
1

នៅ
ក្នុងសាសនាចកកនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

យេើងទាំងអស់គ្នា្ ឺជាក្ូបយកងៀៃៃិងយេើងទាំងអស់គ្នា្ឺ

ជាអ្កយរៀៃសូក្រ។ក្រះអម្ចាស់របស់យេើងបាៃផ្ដល់រោរ

អយ្ជើញដ៏ទៃ់ភ្លៃ់យៃរះដល់មៃុស្សក្ប់រូប៖«យរៀៃៃឹងខ្នុំចុរះ...យនារះអ្ករាល់គ្នាៃឹង

បាៃយសចក្រីសំរាកដល់ក្លឹង»។ ១

ខ្នុំសូមអយ្ជើញ្ ួកបរិសុទ្ធក្ប់រូបទាំងអស់ឲ្យ្ ិចារណាអំ្រីកិច្ចខិ្រខំកបឹងបកបង

របស់្ ួកយ្យដើម រ្ីបយកងៀៃៃិងយរៀៃសូក្រយ�ើេឲ្យយមើលយៅក្រះអង្គសយ្រ្គរះបដល

ជាអ្កនាំផ្លលូវរបស់យេើងយៅក្នុងកិច្ចរោរយៃរះ។យេើងដឹងថា«យោកក្ូយៃរះមក្រីក្រះ» ២

្ឺយលើស្រីក្ូធម្មតាម្នាក់។កទង់បាៃបយកងៀៃយេើងឲ្យកសឡាញ់ក្រះអម្ចាស់បដលជាក្រះ

របស់យេើងឲ្យអស់្ រីចិ្រ្អស់្រីក្លឹងអស់្រី្ំៃិ្រយ�ើេអស់្រីកម្លាំងរបស់យេើង

ៃិងកសឡាញ់អ្កជិ្រខាងខ្លលួៃដូចខ្លលួៃយេើងក្រះអង្គ្ឺជាក្ូបយកងៀៃដ៏ឈ្លាសនវបំផុ្រ

ៃិងជា្ំរូនៃជរីវិ្រដ៏ល្អឥ្រយខាចារះ។

កទង់ជាអង្គបដលបាៃកបរោសថា៖«ចូរមកតាមខ្នុំចុរះ»។ ៣«យេើងបាៃយធវើជា្ំរូ

ដល់អ្ករាល់គ្នា»។ ៤

ប�ើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិត

ក្រះយេស៊ូវបយកងៀៃយោេសាម្្ញប្រជាយសចក្រី្ិ្រដ៏កជាលយករៅដូចបដលបាៃ

ក្រ់កតាយៅក្នុងម្៉ាថាេ។បនាទាប់្រីកទង់ៃិងសិស្សរបស់កទង់បាៃចុរះមក្រីភ្ំបកបរូប

្ួកកទង់បាៃឈប់យៅកសុករោលរីយេយ�ើេយៅកសុករោយ្ើណិម។យៅទរីយនារះ្ួក

សិស្សបាៃចូលមកក្រះយេស៊ូវយ�ើេសួរថា៖

«យ្រើអ្កណាធំជាងយ្ក្នុងៃ្រសាថាៃសួ្៌?

«ប្រកទង់យៅកូៃយក្មង្រូច១មកោក់យៅកណាតាល្ ួកយ្

«រួចម្ៃក្រះបៃ្ទលូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថាយបើអ្ករាល់គ្នាមិៃផ្លាស់

្ំៃិ្រយ�ើេក្រេប់ដូចជាកូៃ្រូចយៃរះយនារះៃឹងចូលយៅក្នុងៃ្រសាថាៃសួ្៌្ ុំបាៃ

យេើេ»។ ៥

យគ្លយៅនៃរោរបយកងៀៃដំណឹងល្អយៅក្នុងសាសនាចកក្ឺមិៃបមៃយដើម្រីចាក់

យកសាច្័្រ៌ម្ៃចូលយៅក្នុង្ំៃិ្រកូៃយៅក្រះយនារះយទយទារះជាក្នុងយ្�ោឋាៃក្នុងថានាក់

ឬយៅក្នុង្រំបៃ់យបសកកម្មក្រី។វាមិៃបមៃជារោរបរ្ហាញ្រីរយបៀបបដលឪ្ុកម្តាេ

ក្ូបយកងៀៃឬអ្កផ្ស្វផសាេដឹងយកចើៃប៉ុណាណាយនារះយទ។ក៏មិៃកគ្ៃ់ប្រជារោររីកចយកមើៃ

ខាងចំយណរះដឹងអំ្រីក្រះអង្គសយ្រ្គរះៃិងសាសនាចកករបស់កទង់យនារះបដរ។

យគ្លយៅក្ឹរះនៃរោរបយកងៀៃ្ឺយដើម រ្ីជួេបុកតាបុក្ររីនៃក្រះវរបិតាសួ្៌ឲ្យក្រេប់យៅ

រោៃ់ទរីវ្រ្ម្ៃរបស់កទង់ៃិងរីករាេក្នុងជរីវិ្រដ៏អស់កល្ជាមួេកទង់។យដើម រ្ីយធវើដូយច្រះ

យនារះរោរបយកងៀៃដំណឹងល្អក្រូវប្រម្ៃរោរយលើកទឹកចិ្រ្្ ួកយ្យៅតាមផ្លលូវនៃភា្

ជាសិស្សៃិងយសចក្រីសញ្ញាដ៏្ ិសិដ្ឋរាល់ន្ងៃ។យគ្លបំណង្ឺយដើម រ្ីបំផុស្ំៃិ្រដល់

បុ្្គលម្នាក់ៗឲ្យ្ិ្រទទួលអារម្មណ៍យ�ើេបនាទាប់មកយធវើអវរីម៉យាងចំយោរះរោររស់យៅតាម

យគ្លរោរណ៍ទាំងឡាេនៃដំណឹងល្អ។ទិសយៅ្ ឺយដើម រ្ីអភិវឌ្ឍយសចក្ដរីជំយៃឿយៅយលើ

ក្រះអម្ចាស់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទយ�ើេផ្លាស់បប្បចិត្តជ�ឿចំយោរះដំណឹងល្អរបស់កទង់។

រោរបយកងៀៃបដលកបទាៃ្ រផ្លាស់បកបចិ្រ្យជឿៃិងទទួលរោរសយ្រ្គរះ្ឺជា

រោរបយកងៀៃយោេយធវើកតាប់តាម្ ំរូរបស់ក្រះអង្គសយ្រ្គរះ។ក្ូបយកងៀៃបដលយធវើ

កតាប់តាម្ំរូរបស់ក្រះអង្គសយ្រ្គរះកសឡាញ់ៃិងបយកមើដល់អស់អ្កបដល្ ួកយ្

បយកងៀៃ។្ួកយ្បំផុស្ ំៃិ្រដល់អ្កសាតាប់របស់្ ួកយ្ជាមួេៃឹងយមយរៀៃនៃ

យសចក្រី្ិ្រដ៏យទវភា្អស់កល្ជាៃិច្ច។្ួកយ្រស់យៅក្នុងជរីវិ្រដ៏សក្ិសមនៃរោរយធវើ

តាម្ំរូ។

បសចក្តីសសឡាញ់និងការ�បសមើ

រោរបយកមើទាំងមូលរបស់ក្រះអង្គសយ្រ្គរះបាៃយធវើជា្ំរូនៃរោរកសឡាញ់

អ្កជិ្រខាង។្ិ្រណាស់ជាញឹកញាប់យមយរៀៃរបស់កទង់្ឺអំ្រីក្រីកសឡាញ់

ៃិងរោរបយកមើ។ដូចគ្នាយៃរះបដរក្ូបយកងៀៃបដលខ្នុំចងចាំបំផុ្រ្ឺក្ូបយកងៀៃបដលសាគល់

បដលកសឡាញ់ៃិងេកចិ្រ្ទុកោក់ចំយោរះសិស្សរបស់្ ួកយ្។្ួកយ្បសវងរកយចៀម

បដលវយងវង។្ួកយ្បាៃបយកងៀៃយមយរៀៃជរីវិ្របដលខ្នុំប្រងប្រចងចាំជាៃិច្ច។

ក្ូបយកងៀៃម្នាក់ដូយច្រះ្ឺលូស៊ីយ�្គើច។គ្្រ់សាគល់សិស្សរបស់គ្្រ់ម្នាក់ៗ។

គ្្រ់មិៃបង្អង់ក្នុងរោរទូរស័្្ទយៅរកសិស្សបដលអវ្រ្ម្ៃយៅន្ងៃអាទិ្រ្យឬបដល

មិៃបាៃមកយេើេ។យេើងបាៃដឹងថាគ្្រ់ខវល់ខាវាេ្ រីយេើង។គ្មាៃៃរណាម្នាក់អាច

បំយភ្លចគ្្រ់ឬយភ្លចយមយរៀៃបដលគ្្រ់បាៃបយកងៀៃយនារះយេើេ។

ប៉ុនាមាៃឆ្នាំយករោេមកមុៃយ្លបដលលូស៊ីទទួលមរណៈភា្ខ្នុំបាៃយៅ

សួរសុខទុក្ខគ្្រ់។យេើងបាៃសំយណរះសំណាលអំ្រីយរឿងរា៉វបដលកៃ្លងផុ្រ

យៅេូរមកយ�ើេយនារះចាប់តាំង្រីមុៃគ្្រ់រោលាេជាក្ូរបស់យេើង។យេើង

បាៃៃិយាេអំ្រីសម្ជិកម្នាក់ៗយៅក្នុងថានាក់របស់យេើងយ�ើេ្ ិភាកសាគ្នាថាយ្រើ

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខមិនាឆ្នាំ២០១៦

« ន�ៀន នឹង ខ្ញុំ ចុះ »

បោយស�ធានថូម៉ាសបអស.ម៉នសុន
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ម្នាក់ៗកំ្ុងយធវើអវរីបច្ចនុប្ៃ្យៃរះ។យសចក្រីកសឡាញ់ៃិងរោរក្ួេបារម្ភរបស់គ្្រ់

បាៃបៃ្ម្ៃយ្ញមួេជរីវិ្រ។

ខ្នុំកសឡាញ់យសចក្រីបរ្គប់របស់ក្រះអម្ចាស់បដលម្ៃយៅក្នុងយគ្លលទ្ធិៃិង

យសចក្រីសញ្ញាថា៖

«យេើងកបទាៃដល់អ្កៃូវក្រះប្្ញ្រ្ិមួេថាអ្កក្រូវបយកងៀៃគ្នាយៅវិញយៅមកៃូវ

យគ្លលទ្ធិនៃៃ្រ»។

«ចូរអ្ករាល់គ្នា្ យាយាមបយកងៀៃយ�ើេក្រះ្ុណរបស់យេើងៃឹងយៅ

ជាមួេអ្ក»។ ៦

លូស៊ីយ�្គើចបាៃ្ យាយាមបយកងៀៃយោេសារគ្្រ់ម្ៃយសចក្រីកសឡាញ់បដល

មិៃយចរះយៃឿេហា្រ់។

សូមផ្ល់បសចក្តីសង្ឃឹមនិងបសចក្តីពិត

សាវកយ្ក្រុសបាៃផ្ល់ដំបូនាមាៃថា៖«ចូរកបុងយកបៀបជាៃិច្ចយដើម្រីៃឹង្របយ្្លើេ

ដល់អ្កណាបដលសួរ្ រីយ�្រុនៃយសចក្រីសង្ឹមរបស់អ្ករាល់គ្នា»។ ៧

កបប�លជាយសចក្រីសង្ឹមដ៏ម�ិម្បំផុ្របដលក្ូអាចផ្ល់ដល់សិស្សបាៃយនារះ

្ឺជាយសចក្រីសង្ឹមបដលម្ៃយៅក្នុងយសចក្រី្ិ្រនៃដំណឹងល្អនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ។

មរមៃបាៃសួរថា៖«យ្រើអវរីយៅបដលអ្ករាល់គ្នាសង្ឹមចង់បាៃ?»

«យមើលចុរះខ្នុំសូមកបាប់អ្កថាអ្ករាល់គ្នាៃឹងម្ៃយសចក្រីសង្ឹមយោេ

រេៈដរ្វាេធួៃនៃក្រះក្រីស្ទៃិងអំណាចនៃដំយណើររស់យេើងវិញរបស់កទង់យដើម រ្ីឲ្យ

បាៃយកបាសឲ្យម្ៃជរីវិ្រដ៏យៅអស់កល្ជាៃិច្ចយ�ើេយៃរះក៏មក្ រីយសចក្រីជំយៃឿអ្កដល់

កទង់» ៨

ក្ូបយកងៀៃទាំងឡាេសូមបៃ្លឺសំយេងរបស់អ្កយេើងយ�ើេប្្លងទរីបនាទាល់

អំ្រីៃិស្័សេ្ិ្រនៃកកុមក្រះ។សូមកបរោសជាសាក្សរីស្រីអំ្រីក្រះ្ម្រីរមរមៃ។

សូមនាំយៅរកភា្រុងយរឿងៃិងកសស់សាអា្រនៃយសចក្រី្ិ្របដលម្ៃយៅក្នុងបផៃរោរ

នៃយសចក្ដរីសយ្រ្គរះ។សូមយកបើកបាស់ឯកសារនៃសាសនាចកកបដលបាៃអៃុម្រិ

ជា្ិយសស្ ឺក្រះ្ម្រីរទាំងឡាេយដើម្រីបយកងៀៃយសចក្រី្ិ្រនៃដំណឹងល្អបដលបាៃ

សាដារយេើងវិញរបស់ក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទយៅក្នុងភា្ក្រឹមក្រូវៃិងយោេសាម្្ញ។

សូមចងចាំយសចក្រីបរ្គប់របស់ក្រះអង្គសយ្រ្គរះឲ្យ«អ្ករាល់គ្នាស្ទង់យមើល្ ម្រីរយោេ

សាមាៃថាបាៃជរីវិ្រដ៏យៅអស់កល្ជាៃិច្ចអំ្រី្ ម្រីរយនារះមក្ឺជា្ ម្រីរយនារះឯងបដលយធវើ

បនាទាល់្ រីខ្នុំ»។ ៩

សូមជួេកូៃយៅរបស់ក្រះអម្ចាស់ឲ្យេល់ដឹងអំ្រីអវរីបដល្ ិ្រកបាកដ

ៃិងម្ៃសារៈសំខាៃ់យៅក្នុងជរីវិ្រយៃរះ។សូមជួេ្ ួកយ្បយងកើៃកម្លាំងរឹងម្ំ

យដើម្រីយកជើសយរើសផ្លលូវបដលៃឹងរកសា្ ួកយ្ឲ្យម្ៃសុវ្រ្ិភា្យៅតាមផ្លលូវយឆ្ពរះយៅរក

ជរីវិ្រអស់កល្ជាៃិច្ច។

សូមបយកងៀៃយសចក្រី្ិ្រយនារះក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងជួេក្នុងកិច្ចខិ្រខំរបស់អ្ក។

«បរៀននឃឹងខ្ញំចុះ»

យោេសារក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទយគ្រ្កប្រិប្រ្ិៃិងយធវើតាមយសចក្រីបរ្គប់ដ៏ឥ្រយខាចារះ

របស់ក្រះបិតាកទង់យនារះកទង់«កបកបយោេកបាជាញារឹ្រប្រយកចើៃយេើងយ�ើេ

ជាទរីគ្ប់ក្រះ�ឬទ័េដល់ក្រះៃឹងចិ្រ្មៃុស្សផង» ១០យ្រើយេើងម្ៃរោរយប្ជាញាចិ្រ្

យដើម្រីយធវើដូយច្រះបដរឬយទ?្ឺដូចក្រះយេស៊ូវបដរកទង់«បាៃទទួលក្រះ្ុណប្ម

យលើក្រះ្ុណ»១១យេើងក្រូវប្រម្ៃចិ្រ្អ្រ់ធ្ម្រ់បសវងរក្ ៃ្លឺៃិងចំយណរះដឹងមក

្រីក្រះក្នុងកិច្ចខិ្រខំរបស់យេើងយដើម្រីយរៀៃដំណឹងល្អ។

រោរសាតាប់្ឺជាធា្រុដ៏សំខាៃ់មួេនៃរោរយរៀៃសូក្រ។យៅយ្លយធវើរោរយរៀបចំយដើម រ្ី

បយកងៀៃយេើងក្រូវបសវងរករោរបំផុស្ ំៃិ្រៃិងរោរបញ្ជាក់មក្ រីក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកបកប

យោេរោរអធិសាឋាៃ។យេើង្ិ្រ្ិចារណាយេើងអធិសាឋាៃយេើងអៃុវ្រ្យមយរៀៃដំណឹងល្អ

យ�ើេយេើងបសវងរកក្រះ្ៃ្ទៈរបស់ក្រះបិតាចំយោរះយេើង។១២

ក្រះយេស៊ូវ«បយកងៀៃ...ជាយកចើៃយោេោក្យយកបៀបយធៀប ១៣

បដល្រកមូវឲ្យក្រយចៀកក្រូវសាតាប់បភ្កក្រូវយមើលៃិងយបើកដួងចិ្រ្យដើម្រីទទួលរោរយចរះដឹង។

ខណៈបដលយេើងរស់យៅយោេសក្ិសមយនារះយេើងអាចរោៃ់ប្រសាដាប់ឮរោរខ្សឹបប្

រាប់នៃក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដលអាច«បយកងៀៃ[យេើង]្រីក្ប់យសចក្រីទាំងអស់

ក៏ៃឹងរំឮក្រីក្ប់ទាំងយសចក្រីដល់[យេើង]» ១៤។

យ្លយេើងយ្្លើេ្របចំយោរះរោរអយ្ជើញដ៏ទៃ់ភ្លៃ់របស់ក្រះអម្ចាស់ចូរ

«យរៀៃៃឹងខ្នុំចុរះ»យនារះយេើងចាប់យផ្ើមទទួលទាៃៃូវអំណាចដ៏យទវភា្ របស់កទង់។

ដូយច្រះចូរយេើងយឆ្ពរះយៅមុខក្នុងសាមារ្ររីនៃរោរយគ្រ្កប្រិប្រ្ិយធវើតាមកទង់

បដលជា្ំរូរបស់យេើងតាមរេៈរោរបយកងៀៃដូចជាកទង់ចង់ឲ្យយេើងបយកងៀៃ

ៃិងយរៀៃសូក្រដូចបដលកទង់ចង់ឲ្យយេើងយរៀៃសូក្រ។

កំណត់ចំណាំ

 ១.ម្៉ាថាេ១១:២៩។

 ២.េ៉ូហាៃ៣:២។

 ៣.លូរោ១៨:២២។

 ៤. ៃរីន�វទរី៣១៨:១៦។

 ៥.ម្៉ាថាេ១៨:១–៣បាៃ្ ូសបញ្ជាក់បបៃ្ម។

 ៦. យគ្លលទ្ធិៃិងយសចក្រីសញ្ញា៨៨:៧៧–៧៨។

 ៧. យ្ក្រុសទរី១៣:១៥។

 ៨. មរ៉ូនណ៧:៤១។

 ៩.េ៉ូហាៃ៥:៣៩។

១០.លូរោ២:៥២

១១. យគ្លលទ្ធិៃិងយសចក្ដរីសញ្ញា៩៣:១២។

១២.សូមយមើលេ៉ូហាៃ៥:៣០។

១៣.ម្៉ាកុស៤:២។

១៤.េ៉ូហាៃ១៤:២៦។

ការ�បសងៀនបចញពតីសារលិខិតបនះ

ប្រធានម៉នសុនអញ្ជើញញយើងឲ្យ«ពិចារណាអំពីកិច្ចខិតខំប្ររឹងខប្រង[រ្រស់ញយើង]

ញ�ើម្ី្រញបងៀននិងញរៀនសូបតញ�ើយឲ្យញមើលញៅបពរះអង្គសញ្រ្គរះខ�លជាអ្នក�រឹកនាំផ្លូវ

ក្ននុងកិច្ចការញនរះ»។អ្នកអាចពិចារណាបសាវបជាវបពរះគម្ីរជាមួយសមាជិកខ�លអ្នក

ចុរះសួរសុខទុក្ខញ�ើម្ីខសវែងរកអត្ថន័យបជាលញបរៅក្ននុងរញ្រៀ្រខ�លបពរះញយស៊ូវបគីស្ទ

បាន្រញបងៀននិងបានញរៀនសូបត។អ្នកអាចចា្់រញផតើមជាមួយបពរះគម្ីរមួយចំនួនខ�ល

ប្រធានម៉នសុនញោងញៅញលើមាន�ូចជាមា៉ាថាយ១១:២៩,យ៉ូហាន៥:៣០និង

មា៉ាកុស៤:២។អ្នកអាចពិភាកសាអំពីអវែីខ�លអ្នកបានញរៀនអំពីបពរះបគីស្ទខ�លអាចជួយអ្នក

«ចា្រ់ញផតើមទទួលទានអំណាច�៏ញទវភាពរ្រស់បទង់»។

កុមរ

ការបរៀនសូសតអំពតីសពះបយស៊ូវ

បពរះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធប្រទានអារម្មណ៍សុខសានត�ល់ញយើងញ�ើម្ីជួយញយើង�រឹងថា

បពរះញយស៊ូវពិតញ�ើយបទង់ពិតជាបសឡាញ់ញយើង។សូមសរញសរឬគូសអវែីមួយខ�ល

អ្នកបានញរៀនអំពីបពរះញយស៊ូវ។
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សារលិខិត្រញបងៀនសួរសុខទុក្ខខខមិនាឆ្នាំ២០១៦

«បទង់ង់ម្ៃបៃ្ទលូលថាចូរយេើងយធវើមៃុស្សឲ្យដូច

ជារូបយេើងឲ្យម្ៃភា្ដូចយេើង។...

«កទង់ក៏បយងកើ្រមៃុស្សឲ្យដូចរូបអង្គកទង់្ឺបាៃ

បយងកើ្រយ្ឲ្យចំៃឹងរូបអង្គកទង់យនារះឯងក៏បយងកើ្រយ្

យេើងជាកបុសជាកសរី(យោកុប្្រ្ិ១:២៦–២៧)។

ក្រះជាក្រះបិតារបស់យេើងយ�ើេ

កទង់បយងកើ្រយេើងយេើងតាមរូបអង្គកទង់។

យចញ្រីយសចក្រី្ិ្រទំាងយៃរះកបធាៃ្ូម្៉ាស

យអសម៉ៃសុៃបាៃម្ៃកបសាសៃ៍ថា៖«ក្រះ

ជាក្រះវរបិតាយេើងម្ៃក្រះរោណ៌យដើម្រីសាតាប់

រោរអធិសាឋាៃរបស់យេើង។កទង់ម្ៃក្រះយៃក្របដល

ទ្រយមើលសកម្មភា្នានារបស់យេើង។កទង់ម្ៃ

ក្រះឱស្ឋបដលម្ៃក្រះបៃ្ទលូលមករោៃ់យេើង។កទង់

ម្ៃក្រះទ័េបដលអាណិ្រអាសូរៃិងកសឡាញ់។

កទង់្ ឺម្ៃក្រះរោេ្ ិ្រ។កទង់ម្ៃក្រះជៃ្ម

រស់យៅ។យេើងជាកូៃយៅរបស់ក្រះបដលបាៃបយងកើ្រ

យេើងតាមរូបរោេកទង់។យេើងម្ៃរូបដូចអង្គកទង់

យ�ើេកទង់ដូចរូបយេើង»។ ១

«្ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេយមើលយ�ើញថា

មៃុស្សទាំងអស់្ ឺជាកូៃយៅរបស់ក្រះក្នុង

ភា្យ្ញយលញៃិងក្ប់កគ្ៃ់្ួកយ្ចា្រ់

ទុកមៃុស្សក្ប់រូបម្ៃយដើមកំយណើ្រដ៏យទវភា្

្រីធម្មជា្រិៃិងម្ៃសរោតាៃុ្ល» ២មៃុស្សម្នាក់ៗ

្ឺជា«បុកតាបុក្ររីខាងវិញ្ញាណជាទរីកសឡាញ់

នៃក្រះវរបិតាសួ្៌»។ ៣

«[្យារោរីេ៉ូបសបស្មរីធក៏បាៃយរៀៃ

ផងបដរថាក្រះម្ៃក្រះទ័េចង់ឲ្យ

កូៃយៅរបស់កទង់ទទួលៃូវរោរយលើក្រយមកើង

បាន្រញងកើតតាមរូ្រកាយរ្រស់បពរះ

ដូចបដលយោកបាៃទទួលផងបដរ»។ ៤

កទង់ម្ៃបៃ្ទលូលថា«ដ្ិ្រយមើលចុរះ

យៃរះយ�ើេជាកិច្ចរោររបស់យេើងៃិង

សិរីល្អរបស់យេើង---្ ឺយដើម រ្ីនាំឲ្យម្ៃអម្រភា្ៃិង

ជរីវិ្រដ៏យៅអស់កល្ជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស»(ម៉ូយស

១:៣៩)។

បទគម្ពីរបន្ថែម

យោកុប្្រ្ិ១:២៦–២៧;កូរិៃ្ូសទរី១៣:១៧;

យគ្លលទ្ធិៃិងយសចក្រីសញ្ញា១៣០:១

ដកស្រង់ចេញពពីសពរះគម្ពីរ

បងកបុសរបស់យា៉ាយរឌយៅក្នុងក្រះ្ម្រីរមរមៃ

បាៃ្ យាយាមរកវិធរីយដើម្រីបំភ្លឺក្នុងទូកធំទាំងកបាំបរី

បដលក្រូវបាៃសង់យេើងយដើម្រីនាំសាសៃ៍យា៉ាយរឌ

្្លងទឹកយៅរោៃ់បដៃដរីសៃយា។យោកបាៃ«រំោេ

្្មមួេយៅជាក្ួស១៦ដុំ្រូចៗ»យ�ើេយោកបាៃ

អធិសាឋាៃសូមថាក្រះៃឹង«ោល់ក្ួសទាំងយៃរះ»

យោេក្រះអង្គនុលរីរបស់កទង់«យរៀបចំឲ្យវាអាចបាៃ

ភ្លឺបចងចាំងក្នុងទរីងងឹ្រ»។យមើលចុរះ«ក្រះអម្ចាស់

កទង់លូកក្រះ�ស្របស់កទង់មកយ�ើេបាៃ

ោល់ក្ួសទាំងយៃរះម្ងមួេៗ»។យ�ើេវាំងៃៃ

ក្រូវបាៃយបើកយចញ្រីបភ្ករបស់បងកបុសរបស់យា៉ាយរឌ

យ�ើេយោក«បាៃយ�ើញក្រះអង្គនុលរីនៃក្រះអម្ចាស់

យ�ើេ្ ឺដូចជាកម្មនដរបស់មៃុស្ស។...

«យ�ើេក្រះអម្ចាស់កទង់ម្ៃក្រះបៃ្ទលូលយៅ

យោកថា៖យ្រើអ្កយជឿោក្យបដលយេើងៃឹងកបាប់

ឬយទ?

«យ�ើេយោកបាៃទូលយ្្លើេថា៖ក្រះ្រ

ក្រះអម្ចាស់»។

យ�ើេ«យមើលចុរះក្រះអម្ចាស់កទង់បាៃ

បរ្ហាញរូបអង្គកទង់ដល់[បងកបុសរបស់យា៉ាយរឌ]»

យ�ើេម្ៃក្រះបៃ្ទលូលថា«យ្រើអ្កយ�ើញយទ

ថាអ្កក្រូវបាៃបយងកើ្រយេើងតាមរូបរបស់យេើង

ផ្ទាល់?បមៃយ�ើេមៃុស្សទាំងអស់

ក្រូវបាៃបយងកើ្រយេើងរោល្ រីដំបូងតាមរូប

យេើងផ្ទាល់»។(សូមយមើលយអយធើរ៣:១-១៧។)
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