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មនុស្ស និងអ្ំយពើបាប  
Man and Sin 

 
 
 

 រូមររសមថា មតិថភកថិម្ចប ក់ នឱ្យរពោះរជវងំមយួកដលបពញបោយរបរ់ោអ តៗដល់អបក។ ោត់ម្ចនរំបណ្ើ រកតមយួ
គតគ់ឺ «រូមកុំបលតបចញពីបនធ យឱ្យបោោះ បរពាោះអបកនឹងោល ប។់» 
 
 បនធ បម់ក ររតូវមយួ នមករពោះរជវងំរបរ់អបក។ វនិយយថា «បតើអបកណារ បអ់បកថា កុំឱ្យបលត? បលត
បៅ។ អបកនឹងម្ចនអារមមណ៍្ដអ៏ោច រយ! អបកនឹងដឹងថា អារមមណ៍្បពលបហាោះវយ៉ា ងណា។ អបកនឹងអាចប ើញរពោះរជវងំរបរ់
អបកបចញពីទិដឌភាពបផសងៗបទៀត។ កុំ រមាអំពីអវីនឹងបកើតបឡើង បពលអបកទងគិចបៅខាងបរកាម រោន់កតគិតអំពីអវីថ្មីៗកដលអបក
នឹងបរៀនបពលអបកមកបរកាម។» 
 
 បតើអបកនឹងរតប់ៅបលើកំពូលប៉ាម បហើយបលតចុោះមកបរកាមឬ?  អបកពិតជាមនិបធវើដូបចាប ោះបទ។ វជាការលងងប់ំផុតកដល
ទុកចិតថររតូវរបរ់អបក បហើយបធវើតាមនូវអវីកដលវនិយយ។ 
 
 អោ ំនិងបអវ៉ាម្ចនបទពិបោធនរ៍របដៀងោប កដរ។ រពោះជាម្ចច រ់ នោកព់ួកោតប់ៅកបុងរួនចារដ៏រររ់ោអ ត
របណិ្តមយួ បហើយឱ្យបគរគបរ់គងបលើអវីៗទងំអរ់។ រទងអ់នុញ្ញដ តឱ្យបគបរបិភាគពីបដើមទងំអរ់ បលើកកលងកតមយួ។ ម្ចរ
ោតាងំជាររតូវ  នមករ ប់ពួកបគឱ្យបរបិភាគកផលបឈើទងំអរ់—វនឹងមនិបធវើឱ្យបគអនថរយបទ។ បគបជឿទុកចិតថពាកយរំដី
របរ់ម្ចរោតាងំជាជាងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ពិតជាឆកួតលីលកមន! 
 
 មនុរសរតូវ នបបងកើតបឡើងមកយ៉ា ងលអឥតបខាច ោះ ប៉ាុកនថ បោយការមនិោថ បប់ គ្ បអ់ំបពើ ប នចូលមកកបុងជីវតិរបរ់
ពួកបគ។ បតើបយើងអាចឱ្យអតទនយ័អំបពើ បបោយរបបៀបណា? បតើអោ ំននអំំបពើ បចូលមកកបុងកផនដីកដរឬបទ? បតើការ
ោកប់ទរចំបពាោះអំពី បជាអវី? បតើវអាចបគចផុតកដរឬបទ? បមបរៀនបនោះនឹងផថល់ចបមលើយដល់អបក។ 
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គ្ទរាង 
ក. បដើមកំបណ្ើ តមនុរសបលក Man at Creation 
ខ្. មនុរសបលកឥឡូវ Humanity Now 
គ. និយមនយ័អំបពើ ប The Definition of Sin 
 . បដើមកំបណ្ើ តអំបពើ ប Origin of Sin 
ង. ដំបណាោះរោយចំបពាោះអំបពើ ប The Solution for Sin 

 

ទោលទៅ 
១. ប ា្ ញថា បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់បបងកើតមនុរសមក បហើយបបងកើតបោយរបបៀបណា។ 
២. ពិពណ៌្នអំពីោទ នការណ៍្របរ់មនុរស កដលជាលទនផលសនការធ្លល កចុ់ោះកបុងអំបពើ ប។ 
៣. ពិពណ៌្នអំពីនិរសយ័ និងលទនផលសនអំបពើ ប។ 
៤. ពនយល់ពីរបបៀបកដលមនុរសម្ចន បអាចបគចផុតពីបទរអំបពើ ប។ 
 

ក.  យ ើមកំយ ើ តមនុស្សយោក Man At Creation 
ទោលទៅទ១ី. ប ា្ ញថា ទហត អវីបានជ្ជរពះជ្ជាច ស់បទងកើតមន សសមរ ទហើយបទងកើតទរយរទបៀបណា។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតកផនដីដរ៏ររ់ោអ តមយួ កដលម្ចនបៅបោយបដើមបឈើ ផ្ទក  និងរតវ។ រពោះគមពរីកចងថា  
រពោះជាម្ចច រ់ទតប ើញថាលអរបបរើរបហើយ។ ប៉ាុកនថ វមនិទនប់ពញបលញបៅបឡើយបទ បរពាោះោម នមនុរសកដលរកីរយនឹង
ររមរ់ បហើយកចករកំលកភាពរររ់ោអ តបនោះទល់កតបោោះ។ 
 

រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «បយើងបបងកើតមនុរសជាតំណាងរបរ់បយើង ម្ចនលកខណ្ៈដូចបយើង បដើមផ ី
បអាយបគម្ចនអំណាចបលើរតីរមុរទ បលើបកាបកសកីដលបហើរបៅបលើបម  បលើរតវររុកបៅបលើកផនដីទងំ
មូល និងបលើរតវទងំប៉ាុនម នកដលលូនវរបៅបលើដ»ី។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមនុរស ជាតំណាងរបរ់រពោះ
អងគ រពោះអងគ នបបងកើតបគបអាយម្ចនលកខណ្ៈ ដូចរពោះជាម្ចច រ់ រពោះអងគ នបបងកើតបគជាបុររជាគរថី។  
(បលកុបផតថិ ១:២៦-២៧) 

 
 មនុរសម្ចនលកខណ្ៈខុ្រពីរតវកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមក ពីបរពាោះរពោះ នបបងកើតបគមកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូច
រពោះអងគ។ បគម្ចនរិររីងុបរឿង ម្ចនរងកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្លអឥតបខាច ោះ។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតបគបចញពីធូលីដីមក។ 
បនធ បម់ក រទងផ់លុ ំខ្យល់ជីវតិចូលកបុងរននរចមុោះរបរ់មនុរស បហើយមនុរសកច៏ាបប់ផថើមម្ចនជីវតិ។ 
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 ជីវតិរតូវកតបចោះទទួលខុ្ររតូវ។ មនុរសអាចរបរមចចិតថបោយខ្លួនឯង ន។ បគអាចថាវ យរិររីងុបរឿងដល់ 
រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈការររ់បៅរបចាសំថ្ងរបរ់បគ។ រពោះគមពរីកចងថា បៅបពលម្ចនខ្យល់បករ់បំភើយៗបពលលង ច រពោះជាម្ចច រ់
យងកាត់ បហើយម្ចនរពោះបនធូលជាមយួមនុរសដំបូងគឺ—អោ ំនិងបអវ៉ា—កបុងរួនឧទាន ជាកកនលងកដលបគររ់បៅ។  
រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់ពួកបគ បហើយរពវរពោះទយ័ឱ្យការរបកបយ៉ា ងលអឥតបខាច ោះរបរ់បគបៅកតបនថជាបរៀងរហូត។ ប៉ាុកនថ រទង់
រជាបថា វនឹងមនិអាចលអឥតបខាច ោះ នបទ របរិនបបើម្ចនការបងខិតបងខំ បហើយរបរិនបបើបគោម នជបរមើរ កតរតូវកតរបកប
ជាមយួនឹងរពោះអងគ។ 
 
 បោយបរពាោះរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរ បហើយរទង ់នបបងកើតមនុរសមកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូច 
រពោះអងគផងបនោះ រទងក់រ៏បទនឱ្យបគម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរកដរ បទោះបីជាការរបកបោប បនោះបៅកតបនថ ឬ មនិបនថក ៏
បោយ។ របកហលជាអោ ំនិងបអវ៉ាចងរ់កាវកបុងរបបៀបបនោះ ប៉ាុកនថ បគកច៏ង ់នអវីៗបផសងបទៀតកដរ។ សថ្ងមយួ បគនឹងរបរមច
ចិតថ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគពតិនីមយួៗ។ 
 ក)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកររម្ចបថ់ាវ យរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្)  រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមនុរសមកបចញពីអវីបទ។ 
 គ)  ដបងាើមរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បធវើឱ្យមនុរសម្ចនរពលឹងររ់។ 
  )  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកឱ្យម្ចនរងកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្លអឥតបខាច ោះ។ 
 ង)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកបោយម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរ។ 
 
២ ខ្ចងចា ំវវិរណ្ៈ ៤:១១ 
 
៣ ចូរបរជើរបរ ើរការបំបពញដរ៏តឹមរតូវចំបពាោះរបបយគខាងបរកាម។ 
 មនុរសរតូវ នបបងកើតមក បដើមផ ី
 ក) រតូវ នរងកតរ់ងកិន និងបធវើការហួរកម្ចល ងំ។ 
 ខ្) បងខិតបងខំឱ្យបបរមើរពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) បធវើជារិររីងុបរឿងថាវ យរពោះ។ 
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ខ.  មនុស្សយោកឥឡវូ Humanity Now 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នអំពីស្ថែ នការណ៍របស់មន សស ណដលជ្ជលទធផលម្នការធ្លល រ់ច្ ះរន ងអំទពើបាប។ 
 

 បតើរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនអំណ្ររបាយយ៉ា ងណាបៅ កដលរទងម់្ចនរហភាពជាមយួនឹងអវីកដលរទង់ នបបងកើត។ 
បរកាយមក អោ ំនិងបអវ៉ា នបរជើរបរ ើរបំ កក់ាររបកបោប ដម៏្ចនតសមលជាមយួរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 ដូបចបោះ មនុរស នធ្លល កព់ីការប ា្ ញដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់បគ។ បគបរជើរបរ ើរខុ្រ បហើយ នកាល យជាមនុរសម្ចន     
 ប។ រ ៉ាមូ ៥:១៩ កចងថា «បោយោរមនុរសកតម្ចប កម់និោឋ ប់ប គ្ ប ់មនុរសទងំអរ់ម្ចន ប។» 
 
 យុតថិធមរ៌បរ់រពោះជាម្ចច រ់មនិអាចរពបងើយកបនថើយចំបពាោះអំបពើ បបឡើយ។ រពោះជាម្ចច រ់មនិអាចកុហក និងរបឆាងំ
រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបឡើយ។ រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា ការមនិោថ បប់ គ្ បប់ណាថ លឱ្យមនុរសោល ប់។ អោ ំនិងបអវ៉ា រតូវ
ចាកបចញពីរួនឧទានបអកដន រពមទងំ នោចប់ចញពីរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 រពវសថ្ងបនោះ មនុរសកប៏ៅកតម្ចន បដកដល។ រ ៉ាមូ ៣:២៣ កចងថា «រគប់ៗ ោប រុទនកត នរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយ
ោម នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ។» ថ្វីបបើមនុរសមនិធ្លល ប ់តប់ងរ់មតទភាពកបុងការបរជើរបរ ើរកប៏ោយ កក៏ារ
បរជើរបរ ើរខុ្របៅកតឃ្លងំបគបចញឆាង យពីរពោះជាម្ចច រ់ដកដល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ បរផ្ទន ៣:១៧ កចងថា បពលបយើងបៅជាមយួរពោះអម្ចច រ់ រទង ់
 ក)  ម្ចនអារមមណ៍្ថា វយ៉ា ងបហាចណារ់ជាអវីកដលអបកអាចបធវើ ន។ 
 ខ្)  បរចៀងយ៉ា ងរកីរយ និងម្ចនអំណ្ររបាយបោយោរអបក។ 
 គ)  រជាបថា អបកនឹងកលងោថ បប់ គ្ បរ់ពោះអងគបទៀតកបុងបពលឆាប់ៗ ។ 
  )  នឹងរបទនជីវតិថ្មីដល់អបក។ 
 
៥ បពល យ៉ាូប ៨:៣ រួរថា «បតើរពោះជាម្ចច រ់បងខូចយុតថិធមឬ៌? បតើរពោះដម៏្ចនឫទន នុភាពខ្ពងខ់្ពរ់បំផុតបងខូចបរចកឋីរុចរតិ  
    ឬ?» បលកកណ្នថំា រពោះជាម្ចច រ់បោម ោះរតងន់ឹងអតថចរកិរបរ់រពោះអងគ និង 
 ក)  មនុរស តប់ងរ់មតទភាពកបុងការបរជើរបរ ើរអវីបៅរតូវ ឬអវីបៅខុ្រ។ 
 ខ្)  នឹងអនុវតថតាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បោយការោកប់ទរអំបពើ ប។ 
 គ)  អោ ំនិងបអវ៉ា រតូវកតចាកបចញពរួីនបអកដន។ 
  )   នរបរមចរពោះទយ័ថា អោ ំនិងបអវ៉ាពិតជាពុំ នយល់ពីការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគបទ។ 
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៦ រពវសថ្ងបនោះ ោទ នភាពរបរ់មនុរសគឺ  
 ក) ោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បររុិទន និងលអឥតបខាច ោះ។ 
 គ) ោម នទំនួលខុ្ររតូវបលើអំបពើ បរបរ់ខ្លួន។ 
 
គ.  និយមន័យអ្ំយពើបាប The Definition Of Sin 
 អំបពើ បគឺជាការមនិោថ បប់ គ្ ប់តាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អំបពើ បជាការប៉ាោះប រ។ ការកំណ្តរ់ពំកដនកដល
រពោះជាម្ចច រ់ នកំណ្តឱ់្យបយើង គឺបធវើបឡើងររម្ចបក់ារលអបំផុតរបរ់បយើង។ ឧទហរណ៍្ រពោះជាម្ចច រ់រជាបថា ភាពលវីងជូរ
ចត ់និងរមអបប់ធវើឱ្យបយើង និងអបកដសទឈចឺាប។់ ដូបចបោះបហើយ រទងក់ំណ្តរ់ពំកដន ឬ ោកវ់និយ័ បដើមផបីធវើជាការការពារ។ 
បោយបរពាោះបយើងបចញពីរពំកដនទងំបនោះ បយើងម្ចន ប។ ១យ៉ាូហាន ៣:៤ កចងថា «អបកណារបរពឹតថអំបពើ ប អបកបនោះ
បំពានបលើវនិយ័ ដផតិអំបពើ បជាការបំពានបលើវនិយ័។» 
 
 បតើវមនិម្ចនបញ្ញា បទឬ បបើខ្ញុ ំបធវើអវីមយួកដលមនិបធវើឱ្យខ្លួនខ្ញុ ំ និងអបកដសទឈចឺាប?់ បទ អវីៗទងំអរ់រុទនកតជាវនិយ័ 
បរពាោះវរទិតកបុងរពំកដនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នកំណ្តម់ក។ បយើងរបកហលគិតថា ម្ចនអវីមយួកដលមនិបធវើឱ្យបយើង និងអបក
ដសទឈចឺាប ់បហើយអាចយល់រចឡំកបុងបរចកថីជំបនឿរបរ់បយើង។ ឧទហរណ៍្ ឪពុកម្ចថ យមយួចំនួនគិតថា បគមនិគួរោថ ប់
ប គ្ បត់ាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយកកតរមូវកូនៗរបរ់បគ ពីបរពាោះការទងំបនោះអាចនឹងបំ ក់ទឹកចិតថកូន។ រពវសថ្ងបនោះ 
អបកជំនញទទូចថា ការអបរ់កូំនៗពិតជារំខាន់។ គំនិតរបរ់មនុរសផ្ទល រ់បថូរ។ ដូបចបោះ ការរបរពឹតថរតឹមរតូវកតមយួគតរ់បរ់
បយើងគឺការោថ បប់ គ្ ប់តាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បទោះបីបយើងយល់បហតុផល ឬ អតយ់ល់ចំបពាោះវនិយ័ទងំបនោះកប៏ោយ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ អំបពើ បគឺជា 
 ក)  អវីមយួកដលអបកម្ចនអារមមណ៍្ថាខុ្រ។ 
 ខ្)  អវីមយួកដលអបកដសទរ បអ់បកថា វខុ្រ។ 
 គ)  ការដឹងថា បធវើអវីមយួកដលខុ្រ។ 
  )  ការប៉ាោះប រ និងការមនិោថ បប់ គ្ បត់ាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៨ រពោះជាម្ចច រ់ោករ់ពំកដនបលើការរបរពឹតថរបរ់មនុរស បរពាោះរទង ់
 ក) រពវរពោះទយ័បំ កទ់ឹកចិតថអោ ំនិងបអវ៉ា។ 
 ខ្) មនិរពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងរកីរយ ឬ ម្ចនបររភីាពបទ។ 
 គ) ររឡាញ់បយើង និងរពវរពោះទយ័ឱ្យរបរ់លអបំផុតដល់បយើង។ 
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៩ ប ោះជំហានបចញបរតរពំកដនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នោក ់គឺ 
 ក)  វមនិអីបទ របរិនបបើោម ននរណាម្ចប កឈ់ចឺាប។់ 
 ខ្)  អាចអនុញ្ញដ ត ន របរិនបបើបយើងមនិដឹង។ 
 គ)  បពលខ្លោះ វចា ំចក់បុងការយកបយើងបចញពីបញ្ញា ។ 
  )  កុំបធវើវឱ្យបោោះ។ 
 

ឃ. យ ើមកំយ ើ តអ្ំយពើបាប Origin of Sin 
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នអំពីនិសសយ័ និងលទធផលម្នអំទពើបាប។ 
 
 ម្ចរោតាងំ នលផងួមនុរសឱ្យរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយមនុរស នចាញ់ការលផងួបនោះ។ ១យ៉ាូហាន ៣:៨ កចងថា  
«អបកណារបរពឹតថអំបពើ ប អបកបនោះបកើតបចញពីម្ចរ ដផតិម្ចរ នរបរពឹតថអំបពើ ប តាងំពីបដើមបរៀងមក»។ ោតាងំជាអបក
កដលបបញ្ញឆ តមនុរសឱ្យរបរពឹតថអំបពើ ប ប៉ាុកនថ ការបនោះមនិ នបធវើឱ្យមនុរសម្ចនបររភីាពពីការរថីបបនធ របឡើយ។ មនុរសក៏
ទទួលខុ្ររតូវបលើការបនោះកដរ។ 
 
 អោមំនិរតូវចាញ់ការលផងួកដលមកពីោតាងំបឡើយ។ បយើងដឹងថា ការលផងួមនិកមនមកពីរពោះជាម្ចច រ់បទ។  
យ៉ា កុប ១:១៣ រ បប់យើងថា «បពលនរណាម្ចប ក់ជួបនឹងការលផងួ មនិរតូវបពាលថា «រពោះជាម្ចច រ់លផងួខ្ញុ ំ»បឡើយ ដផតិោម នអវី
អាចលផងួរពោះជាម្ចច រ់បអាយបធវើអំបពើអារកក ់នបឡើយ បហើយរពោះអងគផ្ទធ ល់កម៏និលផងួនរណាកដរ។» 
 
 ការកដលរតូវបគលផងួគឺមនិកមនជាអំបពើ បបទ។ រូមផកីតរពោះបយរ ូកម៏្ចរ នលផងួកដរ។ ប៉ាុកនថ ការចាញ់ការលផងួគឺជា
អំបពើ ប។ បតើពិភពបលកនឹងខុ្រពីបនោះយ៉ា ងណាបៅ របរិនបបើអោមំនិ នចាញ់ការលផងួបនោះ។  
 
 បតើម្ចនអវីបកើតបឡើងចំបពាោះមនុរស បៅបពលបគរបរពឹតថអំបពើ ប? រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលថា បគនឹងោល ប ់របរិន
បបើបគមនិោថ បប់ គ្ ប។់ ខ្ណ្ៈបពលកដលអោមំនិ នោល ប់ភាល មៗ ដូចកដលបយើងោគ ល់ការោល ប ់ភាល មៗបនោះោត ់ន
កាល យជាមនុរសកដលបចោះោល ប់។ បរចកថីោល ប ់នចាបប់ផថើមបធវើការកបុងរបូកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្របរ់ោត។់ ោវកប៉ាូល
ររបររថា៖ 
 

តាមរយៈមនុរសកតម្ចប ក ់ ប នចូលមកកបុងពិភពបលក បហើយតាមរយៈ ប បរចកឋីោល ប់កចូ៏លមក 
កដរ។ បហតុបនោះបហើយ នជាបរចកឋីោល ប់រលោលដល់មនុរសរគប់ៗ របូ បរពាោះរគបោ់ប រុទនកត នរបរពឹតថ
អំបពើ ប។ (រ ៉ាមូ ៥:១២) 

 
  រគប់ៗ ោប រុទនកត នរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយោម នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ។ (រ ៉ាមូ ៣:២៣) 
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 បទរររម្ចប ់បបៅសថ្ងបនោះគឺដូចបទរកដល នរបទនដល់អោ ំនិងបអវ៉ា កដរ— គឺបរចកថីោល ប់។ រ ៉ាមូ ៦:២៣ 

កចងថា ដផតិលទនផលសន ប គឺបរចកឋីោល ប់។ បទ មនុរសម្ចន បពុំោល បខ់ាងឯរបូកាយភាល មៗ បពលបគបធវើ បបនោះបទ។ 

បពលខ្លោះ វបមើលបៅហាកដូ់ចជាមនុរសម្ចន បធមមតា។ ប៉ាុកនថ បរចកថីោល បក់ំពុងបធវើការកបុងបគមនិបចោះចបម់និបចោះបហើយ
បឡើយ បហើយបៅចុងបញ្ចប ់បគមនិរតឹមកតោល បខ់ាងឯរបូកាយប៉ាុបណាត ោះបទ កតោល បខ់ាងឯវញិ្ញដ ណ្កដរ។ បរចកថីោល ប់ខាង
វញិ្ញដ ណ្ម្ចននយ័ថា ការោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរហូត។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយកដលបំបពញរបបយគនីមយួៗ។ 
១០  ប នចូលមកកផនដ ី
 ក) តាមរយៈម្ចរោតាងំកដលម្ចន បតាងំពីបដើមដំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 ខ្) ពីបរពាោះអោចំាញ់ការលផងួរបរ់ម្ចរោតាងំ។ 
 គ) បពលអោមំនិោថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១១ បោយបរពាោះ ប នចូលមកកផនដី 
 ក) ម្ចរោតាងំមនិអាចលផងួមនុរសបផសងបទៀត នបទ។ 
 ខ្) រគបោ់ប ជាមនុរសម្ចន ប និងអាចចាញ់ការលផងួ។ 
 គ) ម្ចនបរចកថីោល ប់ខាងរបូកាយផង ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ផង។ 
 

ង.   ំយ ះរាយចំយ ះអ្ំយពើបាប The Solution For Sin 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលមន សសានបាបអាច្ទគ្ច្ផ តពីទទាសអំទពើបាប។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនផលូវមយួដល់បយើង បដើមផបីគចផុតពីការោកប់ទរ បកដលជាបរចកថីោល ប់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ 
និងការឃ្លល តឆាង យអរ់កលផបចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ ផលូវមយួបនោះគឺ តាមរយៈការទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះអងគ  
របគ គ្ ោះ។ បៅកបុងបមបរៀនបរកាយ បយើងនឹងរិកាអំពីខ្គមពរីកដលរ បប់យើងពីរបបៀបកដលអាចទទួល នការរបគ គ្ ោះ។ 
ររម្ចបឥ់ឡូវ វជាការលអកបុងការចងចាខំ្គមពរីពីរខ្ កដលប ា្ ញបយើងឱ្យប ើញពីរបបៀបបគចផុតពកីារោកប់ទរ ប។ 
 

រឯីរពោះជាម្ចច រ់វញិ រពោះអងគ នប ា្ ញរពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងគចំបពាោះបយើង គឺរពោះរគរិឋ ន
បោយទិវងគតរំរបប់យើង កបុងបពលកដលបយើងបៅជាមនុរសជាប ់បបៅបឡើយ។ (រ ៉ាមូ ៥:៨) 
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បបើបយើងទទួលោរភាពអំបពើ បរបរ់បយើង បនោះរពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ 
រទងន់ឹងអតប់ទរបយើងបអាយរចួពី ប រពមទងំជំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ំបពើទុចចរតិទងំអរ់
ផង។ (១យ៉ាូហាន ១:៩) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ចូរររបររការបំបពញខ្លីមយួចំបពាោះរបបយគខាងបរកាម។ មនុរសម្ចន បអាចបគចផុតពីបទរសន ប នតាមរយៈ 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកររម្ចបរិ់ររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ)  ដបងាើមរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បធវើឱ្យមនុរសម្ចនរពលឹងររ់។ 
  )  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកឱ្យម្ចនរងកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្លអឥតបខាច ោះ។ 
 ង)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកបោយម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរ។ 
 
៤ ខ្)  បរចៀងយ៉ា ងរកីរយ និងម្ចនអំណ្ររបាយបោយោរអបក។ 
  )  នឹងរបទនជីវតិថ្មីដល់អបក។ 
 
៥ ខ្) នឹងអនុវតថតាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បោយការោកប់ទរអំបពើ ប។ 
 គ) អោ ំនិងបអវ៉ា រតូវកតចាកបចញពីរួនឧទានបអកដន។ 
 
៣ គ) បធវើជារិររីងុបរឿងដល់រពោះ។ 
 
៦ ក)  ោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
៧  )  ការប៉ាោះប រ និងការមនិោថ បប់ គ្ បត់ាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១១ ខ្) រគបោ់ប ជាមនុរសម្ចន ប និងអាចចាញ់ការលផងួ។ 
 គ) ម្ចនបរចកថីោល ប់ខាងរបូកាយផង ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ផង។ 
 
៨ គ) ររឡាញ់បយើង និងរពវរពោះទយ័ឱ្យរបរ់លអបំផុតររម្ចបប់យើង។ 
 
៩  ) កុំបធវើវឱ្យបោោះ។ 
 
១២  ការទទួលរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះអងគរបគ គ្ ោះ។ 
 
១០ ក) តាមរយៈោតាងំកដលម្ចន បតាងំពីបដើមដំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 ខ្) ពីបរពាោះអោចំាញ់ការលផងួរបរ់ោតាងំ។ 
 គ) បពលអោមំនិោថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
  


