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រ�ើេៃិជា 

ដបពីសិនជា     ដោកិ្យ មាន ភាព ល្អ ឥត ដ ច្ រះ។ ដបពី សិន ជា ពិភព ដោក្ គ្មែ ន 
ការ អាគក្ក្់ ជម្ងឺ និង ដគគ្រះ ធមមែជាតិ ដទ ដោរះ។ ដបពី សិន ជា ដយពីង រាល់ គ្នា  សុទ្ 
ខត អាេ រស់ ដៅ ក្នាុង សន្ិ ភាព ដោយ គ្មែ ន ជដមាល រះ ដៅ ក្នាុង គក្រុម គ្ររួសារ និង 
សហ្រមន៍ ដទ ដោរះ។ ដបពី សិន ជា ដយពីង មិន ចា ំបាេ់ គតរូវ គពរួយ បារម្ភ អំពពី េំណពី  
អាហារ សំដលៀក្ បំពាក្់ និង ជគមក្ ឬ មិន ចា ំបាេ់ គតរូវ ្ ល េ បាត់ បង់ ការងារ 
និង សមត្ថ ភាព ដៅ ក្នាុង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ គក្រុម គ្ររួសារ របស់ ដយពីង ដទ ដោរះ។

តែគួរឲ្យស្្យណាស់លោកិយស្ិែលៅឆ្្យយ៉្ងខ្្ំងពីភាពល្អ
ឥែលខច្ះ។

មាន បញ្ហា  ជា ដគេពីន សណិ្ក្ ខដល ក្ំពុង ដក្ពីត ដ�ពីង ដៅ ជុំវញិ ដយពីង។ បញ្ហា  
្លរះ ជា ដរឿង ធមមែ ជាតិ ដហពីយ បញ្ហា  ជា ដគេពីន ដទៀត គតរូវ បាន បង្ករ ដ�ពីង ដោយ 
មនុស្ស។ ដយពីង ក្ំពុង រស់ ដៅ ក្នាុង ដោក្ិយ ខដល មាន ដពញ  ដោយ ការ ប៉ារះ 
ទង្គិេ និង វបិត្ិ ដផ្សង ៗ  ដហពីយ ជា ដរៀង រាល់ ថ្្ ដយពីង ដ�ពីញ ពត៌ មាន ផសាយ 
អំពពី សង្ងា្គ ម      ឧគកិ្ដ្ ក្មមែ ជម្ងឺ រាត តបាត ដគគ្រះ ធមមែ ជាតិ និង វបិត្ិ ដសដ្ កិ្េច។

ដយពីង ក្៏ ជួប គបទរះ បញ្ហា  ដៅ ក្នាុង ជពីវតិ ផ្ទា ល់ ្ លួន ផង ខដរ។ អនាក្ ្ លរះ ក្ំពុង ជួប 
ការ ពិបាក្ ដៅ ក្នាុង ទំោក្់ ទំនង ការ មាន ជម្ងឺ ឬ ការ ញាណ ថ្នា  ំជា ដដពីម។ 
ពំុ ដោរះ ដទ  ដយពីង គបខហល ជា គតរូវ បាន គ្រប សង្កត់ ដោយ ការ គពរួយ បារម្ភ 
េំដពារះ បញ្ហា  ខដល ដក្ពីត មាន ជាក្់ ខស្ង ការ ទទួល ្ ុស គតរូវ ធ្ន់ ៗ  និង ការ 

លយើងកំពុងរស់លៅក្នុង
លោកិយតែលមានលពញ

លោយការប៉ះទង្ិចនិងវិបែ្ិ
ល្្េងៗ ល�ើយជាលរៀងរាល់ថ្ងៃ
លយើងល�ើញពែ៌មាន្ ្សាយ
អំពីសង្រ្្មឧកកិែ្ឋកម្មជមងៃងឺ
រាែែ្បាែលករះធម្មជាែិនិង

វិបែ្ិលសែ្ឋកិច្ច។
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ដប្ជាញា  េិត្ ខដល ោ ំឲ្យ មាន បនទាុក្ ធ្ន់។ ្រងឺ ស្ថិត ក្នាុង ដពល ដោរះ ដហពីយ ខដល 
ដយពីង ឆ្ល់ ថ្ “ដហតុអវែពី ដោកិ្យ មាន បញ្ហា  ជា ដគេពីន យ៉ា ង ដនរះ? ដហតុ អវែពី 
ការ រស់ ដៅ មាន ការ ពិបាក្ យ៉ា ង ដនរះ? ដហតុ អវែពី ជពីវតិ ្ ញាុ ំ មិន អាេ មាន ភាព 
ងាយ គសរួល ជាង ដនរះ?” 

ប៉ាុខន្ ដោរះ ជា យ៉ា ង ណា ក្៏ ដោយ ដយពីង ដឃឹង ផង ខដរ ថ្ ពិភព ដោក្ អាេ 
មាន ភាព ល្អ គបដសពីរ ជាង មុន។ ដយពីង ដមពីល ដ�ពីញ ភាព ល្អ ឥត ដ ច្ រះ និង 
ដសេក្្ពី ល្អ ដៅ ជុំវញិ ដយពីង ក្នាុង រយៈ ដពល ្ លពី។ ដយពីង បាន អាន អត្ថ បទ ខដល 
និយយ អំពពី ដពល ដ៏ សុ្ សាន្ និង ឮ ដ្រ និយយ អំពពី មនុស្ស ខដល រស់ ដៅ 
ក្នាុង ជពីវតិ ដ៏ សបបាយ និង គ្មែ ន បញ្ហា  ពំុ ដោរះ ដទ ដយពីង គបខហល ជា ធ្ល ប់ បាន 
ពិដសាធន៍  នឃឹង សុភ មង្គល យ៉ា ង ដនរះ ពពី មុន មក្។ ដយពីង  ដឃឹ ងថ្  អវែពី ៗ  អាេ 
មាន ភាព ល្អ គបដសពីរ ជាងមុ ន ខត ដបពី ក្នាុង ដពល បេចុប្បននា ដយពីង មិន ដ�ពីញ មាន 
អវែពី ល្អ ជាង មុន ដសារះ ដតពី ដយពីង នឃឹង មាន េិត្ តប់ គបមល់ ប៉ាុណាណា ? 

គបខហល មូល ដហតុ ដនរះ ដហពីយ បាន ជា អនាក្ ្រួរ ខត អាន កូ្ន ដសៀវ ដៅ ដនរះ។ 
និយយ រមួ អវែពី ខដល ដយពីង គតរូវ ការ  ្រងឺ ដសេក្្ពី សង្ឃឹម។ ដយពីង សង្ឃឹម ថ្ 
ដយពីង នឃឹង មាន ផលូវ ដ្រេ ដេញ ពពី បញ្ហា  សង្ឃឹម ថ្ ដយពីង នឃឹង មាន ដំដណារះ 
គសាយ សគមាប់ បញ្ហា  ដយពីង និង សង្ឃឹម ថ្ នឃឹង មាន ជពីវតិ ល្អ ជាង មុន។ 

កា�សេវែង�ករេចក្តីេង្ ឃឹម

សូម អនុញ្ញា ត ឲ្យ ដយពីង ្ ញាុ ំ ខេក្ រខំលក្ ដរឿង មួយ ខដល អាេ  ដឆលពីយ តប នឃឹង 

សំណួរ ្ ង ដលពី ដហពីយ ក្៏ បាន ផ្ល់ ឲ្យ ដយពីង នូវ ក្្ពី សង្ឃឹម ផង ខដរ។ អនាក្ មិន 
ចា ំបាេ់ គតរូវ យល់ គសប នឃឹង អវែពី គ្រប់ យ៉ា ង ខដល ដយពីង ្ ញាុ ំ នឃឹង និយយ ដ�ពីយ 
សូម េំណាយ ដពល ខតពពីរ បពី ោទពី ដដពីម្បពី អាន និង ពិចារ ណា អំពពី អវែពី ខដល 
ដយពីង ្ ញាុ ំ នឃឹង ខេក្ ចាយ ដៅ ទំព័រ បោទា ប់ ។ សរុប មក្ មាន ខត អនាក្ ដទ ខដល 
អាេ វាយ តថមល ដោយ ្ លួន ឯង ថ្ ដតពី អវែពី ខដល ដយពីង ្ ញាុ ំ ខេក្ ចាយ  មាន ន័យ 
សគមា ប់អនាក្ ឬ អត់ ដោរះ បពី ជា ដយពីង ្ ញាុ ំ បាន ដជឿ អស់ ពពី េិត្ ថ្ ការ សដគមេ េិត្ 

របស់ អនាក្ អាេ ោ ំមក្ នូវ ភាព ្ ុស ខបលក្ ដ៏ ធំ ក្នាុង 
ជពីវតិ អនាក្ ក្៏ ដោយ។ 

ដៅ ទំព័ រដដពីម ដយពីង បាន សួរ ្ លួន ឯង ថ្ ដហតុ អវែពី 
ពិភព ដោក្ ដនរះ មាន បញ្ហា  ដគេពីន យ៉ា ង ដនរះ? 
មនុស្ស ជា ដគេពីន ដជឿថ្  ភាព ពុក្ ផុយ ្រងឺ ជា 
ដំដណពី រ ថន ធមមែ ជាតិ ខដល ក្នាុង ដោរះ អវែពី ៗ  គ្រប់ 

យ៉ា ង គតរូវ អន់ ្ យ  ដៅ រក្ ភាព ្ ូត ្ ត ដៅ ទពី បញចប់ ដោយ ដជៀស មិន 
ផុត។ ទស្សនៈ ដនរះ ្រងឺ គសប នឃឹង គទឃឹស្ពី វទិយា សាង្ស្ ខដល បាន អៈ អាង ថ្ 
េគក្ វាល គតរូវ បាន បដង្កពីត ដ�ពីង ដោយ សារ បាតុ ភូតិ ធមមែ ជាតិ ខដល ជា បនទាុរះ 
ដ៏ ធំ បំផុត ដ្រ ដៅ ថ្ ប៊ពីក្ ខប៊ង ដហពីយ មនុស្ស ជា តិ ដក្ពីត ដេញ ពពី ដំដណពី រ ថន 
ការ វវិត្ន៍ ខដល ជា ដំដណពី រ  ថន ធមមែ ជាតិ ។ អនាក្ ្ លរះដទៀ តបាន ដជឿ ថ្ ដោកិ្យ 
គបខហល ជា គតរូវ បាន បដង្កពីត ដ�ពីង ដោយ អំណាេ របស់ គពរះ មួយ អង្គ ឬ អង្គ 
បុ្រ្គល ខដល មាន លក្្ខណៈ អធិ ធមមែ ជាតិ ប៉ាុខន្ ដគកាយ មក្ គទង់ ក្៏ បាន ទុក្ 
ឲ្យ ខផន ដពី បន្រ ដំដណពី រ ការ ដៅ មុ្ ដទៀត  ដោយ េបាប់ ធមមែ ជាតិ ដោយ គ្មែ ន 

និយាយឲ្យខ្លីអ្លី  
ដែលយយើងត្រូវការយោះ 
គឺយេចក្លីេង្ឃឹម។
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ការ រ ំ្ ន ពពី គទង់។  

ប៉ាុខន្ គពរះ ្រម្ពីរ ខដល ជាដគ្ ល ថន ជំដនឿ របស់ គ្រពីសទា បរ ិស័ទ មាន ការ បក្ 
គសាយ ដផ្សង ពពី ដនរះ។ គពរះ ្រម្ពី របាន ខេង ថ្ គពរះពិត មាន ខត មួយ ប៉ាុដណាណា រះ 
ដហពីយ គទង់ បាន បដង្កពី តេគក្ វាល និង ខផន ដពី និង សតវែ ខដល មាន ជពីវតិ ោងំ 
អស់ គពម ោងំ ជពីវតិ មនុស្ស ផង ខដរ។ ប៉ាុខន្ ដរឿងថនការបដង្កពីតរបស់គពរះ 
ខដលមានខេងក្នាុងគពរះ្រម្ពីរ មិនខមនមានខតប៉ាុដណណារះដទ។ គពរះ ដ៏ ជា គពរះ 
អាទិក្រ ក្៏ សពវែ គពរះ ទ័យ នឃឹង មាន ការ គបក្ប ោក្់ ទង ជា មួយ មនុស្ស ជាតិ 
ផង ខដរ។ ដគពារះ បោទា ប់ ពពី គទង់ បាន បដង្កពីត មនុស្ស ជាតិ គទង់ បាន បន្ មាន 
ទំោក្់ ទំនង ជា មួយ ពួក្ ដ្រ ដហពីយ ខ្រ រក្សា ពួក្ ដ្រ។ គទង់ បាន ោក្់ មនុស្ស 
គបរុស និង មនុស្ស គសពី ដំបូង បំផុត ្រងឺ អ័ោមំ និង ោង ដអវា៉ា  ក្នាុង សួន េបារ ដ៏ 
គសស់ សា្អ ត មួយ ដោយ មាន របស់ ល្អ ជា ដគេពីន ខដល ពួក្ ដ្រ អាេ បរដិភា្រ 
ជាអាហារ ដហពីយ បាន អនុញ្ញា ត ឲ្យ ពួក្ ដ្រ   ដៅ មក្ ដោយដស រ ពី ដៅ ក្នាុង 
សួន េបារ ដោរះ ដហពីយ គទង់ បាន ជួប និ ង មាន បនទាូល ជា មួយ ពួក្ ដ្រ ជា ញឃឹក្ 
ញាប់។

ដតពី ដហតុ អវែពី? ដគពារះ  គពរះ គទង់ បាន បដង្កពីត ដយពីង មក្ ដដពី  ម្បពី ឲ្យ មាន ទំោក្់ 
ទំនង ថន ដសេក្្ពី គសឡាញ់  ជា មួយ គទង់។ គពរះ គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ នឃឹង ឲ្យ 
ដយពីង រស់ ដៅ ក្នាុង គពរះ វត្ មាន គទង់ ្រងឺ មិន ្ ុស ពពី ឪពុក្ ម្ាយ ខដល មាន កូ្ន 
ខដល េង់ ដៅ ខក្្បរ កូ្ន របស់ ្ លួន ដោរះ ដ�ពីយ។ ដហតុ ដនរះ ដហពីយ បាន ជា គទង់ 
បាន បដង្កពីត មនុស្ស មក្ ឲ្យ មាន អារមមែណ៍ និង មដោសដញច ត ោ ដហពីយមា ន 

កពះគម្ីរបានតចងថាកពះពិែមានតែ
មួយប៉ុលណាណ្ះល�ើយកទង់បានបលងកើែ
ចកកវាលនិងត្នែីនិងសែ្វតែល
មានជីវិែទាំងអស់កពមទាំងជីវិែ
មនុស្េ្ ងតែរ។
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បំណង េិត្ និង សមត្ថ ភាព គសឡាញ់ និង ទទួល ក្្ពី គសឡាញ់ ខដល ោងំ 
ដនរះ  សុទ្ ខត បាន ឆលុរះប ញ្ច ងំ អំពពី ចារកិ្ លក្្ខណៈ របស់ គពរះ។ ដដពីម្បពី ឲ្យ 
ដយពីង អាេមាន  ដសេក្្ពី គសឡាញ់ ដ៏ ពិត ដយពីង ចាបំា េ់ គតរូវ គបគពឃឹត្ ឲ្យ គតឃឹម 
គតរូវ សម គសប នឃឹង ក្្ពី គសឡាញ់។ ដហតុ ដនរះដហពីយ បាន ជា គពរះ គទង់ បដង្កពីត 
មនុស្ស គបរុស និង មនុស្ស គសពីម ក្ ឲ្យ មាន សភាវ ្រតិ ខដល ោ ំឲ្យ ដធវែពី អវែពី 
ខដលគតឃឹម គតរូវ និង មាន សពីល ធម៌ ខដល ឆលុរះ បញ្ច ងំ ឲ្យ ដ�ពីញ លក្្ខណៈ ដ៏ ល្អ 
បរសុិទ្ និង យុត្ិ ធម៌ របស់ គពរះ។  

ដោយ សារ គពរះ គទង់ ល្អ ដោរះ ដោក្ិយ ខដល គទង់ បាន បដង្កពីត  ក្៏ ល្អ ពពី ដំបូង 
ផង ខដរ។ មនុស្ស ជាតិ មាន ទំោក្់ ទំនង ដ៏ ល្អ ជា មួយ គទង់ និ ងជាមួ យ 
មនុស្ស ដូេ គ្នា  ដហពីយ មិន ចា ំបាេ់ គតរូវ គពរួយ បារម្ភ អំពពី ជម្ងឺ ឬ ការ សាល ប់ 
ដ�ពីយ។

បោទា ប់ មក្ អវែពី ៗ  គ្រប់ យ៉ា ង ដៅ ដលពី ខផន ដពី មាន បញ្ហា ។

អំរ�ើបា�បាៃចា�់រ្្ើមចូលក្នុងរោកិយ

ឪពុក្ ម្ាយ ខដល ល្អ េង់ ឲ្យ កូ្ន ្ លួន គសឡាញ់ ្ លួន វញិ ដោយ សមែ័គ្រ ពពី េិត្ 
មិន ខមន គសឡាញ់ ដោយ សា រ ដោរះ ជា  កាតពវែ កិ្េច  ឬ ដោយ សារ ការ បង្ខិត 
បង្ខំ ដោរះ ដ�ពីយ។ ទំោក្់ ទំនង រវាង ឪពុក្ ម្ាយ និងកូ្ ន មាន ភាព ល្អ គបដសពីរ 
ដៅ បាន ោល់ ខត ោងំ សងា្ខ ង បាន សដគមេ េិត្ គសឡាញ់ គ្នា  ដៅ វញិ  ដៅ 
មក្។ ដោរះ ជា យ៉ា ង ណា ក្៏ ដោយ ពួក្ ដ្រ បងាហា ញ ដេញ ដសេក្្ពី គសឡាញ់ 
របស់ ្ លួន តាម រដបៀប ដផ្សង គ្នា ។ ឪពុក្ ម្ាយ  បងាហា ញ ដសេក្្ពី គសឡាញ់ ្ លួន 

ដល់ កូ្ន ដោយ ការ េិញច ឃឹម បពី បាេ់ ការ ពារ និង ខ្រក្សា កូ្ន របស់ ្ លួន ដហពីយ 
េំខណក្ កូ្ន វញិ គសឡាញ់ ឪពុក្ ម្ាយ ដោយ ស្ាប់ បងា្គ ប់ ពួក្ គ្ត់ ដហពីយ 
ដធវែពី អវែពី ខដល ពួក្ គ្ត់ សបបាយ េិត្។ 

ដនរះ ជា គបដភទ ថន ទំោក្់ ទំនង ខដ ល គពរះ គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ នឃឹង មាន ជា 
មួយ ដយពីង។ ដពល គទង់ បដង្កពីត អ័ោមំ និង ោង 
ដអវា៉ា  គទង់ បាន ឲ្យ ពួក្ ដ្រ មាន សុភាវ ្រតិ ខដល 
េ ង់ ដធវែពី ជា មនុស្ស ល្អ ប៉ាុខន្ ខដល សំ្ន់ បំផុត 
ដោរះ ្រងឺ គទង់ បាន គបោន ឲ្យ ពួក្ ដ្រ មាន ដសរ ពី 
ភាព ដៅ ក្នាុង ការ សដគមេ េិត្ ្រងឺមាន ន័យ ថ្ 
ពួក្ ដ្រ អាេ  សដគមេ េិត្ គសឡាញ់ គទង់ ឬ មិន 
គសឡាញ់ គទង់ វញិ ក្៏ បាន។ គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ 

ឲ្យ ពួក្ ដ្រគស ឡាញ់ គទង់  ដោយ សមែ័គ្រ ពពី េិត្។ ក្នាុង សួន េបារ ខដល ពួក្ ដ្រ 
រស់ ដៅ គទង់ បាន គបោន ឲ្យ ពួក្ ដ្រ មាន ជដគមពីស ខបប ដនរះ  ដោយ គទង់ ោក្់ 
ដដពីម ដ�ពី មួយ ដដពីម ក្នាុង សួន េបារ ដោរះ។ គពរះគទង់បាន គបាប់ អ័ោមំ និង 
ោង ដអវា៉ា  យ៉ា ង េបាស់ ថ្ ពួក្ ដ្រ អាេ បរដិភា្រ ខផល ដ�ពី ខដល ដបរះ ពពីដដពីម  ដ�ពី 
ណា ក្៏ បាន ដលពីក្ ខលង ខត ដដពីម ដ�ពី មួយ ដដពីម ដោរះ ដូេ ដនរះ ពួក្ ដ្រ គតរូវ 
សដគមេ េិត្ ស្ាប់ បងា្គ ប់ ឬ មិន ស្ា ប់បងា្គ ប់ គពរះ។

្រួរ ឲ្យ ស្ាយ ណាស់ ពួក្ ដ្របា ន សដគមេ េិត្ មិន ស្ាប់ បងា្គ ប់ គពរះ អាទិក្រ 
របស់ ពួក្ ដ្រ។ ពួក្ ដ្រ បាន បរដិភា្រ ខផល ដ�ពី ដោរះ និយយ រមួ ពួក្ ដ្រ បាន 

ព្រះព្រង់ស្្វព្រះ
្រ័យឲ្យ្ ួកគេ
ពសឡាញ់ព្រង់
គោយស្័ពេ្ ីចិត្ត។

អំដពពីបាបចាប់ដផ្ពីមេូលក្នាុងដោកិ្យ
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គបគពឃឹត្ អវែពី ខដល គពរះ គទង់ បាន ហាម មិន ឲ្យ ពួក្ ដ្រ ដធវែពី។ (មនុស្ស ជា ដគេពីន 
េូល េិត្ ្ិរត ថ្ ខផល ដ�ពី ដោរះ ្រងឺ ជា ខផល ដបា៉ា ម ប៉ាុខន្ គពរះ ្រម្ពីរ មិន បាន គបាប់ 
ដយពីង ថ្ ខផល ដោរះ ជា ខផល ដបា៉ា ម ដទ)។ គពរះ បាន គពមាន ពួក្ ដ្រ ថ្ ដបពី ពួក្ ដ្រ 
បរដិភា្រ ខផល ដ�ពី ដោរះ ពួក្ ដ្រនឃឹ ង សាល ប់ មិន ្ ន ដទ។ ប៉ាុខន្ ពួក្ ដ្រ ដៅ ខត មិន 
ស្ាប់ បងា្គ ប់ គទង់។ ដូេ ដនរះ អ័ោមំ និង ោង ដអវា៉ា  បាន ោ ំអំដពពី បាប េូល 
ដៅ ក្នាុង ដោក្ិយ។ 

អំដពពី បាប ្រងឺ ជា “ការ ្ វែរះ មិន ដល់” ្រងឺ ្ វែរះ មិន ដល់ ស្ង់ ោ ឬ ្ នា ត ្រំរូ ដ៏ល្អ    
ឥ ត ដ ច្ រះ របស់ គពរះ។ ដពល ខដល អ័ោមំ និង ោង ដអវា៉ា  ដៅ ស្ាប់ បងា្គ  ប់គពរះ 
គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ នឃឹង ពួក្ ដ្រ។ ប៉ាុខន្ ដពល 
ខដល ពួក្ ដ្រ មិន ស្ាប់ បងា្គ ប់ គទង់ ដោយ 
បរដិភា្រ ខផលដ�ពី ដោរះ មាន ន័យ ថ្ ពួក្ ដ្រ បាន 
បដិដសធន៍ សិទ្ិ អំណាេ របស់ គពរះ។  អវែពី ខដល 
កាន់ ខត អាគក្ក្់ ជា ងដនរះ ដទៀត ដោរះ  ្រងឺការ 
សដគម េេិត្ របស់ ពួក្ ដ្រ មិន គគ្ន់ ខត មាន ផល 
ប៉ារះ ពាល់ មក្ដលពី ្ លួ ន ឯង ប៉ាុដណាណា រះ ដទ ប៉ាុខន្ ក្៏ 
បាន ប៉ារះពា ល់ កូ្ន ដៅ ជំោន់ ដគកាយ ថន មនុស្ស 
ជាតិ ផង ខដរ។ កូ្ន ដៅ របស់ អនាក្ោ ំង ពពីរ ក្៏ បាន 
បន្ សោ្ន ថន ការ បរះ ដបារ របស់ ឪពុក្ ម្ាយ ្ លួន ដោយ ដធវែពី អវែពី តាម េិត្ ្ លួន ្រងឺ 
មិន ខមន ដធវែពីតាម ្ នា ត ្រំរូ ដ៏ ឥត ដ ច្ រះ របស់ គពរះ ដទ។ មនុស្ស ជាតិ ចាប់ ដផ្ពី ម ដធវែពី 
អវែពី ខដល មិន គតឃឹម គតរូវ ្ុស សពីល ធម៌ ្ណៈ ដពល ខដល ពួក្ ដ្រ្ិរត ថ្ ពួក្ 

ដ្រមិ នចា ំបា េ់គតរូវ ដរៀប រាប់ ថ្វែ យ គពរះ អំពពី អវែពីខដ ល ្ លួន បាន គបគពឃឹត្ ដ�ពីយ។ 

ជា លទ្ ផល មនុស្ស ជាតិ បាន បំផ្ល ញ ទំោក្់ ទំន ង ដ៏ ឥត ដ ច្ រះខដ ល ្ លួន 
មានជា មួយ គពរះ និង ជា មួយ មនុស្ស ដូេ គ្នា  ្រងឺ មិន ្ ុស ពពី កូ្ន មិន ស្ាប់ 
បងា្គ ប់ ខដល បន្ បរះដបា រ និង ដក្ ្ លួន ដេញ ឆ្្ យ ពពី ឪពុក្ ម្ាយ ្ លួន ដោរះ 
ដទ។ ពួក្ ដ្រ បាន ងាក្ ខបរ ដេ ញពពី គពរះកា ន់ ខត ឆ្្យ ដៅ ៗ ។ ដោរះ គទង់ ដៅ 
ខត បន្ គសឡាញ់ ពួក្ ដ្រក្៏ ដោយ ក្៏ ពួក្ ដ្រ ដៅ ខត បដិដសធន៍ មិន គពម េូល 
ដៅ ជិត គទង់។

សពវែ ថ្្ ដនរះ ដយពីងដ�ពីញ ភស្ុតាង ថន ការ បាក្់ ខបក្ ដនរះ  ក្នាុង ទំោក្់ ទំន ង 
បាក្់ ខបក្ ខដល ដយពីង មាន ជា មួយ គពរះ និង ជា មួយ មនុស្ស ដូេ គ្នា ។ ដយពីង 
មិន បាន ទទួល ដសេក្្ពី គសឡាញ់ និង ការ ទុក្ េិត្ ដទ ផទាុយ ដៅ វញិ ដយពីង 
បាន ពិដសាធន៍ នឃឹង ការ ភ័យ ្ ល េ ក្ំហឃឹង ដសេក្្ពី សំអប់ និង ភាព លវែពីង ជូរ 
េត់។ ដយពីង ដ�ពីញ មនុស្ស បរះ ដបារ គបឆ្ងំ នឃឹង គពរះ និង ទគមង់ ថន ការ ដឃឹក្ 
ោ ំនិង សិទ្ិ អំណាេ ដថទដទៀ ត ដហពីយ ក្៏ ដ�ពីញ មនុស្ស ស្អប់ គ្នា  ដហពីយ ដធវែពី 
បាប គ្នា ។ 

ដសេក្្ពី សាល ប់ ្រងឺ ជា លទ្ ផល មួយ ដទៀត ថន អំដពពី បាប ខដល ដក្ពីត ដ�ពីង  ពពី 
ការប រដិភា្រ ខផល ដ�ពី ខដល គពរះ បាន ហាម។ គពរះគទង់ បាន គពមាន អ័ោមំ 
និង ោង ដអវា៉ា  ថ្ ដបពីពួ ក្ដ្រ ប រដិភា្រ ខផល ដ�ពី ពពី ដដពីម ដ�ពីដោរះ ពួក្ ដ្រនឃឹង 
សាល ប់ មិន ្ ន។ ដហតុអវែពី បា នជា គទ ង់ គពមា នពួ ក្ ដ្រ? ដគពារះ គទង់ គជាប ថ្ 
ដពល ខដល ពួក្ ដ្រ សគមេ េិត្ បរះដបា រ គបឆ្ងំ នឃឹង គទង់ ្រងឺ មាន ន័យ ថ្ ពួក្ 

ពេលដែលេួកពេ
មិនស្តាប់បង្តាប់ទ្រង់
ពោយបរិពោេដ្លែព�ើ
ពោះមានន័យថាេួក
ពេបានបែិពេធន៍
េិ្រ្ិអំណាចរបេ់
ទេះ។
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ដ្របា នបំ ផ្ល ញកា រ គបក្ប ោក្់ ទង ដ៏ ឥត ដ ច្ រះ ខដល ពួក្ ដ្រ ធ្ល ប់ មាន ជា មួយ 
គទង់ ដហពីយ ផ្្េ់ ្ លួន ដេញ ពពី គទង់ ខដល ជា គបភព ថន ជពីវតិ អស់ ក្ល្ប។ ទដងវែពីរ 
ដនរះ មិន ្ ុស ពពី ការ ដក្ ឌុយ របស់ ឧបក្រ ណ៍ ដអ�េិ គតរូនិ េ ដេញ ពពី គបភព 
អ្រ្គពី សនពី ខដល ដធវែពី ឲ្យ ពួក្ ដ្របាត់ បង់ អំណាេ  ឬ ថ្ម ពល។ 

ការ សាល  ប់ ដនរះ ្រងឺ ជា ការ សាល ប់ ោងំ រូប កាយ និង វញិ្ញា ណ។ ដោយ សារ 
ដយពីង ជាជពី វតិ ខដល មាន រូប កាយ ខដល ទទួល ផល ប៉ារះ ពាល់ ពពី អំដពពី បាប             
រូ ប  កា យ  ដយពីង មិន មាន ភាព ឥត ដ ច្ រះ ដទៀត បាន ជា វា គតរូវ ្ ូេ ្ ត និង អន់ 
ដ្សាយ បន្ិេ ម្ង ៗ  ដហពីយ ក្៏ គតរូវ សាល ប់។ ប៉ាុខន្ ដោយសារ ដយពីង ក្៏ ជាជពី វតិ 
្ង វញិ្ញា ណ ដយពីង មាន វញិ្ញា ណ ផង ខដរ ដហពីយ វញិ្ញា ណ ដោរះ ក្៏គតរូ វ កាត់ 
ផ្្េ់ ដេញ ពពី គពរះអស់ ក្ល្ប ជា និេច។ ដោយ សារ ដយពីង បរះដបារ ដហពីយ មាន 
បាប ដហពីយ មិន អាេ វលិ គត�ប់ មក្ គពរះ វត្ មាន ថន គពរះ ដ៏ប រសុិទ្ យុត្ិ    
ធ ម៌ និង សុេ រតិ បាន ដ�ពីយ។ ដយពីង ក្៏គតរូវទទួល ្ ុស គតរូវ េំដពារះ អំដពពីបាប 
រ បស់ដយពី ងផ ងខដ រ ្រងឺ មិន ្ ុស ពពី ការ ខដល គពរះ គទង់ បាន ឲ្យ អ័ោមំ និង ោង 
ដអវា៉ា  ទទួ ល្ុ ស គតរូវ   េំដពារះ ការ សដគមេ េិត្ របស់ ពួក្ ដ្រ  ក្នាុ ងសួ ន េបារ  
ដោរះ ដ�ពីយ។ ដនរះ ្រងឺ ជា េបាប់ ឬ គក្ឃឹត្យ វនិ័យ ខដល គទង់ បាន ោក្់ ឲ្យ មនុ ស្ស 
ជាតិ។លសចក្ីស្្ប់គងឺជាលទ្ធ្ លមួយ

លទៀែថនអំលពើបាបតែលលកើែល�ើង
ពីការបរិលភាគត្លែល�ើតែលកពះ
បានហាម។

អំដពពីបាបចាប់ដផ្ពីមេូលក្នាុងដោកិ្យ
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ការបាក្់ ខបក្ ទំោក្់ ទំន ងដនរះ ក្៏មាន ផល ប៉ារះពាល់ ដល់ ការ រស់ ដៅរបស់ 
ដយពីង  ក្នាុង ដពល បេចុប្បននា ផង ខដរ ។ ដយពីង មាន អារមមែណ៍ ថ្ ដយពីង ក្ំពុង រស់ 
ដៅ ដោយ គ្មែ ន ដគ្ល បំណង ឬដគ្ ល ដៅ និង ក្្ពី សង្ឃឹម ្រងឺ ដូេ ជា មនុស្ស 
ខដល វដងវែង។ មនុស្ស ជា ដគេពីន បាន ឆលង កាត់ ជពីវតិ ដោយ ភាព អស់ សង្ឃឹម។ 
ដយពីង គបខហល ជាមិន ដឃឹង េបាស់ ថ្ ដហតុ អវែពី ដយពីង មាន ភាព អស់ សង្ឃឹម 
ដទ ខត  ក្នាុង  ជដគរៅ  េិ ត្ ដយពីង ដយពីង មាន អារមមែណ៍ ថ្ មាន ការ បាត់ បង់ ខដល 
ជា លទ្ ផល ថន ការ ោេ់ ដេញ ពពី គពរះ។ ជពីវតិ ដយពីង ហាក្់ ដូេ ជា គ្មែ ន ដគ្លបំ 
ណង និង គ្មែ ន ន័យ ដ�ពីយ ដគពារះ ដយពីង បាន ោេ់ ដេ ញពពី គប ភព ដ៏ពិ ត ថន 
ជពីវតិ។

ដនរះ ជា បញ្ហា  ខដល ដោកិ្យ ក្ំពុង ខតជួ ប គបទរះ សពវែ ថ្្។ គពរះ បាន បដង្កពី 
តពិភព ដោក្ ឲ្យ មាន ភាព ល្អ ឥត ដ ច្ រះ ប៉ាុខន្  អ័ោមំ និង ោង ដអវា៉ា  បាន 
សដគមេ េិត្ ដធវែពី អំដពពី បាប ដហពីយ ជា លទ្ ផល ពួក្ ដ្រគតរូ វកា ត់ផ្្ េ់ដេញ ពពី 
គពរះ ដហពីយ គតរូវ ទទួល ្ ុស គតរូវ េំដពារះ សក្ មមែភាព និង ្រំនិត របស់ ្ លួន។ 
សពវែ ថ្្ ដនរះ ដយពីង ក្៏ ដធវែពី ដូេ ពួក្ ដ្រ ផ ង ខដរ ដគពារះ ដយពីង បាន បដិដសធ 
គពរះ ដហពីយ  គបឆ្ងំ នឃឹង ្ នា ត ្រំ រូដ៏ល្អឥតដ ច្ រះរបស់ គទង់ បានជា ដយពីងក្៏          
នឃឹ ង ទទួល លទ្ផ ល ពពី ទដងវែពីរ របស់ ដយពីង ផង ខដរ។ គតង់ េំណុេ ដនរះ គពរះ 
្រម្ពីរ បាន ខេង េបាស់ ថ្ “ពពី ដគពារះ គ្រប់ គ្នា  បាន ដធវែពី បាប ដហពីយ ្ វែរះ មិន 
ដល់ សិរ ពីល្អថន គពរះ” ដហពីយ “ដ្បតិ �នាួល របស់ អំដពពី បាប ដោរះ ជា ដសេក្្ពី 
សាល ប់”(រ ៉ាូម ៣:២៣ ៦:២៣)។

ជីវិែលយើងហាក់ែូចជា
រ្្នលរលបំណងនិង
រ្្នន័យល�ើយលករះ
លយើងបានោច់លចញពី
កបភពែ៏ពិែថនជីវិែ។
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ដតពី ការ ដនរះ មាន ន័យ ថ្  ដយពីង គតរូវ េប់ ដហពីយ ខមន ដទ? ដតពី ដយពីង អាេ មាន 
ដំដណារះ គសាយ អវែពី ដទ?

ដំរោះស្រាយ

ចាប់ តាងំ ពពី ដព លខដ ល មនុស្ស ជាតិបា ន ោេ់ ដេ ញ ពពី គពរះ មក្ ដយពីង បាន 
ពយាយម ដោរះគសាយ បញ្ហា  ថន អំដពពី បាប និង ល ទ្ ផល ថន អំដពពី បាប។     
ដយពី ងបា ន ពយាយម ការពារ មិ នឲ្យ មាន ជម្ងឺ និង ពនយា ជពីវតិ ដោយ ដគបពី វទិយា 
សាង្ស្ និង ថ្នា ដំព ទ្យ ជា ដដពីម។ ដយពីង បាន ពយាយម ដធវែពី ឲ្យស ង្គម មាន ភាព 
គតឃឹម គតរូវ  តាម គក្ម សពីលធម៌ ដោយ អនុវត្ េបាប់ ដផ្សង ៗ  ដហពីយ បដគងៀន 
មនុស្ស ឲ្យ មាន  អាក្ប្ប កិ្រយិ៉ា  ខដល មាន សពីល ធម៌។ ដយពីង បាន ពយាយ 
មទ ប់សា្ក  ត់មិ ន ឲ្យមា នជ ដមាល រះ និង សង្ងា្គ ម ដហពីយ ពយាយ មគទ គទង់ សន្ិ 
ភា ព និង ការ របួ រមួ ក្នាុង េំដណាម អនាក្ ជិត ្ ង សហ្រមន៍ និង គបជា ជាតិ 
ោងំ ឡា យ។ ដហពីយ ដយពីង ក្៏ បាន ពយា យម កាត់បន្ថយ ក្ំហុស និង ផ្្គ ប់     
េិ ត្គពរះ  ដោយ ្ ំ ដធវែពី ការ ល្អ និង ដធវែពី តាម គក្ឃឹត្យ វនិ័យ របស់ សាសោ។ 

ប៉ាុខន្ ដូេ ខដល ដយពីង អា េ ដមពីល ដឃឹង ដយពីង ពិត ជា មិន បាន ទទួល ដជា្រ ជ័យ 
ក្នាុង ការ ្ ិត ្ ំ ោងំ អស់ ដនរះ ដទ    ខមន ដទ?   ដយពីង ពិត ជា មិន អាេ គ្ ំពារ 
មិ នឲ្យ មាន ជម្ងឺ និង ដសេក្្ពី សាល ប់ ឬ ការ ពារ មិន ឲ្យម នុស្ស ដធវែពី ្ ុស េបាប់ ឬ 
ដធវែពី សង្ងា្គ ម ដ�ពីយ។ មនុស្ស ជា ដគេពីន ដៅ ខតពយា យម ខសវែងរ ក្ អត្ថ ន័យ ថន 
ជពីវតិ។ ដយពីង មិន ្ ុស ពពីមនុស្ស វដងវែង ខដល ខសវែង រក្ ដសេក្្ពី គសឡាញ់ និង 

សុវត្ថិ ភាព ោងំ ងងឃឹត ងងល់ដ�ពីយ ។

ដហតុ អវែពី? ពពី ដគពារះ សរុ ប មក្ េិត្ របស់ ដយពីង មិន ល្អឥ ត ដ ច្ រះដទ ។ ដយពីង 
បាន បាត់ សមត្ថ ភាព ដធវែពី ការ ល្អ ឲ្យបាន ជាប់ ជា គប ចា ំនិង ឲ្យ បាន ឥត ដ ច្ រះ 
ដោរះ បពី ជា ដយពីង បាន ពយាយម ្ ល ងំ យ៉ា ង ណា ក្៏ ដោយ។ សូម្បពីខត ដៅ ដពល 

ខដល ដយពី ង េង់ ដធវែពី ជា មនុស្ស ល្អ  ក្៏ដយពី ងហា ក្់ដូ 
េ ជា ទទួល ការ អូស ោញ ដៅ រក្ ការ អាគក្ក្់ ជា 
ធមមែតា ដៅ ដហពីយ។ ដយពីង ងាយ នឃឹង មាន ក្ំ ហឃឹង 
និង ការ សង សឃឹក្ ជា ជាង មាន ការ អត់ ដោស 
និង មាន ក្្ពី អាណិត ។ និស្សយ័ សាេ់ ឈាម ដយពី ង 
ដេរះ ខត ឲ្យ ដយពីង ដធវែពី អវែពី ៗ  តាម ដសេក្្ពី ប៉ាង គបាថ្នា  
របស់ ដយពីង ដហពីយ ្រិត គបដយជន៍ ្ លួន ឯង ជា ទពី 
មួយ ជា ជាង ្ិរ តពពី គបដយជន៍ អនាក្ ដថទ។  

ដតពី បញ្ហា  ោងំ ដនរះ ដក្ពី ត ដ�ពីង ដោយ រដបៀ បណា? ជាកា រពិ ត ណាស់ អំដពពី 
បាប មាន អំណាេ គ្រប់ គ្រង មក្ដលពី ដយពីង ្រងឺ ដូេ ជា ការ ញាន ថ្នា  ំអញច ឃឹង ខដរ។  
វាគ្រ ប់គ្រ ងដយពី ង ដហពីយ បង្ខំ ដយពីង ឲ្យ បន្ ដធវែពី ្ ុស សូម្បពី ខត ដៅ ដពល ខដល 
ដយពីង មិន េ ង់ ដធវែពីក្៏ ដោ យ។ អំដពពី បាប មាន ឥទ្ិ ពល មក្ ដលពីកា រសដគមេ េិត្ 
និង សក្មមែ ភាព ដយពីង ដហពីយ ោឲំ្យ  ដយពីង កា ន់ ខតពិបាក្ដធវែពី អវែពីខដ លគតឃឹ មគតរូវ 
ដហពីយ កាន់ ខត ងាយ គសរួល ដធវែពី្ុ ស។ ដយពីង កាន់ ខត ងាយ បរះដបា រគប ឆ្ងំ នឃឹង 
គពរះ ជា ជាង ស្ាប់ បងា្គ  ប់គទ ង់។

សូម្បីតែនៅនេល
តែលន�ើងចង់ន្វើជា
មនុស្សល្អក៏ន�ើង
ហាក់ែូចជាទទួលការ
អូសទាញនៅរកការ
អាកកក់ជា្ ម្មតានៅ
ន�ើ�។

ដំដណារះគសាយ
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ដូេ ដនរះ ដតពី ដយពីង អាេ ខក្ ខគបេិ ត្ ដយពីង ដោយ រដបៀប ណា? ដតពី ដធវែពី ដូេ ដម្េ 
ឲ្យ ដយពីង អាេ ផ្សរះ ផសារ ឲ្យ ជានឃឹ ង គពរះ វញិ ដពល ខដល អំដពពី បាប ដេរះ ខត រារាងំ 
ដយពីង មិន ឲ្យ ដធវែពី ការ ល្អ ឲ្យ បាន ជា ដទៀត ោត់ ដោរះ? ដយពីងមិនអាេ ដធវែពី 
ដោយ ្ លួន  ឯ ងបា ន ដទ។ ប៉ាុខន្ គពរះគទ ង់អា េ។

គទង់ អាេ ខក្ខគប េិ ត្ដយពី ង បាន ដគពារះ គទង់ ជាគពរះ អាទិក្រ ដហពីយ គ្រប់ គ្រង 
ដលពី អវែពី ៗ  គ្រប់ យ៉ា ង។ មាន ខត គពរះដទ  ខដល អាេ ោង សមា្អ ត សានា ម គបឡាក្់ 
ដយពីង ឲ្យ សា្អ ត ដហពីយ លប់ ោ នថន អំ ដពពី បាប ដយពីង ឲ្យ អស់ ដដពីម្បពី ឲ្យដយពី ង 
អាេ ផ្សរះ ផសា ជា មួយ គទង់ ដហពីយ រស់ ដៅ ដោយ សុ្ុ ដម ោងំ គសរុ ង ជា មួយ 
គទង់។ មានខតគទង់ ដទ ខដល អាេ សា្អ ង េិត្ ដយពីង ឲ្យ ល្អដ�ពី ងវ ិញ ដដពីម្បពី កំុ្ 
ឲ្យ ដយពីងស្ថិ តដៅ ដគកា ម ការ គ្រប់ គ្រង ថន អំដពពី បាប និង ដសេ ក្្ពី សាល ប់ ដទៀត 
ដ�ពីយ។ គទង់ អាេ ជួយ ដយពីង  បាន ប៉ាុខន្ ដតពី គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ នឃឹង ជួយ 
ដយពីង ដទ? 

អវែពី ខដល អសាច រ្យ ដោរះ ្រងឺ គពរះ គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ ឲ្យ ដយពីង ផ្សៈ ផសារ ឲ្យ ជា នឃឹង 
គទង់ វញិ។ ជា ការ ពិត ណាស់ ដោរះ មនុស្ស ជាតិ មិ នគព ម ស្ាប់ បងា្គ ប់ គទង់ 
ដហពីយ បាន បន្ បរះដបា រ គបឆ្ងំ នឃឹង គទង់ ក្៏ ដោយ ក្៏ គពរះ គទង់ ដៅ ខត សពវែ គពរះ 
ទ័យ នឃឹង ផ្សរះ ផសា មនុស្សជា តិ ឲ្យ ជានឃឹ ង គទង់ វញិ។ សូម ដយពីង ចាថំ្  គពរះ 
គទង់ មាន លក្្ខណៈ ដូេ ជា ឪពុក្ ម្ា យខដ លគស ឡាញ់ ដហពីយ យក្ េិ ត្ទុ ក្ 
ោ ក្់ េំដពារះ កូ្ន ្ លួន។ គទង់ ជា ឪពុក្ ម្ាយ ខដល មិន ខដល �ប់ គសឡាញ់ 

កូ្ន សំណពវែ េិត្ រប ស់្លួ ន ដទ ដោរះ កូ្ន គទង់ បាន រ ត់ដេ ញ ដៅ ឆ្្យ ដហពីយ 
មិន ទទួ ល សា្គ ល់ គទង់ ជាឪពុក្ ម្ាយ ដទៀត ក្៏ ដោយ។ ដោយ សារ គទង់ ជា 
គពរះ ខដល មាន គពរះ ទ័យ ដមត្ា ដោរះ គទ ង់ សពវែ គពរះទ័ យនឃឹ ង អត់ ឱ នដោ សឲ្យ 
ដយពី ង ដហពីយ ទទួល សាវែ ្រមន៍ ដយពីង ឲ្យ វលិ គត� ប់ម ក្ ក្នាុង រងវែង់ ថដ គទង់ 
វញិ។

ប៉ាុខន្ មាន បញ្ហា  មួ យ។ ដយពីង ដឃឹង ដហពីយ ថ្  គពរះគទ ង់ មាន ភាព សុេ រតិ 
ដហពីយ បរសុិ ទ្។ គទង់ មិន អាេ ដធវែពី ជា មិន ដ�ពីញ អំដពពី បាប ដយពីង ដហពី យ មាន 
បនទាូ ល ថ្ “ បំដភលេ វាដចាលេុរះ។ វា មិន អពីដទ”។ គទង់ មិន អត់ ឱ ន ឲ្យអំដពពី 
បាប ដយពីង ដហពីយ មិន អាេ ដធវែពី ជា មិន ្ វែល់ ហាក្់ ដូេ ជា ដយពីង មិន បាន 
គបគពឃឹត្ អំដពពី បាប ដោរះ ដទ។ ដបពី គពរះគទ ង់មិន ្ វែ ល់ ពពី អំដពពី បាប ដយពីង ដទ ដោរះ 
មាន ន័យ ថ្ គទង់ បាន ក្្បត់ នឃឹង លក្្ខណៈ របស់ គទង់ ខដល ជាគពរះខដ ល ល្អ 
និង បរសុិទ្ ដហពីយ។ 

ដហតុ ដនរះ ដហពីយ បាន  ជា គទង់ សពវែ គពរះទ័យ នឃឹង រដំោរះដយពី ង ឲ្យ រេួពពី 
អំណាេ អំដពពី បាប ខដល គ្រប់ គ្រង ជពីវតិដយពីង ប៉ាុខន្ ជា ក្នាុង ោម គទង់ ជា គពរះ 
ខដល សុេរតិ និង បរសុិទ្ គទង់ មិន អាេ ឲ្យ ដយពីង រេួ ពពីដោ ស ខដល ដយពីង 
សក្្ិ សម នឃឹង ទទួល េំដពារះ  អំដពពី បាប ខដល ដយពីង មាន ដោរះ ដទ។ ដោរះ ជា 
យ៉ា ង ណាក្៏ ដោ យ  គទង់ បាន គបោន នូវ ផលូវ មួយ ដដពីម្បពី ឲ្យ ដយពីង អាេ រេួ ពពី 
បាប។ 
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េូរ ដយពីង ្ិរត អំពពី ដោស ខដល ដយពីង គតរូវ ទទួល ខដ ល ជា បំណុល ខដល ដយពីង 
បាន ជំពាក្់ គពរះ ដោយ សារ ខតអំដពពី បាប របស់ ដយពីង។ ដោយ សារ ដយពីង មាន 
បាប ពពី ក្ំដណពី ត បំណុល ថន អំដពពី បាប ធំ ដពក្ សគមាប់ ដយពីង បាន ជា ដយពីង 
មិន អា េស ង រេួ ដោយ ្ លួ ន ឯង បា នដ�ពី យ។ 

ប៉ាុខន្ គពរះ គទង់ បាន គប ោន ផលូ វមួ យ។ គក្ឃឹត្យ វនិ័យ របស់ គទង់ បាន តគមរូវ ឲ្យម 
នុស្ស បង់ ថ្លដោរះ  បំណុ ល ថនអំដពពី បាប របស់ ្ លួ ន ឯ ង ប៉ាុខន្ គក្ឃឹត្យ វនិ័យ 
គទង់ ក្៏ អនុញ្ញា  តឲ្យ បុ្រ្គល មានា ក្់ បង់ ខ្លដោរះដយពី ង ផង ខដរ។ ដោរះ ជា យ៉ា ង 
ណាក្៏ ដោ យ បុ្រ្គល ដោរះមិ ន អាេ មាន បំណុល ផ្ទា ល់ ្ លួន ដទ ដពាល ្រងឺ គ្ត់ 
មិន មាន អំដពពី បាប ោល់ ខត ដសារះ។ 

ដហតុ ដនរះ ដហពី យ បា ន ជាគពរះគទ ង់ចា ត់ គពរះ រាជ បុគតា គទង់ គពរះ ដយស៊ូវ គ្រពីសទា 
ឲ្យ យង េុរះម ក្ បង់ ថ្ល ដោរះបំណុល ថន អំដពពីបា បដនរះ ។ គទង់ បាន សុ្រត 
ជំនួស ដយពីង ដដពីម្បពី ឲ្យ ដយពីង អាេ រេួ ពពី ដោស ថន អំដពពី បាប ខដលជា ការ សាល ប់ 
អ ស់ ក្ ល្បជា និ េច។ កាល ពពី ជាង ២ ពាន់ ឆ្នា  ំមុ ន គពរះ ដយស៊ូវ បាន យង េុរះម 
ក្ខផ ន ដពី ដោយយក្ ក្ំដណពី ត ជា មនុស្ស។ គទង់ គតរូវ បាន ដ្រ ដធវែពី ្ុរត ដៅ ដលពី 
ដ�ពីឆ្្ក  ង ខដល ជា ដោស សគមាប់ ឧគក្ឃឹដ្ ជន ដហពីយ ក្៏ គតរូវ ដ្រ យក្ សព គទង់ 
ដៅ បញចុ រះ បោទា ប់ ពពី គទង់ បាន សុ្រ ត។

កពះលយស៊ូវបានសុគែជំនួស
លយើងលែើម្បីឲ្យលយើងអាចរួច
ពីលទាសថនអំលពើបាបតែលជា
ការស្្ប់អស់កល្បជានិច្ច។

ឲ្យដយពីងរេួពពីដសេក្្ពីសាល ប់
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គទង់ អាេ ដធវែពី ការ លរះ បង់ ដដពីម្បពី ដោរះ ដយពីង ឲ្យរេួ ពពីបាប  ដគពារះ គទង់ ជា គពរះ 
ដហពីយ ក្៏ ជា មនុស្ស ខដល គ្មែ នអំដពពី បាប។  ក្នាុង ោម ជា គពរះ រាជ បុគតា របស់ 
គពរះ  គទង់ ល្អឥត ដ ច្ រះ បាន ជា គទង់ មិន មាន អំដពពី បាប ខដល គតរូវ ទទួល 
្ុស គតរូវ ដោយ គពរះ អង្គ គទង់ ដ�ពីយ ។ ទនទាឃឹម នឃឹង ដោរះ  ដោយ សារ គទង់ បាន 
សុ្រត ក្នាុង លក្្ខណៈជា មនុស្ស គទង់ បាន ដធវែពី ជា តំណាង ឲ្យ ដយពីង ដោយ 
ទទួល ដោស ជំនួស ដយពីង ោងំ គសរុង។ គពរះ ្រម្ពីរ បានខេង អំពពី គពរះ ដយស៊ូវ 
ថ្  “គពរះគ្រពីសទា គទង់ បាន ដោរះ ដយពីង រាល់ គ្នា  ឲ្យ រេួ ពពី ដសេក្្ពី បណ្ាសា 
របស់ គក្ឃឹត្យវនិ័យ ដោយ គទង់ គតរូវ បណ្ាសា ជំនួស ដយពីង រាល់ គ្នា ”(កាឡាទពី 
៣:១៣)។

ដោយ សារ គពរះ ដយស៊ូវ បាន សុ្រត ដតពី គទង់ បាន ដ្រេ ផុ ត ពពី ដោស ថន អំ ដពពី 
បាប ខដល ជាដស េក្្ពី សាល ប់ ខដរ ឬ ដទ? ដតពីគទង់ បាន រដំោរះ ដយពីង ឲ្យរេួ ពពី 
បណ្ាសា  ឬ ដោស តាម គក្ឃឹត្យ វនិ័យ ដោយ រ ដបៀប ណា ? 

បោទា ប់ ពពី គទង់ បាន សុ្រត បាន បពីថ្្  គពរះ ដយស៊ូវ ក្៏ បាន មាន គពរះ ជនមែ រស់ 
ដ�ពីង វញិ ដោយ បងាហា ញ គពរះ អង្គ គទង់ ដល់ មនុស្ស រាប់ រយ ោក្់ ខដល បាន 
ដធវែពី ជា សាក្្សពី មុន ដពល គទង់ យង ដ�ពីង ដៅ ន្ររ សា្ថ ន សួ្រ៌ វញិ។ ការ មាន 
គពរះ ជនមែ ដ�ពីង វញិ របស់ គទង់ ្រងឺ បាន បងាហា ញ ថ្ គទង់ បាន ដោរះ ដយពីង ឲ្យ រេួ 
ពពី អំណាេ ថន អំដពពី បាប ដហពីយ។ អំដពពី បាប ោ ំឲ្យ មនុស្ស ទទួល ដសេក្្ពី សាល ប់ 
ប៉ាុខន្ គពរះ ដយស៊ូវ បាន �នារះ អំដពពី បាប ដហពីយ។ ការ ដនរះបាន បងាហា ញ ថ្ ការ 

សុ្រត របស់ គទង់ ជួស ដយពីង គតរូវ បាន គពរះ គទង់ ទទួល យក្ ដហពីយ។

អនាក្ គបខហល ជា សួរ ថ្ “ដតពី ការ ដនរះ មាន គបដយជន៍ អវែពី ្ លរះ េំដពារះ ្ ញាុ ំ?” គពរះ 
្រម្ពីរ បាន គបាប់ ដយពីង ថ្ ដបពីដយពីង ទទួល ការ អត់ ឱន ដោស ពពី គពរះ ដយស៊ូវ 
ដោយ ដជឿ ថ្ គទង់ បាន សុ្រត ជួស ដយពីង ដយពីង នឃឹង បានទទួល ការ អត់ ឱន 
ដោស  សគមាប់ អំដពពី បាប ដយពីង ដហពីយ ដយពីង អាេ ទទួល ការ ផ្សរះផសា ឲ្យ ជា 
នឃឹង គពរះ។  កាល ណា ដយពីង បាន ទទួល ដជឿ គទង់ ដហពីយ ដយពីង មិន មាន ដោស 
ថន អំដពពី បាប ដទៀត ដទ បាន ជា ដយពីង អាេអរ សបបាយ នឃឹង ទំោក្់ ទំនង ដ៏ ឥត 
ដ ច្ រះ ជា មួយ គពរះ ដូេ ខដល គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ ឲ្យ មនុស្ស មាន តាងំ ពពី ដដពីម 
មក្ ។

ជាង ដនរះ ដៅ ដទៀត ទំោក្់ ទំនង ដនរះ នឃឹង ស្ថិត ដស្ថរ ជា ដរៀង រហូត។ គ្មែ ន អវែពី 
អាេ ពគងាត់ ដយពីង ដេញ ពពី គពរះ បាន ដទ សូម្បពី ខត ដសេក្្ពី សាល ប់ ក្៏ ដោយ។

 ដនរះ ជា ក្្ពី សង្ឃឹម ខដល ដយពីង អាេ មាន ដបពី សិន ជា ដយពីង ដជឿ ថ្  គពរះ ដយស៊ូវ 
បាន យង េុរះ មក្ ខផន ដពី ដហពីយ សុ្រត ដហពីយ បាន មាន គពរះ ជនមែ រស់ ដ�ពីង 
វញិ ដហពីយ ដបពី ដយពីង ដដពីរ តាម គទង់ ដហពីយ ទទួល ដជឿ គទង់  ជា គពរះ អមាច ស់ 
និង គពរះ សដង្ងា្គ រះ។ គពរះ ្រម្ពីរ បាន ខេង ថ្ “ដ្បតិ គពរះ គទង់ គសឡាញ់ មនុស្ស 
ដោក្ ដល់ ដម៉ាលរះ បាន ជា គទង់ គបោន គពរះរាជបុគតា គទង់ ខត ១ ដដពីម្បពី ឲ្យ អនាក្ 
ណា ខដល ដជឿ ដល់ គពរះរាជបុគតា ដោរះ មិន គតរូវ វោិស ដ�ពីយ ្រងឺ ឲ្យ មាន ជពីវតិ 
អស់ ក្ល្ប ជានិេច វញិ”(យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ 
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កា�ទទួលយកកា�្ ្ល់ឲ្យ��េ់ស្�ះ

គពរះ វរបិតា របស់ គពរះ ដយស៊ូវ មិន គគ្ន់ ខត ជា គពរះ ខដល ល្អ ដហពីយ មាន ក្្ពី 
គសឡាញ់ ប៉ាុដណាណា រះ ដទ ខត គទង់ ក្៏ ជាគពរះ ខដល គបក្ប ដោយ គពរះ ្ុរណ ផង 
ខដរ។ បាន ដសេក្្ពី ថ្ គទង់ មិន មាន លក្្ខ ្ ័ណ្ឌ  ឬ ការ តគមរូវ អវែពី សគមាប់ ដយពីង 
ដដពីម្បពី ឲ្យ អាេ ទទួល យក្ អំដណាយ ថន គពរះ រាជ បុគតា គទង់ និង ការ អត់ ឱន 
ដោស ឲ្យ អំដពពី បាប របស់ ដយពីង ដទ។ មិន ខមន ោល់ ខត អនាក្ ជា “មនុស្ស ល្អ” 
ឬ បាន ្ ំគបឃឹង ដធវែពី ការ ល្អ ដទពីប អាេ បាន ដសេក្្ពី សដង្ងា្គ រះ ដោរះ ដ�ពីយ។ អនាក្ 
គគ្ន់ ខត គតរូវ អនុញ្ញា ត ឲ្យ គពរះ ជួយ សដង្ងា្គ រះ អនាក្ ប៉ាុដណាណា រះ។ អវែពី ខដល អនាក្ គតរូវ 
ដធវែពី ្រងឺ គតរូវ ទទួល សា្គ ល់ ថ្ អនាក្ បាន ដធវែពី អំដពពី បាប ដហពីយ គតរូវ ការ ការ អត់ ឱន 
ដោស ពពី គទង់ និង ដជឿ ថ្ គពរះ ដយស៊ូវ បាន យង មក្ សុ្រត ជួស អនាក្ ដដពីម្បពី 
ឲ្យ អនាក្ អាេ ជា នឃឹង គពរះ ដហពីយ ដដពីរ តាម គទង់ ដោយ ទទួល គទង់ ជា គពរះ 
អមាច ស់ និង គពរះ សដង្ងា្គ រះ របស់ អនាក្។ ដរឿង ដនរះ ្រងឺ ពិត ជា សាមញញា ណាស់។

(ដបពី ការ ដនរះ មាន ន័យ េំដពារះ អនាក្ េូរ ្ិរត ថ្ ដសេក្្ពី សដង្ងា្គ រះ របស់ គពរះ ្រងឺ 
ជា អំដណាយ ខដល គពរះ បាន គបោន អនាក្ ដោយ គ្មែ ន លក្្ខ ្ ័ណ្ឌ  ប៉ាុខន្ អនាក្ 
គតរូវ ទទួល សា្គ ល់ គពរះ ខដល ជា អនាក្ គបោន អំដណាយ ដោរះ ដហពីយ ទទួល យក្ 
អំដណាយ ដោរះ ដោយ សមែ័គ្រ ពពី េិត្)។

គពរះ្រម្ពីរ បាន ខេង ថ្ “ដបពី មាត់ អនាក្ នឃឹង ទទួល ខ្លង គបាប់ ពពី គពរះ អមាច ស់ 
ដយស៊ូវ ដហពីយ អនាក្ ដជឿ ក្នាុង េិត្ ថ្ គពរះ បាន ដគបាស ឲ្យ គទង់ រស់ ពពី សាល ប់ ដ�ពីង 
វញិ ដោរះ អនាក្ នឃឹង បាន សដង្ងា្គ រះ ពិត”(រ ៉ាូម ១០:៩)។

កពះលយស៊ូវបានយងមក
សុគែជួសអ្កលែើម្បីឲ្យ
អ្កអាចជានឹងកពះល�ើយ
លែើរតាមកទង់លោយទទួល
កទង់ជាកពះអមាច្ស់និងកពះ
សលង្រ្្ះរបស់អ្ក។

ទទួលយក្ការផ្ល់ឲ្យរបស់គពរះ
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លែើលរឿងលនះមានន័យយ៉្ងណាចំលរះអ្ក

មុន ដពល អនាក្ សដគមេ េិត្ ទទួល អំដណាយ ថន ដសេក្្ពី សដង្ងា្គ រះ របស់ គពរះ 
អនាក្ គបខហល ជា េង់ សួរ ថ្ ដតពីមាន អវែពី ដក្ពីត ដ�ពីង បោទា ប់ ពពី ្ ញាុ ំ ទទួល ដជឿ 
គទង់? 

ដពល ខដល អនាក្ ទទួល ដជឿ គពរះ ដយស៊ូវ មាន ការ អសាច រ្យ ជា ដគេពីន ដក្ពីត ដ�ពីង 
េំដពារះ អនាក្។

ទពីមួយ អនាក្ នឃឹង ទទួល ការ អត់ ដោស ពពី គពរះ សគមាប់ អំដពពី បាប របស់ អនាក្។ 
គពរះ ដយស៊ូវ បាន បង់ ខ្ល ដោរះ អនាក្ ដធវែពី ឲ្យ អនាក្ អាេ ជា នឃឹង គពរះ បាន ជា គទង់ 
អាេ ទទួល យក្ អនាក្ ោងំ គសរុង។ ជាង ដនរះ ដៅ ដទៀត គទង់ បាន សនយា ថ្ 
នឃឹង ដធវែពី ឲ្យ អនាក្ កាល យ ជា កូ្ន គបរុស គសពី របស់ គទង់ ដហពីយ អនាក្ អាេ េូល ដៅ ក្នាុង 
គពរះ វត្ មាន គទង់ ដូេ ខដល អ័ោមំ និង ោង ដអវា៉ា  ធ្ល ប់ បាន ដធវែពី ដៅ ក្នាុង សួន 
េបារ ដអខដន។ អនាក្ អាេ រស់ ដៅ ដូេ ជា កូ្ន ខដល ដឃឹង េបាស់ ថ្ ឪពុក្ ម្ាយ 
្លួន បាន ទទួល យក្ ្ លួន ដោយ ដសេក្្ពី គសឡាញ់។ ដពាល ្រងឺ  អនាក្ អាេ រស់ 
ដៅ ដោយ ទំនុក្ េិត្ ថ្ គពរះ គទង់ បាន គសឡាញ់ អនាក្ ដោយ មិន ្ វែល់ ថ្ អនាក្ 
ជា នរណា ឬ បាន ដធវែពី អវែពី កាល ពពី មុន ក្៏ ដោយ ឬ ក្៏ អនាក្ មាន ភាព ្ វែរះ េដោល រះ 
យ៉ា ង ណា ក្៏ ដោយ ដគពារះ ការ សុ្រត របស់ គពរះ ដយស៊ូវ បាន បង់ ថ្ល ដោរះ អនាក្ 
ឲ្យ រេួ ពពី អំដពពី បាប ដហពីយ។ ទនទាឃឹម នឃឹង ដោរះ គទង់ នឃឹង ជួយ អនាក្ ឲ្យ ផ្ល ស់ ប្ូរ ផលូវ 
ថន ជពីវតិ ដហពីយ ដរៀន រស់ ដៅ  តាម ្ នា ត ្រំរូ ដ៏ បរសុិទ្ របស់ គទង់។

អ្កនឹងទទួលការអែ់លទាស
ពីកពះសកមាប់អំលពើបាប
របស់អ្ក។
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ទំោក្់ ទំនង មួយ ដនរះ នឃឹង បន្ ជា ដរៀង រហូត សូម្បពី ខត ដៅ ដពល ខដល ដយពីង 
បាន សាល ប់ ដហពីយ ក្៏ ដោយ។ បាន ដសេក្្ពី ថ្ អនាក្ មិន ចា ំបាេ់ គតរូវ ្ ល េ 
ដសេក្្ពី សាល ប់ ដទៀត ដទ។ អនាក្ អាេ រស់ ដៅ ដោយ ការ ដឃឹង េបាស់ ថ្ ការ សាល ប់ 
្ង រូប កាយ នឃឹង ោ ំឲ្យ អនាក្ េូល ដៅ រក្ គពរះ វត្ មាន គពរះ ដោយ ផ្ទា ល់ ្រងឺ ដៅ 
ក្ខនលង ខដល មាន ភាព ឥត ដ ច្ រះ។

(គពរះ ្រម្ពីរ ក្៏ បាន គបាប់ ដយពីង ផង ខដរ ថ្ 
គពរះដយស៊ូវ នឃឹង យង គត�ប់ មក្ វញិ ដៅ ថ្្ 
ណាមួ យ។ ដៅ ថ្្ ដោរះ រូប កាយ ដយពីង ក្៏ នឃឹង 
រស់ ដ�ពីង វញិ ដូេ គទង់ ខដរ ដហពីយ គទង់ នឃឹង ដធវែពី 
ឲ្យ រូប កាយ ដយពីង មាន ភាព ឥត ដ ច្ រះ ។ គទង់ 
បាន សនយា ថ្ នឃឹង ជួយ សដង្ងា្គ រះ ជពីវតិ ដយពីង 
ោងំ មូល ្រងឺ មិន គគ្ន់ ខត សដង្ងា្គ រះ វញិ្ញា ណ ដយពីង 
ប៉ាុដណាណា រះ ដទ។)

តាម ពិត ទំោក្់ ទំនង ដនរះ អាេ ចាប់ ដផ្ពីម ដៅ ដពល ដនរះ ក្នាុង ជពីវតិ ដនរះ។ 

ការ កាល យ ជា គ្រពីសទា បរសិ័ទ មិន ខមន មាន ន័យ ថ្ បញ្ហា  របស់ អនាក្ នឃឹង រោយ 
ភាល ម ៗ  ដោរះ ដ�ពីយ។ អនាក្ នឃឹង ដៅ ខត គតរូវ គប�ម មុ្ ោក្់ ឧបស័្រ្គ គបចា ំ
ថ្្ និង ទុក្្ខ លំបាក្ ដថទ ដទៀត ខដល ដក្ពីត ដេញ ពពី ការ រស់ ដៅ ក្នាុង ដោក្ិយ 
ខដល ដគបរះ ខបក្ និង មាន ដពញ ដោយ អំដពពី បាប។ ប៉ាុខន្ ឥ�ូវ ដនរះ មាន 
ភាព ្ ុស ខបលក្ ពពី មុន  ដពាល ្រងឺ អនាក្ អាេ គប�ម មុ្ នឃឹង ឧប ស័្រ្គ ោងំ ដោរះ  
ជា មួយ គពរះ ខដល បាន សនយា ថ្ នឃឹង ្រង់ ដៅ ជា មួយ អនាក្ ដោយ ្រង់ ដៅ ក្នាុង 
េិត្ អនាក្។ អនាក្ នឃឹង អាេ េូល ដៅ រក្ គទង់ ដៅ ដពល ណា និង ដៅ ក្ខនលង ណា 
ក្៏ បាន   ដហពីយ គទង់ នឃឹង យង ដៅ ជា មួយ អនាក្ ក្នាុង ដំដណពី រ ជពីវតិ របស់ អនាក្ 
ដោយ ដលពីក្ ទឃឹក្ េិត្ េដគមពីន ក្មាល ងំ រឭំក្  និង ជួយ អនាក្ ឲ្យ កាល យ ជា មនុស្ស 
ខដល គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ។ អនាក្ អាេ ពឃឹង ខផ្អក្ ដៅ ដលពី គពរះ ខដល បាន បដង្កពីត 
ដោក្ិយ ដហពីយ ដៅ គ្រប់ គ្រង សា្ថ ន ការណ៍ ោងំ អស់។  

សរុប មក្ ការ ដនរះ មាន ន័យ ថ្ អនាក្ នឃឹង មាន ក្្ពី សង្ឃឹម។ អនាក្ នឃឹង �ប់ រស់ 
ដៅ ដោយ គ្មែ ន ទិស ដៅ ឬ គ្មែ ន ន័យ ដទៀត ដហពីយ ផទាុយ ដៅ វញិ អនាក្ នឃឹង 
បាន រស់ ដៅ ដោយ ការ ដឃឹង េបាស់ ដោយ ដគ្ល បំណង និង ការ សនយា ថ្ 
នឃឹង បាន ជពីវតិ អស់ ក្ល្ប ជា និេច បោទា ប់ ពពី អនាក្ បាន សាល ប់ ្ ង រូប កាយ។

ការនេះមាេេ័យ
ថាអ្នកេឹងមាេក្តី
សង្ឃឹម។អ្នកេឹង
ឈប់រស់នៅនោយ
គ្្េទិសនៅឬគ្្េ
េ័យនទៀតន�ើយ។

ដតពីដរឿងថនមានន័យយ៉ា ងជាេំដពារះអនាក្
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ដតពី អនាក្ បាន ដគតៀម ្ លួន ដដពីរ តាម គពរះ ដយស៊ូវ ដហពីយ ឬ ដៅ?

ដបពី អនាក្ បាន ដគតៀម ្ លួន ដហពីយ សូម ខសវែង រក្ ខនលង ស្ាត់ ដស្ៀម ដដពីម្បពី ឲ្យ អនាក្ អាេ ទូល គពរះ ដោយ ផ្ទា ល់ ្ លួន ថ្ អនាក្ គពម ទទួល ការ ផ្ល់ ឲ្យ របស់ គទង់ នូវ ការ 
អត់ ដោស បាប ដោយ ដជឿ ដលពី គពរះ រាជ បុគតា គទង់ គពរះ ោម ដយស៊ូវ និង ដជឿ ថ្ គទង់ បាន សុ្រត ជួស អនាក្ ដៅ ដលពី ដ�ពី ឆ្្ក ង ដហពីយ មាន គពរះ ជនមែ រស់ ដ�ពីង 
វញិ ដហពីយ ទូល គទង់ ថ្ អនាក្ បាន ដគតៀម ្ លួន ដដពីម្បពី ទទួល ដជឿ គទង់ ជា គពរះ អមាច ស់ និង គពរះ សដង្ងា្គ រះ។ គពរះ គទង់ ខតង ខត ស្ាប់ ជា និេច ដូេ ដនរះ អវែពី ខដល អនាក្ 
គតរូវ ដធវែពី ្រងឺ គតរូវ និយយ ដៅ កាន់ គទង់ ដូេ ជា គទង់ ក្ំពុង ដៅ េំដពារះ មុ្ អនាក្ ។ ដបពី សិន ជា អាេ សូម ខសវែង រក្ មិត្ ភក្្ិ ខដល ជា គ្រពីសទា បរសិ័ទ មានា ក្់ ដដពីម្បពី ោ ំអនាក្ 
អធិស្ាន យង គពរះ េូល ្រង់ ក្នាុង េិត្ និង ដធវែពី ជា សាក្្សពី។

សូម អធិស្ាន តាម លំោ ំ្ ង ដគកាម ដនរះ ដដពីម្បពី អធិស្ាន ឲ្យ េំ េំណុេ។ ពាក្្យ ្ ង ដគកាម គគ្ន់ ខត ជាលំោ ំអវែពី ខដល សំ្ន់ ដោរះ ្រងឺ េិត្ របស់ អនាក្។ ដតពី 
អនាក្ បាន អធិស្ាន ដោយ ដសាមែ រះ អស់ ពពី េិត្ ប៉ាុណាណា ? ដោរះ ដហពីយ ជា អវែពី ខដល សំ្ន់ េំដពារះ គពរះ ។ 

 គពរះ អង្គ ដអពីយ ទូល បង្គំ ដឃឹង ថ្ ទូល បង្គំ បាន ដធវែពី បាប ោស់ នឃឹង គពរះ អង្គ។ ទូល បង្គំ ដជឿ ថ្ គពរះ ដយស៊ូវ ្រងឺ ជា គពរះ រាជ បុគតា គពរះ អង្គ គទង់ បាន  
 សុ្រត ដៅ ដលពី ដ�ពី ឆ្្ក ង ដដពីម្បពី បង់ ថ្ល ដោរះ ទូល បង្គំ ឲ្យ រេួ ពពី បាប ដហពីយ គទង់ បាន មាន គពរះ ជនមែ រស់ ដ�ពីង វញិ ដដពីម្បពី ជា ភស្ុ តាង បញ្ជា ក្់ ថ្  
 គទង់ ពិត ជា បាន ដគបាស ដោរះ ទូល បង្គំ ខមន។ 

 ដៅ ដពល ដនរះ ទូល បង្គំ សូម ទទួល ការ អត់ ដោស បាប ោងំ គសរុង និង ទទួល ជពីវតិ អស់ ក្ល្ប ជា និេច។     
 ទូល បង្គំ សូម ទទួល ដជឿ គពរះ ដយស៊ូវ ខដល ជា អំដណាយ របស់ គពរះអង្គ ដដពីម្បពី ទទួល ដសេក្្ពី សដង្ងា្គ រះ ដហពីយ ទូល បង្គំ េង់ ដដពីរ តាម គពរះ អង្គ។  
 ទូលបង្គំ សូម អធិស្ាន ក្នាុង គពរះ ោម គពរះ ដយស៊ូវ គ្រពីសទា។ អាខមន!

ការដបារះជំហានទពីមួយ
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បោទា ប់ ពពី អនាក្ បាន អធិស្ាន តាម លំោ ំ្ ង ដលពី ដហពីយ ជា បន្ ដៅ ដនរះ  អនាក្ អាេ ចាប់ ដផ្ពីម រស់ ដៅ ក្នាុង ជពីវតិ ្ មែពីរបស់ អនាក្ ជា មួយ គពរះ ដោយ លូត ោស់ ក្នាុង 
ទំោក្់ ទំនង របស់ អនាក្ ជា មួយ គទង់។ ដយពីង ្ ញាុ ំ សូម ដលពីក្ ទឃឹក្ េិត្ អនាក្ ឲ្យ អនុវត្ ដូេ ្ ង ដគកាម : 

(ដបពី សិន ជា អនាក្ ដៅ មិន ោន់ សដគមេ េិត្ ទទួល ដជឿ គពរះ ដយស៊ូវ សូម កំុ្ បារម្ភ។  ដយពីង ្ ញាុ ំ សូម ដលពីក្ ទឃឹក្ េិត្ ឲ្យ អនាក្ ខសវែង យល់ បខន្ថម ដទៀត អំពពី គពរះ ដយស៊ូវ 
ដដពីម្បពី ឲ្យ អនាក្ អាេ ដធវែពី ការ សដគមេ េិត្ ដោយ គ្មែ ន ការ សាទា ក្់ ដសទាពីរ។ អនាក្ ដៅ ខត អាេ អនុវត្ តាម េំណុេ ្ ង ដគកាម ខដល នឃឹង ជួយ ឲ្យ អនាក្ ខសវែង យល់ បខន្ថម អំពពី 
គពរះ)។

 សូម ចាប់ ដផ្ពីម អធិ ស្ាន។ ក្នាុង ោម ជា កូ្ន គពរះ អនាក្ អាេ សនទា ោ ជា មួយ គទង់ ដៅ ដពល ណា ក្៏ បាន ។ គទង់ ខតង ខត ស្ាប់ ដហពីយ គទង់ េូល េិត្  
 សនទាោ ជា មួយ អនាក្។ អនាក្ អាេ ទូល គបាប់ គទង់ អំពពី បញ្ហា  ការ ភ័យ ្ ល េ និង តគមរូវ ការ របស់ អនាក្ ដហពីយ ទូល គទង់ អំពពី ការ គពរួយ បារម្ភ និង ក្្ពី អំណរ  
 របស់ អនាក្ ។  សូម េំណាយ ដពល ជខជក្ ជា មួយ គពរះ ជា ដរៀង រាល់ ថ្្ ដហពីយ អនាក្ នឃឹង ដ�ពីញ ថ្ អនាក្ កាន់ ខត ជិត សនាិទ្ នឃឹង គទង់។

 សូម ចាប់ ដផ្ពីម អាន គពរះ ្រម្ពីរ។ គពរះ ្រម្ពីរ ្រងឺ ជា គពរះ រាជ សារ របស់ គពរះ សគមាប់ ដោក្ិយ។ គពរះ ្រម្ពីរ ផទាុក្ ដៅ ដោយ អវែពី គ្រប់ យ៉ា ង ខដល គពរះ សពវែ  
 គពរះ ទ័យ ឲ្យ ដយពីង ដឃឹង ដោយ រាប់ បញចូ ល ោងំ ខផន ការ  ថន ដសេក្្ពី សដង្ងា្គ រះ របស់ គទង់ និង រដបៀប ខដល គទង់ សពវែ គពរះ ទ័យ ឲ្យ ដយពីង រស់ដៅ ជា កូ្ន  
 របស់គទង់ ខដល បាន ទទួល ការ អត់ ដោស បាប។ ដោរះ ជា យ៉ា ង ណា ក្៏ ដោយ អនាក្ នឃឹង គតរូវ ការ ជំនួយ ដៅ ក្នាុង ការ អាន និង ខសវែង យល់ គពរះ បនទាូល  
 គពរះ។ អនាក្ អាេ សូម ឲ្យ មិត្ ភក្្ិ ខដល ជា គ្រពីសទា បរសិ័ទ ឬ គពរះ វហិារ ក្នាុង តំបន់ ជួយ ខណ ោ ំអនាក្ អំពពី រដបៀប ចាប់ ដផ្ពីម អាន គពរះ បនទាូល គទង់។

 សូម ចាប់ ដផ្ពីម េូល រមួ ក្មមែ វ ពីធពី ក្នាុង គពរះ វហិារ។ ការ កាល យ ជា គ្រពីសទា បរសិ័ទ ្រងឺ មាន ន័យ ថ្ អនាក្ អាេ េូល រមួ ក្នាុង សហ្រមន៍ ថន គ្រពីសទា បរសិ័ទ ខដល  
 មាន ដសេក្្ពី ជំដនឿ និង ដសេក្្ពី សង្ឃឹម រមួ ក្នាុង គពរះ ដយស៊ូវ ខដល ោ ំឲ្យ អនាក្ ទទួល ការ ដលពីក្ ទឃឹក្ េិត្ ពពី អនាក្ ដថទ ដហពីយ ដលពីក្ ទឃឹក្ េិត្ ដ្រ វញិ ផង ខដរ 
  ្ណៈ ដពល ខដល អនាក្ បាន ថ្វែ យ បង្គំ គពរះ ដហពីយ បាន ដរៀន សូគត បខន្ថម អំពពី គទង់។ ក្នាុង សហ្រមន៍ ថនអនាក្ដជឿ គពរះ ខដល បាន ទទួល ការ អត់ ដោស  
 បាប ដូេ គ្នា  ដយពីង អាេ ដដពីរ ជា មួយ គ្នា  ដៅ ក្នាុង ដំដណពី រ រមួ ថន ដសេក្្ពី ជំដនឿ ដលពី គពរះ ដយស៊ូវ។ ដូេ ដនរះ គបសិន ដបពី អាេ សូម ពយាយម េូល រមួ ក្នាុង  
 គពរះ វហិារ ។ អនាក្ អាេ សំុ មិត្ ភក្្ិ ជា គ្រពីសទា បរសិ័ទ ឲ្យ ោ ំអនាក្ ដៅ រក្ គពរះ វហិារ ណា មួយ ក្៏ បាន។

មានអវែពីបោទា ប់ដទៀត


