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សែចក្តីផ្តើម
នៅក្នុងមហាវិទេយោល័យ ខ្ញុំតេូវបានស្នើរសុំឲេយបងេៀនសិកា្ខេាលាមួយក្នុង
ពេលធ្វើដំណើរកំាន្ត ចុងសបា្តេហ៍ សមេេប់និសិេសតមហាវិទេយោល័យ។ នៅ
ពេលខ្ញុំបេេប់ដល់មិត្តបេុសរបស់ខ្ញុំអំពីរឿងនេះ គត់ ក៏បានបង្អេក់ទឹកចិត្តខ្ញុំ 
ដោយគត់និយយថា ពេះគម្ពីរបងេៀនថា មនុសេសសេីមិនគួរបងេៀន 
មនុសេសបេុសទេ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំក៏បានបដិសេធមិនពេមបងេៀន។ យើងទាំងពីរ
ាក់គេេន់តេចង់ធ្វើតាម អត្ថបទពេះគម្ពីរ តាមអ្វីដេលយើងយល់ប៉ុណោ្ណេះ។ 
ខ្ញុំក៏បានចូលរួមសិកា្ខេាលាោះ ហើយមនុសេស បេុសដេលបងេៀនជំនួ
សខ្ញុំោះគឺាភមនុសេសល្អមា្នេក់ ប៉ុន្តេគត់មិនមេនាភគេូបងេៀនដេលមាន 
បេសិទិ្ធភាពទេ។ ខ្ញុំនឹកចាំថា ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីោះហើយគិតថា 
“ធ្វើបេបនេះមិនតេឹមតេូវទេ!” តើអ្នកដឹងទេថា មានអ្វីកើតឡើងចំពោះមិត្តបេុ
សរបស់ខ្ញុំោះ? គឺខ្ញុំបានរៀបការាភមួយគត!់ នេះគឺាភាច់រឿងរបស់ខ្ញុំ៖

Matt និងខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនៅឆ្
ាំ 1978 ដោយយើងគិតថាពេះគម្ពីរ បានបងេៀនថា នៅក្នុងកេុមគេួសារ 
និងកេុមជំនុំ គួរតេមានឋាានុកេម។ នេះមានន័យថា បុរស 
គឺាភមេដឹកាំ និងាភអ្នកធ្វើការសមេេចចិត្ត។ មិនមេនមានន័យថា 
យើងគិតថាពេះឲេយតម្លេបុរស ចេើនាភសេ្តីោះទេ ប៉ុន្តេមានន័យថា 
បុរសមានតួាទីាភក់លាក់របស់ខ្លួន។ រយៈពេលប៉ុា្មេនឆ្នេំ កន្លងមកនេះ 
យើងមានអារម្មណ៍ថា មានគំនិតបេទាញបេទង់គ្នេរាងអ្វីដេលយើងគិតអំពីការ 
បងេៀនរបស់ពេះគម្ពីរ និងបទពិសោធន៍ផ្ទេល់ខ្លួនរបស់យើង។

ចាប់តាំងពីពេលោះមក យើងបានស្វេងរកឃើញបេភពនេចំណេះដឹ
ងាភចេើន ដេលបង្ហេញអំពី ទសេសនៈខុសគ្នេមួយ។ ជនសមភាពនិយម 
(Egalitarians) មានជំនឿថា ពេះគម្ពីរបងេៀនអំពីគេឹះ មូលដ្ឋេនសមភាព
ដ៏សំខាន់សមេេប់អស់អ្នកជឿទាំងអស់ ដេលមានសេរីភាពអនុវត្តនូវអំណោយ 
ទានដេលពេះបេទានឲេយ ក្នុងគេួសារ កេុមជំនុំ និងសង្គម។ នេះមានន័យថា 
រាល់មុខដំណេងនេ ព័ន្ធកិច្ចទំាងអស់ គួរតេផ្តេតលើអំណោយទាន 
និងសមត្ថភាព មិនមេនផ្តេតលើយេនឌ័រទេ ហើយគេួសារគួរតេាភកន្លេងមួយ
ដេលមានការចុះចូល លើកទឹកចិត្ត និងមានការដឹកាំស្មើគ្នេ។
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ប៉ុន្តេយើងនៅតេជួបា្ថេនភាពផេសេងៗដេលបុរស និងសេ្តីមិនសូវមានការយ
ល់ដឹងអំពីទសេសនៈនេ ឋាានុកេម។ កាលពីថ្ងេមុន ខ្ញុំបានទៅបណា្ណេគរគេី
ស្តបរិស័ទមួយ ហើយនៅផ្នេកសៀវភៅសេ្តី មានសៀវភៅនិយយអំពីសូកូឡា 
ការហាត់បេេណ និងការតុបតេងផ្ទះ ចំណេកឯផ្នេកសៀវភៅ បុរសវិញ មា
នសៀវភៅនិយយអំពីភាពាភអ្នកដឹកាំ ហិរញ្ញវត្ថុ និងពេឹតិ្តការណ៍សង្គម
បច្ចុបេបន្ន។ តើយើងកំពុងបញ្ជូនារអ្វីទៅកាន់ក្មេងៗជំាន់កេេយ? Matt 
ហើយនិងខ្ញុបំានចូលរមួអាពាហ៍ ពិពាហ៍មួយដេលយើងបានលឺគេនិយយថា បេ
ពន្ធគួរតេចុះចូលាភមួយអ្វីដេលប្តីនិយយ ទោះបី ាភប្តីនិយយខុសក៏ដោយ។ 
យើងា្គេល់ប្តីបេពន្ធបេសកជនពីរាក់ ដេលតេូវបានគេដកហូតបេេក់ 
ឧបត្ថម្ភនរបស់ពួកគេ ដោយារពួកគេទាំងពីរាក់ធ្វើាភគេូបងេៀន។

តើអ្នកដឹងទេ...
• លោកប៉ូលមិនបានបេើពាកេយ “មេគេួសារ” នៅក្នុងពេះគម្ពីរទេ
• ពេះគម្ពីរចេងថា យើងតេូវចុះចូលចំពោះគ្នេទៅវិញទៅមក 

មិនមេនគេេន់តេសេ្តីចុះចូល ាភមួយបុរសប៉ុណោ្ណេះទេ
• ពាកេយ “អ្នកជួយ” ដេលតេូវបានបេើដើមីេបនិយយអំពីសេ្តីក្នុងសៀវភៅ

លោកុបេបតិ្ត ក៏តេូវ បានបេើដើមីេបពិពណ៌ាអំពីពេះាភមា្ចេស់ដេរ

យើងនឹងស្វេងយល់អំពីសេចក្តីពិតនេះទាំងអស់គ្នេ ដើមីេបជួយឲេយយើងបមេើព្
រះអមា្ចេស់យេស៊ូ ដោយស្មើភាពគ្នេ និងដោយមានសេរីភាព។
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ពេះាភមា្ចេស់មានពេះបន្ទូលថា “ចូរយើងបង្កើត 
មនុសេសាភតំណាងរបស់យើង មានលក្ខណៈ 
ដូចយើង ដើមីេបឲេយគេមានអំណាចលើតេីសមុទេ 
លើបកេសាបកីេសដេលហើរនៅលើមេឃ លើសត្វ សេុក 
និងសត្វពេេ និងលើសត្វទាំងប៉ុា្មេនដេល លូនានៅលើដ”ី 
ដូច្នេះពេះាភមា្ចេស់បានបង្កើត មនុសេសាភតំណាងរបស់ពេះអង្គ 
ពេះអង្គបាន បង្កើតគេឲេយមានលក្ខណៈដូចពេះាភមា្ចេស់ ពេះអង្គបា
នបង្កើតពួកគេាភបុរសាភស្តេី។ ពេះ ាភមា្ចេស់បានបេទានពរឲេយគេ 
គឺពេះអង្គមានពេះ បន្ទូលថា៖ “ចូរបង្កើតកូនចៅឲេយបានកើនចេើន 
ឡើងពាសពេញលើផេនដី ហើយតេួសតតេេលើ ផេនដីទៅ។ 
ចូរមានអំណាចលើតេីសមុទេលើ បកេសាបកេសីដេលហើរនៅលើមេឃ និ
ងលើសត្វទាំងប៉ុា្មេនដេលលូនារនៅលើដ”ី។ (លោកុបេបតិ្ត 1:26-28, 
អកេសទេេតគឺាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

នៅទីនេះ យើងមើលឃើញរចាសម្ព័ន្ធសិទិ្ធអំណាចចំនួនពីរយ៉េងចេបាស់៖ 
សិទិ្ធអំណាចរបស់ពេះ នៅលើការបង្កើតទាំងអស់ ហើយបុរស និងសេ្តីមាន
សិទិ្ធអំណាចរួមគ្នេនៅលើផេនដី និងគេប់សត្វ ទាំងអស់។ តាំងពីដើមដំបូង 
ពេះអង្គមិនមានបំណងឲេយបុរសគេប់គេងលើស្តេីោះទេ។ បុរស និង 
សេ្តីរួមគ្នេដើមីេបបង្កើត និងចិញ្ចឹមថេទាំកូន ពេមទាំងគេប់គេងលើផេនដីផង។ 
នេះគឺាភដំណើរមួយ ដេលគួរឲេយរំភើបរីករាយ!

ពេះាភមា្ចេស់មានពេះបន្ទូលថា៖ “បើមនុសេសបេុសនៅតេឯងដូច្នេះ 
មិនល្អទេ។ យើងនឹងបង្កើត មា្នេក់ទៀតឲេយជួយ និងបានាភគ្នា” 
(លោកុបេបតិ្ត 2:18, អកេសទេេតគឺាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

ពាកេយថា “អ្នកជួយ” ឬ “ezer” តេូវបានបកសេេយខុសន័យថា សេ្តីតេូវបាន
បង្កើតមកដើមីេបបមេើ បុរស និងមានឋានៈទាបាភង។ Linda Belleville 
ពនេយល់ថា “ពាកេយ ‘ezer’ ទាំង 19 ក្នុងសម្ព័ន្ធ មេតេីចាស់មានន័យថា ជំ
នួយដេលមនុសេសមា្នេក់ដេលមានកំលាំង ជួយដល់មនុសេសមា្នេក់ដេលកំពុង 
មានតមេូវការ ដូចាភ ការជួយពីពេះាភមា្ចេស់ ដេលាភពេះមហាកេសតេយ សម្ព័ន្ធមិត្ត 

 

ការបង្កើត

ស
ពេះគម្ពីរចេងថា សេ្តីតេូវបាន 

បង្កើតមកាភជំនួយសមេេប់ា្វេមី។ 

ដូច្នេះតើបុរសមិនតេូវបានបង្កើតឲេយ

ធ្វើាភអ្នកដឹកាំ ដេលចូលចិត្តផេសង 

ពេេងទេឬអី?

ច 
បុរស និងសេ្តីតេូវបានបង្កើតមកធ្វើ 

ាភដេគូនឹងគ្នេ ហើយមានទំនួល 

ខុសតេូវសមេេប់ពេះរាជរបស់ពេះ 

អង្គស្មើគ្នេ។
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ឬ ាភកងទ័ព។ បន្ថេមពីលើនេះទៀត ក្នុងចំណោម 19 ខគម្ពីរយោង មាន 15 
ខគម្ពីរដេលនិយយអំពីជំនួយដេល ពេះាភមា្ចេស់តេមួយអង្គគត់បានជួយ” (1) 
ឧទាហរណ៍មួយគឺ៖

ខ្ញុំងើបមុខឡើងសម្លឹងឆ្ពេះទៅរកភ្នំ តើមាននរណាមកជួយខ្ញុំឬទេ? 
គឺមានតេពេះអមា្ចេស់ ដេលបានបង្កើតផ្ទេមេឃ និងផេនដីប៉ុណោ្ណេះ 
ដេលនឹងយងមកជួយខ្ញុំ។ (ទំនុកតម្កើង 12:1-2)

ពាកេយ “ាកសម” ឬ “knegdo” មានន័យថា មុខទល់មុខ ស្មើគ្នេ 
ឬ ធ្វើាភដេគូ។ ពាកេយ “អ្នក ជំនួយដេលបានាភគ្នេ” មានន័យថា 
ដេគូដេលស្មើភាពនឹងបុរសគេប់យ៉េង! ស្តេីតេូវបានបង្កើមក 
ដោយមានសមត្ថភាពចាំបាច់ ដើមីេបធ្វើការាភមួយអាដំ 
និងដើមីេបបំពេញបេសកកម្មដេលពេះ បេទានឲេយ។ ពេះបានបង្កើតបុរស 
និងស្តេីាភដេគូស្មើគ្នេ ដើមីេបធ្វើការស្មើភាពគ្នេ។ 

មានពាកេយសោ្លេកមួយចេងថា “អំណាចមានទំោរធ្វើឲេយមនុសេសខូច 
ឯអំណាចពេញទីពិតាភធ្វើឲេយ មនុសេសខូចទាំងសេុង”។ 
ាពិតាភរឿងដេលគេេះថា្នេក់ណាស់ ដេលយើងដក់ឲេយមនុសេសមា្នេក់ 
(បុរស) ស្ថិតក្នុងមុខដំណេងាភអ្នកដឹកាំមួយ ដោយមិនសមទទួល 
និងគ្មេនទំនួលខុសតេូវ។ ពេះអង្គជ្េេបអំពីបញ្ហេនេះ ហេតុដូច្នេះហើយ
បានាភពេះបង្កើតភាពាភដេគូគឺាភបំណងពេះហឫ ទ័យរបស់ពេះអង្គ 
មិនមេនាភឋាានុកេម។ ពេះាភមា្ចេស់មានពេះហឫទ័យបង្កើតឲេយមានទំ
នួល ខុសតេូវចំពោះគ្នេទៅវិញទៅមក នៅក្នុងទំាក់ទំនងប្តី និងបេពន្ធ។ 
ការចាកចេញពីមាគ៌េនេះ ហើយដក់សមា្ពេធនេសិទិ្ធអំណាចបេបនេះ អាចាំ
ឲេយមានការរំលោភបំពានផ្នេកពាកេយសម្តី និង រាងកាយ។ សូមយើងបេកាន់ខា្ជេប់
ទៅនឹងផេនការរបស់ពេះ។
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ពេះអង្គមានពេះបន្ទូលមកសេ្តីថា “នៅពេល ាងមានផ្ទេពោះ 
យើងនឹងធ្វើឲេយាងរងទុក្ខ លំបាកយ៉េងខា្លេំង។ ាងនឹងសំរាលកូន 
ទាំង ឈឺចុកចាប់។ តណា្ហេជំរុញាងឲេយតេូវការប្តី 
តេប្តីនឹងធ្វើាភមា្ចេស់លើាង”។ ពេះអង្គមាន 
ពេះបន្ទូលមកលោកអាដំថា “ដោយអ្នកបាន ា្តេប់ពាកេយបេពន្ធ 
ហើយបរិភោគផ្លេឈើដេល យើងហាមបេេមោះ។ ដីនឹងតេូវបណា្តេា 
ពេេះតេអ្នក។ ដូច្នេះ អ្នកនឹងកាប់គស់ដី ចិញ្ចឹមជីវិតយ៉េងវេទា
ាភរៀងរាល់ថ្ងេអស់ មួយជីវិត។ ដីនឹងដុះចេញាភបា្លេ និង អញ្ចេញ 
ហើយអ្នកនឹងបរិភោគតិណាភតិ ទាំងឡាយដេលដុះនៅតាមទីាល។ 
អ្នកតេូវ រកសុីចិញ្ចឹមជីវិត ទាំងបង្ហូរញើសរហូតដល់ថ្ងេ 
ដេលអ្នកតេឡប់ទៅាភដីវិញ។” (លោកុបេបតិ្ត 3:16-19, អកេសទេេតគឺាភ
ការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

ទាំងបុរស និងសេ្តីចូលរួមក្នុងការធ្លេក់ចុះនេអំពើបាប។ ការជេើសរីសបេពេឹតិ្តអំ
ពើបាបរបស់ពួកគេ ាំឲេយមាននូវបញ្ហេទាំងនេះ៖ បរិដ្ឋេនដេលមានផលអាកេក,់ 
ការឈឺចាប់នៅពេលសំរាលកូន និងការតេួសតតេេរបស់មនុសេសបេុស។ ទាំងអ
ស់នេះមិនមេនាភសេចក្តីបង្គេប់សំរាប់ការរស់នៅរបស់ យើងោះទេ ប៉ុន្តេា
គឺាភឥទិ្ធពលអាកេក់នេអំពើបាប ដេលបានចូលមកក្នុងផេនដីនេះ។ ប្តីដេល 
តេួសតតេេលើបេពន្ធ ដូចាភបា្លេដេលដុះនៅតាមាលសេេ ដេលាភអ្វីមួយដេល
យើងតេូវទប់ា្កេត់ និងមិនតេូវទទួលយកោះទេ។ Belleville ពនេយល់ថា 
“ពេះហឫទ័យរបស់ពេះគឺឲេយបុរស និងសេ្តី សហការគ្នេដើមីេបតេួសតតេេរួមគ្នេលើ
ផេនដីនេះ ាគឺាភទំនួលខុសតេូវរួមគ្នេក្នុងការមានកូន និង ចិញ្ចឹមថេទំាកូន និង
មានកាតព្វកិច្ចរួមគ្នេក្នុងការថេទាំផេនដីនេះ។ ពេះអង្គមិនមានពេះហឫទ័យ ឲ្
យមនុសេសមា្នេក់តេួសតតេេលើមនុសេសមា្នេក់ទៀតោះទេ។ ាគឺាភបញ្ហេនេទំាក់ទំនង
ដេលកើតឡើង ពីការមិនា្តេប់បង្គេប់ពេះ”។ (2) ទោះបីាភយ៉េងណាក៏ដោយ 
យើងនៅតែបំរីពេះស្មើភាពគ្នេ។

ការធ្លែក់ចុះ
នែអំពើបាប

ស
នៅក្នុងវបេបធម៌ាភចេើន ហាក់បី 

ដូចាភបុរសគឺាភមនុសេសដេល 

តេួសតតេេ។ តើពេះាភមា្ចេស់បាន 

បង្កើតមនុសេសបេុសបេបនេះឬ?

ច
ការតេួសតតេេរបស់មនុសេសបេុសគឺ

ាភបណា្តេារដេលកើតមកពីកា

រធ្លេក់ចុះនេអំពើបាប។ ាគឺាភអ្វី 

មួយដេលតេូវទប់ា្កេត់ មិនមេន 

តេូវទទួលយកោះទេ។
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ដូច្នេះគ្មេនាសន៍យូដ គ្មេនាសន៍កេិកទៀតទេ ហើយក៏  គ្មេនអ្នកងរ 
គ្មេនអ្នកាភ គ្មេនបុរស គ្មេនសេ្តីទៀតដេរ គឺបងប្អូន ទាំងអស់បានរួមគ្នេម
កាភអង្គតេមួយក្នុងពេះគេីស្តយេស៊ូ។ (កាឡាទី 3:28)

អ្នកខ្លះនិយយថា ខគម្ពីរនេះនិយយអំពីបុរស និងសេ្តីដេល 
ទទួលសេចក្តសីេលាញ ់តំលេ និងទទួលបានការសងេ្គោះ ស្មើគ្នេ (សមភាពនេបុគ្គល) 
ប៉ុន្តេពួកគេមានមុខងរផេសេងគ្នេ (អសមភាពនេតួាទ)ី។

មានឧទាហរណ៍ាភចេើន អំពីការមានឋានៈទាបក្នុងតួាទី ដូចាភ 
គេូបងេៀន/សិសេស ឬ ចៅហា្វេយ/បុគ្គលិក... ាភដើម ប៉ុន្តេមុខងរទាំងនេះ
ផ្តេតទៅលើសមត្ថភាព ហើយមានរយៈ ពេលបណោ្តេះអាសន្ន។ សិសេសស្ថិ
តកេេមបង្គេប់គេូបងេៀន ក្នុងថា្នេក់រៀន ដោយារគេូមានសមត្ថភាពាភង 
ប៉ុន្តេាគេេន់តេ មានរយៈពេលបណោ្តេះអាសន្នប៉ុណោ្ណេះ។ បេសិនបើគេូ
បងេៀនោះធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋេនដេល ាភកម្មសិទិ្ធរបស់សិសេសោះ 
ដូច្នេះតួាទីនេះនឹងផ្លេស់ប្តូរ។ តួាទីផ្លេស់ប្តូរាភប់ាភនិច្ច ដោយផ្អេក 
លើា្ថេនភាព និងចំណេះដឹងនេការអប់រំ។

Rebecca Merrill Groothuis បានពនេយល់ថា ការមានឋានៈទាបរប
ស់សេ្តមិីនមេនផ្អេកលើ សមត្ថភាពោះទេ បុ៉ន្តេផ្អេកលើភាពាភសេ្តវិីញ។ 
ការមានឋានៈទាបនេះមិនមេនមានរយៈពេល បណោ្តេះអាសន្នោះទេ 
ាងនឹងមិនអាចចេញផុតពីលក្ខណៈបេបនេះទេ។ លក្ខណៈនេះកើត 
ចេញពីអសមភាពនេតួាទី ទៅាភអសមភាពនេបុគ្គល។ ាមិនសមហេតុផលទេ 
ដេលនិយយថា សេ្តតីេវូតេស្ថតិកេេមសិទិ្ធអំណាចរបស់បុរសក្
នុងគេប់ា្ថេនភាពទំាងអស់ ទោះបីាភាងមាន សមត្ថភាពយ៉េងណាក៏ដោយ 
ហើយនៅពេលាភមួយគ្នេដេរ និយយថា សេ្តមីានតំលេស្មើគ្នេ។ (3)

សូមសំគល់ផងដេរថា ខគម្ពីរនេះមិនមេនគេេន់តេនិយយអំពីបុរស 
និងសេ្តីប៉ុណោ្ណេះទេ។ យើង អាចសេម៉េមើលបេសិនបើមានគេនិយយថា តួ
ាទីការងរគួរតេតេូវបានកំណត់ដោយាភតិ ាសន៍ ឬ វណ្ណៈរបស់មនុសេស 
តើយ៉េងម៉េចវិញ?

រួមគ្នែជាអង្គតែមួយ
ក្នុងពែះគែីស្ត

ស
ពេះាភមា្ចេស់សេលាញ់ 

និងផ្តល់តំលេ ដល់មនុសេសគេប់គ្នេ 

ប៉ុន្តេតើបុរស និង 

សេ្តីមិនមានតួាទីខុសគ្នេទេឬអ?ី

ច
តួាទីគួរតេផ្អេកលើអំណោយទាន 

សមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ 

មិនមេន ផ្អេកលើយេនឌ័រទេ។
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លោកប៉ូលមិនបាននិយយថា យើងទាំងអស់គ្នេមានរូបរាងដូចគ្នេ 
និងាកសមបាន “ទាំងពីរ ភេទ”។ ខគម្ពីរនេះនិយយថា ាភតិាសន៍ វណ្ណៈ 
និងយេនឌ័រ មិនតេូវការចាំបាច់ទេ ក្នុងការងរ បំរីពេះគេីស្ត គឺទាំងអស់ស្មើគ្នេ។ 
មានខគម្ពីរាភចេើនក្នុងសម័្ពន្ធមេតេីថ្មីដេលបញ្ជេក់ថា អ្នកជឿលើ ពេះយេស៊ូទាំ
ងអស់មានភាពស្មើគ្នេាភបុគ្គល និងមុខងរ៖ យ៉ូហាន 17:20-23, រ៉ូម 12:4-
5, 1 កូរិនថូស 12:12-14, អេភេសូ 4:4-8, 11-13។

កេុមជំនុំតេូវតេបង្ហេញគំរូនេាមគ្គីភាពនៅក្នុង លោកិយដេលបាក់បេកនេះ។ 
បេសិនបើមាន ពាកេយសម្តី ឬ ឥរិយបទ ឬ គោលនយោបាយ 
ណាមួយដេលនិយយបង្កប់ន័យថា ស្តេី “អន់ ាភង” បុរសតាមន័យណាមួយ 
ោះានឹងបង្អេក់ ដល់គំរូនេពេះហឫទ័យសេលាញ់របស់ពេះ 
ដេលមានចំពោះមនុសេសទាំងអស់។
 

ក៏ប៉ុន្តេ ក្នុងការរស់នៅរួមាភមួយពេះអមា្ចេស់ សេ្តីតេូវការបុរសាភចាំបាច់ 
ហើយបុរសក៏តេូវ ការសេ្តីចាំបាច់ដេរ។ ពេះាភមា្ចេស់បានយក 
សេ្តីចេញមកពីបុរសយ៉េងណា បុរសក៏កើត ចេញមកពីសេ្តីយ៉េងោះដេរ 
ហើយអ្វីៗទាំង អស់សុទ្ធតេកើតមកពីពេះាភមា្ចេស់។ (1 កូរិនថូស 
11:11-12)

នៅក្នុងសង្គមបច្ចុបេបន្ន សេ្តី និងបុរសមានសិទិ្ធស្មើគ្នេ និងមានសមត្ថភាពធ្វើការ
សមេេចចិត្តដោយ មានការពិចារណាតេឹមតេូវ។ ការដកហូតសិទិ្ធក្នុងការបេើបេេ
ស់សមត្ថភាពពិចារណារបស់ស្តេីវ័យ ឆ្លេតមា្នេក់ បា្ទេបបោ្ថេកតំលេរបស់ាង 
និងអ្នកដេលនៅជុំវិញាង។ ពេះហឫទ័យរបស់ពេះពី ដើមដំបូង 
គឺឲេយយើងមានសិទិ្ធអំណាច និងការសមេេចចិត្តស្មើភាពគ្នេក្នុងសហគម។ 
យើងតេូវបំរី ដោយស្មើភាពគ្នេ។

នឹងមានពេលខ្លះ ដេលការពិភាកេសានឹងមានការាភប់គំង។ 
មានរបៀបមួយចំនួនដេលអាចដោះ សេេយការសមេេចចិត្តដេលការខ្វេងគំនិ
តគ្នេ ដូចាភការលើកឡើងរបស់ Gilbert Bilezikian (មិនចាំបាច់ធ្វើតាមលំ
ដប់លំដោយោះទេ)៖

1. ស្វេងរកការដឹកាំពីពេះ
2. ពេយោយមចុះចូលាភមួយគ្នេ ា្តេប់គ្នេ និងគោរពគ្នេ ទៅវិញទៅមក 

និងបង្ហេញការយល់ចិត្តគ្នេ។
3. បេើអំណោយទានខាងវិញ្ញេណ ទេពកោសលេយពី ធម្មាភតិ 

និងជំាញដេលខ្លនួមាន នៅក្នងុា្ថេនភាព ដេលកំពុងមានការពិភាកេសា
4. សមេបសមេួសលាភមួយគ្នេ
5. ស្វេងរកគំនិតយោបល់ពីមនុសេសផេសេងទៀតដេលគួរឲេយ ទុកចិត្ត 

និងមានបទពិសោធន៍

ស
ចំាបាច់តេវូមានមនុសេសមា្នេក់ដេ

លមានសិទិ្ធអំណាច ដើមីេបធ្វើការ 

សមេេចចិត្ត។ តើាមិនមេនាភរឿង 

តេមឹតេវូទេឬអី ដេលឲេយបុរសាភ 

អ្នកធ្វើការសំរេចចិត្ត? 

ច
ដើមីេបឲេយមានគណនេយេយភាព និង 

ដើមីេបទទួលបានបេយោជន៍ពី 

ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ដេល 

មាន ដូច្នេះការសមេេចចិត្តគួរតេធ្វើ 

រួមគ្នេ។
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6. កំណត់និយមន័យគោលការណ៍ពេះគម្ពីរ
7. កំណត់ពីគុណសមេបតិ្ត និងគុណវិបតិ្ត
8. គិតដល់អ្នកដេលអាចចាញ់បេៀបគេ ដោយអនុញ្ញេតិ 

ឲេយពួកគេបញ្ចេញយោបល់ឲេយបានចេើន ក្នុងការ សមេេចចិត្ត (4)

រីឯបងប្អូនវិញ បងប្អូនាភពូជាសន៍ដេលពេះាភមា្ចេស់បានជេើសរីស 
ាភកេុមបូាភចារេយ របស់ពេះមហាកេសតេ ាភាភតិាសន៍ដ៏វិសុទ្ធ ាភបេាភ
រាសេ្តដេលពេះាភមា្ចេស់បានយកមក ធ្វើាភកម្មសិទិ្ធផ្ទេល់របស់ពេះអង្គ 
ដើមីេបឲេយបងប្អូនបេកាសដំណឹងអំពីា្នេពេះហស្តដ៏អា្ចេរេយ របស់ពេះអង្គ 
ដេលបានហៅបងប្អូនឲេយចេញពីទីងងឹតមកកាន់ពន្លឺដ៏រុងរឿងរបស់ពេះ
អង្គ។ (1 ពេតេុស 2:9, អកេសរតេេតាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

គ្មេនអត្ថបទគម្ពីរណានិយយថា ប្តីគឺាភបូាភចារេយនេគេួសារ ោះទេ។ 
អត្ថបទគម្ពីរបានបញ្ជេក់យ៉េងចេបាស់រួចហើយថា តាមរយៈពេះយេស៊ូ 
យើងទាំងអស់គ្នេមានសិទិ្ធ និងទំនួលខុស តេូវស្មើគ្នេចំពោះពេះាភមា្ចេស!់ 
ដូចាភអ្វីដេលលោក John Phelan បានមានបេាសន៍ថា 
“ាំងននពេះវិហារតេូវបាន រហេកាភពីរ ដូច្នេះគេប់គ្នេមានសិទិ្ធចូលទៅកា
ន់ពេះវត្តមាន របស់ពេះបានគេប់ពេល។ បេាភរាសេ្តរបស់ពេះអង្គទំាងអស់ 
គឺាភបេាភជនដ៏វិសុទ្ធ។ បេាភរាសេ្តរបស់ពេះអង្គទំាងអស់ 
មានពេះវិញ្ញេណរបស់ពេះអង្គ។” (5)

“បិតា” គឺាភពាកេយបេៀបធៀបមួយសំរាប់ពេះាភមា្ចេស់ដេល និយយថា 
នៅថ្ងេោះ ពេះអង្គបានបេទានកេរិ៍្តមរតក និងការ ការពារដល់យើង។ 
ពេះាភមា្ចេស់មិនមេនាភបុរសទេ។ ពេះអង្គគឺាភវិញ្ញេណ (យ៉ូហាន 4:24)។ 
ទាំងបេុស ទាំងសេីតេូវបានបង្កើតឡើងតាមលក្ខណៈរបស់ពេះអង្គ 
និងឆ្លុះបញ្ចេំងអំពីលក្ខណៈ របស់ពេះអង្គស្មើគ្នេ។ អ្នកសេី Mimi Had-
dad បានមានបេាសន៍ថា “បេសិនបើយើងមានៈ ដោយនិយយថា 
ពេះាភមា្ចេស់មានភេទបេុស ោះយើងកំពុងថា្វេយបង្គំរូបពេះហើយ 
ពេេះផ្ទុយ ទៅវិញ យើងបានសូនរូបពេះអង្គតាមលក្ខណៈ របស់យើង 
ដេលផ្ទុយពីពេះគម្ពីរ។” (6)

ពេះយេស៊ូយងមកផេនដីាភមនុសេសបេុស ពេេះ ពេះអង្គតេូវបងេៀននៅក្នុងា
លាបេជុំ ដេល មនុសេសសេីមិនអាចបងេៀនបានទេ នៅសម័យ ោះ។ ពេះគេីស្ត
បានកា្លេយាភការសងេ្គោះរបស់ យើង ាភពេះអង្គដេលចាប់កំណើតាភាច់ឈាម 
មិនមេនាភមនុសេសបេុសទេ។

មនុសេសមា្នេក់អាចាយមនុសេសមា្នេក់ទៀតឈ្នះ តេបើមានពីរាក់ពេួសតគ្នេ 
អ្នកោះពុំអាចឈ្នះ បានឡើយ។ ពួរដេលវេញដោយខេសេបីសសេ 
មិនងយដច់ទេ។ (ាា្តេ 4:12) 

ស
នៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេតេីចាស់ មានតេ 

មនុសេសបេសុបុ៉ណោ្ណេះធ្វើាភបូាភចា

រេយ ដូច្នេះតើប្តីមិនមេនាភបូាភចារេយ 

ឬ អ្នកដឹកាំផ្នេកពេលឹងវិញ្ញេណ

ក្នុង គេួសារទេឬអ?ី

ច
គេប់គ្នេមានសិទិ្ធចូល

ទៅកាន់ពេះ  ាភមា្ចេស់ 

និងមានទំនួលខុសតេូវចំពោះ 

ពេះអង្គស្មើគ្នេ។
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បេសិនបើខេសេមួយសសេរបស់អ្នកខេសាយ ោះានឹងធ្វើឲេយពួរខេសេទំាងមូលខ្
សោយ។ ទំាក់ទំនង ដេលមានសុខភាពល្អពិតបេេកដ គឺាភទំាក់ទំនងដេល
មានការគោរពគ្នេទៅវិញទៅមក។ បេសិន បើយើងយល់ពេមាភមួយគ្នេថា 
ឪពុកមា្តេយទាំងពីរាក់មានទំនួលខុសតេូវ និងការសមេេចចិត្តរួម គ្នេអំពីអ្វី
ដេលបេសើរបំផុតសំរាប់គេួសារ ោះានឹងបានាភបេយោជន៍ទ្វេរដងសំរាប់
កូន។ ការលើក ទឹកចិត្តឪពុកមា្តេយឲេយស្វេងរកពេះហឫទ័យរបស់ពេះសំរាប់
ជីវិតរបស់ពួកគេ មិនមេនមានន័យថា កុមារទទួលបានសេចក្តីសេលាញ់តិច
ាភង ឬ មិនសូវបានទទួលអាទិភាពក្នុងគេួសារោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ាគឺាភ
គំរូល្អសំរាប់ឪពុកមា្តេយទាំងពីរ ដើមីេបជួយគ្នេទៅវិញទៅមក ពេមទាំងជួយគ្នេ 
ទៅវិញទៅមកក្នុងការងរ អាចាភការងរពេញពេលក្នុងផ្ទះ ខាងកេេផ្ទះ ឬ 
ទាំងពីរ។

ខេសេពួរទីបីគឺពេះយេស៊ូ ដេលាភអ្នកឃុំគេងលើលើគេួសារ។ 
ទីកន្លេងណាដេលពេះគេីស្តទទួលបាន កិត្តិយស 
ហើយគេប់គ្នេទទួលបានការគោរព ោះសេចក្តីសេលាញ់នឹងរីកចំរីនឡើងថេ
មទៀត។

សូមចាំថា មានករណីាភចេើនដេលគេួសារខ្លះអត់មានមា្តេយ និងឪពុកទេ។ 
នៅក្នុងកាលៈទេសៈ ទាំងនេះ ាពិតាភមិនអាចជួយអ្វីដល់ឪពុក 
ឬ មា្តេយដេលគ្មេនដេគូបានទេ បេសិនបើពួកគេបេើ 
តួាទីតាមការសន្មត់របស់មនុសេស។ គេួសារទាំងនេះតេូវបានពងេឹង 
ដោយមានការយល់ចិត្ត និងការជួយជេេមជេេងពីពេះកាយរបស់ពេះគេីស្តទាំ
ងមូល។

ស
តើអ្នកនឹងឆ្លើយតបរបៀបណា 

ចំពោះ អ្នកដេលនិយយថា យើង 

ធ្វើឲេយគេួសារបេកបាក់ នៅពេល 

យើងមិនបានធ្វើតាមតួាទីនេ 

វបេបធម?៌

ច
គេួសារមួយដេលមានការអនុវត្ត 

តាមសមភាពពេះគម្ពីរ នឹងជួយ 

ពងេឹងដល់គេួសារ។

ស
ដោយារពេះាភមា្ចេស់គឺាភពេះបិតា 

របស់យើង ហើយពេះយេសូ៊គឺាភបុរស 

ដូច្នេះតើបុរសមិនតេវូធ្វើាភអ្នកដឹកាំ 

ផ្នេកពេលឹងវិញ្ញេណទេឬអី?

ច
ពេះាភមា្ចេស់មិនមេនាភភេទបេុសទេ។ 

ពេះអង្គគឺាភវិញ្ញេណ ហើយយើងឆ្លុះ 

បញ្ចេំងអំពីលក្ខណៈរបស់ពេះអង្គ     

ាភភេទបេុស និងភេទសេី ។
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ពេះអង្គតេងតាំងាវ័កដប់ពីររូបឲេយគេនៅាភមួយពេះអង្គ និង 
ដើមីេបចាត់គេឲេយទៅបេកាសដំណឹងល្អ ទាំងឲេយគេមានអំណាច 
ដេញអារកេសថេមទៀតផង។ (មា៉េកុស 3:14-15)

Richard និង Catherine Kroeger ពនេយល់ថា “ពេះយេស៊ូ ពិតាភមា
នកេុមសេ្តីនៅាភមួយពេះអង្គ ដេលបំពេញព័ន្ធកិច្ច និងអមដំណើរពេះអង្គ 
នៅពេលពេះអង្គយងទៅផេសាយដំណឹង ល្អ។ ប៉ុន្តេការដេលបញ្ជូនសេ្តីទៅបេ
កាសដំណឹងល្អ និងធ្វើការ បេេសជំងឺតេមា្នេក់ឯង មិនអាចធ្វើទៅបានទេ។ 
ាសេ្តវិទូ “តាល់មុដ” បានទទួលការបងេៀនថា មិនឲេយនិយយាភមួយ 
សេ្តីក្នុងទីាធរណៈទេ សូមីេបតេបេពន្ធរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ហើយពួកគេ
ក៏មិនតេូវបានអនុញ្ញេតិឲេយពិភាកេសាអំពីរឿងរា៉េវ ទាក់ ទងនឹងពេះាភមា្ចេស់
ាភមួយសេ្តីផងដេរ ពេេះាអាចាភការលេបួង ឲេយពួកគេបេពេឹតិ្តអំពើបាប។ 
ពេះយេស៊ូពិតាភឲេយតំលេដល់ការ មានជំនឿាភមុនសិន 
មុននឹងមានការផ្លេស់បេេផ្នេកឯ ឥរិយបទ” (7)

អ្វីដេលគួរឲេយកត់សំគល់ផងដេរោះគឺ នៅសម័យោះអត់ 
មានាវ័កាភាសន៍ដទេទេ ដូច្នេះបេសិនបើ ាវ័កគឺាភគំរូនេ 
ការដឹកាំរបស់កេុមជំនុំ ោះបុរសៗដេលមិនមេនាភជនាភតិ យូដទាំងអស់
ក៏មិនតេូវបានរាប់បញ្ចូលដេរ។

សេ្តីាភាវ័ក

បា្ទេប់មកទៀត ពេះយេស៊ូយងទៅតាមកេុងតាមភូមិាា ទាំងបេកាស 
និងផេសព្វផេសាយដំណឹងល្អអំពីពេះរាជេយរបស់ពេះ ាភមា្ចេស់។ ាវ័កទាំ
ងដប់ពីររូបទៅាភមួយពេះអង្គ ហើយមានសេ្តីខ្លះទៀតដេលពេះអង្គ 
បានបេេសឲេយាភពីជំងឺ និងបណ្តេញវិញ្ញេណអាកេក់ចេញ 
ក៏តាមទៅាភមួយដេរគឺមាន ាងមា៉េរីាភអ្នកសេុកមា៉េដឡា ដេ
លពេះអង្គបានដេញអារកេសបេេំពីរចេញពីាង។ ាងយ៉ូអាន់ 
ភរិយរបស់ឃូា ាភមហាតលិករបស់ពេះបាទហេរ៉ូដ។ ាងស៊ូាន 
ពេមទាំងសេ្តីឯទៀតៗាភចេើន ដេលបានចំណាយធនធនរបស់ខ្លួន 

ពែះយែស៊ូ និង សែ្តី

ស
ហេតុអ្វីបានពេះយេស៊ូមិនជេើស 

រីសសេ្តីធ្វើាភាវ័ក?

ច
បុរសជនាភតិយូដតេវូបានជេើស   

រីស ដោយារពួកគេអាចសមេេច 

បេសកកម្មនៅពេលោះ 

បុ៉ន្តេឥឡូវ នេះ 

មនុសេសគេប់គ្នេតេវូបានតេេស់ហៅ 

ឲេយបំពេញមហាបេសកកម្ម។
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ដើមីេបទំនុកបំរុង ពេះយេស៊ូ និងសិសេសរបស់ពេះអង្គ។ (លូកា 8:1-3, 
អកេសរទេេតគឺាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

សូមីេបតេនៅក្នុងការជួបជុំនៅទីាធរណៈក៏សេ្តីមិនតេូវរាប់បញ្ចូលផងដេរ
ប៉ុន្តេពេះយេស៊ូបាន ា្វេគមន៍ឲេយពួកគេផ្តល់ាភជំនួយ និងថវិការ។

ពេះយេស៊ូបងេៀនសេ្តី

នៅពេលពេះយេស៊ូធ្វើដំណើរាភមួយពួកសិសេស
ពេះអង្គយងចូលក្នងុភូមិមួយ។ មានសេ្ត ី មា្នេក់ឈ្មេះម៉ាេថា បានទទួ
លពេះអង្គឲេយា្នេក់នៅក្នងុផ្ទះាង។ ាងមានប្អនូសេមីា្នេក់ឈ្មេះ ម៉ាេរី 
អង្គយុនៅទៀបពេះបាទាពេះអមា្ចេស់ ា្តេប់ពេះបន្ទលូរបស់ពេះអង្គ។ 
រីឯាងម៉ាេថាវិញ ាងមានកិច្ចការរវល់ាភចេើន ដើមីេបបំរីពេះអង្គ។ 
ាងចូលមកទូលថា៖ “បពិតេពេះ អមា្ចេស់! ប្អនូខ្ញុមំា្ចេស់ទុកឲេយខ្ញុមំា្ចេស់
បំរីពេះអង្គតេមា្នេក់ឯង តើពេះអង្គមិនអើពើទេឬ? សូមទេង់បេេប់ឲេយាង
មកជួយខ្ញុមំា្ចេស់ផង”។ ពេះអមា្ចេស់មានពេះបន្ទលូទៅាងថា៖ “ម៉ាេថា! 
ម៉ាេថាអើយ! ាងមានកង្វល់ ហើយរវល់នឹងកិច្ចការចេើនណាស់ 
បុ៉ន្តេមានកិច្ចការ តេមួយគត់ដេលចំាបាច់ ម៉ាេរីបានជេើសយកចំណេកដ៏
ល្អវិសេសោះហើយ មិនតេវូយក ចេញពីាងទេ”។ (លូកា 10:38-42)

សេ្តីតេូវបានរារាំងមិនឲេយទទួលការអប់រំភាគចេើន នៅសម័យពេះយេស៊ូ។ 
ក៏ប៉ុន្តេ នៅពេលាងមា៉េរី យកតំណេងាភាវ័កនៅពេះបាទារបស់ពេះ
យេស៊ូ ពេះអង្គបានការពារសិទិ្ធរបស់ាងក្នុងការ សិកេសាស្វេងយល់។ សូ
មសំគល់មើលអំពីអ្វីដេលពេះយេស៊ូមានពេះបន្ទូល អំពីជំរីសរបស់ាង 
ដោយពេះអង្គមានពេះបន្ទូលថា “មិនតេូវយកចេញពីាងទេ” 
ទោះបីាភមានមនុសេសាភចេើន ពេយោយមយកាចេញពីាងក៏ដោយ។

សេ្តីាភអ្នកផេសាយដំណឹងល្អ

ពេលោះ ពួកសិសេសតេឡប់មកដល់ ឃើញពេះអង្គកំពុងនិយយាភមួយសេ្តី
ដូច្នេះ គេ ងឿងឆ្ងល់ាភខា្លេងំ តេគ្មេននរណាទូលសួរពេះអង្គ ថាពេះអង្គសួររកអ្វី 
ឬ ហេតុដូចម្តេចក៏ មានពេះបន្ទលូាភមួយាងឡើយ។ សេ្តោីះទុកក្អមោល 
រត់ចូលទៅក្នងុភូមិ បេេប់អ្នក សេកុថា៖ “សូមមកមើលបុរសមា្នេក់ 
លោកមានបេាសន៍បេេប់ខ្ញុ ំ នូវអំពើទំាងបុ៉ា្មេនដេល ខ្ញុបំានបេពេតឹ្ត។ 
លោកោះាភពេះគេសី្តហើយមើលទៅ?”។ អ្នកសេកុាំគ្នេចេញពីភូមិ 
ទៅរកពេះយេសូ៊... ក្នងុភូមិោះ មានអ្នកសេកុាម៉ាេរីាភចេើនបានជឿលើ
ពេះយេសូ៊ ដោយារពាកេយដេលសេ្តោីះបានបញ្ជេក់បេេប់ថា “លោកមា
នបេាសន៍បេេប់ខ្ញុនូំវអំពើ ទំាងបុ៉ា្មេនដេលខ្ញុបំានបេពេតឹ្ត”។ (យូ៉ហាន 
4:27-30, 39)

ស
តើសេ្តីចូលរួមក្នុងកិច្ចការបំរីពេះ

យេស៊ូឬទេ?

ច
ការគោរពរបស់ពេះយេសូ៊ចំពោះសេ្តី 

និងការឲេយសេ្តចូីលរួមក្នងុកិច្ចការបំរី 

ពេះអង្គ អាចតេវូបានចាត់ទុកាភទង្វើ 

ជេលុនិយម។
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សេ្តីតេូវបានគេដើរគេចចេញនៅទីាធរណៈ និងតេូវបានចាត់ទុកាភការលេបួង
ឲេយបេពេឹត្តអំពើបាប ប៉ុន្តេពេះយេស៊ូបានធ្វើឲេយាវ័ករបស់ពេះអង្គភា្ញេក់ផ្អើល នៅ
ពេលពេះអង្គចាប់ផ្តើមសន្ទាាភមួយ សេ្តីដេលមិនគួរឲេយគោរពនៅមាត់អណ្
តងូ។ នេះគាឺភការសន្ទាា្ងេតស់្ងៀមមយួ ដវ៏េងាភងគេរបស ់ពេះយេស៊ដូេលតេូ
វបានកត់តេេក្នុងពេះគម្ពីរ។ បា្ទេប់មក ពេះយេស៊ូបានលើកទឹកចិត្តាងឲេយធ្វើ
ាភ អ្នកផេសាយដំណឹងល្អទៅកាន់ភូមិរបស់ាង។ ដោយារទីបា្ទេល់របស់ាង 
មនុសេសាភចេើនបាន មកជឿលើពេះយេស៊ូ។

ពេះយេស៊ូបង្កើតឲេយមានអាទិភាព

កាលពេះយេស៊ូកំពុងតេមានពេះបន្ទូលដូច្នេះ មានសេ្តីមា្នេក់
បន្លឺសំឡេងចេញពីចំណោម បណា្តេជន ទូលពេះអង្គថា៖ 
“សេ្តីដេលបានបង្កើតលោក ពេមទាំងបានបំបៅលោក ពិតាភ 
មានសុភមង្គលមេន!”។ ប៉ុន្តេពេះយេស៊ូមានពេះបន្ទូលតបថា៖ 
“អ្នកណាា្តេប់ពេះបន្ទូល របស់ពេះាភមា្ចេស់ ហើយអនុវត្តតាម គឺអ្នក
ោះហើយដេលមានសុភមង្គលពិតមេន”។ (លូកា 11:27-28)

សេ្តីតេូវបានឲេយតំលេាភចមេបងាភអ្នកពរពោះកូន
ប៉ុន្តេពេះយេស៊ូមានពេះបន្ទូលថា អ្វីដេលសំខាន់ បំផុតគឺឲេយសេ្តីធ្វើាភាវ័ក។

សេ្តីបងេៀនាវ័កអំពីការមានពេះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ពេះគេីស្ត

សេ្តីទាំងោះបេាប់បេាល់ចេញពីផ្នូរ ទាំងភ័យទាំងអរយ៉េងខា្លេំង 
ាំដំណឹងនេះរត់ទៅ ជំរាបពួកសិសេស។ ពេលោះ 
សេេប់តេពេះយេស៊ូយងមកជួបពួកាង ទេង់មានពេះបន្ទូល 
ថា៖ “ជំរាបសួរាង”។ ាងទាំងោះក៏ចូលមកអោបពេះបាទា 
ហើយកេេបា្វេយបង្គំពេះ អង្គ។ ពេះយេស៊ូមានពេះបន្ទូលថា 
“កុំភ័យខា្លេចអ្វីឡើយ! សុំទៅបេេប់បងប្អូនខ្ញុំឲេយទៅសេុក កាលីឡេទៅ 
គេនឹងឃើញខ្ញុំនៅទីោះ”។ (មា៉េថាយ 28:8-10)

ទីបា្ទេល់របស់សេ្តីមិនតេូវបានទទួលា្គេល់ក្នុងតុលាការទេ ប៉ុន្តេពេះយេស៊ូបាន
ជេើសរីសសេ្តីពីរ ាក់ ដើមីេបផេសាយដំណឹងល្អ និងបេកាសអំពីការមានពេះជន្មរ
ស់ឡើងវិញរបស់ពេះគេីស្ត។

ពេះយេស៊ូមិនដេលបងេៀនអំពីការមានឋានៈទាបរបស់សេ្តីោះទេ។
ពេះអង្គបានយងមកដើមីេប បំផ្លេស់បំបេេលទ្ធផលនេការធ្លេក់
ចុះនេអំពើបាប ហើយឥរិបទរបស់ពេះយេស៊ូចំពោះសេ្តីបានឆ្លុះ 
បញ្ចេំងពេះហឫទ័យរបស់ពេះអង្គ។ ពេះយេស៊ូបានលោះសេ្តីពីអំពើបាប 
ការរីសអើង និងរំដោះ ពួកគេឲេយមានសេរីភាព!
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...ហេតុការណ៍នេះកើតមាន សេបតាបសេចក្តី ដេលពេយោការី
យ៉ូអេលបានថ្លេងទុកមកថា៖ “ពេះ ាភមា្ចេស់មានពេះបន្ទូលថា 
នៅគេចុងកេេយ បង្គស់ យើងនឹងយកវិញ្ញេណយើងមកចាក់បង្ហូរ 
លើមនុសេសលោកផងទាំងពួង។ កូនបេុស និង កូនសេីរបស់អ្នករា
ល់គ្នេនឹងថ្លេងពេះបន្ទូល ពួក យុវជននឹងនិមិត្តឃើញការអា្ចេរេយ 
ហើយពួក ចាស់ទុំរបស់អ្នករាល់គ្នេនឹងយល់សុបិននិមិត្ត។ នៅគេេោះ 
យើងពិតាភយកវិញ្ញេណយើងមក ចាក់បង្ហូរលើអ្នកបំរទីាំងបេុស 
ទាំងសេ ី របស់ យើង ហើយគេនឹងថ្លេងពេះបន្ទូល។” (កិច្ចការ 2:16-
18, អកេសរទេ្រតគឺាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

ពេះវិញ្ញេណបេេសបេទានឲេយមា្នេក់ៗ សំដេងពេះអំណោយទាន 
ដើមីេបាភបេយោជន៍រួម... ប៉ុន្តេមាន ពេះវិញ្ញេណតេមួយដដេល 
ដេលបំពេញសកម្មភាពទាំងអស់ ហើយបេទានឲេយមា្នេក់ៗមានពេះ 
អំណោយទានផេសេងៗពីគ្នេ តាមពេះហឫទ័យរបស់ពេះអង្គ (1 កូរិនថូស 
12:7, 11, អកេសរទេេតគឺ ាភសង្កត់ន័យបន្ថេម)

យើងមានពេះអំណោយទានប្លេកៗពីគ្នេ សេបតាមពេះគុណ
ដេលពេះាភមា្ចេស់បេទានមក យើង។ បេសិនបើបងប្អូនណា
ទទួលពេះអំណោយទានខាងថ្លេងពេះបន្ទូល តេូវថ្លេងឲេយសេប 
តាមជំនឿ។ អ្នកណាទទួលពេះអំណោយទានខាងបំរី 
ចូរបំរីទៅ អ្នកដេលលើកទឹកចិត្តបង ប្អូន ចូរលើកទឹកចិត្តគេទៅ 
អ្នកដេលចេកទេពេយរបស់ខ្លួន ចូរចេកដោយចិត្តសោ្មេះសរ អ្នកដេល 
ដឹកាំ ចូរដឹកាំដោយចិត្តខ្នះខ្នេង អ្នកដេលចេកទានដល់ជនកេីកេ 
ចូរចេកឲេយគេដោយចិត្ត តេេកអរ។ (រ៉ូម 12:6-8)

បងប្អូនមា្នេក់ៗបានទទួលពេះអំណោយទានផេសេងៗពីគ្នេហើយ
ដូច្នេះចូរយកពេះអំណោយ ទានទាំងនេះទៅបំរីអ្នកឯទៀតៗ 
ឲេយសមនឹងាទីរបស់បងប្អូន ាភអ្នកចាត់ចេងដ៏ល្អ ដេល ចេកពេះអំ
ណោយទានគេប់បេបយ៉េងរបស់ពេះាភមា្ចេស់។ (1 ពេតេុស 4:10, 
អកេសរទេេតាភ ការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

អំណោយទាន
ខាងវិញ្ញេណ

ស
ពេះាភមា្ចេស់បេទានអំណោយទាន 

ខាងវិញ្ញេណដល់អ្នកជឿ 

តើអំណោយទានរបស់បុរស និង 

សេ្តី ខុសគ្នេឬយ៉េងណា?

ច
ពេះាភមា្ចេស់បេទានអំណោយទាន 

ខាងវិញ្ញេណតាមសេចក្តីតេូវការ។ 

អំណោយទានមិនតេូវបានបេង 

ចេក តាមភេទោះទេ។
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នៅពេលនិយយអំពីពេះអំណោយទានក្នុងសម្ព័ន្ធមេតេីថ្មី
មិនមានតមេុយណាមួយដេលបង្ហេញ អំពីភាពខុសគ្នេនេភេទោះទេ ទោះបី
ាភអំណាយទានទាំងោះទាក់ទងនឹងភាពាភអ្នកដឹកាំ ក៏ដោយ។ ាពិតាភ
ធ្វើឲេយរាំងស្ទះការងរផេសាយដំណឹងល្អខា្លេំងណាស់   នៅពេលដេលបេាភរាសេ្ត
របស់ពេះអង្គពាក់កណា្តេលមិនបានបំរីពេះអង្គតាមអំណោយទានរបស់ពួកគេ 
ដោយមាន សេរីភាពពេញលេញ។

ពេះយេសូ៊បានបងេៀនក្នងុសៀវភៅម៉ាេថាយ 9:37-38 “...
សេវូដេលតេវូចេតូមានចេើនណាស់ តេ អ្នកចេតូមានតិចពេក។ ហេតុនេះ ចូរអ
ង្វរមា្ចេស់សេេឲេយចាត់អ្នកចេតូមក្នងុសេេរបស់លោក”។ ហេតុអ្វបីានាភយើងតេវូប
ង្អេក់ដំណើរបេាភរាសេ្តរបស់ពេះអង្គ ដោយមិនឲេយពួកគេបំពេញកិច្ចការ ទំាងនេះ?

នៅក្នុងការបេជុំគណៈកម្មការ Lausanne សមេេប់វេទិការផេសាយដំណឹ
ងល្អពិភពលោកឆ្នេំ 2004 (Lausanne Committee for World 
Evangelism Forum) នៅបេទេសថេ មានសិកា្ខេកាមចំនួន 1530 
ាក់មកពី 130 បេទេស មកចូលរួមពិភាកេសាអំពីការជំរុញ “កេុមជំនុំទំាងមូល 
ឲេយយកដំណឹងល្អទាំងមូល ទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល”។ មានសេចក្តីអះអា
ងមួយសរសេរថា        “យើងបញ្ជេក់អះអាងអំពីភាពាភបូាភចារេយនេអស់អ្នក
ដេលជឿលើពេះយេស៊ូទាំងអស់ ហើយយើង អំពាវាវកេុមជំនុំឲេយបំពាក់បំប៉ន 
លើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់សិទិ្ធអំណាចដល់សេ្តី បុរស និងយុវវ័យ ដើមីេបបំពេញកា
រតេេស់ហៅរបស់ពួកគេាភស្មរបា្ទេល់ និងាភអ្នករួមការងរក្នុងកិច្ចការផេសាយ
ដំណឹង ល្អទូទាំងពិភពលោក”។ (8)

Gilbert Bilizekian ពិតាភនិយយចំចំនុចតេម្តង៖ “ពេះអមា្ចេ
ស់របស់យើងបានរៀបរាប់អំពីជោគ ាសាអាកេក់របស់អ្នកបំរី 
ដេលយកអំណោយទានរបស់ពួកគេទៅកប់ោល ដោយមិនបានយក 
មកបេើបេេស់សំរាប់ពងេកីពេះរាជរបស់ពេះាភមា្ចេស់ (ម៉ាេថាយ 25:30)។ 
យើងអាចមានការភ័យ ខា្លេចចំពោះការដក់ទណ្ឌកម្មមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ៖ ជោគាស
ាអាកេក់នឹងធ្លេក់ទៅលើអ្នកដឹកាំកេមុជំនំុ ណា ដេលបានបង្ខអំ្នកជឿដេលស្ថិ
តកេេមការគេប់គេងរបស់ពួកគេ ឲេយកប់ោលពេះអំណោយ ទានរបស់ពួកគេ 
ដោយមិនបានលើកទឹកចិត្ត ឲេយពួកគេបេើបេេស់គេប់ធនធនទំាងបុ៉ា្មេនដេល 
ពួកគេមាន សំរាប់គោលបំណងនេពេះរាជរបស់ពេះអង្គ”។ (9)
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ពេះគម្ពីរបាននិយយអំពីសេ្តីាភចេើន ដេលមាន មុខដំណេងាភអ្នកដឹកាំ។ 
សេ្តីទាំងនេះមិនសូវ បានលឺឈ្មេះទេ ដោយារតេវបេបធម៌នៅក្នុង 
សម័យោះ ប៉ុន្តេបេសិនបើាាភរឿងមិនតេឹមតេូវ ដេលឲេយសេ្តីធ្វើការដឹកាំ 
ឬ បងេៀនោះ ពួកគេ បេេកដាភមិនបានកាន់មុខដំណេង ឬ ទទួលការ 
សរសើរនៅក្នុងពេះគម្ពីរហើយ។

•	 អ្នកសេ ីអាណ (លូកា 2:36-38) និង កូនសេបួីនាក់របស់លោកភីលីព 
(កិច្ចការ 21:8-9) គឺាភពេយោការិនី។

•	 ាងពេីសីល និងលោកអគីឡា បងេៀន 
អំពីមាគ៌េរបស់ពេះាភមា្ចេស់ទៅកាន់ លោក អប៉ូឡូស (កិច្ចការ 
18:24-26) ហើយបានបង្កើតកេុមជំនុំក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ (1 
កូរិនថូស 16:19) ហើយតេូវបានតេេស់ ហៅឲេយធ្វើកិច្ចការបំរីពេះាភ
មួយលោកប៉ូល (រ៉ូម 16:3)។

•	 ាងភីបេគឺាភគេូជំនួយ និងាភអ្នកជួយឧបត្ថម្ភនដល់លោកប៉ូល (រ៉ូម 
16:1-2)

•	 ាងលីឌាបានជួបាភមួយអ្នករួមជំនឿក្នុងផ្ទះរបស់ាង
ហើយបានា្វេគមន៍លោកប៉ូល និងលោកសុីឡាស (កិច្ចការ 16:13-
15, 40)

•	 ាងយូាសគឺាភគេីស្តទូត (រ៉ូម 16:7)
•	 ាងអ៊ើរ៉ូឌា និងាងស៊ុនទីចគឺាភសហការីរបស់លោកប៉ូល (ភីលីព 

4:2-3)

សេ្តីក្នុងពេះគម្ពីរ

ស
តើអ្នកដឹកាទំាងំអស់នៅក្នងុកេមុ

ជំនុំដំបូង មិនមេនសុទ្ធតេាភបុរស 

ទាំងអស់ទេឬអ?ី

ច
បើមើលទៅលើកាលៈទេសៈសង្គម 

សម័យោះ យើងឃើញថាមាន ចំ

នួនអ្នកដឹកាំដេលាភសេ្តាីភចេើន 

គួរឲេយអា្ចេរេយ នៅក្នងុសម្ពន័្ធមេតេ ីថ្ម។ី
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តេូវធ្វើការទាំងអស់នេះ ដើមីេបកាងកេុមជំនុំ។ បើបងប្អូន 
និយយភាាចំឡេកអា្ចេរេយ តេូវឲេយពីរ ឬ បីាក់យ៉េងចេើន 
និយយ ហើយនិយយមា្នេក់ម្តងៗ ដោយមានអ្នកបកបេេផង ដេរ។ 
បេសិនបើគ្មេនអ្នកបកបេេទេោះ បងប្អូនតេូវនៅស្ងៀម កុំនិយយ
ភាាចំលេកអា្ចេរេយក្នុងកេុមជំនុំឡើយ ចូរនិយយ តេក្នុងចិត្ត និង
និយយទៅកាន់ពេះាភមា្ចេស់បានហើយ។ រីឯការ ថ្លេងពេះបន្ទូលវិញ 
តេូវឲេយពីរ ឬ បីាក់ថ្លេង ហើយអ្នកឯទៀតៗ តេូវពិចារណាមើល។ 
បើមាននរណាមា្នេក់ដេលអង្គុយក្នុងអង្គ បេជុំោះ បានទទួលគំនិ
តអ្វីមួយពីពេះាភមា្ចេស់ តេូវអ្នកកំពុង និយយផ្អេកសិន ដិេបតពេះ
ាភមា្ចេស់មិនសព្វពេះហឫទ័យនឹង ការខ្វះសណា្តេប់ធ្នេប់ទេ គឺព្
រះអង្គសព្វពេះហឫទ័យនឹងសេចក្តី សុខាន្ត។ សូមឲេយសេ្តីៗនៅ
ស្ងៀមក្នុងអង្គបេជុំ ដូចមានទមា្លេប់ នៅក្នុងកេុមជំនុំទាំងប៉ុា្មេន
របស់ពេះាភមា្ចេស់។ ាងគ្មេនសិទិ្ធ និយយអ្វីក្នុងពេលបេជុំទេ 
គឺតេូវនៅស្ងៀម ា្តេប់គេ ដូចមាន ចេងទុកមកក្នុងកេិតវិន័យសេេប់។ 
បេសិនបើាងចង់ដឹងរឿងអ្វីមួយ តេូវសួរប្តីាងឯផ្ទះ ទៅ ពេេះសេ្តីៗនិ
យយក្នុងកេុមជំនុំ មិនសមរមេយទេ។ (1 កូរិនថូស 14:26-30, 33-35)

នៅក្នុងសតវតេសទី 21 នេះ ស្តី្រដេលនិយយក្នុងកេុមជំនំុលេងចាត់ទុកាភរឿង
ដេលមិនសមរមេយ ទៀតហើយ។ តាមការពិត មានមនុសេសាភចេើនតេូវបានរារាំ
ងក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ ដោយារពួកគេមើលឃើញថា ជំនឿគេីស្តបរិ
ស័ទគឺាភាសាដេលតេួសតតេេដោយបុរស។

គោលការណ៍ក្នុងខគម្ពីរកូរិនថូសនេះគឺ គួរតេមានការរកេសាសណា្តេប់ធ្នេប់
ក្នុងពេលថា្វេយបង្គំ។ សូម សំគល់ផងដេរថា មិនមេនតេសេ្តីប៉ុណោ្ណេះទេ
ដេលតេូវបានសុំឲេយនៅស្ងៀម សូមេបីតេអ្នកដេលនឹង និយយភាាចំឡេក 
ក៏តេូវបានបេេប់ឲេយនៅស្ងៀមផងដេរ បេសិនបើគ្មេនអ្នកបកបេេ។ ដូចគ្នេផង 
ដេរ បេសិនបើពេយោការីមា្នេក់កំពុងនិយយ ហើយមនុសេសមា្នេក់ផេសេងទទួលការបើ
កសំដេង ពេយោការី ដេលកំពុងនិយយោះ តេូវនៅស្ងៀម។ ការបេជុំក្នុងកេុមជំ
នុំតេូវមានសណា្តេប់ធ្នេប់ ពេេះពេះ ាភមា្ចេស់គឺាភពេះនេសន្តិភាព។

ស
តើពេះគម្ពីរមិនបានចេងទេឬអីថា 

សេ្តីមិនគួរនិយយក្នុងកេុមជំនុ?ំ

ច
ខគម្ពរីនៅក្នងុសៀវភៅកូរិនថូស 

ដេលនិយយថា សេ្តគួីរតេនៅ 

ស្ងៀម សំដៅទៅលើរបៀបរបបក្នងុ 

សម័យោះ។ 

ខគម្ពរីនេះមិនសំដៅ 

ទៅលើសមត្ថភាព ឬ ចេបាប់ទំលាប់ 

នៅសម័យបច្ចបុេបន្ននេះទេ។

ភាពស្ងៀមា្ងេត់
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Craig Keener សរសេរថា “ចេបាប់ទមា្លេប់តំបន់មេឌីទេរនេសម័យបុរាណ
មិនអនុញ្ញេតិឲេយសេ្តីដេល គួរឲេយគោរព បេេសេ័យទាក់ទងាភមួយបុរសដេល
មិនាភប់ាច់ឈាមោះទេ...។ សេ្តីាភទូទៅ ទទួលការអប់រំតិចាភងបុរស 
នេះគឺាភការបញ្ជេក់អះអាងមួយដេលថា អ្នកដេលពិតាភមានចំណេះ 
ដឹងអំពីបេវតិ្តាសេ្តពីបុរាណ នឹងមិនមានការសង័េសយទេ។ 
លោកប៉ូលចៀសាងភាពមិនសមរមេយ ផ្នេកទំាក់ទំនងសង្គម ដោយ
ផ្តល់ដំបូា្មេនដល់សេ្តីមិនឲេយសួរសំនួរដល់បុរសផេសេងទៀត ក្នុងពេល 
កំពុងបេជុំោះទេ ប៉ុន្តេលោកមិនបានបេឆំងនឹងការសិកេសាស្វេងយល់របស់
ពួកគេទេ។ នៅពេល ពួកគេទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តេជេេជេះ ពួកគេ
អាចនឹងចេះបកសេេយបេកបដោយភាព វេឆ្លេតក្នុងការបេជុំដូចគ្នេនេះដេរ 
គឺពួកគេអាចអធិដ្ឋេន និងថ្លេងពាកេយទំាយ។ តាមការយល់ ឃើញបេបនេះ 
បញ្ហេដ៏ពិតបេេកដមិនមេនាភបញ្ហេយេនឌ័រទេ ប៉ុន្តេាភបញ្ហេនេភាពសមរមេយ 
និង ការសិកេសាយកចំណេះវិញ ហើយមិនគួរអនុញ្ញេតិឲេយបញ្ហេទាំងពីរនេះរារាំង
ដល់ការបញេ្ចញសំលេង របស់សេ្តីក្នុងកេុមជំនុំបច្ចុបេបន្នោះទេ” (10)

ដូចគ្នេផងដេរ បេសិនបើលោកបូ៉លនិយយថា សេ្តតីេវូតេនៅស្ងៀមរហូត 
ោះគត់បេេកដាភមិន បានណេាំឲេយសេ្តគីេបកេបាលនៅពេលអធិដ្ឋេន និងថ្លេង
ពាកេយទំាយក្នងុកេមុជំនំុ នៅក្នងុជំពូក ទំាងបីដំបូងោះទេ។ (1 កូរិនថូស 11:5)
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ពេលរៀនពេះគម្ពីរសេ្តីៗតេូវនៅស្ងៀម និងា្តេប់បង្គេប់ទាំង 
សេុង។ ខ្ញុំមិនអនុញ្ញេតឲេយសេ្តីណាបងេៀន ឬ តេួសតតេេលើប្តី ឡើយ 
គឺឲេយាងនៅស្ងៀមវិញ ដិេបតពេះាភមា្ចេស់បានបង្កើត លោកអដំាភមុន 
រួចបង្កើតាងអេា៉េតាមកេេយ។ មិនមេន លោកអដំទេដេលចាញ់បោក 
គឺាងអេា៉េវិញទេតើ ដេលចាញ់ បោក ទាំងរំលោភលើបញ្ញតិ្តរបស់ព្
រះាភមា្ចេស់ទៀតផង។ ក៏ប៉ុន្តេ ពេះអង្គសងេ្គោះសេ្តី មកពីាងបង្កើតកូន 
ហើយលុះតេេ តេាងមានជំនឿខា្ជេប់ខ្ជួន មានចិត្តសេឡាញ 
មានកិរិយវិសុទ្ធ និងសុភាពរាបាផង។ (1 ធីម៉ូថេ 2:11-15, 
អកេសរទេេតគឺាភ ការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

គោលការណ៍នេះគឺាភការបេឆំងទៅនឹងការបងេៀនគោល លិទិ្ធខុសឆ្គង។ កា
រពេួសយបារម្ភននេះតេូវបានបង្ហេញឲេយឃើញ ភា្លេមៗ ក្នុងសៀវភៅ 1 ធីម៉ូថេ 1:3។

ខ្ញុំបានផ្តេផ្តេំអ្នក នៅពេលខ្ញុំចេញដំណើរទៅសេុកមា៉េសេដូនរួចហើយថា 
ចូរា្នេក់នៅកេុង អេភេសូនេះ ដើមីេបហាមបេេមអ្នកខ្លះ កុំឲេយបងេៀនគោ
លលិទិ្ធណាផេសេងទៀតឡើយ។ (1 ធីម៉ូថេ 1:3)

លោកប៉ូលបន្ថេមថា សេ្តីគឺាភគោលដៅរបស់គេូបងេៀនក្លេងកា្លេយ៖

ក្នុងចំណោមពួកគេ អ្នកខ្លះបានឆ្លៀតចូលផ្ទះាា 
ហើយទាក់យកសេ្តីឆតៗ... (2 ធីម៉ូថេ 3:6)

“សេ្តីគួររៀន”

ពាកេយបីមា៉េត់នេះមានន័យ និងមានឥទិ្ធពលខា្លេំងបំផុត ប៉ុន្តេពាកេយទាំងនេះ
តេូវបានរំលងោលាភ ញឹកាប់។ លោកប៉ូលបានមានបេាសន៍ថា 
សេ្តីៗគួរតេរៀន។ លោកប៉ូលគិតថា របៀបបេសើរ បំផុតក្នុងការបេឆំងនឹង
ការបងេៀនខុសឆ្គង គឺតាមរយៈការបងេៀនដេលតេឹមតេូវ ហើយសេ្តីៗគួរ 
តេរៀនតាមរបៀបសិសេស “រា៉េប៊ើ” ដេលល្អៗ គឺរៀនដោយរបៀបស្ងៀមា្ងេត់ 
និងដោយការគោរព ចំពោះគេូរបស់ពួកគេ។

សិទិ្ធអំណាច 
និងការបងេៀន

ស
ដោយារពេះគម្ពីរចេងថា 

សេ្តីមិន បងេៀន ឬ 

មានសិទិ្ធអំណាចទៅ លើបុរសទេ 

តើពេះគម្ពីរមិនបាន និយយថា 

សេ្តីមិនគួរធ្វើាភគេូ បងេៀន ឬ 

ធ្វើាភគេូគង្វេលទេឬអ?ី

ច
ខគម្ពីរដេលកំណត់សិទិ្ធអំណាច 

របស់សេ្តីក្នុងទីកេុងអេភេសូ អាច 

យកមកអនុវត្តនៅសម័យបច្ចុបេបន្ន 

បាន ដោយនិយយថា អ្នកដេល 

គ្មេនការសិកេសារៀនសូតេ មិនអាច 

បេកេកតា៉េចំពោះការបងេៀនដេ

លខុសឆ្គងោះទេ។
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“ខ្ញុំមិនអនុញ្ញេតិឲេយសេ្តីបងេៀនទេ”

លោកប៉ូលពិតាភចង់និយយថា សេ្តីៗមិនតេូវបានអនុញ្ញេតិឲេយបងេៀនទេ 
បេសិនបើពួកគេមិន ទាន់បានទទួលការបណ្តុះបណា្តេលគេប់គេេន់នៅឡើយ 
ពេេះលោកប៉ូលបានសរសើរដល់ សមត្ថភាពរបស់ាងពេីសីលក្នុងការបង្
រៀន (កិច្ចការ 18:24-26 និង រ៉ូម 16:3-5)។ សូមសំគល់ ផងដេរថា ាងពេីសី
លបានបងេៀនាភមួយប្តីរបស់ាងឈ្មេះអគីឡា ក្នុងទីកេុងអេភេសូ ដេលាភ 
កេុមជំនុំដេលបានទទួលលិខិត ដេលមានសរេសរអត្ថបទគម្ពីរនេះ។

“ឬ តេួសតតេេលើបុរសោះទេ”

Rebecca Merrill Groothuis បញ្ជេក់ថា “ពាកេយក្នុងខទី ១២ 
ដេលតេូវបានបកបេេ ‘ការតេួសតតេេ’ (authentein) មិនមេនាភពាកេយដេលតេូ
វបានបេើនៅកន្លេងផេសេងទៀត ក្នុងសៀវភៅសម្ព័ន្ធមេតេីថ្មី ដើមីេបបញ្ជេក់អំពីការ
បេើបេេស់សិទិ្ធអំណាចវិជ្ជមាន ឬ សេបចេបាប់ (exousia) ោះទេ។ តាមការ 
ពិត ពាកេយនេះមិនតេូវបានយកមកបេើនៅកន្លេងផេសេងទៀតក្នុងសម្ព័ន្ធមេតេីថ្មី
ទេ។ លើសពីនេះ ាមានអត្ថន័យចេើនក្នុងការបេើបេេស់ភាាកេិចបុរាណ ដេ
លអត្ថន័យាភចេើនមានន័យខា្លេំងាភង ពាកេយថា “សិទិ្ធអំណាច” រហូតអាចសំ
ដៅទៅដល់ការបេើបេេស់អំពើហិងេសាទៀតផង” (11)

លោកប៉ូលបានហាមបេេមយ៉េងាភក់លាក់ចំពោះឥរិយបទដេលកោងកាច
និងតេួសតតេេ ដេលា មិនសមរមេយចំពោះអ្នកមានជំនឿលើពេះយេស៊ូ។

“ាងតេូវនៅស្ងៀម”

សេ្តីៗតេូវរៀនដោយភាពស្ងៀមា្ងេត់ និងមិនតេូវបង្ករការរំខានទេ 
ពេេះនេះគឺាភការរំពឹងទុកសំរាប់ សិសេសរា៉េប៊ើទាំងអស់។

“អាដំតេូវបានបង្កើតមុន”

នៅក្នុងសៀវភៅលោកុបេបតិ្ត ពេះាភមា្ចេស់បានបេេប់ដល់អាដំដោយផ្ទេល់ថាមិន
ឲេយបរិភោគផ្លេឈើ នេ “ដើមឈើដឹងខុសតេូវ” ទេ មុនពេលដេលអេា៉េតេូវបាន
បង្កើតមកម្ល៉េះ។ អេា៉េមិនបានទទួលការ បញ្ជេដោយផ្ទេល់ពីពេះាភមា្ចេស់ទេ។ 
Rebecca Merrill Groothuis ពនេយល់បន្ថេមទៀតថា៖ 
“ចំនុចនេការបកសេេយគឺថា ដើមីេបចៀសាងភាពបោកបេេស់ និងកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ 
ចំពោះអ្នកដេល ខ្វះចំណេះដឹងអំពីពេះបន្ទូលរបស់ពេះ (ដូចាភអ្វីដេលអេា៉េ 
និងសេ្តីជនាភតិអេភេសូបានធ្វើ) គួរតេផ្ទេរទៅកាន់អ្នកដេលបានទទួលការប
ណ្តុះបណា្តេលចេបាស់លាស់ (ដូចាភអាដំ និងអ្នក ដឹកាំដេលាភបុរសផេសេងៗ
ទៀតក្នុងកេុមជំនុំអេភេស)ូ” (12)
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“ទទួលការសងេ្គោះតាមរយៈការពរពោះកូន”

នេះគឺាភផ្នេកមួយដេលពិបាកយល់ ប៉ុន្តេមានការពនេយល់មួយ៖ 
ពេះវិហាររបស់ពេះាងឌីអានក្នុង ទីកេុងអេភេសូគឺាភតំបន់អច្ឆរិយៈមួយ ក្នុង
ចំណោមតំបន់អច្ឆរិយៈបេេំពីរក្នុងសម័យបុរាណ។ ាមានទំហំធំ និងមានបន្ទប់
រតាគរដេលមានអ្នកយមចំនួន ៤០០ាក់។ ពេះាងឌីអានតេូវ បានគេថា្វេ
យបង្គំាភពេះនេជីវាភតិដេលជួយដល់សេ្តី ាភពិសេសក្នុងពេលសមេេលកូន។ 
លោកប៉ូល និយយសំដៅទៅលើការបេពេឹត្តបេបនេះ ដោយលើកឡើងថា 
សេ្តីៗមិនចាំបាច់ងកទៅរកពេះ ាងឌីអានដើមីេបទទួលបានសុវតិ្ថភាពពេល
កំពុងសមេេលកូនទេ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេអាចមាន ជំនឿលើពេះយេស៊ូបាន។ 
អ្នកសេី Mimi Haddad សរសេរថា “ដើមីេបបេឆំងនឹងការបងេៀនខុស 
ឆ្គងក្នុងទីកេុងអេភេសូ លោកប៉ូលបានលើកឡើងថា សេ្តីៗនឹងទទួលការសងេ្
គោះតាមរយៈការ សមេេលកូន។ តើលោកប៉ូលចង់បង្កប់ន័យថា សេ្តីមិនអាចទ
ទួលការសងេ្គោះតាមរយៈការថា្វេយ បង្គំពេះាងឌីអានទេ ប៉ុន្តេតាមរយៈការមា
នជំនឿលើពេះគេីស្តឬ?” (13)

Craig Keener បានលើកឡើងពីចំនុចរិះគន់មួយ៖ “ពេះគម្ពីរអនុញ្ញេតិឲេយ
មានព័ន្ធកិច្ចសេ្តីកេេម លក្ខខណ្ឌធម្មតា ហើយហាមបេេមក្នុងករណីលើក
លេងមួយចំនួនបុ៉ណោ្ណេះ។ មានអត្ថបទពេះគម្ពរី តេមួយគត់ដេលហាមសេ្តមិីនឲេយ
បងេៀនពេះគម្ពីរយ៉េងចេបាស់ ដោយផ្ទុយពីអត្ថបទគម្ពីរាភចេើន ដេលគំេទេដល់
សេ្តីាភចេើនឲេយបងេៀនមេរៀនពេះគម្ពីរ ដេលបានសំដៅទៅដល់កេុមជំនុំមួយ 
ដេលយើងដឹងចេបាស់ថា គេូបងេៀនគោលលិទិ្ធខុសឆ្គងកំពុងផ្តេតការយកចិត្ត
ទុកដក់ទៅលើ សេ្តីដោយមានបេសិទិ្ធភាព។” (14)

រួមសេចក្តីមក ការបងេៀនទូទៅនេពេះគម្ពីរគឺថា ពេះាភមា្ចេស់បេទានអំណោយ
ទានដល់បុរស និង សេ្តីស្មើគ្នេ ហើយពួកគេគួរតេទទួលការលើកទឹកចិត្តឲេយចូល
រួមបំរីគេប់កំរិតទាំងអស់។ យើងមិន អាចរំពឹងនឹងធ្វើាភដេ និងជើងរបស់ពេះ
ាភមា្ចេស់ដើមីេបឈងចាប់ពិភពលោកនេះបានទេ បេសិន បើបេាភរាសេ្តរបស់
ពេះអង្គពាក់កណា្តេល កំពុងតេូវាភប់ចេាក់បេបនេះ!
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ក៏ប៉ុន្តេ ខ្ញុំចង់ឲេយបងប្អូនជ្េេបថា ពេះគេីស្ត ាំមុខបុរសគេប់រូប 
បុរសាំមុខសេ្តី ហើយពេះាភមា្ចេស់ាំមុខពេះគេីស្ត។ (1 កូរិនថូស 
11:3)

“កេបាល” ឬ “kephale” ាភញឹកាប់មានន័យ សិទិ្ធអំណាច 
ប៉ុន្តេាក៏អាចតេូវបានបកបេេថា “បេភព” ផងដេរ ដូចាភពាកេយថា បេភព ឬ 
កេបាលនេទន្លេរ។

មានហេតុផលពីរអំពីមូលហេតុនេការបេើបេេស់ ពាកេយ “កេបាល” ក្នុងសៀវភៅ 
1 កូរិនថូស 11:3 ដេលអាចមានន័យថា “បេភពជីវិត” បានដេរ 
មិនមេនមានន័យថា “អ្នកដឹកាំដេលបេើ អំណាចគេប់គេង” ោះទេ។ 
ទីមួយ ទំាក់ ទំនងទាំងនេះតេូវបានកត់តេេតាមលំដប់លំដោយកាល
បេវតិ្តនេបេភពដើម។ Gilbert Bilezikian ចង្អុលបង្ហេញថា “លំដ
ប់លំដោយដេលភា្ជេប់ចំនុចសំខាន់ទាំងបីនេះ មិនមេនាភឋាានុកេមទេ 
ប៉ុន្តេគឺាភកាលបេវតិ្តវិញ។ នៅដើមកំណើតពិភពលោក ពេះគេីស្តបានផ្តល់ជីវិ
តទៅកាន់មនុសេស ដេលាភបេភពនេជីវិតរបស់អាដំ។ បា្ទេប់មក បុរសាភអ្នកផ្ត
ល់ជីវិតទៅកាន់សេ្តី នៅពេលដេលសេ្តី តេូវបានសូនចេញពីបុរស។ កេេយមក 
ពេះាភមា្ចេស់បេទានជីវិតទៅកាន់ពេះបុតេេ នៅពេលទេង់ យងមកលើផេនដី 
ដើមីេបចាប់កំណើតាភមនុសេស។ នៅពេលដេលលំដប់លំដោយនេចំនុចសំខា
ន់ ទាំងបីក្នុងពេះគម្ពីរនេះ មិនតេូវបានប៉ះពាល់ ោះអត្ថន័យនេ “កេបាល” 
នៅក្នុងខនេះគឺមានមុខងរ ាភអ្នកបំរីដេលផ្តល់ជីវិត។” (15)

ការអនុវត្តនូវគំនិតនេះពិតាភអា្ចេរេយណាស់ ដូចាភអ្វីដេលអ្នកសេី Mimi 
Haddad បានសរសេរថា “នៅក្នុងសៀវភៅលោកុបេបតិ្ត ពេះាភមា្ចេស់បង្កើត
សេ្តីពីរូបកាយរបស់មនុសេសបេុស។ ដូចគ្នេផងដេរ ពេះគេីស្ត គឺាភដើមចម ឬ 
ាភបេភពនេកេុមជំនុំ។ ពេះគេីស្តសុគតដើមីេបជួយឲេយមនុសេសទទួលបាន ជីវិត។ 
តាមរបៀបដូចគ្នេនេះដេរ ប្តីតេូវសេលាញ់ភរិយរបស់ពួកគេដោយមានចិត្តលះ
បង់ ដូចាភ ាច់ឈាមរបស់ពួកគេផ្ទេល់។ សេចក្តីសេលាញ់នេះគូសបញ្ជេក់អំ
ពីការរួមគ្នេាភអង្គតេមួយ ដេល មានភាពសិ្នទិ្ធា្នេលបំផុត។” (16)

 ភាពជាអ្នកាំមុខ

ស
តើពេះគម្ពរីមិនបាននិយយយ៉េ

ងចេបាស់ទេឬអីថា ប្តគឺីមេគេួសារ?

ច
ពេះគម្ពរីមិនបាននិយយថា ប្តគឺី 

ាភមេគេួសារទេ បុ៉ន្តេពេះគម្ពរីបាន 

ចេងថា បុរសគឺាភអ្នកាំមុខសេ្តី 

ហើយពេះាភមា្ចេស់ាំមុខពេះគេសី្ត។ 

តាមបរិបទនេះ “កេបាល” អាចមាន 

ន័យថា “បេភពជីវិត” រាងមនុសេស 

និងនៅក្នងុពេះតេឯីក។
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ទីពីរ ការនិយយថា “កេបាល” មានន័យថា “អ្នកដឹកាំដេលតេួសតតេេ” 
អាចនឹងបង្កប់ន័យថាការ មានឋានៈទាបរាងពេះតេីឯក ដេលតេូវបានចាត់ទុក
ថាខុសពីគោលលិទិ្ធតេឹមតេូវ ក្នុងបេវតិ្តាសេ្ត កេុមជំនុំ។

សូមពិនិតេយមើលល្អិតល្អន់ទៅលើខគម្ពីរនេះដេលបេើពាកេយ “kephale” 
ដេលបានផ្តល់និយមន័យថា “អ្នកដឹកាំដេលតេួសតតេេ”៖

•	 អ្នកដឹកាំដេលតេួសតតេេលើបុរសគឺពេះគេីស្ត (តេឹមតេូវ)
•	 អ្នកដឹកាំដេលតេួសតតេេលើសេ្តីគឺបុរស (បេហេលតេូវ)
•	 អ្នកដឹកាំដេលតេួសតតេេលើពេះគេសី្តគឺពេះាភមា្ចេស់ (មិនតេមឹតេវូ   

ពេះយេសូ៊មិនមេន ស្ថតិកេេមការតេួសតតេេរបស់ពេះាភមា្ចេស់អស់កលេប
ាភនិច្ចោះទេ)

Kevin Giles ពនេយល់ថា “ស្ទើរតេគេប់គេីស្តបរិស័ទទាំងអស់យល់ពេម
ថា ពេលចាប់កំណើតាភ មនុសេស ពេះបុតេេបានស្ថិតកេេមការគេប់គេង
របស់ពេះបិតា។ ពេះបុតេេយកតួាទីាភអ្នកបំរី ប៉ុន្តេគេីស្តបរិស័ទភាគ
ចេើនមិនជឿថា ការបា្ទេបខ្លួនរបស់ពេះបុតេេមកយកកំណើតាភមនុសេស 
បញ្ជេក់អំពីទំាក់ទំនងពេះបិតា និងពេះបុតេេក្នុងភាពាភពេះតេីឯកដ៏នៅអ
ស់កលេបោះទេ។ នៅក្នុងសៀវភៅភីលីព 2:5-11 លោកប៉ូលបានអះអាងថា 
ពេះបុតេេមានភាពស្មើគ្នេាភមួយ ពេះបិតា មុនពេលដេលពេះអង្គបានស្ម័
គេចិត្តលះបង់មកចាប់កំណើតាភមនុសេស ហើយសុគតនៅ លើឈើឆ្កេង 
ហើយបា្ទេប់មក ពេះអង្គតេូវបានលើកតម្កើងឡើងាភពេះអមា្ចេស់។” (17)
ខគម្ពីរនេះមានភាពងយយល់ាភង នៅពេលដេលពាកេយ “kephale” 
តេូវបានផ្តល់និយមន័យថា “បេភពជីវិត”៖ 

•	 បេភពជីវិតរបស់មនុសេសបេុសទាំងអស់គឺាភពេះគេីស្ត (តេឹមតេូវ)
•	 បេភពជីវិតរបស់មនុសេសសេីគឺាភបុរស (តេឹមតេូវ 

ពេេះនៅដើមកំណើតពិភពលោក សេ្តីតេូវកើតចេញពីមនុសេសបេុស)
•	 បេភពជីវិតនេពេះគេសី្តគឺពេះាភមា្ចេស់ (តេមឹតេវូ ពេេះពេះយេសូ៊តេវូបា

នបញ្ជនូមកពីពេះ បិតានៅពេលពេះអង្គបានចាប់កំណើតាភមនុសេស)

បា្ទេប់មកនេះ សូមពិចារណាខគម្ពីរមួយចំនួនដេលនិយយអំពីពេះយេស៊ូ
ាភកេបាលនេកេុមជំនុំ។ សូមសំគល់ថា ខគម្ពីរទាំងនេះមិនបាននិយយអំ
ពីតួាទីរបស់ពេះអង្គាភអ្នកដឹកាំ ឬ អ្នកមាន សិទិ្ធអំណាចោះទេ។ 
“កេបាល” សំដៅទៅលើពេះយេស៊ូាភបេភពជីវិតដំបូង និងាភការសងេ្គោះ 
និងាភអ្នកសេេចទឹកឲេយលូតលាស់។

ពេះាភមា្ចេស់បានបងេ្កាបអ្វីៗ ទំាងអស់ ឲេយនៅកេេមពេះបាទារប
ស់ពេះគេសី្ត ពេមទំាងបេទាន ឲេយពេះអង្គគង់នៅលើអ្វីៗ ទំាងអស់ 
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ធ្វើាភសិរារលើកេមុជំនំុ ដេលាភពេះកាយរបស់ពេះ អង្គ។ កេមុជំនំុនេះ
បានពោរពេញដោយគេប់លក្ខណសមេបតិ្តរបស់ពេះគេសី្ត ហើយពេះគេសី្ត 
ផ្ទេល់ក៏បានពោរពេញដោយគេប់លក្ខណសមេបតិ្តរបស់ពេះាភមា្ចេស់ដេរ។ 
(អេភេសូ 1:22-23, អកេសរទេេតាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

ផ្ទុយទៅវិញ បើយើងបេពេឹត្តតាមសេចក្តីពិតដោយចិត្ត
សេលាញ់ យើងនឹងបានចំរីនឡើង គេប់វិស័យទាំងអស់ 
ឆ្ពេះទៅកាន់ពេះគេីស្តាភសិរា គឺពេះអង្គហើយ ដេលធ្វើឲេយពេះកាយ 
ទាំងមូលបានផ្គុំគ្នេ ហើយភា្ជេប់គ្នេឡើងយ៉េងមាំ ដោយារសា្លេក់ឆ្អឹងទំា
ងប៉ុា្មេនដេលបំរីពេះ កាយ តាមកំរិតសមត្ថភាពរបស់សរីរាង្គនីមួយៗ 
ដើមីេបឲេយពេះកាយោះចំរីន និងកាង ឡើង ក្នុងសេចក្តីសេលាញ់។ 
(អេភេសូ 4:15-16, អកេសរទេេតាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

គេមិននៅាភប់ាភមួយពេះគេសី្តាភពេះសិរាទេ  គឺពេះសិរានេះហើយ 
ដេលផ្គត់ផ្គង់ឲេយពេះ កាយទំាងមូលតភា្ជេប់គ្នេដោយសា្លេក់ឆ្អងឹ 
និងសរសេ ពេមទំាងចំរីនឡើង តាមតេពេះាភ មា្ចេស់បេទានឲេយ។ 
(កូឡូស 2:19, អកេសរទេេតាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

Bilezekian ពនេយល់ថា “សម្ព័ន្ធមេតេីថ្មីមានអត្ថបទគម្ពីរយោងាភចេើនអំពីអ្ន
កដឹកាំមកពីគេប់ ា្ថេនភាពជីវិត៖ អ្នកដឹកាំាសា, អ្នកដឹកាំសហគម, 
អ្នកដឹកាំយោធ, អ្នកដឹកាំរដ្ឋេ ភិបាល, អ្នកដឹកាំាភបុរស 
និងអ្នកដឹកាំកេុមជំនុំ។ អ្នកដឹកាំទាំងនេះ គ្មេននរណាមា្នេក់តេូវបាន 
តេងតាំងឲេយធ្វើាភ “កេបាល” ឬាភ “អ្នកតេួសតតេេ” ោះទេ។ 
ការពនេយល់ដេលយើងមើលឃើញចេបាស់ សំរាប់ភាពចំលេកនេះគឺថា “កេបាល” 
មិនមេនមានន័យថា “អ្នកដឹកា”ំ ទេនៅក្នុងភាារបស់ សម្ព័ន្ធមេតេីថ្មី។ 
ការបេើបេេស់ពាកេយ “កេបាល” នៅក្នុងបរិបទនេះដេលយើងមើលឃើញនៅក្នុង
សៀវ ភៅ 1 កូរិនថូស, អេភេសូ និងកូឡូស ាំឲេយយើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋេនថា 
ទសេសនៈទាននេភាពាភ កេបាលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេតេីថ្មី សំដៅទៅលើមុខងររបស់
ពេះគេីស្តដេលាភបេភពដើមនេជីវិត និង ការលូតលាស់ និងតួាទីាភអ្នកបំរី
ដេលផ្គត់ផ្គង់ និងទេទេង់ជីវិត។” (18)

បេសិនបើអ្នកនៅមិនទាន់ជឿាភក់លើការបកសេេយនេះនៅឡើយទេ
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲេយអ្នក អានអត្ថបទនិពន្ធរបស់ Berkeley និង 
Alvera Mickelsen ដេលមានចំណងជើងថា “តើពាកេយ Kephale មា
នន័យដូចម្តេចក្នុងពេះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេតេីថ្ម?ី” នេះគឺាភគំរូាកលេបងមួយ៖ 
“សា្ទេនុ កេមភាាកេិក និងភាាអង់គ្លេសពិា្តេរបំផុត (ដេល 
មាននិយយអំពីភាាកេិកទាក់ទងនឹង កវីមា្នេក់ឈ្មេះ Homer 
និងភាាកេិកបុរាណ) ក្នុងសម័យបច្ចុបេបន្នគឺសៀវភៅដេលមានពីរភាគ 
និងមានាភង 2000 ទំព័រ ដេលបានចងកេងដោយ Liddel, Scott, 
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Jones និង McKenzie និងបានបោះពុម្ភនលើកដំបូងក្នុងឆ្នេំ 1843...។ 
សា្ទេនុកេមនេះមាន និយយអំពីអត្ថន័យទូទៅ នេពាកេយ “kephale” 
ដោយមានឧទាហរណ៍បញ្ជេក់ផងដេរ។ បញ្ជីពាកេយនេះមិនបានរួមបញ្ចូល 
ពាកេយ “សិទិ្ធអំណាច”, “ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស”់, “អ្នកដឹកា”ំ, “ាយក” ឬ 
ពាកេយមួយផេសេងដេលមាន ន័យសេដៀងគ្នេោះទេ” (19)។ The 
Mickelsens បន្តសរសេរចំនួន 14 ទំព័របន្ថេមទៀត និយយអំពីភាាកេិក។ 
ការឆ្លើយតបរបស់ Philip Barton Payne ចំពោះអត្ថបទរបស់ 
the Mickelsens និយយថា “តាមការពិត The Mickelsens 
មិនបានផ្តល់ារៈសំខាន់ដល់ការបេើ បេេស់ភាាកេិកទេ។ នៅពេលបញ្ចូ
លសៀវភៅបន្ថេមក្នុងឆ្នេំ 1968 សា្ទេនុកេមរបស ់ Liddell និង Scott សរ
សេរអំពីអត្ថន័យបេៀបធៀបាភភាាអង់គ្លេសនេពាកេយ “kephale” ចំនួន 
48 ពាកេយដច់ ដោយឡេកពីគ្នេ។ គ្មេនពាកេយណាមួយបង្កប់ន័យអំពីអ្នកដឹកាំ 
សិទិ្ធអំណាច ដំបូង ឬ សំខាន់ ោះទេ។” (20)

សង្ខេបសេចក្តីមក ពេះអង្គមិនបានឲេយបុរសទទួលរងលទ្ធផលនេការធ្លេក់ចុះ
នេអំពើបាបទេ ដេល លទ្ធផលនេះរួមបញ្ចូលការតេួសតតេេលើភរិយរបស់ពួក
គេ ផ្ទុយទៅវិញ ពេះអង្គសព្វពេះហឫទ័យ ឲេយប្តីធ្វើាភបេភពនេជីវិត និងការ
លើកទឹកចិត្តទៅដល់ភរិយរបស់ពួកគេវិញ ដូចាភពេះយេស៊ូគឺាភ បេភពជីវិត 
និងការលើកទឹកចិត្តដល់យើងផងដេរ!

Merrill-Groothuis ពនេយល់បន្ថេមទៀតថា 
“អ្វដីេលមិនសមហេតុផលោះគឺថា ការយល់ថា កេបាលរបស់ស្
រ្តគឺីាភអ្នកដឹកាំរបស់សេ្ត ី ពិតាភផ្ទយុពីគោលបំណងនេពេះគម្ពរីអំពីកេបាល
ដេលាភ អ្នកទេទេង់ជីវិត សុខភាព និងការលូតលាស់របស់ភរិយ។ សេ្តី
មិនអាចរីកចំរីនក្នងុភាពពេញវ័យ ផ្នេកពេលឹងវិញ្ញេណ ផ្លវូអារម្មណ៍ 
និងផ្នេកបញ្ញេបានពេញលេញោះទេ បេសិនបើពួកគេមិនមាន 
ឳកាសទទួលខុសតេវូចំពោះជីវិតផ្ទេល់ខ្លនួរបស់ពួកគេោះ ឬ ប្
រសិនបើសេ្តតីេវូបានចាត់ទុកដូច ាភក្មេងមា្នេក់ដេលតេវូមានអ្នកធ្វើការសំរេចចិ
ត្តជំនួសឲេយរហូតោះ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍តាមឋាានុ កេមក៏នឹងបង្អេក់ការលូ
តលាស់ផ្នេកអត្តចរិត និងការញេកាភវិសុទ្ធរបស់ា្វេមីផងដេរ មានន័យថា 
ា្វេមីខកខានមិនបានសិកេសាស្វេងយល់ និងផ្តល់សេចក្តសីេលាញ់ដល់គ្នេទៅវិ
ញទៅមក ក្នងុាម ាភដេគូស្មើគ្នេក្នងុការងរបំរីពេះរាជរបស់ពេះគេសី្ត។” (21)
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“បងប្អូនដេលកោតខា្លេចពេះគេីស្ត តេូវ គោរពចុះចូលគ្នេទៅវិញទៅមក។ 
បងប្អូន ាភសេ្តីដេលមានា្វេមី តេូវគោរពចុះចូល នឹងា្វេមីរៀងៗខ្លួន 
ដូចាភគោរពចុះចូល នឹងពេះាភមា្ចេស់ដេរ។ ចំពោះបងប្អូនដេល 
មានបេពន្ធវិញ ចូរសេលាញ់ភរិយ ដូចពេះ គេីស្តសេលាញ់កេុមជំនុំដេរ 
ពេះអង្គបូាភ ពេះជន្មរបស់ពេះអង្គផ្ទេល់។ បងប្អូនាភខ្ញុំ បំរីអើយ ចូរា្តេ
ប់បង្គេប់មា្ចេស់របស់ខ្លួនក្នុង លោកនេះ ដោយគោរពកោតខា្លេចាប់ញ័រ  
និងដោយចិត្តសោ្មេះសរ ដូចា្តេប់បង្គេប់ ពេះគេីស្តដេរ។ 
រីឯបងប្អូនដេលាភមា្ចេស់វិញ ចូរបេពេឹត្តចំពោះអ្នកបំរីរបស់បងប្អូនបេប 
ោះដេរ គឺមិនតេូវគំរាមកំហេងគេឡើយ។ តោងដឹងថា ទាំងពួកគេ 
ទាំងបងប្អូន មានមា្ចេស់តេមួយនៅា្ថេនបរមសុខ ហើយពេះអង្គមិន 
រីសមុខនរណាសោះឡើយ។” (អេភេសូ 5:21-22, 25; 6:5, 9, អកេសរ
ទេេតគឺាភការសង្កត់ន័យបន្ថេម)

ការចុះចូលគ្នេទៅវិញទៅមកគឺាភខគម្ពីរគន្លឹះនៅទីនេះ
ដោយណេាំយើងពីរបៀបបង្ហេញអំពីការ ពោរពេញដោយពេះវិញ្ញេណ 
(អេភេសូ 5:18) នៅក្នងុលំនៅដ្ឋេនរបស់យើង។ លោកបូ៉លបេើការ ចុះចូលរប
ស់ភរិយទៅកាន់ប្តនីៅក្នងុវបេបធម៌ោះ ដើមីេបធ្វើាភគំរូនេការចុះចូលរបស់យើងចំ
ពោះ គ្នេទៅវិញទៅមក។ ការា្តេប់បង្គេប់របស់បេពន្ធ និងខ្ញុបំំរីគឺការតមេវូតាម
ចេបាប់របស់ជនាភតិយូដ និងជនាភតិរូ៉ម ហើយាគឺាភបទដ្ឋេនវបេបធម៌មួយដេល
អាចទទួលយកបាន បុ៉ន្តេសំរាប់កេមុជំនំុ ដើម អាទិភាពចំបងគឺផេសាយដំណឹងល្អ 
និងមិនរំខានដល់ចេបាប់ទំលាប់ាាទេ។ ដូច្នេះ លោកបូ៉ល ពនេយល់អំពីការប្
រពេតឹ្តក្នងុពេដំេនសង្គមមួយដេលយកបុរសាភធំ ដោយមានគុណសមេបតិ្តគេសី្ត 
បរិស័ទល្ៗអ  ដូចាភ ការចុះចូល (មិនមេនការា្តេប់បង្គេប់ទេ) និងសេចក្តសីេលាញ់ 
(មិនមេន ចេបាប់ទំលាប់ទេ)។

J. Lee Grady សង្ខេបថា “ការចុះចូល មិនមេនតាមន័យតេួសតតេេ 
ឬ គេប់គេងលើនរណាមា្នេក់ទេ បុ៉ន្តេការចុះចូលមានន័យថា 
ការចូលចិត្តគ្នេទៅវិញទៅមក ហើយមិនទាមទារសិទិ្ធផ្ទេល់ខ្លនួ ឡើយ។ ការចុះ
ចូលបេបនេះគួរតេធ្វើឡើងក្នងុពេះកាយរបស់ពេះគេសី្តទំាងមូល ដើមីេបបង្ហេញ 
សេចក្តសីេលាញ់របស់ពេះគេសី្តទៅកាន់ពិភពលោក។” (22)

ការចុះចូល

ស
ពេះគម្ពីរចេងថា ភរិយតេូវចុះចូល 

ាភមួយា្វេមី។ តើការចុះចូលនេះ 

មិនតេឹមតេូវទេឬអី ពេេះាាភការ 

ផ្តល់ការគំទេដល់ា្វេមីដោយភាព

វេឆ្លេត និងស្ម័គេចិត្ត?

ច
នៅក្នងុសតវតេសទី ១ បេពន្ធតេវូបាន 

រំពឹងឲេយចុះចូលាភមួយប្ត ីហើយខ្ញុ ំបំ

រីតេវូា្តេប់បង្គេប់ចៅហា្វេយាយ 

បុ៉ន្តេលោកបូ៉លណេាំដល់គេួសារ 

គេសី្តបរិស័ទឲេយមានអាកបេបកិរិយ 

ថ្មគឺី ចុះចូលចំពោះគ្នេទៅវិញទៅមក
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ាភញឹកាប់ សេ្ត ី និងបុរសតេវូបានរារំាងមិនឲេយមានទំាក់ទំនងដេលមានសុខ
ភាពល្អ និងមិន បានបំពេញព័ន្ធកិច្ចដោយមានបេសិទិ្ធភាពទេ ដោយារ
របៀបមួយនេការបកសេេយខគម្ពរីមួយ ចំនួន។ នេះមិនមេនាភលើកទី ១ ទេ 
ដេលរឿងនេះកើតឡើងោះ។ នៅក្នងុសហរដ្ឋអាមេរិច ក្នងុ អំឡុងទសេសវតេស 1800 
អ្នកការពារសិទិ្ធរបស់ខ្ញុបំំរី ពឹងផ្អេកទំាងសេងុទៅលើការបកសេេយ ពេះគម្ពរី។ 
ពួកគេបានមើលឃើញថា ពេះយេសូ៊មានពេះបន្ទលូសំដៅទៅលើខ្ញុបំំរីនៅក្នងុ 
បេា្នេរពេះគម្ពរី ដេលសៀវភៅកាឡាទី ជំពូកទី 4 បេើឧទាហរណ៍ពីភាពាភខ្ញុបំំរី 
ហើយសៀវភៅ អេភេសូ ជំពូកទី 6 បេេប់ឲេយខ្ញុបំំរីា្តេប់បង្គេប់មា្ចេស់របស់ពួកគេ។ Stan 
Gundry មានបេាសន៍ថា “នៅថ្ងេណាមួយ គេសី្តបរិស័ទនឹងមានការខា្មេស់អៀន 
ចំពោះការការពារលិទិ្ធឋាានុកេមនិយមនេ ការយកបុរសាភធំក្នងុពេះគម្ពរី ពេេះា
គឺាភការនិយយការពារសិទិ្ធរបស់ខ្ញុបំំរីនៅក្នងុសតវតេសទី 19។” (23)

អត្ថបទពេះគម្ពីរតេូវតេបកសេេយដោយយោងតាមបរិបទ កាលវេលា 
និងផ្ទេរឿងទាំងមូល។ សូម ពិចារណាទៅលើា្ថេនភាពខាងកេេមនេះ តើមាន
ា្ថេនភាពណាដេលសេបទៅនឹងផ្ទេរឿងទាំង មូលរបស់ពេះគម្ពីរឬទេ?៖

•	 សេ្តីមា្នេក់ទទួលបានការប៉ះពាល់ចិត្តពីពេះវិញ្ញេណ ហើយាងកំពុង
រៀនក្នុងថា្នេក់ពេះគម្ពីរ មួយ ហើយាងតេូវបានគេបេេប់ថា ាងអាច
ផ្តល់ទីបា្ទេល់ខ្លីមួយទៅកាន់កេុមជំនុំបាន ប៉ុន្តេធ្វើបានតេនៅទីកន្លេង
ាភក់លាក់មួយក្នុងកេុមជំនុំប៉ុណោ្ណេះ ដោយមិនតេូវនិយយអ្វី ដេល
អាចនឹងបង្ហេញថាាងកំពុងបងេៀនកេុមជំនុំោះឡើយ។

•	 កុមារមា្នេក់តេូវបានផ្តេច់មិនឲេយទទួលការពេយោបាលជំង
តាមលទ្ធផលសេេវជ្េេវផ្នេកពេទេយ ដេលមា្តេយរបស់ាបានរកឃើញ 
និងពេមទាំងទទួលបានអនុាសេ្តពីគេូពេទេយផងដេរ
ដោយារប្តីរបស់ាងមិនយល់ពេម ហើយបដិសេធចំពោះលទ្ធផល
នេការសេេវជ្េេវ ោះ។

•	 សេ្តីមា្នេក់ដេលកំពុងសំរេចជោគជ័យាភចេើន ក្នុងព័ន្ធកិច្ចមួយដេលកំ
ពុងតេរីកចំរីន តេូវ បានបញេឈប់ពីការងរ នៅពេលដេលបុរសថ្មីៗដេ
លាភសមាជិកគណៈកម្មការមានជំនឿថា សេ្តីៗមិនគួរស្ថិតក្នុងមុខដំ
ណេងាភអ្នកដឹកាំទេ។

 សែចក្តីសន្និដ្ឋែន
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•	 បេពន្ធមា្នេក់ទទួលរងការរំលោភបំពានផ្នេកពាកេយសមតី
និងរាងកាយពីប្តីរបស់ាង ដេលាភ គេូជំនួយក្នុងកេុមជំនុំ។ គេូ
គង្វេលរបស់ាងបានឲេយយោបល់ដល់ាងថា កុំធ្វើឲេយប្តីាង ខឹង 
ប៉ុន្តេតេូវចុះចូល និងអធិដ្ឋេនវិញ។

•	 សេ្តីមា្នេក់ដេលរៀនក្នុងមហាវិទេយោល័យ តេូវបំបាក់ទឹកចិត្តមិនឲេយធ្វើ
ការងរមួយដ៏ល្អ ហើយ តេូវបានបេេប់ថា ផេនការដ៏ល្អបំផុតដេ
លពេះមានសំរាប់ាង គឺឲេយាងមានគេួសារនៅថ្ងេ ណាមួយ។ 
ាងតេូវបានគេបេេប់ថា ាងមិនអាចបំរីប្តីរបស់ាងឲេយបានគេប់គេេ
ន់ទេ បេសិនបើាងធ្វើការនៅកេេផ្ទះ។

តាមការពិត មានគំនិតខុសគ្នេាភចេើនអំពីបេធនបទនេះ 
ប៉ុន្តេបេសិនបើយើងមានគំនិតខុស សូម កុំឲេយយើងមានគំនិតខុសដោ
យរារាំងដល់កិច្ចការរបស់ពេះ។ សូមឲេយយើងលើកទឹកចិត្តពេះកាយ 
របស់ពេះគេីស្តទាំងមូល ឲេយបេើបេេស់អំណោយទានទំាងអស់
ដេលពួកគេមាន ដើមីេបជួយដល់ ពិភពលោកនេះទំាងមូល។ 
តមេូវការពិតាភមានទំហំធំធេងណាស់ ហើយពេះទេង់ជ្េេបដឹង... ដូច្នេះយើង
ពិតាភតេូវការគ្នេទៅវិញទៅមក!
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អំព ីCBE
គេីស្តបរិស័ទសំរាប់សមភាពនេពេះគម្ពីរ (CBE) គឺាភអង្គការគេីស្តបរិ
ស័ទដេលមិនរកបេេក់ ចំណេញ មានទាំងបុគ្គលិកបេុស និងបុគ្គលិកសេី 
ដេលមានជំនឿថា តាមការបកសេេយតេឹមតេូវ របស់ពេះគម្ពីរ បានបងេៀនយើ
ងអំពីមូលដ្ឋេនគេឹះសំខាន់នេសមភាពបុរស និងសេ្តីនៅក្នុងគេប់ ាភតិាសន៍ 
គេប់វណ្ណៈសេដ្ឋកិច្ច និងគេប់វ័យទំាងអស់ ដោយផ្អេកលើការបងេៀនរបស់ពេះ
គម្ពីរ ដូចាភសៀវភៅកាឡាទី 3:28 បានចេងថា៖ 

“ដូច្នេះគ្មេនាសន៍យូដ គ្មេនាសន៍កេិកទៀតទេ ហើយក៏គ្មេនអ្នកងរ 
គ្មេនអ្នកាភ គ្មេនបុរស គ្មេនសេ្តីទៀតដេរ គឺបងប្អូនទាំងអស់បានរួមគ្នេមកាភអ
ង្គតេមួយ ក្នុងពេះគេីស្តយេស៊ូ។”

សេចក្តីថ្លេងបេសកកម្ម

CBE មានវត្តមានដើមីេបលើកកំពស់ភាពយុតិ្តធម៌ 
និងសហគមសេបតាមពេះគម្ពីរ ដោយអប់រំដល់ គេប់គេីស្តបរិស័ទថា 
ពេះគម្ពីរបានតេេស់ហៅបុរស និងសេ្តីឲេយបេើបេេស់សិទិ្ធអំណាចរួមគ្នេ និងស្មើ 
ភាពគ្នេក្នុងការបំរី និងភាពាភអ្នកដឹកាំក្នុងគេួសារ កេុមជំនុំ និងពិភពលោក។

គុណតម្លេស្នូល

•	 ពេះគម្ពីរគឺាភមគ្គុទេសក៍ដ៏មានអំណាចដឹកាំសំរាប់ សេចក្តីជំនឿ 
ជីវិត និងការបេតិប័ត្ត។

•	 ការយកបុរសាភធំ (ការតេួសតតេេរបស់មនុសេសបេុស) 
មិនមេនាភគំរូដើមល្អបំផុតរបស់ពេះ គម្ពីរទេ 
ប៉ុន្តេាាភលទ្ធផលនេអំពើបាបវិញ។

•	 ការយកបុរសាភធំគឺាភការរំលោភបំពានអំណាច ដោយដក
ហូតយកពីសេ្តីនូវអ្វីដេលពេះ បានបេទានដល់ពួកគេ ដូចាភ 
ភាពថ្លេថ្នូរ និងសេរីភាព ភាពាភអ្នកដឹកាំ ហើយាភញឹក ាប់ 
គឺដកហូតយកជីវិតរបស់សេ្តីតេម្តង។

•	 ទោះបីាភពេះគម្ពីរឆ្លុះបញ្ចេំវបេបធម៌បុរសាភធំក៏ដោយ
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ក៏ពេះគម្ពីរមិនបានបងេៀនអំពីការ យកបុរសាភធំក្នុងទំាក់ទំនងរប
ស់មនុសេសដេរ។

•	 កិច្ចការបេេសលោះរបស់ពេះគេីស្ត បានដោះមនុសេសឲេយមានសេរី
ភាពពីការយកបុរសាភធំ ដោយពេះអង្គតេេស់ហៅទាំងបុរស និង
សេ្តីឲេយបេើបេេស់សិទិ្ធអំណាចរួមគ្នេ និងស្មើភាពគ្នេ ក្នុងកិច្ចការបំរី 
និងភាពាភអ្នកដឹកាំ។

•	 ផេនការរបស់ពេះសំរាប់ទំាក់ទំនង រួមមាន អាពាហ៌ពិពា
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