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ព្រះគម្ពីរបរសុ
ិ ទ្ធ ភាសាខ្មែរ បកប្រែចាស់
ឆ្នា១
ំ ៩៥៤ ដោយការអនុញ្ញាតិ នង
ិ

រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមន៍ព្រះគម្ពីរ

សកល (បានដកស្រង់ ដោយរក្សាអក្ខរា
វ ិរុទ្ធដ�ើម)។

រ�ឿង
នៃសេចក្តីសង្ ឃឹម

ប�ើសន
ិ ជា

ប�ើសិនជា លោកិយមានភាពលឥ
្អ តខ្ចោះ។ ប�ើសិនជាពិភពលោក គ្មាន
ការអាក្រក់ ជម្ងឺ នង
 នា សុទ្ធ
ិ គ្រោះធម្មជាតទេន
ិ ោះ។ ប�ើសន
ិ ជាយ�ើងរាល់គ្
តែអាចរស់នៅ ក្នុងសន្តិភាព ដោយគ្មានជម្លោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ និង

សហគមន៍ទេនោះ។ ប�ើសន
ំ ច់ត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីចំណី
ិ ជាយ�ើងមន
ិ ចាបា
អាហារ សំល�ៀកបំពាក់ និងជម្រក ឬមិនចាបា
ំ ច់ត្រូវខ្លាចបាត់បង់ការងារ
នង
 ព នៅក្នុងការផ្គតផ
់ ្គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់យ�ើងទេនោះ។
ិ សមត្ថភា

តែគួរឲ
 ្យស
 ្តាយណាស់ លោកិយស
 ្ថិតនៅឆ្ងាយយ៉ាងខ្លាំង ពីភា
 ពល្អ
ឥតខ្ចោះ។
មានបញ្ហាជាច្រើនសណ្ឋិក ដែលកំពុងក�ើតឡ�ង
ើ នៅជុំវ ិញយ�ើង។ បញ្ហា
ខ្លះជារ�ឿងធម្មជាតិ ហ�ើយបញ្ហាជាច្រើនទ�ៀត ត្រូវបានបង្ករឡ�ង
ើ ដោយ

មនុស្ស។ យ�ើងកំពុងរស់នៅ ក្នុងលោកិយដែលមានពេញ ដោយការប៉ះ
ទង្គិច និងវ ិបត្តិផ្សេងៗ ហ�ើយជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ យ�ើងឃ�ញ
 នផ្សាយ
ើ ពត៌មា

អំពីសង្រ្គា ម ឧក្រិដ្ឋកម្ម ជម្ងឺរាតត្បាត គ្រោះធម្មជាតិ និងវ ិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។
យ�ើងក៏ជ
 ួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងជីវ ិតផ្ទាល់ខ្លួ នផងដែរ។ អ្នកខ្លះកំពុងជ
 ួប
ការពិបាក នៅក្នុងទំនាកទ
់ ំនង ការមានជម្ងឺ ឬការញាណថ្នាជា
ំ ដ�ើម។

ពុំនោះទេយ�ើងប្រហែលជាត្រូវបានគ្របសង្កត់ ដោយការព្រួយបា
 រម្ភ

ចំពោះបញ្ហាដែលក�ើតមានជាក់ស្តែង ការទទួលខុសត្រូវធ
 ្ងនៗ
់ និងការ
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រ�ឿងនៃសេចក្តីសង្ឃឹម

យ�ើងកំពុងរស់នៅ ក្នុង
លោកិយដែលមានពេញ
ដោយការប៉ះទ
 ង្គិច និងវិបត្តិ
ផ្សេងៗ ហ�ើយជា
 រ�
 ៀងរាល់ថ្ងៃ
យ�ើងឃ�ើញពត៌មា
 នផ្សាយ
អំពស
ី ង្រ្គាម ឧក្រិដ្ឋក
 ម្ម ជម្ងឺ
រាតត្បាត គ្រោះធម្មជា
 តិ និង
វិបត្តិសេដក
្ឋ ិច្ច។

ប្តេជ្ញាចិត្តដែលនាំឲ្យមានបន្ទុកធ្ងន់។ គឺស្ថិតក្នុងពេលនោះហ�ើយ ដែល

សំណួរខាងល�ើ ហ�ើយក៏បានផ្តលឲ
់ ្យយ�ើង នូវក្តីសង្ម
 ងដែរ។ អ្នកមិន
ឃឹ ផ

ការរស់នៅ មានការពិបាកយ៉ាងនេះ? ហេតុអ្វីជីវ ិតខ្ញុំ មិនអាចមានភាព

សូមចំណាយពេលតែពីរបីនាទី ដ�ើម្បីអាន និងពិចារណា អំពីអ្វីដែល

យ�ើងឆ្ងល់ថា “ហេតុអ្វីលោកិយ មានបញ្ហាជាច្រើនយ៉ាងនេះ? ហេតុអ្វី
ងាយស្រួលជា
 ងនេះ?”

ប៉ុន្តែ ទោះជាយ
 ៉ា ងណាក៏ដោយ យ�ើងដឹងផងដែរថា ពភ
ិ ពលោកអាច
មានភាពលប្រស�ើ
្អ
រជាងមុន។ យ�ើងម�ើលឃ�ញ
្អ តខ្ចោះ និង
ើ ភាពលឥ

សេចក្ល្អ
 ទដែល
តី នៅជុំវ ិញយ�ើង ក្នុងរយៈពេលខ្លី។ យ�ើងបានអានអត្ថប
៏ ុខសាន្ត និងឮគេនិយាយ អំពីមនុស្សដែលរស់នៅ
និយាយ អំពីពេលដស
ក្នុងជីវ ិតដ៏សប្បាយ នង
ិ គ្មានបញ្ហា ពុំនោះទេ យ�ើងប្រហែលជាធ្លាប់បាន
ពិសោធន៍នឹងសុភម
 ង្គលយ
 ៉ា ងនេះពីមុនម
 ក។ យ�ើងដឹងថាអ្វីៗអាច

មានភាពលប្រស�ើ
្អ
រជាងមុន តែប�ើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន យ�ើងមន
ិ ឃ�ញ
ើ មាន
អ្វីល្អជាងមុនសោះ ត�ើយ�ើងនឹងមានចិត្តតប់ប្រមល់ប
 ុណ្
៉ ណា ?

ប្រហែលមូលហេតុនេះហ�ើយ បានជាអ្នកគួរតែអានកូនស�ៀវភៅនេះ។
និយាយរម
ួ អ្វីដែលយ�ើងត្រូវការ គឺសេចក្តីសង្ម
ឃឹ ។ យ�ើងសង្ម
ឃឹ ថា

យ�ើងនង
ឹ មានផ្លូវគេចចេញពបញ្
ី ហា សង្ម
ឃឹ ថា យ�ើងនង
ឹ មានដំណោះ
ស្រាយសម្រាប់បញ្ហាយ�ើង និងសង្ម
្អ ងមុន។
ឃឹ ថា នឹងមានជីវ ិតលជា

ចាំបាច់ត្រូវយល់ស្របនឹងអគ្រប់
្វី យ
 ៉ា ង ដែលយ�ើងខ្ញុំនឹងន
 ិយាយឡ�យ
ើ

យ�ើងខ្ញុំនឹងចែកចាយ នៅទំព័របន្ទាប់។
 សរុបមក មានតែអ្នកទេ ដែល
អាចវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង ថាត�ើអ្វីដែលយ�ើងខ្ញុំចែកចាយ មា
 នន័យ

សម្រាប់អ្នកឬអ
 ត់ ទោះបីជាយ�ើងខ្ញុំបានជ�ឿអស់ព
 ីចិត្តថា ការសម្រេចចិត្ត
របស់អ្នក អាចនាំមកនូវភាពខុសប្លែកដ៏ធំ ក្នុង

និយាយឲ្យខ្លីអ្វី
ដែលយ�ើងត្រូវការនោះ
គឺសេចក្តីសង្ឃឹម។

ជីវ ិតអ្នកក៏ដោយ។

នៅទំពរ័ដ�ើម យ�ើងបានសួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វី
ពិភពលោកនេះ មានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងនេះ?

មនុស្សជាច្រើនជ�ឿថាភាពពុកផុយ គឺជា

ដំណ�ើ រនៃធម្មជាតិ ដែលក្នុងនោះ អ្វីៗគ្រប់

យ៉ាងត្រូវអ
 ន់ថយទៅរកភាពខូតខាត នៅទបញ្ច
ី ប់ ដោយជ�ៀសមន
ិ 

ផុត។ ទស្សនៈនេះ គឺស្របនឹងទ្រឹស្តីវ ិទ្យាសាស្រ្ត ដែលបានអៈអាងថា

ចក្រវាលត្រូវបានបង្កើតឡ�ង
 ន្ទុះ
ើ ដោយសារបាតុភូតធ
ិ ម្មជាតិ ដែលជាប
ដ៏ធំបំផុត គេហៅថា ប៊ីក ប៊ែង ហ�ើយមនុស្សជាត
 ិក�ើតចេញពីដំណ�ើ រនៃ

ការវ ិវត្តន៍ ដែលជាដ
 ំណ�ើ រនៃធម្មជាត។
ិ អ្នកខ្លះទ�ៀតបានជ�ឿថា លោកយ
ិ 

ការស្វែងរកសេចក្តីសង្ ឃឹម

ប្រហែលជាត្រូវបា
 នបង្កើតឡ�ង
 ង្គ ឬអង្គ
ើ ដោយអំណាចរបស់ព្រះមួយអ

សូមអ
 នុញ្ញាត ឲ្យយ�ើងខ្ញុំចែករ ំលែករ�ឿងមួយ ដែលអាចឆ្លើយតបនឹង

ឲ្យផែនដីបន្តរដ
 ំណ�ើ រការទៅមុខទ�ៀត ដោយច្បាប់ធ
 ម្មជាតិ ដោយគ្មាន

បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈអធធ
ិ ម្មជាតិ ប៉ុន្តែ ក្រោយមក ទ្រង់ក៏បានទុក

ការស្វែងរកសេចក្ស
តី ង្ម
ឃឹ
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ការរ ំខានពីទ្រង់។
ប៉ុន្តែ ព្រះគម្ពីរដែលជាគោលនៃជំន�ឿរបស់គ្រីស្ទបរស
ិ ័ទ មានការបក

ស្រាយផ្សេងពីនេះ។ ព្រះគម្រពី បានចែងថា ព្រះពត
៉
ិ មានតែមួយបុណ្ណោះ

ហ�ើយទ្រង់បានបង្កើតចក្រវាល និងផែនដី និងសត្វដែលមានជីវ ិតទាំង
អស់ ព្រមទាំងជ
 ីវ ិតមនុស្សផងដែរ។ ប៉ុន្តែ រ�ឿងនៃការបង្កើតរបស់ព្រះ

ដែលមានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរ មិនមែនមានតែប៉ុណ្ណេះទេ។ ព្រះដ៏ជាព្រះ

អាទក
 ងជាមួយមនុស្សជាតិ
ិ រ ក៏សព្វព្រះទ័យនង
ឹ មានការប្រកបទាក់ទ

ផងដែរ។ ព្រោះបន្ទាប់ព
 ីទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សជាតិ ទ្រង់បានបន្តមាន

ទំនាកទ
់ ំនងជាមួយពួកគេ ហ�ើយថែររក្សាពួកគេ។ ទ្រង់បានដាក់ម
 នុស្ស
ប្រុស និងមនុស្សស្រីដំបូងប
 ំផុត គឺអ័ដាម
ំ និងនាងអេវ៉ា ក្នុងសួនច្បារដ៏
ស្រស់ស្អា តមួយ ដោយមានរបស់លជា
្អ ច្រើន ដែលពួកគេអាចបរភោគ
ិ
ជាអាហារ ហ�ើយបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅមកដោយសេរ ីនៅក្នុង

សួនច្បារនោះ ហ�ើយទ្រង់បានជួប នង
ិ មានបន្ទូលជាមួយពួកគេជាញឹក
ញាប់។

ត�ើហេតុអ្វី? ព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតយ�ើងមក ដ�ើម្បីឲ្យមានទំនាក់

ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ ជាមួយទ្រង់។ ព្រះទ្រង់សព្វព្រះទ័យន
 ឹងឲ្យ

យ�ើងរស់នៅក្នុងព្រះវត្តមានទ្រង់ គឺមន
 ឪពុ
ិ ខុសព
ី កម្តា យ ដែលមានកូន

ដែលចង់នៅក្បែរកូនរបស់ខ្លួ ននោះឡ�យ
ើ ។ ហេតុនេះហ�ើយ បានជាទ្រង់
បានបង្កើតមនុស្សមក ឲ្យមានអារម្មណ៍ នង
ិ មនោសញ្ចេ តនា ហ�ើយមាន
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ព្រះគម្ពីរបា
 នចែងថា ព្រះពិតមា
 នតែ
មួយប
 ៉ុណ្ណោះ ហ�ើយទ្រង់បា
 នបង្កើត
ចក្រវាល និងផែ
 នដី និងស
 ត្វដែល
មានជីវិតទា
 ំងអ
 ស់ ព្រមទាំងជ
 ីវត
ិ 
មនុស្សផ
 ងដែរ។

បំណងចិត្ត និងសមត្ថភា
 ពស្រឡាញ់ និងទទួលក្តីស្រឡាញ់ ដែលទាំង
នេះសុទ្ធតែបានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីចារក
ិ លក្ខណៈរបស់ព្រះ។ ដ�ើម្បីឲ្យ

យ�ើងអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់ ដ៏ពិត យ�ើងចាបា
ំ ច់ត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹម

ត្រូវ សមស្របនឹងក្តីស្រឡាញ់ ។ ហេតុនេះហ�ើយ បានជាព្រះទ្រង់បង្កើត
មនុស្សប្រុស និងមនុស្សស្រីមក ឲ្យមានសភាវគតិ ដែលនាំឲ្យធ្វើអ្វី

ដល់កូន ដោយការចិញ្ចឹមបីបាច់ ការពារ និងថែរក្សាកូនរបស់ខ្លួ ន ហ�ើយ

ចំណែកកូនវ ិញ ស្រឡាញ់ ឪពុកម្តា យ ដោយស្តា ប់បង្គា ប់ពួកគាត់ ហ�ើយ
ធ្វើអ្វីដែលពួកគាត់ស
 ប្បាយចិត្ត។

នេះជាប្រភេទនៃទំនាកទ
់ ំនង ដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះទ័យន
 ឹងមា
 ន ជា

មួយយ�ើង។ ពេលទ្រង់បង្កើតអ័ដាម
ំ នង
ិ នាង

ដែលត្រឹមត្រូវ និងមានសីលធម៌ ដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ឲ
 ្យឃ�ញ
ើ លក្ខណៈ ដ៏ល ្អ
បរសុ
ិ ទ្ធ និងយុត្តិធម៌របស់ព្រះ។

អេវ៉ា ទ្រង់បានឲ្យពួកគេមានសុភាវគតិ ដែល

មនុស្សដូចគ្នា ហ�ើយមិនចាបា
ំ ច់ត្រូវព្រួយបារម្ភ អំពីជម្ងឺ ឬការស្លា ប់

ព្រះទ្រង់សព្វព្រះ
ទ័យឲ្យពួកគេ   
ស្រឡាញ់ទ្រង់ 
ដោយស្ម័គ្រព
 ីចិត្ត។

បន្ទាប់ម
 ក អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅល�ើផែនដីមានបញ្ហា។

ឲ្យពួកគេស្រឡាញ់ ទ្រង់ ដោយស្ម័គ្រពីចិត្ត។ ក្នុងសួនច្បារដែលពួកគេ

អំព�ើបាបបានចាប់ផ្តើមច
 ូលក
 ង
នុ្ លោកិយ

ដ�ើមឈ�មួ
ំ និង
ើ យដ�ើម ក្នុងសួនច្បារនោះ។ ព្រះទ្រង់បានប្រាប់អ័ដាម

ដោយសារព្រះទ្រង់ល ្អ នោះលោកិយដែលទ្រង់បានបង្កើតក៏លព
្អ ីដំបូង
ផងដែរ។ មនុស្សជាតិមានទំនាកទ
់ ំនងដ៏លជា
្អ មួយទ្រង់ និងជាមួយ
 
ឡ�យ
ើ ។

ឪពុកម្តា យដែលល ្អ ចង់ឲ្យកូនខ្លួន ស្រឡាញ់ ខ្លួ នវ ិញ ដោយស្ម័គ្រពីចិត្ត

មន
ិ មែនស្រឡាញ់ ដោយសារនោះជាកាតព្វកច្ច
ិ ឬដោយសារការបង្ខិត

បង្ខំនោះឡ�យ
់ ំនងរវាងឪពុកម្តា យនិងកូន មានភាពលប្រស�ើ
្អ
រ
ើ ។ ទំនាកទ
ទៅបាន ទាល់តែទាង
ំ ស
 ង្ខា ងបានសម្រេចចត
ិ ្តស្រឡាញ់ គ្នា ទៅវ ិញទៅ
មក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេបង្ហាញចេញសេចក្តីស្រឡាញ់ 

របស់ខ្លួ ន តាមរប�ៀបផ្សេងគ្នា។ ឪពុកម្តា យបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ ខ្លួ ន

ចង់ធ្វើជាម
 នុស្សល ្អ ប៉ុន្តែ ដែលសំខាន់ប
 ំផុត
នោះ គឺទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេមានសេរ ី
ភាព នៅក្នុងការសម្រេចចត
ិ ្ត គឺមានន័យថា

ពួកគេអាចសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់ ទ្រង់ ឬមិន

ស្រឡាញ់ ទ្រង់វ ិញក៏បាន។ ទ្រង់សព្វព្រះទ័យ

រស់នៅ ទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេមានជម្រើសបែបនេះ ដោយទ្រង់ដាក់
នាងអេវ៉ា យ៉ាងច្បាស់ថា ពួកគេអាចបរភោគផ្លែឈ�
ិ
ើ ដែលបេះពដី �ើមឈ�ើ
ណាក៏បា
 ន ល�ើកលែងតែដ�ើមឈ�មួ
ើ យដ�ើមនោះ ដូចនេះ ពួកគេត្រូវ

សម្រេចចត
 ង្គា ប់ ឬមន
ិ ្តស្តា ប់ប
ិ ស្តាប់បង្គា ប់ព្រះ។

គួរឲ្យស្តា យណាស់ ពួកគេបានសម្រេចចិត្តមិនស្តា ប់បង្គា ប់ព្រះអាទិករ
របស់ព
 ួកគេ។ ពួកគេបានបរភោគផ្លែឈ�
ួ ពួកគេបាន
ិ
ើនោះ នយា
ិ យរម

អំព�ើបាបចាប់ផ្តើមចូលក្នុងលោកយ
ិ
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ប្រព្រឹត្តអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានហាម មិនឲ្យពួកគេធ្វើ។ (មនុស្សជាច្រើន

ចូលចិត្តគិតថា ផ្លែឈ�ើនោះ គឺជាផ្លែប៉ោ ម ប៉ុន្តែ ព្រះគម្ពីរមិនបានប្រាប់
យ�ើងថា ផ្លែនោះជាផ្លែប៉ោ មទេ)។ ព្រះបានព្រមានពួកគេថា ប�ើពួកគេ

បរភោគផ្លែឈ�
ិ
ើនោះ ពួកគេនឹងស្លា ប់មិនខានទេ។ ប៉ុន្តែ ពួកគេនៅតែមិន
ស្តា ប់បង្គា ប់ទ្រង់។ ដូចនេះ អ័ដាម
ំ និងនាងអេវ៉ា បាននាំអំព�ើបាប ចូល
ទៅក្នុងលោកិយ។

អំព�ើបាប គឺជា “ការខ្វះមន
 ្តង់ដា ឬខ្នាតគំរដ
ូ ៏ល្អ
ិ ដល់” គឺខ្វះមន
ិ ដល់ស

ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះ។ ពេលដែលអ័ដាម
ំ និងនាងអេវ៉ា នៅស្តា ប់បង្គាប់ព្រះ
ទ្រង់សព្វព្រះទ័យនង
ឹ ពួកគេ។ ប៉ុន្តែ ពេល
ដែលពួកគេមិនស្តា ប់បង្គា ប់ទ្រង់ ដោយ

ពេលដែលពួកគេ

បដិសេធន៍ស
 ិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះ។អ្វីដែល

ដោយបរិភោគផ្លែឈ�ើ

បរភោគផ្លែឈ�
ិ
ើនោះ មានន័យថា ពួកគេបាន
កាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទ�ៀតនោះ គឺការ

សម្រេចចិត្តរបស់ព
 ួកគេ មិនគ្រាន់តែមានផល
ប៉ះពាល់មកល�ើខ្លួនឯងបុណ្ណោះទេ
៉
ប៉ុន្តែ ក៏

បានប៉ះពាល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនៃមនុស្ស

ជាតផ
 ្នកទាំងពរី ក៏បា
 ន
ិ ងដែរ។ កូនចៅរបស់អ

មិនស្តាប់បង្គាប់ទ្រង់
នោះ មានន័យថា ពួក
គេបានបដិសេធន៍
សិទ្ធិអំណាចរបស់
ព្រះ។

បន្តសន្តា ននៃការបះបោររបស់ឪ
 ពុកម្តា យខ្លួន ដោយធ្វើអ្វីតាមចិត្តខ្លួន គឺ

មន
ិ មែនធ្វើតាមខ្នាតគំរូដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះទេ។ មនុស្សជាតចា
ិ ប់ផ្តើមធ្វើ
អ្វី ដែលមិនត្រឹមត្រូវ ខុសស
 ីលធម៌ ខណៈពេលដែលពួកគេគិតថា ពួក
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គេមិនចាំបាច់ត្រូវរ�ៀបរាប់ថ្
 វា យព្រះ អំពីអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តឡ�យ
ើ ។
ជាលទ្ធផល មនុស្សជាតិបានបំផ្លាញទំនាកទ
់ ំនង
ដ
 ៏ឥតខ្ចោះដែលខ្លួន
មានជាមួយព្រះ នង
 មួយម
 នុស្សដូចគ្នា គឺមន
 ីកូនម
ន
ិ ជា
ិ ខុសព
ិ ស្តា ប់

បង្គា ប់ ដែលបន្តបះបោរ និងដ
 កខ្លួនចេញឆ្ងាយព
 ីឪពុកម្តា យខ្លួននោះ

ទេ។ ពួកគេបានងាកបែរចេញពីព្រះកាន់តែឆ្ងាយទៅៗ។ ទោះទ្រង់នៅ

តែបន្តស្រឡាញ់ ពួកគេកដ៏ោយ ក៏ព
 ួកគេនៅតែបដិសេធន៍ម
 ិនព្រមចូល

ទៅជិតទ្រង់។

សព្វថ្ងៃនេះ យ�ើងឃ�ញ
 ស្តុតាងនៃការបាក់បែកនេះ ក្នុងទំនាកទ
់ ំនង

ើ ភ

បាក់បែក ដែលយ�ើងមានជាម
 ួយព្រះ នង
 ម
 ួយមនុស្សដូចគ្នា។ យ�ើង
ិ ជា
មិនបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ និងកា
 រទុកចិត្តទេ ផ្ទុយទៅវ ិញ យ�ើង

បានពសោ
ធន៍ន
ង
 រភ័យខ្លាច កំហង
 ពលង
 ូរ
ិ
ឹ កា
ឹ សេចក្សំ
តី អប់ នង
ិ ភា
្វី ជ
ចត់។ យ�ើងឃ�ញ
 នុស្សបះបោរប្រឆាំងន
 ឹងព្រះ និងទម្រង់នៃការដឹក
ើ ម

នាំ នង
់ នា ហ�ើយធ្វើ
ិ សទ
ិ អំ
ធិ្ ណាចដទៃទ�ៀត ហ�ើយក៏ឃ�ញ
ើ មនុស្សស្អបគ្
បាបគ្នា។

សេចក្តីស្លា ប់ គឺជាលទ្ធផលមួយទ�ៀតនៃអំព�ើបាប ដែលក�ើតឡ�ង
 ី
ើ ព

ការបរភោគផ្លែឈ�
ំ
ិ
ើដែលព្រះបានហាម។ ព្រះទ្រង់បានព្រមានអ័ដាម

និងនាងអេវ៉ា ថា ប�ើពួកគេបរភោគផ្លែឈ�
ិ
ើ ពីដ�ើមឈ�ើនោះ ពួកគេនឹង

ស្លា ប់មិនខាន។ ហេតុអបា
្វី នជាទ្រង់ព្រមានពួកគេ? ព្រោះទ្រង់ជ្រាបថា

ពេលដែលពួកគេសម្រចចិតបះបោ
្ត
រប្រឆាំងន
 ឹងទ្រង់ គឺមានន័យថា ពួក

គេបានបំផ្
 លា ញការប្រកបទាក់ទ
 ងដ៏ឥតខ្ចោះ ដែលពួកគេធ្លាប់មានជាមួយ

ទ្រង់ ហ�ើយផ្តាច់ខ្លួ នចេញពីទ្រង់ ដែលជាប្រភពនៃជីវ ិតអស់កល្ប។ ទង្វើរ
នេះមិនខុសព
 ីការដកឌុយរបស់ឧ
 បករណ៍អេឡចត្
រូនិច ចេញពីប្រភព
ិ
អគ្គីសនី ដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់ប
 ង់អំណាចឬថាមពល។

ការស្លាប់នេះ គឺជាកា
 រស្លា ប់ទាង
ំ រូបកាយ នង
ិ វ ិញ្ញាណ។ ដោយសារ

យ�ើងជាជីវ ិតដែលមានរូបកាយ ដែលទទួលផ
 លប៉ះពាល់ពីអំព�ើបាប

រូបកាយយ�ើងមន
 នភាពឥតខ្ចោះទ�ៀត បានជាវាត្រូវខូចខាត នង
 ន់
ិ មា
ិ អ
ខ្សោយបន្តិចម្តងៗ
 ហ�ើយក៏ត្រូវស្លា ប់។ ប៉ុន្តែ ដោយសារយ�ើងក៏ជា
 ជីវ ិត
ខាងវ ិញ្ញាណ យ�ើងមានវ ិញ្ញាណផងដែរ ហ�ើយវ ិញ្ញាណនោះក៏ត្វរូកាត់

ផ្តាច់ចេញពីព្រះអស់កល្បជាន
 ិច្ច។ ដោយសារយ�ើងបះបោរ ហ�ើយមាន
បាប ហ�ើយមន
 ចវ ិលត្រឡប់ម
 កព្រះវត្តមាន នៃព្រះដ៏បរសុ
ិ អា
ិ ទ្ធ យុតតិ្

ធម៌ និងស
 ុចរត
ិ បានឡ�យ
ើ ។ យ�ើងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវ ចំពោះអំព�ើបាប

់បានឲ្យអ័ដាម
របស់យ�ើងផងដែរ គឺមន
 ការដែលព្រះទ្រង
ំ នង
ិ ខុសព
ី
ិ នាង
អេវ៉ា ទទួល
 ខុសត្រូវ ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ព
 ួកគេ ក្នុងសួន
 ច្បារ

នោះឡ�យ
 ្យមនុស្ស
ើ ។ នេះគឺជាច្បាប់ ឬក្រឹត្យវ ិន័យ ដែលទ្រង់បានដាក់ឲ

សេចក្ស
តី ្លាប់ គឺជា
 ល
 ទ្ធផ
 លមួយ
ទ�ៀតនៃអំព�ើបាប ដែលក�ើតឡ�ើង
ពីកា
 របរិភោគផ្លែឈ�ើដែលព្រះ
បានហាម។

ជាតិ។

អំព�ើបាបចាប់ផ្តើមចូលក្នុងលោកិយ
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ការបាក់បែកទំនាកទ
់ ំនង
 នេះ ក៏មានផលប៉ះពាល់ដ
 ល់កា
 ររស់នៅរបស់

យ�ើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ។ យ�ើងមានអារម្មណ៍ថា យ�ើងកំពុងរស់
នៅដោយគ្មានគោលបំណង ឬគោលដៅ និងក្តីសង្ម
ឃឹ គឺដូចជាមនុស្ស

ដែលវង្វេង។ មនុស្សជាច្រើនបានឆ្លងកា
 ត់ជីវ ិត ដោយភាពអស់ស
 ង្ម
ឃឹ ។
យ�ើងប្រហែលជាមិនដឹងច្បាស់ថា ហេតុអ្វីយ�ើងមានភាពអស់ស
 ង្ម
ឃឹ 

ទេ តែក្នុងជម្រៅចិត្តយ�ើង យ�ើងមានអារម្មណ៍ថា មានការបាត់បង់ ដែល
ជាលទ្ធផលនៃការដាច់ចេញពីព្រះ។ ជីវ ិតយ�ើងហាក់ដូចជាគ្មានគោលបំ
ណង និងគ្មានន័យឡ�យ
ើ ព្រោះយ�ើងបានដាច់ចេញពីប្រភពដ៏ពិតនៃ
ជីវ ិត។

នេះជាបញ្ហាដែលលោកិយ កំពុងតែជួប
 ប្រទះសព្វថ្ងៃ។ ព្រះបានបង្កើ

តពភ
្អ តខ្ចោះ ប៉ុន្តែ អ័ដាម
ំ ន
ង
ិ ពលោកឲ្យមានភាពលឥ
ិ នាងអេវ៉ា បាន

សម្រេចចិត្តធ្វើអំព�ើបាប ហ�ើយជាលទ្ធផល ពួកគេត្វរូកាត់ផ្តាច់ចេញពី
ព្រះ ហ�ើយត្រូវទទួលខុសត្រូវ ចំពោះសកម្មភាព នង
ិ គំនត
ិ របស់ខ្លួ ន។
សព្វថ្ងៃនេះ យ�ើងក៏ធ្វើដូចពួកគេផងដែរ ព្រោះយ�ើងបានបដិសេធ

ព្រះ ហ�ើយប្រឆាំងន
ង
្អ តខ្ចោះរបស់ទ្រង់ បានជាយ�ើងក៏
ឹ ខ្នាតគំរូដ៏លឥ

នឹងទទួលល
 ទ្ធផល
 ពីទង្វើររបស់យ�ើងផងដែរ។ ត្រង់ចំណុចនេះ ព្រះ
គម្រពី បានចែងច្បាស់ថា “ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាប ហ�ើយខ្វះមន
ិ 

ដល់ស
 ិរល្អ
ី នៃព្រះ” ហ�ើយ “ដ្បិតឈ្នួលរបស់អំព�ើបាប នោះជាសេចក្តី
ស្លា ប់”(រូម៉ ៣:២៣ ៦:២៣)។
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រ�ឿងនៃសេចក្តីសង្ឃឹម

ជីវិតយ�ើងហាក់ដូចជា
 
គ្មានគោលបំណ
 ង និង
គ្មានន
 ័យឡ�ើយ ព្រោះ
យ�ើងបានដាច់ចេ
 ញ
 ពី  
ប្រភពដ៏ពិតនៃជ
 ីវិត។

ត�ើការនេះមានន័យថាយ�ើងត្រូវចប់ហ�ើយមែនទេ? ត�ើយ�ើងអាចមាន
ដំណោះស្រាយអ្វីទេ?

ដំណោះស្រាយ
ចាប់តា
 ង
ំ ពីពេលដែលមនុស្សជាតិបានដាច់ចេញពីព្រះមក យ�ើងបាន
ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៃអំព�ើបាប នង
ិ លទ្ធផលនៃអំព�ើបាប។

សុវត្ថិភាព ទាំងង
 ងឹតង
 ងល់ឡ�យ

ើ ។
ហេតុអ្វី? ពីព្រោះ សរុបមក ចិតរបស់
្ត
យ�ើង មិនល
 ឥ
្អ ត
 ខ្ចោះទេ។ យ�ើង
បានបាត់ស
 មត្ថភា
 ពធ្វើការលឲ
្អ ្យបានជាប់ជាប្រចា ំ នង
 ្យបានឥតខ្ចោះ
ិ ឲ

ទោះបីជាយ�ើងបានព្យាយាមខ្លា ង
ំ យ
 ៉ា ងណាក៏ដោយ។ សូម្បីតែនៅពេល

សូម្បីតែនៅពេល

យ�ើងបានព្យាយាមការពារមិនឲ្យមានជម្ងឺ និងពន្យាជីវ ិត ដោយប្រើវ ិទ្យា

ដែលយ�ើងចង់ធ្វើជា

ត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌ ដោយអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗ ហ�ើយបង្រៀន

ហាក់ដូចជាទទួលការ

សាស្រ្ត នង
ំ ទ្យជាដ�ើម។ យ�ើងបានព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គម មានភាព
ិ ថ្នាពេ

មនុស្សល្អ ក៏យ�ើង

ដែលយ�ើងចង់ធ្វើជាមនុស្សល ្អ ក៏យ�ើងហាក់ដូ
ចជាទទួលកា
 រអូសទាញទៅរកការអាក្រក់ ជា

ធម្មតាទៅហ�ើយ។ យ�ើងងាយនង
 នកំហ
 ង
ឹ មា
ឹ
និងកា
 រសងសឹក ជាជាងមានការអត់ទោស

នង
 នក្អាណ
 ច់ឈាមយ�ើង
ិ មា
តី
ិ ត។ នស
ិ ្ស័យសា

មនុស្ស ឲ្យមានអាកប្បករិ យ
ិ ៉ា ដែលមានសល
ី ធម៌។ យ�ើងបានព្យាយា

អូសទាញទៅរកការ

ភាព នង
ួ រម
ួ ក្នុងចំណោមអ្នកជត
ិ ខាង សហគមន៍ នង
ិ ការរប
ិ ប្រជាជាតិ

ហ�ើយ។

ចត
ិ ្តព្រះដោយខំធ្វើការល ្អ នង
ិ ធ្វើតាមក្រឹត្យវ ិន័យរបស់សាសនា។

ត�ើបញ្ហាទាំងនេះក�ើតឡ�ង
ើ ដោយរប�ៀបណា? ជាការពត
ិ ណាស់ អំព�ើ

មទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជម្លោះ និងសង្រ្គា ម ហ�ើយព្យាយាមទ្រទ្រង់សន្តិ
ទាំងឡា
 យ។ ហ�ើយយ�ើងក៏បា
 នព្យាយាមកាត់បន្ថយកំហុស និងផ្គាប់

ប៉ុន្តែ ដូចដែលយ�ើងអាចម�ើលដឹង យ�ើងពិតជាមិនបានទទួលជោគជ័យ
ក្នុងការខិតខំទាង
ំ អ
 ស់នេះទេ មែនទេ? យ�ើងពិតជាមិនអាចគាំពារ

មិនឲ្យមានជម្ងឺ និងសេចក្តីស្លា ប់ ឬការពារមិនឲ្យមនុស្សធ្វើខុសច្បាប់ ឬ
ធ្វើសង្រ្គា មឡ�យ
 ័យនៃ
ើ ។ មនុស្សជាច្រើននៅតែព្យាយាមស្វែងរកអត្ថន

ជីវ ិត។ យ�ើងមិនខុសព
 ីមនុស្សវង្វេង ដែលស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ និង

អាក្រក់ ជាធម្មតាទៅ

ចេះតែឲ្យយ�ើងធ្វើអៗ
្វី តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា

របស់យ�ើង ហ�ើយគត
 ី
ិ ប្រយោជន៍ខ្លួ នឯងជាទ
មួយ ជាជាងគិតពីប្រយោជន៍អ
 ្នកដទៃ។

បាបមានអំណាចគ្រប់គ្រងមកល�ើយ�ើង គឺដូចជាការញានថ្នាអ
ំ ញ្ចឹងដែរ។ 
វាគ្រប់គ្រងយ�ើង ហ�ើយបង្ខំយ�ើងឲ្យបន្តធ្វើខុស សូម្បីតែនៅពេលដែល

យ�ើងមិនចង់ធ្វើកដ៏ោយ។ អំព�ើបាបមានឥទ្ធិពលមកល�ើការសម្រេចចិត្ត
នង
 ់តែពបា
ិ សកម្មភាពយ�ើង ហ�ើយនាំឲ្យយ�ើងកាន
ិ កធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ

ហ�ើយកាន់តែងាយស្រួលធ្វើខុស។ យ�ើងកាន់តែងាយបះបោរប្រឆាំងន
 ឹង
ព្រះ ជាជាងស្តា ប់ប
 ង្គាប់ទ្រង់។

ដំណោះស្រាយ

9

ដូចនេះ ត�ើយ�ើងអាចកែប្រែចិត្តយ�ើងដោយរប�ៀបណា? ត�ើធ្វើដូចម្តេច

កូនស
 ំណព្វចិតរប
្ត ស់ខ្លួនទេ ទោះកូនទ្រង់បានរត់ចេញទៅឆ្ងាយ ហ�ើយ

យ�ើង មិនឲ្យធ្វើការល ្អ ឲ្យបានជាទ�ៀតទាត់នោះ? យ�ើងមិនអាចធ្វើ

ព្រះដែលមានព្រះទ័យមេត្តា នោះទ្រង់សព្វព្រះទ័យ
 នឹងអត់ឱ
ន
 ទោសឲ្យ

ឲ្យយ�ើងអាចផ្សះផ្សារឲ្យជានឹងព្រះវ ិញ ពេលដែលអំព�ើបាបចេះតែរារា ំង
ដោយខ្លួនឯងបានទេ។ ប៉ុន្តែ ព្រះទ្រង់អាច។

ទ្រង់អាចកែប្រែចត
ិ ្តយ�ើងបាន ព្រោះទ្រង់ជាព្រះអាទក
ិ រ ហ�ើយគ្រប់គ្រង

យ�ើង ហ�ើយទទួលស្វាគមន៍យ�ើង ឲ្យវ ិលត្រឡប់មកក្នុងរង្វង់ដៃទ្រង់
វ ិញ។

ល�ើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មានតែព្រះទេដែលអាចលាងសម្អា តស្នាមប្រឡាក់

ប៉ុន្តែ មានបញ្ហាមយ
ួ ។ យ�ើងដឹងហ�ើយថាព្រះទ្រង់មានភាពសុចរត
ិ

អាចផ្សះផ្សាជាមួយទ្រង់ ហ�ើយរស់នៅដោយសុខុដមទាំងស្រុង ជាមួយ

បន្ទូលថា “បំភ្លេចវាចោលចុះ។ វាមិនអីទេ”។ ទ្រង់មិនអ
 ត់ឱ
ន
 ឲ្យអំព�ើ

យ�ើងឲ្យស្អា ត ហ�ើយលប់ដាននៃអំព�ើបាបយ�ើងឲ្យអស់ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើង

ទ្រង់។ មានតែទ្រង់ទេ ដែលអាចស្អា ងចត
ិ ដ�ើម្បីកុំ
ិ ្តយ�ើងឲ្យលឡ្អ �ងវ
ើ ញ

ឲ្យយ�ើងស្ថិតនៅក្រោមកា
 រគ្រប់គ្រងនៃអំព�ើបាប និងសេចក្តីស្លា ប់ទ�ៀត
ឡ�យ
ើ ។ ទ្រង់អាចជួយយ�ើងបាន ប៉ុន្តែ ត�ើទ្រង់សព្វព្រះទ័យនង
ឹ ជួយ
យ�ើងទេ?

ហ�ើយបរសុ
 ចធ្វើជាម
ន
 ំព�ើបាបយ�ើង ហ�ើយមាន
ិ ទ្ធ។ ទ្រង់មន
ិ អា
ិ ឃ�ញ
ើ អ
បាបយ�ើង ហ�ើយមន
 ចធ្វើជាម
ន
 ូចជាយ�ើងមន
 ន
ិ អា
ិ ខ្វល់ ហាក់ដ
ិ បា

ប្រព្រឹត្តអំព�ើបាបនោះទេ។ ប�ើព្រះទ្រង់មិនខ្វលព
់ ីអំព�ើបាបយ�ើងទេ នោះ
មានន័យថា ទ្រង់បានក្បត់ន
ង
 ក្ខណៈរបស់ទ្រង់ ដែលជាព្រះដែលល ្អ
ឹ ល
និងបរសុ
ិ ទ្ធហ�ើយ។

អ្វីដែលអស្ចា រ្យនោះគឺ ព្រះទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ្យយ�ើងផ្សៈផ្សារឲ្យជានង
ឹ 

ហេតុនេះហ�ើយ បានជាទ្រង់សព្វព្រះទ័យន
ង
ួ ពី
ឹ រ ំដោះយ�ើង ឲ្យរច

ហ�ើយបានបន្តបះបោរប្រឆាំងន
ង
ឹ ទ្រង់កដ៏ោយ ក៏ព្រះទ្រង់នៅតែសព្វព្រះ

ដែលសុចរត
 ចឲ្យយ�ើងរច
ួ ពីទោស ដែលយ�ើង
ិ នង
ិ បរសុ
ិ ទ្ធ ទ្រង់មន
ិ អា

ទ្រង់វ ិញ។ ជាការពិតណាស់ ទោះមនុស្សជាតិមិនព្រមស្តា ប់បង្គា ប់ទ្រង់
ទ័យន
 ឹងផ្សះផ្សាមនុស្សជាតិ ឲ្យជានឹងទ្រង់វ ិញ។ សូមយ�ើងចាថា
ំ ព្រះ

ទ្រង់មានលក្ខណៈដូចជាឪពុកម្តាយដែលស្រឡាញ់ ហ�ើយយកចត
ិ ្តទុក
ដាក់ចំពោះកូនខ្លួន។ ទ្រង់ជាឪពុកម្តា យដែលមិនដែលឈប់ស្រឡាញ់ 
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មិនទទួល
 ស្គា ល់ទ្រង់ជាឪពុកម្តា យទ�ៀតក៏ដោយ។ ដោយសារទ្រង់ជា

រ�ឿងនៃសេចក្តីសង្ឃឹម

អំណាចអំព�ើបាបដែលគ្រប់គ្រងជីវ ិតយ�ើង ប៉ុន្តែ ជាក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះ
សក្តិសមនឹងទ
 ទួល ចំពោះអំព�ើបាបដែលយ�ើងមាននោះទេ។ ទោះជា
់ នប្រទាននូវផ្លូវមួយ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាចរួចពី
យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រងបា
បាប។

ព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួស
យ�ើង ដ�ើម្បឲ
ី ្យយ�
 ើងអាចរួច
ពីទោសនៃអ
 ំព�បា
ើ ប ដែលជា
ការស្លាបអ
់ ស
 ក
់ ល
 ្បជានច
ិ ្ច។

ឲ្យយ�ើងរ ួចពីសេចក្តីស្លាប់
ចូរយ�ើងគិតអំពីទោសដែលយ�ើងត្រូវទទួល ដែលជាប
 ំណុលដែលយ�ើង

បានជំពាក់ព្រះ ដោយសារតែអំព�ើបាបរបស់យ�ើង។ ដោយសារយ�ើងមាន
បាបពីកំណ�ើ ត បំណុលនៃអំព�ើបាបធំពេក សម្រាប់យ�ើង បានជាយ�ើង
មន
 ចសងរច
ួ ដោយខ្លួនឯងបាន
 ឡ�យ។
ិ អា
ើ

ប៉ុន្តែ ព្រះទ្រង់បានប្រទានផវមួ
្លូ យ។ ក្រឹត្យវ ិន័យរបស់ទ្រង់បានតម្រូវឲ
 ្យម

នុស្សបង់ថ្លៃលោះបំណុលនៃអំព�ើបាបរបស់ខ្លួនឯង ប៉ុន្តែ ក្រឹត្យវ ិន័យ

ទ្រង់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់បង់ថ្លែលោះយ�ើងផងដែរ។ ទោះជាយ
 ៉ា ង

ណាក៏ដោយ បុគ្គលនោះមិនអា
 ចមានបំណុលផ្ទាល់ខ្លួ នទេ ពោលគឺគាត់
មិនមា
 នអំព�ើបាបទាល់តែសោះ។

ហេតុនេះហ�ើយ បានជា
 ព្រះទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ឲ្យយាងចុះមកបង់ថ្លៃលោះបំណុលនៃអំព�ើបាបនេះ។ ទ្រង់បានសុគត

ជំនួសយ�ើង ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាចរួចពីទោសនៃអំព�ើបាប ដែលជាការស្លា ប់
អស់កល្បជានិច្ច។ កាលពីជាង២ពាន់ឆ្
 នា ម
ំ ុន ព្រះយេស៊ូវបានយាងចុះម
កផែនដី ដោយយកកំណ�ើ តជាម
 នុស្ស។ ទ្រង់ត្រូវបានគេធ្វើគុតនៅល�ើ

ឈ�ឆ្
 ក្រឹដ្ឋជន ហ�ើយក៏ត្រូវគេយកសពទ្រង់
ើ កាង ដែលជាទោសសម្រាប់ឧ
ទៅបញ្ចុះ បន្ទាប់ព
 ីទ្រង់បានសុគត។

ឲ្យយ�ើងរួចពីសេចកតីស្លា
្ ប់
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ទ្រង់អាចធ្វើការលះបង់ ដ�ើម្បីលោះយ�ើងឲ្យរួចពីបាបព្រោះទ្រង់ជាព្រះ

ហ�ើយក៏ជាមនុស្សដែលគ្មានអំព�ើបាប។ ក្នុងនាមជាព្រះរាជបុត្រារបស់
ព្រះទ្រង់លឥ
្អ តខ្ចោះ បានជាទ្រង់មិនមានអំព�ើបាប ដែលត្រូវទ
 ទួល

ខុសត្រូវដោយព្រះអង្គទ្រង់ឡ�យ
ើ ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ដោយសារទ្រង់បាន
សុគត ក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្ស ទ្រង់បានធ្វើជាតំណាងឲ្យយ�ើង ដោយ

ទទួលទោសជំនួសយ�ើងទាំងស្រុង។ ព្រះគម្ពីរបានចែង អំពីព្រះយេស៊ូវ
ថា“ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលោះយ�ើងរាល់គ្
 នា ឲ្យរច
ួ ពីសេចកតីបណ្តា
្
សា

របស់ក្រឹត្យវ ិន័យ ដោយទ្រង់ត្រូវប
 ណ្តា សាជំនួសយ�ើងរាល់គ្
 នា ”(កាឡាទី
៣:១៣)។

ដោយសារព្រះយេស៊ូវបា
 នសុគត ត�ើទ្រង់បានគេចផុតពីទោសនៃអំព�ើ
បាប ដែលជាសេចក្តីស្លា ប់ដែរឬទេ? ត�ើទ្រង់បានរ ំដោះយ�ើងឲ្យរួចពី
បណ្តា សាឬទោស តាមក្រឹត្យវ ិន័យដោយរប�ៀបណា?


បន្ទាប់ព
 ីទ្រង់បានសុគតបានបថី ្ងៃព្រះយេស៊ូវក៏បា
 នមានព្រះជន្មរស់

ឡ�ង
 នុស្សរាប់រយនាក់ ដែលបាន
ើ វ ិញ ដោយបង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ ដល់ម

ធ្វើជាសា
 ក្សី មុនពេលទ្រង់យាងឡ�ង
ើ ទៅនគរស្ថា នសួគវ៌ ិញ។ ការមាន

ព្រះជន្មឡ�ង
ួ
ើ វ ិញរបស់ទ្រង់ គឺបានបង្ហាញថា ទ្រង់បានលោះយ�ើងឲ្យរច

ពអំ
ី ណាចនៃអំព�ើបាបហ�ើយ។ អំព�ើបាបនាំឲ្យមនុស្សទទួលសេចក្តីស្លា ប់
ប៉ុន្តែ ព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះអំព�ើបាបហ�ើយ។ ការនេះបានបង្ហាញថា ការ
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រ�ឿងនៃសេចក្តីសង្ឃឹម

សុគតរបស់ទ្រង់ ជួសយ�ើង ត្រូវបានព្រះទ្រង់ទទួលយ
 កហ�ើយ។
អ្នកប្រហែលជាស
 ួរថា “ត�ើការនេះមានប្រយោជន៍អ
 ្វីខ្លះ ចំពោះខ្ញុំ?” ព្រះ

គម្រពី បានប្រាប់យ�ើងថា ប�ើយ�ើងទទួលកា
 រអត់ឱ
 នទោស ពីព្រះយេស៊ូវ
់ នសុគតជួសយ�ើង យ�ើងនឹងបានទទួលកា
ដោយជ�ឿថា ទ្រងបា
 រអត់ឱ
 ន
ទោសសម្រាប់អ
 ំព�ើបាបយ�ើង ហ�ើយយ�ើងអាចទទួលកា
 រផ្សះផ្សាឲ្យជា

នឹងព្រះ។កាលណាយ�ើងបានទទួលជ�ឿទ្រង់ហ�ើយ យ�ើងមិនមា
 នទោស
នៃអំព�ើបាបទ�ៀតទេ បានជាយ�ើងអាចអរសប្បាយនង
់ ំនងដ៏ឥត
ឹ ទំនាកទ
ខ្ចោះជាមួយព្រះ ដូចដែលទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ
 ្យមនុស្សមានតាង
ំ ពីដ�ើម
មក។

ជាងនេះទៅទ�ៀត ទំនាកទ
់ ំនងនេះ នឹងស
 ្ថិតស្ថេរជារ�ៀងរហូត។ គ្មានអ្វី
អាចពង្រាត់យ�ើងចេញពីព្រះបានទេ សូម្បីតែសេចក្តីស្លា ប់កដ៏ោយ។

នេះជាក្តីសង្ម
 យ�ើងជ�ឿថាព្រះយេស៊ូវ
ឃឹ ដែលយ�ើងអាចមាន ប�ើសិនជា
បានយាងចុះមកផែនដី ហ�ើយសុគត ហ�ើយបានមានព្រះជន្មរស់ឡ�ង
ើ 
វ ិញ ហ�ើយប�ើយ�ើងដ�ើរតាមទ្រង់ ហ�ើយទទួលជ�ឿទ្រង់ ជាព្រះអម្ចា ស់

និងព្រះសង្រ្គោះ។ ព្រះគម្ពីរបានចែងថា “ដ្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ មនុស្ស
លោក ដល់ម៉្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែ១ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នក

ណាដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះ មិនត្រូវវ ិនាសឡ�យ
ើ គឺឲ្យមានជីវ ិត
អស់កល្បជានិច្ចវ ិញ”(យ៉ូហាន ៣:១៦)។

 ព្រះយេស៊ូវបានយាងមក
សុគត ជួសអ
 ្នក ដ�ើម្បឲ
ី ្យ
អ្នកអា
 ចជាន
 ឹងព្រះ ហ

�ើយ
ដ�ើរតាមទ្រង់ ដោយទទួល
ទ្រង់ជា
 ព្រះអ
 ម្ចាស់ និងព្រះ
 
សង្រ្គោះរបស់អ
 ្នក។

ការទទួលយ
 កការផ្តល់ឲ្យរបសព្រះ
់
ព្រះវរបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវ មិនគ្រាន់តែជាព្រះដែលល ្អ ហ�ើយមានក្តី

ស្រឡាញ់ បុណ្ណោះទេ
៉
តែទ្រង់កជា
៏ ព្រះដែលប្រកបដោយព្រះគុណផ
 ង

ដែរ។ បានសេចក្តីថា ទ្រង់មិនមានលក្ខខ័ណ្ឌ ឬការតម្រូវអសម្រាប់
្វី
យ�ើង
ដ�ើម្បីឲ្យអាចទទួលយ
 កអំណោយនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ និងការអត់ឱ
 ន
ទោសឲ្យអំព�ើបាបរបស់យ�ើងទេ។ មិនមែនទាល់តែអ្នកជា “មនុស្សល”្អ

ឬបានខំប្រឹងធ្វើការល ្អ ទ�ើបអាចបានសេចក្តីសង្រ្គោះនោះឡ�យ
ើ ។ អ្នក

គ្រាន់តែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជួយស
 ង្រ្គោះអ្នកបុណ្ណោះ
៉
។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវ

ធ្វើ គឺត្រូវទ
 ទួលស្គា ល់ថា អ្នកបានធ្វើអំព�ើបាប ហ�ើយត្រូវកា
 រការអត់ឱ
 ន

ទោសពីទ្រង់ និងជ�ឿថា ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសុគត ជួសអ
 ្នក ដ�ើម្បី
ឲ្យអ្នកអាចជានឹងព្រះ ហ�ើយដ�ើរតាមទ្រង់ ដោយទទួលទ្រង់ជាព្រះ

អម្ចា ស់ និងព្រះសង្រ្គោះរបស់អ
 ្នក។ រ�ឿងនេះគឺពិតជាសា
 មញ្ញណាស់។
(ប�ើការនេះមានន័យចំពោះអ្នក ចូរគត
របស់ព្រះគឺ
ិ ថា សេចក្សង្រ្គោះ
តី

ជាអំណោយ ដែលព្រះបានប្រទានអ្នក ដោយគ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ ប៉ុន្តែ អ្នក

ត្រូវទទួលស្គា ល់ព្រះដែលជាអ
 ្នកប្រទានអំណោយនោះ ហ�ើយទទួលយ
 ក
អំណោយនោះ ដោយស្ម័គ្រពីចិត្ត)។

ព្រះគម្រពី បានចែងថា “ប�ើមាត់អ
 ្នកនង
 ទួលថ្លែងប្រាប់ព
 ីព្រះអម្ចា ស់
ឹ ទ
យេស៊ូវ ហ�ើយអ្នកជ�ឿក្នុងចិត្តថា ព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រងរ់ ស់ពីស្លា ប់ឡ�ង
ើ 
វ ិញ នោះអ្នកនង
 នសង្គ្រោះពត
ឹ បា
ិ ”(រូម៉ ១០:៩)។

ទទួលយកការផ្តល់ឲ្យរបស់ព្រះ

13

ត�ើរ�ឿងនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះអ្នក
មុនពេលអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលអ
 ំណោយនៃសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះ
អ្នកប្រហែលជាចង់សួរថា ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ង
 ីខ្ញុំទទួលជ�ឿ
ើ បន្ទាប់ព
ទ្រង់?

ពេលដែលអ្នកទទួលជ�ឿព្រះយេស៊ូវ មានការអស្ចា រ្យជាច្រើនក�ើតឡ�ង
ើ 
ចំពោះអ្នក។

ទម
 រអត់ទោសពីព្រះ សម្រាប់អ
 ំព�ើបាបរបស់អ្នក។
ី ួយ អ្នកនង
ឹ ទទួលកា

ព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លែលោះអ្នក ធ្វើឲ្យអ្នកអាចជានឹងព្រះ បានជាទ្រង់
អាចទទួលយ
 កអ្នកទាំងស្រុង។ ជាងនេះទៅទ�ៀត ទ្រង់បានសន្យាថា

នឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លា យជាកូនប្រុសស្រីរបស់ទ្រង់ ហ�ើយអ្នកអាចចូលទៅក្នុង
ព្រះវត្តមានទ្រង់ ដូចដែលអ័ដាម
ំ នង
ិ នាងអេវ៉ា ធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងសួន

ច្បារអេដែន។ អ្នកអាចរស់នៅ ដូចជាកូនដែលដឹងច្បាស់ថា ឪពុកម្តា យ
ខ្លួនបានទទួលយ
 កខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ ។ ពោលគឺ អ្នកអាចរស់

នៅ ដោយទំនុកចិត្តថា ព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់ អ្នក ដោយមិនខ្វល់ថាអ្នក
ជានរណា ឬបានធ្វើអ្វី កាលពមុ
 ្នកមានភាពខ្វះចន្លោះ
ី នក៏ដោយ ឬក៏អ

យ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រោះការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ បានបង់ថ្លៃលោះអ្នក

ឲ្យរច
ួ ពអំ
្ ផ្លូវ
្ទឹ នង
ី ព�ើបាបហ�ើយ។ ទនម
ឹ នោះ ទ្រង់នង
ឹ ជួយអ្នក ឲ្យផ្លាស់បតូ រ
នៃជីវ ិត ហ�ើយរ�ៀនរស់នៅ តាមខ្នាតគំរូដ៏បរសុ
្ធ
ទ្រង់។
ិ ទរបស់
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អ្នកន
 ឹងទ
 ទួលកា
 រអត់ទោ
 ស
ពីព្រះ សម្រាប់អ
 ំព�បា
ើ ប
របស់អ
 ្នក។

ទំនាកទ
់ ំនងមួយនេះ នឹងបន្តជារ�ៀងរហូត សូម្បីតែនៅពេលដែលយ�ើង

ការក្លា យជាគ្រីស្ទបរស័
 ្នកនឹងរលាយ
ិ ទ មិនមែនមានន័យថា បញ្ហារបស់អ

សេចក្តីស្លា ប់ទ�ៀតទេ។ អ្នកអាចរស់នៅ ដោយការដឹងច្បាស់ថា ការស្លា ប់

ថ្ងៃ និងទ
 ុកល
្ខ ំបាកដទៃទ�ៀត ដែលក�ើតចេញពីការរស់នៅ ក្នុងលោកិយ

បានស្លា ប់ហ�ើយក៏ដោយ។ បានសេចក្តីថា អ្នកមិនចាបា
ំ ច់ត្រូវខ្លាច

ខាងរូបកាយនឹងនាំឲ្យអ្នកចូលទៅរកព្រះវត្តមានព្រះដោយផ្ទាល់ គឺនៅ

កន្លែងដែលមានភាពឥតខ្ចោះ។

ការនេះមានន័យ
ថា អ្នកន
 ឹងមានក្តី
សង្ឃឹម។ អ្នកន
 ឹង
ឈប់រស់នៅ ដោយ
គ្មានទិសដៅ ឬគ្មាន
ន័យទ�
 ៀតហ�ើយ។

(ព្រះគម្ពីរក៏បា
 នប្រាប់យ�ើងផងដែរថា

ព្រះយេស៊ូវនង
 កវ ិញ នៅថ្ងៃ
ឹ យាងត្រឡប់ម

ណាមួយ
 ។ នៅថ្ងៃនោះ រូបកាយយ�ើង ក៏ន
 ឹង
រស់ឡ�ង
ើ វ ិញ ដូចទ្រង់ដែរ ហ�ើយទ្រង់នង
ឹ ធ្វើ
ឲ្យរូបកាយយ�ើងមានភាពឥតខ្ចោះ។ ទ្រង់
បានសន្យាថា នង
ឹ ជួយសង្រ្គោះជីវ ិតយ�ើង

ទាំងម
 ូល គឺមិនគ្រាន់តែសង្រ្គោះវ ិញ្ញាណយ�ើង
ប៉ុណ្ណោះទេ។)

តាមពិត ទំនាកទ
់ ំនងនេះអាចចាប់ផ្តើមនៅពេលនេះ ក្នុងជីវ ិតនេះ។

ភ្លា មៗនោះឡ�យ
់ បស័គ្គប្រចាំ
ើ ។ អ្នកនឹងនៅតែត្រូវប្រឈមមុខដាកឧ
ដែលប្រេះបែក និងមានពេញដោយអំព�ើបាប។ ប៉ុន្តែ ឥឡូវនេះ មាន

ភាពខុសប្លែកពីមុនពោលគឺអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងឧ
 បស័គ្គទាង
ំ នោះ

ជាមួយព្រះ ដែលបានសន្យាថា នឹងគង់នៅជាមួយអ
 ្នក ដោយគង់នៅក្នុង
ចិត្តអ្នក។ អ្នកនឹងអា
 ចចូលទៅរកទ្រង់ នៅពេលណា និងនៅកន្លែងណា
ក៏បា
 ន ហ�ើយទ្រង់នឹងយាងទៅជាម
 ួយអ្នក ក្នុងដំណ�ើ រជីវ ិតរបស់អ
 ្នក

ដោយល�ើកទឹកចិត្ត ចម្រើនកម្លា ង
ំ រ ំឭកនិងជួយអ
 ្នកឲ្យក្លា យជាម
 នុស្ស

ដែលទ្រង់សព្វព្រះទ័យ។ អ្នកអាចពឹងផ្អែកទៅល�ើព្រះ ដែលបានបង្កើត
លោកិយ ហ�ើយនៅគ្រប់គ្រងស្ថា នការណ៍ទាំងអ
 ស់។

សរុបម
 ក ការនេះមានន័យថា អ្នកនឹងមា
 នក្តីសង្ម
ឃឹ ។ អ្នកនឹងឈប់រស់
នៅ ដោយគ្មានទស
ិ ដៅ ឬគ្មានន័យទ�ៀតហ�ើយ ផ្ទុយទៅវ ិញ អ្នកនង
ឹ 

បានរស់នៅ ដោយការដឹងច្បាស់ ដោយគោលបំណង និងកា
 រសន្យាថា
នង
 អ្នក
ឹ បានជីវ ិតអស់កល្បជានច្ច
ិ បន្ទាប់ព
ី បានស្លា ប់ខាងរូបកាយ។

ត�ើរ�ឿងនៃមានន័យយ៉ាងជាចំពោះអ្នក
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ត�ើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវ ហ�ើយឬនៅ?
ប�ើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនហ�ើយ សូមស្វែងរកន្លែងស្ងា ត់ស្ងៀម ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចទូលព្រះ ដោយផ្ទាល់ខ្លួ នថា អ្នកព្រមទទួលកា
 រផ្តលឲ
់ ្យរបស់ទ្រង់ នូវការ

អត់ទោសបាប ដោយជ�ឿល�ើព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ ព្រះនាមយេស៊ូវ នង
 ្នក នៅល�ើឈ�ឆ្
ិ ជ�ឿថា ទ្រង់បានសុគត ជួសអ
ើ កា ង ហ�ើយមានព្រះជន្មរស់ឡ�ង
ើ 

វ ិញ ហ�ើយទូលទ្រង់ថា អ្នកបានត្រៀមខ្លួន ដ�ើម្បីទទួលជ�ឿទ្រង់ ជាព្រះអម្ចា ស់ និងព្រះសង្រ្គោះ។ ព្រះទ្រង់តែងតែស្តា ប់ជា
 ន
 ិច្ច ដូចនេះ អ្វីដែលអ្នក

ត្រូវធ្វើ គឺត្រូវនយា
 អាច សូមស្វែងរកមត
្ត តិដែលជាគ្រីស្ទបរស័
ិ យទៅកាន់ទ្រង់ ដូចជាទ្រង់កំពុងនៅចំពោះមុខអ្នក។ ប�ើសន
ិ ជា
ិ ភក្
ិ ទម្នាក់ ដ�ើម្បីនាំអ្នក
អធិស្ឋា នយាងព្រះចូលគង់ក្នុ ងចិត្ត និងធ្វើជាសា
 ក្សី។

សូមអ
 ធស្ឋា
ំ ងក្រោមនេះ ដ�ើម្បីអធស្ឋា
្ត
អ្នក។ ត�ើ
ិ ន តាមលំនាខា
ិ នឲ្យចំចំណុច។ ពាក្យខាងក្រោម គ្រាន់តែជាលំនា ំ អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺចត
ិ របស់
អ្នកបានអធិស្ឋា នដោយស្មោះអស់ព
 ីចិត្តប៉ុណ្ណា? នោះហ�ើយជាអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះព្រះ។

់ ន	
	ព្រះអង្គអ�ើយ ទូលប
 ង្គំដឹងថា ទូលប
 ង្គំបានធ្វើបាបទាស់ន
ង
 ង្គំជ�ឿថា ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គ ទ្រងបា
ឹ ព្រះអង្គ។ ទូលប

់ នមានព្រះជន្មរស់ឡ�ង
សុគតនៅល�ើឈ�ឆ្
 ង្គំ ឲ្យរច
ួ ពបាប
ហ�ើយទ្រងបា
ើ កា ង ដ�ើម្បីបងថ់ ្លៃលោះទូលប
ី
ើ វ ិញ ដ�ើម្បីជាភស្តុតាង បញ្ជាក់ថា
់ ត
	ទ្រងព
ជា


បា
នប្រោសលោះ
ទ
ូ
ល
ប

ង្គំមែន។
ិ
	នៅពេលនេះ ទូលប
 ង្គំសូមទ
 ទួលកា
 រអត់ទោសបាបទាំងស្រុង នង
 វី ិតអស់កល្បជាន
 ច្ច
ិ ទទួលជ
ិ ។ 				

ទូលបង្គំសូមទ
 ទួលជ�ឿព្រះយេស៊ូវ ដែលជាអំណោយរបស់ព្រះអង្គ ដ�ើម្បីទទួលសេចក្សង្រ្គោះ
ហ�ើយទូលប
 ង្គំចងដ់ �ើរតាមព្រះអង្គ។
តី

ទូលបង្គំសូមអ
 ធស្ឋា
ិ នក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ អាមែន!

ការបោះជំហានទីមួយ
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បន្ទាប់ព
 ីអ្នកបានអធិស្ឋា នតាមលំនាខា
ំ ងល�ើហ�ើយ ជាបន្តទៅនេះអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរស់នៅ ក្នុងជីវ ិតថ្មីរបស់អ
 ្នកជាមួយព្រះ ដោយលូតលាស់ ក្នុង
ទំនាកទ
់ ំនងរបស់អ្នកជាមួយទ្រង់។ យ�ើងខ្ញុំសូមល�ើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យអនុវត្តដូចខាងក្រោម :

(ប�ើសន
 ម្រេចចត
ំ រម្ភ។យ�ើងខ្ញុំសូមល�ើកទឹកចិត្ត ឲ្យអ្នកស្វែងយ
 ល់ប
 ន្ថែមទ�ៀត អំពីព្រះយេស៊ូវ
ិ ជាអ្នកនៅមន
ិ ទាន់ស
ិ ្តទទួលជ�ឿព្រះយេស៊ូវ សូមកុបា

ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរ។ អ្នកនៅតែអាចអនុវត្តតាមចំណុចខាងក្រោម ដែលនឹងជួយឲ
 ្យអ្នកស្វែងយ
 ល់ប
 ន្ថែមអំពី
ព្រះ)។

សូមចា
 ប់ផ្តើមអធិស្ឋា ន។ ក្នុងនាមជាកូនព្រះ អ្នកអាចសន្ទនាជាមួយទ្រង់ នៅពេលណាក៏បា
 ន។ ទ្រង់តែងតែស្តា ប់ ហ�ើយទ្រង់ចូលចិត្ត	

សន្ទនាជាមួយអ្នក។ អ្នកអាចទូលប្រាប់ទ្រង់ អំពបញ្
 ររបស់អ
 ្នក ហ�ើយទូលទ្រង់ អំពការព្រួ
យបា
 រម្ភ នង
ី ហា ការភ័យខ្លាច នង
ិ តម្រូវកា
ី
ិ ក្អំ
តី ណរ	
របស់អ្នក។សូមចំណាយពេលជជែកជាមួយព្រះជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ហ�ើយអ្នកនឹងឃ�ញ
 ្និទន
្ធ ឹងទ្រង់។
ើ ថា អ្នកកាន់តែជិតស

សូមចា
 ប់ផ្តើមអានព្រះគម្ពីរ។ ព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះរាជសាររបស់ព្រះ សម្រាប់លោកិយ។ ព្រះគម្ពីរផ្ទុកទៅដោយអគ្រប់
្វី យ៉ាង ដែលព្រះសព្វ	

	ព្រះទ័យឲ្យយ�ើងដង
 ញ្ចូលទាំងផែនការ នៃសេចក្សង្រ្គោះ
របស់ទ្រង់ នង
ឹ ដោយរាប់ប
តី
ិ រប�ៀបដែលទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ្យយ�ើងរស់នៅ ជាកូន	

របស់ទ្រង់ ដែលបានទទួលកា
 រអត់ទោសបាប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនឹងត្រូវការជំនួយ នៅក្នុងការអាន និងស្វែងយ
 ល់ព្រះបន្ទូល	

	ព្រះ។ អ្នកអាចសូមឲ
 ្យមត
 ួយណែនាំអ្នក អំពរប�ៀប
ចាប់ផ្តើមអានព្រះបន្ទូលទ្រង់។
ិ ្តភក្តិដែលជាគ្រីស្ទបរស័
ិ ទ ឬព្រះវ ិហារក្នុងតំបន់ជ
ី

សូមចា
 ប់ផ្តើមចូលរម
ួ កម្មវ ីធីក្នុ ងព្រះវ ិហារ។ ការក្លា យជាគ្រីស្ទបរស័
ួ ក្នុងសហគមន៍នៃគ្រីស្ទបរស័
ិ ទ គឺមានន័យថា អ្នកអាចចូលរម
ិ ទ ដែល	

មានសេចក្តីជំន�ឿ និងសេចក្តីសង្ម
ួ ក្នុងព្រះយេស៊ូវ ដែលនាំឲ្យអ្នកទទួលកា
 រល�ើកទឹកចិតព
្ត ីអ្នកដទៃ ហ�ើយល�ើកទឹកចិត្តគេវ ិញផងដែរ
ឃឹ រម
់
ខណៈពេលដែលអ្នកបានថ្វាយបង្គំព្រះ ហ�ើយបានរ�ៀនសូត្របន្ថែមអំពីទ្រង។ ក្នុងសហគមន៍នៃអ្នកជ�ឿព្រះ ដែលបានទទួលកា
 រអត់ទោស	
បាបដូចគ្នា យ�ើងអាចដ�ើរជាមួយគ្នា នៅក្នុងដំណ�ើ ររម
ួ នៃសេចក្តីជំន�ឿ ល�ើព្រះយេស៊ូវ។ ដូចនេះ ប្រសិនប�ើអាច សូមព្យាយាមចូលរម
ួ ក្នុង	

	ព្រះវ ិហារ។ អ្នកអាចសុំមិត្តភក្តិជាគ្រីស្ទបរស័
 ន។
ិ ទ ឲ្យនាំអ្នកទៅរកព្រះវ ិហារណាមួយក៏បា

មានអ្វីបន្ទាប់ទ�ៀត
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