បុរស, �ស�ី នង
ិ ភាពសមធម៌តម្រពះបន�ូល្រពះជ
្រគីស�បរិស័ទ េ
ដ ម ្បីភាពសមធម៌តម្រពះបន�ូល្រព
្រពះគម�ីរបេ្រង�នពីភាពេស�គា�ទំ
 ង្រស�ងៃនបុរស និង�ស�ីចំេពះរបស់សព�សរេព
1:26-28, 2:23, 5:1-2, 1កូរន
ិ 11:11-12, កទី 3:13, 28, 5:1)

និងក(កំេណត

្រពះគម�ីរបាន្របាប់ថា ្រពះជាមា�ស់បានសែម�ងខ�ួន្រទង់ផា�ល់យា៉ងេពញេលញៃន្រពះគម�ីរ

របស់្រពះជាមា�ស់ដ៏មានអ(មា៉ថ 5:18, យ៉ូហ 10:35, 2ធីម៉ូេ ថ 3:16, 2េព្រត� 1:20-21)។
េយងេជឿជាក់ថា ្រពះគម�រនឹ
ង្រត�វបានបកែ្របយា៉ង្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ
ី

និងយា៉ងចំ្របធាន

ស�ល់ពីសរៈសំខន់ៃនករេធ�ឲ្យមានភាពខុសគា�រវងករជ្រម�ញចិត� និងករបក្រ
ជ្រម�ញចិត�ទក់ទងនឹងករដស់េតឿនចិត� និងអំណាច្រគប់្រគងែបប្រពលឹងវិ��ណ ែដលស�ិតេ

ករណ៍្រពះគម�ីរទំងមូល ែដលជា្រពះបន�ូលៃន្រពះជាមា�ស់។ ករបក្រសយទក់ទងន

មនុស្ស ែដលជារេបៀបមួយក�ុងករព្យោយាមែស�ងយល់ពីេសចក�ីពិត ែដលលក់កំបាំងេដយម
ស្រម�ងជាមួយភាពេពញេលញៃន្រពះគម�ីរ េហយស�ិតេនេ្រកមករែណនាំៃន្រពះវិ��ណបរិសុទ�

មានភាពពិត្របាកដតមេគាលករណ៍្រពះគម�ីរ  ្រគីស�បរិស័ទ្រត�វែតពិនិត្យេមលជំេនឿរបស់េយ

េហយអនុវត�ជំេនឿរបស់ខ�ួន ែដលស�ិតេ្រកមករបភ�ឺៃន្រពះគម
ំ
េសចក�ព
ី ត
ិ តមេគាលករណ៍្រពះគ
ករបេង�

១. ្រពះគម�ីរបានែចងថា ទំងបុរស និង�ស�ី្រត�វបានបេង�តមកឲ្យមានលក�ណៈដូច្រពះជាមា�ស់
ទំនងផា�ល់ជាមួយ្រពះអង� េហយបានរួមគា�ទទួលខុស្រត�វក�ុងករបេង�ត និងេមលែថទំកូន េហ
េលសត�នក
ិ រទំងឡា(កំេណត 1:26-28)។

២. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា �ស�ី និងបុរស្រត�វបានបេង�តម កេដម្បីជាៃដគូបំេពញគា� និងេស�“អ�ក

ជំនួយ” (អុីស្)ស ្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បីកំណត់នាម�ស�ី េនក�ុងេសៀវេភកំេណ 1:18 ែដលសំេដ
ចំេពះ្រពះជាមា�ស់េនក�ុងស�នភាពភាគេ្រចនៃនករេ្រប្របាស់ក�ុង្រពះគម�ីរស(ឧ. ១សំយ៉ូែអល
7:12, ទំនុកតេម�ង 121:1-2)។ េហតុដូេច�ះេហយ ពក្យេនះមិនសំេដចំេពះភាពអន់េខ្សោយ 
បង�ប់របស់េភទ្រសីេនាះេឡ

៣. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា ករបេង�ត�ស�ីមកពីខ�ួនបុរសបង�ញពីភាពសមគ�ី និងភាពេស�គា

មនុស្ស(កំេណត 1:21-23)។ េនក�ុងេសៀវេភកំេណតពិភពេល 2:18, 20 ពក្យ“សកស” (េគនិកដូ)
បង�ញអំពីភាពេស�គា� និងភាព្រគប់

៤. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា បុរស និង�ស�ី គឺជាអ�កសមគំនិតចូលរួមក�ុងករ្របឆាំងទស់នឹង្រព

ទំងអដំ និងេអវ៉សកសមនឹងទទួលកំហុសេស�(កំេណត 3:6, រ ៉ូម 5:12-21, ១កូរន
ិ 15:21-22)។

៥. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា ករដឹកនាំរបស់អដំេលនាងេអវ៉ គឺេដយសរែតករ្របឆាំងទ

េហតុេនះេហយេទបេសចក�េី នះមន
ិ ែមនជាែផ�កៃនករបេង�តមកពីេដមដំបូងេនាះ។ េនក�ុងកំេណតពិភព

3:16 បានែចងពីករែថ�ងទុកជាមុនៃនលទ�ផលពីករ្របឆាំងទស់នឹង្រពះជាមា�ស់ ជាជាងែថ�ង
ឥតេខ�ះៃន្រពះជាមា
ករេ្របាស

៦. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា ្រពះេយស៊ូ្រគីស�បានយាងមកែផនដី េដម្បីេ្របាសេលះ�ស�ី ក៏ដូច

តមរយៈជំេនឿក�ុងអង�្រពះ្រគីស� េយងទំងអ ស់គា�អចេទជាបុ្រតធីតរបស់្រពះជាមា�ស់ េដ

្រគីស�ែតមួយ េហយអចេទជាអ�កទទួលមរតកៃន្រពះពរៃនករសេ�ង�ះ េដយមិន្របកន់ភាព
សសន៍ សង�ម ឬេភទេនាះេឡ(យ៉ូហ1:12-13, រ ៉ូម 8:14-17, 2កូរនថ
ិ ូស 5:17, កទី 3:26-28)។

សហគមន៍
៧. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា េនៃថ�បុណ្យទីហសិប្រពះវិ��ណដ៏វិសុទ�យាងមកសណ�ិតេលបុរស និង

គា�។ េដគា�នភាពខុសគា�េឡយ ្រពះវិ��ណដ៏វិសុទ�បានគង់េនជាមួយទំង�ស�ី និងបុរស 
ែបងែចកអំេណាយទនដ៏អស�រ្យ េដយមិន្របកន់េភ(កិច�ករ
14:31)។

2:1-21, 1កូរនថ
ិ ូស 12:7, 11,

៨. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា ទំង�ស�ី និងបុរស្រត�វបាន្រតស់េហ េដម្បីអភិវឌ្ឍអំេណ

វ��
ិ ណ នង
ិ េ្រប្របាស់អំេណាយទនទំងេនាះ ក�ុងនាមជាអ�កទទួលរ៉ប់រងៃន្រពះគុណរប

(1េព្រត� 4:10-11)។ ទំង�ស�ី និងបុរសបានទទួលអំេណាយទន និងសិទ�ិអំណាចពី្រពះជាមា�ស់ េដម្ប
ករស្រមាប់្រពះកយៃន្រពះ្រគីស�ទំងមូល េដយស�ិតេ្រកមអំណាច្រគប់្(កិច�ក

1:14,

18:26, 21:9, រ ៉ូម 16:1-7, 12-13, 15, ភល
ី ី ព 4:2-3, កូឡូស 4:15, មា៉កុស 15:40-41, 16:1-7, លូក8:1-

3, យ៉ូហ 20:17-18, េដយេ្រប�បេធៀបជាមួយឧទហរណ៍េនក�ុង្រពះគម �ីរស��ចស់ផងែដ
4:4-14, 5:7, 2របាក្ស 34:22-28, សុ ភាសិ 31:30-31, មក
ី 6:4)។
៩. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា េនក�ុងេសដ�កិច�ៃន្រពះគម�ីរស��ថ�ី ទំង�ស�ី និងបុរសបានអនុវត�តួន

ែថ�ងពក្យទំនាយ ែថ�ង្រពះបន�ូល និងតួនាទីៃនមហ(កិច�ក

2:17-18, 21:9, 1កូរនថ
ិ ូស 11:5,

1េព្រត� 2:9-10, វវរណៈ
1:6, 5:10)។ ដូេច�ះអត�បទគម�រី េផ្សងមួយចំនួន ែដលបង�ញពីករកំហិត
ិ

េសរភាពៃនករេ្របាសេលះយា៉ងេពញេលញចំេពះ�ស
ី
�ី នឹងមិន្រត�វបានបក្រសយឲ្យមាន
េនាះេទ េហយក៏មិនឲ្យមានលក�ណៈផ�ុយពីខៃន្រពះគម�ីរេផ្សងៗេទៀតែដរ ប៉ុែន�្រត�វែតមានករយកចិ

ចំេពះករបក្រសយរបស់ពួកេគ ែដលទក់ទងនឹងករបេ្រង�ន្រពះគម�ីរទំងមូល និងបរិបទទំង្
េគ (1កូរនថូ
ិ ស 11:2-16, 14:33-36, 1ធីម៉ូេ ថ 2:9-15)។
១០. ្រពះគម�ីរបានកំណត់តួនាទីៃនករដឹកនាំថា ជាករផ�ល់សិទ�ិអំណាចដល់អ�កដៃទ េដម្បីក

វជាករេ្រប្របាស់អំណាច្រត�ត្រត(មា៉ថ 20:25-28, 23:8, មា៉កុ 10:42-45, យ៉ូហ 13:1317, កឡាទ5:13, 1េព្រត� 5:2-3)។
្រក�ម្រគ�
១១. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង�នថា ប�ី និង្របពន�គឺជាអ�កទទួលេករ�ិ៍មរតកនូវ្រពះគុណៃនជីវិតទំងអស
ពួកេគ្រត�វបានចង់ភា�ប់ជាមួយគា�ចំេពះទំនាក់ទំនងៃនករចុះចូល និងករទទួលខុស្រត�វគា

(1កូរនថូ
ិ ស 7:3-5, េអេភសូ 5:21, 1េព្រត� 3:1-7, កំេ ណត 21:12)។ តួនាទីរបស់ប�ី ក�ុងនាម“ក្ប”

(េគពហេ) ្រត�វែតយល់ពីេសចក�ី្រសឡាញ់ ែដលឲ្យអ�ីែដលខ�ួនមាន និងបេ្រមេនក�ុងទំនាក់ទំនង

ករចុះចូលគា�េទវិញេទ(េអេភសូ 5:21-33, កូរនថ
ិ ូស 3:19, 1េព្រត� 3:7)។

១២. ្រពះគម�ីរបានបេ្រង ទំងមា�យ និងឪពុក្រត�វអនុវត�ភាពជាអ�កដឹកនាំចំេពះករចិ��ឹមបីប

បណា�ល លត់ដំ និងបេ្រង�នកូនៗរបស់ពួកេ(េសរភា
20:12, េលវវី ន័យ
19:3, ទុតិយកថ 6:6-9, 21:18ិ
ី
21, 27:16, សុ ភាសិ 1:8, 6:20, េអេភសូ 6:1-4, កូរនថ
ិ ូស 3:20, 2ធម៉ូេ
ី ថ 1:5, លូក 2:51)។

ករអនុវត�ន
សហគមន៍
១. េនក�ុង្រក�មជំនុំ អំេណាយទនែផ�ក្រពលឹងវិ��ណៃនបុរស និង�ស�ី្រត�វបា នទទួលស�ល់ អភិវឌ្
្របាស់ េដម្បីបេ្រម និងបេ្រង�នដល់ព័ន�កិច�្រគប់ក្រមិតៃនករពក់ព័ន�ជាមួយ អ�កដឹកនាំ្រក�មត

េយាបល់ អ�កស្រមបស្រម�ល អ�កេធ�កិច�កររដ�បាល អ�កទទួលេភ��វ អ�កជួយ ក�ុងពិធីកច់នំបុ័ង និ
គណៈកម�ករ និងអ�កបំេពញកិច�ករែផ�កែថទំកូនេចៀម ករបេ្រង�ន ករអធិប្បោយ និងក
ក�ុងករបំេពញកិច�ករទំងេនះ ្រក�មជំនុំនឹងផ�ល់្រពះកិត�ិយសដល់្រពះជាមា�ស់ ែដលជា្របភព

ទនែផ�ក្រពលឹងវិ��ណទំងេនាះ។ ្រក�មជំនុំក៏នឹងបំេពញនូវសិទ�ិអំណាចៃន្រពះជាមា�ស់ចំេពះក
េដយមិនមានអរម�ណ៍ៃនករខ�ចបាត់បង់ចំេពះ្រពះរជ្យរបស់្រពះជាមា�ស់ ែដលអចេ

សមាជិកពក់កណា�លៃន្រក�មជំនុំេបាះបង់តួនាទីៃនករទទួលខុស្រត�វរ
២. េនក�ុង្រក�មជំនុំ ករបង�ញករសរេសរ និងករេគារពជាសធារណៈនឹង្រត�វផ�ល់ឲ្យេទដ
បុរស ែដលអនុវត�កិច�ករងរ ៃនករបេ្រម និងករដ
ករេធ�ដូេច�ះ ្រក�មជំនុំនឹងេធ�ជាគំរូៃនករសមគ�ី និងភាពសុខដុម ែដលវគួរែតជាលក�ណៈរបស់
អ�កេជឿ្រពះជាមា�ស់។ េនក�ុងេលកិយ ែដលបាក់ែបកេយករេរសេអង និងករែបងែចកបក្សពួក ្រ
ដ

េធ�ឲ្យសធារណៈដឹងថា ខ�ួនមិនបានែញកខ�ួនេចញពីេលកិយ និងសសនា ែដលបានេរៀបចំេឡង េដ

មានអរម�ណ៍ថាខ�ួនអន់េខ្សោយក�ុងនាមជាជាេភទ្រសីេនាះេឡយ។ វនឹងជួយ ររំងពួកេគមិន
ំ ុំ ឬទប់ស�ត់មិនឲ្យមានករបដិេសដ៍ចំេពះជំេនឿែបប្រ គីស�ប
ជន

្រក�ម្រគ�
៣. េនក�ុង្រគ�សរ្រគីស�បរិស័ទ ប�ី និង្របពន�្រត�វែតេធ�តម និងស�ប់គា�េទវិញេទមក េដម្បីែ
ចំណង់ចំណូលចត
ិ � បំណង នង
ិ ករជ្រម�ញទឹកចិត�គា�េទវិញេទមក។ ទំងប�ី ឬ្របពន�នឹងមិន្រត

អំណាច្រត�ត្រតេលនរណាមា�ក់េនាះេឡយ ប៉ុែន�ទំងពីរនាក់្រត�វែតបេ្រមគា�េទវិញេទមក

េដយគិតថា អ�កដៃទល�្របេសរដូចជាខ�ួនឯងែដរ។ ក�ុងករណីែដលជាប់ស�ះក�ុងករសេ្រមចចិត�េលអ�ី
េគគួរែតែស�ងរកដំេណាះ្រសយៃនជេមា�ះតមរយៈមេធ្យោបាយក�ុងេគាលករណ៍្រពះគម�ីរ
ចិត�ពីសំណាក់ប�ី ឬ្របពន�ខ�ួនឯ
ករេធ�ដូេច�ះ ប�ី និង្របពន�នឹងជួយ ឲ្យ្រគ�សរ្រ គីស�បរិស័ទតយុទ�ចំេពះករេ្រប្របាស់សិទ�ិអំណា
្រត�វពីសំណាក់ប�ី ឬ្របពន� េហយនឹងករពរ្រក�ម្រគ�សរពីកររំេលភបំពនេល្របពន� និងក
មានករបក្រសយតមែបបលំដប់ថា�ក់យា៉ងគួរឲ្យេសកស“ភាពដឹកន” របស់ប។
�ី
៤. េនក�ុង្រគ�សរ្រគីស�បរិស័ទ ប�ី្របពន�្រត�វេរ ៀនែចករំែលកទំនួលខុស្រត�វៃនករដឹកនាំ
អំេណាយទន ឯកេទស និងភាពអចេធ�េទបាន េដយមានករេគារពចំេពះៃដគូរបស់ខ�ួន 

ខ�ំងបំផុតតមរយៈករសេ្រមចចិត� ស�ិតេ្រកមក
ករេធ�ដូេច�ះ ប�ី្របពន�នឹងេរៀនក�ុងករេគារពសមត�ភាព និងបំេពញបែន�មឲ្យគា�។ េសចក�ីេនះនឹងជួយ ករ
ឬ្របពន�មិនេទជាអ�កបរជ័យចំេពះអ�ីមួយដ៏យូរអែង�ង ែដលជាញឹកញាប់្រត�វបានបង�ំឲ្យ្រប្រពឹត�
ករេបាកបេ��ត េដម្បីករពរករឲ្យតៃម�េលខ�ួនឯង។ តមរយៈករបេង�តអពហ៍ពិពហ៍ េ
ដ�នៃដគូែតមួយេនះ ប�ី្របពន�នឹងករពរមិនឲ្យមានអពហ៍ពិពហ៍ ែដលបាក់ែបក ែដលមកពីអស

្របពន�

៥. េនក�ុង្រគ�សរ្រគីស�បរិស័ទ ប�ី្របពន� ែដលែចករំែលកគា�នូវរេបៀបរស់េន ែដលមានេសរីភាពក
្រគីស�នឹងេធ�បានយា៉ងេនាះ េដយគា�នពិេសធចំេពះអរម�ណ៍ៃនេទសកំហុស ឬករមិនចង់្

ដ្បុត។ ពួកេគមានេសរីភាពពីករ្រប្រពឹត�តមទមា�ប់ ែដលមិន្រសបតម្រពះបន�ូល្រពះជា

សប្បយជាមួយករេមលខុស្រត�វគា�េទវិញេទមកក�ុងអង�្រពះ្រគីស�បាន។ ករេធ�ដូេច�ះ ពួកេ
េបកចំហនូវករេគារព្របតិបត�ិតម្រពះបន�ូល្រពះជាមា�ស់ េហយនឹងេធ�ជាគំរូសរ
្ មាប់គូស�មី

ចំេពះករែស�ងរកេសរីភាពក�ុងអង�្រពះ្រគីស� និងតយុទ�ជាមួយែបបែផនៃនករ្រត�ត្រត និងភា
ជួនកលេកតមានេនក�ុង្រក�មជំនុំ និង្រក�ម្

េយងេជឿជាក់ថា សមធម៌តម្រពះបន�ូល្រពះជាមា�ស់ ដូចែដលបានបង�ញេនក�

គឺជាេសចក�ីពិត េដយេយាងតមខ្រពះគ

េយងអះអងរួមគា� េដយភាពេជឿជាក់ថា ្រពះគម�ីរ េដយមានលក�ណៈេពញេ

បន�ូល ែដលរ ំេដះឲ្យមានេសរីភាព ែដលផ�ល់នូវមេធ្យោបាយយា៉ងមាន្របសិទ�ិភាព

បុរសក�ុងករអនុវត�នូវអំេណាយទន ែដលបាន្របទនឲ្ យពី្រពះវិ��ណដ៏វិសុទ� េហយ

េយងអចបេ្រម្រពះជាមា�
Gilbert Bilezikian

W.Ward Gasque

Stanley N.Gundry

Gretchen Gaebelein Hull

Catherine Clark Kroeger

Jo Anne Lyon

Roger Nicole
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