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What is a woman worth ?

បច្ចុប្បន្ន ប្រសិនបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងមើលទៅលើស្រ្តី ពេលខ្លះនឹងឃើញមានការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យជាច្រើនរំលោភបំពានទៅលើ
នាង ប្រៀបបីដូច ជាធុងសម្រាមមួយ ។ ជួនការមិនអើពើលើនាង ហើយមួយចំនួនទុកស្រ្តីភេទបម្រើតែសេចក្តីត្រូវការដូចជាផ្នែករាងកាយ
របស់នាងឬនៅពេលត្រូវការឲ្យនាងជួយ ជាដើម ។ ស្រ្តីមិនសូវជាទទួលបានអ្វីជារូបនាង ហើយដែលនាងត្រូវការពិតប្រាកដនោះទេ ។
ចំពោះក្នុងក្រុមជំនុំវិញ

អ្នកគួរតែមានភាពខុសប្លែកខ្លាំងបំផុត

ដោយសារយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រិស្ត

សូមអ្នកគិតថា តើព្រះយេស៊ូឲ្យតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះស្រ្តី ? តើទ្រង់មានបន្ទូលអ្វីជាមួយស្រ្តី? តើព្រះយេស៊ូ
ប្រព្រឹត្តបែបណាលើស្រ្តី ? មុននឹងក្រឡេកមើលទៅព្រះយេស៊ូដែលទ្រង់ធ្វើ ចូរយើងក្រឡេកទៅមើលលោកអ័ដាម ដែល

។

A

ll over our world
today, women are
បានប្រព្រឹត្តបែបណាចំពោះ នាងអេវ៉ា វិញ ។
treated like trash.
They are abused. They
are neglected. They are deការស្តីបន្ទោស៖
sired only for what they can
give (their bodies, their service,
កាលពីដើមដំបូងឡើយ មនុស្សមាន ភាពស្និទ្ធស្នាល មានសេរីភាព និងមានការជឿ
for example). They are not desired
ទុកចិត្តគ្នា ។ ប៉ុន្តែពេលដែលមមនុស្សធ្វើបាប ការល្អទាំងអស់នោះ ក៏បានសាបរលាបបាត់ទៅ
for who they are.
In our churches, it should be
ហើយអំពើបាបធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បងការទុកចិត្តគ្នា ពិសេសរវាងអ័ដាមនិងអេវ៉ា ដែលឥទ្ធិពល
different. For those who follow Jesus, it
ទាំងនោះក៏បានរាលដាលរហូតមកដល់យើងសព្វថ្ងៃ ។ នៅពេលដែលអំពើបាបបានចូល
should be very, very different.
មកក្នុងពិភពលោក មនុស្សប្រុសចាប់ផ្តើមស្តីបន្ទោសលើស្រ្តី (លោកុប្បត្តិ ៣:១២) ។
What does Jesus think about women?
How
did
Jesus
talk with women? How did
ដោយសារបាប បច្ចុប្បន្នយើងក៏នៅតែបន្ទោសដល់ស្រ្តី នូវអ្វីដែលនាងធ្វើខុស ។
Jesus treat women? Before we look at how Jesus
តើយើងធ្លាប់ឮបុរសម្នាក់ បន្ទោសស្រ្តីថា ជាអ្នកនាំគំនិតឲ្យ
treated women, we need to look at how Adam
treated Eve.
គាត់ធ្វើខុសឬទេ? បុរសៗ តែងចំអកមើលងាយស្រ្តីដោយនិយាយ
Blame
In the beginning, there was intimacy and freedom and trust.
សេចក្តីស្រើបស្រាល ក៏គេបន្ទោសការទាំងនោះលើស្រ្តីដែរ ដោយ
But sin shattered that intimacy. Sin broke the trust between
ថា"មកពីនាងស្លៀកពាក់បញ្ចេញភាពស៊ិចស៊ីពេក"។ ខ្ញុំសូម
Adam and Eve, and we are still suffering because of it. The moment sin entered the world, men started blaming women. (See
បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់បុរសទាំងឡាយ ថា៖ ប្រសិន
Genesis 3:12) And we’re still blaming women for our sin.
បើអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាល ក្រោយពីសម្លឹង
Have you ever heard a man blame a woman for tempting him?
Men
hit
women
and then say, “She wasn’t respectful enough.” Often, men
ភ្នែកទៅលើស្រ្តីនោះគឺជាអំពើបាបរបស់បុរសទេ
lust and then blame women. “She wasn’t wearing enough clothes. She was
ហើយបើបុរសធ្វើបាប បុរសនោះជាអ្នក
not modest.” I would like to say something very clearly: if a man lusts after a
women, it is the man’s sin. If a man sins, it’s the man’s sin. Christian men must stop
ទទួលខ្លួនឯង មិនមែនចោ
 ទទៅលើ
blaming women for their sin. Men have been doing this since the beginning, but
ស្រ្តីទេ ។ ហេតុនេះចំពោះបុរសៗ
we need to stop now.
ដែលជា គ្រិស្តបរិស័ទទាំងI believe Jesus wants to restore intimacy and freedom and trust. But first, men
must
learn
to value women like Jesus did.
ឡាយ ចូរអ្នកកុំបន្ទោសទៅ
ពាក្យដែល "មិនគួរឲ្យគោរព" ដល់នាង ។ ទោះបីជាបុរសខ្លះមាន

លើ ស្រ្តីនោះឡើយ
ពីព្រោះ ការស្តី
បន្ទោស ចំពោះ
ស្រ្តី គឺជា
(ត)
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គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកនូវព្រះបន្ទូល

ដ៏មានសារសំខាន់ចញ
េ ទៅកាន់ពភ
ិ ពលោក
►
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The Value of Women
Jesus grew up in a culture where women were seen as property. But Jesus comes along and
treats women with dignity and respect, as equal heirs of the Kingdom. Loved.
Jesus’ actions were very strange.
The culture in Jesus’ time treated women very poorly. Like slaves. The Romans did not allow
women in politics or sports. Women were not allowed to go out in public alone. A woman was not allowed to learn under a rabbi and could not call a rabbi “Teacher.”
But Jesus often went out of his way to talk with women. He taught women. He allowed women to follow him. He treated women like they were worth his time, because they were. And are. In one case, Jesus even
allowed a woman to return to her village as a missionary, spreading the good news about what Jesus had done for

ព្រះយេស៊ូដឹងថា ស្រ្តីម្នាក់មានតម្លៃ

Jesus believed this woman was valuable enough to
carry the most important Message to the world

នាងគួរជាទីស្រឡាញ់

។ នាងមានតម្លៃណាស់

។

អំពើបាបដែលមានតាំងតែពីដើមមក ដែលត្រូវតែបញ្ចប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ ។

គេក៏មិនអនុញ្ញាតិឲ្យស្រ្តីចេញទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងដែរ ។ ស្រ្តី គឺគេមិន

ចេញមុខធ្វើជាសាក្សីក្នុងតុលាការទេ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ស្រី្តអាចមានសិទ្ធិយ៉ាងពេញ-

ខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូគ្រិស្ត ដែលចង់លើកស្ទួយភាពស្និទ្ធស្នាល សេរីភាព និង

អោយរៀនពីគ្រូ ឬឲ្យគេហៅនាងថា "អ្នកគ្រូ" ដែរ ។

លេញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយគេក៏អាចនិយាយនូវរឿងរ៉ាវ

នាងគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំបានបង្កើតនាងមកក្នុងគោលបំណង

ផ្សេងៗដល់បុរសបានដែរ ។ (សូមមើល យ៉ូហាន ២០)

ពិតហើយខ្ញុំស្រលាញ់

ភាពជឿទុកចិត្តគ្នា ហើយដើម្បីចាប់ផ្តើម ទីមួយ បុរសត្រូវតែរៀនផ្តល់តម្លៃឲ្យស្រ្តី
ឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូដែលបានធ្វើ ។

ផ្ទុយទៅវិញ ព្រះយេស៊ូបានចេញទៅនិយាយជាមួយនឹងស្រ្តីដោយ
ការផ្តល់តម្លៃ ។ ទ្រង់បង្រៀនដល់នាង ហើយអនុញ្ញាតិឲ្យស្រ្តី ដើរតាមព្រះអង្គ

ក្នុងព្រញគម្ពីរយ៉ូហាន ៨ ក៏មានរឿងមួយដែលយើងត្រូវតែនិយាយ

ប្រសិនបើនាងមានការឈឺចាប់ ដោយការរំលោភ

បំពានណាមួយនោះ គឺខ្ញុំពិតជាសោកស្តាយណាស់ ។ ប្រសិនបើនាងមាន
អារម្មណ៍ខ្មាស់ ចូរចងចាំថា ខ្ញុំមកលប់លាង ភាពអាម៉ាស់របស់នាងអស់

រួមទាំងប្រព្រឹត្តដោយការឲ្យតម្លៃ ចំពោះស្រ្តី ពីព្រោះគេក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែរ ។

ផងដែរ គឺស្រ្តីងាយរងគ្រោះម្នាក់

លើសពីនេះទៅទៀត ព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនស្រ្តីឲ្យធ្វើជាបេសកជននៅឯទីភូមិ

ពេលនោះព្រះយេស៊ូក៏ឈរនៅទីនោះដែរហើយដោយព្រោះតែទ្រង់ចង់ការពារ

ហើយ ។ ពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាង នោះនាងគ្មានសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់ទៀត

របស់ពួកគេ ដើម្បីបំផុសឲ្យដំណឹងល្អពីទ្រង់បានរីកសុះសាយ ។ ព្រះយេស៊ូដឹង

ដល់ស្រ្តី ទ្រង់តែងតែជំទាស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនា ដែលតែងធ្វើបាប

ឡើយ ។ ខ្ញុំបានមើលឃើញនារីដែលខ្ញុំស្រលាញ់ ហើយបានស្លាប់ជំនួស

ចាត់ទុកជារបស់របរ ។ ចំពោះព្រះយេស៊ូវិញ ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដល់ស្រី្ត ដោយ

ថា ស្រ្តីម្នាក់មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកនូវព្រះបន្ទូលដ៏មានសារសំ-

ដល់ស្រ្តី ។ ក្នុងពេលដែលមនុស្សចង់ចោលថ្មដើម្បីកាត់ទោសដល់ស្រ្តីម្នាក់នោះ

នាង ។ កូនស្រ្តីរបស់ខ្ញុំ គ្មានសេចក្តីអាម៉ាស់ ហើយក៏គ្មានសេចក្តីបន្ទោសបាន

ភាពថ្លៃថ្នូរ និងគោរពស្រលាញ់ ដោយស្មើភាពគ្នា គឺជាអ្នកស្នងមរតកនៃនគរព្រះ

ខាន់ ចេញទៅកាន់ពិភពលោក ដែលគេបានឃើញ ។ (សូមមើល យ៉ូហាន ៤)

ព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលការពារស្រ្តី ដោយទ្រង់ចង់ព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ស្រ្តី ។

ដែរ ។ នាង គ្រប់ល័ក្ខណ៍នៅ ចំពោះព្រះភ័ក្រ្តរបស់ខ្ញុំ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅជំនាន់ដែលមនុស្សបានដឹងថាទ្រង់រស់ឡើងវិញ

ព្រះយេស៊ូ គឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នា។ហេតុនេះ

គុណតម្លៃរបស់ស្រ្តី៖

ព្រះយេស៊ូមានកំណើតធំឡើងនៅក្នុងវប្បធម៌មួយ ដែលស្រ្តីត្រូវគេ

ជាមួយនឹងបុរស ។ កាយវិការរបស់ព្រះយេស៊ូខុសប្លែកពីគេ ។
ក្នុងជំនាន់ដែលព្រះយេស៊ូកើតជាមនុស្ស គេមិនបានប្រព្រឹត
្តកាយវិកាឲ្យតម្លៃទៅលើស្រ្តីទេ ផ្ទុយទៅវិញស្រ្តីដូចជាទាសកររបស់គេ ។ ក្នុង
រជកាលអាណាចក្ររ៉ូម គេមិនឲ្យស្រ្តីមាននាទីក្នុងឆាកនយោបាយ ឬកីឡា ទេ ។

អ្នកតំបូងគេ គឺស្រ្តី ។

”

ស្ថិតនៅពីមុខមនុស្សដែល មានអំណាច ។

តើស្រ្តីបានឮព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលទេ ថា៖

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ក្លាយជាទីកន្លែងដែលមនុស្សទទួលបានការគោរព
ស្រឡាញ់ និងលើកតម្កើងគ្នា ។ ទោះបីអ្នកទាំងអស់ ក្មេង ចាស់ មានឬក្រ ក្តី

ស្រ្តីគឺជាមនុស្សតំបូងគេ ដែលបានប្រកាសពីការរស់ឡើងវិញរបស់
ព្រះយេស៊ូដែលនេះគឺជារឿងដ៏ ចម្លែក ។ ក្នុងសម័យកាល នោះគេមិនឲ្យស្រ្តី

លោកអ្នករាល់គ្នាអើយ ខ្ញុំសង្ឃឹម ហើយអធិស្ឋាន ឲ្យក្រុមជំនុំ

ស្រ្តីគឺជាមនុស្ស
តំបូងគេដែល
បានប្រកាសពី
ការរស់ឡើង
វិញរបស់

ព្រះយេស៊ូ
Women were the very first
people to announce the
resurrection of Jesus.

ហើយទោះបុរសឬស្រ្តីក្តី ។ សូមព្រះយេស៊ូជាអ្នកជួយដល់លោកអ្នក អាមែន ៕

her. Jesus believed this woman was valuable enough to carry
the most important Message the world has ever seen.
(See John 4)
And when it was time for people to find out that he was
alive again, the first people to know were women. Women were
the very first people to announce the resurrection of Jesus. This
was very strange. In that culture, women could not be legal
witnesses in a court of law, but now, they are witnesses of the
greatest event in history. And they’re telling men all about it.
(See John 20)
There is one more story that we must talk about. In John
8, a very vulnerable woman is in front of very powerful men.
And Jesus stands in between. Because that’s where he always
stands. Jesus always positions himself between religious men
and hurting
women. When the men want to throw stones, Jesus stands
there, protecting, wanting to heal hearts.
We must follow his example.
Ladies, hear what Jesus says to you,

You are loved,
You are valuable,
You are precious to me.
I made you on purpose, and I love you.
If you have been hurt or abused, I am so sorry.
If you feel shame, remember that I came to erase shame.
When I see you, I do not see shame.
I see the girl I Iove, the girl I died for.
My daughters are shameless and blameless.
Perfect in my sight.
It is my hope and prayer that the Church in Cambodia would
be a place where all people are respected and loved and cherished. Old
and young. Rich and poor. Men and women.

Amen. Come, Lord Jesus.
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