

មនុ�នាសនយើងេឺបតរូវបានន្រើក�ដមដងន�ើងយា៉នាងនេញទមីនទាះន្រើថាទូល្រង្គំមិនមនឆន្ៈ

ក្នអុងការលន់តួនៅកាន់បេះអង្គក៏នោយ?ែនាបិតប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនលន់តួនៅកាន់បេះ

អង្គនោះទូល្រង្គំកំេុងដតោក់បេះអង្គេមីខលែលួនឯងនហើយមិនដមនោក់ខលែលួនឯងេមីបេះអង្គ

នទ។្រ៉ុដន្នោយសរការថងៃូររ្រ�់ទូល្រង្គំេឺជាសកនាសមីននន�ចកដមីេិតបតង់ថាទូល្រង្គំមិន

បាន�ក្រ់ចិត្ជាមួយនឹងខលែលួនឯងនោះបេះអង្គក៏បានជះេនលែឺរ្រ�់បទង់នហើយនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ

�ក្រ់ចិត្។បេះអង្គេួរឲនាយប�ឡាញ់និងេួរឲនាយបបាថា្នាចង់បាន្ �់។នេលដែលទូល្រង្គំ

េិតអំេមីស្នានភាេរ្រ�់ខលែលួននោះទូល្រង្គំមននេញនៅនោយភាេអាម៉នា�់។ទូល្រង្គំនបាះ

្រង់ខលែលួនឯងនោលនហើយនបជើ�នរើ�យកបេះអង្គវិញ។ែនាបិតទូល្រង្គំមិនទាំងអាចផ្នា្រ់ចិត្

បេះអង្គឬក៏ខលែលួនឯងផ្នាល់នលើកដលងដតក្នអុងបទង់បានផង។នហតុែូនច្នះឱបេះអម្នា�់នអើយ!

ចំនោះបទង់ទូល្រង្គំនៅអាបកាតមិនថាទូល្រង្គំជាអ្នក្ ក៏នោយនហើយទូល្រង្គំក៏បាន

ធ្នា្រ់នលើកន�ើងអំេមីអត្ប្រនយាជន៍ននការលន់តួនៅកាន់បេះអង្គរួចនហើយដែរ។ទូល្រង្គំមិន

ប្របេឹត្ការនោះន�ើងនោយនប្រើបបា�់ោកនាយនេចន៍ឬ�ំន�ងដែលសច់ឈាមនយើង្រនងកើត

ន�ើងនោះនទ្រ៉ុដន្េឺនប្រើបបា�់ោកនាយនេចន៍នចញេមីបេលឹងនហើយនិងនប្រើបបា�់�ំន�ងនន

េំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលបេះកាណ៌រ្រ�់បេះអង្គបេះ�្្នា្រ់ឮបាន។ែនាបិតនេលដែល

ទូល្រង្គំនៅអាបកក់ការលន់តួនៅកាន់បេះអង្គមិនមនន័យអ្មីទា្រជាងការនធ្ើឲនាយខលែលួនឯង

មិន�ក្រ់ចិត្នោះនទ។្រ៉ុដន្នេលទូល្រង្គំេិតជានែើរតាមបេះអង្គដមននោះទូល្រង្គំក៏

មិនបានរា្រ់ការល្នោះថានកើតន�ើងនចញេមីខលែលួនឯងនោះដែរេមីនបោះឱបេះអម្នា�់នអើយ

បទង់ប្រទានេរែល់េួក�ុចរិត្រ៉ុដន្ជាែំ្រូងបទង់រា្រ់េួកនេថាជាមនុ�នាស�ុចរិតមុន�ិន

ខណៈនេលដែលេួកនេនៅជាមនុ�នាសមនបា្រនៅន�ើយ។ែូនច្នះឱបេះជាម្នា�់ននទូល

្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំបានលន់តួនៅកាន់បេះអង្គក្នអុងរន្រៀ្រែ៏ន�ងៃៀមស្នាត់នៅចំនោះបេះភ័សកដ

រ្រ�់បទង—់្រ៉ុដន្មិនដមនក្នអុងលក្ខណៈែ៏�ងៃ្រ់ស្នាត់។ទាក់ទងនៅនឹង�ំន�ងេឺវានៅន�ងៃៀម

ស្នាត់នទនតើ។្រ៉ុដន្ក្នអុង�ុច្ន្ៈែ៏ខា្នាំងរ្រ�់វានោះេឺបានដប�កយំយា៉នាងឮ។ែនាបិតទូល្រង្គំ
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ភាអោ្រាររននកាចុរំ

ក៏មិន្រនញ្ចញ�ំន�ងអំេមីអ្មីដែលស្នា្រ់នៅហាក់្រមីែូចជាបតឹមបតរូវនៅចំនោះមនុ�នាសម្នាផង

ដែរដែលបេះអង្គមិនធ្នា្រ់ឮេមីទូល្រង្គំេមីមុននហើយបេះអង្គក៏មិនឮអ្មីេមីទូល្រង្គំដែលបទង់

មិនធ្នា្រ់បានមនបេះ្រន្ូលេមីមុនមកទូល្រង្គំន�ើយ។

៣.ប្រ�ិនន្រើមនមនុ�នាសឮការលន់តួរ្រ�់ទូល្រង្គំនតើទូល្រង្គំបារម្ភអំេមីអ្មី?េួក

គាត់មិនដមនជាអ្នកដែលនឹងេនាយាបាលរាល់ជំងឺរ្រ�់ទូល្រង្គំនទ។មនុ�នាសមនការនងឿង

ឆងៃល់ក្នអុងការែឹងអំេមីជមីវិតរ្រ�់អ្នកែនទ្រ៉ុដន្មនការយឺតយា៉នាវក្នអុងការដកតបមង់ជមីវិតរ្រ�់

ខលែលួន។នហតុអ្មីបានជាេួកគាត់ោ្រ់អារម្ណ៍ក្នអុងការឮនចញេមីទូល្រង្គំអំេមីទូល្រង្គំខណៈ

នេលដែលេួកនេមិនមនចិត្ចង់ឮេមីបទង់ទាក់ទងនៅនឹងចំណុចថានតើេួកនេជាមនុ�នាស

ដ្រ្រនម៉ច?នហើយនតើឲនាយេួកនេែឹងនោយរន្រៀ្រ្ នេលដែលេួកនេឮអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំ

និយាយអំេមីខលែលួនឯងបតង់ថានតើទូល្រង្គំកំេុងដតនិយាយអំេមីការេិតដែរឬក៏អត់នោយសរ

គាមនានមនុ�នាស្ ែឹងអំេមីអ្មីក្នអុង្រុេ្គល្ ម្នាក់នទៀត«នបរៅេមីវិញ្នាណអ្នកនោះដែលនៅក្នអុង

ខលែលួន?»។៥្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើេួកគាត់បតរូវបានឮេមីបេះអង្គអំេមីអ្មីទាក់ទងនៅនឹងេួកគាត់នោះ

េួកគាត់នឹងមិនអាចនិយាយថា«បេះអម្នា�់កំេុងដតកុហក»បាននទ។ែនាបិតការឮេមីបេះ

អង្គអំេមីេួកគាត់េឺជាការស្នាល់អំេមីខលែលួនឯង។នហើយនតើ្រុេ្គល្ ដែលស្នាល់ខលែលួនឯងនឹង

និយាយថា«ននះេឺជាការកុហក»លុះបតាដតគាត់ផ្នាល់កំេុងដតកុហក។្រ៉ុដន្នោយសរ

«ន�ចកដមីប�ឡាញ់...នជឿទាំងអ�់»៦—យា៉នាងនហាច្ �់ក្នអុងចំន្មអ�់អ្នកដែលមន

ចំណងជាមួយគា្នាក្នអុងការប�ឡាញ់—នោះទូល្រង្គំ�ូមលន់តួនៅកាន់បទង់ឱបេះអម្នា�់

នអើយ!នែើមនាបមីឲនាយមនុ�នាសអាចឮបាន។ែនាបិតប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនអាចផដល់ជាភ�្អុតាងែល់

េួកនេថាអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដតលន់តួននះេឺជាន�ចកដមីេិតនោះបតនចៀករ្រ�់អ្នកដែល

ន្រើកន�ើងនោយកដមីប�ឡាញ់នឹងនជឿអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងជាមិនខាន។

៤.្រ៉ុដន្ឱបេះអង្គដែលជាបេរូនេទនាយខាងឯបេលឹងវិញ្នាណរ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!នតើបទង់

នឹងន្រើក្រង្នាញឲនាយទូល្រង្គំន�ើញយា៉នាងចនាបា�់ថានតើទូល្រង្គំនឹងទទួលបានអត្ប្រនយាជន៍

អ្មីនចញេមីការនធ្ើដ្រ្រននះដែរឬនទ?ែនាបិតនេលដែលនេអាននហើយឮការលន់តួននអំនេើបា្រ

េមីអតមីតកាលរ្រ�់ទូល្រង្គំ(ដែលបេះអង្គបាន«អត់នទា�និងបេ្របាំង»)7នោះវាទំនង

៥ ១កូរិនថូ�2:១១។
៦ ១កូរិនថូ�១៣:7។
7 ទំនុកតនមកើង៣2:១។
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ការលន់តួ

ជានឹង្រ៉ះោល់ែួងចិត្អ្នកស្នា្រ់នែើមនាបមីឲនាយេួកគាត់ឈ្រ់នែកក្នអុងភាេអ�់�ងនាឃឹមនហើយ

និយាយថា«ខ្អុំមិនអាច»។្រ៉ុដន្ផ្អុយេមីនោះប្រដហលជាេួកនេនឹងភា្នាក់ន�ើងក្នអុងន�ចកដមី

ប�ឡាញ់ននន�ចកដមីនមតា្នានិងភាេដផ្មដល្មននបេះេុណរ្រ�់បេះអង្គវិញ។េឺតាមរយៈ

បេះេុណរ្រ�់បេះអង្គនហើយដែលនយើងជាមនុ�នាសនខនាសាយបតរូវបានកា្នាយជាអ្នកខា្នាំងន្រើ

នយើងែឹងអំេមីភាេទន់នខនាសាយរ្រ�់ខលែលួនឯង។នហើយតាមរយៈការស្នា្រ់ការលន់តួរ្រ�់

ទូល្រង្គំក៏នឹងនធ្ើឲនាយអ្នកស្នា្រ់មនចិត្�្រនាបាយជាេិន��អ�់អ្នកដែលប�ឡាញ់បេះ

អង្គែនាបិតេួកនេនឹងឮអំេមីកំហុ�ខុ�ឆ្គងេមីអតមីតកាលដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់ធ្នាក់ជា្រ់ក្នអុង

នោះដតឥ�ូវននះបានមនន�រីភាេនចញេមីេួកវានហើយ។

៨.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំគាមនានមន្ិល�ងនាស័យនទអំេមីន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់

ទូល្រង្គំចំនោះបេះអង្គ្រ៉ុដន្មនភាេបបាកែប្រជាទាំងប�ុងក្នអុង�តិ�មនាបជញ្ញៈរ្រ�់

ទូល្រង្គំ។បេះអង្គបាននធ្ើឲនាយចិត្ទូល្រង្គំប�ឡាញ់បទង់យា៉នាងខា្នាំងនោយបេះ្រន្ូលរ្រ�់

បទង់នហើយទូល្រង្គំក៏បានប�ឡាញ់បេះអង្គដមន។�ូមនាបមីដតនផ្នម�និងដផនែមីនិងរាល់

អ្មីៗដែលនៅក្នអុងវា—នៅបេ្រ់ទិ�ទមីវាបបា្រ់ឲនាយទូល្រង្គំប�ឡាញ់បេះអង្គនហើយេួកវាក៏

មិនដែលឈ្រ់បបា្រ់អំេមីចំណុចននះនៅកាន់បេ្រ់មនុ�នាសផងដែរ«ែូនច្នះនេមិនអាចនោះ

សបានន�ើយ»។៨នលើ�េមីនោះនៅនទៀតបេះអង្គនឹងមនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្យា៉នាង

បជាលនបរៅចំនោះអ�់អ្នកដែលបេះអង្គ�េ្បេះហឫទ័យមនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្និង

កដលួលអាណិតែល់អ្នក្ ដែលបទង់កដលួលអាណិតដែរ។៩ែនាបិតន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះទាំងនផ្

នម�និងដផនែមីនឹងបបា្រ់អំេមីការ�រន�ើរតនមកើងរ្រ�់បទង់យា៉នាងសយភាយែល់បតនចៀក

ថលែង់ជាមិនខាន។

្រ៉ុដន្នតើអ្មីនៅដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់អំេមីការប�ឡាញ់បេះអង្គ?មិនដមនភាេ�ង្នា

ខាងឯសច់ឈាមភាេរុងនរឿងនននេលនវោឬក៏ភាេដចងោំងននេនលែឺនទ—ដែលមនភាេ

រាក់ទាក់ែល់ដភ្នកនយើងដមន—នហើយក៏មិនដមនភាេេមីនរាះដផ្មដល្មនន្រទចនបមៀងដែលមន

នបចើនប្រនភទនហើយក៏មិនដមនភាេបកអូ្រននផ្នាបកមួននិងនបេឿងនទ�មិនដមននំម៉នា្

និងទឹក�្អុំឬក៏នែនជើងដែលឱ្រគា្នាក្នអុងការប�ឡាញ់ខាងឯសច់ឈាមដែរ—ទាំងននះេឺ

៨ រ៉ូម១:2០។
៩ រ៉ូម៩:១៥។
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ភាអោ្រាររននកាចុរំ

មិនដមនជាអ្មីដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់នេលដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់រ្រ�់

ទូល្រង្គំនទ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីេិត្ �់ទូល្រង្គំក៏ប�ឡាញ់ប្រនភទននេនលែឺមួយ

ចំនួននិង�ំន�ងនិងកលែិនបកអូ្រនិងម្ូ្រនហើយក៏ឱ្របកនស្រក្នអុងការប�ឡាញ់បេះ

ជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំដែរបេះអង្គេឺជាេនលែឺ�ំន�ងកលែិនម្ូ្រនិងការឱ្របកនស្រននភាេ

ជាមនុ�នាសខាងក្នអុងរ្រ�់ទូល្រង្គ—ំដែលជាទមីកដនលែងននេនលែឺនោះបានដចងោំងក្នអុងបេលឹង

រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលគាមនានកដនលែង្ នផនាសងអាចផ្អុកបានជាកដនលែងដែលនេលនវោមិនអាច

ឆក់យក�ំន�ងដែលេួរឲនាយប�ឡាញ់បានជាកដនលែងដែលគាមនានខនាយល់អាច្រក់កលែិនបកអូ្រ

ឲនាយរសត់បានជាកដនលែងដែលការ្ររិនភាេមិនអាច្រន្យម្ូ្រដែលផ្គត់ផ្គង់ចុះបាននិងជា

កដនលែងដែលការឱ្របកនស្រមិនអាចមនភាេដឆ្តឆ្ន់ក្នអុងការដញក្រំដ្រកបាន។ននះេឺជា

អ្មីដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់ជានេលដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំ។

៩.នហើយនតើអ្មីនៅជាបេះជាម្នា�់ននះនអើយ?ទូល្រង្គំបាន�ួរដផនែមីនហើយវាក៏បាន

នឆលែើយត្រែូចតនៅ«ខ្អុំមិនដមនជាបេះអង្គនទ»នហើយរាល់បេ្រ់អ្មីៗនលើដផនែមីក៏បាននិយាយ

ែូចនោះផងដែរ។ទូល្រង្គំបាន�ួរ�មុបទនិងជនប្និងអ្មីៗដែលលូនវារនហើយេួកវាបាន

នឆលែើយត្រថា«េួកនយើងមិនដមនជាបេះរ្រ�់នោកនទ។�ូមដ�្ងរកនៅខាងនលើនយើង»។

ទូល្រង្គំបាន�ួរខនាយល់ដែលកំេុងដតរសត់នហើរនលើអាកា�និងអ្មីៗដែលនៅក្នអុងវាក៏បាន

នឆលែើយត្រថា៖«ខ្អុំមិនដមនជាបេះជាម្នា�់នទ»។ទូល្រង្គំបាន�ួរនផ្នម�បេះអាទិតនាយបេះ

ចន្និងែួងតារានហើយេួកវាក៏បាននឆលែើយថា«នយើងក៏មិនដមនជាបេះដែលនោកកំេុងដត

ដ�្ងរកដែរ»។នហើយទូល្រង្គំក៏នឆលែើយត្រចំនោះអ្មីៗទាំងអ�់នោះដែលនៅខាងនបរៅស្នាន

ភាេទូល្រង្គំវិញថា៖«េួកឯងបានបបា្រ់ខ្អុំថាេួកឯងមិនដមនជាបេះរ្រ�់ខ្អុំ។�ូមបបា្រ់

ខ្អុំចំណុចមួយចំនួនអំេមីបទង់»។នហើយនោយមន�ំន�ងយា៉នាងខា្នាំងេួកនេក៏បានដប�ក

ន�ើងថា«បេះអង្គបាន្រនងកើតនយើងមក»។�ំណួររ្រ�់ទូល្រង្គំបាននលចន�ើងនចញ

េមីការ�នងកតនមើលេួកវានហើយការនឆលែើយត្ររ្រ�់េួកវាក៏បាននលចន�ើងតាមរយៈភាេ

ប��់ស្នាតននលំោ្រ់លំនោយរ្រ�់េួកវាដែរ។នហើយទូល្រង្គំក៏្រដង្រេំនិតរ្រ�់ទូល

្រង្គំមកក្នអុងនហើយនិយាយនៅកាន់ខលែលួនឯងថា«នតើឯងជាអ្នក្ ?»។នហើយទូល្រង្គំក៏

បាននឆលែើយត្រថា«ជាមនុ�នាស»។ែនាបិតនមើល៍!ក្នអុងទូល្រង្គំេឺមនទាំងរូ្រកាយនិងបេលឹង

វិញ្នាណមួយនៅខាងនបរៅនហើយមួយនទៀតនៅខាងក្នអុង។នតើក្នអុងមួយ្ ដែលទូល្រង្គំ
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ការលន់តួ

េួរដ�្ងរកបេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលជាអង្គដែលទូល្រង្គំបានដ�្ងរកនោយរូ្រ

កាយរ្រ�់ទូល្រង្គំេមីដផនែមីែល់នផ្នម�ឆ្នាយតាមដែលទូល្រង្គំមន�មត្ភាេក្នអុងការ

នផ្ើតាមរយៈអ្នកោំសរទាំងនោះ—ធ្នឹមននដកវដភ្នកទូល្រង្គំដមនឬ?្រ៉ុដន្ដផ្នកខាងក្នអុងេឺ

ជាដផ្នកែ៏ល្ជាងែនាបិតេឺនៅកាន់វាដែលទាំងេមីរេឺជាអ្នកបតរួតបតានិងអ្នកកាត់កដមីអ្នកោំ

សរននញាណទាំងអ�់ននះបានផដល់ចនមលែើយនននផ្នម�និងដផនែមីនិងរាល់អ្មីៗដែលវា

មននោយនលើកន�ើងថា«នយើងមិនដមនជាបេះនទ្រ៉ុដន្បេះអង្គេឺជាអង្គដែលបាន្រនងកើត

នយើងមក»។មនុ�នាសខាងក្នអុងរ្រ�់ទូល្រង្គំែឹងអំេមីចំណុចទាំងអ�់ននះតាមរយៈេ័ន្ធកិច្ច

ននមនុ�នាសខាងនបរៅរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំដែលជាមនុ�នាសខាងក្នអុងែឹងអំេមីចំណុច

ទាំងននះ—ទូល្រង្គំដែលជាបេលឹងតាមរយៈញាណននរូ្រកាយរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំ

បាន�ួរដផនែមីទាំងមូលអំេមីបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនហើយវាបាននឆលែើយថា«ខ្អុំមិនដមនជា

បេះអង្គនទ្រ៉ុដន្បេះអង្គជាអង្គដែលបាន្រនងកើតខ្អុំមក»។

១០.នតើននះមិនដមនជាភាេប��់ស្នាតខាងឯរូ្ររាងដែលអាចនមើលន�ើញចំនោះ

ញាណទាំងមូលដែលមិនខូចដមនឬ?ចុះនហតុអ្មីបានវាមិននិយាយែូចៗគា្នាចំនោះអ្មីទាំង

អ�់?�ត្(ទាំងតូចនិងធំ)ន�ើញ្រ៉ុដន្វាមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការែកយកអត្ន័យ

រ្រ�់វាេមីនបោះញាណរ្រ�់វាមិនមនការឧ្រត្ម្ភក្នអុងការយល់ដែលអនុញ្នាតឲនាយវានថា្នាល

នទា�នលើភ�្អុតាងដែលញាណរ្រ�់វាផដល់េ័ត៌មនឲនាយនទ។្រ៉ុដន្មនុ�នាសនយើងអាចែក

ប�ង់បាននែើមនាបមីឲនាយ«និ�នាស័យជាបេះរ្រ�់បេះអង្គ...នោះក៏បាន្រង្នាញឲនាយន�ើញចនាបា�់...

តាមរយៈអ្មីៗដែលបេះអង្គ្រនងកើតមកដែរ»។១០្រ៉ុដន្មនុ�នាសប�ឡាញ់អ្មីដែលបេះអង្គបាន

្រនងកើតខា្នាំងនេក។េួកនេបានធ្នាក់ក្នអុងការចុះចូលនបកាមវានហើយក្នអុងោមជាអ្នកចុះចូល

ក៏មិនអាចមន�មត្ភាេក្នអុងការនថា្នាលនទា�បានផងដែរ។អ្មីៗដែលបតរូវបាន្រនងកើតមក

មិនមន�មត្ភាេក្នអុងការនឆលែើយត្រអ្នក�ួរ�ំណួរេួកនេលុះបតាដតេួកនេអាចនធ្ើការកាត់

នទា�ដែល�មនហតុផលបាន។រ្រ�់�េ្សរនេើទាំងននះនឹងមិនអាច្រំផ្នា�់្រំដប្រ

�ំន�ងរ្រ�់វាបានន�ើយ—បតង់ថា៖ភាេប��់ស្នាតននរូ្ររាងរ្រ�់េួកវា—ប្រ�ិន

ន្រើ្រុេ្គលម្នាក់បគាន់ដតន�ើញអ្មីដែល្រុេ្គលម្នាក់នទៀតអាចន�ើញទាំងសក�ួរ�ំណួរ

ែូនច្នះនោកមីយ៍ននះហាក់្រមីែូចជាមនរន្រៀ្រមួយចំនោះ្រុេ្គលម្នាក់នហើយរន្រៀ្រមួយនទៀត

១០ រ៉ូម១:2០។
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ចំនោះ្រុេ្គលម្នាក់នទៀត។វា្រង្នាញនចញក្នអុងរន្រៀ្រែូចគា្នាចំនោះទាំងេមីរ្រ៉ុដន្វាថលែង់ចំនោះ

ម្នាក់ននះនហើយវានិយាយចំនោះម្នាក់នោះ។បបាកែ្ �់!តាមេិតនៅវានិយាយនៅ

កាន់ទាំងអ�់្រ៉ុដន្ចំនោះអ្នកដែលនប្រៀ្រនធៀ្រ�ំន�ងដែលទទួលបានេមីនបរៅជាមួយ

នឹងន�ចកដមីេិតដែលយល់បានេមីខាងក្នអុងបាន្រ៉ុន្ណនាះ។ែនាបិតន�ចកដមីេិតបាននិយាយ

មកកាន់ខ្អុំថា«នផ្នម�ដផនែមីនិងអ្នក្ នផនាសងនទៀតេឺមិនដមនជាបេះរ្រ�់នោកនទ»។

ស្នានភាេផ្នាល់រ្រ�់េួកនេបបា្រ់អំេមីចំណុចននះនៅកាន់្រុេ្គលដែលកំេុងនមើលេួកនេ។

«េួកនេបតរូវបាន្រនងកើតន�ើងតូចៗជាងក្នអុងដផ្នកទាំងមូល»។ឥ�ូវននះឱបេលឹងទូល្រង្គំ

នអើយ!ឯងេឺជាចំណុចល្ប្រន�ើរជាងរ្រ�់ខ្អុំនហើយចំនោះឯងខ្អុំចង់និយាយនោយសរ

ឯងនធ្ើឲនាយរូ្ររាងទាំងមូលមនចលោននរាងកាយរ្រ�់ឯងនោយផដល់ជមីវិតខណៈនេល

ដែលគាមនានរូ្រកាយ្ អាច្រនងកើតឲនាយមនជមីវិតក្នអុងរូ្រកាយ្ មួយនផនាសងនទៀតបាន។

្រ៉ុដន្បេះជាម្នា�់រ្រ�់ឯងេឺជាជមីវិតននជមីវិតរ្រ�់ឯង។

១៥.ឱបេះជាម្នា�់ទូល្រង្គំនអើយអំ្ចននការចងោំននះេិតជាអស្នារនាយដមនអស្នារនាយ

យា៉នាងខា្នាំង្ �់—ការចងោំជា្រន្្រ់ែ៏ធំនិងគាមនានបេំដែននៅខាងក្នអុង។នតើអ្នក្ 

អាចវា�់ដវងជនប្រ្រ�់វាបាន?នទាះជាយា៉នាង្ កដមីវាេឺជាអំ្ចននេំនិតរ្រ�់ទូល

្រង្គំនហើយវាក៏ជាកម្�ិទ្ធិននលក្ខណៈរ្រ�់ទូល្រង្គំផងដែរ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំផ្នាល់ក៏មិន

អាចយល់នូវរាល់បេ្រ់ចំណុចរ្រ�់ខលែលួនឯងបានដែរ។ែូនច្នះេំនិតេឺតូចនេកនហើយក្នអុង

ការផ្អុកខលែលួនឯងបាន។្រ៉ុដន្នតើចំណុចនោះអាចនៅទមី្ដែលវាមិនអាចផ្អុកបាន?នតើ

វានៅខាងនបរៅនហើយមិននៅក្នអុងខលែលួនឯងដមនឬ?ែូនច្នះនតើឲនាយនយើងមនលក្ខណៈដ្រ្រ

នោះបាននោយរន្រៀ្រ្ ដែលេំនិតមិនអាចយល់អំេមីខលែលួនឯងបាន?មនចំណុច

មួយែ៏អស្នារនាយនកើតន�ើងក្នអុងទូល្រង្គំនហើយការភា្នាក់នផ្ើលក៏ោ្រ់ទូល្រង្គំជា្រ់។មនុ�នាស

នយើងនចញនៅនមើលភាេអស្នារនាយននកម្�់ននភ្នំោោនិងរលកែ៏ធំនន�មុបទមហាសេរ

ការដែលទននលែហូរយា៉នាងខា្នាំងភាេធំនបកដលងនន�មុបទមហាសេរនិងតារាវិថមី្រ៉ុដន្េួក

នេមិនយកចិត្ទុកោក់នោយភា្នាក់នផ្ើលនមើលមកកាន់ខលែលួនឯងនោះនទ។នហើយេួកនេមិន

បានឆងៃល់បតង់ថានេលដែលទូល្រង្គំកំេុងនិយាយអំេមីចំណុចទាំងអ�់ននះនោះទូល្រង្គំ

មិនបាននមើលេួកនេនោយនប្រើបបា�់ដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំនោះនទ—្រ៉ុដន្នទាះន្រើជាយា៉នាង

្កដមីក៏ទូល្រង្គំមិនអាចនិយាយអំេមីេួកនេបានដែរលុះបតាដតទូល្រង្គំនមើលមកកាន់
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ខាងក្នអុងខលែលួនឯង�ិនក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំ៖ភ្នំទាំងនោះនិងរលកនិងទននលែនិង

ផ្នាយដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់បានន�ើញបេមទាំង�មុបទដែលទូល្រង្គំនជឿថាមន។្រ៉ុដន្

នេលទូល្រង្គំន�ើញវានៅខាងនបរៅទូល្រង្គំនោះទូល្រង្គំក៏មិនបានយកវាចូលមកក្នអុង

ទូល្រង្គំតាមរយៈការន�ើញវាផងដែរនហើយអ្មីៗទាំងនោះក៏មិនមននៅក្នអុងទូល្រង្គំផង

ដែរ្រ៉ុដន្បគាន់ដតជារូ្រភាេរ្រ�់េួកវា្រ៉ុន្ណនាះ។នហើយនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំ

នៅែឹងថាតាមរយៈការែក្រទេិនសធន៍នមីមួយៗក្នអុងញាណខាងឯសច់ឈាមវាបាន

នធ្ើឲនាយទូល្រង្គំមនចំ្្រ់អារម្ណ៍យា៉នាងខា្នាំង។

១7.្រ៉ុដន្នៅនេលទូល្រង្គំឮថាមន�ំណួរ្រមីប្រនភទ—«នតើវត្អុននះេិត?នតើវាជា

អ្មី?នហើយនតើវាមនប្រនភទជាអ្មី?»—េិតបបាកែ្ �់ទូល្រង្គំបានរកនាសាទុករូ្ររាងនន

�ំន�ងននការដែលោកនាយនេចន៍នោះមននហើយទូល្រង្គំក៏ែឹងថា�ំន�ងនោះបាននធ្ើ

ែំនណើរឆលែងកាត់ខនាយល់អាកា�នោយមនជា�ំនណរនហើយឥ�ូវននះវាដលងរ�់នៅនទៀត

នហើយ។្រ៉ុដន្អ្មីទាំងននះដែលតំ្ងនោយ�ំន�ងនោះទូល្រង្គំមិនដែលអាចនឈាង

ោ្រ់វាបានតាមរយៈញាណននរូ្រកាយ្ មួយរ្រ�់ទូល្រង្គំនទនហើយក៏មិនដែលន�ើញ

វានលើកដលងដតតាមរយៈេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។នហើយអ្មីដែលទូល្រង្គំរកនាសាទុកក្នអុងការ

ចង់ោំរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺមិនដមន�ញ្នារ្រ�់េួកវានទ្រ៉ុដន្េឺអ្មីដែលវា�ម្នាល់ឲនាយ។

នតើវាបានចូលមកក្នអុងទូល្រង្គំនោយរន្រៀ្រ្ �ូមអនុញ្នាតឲនាយ្រុេ្គល្ ដែល

អាចបបា្រ់បានបបា្រ់ចុះ។ែនាបិតទូល្រង្គំបានបតរួតេិនិតនាយរាល់បេ្រ់ចំណុចននសច់ឈាម

រ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនអាចរកន�ើញទា្នារដែលវាបាននប្រើបបា�់ក្នអុងការ

ចូលមកនោះនទ។ែនាបិតដភ្នកបាននិយាយថា«ប្រ�ិនន្រើវាជាេណ៌នោះនយើងជាអ្នករាយ

ការណ៍អំេមីការនោះ»។បតនចៀកថា«ប្រ�ិនន្រើវាបាន្រនញ្ចញ�ំន�ងនោះនយើងក៏បាន

កត់�ម្នាល់អំេមីការនោះដែរ»។រន្ធបចមុះថា«ប្រ�ិនន្រើវាជាកលែិននោះវាបតរូវដតឆលែងកាត់េួក

នយើង�ិន»។ញាណននការភលែក់រ�ជាតិនិយាយថា«ន្រើវាគាមនានរ�ជាតិកុំមក�ួរខ្អុំអំេមីវា

អមី»។ញាណននការ្រ៉ះនិយាយថា«ន្រើវាគាមនានែុំខាងឯសច់ឈាមនោះខ្អុំក៏មិនបាន្រ៉ះវា

ដែរនហើយន្រើខ្អុំមិនដែល្រ៉ះវានោះខ្អុំក៏មិនដែលរាយការណ៍អំេមីវាដែរ»។

នតើេមីរចំណុច្ ឬក៏នោយរន្រៀ្រ្ ដែលទាំងអ�់ននះបានចូលមកក្នអុងការចង

ោំរ្រ�់ទូល្រង្គំ?ទូល្រង្គំមិនែឹងនទ។ែនាបិតនេលទូល្រង្គំនរៀនអំេមីវានេលែំ្រូងេឺវាមិន
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ភាអោ្រាររននកាចុរំ

ដមនមកេមីទូល្រង្គំនជឿវានោយរំេឹងនលើេំនិតរ្រ�់្រុេ្គលម្នាក់នទៀតនោះនទ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំ

បានស្នាល់វាផ្នាល់នហើយទូល្រង្គំក៏បានន�ើញថាវាេិតនហើយក៏បានយកវាមកទុកក្នអុង

េំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំដែរនហើយរកនាសាវានៅកដនលែងដែលទូល្រង្គំអាចនឹងនៅរកវាន�ើញវិញ

បាននៅនេលដែលទូល្រង្គំចង់នៅរកវា។វាក៏មន�ូមនាបមីដតមុននេលដែលទូល្រង្គំបាន

នរៀនអំេមីវានៅនទៀត្រ៉ុដន្វាមិនបានមននៅក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំនទ។អញ្ចឹងនតើវា

នៅទមី្ នៅ?នៅនេលដែលនេនិយាយអំេមីវានតើទូល្រង្គំមនេំនិតអំេមីវានោយរន្រៀ្រ

្នោយនលើកន�ើងថា«េិត្ �់េឺវាេិតដមន»លុះបតាដតវាមននៅក្នអុងការចងោំ

នោះរួចជានប�ចនហើយនទាះន្រើនៅយា៉នាងឆ្នាយនហើយមនការោក់បាំងែូចដែលថាវា

កំេុងដតនៅក្នអុងរូងោ្នាងោក់កំបាំងនោយថាលុះបតាដតមននេទាញវានចញតាមរយៈ

ការ្រនបងៀនរ្រ�់្រុេ្គល្ ម្នាក់នោះទូល្រង្គំទំនងជានឹងមិនដែលអាចមន�មត្ភាេ

ក្នអុងការេិតអំេមីវាទាល់ដតនសះដមនឬ?

១៩.ការចងោំក៏មនរួមទាំងនគាលការណ៍និងចនាបា្រ់ដែលគាមនានតួនលខទាក់ទងនៅ

នឹងនលខនិងការវា�់ដវង។ទាំងននះគាមនានការទាក់ទាញចំ្្រ់អារម្ណ៍ក្នអុងការចងោំ

តាមរយៈញាណខាងឯសច់ឈាមនោះនទេមីនបោះវាមិនមនទាំងេណ៌�ំន�ងរ�

ជាតិឬក៏ញាណននការ្រ៉ះោល់ន�ើយ។ទូល្រង្គំបានឮ�ំន�ងននោកនាយនេចន៍ទាំងននះ

តាមរយៈអ្មីៗដែលវា�ម្នាល់ឲនាយនេលដែលនេន�ើងមកដវកដញក៖្រ៉ុដន្�ំន�ងេឺជានរឿង

ដតមួយ្រ៉ុន្ណនាះនហើយវត្អុផ្នាល់េឺជានរឿងមួយនទៀត។ែនាបិត�ំន�ងេឺជានរឿងមួយក្នអុងភាស

បកិកនហើយក៏ជានរឿងមួយនទៀតក្នអុងភាសឡាតាំង្រ៉ុដន្វត្អុផ្នាល់េឺមិនោក់េ័ន្ធនៅនឹងបកិក

ឬក៏ឡាតាំងឬក៏ភាស្ នផនាសងនោះនទ។ទូល្រង្គំធ្នា្រ់ន�ើញដខនាសរ្រ�់េួក�ិ្រនាបករេឺ

បតង់ស្នាតែូចជា�មនាបអុកេមីងោង្រ៉ុដន្ទាក់ទងនៅនឹងេណិតវិទនាយាដខនាសេឺមិនែូចគា្នានោះ

នទ។វាមិនដមនជារូ្រភាេែូចអ្មីដែលដភ្នកននរូ្រកាយរ្រ�់ទូល្រង្គំបាន្រង្នាញឲនាយទូល

្រង្គំន�ើញនោះនទ។្រុេ្គលដែលស្នាល់វាេឺស្នាល់នោយមិនបាច់នកាះនៅវត្អុនោះន�ើង

ខាងឯសច់ឈាមផ្នាល់នោះនទ្រ៉ុដន្ផ្អុយេមីនោះបគាន់ដតដវកដញកវាក្នអុងខលែលួនឯងផ្នាល់។

ទូល្រង្គំធ្នា្រ់បានេិតនោយនប្រើបបា�់ញាណទាំងអ�់ននរូ្រកាយរ្រ�់ទូល្រង្គំទាក់

ទងនៅនឹងតួនលខដែលនយើងនប្រើបបា�់ក្នអុងការរា្រ់្រ៉ុដន្តួនលខដែលនយើងរា្រ់េឺមនភាេ

ខុ�គា្នាឆ្នាយ្ �់េមីវត្អុទាំងនោះ។វាមិនដមនជារូ្រភាេននរ្រ�់ទាំងនោះនទដតវាេឺជា
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ការលន់តួ

វាផ្នាល់ដតមដង។�ូមឲនាយ្រុេ្គលដែលមិនអាចន�ើញចំណុចទាំងននះន�ើចចំអកោក់ទូល

្រង្គំនោយសរទូល្រង្គំនលើកន�ើងអំេមីវាចុះនហើយទូល្រង្គំនឹងអាណិតគាត់ខណៈនេល

ដែលគាត់កំេុងដតន�ើចចំអកោក់ទូល្រង្គំ។

2០.ទាំងអ�់ននះទូល្រង្គំមននៅក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំោំ

អំេមីរន្រៀ្រដែលទូល្រង្គំបាននរៀនអំេមីេួកវា។ទូល្រង្គំក៏ោំបានអំេមីចំណុចជានបចើនដែល

ទូល្រង្គំបានឮដែលជាការខុ�ឆ្គងទា�់ប្រឆំងនឹងេួកវា្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំេិតជាមិនបានោំ

អំេមីវាដមននទាះន្រើចំណុចទាំងនោះខុ�ឆ្គងដមន។នហើយទូល្រង្គំក៏ោំអំេមីការដែលទូល

្រង្គំបានដវកដញករវាងវត្អុេិតនិងវត្អុមិនេិតនហើយឥ�ូវននះទូល្រង្គំន�ើញថាវាជានរឿង

មួយនទក្នអុងការដវកដញកចំណុចទាំងអ�់ននះនហើយេឺជានរឿងមួយនទៀតក្នអុងការោំថាទូល

្រង្គំេិតជាបានដវកដញកអំេមីេួកវាដមននេលដែលទូល្រង្គំបានេិតអំេមីេួកវា។កាលនោះ

ទូល្រង្គំោំថា៖ជានរឿយៗទូល្រង្គំក៏បានយល់អំេមីចំណុចទាំងនោះនហើយឥ�ូវននះទូល

្រង្គំក៏បានរកនាសាវាទុកក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំបានដវកដញកនហើយ

យល់អំេមីវានែើមនាបមីឲនាយនេលនបកាយទូល្រង្គំអាចចងោំវាែូចដែលទូល្រង្គំបានយល់អំេមីវា

ែូចនេលឥ�ូវននះផងដែរ។ែូនច្នះទូល្រង្គំោំថាទូល្រង្គំបានោំនែើមនាបមីឲនាយថានេលនបកាយ

ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំរមលែឹកវាក្នអុងេំនិតដែលេមីមុនទូល្រង្គំមន�មត្ភាេក្នអុងការោំអំេមី

ចំណុចទាំងនោះនោះវានឹងនកើតន�ើងតាមរយៈអំ្ចននការចងោំដែលទូល្រង្គំអាច

នកាះនៅវាមកបាន—នោលេឺនឹងនឹកន�ើញវាមកវិញបាន។

2១.ការចងោំែូចននះក៏មនរួមទាំងអារម្ណ៍ននេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំដែរមិនដមន

ក្នអុងរន្រៀ្រដែលេំនិតបានែកេិនសធន៍នលើវានោះនទ្រ៉ុដន្ខុ�ដ្រលែកគា្នាេមីនោះយា៉នាងខា្នាំង

នោយនយាងនលើអំ្ចែ៏ចដមលែកននការចងោំ។ែនាបិតនោយមិនមនអំណរឥ�ូវននះក៏

ទូល្រង្គំនៅអាចោំថាធ្នា្រ់មននេលមុនទូល្រង្គំមនអំណរដែរនហើយនោយមិនបាច់

មនការមិន�្រនាបាយចិត្ឥ�ូវននះក៏ទូល្រង្គំនៅអាចរមលែឹកអំេមីការមិន�្រនាបាយចិត្េមី

អតមីតកាលរ្រ�់ទូល្រង្គំបានដមនដែរ។ទូល្រង្គំនៅអាចោំអំេមីការភ័យខា្នាចេមីអតមីតកាល

នោយមិនោំបាច់ភ័យខា្នាចឥ�ូវននះនឹងោំអំេមីការបបាថា្នាេមីមុនៗនោយមិនោំបាច់បបាថា្នា

ឥ�ូវននះ។ជាថ្មីមដងនទៀតការផ្អុយគា្នាក៏អាចនកើតន�ើងបានដែរ។នេលខលែះនេលដែលទូល

្រង្គំមនអំណរនោះទូល្រង្គំក៏ោំអំេមីការមិន�្រនាបាយចិត្ដែលបាននកើតេមីអតមីតកាលដែរ
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នហើយនេលទូល្រង្គំមិន�្រនាបាយចិត្នោះទូល្រង្គំក៏ោំអំេមីការមនអំណរេមីអតមីតកាល

រ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។

ននះមិនដមនជាអ្មីដែលនយើងេួរភា្នាក់នផ្ើលនទទាក់ទងនៅនឹងរូ្រកាយែនាបិតេំនិតេឺជា

នរឿងមួយនហើយរូ្រកាយេឺជានរឿងមួយនទៀត។ែូនច្នះប្រ�ិនន្រើនេលខលែះទូល្រង្គំ�្រនាបាយ

ចិត្នហើយទូល្រង្គំនឹកោំអំេមីការឈឺោ្រ់ខាងឯរូ្រកាយេមីអតមីតកាលមួយចំនួននោះវា

េឺមិនដមនជានរឿងចដមលែកនទ។្រ៉ុដន្�ូមនាបមីដតខណៈនេលដែលការចងោំននះកំេុងដតែក

េិនសធន៍ក៏វាមនភាេែូចគា្នាជាមួយនឹងេំនិត—ែូចដែលនយើងបបា្រ់្រុេ្គល្ ម្នាក់

ឲនាយនឹកោំអំេមីអ្មីដែលនយើងនិយាយ«�ូមបបាកែថាឲនាយនោកអ្នកចងោំអំេមីចំណុចននះ

ក្នអុងេំនិត»នហើយនេលដែលនយើងនភលែចចំណុច្ មួយនោះនយើងនិយាយថា«វាមិន

បានចូលមកក្នអុងេំនិតរ្រ�់ខ្អុំនទ»ឬក៏ថា«វាបានរំលងេំនិតខ្អុំនហើយ»។ែូនច្នះនយើងក៏

នៅការចងោំផ្នាល់ថាជាេំនិត។

នោយសរវាែូនោ្នាះដមននតើវានកើតន�ើងនោយរន្រៀ្រ្ ដែលថានេលដែលទូល

្រង្គំកំេុងដតមនអំណរប�្រនេលនោះទូល្រង្គំក៏ចងោំអំេមីការឈឺោ្រ់េមីអតមីតកាល

ដែរ?ែូនច្នះេំនិតមនអំណរនហើយការចងោំមនការឈឺោ្រ់នហើយេំនិតក៏មនអំណរ

នចញេមីអំណរដែលវាកំេុងដតនៅក្នអុងដតការចងោំមិនេិបាកចិត្េមីការមិន�្រនាបាយចិត្

ដែលវាធ្នា្រ់នៅក្នអុង។នតើវាអាចនៅរួចនទដែលថាេំនិតមិនដមនជាម្នា�់ននការចងោំ?

នតើអ្នក្នឹងហា៊នានថាែូនោ្នាះ?នយើងអាចនិយាយថាគាមនានមន្ិល�ងនាស័យនទដែលថាការ

ចងោំនប្រៀ្រែូចជាកនាបាលនោះននេំនិត៖នហើយអំណរនិងការមិន�្រនាបាយចិត្េឺនប្រៀ្រែូច

ជាម្ូ្រដែលដផ្មនិងល្មីងបតង់ថានេលដែលវាបានចូលនៅក្នអុងការចងោំនោះវាហាក់្រមី

ែូចជាថាវាបានឆលែងកាត់នោះដែលនៅទមីនោះវាអាចរកនាសាទុកបាន្រ៉ុដន្មិនអាចមនការ

ភលែក់បាននទៀតន�ើយ។ការនប្រៀ្រប្រែូចដ្រ្រននះេឺេិតជាការអ�់�ំនណើចដមន្រ៉ុដន្តាម

េិតនៅវាមិនដមនែូនោ្នាះទាំងប�ុងនោះនទ។

22.្រ៉ុដន្វានចញេមីការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំហ្នឹងនហើយដែលទូល្រង្គំបាន្រនងកើតមក

នៅនេលដែលទូល្រង្គំថាមនអារម្ណ៍ជាមូលោ្នាននគាល៤ប្រនភទននេំនិត៖ន�ចកដមី

បបាថា្នាអំណរភាេភ័យខា្នាចនិងការបារម្ភ។មិនថាទូល្រង្គំទំនងជាបានវិភាេនោយ

ប្រនភទ្ ក៏នោយទាក់ទងនៅនឹងចំណុចននះនោយដ្រងដចកចំណុចនមីមួយៗនៅជា
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ការលន់តួ

ប្រនភទនោយដ�កៗេមីគា្នានោះទូល្រង្គំនៅអាចរកន�ើញអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដត

និយាយនៅក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំបាននហើយវាេឺនចញេមីការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នហើយដែលទូល្រង្គំបានប�ង់វានចញ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំក៏មិនមនការ្រ៉ះោល់នចញេមី

អារម្ណ៍ទាំងនោះនេលដែលទូល្រង្គំែកវានចញេមីេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំតាមរយៈការ

ចងោំវានោះនទ។នលើ�េមីនោះនៅនទៀតមុននេលដែលទូល្រង្គំរមលែឹកអំេមីេួកវានិងេិត

អំេមីេួកវានោះេួកវាក៏មននៅក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំជានប�ចនហើយនហើយននះ

ឯងេឺជារន្រៀ្រដែលមនការចងោំអំេមីេួកវាបាន។ែូនច្នះទំនងែូចនៅនឹងអាហារដែល

បាននលចនចញេមីនោះតាមរយៈការ�ញ្ឹងេិតែូចជានគាទំោនអៀងែូចគា្នាផងដែរចំណុច

ទាំងអ�់ននះេឺបតរូវបានែកនចញន�ើងេមីការចងោំតាមរយៈការរមលែឹក។្រ៉ុដន្ន្រើែូនោ្នាះ

ដមននហតុអ្មីបានជា្រុេ្គលម្នាក់ដែលមិនកំេុងេិតអំេមីអារម្ណ៍ក៏ដ្ររជាកំេុងរមលែឹកអំេមី

េួកវាក៏មនអារម្ណ៍ក្នអុងមត់រ្រ�់គាត់ននការទំោនអៀងននភាេដផ្មដល្មននអំណរឬ

ក៏ភាេល្មីងននការមិន�្រនាបាយចិត្នៅវិញ?នតើការនប្រៀ្រនធៀ្រមិនមនភាេែូចគា្នាទាំង

ប�ុងក្នអុងចំណុចននះេមីនបោះវាមិនមនភាេនេញទមីក្នអុងរាល់ចំណុចដមនឬ?ែនាបិតនតើអ្នក

្នឹងនិយាយនោយន�រីអំេមីប្រធន្រទទាំងននះប្រ�ិនន្រើជានរឿយៗនយើងនប្រើបបា�់

ោកនាយមិន�្រនាបាយចិត្និងភាេភ័យខា្នាចនោះនយើងេួរមនការ្រង្ខំឲនាយមិន�្រនាបាយចិត្

ឬក៏ឲនាយមនការភ័យខា្នាច?នហើយនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏នយើងមិនអាចនិយាយអំេមីវាបាន

ប្រ�ិនន្រើនយើងមិនអាចរកវាន�ើញបាននៅក្នអុងការចងោំរ្រ�់នយើងមិនដមនបគាន់ដតែូច

ជា�ំន�ងនននឈាមនាះហាក់្រមីែូចជាថារូ្ររាងរ្រ�់វាមនការោ្រ់អារម្ណ៍នលើវាតាមរយៈ

ញាណខាងឯសច់ឈាម្ុ៉រដន្ក៏ោក់េ័ន្ធនៅនឹងេំនិតននចំណុចទាំងនោះផ្នាល—់ដែល

នយើងមិនបានទទួលបានតាមរយៈទា្នារននសច់ឈាម្រ៉ុដន្េឺេំនិតផ្នាល់បានស្នាល់វាតាម

រយៈការមន្រទេិនសធន៍អំេមីវាក្នអុងការនឆះឆួលរ្រ�់វានហើយក៏បានផដល់ជាទំនួលខុ�

បតរូវនៅកាន់ការចងោំឬក៏ន្រើមិនែូនោ្នាះនោះការចងោំផ្នាល់បានទទួលវានោយគាមនានការ

ផដល់ជាទំនួលខុ�បតរូវែល់វា។

2៤.នេលដែលទូល្រង្គំនលើកន�ើងអំេមីការនភលែចភា្នាំងនហើយយល់អំេមីអ្មីដែលទូល

្រង្គំចង់មនន័យទាក់ទងនឹងវានតើទូល្រង្គំមនការយល់ែឹងអំេមីវាបានយា៉នាងែូចនម្ច

បានប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនបានចងោំវាដមននោយរន្រៀ្រ្ នៅហ្នន៎?នហើយប្រ�ិនន្រើ
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ភាអោ្រាររននកាចុរំ

ទូល្រង្គំមិននលើកន�ើងនោយ�ំនៅនៅនលើ�ំន�ងននការនភលែចភា្នាំង្រ៉ុដន្�ំនៅនលើអ្មីមួយ

នោះដែលោកនាយនេចន៍នោះ�ម្នាល់ឲនាយនតើឲនាយទូល្រង្គំអាចែឹងថា�ំន�ងនោះ�ម្នាល់

ឲនាយអ្មីបានប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបាននភលែចថាការនភលែចភា្នាំងនោះមនន័យអ្មី?ែូនច្នះនៅនេល

ដែលទូល្រង្គំោំអំេមីការចងោំនោះការចងោំនឹងមនវត្មនផ្នាល់តាមរយៈវាផ្នាល់។

្រ៉ុដន្នៅនេលដែលទូល្រង្គំចងោំអំេមីការនភលែចភា្នាំងនោះទាំងការចងោំនិងការនភលែច

ភា្នាំងក៏មនវត្មនក្នអុងនេលដតមួយ—នោលេឺការចងោំដែលទូល្រង្គំបានោំអំេមីការ

នភលែចភា្នាំងដែលទូល្រង្គំបានោំវិញ។្រ៉ុដន្នតើអ្មីនៅជាការនភលែចភា្នាំងនបរៅេមីការគាមនានការចង

ោំ?ែូនច្នះនតើវាមនវត្មនក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំយា៉នាងែូចនមដចនៅនេលដែលវា

បេ្រ់បេងនលើេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំមិនអាចចងោំបាន?្រ៉ុដន្ប្រ�ិន

ន្រើអ្មីដែលនយើងោំនយើងបានរកនាសាទុកនៅក្នអុងការចងោំរ្រ�់នយើងនហើយប្រ�ិនន្រើលុះ

បតាដតនយើងចង់ោំការនភលែចភា្នាំងនោះនយើងមិនអាចែឹងអំេមីអ្មីដែលជាទមី�ម្នាល់តាមរយៈ

ោកនាយនេចន៍នេលដែលនយើងឮវានោះនទ—នោះមនន័យថាការនភលែចភា្នាំងេឺមន្រននាសល់

ទុកនៅក្នអុងការចងោំ។វាមនវត្មននែើមនាបមីកុំឲនាយនយើងនភលែចវា្រ៉ុដន្នោយសរវាមនវត្

មននោះនយើងក៏នភលែចដមនដែរ។

នចញេមីចំណុចននះនយើងេួរយល់ថានេលដែលនយើងោំការនភលែចភា្នាំងនោះមិនដមន

មកេមីវាមនវត្មននៅក្នអុងការចងោំតាមរយៈវាផ្នាល់នោះនទ្រ៉ុដន្េឺថាតាមរយៈរូ្ររាង

រ្រ�់វាេមីនបោះន្រើការនភលែចភា្នាំងមនវត្មនតាមរយៈវាផ្នាល់នោះវានឹងមិនោំនយើងនៅ

ែល់ការចងោំបានន�ើយ្រ៉ុដន្បគាន់ដតជាការនភលែច្រ៉ុន្ណនាះ។ឥ�ូវនតើនឹងមនអ្នក្ 

នឹង្រកបសយការននះនៅនថងៃ្ មួយដែរឬនទ?នតើមនអ្នក្ អាចយល់អំេមីរន្រៀ្រននះ

បានដែរឬនទ?

2៦.ការចងោំេិតជាមនអំ្ចខា្នាំងដមន។ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!វា

េិតជាេួរឲនាយភា្នាក់នផ្ើល្ �់ជាការែ៏ម៉ត់ចត់និងេហុភាេដែលគាមនានទមី្រញ្ច្រ់!នហើយ

ននះឯងេឺជាេំនិតនហើយននះក៏ជាទូល្រង្គំផ្នាល់ដែរ។ន្រើអញ្ចឹងឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំ

នអើយ!នតើទូល្រង្គំជាអ្មីនៅ?នតើទូល្រង្គំមនលក្ខណៈជាអ្មី?ជាជមីវិតនផនាសងៗគា្នានហើយ

មននបចើនប្រនភទនហើយក៏ធំនៅនបកដលងខា្នាំងដែរ។នមើល៍!ក្នអុង្រន្្រ់និងរូងភ្នំដែលមិន

អាចរា្រ់អ�់បានក្នអុងទមីវាល្រន្្រ់និងេុហាធំៗននការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលមិន
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ការលន់តួ

អាចរា្រ់អ�់បានេឺនេញនោយការមិនមនរង្នា�់ននការោក់តួនលខប្រនភទ្ បាន

ននចំណុចទាំងនោះន�ើយ—មនវត្មននៅទមីនោះតាមរយៈរូ្រភាេែូចជារូ្រកាយទាំង

អ�់ឬក៏មនវត្មនក្នអុងចំណុចទាំងនោះផ្នាល់ែូចដែលេំនិតរ្រ�់នយើងមនដែរ។ក៏

តាមរយៈការ�ម្នាល់ឬក៏ការ�នងកតែូចដែលអារម្ណ៍រ្រ�់នយើងមនការចងោំមន

ដែរែូចដែលេំនិតមនអារម្ណ៍ថាវាក៏មនដែលការចងោំបានរកនាសាទុកនទាះន្រើេំនិត

មនអារម្ណ៍ថាវាដលងមននទៀតក៏នោយែរា្រ្ នៅមនអ្មីៗនោះនៅក្នអុងការចង

ោំនោះវាក៏នៅក្នអុងេំនិតផងដែរ—តាមរយៈទាំងអ�់ននះទូល្រង្គំរត់និងនហាះនៅវិញ

នៅមក។ទូល្រង្គំនបជៀតចូលវាេមីខាងននះនិងេមីខាងនោះយា៉នាងឆ្នាយតាមដែលទូល្រង្គំ

អាចចូលនៅបានដតវាគាមនានទមី្រញ្ច្រ់នទ។

ែូនច្នះការចងោំេិតជាមនអំ្ចខា្នាំងដមននហើយអំ្ចក្នអុងជមីវិតមនុ�នាសក៏េិត

ជាអស្នារនាយដមននទាះន្រើជាជមីវិតមិនអមតៈក៏នោយ!ឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាជមីវិតេិតរ្រ�់ទូល

្រង្គំនអើយ!ែូនច្នះនតើទូល្រង្គំេួរនធ្ើអ្មីនៅ?ទូល្រង្គំក៏នឹងនៅហួ��ូមនាបមីដតនលើ�អំ្ច

រ្រ�់ទូល្រង្គំមួយននះដែលនៅថាការចងោំ—ទូល្រង្គំនឹងនៅហួ�វានែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំ

អាចនៅែល់បេះអង្គឱេនលែឺែ៏េួរឲនាយប�ឡាញ់នអើយ!នហើយនតើបេះអង្គកំេុងមនបេះ្រន្ូល

អ្មីមកកាន់ទូល្រង្គំ?នមើល៍!ទូល្រង្គំនហាះនៅកាន់បេះអង្គតាមរយៈេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នហើយបេះអង្គេង់នៅេមីនលើទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំក៏នឹងនៅនលើ�អំ្ចរ្រ�់ទូល្រង្គំ

មួយននះដែលនៅថាការចងោំនោយបបាថា្នានឈាងោ្រ់បេះអង្គនៅទមីកដនលែងដែលបេះ

អង្គកំេុងេង់នៅនហើយចង់ឱ្របកនស្របេះអង្គនៅកដនលែងដែលអាចឱ្របកនស្របេះ

អង្គបាន។ែនាបិត�ូមនាបមីដត�ត្និង្រកនាសា្រកនាសមីក៏មនការចងោំដែរនបោះន្រើមិនែូនោ្នាះនទ

នោះេួកវានឹងមិនអាចរកទមីជបមកឬក៏�មនាបអុករ្រ�់វាមដងនទៀតបានន�ើយនហើយក៏មិន

អាច្រង្នាញអ្មីជានបចើននទៀតដែលេួកវាមនឬក៏ប្របេឹត្ទម្នា្រ់ែដែលៗ។បបាកែ្ �់!

េួកវាមិនទាំងអាច្រំនេញទម្នា្រ់រ្រ�់ខលែលួនបាននលើកដលងដតតាមរយៈការចងោំរ្រ�់េួក

វា។ែូនច្នះទូល្រង្គំនឹងនៅហួ��ូមនាបមីដតការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាច

នឈាងនៅែល់បេះអង្គដែលជាអង្គដែលបានដវកដញកទូល្រង្គំោច់នប�ចនចញេមី�ត្នជើង

្រួននិង្រកនាសា្រកនាសមីនៅនលើអាកា�ដែលការននះនឹងនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំឆ្នាតវាងនវជាងរ្រ�់�េ្

សរនេើនផនាសងៗនទៀត។នហតុែូនច្នះនហើយទូល្រង្គំនឹងនៅហួ�ការចងោំ។្រ៉ុដន្នតើទូល
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្រង្គំរកន�ើញបេះអង្គនៅកដនលែង្ បានបទង់េឺជាអង្គដែលល្េិតដមននហើយក៏ជាភាេ

ដផ្មដល្មដែលនៅ�្ិតន�្រដែរ?្រ៉ុដន្នតើទូល្រង្គំនឹងរកន�ើញបេះអង្គនៅកដនលែង្ ?

ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំរកបេះអង្គន�ើញនោយមិនមនការចងោំនោះទូល្រង្គំនឹងមិនមន

ការចងោំនទ។នហើយថានតើទូល្រង្គំអាចរកន�ើញបេះអង្គបាននោយរន្រៀ្រ្ នៅបាន

ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនទាំងអាចោំបេះអង្គបានផង?

27.ែនាបិតស�្មីដែលបានបាត់កាក់ែ៏តូចរ្រ�់គាត១់១នហើយដ�្ងរកវានោយនប្រើេនលែឺ

ក៏នឹងមិនអាចរកវាន�ើញបានដែរលុះបតាដតគាត់បានចងោំវា។ែនាបិតនេលដែលគាត់រក

វាន�ើញនតើគាត់អាចែឹងបាននោយរន្រៀ្រ្ ថាននះេឺជាកាក់ែូចគា្នាដតមួយប្រ�ិនន្រើ

គាត់មិនបានចងោំវា?ទូល្រង្គំោំអំេមីការបាត់្រង់និងការរកន�ើញរ្រ�់ជានបចើននហើយ

ទូល្រង្គំបាននរៀនអំេមីចំណុចននះនចញេមីការែក្រទេិនសធន៍បតង់ថានេលទូល្រង្គំកំេុង

ដ�្ងរករ្រ�់្ មួយក៏បាន�ួរថា៖«នតើននះដមនឬ?ឬក៏នោះនទអមី?»។ទូល្រង្គំបាន

នឆលែើយថា«នទ!»រហូតែល់នៅចុង្រញ្ច្រ់ទូល្រង្គំក៏បានន�ើញនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដត

ដ�្ងរក។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនបានចងោំអំេមីវានទ—មិនថាអ្មីក៏នោយ—នទាះន្រើ

ទូល្រង្គំបានន�ើញវានោះក៏ទូល្រង្គំនឹងមិនអាចរកវាន�ើញបានដែរេមីនបោះទូល្រង្គំមិន

បានស្នាល់វា។នហើយននះក៏ដតងដតជារន្រៀ្រក្នអុងនេលដែលនយើងកំេុងដតដ�្ងរកអ្មីមួយ

នហើយរកន�ើញអ្មីដែលបានបាត់្រង់។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីប្រ�ិនន្រើនយើងបានបាត់្រង់

អ្មីមួយេមីការនមើលន�ើញនោយនចញេមីអនចតោ—មិនដមនេមីការចងោំហាក់្រមីែូចជារូ្រ

កាយមួយដែលអាចនមើលន�ើញបាន—នោះរូ្រភាេរ្រ�់វានៅមននៅក្នអុងនៅន�ើយនទ

នហើយនយើងនឹង្រន្ដ�្ងរកវារហូតែល់នយើងន�ើញវាផ្នាល់វិញ។នហើយនៅនេលដែល

នយើងរកវាន�ើញនោះនយើងនឹងស្នាល់វាតាមរយៈរូ្ររាងដែលវាមននៅខាងក្នអុង។នហើយ

នយើងក៏មិនអាចថានយើងបានរកន�ើញអ្មីដែលនយើងបាត់្រង់លុះបតាដតនយើងអាចស្នាល់វា

បានដែរនហើយនយើងក៏មិនអាចស្នាល់វាបានលុះបតាដតនយើងចងោំអំេមីវាដែរ។្រ៉ុដន្ប�្រ

នេលនោះដែរអ្មីដែលបានបាត់្រង់េមីការនមើលន�ើញក៏មន្រននាសល់ទុកនៅក្នអុងការចងោំ។

2៨.្រ៉ុដន្នតើមនអ្មីនកើតន�ើងនៅនេលដែលការចងោំផ្នាល់បានបាត់្រង់អ្មីមួយែូច

នេលដែលនយើងនភលែចអ្មីមួយនហើយេនាយាយាមរមលែឹកវាវិញ?នតើនយើងនៅរកវានៅទមី្ នបរៅេមី

១១ លូកា១៥:៨-១០។
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ក្នអុងការចងោំផ្នាល់ដតមដង?នហើយក្នអុងការចងោំរ្រ�់នយើងប្រ�ិនន្រើវានកើតន�ើងនោយ

នចែននាយបតង់ថាចំណុចមួយបាននលើកន�ើងជំនួ�ចំណុចមួយនទៀតនោះនយើងនឹង្រែិន�ធ

រហូតែល់នយើងជួ្រនូវអ្មីដែលនយើងកំេុងដតដ�្ងរក។នហើយនេលដែលនយើងន�ើញនូវអ្មី

ដែលនយើងកំេុងដតដ�្ងរកនោះនយើងនឹងស្នាល់ថាវាេិតជាវាដមន។្រ៉ុដន្នយើងមិនអាច

នធ្ើដ្រ្រននះបានន�ើយលុះបតាដតនយើងស្នាល់វា�ិននហើយនយើងក៏មិនអាចស្នាល់បាន

លុះបតាដតនយើងចងោំអំេមីវាដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ កដមីនយើងក៏េិតជាបាននភលែចវាដមន។

ទំនងចំណុចទាំងមូលេិតជាមិនបានរអិលនចញេមីការចងោំរ្រ�់នយើងដមន្រ៉ុដន្

មនដផ្នកមួយនៅ�ល់តាមរយៈដផ្នកែនទដែលបានបាត់្រង់ដែលនយើងកំេុងដតដ�្ង

រកេមីនបោះការចងោំបានកត់�ម្នាល់ថាវាមិនអាចែំនណើរការបានយា៉នាងងយប�ួលនទ

នហើយក៏កំេុងដតមនភាេេិការក្នអុងការែំនណើរការននទម្នា្រ់រ្រ�់វាដែរ។នហតុែូនច្នះវាក៏

ទាមទារការស្នារន�ើងវិញនូវអ្មីដែលបានបាត់្រង់។

ឧទាហរណ៍៖ប្រ�ិនន្រើនយើងន�ើញឬេិតអំេមី្រុេ្គល្ ម្នាក់ដែលនយើងស្នាល់

នហើយបាននភលែចនឈាមនាះរ្រ�់គាត់នោយកំេុងេនាយាយាមរមលែឹកខលែលួនឯង—ន្រើមនអ្មីនផនាសង

នទៀត្រង្នាញជាវត្មននោះនយើងមិនអាចទាញវា្រញ្ចូលក្នអុងការេនាយាយាមចងោំបាន

នទេមីនបោះវាមិនដមនជាទម្នា្រ់ននការេិតក្នអុងការរា្រ់អានជាមួយនឹងគាត់ន�ើយ។នោះ

ជាលទ្ធផលនយើងនឹង្រែិន�ធវារហូតទាល់ដតមនអ្មីមួយបានផុ�ន�ើងនៅក្នអុងេំនិត

រ្រ�់នយើងដែលចំនណះែឹងរ្រ�់នយើងអាចែឹងយា៉នាងបតឹមបតរូវថាវាេឺជាអ្មីដែលនយើង

កំេុងដតដ�្ងរកឬក៏ជាអ្មីដែលនយើងស្នាល់ដមន។នហើយនតើនឈាមនាះនោះបត�្រ់មកវិញេមី

កដនលែង្ នលើកដលងដតេមីការចងោំផ្នាល់ដតមដង?ែនាបិត�ូមនាបមីនេលដែលនយើងស្នាល់វា

តាមរយៈការដែល្រុេ្គល្ នផនាសងរមលែឹកនយើងអំេមីវាក៏វានៅដតនកើតនចញេមីការចងោំផង

ដែរែនាបិតនយើងមិននជឿថាវានកើតន�ើងេមីអ្មីថ្មីនទ។្រ៉ុដន្នេលដែលនយើងរមលែឹកអំេមីវានោះ

នយើងទទួលស្នាល់ថាអ្មីដែលបាននិយាយន�ើងេឺបតឹមបតរូវ។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើនឈាមនាះនោះ

បតរូវបានែកនចញដែលប�ង់នចញេមីេំនិតនោះនយើងមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការនឹកោំ

វាន�ើងវិញបានន�ើយ�ូមនាបមីដតនេលដែលនយើងទទួលបានការរមលែឹកេមីអ្នកែនទក៏នោយ។

ែនាបិតនយើងមិនអាចនភលែចអ្មីបានទាំងប�ុងន�ើយប្រ�ិនន្រើនយើងអាចោំថានយើងបាននភលែចវា

ក៏នោយ។ែនាបិតទាក់ទងនៅនឹងការនភលែចភា្នាំង្រុេ្គលម្នាក់មិនអាចនភលែចទាំងប�ុងបានន�ើយ
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�ូមនាបមីដតការដ�្ងរកវាក៏នយើងមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការនធ្ើបានផងដែរ។
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សេៀវសៅកទដី10

២៦
ការដសវាងរកជវីតិដ៏អរ

សបបាយ

2៩.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើឲនាយទូល្រង្គំដ�្ងរកបទង់នោយរន្រៀ្រ្ ?ឱបេះជាម្នា�់

ននទូល្រង្គំនអើយ!នេលទូល្រង្គំដ�្ងរកបេះអង្គទូល្រង្គំដ�្ងរកជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយទូល

្រង្គំនឹងដ�្ងរកបេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយបេលឹងទូល្រង្គំអាចមនជមីវិតបាន។១ែនាបិតរូ្រកាយទូល

្រង្គំមនជមីវិតតាមរយៈបេលឹងទូល្រង្គំនហើយបេលឹងទូល្រង្គំមនជមីវិតតាមរយៈបេះអង្គ។

ែូនច្នះនតើឲនាយទូល្រង្គំដ�្ងរកជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយបាននោយរន្រៀ្រ្ នោយសរន�ចកដមី

អរ�្រនាបាយេឺមិនដមនជារ្រ�់ទូល្រង្គំលុះបតាដតទូល្រង្គំអាចនិយាយថា«វាបេ្រ់បគាន់

នហើយ។ននះេឺជាវាដមន»។នតើទូល្រង្គំដ�្ងរកវានោយរន្រៀ្រ្ ?នតើតាមរយៈការចង

ោំហាក់្រមីែូចជាទូល្រង្គំបាននភលែចវានហើយនៅែឹងថាទូល្រង្គំបាននភលែចវាដមនឬ?នតើ

១ នអសយ៥៥:៣។
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ទូល្រង្គំនៅដ�្ងរកវានោយមនចិត្ចង់នរៀនអំេមីវាហាក់្រមីែូចជាថាវាជាអ្មីមួយដែល

ទូល្រង្គំមិនទាន់ែឹងដមនឬដែលទូល្រង្គំមិនដែលែឹងឬក៏បាននភលែចវាទាំងប�ុង�ូមនាបមី

ដតមិនអាចចងោំថាទូល្រង្គំបាននភលែចវា?នតើការមនជមីវិតអរ�្រនាបាយមិនដមនជាអ្មីដែល

បេ្់រគា្នាបបាថា្នាចង់បាននហើយនតើមន្រុេ្គល្ ម្នាក់មិនបបាថា្នាចង់បានវាដែរឬនទ?្រ៉ុដន្

នតើេួកគាត់មនចំនណះែឹងអំេមីវាេមី្ ដែលថាេួកគាត់េួរបបាថា្នាចង់បានវា?នតើេួកគាត់

បានន�ើញវានៅកដនលែង្ ដែលេួកគាត់េួរប�ឡាញ់វាែូនោ្នាះ?វាេិតក្នអុងរន្រៀ្រ្ 

មួយដមនដែលនយើងមនចំនណះែឹងននះ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនែឹងថានយើងបានវានោយ

រន្រៀ្រ្ ដែរឬនទ។

បបាកែ្ �់!េឺមនអត្ន័យដែលថានេលដែល្រុេ្គល្ ទទួលបានន�ចកដមី

បបាថា្នារ្រ�់គាត់នោះគាត់�្រនាបាយដមន។នហើយក៏មនអ្នកខលែះដែល�្រនាបាយក្នអុងកដមី

�ងនាឃឹម។េួកគាត់ទាំងននះ�្រនាបាយយា៉នាងអន់ជាងអ�់អ្នកដែលេិតជា�្រនាបាយដមន

នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏េួកគាត់នៅល្ប្រន�ើរជាងអ�់អ្នកដែលមិន�្រនាបាយក្នអុងជមីវិត

ឬក៏ក្នអុងកដមី�ងនាឃឹមដែរ។្រ៉ុដន្�ូមនាបមីដតេួកទាំងននះប្រ�ិនន្រើេួកគាត់មិនស្នាល់ការអរ

�្រនាបាយក្នអុងកបមិត្ មួយក៏នឹងមិនអាចបបាថា្នាចង់អរ�្រនាបាយបានផងដែរ។នហើយ

នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏បបាកែ្ �់េួកគាត់ក៏េិតជាបានបបាថា្នាែូចនោះដមន។

ទូល្រង្គំមិនែឹងេមីរន្រៀ្រដែលេួកគាត់ស្នាល់ការអរ�្រនាបាយនោះនទ្រ៉ុដន្េួកគាត់មនវា

តាមរយៈចំនណះែឹងមួយប្រនភទដែលទូល្រង្គំមិនស្នាល់ែនាបិតទូល្រង្គំ�ងនាស័យយា៉នាងខា្នាំង

្�់ថាវាមននៅក្នអុងការចងោំ។ែនាបិតន្រើវាមននៅទមីនោះដមននោះនឹងមនន័យថា

នយើងធ្នា្រ់អរ�្រនាបាយេមីមុននហើយ—បតង់ថា៖នយើងនមីមួយៗផ្នាល់ឬក៏នយើងទាំងអ�់គា្នា

ក្នអុង្រុរ�ែំ្រូងដែលបានប្របេឹត្អំនេើបា្រនហើយក្នអុងគាត់នយើងទាំងអ�់គា្នាក៏បានស្នា្រ់

នហើយនចញេមីគាត់នយើងក៏បាននកើតក្នអុងភាេនវទោដែរ។ទាក់ទងនឹងរន្រៀ្រននះបាននកើត

ន�ើងឥ�ូវននះទូល្រង្គំមិន�ួរនទៀតន�ើយ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំចង់�ួរថានតើជមីវិតអរ�្រនាបាយ

មននៅក្នអុងការចងោំដមនឬ?ែនាបិតន្រើនយើងមិនែឹងអំេមីវានោះនយើងក៏នឹងមិនេួរប�ឡាញ់

វាដែរ។នយើងឮនឈាមនាះរ្រ�់វានហើយនយើងទាំងអ�់គា្នាក៏ទទួលស្នាល់ថានយើងចង់បានវា

ែនាបិតនយើងមិនអរ�្រនាបាយជាមួយនឹងដតនឈាមនាះរ្រ�់វា្រ៉ុន្ណនាះនទ។ែនាបិតនេលស�ន៍

បកិកឮោកនាយ«អរ�្រនាបាយ»ក្នអុងភាសឡាតាំងនោះគាត់នឹងមិនមនអារម្ណ៍�្រនាបាយ
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កាចេ្ុា្រដីវិតដ៏អាេ្របដ

នទែនាបិតគាត់មិនែឹងថានេបាននិយាយអ្មីន�ើយ។្រ៉ុដន្នយើងក៏នឹងអរ�្រនាបាយែូចដែល

គាត់នឹងអរ�្រនាបាយប្រ�ិនន្រើគាត់ឮនេនិយាយក្នអុងភាសបកិកេមីនបោះចំណុចននះផ្នាល់

េឺមិនដមនជាភាសបកិកឬក៏ភាសឡាតាំងនោះនទ។ស�ន៍បកិកស�ន៍ឡាតាំងនិង

មនុ�នាសបេ្រ់ជាតិស�ន៍ក្នអុងបេ្់រភាសបបាថា្នាចង់ទទួលបានការអរ�្រនាបាយននះយា៉នាង

នេញទមី។មនុ�នាសបេ្រ់រូ្រស្នាល់ការអរ�្រនាបាយ។នហើយប្រ�ិនន្រើមន�ំន�ងដតមួយ

អាច�ួរមនុ�នាសទាំងអ�់ថានតើេួកគាត់បបាថា្នាចង់អរ�្រនាបាយដែរឬនទនោះគាមនានមន្ិល

�ងនាស័យនទបតង់ថាេួកគាត់នឹងនឆលែើយថាេួកគាត់ចង់។នហើយននះក៏មិនអាចនៅរួចបាន

ដែរលុះបតាដតចំណុចនោះផ្នាល់ដែលនយើងនៅថា«ការអរ�្រនាបាយ»មនរួចនប�ច

នៅនហើយក្នអុងការចងោំ។

៣១.នតើនៅទមី្និងនេល្ ដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់មន្រទេិនសធន៍ក្នអុងស្នាន

ភាេននការអរ�្រនាបាយដែលនេញនៅនោយេរជ័យដែលទូល្រង្គំអាចរមលែឹកមកក្នអុងេំនិត

នហើយប�ឡាញ់វានហើយបបាថា្នាចង់បានវា?មិនមនដតទូល្រង្គំដតឯងផ្នាល់ឬក៏មនុ�នាស

េមីរ្រមីោក់្រ៉ុន្ណនាះនទដែលបបាថា្នាចង់អរ�្រនាបាយ្រ៉ុដន្បេ្រ់គា្នាដតមដង។លុះបតាដតនយើង

ស្នាល់ន�ចកដមីអរ�្រនាបាយតាមរយៈចំនណះែឹងដែលេិតបបាកែនោះនយើងក៏មិនបបាថា្នា

ចង់បានវានោយមនឆន្ៈយា៉នាងបបាកែប្រជាបានផងដែរ។�ូមនមើលឧទាហរណ៍ននះ៖

ប្រ�ិនន្រើមននេ�ួរ្រុរ�េមីរោក់ថានតើេួកគាត់បបាថា្នាចង់នធ្ើជាទាហានដែរឬនទនោះ

ម្នាក់ទំនងនឹងនឆលែើយថាគាត់ចង់នហើយម្នាក់នទៀតទំនងនឹងនឆលែើយថាគាត់មិនចង់នទ។្រ៉ុដន្

ប្រ�ិនន្រើនេ�ួរេួកគាត់ថានតើេួកគាត់បបាថា្នាចង់អរ�្រនាបាយដែរឬនទនោះទាំងេមីរោក់

នឹងនឆលែើយនោយមិនស្នាក់ន�្ើរថាេួកគាត់ចង់ជាមិនខាន។្រ៉ុដន្្រុរ�ទមីមួយនឹងទំនងជា

បបាថា្នាចង់នធ្ើជាទាហាននហើយ្រុរ�ម្នាក់នទៀតនឹងទំនងជាមិនបបាថា្នាចង់នធ្ើទាំងេមីរោក់

េឺគាមនានការជំរុញ្ នបរៅេមីការអរ�្រនាបាយនទ។នតើអាចនទថាទំនងម្នាក់បានអំណរក្នអុង

ការនោះនហើយម្នាក់នទៀតបានអំណរក្នអុងការននះ?ែូនច្នះេួកគាត់ឯកភាេក្នអុងការបបាថា្នា

ចង់បានន�ចកដមីអរ�្រនាបាយែូចដែលេួកគាត់ក៏នឹងឯកភាេប្រ�ិនន្រើនេ�ួរក្នអុងការបបាថា្នា

ចង់បានអំណរ?នតើអំណរននះេឺជាអ្មីដែលនេនៅថាជាជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយដមនឬ?នទាះ្រមី

្រុេ្គលម្នាក់អាចនបជើ�នរើ�អំណររ្រ�់គាត់ក្នអុងរន្រៀ្រនោះនហើយម្នាក់នទៀតក្នអុងរន្រៀ្រននះ

នោះក៏ទាំងអ�់គា្នានៅមននគាល្រំណងដតមួយដែលេួកនេកំេុងដតេនាយាយាមទទួលបាន៖
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ការលន់តួ

និយាយឲនាយចំនៅេឺការមនអំណរ។គាមនាន្រុេ្គល្ អាចនិយាយថាគាត់មិនដែលមន

្រទេិនសធន៍ជាមួយនឹងអំណរនទនហតុែូនច្នះនយើងអាចរកន�ើញបាននៅក្នអុងការចងោំ

នហើយនេក៏ស្នាល់វានេល្ ដែលនេឮឃ្នា«ជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយ»។

៣2.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមហាមនោយោក់វាឲនាយឆ្នាយេមីែួងចិត្ននអ្នក្រនបមើរ្រ�់

បេះអង្គដែលទូល្រង្គំកំេុងដតលន់តួនៅកាន់បទង—់�ូមឲនាយវានៅឆ្នាយេមីទូល្រង្គំនោយ

កុំឲនាយទូល្រង្គំេិតថាខលែលួនឯងអរ�្រនាបាយនោយសរមនដផ្នក្ មួយឬក៏ដផ្នកទាំងមូល

ននអំណរ។ែនាបិតមនអំណរដែលមិនប្រទានែល់េួកអាបកក់្រ៉ុដន្ែល់ដតអ�់អ្នកដែល

ថា្នាយ្រង្គំបេះអង្គនោយមនចិត្ែឹងេុណ—នហើយបេះអង្គផ្នាល់េឺជាអំណរននះ។ជមីវិតែ៏

អរ�្រនាបាយននះេឺ៖ការមនអំណរនៅកាន់បេះអង្គក្នអុងបេះអង្គនិង�បម្រ់បេះអង្គ។េឺ

ននះនហើយនហើយក៏គាមនានអ្មីនបរៅេមីហ្នឹងដែរ។្រ៉ុដន្ចំនោះអ�់អ្នកដែលេិតថាមនប្រភេ

អំណរនផនាសងនឹង�ង្នាតនែញតាមអំណរោោដែលមិនដមនជាអំណរែ៏េិតនោះនទ។

៣៣.្រ៉ុដន្នតើអ�់អ្នកដែលនិយាយថាខលែលួនចង់មនជមីវិតែ៏អរ�្រនាបាយេិតជាមិន

បបាថា្នាចង់អរ�្រនាបាយដមនឬេមីនបោះេួកនេមិនមនចិត្ចង់រកអំណរក្នអុងបេះអង្គ?ែនាបិត

ជមីវិតដែលអរ�្រនាបាយរកន�ើញដតនៅក្នអុងបេះអង្គដតមួយេត់។ឬក៏ថាផ្អុយនៅវិញមនុ�នាស

បេ្រ់រូ្រេិតជាបបាថា្នាការននះដមន្រ៉ុដន្េឺេមីនបោះ«ន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នារ្រ�់សច់ឈាមដតង

ដតទា�់នឹងបេះវិញ្នាណ»ដែលថាេួកវា«ក៏រាំងរាអ្នករាល់គា្នាមិនឲនាយនធ្ើការដែលអ្នករាល់

គា្នាចង់នធ្ើនៅនកើត»2ែូនច្នះមនុ�នាសទាំងននះនធ្ើបានដតអ្មីដែលេួកនេអាចនធ្ើបាននហើយ�ក្រ់

ចិត្ដត្រ៉ុណ្ឹង?ែនាបិតមនុ�នាសមិនចង់នធ្ើអ្មីដែលេួកនេមិនអាចនធ្ើជា្រោ្នាន់បេ្រ់បគាន់ល្ម

ក្នអុងការនធ្ើឲនាយេួកនេមនលទ្ធភាេនធ្ើវាន�ើយ។

ឥ�ូវទូល្រង្គំ�ួរមនុ�នាសទាំងអ�់ថានតើេួកគាត់ចង់មនអំណរក្នអុងន�ចកដមីេិតឬ

ក៏ក្នអុងន�ចកដមីខុ�ឆ្គង។េួកគាត់នឹងនឆលែើយត្រនោយគាមនានការស្នាក់ន�្ើរថា«ក្នអុងន�ចកដមី

េិត»េឺេួកនេក៏បបាថា្នាចង់អរ�្រនាបាយ។ែនាបិតជមីវិតែ៏�្រនាបាយេឺជាអំណរក្នអុងន�ចកដមីេិត។

នហើយននះេឺជាអំណរក្នអុងបេះអង្គដែលជាន�ចកដមីេិតឱបេះជាម្នា�់ននេនលែឺទូល្រង្គំនអើយ

«បេះអង្គជាជំនួយនិងជាបេះននខ្អុំ»។៣បេ្រ់គា្នាបបាថា្នាចង់បានជមីវិតែ៏�្រនាបាយននះ។បេ្រ់

2 កាឡាទមី៥:១7។
៣ ទំនុកតនមកើង៤2:១១។
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កាចេ្ុា្រដីវិតដ៏អាេ្របដ

គា្នាបបាថា្នាចង់បានជមីវិតននះដែលជាជមីវិតែ៏�្រនាបាយដតមួយេត់៖អំណរក្នអុងន�ចកដមីេិត។

ទូល្រង្គំធ្នា្់រជួ្រមនុ�នាសជានបចើនដែលបបាថា្នាចង់នៅនបាកបបា�់អ្នកែនទ្រ៉ុដន្មិន

ដែលជួ្រ្រុេ្គល្ ចង់បបាថា្នាឲនាយអ្នកនផនាសងមកនបាកបបា�់គាត់ន�ើយ។៤ែូនច្នះនតើេួក

គាត់ស្នាល់អំេមីជមីវិតែ៏�្រនាបាយននះេមីកដនលែង្ នលើកដលងដតេមីការដែលេួកគាត់ស្នាល់

ថាអ្មីជាន�ចកដមីេិត?ែនាបិតេួកគាត់ក៏ប�ឡាញ់ន�ចកដមីេិតផងដែរនោយសរេួកគាត់មិន

ចង់ឲនាយអ្នកែនទមកនបាកបបា�់គាត់។នហើយនេលដែលេួកគាត់ប�ឡាញ់ជមីវិតែ៏�្រនាបាយ

ដែលគាមនានអ្មីនបរៅេមីអំណរក្នអុងន�ចកដមីេិតនោះមនន័យថាេួកគាត់ក៏ប�ឡាញ់ន�ចកដមីេិត

ដែរ។នហើយនទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏េួកគាត់នឹងមិនប�ឡាញ់វាផងដែរប្រ�ិនន្រើមិនមន

ចំនណះែឹងអំេមីវានៅក្នអុងការចងោំ។

អញ្ចឹងនហតុអ្មីបានជាេួកគាត់មិនអរ�្រនាបាយក្នអុងវា?នហតុអ្មីបានជាេួកគាត់មិន

�្រនាបាយ?េមីនបោះេួកគាត់ខ្ល់ខា្នាយខា្នាំងនេកជាមួយនឹងអ្មីដែលនធ្ើឲនាយេួកគាត់កាន់

ដតនវទោជាជាងជាមួយនឹងអ្មីដែលនធ្ើឲនាយេួកគាត់�្រនាបាយ។អំេមីអ្មីៗដែលេួកគាត់ោំ

បានតិច្ �់។្រ៉ុដន្នៅមនេនលែឺ្រន្ិចនៅក្នអុងមនុ�នាសនយើង។�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួក

គាត់នែើរ—�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកគាត់នែើរក្នអុងវាន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះន�ចកដមីងងឹតនឹងយក

ឈ្នះនលើេួកនេជាមិនខាន។

៣៤.ចុះនហតុអ្មីបានជាន�ចកដមីេិត្រនងកើតឲនាយមនភាេ�្្រ់នខ្ើមនហើយនហតុអ្មីបាន

ជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គដែលប្រកា�អំេមីន�ចកដមីេិតបានកា្នាយជា�បតរូវចំនោះេួកនេ

ដែលប�ឡាញ់ជមីវិតែ៏�្រនាបាយដែរដែលជាអំណរក្នអុងន�ចកដមីេិត—ប្រដហលមកេមីេួក

នេប�ឡាញ់អ្មីនផនាសងនទៀតនបរៅេមីន�ចកដមីេិតនហើយបបាថា្នាថាឲនាយអ្មីដែលេួកនេប�ឡាញ់

នោះជាន�ចកដមីេិតនៅវិញ។នោយសរមនុ�នាសនយើងមិនមនឆន្ៈក្នអុងការឲនាយនេមកនបាក

បបា�់នោះេួកនេក៏មិនមនឆន្ៈក្នអុងការទទួលស្នាល់ថាេួកនេក៏បតរូវបាននេនបាកបបា�់

រួចនប�ចនៅនហើយដែរ។ែូនច្នះេួកគាត់ក៏�្្រ់ន�ចកដមីេិតជំនួ�អ្មីដែលេួកគាត់ប�ឡាញ់

នបរៅេមីន�ចកដមីេិតផ្នាល់។េួកនេប�ឡាញ់ន�ចកដមីេិតនៅនេលដែលន�ចកដមីេិតឯកភាេ

ជាមួយនឹងេួកនេនហើយ�្្រ់ន�ចកដមីេិតនៅនេលដែលន�ចកដមីេិត�ដមី្រនោ្នា�ឲនាយេួក

នេ។នហើយនោយសរេួកគាត់មិនមនឆន្ៈក្នអុងការឲនាយអ្នកែនទមកនបាកបបា�់្រ៉ុដន្ចង់

៤ ទំនុកតនមកើង៤2:១១។
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ការលន់តួ

នៅនបាកបបា�់អ្នកែនទវិញនោះេួកនេប�ឡាញ់ន�ចកដមីេិតនៅនេលដែលន�ចកដមីេិត

្រង្នាញខលែលួននហើយ�្្រ់ន�ចកដមីេិតនៅនេលដែលន�ចកដមីេិត្រង្នាញថាេួកគាត់ខុ�។

នោយសរការននះនោះន�ចកដមីេិតនឹង�ង�ឹកអ�់អ្នកដែលមិនមនឆន្ៈក្នអុងការន្រើក

្រង្នាញនោយន្រើក្រង្នាញទា�់នឹងឆន្ៈរ្រ�់េួកនេ។្រ៉ុដន្ន�ចកដមីេិតក៏នឹងមិនអនុញ្នាត

ឲនាយេួកនេន�ើញខលែលួនដែរ។

េិតបបាកែ្ �់ៗ៖េំនិតរ្រ�់មនុ�នាសនយើងខា្នាក់នហើយឈឺយា៉នាងខា្នាំងអាបកក់

នហើយមនអាក្រនាបកិរិយាមិនល្នោយបបាថា្នាចង់នៅ្រន្ោក់ខលែលួន្រ៉ុដន្មិនបបាថា្នាចង់

ឲនាយមនអ្មីនផនាសងនទៀតោក់ខលែលួនេមីវាន�ើយ។នហើយនទាះជាយា៉នាង្ កដមីចំណុចផ្អុយក៏នកើត

ន�ើង—េំនិតផ្នាល់ក៏មិនមនការោក់បាំងេមីន�ចកដមីេិត្រ៉ុដន្ន�ចកដមីេិតមនការោក់

បាំងេមីវាវិញ។នហើយ�ូមនាបមីដតែូនោ្នាះដមនទាក់ទងនៅនឹងភាេអាបកក់ទាំងអ�់រ្រ�់វាក៏

វានៅនេញចិត្ក្នអុងការមនអំណរក្នអុងន�ចកដមីេិតជាជាងក្នអុងន�ចកដមីខុ�ឆ្គងនោយែឹង

ខលែលួន។ែូនច្នះវានឹងអរ�្រនាបាយបានដតក្នអុងករណមីនេលដែលគាមនានការឆនៅនហើយវារក

ន�ើញអំណរក្នអុងន�ចកដមីេិតដតមួយេត់ដែលជាប្រភេននន�ចក្មីេិតទាំងអ�់នផនាសងនទៀត។
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សេៀវសៅកទដី10

២៧
កពះអង្គ្ ឺជាបសចក្ីបមត្ា

ករណុា

៣៥.នមើល៍!ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំបានបសវបជាវក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំ

ក្នអុងនបចើនកដនលែងនែើមនាបមីដ�្ងរកបេះអង្គ។នហើយក្នអុងទាំងអ�់នោះក៏ទូល្រង្គំមិនទាន់បាន

រកន�ើញបេះអង្គដែរ។នហើយទូល្រង្គំក៏មិនទាន់បានរកន�ើញអ្មីអំេមីបទង់នលើកដលងដតអ្មី

ដែលទូល្រង្គំបានទុកក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំេមីនេលនវោដែលទូល្រង្គំបាននរៀន

អំេមីបេះអង្គ។ែនាបិតទមី្ ដែលទូល្រង្គំបានរកន�ើញន�ចកដមីេិតនោះទូល្រង្គំក៏បានរក

ន�ើញបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំដែលជាន�ចកដមីេិតផ្នាល់ដែរ។ោ្រ់តាំងេមីនេលដែលទូល

្រង្គំបាននរៀនអំេមីចំណុចននះនោះទូល្រង្គំក៏មិនបាននភលែចវាដែរ។ែូនច្នះោ្រ់តាំងេមីនេល

ដែលទូល្រង្គំបាននរៀនអំេមីបេះអង្គនោះបេះអង្គក៏បានេង់នៅក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល

្រង្គំនហើយេឺនៅទមីនោះឯងដែលទូល្រង្គំរកន�ើញបេះអង្គនៅនេលដែលទូល្រង្គំដប�ក
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ការលន់តួ

នៅបទង់តាមរយៈការចងោំនហើយមនអំណរក្នអុងបទង់។ទាំងននះេឺជាការអរ�្រនាបាយ

ែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលបេះអង្គបានោក់នលើទូល្រង្គំក្នអុងន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់

បទង់នោយភាេ�នោ្នា�នឹងភាេបកមីបករ្រ�់ទូល្រង្គំ។

៣៩.នវទោនហើយទូល្រង្គំ!ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមអាណិតទូល្រង្គំ។ភាេទុក្ខ

បេរួយែ៏អាបកក់រ្រ�់ទូល្រង្គំប្រឆំងជាមួយនឹងអំណរែ៏ល្រ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយថាជ័យ

ជម្នះនឹងធ្នាក់នៅខាង្ នោះទូល្រង្គំមិនែឹងនទ។នវទោនហើយទូល្រង្គំ!នមើល៍!ទូល

្រង្គំមិនោក់រ្រួ�ទូល្រង្គំនទ។បេះអង្គជាបេរូនេទនាយនហើយទូល្រង្គំេឺជា្រុរ�ដែលកំេុង

ឈឺបេះអង្គេឺជាន�ចកដមីនមតា្នាករុ្នហើយទូល្រង្គំបតរូវការន�ចកដមីនមតា្នាករុ្។នតើជមីវិត

រ្រ�់មនុ�នាសនយើងនៅនលើនោកននះមិនដមនជាជមីវិតដែលមននេញនៅនោយទុក្ខកង្ល់

ដមនឬ?នតើមន្រុេ្គល្ ដែលចង់ជួ្រទុក្ខលំបាកនិងការលនាបងលដែរឬនទ?បេះអង្គ

បាន្រង្នា្រ់ឲនាយនយើងអត់ធ្ត់នឹងទុក្ខលំបាកនិងការលនាបងល្រ៉ុដន្មិនបាន្រង្នា្រ់ឲនាយនយើង

ប�ឡាញ់ទុក្ខលំបាកនិងការលនាបងលនទ។ែនាបិតគាមនាន្រុេ្គល្ ប�ឡាញ់អ្មីដែលគាត់

កំេុងដតអត់ធ្ត់ជាមួយនោះនទនទាះន្រើថាគាត់ប�ឡាញ់ការអត់ធ្ត់នោះក៏នោយ។នទាះ

ជាយា៉នាង្ កដមី�ូមនាបមីន្រើថាគាត់មនអំណរក្នអុងការអត់ធ្ត់ក៏នោយក៏គាត់នឹងនេញចិត្ក្នអុង

ការគាមនានអ្មីឲនាយគាត់អត់ធ្ត់ជាមួយខា្នាំងជាងដែរ។ក្នអុងការលំបាកទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់បាន

ភាេចបមុងចនបមើននហើយក្នអុងភាេចបមុងចនបមើនទូល្រង្គំខា្នាចការលំបាក។ែូនច្នះនតើមន

ចំណុចក្្នាលដែរឬនទរវាងចំណុចទាំងេមីរននះដែលជាកដនលែងដែលមនុ�នាសនយើងមិនមន

ជមីវិតលំបាក?មនភាេនវទោក្នអុងភាេចបមុងចនបមើននលើដផនែមីននះ។មនភាេនវទោក្នអុង

ការភ័យខា្នាចទាក់ទងនឹងនរឿងអកុ�ល។មនភាេនវទោក្នអុងអំណរដែលនចះខូច។មន

ភាេនវទោក្នអុងការលំបាកនលើដផនែមីននះ—ភាេនវទោទមីេមីរនិងទមី្រមីដែលនកើតនចញេមីការ

បបាថា្នាចង់មនភាេចបមុងចនបមើន—េមីនបោះភាេនវទោផ្នាល់េឺជាអ្មីដែលេិបាកក្នអុងការ

បទបទង់នហើយវាក៏្រំផ្នាញការអត់ធ្ត់នោលផងដែរ។នតើជមីវិតរ្រ�់មនុ�នាសនយើងនៅនលើ

នោកននះមិនដមនជាជមីវិតដែលមននេញនៅនោយការរងទុក្ខឥតដល្ដមនឬ?

៤០.ន�ចកដមី�ងនាឃឹមរ្រ�់ទូល្រង្គំទាំងប�ុងេឺនៅក្នអុងន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ែ៏ធំមហិម

រ្រ�់បេះអង្គនហើយេឺនៅក្នអុងដតចំណុចនោះដតមួយេត់។�ូម្រញ្នានូវអ្មីដែលបទង់�េ្

បេះហឫទ័យ្រ៉ុដន្�ូមប្រទាននូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នា។បេះអង្គបាន្រញ្នាឲនាយនយើងមនភាេ
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រាសអុងគគ់សេច្្ដីសរដីរ្ារត

្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវនភទនហើយនៅនេលដែលទូល្រង្គំែឹងែូចដែលនេបាននលើកន�ើងេឺថា

គាមនាន្រុេ្គល្ អាចមនភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវនភទបានន�ើយលុះបតាដតបេះជាម្នា�់

ប្រទានែល់គាត់នោះក៏�ូមនាបមីដតនៅក្នអុងចំណុចននះក៏ជាបបាជា្នាក្នអុងការែឹងថាវាជាអំន្យ

ទានរ្រ�់នរ្ផងដែរ។ែនាបិតតាមរយៈភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវនភទនយើងបានជា្រ់ចំណង

នហើយក៏បតរូវបានោំមកវិញជាមួយគា្នាក្នអុងបេះអង្គដែលថាេមីមុននយើងបតរូវបានដ្រកខា្នាយេមី

គា្នាក្នអុងចំន្មមនុ�នាសជានបចើន។ែនាបិត្រុេ្គលដែលប�ឡាញ់បេះអង្គតិចនេកេឺជា្រុេ្គល

ដែលប�ឡាញ់បទង់អមជាមួយនឹងអ្មីមួយនផនាសងនទៀតដែលគាត់មិនប�ឡាញ់�បម្រ់ជា

ប្រនយាជន៍រ្រ�់បេះអង្គឱបេះែ៏ជាន�ចកដមីប�ឡាញ់នអើយបេះអង្គនៅនឆះយា៉នាងអ�់កលនាប

ជានិច្ចនហើយក៏មិននចះដឆ្តឆ្ន់ផងដែរ។ឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាបេះននន�ចកដមីប�ឡាញ់នអើយ!

�ូម្រនញ្ះែួងចិត្ទូល្រង្គំនោយនភលែើង។បេះអង្គ្រញ្នាឲនាយមនភាេ្ររិ�ុទ្ធខាងឯផលែូវនភទ

ែូនច្នះ�ូម្រញ្នានូវអ្មីដែលបទង់�េ្បេះហឫទ័យ្រ៉ុដន្�ូមប្រទាននូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នា។

៤១.េិត្ �់!បេះអង្គបាន្រញ្នាឲនាយទូល្រង្គំរារាំងខលែលួនេមី«ន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នារ្រ�់

សច់ឈាមន�ចកដមី្រ៉ងបបាថា្នារ្រ�់ដភ្នកនិងអំនួតរ្រ�់ជមីវិត»។១បេះអង្គបាន្រញ្នាទូល

្រង្គំឲនាយរារាំងខលែលួនេមីទំោក់ទំនងខាងឯផលែូវនភទនបរៅេមីចំណងអាោហ៍េិោហ៍។នហើយទាក់

ទងនៅនឹងជមីវិតអាោហ៍េិោហ៍ផ្នាល់បេះអង្គបានផដល់ជាការប្រឹកនាសានូវអ្មីដែលល្ប្រន�ើរ

ជាងអ្មីដែលបទង់អនុញ្នាតនៅនទៀត។នហើយនោយសរបេះអង្គេឺជាអង្គដែលបានប្រទាន

នោះវាក៏បាន�នបមចដែរ—នោលេឺ�ូមនាបមីដតតាំងេមីមុនទូល្រង្គំបានកា្នាយជាអ្នក្រនបមើេ័ន្ធ

កិច្ចរ្រ�់បទង់នៅនទៀត។្រ៉ុដន្នៅមនក្នអុងការចងោំរ្រ�់ទូល្រង្គំ—ដែលប្រធន្រទ

នោះទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងជានបចើននលើកនបចើនសអំេមីវា—េឺរូ្រភាេនននរឿងរា៉នាវែូចជា

ទម្នា្រ់រ្រ�់ទូល្រង្គំបាននៅជា្រ់ក្នអុងនោះ។ចំណុចទាំងនោះបានរត់មកចូលក្នអុងេំនិត

រ្រ�់ទូល្រង្គំនៅនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតភា្នាក់នហើយវាក៏មិនបានយកឈ្នះនលើ

ទូល្រង្គំដែរ្រ៉ុដន្ក្នអុងការនេងវាបានរត់ចូលមកមិនដមនបគាន់ដតនែើមនាបមីផដល់ជាភាេនបតក

បតអាលដត្រ៉ុន្ណនាះនទ្រ៉ុដន្វាក៏ទទួលបានការចុះចូលនហើយការដែលន�្ើរដត�នបមច

ទនង្ើទាំងប�ុងផ្នាល់ដតមដងនទៀតផង។េិត្ �់!េំនិតននរូ្រភាេបានយកឈ្នះែល់

កបមិតខលែះៗ(ទាំងខាងបេលឹងនិងខាងឯសច់ឈាមរ្រ�់ទូល្រង្គំ)េឺថាេំនិតបាន

១ ១យ៉ូហាន2:១៦។
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ការលន់តួ

្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលទូល្រង្គំនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតនេងែល់ថា្នាក់ថាចំណុចេិតនឹងមិន

អាចនធ្ើន�ើងបាននៅនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតភា្នាក់ន�ើង។ឱបេះែ៏ជាអម្នា�់ននទូល

្រង្គំនអើយ!នតើនេលនោះទូល្រង្គំមិនដមនជាទូល្រង្គំដមនឬ?នហើយថានតើមននេលខុ�

គា្នាដមនឬរវាងនេលដែលទូល្រង្គំនៅភា្នាក់នៅន�ើយនិងនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតឆលែង

កាត់េមីការកំេុងដតភា្នាក់នហើយចូលនៅនេងវិញឬក៏បត�្រ់េមីការនេងនោយភា្នាក់ន�ើងវិញ?

ែូនច្នះនតើអំ្ចននការេិតេូរនៅឯ្ដែលទា�់ប្រឆំងនឹងការនលើកន�ើងដ្រ្រ

ននះនេលដែលទូល្រង្គំភា្នាក់ន�ើង?ែនាបិតនេលទូល្រង្គំភា្នាក់ន�ើង�ូមនាបមីន្រើថាចំណុចនោះ

ផ្នាល់បតរូវបាន្រង្ខំមកនលើទូល្រង្គំនោះទូល្រង្គំនឹងតយុទ្ធ!នតើការេិតេូរដលងមននទៀត

នៅនេលដែលនយើង្រិទដភ្នកដមនឬ?នតើការេិតេូរបានចូលនែកជាមួយនឹងញាណខាង

ឯរូ្រកាយដមនឬ?្រ៉ុដន្ក្នអុងករណមីននះនតើវានកើតន�ើងនោយរន្រៀ្រ្ នេលដែលនយើង

កំេុងដតនេងជានរឿយៗនយើងក៏តយុទ្ធផងដែរនហើយក៏មិនបានចុះចូលនឹងការលួងនោម

ដ្រ្រនោះ?នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏យា៉នាងនហាច្ �់នៅមនចំណុចខុ�គា្នា្រ៉ុនននះ៖

នេលដែលវានកើតន�ើងក្នអុង�ុ្រិននេលដែលនយើងភា្នាក់ន�ើងនោះ�តិ�មនាបជញ្ញៈរ្រ�់

នយើងក៏បានផដល់�ន្ិភាេែល់នយើងយា៉នាងឆ្រ់រហ័�ដែរ។នហើយេឺតាមរយៈចំណុចខុ�

គា្នាមួយននះ(រវាងការកំេុងដតនេងនិងនេលភា្នាក់)ដែលនយើងន�ើញថាវាេឺមិនដមនជា

នយើងនទដែលបានប្របេឹត្វាខណៈនេលដែលនយើងនៅមនអារម្ណ៍អាក់អន់ប�េន់ចិត្

បតង់ថាក្នអុងរន្រៀ្រ្ មួយេឺវាបាននកើតន�ើងក្នអុងនយើង។

៤2.ឱបេះដែលនេញនៅនោយបេះនចស្នានអើយ!នតើបេះហ�ដរ្រ�់បទង់មិនអាច

េនាយាបាលនូវរាល់ជំងឺននបេលឹងវិញ្នាណទូល្រង្គំតាមរយៈបេះេុណែ៏ធំនបកដលងមហិម

វា�់ដវងមិនបានយា៉នាង្ររិ្រូណ៌រ្រ�់បេះអង្គក្នអុងការកនម្ចនោល�ូមនាបមីដតទនង្ើននភាេនបតក

បតអាលក្នអុងការនេងរ្រ�់ទូល្រង្គំដមនឬ?ឱបេះអម្នា�់នអើយ!បទង់នឹងចនបមើនអំន្យ

ទានរ្រ�់បទង់ក្នអុងទូល្រង្គំ្រដន្មនទៀតនែើមនាបមីឲនាយបេលឹងទូល្រង្គំទំនងជានៅតាមទូល្រង្គំ

នៅកាន់បទង់ែកខលែលួននចញេមីកាវែ៏�្ិតននភាេនបតកបតអាលនែើមនាបមីកុំឲនាយវានៅទា�់ប្រឆំង

ជាមួយខលែលួនឯង�ូមនាបមីដតក្នអុង�ុ្រិន។នែើមនាបមីកុំឲនាយវាទាំងប្របេឹត្ឬក៏ចុះចូលក្នអុងភាេេុករលួយ

ែ៏េួរឲនាយ�្្រ់នខ្ើមននះបានដែលនកើតន�ើងតាមរយៈការន�ើញរូ្រភាេអា�អាភា�នហើយ

ជាលទ្ធផលក៏បាន្រនញ្ចញជាឧ�្័នខាងឯសច់ឈាម។ែនាបិតវាមិនដមនជានរឿងអស្នារនាយនទ
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រាសអុងគគ់សេច្្ដីសរដីរ្ារត

�បម្រ់បេះែ៏នេញនៅនោយបេះនចស្នាបេះអង្គ«អាចនឹងនធ្ើហួ��ន្ធឹកនលើ�ជាងអ្មីៗ

ដែលនយើង�ូមឬេិត»បាន។2ក្នអុងការោំវាឲនាយនកើតន�ើងនោយមិនមនឥទ្ធិេល—មិន

ដមន�ូមនាបមីដតក្នអុងការងក់បេះនក�នែើមនាបមីរារាំងនោះនទ—មនលទ្ធភាេក្នអុងការ្រំនេញតាម

អារម្ណ៍នន្រុេ្គលដែល្ររិ�ុទ្ធ�ូមនាបមីដតនេលដែលគាត់កំេុងដតនេងក៏នោយ។ការននះ

ក៏អាចនកើតន�ើងមិនដមនបគាន់ដតក្នអុងជមីវិតននះនោះនទ្រ៉ុដន្�ូមនាបមីដតនេលដែលទូល្រង្គំ

មនអាយុ្រ៉ុណ្ឹងក្នអុង្រច្ចអុ្រនាបន្នកាលននះក៏បានដែរ។្រ៉ុដន្ក្នអុងស្នានភាេដែលទូល្រង្គំ

កំេុងដត�្ិតនៅក្នអុងរន្រៀ្រែ៏អាបកក់ននះក៏ទូល្រង្គំលន់តួនៅកាន់បេះអម្នា�់ែ៏ជាបេះែ៏

ល្រ្រ�់ទូល្រង្គំនោយអំណរអមជាមួយនឹងការញា្រ់ញ័រក្នអុងអ្មីដែលបទង់បានប្រទាន

មកកាន់ទូល្រង្គំដែរនហើយក៏បានកាន់ទុក្ខក្នអុងខលែលួនឯង�បម្រ់អ្មីដែលទូល្រង្គំមិនទាន់

ល្ឥតនខា្នាះនៅន�ើយ។ទូល្រង្គំនជឿទុកចិត្ថាបេះអង្គនឹងនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំបានល្ឥតនខា្នាះ

ក្នអុងន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់រហូតែល់ចំណុចកំេូលនន�ន្ិភាេដែលទាំងមនុ�នាស

ខាងក្នអុងនិងមនុ�នាសខាងនបរៅរ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងមននៅជាមួយនឹងបេះអង្គនៅនេលដែល

ន�ចកដមីស្នា្រ់បតរូវបាននល្រទាំងមូលក្នអុងជ័យជម្នះ។៣

៤៥.ទូល្រង្គំឮបេះ�ូរន�ៀងននបេះជាម្នា�់ទូល្រង្គំកំេុងដត្រញ្នា៖«ចូរអ្នករាល់គា្នា

ប្រយ័ត្នខលែលួនដបកងចិត្អ្នករាល់គា្នាកំេុងដតផ្អុកនោយន�ចក្មីវក់នឹងការ�ុមីផឹក»។៤ការផឹក

�ុមីប�វឹងេឺនៅឆ្នាយ្ �់េមីទូល្រង្គំ។ន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះអង្គនឹង្រន្នោយ

មិនអនុញ្នាតឲនាយវាមកចូលជិតទូល្រង្គំ។្រ៉ុដន្នេលខលែះ«ន�ចក្មីវក់នឹងការ�ុមីផឹក»បាន

ល្រលូនចូលមកនលើអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គ។�ូមបេះអង្គ្រង្នាញន�ចកដមីនមតា្នាករុ្

នែើមនាបមីឲនាយវានៅឆ្នាយេមីទូល្រង្គំ។ែនាបិតគាមនាន្រុេ្គល្ អាចបេ្រ់បេងនលើខលែលួនឯងបានលុះ

បតាដតបេះអង្គប្រទានឲនាយគាត់នធ្ើបាន។បេះអង្គបានប្រទានមកនយើងនូវអ្មីៗដែលនយើង

បានអធិស្នានជានបចើនេមីបេះអង្គរួមទាំងនរឿងែ៏ល្ៗជានបចើននទៀតដែលនយើងបានទទួល

មុននយើងបានទូល�ូមតាមរយៈការអធិស្នាន�បម្រ់វានៅនទៀតនយើងបានទទួលេមីបេះ

អង្គនែើមនាបមីឲនាយនយើងទំនងជាអាចនឹងែឹងនេលនបកាយថានយើងបានទទួលវាេមីបេះអង្គ។ទូល

្រង្គំមិនដែលជាមនុ�នាសប្រមឹកនោះនទ្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំស្នាល់អ្នកប្រមឹកជានបចើនដែលបេះអង្គ

2 នអនភ�ូរ៣:2០។
៣ ១កូរិនថូ�១៥:៥៤។
៤ លូកា2១:៣៤។
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ការលន់តួ

បាន្រំផ្នា�់្រំដប្រឲនាយគាត់ឈ្រ់ផឹករហូតែល់ប�វឹង។នហើយបេះអង្គជាអង្គដែលបាននធ្ើ

េ័ន្ធកិច្ចក្នអុងការរារាំងមិនឲនាយមនុ�នាសមួយចំនួនបានកា្នាយនៅជាអ្នកប្រមឹក—នហើយែូច

គា្នាផងដែរក៏តាមរយៈបេះអង្គដែលអ�់អ្នកដែលធ្នា្រ់ជាអ្នកប្រមឹកក៏ដលងកា្នាយជាអ្នក

ប្រមឹកនទៀត។នហើយែូចគា្នាផងដែរេឺេមីបេះអង្គដែលអ្នកទាំងេមីរអាចនឹងែឹងថាខលែលួនមន

�ភាេមកេមី្។

ទូល្រង្គំក៏បានឮបេះ�ូរន�ៀងមួយនទៀតរ្រ�់បេះអង្គ៖«កុំបតា្រ់តាមភាេ

នបតកបតអាលរ្រ�់ខលែលួននហើយរារាំងខលែលួនេមីភាេអរ�្រនាបាយចុះ»។នហើយក៏តាមរយៈបេះ

េុណរ្រ�់បេះអង្គផងដែរដែលទូល្រង្គំបានឮ�បមង់�មដមីមួយននះដែលតាមរយៈវាទូល

្រង្គំក៏ទទួលបានភាេកក់នរៅ្នាយា៉នាងខា្នាំង៖«ន្រើនយើងមិន្ររិនភាេក៏មិនខាតអ្មីនហើយន្រើ

នយើង្ររិនភាេក៏មិនចំនណញអ្មីដែរ»។៥ននះេឺនែើមនាបមីនិយាយថាការ្ររិនភាេនឹងមិន្រងកឲនាយ

ទូល្រង្គំមនជាងមុនឬក៏ការឃត់ខលែលួនឯងនឹងរារាំងទូល្រង្គំេមីភាេនវទោន�ើយ។ទូល

្រង្គំក៏បានឮ�ំន�ងមួយនទៀតថា៖«ែនាបិតខ្អុំបាននរៀនឲនាយនចះ�ក្រ់ចិត្ចំនោះអ្មីដែលខ្អុំមន។

ខ្អុំធ្នា្រ់បទាំក្នអុងការចនង្ៀតចង្ល់នហើយក៏ធ្នា្រ់មនន�ចកដមីរីករាយដែរ...ខ្អុំអាចនឹងនធ្ើបេ្រ់ទាំង

អ�់បាននោយសរបេះបេមី�្ចនបមើនកម្នាំងែល់ខ្អុំ»។៦បតង់ននះទាហានននកងទ័េស្នាន

�ួេ៌និយាយមិនដមនបគាន់ដតជាប្រនភទែមីធម្តាែូចនយើងនោះនទ។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!

្រ៉ុដន្�ូមចងោំថា«នយើងបគាន់ដតជាធូលមីែមី្រ៉ុន្ណនាះ»7នហើយថាបេះអង្គបាន្រនងកើតមនុ�នាស

នយើងនចញេមីធូលមីែមី៨នហើយថាគាត់«ក៏បាត់នៅដតបានន�ើញវិញ»។៩េិត្ �់!សវ័ក

្រ៉ុលគាត់មិនអាចនធ្ើទាំងអ�់ននះតាមរយៈអំ្ចរ្រ�់គាត់ផ្នាល់បាននោះនទ។គាត់

ក៏បតរូវបាន្រនងកើតន�ើងែូចែមីនោះដែរ—គាត់េឺជា្រុេ្គលដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់យា៉នាងខា្នាំង

នហើយគាត់ក៏បាននិយាយនូវចំណុចទាំងននះតាមរយៈការ្រ្្នាលឲនាយដតងេមីបេះជាម្នា�់

ផ្នាល់ផងដែរ៖«ខ្អុំអាច»គាត់បាននលើកន�ើងថា«នឹងនធ្ើបេ្រ់ទាំងអ�់បាននោយសរ

បេះបេមី�្ចនបមើនកម្នាំងែល់ខ្អុំ»។�ូមប្រទានកម្នាំងែល់ទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាច

នឹងមន�មត្ភាេផងដែរ។�ូមប្រទាននូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នានហើយ្រញ្នានូវអ្មីដែលបទង់

៥ ១កូរិនថូ�៨:៨។
៦ ភមីលមីេ៤:១១-១៣។
7 ទំនុកតនមកើង១០៣:១៤។
៨ នោកុ្រនាបតដិ៣:១៩។
៩ លូកា១៥:2៤។
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រាសអុងគគ់សេច្្ដីសរដីរ្ារត

�េ្បេះហឫទ័យ។សវ័ក្រ៉ុលប្រកា�ថាគាត់បានទទួលអំន្យទានននបេះេុណ

នហើយនេលដែលគាត់ថា្នាយ�ិរីល្េឺគាត់ថា្នាយ�ិរីល្ក្នអុងបេះអម្នា�់។ទូល្រង្គំក៏បានឮ

�ំន�ងមួយនទៀតននការអធិស្នានដែលថាឲនាយគាត់អាចនឹងទំនងជាទទួលបាន៖«�ូមែក

នចញេមីទូល្រង្គំ»គាត់បាននលើកន�ើងថា«ភាេអាតាមនានិយមនននោះ»។ឱបេះែ៏្ររិ�ុទ្ធនន

ទូល្រង្គំនអើយ!នហើយនចញេមីការននះវាហាក់្រមីែូចជាថាបេះអង្គេិតជាបានប្រទានដមន

នៅនេលដែលបេះអង្គ្រង្នា្រ់ឲនាយអ្មីដែលបតរូវនធ្ើបាន�នបមចន�ើង។

៤៦.ឱបេះវរ្រិតាែ៏ល្នអើយ!បេះអង្គបាន្រនបងៀនទូល្រង្គំថា«បេ្រ់ទាំងអ�់ជាស្នាត

្ររិ�ុទ្ធែល់អ្នក្ ដែលស្នាត្ររិ�ុទ្ធ»១០្រ៉ុដន្«ចំនោះអ្នក្ ដែល្ររិនភាេនធ្ើឲនាយអ្នក

ែនទជំេ្រ់ែួលអ្នកនោះដ្ររជាអាបកក់វិញ»១១នហើយថា«អ្មីៗទាំងអ�់ដែលបេះបាន្រនងកើត

មក�ុទ្ធដតល្ទាំងអ�់នហើយមិនបតរូវនោលមួយ្ ន�ើយឲនាយបគាន់ដតទទួលនោយអរ

បេះេុណ្រ៉ុន្ណនាះ»។១2នហើយថា«មិនដមនចំណមីអាហារនទដែលនធ្ើឲនាយនយើងខិតចូលជិត

បេះ»១៣នហើយក៏«កុំឲនាយអ្នក្ ម្នាក់និោ្នាអ្នករាល់គា្នាអំេមីនរឿងចំណមីអាហារនភ�ជ្ៈ...នោះ

ន�ើយ»។១៤«អ្នកដែល្ររិនភាេមិនបតរូវនមើលងយអ្នកដែលមិន្ររិនភាេន�ើយនហើយអ្នក

ដែលមិន្ររិនភាេក៏មិនបតរូវនថា្នាលនទា�អ្នកដែល្ររិនភាេដែរ»។១៥ទូល្រង្គំបាននរៀនអំេមី

ចំណុចទាំងអ�់ននះទូល្រង្គំ�ូមអរបេះេុណនិង�រន�ើរតនមកើងែល់បេះអង្គដែលជាបេះ

ជាម្នា�់និងជានៅហា្នាយរ្រ�់ទូល្រង្គំ។បេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់បានចូលបតនចៀកទូល្រង្គំ

នហើយក៏បានន្រើក្រំភលែឺែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំ។�ូមរំនោះទូល្រង្គំនចញេមីរាល់ន�ចកដមីលនាបលួង!

ទូល្រង្គំមិនខា្នាចនទទាក់ទងនៅនឹងសច់មិនស្នាត្រ៉ុដន្ខា្នាចភាេមិនស្នាតននការ

នប�កឃ្នានដែលមិនមនការបេ្រ់បេងនលើបាន។ទូល្រង្គំែឹងថាបេះអង្គបានអនុញ្នាត

ឲនាយនោកណូនអ្ររិនភាេនូវរាល់ប្រនភទសច់ដែលល្�បម្រ់ជាអាហារនហើយថានហារា

នអលមីយា៉នាក៏បាន្ររិនភាេសច់ដែរនហើយថានោកយ៉ូហានក៏មិនបានប្រឡាក់តាមរយៈ

�ត្ដែលមនជមីវិត(ននះ�ំនៅនៅនលើ�ត្កណ្ដូ្រ)ដែលគាត់បាន្ររិនភាេ។នហើយ

១០ ទមីតុ�១:១៥។
១១ រ៉ូម១៤:2០។
១2 ១ធមីម៉ូនថ៤:៤។
១៣ ១កូរិនថូ�៨:៨។
១៤ កូ�ូ�2:១៦។
១៥ រ៉ូម១៤:៣។
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ការលន់តួ

ទូល្រង្គំក៏ែឹងថានោកនអសវក៏បានោញ់នបាកភាេនប�កឃ្នានរ្រ�់គាត់នោយ

�ំ�បកហមនហើយថាន�ដចោវីឌក៏បាន្រនោ្នា�ខលែលួនឯងទាក់ទងនៅនឹងការបបាថា្នាចង់

បានទឹកនហើយថាន�ដចរ្រ�់នយើងក៏បតរូវលនាបលួងមិនដមនតាមរយៈសច់នោះនទ្រ៉ុដន្តាម

រយៈនំ្រុ័ង។ែូនច្នះមនុ�នាសម្នានៅក្នអុងទមីរនហាស្នានក៏េិតជា�័កដិ�មក្នអុងការទទួលការ�ដមី

្រនោ្នា�ដែរមិនដមននោយសរេួកនេចង់បានសច់នោះនទ្រ៉ុដន្នោយសរក្នអុងការបបាថា្នា

ចង់បានម្ូ្រនោះេួកនេក៏បានរអ៊ូរទាំទា�់ប្រឆំងនឹងបេះអម្នា�់។

៤7.ក្នអុងចំន្មន�ចកដមីលនាបលួងទាំងអ�់ននះនោះទូល្រង្គំក៏បានទា�់ប្រឆំងជា

ប្រោំនថងៃនឹងភាេនប�កឃ្នានទាក់ទងនឹងចំណមីអាហារនិងនបេឿងផឹក។ែនាបិតននះមិនដមន

ជាប្រនភទននការនប�កឃ្នានដែលទូល្រង្គំមន�មត្ភាេក្នអុងការតមដតមួយែង�បម្រ់

ទាំងអ�់ែូចដែលទូល្រង្គំអាចនធ្ើបានជាមួយនឹងទនង្ើននអំនេើបា្រខាងឯផលែូវនភទនោះនទ។

ោច់ខាត!ទូល្រង្គំបតរូវដតទ្រ់ភាេនប�កឃ្នានននះនោយមិនបេ្រ់បេងនលើវាខា្នាំងនេកឬ

ក៏ធូរនេក។ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើមន្រុេ្គល្ មិនធ្នាក់ចុះក្នអុងកបមិត្ មួយនលើ�

េមីចំណងននភាេោំបាច់ដែរឬនទ?ប្រ�ិនន្រើមន្រុេ្គលដ្រ្រនោះដមននោះគាត់េឺេិតជា

អស្នារនាយ្ �់។�ូមអនុញ្នាតឲនាយគាត់�រន�ើរតនមកើងបេះោមបទង់ចុះ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិន

ដមនជា្រុេ្គលននះនោះនទ«ែនាបិតទូល្រង្គំជាមនុ�នាសមនបា្រ»។១៦នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏

ទូល្រង្គំ�រន�ើរតនមកើងបេះោមបេះអង្គដែរែនាបិតបេះនយ�៊ូវដែល«បានឈ្នះនោកមីយ៍ននះ

នហើយ»១7ក៏ទទូចអង្រជាមួយនឹងបេះអង្គ�បម្រ់អំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំោក់ទូល្រង្គំ

ក្នអុងចំន្មតួនលខ�មជិកនខនាសាយននបេះកាយរ្រ�់បេះអង្គ។ែនាបិតបេះននបតរ្រ�់បេះ

អង្គបានទតន�ើញនូវភាេមិនល្ឥតនខា្នាះក្នអុងទូល្រង្គំនហើយក្នអុងបេះេម្មីររ្រ�់បេះអង្គ

មន�រន�រវាចុះផងដែរ។១៨

៦០.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!តាមរយៈន�ចកដមីលនាបលួងទាំងននះនិងការលនាបងលជាប្រោំនថងៃ

នផនាសងនទៀតេឺនយើងកំេុងដតទទួលការលនាបងលឥតឈ្រ់ឈរ!អ្្នាតមនុ�នាសេឺជា«�»

ប្រោំនថងៃរ្រ�់នយើង។១៩នហើយក្នអុងអត្ន័យននះក៏បេះអង្គបាន្រញ្នាឲនាយនយើងបេ្រ់បេងនលើ

១៦ លូកា៥:៨។
១7 យ៉ូហាន១៦:៣៣។
១៨ ទំនុកតនមកើង១៣៩:១៦។
១៩ �ុភា�ិត27:2១។
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រាសអុងគគ់សេច្្ដីសរដីរ្ារត

ខលែលួនឯងផងដែរ។�ូមប្រទាននូវអ្មីដែលបទង់្រញ្នានហើយ្រញ្នានូវអ្មីដែលបទង់�េ្បេះ

ហឫទ័យ។ទាក់ទងនឹងប្រធន្រទននះបេះអង្គបជា្រនហើយអំេមីការថងៃូរននែួងចិត្និងទឹក

ដភ្នកននដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំែនាបិតទូល្រង្គំមិនមន�មត្ភាេក្នអុងការែឹងយា៉នាងេិតបបាកែ

ថាទូល្រង្គំមនភាេស្នាត�្ំែល់ែំ្ក់កាល្ ននជំងឺមួយននះ។នហើយទូល្រង្គំ

ឈរក្នអុងភាេភ័យខា្នាចែ៏ខា្នាំងននន�ចកដមី«ខុ�ឆ្គងរ្រ�់ខលែលួន»2០ដែលបេះននបតរ្រ�់បេះ

អង្គទតន�ើញនទាះន្រើដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំនមើលមិនន�ើញក៏នោយ។

៦៣.«ែនាបិតទូល្រង្គំជាមនុ�នាសបកមីបកនហើយទុេ៌ត»។2១នទាះជាយា៉នាង្ កដមីក៏ទូល្រង្គំ

មនស្នានភាេល្ប្រន�ើរជាងនៅនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតថងៃលួចថងៃូរក្នអុងការោក់បាំងនេល

ទូល្រង្គំមិន�្រនាបាយចិត្ជាមួយនឹងខលែលួនឯងនហើយដ�្ងរកកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះអង្គ

ទាល់ដតទូល្រង្គំទទួលបានជាថ្មីនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំខ្ះខាតនហើយបតរូវបាន្រំនេញន�ើង

យា៉នាងនេញទមីទាក់ទងនៅនឹង�ន្ិភាេដែលមនុ�នាសដែលមនអំនួតដតមិនស្នាល់។ការ

រាយការណ៍ដែលនកើតនចញេមីមត់និងេមីទនង្ើេឺជាទូនៅនេស្នាល់ជាសធរណៈថាក្នអុងេួក

វាេឺជាន�ចកដមីលនាបលួងដែលមននបគាះថា្នាក់យា៉នាងខា្នាំង្រំផុតក្នអុងការប�ឡាញ់ការ�រន�ើរ។

ការប�ឡាញ់ដ្រ្រននះសង�ង់ភាេនេញចិត្េិតបបាកែមួយក្នអុងភាេល្ឥតនខា្នាះរ្រ�់

ខលែលួននហើយវានឹងនចញនៅនោយប្រមូលការ�រន�ើរេមីអ្នកែនទដ្រ្រជាការ�្អុំ។វាបានមក

លនាបលួងទូល្រង្គំ�ូមនាបមីដតនេលដែលទូល្រង្គំបាន�ដមី្រនោ្នា�វាខាងក្នអុងខលែលួនឯងផ្នាល់ក៏នោយ

នហើយវាែូនោ្នាះេមីនបោះទូល្រង្គំបាន�ដមី្រនោ្នា�វា។ែនាបិតជានរឿយៗ្រុេ្គលម្នាក់ទំនង

ជាផដល់�ិរីល្ែ៏ឥតប្រនយាជន៍ក្នអុងការ�ដមី្រនោ្នា�ផ្នាល់នន�ិរីល្ែ៏ឥតប្រនយាជន៍មួយ

នោះ—នហើយក្នអុងករណមីននះវាដលងជាការ�ដមី្រនោ្នា�ផ្នាល់ដែលឥតប្រនយាជន៍ដែល

គាត់កំេុងដតថា្នាយ�ិរីល្នទៀតនហើយែនាបិតគាត់មិនបាន�្្រ់វាយា៉នាងេិតបបាកែនោះនទ

នេលដែលគាត់ថា្នាយ�ិរីល្ែល់វានៅខាងក្នអុងខលែលួន។

៦7.នតើទូល្រង្គំនៅរកអ្នក្ នែើមនាបមីឲនាយផនាសះផនាសាទូល្រង្គំជាមួយនឹងបេះអង្គបាន?នតើ

ទូល្រង្គំេួរនៅ�ួរេួកនទវតាដមនឬ?នតើអធិស្នាននោយរន្រៀ្រ្ ?នតើបបារេ្ធេិធមីស�ោ

នោយរន្រៀ្រ្ ?មននេបានបបា្រ់ទូល្រង្គំថាមនមនុ�នាសជានបចើនបានេនាយាយាមបត�្រ់

2០ ទំនុកតនមកើង១៩:១2។
2១ ទំនុកតនមកើង១០៩:22។
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ការលន់តួ

នៅរកបេះអង្គនហើយក៏មិនមន�មត្ភាេផ្នាល់ក្នអុងការេនាយាយាមនធ្ើដ្រ្រនោះនហើយក៏បាន

ធ្នាក់ចូលក្នអុងការបបាថា្នាចង់មនការន្រើក�ដមដងចដមលែកៗនហើយក៏�័ក្ិ�មក្នអុងការឲនាយអ្នក

នផនាសងមកនបាកបបា�់ដែរ។ក្នអុងការនលើកតនមកើងេួកនេបានេនាយាយាមរកបេះអង្គក្នអុងអំនួត

ននការនរៀន�ូបតរ្រ�់ខលែលួននហើយក៏បាននបាះខលែលួនចូលនៅមុខជាជាងការេក់បទរូងរ្រ�់

ខលែលួននៅវិញ។22ែូនច្នះតាមរយៈការមនែួងចិត្ែូចគា្នានោះេួកនេក៏បានោំគា្នាចូលនៅ

រក«នមបេ្រ់បេងរាជនាយនលើអាកា�»2៣អ្នកនរៀ្រចំដផនការ�ម្នាត់និងេូកនក្នអុងអំនួតរ្រ�់

ខលែលួនដែលតាមរយៈវាេួកនេក៏បតរូវបានោញ់នបាកតាមរយៈអំ្ចនវទមន្។េួកនេបាន

ដ�្ងរកមនុ�នាសក្្នាលនែើមនាបមីឲនាយខលែលួនទំនងជាទទួលបានការ�ម្នាត្រ៉ុដន្មិនមននទ។

ែនាបិតមនុ�នាសក្្នាលដែលេួកនេកំេុងដ�្ងរកេឺជាអារកនាសដែលកំេុង្រំបាំងខលែលួននធ្ើជា

នទវតាននេនលែឺ។2៤នហើយវាក៏បានោក់ន�្នហ៍នលើសច់ឈាមដែលនេញនោយអំនួតរ្រ�់

េួកនេខា្នាំងជាងមុនេមីនបោះវាមិនមនសច់ឈាមខាងឯរូ្រកាយនទ។

េួកនេអាចស្នា្រ់នហើយមនអំនេើបា្រឱបេះអម្នា�់នអើយេួកនេកំេុងដតដ�្ងរកការ

ផនាសះផនាសាយា៉នាងបកអឺតបកទមជាមួយបទង់្រ៉ុដន្បទង់មិននចះស្នា្រ់នហើយក៏គាមនានអំនេើបា្រដែរ។

្រ៉ុដន្មនុ�នាសក្្នាលរវាងបេះជាម្នា�់និងមនុ�នាសោច់ខាតគាត់បតរូវដតមនលក្ខណៈ

�មនាបត្ិជាបេះនហើយក៏មនលក្ខណៈ�មនាបត្ិជាមនុ�នាសដែរប្រ�ិនន្រើមិនែូនោ្នាះន្រើគាត់

បគាន់ដតែូចជាមនុ�នាសនោះគាត់នឹងនៅឆ្នាយេមីបេះជាម្នា�់ឬក៏ថាប្រ�ិនន្រើែូចដតបេះ

ជាម្នា�់នោះគាត់ក៏ទំនងជានៅឆ្នាយនេកេមីមនុ�នាសែូនច្នះមិនអាចនធ្ើជាមនុ�នាសក្្នាល

បានន�ើយ។មនុ�នាសក្្នាលដែលនបាក្រនញឆនាតម្នាក់នោះមនចំណុចមួយែូចនឹងមនុ�នាស

េឺថាវាមនបា្រ។ក្នអុងអត្ន័យមួយនទៀតវាហាក់្រមីែូចជាមនចំណុចមួយែូចបេះជាម្នា�់

ដែរបតង់ថាវាមិនមន�្្នានក្នអុងការស្នា្រ់ែូចសច់ឈាមវាអាចអួតអាងថាវាមនជមីវិត

អមតៈ។្រ៉ុដន្នោយសរ«ឈ្នលួលរ្រ�់បា្រជាន�ចក្មីស្នា្រ់»2៥នោះអ្មីដែលវាេិតជាមន

ែូចមនុ�នាសនោះេឺបតង់ថាជាមួយគា្នាវាបតរូវនថា្នាលនទា�ឲនាយស្នា្រ់។

៦៨.្រ៉ុដន្មនុ�នាសក្្នាលែ៏េិតដែលបេះអង្គក្នអុងន�ចកដមីនមតា្នាករុ្ែ៏អាថ៌កំបាំង

22 �ូមនមើល«នរឿងនប្រៀ្រនធៀ្រអំេមីអ្នកផរិ�ុមីនិងអ្នកទារេន្ធ»ក្នអុងកណ្ឌេម្មីរលូកា១៨:៩-១៤។
2៣ នអនភ�ូរ2:2។
2៤ 2កូរិនថូ�១១:១៤។
2៥ រ៉ូម៦:2៣។
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រាសអុងគគ់សេច្្ដីសរដីរ្ារត

រ្រ�់បទង់បានន្រើក�ដមដងមកកាន់េួកអ្នកដែល្រោ្នា្រខលែលួននហើយក៏បានោត់ឲនាយមកេួកនេ

នែើមនាបមីឲនាយថាតាមរយៈេំរូរ្រ�់បទង់នោះេួកនេទំនងជាអាចនឹងនរៀនបានការ្រោ្នា្រខលែលួនែូច

នោះដែរ—នោលេឺ«អ្នកក្្នាលដតមួយរវាងបេះនឹងមនុ�នាសេឺបេះបេមី�្នយ�៊ូវដែល

ជាមនុ�នាស»2៦បាននលចមករវាងមនុ�នាសមនបា្រដែលនទៀងនឹងស្នា្រ់និងបេះអង្គដែល

នេញនៅនោយភាេយុត្ិធម៌ដែលមនជមីវិតអមតៈ។បេះអង្គអាច�ុេតែូចជាមនុ�នាស

អាចស្នា្រ់ដែរ។បេះអង្គ�ុចរិតែូចជាបេះជាម្នា�់�ុចរិតដែរនហើយនោយសររង្នាន់នន

ន�ចក្មី�ុចរិតេឺជាជមីវិតនិងន�ចកដមី�ន្ិភាេនោះតាមរយៈន�ចកដមី�ុចរិតដែលរួ្ររួមជា

មួយនឹងបេះជាម្នា�់នោះបេះអង្គអាចលុ្រនោលន�ចកដមីស្នា្រ់ននមនុ�នាសមនបា្រដែល

បតរូវបានរា្់រជា�ុចរិត។ជាការ�ុេតដែលបទង់មនបេះហឫទ័យក្នអុងការមនែូចេួកនេ

ដែរ។ែូនច្នះបេះអង្គបតរូវបានន្រើក�ដមដងនៅកាន់មនុ�នាស្ររិ�ុទ្ធនៅជំោន់ោ�់នែើមនាបមីឲនាយ

ថានៅចុង្រញ្ច្រ់េួកនេទំនងជាអាចទទួលបានន�ចកដមី�នសង្នាះតាមរយៈជំននឿក្នអុងការរង

ទុក្ខដែលនឹងនកើតន�ើងចំនោះបទង់ែូចដែលនយើងបានតាមរយៈជំននឿក្នអុងការរងទុក្ខរ្រ�់

បទង់ដែលបាននកើតន�ើងេមីអតមីតកាលននះដែរ។ជាមនុ�នាសបទង់េឺជាមនុ�នាសក្្នាល្រ៉ុដន្

ជាបេះ្រន្ូលបេះអង្គមិនដមនជាអ្មីមួយនៅរវាងទាំងេមីរន�ើយេមីនបោះបេះអង្គន�្ើនឹងបេះ

ជាម្នា�់នហើយបេះជាមួយនឹងបេះនិងជាមួយនឹងបេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធដែលជាបេះដតមួយ។

៦៩.ឱបេះវរ្រិតាែ៏ល្នអើយ!បេះអង្គបានប�ឡាញ់នយើងយា៉នាងខា្នាំងបេះអង្គមិន

បាន�ំនចបេះរាជ្រុបតាដតមួយេត់រ្រ�់បទង់្រ៉ុដន្បានផដល់បទង់ជូន�បម្រ់អ�់អ្នក

ដែលអាបកក់!27បេះអង្គបានប�ឡាញ់នយើងយា៉នាងខា្នាំងដែល�បម្រ់ជាប្រនយាជន៍

រ្រ�់បេះរាជ្រុបតារ្រ�់បទង់បទង់ក៏មិនបានរា្រ់ថាជាការ្រលែន់ក្នអុងការមនលក្ខណៈន�្ើ

នឹងបេះអង្គដែរ«...ក៏្រោ្នា្រអង្គបទង់ទាំងចុះចូលស្នា្រ់្រង្នា្រ់រហូតែល់ទមីមរណៈេឺ

បេះអង្គទទួល�ុេតជា្រ់នលើនឈើឆ្នាងផង»។2៨មនដតបេះអង្គមួយអង្គេត់«ដែលបតរូវ

នេនបាះ្រង់នោលនៅក្្នាលេួកមនុ�នាសស្នា្រ់»។2៩មនដតបេះអង្គមួយអង្គេត់ដែល

មនអំ្ចក្នអុងការលះ្រង់បេះជន្រ្រ�់បទង់ផ្នាល់នហើយក៏មនអំ្ចក្នអុងការយក

2៦ ១ធមីម៉ូនថ2:៥។
27 រ៉ូម៨:៣2។
2៨ ភមីលមីេ2:៦-៨។
2៩ ទំនុកតនមកើង៨៨:៥។
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ការលន់តួ

ជមីវិតនោះវិញជាថ្មីមដងនទៀតបាន។នហើយ�បម្រ់នយើងចំនោះបេះអង្គបទង់បានកា្នាយ

អ្នកមនជ័យជម្នះនិងអ្នករងនបគាះនហើយជាអ្នកមនជ័យជម្នះេមីនបោះបទង់ជាអ្នករង

នបគាះ។ចំនោះបេះអង្គ�បម្រ់នយើងបទង់ក៏ជា�នមដច�ងនាឃនិងជាយញ្ញ្រូជានហើយជា

�នមដច�ងនាឃេមីនបោះបទង់េឺជាយញ្ញ្រូជា។នចញេមីស្នានភាេជាទា�ករបេះអង្គបាន

យកនយើងនធ្ើជាកូនរ្រ�់បទង់េមីនបោះបទង់បានមកេមីបេះអង្គនហើយក៏បាន្រនបមើនយើងផង

ដែរ។ែូនច្នះេិតជាបតឹមបតរូវ្ �់!ដែលទូល្រង្គំបានោក់ន�ចកដមី�ងនាឃឹមនោយ�មលែឹង

យា៉នាងខា្នាំងនៅនលើបេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គ«នបបា�ជំងឺទាំង្រ៉ុោមនានរ្រ�់ឯងឲនាយបានជា»៣០

តាមរយៈបទង់ដែលកំេុងដតេង់នៅឯខាងស្នាំបេះហ�្រ្រ�់បេះនហើយក៏កំេុងដតទទូច

អង្រ�បម្រ់នយើងផងដែរ។៣១ន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះទូល្រង្គំនឹងគាមនាន�ងនាឃឹមន�ើយ។

ែនាបិតទូល្រង្គំមនជំងឺយា៉នាងធងៃន់ធងៃរជានបចើនបបាកែ្ �់វាធងៃន់ធងៃរយា៉នាងនបកដលងនហើយ

នបចើនរា្រ់មិនអ�់។្រ៉ុដន្ថា្នាំរ្រ�់បេះអង្គនៅល្ប្រន�ើរអស្នារនាយខា្នាំង្រំផុត។ន្រើមិនែូនោ្នាះ

នទនោះនយើងទំនងជានឹងេិតថាបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គបតរូវបានែកនចញេមីការរួ្ររួមជា

មួយនឹងមនុ�នាសនហើយក៏នឹងគាមនាន�ងនាឃឹមនោយខលែលួនឯងប្រ�ិនន្រើបទង់មិនបាន«បត�្រ់

ជាសច់ឈាមនហើយេង់នៅក្នអុងចំន្មនយើង»៣2នទ។

7០.នោយមនភាេភ័យខា្នាចតាមរយៈអំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំនិងទុក្ខនវទោែ៏

ធងៃន់ធងៃររ្រ�់ទូល្រង្គំនោះទូល្រង្គំក៏បាន�នបមចចិត្នហើយេិោរ្ថានឹងរត់នេចនៅ

ទមីរនហាស្នាន។្រ៉ុដន្បេះអង្គបានហាមទូល្រង្គំនហើយក៏បានប្រទានកម្នាំងែល់ទូល្រង្គំ

នោយមនបេះ្រន្ូលថានោយសរ«បេះអង្គបាន�ុេតជំនួ�មនុ�នាសទាំងអ�់នែើមនាបមីឲនាយ

អ�់អ្នកដែលរ�់នៅដលងរ�់�បម្រ់ដតខលែលួនឯងនទៀតេឺរ�់�បម្រ់បេះអង្គដែលបាន

�ុេត»។៣៣ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នមើល៍!ទូល្រង្គំនផ្រនូវរាល់ទុក្ខកង្ល់ទាំងអ�់រ្រ�់ទូល

្រង្គំនៅកាន់បេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំទំនងជារ�់នៅនហើយ«បានន�ើញការែ៏អស្នារនាយនៅ

ក្នអុងបកឹតនាយវិន័យរ្រ�់បេះអង្គ»។៣៤បេះអង្គបជា្រអំេមីអ�មត្ភាេនិងជំងឺរ្រ�់ទូល្រង្គំ។

�ូម្រនបងៀនទូល្រង្គំនហើយេនាយាបាលទូល្រង្គំ។បេះរាជ្រុបតាដតមួយអង្គេត់រ្រ�់បេះ

៣០ ទំនុកតនមកើង១០៣:៣។
៣១ រ៉ូម៨:៣៤។
៣2 យ៉ូហាន១:១៥។
៣៣ 2កូរិនថូ�៥:១៥។
៣៤ ទំនុកតនមកើង១១៩:១៨។
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រាសអុងគគ់សេច្្ដីសរដីរ្ារត

អង្គ—បទង់មន«បេ្រ់ទាំងកំណ្រ់ននបបាជា្នានិងចំនណះែឹងោក់ទុកក្នអុងបេះអង្គ»៣៥——

បាន�នសង្នាះទូល្រង្គំតាមរយៈបេះនោហិតរ្រ�់បទង់។�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយមនុ�នាសមន

អំនួតនិយាយអាបកក់អំេមីទូល្រង្គំន�ើយេមីនបោះតនមលែដែលបតរូវបាន្រង់នថលែ�បម្រ់ន�ចកដមី

�នសង្នាះរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺដតងដតមននៅក្នអុងចិត្េំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ែនាបិតនទាះន្រើទូល

្រង្គំបកមីបកក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនៅបបាថា្នាចង់មនភាេ�ក្រ់�កល់ក្នអុងបេះអង្គដែរេឺជាមួយ

នឹងអ�់អ្នកដែល្ររិនភាេនហើយមនការ�ក្រ់�កល់៖«អ�់អ្នកដែលដ�្ងរកបេះនយហូវា៉នា

នឹង�រន�ើរតនមកើងបេះអង្គ»។៣៦

៣៥ កូ�ូ�2:៣។
៣៦ ទំនុកតនមកើង22:2៦។
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សេៀវសៅកទដី11ក

២៨
ការកាត់កសាយកាលបដើម

ដបំរូង

១.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នោយសរបេះអង្គេង់នៅក្នអុងភាេអ�់កលនាបជានិច្ចនតើបទង់

មិនបជា្រនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដតទូលនៅកាន់បេះអង្គដែរឬនទ?ឬក៏ថានតើបេះអង្គ

ទតន�ើញក្នអុងនេលនវោដែលបេឹត្ិការណ៍្ មួយនកើតន�ើងនៅក្នអុងនេលនវោនោះ?

ប្រ�ិនន្រើមិនទតន�ើញចុះនហតុអ្មីបានជាទូល្រង្គំកំេុងដតនរៀ្ររា្រ់នរឿងទាំងអ�់ននះនៅ

កាន់បេះអង្គអញ្ចឹង?បបាកែ្ �់!មិនដមននែើមនាបមីឲនាយបេះអង្គបជា្រនោះនទែនាបិតបេះអង្គ

បានបជា្ររួចនហើយ។្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញតាមរយៈការននះវាអាច្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំកាន់

ដតប�ឡាញ់បេះអង្គនហើយអ�់អ្នកដែលកំេុងដតអានក៏កាន់ដតប�ឡាញ់បេះអង្គដែរនែើមនាបមី

ឲនាយទាំងអ�់គា្នាអាចនលើកន�ើងថា៖«បេះនយហូវា៉នាបទង់ជាធំក៏េួរ�រន�ើរ្ �់នហើយេួរ
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ការលន់តួ

ដ�្ងខា្នាចនលើ�ជាងអ�់ទាំងបេះ»។១ទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងេមីមុននហើយទូល្រង្គំនឹង

នលើកន�ើងជាថ្មីមដងនទៀតថា៖«�បម្រ់ន�ចកដមីប�ឡាញ់ននន�ចកដមីប�ឡាញ់រ្រ�់បេះអង្គ

នោះទូល្រង្គំនធ្ើការននះ»។នហតុែូនច្នះនហើយនយើងក៏អធិស្នាន—នហើយនទាះជាយា៉នាង្ 

ក៏នោយក៏ន�ចកដមីេិតបានបបា្រ់នយើងថា៖«បេះវរ្ិរតារ្រ�់អ្នករាល់គា្នាបជា្រនូវអ្មីដែលអ្នក

រាល់គា្នាបតរូវការមុនអ្នករាល់គា្នាទូល�ូមបេះអង្គនៅនទៀត»។2ែូនច្នះនយើងោតបតោង

អារម្ណ៍រ្រ�់នយើងនៅចំនោះបេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយថាតាមរយៈការលន់តួននទុក្ខបេរួយរ្រ�់

នយើងនៅកាន់បេះអង្គនិងន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បទង់មកកាន់នយើងនោះបេះអង្គនឹង

យាងមករំនោះនយើងទាំងប�ុងែូចដែលបទង់បានោ្រ់នផដើមនធ្ើរួចនហើយ។នហើយនែើមនាបមីឲនាយ

នយើងទំនងជាឈ្រ់អ�់�ងនាឃឹមនលើខលែលួនឯងនហើយទទួលបានបេះេរក្នអុងបេះអង្គ—នោយ

សរបទង់បានបតា�់នៅឲនាយនយើងមនន�ចក្មីកមនាសត់ខាងវិញ្នាណ�លែូតបតង់យំនសក

នប�កឃ្នានន�ចកដមី�ុចរិតមនចិត្នមតា្នាករុ្និងមនចិត្្ររិ�ុទ្ធ។៣នហតុែូនច្នះ

ទូល្រង្គំបានទូលនៅកាន់បេះអង្គនូវចំណុចជានបចើនតាមលទ្ធភាេដែលទូល្រង្គំអាច

នធ្ើបាននហើយមនឆន្ៈក្នអុងការនធ្ើនោយសរវាេឺជាបេះហឫទ័យរ្រ�់បេះអង្គេមីនែើមទមី

មកនម៉លែះដែលឲនាយទូល្រង្គំលន់តួនៅកាន់បទង់ឱបេះអម្នា�់ែ៏ជាបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំ

នអើយ—«បេះអង្គល្បេះហឫទ័យ�្រនាបអុរ�រ្រ�់បេះអង្គ�្ិតន�្រអ�់កលនាបជានិច្ច!»។៤

៤.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមមនន�ចកដមីនមតា្នាករុ្មកនលើទូល្រង្គំនហើយបេះ

�្្នា្រ់នូវ�ំណូមេររ្រ�់ទូល្រង្គំផង។ែនាបិតន�ចកដមីអធិស្នានរ្រ�់ទូល្រង្គំេឺមិនដមន

�បម្រ់អ្មីៗនៅនលើដផនែមីននះនោះនទមិនថាម�ឬបបាក់និងតនាបូងមនតនមលែនោះនទឬ

ក៏នខាអាវស្នាតៗឬក៏កិត្ិយ�និងអំ្ចឬក៏ភាេអរ�្រនាបាយខាងឯសច់ឈាមឬក៏

�ូមនាបមីដតភាេោំបាច់ខាងឯរូ្រកាយននជមីវិតននះដែរ។ែនាបិតរាល់ចំណុចទាំងននះ«នឹងបាន

ប្រទានមក»ចំនោះអ�់អ្នកដែលដ�្ងរកនេររ្រ�់បេះអង្គនិងន�ចកដមី�ុចរិតរ្រ�់បទង់។៥

�ូមអនុញ្នាតឲនាយវាជាការគា្រ់ចិត្ក្នអុងបេះននបតននន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះអង្គ

បតង់ថាទូល្រង្គំអាចរកន�ើញការនេញចិត្ជាមួយនឹងបេះអង្គនហើយថាបទង់នឹងន្រើក

១ ១របាកនាសបត១៦:2៥។
2 ម៉នាថាយ៦:៨។
៣ ម៉នាថាយ៦:៨។
៤ ទំនុកតនមកើង១១៨:១;១៣៦។
៥ ម៉នាថាយ៦:៣៣។
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កាកតមរោដកករសដើរដំ្្ុ

ដភ្នកឲនាយទូល្រង្គំយល់នូវចំណុចអាថ៌កំបាំងោោននបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គនៅនេលដែល

ទូល្រង្គំនគាះ។តាមរយៈបេះអម្នា�់នយ�៊ូវបេមី�្រ្រ�់នយើងដែលជាបេះរាជ្រុបតារ្រ�់

បទង់និងជា្រុរ�នៅខាងស្នាំបេះហ�ដរ្រ�់បទង់ជាកូនមនុ�នាសទូល្រង្គំ�ូមការននះេមី

បេះអង្គ។បទង់បានប្រទានកម្នាំងែល់បេះអង្គនែើមនាបមីនធ្ើជាមនុ�នាសក្្នាលរវាងនយើងនិង

បទង់។នហើយតាមរយៈបេះអង្គបទង់បានដ�្ងរកនយើងនៅនេលដែលនយើងមិនបានដ�្ង

រកបេះអង្គ។បេះអង្គបានដ�្ងរកនយើងនែើមនាបមីឲនាយនយើងទំនងជាដ�្ងរកបទង់វិញ។ទូល្រង្គំ

ទូល�ូមអំេមីចំណុចននះតាមរយៈបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់ដែលតាមរយៈនោះបេះអង្គបាន

្រនងកើតនូវរាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់ដែលមនរួមទាំងទូល្រង្គំដែរ។ទូល្រង្គំ�ូមអធិស្នានក្នអុង

បេះោមននបេះរាជ្រុបតាដតមួយេត់រ្រ�់បេះអង្គដែលតាមរយៈបទង់បេះអង្គបានបតា�់

នៅរាស�្ែ៏្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បេះអង្គឲនាយមកនធ្ើជាកូនចិញ្ចឹមដែលមនរួមទាំងទូល្រង្គំដែរ។

ទូល្រង្គំទូល�ូមចំណុចននះេមីបទង់តាមរយៈបេះអង្គដែលកំេុងេង់នៅខាងស្នាំរ្រ�់បទង់

នហើយក៏កំេុងដតទទូចអង្រ�បម្រ់នយើង។«បេ្រ់ទាំងកំណ្រ់ននបបាជា្នានិងចំនណះែឹង

ោក់ទុកក្នអុងបេះអង្គ»។៦េឺបទង់នហើយដែលទូល្រង្គំកំេុងដតដ�្ងរកក្នអុងន�ៀវនៅរ្រ�់

បេះអង្គ។នោកម៉ូន�បាន�រន�រអំេមីបេះអង្គ។បេះអង្គក៏បានបបា្រ់នយើងអំេមីចំណុច

ននះផ្នាល់ផងដែរ។នហើយន�ចកដមីេិតក៏បានបបា្រ់នយើង។

៥.�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំឮនហើយយល់អំេមីរន្រៀ្រននការដែលបេះអង្គបាន្រនងកើត

នផ្នម�និងដផនែមីកាលនៅនែើមែំ្រូង។7នោកម៉ូន�បាន�រន�រអំេមីការននះ។គាត់

បាន�រន�រនហើយក៏បានស្នា្រ់បាត់នៅនហើយឥ�ូវននះគាត់មិន្រន្នៅេមីមុខនយើងនទៀត

នទ។ប្រ�ិនន្រើគាត់នៅនោះទូល្រង្គំនឹងោ្រ់គាត់នហើយ�ួរគាត់នហើយអង្រករយា៉នាង

ម៉ត់ចត់ឲនាយគាត់បបា្រ់ទូល្រង្គំក្នអុងបេះោមរ្រ�់បេះអង្គថា�ូមន្រើក្រង្នាញចំណុចទាំង

ននះមកកាន់ទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំនឹងស្នា្រ់ោកនាយនេចន៍រ្រ�់គាត់នោយយកចិត្ទុក

ោក់។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើគាត់និយាយក្នអុងភាសនហប្រឺនោះ�ំន�ងនឹងធ្នាក់នលើទូល្រង្គំ

ក្នអុងរន្រៀ្រដែលគាមនានប្រនយាជន៍នហើយទូល្រង្គំនឹងមិនអាចយល់អ្មីបានន�ើយ។្រ៉ុដន្

៦ កូ�ូ�2:៣។
7 នោកបេរូអហ្គ�្មីនមនការភា្នាក់នផ្ើលយា៉នាងខា្នាំងទាំងក្នអុងចិត្និងេំនិតអំេមីអាថ៌កំបាំងែ៏អស្នារនាយននការ្រនងកើតនិងទមី្រោ្នាល់

អំេមីវាក្នអុងបេះ្រន្ូល។ែូនច្នះនហើយបានជាគាត់វិភាេជានបចើននលើនេលនវោនិងការ្រនងកើតែូចដែលមននៅក្នអុងជំេូកននះនហើយគាត់ក៏
បានបត�្រ់នៅែំនណើរនរឿងននះមដងនហើយមដងនទៀតនៅក្នអុងកណ្ឌេម្មីរនោកុ្រនាបតដិក្នអុងការនិេន្ធោោរ្រ�់គាត់ផងដែរ។
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ការលន់តួ

ប្រ�ិនន្រើគាត់និយាយក្នអុងភាសឡាតាំងនោះទូល្រង្គំនឹងយល់អំេមីអ្មីដែលគាត់នឹង

នលើកន�ើង។្រ៉ុដន្នតើឲនាយទូល្រង្គំអាចែឹងថាអ្មីដែលគាត់និយាយេិតឬក៏មិនេិតនោយ

រន្រៀ្រ្ នៅ?ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំអាចែឹងបាន្រ៉ុនននះក្នអុង្រន្្រ់ែ៏នបរៅននេំនិតរ្រ�់

ទូល្រង្គំនោះន�ចកដមីេិតនឹងនិយាយថា«គាត់កំេុងដតនិយាយន�ចកដមីេិត»នោះទូល

្រង្គំនឹងអាចទុកចិត្បាន។្រោ្នា្រ់មកទូល្រង្គំនឹងនិយាយនៅកាន់នោកម៉ូន�នោយ

មនទំនុកចិត្ថា«នោកកំេុងនិយាយន�ចកដមីេិត»។៨នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយនោយ

សរទូល្រង្គំមិនអាច�ួរនោកម៉ូន�បាននោះទូល្រង្គំនឹងអង្រករ�ួរបេះអង្គដែលជា

ន�ចកដមីេិតដែលនចញេមីចំណុចនេញនលញរ្រ�់បេះអង្គនោកម៉ូន�បាននិយាយ

ន�ចកដមីេិត។ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំ�ូមអង្របេះអង្គ�ូមអត់នទា�អំនេើបា្រ

ទូល្រង្គំនហើយែូចដែលបេះអង្គប្រទានអំន្យទានែល់អ្នក្រនបមើរ្រ�់ទូល្រង្គំក្នអុង

ការនិយាយអំេមីចំណុចទាំងននះ�ូមបទង់ប្រទានមកកាន់ទូល្រង្គំនូវអំន្យទាននន

ការឲនាយយល់អំេមីវាបានផងដែរ។

៦.ចូរនមើលជុំវិញនោះអ្នកនឹងន�ើញនផ្នម�និងដផនែមីយា៉នាងចនាបា�់ោ�់។វាប្រកា�

យា៉នាងឮៗថាបេះអាទិករបាន្រនងកើតវាមកែនាបិតវាផ្នា�់ដប្រនិងផ្នា�់្រដូរ។អ្មីដែលមនដត

មិនបាន្រនងកើតមកដតនៅមនជមីវិតនោះវាមិនមនអ្មីក្នអុងវាដែលមិនធ្នា្់រមនេមីមុននោះ

នទ។អត្ចរិតននការមនអ្មីមួយដែលមិនធ្នា្រ់មនេមីមុនេឺជាអត្ន័យននការផ្នា�់ដប្រនិង

ផ្នា�់្រដូរ។ែូនច្នះនផ្នម�និងដផនែមីនិយាយយា៉នាងចនាបា�់ោ�់ថាេួកវាមិនបាន្រនងកើត

ខលែលួនឯងផ្នាល់នោះនទ៖«នយើងមនជមីវិតេមីនបោះនយើងបតរូវបាន្រនងកើតន�ើង។នយើងមិនមន

ជមីវិតេមីមុននទ្រ៉ុដន្នយើងបតរូវបាន្រនងកើតន�ើងឲនាយមនជមីវិត។ែូនច្នះនយើងមិនអាច្រនងកើតខលែលួន

ឯងបានន�ើយ!»។នហើយ�ំន�ងដែលេួកនេបាននិយាយេឺបគាន់ដតជាវត្មនរ្រ�់េួក

នេដែលអាចនមើលន�ើញបាន។េឺបទង់នហើយឱបេះអម្នា�់នអើយដែលបាន្រនងកើតរ្រ�់

ទាំងននះ។បេះអង្គស្នាតនហតុែូនច្នះេួកវាក៏ស្នាតដែរ។បេះអង្គល្នហតុែូនច្នះេួកវាក៏

ល្ដែរ។បេះអង្គមនបេះជន្នោះេួកវាក៏មនជមីវិតដែរ។្រ៉ុដន្េួកវាមិនស្នាតឬក៏ល្ឬ

ក៏េិតែល់កបមិតែូចបទង់ទាំងប�ុងនោះនទ។នេលនប្រៀ្រនធៀ្រជាមួយនឹងបេះអង្គេួកវា

៨ ចំនោះនោកបេរូអហ្គ�្មីនការលនាបងលចុងនបកាយនលើន�ចកដមីេិតេឺភ�្អុតាងផ្នាល់និងការដែលបេះ្រន្ូលេង់នៅជាប្រភេ
ចុងនបកាយននន�ចកដមីេិត។
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មិនស្នាតឬក៏ល្នហើយេួកវាក៏គាមនានជមីវិតដែរ។នយើងែឹងអំេមីចំណុចទាំងននះេមីនបោះបេះ

អង្គបានន្រើក�ដមដងឲនាយនយើងន�ើញវា។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ចំនណះែឹងរ្រ�់

នយើងេឺជាភាេលងៃមីនលងៃើនៅនេលដែលនយើងយកវានៅនប្រៀ្រនធៀ្រជាមួយនឹងអ្មីដែលបទង់

បានបជា្ររួចនៅនហើយដែរ។

7.្រ៉ុដន្នតើបេះអង្គបាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមីនោយរន្រៀ្រ្ នៅ?នតើបេះ

អង្គបាននប្រើបបា�់ឧ្រករណ៍អ្មីដែលមនបេះនចស្នាយា៉នាងខា្នាំងែូចនោះក្នអុងការដែលបទង់

្រនងកើត?ែនាបិតវាមិនដមនែូចជានេលដែលមនុ�នាសនយើង្រនងកើតអ្មីមួយនចញេមីអ្មីមួយនទៀត

នោះនទនយាងតាមេំនិតដែលមនក្នអុងខួរកនាបាលរ្រ�់នយើង។នៅនេលដែលមនុ�នាស

នយើង្រនងកើតអ្មីមួយនោះនេោក់នូវអ្មីដែលមនរួចនប�ចនៅនហើយែូចជាែមីឥែ្ឋឬក៏ថ្ឬ

ក៏នឈើឬក៏ម�ឬក៏អ្មីមួយនផនាសងនទៀតែូចនោះ(នហើយថានតើរ្រ�់ទាំងនោះបានមកេមី

្ប្រ�ិនន្រើបេះអង្គមិនបានផ្គត់ផ្គង់ែល់េួកនេ?)។ែនាបិតបេះអង្គបាន្រនងកើត�ិ្រនាបករ

នហើយបេះអង្គក៏បាន្រនងកើតេំនិតដែលោំអវយវៈរ្រ�់គាត់ឲនាយនធ្ើអ្មីដែរ។នហើយបេះអង្គ

្រនងកើតសរធតុដែលគាត់នប្រើបបា�់នែើមនាបមីនៅ្រនងកើតអ្មីមួយនផនាសងនទៀត។បេះអង្គបាន្រនងកើត

�មត្ភាេនោះដែលតាមរយៈវាគាត់អាចយល់បាន។បេះអង្គបានប្រទានញាណែល់

រូ្រកាយគាត់ដែលតាមរយៈញាណនោះគាត់អាចទំោក់ទំនងេមីខួរកនាបាលរ្រ�់គាត់នៅ

កាន់អ្មីដែលគាត់មន្រំណងចង់នធ្ើនហើយវាអាចបបា្រ់មកខួរកនាបាលគាត់វិញអំេមីអ្មីដែល

បាន�នបមចន�ើងនែើមនាបមីឲនាយខួរកនាបាលអាចប្រឹកនាសាជាមួយនឹងន�ចកដមីេិតដែលបេ្រ់បេងនលើ

វានែើមនាបមីឲនាយែឹងថាអ្មីដែលបាន�នបមចន�ើងេឺបតរូវបាន�នបមចន�ើងយា៉នាងល្ឬក៏អត់។

រ្រ�់ទាំងនោះ�រន�ើរតនមកើងបេះអង្គដែលជាបេះអាទិកររ្រ�់េួកវា។្រ៉ុដន្នតើបេះ

អង្គបាន្រនងកើតេួកវានោយរន្រៀ្រ្ ?នោយរន្រៀ្រ្ ឱបេះជាម្នា�់នអើយដែលបទង់

បាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី?េិត្ �់!ែនាបិតេឺមិននៅនលើនម�ឬក៏នលើដផនែមីនោះ

នទដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី។េឺមិននៅនលើលំហអាកា�ឬក៏នៅក្នអុង

ទឹកដែរ។េមីនបោះទាំងអ�់នោះក៏ជាកម្�ិទ្ធិរ្រ�់នផ្នម�និងដផនែមីែូចគា្នា។េឺមិនដមន

នៅក្នអុងដផនែមីទាំងមូលននះនោះនទដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតដផនែមីទាំងមូលននះេមីនបោះមិន

មនកដនលែង្ ដែលអាច្រនងកើតបានមុនវានៅន�ើយ។នហើយបេះអង្គក៏មិនបានកាន់អ្មី

នៅក្នអុងបេះហ�ដរ្រ�់បទង់នែើមនាបមីយកមក្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមីដែរែនាបិតនតើបេះអង្គ
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យកនូវអ្មីនោះបានមកេមី្ដែលបទង់មិនបាន្រនងកើតនែើមនាបមី្រនងកើតនូវអ្មីមួយនផនាសងនទៀត

េមីវា?តាមេិតនៅនតើមនអ្មីនផនាសងនទៀតនបរៅេមីអ្មីដែលមនរួចនប�ចនៅនហើយនោយសរ

បេះអង្គដែរឬនទ?ែនាបិតបេះអង្គមនបេះ្រន្ូលនោះអ្មីៗក៏នកើតមន៩នហើយតាមរយៈបេះ

្រន្ូលរ្រ�់បទង់នោះបេះអង្គបាន្រនងកើតរាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់។

១១.ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!កាលនែើមែំ្រូងន�ើយបទង់បាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផន

ែមី—តាមរយៈបេះ្រន្ូលបេះរាជ្រុបតាអំ្ចបេះនចស្នាបេះបបាជា្នាញាណនិងន�ចកដមី

េិតរ្រ�់បទង់៖ដែលមន្រន្ូលនហើយក៏្រនងកើតយា៉នាងអស្នារនាយ។នតើឲនាយអ្នក្ យល់បាន

េមីចំណុចែូចននះបាននហើយនតើអ្នក្ នឹងនិយាយអំេមីវា?នតើអ្មីនៅដែលបានដចងោំង

េនលែឺោក់ែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនោយមិនបាននធ្ើឲនាយវារ្រួ�នែើមនាបមីនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំញា្រ់ញ័រ

នហើយនឆះបាត់ក្នអុងនេលដតមួយ?ទូល្រង្គំញាក់ញ័រេមីនបោះទូល្រង្គំមិនែូចវានទ។ទូល

្រង្គំនឆះបាត់េមីនបោះទូល្រង្គំែូចវា។េឺបេះបបាជា្នាញាណផ្នាល់ដែលបានោំងោក់ទូល

្រង្គំនោយែកនចញនូវភាេប�អា្រ់នចញេមីេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលនបតៀមខលែលួនជានិច្ច

ក្នអុងការយកឈ្នះនលើទូល្រង្គំនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំខនាយល់េរក្នអុងវាក្នអុងភាេងងឹតនិង្រន្អុកនន

ទារុណកម្រ្រ�់ទូល្រង្គំ។ែនាបិតកម្នាំងរ្រ�់ទូល្រង្គំបតរូវបានែួលរលំក្នអុងតបមរូវការែល់

ថា្នាក់ថាទូល្រង្គំមិនអាចបទាំនឹងបេះេររ្រ�់ខលែលួនរហូតទាល់ដតបេះអម្នា�់ដែលមនន�ចកដមី

នមតា្នាករុ្នលើអំនេើបា្រទាំងអ�់រ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយក៏បានេនាយាបាលភាេទន់នខនាសាយ

រ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។ែនាបិតេឺបេះអង្គនហើយដែល«ជួយជមីវិតឯងឲនាយរួចេមីរន្្នានហើយយកបេះ

ហឫទ័យ�្រនាបអុរ�និងបេះហឫទ័យនមតា្នាករុ្្រំោក់ជាមកុែែល់ឯងបេះអង្គនបបា�

ប្រទានឲនាយជមីវិតឯងបាន�ក្រ់�កល់នោយរ្រ�់ល្នែើមនាបមីឲនាយវ័យនក្ងរ្រ�់ឯងបានដកន�ើងជា

ថ្មីែូច�ត្ឥសន្មី»។១០ែនាបិតេឺតាមរយៈន�ចកដមី�ងនាឃឹមននះនហើយដែលនយើងទទួលបានការ

�នសង្នាះនហើយតាមរយៈការអត់ធ្ត់នោះនយើង្រន្រង់ោំន�ចកដមី�ននាយារ្រ�់បទង់។ចំនោះ

អ�់អ្នកដែលមនលទ្ធភាេ�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកនេឮការដែលបេះអង្គកំេុងដតមន្រន្ូល

នៅកាន់េំនិតខាងក្នអុងរ្រ�់នេចុះ។ទូល្រង្គំនឹងដប�កន�ើងនោយមនទំនុកចិត្នោយ

េឹងនលើបេះ្រន្ូលដែលបទង់បាន្រ្្នាលឲនាយដតង«ឱបេះនយហូវា៉នានអើយ!ស្នាបេះហ�្រ្រ�់

៩ ទំនុកតនមកើង៣៣:៩។
១០ ទំនុកតនមកើង១០៣:៤,៥។
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កាកតមរោដកករសដើរដំ្្ុ

បេះអង្គមននបចើនប្រការ្ �់!បេះអង្គបាននធ្ើការអ�់នោះនោយបេះបបាជា្នាញាណ»។១១

នហើយបេះបបាជា្នាញាណននះឯងេឺជានែើមចមនហើយក្នអុងនែើមចមមួយននះនោះបេះអង្គក៏

បាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី។

១2.្រ៉ុដន្នតើអ�់អ្នកដែលមននេញនៅនោយ�្្នានោ�់ខាងឯសច់ឈាម

មិននៅ្រន្�ួរនយើងថា៖«មុនបេះអង្គ្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមីនតើបទង់កំេុងនធ្ើអ្មី?

ែនាបិតប្រ�ិនន្រើបេះអង្គនៅទំននរចុះន្រើមិននធ្ើអ្មីនហតុអ្មីបានជាបេះអង្គមិននៅ្រន្ក្នអុង

ស្នានភាេនោះយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចអញ្ចឹង—នោយមិននធ្ើអ្មីែូចដែលបទង់ធ្នា្រ់បាន

នធ្ើ?ប្រ�ិនន្រើមនចលោថ្មីបាននរើ្របមះន�ើងនៅក្នអុងបេះអង្គនហើយមនឆន្ៈថ្មីក្នអុង

ការ្រនងកើតរ្រ�់�េ្សរនេើចុះន្រើអញ្ចឹងនតើឲនាយវាជាភាេអ�់កលនាបជានិច្ចយា៉នាងែូចនមដច

បានដែលក្នអុងននះទនង្ើននឆន្ៈបាននកើតន�ើងដែលមិនធ្នា្រ់មនេមីមុនមក?ែនាបិតឆន្ៈ

រ្រ�់បេះជាម្នា�់េឺមិនដមនជាអ្មីដែលបតរូវ្រនងកើតន�ើងមកនោះនទ្រ៉ុដន្មនតាំងេមីមុន

ការ្រនងកើតមកនម៉លែះ។នហើយការននះេិតេមីនបោះគាមនានអ្មីអាចនកើតន�ើងបានលុះបតាដតបេះ

ហឫទ័យននបេះអាទិករមនមុនវា�ិន។ែូនច្នះបេះហឫទ័យរ្រ�់បេះជាម្នា�់េឺទាក់ទង

នៅនឹងចំណុច�្នូលនោះផ្នាល់ដតមដង។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយប្រ�ិនន្រើមនអ្មីមួយ

ផុ�ន�ើងក្នអុងចំណុច�្នូលរ្រ�់បេះជាម្នា�់ដែលមិនធ្នា្រ់មនេមីមុននោះនយើងមិនអាច

នៅចំណុច�្នូលមួយនោះថាេិតជាបាននកើតន�ើងេមីអ�់កលនាបជានិច្ចបានន�ើយ។្រ៉ុដន្

ប្រ�ិនន្រើវាជាបេះហឫទ័យែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចរ្រ�់បេះជាម្នា�់បតង់ថាឲនាយមនរ្រ�់

�េ្សរនេើទាំងអ�់នកើតមកដមនចុះនហតុអ្មីបានជារ្រ�់�េ្សរនេើទាំងនោះផ្នាល់មិន

ដមនមកេមីអ�់កលនាបជានិច្ចអញ្ចឹង?»។

១៣.ឱបេះបបាជា្នាននបេះជាម្នា�់និងជាេនលែឺននបេលឹងវិញ្នាណនអើយ!អ�់អ្នកដែល

និយាយដ្រ្រនោះមិនទាន់យល់អំេមីបេះអង្គនៅន�ើយនទ។េួកនេមិនទាន់យល់អំេមីរន្រៀ្រ

ដែលការទាំងអ�់នោះបតរូវបាន្រនងកើតន�ើងតាមរយៈនិងក្នអុងបេះអង្គនៅន�ើយ។េួកនេ

េនាយាយាមយល់អំេមីអ្មីដែលនៅអ�់កលនាបជានិច្ច្រ៉ុដន្ែួងចិត្រ្រ�់េួកនេនៅនហាះនហើរក្នអុង

អតមីតកាលនិងក្នអុងចលោនៅឯអោេតននរ្រ�់ដែលបតរូវបាន្រនងកើតន�ើងមកនហើយក៏

មិននឹងធឹងផងដែរ។នតើអ្នក្ នឹងកាន់វាឲនាយនៅមួយកដនលែងនែើមនាបមីឲនាយវាអាច�បមកមួយ

១១ ទំនុកតនមកើង១០៤:2៤។
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ការលន់តួ

ដភលែត�ិនបាន?នហើយ្រោ្នា្រ់មកក្នអុងកបមិតខលែះៗអាចនមើលន�ើញមួយដភលែតនន�ិរីល្នន

ភាេអ�់កលនាបជានិច្ចដែលរ្រ�់ទាំងនោះមននៅជានរៀងរហូតបាន?្រោ្នា្រ់មកនប្រៀ្រ

នធៀ្រភាេអ�់កលនាបជានិច្ចជាមួយនឹងែំនណើរការ្រន្្នាះអា�ន្នដែលគាមនានអ្មីអាចនៅបាន

នោះេួកនេទំនងនឹងអាចន�ើញថាខលែលួនគាមនាន�មត្ភាេក្នអុងការវិនិច្័យបានយា៉នាងបតឹមបតរូវ

នោះនទ?េួកនេនឹងន�ើញថានេលនវោែ៏ដ�នយូរេឺនឹងមិនកា្នាយជាការយូរនោះន�ើយ

នលើកដលងដតេមីបេឹត្ិការណ៍ខុ�ៗគា្នាជានបចើនដែលបាននកើតន�ើងក្នអុងែំនណើរឆលែងកាត់ដែល

មិនអាចនកើតន�ើងបានក្នអុងនេលដតមួយន�ើយ។មួយនទៀតនសតក្នអុងភាេអ�់កលនាប

ជានិច្ចគាមនានអ្មីរំលងផុតបានន�ើយ្រ៉ុដន្ភាេទាំងមូលមនក្នអុងនេលដតមួយបាន។្រ៉ុដន្

គាមនានែំនណើរការ្រន្្នាះអា�ន្ន្ អាចនកើតន�ើងទាំងមូលក្នអុងនេលដតមួយបានន�ើយ។

ែូនច្នះ�ូមអនុញ្នាតឲនាយអ�់អ្នកដែលេិតក្នអុងរន្រៀ្រននះន�ើញថានេលនវោទាំងមូលបតរូវ

បាន្រង្ខំឲនាយកនលែងនៅមុខតាមរយៈការដែលអោេតមកែល់។នហើយថាអោេតទាំងអ�់

នៅតាមអតមីតកាល។នហើយទាំងអ�់(ទាំងអតមីតកាលនិងអោេតកាល)េឺបតរូវបាន

្រនងកើតន�ើងនហើយនកើតនចញេមីអ្មីដែលមនវត្មនយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចនហើយ។នតើអ្នក

្នឹងកាន់ែួងចិត្រ្រ�់មនុ�នាសនយើងនែើមនាបមីឲនាយវានៅន�ងៃៀមនហើយន�ើញអំេមីរន្រៀ្រដែល

ភាេអ�់កលនាបជានិច្ចដែលដតងដតឈរនៅន�ងៃៀមេឺផ្នាល់មិនដមនជាអោេតកាលនហើយ

ក៏មិនដមនជាអតមីតកាលដែរ្រ៉ុដន្េឺជាការ្រង្នាញខលែលួនក្នអុងនេលនវោដែលជាអោេតនិង

អតមីតកាលបាន?នតើនែរ្រ�់ទូល្រង្គំអាចនធ្ើការននះបានដែរឬនទ?នតើោកនាយនេចន៍រ្រ�់

ទូល្រង្គំអាច�នបមចនូវចំណុចែ៏េិបាកននះបាន�ូមនាបមីដតតាមរយៈការជដជកដវកដញក

ដែលេួរឲនាយ�័កដិ�មនឹងទទួលបានដែរឬនទ?

១៤.នតើឲនាយទូល្រង្គំនឆលែើយត្រនោយរន្រៀ្រ្ នៅកាន់្រុេ្គលដែល�ួរថា«មុនបេះ

ជាម្នា�់្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមីនតើបទង់កំេុងនធ្ើអ្មី?»។ទូល្រង្គំមិននឆលែើយតាមរយៈ

ការនេចនចញេមី�ំណួរែ៏បជាលនបរៅននះនោយមនការនលងន�ើចែូចដែលនេធ្នា្រ់បាន

រាយការណ៍អំេមីការដែលមនុ�នាសមួយចំនួនបាននធ្ើនោះនទ៖«នេលនោះបេះអង្គកំេុងដត

នរៀ្រចំស្នាននរក�បម្រ់អ�់អ្នកដែល�ួរនបរៅៗនេក»។

វាជានរឿងមួយក្នអុងការមនការយល់ែឹងនបរៅបជះ្រ៉ុដន្េឺជានរឿងមួយនទៀតក្នអុងការន�ើច

ចម្កោក់្រុេ្គលដែលកំេុង�ួរ�ំណួរ។នហើយចំនោះទូល្រង្គំនោះទូល្រង្គំនឹងមិន
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កាកតមរោដកករសដើរដំ្្ុ

នឆលែើយនោយរន្រៀ្រនោះនោះនទ។ទូល្រង្គំចូលចិត្ចនមលែើយននះជាង«ខ្អុំមិនែឹងអំេមីអ្មីដែល

ខ្អុំមិនែឹងនោះនទ»។ចនមលែើយដ្រ្រនោះនឹងមិន្រ្្នាលឲនាយ្រុេ្គលដែលកំេុង�ួរ�ំណួរែ៏

នបរៅននះទទួលការន�ើចចំអកនហើយក៏នឹងមិនោំឲនាយ្រុេ្គលដែលនឆលែើយទទួលការ�រន�ើរ

តនមកើងទាក់ទងនឹងអ្មីដែលមិនេិតដែរ។

ផ្អុយនៅវិញទូល្រង្គំនឹងនលើកន�ើងថាបេះអង្គដែលជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់នយើងេឺ

ជាបេះអាទិករននរាល់រ្រ�់�េ្សរនេើទាំងអ�់។នហើយប្រ�ិនន្រើក្នអុងឃ្នា«នផ្នម�

និងដផនែមី»មនរួម្រញ្ចូលនូវរាល់រ្រ�់�េ្សរនេើនោះទូល្រង្គំនឹងនលើកន�ើងយា៉នាង

នមះមុត្រដន្មនទៀតថា«មុនបេះអង្គ្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមីបេះអង្គមិនបាន្រនងកើតអ្មី

នផនាសងនទៀតន�ើយ។ែនាបិតប្រ�ិនន្រើបេះអង្គបាន្រនងកើតនោះនតើបេះអង្គបាន្រនងកើតអ្មីនបរៅេមី

រ្រ�់�េ្សរនេើ?»។ទូល្រង្គំេិតជាចង់ែឹងនូវរាល់អ្មីៗដែលទូល្រង្គំបានបបាថា្នាចង់ែឹង

្�់នែើមនាបមីជាប្រនយាជន៍ែល់ទូល្រង្គំឲនាយបានបបាកែថាទូល្រង្គំែឹងថាគាមនានរ្រ�់�េ្

សរនេើ្ បតរូវបាន្រនងកើតន�ើងមុនរ្រ�់�េ្សរនេើមួយបាន្រនងកើតន�ើងមកនោះនទ។

១៥.្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើមន្រុេ្គល្ ម្នាក់ឆងៃល់អំេមីមូលនហតុដែលបេះអង្គបានរង់ោំ

ក្នអុងនេលនវោដែលមិនអាចរា្រ់បានមុនបេះអង្គ្រនងកើតអ្មីមួយនោះេួកនេេួរយល់ថាខលែលួន

កំេុងដតនងឿងឆងៃល់នឹងភាេរនវើរវាយនហើយ។ែនាបិតនតើឲនាយ«នេលនវោដែលមិនអាចែឹងបាន

នោះ»ដែលបទង់បានរង់ោំក្នអុងការ្រនងកើតអ្មីមួយកនលែងផុតបាននោយរន្រៀ្រ្ ក្នអុងនេល

នវោនោយសរបេះអង្គេឺជាអង្គនិេន្ធនិងជាអង្គ្រនងកើតនេលនវោទាំងអ�់?នតើមន

នេលនវោប្រនភទ្ នផនាសងនទៀតដែលបេះអង្គមិនបាន្រនងកើតដមនឬ?នហើយប្រ�ិនន្រើ

មិនមននតើឲនាយនេលនវោប្រនភទនោះអាចកនលែងផុតបាននៅនោយរន្រៀ្រ្ ប្រ�ិន

ន្រើវាមិនទាន់ទាំងមននៅន�ើយផង?ែូនច្នះនោយសរបេះអង្គេឺជាបេះអាទិករននរាល់

នេលនវោទាំងអ�់ប្រ�ិនន្រើមននេលនវោមួយ្ នផនាសងនទៀតមុនបេះអង្គបាន្រនងកើត

នផ្នម�និងដផនែមីចុះនហតុអ្មីបានជាមនការនលើកន�ើងថាបទង់បានតមេមីការនធ្ើការ?

ែនាបិតបេះអង្គបាន្រនងកើតនេលនវោនោះផ្នាល់ដតមដងនហើយែំ្ក់កាលនននេលនវោ

មួយៗក៏មិនអាចកនលែងផុតបានមុនបេះអង្គ្រនងកើតឲនាយមននេលនវោដែរ។្រ៉ុដន្ប្រ�ិន

ន្រើមិនមននេលនវោមុនការ្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមីចុះនតើឲនាយនយើង�ួរដ្រ្រននះនោយ

រន្រៀ្រ្ បាននៅ៖«នតើបេះអង្គកំេុងនធ្ើអ្មីនៅនេលនោះ?»។ែនាបិតគាមនាន«នៅនេលនោះ»



300

ការលន់តួ

នបោះគាមនាននេលនវោនៅន�ើយ។

១៦.�បម្រ់បេះជន្រ្រ�់បេះអង្គបទង់មិនេឹងដផ្កនលើនេលនវោនទ។ែនាបិតប្រ�ិន

ន្រើបេះអង្គបតរូវេឹងដផ្កនោះបេះអង្គនឹងមិនអាចមនបេះជន្មុនមននេលនវោបានន�ើយ

នហើយនេលនវោក៏នឹងមននោយគាមនានបេះអង្គ្រនងកើតវាបានដែរ។្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញក្នអុង

ស្នានភាេននការមនបេះវត្មនែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចរ្រ�់បទង់េឺមនបេះអង្គមុន

មននេលនវោននអតមីតកាលនហើយបទង់ក៏បាន្រោ្នាយនេលនលើ�ហួ�នេលនវោនន

អោេតនទៀតផងែនាបិតេួកវានៅបតរូវនកើតន�ើងនៅន�ើយ។នហើយនេលដែលនេលនវោ

នៅអោេតកាលនោះបានមកែល់នោះវានឹងកា្នាយជាអតមីតកាល។្រ៉ុដន្«បេះអង្គនៅដត

ែដែលនហើយបេះជន្រ្រ�់បេះអង្គគាមនានទមី្រញ្ច្រ់ន�ើយ»។១2បេះជន្រ្រ�់បេះអង្គមិនមក

នហើយក៏មិននៅ្ ដែរ។្រ៉ុដន្ឆ្នាំរ្រ�់នយើងនៅនិងមកនែើមនាបមីឲនាយនិោ្នាការនោយដ�កៗ

អាចកនលែងផុតបាន។បេះជន្ទាំងអ�់រ្រ�់បេះអង្គឈរជាមួយគា្នាហាក់្រមីែូចជាដតមួយ

នោយសរវា្រន្នៅយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច។នហើយបេះជន្ដែលកនលែងផុតរ្រ�់បេះអង្គ

ក៏មិនមនរួមទាំងបេះជន្ដែលនឹងមកែល់ផងដែរេមីនបោះបេះជន្រ្រ�់បេះអង្គមិននចះ

កនលែងផុតន�ើយ។ឆ្នាំទាំង្រ៉ុោមនានរ្រ�់នយើងនឹងនៅនៅជាមួយបេះអង្គនេលដែលវាដលង

មននទៀត។បេះជន្ទាំង្រ៉ុោមនានរ្រ�់បេះអង្គេឺបគាន់ដតជាមួយនថងៃនហើយនថងៃរ្រ�់បេះអង្គក៏

មិននកើតន�ើងមដងនហើយមដងនទៀតដែរ្រ៉ុដន្េឺនៅដតនថងៃននះរហូត។«នថងៃននះ»រ្រ�់បេះអង្គ

មិន្រដូរនៅជានថងៃដ�្កនទនហើយវាក៏មិននកើតន�ើងតាមនថងៃមនាសិលមិញដែរ។«នថងៃននះ»រ្រ�់

បេះអង្គេឺជាភាេអ�់កលនាបជានិច្ច។ននះឯងេឺជារន្រៀ្រដែលបេះអង្គអាចមនបេះ្រន្ូល

នៅកាន់បេះរាជ្ុរបតារ្រ�់បទង់ដែលមនបេះជន្យា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចជាមួយនឹងបេះ

អង្គថា៖«អ្នកជាកូនរ្រ�់នយើងនយើងបាន្រនងកើតអ្នកនៅនថងៃននះ»។១៣បេះអង្គបាន្រនងកើត

នេលទាំងអ�់នហើយមុនមននេលោោទាំងអ�់េឺមនបេះអង្គរួចនប�ចនៅនហើយ។

នហើយ«នេលនវោ»(ប្រ�ិនន្រើនយើងអាចនៅវាថាែូនោ្នាះបាន)មុនមននេលនវោេឺ

មិនដមនជានេលនវោនទ។

១7.ែូនច្នះេឺមិនមននេលនវោនទនេលបេះអង្គមិនទាន់បាន្រនងកើតអ្មីមួយេមីនបោះ

១2 ទំនុកតនមកើង១០2:27។
១៣ ទំនុកតនមកើង2:7។
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នេលនវោផ្នាល់េឺជាអ្មី្ មួយដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតមក។នហើយក៏គាមនាននេលនវោ

ដែលមនយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចជាមួយនឹងបេះអង្គដែរនបោះបទង់េង់នៅយា៉នាងអ�់

កលនាបជានិច្ច។នហើយប្រ�ិនន្រើនេលនវោមនយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចដមននោះវាដលង

ជានេលនវោនទៀតនហើយ។

ែនាបិតនតើអ្មីនៅជានេលនវោ?នតើអ្នក្ អាចេននាយល់អំេមីវាយា៉នាងងយប�ួលនិង

បតរួ�ៗបាន?នតើឲនាយអ្នក្ អាចយល់អំេមីវានៅក្នអុងេំនិតនហើយោក់ចនមលែើយក្នអុងោកនាយ

នេចន៍បាន?នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏នតើវាមិនដមនជាការេិតក្នអុងការ�ន្ោរ្រ�់

នយើងដែលនយើងនិយាយអំេមីនេលនវោនោយស្នាល់និងមនចំនណះែឹងយា៉នាងខា្នាំងនោះ

ដមនឬនទ?នហើយបបាកែ្ �់!នយើងក៏យល់អំេមីវានៅនេលដែលនយើងនិយាយអំេមីវា

ដែរ។នហើយនយើងក៏យល់អំេមីការនោះនៅនេលដែលនយើងឮអ្នកែនទនិយាយអំេមីវាដែរ។

ន្រើអញ្ចឹងអ្មីនៅជានេលនវោ?ប្រ�ិនន្រើមិនមន្រុេ្គល្ �ួរទូល្រង្គំនទនោះទូល

្រង្គំនឹងែឹងអំេមីវា។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់េននាយល់អំេមីវានៅកាន់្រុេ្គលដែល�ួរ

ទូល្រង្គំអំេមីវានោះទូល្រង្គំនឹងមិនែឹងអំេមីរន្រៀ្រននការេណ៌ោអំេមីនេលនវោនោះនទ។

នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំនលើកន�ើងនោយមនទំនុកចិត្នោយែឹងថាប្រ�ិន

ន្រើគាមនានអ្មីបានកនលែងផុតនោះនឹងគាមនាននេលនវោេមីអតមីតកាលនទ។នហើយប្រ�ិនន្រើគាមនាន

អ្មីនៅ្រន្នកើតន�ើងនោះក៏នឹងគាមនាននេលនវោនៅអោេតដែរ។នហើយប្រ�ិនន្រើគាមនានអ្មី

ទាល់ដតនសះនោះក៏នឹងគាមនាននេលនវោ្រច្ចអុ្រនាបន្នននះដែរ។

្រ៉ុដន្ន្រើអញ្ចឹងនតើឲនាយមននេលនវោេមីរនេលបាននោយរន្រៀ្រ្ នៅអតមីតកាល

និងអោេតកាលខណៈនេលដែល�ូមនាបមីដតអតមីតកាលក៏ដលងមននហើយអោេតកាល

ក៏មិនទាន់នកើតន�ើងនៅន�ើយឥ�ូវននះ?្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើ្រច្ចអុ្រនាបន្ននៅដត្រន្ជា្រច្ចអុ្រនាបន្ន

កាលនោយមិនកនលែងផុតនោយកា្នាយនៅជាអតមីតកាលនោះបបាកែ្ �់វាមិនដមន

ជានេលនវោនទ្រ៉ុដន្ជាភាេអ�់កលនាបជានិច្ចវិញ។អញ្ចឹងប្រ�ិនន្រើនេលនវោ្រច្ចអុ្រនាបន្ន

កាលននះ—ប្រ�ិនន្រើវាជានេលនវោដមន—បាននកើតមននែើមនាបមីឲនាយវាអាចបគាន់ដតកា្នាយ

នៅជានេលនវោននអតមីតកាលនតើឲនាយនយើងអាចនិយាយថាននះ«េឺជា»បាននោយរន្រៀ្រ

្នោយសរ្រុេ្នហតុដែលនធ្ើឲនាយវា«េឺជា»និងដលងមននទៀត?�រុ្រន�ចកដមីនៅនតើ

នយើងមិនអាចនិយាយនោយេិតបបាកែថានេលនវោ«េឺ»បគាន់ដតជាអ្មីដែលទំនងជា
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ដលងមនបានដែរឬនទ?

2៨.បេលឹងរ្រ�់ទូល្រង្គំនឆះឆួលយា៉នាងនកលែៀវកា្នាក្នអុងការយល់អំេមីអាថ៌កំបាំងែ៏េួរឲនាយ

�្អុេសមនាញននះ្ �់។ឱបេះអង្គែ៏ជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំឱបេះវរ្រិតាែ៏ល្នអើយ!ទូល

្រង្គំ�ូមអង្រករបេះអង្គតាមរយៈបេះបេមី�្�ូមនមតា្នាកុំ្រិទចំណុចទាំងននះទាំងអ្មីដែល

ងយប�ួលនិងអ្មីដែលេិបាកេមីការបបាថា្នារ្រ�់ទូល្រង្គំន�ើយ។នតើឲនាយទូល្រង្គំនៅ�ួរ

អំេមីចំណុចននះេមីអ្នក្ ?នហើយថានតើឲនាយទូល្រង្គំនៅលន់តួអំេមីភាេលងៃមីនលងៃើអំេមីវានៅ

កាន់អ្នក្ នែើមនាបមីជាប្រនយាជន៍ែ៏ធំនធងជាងនៅកាន់បេះអង្គ?ចំនោះបទង់ការ�ិកនាសា

រ្រ�់ទូល្រង្គំមិនដមនជាការអផនាសអុកនទ។�ូមប្រទាននូវអ្មីដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់ែនាបិត

ទូល្រង្គំេិតជាប�ឡាញ់វាដមន។នហើយចំណុចននះបេះអង្គបានប្រទានមកកាន់ទូល

្រង្គំ។ឱបេះវរ្រិតានអើយ!បទង់េិតជាបជា្រអំេមីរន្រៀ្រននការប្រទានអំន្យទានែ៏ល្ៗ

នៅកាន់្រុបតា្រុបតមីរ្រ�់បទង់ដមន។�ូមប្រទានអំន្យទានននះមកកាន់ទូល្រង្គំ។

�ូមនមតា្នាប្រទាននោយសរទូល្រង្គំបានេនាយាយាមយល់អំេមីវានហើយការខិតខំប្រឹងដប្រង

ែ៏លំបាកលំ្រិនេឺជាអ្មីដែលទូល្រង្គំបតរូវនធ្ើលុះបតាដតបេះអង្គន្រើក�ដមដងែល់ទូល្រង្គំ។

ទូល្រង្គំ�ូមអង្រករបេះអង្គតាមរយៈបេះបេមី�្និងក្នអុងបេះោមរ្រ�់បទង់ែ៏ជាទមី្ររិ�ុទ្ធ

្រំផុត�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយ្រុេ្គល្ មករារាំងទូល្រង្គំន�ើយ។«ខ្អុំបាននជឿនទាះជានេល

ដែលខ្អុំនោលថា៖“ខ្អុំមនទុក្ខបេរួយខា្នាំង្ �់”»។១៤ននះេឺជាន�ចកដមី�ងនាឃឹមរ្រ�់ទូល

្រង្គំែនាបិតចំនោះការននះេឺទូល្រង្គំរ�់នៅ៖នែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំេិោរ្នលើការអរ�្រនាបាយ

រ្រ�់បេះអម្នា�់ននទូល្រង្គំ។១៥បេះអង្គបាននធ្ើឲនាយអាយុកាលរ្រ�់ទូល្រង្គំោ�់នៅៗ

នហើយវាក៏បានកនលែងផុតនៅដែរ—នហើយនោយរន្រៀ្រ្ នោះទូល្រង្គំមិនែឹងនទ។

៣2.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នហើយទូល្រង្គំក៏នរៀ្ររា្រ់នៅកាន់បទង់ថាទូល្រង្គំនៅ្រន្

មិនែឹងថានតើអ្មីនៅជានេលនវោ។នហើយឱបេះអម្នា�់នអើយ!ទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់នៅកាន់

បទង់ជាថ្មីមដងនទៀតថាទូល្រង្គំែឹងថាទូល្រង្គំកំេុងដតនិយាយអំេមីចំណុចទាំងអ�់ននះ

ក្នអុងនេលនវោនហើយថាទូល្រង្គំក៏បាននិយាយអំេមីនេលនវោជាយូរ្ �់នៅនហើយ

ដែរនហើយ«ភាេជាយូរ្ �់នោះ»ក៏មិនយូរដែរនលើកដលងដតនេលដែលនយើងវា�់

១៤ ទំនុកតនមកើង១១៦:១០។
១៥ ម៉នាថាយ2៥:2១,2៣។
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កាកតមរោដកករសដើរដំ្្ុ

ដវងវាជាមួយនឹងរង្នា�់រយៈនេលនននេលនវោ។ែូនច្នះនតើទូល្រង្គំអាចែឹងអំេមីចំណុច

ននះបាននោយរន្រៀ្រ្ ខណៈនេលដែលទូល្រង្គំមិនបានែឹងថាអ្មីនៅជានេលនវោ

ផង?ឬក៏ថានតើវាអាចនៅរួចបាននទដែលទូល្រង្គំមិនអាចែឹងអំេមីរន្រៀ្រដែលទូល្រង្គំអាច

នលើកន�ើងអំេមីអ្មីដែលទូល្រង្គំែឹង?េួរឲនាយអាណិត្ �់ខ្អុំនអើយ!ទូល្រង្គំមិនទាំងែឹង

អំេមីវិសលភាេននភាេលងៃមីនលងៃើរ្រ�់ខលែលួនបានផង។ឱ!បេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!ក្នអុង

បេះវត្មនរ្រ�់បទង់េឺទូល្រង្គំមិនកុហកនទ។ែូចដែលមនក្នអុងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនោះ

ទូល្រង្គំក៏និយាយន�ើង។បេះអង្គនឹងែុតនទៀនរ្រ�់ទូល្រង្គំ។ឱ!បេះអម្នា�់ែ៏ជាបេះ

ននទូល្រង្គំនអើយ!បេះអង្គនឹង្រំភលែឺន�ចកដមីងងឹតរ្រ�់ទូល្រង្គំ។១៦

១៦ ទំនុកតនមកើង១៨:2៨។
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សេៀវសៅកទដី12ក

២៩
ការបន្ាបខលាលួៃក្តុងការកាត់

កសាយ

១.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំទទួលបានការរនង្គើយា៉នាងខា្នាំងនៅនេល

ដែលបេះ្រន្ូលននបេះវិញ្នាណ្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់បេះអង្គបានជះឥទ្ធិេលនលើជមីវិតដែលបកមីបករ្រ�់

ទូល្រង្គំ។ភាេបកមីបកខាងឯចំនណះែឹងរ្រ�់មនុ�នាសជាតិនយើងអាចនិយាយបានយា៉នាង

នបចើនេមីនបោះការ�ួរ�ំណួរទាមទារឲនាយមនោកនាយនេចន៍នបចើនជាងការដ�្ងរកែំន្ះ

បសយនៅនទៀត។ការទូល�ុំអ្មីមួយបតរូវការនប្រើនេលយូរជាងការទទួលបានអ្មីមួយនោះ

នៅនទៀត។នហើយនែដែលនគាះនោះមន�កម្ភាេនបចើនជាងនែដែលទទួលយក។្រ៉ុដន្

នយើងមនន�ចកដមី�ននាយានហើយនតើអ្នក្ នឹងកនាបត់វា។«ប្រ�ិនន្រើបេះកាន់ខាងនយើងនតើ

អ្នក្ អាចទា�់នឹងនយើងបាន?»១«ចូរ�ូមនោះនឹងឲនាយមកអ្នកចូរដ�្ងរកនោះអ្នក

១ រ៉ូម៨:៣១។
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ការលន់តួ

នឹងបានន�ើញចូរនគាះនោះនឹងន្រើកឲនាយអ្នក។ែនាបិតអ�់អ្នក្ ដែល�ូមនោះនឹងបាន

ទទួលអ្នក្ ដែលរកនោះនឹងបានន�ើញក៏នឹងន្រើកឲនាយអ្នក្ ដែលនគាះដែរ»។2ឱ

បេះអម្នា�់នអើយ!ទាំងននះេឺជាន�ចកដមី�ននាយាផ្នាល់រ្រ�់បទង់។នហើយនយើងក៏មិនោំបាច់

មនការភ័យខា្នាចថាមនការនបាក្រនញឆនាតខណៈនេលដែលន�ចកដមីេិតផ្នាល់េឺជាអង្គ

ដែលបាននធ្ើការ�ននាយាទាំងអ�់នោះ។

2.ក្នអុងភាេទា្រនថាកអ្្នាតទូល្រង្គំក៏ប្រកា�ការ�រន�ើរតនមកើងរ្រ�់បេះអង្គ

ែនាបិតបេះអង្គបាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី។នផ្នម�ននះដែលទូល្រង្គំនមើលន�ើញនហើយ

ដផនែមីននះដែលទូល្រង្គំនែើរនលើ។បេះអង្គបាន្រនងកើតេួកវា។

៣.នហើយេិត្ �់ដផនែមីននះេឺនមើលមិនន�ើញនហើយក៏មិនទាន់បានទទួលការ

រចោន�ើងនហើយក៏មនភាេទនទដែលមិនអាចនលើកន�ើងបានយា៉នាងចនាបា�់ោ�់នទៀត

ផង។នបរៅេមីហ្នឹងនលើ�នោះក៏មិនមនេនលែឺដែរនោយសរមិនទាន់មនទបមង់នៅន�ើយ។

បេះអង្គបាន្រង្នា្រ់ឲនាយវា�រន�រថា«មនដតភាេងងឹតនៅបេ្រនលើជនប្ទឹក»។៣នតើអ្មីនៅ

ជាភាេងងឹតនលើកដលងដតអវត្មនននេនលែឺ។ែនាបិតប្រ�ិនន្រើមនេនលែឺនៅកាលនោះនតើឲនាយវា

នៅទមី្ នលើកដលងដតនៅខាងនលើនោយជះេនលែឺធ្នាក់មកនលើអ្មីទាំងអ�់?ែូនច្នះមិនទាន់

មនេនលែឺនៅន�ើយនទ។នហតុែូនច្នះនហើយបានជាមនការនលើកន�ើងថាភាេងងឹត«បេ្រ

នលើ»ជនប្នោយសរភាេអវត្មនននេនលែឺ។ែូចដែលថានៅកដនលែងដែលគាមនាន�ំន�ង

នោះក៏មនភាេន�ងៃៀមស្នាត់ដែរ។នតើអ្មីនៅជាការមនភាេស្នាត់ន�ងៃៀមនៅកដនលែង្ មួយ

ដតមិនមន�ំន�ង?ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើបទង់ធ្នា្រ់បាន្រនបងៀនបេលឹងមួយននះដែល

កំេុងលន់តួនៅកាន់បទង់ដែរឬនទ?ឱបេះអម្នា�់នអើយ!នតើបទង់មិនដែលធ្នា្រ់្រនបងៀនអំេមី

ចំណុចននះមកកាន់ទូល្រង្គំដែរឬនទដែលថាមុនបេះអង្គ្រនងកើតនហើយដញករូ្ររាងដែល

នៅទនទនោះេឺថាគាមនានអ្មីនទ៖គាមនានេណ៌គាមនានបទង់បទាយគាមនានរូ្ររាងនិងគាមនានវិញ្នាណ?

នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏វាមិនដមននៅទនទទាំងប�ុងនោះដែរ។វាេឺជារូ្ររាងទនទមួយ

ប្រនភទដែលគាមនាន�ភាេនៅន�ើយ។

៤.ែូនច្នះនតើនយើងេួរនៅរូ្ររាងទនទនោះនោយរន្រៀ្រ្ នែើមនាបមីឲនាយអ�់អ្នកដែលមន

2 ម៉នាថាយ7:7-៨។
៣ នោកុ្រនាបតដិ១:2។
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កា្បនរ្ា្ខន្្តុកាកតមរោដ

ការយល់ែឹងតូចទា្រអាចយល់វាបានដែរលុះបតាដតនយើងនប្រើបបា�់ោកនាយ្ មួយក្នអុង

ភាសសមញ្ញ?្រ៉ុដន្នតើនយើងអាចរកអ្មី្ នផនាសងនទៀតនៅនលើនោកននះដែលមនភាេ

ប�នែៀងគា្នានោះនែើមនាបមីមកនប្រៀ្រនធៀ្ររូ្ររាងទនទទាំងប�ុងជាជាងដផនែមីនិងភាេទនទ

ននះបាន។ែូនច្នះនហតុអ្មីបានជាទូល្រង្គំទំនងមិនអាចេិោរ្នលើ�ភាេននរូ្ររាងទនទ

ននះ—ដែលបទង់បាន្រនងកើតន�ើងនោយគាមនាន�ភាេននរូ្ររាងនែើមនាបមី្រនងកើតដផនែមីននះដែល

មនរូ្ររាង—ែូចដែលនយើងអាច្រង្នាញយា៉នាង�័កដិ�មនិងបតឹមបតរូវនៅកាន់មនុ�នាសម្នា

តាមរយៈឃ្នាននះ«ដផនែមីននះេឺនមើលមិនន�ើញនហើយក៏មិនទាន់បានទទួលការរចោ»?

៦.ឱបេះអម្នា�់នអើយ!្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំនលើកន�ើងនៅកាន់បេះអង្គតាម

រយៈមត់និង្រ៊ិករ្រ�់ទូល្រង្គំអំេមីចំណុចទាំងអ�់ដែលបេះអង្គបាន្រនបងៀនមកកាន់

ទូល្រង្គំទាក់ទងនឹងសរធតុដែលមិនទាន់បានទទួលការរចោននះនោះជាែំ្រូងទូល

្រង្គំបតរូវដតនលើកន�ើងថានេលដែលទូល្រង្គំនទើ្រដតឮជានលើកែំ្រូងអំេមីចំណុចែូចនោះ

េឺទូល្រង្គំមិនទាន់យល់អំេមីវាបាននៅន�ើយនទ។នហើយអ�់អ្នកដែលបានបបា្រ់ទូល

្រង្គំអំេមីវាក៏មិនបានយល់អំេមីវាដែរ។ទូល្រង្គំបានេិតអំេមីវាហាក់្រមីែូចជាថាមនទបមង់

ខុ�ៗគា្នានហើយក៏មិនអាចរា្រ់អ�់បាន។ែូនច្នះទូល្រង្គំក៏មិនបានេិតអំេមីវាយា៉នាងបតឹម

បតរូវបានដែរ។ក្នអុងការដែលមនចិត្ខកខានេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំធ្នា្រ់េិតអំេមី«រូ្ររាង»

ែ៏អាបកក់និងមិនល្ជានបចើន្រ៉ុដន្វានៅដតជា«រូ្ររាង»្រ៉ុន្ណនាះ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំនៅដត

នៅវាថាគាមនានរូ្ររាងមិនដមននោយសរវាមិនទាន់បានទទួលការរចោនៅន�ើយនោះនទ

្រ៉ុដន្នោយសរចំនោះទូល្រង្គំវាមនរូ្ររាងដ្រ្រប្រនភទដែលេំនិតរ្រ�់ទូល្រង្គំបាននេច

នចញេមីវាក្នអុងលក្ខណៈយា៉នាងចដមលែកនិង�ម្នាត់។នហើយខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុង

�ញ្ឹងេិតអំេមីចំណុចទាំងអ�់ននះនោះទូល្រង្គំក៏មនការភ័ន្បច�ំនោយសរភាេទន់

នខនាសាយរ្រ�់មនុ�នាសនយើង។នហើយ�ូមនាបមីដតអ្មីដែលទូល្រង្គំបានេិតថាមិនទាន់មនការ

រចោជារូ្ររាងនៅន�ើយមិនដមននោយសរវាមិនមនរូ្ររាងទាំងប�ុងនោះនទ្រ៉ុដន្

បគាន់ដតក្នអុងលក្ខណៈមួយខណៈនេលដែលនធ្ើការនប្រៀ្រនធៀ្រវាជាមួយនឹងរូ្ររាងោោ

ដែលស្នាតជាង្រ៉ុន្ណនាះ។ែូនច្នះការមននហតុផលបតឹមបតរូវក៏បាន្រញ្ចអុះ្រញ្ចូលទូល្រង្គំ

ថាទូល្រង្គំេួរដតែកនចញនូវោនទាំងអ�់ននរូ្ររាងប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់យល់អំេមី

ចំណុចនោះបតង់ថាវាមិនមនការរចោទាំងប�ុងនោះនទ។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិនអាចនធ្ើការ
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ការលន់តួ

ននះបានន�ើយ។ែនាបិតទូល្រង្គំន�ើញថាវាងយប�ួលជាងក្នអុងការេិតថាអ្មីដែលមិនមន

រូ្ររាងទាល់ដតនសះេឺតាមេិតនៅមិនមនជមីវិតផងជាជាងការដែលទូល្រង្គំអាចេិតអំេមី

អ្មី្ មួយរវាងចំណុចដែលថាវាមនរូ្ររាងឬក៏គាមនានទាល់ដតនសះ—អ្មីមួយដែលមិន

មនរូ្ររាងឬក៏គាមនានអ្មីមួយដែលមិនមនការរចោជារូ្ររាងឬក៏ន�្ើរដតថាគាមនានដតមដង។

្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំបបាថា្នាចង់ែឹងមិនដមនបគាន់ដតទាយនោះនទ។នហើយប្រ�ិនន្រើ�ំន�ង

និង្រ៊ិករ្រ�់ទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់នៅកាន់បេះអង្គអំេមីចំណងជានបចើនដែលបទង់បានបសយ

�បម្រ់ទូល្រង្គំអំេមី�ំណួរមួយននះនោះនតើអ្នក្ ក្នអុងចំន្មអ្នកអានរ្រ�់ទូល្រង្គំ

នឹង�៊ូបទាំយល់អំេមីការនរៀ្ររា្រ់ទាំងមូលននះបាន?នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយទាក់ទង

នៅនឹងចំណុចននះក៏ែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនឹងមិនឈ្រ់ថា្នាយបេះកិត្ិយ�នៅកាន់បេះ

អង្គឬក៏ឈ្រ់នបចៀងការ�រន�ើរតនមកើងបទង់ទាក់ទងនៅនឹងចំណុចទាំងននះដែលទូល

្រង្គំមិនមនលទ្ធភាេក្នអុងការនលើកន�ើងដែរ។

7.ែូនច្នះឱបេះអម្នា�់នអើយ!េឺបទង់នហើយដែលមិនដមនជាអង្គដែលជាអ្មីមួយនៅ

កដនលែងមួយនហើយជាអ្មីមួយនផនាសងនទៀតនៅកដនលែងមួយនផនាសងនទៀត្រ៉ុដន្េឺែូចន្រះ្រិទែូច

ន្រះ្រិទែូចន្រះ្រិទ«្ររិ�ុទ្ធ្ររិ�ុទ្ធ្ររិ�ុទ្ធេឺបេះអម្នា�់ជាបេះែ៏មនបេះនចស្នា

្រំផុត»។៤នហើយែូចដែលកាលនៅនែើមែំ្រូងន�ើយនហើយតាមរយៈបេះបបាជា្នាញាណ

រ្រ�់បេះអង្គដែលមនេមីបទង់នហើយនកើតេមីបេះអង្គនោះបេះអង្គបាន្រនងកើតអ្មីៗនផនាសង

នទៀត។នហើយអ្មីនផនាសងនោះបេះអង្គបាន្រនងកើតនចញេមីភាេ�ូននាយ�ុង។៥ែនាបិតបេះអង្គបាន

្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី—មិនដមននចញមកេមីបេះអង្គផ្នាល់នោះនទែនាបិតន្រើែូនោ្នាះនោះ

េួកវានឹងមនលក្ខណៈន�្ើជាមួយនឹងបេះរាជ្រុបតាដតមួយអង្គេត់រ្រ�់បទង់ដែលរ�់

នៅមនន័យថាក៏ន�្ើនឹងបទង់ដែរ។ែូនច្នះវានឹងមិន�មនហតុផលនទក្នអុងការេិតឲនាយបតរូវ

ថាមនអ្មីមួយនផនាសងនទៀតមនលក្ខណៈន�្ើនឹងបេះអង្គដែលមិនដមនេមីបេះអង្គ។្រ៉ុដន្

ឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាបេះនបតឯកដតមួយនិងជាបេះនបតឯកដែលមនការរួ្ររួមគា្នានអើយនតើ

មនអ្មីនផនាសងនទៀតនបរៅេមីបេះអង្គដែលបទង់ទំនងជា្រនងកើតរ្រ�់ទាំងនោះដែរឬនទ?ែូនច្នះ

េឺនចញេមីភាេ�ូននាយ�ុងទាំងប�ុងដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី។ែនាបិត

៤ វិវរណៈ៤:៨;នអសយ៦:៣។
៥ ក្នអុងភាសឡាតាំងេឺ«Denihilo»។
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កា្បនរ្ា្ខន្្តុកាកតមរោដ

បេះអង្គមននេញនៅនោយបេះនចស្នានិងន�ចកដមី�្រនាបអុរ�នហើយក៏មនលទ្ធភាេក្នអុង

ការ្រនងកើតអ្មីៗទាំងអ�់ឲនាយល្ដែរ៖�ូមនាបមីទាំងនផ្នម�ែ៏អស្នារនាយនិងដផនែមីែ៏តូចតាច។

មនបេះអង្គនហើយមនអ្មីនផនាសងនទៀតដែលនចញេមីនោះបទង់បាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផន

ែមីនទ។បេះអង្គបាន្រនងកើតទាំងេមីរននះមួយនៅជិតបេះអង្គនហើយមួយនទៀតមិននៅជិតអ្មី

នទ។មួយេឺមនដតបេះអង្គមួយអង្គេត់ដែលខ្ង់ខ្�់ជាង(នផ្នម�)នហើយមួយនទៀត

គាមនានអ្មីដែលទា្រជាងដែរ(ដផនែមី)។

៨.្រ៉ុដន្ដផនែមីននះផ្នាល់ដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតេឺជាសរធតុដែលមិនទាន់មនការ

រចោនចញជារូ្ររាងនៅន�ើយ។នយើងមិនអាចនមើលវាន�ើញនហើយវាក៏មិនទាន់មនការ

រចោនចញជារូ្ររាងដែរនហើយភាេងងឹតក៏បេ្រនលើភាេទនទនោះ។នចញេមីការមិននមើល

ន�ើញមួយននះនិងការដែលដផនែមីមិនទាន់ទទួលបានការរចោន�ើងនចញេមីការគាមនានរូ្រ

រាងននះដែលន�្ើរដតគាមនានអ្មីនសះនោះបេះអង្គបាន្រនងកើតរាល់បេ្រ់អ្មីៗននដផនែមីដែលនទៀង

នឹងផ្នា�់ដប្រននះឲនាយមនន�ើង។

១០.ឱន�ចកដមីេិតនិងេនលែឺននែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយភាេ

ងងឹតរ្រ�់ទូល្រង្គំនិយាយមកកាន់ទូល្រង្គំន�ើយ!ទូល្រង្គំបានធ្នា្រ់ធ្នាក់ចូលក្នអុងភាេ

ងងឹតនោះនហើយក៏បានងងឹតតាមរយៈវាដែរ។្រ៉ុដន្ក្នអុងវា�ូមនាបមីដតក្នអុងជនប្ែ៏នបរៅរ្រ�់

វាក៏ទូល្រង្គំបានោ្រ់នផដើមប�ឡាញ់បេះអង្គដែរ។នទាះន្រើទូល្រង្គំបាន្រដង្រផលែូវក៏នោយក៏

ទូល្រង្គំនៅចងោំបេះអង្គ។ទូល្រង្គំបានឮបេះ�ូរន�ៀងរ្រ�់បទង់េមីខាងនបកាយទូល្រង្គំ

បតា�់នៅឲនាយទូល្រង្គំដ្ររបត�្រ់នទាះន្រើទូល្រង្គំមិន�ូវជាឮវាខា្នាំង្រ៉ុោមនាននោយសរការ

រអ៊ូរទាំននភាេបច្រូកបច្រល់ដែលភាេង្់រងុលរ្រ�់ទូល្រង្គំកំេុងដត្រនងកើតន�ើង។នហើយ

នមើល៍ឥ�ូវននះទូល្រង្គំក៏កំេុងដតបត�្រ់នៅនចះជួយនហើយនប�កឃ្នានចង់បានប្រភេ

ទឹករ្រ�់បទង់។�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយនរ្មករារាំងទូល្រង្គំន�ើយ!បតង់ននះទូល្រង្គំនឹង

េិសនហើយមនជមីវិត។�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនធ្ើជាម្នា�់នលើជមីវិតខលែលួនឯងន�ើយ។

ែនាបិតនេលនៅនោយឯងៗនោះទូល្រង្គំបានរ�់នៅយា៉នាងអាបកក់។ចំនោះខលែលួនឯងទូល

្រង្គំេឺជាន�ចកដមីស្នា្រ់។ក្នអុងបេះអង្គទូល្រង្គំបតរូវបាននបបា�ឲនាយរ�់ន�ើងវិញ។�ូមមន

្រន្ូលមកកាន់ទូល្រង្គំ។�ូមមនការ�ន្ោជាមួយនឹងទូល្រង្គំ។ទូល្រង្គំបានទទួល

នជឿនលើន�ៀវនៅរ្រ�់បទង់នហើយនហើយោកនាយនេចន៍រ្រ�់វាក៏នបរៅបជះ្ �់ដែរ។
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ការលន់តួ

១៥.ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!ទាំងននះទូល្រង្គំបានេិោរ្តាមដែល

បទង់បានប្រទានឲនាយទូល្រង្គំមន�មត្ភាេអាចនធ្ើបាននិងតាមដែលបទង់បាននធ្ើឲនាយ

ទូល្រង្គំមនការរីករាយក្នអុងការនគាះនហើយតាមដែលបទង់បានន្រើកមកកាន់ទូល្រង្គំ

នេលទូល្រង្គំនគាះ។

១7.ជនប្ននការន្រើក�ដមដងរ្រ�់បេះអង្គេឺអស្នារនាយ្ �់។ឱបេះជាម្នា�់ននទូល

្រង្គំនអើយ!អត្ន័យនននផ្នលើរ្រ�់វាេឺមននៅេមីមុខនយើងនោយអនញ្ើញមនុ�នាសតូចតាចឲនាយ

យល់នហើយជនប្រ្រ�់វាក៏អស្នារនាយ្ �់ជនប្រ្រ�់វាេឺអស្នារនាយ្ �់!វាេឺជាចំណុច

ែ៏េួរឲនាយនកាតខា្នាច្ �់ក្នអុងការ�មលែឹងនមើលវា៖ជាចំណុចននកិត្ិយ�និងការញា្រ់ញ័រ

ននន�ចកដមីប�ឡាញ់។ទូល្រង្គំ�្្រ់ខាមនាំង�បតរូវននបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់យា៉នាងខា្នាំង្ �់។

ប្រ�ិនន្រើបេះអង្គ�ម្នា្រ់េួកវានោយោវមុខេមីររ្រ�់បទង់នោះេួកវានឹងដលងជាខាមនាំង

�បតរូវនទៀតនហើយ!ែនាបិតទូល្រង្គំចង់ឲនាយេួកនេស្នា្រ់ក្នអុងខលែលួនឯងនែើមនាបមីឲនាយេួកនេអាចរ�់

នៅ�បម្រ់បេះអង្គ។្រ៉ុដន្នមើល៍!នៅមនមនុ�នាសមួយចំនួនដែលមិនរកន�ើញចំណុច

ខុ�ឆ្គងក្នអុងកណ្ឌេម្មីរនោកុ្រនាបតដិ្រ៉ុដន្បបាកែ្ �់�រន�ើរតនមកើងវា។េួកនេនិយាយ

ថា៖«បេះវិញ្នាណរ្រ�់បេះជាម្នា�់ដែលបានដតងចំណុចទាំងនោះតាមរយៈនោកម៉ូន�

ដែលជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បទង់មិនមនបេះហឫទ័យចង់ឲនាយនយើងយល់ោកនាយនេចន៍ទាំងនោះ

ែូចននះនទ។បេះអង្គមិន�េ្បេះហឫទ័យឲនាយនោកអ្នកយល់ែូចដែលនោកអ្នកនិយាយ

នោះនទ្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញឲនាយយល់ែូចនយើងនិយាយ»។

27.្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំគាមនាន្រំណងក្នអុងការនឈា្នាះគា្នាអំេមីោកនាយនេចន៍នទែនាបិតការនឈា្នាះ

ប្រដកកគា្នាគាមនានប្រនយាជន៍អ្មីនលើកដលងដតការ្រង្ខូចអ្នកស្នា្រ់្រ៉ុន្ណនាះ។៦្រ៉ុដន្បកឹតនាយវិន័យ

មនប្រនយាជន៍�បម្រ់ការដកតបមង់ប្រ�ិនន្រើ្រុេ្គល្ ម្នាក់នប្រើបបា�់វាតាមផលែូវចនាបា្រ់៖

ែនាបិតទមី្រញ្ច្រ់ននបកឹតនាយវិន័យ«មនន�ចកដមីប�ឡាញ់ដែលនកើតេមីចិត្ស្នាតេមីមន�ិការបជះ

ថា្នានិងេមីជំននឿែ៏នសមនាះបតង់»។7នហើយនៅហា្នាយរ្រ�់នយើងក៏េិតជាបជា្រអំេមីចំណុចនោះ

ដែរែនាបិតេឺនលើ្រទ្រញ្ញត្ិទាំងេមីរននះនហើយដែលបទង់ោក់បកឹតនាយវិន័យនិងេួកនហារាេមីនលើ។

ឱបេះែ៏ជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!បេះអង្គេឺជាេនលែឺក្នអុងដកវដភ្នករ្រ�់ទូល្រង្គំក្នអុងអ្មីដែល

៦ 2ធមីម៉ូនថ2:១៤។
7 ១ធមីម៉ូនថ១:៥។
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កា្បនរ្ា្ខន្្តុកាកតមរោដ

មិនចនាបា�់ទូល្រង្គំអះអាងអំេមីចំណុចទាំងននះខណៈនេលដែលទូល្រង្គំកំេុងដតលន់

តួយា៉នាងនឆះឆួលនៅកាន់បទង់។នតើនៅមននបគាះថា្នាក់អ្មីប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំេួរកាត់បសយ

អត្ន័យននការនិេន្ធែ៏្ររិ�ុទ្ធខុ�េមីរន្រៀ្រដែលអ្នកែនទកាត់បសយ?ែនាបិតមនចំណុច

ជានបចើនដែលអាចនឹងយល់នចញេមីោកនាយនេចន៍ទាំងននះដែលទាំងអ�់ក៏ទំនងជាការេិត

ដែរ។បបាកែ្ �់!នយើងទាំងអ�់គា្នាដែលអានេឺកំេុងដតេនាយាយាមដ�្ងរកនហើយ

ចង់យល់អំេមីអ្មីដែលអ្នកនិេន្ធបបាថា្នាចង់ឲនាយនយើងយល់។នហើយនោយសរនយើងនជឿថា

គាត់និយាយន�ចកដមីេិតនោះនយើងមិនហា៊នាន�ន្តថាអ្មីដែលគាត់បាននលើកន�ើងេឺជា

ចំណុចដែលនយើងស្នាល់ឬនជឿថាជាអ្មីដែលខុ�ឆ្គងនោះនទ។ែូនច្នះនោយសរ្រុេ្គល

បេ្រ់រូ្រេនាយាយាមយល់អ្មីដែលអ្នកនិេន្ធបានយល់ក្នអុងបេះេម្មីរ្ររិ�ុទ្ធនោះនតើនឹងមន

នបគាះថា្នាក់អ្មីនកើតន�ើងប្រ�ិនន្រើ្រុេ្គល្ ម្នាក់យល់អំេមីអ្មីដែលបទង់ជាេនលែឺក្នអុងេំនិត

ដែលនិយាយន�ចកដមីេិតទាំងអ�់ន្រើក្រង្នាញេមីចំណុចេិតនោះនៅកាន់គាត់នទាះន្រើ

ថាអ្នកនិេន្ធដែលគាត់កំេុងអានមិនបានយល់អំេមីចំណុចននទ�នាសនៈននន�ចកដមីេិតននះ

នទាះន្រើគាត់បានយល់ន�ចកដមីេិត្រ៉ុដន្ក្នអុងទ�នាសនៈខុ�គា្នា?៨

៣2.ទូល្រង្គំន�ើញថាអាចមនការមិនឯកភាេគា្នាេមីរប្រនភទនេលមនអ្មីមួយទាក់

ទងនៅនឹងភាសរ្រ�់មនុ�នាសនយើង�ូមនាបមីដតតាមរយៈអ្នកសរេ័ត៌មនដែលនយើងអាច

ទុកចិត្បានដែរ។ទមី១ការមិនឯកភាេគា្នាអំេមីន�ចកដមីេិតននអ្មីមួយដែលមនចំដណក។

ទមី2ទាក់ទងនៅនឹងការមិនឯកភាេគា្នាអំេមីអត្ន័យននអ្មីមួយដែល្រុេ្គលម្នាក់នទៀតបាន

នលើកន�ើង។វាេឺជានរឿងរា៉នាវមនាយា៉នាងនទៀតក្នអុងការ�ួរនែញនោលអំេមីចំណុចេិតឬក៏ចំណុច

មិនេិតទាក់ទងនៅនឹងការដែលរ្រ�់�េ្សរនេើននះបតរូវបាន្រនងកើតន�ើងមក។នទាះជា

យា៉នាង្ ក៏នោយវាក៏នៅដតជានរឿងមួយនទៀតក្នអុងការ�ួរអំេមីអ្មីដែលនោកម៉ូន�ដែល

ជាអ្នក្រនបមើែ៏នសមនាះបតង់អស្នារនាយរ្រ�់បេះអង្គបានបបាថា្នាចង់ឲនាយអ្នកអាននិងអ្នកស្នា្រ់យល់

នចញេមីោកនាយនេចន៍ទាំងននះ។ទាក់ទងនៅនឹង�ំណួរទមី១�ូមឲនាយអ�់អ្នកដែលបាននឹក

៨ ននះេឺជាមូលោ្នានបេឹះននចំណុចការោររ្រ�់នោកបេរូអហ្គ�្មីនទាក់ទងនៅនឹងការនប្រៀ្រប្រែូចក្នអុងលក្ខណៈជានហតុ
ផលនិងប្រនយាជន៍ក្នអុងការកាត់បសយបេះ្រន្ូល។គាត់មិនបានមនន័យថាមនន�ចកដមីេិតក្នអុងអត្ន័យចំៗជានបចើនក្នអុងបេះ្រន្ូល
នោះនទ្រ៉ុដន្មនលក្ខណៈខុ�ៗគា្នានលើន�ចកដមីេិតដែលមន្ររិមណ�រុ្រក្នអុងកបមិតខុ�ៗគា្នានិងការកាត់បសយនលើន�ចកដមីេិត។
ចំណុចននះ្រ្្នាលឲនាយនោកបេរូអហ្គ�្មីនមនមូលោ្នានបទាំបទដ្រ្រវិជ្មននលើការកាត់បសយខុ�ៗគា្នាដែលមិនគាំបទជាចមនាបងនលើ
ចំណុចអំេមីឋានៈខ្�់រ្រ�់បេះជាម្នា�់ក្នអុងោមជាបេះអាទិករ។(�ូមនមើល្រដន្មក្នអុងការនិេន្ធរ្រ�់នោកM.Pontet,L'Exégèsede
SaintAugustinprédicateur(Lyons,ឆ្នាំ១៩៤៤),ជំេូកទមី2និង៣)។
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ប�នមថានោកម៉ូន�បាននិយាយអំេមីចំណុចដែលមិនបតឹមបតរូវោកនចញេមីទូល្រង្គំចុះ។

្រ៉ុដន្ឱបេះអម្នា�់នអើយ!�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំមនការរួ្ររួមជាមួយនឹងអ�់អ្នកដែល

ទទួលទាននចញេមីន�ចកដមីេិតរ្រ�់បទង់ក្នអុងបេះអង្គក្នអុងចំណងននន�ចកដមីប�ឡាញ់នហើយ

�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំមនអំណរក្នអុងបទង់ជាមួយនឹងេួកនេចុះ។�ូមអនុញ្នាតឲនាយនយើង

ចូលជាមួយគា្នានៅកាន់បេះ្រន្ូលននបេះេម្មីររ្រ�់បេះអង្គនហើយដ�្ងយល់នោយយក

ចិត្ទុកោក់ក្នអុងវានូវអត្ន័យតាមរយៈអត្ន័យននអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គដែលបទង់បាន

ប្រទានមកកាន់នយើងតាមរយៈការនិេន្ធរ្រ�់គាត់។

៣៣.្រ៉ុដន្នោយសរមន«ន�ចកដមីេិត»ខុ�ៗគា្នាជានបចើនេមីអ្នកកាត់បសយោកនាយ

នេចន៍រ្រ�់នោកម៉ូន�(ដែលអាចមនការយល់ែឹងក្នអុងរន្រៀ្រខុ�ៗ គា្នាបាន)នតើ

មនអ្នក្ ក្នអុងចំន្មនយើងអាចដ�្ងរកការកាត់បសយដតមួយេត់នហើយធោថា

នលើកន�ើងថាមនដតការកាត់បសយរ្រ�់នយើងដតមួយេត់ដែលអាចមនទំនុកចិត្ែូច

នៅនឹងអ្មីដែលនោកម៉ូន�បានេិតក្នអុងការឲនាយនេយល់ការនិេន្ធរ្រ�់គាត់បាន?នតើ

មន្រុេ្គល្ ម្នាក់បាននិយាយថាខលែលួនបានរកន�ើញនូវការកាត់បសយែ៏េិតនោយ

មនទំនុកចិត្ែូចដែលខលែលួននិយាយថាអ្មីដែលនោកម៉ូន�បាននិេន្ធេឺជាការេិតដែរ

ឬនទ?ែនាបិតឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!�ូមទតនមើលនហើយន�ើញថាទូល្រង្គំេឺ

ជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គនហើយទូល្រង្គំក៏បាន�នាបថក្នអុងន�ៀវនៅននះដែលជាការថា្នាយ

នូវការលន់តួនៅកាន់បេះអង្គនហើយទូល្រង្គំ�ូមថាតាមរយៈកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់បេះ

អង្គ�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំ្រំនេញ�មនាបថរ្រ�់ទូល្រង្គំនៅកាន់បេះអង្គដែរ។ឥ�ូវ

�ូមនមើល!នតើទូល្រង្គំអាចអះអាងថានោកម៉ូន�មិនមនន័យអ្មីនផនាសងនទៀតនបរៅេមីននះ

[ឧទាហរណ៍៖ការកាត់បសយរ្រ�់ទូល្រង្គំ]នេលគាត់បាន�រន�រ«កាលនែើមែំ្រូង

ន�ើយបេះបាន្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី»នោយមនទំនុកចិត្ែូចដែលទូល្រង្គំអាច

អះអាងថាក្នអុងបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់ដែលមិននចះដប្រប្ររួលបទង់បាន្រនងកើតនូវរាល់បេ្រ់

អ្មីៗទាំងអ�់អ្មីដែលមិនអាចនមើលន�ើញនិងអ្មីដែលអាចនមើលន�ើញ?នទ!ទូល្រង្គំ

មិនអាចនធ្ើែូចននះបាននទេមីនបោះចំនោះទូល្រង្គំវាមិនចនាបា�់ោ�់យា៉នាងខា្នាំងដែលថា

ននះេឺជាអ្មីដែលមននៅក្នអុងេំនិតរ្រ�់នោកម៉ូន�នៅនេលដែលគាត់និេន្ធចំណុច

ទាំងអ�់ននះនោះនទនទាះន្រើទូល្រង្គំមនភាេបបាកែប្រជាក្នអុងន�ចកដមីេិតរ្រ�់បទង់ថា
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អ្មីដែលគាត់បាននិេន្ធេឺជាការេិត។ែនាបិតនៅនេលគាត់នលើកន�ើងថា«កាលនែើមែំ្រូង

ន�ើយ»នោះេំនិតរ្រ�់គាត់ទំនងជាបាននផ្នាតនលើកាលនែើមែំ្រូងផ្នាល់នហើយក៏ទំនង

ជាមិនបបាថា្នាឲនាយនយើងយល់ថា«នផ្នម�និងដផនែមី»�ំនៅនៅនលើអ្មីដែលបានរចោន�ើង

ឬក៏វត្អុែ៏ល្ឥតនខា្នាះមិនថាខាងឯវិញ្នាណឬក៏សច់ឈាមនោះនទ។្រ៉ុដន្�ំនៅនៅនលើ

អ្មីដែលបានោ្រ់នផ្ើមន�ើងថ្មីនហើយក៏មិនទាន់មនរូ្ររាងនៅន�ើយដែរ។មិនថាជនបមើ�

មួយ្ ក៏នោយក្នអុងចំន្មជនបមើ�ទាំងអ�់ននះដែលបាននលើកន�ើងក៏ទូល្រង្គំអាច

ន�ើញថាមួយ្ ក៏អាចជាការេិតបានដែរ។្រ៉ុដន្នតើគាត់េិតជាចង់ឲនាយមនអត្ន័យមួយ

្ក្នអុងោកនាយនេចន៍ដែលបាននលើកន�ើងននះ?នោះទូល្រង្គំមិនអាចន�ើញយា៉នាងចនាបា�់

ោ�់បាននោះន�ើយ។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយមិនថាចំណុចមួយនោះឬក៏អត្ន័យ

មួយ្ នផនាសងនទៀតដែលទូល្រង្គំមិនទាន់បាននលើកន�ើងដែលគាត់បានន�ើញក្នអុងេំនិត

រ្រ�់គាត់នៅនេលដែលគាត់នប្រើបបា�់ោកនាយនេចន៍ទាំងនោះនោះក៏ទូល្រង្គំមិនមន

មន្ិល�ងនាស័យអ្មីទាក់ទងនៅនឹងចំណុចដែលគាត់េិតជាបានន�ើញនហើយក៏បាននលើក

ន�ើងយា៉នាង�មរមនាយផងដែរ។

៣៤.ឥ�ូវននះ�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយអ្នក្ ម្នាក់មករំខានទូល្រង្គំនោយនិយាយ

ថា«នោកម៉ូន�មិនបានមនអត្ន័យែូចអ្មីដែលនោកនិយាយនោះនទ្រ៉ុដន្អ្មីដែល

ខ្អុំនិយាយ»។ឥ�ូវប្រ�ិនន្រើគាត់�ួរខ្អុំ«នតើនោកែឹងថានោកម៉ូន�មនអត្ន័យអ្មី

នោយរន្រៀ្រ្ នយាងតាមន�ចកដមី�ន្និោ្នាននចញេមីោកនាយនេចន៍រ្រ�់គាត់?»នោះទូល

្រង្គំបតរូវដតនឆលែើយត្រយា៉នាង�ងៃ្រ់ស្នាត់នហើយនលើកន�ើងែូចដែលទូល្រង្គំបាននលើកន�ើងឬ

ក៏ថានកនាបាះកនាបាយជាងននះនៅនទៀតប្រ�ិនន្រើគាត់មិនបានទទួលការ្រង្នាត់្រនបងៀន។្រ៉ុដន្

នេលគាត់នលើកន�ើងថា«នោកម៉ូន�មិនបានមនអត្ន័យែូចអ្មីដែលនោកនិយាយ

នោះនទ្រ៉ុដន្អ្មីដែលខ្អុំនិយាយ»នហើយ្រោ្នា្រ់មកមិន្រែិន�ធនូវអ្មីដែលនយើងទាំងេមីរបាន

នលើកន�ើង្រ៉ុដន្អនុញ្នាតឲនាយទាំងេមីរជាន�ចកដមីេិតបាន—ឱបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!

បទង់ជាប្រភេជមីវិត�បម្រ់អ្នកទា្រនថាកក្នអុងបេះចិោ្នារ្រ�់បទង់ក៏គាមនានការប្រឆំងគា្នានោះ

�ូមបេះអង្គោក់ថា្នាំោ្រដែលនធ្ើឲនាយែួងចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំធូរន�នាបើយនែើមនាបមីនធ្ើឲនាយទូល្រង្គំ

អាចបទាំបទឲនាយមនការអត់ធ្ត់ជាមួយនឹងអ�់អ្នកដែលនិយាយដ្រ្រនោះ!េួកគាត់មិន

ដមននិយាយនូវអ្មីដែលេួកគាត់បាននិយាយនោយសរេួកគាត់ជាមនុ�នាសដែលនកាត
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ខា្នាចបេះអង្គនហើយបានន�ើញក្នអុងែួងចិត្ននអ្នក្រនបមើរ្រ�់បទង់នោះនទ។្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅ

វិញេួកគាត់េឺជាមនុ�នាសដែលមននេញនៅនោយអំនួតនហើយក៏មិនដែលធ្នា្រ់េិោរ្

នលើអត្ន័យរ្រ�់នោកម៉ូន�នៅន�ើយ្រ៉ុដន្ប�ឡាញ់ដតអត្ន័យរ្រ�់ខលែលួន្រ៉ុន្ណនាះ—

មិនដមននោយសរវាជាការេិតនោះនទ្រ៉ុដន្េឺនោយសរវាេឺជារ្រ�់ផងេួកគាត់ផ្នាល់។

ន្រើមិនែូនោ្នាះនទនោះេួកគាត់ក៏អាចនៅប�ឡាញ់នយា្រល់ែ៏េិតរ្រ�់អ្នកនផនាសងនទៀត

បានយា៉នាងន�្ើគា្នាដែរែូចដែលទូល្រង្គំប�ឡាញ់នូវអ្មីដែលេួកគាត់និយាយនេលអ្មីៗ

ដែលេួកគាត់និយាយនោះេឺជាន�ចកដមីេិត។ទូល្រង្គំប�ឡាញ់វាមិនដមននោយសរវា

េឺជាេំនិតរ្រ�់េួកគាត់នោះនទ្រ៉ុដន្េឺនោយសរវាេឺជាន�ចកដមីេិត។ែូនច្នះវាមិនដមន

ជារ្រ�់េួកគាត់នទ្រ៉ុដន្េឺជាន�ចកដមីេិត។នហើយប្រ�ិនន្រើេួកគាត់ប�ឡាញ់នយា្រល់

្មួយនោយសរវាេឺជាន�ចកដមីេិតនោះវាក៏កា្នាយជារ្រ�់េួកគាត់និងជារ្រ�់ទូល

្រង្គំដែរនោយសរវាជាកម្�ិទ្ធិទូនៅរ្រ�់អ�់អ្នកដែលប�ឡាញ់ន�ចកដមីេិត។្រ៉ុដន្

ទូល្រង្គំមិនបេមទទួលយកវានេលដែលេួកគាត់ប្រឆំងថាអ្មីដែលនោកម៉ូន�បាន

នលើកន�ើងេឺមិនដមនជាអត្ន័យដែលទូល្រង្គំនិយាយ្រ៉ុដន្ជាអ្មីដែលេួកគាត់និយាយ

នៅវិញ—នហើយននះនោយសរនទាះន្រើវាអាចជាការនោះដមនភាេប្រញា្រ់ប្រញាល់ដ្រ្រ

ននះេឺមិនបាននកើតន�ើងនចញេមីចំនណះែឹងន�ើយ្រ៉ុដន្េមីការ�ន្ត។វាមិនបាននកើតនចញ

េមីចក្ខអុវិ�័យនោះនទ្រ៉ុដន្បាននកើតនចញេមីអំនួត។

ែូនច្នះឱបេះអម្នា�់នអើយ!នយើងេួរដតមនការ�្្រ់ដ�្ងចំនោះនយា្រល់រ្រ�់បេះអង្គ

េមីនបោះន�ចកដមីេិតរ្រ�់បេះអង្គេឺមិនដមនជាកម្�ិទ្ធិរ្រ�់ទូល្រង្គំឬក៏រ្រ�់េួកគាត់ឬ

ក៏រ្រ�់នរ្ម្នាក់នផនាសងនទៀតដែរ។្រ៉ុដន្វាជាកម្�ិទ្ធិចំនោះនយើងទាំងអ�់គា្នាដែលបេះ

អង្គបានបតា�់នៅជាសធរណៈឲនាយមនវារួមគា្នា។នហើយបេះអង្គក៏បានបេមនេួកនយើង

ទាំងអ�់គា្នាថាកុំឲនាយកាន់វាទុកហាក់្រមីែូចជាកម្�ិទ្ធិេិន��រ្រ�់ខលែលួនដែរែនាបិតន្រើនយើងនធ្ើ

ដ្រ្រនោះនោះនយើងនឹងបាត់្រង់វាមិនខាន។ែនាបិតប្រ�ិនន្រើ្រុេ្គល្ ម្នាក់ទាមទារយក

�បម្រ់ដតខលែលួនឯងនូវអ្មីដែលបេះអង្គបានោក់�បម្រ់ឲនាយមនុ�នាសទាំងអ�់មនអំណរជា

មួយនហើយប្រ�ិនន្រើគាត់បបាថា្នានូវអ្មីមួយ�បម្រ់ខលែលួនឯងផ្នាល់ដែលជាកម្�ិទ្ធិចំនោះ

មនុ�នាសទាំងអ�់នោះគាត់នឹងទទួលការ្រង្ខំឲនាយនែើរនចញេមីអ្មីដែលជាកម្�ិទ្ធិចំនោះ

មនុ�នាសទាំងអ�់គា្នាបបាកែ្ �់េឺរ្រ�់គាត់ផ្នាល់—ដែលននះេមីន�ចកដមីេិតេឺនៅជា
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កា្បនរ្ា្ខន្្តុកាកតមរោដ

ការខុ�ឆ្គងវិញ។ែនាបិត្រុេ្គល្ ដែលនោលោកនាយភូតភរេឺគាត់និយាយនចញេមីេំនិត

រ្រ�់ខលែលួនផ្នាល់។៩

៣៥.ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!�ូមបេះ�្្នា្រ់ែនាបិតបទង់េឺជាអ្នកកាត់នទា�ែ៏ល្្រំផុត!

ឱបេះែ៏ជាន�ចកដមីេិតនអើយ!�ូមបេះ�្្នា្រ់នូវអ្មីដែលទូល្រង្គំកំេុងដតនិយាយនៅកាន់

អ�់អ្នកដែលប្រឆំង។�ូមបេះ�្្នា្រ់នោយសរទូល្រង្គំបាននលើកវាន�ើងក្នអុងបេះវត្

មនរ្រ�់បេះអង្គនិងនៅចំនោះមុខ្រង្រ្ូនរ្រ�់ទូល្រង្គំដែលនប្រើបបា�់ចនាបា្រ់យា៉នាងបតឹម

បតរូវនែើមនាបមីជាការប�ឡាញ់។�ូមបេះ�្្នា្រ់នហើយឮនូវអ្មីដែលទូល្រង្គំនឹងនិយាយ

នៅកាន់គាត់ប្រ�ិនន្រើបេះអង្គ�េ្បេះហឫទ័យនឹងវា។

ែនាបិតទូល្រង្គំនឹងនិយាយ្រកនូវោកនាយនេចន៍ទាំងននះនៅកាន់គាត់នោយមន�ន្ិភាេ

និងការប�ឡាញ់ដ្រ្រជា្រង្រ្ូន៖«ប្រ�ិនន្រើនយើងទាំងេមីរោក់ន�ើញថាអ្មីដែលនោក

បាននលើកន�ើងេឺជាន�ចកដមីេិតនហើយប្រ�ិនន្រើនយើងទាំងេមីរោក់និយាយថាអ្មីដែលខ្អុំ

និយាយេឺជាន�ចកដមីេិតចុះន្រើអញ្ចឹងខ្អុំចង់�ួរថានតើនយើងន�ើញអំេមីចំណុចននះនៅកដនលែង

្?េិត្ �់!ខ្អុំមិនន�ើញនៅក្នអុងនោកនទនហើយនោកក៏មិនន�ើញនៅក្នអុងខ្អុំដែរ

នយើងទាំងេមីរោក់ន�ើញវានៅក្នអុងន�ចកដមីេិតផ្នាល់ដែលមិននចះដប្រប្ររួលដែលនៅខាង

នបរៅេំនិតរ្រ�់នយើង»។ន្រើែូនោ្នាះដមននោះនយើងនឹងមិនជំទា�់គា្នាអំេមីេនលែឺែ៏េិតរ្រ�់

បេះជាម្នា�់ដែលជាបេះអម្នា�់រ្រ�់នយើងនោះនទនហតុអ្មីបាននយើងមិនឯកភាេគា្នាអំេមី

េំនិតោោរ្រ�់អ្នកជិតខាងនយើងដែលនយើងមិនអាចន�ើញយា៉នាងចនាបា�់ោ�់ែូចដែល

ន�ចកដមីេិតដែលមិននចះដប្រប្ររួលន�ើញដែរ?ប្រ�ិនន្រើនោកម៉ូន�ផ្នាល់នលចមកឲនាយ

នយើងន�ើញនហើយនិយាយថា៖«ននះេឺជាអ្មីដែលខ្អុំចង់មនអត្ន័យ»នោះនយើងក៏នឹង

មិនន�ើញដែរ្រ៉ុដន្បតរូវដតនជឿគាត់។ែូនច្នះ�ូមកុំឲនាយនយើង«េិតខ្�់នលើ�ជាងន�ចក្មី

ដែលបានដចងទុកមកនែើមនាបមីកុំឲនាយអ្នក្ មនអំនួតនោយកាន់នជើងម្នាក់រួចទា�់នឹង

ម្នាក់នទៀតនោះន�ើយ»។១០ផ្អុយនៅវិញចូរឲនាយនយើង«ប�ឡាញ់បេះនយហូវា៉នាជាបេះរ្រ�់

អ្នកឲនាយអ�់េមីចិត្អ�់េមីបេលឹងនិងអ�់េមីកម្នាំងរ្រ�់អ្នកនហើយបតរូវប�ឡាញ់អ្នកជិត

ខាងរ្រ�់អ្នកែូចខលែលួនឯង»។១១អ្មីដែលនោកម៉ូន�ចង់មនអត្ន័យនៅក្នអុងបេះេម្មីរននះ

៩ យ៉ូហាន៨:៤៤។
១០ ១កូរិនថូ�៤:៦។
១១ នោទិយកថា៦:៥;នលវើវិន័យ១៩:១៨និងម៉នាថាយ22:៣7,៣៩។
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ការលន់តួ

េឺគាត់ចង់ឲនាយនយើងយល់វាក្នអុងេនលែឺននផ្នត់េំនិតទាំងេមីរននន�ចកដមីប�ឡាញ់ននះ។នយើងនឹង

នធ្ើឲនាយបេះជាម្នា�់កា្នាយជាអ្នកកុហកប្រ�ិនន្រើនយើងនថា្នាលនទា�បេលឹងននអ្នក្រនបមើ

រ្រ�់បេះអង្គក្នអុងរន្រៀ្រ្ មួយនផនាសងនទៀតជាជាងក្នអុងរន្រៀ្រដែលបេះអង្គបាន្រនបងៀន

នយើង។នោយសរមននយា្រល់ែ៏េិតៗជានបចើនដែលអាចទាញនចញេមីោកនាយនេចន៍

ទាំងននះែូនច្នះវាេិតជាលងៃមីនលងៃើ្ �់ក្នអុងការប្រដកកយា៉នាងឆ្រ់រហ័�នេកថានោកម៉ូន�

បានមន្រំណងដតមួយេត់នចញេមីចំន្មការកាត់បសយទាំងននះ។វាជានរឿងែ៏លងៃមីនលងៃើ

្�់ក្នអុងការអះអាងែូចននះនហើយ្រោ្នា្រ់មកប្របេឹត្នល្ើ�នលើន�ចកដមីប�ឡាញ់ផ្នាល់

ដែលនោកម៉ូន�បាននលើកន�ើងអំេមីនិងតាមរយៈការ្រំផ្នាញអ្នកែនទនៅនេលដែល

នយើងជដជកដវកដញកអំេមីអ្មីដែលនយើងេិតថាគាត់ចង់មនអត្ន័យ!

៣៦.នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាបេះននទូល្រង្គំនអើយ!បេះអង្គ

បេះ�្្នា្រ់ឮនូវការលន់តួរ្រ�់ទូល្រង្គំនហើយក៏អត់នទា�នូវអំនេើបា្ររ្រ�់ទូល្រង្គំ។

នោយសរបទង់បាន្រញ្នាឲនាយទូល្រង្គំប�ឡាញ់អ្នកជិតខាងរ្រ�់ទូល្រង្គំែូចខលែលួនឯងទូល

្រង្គំមិននជឿនសះថាបេះអង្គបានប្រទាននៅកាន់នោកម៉ូន�ដែលជាអ្នក្រនបមើែ៏នសមនាះ

បតង់្រំផុតរ្រ�់បទង់នូវអំន្យទានតូចជាងអ្មីដែលទូល្រង្គំេួរបបាថា្នាចង់បាន�បម្រ់

ខលែលួនឯងេមីបេះអង្គ។ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំជានោកម៉ូន�ក្នអុង�ម័យដែលគាត់នៅរ�់នហើយ

ប្រ�ិនន្រើបេះអង្គបាន្រង្នា្រ់ឲនាយទូល្រង្គំនិេន្ធកណ្ឌេម្មីរនោកុ្រនាបតដិនោះទូល្រង្គំនឹងេិត

ជាបបាថា្នាចង់បានអំ្ចននការនរៀ្ររា្រ់ដ្រ្រនោះនែើមនាបមីឲនាយថាចំនោះអ�់អ្នកដែលមិនទាន់

យល់អំេមីរន្រៀ្រដែលបេះជាម្នា�់បាន្រនងកើតក៏នឹងមិន្រែិន�ធោកនាយនេចន៍រ្រ�់ទូល្រង្គំ

នោយសរោកនាយនេចន៍រ្រ�់ទូល្រង្គំនលើ�កបមិតននការយល់ែឹងរ្រ�់េួកនេន�ើយ។

៤2.ែូនច្នះនៅនេលដែល្រុេ្គលនលើកន�ើងថា«នោកម៉ូន�មនន័យែូចអ្មីដែល

ខ្អុំមនន័យ»នហើយ្រុេ្គលនផនាសងនទៀតនលើកន�ើងថា«អត់នទ!គាត់មនន័យែូចអ្មីដែលខ្អុំ

ចង់មនន័យវិញ»នោះទូល្រង្គំេិតថាទូល្រង្គំនិយាយយា៉នាងនសមនាះបតង់ជាងនេលទូល

្រង្គំនលើកន�ើងថា«នហតុអ្មីបានជាគាត់មិនអាចមនអត្ន័យេមីរយា៉នាងប្រ�ិនន្រើនយា្រល់

ទាំងេមីរជាន�ចកដមីេិត?»។នហើយប្រ�ិនន្រើនៅមនន�ចកដមីេិតទមី៣ឬក៏ទមី៤នហើយប្រ�ិន

ន្រើនៅមន្រុេ្គល្ ម្នាក់េនាយាយាមរកន�ចកដមីេិតដែលខុ�ដ្រលែកេមីនោះនផនាសងនទៀតក្នអុង

ោកនាយនេចន៍ទាំងននះចុះនហតុអ្មីបានជាវាមិនដមនជានរឿងបតឹមបតរូវក្នអុងការនជឿថានោកម៉ូន�
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ក៏បានន�ើញន�ចកដមីេិតខុ�ៗគា្នាទាំងននះផងដែរនោយសរតាមរយៈគាត់បេះជាម្នា�់

បានោក់បេះ្រនូ្លែ៏្ររិ�ុទ្ធឲនាយមនការយល់ែឹង�បម្រ់មនុ�នាសខុ�ៗគា្នាជានបចើនោក់?

បបាកែ្ �់!—នហើយទូល្រង្គំនិយាយចំណុចននះនោយមិនខា្នាចនហើយក៏នចញេមីែួង

ចិត្រ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ—ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំអាច�រន�រអ្មីមួយនលើអំ្ចែ៏ខ្ង់ខ្�់ដ្រ្រ

ននះបាននោះទូល្រង្គំនឹងនបជើ�នរើ��រន�រអំេមីវានែើមនាបមីឲនាយោកនាយនេចន៍រ្រ�់ទូល្រង្គំឆលែអុះ

្រញ្នាំងនូវន�ចកដមីេិតដែល្រុេ្គលនមីមួយៗអាចយល់បានទាក់ទងនឹងចំណុចទាំងអ�់ននះ

ជាជាង�រន�រចុះនូវនយា្រល់ែ៏េិតដតមួយេត់យា៉នាងចនាបា�់ោ�់នលើចំណុចដតមួយែល់

ថា្នាក់ថាទូល្រង្គំ្រែិន�ធការកាត់បសយទាំងអ�់នផនាសងនទៀតនោល។្រ៉ុដន្ទូល្រង្គំមិន

ដមននិយាយអំេមីការកាត់បសយែ៏ខុ�ឆ្គងយា៉នាងចនាបា�់ោ�់នោះនទ។ឱបេះែ៏ជាម្នា�់

ននទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំមិន�ុខចិត្នទក្នអុងការមនកនាបាលរឹងែល់ថា្នាក់ថាមិននជឿថា

នោកម៉ូន�បានទទួលយា៉នាងនហាច្ �់្រ៉ុនននះេមីបេះអង្គផ្នាល់។បបាកែ្ �់!

នេលដែលគាត់កំេុង�រន�រោកនាយនេចន៍ទាំងននះគាត់បានន�ើញយា៉នាងនេញទមីនហើយ

ក៏យល់ទាំងអ�់នូវន�ចកដមីេិតដែលនយើងមន�មត្ភាេក្នអុងការរកន�ើញក្នអុងវានហើយ

ក៏នៅមនចំណុចជានបចើននទៀតដែលនយើងមិនទាន់មន�មត្ភាេក្នអុងការដវកដញកឲនាយ

បានយល់នៅន�ើយឬក៏មិនទាន់បានរកន�ើញនទាះន្រើថាវាមននៅក្នអុងនោះរួចនប�ច

នៅនហើយដែលនយើងមិនទាន់ន�ើញក៏នោយ។

៤៣.្រ៉ុដន្ឱបេះអម្នា�់នអើយ!ចំនោះនយើង�ូមបទង់ចង្អុលនលើអត្ន័យែូចគា្នាឬ

ក៏នៅអត្ន័យេិត្ មួយនផនាសងនទៀតតាមបេះហឫទ័យបទង់ចុះ។នហើយតាមរយៈននះ

មិនថាបេះអង្គន្រើក�ដមដងឲនាយនយើងែឹងនូវអ្មីដែលបេះអង្គបានោំឲនាយនោកម៉ូន�ែឹងឬ

ក៏ក្នអុងអត្ន័យ្ មួយនផនាសងនទៀតតាមរយៈរន្រៀ្រោកនាយនេចន៍ែូចគា្នាននះនោះក៏បេះអង្គ

នៅដតផ្គត់ផ្គង់ែល់នយើងដែរ។�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយន�ចក្មីខុ�ឆ្គងមកនបាក្រនញឆនាតនយើង

ន�ើយ!នមើល៍!ឱបេះអម្នា�់ែ៏ជាបេះជាម្នា�់ននទូល្រង្គំនអើយ!នយើងបាន�រន�រយា៉នាង

នបចើន្ �់ទាក់ទងនៅនឹងោកនាយនេចន៍ដត្រន្ិចននះ—េិតជានបចើន្ �់!នតើបតរូវការ

កម្នាំងេមីេំនិតនិងនេលនវោយា៉នាងយូរដ្រ្រននះនែើមនាបមីឲនាយបានបេ្រ់បគាន់ក្នអុងការកាត់បសយ

នូវរាល់កណ្ឌេម្មីររ្រ�់បេះអង្គក្នអុងរន្រៀ្រននះដមនឬ?ែូនច្នះ�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនធ្ើ

ន�ចកដមី�ន្និោ្នាននែើមនាបមីនលើកន�ើងបតរួ�ៗនៅកាន់បេះអង្គនហើយនបជើ�នរើ�ន�ចកដមីេិតមួយ
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យា៉នាងបបាកែនិងការកាត់បសយយា៉នាងល្ដែលបទង់បាន្រ្្នាលឲនាយមននទាះន្រើថាមន

អត្ន័យជានបចើនបានផុ�ន�ើងនោយខលែលួនឯងផ្នាល់នហើយក៏អាចមនជនបមើ�ជានបចើនបាន

ផងដែរក៏នោយ។ននះេឺជាជំននឿននការប្រកា�រ្រ�់ទូល្រង្គំដែលថាប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំ

អាចនិយាយនូវអ្មីដែលអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គចង់មនន័យនោះេិតយា៉នាងខា្នាំងនហើយល្

្រំផុតនោះោច់ខាតទូល្រង្គំបតរូវដតេនាយាយាមនធ្ើ។្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនបាននជាេ

ជ័យ�ូមអនុញ្នាតឲនាយទូល្រង្គំនិយាយយា៉នាងនហាច្ �់អំេមីន�ចកដមីេិតរ្រ�់បេះអង្គ

ដែលបទង់�េ្បេះហឫទ័យចង់មន្រន្ូលមកកាន់ទូល្រង្គំតាមរយៈោកនាយនេចន៍ទាំង

នោះែូចដែលវានលើកន�ើងនូវអ្មីដែលវាចង់មនន័យនៅកាន់នោកម៉ូន�ដែរ។
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៣០
ការសកមាករបស់បយើង

្ឺបៅក្តុងកពះអង្គ

១.ឱបេះជាម្នា�់ែ៏ជាន�ចកដមីនមតា្នាករុ្រ្រ�់ទូល្រង្គំនអើយ!ទូល្រង្គំអំោវោវរក

បទង់ដែលបាន្រនងកើតទូល្រង្គំនហើយក៏មិនបាននភលែចទូល្រង្គំដែរនទាះន្រើទូល្រង្គំបាននភលែច

បេះអង្គក៏នោយ។តាមរយៈន�ចកដមីបបាថា្នាដែលបេះអង្គបាន្រ្្នាលឲនាយទូល្រង្គំមនទូល

្រង្គំបានអំោវោវរកបទង់ឲនាយយាងចូលមកក្នអុងបេលឹងទូល្រង្គំដែលបេះអង្គបាននបតៀមទុក

ក្នអុងការទទួលបទង់។�ូមនមតា្នាកុំនបាះ្រង់ទូល្រង្គំនោលនៅនេលដែលទូល្រង្គំអំោវោវ

រកបទង់។បេះអង្គបានរង់ោំទូល្រង្គំមុនទូល្រង្គំបានអំោវោវនហើយក៏បានជំរុញទូល្រង្គំ

មដងនហើយមដងនទៀតក្នអុងរន្រៀ្រជានបចើននែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចស្នា្រ់ឮបេះអង្គេមីចម្នាយឲនាយ

ដ្ររនហើយអំោវោវរកបទង់ដែលជាអង្គដែលបានបតា�់នៅទូល្រង្គំ។ែនាបិតឱបេះអម្នា�់

នអើយ!បទង់បានលុ្រនោលនូវរាល់ការប្រកាន់នទា�ននអំនេើអាបកក់ទាំងអ�់ដែលទូល្រង្គំ
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ធ្នា្រ់បានប្របេឹត្។បេះអង្គនឹងមិនបតរូវោក់នទា�ទូល្រង្គំ�បម្រ់អ្មីដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់បាន

ប្របេឹត្ន�ើយ។បេះអង្គបានេង់នៅទមីនោះតាំងេមីមុនទូល្រង្គំធ្នា្រ់បាននធ្ើអ្មីមួយដែលល្

នៅនទៀត។នហើយក្នអុងអំនេើល្ដែលទូល្រង្គំធ្នា្រ់បានប្របេឹត្បេះអង្គក៏បានប្រទានរង្នាន់

ែល់ទូល្រង្គំ�បម្រ់អ្មីដែលបេះហ�្រ្រ�់បទង់បាន�នបមចដែរ—បេះហ�ដដែលបាន

្រនងកើតទូល្រង្គំ។ែនាបិតមុនមនទូល្រង្គំេឺមនបេះអង្គនហើយនហើយក៏គាមនាននហតុផលអ្មី

ក្នអុងទូល្រង្គំដែលបេះអង្គេួរប្រទានជមីវិតដែរ។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏ទូល្រង្គំមន

ជមីវិតតាមរយៈន�ចកដមី�្រនាបអុរ�រ្រ�់បទង់ដែរដែលបានផ្គត់ផ្គង់�បម្រ់រាល់អ្មីៗដែលបេះ

អង្គបាន្រនងកើតឲនាយទូល្រង្គំមននិងអ្មីៗដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតទូល្រង្គំនចញេមីផងដែរ។

ែនាបិតបេះអង្គមិនបតរូវការទូល្រង្គំនហើយទូល្រង្គំក៏មិនដមនជាអ្មីមួយដែលល្ដែលអាចជា

ជំនួយែល់បេះអង្គដែលជាបេះអម្នា�់និងជាបេះជាម្នា�់រ្រ�់ទូល្រង្គំដែរ។បទង់មិន

បាន្រនងកើតទូល្រង្គំមកនែើមនាបមីឲនាយ្រនបមើបេះអង្គហាក់្រមីែូចជាថាបេះអង្គអ�់កម្នាំងក្នអុង

ការនធ្ើការន�ើយឬក៏ហាក់្រមីែូចជាថាទូល្រង្គំអាច្រដន្មអ្មីមួយនផនាសងនទៀតនៅកាន់បេះ

នចស្នារ្រ�់បទង់។នហើយការ្រនបមើដែលទូល្រង្គំថា្នាយនៅកាន់បេះអង្គក៏មិនដមនែូចជា

ការនមើលដថទមីវាលហាក់្រមីែូចជាថាបេះអង្គនឹងមិនទទួលមនការនមើលដថប្រ�ិនន្រើ

ទូល្រង្គំមិននមើលដថបទង់នោះនទ។ផ្អុយនៅវិញេឺនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាច្រនបមើនិងថា្នាយ

្រង្គំបេះអង្គដែលនចញេមីការនោះនឹងនែើមនាបមីឲនាយទូល្រង្គំអាចទទួលបានន�ចក្មីល្េមីបេះ

អង្គែនាបិតបេះអង្គេឺជាប្រភេននចំណុះននការដែលទូល្រង្គំមនន�ចក្មីល្។

2.បបាកែ្ �់!េឺនចញេមីន�ចកដមី�្រនាបអុរ�ែ៏នេញទមីរ្រ�់បេះអង្គដែលរ្រ�់�េ្

សរនេើរ្រ�់បទង់ជាជមីវិត។នទាះន្រើថារ្រ�់�េ្សរនេើមិនអាចថា្នាយអ្មីមួយនៅកាន់បេះ

អង្គក៏នោយនហើយក៏មិនដមនជាចំដណកននបេះជន្រ្រ�់បេះអង្គឬក៏ន�្ើបទង់ដែរ—នោយ

សរការ្រនងកើតន�ើងឲនាយមនជមីវិតរ្រ�់វានកើតនចញេមីបេះអង្គ។

ែនាបិតនតើនផ្នម�និងដផនែមីដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតតាំងេមីនែើមែំ្រូងមក�័កដិ�ម

នឹងទទួលបានអ្មីេមីបេះអង្គ?�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកវាប្រកា�—រ្រ�់�េ្សរនេើខាងឯ

វិញ្នាណនិងសច់ឈាមទាំងននះដែលបេះអង្គបាន្រនងកើតន�ើងក្នអុងបេះបបាជា្នាញាណ

រ្រ�់បទង—់�ូមអនុញ្នាតឲនាយេួកវាប្រកា�នតើេួកវាមនេុណ�មនាបត្ិអ្មីនៅក្នអុងបេះហ�្

បទង់ដែល្រ្្នាលឲនាយេួកវា�័កដិ�មនឹងមនជមីវិតចុះន្រើថាតាមេិតនៅេួកវាដតងដតគាមនាន
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�្្នា្រ់ធ្នា្រ់នហើយក៏គាមនានលក្ខណៈែូចជាបទង់ទាល់ដតនសះ?រ្រ�់�េ្សរនេើខាង

ឯវិញ្នាណដែលមិនទាន់បានទទួលការរចោន�ើងេឺមនភាេល្ប្រន�ើរជាងរ្រ�់�េ្

សរនេើខាងឯសច់ឈាមដែលបតរូវបានរចោន�ើង។នហើយរ្រ�់�េ្សរនេើខាងឯសច់

ឈាម�ូមនាបមីដតនេលដែលមិនទាន់បានរចោន�ើងក៏នៅមនភាេល្ប្រន�ើរជាងប្រ�ិន

ន្រើជាសមញ្ញវាមិនមនអ្មីទាល់ដតនសះ។នទាះជាយា៉នាង្ ក៏នោយក៏រ្រ�់�េ្សរនេើ

ទាំងននះដែលមិនទាន់មនរូ្ររាងកំេុង�្ិតក្នអុង�ភាេរ្រ�់វាតាមរយៈបេះអង្គរហូតទាល់

ដតបទង់បតា�់នៅឲនាយេួកវាមនភាេរួ្ររួមរ្រ�់បទង់នហើយទទួលរូ្ររាងនហើយការដែល

នកើតនចញេមីបេះអង្គដែលនេញនៅនោយន�ចកដមី�្រនាបអុរ�នេញនៅនោយអធិ្រនតយនាយភាេ

ដតមួយបេះអង្គេត់។នតើេួកវា�័កដិ�មនឹងទទួលបានអ្មីេមីបេះអង្គដែលតាមេិតនៅេួក

វាមិនដមនទាំងជារ្រ�់�េ្សរនេើដែលមិនមនរូ្ររាងផងលុះបតាដតេមីបេះអង្គ�ិន?

2៩.េឺមិនដមនជនប្ទឹកនន�មុបទនទ្រ៉ុដន្«ដផនែមី»ដែលបតរូវបានដញកនចញេមីទឹក

នប្រដែលបានោំមកឲនាយមន«បេលឹងដែលមនជមីវិត»ផ្នាល់មិនដមន«បេ្រ់ទាំង�ត្

ដែលលូនវារនលើែមីនិងអ�់ទាំង�ត្ស្នា្រដែលមនជមីវិត»នទ!១

�ូមោត់បេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់ឲនាយចូលនៅដផនែមីតាមរយៈភា្នាក់ងរននអ្នកោំសររ្រ�់

បេះអង្គចុះ។ែនាបិតនយើងបគាន់ដតបានបបា្រ់អំេមីទនង្ើរ្រ�់េួកនេ្រ៉ុដន្េឺបេះអង្គនទដែលជា

អង្គ�នបមចេ័ន្ធកិច្ចក្នអុងេួកនេនែើមនាបមីឲនាយេួកនេទំនងជាអាចោំមកនូវ«បេលឹងដែលមន

ជមីវិត»ក្នអុងដផនែមីននះបាន។

ការប្រកា�រ្រ�់អ្នកផនាសាយែំណឹងល្ែំ្រូងេឺបតរូវបានបតា�់នៅន�ើងនចញតាម

រយៈ្រុេ្នហតុននភាេមិននសមនាះបតង់រ្រ�់មនុ�នាស្រ៉ុដន្េួកអ្នកនសមនាះបតង់ក៏ទទួលបានការ

ោ�់នតឿននហើយក៏ទទួលបានបេះេរតាមរយៈេួកនេក្នអុងរន្រៀ្រជានបចើនេមីមួយនថងៃនៅមួយ

នថងៃ។«បេលឹងដែលមនជមីវិត»មនប្រភេនចញេមី«ដផនែមី»េមីនបោះេឺចំនោះដតអ�់អ្នក

ដែលនសមនាះបតង់្រ៉ុន្ណនាះដែលនឹងទទួលបានអត្ប្រនយាជន៍ក្នអុងការរារាំងខលែលួននចញេមីការ

ប�ឡាញ់នោកមីយ៍ននះនែើមនាបមីឲនាយបេលឹងរ្រ�់េួកនេអាចរ�់នៅចំនោះបេះអង្គបាន។

បេលឹងននះបានស្នា្រ់ខណៈនេលដែលវាកំេុងរ�់នៅក្នអុងភាេអរ�្រនាបាយ—ក្នអុងភាេ

អរ�្រនាបាយដែលមនន�ចកដមីស្នា្រ់ក្នអុងវា—ខណៈនេលដែលបទង់ែ៏ជាបេះអម្នា�់េឺជា

១ ននះេឺជាការនប្រៀ្រប្រែូចមួយប្រនភទក្នអុងការមន«ភាេល្ឥតនខា្នាះ»ក្នអុងបកុមជំនុំ។
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អំណរដែលមនបេះជន្�បម្រ់អ�់អ្នកដែលមនចិត្្ររិ�ុទ្ធ។

៣០.ចូរដ�្ងរកបេះអម្នា�់ចុះនោះបេលឹងរ្រ�់នោកអ្នកនឹងមនជមីវិត2នហើយ

«ដផនែមី»ក៏អាចោំមកនូវ«បេលឹងដែលមនជមីវិត»។ចូរកុំបតា្រ់តាម�ម័យននះន�ើយ៣

្រ៉ុដន្ចូរដញកខលែលួននចញេមីវាវិញ។បេលឹងមនជមីវិតតាមរយៈការនេចនចញេមីរ្រ�់ដែល

ោំឲនាយមនន�ចកដមីស្នា្រ់ប្រ�ិនន្រើវាប�ឡាញ់រ្រ�់ទាំងនោះ។�ូមទ្រ់ចិត្ខលែលួនឯងេមី

ការមនអំនួតែ៏បេនហើនដែលមិនអាចបេ្រ់បេងនលើបាននិងេមីភាេខ្ិលបចអូ�ននភាេ

នបតកបតអាលននភាេប�ណុក�ុខប�ួលនិងេមីន�ចកដមីដែលនេបច�ំនៅថាជាចំនណះ

ែឹង។៤ក្នអុងរន្រៀ្រននះនោះ�ត្នបេែ៏កាចសហាវនឹងអាចទទួលបានការផនាសាំងអាច

្រសង្នា្រ�ត្ោហនៈបាននហើយអាចនធ្ើឲនាយ�ត្េ�់ដលងជានបគាះថា្នាក់។ែនាបិតក្នអុងការ

នប្រៀ្រប្រែូចរូ្រភាេទាំងននះេឺជាចលោននេំនិតរ្រ�់នយើង៖ននះេឺនែើមនាបមីនិយាយថា

ភាេបកអឺតបកទមននអំនួតការចូលចិត្ភាេនបតកបតអាលនិងេិ�េុលននការចង់ែឹង

ចង់ឮេឺជាចលោននបេលឹងដែលស្នា្រ—់មិនស្នា្រ់ែល់ថា្នាក់ថាវាបាត់្រង់ចលោទាំង

ប�ុងនោះនទ្រ៉ុដន្ស្នា្រ់នោយសរវាបាននបាះ្រង់ប្រភេននជមីវិតនោលនហើយនោកមីយ៍

ដែលនៅ្រន្្នាះអា�ន្នននះក៏បានយកវានហើយវាក៏បានបតា្រ់តាមនោកមីយ៍ននះដែរ។

៣១.្រ៉ុដន្ឱបេះជាម្នា�់នអើយ!បេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់េឺជាប្រភេននជមីវិតែ៏នៅអ�់

កលនាបជានិច្ចនហើយវាក៏នឹងមិនកនលែងផុតនៅដែរ។ែូនច្នះការនបាះ្រង់នោលននះក៏ទទួល

បានការរារាំងតាមរយៈបេះ្រន្ូលរ្រ�់បេះអង្គនេលវានិយាយមកកាន់នយើងថា«មិនបតរូវ

បតា្រ់តាម�ម័យននះន�ើយ»នែើមនាបមីឲនាយ«ដផនែមី»ទំនងជាអាចោំមកនូវ«បេលឹងដែល

មនជមីវិត»ក្នអុងប្រភេននជមីវិត—បេលឹងដែលទទួលបានការដណោំតាមរយៈបេះ្រន្ូល

រ្រ�់បេះអង្គតាមរយៈអ្នកផនាសេ្ផនាសាយែំណឹងល្រ្រ�់បទង់និងតាមរយៈការនែើរតាមនន

អ្នកនែើរតាមរ្រ�់បេះបេមី�្ននបទង់។្រុេ្គលម្នាក់ដតងដតនែើរតាមេំរូននមិត្ភកដិរ្រ�់គាត់។

ែូនច្នះសវ័ក្រ៉ុលបានមនប្រស�ន៍ថា«្រង្រ្ូននអើយខ្អុំ�ូមអង្រអ្នករាល់គា្នាឲនាយបាន

ែូចជាខ្អុំែនាបិតខ្អុំក៏បានែូចជាអ្នករាល់គា្នាដែរ»។៥

2 ទំនុកតនមកើង៦៩:៣2។
៣ រ៉ូម១2:2។
៤ ១ធមីម៉ូនថ៦:2០។
៥ កាឡាទមី៤:១2។
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៣2.ឱបេះអម្នា�់ដែលជាបេះជាម្នា�់និងជាបេះអាទិកររ្រ�់នយើងនអើយ!�ុច្ន្ៈ

រ្រ�់នយើងទទួលបានការដ្ររនចញេមីការប�ឡាញ់នោកមីយ៍ននះដែលក្នអុងវានយើងស្នា្រ់

តាមរយៈការរ�់នៅនោយមនជមីវិតយា៉នាងអាបកក់នហើយនៅនេលដែលនយើងោ្រ់នផដើម

កា្នាយជា«បេលឹងដែលមនជមីវិត»តាមរយៈការរ�់នៅយា៉នាងបតឹមបតរូវ។នហើយនៅនេល

ដែលបេះ្រន្ូលនលើកន�ើងថា«មិនបតរូវបតា្រ់តាម�ម័យននះន�ើយ»ដែលបេះអង្គបាន

មនបេះ្រន្ូលតាមរយៈសវ័ករ្រ�់បទង់បានទទួលការ្រំនេញក្នអុងនយើងនោះនយើងនឹង

អាចនែើរតាមអ្មីដែលបទង់្រដន្មភា្នាមៗនោះ្រោ្នា្រ់េមីននះនៅនេលដែលបេះអង្គមន្រន្ូល

ថា«ដតចូរឲនាយបានផ្នា�់ដប្រនោយេំនិតរ្រ�់អ្នករាល់គា្នាបានដកជាថ្មី»។៦នយើងដលងជា

«តាមេូជ»នទៀតនហើយហាក់្រមីែូចជានយើងកំេុងដតនែើរតាមអ្នកជិតខាងរ្រ�់នយើងដែល

បាននចញនៅមុននយើងឬក៏ហាក់្រមីែូចជានយើងកំេុងដតរ�់នៅតាមេំរូែ៏ល្នន្រុេ្គល្ 

ម្នាក់នផនាសងនទៀត—ែនាបិតបេះអង្គមិនបានមនបេះ្រន្ូលថា«ចូរឲនាយមនុ�នាសនកើតន�ើងតាម

េូជរ្រ�់នេ»្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញ«ចូរនយើង្រនងកើតមនុ�នាសឲនាយែូចជារូ្រនយើងឲនាយមនភាេ

ែូចនយើង»7នែើមនាបមីឲនាយមនុ�នាសអាច្រង្នាញេមីធតុេិតននបេះហឫទ័យរ្រ�់បេះអង្គបាន។

ននះនហើយជាមូលនហតុដែលសវ័ក្រ៉ុលដែលជាអ្នក្រនបមើរ្រ�់បេះអង្គបាន្រនងកើត

កូននៅតាមរយៈែំណឹងល្។គាត់មិនចង់ឲនាយេួកនេនៅ្រន្ជាទារកយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច

ន�ើយដែលគាត់បតរូវនៅ្រន្ផដល់អាហារជាទឹកនោះនិងការនមើលដថ។ននះេឺជាមូលនហតុ

ដែលគាត់បាននលើកន�ើងថា«ដតចូរឲនាយបានផ្នា�់ដប្រនោយេំនិតរ្រ�់អ្នករាល់គា្នាបានដក

ជាថ្មីនែើមនាបមីឲនាយអ្នករាល់គា្នាអាចស្នាល់អ្មីជាបេះហឫទ័យរ្រ�់បេះេឺអ្មីដែលល្អ្មីដែលបេះ

អង្គគា្រ់បេះហឫទ័យនហើយបេ្រ់លក្ខណ៍»។៨ែូនច្នះបេះអង្គមិនបានមន្រន្ូលថា«ចូរ

ឲនាយមនុ�នាសនកើតន�ើង»្រ៉ុដន្ផ្អុយនៅវិញ«ចូរនយើង្រនងកើតមនុ�នាស»។នហើយបេះអង្គបានមន

្រន្ូលថា«តាមេូជរ្រ�់នេ»្រ៉ុដន្«ឲនាយែូចជារូ្រនយើង»និង«ឲនាយមនភាេែូចនយើង»។

បបាកែ្ �់!េឺតាមរយៈដតនេលដែល្រុេ្គល្ ម្នាក់ទទួលបានការ្រំផ្នា�់្រំដប្រក្នអុង

េំនិតរ្រ�់គាត់នហើយនោះនទើ្រគាត់នមើលន�ើញនិងយល់ន�ចកដមីេិតរ្រ�់បទង់បានបតង់

ថាគាត់មិនបតរូវការ្រុេ្គល្ ម្នាក់នផនាសងនទៀតឲនាយមកនធ្ើជាអ្នកោំផលែូវគាត់នទនែើមនាបមី្រង្នាញ

៦ រ៉ូម១2:2។
7 នោកុ្រនាបតដិ១:2៦។
៨ រ៉ូម១2:2។
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គាត់អំេមីរន្រៀ្រននការបតា្រ់តាមេំរូរ្រ�់មនុ�នាស្ នផនាសងនទៀតន�ើយ។ផ្អុយនៅវិញតាម

រយៈការែឹកោំរ្រ�់បេះអង្គនោះគាត់នឹង្រង្នាញអំេមីចំណុចល្ចំណុចដែលេួរឲនាយទទួល

យកនិងបេះហឫទ័យែ៏ល្ឥតនខា្នាះរ្រ�់បេះអង្គ។នហើយបេះអង្គ្រនបងៀនគាត់នោយសរ

ឥ�ូវគាត់មន�មត្ភាេអាចយល់នហើយន�ើញេមីភាេននបេះនបតឯកននការរួ្ររួមគា្នាដត

មួយនិងការរួ្ររួមគា្នាដតមួយននភាេជាបេះនបតឯក។

ននះនហើយជាមូលនហតុននប្រនយាេេហុវចនៈ«ចូរនយើង្រនងកើតមនុ�នាស»ក៏មនការភា្នា្រ់

គា្នាជាមួយនឹងប្រនយាេឯកវចនៈ«បេះបាន្រនងកើតមនុ�នាស»នហើយក៏មនការនលើកន�ើង

ក្នអុងប្រនយាេេហុវចនៈ«ឲនាយមនភាេែូចនយើង»នហើយ្រោ្នា្រ់មកក្នអុងប្រនយាេឯកវចនៈ

«ឲនាយែូចជារូ្រអង្គបទង់»។ក្នអុងរន្រៀ្រននះមនុ�នាសក៏បានទទួលការ្រំផ្នា�់្រំដប្រក្នអុងចំនណះ

ែឹងរ្រ�់បេះជាម្នា�់នយាងតាមរូ្រអង្គបទង់ដែលបាន្រនងកើតគាត់មក។នហើយនោយសរ

បេះជាម្នា�់បាន្រនងកើតមនុ�នាសនោកឲនាយមនវិញ្នាណនោះមនុ�នាសអាចវិនិច្័យបានទាំង

អ�—់ននះេឺថារាល់បេ្រ់អ្មីៗដែល�មក្នអុងការទទួលការនថា្នាលនទា�—នហើយក៏គាមនាន

អ្នក្ អាចនថា្នាលនទា�គាត់បានន�ើយ។៩

៣៣.នហើយឥ�ូវឃ្នាននះមនុ�នាសខាងវិញ្នាណ«វិនិច្័យបានទាំងអ�់»មនន័យថា

មនុ�នាសនោកមនអំ្ចនលើបតមីក្នអុង�មុបទនលើ្រកនាសា្រកនាសមីនលើអាកា�នលើ�ត្ោហនៈ

និង�ត្នបេទាំងអ�់នលើដផនែមីទាំងមូលនិងនលើបេ្រ់ទាំង�ត្លូនវារដែលផ្នា�់ទមីនៅ

នលើដផនែមីននះ។នហើយនេនធ្ើការននះតាមរយៈអំ្ចននការេិតេូរក្នអុងេំនិតរ្រ�់នេតាមអ្មី

ដែលនេ«េិោរ្យល់ខាងវិញ្នាណ»។១០្រ៉ុដន្នៅនេលដែលមនុ�នាសទទួលបានឋានៈ

ែ៏ខ្�់មួយននះនោះគាត់ក៏មិនបានយល់អំេមីអ្មីដែលមនការជា្រ់ទាក់ទិនគា្នាែូនច្នះក៏បាន

ធ្នាក់ែល់កបមិតនន�ត្តិរោឆនាននហើយក៏មនលក្ខណៈែូចនទៀតផង។១១

៣៤.មនុ�នាសជាតិនទាះន្រើគាត់បតរូវបាន្រនងកើតន�ើងក្នអុងរូ្រអង្គបទង់ផ្នាល់មិនបាន

ទទួលអំ្ចននការបេ្រ់បេងនលើេនលែឺនៅនលើនម�ឬក៏នលើស្នាន�ួេ៌ែ៏ោក់កំបាំងឬ

ក៏នលើនថងៃនិងយ្រ់ដែលបេះអង្គបាននៅឲនាយមនមុនបទង់្រនងកើតនផ្នម�ឬក៏នលើការដែល

ទឹកប្រមូលផដអុំគា្នានៅជា�មុបទផងដែរក៏នោយ។ផ្អុយនៅវិញគាត់ទទួលបានអំ្ចនលើ

៩ ១កូរិនថូ�2:១៥(េខ្រ)។
១០ ១កូរិនថូ�2:១៤។
១១ ទំនុកតនមកើង៤៩:2០។
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កាេរព្ា្េមសដើុគគសៅ្្តុរាសអុង

បតមីក្នអុង�មុបទ្រកនាសា្រកនាសមីនលើអាកា�នលើ�ត្ោហនៈទាំងអ�់នលើដផនែមីទាំងមូលនិង

នលើបេ្រ់ទាំង�ត្លូនវារដែលវារនៅនលើដផនែមី។

បបាកែ្ �់!គាត់វិនិច្័យនិងទទួលយកនូវអ្មីដែលគាត់ន�ើញថាបតឹមបតរូវនហើយ

មិនទទួលយកនូវអ្មីដែលគាត់ន�ើញថាមិនបតឹមបតរូវនទ។្រុេ្គលខាងឯវិញ្នាណក៏វិនិច្័យ

តាមរយៈការទទួលយកនូវអ្មីដែលបតឹមបតរូវនិង�ដមី្រនោ្នា�នលើអ្មីដែលគាត់ន�ើញថាមិន

បតឹមបតរូវក្នអុងទនង្ើនិង�មីលធម៌ននេួកនសមនាះបតង់ែូចជាការនធ្ើទានរ្រ�់េួកនេដែលមន

�ម្នាល់ក្នអុងឃ្នា«ែមីក៏្រនងកើតផលដផលែន�ើង»។១2នហើយគាត់វិនិច្័យនលើ«បេលឹងដែលមន

ជមីវិត»ដែល្រោ្នា្រ់មករ�់នៅតាមរយៈការមនវិន័យននការនេញចិត្ក្នអុងភាេ្ររិ�ុទ្ធរ្រ�់

គាត់ក្នអុងការតមនិងក្នអុងការ�ញ្ឹងេិតែ៏្ររិ�ុទ្ធ។នហើយគាត់ក៏វិនិច្័យនលើរាល់ចំណុច

ទាំងអ�់នោះដែលទាក់ទងនៅនឹងអ្មីដែលញាណខាងឯរូ្រកាយបានែឹង។ែនាបិតនយើងក៏

អាចនលើកន�ើងបានដែរថាគាត់េួរវិនិច្័យនលើចំណុចទាំងអ�់អំេមីអ្មីៗដែលគាត់ក៏អាច

មនអំ្ចនលើក្នអុងការដកតបមង់ដែរ។

៣៥.្រ៉ុដន្នតើននះជាអ្មីនៅ?នតើននះជានរឿងអាថ៌កំបាំងប្រនភទ្ ?នមើល៍!ឱបេះ

អម្នា�់នអើយ!បេះអង្គបានប្រទានេរមនុ�នាសនោកនែើមនាបមីឲនាយេួកនេអាច«្រនងកើតកូនឲនាយ

ចនបមើនជានបចើនន�ើងឲនាយមនោ�នេញនលើដផនែមី»។១៣ក្នអុងចំណុចននះនតើបេះអង្គមិន

ដមនកំេុង្រនងកើតចំណុច�ម្នាល់ចំនោះនែើមនាបមីឲនាយនយើងអាចយល់អ្មីមួយដ្រ្រជាការនប្រៀ្រ

ប្រែូចដមនឬ?នហតុអ្មីបានជាបេះអង្គក៏មិនប្រទានេរនលើេនលែឺដែលបទង់ោក់នឈាមនាះថា

«នថងៃ»ឬក៏នផ្នម�ឬក៏េនលែឺោោឬក៏ហ្ូងតារាឬក៏ដផនែមីឬក៏�មុបទអញ្ចឹង?ឱបេះែ៏ជា

បេះជាម្នា�់នននយើងនអើយ!ទូល្រង្គំទំនងជានឹងនឆលែើយត្រថាក្នអុងការដែលបេះអង្គ្រនងកើត

នយើងតាមរូ្រអង្គបទង់េឺបទង់�េ្បេះហឫទ័យដតនលើការប្រទានអំន្យទានននអំណរ

ននះនលើមនុ�នាសជាតិមួយេត់ប្រ�ិនន្រើបេះអង្គមិនបគាន់ដតប្រទានេរនលើ�ត្បតមីនិងបតមី

បាដ�ននែើមនាបមីឲនាយេួកវាអាច្រនងកើតកូនឲនាយចនបមើនជានបចើនន�ើងបានឲនាយមនោ�នេញទឹក

�មុបទ។បេមទាំង្រកនាសា្រកនាសមីនែើមនាបមីឲនាយេួកវាអាច្រនងកើតកូនឲនាយចនបមើនជានបចើនន�ើងនលើដផន

ែមី។ក្នអុងរន្រៀ្រែូចគា្នាននះទូល្រង្គំប្រដហលជានឹងនលើកន�ើងថាបេះេរែូចននះេឺជាកម្

១2 យា៉នាកុ្រ៥:១៨។
១៣ នោកុ្រនាបតដិ១:2៨។
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ការលន់តួ

�ិទ្ធិ�បម្រ់ដតរ្រ�់�េ្សរនេើដ្រ្រននះដែល្រនងកើតកូននៅតាមេូជនរៀងៗខលែលួនរ្រ�់

វាដត្រ៉ុន្ណនាះប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំអាចរកន�ើញបេះេរែូចននះនៅកាន់នែើមនឈើរុក្ខជាតិ

និង�ត្ោោនលើដផនែមី។្រ៉ុដន្បេះអង្គមិនបានមន្រន្ូលនៅកាន់រុក្ខជាតិនែើមនឈើ

�ត្ោោឬក៏�ត្េ�់ថា«ឲនាយចនបមើនជានបចើនន�ើង»និង«ឲនាយមនោ�នេញ»នទ—

នទាះន្រើទាំងអ�់ននះរួមជាមួយ�ត្បតមី្រកនាសា្រកនាសមីនិងមនុ�នាសនោកក៏េិតជាចនបមើនជា

នបចើនន�ើងតាមរយៈការ្រងក្រនងកើតក៏នោយដែលនចញេមីនោះក៏បានរកនាសាទុកនូវេូជេងនាស

រ្រ�់ខលែលួនដមនដែរ។

៣៦.ឱន�ចកដមីេិតដែលជាជមីវិតននទូល្រង្គំនអើយ!នតើឲនាយទូល្រង្គំេួរនិយាយយា៉នាងែូច

នមដចនៅថា៖វាជាការនលើកន�ើងដែលមិនមននគាល្រំណងនហើយនេញនៅនោយភាេ

ឥតប្រនយាជន៍ដមនឬ?នទ!ឱបេះវរ្រិតាននន�ចកដមី�្រនាបអុរ�នអើយ!�ូមកុំអនុញ្នាតឲនាយអ្នក

្រនបមើននបេះ្រន្ូលរ្រ�់បទង់និយាយែូចននះឲនាយនសះ!្រ៉ុដន្ប្រ�ិនន្រើទូល្រង្គំមិនបាន

យល់អំេមីអត្ន័យដែលបេះអង្គមនតាមរយៈឃ្នានោះ�ូមអនុញ្នាតឲនាយអ្នកដែលប្រន�ើរ

ជាងទូល្រង្គ—ំេឺអ�់អ្នកដែលឆ្នាតជាងទូល្រង្គ—ំកាត់បសយវាឲនាយបានប្រន�ើរជាងននះ

នៅចុះក្នអុងកបមិតដែលបេះអង្គបានប្រទានែល់នយើងម្នាក់ៗនូវ�មត្ភាេននការយល់ែឹង

នផនាសងៗេមីគា្នាបាន។

្រ៉ុដន្�ូមបេះអង្គអនុញ្នាតឲនាយការលន់តួរ្រ�់ទូល្រង្គំជាការ�េ្បេះហឫទ័យចំនោះ

បេះននបតរ្រ�់បទង់ែនាបិតឱបេះអម្នា�់នអើយទូល្រង្គំនរៀ្ររា្រ់នៅកាន់បេះអង្គ៖ទូល្រង្គំ

នជឿថាបេះអង្គមិនបានមន្រន្ូលអំេមីចំណុចទាំងននះក្នអុងរន្រៀ្រឥតប្រនយាជន៍ន�ើយ។

នហើយទូល្រង្គំក៏នឹងមិននៅន�ងៃៀមទាក់ទងនៅនឹងអ្មីដែលទូល្រង្គំេិតថាជាអត្ន័យរ្រ�់

វាដែលទូល្រង្គំបានអានដែរ។ែនាបិតវាអាចយកជាការបាននហើយទូល្រង្គំក៏មិនន�ើញថា

មនអ្មីអាចមករារាំងទូល្រង្គំេមីការកាត់បសយក្នអុងរន្រៀ្រនប្រៀ្រប្រែូចនលើការនិេន្ធននះក្នអុង

បេះេម្មីររ្រ�់បេះអង្គដែរ។ែនាបិតទូល្រង្គំែឹងថាចំណុចមួយដែលមនការយល់ែឹងក្នអុង

រន្រៀ្រដតមួយេត់ក្នអុងេំនិតទំនងជាអាចមនការ្រង្នាញក្នអុងរន្រៀ្រជានបចើនតាមរយៈរូ្រ

កាយ។នហើយទូល្រង្គំក៏ែឹងថាចំណុចមួយដែលមនអាចមនការ្រង្នាញក្នអុងរន្រៀ្រដត

មួយេត់តាមរយៈរូ្រកាយក៏ទំនងជាការយល់ែឹងក្នអុងរន្រៀ្រជានបចើនក្នអុងេំនិតដែរ។ែនាបិត

ចូរេិោរ្នលើឧទាហរណ៍ដតមួយននះ—ការប�ឡាញ់បេះជាម្នា�់និងអ្នកជិតខាងរ្រ�់
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នយើង—តាមរយៈអាថ៌កំបាំងខុ�ៗគា្នាជានបចើននិងភាសដែលរា្រ់មិនអ�់នហើយក្នអុង

ភាសនមីមួយៗក៏មនរន្រៀ្រនិយាយខុ�ៗគា្នាជានបចើនផងដែរនហើយនយើងក៏អាចន�ើញ

ចំណុចននះបានខាងឯសច់ឈាម!ក្នអុងរន្រៀ្រែូចគា្នា«បតមីតូច»ក្នអុង«ទឹក»ក៏ចនបមើនជា

នបចើនន�ើងយា៉នាងោ�នេញដែរ។មួយវិញនសតមិនថាអ្នកដែលកំេុងអានចំណុចននះជា

្រុេ្គល្ ក៏នោយចូរនគារេតាមនហើយ�នងកតនមើលអ្មីដែលបេះ្រន្ូលប្រកា�ចុះនិង

អំេមីរន្រៀ្រដែល�ំន�ងអានវាក្នអុងរន្រៀ្រដតមួយេត់ថា«កាលនែើមែំ្រូងន�ើយបេះបាន

្រនងកើតនផ្នម�និងដផនែមី»។១៤នតើចំណុចននះមិនមនការយល់ែឹងក្នអុងរន្រៀ្រខុ�ៗគា្នា

ជានបចើនតាមរយៈរន្រៀ្រនផនាសងៗ ននការកាត់បសយែ៏េិតៗដែលមិនមនោយ�ំជាមួយ

នឹងការនបាក្រនញឆនាតននចំណុចខុ�ឆ្គងដមនឬ?ែូនច្នះក្នអុងរន្រៀ្រននះកូននៅមនុ�នាសអាច

ចនបមើនន�ើងនហើយមនផលដផលែជានបចើន។១៥

៥០.ឱបេះអង្គែ៏ជាបេះជាម្នា�់នអើយ!�ូមប្រទានភាេ�ន្ិភាេរ្រ�់បេះអង្គមក

កាន់នយើង—ែនាបិតបេះអង្គបានប្រទានមកែល់នយើងនូវរាល់បេ្រ់អ្មីៗទាំងអ�់នហើយ។

�ូមប្រទានមកកាន់នយើងនូវ�ន្ិភាេននការ�ងៃ្រ់ន�ងៃៀម�ន្ិភាេនៅនថងៃ�្រនាប័ទ�ន្ិភាេ

ដែលគាមនាននេលោ្នាច។រ្រ�់រ្ររដែលប��់្រំបេងទាំងអ�់ននះដែលស្នាតទាំងអ�់

នឹងកនលែងផុតនៅនេលវាឆលែងកាត់ែំ្ក់កាលននចុង្រំផុត—ែនាបិតក្នអុងវាមនទាំងនេល

បេឹកនិងនេលោ្នាច។

៥១.្រ៉ុដន្នថងៃទមី7មិនមននេលោ្នាចនទនហើយវាក៏គាមនាននេលលិចដែរែនាបិតបេះអង្គបាន

ដញកវាទុកជា្ររិ�ុទ្ធឲនាយមនរយៈនេលយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ច។បេះអង្គបាន�បមកនៅ

នថងៃទមី7្រោ្នា្រ់េមីបទង់បាន្រញ្ច្រ់េ័ន្ធកិច្ចននការ្រនងកើតទាំងអ�់រ្រ�់បទង់ដែល�ុទ្ធដតល្។

នទាះន្រើបេះអង្គបាន្រនងកើតេួកវាទាំងអ�់នោយមិនមនការ�បមកក៏នោយ—នហើយននះ

េឺនែើមនាបមីឲនាយបេះ�ូរន�ៀងតាមរយៈបេះេម្មីររ្រ�់បេះអង្គទំនងជាមន្រន្ូលមកកាន់នយើង

នោយមនការធោជានគាលដែលថាេមីកិច្ចការរ្រ�់នយើង—នហើយវាក៏េិតជាល្ដមនដែរ
១៤ ជាថ្មីមដងនទៀតែូចនៅក្នអុងឃ្នា្រោ្នា្រ់នោកបេរូអហ្គ�្មីនក៏បាននលើកន�ើងសជាថ្មីនូវអត្ន័យនគាលរ្រ�់គាត់និងមូល

នហតុទាំងមូលនន«ការលន់តួ»រ្រ�់គាត់៖ឋានៈខ្ង់ខ្�់រ្រ�់បេះជាម្នា�់ភាេនច្នប្រឌិតឥតឈ្រ់ឈររ្រ�់បទង់អាថ៌កំបាំងរ្រ�់បេះ
អង្គការមិននចះននឿយហត់រ្រ�់បទង់និងន�ចកដមីប�ឡាញ់ននការនបបា�នោះដែលមិនអាចមនការអាក់ខានបាន។ទាំងអ�់េឺបតរូវបាន
�នង្ខ្រន�ើងក្នអុងអាថ៌កំបាំងននការ្រនងកើតននះដែលក្នអុងវានគាល្រំណងោោរ្រ�់បេះជាម្នា�់ក៏បតរូវបានប្រកា�ន�ើងនហើយនចញេមីវាក៏
បេមី�្្ររិ�័ទបេ្រ់ៗរូ្រមន�ងនាឃឹមបានដែរ។

១៥ បតង់ននះេឺមនន័យថានចញេមីមូលោ្នាននិងេំនិតែ៏សមញ្ញយា៉នាង�ំខាន់នោះេួកនេក៏្រនងកើន្ររិមណយា៉នាងឆ្រ់រហ័�—

នហើយអាចទទួលយកបាន—ការអនុវត្និងលទ្ធផល។
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េមីនបោះបេះអង្គបានប្រទានវាមកកាន់នយើង—ក៏នយើងនឹងរកបានការ�បមករ្រ�់នយើង

ក្នអុងបេះអង្គក្នអុងនថងៃ�្រនាប័ទននជមីវិតែ៏នៅអ�់កលនាបជានិច្ចដែរ។

៥៣.នហើយឥ�ូវននះក្នអុងនេលនវោ្រច្ចអុ្រនាបន្នននះបេះអង្គបានោំឲនាយនយើងប្របេឹត្ល្

េមីនបោះឥ�ូវននះបេះអង្គបាននធ្ើឲនាយចិត្នយើងមនជមីវិតតាមរយៈបេះវិញ្នាណរ្រ�់បទង់។

្រ៉ុដន្កាលេមីមុននោយសរនយើងបាននបាះ្រង់បេះអង្គនោលនោះនយើងក៏ទទួលបាន

ការដណោំឲនាយនៅប្របេឹត្ការអាបកក់ដែរ។្រ៉ុដន្ឱបេះអង្គែ៏ល្ដតមួយអង្គនអើយ!បេះអង្គ

មិនដែលឈ្រ់នធ្ើល្នទ!នហើយនយើងក៏បាន�នបមចកិច្ចការល្មួយចំនួនដែរតាមរយៈ

អំន្យទានែ៏ល្ៗរ្រ�់បទង់។នហើយនទាះន្រើវាមិននៅយា៉នាងអ�់កលនាបជានិច្ចក៏នោយក៏

នយើងនៅ�ងនាឃឹមថា(្រោ្នា្រ់េមីអ្មីទាំងអ�់នៅទមីននះ)នឹងរកន�ើញការ�បមករ្រ�់នយើង

ក្នអុងការដញកជា្ររិ�ុទ្ធែ៏ធំ្រំផុតរ្រ�់បេះអង្គដែរ។្រ៉ុដន្បេះអង្គល្នហើយក៏មិនបតរូវការ

ការ�បមកដែរនហើយក៏ដតងដត�បមកេមីនបោះបេះអង្គផ្នាល់េឺជាការ�បមករ្រ�់បទង់។

នតើ្រុេ្គល្ នឹង្រនបងៀនអ្នកែនទឲនាយយល់អំេមីចំណុចននះ?នហើយនតើនទវតា្ មួយ

នឹង្រនបងៀននទវតានផនាសងៗនទៀត?ឬក៏ថានតើនទវតា្ នឹង្រនបងៀនមនុ�នាសម្នាក់្ ?នយើង

បតរូវដតទូល�ួរបេះអង្គនែើមនាបមីឲនាយមនការយល់ែឹងបាន។នយើងបតរូវដតដ�្ងរកការយល់ែឹង

ក្នអុងបេះអង្គ។នយើងបតរូវដតនគាះរកវានៅឯទា្នាររ្រ�់បទង់។េឺមនដតនៅនេលនោះនទដែល

នយើងនឹងទទួលវាបាន។េឺនៅដតនេលនោះនទដែលនយើងរកន�ើញបាន។េឺនៅដតនេល

នោះឯងដែលទា្នាររ្រ�់បទង់នឹងបតរូវន្រើកន�ើង។



មានធនធានជាច្រើនច�ៀតចៅ៖

ច�ើយទាញយកច�ៀវចៅជា
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ផ��វពិត
plovpit.com
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For ordering information please visit:

ពបេិន សបើ សលាក អ្នក ចង់ ជាវ សេៀវសៅ សនរះ េូម ចូល សៅ កាន់ ស្េ ទំព័រ៖

confessionskhmer.com
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