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សេចក្តីេខុ 
ដែលបានបាតប់ង ់
ការស្វែងយល់ឡ ើងវិញ អំពីការឡរៀបចំរបវ់ព្ពះជាម្ចា វ់ 

វព្ម្ចប់បញ្ហា ផលូវឡភទរបវ់មនុវស 
 

 

 

 

 

 

 

និពនធដោយ : Gary Inrig 



2 

 

សេចក្តីសផតីម  
សេចក្តីេខុដែលបានបាត់បង់ 
ការស្វែងយល់ឡ ើងវិញ អំពីការឡរៀបចំរបវ់ព្ពះជាម្ចា វ់  
វព្ម្ចប់បញ្ហា ផលូវឡភទ 
 

ប ញ្ហា ផលូវសភទរបេម់នុេស គពឺិតជាមានអំណាចណាេ់។ រក្ុមហ ុនជា
សរចនីបានសរបរីបាេ់វា សដីមបទីាក់្ទាញមនុេសឲ្យទិញផលិតផល

រគបរ់បសភទ រាប់ចាប់តងំពីេសមលៀក្បំពាក់្ និងសរគឿងេមាា ង រហូតដលរ់ថ
យនត និងការសធវដីំស ីរវេិសមកាល។ រូបភាពេិុចេីុ ឬទាក់្ទងនឹងផលូវសភទ
បានសលចស ងី សៅក្នុងទំព័រទេសនាវដតី សៅសលីក្ញ្ច ក់្ទូរទេសន៍ ខ្សសភាព
យនត ឬក្នុងតន្រនតី សៅសលីផ្លល ក្ផាយពា ិជជក្មមសៅតមផលូវ សហយីបានសលច
ស ងីសរចីនជាងសគ សៅតមបណាត ញអុីនសធី ិត។  
 និយាយឲ្យសលី សយងីក្ំពុងខ្តរេ់សៅ ក្នុងេងគមខ្ដលរជួតរជាបសៅ
សោយបញ្ហា ផលូវសភទ នងិការចខ្មាតផលូវអារមម ៍សលួនឯង។ សៅក្នុងទំព័រជាបនត
បនាទ ប់សនេះ សយងីនឹងខ្េវងយល់អំពផីលូវសភទ ខ្ដលជាអំសណាយដ៏លាខ្ដល
រពេះបានរបទាន សៅក្នុងបរបិទននសរឿងដ៏មានន័យ ក្នុងរពេះគមពរី។ សយងីនឹង
អាចយល់អំពសីោលបំ ងខ្ដលរពេះរទង់មាន តងំពីដំបូង េរមាប់បញ្ហា
ផលូវសភទ និងបញ្ហា របឈមខ្ដលមនុេសបានបនតជួបរបទេះ សោយសារអសំពី
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បាបបានសធវឲី្យមនុេសមានការយល់រច  ំ អពំកីារសរៀបចំរបេរ់ពេះ តងំពី
សដីមដំបូងេរមាប់បញ្ហា ផលូវសភទ។   
 េូមចាថំា : េីលធម៌ផលូវសភទ គមឺិនរោន់ខ្តជាការសជៀេវាងអំសពបីាប 
ឬអវខី្ដលសុេនឹងរពេះហឫទ័យរពេះប ុសណាណ េះសទ  ខ្តក៏្ជាការសោរព ចសំពាេះអវី
មានតនមល សដីមបជីារបសយាជន៍សយងីរាល់ោន  និងេរមាប់ថាវ យេិរលីាដល់
រពេះ។ 

Gary Inrig 
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មាតិការ 
ទី១             ទំព័រ 
សេចក្តីេុសខ្ដលបានបាត់បង់        ៥ 
ទី២ 
ចូរខ្េវងយល់អំពីសដីមកំ្ស ីតរបេ់មនុេស      ៩ 
ទី៣ 
អំសពីបាបបានសធវឲី្យមនុេសយក្ការេបាយផ្លទ លស់លួនជាអទិភាព   ១៤ 
ទី៤ 
ផលូវសភទ គឺជាជនរងសរោេះទីមួយ ននអំសពីបាប      ២០ 
ទី៥ 
ោម នផលូវរត ប់ខ្បរសរកាយ … មានខ្តផលូវសៅមុស     ២៧ 
 
MANAGING EDITOR: J. R. Hudberg 
COVER IMAGE: Ira Heuvelman-Dobrolyubova via Getty Images 
COVER DESIGN: Stan Myers 
INTERIOR DESIGN: Steve Gier 
Excerpted from Pure Desire by Gary Inrig, © 2010 by Gary Inrig. Used by 
permission of Discovery House. All rights reserved. 
Interior Images: (p.1) Ira Heuvelman-Dobrolyubova via Getty Images; 
(p.5) Stella Bogdanic via RGBStock.com; (p.9) PixelAnarchy via Pixabay.com; 
(p.15) LoggaWiggler via Pixabay.com; (p.21) Dorota Kaszczyszyn via FreeImages.com 
and Pezibear via Pixabay.com; (p.27) Bjorn de Leeuw via FreeImages.com. 
ខ្របេរមួលជាភាសាខ្សមរសោយ សោក្លី ប ុនថា 
ខ្ក្េរមួលអតថបទសោយ សោក្ឯក្ េតា 
បទគមពីរជាភាសាខ្សមរដក្រេង់សចញពីរពេះគមពីរបរេុិទធ ភាសាខ្សមរ បក្ខ្របចាេ់ ឆ្ន ១ំ៩៥៤ 
សោយការអនុញ្ហា តិ និងរក្ាេិទធិសោយេមាគមន៍រពេះគមពីរេក្ល។ 
រក្ាេិទធិរគប់យា ងសោយ: © 2019 ODB Ministries (website: www.odb.org) 
សចញផាយសោយ : ODB Cambodia (email: cambodia@rbc.org, Tell: 087 233 907, website: http://khmer-
odb.org, FB page : https://www.facebook.com/RBCCambodia) 
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ទីមួយ 
សេចក្តីេខុដែលបានបាត់បង់ 
  កា រសដរីកាត់តមរចក្ភនេីុំគ ដ៏តូចចសងាៀត សឆ្ព េះសៅរក្ទីរក្ុងសពរត ខ្ដលជាទីរក្ុងបុរា  ក្នុងរបសទេយរ័ោន់ គជឺាបទពិសសាធន៍ដ៏
មានន័យ។ រចក្ភនំសនេះមានរបខ្វងជិត១,៦ គី ូខ្ម រត នងិមានទទងឹមិន
ដល៦់ខ្ម រតសទ ខ្តវាបានតភាជ ប់ផារតូចៗមួយចំនួន ខ្ដលកាលពីមុន សគ
បានោក់្តងំសរគឿងេកាា រៈរបេ់សាេនា សៅទីសនាេះ សហយីខ្ថមទាងំបាន
តភាជ ប់នឹងសាន មចងាូរទឹក្ នងិក្ខ្នលងខ្ដលពួក្ទាហានធ្លល ប់ឈរយាម កាល
ពីជិត២ពាន់ឆ្ន មុំន គសឺៅេម័យ ខ្ដលរបជាជនបីមុនឺនាក់្ បានរេ់សៅក្នុង
ទីរក្ងុសនេះ  ខ្ដលមានការរកី្ចសរមនី សៅក្នុងវាលរសហាសាថ ន។  
 សពលខ្ដលសយងីសដីរកាត់តមរចក្ភនំសនេះ ភាល មៗសនាេះ អនក្នាផំលូវ ក៏្បាន
របាប់សយងីឲ្យឈប់ សហយីក៏្បានឲ្យសយងីបនតក្នទុយោន  ជាជួរ សហយីោក់្នដ
សយងី សៅសលីសាម របេ់អនក្សៅមុសសយងី រចួបិទខ្ភនក្សយងី សហយីសដីរអូេ
សជីងសៅមុស ទាល់ខ្តដលស់ពលខ្ដលោត់របាប់សយងីឲ្យសបកី្ខ្ភនក្វញិ។ 
សពលខ្ដលោត់របាប់សយងីឲ្យសបីក្ខ្ភនក្ សយងីក៏្បានស ញីអោររតនាោដ៏
លបលីាញ តមរបស េះតូចមួយ សៅចុងរចក្ភនំ។ អោរសនេះរតូវបានសគ
សាងេង់ សោយោប់ថមយា ងសរៅ ចូលសៅក្នុងជញ្ហជ ងំថមព ៌រក្ហម ដ៏
សពេរ់តខ្ដត របេ់រជលងភនសំនេះ។ វាជាទេសនីយភ៍ាព ខ្ដលសយងីបាន
ទនទឹងរង់ចាទំេសនា។ វាជាសលីក្ទីមួយសហយី ខ្ដលសយងីបានសមីលស ញីទី
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រក្ុងដ៏ចំណាេ់សនេះ ខ្ដលមានព ៌រក្ហមដូចផ្លា កូ្ ប។ 
 អនក្របខ្ហលជាធ្លល ប់បានស ញីវា សៅក្នុងខ្សសភាពយនត ឬរូបភាពណា
មួយ ខ្តសបអីនក្បានសមីលវាសោយផ្លទ ល់ អនក្នឹងចង់សមលីវា មិនោក់្ខ្ភនក្។ 
សពលខ្ដលអនក្បានសដរីទេសនាដលក់្ខ្នលងចុងសរកាយសហយី អនក្របាក្ដជា
ឆងលថ់ា សតីមនុេសសៅេម័យសនាេះ រេ់សៅយា ងដូចសមតចសលេះ សៅក្នុងទីរក្ងុ
សនាេះ ខ្ដលមានទីតងំក្នុងវាលរសហាសាថ នសនបាត។ សទាេះតំបន់ជុំវញិមាន
ភាពសសាេះក្សរកាេះយា ងណាក៏្សោយ េហគមន៍មួយសនេះមានការរកី្
ចសរមីន រហូតដល់សពលខ្ដលមានសរោេះរញ្ជួ យដធីំៗ ខ្ដលបានសក្ីតស ងី
ជាបនតបនាទ ប់ សៅឆ្ន ៦ំ ននរគីេទេក្រាជ ខ្ដលបណាត លឲ្យសគសបាេះបង់ទី
រក្ុងសនេះសចាល។ 
 អេរ់យៈសពលប ុនាម នឆ្ន កំ្នលងមក្សនេះ ស្ុមំានឯក្េិទធិក្នុងការទេសនា
េំ ង់បុរា សនេះ និងេំ ងបុរា ដនទសទៀត ខ្ដលមានដូចជា សាត ត
សូលូសេៀម សៅទីរក្ុងរ  ូម រពេះវហិារផ្លសថនុន សៅទីរក្ុងអាខ្ថម ទរីក្ងុមា 
សាោ សៅរបសទេអុីរសាខ្អល នងិទីរក្ុងសអសភេូរ ខ្ដលមានទីតងំក្នុង
របសទេទួរគេីពវនថង។ សទាេះេំ ង់ទាងំសនាេះមានការខ្បក្បាក់្យា ងណាក៏្
សោយ ក៏្ពួក្វាបានសធវជីាភេតុតង ខ្ដលបានឆលុេះបញ្ហច ងំ អពំអីវីខ្ដលសគធ្លល ប់
មាន សៅទីក្ខ្នលងទាងំសនាេះ កាលពីេម័យមុន។  ដូចសនេះ អវខី្ដលសៅ
សេេេល់បានបងាប់នូវភាពរុងសរឿង គភឺាពរុងសរឿងខ្ដលមានការសរបេះខ្បក្ 
សូចខាត និងបាត់បង់ភាពសដមី។ 
 ភាពរុងសរឿង ខ្ដលសរបេះខ្បក្ សូចខាត និងបាត់បង់ គឺជាអវខី្ដលសយងី
បានជួបរបទេះជាសរៀងរាល់នថង ក្នុងជីវតិរបេស់យងី។ សៅក្នុងសេៀវសៅសនេះ 
សយងីនឹងនិយាយ អំពកីារប ងរបាថាន ផលូវសភទ ខ្ដលមិនបរេុិទធ និងសុេពី
ភាពសដមី ខ្ដលមនុេសរតវូជមនេះ។ សតីការប ងរបាថាន ផលូវសភទសនេះមានរបភព
មក្ពីណា?  
 សបេិីនជារពេះជាមាច េ់បានបសងាីតមនុេស ឲ្យមានរូបភាពដូចរពេះអងគ 
សោយរបទាននូវអពាហ៍ពិពាហ៍ សតកីារប ងរបាថាន ផលូវសភទ មានភាពសុេឆគង
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រតង់ចំ ុចណាសលេះ? សបរីពេះរទង់របទានឲ្យសយងីមានសភទ ខ្ដលលា រេេ់
សាា ត និងបរេុិទធ សហតុអវបីញ្ហា ផលូវសភទបានកាល យជារបភពននការសូចចតិត 
ក្ំហុេ ក្តអីាមា េ និងបញ្ហា របេ់មនុេសជាសរចនី? សហតុអវបីានជាសរឿង
ខ្ដលលា រតវូសគសធវីឲ្យបាត់បង់ភាពសដីម តមរសបៀបជាសរចនី សហយីបាន
កាល យជារបភពននទមាល ប់ ខ្ដលបានចងរតឹសយងីជាប់សៅវញិ? សហតុអវីបាន
ជាជីវតិអពាហ៍ពពិាហ៍ និងទំនាក្់ទំនងជាសរចីន បានជួបកាលលំបាក្ ជា
ញឹក្ញាប់ ជាជាងជួបក្តេុីស? សហតុអវបីានជាសយងីរតវូខ្តតយុទធនឹងការ
លបួងមតងសហយីមតងសទៀត? 

 សបសីយងីមិនបានេិក្ាអំពបីញ្ហា សនេះ ឲ្យបានរតមឹរតូវសទ សនាេះសយងីមិន
អាចខ្េវងរក្ការពាបាលដ៏រតឹមរតូវស យី។ សបីេិនជាការសវេះខាតការយល់
ដឹង គជឺាឫេគុលននបញ្ហា ផលូវសភទរបេ់សយងី សនាេះសយងីគួរខ្តខ្េវងរក្
ចសមលីយ សៅក្នុងការរសាវរជាវ ឬការអប់រកំ្នុងរពេះគមពីរ។ សបបីញ្ហា ផលូវសភទ
របេ់សយងី មានឫេគុលសៅក្នុង គំសនៀបេងគម ឬការសគៀបេងាត់ពមីតិ
ភាគសរចីន សៅក្នុងេងគម សនាេះសយងីគួរខ្តខ្េវងរក្អនក្រសំោេះ ខ្ដលអាចជួយ
សយងី ឲ្យកាត់ផ្លត ច់រចវា ក់្ខ្ដលបានចងរតឹសយងី។ ប ុខ្នត សបបីញ្ហា ផលូវសភទ
សយងី ជាបញ្ហា ខាងវញិ្ហា   សនាេះសយងីចាបំាច់រតូវសរបីដំសណាេះរសាយខ្ដល
មក្ពីរពេះជាមាច េ់។ 
 ដូចសនេះ សដីមបខី្េវងរក្ចសមលីយ សយងីចាបំាច់រតូវងាក្សៅសមីលសដីម
ក្ំស ីតរបេ់មនុេសជាតិ គងឺាក្សៅសមីលចំ ុចចាប់សផតមីននបញ្ហា រគប់

 រពេះគមពីរបានខ្ចងយា ងចាេ់ថា ការរមួដសំ ក្ គឺជាអំសណាយមក្
ពីរពេះ ជារពេះពរ ខ្តសៅក្នុ ងទំនាក្់ទនំងបតីរបពនធប ុសណាណ េះ ជាបរបិទខ្ដល
រពេះេពវរពេះទ័យ និងេរមាប់សោលបំ ងជាក់្ោក់្មួយចំនួនដូចជា: 
ការបងារក្ំស ីត ការតភាជ ប់ ការសាគ ល់ និងការរេ ញ់ោន  និងការផតល់
ក្តីេុសឲ្យោន សៅវញិសៅមក្។ 
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យា ង ក្នុងពិភពសោក្។ សយងីរតូវមានការយល់ដឹងឲ្យបានចាេ់ អំពសីេច
ក្តីពិត ខ្ដលមានខ្ចងក្នុងរពេះគមពីរ ខ្ដលបានបងាា ញអពំីភាពេមុរគសាម ញនន
បញ្ហា ផលូវសភទរបេ់មនុេស បនាទ ប់ពមីនុេសដបូំងបានធ្លល ក់្ចូលក្នងុអសំពបីាប។ 
សេចក្តពីិតសនេះ នឹងជួយសយងី មនិឲ្យមានការខ្េវងយល់សុេ អំពបីញ្ហា
របេ់សយងី ក៏្ដូចជាសជៀេវាងការេនា ឬដំសណាេះរសាយខ្ដលមានការ
សបាក្បសញ្ហឆ ត។  
 សេចក្តពីិតសនេះនងឹជួយសយងីជមនេះការលបួង ខ្ដលនាសំយងីឲ្យរេសមរី
រេនម និងឲ្យតនមល ចំសពាេះការេបាយផលូវអារមម ៍ និងផលូវសភទ តមជំសនឿ
ដ៏លងីសលងី ខ្ដលសជឿថា ការេបាយទាងំសនាេះអាចសធវជីាអនក្ជួយរសំោេះសយងី។ 
តុលយភាពតមរពេះគមពីរ ក៏្នឹងជួយការពារសយងី មិនឲ្យមានរបតិក្មមសឆលយី
តប ខ្ដលរបឆ្ងំនឹងសាច់ឈាម និងធមមជាតិ។ អំសពបីាបរបេ់មនុេស
ដំបូង បានសធវីឲ្យមានការយល់សុេ អំពីបំ ងរពេះទ័យខ្ដលរពេះមាន 
េរមាប់ផលូវសភទ ក៏្ដូចជាយល់សុេ អំពអីវីៗសផសងសទៀត។ ប ុខ្នត ផលូវសភទរបេ់
មនុេសមានភាពសរបេះខ្បក្យា ងណាក៏្សោយ ក៏្វាសៅមានភាពលាពតិរបាក្ដ។ 
  

ការធ្លល ក្ចូ់លក្នុ ងអំសពីបាបរបេម់នុេសដបូំង គឺសៅសពលខ្ដល
អំសពីបាបចូលក្នុ ងសោកិ្យ សោយសារខ្តអ័ោម និងនាងសអវា  
ខ្ដលជាមនុេសដបូំង មិនសាត ប់បងាគ ប់រពេះជាសលីក្ដបូំង សោយ
បរសិភាគខ្ផលដឹងសុេរតូវ។ 
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ទីពីរ 
ចូរដេែងយលអ់ំពសីែើមក្សំ ើ តរបេម់នុេស 
 

ក្នុ ងរពេះគមពរី មានរពតឹតកិារ ៍តចិណាេ់ ខ្ដលនាឲំ្យមានផលវបិាក្
ខ្ដលធងន់ធងរ ដូចរពឹតតិការ ៍ខ្ដលបានក្តទុ់ក្ សៅក្នុងបទគមពីរសោកុ្

បបតតជិំពូក្៣។  
 រពឹតតិការ ៍ទាងំសនេះបាន នងិបនតមានផលប េះពាល់ មក្សលីជីវតិ
មនុេសមាន ក់្ៗ សហយីសយងីមិនអាចយល់រពេះគមពីរ ឬរបវតតសិាន្រេតរបេ់
មនុេសជាតិ ឬក៏្ជីវតិរបេស់យងីផ្លទ ល់បានស យី សបីេិនជាសយងីមិនបាន
យល់អំពរីពតឹតកិារ ៍ សៅក្នុងបទគមពីរសោកុ្បបតតិជពូំក្៣សទសនាេះ។  
 ជំពូក្សនេះ បានខ្ចងអំពកីារលបួងខ្ដលអ័ោម នងិនាងសអវា ខ្ដលជាបតី
របពនធដំបូងបំផុត បានជួបរបទេះ ខ្ដលជារពឹតតិការ ៍របវតតសិាន្រេតពិត។ 
ប ុខ្នត វាមិនរោន់ខ្តជាសរឿងរបេ់ពួក្សគប ុសណាណ េះសទ ខ្តក្៏ជាសរឿងរបេ់សយងី
ផងខ្ដរ។ សយងីមិនរោន់ខ្តបានជាប់សៅក្នុងផលវបិាក្ននការេសរមចចិតត
របេ់ពួក្សគប ុសណាណ េះសទ ខ្តសាតងំខ្ថមទាងំបានសរបយុីទធសាន្រេតដខ្ដល
សនេះ សៅក្នុងជំនាន់ទាងំអេ់។ ដូចសនេះ សយងីអាចអានបទគមពរីសោកុ្បបតតិ
ជំពូក្៣ សដមីបឲី្យមានការយល់ដឹង អំពលីបចិរបេស់មលបួង នងិលក្ខ ៈនន
ការលបួង ខ្ដលចូលមក្រក្សយងីជាសរៀងរាល់នថង។ សទាេះជាយា ងណាក៏្សោយ 
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សនេះមិនខ្មនជាសោលបំ ងជាចមបងរបេស់យងី 
សៅក្នុងកូ្នសេៀវសៅសនេះសទ។ សយងីនឹងេិក្ាបទ
គមពីរសនេះ សដមីបខី្េវងយល់អំពផីលវបិាក្ ខ្ដលអំសពី
បាបមាន មក្សលីផលូវសភទរបេ់សយងី។  
 បទគមពីរសោកុ្បបតតិ ជពូំក្៣ មានភាពេីុ
ជសរៅ ក្នុងខ្ផនក្សទវសាន្រេត ខ្ដលនិយាយអំពអីំសពី
បាបខ្ដលចូលមក្ក្នុងសោក្ិយ សេចក្តសីាល ប់ខ្ដល
មនុេសរតូវជួប រពេះបនទូលេនាដបូំងបំផុតរបេ់
រពេះ និងផលវបិាក្ននអំសពបីាប និងជីវតិរបេ់
មនុេស សៅក្នុងសោក្ិយខ្ដលបានធ្លល ក់្ចូលក្នុង
អំសពបីាប។ សទាេះជាយា ងណាក៏្សោយ សយងីចាំ
បាច់រតវូក្តេំ់ោល់ថា រពេះគមពីរមិនបានខ្ចង ឬផតលត់រមុយទាល់ខ្តសសាេះ
ថា អំសពបីាបទីមួយ ខ្ដលមនុេសដំបូងបានរបរពតឹត មានលក្ខ ៈផលូវសភទ 
ឬជាអំសពអីេីលធម៌ផលូវសភទសនាេះស យី។ ការរមួដំស ក្មិនខ្មនជាអសំពី
បាបដំបូងបំផុត ដូចខ្ដលអនក្សលេះបានសលីក្ស ងី សោយសុេឆគងសនាេះស យី។ 
ខ្តអំសពបីាបរបេ់អ័ោម និងនាងសអវា  ពតិជាបានបណាត លឲ្យរពេះជាមាច េ់
មានការសរៀបចជំាថមីេរមាប់ទំនាក្់ទនំងបតីរបពនធ សហយីផលូវសភទរបេស់យងី
ក៏្មានការសូចខាត និងមានសាល ក្សាន ម។ 
 សៅចុងបញ្ច ប់ ននសរឿងននការបសងាតីរបេរ់ពេះ សយងីស ញីថា “អ័ោម 
នងឹរបពនធោត់ក៏្សៅជាអារកាតទសទ ឥតមានសេចក្តសីអៀនខាម េស យី”(សោកុ្
បបតតិ ២:២៥)។ សៅក្នុងបរបិទននទំនាក្ទ់ំនងបតរីបពនធរបេម់នុេសដំបូង
បំផុត រពេះគមពរីបានឲ្យតនមល និងទទួលសាគ ល់ថា ផលូវសភទរបេម់នុេសជាេិរ ី
លាខ្ដលរពេះរបទានមក្សាន រពេះហេតរពេះអងគ។ 
 សរពាេះរទង់ទតរគប់ទាងំរបេ់ខ្ដលរទង់បានសធវសីនាេះ ក៏្ស ញីថា “ទាងំ
អេជ់ាការលារបនព”(សោកុ្បបតតិ ១:៣១)។ 

សយីងមិនអាចយលរ់ពេះគមពីរ ឬ
របវតតិសាន្រេតរបេម់នុេសជាតិ 
ឬក៏្ជីវតិរបេស់យីងផ្លទ លប់ាន
ស ីយ សបីេិនជាសយីងមិន
បានយលអំ់ពីរពឹតតិការ ៍ សៅ
ក្នុ ងបទគមពីរសោកុ្បបតតិជពូំក្
៣សទសនាេះ។  
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 ការពិព ៌នាក្នុងក្ ឌ គមពីរសោកុ្បបតតិ អំពបីតរីបពនធមួយគូរសនេះ ខ្ដល
រពេះរទង់បានបសងាតីឲ្យមានរូបភាពដូចរទង់ គរឺតវូបានសធវសី ងី ខ្ដលមាន
ការេបាយដ៏បរេុិទធ សៅក្នុងការរមួរេ់ ទាងំផលូវកាយ និងផលូវវញិ្ហា   ក្នុង
បរបិទននទំនាក្់ទនំងបតីរបពនធសដមីដំបូងខ្ដលរពេះបានសរៀបចំ។   
 ផលូវសភទរបេពួ់ក្សគខ្ដលមិនមានការរប ក្រ់ប ូក្ បានទាក់្ទាញ
ពួក្សគឲ្យមានការជិតេនិទធកាន់ខ្តខាល ងំ សោយពួក្សគមានចិតតរកី្រាយ ចំសពាេះ
ោន សៅវញិសៅមក្។ ពួក្សគបានឈរទលមុ់សោន  សៅក្នុងេួនចាខ្ដលរពេះ
បានសរៀបចំឲ្យពួក្សគ។ សោយពួក្សគមិនមានការខាម េ់សអៀន ឬការភ័យខាល ច
ថា នដគូរបេ់សលួន នឹងរក្ស ញីច ុំចខ្ដលមិនេក្តិេម ឬសវេះខាតសនាេះ
ស យី។ នាងសអវា បានឈរសៅ ពមុីសសាវ មីរបេស់លួន ក្នុងភាពជាន្រេតីខ្ដល
រពេះបានរបទានមក្ សហយីអ័ោមក៏្បានឈរសៅចំសពាេះមុសនាង ខ្ដលជា
ភរយិា ក្នុងភាពជាបុរេ ខ្ដលរពេះបានសរៀបចផំងខ្ដរ។ អនក្ទាងំពីរបាន
សបាេះជំហានសៅមុសជាមួយោន  សោយភាពនថលថនូ ភាពេុសដុម នងិភាព
បរេុិទធផលូវកាយ សោយការបំសពញឲ្យោន សៅវញិសៅមក្ យា ងអសាច រយ។   
 គួរឲ្យសាត យណាេ់ ខ្ដលសរឿងរបេពួ់ក្សគមិនមានការបញ្ច ប់ដ៏លាសទ 
សហយីបទគមពីរសោកុ្បបតតិ ជំពូក្៣ បានរបាប់សយងី អំពផីលូវដ៏សសាក្សៅ 
ខ្ដលពួក្សគបានចាប់សផតមីសធវដីំស ីរ និងបនសល់ទុក្ឲ្យមនុេសជនំាក់្
សរកាយ រហូតមក្ដលស់ពលេពវនថង។ 
 ឯពេជ់ាេតវសចេះឧបាយក្លសលីេជាងអេទ់ាងំេតវនរព ខ្ដលរពេះ
សយហូវា ដជ៏ារពេះរទងប់ានបសងាីត វានិយាយសៅកាន់ន្រេតីថា សតីរពេះមានរពេះ
បនទូលហាមមិនឲ្យអនក្បរសិភាគខ្ផលសឈីណាសៅក្នុ ងេួនចារខ្មនឬ? ន្រេតី

បទគមពីរ សោកុ្បបតតិ ជពូំក្ ១ និង ២ គឺជាទេសនៈពីរយា ង ខ្ដលឆលុ េះបញ្ហច ងំអំពី
េក្មមភាពបសងាីតរបេ់រពេះជាមាច េ់។ សោកុ្បបតតិ ជពូំក្២ បានក្ត់ទុក្យា ងជាក់្
ោក់្ អំពីការបសងាីតមនុេសជាតិ និងរេបតមសោកុ្បបតតិ ជពូំក្១ ខ្ដលក្ត់ទុក្
យា ងជាក់្ោក់្ នូវទិដឋភាពខ្ដលធំជាង ននការបសងាីតចរក្វាល និងខ្ផនដី។ 
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សឆលីយតបថា សយីងបរសិភាគអេទ់ាងំខ្ផលសឈីសៅក្នុ ងេួនចារបាន។ ខ្តរតង់
សដីមសឈី១ខ្ដលសៅក្ណាត លេួនចារសនាេះ រពេះរទងម់ានរពេះបនទូលថា កុ្ំ
ឲ្យបរសិភាគខ្ផលសនាេះស ីយ ខ្ថមទាងំកុ្ំឲ្យពាល់ប េះផង ខ្រក្ងសោសាល ប់។ រចួ
ពេក៏់្និយាយសៅន្រេតីថា អនក្មិនសាល ប់ជាពិតខ្មនសទ។ ដបិតរពេះរទងរ់ជាប
ថា សៅនថងណាខ្ដលអនក្បរសិភាគ សនាេះខ្ភនក្អនក្នឹងបានភលឺស ីង សហីយអនក្
នឹងបានដូចជារពេះខ្ដរ រពមទាងំដឹងការសុេរតូវផង។ កាលន្រេតីបានស ីញ
ថា ខ្ផលសឈីសនាេះបរសិភាគបាន ក៏្ជាទីោប់ដលខ់្ភនក្ សហីយជាសដីមខ្ដលលមម
គួរនឹងចងប់ាន សដីមបីឲ្យបានរបាជ្ា សនាេះនាងក៏្យក្ខ្ផលមក្បរសិភាគ រពម
ទាងំខ្ចក្ឲ្យដល់បតីខ្ដរ ោត់ក៏្បរសិភាគតម។ សនាេះរសាប់ខ្តខ្ភនក្របេ់អនក្
ទាងំ២បានភលឺស ីង សហីយសគដឹងថាសលួ នសៅជាអារកាត ក៏្យក្េលឹក្ោវ មក្
កាល េ់សធវីជារបោប់បឹុង។ រចួមក្បានឮេំស ងរពេះសយហូវា ដជ៏ារពេះ ខ្ដល
រទងយ់ាងក្នុ ងេួនចារសៅសពលនថងសលាីយ សនាេះអ័ោម និងរបពនធោត់ ក៏្
ពួននឹងរពេះសយហូវា ដជ៏ារពេះសៅក្ណាត លសដីមសឈីក្នុ ងេួនចារ។ 
 រពេះសយហូវា ដជ៏ារពេះរទងស់ៅរក្អ័ោមសោយរពេះបនទូលថា ឯងសៅឯ
ណា? ោត់ទូលសឆលីយថា ទូលបងគបំានឮេំស ងរទងស់ៅក្នុ ងេួនចារ ក៏្
រត់សៅពួន សោយនឹក្ភ័យខាល ច ពីសរពាេះសៅសលួ នទសទ សនាេះរពេះសយហូវា រទង់
មានរពេះបនទូលេួរថា សតីអនក្ណារបាប់ឲ្យឯងដឹងថា ឯងសៅសលួ នទសទដូសចនេះ 
សតីឯងបានេីុខ្ផលសឈីខ្ដលអញហាមមិនឲ្យេីុឬអី អ័ោមទូលរទងថ់ា ន្រេតី
ខ្ដលរទងប់ានរបទានឲ្យសៅជាមួយនឹងទូលបងគ ំ វាឲ្យខ្ផលសឈីសនាេះមក្ទូល
បងគ ំ ទូលបងគក៏ំ្ទទួលទានសៅ រចួរពេះសយហូវា ដជ៏ារពេះរទងម់ានរពេះបនទូល
េួរសៅន្រេតីថា ឯងបានសធវីអវីដូសចាន េះ នាងទូលសឆលីយថា ពេ់វាមក្លបួង
បសញ្ហឆ តស្ុ ំមាច េ់ សហីយស្ុ មំាច េ់បានទទួលទាន។ រចួរពេះសយហូវា ដជ៏ារពេះ
រទងម់ានរពេះបនទូលសៅពេថ់ា សោយសរពាេះឯងបានសធវីដូសចនេះ សនាេះសៅក្នុ ង
អេទ់ាងំពួក្េតវរេុក្ េតវនរព ឯងជាេតវរតវូបណាត សាសហីយ គឺឯងរតូវ
លូនខ្តនឹងសពាេះ សហីយរតូវេីុធូលីដីអេ១់ជីវតិ។ អញនឹងសធវីឲ្យឯង សហីយ



13 

 
និងន្រេតី គឺទាងំពូជឯង និងពូជនាងមានសេចក្តីខាម ងំនឹងោន  ពូជនាងនឹងកិ្ន
ក្ាលឯង សហីយឯងនឹងចឹក្ខ្ក្ងសជីងសគ។ រទងក៏់្មានរពេះបនទូលសៅន្រេតី
វញិថា អញនឹងចំសរនីឲ្យឯងមានសេចក្តីរពួយលំបាក្ជាសរចីនស ីង ក្នុ ង
សវោខ្ដលមាននផទសពាេះ ឯងនឹងបសងាីតកូ្នសោយឈឺចាប់ ចិតតឯងនឹងរបាថាន
ខាងឯបតី សហីយបតីនឹងរតួតរតសលីឯង។ 
 រចួរទងក៏់្មានរពេះបនទូលសៅអ័ោមថា សោយសរពាេះឯងបានសាត ប់តម
របពនធឯង សហីយេីុខ្ផលសឈីសនាេះ ខ្ដលអញបានហាមមិនឲ្យេីុស ីយ សនាេះ
ដីរតវូបណាត សាសោយសរពាេះឯង ឯងរតវូរក្េីុពីដីសោយសនឿយហត់អេ១់ជី
វតិ។ ដីនឹងដុេះជាបនាល សហីយនឹងអញ្ហច ញឲ្យឯង ឯងរតូវេីុអេ់ទាងំ
តិ ជាតិខ្ដលដុេះសៅខ្រេចំការ។ ឯងនឹងបានអាហារេីុសោយការខ្បក្
សញីេ ដរាបដល់ឯងរត បស់ៅជាដីវញិ ពីសរពាេះអញបានយក្ឯងពីដីមក្ 
ដបិតឯងជាធូលីដី ក៏្រតវូរត បស់ៅជាធូលីដីវញិ។ អ័ោមបានឲ្យសឈាម េះ
របពនធោត់ថា «សអវា » ពីសរពាេះនាងជាមាត យននមនុេសទាងំអេ់។ សនាេះរពេះ
សយហូវា ដជ៏ារពេះរទងក៏់្សធវីអាវពីខ្េបក្ ឲ្យអ័ោម និងរបពនធោត់ពាក់្បិទ
បាងំកាយ។ 
 រចួរពេះសយហូវា ដជ៏ារពេះរទងម់ានរពេះបនទូលថា សមីលមនុេសបានរត
 ប់ដូចជាសយីង១ខ្ដរ ទាងំដឹងសុេរតូវផង ឥ ូវខាល ចខ្រក្ងវាលូក្នដសៅ
សបេះខ្ផលជីវតិេីុសទៀត សហីយរេ់ជាសរៀងរាបដរាបសៅ។ ដូសចនេះ រពេះសយហូវា ដ៏
ជារពេះ រទងក៏់្បស ត ញោត់ពីេួនចារសអខ្ដនសចញ ឲ្យសៅភជួ ររាេ់ដីខ្ដល
រទងប់ានយក្មក្បសងាីតោត់សនាេះវញិ។ រទងប់ស ត ញមនុេសសចញ សហីយ
ោក់្សចរូប នីសៅខាងសកី្តេួនចារសអខ្ដន និងោវ ខ្ដលជាអណាត តសភលីងសរ
ខ្បរសៅរគបទិ់េ សដីមបីនឹងរក្ាផលូ វសៅឯសដីមជីវតិ។
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ទី៣  
 
អំសពើបាបបានស្ែើឲ្យមនុេសយក្ការេបាយផ្ទា លខ់លួន 
ជាអទិភាព 
 
 

រពេះ ជាមាច េ់មានខ្ផនការដ៏អសាច រយ េរមាប់ផលូវសភទ នងិទំនាក្ទ់ំនងបតីរបពនធរបេម់នុេស។ ខ្តសាតងំមានខ្ផនការផទុយពសីនេះ។ 
សយងីរបខ្ហលជាមានេំ ួរជាសរចនី អពំលីក្ខ ៈរបេ់េតវពេ់ ខ្ដល
សចេះនិយាយ ខ្ដលបានលបួងមនុេសដំបូង។ សដីមក្ំស ីតរបេ់វា មាន
សពញសៅសោយអាថ៌ក្ំបាងំ។ សទាេះជាយា ងណាក៏្សោយ សយងីអាចដឹង
ចាេថ់ា េតវសពាេះខ្ដលបានលបួងនាងសអវា  គជឺាសាតងំ។ សហយីសយងីក៏្
ចាបំាច់រតូវខ្េវងយល់សលេះៗ អំពយុីទធសាន្រេតរបេស់ាតងំ សរពាេះសយងីក៏្ជួប
ការលបួងខាងផលូវសភទ សៅសពលខ្ដលសយងីរតូវតយុទធ សដមីបភីាពបរេុិទធខាង
ផលូវសភទ។ 
 សពលខ្ដលវាលបួងនាងសអវា  ជាដំបូង វាបានបខ្នថមបនថយរពេះបនទូល
រពេះ ។ រពេះរទង់បងាគ ប់សៅអ័ោមថា “ឯងនឹងេីុខ្ផលទាងំអេក់្នុងេួនចារ
សនេះបានតមចិតត។ ខ្តឯរតង់សដីមដឹងសុេរតូវ សនាេះមិនរតវូឲ្យឯងេីុផល
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ស យី ដបតិសៅនថងណាខ្ដលឯងេីុ សនាេះនឹងរតវូសាល ប់ជាមិនខាន”(សោកុ្
បបតតិ ២:១៦-១៧)។ សៅក្នុងមាត់របេស់ាតងំ មានសៅសោយការមួល
កាច់រពេះបនទូលដ៏េបបុរេ ឲ្យកាល យជាការហាមឃាត់ខ្បបអាតម និយម។ វា
េួរនាងសអវា ថា “សតីរពេះមានរពេះបនទូលហាមមិនឲ្យអនក្បរសិភាគខ្ផលសឈណីា
សៅក្នុងេួនចារខ្មនឬ?” សនេះជាពាក្យចមាក្ សដមីបវីាយរបហារមក្សលីសេ
ចក្តលីា និងរបាជ្ារបេ់រពេះ ក៏្ដូចជា សដីមបយីក្រពេះបនទូលរពេះ មក្ជខ្ជក្
ខ្វក្ខ្ញក្។ េំ ួរសនេះេមនឹងឲ្យនាងសអវា សឆលីយបដិសេធសោយោម នអល់
ឯក្។ ខ្តផទុយសៅវញិ នាងបានេសរមចចិតតយក្រពេះបនទូលរពេះអងគមក្សរប ី
សោយោម នការរបងុរបយត័ន សោយនិយាយបំសភលីេ អំពបីំរាមរបេរ់ពេះអងគ
(“កុ្ំប េះពាលខ់្ផលសឈសីនាេះ”) សហយីបនថយភាពធងន់ធងរននការរពមានរបេ់
រទង់ ឲ្យសៅសទៀបបំផុត(“ខ្រក្ងសោសាល ប់”)។ 
 ក្នុងជំហានទីពីរ សាតងំបាននិយាយបនាទ បចរកិ្លក្ខ ៈរបេ់រពេះ។ 
វាថា “អនក្មិនសាល ប់ជាពិតខ្មនសទ។ ដបតិរពេះរទង់រជាបថា សៅនថងណាខ្ដល
អនក្បរសិភាគ សនាេះខ្ភនក្អនក្នឹងបានភលឺស ងី សហយីអនក្នឹងបានដូចជារពេះ
ខ្ដរ រពមទាងំដឹងការសុេរតូវផង”។ វាបាននិយាយវាយរបហារមក្សលីរពេះ
ជាមាច េ់ សោយរតង់ៗថា “រពេះអងគមិនពិតរតង់ សហយីរពេះអងគមានរពេះទ័យ
រចខ្ ន ឬខាល ចសគលាដូចរពេះអងគ។ ការរពមានរបេរ់ពេះអងគ គោឺម នន័យអវី
សទ អនក្នឹងមិនសាល ប់ស យី! រពេះរទង់មិនលាសទ រទង់រចខ្ ន សហយីតងឹរងឹ
សពក្។ រទង់មិនចាប់អារមម ៍ ចសំពាេះរបសយាជន៍ដ៏លាបំផុតរបេ់អនក្ គគឺិត
ខ្តពីរបសយាជន៍ផ្លទ ល់សលួនប ុសណាណ េះ។ រទង់ជាជនផ្លត ច់ការខ្ដលពូខ្ក្រចខ្ ន 
ខ្ដលសរបអីំណាចនរពមក្សលីអនក្ សដមីបរីក្ាអំណាច និងឯក្េិទធិផ្លទ ល់សលួន
ប ុសណាណ េះ។ ការរគប់រគងរបេរ់ទង់ មានការោបេងាត់ សធវឲី្យអនក្មិនមាន
សេរភីាព”។ 
 ការគិតដូចសនេះ សៅខ្តបនតមាន ក្នុងេម័យបចចុបបនន សោយមនុេសបាន
យក្រក្មេីលធម៌មក្ជខ្ជក្ពិភាក្ា តមការយល់ស ញីសរៀងៗសលួន។  
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 ជំហានចុងសរកាយរបេ់សាតងំ គតឺតងំនឹងេិទធិអំណាចរបេរ់ពេះជា
មាច េ់។ ការដឹងសុេរតូវ គមឺិនរោន់ខ្តជាចំស េះដងឹខ្ផនក្េីលធម៌ ឬរក្ម
េីលធម៌ប ុសណាណ េះស យី។  
 បញ្ហា សៅរតង់ច ុំចសនេះ  គសឺាតងំបាន
លបួងនាងសអវា  ឲ្យសជឿថា នាងនឹងបានសាគ ល់ការ
លា និងអារក្ក់្ ដូចរពេះខ្ដរ គឺវាចង់របាប់នាងថា 
ការដឹងសុេរតូវគជឺា “សរឿងលា” សរពាេះនាងនឹង
មានលក្ខ ៈដូចរពេះ សោយអាចក្ំ ត់ថា អវី
រតូវ អវសុីេ អវីលា អវីអារក្ក់្។ ជាការពិតណាេ់ 
នាងសអវា ពិតជានឹងបានដឹងសុេរតូវ ខ្តតម
រសបៀបសុេពរីពេះជាមាច េ់។ នាងនឹងសាគ ល់ការ
អារក្ក់្ សរពាេះនាងនឹងបានជួបវាសោយផ្លទ ល់ 
សហយីនាងនឹងសាគ ល់ការលា សរពាេះនាងសវេះវា។ ប ុខ្នត នាងមិនអាចក្ ំត់
ការលា ឬការអារក្ក់្បានសទ សរពាេះការអារក្ក់្ឆលុេះបញ្ហច ងំអំពចីារកិ្លក្ខ ៈ
របេ់សាតងំ  សហយីការលាឆលុេះបញ្ហច ងំអពំចីារកិ្លក្ខ ៈរបេ់រពេះជាមាច េ់។ 
បុរេនឹងន្រេតីដំបូង បានរមួនដោន បេះសបាររបឆ្ងំនឹងរពេះជាមាច េ់ សហយី

សបីសគសមីលសេីរៗ ការសចាតរបកាន់របេ់សាតងំហាក់្ដូចជារតឹមរតូវ សរពាេះអ័
ោម និងនាងសអវា មិនបានសាល ប់ខាងរូបកាយភាល មៗសទ។ ប ុខ្នត ពាក្យេមតីរបេ់
សាតងំគឺជាការសបាក្បសញ្ហឆ តទាងំរេុង។ សៅសពលខ្ដលពួក្សគសធវីអំសពីបាប
ភាល ម អវីៗទាងំអេ់ក៏្បានផ្លល េ់បតូ រ។ ការរបក្បទាក់្ទងខ្ដលពួក្សគមានជាមួយ
រពេះ ក៏្បានបាក់្ខ្បក្។ ទេសនៈខ្ដលពួក្សគមានចំសពាេះសលួ នឯង និងចសំពាេះោន សៅ
វញិសៅមក្ក៏្បានផ្លល េ់បតូ រ។ ការជនុំំជរមេះរបេ់រពេះបានធ្លល ក់្មក្សលីពួក្សគ សហីយ
សៅសពលខ្ដលនថងសៅរេះសៅស ីយ ពួក្សគក៏្រតូវបានបស ត ញសចញពីេួនចារ។ 
រេ់ជាតិននការសាល ប់ខាងរូបកាយ ខ្ដលពួក្សគនឹងសាគ ល់ ក្នុ ងសពលខាងមុស គឺ
រោន់ខ្តជាចំ ុចចមបង ននការផ្លល េ់បតូ ររបេ់ពួក្សគ ចូលសៅក្នុ ងពិភពននសេច
ក្តីសាល ប់។ 

ការដឹងសុេរតវូ គឺមិន
រោន់ខ្តជាចសំ េះដឹង
ខ្ផនក្េីលធម៌ ឬរក្មេីល
ធម៌ប ុសណាណ េះស ីយ។  
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ទនទឹមនឹងសនាេះ ពួក្សគក៏្បានបំផ្លល ញ និងសធវីឲ្យសូចរូបភាពរបេរ់ពេះ សៅក្នុង
សលួនពួក្សគ។  នាងសអវា បានរបរពតឹត សោយខ្ផាក្សៅសលីការេបាយផ្លទ ល់
សលួន ខ្ដលនាងបានយក្ជាអាទិភាព។ គដូឺចមានសេចក្តីខ្ចងថា “កាលន្រេតី
បានស ញីថា ខ្ផលសឈសីនាេះបរសិភាគបាន ក៏្ជាទោីប់ដល់ខ្ភនក្ សហយីជា
សដីមខ្ដលលមមគួរនឹងចង់បាន សដមីបឲី្យបានរបាជ្ា”។ េរមាប់សលួននាង
ផ្លទ ល់ មូលោឋ នននការេសរមចចិតតរបេ់នាង គមឺានភាពអាតម និយម ដូច
សនេះ នាងមិនបានទទួលសាគ ល់អំណាចរបេរ់ពេះបនទូលរពេះស យី គរឺោន់
ខ្តបានចាត់ទុក្រពេះបនទូលរពេះអងគជាជសរមីេប ុសណាណ េះ។ 

 រពេះជាមាច េ់រោន់ខ្តបានរបាប់ពួក្សគ មិនឲ្យបរសិភាគខ្ផលសឈសីនាេះ នងិ
របាប់អំពលីទធផលខ្ដលពួក្សគនឹងទទួល សបីេិនជាពួក្សគបរសិភាគវា។ ខ្ត
រពេះអងគមិនបានសរៀបរាប់សលីេពីសនេះស យី។ បញ្ហា ចមបងសៅក្នុងបញ្ហា ផលូវ
សភទខ្ដលមានបាប គសឺៅសពលខ្ដលសយងីតងំសលួនជាអនក្ក្ំ ត់ថា អវីលា 
េរមាប់សលួនសយងី សោយគិតថា “រូបកាយរបេ់ស្ុ ំ គសឺរេចខ្តស្ុ ំ”។  

 នាងសអវា ក៏្បានបរសិភាគខ្ផលសឈសីនាេះ សោយគិតថា វាមានរបសយាជន៍
បំផុតេរមាប់សលួននាង។ ការបរសិភាគខ្ផលសឈសីនាេះ ងាយរេួលសទ ខ្តវាបាន
នាមំក្នូវផលវបិាក្ដ៏ធងនធ់ងរបំផុត។ រពេះគមពីរក៏្បានខ្ចងយា ងសលី អពំកីារ
សឆលីយតបរបេ់អ័ោម យា ងដូចសនេះថា“នាងក៏្យក្ខ្ផលមក្បរសិភាគ រពមទាងំ

សយីងចាបំាច់រតូវដឹងថា រពេះគមពីរបានបសរងៀនថា របូភាពរបេ់រពេះសៅក្នុ ង
មនុេសបានសូច ខ្តមិនបានបាត់បងស់នាេះស ីយ។ ដូចសនេះ សៅក្នុ ងរពេះ
គមពីរេញ្ហា ថមី សាវក័្យា កុ្បបានោេ់សតឿនសយីង មិនឲ្យោក់្បណាត សារ 
“មនុេស ខ្ដលសកី្តមក្តមរូបអងគរពេះ”ស ីយ(យា កុ្ប ៣:៩)។ 

អំសពីបាបសកី្តមាន សៅសពលខ្ដលសយីងសជឿសលីសលួ នឯង ខាល ងំជាងសជឿសលី
រពេះ។ 
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ខ្ចក្ឲ្យដលប់តខី្ដរ ោត់ក៏្បរសិភាគតម”។ សតអ័ីោម
បានឈរសៅសេងៀម សោយមិនសធវអីវសីសាេះ សៅសពល
ខ្ដលេតវពេ់ក្ំពុងខ្តលបួងនាងសអវា ឬ? រពេះ
គមពីរមិនបានខ្ចងអំពចីំ ុចសនេះសទ។ ខ្តសយងីដឹង
ថា ោត់ពិតជាបានឮរពេះមានបនទូលបញ្ហជ សោយ
ផ្លទ ល់ អំពីសដមីសឈដីឹងសុេរតូវសនាេះ សហយីោត់
នឹងរតូវទទួលសុេរតូវ។ 
 អ័ោម នងិនាងសអវា ក៏្មានសទាេ ពបីទមិន
សាត ប់បងាគ ប់ នងិបេះសបាររបឆ្ងំនឹងរពេះ។ រសបៀប
ខ្ដលអនក្ទាងំពីរសធវីអំសពបីាប គមឺិនសុេពីសយងី
រាល់ោន ស យី។ សយងីយក្រពេះ នងិរពេះបនទូលរពេះអងគ សៅោក់្សៅខាង
សរកាយ សហយីយក្ការេបាយរបេ់សយងី ោក់្សៅខាងមុស។ អំសពបីាប
ខ្តងខ្តសធវឲី្យសយងីសជឿថា វាមានរបសយាជន៍បំផុតេរមាប់សយងី សទាេះវាទាេ់
របឆ្ងំនឹងរពេះបនទូលរពេះយា ងណាក៏្សោយ។ អ័ោម នងិនាងសអវា បាន
សក្ីតមានចិតតសរេក្ឃាល នយា ងខាល ងំ សោយសារភាពទាក់្ទាញរបេ់ខ្ផលសឈី
សនាេះ បានជាពួក្សគមិនសវលថ់ា រពេះបានហាមពួក្សគយា ងដូចសមតចសលេះ។ 
 ក្នុងវបបធម៌របេ់មនុេសសៅេម័យទសំនីប មានមនុេសជាសរចីនបាន
ចាត់ទុក្ការហា នរបរពតឹតយា ងសនេះ ជាទសងវរីដ៏កាល ហាន។ សោក្រគូ ហារ  ូល 
 ូេម័របានសធវកីារវាយតនមលមក្សលីទសងវរីបេ់នាងសអវា ថា :  

វាជាទសងវីរដ៏កាល ហាន … នាងបានឆលងរពំខ្ដនននបំរាមរបេរ់ពេះចូល
សៅក្នុងការអវខី្ដលនាងមិនទាន់សាគ ល់។ នាងបាននាភំាពជាមនុេស 
មក្ឲ្យសយងីរាល់ោន  សោយមានទាងំការឈចឺាប់ និងការេបាយទាងំ
អេ់ …  សនេះជារពឹតតិការ ៍ននភាពកាល ហានបំផុត និងនាមំក្នូវសេរ ី
ភាពបំផុត ក្នុងរបវតតិសាន្រេតមនុេសជាតិ … សគអាចថា នាងគជឺាវរីៈនារ ី
សៅក្នុងសរឿងសនេះ សោយនាងបាននាទំាងំសាវ មរីបេ់នាង ឲ្យចូលសៅ
ក្នុងពិភពននការទាមទា និងការេសរមចចិតតខ្ផនក្េីលធម៌។  

អំសពីបាបខ្តងខ្តសធវីឲ្យសយីង
សជឿថា វាមានរបសយាជនប៍ផុំត
េរមាបស់យីង សទាេះវាទាេ់
របឆ្ងំនឹងរពេះបនទូលរពេះ
យា ងណាក៏្សោយ។  
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 រពេះជាមាច េ់មិនបានសធវកីារវាយតនមលយា ងដូចសនេះ ចំសពាេះទសងវរីរបេ់
នាងសអវា  នងិចំសពាេះការសឆលីយតបរបេអ័់ោមសនាេះស យី។ វាមិនខ្មនជាទ
សងវីរដ៏កាល ហាន ឬមានតនមលសនាេះស យី ខ្តវាបាននាមំក្នូវសេចក្តហីនិវនិាេ 
េរមាប់សលួនពួក្សគ និងកូ្នសៅជំនាន់សរកាយរបេពួ់ក្សគ។  
 មិនយូរប ុនាម នអ័ោម និងនាងសអវា ក៏្បានដឹងថា ទសងវរីរបេពួ់ក្សគបាន
សធវឲី្យសូចសាន រពេះហេតរពេះអងគ។ អវីៗទាងំអេក៏់្បានផ្លល េ់បតូរ មិនដូចមុន
សទៀត។ ការខ្ដលពួក្សគបានេសរមចចិតតបេះសបារ ជាជាងសាត ប់បងាគ ប់រពេះ 
បានសធវឲី្យមានផលប េះពាល់ ឬបំពុលរគប់ខ្ផនក្ទាងំអេ់ននសោក្ិយ បូក្រមួ
ទាងំភាពជាមនុេស និងផលូវសភទរបេ់សយងីផងខ្ដរ។  
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ទី៤ 
ផលូវសភទ គជឺាជនរងស្រោះទីមួយ ននអំសពើបាប  
 

រ េ់ជាតិដំបូងននអំសពីបាប គសឺធវឲី្យមនុេសមានការសពញចិតតណាេ់ 
សរពាេះនាងសអវា មានចិតតរកី្រាយនឹងខ្ផលសឈដីឹងសុេរតូវ បានជានាងមាន

ចិតតចង់ខ្ចក្រខំ្លក្វា ជាមួយនឹងសាវ មីរបេន់ាង។ ប ុខ្នត រេ់ជាតបិនាទ ប់ គឺ
មានភាពលវីងជូរចត់សលីេពាក្យព ៌នា។ អ័ោម និងនាងសអវា ក៏្បានដឹង
ថា អំសពបីាបមានផលប េះពាលម់ក្សលីសយងីផ្លទ ល់ៗសលួន សោយសធវឲី្យសយងី
បាត់បង់ភាពសាា តេាំ សៅខាងក្នុង ។ “”សនាេះរសាប់ខ្តខ្ភនក្របេអ់នក្ទាងំ២
បានភលសឺ ងី សហយីសគដឹងថាសលួនសៅជាអារកាត ក៏្យក្េលឹក្ោវ មក្កាល េ់សធវី
ជារបោបបុ់ឹង”។ ដូចសនេះ រោន់ខ្តពួក្សគបានបរសិភាគខ្ផលសឈសីនាេះសហយី
ភាល ម ពួក្សគក៏្បានសមីលស ញីសលួនឯង តមរសបៀបសុេពមុីស។ ភាព
អារកាតរបេ់ពួក្សគ មនិខ្មនជាអវខី្ដលសទីបខ្តសក្ីតមានសនាេះសទ ប ុខ្នត ភាព
អាមា េ់ក៏្បានរគបដ ត ប់ពីសលីភាពអារកាតរបេពួ់ក្សគ។ ចិតតពួក្សគមាន
ការថបប់ារមភ ចសំពាេះលក្ខ ៈេមបតតរិបេ់ពួក្សគ គឺមិនរោន់ខ្តចំសពាេះអវី
ខ្ដលពួក្សគបានសធវីប ុសណាណ េះស យី។  
 ផលខ្ផលមួយ ក្នុងចំសណាមផលខ្ផលននអំសពបីាបរបេ់ពួក្សគ គជឺាការដឹង
ថា សលួនឯងមានភាពអាមា េ់ ខ្ដលបានបណាត លពួក្សគ ឲ្យរបញាប់បិទ
បាងំកាយ។ អ័ោម នងិនាងសអវា បានបិទបាងំសក្រ ត ិ៍ខាម េ់របេស់លួន គជឺាសភទ
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ខ្ដលពួក្សគមានសុេោន ។ សោក្ថម សក្លតហុលី(Tom Gledhill) បាន
ចងាុលបងាា ញអំពចីំ ុចេំខាន់ននបញ្ហា សនេះ ដូចតសៅ :  

អំសពបីាប ននការបេះសបារទាេ់នឹងរពេះ បានសធវឲី្យពួក្សគដឹងថា សលួនឯង
មានភាពអាមា េ់ សៅរតង់សក្រ ត ិ៍ខាម េ់របេស់លួន។ ភាពអារកាតរបេ់ពួក្
សគ ជាតំណាងឲ្យភាពងាយរងសរោេះរបេ់ពួក្សគ សៅចំសពាេះរពេះសនរត
រពេះ។ សហតុអវីបានជាតំបន់សក្រ ត ិ៍ខាម េ់របេ់ពួក្សគ គជឺាចំ ុចសផ្លត តនន
ភាពអាមា េ់របេ់ពួក្សគ? សហតុអវីចំ ុចសផ្លត តសនាេះមិនខ្មនជាខ្ភនក្
របេ់ពួក្សគ ខ្ដលបានសមីលខ្ផលដងឹសុេរតវូ សោយចិតតសរេក្ឃាល ន? 
ឬចិតតរបេពួ់ក្សគ ខ្ដលបានសរជីេសរេីយក្ការរបឆ្ងំនឹងរពេះរាជ
បញ្ហជ របេ់រពេះ? ឬនដរបេពួ់ក្សគ ខ្ដលបានប េះខ្ផលដងឹសុេរតវូ? សក្រ ត ិ៍
ខាម េ់របេពួ់ក្សគគឺជាចំ ុចខ្ដលសធវីឲ្យអនក្ទាងំពីរមានសភទសុេោន  
និងបានសធវឲី្យពួក្សគមានការខាម េ់សអៀន សៅចសំពាេះមុសោន  និងសៅ
ចំសពាេះរពេះ។ ពួក្សគមានការភ័យខាល ច ចំសពាេះការសក្ងចំស ញ … ការ
បំពាន ឬការលួងសោម ខ្ដលអាចសក្ីតមាន សៅក្នុងក្ំរតិមួយ ខ្ដល
អនក្ទាងំពីររតូវខ្តខ្េវងរក្ភាពសាច់ខ្តមួយ។ 

 ជាការពិតណាេ់ ភាពអារកាតរបេអ់នក្ទាងំពីរ មិនខ្មនជាបញ្ហា សទ។ 
ខ្តក្ំហុេ និងក្តីអាមា េ់របេអ់នក្ទាងំពីរ គជឺាបញ្ហា  ខ្ដលមិនអាចបិទ
បាងំ សោយេលឹក្ោវ បាន។ ពួក្សគក៏្បានទទួលសាគ ល់ចំ ុចសនេះផងខ្ដរ។ 
សពលខ្ដលអ័ោមបានបិទបាងំកាយសោយេលឹក្ោវ សហយី ោត់ក៏្បាន
ពនយល់ អពំមូីលសហតុខ្ដលោត់ពួនសៅក្នុងគុសមាព ធនរពថា “ទូលបងគបំានឮ
េំស ងរទង់សៅក្នុងេួនចារ ក៏្រត់សៅពួន សោយនឹក្ភ័យខាល ច ពសីរពាេះសៅ
សលនួទសទ”។ សបេិីនជាោត់បានដ ត ប់កាយទាងំមូល សោយេលកឹ្ោវ  សនាេះោត់
ក៏្សៅខ្តមានអារមម ៍ថា ោត់មានភាពអារកាត សៅចសំពាេះមុសរពេះដ៏បរេុិទធ។ 
 ជាការពិតណាេ់ សៅសពលសនាេះផលូវសភទរបេម់នុេស បានទទួលផល
ប េះពាល់ភាល មៗពអីំសពបីាប។ អ័ោមមានការចាប់ចិតត ចំសពាេះន្រេតីខ្ដលរពេះ
បានបសងាីតឲ្យោត់ សហយីភាពអារកាតខ្ដលពួក្សគបានពិសសាធន៍សៅក្នុង
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េួនចារ គមឺិនមានការខាម េ់សអៀន សោយវាជាសាន រពេះហេតដ៏លារបេ់
រពេះ។ ប ុខ្នត ការបេះសបាររបេ់ពួក្សគ បាននាឲំ្យផលូវសភទរបេពួ់ក្សគទទួល
ផលប េះពាល់សោយផ្លទ ល់ ពីអំសពបីាប សោយពួក្សគមានការរពួយបារមភអំពី
សក្រ ត ិ៍ខាម េ់របេ់សលួន។ សក្រ ត ិ៍ខាម េ់របេពួ់ក្សគ បានកាល យជា “ខ្ផនក្ឯក្ជន” 
របេ់ពួក្សគ។  
 េូមសយងីគិត អពំភីាពពុក្រលួយខ្ដលបាន
សក្ីតពកីារសូចខាតននផលូវសភទខ្ដលសុេពីធ្លតុ
សដីម ខ្ដលមានដូចជាក្ំហុេ ក្តអីាមា េ់ ការឈឺ
ចាប់ ការបំពាន ការសញៀន អសំពហីងឹា ។ល។ 
អំសណាយដ៏លារបេ់រពេះជាមាច េ់ ក៏្បានសូចខាត 
សុេពីធ្លតុសដីម។  អំសពីបាបបានសធវឲី្យអវីៗខ្ដល
លា ខ្របជាបាត់បង់លក្ខ ៈសដមី សហយីខ្ក្ខ្រប
ឲ្យកាល យជាអាវុធេរមាប់បងខូចបំផ្លល ញ។ ក្នុង
សេៀវសៅ ខ្ដលសោក្នាល ផ្លល នទីងហាា (Neal 
Plantinga) បាននិពនធ មានចំ ងសជីងថា វា
មិនគួរខ្របជាខ្បបសនេះ  ោត់មិនបាននិយាយអំពបីញ្ហា ផលូវសភទសោយលមាិត
សទ ប ុខ្នត ោត់បានបញ្ហជ ក់្យា ងចាេ់ថា “អំសពបីាបបានបំផ្លល ញមុសងារដ៏
មានអំណាចរបេម់នុេស ខ្ដលមានដូចជា គំនតិ អារមម ៍ ការនយិាយ 
និងេក្មមភាព សោយសធវឲី្យមុសងារទាងំសនាេះសចេះវាយរបហារ ឬមានការសូច
ខាត ឬក៏្មិនរតូវបានសអសីព”ី។ 
 កាលពដីំបូងរពេះជាមាច េ់បានបសងាតីបតរីបពនធទាងំពីរឲ្យមានចិតតរបាថាន
រក្ោន  ខ្តបនាទ ប់ពីពួក្សគបានសធវអីំសពបីាប ពួក្សគក៏្បានោក់្សលួនពោីន ។ ពួក្
សគក៏្បានចាប់សផតីមមានតសរមក្រក្ោន សៅវញិសៅមក្។ អវីខ្ដលពួក្សគធ្លល ប់ខ្ត
សធវី សោយមិនរតវូសអៀនខាម េ់ ក៏្បានកាល យជារបភពននការសអៀនខាម េ់ និង
ការសរតក្រតអាល ខ្ដលមានក្តីអាមា េ់។ ក្នុងសេៀវសៅខ្ដលសោក្សដននេី 
ហូលីងគ័រ(Dennis Hollinger) បាននិពនធមានចំ ងសជងីថា “អតថន័យនន

អសំពីបាបបានសធវីឲ្យអវីៗ
ខ្ដលលា ខ្របជាបាត់បង់
លក្ខ ៈសដីម សហីយខ្ក្
ខ្របឲ្យកាល យជាអាវុធ
េរមាប់បងខូ ចបផំ្លល ញ។  



23 

 
ផលូវសភទ ” ោត់បានមានរបសាេន៍ថា ផលូវសភទរបេ់មនុេស សៅខ្តជាផលូវ
សភទ និងអំសណាយរបេ់រពេះេរមាប់មនុេសជាតិ សទាេះវាបានសូចសោយ
សារអំសពបីាបសហយីក៏្សោយ។ វាបានបាត់បង់ភាពសដីមដ៏បរេុិទធ សៅក្នុង
ការសរតក្រតអាល ទិេសៅ សោលបំ ង ការសដីរផលូវសុេ និងការជំរញុឲ្យ
មានក្ំហុេ”។ 
 សដីមក្ំស ីតននក្តអីាមា េ់ មានការជាប់ទាក់្ទងនឹងសដមីក្ំស ីតនន
ការមិនទុក្ចិតត។ អំសពបីាបមានផលប េះពាលម់ក្សលីសយងី សោយសធវឲី្យ
សយងីបាត់បង់ភាពេនិទធសាន ល និងការទុក្ចិតតោន ។ េលឹក្ោវ ខ្ដលអនក្ទាងំពីរ
បានយក្មក្បាងំកាយ គជឺាភេតុតងបញ្ហជ ក់្អំពគីំោត នងិការោច់សចញ
ពីោន  ខ្ដលអនក្ទាងំពីរបានជួប។ ការបិទបាងំកាយសលួនឯង គជឺាសរាគេញ្ហា
ននភាពអាមា េ់ សោយពួក្សគមិនសបកី្ចំហរចំសពាេះោន  ដូចមុនសទៀតស យី។ 
សគយល់ថា ពួក្សគមិនអាចសមីលមុសោន ចំដូចមុន សរពាេះពួក្សគមានអារមម ៍
ថា ពួក្សគងាយនងឹរងសរោេះ សៅចំសពាេះមុសោន ។  
 អំសពបីាបសធវឲី្យសយងីមានការោក់្បាងំ ចំសពាេះោន ។ វាក៏្នាឲំ្យសយងីបងា
ការឈចឺាប់មក្សលីោន សទាវញិសៅមក្ផងខ្ដរ។ សពលខ្ដលពួក្សគរបឈម
មុសោក់្រពេះជាមាច េ់ បនាទ ប់ពបីានសធវីសុេ អ័ោមក៏្បានបសនាទ េរពេះ និង
នាងសអវា  សោយមិនរពមទទួលសុេរតូវ ចំសពាេះទសងវីរបេស់លួន។ ោត់ថា 
“ន្រេតីខ្ដលរទង់បានរបទានឲ្យសៅជាមួយនឹងទូលបងគ ំ វាឲ្យខ្ផលសឈសីនាេះមក្
ទូលបងគំ ទូលបងគក៏ំ្ទទួលទានសៅ”។ សោយសារការបដិសេធន៍ និងការ
សោេះសារសនេះ ផលូវសភទខ្ដលរពេះរបទាន េរមាប់សធវជីារពេះពរ ក៏្បានខ្រប
កាល យជាជសមាល េះ។ ការតងំសលួនឯងជាមនុេសេុចរតិ សរចីនខ្តរាប់បញ្ចូ លការ
សបាក្របាេ់សលួនឯង គដូឺចសៅក្នុងសរឿងសនេះជាសដីម។ អំសពីបាប គដូឺចជាសម
សរាគអញ្ច ឹង។ វាបានសធវឲី្យសូចទំនាក្ទ់ំនងដ៏មានតនមលបំផុតរបេម់នុេស។ 
 រពេះគមពរីបានខ្ចងថា “រចួមក្បានឮេំស ងរពេះសយហូវា ដ៏ជារពេះ ខ្ដល
រទង់យាងក្នុងេួនចារសៅសពលនថងសលាីយ”។ រតង់ចំ ុចសនេះ សយងីមិនដឹង
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ថា រតូវកាត់រសាយឲ្យបានជាក់្ោក់្យា ងដូចសមតចសទ។ សយងីមិនដឹងចាេ់ 
អំពលីក្ខ ៈននបទពិសសាធន៍ខ្ដលពួក្សគមានសៅសពលសនាេះសទ ខ្តបទគមពីរ
សនេះបានបងាា ញយា ងចាេ់ថា វាជាខ្ផនក្មួយននទនំាក់្ទំនងខ្ដលរពេះជា
មាច េ់មានជារបចា ំជាមួយមនុេសដបូំង ខ្ដលជាសាន រពេះហេតរពេះអងគ សៅ
េម័យសនាេះ។ ប ុខ្នត សពលសនាេះ ពួក្សគមានការភ័យខាល ច សពលខ្ដលពួក្សគ
ឮេសមលងរពេះអងគយាងមក្ គមឺិនមានអារមម ៍រកី្រាយដូចមុនសទ។ ពួក្សគក៏្
បានសឆលីយតបចំសពាេះសាថ នភាពសៅសពលសនាេះ សោយការសគចមុសពីរពេះអងគ 
តមេុភាវគតរិបេ់សលួន គមឺិនបានចូលសៅជិតរពេះអងគសទៀតសទ។ គដូឺច
មានសេចក្តខី្ចងថា “អ័ោម និងរបពនធោត់ ក៏្ពួននឹងរពេះសយហូវា ដ៏ជារពេះ
សៅក្ណាត លសដីមសឈកី្នុងេួនចារ”។ 
 វាជាសលីក្ទីមួយ ខ្ដលពួក្សគមានការភ័យខាល ច និងដឹងថាសលួនឯងមាន
ក្ំហុេ សៅចំសពាេះរពេះវតតមានរពេះ គឺមិនមានអារមម ៍ចង់ជួបរពេះអងគ និង
អរេបាយសនាេះស យី។ ការរបក្បទាក់្ទងខ្ដលពួក្សគមានជាមួយរពេះ ក៏្
បានបាក់្ខ្បក្។ អំសពបីាបមានផលប េះពាល់ខាងវញិ្ហា   មក្សលីសយងីរាល់
ោន  សធវឲី្យសយងីបាត់បង់ការរបក្បទាក់្ទង នងិបណាត លឲ្យមានការបាត់បង់
ជីវតិខាងវញិ្ហា  ។ ជាដំបូង អ័ោម និងនាងសអវា មានការភ័យខាល ចចំសពាេះ
រពេះ សហយីបនាទ ប់មក្ក៏្បានសគចមុសពីរពេះអងគ សហយីទីបំផុតពួក្សគក៏្បាន
របខ្ក្ក្ជាមួយរពេះអងគ សពលខ្ដលរពេះអងគរបឈមមុសសោេះរសាយបញ្ហា
ខ្ដលពួក្សគបានបងារស ងី។ ពួក្សគបានពាយាមទមាល ក់្ក្ំហុេមក្សលីោន
សៅវញិសៅមក្ នងិមក្សលីេតវពេ់ សហយីខ្ថមទាងំបានទមាល ក់្ក្ំហុេមក្
សលីរពេះជាមាច េ់សទៀតផង។ រពេះជាមាច េ់ក៏្បានសឆលីយតប សោយមានបនទូល
ដ៏មុឺងមា ត់ អពំផីលវបិាក្ជាអចិនន្រនតរបេ់អំសពបីាបរបេ់ពួក្សគ ខ្ដលរាប់
បញ្ចូ លទាងំការបស ត ញពួក្សគសចញពីេួនចារជាសរៀងរហូត(សោកុ្បបតត ិ
៣:១៦-២៤)។  
 សតមីានសរឿងអវីសក្តីស ងី? បុរេនងិន្រេតីដំបូងសនាេះ បានេសរមចចិតត
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បំពានរពេះរាជបញ្ហជ  ខ្ដលរពេះជាមាច េ់បានបងាគ ប់យា ងចាេ់ េរមាប់ជា
រពេះពរ និងការការពារពួក្សគ។ ការេសរមចចិតតរបឆ្ងំ នងិមិនសាត ប់បងាគ ប់
តមរពេះបនទូលខ្ដលបានសចញពីរពេះឱេរបេ់រពេះ គជឺាការរបឆ្ងំ នងិ
មិនសាត ប់បងាគ ប់រពេះអងគសោយផ្លទ ល់។ គដូឺចខ្ដលសោក្ធីម ូសថ វ  ត
(Timothy Ward) បានេសងាតស ញីថា “សពលខ្ដលមនុេសដក្រពេះរាជ
បញ្ហជ របេ់រពេះជាមាច េ់សចញ សដមីបបីំសពញបំ ងរបាថាន  តមរបាជ្ារបេ់
សលួន គមឺានន័យថា ពួក្សគបានដក្រពេះអងគសចញពកីារេសរមចចិតតរបេ់ពួក្
សគសហយី”។ 
 េណាត ប់ធ្លន ប់ននសាន រពេះហេតរបេរ់ពេះ បានខ្របកាល យជាោម នេណាត ប់
ធ្លន ប់។ ការរបាថាន ចង់បានការរមួរេ់ជាសាច់ខ្តមួយ ក៏្ខ្លងមានរសបៀបសរៀប
រយ សោយការធុញថប់ ការប េះទងគិចោន  និងការខ្េវងរក្ការេបាយជា
មួយោន  សដមីបរីបសយាជន៍ផ្លទ ល់សលួនសៅវញិ។ គដូឺចខ្ដលមានភេតុតង
បញ្ហជ ក់្យា ងចាេ់ សៅក្នុងសរឿងជាសរចនីសទៀត ខ្ដលបានខ្ចងក្នុងក្ ឌ គមពីរ
សោកុ្បបតតិ ខ្ដលមានដូចតសៅ : ផលខ្ផលដំបូងននសេនហារបេ់អ័ោម និង
នាងសអវា  បានបសងាីតឲ្យមានកាអុីន។  កាអុីនក៏្បានេមាល ប់សអបិល ខ្ដលជា
បាូនរបុេរបេស់លួន សោយសារការរចខ្ ន(សោកុ្បបតតិ ៤)។ សៅេម័យ
សរកាយមក្សទៀត នាងសារា  និងនាងរា ខ្ជលបានជួបការលំបាក្ សោយសារ
ពួក្សគជាន្រេតីអារ។ ទំនាក្ទំនងបតរីបពនធខ្ដលកាល យជាសាច់ខ្តមួយ តម
បំ ងរពេះទ័យរពេះ ក៏្រតវូបានសគបងខូចឲ្យសៅជាទនំាក់្ទំនងខ្ដលមានបតី 
ឬរបពនធសរចីន សហយីវាបាននាឲំ្យមានផលវបិាក្ជាសរចីន ខ្ដលមានដូចជា
ជសមាល េះដ៏សសាក្សៅ ខ្ដលនាឲំ្យមានការខ្បក្បាក់្ សៅក្នុងរក្ុមរគួសាររបេ់
សោក្អ័របាហា ំ អុសីាក់្ និងយា កុ្ប។ ជាងសនេះសៅសទៀត ការធ្លល ក់្ចុេះេីល
ធមធ៌ងនធ់ងរទូទាងំពិភពសោក្ បាននាឲំ្យមានទឹក្ជំនន់សពញខ្ផនដី(សោកុ្
បបតតិ ៦) សហយីសរកាយមក្ ក៏្មានអសំពហីងឹាខ្ដលជាការប ុនប ងរសំោភផលូវ
សភទ អេីលធម៌ផលូវសភទននរក្ុងេូដុម និងកូ្ម ូរា (សោកុ្បបតតិ ១៩) ការ
រសំោភផលូវសភទមក្សលីនាងឌីណា(សោកុ្បបតតិ ៣៤) និងការធ្លល ក់្ចុេះនន
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េីលធម៌ផលូវសភទ សៅក្នុងសរឿងរបេ់នាងតមា  ខ្ដលរតូវសគសធវបីាប ក្នុងបទ
គមពីរសោកុ្បបតត ិ ជំពូក្៣៨ ខ្ដលេថិតក្នុងចំសណាមសរឿងអារេូវបំផុត សៅ
ក្នុងរពេះគមពរីប ីប។  
 ពិភពសោក្ថមរីបេ់សយងី សៅសរៅេួនចាសអខ្ដន បានឃាល តចាក្សចញ
ឆ្ង យ ពី “ភាពលារបសេីរ” សៅក្នុងបទគមពរីសោកុ្បបតតិ ជំពូក្១។ សហយីោម ន
នរណាមាន ក់្ខ្ដលអាចសជៀេរចួពីភាពសូចខាត ខ្ដលបណាត លមក្ពីការ
ធ្លល ក់្ចូលក្នុងអំសពបីាប របេម់នុេសដំបូងសនាេះស យី។ 
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ទី៥  
រា នផលូវ្តឡប់ដបរស្កាយ … មានដតផលូវសៅមុខ 
 

សរឿ ងខ្ដលបានសក្ីតស ងីសៅក្នុងេួនចារសអខ្ដន គជឺាសរឿងខ្ដលសសាក្
សៅបំផុត ខ្តរពេះជាមាច េ់ក៏្បានរបទាននូវដំសណាេះរសាយផងខ្ដរ។ 

រពេះអងគមិនបានសបាេះបង់អ័ោម នងិនាងសអវា  ឬក្ំចាត់ពួក្សគសចាលសនាេះ
ស យី សទាេះពួក្សគបានសធវអីំសពបីាប និងមានក្ំហុេយា ងណាក៏្សោយ។ 
សពលខ្ដលរពេះអងគមានបនទូលថា “ឯងសៅឯណា?” គរឺពេះអងគក្ំពុងខ្ត
បងាា ញឲ្យសគដឹងថា រពេះអងគជារពេះខ្ដលខ្េវងរក្មនុេសបាត់បង់។ រទង់
បានេួរពួក្សគ មនិខ្មនសោយសាររពេះអងគមិនដឹងថា ពួក្សគសៅទីណាសនាេះ
សទ។ រពេះអងគជារពេះេពវញ្ាូញា ។ រពេះអងគក្ំពុងខ្េវងរក្ពួក្សគ នងិចង់
ឲ្យពួក្សគខ្របចិតត សោយសសាម េះអេព់ីចិតត។ រពេះអងគរជាបចាេ់ថា ពួគសគ
ក្ំពុងោក់្សលួន សៅក្នុងគសមាព ធនរព ទាងំដ ត ប់កាយសោយេលឹក្ោវ  សហយី
រពេះអងគរជាបថា សហតុអវពួីក្សគសៅក្ខ្នលងសនាេះ។ សោយសាររពេះអងគ
រេ ញ់ និងយក្រពេះទ័យទុក្ោក់្ចំសពាេះពួក្សគ សនាេះរពេះអងគមនិបាន
សអីសពីរចំសពាេះការសោេះសារដ៏ឥតរបសយាជន៍របេពួ់ក្សគសនាេះស យី សហយីក៏្
បានជំរុញពួក្សគឲ្យនិយាយការពិត។ 
 ទនទឹមនឹងសនាេះ សោយសាររពេះគុ របេ់រពេះអងគ សនាេះរពេះអងគក៏្បាន
របកាេក់ារជំនុជំរមេះមក្សលីេតវពេ់ សោយឲ្យសាតងំបរាជ័យ សៅសរកាម
នដរបេ់កូ្នសៅជនំាន់សរកាយរបេ់នាងសអវា  ខ្ដលមានចំខ្ ក្សៅក្នុងការ
ធ្លល ក់្ចូលក្នុងអំសពបីាប។ ខ្ផនការសរបាេសោេះខ្ដលរពេះអងគបានសរៀបចំ 
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សដីមបរីសំោេះមនុេសឲ្យរចួពីបាប គបឺានេសរមចសៅេម័យសរកាយមក្សទៀត 
តមរយៈរពេះអមាច េ់សយេ ូវ    សោយរពេះអងគនឹងវាយបំបាក្ស់ាតងំ  តម
រយៈជ័យជមនេះរបេ់រពេះអងគ សៅសលីសឈឆី្ា ង។ រពេះសយេ ូវគឺជារពេះខ្ដល
យាងមក្យក្ក្ំស ីតជាមនុេសតមរពេះបនទូលេនា សដីមបបីញ្ច ប់ក្ិចចការ
របេ់សាតងំ(សោកុ្បបតតិ ៣:១៤-១៥)។ 
 ជាការពិតណាេ់ អ័ោមពិតជាមានការសសាក្សៅយា ងខាល ងំ សពល
ខ្ដលបានឮការរបកាេ់ អំពីការជំនុជំរមេះរបេ់រពេះ និងដឹងអពំផីលវបិាក្
ននអំសពបីាប។ ោម នខ្ផនក្ណាមួយននជីវតិោត់ ខ្ដលមិនមានការផ្លល េ់បតូរ
សនាេះសទ។ អវីៗ មិនដូចពីមុនសទៀតស យី។ អ័ោមនឹងរតវូសធវកីារោដុំេះសៅសលី
ដី យា ងលំបាក្សពញមួយជីវតិ សហយីោត់ក៏្បានសាល ប់សៅចុងបញ្ច ប់នន
ជីវតិោត់ សរពាេះោត់ “ជាធូលីដី គឺរតវូរត បជ់ាធូលីដីវញិ”។ សៅក្នុងរពេះ
បនទូលរបេរ់ពេះ អំពកីារជំនុជំរមេះ អ័ោមក៏្បានឮរពេះបនទូលេនារបេ់
រពេះ អំពជ័ីយជមនេះសលីអំសពបីាប នងិការអារក្ក់្សៅទបីញ្ច ប់។ អ័ោមបាន
សៅសឈាម េះរបពនធោត់ថា “សអវា ” សរពាេះនាងជាមាត យននមនុេសទាងំអេ់។ 
សៅក្នុងរពេះគមពរីសដីមជាភាសាសហសរពីរ ពាក្យ “សអវា ” គជឺាទរមង់មួយសទៀត 
ននពាក្យជាភាសាសហសរពី ខ្ដលមានន័យថា “ជីវតិ”។ សនេះជាសឈាម េះដ៏ចខ្មលក្ 
ខ្ដលអ័ោមបានសរជីេសរេី! េរុបមក្ អំសពបីាបរបេ់ពួក្សគបាននាមំក្នូវ
សេចក្តីសាល ប់។ សគសជឿថា អ័ោមបានេសរមចចិតតសរជីេសរេីសឈាម េះសនេះ ឲ្យ
នាងសអវា  គសឺោយសារោត់បានសជឿរពេះបនទូលេនារបេ់រពេះ ខ្ដលផទុយ
នឹងការមិនទុក្ចិតត និងការមនិសាត ប់បងាគ ប់ ខ្ដលេថតិសៅក្នងុច ុំចក្ណាត ល
ននការបេះសបាររបេ់ោត់។  
 បនាទ ប់មក្ រពេះជាមាច េ់ក៏្បានរបទានមូលោឋ នរគឹេះននសេចក្តេីងឃមឹ 
សោយរពេះអងគ “សធវអីាវពខី្េបក្ ឲ្យអ័ោម និងរបពនធោត់ពាក់្បិទបាងំ
កាយ”។ សបសីយងីគិតមិនបានេីុជសរៅសទ សយងីរបខ្ហលជាយល់ថា រពេះ
អងគហាក្ដូ់ចជារោន់ខ្តបងាា ញសេចក្តេីបបុរេជាធមមត ចំសពាេះពួក្សគ 
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សោយរពេះអងគជំនួេសខាអាវសធវពីីេលឹក្សឈ ី សោយសខាអាវខ្េបក្េតវខ្ដល
អាចសរបបីានយូរជាង។ ប ុខ្នត សបសីយងីគិតឲ្យសរៅជាងសនេះ សយងីនឹងសធវកីារ
េននោិឋ នខ្ដលមានន័យជាងសនេះ។ សខាអាវសធវពីីេលឹក្ោវ  គជឺាតណំាងឲ្យ
េុភាវគតរិបេ់អនក្ទាងំពីរ និងដំសណាេះរសាយមិនរគបរ់ជុងសរជាយ 
េរមាប់បិទបាងំក្ហុំេ និងក្តីអាមា េ់របេពួ់ក្សគ។ ពួក្សគអាចបិទបាងំ
សក្រ ត ិ៍ខាម េ់របេ់ពួក្សគ ខ្តពួក្សគមនិអាចដក្ក្តីអាមា េ់សចញបានស យី។ 
ពួក្សគសៅខ្តមានអារមម ៍ថា សលួនសៅអារកាតសៅចំសពាេះរពេះដ៏បរេុិទធ។ 
ប ុខ្នត សពលសនេះ រពេះជាមាច េ់បានរបទានសខាអាវេរមាប់បិទបាងំកាយពួក្
សគសោយផ្លទ ល់ សោយរទង់របខ្ហលជារតូវេមាល ប់េតវណាមួយ(ខ្ដល
ទំនងជារបភពនន “សខាអាវខ្េបក្”)។ សបដូីសចាន េះខ្មន សគសជឿថា ការសាល ប់
ដំបូងបំផុតបនាទ ប់ពីការធ្លល ក់្ចូលក្នុងអំសពបីាប គជឺាការសាល ប់របេេ់តវមួយ
ក្ាល សដីមបផីតលឲ់្យនូវខ្េបក្េរមាប់បិទបាងំកាយពួក្សគ។ ការបិទបាងំ
កាយសនេះ ជាអសំណាយមក្ពីរពេះ ខ្ដលរពេះអងគបានរបទានទាងំរេុង 
សហយីពួក្សគមិនបានរក្សោយសលួនឯងសទ។ សរឿងសនេះក៏្បានចងាុលបងាា ញ
សយងីឲ្យងាក្សៅរក្រពេះអមាច េ់ សយេ ូវ ខ្ដលបានរបទានការលេះបង់ដ៏ឥត
សខាច េះ សដីមបឲី្យសយងីអាចហ ុមព័ទសលួនសោយសេចក្តេុីចរតិរបេរ់ទង់។  
 គឺដូចខ្ដលបទគមពរី ២កូ្រនិថូេ ៥:២១ បានខ្ចងថា “ឯរពេះអងគ ខ្ដល
មិនបានសាគ ល់បាបសសាេះ សនាេះរទង់បានសធវឲី្យរត បជ់ាតួបាប ជំនួេសយងី
រាល់ោន វញិ សដីមបឲី្យសយងីរាល់ោន បានរត ប់សៅជាសេចក្តីេុចរតិរបេ់រពេះ 
សោយនូវរពេះអងគសនាេះឯង”។ 
 សទាេះរពេះជាមាច េ់បានរបទានពនលឺននក្តីេងឃមឹសហយីក្ត ី រពេះជាមាច េ់មិន
អនុញ្ហា តឲ្យអ័ោម និងនាងសអវា  បនតរេ់សៅក្នងុេួនចាសអខ្ដនសទៀតស យី។ 
ពួក្សគបានសបាេះបង់សចាលេិទធិ េរមាប់ការរេ់សៅដូចកាលពសីដីមដំបូង
សហយី។ 
 អំសពបីាបរបេ់ពួក្សគបានសធវឲី្យរប ក្អ់វីៗរគបយ់ា ង។ ដូចសនេះ រពេះ
ជាមាច េ់ក៏្បាន “បស ត ញមនុេសសចញ សហយីោក់្សចរបូ ីនសៅខាងសក្ីតេួន
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ចារសអខ្ដន នងិោវ ខ្ដលជាអណាត តសភលីងសរខ្បរសៅរគប់ទិេ សដមីបនីឹងរក្ា
ផលូវសៅឯសដីមជីវតិ”។ 
 សេចក្តេុីសខ្ដលពួក្សគធ្លល ប់មានក្នុងេួនចារ មិនរោន់ខ្តបានបាត់
បង់ប ុសណាណ េះសទ ខ្តពួក្សគខ្ថមទាងំមិនអាចខ្េវងរក្ក្តេុីសសនាេះមក្វញិ 
តមេមតថភាពរបេ់មនុេសបានស យី។ ការអេះអាងថា មនុេសអាច
បសងាតីឲ្យមានសេចក្តេុីសសនាេះស ងីវញិ គជឺាការផតល់ឲ្យនូវក្តេីងឃមឹខ្ក្លង
កាល យ។ ប ុខ្នត ចុងបញ្ច ប់ននេួនចារសអខ្ដនមិនខ្មនជាចុងបញ្ច ប់ននសរឿង
របេ់រពេះ ឬសរឿងរបេស់យងីស យី។ រពេះជាមាច េ់របទានផលូវមួយ េរមាប់
ឲ្យអ័ោម នងិនាងសអវា បនតដំស ីរសៅមុសសទៀត ក្នុងការសធវីដំស ីរមួយ
ខ្ដលនឹងឈានដល់ចំ ុចខ្ដលមានន័យបំផុត 
សៅសពលរពេះរគេីទេុគតសៅសលីសឈឆី្ា ង សហយី
មានរពេះជនមរេ់ស ងីវញិ រពមទាងំបញ្ច ប់សៅ
វញិ សោយការយាងមក្វញិរបេ់រពេះអងគ សដីមបី
បសងាតីនផទសម  នងិខ្ផនដីថមី។ 
 ការខ្ដលរពេះអមាច េ់សយេ ូវ ខ្ដលជារពេះ
រាជបុរតននរពេះ បានយក្ក្ំស ីតជាមនុេស គឺ
រទង់បានបញ្ហជ ក់្ចាេ់បំផុត អពំបីំ ងរពេះទ័
យរបេ់រពេះអងគ េរមាប់រូបកាយសយងី។ រពេះរគី
េទមនិបានចាប់ក្សំ ីងជាមនុេសអសភទសនាេះសទ។ 
ខ្តរពេះអងគបានចាប់ក្ំស ីតជាមនុេសរបុេ 
ខ្ដលជាអតតេញ្ហា  ននសភទ ខ្ដលបញ្ហជ ក់្ថា 
រពេះអងគជានរណា។ សពលខ្ដលរពេះអងគេុគត
សៅសលីសឈឆី្ា ង ក្នុងនាមជាកូ្នសចៀមននរពេះ សោយទទួលយក្អំសពបីាប
របេ់សយងី គរឺពេះអងគមិនរោន់ខ្តបានជាន់ក្ាលេតវពេប់ ុសណាណ េះសទ ខ្ត
ខ្ថមទាងំបានផសេះផាទំនាក្ទ់ំនងរវាងមនុេសនឹងរពេះស ងីវញិផងខ្ដរ។ 
ការមានរពេះជនមរេ់ស ងីវញិរបេរ់ពេះអងគ មនិរោន់ខ្តជាភេតុតងបញ្ហជ ក់្

ការខ្ដលរពេះអមាច េ់
សយេ ូវ ខ្ដលជារពេះរាជ
បុរតននរពេះ បានយក្
ក្ំស ីតជាមនុេស គឺរទង់
បានបញ្ហជ ក់្ចាេ់បំផុត 
អំពបីំ ងរពេះទ័យរបេ់
រពេះអងគ េរមាប់រូបកាយ
សយងី។  
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អំពជ័ីយជមនេះខ្ដលរពេះអងគមានមក្សលីសេចក្តសីាល ប់ ខ្តក៏្បានបញ្ហជ ក់្អំពី
សោលបំ ងរបេ់រពេះអងគ សៅក្នុងការខ្ក្ទរមងរូបភាពរបេរ់ពេះអងគ សៅ
ក្នុងសយងី។ ភាពបរេុិទធខ្ដលរពេះអងគេពវរពេះទ័យឲ្យសយងីមាន គមឺិនរោន់
ខ្តជាការសជៀេសចញពីអំសពបីាបខាងផលូវសភទប ុសណាណ េះសទ ខ្តក៏្ជាការផ្លល េ់
ខ្របឲ្យមានចរយិាេមបតតកិាន់ខ្តដូចរពេះអងគ។ សហយីសយងីក៏្ទនទឹងរង់ចាំ
សពល ខ្ដលរពេះអងគនឹងយាងមក្វញិ ក្នុងេិរលីា សហយីសយងីនឹងទទួលរូប
កាយថមីខ្ដលបានរេ់ពីសាល ប់ស ងីវញិ សៅសពលខ្ដលរពេះអងគេសរមច
ខ្ផនការសរបាេឲ្យរេ់ស ងីវញិ និងសរបាេសោេះ នូវអវីៗទាងំអេ់ សៅក្នុង
រពេះរគីេទ។  
 សៅក្នុងសេៀវសៅខ្ដលសោក្យ ូសេវ  ហារេី(Joshua Harris)  បាន
និពនធមានចំ ងសជីងថា ផលូវសភទមិនខ្មនជាបញ្ហា សទ ោត់បានេរសេរថា 
“សេចក្តពីិតសនាេះគឺថា រពេះសយេ ូវមិនបានយាងមក្ សដីមបរីសំោេះសយងីឲ្យរចួ
ផុតពីភាពជាមនុេសស យី ខ្តរពេះអងគបានយក្ក្ំស ីតជាមនុេស សដីមបី
រសំោេះសយងី ឲ្យរចួពីបាប។ រពេះអងគមិនបានយាងមក្េសន្រងាគ េះសយងី ឲ្យរចួពី
ជីវតិខ្ដលមានសភទសនាេះសទ ខ្តរពេះអងគបានយាងមក្ សដីមបេីសន្រងាគ េះសយងី 
ឲ្យរចួពីចំ ងននអំសពបីាប និងការសរតក្រតអាលផលូវសភទ ខ្ដលបំផ្លល ញផលូវ
សភទរបេស់យងី”។  
 សយងីមានបទពិសសាធន៍ដ៏ឈចឺាប់ក្នុងជីវតិ សពលខ្ដលសយងីដឹងថា 
សយងីមិនអាចវលិរត បថ់យសរកាយបាន។ សពលខ្ដលរពហមចារ ី ឬភាព
បរេុិទធបានបាត់បង់សហយី គសឺយងីមិនអាចរក្វាមក្វញិបានស យី។ សយងី
មិនអាចវលិរត ប់មក្រក្ភាពសដីមបាន សពលខ្ដលអំសពកី្ំផតិរតូវបាន
របរពឹតតសិហយី ឬសពលខ្ដលគំនតិរបេ់សយងីបានសូចសោយសារសមីលរូប
អាេអាភាេ ឬការពិសសាធន៍ផលូវសភទ ។ល។ ប ុខ្នត រពេះរាជសារដ៏រុងសរឿងនន
ដំ ឹងលាបានរបាប់សយងីថា សយងីរតូវសធវដីំស ីរសឆ្ព េះសៅមុស តមរយៈ
ដំ ឹងលារបេ់រពេះរគីេទ។ សយងីរតូវខ្តសជៀេវាងការបិទបាងំសលួនសោយ
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េលិក្ោវ  សដីមបោីក់្បាងំក្ំហុេ និងក្តអីាមា េ់របេស់យងី ដូចអ័ោម និង
នាងសអវា សនាេះស យី។ សយងីចាបំាច់រតវូឈរ ក្នុងធ្លតុពិតរបេស់យងី សៅ
ចំសពាេះរពេះដ៏បរេុិទធ សោយទុក្ចិតតរពេះបនទូលេនារបេ់រទង់ ខ្ដលនឹង
រគបបាងំសយងី សោយសេចក្តេុីចរតិននរពេះអមាច េ់សយេ ូវរគីេទ ខ្ដលបាន
របទានមក្ តមរយៈការេុគតរបេ់រពេះអងគសៅសលីសឈឆី្ា ង។ សយងីមិន
អាចឲ្យសពលសវោរត បថ់យសរកាយបានស យី ខ្តសោយសារជំសនឿសនាេះ
សយងីអាចសបាេះជំហានសៅមុស សរកាមការផគតផ់គង់របេ់រពេះអមាច េ់សយេ ូវ 
និងរមួដំស ីរជាមួយ សោយរពេះវញិ្ហា  របេរ់ពេះអងគ។  
 សយងីជាេំ ល់បាក់្ខ្បក្ ខ្ដលរពេះជាមាច េ់សធវឲី្យរុងសរឿងស ងីវញិ។ 
សយងីបានបាត់បង់ធ្លតុសដមីខ្ដលរពេះអងគបានបសងាីត។ គឺភាពសរបេះខ្បក្ 
និងពុក្រលួយ ខ្ដលមានសពញរបវតតសិាន្រេត គជឺាភេតុតងបញ្ហជ ក់្អំពីបញ្ហា
សនេះ។ ខ្តរូបភាពរបេ់រពេះ សៅខ្តេថិតសេថរ។ ភាពសវេះចសនាល េះននផលូវសភទរបេ់
សយងី ជាភេតុតងបងាា ញអំពកីារធ្លល ក់្ចូលអំសពបីាបរបេ់មនុេសដំបូង ខ្តវា
ក៏្ជាភេតុតងបញ្ហជ ក់្ អពំកីារបសងាតីរបេរ់ពេះជាមាច េ់ កាលពីសដមីដំបូង។ 
 សហយីសយងីបនតដំស ីរសៅមុស ក្នុងអំណាចរបេរ់ពេះរគីេទ ខ្ដលជួយ
េសន្រងាគ េះ និងក្នុងអំណាចននរពេះវញិ្ហា  បរេុិទធ ខ្ដលខ្ញក្ជាបរេុិទធ 
សោយទុក្ចិតតថា រពេះអងគក្ំពុងខ្តសធវកីារក្នុងសយងី សហយីសយងី “ក្ំពុងខ្តខ្ក្
ស ងីខាងឯសេចក្តីសចេះដឹង ឲ្យបានរតូវនឹងរូបអងគរពេះ ខ្ដលបសងាតីមនុេសថមី
សនាេះមក្”(កូ្ល ុេ ៣:១០)។  
 សយងីមិនរោន់ខ្តថាវ យេិរលីាដលរ់ពេះ សោយសជៀេវាងអំសពបីាបខាង
ផលូវសភទប ុសណាណ េះសទ សោយសនេះជាអវីខ្ដលរពេះបនទូលរពេះបានរតេសៅ
សយងីឲ្យសធវី។ ប ុខ្នត សយងីថាវ យេិរលីាដលរ់ពេះជាមាច េ់ បានសពញសលញ
បំផុត សពលខ្ដលសយងីសាគ ល់សោលបំ ង ខ្ដលរពេះអងគបានបសងាីតសយងី 
សហយីសរបអីសំណាយទានដ៏លារបេ់រពេះអងគ សោយអ ំរ តមប ំងរពេះទ័យ
រពេះអងគ។ 
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 សរឿងននការបសងាតីរបេ់រពេះ បានបក្រសាយយា ងចាេ់ អំពចីំ ុច
េំខាន់បីយា ង គឺ :  

 ផលូវសភទគជឺារពេះពរខ្ដលរពេះរបទាន។ គឺជាគំនតិរបេ់រពេះ មនិ
ខ្មនជាគំនតិសយងីសទ។ 

 ផលូវសភទគជឺាអវីខ្ដលរពេះអងគេពវរពេះទ័យឲ្យមនុេសមាន ខ្តក្នុងប
របិទននទំនាក្ទ់ំនងបតរីបពនធប ុសណាណ េះ។ 

 ផលូវសភទ រតវូបានរពេះរទង់សរៀបចំមក្ ក្នុងសោលបំ ង សដីមបឲី្យ
មនុេសមានភាពេនិទធសាន ល។ 

 សពលណាសយងីទុក្ចិតតរពេះអងគ សោយរេ់សៅ ក្នុងរពំខ្ដនខ្ដលរពេះអងគ
បានក្ំ ត់ ក្នុងចំ ុចទាងំបីខាងសលីសនេះ សៅសរកាមអំណាចរបេ់រពេះ
អងគ សនាេះមានន័យថា សយងីក្ំពុងខ្តថាវ យេិរលីាដលរ់ពេះអងគ សហយីសយងី
ក្ំពុងខ្តបងាា ញសចញ និងអរេបាយនឹងជីវតិខ្ដលោប់រពេះហឫទ័យរពេះ
អងគ។
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ព្រុមឡវៀវឡៅការររុររឡ ើញ 
ការងារសបេក្ក្មមរបេស់យីងសំុ្ គឺសដីមបីឲ្យមនុេសរគបរ់បូ

មានឱកាេទទលួ និងមានការយលដឹ់ងអំពីរបាជ្ាននរពេះគមពីរ ខ្ដល
សធវីឲ្យជីវតិផ្លល េខ់្រប ។ 
រក្ុមសេៀវសៅការរុក្រក្ស ញី បក្រសាយអំពសីេចក្តពីិតននរពេះសយេ ូវរគីេទ 
ដលស់ោក្យិ សោយសរបធីនធ្លនខ្ដលមានតុលយភាព ខ្ដលគួរឲ្យចាប់អារមម ៍ 
និងអាចរក្បាន ខ្ដលបងាា ញថា រពេះគមពរីមានសារៈេំខាន់បំផុត ចំសពាេះរគ
ប់ខ្ផនក្ទាងំអេ់ននជីវតិ។  កូ្នសេៀវសៅ  សៅក្នុងរក្ុមសេៀវសៅការរកុ្រក្
ស ញី គអឺាចរក្បាន សោយឥតគិតនថល សហយីអាចរតូវបានសរបេីរមាប់ការ
េិក្ាផ្លទ ល់សលួន ក្នុងរក្មុតូច ឬក្នុងការងារសឈាងចាប់។ 

សយងីស្ុ ំេូមអរគុ  េរមាប់ការោរំទធនធ្លនរបេ់រក្ុមសេៀវសៅការរុក្រក្
ស ញី និងអងគការនមំា ណារបចានំថង។ មានរគីេទបរេ័ិទជាសរចនីបានរមួ
ចំខ្ ក្ក្នុងការោក់្ដងាវ យឧបតថមភ សទាេះតចិតួច ឬសរចីនក្តី ដល់អងគការនំ
មា ណារបចានំថង សដមីបឲី្យសឈាងចាប់អនក្ដនទ សោយរបាជ្ាននរពេះគមពីរ
ខ្ដលសធវឲី្យជវីតិផ្លល េ់ខ្រប។  សយងីស្ុមំិនបានទទួលរបាក់្ជំនួយពរីក្ុម  ឬ
និកាយណាមយួស យី។ 


