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នៅថ្ងងទី ២៦ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៦ 

 
 េូមបងបអូនបាននបើក្នៅកាន់រពេះគមពីរយ ូហាន ជំពូក្ ១០។ រពេះគមពីរយ ូហាន ជំពូក្ ១០ ែ ២២ ជាែដដល
នយើងររូវេិក្ានៅនវោរពឹក្ននេះ។ នយើងនឹងអានរហូរដល់ែ៣០។ រពេះគមពីរយ ូហាន ជំពូក្ ១០ ែ ២២ “២២ រា
ន េះជារដូវរង្វ នហើយនៅរក្ុងនយរសូាឡិម នគកំ្ពុងដរនធវើបុណ្យឆលង ២៣ ឯរពេះនយេ ូវ រទង់យាងចុេះនឡើងក្នុង
រពេះវហិារ ររង់បំាងសាចហលួងសាឡូម ូន ២៤ ន េះមានពួក្សាេន៍យូោនចាមព័ទធរទង់ទូលេួរថា នរើនោក្ទុក្ឲ្យ
នយើងែ្ុំនៅសាា ក់្នេាើរដល់កាលណានទៀរ នបើនោក្ជារពេះរគីេាពិរ ន េះេូមរបាប់នយើងែ្ុំឲ្យចាេ់មក្
ចុេះ ២៥ រពេះនយេ ូវរទង់នឆលើយនៅនគថា ែ្ុំបានរបាប់អនក្រាល់ាន នហើយ ដរអនក្រាល់ាន មិននជឿ ឯការទំងប ុ ម នដដលែ្ុំ
នធវើ នោយនូវ មរពេះវរបិតាែ្ុំ ការទំងន េះឯងនធវើប ា ល់ពីែ្ុំនហើយ ២៦ ប ុដនែ អនក្រាល់ាន មិននជឿ ដបរិអនក្រាល់ាន
មិនដមនជានចៀមរបេ់ែ្ុំនទ ដូចជាែ្ុំបានរបាប់នរេចនហើយ ២៧ នចៀមែ្ុំទំងប ុ ម នវាសាែ ប់ែ្ុំ នហើយមក្តាម ែ្ុំក៏្
សាគ ល់វាដដរ ២៨ ែ្ុំឲ្យជីវរិអេ់ក្លបជានិចចដល់វា វាមិនររូវវ ិេនៅអេ់ក្លបនរៀងនៅ ក៏្ាម នអនក្ណាឆក់្យក្វាពី
ថ្ដែ្ុំបាននទ ២៩ រពេះវរបិតាថ្នែ្ុំ ដដលរបទនវាមក្ែ្ុំ រទង់ធំនលើេជាងទំងអេ់ ាម នអនក្ណាអាចនឹងឆក់្វានចញពី
រពេះហេែរបេ់រពេះវរបិតាែ្ុំបាននឡើយ ៣០ ែ្ុំនហើយ និងរពេះវរបិតា គឺដរ១រពេះអងគនទ”។  
 នៅនពលដដលមក្ឯរពេះបនាូលរបេ់រទង់ េូមនយើងបានទូលេូមរពេះពរពីរពេះជាមាច េ់ ជាមួយាន ។ 
រពេះវបិតាដដលគង់នៅសាា នេួគ៌ ទូលបងគំនយើងែ្ុំេូមអររពេះគុណ្ចំន េះរពេះបនាូលរបេ់រទង់ រពេះអមាច េ់ អរគុណ្
រទង់េំរាប់ឱកាេដដលកូ្នទំងអេ់ាន បានអងគុយនៅចំន េះរទង់នៅថ្ងងននេះ ដដលកូ្នទំងអេ់ាន អងគុយនៅចំន េះ
រពេះបនាូលរបេ់រទង់។ រពេះអមាច េ់នអើយ េូមរទង់នធវើជារគរូបេ់នយើងែ្ុំ។ េូមរពេះវញិ្ញា ណ្បរេុិទធបាន ំរពេះបនាូល
រទង់មក្នហើយបនរងៀនដល់ទូលបងគំនយើងែ្ុំ បំភលឺចិរែគំនិរ នហើយចារ់ការដល់ទូលបងគំ រពេះអមាច េ់នអើយ។ រពេះវរបិតា
ដដលគង់នៅសាា នេួគ៌ កូ្នេូមអធិសាា នចំន េះអំនពើបាបដដលមានក្នុងជីវរិទូលបងគំជារាស្រេែរបេ់រទង់ នទេះជា
ទូលបងគំនយើងែ្ុំបានទទួលការអរ់នទេបាបក៏្នោយ ទូលបងគំនយើងែ្ុំបានទទួលការអេ់នទេ ឱរពេះអមាច េ់នអើយ 
ទូលបងគំនយើងែ្ុំបាននរៀននៅក្នុងរពេះបនាូលរទង់ នហើយទូលបងគំបានន ើញថា ពិរជាររូវការការេំអារជារបចំាថ្ងង
របាក្ដដមន នដើមបឲី្យបាននោេះរសាយជាមួយអំនពើបាបរបចំាថ្ងងរបេ់ទូលបងគំនយើងែ្ុំ ពីមួយវ ិទីនៅមួយវ ិទី 
នពញមួយថ្ងង នហើយដូនចនេះនហើយ រពេះអមាច េ់នអើយ នបើមានក្ដនលងណាមួយនៅក្នុងជីវរិទូលបងគំនយើងែ្ុំដដលមិនបាន
ថាវ យេិរលីអដល់រទង់ នហើយនរាេះថាន ក់្ដល់ទូលបងគំនយើងែ្ុំ រពេះអមាច េ់នអើយ េូមរទង់បាននបើក្េំដដងឲ្យន ើញ 
នហើយដឹក្ ំទូលបងគំនយើងែ្ុំនៅតាមផលូវដដលររឹមររូវ នៅក្នុងផលូវមួយដដលជាទីាប់រពេះហឫទ័យចំន េះរពេះននររ
រទង់។ នហើយ រពេះអមាច េ់នអើយ ជាងមីមដងនទៀរ ទូលបងគំេូមអធិសាា នេំរាប់អនក្ដដលបារ់បង់។ ទូលបងគំនយើងែ្ុំដឹង
ថា មានអនក្បារ់បង់នៅក្នុងចំនណាមទូលបងគំនយើងែ្ុំ េូមបីដរនៅនវោរពឹក្ននេះ។ នហើយរពេះអមាច េ់នអើយ មានដរ
នេចក្ដីនមតាែ ក្រណុារបេ់រទង់ប ុនណាណ េះដដលនធវើឲ្យទូលបងគំនយើងែ្ុំបានររឡប់ជាកូ្នរបេ់រទង់ ដូនចនេះនហើយទូលបងគំ
នយើងែ្ុំអធិសាា នេូមរពេះអងគបានបង្វា ញរពេះគុណ្ និងនេចក្ដីនមតាែ ក្រណុារបេ់រទង់នៅថ្ងងននេះ នដើមប ំីមនុេស
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របុេរេី នក្មងចាេ់ មក្ឯនេចក្ដីជំននឿនជឿដល់រពេះរាជបុរតានយេ ូវ។ រពេះអមាច េ់នអើយេូមរទង់បានរបទនពរ
ែណ្ៈនពលននេះ ដដលទូលបងគំនយើងែ្ុំនៅក្នុងរពេះបនាូលរបេ់ផងរទង់។ ទូលបងគំទូលេូមនោយនូវក្នុងរពេះ ម
រពេះនយេ ូវ អាដម ន។ 
 នរើនគអាចបន ា េរពេះជាមាច េ់នោយនរ េះមនុេសមិននជឿបានដដរឬនទ? នរើនគអាចបន ា េ
រពេះជាមាច េ់នោយនរ េះមនុេសមិននជឿបានដដរឬនទ? នរើមានអនក្ណាមួយនៅទីននេះ នវោរពឹក្ននេះ ដដលជាអនក្មិន
នជឿ ថ្ងងមួយនឹងឈរនៅចំន េះរពេះជាមាច េ់ នហើយនិយាយនៅកាន់រទង់ថា "រពេះអងគគឺជានហរុផលដដលទូលបងគំមិន
បាននជឿ" បានដដរឬនទ? 
 ននេះជាេំនួរដ៏េំខាន់។ វាជាមិនរាន់ដរេំខាន់នោយនរ េះដរវាមានទំ ក់្ទំនងជាមួយចររិដ៏បរេុិទធនិង
យុរែិធម៌របេ់រពេះជាមាច េ់ប ុនណាណ េះនទ ប ុដនែវាដងមទំងមានសារៈេំខាន់នទៀរ នោយនរ េះវាការនចាទរបកាន់មួយ
ដដលរេិះគន់ដល់រពេះជាមាច េ់ ថាជាកំ្ហុេរទង់ដដលនយើងមិននជឿ។ ជាញឹក្ញាប់ មនុេសបន ា េដល់រពេះជាមាច េ់
នោយនរ េះការមិននជឿរបេ់ពួក្នគ នហើយពួក្នគបន ា េដល់រទង់ជានរចើនដងក្នុងរនបៀបដដលោក់្កំ្បំាង ពួក្នគ
ពិរបន ា េដល់រទង់របាក្ដដមន។ នរើបងបអូនធ្លល ប់ឮ ក្យថា "ាម នអនក្ណាមាន ក់្ដឹងជារបាក្ដ” ឬនទ? ការពិភាក្ា
ននេះអាចជាការពិភាក្ាអំពីរពេះជាមាច េ់ អាចជាការពិភាក្ាអំពីនេចក្ដីេនគង្វគ េះ អាចជាការពិភាក្ាអំពីផលូវនៅកាន់
នគរសាា នេួគ៌។ នហើយមនុេសមាន ក់្និយាយថា “នអើ ាម នអនក្ណាមាន ក់្ដឹងជារបាក្ដនទ។ មានសាេ ជានរចើន មាន
រពេះជានរចើន មានរបភពថ្នអំណាចសាេ ជានរចើន មានរេ់ជារិជានរចើន េូមបីដរនៅក្នុងចំនណាមពួក្រគីសាា ន” ។ 
ជាការែជេះខាជ យនពលនវោ នហើយមិនេមនហរុផលដដលនិយាយថា មានផលូវដរមួយ នេចក្ដីពិរដរមួយដដលនយើង
អាចដឹងជារបាក្ដន េះ។ នគនិយាយថា អវីដដលលអបំផុរដដលនយើងមាន គឺជាគំនិររបេ់មនុេស អវីដដលលអបំផុរ
ដដលនយើងមាន គឺជាសាេ ដដលមនុេសបនងកើរ។ នហើយាម នអនក្ណាមាន ក់្អាចដឹងរបាក្ដចាេ់ន េះនទ។ នហើយ
ក៏្ាម នផលូវេំរាប់ែ្ុំឬអនក្ដថ្ទណានទៀរ អាចដឹងរបាក្ដចាេ់ថា អវីនៅជានេចក្ដីពិរន េះដដរ។ 
 នហើយនៅនពលដដលមនុេសនិយាយដូនចនេះ នរើបងបអូននឹងនិយាយថានម ច? ពួក្នគកំ្ពុងដរនិយាយថា ន េះ
ជាកំ្ហុេរបេ់រពេះជាមាច េ់។ ពួក្នគកំ្ពុងនិយាយថា រពេះជាមាច េ់មិនបានរបទនព័រ៌មានរគប់រាន់ នហើយថា
រពេះជាមាច េ់មិនបានរបទនការនបើក្េំដដងរគប់រាន់េំរាប់មនុេសនដើមបឲី្យនគបានដឹងថា រពេះនរណាពិររបាក្ដ ឬ
ក៏្នដើមបឲី្យមនុេសសាគ ល់ពីបទពិនសាធន៍ថ្ននេចក្ដីេនគង្វគ េះយា ងណា ឬក៏្ថានេចក្ដីពិរជាអវីន េះ។ នហើយអវីដដលនគ
កំ្ពុងនិយាយ នៅនពលដំណាលាន ន េះ វាមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់ពួក្នគនទ ដដលពួក្នគមិននជឿន េះ។ ជាកំ្ហុេ
របេ់រពេះជាមាច េ់វញិ។ “អនក្គួរដរនិយាយឲ្យចាេ់ជាងននេះ។ ដបរិាម នអនក្ណាមាន ក់្ដឹងជារបាក្ដនទ”។ 
 ឬក៏្នគនិយាយមយ ងនទៀរថា “នហរុអវីបានជារពេះជាមាច េ់មិនបង្វា ញអងគរទង់ផ្ទា ល់មក្ែ្ុំនៅ។ ែ្ុំចង់និយាយ
ថា ែ្ុំអានរពេះគមពីរ ែ្ុំឮពីអវីដដលនោក្និយាយ នោក្រគអូធិបាយនអើយ។ ែ្ុំអានបទគមពីរ។ ប ុដនែអនក្ដឹងនទ របេិន
នបើការននេះពិររបាក្ដដមន ែ្ុំចង់ឲ្យរពេះជាមាច េ់បានបង្វា ញវាមក្ឯែ្ុំ។ ែ្ុំចង់ឲ្យរពេះជាមាច េ់បានបង្វា ញវាដល់ែ្ុំ។ 
“នហើយអវីដដលពួក្នគកំ្ពុងដរេួររក្ន េះគឺ ទីេមាគ ល់ ឬក៏្អវីមយ ងនរៅពីរពេះបនាូលរបេ់រពេះ នដើមបបីញ្ញជ ក់្ដល់ពួក្
នគថា រពេះបនាូលថ្នរពេះគឺពិររបាក្ដដមន។ អនក្ន ើញពីគំរថូ្នបទគមពីរន េះដដរ ដមននទ? នៅក្នុងនរឿងបុរេអនក្មាន 
និងឡាសា បុរេអនក្មាននៅក្នុងសាា ននរក្ កំ្ពុងរងទុក្ខ នហើយារ់បានន ើញឡាសានៅក្នុងនដើមរទងូរបេ់នោក្
អ័របាហំា នហើយារ់បានេូមបានចារ់ឡាសានៅឯបងបអូនរបេ់ារ់ នដើមបីមិនឲ្យបងបអូនរបេ់ារ់ធ្លល ក់្មក្ក្នុង
ក្ដនលងទរណុ្ក្មមដូចជាារ់ដដរ។ នហើយនរើអ័របាហំាបានរបាប់ារ់យា ងដូចនមដច? របាប់ថា បងបងបអូនរបេ់ារ់
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មានរពេះបនាូលរបេ់រពេះជាមាច េ់នហើយ នោក្ម ូនេ និងនហារា ដថ្ទនទៀរដដរ នហើយរបេិននបើពួក្នគមិនសាដ ប់តាម
រពេះបនាូលរពេះ ន េះពួក្នគនឹងមិនសាដ ប់នឡើយ នទេះជាមានអនក្ណាមាន ក់្មក្ពីមនុេសសាល ប់ក៏្នោយ។ ារ់កំ្ពុងដរ
េួររក្អវីមយ ងនលើេពីរពេះបនាូលរពេះ នដើមបបីង្វា ញដល់បងបអូនរបេ់ារ់នូវភាពពិររបាក្ដថ្នអវីៗដដលារ់កំ្ពុងដរ
មានបទពិនសាធន៍ នហើយនគរបាប់ារ់ថារពេះបនាូលរបេ់រពេះជាមាច េ់គឺរគប់រាន់នហើយ។ 
 ប ុដនែមានមនុេសជានរចើនដដលមិននជឿថា រពេះបនាូលថ្នរពេះរគប់រាន់ន េះនទ។ ពួក្កំ្ពុងដរេូមរក្អវីមយ ង
ដដលនលើេពីហនឹងនទៀរ។ នហើយពួក្នគនិយាយថា “ននេះជាមូលនហរុដដលែ្ុំមិនដមនជាអនក្នជឿ នរ េះដរ
រពេះជាមាច េ់មិនបានរបទនដល់ែ្ុំនូវអវីដដលនលើេពីន េះ”។ នហើយពួក្នគកំ្ពុងដរបន ា េដល់រពេះជាមាច េ់។ 
“រពេះអងគនអើយ រពេះអងគមិនបានបង្វា ញដល់ទូលបងគំរគប់រាន់ រទង់មិនបានបង្វា ញអងគរទង់ដល់ទូលបងគំ។ រទង់មិន
បានបង្វា ញដល់ទូលបងគំថាការននេះជាការពិររបាក្ដនទ”។ នហើយនៅនពលដំណាលាន ន េះ នរើពួក្នគកំ្ពុងដរ
និយាយថានម ច? “វាមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់ែ្ុំនទ។ ែ្ុំចង់និយាយថា ែ្ុំបាននររៀមែលួនជានរេច ែ្ុំចង់។ របេិននបើ
រពេះជាមាច េ់រាន់ដរបង្វា ញអងគរទង់មក្ឯែ្ុំ ែ្ុំនឹងនជឿមិនខាន។ វាមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់ែ្ុំនទ”។ 
 មានការបំថ្ភលមួយនទៀរអំពីការននេះដដលនក្ើរនឡើងញឹក្ញាប់។ ការនចាទរបកាន់ដូចាន ននេះបាននក្ើរនឡើងនៅ
ក្ដនលងដដលមាននេចក្ដីជំននឿនៅក្នុងនាលលទធិថ្នរពេះគុណ្។ ក្ដនលងណាដដលនគរបាប់ពីនេចក្ដីពិរថ្នការ
នរជើេនរ ើេនោយាម នលក្ខែណ្ឌ  ក្ដនលងន េះក៏្នគបាននរៀនពីនេចក្ដីពិរថ្នការររមូវទុក្ជាមុនដដរ។ មានមនុេស
និយាយយា ងដូនចនេះថា “របេិននបើរពេះជាមាច េ់អាចបនងកើរនចៀម នហើយរបេិននបើែ្ុំមិនដមនជានចៀមមួយក្នុង
ចំនណាមន េះនទ ន េះវាមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់ែ្ុំនទ។ ែ្ុំចង់និយាយថា រពេះជាមាច េ់បាននរជើេនរ ើេមនុេសេំរាប់
នេចក្ដីេនគង្វគ េះតំាងពីនដើមមក្ មានដរមនុេសទំងអេ់ន េះប ុនណាណ េះដដលនឹងបានេនគង្វគ េះ នហើយែ្ុំមិនដមនជាមាន ក់្
ក្នុងចំនណាមអនក្នរជើេនរ ើេន េះនទ បានជានេចក្ដីមិននជឿរបេ់ែ្ុំមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់ែ្ុំនទ។ នេចក្ដីមិននជឿ
របេ់ែ្ុំរាន់ដរឆលុេះបញ្ញច ំងពីបំណ្ងរពេះហឫទ័យរបេ់រពេះប ុនណាណ េះ។ បានជាររូវបន ា េដល់រពេះជាមាច េ់ របេិន
នបើែ្ុំមិនដមនជាអនក្នជឿ”។ 
  
 ជានរចើនឆ្ន ំក្នលងមក្ មានមនុេសមាន ក់្ដដលបន ា េដល់ែ្ុំនោយនរ េះការមិននជឿរបេ់កូ្នរបុេរបេ់ារ់ 
នោយនរ េះនយើងបានបនរងៀនពីនាលលទធិថ្នរពេះគុណ្។ នហើយារ់បាននិយាយថា កូ្នរបុេរបេ់ារ់បានធ្លល ក់្
ទឹក្ចិរែនោយនាលលទធិទំងន េះ។ នហើយថា នៅនពលដដលារ់ឮថារពេះមានអំណាចរគប់រគងនលើេទំងអេ់
នហើយបាននរជើេនរ ើេមនុេសេំរាប់នេចក្ដីេនគង្វគ េះ ន េះកូ្នរបុេរបេ់ារ់បានេននិោា នថា ារ់ចាេ់ជាមិន
ដមនមាន ក់្ក្នុងចំនណាមអនក្ដដលរពេះជាមាច េ់បាននរជើេនរ ើេន េះនទ។ នហើយដូនចនេះដដលកូ្នរបុេរបេ់ារ់មិនដមន
ជាអនក្នជឿ គឺពីនរ េះដររគប់ទំងនេចក្ដីដដលនយើងបានបនរងៀនដល់ារ់។ ដូនចនេះននេះជាការធមមតា វាពិរជាដបប
ន េះដមនដដលថា ការមិននជឿមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់មនុេសនទ។ កំ្ហុេន េះគឺជារបេ់រពេះជាមាច េ់វញិ។ នហើយ 
នៅនពលដដលនយើងពិនិរយនមើលែទំងអេ់ននេះ នយើងដឹងថា ការនចាទរបកាន់ននេះគឺយា ងនហាចណាេ់មានអាយុ
២០០០ឆ្ន ំមក្នហើយ។ វាររឡប់នៅដូចជានៅេម័យរពេះរគីេាអញ្ច ឹងដដរ ពីនរ េះនយើងរក្ន ើញការនចាទរបកាន់
ន េះនៅររង់ែទំងអេ់ននេះ។ ែ២៤ “ន េះមានពួក្សាេន៍យូោនចាមព័ទធរទង់ទូលេួរថា នរើនោក្ទុក្ឲ្យនយើងែ្ុ ំ
នៅសាា ក់្នេាើរដល់កាលណានទៀរ នបើនោក្ជារពេះរគីេាពិរ ន េះេូមរបាប់នយើងែ្ុ ំឲ្យចាេ់មក្ចុេះ”។ „នយើងមិន
សាគ ល់ថានោក្ជានរណានទ នយើងក៏្មិនរបាក្ដនឹងអរែេញ្ញា ណ្របេ់នោក្ដដរ ពីនរ េះនោក្មិនបានបញ្ញជ ក់្ឲ្យ
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ចាេ់។ នោក្មិនបានរបាប់នយើងឲ្យចាេ់ោេ់ថានោក្ជានរណា។ មូលនហរុន េះនហើយបានជានយើងមិន
សាគ ល់ថានោក្ជានរណាឲ្យរបាក្ដ។ ន េះជាមូលនហរុដដលនយើងមិននជឿពីអរែេញ្ញា ណ្ពិររបាក្ដរបេ់នោក្។ 
នោយនរ េះដរនោក្មិនបានរបាប់ដល់នយើង”។   
 ដូនចនេះនយើងន ើញការនចាទរបកាន់នៅែររង់ននេះនហើយ។ នយើងក៏្បានរក្ន ើញថា ការនចាទរបកាន់ន េះមិន
ដដលនឹងនងើបឈរនទ ពីនរ េះនយើងរក្ន ើញនេចក្ដីពិរនៅក្នុងចនមលើយរបេ់រពេះរគីេាដដលមានបនាូលពីនហរុផល
ដដលមនុេសមិននជឿ។ នហរុផលន េះមានការពនយល់មួយរបេ់មនុេសនិងការពនយល់មួយរបេ់រពេះជាមាច េ់។ 
នហើយនៅនពលដដលនយើងោក់្ការពនយល់ទំងពីរននេះជាមួយាន  អវីដដលនយើងរក្ន ើញគឺថាការអសាច រយថ្ននេចក្ដី
ជំននឿគឺររវូថាវ យការេរនេើរដល់រពេះ ប ុដនែអំនពើបាបថ្នការមិននជឿគឺជាកំ្ហុេរបេ់មនុេសទំងរេុង។ របេិននបើ
អនក្មានអនក្មិននជឿមាន ក់្ ន េះជាកំ្ហុេរបេ់មនុេស។ របេិននបើអនក្មានអនក្នជឿមាន ក់្ ន េះជាការេរនេើរដល់
រពេះជាមាច េ់ ដបិរន េះជារពេះគុណ្របេ់រពេះជាមាច េ់។ នយើងនឹងន ើញជាមួយាន នៅនវោរពឹក្ននេះ។  
 នេចក្ដីទីមួយដដលែ្ុំចង់ឲ្យបងបអូនក្រ់េមាគ ល់ជាមួយែ្ុំគឺសាា នភាព។ បងបអូនន ើញសាា នភាពននេះនៅក្នុងែ
២២ដដលថា “រាន េះជារដូវរង្វ នហើយនៅរក្ុងនយរសូាឡិម នគកំ្ពុងដរនធវើបុណ្យឆលង”។   ជាទូនៅនគឯក្ភាពថា 
នៅចន ល េះែទី២១និងែទី២២ថ្នរពេះគមពីរយ ូហានជំពូក្១០ មានរយៈនពលរវាង៣ដែ។ អវីដដលនយើងបានេិក្ាពីមុន 
អានពីមុន បាននក្ើរនឡើងនៅនពលពិធីបុណ្យបារា ំ ប ុដនែការេនា ននេះបាននក្ើរនឡើងនៅក្នុងពិធី ក្នុងកំ្ឡុងនពល
បុណ្យឆលងវញិ ។ នគសាគ ល់ថាបុណ្យឆលងគឺជាបុណ្យពនលឺ ពីនរ េះនទៀននិងចនរងៀងររូវបាននគដុរបំភលឺនៅក្នុងផាេះរបេ់
ពួក្សាេន៍យូោដដលន េះជាដផនក្មួយថ្នពិធី។ វាជាពិធីមួយដដលរលឹំក្ពីជ័យជំនេះនលើនេដចរបនទេេីុរ ី
ដអនទីអក្កឹ្េ នអបភីហវិនីេ។ វាមិនដមនជាពិធីបុណ្យនៅេម័យេញ្ញា ចាេ់នទ មិនដមនជាពិធីដដលជាចាប់ថ្ន
េម័យេញ្ញា ចាេ់នទ។ វាមាននក្ើរនឡើងក្នុងកំ្ឡុងចន ល េះេម័យេញ្ញា ចាេ់និងេញ្ញា ងមី។ អវីដដលបាននក្ើរនឡើងគឺ
ថា របដហលនៅឆ្ន ំ១៧០មុនរគីេាេក្រាជ នេដចេីុរនី ម្ េះ ដអនទីអក្កឹ្េ នអបភីហវិនីេ វាយយក្បានទីរក្ងុ
នយរសូាឡឹម។ នហើយនេដចននេះគឺជាអនក្ដដលរេឡាញ់ដល់វបបធម៌រកិ្ច ារ់ក៏្េំនរចចិរែថា ារ់មិនររឹមដរយក្
ជ័យជំនេះនលើមនុេសប ុនណាណ េះនទ ារ់ដងមទំងអនុវរែនូវដំនណ្ើ រការមួយដដលនគសាគ ល់ថាជាដំនណ្ើ រការសាយភាយ
ថ្នវបបធម៌រកិ្ចនទៀរផង។ ារ់នឹងលុបបំបារ់សាេ របេ់ពួក្នគ ារ់នឹងលុបបំបារ់វបបធម៌របេ់ពួក្នគ នហើយ
ារ់នឹងោក់្វបបធម៌រកិ្ចមក្ជំនួេវញិ។ 
 ដូនចនេះ នពលារ់បានរគប់រគងរក្ងុនយរសូាឡឹមនៅក្នុងឆ្ន ំ១៧០មុនរគីេាេក្រាជ ារ់ដេវងរក្វធីិនដើមបលុីប
បំបារ់ជំននឿសាេ ពួក្យូោ ជាលក្ខណ្ៈរបព័នធ។ ារ់បានថាវ យយញ្ាបូជាជាេរវរជកូ្នៅនលើអាេ នដើមបថីាវ យ
េិរលីអដល់ភព Jupiter ារ់បានសាងេង់អាេ សាេន៍ដថ្ទនៅនលើក្ដនលងអាេ នដើម ារ់បានតំាងរបូរពេះ
ហស ូេនៅក្ដនលងបរេុិទធបំផុរ។ ការកាន់តាមថ្ងងឈប់េំរាក្ររូវបានហាម។ ពិធីការ់ដេបក្ដល់នក្មងៗថ្នសាេន៍
យូោររូវបានហាម នហើយពួក្សាេន៍យូោររមវូឲ្យថាវ យយញ្ាបូជាដល់រពេះថ្នសាេន៍ដថ្ទ។ ពួក្នគមិនររូវបាន
អនុញ្ញា រិឲ្យអានរពេះគមពីរេញ្ញា ចាេ់នឡើយ។ តាមពិរនៅ ារ់ពយយាមនដើមបបំីផ្ទល ញដល់បទគមពីរេញ្ញា ចាេ់ដរ
មដង។ ប ុដនែពួក្យូោមិនបាននធវើដូនចនេះនឡើយ។ អេ់រយៈនពល៣ឆ្ន ំពួក្នគបនងកើររក្ុមរបយុទធឧទមមួយនដើមបរីបឆំ្ង
នឹងេីុោ។ វាជារក្មុឧទមមួយដដលដឹក្ ំនោយេងឃមាន ក់្ន ម្ េះមា ថាធ្លេ។ នហើយ៣ឆ្ន ំនរកាយមក្ រក្ុមឧទម
ននេះេាិរនរកាមការដឹក្ ំរបេ់នោក្ យូោេ មា ខានប ើរ ជាកូ្នរបុេរបេ់េងឃននេះវញិ។ នហើយពួក្អីុរសាដអល
អាចដនណ្ដើ មយក្រក្ុងនយរសូាឡឹមបានមក្វញិ។ នហើយនៅថ្ងងទី២៥ថ្នដែ ីនេលវ ដដលជាដែទី៩ថ្នរបរិទិនថ្ន
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សាេន៍យូោ នៅថ្ងងទី២៥ថ្នដែ ីនេលវ ពួក្នគបានរនំោេះរពេះវហិារបានមក្វញិ ពួក្នគឆលងរពេះវហិារមដងនទៀរ នហើយ
ពួក្នគក៏្បនងកើរពិធីបុណ្យឆលង។ ប ុដនែ អវីដដលនយើងសាគ ល់នៅបចចុបបននននេះ គឺពិធីហននិកា។ ដែ ីនេលវររូវនឹងដែវចិឆិកា
និងដែធនូ ដូនចនេះនៅនពលដដលនយើងឮពីពិធីបុណ្យហននិការបេ់សាេន៍យូោ តាមពិរននេះគឺជាអវីដដលពួក្នគកំ្ពុង
នធវើពិធីបុណ្យឆលង នៅនពលដដលពួក្នគដនណ្ដើ មបានរក្ុងនយរសូាឡឹមមក្វញិ នហើយឆលងរពេះវហិារមក្នទៀរនៅ
ឆ្ន ំ១៦៤មុនរគីេាេក្រាជ។  

ននេះនហើយជាអវីដដលកំ្ពុងដរនក្ើរនឡើង។ ន េះគឺជានពលនវោ ជាសាា នភាពេំរាប់អវីដដលនយើងបានអាននៅ
ររង់ននេះ។ េូមក្រ់េមាគ ល់ពីទីក្ដនលងដដលវាកំ្ពុងដរនក្ើរនឡើង គឺនៅនពលថ្នពិធីបុណ្យឆលង។ នៅនពលនៅ 
ពិធីបុណ្យឆលងបាននក្ើរនឡើងនៅរក្ុងនយរសូាឡឹម។ វានៅរដូវរង្វ នហើយរពេះនយេ ូវកំ្ពុងដរយាងចូលមក្ក្នុង
រពេះវហិារ ររង់បំាងសាចហលួងសាឡូម ូន។ នវរ  ងោដ៏ដវងមួយរពមទំងមានដំបូល នហើយមានេេរនៅពីនរកាមដដល
អាចនមើលន ើញរជលងភនំែិដរដន(Kedron Valley) នៅពីនរកាម នៅចំនហៀងខាងនក្ើរថ្នរពេះវហិារ មានមនុេសជា
នរចើនចូលចិរែនៅទីន េះញឹក្ញាប់ ជាពិនេេនៅនពលមានអាកាេធ្លរុររជាក់្នហើយមាននភលៀង។ វាជារដូវង្វរ វា
ជារដូវនភលៀង។ ទំងអេ់ននេះអាចពនយល់ពីមូលនហរុដដលរពេះនយេ ូវយាងនៅទីន េះ។ មនុេសនដើរការ់ទីន េះនដើមប ី
េំរាក្ប ុនណាណ េះ។ រគូៗរបមូលេិេសរបេ់ពួក្នគមក្ទីន េះនហើយបនរងៀនពួក្នគ។ ននេះគឺជាសាា នភាពដដលនយើងនឹង
អាននៅនពលបនែិចនទៀរននេះ។ នៅនពលននេះ េូមនធវើការក្រ់េមាគ ល់នូវអវីដដលនក្ើរនឡើង។ ែ២៤ “ន េះមានពួក្
សាេន៍យូោនចាមព័ទធរទង់”។ ែ្ុំចង់ឲ្យនយើងអនក្អេ់ាន សាគ ល់ពីបរយិាកាេនៅររង់ចំនុចននេះ ពីនរ េះ ក្យថា
”នចាមព័ទធ” មានន័យររង់ៗថា “ព័ទធជំុវញិ ឬនចាមនរាម”។ មានន័យថា ពួក្មក្ព័ទធជំុវញិរទង់ ពួក្នគនចាមនរាមរទង់។ 
នហើយនគមានការទមទរមួយថា “នរើនោក្ទុក្ឲ្យនយើងែ្ុ ំនៅសាា ក់្នេាើរដល់កាលណានទៀរ នបើនោក្ជារពេះរគីេា
ពិរ ន េះេូមរបាប់នយើងែ្ុ ំឲ្យចាេ់មក្ចុេះ” មានន័យររង់ថា ”នោយនបើក្ចំហមក្”។ “របាប់នយើងែ្ុ ំឲ្យចាេ់មក្”។ 
ឥឡូវ នៅនពលអនក្អាច ក្យរបេ់ពួក្នគនៅររង់ននេះ បងបអូនអាចយល់ពីេំដីដដលពួក្នគកំ្ពុងដរនិយាយថា ពួក្
នយើងរាន់ដរចង់ដឹងអរែេញ្ញា ណ្ពិររបេ់នោក្ប ុនណាណ េះ។ ែ្ុំចង់និយាយថា ពួក្នយើងពិរជានររៀមែលួនរចួជា
នរេចនហើយនដើមបឲី្យបានដឹងថានោក្ជានរណា”។ ប ុដនែែ្ុំពិរជាគិរ នៅនពលអនក្នមើលមក្ឯដំណឹ្ងលអ ជារមួ ថា 
ន េះមិនដមនជាអាក្បបកិ្រយិារបេ់ពួក្នគនឡើង ពួក្នគមិនចង់សាគ ល់ថារទង់ជានរណានឡើយ។ ពួក្នគចង់មានអវី
មយ ងនដើមបនីចាទរបកាន់រទង់ប ុនណាណ េះ។ ពួក្នគកំ្ពុងដរចង់ោក់្អ ា ក់្រទង់។ ននេះជាមូលនហរុដដលពួក្នគចង់ឲ្យ
រទង់មានបនាូល នៅនពលដដលនគនិយាយថា  ”របាប់នយើងែ្ុំឲ្យចាេ់មក្" ឬ “នោយនបើក្ចំហមក្” ពីនរ េះពួក្នគ
ចង់បានអវីមួយដដលពួក្នគអាចនចាទរទង់បាន។  
 ពួក្នគមិនមានឥរយិាបងរេុរាយន េះនទ។ តាមពិរនៅ របេិននបើបងបអូនពិនិរយនមើលដំណឹ្ងលអតាម
រពេះគមពីរយ ូហាន នហើយនិងរពេះគមពីរដំណឹ្ងលអដថ្ទនទៀរ វានឹងបង្វា ញន ើញយា ងចាេ់ពីឥរយិាបងរបេ់ពួក្នគ
នៅនពលននេះ។ ពួក្នគមានការរពួយបារមភ និងមានអារមមណ៍្រខំាននោយទីេំាល់ដដលរទង់បាននធវើ។ នៅក្នុង
រពេះគមពីរយ ូហាន ១១:៤៧ ដចងថា “ន េះពួក្េគង្វគ ជ និងពួក្ផ្ទរេីុិ នគរបមូលរក្ុមរបឹក្ាមក្និយាយថា នរើនយើង
ររូវនធវើដូចនមដច នរ េះមនុេសននេះនធវើទីេំាល់នរចើនណាេ់”។  ន េះជាការដ៏គួរឲ្យអសាច រយណាេ់ ដមននទ? របេិន
នបើមនុេសននេះនឹងនធវើទីេំាល់ជានរចើន ពួក្នគគួរដរនិយាយថា “នរើរទង់ជាអនក្ណា? អូ ដមននហើយពួក្នយើងគួរនដើរ
តាមរទង់”។ នទ ពួក្នគដបរជានិយាយថា “នរើពួក្នយើងនឹងនធវើដូចនមដចចំន េះការននេះ? នរើនយើងររូវចារ់ការនោយ
រនបៀបណា?" ដូនចនេះនហើយបានជាពួក្នគរពួយបារមភនោយនរ េះទីេំាល់ដដលរទង់កំ្ពុងនធវើ។ ពួក្នគហរ់ននឿយ
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ចំន េះការបាក់្ដបក្ដដលបណាែ លមក្ពីរទង់។ នៅក្នុងរពេះគមពីរលូកា ជំពូក្ ១២ េូមនមើលនៅទីន េះមួយដភលរ 
រពេះគមពីរលូកា ជំពូក្ ១២ ។ នហើយេូមនមើលនៅែ៥១។ នយើងទំងអេ់ាន សាគ ល់ែទំងននេះយា ងចាេ់នហើយ។ 
ប ុដនែរពេះនយេ ូវមានបនាូលរបាប់នយើងពីលទធផលថ្នការយាងមក្របេ់រទង់មក្នលើដផនដី នៅរពេះគមពីរលូកាជំពូក្
១២ ែ៥១ថា “នរើអនក្រាល់ាន សាម នថា ែ្ុ ំមក្នដើមបឲី្យមាននេចក្ដីេុែសានែនៅដផនដីឬអី ែ្ុ ំរបាប់អនក្រាល់ាន ថា មិន
ដមននទ គឺមក្នដើមបឲី្យនក្ើររបដិបក្សវញិនទនរើ។ ដបរិពីការននេះនៅមុែ នឹងមាន៥ ក់្ក្នុងផាេះ១បាក់្ដបក្ាន  គឺ៣ ក់្
ទេ់នឹង២ ក់្ នហើយ២ ក់្ទេ់នឹង៣ ក់្។ ឯឪពុក្នឹងបាក់្ដបក្ទេ់នឹងកូ្នរបុេ នហើយកូ្នរបេុទេ់នឹង
ឪពុក្។ មាដ យទេ់នឹងកូ្នរេី នហើយកូ្នរេីទេ់នឹងមាដ យ។ មាដ យនក្មក្ទេ់នឹងកូ្នរបសារេី នហើយកូ្នរបសា
រេីទេ់នឹងមាដ យនក្មក្ដដរ"។ ននេះគឺជាអវីដដលបាននក្ើរនឡើង។ ពួក្សាេន៍យូោបានបាក់្ដបក្ាន ។ តាមពិរនៅ 
ន េះគឺជាអវីដដលនយើងបានន ើញនៅក្នុង២េបាដ ហ៍ចុងនរកាយ នៅខាងនដើមរពេះគមពីរយ ូហាន ជំពូក្១០។ មានការ
បាក់្ដបក្នោយនរ េះរទង់ នោយនរ េះការដដលរទង់បានមានបនាូល។ យ ូហាន ១០ ែ១៩ “ ន េះពួក្សាេន៍យូោ
ក៏្នក្ើរដបក្បាក់្ទេ់ាន មែងនទៀរ នោយនរ េះ ក្យននេះ”។ ដូនចនេះរទង់នធវើឲ្យនគបាក់្ដបក្ រពេះបនាូលរទង់ នេចក្ដីពិរ
 ំឲ្យមានការបាក់្ដបក្ េូមបដីរនៅក្នុងចំនណាមពួក្សាេន៍យូោ នហើយពួក្នគននឿយហរ់នឹងការបាក់្ដបក្ន េះ។ 
ពួក្នគមានការភ័យខាល ចនោយនរ េះដររពេះនយេ ូវ។ ពួក្នគខាល ចដរក្ងនឹងមានការរបទូេរា យនឹងចរក្ភពរ  មូ។ 
នហើយពួក្ដឹក្ ំយូោខាល ច មានការរបទូេរា យនក្ើរនឡើង។ របេិននបើមានការវកឹ្វរននេះ ពួក្នគនឹងបារ់បង់
មុែដំដណ្ងនៅក្នុងឯក្េិទធននយាបាយរបេ់ពួក្នគ។ រពេះគមពីរយ ូហាន ជំពូក្១១ ែ៤៨ ដចងថា “នបើនយើងទុក្ឲ្យនធវើ
ដរយា ងដូនចនេះនៅ ន េះមុែជាមនុេសទំងអេ់នឹងនជឿតាមវានហើយ រចួសាេន៍រ  មូនឹងមក្ចាប់យក្ទំងរេុក្ និង
ជារិនយើងផង”។  ននេះនហើយជាមូលនហរុដដលពួក្នគនិយាយថា “នរើនយើងនឹងនធវើយា ងនម ចចំន េះការននេះ? អនក្ន េះ
កំ្ពុងដរគំរាមកំ្ដហងដល់មុែដំដណ្ងរបេ់នយើងជាមួយនឹងចរក្ភពរ  មូនហើយ”។  
 ពួក្នគមាននេចក្ដីខាម េ់ ពួក្នគមានកំ្ហឹង នោយនរ េះរទង់បាននបើក្បង្វា ញឲ្យន ើញពីនេចក្ដីកំ្ពុររបេ់
ពួក្នគ។ របេិននបើបងបអូនបានអានរពេះគមពីរមា ថាយ ជំពូក្ ២៣ ន េះនឹងន ើញមានបញ្ជ ីថ្ននេចក្ដីនវទ មួយដដល
រពេះនយេ ូវបានរបកាេនៅទីន េះ មិនដរប ុនណាណ េះរទង់បាននបើក្បង្វា ញពីនេចក្ដីកំ្ពុររបេ់ពួក្នគអំពីនេចក្ដី
ជានរចើន។ រទង់បាននបើក្បង្វា ញពីភាពែវេះខារថ្នភាពពិររបាក្ដនៅក្នុងសាេ របេ់ពួក្នគ។ នលើេពីន េះនៅ
នទៀរ ពួក្នគកាន់ដរមានកំ្ហឹងយា ងខាល ំងនោយនរ េះរទង់បានរបកាេនោយមឹុងមា រ់ថា រទង់ជារពេះ។ ពួក្នគ
ទទួលយក្នូវការន េះពំុបាន។ នៅក្នុងែ៣០ រពេះនយេ ូវមានបនាូលថា យ ូហានជំពូក្១០ រទង់មានបនាូលថា ខ្ញុំ
នហើយ និងរពេះវរបិតា គឺដរ១រពេះអងគនទ”។ ន េះពួក្សាេន៍យូោ នៅែ៣១ “ក៏្នរ ើេងមមែងនទៀរ នដើមបនឹីងនចាល
រពេះនយេ ូវ។ ដររទង់មានរពេះបនាូលេួរនគថា ែ្ុ ំបានេំដដងឲ្យអនក្រាល់ាន ន ើញការលអជានរចើន ដដលមក្ពី
រពេះវរបិតាែ្ុ ំ នរើអនក្រាល់ាន នចាលែ្ុ ំនឹងងម នោយនរ េះការណាមួយន េះ ? ពួក្សាេន៍យូោទូលនឆលើយថា នយើង
នចាលអនក្នឹងងម មិនដមននោយនរ េះការលអណានទ គឺនោយនរ េះ ក្យរបមាងដល់រពេះ នហើយពីនរ េះអនក្ ដដលជា
មនុេស បានតំាងែលួននឡើងជារពេះវញិប ុនណាណ េះ”។  ដូនចនេះ ពួក្នគមិនបានមក្ឯរទង់ នហើយនិយាយថា " អូ េូមនមតាែ
របាប់នយើងែ្ុំផងថានោក្ជានរណា នដើមបឲី្យែ្ុំបាននដើរតាមនោក្ផង”។ នទ ពួក្នគមក្នចាមនរាមរទង់ នហើយ
ទមទរឲ្យរទង់របាប់ដល់នគវញិ "េូមរបាប់នយើងែ្ុ ំឲ្យចាេ់មក្”។ ន េះនោយនរ េះដរពួក្នគររូវការអវីមយ ងនដើមបី
នឹងនចាទរបកាន់រទង់ នដើមបីោក់្អ ា ក់្រទង់ នដើមបនឹីងចំចារ់រទង់នចាល។ ប ុដនែនៅក្នុងការននេះ ែ្ុំចង់ឲ្យបងបអូននធវើការ
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ក្រ់េមាគ ល់ចំន េះការនចាទរបកាន់របេ់ពួក្នគ។ មានការនចាទរបកាន់មួយនៅទីននេះ។ វាសាដ ប់នៅហាក់្ដូចជា
េំនួរមួយ ប ុដនែតាមពិរវាជាការនចាទរបកាន់នទ។ នយើងបានន ើញការននេះនៅខាងនដើមនហើយ នៅែ២៤ ថា នរើ
នោក្ទុក្ឲ្យនយើងែ្ុ ំនៅសាា ក់្នេាើរដល់កាលណានទៀរ នបើនោក្ជារពេះរគីេាពិរ ន េះេូមរបាប់នយើងែ្ុ ំឲ្យចាេ់
មក្ចុេះ។ ការនចាទរបកាន់ន េះគឺថា "អនក្ឯងកំ្ពុងដរនិយាយបង្វវ ង។ អនក្ឯងមិនបាននិយាយឲ្យចាេ់ថាអនក្ជាអនក្
ណា"។ អនក្ឯងនិយាយមិនចាេ់”។ នហើយពួក្នគក៏្និយាយនៅក្នុងរពឹរែិការណ៍្ន េះថា  ពួក្នគនិយាយថា នរើ
នោក្ទុក្ឲ្យនយើងែ្ុ ំ  េូមក្រ់េមាគ ល់ការននេះ នៅសាា ក់្នេាើរដល់កាលណានទៀរ?  នរើបងបអូនន ើញពីរនបៀបដដល
មនុេសេរនេើរែលួនឯង? ពួក្នគដរោក់្ែលួនពួក្នគនៅក្នុងពនលឺថ្ននេចក្ដីនសាម េះររង់ នធវើែលួនជាអនក្ែំដេវងរក្នោយក្ដី
រពួយបារមភ។  “ពួក្នយើងមានការរពួយរបារមភ។ ពួក្នយើងរងចំាយូរនហើយ។ នរើឲ្យពួក្នយើងរង់ចំាយូរប ុណាណ នទៀរ? 
ទុក្ឲ្យនយើងែ្ុំនៅសាា ក់្នេាើរដល់កាលណានទៀរ? ែ្ុំចង់និយាយថា នហរុផលដដលពួក្នយើងមាននេចក្ដីភាន់ភំាង
ចំន េះនោក្ នោយនរ េះដរពួក្នយើងមិនដមនជាអនក្ដដលដេវងរក្នោយនសាម េះររង់ឬអី? ែ្ុំចង់មានន័យថា 
នហរុផលដដលពួក្នយើងមាននេចក្ដីភាន់ភំាងនោយនរ េះដរនោក្មិនបាននិយាយឲ្យចាេ់រគប់រាន់ វាមិនដមន
ជាកំ្ហុេរបេ់នយើងនទ វាមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់នយើងនទ”។  
 មនុេសទំងអេ់ន េះមិនបានផ្ទល េ់បដូរនទ ដមននទ? ននេះនៅដរជាអវីដដលមនុេសចង់របកាេ។ ពួក្នគបានឮ
ដំណឹ្ងលអមដងនហើយមដងនទៀរ។ ពួក្នគមិនបានមក្ឯរពេះរគីេានដើមបឲី្យបាននេចក្ដីេនគង្វគ េះនទ។ ពួក្នគមិនបានមក្
ឯរពេះនយេ ូវជារពេះអមាច េ់េនគង្វគ េះនទ នហើយពួក្នគរបកាេថា ពួក្នគរបកាេថា ពួក្នគមាននេចក្ដីភាន់ភំាង។ 
ចង់េំនៅថា “ែ្ុំជាមនុេសនសាម េះររង់” អនក្ែលេះអាចនឹងនិយាយថា “ែ្ុំជាមនុេសនសាម េះររង់មាន ក់្ ជាអនក្សាដ ប់ដ៏
នសាម េះររង់មាន ក់្ នហើយែ្ុំក៏្មានបញ្ញា ដដរ។ ដូនចនេះ របេិននបើមានអវីមយ ងនៅក្នុងដំណឹ្ងលអដដលនោក្របកាេននេះ 
របេិននបើមានអវីមយ ងនៅទីន េះ ែ្ុំចាេ់ជានឹងនជឿមិនខាន។ ប ុដនែែ្ុំបានសាដ ប់នហើយ ែ្ុំបានយក្ចិរែទុក្ោក់្នហើយ 
ែ្ុំបានដេវងរក្នហើយ ែ្ុំែំរក្នមើលនហើយ ដររាន់ដរែ្ុំមិនទន់មានព័រ៌មានរគប់រាន់នដើមបឲី្យបាននជឿនូវអវីដដល
នោក្នជឿប ុនណាណ េះ។ ែ្ុំមិនទន់បានន ើញភេដុតាងរគប់រាន់នដើមបឲី្យបាននជឿនូវអវីដដលនោក្បាននជឿនទ។ ែ្ុំចង់
និយាយថា នរើនោក្មានអវីដងមនទៀរនទ? េូមរបាប់ែ្ុំឲ្យចាេ់មក្? នរើនោក្អាច កំុ្នធវើឲ្យែ្ុំមាននេចក្ដីភាន់ភំាង
នហើយមិនដឹងចាេ់យា ងននេះបានដដរឬនទ?”  
 ែ្ុំចង់មានន័យថា េូមឲ្យគិរពីអវីដដលពួក្នគនិយាយ នោក្ទុក្ឲ្យនយើងែ្ុ ំនៅសាា ក់្នេាើរដល់កាលណា
នទៀរ នបើនោក្ជារពេះរគីេាពិរ ន េះេូមរបាប់នយើងែ្ុ ំឲ្យចាេ់មក្ចុេះ។ មក្ដល់នពលននេះ នរើរពេះនយេ ូវបានបំនរ ើ
អេ់រយៈនពលប ុ ម ននហើយ? របដហលជារយៈនពលបីឆ្ន ំហនហើយ។ នហើយចូរគិរពីចំនួននេចក្ដីអធិបាយទំងអេ់
ដដលរទង់បានអធិបាយ នហើយគិរពីការអសាច រយទំងអេ់ដដលរទង់បាននធវើ។ ចូរគិរពីរគប់ការទំងអេ់ដដលនធវើ
បាននធវើចុេះ។ នហើយពួក្នគនៅដរនិយាយថា "នៅដរចាេ់រគប់រាន់នទៀរ"។   
 មនុេសមិនចង់នជឿថាពួក្នគជាមនុេសលំនអៀង ដមននទ? មនុេសមិនចង់នជឿថាពួក្នគជាមនុេសអពយរកឹ្រយ
ខាងរពលឹងវញិ្ញា ណ្។ ប ុដនែរពេះគមពីររបាប់នយើងថា មនុេសមិនអពយរកឹ្រយខាងរពលឹងវញិ្ញា ណ្ន េះនទ។ មនុេសបារ់
បង់ មនុេសមាននិេសយ័ខាងសាច់្ម ជាមនុេសលំនអៀងដ៏ាម នេងឃឹមដដលរបឆំ្ងនឹងរពេះជាមាច េ់ និង
រពេះរាជបុរតារបេ់រពេះ នហើយនិងនេចក្ដីពិរ។ ាម នមនុេសណាមាន ក់្ដដលនក្ើរមក្ក្នុងនោកិ្យននេះដដលអពយរកឹ្រយ
ខាងរពលឹងវញិ្ញា ណ្នទ។ មនុេសរគប់របូនក្ើរមក្ក្នុងនោកិ្យននេះមានេមរាភាពមួយរបឆំ្ងនឹងដំណឹ្ងលអ។ ដូនចនេះ 
អនក្អាចផដល់ព័រ៌មានឲ្យមនុេសមាន ក់្បានយា ងនរចើនតាមដរអាចនធវើបាន។ ប ុដនែោច់ពីរពេះគុណ្របេ់រពេះ មនុេស
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លំនអៀងរបឆំ្ងនឹងនេចក្ដីពិរ នហើយមនុេសនគចង់ន ើញដរអវីដដលនគចង់ន ើញ នគចង់ឮដរអវីដដលនគចង់ឮនទ 
នហើយនគមិនចង់ន ើញ នគមិនចង់ឮនេចក្ដីពិរនទ ពីនរ េះនេចក្ដីពិរនបើក្បង្វា ញពីពួក្នគ។ វានបើក្បង្វា ញនគឲ្យ
ន ើញពីភាពបារ់បង់របេ់នគ វាបង្វា ញឲ្យន ើញថាពួក្ររូវការរពេះរគីេាជាចំាបាច់ នហើយនគមិនចង់នធវើអញ្ច ឹង។ ែ្ុំ
មិនដឹងថា មានអនក្ណាមាន ក់្នៅទីននេះថ្ងងននេះររូវការសារភាពការននេះជាចុងនរកាយអំពីែលួនឯងដដរឬនទ? មាននគ
កំ្ពុងអធិសាា នេំរាប់អនក្ កំ្ពុងនធវើទីប ា ល់ដល់អនក្ កំ្ពុងនិយាយមក្កាន់អនក្អំពីរពេះរគីេា នហើយអនក្បាននិយាយ
ថា អនក្មានចិរែមិនលំនអៀង នហើយថាអនក្នសាម េះររង់ នហើយថាអនក្មិនបានន ើញឲ្យរគប់រាន់នដើមបឲី្យបាននជឿ។ មិរែ
េមាល ញ់នអើយ! នរើននេះមិនដមនជានពលដដលេមាល ញ់សារភាពជានលើក្ចុងនរកាយនទឬអី? នហើយវាមិនដមនជានរឿង
អំពីព័រ៌មាន មិនដមនជានរឿងភេែុតាងនទ ដរវាជានរឿងអំពីចិរែរបេ់េមាល ញ់វញិ ដមននទ? អនក្រាន់ដរមិនចង់ន ើញ 
អនក្រាន់ដរមិនចង់នជឿ។ ប ុដនែមានមនុេសរិចណាេ់ដដលសារភាពយា ងដូនចាន េះ នហើយពួក្នគដរងដរេរនេើរែលួន
ឯងនហើយនិយាយថា "បញ្ញា ននេះមិនទក់្ទង់នឹងែ្ុំន េះនទ"។ ការនិយាយដបបននេះ ំនៅកិ្ចចការទីពីរដដលពួក្នគនធវើ 
នហើយន េះគឺអវីដដលមនុេសខាងសាច់្មនធវើ គឺថា ពួក្នគមិនររឹមដរេរនេើរែលួនឯងនោយមិនដឹងែលួនន េះនទ 
រពមទំងោក់្ែលួនឯងនៅក្នុងក្ដនលងថ្នអនក្ដេវងរក្ដ៏នសាម េះររង់នទៀរផង។ មិនពិរនទដដលនគនិយាយថា “នោក្នធវើ
ឲ្យនយើងសាា ក់្នេាើរ។ នយើងកំ្ពុងទទាឹងរង់ចំានោយចិរែងប់រពួយ។”  
 ប ុដនែចូរក្រ់េមាគ ល់ពីអវីនផសងដដលពួក្នគនធវើ។ ពួក្នគនចាទរបកាន់ដល់រទង់ ពួក្នគនចាទរបកាន់ដល់រទង់។ 
របេិននបើបញ្ញា ននេះមិនទក់្ទងនឹងអនក្សាដ ប់ ន េះចាេ់ជាទក់្ទងនឹងអនក្និយាយជាមិនខាន។ មិនដរប ុនណាណ េះ 
ពួក្នគកំ្ពុងដរនិយាយថា នហរុផលដដលពួក្នគមានការភាន់ភំាងពីអរែេញ្ញា ណ្របេ់រពេះនយេ ូវ គឺថា រទង់មិន
មានចិរែចង់របាប់ពីការពិរ។ រទង់មិនបានបញ្ញជ ក់្ឲ្យចាេ់។  
 នរើរពេះនយេ ូវមានបនាូលនឆលើយនឹងការននេះយា ងដូចនមដច? នហើយែ្ុំចង់ឲ្យបងបអូនឮពីចនមលើយននេះ ពីនរ េះ
ចនមលើយដដលរទង់របទនដល់ពួក្នគននេះ គឺជាចនមលើយដូចាន ដដលរទង់បានរបទនដល់នោកិ្យដដលបារ់បង់នៅ
បចចុបបននននេះដដរ។ នរើរពេះនយេ ូវមានបនាូលនឆលើយយា ងដូចនមដច ចំន េះការដដលនគនចាទរបកាន់ថា មិនមាន
ភេែុតាងរគប់រាន់នដើមបឲី្យបាននជឿដល់រពេះរគីេាន េះ? រទង់មានបនាូលពីការនរចើនយា ង។ ទីមួយ ចូរនមើលពីការ
ដដលរទង់មានបនាូល។ រទង់មានបនាូលថា ពួក្នគឮពីព័រ៌មានរគប់រាន់នហើយ។ នៅែ២៥ រពេះនយេ ូវបានមាន
បនាូលនឆលើយថា “ែ្ុ ំបានរបាប់អនក្រាល់ាន នហើយ”។ ែ្ុំបានរបាប់អនក្រាល់ាន នហើយ។ ដូនចនេះការទីមួយដដលរទង់បាននធវើ
គឺ រទង់របកាេថា រទង់បានរបាប់ពីចនមលើយដដលពួក្នគបានេួររចួនហើយ។ “នរើនោក្ជានរណា?"  នហើយរទង់មាន
បនាូលយា ងថានម ច? ែ្ុំបានរបាប់អនក្រាល់ាន ថាែ្ុំជានរណារចួនហើយ។ ែ្ុំបានរបាប់អនក្រាល់ាន រចួនហើយ”។ ដូនចនេះ
បញ្ញា ន េះមិនដមនមក្ពីការែវេះព័រ៌មាន ឬែវេះការនបើក្េំដដងន េះនទ។ បញ្ញា គឺនៅក្នុងមនុេសន េះផ្ទា ល់។  “ែ្ុ ំបាន
របាប់អនក្រាល់ាន នហើយ”។ ប ុដនែការទីពីរដដលរទង់មានបនាូល រទង់មិនររឹមដររបទនឲ្យពួក្នគមានព័រ៌មាន
រគប់រាន់ន េះនទ ប ុដនែចូរេនងករនមើលពីមូលនហរុដដលពួក្នគនៅដរមានការភាន់ភំាងផង នៅែ២៥ថា  “ែ្ុ ំបាន
របាប់អនក្រាល់ាន នហើយ”  ទីពីរ “ដរអនក្រាល់ាន មិននជឿ”។ ន េះជាបញ្ញា ។ ពួក្នគមិនបាននជឿនូវអវីដដលពួក្នគបានឮ។ 
បញ្ញា ន េះគឺជាការបដិនេធដដលមានចិរែរងឹទទឹងមិនរពមសាដ ប់រពេះបនាូលរបេ់រទង់។ រទង់បានមានបនាូល
របាប់ពួក្នគរចួនហើយ ដរពួក្នគមិនចង់ឮ ពីនរ េះពួក្នគមិននជឿ។ 
 រពេះនយេ ូវបានមានបនាូលពីការននេះនៅក្នុងរពេះគមពីរយ ូហាន ៨:៤៣។ ចូរសាដ ប់ពីការននេះ។ ចូរសាដ ប់ពីរនបៀប
ដដលរទង់នរបើ ក្យ។ រទង់មានបនាូលថា “នហរុអវីបានជាអនក្រាល់ាន មិនយល់េំដីែ្ុ ំ?” បងបអូនយល់នទ? “នហរុអវី
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បានជាអនក្រាល់ាន មិនយល់េំដីែ្ុ ំ?” នហរុអវីបានជានពលែលេះមនុេសមិនយល់? ែ្ុំនិយាយថាពួក្នគមាននេចក្ដីភាន់
ភំាង។ ប ុដនែនហរុអវីបានជាពួក្នគមាននេចក្ដីភាន់ភំាង? ចូរសាដ ប់នូវអវីដដលរទង់មានបនាូល។ រទង់មានបនាូលថា “គឺ
មក្ដរពីសាែ ប់ ក្យែ្ុំមិនបានប ុនណាណ េះ”។ នហើយ ក្យន េះគឺមាន “អំណាច”។ “គឺមក្ដរពីសាែ ប់ ក្យែ្ុ ំមិនបាន
ប ុនណាណ េះ” ។ “ាម នអវីណាមួយដដលនៅក្នុងអនក្ រពមនរពៀងជាមួយនឹងអវីដដលអនក្កំ្ពុងដរឮនឡើយ។ នៅក្នុងអនក្ មិន
មានចិរែចង់បាននូវអវីដដលអនក្កំ្ពុងដរឮនទ។ អនក្មិនយល់ គឺពីនរ េះនៅក្នុងអនក្ មិនមានចិរែចង់ឮ និងទទួល និង
យល់រពមតាម នហើយឱបនូវអវីដដលពួក្នគកំ្ពុងដរឮនទ។ អនក្មិនយល់ មិនដមននោយនរ េះែវេះព័រ៌មានន េះនទ 
ពីនរ េះអនក្បដិនេធមិនរពមដរបចិរែ នហើយមិនរពមនជឿវញិ។ គឺពីនរ េះមាននេចក្ដីេំអប់ដល់នេចក្ដីពិរ នហើយ
មាននេចក្ដីរេឡាញ់ដល់អំនពើបាប”។ រពេះនយេ ូវបានមានបនាូលពីការននេះមុនរពេះគមពីរយ ូហានជំពូក្១០នៅ
នទៀរ។ គមពីរយ ូហាន ៣:១៩ ដចងថា “នហើយនទេននេះ គឺថា ពនលឺបានមក្ក្នុងនោកី្យ៍ ដរមនុេសនោក្ចូលចិរែនឹង
នេចក្ែីងងឹរជាជាងពនលឺ ពីនរ េះអំនពើដដលនគនធវើទំងប ុ ម ន េុទធដរអារក្ក់្ ។ ដបរិអនក្ណាដដលរបរពឹរែអារក្ក់្ 
ន េះដរងេអប់ដល់ពនលឺ នហើយមិនមក្ឯពនលឺនទ ដរក្ងអំនពើដដលែលួនរបរពឹរែទំងប ុ ម ន បាននបើក្ឲ្យន ើញ២១ ដរអនក្
ណាដដលរបរពឹរែតាមនេចក្ែីពិរវញិ ន េះដរងមក្ឯពនលឺ នដើមបឲី្យអំនពើដដលែលួនរបរពឹរែ បានេំដដងមក្ឲ្យដឹងថា 
បាននធវើនោយនូវរពេះ”។ អនក្ដដលមក្ក្នុងនេចក្ដីពិរ ពួក្នគក៏្មក្ឯពនលឺដដរ។ នរើអវីជានេចក្ដីពនយល់េំរាប់ការន េះ? 
រពេះជាមាច េ់។ ប ុដនែអនក្ដដលមិនមក្ក្នុងនេចក្ដីពិរ ពួក្នគមិនមក្ឯពនលឺនទ ពួក្នគមិនយល់ ពួក្នគមិនមាននេចក្ដី
នរេក្ឃ្លល នដល់នេចក្ដីពិរដដលបានដចក្ចាយនឡើយ។ នរើន េះនោយនរ េះនហរុផលអវី? គឺពីនរ េះដរពួក្នគេអប់
ពនលឺ នហើយពួក្នគរេឡាញ់នេចក្ដីងងឹរជាជាងពនលឺ នហើយនិងពីនរ េះដរទនងវើអារក្ក់្របេ់ពួក្នគ។ នហើយពួក្នគមិន
ចង់ឲ្យនគន ើញពីនេចក្ដីអារក្ក់្របេ់ែលួន។ 
 ននេះគឺជាចនមលើយរបេ់រពេះរាជបុរតាថ្នរពេះ។ នោយនរ េះការមិននជឿរបេ់ពួក្នគ នោយនរ េះទេសនៈមនុេស 
ពួក្នគមិននជឿ នោយនរ េះដរនៅក្នុងមនុេសមាននិេស័យដដលេអប់ដល់នេចក្ដីពិរ នហើយមានចិរែរេឡាញ់ដល់
អំនពើបាប។ ដូនចនេះរទង់មានបនាូលថា “ែ្ុំបានរបាប់អនក្រាល់ាន នហើយ”។ ទីមួយ គឺថា "អនក្មានព័រ៌មានរគប់រាន់
នហើយ"។ ទីពីរ “អនក្មិននជឿនូវអវីដដលអនក្បានឮ។ ន េះជាមូលនហរុដដលអនក្មិនយល់"។ នហើយប ា ប់មក្រទង់មាន
បនាូលអំពីការទីបី។ ជានេចក្ដីដ៏មានអំណាច។ រទង់មានបនាូលថា "អនក្អាចនឹងនជឿបាននោយមិនបាច់ឮរពេះ
បនាូល”។ ែ្ុំចង់និយាយថា អនក្និយាយអំពីចនមលើយដ៏មានអំណាចមួយចំន េះការនចាទរបកាន់របេ់ពួក្។ “អនក្
និយាយពីនហរុផលដដលអនក្មិនយល់ថា ែ្ុំជានរណា គឺនោយនរ េះែ្ុំមិនបានរបាប់ព័រ៌មានដល់អនក្ឲ្យបានចាេ់
រគប់រាន់”។ អញ្ច ឹង េូមសាដ ប់ការននេះ "អនក្អាចនឹងសាគ ល់ថាែ្ុំជានរណានហើយ របេិននបើអនក្មិនបាននិយាយមួយ
មា រ់នសាេះ"។ អនក្និយាយថា នរើរទង់មានបនាូលនៅររង់ណា? ចូរនមើលរបនយាគប ា ប់មក្នទៀរ។ រទង់មានបនាូល
ថា “ឯការទំងប ុ ម នដដលែ្ុ ំនធវើ នោយនូវ មរពេះវរបិតាែ្ុ ំ ការទំងន េះឯងនធវើប ា ល់ពីែ្ុ ំនហើយ”។ “ឯការទំង
ប ុ ម នដដលែ្ុ ំនធវើ នោយនូវ មរពេះវរបិតាែ្ុ ំ ការទំងន េះឯងនធវើប ា ល់ពីែ្ុ ំនហើយ”។ នហើយេូមនមើលពីអវីដដលរទង់
មានបនាូលរនៅនទៀរនៅជំពូក្ននេះដដដលនៅែ៣៧ ។ រទង់មានបនាូលថា “នបើែ្ុំនធវើការរបេ់រទង់វញិ ន េះនទេះនបើ
អនក្រាល់ាន មិននជឿែ្ុំ គង់ដរររូវនជឿដល់ការទំងន េះដដរ នដើមបឲី្យអនក្រាល់ាន បានដឹង នហើយនជឿថា រពេះវរបិតារទង់
គង់នៅក្នុងែ្ុំ នហើយែ្ុំក្នុងរទង់ដដរ”។  ពួក្នគអាចនឹងនជឿនោយមិនបាច់ឮរពេះបនាូលក៏្បានដដរ។ ពួក្នគអាចនឹង
យល់ថារទង់ជានរណា នោយមិនបាច់ឮរពេះបនាូលមួយមា រ់ក៏្បានដដរ របេិននបើពួក្នគរាន់ដរយក្ចិរែទុក្ោក់្
ចំន េះអវីដដលពួក្នគកំ្ពុងន ើញ។  
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 យ ូហាន 5:36. រពេះនយេ ូវបានមានបនាូលថា “ប ុដនែ ែ្ុ ំមានទីប ា ល់ វនិេេជាងទីប ា ល់របេ់នោក្
យ ូហាននៅនទៀរ ពីនរ េះការទំងប ុ ម ន ដដលរពេះវរបិតាបានរបគល់មក្ឲ្យែ្ុ ំនធវើបនងាើយ គឺការដដលែ្ុ ំនធវើទំងប ុ ម ន
ននេះឯង ន េះបាននធវើប ា ល់ពីែ្ុ ំនហើយ ថារពេះវរបិតាបានចារ់ឲ្យែ្ុ ំមក្”។ យ ូហាន 14:11 “ចូរនជឿែ្ុ ំថា ែ្ុ ំនៅក្នុង
រពេះវរបិតា នហើយរពេះវរបិតាក៏្គង់ក្នុងែ្ុ ំ ពំុន េះនសារ ឲ្យនជឿែ្ុ ំនោយនរ េះការទំងន េះឯងចុេះ”។ យ ូហាន 15:24 
នបើែ្ុ ំមិនបាននធវើការនៅក្នុងពួក្នគ ដដលាម នអនក្ណានទៀរបាននធវើនឡើយ ន េះនគឥរមានបាបនទ ដរឥឡូវននេះ នគ
បានទំងន ើញ នហើយទំងេអប់ែ្ុ ំ នឹងរពេះវរបិតារបេ់ែ្ុ ំដដរ“។ េូមសាដ ប់បនែនូវអវីដដលរទង់មានបនាូល “នហើយទំង
េអប់ែ្ុ ំ នឹងរពេះវរបិតារបេ់ែ្ុ ំដដរ”។ នរើអវីពួក្នគនឆលើយរបនៅនឹងអវីដដលពួក្នគបានឮយា ងដូចនមដច? ពួក្នគេអប់
រទង់។ នហើយពួក្នគេអប់រពេះវរបិតារបេ់រទង់។ 
 បងបអូនន ើញនទ? បញ្ញា មិនដមនជាព័រ៌មាននទ។ បញ្ញា មិនដមនជាការនបើក្េំដដងនទ។ បញ្ញា គឺជាអវីដដលនៅ
ក្នុងចិរែរបេ់មនុេសវញិ។ មាននេចក្ដីេំអប់ដល់នេចក្ដីពិរនិងពនលឺ។ នហើយនេចក្ដីេំអប់ន េះមិនររឹមេអប់ដល់
រពេះបនាូលប ុនណាណ េះនទ ដងមទំងេអប់ដល់កិ្ចចការរបេ់រទង់នទៀរផង ពីនរ េះរពេះបនាូលនិងកិ្ចចការរបេ់រទង់ចងអុល
បង្វា ញពីអរែេញ្ញា ណ្ពិររបេ់រពេះនយេ ូវ នហើយរទង់នបើក្េំដដងឲ្យន ើញពីេណាា នពិររបាក្ដរបេ់មនុេស។  
 ប ុដនែចូរនមើលចនមលើយទីបួនចំន េះការនចាទរបកាន់របេ់ពួក្នគ។ ចូរចំាពីការនចាទរបកាន់របេ់ពួក្នគ។ ការ
នចាទរបកាន់របេ់ពួក្នគគឺ “នោក្មិនបានរបាប់នយើងឲ្យបានចាេ់ បានជានយើងមិនយល់ថានោក្ជានរណា”។ 
នហើយរទង់បានមានបនាូលថា ែ្ុំបានរបាប់អនក្នហើយ។ ដរអនក្មិននជឿ។ អនក្អាចនឹងនជឿ របេិនែ្ុំមិនបាន
និយាយមួយមា រ់ក៏្នោយ។ នហើយប ា ប់មក្េូមនមើលការទីបួនដដលរទង់មានបនាូល។ រទង់បានមានបនាូលនៅែ
២៦ ថា “ប ុដនែ អនក្រាល់ាន ននជឿ ដបរិអនក្រាល់ាន មិនដមនជានចៀមរបេ់ែ្ុ ំនទ ដូចជាែ្ុ ំបានរបាប់នរេចនហើយ។ នចៀមែ្ុ ំ
ទំងប ុ ម នវាសាែ ប់ែ្ុ ំ នហើយមក្តាម ែ្ុ ំក៏្សាគ ល់វាដដរ។ ែ្ុ ំឲ្យជីវរិអេ់ក្លបជានិចចដល់វា វាមិនររូវវ ិេនៅអេ់
ក្លបនរៀងនៅ ក៏្ាម នអនក្ណាឆក់្យក្វាពីថ្ដែ្ុ ំបាននទ។  រពេះវរបិតាថ្នែ្ុ ំ ដដលរបទនវាមក្ែ្ុ ំ រទង់ធំនលើេជាងទំង
អេ់ ាម នអនក្ណាអាចនឹងឆក់្វានចញពីរពេះហេែរបេ់រពេះវរបិតាែ្ុ ំបាននឡើយ។ ែ្ុ ំនហើយ និងរពេះវរបិតា គឺដរ១
រពេះអងគនទ”។  
 ការទីបួនដដលរពេះនយេ ូវនឆលើយនឹងពួក្នគគឺយា ងននេះ។ មាននហរុផលខាងឯរពេះមួយដដលពួក្នគមិនសាគ ល់
រទង់។ មាននេចក្ដីពនយល់ខាងឯរពេះមួយេំរាប់មូលនហរុដដលពួក្នគមិនយល់។ នហើយនហរុផលននេះគឺ ពួក្នគមិន
ដមនជានចៀមរបេ់រពេះ។ មានន័យថា ពួក្នគមិនររវូបាននរជើេនរ ើេេំរាប់នេចក្ដីេនគង្វគ េះ ដបិររបេិននបើពួក្នគររូវ
បាននរជើេនរ ើេេំរាប់នេចក្ដីេនគង្វគ េះ របេិននបើពួក្នគជាមនុេសដដលរពេះវរបិតាបានរបទនមក្រពេះរាជបុរតា
េំរាប់នេចក្ដីនរបាេនោេះមុននពលកំ្ណ្រ់ របេិននបើពួក្នគជាេមាជិក្ថ្នហវូងនចៀមរបេ់រទង់ ពួក្នគចាេ់ជា
សាគ ល់រទង់ជាមិនខាន។ រទង់បានមានបនាូល នៅែ២៧ថា “នចៀមែ្ុ ំទំងប ុ ម នវាសាែ ប់ែ្ុ ំ”។ ពួក្វាមិនេអប់អនក្គង្វវ ល
របេ់ពួក្វានទ។ ពួក្វាយក្ចិរែទុក្ោក់្សាដ ប់េំនឡងអនក្គង្វវ ល។ ពួក្នគឮរទង់ ពួក្នគសាគ ល់រទង់ ពួក្នគនដើរតាម
រទង់។ រទង់មានបនាូលថា “នហើយមក្តាម ែ្ុ ំក៏្សាគ ល់វាដដរ”។ នហើយរទង់បានរបទនជីវរិអេ់ក្លបជានិចចដល់អនក្
ទំងន េះ។ 
 ពីទេសនៈថ្នទំនួលែុេររវូរបេ់មនុេស មនុេសមិនយល់នទ ពីនរ េះពួក្នគបដិនេធមិនរពមនជឿ ប ុដនែពី
ទេសនៈថ្នការរគប់រគងរបេ់រពេះវញិ មនុេសមិននជឿ ពីនរ េះពួក្នគមិនដមនជាេមាជិក្ថ្នហវូងនចៀមរបេ់
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រពេះអមាច េ់ នហើយននេះគឺជាក្ដនលងដដលរពេះគមពីរោក់្បញ្ញា ។ រពេះគមពីរដចងពីការននេះថា របេិននបើមនុេសមាន ក់្មិន
នជឿ មនុេសន េះររវូដរទទួលែុេររូវទំងរេុងចំន េះឥរយិាបងរងឹរេូ មានបាប នហើយនិងការមិននជឿរបេ់ែលួន។ 
នហរុផលដដលអនក្ន េះមិននជឿគឺររវូបានពនយល់នោយអនក្ន េះ ប ុដនែរបេិននបើមនុេសមាន ក់្នជឿវញិ ន េះមិនររូវ
បានពនយល់នោយមនុេសន េះនទ។ មាននេចក្ដីពនយល់ដរមួយប ុនណាណ េះេំរាប់ការននេះ។ រពេះបាននរជើេនរ ើេអនក្
ន េះតំាងមុនមក្នមល េះ នដើមបឲី្យកាល យជាមាន ក់្ថ្ននចៀមរបេ់រពេះរគីេា។ រពេះវរបិតាបានរបទនអនក្ន េះមក្
រពេះរាជបុរតាតំាងពីមុនមក្ នហើយនៅនពលដដលដំណឹ្ងលអបានមក្ដល់អនក្ន េះ ារ់ក៏្ឮេំនឡងរបេ់អនក្គង្វវ ល 
ក៏្សាគ ល់េំនឡងន េះនហើយនដើរតាមរពេះរគីេា។ នយើងបាននចញនៅក្នុងនោកិ្យននេះ នហើយនយើងបានរបកាេ
ដំណឹ្ងលអដល់មនុេសរគប់របូ។ ជាដំណឹ្ងលអដ៏នសាម េះររង់ ពិររបាក្ដដដលរពេះរតាេ់នៅមនុេសឲ្យមក្ឯនេចក្ដី
េនគង្វគ េះ។ ប ុដនែនយើងដឹង អំពីការននេះ នពលនយើងនចញនៅរបកាេដំណឹ្ងលអ គឺថា មានដរមនុេសមួយរបនភទ
ប ុនណាណ េះនៅនលើដផនដីននេះដដលនឹងនឆលើយរបចំន េះការរតាេ់នៅននេះ គឺជាមនុេសរបុេ ឬមនុេសរេី ឬក៏្មនុេស
វយ័នក្មង ដដលដដលរពេះបាននរជើេនរ ើេតំាងពីមុនមក្នដើមបឲី្យបានទទួលនេចក្ដីេនគង្វគ េះ។ នៅនពលដដលនចៀមថ្ន
រពេះរគីេា ហវូងនចៀមថ្នរពេះរគីេាឮេំនឡងរបេ់អនក្គង្វវ លតាមរយៈការរបកាេដំណឹ្ងលអ ពួក្នគក៏្ចំណំារទង់។ 
ពួក្នគសាគ ល់រទង់។ នហើយពួក្នគនដើរតាមរទង់។ 
 ឥឡូវេូមឲ្យែ្ុំនិយាយអំពីការននេះ។ ននេះគួរដរជាក្ដនលងនលើក្ទឹក្ចិរែដល់បងបអូនមួយចំនួន។ នរើបងបអូនដឹង
អំពីការដ៏គួរឲ្យអសាច រយនទ? មិនដមននចៀមទំងអេ់េុទធដរនដើរតាមរទង់ នៅនពលដំបូងដដលពួក្នគឮដំណឹ្ងលអន េះ
នទ។ ដមននទ? នរើមានអនក្ណាែលេះនៅទីននេះ ដដលបានឮដំណឹ្ងលអតំាងពីយូរមក្នហើយ មុននឹងមក្ឯរពេះរគីេានិង
នេចក្ដីេនគង្វគ េះ? េូមនលើក្ថ្ដបាននទ? នមើលចុេះថ្ដនរចើនណាេ់។ នរើពនយល់អំពីការននេះនោយរនបៀបណា? បាទ 
នោយនរ េះដរមានការរតាេ់នលើេពីមួយរបនភទ ដមននទ? មានការរតាេ់នៅទូនៅមួយនៅដល់មនុេសទំងអេ់ 
នៅនពលដដលនគរបកាេដំណឹ្ងលអ។ ប ុដនែ ប ា ប់មក្ មានការរតាេ់មួយរបនភទនទៀរគឺជាការរតាេ់នៅដ៏
អាង៌កំ្បំាង នមើលមិនន ើញ នៅខាងក្នុង នហើយេក្ែិេិទធ។ មានន័យថា ការរតាេ់នៅន េះដរងដរនធវើឲ្យមានការ
ដរបចិរែនិងនេចក្ដីជំននឿ។ នហើយការរតាេ់នៅន េះគឺជាកិ្ចចការថ្នរពេះវញិ្ញា ណ្បរេុិទធ។ រទង់បនងកើរកំ្នណ្ើ រងមី 
រទង់បនងកើរការនក្ើរជាងមីនៅក្នុងចិរែ បានជាឥឡូវននេះអនក្ន េះនមើលន ើញពីអវីដដលារ់មិនអាចន ើញកាលពីមុន
មក្។ ារ់ឮពីអវីដដលារ់មិនអាចឮកាលពីមុនមក្។ ារ់រេឡាញ់នូវអវីដដលារ់មិនបានរេឡាញ់ពីមុនមក្។ 
ារ់ចង់បានរទង់ ដដលជារពេះដដលារ់មិនចង់បានកាលពីមុន។ អនក្ន េះមិនមានការរបទញ ធ្លក់្ នហើយនរេក្
នៅកាន់រពេះនយេ ូវ នដើមបរីបឆំ្ងនឹងបំណ្ងចិរែរបេ់ែលូន។ ផាុយនៅវញិ អនក្ន េះមានការផ្ទល េ់ដរប បានជាឥឡូវ
ននេះ ារ់ររ់នចញពីអំនពើបាបរបេ់ារ់ នៅឯរពេះរាជបុរតាថ្នរពេះនដើមបឲី្យបានជីវរិ នហើយនមើលន ើញរពេះនយេ ូវ
នរបៀបដូចជាដក្វមុកាែ ដ៏មានរថ្មល នហើយជាកំ្ណ្ប់រទពយនៅក្នុងចំការ ជារពេះដ៏អសាច រយបំផុរ ទំ ក់្ទំនងដ៏មានរថ្មល
បំផុរដដលែលួនមាននៅក្នុងសាក្លនោក្ននេះ ជានរៀងរហូរនហើយអេ់ក្លប។ ារ់ររូវការរពេះរគីេា។ នហើយការ
ន េះមនុេសមិនអាចពនយល់បាននទ។ គឺរពេះគុណ្របេ់រពេះជាអនក្ពនយល់វញិ។ 
 នៅនពលមនុេសមិននជឿ នរើជាកំ្ហុេរបេ់អនក្ណា? វាជាកំ្ហុេរបេ់ពួក្នគ។ វាឆលុេះបញ្ញច ងំពីចិរែដដលមាន
បាប រងឹរេូ និងេអប់រពេះរបេ់នគ។ ប ុដនែនៅនៅនពលដដលារ់ដបរពីអំនពើបាបរបេ់ពួក្នគនោយការដរបចិរែ នហើយ
មក្ឯរពេះ នរើនរណាជាអនក្ទទួលបានកិ្រែិយេេំរាប់ការននេះ? គឺរពេះជាមាច េ់។ ពីនរ េះរពេះបាននធវើឲ្យពួក្នគកាល យ
ជានចៀម។ មានដររពេះជាមាច េ់ប ុនណាណ េះដដលអាចនធវើការននេះបាន។ េូមសាដ ប់ពីអវីដដល John Calvin បានេរនេរជា
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យូរមក្នហើយ នហើយវាមានភាពេីុជំនៅណាេ់។ េូមសាដ ប់។ Calvin បានេរនេរពីការននេះ គឺកំ្ពុងនិយាយពី
រពេះបនាូលក្ដនលងននេះ ែទំងននេះ  ក្យថា “រទង់” េំនៅពីរពេះនយេ ូវ “របទននហរុផលដ៏េីុជំនៅមួយេំរាប់ការមិន
នជឿរបេ់ពួក្នគ នៅក្នុងការអសាច រយរបេ់រទង់ ឬក៏្ក្នុងការនេចក្ដីបនរងៀនរបេ់រទង់។ គឺពីនរ េះពួក្នគរពនហើន។  
នយើងររូវដរនមើលពីបំណ្ងរបេ់រគីសាា ន។ នោយនរ េះដរពួក្នគបានអួរថាពួក្នគជាពួក្ជំនំុថ្នរពេះជាមាច េ់ រទង់
បានបញ្ញជ ក់្ថា ការដដលនជឿគឺជាអំនណាយទនពិនេេមួយ ដរក្ងការមិននជឿរបេ់ពួក្នគដក្នេចក្ដីលអនចញពី
ដំណឹ្ងលអ។ និយាយឲ្យរេួលសាដ ប់នៅ មនុេសទំងអេ់ននេះរបកាេថាែលួនជាអនក្នជឿដល់រពេះជាមាច េ់។ ដូនចនេះនរើ
អនក្ពនយល់នោយរនបៀបណា ពីអាក្បបកិ្រយិារបេ់ពួក្នគចំន េះរពេះរគីេា? រពេះនយេ ូវបញ្ញជ ក់្យា ងចាេ់ថា ជំននឿ
គឺជាអំនណាយមួយពីរពេះជាមាច េ់ នដើមបកីារ រមិនឲ្យមានការភាន់រចឡំរបេ់មនុេសទំងអេ់ននេះអំពីថាែលួនជាអនក្
ណាឲ្យពិររបាក្ដ។ េូមសាដ ប់បនែនទៀរ “នហើយជាការពិរណាេ់ អនក្ទំងន េះអាចនឹងសាគ ល់រពេះបាន នបើរទង់បាន
សាគ ល់ពួក្នគជាមុន ដូចជាសាវក្ ប ុល បាននិយាយនៅក្នុងរពេះគមពីរកាឡាទី 4:9។ ប ុដនែ ពួក្ន េះ រពេះជាមាច េ់មិន
ដដលសាគ ល់នទ ចំាបាច់ពួក្នគររូវដរដបរនចញពីរទង់។ របេិននបើមានអនក្រអ ូរទំចំន េះការននេះ ន េះនោយនរ េះការ
មិននជឿដល់រពេះជាមាច េ់ ពីនរ េះគឺជារទង់ដដលបនងកើរនចៀម។ ែ្ុំនឆលើយថារទង់រចួពីរគប់ទំងការទំោក់្កំ្ហុេ។ 
ដបរិន េះនោយនរ េះដរគំនិរអារក្ក់្របេ់ពួក្នគប ុនណាណ េះ ដដលពួក្នគបដិនេធរពេះគុណ្របេ់រទង់។ រពេះជាមាច េ់
នធវើការរគប់យា ងដដលចំាបាច់នដើមប ំីនេចក្ដីជំននឿដដលនជឿដល់រទង់ ប ុដនែេរវសាហាវនឹងមិនដដលសំាង ទល់ដរ
រពេះវញិ្ញា ណ្របេ់រពេះជាមាច េ់បានបំផ្ទល េ់បំដរបពួក្នគ។ មនុេសដដលមិននចេះសំាងពយយាមជាអាសារឥរការនដើមបី
ទំោក់្កំ្ហុេនលើរពេះជាមាច េ់ នោយភាពសាហាវរបេ់ពួក្នគ ដបិរពួក្នគជារបេ់និេស័យដដលពួក្នគមាន។ 
និយាយឲ្យែលីនៅ រពេះរគីេាមានន័យថា មិនដមនជានរឿងគួរឲ្យភ្ាក់្នផអើលនទ ដដលមានដរមនុេសមួយចំនួននារពដល់
ដំណឹ្ងលអន េះ ពីនរ េះអេ់អនក្ដដលរពេះវញិ្ញា ណ្ថ្នរពេះមិនបានបគង្វក បឲ្យមានការសាដ ប់បង្វគ ប់ថ្ននេចក្ដីជំននឿ ពួក្
នគនៅដរជាេរវសាហាវនហើយជាេរវដដលមិនអាចផាងំបាន”។ 
 ជារបូភាពដ៏អសាច រយណាេ់! នយើងមានពិភពនោក្ដដលនពញនៅនោយេរវដដលសាហាវនហើយមិនអាច
ផាងំបាន។ ពួក្នគចង់ទំោក់្ភាពសាហាវរបេ់នគោក់្ដល់រពេះជាមាច េ់។ ប ុដនែន េះមិនដមនជាកំ្ហុេរបេ់រទង់
នឡើយ វាជារបេ់និេស័យដដលន រនពញនោយអំនពើបាបរបេ់ពួក្នគវញិ។ នហើយដូនចនេះ នរើអនក្ពនយល់នោយរនបៀប
ណា ដដលមានដរមនុេសមួយចំនួនប ុនណាណ េះដដលឮ យក្ចិរែទុក្ោក់្ សាដ ប់បង្វគ ប់តាមដំណឹ្ងលអ និងដបរនៅរក្
រពេះរគីេា? រពេះជាមាច េ់ នោយរពេះវញិ្ញា ណ្បរេុិទធរបេ់រទង់ បានបំផ្ទល េ់បំដរបមនុេសទំងអេ់ន េះពីេរវដដល
មិនអាចផាងំបានឲ្យមក្ជាេរវនចៀម ជាអនក្ដដលដបរនចញពីអំនពើបាបរបេ់ែលួននដើមបនីដើរតាមអនក្គង្វវ លរបេ់ពួក្
នគ។ ការនចាទរបកាន់ននេះ ដដលនចាទថា រពេះជាមាច េ់គឺជានហរុផលេំរាប់ការមិននជឿ េំរាប់ការែវេះព័រ៌មាន េំរាប់
ការែវេះភេដុតាង ឬថានោយនរ េះដរអំណាចរគប់រគងរបេ់រទង់ រពេះនយេ ូវបាននឆលើយរបរគប់ទំងការនចាទរបកាន់
ន េះ។ រពេះបានរបទនព័រ៌មានរគប់រាន់ដល់មនុេសនដើមបឲី្យកាល យជាអនក្នជឿ។ កំ្ហុេមិនដមនជារបេ់
រពេះជាមាច េ់នទ។ តាមពិរនៅ  រទង់បានរបទនព័រ៌មានរគប់រាន់ដល់នគនហើយ នទេះជាពួក្មិនដដលឮរពេះបនាូល
មួយមា រ់ក៏្នោយ។ ពួក្នគរាន់ដរអានពីដំណឹ្ងលអ នហើយនមើលថារពេះនយេ ូវជានរណា នមើលពីការរេ់នៅរបេ់
រទង់ នមើលពីអវីដដលរទង់បាននធវើ េុទធដរមានព័រ៌មានរគប់រាន់នៅក្នុងរគប់ការទំងអេ់ន េះនហើយ នហើយព៌រ៌មាន
ន េះនធវើឲ្យនគបានសាគ ល់រទង់ជារពេះអមាច េ់េនគង្វគ េះ។  
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 ែ្ុំឆងល់ថា ននេះជាអនក្រាល់ាន ឬ ឱេមាល ញ់នអើយ! នរើអនក្រាល់ាន ជាេរវសាហាវដដលមិនអាចផាំងបានឬអី? 
នហើយរបេិននបើអនក្រាល់ាន បាននធវើពុរថា ែលួនជាមនុេសអពយរកឹ្រយខាងរពលឹងវញិ្ញា ណ្ នហើយរបេិននបើអនក្រាល់ាន
ទំោក់្កំ្ហុេថ្នភាពបារ់បង់របេ់ែលួននោយថាការែវេះព័រ៌មាន ន េះរបដហលជាអនក្រាល់ាន កំ្ពុងដរនិយាយនៅ
កាន់បដីរបពនធ ឬនៅកាន់មិរែភ័គក្ែរបេ់អនក្ថា "នរើអនក្ដឹងនទ ែ្ុំកំ្ពុងដររង់ចំារពេះជាមាច េ់ នដើមបឲី្យរទង់បាននធវើអវីមយ ង 
នហើយែ្ុំកំ្ពុងដររង់ចំាឲ្យរពេះជាមាច េ់បង្វា ញអងគរទង់ឲ្យែ្ុំបានសាគ ល់”។ ននេះមានន័យថា អនក្កំ្ពុងដរទំោក់្កំ្ហុេ
ថ្នការបារ់បង់របេ់អនក្ដល់រពេះជាមាច េ់នហើយ។ នរើនៅថ្ងងននេះ ថ្ងងននេះ អនក្អាចនឹងទទួលការបនាងំបានដដរឬនទ? 
នរើនៅថ្ងងននេះ អនក្ដបរនចញពីអំនពើបាបរបេ់អនក្ នហើយសាគ ល់ថារពេះនយេ ូវគឺជាដង្វវ យនោេះបាបបានដដរឬនទ? 
រពេះជាមាច េ់បាននរៀបចំផលូវេំរាប់មនុេសមានបាបនដើមបឲី្យបានផសេះផាជាមួយនឹងរទង់ បានជារទង់របទន
រពេះរាជបុរតាដរមួយរបេ់រទង់ គឺជាកូ្ននចៀមថ្នរពេះជាមាច េ់ដដលដក្បាបមនុេសនោក្ ដដលរទង់បានេុគរនៅ
នលើនឈើឆ្ក ងជំនួេមនុេសមានបាបដូចជានយើងរាល់ាន ននេះ។ រទង់បានមានរពេះជនមរេ់នឡើងវញិ នហើយអាច
េនគង្វគ េះអេ់អនក្ណាដដលមក្ឯរទង់។ នរើអនក្អាចនឹងទទួលរទង់នោយសារព័រ៌មានអំពីរទង់ ឬនោយសារការ
អនញ្ជ ើញរបេ់រទង់ ជាជាង ចំារទង់មានបនាូលថា “អេ់អនក្ដដលននឿយរពួយ នហើយផាុក្ធងន់នអើយ ចូរមក្ឯែ្ុ ំ ែ្ុ ំនឹងឲ្យ
អនក្រាល់ាន ឈប់េំរាក្” បានដដរឬនទ? នរើអនក្ទទួលរទង់តាមរយៈនេចក្ដីអនញ្ជ ើញរបេ់រទង់បាននទ? នរើអនក្ដបរ
នចញពីអំនពើបាបរបេ់អនក្បាននទ? នរើអនក្នឹងររ់នៅឯរទង់ឬនទ? នរើអនក្ចង់ទទួលបាននេចក្ដីេនគង្វគ េះដដរឬនទ? នរើ
អនក្ចង់ទទួលបាននេចក្ដីេនគង្វគ េះដដរឬនទ? នហើយរបេិននបើមិនចង់ នរើអនក្អាចដឹងនៅថ្ងងននេះបានដដរឬនទ ថាអនក្
មិនអាចបន ា េដល់អនក្ណាទំងអេ់នរៅពីែលួនអនក្? នហើយនៅថ្ងងមួយ នៅនពលដដលអនក្ឈរនៅចំន េះ
រពេះជាមាច េ់ អនក្នឹងមិនអាចនចាទរបកាន់រទង់បាននឡើយ។ អនក្នឹងររូវសារភាពថា ការបារ់បង់របេ់អនក្គឺនោយ
នរ េះចិរែរងឹរេូ នហើយន រនពញនោយអំនពើបាបដដលនៅក្នុងអនក្។ រពេះជាមាច េ់រទង់េបបុរេ។ រទង់មាននពញ
នោយនេចក្ដីរេឡាញ់។ នហើយរទង់បានមានបនាូលមក្កាន់នយើងរាល់ាន ជារពេះបនាូលរបេ់រទង់ថា ថ្ងងននេះជាថ្ងង
ថ្ននេចក្ដីេនគង្វគ េះ។ នរើអនក្នឹងទទួលរទង់តាមរពេះបនាូល នហើយនជឿដល់រទង់ដដរឬនទ? ឬក៏្អនក្នៅដរបនែនធវើពុរថា 
ន េះជាកំ្ហុេរបេ់រទង់នទៀរ? េូមបងបអូនបានឱនក្ាល នដើមបនឹីងអធិសាា នជាមួយាន ។  
 រពេះវរបិតាដដលគង់នៅសាា នេួគ៌ កូ្នេូមអររពេះគុណ្រទង់េំរាប់ដំណឹ្ងលអ។ អរគុណ្រទង់ ឱរពេះអមាច េ់
នអើយ េំរាប់នេចក្ដីអនញ្ជ ើញដ៏េបបុរេ ទន់េណាដ េ នពញនោយនមតាែ ក្រណុា និងនេចក្ដីរេឡាញ់របេ់រទង់
ដល់មនុេសមានបាបនៅថ្ងងននេះ។ អរគុណ្រទង់ដដលរពេះរាជរតារបេ់រទង់ជារពេះអងគេនគង្វគ េះ ជារពេះអងគេនគង្វគ េះ
មនុេសនោក្ ជារពេះដដលបានមានបនាូលដល់អេ់អនក្ដដលននឿយរពួយនិងផាុក្ធងន់ ថា របេិននបើពួក្នគមក្ឯរទង់ 
រទង់នឹងរបទននេចក្ដីេំរាក្ដល់នគ។ ដដលនោយការកំ្ចាយរពេះនោហិររបេ់រទង់ គឺជាការអរ់នទេបាប 
នហើយនោយនេចក្ដីេុចររិដ៏រគប់លក្ខណ៍្របេ់រទង់ រពេះអមាច េ់នអើយ រទង់បានរបទនអំនណាយមួយដល់អនក្នជឿ 
គឺជាការផសេះផាជាមួយនឹងរទង់។ 
 រពេះអមាច េ់នអើយ ទូលបងគំេូមអធិសាា នថា នោយរពេះគុណ្ និងនោយកិ្ចចការថ្នរពេះវញិ្ញា ណ្បរេុិទធនៅថ្ងង
ននេះ មនុេសមានបាបនឹងសាដ ប់េំនឡងរបេ់អនក្គង្វវ ល។ នដើមបឲី្យនៅថ្ងងននេះ មនេុសបានដបរនចញពីអំនពើបាបែលួន
នហើយររ់នៅឯរពេះនយេ ូវ។ នហើយរពេះអមាច េ់នអើយ ទូលបងគំអធិសាា នេំរាប់នយើងែ្ុំទំងអេ់ាន ដដលបាននជឿ
នហើយផងដដរថា ទូលបងគំនយើងែ្ុំបានសាគ ល់រគប់ទំងថ្ងងថ្ននេចក្ដីមិននជឿរបេ់នយើងែ្ុំ គឺររូវបន ា េដល់នយើងែ្ុំ។ 
ប ុដនែនហរុផលថ្ននេចក្ដីជំននឿរបេ់នយើង គឺររវូបានពនយល់ទំងរេុងនោយសាររទង់ ឱរពេះអងគមាច េ់នអើយ។ 
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អរគុណ្រទង់ដដលរទង់បាននរបាេដល់ទូលបងគំនយើងែ្ុំ រពេះអមាច េ់នអើយ ជីវរិទូលបងគំនយើងែ្ុំ។ អរគុណ្រទង់ដដល
របទនឲ្យកូ្នបាននមើលន ើញ។ អរគុណ្រទង់ដដលរទង់របទនការដរបចិរែនិងនេចក្ដីជំននឿ នហើយបាន ំកូ្នមក្ឯ
រពេះរាជបុរតារបេ់រទង់។ ទូលបងគំនយើងែ្ុំេូមថាវ យការេរនេើរដល់រទង់េំរាប់ការននេះ ពីនរ េះរទង់េ័ក្ែិេមទទួល
រគប់ការេរនេើរេំរាប់ការននេះ។ ទូលបងគំេូមថាវ យការអធិសាា នននេះនៅក្នុងរពេះ មរពេះអមាច េ់រពេះនយេ ូវ។ 
អាដម ន។ 


