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អារម្ភកថា
š&តុអ្ីបនជមនដំណឹងល្¹្&ងកº&យ និង:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យŠ&ើនដូG្&ះ? គឺ
មូលš&តដ
ុ ូចគW•
& &លមន¿&ដស¸&&ក១
់ ០០ដុលº&រ¹្&ងកº&យŠ&ើន•&រ៖ ពីÝ&ះ
មនតំÞខ
& ្សណ
់
ស់! អរក&fសតំងដឹងថ ដំណឹងល្របស់:&ះ•&ីស្ គឺជរបស់ដ៏
មនតß្ប
& ំផុត¤ក្eងពិភព¦ក។ ដំណឹងល្គឺជ «:&ះG&សà&

:
& &ះ សំរប់នឹង

ជួយស”•&ះដល់អស់អ្កណ•&លxឿ» (រØូម ១ៈ១៦) šើយអរក&fសតំងស្ប់
ដំណឹងល្âះFយអស់ពីចិត្។ ដូG្&ះ•&បទ
់ ីកs្&ង•&លដំណឹងល្ទទួលបន
ãគជ័យ សតំងដឹកនំ•&p¹្&ងកº&យ ឲ&‰បä្ើតដំណឹងល្¹្&ងកº&យ និង:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ។
š&តុ|&ះšើយបនជមន¿&ុមខុសឆ្ងជŠ&ើន •&លមកពី អ‚&រTក កូæØ& ចិន និង
អç្&ិក។ តំបន់ទំងâះ គឺជកs្&ង•&លដំណឹងល្បនទទួលãគជ័យយ¥&ង
ខº&ំង។ ¿&ុមខុសឆ្ងចូលចិតប
្ èé&ត•&ីស្បរTស័ទថ្ី។ Îើពួក•&រក•&ីស្បរTស័ទថ្ី
¤ឯណ? គឺ¤កs្&ងណ•&លដំណឹងល្កំពុងរEកចÕ&ើនêើង។ កលពី
សមសិបឆW&ំមុន —&^&សកម្eជ មិនសូវមន¿&ុមខុសឆ្ង^& ពីÝ&ះមិនសូវមន
•&ីស្បរTស័ទថ្ីស„&&ប¿
់ &ុមខុសឆ្ងលួចêើយ។ ករលួចសមជិក¿&ុមជំនុំ គឺជ
មë&•បយចម&’ង•&ល¿&ុមខុសឆ្ងលូតលស់។ ប៉ុs្&បច្eប&’ន្|&ះ មន•&ីស្
បរTស័ទរប់È&ននក់ និង¿&ុមជំនរ
ុំ ប់ពន់ ដូG្&ះ¿&ុមខុសឆ្ងបនលុកលុយFយ
:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ និងដំណឹងល្¹្&ងកº&យរបស់ពួក•&។
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ប៉ុs្& ë្ើដូច‚្&ច ឲ&‰®ើងអចដឹងថ ¿&ុមណផ&Kយអំព:
ី &ះ•&ីសព
្ ិត šើយ¿&ុម
ណផ&Kយអំព:
ី &ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ? ‘ើម&’ស
ី •&ល:
់ &ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ ®ើងo&pវ¨&
ស•&ល់:&ះ•&ីស្ពិត និងដំណឹងល្ពិតយ¥&ងច&*ស់ជមុនសិន។
ស%&ប័នហិរíîវត្ដ
e ឹងថ វមនសរៈសំខន់ខº&ំងណស់ •&លបុគ្លិករបស់ពួក•&
ស•&ល់¿&ដស¸&&ក់¹្&ងកº&យ ដូG្&ះពួក•&បណïðះបណñ&លបុគ្លិករបស់ពួក•&អស់
ជŠ&ើនò¥&ង។ ប៉ុsក
្& ្eងកំឡeងó&លបណïðះបណñ&លâះ Îើបុគ្លិកសិក&K
¿&ដស¸&&ក់¹្&ងកº&យ^&? មិនŠ&ើនប៉ុនô&ន^&។ ផ្eយ¯វTញ បុគ្លិកចំណយ
ó&លC្ើរ¨&ទំងអស់‘ើម&’ស
ី ិក&Kពី¿&ដស¸&&ក់ពិត¸&&កដ គឺ វ‚ើល¯ដូច‚្&ច
សi&បដូច‚្&ច មនស‚្&ងដូច‚្&ច šើយõ&មទំងមនក្ិនដូច‚្&ច។ បនi&ប់ពីអស់
រប់ò¥&ងក្eងករពិនិត&‰‚ើល¨&¿&ដស¸&&ក់ពិត¸&&កដ âះបុគ្លិកនឹងស•&ល់
¿&ដស¸&&ក់¹្&ងកº&យភº&ម។
ដូចគW•
& &រ •&pបÄ&ៀន•&ីសប
្ រTស័ទ o&pវ¨&ស•&ល់ដំណឹងល្ពិត និង:&ះ•&ីស្ពិតយ¥&ង
ច&*ស់លស់ šើយo&pវបÄ&ៀនពីដំណឹងល្ពិត និង:&ះ•&ីស្ពិតដល់សមជិក
¿&ុមជំនជ
ុំ និច្ ‘ើម&’ីឲ&‰សមជិកអចនឹងស•&ល់ដំណឹងល្¹្&ងកº&យ :&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យភº&មបន។ ®ើងl&ើមë&•បយដូចគW¤
& ក្eងCៀវ{|&ះ។ មុននឹង
សិក&Kពីដំណឹងល្¹្&ងកº&យ¤ក្eងö្&កទី២

C
& ៀវ{|&ះ ®ើងនឹងសិក&Kពី

ដំណឹងល្ពិតពីកណ.យ៉ូហន´&f&ទ១
ី ទី២ និង ទី៣ ជមុនសិន។
÷ើ®ើងផº&ស់ប្Ðរនិមិត្រូបពីលុយ¯ជសុខភពវTញ កណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១
l&ៀបëៀប¯នឹងវÔ&ក់សំង•&លករពរខង:&លឹងវT»Á&ណ។ ករសិក&Kដំណឹងល្
ពិត¤ក្eងយ៉ូហនទី១ l&ៀបដូចជករទទួលវÔ&ក់សំង •&លនឹងករពរ®ើងពីជំងឺ
ក
& របÄ&ៀនខុសឆ្ង។
7

ករអត%&ធិប&*យ|&ះ គឺមន°លបំណងអនុវត្ជក់È្&ង។ °លùរបស់ខ្eំ គឺ
‘ើម&’ជ
ី ួយ•&ីសប
្ រTស័ទបំó&ញ°លបំណងរបស់សវកយ៉ូហនស„&&ប¿
់ &ុមជំនុំ
•&លបនទទួលសំបុo|
& &ះ គឺ‘ើម&’ស
ី •&ល់•&ីស្សសន¹្&ងកº&យ និងមន
ជ័យជំនះœើវ។ ក្eង°លù|&ះ Cៀវ{|&ះគឺជCៀវ{ú&នអ
ំ ំពក
ី ណû
យ៉ូហនទី១ Š&ើនជងករអត%&ធិប&*យó&ញœ&ញ។ អ្កនឹងយល់អំពក
ី រüÒ&តតូច
ចä្ýត|&ះ ¤ó&លអ្កសិក&KតមCៀវ{|&ះ។

ី ំ|ឿ •&លបន—&គល់មកពួក
សូមឲ&‰‚&គងÿ&លGៀមរក&Kអ្ករល់គក
W& ្eង «C&ចក្ជ
បរTសុទ១
្ ដងជសំæ&ច» (យូដស ៣)។
G&. ឌី. I&&លី J.D. Crowley
រតនគិរE :&ះរជណច¿&កម្eជ
២០២១

េសចក្ដីែថ្លងអំណរគុណ
សូមõ្&ងអំណរគុណចំ-ះ Frontline Mission •&លបនផ្លថ
់ វTក‘ើម&’ឲ
ី &‰•&ប់
•&pគងÿ&ល¤—&^&សកម្eជអចទទួលបនCៀវ{|&ះ។ ខ្eំកõ
៏ ្&ងអំណរគុណ
ចំ-ះ ក»Á& ញណ គឹមសន ¦ក ដួង សុីថ ¦ក លន់ ឈុនលីម ¦ក
ទុយ ផនី និង ¦កQ&ី ឃិម I&&លី •&លបនជួយបក#&& និង¹&សN&¾ល
Cៀវ{|&ះ។
ជពិC&ស ខ្eំសូមអរគុណដល់—&ធនករTយល័យរបស់ខ្eំ អស់រយៈó&ល ២០ ឆW&ំ
មកšើយ គឺ¦ក ±៉&ត សរTទ្ ជ•&pគងÿ&ល សÿ&មី ឪពុក អ្កបក#&& និងមិត្ភ័ក្ិ ដ៏
%ô&ះo&ង់។ ខ្eំសូមឧទ្ិសCៀវ{|&ះជូន¦កFយក្ីQ&លញ់។
8

ែផ្នកទី១

សាសនាពិត
ការឣត្ថាធិប្បាយកណ្ឌយ៉ូហានទី១ ទី២ និង ទី៣
េដាយេផ្ដាតេលីការវិនិច្ឆ័យអំពី្រគូែក្លងក្លាយ
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េសចក្ដីេផ្ដីមអំពក
ី ណ្ឌយ៉ូហានទី១ ទី២ និង ទី៣
ó&ល®ើងអនកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ šើយដល់ឃº&ចុងI&&យបង្ស់ âះ

W& ើយ ចូរឲ&‰អ្ក
®ើងនឹង'ើញពក&‰•&លគួរឲ&‰ភ(&ក†
់ ្ើល៖ «កូនតូចៗរល់គ)
រល់គរW& ក&Kខ្*នឲ&‰ផុតពីរូប:&ះG&ញ»។ ¦កយ៉ូហន មិនបននិយយអ្ីទំងអស់
អំពរី ូប:&ះ¤ក្eងសំបុoទ
& ំងមូល +&&ប់¨&គត់បនœើកអំពរី ូប:&ះ¤ក្eង
—&§គចុងI&&យ¯វTញ ! ប៉ុs¤
្& ó&ល®ើងគិតឲ&‰សុីជ,&អ
& ំពក
ី ណ.គម្ីរ
យ៉ូហន´&f&ទី១ âះ®ើងនឹង'ើញថ សំបុo&របស់សវកយ៉ូហនទំងមូល គឺ
ស„&&បក
់ រពរខ្*នពីរូប:&ះ គឺ:&ះ¹្&ងកº&យរបស់•&pខុសឆ្ង។
Îើឃº&ដំបូង

ី &លមនតំងពី‘ើម
ក
& ណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី គឺជអ្ី? «ឯC&ចក្•

មក•&ល®ើងខ្ប
eំ នឮ šើយ.្&កបន'ើញក៏បន‚ើលšើយ/&បនប៉ះពល់...»
¦កយ៉ូហន កំពុង¨&មន—&សសន៍ អំព:
ី &ះអម0&ស់®&ស៊ូវ•&ីស្ šើយពក&‰

«ពី‘ើម» •&លគត់និយយâះ គឺជ‘ើមដំបូង •&លគô&ន‘ើមដំបូងêើយ។ អ្ក
និពន្ជនជតិយូដពីបុរណធº&បព
់ ិពណ៌នអំព:
ី &ះថ «:&ះ•&លគង់¤តំងពី‘ើម
ដំបូង» •&លមនន័យថ «:&ះ•&លគង់¤អស់កល&’ជនិច»
្ ។ ¦កយ៉ូហន l&ើ
រ÷ៀបនិយយដូចគWâ
& ះអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ។ ដូG្&ះ ¤ក្eង—&§គដំបូង

ស
& ំបុo|
& &ះ

¦កយ៉ូហន បÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវគឺជអង្•&លគង់¤អស់កល&’ជនិច•
្ &ល
គô&ន‘ើម និងគô&នទីបí្ប់ គឺអលផ និងអូ‚&ក (វTវរណៈ ២១ៈ៦)។
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មានែត្រពះែដលគង់េនៅអស់កល្បជានិច្ចែដលសមនឹងទទួលការថ្វាយបង្គំ
¤ó&ល®ើងភ2&បឃ
់ º&ចុងI&&យ

ក
& ណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី («ចូរ...រក&Kខ្*នឲ&‰

ី &លមនតំងពី‘ើមមក») âះ
ផុតពីរូប:&ះG&ញ») ¯នឹងឃº&ដំបូង («C&ចក្•
®ើងនឹងចប់†្ើមយល់ព°
ី លករណ៍ដធ
៏ ម
ំ ួយ

&កណ.|&ះ៖ «មន¨&:&ះ•&លគង់

¤អស់កល&’ជនិច្ •&លសមនឹងករថÿ&យបង្រំ បស់®ើង»។ ឬតម½&បអវTជ្មន៖
«:&ះជម0&ស់មិនបនបä្ើតមនុស&f ឲ&‰ថÿ&យបង្:
ំ &ះ¹្&ងកº&យ•&លមិនស្ិតC្&រ
អស់កល&’ជនិចê
្ ើយ»។ ឬនិយយម៉&•ង^ៀត មន¨&អ្ី•&លស្ិតC្&រ
អស់កល&’ជនិច្ •&លមនសិរEរុងæឿង និងគុណតß្ល
& ្ម ‘ើម&’ë
ី ្ើឲ&‰មនុស&fó&ញ
ចិតទ
្ ំងQ&ុងអស់កល&’ជនិច្។ អ្ីៗ•&លមន‘ើមដំបូង ឬមនទីបí្ប់ មិនសម
ទទួលករថÿ&យជីវTតរបស់®ើង^& šើយមិនអច4&4&ងC
់ &ចក្Q
ី &ឡញ់ដ¤
៏
អស់កល&’របស់®ើងបនêើយ។ ករថÿ&យបង្អ
ំ ្ី•&លប5ñ&ះអសន្ នឹងនំឲ&‰
មនករខកចិតយ
្ ¥&ងខº&ំង។ ឧទហរណ៍៖
O+ព+;សម+Pត្ិមិនស្ិតS្+រអស់កល+PTើយ។ គឺវមនករចប់†្ើម និងទី
បí្ប់។ ÷ើអ្កn&&បថÿ&យបង្4
ំ &ព&‰សម&’ត្ិរបស់អ្ក âះអ្កនឹងខកចិត្
ពីÝ&ះ:&ះបនបä្ើតអ្កឲ&‰°រពថÿ&យបង្អ
ំ ្ី•&លស្ិតC្&រអស់កល&’ជនិច្ គឺ
:&ះជម0&សផ
់ i&ល់។
កររួមW+ទមិនស្ិតS្+រអស់កល+PTើយ។ វមនករចប់†្ើម និងទីបí្ប់។
÷ើអ្កë្ើឲ&‰កររួម6&ទ ¯ជæឿងសំខន់បំផុតក្eងជីវTតអ្ក âះអ្កនឹងខកចិត្
ទំងQ&ុង ពីÝ&ះករទំងâះ មិនស្ិតC្&រêើយ។ :&ះបនបä្ើតអ្កឲ&‰
°រពថÿ&យបង្អ
ំ ្ី•&លស្ិតC្&រអស់អស់កល&’ជនិច្ គឺ:&ះជម0&សផ
់ i&ល់។
អំណច និងកិត+[នុភពក៏មិនស្ិតS្+រអស់កល+PTើយ។ អំណចមនុស&f
ទំងអស់នឹងមកដល់ទប
ី í្ប់ šើយអ្ក•&លÈ្&ងរកអំណច នឹងខកចិត្
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ទំងQ&ុង។ :&ះមិនបនបä្ើតអ្កឲ&‰ថÿ&យបង្អ
ំ ្ី•&លមិនស្ិតC្&រដូចជ
អំណច និងកិត&•នុភពâះêើយ។
=+ះ?+ីស្)្+ងក-+យមិនស្ិតS្+រអស់កល+PTើយ។ :&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យទំង
អស់ •&ល®ើងនឹងសិក&Kក្eងCៀវ{|&ះ មនករចប់†្ើម និងទីបí្ប់។
អស់អ្កណ•&ល‘ើរតម:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ នឹងខកចិតទ
្ ំងQ&ុង ពីÝ&ះ
មន¨&:&ះដ៏គង់¤អស់កល&’ជនិច្ប៉ុ57&ះ •&លអចជួយស”•&ះអ្ក
šើយបំó&ញចិតអ
្ ្កបន។
រវងឃº&ដំបូង អំពី:&ះ®&ស៊ូវ•&លគង់¤អស់កល&’ និងឃº&ចុងI&&យ អំពរី ូប:&ះ
¦កយ៉ូហន បÄ&ៀន®ើងយ¥&ងŠ&ើនអំពី :&ះដ៏គង់¤អស់កល&’ •&លមន¨&
4&ងម
់ ួយអង្ប៉ុ57&ះ •&លសក្ិសមនឹងករថÿ&យបង្រំ បស់®ើង។ šើយ¦ក
យ៉ូហនក៏ë្ើឲ&‰®ើង'ើញករកុហករបស់•&p¹្&ងកº&យ •&លចង់ឲ&‰®ើងថÿ&យបង្ំ
:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ•&រ។

េតីេលាកយ៉ូហានជានរណា?
តមទស&fនៈរបស់¿&ុមជំនប
ុំ ុរណកណ.យ៉ូហន´&f&ទ១
ី o&pវបននិពន្Fយ¦ក
យ៉ូហន ជសវក

:
& &ះ•&ីស្ ជប្Ðនរបស់យ¥&កុប šើយជកូនរបស់C&÷&‘&

(ម¥&កុស ១០ៈ៣៥) គឺជសវកយ៉ូហនដ•&ល•&លបននិពន្កណ.យ៉ូហនដំណឹង
ល្ និងកណ.វTវរណៈ។

េហតុអ្វីបានជាេលាកយ៉ូហានសរេសរកណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហានែខ្សទី១?
®ើងមិនបច់ឆ្លš
់ &តអ
ុ ្ីបន¦កយ៉ូហនសរC&រសំបុoយ
& ៉ូហន´&f&ទ១
ី ^&
គត់¸&ប®
់ ើងថ គត់សរC&រ‘ើម&’ឲ
ី &‰•&ីស្បរTស័ទអចនឹងទទួលករបួនយ¥&ង៖

12

១. អំណរ។ «®ើងខ្eំកស
៏ រC&រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ†្ើមកអ្ករល់គW& ‘ើម&’ឲ
ី &‰

C&ចក្អ
ី ំណររបស់អ្ករល់គប
W& ន-រó&ញêើង» (១ៈ៤)។
W& ើយ •&លខ្eំសរC&រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ†្ើ
២. ភពបរ`សុទ។
្ «កូនតូចៗរល់គ)
មក âះ‘ើម&’ក
ី ុំឲ&‰អ្ករល់គë
W& ្ើបប^ៀត» (២ៈ១)។
៣. S+ចក្ព
ី ិត។ «ខ្eំបនសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW& ពីដំ9ើរ

ព
& ួកអ្ក•&ល

នំអ្ករល់គឲ
W& &‰វä្&ង» (២ៈ២៦)។
ី ំង|&ះ †្ម
ើ ក
៤. ករធនជីវ`តអស់កល+Pជនិច។
្ «ខ្eំបនសរC&រC&ចក្ទ
អ្ករល់គ•
W& &លxឿដល់:&ះនម:&ះរជបុ:& :
& &ះ ‘ើម&’ឲ
ី &‰អ្ករល់គW&
បនដឹងថ អ្ករល់គម
W& នជីវTតអស់កល&’ជនិចš
្ ើយ» (៥ៈ១៣)។
Îើអ្កណមិនចង់បន អំណរ ភពបរTសុទ្ C&ចក្ីពិត និងជីវTតអស់កល&’? មន¨&
:&ះ•&លគង់¤អស់កល&’ប៉ុ57&ះ •&លអចផ្ត់ផ្ងក
់ រទំងបួនយ¥&ង|&ះបន។
¦កយ៉ូហនដឹងថ អរក&fសតំងនឹងបä្ើត :&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ និងដំណឹងល្
¹្&ងកº&យ ‘ើម&’ីលួចយកអំណរ ភពបរTសុទ្ C&ចក្ីពិត និងជីវTតអស់កល&’ពី•&ីស្
បរTស័ទ។ •&pខុសឆ្ង •&លមន:&ះ•&ីសខ
្ ុសឆ្ង បនលួចចូល¿&ុមជំនខ
ុំ ្ះរបស់
¦កយ៉ូហនšើយ។ ដូG្&ះជករសំខន់ណស់ •&លគត់o&pវជួយ¿&ុមជំន|
ុំ &ះ
ឲ&‰ស•&ល់•&pខុសឆ្ងâះ។ ករសិក&K និងករë្ើតម ករ:&មនរបស់¦ក
យ៉ូហនអំព•
ី &pខុសឆ្ង ¤ក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី នឹងនំ®ើងមកកន់¨ជ
& ិត
:&ះ®&ស៊ូវដ៏ពិត •&ល4&ង¨
់ ម
& ួយប៉ុ57&ះ •&លអចនំ®ើងឲ&‰មនអំណរ ភព
បរTសុទ្ C&ចក្ីពិត និងជីវTតអស់កល&’។
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្រពឹត្តិការណ៍ពិបាកេទីបែតបានេកីតេឡីងេនៅក្នុង្រកុមជំនុំ
¤ó&លអ្កអនកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី អ្ក'ើញថ :&ឹត្ិករណ៍ដឈ
៏ ឺចប់បន
Êើតêើង¤ក្eង¿&ុមជំនរុំ បស់¦កយ៉ូហន។ |&ះគឺជតN&ុយពីយ៉ូហន´&f&ទ១
ី ។
(ខ្eំបនដក់ផ;&យមួយ¤ចំណÙចសំខន់បំផុត)៖
១. •&pបÄ&ៀនខ្ះ¤ក្eង¿&ុមជំនប
ុំ នë្ើករអះអងយ¥&ងមុតមំ •&លមិនo&pវនឹងករ
÷ើកស<្&ងរបស់:&ះ®&ស៊ូវអំពី:&ះជម0&ស់។ ឃºវ& Tនិច្័យ «÷ើ®ើងនិយយ...» ឬ

«អ្កណនិយយ...» មន៦ដង¤ក្eង២០ខដំបូង|&ះ។
២. ថ្ីៗ|&ះ•&ីស្បរTស័ទបនឈ្ះœើ•&pខុសឆ្ងទំង|&ះ (២ៈ១៣,១៤ និង ៤ៈ៤)។
៣. •&pខុសឆ្ងទំង|&ះ បនបÄ&ៀនទទឹងនឹងករ÷ើកស<្&ងរបស់:&ះ•&ីស្ •&លo&pវ
បនផ្ល់ឲ&‰តមរយៈ¦កយ៉ូហន និងពួកសវកឯ^ៀត•&លជសក&fីផi&ល់

្ (២ៈ១៨)។
.្&ក។ •&ខ
p ុសឆ្ងផ្ល់:&ះ•&ីស†
្ &f&ង គឺ «អង់ទី•&ីស»
*៤. Fយករអស0&រ&‰

&:&ះ អ្កxឿពិត¸&&កដ អចប9ï&ញ•&pខុសឆ្ងទំង|&ះ

G&ញពី¿&ុមជំនុំ ប៉ុs្&•&pខុសឆ្ងច&*ស់ជបនយកសមជិក¿&ុមជំនុំជŠ&ើន¯
ជមួយ (២ៈ១៩)។
៥. •&p¹្&ងកº&យទំង|&ះបនបដិC&ធ°លករណ៍បÄ&ៀនរបស់ពួកសវក•&លថ
:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ•&ីស្ •&លបនយងមកក្eងសច់ឈម (២ៈ២២ និង ៤ៈ២)។
៦. •&pខុសឆ្ងទំង|&ះ¤¨&ព&•យមមនឥទ្ិពលœើ•&ីស្បរTស័ទ•&ល¤សល់
(២ៈ២៦)។
៧. •&ីស្បរTស័ទo&pវវTនិច្័យ•&pខុសឆ្ងទំង|&ះ និងករបÄ&ៀនរបស់ពួក•& Q&ប
តមទីបនi&ល់‘ើមរបស់ពួកសវក (៤ៈ១-៦)។
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កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហានែខ្សទី១ជួយេយីងក្នុងការវិនិច្ឆ័យអំពីជំេនឿខុសឆ្គង និង្រគូ
ខុសឆ្គង
œើសជងពក់កណñ&ល

១
& ០៥ខក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ o&pវបនសរC&រ

‘ើម&’ជ
ី ួយ®ើងឲ&‰G&ះវTនិច្័យរវងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង និងo&ឹមo&pវ។ |&ះជ
មូលš&ត•
ុ &លពក&‰ «÷ើសិន...» និង «÷ើសិនជ®ើងនិយយ...» និង «អ្កណ

ី &ះFយ...»។ល។ មនជញឹកញប់¤ក្eង
•&លថ...» និង «®ើងដឹងC&ចក្|
សំបុoយ
& ៉ូហន។
:&ះចង់ឲ&‰®ើងទំងអស់គW&កº&យជអ្ក—&សប់ក្eងករវTនិច្័យរវងករពិត និងករ
ខុសឆ្ង šើយនិង•&pពិត និង•&pខុសឆ្ង។ (សូម‚ើលឧបសម្ន្ ៥ •&លមនបí្ី
ពក&‰វTនិច្័យទំងអស់ក្eងយ៉ូហន´&f&ទី១)។

្រកុមែក្លងក្លាយលាក់បាំងនូវេគាលលទ្ធអ
ិ ា្រកក់បំផុត េដីម្បីលួចសមាជិក្រកុមជំនុំ
¿&ុមខុសឆ្ងថ្ី ចូលមកហក់ដូចជæៀងរល់ឆW&ំ ‘ើម&’ល
ី ួចអំណរ ភពបរTសុទ្
C&ចក្ព
ី ិត និងជីវTតអស់កល&’ របស់®ើង។ ពួក•&ឆº&តណស់តមវTធីពីរយ¥&ង៖
១. តមធម្តពួកh+iផ្ះពួកអ្កlឿ=+ះm+ស៊ូវpើយ។ š&តុអ្ី? ពីÝ&ះ
ករលួចö្&>រើ បស់អ្កដÍ& Q&ួលជងករដំចម;&រFយខ្*នឯង!
២. ពួកh+លក់ជំCឿអs+កប
់ ំផុតរបស់ពួកh+។ ពួក•&ចង់ឲ&‰®ើងគិតថ
ជំ|ឿរបស់•Q
& &‘ៀងនឹង®ើង šើយ•&?&ន¨
់ ច
& ង់ជួយ®ើងឲ&‰យល់ព•
ី &ីស្
សសនកន់¨—
& &Cើរêើង។ •&õ&មទំងl&ើពក&‰ និង@ô&ះដ•&ល•&ល
®ើងl&ើដូចជ «:&ះ®&ស៊ូវ» «:&ះជម0&ស»
់ «:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្» «C&ចក្ី
ស”•&ះ» «រស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ» និង«A&មុជទឹក» ប៉ុsព
្& ួក•&បនប±្&រ
អត្ន័យ

ព
& ក&‰ និង@ô&ះទំង|&ះឲ&‰ខុសពីអត្ន័យ¤ក្eង:&ះគម្ីរ។ ពួក•&
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ខ្ះõ&មទំងl&ើ:&ះគម្ីរដូចគW&•&ល®ើងl&ើ ប៉ុsព
្& ួក•&B&ើសæEស¨&ខគម្ីរ
ខ្ះៗ •&ល•&ចូលចិត្ šើយក៏បំភន់អត្ន័យ

ខ
& ទំងâះ។ ó&លខ្ះពួក•&

សន&•ថ នឹងផ្លអ
់ ហរ និង¸&&ក់´ដ
& ល់អ្ក•&លសុខចិតច
្ កG&ញពី
¿&ុមជំនរុំ បស់ខ្*ន šើយចូលរួមជមួយ¿&ុមពួក•&វTញ។ ប៉ុuក
្+ ្vងករណី
ទំងអស់ ពួកh+លក់បំងនូវAលលទ្y
ិ +លគួរឲ+;ស្ប់}្ើមបំផុតរបស់h+។ ~+
Aលលទ្ទ
ិ ំងC+ះ y+លពួកh+ចង់លក់រហូតដល់•+ល‚++យ គឺជ
Aលលទ្y
ិ +លmើង„+…វសួរពួកh+មុន។
¤ក្eងករសិក&Kកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១|&ះ ®ើងនឹងæៀនl&ើ—&§គវTនិច្័យ
¤ក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី និងកណ.គម្ីរឯ^ៀត ‘ើម&’ស
ី ួរ•&pខុសឆ្ងនូវ
សំណCរដ៏សំខន់ជង•& ដូចជ៖ Îើ:&ះជអ្កណ? Îើ:&ះ®&ស៊ូវជអ្កណ? Îើ
:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ជអ្កណ? Îើ:&ះបន្Ðលរបស់:&ះជអ្ី? Îើ®ើងo&pវë្ើអ្ី
‘ើម&’ប
ី នស”•&ះ? Îើ:&ះ•&ីសរ្ បស់អ្កជពូជពង&fរបស់C្&ចដវEឌឬ? Îើ:&ះ
•&ីស្របស់អ្កបនរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ^& ¤ó&លគត់សº&ប?
់
ពួក•&pខុសឆ្ងមិនចង់ឲ&‰®ើងសួរសំណCរទំង|&ះ^&។ ó&លខ្ះពួក•&នឹងនិយយ
កត់®ើងយ¥&ង>្ើយ šើយ¸&&ប®
់ ើងឲ&‰¤C្ýម šើយសà&បព
់ ួក•&វTញ។ ប៉ុs្&
សំណCរវTនិច្័យរបស់¦កយ៉ូហន គឺជសំណCរសំខន់បំផុត šើយ®ើងo&pវ¨&សួរ
សំណCរâះ។
ឧទហរណ៍៖ មុនដំបូងពួក¿&ុមខុសឆ្ង អន់ សំងហុង មិនចង់និយយ
អំពជ
ី ំ|ឿ—&មថរបស់•&•&លថ បុរសជនជតិកូæម
Ø& W&ក់@ô&ះ អន់
សំងហុង •&លបនសº&បក
់ ្eងឆW១
&ំ ៩៨៥ គឺជ:&ះ•&ីសâ
្ ះ^&។
តមធម្តពួក•&លក់ព័ត៌មន|&ះ។ ពួក•&ដឹងថ ÷ើសិនពួក•&និយយ
អំពæ
ី ឿង|&ះមុន âះ•&ីស្បរTស័ទពិតទំងអស់ នឹងបដិC&ធពួក•&ភº&មៗ
ពីÝ&ះ:&ះ•&ីស្ពិត o&pវ¨&មកតមរយៈពូជពង&fរបស់C្&ចដវEឌ
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ជនជតិអ៊D+&E&ល។ ផ្eយ¯វTញ ពួក•&ចង់និយយយ¥&ងខº&ំងអំពជ
ី ំ|ឿ
របស់ពួក•&•&លថ មនុស&fo&pវ¨&ថÿ&យបង្ំ:&ះ¤F្&«រG មិន<&នF្&
អទិត&‰^&។ ប៉ុs្&Îស
ើ ំណCរណសំខន់ជង សំណCរអំពីករថÿ&យបង្ំ¤
F្ណ
&
ឬ សំណCរអំពីÎអ
ើ ្កណជ:&ះ•&ីសព
្ ិត?
ឧទហរណ៍មួយ‡ៀត៖ ពួកមរមនចូលចិត្l@
&ើ
ô&ះ «:&ះ®&ស៊ូវ»
និង«:&ះ» ‘ើម&’ë
ី ្ើឲ&‰®ើងគិតថ សសនរបស់ពួក•&Q&‘ៀងនឹង
សសនរបស់®ើង•&រ។ ប៉ុs្&ពួក•&ចង់លក់បំងជំ|ឿរបស់ពួក•&•&ល
ថ ®&ស៊ូវរបស់ពួក•& គឺជបងរបស់អរក&fសតំងខងវT»Á&ណ! •&ក៏
ចង់លក់នូវជំ|ឿរបស់ពួក•&ផង•&រថ ពីមុន:&ះរបស់ពួក•& គឺជមនុស&f
ធម្ត•&លបនកº&យជ«:&ះ» មួយ šើយថ បុរសមរមន%ô&ះo&ង់
ទំងអស់ក៏អចកº&យជ :&ះ បន•&រ! šើយពួក•&¸&កដជមិនចង់¸&ប់
អ្កពីជំ|ឿរបស់•&•&លថ អ័ដមបនë្ក
ើ រល្ ¤ó&លគត់មិនសà&ប់
បង•&ប:
់ &ះ šើយបរTHគö្&>â
ើ ះ! ÷ើសិនជពួកមរមន¸&&ប់®ើងពី
ជំ|ឿ—&មថទំង|&ះពីដំបូង âះគô&ន•&ីស្បរTស័ទណ•&លនឹងសà&ប់
•&^&។
ឧទហរណ៍មួយ‡ៀត៖ ¿&ុមស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&ក៏និយយថ ពួក•&
xឿœើ«:&ះ®&ស៊ូវ»•&រ។ ប៉ុs្&•&មិន¸&&ប់®ើងថ ®&ស៊ូវរបស់•ម
& ិន
គង់¤តំងពីអស់កល&’^& ¨&ជរបស់•&ល:&ះបនបä្ើតពីសូន&‰មក។
:&ះ®&ស៊ូវរបស់•ជ
& ^&វត@ô&ះមី¹&ល •&លI&&យមក^&វត|&ះបន
Êើតមកជមនុស&f@ô&ះ ®&ស៊ូវ ¤ភូមិ÷&I្&ហិម។ ពួក•&បÄ&ៀនថ
:&ះកយរបស់:&ះ®&ស៊ូវ មិនបនរស់ពីសº&បê
់ ើងវTញ^&។ ÷ើស្រ
បនi&ល:
់ &ះ®&ហូវ¸
Ô& &ប់®ើងអំពីជំ|ឿ—&មថទំង|&ះពីដំបូង âះ
•&ីស្បរTស័ទនឹងបដិC&ធភº&មៗ ដូG្&ះពួក•&លក់C&ចក្ទ
ី ំង|&ះរហូត
ដល់ó&លI&&យ។
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មុខពូេថៅ
š&តុអប
្ី នជ¿&ុមខុសឆ្ងលក់ជំ|ឿគួរឲ&‰ស្បJ
់ ្ើមរហូត
ដល់ó&លI&&យ? ‘ើម&’K
ី ្ើយសំណCរ|&ះ ខ្ន
eំ ឹងl&ើ
ឧទហរណ៍អំពក
ី រពុះឧសFយl&ើពូL។ មុខពូLគឺ
C្ើង និងមុត •&លងយQ&ួលចូលក្eង>ើ ¨&ខ្ងពូLវTញ
គឺn&ស់ និងC្ើស„&&បដ
់ •
ំ &ក°ល។ ចុះ÷ើអ្កព&•យមពុះឧសFយl&ើខ្ង
ពូLវTញយ¥&ង‚៉&ច•&រ? អ្កនឹងបរជ័យទំងQ&ុង។ មន¨&មុខពូL•&លC្ើង
šើយមុតប៉ុ57&ះ •&លអចចូលក្eង>ើ šើយបំ½&កវ។
•&pខុសឆ្ងទំង|&ះ ក៏ដូចគW&•&រ។ ពួក•&បនចប់†្ើមករសន្នរបស់ពួក•&
Fយនិយយពីជំ|ឿ•&លមិនសូវសំខន់ ឬមិនë្ើឲ&‰អន់ចិត្។ ជំ|ឿទំង|&ះ
l&ៀបនឹងមុខពូL•&លងយចូល។ ពួក•&l&ើពក&‰•&ល®ើងស•&ល់šើយ ដូចជ
«:&ះ®&ស៊ូវ» «:&ះជម0&ស់» និង«កររស់êើងវTញ» ‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើងគិតថ ជំ|ឿ
របស់•& Q&‘ៀងនឹងជំ|ឿ®ើង•&រ។ šើយ•&កប
៏ Ä&ៀន®ើង ពី°លលទ្ិ
តូចតច•&លមិនសូវសំខន់។ ឬ•&នឹងសួរសំណCរដល់®ើង‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើងចប់†្ើម
សង&f័យពីC&ចក្ស
ី ”•&ះរបស់®ើង šើយចប់អរម្ណន
៍ ឹងករបÄ&ៀនរបស់•&។
ពួក•&កអ
៏ ចអូសទញចិត®
្ ើងFយM&កអង្រ ឬសន&•ឲ&‰¸&&ក´
់ &។ ទំងអស់|&ះ
គឺជមុខពូL។
ទល់¨&ó&លI&&យ ^ើប•&បង¼&ញ°លជំ|ឿអ¿&ក់ៗរបស់•& •&លl&ៀបនឹង
ខ្ងពូL។ °លលទ្ិទំងâះ ច&*ស់ជអ¿&កប
់ ំផុត •&លមិនអចចូល¿&ុមជំនុំ
šើយបំ½&ក¿&ុមជំនុំ ដូច•&លខ្ងពូL មិនអចចូលបំ½&ក>ើ•&រ។
ប៉ុsក
្& ុំ6្&ច៖ ÷ើមុខពូLចូល¯ក្eង>ើ âះខ្ងពូL•&លn&&សន
់ ឹងចូលតម
I&&យភº&ម šើយបំ½&ក>ើâះ។ និយយម&•¥&ង^ៀត ÷ើ®ើងទទួលករបÄ&ៀន
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តូចតចរបស់¿&ុមខុសឆ្ង មិនយូរប៉ុនô&ន®ើងនឹងទទួលករបÄ&ៀនអ¿&កប
់ ំផុត
របស់ពួក•& គឺជំ|ឿ•&លនឹងបំ½&ក®ើងពីC&ចក្ព
ី ិត šើយបí្Ðន®ើង¯
ស%&ននរក។

្រពះគឺជាពន្លឺ និង ្រពះគឺជាេសចក្តី្រសឡាញ់
¦កយ៉ូហន ë្ើបនi&ល¸
់ &ប®
់ ើង¤ក្eងខដំបូង

យ
& ៉ូហន´&f&ទ១
ី ថ អង្មួយ

•&លគង់¤អស់កល&’ជនិច្ («តំងពី‘ើមមក») បនយងមកö&នដីជមនុស&f
‘ើម&’ស
ី <្&ងអំព:
ី &ះពិតដល់មនុស&f®ើង។ ¦កយ៉ូហន និងសក&fី†&f&ង^ៀត
បន'ើញ4&ង់ បន‚ើល បនប៉ះ និងសà&ប4
់ &ងរ
់ ល់F្& អស់រយៈó&ល៣ឬ៤ឆW&ំ!
អ្ីៗទំងអស់•&លអង្|&ះបនស<្&ងក្eងបីឆW&ំâះ អំព:
ី &ះ ¦កយ៉ូហនបន
សä្&បជ ពក&‰×&ទសQ្ធ
& ព
ំ ីរ៖ =+ះជពន្ឺ (១ៈ៥) šើយ =+ះជS+ចក្ី
‰+ឡញ់ (៤ៈ៨)។ ¦កយ៉ូហន l&C
ើ &ចក្ព
ី ិតទំងពីរ|&ះ ‘ើម&’ជ
ី ួយ®ើងឲ&‰
វTនិច្័យរវង •&pពិត និង•&p¹្&ងកº&យ šើយ•&ីស្បរTស័ទពិត និង•&ីស្បរTស័ទ
¹្&ងកº&យ។
=+ះគឺជពន្ឺ៖ ពក&‰ «ពន្»
ឺ ¤ក្eង:&ះគម្ីរ ó&លខ្ះជរូបភព

ភ
& ពបរ`សុទ្

និងó&លខ្ះជរូបភពពី S+ចក្ព
ី ិត (ទំនុកដំÊើង ៣៧ៈ៦; ៤៣ៈ៣;
១១៩ៈ១០៥,១៣០; សុភសិត ៤ៈ១៨; ៦ៈ២៣; )&សយ ៩ៈ២; ដនីO៉&ល
៥ៈ១១; ម¥&ថយ ៥ៈ១៦; យ៉ូហន ៣ៈ១៩-២១ ។ល។ )។ ដូG្&ះ÷ើ:&ះជ
ពន្ឺ មនន័យថ 4&ងប
់ រTសុទ្ និងពិត šើយអ្កណ•&លÊើតពី:&ះ នឹងÈ្&ង
រកភពបរ`សុទ្ និងxឿS+ចក្ព
ី ិត šើយ•&pបÄ&ៀន•&លមកពី:&ះ នឹងរស់¤
ក្eងជីវTតដ៏បរTសុទ្ šើយបÄ&ៀន និងxឿC&ចក្ព
ី ិត។
=+ះគឺជS+ចក្ី‰+ឡញ់៖ Fយសរ:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ អ្កណ•&ល
Êើតពី:&ះ នឹងQ&ឡញ់:&ះ šើយនិងQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក šើយ•&p
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បÄ&ៀន•&លមកពី:&ះនឹងបÄ&ៀនអ្កសÒ&ប់ Fយពក&‰សំដី និងគំរូ ឲ&‰
Q&ឡញ់:&ះ និងQ&ឡញ់គW&។
ដូG្&ះករពិតទំងអស់|&ះ កº&យជ—&ព័នរ្ បស់®ើង ក្eងករវTភគ និងយល់ពគ
ី ម្ីរ
យ៉ូហន´&f&ទ១
ី ទី២ និង ទី៣ šើយនឹងអនុវត្តម។

សំបុ្រតរបស់េលាកយ៉ូហាន គឺេ្របៀបេធៀបដូចជាសំណាញ់សុវត្ថិភាព
¦កយ៉ូហនបនសរC&រកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី Fយë្ើដូចសំណញ់
សុវត្ិភព ‘ើម&’ីកុំឲ&‰®ើងធº&កច
់ ូលក្eងករកុហករបស់•&p¹្&ងកº&យ šើយបនi&ប់មក
ធº&កក
់ ្eងនរក។ —&P&លអ្កធº&ប'
់ ើញសំណញ់សុវត្ិភព •&លG&ញ¤ចំšៀង
អគរខ្ស•
់ &លកំពុងសងសង់ កុំឲ&‰កម្ករធº&ក់។ សំណញ់សុវត្ិភព ¨&ង¨&o&pវ
បនភ2&ប់ ៤ ឬ៥កs្&ងយ¥&ងមំ ‘ើម&’ក
ី រពរមនុស&fពីករធº&កច
់ ូលក្eងQ&&ះថW&ក់
ដូចជសំណញ់¤ក្eងរូបថត|&ះ។
ជæៀងរល់ឆW&ំ Ê្&ងៗរប់សិបនក់ បនសº&បF
់ យសរ¨&ពួក•&បនវ¯អង
P&លទឹក¤ខងI&&យផ្ះ
šើយធº&កច
់ ូល¯ក្eងទឹក។
¨&¤ក្eងរូបភព|&ះ Ê្&ងមិន
សº&ប^
់ & ពីÝ&ះឪពុកមÒ&យ
បនដក់សំណញ់សុវត្ិភព។
កណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ រួម
នឹងគម្ីរទំងមូល l&ៀបនឹង
សំណញ់សុវត្ិភព ‘ើម&’ីករពរ®ើងពីករបÄ&ៀនខុសឆ្ង។ ដូច•&លអ្ក'ើញ
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¤ក្eងរូបខងI&&ម A&ុងសំណញ់សុវត្ិភពរបស់¦កយ៉ូហន o&pវបនភ2&ប់
យ¥&ងមំ¯នឹងចំណÙច៤៖
«ចូរបរTសុទ»
្ «xឿករពិត»
«Q&ឡញ់:&ះ» និង«Q&ឡញ់គW&»។
ចំណÙចទំងបួន|&ះ œ&ចRºព
& C
ី &ចក្ី
—&កសសំខន់ពីរ¤ក្eងកណ.គម្ីរ

ឺ និង
យ៉ូហន´&f&ទ១
ី «:&ះគឺជពន្»
«:&ះគឺជC&ចក្Q
ី &ឡញ់»។
´&f&ទំងអស់¤ក្eងសំណញ់សុវត្ិភពរបស់¦កយ៉ូហន o&pវបនត&*ញគW&¤
កណñ&លកs្&ង•&ល®ើង'ើញពក&‰ថ «Êើតពី:&ះ»។ ករÊើតពី:&ះFយ
:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ គឺជគន្ឹះអនុវត្នរ៍ បស់កណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី ។ មនផ្Ðវ¨&
មួយ•&ល®ើង អចកº&យជ មនុស&fបរTសុទ្ •&លxឿC&ចក្ព
ី ិត Q&ឡញ់:&ះ និង
Q&ឡញ់គW& គឺÊើតជថ្ីព:
ី &ះ។ «÷ើអ្ករល់គW&ដឹងថ 4&ង់សុចរTត âះo&pវ¨&

យល់'ើញថ អស់អ្កណ•&ល—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ស
ី ុចរTតâះ •&បនÊើតពី4&ង់
មក•&រ» (១យ៉ូហន ២ៈ២៩)។
អ្ក•&លë្ើសំណញ់សុវត្ិភព ë្ើឲ&‰´&f&នីមួយៗត&*ញភ2&បគ
់ W&នឹង´&f&ឯ^ៀតទំង
អស់ šើយភ2&បន
់ ឹងកs្&ងចង៤។ ដូចគW•
& &រ ¦កយ៉ូហន ត&*ញចំណÙចទំង¸&&ំ
យ¥&ងជមួយគW&¤គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១។ ¦កចង់ឲ&‰®ើង'ើញថ ¿&ុមជំនព
ុំ ិត
និង•&pបÄ&ៀនដ៏ពិត នឹងត&*ញចំណÙចទំង¸&&ំយ¥&ង|&ះជមួយគW& ក្eងជីវTត និង
C&ចក្ប
ី Ä&ៀនរបស់ពួក•&។
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សាវកយ៉ូហាន មិនអនុញ្ញាតឲ្យេយីងេ្រជីសេរីសេសចក្ដីពិតខ្លះ េហីយបដិេសធ
េសចក្ដីពិតខ្លះេនាះេឡីយ
•&ីស្បរTស័ទខ្ះចូលចិតB
្ &ើសæEសC&ចក្ព
ី ិតខ្ះពីគម្ីរតមចំណSលចិត្ ឧទហរណ៍
មនុស&fខ្ះចូលចិតន
្ ិយយថ «ខ្eំQ&ឡញ់:&ះ ប៉ុs្&•&ីស្បរTស័ទ¨&ង¨&ë្ើឲ&‰ខ្eំខក
ចិត្ ដូG្&ះខ្eំមិន¯វTហរ^ៀត^& ខ្eំថÿ&យបង្¤
ំ ផ្ះវTញ»។ ប៉ុs្&¦កយ៉ូហន មិន
ឲ&‰®ើងë្ើដូG្&ះ^&។ ជæឿយៗ¤ក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ ¦កយ៉ូហន
ចងភ2&ប់ បíîត្ិ «Q&ឡញ់:&ះ» ជមួយនឹងបíîត្ិ «Q&ឡញ់គW&» ដូច¤ក្eង

់ ល់បងប្•នវTញ អ្ក
១យ៉ូហន ៤ៈ២០៖ «÷ើអ្កណថ ខ្*ន‰+ឡញ់=+ះ¨&ស្បដ
âះជអ្កកុហក ដ&’ិតអ្កណ•&លមិនQ&ឡញ់បងប្Ðន•&លបន‚ើល'ើញ¯
šើយ âះë្ើ‚្&ចêើយ ឲ&‰Q&ឡញ់ដល់:&ះ•&ល‚ើលមិន'ើញ¯បន»។ រូប
ខងI&&ម|&ះl&ើ:&¾ញ‘ើម&’ប
ី ង¼&ញ®ើងថ ១យ៉ូហន ៤ៈ២០ ផ&Kរភ2&ប់ ករ
«Q&ឡញ់:&ះ» និងករ «Q&ឡញ់គW&»។

«÷ើអ្កណថ ខ្•ន‰+ឡញ់=+ះ ¨&ស្ប់ដល់បងប្•នវTញ
អ្កâះជអ្កកុហក»។ (១យ៉ូហន ៤ៈ២០)

មនុស&fខ្ះ^ៀតនិយយថ •&Q&ឡញ់:&ះ ប៉ុs•
្& ច
& ង់បដិC&ធបទបíîតខ
្ិ ្ះរបស់
4&ងវ់ Tញ។ ប៉ុs្&¤១យ៉ូហន ៥ៈ៣ក ¦កយ៉ូហននិយយថ អ្កណ•&លពិត
ជ‰+ឡញ់=+ះ âះនឹងមនភពបរ`សុទ•
្ &រ៖ «ដ&’ិត|&ះšើយជC&ចក្ី

Q&ឡញ់ដល់:&ះ គឺឲ&‰®ើងកន់តមអស់ទំងបíîតរ្ បស់4&ង»់ ។
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«|&ះšើយជS+ចក្‰
ី +ឡញ់ដល់=+ះ
គឺឲ&‰®ើងកន់តមអស់ទំងប•‘តរ្ បស់4&ង់»។ (១យ៉ូហន ៥ៈ៣ ក)

មនុស&fឯ^ៀតចូលចិតន
្ ិយយថ «ខ្eំមិនចូលចិត°
្ លលទ្Š
ិ &ើនប៉ុនô&ន^& ពីÝ&ះ
°លលទ្ប
ិ ំ½&កបំបក់®ើង។ ខ្?
eំ &ន¨
់ ច
& ង់Q&ឡញ់មនុស&fវTញ»។ ¨&¦ក
យ៉ូហនមិនអនុ»Á&តឲ&‰®ើងT&ក «Q&ឡញ់គW&» និង «xឿករពិត» âះ^&
ពីÝ&ះ÷ើ®ើងពិតជQ&ឡញ់•& ®ើងចង់ឲ&‰•&xឿC&ចក្ព
ី ិត•&លនំឲ&‰•&មន

្ិ &ងâ
់ ះគឺថ o&pវឲ&‰®ើងlឿដល់:&ះនម
C&រភ
E ព។ សូមសÒ&ប់៖ «ឯបíîត4
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះរជបុ:& 4
& &ង់ šើយo&pវ‰+ឡញ់គ“+¯វTញ¯មក ដូច
ជ4&ងប
់ នបង•&បម
់ កšើយ»។ :&¾ញក្eងរូប|&ះ បង¼&ញពីករចងភ2&បរ់ បស់¦ក
យ៉ូហន រវង°លជំ|ឿ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់។

«o&pវឲ&‰®ើងlឿដល់:&ះនម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះរជបុ:& 4
& &ង់
šើយo&pវ‰+ឡញ់គ“+»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ២៣)

មនុស&fខ្ះអះអងថ •&Q&ឡញ់មនុស&fឯ^ៀត ប៉ុs្&¤ó&លអ្ក¿&ê&ក‚ើល
ជីវTតរបស់ពួក•&'ើញថ ពួក•&:&ប់តម¦កិយ šើយមិនបរTសុទ^
្ &។ ប៉ុs្&
¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍¤ក្eង១យ៉ូហន ៣ៈ១២(ខ)ថ ភពបរTសុទ្ និង

្ី នជ [កអ៊Dន] សម-+បគ
់ ត់
C&ចក្Q
ី &ឡញ់ o&pវ¨&‘ើរជមួយគW&រហូត៖ «š&តុអប
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[ស្ប)
់ &បិល]? ពីÝ&ះករ”+=+ឹតរ្ បស់គត់សុទ~
្ អ
+ s+ក់ šើយកររបស់ប្Ðនសុទ្
់ ្Ðន និង
¨&លវ្ Tញប៉ុ57&ះ»។ ករ•&លកអ៊Dនគô&នភពបរTសុទ្ បននំឲ&‰គត់ស្បប
សមº&បប
់ ្Ðនខ្*នឯង។ ដូG្&ះ ចូរ«បរTសុទ»
្ និង«Q&ឡញ់គW&» o&pវភ2&បគ
់ W&រហូត ដូច
ក្eងរូប|&ះ។

«š&តុអប
្ី នជ [កអ៊Dន] សម-+បគ
់ ត់ [ស្ប់)&បិល]?
ពីÝ&ះករ”+=+ឹតរ្ បស់គត់សុទ្~+អs+ក»់ ។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១២ខ)

•&p¹្&ងកº&យខ្ះ¤សម័យ¦កយ៉ូហនអះអងថ ពួក•&Q&ឡញ់:&ះ ប៉ុsព
្& ួក•&
បដិC&ធទីបនi&លរ់ បស់:&ះផi&ល់ អំពី:&ះរជបុ:&របស់4&ង់ គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។
¤ក្eង១យ៉ូហន ៥ៈ១០ ¦កយ៉ូហនបÄ&ៀនថ អ្ក•&លពិតជQ&ឡញ់
:&ះអម0&ស់ ក៏នឹងxឿœើC&ចក្ព
ី ិតអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្•&រ៖ «អ្កណ•&លlឿ

ដល់:&ះរជបុ:& :
& &ះ âះមនC&ចក្ប
ី នi&ល¤
់ ក្eងខ្*នšើយ ¨&អ្កណ•&ល
មិនxឿ%ះ âះ@ô&ះថ បន–្ើឲ+;O+ងi
់ ជអ្កកុហកវ`ញ ពីÝ&ះមិនបនxឿ
ដល់C&ចក្ប
ី នi&ល•
់ &ល4&ងប
់ នë្ើពដ
ី ំ9ើរ:&ះរជបុ:& 4
& &ង»់ ។ អ្កណ•&ល
មិនxឿC&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ អ្កâះមិនQ&ឡញ់:&ះ^& តមពិត
គត់U:&ះអង្ថ ជអ្កកុហកវTញ។ ¦កយ៉ូហនផ&Kរភ2&ប់ «Q&ឡញ់:&ះ»
និង «xឿករពិត» ដូចក្eងរូប|&ះ។
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«អ្កណ•&លមិនlឿ%ះ âះ@ô&ះថ
បនë្ឲ
ើ &‰4&ង់¯ជអ្កកុហកវTញ»។ (១យ៉ូហន ៥ៈ១០)

•&p¹្&ងកº&យជŠ&ើនអះអងថ ខ្*ន«Êើតពី:&ះ» šើយ «ស•&ល់:&ះអម0&ស»
់ និង
«មកពី:&ះ»។ ប៉ុs្&¤ó&ល•&លអ្ក¿&ê&ក‚ើលជីវTតរបស់ពួក•& អ្ក'ើញថ
ពួក•&មិន‘&ញតមភពបរTសុទ្ និងC&ចក្ព
ី ិត^&។ šើយពួក•&កម
៏ ិនQ&ឡញ់:&ះ
និងអ្កដÍ&âះ•&រ។ ¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ មនុស&f•&បគ
់ W&•&ល˜ើតពី
=+ះនឹងមនលក្ណៈ៤យ¥&ង គឺ ភពបរTសុទ្ C&ចក្ីពិត ករQ&ឡញ់:&ះ និងករ
Q&ឡញ់អ្កដÍ&។ សូមសÒ&ប់ ¤ក្eង១យ៉ូហន ៣ៈ១០ ៖ «គឺយ¥&ងâះšើយ

•&លនឹងសំគល់ថ ជពួកកូន=+ះឬពួកកូនអរក&f¯បន ឯអ្កណ•&លមិន
”+=+ឹតS
្ +ចក្ស
ី ុចរ`ត šើយមិន‰+ឡញ់ដល់បងប្•ន âះមិន<&នមកពី:&ះ^&»។
¤ក្eងខ|&ះ¦កបនភ2&បប
់ ណñ&ញ ករ«Êើតពី:&ះ» ជមួយនឹង «ចូរបរTសុទ»
្
និង «Q&ឡញ់គW&» ដូចក្eងរូបទំងពីរ|&ះ។

«អ្កណ•&លមិន”+=+ឹតS
្ +ចក្ស
ី ុចរ`ត …មិន<&នមកពី=+ះ^&»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១០ ខ)
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«អ្កណ•&ល...មិន‰+ឡញ់ដល់បងប្•ន âះ
មិន<&នមកពី:&ះ^&»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១០ គ)

សំណញ់សុវត្ិភព•&លមិនត&*ញភ2&បគ
់ W&¤កណñ&ល និងចងយ¥&ងមំ¤A&ុង នឹង
o&pវបរជ័យ។ ¦កយ៉ូហនQ&ឡញ់®ើង គត់ចង់ឲ&‰®ើងó&ញFយអំណរ។
¤ក្eងជំពូកទំង¸&&ំ

ក
& ណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ šើយក្eងយ៉ូហន´&f&ទី២ និង

យ៉ូហន´&f&ទី៣ផង ®ើងនឹង'ើញ¦កយ៉ូហនត&*ញទំង¸&&ំចំណÙចបí្ÐលគW&
ម្ងšើយម្ង^ៀត ‘ើម&’ីបä្ើតសំណញ់សុវត្ិភពដ៏រVងមំស„&&ប®
់ ើង។
ក្eងករសិក&Kកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ ó&លណ®ើង'ើញថ ¦ក យ៉ូហន
កំពុងផ&Kរភ2&ប°
់ លករណ៍ពីរជមួយគW& ®ើងនឹងគូស:&¾ញœើសំណញ់សុវត្ិភព
របស់¦កយ៉ូហន ‘ើម&’ប
ី ង¼&ញករ•&ល¦កយ៉ូហនផ&Kរភ2&បâ
់ ះ ដូច•&ល
®ើងបនë្ើ¤ឧទហរណ៍ខងœើ។
¤ទំព័រ២៨ អ្កនឹង'ើញសំណញ់សុវត្ិភពó&ញœ&ញរបស់¦កយ៉ូហន
•&លមន•&បដ
់ ំណ •&លខ្eំបន'ើញក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ ទី២ និងទី៣
ជមួយនឹងជំពូក និងខផង•&រ។ :&ះQ&ឡញ់®ើងខº&ំងណស់ •&ល4&ងប
់ នផ្ល់
សំណញ់សុវត្ិភពដ៏រVងមំដល់®ើង ‘ើម&’ីករពរ®ើងពី•&p¹្&ងកº&យ។
ទីបí្ប់ š&តុអ្ីបនជ¦កយ៉ូហន ¦កប៉ុល ¦កó&o&ុស និង¦កយូដស
មិន•&លខន:&មន ¿&ុមជំនុំអំពក
ី របÄ&ៀន¹្&ងកº&យ និង•&p¹្&ងកº&យ? ពីÝ&ះ
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ •&លជម0&ស់របស់ពួកគត់ មិន•&លខន:&មនពួកគត់ ពី•&p
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¹្&ងកº&យêើយ។ ¤ó&លពួកសិស&fបនសួរអំព?
ី &ចុងI&&យ ករ:&មនដំបូង
របស់:&ះ®&ស៊ូវ គឺអំព:
ី &ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ៖ «ចូរ”+យ័ត្ W&&ងអ្កណនំអ្ករល់គW&

ឲ&‰វä្&ង ដ&’ិតនឹងមនមនុស&fជŠ&ើន យក@ô&ះខ្eំមកនិយយថ ខ្eំ|&ះជ:&ះ
•&ីស្ šើយអ្កទំងâះនឹងនំមនុស&fជŠ&ើនឲ&‰វä្&ងG&ញផង» (ម¥&ថយ
២៤ៈ៤-៥)។ (šើយ‚ើល ម¥&ថយ ៧ៈ១៥-២០; ១៦ៈ១១-១២; ២៣ៈ១-២៩;
២៤ៈ១១, ២៣-២៧; លូក ៦ៈ២៦ ។ល។ )។
សូមកុំ6្&ចថ ®ើងមនសo&pវដ៏ពូ¹& និងឆº&តវងX&•&លចង់លួចអំណរ ភពបរTសុទ្
C&ចក្ព
ី ិត និងជីវTតអស់កល&’របស់®ើង šើយទីបí្បន
់ ឲ
ំ &‰®ើង¯ស%&ននរក។
វមិន•&លឈប់បä្ើត:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ និង•&p¹្&ងកº&យ :&មទំង•&ីស្បរTស័ទ
¹្&ងកº&យêើយ។ ÷ើ®ើងចង់បÄ&ៀនដូចជ:&ះ®&ស៊ូវបនបÄ&ៀន šើយ÷ើ
®ើងចង់Q&ឡញ់Gៀម®ើង ដូចជ:&ះ®&ស៊ូវQ&ឡញ់Gៀមរបស់4&ង់ âះ
®ើងមិនo&pវឈប់:&មនអំព•
ី &p¹្&ងកº&យêើយ។
ឥឡÐវសូមសិក&Kសំបុoដ
& អ
៏ ស0&រ&‰|&ះជមួយគW&ពខ
ី មួយ¯ខមួយ šើយ'ើញពី
រ÷ៀប•&លសវកយ៉ូហន បនត&*ញសំណញ់សុវត្ិភព
ស„&&បអ
់ ំណរអស់កល&’ជនិចរ្ បស់®ើង។
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បុព្វកថា៖
្រពះែដលមាន្រពះជន្មគង់េនៅអស់កល្បបានយាងមក
េហីយ្រទង់ជាពន្លឺ និងេសចក្ដ្រី សឡាញ់
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១យ៉ូហន ១ៈ១
ឯC&ចក្•
ី &លមនតំងពី‘ើមមក •&ល®ើងខ្eំបនឮ šើយ.្&កបន'ើញ ក៏បន
‚ើល šើយ/&បនប៉ះពល់ ខងឯ:&ះបន្Ðល ជ
& ីវTត...
¦កយ៉ូហនមិនបនចប់†្ើមសំបុoរ& បស់គត់ Fយនិយយអំពក
ី រកុហកœ+
s+ុម)្+ងក-+យ^& ប៉ុs្&គអ
ឺ ំពS
ី +ចក្ព
ី ិត

ជ
& ំ|ឿ:&ះ•&ីសវ្ Tញ ជពិC&សC&ចក្ព
ី ិត

•&លថ :&ះ®&ស៊ូវបនយងមកពីស%&នសួគ៌ ‘ើម&’ស
ី <្&ងពី:&ះជម0&សដ
់ ល់
មនុស&fជតិ។
:&ះ®&ស៊ូវ ពីQ&ុកណសYØ&ត •&លជ:&ះ•&ីស្(:&ះ<&សុី) šើយជ
:&ះរជបុ:&

:
& &ះ គឺជចំណÙចសំខន់ជង•&ក្eងដំណឹងល្ពិត។ ¦កយ៉ូហន

ី &លមនតំងពី‘ើម
និយយអំព:
ី &ះ•&ីស្|&ះ ¤ó&លគត់និយយថ «ឯC&ចក្•
មក•&ល®ើងខ្ប
eំ នឮ šើយ.្&កបន'ើញ šើយ/&បនប៉ះពល់ ខងឯ
់ ក
ី រQ&‘ៀងគW&ជŠ&ើន រវងបុព្កថ ¤
:&ះបន្Ðល ជ
& ីវTត...»។ (សូមសម•&លព
កណ.|&ះ និងបុព្កថ¤កណ.គម្ីរយ៉ូហនដំណឹងល្)។
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្រពះរាជបុ្រតាែដលគង់េនៅអស់កល្បជានិច្ចបានេកីតជាមនុស្ស
្រពះរាជបុ្រតាែដលគង់េនៅអស់កល្បជានិច្ច...
សូមចំថ ឃº&•&លថ «តំងពី‘ើមមក» គឺជរ÷ៀប•&លជនជតិយូដ និយយអំពី
:&ះ•&លគង់¤អស់កល&’ជនិច្ šើយគô&នទីចប់†្ើមêើយ (សូម‚ើល យ៉ូហន
១ៈ១ •&រ)។ អ៊Dចឹង¦កយ៉ូហនកំពុងនិយយថ :&ះរជបុ:&

:
& &ះមិន•&ល

មនករចប់†្ើមêើយ។ 4&ង់គង់¤អស់កល&’ជនិច្។ មុនó&ល:&ះរជបុ:&
:&ះបនបä្ើតពួក^&វតមក âះ4&ងគ
់ ង់¤šើយ។ មុនó&ល:&ះរជបុ:&

&

&

:&ះបនបä្ើតZ្&‚&ឃ និងö&នដីមក âះ4&ងគ
់ ង់¤šើយ។ មន¨&:&ះ•&ល
គង់¤តំងពីអស់កល&’ជនិច្ •&លអចមនវត្មន «តំងពី‘ើមមក»។

...បានេកីតជាមនុស្ស
ប៉ុs្& ខបនi&បម
់ ក ¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍•&លអស0&រ&‰ó&កC្ើរ¨&xឿ
មិនបន។ :&ះរជបុ:&

:
& &ះ•&លមិន•&លមន‘ើមកំ9ើត|&ះ បន˜ើតជ

មនុស+• šើយបនរស់¤ក្eងចំ5ម®ើងរល់គW& ‘ើម&’ស
ី <្&ងតួអង្:&ះដល់
®ើង។ 4&ង់õ&មទំងបនB&ើសæEស¿&ុមសក&fីជផ្Ðវករ ‘ើម&’ស
ី à&ប4
់ &ង់ ‚ើល
4&ង់ 'ើញ4&ង់ šើយõ&មទំងបនប៉ះ4&ង^
់ ៀតផង។ ពក&‰ «®ើង» ¤ក្eងខ១-៤
សំù¯សក&fីទំង|&ះ។ ®ើងUពួក|&ះថ ពួកសវក šើយ¦កយ៉ូហនជ
មW&កក
់ ្eងចំ5មពួក•&។ ®ើងមិនo&pវT&ក:&ះ®&ស៊ូវ និងសក&fីពិC&សរបស់
4&ងG
់ &ញពីគW&êើយ។ •&ីស្សសនពិត គឺជសសនរបស់:&ះ®&ស៊ូវ និងពួក
សវក•&ល:&ះអង្បនB&ើសæEស។
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«•&ល®ើងខ្ប
eំ នឮ...បន'ើញ...បនប៉ះ...» សូមកត់សម•&លថ
់ :&ះ®&ស៊ូវមិន
?&&ន់¨œ
& &ចមកឲ&‰សក&fី'ើញមួយ.្&ត ដូចជ[ô&ចâះ^& ប៉ុs4
្& &ងគ
់ ង់¤
ជមួយពួក•&ទំងយប់ទំងF្&អស់រយៈó&ល៣ឬ៤ឆW&ំ! ®ើងខ្ះធº&បម
់ ន
បទពិ%ធន៍ë្ើជសក&fីប»2&កព
់ Q
ី
&ះថW&ក់ចរចរណ៍។ ប៉ុs¤
្& ó&លប៉ូលិសសួរ
®ើងពីអ្ី•&លបនÊើតêើង ®ើង—&P&លជនិយយ½&ប|&ះវTញថ «វបនÊើត
êើងœឿនó&ក ខ្eំពិបកចំថ ម៉ូតប
ូ ុកឡន ឬក៏ឡនបុកម៉ូត»
ូ ។ ប៉ុs¤
្& ó&ល
•&ល:&ះ®&ស៊ូវបនយងមក 4&ង់មិនបនបង¼&ញអង្4&ង¨
់ ម
& ួយ.្&តៗ½&បâះ
êើយ។ 4&ង់បនចំណយó&លពី៣¯៤ឆW&ំ ជមួយសក&fី•&លបន'ើញផi&ល់
.្&ក ពីមួយò¥&ង¯មួយò¥&ង ពីមួយF្&¯មួយF្& ពីមួយយប់¯មួយយប់

ក
& រ

‘ើរ ករនិយយ ករបរTHគ ករអធិសû&ន និងករសà&ប់។ ខ្eំគណនថ ពួកសវក
មW&ក់ៗបនចំណយó&ល ១ ឬ ២ មុឺនò¥&ង ë្ើជសក&fី

:
& &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ÷ើ

®ើងគុណចំនួនâះជមួយនឹងសវកទំង១២នក់âះ'ើញថ មនភ័ស្eតង
ប»2&កអ
់ ំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ—&P&ល ១០ ឬ ២០ មុឺនò¥&ងរួមគW&។ ÷ើ®ើងបs្&មសក&fី
រប់សិបនក់†&f&ង^ៀត ¤ក្eង¿&ុម•&លបនë្ើដំ9ើរជមួយគW& ចំនួនò¥&ងនឹង
ជិតកន្ះលនò¥&ងឯ5ះ! •&ីសស
្ សន គឺជសសន

—
& &វត្ិសQ្&ដព
៏ ិត

ពីÝ&ះមនសក&fីរប់រយ រប់ពន់នក់•&លបន'ើញផi&ល.
់ ្&កក្eងរយៈó&លជ
Š&ើនឆW&ំ។
មិន¨&ប៉ុ57&ះ សក&fផ
ី i&ល.
់ ្&កទំង|&ះ មិន?&&ន¨
់ '
& ើញ:&ះ®&ស៊ូវពីចម\&យ
âះ^& ពួក•&បនរស់¤ជមួយ4&ង់ បន‚ើល4&ងយ
់ ¥&ងជិតស្ិទ្ បនសà&ប4
់ &ង់
šើយõ&មទំងបនប៉ះ4&ងF
់ យ/&•ផ
& i&ល់^ៀត។ ពក&‰ចុងI&&យអំពក
ី រប៉ះ
4&ងF
់ យ/&របស់ពួក•& គឺជករពិបកទទួលយក ស„&&បម
់ នុស&fជŠ&ើន¤
សម័យ¦កយ៉ូហន។ š&តុអ?
្ី ពីÝ&ះទស&fនវTជ2&•&លមន—&ជ—&ិយបំផុត
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ក្eងចំ5មសសន៍]&ក និងរØូម¤សម័យបុរណបនបÄ&ៀនថ វT»Á&ណមនុស&f
គឺល្ šើយរូបកយអ¿&ក់។ ដូG្&ះ¤ó&ល•&លពួក•&បនឮថ :&ះរជបុ:&

&

:&ះ•&លជវT»Á&ណសុទ្សធ¤ស%&នសួគ៌ បនÊើតជមនុស&f šើយយករូបកយ
ជមនុស&f •&ស្ប់J្ើមណស់ šើយ•&ថ មិនអចÊើតមន^&! šើយ¤ó&ល•&
ឮថ :&ះរជបុ:&

:
& &ះ បនសុគត¤œើ>ើឆ;&ងដូចជឧ¿&ិដជ
្ ន វកន់¨គ
& ួរ

ឲ&‰ស្ប់J្ើមõ&ម^ៀត។ šើយ¤ó&ល•&លពួក•&ឮ^ៀតថ :&ះ®&ស៊ូវ I&&យ
•&ល4&ងo
់ &pវបនFះ_&ងពីគុក

រ& ូបកយរបស់4&ង់ âះ4&ងប
់ នទទួលយក

រូបកយâះវTញ ¤ó&ល4&ងរ់ ស់ពស
ី ុគត វកº&យជæឿងកំ½្&ងស„&&បព
់ ួក•&¯
វTញ។ ពួក•&មិនអចxឿករ|&ះ^& ដំណឹងល្½&បâះជករជំពប់ដួលយ¥&ងខº&ំង
ស„&&បម
់ នុស&fសម័យបុរណ (សូម‚ើល ១កូរTនថូស ១ៈ២២-២៥)។
|&ះšើយជមូលš&តម
ុ ួយ•&ល¦កយ៉ូហនo&pវសរC&រសំបុo|
& &ះêើង។ ¤
ó&ល®ើងអនកណ.យ៉ូហន´&f&ទ១
ី ®ើង'ើញថ មនុស&fខ្ះ•&លអះអងថ ជ
•&pមកពី:&ះ បននំយកទស&fនវTជ2&]&ក|&ះ ចូលក្eង•&ីស្សសនរបស់ពួក•&។
ពួក•&បននិយយថ :&ះ®&ស៊ូវមិនបនយងមកក្eងសច់ឈម^& ¨&?&ន¨
់ &
ហក់ដូចជចូលមកក្eងសច់ឈមប៉ុ57&ះ។ ¦កយ៉ូហនបនបដិC&ធករ
បÄ&ៀន|&ះយ¥&ងខº&ំង Ý&&ះគត់ផi&ល់បន¤ជមួយ:&ះ®&ស៊ូវរល់F្&អស់
រយៈó&ល៣ឬ៤ឆW&ំ។ គត់ដឹងច&*ស់Fយគô&នសង&f័យថ :&ះ®&ស៊ូវជមនុស&f
ពិត•&លមនសច់ និងឈមពិត¸&&កដ។ ពួកសវកបនបរTHគជមួយនឹង4&ង់
‘ើរជមួយនឹង4&ង់ šើយនិយយជមួយនឹង4&ងផ
់ ង។ ¦កយ៉ូហនõ&មទំង
បន «ö្&កœើ:&ះឱរ» :&ះ®&ស៊ូវ ¤អហរó&លល\&ចចុងI&&យõ&ម^ៀតផង
(យ៉ូហន ២១ៈ២០)។
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«ខងឯ:&ះបន្Ðល ជ
& ីវTត» បនi&ប់ពី ១ ឬ ២មុឺនò¥&ង ក
& រសà&ប់ និង‚ើល
:&ះ®&ស៊ូវ ¦កយ៉ូហន និងសវក†&f&ង^ៀតបនxឿជក់ថ :&ះ®&ស៊ូវគឺជ

«:&ះបន្Ðល ជ
& ីវTត» •&ល:&ះបនបí្Ðនមក។ :&ះជម0&សជ
់ —&ភពជីវTត¨&មួយ
គត់ មិនថជីវTតខងរូបកយ ឬជីវTតខងវT»Á&ណâះ^&។ ÷ើ:&ះ®&ស៊ូវពីQ&ុក
ណសYØ&តក៏ជ«:&ះបន្Ðល

ជ
& ីវTត» âះ4&ងo
់ &pវ¨&ជ:&ះមួយរយភគរយ និងជ

មនុស&fមួយរយភគរយក្eងបុគ្ល¨&មួយ។

១យ៉ូហន ១ៈ២
ដ&’ិត:&ះដ៏ជជីវTត4&ងប
់ នœ&ចមកšើយ ®ើងខ្eំបន'ើញ4&ង់ šើយក៏ë្ើជទី
បនi&ល¸
់ &បដ
់ ល់អ្ករល់គW& ពីជីវTតâះដ៏រស់¤អស់កល&’ជនិច្ •&លពី‘ើមស្ិត
¤នឹង:&ះវរបិត šើយបនœ&ចមកឲ&‰®ើងខ្eំ។
ើ សតុលករដ៏ឧឡរTក
«'ើញ...ë្ើជទីបនi&ល.់ ..¸&&ប.់ ..» ¦កយ៉ូហន l&ភ
¤ក្eងខ|&ះ។ គត់ និងពួកសវក†&f&ង^ៀតគឺជសក&fីផ្Ðវករ •&លគួរឲ&‰ទុកចិត្

eំ រaឭក®ើងថ |&ះគឺជសក្ីភពរបស់
ទំងQ&ុង។ ជថ្ីម្ង^ៀត ពក&‰«®ើងខ្»
ពួកសវក

:
& &ះ®&ស៊ូវ •&ល:&ះអង្បនB&ើសæEសជស្របនi&លជ
់ ផ្Ðវករ។

«ជីវTតâះដ៏រស់¤អស់កល&’ជនិច.្ ..œ&ចមក» :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្បនយករូបកយ
ជមនុស&fពិត ‘ើម&’ីស”•&ះ®ើងពីអំóប
ើ បរបស់®ើង។

«¸&&បដ
់ ល់អ្ករល់គ.W& ..» ឃº&|&ះú&នព
ំ š
ី &តុករណ៍ថ្ីពីរ ដ
& ំណឹងល្ គឺពក&‰
«¸&&ប»់ និងពក&‰«អ្ករល់គ»W& ៖
ពក&‰ «ž++ប»
់ បÄ&ៀន®ើងថ អ្ីៗទំងអស់•&លពួកសវកបន'ើញ និងឮ
ក្eងកំឡeង៣ឬ៤ឆW&ំ ពួក•&បនបន្¸&ប់ជC&ចក្—
ី &កសជសធរណៈ និងជ
ផ្Ðវករ។ សរ|&ះo&pវបន•&Uថ ដំណឹងល្របស់:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ÷ើ
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និយយó&ញœ&ញUថ គម្ីរស»Á&ថ្ី។ វl&ៀបដូចជសរជផ្Ðវករពី
:&ះមហក&fo& •&លសរC&រFយœ&ខធិកររបស់:&ះអង្ ជសរ•&ល®ើង
មិនo&pវë្&ស—&P&សêើយ!

“+ បÄ&ៀន®ើងថ វជ:&ះហឫទ័យ:&ះ ‘ើម&’ឲ
ី &‰សរដ៏
ពក&‰ «អ្ករល់គ»
សំខន់អំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ|&ះ ¯បន្¸&បដ
់ ល់មនុស&fឯ^ៀត d&ព
& ព
ី ួកសវក។

W& ក៏រួមបí្Ðលទំងអ្ក និងខ្eំផង•&រ ២០០០ឆW&ំ
តមពិតពក&‰«អ្ករល់គ»
I&&យមក គឺ®ើង•&លបនឮដំណឹងល្ព:
ី &ះ®&ស៊ូវតមរយៈសរជ
លយលក្ណ៍អក&fរ •&ល•&Uថ:&ះគម្ីរបរTសុទ្។

១យ៉ូហន ១ៈ៣
ដូG្&ះC&ចក្•
ី &ល®ើងខ្ប
eំ ន'ើញ šើយឮ âះ®ើងខ្¸
eំ &បម
់ កអ្ករល់គW&
‘ើម&’ឲ
ី &‰អ្ករល់គម
W& នC&ចក្—
ី &កបនឹង®ើងខ្•
eំ &រ រEឯC&ចក្—
ី &កបរបស់®ើងខ្â
eំ ះ
គឺ—&កបនឹង:&ះវរបិត šើយនិង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះរជបុ:&4&ង់។
អ្ីទំងអស់•&ល¦កយ៉ូហន និងសវកឯ^ៀតបន'ើញ:&ះ®&ស៊ូវë្ើ šើយឮ
:&ះ®&ស៊ូវមនបន្Ðល ឥឡÐវ|&ះពួក•&កំពុង—&កស¸&&បដ
់ ល់អ្កដÍ&^ៀត។
š&តុអ្ី បនជពួក•&o&pវ¸&&បប
់ ន្? ¦កយ៉ូហនបនផ្លម
់ ូលš&តព
ុ ីរយ¥&ង៖
‘ើម&’ឲ
ី &‰អ្កសÒ&បន
់ ឹងមនS+ចក្”
ី +កបជមួយ:&ះ(ខ៣) šើយមនអំណរ
អស់កល&’ជនិច(
្ ខ៤)។ ឥឡÐវ®ើងនឹង‚ើលមូលš&តទ
ុ ំងពីរ|&ះ៖
ើម+Pឲ
ី +;mើងមនករ”+កបជមួយ=+ះ។ ពួកសវក¸&&ប®
់ ើងអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ
‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើង•&លសÒ&ប់ និងxឿ អចមនករ—&កបជមួយពួកសវក និង
ជមួយ:&ះដ៏ជ:&ះវរបិត និងជមួយ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ដជ
៏ :&ះរជបុ:&4&ង់។
ករ—&កបជមួយ:&ះ គឺជអំ5យដ៏អស0&រ&‰បំផុតក្eង¦ក។ វមនន័យថ
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:&ះបនដកអំóប
ើ ប និងករបះeររបស់®ើង•&លររំង®ើងមិនឲ&‰ë្ើជកូន
របស់:&ះអម0&ស់G&ញ។ ÷ើl&ើពក&‰

គ
& ម្ីរស»Á&ចស់ គឺមនន័យថ :&ះ

បនo&ឡប់ជ:&ះរបស់®ើង šើយ®ើងបនo&ឡប់ជរQ្រ& បស់4&ង់។
ើម+Pឲ
ី +;mើងមនអំណរអស់កល+Pជនិច្។ ពួកសវក¸&&ប®
់ ើងអំពី
:&ះ®&ស៊ូវ ‘ើម&’ីឲ&‰អំណររបស់®ើងបន-រó&ញêើង។ Îើអ្កចង់មន
អំណរជæៀងរហូត^&? អ្កo&pវ¨&xឿដំណឹងល្•&លពួកសវកបន—&កស
¸&&បអ
់ ំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ •&ល:&ះបនបí្Ðនមក។ អស់អ្ក•&ល#&&ចិត្
šើយxឿដល់:&ះ®&ស៊ូវ នឹងមិនo&pវវTនសêើយ គឺមនជីវTតអស់កល&’ជនិច្
និងអំណរអស់កល&’ជនិច្។ មន¨&ដំណឹងល្ពិត•&លនំមកនូវអំណរ
អស់កល&’ជនិច្។ ដំណឹងល្¹្&ងកº&យរបស់•&pខុសឆ្ង នំមកនូវភពអម¥&ស់
និងករដក់fសអស់កល&’ជនិច្។

ធាតុចាំបាច់ទាំង្របាំៃនដំណឹងល្អពិត
ចូរអន ១យ៉ូហន ១ៈ៣ ម្ង^ៀត šើយសូមសម•&លថ
់ ខ|&ះមនធតុចំបច់¸&ំ
ដ
& ំណឹងល្ពិត។ ÷ើ®ើងបដិC&ធធតុណមួយក្eងចំ5ម¸&&ំ|&ះ មនន័យថ
®ើងxឿដំណឹងល្¹្&ងកº&យវTញ។ សូមសម•&លធ
់ តុចំបច់ទំង¸&&ំ ¤ក្eងករ
ú&នរំ បស់¦កយ៉ូហន •&លខ្eំបនដក់បនi&តព
់ I
ី
&ម៖

«ដូG្&ះC&ចក្•
ី &ល®ើងខ្បន'ើ
eំ
ញ šើយឮ âះ®ើងខ្¸
eំ &បមកអ្
់
ករល់គW&
‘ើម&’ឲ
ី &‰អ្ករល់គម
W& នC&ចក្—
ី &កបនឹង®ើងខ្•
eំ &រ រEឯC&ចក្—
ី &កបរបស់®ើងខ្â
eំ ះ
& &ង»់ ។
គឺ—&កបនឹង:&ះវរបិត šើយនិង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះរជបុ:4
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Îើអ្កបន'ើញធតុចំបច់ទំង¸&&ំ^?
& =+ះជម¡+ស់ (១) បន—&ទន
=+ះm+ស៊ូវ?+ីស្ (២) •&លបនB&ើស ពួកសវក (៣) ឲ&‰—&កស ដំណឹងល្
(៤) ដល់មនុស+•ទំងអស់ (៥)។ ®ើងអចចំណធ
ំ តុទំង¸&&ំ|&ះ Fយចង្eល
¯ „&&ម/&ខងK្&ងរបស់®ើង។ ®ើងនឹងចប់†្ើមនឹង‚&/& (:&ះជម0&ស)
់
រហូតដល់កូន/& (មនុស&f) šើយo&ឡប់¯:&ះវTញ។

មុននឹងចប់†្ើមសូមសម•&លព
់ ក
ី រពិត•&លគួរឲ&‰%កសÒ&យមួយ គឺ=+ះ(១) និង
មនុស+•(៥) ដច់G&ញឆ\&យពីគW& ពីÝ&ះ®ើងបនចូលរួមជមួយអរក&fសតំងក្eង
ករបះeរទស់នឹង:&ះជម0&ស់ šើយបនQ&ឡញ់របស់•&ល:&ះអង្បនបä្ើត
ជជងQ&ឡញ់អ្កបä្ើត។ Îើ:&ះជម0&ស់បនë្ើអ្ី ‘ើម&’F
ី ះ+&&យស%&នភព
×&ទនរបស់®ើង? ចូរចង្eល¯„&&ម/&របស់អ្ក¤ó&ល®ើង¸&&បដ
់ ំណឹងល្
ជមួយគW&៖
Fយសរ:&ះអង្Q&ឡញ់®ើង =+ះ (១) •&លជពន្ឺ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់
បនចត់ =+ះm+ស៊ូវ?+ីស្ (២) ជ:&ះរជបុ:រ& បស់4&ង់ ‘ើម&’ë
ី ្ើជអ្កស”•&ះ
ព
& ិភព¦ក។ :&ះ®&ស៊ូវបនB&ើសæEស សវក១២នក់ (៣) ឲ&‰ë្ើជសក&fី
ជផ្Ðវកររបស់4&ង់។ ពួកសវកទំងâះបនចំណយó&លជង៣ឆW&ំជមួយ
:&ះ®&ស៊ូវ šើយអ្ី•&លពួក•&បន'ើញ និងឮ ពួក•&បន ”+កសž++ប់
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តមរយៈដំណឹងល្y+លនិយយ និងសរS+រ (៤) ដល់មនុស+•ទំងអស់ (៥)។
(ឥឡÐវ®ើង‘ើរបg0&សវTញ)។ មនុស+•ទំងអស់ (៥) •&លសÒ&ប់ និងxឿ ដល់
ដំណឹងល្ (៤) ទទួលបនករ—&កបគW&ជមួយ ពួកសវក (៣) និង
=+ះm+ស៊ូវ?+ីស្ (២) និង=+ះវរបិត (១)។
ករ—&កបគW&យ¥&ងជិតស្ិទ|
្ &ះ ជមួយ:&ះជម0&ស់ និង:&ះ•&ីស្ និងពួកសវក បន
បង¼&ញ¤ក្eងរូបភពខងសÒ&ំ •&ល„&&មទំង¸&&ំរួមគW&¨ម
& ួយក្eង C&ចក្ី
Q&ឡញ់ និងករ—&កបគW&។ ដំណឹងល្

ក
& រ—&កបជមួយ:&ះ តមរយៈ:&ះ•&ីស្

នំមកនូវជីវTត និងអំណរអស់កល&’ជនិច្។

េតី្រពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធេនៅឯណាេនៅក្នុងជំហានទាំង្របាំេនះ?
:&ះវT»Á&ណបរTសុទម
្ នសកម្ភព¤•&បជ
់ ំហន៖
ជំហន១៖

:&ះវT»Á&ណជ:&ះវT»Á&ណរបស់=+ះជម¡+ស។
់

ជំហន២៖

:&ះវT»Á&ណជ:&ះវT»Á&ណ•&លបនបំó&ញ=+ះm+ស៊ូវ។
(«:&ះវT»Á&ណ:&ះអម0&ស់សណûិតœើខ្eំ…» លូក ៤ៈ១៨។
:&ះវT»Á&ណបរTសុទជ
្ «វT»Á&ណ

:
& &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្» ភីលីព

១ៈ១៩)។
ជំហន៣៖

់ ្eំœើ
:&ះ®&ស៊ូវបន—&ទន:&ះវT»Á&ណដល់ពួកសវក។ («4&ងផ
•&ទំងមនបន្Ðលថ ចូរទទួល:&ះវT»Á&ណបរTសុទច
្ ុះ» យ៉ូហន
២០ៈ២២)។

ជំហន៤៖

:&ះវT»Á&ណបរTសុទប
្ នú&នអ
ំ ្ក•&លផ&Kយដំណឹងល្ និង
សរC&របទគម្ីរ (២ó&o&ុស ១ៈ២១)។

ជំហន៥៖

:&ះវT»Á&ណបរTសុទប
្ នបä្ើត និងបំó&ញពួកជំនរុំ បស់4&ង់
(កិច្ករ ២)។
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®ើងo&pវមនធតុចំបច់ទំង¸&&ំ|&ះ ‘ើម&’ប
ី ន•&ីស្សសនពិត។ ប៉ុs្&ó&លខ្ះ
មនុស&fចង់បដិC&ធធតុមួយ ឬពីរ

ធ
& តុទំង|&ះ។ ឧទហរណ៍៖

ករបដិS+ធរ‰្រ+ បស់=+ះ (ជំហន៥)។ ខ្eំមនមិតម
្ W&ក•
់ &លបននិយយថ
«ខ្eំធុញh&&នន
់ ឹង¿&ុមជំនុំ •&ល¨&ង¨&ë្ើឲ&‰ខ្eំខកចិត្ ខ្អ
eំ ត់o&pវករពួកជំន^
ុំ &។
ខ្eំមន:&ះគម្ីរ šើយខ្eំមន:&ះវT»Á&ណបរTសុទគ
្ ង់¤ជមួយខ្eំ•&បó
់ &ល
ដូG្&ះខ្eំនឹងឈប់ចូលរួមជមួយរQ្រ& បស់:&ះ^ៀត šើយខ្eំនឹង°រព
ថÿ&យបង្ំ និង‘ើរតម:&ះFយខ្*នឯងវTញ»។ អ្ក|&ះអះអងថ គត់‘ើរតម
:&ះ®&ស៊ូវ ប៉ុs្&គត់បដិC&ធរ‰្រ+ បស់=+ះ(៥) •&ល:&ះ•&ីស្បន—&ទន
ជីវTត ‘ើម&’ីស”•&ះâះ។ ក៏ប៉ុs្& ®ើងមិនអចQ&ឡញ់:&ះFយមិន
Q&ឡញ់¿&ុមជំនរុំ បស់4&ងâ
់ ះêើយ។
ករបដិS+ធដំណឹងល្ព=
ី +ះ (ឬបទគម្ីរ) (ជំហន៤)។ •&ីស្បរTស័ទខ្ះ
បដិC&ធបទគម្ីរ•&លជទីបនi&ល់ និយយ និងសរC&ររបស់ពួកសវក និងពួក
iររបស់:&ះ•&ីស្។ ពួក•&និយយថ «:&ះគម្ីរមនកំហុស» ឬ «បទគម្ីរ
គô&នអំណច^&» ឬ «:&ះវT»Á&ណបរTសុទន
្ ិយយមកខ្eំFយផi&ល់ ដូG្&ះ
:&ះគម្ីរមិនសំខន់ប៉ុនô&ន^&» ឬ «មនុស&f•&លសរC&រ:&ះគម្ីរ ?&&ន់¨ជ
&
មនុស&f ¨&ខ្eំចង់សà&ប:
់ &ះផi&ល់វTញ»។ គំនិតទំងអស់|&ះ មិន<&នជ•&ីស្
សសនពិត^&។ ÷ើ®ើងពិតជxឿដល់:&ះ®&ស៊ូវ ®ើងនឹងនិយយដូច4&ង់
ថ «បទគម្ីរមិនអចœើកjលបន^&» (យ៉ូហន ១០ៈ៣៥ RKOV)។
ករបដិS+ធពួកសវក (ជំហន៣)។ មនុស&fខ្ះនិយយថ «ខ្eំQ&ឡញ់
:&ះ®&ស៊ូវ ប៉ុs្&ខ្eំមិនសូវចូលចិតព
្ ួកសវករបស់4&ង់ ជពិC&សសវកប៉ុល
•&លបននំ°លលទ្Š
ិ &ើនចូលក្eងជំ|ឿ®ើង»។ ប៉ុs្& ÷ើ®ើងបដិC&ធ
ពួកសវករបស់:&ះ•&ីស្ ®ើងក៏បដិC&ធ:&ះ•&ីស្•&រ (លូក ១០:១៦)។
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ករបដិS+ធ=+ះm+ស៊ូវ (ជំហន២)។ ¿&ុមខុសឆ្ង¨&ង¨&ផ្ល:
់ &ះ®&ស៊ូវ
ខុសពី:&ះ®&ស៊ូវ•&លពួកសវកបនë្ើបនi&ល់។
ករបដិS+ធ=+ះជម¡+ស់ (ជំហន១)។ អ្កខ្ះនិយយថ «ខ្eំចូលចិត្
:&ះ®&ស៊ូវ Ý&&ះ4&ង់Q&ឡញ់ និងមន:&ះទ័យសប&’eរស ¨&ខ្eំមិនចូលចិត្
=+ះជម¡+ស់¤ក្eងគម្ីរស»Á&ចស់ •&លó&ញFយC&ចក្I
ី
&ធ»។ ប៉ុs្&
:&ះ®&ស៊ូវមនបន្Ðលម្ងšើយម្ង^ៀតថ ®ើងo&pវ¨&ទទួលយកទំង
:&ះវរបិត និង:&ះរជបុ:&។
សូមកត់សំគល់ថ :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ផi&លប
់ នœើកêើងធតុចំបច់ទំង៥ដ•&ល|&ះ
ជមួយនឹងករ—&កបជមួយនឹង:&ះ ¤ó&ល4&ងប
់ នអធិសû&នស„&&បព
់ ួកសវក

ំ ិនអធិសû&នឲ&‰អ្កទំង
¤យប់•&ល•&ចប់4&ង់។ 4&ង់មនបន្Ðលថ «ទូលបង្ម
C+ះ [ពួកសវក] ¨&ប៉ុ57&ះ គឺឲ&‰ដល់ទំងអ្កណ [មនុស&f®ើង] •&លនឹងxឿ
ដល់ទូលបង្ំ [:&ះ®&ស៊ូវ] Fយសរពក+;របស់hõ
+ &ម^ៀត•&រ [ដំណឹងល្ និង
បទគម្ីរ] ‘ើម&’ឲ
ី &‰ទំងអស់បនរួមមក¨&មួយ ឱ=+ះវរបិត)ើយ 4&ងគ
់ ង់ក្eងទូល
បង្š
ំ ើយទូលបង្¤
ំ ក្eង4&ង•
់ &រ គឺឲ&‰អ្កទំងâះបនរួមគW&¨ម
& ួយ¤ក្eង®ើង
—&§ជន៍ឲ&‰¦កីយប
៍ នxឿថ 4&ង់ចត់ឲ&‰ទូលបង្ម
ំ កពិត» (យ៉ូហន
១៧ៈ២០-២១)។

១យ៉ូហន ១ៈ៤
®ើងខ្ក
eំ ស
៏ រS+រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ†្ើមកអ្ករល់គW& ‘ើម&’ីឲ&‰C&ចក្អ
ី ំណររបស់អ្ក
រល់គប
W& ន-រó&ញêើង។
ចូរ®ើងគិតមួយ.្&តអំពព
ី ក&‰ «សរC&រ» និង «C&ចក្អ
ី ំណរ»៖
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«®ើងខ្ក
eំ ស
៏ រS+រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ...» :&ះវT»Á&ណបរTសុទប
្ នដឹកនំ¦កយ៉ូហន
និងអ្កនិពន្បទគម្ីរ†&f&ង^ៀត ឲ&‰កត់ទុក:&ះរជសរ|&ះ អំពក
ី រ—&កបជមួយនឹង
:&ះជម0&ស់តមរយៈ:&ះ•&ីស្ •&លនំឲ&‰®ើងមនជីវTត និងអំណរអស់កល&’
ជនិច្។ ¤ó&លពួកសវកកត់ទុកដំណឹងល្|&ះ Îើដំណឹងល្¯ជJ&Kយជង
:&ះបន្Ðល‘ើម •&លG&ញពី:&ះឱស្របស់:&ះ®&ស៊ូវឬ? Îើវបនបត់បង់នូវ
អំណច និងកំឡំងខ្ះ¤ó&ល•&លo&pវបនសរC&រចុះឬ? អត់%ះ! ខ៤|&ះ
ប»2&កយ
់ ¥&ងច&*ស់ថ សូម&’ី¨ព
& ក&‰សរC&រ

គ
& ម្ីរ ¤¨&ន®
ំ ើងឲ&‰មនជីវTត

អស់កល&’ និងករ—&កបជមួយ:&ះ និងអំណរដ៏-រó&ញ! :&ះមនö&នករ ឲ&‰:&ះ
បន្Ðលរបស់4&ង់ o&pវសរC&រទុកសំរប់មនុស&fជំនន់I&យ។ តមពិត:&ះ®&ស៊ូវ
ផi&ល់ បនបង•&ប¦
់
កយ៉ូហន ឲ&‰សរC&រ:&ះបន្Ðល4&ង¤
់ ក្eងកណ.គម្ីរ

ី &លឯង
វTវរណៈ។ :&ះ®&ស៊ូវមនបន្Ðលថ «ដូG្&ះចូរឲ&‰ឯងកត់អស់ទំងC&ចក្•
បន'ើញ :&មទំងC&ចក្•
ី &លមនសព្F្&|&ះ និងC&ចក្ទ
ី ំងប៉ុនô&ន•&លo&pវ
ÊើតមកតមI&&យ^ៀតផង» (វTវរណៈ ១ៈ១៩)។
«‘ើម&’ឲ
ី &‰S+ចក្អ
ី ំណររបស់អ្ករល់គW&បន-រó&ញêើង» š&តុអប
្ី នជ:&ះ
ី &‰S+ចក្ី
សុខចិតទ
្ ទួលករលំបកទំងអស់|&ះ ‘ើម&’ជ
ី ួយស”•&ះ®ើង? «‘ើម&’ឲ
អំណររបស់អ្ករល់គW&បន-រó&ញêើង»។ :&ះQ&ឡញ់®ើងខº&ំងណស់ បន
ជ4&ងច
់ ត់:&ះរជបុ:&4&ងឲ
់ &‰សÒ&រទំនក់ទំនងêើងវTញ •&ល®ើងធº&បម
់ ន
ជមួយនឹង:&ះ¤សួនច&*រ)&•&ន។ ¤ó&លករ—&កបជមួយ:&ះអម0&ស់o&pវបន
សÒ&រêើងវTញ តមរយៈ:&ះ•&ីស្ âះអំណររបស់®ើងក៏o&pវបនសÒ&រêើងវTញ
•&រ។
បនi&បព
់ ក
ី រú&នដ
ំ អ
៏ ស0&រ&‰|&ះរបស់¦កយ៉ូហន ®ើងគួរចង់ដឹងយ¥&ងខº&ំងពី
សំណCរមួយ។ ក្eង—&វត្ិសQ្ទ
& ំងមូល មន¨&ម្ងគត់•&ល:&ះជម0&សប
់ នÊើត
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ជមនុស&f ‘ើម&’រី ស់¤ជមួយ®ើង និង÷ើកស<្&ងពី:&ះវរបិតដល់®ើង។ ដូG្&ះ

ី &ះវរបិត ¤ó&ល•&ល4&ង់
®ើងo&pវ¨&សួរថ Îើ:&ះ®&ស៊ូវបនស<្&ងអ្ីខ្ះអំព:
& ំណCរ|&ះ គឺសមíîបំផុត ¨&ខ្ឹម៖
យងមក? ច‚្ើយ ស

្រពះជាពន្លឺ និង្រពះជាេសចក្ដី្រសឡាញ់
អ្ីៗ•&ល¦កយ៉ូហន និងសវក†&f&ង^ៀតបន'ើញ šើយឮពី:&ះ®&ស៊ូវ
¦កយ៉ូហនបនសä្&ប¯ជ—&§គខ្ីពីរ •&លមនអំណច គឺ =+ះជពន្ឺ
(១ៈ៥) និង =+ះជS+ចក្‰
ី +ឡញ់ (៤ៈ៨)។

១យ៉ូហន ១ៈ៥
|&ះជដំណឹង•&ល®ើងខ្ប
eំ នឮពី4&ង់ šើយក៏¸&បម
់ កអ្ករល់គគ
W& ឺថ =+ះO+ង់
ជពន្ភ
ឺ ្ឺ គô&នC&ចក្ង
ី ងឹតណ¤ក្eង4&ង%
់
ះ។
ឺ ្eងគម្ីរ គឺជ
«=+ះជពន្»
ឺ ដូច•&ល®ើងបន'ើញ¤លំនំ‘ើមšើយ ពក&‰ពន្ក
រូបភព

ឺ មនន័យថ
C
& &ចក្ព
ី ីរ គឺភពបរ`សុទ្ និងករពិត។ ដូG្&ះ«:&ះជពន្»

:&ះអម0&ស់ជ:&ះដ៏បរ`សុទ្ •&ល¨&ង¨&មនបន្ÐលពីS+ចក្ព
ី ិតជនិច្។ 6្ើង

&

ភពបរTសុទរ្ បស់:&ះដុតបំផº&ញC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថ•
W& &លមិនសក្ស
ិ មរបស់®ើង
šើយចä្ýង

C
& &ចក្ីពិតរបស់:&ះបំភផ
្ឺ ្Ðវរបស់®ើង។ œើសពី|&ះ ÷ើ:&ះជពន្ឺ

(គឺបរTសុទ្ និងពិត) âះអស់អ្កណ•&លÊើតមកពី:&ះ ក៏នឹងមនបំណង¸&&ថW&
ចង់ë្ើជមនុស&fបរTសុទ្ šើយxឿC&ចក្ព
ី ិត•&រ។ ដូG្&ះ ¤កណ.យ៉ូហន´&f&ទី១
«ចូរបរTសុទ»
្ និង «xឿករពិត» ¯ជបíîតស
្ិ ំខន់•&លជួយ®ើងវTនិច្័យ•&p
¹្&ងកº&យ។ ឥឡÐវ|&ះសូម®ើងរaលងមួយ.្&ត ¯១យ៉ូហន ៤ៈ៧-៨ ម្ង៖
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១យ៉ូហន ៤ៈ៧-៨
ពួកស្*នភ\)
& ើយ ®ើងo&pវQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក ដ&’ិតC&ចក្Q
ី &ឡញ់មកពី
:&ះ ឯអស់អ្កណ•&លមនC&ចក្Q
ី &ឡញ់ âះ@ô&ះថមកពី:&ះ šើយក៏
ស•&ល់4&ង•
់ &រ ¨&អ្កណ•&លគô&នC&ចក្Q
ី &ឡញ់ âះមិនស•&ល់:&ះវTញ
ពីÝ&ះ=+ះO+ងជ
់ S+ចក្‰
ី +ឡញ់âះឯង។
់ ្ើល•&ល
«=+ះជS+ចក្‰
ី +ឡញ់» (១យ៉ូហន ៤ៈ៨) ®ើងអចនឹងភ(&ក†

ី &ឡញ់» ជំនួសឲ&‰ «:&ះមន
¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ «:&ះជC&ចក្Q
C&ចក្Q
ី &ឡញ់» ឬ «:&ះបង©+ញពីC&ចក្Q
ី &ឡញ់»។ ¦កយ៉ូហនមន

ី &ឡញ់» ‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើងយល់ថ C&ចក្ីQ&ឡញ់
—&សសន៍ថ «:&ះជC&ចក្Q
គឺជនិស&f័យមួយរបស់:&ះជម0&ស់។ C&ចក្ីQ&ឡញ់ដ៏ រó&ញ មិន<&នជö្&ក
មួយក្eងនិស&f័យរបស់មនុស&f®ើង^&។ មនុស&f®ើងo&pវæៀនឲ&‰G&ះQ&ឡញ់
មនុស&f•&លពិបកQ&ឡញ់។ ®ើងo&pវ¨&បង្ខ
ំ ្*នឲ&‰Q&ឡញ់សo&pវរបស់®ើង។
ប៉ុsC
្& &ចក្Q
ី &ឡញ់ហូរG&ញពី:&ះ ដូចជទឹកហូរG&ញពី—&ភពទឹក។

ឺ នំមកនូវC&ចក្ប
ី ង•&បព
់ ីរ ស„&&ប់កូនរបស់4&ង់ គឺ «ចូរ
ចូរចំថ ពក&‰«:&ះជពន្»
ី &ឡញ់» ក៏នម
ំ ក
បរTសុទ»
្ និង «xឿករពិត»។ ដូចគW&•&រ ពក&‰«:&ះជC&ចក្Q
នូវC&ចក្ប
ី ង•&បព
់ ីរ•&រ គឺ «Q&ឡញ់:&ះ» និង«Q&ឡញ់គW&»។ អ្កនឹង'ើញថ
C&ចក្ប
ី ង•&បទ
់ ំងពីរ|&ះ គឺជបíîតដ
្ិ ធ
៏ ប
ំ ំផុតពីរ

C
& &ចក្ជ
ី ំ|ឿរបស់®ើង •&ល

C&ចក្ប
ី ង•&ប†
់ &f&ងៗ^ៀតអQ&័យœើ (ម¥&កុស ១២:២៨-៣១)។
សä្&បមក៖
÷ើ:&ះជពន្ឺ មនុស&f•&លÊើតមកពី:&ះ នឹងបនបរ`សុទ្ šើយlឿករពិត។ šើយ...
÷ើ:&ះជS+ចក្ី‰+ឡញ់ មនុស&f•&លÊើតមកពី:&ះ នឹង‰+ឡញ់=+ះ និង‰+ឡញ់គ“+។
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•&ីស្បរTស័ទo&pវ¨&អបអរសទរចំ-ះលក្ណៈទំងពីរ អំព:
ី &ះ គឺ«:&ះជពន្»
ឺ
និង«:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់»។ ®ើង•&លÊើតមកមនចិតត
្ ឹង¨&ង និង^ៀងទត់

ឺ ។ ¨&ó&លខ្ះមនុស&f•&លមនចិត្
ងយQ&ួលទទួលករពិតថ «:&ះជពន្»
តឹង¨&ង 6្&ចបង¼&ញចិតស
្ ្Ðត និងសប&’eរសដល់អ្កឯ^ៀត។ ដូចគW& ®ើង•&លមន
ចិតឆ
្ ប់ក្*លអណិត —&P&លជងយQ&ួលទទួលពក&‰ថ «:&ះជC&ចក្ី
្& នុស&f•&លមនចិតក
្ ្*លអណិត ó&លខ្ះពិបកករពរភព
Q&ឡញ់»។ ប៉ុsម
បរTសុទ្ និងC&ចក្ព
ី ិតវTញ។ ប៉ុs្&•&ីសប
្ រTស័ទគួរទទួលករពិតទំងពីរអំព:
ី &ះអង្

ឺ
Fយមនចិតk
្ &កអរ។ š&តុ|&ះšើយបន¦កយ៉ូហនត&*ញ«:&ះជពន្»
និង«:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់» ជមួយគW& កុំឲ&‰®ើងT&កG&ញពីគW&êើយ
W&&ង¦®ើងបä្ើត:&ះ¹្&ងកº&យ ឬដំណឹងល្¹្&ងកº&យ។
¤ó&ល¦កយ៉ូហន ត&*ញករទំងអស់|&ះជមួយគW& —&P&ល®ើងពិបក
'ើញពីដំ9ើរ

គ
& ំនិតរបស់¦កយ៉ូហន ពីចំណÙចមួយ¯មួយ^ៀត (ដូច•&ល

®ើងធº&ប'
់ ើញក្eងសំបុoរ& បស់សវកប៉ុល)។ មុនដំបូងសំ9&ររបស់¦ក
យ៉ូហន ហក់ដូចជរl៉&រm៉&។ ប៉ុs្&¤ទីបí្ប®
់ ើងនឹង'ើញថ ¦កយ៉ូហន
បនត&*ញសំណញ់សុវត្ិភពដ៏រVងមំមួយ •&លមិនអនុ»Á&តឲ&‰®ើងB&ើសæEស

«:&ះជពន្»ឺ ជំនួស«:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់» ឬB&ើសæEស«:&ះជC&ចក្ី
Q&ឡញ់» ជំនួស«:&ះជពន្»ឺ ។
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និងេគាលជំេនឿែក្លងក្លាយ
១យ៉ូហន ១ៈ៦ – ២ៈ១១
¦កយ៉ូហនបនចក់•&ឹះ

C
& &ចក្ព
ី ិតអំពដ
ី ំណឹងល្ ¤១យ៉ូហន ១ៈ១-៤

šើយបនឲ&‰C&ចក្—
ី &កសខង^&វសQ្ទ
& ម
ី ួយអំព:
ី &ះ ¤១យ៉ូហន ១ៈ៥

(«:&ះជពន្»ឺ ) ។ ឥឡÐវគត់ឲ&‰ករវTនិច្័យ¸&&ំយ¥&ង ‘ើម&’ីជួយឲ&‰®ើងស•&ល់•&p
ខុសឆ្ង និង•&po&ឹមo&pវ។ ករវTនិច្័យទំង¸&&ំ|&ះ ចប់†្ើមFយពក&‰ «÷ើ®ើង

និយយថ» ឬ «អ្កណនិយយថ»។
ពក&‰ «វTនិច្័យ» (ឬë្ើnគវTនិច្័យ) ជភសó&ទ&‰ •&ល•&pó&ទ&‰l&ើ¤ó&លពួក
•&o&pវកំណត់ពជ
ី ំងឺ។ ó&ទ&‰ë្ើnគវTនិច្័យ‘ើម&’ដ
ី ឹងថ ជំងម
ឺ ួយជមហរEក ឬក៏
មិន<&ន កូវEដឬក៏មិន<&ន ទឹកâមö្&មឬក៏មិន<&ន។ ¤ó&លពួក•&ë្ើnគ
វTនិច្័យ •&¨&ង¨&l&ើពក&‰«÷ើសិន»។ ឧទហរណ៍ ««ើសិន សW&មមនរូបរង½&ប
|&ះ វមុខជមហរEក ¨&÷ើសិនសW&មមនរូបរង½&ប|&ះវTញ វមុខជមិន<&ន
មហរEក^&»។
Q&‘ៀងគW&•&រ ¦កយ៉ូហនបនសរC&រសំបុoទ
& ំង|&ះ ‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើងG&ះ
វTនិច្័យរវង•&pខុសឆ្ង និង•&po&ឹមo&pវ រវង°លលទ្ខ
ិ ុសឆ្ង និង°លលទ្ិ
o&ឹមo&pវ។ |&ះជមូលš&ត•
ុ &លពក&‰ «ើ o&pវបនl&ើ ២៤ដង ក្eង ១០៥ខ

&

យ៉ូហន´&f&ទី១ (ជកN&ិតŠ&ើនជងកណ.គម្ីរឯ^ៀតក្eងគម្ីរស»Áថ
& ្ី)។ ទន្ឹម
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នឹងពក&‰ «ើ ¦កយ៉ូហនl&ើពក&‰Q&‘ៀង ដូចជ «អ្កណ•&ល...» «គឺយ¥&ង
|&ះឯង•&ល®ើងដឹងថ...» ។ល។ ‘ើម&’ជ
ី ួយ®ើងវTនិច្័យចំ-ះ•&pខុសឆ្ង និង
ករបÄ&ៀនខុសឆ្ង (សូម‚ើលឧបសម្័ន្៥៖ ពក&‰វTនិច្័យក្eងកណ.១យ៉ូហន)។
ករវTនិច្័យទំង¸&&ំ|&ះ¤‘ើមកណ.១យ៉ូហន បង¼&ញថ °លបំណងធំជង•&
របស់¦កយ៉ូហនក្eងសំបុo|
& &ះ គឺ:&មនអំព•
ី &pខុសឆ្ង និងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង
šើយជួយឲ&‰®ើងស•&ល់•&p|&ះ។ ¦ក យ៉ូហនបនស<្&ង°លបំណង|&ះ
¤១យ៉ូហន ២ៈ១៨-២០៖

«Ê្&ងរល់គ)
W& ើយ|&ះជó&លò¥&ងI&&យបង្សš
់ ើយ សព្F្&|&ះÊើតមន
ពួកទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ជ¬+ើន ដូចជអ្ករល់គប
W& នឮšើយថ អទទឹងនឹង
=+ះ?+ីស្„+…វមក š&តâ
ុ ះបនជ®ើងដឹងថ |&ះជó&លò¥&ងI&&យ
បង្ស់។

១៩

h+បន-+ញពីពួកmើងi ¨&មិន<&នជពួក®ើង^&។ ដ&’ិត÷ើ

•&ជពួក®ើង<&ន âះនឹងបន¤ជប់ជមួយនឹង®ើងšើយ។ ¨&•&ល•&
បនG&ញ¯âះ‘ើម&’ន
ី ឹងស<្&ងពី•ថ
& •&ប់គW&មិន<&នជពួក®ើង^&។
២០

រEឯអ្ករល់គប
W& ន:&ះដ៏បរTសុទច
្ ក់លបឲ&‰šើយក៏G&ះ•&បទ
់ ំងអស់ផង»។

¦កយ៉ូហនក៏ស<្&ង^ៀតថ ¿&ុមខុសឆ្ង|&ះ¤¨&ព&•យមមនឥទ្ិពលœើ
¿&ុមជំនុំ សូម&’ី¨ប
& នi&បព
់ ព
ី ួក•&បនចកG&ញក៏Fយ៖ «ខ្eំបនសរC&រ†្ើមកអ្ក

រល់គព
W& ដ
ី ំ9ើរ ព
& ួកអ្ក•&លនំអ្ករល់គ“+ឲ+;វ®្+ង» (១យ៉ូហន ២ៈ២៦)។
®ើង'ើញពីករ|&ះថ °លបំណង

ក
& ណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី គឺQ&‘ៀងនឹង

កណ.គម្ីរó&o&ុស´&f&ទ២
ី និងកណ.គម្ីរយូដស •&លមន°លបំណងករពរ
•&ីស្បរTស័ទពី•&pខុសឆ្ង។ I&&យ:&ះ®&ស៊ូវរស់ពស
ី ុគតêើងវTញ 4&ងម
់ នករ
សន្នសំខន់ជមួយនឹងសវកó&o&ុស។ សវកយ៉ូហនក៏បនសÒ&បក
់ រសន្នâះ
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šើយបនឮ:&ះ®&ស៊ូវបង•&ប¦
់
កó&o&ុសឲ&‰ë្ើករងរពីរ៖«ចូរឲ+;ចំណដ
ី ល់កូន

Gៀមខ្eំសុីផង» និង «ចូរឃ°+ល [ករពរ] ហ្ÐងGៀមរបស់ខ្eំចុះ» (យ៉ូហន ២១ៈ១៥១៦)។ |&ះជC&ចក្•
ី &ល¦កó&o&ុស និង¦កយ៉ូហនបនë្ើ¤ក្eងករ
សរC&របទគម្ីររបស់ពួកគត់។ សវកó&o&ុសបនផ្លច
់ ំណដ
ី ល់ហ្ÐងGៀមរប់
សិបជំនន់ តមរយៈកណ.គម្ីរó&o&ុស´&f&ទី១ šើយបនi&បម
់ កគត់បនករពរ
ហ្ÐងGៀមរប់សិបជំនន់ តមរយៈកណ.គម្ីរó&o&ុស´&f&ទ២
ី ឲ&‰រួចពីo្&ចចក។
Q&‘ៀងគW&|&ះ•&រ ¦កយ៉ូហនបនផ្លច
់ ំណដ
ី ល់Gៀមរប់សិបជំនន់របស់
:&ះ•&ីស្ តមរយៈដំណឹងល្របស់¦កយ៉ូហន šើយគត់កប
៏ នករពរហ្Ðង
Gៀមរប់សិបជំនន់តមរយៈកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី ទី២ និងទី៣។ ករផ្ល់
ចំណី និងករករពរ¨&ង¨&ជករងររបស់អ្កគងÿ&ល។
ទន្ឹមនឹងករជួយដល់ពួក•&ីស្បរTស័ទ ឲ&‰G&ះë្ើករវTនិច្័យœើករបÄ&ៀនខុសឆ្ង
¦កយ៉ូហនក៏បនបs្&មពក&‰ជŠ&ើន

ក
& រធន និងករលួង¦មដល់អ្កxឿ

%ô&ះo&ង់ •&លអស់កមº&ំងបនi&បព
់ ត
ី យុទន
្ ឹង•&p
ខុសឆ្ង។ •&pបÄ&ៀនខុសឆ្ង ¨&ង¨&ញក់
•&ីស្បរTស័ទពិត šើយë្ើឲ&‰•&សង&f័យក្eងចិតអ
្ ំពី
C&ចក្ស
ី ”•&ះ។ š&តុដូG្&ះšើយកណ.គម្ីរ
យ៉ូហន´&f&ទ១
ី ó&ញFយពក&‰ធន •&លកម&Kន្
ចិតអ
្ ្ក•&លបនតយុទន
្ ឹង•&pខុសឆ្ងទំង|&ះ។
ឧទហរណ៍៖ យុទ្សQ្&របស់¿&ុមខុសឆ្ងពីកូæØ&•&លមន@ô&ះថ
÷&សកកម្ដំណឹងល្ (Good News Mission) •&លមន¦ក ប¥&ក
អុក ស៊ូ ជនយក គឺសួរសំណCរ•&លមន°លបំណងë្ើឲ&‰•&ីស្បរTស័ទ
មនករសង&f័យអំពីC&ចក្ស
ី ”•&ះរបស់ពួកគត់។ ពួក•&សួរថ «Îើអ្ក
ដឹងF្&´ឆ
& W&ំ•&លអ្កបនÊើតជថ្ី^&?»។ ÷ើអ្កK្ើយថ អ្កមិនដឹង^&
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âះពួក•&នឹងនិយយថ អ្កមិន<&នជ•&ីស្បរTស័ទ^& šើយo&pវករ
C&ចក្ស
ី ”•&ះ។ •&ក៏¸&ប់អ្ក^ៀតថ អ្កo&pវចកG&ញពី¿&ុមជំនុំរបស់
អ្ក šើយចូលរួមក្eង¿&ុមជំនុំរបស់•វ& Tញ! (សូម‚ើលអត្បទអំពី
÷&សកកម្ដំណឹងល្¤ö្&កទី២

&Cៀវ{|&ះ)។

ឥឡÐវ®ើងនឹង‚ើល—&§គវTនិច្័យទី១ •&លចប់†្ើមនឹងពក&‰ «÷ើសិន»។

ការវិនិច្ឆ័យទី១
១យ៉ូហន ១ៈ៦-៧
÷ើសិនជ®ើងរល់គថ
W& ®ើងមនC&ចក្—
ី &កបនឹង4&ង់ ¨&‘ើរក្eងC&ចក្ង
ី ងឹត
៧

ើ ើង
វTញ âះ@ô&ះថ ®ើងកុហកšើយមិន—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ព
ី ិត^&។ ¨&÷®
រល់គ‘
W& ើរក្eងពន្វឺ Tញ ដូចជ4&ងក
់ គ
៏ ង់ក្eងពន្•
ឺ &រ âះ®ើងមនC&ចក្—
ី &កបនឹង
គW&¯វTញ ¯មក šើយ:&ះ¦ហិត :
& &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះរជបុ:& 4
& &ង់ ក៏
សំអត®ើងរល់គព
W& •
ី &បអ
់ ំóប
ើ បទំងអស់។
ករវ`និច្័យទី១៖ «ើអ្កណនិយយថ «ខ្vំមនS+ចក្”
ី +កបជមួយ=+ះ» ~+

ើរក្vង

ភពងងឹតœ+=+ះ)្+ងក-+យ ´ះគត់កុហកpើយ។ ?+ព
… ិតទទួលយកពន្œ
ឺ ទ
+ ី
បនµ+លរ់ បស់ពួកសវកអំព=
ី +ះ?+ីស្ពិត។
ពក&‰គន្ឹះក្eងករÈ្&ងយល់អំពក
ី រសកល&’ងដំបូង

ក
& របÄ&ៀនខុសឆ្ងគឺ

«C&ចក្—
ី &កប»។ Îើអ្កចំ ១យ៉ូហន ១ៈ៣ ^& •&ល¸&&ប®
់ ើងពីអ្ី•&លនំឲ&‰
មនC&ចក្—
ី &កបជមួយ:&ះ? គឺករxឿដំណឹងល្អំព:
ី &ះ•&ីស្ពិត •&ល:&ះបន

ី &ល®ើងខ្ប
eំ ន'ើញ
ចត់មក šើយស្របនi&លប
់ ន'ើញ ៖ «ដូG្&ះC&ចក្•
šើយឮ âះ®ើងខ្¸
eំ &បម
់ កអ្ករល់គW& ‘ើម&’ីឲ&‰អ្ករល់គម
W& នC&ចក្—
ី &កបនឹង
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®ើងខ្•
eំ &រ រEឯC&ចក្—
ី &កបរបស់®ើងខ្â
eំ ះ គឺ—&កបនឹង:&ះវរបិត šើយនិង
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះរជបុ:&4&ង»់ ។
•&pខុសឆ្ងបនផ្ល:
់ &ះ•&ីស†
្ &f&ង ខុសពី:&ះ•&ីស្
^ៀត ពួក•&បដិC&ធពន្ឺ

ស
& ្របនi&ល់។ និយយម&•¥&ង

ក
& រពិត šើយកំពុង‘ើរក្eងភពងងឹត គឺភពងងឹត

:
& &ះ

•&ីស្¹្&ងកº&យ។ ដូG្&ះ¦កយ៉ូហនបនមន—&សសន៍ថ —&សិន÷ើ•&pទំង
âះអះអងថ ពួក•&មនC&ចក្—
ី &កបជមួយ:&ះ ប៉ុsព
្& ួក•&មិន:&មទទួល:&ះ
•&ីស្ពិត

ព
& ួកសវក âះ•&pâះកំពុងកុហក។ វTធី¨ម
& ួយគត់‘ើម&’ម
ី នករ—&កប

គW&ជមួយនឹង:&ះ គឺទទួលយក:&ះរជបុ:&

:
& &ះ šើយចុះចូលនឹងពួកសវក និង

ទីបនi&លផ
់ i&ល់.្&ករបស់ពួក•& អំពី:&ះរជបុ:&។
ឧទហរណ៍៖ •&pខុសឆ្ង អន់ សំងហុង ពីកូæ& មិន<&នជ:&ះ•&ីសព
្ ិត
•&លនំមកនូវករ—&កបជមួយ:&ះជម0&ស^
់ &។ គត់ជភពងងឹតវTញ។
ដូចគW&•&រ :&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ@ô&ះ អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ សន់ ម៉្eង មូន និង
«•&ីស»
្

&¿&ុមស្របនi&ល់:&ះ®&ហូវÔ& គឺជភពងងឹត•&រ šើយមិនអច

នំ®ើងឲ&‰មនC&ចក្—
ី &កបជមួយ:&ះបនêើយ។ (សូម‚ើលö្&កទី
២

&Cៀវ{|&ះ)។

សូមចំថ សក&fី•&លបន'ើញផi&ល់.្&កបនរស់¤ជមួយ:&ះ®&ស៊ូវ ទំងយប់
ទំងF្& អស់រយៈó&ល៣ឬ៤ឆW&ំ។ ពួក•&ជសក&fី•&លគួរឲ&‰ទុកចិត្។ អ្កណ
•&លបដិC&ធសក្ីភពរបស់ពួក•& អំពី:&ះ®&ស៊ូវ គឺ•ក
& ំពុង‘ើរក្eងភពងងឹត។
ករ‘ើរក្eងពន្ម
ឺ នន័យថ ករទទួលយក:&ះ•&ីសព
្ ិត •&លពួកសវក‘ើមបនë្ើ
ទីបនi&លអ
់ ំពី šើយបដិC&ធអ¹្&ងកº&យ។

«...®ើងមនS+ចក្”
ី +កបនឹងគW&¯វTញ ¯មក šើយ:&ះ¦ហិត &
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះរជបុ:& 4
& &ង់ ក៏សំអតmើងរល់គព
W& •
ី &បអ
់ ំóប
ើ បទំង
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អស់»។ ÷ើ®ើង‘ើរក្eងពន្ឺ :
& &ះ•&ីស្ពិត (មិន<&នភពងងឹត :
& &ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ) ¦កយ៉ូហន សន&•នឹង®ើង¤ខ៧ថ ®ើងនឹងទទួលបនលទ្ផល
ដ៏សំខន់ពីរគឺ៖
១. ®ើងនឹងមនC&ចក្—
ី &កបជមួយ:&ះជម0&ស់ :&ះ•&ីស្ និងពួកសវក
(:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ មិនអចនំឲ&‰®ើង—&កបជមួយ:&ះបនêើយ)។
២. :&ះ¦ហិត:&ះ®&ស៊ូវ នឹងសមp&ត®ើងពី•&បអ
់ ំóប
ើ បទំងអស់ (:&ះ
•&ីស្¹្&ងកº&យមិនអចសមp&ត®ើងពីអំóប
ើ ប^&)។

ី &កបជមួយ
¤ក្eងខ៦ និងខ៧ ¦កយ៉ូហន ភ2&ប់ករÊើតពី:&ះ («C&ចក្—
ី ិតអំព:
ី &ះ•&ីស្ («‘ើរក្eងពន្»
ឺ ) ដូច¤ក្eង
នឹង4&ង»់ ) ជមួយនឹងករxឿC&ចក្ព
រូប|&ះ៖

÷ើសិនជ®ើងរល់គថ
W& mើងមនS+ចក្”
ី +កបនឹងO+ង់ ¨& ើរក្vង
S+ចក្ង
ី ងឹតវ`ញ âះ@ô&ះថ ®ើងកុហក។ (១យ៉ូហន ១ៈ៦)

ឥឡÐវ®ើងមកដល់ករវTនិច្័យ•&pខុសឆ្ងទី២របស់¦កយ៉ូហន។
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ការវិនិច្ឆ័យទី២
១យ៉ូហន ១ៈ៨-៩
÷ើសិនជ®ើងថ ®ើងគô&នបប%ះâះ@ô&ះថ ®ើងបèé&តដល់ខ្*ន šើយ
ួ បវTញ âះ4&ងម
់ ន
C&ចក្ព
ី ិតមិនស្ិត¤ក្eង®ើង^&។ ៩÷ើ®ើងលន់តប
:&ះហឫទ័យ%ô&ះo&ង់šើយសុចរTត —&§ជន៍នឹងអត់fសបបឲ&‰®ើង šើយ
នឹងសំអត®ើងពី•&បអ
់ ំóទ
ើ ុច្រTតទំងអស់ផង។
ករវ`និច្័យទី២៖ «ើអ្កណនិយយថ «ខ្vំគ·+នបប‡+» ជំនួសឲ+;ករលន់តប
ួ ប
”+ចំ¹្+របស់hច
+ ំ»ះ=+ះជនិច្ ´ះគត់ប¼½+តខ្•នឯង pើយគ·+នS+ចក្ព
ី ិត
¿ក្vង‡+។
អរក&fសតំងដឹកនំ¿&ុមខុសឆ្ងជŠ&ើន ឲ&‰បÄ&ៀនមិនo&ឹមo&pវពីអំóប
ើ ប¤ក្eង
ជីវTតរបស់•&ីស្បរTស័ទ។ ¤សម័យ¦កយ៉ូហន •&pខុសឆ្ងបនបÄ&ៀនថ
វT»Á&ណល្ ប៉ុs្&រូបកយអ¿&ក់។ •&ខ
p ្ះ•&លចង់Fះសអំóប
ើ បរបស់ខ្*ន អច
និយយថ «វT»Á&ណរបស់ខ្eំគô&នបប^& ពីÝ&ះ:&ះ•&ីស្បនសមp&តខ្eំšើយ។
មន¨&រូបកយខ្eំប៉ុ57&ះ •&លកំពុង—&:&ឹតអ
្ ំóប
ើ ប|&ះ មិន<&នខ្eំ^»
& ។
សព្F្&|&ះ¿&ុម¹្&ងកº&យ¤អសុីខ្ះ ចូលចិតប
្ Ä&ៀនថ •&ីស្បរTស័ទពិត¸&&កដ
_&ងមនបប¤ក្eងជីវTត^ៀតšើយ។
ឧទហរណ៍៖ ¿&ុមខុសឆ្ងខ្ះហមមិនឲ&‰សមជិករបស់ខ្*នសរភព
លន់តអ
ួ ំóើបបរបស់ពួក•&ចំ-ះ:&ះêើយ។ ពួក•&និយយថ «:&ះ
បនអត់fសអំóើបបរបស់អ្ក¤ក្eង:&ះ•&ីស្šើយ។ ÷ើអ្កសរភព
អំóប
ើ បរបស់អ្ក^ៀត មនន័យថ អ្កមិនxឿថ :&ះអម0&សប
់ ន
អត់fសឲ&‰អ្កšើយâះ^&»។ ¿&ុមខុសឆ្ង•&លមន@ô&ះថ
÷&សកកម្ដំណឹងល្ (•&លមន@ô&ះមួយ^ៀតថ CLF–Christian
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Leaders Forum សន្ិសីទអ្កដឹកនំសសន•&ីស្) បÄ&ៀនថ ÷ើអ្ក
និយយថ អ្ក¤¨&មនបប អ្កមិន<&នជ•&ីស្បរTស័ទ^&។
•&ខ
p ុសឆ្ងឯ^ៀត ដូច អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ និយយថ •&_&ង—&:&ឹតអ
្ ំóើ
បបរល់F^
្& ៀតšើយ! •&អះអងថ ខ្*នល្ឥត[0&ះšើយ។ ប៉ុsគ
្& ô&ន
មនុស&fណមW&ក់¤œើö&នដី •&លគô&នបប%ះêើយ ពីÝ&ះគô&នអ្ក
ណមW&ក់¤œើö&នដី|&ះ •&លអច°រពបទបíîត្ិដ៏ខ្ង់ខ្ស់បំផុត•&ប់
ó&លបន^& គឺo&pវQ&ឡញ់:&ះឲ&‰អស់ពីចិត្ អស់ពីកមº&ំង និងអស់ពី
គំនិត។

សូមអនខ៩ម្ង^ៀត ‘ើម&’æ
ី ៀនករពិតពីអ្ី•&ល•&ីស្បរTស័ទo&pវë្ើ ¤ó&លពួក•&

ួ បវTញ âះ4&ងម
់ ន:&ះហឫទ័យ%ô&ះo&ង់
ë្ើបបរល់F្& ៖ «÷ើ®ើងលន់តប
šើយសុចរTត —&§ជន៍នឹងអត់fសបបឲ&‰®ើង šើយនិងសំអត®ើងពី•&ប់
អំóទ
ើ ុច្រTតទំងអស់ផង»។
ករសន&•|&ះជអំ5យធំមួយរបស់:&ះ ដល់កូនរបស់4&ង់ šើយជខគន្ឹះមួយ
‘ើម&’ជ
ី ួយឲ&‰•&ីស្បរTស័ទរស់¤Fយãគជ័យ។ :&ះវរបិតរបស់®ើង កំពុង
Uកូនរបស់4&ង់ ឲ&‰ចូលមករង្ង:
់ &ះហស្របស់4&ង់ šើយលន់តប
ួ បរល់F្&។
ពក&‰ «លន់ត»
ួ (ឬសរភព) o&pវបនl&ើ៣កs្&ង^ៀត¤ក្eងគម្ីរស»Á&ថ្ី៖
មÀ+ថយ ៣ៈ៦៖ បណñ&ជនបនលន់តប
ួ បរបស់ខ្*ន šើយទទួលបុណ&‰A&មុជ
ទឹកFយ¦កយ៉ូហន។
យÀ+កុប ៥ៈ១៦៖ ¦កយ¥&កុបបង•&បឲ
់ &‰•&ីសប
្ រTស័ទ•&លឈឺលន់តប
ួ បរបស់
•&ចំ-ះ:&ះ។
កិច្ករ ១៩ៈ១៨-១៩៖ •&ីស្បរTស័ទថ្ីបនលន់តអ
ួ ំóអ
ើ ¿&ករ់ បស់ខ្*ន šើយ
យកCៀវ{មន្អគមរបស់•ដ
& ុតjល។
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េស្មាះ្រតង់ និងសុចរិត
សូមកត់សម•&លថ
់ ¤ó&ល•&ល¦កយ៉ូហន នំឲ&‰®ើងលន់តប
ួ ប គត់មិន
បនមន—&សសន៍ថ ចូរលន់តប
ួ បពីÝ&ះ «:&ះអម0&ស់មន:&ះហឫទ័យ
សប+Pvរស និងÁ+តÂ+ករុណ»âះ^&។ ¨&គត់និយយថ ចូរលន់តប
ួ បពីÝ&ះ

«:&ះមន:&ះហឫទ័យÃ·+ះ„+ង់ šើយសុចរ`ត»។ š&តអ
ុ ្ីបនជ¦កយ៉ូហន
បនB&ើសæEសពក&‰Ã·+ះ„+ង់ šើយសុចរ`ត ជំនួសពក&‰សប+PvរសនិងÁ+តÂ+ករុណ?
ហក់ដូចជជÕ&ើស|&ះខុសšើយ។ ឧបមថ ÷ើអ្កពិតជមនពិរុទព
្ ប
ី ទឧ¿&ិដ្
šើយរង់ចក
ំ រជំនជ
ុំ N&ះ Îើអ្កចង់បន q¿&ម•&លជq¿&ម%ô&ះo&ង់ និង
យុត្ិធម៌ជង•&¤Q&ុកâះ ឬចង់បនq¿&ម•&លមនចិតស
្ ប&’eរស និង‚&តà&
ករុណជង•&? បទ អ្កចង់បនq¿&មសប&’eរស។
ប៉ុs¦
្&
កយ៉ូហន xឿថ កនិយយថ «:&ះ%ô&ះo&ង់ និងសុចរTត» គឺកន់¨&
œើកទឹកចិត®
្ ើងជង។ š&តុអ្ី? ច‚្ើយo&pវបនរក'ើញ¤ពីរខបនi&ប^
់ ៀត

ើ ិនជអ្កណភº&តë
់ ្ើបបវTញ âះ®ើង
¤ក្eងគម្ីរ ១យ៉ូហន ២ៈ១-២៖ «¨&÷ស
មន:&ះដ៏ជជំនួយមួយអង្šើយ •&ល4&ងគ
់ ង់¤ចំ-ះ:&ះវរបិត គឺជ
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះដ៏សុចរTត•&ល4&ងជ
់ ដង°+យធួននឹងបប®ើងរល់គ.W& ..»។
ពក&‰«ដងÿ&យធួននឹងបប» គឺជយíîបូជជំនួសមនុស&fមនបប •&លប±្&រC&ចក្ី
I&&ធរបស់:&ះ G&ញពីមនុស&fមនបប šើយដក់œយ
ើ íîបូជវTញ (សូមអន
១យ៉ូហន ៤ៈ១០) •&រ។ :&ះ®&ស៊ូវគឺជ ដងÿ&យធួននឹងបបâះ។ ÷ើ
:&ះ®&ស៊ូវបនបង់F្&¦ះស„&&បអ
់ ំóប
ើ បរបស់®ើងទំងQ&ុងšើយ ®ើងអច
¸&&កដថ :&ះ„+…វអត់fសឲ&‰®ើង ¤ó&លណ®ើងលន់តប
ួ ប—&ចF
ំ ្&ចំ-ះ
4&ង់។ តមពិត÷ើ:&ះមិនអត់fសឲ&‰®ើង^& I&&យពី:&ះ®&ស៊ូវបនG&ញសង
F្&fសអស់šើយ âះ:&ះមិន%ô&ះo&ង់ និងមិនសុចរTត^& ពីÝ&ះ4&ងប
់ នឲ&‰
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®ើងសងអ្ី•&ល:&ះ®&ស៊ូវបនបង់រួចšើយ។ :&ះជម0&សម
់ ិនអចë្ើ½&បមិន
សុចរTតâះ^&។ (សូមចំគម្ីររØូម ៣ៈ២១-២៦ •&លពន&‰ល់ពរី ÷ៀប•&ល:&ះអច
រប់មនុស&fមនបបថសុចរTត ¨&4&ង¤
់ ¨&សុចរTតផង•&រ)។
សូមចំថ :&ះ®&ស៊ូវផi&លប
់ នបÄ&ៀន®ើងឲ&‰លន់តប
ួ បដល់:&ះវរបិតæៀងរល់
F្&។ សូមសÒ&បព
់ ក&‰អធិសû&ន•&ល4&ងប
់ នបÄ&ៀនដល់សិស&f៖ «សូម—&ទន

អហរ•&ល®ើងខ្eំo&pវករ¤F្&|&ះ សូមអត់fសC&ចក្ក
ី ំហុសរបស់®ើងខ្eំ
ដូចជ®ើងខ្eំបនអត់fស ដល់អស់អ្ក•&លë្ើខុសនឹង®ើងខ្eំ•&រ» (ម¥&ថយ
៦ៈ១១-១២)។
អភ័យឯកសិទ្ិ

ក
& រលន់តប
ួ បរបស់®ើងចំ-ះ:&ះវរបិតæៀងរល់F្& គឺជ

អំ5យដ៏ធព
ំ :
ី &ះ។ •&pណ•&លព&•យមយកអំ5យ|&ះG&ញពី®ើង មិន
<&នជួយ®ើង^& គឺë្ើបប®ើងវTញ។ °លបំណង

ក
& រលន់តប
ួ បរល់F្& មិន

<&ន‘ើម&’ទ
ី ទួល ករផ&fះផ&Kជមួយ:&ះអង្ម្ងšើយម្ង^ៀត^& (ករផ&fះផ&Kបន
Êើតêើង¨&ម្ងជសÕ&&ច) ¨&‘ើម&’រី ក&Kនូវទំនក់ទំនងជិតស្ិទ•
្ &ល®ើងមន
šើយជមួយ:&ះវរបិតរបស់®ើង តមរយៈ:&ះ¦ហិតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។
°លបំណងគឺ‘ើម&’ល
ី ួង¦ម®ើង មិន<&នស”•&ះ®ើង^&។ មន¨&ដងÿ&យធួន
នឹងបបរបស់:&ះ•&ីស្ប៉ុ57&ះ •&លអចផ&fះផ&K®ើងជមួយនឹង:&ះបន។
ករ|&ះនំ®ើងមកដល់ករវTនិច្័យទី៣ របស់¦កយ៉ូហន ចំ-ះ•&p¹្&ងកº&យ
ទំង¤ជំនន់គត់ និងជំនន់®ើង។
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ការវិនិច្ឆ័យទី៣
១យ៉ូហន ១ៈ១០
÷ើ®ើងថ ®ើងមិនបនë្ើបប^& âះ@ô&ះថ ®ើងë្ើឲ&‰4&ង¯
់ ជអ្កកុហក
វTញ šើយ:&ះបន្Ðល4&ងម
់ ិន¤ក្eង®ើង^&។
ករវ`និច្័យទី៣៖ «ើអ្កណករពរបបរបស់ខ្•នថ «ខ្vំមិនបន–្ើបប‡+» ជំនួស
ឲ+;ករលន់តប
ួ បរបស់ខ្•ន pើយពឹងÅ្+កÆើដង°+យធួននឹងបបរបស់=+ះ?+ីស្
´ះគត់–្ើឲ+;=+ះiជអ្កកុហក។
[ សូមកត់សម•&លថ
់ គម្ីរ KOV បនបs្&មពក&‰ «មិន•&ល» និង «%ះ»

(÷ើ®ើងថ ®ើងមិនy+លë្ើបបÃះ...) ¨&ក្eងភស]&&ក ខ|&ះ
បក#&ថ
& «÷ើ®ើងថ ®ើងមិនបនë្ើបប^&...» ¨&ប៉ុ57&ះ។ ]

«÷ើ®ើងថ ®ើងមិនបនë្ើបប^&...» មុនដំបូង ហក់ដូចជឃº&|&ះក្eងខ១០
និយយដូចគW&¯នឹងឃº&ដំបូងក្eងខ៨•&លថ «÷ើសិនជ®ើងថ ®ើងគô&នបប

%ះ...» ។ និយយអ៊Dចឹង គួរឲ&‰សà&យ•&លគម្ីរ KSV បក#&&ឃº&ទំងពីរâះដូច
¨&គW&។ ប៉ុs្& ក្eងភស]&&ក ឃº&ទំងពីâះខុសគW& šើយភពខុសគW&âះគឺ
សំខន់ ណស់។ សូមសម•&ល់៖
ខ ៨៖

«÷ើ®ើងថ mើងគ·+នបប...»

ខ ១០៖

«÷ើ®ើងថ mើងមិនបន–្ើបប...»

Îើករអួតថ «®ើងមិនបន–្ើបប» ឬ «ខ្eំមិនបន–្ើបប» មនន័យថ‚៉&ច? ¤
ក្eង:&ះគម្ីរ ឃº&ផ្eយ•&លថ«ខ្eំបនë្ើបប» ឬ «®ើងបនë្ើបប» គឺជរ÷ៀប
ធម្ត

ក
& រលន់តប
ួ បចំ-ះ:&ះ។ ចំនួន១៧ដង¤ក្eង:&ះគម្ីរ មនុស&fមW&កប
់ ន
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លន់តប
ួ បរបស់ខ្*នFយនិយយថ «ខ្eំបនë្ើបបšើយ»។ ចំនួន២០ដង^ៀត
ជនជតិអ៊D+&E&លបនលន់តថ
ួ «®ើងបនë្ើបបšើយ»។ ក្eង៣៧ករណីទំង
អស់|&ះ បុគ្ល ឬ¿&ុម•&លលន់តថ
ួ «ខ្eំបនë្ើបប» ឬ «®ើងបនë្ើបប» កំពុង
សំù¯អំóប
ើ បជក់លក់•&ល•&បនë្ើ šើយឥឡÐវបនលន់តួ។
ប៉ុs៣
្& ដង¤ក្eងគម្ីរ មនុស&fរVងទទឹងបនFះសខ្*នFយl&ើពក&‰ដ•&ល|&ះ
ក្eង ១យ៉ូហន ១ៈ១០ ថ «®ើងមិនបនë្ើបប^&»។ ឧទហរណ៍ក្eងគម្ីរ
®&æ&ម ២ៈ៣៥ :&ះបន¸&&បអ
់ ៊D+&E&លថ ពួក•&បនë្ើបបទស់នឹង4&ង់។
4&ងõ
់ &មទំងឲ&‰ឧទហរណ៍ជក់លក់

អ
& ំóប
ើ បរបស់ពួក•& ដូចជករÊៀបសង្ត់

អ្ក¿&។ Îើពួក•&បនលន់តថ
ួ «®ើងបនë្ើបបšើយ»^&? ^& ពួក•&បន
Fះសខ្*នFយនិយយថ «®ើងមិនបនë្ើបប^&» ដូច¤ក្eង១យ៉ូហន
១ៈ១០។ ករករពរអំóប
ើ បជំនួសករលន់ត|
ួ &ះ គឺជកំហុស•&ល¦កយ៉ូហន
បន:&មន¤ក្eង១យ៉ូហន ១ៈ១០។ :&ះអម0&សម
់ ិនចង់ឲ&‰®ើងករពរខ្*ន¤
ó&ល®ើងë្ើបប ឬនិយយថ អ្•
ី &ល®ើងបនë្ើ ឬអ្ក†&f&ងបនë្ើមិន<&នជ
អំóប
ើ បâះ^& ¤ó&ល4&ងថ
់ ពិតជបប។ ករករពរអំóប
ើ បរបស់®ើង
មិន<&នជដំ5ះ+&&យ

អ
& ំóប
ើ ប^&។ ដំ5ះ+&&យ¨&មួយគត់ ¤ó&ល

•&ីស្បរTស័ទë្ើបបរល់F្& គឺសÒ&បត
់ ម:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ¤១យ៉ូហន ១ៈ៩ ឲ&‰
លន់តប
ួ ប šើយxឿដល់ករសន&••&លថ :&ះមនហឫទ័យ%ô&ះo&ង់ šើយ
សុចរTត —&§ជន៍នឹងអត់fសបបឲ&‰®ើង Fយសរ:&ះ¦ហិតរបស់
:&ះ®&ស៊ូវ។

«...®ើងë្ើឲ&‰4&ង¯
់ ជអ្កកុហកវTញ šើយ:&ះបន្Ðល4&ងម
់ ិន¤ក្eង®ើង^&»
÷ើ:&ះបន¸&&ប®
់ ើងក្eង:&ះបន្Ðលថ ®ើងពិតជបនë្ើអំóប
ើ បមួយ ¨&®ើង
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K្ើយFយនិយយថ «^& ®ើងមិនបនë្ើបប^&» ®ើងកំពុងU:&ះថ ជអ្ក
កុហក។
ឧទហរណ៍៖ ជញឹកញប់•&pខុសឆ្ងនិយយថ អ្•
ី &ល:&ះUថ ជ
បប គឺវមិន<&នជបប^&។ ឧទហរណ៍•&p•&ីស្បរTស័ទខ្ះនឹងនិយយ
¯កន់អ្ក•&លបនពន្Ðតកូនថ «អ្កមិនបនë្ប
ើ ប^& :&ះជម0&ស់
សព្:&ះហឫទ័យនឹងករសÕ&&ចចិត្របស់អ្កšើយ»។ ពួក•&កំពុងU
:&ះអង្ថ ជអ្កកុហកšើយ Ý&&ះ:&ះអង្មនបន្Ðលថ ឃតកម្ទំង
អស់ជបប។
ឧទហរណ៍៖ •&pក្eងនិកយសវកថ្ីនិយយ¯កន់មនុស&fQ&ឡញ់6&ទ
ដូចគW&ថ «អ្កមិនបនë្ើបប^&» ពួក•&បÄ&ៀនថ :&ះជម0&សស
់ ព្
:&ះហឫទ័យនឹងទំនក់ទំនង6&ទដូចគW&។ ¤ó&លពួក•&បÄ&ៀន½&ប|&ះ
•&កំពុងនិយយថ :&ះជអ្កកុហក Ý&&ះ:&ះមនបន្Ðលយ¥&ងច&*ស់
¤ក្eង:&ះគម្ីរថ ករយក6&ទដូចគW& គឺជអំóប
ើ ប (រØូម ១ៈ២៦-២៧,
១កូរTនថូស ៦ៈ៩-១១ KSV, ១ធីម៉ូI& ១:១០)។ •&ីស្បរTស័ទពិតយល់
Q&បនឹងករស<្&ងរបស់4&ង¤
់ ក្eង:&ះគម្ីរ អំពីអ្ី•&លជអំóើបប
សូម&’¨
ី &¦កិយមនគំនិត†&f&ង។ (សូមអនអត្បទអំពន
ី ិកយសវកថ្ី
¤ក្eងö្&កទី ២

C
& ៀវ{|&ះ)

ប៉ុsវ
្& មិន<&ន?&&ន់¨&ជ•&¹
p ្&ងកº&យ•&លនិយយថ «®ើងមិនបនë្ើ
បប^&» ó&លខ្ះសមជិក¿&ុមជំនុំក៏និយយអ៊Dចឹង•&រ។ ឧទហរណ៍¤
ó&ល•&ីស្បរTស័ទមW&ក់ ¹&តN&ង•
់ &ីស្បរTស័ទមW&ក^
់ ៀត ពីករនិយយ‘ើម
•& អ្កâះŠ&ើន¨&Fះសខ្*នFយនិយយថ «ខ្eំមិនបនë្ប
ើ ប^& ខ្eំ
មិនបននិយយ‘ើម•&^& ខ្eំ?&ន¨
់ &សូមសំណSមពរអធិសû&ន¨&ប៉ុ57&ះ»
ឬថ «ខ្eំមិនបននិយយ‘ើម^& ខ្eំ?&ន់¨&ស§
ុំ
បល់ប៉ុ57&ះ» ó&លខ្ះ
®ើង¹&តN&ង•
់ &ីស្បរTស័ទចំ-ះអំóអ
ើ សីលធម៌ខងផ្Ðវ6&ទ šើយពួក•&
និយយថ «®ើងមិនបនë្ើបប^& ពីÝ&ះ®ើងQ&ឡញ់គ»
W& ។
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¤ó&ល•&ល•&ីស្បរTស័ទពិតë្ើបប គត់មិននិយយថ «ខ្eំមិនបនë្ើបប^&»
ប៉ុs្& គត់លន់តប
ួ បភº&មវTញ Fយនិយយថ «ខ្eំបនë្ើបប<&ន» šើយទុកចិត្
ដល់ករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្ សំរប់ករអត់fសបប។ គô&ន
អំóប
ើ បណ•&លអ¿&ក់ រហូតដល់:&ះ¦ហិតរបស់:&ះ•&ីស្មិនអច•&បបំង
បនâះêើយ។ ចូររត់¯ឯរង្ង:
់ &ះហស្:&ះវរបិតរបស់អ្កភº&ម។
សូមសរêើងវTញករវTនិច្័យបីដំបូង៖
១. ÷ើអ្កនិយយថ «ខ្eំមនC&ចក្—
ី &កបជមួយ:&ះ» ប៉ុs‘
្& ើរក្eងភព
ងងឹត

:
& &ះ•&ីស¹
្ ្&ងកº&យវTញ ë្ើឲ&‰អ្កជមនុស&fកុហក (១ៈ៦)។

២. ÷ើអ្កនិយយថ «ខ្eំគô&នបប%ះ» គឺកុហកខ្•នឯងšើយ (១ៈ៨)។
៣. ÷ើអ្កនិយយថ «ខ្eំមិនបនë្ើបប^&» ¤ó&ល•&ល:&ះមនបន្Ðលថ
អ្កពិតជបនë្ើបប âះë្ើឲ&‰=+ះជអ្កកុហក (១ៈ១០)។
ឥឡÐវចូរឲ&‰®ើងæៀនអំពម
ី ូលš&ត•
ុ &ល:&ះ%ô&ះo&ង់ និងសុចរTតក្eងករអត់fស
បបរបស់®ើង៖

១យ៉ូហន ២ៈ១-២
កូនតូចៗរល់គ)
W& ើយ•&លខ្eំសរC&រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ†្ើមកâះ ‘ើម&’ក
ី ុំឲ&‰អ្ក
រល់គë
W& ្ើបប^ៀត។ ¨&÷ស
ើ ិនជអ្កណភº&តë
់ ្ើបបវTញ âះ®ើងមន:&ះដ៏ជ
ជំនួយមួយអង្šើយ •&ល4&ងគ
់ ង់¤ចំ-ះ:&ះវរបិត គឺជ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ
់ ដងÿ&យធួននឹងបប®ើងរល់គW& មិនo&ឹម¨&បបរបស់
:&ះដ៏សុចរTត។ ២•&ល4&ងជ
®ើងរល់គ¨
W& ប
& ៉ុ57&ះ គឺ និងបបរបស់¦កីយទ
៍ ំងមូល•&រ។
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Îើë្ើ‚៉&ចឲ&‰®ើងដឹង¸&&កដថ :&ះនឹងអត់fសបបឲ&‰®ើង ¤ó&ល®ើង
លន់តប
ួ បរល់F្&? ច‚្ើយគឺ¤ ១យ៉ូហន ២ៈ១-២ •&លមនបន្Ðលថ «...¨&

÷ើសិនជអ្កណភº&តë
់ ្ើបបវTញ âះ®ើងមន:&ះដ៏ជជំនួយមួយអង្šើយ
•&ល4&ងគ
់ ង់¤ចំ-ះ:&ះវរបិត គឺជ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះដ៏សុចរTត។

២

•&ល

4&ងជ
់ ដង°+យធួននឹងបប®ើងរល់គW& មិនo&ឹម¨&បបរបស់®ើងរល់គ¨
W& &
ប៉ុ57&ះ គឺ និងបបរបស់¦កីយទ
៍ ំងមូល•&រ»។ ដំ5ះ+&&យ¨&មួយសំរប់
អំóប
ើ ប•&ល®ើង—&:&ឹតរ
្ ល់F្& គឺxឿទុកចិតរ
្ ល់Fœ
្& :
ើ &ះ•&ីស្•&លជដង°+យ
ធួននឹងបប។ :&ះ•&ីសš
្ ើយ គឺជ:&ះដ៏ជជំនួយ(‚&ធវE)¤ចំ-ះបល្័ង្

&

:&ះ។ :&ះវរបិតមិនអច½&រG&ញពី អ្កណ•&ល:&ះ®&ស៊ូវបនស”•&ះâះ
êើយ Ý&&ះ4&ង%
់
ô&ះo&ង់ និង សុចរTត។

«ខ្eំសរC&រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ†្ើមកâះ ‘ើម&’ីកុំឲ&‰អ្ករល់គë
W& ្ើបប^ៀត»។ ¦ក
យ៉ូហន Q&ឡញ់®ើងខº&ំងណស់។ គត់'ើញថ អំóើបបកំពុងលួចអំណរ
របស់®ើងšើយ Ý&&ះវប៉ះពល់ដល់ទំនក់ទំនងរបស់®ើងជមួយ:&ះ។
¦កយ៉ូហន ចង់ឲ&‰®ើងសប&*យចិតទ
្ ំងQ&ុង ដូG្&ះគត់សរC&រសំបុo|
& &ះ

«‘ើម&’ក
ី ុំឲ&‰[®ើង]ë្ើបប^ៀត»។ •&ីស្បរTស័ទ គឺជមនុស&f•&លមិនចង់ë្ើបប
Ý&&ះបបë្ើឲ&‰:&ះអប់ឱនកិត្ិយស šើយë្ើឲ&‰®ើងបត់អំណរ។

«ខ្eំសរS+រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ†្ើមកâះ ‘ើម&’ីកុំឲ&‰អ្ករល់គë
W& ្ើបប^ៀត ...» សូម
កត់សម•&លម
់ ្ង^ៀតថ គឺជ:&ះបន្ÐលសរS+ររបស់:&ះអង្ •&លជួយ®ើងឲ&‰យក
ជ័យជំនះœើអំóប
ើ ប។ កុំឲ&‰គិតថ អ្កអចឈ្ះœើអំóប
ើ បâះêើយ ÷ើអ្ក
ë្&ស—&P&សនឹង:&ះបន្Ðល។ ខ្ធ
eំ º&បស
់ ួរ•&ីស្បរTស័ទជŠ&ើនពីករអន:&ះគម្ីរ
—&ចF
ំ ្& ជធម្ត•&K្ើយដូច|&ះ «អូ¦ក ខ្រeំ វល់ណស់!» បនi&បម
់ កខ្eំសួរពួក•&
អំពក
ី រœ&ងទូរស័ពរ
្ ល់F្&។ •&ឱនក&*ល šើយK្ើយថ «បទរល់F្&»។ :&ះ
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បន្Ðល:&ះអង្ជួយឲ&‰®ើងឈ្ះœើបប។ កុំë្&ស—&P&សêើយ ចូរអន:&ះបន្Ðល
រល់F្&។
សូមសរុបC&ចក្អ
ី ំពទ
ី ំនក់ទំនងរវង•&ីស្បរTស័ទ និងអំóប
ើ ប៖
• ?+ីស្បរ`ស័ទពិតនិយយថ «°លùរបស់ខ្eំ គឺមិនë្ើបបêើយ» (២ៈ១)។
ប៉ុs¤
្& ó&លគត់ë្ើបប •&ីស្បរTស័ទដ៏ពិតក៏និយយភº&មថ «ខ្eំបនë្ើបប
šើយ» šើយគត់លន់តប
ួ បគត់ចំ-ះ:&ះភº&ម (១ៈ៩)។ គត់ទទួលបន
ករអត់fសពី:&ះភº&ម តមរយៈ:&ះ¦ហិតរបស់:&ះ•&ីស្ (២ៈ២)។
• ប៉ុs?
្& +ីស្បរ`ស័ទ)្+ងក-+យនិយយថ «ខ្eំអត់មនបប^&» (១ៈ៨)។ šើយ
¤ó&លគត់ë្ើបបគត់កន
៏ ិយយថ «ខ្eំមិនបនë្ើបប^&» (១ៈ១០)។
ឥឡÐវ|&ះ®ើងដល់ករវTនិច្័យទី៤របស់¦កយ៉ូហន ចំ-ះ•&p¹្&ងកº&យ។

ការវិនិច្ឆ័យទី៤
១យ៉ូហន ២ៈ៣-៤
®ើងរល់គដ
W& ឹងថ ®ើងស•&ល់4&ងF
់ យសរC&ចក្|
ី &ះ គឺFយ®ើងកន់តម
៤

់ &ង"់ ¨&មិនកន់តមបíîតរ្ បស់4&ង់
បíîតរ្ បស់4&ង់ អ្កណ•&លថ "ខ្eំស•&ល4
^& អ្កâះ@ô&ះថ ជអ្កកុហកšើយC&ចក្ព
ី ិតមិន¤ក្eងអ្កâះêើយ។
ករវ`និច្័យទី៤៖ «ើអ្កណនិយយថ «ខ្vំស0+ល=
់ +ះ» ~+មិនកន់តមបទប•‘ត្ិ
របស់O+ង់ ´ះគត់ជអ្កកុហក។ ?+ីស្បរ`ស័ទពិត

+ញតមភពបរ`សុទជ
្ និច្។

ករអះអងថ «ខ្eំស•&ល:
់ &ះ» គឺជæឿងដូចគW&នឹងករអះអងថ «ខ្eំÊើតពី:&ះ»
•&រ។ អ្កណអះអងថ ខ្*នមន:&ះជ:&ះវរបិត នឹងយកចិតទ
្ ុកដក់ចំ-ះករ
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ë្ើតមបíîតរ្ិ បស់:&ះវរបិត•&រ។ ¤ខ|&ះ¦កយ៉ូហនបនចងភ2&បក
់ រÊើតពី
:&ះ ជមួយនឹងកររស់¤រ÷ៀបបរTសុទ្ ដូច¤ក្eងរូប|&ះ។

«អ្កណ-លថ ខ្eំស•&ល់4&ង់ ¨&មិនកន់តមបíîតរ្ បស់:&ះអង្
អ្កâះនិយយកុហកšើយ»។ (១យ៉ូហន ២ៈ៤)

®ើងUករ|&ះថ «ករសកល&’ង

ស
& ីលធម៌» សំរប់•&pបÄ&ៀន។ សូមចំថ

:&ះគម្ីរបន¸&&ប®
់ ើងឲ&‰សកល&’ងទំងជីវ`ត និងAលជំCឿរបស់•&pទំងអស់
âះ។ សូម&’ី¨គ
& ô&ន•&pបÄ&ៀន•&លល្ឥត[0&ះដូច:&ះ®&ស៊ូវ •&ប
p Ä&ៀនពិតនឹង
មនទំង Ê&រrs@ô&ះល្ និង°លជំ|ឿល្ ដូចសវកប៉ុលបនទូនô&នដល់ធីម៉ូI& ¤

្ ឹងខ្•នអ្ក šើយនិងS+ចក្ប
ី Ç+ៀន»។
១ធីម៉ូI& ៤ៈ១៦ «ចូរ—&ុង—&យ័តន

េករ្ដិ៍េឈ្មាះល្អ និងេគាលជំេនឿល្អ
ការសាកល្បងខាងសីលធម៌ចំេពាះ្រគូបេ្រងៀន
•&p¹្&ងកº&យŠ&ើន¨&បំពនច&*ប់របស់:&ះ។ ពួក•&o&pវបនទក់ទញជពិC&ស
¯នឹងអំóប
ើ ប

ក
& រ¦ភលន់ •&លជករថÿ&យបង្រំ ូប:&ះក្eងចិត្ (កូល៉ុស

៣ៈ៥; ២ó&o&ុស ២ៈ៣; យូដសខ ១១) និងបប

អ
& ំóអ
ើ សីលធម៌ខងផ្Ðវ6&ទ

(២ó&o&ុស ២ៈ១០,១៤)។ ទំង¦កយូដស និង¦កó&o&ុសក៏និយយពីអំóើ
បប

អ
& ំនួត•&រ។
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ការសាកល្បងខាងេគាលជំេនឿចំេពាះ្រគូបេ្រងៀន
•&p¹្&ងកº&យក៏បÄ&ៀនខុសពី:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ។ ពួក•&
មិនទទួលយក°លលទ្រិ បស់:&ះ•&ីស្ និងសវក4&ង់
•&លមន¤ក្eង:&ះគម្ីរ^&។ ធម្តពួក•&ផ្លឲ
់ &‰®ើង
នូវ:&ះ•&ីស្ ខុសពី:&ះ•&ីស្•&លពួកសវកបន—&កស
¸&&ប®
់ ើង¤ក្eង:&ះគម្ីរ។ •&pខុសឆ្ងក៏¨&ង¨&បងp&ប់
:&ះបន្Ðលរបស់:&ះអង្ šើយœើកដំÊើងពក&‰សំដរី បស់
•&pâះវTញ។ ¤ö្&កទីពីរ

C
& ៀវ{|&ះ ®ើងនឹងæៀន

អំព°
ី លលទ្ជ
ិ Š&ើន •&ល•&pខុសឆ្ងប±្&រ និងបដិC&ធ។ •&pពិតនឹងមនទំង
Ê&រrs@ô&ះល្ និង°លជំ|ឿល្។

១យ៉ូហន ២ៈ៥-៦
...¨&អ្កណ•&លកន់តម:&ះបន្Ðល4&ងវ់ Tញ âះ¸&&កដជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ &
:&ះបនó&ញខW&ត¤ក្eងអ្កâះšើយ គឺFយC&ចក្â
ី ះឯង•&ល®ើងដឹងថ
®ើង¤ក្eង4&ង់។

៦

អ្កណ•&លថខ្*ន¤ក្eង4&ង់ âះo&pវ¨&—&:&ឹតដ
្ ូចជ

4&ង•
់ &រ។
«C&ចក្Q
ី &ឡញ់ :
& &ះ» អចមនន័យថ C&ចក្Q
ី &ឡញ់ :
& &ះអម0&សច
់ ំ-ះ
®ើង ឬC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់®ើងចំ-ះ:&ះ ឬC&ចក្Q
ី &ឡញ់•&ល:&ះឲ&‰®ើង
ស„&&បអ
់ ្កឯ^ៀត។ អត្ន័យ¤ទី|&ះ គឺ—&P&លជ «C&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់
®ើងចំ-ះ:&ះបនó&ញខW&ត» ពីÝ&ះ ៥ៈ៣ មនបន្Ðលថ «ដ&’ិត|&ះšើយជ

C&ចក្Q
ី &ឡញ់ដល់:&ះ គឺឲ&‰®ើងកន់តមអស់ទំងបíîតរ្ិ បស់4&ង»់ ។ ដូG្&ះ
អត្ន័យ ១យ៉ូហន ២ៈ៥ គឺថ «C&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់®ើងចំ-ះ:&ះ បន
ó&ញខW&ត ¤ó&ល®ើងកន់តមបíîត4
្ិ &ង»
់ ដូចក្eងរូប|&ះ។
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«¨&អ្កណ•&លកន់តម=+ះបន្•ល4&ង់វTញ âះ¸&&កដជ
S+ចក្‰
ី +ឡញ់œ+=+ះបនó&ញខW&ត¤ក្eងអ្កâះšើយ»។ (១យ៉ូហន ២ៈ៥)

ករអះអងថ «ខ្*ន¤ក្eង:&ះ•&ីស្» និង«ខ្*ន¤ជប់នឹង:&ះ•&ីស្» គឺដូចគWន
& ឹង
ករអះអងថ «បនÊើតពី:&ះ»•&រ។ «•&ីស្បរTស័ទ» មនន័យថ អ្ក•&លxឿ
šើយ‘ើរតម:&ះ•&ីស្។ :&ះ•&ីស្បនរស់¤ក្eងជីវTត

& ភពបរTសុទ្ C&ចក្ព
ី ិត

និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ ដូG្&ះករ‘ើរតម:&ះ•&ីស្មនន័យថ ®ើងក៏រស់¤ក្eងជីវTត
ភ
& ពបរTសុទ្ C&ចក្ព
ី ិត និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់•&រ។ šើយó&លណ®ើងមិន
បនរស់¤ក្eងជីវTត½&ប|&ះ ®ើងលន់តប
ួ បចំ-ះ:&ះភº&ម។
‘ើម&’æ
ី ៀបចំ®ើងស„&&បក
់ រវTនិច្័យទី៥ អំពីC&ចក្Q
ី &ឡញ់ ¦កយ៉ូហនរaឭក
®ើងអំពប
ី íîតរ្ិ បស់:&ះឲ&‰G&ះQ&ឡញ់:&ះ និងអ្កដÍ&។ Fយសរ:&ះជ
C&ចក្Q
ី &ឡញ់ អ្កណÊើតពី:&ះ នឹងQ&ឡញ់:&ះ និងQ&ឡញ់អ្កដÍ&
^ៀត។ ករQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក ដូច:&ះ•&ីស្បនQ&ឡញ់®ើង គឺជ
«បíîតថ
្ ្ី» របស់:&ះ®&ស៊ូវ។

១យ៉ូហន ២ៈ៧-៨
ពួកស្*នភ\)
& ើយ C&ចក្•
ី &លខ្eំសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គâ
W& ះ មិន<&នជបíîតថ
្ ្ី
^& គឺជបíîតច
្ ស់ដ•&ល •&លអ្ករល់គម
W& នតំងពី‘ើមមក។ ឯបíîតច
្ ស់
âះ គឺជ:&ះបន្Ðល•&លអ្ករល់គប
W& នឮšើយ។

៨

ខ្eំកស
៏ រC&របíîត១
្ ថ្ី^ៀត

†្ើមកអ្ករល់គW& ជC&ចក្ព
ី ិត•&ល¤ក្eង4&ង់ šើយក្eងអ្ករល់គ•
W& &រ ដ&’ិត
C&ចក្ង
ី ងឹតកំពុង¨&បត់¯ šើយពន្ដ
ឺ ព
៏ ិតបនភ្ឺêើង។
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¦កយ៉ូហនបនសរC&រសំបុo|
& &ះ ជŠ&ើនឆW&ំបនi&បព
់ :
ី &ះ•&ីស្បនយងêើង
¯ស%&នសួគវ៌ Tញ។ ó&ល:&ះ®&ស៊ូវគង់¤ö&នដី¤êើយ :&ះអង្បន—&ទន

«បíîតថ
្ ្ី»ដល់សិស&f4&ង់ ¤យ៉ូហន ១៣ៈ៣៤ ថ៖ «ខ្eំឲ&‰បíîតថ
្ ្ីដល់អ្ក
រល់គW& គឺឲ&‰អ្ករល់គQ
W& &ឡញ់គW&¯វTញ¯មក ដូចខ្eំបនQ&ឡញ់អ្ករល់គW&
់ Q្រ& បស់អង្
•&រ គឺo&pវQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក»។ គម្ីរស»Á&ចស់បនបង•&បរ
šើយថ «o&pវQ&ឡញ់:&ះ» និង «o&pវQ&ឡញ់អ្កជិតខងដូចខ្*នឯង»។ ដូG្&ះ
¤ó&ល:&ះ®&ស៊ូវបង•&បស
់ ិស&fឲ&‰ «Q&ឡញ់គW& ដូចជខ្eំបនQ&ឡញ់ដល់អ្ក
្ិ ស់ផង šើយជបíîតថ
្ ្ីផង។ «Q&ឡញ់គW&» ជ
រល់គ»W& âះគឺជបíîតច

“+ គឺជកN&ិតថ្ី
បíîតច
្ិ ស់ ប៉ុs្& «Q&ឡញ់គW&ដូចខ្vំបន‰+ឡញ់ដល់អ្ករល់គ»
•&លខ្សជ
់ ងបíîតច
្ិ ស់។ «Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក» គឺជខ្ឹមសរចម&’ងមួយ
របស់:&ះ•&ីស្ និងពួកសវករបស់4&ង់៖
«Q&ឡញ់គ»W& (យ៉ូហន ១៣ៈ៣៤)

«Q&ឡញ់ដល់គW&» (យ៉ូហន ១៣ៈ៣៥)

«Q&ឡញ់ដល់គ»W& (យ៉ូហន ១៥ៈ១២)

«Q&ឡញ់គW&» (យ៉ូហន ១៥ៈ១៧)

«Q&ឡញ់ជបងជប្Ðន» (រØូម ១២ៈ១០)

«C&ចក្ីQ&ឡញ់...ដល់គW&» (១õ&ស&K ៣ៈ១២)

«Q&ឡញ់គ»W& (១ó&o&ុស ១ៈ២២)

«Q&ឡញ់គW&» (១យ៉ូហន ៣ៈ១១)

«Q&ឡញ់គ»W& (១យ៉ូហន ៣ៈ២៣)

«Q&ឡញ់គW&» (១យ៉ូហន ៤ៈ៧)

«Q&ឡញ់គ»W& (១យ៉ូហន ៤ៈ១១)

«Q&ឡញ់គW&» (១យ៉ូហន ៤ៈ១២)

«Q&ឡញ់ដល់គ¯
W& វTញ¯មក» (២យ៉ូហន ៥)

Îើ¦កយ៉ូហនគិតថ •&ីស្បរTស័ទ•&លទទួលសំបុo|
& &ះ មិនQ&ឡញ់គW&^ឬ
& ?

ី ិតក្eង
^& ផ្eយ¯វTញ គត់ច&*ស់ណស់ថ បíîត្ថ្ី|&ះ•&លជ «C&ចក្ព
ី ិតចំ-ះ«អ្ករល់គ»
W& •&រ។ តមពិតរ÷ៀបមួយ•&ល
[:&ះ®&ស៊ូវ]» ក៏ជC&ចក្ព

ី ងឹតកំពុង¨&បត់¯šើយពន្ដ
ឺ ព
៏ ិតបនភ្ឺêើង» គឺថ
ពួក•&ដឹងថ «C&ចក្ង
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ពួក•&Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក។ šើយវTធីមួយ•&ល•&អចដឹងថ •&pមួយជ•&p
¹្&ងកº&យ គឺគត់មិនQ&ឡញ់គW& ដូចជ:&ះ®&ស៊ូវបនQ&ឡញ់®ើង។
ឥឡÐវ|&ះ®ើងនឹងសិក&KករវTនិច្័យទី៥ អំពី•&p¹្&ងកº&យ (ឬ•&ីស្បរTស័ទ¹្&ងកº&យ)
•&លជករសកល&’ង

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់។

ការវិនិច្ឆ័យទី៥
១យ៉ូហន ២ៈ៩-១១
អ្កណ•&លថខ្*ន¤ក្eងពន្ឺ ¨&ស្បដ
់ ល់បងប្Ðនâះ@ô&ះថ ¤ក្eងC&ចក្ី
ងងឹតដរបដល់សព្F|
្& &ះ។

១០

ឯអ្កណ•&លQ&ឡញ់ដល់បងប្Ðនខ្*នâះ¨&ង

¤ក្eងពន្វឺ Tញ šើយ¤ក្eងអ្កâះគô&នš&តណ
ុ
នឹងបងp&កប
់ ង្នច
់ ិត•
្ ê
& ើយ។
១១

¨&អ្កណ•&លស្បដ
់ ល់បងប្Ðនâះ@ô&ះថ ¤ក្eងC&ចក្ង
ី ងឹតវTញ ក៏‘ើរក្eង

C&ចក្ង
ី ងឹតšើយមិនដឹងជខ្*ន¯ឯណផងពីÝ&ះC&ចក្ង
ី ងឹតâះបនបំបំង
.្&កšើយ។
ករវ`និច្័យទី៥៖ «ើអ្កណនិយយថ «ខ្vំ

ើរក្vងពន្œ
ឺ S
+ +ចក្ព
ី ិត» ប៉ុuស
្+ ្ប់

បងប្•នគត់ ´ះគត់¿ក្vងភពងងឹត¿Tើយ ?+…បÇ+ៀនពិត ទំងlឿករពិត
អំព=
ី +ះm+ស៊ូវផង pើយ‰+ឡញ់អ្កដÈ+ផង។

«អ្កណនិយយថ ខ្*ន¤ក្eងពន្.ឺ ..» អ្ក|&ះអះអងថ គត់«‘ើរក្eងពន្»ឺ (គឺ
xឿករពិត) ¨&គត់បដិC&ធបíîតថ
្ិ «ចូរQ&ឡញ់គW&»។ ¦កយ៉ូហន មិន
អនុ»Á&តឲ&‰អ្ក|&ះB&ើសæEសរវង°លជំ|ឿ និង C&ចក្Q
ី &ឡញ់^&។
°លជំ|ឿ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់o&pវ¨&ផ&Kរភ2&បគ
់ W&ជនិច¤
្ ក្eង•&ីស្សសន
ពិត។ ÷ើ•&pបÄ&ៀនអះអងថ ខ្*នបÄ&ៀនC&ចក្ព
ី ិត ប៉ុs្&គត់កច និងមិន
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សប&’eរស ចំ-ះអ្ក•&ល¤I&&មគត់ âះគត់¤¨&ស្ិតក្eងC&ចក្ង
ី ងឹត

់ ងប្Ðនខ្*ន អ្កâះស្ិត¤ក្eងC&ចក្ង
ី ងឹត šើយ‘ើរក្eង
ពីÝ&ះ «អ្កណស្បប
C&ចក្ង
ី ងឹត šើយមិនដឹងជ ខ្*ន¯ទីណ^& ពីÝ&ះC&ចក្ង
ី ងឹតបនបំបំង.្&ក
គត់šើយ»។
¤ខ¸&&ំបួន¦កយ៉ូហនផ&Kរភ2&ប់ ករពិត និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ដូច¤ក្eងរូប
|&ះ។

«អ្កណនិយយថ ខ្•ន¿ក្vងពន្¨
ឺ ស
& ្ប់បងប្•នវTញ
អ្កâះស្ិត¤ក្eងC&ចក្ង
ី ងឹត¤êើយ»។ (១យ៉ូហន ២ៈ៩)

(សូមកត់សម•&លថ
់ ករវTនិច្័យទី៥ o&pវបនœើកêើងម្ង^ៀត¤ក្eង
១យ៉ូហន៤ៈ២០)។
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ការ្របឆាំងនឹង្រគូែក្លងក្លាយជាបញ្ហាែបប្រគួសារ
១យ៉ូហន ២ៈ១២-១៤
បីខបនi&ប់ ក្eងកណ.យ៉ូហន´&f&ទី១ ë្ើឲ&‰®ើងឆ្លណ
់
ស់។ ¦កយ៉ូហន^ើប
បនចំណយ២១ខដំបូង

&កណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី ‘ើម&’:
ី &មនដល់ពួក

•&ីស្បរTស័ទអំពក
ី របÄ&ៀនខុសឆ្ង šើយផ្លឲ
់ &‰®ើងនូវវTធី៥យ¥&ង ‘ើម&’ë
ី ្ើករ
វTនិច្័យករបÄ&ៀនខុសឆ្ង។ ¨&ភº&មៗâះ គត់សរC&របទចំæៀង
មួយ អំពីសមជិក¿&ុមជំនâ
ុំ ះ! សូមអនបទចំæៀង

ក
& ្ីQ&ឡញ់

ក
& ្ីQ&ឡញ់ដព
៏ ីnះ|&ះ៖

១យ៉ូហន ២ៈ១២-១៤
១២

កូនតូចៗរល់គW&)ើយ! ខ្ស
eំ រC&រ†្ើមកអ្ករល់គW&

ពីÝ&ះ4&ង់បនអត់fសបបរបស់អ្ករល់គW&šើយ Fយយល់ដល់:&ះនម4&ង់
១៣

ឪពុករល់គW&)ើយ ខ្ស
eំ រC&រ†្ើមកអ្ករល់គW&

ពីÝ&ះបនស•&ល:
់ &ះ•&ល4&ង់គង់¤តំងពី‘ើមæៀងមក។
កំtះរល់គW&)ើយ ខ្eំសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW&
ពីÝ&ះបនឈ្ះ‚&កំណចšើយ។

Ê្&ងរល់គW&)ើយ ខ្ប
eំ នសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW&
១៤

ពីÝ&ះបនស•&ល:
់ &ះវរបិត។

ឪពុករល់គW&)ើយ ខ្eំបនសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW&

ពីÝ&ះបនស•&ល:
់ &ះ•&លគង់¤តំងពី‘ើមæៀងមក។
កំtះរល់គW&)ើយ ខ្eំបនសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW&

ពីÝ&ះមនកមº&ំង šើយ:&ះបន្Ðលក៏ស្ិត¤ក្eងអ្ករល់គW&
អ្ករល់គW&បនឈ្ះ‚&កំណចšើយ។
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š&តុអជ
្ី ¦កយ៉ូហនសរC&របទចំæៀង

ក
& ្ីQ&ឡញ់អំព•
ី &ីស្បរTស័ទទំង|&ះ

¤ក្eងសំបុoអ
& ំព•
ី &p¹្&ងកº&យ¯វTញ? មនមូលš&ត៣
ុ ៖

១. េលាក យ៉ូហានបានសរេសរបទចេ្រមៀងេនះ េដីម្បីអបអរជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យ
េលី្រគូខុសឆ្គង
¦ក យ៉ូហនបនសរC&របទចÕ&ៀង

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់|&ះ ពីÝ&ះ

•&ីស្បរTស័ទទំង|&ះ បនជំទស់ និងប9ï&ញ•&p¹្&ងកº&យFយãគជ័យ! ករ
តយុទ|
្ &ះពិបក<&នu&ន ឥឡÐវជó&ល•&លo&pវអបអរសទរចំ-ះជ័យជំនះ|&ះ!
ជញឹកញប់ណស់ ក្eង—&វត្ិសQ្¿
& &ុមជំនុំ គឺជ•&pខុសឆ្ង និងអ្ក‘ើរតមពួក•&
^& •&លប9ï&ញអ្កxឿពិតវTញ។ æឿង|&ះŠ&ើន¨&Êើតêើង ពីÝ&ះអ្កxឿពិត
¸&&កដ រង់ចំយូរó&កមុនó&លពួក•&សំæ&ចចិតជ
្ ំទស់នឹងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង។
ពីរដងបទចÕ&ៀង|&ះសរCើរសមជិក¿&ុមជំនុំ ពីÝ&ះពួក•&បនយក«ឈ្ះœើ‚&

កំណចšើយ»។ (សូមអនផង•&រ¤១យ៉ូហន ៤ៈ៤; ៥ៈ៤,៥ និង វTវរណៈ
២ៈ៧,១១,១៧,២៦; ៣ៈ៥,១២,២១ •&ល®ើង'ើញពក&‰ឈ្ះ និងជ័យជំនះ)។
កុំនឹកសô&នថ •&p¹្&ងកº&យបនចកG&ញFយស្័•&ចិតâ
្ ះêើយ (២ៈ១៩)។
•&p¹្&ងកº&យមិន•&លចកG&ញFយស្័•&ចិតâ
្ ះ^&។ ពិតជមនករ—&យុទ្
ខº&ំងខង:&លឹងវT»Á&ណ šើយ•&p¹្&ងកº&យបនចញ់សv•&ម ហœ&លូយ¥& !
ឪពុកមÒ&យ កំ¦ះ¿&មុំ ដ៏ខº&ំងនិង%ô&ះo&ង់បនយកឈ្ះœើ•&pខុសឆ្ង ពីÝ&ះ

់ ង់¤តំងពី‘ើមæៀងមក» šើយនិង«:&ះបន្Ðល
ពួក•&«ស•&ល់:&ះ•&ល4&ងគ

&

:&ះស្ិត¤ក្eង[ពួក•&]» (១យ៉ូហន ២ៈ១៣-១៤)។
វហក់ដូចជ¦កយ៉ូហន ផ្ល់ករសរCើរភគŠ&ើនចំ-ះជ័យជំនះ|&ះ ដល់អ្ក
ដឹកនំវ័យÊ្&ង

¿
& &ុមជំនុំ។ គត់មន—&សសន៍ពីរដងថ អ្កដឹកនំវ័យÊ្&ង|&ះ

«បនឈ្ះ‚&កំណចšើយ»។ គត់កម
៏ ន—&សសន៍ផង•&រថ អ្កដឹកនំវ័យÊ្&ង
67

១យ៉ូហន ២:១២-១៤

ទំង|&ះខº&ំង šើយ «:&ះបន្Ðល:&ះស្ិត¤ជប់នឹង[ពួក•&]»។ សូមសរCើរ
ត‚្ើង:&ះចំ-ះអ្កដឹកនំវ័យÊ្&ងក្eង¿&ុមជំន®
ុំ ើង •&លQ&ឡញ់កូនGៀមយ¥&ង
ខº&ំង គឺ•ម
& ិនទុកឲ&‰ចចកបំផº&ញêើយ!

២. េលាក យ៉ូហានបានសរេសរបទចេ្រមៀងេនះ េដីម្បីបង្ហាញថា ការជំទាស់នឹង
្រគូខុសឆ្គង គឺជាបញ្ហាែបប្រគួសារ
សូមសម•&ល់ពី ទំនក់ទំនង½&ប•&¾សរក្eងបទចÕ&ៀង|&ះ។ ÷ើ¿&ុមជំនព
ុំ ិតជ
•&¾សរ šើយ÷ើ®ើងពិតជQ&ឡញ់គW&ដូចជសមជិក•&¾សរ ដូG្&ះសមជិក
•&¾សរទំងអស់នឹងរួមគW‘
& ើម&’ប
ី í&wប់ឥទ្ិពល

•
& &p¹្&ងកº&យ•&លជo្&ចចកពក់

nមGៀម។

៣. េលាក យ៉ូហានបានសរេសរបទចេ្រមៀងេនះ េដីម្បីបញ្ជាក់ថា េយីង្រតូវ
ស្គាល់្រពះជាម្ចាស់ និង្រពះបន្ទូលរបស់្រទង់ េដីម្បីស្គាល់្រពះែក្លងក្លាយ
បីដងក្eងបទចÕ&ៀង|&ះគត់ថ «Ý&&ះបនស•&ល:
់ &ះ»។ šើយម្ង គត់និយយថ

«:&ះបន្Ðលក៏ស្ិត¤ក្eងអ្ករល់គ»W& ។ šើយ¸&&ំមួយដងគត់ថ «ខ្ស
eំ រC&រ†្ើមក
អ្ករល់គW&»។ ‘ើម&’ីស•&ល់:&ះ¹្&ងកº&យ ®ើងo&pវស•&ល:
់ &ះពិត¸&&កដ តមរយៈ

ដំណឹងល្

:
& &ះ•&ីស្¤ក្eង:&ះគម្ីរ។

្រកុមជំនុំ ជា្រកុម្រគួសារ
ដូចខ្eំនិយយអម&*ញ់មិញ បទចÕ&ៀងរបស់¦កយ៉ូហន រaឭក®ើងថ ¿&ុមជំនុំ
ជ¿&ុម•&¾សរ។ បទâះនិយយពីអ្កÊ្&ងៗក្eងជំ|ឿ ពួកកំtះក្eងជំ|ឿ
(¸&&កដជរួមទំងយុវនរEផង) និងឪពុក¤ក្eងជំ|ឿ (¸&&កដជរួមទំងមà&យផង)។
¦កយ៉ូហន ចង់ឲ&‰®ើងយល់ថ ករជំទស់¯នឹងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង គឺជ

ប»¼½
& &ប•&¾សរ ជប»¼& C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់ និងភក្ីភពក្eង•&¾សរ។ ករ
បÄ&ៀនខុសឆ្ង បនë្ើឲ&‰C&ចក្ស
ី ”•&ះ
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¦កយ៉ូហនស•&ល់ និងQ&ឡញ់សមជិក¿&ុមជំនទ
ុំ ំងអស់|&ះ ដូចQ&ឡញ់¿&ុម
•&¾សរខ្*នឯង។
•&ីស្បរTស័ទខ្ះមិនចូលចិតក
្ រ—&ឆំងនឹងករបÄ&ៀនខុសឆ្ងêើយ។ ពួក•&ចង់
ë្ើរ÷ៀបស្Ðតចំ-ះមនុស&fទំងអស់ រួមទំង•&p¹្&ងកº&យផង។ ពិត<&នមនុស&fខ្ះ
•&លចូលចិតជ
្ ំទស់នឹងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង ហក់ដូចជខឹងរហូត ជំនួសឲ&‰ករ
ó&ញFយC&ចក្Q
ី &ឡញ់ និងភពអណិតអសូរ šើយ•&ីស្បរTស័ទមិនចង់
កº&យជមនុស&f½&បâះ^&។ ប៉ុs្&¦កយ៉ូហន ចង់ឲ&‰®ើងដឹងថ ករជំទស់¯
នឹងសសនខុសឆ្ង គឺជប»¼C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់ក្eង•&¾សរ។ បងប្Ðន ឪពុកមà&យ
និងកូនក្eង:&លឹងវT»Á&ណខ្ះនឹង½&រG&ញពី:&ះអង្ FយសរករបÄ&ៀនខុសឆ្ង
គឺជមនុស&f•&ល®ើងស•&ល់ និងQ&ឡញ់។ ÷ើ®ើងពិតជQ&ឡញ់អ្កណ
®ើងនឹងចង់ករពរអ្កâះពីថW&ំពុល។
កុំខô&ស)ៀននឹងករជំទស់¯នឹងសសនខុសឆ្ងêើយ។ តមបណñ&ញសង្ម
មនó&ញFយ ឪពុកមÒ&យជŠ&ើន:&មនមិត្ភក្អ
ិ ំពអ
ី ហរ ឬថW&ំ ឬវÔ&ក់សំង•&ល
អចប៉ះពល់ដល់សុខភពកូនៗរបស់•&។ ®ើងយល់ពក
ី រ:&¾យបរម្|&ះ ពីÝ&ះ
®ើងQ&ឡញ់សមជិក•&¾សរ®ើង šើយចង់ករពរពួក•&ពម
ី ្Ðប ឬថW&ំមិនល្។
Îើ®ើងគួរ¨&ករពរសមជិក•&¾សរ®ើងœើសអម&*លម¥&ន¯^ៀត ¤ó&ល
ជីវTតអស់កល&’របស់•ស
& ្ិត¤œើហនិភ័យ។
ឧទហរណ៍៖ កលពីឆម
W&ំ ុនសមជិក¿&ុមជំនុំខ្eំមW&ក់ បនទុកCៀវ{¤
ផ្ះខ្eំស„&&ប់ឲ&‰សមជិក•&¾សរខ្eំអន។ គត់បននិយយថ Cៀវ{
âះនឹងពន&‰ល់ពីជំ|ឿថ្ីខ្ះរបស់គត់ គឺជំ|ឿ•&ល¿&ុមជំនុំរបស់®ើង
ចត់ទុកថ ជ°លជំ|ឿខុសឆ្ង។ ¤ó&លខ្eំ¿&ê&ក‚ើលCៀវ{âះ
ខ្eំ'ើញថ វសរC&រFយ•&pខុសឆ្ងដ៏ល&’ីល&*ញមW&ក់។ ដូG្&ះFយខ្eំ
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Q&ឡញ់មិត្ •&លបននំ°លជំ|ឿខុសឆ្ងចូលក្eងផ្ះខ្eំ šើយFយ
ខ្eំQ&ឡញ់សមជិក•&¾សរខ្eំ âះខ្eំបន¹&តN&ង់គត់ក្eងC&ចក្ី
Q&ឡញ់ šើយហមគត់ កុំឲ&‰គត់ន°
ំ លជំ|ឿខុសឆ្ងចូលក្eងផ្ះខ្eំ
^ៀត Ý&&ះជថWព
&ំ ុល។
I&&យមកខ្eំចប់†្ើមសង&f័យថ —&តិកម្របស់ខ្eំâះខº&ំងó&ក។ ខ្eំដឹងថ
សមជិក•&¾សររបស់ខ្eំ គឺជ•&ីស្បរTស័ទដ៏រVងមំ។ ពួក•&¸&កដជនឹង
'ើញកំហុស¤ក្eងCៀវ{ šើយបដិC&ធវ (šើយពួក•&បន
បដិC&ធ<&ន)។ ប៉ុs្&អ្កនិពន្Cៀវ{âះ គឺជអ្កនិពន្ដ៏ពូ¹ម
& W&ក់
•&លអចë្ឲ
ើ &‰ករកុហករបស់សតំង ហក់ដូចជពិត šើយគួរឲ&‰ទទួល
យកបន។ សូមចំថ fះបីអ័ដម និង)&វÔ&មន¸&&ជ(&ខ្ស់ šើយមិន
ទន់មននិស&f័យបប¤êើយ ក៏ពួក•&ចញ់នឹងករភូតកុហកដ៏ឆº&ត
របស់សតំង•&រ។ ករករពរកូនខងវT»Á&ណ ពីករបÄ&ៀនខុសឆ្ង គឺ
ជប»¼&½&ប•&¾សរ។ ÷ើ®ើងQ&ឡញ់Ê្&ងៗ បងប្Ðន ឪពុកមà&យខង
វT»Á&ណ ¤ក្eង¿&ុមជំនុំ®ើង ®ើងនឹងករពរពួក•&ពីថព
W&ំ ុលខង
វT»Á&ណ។ ®ើងo&pវ¨&មនចិត្ហ្ត់ចត់ ចំ-ះមនុស&f•&លនំករបÄ&ៀន
ខុសឆ្ងចូលមកក្eងជីវTត®ើង fះជពួក•&ជមិតភ
្ ក្ិ ឬសច់ញតិ®ើង
ក៏Fយ។

សូមកត់សម•&ល់ថ ¦កយ៉ូហន l&ើពក&‰•&¾សរŠ&ើន¤កណ.យ៉ូហន´&f&ទ១
ី ។
¦កl&ើពក&‰«បងប្Ðន» ១៤ដង។ ¦កUពួក•&ីស្បរTស័ទថ «កូន» ឬ «Ê្&ង»
១៣ដង (រួមទំង «កូនតូចៗ» ៧ដង) šើយ¦កl&ើពក&‰ «ឪពុក(មà&យ)» ២
ដង។ ¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍៩ដងអំពក
ី រÊើតក្eង•&¾សរ
¦កមន—&សសន៍១៣ដងថ :&ះជ «:&ះវរបិត
គឺជសសន

:
& &ះ šើយ

®
& ើង»។ •&ីស្សសនពិត

ទ
& ំនក់ទំនង½&ប•&¾សរ។ (សូម‚ើល ឧបសម្ន៤
្ អំពីទំនក់ទំនង

•&¾សរ¤យ៉ូហន´&f&ទី១)
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ការអា្រកក់ខាងេលាកិយ
និងការអា្រកក់ខាងអាទទឹងនឹង្រពះ្រគីស្ទ
១យ៉ូហន ២ៈ១៥-១៩
បនi&បព
់ ប
ី ទចំæៀងដ៏ពីnះ|&ះ អំព¿
ី &ុម•&¾សរ¿&ុមជំនុំ ¦កយ៉ូហនបន:&មន
ពួក•& អំពីករអ¿&កទ
់ ូ¯ពីរ—&6&ទក្eងö&នដី|&ះ •&លអចជះឥទ្ិពលដល់
¿&ុមជំនុំ៖
១. ករអs+កខ
់ ងÊកិយ (ខងសីលធម៌) ១យ៉ូហន ២ៈ១៥-១៧
២. ករអs+កខ
់ ងអទទឹងនឹង=+ះ?+ីស្ (ខងAលជំCឿ ឬទស+•នវ`ជ)
Ì+
១យ៉ូហន ២ៈ១៨-១៩
ករអ¿&កទ
់ ំងពីរយ¥&ង អចបំផº&ញមនុស&f šើយទញពួក•&G&ញពី:&ះ និងពី
•&¾សរ4&ង់។

ការអា្រកក់ខាងេលាកិយ (ខាងសីលធម៌)
១យ៉ូហន ២ៈ១៥-១៧
កុំឲ&‰Q&ឡញ់¦កីយឬ
៍ របស់អ្ី¤ក្eង¦កីយ|
៍ &ះឲ&‰%ះ ÷ើអ្កណQ&ឡញ់
¦កីយអ
៍ ្កâះគô&នC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះវរបិត¤ក្eងខ្*នêើយ។

១៦

ដ&’ិត

អស់ទំងC&ចក្•
ី &ល¤ក្eង¦កីយ|
៍ &ះ គឺជC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់សច់ឈម
និងC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់.្&ក šើយC&ចក្អ
ី ំនួតរបស់ជីវTត âះមិនÊើតមកពី
:&ះវរបិត^& គឺមក¨&ព¦
ី
កីយ|
៍ &ះវTញ។
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១៧

ឯ¦កីយ|
៍ &ះ និងC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថW&
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របស់វ âះកំពុងកន្ង¯ ¨&អ្កណ•&លë្ើតម:&ះហឫទ័យ:&ះ âះនឹង¤
ជប់អស់កល&’ជនិចវ្ Tញ។
ជថ្ីម្ង^ៀត¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ អ្ក•&លពិតជQ&ឡញ់:&ះ o&pវ¨&
រស់¤ក្eងជីវTតដ៏បរTសុទ្ ដូច•&លរូប|&ះបង¼&ញ។

«÷ើអ្កណ‰+ឡញ់Êកីយអ
៍ ្កâះគ·+នS+ចក្‰
ី +ឡញ់
របស់=+ះវរបិត¤ក្eងខ្*នêើយ»។ (១យ៉ូហន ២ៈ១៥)

មុខជ•&p¹្&ងកº&យមួយចំនួន•&លបនចកG&ញពី¿&ុមជំនុំ បនបង¼&ញថ ខ្*ន•&
¤d&¿
& &ុម•&¾សររបស់:&ះ FយC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់•ច
& ំ-ះ¦កិយ គឺ

ី ៉ង¸&&ថរW& បស់សច់ឈម និងC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថW&
ពួក•&បនQ&ឡញ់ «C&ចក្ប
ឺ ភពបរTសុទ)
្ šើយអ្ក
របស់.្&ក šើយC&ចក្អ
ី ំនួតរបស់ជីវTត»។ :&ះជពន្(
•&លÊើតពី:&ះពិត¸&&កដ នឹងយកចិតទ
្ ុកដក់តមបíîតស
្ិ ីលធម៌របស់:&ះ។ ¨&
សូម&’¨
ី •
& &ីសប
្ រTស័ទ%ô&ះo&ង់¤ជប់ក្eង¿&ុមជំនុំ ក៏o&pវករករ:&មន|&ះ•&រ អំពី
ករQ&ឡញ់¦កិយ។
Îើ¦កយ៉ូហនចង់មនន័យយ¥&ងដូច‚្&ច ¤ó&លគត់និយយថ «កុំQ&ឡញ់

¦កិយ»? គត់មិនចង់មនន័យថ ®ើងមិនo&pវQ&ឡញ់ភពö&នដីâះ^&។
ö&នដីគជ
ឺ អំ5យរបស់:&ះ•&ល4&ងU
់
ថ «ល្—&y&» (¦កុប&’ត្ិ ១ៈ៣១)
šើយ®ើងគួរ¨&បង¼&ញករដឹងគុណ ចំ-ះ:&ះជម0&ស់ ស„&&បអ
់ ំ5យ|&ះ
Fយករõ&ទំវ។ (ប៉ុsស
្& ូម—&យ័ត្ កុឲ
ំ &‰®ើងQ&ឡញ់ភពö&នដីជង:&ះâះ
72
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êើយ!) ¦កយ៉ូហនក៏មិន<&នមនន័យថ ®ើងមិនo&pវQ&ឡញ់មនុស+•¤œើ
ពិភព¦ក•&រ។ :&ះជម0&ស់បនបង•&បឲ
់ &‰®ើងQ&ឡញ់អ្កជិតខងរបស់®ើង
šើយâះរួមទំងមនុស&fទំងអស់¤ក្eងពិភព¦ក|&ះ•&រ សូម&’ី¨&សo&pវរបស់
®ើងក៏Fយ។ (ប៉ុsស
្& ូម—&យ័ត្ កុឲ
ំ &‰®ើងQ&ឡញ់បុគ្លពិC&សមW&កជ
់ ង:&ះ
âះêើយ!)។
¤ក្eងខទំង|&ះពក&‰ថ ¦កិយសំù¯ •&បទ
់ ំងករបះeររបស់មនុស&fជតិ
និងពួកអរក&fទស់នឹង :&ះអទិករ និងö&នករបរTសុទរ្ បស់4&ង់ រួមទំង ករដក់
អទិភពœើអ្ី•&លខុសនឹង:&ះជម0&ស់ និងអទិភពរបស់4&ង់។ គឺជអ្ីៗ•&ល
មនុស&f និងអរក&fបនœើកដំÊើងêើងឲ&‰C្ន
ើ ឹង:&ះ។
•&ីស្បរTស័ទជŠ&ើន•&លបនចកG&ញពីជំ|ឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ មិនG&ញFយសរ
ករអ¿&កខ
់ ង°លជំ|ឿ^& ¨&ករអ¿&កខ
់ ងសីលធម៌វTញ។ ពួក•&ធº&កច
់ ូល¯
ក្eងអំóប
ើ បធម្ត •&លបនបំផº&ញជនជតិអ៊D+&E&ល¤ទីរiស%&ន
(១កូរTនថូស ១០ៈ៦-១០) šើយ•&លបនបណñ&លឲ&‰យូដស និង‘&ម¥&ស
eះបង់jលជំ|ឿ គឺអំóប
ើ បធម្ត ដូចជអំóអ
ើ សីលធម៌ខងផ្Ðវ6&ទ ករ
¦ភលន់ អំនួត និង អំóើមន្អគម។ ¦កយ៉ូហន សä្&បអំóក
ើ រអ¿&ករ់ បស់

ី ៉ង¸&&ថរW& បស់សច់ឈម និង
¦កីយ៍ Fយករពិពណ៌នដ៏ល&’ថ
ី «C&ចក្ប
C&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់.្&ក šើយC&ចក្អ
ី ំនួតរបស់ជីវTត»។
វមិនសូវពិបកយល់ពអ
ី ត្ន័យ C&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់សច់ឈម និងC&ចក្ី
ប៉ង¸&&ថរW& បស់.្&ក ប៉ុs្& Îើអំនួតរបស់ជីវTត មនន័យយ¥&ង‚៉&ច? គន្ឹះ‘ើម&’យ
ី ល់
ឃº&|&ះ គឺពក&‰«អំនួត»។ អំនួត ¨&ង¨&ជអំóប
ើ ប

ក
& រl&ៀបëៀប ដូចអំóប
ើ ប

Hº&ះរបស់វ គឺករz&ú&ន។ អំនួត និងករz&ú&ននឹងÊើតêើង ¨&¤ó&ល
•&លអចមនករl&ៀបëៀប និងករខុសគWរ& វងមនុស&fពីរនក់។ —&សិន÷ើមិន
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មនភពខុសគWរ& វងមនុស&fពីរនក់^& ពិបកមនចិតអ
្ ំនួតណស់។ ឧទហរណ៍
÷ើមនុស&f•&បគ
់ W&¤œើពិភព¦កមនរថយន្ ឬម៉ូត¨
ូ ម
& ួយ—&6&ទ និងមួយC&រE
ដូចគW& âះគô&នអ្កណអចអួតអំពឡ
ី ន ឬម៉ូតរូ បស់ខ្*ន^&។ ឬ÷ើមនុស&f•&ប់គW&
មនភពវងX&កN&ិតដូចៗគW& âះគô&នអ្កណមW&ក់ នឹងមនអំនួតអំពភ
ី ពX&ឆº&ត
របស់ខ្*នâះêើយ។ បបឯ^ៀតដូចជC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថW&ខងសច់ឈម និងខង
.្&ក អចមន¤ក្eងចិតអ
្ ្ក Fយមិនបច់l&ៀបëៀបខ្*នអ្កជមួយអ្កដÍ&^&។
ប៉ុsប
្& ប

អ
& ំនួតរបស់ជីវTត o&pវ¨&មនករl&ៀបëៀប។ ទុក្×&ទនជŠ&ើនÊើត

មនចំ-ះមនុស&f តមរយៈអំនួត និងករz&ú&ន šើយនិងករl&ៀបëៀប
រហូត។
s+ុមខុសឆ្ង និងបបខងÊកីយ៍។ ¿&ុមខុសឆ្ងខ្ះល&’*ងមនុស&fឲ&‰
ចូលរួមជមួយ•&Fយl&«
ើ អំនួត

ជ
& ីវTត»។ ¿&ុមខុសឆ្ងមួយពី—&^&ស

កូæ•
Ø& &ល•&Uថ ÷&សកកម្ដំណឹងល្/សន្ិសីទថW&ក់ដឹកនំជតិ/ករ
—&កបយុវជនអន្រជតិ (Good News Mission / Christian Leaders
Forum / International Youth Fellowship) បនអ{្ើញ•&pគងÿ&ល
និងអ្កដឹកនំយុវជនឲ&‰ចូលរួមជមួយ¿&ុម ‚&ដឹកនំអន្រជតិ :&មទំង
G&ញF្&សំបុoយ
& ន្iះ និងF្&សណ|&គរ ‘ើម&’ë
ី ្ើដំ9ើរ¯សន្ិសីទ
អ្កដឹកនំ¤ជុំវTញពិភព¦ក «÷ើអ្កចូលរួមជមួយ¿&ុមរបស់®ើង អ្ក
នឹងកº&យជ‚&ដឹកនំសំខន់មW&ក់»។ |&ះគឺជអំនួត

ជ
& ីវTត គឺជបបខង

¦កីយ៍។
¿&ុមខុសឆ្ង@ô&ះ ¿&ុមជំនុំ:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ& •&លមន:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យQ&ី ពីQ&ុកចិន l&ើ Messenger និង ទូរស័ព្ ‘ើម&’ីទក់ទងនឹង
មនុស&fថ្ី។ ធម្ត •&lម
&ើ នុស&fQ&ីទក់ទង¯មនុស&f—&ុស šើយ—&ុស
ទក់ទង¯មនុស&fQ&ី។ ករ|&ះទក់ទញមនុស&fFយប៉ង¸&&ថW&ខង
សច់ឈម។
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¿&ុមខុសឆ្ងខ្ះ^ៀត បនចប់†្ើមFយ «ប៉ង¸&&ថW&ខងសច់ឈម»។
¿&ុមខុសឆ្ង•&ល•&Uថ មរមន (ពួកបរTសុទF
្ ្&ចុងI&&យ) o&pវបន
បä្ើតFយ¦កយ៉ូÈ&ប ស្ីត •&លមន—&ពន្ជង៤០នក់ šើយ
¦ក:&ិកហំ យ៉ង់ •&លមន—&ពន្៥៥នក់! |&ះគឺជC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថW&
ខងសច់ឈមសុទ្សធ។ (សូមអនអំពី¿&ុមខុសឆ្ង¤ö្&កទី២)។

«¦កីយ|
៍ &ះ និងC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់វ âះកំពុងកន្ង¯ ¨&អ្កណ•&លë្ើ
តម:&ះហឫទ័យ:&ះ âះនឹង¤ជប់អស់កល&’ជនិចវ្ Tញ»។ :&ះជម0&ស់បន
បä្ើតមនុស&fមក ‘ើម&’ីQ&ឡញ់ និងថÿ&យបង្¨
ំ អ
& ្ី•&លស្ិតC្&រអស់កល&’ជនិច្។
¦កិយ|&ះ«កំពុងកន្ង¯»។ ករQ&ឡញ់¦កិយ l&ៀបដូចជករចងទូក
របស់អ្កជប់នឹងកប¥&លទ
់ ីតនិច។ បន្ិច^ៀតអ្កនឹងបត់បង់ទំងអស់។
អំóអ
ើ ¿&កខ
់ ង¦កីយ៍ (ខងសីលធម៌) បនបំផº&ញមនុស&fរប់ពន់លននក់
šើយបនបí្Ðនពួក•&¯ស%&ននរក តំងពីó&លសតំងល&’*ងអ័ដម និង)&វឲ
Ô& &‰
—&គល់ខ្*ន¯C&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់សច់ឈម C&ចក្ីប៉ង¸&&ថរW& បស់.្&ក និង
អំនួតរបស់ជីវTត។ ដំណឹងល្គថ
ឺ អ័ដមទីពីរ :&ះអម0&ស®
់ &ស៊ូវ•&ីស្ អត់បនចញ់
ករល&’*ងរបស់សតំង ខងប៉ង¸&&ថរW& បស់សច់ឈម C&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់.្&ក
និងអំនួតរបស់ជីវTតêើយ (ម¥&ថយ ៤ៈ១-១០)។ អស់អ្កណ•&ល¹&#&ចិត្
šើយxឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ âះ:&ះ¦ហិតរបស់4&ង¤
់ œើ>ឆ
ើ ;&ងបនសង
¦ះ បបដ៏អ¿&កទ
់ ំងអស់ខងC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់សច់ឈម C&ចក្ី
ប៉ង¸&&ថរW& បស់.្&ក និងអំនួតរបស់ជីវTតšើយ។ មនុស&fរប់រយលននក់•&លជ
ទសករខង¦កិយ បនទទួលករអត់fស និងC&រEភពពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។
បនi&បម
់ ក¦កយ៉ូហន:&មន®ើងអំពក
ី រអ¿&កម
់ &•¥&ង^ៀត គឺករអ¿&កខ
់ ង
អទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ •&លទក់ទញគំនិត®ើង Š&ើនជងរូបកយ®ើង។
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ការអា្រកក់ខាងអាទទឹង្រពះ្រគីស្ទ (ខាងេគាលជំេនឿ ឬ ទស្សនវិជ្ជា)
១យ៉ូហន ២ៈ១៨
Ê្&ងរល់គ)
W& ើយ|&ះជó&លò¥&ងI&&យបង្ស់ šើយសព្F្&|&ះÊើតមនពួក
ទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ [អង់ទី•&ីស]្ ជŠ&ើន ដូចជអ្ករល់គប
W& នឮšើយថ អទទឹង
នឹង:&ះ•&ីស្o&pវមក š&តុâះបនជ®ើងដឹងថ |&ះជó&លò¥&ងI&&យ
បង្ស់។
ពិត<&នករអ¿&កខ
់ ង Êកិយ(ខងសីលធម៌) Q&&ះថW&ក់ណស់ ¨&មន
Q&&ះថW&ក់ដធ
៏ ម
ំ ួយ^ៀត គឺករអs+កខ
់ ងអទទឹងនឹង=+ះ?+ីស្(ខងAលជំCឿ ឬ
ទស+•នវ`ជ)
Ì+ •&ល¦កយ៉ូហន Uថ «វT»Á&ណអទទឹង:&ះ•&ីស្» (ឬ
អង់ទី•&ីស)
្ ¤១យ៉ូហន ៤ៈ៣។ (¦កប៉ុលUករអ¿&ក—
់ &6&ទ|&ះថ

«ពក&‰បរមត្» និង «ទស&fនវTជ2&» ¤ក្eងកូល៉ុស ២ៈ៨ šើយ «C&ចក្ប
ី Ä&ៀន
របស់ពួកអរក&f» ¤ ១ធីម៉ូI& ៤:១)។
ករអ¿&កខ
់ ង¦កិយ(ខងសីលធម៌) ទក់ទញសច់ឈមរបស់®ើង ¨&ករ
អ¿&កខ
់ ងអទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ ទក់ទញគំនិត®ើង។ ករអ¿&កខ
់ ង¦កិយ
គô&ន—&ព័នណ
្
ឬចក្eវTស័យណ •&លêើងខ្សជ
់ ងចំណង់ខងសច់ឈម^&។
ករអ¿&កខ
់ ង¦កិយ គឺជ «អ្ី•&លខ្eំចង់បនឥឡÐវ|&ះ ឬយប់|&ះ» ¨&
ប៉ុ57&ះ។ ¨&ករអ¿&កខ
់ ងអទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ បä្ើត—&ព័ន្

ទ
& ស&fនវTជ2& ឬ

សសនទំងមូល ជំនួស:&ះ•&ីស្ •&លផ្លន
់ ូវ «អ្ី•&លស័ក្ិសមនឹងរស់¤‘ើម&’ី
និងស័ក្ិសមនឹងសº&ប‘
់ ើម&’»
ី ។ សម័យជំងក
ឺ ូវEដ|&ះ šើយស•&លព
់ ក&‰]&&ក អង់ទី
ក្eងពក&‰ អង់ទីគ័រ •&ល—&ឆំងនឹង វEរុស និង‚&nគ។ (¤ក្eងភស]&&ក ពក&‰
«ទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្» គឺ «អង់ទី•&ីស»
្ ។ «អង់ទ»
ី ជពក&‰]&&ក •&លមនន័យថ
«—&ឆំង» ឬ «ជំនួស»)។
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ឧទាហរណ៍ៃនទស្សនវិជ្ជា «ទទឹងនឹង្រពះ្រគីស»
្ទ
¤សតវត&fទីមួយ ឥទ្ិពលពីសសនយូដ (Judaism) បនដក់សម}&ធយ¥&ងខº&ំង
œើសហគមន៍•&ីស្បរTស័ទឲ&‰រក&Kច&*ប់ និងទំ|ៀមទមº&ប់សសនយូដ ‘ើម&’ីឲ&‰
:&ះជម0&ស់ទទួល។ សវកប៉ុលបនសរC&រគម្ីរកឡទី និងកូល៉ុស ‘ើម&’ក
ី រពរ
ដំណឹងល្បរTសុទព
្ ឥ
ី ទ្ិពល|&ះ។ ¤សតវត&fទី២ លទ្ណ
ិ Ïស្ិក (Gnosticism)
បនទញ•&ីស្បរTស័ទជŠ&ើនG&ញពី:&ះ•&ីស្ពិត។ (សំបុoរ& បស់យ៉ូហន
‚ើល¯តយុទន
្ ឹងទN&ងដ
់ ំបូង

ល
& ទ្ណ
ិ Sស្ិក•&លបដិC&ធថ :&ះ•&ីសប
្ ន

យងមកខងសច់ឈម)។ I&&យលទ្ណ
ិ Sស្ិក មន•&pគងÿ&លមW&ក@
់
ô&ះ
អរÐយូស •&លបននំ•&ីស្បរTស័ទរប់ពន់នក់ចកG&ញពីករពិត FយបÄ&ៀន
ថ :&ះរជបុ:&

:
& &ះជរបស់បä្ើត (Q&‘ៀងនឹងលទ្ិ

¿
& &ុមស្របនi&ល:
់ &ះ

®&ហូវស
Ô& ព្F្&|&ះ)។ I&&យមកសសនឥស-+ម បនÊើតêើង—&P&លឆW&ំ
៦១០

គ
& .ស. šើយបនអះអងថ ជករបំó&ញឲ&‰ó&ញœ&ញ

ក
& របÄ&ៀន

របស់:&ះ•&ីស្ និងពួកiរ។ ពួកមូស្ីមបនបដិC&ធថ :&ះ®&ស៊ូវជ
:&ះរជបុ:&

:
& &ះ šើយបនសុគត¤œើ>ើឆ;&ង។ ¤សម័យ æ&ន9&សង់

(Renaissance) (គ.ស ១៤០០ – ១៦០០) លទ្ម
ិ នុស+•និយម (Humanism)
បនអះអងថ មនុស&f និងវTចរណ»Á&ណរបស់•& គឺជក្ីសង&~ឹម¨&មួយគត់របស់
មនុស&fជតិ។ លទ្អ
ិ ទិ‡+ពនិយម o&pវបនចប់†្ើមó&ញនិយមក្eងចំ5ម
•&ីស្បរTស័ទ¤សតវត&fរGទ១
ី ៨។ លទ្â
ិ ះអះអងថ :&ះ•&លជអ្កបä្ើត
មិន•&លë្ើអន្រគមន៍ក្eងកិច្កររបស់មនុស&f^& šើយ:&ះ®&ស៊ូវ?&&ន់¨ជ
&
មនុស&fល្មW&ក់។ លទ្វិ `វត្ន៍ លទ្ិកុម្vយនីស្ និងលទ្វិ ត្vនិយម (Materialism)
បនÊើតêើង¤សតវត&fរGទ១
ី ៩ šើយអះអងថ គô&ន:&ះ^& មន¨&របស់•&ល
មន¤។ សសន មរមន និងស្របនµ+ល=
់ +ះm+ហូវÓ+ ក៏បនÊើតêើង¤
សតវត&fរGទ១
ី ៩ •&រ šើយបនផ្លន
់ ូវ:&ះ®&ស៊ូវ¹្&ងកº&យដល់ពិភព¦ក។ ¤
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សតវត&fរGទ២
ី ០ មនទស&fនវTជ2& និងសសនអង់ទី•&ីសជ
្ Š&ើនបនÊើតêើងជ
ថ្ី។ អរក&fសតំងនឹងបន្ë្ើសសន និងទស&fនវTជ2&¹្&ងកº&យ¤•&បស
់ តវត&fរG
រហូតដល់:&ះ•&ីស្យងo&ឡប់មកវTញ។ (សូម‚ើលö្&កទី២ •&លæៀបរប់
សសនអង់ទ•
ី &ីស្ខ្ះៗសព្F|
្& &ះ)។
ទស&fនវTជ2&ទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ (អង់ទ•
ី &ីស្)ទំង|&ះ Š&ើន¨&ë្ើជសo&pវទស់នឹង
ដំណឹងល្ ខº&ំងជងករល&’*ងខងសីលធម៌ Ý&&ះវមិន?&&ន¨
់ ផ
& ្លក
់ រសប&*យមួយ
យប់^& ប៉ុs្&ផ្លម
់ ួយជីវTត

& «ករសក្ិសមរស់‘ើម&’ី និងសº&ប‘
់ ើម&’»
ី ។ វផ្លន
់ ូវ

C&ចក្ស
ី ”•&ះFយគô&ន:&ះ•&ីស្។ និយយម៉&•ង^ៀត លទ្ទ
ិ ំង|&ះ គឺជលទ្ិ
អង់ទី•&ីស្ (ជំនួស:&ះ•&ីស្)។
¤សតវត&fរGទ២
ី ០ ករអ¿&កខ
់ ងសីលធម៌ បននំឲ&‰មនុស&fរប់លននក់សº&ប់
ប៉ុsក
្& រអ¿&កខ
់ ងទស&fនវTជ2&ក៏បននំឲ&‰មនុស&fរប់រយលននក់សº&ប•
់ &រ។
—&^&សកុម្eយនីស•
្ &លបដិC&ធសសន o&pវទទួលខុសo&pវចំ-ះករសº&បរ់ បស់
មនុស&fជង១០០លននក់ តមរយៈឃតកម្ អំណត់ និងសv•&ម រួមទំង២លន
នក់¤កម្eជ ២០លននក់¤សូ×ៀត និង៦០លននក់¤ក្eង—&^&សចិន។
លទ្•
ិ &លxឿថ គô&ន:&ះ (អ^&វនិយម) (Atheism) អះអងថ ទរក•&លមិន
ទន់Êើត មិន<&នជមនុស&f^& šើយលទ្ផល

គ
& ំនិតអង់ទី•&ីសâ
្ ះ គឺករសº&ប់

ទរកជង ១៥០០លននក់ (១,៥០០,០០០,០០០) •&លo&pវបន•&សមº&បត
់ ម
កររaលូត តំងពីឆW&ំ១៩៨០មក! :&ះ•&ីស្សន&•នឹង—&ទនជីវTត ប៉ុsទ
្& ស&fនវTជ2&
អង់ទី•&ីស|
្ &ះ នំមកនូវC&ចក្ស
ី º&ប់ ករបំផº&ញ šើយ¤ទីបំផុតស%&ននរក។

W& ើយ... អទទឹងនឹង
¤ó&ល•&ល¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ «Ê្&ងរល់គ)
់ ័ត៌មន
:&ះ•&ីស្o&pវមក» គត់និយយFយភពបនi&ន់។ គត់មិនo&ឹម¨&ផ្លព
ដូចជ «Ê្&ងៗ មីងនឹងមកF្&|&ះ» ប៉ុsគ
្& ត់និយយខº&ំងជង|&ះ ដូចជ «កូន)ើយ
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jរមកšើយ ‚ើលវ¤ក្eងផ្ះšើយ»។ ព័ត៌មនអំពក
ី រមកដល់របស់អទទឹង
នឹង:&ះ•&ីស្ មិន<&នជព័ត៌មនថ្ីទំងQ&ុង ចំ-ះសមជិក¿&ុមជំនរុំ បស់¦ក
យ៉ូហន^&។ ពួក•&បនឮពី:&ះ®&ស៊ូវ និងពួកសវក†&f&ង^ៀតថ •&pទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្o&pវមក (ម¥&ថយ ៧ៈ១៥-២០; ២៤ៈ២៣-២៧; កិច្ករ ២០ៈ២៨-៣២;
២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ១-១២; ២ó&o&ុស និងយូដស)។ ឪពុកល្¨&ង¨&:&មន
កូនៗរបស់ពួក•& អំពQ
ី
&ះថW&ក់។ •&pគងÿ&លល្ៗក៏¨&ង¨&:&មនហ្ÐងGៀម អំពo
ី ្&
ចចក មុនវមកដល់ មិន<&នI&&យ^&។

«...អ្ករល់គប
W& នឮšើយថ អទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្o&pវមក...» ¦ក•&p កូលិន
•&pស (Colin Kruse) បននិយយថ «•&p មូលតុន និង មិលលីP្&ន (Moulton
and Milligan) œើកឧទហរណ៍ ‘ើម&’ប
ី ង¼&ញថ ពក&‰]&&ក អង់ទី •&លភ2&បន
់ ឹង
នម ឬឋនៈរបស់បុគ្លមW&ក់ អចមនន័យថ (១) ករអះអងថ ជមនុស&fមW&កâ
់ ះ
ឬ(២) ករជំទស់នឹង ករC្ើនឹង ឬករជំនួសមនុស&fâះ។ :&ះ®&ស៊ូវបន
បÄ&ៀនថ :&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ†&f&ងៗនឹងœ&ចមក¤F្&ចុងI&&យ (ម¥&ថយ
២៤ៈ២៤ ម¥&កុស ១៣ៈ២២)។ ជក់È្&ងមនភពខុសគW¨
& ត
& ិចតួច រវង
:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ និងអង់ទ•
ី &ីស្មួយ ដ&’ិតទំងពីរ—&ឆំងនឹង:&ះ•&ីស្ពិត។
ដូG្&ះ¤ó&លអ្កនិពន្និយយថ អ្កអនរបស់គត់បនឮថ អង់ទ•
ី &ីស្o&pវមក
គត់កំពុងសំù¯œើសរ•&លពួក•&បនឮពីដំបូង (¤ó&ល•&លពួក•&o&pវ
បនú&នក
ំ ្eងជំ|ឿដំបូង) •&លរួមបí្ÐលទំងករបÄ&ៀនអំពក
ី រមកដល់

&

អង់ទី•&ីស»
្ (Kruse, ទំព័រ ៩៨)។
តរង|&ះពី¦កបណ.ិត Colin Kruse បង¼&ញថ :&ះ•&ីស្ និងពួកសវកបន
:&មនអំពី ‚&ទទឹងច&*ប់ (អង់ទ•
ី &ីស្) និង°លជំ|ឿអង់ទ•
ី &ីស្ តំងពី‘ើមដំបូង
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ជ
& ំ|ឿ•&ីស្សសន គឺជ «C&ចក្ី•&លអ្ករល់គW&បនឮពី‘ើមមក»
(១យ៉ូហន ២ៈ២៤)។
មÀ+ថយ ២៤/មÀ+កុស ១៣

២Ô+ស+Õឡ•នីច ២

យ៉ូហន×+•+ទី១ និង ទី២

:&ះ•&ីស្¹្&ង/iរ¹្&ង នឹងមក មនុស&fទទឹងច&*ប់នឹងœ&ចមក
(ម¥&ថយ ២៤ៈ៤-៥, ១១,២៤;

(២ៈ៣)

ម¥&កុស ១៣ៈ២២)

វ`វរណៈ ១២-១៣

អទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្

¦កយ៉ូហន'ើញសត្

(អង់ទី•&ីស)
្ នឹងមក

សហវ១ êើងG&ញពីសមុ4&

(១យ៉ូហន ២ៈ១៨)

(១៣ៈ១)

វទស់ទទឹងšើយœើកខ្*នêើង

សត្សហវâះ-លពក&‰

ខ្ស់œើសជងអស់ទំងអ្ី•&ល

—&មថដល់:&ះ (១៣ៈ៥-៦)

Uថ:&ះ (២ៈ៤)
C&ចក្ប
ី ង្Ðចបំផº&ញ

វអង្eយ¤ក្eង:&ះវTហរ ទំង

ពួកមនុស&fo&pវបនបង្ឲ
ំ &‰

វឈរ¤ក្eងទីបរTសុទ្ (ម¥&ថយ

ស<្&ងខ្*នថជ:&ះ (២ៈ៤)

ថÿ&យបង្ំដល់រូបសត្សហវ
âះ (១៣ៈ៤)

២៤ៈ១៥-១៦; ម¥&កុស ១៣ៈ១៤)
ខ្eំបន¸&&ប់អ្ករល់គជ
W& មុន

¤ó&ល•&លខ្eំ¤ជមួយ ខ្eំ

(ម¥&ថយ ២៤ៈ២៥; ម¥&កុស

បន¸&&បអ
់ ្កអំពក
ី រ|&ះ (២ៈ៥) នឹង:&ះ•&ីស្o&pវមក (១យ៉ូហន

ដូច•&លអ្កបនឮថ អទទឹង

¦កយ៉ូហនជំរបអ្កអនរបស់
គត់ពីអ្ី•&លនឹងមក (ខ†&f&ងៗ)

២ៈ១៨)

១៣ៈ២៣)
អ្ករល់គស
W& •&ល់C&ចក្•
ី &ល
ឃត់វ (២ៈ៦)
—&§ជន៍ឲ&‰វបនœ&ចមក¨&
ក្eងó&ល×&លរបស់វប៉ុ57&ះ
(២ៈ៦)
C&ចក្ីអថ៌កំបំងរបស់ករទទឹង

ឥឡÐវ|&ះមនពួកទទឹងនឹង

ច&*ប់កំពុង¨&បណñ&លêើង

:&ះ•&ីស្ជŠ&ើនបនមកšើយ

(២ៈ៧)

(១យ៉ូហន ២ៈ១៨)

អទទឹងច&*ប់ នឹងo&pវបំផº&ញ
ó&ល:&ះ®&ស៊ូវœ&ចមក
(២ៈ៨)
:&ះ•&ីស្¹្&ង/iរ¹្&ងនឹង

អទទឹងច&*ប់âះនឹងមកទំង

សត្សហវ១^ៀត•&លG&ញពី

បង¼&ញទីសម•&ល់យ¥&ងធំ šើយ

ë្ើករយ¥&ងធំšើយអស0&រ&‰

ដីមក វë្ើករអស0&រ&‰‘ើម&’ី

អស0&រ&‰ (ម¥&ថយ ២៤ៈ២៤;

(២ៈ៩)

បèé&តពួកមនុស&f¤ö&នដី
(១៣ៈ១១-១៤)

ម¥&កុស ១៣ៈ២២)
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មÀ+ថយ ២៤/មÀ+កុស ១៣

២Ô+ស+Õឡ•នីច ២

•&នឹងនំមនុស&fជŠ&ើនឲ&‰ក&’ត់:&ះ វឆeកអស់អ្កណ•&លo&pវ

យ៉ូហន×+•+ទី១ និង ទី២
ខ្eំសរC&រពីដំ9ើរ

&ពួកអ្ក

វ`វរណៈ ១២-១៣
សត្សហវ•&លG&ញពីសមុ4&

•&លនំអ្ករល់គឲ
W& &‰វä្&ង

មក វច&*ំងនឹងពួកបរTសុទ្

បន (ម¥&ថយ ២៤ៈ៤,១១,

(១យ៉ូហន ២ៈ២៦) អ្ក—&វ័í្

(១៣ៈ៧)

២៤; ម¥&កុស ១៣ៈ២២)

បèé&តជŠ&ើនបនមកក្eង

វTនស (២ៈ១០)

ទំងអ្កæEសតំងផង÷ើអចë្ើ

¦កីយ៍šើយ (២យ៉ូហន ៧)
•&និយយថ ‚ើល:&ះ•&ីស្គង់
¤ទី|&ះ…(ម¥&ថយ ២៤ៈ២៦;
ម¥&កុស ១៣ៈ២១)
ពួកទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្គឺអស់អ្ក
•&លមិន:&មទទួលស•&ល់ថ
:&ះ®&ស៊ូវ ជ:&ះ•&ីស្
(១យ៉ូហន ២ៈ២២; ២យ៉ូហន
៧)
ពួកទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្គឺអស់អ្ក
•&លG&ញពី®ើង¯
(១យ៉ូហន ២ៈ១៨-១៩;
២យ៉ូហន ៧)

(តរងពី Kruse ទំព័រ ១០០)

សូម&’¨
ី ព
& ួកអង់ទី•&ីស(
្ អទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្) œ&ចêើងក្eង•&បស
់ តវត&f ‘ើម&’ី
—&ឆំងនឹង:&ះ•&ីស្ពិត សវកប៉ុលបÄ&ៀនអំព‚
ី អ
& ង់ទី•&ីសច
្ ុងI&&យបង្ស់ •&ល
នឹងមកមុន:&ះ•&ីស្យងមកបន្ិច។ វនឹងទទួលបនអំណចទូទំងពិភព¦ក
šើយ—&ឆំងនឹងជំ|ឿពិតយ¥&ងខº&ំង •&ល®ើងនឹងUថ ‚&អង់ទី•&ីស្ ឬអទទឹង
ច&*ប់(តួបប) ៖

«កុំឲ&‰អ្កណបèé&តអ្ករល់គជ
W& យ¥&ងណ•&រ F្â
& ះ[F្&យងo&ឡប់
មកវTញ របស់:&ះ•&ីស្] មិនមកêើយ ទល់¨ម
& នC&ចក្ក
ី &’ត់សសនមក
ជមុន šើយមនុស&f•&លជតួបបâះ បនœ&ចមក គឺជមនុស&f•&លo&pវ
ហិនវTនស

៤

•&លទស់ទទឹងšើយœើកខ្*នêើងខ្សœ
់ ើសអស់ទំងអ្ី
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•&លUថ:&ះ ឬរបស់អ្ី•&ល•&°រព—&តិបត្ផ
ិ ង ដល់ម្៉េះបនជវនឹង
អង្eយ¤ដូចជ:&ះក្eងវTហរ :
& &ះ ទំងស<្&ងខ្*នថ ជ:&ះផង

៥

Îើអ្ក

រល់គម
W& ិននឹកចំ^ឬ
& អីថ ក្eង?&•
& &លខ្eំ¤ជមួយâះខ្eំបន¸&&បអ
់ ្ក
រល់គព
W& C
ី &ចក្ទ
ី ំង|&ះ•&រ» (២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-៥)។
•&បម
់ នុស&fអង់ទី•&ីស្ ឬលទ្អ
ិ ង់ទី•&ីស្ នឹងមន «វT»Á&ណអង់ទ•
ី &ីស្ (វT»Á&ណ
ទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្)» (១យ៉ូហន ៤ៈ៣) ដូចគW& šើយនឹងផ្លន
់ ូវ:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ ឬផ្Ðវស”•&ះ¹្&ងកº&យ។ ពួក•&នឹងអះអងថ ទស&fនវTជរ2& បស់ពួក•&
«សក្ិសមនឹងរស់‘ើម&’ី និងសº&ប‘
់ ើម&’»
ី ។ សតំងគឺជគំនិតឆº&ត šើយខូច •&ល
¤ពីI&យទស&fនវTជ2& និងចលនរបស់អង់ទ•
ី &ីស្ទំងអស់ តំងពីសម័យ:&ះ•&ីស្
រហូតដល់ឥឡÐវ|&ះ។
ពក&‰«អង់ទី•&ីស»
្ (អទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្) មិនមនន័យថ ទស&fនវTជ2& ឬសសន
ថ្ីâះ មិន•&លl&ើ:&ះនម:&ះ•&ីស្âះêើយ។ តមពិត•&pខុសឆ្ង¤សម័យ
¦កយ៉ូហន បនl&ើ:&ះនមរបស់:&ះ•&ីស្ជញឹកញប់ ប៉ុsវ
្& គឺជ:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ គឺ:&ះ•&ីស•
្ &លមិនបនយងមកក្eងសច់ឈម មិនបនសុគត¤œើ
>ើឆ;&ង šើយមិនបនរស់ពស
ី ុគតêើងវTញ^&។

«Ê្&ងរល់គW&)ើយ |&ះជó&លò¥&ងI&&យបង្ស.់ ..» ¦កយ៉ូហនកំពុងនិយយ
អំព?
ី &ចុងI&&យ•&លចប់†្ើមពីករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្
šើយនឹងបí្បF
់ យករយងមកជœើកទីពីររបស់4&ង់ (កិច្ករ ២ៈ១៧;
២ធីម៉ូI& ៣ៈ១; យ¥&កុប ៥ៈ៣; ២ó&o&ុស ៣ៈ៣)។ ក្eងកំឡeងó&លទំងមូល|&ះ
(អស់រយៈó&ល ២០០០ឆW&ំšើយ)! វT»Á&ណ និងករបÄ&ៀនរបស់អង់ទី•&ីស្ នឹង
Êើតêើងម្ងšើយម្ង^ៀត ក្eងទN&ង†
់ &f&ងៗគW&ជŠ&ើន ¤•&បជ
់ ំនន់។
«ឪពុកមÒ&យ»ដ៏ឈº&សX&

¿
& &ុមជំនុំ នឹងយល់ថ Îើចលន និង¿&ុមខុសឆ្ងអ្ីខ្ះ
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កំពុងព&•យមជំនួស:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ šើយពួក•&នឹង:&មន «កូនៗ» របស់ពួក•&
អំពព
ី ួកâះ។

១យ៉ូហន ២ៈ១៩
•&បនG&ញពីពួក®ើង¯ ¨&មិន<&នជពួក®ើង^& ដ&’ិត÷ើ•ជ
& ពួក®ើង<&ន
âះនឹងបន¤ជប់ជមួយនឹង®ើងšើយ ¨&•&ល•&បនG&ញ¯âះ ‘ើម&’ន
ី ឹង
ស<្&ងពី•ថ
& •&ប់គW&មិន<&នជពួក®ើង^&។
ី &ីស្។ Îើអ្កមន
«•&បនG&ញពីពួក®ើង¯...» ពក&‰|&ះសំù¯ពួកអង់ទ•
ករភ(&ក់†្ើល^& •&ល•&pអង់ទី•&ីស្ គឺជសមជិកក្eង¿&ុមជំន|
ុំ &ះ :&មទំងë្ើជ
អ្កដឹកនំផង? ជធម្ត®ើងគិតថ ពួកអង់ទី•&ីស្ គឺជមនុស&fអ¿&ក•
់ &_&ង
•&លគô&ន¿&ុមជំនណ
ុំ
អនុ»Á&តឲ&‰ពួក•&¤បន។ ប៉ុs្&តមពិតពួក•&ឆº&ត និង
ពូ¹e
& កបèé&តណស់។ ពួក•&¹្&ងខ្*នជ«ពន្»
ឺ និងជមនុស&f•&ល«‘ើរក្eង
ពន្»
ឺ ដូចជសតំង•&ល «¹្&ងខ្*នë្ើជ^&វត

ព
& ន្»ឺ •&រ (២កូរTនថូស

១១ៈ១៤)។ ¦កយូដស•&លជប្Ðនរបស់:&ះ®&ស៊ូវ ក៏បន:&មនអំព•
ី &p
ខុសឆ្ង •&លលួចចូលក្eង¿&ុមជំនុំ ‘ើម&’ន
ី ម
ំ នុស&fឲ&‰វä្&ង៖ «ដ&’ិតមនមនុស&fខ្ះ

បនលួចចូល គឺជពួកអ្ក•&លមនfសកត់ទុក តំងពី‘ើមមក ជមនុស&fទមិល
œ្ើស •&លបំផº&ស:
់ &ះគុណរបស់:&ះ ®
& ើងរល់គW& ឲ&‰¯ជC&ចក្ី
អសអភស šើយ•&មិន:&មទទួល:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវ &®ើង •&ល4&ងជ
់ ម0&ស់
¨&១ផង^&» (យូដស ៤)។ ឧបយកលរបស់¿&ុមខុសឆ្ងខ្ះ គឺចូលរួមក្eងករ
ថÿ&យបង្រំ បស់•&ីស្បរTស័ទ šើយI&&យករថÿ&យបង្ំ ë្ជ
ើ មិត្ភក្ជ
ិ មួយនឹង
សមជិក¿&ុមជំនុំ :&មទំងសុំœ&ខទូរស័ព‘
្ ើម&’«
ី សិក&Kគម្ីរ» ជមួយគW&។ (សូម
‚ើលö្&កទី២

C
& ៀវ{|&ះ)។
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ដូច•&ល®ើងបននិយយ¤លំនំ‘ើម ១យ៉ូហន ២ៈ១៩ គឺជគន្ឹះក្eងករ
È្&ងយល់ពស
ី %&នភព •&លបណñ&លឲ&‰¦កយ៉ូហនសរC&រសំបុo|
& &ះ។
ថ្ីៗ|&ះ¿&ុមជំនរុំ បស់¦កយ៉ូហនបនរងទុក¤
្ I&&ម •&p¹្&ងកº&យទំង|&ះ
•&ល¦កយ៉ូហនកំពុងពិពណ៌ន។ អរគុណ:&ះអង្ •&លចុងI&&យ សមជិក
¿&ុមជំនប
ុំ នប9ï&ញ•&pខុសឆ្ងឲ&‰G&ញពី¿&ុមជំនុំ ប៉ុs្&•&pខុសឆ្ងច&*ស់ជបន
យកសមជិក¿&ុមជំនជ
ុំ Š&ើន¯ជមួយពួក•&•&រ គឺជមនុស&f•&លo&pវបន
eកបèé&តFយករកុហករបស់•&pខុសឆ្ង។

្រគូខុសឆ្គង្រតូវេចញពី្រកុមជំនុំ មិនែមនអ្នកេជឿពិតេទ
ជញឹកញប់ណស់ •&លអ្កxឿពិត¸&&កដរង់ចយ
ំ ូរó&ក មុនពួក•&សÕ&&ចចិត្
ចត់វTធនករទស់នឹង•&pខុសឆ្ង ¨&ó&លâះវហួសó&ល¯šើយ។ •&pខុសឆ្ង
âះមនឥទ្ិពលŠ&ើនó&ក ក្eង¿&ុមជំនš
ុំ ើយ។ មិនយូរមិនឆប់ មនសមជិក
•&លxឿករកុហករបស់•&pខុសឆ្ងŠ&ើនជង អ្ក%ô&ះo&ង់នឹងC&ចក្ព
ី ិត។
¤ó&លâះ•&pខុសឆ្ង និងពួកវប9ï&ញអ្កxឿពិតG&ញពី¿&ុមជំនវុំ Tញ õ&មទំង
jទ—&កន់ពួក•&ថ បំផº&ញកររួបរួមគW&។ ÷ើអ្កxឿពិតមិនបនរង់ចយ
ំ ូរó&ក
ក្eងករ¹&•&pខុសឆ្ង âះនឹងមនលទ្ផលល្—&Cើរជង។ គឺជ•&pខុសឆ្ង•&ល
បំផº&ញកររួបរួមគW& FយករបÄ&ៀនខុសឆ្ងរបស់ពួក•&។ គឺពួក•&•&លគួរ
ចកG&ញវTញ។
មននិកយជŠ&ើន¤ទូទំងពិភព¦ក•&លធº&បx
់ ឿ:&ះគម្ីរ និង
ផ&Kយដំណឹងល្យ¥&ងច&*ស់។ ប៉ុs្& ឥឡÐវ|&ះនិកយទំងâះ និងសលរបស់
ពួក•&បÄ&ៀនថ :&ះគម្ីរមិនគួរឲ&‰ទុកចិត្ šើយ:&ះ®&ស៊ូវមិនបនរស់êើងវTញ
^&។ ពួក•&និយយថ :&ះសព្:&ះហឫទ័យចំ-ះករយក និងករæៀបករ6&ទ
ដូចគW&។ ¤ó&ល•&ល•&ីស្បរTស័ទពិត ¤ក្eងនិកយទំងâះ I&&កêើង
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—&ឆំងនឹងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង|&ះ និកយjទ—&កន់ពួក•&ថ បំផº&ញកររួបរួមគW&
šើយនិកយប9ï&ញអ្កxឿពិតទំង|&ះG&ញ។ š&តុអ្ីបនជ•&pខុសឆ្ងមិន
ចកG&ញពីនិកយទំង|&ះវTញ? Ý&&ះវយឺតó&លšើយ។ ó&ល×&ល‘ើម&’ដ
ី ក់
វTន័យដល់•&pខុសឆ្ងទំងâះ គឺ៥០ ឬ១០០ឆW&ំមុន។ ÷ើអ្កមនចម;&រ•&លមន
‘ើម>ើ•&លកំពុងបំពុលដី ó&ល×&ល‘ើម&’ក
ី ម0&តវ
់ គឺ¤ó&ល•&លវ¤តូច¤
êើយ •&លងយQ&ួលដកG&ញ។ ៥០ឆW&ំI&យ វនឹងធំó&ក šើយឫសបន
បំពុលចម;&រទំងមូលរួច¯šើយ។ (សូម‚ើលអត្បទ «•&ីស្សសនC&រEនិយម»
¤ö្&កទី២)។
សូម&’¨
ី ¤
& អសុី|&ះស+à&ចរ&‰សល:&ះគម្ីរខ្ះ និងអ្កដឹកនំនិកយខ្ះ
ចប់†្ើម ë្ើឲ&‰មនុស&fសង&f័យពីC&ចក្ព
ី ិត

:
& &ះ។ ជំហនដំបូងរបស់•& គឺ

បÄ&ៀនសិស&fថ :&ះគម្ីរមនកំហុស ឬបÄ&ៀនថ មនវTធីជŠ&ើន ‘ើម&’ីêើង
ស%&នសួគត
៌ មរយៈសសនដÍ&^ៀត។ ¤ក្eង¿&ុមជំនខ
ុំ ្ះ អ្កដឹកនំបÄ&ៀន
សមជិកថ :&ះសព្:&ះហឫទ័យនឹងទំនក់ទំនង និងករæៀបករ6&ទដូចគW& ឬថ
កររaលូតកូនជករo&ឹមo&pវក្eងករណីខ្ះ។ ÷ើសមជិក¿&ុមជំនម
ុំ W&កត
់ ្Ðញ¨្&រអំពក
ី រ
បÄ&ៀនថ្ី|&ះ គត់o&pវនិកយjទ—&កន់ថ គត់កំពុងបំផº&ញកររួបរួមគW&។ ¨&
តមពិត អ្ក•&លកំពុងú&ន°
ំ លលទ្ថ
ិ ្ី¯វTញ^& •&លបំផº&ញកររួបរួមគW&
âះ។ កុំW្+ចឲ+;Ãះ៖ គឺ?+…)្+ងក-+យ y+លបំផ-+ញកររួបរួមគ“+របស់s+ុមជំនុំ
ÙយAលជំCឿថ្ី មិនÛ+ន?+ីស្បរ`ស័ទy+លចង់ករពរAលជំCឿ «y+លបន
់ ះTើយ។
ទទួល១ដងជសំÜ+ច» (យូដស ៣) ពី=+ះ?+ីស្ និងសវករបស់O+ង´
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១យ៉ូហន ២ៈ២០
រEឯអ្ករល់គប
W& ន:&ះដ៏បរTសុទច
្ ក់លបឲ&‰šើយ ក៏G&ះ•&បទ
់ ំងអស់ផង។
¤ចំកណñ&ល

ក
& រ:&មនដ៏តឹងរុVងរបស់¦កយ៉ូហន អំពីវT»Á&ណនិង°លលទ្ិ

អ
& ង់ទី•&ីស្ គត់ចប់†្ើមនិយយអំពក
ី រចក់l&ងតំង

:
& &ះវT»Á&ណបរTសុទ្។

|&ះអចë្ើឲ&‰•&ីស្បរTស័ទខ្ះ មនករភ(&ក់†្ើល Ý&&ះ•&គិតថ ករងរ

:
& &ះ

វT»Á&ណបរTសុទ្ មិនសូវQ&បនឹងករងរ—&ឆំងនឹង•&p¹្&ងកº&យ^&។ ¨&តមពិត
ករó&ញFយ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ គឺជö្&កដ៏ចំបច់មួយ

ក
& រ—&ឆំងនឹង

°លជំ|ឿអង់ទ•
ី &ីស្ និងករពរកររួបរួមគW&។ មន¨&វT»Á&ណ
ភពបរTសុទប
្ ៉ុ57&ះ •&លអចយកឈ្ះœើវT»Á&ណ

C
& &ចក្ព
ី ិត និង

អ
& ង់ទ•
ី &ីស្ និងគំនិត

¦កីយប
៍ ន។ មិន<&ន¨&¦កយ៉ូហន^& •&លបននិយយអំពក
ី រងរ:&ះ
វT»Á&ណបរTសុទ្ ក្eងករករពរ°លជំ|ឿពិត សូមសÒ&បស
់ វកប៉ុល៖ «ចូរនឹកចំពី

អស់ទំងពក&‰o&ឹមo&pវ •&លអ្កបនឮពីខ្eំ ទុកជគំរូពC
ី &ចក្ជ
ី ំ|ឿ និងC&ចក្ី
Q&ឡញ់ •&ល¤ក្eង:&ះ•&ីស្®&ស៊ូវ ចូររក+Õប{îល
ើ •
្ &ល†្ើទុកនឹងអ្ក
Fយសរ=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្ •&លសណûិត¤ក្eង®ើង» (២ធីម៉ូI& ១ៈ១៣១៤)។ (ស„&&បឃ
់ «
º& វT»Á&ណ

C
& &ចក្ព
ី ិត» សូម‚ើលយ៉ូហន ១៤ៈ១៧;
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១៥ៈ២៦; ១៦ៈ១៣; ១យ៉ូហន ៤ៈ៦ ស„&&ប់«វT»Á&ណ
‚ើល១យ៉ូហន ៤ៈ៦; ស„&&ប«
់ វT»Á&ណ

C
& &ចក្ខ
ី ុសឆ្ង» សូម

ភ
& ពបរTសុទ»្ សូម‚ើលរØូម ១ៈ៤)។

‚ើល¯•&p¹្&ងកº&យ¤សម័យ¦កយ៉ូហនបនអះអងថ មន¨&ពួក•&•&ល
មន:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ និងចំ9&ះដឹងពិC&ស šើយសមជិក¿&ុមជំនគ
ុំ ួរ¨&សà&ប់
ពួក•&។ តមពិត •&p¹្&ងកº&យទំងអស់ព&•យមë្ើឲ&‰•&ីស្បរTស័ទមនករ
សង&f័យœើសមត្ភពផi&ល់ខ្*ន ‘ើម&’ីយល់ពC
ី &ចក្ព
ី ិត។ •&â
p ះនិយយថ «ទុក
ចិត®
្ ើង កុំទុកចិតœ
្ ខ
ើ ្*នឯងអី»។ ប៉ុs្&¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍¤ ២ៈ២០
ថ តមពិត គឺសមជិក¿&ុមជំន%
ុំ
ô&ះo&ង់ •&លមន:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ និង

“+ ន:&ះដ៏បរTសុទច
្ ក់លបឲ&‰šើយ ក៏-+ះ?+បទ
់ ំងអស់
ចំ9&ះដឹង៖ «អ្ករល់គប
ផង»។ អស់អ្ក•&លxឿœើសរ•&លពួក•&បន«ឮតំងពី‘ើមមក» ជអ្ក•&ល
បនយកឈ្ះœើ‚ក
& ំណច (១យ៉ូហន ២ៈ១៤)។ អ្ក•&លមនសរថ្ី គឺជ•&p
¹្&ងកº&យ។
®ើងo&pវ¨&បដិC&ធ•&p•&ល¸&&ប®
់ ើងថ មន¨&ពួក•&•&លអចផ្លឲ
់ &‰®ើងនូវ
ចំ9&ះដឹងថ្ី ពិC&ស និងអថ៌កំបំង។ •&p¹្&ងកº&យ¤ក្eង¿&ុមជំនក
ុំ ូល៉ុសក៏បន
សន&•ឲ&‰ «ចំ9&ះដឹងពិC&ស និងអថ៌កំបំង»។ សវកប៉ុលបនK្ើយ¯ពួក•&

់ ំងផលF្&វTC&ស
½&បដូG្&ះថ៖ «គឺជ:&ះ•&ីស្ •&លមន•&បទ

¸
& &ជ(& និង

C&ចក្G
ី &ះដឹងលក់ទុកក្eង4&ង»់ (កូល៉ុស ២ៈ៣)។ ÷ើ®ើងមន:&ះ•&ីស្ ®ើង
មិនo&pវករអថ៌កំបំងរបស់•&pពិC&ស^& ពីÝ&ះគô&នអថ៌កំបំងណអស0&រ&‰ជង
:&ះ®&ស៊ូវ^&។ ¦កយ៉ូហន និងសវក†&f&ង^ៀតបនចំណយó&ល ១ ឬ
២មុឺនò¥&ងជមួយ:&ះ®&ស៊ូវ šើយអ្ី•&លពួក•&បន'ើញ និងឮ ពួក•&បន
—&កសជសធរណៈដល់មនុស&fទំងអស់ មិន<&នជករសម\&ត^
់ &។
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ពួក•&ក៏បនកត់ទុក‘ើម&’ឲ
ី &‰អ្ករល់គអ
W& ចដឹង! ®ើងទំងអស់គW&អចចូល¯កន់
:&ះ•&ីស្តមរយៈ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ និង:&ះគម្ីរបរTសុទ្។ ចូរ—&យ័តន
្ ឹងអ្ក•&ល
¸&&បអ
់ ្កថ ពួក•&មនអថ៌កំបំងពិC&ស អំព:
ី &ះ ឬæឿងថ្ីៗ•&ល•&ីស្បរTស័ទ
ជំនន់មុនមិនដឹង ឬខគម្ីរថ្ី •&ល^ើបបនរក'ើញ ឬ:&ះ•&ីស្ថ្ីស„&&បជ
់ ំនន់
®ើង។ ^&! អ្កមន:&ះ•&ីស្ពិតរួចšើយ។ អ្កមន:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្រួច
šើយ។ អ្កមន:&ះគម្ីរបរTសុទរ្ ួចšើយ។ អ្កមនចំ9&ះដឹងរួចšើយ។ មិន
មនអ្ី^ៀត^&។ មិន<&នមនអថ៌កំបំង^ៀត^&។ •&ីសស
្ សនពិត ជជំ|ឿ
សធរណៈទំងQ&ុង šើយងយយល់។
Îើអ្ក'ើញ^&ថ សវកយ៉ូហន និងសវកឯ^ៀត កំពុងផ្*លរaលក
ំ រយល់z&ឡំ
អំពក
ី រជំទស់នឹងជំ|ឿខុសឆ្ង។ |&ះគឺជករយល់z&ឡំ៤យ¥&ង អំពក
ី រ—&ឆំង
នឹង¿&ុមខុសឆ្ង៖
១) អ្កខ្ះz&ឡំថ «ករ—&ឆំងនឹង°លជំ|ឿខុសឆ្ង គឺជករ•&លមនុស&fកច
ë្ើ¨ប
& ៉ុ57&ះ»។ ប៉ុs្&¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ ករ—&ឆំងនឹង
°លជំ|ឿខុសឆ្ង គឺជបÝ©ß
+ +ប?+àសរមួយ •&លឪពុកមÒ&យខងវT»Á&ណ
ករពរកូនតូចៗ¤ក្eង¿&ុមជំនុំ។ វជទä្ើ
ទä្ើ

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់ មិន<&នជ

ក
& ំហឹងâះ។

២) អ្កខ្ះz&ឡំថ «ករ—&ឆំងនឹង°លជំ|ឿខុសឆ្ង បំផº&ញកររួបរួមគW&»។
ប៉ុsព
្& ួកសវកមន—&សសន៍ថ ករ—&ឆំងនឹង°លជំ|ឿខុសឆ្ង គឺករពរ
កររួបរួមគW&វTញ។ គឺករបÄ&ៀនខុសឆ្ង•&លបំផº&ញកររួបរួម ()&6&សូ
៤ៈ១៤-១៦)។

88

១យ៉ូហន ២:២១-២៣

៣) អ្កខ្ះz&ឡំថ «ខ្eំមិនចប់អរម្ណន
៍ ឹងករ—&ឆំងនឹង°លជំ|ឿខុសឆ្ង^&។
ខ្eំចប់អរម្ណន
៍ ឹងC&ចក្Q
ី &ឡញ់វTញ» ប៉ុs¦
្&
កយ៉ូហនបនប»2&កយ
់ ¥&ង
ច&*ស់ថ ¿&ុមជំនុំជំទស់នឹង¿&ុមខុសឆ្ង ពីÝ&ះពួក•&‰+ឡញ់សមជិក
s+ុមជំន។
ុំ (សូមចំថ ¦កយ៉ូហន ល&’ីល&*ញFយសរគត់ជ «សវក

&

C&ចក្Q
ី &ឡញ់»)។
៤) អ្កខ្ះz&ឡំថ «ខ្eំមិនចប់អរម្ណ៍នឹងករ—&ឆំងនឹង°លជំ|ឿខុសឆ្ង^&។
ខ្eំចប់អរម្ណន
៍ ឹង:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្វTញ»។ ប៉ុs្&¦កយ៉ូហន បនប»2&ក់
យ¥&ងច&*ស់ថ ករករពរអ្កxឿវ័យÊ្&ង¤ក្eង¿&ុមជំនុំ ពីករបÄ&ៀនខុសឆ្ង
គឺជករងរ=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្។ 4&ង់ជ «វT»Á&ណ

C
& &ចក្ព
ី ិត»។

១យ៉ូហន ២ៈ២១-២៣
ខ្eំសរC&រ†្ើមក មិន<&នFយÝ&&ះអ្ករល់គម
W& ិនស•&ល់C&ចក្ព
ី ិត^& គឺFយ
Ý&&ះបនស•&ល់ šើយក៏ដឹងថ គô&នC&ចក្ភ
ី ូតភរណÊើតពីC&ចក្ព
ី ិតâះêើយ
២២

Îើអ្កណជអ្កកុហក ÷ើមិន<&នជអ្ក•&ល—&¹&កថ :&ះ®&ស៊ូវមិន<&នជ

:&ះ•&ីស្âះ^& អ្កណ•&លមិន:&មទទួលស•&លទ
់ ំង:&ះវរបិត និង
:&ះរជបុ:&ផង អ្កâះšើយជអ្កទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្

២៣

ឯអស់អ្កណ•&ល

មិន:&មទទួលស•&ល់:&ះរជបុ:& âះក៏គô&ន:&ះវរបិត•&រ ¨&អ្កណ•&ល:&ម
ទទួលស•&ល់:&ះរជបុ:& âះក៏មនទំង:&ះវរបិតផង។
មនករបÄ&ៀន និងករភូតកុហក

អ
& ង់ទី•&ីស្ ជŠ&ើនមុខ Š&ើនយ¥&ង។ ¤

សម័យ¦កយ៉ូហន អ្ក—&ឆំងនឹង:&ះ•&ីស្ខ្ះ កំពុង¨&បÄ&ៀនករកុហកថ
:&ះ®&ស៊ូវ?&&ន់¨ជ
& មនុស&fធម្ត •&លI&&យមកបនកº&យជ«:&ះ•&ីស្» ¤
ó&លគត់បនទទួល«វT»Á&ណ

:
& &ះ•&ីស្» ពីស%&នសួគ៌ ¤ó&លA&មុជទឹក។
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¦កយ៉ូហនបនUពួក•&ថ ជអ្កកុហក៖ «Îើអ្កណជអ្កកុហក ÷ើ

មិន<&នជអ្ក•&ល—&¹&កថ :&ះ®&ស៊ូវមិន<&នជ:&ះ•&ីស្âះ^&»។
¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ សមជិក¿&ុមជំនដ
ុំ ឹងរួចšើយថ |&ះគឺជ

W& ិនស•&ល់C&ចក្ព
ី ិត
ករកុហក៖ «ខ្eំសរC&រ†្ើមក មិន<&នFយÝ&&ះអ្ករល់គម
^& គឺFយÝ&&ះបនស•&ល់»។

÷ើអ្កមិនxឿករពិតអំព:
ី &ះរជបុ:& អ្កមិន<&នមកពី:&ះវរបិត^&។ ពីÝ&ះ
«អ្កណ•&លបដិC&ធ:&ះរជបុ:& âះគô&ន:&ះវរបិត^&»។ (១យ៉ូហន ២ៈ២៣)
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ចូរេនៅជាប់នឹងដំណឹងល្អេដីម
េហីយកុែំ ស្វងរកអ្វែី ដលថ្មី
១យ៉ូហន ២ៈ២៤-២៨

១យ៉ូហន ២ៈ២៤-២៦
ដូG្&ះចូរឲ&‰S+ចក្y
ី +លអ្ករល់គប
“+ នឮពី ើមមក បន¤ជប់ក្eងខ្*នចុះ

÷ើសិនជC&ចក្•
ី &លឮតំងពី‘ើមមកបន¤ជប់ក្eងអ្ករល់គ<
W& &ន âះអ្ក

រល់គន
W& ឹង¤ជប់ក្eង:&ះរជបុ:& šើយក្eង:&ះវរបិត•&រ

២៥

|&ះšើយជ

C&ចក្•
ី &ល4&ងប
់ នសន&•នឹង®ើងរល់គW& គឺជជីវTតដ៏¤អស់កល&’ជនិច្

២៦

បនសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW& ពីដំ9ើរ ព
& ួកអ្ក•&លនំអ្ករល់គឲ
W& &‰វä្&ង។

ខ្eំ

¿&ុមហ៊ុន•&លលក់របស់របរបនដឹងថ មនុស&fទំងអស់ចូលចិតរ្ បស់ថ្ី•&លពួក•&
មិន•&ល'ើញពីមុន។ |&ះជមូលš&ត•
ុ &លពក&‰«ថ្ី» ដក់ជអក&fរធំៗœើកí្ប់
ផលិតផលរបស់ពួក•&។ ដូចគW&•&រ សតំងក៏¨&ង¨&ល&’*ង®ើងជមួយអ្ី•&លថ្ី។
ប៉ុs¦
្&
កយ៉ូហន¸&&ប®
់ ើងឲ&‰¤ជប់នឹងដំណឹងល្‘ើម។ ¤ក្eងខទំង¸&&ំ
ចប់ពី ២ៈ២៤ដល់២ៈ២៨ ពក&‰ថ «¤ជប់» មន៦ដង។ ®ើងមិនo&pវរក‚ើលអ្ី
•&លថ្ីâះ^& ¨&o&pវ¤ជប់ជមួយដំណឹងល្‘ើមពីពួកសវក‘ើម។ ¤ក្eង
—&វត្ិសQ្&

¿
& &ុមជំនុំ មនុស&fជŠ&ើនមិនបន¤ជប់នឹងជំ|ឿ^& ¨&បន¯រក

°លជំ|ឿថ្ីវTញ។ Îើអ្ក និងខ្eំអច «¤ជប់នឹង:&ះរជបុ:& šើយនិង

:&ះវរបិត» បនយ¥&ងដូច‚្&ច? គឺFយ¤ជប់នឹង «C&ចក្•
ី &ល[®ើង]បនឮ
តំងពី‘ើមមក» (២ៈ២៤) ដូចបង¼&ញ¤រូប|&ះ។
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«÷ើសិនជC&ចក្•
ី &លឮតំងពី‘ើមមក បន¤ជប់ក្eងអ្ករល់គ<
W& &ន
âះអ្ករល់គន
W& ឹង¤ជប់ក្eង:&ះរជបុ:& šើយក្eង:&ះវរបិត•&រ»។ (១យ៉ូហន ២ៈ២៤)

ដំណឹងល្ (គឺ«C&ចក្•
ី &លអ្កបនឮតំងពី‘ើមមក») មិន?&&ន¨
់ ស
& „&&បក
់ រ
ក-+យជ•&ីស្បរTស័ទប៉ុ57&ះ^& គឺស„&&បក
់ រ¿ជប់ជ•&ីស្បរTស័ទ•&រ។ •&p
ខុសឆ្ង¤ទី¿&ុងកូល៉ុសបននិយយដូច|&ះថ «ដំណឹងល្អំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ គឺល្
សំរប់•&ីស្សសនបឋមសិក&K ប៉ុs្&÷អ
ើ ្កចង់ឈនដល់កំរTតខ្ស់ ®ើងនឹង
បÄ&ៀនអថ៌កំបំងថ្ីមួយចំនួនដល់អ្ក» (កូល៉ុស ២ៈ៤,៨,១៦,១៨)។ Q&‘ៀង
|&ះ•&រ •&p¹្&ងកº&យ¤Q&ុកកឡទីកប
៏ ននិយយថ ដំណឹងល្អំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ គឺ
ល្សំរប់•&ីស្សសនបឋមសិក&K ប៉ុs្&÷ម
ើ នុស&fចង់ខ្សជ
់ ង|&ះពួក•&o&pវបs្&ម
ករកត់È&’&ក šើយចូលសសន៍យូដ។ ¦កប៉ុលបនមន—&សសន៍ថ •&p
ទំង|&ះស្ិត¤I&&មបណñ&សរបស់:&ះ ពីÝ&ះពួក•&បនបÄ&ៀនដំណឹងល្
†&f&ង^ៀត។ ¦កប៉ុលបន¸&&បព
់ ួក•&ីស្បរTស័ទ¤¿&ុងកឡទីឲ&‰¤ជប់នឹង
ដំណឹងល្‘ើម មិន<&នដំណឹងល្ថ្ី^&។ គត់õ&មទំងបនមន—&សសន៍^ៀតថ
÷ើគត់ផµ+ល់ (ឬ^&វតពីស%&នសួគ!៌ ) នំដំណឹងល្ថ្ីមក គឺពួក•&o&pវ¨&បដិC&ធ
(កឡទី ១ៈ៦-៩)។ ¦កយ៉ូហនបនមន—&សសន៍ថ មន¨&អ្ក•&ល¤
ជប់ក្eងដំណឹងល្•&លពួក•&បនxឿពីដំបូងâះ^& •&លនឹងទទួលបនជីវTត
អស់កល&’ជនិច្ (សូម‚ើល កូល៉ុស ១ៈ២៣ ២ធីម៉ូI& ៣ៈ១៤; យូដស ៣)។
«គម្ីរថ្ី»៖ ¿&ុមខុសឆ្ង•&លUថ ពួកជំនុំ

&:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&

(†្&កបâi&រពីទិសខងÊើត) បÄ&ៀនថ :&ះគម្ីរប៊Dបគឺស„&&ប់ជំនន់មុន
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ប៉ុsគ
្& ô&ន—&§ជន៍ស„&&ប់សព្F្&|&ះ^&។ ពួក•&ថ តំងពីឆW&ំ១៩៧៣
ó&ល•&លQ&ច
ី ិន@ô&ះ យ¥&ង សុីងប៊ƒន (Yang Xiangbin) បន
Êើតមក(•&ល•&Uថ «:&ះដ៏មន•&ប់:&ះG&ស»
Ò& ) ®ើងមន «គម្ីរ
ថ្ី» •&លមនពក&‰សំដីរបស់ យ¥&ង សុីងប៊ƒន ជំនួស:&ះគម្ីរប៊Dប។ ពួក•&
ក៏eះពុម្ពក&‰ «:&ះគម្ីរបរTសុទ(
្ Holy Bible)» œើគN&ប

គ
& ម្ីរ

¹្&ងកº&យ|&ះ ‘ើម&’ីeកបèé&តមនុស&f។ មន:&ះគម្ីរបរTសុទ¨
្ &មួយ គឺ
¦កុប&’ត្ដ
ិ ល់វTវរណៈ។ គម្ីរឯ^ៀតគឺសុទ្¨¹
& ្&ងកº&យ។ (សូម‚ើល
អត្បទពី¿&ុមខុសឆ្ង|&ះ ¤ö្&កទី២)។
អរក&fសតំង Š&ើន¨&ន¿
ំ &ុមខុសឆ្ងឲ&‰ë្ើ«:&ះគម្ីរថ្ី» Fយមន
«ករពិតថ្ី»។ បនi&ប់ពី¦កយ៉ូហនបនសº&ប់ ¿&ុមខុសឆ្ង¤សម័យ
គត់ បនë្ដ
ើ ំណឹងល្ថ្ី និង សំបុo&គម្ីរថ្ី •&ល¹្&ងកº&យ។ I&&យមក
¦កមហម¥&ត់បនសរC&រ Cៀវ{ថ្ី •&លUថ កូរÔ&ន។ ¤
សតវត&fទី១៩ ពួកមរមនបនë្ើគម្ីរថ្ី •&លពួក•&បនអះអងថ C្ើនឹង
:&ះគម្ីរបរTសុទ្ ឬល្ជង^ៀត។ «បទគម្ីរ» ទំងអស់|&ះ និយយខុសពី
:&ះគម្ីរបរTសុទ្។ Cៀវ{ទំងâះគឺជ «អង់ទគ
ី ម្ីរ» ពីÝ&ះ វជគម្ីរ
¹្&ងកº&យជំនួសគម្ីរo&ឹមo&pវ។
សូម&’¨
ី &សព្F|
្& &ះក្ី•&pបÄ&ៀនមW&ក¤
់ អសុីអ•្&យប
៍ „¼&ះ វE‘&អូអំពី
«កណ.គម្ីរបត់បង់» •&លសម័យ|&ះបនរក'ើញវTញ។ គô&នកណ.គម្ីរ
បត់បង់^& :&ះជម0&ស់មិនអចបត់បង់:&ះបន្Ðលរបស់4&ង^
់ &។ •&p
•&លបÄ&ៀនអំពីកណ.គម្ីរបត់បង់ គឺជ•&pបÄ&ៀនខុសឆ្ងšើយ។

១យ៉ូហន ២ៈ២៧
រEឯដំ9ើរ•&ល4&ងច
់ ក់លបឲ&‰âះ ក៏¿ជប់នឹងអ្ករល់គព
W& ិត šើយអ្ក
រល់គម
W& ិនo&pវករឲ&‰អ្កណបÄ&ៀនពីករអ្ី^& ប៉ុs្&ដូចជដំ9ើរចក់លបâះ
បនបÄ&ៀនពី•&ប់ករទំងអស់ šើយមិន<&នជC&ចក្ក
ី ំភូត^& គឺជC&ចក្ព
ី ិត
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វTញ âះo&pវឲ&‰អ្ករល់គ¿
W& ជប់ក្eង4&ងច
់ ុះ តម•&លដំ9ើរâះបន
បÄ&ៀនមក។
ជថ្ម
ី ្ង^ៀត¦កយ៉ូហន រaឭកសមជិក¿&ុមជំនដ
ុំ %
៏
ô&ះo&ង់ថ គឺពួកh+•&លជ
អ្កទទួលករចក់l&ងលបពី:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ មិន<&នជ•&pខុសឆ្ង•&ល^ើប
នឹងបនចកG&ញâះ^&។ |&ះជមូលš&ត•
ុ &លគត់មន—&សសន៍ថ «អ្ក

រល់គម
W& ិនo&pវករឲ&‰អ្កណបÄ&ៀនពីករអ្ី^»& ។ គត់មិន<&នមនន័យថ
•&ីស្បរTស័ទមិនo&pវករ•&pបÄ&ៀនâះêើយ ‚ើល¦កយ៉ូហនផi&ល់ កំពុង
បÄ&ៀនពួក•&តមរយៈសំបុo|
& &ះ។ គត់មនន័យថ «រEឯ•&p¹្&ងកº&យទំង|&ះ
•&ល^ើបបនចកG&ញ¯ អ្ករល់មិនo&pវករឲ&‰ពួក•&បÄ&ៀនអ្ករល់គW&ពអ
ី ្ី^&
ពីÝ&ះអ្ករល់គW&មន:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ šើយអ្ករល់មនC&ចក្ប
ី Ä&ៀន•&ល
អ្ករល់គW&បនឮតំងពី‘ើមæៀងមក»។ ដូG្&ះ®ើងមិនo&pវឲ&‰¿&ុមខុសឆ្ងចូលមក
ក្eងផ្ះ និង¿&ុមជំនរុំ បស់®ើង ‘ើម&’ីបÄ&ៀន®ើង^& šើយ®ើងមិនគួរសÒ&បក
់ រ
បÄ&ៀនរបស់ពួក•&តមទូរស័ព•
្ &រ! ®ើងមិនo&pវករករបÄ&ៀនថ្ីរបស់•^
& &
ពីÝ&ះដំណឹងល្របស់:&ះ និងC&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះ និង:&ះវT»Á&ណរបស់:&ះបន
ស្ិត¤ក្eងខ្*ន®ើងរួចšើយ។
¤ខ២៤មិញ ¦កយ៉ូហនបនផ្លក
់ រសន&•ដ៏មនតß្ម
& ួយដល់®ើងថ «÷ើ

C&ចក្•
ី &លអ្ករល់គប
W& នឮពី‘ើមមក បន¤ជប់ក្eងអ្ករល់គ<
W& &ន âះអ្ក
រល់គន
W& ឹង¤ជប់ក្eង:&ះ®&ស៊ូវ šើយក្eង:&ះវរបិត•&រ»។ ឥឡÐវ|&ះ¤ក្eងខ
២៧ និង ២៨ ករសន&•âះ កº&យជបទប»2•
& &ល®ើងo&pវë្ើតមវTញ ៖ «ចូរ¤

ជប់ក្eង4&ងច
់ ុះ» ! ®ើងo&pវ¨&ព&•យម¤ជប់នឹងដំណឹងល្‘ើម រហូតដល់®ើង
សº&ប់។ ករ|&ះតN&pវឲ&‰មនករខិតខំ—&ឹង#&&ង—&ចំF្&។ វមិន<&នជអ្ី•&លនឹង
ÊើតêើងFយស្័យ—&វត្ិ ឬក៏Fយគô&នករ•&ប់•&ង និងl&ៀន—&ùខ្*នឯងâះ
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^&។ š&តុ|&ះšើយបនជ¦កយ៉ូហន បង•&ប®
់ ើងពីរដងឲ&‰ «¤ជប់ក្eង
ី ជប់ក្eង«អ្ី•&ល®ើងបនឮតំងពី‘ើម
:&ះ»! ។ ®ើងo&pវ¨&ខិតខំ‘ើម&’¤

æៀងមក» šើយមិនÈ្&ងរកអ្ី•&លថ្ី^&។
១យ៉ូហន ២ៈ២៨
šើយ ឥឡÐវ|&ះពួកកូនតូចៗ)ើយ ចូរ¿ជប់ក្eង4&ងច
់ ុះ ‘ើម&’ីកលណ4&ងœ
់ &ច
មក âះ®ើងខ្ន
eំ ឹងមនចិតក
្ º&ហនឥតo&pវករនឹងខô&ស¤ចំ-ះ4&ង់ ក្eងកល
•&ល4&ងយ
់ ងមកâះêើយ ។
ី ិត! ចូរ¤ជប់ក្eង¿&ុម•&¾សររបស់
«ចូរ¤ជប់ក្eង4&ង»់ ចូរ¤ជប់ក្eងC&ចក្ព
:&ះ! កុំeះបង់jល:&ះ®&ស៊ូវ ដូចយូដសបនë្ើêើយ! កុំeះបង់jល
:&ះ•&ីស្ដព
៏ ិត ដូចជ•&p¹្&ងកº&យ¤¿&ុមជំនរុំ បស់¦កយ៉ូហន^ើបនឹងë្ើ។
:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវផi&ល់បនដស់ÎឿនC&ចក្ដ
ី •&ល|&ះ ដល់ពួកសិស&f¤យប់
ចុងI&&យរបស់4&ងម
់ ្ងšើយម្ង^ៀត ពីÝ&ះ4&ង…
់ &បថ ឆប់ៗ|&ះ យូដស
នឹងក&’ត់4&ង់ ó&o&ុសនឹងបដិC&ធ4&ង់ šើយសិស&fឯ^ៀតនឹងeះបង់4&ង់
jល។ ដូG្&ះ4&ងប
់ នបង•&បដ
់ ល់ពួកសវកថ«ចូរ¤ជប់នឹងខ្eំ» (យ៉ូហន

ី ”•&ះFយសរអ្កណ^ៀត%ះ» (កិច្ករ
១៥ៈ៤)។ «គô&នC&ចក្ស
៤ៈ១២)។ ករបដិC&ធ:&ះ®&ស៊ូវ គឺបដិC&ធផ្Ðវ¨&មួយគត់

C
& &ចក្ស
ី ”•&ះ។

ជÕ&ើស គឺស%&នសួគ៌ ឬស%&ននរក។ អ្កនឹងអរសប&*យ¤ó&ល•&ល4&ងយ
់ ងមក
ដល់ ឬ)ៀនខô&សវTញ។ អ្កនឹងទទួលបនជីវTតអស់កល&’ ឬស%&ននរកអស់កល&’
ជនិច្។ អ្កo&pវ¨&¿ជប់នឹង:&ះ និង:&ះរជបុ:&
Fយ¿ជប់ក្eងដំណឹងល្‘ើម Fយអំណច
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4
& &ង់ គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្

:
& &ះវT»Á&ណបរTសុទ្។

េកីតពី្រពះ
គន្ឹះœ+ករអនុវត្ន¿
៍ កណâយ៉ូហន×+•+ទ១
ី
១យ៉ូហន ២ៈ២៩ – ៣ៈ៣
:&ះ®&ស៊ូវបនយងពីស%&នសួគម
៌ ក ‘ើម&’ីសំ•&ងដល់®ើងស•&ល់តមរយៈជីវTត
និងករបÄ&ៀនរបស់4&ងថ
់ :&ះជពន្ឺ និង:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់។ ប៉ុs្&®ើងជ
មនុស&fមនបប តំងពីÊើតមក ®ើងមិន<&នជពន្ឺ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់^&។ Îើ
®ើងមនសង&~ឹមអ្ី‘ើម&’ក
ី º&យជពន្ឺ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ដូច:&ះបន? Îើë្ើ
ដូច‚្&ចឲ&‰®ើង (១)មនភពបរTសុទ្ (២)xឿC&ចក្ព
ី ិត (៣)Q&ឡញ់:&ះ និង
(៤)Q&ឡញ់អ្កដÍ& ÷ើ®ើងÊើតមកមនចិតអ
្ ¿&ក½
់ &ប|&ះâះ? ®ើងគô&ន
សង&~ឹម^& œើក_&ង¨&®ើងបន˜ើតជថ្ីFយ:&ះវT»Á&ណរបស់:&ះ។ មន¨&
អស់អ្ក•&លÊើតពី:&ះប៉ុ57&ះ •&លអចកº&យជពន្ឺ និងជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ដូច
:&ះបន។ មូលš&តុ•&ល•&p¹្&ងកº&យបនចកG&ញពីដំណឹងល្ពិត និង¿&ុមជំនុំ
ពិត មកពីពួក•&មិនបនÊើតពី:&ះ^&។

១យ៉ូហន ២ៈ២៩
÷ើអ្ករល់គដ
W& ឹងថ 4&ង់សុចរTតâះo&pវ¨&យល់'ើញថ អស់អ្កណ•&ល
—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ស
ី ុចរTត âះ•&បន˜ើតពីO+ងម
់ ក•&រ។
¤ក្eងខ|&ះ ¦កយ៉ូហនចងភ2&បភ
់ ពបរTសុទ្ ជមួយនឹងករÊើតពី:&ះ ដូចក្eង
រូប|&ះ។
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«អស់អ្កណ•&ល—&:&ឹតត
្ មS+ចក្ស
ី ុចរ`ត
âះ•&បន˜ើតពីO+ង់មក•&រ»។ (១យ៉ូហន ២ៈ២៩)

ខ២៩

ជ
& ំពូក២ គឺជœើកដំបូង •&លឃº«
& Êើតពី:&ះ» មនក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន

´&f&ទី១។ បនi&ប់ពីករœើកêើងœើកទីមួយ|&ះ វœ&ចêើង៨ដង^ៀត! ឃº&
Q&‘ៀងគWថ
& «មកពី:&ះ» បនœ&ចêើង៨ដង ទំងអស់¤ក្eងជំពូក៤ និង៥
ី ំពក
ី រÊើតជថ្ី
šើយ «កូនរបស់:&ះ» œ&ចêើង៤ដង។ សរុប¯C&ចក្អ
œ&ចêើងជង ២០ដង ចប់ព១
ី យ៉ូហន ២ៈ២៩ ដល់ចុងបí្ប់

ក
& ណ.គម្ីរ (ជង

២០ដង ក្eង៦៨ខ!)។ ករÊើតពី:&ះ កº&យជ—&ធនបទសំខន់មួយ ក្eង១យ៉ូហន
ជំពូក៣ ៤ និង៥។
Îើ®ើងអចÊើតពី:&ះបនយ¥&ងដូច‚្&ច? :&ះ®&ស៊ូវបនមនបន្Ðល¸&&ប¦
់
ក
នីកូ‘&មថ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ë្ើឲ&‰®ើងÊើតពី:&ះ ¤ó&ល•&ល®ើងមនជំ|ឿ
œើ:&ះ®&ស៊ូវ៖

«÷ើមិនបនÊើតជថ្ី âះគô&នអ្កណអចនឹង'ើញនគរ:&ះបន^&…
¸&&កដ<&នខ្eំ¸&បអ
់ ្កជ¸&&កដថ ÷ើមិនបនÊើតអំពទ
ី ឹកšើយអំពី
:&ះវT»Á&ណâះ គô&នអ្កណអចនឹងចូល¯ក្eងនគរ:&ះបន^&។ របស់អ្ី
•&លÊើតពីសច់âះជសច់^& šើយ•&លÊើតពី:&ះវT»Á&ណâះជ
វT»Á&ណវTញ … ដ&’ិត:&ះ4&ងQ
់ &ឡញ់មនុស&f¦កដល់‚៉្&ះ បនជ4&ង់
—&ទន:&ះរជបុ:&4&ង¨
់ &មួយ ‘ើម&’ីឲ&‰អ្កណ•&លxឿដល់:&ះរជបុ:&
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âះមិនo&pវវTនសêើយ គឺឲ&‰មនជីវTតអស់កល&’ជនិចវ្ Tញ» (យ៉ូហន ៣ៈ៣,
៥, ៦, ១៦)។
¤ក្eងវគ្|&ះ :&ះ®&ស៊ូវកំពុងរaឭក¦កនីកូ‘&មអំពក
ី រសន&•¤គម្ីរ)&C&គល
៣៦ៈ២៥-២៧ ថ F្&ណមួយ :&ះនឹងជំរះចិតរ្ បស់®ើងឲ&‰បនសp&ត ជមួយនឹង
ទឹក šើយដក់ចិតថ
្ ្ី ¤ក្eងខ្*ន®ើង•&រ។ សូមសÒ&បC
់ &ចក្ស
ី ន&•ពី:&ះ អំពក
ី រ
Êើតជថ្ី¤គម្ីរ)&C&គល៖

«âះអញនឹង†&&ះទឹកសp&ត¯œើឯងរល់គW& ដូG្&ះ ឯងនឹងបនសp&ត អញ
នឹងជំរះឯងរល់គW&ឲ&‰សp&ត ពី•&បទ
់ ំងC&ចក្%
ី
ô&កQ&&ក šើយពីអស់ទំងរូប
:&ះរបស់ឯងផង

២៦

អញនឹងឲ&‰ឯងមនចិតថ
្ ្ី šើយនឹងដក់វT»Á&ណថ្ី¤ក្eង

ឯង•&រ អញនឹងដកចិត•
្ &លរVងដូចថ្ ពីរូបសច់ឯងG&ញ រួចនឹងឲ&‰មនចិតជ
្
សច់វTញ

២៧

អញនឹងដក់វT»Á&ណរបស់អញ¤ក្eងឯងរល់គW& šើយបណñ&ល

ឲ&‰ឯងរល់គW&‘ើរតម¿&ឹត&‰¿&ម šើយរក&Kបíîតច
្ &*ប់របស់អញ :&មទំង
—&:&ឹតត
្ មផង» ()&C&គល ៣៦ៈ២៥-២៧)។
ករÊើតជថ្ីFយ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្តមរយៈជំ|ឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ គឺជករ
សំខន់បំផុត •&លអចÊើតêើងក្eងជីវTតរបស់អ្ក។ អ្កអចទទួលបុណ&‰A&មុជ
ទឹក១០០ដង ចូលរួមពិធœ
ី ៀង:&ះអម0&ស់១០០០ដង šើយ¯ចូលរួម¤
:&ះវTហរ១០,០០០ដង ប៉ុs÷
្& អ
ើ ្កមិនបនÊើតជថ្ី^& អ្ក«មិនអចនឹង'ើញនគរ
& ន្ឺ និង
:&ះបន^&» (យ៉ូហន ៣ៈ៣) šើយអ្កនឹងមិនអចកº&យជមនុស&f ព
C&ចក្Q
ី &ឡញ់ដូច:&ះបនêើយ។ ¦កយ៉ូហនបន¸&&ប®
់ ើង¤ក្eង
ដំណឹងល្

្& ស់អ្កណ•&លទទួល4&ង់ គឺអស់អ្ក•&ល
យ
& ៉ូហនជំពូក១ថ «ប៉ុsអ

xឿដល់:&ះនម4&ង់ âះ4&ងប
់ ន—&ទនអំណចឲ&‰បនo&ឡប់ជកូន=+ះ គឺជ
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កូន•&លមិនបនÊើតមកពីឈម ឬតម¸&&ថW&ខងរូបសច់ ឬតមចំណង់ &
p ុសឆ្ង គឺជ
មនុស&fêើយ គឺÊើតមកអំព:
ី &ះវTញ» (យ៉ូហន ១ៈ១២,១៣)។ •&ខ
អ្កកន់សសន ប៉ុs្&ពួក•&មិន•&លÊើតមកពី:&ះ^& (ពួក•&មិន<&ន«មកពី:&ះ»
^&)។ ÷ើពួក•&បនÊើតពី:&ះ<&ន ពួក•&នឹង¤ជប់ក្eងC&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះ និង
C&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះ និង ¿&ុមជំនុំរបស់:&ះ។ អ្កក៏អចÊើតពី:&ះឥឡÐវ|&ះ
•&រ Fយxឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ šើយអំពវនវសូម:&ះអង្ស”•&ះអ្ក។
តមពិត¦កយ៉ូហន l&ើពក&‰†&f&ងៗជŠ&ើន ¤សំបុo|
& &ះ ‘ើម&’ព
ី ិពណ៌នអំពី
ករÊើតពី:&ះ៖
• ®ើងមន:&ះជ«:&ះវរបិត»

&®ើង ១ៈ២,៣;

២ៈ១,១៣,១៥,១៦,២២,២៣,២៤; ៣ៈ៣
• ®ើងមន«:&ះវT»Á&ណ» ២ៈ២០,២៧; ៣ៈ២៤; ៤ៈ២,៦,១៣; ៥ៈ៦,៨
• ®ើងមន«ជីវTត» ១ៈ១,២; ២ៈ១៧,២៥; ៣ៈ១៤,១៥; ៥ៈ១១,១២,១៣,២០
• ®ើងមន«:&ះរជបុ:&» និង«C&ចក្ីស”•&ះ» ដូច•&លបនពិពណ៌នFយ
ពក&‰ទំង|&ះ៖
-:&ះ¦ហិតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ ១ៈ៧
-ករអត់fសបប ១ៈ៩; ២ៈ១២
-:&ះដ៏ជជំនួយ ២ៈ១ ដងÿ&យធួននឹងបប ២ៈ២; ៤ៈ១០
-C&ចក្ីQ&ឡញ់របស់:&ះចំ-ះ®ើង ៣ៈ១
-កូន:&ះ ៣ៈ៣
-អំóើបបបនដកG&ញ ៣ៈ៥
-បនរប់ជសុចរTត ៣ៈ៧
-ករស•&ល:
់ &ះ ៤ៈ៦
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¤ជំពូកបី¦កយ៉ូហនបន្បÄ&ៀនអំពក
ី រÊើតពី:&ះ។

១យ៉ូហន ៣ៈ១ក
‚ើលC&ចក្Q
ី &ឡញ់យ¥&ងណហ្៎ •&ល:&ះវរបិតបនផ្លម
់ ក®ើងរល់គW& ឲ&‰
®ើងបនUជកូនរបស់:&ះដូG្&ះ។ šើយ®ើងក៏បនដូG្&ះ•&រ។
ដូច•&លខ្eំបននិយយšើយ ករÊើតពី:&ះគឺជគន្ឹះ

ក
& រអនុវត្ន៍

ក
& ណ.គម្ីរ

យ៉ូហន´&f&ទី១។ កូន¨&ង¨&Q&‘ៀង¯នឹងឪពុកមÒ&យរបស់•& Ý&&ះ•&បនÊើត
ពីឪពុកមÒ&យ។ ដូចគW&|&ះ•&រ ÷ើ:&ះជពន្ឺ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ âះអស់អ្កណ
•&លÊើតពី:&ះ នឹងជពន្ឺ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់•&រ។ ករÊើតជថ្ីជកូនរបស់:&ះ
តមរយៈ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ គឺជ«ករចក់l&ងលប» •&ល¦កយ៉ូហនបន
œើកêើង¤ក្eង ២ៈ២៧ šើយ•&ល:&ះ®&ស៊ូវបន¸&&ប¦
់
កនីកូ‘&ម¤ក្eង
យ៉ូហន ៣ šើយ•&លiរ)&C&គល និង®&æ&មបនទយដល់អ៊D+&E&ល
¤គម្ីរ)&C&គល ៣៦ៈ២៥-២៧ និងគម្ីរ®&æ&ម ៣១ៈ៣៣។
តម១យ៉ូហន ៣ៈ១ š&តុអ្ីបនជ:&ះសំæ&ច:&ះទ័យë្ើឲ&‰®ើងកº&យជកូនរបស់

ី +ឡញ់យ¥&ងណហ្៎ •&ល
4&ង?
់ គឺC&ចក្Q
ី &ឡញ់សុទ្សធ។ «‚ើលS+ចក្‰
:&ះវរបិតបនផ្លម
់ ក®ើងរល់គW& ឲ&‰®ើងបនUជកូនរបស់:&ះ» (១យ៉ូហន
់ +ឡញ់មនុស&f¦កដល់‚៉្&ះ» (យ៉ូហន ៣ៈ១៦)។
៣ៈ១)។ «ដ&’ិត:&ះ4&ង‰
«®ើងQ&ឡញ់4&ងព
់ ីÝ&ះO+ងប
់ ន‰+ឡញ់®ើងជមុន» (១យ៉ូហន ៤ៈ១៩)។
១យ៉ូហន ៣ៈ១ខ
គឺFយš&តâ
ុ ះបនជ¦កីយម
៍ ិនស•&ល់®ើង^& ពីÝ&ះមិនស•&ល់4&ង•
់ &រ។
¤ក្eងវប&’ធម៌អសុី®ើង ទំនក់ទំនង•&¾សររបស់®ើងមនសរៈសំខន់ណស់។
¿&ុមជំនក
ុំ ដ
៏ ូចគW•
& &រ ÷ើ•&p¹្&ងកº&យមិនទទួលស•&ល់®ើងជកូន:&ះ^& âះគឺ
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Fយសរ¨&ពួក•&មិន<&នជកូន:&ះ។ —&សិន÷ើពួក•&គិតទបចំ-ះ:&ះ ពួក•&
ក៏នឹងគិតទបចំ-ះកូនៗរបស់:&ះ•&រ។ ÷ើពួក•&ស្ប:
់ &ះ ពួក•&កន
៏ ឹងស្បក
់ ូនៗ
របស់4&ងផ
់ ង។ សូមកុំមនករភ(&ក់†្ើល÷ើ¦កីយស
៍ ្បអ
់ ្ក។ ពីÝ&ះពួក•&មន
ឪពុក†&f&ង។

«អ្កណស•&ល់ និងQ&ឡញ់:&ះអ្កâះនឹងស•&ល់
šើយQ&ឡញ់កូនៗរបស់4&ង់ផង»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១ខ)

:&ះ®&ស៊ូវក៏បនមន:&ះបន្Ðល¯កន់អ្កដឹកនំសសនយូដថ ពួក•&មន
ឪពុក†&f&ងពី4&ង់៖

«អ្ករល់គម
W& នអរក&fសតំងជឪពុក šើយអ្ករល់គច
W& ូលចិតë
្ ្ើតម
តណˆ•
& &លគប់ចិតដ
្ ល់ឪពុករបស់អ្ក វជអ្កសមº&ប•
់ ត
& ំងពី‘ើមមក វមិន
បន¤ជប់ក្eងC&ចក្ព
ី ិត Ý&&ះគô&នC&ចក្ព
ី ិត¤ក្eងវ^& កលណវ
-លពក&‰ភូតភរâះដុះG&ញអំពច
ី ិតវ
្ មក ដ&’ត
ិ វជអ្កកំភូតšើយជឪពុក
C
& &ចក្â
ី ះឯង
មិនxឿខ្eំ

៤៦

៤៥

FយÝ&&ះ¨&ខ្eំនិយយC&ចក្ព
ី ិតបនជអ្ករល់គW&

Îើមនពួកអ្ករល់គណ
W&
មួយចប់—&កន់ខ្eំពអ
ី ំóប
ើ បបនឬ^&

¨&÷ខ
ើ ្eំនិយយC&ចក្ព
ី ិតវTញ š&តុអ្ីបនជមិនxឿដល់ខ្eំ%ះ

៤៧

អ្កណ

•&លÊើតអំព:
ី &ះâះក៏សÒ&បត
់ ម:&ះបន្Ðល :
& &ះ•&រឯអ្ករល់គម
W& ិនបន
Êើតមកពី:&ះ^&បនជមិនសÒ&បត
់ មដូG្&ះ» (យ៉ូហន ៨ៈ៤៤-៤៧)។
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១យ៉ូហន ៣ៈ២ក
ពួកស្*នភ\)
& ើយ ឥឡ•វC+ះ®ើងរល់គជ
W& កូន:&ះšើយ ¨&•&ល®ើងរល់គន
W& ឹង
បន¯ជយ¥&ងណ^ៀតâះ មិនទន់ស<្&ងមក¤êើយ។

«េហីយ» និង «នឹងបាន»
ចូរកត់សំគល់ពក&‰ «šើយ» និង «នឹងបន»។ ®ើងរល់គជ
W& កូន:&ះpើយ!
¤ក្eងសសនទំងអស់ អ្កកន់សសនâះមិនអចដឹង¸&&កដថ •&មន
C&ចក្ស
ី ”•&ះpើយâះ^&។ •&o&pវរង់ចដ
ំ ល់F្&ជំនុំជN&ះ ¤ó&លអំóប
ើ ប

W& កូន:&ះ
និងអំóល
ើ រ្ បស់•o
& &pវថ្ឹងគW&។ ប៉ុs្&¤ក្eង•&ីស្សសន«®ើងរល់គជ
pើយ» šើយករពិត|&ះឥឡ•វ មនន័យថ នឹងមនករ•&ល®ើង «នឹងបន»
•&ល®ើងនឹងទទួល¤F្&អនគត fះបីជវមិនទន់មកដល់ក៏Fយ («¨&•&ល

®ើងរល់គន
W& ឹងបន¯ជយ¥&ងណ^ៀតâះ មិនទន់ស<្&ងមក¤êើយ »)។
សូមសÒ&ប¦
់
កយ៉ូហនទយអំពអ
ី នគតរបស់®ើង៖

១យ៉ូហន ៣ៈ២ខ
ប៉ុs®
្& ើងដឹងថ កលណ4&ងœ
់ &ចមក âះ®ើងនឹងបនដូចជ4&ង់ ដ&’ិត•&ល
4&ងយ
់ ¥&ងណ âះ®ើងនឹង'ើញ4&ងយ
់ ¥&ងâះឯង។
សិរEលរ្ បស់:&ះខº&ំងណស់។ អ្កណ'ើញ:&ះ•&ីស្ ¤ក្eងសិរEរុងæឿងរបស់4&ង់
នឹងទទួលករ‘&ញឲ&‰បរTសុទទ
្ ំងQ&ុងដូចមស šើយកº&យជមនលក្ណៈដូច
:&ះអង្ ឬក៏o&pវទទួលករបំផº&ញ គឺប9ï&ញG&ញឆ\&យពី:&ះភ័‰្&របស់4&ង់
អស់កល&’ជនិច្។ ក្ីសង&~ឹមដ៏មុតមំថ ¤F្&មួយ®ើងនឹងបនបរTសុទដ
្ ូច
:&ះ®&ស៊ូវ ជំរុញ®ើងឲ&‰ចង់កº&យជមនុស&fបរTសុទឥ
្ ឡÐវ|&ះ ដូចក្eងខបនi&ប|
់ &ះ។
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១យ៉ូហន ៣ៈ៣
អស់អ្កណ•&លមនC&ចក្ស
ី ង&~ឹមយ¥&ង|&ះដល់4&ង់ âះក៏¨&ងជំរះសំអតចិត្
ខ្*នឲ&‰ដូច4&ង•
់ &លសp&ត•&រ។
ខ|&ះរaឭក®ើងពីកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី ជំពូក១ •&លបន¸&&ប®
់ ើងថ
•&ីស្បរTស័ទមិនo&pវនិយយថ «ខ្eំគô&នបប%ះ»។ មនុស&f•&លគô&នបប%ះ

្ ្*ន» âះ^& Ý&&ះគត់បរTសុទš
្ ើយ។ ¨&•&ីស្
មិនo&pវករ«ជំរះសំអតចិតខ
្ ្*ន»
បរTស័ទទំងអស់¤¨&—&:&ឹតប
្ បរល់F្& បនជ•&o&pវ «ជំរះសំអតចិតខ
Fយជំនួយពី:&ះវT»Á&ណ និងអំណច

:
& &ះបន្Ðល។

អស់អ្នកែដលេកីតពី្រពះនឹងមានភ័ស្តុតាងបី (េហីយ្រគូខុសឆ្គងនឹងខ្វះភ័ស្តុតាង
ទាំងេនះ)
បនi&ប់ព¦
ី
កយ៉ូហន ¸&&ប់®ើងពី°លករណ៍សំខន់

ក
& រÊើតពី:&ះ គត់ក៏

បង¼&ញ®ើងថ ករÊើតពី:&ះនឹងមនភ័ស្eតងបី|&ះ...
១. អស់អ្ក•&លÊើតពី:&ះនឹងបរ`សុទ្ (៣ៈ៤-១០)
២. អស់អ្ក•&លÊើតពី:&ះនឹង‰+ឡញ់គ“+ (៣ៈ១១-២៤)
៣. អស់អ្ក•&លÊើតពី:&ះនឹងlឿS+ចក្ព
ី ិត (៤ៈ១-៦)
®ើងស•&ល់ចំណÙចទំងបី|&ះ ជបíîត៣
្ ក្eងបíîតប
្ ួន •&លG&ញពីC&ចក្ព
ី ិតថ
:&ះជពន្ឺ šើយ:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់៖

ឥឡÐវចូរ®ើង‚ើលភ័ស្eតងទំងបី|&ះម្ងមួយ។
103

ភ័ស្ដុតាងទី១៖
អស់អ្នកណាែដលេកីតពី្រពះនឹង្រតូវបរិសុទ្ធ
១យ៉ូហន ៣ៈ៤-១០

១យ៉ូហន ៣ៈ៤
ឯអស់អ្កណ•&ល—&:&ឹតអ
្ ំóប
ើ បវTញ âះក៏@ô&ះថ —&:&ឹត្រaលង¿&ិត&‰វTន័យ
•&រ ដ&’ិតអំóើបបជកររaលង¿&ិត&‰វTន័យšើយ។
¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ពអ
ី ំóប
ើ ប¤•&បជ
់ ំពូក ប៉ុs្&|&ះជœើកទីមួយ
šើយ•&លគត់ផ្លន
់ ិយមន័យ

អ
& ំóប
ើ ប៖ «អំóើបបជកររaលង¿&ិត&‰វTន័យ»។

អចនិយយបនម៉&•ង^ៀតថ អំóើបបគឺជករជិះជន់¿&ឹត&‰វTន័យល្របស់:&ះ។
Îើ¿&ឹត&‰វTន័យរបស់:&ះជអ្ី? :&ះ®&ស៊ូវបនសä្&បគម្ីរស»Á&ចស់ទំងមូល ជ
¿&ឹត&‰វTន័យ¨&ពីរ គឺQ&ឡញ់:&ះអស់ពីចិត្ šើយQ&ឡញ់អ្កជិតខងដូច
ខ្*នឯង។ ដូG្&ះករ«រaលង¿&ិត&‰វTន័យ» មនន័យថ រស់¤FយជីវTត•&លជន់ឈ្ី
នូវបíîតដ
្ ធ
៏ ទ
ំ ំងពីរ|&ះ។ អំóើបបជ—&6&ទជីវTត•&ល...
...Q&ឡញ់របស់•&ល:&ះបä្ើត ជជង:&ះ និង
...Q&ឡញ់ខ្•នឯងជងអ្កដÍ&។
Îើë្ើដូច‚្&ច ^ើប®ើងដឹងថ ®ើងÊើតពី:&ះ? ®ើងនឹងë្ើតម¿&ឹត&‰វTន័យរបស់
:&ះ។ ឬនិយយម&•¥&ង^ៀត ®ើងនឹងQ&ឡញ់:&ះ šើយQ&ឡញ់អ្កដÍ&។ Îើ
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ë្ើដូច‚្&ច ^ើប®ើងដឹងថ ®ើងមិនបនÊើតពី:&ះ? គឺ®ើងនឹងQ&ឡញ់របស់
•&ល:&ះបនបä្ើត ជជង:&ះ šើយ®ើងQ&ឡញ់ខ្*នឯងជងអ្កដÍ&។

១យ៉ូហន ៣ៈ៥
អ្ករល់គដ
W& ឹងšើយថ 4&ង់បនœ&ចមក‘ើម&’ន
ី ឹងFះបប®ើងG&ញ šើយក៏
¤ក្eង4&ងâ
់ ះគô&នបប%ះ។
š&តអ
ុ ្ីបនជ:&ះ®&ស៊ូវបនយងមក? គឺ «...‘ើម&’F
ី ះបប®ើងG&ញ» Îើ:&ះ
ស្ប:
់ &ះទ័យ Fយ?&&ន់¨ស
& ”•&ះ®ើងពីãស
មិន<&ន^& 4&ង់កច
៏ ង់ស”•&ះ®ើងពីអំណច

អ
& ំóប
ើ ប¤ស%&ននរកឬ? ^&

អ
& ំóប
ើ ប¤ជីវTត|&ះ•&រ។ 4&ង់

មិនចង់ឲ&‰®ើងបន្ទមº&បច
់ ស់របស់®ើង គឺQ&ឡញ់របស់•&ល:&ះបä្ើត ជជង
:&ះ និងQ&ឡញ់ខ្*នឯង ជជងអ្កដÍ&âះ។ :&ះជម0&ស់ស្បអ
់ ំóប
ើ ប 4&ង់
ដឹងថអំóប
ើ បលួចអំណររបស់®ើង šើយររំងករលូតលស់របស់®ើង។

«...¤ក្eង4&ងâ
់ ះគô&នបប%ះ» :&ះ®&ស៊ូវមិន•&លមនបបêើយ។ 4&ង់
¨&ង¨&Q&ឡញ់:&ះវរបិតŠ&ើនជងQ&ឡញ់របស់•&ល:&ះអង្បä្ើត šើយ4&ង់
¨&ង¨&Q&ឡញ់អ្កដÍ& Š&ើនជង4&ងQ
់ &ឡញ់អង្4&ងផ
់ i&ល់។ 4&ងជ
់ គំរូ

&

®ើង។ ប៉ុs្&4&ងម
់ ិន?&&ន¨
់ ជ
& គំរូឲ&‰®ើង:&&បត
់ មប៉ុ57&ះ^& 4&ងក
់ ជ
៏ អង្
ស”•&ះរបស់®ើងផង•&រ ស„&&ប់ឲ&‰®ើងxឿទុកចិត្។ 4&ងប
់ នសុគត¤œើ
>ើឆ;&ង‘ើម&’ប
ី ប®ើង ‘ើម&’ីឲ&‰®ើងÊើតជថ្ីFយ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ និង

ី ឹងដកបបG&ញ» ទំង
រស់¤ក្eងជីវTតដ៏បរTសុទ្។ :&ះ®&ស៊ូវ «បនœ&ចមក‘ើម&’ន
ãស

អ
& ំóប
ើ ប និងអំណច

អ
& ំóប
ើ ប។
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១យ៉ូហន ៣ៈ៦
អស់អ្ក•&ល¤ជប់ក្eង:&ះអង្ អ្កâះមិនë្ើបប^& ¨&អ្ក•&លë្ើបប មិន
បន'ើញ:&ះអង្êើយ គឺមិនបនស•&ល:
់ &ះអង្ផង (:&ះគម្ីរ RKOV)
[ ខ៦®ើង§ងតមគម្ីរ RKOV វTញ ពីÝ&ះខ|&ះក្eង KOV បក#&ខ
& º&ំងó&កថ

«...មិនy+លë្ើបប» ភស‘ើមអត់មនពក&‰«•&ល» ^&។ ]

«អស់អ្ក•&ល¿ជប់ក្eង:&ះអង្ អ្កâះ
មិន–្ប
ើ ប^&»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ៦ RKOV)

«អស់អ្ក•&ល¤ជប់ក្eង:&ះអង្ អ្កâះមិនë្ើបប^&» ខ៦|&ះមិននិយយថ
•&ីស្បរTស័ទមិន•&លë្ើបបâះ^&។ (÷ើមិនដូjW&ះ^& š&តុអ្ីបនជ:&ះ®&ស៊ូវ
¸&&ប®
់ ើងឲ&‰លន់តប
ួ បចំ-ះ:&ះæៀងរល់F?
្& ) ខ|&ះសំù¯ទមº&ប់ និងÊ&រrs
@ô&ះ—&ចំF្&

•
& &ីស្បរTស័ទ។ •&ីស្បរTស័ទមិនរស់¤ជីវTត½&បអំóប
ើ ប^&។ Îើ

¤ភូមរិ បស់អ្ក អ្កមនÊ&រrs@ô&ះដូច‚្&ច? Îើអ្កបä្ើតសន្ិភព ឬបង្ឲ&‰មន
ប»¼?
& Îើអ្កនិយយរ÷ៀបសប&’eរស •&លœើកទឹកចិត្ ឬជពក&‰x&រ—&មថ និង
និយយ‘ើម•&។ Îើអ្កកំណញ់ ឬសប&’eរស? Îើអ្កl&ើទូរស័ព‘
្ ើម&’œ
ី ើកទឹកចិត្
មនុស&f ឬ‚ើលæឿងអសអភស និង´&f&ភពយន្¦កីយ?
៍ Îើអ្កអត់fសឲ&‰
អ្កដÍ& ឬចងគំន?
ុំ «អស់អ្ក•&ល¤ជប់ក្eង:&ះអង្ អ្កâះមិនë្ើបប^&»។
មនុស&fជŠ&ើនមិន¤ជប់ក្eង:&ះ•&ីស្^&។ ដូចជ?&&ប់ពូជ¤œើដថ
ី ្ (ម¥&ថយ
១៣ៈ២០) ពួក•&xឿមួយរយៈខ្ី បនi&ប់មកចកG&ញ¯ ដូច¦កយូដសបន
ចកG&ញ។ ប៉ុs្&អ្ក•&ល¤ជប់ក្eង:&ះ•&ីស្ នឹងរស់¤តមរ÷ៀបមួយ•&ល
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បង¼&ញភ័ស្eតង

ជ
& ីវTតបរTសុទ្។ ¦កយ៉ូហន កំពុងរaឭកអ្កសÒ&បថ
់ •&p

¹្&ងកº&យមិន¤ជប់ក្eង:&ះ•&ីស្^&។ ពួក•&Q&ឡញ់ករកុហករបស់•&
Š&ើនជង:&ះ និងC&ចក្ព
ី ិត។ ¦កយ៉ូហនក៏ចង់ឲ&‰•&ីស្បរTស័ទ•&ល¤ជប់
នឹង4&ង់ សំឡឹង‚ើលជីវTតផi&ល់ខ្*ន•&រ ‘ើម&’ស
ី ួរថ ÎើជីវTតរបស់ពួក•&មន
ភ័ស្eតង

ភ
& ពបរTសុទ្ ឬភ័ស្eតង

ក
& ររaលង¿&ឹត&‰វTន័យ?

១យ៉ូហន ៣ៈ៧
កូនតូចៗរល់គ)
W& ើយ! ចូរកុំឲ&‰អ្កណនំអ្ករល់គឲ
W& &‰វä្&ងêើយ អ្កណ•&ល
—&:&ឹតC
្ &ចក្ស
ី ុចរTតâះ@ô&ះថ សុចរTតšើយ ដូចជ4&ងក
់ ស
៏ ុចរTត•&រ។
ខ|&ះមនករសកល&’ងដ៏សមíî •&លជួយ®ើងវTនិច្័យរវង •&p¹្&ងកº&យ និង•&p
ពិត។ Îើពួក•& —&:&ឹតC
្ &ចក្ស
ី ុចរTតឬ? ពិត<&នគô&ន•&pណ•&លបរTសុទទ
្ ំង
Q&ុង^& Ý&&ះ:&ះ®&ស៊ូវមិនទន់យងមកវTញ (១យ៉ូហន ៣ៈ២ខ)។ ប៉ុs្&មនុស&f
•&លបនÊើតពី:&ះ មនទមº&បរ់ ស់¤រ÷ៀបសុចរTត។ Îើអ្ីជទមº&ប់

ជ
& ីវTតរបស់

អ្ក? Îើអ្ីជÊ&រrs@ô&ះរបស់អ្ក¤ក្eងភូម?
ិ

«អ្កណ•&ល”+=+ឹតS
្ +ចក្ស
ី ុចរ`ត âះ@ô&ះថ សុចរ`ត»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ៧)

«ចូរកុំឲ&‰អ្កណនំអ្ករល់គឲ
W& &‰វä្&ងêើយ»។ ‚ើល¯•&p¹្&ងកº&យ•&ល^ើប¨&
ចកG&ញបនព&•យមបំភន់សមជិក¿&ុមជំនុំ អំពីអំóើបប។ ពួក•&បនករពរ
អំóប
ើ បរបស់ខ្*នFយនិយយថ «®ើងមិនបនë្ើបប» (១ៈ១០)។ ឬពួក•&
ខ្ះបនបដិC&ធមិនទទួលស•&ល់ថ ពួក•&មនបបក្eងជីវTតêើយ Fយថ៖
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«®ើងគô&នបប%ះ» (១ៈ៨)។ —&P&លជពួក•&បននិយយថ «កុំjទ
—&កន់ខ្eំពប
ី បខ្eំ ខ្eំសុចរTតក្eង:&ះ•&ីស្ fះបីករ—&:&ឹតរ្ បស់ខ្eំយ¥&ងណក៏
Fយ»។ មួយ^ៀត —&P&លពួក•&ថ «ពិត<&ន ខ្ប
eំ ន—&:&ឹតប
្ បâះ<&ន ប៉ុs្&
បបខ្eំនឲ
ំ &‰:&ះទទួលករសរCើរកន់¨Š
& &ើន ស„&&ប់:&ះគុណ ដ៏ធរំ បស់4&ង»
់
(សូម‚ើល រØូម ៦ៈ១)។ ឬ—&P&លពួក•&និយយថ «គឺរូបកយខ្eំ•&លបនë្ើ
បបâះ មិន<&ន:&លឹងខ្eំ^»
& ។ មនវTធីជŠ&ើន•&ល•&p¹្&ងកº&យអចបèé&ត
•&ីស្បរTស័ទ ‘ើម&’ីករពរអំóប
ើ បរបស់ពួក•&។

១យ៉ូហន ៣ៈ៨ក
¨&អ្កណ•&ល—&:&ឹតអ
្ ំóប
ើ បវTញ âះគឺមកពីអរក&f^& ពីÝ&ះអរក&fបន
ë្ើបបចប់តំងពី‘ើមæៀងមក។
«...គឺមកពីអរក&f^&» តមខ|&ះ Îើអ្កណជឪពុកខងវT»Á&ណរបស់មនុស&f•&ល
មនទមº&ប់

អ
& ំóើបប ជំនួសទមº&ប់

«អ្កណ•&ល—&:&ឹតអ
្ ំóើ
ភ
& ពបរTសុទ?
្

បបវTញ âះគឺមកពីអរក&f^& ពីÝ&ះអរក&fបនë្ើបបចប់តំងពី‘ើមæៀងមក»។
:&ះ®&ស៊ូវមនបន្ÐលQ&‘ៀងគW& ¯កន់ពួក‚&ដឹកនំសសនថ៖ «អ្ករល់គW&
& &ចក្ស
ី ុចរTត
មនឪពុកជអរក&f» (យ៉ូហន ៨ៈ៤៤)។ ពួក•&គô&នទមº&ប់ C
êើយ។ ពួក•&មិនបនÊើតមកពី:&ះ^&។

«អ្កណ•&ល”+=+ឹតអ
្ ំ•ើបប âះគឺមកពីអរក+•^&»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ៨ក)
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១យ៉ូហន ៣ៈ៨ខ
Fយš&តâ
ុ ះបនជ:&ះរជបុ:& :
& &ះបនœ&ចមក គឺ‘ើម&’ន
ី ឹងបំផº&ញករ
របស់អរក&fG&ញ។
|&ះជœើកទីពីរšើយ •&ល¦កយ៉ូហនបន¸&&ប®
់ ើង ពីមូលš&ត•
ុ &ល
:&ះ®&ស៊ូវយងមកពីស%&នសួគ៌៖
4&ងប
់ នœ&ចមក‘ើម&’ីនឹង «ដកបបG&ញ» (១យ៉ូហន ៣ៈ៥)
4&ងប
់ នœ&ចមក‘ើម&’ន
ី ឹង «បំផº&ញកររបស់អរក&f» (១យ៉ូហន ៣ៈ៨ខ)
អំóប
ើ ប និងសតំង គឺជសo&pវរបស់:&ះ និងរបស់®ើង។ :&ះ®&ស៊ូវបន
យងមក‘ើម&’ប
ី ំផº&ញសo&pវទំងពីរ|&ះ šើយ4&ងន
់ ឹងទទួលបនជ័យជំនះជមិន
ខន។ ÷ើ®ើងអះអងថ Êើតពី:&ះ ប៉ុs®
្& ើងë្ើសន្ិស»Áស
& ម\&តជ
់ មួយសo&pវ
របស់:&ះ (គឺបប និងសតំង) âះ®ើងបèé&តខ្*ន®ើងšើយ។
:&ះ®&ស៊ូវបនœ&ចមក‘ើម&’ី «បំផº&ញកររបស់អរក&f»។ ករ|&ះគួរœើកទឹកចិត្
ដល់®ើង ពីÝ&ះអ្ីក៏Fយ•&ល:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវមន:&ះរជបំណងនឹងë្ើ 4&ង់
នឹងë្ើFយãគជ័យទំងQ&ុង។ ÷ើ4&ងយ
់ ងមក‘ើម&’ប
ី ំផº&ញអរក&fសតំង
âះអរក&fសតំងនឹងo&pវបំផº&ញជមិនខន។ :&ះ•&ីស្បនឈ្ះសតំង
តមរយៈករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់4&ងš
់ ើយ šើយឥឡÐវ|&ះ4&ងក
់ ំពុង
¨&បំផº&ញកិច្កររបស់សតំង ពសó&ញពិភព¦ក តមរយៈដំណឹងល្ šើយ
កំពុងតំងបល្័ងរ្ បស់4&ង¤
់ œើនគរហិនiចរបស់សតំង។ 4&ង់កំពុងរaFះ
អ្កfសពីសតំង និងFះ_&ងពួក•&ឲ&‰មនC&រEភព šើយចូលរួមខងC&ចក្ី
សុចរTតវTញ។ ករបំផº&ញចុងI&&យដល់សតំង នឹងÊើតêើង¤ó&ល:&ះ®&ស៊ូវ
យងមកœើកទីពីរ។ ÷ើ:&ះ®&ស៊ូវស្បក
់ ិច្កររបស់អរក&fខº&ំងណស់ š&តុអប
្ី ន
ជអ្ក និងខ្eំចង់ë្ើសន្ិភពជមួយបប^ៀត? Fយមនជំនួយពី:&ះវT»Á&ណ
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បរTសុទ¤
្ ក្eង®ើង ®ើងo&pវ¨&សមº&បអ
់ ្ី•&ល¤C&សសល់

អ
& ំóប
ើ ប¤ក្eង

ជីវTតរបស់®ើង (រØូម ៨ៈ១៣-១៤)។ šើយរស់¤តមទមº&ប់

អ
& ំóើល្ និង

C&ចក្Q
ី &ឡញ់។

១យ៉ូហន ៣ៈ៩
អស់អ្ក•&លÊើតពី:&ះ មិន—&:&ឹតអ
្ ំóប
ើ ប^& ដ&’ិតពូជរបស់:&ះស្ិត¤ជប់ក្eង
អ្កâះ šើយអ្កâះពុំអចë្ើបបបនêើយ Ý&&ះ•&បនÊើតពី:&ះ។
(RKOV)
¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍êើងវTញ នូវ°លករណ៍សំខន់|&ះ៖ ភ័ស្eតងមួយ
•&លប»2&កថ
់ មនុស&fÊើតពី:&ះ គឺថ គត់មនទមº&ប់
ទមº&ប់

ភ
& ពបរTសុទ្ ជំនួសឲ&‰

្ ំóប
ើ ប» ជទមº&បរ់ ស់¤ជ
អ
& ំóប
ើ ប។ តមពិតគត់មិនអច «—&:&ឹតអ

—&ចំបន^& ពីÝ&ះជពូជខងវT»Á&ណ

:
& &ះ ស្ិត¤ក្eងចិតគ
្ ត់Fយសរ

:&ះវT»Á&ណ! ¤ó&លគត់បនë្ើបប គត់សរភពកំហុស¤ចំ-ះ:&ះភº&ម
šើយទទួលបនករអត់fសភº&ម•&រ។

«អស់អ្ក•&ល˜ើតពី=+ះ មិន—&:&ឹតអ
្ ំ•ើបប^&
ដ&’ិតពូជរបស់:&ះស្ិត¤ជប់ក្eងអ្កâះ šើយអ្កâះ
ពុំអចë្ប
ើ បបនêើយ Ý&&ះ•&បនÊើតពី:&ះ»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ៩)

ឃº&ទំង¸&&ំក្eង១យ៉ូហន ៣ៈ៩ បä្ើតបនជរូបភព •&លមនតុល&‰ភព Fយ
ឃº&ទីមួយជគូរនឹងទី៥ šើយឃº&ទី២ជគូរនឹងឃº&ទី៤ šើយគន្ឹះ¤កណñ&ល៖
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ក. អស់អ្ក•&ល˜ើតពី=+ះ
ខ. មិន—&:&ឹតអ
្ ំ•ប
ើ ប^&
គ. ដ&’ិតពូជរបស់=+ះស្ិត¤ជប់ក្eងអ្កâះ
ខ. អ្កâះពុំអចë្ើបបបនêើយ
ក. Ý&&ះ•&បន˜ើតពី=+ះ។

(Kruse ទំព័រ ១២៥)

១យ៉ូហន ៣ៈ១០
គឺយ¥&ងâះšើយ•&លនឹងសម•&លថ
់ ជពួកកូន:&ះ ឬពួកកូនអរក&f¯បន ឯ
អ្កណ•&លមិន—&:&ឹតC
្ &ចក្ស
ី ុចរTត šើយមិនQ&ឡញ់ដល់បងប្Ðនâះ
មិន<&នមកពី:&ះ^&។
¤ក្eង—&§គមួយ|&ះ¦កយ៉ូហន ×&ញបí្ÐលគW&នូវករសកល&’ងពីររបស់•&p
បÄ&ៀន ដូចក្eងរូបពីរ|&ះ៖

«អ្កណ•&លមិន”+=+ឹតS
្ +ចក្ស
ី ុចរ`ត...âះ
មិន<&នមកពី=+ះ^&»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១០ខ)
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«ឯអ្កណ…•&លមិន‰+ឡញ់បងប្•នខ្•ន
âះមិន<&នមកពី=+ះ^&»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១០គ)

ខ១០ជœើកទីបš
ី ើយ •&ល¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ អំពីភ័ស្eតង

&

ភពបរTសុទ្៖ «អ្កណ•&លÊើតពី:&ះនឹងមនជីវTតបរTសុទ»
្ ។ •&ីស្បរTស័ទពិត
មនទមº&ប់

ភ
& ពបរTសុទ្ មិន<&នទមº&ប់

អ
& ំóប
ើ ប^&។ |&ះជភ័ស្eតងទីមួយ

របស់¦កយ៉ូហន •&ល®ើងÊើតពី:&ះ។
ឃº&ចុងបí្ប់

ខ
& ១០ នំមកនូវភ័ស្eតងទីពីរ

ក
& រÊើតពី:&ះ៖ «អស់អ្កណ

•&លÊើតពី:&ះ នឹងQ&ឡញ់អ្កដÍ&»។ ក្eងដប់បួនខបនi&ប^
់ ៀត ¦កយ៉ូហន
នឹងពន&‰ល់ពæ
ី ឿងជŠ&ើនអំពC
ី &ចក្Q
ី &ឡញ់ និងករស្ប់។
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ភ័ស្ដុតាងទី២៖
អស់អ្នកណាែដលេកីតពី្រពះ នឹង្រសឡាញ់អ្នកដៃទ
១យ៉ូហន ៣ៈ១១-២៤

១យ៉ូហន ៣ៈ១១
ដ&’ិត|&ះឯងជC&ចក្•
ី &លអ្ករល់គប
W& នឮពី‘ើមæៀងមកគឺថ o&pវឲ&‰®ើង
Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក។
«...បនឮពី‘ើមæៀងមក» ពីរដងšើយ•&ល¦កយ៉ូហនបន:&មនអ្កសà&ប់
របស់គត់ កុំឲ&‰È្&ងរក°លជំ|ឿថ្ីêើយ។ ផ្eយ¯វTញពួក•&o&pវ¨&...
១. ¤ជប់នឹង «បទបíîត•
្ &លអ្កមនតំងពី

ើមÜៀងមក» គឺឲ&‰

Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក (១យ៉ូហន ២ៈ៧)។
២. ¤ជប់នឹង «អ្ី•&លអ្កបនឮតំងពី

ើមÜៀងមក» •&លជដំណឹងល្

ពិត អំពី :&ះ®&ស៊ូវ•&លបនយងមកក្eងសច់ឈម (១យ៉ូហន
២ៈ២៤)។
ឥឡÐវ|&ះ គត់បs្&មមួយ^ៀត •&លតមពិតដូចគWន
& ឹងទីមួយខងœើ៖
៣. ¤ជប់នឹង «C&ចក្•
ី &លអ្ករល់គប
W& នឮតំងពី

ើមÜៀងមក គឺថ

o&pវឲ&‰®ើងQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក» (១យ៉ូហន ៣ៈ១១)។
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|&ះមនន័យថ តំងពីដំបូងដល់ចប់

ព
& ័ន្កិចរ្ បស់:&ះ®&ស៊ូវជមួយពួកសិស&f

—&ធនបទសំខន់មួយរបស់4&ង់ គឺកូនៗក្eង:&ះរជ&‰របស់:&ះ o&pវQ&ឡញ់គW&

W& សិស&fរបស់ខ្eំ FយសរC&ចក្ី
¯វTញ¯មក។ «•&នឹងដឹងថ អ្ករល់គជ
|&ះឯង គឺFយអ្ករល់គម
W& នC&ចក្Q
ី &ឡញ់ដល់គ¯
W& វTញ¯មក» (យ៉ូហន
១៣ៈ៣៥)។

១យ៉ូហន ៣ៈ១២
មិន<&នដូចជកអ៊Dន•&លÊើតពី‚ក
& ំណចមក šើយបនសមº&បប
់ ្Ðនខ្*នâះ
êើយ ចុះÎើš&តុអប
្ី នជសមº&បប
់ ្Ðន គឺពីÝ&ះ¨&កររបស់គត់សុទ្¨អ
& ¿&ក់
šើយកររបស់ប្Ðនសុទ្¨ល
& វ្ Tញ។
ó&ល®ើងបÄ&ៀន ជករល្•&ល®ើងo&pវឲ&‰ឧទហរណ៍លស
្ „&&បអ
់ ្កសà&បë
់ ្ើ
តម។ ប៉ុs្&វក៏ជករល្•&រ •&លó&លខ្ះ ®ើងឲ&‰ឧទហរណ៍អ¿&ក‘
់ ើម&’ឲ
ី &‰•&
Gៀសវង។ ¤ខ|&ះ¦កយ៉ូហនក៏បនផ្លគ
់ ំរូអ¿&កអ
់ ំពក
ី អ៊Dន•&លស្បប
់ ្Ðន
របស់គត់ រហូតដល់បនសមº&បប
់ ្Ðនâះ¯។ កអ៊Dនបនë្ើដូG្&ះ ពីÝ&ះគត់
មិន<&នÊើតពី:&ះ^&។ âះšើយជមូលš&ត•
ុ &ល «កររបស់គត់សុទ្¨&

អ¿&ក់ šើយកររបស់ប្Ðនសុទ្¨ល
& វ្ Tញ»។ ¨&)&បិលបនÊើតពី:&ះ។ គត់មន
ឪពុកខងវT»Á&ណខុសគW& ដូG្&ះករ—&:&ឹតរ្ បស់គត់ គឺសុចរTត šើយÊ&រrs@ô&ះល្
របស់គត់¤¨&និយយដល់®ើងរហូតដល់សព្F្&|&ះ (š&Š&ើរ ១១ៈ៤)។

«កអ៊Dន•&លÊើតពី‚ក
& ំណច» មនន័យថ សតំងជឪពុក ឬជម0&សខ
់ ង
វ`ÝÞ+ណរបស់កអ៊Dន ដូច•&ល®ើងមន:&ះជឪពុកខងវT»Á&ណរបស់®ើង•&រ (ចូរ
l&ៀបëៀប ៣ៈ១០ «ពួកកូនអរក&f»)។ ¦កប៉ុលក៏មន—&សសន៍¸&ប®
់ ើង
¤ក្eងគម្ីរទីតុស ៣ៈ៣ថ មុន®ើងÊើតជថ្ី ជកូន:&ះ «®ើងរស់¤Fយ

ទុច្រTត និងz&ú&នFយករស្ប់ និងស្ប់គ¯
W& វTញ¯មក»។
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”+យ័ត៖
្ •&p¹្&ងកº&យដ៏មន—&ជ—&ិយមW&ក¤
់ អ‚&រTក@ô&ះ វEœ្ýម
¸&&ណហំ (William Branham) (១៩០៩-១៩៦៦) បនបÄ&ៀនថ
)&វប
Ô& នរួម6&ទជមួយអរក&fសតំង šើយបនបä្ើតកអ៊Dន។ ករ
បÄ&ៀនខុសឆ្ង|&ះ •&លមកដល់អសុជ
ី ំនន់មុន មិនមន¤ក្eង
:&ះគម្ីរ^&។ ¦ក¸&&ណហំ បនអះអងថ គត់បនទទួលករ
បÄ&ៀន|&ះ Fយផi&លព
់ ី:&ះ ប៉ុsត
្& មពិត •&¹
p ្&ងកº&យ@ô&ះ
វÔ&ឡិនទីនុស (Valentinus ១០០-១៦០) បនបä្ើតករបÄ&ៀន
ខុសឆ្ង|&ះ¤សតវត&fទី២ I&&យសវកយ៉ូហនសº&បម
់ ិនយូរប៉ុនô&ន។
¦ក¸&&ណហំ ក៏បនបដិC&ធ°លលទ្ិ

:
& &ះÖ&&ឯក•&រ។ សព្F្&

•&ច
p N&ុងចÕ&ើនខ្ះ •&លផ&Kយតមទូរទស&fន៍ និយយថ ¦ក
¸&&ណហំ គឺបនជះឥទ្ិពលយ¥&ងខº&ំងក្eងជីវTតរបស់ពួក•&។ šើយ¿&ុម
ខុសឆ្ងខ្ះ ¤¨&បន្ករបÄ&ៀនកុហក|&ះអំពស
ី តំង និង)&វÔ& ដូចជ
¿&ុម សន់ ម៉្eង មូន ជ‘ើម។ (សូម‚ើលö្&កទី២

C
& ៀវ{|&ះ)។

១យ៉ូហន ៣ៈ១៣
បងប្Ðន)ើយ÷ើ¦កីយស
៍ ្បអ
់ ្ករល់គW& âះកុំឲ&‰ឆ្លê
់ ើយ។
ទំនក់ទំនងរវងកអ៊Dន•&លមិនxឿ និង)&បិល•&លxឿ គឺជនិមិត្រូប

ទ
& ំនក់ទំនង

រវង¦កិយ និង®ើង។ :&ះ®&ស៊ូវបនមនបន្Ðល¸&&បស
់ ិស&f4&ងដ
់ ូចគW|
& &ះថ៖

«÷ើសិនជ¦កីយស
៍ ្បអ
់ ្ករល់គW& âះអ្ករល់គដ
W& ឹងšើយថ •&បនស្ប់
ខ្eំជមុន។

១៩

÷ើអ្ករល់គជ
W& របស់ផង¦កីយ៍ âះ¦កីយន
៍ ឹងQ&ឡញ់

អ្ករល់គW& ¨&FយÝ&&ះខ្eំបនæEសG&ញពី¦កីយម
៍ ក šើយអ្ករល់គW&
មិន<&នជរបស់ផង¦កីយ^
៍ ៀត âះបនជ¦កីយស
៍ ្បអ
់ ្ករល់គវW& Tញ
២០

ចូរនឹកចំពព
ី ក&‰•&លខ្eំបន¸&&បរ់ ួចšើយថ <បវមិន<&នធំជងqហÿ&យ

^&> ÷ើ•ប
& ន÷ៀត÷ៀនដល់ខ្eំ âះ•&នឹង÷ៀត÷ៀនដល់អ្ករល់គW& šើយ
115

១យ៉ូហន ៣:១៤

÷ើ•ក
& ន់តមពក&‰ខ្eំ âះ•&នឹងកន់តមពក&‰របស់អ្ករល់គ•
W& &រ»
(យ៉ូហន ១៥ៈ១៨-២០)។

១ យ៉ូហន ៣ៈ១៤
®ើងរល់គដ
W& ឹងថ ®ើងបនកន្ងផុតពីC&ចក្ស
ី º&ប¯
់ ដល់ជីវTតšើយ ពីÝ&ះ
®ើងQ&ឡញ់ដល់ពួកបងប្Ðន ឯអ្កណ•&លមិនQ&ឡញ់បងប្Ðន អ្កâះជអ្ក
¤ជប់ក្eងC&ចក្ស
ី º&ប¤
់ êើយ។

«®ើងរល់គដ
W& ឹងថ ®ើងបនកន្ងផុតពីS+ចក្ស
ី -+ប់ iដល់ជីវ`ត
ពីÝ&ះ®ើង‰+ឡញ់ដល់ពួកបងប្•ន»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១៤)

កណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី មនó&ញFយករសកល&’ង ឬករវTនិច្័យ ដូចខ|&ះ
‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើងអចសកល&’ងខ្*នឯង និងសកល&’ង•&p¹្&ងកº&យ។ វTធីមួយ•&ល

ី º&ប¯
់ ដល់ជីវTត» (Êើតពី:&ះ) គឺ
®ើងដឹងថ «®ើងបនកន្ងផុតពីC&ចក្ស
®ើង«Q&ឡញ់ដល់ពួកបងប្Ðន»។ •&p¹្&ងកº&យមិនG&ះ«Q&ឡញ់ដល់ពួក
ី º&បខ
់ ងវT»Á&ណšើយ។
បងប្Ðន» âះមនន័យថ គត់ស្ិតក្eងC&ចក្ស
ë្ើដូច‚្&ច®ើងអច «កន្ងផុតពីC&ចក្ស
ី º&ប¯
់ ឯជីវTត»? :&ះ®&ស៊ូវផi&ល់បន

់ ្ករល់គW&
មនបន្Ðល¸&&ប®
់ ើងក្eងយ៉ូហន ៥ៈ២៤-២៥ ថ «¸&&កដ<&នខ្eំ¸&បអ
ជ¸&&កដថ អ្កណ•&លសÒ&បព
់ ក&‰ខ្eំ šើយxឿដល់:&ះអង្•&លចត់ឲ&‰ខ្eំមក
អ្កâះមនជីវTតមិន•&លo&pវជំនុំជំរះêើយ គឺបនកន្ងហួសពីC&ចក្ស
ី º&ប¯
់
ដល់ជីវTតវTញ ¸&&កដ<&នខ្eំ¸&បអ
់ ្ករល់គជ
W& ¸&&កដថ នឹងមនó&ល×&លមក ក៏
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មកដល់šើយ •&លមនុស&fសº&បន
់ ឹងឮស‚្&ង:&ះរជបុ:& :
& &ះ šើយអស់
អ្កណ•&លឮនឹងបនរស់វTញ»។ មន¨&:&ះ^& •&លមនអំណចនំជីវTតG&ញពី
C&ចក្ស
ី º&ប់ និងពន្G
ឺ &ញពីភពងងឹត និងចិត្

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់G&ញពីចិតស
្ ្ប់។

១យ៉ូហន ៣ៈ១៥
អ្កណ•&លមនចិតស
្ ្បដ
់ ល់បងប្Ðនâះ@ô&ះថ ជអ្កសមº&ប•
់ š
& ើយ អ្ក
រល់គដ
W& ឹងšើយថ គô&នអ្កសមº&ប•
់ ណ
&
មួយ•&លមនជីវTតដ៏រស់អស់កល&’
ជនិច¤
្ ក្eងខ្*នêើយ។

«គô&នអ្កសម-+បh
់ ណ
+
មួយ •&លមនជីវ`តដ៏
រស់អស់កល+Pជនិច្¤ក្eងខ្*នêើយ»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១៥)

Fយឮនឹងo&Gៀកផi&លរ់ បស់គត់ ¦កយ៉ូហនបនសÒ&ប:
់ &ះអម0&ស់®&ស៊ូវ
ពន&‰ល់ថ ករស្ប់ និងឃតកម្គឺជអំóើបប—&6&ទដូចគW&។ :&ះ®&ស៊ូវមិនបន
មនបន្Ðលថ ករស្ប់ និងឃតកម្ គឺជបបដូចគW&ទំងQ&ុងâះ^& ប៉ុsថ
្& :&ះ
4&ងទ
់ ត‚ើលចិតរ្ បស់®ើង šើយ'ើញករស្ប•
់ &ល¤ទីâះ šើយចត់ទុកវ

W& នឮC&ចក្•
ី &លស<្&ងដល់
ជឃតកម្។ សូមសÒ&ប:
់ &ះ®&ស៊ូវ៖ «អ្ករល់គប
មនុស&fពីបុរណថ <កុំឲ&‰សមº&បម
់ នុស&fឲ&‰%ះ ÷ើអ្កណសមº&បម
់ នុស&f âះ
W&&ងo&pវជប់ជំនុំជំរះšើយ> ¨&ខ្eំ¸&បអ
់ ្ករល់គវW& Tញថ សូម&’¨
ី អ
& ្កណខឹងនឹង
បងប្ÐនâះW&&ងo&pវជប់ជំនុំជំរះ•&រ šើយអ្កណ•&លស្ីឲ&‰បងប្Ðនថ អjល
‚&fýត âះW&&ងពួក¿&ុមជំនë
ុំ ្ើfស ¨&ចំú&កអ្កណ•&លថ អឆ្*តâះW&&ង
ធº&ក¯
់ ក្eង6្ើងនរក» (ម¥&ថយ ៥ៈ២១-២២)។
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ករស្ប់ ករz&ú&ន និងករសងសឹក មន¤ក្eងចិតម
្ នុស&fតំងពីកំ9ើត។
ជŠ&ើនដង អ្ក និងខ្eំបន'ើញពក&‰ និងសកម្ភពអ¿&ក់ •&លកុមរតូចៗë្ើ
ចំ-ះគW&¯វTញ¯មក។ ករ|&ះបង¼&ញ®ើងថ ករស្ប់ និងករសងសឹក គឺជ
និស&f័យមួយ

ច
& ិតរ្ បស់មនុស&fតំងពីកំ9ើត។ មន¨&ករសុគតរបស់:&ះ•&ីស្

¤œើ>ើឆ;&ងប៉ុ57&ះ •&លអចស”•&ះ®ើងពីអំóប
ើ ប

ក
& រស្ប់ និង

ឃតកម្បន។ មន¨&ជំ|ឿœើ:&ះ®&ស៊ូវប៉ុ57&ះ •&លអចផ្លឲ
់ &‰®ើងនូវចិត្
ថ្ី •&លមិនស្បគ
់ W&¯វTញ¯មក។
ប៉ុs្& ÎើC&ចក្Q
ី &ឡញ់ជអ្ី? Îើករស្បជ
់ អ្ី? ‘ើម&’K
ី ្ើយ ¦កយ៉ូហនផ្ល់
ឧទហរណ៍មួយ

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់ និងឧទហរណ៍មួយ

ក
& រស្ប់។ សូមសà&ប់៖

១យ៉ូហន ៣ៈ១៦–១៨
FយសរC&ចក្|
ី &ះ ®ើងរល់គប
W& នស•&ល់C&ចក្Q
ី &ឡញ់គF
ឺ យ4&ងប
់ ន
ស៊ូប្Ðរ:&ះជន្4&ងជ
់ ំនួស®ើង ដូG្&ះគួរឲ&‰®ើងប្ÐរជីវTត®ើងជំនួសបងប្Ðន•&រ។
១៧

÷ើអ្កណមនHគសម&’ត្រិ បស់¦កីយ៍ šើយ'ើញបងប្Ðនណ•&លខ្ះខត

¨&មិនG&ះអណិត‚&តà&%ះ âះë្ើដូច‚្&ចឲ&‰C&ចក្Q
ី &ឡញ់ :
& &ះបនស្ិត
¤ក្eងអ្កâះបន

១៨

ពួកកូនតូចៗ)ើយ ®ើងមិនo&pវQ&ឡញ់Fយពក&‰សម្ឬ
ី

Fយបបូរមត់ប៉ុ57&ះêើយ គឺFយករ—&:&ឹត្ និងC&ចក្ព
ី ិតវTញ។
មុននឹង®ើង‚ើលឧទហរណ៍របស់¦កយ៉ូហនអំពC
ី &ចក្Q
ី &ឡញ់ និងករស្ប់
សូមកត់សម•&ល់ថ ¤ក្eងខ|&ះគត់បÄ&ៀនថ អ្កណ•&លQ&ឡញ់:&ះ ក៏នឹង
Q&ឡញ់អ្កដÍ&•&រ ដូចក្eងរូប|&ះ។
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«÷ើអ្កណមនHគសម&’ត្រិ បស់¦កីយ៍ šើយ'ើញបងប្Ðនណ•&លខ្ះខត
¨&មិន-+ះអណិតÁ+ត%
Â+
ះ âះë្ដ
ើ ូច‚្&ចឲ&‰S+ចក្‰
ី +ឡញ់œ+
=+ះបនស្ិត¤ក្eងអ្កâះបន?»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ១៧)

äើ–្ើដូចÁ្+ចឲ+;mើងដឹងថ S+ចក្‰
ី +ឡញ់គជ
ឺ អ្ី? «®ើងរល់គប
W& នស•&ល់

C&ចក្Q
ី &ឡញ់គF
ឺ យ4&ងប
់ នស៊ូប្Ðរ:&ះជន្4&ងជ
់ ំនួស®ើង» (៣ៈ១៦) សូម
¿&ê&ក‚ើលគំរូរបស់:&ះ®&ស៊ូវ•&លជ «អ្កគងÿ&លល្[•&ល]លះបង់ជីវTត‘ើម&’ី

Gៀម» (យ៉ូហន ១០ៈ១១,១៥)។ 4&ង់បនចត់ទុក®ើងថ សំខន់ជងអង្4&ង់
ី ងប្Ðន»។ ¤œើ¦ក|&ះមិនមនសសនធំ
ដូG្&ះ«®ើងគួរ¨&លះបង់ជីវTត‘ើម&’ប
ណ†&f&ង^ៀត •&ល:&ះរបស់ពួក•&លះបង់ជីវTតស„&&បអ
់ ្ក‘ើរតមâះêើយ។
ខ្ឹមសរ

•
& &ីស្សសន គឺជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ •&លលះបង់—&§ជន៍ផi&ល់ខ្*ន។

äើ–្ើដូចÁ្+ចឲ+;mើងដឹងថ ករស្បគ
់ ជ
ឺ អ្ី? សូមអន ៣ៈ១៧ ចូរ¿&ê&ក‚ើល
មនុស&fមW&ក់ •&ល‚ើល'ើញពីតN&pវកររបស់មនុស&f¤ជុំវTញ šើយគត់មន

្ (ភស]&&ក) ទស់នឹងមនុស&fទំងâះ។
លទ្ភពជួយ ប៉ុs្&គត់ «បិទចិត»
âះគឺជករស្ប់J្ើម។ ចិត្•&លគួរ¨&មនC&ចក្ស
ី ប&’eរស និង‚&តà&ករុណ
ចំ-ះពួក¿&ី¿& ¯ជកំណញ់វTញ។ ចិត•
្ &លបិទâះ និយយថ «^&ខ្eំo&pវករ
¸&&កâ
់ ះ Š&ើនជងគត់¯^ៀត។ ខ្eំកម
៏ ិន<&នជអ្កមន•&រ។ Îើ•&¾សរខ្eំនឹង
រស់¤ដូច‚្&ច ÷ើខ្eំឲ&‰លុយ និង4&ព&‰របស់®ើង¯ឲ&‰•&? កូនៗរបស់ខ្eំកo
៏ &pវករ
លុយâះសំរប់បង់F្&សល•&រ»។ល។
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ចិតក
្ ំណញ់របស់®ើង|&ះ•&លថ «កុំជួយ•&» គឺជចិត•
្ &ល:&ះបនហមដល់
ជនជតិអ៊D+&E&ល ¤ក្eងគម្ីរjទិយកថ ១៥ៈ៧-១០

«¨&÷ស
ើ ិនជមនអ្កទល់¿ណ
&
¤ជមួយនឹងឯង •&លជបងប្Ðនឯង
៨

...មិនo&pវឲ&‰ឯងតំងចិតរ្ បឹង ឬកå+បæ
់ ន
+ ឹងបងប្Ðនជអ្ក¿&âះêើយ។ ... គឺ
o&pវឲ&‰លæ+ដល់•វ& Tញជកុំខន šើយឲ&‰•&ខ្ីតមចិតឲ
្ &‰ល្មដល់?&ទល់¿&
៩

ំ &‰មនចិតអ
្ ¿&កក
់ ្eងចិតឯ
្ ងFយនឹកថ "ឆW&ំទ៧
ី ជ
âះចុះ ចូរ—&យ័ត្ កុឲ
ឆW&ំ•&លo&pវœើក_&ង[បំណÙល] âះជិតដល់šើយ" šើយឯងគន់‚ើល
បងប្Ðនអ្ក¿&âះ Fយ:&äើយក|្ើយវTញ ឥតមនឲ&‰អ្ីដល់•%
&
ះ W&&ង
•&ប្ឹងដល់:&ះ®&ហូវÔ&ពឯ
ី ង âះនឹងបនរប់ជបបដល់ឯង

១០

o&pវឲ&‰ឯងM&ក

ដល់•ជ
& កុំខនFយមនចិតឥ
្ តសå+យផង ដ&’ិត÷ើ—&:&ឹតយ
្ ¥&ងដូG្&ះ âះ
:&ះ®&ហូវÔ&ជ:&ះ ឯ
& ង 4&ង់នឹង—&ទនពរដល់ឯងក្eង•&បទ
់ ំងកររបស់ឯង
šើយក្eងអស់ទំងករអ្•
ី &លឯងដក់/ë
& ្ើផង»។
វគ្|&ះពីគម្ីរjទិយកថ អំពីករមិនបិទចិតរ្ បស់®ើង¯កន់ជន¿&ី¿& អចជួយ
®ើងឲ&‰យល់ខបនi&បទ
់ ំងបី•&លពិបកបក+&&យ។

១យ៉ូហន ៣ៈ១៩-២០
គឺយ¥&ងâះឯង•&ល®ើងនឹងដឹងថ ®ើងÊើតមកពីC&ចក្ព
ី ិត šើយ®ើងនឹង
បនកំឡចិត¤
្ ចំ-ះ4&ងផ
់ ង

២០

ដ&’ិត÷ើសិនជចិត®
្ ើងçទ”+កន់ខ្*ន âះ

:&ះ4&ងធ
់ ំជងចិត®
្ ើង¯^ៀត šើយក៏…&ប•&បទ
់ ំងអស់ផង។
ខទំង|&ះ—&P&លជខគម្ីរ•&លពិបកបក+&&យជង•&¤ក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន
´&f&ទ១
ី ជពិC&សពក&‰ កំឡចិត្ និង çទ”+កន់។ មុននឹងបក+&&យ®ើងo&pវ
K្ើយសំណCរពីរសិន៖
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សំណួរទី១៖ េតីេយីង្រតូវបញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តែដលសង្ស័យរបស់េយីង ឬ
បញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តែដលកំណាញ់របស់េយីង?
«...®ើងនឹងបនកំឡចិត¤
្ ចំ-ះ4&ង»់ ។ ពក&‰ភស]&&ក •&លបក#&ថ
&
& «បí្eះបí្Ðល» ¤ក្eងគម្ីរស»Á&ថ្ី (៥២
«កំឡ» ¨&ង¨&o&pវបនបក#&ថ
ដង)។ ប៉ុs្&š&តុអប
្ី នជ¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍និយយថ ®ើងo&pវ
បí្eះបí្Ðលចិតរ្ បស់®ើង? អចមនច‚្ើយពីរយ¥&ង៖
១. ®ើងo&pវបí្eះបí្Ðលចិតស
្ ង+•័យរបស់®ើងថ ®ើងពិតជកូនរបស់
:&ះអង្ ពីÝ&ះ®ើងមនភ័ស្eតង

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់ចំ-ះអ្ក¿&។

...ឬ...
២. Îើ®ើងo&pវបí្eះបí្Ðលចិត្កំណញ់របស់®ើង ឲ&‰÷ើកចំហវTញ šើយ
ជួយអ្ក¿&FយឥតសÒ&យ។

សំណួរទី២៖ េតីចិត្តេយីងេចាទ្របកាន់ខ្លួនអំពីអ្វី?
ប»¼ម
& ួយ^ៀត គឺ¦កយ៉ូហន មិន¸&&ប®
់ ើងថ ចិត្®ើង«jទ—&កន់ខ្*ន»
Fយš&តុអâ
្ី ះ^&។ មនជÕ&ើសពីរ៖
១. ö្&កសប+Pvរស

ច
& ិតក
្ ំពុងjទ—&កន់ខ្*ន Ý&&ះ®ើងë្&ស—&P&ស

ចំ-ះ ពួកអ្ក¿&ី¿&។ ឬ...
២. ö្&កកំណញ់•&ល¤C&សសល់ពច
ី ិតច
្ ស់របស់®ើង កំពុង
jទ—&កន់ខ្*ន ពីÝ&ះ®ើងជួយពួក¿&ី¿&Š&ើនó&ក ¤ó&ល•&ល
•&¾សររបស់®ើងo&pវករលុយâះ•&រ។
ពិបកដឹងថ អត្ន័យមួយណo&ឹមo&pវ។ ®ើងទំងអស់គW&ធº&បម
់ នចិត្ បâi&ស
ខ្*ន ក្eងករណីទំងពីរ|&ះ•&រ។
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សរុបC&ចក្ម
ី ក អចមនករបក+&&យធំពីរ

& ១យ៉ូហន ៣ៈ១៩-២០៖

ការបក្រសាយទី១៖ ខ្ញុំ្រតូវបញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តសង្ស័យរបស់ខ្លួនថា ខ្ញុំពិតជាកូន
្រពះ។
ករបក+&&យទី១ និយយ½&ប|&ះ «ចិតខ
្ ្eំ ងយនឹងមនករសង&f័យ និងករ
èé+លãសខ្*នឯង អំពក
ី រ•&លខ្eំពិតជកូន:&ះឬអត់។ ប៉ុs្&¤ó&ល•&លករ
‹;&លfស|&ះÊើតêើង ខ្អ
eំ ចប•្vះប•្•ល (កំឡចិត)
្ ខ្*នឯងថ ខ្ព
eំ ិតជកូន
របស់:&ះ ពីÝ&ះខ្eំមនភ័ស្eតង

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់ចំ-ះពួកអ្ក¿&ី¿&។ :&ះ

ធំជងចិតស
្ ង&f័យរបស់ខ្eំ šើយFយសរ4&ងê
់ +បអ្ីៗទំងអស់ រួមទំងករ
សប&’eរស•&លខ្eំបនë្ើFយសម\&តផ
់ ង 4&ងន
់ ឹងសp&ងចិតខ
្ ្eំ¤ទីបí្ប»
់ ។

ការបក្រសាយទី២៖ ខ្ញុំ្រតូវបញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តកំណាញ់របស់ខ្លួន ឲ្យសប្បុរសវិញ។
ករបក+&&យទី២និយយ½&ប|&ះ «ចិតខ
្ ្eំ ¤¨&មនករកំណញ់¤C&សសល់ពី
ជីវTតចស់របស់ខ្eំ។ ចិត្ដក
៏ ំណញ់|&ះ çទ”+កន់ខ្eំ•&ប់ó&ល •&លខ្eំចង់លះបង់
4&ព&‰សម&’ត្ិស„&&បអ
់ ្ក¿&ី¿&។ វjទថ <š&តុអ្ីបនជអ្កផ្ល¸
់ &ក|
់ &ះដល់
អ្ក¿&? •&¾សររបស់អ្កo&pវករ¸&&ក|
់ &ះ ដូចមនុស&fទំងâះ•&រ។ o&pវគិតពី
កូនៗរបស់អ្ក•&រ។ ÷ើអ្កជួយជន¿&ី¿& •&¾សរអ្កo&pវខ្ះខតវTញ ។ល។ > ¨&ពី
Ý&&ះខ្eំដឹងថ :&ះធំជងចិតក
្ ំណញ់របស់ខ្eំ šើយថ :&ះជម0&ស់ទត'ើញ និង
ê++ប?+បក
់ រទំងអស់ រួមទំងចិតក
្ ំណញ់ខ្eំចំ-ះអ្ក¿&ផង ខ្o
eំ &pវបí្eះបí្Ðល
និងបង្ច
ំ ិតក
្ ំណញ់របស់ខ្eំ ឲ&‰ë្ើតមបíîតរ្ិ បស់4&ងទ
់ ក់ទងនឹងជន¿&ី¿&»។
វជករពិបកក្eងករB&ើសæEសរវងករបក+&&យទំងពីរ|&ះ។

«šើយ4&ង…
់ &ប•&បទ
់ ំងអស់»។ ឃº&|&ះនំមកនូវករភ័យខº&ចផង និងករ
œើកទឹកចិត្ផង។ វនំមកនូវករភ័យខº&ច ពីÝ&ះ:&ះទត'ើញរល់ó&ល•&ល
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®ើងមនចិតក
្ ំណញ់ចំ-ះមនុស&f¿&ី¿&។ 4&ង់'ើញថ ®ើងមនលទ្ភព‘ើម&’ី
ជួយ ប៉ុs្&®ើងមិនជួយ^&។ ប៉ុsខ
្& |&ះក៏អចœើកទឹកចិត្ ឲ&‰®ើងមនចិត្
សប&’eរសផង•&រ។ Fយសរ:&ះ…&&ប•&បក
់ រទំងអស់ 4&ង់ក…
៏ &បC&ចក្o
ី &pវករ
របស់®ើងច&*ស់ជង®ើង។ 4&ង់នឹងមិនឲ&‰®ើងឃº&ន ឬខ្ះខតêើយ។ 4&ង់នឹង
‚ើលõ&®ើង ó&លណ®ើងl&ើធនធនរបស់®ើង ‘ើម&’ជ
ី ួយជន¿&ី¿&។ 4&ង់នឹង
ផ្ត់ផ្ង®
់ ើង នូវអ្ី•&ល®ើងo&pវករ šើយœើសពីâះ^ៀត! 4&ងន
់ ឹងមិនទតរaលង
ឬ6្&ចអំóស
ើ ប&’eរសរបស់•&ីស្បរTស័ទâះêើយ (š&Š&ើរ ៦ៈ១០)។ ពិត<&ន
4&ង…
់ &បអ្ីៗទំងអស់។

១យ៉ូហន ៣ៈ២១-២២
ពួកស្*នភ\)
& ើយ ÷ើចិត®
្ ើងមិនjទ—&កន់ចំ-ះខ្*ន^& âះ®ើងមនC&ចក្ី
កº&ហន¤ចំ-ះ:&ះ

២២

šើយfះ÷ើ®ើងសូមអ្ីព4
ី &ងក
់ ៏Fយ គង់¨&នឹងបន

សÕ&&ច ពីÝ&ះ®ើងកន់តមបíîត4
្ &ង់ šើយក៏—&:&ឹតក
្ រ•&លគប់
:&ះហឫទ័យដល់4&ង•
់ &រ។
ី ន&•|&ះ មិន<&ន
«®ើងសូមអ្ីព4
ី &ងក
់ ៏Fយ គង់¨&នឹងបនសÕ&&ច...» C&ចក្ស
ជករសន&•ទូ¯ •&ល4&ងន
់ ឹងឲ&‰អ្ីៗទំងអស់•&ល®ើងសូមâះ^&។ :&ះបន
—&ទនC&ចក្ស
ី ន&•|&ះ ‘ើម&’œ
ី ើកទឹកចិត®
្ ើងឲ&‰l&ើ¸&សធ
់ នធនរបស់®ើង
‘ើម&’ជ
ី ួយជន¿&ី¿&។ |&ះជC&ចក្ស
ី ន&•ជក់លក់ព:
ី &ះ ó&លណ®ើងខº&ចថ
ករជួយពួកអ្ក¿&ី¿&នឹងë្ើឲ&‰®ើងខ្ះខតវTញ។ C&ចក្ីសន&•|&ះនំឲ&‰®ើង
អធិសû&ន½&ប|&ះ៖ «ឱ :&ះអង្)ើយ ®ើង^ើបនឹងឲ&‰អង្រC&សសល់របស់®ើង
ទំងអស់ ដល់Q្&ី‚&ម¥&យ|&ះ ®ើងដឹងថ :&ះសព្ហឫទ័យចំ-ះករ|&ះ។ ®ើង
ដឹងថ 4&ង់ទត'ើញករទំងអស់ :&មទំងC&ចក្o
ី &pវរបស់®ើង។ ®ើងxឿœើ

123

១យ៉ូហន ៣:២៣-២៤

C&ចក្ស
ី ន&•របស់4&ង•
់ &លថ ®ើងសូមអ្ីព4
ី &ងក
់ ៏Fយគង់¨ន
& ឹងបនសÕ&&ច។
អរគុណ:&ះអង្•&ល4&ងõ
់ &រក&K®ើង šើយមិនឲ&‰®ើងអត់ឃº&ន»។

១យ៉ូហន ៣ៈ២៣-២៤
ឯបíîត4
្ &ងâ
់ ះគឺថ o&pវឲ&‰®ើងxឿដល់:&ះនម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះរជបុ:&
4
& &ង់ šើយo&pវQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក ដូចជ4&ងប
់ នបង•&បម
់ កšើយ
២៤

អ្កណ•&លកន់តមបíîត4
្ &ង់ âះ@ô&ះថ ¤ជប់ក្eង4&ង់ šើយ4&ងក
់ ៏

គង់¤ក្eងអ្កâះ•&រ ®ើងដឹងថ 4&ងគ
់ ង់¤ក្eង®ើងFយសរ:&ះវT»Á&ណ
•&ល4&ង—
់ &ទនមក។
¤ក្eងខទំង|&ះ¦កយ៉ូហន បនភ2&បទ
់ ំនក់ទំនងម្ង^ៀត រវងករxឿœើ:&ះ
រជបុ:& និងករQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក ដូច¤ក្eងរូប|&ះ។

«ឯបíîត4
្ិ &ង់âះគឺថ o&pវឲ&‰®ើងlឿដល់:&ះនម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្
ជ:&ះរជបុ:& &4&ង់ šើយo&pវ‰+ឡញ់គ¯
W& វTញ¯មក»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ២៣)

«... xឿដល់:&ះនម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីសជ
្ :&ះរជបុ:& 4
& &ង់ šើយo&pវQ&ឡញ់
ី íîតព
្ ីរ•&ល
គW&¯វTញ¯មក» ¤ក្eងខ២៣|&ះ ¦កយ៉ូហន រaឭក®ើងអំពប
ជគន្ឹះ

ជ
& ំ|ឿ៖
១) xឿដល់:&ះនម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។
២) Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក។
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ជំ|ឿរបស់®ើងគឺជជំ|ឿដ៏សមíîណស់។ គô&នច&*ប់ ១០,០០០—&ករ •&ល
®ើងo&pវ°រពតមâះ^&។ ¤ó&ល•&ល®ើងរក&Kច&*ប់លរ្ បស់4&ង់ Fយ
អំណច

:
& &ះវT»Á&ណបរTសុទ្ šើយFយដឹងគុណដល់:&ះជម0&ស់ វជភ័ស្eតង

•&លបង¼&ញថ :&ះ¤ជប់នឹង®ើង šើយ®ើង¤ជប់នឹង:&ះ។
¦កយ៉ូហន ក៏រaឭកសមជិក¿&ុមជំនដ
ុំ %
៏
ô&ះo&ង់ម្ង^ៀត អំពរី ÷ៀប•&លពួក•&

្ &ង់ âះ@ô&ះថ ¤
អចស•&ល•
់ &pបÄ&ៀនពិត៖ «អ្កណ•&លកន់តមបíîត4
ជប់ក្eង4&ង់ šើយ4&ងក
់ គ
៏ ង់¤ក្eងអ្កâះ•&រ» ដូច¤ក្eងរូប|&ះ។

«អ្កណ•&លកន់តមប•‘តO
្ +ង់ âះ@ô&ះថ
¿ជប់ក្vង=+ះ»។ (១យ៉ូហន ៣ៈ២៤ក)

«®ើងដឹងថ 4&ង់គង់¤ក្eង®ើងFយសរ:&ះវT»Á&ណ•&ល4&ង—
់ &ទនមក»
មនភ័ស្eតងមួយ^ៀត •&ល®ើងÊើតពី:&ះ គឺអំ5យទនជ:&ះវT»Á&ណ
បរTសុទ្ •&លគង់¤ក្eង®ើង។ ជករសំខន់ណស់•&ល ¦កយ៉ូហន œើក
យកអំ5យជ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្¤o&ង|
់ &ះ ពីÝ&ះ¤ក្eងខបនi&ប់ គត់នឹង
ú&នអ
ំ ំពប
ី »¼វ& T»Á&ណ¹្&ងកº&យ។ ដូច•&លមន:&ះ•&ីស្ពិត និងអង់ទ•
ី &ីស្ គឺក៏
មន:&ះវT»Á&ណពិត និងអង់ទវី T»Á&ណ។ មិនo&ឹម¨&ប៉ុណ្ឹង ®ើងនឹងæៀនថ មន
iរពិត šើយអង់ទi
ី
រ•&រ។ អ្•
ី &លមនតß្& អ្ី•&លជករពិត សតំងចង់
¹្&ងបន្ទ
ំ ំងអស់។
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ដល់o&ឹម|&ះ ¦កយ៉ូហនបនបÄ&ៀន®ើងថ អស់អ្ក•&លÊើតពី:&ះ ...
១) នឹងo&pវបរTសុទ្ (១យ៉ូហន ៣ៈ៤-១០)
២) នឹងQ&ឡញ់អ្កដÍ& (១យ៉ូហន ៣ៈ១១-២៤)
ឥឡÐវ|&ះ®ើងមកដល់ភ័ស្eតងទីបី។ អស់អ្កណ•&លÊើតពី:&ះ...
៣) នឹងlឿ pើយបÇ+ៀនS+ចក្ព
ី ិត (ជពិC&សC&ចក្ព
ី ិតអំពី
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្) (១យ៉ូហន ៤ៈ១-៦)។
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ភ័ស្ដុតាងទី៣៖
អស់អ្នកណាែដលេកីតពី្រពះនឹងេជឿេសចក្ដីពិត
១យ៉ូហន ៤ៈ១-៦

១យ៉ូហន ៤ៈ១
ពួកស្*នភ\)
& ើយ កុំឲ&‰xឿ•&បទ
់ ំងវT»Á&ណêើយ ចូរល&’ងវT»Á&ណទំងអស់វTញ
‘ើម&’ឲ
ី &‰បនដឹងជមកពី:&ះ ឬមិន<&ន ដ&’ិតមនiរ¹្&ងកº&យជŠ&ើនÊើតក្eង
¦កីយ|&ះšើយ។
¦កយ៉ូហន ចប់†្ើមវគ្ថ្ី|&ះអំពក
ី រxឿ និងបÄ&ៀនC&ចក្ព
ី ិតFយពក&‰

«ពួកស្*នភ\»& ។ ករ|&ះរaឭក®ើងម្ង^ៀតថ ករ•&លជំរុញ®ើងឲ&‰ជំទស់¯
នឹងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង និង•&pខុសឆ្ង គឺជC&ចក្Q
ី &ឡញ់។ ជីវTតដ៏¤
អស់កល&’ជនិច្ និងភពលូតលស់របស់មនុស&f¦ក អចÊើតមនតមរយៈ

eំ ៏
C&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះប៉ុ57&ះ មិន<&នពីករកុហករបស់សតំង^&។ «®ើងខ្ក
សរC&រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ†្ើមកអ្ករល់គW& ‘ើម&’ីឲ&‰C&ចក្អ
ី ំណររបស់អ្ករល់គW&
បន-រó&ញêើង» (១ៈ៤)។ ®ើងo&pវ¨&:&មនដល់បងប្Ðនស្*នភ\រ& បស់®ើង
អំពអ
ី ្ី•&លនឹងលួចអំណររបស់ពួក•&។
មនបទបíîតអ
្ិ វTជ្មនមួយ និង វTជ្មនមួយ¤ក្eង ១យ៉ូហន ៤ៈ១ ៖
១. បíîតអ
្ិ វTជ្មន៖ «កុំឲ&‰xឿ•&បទ
់ ំងវT»Á&ណ» ពក&‰ «វT»Á&ណ» ក្eងខ|&ះរaឭក
®ើងថ ¤ពីI&យ•&p¹្&ងកº&យទំងអស់ មនវT»Á&ណអ¿&ក•
់ &លកំពុង
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ដឹកនំ•&។ ¦កយ៉ូហន:&មន®ើងអំពក
ី រឆប់ទទួលយកករបÄ&ៀនថ្ី។
ជពិC&ស•&ីស្បរTស័ទថ្ីឆប់xឿ•&p¹្&ងកº&យ ពីÝ&ះ•&p¹្&ងកº&យl&ើពក&‰ដូច
គW&នឹង®ើង និង:&ះគម្ីរដូចគW&នឹង®ើង•&រ។

ី &‰បនដឹងជមកពី:&ះ...»
២. បíîតវ្ិ Tជ្មន៖ «ចូរល&’ងវT»Á&ណទំងអស់វTញ ‘ើម&’ឲ
°លបំណងសំខន់របស់¦កយ៉ូហន ¤ក្eងសំបុo|
& &ះ គឺ‘ើម&’ជ
ី ួយ®ើង
ឲ&‰ដឹងពីរ÷ៀប «សកល&’ងវT»Á&ណ ‘ើម&’ដ
ី ឹងថ Îើពួក•&មកពី:&ះ ឬមិន<&ន»។
អ៊Dចឹង ¦កយ៉ូហន បនផ្លឲ
់ &‰®ើងនូវ ករវTនិច្័យ៦០ករណីជង ‘ើម&’ជ
ី ួយ
®ើងឲ&‰សកល&’ង•&បទ
់ ំងវT»Á&ណ។ (សូម‚ើល ឧបសម្ន្៥ ស„&&បខ
់
វTនិច្័យទំងអស់¤យ៉ូហន´&f&ទី១)។
š&តអ
ុ ្ីបនជ®ើងo&pវសកល&’ង•&បទ
់ ំងវT»Á&ណ?

«...ចូរល&’ងវ`ÝÞ+ណទំងអស់វTញ...ដ&’ិតមនìរ)្+ងក-+យជŠ&ើនÊើតមកក្eង
¦កីយ|&ះšើយ » ¤ខ|&ះយ៉ូហនបង¼&ញទំនក់ទំនងយ¥&ងច&*ស់ រវងវT»Á&ណ
អ¿&ក់ និងiរ¹្&ងកº&យ។ :&ះ®&ស៊ូវ និងពួកសវកបនបÄ&ៀន®ើងថ
¸&&កដជនឹងមនiរ¹្&ងកº&យ និងC&ចក្ប
ី Ä&ៀនខុសឆ្ងជŠ&ើន—&6&ទ •&ល
នឹងÊើតêើង ពីÝ&ះសតំង•&លជវT»Á&ណកុហក ¤ពីI&យC&ចក្ប
ី Ä&ៀន
ខុសឆ្ងទំងអស់ គឺវរវល់ណស់ក្eងករ¹្&ងបន្ំ។ សូមចងចំថ មនុស&fë្ើរបស់
¹្&ងកº&យ ¨&របស់ណ•&លមនតß្ប
& ៉ុ57&ះ។ :&ះ®&ស៊ូវ និងដំណឹងល្អំព4
ី &ង់
គឺជរបស់មនតß្ប
& ំផុត¤œើពិភព¦ក។ ដូG្&ះ®ើងដឹងថ សតំងនឹងë្ើ
:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ (អង់ទ•
ី &ីស)
្ ដំណឹងល្¹្&ងកº&យ šើយនិងiរ
¹្&ងកº&យ។
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ភº&មៗâះ¦កយ៉ូហនផ្លឲ
់ &‰®ើងនូវករវTនិច្័យពីរយ¥&ង ‘ើម&’ស
ី កល&’ង•&p
¹្&ងកº&យ និងវT»Á&ណ•&ល¤ពីI&យ៖
១) ករសកល&’ង

ក
& របÄ&ៀនo&ឹមo&pវអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ (៤ៈ២-៤)

២) ករសកល&’ង

ក
& រចុះចូលចំ-ះពួកសវក‘ើម (៤ៈ៥-៦)។

១យ៉ូហន ៤ៈ២-៣
®ើងនឹងសម•&ល់:&ះវT»Á&ណ :
& &ះបន ដូG្&ះគឺអស់ទំងវT»Á&ណណ•&លõ្&ង
¸&&បថ
់ :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្បនមកក្eងសច់ឈម គឺវT»Á&ណâះšើយ•&លមកពី
:&ះ

៣

¨&វT»Á&ណ•&លមិន:&មថ :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្បនមកក្eងសច់ឈម^&

âះមិន<&នមកពី:&ះêើយ គឺជវT»Á&ណរបស់អទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្វTញ •&លអ្ក
រល់គប
W& នឮនិយយថ o&pវមក ¨&ឥឡÐវ|&ះក៏¤ក្eង¦កីយšើយ។

១. ការសាកល្បងៃនការបេ្រងៀន្រតឹម្រតូវអំពី្រពះេយស៊ូវ្រគីស្ទ
ដូច•&ល®ើងបនæៀនរួចមកšើយ ទស&fនវTជ2&ដម
៏ ន—&ជ—&ិយ¤ក្eង ២០០ឆW&ំ
ដំបូង

¿
& &ុមជំនុំ បនបÄ&ៀនថ រូបកយរបស់មនុស&fគឺអ¿&ក់ ប៉ុs្&វT»Á&ណ និង

ចិត្គំនិតរបស់មនុស&fគឺល្។ ទស&fនៈ|&ះមិនអចជករពិត^& ពីÝ&ះ:&ះជម0&ស់
ផi&ល់ជអ្ក•&លបនបä្ើតរូបកយរបស់មនុស&fមក។ ក៏ប៉ុs្&ទស&fនៈ|&ះមន
ឥទ្ិពលœើ•&ីស្សសនខº&ំងណស់ រហូតដល់មន•&pខ្ះ បនចប់†្ើមបÄ&ៀនថ
:&ះរជបុ:&

:
& &ះ មិនអចទទួលរូបកយពិតêើយ។

ករបÄ&ៀនខុសឆ្ង|&ះមនពីរទN&ង់៖
១. អ្កខ្ះបននិយយថ :&ះ®&ស៊ូវមិន•&លមនរូបកយពិតêើយ។ •&ថ 4&ង់
ជវT»Á&ណបរTសុទព
្ ស
ី %&នសួគជ
៌ និច្ •&ល?&&ន¨
់ ហ
& ក់ដូចជមនរូបកយ¤
œើö&នដី|&ះ ¨&4&ង?
់ &ន¨
់ ប
& ន្ម
ំ នុស&f។
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២. អ្ក†&f&ង^ៀតនិយយថ មនុស&f@ô&ះ®&ស៊ូវបនÊើតមកជមនុស&fធម្ត
•&លមនរូបកយធម្ត ប៉ុs¤
្& ó&ល•&ល4&ងប
់ នទទួលពិធA
ី &មុជទឹក
:&ះវT»Á&ណរបស់:&ះ•&ីស្ បនចុះមកពីស%&នសួគ៌ šើយចូលមកក្eងគត់
ប5ñ&ះអសន្ •&លë្ើឲ&‰មនុស&f@ô&ះ«®&ស៊ូវ»កº&យជ«:&ះ•&ីស្» អស់
រយៈó&ល—&P&ល៣ឆW&ំ។ បនi&ប់មក មុនó&ល•&ល:&ះ®&ស៊ូវបនសុគត¤
œើ>ើឆ;&ងបន្ិច :&ះវT»Á&ណ

:
& &ះ•&ីស្ បនចកG&ញពីគត់ šើយ¦ក

®&ស៊ូវâះបនសº&បជ
់ មនុស&fធម្ត Ý&&ះ:&ះមិនអចសº&បប
់ នêើយ។
|&ះជករបÄ&ៀន½&បអង់ទ•
ី &ីស្ šើយវជករបÄ&ៀនខុសឆ្ង•&លãគជ័យ
ជង•& ក្eងអំឡeង២០០ឆW&ំដំបូង

¿
& &ុមជំនុំ •&លបននំមនុស&fរប់ពន់នក់ឲ&‰½&រ

G&ញពី:&ះ។ ចូរ—&ុង—&យ័ត!្ កុំអនុ»Á&តឲ&‰ទស&fនៈ—&ជ—&ិយរបស់¦កិយ ចូល
មកក្eង¿&ុមជំនុំ šើយមនឥទ្ិពលœើ°លជំ|ឿ®ើង។

ី &ីស្)
¦កយ៉ូហនបនUករបÄ&ៀន|&ះថ «អទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្» (អង់ទ•
ពីÝ&ះវផ្លន
់ ូវ:&ះ•&ីស្†&f&ង ពី:&ះ•&ីស្•&លពួកសវកបនë្ើបនi&លអ
់ ស់
រយៈó&លជង៣ឆW&ំ។ វT»Á&ណ

អ
& ទទឹងនឹង:&ះ•&ិDស្ ដឹកនំមនុស&fឲ&‰បÄ&ៀន

ជំទស់¯នឹងករ÷ើកស<្&ងរបស់:&ះ•&ីស្ •&លពួកសវកបនបÄ&ៀន។
ចូរចងចំជនិចថ
្ មន¨&:&ះ•&ីស្•&លបន«មកក្eងសច់ឈម» •&លអច
សុគត¤œើ>ើឆ;&ង‘ើម&’ស
ី ”•&ះ®ើង។ ¤ក្eងគម្ីរ¦កុប&’ត្ិ ៣ៈ១៥ :&ះ
បន¸&&បអ
់ ័ដម និង)&វថ
Ô& អ្ក•&លនឹងកិនក&*លសតំង គឺជ«ពូជ» របស់Q្&ី គឺ
ជមនុស&fពិត¸&&កដ។ :&ះក៏បន¸&&បអ
់ ័¸&ហំ និងដវEឌ•&រថ «ពូជ» របស់•&
នឹងë្ើជអ្កស”•&ះ។ :&ះក៏បន¸&&ប)
់ &សយថ «នង:&ហ្ចរEនឹងមនគភ៌
& ះ គឺ)&ម¥&ញÐE&ល•&ល#&&ថ
បä្ើតបនបុ:ម
& ួយ» šើយ:&ះនមរបស់បុoâ
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«:&ះអង្•&លគង់¤ជមួយនឹង®ើងខ្»eំ ()&សយ ៧ៈ១៤)។ ទំនយទំងអស់
|&ះអចបំó&ញបន ¨&តមរយៈមនុស&fពិត¸&&កដ។

«គឺអស់ទំងវT»Á&ណណ•&លÔ្+ងž++ប់ថ =+ះm+ស៊ូវ?+ីស្បនមកក្vង
សច់ឈម គឺវT»Á&ណâះšើយ •&លមកពី=+ះ»។ (១យ៉ូហន ៤ៈ២)

១យ៉ូហន ៤ៈ៤
ពួកកូនតូចៗ)ើយ អ្ករល់គម
W& កពី:&ះ šើយក៏ឈ្ះវT»Á&ណទំងâះ•&រ ពីÝ&ះ
:&ះ•&លគង់ក្eងអ្ករល់គW& âះ4&ងធ
់ ំជងអâះ•&ល¤ក្eង¦កីយផ
៍ ង។
ចូរកត់សម•&ល់ពក&‰«មកពី:&ះ» «មិន<&នមកពី:&ះ^&» និង«មកពី¦កីយ»
៍ ¤
ក្eងខ៤-៦។ ¦កយ៉ូហន¸&&បអ
់ ្កអនថ ពួក•&šើយ «មកពី:&ះ»។ ពួក•&
បនÊើតពី:&ះ šើយមន:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្របស់:&ះគង់¤ក្eងពួក•&។
:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្•&លគង់¤ក្eងពួក•& គឺធំជងសតំង•&ល¤ក្eង¦កីយ៍
|&ះ។ |&ះគឺជš&តុផល¨&មួយគត់ •&ល®ើងអចយកឈ្ះœើ•&p¹្&ងកº&យ
បន។ កុំឲ&‰ទុកចិតœ
្ ក
ើ មº&ំង ឬ¸&&ជផ
(& i&ល់ខ្*ន ‘ើម&’ីយកឈ្ះœើ•&p¹្&ងកº&យ និង
:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យêើយ។
ឥឡÐវ¦កយ៉ូហន ផ្ល់រ÷ៀបទីពីរ ‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើងសកល&’ងវT»Á&ណ៖ Îើ•&p
បÄ&ៀនâះចុះចូលFយបនi&បខ្*នចំ-ះពួកសវករបស់:&ះ•&ីស្ឬ?
សូមសà&ប់៖
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១យ៉ូហន ៤ៈ៥-៦
ពួកâះមកពី¦កីយ^& Fយš&តâ
ុ ះបនជ•&និយយតមភព¦កីយ
šើយ¦កីយក៏សÒ&ប•
់ •
& &រ

៦

ឯ®ើងរល់គជ
W& អ្កមកពី:&ះវTញ šើយអ្កណ

•&លស•&ល:
់ &ះ âះក៏សÒ&ប®
់ ើងខ្eំ ¨&អ្កណ•&លមិនមកពី:&ះ^& âះមិន:&ម
សÒ&ប®
់ ើងខ្ê
eំ ើយ គឺយ¥&ងâះឯង•&ល®ើងនឹងស•&លវ់ T»Á&ណ C
& &ចក្ព
ី ិត និង
វT»Á&ណ C
& &ចក្ខ
ី ុសឆ្ង¯បន។

២. ការសាកល្បងៃនការចុះចូលចំេពាះពួកសាវក
«អ្កណ•&លស•&ល:
់ &ះâះក៏សÒ&ប®
់ ើងខ្»eំ ពក&‰«®ើងខ្eំ» សំù¯ពួក
សក&fីផi&ល់.្&ក គឺពួកសវក‘ើម។ Îើ•&p¹្&ងកº&យទំង|&ះ បនសà&បព
់ ួកសវក
•&រឬ^&? អត់^&។ ពួក•&មនចិត¿
្ &អឺត¿&ទម និងបះeរ។ ពួក•&õ&មទំង
អះអងថ G&ះជង¦កយ៉ូហន •&លo&pវបនæEសតំងFយ:&ះ®&ស៊ូវ ‘ើម&’ë
ី ្ើ
ជសវកជផ្ÐវករមW&ក!់ សវកប៉ុលក៏ជួប—&ទះសo&pវ½&ប|&ះ•&រ •&លUខ្*នឯងថ

«មហសវក» šើយបនអះអងថ ខ្*នមនសិទអ
្ិ ំណចŠ&ើនជងសវក•&ល
:&ះ®&ស៊ូវបនæEសតំង¯^ៀត (២កូរTនថូស ១១ៈ៥,១១ KSV)។ •&¹
p ្&ងកº&យ
Š&ើន¨&មនចិតz
្ &tងខម និងមិនG&ះ)ៀនខô&ស។ ចូរកត់សម•&ល់ភពផ្eយគW&៖
ពួកh+

មកពី

ពួក•&និយយ

ពួក•&មិនសÒ&ប់

¦កីយ៍សÒ&ប់

(ពួក?+…)្+ងក-+យ)

¦កីយ៍

តមភព¦កីយ៍

®ើង(ពួកសវក)^&

ពួក•&

mើង

មកពី:&ះ

®ើងនិយយពី:&ះ

(ពួកសវក)

អ្កណ•&លស•&ល់
:&ះក៏សÒ&បត
់ ម®ើង

េតីអ្នកណាជាសាវកេដីម
ករចុះចូលចំ-ះពួកសវកមនន័យថ ចុះចូលចំ-ះពួកសវក

ើម និងC&ចក្ី

បÄ&ៀន‘ើមរបស់ពួក•&។ វមិនមនន័យថ ចុះចូលចំ-ះអ្កណ•&លU
ខ្*នឯងថ ជសវកâះêើយ។ សព្F្&|&ះមនុស&fជŠ&ើន Uខ្*នឯងថ ជ
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សវក។ ពក&‰ «សវក» បក#&ព
& ព
ី ក&‰]&&កថ អប៉ូសឡ
្Ð Ðស (apostolos) •&ល
?&&ន¨
់ ម
& នន័យថ តំណង ឬ—&តិភូ។ —&សិន÷ើមនុស&fមW&កអ
់ ះអងថ ជ
តំណងផ្Ðវកររបស់នយករដ្ម•្&ី ប៉ុs្&នយករដ្ម•្ម
&ី ិន•&ល¨&ងតំងគត់ អ្ក
âះអចមនfសពីបទឆeក។
ដូចគW•
& &រ —&សិន÷ើមនុស&fមW&ក¸
់ &បអ
់ ្កថ «ខ្eំជតំណង(សវក)

:
& &ះ

®&ស៊ូវ» âះគឺជករអះអងដ៏ធ្នណ
់
ស់។ អ្កo&pវសួរគត់យ¥&ងលំអិតដូចជ
«Îើ¤ó&លណ•&ល:&ះ•&ីស្ផi&លប
់ នយងមក¨&ងតំងអ្ក šើយÎើមន
សក&fីប៉ុនô&ននក់បន'ើញ និងឮ:&ះ•&ីសë
្ ្ើករâះ?» សវករបស់:&ះ•&ីស្
គឺជអ្កតំណងផ្Ðវកររបស់:&ះ•&ីស្ •&ល:&ះ•&ីស្បន¨&ងតំងFយផi&ល់
¤ចំ-ះមុខសក&fីជŠ&ើន។
មនុស&fមW&កម
់ ិនអចយកឋនៈជសវករបស់:&ះ•&ីស្ Fយខ្*នឯងបនêើយ
šើយក៏មិនអចទទួលឋនៈâះពីមនុស&fណ^ៀត•&រ។ មន¨&:&ះ•&ីស^
្ &
•&លមនសិទB
្ិ &ើសæEសFយផi&ល់ អ្កណë្ើជអ្កតំណងផ្Ðវកររបស់4&ង់។
âះšើយជមូលš&តុ •&ល:&ះ•&ីសI
្
&យពីរស់êើងវTញ បនបង¼&ញខ្*នFយ
ផi&ល់ ចំ-ះ¦ក ប៉ុល និង¦ក យ¥&កប
ុ ‘ើម&’¨
ី &ងតំងពួកគត់ជសវក។
សវក•&លសº&បច
់ ុងI&&យ•& គឺសវកយ៉ូហន។ ¤ó&ល¦កសº&ប់ គô&នអ្ក
ដឹកនំ¿&ុមជំនជ
ុំ ំនន់បនi&បណ
់
មW&ក់ ហA&នតំងខ្*នឯងជសវករបស់:&ះ•&ីស្
êើយ សូម&’ី¨&¦ក ធីម៉ូI& ទីតុស ឬប៉ូលីកប (Polycarp) ជសិស&fរបស់¦ក
យ៉ូហន។ ផ្eយ¯វTញ អ្កដឹកនំ¿&ុមជំនទ
ុំ ំងអស់បនទទួលស•&ល់ថ សម័យ
របស់ពួកសវកបនបí្បo
់ &ឹម¦ក យ៉ូហនšើយ។ ពួកសវកផi&ល់មិនបន
¨&ងតំងសវកជំនន់ថ្ី ឲ&‰ជំនួសពួក•&êើយ។ ទំង:&ះអម0&សក
់ ម
៏ ិន•&លបន
ផ្លរ់ ÷ៀប¤ក្eង:&ះគម្ីរ ‘ើម&’ឲ
ី &‰¿&ុមជំនB
ុំ &ើសæEសសវកផ្Ðវករថ្ីêើយ។ :&ះ
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អង្បន¸&&ប®
់ ើងពីរ÷ៀបB&ើសæEស•&pគងÿ&លថ្ី ស„&&ប¿
់ &ុមជំនរុំ បស់
®ើង (១ធីម៉ូI& ៣ៈ១-៧ ទីតុស ១ៈ៥-៩) និងអ្កជំនួយ (១ធីម៉ូI& ៣ៈ៨-១៣) ¨&
មិន<&នសវក^&។ ពួកសវក គឺជ•&ឹះ

¿
& &ុមជំនុំ ()&6&សូរ ២ៈ២០)។ ¿&ុមជំនុំ

o&pវករ•&ឹះ¨&មួយប៉ុ57&ះ មិន<&ន•&ឹះថ្ីមួយស„&&បជ
់ ំនន់នីមួយៗâះ^&។
(ករអត%&ធិប&*យកណ.គម្ីររØូម, J.D. Crowley, 2014)
សម•&ល់៖ ពក&‰]&&ក អប៉ូស្ÐឡÐស (apostolos) o&pវបនបន្l¤
&ើ ¿&ុមជំន‘
ុំ ើម
•&លមនអត្ន័យធម្តថ —&តិភូ ឬអ្កតំណងដូចជក្eងករណី ÷&សកជន ឬ
—&តិភូ o&pវបនបí្ÐនG&ញ¯ ក្eងនម¿&ុមជំនរុំ បស់ពួក•&•&លបនចត់¯។
(២កូរTនថូស ៨ៈ២៣ ភីលីព ២ៈ២៥; កិច្ករ ១៤ៈ១៤; រØូម ១៦ៈ៧)។
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្រពះជាេសចក្ដ្រី សឡាញ់
១យ៉ូហន ៤ៈ៧-២១
ចូរចងចំថ ¦កយ៉ូហន និងពួកសវកឯ^ៀតបនចំណយó&ល ១ ឬ ២មុឺន
ò¥&ង ‘ើម&’ីសà&ប់ និង‚ើល:&ះ®&ស៊ូវ•&លជ:&ះរជបុ:ដ
& អ
៏ ស់កល&’របស់:&ះ
•&លគង់¤«តំងពី‘ើមមក»។ អ្ីៗ•&លពួក•&បន'ើញ និងឮ ពី:&ះ®&ស៊ូវ
¦កយ៉ូហន សä្&បជករ—&កសដ៏ធព
ំ ីរ គឺ =+ះជពន្ឺ (១ៈ៥) šើយ =+ះជ
S+ចក្‰
ី +ឡញ់ (៤ៈ៨)។ G&ញពីលក្ណៈទំងពីររបស់:&ះ ®ើងអចចំរញ់
G&ញជករល&’ងលធំបួន របស់•&pពិត និង•&p¹្&ងកº&យ។
÷ើ:&ះជពន្ឺ âះអ្កណ•&លÊើតពី:&ះ នឹង„+…វបនបរ`សុទ្ និងlឿករពិត។
÷ើ:&ះជS+ចក្‰
ី +ឡញ់ âះអ្កណ•&លÊើតពី:&ះ នឹង‰+ឡញ់=+ះ និង
‰+ឡញ់គ“+។

ករល&’ងលទំងបួន|&ះ គឺជចំណÙចចងសំណញ់សុវត្ិភពរបស់¦កយ៉ូហន
—&ឆំងនឹងករបÄ&ៀនខុសឆ្ង។
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និយយជទូ¯ ៣ជំពូកដំបូង

ក
& ណ.គម្ីរ|&ះ បនសង្តធ
់ ្នœ
់ ើ «:&ះជពន្»
ឺ

fះបីជមនបទបíîតជ
្ិ Š&ើន អំពក
ី រo&pវQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក •&លបន
ត&*ញចូលក្eងជំពូកâះក៏Fយ។ ប៉ុs្& ចប់†្ើម¤ ១យ៉ូហន ៤ៈ៧

ី &ឡញ់»។ ¨&សូម&’¨
ី ក
& ្eងö្&ក|&ះ
¦កយ៉ូហន សង្ត់ធ្នœ
់ ើ «:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់» ®ើងនឹង'ើញ—&§គជŠ&ើន អំពភ
ី ពបរTសុទ្
អំពី «:&ះជC&ចក្Q
និងC&ចក្ព
ី ិតខង°លលទ្ិ •&លo&pវត&*ញចូលក្eងបíîតអ
្ិ ំពC
ី &ចក្Q
ី &ឡញ់
|&ះ•&រ។
¦កយ៉ូហនមិនអនុ»Á&តC&ចក្ព
ី ិតណមួយT&កពីC&ចក្ព
ី ិតឯ^ៀត^&។ គត់
បន្ត&*ញC&ចក្ទ
ី ំងអស់âះ ‘ើម&’ីបä្ើតជសំណញ់សុវត្ិភពដ៏រVងមំមួយ •&ល
ចងភ2&បន
់ ឹង៤A&ុង គឺ ចូរបរTសុទ្ xឿករពិត Q&ឡញ់:&ះ និងQ&ឡញ់គW&។ |&ះគឺ
ជសំណញ់សុវត្ិភព •&លនឹងករពរ®ើងពីករeកបèé&តពី¿&ុមខុសឆ្ង។

១យ៉ូហន ៤ៈ៧-៨
ពួកស្*នភ\)
& ើយ®ើងo&pវQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក ដ&’ិតC&ចក្Q
ី &ឡញ់មកពី
:&ះ ឯអស់អ្កណ•&លមនC&ចក្Q
ី &ឡញ់ âះ@ô&ះថ មកពី:&ះšើយក៏
ស•&ល់4&ង•
់ &រ

៨

¨&អ្កណ•&លគô&នC&ចក្Q
ី &ឡញ់ âះមិនស•&ល់:&ះវTញ

ពីÝ&ះ:&ះ4&ងជ
់ C&ចក្Q
ី &ឡញ់âះឯង។
ក្eងខទំង|&ះ¦កយ៉ូហនបង•&បឲ
់ &‰®ើងQ&ឡញ់គW& šើយI&&យមកគត់ផ្ល់
ឲ&‰®ើងនូវករវTនិច្័យមួយ^ៀត ‘ើម&’ីរក‚ើលថ Îើអ្កណជ•&pពិត šើយអ្ក
ណជ•&ីស្បរTស័ទពិត៖ គឺជករសកល&’ង

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់។ គត់ផ្លឲ
់ &‰

®ើងនូវករសកល&’ងជវTជ្មនថ «អស់អ្កណ•&លមនC&ចក្ីQ&ឡញ់ âះ

Êើតពី:&ះ šើយក៏ស•&ល4
់ &ងផ
់ ង» និងករសកល&’ងជអវTជ្មនថ «អស់អ្កណ
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•&លគô&នC&ចក្Q
ី &ឡញ់ âះមិនស•&ល់:&ះêើយ»។ ទីបំផុតគត់ឲ&‰មូលដû&នជ
ី &ឡញ់»។
^&វសQ្ស
& „&&បក
់ រសកល&’ង|&ះ៖ «ពីÝ&ះ:&ះជC&ចក្Q
តមពិត ¦កយ៉ូហនបនឲ&‰®ើងនូវករសកល&’ង|&ះរួចšើយ¤ក្eង

ឺ ស
& ្បដ
់ ល់បងប្Ðនâះ
១យ៉ូហន ២ៈ៩៖ «អ្កណ•&លថ ខ្*ន¤ក្eងពន្¨
@ô&ះថ ¤ក្eងC&ចក្ង
ី ងឹតដរបដល់សព្F|
្& &ះ»។
šើយគត់កប
៏ នឲ&‰ករសកល&’ង|&ះ ¤ក្eង ១យ៉ូហន ៣ៈ១៤•&រ៖ «®ើង

រល់គដ
W& ឹងថ ®ើងបនកន្ងផុតពីC&ចក្ស
ី º&ប¯
់ ដល់ជីវTតšើយ ពីÝ&ះ®ើង
Q&ឡញ់ដល់ពួកបងប្Ðន»។
«:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់»។ :&ះផi&លជ
់ និយមន័យ C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់។ សូម&’ី
¨&មុនó&ល•&ល4&ងប
់ នបä្ើតមនុស&f ឬ^&វតមួយក៏Fយ ជករពិតšើយថ

«:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់» ពីÝ&ះ:&ះវរបិត :&ះរជបុ:& និង:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្
បនQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក Fយអំណរ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ដល
៏ ឥ
្ ត[0&ះ
តំងពីអស់កល&’ជនិច្។ :&ះមិនបនបä្ើតមនុស&f និង^&វត FយÝ&&ះ4&ង់
ឯŽ šើយគô&នអ្កណ •&ល:&ះអង្អចQ&ឡញ់âះêើយ។ អង្

&

:&ះÖ&&ឯក បនQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក តំងពីអស់កល&’æៀងមក។ :&ះជ
C&ចក្Q
ី &ឡញ់។
ចូរកត់សំគល់ថ ¦កយ៉ូហន មិនបនមន—&សសន៍ថ «C&ចក្Q
ី &ឡញ់ គឺជ
:&ះ» âះêើយ។ ¤ó&លមនុស&fនិយយ¯កន់មនុស&fអសីលធម៌ថ «អ្កមិន
ចំបច់#&ចិត^
្ & ពីÝ&ះ:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់» តមពិតអ្ី•&លពួក•&កំពុង
និយយ គឺ «C&ចក្Q
ី &ឡញ់ គឺជ:&ះ»។ ពួក•&កំពុងនិយយថ និយមន័យរបស់
ខ្*ន អំពីC&ចក្Q
ី &ឡញ់កំណត់ថ :&ះជអ្ី។ ប៉ុs្&¦កយ៉ូហន មន—&សសន៍ថ
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:&ះផi&ល់ ជអ្កសÕ&&ចចិតថ
្ អ្ជ
ី C&ចក្Q
ី &ឡញ់ šើយអ្ីជC&ចក្ព
ី ិត šើយ
អ្ីជ:&ះ។ Îើ:&ះឲ&‰អត្ន័យយ¥&ង‚៉&ច អំពC
ី &ចក្Q
ី &ឡញ់ សូមសÒ&ប់៖

១យ៉ូហន ៤ៈ៩-១០
C&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះបនសំ•&ងមកឲ&‰®ើងខ្ស
eំ •&ល់ Fយ4&ងច
់ ត់
:&ះរជបុ:&4&ង¨
់ ១
& ឲ&‰មកក្eង¦កីយ ‘ើម&’ីឲ&‰®ើងរល់គប
W& នរស់Fយសរ
4&ង់

១០

|&ះšើយជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ មិន<&ន®ើងបនQ&ឡញ់:&ះâះ^& គឺ

4&ងប
់ នQ&ឡញ់®ើង^&Îើ šើយបនចត់:&ះរជបុ:&4&ងឲ
់ &‰មកទុកជដងÿ&យ
ឲ&‰ធួននឹងបប®ើងរល់គផ
W& ង។
C&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះ ជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ដ…
៏ &ល•&& និងបរTសុទ្។ គឺជ
C&ចក្Q
ី &ឡញ់ •&លលះបង់ និងស”•&ះ។ C&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះបន
'ើញថ ®ើងជទសករ

អ
& ំóើបប សតំង និងC&ចក្ស
ី º&ប់ šើយ4&ង់ មិន

អនុ»Á&តឲ&‰®ើង បន្¤ជប់ក្eងទសភពâះ^& ¨&រaFះ®ើងវTញ។ ករ
និយយថ «:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់មិន<&នមនន័យថ :&ះជ:&ះQ&ួល•&ល
យល់:&មនឹងអ្ី•&ល®ើងចង់ë្ើâះ^&។ ផ្eយ¯វTញ វមនន័យថ :&ះ
Q&ឡញ់ដល់អ្កមនបបដល់ម្៉េះ Fយ4&ងប
់ នចត់:&ះរជបុ:4
& &ងឲ
់ &‰ë្ើជ
យíîបូជ•&លប±្&រC&ចក្I
ី
&ធរបស់:&ះG&ញពី®ើង šើយដក់œ:
ើ &ះ•&ីស្
វTញ។ វជC&ចក្Q
ី &ឡញ់•&លមិន?&&ន¨
់ ប
& ង¼&ញ C&ចក្‚
ី &តà&ករុណដល់អ្ក
មនបប ¨&កប
៏ ង¼&ញកិត្ិយសដល់:&ះFយបំó&ញ•&បទ
់ ំងC&ចក្ទ
ី មទរ

&

¿&ឹត&‰វTន័យរបស់4&ង់ តមរយៈជីវTត និងC&ចក្ស
ី ុគតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ។
ឧទហរណ៍៖ ó&លខ្ះឪពុកមÒ&យនឹង‚ើលរaលងអំóើបប¤ក្eងកូនរបស់
ពួក•& šើយនិយយថ «ខ្eំ‚ើលរaលងករអ¿&កទ
់ ំង|&ះ ពីÝ&ះខ្eំ
Q&លញ់កូនó&ក ¨&តមពិតករខកខនមិនបន¹&អំóប
ើ ប¤ក្eងកូន
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អ្ក គឺស្ប់កូន¯វTញ^& (សុភសិត ១៣ៈ២៤) Ý&&ះបបâះនឹងលួច
អំណរពីកូន šើយបំផº&ញកូន šើយនិងបí្Ðន•&¯ស%&ននរក^ៀតផង។
ឪពុកមÒ&យ•&លQ&ឡញ់កូនខ្*ន នឹងមិនë្ើóច
ើ ំ-ះបបរបស់កូនគត់^&
ប៉ុsគ
្& ត់នឹង¹&តN&ង់ ផ្ល់គំរល
ូ ្ដល់•& šើយអធិសû&នរល់F្& សូមឲ&‰
:&ះស”•&ះ•&ពីបប។ ដូចគW|
& &ះ•&រ ÷ើ:&ះQ&ឡញ់®ើង 4&ង់ចង់
ជួយ®ើងឲ&‰រួចផុតពីអំóប
ើ ប មិន<&នឲ&‰®ើង¤¨&បន្âះ^&។ :&ះ
ជC&ចក្Q
ី &ឡញ់។

«…4&ងប
់ នQ&ឡញ់®ើង^&Îើ šើយបនចត់:&ះរជបុ:4
& &ងឲ
់ &‰មកទុកជ
ើ ប» សូម‚ើល
ដងÿ&យឲ&‰ធួននឹងបប®ើងរល់គផ
W& ង»។ រEឯពក&‰ «ធួននឹងអំóប
ករអធិប&*យ¤ ១យ៉ូហន ២ៈ២។ •&pខុសឆ្ងជŠ&ើនបដិC&ធC&ចក្ព
ី ិត|&ះ
•&លថ :&ះរជបុ:រ& បស់:&ះ បនសង¦ះF្&បបទំងអស់ជំនួស®ើង។ ¿&ុម
ខុសឆ្ងភគŠ&ើនបÄ&ៀនថ ករសុគតរបស់:&ះ•&ីសម
្ ិន•&ប់?&ន^
់ & šើយ®ើង
ក៏o&pវxឿទុកចិតœ
្ អ
ើ ំóល
ើ រ្ បស់ខ្*ន ‘ើម&’ីបនស”•&ះផង•&រ។ •&ីសស
្ សន
C&រEនិយម (Liberal) បÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវមិន<&នជដងÿ&យធួននឹងអំóប
ើ ប
របស់®ើង^& ¨&4&ងប
់ នសុគត?&&ន់¨ជ
& គំរូ

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់¨ប
& ៉ុ57&ះ ‘ើម&’ី

បង¼&ញពីC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះចំ-ះ®ើង។ (សូម‚ើល«•&ីសស
្ សន
C&រEនិយម»¤ö្&កទី២)។

១យ៉ូហន ៤ៈ១១
ពួកស្*នភ\)
& ើយ÷ើ:&ះបនQ&ឡញ់®ើងរល់គជ
W& ខº&ំងទំង‚៉្&ះ âះo&pវឲ&‰®ើង
Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក•&រ។
«÷ើ:&ះបនQ&ឡញ់®ើងរល់គជ
W& ខ-+ំងទំងÁ៉្+ះ...» សូមសម•&ល់ពក&‰ «ទំង
ម្៉េះ»។ ក្eងភស]&&ក ពក&‰âះសំù¯លក្ណៈ
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:&ះ។ និយយម៉&•ង^ៀតថ ÷ើ:&ះQ&ឡញ់®ើងß+ប´ះ Fយចត់
:&ះរជបុ:&4&ងម
់ កFះ+&&យប»¼ប
& បរបស់®ើង âះ®ើងក៏គួរQ&ឡញ់គW&
¯វTញ¯មក តម½&បលះបង់—&§ជន៍ផi&ល់ខ្*នâះ•&រ។ :&ះមិន?&&ន¨
់ &
Q&ឡញ់®ើងតមរ÷ៀបទូ¯^&។ 4&ង់Q&ឡញ់®ើងតមរ÷ៀបមួយជក់លក់
•&លបនFះ+&&យទសភព

អ
& ំóប
ើ បរបស់®ើង។ 4&ង់Q&ឡញ់®ើង

តមរ÷ៀប•&លនំឲ&‰®ើងមនភពបរTសុទ្ និងអំណរ។ ដូG្&ះ®ើងគួរ¨&
Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក½&បâះ•&រ តមរ÷ៀបœើកទឹកចិត្ពួក•& ឲ&‰½&រG&ញ
ពីអំóប
ើ ប šើយ½&រ¯រក:&ះវTញ។

១យ៉ូហន ៤ៈ១២
គô&នអ្កណ•&ល'ើញ:&ះêើយ ¨&÷®
ើ ើងQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក âះ:&ះ
4&ងគ
់ ង់¤ក្eង®ើង šើយC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់4&ងប
់ នó&ញខW&តក្eង®ើង
•&រ។
|&ះគឺជករវTនិច្័យមួយ^ៀត។ Fយសរ®ើងមិនអច‚ើល'ើញ:&ះ ë្ើ
ដូច‚្&ចឲ&‰®ើងដឹងថ 4&ង់គង់¤ក្eង®ើង? «... ÷ើ®ើងQ&ឡញ់គW&

¯វTញ¯មក âះ:&ះ4&ងគ
់ ង់¤ក្eង®ើង» ®ើងអចl&ើករសកល&’ង|&ះ
ចំ-ះ•&p¹្&ងកº&យ•&រ។ •&p¹្&ងកº&យ¨&ង¨&អះអងថ ខ្*នមនទំនក់ទំនង
ពិC&សជមួយ:&ះ។ ប៉ុs្& ពួក•&មិនបនQ&ឡញ់អ្កដÍ& FយC&ចក្ី
Q&ឡញ់បរTសុទ^
្ &។
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«÷ើ®ើង‰+ឡញ់គ“+¯វTញ¯មក
âះ:&ះ4&ង់គង់¤ក្eង®ើង»។ (១យ៉ូហន ៤ៈ១២)

១យ៉ូហន ៤ៈ១៣
គឺយ¥&ងâះឯង•&ល®ើងដឹងថ ®ើង¤ជប់ក្eង4&ង់ šើយ4&ងក
់ គ
៏ ង់¤ក្eង
®ើង ពីÝ&ះ4&ងប
់ ន—&ទន:&ះវT»Á&ណ4&ងម
់ ក®ើងរល់គW&។
Îើ®ើងដឹងយ¥&ងដូច‚្&ចថ ®ើងជកូន:&ះ šើយ:&ះគង់¤ក្eង®ើង? ពីÝ&ះ
:&ះបន—&ទន:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្មក®ើង។ អំ5យ|&ះគឺជ ករចក់l&ង
លប •&ល¦កយ៉ូហនបន¸&&ប®
់ ើង ¤១យ៉ូហន ២ៈ២០។ សូមសម•&ល់
^ៀតថ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ជគន្ឹះ

ក
& ររស់¤—&កបFយភពបរTសុទ្ C&ចក្ី

ពិត ករQ&ឡញ់:&ះ និងករQ&ឡញ់អ្កដÍ&៖
១. „+…វបរ`សុទ្! :&ះវT»Á&ណo&pវបន•&Uថ :&ះវT»Á&ណបរ`សុទ្ (យ៉ូហន
១ៈ៣៣)
២. lឿករពិត! :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្បនផ្ល់ឲ&‰®ើងនូវ:&ះបន្Ðលដ៏ពិត
(២ó&o&ុស ១ៈ២១)
៣. ‰+ឡញ់=+ះ! :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ដឹកនំ®ើងឲ&‰‰+ឡញ់=+ះ FយU
4&ង់ថ អ័ប&* (រØូម ៨ៈ១៥)។
៤. ‰+ឡញ់គ“+! ផលö្&

&:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ គឺដំបូង S+ចក្ី‰+ឡញ់

(កឡទី ៥ៈ២២; កូល៉ុស ១ៈ៨)។
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Îើអ្កបនកត់សម•&ល់^ថ
& ឥឡÐវ|&ះ¦កយ៉ូហន បនផ្លឲ
់ &‰®ើងនូវរ÷ៀប
ច&*ស់លស់ពីរយ¥&ង ‘ើម&’ដ
ី ឹងថ :&ះQ&ឡញ់®ើង?
១. ®ើងដឹងថ:&ះQ&ឡញ់®ើង ពីÝ&ះ4&ងប
់ ន—&ទនអំ5យទន
:
& &ះ®&ស៊ូវ•&លបនសុគតជំនួសបប®ើង (១យ៉ូហន ៤ៈ៩-១០)
២. ®ើងដឹងថ:&ះQ&ឡញ់®ើង ពីÝ&ះ4&ងប
់ ន—&ទនអំ5យទន
:
& &ះវT»Á&ណបរTសុទដ
្ ល់®ើង (១យ៉ូហន ៤ៈ១៣; រØូម ៥ៈ៥)
¤ó&ល®ើងQ&ឡញ់អ្កណមW&កយ
់ ¥&ងខº&ំង ®ើងចូលចិតឲ
្ &‰អំ5យដល់•&។
Îើ:&ះអច—&ទនអំ5យដ៏F្&ថអ
º& ្ីជង:&ះរជបុ:&

4
& &ង់ និង:&ះវT»Á&ណ4&ង!់

:&ះQ&ឡញ់®ើងដល់ម្៉េះ!

១យ៉ូហន ៤ៈ១៤
šើយ®ើងបន'ើញក៏ë្ើបនi&លថ
់ :&ះវរបិតបនចត់:&ះរជបុ:ម
& កë្ើជ
:&ះអង្ស”•&ះ ម
& នុស&f¦ក។
សូមកត់សម•&ល់ពភ
ី សតុលករក៏ឧឡរTក •&ល¦កយ៉ូហនl&ើម្ង^ៀត៖

«®ើងបនîើញក៏ë្ើបនµ+ល.់ ..» គត់បននិយយQ&‘ៀងគW&¤ ១យ៉ូហន ១ៈ៣
ី &ល®ើងខ្ប
eំ នîើញ šើយឮ âះ®ើងខ្ž
eំ +បម
់ កអ្ក
ថ៖ «ដូG្&ះC&ចក្•
់ ្&ក¨&ង¨&l&ើ។
រល់គ»W& ។ |&ះជរ÷ៀបនិយយ •&លសក&fីផi&ល.
ចូរកត់សម•&ល់^ៀតថ ¦កយ៉ូហនœើកêើងពីអង្ទំងបី

:
& &ះÖ&&ឯក ¤ក្eង

៤ៈ១៣-១៤ (និងកs្&ងជŠ&ើន^ៀត¤ក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី )។ •&ព
p ិត
¨&ង¨&បÄ&ៀន និងxឿo&ឹមo&pវអំព:
ី &ះÖ&&ឯក។ •&ខ
p ុសឆ្ងC្ើរ¨&ទំងអស់
បÄ&ៀនខុស ឬបំភន់អត្ន័យអំព:
ី &ះÖ&&ឯក។ ¿&ុមខុសឆ្ងមរមន អះអងថ xឿ
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œើ:&ះÖ&&ឯក ¨&តមពិតពួក•&xឿœើ :&ះបីFយ•&កពីគW& šើយ:&ះរប់ពន់
អង្^ៀត! (សូម‚ើល «សសនមរមន» ¤ö្&កទី២)

១យ៉ូហន ៤ៈ១៥
អ្កណ•&លយល់:&មថ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះរជបុ:& :
& &ះ អ្កâះ@ô&ះថ
មន:&ះគង់¤ក្eងខ្*នពិត šើយខ្*នក៏¤ក្eង:&ះ•&រ។

«អ្កណ•&លយល់=+មថ =+ះm+ស៊ូវជ=+ះរជបុïœ
+ +=+ះ
អ្កâះ@ô&ះថ មន=+ះគង់¿ក្vងខ្•ន»។ (១យ៉ូហន ៤ៈ១៥)

ជថ្ីម្ង^ៀត¦កយ៉ូហន រaឭក®ើងថ •&ព
p ិតបÄ&ៀនយ¥&ងo&ឹមo&pវអំពី
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ពួក•&ចុះចូលចំ-ះទីបនi&លផ
់ i&ល់.្&ក

ព
& ួកសវក•&ល

បÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវគឺជ:&ះ<&សុី និងជ:&ះរជបុ:¨
& &មួយរបស់:&ះ។ •&p
¹្&ងកº&យ និងពួកអង់ទ•
ី &ីស្ជŠ&ើននក់អះអងថ ពួក•&ជ:&ះបុ:រ& បស់:&ះ
•&រ។ ជធម្តពួក•&និយយថ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ•&ីស្ស„&&ប¨
់ ស
& ម័យកល
មុន ប៉ុs្&មន:&ះ•&ីស្ថ្ីស„&&បស
់ ម័យកល|&ះ។ |&ះគឺជករកុហក។ ម្ង
šើយម្ង^ៀត :&ះគម្ីរU:&ះ®&ស៊ូវ ថជ:&ះរជបុ:¨
& &មួយរបស់:&ះ
(យ៉ូហន ១ៈ១៤; ១ៈ១៨; ៣ៈ១៦; ៣ៈ១៨; ១យ៉ូហន ៤ៈ៩)។ :&ះ®&ស៊ូវ
មិន?&&ន¨
់ ជ
& :&ះ•&ីស្ស„&&បស
់ ម័យកល¨&មួយ^& ប៉ុs្&ជ:&ះអទិករ
សកល¦កទំងមូល šើយជម0&ស់

&

ស
& ម័យកលទំងអស់។

ឧទហរណ៍ អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ (Apollo Quiboloy)
ហ្ីលីពីនអះអងថ ជ «:&ះបុ:¨
& &ងតំង
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ច¿&វល»។ |&ះមិន<&នជករពិត^&។ គត់មនអយុ៧០ឆW&ំšើយ
(Êើតក្eងឆW១
&ំ ៩៥០) šើយមិនយូរមិនឆប់គត់នឹងo&pវសº&ប់•&។
¤ó&ល•&លគត់សº&ប់ គត់នឹងមិនរស់êើងវTញ ដូច:&ះរជបុ:ព
& ិត

&

:&ះ គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្^&។ (សូម‚ើល «អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ» ¤ö្&កទី២)
¤ទូទំង—&វត្ិសQ្•
& &p¹្&ងកº&យរប់រយនក់បនអះអងថ ជ
:&ះ®&ស៊ូវ ឬ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ។ ¤I&&មជ៤អ្ក•&លបនអះអងថ

ជ:&ះ®&ស៊ូវ ។ សូមកត់សម•&ល់ថ ពួក•&ទំងអស់បនសº&ប់šើយ
šើយពួក•&ទំងអស់ មិនបនរស់ពីសº&បê
់ ើងវTញêើយ ៖
•បហអ៊ូឡស ¤Q&ុកóើសុី (ឥឡÐវអ៊DរØង់) (១៨១៧-១៨៩២ សº&ប់
Fយ•&ុន‘à&)
•សន់ ម៉្eង មូន ពី—&^&សកូæØ& (ឆW១
&ំ ៩២០-២០១២ សº&ប់Fយរលក
សួត)
•អរEហ្ីនមហ‚&៉ត ពី—&^&សម¥&ê&សុី (១៩៤៣-២០១៦)
•មីតស៊ូអូ ម¥&តយូស&feី ពី—&^&សជប៉ុន (១៩៤៤-២០១៨ សº&ប់Fយ
ជំង)
ឺ

១យ៉ូហន ៤ៈ១៦ក
®ើងរល់គប
W& នស•&ល់ šើយក៏xឿចំ-ះC&ចក្Q
ី &ឡញ់•&ល:&ះ4&ងម
់ នដល់
®ើង។
Îើ®ើងដឹងថ :&ះQ&ឡញ់®ើងFយរ÷ៀបណ? ÎើFយÝ&&ះ®ើងមន
អរម្ណក
៍ ក់‘ក
à& ្eងចិតឬ
្ ? ÎើFយសរ¨&æឿងល្ៗកំពុងÊើតêើងចំ-ះ®ើង
ឬ? Îើមកពី®ើងដឹងច&*ស់ពF
ី ្&´ន
& ិងឆW&ំ•&ល®ើងបនÊើតជថ្ីឬ? ^&។
អរម្ណរ៍ Eករយ វជួនមនជួនអត់។ សុខភព និង4&ព&‰សម&’ត្វ
ិ êើងចុះៗ។ Îើ
ë្ើដូច‚្&ចឲ&‰®ើងអចដឹង¸&&កដថ :&ះQ&ឡញ់®ើង? ច‚្ើយគឺ¤ ៤ៈ៩ និង
144

១យ៉ូហន ៤:១៦

៤ៈ១៤ ៖ ®ើងដឹងថ :&ះQ&ឡញ់®ើងពីÝ&ះ:&ះ—&ទន:&ះរជបុ:4
& &ង¨
់ &
មួយឲ&‰មកសុគតជំនួស®ើង។ មន¨&ó&ល•&ល®ើងxឿœើ:&ះរជបុ:ព
& ិតពី:&ះ
គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ •&ល®ើងអចទទួលបននូវបទពិ%ធន៍

C
& &ចក្ីQ&ឡញ់

•&ល:&ះមនចំ-ះ®ើង šើយ¤ជប់ក្eងC&ចក្Q
ី &ឡញ់âះ។ :&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ គឺ?&ន់¨ជ
& មនុស&fធម្តប៉ុ57&ះ។ ពួក•&គô&នអំណចផ&fះផ&K®ើង

ី &ឡញ់របស់:&ះមកក្eង
ជមួយ:&ះ^&។ ពួក•&គô&នអំណច‘ើម&’ី «ចក់C&ចក្Q
ចិត®
្ ើង តមរយៈ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្» ^& (រØូម ៥ៈ៥)។ šើយពួក•&មិនអច
ផ្លឲ
់ &‰®ើងនូវករធន

C
& &ចក្ស
ី ”•&ះបនêើយ។ តមពិត•&p¹្&ងកº&យ

ចូលចិតដ
្ កករធនC&ចក្ស
ី ”•&ះG&ញពី®ើង ‘ើម&’ីឲ&‰ពួក•&អចញក់®ើង
បនយ¥&ងងយQ&ួល Fយសរករភ័យខº&ច។

១យ៉ូហន ៤ៈ១៦ខ
:&ះជតួC&ចក្Q
ី &ឡញ់ ឯអ្កណ•&ល¤ជប់ក្eងC&ចក្Q
ី &ឡញ់âះក៏បន
¤ជប់ក្eង:&ះ šើយ:&ះ4&ងគ
់ ង់¤ក្eងអ្កâះ•&រ។

«អ្កណ•&ល¤ជប់ក្vងS+ចក្‰
ី +ឡញ់ âះក៏បន¤
ជប់ក្eង:&ះšើយ=+ះO+ង់គង់¿ក្vងអ្ក´ះ»។ (១យ៉ូហន ៤ៈ១៦ខ)

«:&ះជតួC&ចក្Q
ី &ឡញ់» ¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ម្ង^ៀតថ Fយសរ
:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ អស់អ្កណ•&លពិតជÊើតពី:&ះ នឹង¤ជប់ក្eងC&ចក្ី
Q&ឡញ់របស់:&ះ šើយមនó&ញFយC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះ•&រ។
:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ Q&ឡញ់¨ខ
& ្*នឯង^&។ ពួក•&ចង់បនអំណច កិត្ិនម និង
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ករ°រពបូជ។ ពួក•&ភគŠ&ើនរស់¤ដូចC្&ច šើយ÷ើកបររថយន្F្&ៗ និង
មនអ្កបÕ&ើ និងអង្រក&fជŠ&ើននក់។ ពួក•&មិនដូច:&ះ®&ស៊ូវ^& •&លបន
រស់¤Fយរ÷ៀបសមíî។
ចូរ”+ុង”+យ័ត្! ®ើងo&pវ¨&បដិC&ធ•&p•&ីស្បរTស័ទទំងឡយណ•&ល
បនកº&យជC&ដ្ី ពីករថÿ&យដងÿ&យរបស់ពួក•&ីស្បរTស័ទធម្ត។ អ្ក
ផ&Kយតមទូរទស&fន៍ និងអ៊ƒនធឺណិត ល&’ីៗ មកពីអ‚&រTក កូæØ& សិង្បុរE និង
ហ្ីលីពីន l&&សុីល និង អç្&ិក C្ើរ¨&ទំងអស់បនកº&យជC&ដ្ី ពីករ
ថÿ&យដងÿ&យពីអ្កសÒ&ប់។ ពួក•&រស់¤ក្eងផ្ះ•&លតß្វ
& ល់លនដុលº&រ
÷ើកបររថយន្•&លមនតß្&រប់È&នដុលº&រ និងមនយន្iះផi&ល់ខ្*ន
•&លមនតß្&រប់សិបលនដុលº&រ^ៀតផង។ មុនó&លពួក•&ចប់†្ើម
ផ&fព្ផ&Kយតមទូរទស&fន៍ ពួក•&មិន<&នជអ្កមនទល់¨&%ះ។ Îើ
ពួក•&ទទួលបន¸&&ក់ទំងអស់|&ះមកពីណ? ភគŠ&ើនមកពីដងÿ&យ!
:&ះគម្ីរ¸&&បថ
់ ពួក•&ដូចជiរបឡម•&លl&ើសសន‘ើម&’ក
ី º&យ
ជអ្កមន(២ó&o&ុស២ៈ១៥)។ :&ះ®&ស៊ូវជគំរូ

&ករដឹកនំដ៏របទប

របស់®ើង៖

ប៉ុs:
្& &ះ®&ស៊ូវបនUពួក•&មកមនបន្Ðលថ៖ «អ្ករល់គដ
W& ឹងថ
ពួកqហÿ&យ &សសន៍ដÍ& ¨&ង•&ប់•&ងœើសសន៍របស់ខ្*ន šើយ
ពួកអ្កធំក៏មនអំណចœើ••
& &រ

២៦

ប៉ុsម
្& ិនo&pវឲ&‰មនដូjW&ះក្eងពួក

អ្ករល់គê
W& ើយ គឺអ្កណក្eងពួកអ្ករល់គ•
W& &លចង់ëជ
្ើ ធំ âះនឹង
o&pវë្ើជអ្កបំæដ
E ល់អ្ករល់គវW& Tញ។

២៧

šើយអ្កណក្eងពួកអ្ក•&ល

ចង់បនជœ&ខ១ âះo&pវë្ើជបវដល់អ្ករល់គវW& Tញ•&រ

២៨

ដូចជកូន

មនុស&fបនមកមិន<&នឲ&‰•&បំæ¦
E
ក^& គឺនឹងបំæ•
E &វTញ šើយនឹងឲ&‰
ជីវTតខ្*នទុកជF្¦
&
ះមនុស&fជŠ&ើនផង» (ម¥&ថយ ២០ៈ២៥-២៨)។
:&ះ®&ស៊ូវយងមក‘ើម&’ីលះបង់ជីវTត មិន<&ន—&មូលលុយ^& (សូម‚ើល
ពី «•&ច
p N&ុងចÕ&ើន» ¤ö្&កទី២)។
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១យ៉ូហន ៤ៈ១៧-១៨
គឺយ¥&ងâះšើយ•&លC&ចក្Q
ី &ឡញ់បនó&ញខW&តក្eង®ើង ‘ើម&’ីឲ&‰®ើងមន
C&ចក្ក
ី º&ហន¤F្&ជំនជ
ុំ ំរះ ដ&’ិត•&ល:&ះ4&ងជ
់ យ¥&ងណ âះ®ើងរល់គក
W& ៏
យ¥&ងâះ¤ក្eង¦កីយ|&ះ•&រ។

១៨

គô&នC&ចក្ភ
ី ័យខº&ចណ¤ក្eង

C&ចក្ីQ&ឡញ់êើយ C&ចក្Q
ី &ឡញ់•&លó&ញខW&តâះប9ï&ញC&ចក្ី
ភ័យខº&ចG&ញ ពីÝ&ះC&ចក្ភ
ី ័យខº&ច¨&ងជប់មនC&ចក្×
ី &ទនšើយអ្កណ
•&លមនC&ចក្ភ
ី ័យខº&ច âះមិនទន់បនó&ញខW&តខងឯC&ចក្Q
ី &ឡញ់
¤êើយ^&។
«...ដ&’ិត•&ល:&ះ4&ងជ
់ យ¥&ងណ âះ®ើងរល់គក
W& យ
៏ ¥&ងâះ¤ក្eង¦កីយ
ី &ឡញ់
|&ះ•&រ»។ ¦កយ៉ូហនបÄ&ៀនកូនៗរបស់:&ះ នឹងបង¼&ញC&ចក្Q
ពីÝ&ះ:&ះបង¼&ញC&ចក្Q
ី &ឡញ់•&រ។

«C&ចក្Q
ី &ឡញ់•&លó&ញខW&ត âះប9ï&ញC&ចក្ភ
ី ័យខº&ចG&ញ...»
¤ó&ល®ើងQ&ឡញ់អ្ក•&ល¤ជុំវTញ®ើង រួមទំងខô&ំងសo&pវរបស់®ើងផង
âះC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់®ើងកន់¨ខ
& º&ំងêើងៗ និងកន់¨ម
& នភពó&ញខW&ត
ដូចC&ចក្Q
ី &ឡញ់ó&ញខW&ត •&ល®ើងនឹងទទួល ¤ó&ល®ើង'ើញ:&ះ
®&ស៊ូវផi&ល់។ ¤ó&លC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់®ើងកន់¨ó
& &ញខW&តêើង ®ើង

W& ឹងថ ®ើងបនកន្ងផុតពី
កន់¨x
& ឿជក់ថ ®ើងពិតជកូន:&ះ។ «®ើងរល់គដ
C&ចក្ស
ី º&ប¯
់ ដល់ជីវTតšើយ ពីÝ&ះ®ើងQ&ឡញ់ដល់ពួកបងប្Ðន»
(១យ៉ូហន ៣ៈ១៤)។

១យ៉ូហន ៤ៈ១៩
ឯ®ើងរល់គW& ®ើងQ&ឡញ់4&ង់ ពីÝ&ះ4&ងប
់ នQ&ឡញ់®ើងជមុន។
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|&ះគឺជ°លករណ៍សំខន់បំផុតមួយ¤ក្eងកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី ។ •&ប់
ទំងលក្ណសម&’ត្ិ និងបំណង¸&&ថW&លរ្ បស់•&ីស្បរTស័ទមកពី:&ះជម0&ស់។
®ើងមនលក្ណៈសម&’ត្â
ិ ះ ¨&Fយសរ:&ះវរបិតរបស់®ើងមនលក្ណៈ
សម&’ត្â
ិ ះជមុន។ ÷ើ®ើងÊើតពី:&ះ ®ើងនឹងបង¼&ញលក្ណៈរបស់:&ះ¤ក្eង
ជីវTត®ើង•&រ។
• មូលš&ត¨
ុ &មួយគត់ •&ល®ើងQ&ឡញ់ គឺFយសរ¨&4&ងQ
់ &ឡញ់
®ើងជមុន។
• មូលš&ត¨
ុ &មួយគត់ •&ល®ើងនិយយC&ចក្ព
ី ិតគឺ Fយសរ¨&4&ងម
់ ន
បន្ÐលC&ចក្ព
ី ិតជមុន។
• មូលš&ត¨
ុ &មួយគត់ •&ល®ើងបរTសុទ្ គឺFយសរ¨&4&ងប
់ រTសុទជ
្ មុន។
• មូលš&ត¨
ុ &មួយគត់ •&ល®ើងអត់ធ្ត់ គឺFយសរ¨&4&ងអ
់ ត់ធ្តជ
់ មុន។
• មូលš&ត¨
ុ &មួយគត់ •&ល®ើងQ&ឡញ់សo&pវរបស់®ើង គឺFយសរ¨&

្
4&ងQ
់ &ឡញ់សo&pវ4&ងជ
់ មុន។ «ចូរQ&ឡញ់ដល់ខô&ំងសo&pវរបស់អក
រល់គW& ឲ&‰—&:&ឹតល
្ ន
្ ឹង•& šើយឲ&‰•&ខ្ីFយឥតសង&~ឹមថ នឹងបនអ្ីមក
វTញ%ះ âះអ្ករល់គន
W& ឹងបនរងÿ&នជ
់ យ¥&ងធំ šើយនឹងë្ើជកូន :
& &ះ
ដ៏ខ្សប
់ ំផុត ដ&’ិត4&ង¨
់ &ងល្ដល់ទំងមនុស&fអកត្íîÐ និងមនុស&fអ¿&ក់
•&រ។

៣៦

ដូG្&ះចូរអ្ករល់គម
W& នចិត‚
្ &តà&ករុណដូចជ:&ះវរបិត អ
& ្ក

4&ង់មន:&ះហឫទ័យ‚&តក
à& រុណ•&រ» (លូក ៦ៈ៣៥-៣៦)។
¦កយ៉ូហន l&ើករ’&កT&កដូចគWន
& ឹង:&ះ®&ស៊ូ•&រ •&លថ កូនគួរមន
លក្ណៈដូចឪពុករបស់•&។ «មនពរšើយ អស់អ្ក•&លផ&fះផ&K•& ដ&’ិតអ្កទំង

âះនឹងបនUជកូនរបស់:&ះ» (ម¥&ថយ ៥:៩)។

148

១យ៉ូហន ៤:២០-២១

១យ៉ូហន ៤ៈ២០-២១
÷ើអ្កណថ ខ្*នQ&ឡញ់:&ះ¨&ស្បដ
់ ល់បងប្ÐនវTញ អ្កâះជអ្កកុហក ដ&’ិត
អ្កណ•&លមិនQ&ឡញ់បងប្Ðន•&លបន‚ើល'ើញ¯šើយ âះë្ើដូច‚្&ច
êើយ ឲ&‰Q&ឡញ់ដល់:&ះ•&ល‚ើលមិន'ើញ¯បន

២១

មួយ^ៀត®ើងបន

ទទួលបíîត|
្ &ះពី:&ះមកថ អ្កណ•&លQ&ឡញ់ដល់:&ះ âះo&pវ¨&Q&ឡញ់
ដល់បងប្Ðន•&រ។

«÷ើអ្កណថ ខ្*នQ&ឡញ់:&ះ ¨&ស្ប់ដល់បងប្ÐនវTញ អ្កâះជអ្កកុហក...
អ្កណ•&ល‰+ឡញ់ដល់=+ះ âះo&pវ¨&‰+ឡញ់ដល់បងប្•ន•&រ»។ (១យ៉ូហន ៤ៈ២០-២១)

«÷ើអ្កណថ ...» ពក&‰ទំង|&ះ¤ក្eងខ២០សà&ប¯
់ Q&‘ៀងនឹង—&§គ
វTនិច្័យ៥យ¥&ង ¤‘ើមកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី •&លបនចប់†្ើមFយពក&‰

«÷ើ®ើងនិយយថ...» និង «÷ើអ្កណថ...»។ ¤៤ៈ២០|&ះ ករវTនិច្័យគឺ
C&ចក្Q
ី &ឡញ់ម្ង^ៀត។ ÷ើអ្កណថ ខ្*នQ&ឡញ់:&ះ¨&ស្បដ
់ ល់បងប្ÐនវTញ
អ្កâះនិយយកុហកšើយ។ Îើë្ើដូច‚្&ចឲ&‰¦កយ៉ូហន ដឹងថ អ្កâះ
កំពុងកុហក? «... ដ&’ិតអ្កណ•&លមិនQ&ឡញ់បងប្Ðន•&លបន‚ើល'ើញ¯

šើយ âះë្ើដូច‚្&ចêើយ ឲ&‰Q&ឡញ់ដល់:&ះ•&ល‚ើលមិន'ើញ¯បន»។
វជករងយQ&ួល•&លអះអងថ ®ើងQ&ឡញ់:&ះ Ý&&ះ®ើងមិនអច‚ើល
'ើញ:&ះêើយ! ¨&ករQ&ឡញ់បងប្Ðនក្eង¿&ុមជំនជ
ុំ ក់È្&ង •&លពិបក
Q&ឡញ់ •&លមនវណ្ៈខុសពី®ើង •&លë្ើឲ&‰®ើងឈឺចិត្ •&លC្ýកពក់ខុស
ពី®ើង •&លសុំខ្ីលុយ Q&ឡញ់មនុស&f½&បâះជករពិបកណស់។ šើយក៏
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ជករពិបកស„&&បព
់ ួក•&Q&ឡញ់®ើង•&រ! រEឯអ្កជិតខងក៏ដូចគW&•&រ វជករ
ងយQ&ួល•&ល®ើងអះអងថ Q&ឡញ់មនុស&fទំងអស់ ប៉ុsក
្& រQ&ឡញ់អ្ក
ជិតខងជក់È្&ងពិបកណស់ មនុស&f•&ល បង្ិតរបង @º&ះ—&¹&កគW&ខº&ំងៗ
ó&លយប់ Cើចចំអកពីជំ|ឿរបស់®ើងœើ:&ះ•&ីស្ ឬលួចបs្ព
& ស
ី ួនច&*ររបស់
®ើង ករQ&ឡញ់មនុស&f½&បâះ ពិបកណស់។ ប៉ុs|
្& &ះគឺជករ•&ល:&ះ
U®ើងឲ&‰ë្ើ។ šើយ4&ងគ
់ ឺជគំរូរបស់®ើង៖

«ប៉ុs្& ខ្eំ¸&បថ
់ o&pវQ&ឡញ់ពួកខô&ំងសo&pវ o&pវឲ&‰ពរដល់អ្កណ•&ល
—&^&ចផà&ស o&pវ—&:&ឹតល
្ ន
្ ឹងអ្កណ•&លស្បអ
់ ្ករល់គW& šើយo&pវ
អធិសû&ន ឲ&‰អ្កណ•&លë្ើទុក÷
្ ៀត÷ៀនដល់អ្ករល់គW&វTញ ៤៥ ‘ើម&’ីឲ&‰
បនë្ើជកូនរបស់:&ះវរបិត អ
& ្ករល់គW& •&លគង់¤ស%&នសួគ៌ Ý&&ះ4&ង់
ë្ើឲ&‰F្&របស់4&ងរ់ ះêើង បំភទ
្ឺ ំងមនុស&fអ¿&ក់ និងមនុស&fល្ šើយ4&ង់
បង្eរឲ&‰6្ýងធº&កម
់ ក œើទំងមនុស&fសុចរTត និងមនុស&fទុច្រTតផង ៤៦ ដ&’ិត÷ើ
អ្ករល់គW&Q&ឡញ់¨អ
& ស់អ្កណ •&លQ&ឡញ់ដល់ខ្*ន âះÎើបន
បំណច់អ្ី ឯពួកអ្កយកពន្ Îើ•ម
& ិន—&:&ឹតដ
្ ូG្&ះ•&រ^&ឬអី

៤៧

šើយ÷ើអ្ក

រល់គW&គំនប់¨ប
& ងប្Ðនអ្កប៉ុ57&ះ âះÎើបនë្ើអ្ី½្&កពី•& ឯពួកសសន៍
ដÍ& Îើមិន—&:&ឹតដ
្ ូចគW&^ឬ
& អី

៤៨

ដូG្&ះ ចូរឲ&‰អ្ករល់គW&បន•&បល
់ ក្ណ៍

ដូច:&ះវរបិត អ
& ្ក •&លគង់¤ស%&នសួគ៌ 4&ង•
់ &បល
់ ក្ណ•
៍ &រ» (ម¥&ថយ
៥ៈ៤៤-៤៨)។

«ស្បដ
់ ល់បងប្Ðន ...» ករស្បដ
់ ល់សមជិក•&¾សរ¿&ុមជំនុំ •&ល:&ះ•&ីស្បន
សុគតជំនួសšើយ គឺជអំóប
ើ បដ៏អ¿&កជ
់ ងធម្ត។ :&ះ•&ីសQ
្ &ឡញ់
សមជិក¿&ុមជំនរុំ បស់អ្ក šើយបនសុគតសំរប់ពួកគត់ផង។ Îើអ្កស្បអ
់ ្ក
âះវTញឬ?
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េសចក្តីសន្និដ្ឋាន៖
ចូរឲ្យបរិសុទ្ធ! េជឿការពិត! ្រសឡាញ់្រពះ! ្រសឡាញ់គ្នា!
១យ៉ូហន ៥ៈ១-២១
¤ó&ល®ើងចូលមកដល់C&ចក្ស
ី ន្ិដû&នរបស់¦កយ៉ូហន ®ើងពិបកនិយយថ
ខទំង|&ះសង្ត់ធ្ន¯
់ œើ«:&ះជពន្»
ឺ ឬ «:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់» ពីÝ&ះ
¦កយ៉ូហន បí្ប់លិខិតរបស់គត់ Fយត&*ញបí្ÐលគW&នូវ°លករណ៍
ទំងអស់ •&លគត់បនú&នក
ំ ្eងជំពូកមុនៗ៖
=+ះជពន្ឺ ដូG្&ះអស់អ្កណ•&លÊើតពី:&ះ នឹងបនបរ`សុទ្ šើយlឿករ
ពិត ។
=+ះជS+ចក្‰
ី +ឡញ់ ដូG្&ះអស់អ្កណ•&លÊើតពី:&ះ នឹង‰+ឡញ់
=+ះ šើយ‰+ឡញ់គ“+ ។
ជំពូក៥ហក់ដូចជកំនួចធំ•&ល+&&យមិនបន ¨&តមពិតវជរូបប¥&កដ
់ ស
៏ p&ត

&

C&ចក្Q
ី &ឡញ់ •&លមិនអចរសត់បនêើយ។

១យ៉ូហន ៥ៈ១ក
អស់អ្កណ•&លxឿថ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ•&ីស្ អ្កâះបនÊើតពី:&ះមក...
¦កយ៉ូហន បន្ផ្លន
់ ូវ—&§គវTនិច្័យបs្&ម^ៀត •&លជួយ®ើងកំណត់ថ Îើ
•&pពិត និង•&ីស្បរTស័ទពិតជអ្កណ។ ¤ក្eងខ|&ះគត់មន—&សសន៍êើងវTញ
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ពីករ•&លគត់បនមន—&សសន៍រួចšើយ¤ក្eង ២ៈ២២-២៣ថ •&pពិតxឿœើ
ទីបនi&លរ់ បស់ពួកសវក•&លថ :&ះ®&ស៊ូវគឺជ:&ះ•&ីស្(:&ះ<&សុី)¨&មួយគត់។

«អស់អ្កណ•&លlឿថ =+ះm+ស៊ូវជ=+ះ?+ីស្
អ្កâះបន˜ើតពី=+ះមក»។ (១យ៉ូហន ៥ៈ១ក)

១យ៉ូហន ៥ៈ១ខ
...šើយអស់ទំងអ្កណ•&លQ&ឡញ់:&ះ ដ៏បä្ើតខ្*នមកâះ ក៏រ<&ង
Q&ឡញ់ដល់អស់អ្កឯ^ៀត•&លÊើតពី4&ងម
់ ក•&រ។
មនុស&fខ្ះនិយយថ «ខ្eំQ&ឡញ់:&ះ ¨&ខ្eំមនករពិបកក្eងករQ&ឡញ់មនុស&f
¤ក្eង¿&ុមជំន»
ុំ ។ ¨&¦កយ៉ូហន មិនអនុ»Á&តឲ&‰®ើងបំ½&កC&ចក្Q
ី &ឡញ់
ចំ-ះ:&ះ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ចំ-ះអ្កដÍ&G&ញពីគW&êើយ។

«អស់ទំងអ្កណ•&ល‰+ឡញ់=+ះដ៏បä្ើតខ្*នមកâះ ក៏រ<&ង‰+ឡញ់
ដល់អស់អ្កឯ‡ៀត•&លÊើតពី4&ង់មក•&រ»។ (១យ៉ូហន ៥ៈ១ខ)

១យ៉ូហន ៥ៈ២
កលណ®ើងQ&ឡញ់ដល់:&ះ šើយកន់តមអស់ទំងបíîតរ្ បស់4&ង់ âះ
®ើងដឹងថ ®ើងQ&ឡញ់ដល់ពួកកូនរបស់:&ះ•&រ។
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¤ខ|&ះ¦កយ៉ូហន ចងភ2&បC
់ &ចក្ព
ី ិតបី «Q&ឡញ់គW&» ជមួយ«Q&ឡញ់
:&ះ» និង «ចូរឲ&‰បរTសុទ»
្ ដូច¤ក្eងរូបទំងពីរ|&ះ៖

«កលណ®ើង‰+ឡញ់ដល់=+ះ...âះ®ើងដឹងថ
®ើង‰+ឡញ់ដល់ពួកកូនរបស់=+ះ•&រ»។ (១យ៉ូហន ៥ៈ២ក)

«កលណ®ើង...កន់តមអស់ទំងប•‘តរ្ បស់4&ង់...âះ®ើង
ដឹងថ ®ើង‰+ឡញ់ដល់ពួកកូនរបស់=+ះ•&រ»។ (១យ៉ូហន ៥ៈ២ខ)

¦កយ៉ូហននិយយថ ÷ើ®ើងអះអងថ ®ើងQ&ឡញ់រQ្រ& បស់:&ះ ប៉ុs្&
មិនយកចិតទ
្ ុកដក់ë្ើតមបíîត:
្ិ &ះ តមពិត®ើងមិនQ&ឡញ់រQ្រ& បស់:&ះ^&!
ជីវTត®ើងជគំរូអ¿&កដ
់ ល់បងប្Ðនរបស់®ើង។ ប៉ុs្&¤ó&ល•&ល®ើងព&•យម
រស់¤ក្eងជីវTតដ៏បរTសុទន
្ ិងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ (Fយពឹងö្&កœើ:&ះវT»Á&ណរបស់
:&ះ) šើយលន់តប
ួ បភº&ម¤ó&ល®ើងបរជ័យដួល âះជីវTត®ើងនឹងë្ើជ
ករœើកទឹកចិត្ដល់បងប្Ðនរបស់®ើង។

១យ៉ូហន ៥ៈ៣
ដ&’ិត|&ះšើយជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ដល់:&ះ គឺឲ&‰®ើងកន់តមអស់ទំងបíîតរ្ បស់
4&ង់ ឯបíîត4
្ &ងâ
់ ះ មិន<&នជបន្eកដ៏ធ្ន^
់ &។
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ជថ្ម
ី ្ង^ៀត¦កយ៉ូហន ត&*ញបí្ÐលគW&បíîតអ
្ិ ំព«
ី Q&ឡញ់:&ះ» និង«ចូរឲ&‰
បរTសុទ»
្ ។ មនុស&fខ្ះនិយយថ «ខ្eំQ&ឡញ់:&ះ ប៉ុsប
្& íîតរ្ិ បស់4&ងត
់ ឹងរុVងó&ក»
:&ះមិនអនុ»Á&តឲ&‰®ើងបំ½&កC&ចក្Q
ី &ឡញ់ G&ញពីភពបរTសុទប
្ នêើយ។
ដូចក្eងរូប|&ះ។

«ដ&’ិត|&ះšើយជS+ចក្‰
ី +ឡញ់ដល់=+ះ
គឺឲ&‰®ើងកន់តមប•‘ត្របស់O+ង់»។ (១យ៉ូហន ៥ៈ៣)

«ឯបíîត4
្ &ងម
់ ិន<&នជបន្eកដ៏ធ្ន^
់ »& ¦កយ៉ូហន មិនបនមន—&សសន៍ថ
ករë្ើតមបíîតរ្ិ បស់:&ះ ជករងយQ&ួលâះ^&។ ÎើវងយQ&ួលយ¥&ង‚៉&ច
ឲ&‰Q&ឡញ់សo&pវរបស់®ើង និងឲ&‰ពរដល់អ្កx&រ®ើង និងM&ក4&ព&‰សម&’ត្រិ បស់
®ើងដល់ពួកអ្ក¿&ី¿&? ÎើវងយQ&ួលសÒ&ប:
់ &ះយ¥&ង‚៉&ច ÷ើ ¦កិយ សច់
ឈម និងអរក&f¨&ង¨&ល&’*ង®ើងមិនឲ&‰®ើងë្ើតមâះ? ¦កយ៉ូហនចង់
មនន័យថ °លបំណង និងលទ្ផល

&បíîត:
្ិ &ះ គឺដកហូតបន្eករបស់®ើង

មិន<&នបs្&ម^&។ :&ះ®&ស៊ូវមនបន្Ðលថ៖

«អស់អ្ក•&ល|ឿយ:&¾យ šើយផ្eកធ្ន)
់ ើយ ចូរមកឯខ្eំ ខ្eំនឹងឲ&‰អ្ករល់គW&
ឈប់សំរក

២៩

ចូរទទួលនឹមខ្eំ šើយæៀននឹងខ្eំចុះ ដ&’ិតខ្eំស្Ðត šើយមនចិត្

សុភព âះអ្ករល់គW&នឹងបនC&ចក្ស
ី ំរកដល់:&លឹង ៣០ ពីÝ&ះនឹមខ្eំ
ងយ^& šើយបន្eកខ្eំក+
៏
&ល» (ម¥&ថយ ១១ៈ២៨-៣០) ។
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គឺជC&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថខ
W& ងសច់ឈម C&ចក្ីប៉ង¸&&ថខ
W& ង.្&ក šើយអំនួត

&

ជីវTត •&លជបន្eកធ្ន់ •&លë្ើឲ&‰មនុស&fលិចចូលក្eងនរក។ គឺជ•&pបÄ&ៀនអង់ទី
•&ីស្ •&លដក់õ&មបន្eកœើមនុស&f •&លមនុស&fមិនអច4&បន។ អំóើបប
មិន<&នជC&រEភព^& ¨&ជទសភពវTញ។ C&ចក្ស
ី ុចរTត គឺជC&រEភព។ ដូច
សវកប៉ុលមន—&សសន៍៖

«ដូG្&ះ ë្ដ
ើ ូច‚្&ច Îើគួរឲ&‰®ើង—&:&ឹតអ
្ ំóប
ើ ប FយÝ&&ះ¤I&&ម
:&ះគុណ មិន¤I&&ម¿&ឹត&‰វTន័យឬអី ^& មិនគួរêើយ

១៦

Îើអ្ករល់គW&ដឹង

^&ឬអីថ អ្ករល់គW&—&គល់ខ្*ន¯ë្ើជបវបំæE និងសà&បត
់ មqហÿ&យណ
âះអ្កជបវបំæរE បស់qហÿ&យâះឯង•&លអ្កសà&បត
់ ម fះជរបស់ផង
អំóប
ើ ប ឲ&‰បនC&ចក្ស
ី º&ប់ ឬជរបស់ផងC&ចក្ស
ី à&បប
់ ង•&ប់ ឲ&‰បនសុចរTត
ក្ី

១៧

ឯអ្ករល់គW& ពី‘ើមជបវបំæរE បស់អំóប
ើ ប<&ន ប៉ុsអ
្& រ:&ះគុណដល់

:&ះអង្ ឥឡÐវ|&ះ បនសà&បF
់ យស្័•&ពច
ី ិត្ តមក&’*ន ល
& ទ្ិ •&ល•&បន
—&គល់មកអ្ករល់គW&

១៨

šើយអ្ករល់គW&បនo&ឡប់ជបវបំæE C
& &ចក្ី

សុចរTតវTញ Fយ4&ងប
់ ន†&&សឲ&‰រួចពីអំóប
ើ បšើយ» (រØូម ៦ៈ១៥-១៨)។
១យ៉ូហន ៥ៈ៤-៥
ពីÝ&ះ•&បទ
់ ំងអស់•&លÊើតពី:&ះមក âះបនឈ្ះ¦កីយšើយ ឯជ័យជំនះ
៥

•&លឈ្ះ¦កីយâះ គឺជC&ចក្ជ
ី ំ|ឿរបស់®ើង Îើអ្កណជអ្កឈ្ះ
¦កីយ ÷ើមិន<&នជអ្ក•&លxឿថ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះរជបុ:& :
& &ះ។
សូមចំថ ¤ក្eង១យ៉ូហន ២ៈ១៤ ¦កយ៉ូហនបនl&ើពក&‰«ឈ្ះ» ¤ó&ល
គត់បនអបអរសទរជ័យជំនះរបស់សមជិក¿&ុមជំនœ
ុំ •
ើ &p¹្&ងកº&យ៖ «កំtះ

រល់គ)
W& ើយខ្eំបនសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW& ពីÝ&ះមនកមº&ំង šើយ:&ះបន្Ðលក៏
155

១យ៉ូហន ៥:៦-៨

ស្ិត¤ក្eងអ្ករល់គW& អ្ករល់គប
W& នឈ្ះ‚&កំណចšើយ... ពួកកូនតូចៗ)ើយ
អ្ករល់គម
W& កពី:&ះ šើយក៏ឈ្ះវT»Á&ណទំងâះ•&រ» (២ៈ១៤; ៤ៈ៤)។
Îើë្ើដូច‚្&ចឲ&‰អ្ក និងខ្eំ អចយកឈ្ះ¦កីយ៍ និងករបÄ&ៀនរបស់អទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្បន? ច‚្ើយ¤ ខ៤ និង៥ ពន&‰ល់ដល់®ើង៖
១. ®ើងo&pវÊើតពី:&ះពិត¸&&កដ ពីÝ&ះ«អស់•&លÊើតពី:&ះមក âះ

បនឈ្ះ¦កីយšើយ» (៥ៈ៤ក)។
២. ®ើងo&pវ¨&មនជំ|ឿœើ:&ះជម0&ស់ ពីÝ&ះ«ឯជ័យជំនះ•&លឈ្ះ

¦កីយâះ គឺជC&ចក្ជ
ី ំ|ឿរបស់®ើង» (៥ៈ៤ខ)។
៣. ®ើងo&pវមនជំ|ឿថ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ ពីÝ&ះ «Îើ

អ្កណជអ្កឈ្ះ¦កីយ ÷ើមិន<&នជអ្ក•&លxឿថ :&ះ®&ស៊ូវ
ជ:&ះរជបុ:& :
& &ះ?» (៥ៈ៥)។
âះជរ÷ៀប•&ល•&ីសប
្ រTស័ទ¤សម័យ¦កយ៉ូហនបនយកឈ្ះœើ•&p
¹្&ងកº&យ •&លបនលួចចូលក្eង¿&ុមជំនរុំ បស់ពួក•&។

១យ៉ូហន ៥ៈ៦-៨
គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្|&ះšើយ •&លយងមកFយទឹក šើយ និងឈមមិន<&ន
Fយទឹក¨&ប៉ុ57&ះ គឺទំងទឹកទំងឈមផង គឺជ:&ះវT»Á&ណ•&លë្ើបនi&ល់
ដ&’ិត:&ះវT»Á&ណជC&ចក្ព
ី ិត

៧

មនសក&fី៣អង្•&លë្ើបនi&ល¤
់ ស%&នសួគ៌

គឺជ:&ះវរបិត១ :&ះបន្Ðល១ និង:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្១ ¨&ទំង៣អង្|&ះរួមមក
¨&១^&

៨

šើយមន៣មុខ^ៀត •&លë្ើបនi&ល¤
់ ö&នដី•&រ គឺជ:&ះវT»Á&ណ១

ទឹក១ និងឈម១ ទំង៣|&ះក៏o&pវគW&•&រ។
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ពិបកដឹង¸&&កដអំពអ
ី ត្ន័យរបស់¦កយ៉ូហន ក្eងឃº&•&រថ «4&ងប
់ នយងមក

Fយទឹក និងឈម»។ មនទស&fនៈជŠ&ើន។ មនó&លមួយ^ៀត•&ល
់ គឺទីបនi&ល់
¦កយ៉ូហន បនl&ើពក&‰ «ទឹក» និង«ឈម» និង«ë្ើបនi&ល»
ផi&ល់.្&ករបស់យ៉ូហន¤ó&ល•&ឆ;&ង4&ង់៖

¨&កល•&មកដល់:&ះ®&ស៊ូវ ក៏'ើញថ 4&ងស
់ ុគតផុតšើយ បនជ•&មិន
បំបក់:&ះបទ4&ង^
់ &

៣៤

ប៉ុsទ
្& ហនមW&កយ
់ កលំ“&ងចក់o&ងច
់ ំšៀង4&ង់

âះក៏G&ញឈមšើយ និងទឹកមក

៣៥

អ្ក•&ល'ើញបន–្ើបនµ+លš
់ ើយ

C&ចក្ប
ី នi&លរ់ បស់អ្កâះក៏ពិត¸&&កដ អ្កâះដឹងថ ខ្*ននិយយ‘ើម&’ឲ
ី &‰
អ្ករល់គប
W& នxឿ (យ៉ូហន ១៩ៈ៣៣-៣៥)។
សូមសម•&លថ
់ ក្eងវគ្ទំងពីរ¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍អំពក
ី រë្ើបនi&ល់។
¤ក្eងគម្ីរយ៉ូហន ១៩ ¦កយ៉ូហន ផi&លជ
់ សក&fី•&ល–្ើបនµ+លថ
់ គត់បន
'ើញទឹក និងឈមG&ញពី:&ះ®&ស៊ូវ។ ប៉ុs¤
្& ក្eង១យ៉ូហន ៥ៈ៦-៧|&ះ អ្ក
ë្ើបនi&លគ
់ ជ
ឺ =+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្ រួមជមួយទឹក និងឈម។
ក៏មន:&ឹត្ិករណ៍មួយ^ៀត•&ល¦កយ៉ូហន l&ើពក&‰តុលករថ «–្ើបនµ+ល»
់
šើយâះគឺជពិធA
ី &មុជទឹករបស់:&ះ®&ស៊ូវ ¤ក្eងទឹក។ ¤ដំណឹងល្យ៉ូហន
ជំពូក១ ¦កយ៉ូហន ¸&&ប់®ើងពីទប
ី នi&ល់ដឧ
៏ ឡរTករបស់¦កយ៉ូហន បទីស្
•&លë្ើបនi&លហ
់ ក់ដូច¤ក្eងបន្បស
់ វនករ•&រ៖

យ៉ូហន ក៏–្ើបនµ+លថ
់ ៖ «ខ្eំបន'ើញ:&ះវT»Á&ណយងចុះពីœ‚
ើ &ឃ មន
រូបដូចជ”&&បមកសណûិតœើ4&ង់

៣៣

ខ្eំមិនបនស•&ល់4&ង^
់ & ប៉ុs:
្& &ះ•&ល

ចត់ឲ&‰ខ្eំមកë្ើបុណ&‰A&មុជFយទឹក 4&ងម
់ នបន្Ðលមកខ្eំថ "•&លឯង
'ើញ=+ះវ`ÝÞ+ណយងចុះមកសណûិតœើអ្កណ គឺអ្កâះšើយ•&លë្ើ
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បុណ&‰A&មុជFយ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្"

៣៤

ខ្eំបន'ើញ<&ន šើយក៏–្ើ

បនµ+លព
់ :
ី &ះអង្âះថ 4&ង់ជ:&ះរជបុ:& :
& &ះពិត<&ន» (១យ៉ូហន
១ៈ៣២-៣៤)។

មនុស្សពិត្របាកដ និង្រពះពិត្របាកដ
សរុប¯ ទឹក និងឈម រaឭក®ើងពីភពជមនុស+•ពិតរបស់:&ះ•&ីស្¤ក្eង
កំ9ើត ពិធីA&មុជទឹក និងករឆ;&ងរបស់4&ង់ គឺជភពជមនុស&fពិត •&ល•&p
¹្&ងកº&យបនបដិC&ធ។ ពក&‰ថ «ទឹក» ក៏អចរaឭក®ើងអំពក
ី រA&មុជទឹករបស់
4&ង់ គឺó&ល•&លភពជ=+ះពិតរបស់:&ះ•&ីស្ o&pវបន:&ះវរបិតë្ើបនi&លព
់ ី

្ ញណស់» ទន្ឹមនឹងâះ
ស%&នសួគ៌៖ «|&ះជកូនស្*នភ\រ& បស់អញជទីó&ញចិតអ
:&ះវT»Á&ណ

:
& &ះក៏បនë្ើបនi&លជ
់ សធរណៈ•&រ •&លចុះមកពីស%&នសួគ៌

សណûិតœើ4&ង់ (ម¥&ថយ ៣ៈ១៧)។ (ó&លខ្ះទឹកក៏ជ និមិត្រូប

&

:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្•&រ ដូច¤យ៉ូហន ៣ៈ៥; ៤ៈ១៣-១៤; ៧ៈ៣៧-៣៩ និង
)&C&គល ៣៦ៈ២៥-២៦)។
សូមចងចំថ •&p¹្&ងកº&យ¤ក្eង២០០ឆW&ំដំបូង
:&ះរជបុ:&

¿
& &ុមជំនុំ មិនចង់xឿថ

:
& &ះបនយករូបកយជមនុស&fពិត¸&&កដâះ^&។ âះជករគួរ

ស្ប់J្ើមចំ-ះពួក•& Fយសររូបកយមនុស&f ពីករចប់កំ9ើត ករÊើត រហូត
ដល់ករសº&ប់ គឺពក់ព័នន
្ ឹងករគួរស្ប់J្ើមជŠ&ើនយ¥&ង។ •&¹
p ្&ងកº&យមិនអច
xឿថ :&ះសព្:&ះហឫទ័យទទួលយកភពជមនុស&fដ៏គួរឲ&‰ស្បJ
់ ្ើម FយÊើត
ជមនុស&fពិត¸&&កដâះ^&។ ប៉ុs្&4&ងព
់ ិតជបនយកភពជមនុស&fពិត<&ន
ពីÝ&ះ4&ងQ
់ &ឡញ់®ើង šើយចង់ស”•&ះ®ើង។
[ š&តុអប
្ី នជ១យ៉ូហន ៥ៈ៧ ¤ក្eងគម្ីរKOV’&ងជង¤ក្eងគម្ីរKSV? ពីÝ&ះ
ឯកសរ:&ះគម្ីរបុរណខ្ះ មនពក&‰ទំង|&ះ¤ក្eងខ៧៖ «មនសក&fី៣អង្•&លë្ើ
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បនi&ល¤
់ ស%&នសួគ៌ គឺជ:&ះវរបិត១ :&ះបន្Ðល១ និង:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្១ ¨&ទំង៣
អង្|&ះរួមមក¨&១^&»។ ប៉ុs្&ឯកសរគម្ីរបុរណខ្ះ^ៀត មិនមនពក&‰ទំងâះ^&។
គម្ីរ KSV និង :&ះគម្ីរឯ^ៀត Fះ+&&យប»¼|
& &ះFយបí្Ðលពក&‰|&ះ¤ក្eងœ&ខ
§ងវTញ។ ស:&&]&កទំង ៧ |&ះរួមបí្Ðល—&§គខងœើ|&ះ ៖ #៦១ (សតវត&fទី
១៦), #៦២៩ (សតវត&fរGទី ១៤), #៨៨ (សតវត&fទី ១២, ក្eងរVម), #៤២៩ (សតវត&fទី
១៤, ក្eងរVម), #៦៣៦ (សតវត&fទី ១៤), #៩១៨ (សតវត&fទី ១៦), #២២១ (សតវត&fទី
១០, ក្eងរVម)។ ស:&]
& &កទំងដប់ពីរ|&ះមិនរប់បí្Ðល—&§គ|&ះ ៖ #០១ (សតវត&fទី
៤), B (សតវត&fទី ៤), A (សតវត&fទី ៥), #០៤៨ (សតវត&fទី ៥), #០២៩៦ (សតវត&fទី
៦), L (សតវត&fទី ៨), P (សតវត&fទី ៩), K (សតវត&fទី ៩), Ψ (សតវត&fទី ៩),
#០៤៩ (សតវត&fទី ៩), #០៥៦ (សតវត&fទី ១០), #០១៤២ (សតវត&fទី ១០) ]

១យ៉ូហន ៥ៈ៩-១០
÷ើសិនជ®ើងបនទទួលC&ចក្ប
ី នi&លរ់ បស់មនុស&f¯šើយ âះC&ចក្ប
ី នi&ល់
របស់:&ះក៏—&Cើរជង¯^ៀត ដ&’ិតC&ចក្ប
ី នi&លរ់ បស់:&ះគឺជC&ចក្•
ី &ល4&ង់
õ្&ង¸&&បព
់ :
ី &ះរជបុ:& 4
& &ង់

១០

អ្កណ•&លxឿដល់:&ះរជបុ:& :
& &ះâះ

មនC&ចក្ប
ី នi&ល¤
់ ក្eងខ្*នšើយ ¨&អ្កណ•&លមិនxឿដល់:&ះ%ះâះ
@ô&ះថ បនë្ើឲ&‰4&ង¯
់ ជអ្កកុហកវTញ ពីÝ&ះមិនបនxឿœើC&ចក្ប
ី នi&ល់
•&ល4&ងប
់ នë្ើពដ
ី ំ9ើរ:&ះរជបុ:& 4
& &ង់។
ម្ង^ៀត ¤ó&ល®ើងឮពក&‰បនµ+ល់ គំនិតរបស់®ើងo&ឡប់¯ឯទីបនi&លជ
់
សធរណៈរបស់:&ះ អំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ¤ពិធA
ី &មុជទឹករបស់4&ង់៖ «|&ះជកូន

ស្*នភ\អ
& ញ ជទីó&ញចិតអ
្ ញណស់» (ម¥&ថយ ៣ៈ១៧)។ អ្កណ•&លxឿ
ី នi&ល¤
់ ក្eង
œើទប
ី នi&លអ
់ ំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ|&ះ ពី:&ះវរបិត អ្កâះក៏«មនC&ចក្ប
់ ះ កំពុងនិយយថ :&ះជអ្ក
ខ្*នšើយ»។ អ្កណ•&លបដិC&ធទីបនi&លâ
កុហកšើយ។ ¿&ុមខុសឆ្ងទំងអស់¤œើពិភព¦ក|&ះបដិC&ធនូវö្&កខ្ះ
ទីបនi&លរ់ បស់:&ះអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ឧទហរណ៍៖
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• លទ្ជ
ិ ីណSទិកនិយម ¤សតវត&fរGទ១
ី និងទី២ បនអះអងថ :&ះរជបុ:&
:
& &ះមិនបនយងមកខងសច់ឈម^&។
• ¦ក ម¥&សុីយូន (Marcion) ¤សតវត&fរGទ២
ី បននិយយថ :&ះ

&

គម្ីរស»Á&ចស់ មិន<&នជ:&ះ•&លបនបí្Ðន:&ះ®&ស៊ូវមកö&នដី|&ះ
âះ^&។
• ¦ក អរEយូស ពី¿&ុងអឡិចសន់•& ¤សតវត&fទី៣ បនអះអងថ
:&ះរជបុ:&

:
& &ះ មិនគង់¤អស់កល&’ជនិច^
្ & ¨&o&pវបនបä្ើតFយ

:&ះវរបិត។ (ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&¤សម័យ|&ះ ក៏បÄ&ៀនដូចគW&|&ះ
•&រ)។
• សសនឥសº&ម¤សតវត&fទី៧បនអះអងថ :&ះ®&ស៊ូវមិនបនសុគត
¤œើ>ើឆ;&ង សំរប់អំóប
ើ បរបស់មនុស&fជតិ^& šើយក៏មិន<&នជ
:&ះរជបុ:&

:
& &ះ•&រ។

• •&pខុសឆ្ង•&ល—&ឆំងនឹងលទ្អ
ិ ំព:
ី &ះÖ&&ឯក ដូចជវEœ្ýម ¸&&ណហំ
អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ និងលី ម¥&ន់ហុី បÄ&ៀនថ មន:&ះ¨&មួយ ប៉ុs:
្& &ះâះ
បន«ប្Ðរម៉ូដ» របស់4&ង់ ពីសម័យកលមួយ¯សម័យកលមួយ^ៀត (ពី
:&ះវរបិត ដូរជ:&ះរជបុ:& ដូរជ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ)
្ ។ ប៉ុs°
្& ល
លទ្:
ិ &ះÖ&ឯ
& កបÄ&ៀនថ :&ះ¨&មួយ¨&ង¨&មនបីអង្ជនិច្។
• ¿&ុមខុសឆ្ងអន់ សំងហុង និង¿&ុមជំន:
ុំ &ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ& បÄ&ៀន
ថ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ•&ីស្ ស„&&ប¨
់ ស
& ម័យកលរបស់4&ង¨
់ ប
& ៉ុ57&ះ^&
¨&ឥឡÐវ មន:&ះ•&ីស្ថ្ីស„&&បស
់ ម័យកល®ើង។
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• សសនមរមនបÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវ គឺជបង—&ុសរបស់សតំងខង
វT»Á&ណ šើយI&&យមក4&ងប
់ នÊើតជមនុស&fធម្ត¤ö&នដី ប៉ុs្&
ចុងI&&យក៏បនកº&យជ:&ះមួយ។
• •&ីស្សសនC&រEនិយមបÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវ?&&ន់¨ជ
& មនុស&fល្•&ល
បនផ្លគ
់ ំរូលដ
្ ល់®ើង ‘ើម&’ី®ើង:&&ប់តម។ (សូមö្&កទី២
«សសន¹្&ងកº&យ»)
¦កយ៉ូហនបនប»2&កយ
់ ¥&ងច&*ស់ថ៖ «អ្កណ•&លមិនxឿដល់:&ះ%ះ

âះ@ô&ះថ បនë្ើឲ&‰4&ង¯
់ ជអ្កកុហកវTញ ពីÝ&ះមិនបនxឿœើC&ចក្ី
បនi&ល•
់ &ល4&ងប
់ នë្ើពដ
ី ំ9ើរ:&ះរជបុ:& 4
& &ង»់ (១យ៉ូហន ៥ៈ១០)។
១យ៉ូហន ៥ៈ១១-១២
|&ះšើយជC&ចក្ប
ី នi&ល់ âះគឺថ :&ះ4&ងប
់ ន—&ទនជីវTតដ៏¤អស់កល&’
ជនិចម
្ ក®ើងរល់គW& šើយជីវTតâះ គឺ¤ក្eង:&ះរជបុ:& 4
& &ង់

១២

ឯ

អ្កណ•&លមន:&ះរជបុ:& âះក៏មនជីវTត•&រ ¨&អ្កណ•&លគô&ន
:&ះរជបុ:& :
& &ះ^& âះគô&នជីវTតêើយ។
ករ—&កសដ៏ឧឡរTក|&ះ ជកំពូលខ្សជ
់ ង•&¤កណ.យ៉ូហន´&f&ទ១
ី ។
ទីបនi&លរ់ បស់:&ះវរបិត និង :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ õ&មទំងទីបនi&លរ់ បស់យ៉ូហន
ប¥&ប់ទីស្ និងរបស់សវក និងសក&fីផi&ល់.្&កឯ^ៀត រួមគW&—&កសច&*ស់ថ «:&ះ

4&ងប
់ ន—&ទនជីវTតដ៏¤អស់កល&’ជនិចម
្ ក®ើងរល់គW& šើយជីវTតâះ គឺ
¤ក្eង:&ះរជបុ:& 4
& &ង់ ឯអ្កណ•&លមន:&ះរជបុ:& âះក៏មនជីវTត•&រ
¨&អ្កណ•&លគô&ន:&ះរជបុ:& :
& &ះ^& âះគô&នជីវTតêើយ»។
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១យ៉ូហន ៥ៈ១៣
ខ្eំបនសរC&រC&ចក្ទ
ី ំង|&ះ †្ើមកអ្ករល់គ•
W& &លxឿដល់:&ះនម:&ះរជបុ:&
:
& &ះ ‘ើម&’ីឲ&‰អ្ករល់គប
W& នដឹងថ អ្ករល់គម
W& នជីវTតអស់កល&’ជនិចš
្ ើយ។
°លបំណងមួយរបស់¦កយ៉ូហន ក្eងករសរC&រសំបុo|
& &ះ គឺ‘ើម&’ធ
ី នដល់
អ្កxឿ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ថ ពួក•&ពិតជមនជីវTតអស់កល&’ជនិច្ ពីÝ&ះពួក•&xឿ
:&ះ®&ស៊ូវដ•&ល •&ល:&ះជម0&ស់ និងពួកសវក បនë្ើបនi&លអ
់ ំព4
ី &ង់។ គឺជ
•&p¹្&ងកº&យ•&លបដិC&ធ:&ះ•&ីស្

ព
& ួកសវក š&តុដូG្&ះ•&កប
៏ ដិC&ធជីវTត

អស់កល&’ជនិច•
្ &រ។

«‘ើម&’ឲ
ី &‰អ្ករល់គប
W& នដឹងថ អ្ករល់គម
W& នជីវTតអស់កល&’ជនិចš
្ ើយ» ¤
សសន†&f&ង មនុស&fមិនអចដឹង¸&&កដថ គត់មនជីវTតអស់កល&’ជនិចâ
្ ះ^&
ទល់¨ដ
& ល់F្&ជំនុំជN&ះ ¤ó&ល•&លអំóល
ើ ្ និងអំóប
ើ បរបស់គត់o&pវថ្ឹងគW&។
ប៉ុs•
្& &ីស្បរTស័ទអចមនករធនC&ចក្ស
ី ”•&ះឥឡÐវ|&ះ Ý&&ះ:&ះ•&ីសប
្ ន
ទទួលfសទំងអស់របស់គត់ដក់œអ
ើ ង្4&ង¤
់ œើ>ឆ
ើ ;&ងšើយ។

១យ៉ូហន ៥ៈ១៤-១៥
®ើងក៏មនC&ចក្ក
ី º&ហនដល់4&ងយ
់ ¥&ងដូG្&ះ•&រ គឺថ ÷ើ®ើងនឹងសូមអ្ី•&ល
o&pវតម:&ះហឫទ័យ4&ង់ âះ4&ងន
់ ឹងទទួល:&ម

១៥

÷ើ®ើងដឹងថ 4&ង់ទទួល

:&មតម®ើងក្eងករអ្ី•&ល®ើងសូម ដូG្&ះâះ®ើងក៏ដឹងថ ®ើងបនអ្ី•&ល
®ើងសូមពី4&ងš
់ ើយ•&រ។
«...សូមអ្ី•&លo&pវតម:&ះហឫទ័យ4&ង…
់ » អ្កអចសួរថ «Îើë្ើយ¥&ងដូច‚្&ច
‘ើម&’ឲ
ី &‰ខ្eំស•&ល:
់ &ះហឫទ័យរបស់:&ះ ‘ើម&’ខ
ី ្eំអចសូមតម:&ះហឫទ័យâះ
បន?» :&ះបនឲ&‰:&ះគម្ីរដល់®ើង ‘ើម&’®
ី ើងអចស•&ល់បំណងហឫទ័យរបស់
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4&ងយ
់ ¥&ងច&*ស់ šើយអធិសû&នតម:&ះហឫទ័យâះ។ ឧទហរណ៍ ¤ó&ល
®ើងអធិសû&នសូមឲ&‰អ្កណមW&ក់xឿ:&ះ®&ស៊ូវ ®ើងដឹងថ ®ើងកំពុងអធិសû&ន
តម:&ះហឫទ័យ:&ះ šើយ®ើងអចxឿជក់ថ :&ះបនសÒ&ប®
់ ើង។ ប៉ុs÷
្& ើ
®ើងសូម:&ះអនុ»Á&តឲ&‰®ើងæៀបករជមួយអ្កមិនxឿ ®ើងដឹងថ ®ើងកំពុង
អធិសû&នd&ប
& ំណង:&ះហឫទ័យរបស់:&ះšើយ ពីÝ&ះ:&ះបន្Ðលបនហមពីករ
|&ះ។
និយយអំពក
ី រអធិសû&ន Îើ¦កយ៉ូហនចង់ឲ&‰®ើងអធិសû&នស„&&ប•
់ &p¹្&ងកº&យ
ឬ^&? šើយÎើគត់ចង់ឲ&‰®ើងអធិសû&នស„&&បអ
់ ្ក•&លo&pវបន•&p¹្&ងកº&យ
បèé&តឬ^&? ¤ខបនi&ប¦
់
កយ៉ូហន ¸&&ប®
់ ើងពីរ÷ៀប•&លo&pវអធិសû&ន ក្eង
ករណីទំងពីរ|&ះ៖

១យ៉ូហន ៥ៈ១៦-១៧
÷ើអ្កណ'ើញបងប្Ðនកំពុង¨&ë្ើបប គឺជបប•&លមិនមនfសដល់សº&ប^
់ &
âះo&pវសូមចុះ 4&ងន
់ ឹង—&ទនជីវTតមកដល់អស់អ្កë្ើបប•&លមិន<&នមន
fសដល់សº&បâ
់ ះជពិត ¨&មនបបម៉&•ង•&លមនfសដល់សº&បវ់ Tញ ឯបប
âះខ្eំមិនថ ឲ&‰សូមអង្រឲ&‰^&

១៧

•&បទ
់ ំងអំóទ
ើ ុច្រTតសុទ¨
្ ប
& បទំងអស់

šើយក៏មនបបខ្ះ •&លមិនមនfសដល់សº&ប•
់ &រ។
÷ើ®ើងគិតពីបរTបទ

ក
& ណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី បប•&ល«មិនមនfសដល់

ើ បរបស់សមជិក•&លចញ់ករeកបèé&ត•&pខុសឆ្ង។
សº&ប»់ ទំនងជអំóប
®ើង¤¨&មនសង&~ឹមស„&&បព
់ ួក•&ថ ពួក•&នឹងដឹងខ្*ន šើយ¹&#&ចិត្។
®ើងo&pវអធិសû&នស„&&បព
់ ួក•& ឲ&‰ពួក•&o&ឡប់មករក:&ះអម0&ស់ និង¿&ុមជំនុំ
វTញ។ តមពិតខ្eំបនស•&លF
់ យផi&លន
់ ូវមនុស&fមួយចំនួន•&លo&pវ•&pខុសឆ្ង
eកបèé&ត ប៉ុsI
្&
&យមកបន½&រមករកC&ចក្ព
ី ិតវTញ។
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ប៉ុs¤
្& ក្eងបរTបទ

ក
& ណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទ១
ី «អំóប
ើ ប•&លមនfសដល់

ើ បរបស់•&p¹្&ងកº&យផi&ល់ •&លបដិC&ធករបÄ&ៀនពិតពី
សº&ប»់ ទំនងជអំóប
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ពួក|&ះជមនុស&fដូចយូដស •&លមនវT»Á&ណ—&ឆំងជំទស់
នឹង:&ះ•&ីស្ (អង់ទី•&ីស)
្ ។ ¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ គត់មិនបង•&ប់
®ើងឲ&‰អធិសû&នសំរប់•&p¹្&ងកº&យទំង|&ះ^&។ សូមកត់សម•&ល់ថ អ្កនិពន្
គម្ីរš&Š&ើរនិយយតម½&បQ&‘ៀងគW&|&ះ៖

«ដ&’ិតពួកអ្ក•&លបនភ្ឺម្ងទំងភ្កអ
់ ំ5យទន ស
& %&នសួគ៌ ក៏បន
ចំú&ក :
& &ះវT»Á&ណបរTសុទ្ ៥šើយភ្ក:
់ &ះបន្Ðលដ៏ល្ :
& &ះ និងករឬទ្ិ
បរមីរបស់បរ¦កនយ

៦

រួចធº&ក¯
់ វTញ âះគô&នផ្Ðវណនឹងនំឲ&‰•&#&

ចិតម
្ ្ង^ៀត^&FយÝ&&ះ•&បនឆ;&ង:&ះរជបុ:& :
& &ះខងឯខ្*ន•&រួច¯
šើយ :&មទំងë្ើឲ&‰4&ងហ
់ ល¤កណñ&លជំនផ
ុំ ង

៧

ដ&’ិតដីណបន÷ៀម

ទឹក6្ýង •&លធº&កម
់ កជញយៗ រួចបä្ើតជបs្ម
& ន—&§ជន៍ដល់អ្ក
ី
•&លបä្ើតសុទ¨
្ &
•&លភ្*ររស់ âះបនទទួល:&ះពរšើយពី:&ះ ៨ ¨&ដណ
បនº& និងអ»0&ញវTញ ដីâះo&pវeះបង់jលG&ញ ក៏ជិតនឹងo&pវបណñ&ស
& ើយfះ÷ើ®ើងខ្eំ
šើយ លុះដល់ចុងបំផុតនឹងo&pវដុតjលផង ៩ ពួកស្*នភ\)
និយយ ដូG្&ះក៏Fយ គង់¨®
& ើងខ្ទ
eំ ុកចិតខ
្ ងឯអ្ករល់គថ
W& បនC&ចក្ី
—&Cើរជង គឺជC&ចក្•
ី &លo&pវខងC&ចក្ជ
ី ួយស”•&ះវTញ» (š&Š&ើរ
៦ៈ៤-៩)។
ខ្eំមិនបនស•&ល់Fយផi&លន
់ ូវ•&p¹្&ងកº&យណ•&លo&ឡប់មករកC&ចក្ព
ី ិត
បនi&បព
់ ព
ី ួក•&បន «ឆ;&ង:&ះរជបុ:&

:
& &ះរួច¯šើយ» (š&Š&ើរ ៦ៈ៦)

šើយបនបដិC&ធ:&ះ•&ីស្ដូចយូដស។ Îើ¦កយ៉ូហន ហម®ើងមិនឲ&‰
អធិសû&នសំរប់ពួក•&ឬ? គត់មិនហមឃត់^& ¨&គត់កម
៏ ិនបង•&ប•
់ &រ Fយl&ើ
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ពក&‰ថ៖ «មនអំóប
ើ បម៉&•ង•&លមនfសដល់សº&ប់ ឯបបâះ ខ្ម
eំ ិនថ ឲ&‰
្& &ះអចë្ើអ្ី•&លមិនអចÊើតមន។ សូមអនអត្បទ
សូមអង្រឲ&‰^&»។ (ប៉ុs:
«•&ីស្សសនC&រEនិយម» ¤ö្&កទី២ ‘ើម&’អ
ី នæឿងមួយអំព•
ី &pខុសឆ្ង•&ល
បនកº&យជ•&ីស្បរTស័ទពិត។)

ការបូកសរុបចុងេ្រកាយ
¦កយ៉ូហន បí្ប់សំបុoរ& បស់គត់ FយបូកសរុបចំណÙចសំខន់៣យ¥&ង •&ល
ចប់†្ើមFយពក&‰ «®ើងដឹងថ…»

១យ៉ូហន ៥ៈ១៨
mើងដឹងថ អ្កណ•&លÊើតពី:&ះមក âះមិនG&ះë្ើបប^& អ្កâះឯងជអ្ក
រក&Kខ្*នវTញ šើយ‚&កំណចនឹងពល់អ្កâះមិនបនêើយ។
១យ៉ូហន ៥ៈ១៩
mើងដឹងថ ®ើងមកពី:&ះពិត ¨&¦កីយទំងមូល‘&ក¤ក្eងឱវទ ‚
& ក
& ំណច
វTញ។
១យ៉ូហន ៥ៈ២០
mើងក៏ដឹងថ :&ះរជបុ:& :
& &ះ បនយងមកšើយក៏ បន—&ទនឲ&‰®ើង
រល់គម
W& ន¸&&ជ(& ‘ើម&’ីឲ&‰បនស•&ល:
់ &ះដ៏ពិត¸&&កដ ®ើងរល់គជ
W& អ្ក¤ក្eង
:&ះដ៏ពិត¸&&កដâះ គឺក្eង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះរជបុ:& 4
& &ង់ :&ះអង្âះ
ឯងជ:&ះពិត¸&&កដ šើយជជីវTតអស់កល&’ជនិចផ
្ ង។
¦កយ៉ូហនមន—&សសន៍ថ :&ះ•&លបនចត់:&ះរជបុ:4
& &ង¨
់ &មួយឲ&‰មក
សុគត ស„&&ប់អំóប
ើ បរបស់®ើង គឺជ «:&ះពិតž++កដ šើយជជីវTតអស់កល&’
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ជនិចផ
្ ង»។ ពក&‰ «:&ះពិត¸&&កដ» ជួយ®ើងឲ&‰យល់ពឃ
ី ច
º& ុងI&&យ •&ល
និយយពីរូប:&ះ •&លជករថÿ&យបង្:
ំ &ះ¹្&ងកº&យ៖

១យ៉ូហន ៥ៈ២១
កូនតូចៗរល់គ)
W& ើយ ចូរឲ&‰អ្ករល់គរW& ក&Kខ្*នឲ&‰ផុតពីរូប:&ះG&ញ។
ដូច•&ល®ើងបននិយយ¤ក្eងC&ចក្ú
ី
&នខ
ំ ង‘ើម វហក់ដូចជច<្&ក
ស„&&ប¦
់
កយ៉ូហន •&លបí្បស
់ ំបុoរ& បស់គត់Fយពក&‰ទំង|&ះ អំពរី ូប:&ះ
•&លគត់មិន•&លមន—&សសន៍ពរី ូប:&ះម្ងណ%ះ ¤ក្eងសំបុo|
& &ះ។ ប៉ុs្&
ខ្eំគិតថ ឥឡÐវ|&ះ ®ើងយល់ថ កណ.គម្ីរ|&ះទំងមូលជករ:&មនអំពរី ូប:&ះ គឺ
:&ះ¹្&ងកº&យ•&ល•&p¹្&ងកº&យបនបä្ើត។
សូមចំថ •&p¹្&ងកº&យបនបដិC&ធ:&ះ•&ីស្

ព
& ួកសវក និងពួកសវក

&

:&ះ•&ីស្។ :&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ•&លពួក•&—&កស មិន<&នជ«:&ះពិត¸&&កដ»
^& ¨&ជរូប:&ះវTញ។ មួយ^ៀត អ្កណ•&លបដិC&ធ:&ះ•&ីស្

ព
& ួកសវក ក៏

បដិC&ធ:&ះជម0&ស់របស់ពួកសវក•&រ («ឯអស់អ្កណ•&លមិន:&មទទួល

ស•&ល:
់ &ះរជបុ:& âះក៏គô&ន:&ះវរបិត•&រ» ២ៈ២៣)។ ដូG្&ះ•&p¹្&ងកº&យ
បនxឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ¹្&ងកº&យ និង:&ះវរបិត¹្&ងកº&យ•&រ គឺរូប:&ះទំងអស់!
:&ះពិត គឺគង់¤អស់កល&’ជនិច្។ 4&ងគ
់ ជ
ឺ ពន្ឺ និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់។ 4&ង់ជ
:&ះវរបិត ជ:&ះរជបុ:& និងជ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្។ 4&ង់បនបí្Ðន:&ះរជ
បុ:¨
& &មួយរបស់4&ងម
់ កÊើតជមនុស&fពិត¸&&កដ សុគតស„&&បអ
់ ំóប
ើ បរបស់
®ើង šើយរស់êើងវTញ។ :&ះ†&f&ង^ៀត គឺជរូប:&ះ ជ:&ះ¹្&ងកº&យ šើយមិន
ស័ក្ិសមនឹងទទួលករថÿ&យបង្រំ បស់®ើងêើយ។ :&ះបនបä្ើតមនុស&f®ើង ឲ&‰
រស់¤អស់កល&’ជនិច្ šើយថÿ&យបង្អ
ំ ស់កល&’ជនិច្។ មន¨&:&ះ•&លគង់¤
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អស់កល&’^& •&លស័ក្ិសមនឹងករថÿ&យបង្អ
ំ ស់កល&’ជនិចរ្ បស់®ើង។ មន¨&
:&ះ•&លគង់¤អស់កល&’^& •&លអចបំó&ញបំណង¸&&ថដ
W& ¤
៏ អស់កល&’ជនិច្
ច
& ិត®
្ ើង។

កូនតូចៗរល់គ)
W& ើយ ចូរឲ&‰អ្ករល់គរW& ក&Kខ្*នឲ&‰ផុតពីរូប:&ះG&ញ។
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កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហានែខ្សទី២ និងទី៣
និយាយអ្វខ
ី ្លះពី្រគូែក្លងក្លាយ
យ៉ូហានែខ្សទី២
២យ៉ូហន ខ១-៣
សំបុoអ
& ្កចស់ទ†
ុំ ្ើមក¦កQ&æ
ី Eសតំង និងកូនqរបស់¦កQ&•
ី &លខ្eំ
Q&ឡញ់ពិត¸&&កដ មិន<&ន¨&ខ្eំ១ គឺ:&មទំងអស់អ្ក•&លស•&ល់C&ចក្ព
ី ិតផង
•&រ

២

FយÝ&&ះC&ចក្ព
ី ិត•&ល¤ក្eង®ើងរល់គW& šើយក៏¤ជមួយនឹង
៣

W& ន—&កបFយ:&ះគុណ និងC&ចក្‚
ី &តà&
®ើងជដរប សូមឲ&‰អ្ករល់គប
ករុណ šើយ និងC&ចក្ស
ី ុខសន្អំព:
ី &ះដ៏ជ:&ះវរបិត šើយអំព:
ី &ះអម0&ស់
®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះរជបុ:& :
& &ះវរបិត គឺFយC&ចក្ព
ី ិត និងC&ចក្ី
Q&ឡញ់។
«...¦កQ&æ
ី Eសតំង និងកូនqរបស់¦កQ&»ី |&ះទំនងជនិយយអំពី
ី Eសតំង») šើយសមជិក¿&ុមជំនុំ («កូនqរបស់
¿&ុមជំនម
ុំ ួយ(«¦កQ&æ
ុំ ¿&ុម•&¾សរ។
¦កQ&»ី )។ ¦កយ៉ូហន ¨&ង¨&‚ើល'ើញ¿&ុមជំនជ
¦កយ៉ូហន¨&ង¨&'ើញ¿&ុមជំនជ
ុំ ¿&ុម•&¾សរមួយ។ «•&លខ្eំQ&ឡញ់ពិត

¸&&កដ…FយC&ចក្ព
ី ិត និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់» សូមកត់សម•&ល់ម្ង^ៀតថ
¦កយ៉ូហន នឹងមិនអនុ»Á&តឲ&‰អ្កណបំ½&កC&ចក្ព
ី ិត និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់
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G&ញពីគW&êើយ។ ករទំងពីរâះ ¨&ង‘ើរទន្ឹមគW&ក្eង•&ីស្សសនដ៏ពិត ដូច
•&ល®ើងនឹង'ើញ¤ក្eងរូប|&ះ។

«•&លខ្‰
eំ +ឡញ់ពិត¸&&កដ...គឺFយS+ចក្ព
ី ិត
និងS+ចក្‰
ី +ឡញ់»។ (២យ៉ូហន ខ១ និង៣)

២យ៉ូហន ខ៤
ខ្eំមនC&ចក្អ
ី ំណរជខº&ំងណស់Fយបន'ើញកូនqខ្ះរបស់¦កQ&•
ី &ល
—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ព
ី ិត ដូចជ:&ះវរបិតបនបង•&បម
់ ក®ើងរល់គW&។
«ចូរxឿករពិត» គឺជខ្ឹមសរមួយ ក្eងចំ5មខ្ឹមសរធំជង•&ទំងបួន

ស
& ំបុo&

របស់¦កយ៉ូហន។ ÷ើ:&ះជពន្ឺ âះអស់អ្កណ•&លÊើតពី:&ះ នឹងxឿ

្ មC&ចក្ព
ី ិត»។
C&ចក្ព
ី ិត šើយ «—&:&ឹតត

កូនពិតរបស់:&ះនឹង—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ព
ី ិត។ (២យ៉ូហន ខ៤)

២យ៉ូហន ខ៥
ឥឡÐវ|&ះ ខ្ស
eំ ូមអង្រ¦កQ&ីថ ®ើងo&pវQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក។ ខ្ម
eំ ិន
សរC&របទប»2ថ
& ្ី†្ើមកជូន^& |&ះគឺជបទប»2•
& &ល®ើងបនទទួល តំងពី‘ើម
ដំបូងមក‚៉្&ះ។ [KSV]
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រaó&ចâះបនi&បព
់ œ
ី ើកសរCើរ¿&ុមជំនច
ុំ ំ-ះករ‘ើរតមC&ចក្ព
ី ិត
¦កយ៉ូហនបនបង•&បព
់ ួក•&ឲ&‰Q&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក។

២យ៉ូហន ខ៦
|&ះšើយជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ គឺឲ&‰®ើងរល់គ—
W& &:&ឹតត
្ មបíîត4
្ &ង់ ឯC&ចក្ី
បíîតâ
្ ះ គឺដូចជបនឮតំង¨&ព‘
ី ើមæៀងមក ‘ើម&’ីឲ&‰បន—&:&ឹតត
្ ម។
ដូច•&លគត់ë្ើរល់ó&ល ¦កយ៉ូហន ចងភ2&បC
់ &ចក្Q
ី &ឡញ់ និងC&ចក្ព
ី ិត
¤ក្eងខ|&ះ។

«|&ះšើយជS+ចក្‰
ី +ឡញ់ គឺឲ&‰®ើង”+=+ឹត្
តមប•‘ត្O+ង់»។ (២យ៉ូហន ខ៦)

២យ៉ូហន ខ៧
ពីÝ&ះមនអ្ក—&វ័íប
្ èé&តជŠ&ើន បនមកក្eង¦កីយšើយ ឯពួកអ្ក•&ល
មិន:&មទទួលថ :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្បនមកក្eងសច់ឈម^& âះšើយជអ្ក
—&វ័íប
្ èé&ត šើយជអ្កទទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ផង។
អ្កeកបèé&ត|&ះ មិន:&មទទួលទីបនi&លផ
់ i&ល.
់ ្&ករបស់សវក

:
& &ះ®&ស៊ូវ

•&ីស្ •&លថ 4&ងម
់ នរូបកយជមនុស&fពិត 4&ងព
់ ិតជបនសុគត šើយពិតជ
បនរស់ពស
ី ុគតêើងវTញêើយ។ ផ្eយ¯វTញពួក•&បនបÄ&ៀនទស&fនវTជ2&ពី
សម័យâះ•&លថ រូបកយ¨&ង¨&អ¿&ក់។ ពួក•&ថ ÷ើរូបកយ¨&ង¨&អ¿&ក់
âះ:&ះ•&ីស្ដប
៏ រTសុទម
្ ិនអចមនរូបកយពិត¸&&កដបន^&។ ¦កយ៉ូហន
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Uលទ្|
ិ &ះថ «លទ្ទ
ិ ទឹងនឹង:&ះ•&ីស្ (អង់ទី•&ីស)
្ » ¤ ១យ៉ូហន ២ៈ២២
ពីÝ&ះវជទស&fនវTជ2&របស់សតំង។

២យ៉ូហន ខ៨
o&pវឲ&‰អ្ករល់គ—
W& &យ័តW
្ &ងបត់ផល ករ•&លបនë្ើšើយâះ គឺឲ&‰បនទទួល
រងÿ&នដ
់ ó
៏ &ញœ&ញវTញ។
¦កយ៉ូហន រaឭក•&ីស្បរTស័ទថ វជករងយQ&ួលនឹងo&pវបនeកបèé&ត
Fយអ្ក—&វ័í្បèé&តដ៏ឆº&តX&ទំង|&ះ។ ដូG្&ះពួក•&o&pវ¨&—&ុង—&យ័ត្។ កុំគិត
ថ ®ើងអចមិនចញ់ករភូតភរeកបèé&តរបស់សតំងêើយ។

«...ទទួលរងÿ&នដ
់ ó
៏ &ញœ&ញ» ¦កយ៉ូហន រaឭក®ើងថ :&ះបនæៀបចំរងÿ&ន់
អស0&រ&‰ដល់អស់អ្កណ•&លបដិC&ធ•&p¹្&ងកº&យ និងករបÄ&ៀន¹្&ងកº&យ
šើយ‘&ញតម ភពបរTសុទ្ ករពិត ករQ&ឡញ់:&ះ និងករQ&ឡញ់មនុស&f
ឯ^ៀត។

២យ៉ូហន ខ៩
អ្កណ•&ល—&:&ឹតរ្ aលង šើយមិនកន់ខ2&បក
់ ្eងC&ចក្ប
ី Ä&ៀនរបស់:&ះ•&ីស្
អ្កâះគô&ន:&ះ^& ¨&អ្កណ•&លកន់ខ2&បក
់ ្eងC&ចក្ប
ី Ä&ៀនរបស់:&ះ•&ីស្វTញ
អ្កâះមនទំង:&ះវរបិត និង:&ះរជបុ:&ផង។
¦កយ៉ូហន រaឭក®ើងម្ង^ៀតថ អស់អ្កណ•&លរក°លជំ|ឿថ្ី šើយមិន
¤ជប់នឹងC&ចក្ប
ី Ä&ៀន•&ល:&ះ•&ីស្ និងពួកសវកបនបÄ&ៀនតំងពីដំបូង
មកâះ មិន<&នÊើតពី:&ះ^&។
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«អ្កណ•&ល…មិនកន់ខ2&ប់ក្eងS+ចក្ី
បÇ+ៀនរបស់=+ះ?+ីស្ អ្កâះគ·+ន=+ះ^&»។ (២យ៉ូហន ខ៩)

២យ៉ូហន ខ១០-១១
÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&មិនបÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួល
អ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ ក៏កុំឲ&‰ទំងជំរបសួរដល់អ្កâះផង

១១

ដ&’ិត÷ើអ្កណ

ជំរបសួរâះ ក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ។
|&ះšើយជបíîត•
្ិ &លមនុស&fទំងអស់ មនសមត្ភពអចë្ើតមបន សូម&’¨
ី &
•&ីស្បរTស័ទថ្ី •&លមិនទន់ស•&ល់:&ះគម្ីរŠ&ើនប៉ុនô&ន^&! ¦កយ៉ូហន ច&*ស់
ណស់ថ F្&ណមួយ•&pបÄ&ៀន¹្&ងកº&យ នឹងព&•យមចូលផ្ះ(ឬទូរស័ព)
្ របស់
អ្កxឿ šើយបÄ&ៀនដំណឹងល្†&f&ង ‘ើម&’ប
ី èé&តពួក•&។ ដូG្&ះ¦កយ៉ូហន
ផ្លឲ
់ &‰¿&ុមជំនន
ុំ ូវវTធីងយQ&ួល ‘ើម&’ីករពរខ្*នពីករភូតភររបស់•&p¹្&ងកº&យ៖
កុំឲ+;ទទួលអ្ក´ះ¿ក្vងផ្ះTើយ ក៏កុំឲ+;ទំងជំរបសួរដល់អ្ក´ះផង!
សព្F្&|&ះ មë&•បយចម&’ង•&ល¿&ុមខុសឆ្ងចូលក្eងផ្ះ®ើងគឺតមទូរស័ព្
យូធូប š្&សបុក ‚&សសិនចឺ Î&ê&n&ម ។ល។ ឧទហរណ៍ ពួក•&È្&ងរកករ
ប„¼&ះអំព:
ី &ះ•&ីស្¤តមš្&សបុក šើយទក់ទងនឹងអ្កប„¼&ះâះតម
‚&សសិនចឺ ‘ើម&’ីសុំœ&ខទូរស័ព្។ ធម្តពួក•& ឲ&‰—&ុសទក់ទង¯Q&ី šើយ
Q&ីទក់ទង¯—&ុស។ •&ីស្បរTស័ទមិនo&pវឲ&‰œ&ខទូរស័ពរ្ បស់ខ្*នដល់ពួក•&
êើយ។ ¤ó&លពួក•&ព&•យមÎ&®ើង ®ើងo&pវបិទទូរស័ព្ ឬ ប្កœ
់ &ខរបស់•&
jល ®ើងo&pវសួរ•&pគងÿ&លរបស់®ើងអំពអ
ី ្កបÄ&ៀនតម យូធូប ‘ើម&’ដ
ី ឹងថ •&p
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âះគួរទុកចិតឬ
្ អត់។ :&ះជម0&សប
់ ង•&ប®
់ ើង¤ ២យ៉ូហន ១០ កុំអនុ»Á&តឲ&‰•&p
ខុសឆ្ង|&ះចូលក្eងផ្ះ®ើងêើយ ទំងតមរយៈទÿ&រផ្ះ តមទូរស័ព្ តមវTទ&‰e និង
ទូរទស&fន៍។ ចំ-ះ®ើង•&លរស់¤ក្eងវប&’ធម៌អសុី •&លមនុស&fទំងអស់G&ះ
គួរសម C&ចក្ីបង•&ប|
់ &ះ សà&ប¯
់ ហក់ដូចជមិនគួរសម%ះ។ ប៉ុsក
្& ុំ6្&ចថ •&p
¹្&ងកº&យ គឺជចចកពក់nមGៀម។ fះបីជគត់រក់ទក់ និងមនចិតច
្ ង់ជួយក៏
Fយ ករបÄ&ៀនរបស់គត់ នឹងបំផº&ញហ្ÐងGៀម។ សូម&’ី¨ន
& ិយយថ «សូម:&ះ
—&ទនពរ» ក៏ë្ើឲ&‰®ើងមនចំú&កក្eងករអ¿&ករ់ បស់គត់•&រ។

២យ៉ូហន ខ១២-១៣
ខ្eំមនC&ចក្ជ
ី Š&ើននឹងសរC&រ†្ើមកអ្ករល់គW& ¨&មិនចង់សរC&រ¤¿&ដស
Fយទឹក–ôâ
& ះ^& ដ&’ិតខ្eំសង&~ឹមថ នឹងមកសួរអ្ករល់គW& šើយនឹងនិយយ
ផi&លម
់ ត់វTញ ‘ើម&’ីឲ&‰C&ចក្អ
ី ំណររបស់®ើងរល់គW& ចំæEនបន-រó&ញêើង
១៣

ឯកូនqរបស់ប្ÐនQ&æ
ី Eសតំង របស់¦កQ&ី ក៏សូមជំរបសួរមក¦កQ&ី

•&រ។
¦កយ៉ូហន រaឭក¿&ុមជំន|
ុំ &ះថ ពួក•&មិន¤ឯŽ^&។ :&ះជម0&សគ
់ ង់¤ជ
មួយពួក•&ជនិច្ šើយ¿&ុមជំនឯ
ុំ ^ៀត («ប្ÐនQ&æ
ី Eសតំង») ក៏កំពុងឈរជមួយ
ពួក•&¤ក្eងករ—&ឆំងនឹងករបÄ&ៀន¹្&ងកº&យ។ ¿&ុមជំនុំពិតo&pវចូលរួមគW& ក្eង
ករ—&ឆំងទស់នឹងC&ចក្ប
ី Ä&ៀនខុសឆ្ង។
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យ៉ូហានែខ្សទី៣
៣យ៉ូហន ខ១
សំបុoអ
& ្កចស់ទ†
ុំ ្ើមកអ្ក—&យុស ជអ្កស្*នភ\•
& &លខ្eំQ&ឡញ់ពិត¸&&កដ។
—&យុស គឺជអ្កដឹកនំមW&កក
់ ្eងចំ5មអ្កដឹកនំ¿&ុមជំន|
ុំ &ះ។ ¤ខ ៩ ®ើងនឹង
ជួបអ្កដឹកនំមW&ក់^ៀត @ô&ះឌីអូk&ព •&ល¿&អឺត¿&ទម šើយមិនចុះចូល នឹង
អំណចរបស់សវកយ៉ូហន^&។

៣យ៉ូហន ខ២-៤
អ្កស្*នភ\)
& ើយ ខ្eំ¸&ថច
W& ង់ឲ&‰អ្កបនចំæEនêើង•&បជ
់ ំពូក šើយឲ&‰បន
៣

សុខសប&*យខងរូបសច់ ដូចជ:&លឹងអ្កបនចំæEនêើង ដ&’ិតខ្eំបនអរជខº&ំង
ណស់ Fយមនបងប្Ðនមកë្ើបនi&លព
់ C
ី &ចក្ព
ី ិត •&ល¤ក្eងអ្ក ដូចជអ្ក
ធº&ប—
់ &:&ឹតត
្ មC&ចក្ព
ី ិតâះ

៤

គô&នC&ចក្ណ
ី
•&លនំឲ&‰ខ្eំអរសប&*យœើស

ជងC&ចក្|
ី &ះ^& គឺ•&លឮនិយយថ ពួកកូនខ្eំកំពុង¨&—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ព
ី ិត
âះឯង។
ករបÄ&ៀនអំពC
ី &ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះ¤ក្eងបទគម្ីរ នំមកនូវសុខភពខង
វT»Á&ណ។ ¦កយ៉ូហន ¨&ង¨&អធិសû&នឲ&‰—&យុស និងសមជិក¿&ុមជំនុំ
†&f&ង^ៀត šើយរEករយណស់•&លបនឮថ ពួក•&កំពុង‘ើរតមC&ចក្ព
ី ិត
•&លពួក•&បនទទួលតំងពី‘ើមមក។ ¦កយ៉ូហន ដឹងច&*ស់ថ កូនពិតរបស់
:&ះ នឹង‘ើរក្eងC&ចក្ព
ី ិត។
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«គô&នC&ចក្ណ
ី
•&លនំឲ&‰ខ្អ
eំ រសប&*យœើសជងC&ចក្|
ី &ះ^& គឺ•&លឮ
និយយថ ពួកកូនខ្ក
eំ ំពុង¨&—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ព
ី ិត»។ (៣យ៉ូហន ខ៤)

៣យ៉ូហន ខ៥-៨
អ្កស្*នភ\)
& ើយ ករអ្ី•&លអ្កë្ើស„&&បព
់ ួកបងប្Ðន និងពួកដÍ&•&រâះអ្កក៏ë្ើ
Fយ%ô&ះo&ង់•&បទ
់ ំងអស់šើយ

៦

•&កប
៏ នë្ើបនi&លព
់ C
ី &ចក្Q
ី &ឡញ់របស់

អ្ក¤មុខពួកជំនផ
ុំ ង ÷ើអ្កនឹងជួយតN&ងអ
់ ្កទំងâះ តម½&បគួរនឹង:&ះ âះ
បនល្šើយ

៧

ដ&’ិត•&បនG&ញ‘ើរ¯FយÝ&&ះ:&ះនម4&ង់ ឥតមនទទួលអ្ី

ពីសសន៍ដÍ&êើយ

៨

ដូG្&ះ®ើងរល់គo
W& &pវជួយទំនុកបំរុងដល់មនុស&fយ¥&ងâះ

‘ើម&’ឲ
ី &‰®ើងបនë្ើករជមួយនឹង•&ក្eងC&ចក្ព
ី ិត។
¦កយ៉ូហនបនបí្Ðន÷&សកជនមួយចំនួន¯សួរសុខទុក¿
្ &ុមជំន|
ុំ &ះ និង
¿&ុមជំនឯ
ុំ ^ៀត។ (ទំនងជ÷&សកជន|&ះ បនយកសំបុoព
& ¦
ី
កយ៉ូហន¯ឲ&‰
ពួក•&)។ ¤ó&ល•&ល÷&សកជន%ô&ះo&ង់ទំង|&ះបន្ដំ9ើររបស់ពួក•&
¦កយ៉ូហន សង&~ឹមថ ¿&ុមជំន|
ុំ &ះ នឹងផ្លដ
់ ងÿ&យដល់ពួក•& ‘ើម&’ព
ី ួក•&អច
បí្ប÷
់ &សកកម្Fយãគជ័យ។ ដូចជ វTនិ§គិនឆº&ត¨&ង¨&È្&ងរកឱកស
ថ្ីៗ ‘ើម&’វី Tនិ§គ âះ•&ីស្បរTស័ទនិង¿&ុមជំន•
ុំ &លមន¸&&ជ(& ក៏¨&ង¨&È្&ងរក
ឱកសគំ4& អ្កផ&Kយដំណឹងល្%ô&ះo&ង់។ ផលចំ9&ញ
នឹងមនទំហធ
ំ ំ និងអស់កល&’ជនិច្។
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ក
& រវTនិ§គâះ

៣យ៉ូហន ៩-១១

៣យ៉ូហន ខ៩-១០
ខ្eំបនë្ើសំបុo†
& ្ើមកពួកជំនុំ ប៉ុs្&អ្កឌីអូk&ព •&លចូលចិតច
្ ង់ë្ើធក
ំ ្eងពួកâះ
គត់មិនទទួល®ើង^&

១០

ដូG្&ះ ÷ើខ្eំមក ខ្eំនឹងនឹកចំពក
ី រ•&លអ្កâះë្ើ Fយ

គត់-លពក&‰អ¿&ក់ និយយ‘ើម®ើង šើយមិនស្បច
់ ិតន
្ ឹងC&ចក្â
ី ះ¨&
ប៉ុ57&ះ õ&មទំងមិន:&មទទួលពួកបងប្Ðន^ៀតផង šើយ÷ើមនអ្កណចង់
ទទួល•& âះគត់កហ
៏ មឃត់មិនឲ&‰ទទួលវTញ :&មទំងកត់•G
& &ញពី¿&ុម
ជំនផ
ុំ ង។
ឌីអូេo&ព មិន<&នជ•&p¹្&ងកº&យ^& ¨&ជអ្កដឹកនំ•&ីស្បរTស័ទ •&លមិនសà&ប់
បង•&ប់។ ®ើងមិនគួរទក់ទងនឹង•&p¹្&ងកº&យ^& ¨&®ើងo&pវ¨&Q&ឡញ់ និង¹&
តN&ង:
់ &មទំងទូនô&ន•&ីស្បរTស័ទ•&លមិនសÒ&ប់បង•&ប់។ ó&លខ្ះអ្កដឹកនំ•&ល
មិនសÒ&ប់បង•&ប½
់ &ប|&ះ នឹងមិនសÒ&បក
់ រ¹&តN&ងរ់ បស់¿&ុមជំនុំ šើយនឹងព˜&ឹងចិត្
របស់ខ្*ន។ ó&លខ្ះគត់អចë្ើជអ្កដឹកនំ¿&ុមខុសឆ្ងវTញ។ ឌីអូk&ព បន
បង¼&ញករដឹកនំខº&ំងó&កšើយ Fយប9ï&ញពួក•&ីស្បរTស័ទល្ៗG&ញពី
¿&ុមជំនុំ Fយសរ¨&ពួក•&មិនយល់:&មជមួយគត់។ គត់កម
៏ ិន:&មចុះចូល
ចំ-ះសវករបស់:&ះ•&ីស្។ ÷ើ ឌីអូk&ព មិន#&&ចិត^
្ & គត់¸&កដជកº&យជ•&p
¹្&ងកº&យšើយ។

៣យ៉ូហន ខ១១
អ្កស្*នភ\)
& ើយ ចូរ:&&បត
់ មC&ចក្ល
ី ្ កុឲ
ំ &‰តមC&ចក្អ
ី ¿&កឲ
់ &‰%ះ អ្កណ
•&ល—&:&ឹតល
្ ្ âះមកពី:&ះ ¨&អ្កណ•&ល—&:&ឹតអ
្ ¿&ក់ âះមិនបន'ើញ
:&ះêើយ។
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«អ្កណ•&ល”+=+ឹតល
្ ្ âះមកពី=+ះ»។ (៣យ៉ូហន ខ១១)

៣យ៉ូហន ខ១២
មនុស&fទំងអស់ :&មទំងC&ចក្ព
ី ិត ក៏ë្ើបនi&លយ
់ ¥&ងល្ពអ
ី ្ក‘&‚&h&ស ®ើងខ្eំ
ក៏ë្ើបនi&ល•
់ &រ šើយអ្ករល់គដ
W& ឹងថ C&ចក្ប
ី នi&លរ់ បស់®ើងâះពិត¸&&កដ
<&ន។
¦ក ‘&‚&h&ស ជសមជិកមW&ក^
់ ៀត

&¿&ុមជំន|
ុំ &ះ (ឬ—&P&លជ•&pបÄ&ៀន

•&លចង់មកសួរសុខទុក្ ឬចង់ផº&ស់មករស់¤ទីâះ)។ o&pវចំថ •&pពិត¸&&កដ
មនទំង°លជំ|ឿល្ និងមនÊ&រ@
rs
ô&ះល្។ ‘&‚&h&សមនទំងពីរ។ គត់មិន

់ »្ (Ê&រ@
rs
ô&ះ) ប៉ុ57&ះ^& ប៉ុs្&«C&ចក្ព
ី ិត» ក៏ë្ើបនi&ល់
o&ឹម¨&មន «បនi&លល
ថ គត់សមនឹងទទួលបនកិត្ិយស និងភពជអ្កដឹកនំ។ ¦កយ៉ូហនបន
មន—&សសន៍¸&ប®
់ ើង¤ខ១១ថ |&ះជមនុស&f•&ល®ើងគួរយកត„&&ប់
តម។

៣យ៉ូហន ខ១៣-១៥
ខ្eំមនC&ចក្ជ
ី Š&ើននឹងសរC&រ†្ើមក ¨&ខ្eំមិនចង់សរC&រFយសº&ប—&ក និង
ទឹក–ô^
& &។

១៤

Fយខ្eំសង&~ឹមថ នឹងមកសួរអ្ករល់គយ
W& ¥&ងឆប់šើយនឹង

និយយFយផi&លម
់ ត់វTញ

១៥

សូមឲ&‰អ្កបន—&កបFយC&ចក្ស
ី ុខ ពួក

សមº&ញ់ខង5ះ •&ជំរបសួរមកអ្ក សូមជំរបសួរដល់ពួកសមº&ញ់ខង9&ះ
តម@ô&ះ•&æៀងខ្*នផង។
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២យ៉ូហន ១៣-១៥

«សូមឲ&‰អ្កបន—&កបFយC&ចក្ស
ី ុខ» ¿&ុមជំន•
ុំ &លអនុ»Á&តឲ&‰មន•&p
ខុសឆ្ង¤ មិន•&លមនC&ចក្ស
ី ុខសន្êើយ។ C&ចក្ីសុខសន្ និងកររួបរួម
គW& គឺជលទ្ផល

C
& &ចក្ព
ី ិត និងC&ចក្Q
ី &ឡញ់។

«ចូរប9ï&ញមនុស&f•&លចំអក‚ើលងយ âះC&ចក្ទ
ី ស់u&ងគW& នឹងបត់
¯ )ើC&ចក្@
ី
º&ះ—&¹&កនឹងC&ចក្ត
ី ្ះតិះ‘ៀលនឹងស្ប¯
់ •&រ»
(សុភសិត ២២ៈ១០)។

«ឯមនុស&fណ•&លបä្ើតបក&fពួក âះo&pវកត់•j
& លG&ញ ក្eងó&ល
I&&យ•&លទូនô&ន—&ù•&ម្ងពីរšើយ» (ទីតុស ៣ៈ១០)។
C&ចក្អ
ី ត%&ធិប&*យ

ក
& ណ.យ៉ូហន´&f&ទី១ ទី២ និងទី៣ ចប់¨ប
& ៉ុ9្&ះ។
_____________________

ដូចជបុគ្លិកធនគរចំណយó&លរប់សិបò¥&ង ‘ើម&’ី+&វ…&&វ ពី¿&ដស¸&&ក់
ពិត¸&&កដ មុននឹងប៉ះ¿&ដស¸&&ក់¹្&ងកº&យ ®ើងក៏បនចំណយó&លរប់សិប
ò¥&ង ក្eងករ+&&វ…&&វដំណឹងល្ពិត šើយនិង:&ះ•&ីស្ពិត ក្eងសំបុoរ& បស់¦ក
យ៉ូហន។
ឥឡÐវ®ើងដល់ó&លសិក&Kដំណឹងល្¹្&ងកº&យ •&pបÄ&ៀន¹្&ងកº&យ និង:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ ¤ö្&កទី២។
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ែផ្នកទី២

សាសនាែក្លងក្លាយ
្រកុមែក្លងក្លាយេនៅអាសុី និងពិភពេលាក
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ការេ្របីការវិនិច្ឆ័យេនៅសំបុ្រតយ៉ូហាន និងបទគម្ពីរឯេទៀត
េដីម្បីស្គាល់្រគូខុសឆ្គង និងការបេ្រងៀនខុសឆ្គង
សូមចំថ ¤១យ៉ូហន ២ៈ១៥-១៩ សវកយ៉ូហនបន:&មន®ើង ពីC&ចក្ី
អ¿&កព
់ ីរ—&6&ទ គឺC&ចក្អ
ី ¿&កខ
់ ង¦កីយ៍ និងC&ចក្អ
ី ¿&កខ
់ ងអទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្ (អង់ទី•&ីស)
្ ។ ¿&ុមខុសឆ្ងនីមួយៗ•&ល®ើងនឹងសិក&K គឺជ¿&ុម
ខុសឆ្ងអង់ទី•&ីស្ មនន័យថ •&ផ្ល:
់ &ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ ជំនួស:&ះ•&ីស្ពិត
šើយ•&ីស្សសន¹្&ងកº&យ ជំនួស•&ីស្សសនពិត។ ¿&ុម|&ះក៏អះអងថ •&
ផ្ល់ «ករ•&លសក្ិសមរស់‘ើម&’ី និងសº&ប‘
់ ើម&’»
ី ។ |&ះជមូលš&ត•
ុ &ល
សមជិក

¿
& &ុមខុសឆ្ងទំង|&ះ —&គល់ខ្*ន•& និង4&ព&‰សម&’ត្រិ បស់•ទ
& ំងQ&ុង

¯•&p¹្&ងកº&យ ដូច•&លជ•&ីស្បរTស័ទពិត¸&&កដ បនលះបង់ជីវTតរបស់•&
ទំងQ&ុងចំ-ះ:&ះ•&រ។

្រគីស្ទសាសនាែក្លងក្លាយ
ប៉ុនô&នឆW&ំមុន ខ្eំបន¯សួរសុខទុកម
្ •្ជ
&ី ន់ខ្ស¤
់ ¿&សួងធម្ករ និងសសន¤
ភ្ំó&ញ។ ខ្eំបនសួរគត់ថ Îើឯកឧត្មធº&បឆ
់ ្ល^
់ & š&តុអប
្ី នជ¿&ុម—&ឹក&K
•&ីស្សសនទំងអស់¤កម្eជបដិC&ធ¿&ុមមរមន។ គត់បននិយយថ គត់
ពិតជឆ្លអ
់ ំពæ
ី ឿង|&ះFយសរពួកមរមន អះអងថ •&xឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្
•&រ។ ខ្eំបនពន&‰ល់Fយ¸&&បæ
់ ឿងមួយ៖
ឧបមថ មនុស&fមW&កម
់ កជួបឯកឧត្ម¤¿&សួង ‘ើម&’ស
ី ុំច&*ប់បä្ើត
និកយ:&ះពុទ្សសនថ្ី¤—&^&សកម្eជ។ ឯកឧត្មបនសួរថ «សូម
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¸&&បខ
់ ្eំអំពីនិកយ:&ះពុទ្សសនរបស់អ្ក»។ បុរស|&ះបនK្ើយថ
«និកយរបស់®ើងxឿថ :&ះពុទ្គឺជបុរសជនជតិអç&្ិកមW&ក់ •&ល
រស់¤ក្eង—&^&សÊ&នញ¥&¤សតវត&fរGទី១៩។ :&ះពុទ្®ើងបន
បÄ&ៀនថ ករសមº&បស
់ ត្ និងបរTHគសត្ជករល្។ ¦កក៏បន
បÄ&ៀនផង•&រថ ករផឹក+&& គឺជö្&កមួយដ៏សំខន់

ក
& រ°រពបូជ

:&ះពុទ្សសន។ ¦កក៏បÄ&ៀន^ៀតថ ករចប់បដិសន្ê
ិ ើងវTញ
មិន<&នជករពិត^&។ ដូG្&ះÎើ®ើងអចសុំច&*ប់បä្ើតនិកយ
:&ះពុទ្សសន|&ះ ¤ក្eង—&^&សកម្eជបន^&?»

Îើម•្â
&ី ះគួរK្ើយយ¥&ង‚៉&ច¯បុរសâះ? —&P&លគត់នឹងK្ើយថ :&ះពុទ្ពិត
¸&&កដមិន<&នជជនជតិអç&្ិក^& šើយ:&ះពុទ្ពិត¸&&កដ មិនបនបÄ&ៀន
C&ចក្ទ
ី ំង|&ះអំពក
ី រសមº&បស
់ ត្ ករផឹក+&& និងករចប់បដិសន្ិ½&បâះ^&។
—&P&លគត់នឹង¸&&បប
់ ុរសâះ^ៀតថ និកយរបស់គត់មិន<&នជពុទ្សសន
ទល់¨&%ះ សូម&’ី¨•
& l
& &ើ@ô&ះ«:&ះពុទ្សសន»ក៏Fយ។ គត់មុខជនឹង
¸&&បប
់ ុរសâះថ និកយរបស់គត់ជនិកយ¹្&ងកº&យšើយ!
•&ីស្បរTស័ទ®ើងមនគំនិតដូចគWអ
& ំព¿
ី &ុមខុសឆ្ងទំងអស់។ ¿&ុមទំងអស់|&ះ
យក@ô&ះ«•&ីស្សសន» «:&ះ®&ស៊ូវ» និង«:&ះជម0&ស់» ។ល។ šើយឲ&‰
អត្ន័យដល់ពក&‰ទំងâះខុសពីអត្ន័យ•&ីស្សសនពិត។
|&ះជមូលš&ត•
ុ &ល•&ីស្បរTស័ទពិត បដិC&ធ¿&ុមខុសឆ្ងទំងអស់ •&លបនមក
ដល់អសុីអ•្&យ៍ ពីអ‚&រTក អឺរØុប អសុី និងអç្&ិក។ ¤ö្&កទី២|&ះ ®ើងនឹង
ផ្លអ
់ ត្បទ អំពី¿&ុមខុសឆ្ង១១¿&ុម¤អសុី និងតំបន់ឯ^ៀត។ សូម&’ី¨®
& ើងមិន
ពិភក&Kអំព¿
ី &ុមខុសឆ្ងមួយ•&លអ្កចប់អរម្ណ៍ ឬ÷ើមន¿&ុមខុសឆ្ងថ្ីÊើត
êើង អ្ក¤¨&អចស•&ល់កំហុសឆ្ងរបស់ពួក•& šើយករពរ¿&ុមជំនុំ និង¿&ុម
•&¾សររបស់អ្ក Fយl&ើ°លករណ៍ •&ល®ើងបនæៀន¤ក្eងកណ.គម្ីរ
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យ៉ូហន´&f&ទ១
ី និងបទគម្ីរ†&f&ង^ៀត។ —&§គវTនិច្័យរបស់សវកយ៉ូហន¤
សតវត&fរGទ១
ី ¤¨&មន—&§ជន៍រហូតមកដល់សព្F|
្& &ះ ពីÝ&ះសតំង¨&ង¨&
l&ើករកុហកដ•&លៗ ¤•&បស
់ តវត&fរG។

ការវិនិច្ឆ័យ១០
®ើងនឹងl&ើករវTនិច្័យ១០ពីកណ.គម្ីរយ៉ូហន´&f&ទី១ និងបទគម្ីរ†&f&ង^ៀត
‘ើម&’ល
ី &’ងល¿&ុមខុសឆ្ងទំង|&ះ។ ®ើងនឹងមិនl&ើករវTនិច្័យទំងអស់ ¯œើ
¿&ុមខុសឆ្ងទំងអស់âះ^& គឺl&ើ¨ក
& រវTនិច្័យ•&លចំបច់ស„&&ប¿
់ &ុមខុសឆ្ង
នីមួយៗ¨&ប៉ុ57&ះ។
១. ករវ`និច្័យœ+ដំណឹងល្។ Îើពួក•&xឿថ C&ចក្ស
ី ”•&ះÊើតêើងតមរយៈ
¨&ករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ឬក៏ពួក•&ផ&Kយ
ដំណឹងល្†&f&ង^ៀត? šើយអះអងថ C&ចក្ស
ី ”•&ះមន¨&តមរយៈ¿&ុម
របស់ពួក•&? (កឡទី ១ៈ៦-៩; ២កូរTនថូស ១១ៈ៤; ១យ៉ូហន ១ៈ២;
២ៈ២៥; ៥ៈ១១; ៥ៈ១៣; ដំណឹងល្យ៉ូហន ៣ៈ១៥-១៦; ៣ៈ៣៦; ៥ៈ២៤;
៦ៈ៤០;១៧ៈ៣; ២០ៈ៣)
២. ករវ`និច្័យœ+=+ះm+ស៊ូវដ៏ពិត។ Îើពួក•&ទទួលយក:&ះ®&ស៊ូវដូចគW& •&ល
:&ះជម0&ស់បនស<្&ង និងពួកសវកបនë្ើជសក&fី ឬពួក•&‘ើរក្eងC&ចក្ី
ងងឹត Fយផ្ល:
់ &ះ•&ីស្†&f&ង (អង់ទ•
ី &ីស)
្ ជំនួសឲ&‰:&ះ•&ីសព
្ ិត? Îើ:&ះ
•&ីស្របស់ពួក•&មនពង&Kវតរ•&លប»2&កថ
់ គត់ជកូនqរបស់អ័¸&ហំ
និងC្&ចដវEឌ^&? ពក&‰ «•&ីស្»មនន័យថ «:&ះ<&សុី» šើយ:&ះ<&សុី
ពិត¸&&កដ o&pវ¨&ជកូនqរបស់អ័¸&ហំ និងC្&ចដវEឌ។ (១យ៉ូហន ១ៈ១៧ និង ២ៈ១៨-២៥ និង ៤ៈ១-៣; ២កូរTនថូស ១១ៈ៤)
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៣. ករវ`និច្័យœ+កររស់¿រ«ៀបបរ`សុទ។
្ Îើពួក•&ë្ើតមបíîតរ្ិ បស់:&ះ
‘ើម&’រី ស់¤ក្eងជីវTតដ៏បរTសុទ្ ឬ•&មនចិតក
្ ច ចិត¦
្
ភលន់ និងអសីលធម៌
ខងផ្Ðវ6&ទ? (១យ៉ូហន ២ៈ៣-៦ និង ៣ៈ៤-១០)
៤. ករវ`និច្័យœ+S+ចក្‰
ី +ឡញ់។ Îើពួក•&មនចិតQ
្ &ឡញ់ដរ
៏ បទប ឬមន
ចិតធ
្ ំ šើយព&•យមo&¾ត:&& គំរមកំP&ង និងបំភិតបំភ័យសមជិករបស់
ពួក•&? Îើពួក•&រស់¤ដូចC្&ច និងមហក&fo&ី ¤ó&ល•&លអ្ក‘ើរតម
ពួក•&o&pវបនបង្ឲ
ំ &‰ë្ើករ Fយទទួលបន¸&&ក់´ទ
& ប? (១យ៉ូហន
២ៈ៧-១១ និង៣ៈ១១-១៨ និង ៤ៈ៧-១២; ២កូរTនថូស ១១ៈ១៩-២១)
៥. ករវ`និច្័យœ+=+ះបន្•ល។ Îើពួក•&ទទួលយក និង°រពដល់:&ះគម្ីរស»Á&
ចស់ និងស»Á&ថ្ី ឬពួក•&‚ើលងយគម្ីរ ឬក៏បs្&ម«គម្ីររបស់•»
& ជំនួស:&ះ
គម្ីរប៊Dប? Îើពួក•&និយយថ :&ះរជសរក្eង:&ះគម្ីរគô&នអំណច ឬមន
កំហុស ឬមិន<&នស„&&បស
់ ម័យកល®ើង^&? (១យ៉ូហន១ៈ៤; ២ៈ១២១៤; ៥ៈ១៣ និងដំណឹងល្យ៉ូហន ១០ៈ៣៥ និង ២០ៈ៣១)
៦. ករវ`និច្័យœ+=+ះð++ឯក។ Îើពួក•&xឿលទ្ិ :&ះÖ&&ឯក •&លបនស<្&ងក្eង
:&ះគម្ីរ និងពន&‰ល់¤ក្eង°លជំ|ឿ†&f&ងៗ

¿
& &ុមជំនឬ
ុំ ^& (ដូចជ

°លជំ|ឿÚ&Cៀជ‘ើម)? (១យ៉ូហន ៤ៈ១៣-១៤; ម¥&ថយ ២៨ៈ១៩)
៧. ករវ`និច្័យœ+ដំñះò++យអំ•ប
ើ បក្vងជីវ`ត?+ីស្បរ`ស័ទ។ Îើពួក•&
និយយថ •&ីស្បរTស័ទគô&នបប^& ដូG្&ះមិនចំបច់លន់តអ
ួ ំóប
ើ ប?
(១យ៉ូហន ១ៈ៨-២ៈ២; លូក ១១ៈ៤)
៨. ករវ`និច្័យœ+ទំនយ។ Îើ•ë
& ្ើទំនយខុសឬ^&? (jទិយកថ ១៨ៈ២០២២; ២ó&o&ុស ២ៈ១-៣; ម¥&កុស ១៣ៈ២២; ម¥&ថយ ៧ៈ១៥, ២៤ៈ១១
និង២៤)
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៩. ករវ`និច្័យœ+ករបំß+កបំបក់s+ុមជំនុំ និងករអះអងថ ពួកh+ជs+ុម„+ឹម„+…វ
ផå+ច់មុខ។ Îើពួក•&ព&•យមបំ½&ក¿&ុមជំន•
ុំ &លមន+&&ប់ Fយនិយយថ
ពួក•&ជ¿&ុមជំនព
ុំ ិត¨&មួយ šើយC&ចក្ស
ី ”•&ះមន¨&តមរយៈពួក•&
¨&ប៉ុ57&ះឬ^&? (ទីតុស៣:១០-១១)
១០. ករវ`និច្័យœ+សមម„+។ Îើពួក•&វយតß្ខ
& ុស Fយរប់ករសំខន់
¯ជមិនសំខន់វTញ šើយរប់ករ•&លមិនសំខន់ ឲ&‰¯ជសំខន់បំផុតវTញ
ដូចពួកផរEសុីបនë្ើឬ^&? (ម¥&ថយ ២៣ៈ២៤)

មិនមានេគាលជំេនឿខុសឆ្គងថ្មីេទ
អរក&fសតំងបនl&ើករកុហកទំងអស់របស់វšើយ ក្eងអំឡeង៥០០ឆW&ំដំបូង

&

¿&ុមជំនុំ។ ¿&ុមខុសឆ្ង•&ល®ើងគិតថថ្ី¤សតវត&fរGទ២
ី ១ កំពុងបÄ&ៀនពក&‰
កុហកដ•&លៗ ដូច•&លអរក&fសតំងបនl&ើក្eង៥សតវត&fរGដំបូង។ (សតំង
l&ៀបដូចជជង •&លយកម៉ូតច
ូ ស់ ¯ដក់អំពូលថ្ី និងបº&ស្ិកថ្ី ‘ើម&’ល
ី ក់ជថ្ី)។
•&ីស្បរTស័ទ•&លមិនដឹងអ្ីទំងអស់ អំព—
ី &វត្ិសQ្&

¿
& &ុមជំនុំ នឹងមិនយល់ថ

¿&ុមខុសឆ្ងបច្eប&’ន្|&ះ កំពុងl&ើករកុហកដ•&ល •&លសតំងបនl&ើ ¤
សម័យកល¿&ុមជំន‘
ុំ ើម។ :&ះបន—&ទនដល់ពួកជំនដ
ុំ ំបូង នូវអ្កដឹកនំជŠ&ើន
•&លមន¸&&ជ(&វងX& •&លបនច&*ំងឈ្ះFយãគជ័យ ទស់នឹង•&បទ
់ ំង
C&ចក្ក
ី ុហកទំង|&ះ។ ពួក•&បនឈ្ះC&ចក្ព
ី ិត
អំណច

:
& &ះបន្Ðលរបស់:&ះ និង

:
& &ះវT»Á&ណបរTសុទ្។ ®ើងអចពឹងö្&កœើ¸&ជ(&របស់ពួក•&។
ឧទហរណ៍៖ ¤‘ើមសតវត&fរGទី៤ ¿&ុមជំនុំដំបូងបន—&ឆំងទស់នឹង•&p
¹្&ងកº&យ@ô&ះអរEយូស •&លបÄ&ៀនថ :&ះរជបុ:&

:
& &ះ o&pវបន

បä្ើតêើងFយ:&ះវរបិត šើយមិនគង់¤អស់កល&’ជនិច^
្ &។
•&ីស្បរTស័ទជŠ&ើន បនចញ់ករeកបèé&ត|&ះ។ ប៉ុs្&:&ះបន
184

œើកអ្កដឹកនំ•&ល—&កបFយករឆº&តX&មកពី:&ះ ដូចជ¦ក អថ
ណសុីយូស ‘ើម&’ី—&ឆំងទស់នឹងអរEយូស Fយãគជ័យ ¤
¿&ុម—&ឹក&K Ú&Cៀ¤ ឆW&ំ៣២៥

&គ.ស។ ប៉ុs្&ករកុហករបស់

អរEយូស មិនបនបត់ទំងQ&ុងâះ^&។ អរក&fសតំងបនl&ព
ើ ក&‰
កុហករបស់អរEយូសម្ងšើយម្ង^ៀត ក្eងកំឡeងó&ល១៧០០ឆWI
&ំ
&យ
មក^ៀត ប៉ុs¤
្& ក្eងទN&ង់†&f&ងគW& និងតមរយៈមនុស&f†&f&ង^ៀត។
¤សតវត&fរGទី១៩ ករភូតភររបស់អរEយូសបនo&ឡប់មកវTញ តមរយៈ
¿&ុមខុសឆ្ង @ô&ះ ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ& •&លនិយយថ :&ះ®&ស៊ូវ
មិនគង់¤តំងពីអស់កល&’ជនិច^
្ &។ ប៉ុs្&®ើងមិនo&pវ6្&ចថ ¦ក
អថណស៊ូយូស និងអ្កដឹកនំឯ^ៀត បនតយុទ្Fយãគជ័យចំ-ះ
ករកុហកទំង|&ះ! ®ើងមិនចំបច់តយុទន
្ ឹងករកុហកដ•&ល|&ះ
ហក់ដូចជœើកទី១âះ^&។ ®ើង?&&ន់¨&o&pវ—&ឈមមុខស„&&ប់
C&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះជមួយនឹងបងៗរបស់®ើង¤¿&ុមជំនុំដំបូង •&ល
បនតយុទ្ និងយកឈ្ះរួចšើយ កលពីŠ&ើនឆW&ំមុន។

េឈ្មាះដូចគ្នា មនុស្សេផ្សងគ្នា
ó&លខ្ះមនុស&fនិយយថ «âះមិន<&នជ¿&ុមខុសឆ្ង^& ពួក•&xឿ:&ះ®&ស៊ូវ
ដូច®ើង•&រ»។ ប៉ុsក
្& ុំ6្&ចថ ¿&ុមខុសឆ្ងl&ើ@ô&ះ និងពក&‰ដូចគW&នឹង®ើង•&រ
ប៉ុsប
្& ្Ðរអត្ន័យ

@
&
ô&ះ និងពក&‰ទំងâះ។
ឧបមថ អ្កជួបមនុស&fមW&ក់•&លនិយយថ គត់ស•&ល់ G&. ឌី. I&&លី
•&រ។ អ្កសួរគត់ថ «អូ! Îើអ្កស•&ល់ G&. ឌី.Fយសរអ្ី?» គត់K្ើយថ
«ó&លខ្eំរន¤—&^&សរុស&feី ខ្eំបនជួបគត់¤ទីâះ»។ អ្កនិយយថ
«អូ ប៉ុs្& G&. ឌី. មិន•&លរស់¤ក្eង—&^&សរុស&feី^&។ Îើអ្ក¸&&កដ^&ថ
ពិតជ G&. ឌី. I&&លី ដូចគW&ឬ? Îើគត់‚ើល¯ដូចអ្ី?» បុរសâះ
K្ើយថ «គត់ទប šើយទំ“&ក មនÈ&’&ក–ô& šើយគត់ëក
្ើ រជ
វTស្ករ»។ អ្កក៏ពន&‰ល់ថ «អូ âះគឺជ G&. ឌី. I&&លី †&f&ង។ G&. ឌី.
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I&&លី •&លខ្eំស•&ល់ គត់មនមឌខ្ស់ មនសក់ពណ៌šW&ត šើយជ•&p
បÄ&ៀន:&ះគម្ីរ។ ពីរនក់âះមន@ô&ះដូចគW& ប៉ុs្&ជមនុស&f
†&f&ងគW»
& ។

ដូចគW•
& &រ ®ើងមិនo&pវចញ់បèé&តពី¿&ុមខុសឆ្ង •&លនិយយអំពី «:&ះ»
និង«•&ីស្» និង«ដំណឹងល្» ^& ប៉ុs្&កំពុងនិយយអំព:
ី &ះ†&f&ង :&ះ•&ីស្†&f&ង និង
ដំណឹងល្†&f&ង។ ®ើងo&pវ¨&និយយថ «សូម¸&&បខ
់ ្eំអំព:
ី &ះ•&លអ្កxឿ។ សូម
¸&&បខ
់ ្eំអំព:
ី &ះ•&ីស្របស់អ្ក។ សូមពន&‰ល់¸&បខ
់ ្eំពដ
ី ំណឹងល្របស់អ្ក»។ |&ះជ
មë&•បយ¨&មួយគត់ •&ល®ើងអចដឹងថ ជករពិត ឬ¹្&ងកº&យâះ។ ®ើង
o&pវហA&នសួរសំណCរដូច|&ះ ម្ងšើយម្ង^ៀត៖
«Îើ:&ះរជបុ:&

:
& &ះមន‘ើមដំបូង^& ឬ4&ងគ
់ ង់¤តំងពីអស់កល&’

ជនិចម
្ ក?»
«Îើ:&ះ•&ីស្របស់អ្កបនរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញទំងរូបកយ^&?»
«Îើមន:&ះប៉ុនô&ន?»
«Îើ®ើងo&pវë្ើអ្ី‘ើម&’ឲ
ី &‰បនស”•&ះ?»
«Îើ¿&ុមរបស់អ្ក គឺជផ្Ðវ¨&មួយ¯ឋនសួគឬ
៌ ?» ។ល។

អ្នកណាែដលអះអាងថា ខ្លួនជា្រពះ្រគីស្ទ ្រតូវែតមានភ័ស្ដុតាងបញ្ជាក់ថា គាត់គឺ
ជាពូជពង្សរបស់េស្ដចដាវីឌ
ក្eងភសš&Š&ើរ ពក&‰ «<&សុី» សំù¯C្&ចចក់l&ងតំងរបស់អ៊D+&E&ល
•&លនឹងមកស”•&ះ®ើងពីអំóប
ើ ប។ ក្eងភស]&&ក ពក&‰ «<&សុី» បក#&ថ
&
«•&ីស្»។ អ្កណ•&លអះអងថ ខ្*នជ:&ះ•&ីស្ o&pវ¨&ផ្លភ
់ ័ស្eតងតមរយៈ
´&f&Q&ឡយថ គត់គជ
ឺ ពូជពង&fរបស់ អ័¸&ហំ និង C្&ចដវEឌ ដូចពង&Kវតរ

186

របស់:&ះ®&ស៊ូវ¤ក្eងកណ.គម្ីរលូក ៣ៈ២៣-៣៨ (šើយនិង ¤ ម¥&ថយ
១ៈ១-១៦)។

មានែត្រពះេយស៊ូវ្រគីស្ទពី្រសុកណាសាែរ៉តេទ ែដលជាអ័ដាមទីពីរ និងអ័ដាម
ចុងេ្រកាយ
:&ះជម0&ស់បនបä្ើតអ័ដម ‘ើម&’ë
ី ្ើជតំណង

ម
& នុស&fជតិទំងអស់ ក្eងករ

្& ័ដមមិនបន
õ&រក&Kពិភព¦ក ¤I&&មអំណចល្របស់:&ះជម0&ស់។ ប៉ុsអ
សà&បប
់ ង•&ប:
់ &ះជម0&ស់ ដូG្&ះមនុស&fជតិ បនធº&កI
់
&មអំណចរបស់សតំង
អំóប
ើ ប និងC&ចក្ស
ី º&ប។
់ ¨&:&ះបនសន&•ចំ-ះអ័ដម និង)&វÔ&ថ 4&ងន
់ ឹង
បí្Ðនពូជពង&fមW&ករ់ បស់ពួកគត់ («ពូជនង») មកបំផº&ញសតំង šើយនំ
មនុស&fមកI&&មអំណចដ៏សប&’eរសរបស់:&ះជម0&ស់វTញ (¦កុប&’ត្ិ ៣ៈ១៥)។
ប៉ុs្& :&ះជម0&ស់មិនបនសន&•ថ នឹងបí្Ðនអ្កស”•&ះមកជ¬+ើនâះ^& គឺ
មន¨&មួយប៉ុ57&ះ។ âះšើយជមូលš&ត•
ុ &ល១កូរTនថូស ១៥ៈ៤៧ U:&ះ
®&ស៊ូវ•&ីសថ
្ ជ «បុរសទី២» គឺមនន័យថ អ័ដមទីពីរ •&លនឹងយងមកë្ើជ
តំណងថ្ីរបស់មនុស&f¦ក šើយë្ើអ្ីៗ•&លអ័ដមទី១បនបរជ័យ។ មនអ្ក
ដឹកនំសសនសំខន់ៗជŠ&ើននក់ •&លបនÊើតមកក្eងចâº&ះរប់ពន់ឆW&ំរវង
អ័ដមទីមួយ និងអ័ដមទីពីរ (:&ះ•&ីស)
្ ដូចជ ម៉ូC& ខុងជឺ និង:&ះពុទ្ ជ‘ើម។
ប៉ុs្& ឋនៈជ «អ័ដមទីពីរ» បង¼&ញដល់®ើងថ មនុស&fទំងâះមិនអចë្ើជ
តំណងមនុស&f¦ក ‘ើម&’ីផ&fះផ&K:&ះ និងមនុស&fបនêើយ គឺមន¨&:&ះ®&ស៊ូវ
ពីណសYØ&តជ:&ះរជបុ:¨
& &មួយគត់របស់:&ះប៉ុ57&ះ។
ចុះសម័យបនi&ប់ព:
ី &ះ®&ស៊ូវយង¯ស%&នសួគវ៌ Tញ? Îើមនអ័ដមទី៣ ទី៤ ឬទី៥
Êើតêើង^&? គô&ន^&។ អ្កដឹកនំសសនជŠ&ើននក់បនÊើតមកបនi&បព
់ ី
សម័យ:&ះ®&ស៊ូវ ដូចជ មហម¥&ត់ (Muhammad) បហអ៊ូឡ
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(Bahá’u'lláh) អន់ សំងហុង (Ahn Sahng-Hong) អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ
(Apollo Quiboloy) សន់ ម៉្eង មូន (Sun Myung Moon) យ¥&ង សុីងប៊ƒន
(Yang Xiangbin) លី ម¥&ន់ហុី (Lee Man-hee) ជ‘ើម។ Îើអ្កណក្eង
ចំ5មពួក•&ជ អ័ដមទី៣ ទី៤ ឬទី៥? គô&ន^&! ë្ើ‚៉&ចបនដឹង? ពីÝ&ះ

់ ។ ឋនៈជ
១កូរTនថូស ១៥ៈ៤៥ U:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ថ ជ«អ័ដម‚++យបង្ស»
«អ័ដម‚++យបង្ស»់ ស<្&ងថ គô&នអ្កស”•&ះI&&យ:&ះ®&ស៊ូវ^&។ ®ើង
កំពុងរង់ចក
ំ រយងមកជœើកទីពីររបស់:&ះ®&ស៊ូវពីណសYØ&ត មិន<&នអ្ក
†&f&ងêើយ។ (Ronald Yu, “Combating the Cult Almighty God Church,”
ChinaSource Quarterly, Spring 2015)។

េសៀវេភៅេនះ គឺជាវ៉ាក់សាំង មិនែមនជាថ្នាំព្យាបាលេទ
®ើងផ្លវ
់ Ô&ក់សំងដល់អ្ក•&លមិនទន់ឆ្ងជំងឺ ប៉ុs្&®ើងផ្លថ
់ W&ំព&•បលដល់អ្ក
•&លបនឆ្ងជំងរឺ ួចšើយ។ •&ីស្បរTស័ទភគŠ&ើន¤ក្eង¿&ុមជំនរុំ បស់®ើង
មិនទន់បនប៉ះពល់ នឹងករបÄ&ៀន¹្&ងកº&យរបស់¿&ុមទំង|&ះ¤êើយ^&។ អ្ី
•&លពួក•&o&pវករ គឺវÔ&ក់សំង ‘ើម&’ក
ី រពរពួក•& ក្eងករណី•&លពួក•&o&pវបន
ប៉ះពល់°លជំ|ឿខុសឆ្ង។ âះšើយជមូលš&ត•
ុ &ល®ើងមិនo&ឹម¨&ផ្ល់
ព័ត៌មនអំព°
ី លលទ្ច
ិ <្&ករបស់¿&ុមទំង|&ះប៉ុ57&ះ^& ប៉ុs្&õ&មទំងផ្ល់
ព័ត៌មនអវTជ្មន អំពជ
ី ីវTតដ៏គួរឲ&‰J្ើមរបស់‚&ដឹកនំ¿&ុមទំង|&ះ ដូចជព័ត៌មនអំពី
ភរTយទំង¸&&ំរបស់¦កសន់ ម៉្eង មូន ឬ ភរTយ៥០នក់របស់ស%&បនិកសសន
មរមន ឬករពិត•&លថ «•&ីស»
្ អន់ សំងហុង បនសº&បF
់ យសរជំងដ
ឺ ច់
សរ›&ឈមខួរក&*ល និងគំង÷&ះដូងក្eងឆW&ំ ១៩៨៥! ព័ត៌មនអវTជ្មន—&6&ទ|&ះ
មន—&§ជន៍ជវÔ&ក់សំងករពរ•&ីស្បរTស័ទ ពីករទក់ទញ
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¿
& &ុមទំង|&ះ ប៉ុs្&

ព័ត៌មនអវTជ្មនមិនសូវមន—&សិទភ
្ ព‘ើម&’l
ី &ើជ «ថW&ំព&•បល» •&លជួយ
ស”•&ះអ្ក•&លចញ់eក•&រួច¯šើយâះ^&។
÷ើដូច|&ះ Îើ®ើងគួរë្ើអច
្ី ំ-ះអ្ក•&លបនចូលរួម¿&ុមខុសឆ្ងšើយ គឺអ្ក
•&ល «ឈឺ» រួចšើយ? ÎើថW&ំព&•បល•&ល•&o&pវករជអ្ី? ថW&ំព&•បល គឺករឮ
ដំណឹងល្ពិតពីអ្ក šើយនិងករអន:&ះគម្ីរពិតជមួយអ្ក šើយជួបជមួយ:&ះ
®&ស៊ូវពិត តមពក&‰ និងសកម្ភព

C
& &ចក្Q
ី &ឡញ់របស់•&ីស្បរTស័ទ។

មុខពូេថៅ
អ្កចំថ ¤ក្eងC&ចក្ú
ី
&នអ
ំ ំពC
ី ៀវ{|&ះ ®ើងបនl&ៀបëៀបកលល&’ិច

&

¿&ុមខុសឆ្ង¯នឹងមុខពូL។ ö្&ពូLមនមុខមœ&ងស„&&បច
់ ូល>ើ šើយខ្ង
មœ&ងស„&&បដ
់ •
ំ &ក°ល។ ÷ើ®ើងពុះ>ើFយមុខពូL វនឹងងយចូល។ ប៉ុs្&
÷ើ®ើងពុះ>ើFយខ្ងពូLវTញ វនឹងមិនចូល%ះ។ មុខពូLតំណងC&ចក្ី
បÄ&ៀន+&&ល•&ល¿&ុមខុសឆ្ងចង់និយយមុន ពីÝ&ះC&ចក្ទ
ី ំងâះងយចូល
ក្eងចិតគ
្ ំនិត®ើងជង។ ខ្ងពូL តំណងឲ&‰°លលទ្អ
ិ ¿&កប
់ ំផុត គឺជជំ|ឿ
•&លសមជិក¿&ុមខុសឆ្ងចង់លក់សិន ពីÝ&ះពួក•&ដឹងថ •&ីស្បរTស័ទនឹង
បដិC&ធC&ចក្â
ី ះភº&ម។ ប៉ុs្&កុំ6្&ច ÷ើមុខពូL ចូលក្eង>ើ ខ្ងពូLនឹងចូល
មកតមI&&យភº&ម šើយបំ½&ក>ើជពីរ! ÷ើ®ើងទទួលយកករបÄ&ៀនតូចៗ
របស់•&p¹្&ងកº&យ មិនយូរមិនឆប់®ើងក៏នឹងទទួលយកករបÄ&ៀនអ¿&ក•
់ &_&ង
•&លនឹងបំ½&ក®ើងពីC&ចក្ព
ី ិត šើយនឹងបí្Ðន®ើង¯ឋននរក•&រ។
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¤ចុងអត្បទ¿&ុមខុសឆ្ងនីមួយៗ ខ្eំនឹងបs្&មö្&កមួយថ «មុខពូL» •&លនឹង
បង¼&ញពីC&ចក្ណ
ី
•&ល¿&ុមខុសឆ្ងចង់បÄ&ៀនពីដំបូង(មុខពូL)Ý&&ះវងយ
ចូល។ ®ើងក៏នឹងបង¼&ញពី°លជំ|ឿដ៏—&មថ •&ល•&ចង់លក់រហូតដល់ó&ល
I&&យ(ខ្ងពូL)។
ទីបí្ប់ សូមកុំ6្&ច ២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១ M&ងថ ៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW&

¨&មិនបÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ កុំឲ&‰ទំង
ជំរបសួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរâះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&
ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។
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អាន់ សាំងហុង និង ហ្សាង គីល ចា («្រពះមាតា»)
Ahn Sahng-Hong and Zahng Gil Jah (“God the Mother”)
សមគមផ+•ព្ផ+ÕយពិភពÊកពួកជំនœ
ុំ =
+ +ះ
World Mission Society Church of God
ប៊ុនដង កូÜó+ខងត+P•ង

្របវត្តិ
អន់ សំងហុង បនទទួលបុណ&‰A&មុជទឹកពី¿&ុមជំនុំ Seventh Day Adventist
¤ឆW&ំ១៩៥៤ ប៉ុs្&I&យមកគត់o&pវ•&ប9ï&ញG&ញ¤ឆW&ំ១៩៦២ šើយគត់

I&&យគត់សº&បF
់ យស្ះសរ›&ឈម និងគំង÷&ះដូង ¤ឆW&ំ១៩៨៥ ¿&ុម
ខុសឆ្ងរបស់គត់បន½&កជពីរ។ ö្&កមួយ•&លUថ «សមគមផ&fព្ផ&Kយ
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ពិភព¦កពួកជំនុំ

:
& &ះ» បនអះអងថ អន់ សំងហុង គឺជ«:&ះវរបិត» និងជ

:&ះ•&ីស្ស„&&បស
់ ម័យកលរបស់®ើង šើយភរTយខងវT»Á&ណរបស់គត់ គឺ
ហ&Kង គីល ច (Zahng Gil Jah) ជ «:&ះមត»។ |&ះគឺជពក&‰•&ល
ដកQ&ងព
់ ល
ី ក្ន្ិកៈជផ្Ðវកររបស់ពួក•&៖ «®ើងxឿœើC&ចក្ីពិតថ ®ើងនឹងo&pវ
បនស”•&ះFយ:&ះបិតខងវT»Á&ណ

ស
& %&នសួគ៌ អន់ សំងហុង •&លបន

យងមកពិភព¦ក ដូច•&លបនសរC&រ¤ក្eង:&ះគម្ីរ និងFយxឿœើ
កូន¿&មរុំ បស់:&ះវរបិតស%&នសួគ៌ ហ&Kង គីល ច»។
¿&ុមខុសឆ្ងរបស់ អន់ សំងហុង l&ើពក&‰ «:&ះ :&ះ®&ស៊ូវ :&ះ•&ីស្ C&ចក្ី
ស”•&ះ» ។ល។ ប៉ុsម
្& នអត្ន័យខុសពីអត្ន័យក្eង:&ះគម្ីរ។ ¿&ុម—&ឹក&K•&ីស្
បរTស័ទទំង|&ះ¤—&^&សកូæខ
Ø& ងត&’Ðង បនG&ញC&ចក្õ
ី ្&ងករថ ¿&ុម អន់
សំងហុង ជ¿&ុមខុសឆ្ង៖ Christian Council of Korea (ឆW&ំ ២០០០)
Daejeon Christian Council (ឆW&ំ ២០០៧) Presbyterian Church of
Korea (PCK Tonghap) (ឆW&ំ ២០០២) PCK Hapshin (ឆW&ំ ២០០៣) និង
PCK Hapdon (ឆW&ំ ២០០៨)។ មិន¨&ប៉ុ57&ះ ÷&សកជនទំងអស់•&លមកពី
—&^&សកូæក
Ø& ប
៏ ដិC&ធ¿&ុម|&ះ និង¿&ុម¹្&ងកº&យ†&f&ងៗ^ៀត•&លមកពីកូæ•
Ø& &រ។

ជំេនឿៃនេបសកកម្មពិភពេលាកៃន្រពះ
ពួកh+lឿថ អន់ សំងហុង គឺជ=+ះ?+ីស្។ •&ហទំព័រ អន់ សំងហុង និយយថ
«:&ះ•&ីស្ អន់ សំងហុងបនមកដល់ö&នដីšើយ បនបä្ើត¿&ុមជំនរុំ បស់:&ះ
šើយបនបÄ&ៀន®ើងថ មនុស&fទំងអស់ គឺជ^&វត •&លបនមកö&នដី បនi&ប់
ពីបនë្ើបប¤ស%&នសួគ»
៌ ។ ពួក•&xឿថ :&ះ®&ហូវÔ& ជ:&ះអង្ស”•&ះសំរប់
សម័យកលស»Á&ចស់ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះអង្ស”•&ះសំរប់សម័យកលគម្ីរ
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ស»Á&ថ្ី šើយ «:&ះ•&ីស្អន់ សំងហុង» ជអ្កស”•&ះសំរប់សម័យកល
បច្eប&’ន្។
ប៉ុs:
្& &ះគម្ីរមនបន្Ðលអំព:
ី &ះ•&ីស្ថ «:&ះអង្´ះជថ្ •&ល¦ករល់គW& ជ

ជងសង់ផ្ះ បន‚ើលងយ ប៉ុs្&4&ងប
់ នo&ឡប់ជថ្A&ុងយ¥&ងឯកវTញ šើយគ·+ន
S+ចក្ស
ី ô0+ះ Ùយសរអ្កណ‡ៀតÃះ ដ&’ិត¤I&&ម‚&ឃគô&ននម@ô&ះ
ណ^ៀត បន—&ទនមកមនុស&f¦ក ឲ&‰®ើងរល់គប
W& នស”•&ះâះêើយ»
(កិច្ករ ៤ៈ១១-១២)។
ពក&‰ «•&ីស្» គឺជភស]&&ក •&លបក#&ព
& ក&‰š&Š&ើរ(ជ្ីហ)
្ ថ «<&ស»
ុី ។ ក្eង
:&ះគម្ីរងរ :&ះ<&សុី ¨&ង¨&សំù¯œើC្&ច—&^&សអ៊D+&E&ល។ :&ះ<&សុី
ពិត(•&ីស្) o&pវ¨&ជពូជពង&fរបស់C្&ចដវEឌ šើយ4&ងo
់ &pវ¨&បង¼&ញភ័ស្eតងពី
ពង&Kវតរ ដូច:&ះ•&ីសប
្ នë្ើ¤ក្eងលូក ៣ៈ២៣-២៨។ :&ះ<&សុី (:&ះ•&ីស្)
o&pវ¨&ជជនជតិយូដ។ វមិនអច¯រួច^& •&ល:&ះ<&សុីជជនជតិអ‚&រTក ចិន
ហ្ីលីពីន អç្&ិក ឬក៏ កូæØ&! ដូG្&ះ «•&ីស្ អន់ សំងហុង» គឺ¹្&ងកº&យšើយ។
¿&ុម អន់ សំងហុង 6្&ចថ :&ះ®&ស៊ូវ មិន<&នជអ្កស”•&ះស„&&ប¨
់ ស
& ម័យ
កលរបស់4&ងប
់ ៉ុ57&ះ^& ¨&ជអ្កបä្ើតសកល¦ក (ច¿&វល)ទំងមូល
šើយជម0&ស់

ស
& ម័យកលទំងអស់៖ «•&បរ់ បស់ទំងអស់បនÊើតមកFយ

សរ4&ង់ šើយក្eងបណñរ& បស់•&លបនបä្ើតមកទំងប៉ុនô&ន âះគô&នអ្ីណមួយ
់ ើយ•&លបä្ើត
Êើតមកd&ព
& 4
ី &ងê
់ ើយ» (យ៉ូហន ១ៈ៣)។ «ដ&’ិតគឺ4&ងš
•&បទ
់ ំងអស់ ទំងរបស់¤ស%&នសួគ៌ និង¤ö&នដី ទំងរបស់•&ល‚ើល'ើញ
šើយ•&ល‚ើលមិន'ើញផង fះ÷ើជរជ&‰ ឬអំណចជ:&ះអម0&ស់ ឬអំណច
•&ប់•&ង ឬអំណចណក៏Fយ âះសុទ¨
្ Ê
& ើតមកFយសរ4&ង់ šើយសំរប់
4&ងទ
់ ំងអស់ផង» (កូល៉ុស ១ៈ១៦)។
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ពួកh+lឿថ ហ+Õង គីល ច គឺជ=+ះមត។ ¿&ុមខុសឆ្ង អន់ សំងហុង និយយថ
«សមគមផ&fព្ផ&Kយពិភព¦កពួកជំនុំ

:
& &ះ xឿœើ:&ះមត»។ ពួក•&ក៏

និយយ•&រថ «ដូចជជីវTតខងរូបកយរបស់®ើង គឺបនមកតមរយៈមÒ&យខង
សច់ឈមរបស់®ើង ឯជីវTតខងវT»Á&ណរបស់®ើង ក៏o&pវបនមកតមរយៈមÒ&យ
ខងវT»Á&ណរបស់®ើង•&រ។ :&ះគម្ីរë្ើបនi&លយ
់ ¥&ងច&*ស់ថ មនមតស%&នសួគ៌
របស់®ើង šើយថ មន¨&មតស%&នសួគរ៌ បស់®ើងប៉ុ57&ះ •&លអច—&ទន
ជីវTតអស់កល&’ជនិចដ
្ ល់®ើងបន»។ ឃº&§ង|&ះកំពុងសំù¯œើ«ភរTយ»
របស់អន់ សំងហុង •&លមន@ô&ះថ សង គីល ច •&លរស់¤—&^&សកូæØ&។
¨&គត់គជ
ឺ មនុស&fធម្ត មិន<&នជ:&ះ^&។ :&ះគម្ីរប៊Dបនិយយអំព:
ី &ះ•&លជ
:&ះវរបិត និង:&ះរជបុ:រ& បស់4&ង់ គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ šើយនិង:&ះវT»Á&ណ
បរTសុទ្។ ប៉ុs÷
្& អ
ើ ្កÈ្&ងរកក្eង:&ះគម្ីរស„&&បព
់ ក&‰ «:&ះមត» ឬ «មត

&

ស%&នសួគ»
៌ âះអ្កនឹងមិន'ើញ%ះ!។ ករxឿœើ:&ះមត គឺជករ—&មថ
ទស់នឹង:&ះ។ សូម&’ី អន់ សំងហុងផi&ល់ មុនសº&ប់ គប់បនបដិC&ធគំនិត•&លថ
មន:&ះមត ឬថ :&ះមន—&ពន្។
äើសសនអន់ សំងហុង បនបõ្+របទគម្ីរយÀ+ងណ

ើម+Pប
ី ង©+ញថ មន «=+ះ

មត»? ពួក•&ë្ើវជបីជំហន។
១. សសន អន់ សំងហុង និយយថ Fយសរ:&ះបនបä្ើតទំងបុរស និង
Q្&ី¤ក្eងរូបភពរបស់:&ះ (¦កុប&’ត្ិ ១ៈ២៧) âះo&pវ¨&មន «:&ះវរបិត»
ស„&&បរ់ ូបរបស់អ័ដម និង «:&ះមត» ស„&&បរ់ ូបរបស់)&វÔ&។ បនi&ប់មក ពួក•&
និយយថ :&ះមតâះជ ហ&Kង គីល ច ។

់ បä្ើតមនុស&fឲ&‰
ប៉ុsក
្& ្eងភសš&Š&ើរ¦កុប&’ត្ិ ១ៈ២៧ មនបន្Ðលថ «4&ងក៏
់
ក៏បä្ើត•&êើងជ—&ុស
ដូចរូបអង្4&ង់ គឺបនបä្ើត•&ឲ&‰ចំនឹងរូបអង្4&ងâះឯង
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ជQ&ី»។ ពក&‰ទំង¸&&ំមួយ•&លខ្eំបនគូសបនi&បព
់ ីI&ម ¤ក្eងភសš&Š&ើរ
គឺសំù¯បុរស មិន<&នQ្&ី^&។ ពក&‰ទំង|&ះសំù¯œើ:&ះ¨&មួយ មិន<&ន
:&ះជបុរសមួយ និង:&ះជQ្ម
&ី ួយâះ^&។ មិនមន «:&ះមត»¤ក្eង
¦កុប&’ត្១
ិ šើយក៏គô&ន¤កs្&ង†&f&ង^ៀត¤ក្eង:&ះគម្ីរ•&រ។
២. សសន អន់ សំងហុង និយយថ ¤ó&ល•&លសវកប៉ុល បនUទី¿&ុង

W& ¤ក្eងកឡទី ៤ៈ២៦ គត់កំពុងសំù
®&រូសឡិមថ «មà&យ®ើងទំងអស់គ»
¯œើ ហ&Kង គីល ច គឺ «:&ះមត»!
ប៉ុs¤
្& ó&ល•&លអ្ក‚ើលកឡទី ៤ៈ២១-៣១ âះអ្ក'ើញថ សវក ប៉ុល
កំពុងl&ើមà&យពីរនក់ គឺហករ និងសរÔ& ‘ើម&’ត
ី ំណងឲ&‰សម្ន្‚&oព
&ី ីរ គឺ
សម្ន្‚&o¤
&ី ភ្ំសុីណយ និងសម្ន្‚&oថ
&ី ្ី។ សវកប៉ុលបននិយយថ «âះ

ជC&ចក្l
ី &ៀបëៀប គឺQ្&ីទំង២|&ះ ជគំរូពC
ី &ចក្ស
ី »Á&២ច&*ប់» (ខ.២៤)។
|&ះជករl&ៀបëៀបរបស់សវកប៉ុល៖
សម្ន្Á+„ច
+ី ស់

សម្ន្Á+„ថ
+ី ្ី

នងហករជមÒ&យ

នងសរÔជ
& មÒ&យ

®&រូសឡិម

®&រូសឡិម

ទ
& សភព

½&បö&នដី

C
& &រEភព

½&បស%&នសួគ៌

ដូG្&ះ នងហករតំណងឲ&‰¿&ុង®&រូសឡិម•&ល¤I&&មទសភព šើយនង
សរÔត
& ំណងឲ&‰¿&ុង®&រូសឡិម•&លមនC&រEភព។ មិនមនករនិយយអំពី
ហ&Kង គីល ច %ះ!
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៣. សសន អន់ សំងហុងចង្eល¯¿&ុង®&រូសឡិមថ្ី ក្eងវTវរណៈ •&លចុះមកពី

ី &ងខ្*នទទួលប្ី» (វTវរណៈ ២១ៈ២)។
ស%&នសួគ៌ ជ «តក់¨&ងដូចជ—&ពន្‹ô&ងថ្¨
ពួក•&ថ «'ើញ^&! ហ&Kង គីល ច គឺជ—&ពន្របស់:&ះ! នងគឺជ :&ះមត»។
•&p¹្&ងកº&យ¨&ង¨&យកខគម្ីរG&ញពីបរTបទរបស់ខâះ។ សូម‚ើល វTវរណៈ
២១ៈ២ ម្ង^ៀត ប៉ុsច
្& ប់†្ើមជមួយខ ១ ‘ើម&’ី'ើញបរTបទ៖ «រួចខ្eំ'ើញZ្&

‚&ឃថ្ី និងö&នដីថ្ី ដ+Pិតö្+Á+ឃមុន និងÅ+នដីមុនបនកន្ងបត់ipើយ ក៏គ·+ន
សមុO‡
+ ៀតTើយ

២

šើយយ៉ូហនខ្eំ ក៏'ើញទី¿&ុងដ៏បរTសុទ្ គឺជ¿&ុង

®&រូសឡិមថ្ី ចុះពីស%&នសួគម
៌ កអំព:
ី &ះ តក់¨&ងដូចជ—&ពន្‹ô&ងថ្¨
ី &ងខ្*ន
៌ នលុះ:&&¨&
ទទួលប្ី»។ ច&*ស់ណស់ ¿&ុង®&រូសឡិមថ្ីអចចុះពីស%&នសួគប

«Z្&‚&ឃមុន និងö&នដីមុនបនកន្ងបត់¯šើយ ក៏គô&នសមុ4^
& ៀតêើយ»។
ឥឡÐវ®ើងo&pវសួរថ ÎើZ្&‚&ឃមុន និងö&នដីមុនបនកន្ងបត់¯šើយឬ¤?
ច&*ស់ជ¤។ šើយÎើ_&ងមនសមុ4^
& ៀតឬ? ^&¤មន! ដូG្&ះ ទី¿&ុង
®&រូសឡិមថ្ីមិនទន់ចុះមកពីស%&នសួគ^
៌ & šើយ ហ&Kង គីល ច (Zahng GilJah) •&លÊើតក្eងឆW&ំ ១៩៤៣ មិន<&នជ¿&ុង®&រូសឡិមថ្ី^&។ ករប±្&របទ
គម្ីរ|&ះ បង¼&ញ®ើងពីរ÷ៀប•&ល¿&ុម¹្&ងកº&យl&ើ:&ះគម្ីរតមរ÷ៀប
eកបèé&ត។
ពួកh+lឿថ អន់ សំងហុង គឺជ=+ះវរបិត =+ះរជបុï+ និង=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្
ក្vងបុគ្លម“+ក។
់ |&ះគឺជករ—&មថ។ ¿&ុម អន់ សំងហុងបដិC&ធ°លជំ|ឿ
:
& &ះÖ&&ឯក។
ពួកh+lឿថ S+ចក្ីសô0+ះបនមកÙយកររក+Õ¹្+ឈប់សù++ក និងករ–្ើ
បុណ+;រúលងរបស់ជនជតិអ៊ûò+ü+ល។ ¿&ុមខុសឆ្ង អន់ សំងហុង បÄ&ៀនថ
មនុស&fមិនអចស”•&ះទល់¨រ& ក&KF្&«រG ជF្&ឈប់ស„&&ក និងរក&Kបុណ&‰
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រaលង—&ចំឆW&ំ ដូចសសន៍អ៊D+&E&ល។ ¨&|&ះគឺជករពឹងœើករë្ើតម
¿&ឹត&‰វTន័យ ‘ើម&’ីឲ&‰បនស”•&ះ។ ¤ក្eងគម្ីរកឡទី ១ៈ៨-៩ ¦កប៉ុលដក់
បណñ&ស œើអស់អ្កណ•&លបs្&ម¿&ឹត&‰វTន័យសសន៍យូដ¯នឹងជំ|ឿœើ

្& ®
ើ ើងខ្eំ ឬ^&វតពីស%&នសួគ៌ នឹង¸&&បដ
់ ំណឹងណមកអ្ក
:&ះ•&ីស្៖ «ប៉ុs÷
រល់គW& ខុសពីដំណឹងល្•&ល®ើងខ្ប
eំ ន¸&&បš
់ ើយ âះឲ&‰•&o&pវបណñ&សចុះ ឯ
C&ចក្•
ី &លខ្eំ^ើបនឹងនិយយអម&*ញ់មិញ|&ះ âះខ្eំនិយយម្ង^ៀតថ ÷ើ
អ្កណ¸&&បដ
់ ំណឹងណខុសពីដំណឹងល្•&លអ្ករល់គប
W& នទទួលšើយ âះឲ&‰
•&o&pវបណñ&សចុះ» (កឡទី ១ៈ៨-៩)។ ¦កប៉ុលកំពុងសំù¯œើ•&p
¹្&ងកº&យ¤¿&ុមជំនក
ុំ ឡទី •&លចង់បង្•
ំ &ីស្បរTស័ទ¤ទីâះឲ&‰បs្&មករកត់
È&’&ក¯នឹងជំ|ឿœើ:&ះ•&ីស្ ដូចជ អន់ សំងហុង បង្ំសមជិកគត់ឲ&‰ë្ើ
បុណ&‰រaលង និងរក&KF្&ស„&&ករបស់សសន៍យូដ ‘ើម&’ប
ី នស”•&ះ។

េតី្រពះគម្ពីរមានបន្ទូលយ៉ាងដូចេម្ដចអំពីៃថ្ងឈប់ស្រមាក?
ទក់ទងនឹងF្&ឈប់សំរក និងថÿ&យបង្ំ គម្ីររØូម ១៤ៈ៥ មនបន្Ðលថ •&ីស្បរTស័ទ

់ ប់ថ
មនC&រEភពB&ើសæEសF្&ណ•&លពិC&ស ឬក៏គô&នF្&ពិC&ស%ះ៖ «មW&ករ
F្&១ល្ជងF្&១ មW&ក់^ៀតរប់ថ F្&ណក៏ដូចជF្&ណ o&pវឲ&‰•&ប់គx
W& ឿពិត
¸&&កដក្eងចិតខ
្ ្*ន»។ គម្ីររØូម ៦ៈ១៤ M&ងថ •&ីស្បរTស័ទមិន¤I&&ម¿&ឹត&‰វTន័យ
^ៀត^&។ fះបីជ•&ីស្បរTស័ទ Q&ឡញ់¿&ឹត&‰វTន័យ ១០—&ករ ពីÝ&ះ
¿&ឹត&‰វTន័យបង¼&ញពីលក្ណៈបរTសុទរ្ បស់:&ះអង្ ក៏Fយ ក៏កិច្:&មŠ&ៀងថ្ី
(ស»Á&ថ្ី)របស់:&ះជមួយ•&ីសប
្ រTស័ទ ö្&កœើ:&ះ¦ហិតរបស់:&ះ•&ីស្
មិន<&នច&*ប់របស់ជនជតិយូដ ¤ភ្ំសុីណយâះ^&។ ¦កុប&’ត្ិ តមពិតក្eង
រប់ពន់ឆW&ំតំងពីអ័ដម¦កុប&’ត្ិ ១ៈ១ រហូតដល់ភ្ំសុីណយ¤ និក្មនំ
១៦ៈ២៦ មិនមនបទបíîតណ
្ិ
ទក់ទងនឹងF្&ទ៧
ី ទល់¨&%ះ។ ករ|&ះបង¼&ញ
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ថ ច&*ប់ឈប់ស„&&ក បនចប់†្ើមនឹងកិច្:&មŠ&ៀងរបស់:&ះជមួយអ៊D+&E&ល
¤œើភ្ំសុីណយ šើយស„&&ប¨
់ ជ
& នជតិយូដ¨&ប៉ុ57&ះ។ :&ះ®&ស៊ូវបននំ
យកC&ចក្ស
ី »Á&ថ្ីជង និងល្ជង Fយö្&កœើករសុគតរបស់4&ង¤
់ œើភ្ំ
កល់វÔ&រE •&លជំនួសC&ចក្ស
ី »Áម
& ុន •&លមនមូលដû&នœើភ្ំសុីណយ ៖ «¨&

ឥឡÐវ|&ះវTញ •&ល4&ង[់ :&ះ•&ីស]្ ជអ្កកណñ&លរបស់C&ចក្ស
ី »Á១
& ដ៏—&Cើរ
ជងប៉ុណ7& •&លC&ចក្ស
ី »Áâ
& ះបនតំងêើងœើពក&‰សន&•—&Cើរជងផង
âះ4&ងក
់ ប
៏ នទទួលករងរដ៏—&Cើរជងប៉ុ57&ះ•&រ» (š&Š&ើរ ៨ៈ៦)។
¤កិច្:&មŠ&ៀងរបស់:&ះជមួយអ៊D+&E&ល 4&ងប
់ នហមពួក•&មិនឲ&‰ទំង
បង;&ត់6្ើង¤F្&ទី៧ (និក្មនំ ៣៥ៈ៣) šើយហមមិនអនុ»Á&តឲ&‰អ្កណលក់ដូរ
ឬë្ើដំ9ើរG&ញពីផ្ះ^& (និក្មនំ ១៦ៈ២៩)។ មិន¨&ប៉ុ57&ះអ្កណ•&លរaលង
ច&*ប់

F
& ្&ឈប់ស„&&ក o&pវ•&—&ហរជីវTត (និក្មនំ ៣១ៈ១៤)។ Îើសមជិក

អន់ សំងហុងបនរក&Kច&*ប់F្&ទ៧
ី Fយរ÷ៀប|&ះ•&រឬ^&?។

េតី្រពះគម្ពីរមានបន្ទូលយ៉ាងដូចេម្ដចអំពីបុណ្យរំលង?
រEឯបុណ&‰រaលង :&ះបនបង•&បដ
់ ល់¦កម៉ូCក
& ្eងនិក្មនំ១២ ថ «មិនo&pវឲ&‰អ្ក

—&^&សd&ណ
&
បរTHគបុណ&‰|&ះ» និង«មិនo&pវឲ&‰មនអ្កមិនកត់È&’&កណ
បរTHគបុណ&‰|&ះêើយ» (និក្មនំ ១២ៈ៤៣-៤៨) បុណ&‰រaលង គឺសំរប់ជនជតិ
អ៊D+&E&ល¨&ប៉ុ57&ះ។ វមិន<&នស„&&បជ
់ នជតិ កូæØ& ឬជនជតិអ‚&រTកំង ឬ
ជនជតិ´្&រ^&។ Îើសមជិក

¿
& &ុម អន់ សំងហុង សុខចិតទ
្ ទួលករកត់È&’&ក

‘ើម&’•
ី អ
& ចរក&Kបុណ&‰រaលងឬ^&? ÷ើដូG្&ះ<&នពួក•&កo
៏ &pវរក&Kច&*ប់ទំង៦០០
ច
& &*ប់របស់:&ះក្eងគម្ីរស»Á&ចស់•&រ ពីÝ&ះសវកប៉ុលមន—&សសន៍ថ

«šើយខ្eំë្ើបនi&លម
់ ្ង^ៀត ដល់អស់មនុស&f•&លកត់È&’&កšើយថ អ្កâះឯង
ជអ្កជំពក់¿&ឹត&‰វTន័យ នឹងo&pវë្ើតម•&បជ
់ ំពូក» (កឡទី ៥ៈ៣)។
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្រកុមខុសឆ្គង អាន់ សាំងហុង ធ្លាក់ការសាកល្បងជាេ្រចីន៖
ពួកh+បរជ័យករសកល+Pងœ+=+ះm+ស៊ូវ?+ីស្៖ ¿&ុមខុសឆ្ង អន់ សំងហុង
អះអងថ អន់ សំងហុង គឺជ:&ះ•&ីស្•&លបនយងo&ឡប់ពស
ី %&នសួគ៌។ ប៉ុs្&
អន់ សំងហុង ?&&ន¨
់ ជ
& មនុស&fប៉ុ57&ះ។ ®ើងដឹងថ គត់?&ន¨
់ ជ
& មនុស&f
Ý&&ះគត់បនសº&បF
់ យសរជំងដ
ឺ ច់សរ›&ឈមខួរក&*ល និងគំង÷&ះដូង ¤
F្&ទ២
ី ៥ ´&កុម្ៈ ឆW&ំ១៩៨៥ pើយគត់មិនបនរស់ពស
ី -+បT
់ ើងវ`ញ‡+។ :&ះ•&ីស្
ដ៏ពិត គឺ:&ះ®&ស៊ូវ ជអ្កភូមណ
ិ
សYØ&ត មិនបនសុគតFយសរជំងណ
ឺ
^&។
4&ងប
់ នសុគត¤œើ>ើឆ;&ងសំរប់អំóប
ើ បរបស់®ើង šើយបីF្&I&យមក
4&ងម
់ ន:&ះជន្រស់ពស
ី ុគតêើងវTញ ដូច•&ល4&ងប
់ នមនបន្Ðលទុកមុន!
:&ះ•&ីស្•&លបនសុគត šើយ¤ជប់ក្eងC&ចក្ស
ី º&ប់ មិនអចជួយ®ើងបន
^&។ :&ះ•&ីស្•&លចញ់អំóប
ើ ប និងC&ចក្ស
ី º&ប់ មិនអចជួយ®ើងឲ&‰យកឈ្ះ
œើអំóប
ើ ប និងC&ចក្ស
ី º&បប
់ ន^&។
ពួកh+បរជ័យករសកល+Pងœ+ករសô0+ះ Ùយ=+ះគុណតមរយៈជំCឿÆើ
=+ះ?+ីស្~១
+ ប៉ុñý+ះ៖ •&ហទំព័ររបស់ពួក•&និយយថ «សព្F|
្& &ះC&ចក្ី
ស”•&ះo&pវបនផ្លឲ
់ &‰¨&តមរយៈ@ô&ះ:&ះ•&ីស្អន់ សំងហុង ¨&ប៉ុ57&ះ
šើយមន¨&អស់អ្ក•&លជសក&fីរបស់:&ះ•&ីស្ អន់ សំងហុង šើយអធិសû&ន
ក្eងនមគត់ ^ើបអចចូលក្eងនគរស%&នសួគប
៌ ន»។ ពួក•&កន
៏ ិយយថ មនុស&f
ណ•&លë្ើតមF្&ឈប់ស„&&ក និងបុណ&‰រaលងរបស់ជនជតិយូដ âះនឹងបន
ស”•&ះ។ |&ះគឺជករ—&មថ:&ះ។ គô&នអ្កណ•&លពឹងœើករë្ើតមF្&
ឈប់ស„&&ក និងបុណ&‰រaលង ឬ¿&ឹត&‰វTន័យឯ^ៀត នឹងបនស”•&ះâះ^&។ សូម
សà&បស
់ វកប៉ុល៖
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s&ប៉ុលខ្eំ¸&បអ
់ ្ករល់គថ
W& ÷ើអ្ករល់គទ
W& ទួលកត់È&’&ក âះ:&ះ•&ីស្
គô&ន—&§ជន៍ដល់អ្ករល់គ%
W&
ះ

៣

šើយខ្eំë្ើបនi&លម
់ ្ង^ៀតដល់អស់

មនុស&f•&លកត់È&’&កšើយថ អ្កâះឯងជអ្កជំពក់¿&ឹត&‰វTន័យ និងo&pវ
ë្ើតម•&ប់ជំពូក

៤

អ្ករល់គណ
W&
•&លពឹង¿&ឹត&‰វTន័យឲ&‰បនរប់ជសុចរTត
៥

âះo&pវកត់G&ញពី:&ះ•&ីស្ អ្កបនធº&កG
់ &ញពី:&ះគុណšើយ ដ&’ិត®ើង
រល់គអ
W& ងC&ចក្ជ
ី ំ|ឿ‘ើម&’ន
ី ឹងរង់ចF
ំ យនូវ:&ះវT»Á&ណឲ&‰បនC&ចក្ី
សុចរTត •&ល®ើងសង&~ឹមចង់បនâះ

៦

ពីÝ&ះក្eង:&ះ•&ីស្®&ស៊ូវ •&ល

កត់È&’&ក ឬមិនកត់ âះមិនជ—&§ជន៍អ្ី^& មន—&§ជន៍¨C
& &ចក្ី
ជំ|ឿ •&ល—&:&ឹតF
្ យC&ចក្Q
ី &ឡញ់ប៉ុ57&ះ (កឡទី ៥ៈ២-៦)។
ក្ីសង&~ឹម¨&មួយគត់
êើងវTញ

ក
& រស”•&ះរបស់®ើង គឺករសុគត និងករមន:&ះជន្រស់

:
& &ះ•&ីស្ពិត គឺ:&ះ®&ស៊ូវពីភូមណ
ិ
សYØ&ត។

ពួកh+បរជ័យករសកល+Pងœ+=+ះð++ឯក៖ ¿&ុម|&ះបÄ&ៀនថ អន់ សំងហុង ជ
:&ះវរបិត :&ះរជបុ:& និង:&ះវT»Á&ណបរTសុទក
្ ្eងបុគ្ល¨&មួយ។ õ&មពីâះ
^ៀត ¤œើ•&ហទំព័រពួក•&និយយថ «មន¨&:&ះវT»Á&ណ និងកូន¿&ម^
ុំ & គឺ
:&ះ•&ីស្យងមកជœើកទីពីរ អន់ សំងហុង និងមà&យ

®
& &រូសឡិមថ្ី •&ល

មនជីវTតអមតៈ šើយមន¨&ពួក•&ប៉ុ57&ះ •&លមនជីវTត»។ |&ះគឺជករ—&មថ
:&ះជម0&ស់ មន¨&:&ះជម0&ស•
់ &លមនជីវTត។ ¤ក្eងគម្ីរយ៉ូហន ៥ៈ២៦
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្មនបន្Ðលថ៖ «ពីÝ&ះ•&ល:&ះវរបិត មនជីវTតក្eង:&ះអង្4&ង់

យ¥&ងណ âះ4&ងក
់ ប
៏ ន—&ទនឲ&‰:&ះរជបុ:& មនជីវTតក្eង:&ះអង្4&ង់
្ី នជគត់
យ¥&ងâះ•&រ»។ ÷ើ អន់ សំងហុង មនជីវTត¤ក្eងខ្*នគត់ š&តុអប
សº&ប¤
់ ឆW&ំ១៩៨៥ šើយមិន•&លរស់êើងវTញ? ÷ើ ហ&Kង គីល ច មនជីវTត¤
ក្eងគត់ផi&ល់ š&តុអ្ីគត់មិន†&&សឲ&‰ អន់ សំងហុង រស់êើងវTញ¤ឆW&ំ១៩៨៥
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âះ? ហ&Kង គីល ច មនអយុជិត៨០ឆW&ំšើយ។ Îើគត់នឹងមនជ័យជំនះœើ
C&ចក្ស
ី º&ប់ ដូច:&ះ®&ស៊ូវពិត^&? ^&។ មនុស&f២នក់|&ះ គô&នជីវTត¤ក្eងខ្*ន
^&។ Ý&&ះពួក•&ទំងពីរនក់ជមនុស&fធម្តសុទ្សធ។
ពួកh+បរជ័យករសកល+Pងœ+ករ–្ើទំនយខុស៖ ¤ឆW&ំ១៩៥៦ អន់ សំងហុង
បនë្ើទំនយថ :&ះ•&ីស្នឹងយងo&ឡប់មកវTញក្eងរយៈó&ល១០ឆW&ំខងមុខ
ប៉ុsក
្& រ|&ះមិនបនÊើតêើង^&។ I&&យមក^ៀត¿&ុមរបស់គត់បនទយថ
ពិភព¦កនឹងo&pវចប់ក្eងឆW&ំ១៩៨៨។ ពួក•&គជ
ឺ iរ¹្&ងកº&យ។ (សូម‚ើល
jទិយកថ ១៨ៈ២០-២២)។

្រកុម អាន់ សាំងហុង អះអាងថា គាត់ជា្រពះ្រគីសែ្ទ ដលយាង្រតឡប់មកវិញ
ប៉ុែន្ត្រពឹត្តិការណ៍ណាខ្លះ្រតូវេកីតេឡីង េនៅេពល្រពះពិតយាងមកវិញ?
:&ះគម្ីរបននិយយច&*ស់ណស់ អំពី:&ឹត្ិករណ៍•&លo&pវ¨&Êើតêើង¤ó&ល
•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ។ ®ើងអចl&ើ¸&ស់បទទំនយ
ទំង|&ះ ‘ើម&’ីល&’ង‚ើល ថ អន់ សំងហុង ឬ ហ&Kង គីល ច គឺជ:&ះ•&ីស្ពិត ឬ
ជ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។
១. ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងមកវTញ 4&ងន
់ ឹង «សងC&ចក្ទ
ី ុកល
្ ំបក» ដល់ពួក
អ្ក•&លë្ើទុកដ
្ ល់•&ីស្បរTស័ទ šើយ—&ទនករ «សំរក» និងC&ចក្ស
ី ”•&ះ ដល់ពួក
អ្ក•&លo&pវ•&ë្ើទុក្។ 4&ង់នឹងមក «ជមួយនឹងពួក^&វត

:
& &ះG&សà&4&ង់ ¤ក្eង

អណñ&ត6្ើង ទំងសងសឹកនឹងពួកអ្ក•&លមិនស•&ល:
់ &ះ šើយនិងពួកអ្ក•&លមិនសà&ប់
តមដំណឹងល្ ពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីសជ
្ :&ះអម0&ស់ &®ើង»។ (២õ&ស&KឡÐនីច ១ៈ៦-៨)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល អន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ?
២. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនយងមកFយស\&ត់ៗ
^&។ មនុស&f•&ប់គ¤
W& œើពិភព¦កនឹងបន'ើញ4&ង់។ «Ý&&ះដំ9ើរ•&លកូន

មនុស&fមក âះនឹងបនដូចជ†្&កបâi&រ •&លភ្ឺ†្&កៗ ពីទិសខងÊើតដល់ទិសខងលិច
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•&រ» និង «•&បទ
់ ំង.្&កនឹង'ើញ4&ង់» «Ý&&ះ:&ះអម0&ស4
់ &ង់នឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌
មក Fយ•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ២៧; វTវរណៈ ១ៈ៧; ១õ&ស&KឡÐនីច ៤ៈ១៦) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+
¿•+លy+ល អន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ?
៣. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ âះ¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើក
រaóើក។ «+&&ប់¨F
& ្&នឹង¯ជងងឹត ´&នឹង_&ងភ្ឺ អស់ទំងផ;&យនឹងធº&ក់ចុះពីœើ‚&ឃ

šើយអស់ទំងអំណច¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើករaóើក» (ម¥&ថយ ២៤ៈ២៩)។ äើករ
C+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ?
៤. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងយងមកFយអំណច
និងសិរEល្ šើយមនុស&fមនបបទំងអស់¤œើö&នដីនឹង%ក«។ «âះទីសំគល់

របស់កូនមនុស&fនឹងœ&ចមក¤œើ‚&ឃ •&ប់ទំងពូជមនុស&f¤ö&នដីនឹងគក់4&pងយំ ក៏
នឹង'ើញកូនមនុស&f មកœើពពក¤œើ‚&ឃ មនទំង:&ះG&សà& និងសិរEល្ជខº&ំង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ៣០) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អន់ សំងហុង និង
ហ+Õង គីល ច មក´ះ?
៥. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ «¦កនឹងចត់ពួក^&វតរបស់

¦ក ឲ&‰មកFយសូរផ្eំž&ជខº&ំង ^&វតទំងâះនឹង—&មូលពួកæEសតំងរបស់¦កពី
ទិសទំង៤ ចប់តំងពីxើង‚&ឃមœ&ង រហូតដល់xើង‚&ឃមœ&ង»។ (ម¥&ថយ ២៤ៈ៣១)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+លអន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ?
៦. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងបំផº&ញអទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្ (ជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស) «កុំឲ&‰អ្កណបèé&តអ្ករល់គជ
W& យ¥&ងណ

•&រ ដ&’ិតF្&âះមិនមកêើយ ទល់¨&មនC&ចក្ក
ី &’ត់សសនមកជមុន šើយមនុស&f
•&លជតួបបâះបនœ&ចមក គឺជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស •&លទស់ទទឹង šើយ
œើកខ្*នêើង ខ្ស់œើសជងអស់ទំងអ្ី •&លUថ:&ះ ឬរបស់អ្ី•&ល•&°រព
—&តិបត្ិផង ដល់‚៉្&ះបនជវនឹងអង្eយ¤ ដូចជ:&ះក្eងវTហរ &:&ះ ទំងសំ•&ងខ្*នថ
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ជ:&ះផង...âះ^ើបអទទឹងច&*ប់âះនឹងœ&ចមក •&ល:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវនឹងបំផº&ញ
Fយខ&‰ល់ពី:&ះឱស្4&ង់ šើយë្ើឲ&‰វTនស Fយរស្ព
ី ន្ឺពីដំ9ើរ4&ងយ
់ ងមក»
(២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-៤, ៨)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អន់
សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ?
៧. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងចក់C&ចក្I
ី
&ធរបស់
4&ង់¯œើអស់អ្កមនបបទំងអស់គW&។ «ដ&’ិតអ្ករល់គដ
W& ឹងច&*ស់šើយថ F្&

&

:&ះអម0&ស់នឹងមកដល់ ដូចជjរមក¤ó&លយប់។ ដ&’ិតកលណ•&កំពុង¨&និយយថ
មនC&ចក្ស
ី ុខសន្ មនC&ចក្æ
ី ៀបរយšើយ âះ¦¨&មនC&ចក្ហ
ី ិនវTនសមក
œើ•ភ
& º&ម ដូចជQ្ម
&ី នគភ៌ឈឺនឹងសំរល šើយ•&ចមិនរួចêើយ» (១õ&ស&KឡÐនីច
៥ៈ២-៣)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+លអន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល
ច មក´ះ?
៨. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងកត់fស•&ប់គភ
W& º&មៗ។

«¨&កលណកូនមនុស&fនឹងមក ក្eងសិរEល្របស់¦ក មនទំងពួក^&វតបរTសុទទ
្ ំង
អស់គW& មកជមួយ âះ¦កនឹងêើងគង់œប
ើ ល្័ង្រុងæឿងឧត្មរបស់¦ក។ រួច•&ប់
ទំងសសន៍ នឹងo&pវ—&មូលគW& ¤ចំ-ះ¦ក šើយ¦កនឹងT&ក•&G&ញពីគW& ដូចជ
អ្កគងÿ&ល•&លT&កGៀមG&ញពីព“&•&រ» (ម¥&ថយ ២៥ៈ៣១-៣២)។ äើករC+ះបន
˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+លអន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ?
៩. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹង†&&សរូបកយអ្កសº&ប់ទំង
អស់•&លជ•&ីស្បរTស័ទ។ «Ý&&ះ:&ះអម0&ស់4&ងន
់ ឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌មក Fយ

•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង âះពួកសº&ប់
ក្eង:&ះ•&ីសន
្ ឹងរស់êើងវTញជមុនបង្ស់។ រួច®ើងរល់គW&•&លកំពុង¨&រស់¤ ក៏នឹង
បនœើកêើង ¯ក្eងពពកជមួយគW&ទំងអស់ ‘ើម&’ីឲ&‰បនជួបជុំនឹង:&ះអម0&ស់¤ន
អកស យ¥&ងâះ ®ើងនឹង¤ជមួយនឹង:&ះអម0&ស់ជដរប¯» (១õ&ស&KឡÐនីច
៤ៈ១៦-១៧)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អន់ សំងហុង និង ហ+Õង
គីល ច មក´ះ?
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១០. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹងមិនÊើតមកជទរកតូច^&
ប៉ុs4
្& &ង់នឹងយងមកពីស%&នសួគ៌ជអ្កចម&*ំងដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ& ‘ើម&’ីវTនិច្័យ
ជំនុំជN&ះö&នដី។ «ខ្eំក៏'ើញ‚&ឃ÷ើកចំហêើង âះ'ើញមនC&ះស១ និង:&ះអង្

•&លគង់œវ
ើ 4&ង់មន:&ះនមថ «%ô&ះo&ង់ šើយពិត¸&&កដ» 4&ងជ
់ ំនុំជំរះ šើយ
ច&*ំងFយសុចរTត ១២ :&ះ|&o&4&ងដ
់ ូចជអណñ&ត6្ើង šើយ¤œើ:&ះសិរស មន
មកុដជŠ&ើន 4&ង់មន:&ះនមកត់ទុក •&លគô&នអ្កណស•&ល់êើយ œើក¨&អង្4&ង់
ប៉ុ57&ះ ១៣ 4&ង់ក៏4&ង:
់ &ះពQ្&A&លក់Fយឈម šើយ:&ះនម4&ងU
់
ថ
«:&ះបន្Ðល &:&ះ» ១៤ អស់ទំងពលបរTវរ¤ស%&នសួគ៌ ក៏ជិះC&ះសដ±្4
& &ង់ ទំង
C្ýកពក់សំពត់^&ស šើយសp&តផង ១៥ មនដវយ¥&ងមុតG&ញពី:&ះឱស4&ង់ ‘ើម&’ីនឹង
កប់អស់ទំងសសន៍ šើយ4&ងន
់ ឹងឃÿ&ល•& Fយដំបង•&ក 4&ងក
់ ៏ជន់ក្eងធុងឃW&ប &
+&ទ
& ំពំងបយជូរ ជC&ចក្Ÿ
ី
រ

របស់C&ចក្ខ
ី (&ល់ &:&ះដ៏មន:&ះG&សà&

បំផុត ១៦ 4&ងម
់ ន:&ះនមកត់¤:&ះពQ្& šើយ¤:&ះឧរូ4&ង់ថ «C្&ចœើអស់ទំង
C្&ច ជ:&ះអម0&សœ
់ ើអស់ទំង:&ះអម0&ស»់ ។ (វTវរណៈ ១៩ៈ១១-១៦)។ äើករC+ះ
បន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល អន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ?

គ·+ន=+ឹត្ិករណ៍ណមួយÃះបន˜ើតTើង ក្vងចំñម=+ឹត្ិករណ៍ទំងC+ះ ¿
•+លy+ល អន់ សំងហុង និង ហ+Õង គីល ច មក´ះ។ អន់ សំងហុង និង
ហ&Kង គីល ច ជ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។

មុខពូេថៅ
Îើ¿&ុម|&ះបនl&ក
ើ របÄ&ៀនអ្ីë្ើជមុខពូL ‘ើម&’ីពុះ•&ីសប
្ រTស័ទG&ញពី¿&ុម
ជំនុំ អ្កë្ើករឲ&‰ អន់ សំងហុង ¨&ង¨&ចប់†្ើមFយនិយយអំពF
ី ្&
ឈប់ស„&&ក¤F្&ទ៧
ី ។ ពួក•&នឹងមិនអនុ»Á&តឲ&‰អ្កសួរសំណCរអ្ី†&f&ង^ៀត^&
ទល់¨&អ្កយល់:&មជមួយពួក•&ជមុនសិនអំពF
ី ្&ឈប់ស„&&ក¤F្&ទ៧
ី šើយ
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យល់:&មទទួលបុណ&‰A&មុជទឹកពីពួក•&•&រ។ តមពិត ជករងយQ&ួលចំ-ះ
ពួក•& •&លអចរកខជŠ&ើន¤ក្eងគម្ីរស»Á&ចស់ •&លបង•&បឲ
់ &‰ជនជតិ
អ៊D+&E&លឈប់ស„&&ក¤F្&ទ៧
ី ពីÝ&ះ|&ះពិតជច&*ប់របស់:&ះស„&&ប់
អ៊D+&E&ល ¤ក្eងគម្ីរស»Á&ចស់¤œើភ្ំសុីណយ។ ប៉ុs្&¤ក្eងគម្ីរស»Á&ថ្ី
គô&នC&ចក្ប
ី ង•&បណ
់
•&ល®ើងo&pវឈប់ស„&&ក¤F្&ទ៧
ី âះ^&។
Îើអ្ីជខ្ងពូL? Îើ°លលទ្—
ិ &មថអ្ីខ្ះ•&លពួក•&នឹងលក់ពអ
ី ្ករហូតដល់
ó&លI&&យ? ជធម្ត ពួក•&លក់បំងករបÄ&ៀនរបស់ពួក•& •&លថ អន់
សំងហុង គឺជ:&ះ•&ីស•
្ &លយងមកœើកទីពីរ šើយ ហ&Kង គីល ច គឺជ «:&ះ
មត»។ ក៏ប៉ុs្& អន់ សំងហុង ?&&ន់¨ជ
& មនុស&f šើយឥឡÐវគត់សº&បš
់ ើយ។
—&ពន្របស់គត់?&ន់¨ជ
& មនុស&fប៉ុ57&ះ គត់កo
៏ &pវសº&ប•
់ &រ šើយនឹងមិនរស់ពី
សº&បê
់ ើងវTញ^&។ ប៉ុs—
្& &សិន÷ើអ្កបនទទួលយកករបÄ&ៀនខុសឆ្ងរបស់
ពួក•& អំពF
ី ្&ឈប់ស„&&ក និងបុណ&‰រaលងšើយ âះមុខពូLបនចូល¯ក្eង
ចិតរ្ បស់អ្ករួចšើយ šើយមិនយូរ^& ខ្ងពូLនឹងចូលតមI&&យភº&មយ¥&ងងយ
Q&ួល Fយបំ½&កអ្កG&ញពី:&ះ•&ីស្ពិត និងដំណឹងល្ពិត។
¤ó&ល•&លអ្កë្ើកររបស់ អន់ សំងហុង ចង់និយយអំពF
ី ្&ទ៧
ី អ្កo&pវ¨&
ទទូចឲ&‰ពួក•&និយយជមុនអំពី «:&ះ•&ីស្ពិតជអ្កណ šើយë្ើ‚៉&ចឲ&‰®ើង
ដឹង?» និង «š&តុអប
្ី នជ អន់ សំងហុង មិនរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ ÷ើគត់ជ
:&ះ•&ីស្?» និង «Îើអន់ សំងហុង អចជួយ®ើងបនយ¥&ង‚៉&ច ÷ើគត់សº&ប់
បត់šើយ?» šើយនិង «š&តុអប
្ី នជ:&ះគម្ីរមិន•&លM&ងអំព@
ី
ô&ះ :&ះមត
%ះ?» ÷ើពួក•&មិន:&មនិយយអំពប
ី »¼•
& &លមនសរៈសំខន់បំផុតទំង|&ះ
អ្កo&pវ¨&បí្បក
់ រសន្នភº&មៗ។ ចូរចងចំថ អ្កជ‚&•&¾សរ។ ÷ើពួក•&មិន
អនុ»Á&តឲ&‰អ្កនិយយ¤ក្eងផ្ះអ្ក^& ពួក•&o&pវ¨&G&ញពីផ្ះរបស់អ្ក។ អ្ក
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ë្ើកររបស់អន់ សំងហុង គឺជo្&ចចកពក់nមGៀម មិន<&នជអ្កxឿ
ពិត¸&&កដ^&។ ®ើងកុំ:&¾យបរម្ ក្eងករបង្នច
់ ិតo
្ ្&ចចកêើយ Ý&&ះវចង់
បំផº&ញកូនGៀមរបស់®ើង។
វTធីមួយ^ៀត•&ល¿&ុមខុសឆ្ងអន់ សំងហុងចូល¯•&ីស្បរTស័ទ គឺតមរយៈ
ករងររក&KបរTស%&ន កម្វTធប
ី រTច0&គឈម និងករជួយស”•&ះó&លមនQ&&ះ
មហន្រយ។ ករទំង|&ះហក់ដូចជមន—&§ជន៍ដល់សង្មផង ប៉ុsទ
្& ំង|&ះ
គឺជមë&•បយរបស់ពួក•& ‘ើម&’ីជះឥទ្ិពលដល់មនុស&fកន់¨Š
& &ើន។ ករ|&ះ
?&&ន¨
់ ជ
& មុខពូLប៉ុ57&ះ។

W& ម
& ិន
ទីបí្បស
់ ូមកុំ6្&ច២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គ¨
បÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ កុំឲ&‰ទំង
ជំរបសួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កប
គW&ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។
|&ះគឺជផ្Ðររបស់ អន់ សំងហុង ¤—&^&សកូæØ&។ វ
មិន<&នជផ្Ðរទ^&ដូចជផ្Ðររបស់:&ះ•&ីសព
្ ិតâះ
êើយ។
(រូបភព និងឃºដ
& កQ&ង់ ពី•&ហទំព័រ ¿&ុមជំន÷
ុំ &សកកម្
ពិភព¦ក &:&ះ httpsៈ//wmscog.com )។

ធនធនគួរទុកចិត្៖
httpsៈ//carm.org/world-mission-society-churchof-god/
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Apollo Quiboloy
«=+ះរជ+;œ+=+ះm+ស៊ូវ?+ីស្»
«=+ះរជបុï+~+ងតំងœ+=+ះ និងជម¡+សœ
់ ច
+ s+វល»
ទីs+ុងដវÓ+វ ”+‡+សហ្ីលីពីន

្របវត្តិ
អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ Êើត¤ទី¿&ុងដវÔ&វ—&^&សហ្ីលីពីន ¤F្&ទ២
ី ៥´&‚&សឆW&ំ
១៩៥០។ ឪពុករបស់គត់ជសមជិក

¿
& &ុមជំនដ
ុំ ល
៏ ម
្ ួយ ប៉ុs្&I&យមកបន

ចកG&ញពី¿&ុមជំនâ
ុំ ះ ‘ើម&’ីចូលរួមជមួយនិកយមួយ •&លបដិC&ធ:&ះÖ&&ឯក
គឺ United Pentecostal Church។ I&&យមកអប៉ូឡÐ គីបូឡeយ
បនកº&យជ•&pគងÿ&ល

¿
& &ុមជំនម
ុំ ួយ

ន
& ិកយâះ•&រ។ បនi&ប់មកគត់បន

បä្ើត¿&ុមជំនផ
ុំ i&ល់ខ្*ន šើយអះអងថ ខ្*នជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ។ ឥឡÐវ|&ះ

¿&ុមខុសឆ្ងរបស់គត់មនសមជិកជងមួយលននក់ Fយពួក•&ចត់ទុកគត់
ជម0&ស់

ច
& ¿&វល។ ខងœើជឡÐiរ•& បស់គត់ •&លUគត់ថ ជ:&ះ®&ស៊ូវ
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•&ីស្ šើយ«នម•&លខ្សœ
់ ើសអស់ទំងនម» ជនម•&លគត់បនលួចយកពី
ពី ភីលីព ២ៈ៩ •&លសំù¯ :&ះ•&ីស្ពិត គឺ:&ះ®&ស៊ូវពីQ&ុកណសYØ&ត មិន
<&ន អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ^&។

អាប៉ូឡូ គីបូឡុយ អះអាងថា ខ្លួនជា្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះ
ឧបយកលមួយ•&ល ‚&ដឹកនំ¿&ុមខុសឆ្ងជŠ&ើនបនl&ើ គឺបÄ&ៀនថ
:&ះ®&ស៊ូវបនបរជ័យ មិនបនបំó&ញ°លùទំងអស់ •&ល:&ះវរបិតបន
បí្Ðន4&ងឲ
់ &‰ë្ើêើយ ដូG្&ះo&pវ¨&មន:&ះ•&ីស្មួយ^ៀត ‘ើម&’ប
ី í្បក
់ រងរ
âះ។ |&ះក៏ជករអះអងរបស់អប៉ូឡÐ គីបូឡeយពី—&^&សហ្ីលីពីន•&រ។ សូម
សà&បស
់ ំដផ
ី i&ល់របស់គត់៖
«¤ó&ល•&ល:&ះរជបុ:¤
& ក្eងស%&នភព
®&ស៊ូវ•&ីស្

ស
& សន៍យូដ គឺ:&ះអម0&ស់

®
& ើង បនយងមក šើយបនបង់F¦
្&
ះFយ4&ងស
់ ុគត

¤œើ>ើឆ;&ង âះC&ចក្ស
ី ”•&ះមិនបនបí្បo
់ &ឹមâះ^&។ 4&ង់កំពុង
រង់ចក
ំ ូនqអ័ដមទី១[គីបូឡeយ]Êើត¤ក្eង:&ះវT»Á&ណរបស់4&ង»
់ ។
គីប៉ូឡeយកំពុងសំùœើខ្*នគត់ថ ជអ្ក•&លនឹងបí្បន
់ ូវអ្ី•&ល:&ះ®&ស៊ូវមិន
បនបí្ប់។ |&ះគឺជករ—&មថទស់នឹង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ពិត។ ប៉ុsក
្& រ—&មថ
របស់គីបូឡeយ¤មន^ៀត៖
«ខ្eំ [គីបូឡeយ] ជផ្Ðវ ជC&ចក្ព
ី ិត šើយជជីវTត គô&នអ្កណអច¯ឯ
:&ះវរបិតបនêើយ œើក_&ង¨&Fយសរខ្eំ»។ គីប៉ូឡeយកំពុងយក:&ះ
បន្Ðលរបស់:&ះ®&ស៊ូវ¤យ៉ូហន ១៤ៈ៦ ‘ើម&’ន
ី ិយយអំពខ
ី ្*នគត់! |&ះគឺ
ជករ—&មថទស់នឹង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីសព
្ ិត។
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«ខ្eំអចបí្បក
់ រងររបស់4&ង[់ :&ះ•&ីស្]បន។ ខ្eំបនបំó&ញö្&កខង
វT»Á&ណ

C
& &ចក្ស
ី ”•&ះ •&លមិនo&pវបនបí្បក
់ ្eងសម័យយូដ និងសម័យ

¿
& &ុមជំនុំ។ ខ្eំជករសÕ&&ចបំó&ញរបស់:&ះវរបិត

ក
& ិច្ករ•&ល4&ងប
់ ន

ë្ើ¤œើ>ើឆ;&ង»។ |&ះគឺជករ—&មថទស់នឹង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ពិត។
«÷ើអ្កចង់'ើញ:&ះវរបិត សូម‚ើលមកខ្eំចុះ»។ |&ះគឺជករ—&មថទស់
នឹង:&ះវរបិត។

អាប៉ូឡូ គីបូឡុយអះអាងថា ខ្លួនគ្មានបាបេទ
គត់អះអងថ ស%&នភពរបស់គត់សព្F្&|&ះ គឺដូចគW&នឹងអ័ដមមុនó&លគត់ធº&ក់
ក្eងបប គឺគô&នបប^&។ ក៏ប៉ុs្& fះយ¥&ងណក៏Fយ «គô&នអ្កណសុចរTត%ះ

សូម&’¨
ី ម
& W&កក
់ គ
៏ ô&នផង...ពីÝ&ះ•&ប់គប
W& នë្ើបប šើយខ្ះមិនដល់សិរEល្ &
:&ះ» (រØូម ៣ៈ១០,២៣)។

អាប៉ូឡូ គីប៉ូឡុយអះអាងថា ជាផ្លូវែតមួយគត់ៃនការសេ្រង្គាះ
គត់ថ មនុស&fអចទទួលករស”•&ះបន ទល់¨គ
& ត់:&មទទួលយក គីប៉ូឡeយ
ជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ។ គីប៉ូឡeយបនអះអងថ :&ះ®&ស៊ូវ ?&&ន់¨ជ
& :&ះអង្

ស”•&ះ សំរប់សសន៍យូដប៉ុ57&ះ ¨&គីប៉ូឡeយ គឺជអ្កស”•&ះសំរប់សសន៍
ដÍ&។ ប៉ុs្&សវកó&o&ុសមន—&សសន៍ថ៖

«:&ះអង្âះ[:&ះ®&ស៊ូវ]ជថ្•&ល¦ករល់គជ
W& ជងសង់ផ្ះបន
‚ើលងយ ប៉ុs្&4&ងប
់ នo&ឡប់ជថ្A&ុងយ¥&ងឯកវTញ šើយគ·+នS+ចក្ី
សô0+ះÙយសរអ្កណ‡ៀតÃះ ដ&’ិត¤I&&ម‚&ឃគô&ននម@ô&ះ
ណ^ៀត បន—&ទនមកមនុស&f¦ក ឲ&‰®ើងរល់គប
W& នស”•&ះâះ
êើយ» (កិច្ករ ៤ៈ១១-១២)។
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ពីរពន់ឆW&ំមុន អប៉ូឡÐ គីបូឡeយបនÊើតមក សវកប៉ុលបនបÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវ
•&លo&pវ•&ឆ;&ង ជC&ចក្ស
ី ”•&ះ

ស
& សន៍យូដ និងសសន៍ដÍ&ផង៖ «¨&

®ើងខ្eំ—&កស¸&&បព
់ :
ី &ះ•&ីស្ •&ល4&ងo
់ &pវឆ;&ងវTញ ជš&តន
ុ ឲ
ំ &‰រវតចិតដ
្ ល់
សសន៍យូដ និងជC&ចក្ល
ី ្ងœ
់ ្ើដល់សសន៍]&ក[សសន៍ដÍ&]

២៤

¨&:&ះ•&ីស្

4&ងជ
់ :&ះG&សà& šើយជ¸&&ជរ(& បស់:&ះវTញ ដល់អស់អ្ក•&ល4&ងU
់
ទំង
សសន៍យូដ šើយនិងសសន៍]&កផង» (១កូរTនថូស ២៣-២៤)។
ដូចអន់ សំងហុង ពីកូæØ& និង យ¥&ង សុីងប៊ƒន ពីចិន អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ ក៏M&ក
—&វត្ិសQ្&ជបីសម័យកល៖
សម័យកលសសន៍យូដ

អ័ដមជ:&ះរជបុ:&ដំបូង

&:&ះ ប៉ុs្&គត់បនបរជ័យ។

សម័យកលs+ុមជំនុំ

:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះរជបុ:&ប®្ើត

&:&ះ ប៉ុs្&4&ងប
់ នបរជ័យ

មិនបនបំó&ញC&ចក្ស
ី ”•&ះរបស់®ើងទំងQ&ុង^&។
សម័យកលបច្vប+Pន្

ឥឡÐវ:&ះជម0&សប
់ នចូលមកក្eងអប៉ូឡÐ គីបូឡeយ •&លជ
:&ះរជបុ:&¨&ងតំងរបស់:&ះ •&លនឹងបំó&ញC&ចក្ី
ស”•&ះរបស់®ើងឲ&‰បនសÕ&&ច។

¨&អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ 6្&ចថ :&ះ®&ស៊ូវ មិន<&នជ:&ះអង្ស”•&ះស„&&ប¨
់ &
សម័យកលមួយប៉ុ57&ះ^& ¨&ជអ្កបä្ើតសកល¦ក (ច¿&វល)ទំងមូល
šើយជម0&ស់

ស
& ម័យកលទំងអស់។ «•&បរ់ បស់ទំងអស់បនÊើតមកFយ

សរ4&ង់ šើយក្eងបណñរ& បស់•&លបនបä្ើតមកទំងប៉ុនô&ន âះគô&នអ្ីណមួយ
់ ើយ•&លបä្ើត
Êើតមកd&ព
& 4
ី &ងê
់ ើយ» (យ៉ូហន ១ៈ៣)។ «ដ&’ិតគឺ4&ងš
•&បទ
់ ំងអស់ ទំងរបស់¤ស%&នសួគ៌ និង¤ö&នដី ទំងរបស់•&ល‚ើល'ើញ
šើយ•&ល‚ើលមិន'ើញផង fះ÷ើជរជ&‰ ឬអំណចជ:&ះអម0&ស់ ឬអំណច
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•&ប់•&ង ឬអំណចណក៏Fយ âះសុទ¨
្ Ê
& ើតមកFយសរ4&ង់ šើយសំរប់
4&ងទ
់ ំងអស់ផង» (កូល៉ុស ១ៈ១៦)។

អាប៉ូឡូ គីបូឡុយេជឿថា េសចក្ដស
ី េ្រង្គាះមកតាមរយៈែតការែកែ្របចិត្ត
ែតប៉ុេណ្ណាះ
គីបូឡeយ អះអងថ មនុស&f¦កទំងអស់មនឆន្ៈC&រE •&លអចសÕ&&ចចិត្
ឈប់ë្ើករអ¿&ក់ šើយចប់†្ើមë្ើករល្។ គត់ថ «តមរយៈករ¹&#ច
& ិត្
®ើងអនុ»Á&តឲ&‰:&ះë្ើករក្eង®ើង ក្eងអំណចរបស់4&ង់។ វT»Á&ណ

ស
& តំង

លូC&ហ្ឺ o&pវប9ï&ញG&ញ šើយវT»Á&ណថ្ីនឹងមកជំនួស» គីបូឡeយបដិC&ធ
C&ចក្ស
ី ”•&ះFយ:&ះគុណតមរយៈជំ|ឿœើករសុគត និងកររស់ពស
ី ុគត
êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្។ ជំនួសâះគត់បÄ&ៀន C&ចក្ស
ី ”•&ះតម¨&ករ
¹&#&ចិតប
្ ៉ុ57&ះ |&ះជដំណឹងល្¹្&ងកº&យ។

អាប៉ូឡូ គីបូឡុយបដិេសធ្រពះៃ្រតឯក
គត់បដិC&ធជសធរណៈ ចំ-ះ°លលទ្ិ

:
& &ះÖ&&ឯក និង°លជំ|ឿ

Ú&Cៀ (Nicene Creed) FយUថ ជករ•&លសតំងបនបä្ើត។
ចំណÙច¨&មួយ|&ះë្ើឲ&‰គត់ជ•&p¹្&ងកº&យ។

សាតាំងបានបញ្ចូលពូជរបស់វា ចូលក្នុងនាងេអវ៉ា េហីយកាអ៊ីនជាលទ្ធផល
•&pបÄ&ៀន•&លបដិC&ធ:&ះÖ&&ឯក Š&ើន¨&បÄ&ៀនថ សតំងបនë្ើឲ&‰)&វÔ&
បä្ើតកអ៊Dន។ (ករបÄ&ៀនខុសឆ្ង|&ះ បនបä្ើតFយ•&p¹្&ងកº&យ@ô&ះ
វÔ&_&ន ទីនុស ¤សតវត&fទី២ šើយបនœ&ចêើងម្ង^ៀត¤សតវត&fទី២០
តមរយៈ•&pខុសឆ្ងជនជតិអ‚&រTកមW&ក@
់
ô&ះ វEœ្ýម ¸&&ណហំ (១៩០៩១៩៦៥) •&លបនបដិC&ធ:&ះÖ&&ឯកផង•&រ។
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អាប៉ូឡូ គីបូឡុយបានក្លាយជាេសដ្ឋីេដាយសារសាសនា
គីបូឡeយ¨&ង¨&ទមទរអ្កសÒ&បគ
់ ត់តមទូរទស&fន៍រ ឲ&‰†្ើ¸&កឲ
់ &‰គត់ šើយ
ទមទរឲ&‰សមជិក¿&ុមរបស់គត់ ឲ&‰¸&&ក១
់ ០ភគរយ

&¸&កច
់ ំណSលរបស់

ពួក•&មកគត់។ គីបូឡeយបនកº&យជមហC&ដត
្ី មរយៈសសន Fយមន
•&ហដû&នដ៏ស្eកស្មជ
្ Š&ើន ឡនF្&ៗ និងយន្iះ។ ¨&គត់¤¨&ទមទរ
¸&&កព
់ •
ី &។ š&តុអ្ីបនជអ្ក¿& o&pវឲ&‰¸&&កដ
់ ល់អ្កមន? (សូម‚ើលសុភសិត
២២ៈ១៦ ស„&&ប់ករ:&មនអំពក
ី រផ្ល¸
់ &កដ
់ ល់អ្កមន•&លជិះជន់អ្ក¿&)។

អាប៉ូឡូ គីបូឡុយ អះអាងថា គាត់ជា្រពះ្រគីសែ្ទ ដលយាង្រតឡប់មកវិញ ប៉ុែន្ត
្រពឹត្តិការណ៍ណាខ្លះ្រតូវេកីតេឡីង េនៅេពល្រពះ្រគីសព
្ទ ិតយាងមកវិញ?
:&ះគម្ីរបននិយយច&*ស់ណស់ អំពី:&ឹត្ិករណ៍•&លo&pវ¨&Êើតêើង¤ó&ល
•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ។ ®ើងអចl&ើ¸&ស់បទទំនយ
ទំង|&ះ ‘ើម&’ីល&’ង‚ើលថ អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ គឺជ:&ះ•&ីស្ពិត ឬជ:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ។
១. ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងមកវTញ 4&ងន
់ ឹង «សងC&ចក្ទ
ី ុកល
្ ំបក» ដល់ពួក
ី ”•&ះ ដល់ពួក
អ្ក•&លë្ើទុកដ
្ ល់•&ីស្បរTស័ទ šើយ—&ទនករ «សំរក» និងC&ចក្ស
អ្ក•&លo&pវ•&ë្ើទុក្។ 4&ង់នឹងមក «ជមួយនឹងពួក^&វត

:
& &ះG&សà&4&ង់ ¤ក្eង

អណñ&ត6្ើង ទំងសងសឹកនឹងពួកអ្ក•&លមិនស•&ល:
់ &ះ šើយនិងពួកអ្ក•&លមិនសà&ប់
តមដំណឹងល្ ពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីសជ
្ :&ះអម0&ស់ &®ើង»។ (២õ&ស&KឡÐនីច ១ៈ៦-៨)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?
២. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនយងមកFយស\&ត់ៗ
^&។ មនុស&f•&ប់គ¤
W& œើពិភព¦កនឹងបន'ើញ4&ង់។ «Ý&&ះដំ9ើរ•&លកូន

មនុស&fមក âះនឹងបនដូចជ†្&កបâi&រ •&លភ្ឺ†្&កៗ ពីទិសខងÊើតដល់ទិសខងលិច
•&រ» និង «•&បទ
់ ំង.្&កនឹង'ើញ4&ង់» «Ý&&ះ:&ះអម0&ស4
់ &ង់នឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌
212

អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ

មក Fយ•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ២៧; វTវរណៈ ១ៈ៧; ១õ&ស&KឡÐនីច ៤ៈ១៦) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+
¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?
៣. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ âះ¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើក
រaóើក។ «+&&ប់¨F
& ្&នឹង¯ជងងឹត ´&នឹង_&ងភ្ឺ អស់ទំងផ;&យនឹងធº&ក់ចុះពីœើ‚&ឃ

šើយអស់ទំងអំណច¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើករaóើក» (ម¥&ថយ ២៤ៈ២៩)។ äើករ
C+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?
៤. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងយងមកFយអំណច
និងសិរEល្ šើយមនុស&fមនបបទំងអស់¤œើö&នដីនឹង%ក«។ «âះទីសំគល់

របស់កូនមនុស&fនឹងœ&ចមក¤œើ‚&ឃ •&ប់ទំងពូជមនុស&f¤ö&នដីនឹងគក់4&pងយំ ក៏
នឹង'ើញកូនមនុស&f មកœើពពក¤œើ‚&ឃ មនទំង:&ះG&សà& និងសិរEល្ជខº&ំង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ៣០) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក
´ះ?
៥. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ «¦កនឹងចត់ពួក^&វតរបស់

¦ក ឲ&‰មកFយសូរផ្eំž&ជខº&ំង ^&វតទំងâះនឹង—&មូលពួកæEសតំងរបស់¦កពី
ទិសទំង៤ ចប់តំងពីxើង‚&ឃមœ&ង រហូតដល់xើង‚&ឃមœ&ង»។ (ម¥&ថយ ២៤ៈ៣១)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?
៦. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងបំផº&ញអទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្ (ជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស) «កុំឲ&‰អ្កណបèé&តអ្ករល់គជ
W& យ¥&ងណ

•&រ ដ&’ិតF្&âះមិនមកêើយ ទល់¨&មនC&ចក្ក
ី &’ត់សសនមកជមុន šើយមនុស&f
•&លជតួបបâះបនœ&ចមក គឺជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស •&លទស់ទទឹង šើយ
œើកខ្*នêើង ខ្ស់œើសជងអស់ទំងអ្ី •&លUថ:&ះ ឬរបស់អ្ី•&ល•&°រព
—&តិបត្ិផង ដល់‚៉្&ះបនជវនឹងអង្eយ¤ ដូចជ:&ះក្eងវTហរ &:&ះ ទំងសំ•&ងខ្*នថ
ជ:&ះផង...âះ^ើបអទទឹងច&*ប់âះនឹងœ&ចមក •&ល:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវនឹងបំផº&ញ
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Fយខ&‰ល់ពី:&ះឱស្4&ង់ šើយë្ើឲ&‰វTនស Fយរស្ព
ី ន្ឺពីដំ9ើរ4&ងយ
់ ងមក»
(២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-៤, ៨)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អប៉ូឡ•
គីបូឡvយ មក´ះ?
៧. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងចក់C&ចក្I
ី
&ធរបស់
4&ង់¯œើអស់អ្កមនបបទំងអស់គW&។ «ដ&’ិតអ្ករល់គដ
W& ឹងច&*ស់šើយថ F្&

&

:&ះអម0&ស់នឹងមកដល់ ដូចជjរមក¤ó&លយប់។ ដ&’ិតកលណ•&កំពុង¨&និយយថ
មនC&ចក្ស
ី ុខសន្ មនC&ចក្æ
ី ៀបរយšើយ âះ¦¨&មនC&ចក្ហ
ី ិនវTនសមក
œើ•ភ
& º&ម ដូចជQ្ម
&ី នគភ៌ឈឺនឹងសំរល šើយ•&ចមិនរួចêើយ» (១õ&ស&KឡÐនីច
៥ៈ២-៣)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?
៨. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងកត់fស•&ប់គភ
W& º&មៗ។

«¨&កលណកូនមនុស&fនឹងមក ក្eងសិរEល្របស់¦ក មនទំងពួក^&វតបរTសុទទ
្ ំង
អស់គW& មកជមួយ âះ¦កនឹងêើងគង់œប
ើ ល្័ង្រុងæឿងឧត្មរបស់¦ក។ រួច•&ប់
ទំងសសន៍ នឹងo&pវ—&មូលគW& ¤ចំ-ះ¦ក šើយ¦កនឹងT&ក•&G&ញពីគW& ដូចជ
អ្កគងÿ&ល•&លT&កGៀមG&ញពីព“&•&រ» (ម¥&ថយ ២៥ៈ៣១-៣២)។ äើករC+ះបន
˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?
៩. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹង†&&សរូបកយអ្កសº&ប់ទំង
អស់•&លជ•&ីស្បរTស័ទ។ «Ý&&ះ:&ះអម0&ស់4&ងន
់ ឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌មក Fយ

•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង âះពួកសº&ប់
ក្eង:&ះ•&ីសន
្ ឹងរស់êើងវTញជមុនបង្ស់។

រួច®ើងរល់គW&•&លកំពុង¨&រស់¤ ក៏នឹង

បនœើកêើង ¯ក្eងពពកជមួយគW&ទំងអស់ ‘ើម&’ីឲ&‰បនជួបជុំនឹង:&ះអម0&ស់¤ន
អកស យ¥&ងâះ ®ើងនឹង¤ជមួយនឹង:&ះអម0&ស់ជដរប¯» (១õ&ស&KឡÐនីច
៤ៈ១៦-១៧)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?
១០. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹងមិនÊើតមកជទរកតូច^&
ប៉ុs្&4&ងន
់ ឹងយងមកពីស%&នសួគ៌ជអ្កចម&*ំងដ៏មន•&ប់:&ះG&សÒ& ‘ើម&’វី Tនិច្័យ
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ជំនុំជN&ះö&នដី។ «ខ្eំក៏'ើញ‚&ឃ÷ើកចំហêើង âះ'ើញមនC&ះស១ និង:&ះអង្

•&លគង់œើវ 4&ងម
់ ន:&ះនមថ «%ô&ះo&ង់ šើយពិត¸&&កដ» 4&ង់ជំនុំជំរះ šើយ
ច&*ំងFយសុចរTត ១២ :&ះ|&o&4&ងដ
់ ូចជអណñ&ត6្ើង šើយ¤œើ:&ះសិរស មន
មកុដជŠ&ើន 4&ង់មន:&ះនមកត់ទុក •&លគô&នអ្កណស•&លê
់ ើយ œើក¨&អង្4&ង់
ប៉ុ57&ះ ១៣ 4&ង់ក៏4&ង:
់ &ះពQ្&A&លក់Fយឈម šើយ:&ះនម4&ងU
់
ថ
«:&ះបន្Ðល :
& &ះ» ១៤ អស់ទំងពលបរTវរ¤ស%&នសួគ៌ ក៏ជិះC&ះសដ±្4
& &ង់ ទំង
C្ýកពក់សំពត់^&ស šើយសp&តផង ១៥ មនដវយ¥&ងមុតG&ញពី:&ះឱស4&ង់ ‘ើម&’ី
នឹងកប់អស់ទំងសសន៍ šើយ4&ងន
់ ឹងឃÿ&ល•& Fយដំបង•&ក 4&ងក
់ ៏ជន់ក្eងធុង
ឃW&ប +
&
&ទំពំងបយជូរ ជC&ចក្Ÿ
ី
រ

របស់C&ចក្ខ
ី (&ល់ :
& &ះដ៏មន:&ះG&សà&

បំផុត ១៦ 4&ងម
់ ន:&ះនមកត់¤:&ះពQ្& šើយ¤:&ះឧរូ4&ង់ថ «C្&ចœើអស់ទំង
C្&ច ជ:&ះអម0&ស់œអ
ើ ស់ទំង:&ះអម0&ស់»។ (វTវរណៈ ១៩ៈ១១-១៦)។ äើករC+ះ
បន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ មក´ះ?

គ·+ន=+ឹត្ិករណ៍ណមួយបន˜ើតTើងÃះ ក្vងចំñម=+ឹត្ិករណ៍ទំងC+ះ ¿
•+លy+ល អប៉ូឡ• គីបូឡvយ បន˜ើត¿”+‡+សហ្ីលីពីន។ អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ ជ
:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។

េសចក្តីសន្និដ្ឋាន
អប៉ូឡÐ គីបូឡeយមនអយុ៧០ឆW&ំšើយ។ គត់មិនអចរស់រហូតបន^& Îើគត់
នឹងរស់êើងវTញដូចជ:&ះ®&ស៊ូវបនរស់ពស
ី ុគតêើងវTញ•&រឬ^&? ^& ពីÝ&ះ
គត់មិន<&នជ:&ះរជបុ:&ពិត^&។ គត់មិន<&នជម0&ស់ពិត
?&&ន¨
់ ជ
& មនុស&fធម្តមW&កប
់ ៉ុ57&ះ។ ÷ើគត់ជម0&ស់

ស
& កល¦ក^&

ស
& កល¦ក គត់កជ
៏

ម0&ស់œC
ើ &ចក្ស
ី º&បផ
់ ង•&រ។
ប៉ុs:
្& &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ពិតបនសុគតស„&&បប
់ ប®ើង និងមន:&ះជន្រស់êើងវTញ
šើយរស់¤អស់កល&’ជនិច្។ បន្ិច^ៀត4&ងន
់ ឹងយងo&ឡប់មកវTញ ‘ើម&’ី
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វTនិច្័យ•&p¹្&ងកº&យទំងអស់ ដូចជអប៉ូឡÐ គីបូឡeយ និងអស់អ្ក•&ល‘ើរតម
គត់។
ជចុងI&&យសូមកុំ6្&ច២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១ ៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&

មិនបÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ កុំឲ&‰ទំង
ជំរបសួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&
ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។

ព័ត៌មនថ្ី ៖ ¤F្&ទី ១៨ ´&វTច្ិក ឆW&ំ២០២១ ‚&ធវEរដû&ភិបលអ‚&រTក បន
jទ—&កន់អប៉ូឡÐ គីបូឡeយ¤ក្eងតុលករសហរដ្អ‚&រTក ពីបទជួញដូរមនុស&f
និងរួម6&ទជមួយអនីតិជន។ ®ើងចំ‚ើលដំ9ើរករកត់ក្ីâះ។
(httpsៈ//www.cnnphilippines.com/news/2021/11/19/Apollo-Quiboloy-sex-traffickingchurch-United-States.html)

ធនធនគួរទុកចិត្៖
httpsៈ//carm.org/kingdom-of-jesus-christ/a-biblical-response-to-the-teachingsof-pastor-apollo-quiboloy-and-the-kingdom-of-jesus-christ/?highlight=Apollo
%20Quiboloy
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លី ម៉ាន់ហុី និង ្រពះវិហារសុីនឆន់ជី
Lee Man-hee
=+ះវ`ហរសសន?+ីស្ សុីនឆន់ជី (Shincheonji)
æ+ហ្• ”+‡+ស កូÜó+

្របវត្តិ
លី ម¥&ន់ហុី Êើត¤ឆW&ំ១៩៣១¤K&នឌូ—&^&សកូæØ&។ គត់បនបä្ើត¿&ុមខុសឆ្ង
សុីនឆន់ជី ក្eងឆW&ំ១៩៨៤ šើយគត់បនUខ្*នឯងថ ជ«•&pគងÿ&ល•&ល:&ះ
បនសន&•» šើយជ :&ះ•&ីស•
្ &លo&pវយងមកœើកទីពីរ។ គត់អះអងថ មន
¨&គត់^& ^ើបអចយល់:&ះគម្ីរបនយ¥&ងo&ឹមo&pវ។ គត់សន&•នឹងយកមនុស&f
១៤៤០០០នក់¯ស%&នសួគជ
៌ មួយគត់¤F្&ជំនជ
ុំ N&ះ។

@ô&ះ

ថ «Z្&‚&ឃថ្ី

និងö&នដីថ្ី»។ @ô&ះជផ្Ðវករ
វTហរnងឧeសថ

¿
& &ុម|&ះគឺ សុីនឆន់ជី ¿&ុមជំនុំ

C
& &ចក្ប
ី នi&ល។
់
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:
& &ះ®&ស៊ូវ

លី ម¥&ន់ហុី

ដូចជ¿&ុមខុសឆ្ងឯ^ៀត•&រ សុីនឆន់ជី ចូលចិតប
្ ä្ើតអង្ករជŠ&ើន •&លពួក•&
l&ើជមë&•បយ ‘ើម&’ីបនសមជិកថ្ី ដូចជ៖ សមគមអ្កស្័•&ចិត្ Mannam/
សម្័នយ
្ ុវជនអន្រជតិ Mannam (MIYC) ¿&ុមយុវជនសន្ិភពអន្រជតិ
(IPYG) / វប&’ធម៌សួគ¡& សន្ិភពពិភព¦ក ករសÒ&រêើងវTញ
ប¥&រÔ&•&ីស្Ð វTហរnងឧeសថ
សុីយ៉ូន។

ព
& ន្(
ឺ HWPL)

C
& &ចក្ប
ី នi&ល(
់ SCJ) ករសិក&K:&ះគម្ីរអន្រជតិ

[ Mannam Volunteer Association/Mannam International

Youth Coalition (MIYC), International Peace Youth Group (IPYG),
Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL),
Parachristo, Temple of the Tabernacle of the Testimony (SCJ),
and Zion International Bible Study ]

ជំេនឿ
s+ុមសុីនឆន់ជl
ី ឿថ s+ុមសុីនឆន់ជី គឺជផ្•វ~+មួយគត់iឯ=+ះ។ អ្កសម¢&សន៍
ុី ៖ «ក្eងអយុ
មW&កម
់ កពីទស&fនវដី្ពិភព¦ក (The World) បនសួរលី ម¥&ន់ហថ
កល២០០០ឆW&ំ

—
& &វត្ិសQ្&របស់•&ីស្បរTស័ទ Îើសុីនឆន់ជី គឺជផ្Ðវពិត¨&មួយ

គត់¯ឯ:&ះឬ?» លី ម¥&ន់ហុី បនK្ើយថ «បទ o&pវšើយ»។
(httpsៈ//www.pri.org/stories/2017-07-11/apocalyptic-koreanchristian-group-goes-different-names-critics-say-its-just-cult)
s+ុមសុីនឆន់ជថ
ី =+ះm+ស៊ូវបនយង„+ឡប់មកវ`ញជ លី មÀ+ន់ហុី! លី ម¥&ន់ហុី
និយយថ ករយងមកជœើកទី២របស់:&ះ•&ីស្ បនÊើតêើង¤œើö&នដីរួច
šើយ គឺវT»Á&ណរបស់:&ះ•&ីស្បនមកសណûិតœើរូបកយរបស់ លី ម¥&ន់ហុី
(ហន ២០១៣ៈ១២៩-១៣២)។
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s+ុមសុីនឆន់ជÆ
ី S
ើ +ចក្ស
ី ô0+ះ តមរយៈករ”+=+ឹត្។ «លី ម¥&ន់ហុី អះអងថ
C&ចក្ស
ី ”•&ះo&pវបនផ្លត
់ មរយៈបុណ&‰ចំបច់ពីរ គឺជំ|ឿ និងករ—&:&ឹត្។
ជំនួសឲ&‰ករxឿថ C&ចក្ស
ី ”•&ះo&pវបនតមរយៈជំ|ឿ¨&ប៉ុ57&ះ គត់អះអងថ
C&ចក្ស
ី ”•&ះបនតមរយៈករë្ើល្ (ហន ២០១៣ៈ៤២៨)»។
(httpsៈ//repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/53079/Kim_Shi
ncheonji_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y)។
s+ុមសុីនឆន់ជl
ី ឿថ លី មÀ+ន់ហម
ុី ិន-+ះស-+ប‡
់ + pើយគត់នឹងនំមនុស+•
១៤៤០០០នក់iសÿ+នសួគ៌ ជមួយគត់¤F្&ជំនុំជN&ះ។ ¿&ុមសុីនឆន់ជី
បÄ&ៀនថ មនុស&f១៤៤០០០នក់•&លបនæៀបរប់¤ក្eងកណ.គម្ីរវTវរណៈ
៧ៈ៤ គឺជសមជិក

ក
& ុលសម្័នទ
្ ំង១២

&សុីនឆន់ជី។

s+ុមសុីនឆន់ជប
ី ដិS+ធAលលទ្=
ិ +ះð++ឯក។
s+ុមសុីនឆន់ជអ
ី ះអងថ មនុស+•ទំងអស់ជ‡+វតy+លបនចុះមកÅ+នដី។
s+ុមសុីនឆន់ជl
ី ឿជក់ថ មន~+ លី មÀ+ន់ហុី~ម
+ “+កប
់ ៉ុñý+ះ y+លមនសមត្ភព
បកò++យ=+ះបន្•លœ+=+ះយÀ+ង„+ឹម„+…វ។
លី ម¥&ន់ហុី មនអយុ៩០ឆW&ំšើយ គត់នឹងមិនរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ ដូច:&ះ®&ស៊ូវ
•&ីស្ពិត^&។ គត់នឹងមិននំសមជិក ១៤៤០០០ នក់¯ស%&នសួគ^
៌ &។ មិនយូរ
មិនឆប់មនុស&fទំងអស់នឹង'ើញថ គត់ជមនុស&fធម្ត •&លគô&នអំណចœើ
អំóប
ើ ប និងC&ចក្ស
ី º&ប^
់ &។ មន¨&:&ះ•&ីស្ពិត •&ល:&ះគម្ីរបនM&ង¨&
ប៉ុ57&ះ •&លមនអំណចœើអំóប
ើ ប និងC&ចក្ស
ី º&ប់។
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¿&ុម—&ឹក&K និងនិកយ—&pÎ&ស្ងទ
់ ំងអស់¤—&^&សកូæØ& បនរួមគWG
& &ញC&ចក្ី
õ្&ងករណ៍:&មនថ សុីនឆន់ជគ
ី ជ
ឺ ¿&ុមខុសឆ្ង šើយលី ម¥&ន់ហុីគជ
ឺ •&p
¹្&ងកº&យ។

មេធ្យាបាយ្រកុមសុីនឆន់ជី គឺលួច្រកុមជំនុំ និងសមាជិក្រកុមជំនុំ
សូមចំថ ¿&ុមខុសឆ្ង¨&ង¨&ព&•យមលួច¿&ុមជំនុំ និងសមជិក¿&ុមជំនុំ ពីÝ&ះ
ករâះងយQ&ួលជងករបä្ើត¿&ុមជំនខ
ុំ ្*នឯង។ «…¤ក្eងវE‘&អូ ពី
សិកœ&សលសុីនឆន់ជី •&ល កÈ&តញÐវយ៉កõ&មស៍ (New York Times) បន
'ើញ •&pបÄ&ៀនបននិយយថ រ÷ៀបចស់

ក
& របä្ើត¿&ុមជំនុំ šើយកសងវ

<F្&ó&ក o&pវករមនុស&fŠ&ើនó&ក šើយអស់រយៈó&លយូរó&ក។ ករœ&ប¿&ុម
ជំន•
ុំ &លមន+&&បš
់ ើយ ល្ជង... ¨&កុំ¸&បម
់ ë&•បយ|&ះដល់អ្កឯ^ៀត >»
(httpsៈ//www.culteducation.com/group/1331-shinchonji-church-founderman-hee-lee-/35334-in-bad-faith.html)

លី ម៉ាន់ហុី អះអាងថា គាត់ជា្រពះ្រគីសែ្ទ ដលយាង្រតឡប់មកវិញ ប៉ុែន្ត
្រពឹត្តិការណ៍ណាខ្លះ្រតូវេកីតេឡីង េនៅេពល្រពះពិតយាងមកវិញ?
:&ះគម្ីរបននិយយច&*ស់ណស់ អំពី:&ឹត្ិករណ៍•&លo&pវ¨&Êើតêើង¤ó&ល
•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ។ ®ើងអចl&ើ¸&ស់បទទំនយ
ទំង|&ះ ‘ើម&’ីល&’ង‚ើល ថ លី ម¥&ន់ហុី គឺជ:&ះ•&ីស្ពិត ឬជ:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ។
១. ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងមកវTញ 4&ងន
់ ឹង «សងC&ចក្ទ
ី ុកល
្ ំបក» ដល់ពួក
ី ”•&ះ ដល់ពួក
អ្ក•&លë្ើទុកដ
្ ល់•&ីស្បរTស័ទ šើយ—&ទនករ «សំរក» និងC&ចក្ស
អ្ក•&លo&pវ•&ë្ើទុក្។ 4&ង់នឹងមក «ជមួយនឹងពួក^&វត

:
& &ះG&សà&4&ង់ ¤ក្eង

អណñ&ត6្ើង ទំងសងសឹកនឹងពួកអ្ក•&លមិនស•&ល:
់ &ះ šើយនិងពួកអ្ក•&លមិនសà&ប់
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តមដំណឹងល្ ពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីសជ
្ :&ះអម0&ស់ &®ើង»។ (២õ&ស&KឡÐនីច ១ៈ៦-៨)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
២. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនយងមកFយស\&ត់ៗ
^&។ មនុស&f•&ប់គ¤
W& œើពិភព¦កនឹងបន'ើញ4&ង់។ «Ý&&ះដំ9ើរ•&លកូន

មនុស&fមក âះនឹងបនដូចជ†្&កបâi&រ •&លភ្ឺ†្&កៗ ពីទិសខងÊើតដល់ទិសខងលិច
•&រ» និង «•&បទ
់ ំង.្&កនឹង'ើញ4&ង់» «Ý&&ះ:&ះអម0&ស4
់ &ង់នឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌
មក Fយ•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ២៧; វTវរណៈ ១ៈ៧; ១õ&ស&KឡÐនីច ៤ៈ១៦) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+
¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
៣. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ âះ¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើក
រaóើក។ «+&&ប់¨F
& ្&នឹង¯ជងងឹត ´&នឹង_&ងភ្ឺ អស់ទំងផ;&យនឹងធº&ក់ចុះពីœើ‚&ឃ

šើយអស់ទំងអំណច¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើករaóើក» (ម¥&ថយ ២៤ៈ២៩)។ äើករ
C+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
៤. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងយងមកFយអំណច
និងសិរEល្ šើយមនុស&fមនបបទំងអស់¤œើö&នដីនឹង%ក«។ «âះទីសំគល់

របស់កូនមនុស&fនឹងœ&ចមក¤œើ‚&ឃ •&ប់ទំងពូជមនុស&f¤ö&នដីនឹងគក់4&pងយំ ក៏
នឹង'ើញកូនមនុស&f មកœើពពក¤œើ‚&ឃ មនទំង:&ះG&សà& និងសិរEល្ជខº&ំង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ៣០) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
៥. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ «¦កនឹងចត់ពួក^&វតរបស់

¦ក ឲ&‰មកFយសូរផ្eំž&ជខº&ំង ^&វតទំងâះនឹង—&មូលពួកæEសតំងរបស់¦កពី
ទិសទំង៤ ចប់តំងពីxើង‚&ឃមœ&ង រហូតដល់xើង‚&ឃមœ&ង»។ (ម¥&ថយ ២៤ៈ៣១)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
៦. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងបំផº&ញអទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្ (ជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស) «កុំឲ&‰អ្កណបèé&តអ្ករល់គជ
W& យ¥&ងណ
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•&រ ដ&’ិតF្&âះមិនមកêើយ ទល់¨&មនC&ចក្ក
ី &’ត់សសនមកជមុន šើយមនុស&f
•&លជតួបបâះបនœ&ចមក គឺជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស •&លទស់ទទឹង šើយ
œើកខ្*នêើង ខ្ស់œើសជងអស់ទំងអ្ី •&លUថ:&ះ ឬរបស់អ្ី•&ល•&°រព
—&តិបត្ិផង ដល់‚៉្&ះបនជវនឹងអង្eយ¤ ដូចជ:&ះក្eងវTហរ &:&ះ ទំងសំ•&ងខ្*នថ
ជ:&ះផង...âះ^ើបអទទឹងច&*ប់âះនឹងœ&ចមក •&ល:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវនឹងបំផº&ញ
Fយខ&‰ល់ពី:&ះឱស្4&ង់ šើយë្ើឲ&‰វTនស Fយរស្ព
ី ន្ឺពីដំ9ើរ4&ងយ
់ ងមក»
(២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-៤, ៨)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី
មក´ះ?
៧. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងចក់C&ចក្I
ី
&ធរបស់
4&ង់¯œើអស់អ្កមនបបទំងអស់គW&។ «ដ&’ិតអ្ករល់គដ
W& ឹងច&*ស់šើយថ F្&

&

:&ះអម0&ស់នឹងមកដល់ ដូចជjរមក¤ó&លយប់។ ដ&’ិតកលណ•&កំពុង¨&និយយថ
មនC&ចក្ស
ី ុខសន្ មនC&ចក្æ
ី ៀបរយšើយ âះ¦¨&មនC&ចក្ហ
ី ិនវTនសមក
œើ•ភ
& º&ម ដូចជQ្ម
&ី នគភ៌ឈឺនឹងសំរល šើយ•&ចមិនរួចêើយ» (១õ&ស&KឡÐនីច
៥ៈ២-៣)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
៨. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងកត់fស•&ប់គភ
W& º&មៗ។

«¨&កលណកូនមនុស&fនឹងមក ក្eងសិរEល្របស់¦ក មនទំងពួក^&វតបរTសុទទ
្ ំង
អស់គW& មកជមួយ âះ¦កនឹងêើងគង់œប
ើ ល្័ង្រុងæឿងឧត្មរបស់¦ក។ រួច•&ប់
ទំងសសន៍ នឹងo&pវ—&មូលគW& ¤ចំ-ះ¦ក šើយ¦កនឹងT&ក•&G&ញពីគW& ដូចជ
អ្កគងÿ&ល•&លT&កGៀមG&ញពីព“&•&រ» (ម¥&ថយ ២៥ៈ៣១-៣២)។ äើករC+ះបន
˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
៩. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹង†&&សរូបកយអ្កសº&ប់ទំង
អស់•&លជ•&ីស្បរTស័ទ។ «Ý&&ះ:&ះអម0&ស់4&ងន
់ ឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌មក Fយ

•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង âះពួកសº&ប់
ក្eង:&ះ•&ីសន
្ ឹងរស់êើងវTញជមុនបង្ស់។ រួច®ើងរល់គ•
W& &លកំពុង¨&រស់¤ ក៏នឹង
បនœើកêើង ¯ក្eងពពកជមួយគW&ទំងអស់ ‘ើម&’ីឲ&‰បនជួបជុំនឹង:&ះអម0&ស់¤ន
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អកស យ¥&ងâះ ®ើងនឹង¤ជមួយនឹង:&ះអម0&ស់ជដរប¯» (១õ&ស&KឡÐនីច
៤ៈ១៦-១៧)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?
១០. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹងមិនÊើតមកជទរកតូច^&
ប៉ុs្&4&ងន
់ ឹងយងមកពីស%&នសួគ៌ជអ្កចម&*ំងដ៏មន•&ប់:&ះG&សÒ& ‘ើម&’វី Tនិច្័យ
ជំនុំជN&ះö&នដី។ «ខ្eំក៏'ើញ‚&ឃ÷ើកចំហêើង âះ'ើញមនC&ះស១ និង:&ះអង្

•&លគង់œើវ 4&ងម
់ ន:&ះនមថ «%ô&ះo&ង់ šើយពិត¸&&កដ» 4&ង់ជំនុំជំរះ šើយ
ច&*ំងFយសុចរTត ១២ :&ះ|&o4
& &ង់ដូចជអណñ&ត6្ើង šើយ¤œើ:&ះសិរស មន
មកុដជŠ&ើន 4&ង់មន:&ះនមកត់ទុក •&លគô&នអ្កណស•&លê
់ ើយ œើក¨&អង្4&ង់
ប៉ុ57&ះ ១៣ 4&ងក
់ ៏4&ង់:&ះពQ្A
& &លក់Fយឈម šើយ:&ះនម4&ង់Uថ
«:&ះបន្Ðល :
& &ះ» ១៤ អស់ទំងពលបរTវរ¤ស%&នសួគ៌ ក៏ជិះC&ះសដ±្&4&ង់ ទំង
C្ýកពក់សំពត់^&ស šើយសp&តផង ១៥ មនដវយ¥&ងមុតG&ញពី:&ះឱស4&ង់ ‘ើម&’ីនឹង
កប់អស់ទំងសសន៍ šើយ4&ង់នឹងឃÿ&ល•& Fយដំបង•&ក 4&ងក
់ ៏ជន់ក្eងធុងឃW&ប &
+&&ទំពំងបយជូរ ជC&ចក្Ÿ
ី
រ

របស់C&ចក្ខ
ី (&ល់ :
& &ះដ៏មន:&ះG&សà&

បំផុត ១៦ 4&ង់មន:&ះនមកត់¤:&ះពQ្& šើយ¤:&ះឧរូ4&ងថ
់ «C្&ចœើអស់ទំង
C្&ច ជ:&ះអម0&ស់œអ
ើ ស់ទំង:&ះអម0&ស់»។ (វTវរណៈ ១៩ៈ១១-១៦)។ äើករC+ះ
បន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ?

គ·+ន=+ឹត្ិករណ៍ណមួយបន˜ើតTើងÃះ ក្vងចំñម=+ឹត្ិករណ៍ទំងC+ះ ¿
•+លy+ល លី មÀ+ន់ហុី មក´ះ។ លី ម¥&ន់ហុី ជ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។

មុខពូេថៅ
Îើអ្ីខ្ះជមុខពូL •&ល¿&ុមសុីនឆន់ជl
ី &ើ ‘ើម&’ីចូលក្eង¿&ុមជំនុំ šើយបំ½&កវ?
ពួក•&l&ើពក&‰សំដ•
ី &ីសស
្ សន •&ល•&ីស្បរTស័ទទំងអស់ស•&ល់។ ‘ើម&’រី ក
223

លី ម¥&ន់ហុី

មនុស&fថ្ី សមជិកសុីនឆន់ជន
ី ឹង¯ជួបមនុស&f¤ទី¿&ុង šើយអ{្ើញឲ&‰•&ចូល
រួមសលæៀនភសអន្រជតិ FយឥតគិតF្&។ ឬសមជិកសុីនឆន់ជច
ី ូលរួមករ
ថÿ&យបង្¤
ំ :&ះវTហរ•&ីស្បរTស័ទ šើយបនi&បព
់ ក
ី ម្វTធថ
ី ÿ&យបង្ំ •&កអ
៏ {្ើញ
•&ីស្បរTស័ទចូលរួម «ករសិក&K:&ះគម្ីរ»។ មុនដំបូង «ករសិក&K:&ះគម្ីរ»|&ះ គឺ
æៀនពី°លលទ្•
ិ &ឹះ
‚&ដឹកនំសសន

•
& &ីសស
្ សន ប៉ុsម
្& ិនយូរមិនឆប់ •&üÒ&តសំខន់œើ

¿
& &ុមខុសឆ្ង|&ះ គឺលី ម¥&ន់ហ។
ុី o&ង់ចំណÙច|&ះ ¿&ុមខុសឆ្ង

¸&&បអ
់ ្ក‘ើរតមថ្ីថ ¿&ុមជំនទ
ុំ ំងអស់ សុទ¨
្ ម
& កពីអរក&fសតំង šើយពួក•&
o&pវ¨&កត់ផà&ចរ
់ ល់ទំនក់ទំនងជមួយមនុស&fខងd&ស
& ុីនឆន់ជី។ ¿&ុមសុីនឆន់ជី
ក៏÷ើកសកលវTទ&•ល័យធំមួយ šើយl&ើសលâះ ‘ើម&’ីបនសមជិកថ្ី។
ជចុងI&&យកុំ6្&ច ២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១ ៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&មិន
បÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ កុំឲ&‰ទំង
ជំរបសួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&
ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។
¤´&មករឆW&ំ ២០២១ លី ម¥&ន់ហុីo&pវបន—&កសថមនពិរុទ្
ភព¤តុលករQ&ុកស៊ូវØុន —&^&សកូæØ& ពីបទjទ—&កន់ថ
បនកិបÊ&ងលុយ:&ះវTហរជង ៥ លនដុលº&រ។ ¤ក្eងរូបភព
|&ះគត់o&pវបនFះ_&ងឲ&‰¤d&&ឃុំ។
(httpsៈ//www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/12/251_3197
46.html)

ធនធនគួរទុកចិត្៖
httpsៈ//www.apologeticsindex.org/14298shincheonji-cult-of-christianity
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សាន់ ម៉្ញុង មូន
Sun Myung Moon
=+ះវ`ហរប!+àបប!+àម Unification Church
សហព័ន?
្ +àសរ

ើម+Pស
ី ន្ិភព និងករប!+àបប!+àមពិភពÊក (FFWPU)

(សមគម=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្សù++បក
់ រប!+àបប!+àម?+ីស្សសនពិភពÊក)
S+អ៊ូល ”+‡+សកូÜó+

្របវត្តិ
សន់ ម៉្eង មូន (Sun Myung Moon o&កូលគឺ Moon) Êើត¤ទី¿&ុង ជុងជូ
(Chongju) J&ត្ ព&‰eងកន (Pyongan) —&^&សកូæØ& (បច្eប&’ន្កូæខ
Ø& ងxើង)
¤F្&ទី ៦ ´&មករ ឆW&ំ១៩២០។ ¦ក មូន អះអងថ ¤ó&លគត់មនអយុ
១៦ឆW&ំ :&ះ®&ស៊ូវបនœ&ចមកជួបនឹងគត់ šើយ¸&&បគ
់ ត់ថ :&ះ®&ស៊ូវបន
បរជ័យក្eង÷&សកកម្របស់4&ងក
់ លពី ២០០០ ឆW&ំមុន ពីÝ&ះ4&ងប
់ នសុគត
Fយមិនបនæៀបករ និងបä្ើត•&¾សរល្ឥត[0&ះមួយ •&លគô&នបប។ ដូG្&ះ
¦ក មូន o&pវ¨&ជ:&ះ<&សុីថ្ី ‘ើម&’ីë្ើអ្ី•&ល:&ះ®&ស៊ូវ បនបរជ័យ។ ដូG្&ះ
¦ក មូន បនបä្ើតសសនថ្ី•&លU Unification Church។
¦ក មូន បនæៀបករជមួយ—&ពន្ដំបូងរបស់គត់@ô&ះ ឆយ សុឺន-គីល (Choi
Seon-gil) ¤F្&ទី ១ ´&មីន ឆW&ំ ១៩៤៥។ I&&យនងបន_&ងលះជមួយ
គត់Fយនិយយថ «ប្ីរបស់ខ្eំមនទំនក់ទំនងម្ងšើយម្ង^ៀត Fយeក
Q&ីទំងâះ។ ខ្eំបនគិតថ ខ្eំមិនអចh&&ំ4&ជីវTត½&បâះ^ៀត^& ដូG្&ះ |&ះ
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ជš&តផ
ុ ល

ក
& រ_&ងលះរបស់ខ្eំ»។ (បទសម¢&សន៍Fយ ប¥&ក ជុង–ហÿ& ¤

ទី¿&ុងC&អ៊ូល ´&សីហ ១៩៩២)។
ខណៈó&ល•&លគត់¤¨&æៀបករជមួយ ឆយ សុឺន-គីល ¦ក មូន បនយក
—&ពន្មិនQ&បច&*ប់ពីរនក់¤ក្eងទសវត&fរGឆW&ំ ១៩៥០។ ¤´&‚&ស ឆW&ំ១៩៦០
គត់បនæៀបករជមួយ ហន ហក់ ច (Han Hak Ja) អយុ ១៧ ឆW&ំ។ šើយ
ពួក•&មនកូន១៤នក់។
fះបីជ¦ក មូន អះអងថ ជ:&ះ•&ីស្ក៏Fយ គត់បនសº&ប¤
់ F្&ទី ៣ ´&
ក»Á& ឆW&ំ២០១២ pើយមិនបនរស់Tើងវ`ញ‡+។ បនi&ប់ពី¦ក មូន សº&ប¯
់
—&ពន្របស់គត់@ô&ះ ហន ហក់ ច បនកº&យជអគ្នយក¨&មួយគត់

&¿&ុម

Unification Church។ គត់កអ
៏ ះអងថ ខ្*នជ:&ះ<&សុី•&រ ប៉ុs®
្& ើងដឹងថ
គត់កន
៏ ឹងមិនរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ•&រ។ មន¨&:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស•
្ &លជ:&ះ<&សុី
ពិតប៉ុ57&ះ •&លបនបង¼&ញ:&ះG&សÒ&របស់4&ងœ
់ C
ើ &ចក្ស
ី º&ប់ តមរយៈកររស់
êើងវTញរបស់4&ង់។

ជំេនឿ
ÊកមូនបនបÇ+ៀនថ បប

ើម¿ចមé+រ"+y+ន គឺជកររួមW+ទរវងសតំង

និង"+វÓ+។ Fយសរបប|&ះស&’Ðននិងឈមរបស់)&វÔ& មនó&ញFយអំóប
ើ ប
šើយពូជពង&fទំងអស់របស់នង o&pវÊើតមកFយមនបប•&រ។ គត់កប
៏ Ä&ៀន
ថ ដំ5ះ+&&យ¨&មួយគត់ ‘ើម&’ីសមp&តបប‘ើម|&ះ គឺQ&ីៗo&pវ¨&មនទំនក់
ទំនងផ្Ðវ6&ទជមួយបុរស ឥត[0&ះ («អ័ដមពិត») ‘ើម&’ឲ
ី &‰ឈម និងស&’Ðនរបស់
ពួកនង អចo&pវបនសមp&តពីអំóប
ើ ប‘ើមរបស់)&វÔ&។ ¦កមូនបនUករ
|&ះថ ពិធីលងសមp&តឈម (ពិធី ពីករEអឹម)។ ¦កមូន បនអះអងថ គត់
šើយជបុរសល្ឥត[0&ះ •&លអចបន&feទ្ស&’ÐនQ&ីៗតមរយៈកររួម6&ទ។ |&ះគឺ
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ជករ—&មថ និងអសីលធម៌បំផុត។ ពិធល
ី ងសមp&តឈម (បន&feទស
្ &’Ðន) o&pវ
បនអនុវត្តំងពីដំបូង

ស
& សន|&ះ ក្eងឆW&ំ ១៩៤៥ រហូតដល់ឆW&ំ ១៩៦២។ ¤

ឆW&ំ ១៩៦២ ពិធីទំពំងបយជូរបរTសុទ្ និងពិធប
ី F
ី ្& បនជំនួសពិធស
ី មp&តឈម។
(Change of Blood Lineage through Ritual Sex in the Unification

Church, Kirsti L. Nevalainen, 2010)
Êកមូនក៏បនបÇ+ៀនផងy+រថ =+ះm+ស៊ូវ?+ីស្„+…វÜៀបករ និងមនកូន ‘ើម&’ី
ឲ&‰4&ងអ
់ ចចូលរួមក្eងករជួយQ្&ី «សមp&តស&’Ðនរបស់ពួក•&» និងបä្ើតសសន៍ថ្ី
•&លគô&នបប%ះ។ ប៉ុs្&:&ះ®&ស៊ូវបនបដិC&ធមិនបនជួយតមរ÷ៀបâះ^&
ដូG្&ះ4&ងប
់ នសុគតFយបរជ័យ។ ¦កមូនបនអះអងថ ខ្*នគត់o&pវបន
បí្Ðនមកឲ&‰ë្ើអ្ី•&ល:&ះ®&ស៊ូវមិនបនë្ើ។ |&ះគឺជករ—&មថដល់
:&ះ®&ស៊ូវ។
Êក មូន បនអះអងថ ជ=+ះÛ+សុី y+លគ·+នបប •&ល:&ះបនបí្Ðនមក
‘ើម&’ជ
ី ួយស”•&ះមនុស&fជតិ។
Êក មូន បនបÇ+ៀនថ មនុស+•មនបបអចគប់=+ះហឫទ័យដល់=+ះÙយ
ករសងដល់=+ះ។ «‘ើម&’ច
ី ប់†្ើមដំ9ើរករ£}&ះ¯រកភពល្ឥត[0&ះêើងវTញ
:&ះជម0&ស់បនបí្Ðន:&ះ<&សុី†&f&ងៗមកö&នដី •&លអចសà&ស%&នភព

&

ទំនក់ទំនងរវងមនុស&fជតិជមួយនឹង:&ះជម0&ស់។ ¨&មុនករ|&ះអចÊើតêើង
បន មនុស&f„+…វ~+”+=+ឹតអ
្ ំ•ល
ើ ្

ើម+Pល
ី ុបបំបត់çលនូវឥទ្ិពលអs+កœ
់ អ
+ ំ•ើ

បប។ ¿&ុម|&ះUករ|&ះថ «សំណង»។ (Daske, D. and Ashcraft, W.
2005, New Religious Movements, New YorkៈNew York University
Press, p. 142.)
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ករបÄ&ៀន|&ះអំពក
ី រសង «សំណង» គឺQ&‘ៀងនឹង°លលទ្ិ

ក
& រទទួល

ទណ.កម្ស„&&បអ
់ ំóប
ើ បរបស់អ្ក¤ក្eង:&ះពុទ្សសន («ë្ើលប
្ នល្ ë្ើ
អ¿&កប
់ នអ¿&ក»
់ ) šើយផ្eយពីC&ចក្ស
ី ”•&ះFយសរ:&ះគុណ តមរយៈ
ជំ|ឿœើករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្។

ភរិយាទីមួយរបស់េលាក សាន់ ម៉្ញុង មូន បានេធ្វីបន្ទាល់អំពីអំេពីអសីលធម៌របស់
េលាក មូន
¦ក ផក ចុង ហÿ& (Pak Chung-hwa) •&លជសមជិកមW&កក
់ ្eងចំ5ម
សមជិកស%&បនិកទំង¸&&ំមួយនក់

&¿&ុម សន់ ម៉្eង មូន បនសម¢&សភរTយទី១

របស់¦ក មូន គឺ¦កQ&ី ឆយ សុឺន គីល •&លបននិយយថ «Q&ីៗ•&លមន
ទំនក់ទំនងផ្Ðវ6&ទជមួយ សន់ ម៉្eង មូន នឹងB&ើសæEសបុរសមW&ក^
់ ៀត និងមន
ទំនក់ទំនងផ្Ðវ6&ទជមួយបុរសâះ។ បនi&ប់មកបុរសâះ នឹងមនទំនក់ទំនង
ជមួយនរEមW&ក^
់ ៀត šើយនរEâះមនទំនក់ទំនងផ្Ðវ6&ទជមួយបុរសមW&ក់
^ៀត។ šើយវបន្ដូG្&ះរហូត¯។ និយយម៉&•ង^ៀត សកម្ភព|&ះ o&pវអនុវត្
ី ប៉ុន 週刊ポスト Shūkan Post “Weekly
បន្គW& ដូចរត់បណñ&ក»
់ ។ (ពីទស&fនវដ្ជ
Post” October 8, 1993)។

¤រូប|&ះពីឆW&ំ១៩៩២ ¦ក ផក ជុង ហÿ&
កំពុងសម¢&សន៍ភរTយទីមួយរបស់¦កមូន ឆយ
សុឺន គីល អំពីអំóើអសីលធម៌របស់¦កមូនជ
មួយQ&ីៗ។
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្របពន្ធទាំង្របាំរបស់ សាន់ ម៉្ញុង មូន
$·+ះ
ឆយ សុឺន គីល

ឆ“Ü
+ំ ៀបករ
២៨/៤/៤៥

Üៀបរប់
_&ងលះគW¤
& F្&ទី៨ ´&មករ ឆW&ំ១៩៥៧ Fយសរអំóើផិតក&’ត់Š&ើនដង

Choi Seon Gil æៀបករQ&បច&*ប់ របស់¦ក មូន
គីម ចុង ហÿ&

១៩៤៦-៤៨

ខណៈó&ល•&លមិនទន់បន_&ងលះពី—&ពន្‘ើមរបស់ខ្*ន ¦កមូនបន

Kim Chong-

យកគW&អត់Q&ប

រួមរស់Fយខុសច&*ប់ជមួយនឹងនង គីម ចុង ហÿ& (Kim Chong-hwa) ¤

hwa

ច&*ប់

ó&លនង¤¨&ជ—&ពន្Q&បច&*ប់របស់¦ក ចុង ម៉្eង សុីអុន (Chong
Myung-seon)។ (ប្រី បស់នងកំពុងរស់¤ក្eងផ្ះ¨&មួយ ជមួយនឹង—&ពន្
គត់ និង¦កមូន!) ទំងនង និង¦កមូនo&pវបនចប់ខ្*ន និងដក់
ពន្នគរពីបទ ពហុពន្ភព ¤F្&ទី ២២/២/៤៨។

គីម ម៉្vង ហុី

១៩៥៤

បនi&ប់ព¦
ី
ក មូនបនë្ឲ
ើ &‰នង ម៉្eង ហុី (Myung-hee) មនZ្& ះ âះ

Kim Myung-

អយុ ២៣ឆW&ំ

គត់បនបí្Ðននង¯លក់ខ្*ន¤—&^&សជប៉ុន ជជន6ៀសខ្*នគô&ន

hee

យកគW&អត់Q&ប

ឯកសរ។ កូន—&ុសរបស់ពួក•&@ô&ះ មូន ហុី ជីន (Moon Hee-jin) បន

ច&*ប់

Êើត¤—&^&សជប៉ុន¤F្&ទី ១៧/៧/៥៥។

ហន់ ហក់ ច

‚&ស ១៩៦០

¦ក មូន និង ហន់ ហក់ ច មនកូន ១៤ នក់។ បនi&ប់ព¦
ី
កមូនសº&ប់

Han Hak Ja

æៀបករQ&បច&*ប់ ក្eងឆW&ំ ២០១២ ហន់ ហក់ ច បនកº&យជអគ្នយក

&¿&ុម Unification

Church ឋនៈ•&លគត់¤មនរហូតមកដល់សព្F្&។
ឆយ ស៊ូន ហ°+

១៩៦៤

ទំនក់ទំនងផ្Ðវ6&ទរបស់¦កមូនជមួយ«អនី» បនចប់†្ើម¤ឆW&ំ

Choi Soon-

æៀបករFយ

១៩៥៣ ó&លនង¤ជនិស&fិត។ ö&នកររបស់¦កមូន គឺæៀបករទំង

hwa

សម\&ត¯
់ ទី¿&ុង

អនី និងបងQ&ីរបស់នងគឺ ស៊ូន ហ&feីល (Soon Shil) តមគំរូយ¥&កុប•&ល

•&ល•&Uថ C&អ៊ូល

បនæៀបករជមួយœ&អ និងរÔ&¤&ល។ នង ស៊ូន ហ&feីល បនផÒ&ច់ពក&‰¤

អនី “Annie”

ឆW&ំ ១៩៥៩ ¤ó&ល•&លនងបនដឹងពីអំóើអសីលធម៌របស់¦កមូន។
I&&យâះបន្ិច¦កមូនបនæៀបករជមួយ ហន់ ហក់ ច ក្eងឆW&ំ
១៩៦០។ ¤ទីបំផុត¦កមូន បនæៀបករជមួយអនី Fយលួចលក់
¤ឆW&ំ ១៩៦៤ (ខណៈó&ល•&លគត់¤¨&ជប្រី បស់ ហន់ ហក់ ច!
šើយបនកូន—&ុសសម\&តម
់ W&ក់ @ô&ះ សមផក (Sam PARK) •&លបន
និយយបរTហរទស់នឹង¦កមូន។ វEឌីអូ|&ះជទីបនi&លរ់ បស់ Sam PARK ៖
httpsៈ//www.youtube.com/watch?v=xPwJYC9h93M&t=50s
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េរឿងរ៉ាវដ៏េ្រកៀម្រកំៃនកូនៗរបស់ សាន់ ម៉្ញុង មូន និង ហាន ហាក់ ចា
¦ក មូន និងភរTយសង&~ឹមថ អចបä្ើត•&¾សរគំរូ•&លពួក•&Uថ «•&¾សរ
ពិត»។ ប៉ុs្& ¤ó&ល•&ល®ើង¿&ê&ក‚ើលជីវTតកូនៗ របស់ពួក•&ខ្ះ ®ើង
'ើញថ ¦កមូន មិនអចសមp&តបប‘ើម G&ញពីស&’ÐនភរTយរបស់គត់គឺ ហន់
ហក់ ច បនêើយ! កូនខ្ះរបស់ពួក•&បនធំêើង Fយរស់¤ក្eងជីវTត•&ល
មនបប និង%កនដកម្។
•

កូន—&ុសច&’ងរបស់ពួក•&@ô&ះ C្&វ មូន (Steve Moon) ហ&‰Ð ជិន មូន
(Hyo Jin Moon) គឺជអ្កlýនថW&ំ •&លបនសº&បF
់ យសរ
គំង÷&ះដូង ¤អយុ ៤៥ ឆW&ំ។ —&ពន្របស់គត់@ô&ះ ណនស៊ូក ហុង
(Nansook Hong) បនjទ—&កន់គត់ពប
ី ទអំóហ
ើ ិង&Kœើរងកយ
¤ក្eងCៀវ{របស់គត់។ (Nansook Hong, In the Shadow of

the Moons, Little/Brown, 1998)
•

កូន—&ុសមW&ក^
់ ៀត@ô&ះ យÙ&ំង ជីន មូន (Young Jin Moon) បនë្ើ
អត្ឃតខ្*នឯង¤F្&ទី ២៧ ´&តុល ឆW&ំ១៩៩៩ ។

•

កូនQ&ីរបស់ពួក•&@ô&ះ អ៊ƒន ជីន មូន (In Jin Moon) បន_&ងលះប្ី
និងæៀបករជមួយគូC្&ហរ៍ បស់នង។

•

¤ឆW&ំ ២០១៥ កូន—&ុសរបស់ពួក•&@ô&ះ ហ&‰eង ជីន មូន (Hyung Jin
Moon) បនUមà&យរបស់គត់@ô&ះ ហន់ ហក់ ច ថ «Q&ីសំផឹង
បប៊DឡÐន» (សំù¯œើមនុស&fអ¿&ក¤
់ ក្eងវTវរណៈ ១៧ៈ១ )។ បង
—&ុសរបស់គត់ គឺ ¦ក កូក ជីន មូន (Kook Jin Moon) ចស្ីន
(Justin) បនបំ½&កខ្*ន ពីមà&យរបស់ពួក•& ‘ើម&’ប
ី ä្ើត¿&ុមខុសឆ្ង
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របស់ខ្*នផi&ល់។ រហូតដល់ឥឡÐវពួក•&និយយករពរជសធរណៈ
ចំ-ះអពហ៍ពិពហ៍សម\&តរ់ បស់ឪពុកពួក•& ជមួយនឹង¿&ុមQ្&ី ៦ នក់
•&ល¦កមូនUថ«ម¥&រទំង៦» ។
—&សិន÷ើ «•&¾សរពិត» •&លមកពី «ឪពុកពិត» និង «មÒ&យពិត» មនប»¼ធ
& ្ន់ធ្រ
ជŠ&ើន Îើë្ើដូច‚្&ចឲ&‰ សន់ ម៉្eង មូន នឹងនំមកនូវC&ចក្ស
ី ”•&ះ និងករសà&
êើងវTញ¤œើö&នដី|&ះបន? ¦កមូន គឺជ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ គឺ
«អង់ទី•&ីស»
្ (១យ៉ូហន ២ៈ១៨-១៩ អទទឹង:&ះ•&ីស្)។
មន¨&:&ះ<&សុីដព
៏ ិត គឺ:&ះ®&ស៊ូវពីណសYØ&តប៉ុ57&ះ •&លបនFះ+&&យ
ប»¼ប
& បរួចšើយ។ 4&ង់បនë្ើដូG្&ះ តមរ÷ៀបបរTសុទ្ ¤ó&ល•&ល4&ងប
់ ន
សុគត¤œើ>ឆ
ើ ;&ងស„&&ប®
់ ើង FយC&ចក្Q
ី &ឡញ់ មិន<&នតមរ÷ៀបមិន
បរTសុទ្ គឺករ—&:&ឹតអ
្ ំóអ
ើ សីលធម៌ខងផ្Ðវ6&ទដូចជ សន់ ម៉្eង មូន បនë្ើâះ
^&។
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សរុបមក េលាក សាន់ ម៉្ញុង មូន បានបរាជ័យការវិនិច្ឆ័យជាេ្រចីនពីកណ្ឌគម្ពីរ
១យ៉ូហាន និងបទគម្ពីរេផ្សងៗេទៀត
•

Êក មូន បរជ័យករវ`និច្័យអំព=
ី +ះ?+ីស្ពិត។ ¦កមូនបនបÄ&ៀនថ
:&ះ®&ស៊ូវមិនបនÊើតពីQ:
្&ី &ហ្ចរE^& šើយ4&ងប
់ នបរជ័យក្eង
÷&សកកម្របស់4&ង់ ‘ើម&’ីបន&feទ្អំóប
ើ ប‘ើមរបស់)&វÔ&។ âះšើយជ
មូលš&ត•
ុ &ល:&ះo&pវបí្Ðន:&ះ•&ីស្មួយ^ៀត@ô&ះ សន់ ម៉្eង មូន។
|&ះជករ—&មថដ៏ធ្នដ
់ ល់:&ះ®&ស៊ូវ!

•

Êក មូន បរជ័យករវ`និច្័យអំពS
ី +ចក្‰
ី +ឡញ់។ ¦កមូន បន
—&:&ឹតច
្ ំ-ះQ្&ីតមរ÷ៀបដ៏គួរឲ&‰អម¥&ស់ និងអ¿&កប
់ ំផុត។ មិន¨&
ប៉ុ57&ះ ¤ó&ល•&លខ្*នគត់ផi&ល់ បនរស់¤ដូចជC្&ច អ្ក‘ើរតម
គត់រប់ពន់នក់ បនលឈប់ពក
ី រងរ ‘ើម&’‘
ី ើររកលុយឲ&‰គត់។
អ្ក‘ើរតមគត់ជŠ&ើនបនលក់ផ្ះ និងដីរបស់•& ‘ើម&’ីថÿ&យតងÿ&យដល់
¦កមូន។ ¦កមូន និង¿&ុម•&¾សរបនកº&យជមហC&ដ្ី មកពី
សសន¹្&ងកº&យ|&ះ។

•

Êក មូន បរជ័យករវ`និច្័យអំពS
ី +ចក្ស
ី ô0+ះ Ùយ=+ះគុណតមរយៈ
ជំCឿ។ ¦កមូនបនបÄ&ៀនថ ®ើងo&pវ¨&បង់¸&កស
់ „&&បអ
់ ំóប
ើ ប
របស់®ើងផi&ល់ តមរយៈសំណង។ ពក&‰ សំណង សំù¯កររងទុក្
×&ទន ឬករបង់¸&កជ
់ ដងÿ&យ ‘ើម&’ស
ី ងស„&&បអ
់ ំóប
ើ បពីមុន។

•

Êក មូន បរជ័យករវ`និច្័យអំពភ
ី ពបរ`សុទ្។ ¦កមូនគឺជមនុស&fមន
បប •&លK្ýតឱកសë្ើបបQ&ីៗ Fយ—&:&ឹតអ
្ ំóផ
ើ ិតក&’ត់ និង
សហយស្ន់។
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សាន់ ម៉្ញុង មូន អះអាងថា គាត់ជា្រពះ្រគីសែ្ទ ដលយាង្រតឡប់មកវិញ ប៉ុែន្ត
្រពឹត្តិការណ៍ណាខ្លះ្រតូវេកីតេឡីង េនៅេពល្រពះពិតយាងមកវិញ
:&ះគម្ីរបននិយយច&*ស់ណស់ អំពី:&ឹត្ិករណ៍•&លo&pវ¨&Êើតêើង¤ó&ល
•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ។ ®ើងអចl&ើ¸&ស់បទទំនយ
ទំង|&ះ ‘ើម&’ីល&’ង‚ើល ថ សន់ ម៉្eង មូន គឺជ:&ះ•&ីស្ពិត ឬជ:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ។
១. ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងមកវTញ 4&ងន
់ ឹង «សងC&ចក្ទ
ី ុកល
្ ំបក» ដល់ពួក
អ្ក•&លë្ើទុកដ
្ ល់•&ីស្បរTស័ទ šើយ—&ទនករ «សំរក» និងC&ចក្ស
ី ”•&ះ ដល់ពួក
អ្ក•&លo&pវ•&ë្ើទុក្។ 4&ង់នឹងមក «ជមួយនឹងពួក^&វត

:
& &ះG&សà&4&ង់ ¤ក្eង

អណñ&ត6្ើង ទំងសងសឹកនឹងពួកអ្ក•&លមិនស•&ល:
់ &ះ šើយនិងពួកអ្ក•&លមិនសà&ប់
តមដំណឹងល្ ពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីសជ
្ :&ះអម0&ស់ &®ើង»។ (២õ&ស&KឡÐនីច ១ៈ៦-៨)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?
២. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនយងមកFយស\&ត់ៗ
^&។ មនុស&f•&ប់គ¤
W& œើពិភព¦កនឹងបន'ើញ4&ង់។ «Ý&&ះដំ9ើរ•&លកូន

មនុស&fមក âះនឹងបនដូចជ†្&កបâi&រ •&លភ្ឺ†្&កៗ ពីទិសខងÊើតដល់ទិសខងលិច
•&រ» និង «•&បទ
់ ំង.្&កនឹង'ើញ4&ង់» «Ý&&ះ:&ះអម0&ស4
់ &ង់នឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌
មក Fយ•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ២៧; វTវរណៈ ១ៈ៧; ១õ&ស&KឡÐនីច ៤ៈ១៦) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+
¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?
៣. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ âះ¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើក
រaóើក។ «+&&ប់¨F
& ្&នឹង¯ជងងឹត ´&នឹង_&ងភ្ឺ អស់ទំងផ;&យនឹងធº&ក់ចុះពីœើ‚&ឃ

šើយអស់ទំងអំណច¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើករaóើក» (ម¥&ថយ ២៤ៈ២៩)។ äើករ
C+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?
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៤. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងយងមកFយអំណច
និងសិរEល្ šើយមនុស&fមនបបទំងអស់¤œើö&នដីនឹង%ក«។ «âះទីសំគល់

របស់កូនមនុស&fនឹងœ&ចមក¤œើ‚&ឃ •&ប់ទំងពូជមនុស&f¤ö&នដីនឹងគក់4&pងយំ ក៏
នឹង'ើញកូនមនុស&f មកœើពពក¤œើ‚&ឃ មនទំង:&ះG&សà& និងសិរEល្ជខº&ំង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ៣០) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក
´ះ?
៥. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ «¦កនឹងចត់ពួក^&វតរបស់

¦ក ឲ&‰មកFយសូរផ្eំž&ជខº&ំង ^&វតទំងâះនឹង—&មូលពួកæEសតំងរបស់¦កពី
ទិសទំង៤ ចប់តំងពីxើង‚&ឃមœ&ង រហូតដល់xើង‚&ឃមœ&ង»។ (ម¥&ថយ ២៤ៈ៣១)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?
៦. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងបំផº&ញអទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្ (ជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស) «កុំឲ&‰អ្កណបèé&តអ្ករល់គជ
W& យ¥&ងណ

•&រ ដ&’ិតF្&âះមិនមកêើយ ទល់¨&មនC&ចក្ក
ី &’ត់សសនមកជមុន šើយមនុស&f
•&លជតួបបâះបនœ&ចមក គឺជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស •&លទស់ទទឹង šើយ
œើកខ្*នêើង ខ្ស់œើសជងអស់ទំងអ្ី •&លUថ:&ះ ឬរបស់អ្ី•&ល•&°រព
—&តិបត្ិផង ដល់‚៉្&ះបនជវនឹងអង្eយ¤ ដូចជ:&ះក្eងវTហរ &:&ះ ទំងសំ•&ងខ្*នថ
ជ:&ះផង...âះ^ើបអទទឹងច&*ប់âះនឹងœ&ចមក •&ល:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវនឹងបំផº&ញ
Fយខ&‰ល់ពី:&ះឱស្4&ង់ šើយë្ើឲ&‰វTនស Fយរស្ព
ី ន្ឺពីដំ9ើរ4&ងយ
់ ងមក»
(២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-៤, ៨)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង
មូន មក´ះ?
៧. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងចក់C&ចក្I
ី
&ធរបស់
4&ង់¯œើអស់អ្កមនបបទំងអស់គW&។ «ដ&’ិតអ្ករល់គដ
W& ឹងច&*ស់šើយថ F្&

&

:&ះអម0&ស់នឹងមកដល់ ដូចជjរមក¤ó&លយប់។ ដ&’ិតកលណ•&កំពុង¨&និយយថ
មនC&ចក្ស
ី ុខសន្ មនC&ចក្æ
ី ៀបរយšើយ âះ¦¨&មនC&ចក្ហ
ី ិនវTនសមក
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œើ•ភ
& º&ម ដូចជQ្ម
&ី នគភ៌ឈឺនឹងសំរល šើយ•&ចមិនរួចêើយ» (១õ&ស&KឡÐនីច
៥ៈ២-៣)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?
៨. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងកត់fស•&ប់គភ
W& º&មៗ។

«¨&កលណកូនមនុស&fនឹងមក ក្eងសិរEល្របស់¦ក មនទំងពួក^&វតបរTសុទទ
្ ំង
អស់គW& មកជមួយ âះ¦កនឹងêើងគង់œប
ើ ល្័ង្រុងæឿងឧត្មរបស់¦ក។ រួច•&ប់
ទំងសសន៍ នឹងo&pវ—&មូលគW& ¤ចំ-ះ¦ក šើយ¦កនឹងT&ក•&G&ញពីគW& ដូចជ
អ្កគងÿ&ល•&លT&កGៀមG&ញពីព“&•&រ» (ម¥&ថយ ២៥ៈ៣១-៣២)។ äើករC+ះបន
˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?
៩. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹង†&&សរូបកយអ្កសº&ប់ទំង
អស់•&លជ•&ីស្បរTស័ទ។ «Ý&&ះ:&ះអម0&ស់4&ងន
់ ឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌មក Fយ

•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង âះពួកសº&ប់
ក្eង:&ះ•&ីសន
្ ឹងរស់êើងវTញជមុនបង្ស់។ រួច®ើងរល់គW&•&លកំពុង¨&រស់¤ ក៏នឹង
បនœើកêើង ¯ក្eងពពកជមួយគW&ទំងអស់ ‘ើម&’ីឲ&‰បនជួបជុំនឹង:&ះអម0&ស់¤ន
អកស យ¥&ងâះ ®ើងនឹង¤ជមួយនឹង:&ះអម0&ស់ជដរប¯» (១õ&ស&KឡÐនីច
៤ៈ១៦-១៧)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?
១០. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹងមិនÊើតមកជទរកតូច^&
ប៉ុs្&4&ងន
់ ឹងយងមកពីស%&នសួគ៌ជអ្កចម&*ំងដ៏មន•&ប់:&ះG&សÒ& ‘ើម&’វី Tនិច្័យ
ជំនុំជN&ះö&នដី។ «ខ្eំក៏'ើញ‚&ឃ÷ើកចំហêើង âះ'ើញមនC&ះស១ និង:&ះអង្

•&លគង់œើវ 4&ងម
់ ន:&ះនមថ «%ô&ះo&ង់ šើយពិត¸&&កដ» 4&ង់ជំនុំជំរះ šើយ
ច&*ំងFយសុចរTត ១២ :&ះ|&o4
& &ង់ដូចជអណñ&ត6្ើង šើយ¤œើ:&ះសិរស មន
មកុដជŠ&ើន 4&ង់មន:&ះនមកត់ទុក •&លគô&នអ្កណស•&លê
់ ើយ œើក¨&អង្4&ង់
ប៉ុ57&ះ ១៣ 4&ងក
់ ៏4&ង់:&ះពQ្A
& &លក់Fយឈម šើយ:&ះនម4&ង់Uថ
«:&ះបន្Ðល :
& &ះ» ១៤ អស់ទំងពលបរTវរ¤ស%&នសួគ៌ ក៏ជិះC&ះសដ±្&4&ង់ ទំង
C្ýកពក់សំពត់^&ស šើយសp&តផង ១៥ មនដវយ¥&ងមុតG&ញពី:&ះឱស4&ង់ ‘ើម&’ីនឹង
កប់អស់ទំងសសន៍ šើយ4&ង់នឹងឃÿ&ល•& Fយដំបង•&ក 4&ងក
់ ៏ជន់ក្eងធុងឃW&ប &
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+&&ទំពំងបយជូរ ជC&ចក្Ÿ
ី
រ

របស់C&ចក្ខ
ី (&ល់ :
& &ះដ៏មន:&ះG&សà&

បំផុត ១៦ 4&ង់មន:&ះនមកត់¤:&ះពQ្& šើយ¤:&ះឧរូ4&ងថ
់ «C្&ចœើអស់ទំង
C្&ច ជ:&ះអម0&ស់œអ
ើ ស់ទំង:&ះអម0&ស់»។ (វTវរណៈ ១៩ៈ១១-១៦)។ äើករC+ះ
បន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ?

គ·+ន=+ឹត្ិករណ៍ណមួយបន˜ើតTើងÃះ ក្vងចំñម=+ឹត្ិករណ៍ទំងC+ះ ¿
•+លy+ល សន់ ម៉្vង មូន មក´ះ។ សន់ ម៉្eង មូន ជ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។

មុខ
ÎើករបÄ&ៀនអ្ី•&លជ«មុខពូL» របស់¿&ុម សន់ ម៉្eង មូន •&លងយQ&ួល
បំ½&ក¿&ុមជំនព
ុំ C
ី &ចក្ព
ី ិត? ពួក•&អ{្ើញ‚&ដឹកនំ¿&ុមជំនន
ុំ ិងម•្រ&ី ដû&ភិបល
‘ើម&’ច
ី ូលរួមក្eងអង្—&ជដ
ុំ ធ
៏ អ
ំ ំពី «សន្ិភពពិភព¦ក» •&ល¦កQ&ី ហន់
ហក់ ច ជវគ្ិនសំខន់បំផុត។
សមជិក

¿
& &ុមខុសឆ្ង|&ះ នឹងព&•យមទក់ទញអ្កxឿœើ•&ីស្សសនពិត

Fយនិយយអំពក
ី រសង្ត់ធ្នរ់ បស់¿&ុម•& œើគុណតß្•
& &¾សរ សន្ិភព
ពិភព¦ក និងអពហ៍ពិពហ៍%ô&ះo&ង់។
Îើអ្ី¯ជ«ខ្ងពូL»? Îើជំ|ឿណខ្ះ•&ល•&ចង់លក់ព®
ី ើង? ¿&ុម|&ះចង់
លក់បំងជីវTតអសីលធម៌របស់¦កមូន ករអះអងរបស់គត់ថ ជ:&ះ<&សុី និង
ករបÄ&ៀនរបស់គត់ថ ®ើងo&pវសងបបខ្*នឯង FយករសងបំណÙល។
សូមចងចំម្ង^ៀតថ សន់ ម៉្eង មូន បនសº&ប¤
់ ឆW&ំ ២០១២ šើយមិនបនរស់
êើងវTញ^& (ខងI&&មមនរូបភពផ្Ðររបស់គត់)។ C&ចក្ស
ី º&បប
់ នយកឈ្ះ
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គត់ទំងQ&ុង។ មនុស&f•&លចញ់បប និងC&ចក្ស
ី º&ប់ មិនអចជួយអ្ក និងខ្eំឲ&‰
យកឈ្ះC&ចក្ស
ី º&បប
់ ន^&។ ¦កមូន គឺជ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។
ជចុងI&&យសូមកុំ6្&ច ២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១ ៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&

មិនបÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ កុំឲ&‰ទំង
ជំរបសួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&
ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។

ផ្Ðររបស់ សន់ ម៉្eង មូន។
—&ពន្គត់ ហន ហក់ ច
អយុជិត ៨០ ឆW&ំšើយ។
គត់Uខ្*នឯងថជ “:&ះ”
ប៉ុsគ
្& ត់កន
៏ ឹងមិនរស់ពស
ី º&ប់
êើងវTញ•&រ។
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ពួកជំនៃុំ ន្រពះដ៏មាន្រគប់្រពះេចស្ដា
Church of Almighty God
អ្ក‰+ី យÀ+ង សុីងប៊&ន (Yang Xiangbin)
'្+កប´µ+រទិសខង˜ើត Eastern Lightning
ពី”+‡+សចិន

្របវត្តិ
¿&ុម|&ះបនចប់†្ើម¤ឆW&ំ ១៩៩១ ¤—&^&សចិន។ C&ចក្ីបÄ&ៀនចំបងរបស់
ពួក•&គឺថ :&ះ®&ស៊ូវបនយងo&ឡប់មកវTញជQ្&ីជនជតិចិន! ពួក•&õ&មទំង
ថÿ&យបង្ន
ំ ងថជ«:&ះដ៏មន:&ះG&សÒ&» ¿&ុម|&ះមិនបនប»2&កជ
់ សធរណៈថ
Q្&ី|&ះជនរណ^& ប៉ុs្& @ô&ះរបស់គត់គឺ យ¥&ង សុីងប៊ƒន (Yang Xiangbin)
šើយនងÊើត¤ឆW&ំ ១៩៧៣ ¤—&^&សចិន។ I&&យ•&លគត់—&លងធº&ក់
មធ&‰មសិក&Kទុតិយភូម¤
ិ Q&ុកចិន គត់ចប់†្ើមë្ើទំនយដល់¿&ុមមួយ•&លសÒ&ប់
គត់។ ¤ឆW&ំ ១៩៩១ បុរស
មW&ក@
់
ô&ះ ចវ X&សន (Zhao
Weishan) •&លជសមជិក
¿&ុមខុសឆ្ងមួយ^ៀត បនជួប
នង šើយក៏បនកº&យជ
‚&ដឹកនំ¿&ុមគត់។ Fយសរ
¿&ុម|&ះបង្មនប»¼ជ
& Š&ើន
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Ò&

រដû&ភិបលចិនបន—&កសថ ពួក•&ជ¿&ុមខុសច&*ប់ •&លë្ើឲ&‰ពួក•&o&pវ
លក់ខ្*ន។ ¤ឆW&ំ ២០០០ យ¥&ង សុីងប៊ƒន និង ចវ X&សន o&pវបនអនុ»Á&តឲ&‰
ចូលទឹកដីសហរដ្អ‚&រTក។ ពួក•&បន¯រស់¤ទី¿&ុងញÐវយ៉ក ជកs្&ង•&ល
ពួក•&កំពុងដឹកនំ¿&ុមខុសឆ្ង|&ះ។ ប៉ុs្& នង យ¥&ង សុីងប៊ƒន¤¨&លក់ខ្*ន
šើយមិនបង¼&ញខ្*នជសធរណៈêើយ។ —&P&លជនង¤¨&:&¾យបរម្
អំពីអ•
្ី &លរដû&ភិបលចិននឹងë្ើដល់ «:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&»។
សមជិក

¿
& &ុម|&ះ គឺz&tងខមណស់។ ពួក•&ë្ើជមិត្ភក្ជ
ិ មួយមនុស&f

ក្eង°លបំណង ‘ើម&’U
ី
ពួក•&ឲ&‰ចូលសិក&K«:&ះគម្ីរ»។ ប៉ុs្&ដល់កs្&ង•&
æៀនពីCៀវ{ របស់យ¥&ង សុីងប៊ƒន។ ជធម្តយុវនរEក្eង¿&ុម|&ះ ទក់ទងនឹង
មនុស&f—&ុស šើយមនុស&f—&ុសទក់ទងនឹងមនុស&fQ&ីវTញ។ ¤—&^&សចិន ¿&ុម
ខុសឆ្ង|&ះ ទក់ទញQ&ីៗ ជពិC&សQ្&ី‚&ផ្ះ•&លឯŽ •&លសÿ&ម¯
ី ë្ើករ
¤ទី¿&ុងមួយ†&f&ង^ៀត។ មនុស&fបនë្ើទប
ី នi&លថ
់ ÷ើសÿ&មម
ី ិន:&មចូលរួម¿&ុម
|&ះ•&រ ¿&ុម|&ះបបួលភរTយឲ&‰_&ងលះប្ីរបស់គត់។ Ùយសរអកប+Pកិរ`យ
(+)ងខមរបស់s+ុមC+ះ និងករ7+ើž+ស់ Sៀវ* វÐ

+អូ និងអ៊ûនធឺណត
ិ យÀ+ង

ឆ-+ត++ ខ្vំចត់ទុកs+ុមC+ះថជs+ុមដ៏,+ះថ“+ក់បំផុត¿កម្vជ។

ជំេនឿរបស់្រកុមៃន្រពះដ៏មាន្រគប់្រពះេចស្ដា (េផ្លកបេន្ទារទិសេកីត)
s+ុមC+ះlឿថ យÀ+ង សុីងប៊&ន គឺជ=+ះដ៏មន?+ប=
់ +ះ-+សå+។ ¿&ុម†្&កបâi&រទិស
Êើត|&ះxឿថ «:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&» បនមកö&នដីšើយ គឺ¤ó&ល•&ល
អ្កQ&ី យ¥&ង សុីងប៊ƒន បនÊើតក្eងឆW&ំ ១៩៧៣ ‘ើម&’ន
ី ម
ំ កនូវសម័យកលទីបី
មនុស&fជតិ គឺ«សម័យកល
វTន័យ» (សម័យ

ន
& គរ»។ សម័យកលដំបូងគឺ «សម័យកល

គ
& ម្ីរស»Á&ចស់) šើយសម័យកលទី២ គឺ «សម័យកល

&

¿
& &ិត&‰
&

:&ះគុណ» •&លបនចប់†្ើមជមួយនឹងកំ9ើតរបស់:&ះ•&ីស្។ សម័យកលទី
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Ò&

៣ បនចប់†្ើមក្eងឆW&ំ ១៩៧៣ Fយកំ9ើត¦កQ&ី យ¥&ង សុីងប៊ƒន។ ករ
½&ងM&ក—&វត្ិសQ្&¯ជសម័យកលទំងបី គឺជករ•&ល¿&ុមខុសឆ្ងជŠ&ើន
បនបÄ&ៀន។ šើយស%&បនិក
•&ីស្»

¿
& &ុមខុសឆ្ង គឺ¨&ង¨&អះអងថ ខ្*នជ «:&ះ

ស
& ម័យកលទីប!ី

ប៉ុs¿
្& &ុម «:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&» បន6្&ចថ :&ះ®&ស៊ូវមិន<&ន?&&ន់¨ជ
&
:&ះអង្ស”•&ះ

ស
& ម័យកលរបស់4&ងប
់ ៉ុ57&ះ^& ប៉ុs4
្& &ងក
់ ជ
៏ អ្កបä្ើត

សកល¦កទំងមូលផង•&រ។ «•&បរ់ បស់ទំងអស់បនÊើតមកFយសរ4&ង់

šើយក្eងបណñរ& បស់•&លបនបä្ើតមកទំងប៉ុនô&ន âះគô&នអ្ណ
ី
មួយÊើតមក
់ ើយ •&លបä្ើត•&ប់
d&&ព4
ី &ងê
់ ើយ» (យ៉ូហន ១ៈ៣)។ «ដ&’ិតគឺ4&ងš
ទំងអស់ ទំងរបស់¤ស%&នសួគ៌ និង¤ö&នដី ទំងរបស់•&ល‚ើល'ើញ
šើយ•&ល‚ើលមិន'ើញផង fះ÷ើជរជ&‰ ឬអំណចជ:&ះអម0&ស់ ឬអំណច
•&ប់•&ង ឬអំណចណក៏Fយ âះសុទ្¨Ê
& ើតមកFយសរ4&ង់ šើយសំរប់
៉ូ ១ៈ១៦)។ ដូG្&ះ:&ះ®&ស៊ូវ ជអ្កបä្ើតរបស់
4&ងទ
់ ំងអស់ផង» (កូលស
សព្សរóើ ទំង យ¥&ង សុីងប៊ƒន និង ចវ X&សន •&ល?&&ន់¨ជ
& មនុស&fប៉ុ57&ះ។
:&ះ®&ស៊ូវក៏ជ អលផ និងអូ‚&ក គឺជមុន•& šើយI&&យ•& ជ‘ើម šើយជ
ចុង (វTវរណៈ ២២ៈ១៣)។

្រកុមេនះបដិេសធេគាលជំេនឿ្រពះៃ្រតឯក។
្រកុមេនះបេ្រងៀនថា ្រពះេយស៊ូវមិនអាចជ្រមះមនុស្សពីអំណាចៃនអំេពីបាប
េឡីយ។
ក៏ដូចជ¿&ុមខុសឆ្ងដÍ&^ៀត•&រ ¿&ុម|&ះអះអងថ :&ះ®&ស៊ូវមិនបនãគជ័យ
ទំងQ&ុងក្eង÷&សកកម្របស់:&ះអង្ ‘ើម&’¦
ី
ះមនុស&fជតិ^។
& ពួក•&និយយ
ថ 4&ងប
់ នបង់F្&ស„&&បអ
់ ំóប
ើ បរបស់មនុស&fជតិ ប៉ុsប
្& នបរជ័យក្eងករ
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Fះ+&&យប»¼&

&និស&f័យបប•&ល¤C&សសល់។ ដូG្&ះ o&pវករ:&ះ•&ីស្

មួយ^ៀត គឺ យ¥&ង សុីងប៊ƒន។ ¤ក្eង វE‘&អូ យូធូប ¿&ុម|&ះនិយយថ «:&ះដ៏•&ប់
:&ះG&សÒ& គឺជ:&ះអម0&ស®
់ &ស៊ូវ•&លបនយងo&ឡប់មកវTញ... ពក&‰សំដរី បស់
:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ& មនC&ចក្ព
ី ិតទំងអស់ ‘ើម&’ជ
ី N&ះ និងស”•&ះមនុស&f
¦ក» ពួក•&កំពុងនិយយអំពី យ¥&ង សុីងប៊ƒន។ |&ះគឺជករ—&មថខº&ំងណស់
ដល់:&ះ®&ស៊ូវ។ យ¥&ង សុីងប៊ƒន គឺជ អង់ទី•&ីសម
្ ួយ។

្រកុមេនះេជឿថា ្រពះេយស៊ូវមិនបានរស់ពីសុគតេឡីងវិញេទ។
ករ|&ះមនន័យថ ¿&ុម|&ះគô&នសង&~ឹមថ នឹងទទួលបនជ័យជំនះœើC&ចក្ស
ី º&ប់
^& ពីÝ&ះមន¨&:&ះ•&ីស្•&លបនឈ្ះC&ចក្ស
ី º&ប់ •&លអចជួយ®ើងឲ&‰ឈ្ះ
C&ចក្ស
ី º&បប
់ ន។ ¤ó&ល•&ល យ¥&ង សុីងប៊ƒន សº&ប់ ¸&&កដណស់ គត់នឹងមិន
អចរស់êើងវTញ^& ពីÝ&ះគត់មិន<&នជ:&ះ•&ីស្ពិត។

្រកុមេនះេជឿថា ្រពះគម្ពីរបរិសុទ្ធ គឺស្រមាប់សម័យកាលមុន េហីយគ្មាន
្របេយាជន៍ស្រមាប់សម័យកាលេនះេទ។
ពួក•&បÄ&ៀនថ ជំនួស:&ះគម្ីរបរTសុទ្ ឥឡÐវ®ើង
មនពក&‰ថ្ីរបស់ «:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ& (យ¥&ង
សុីងប៊ƒន)» ស„&&បស
់ ម័យកល|&ះ។ ពួក•&បន
eះពុមC
្ ៀវ{ជŠ&ើន •&លមនពក&‰របស់ យ¥&ង
សុីងប៊ƒន ដូចជCៀវ{•&លមន@ô&ះថ

:&ះបន្Ðលបនœ&ចមកជសច់ឈម (រូបភព
់ œើ
ខងសà)
&ំ ។ ¿&ុមខុសឆ្ង|&ះសង្ត់ធ្ន¯
ករ—&ជគ
ុំ W& ‘ើម&’អ
ី នពក&‰របស់«:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះ
G&ស»
Ò& ជមួយគW&។ ពួក•&Uករ—&ជâ
ុំ ះថ «ករ
241

«:&ះដ៏មន•&ប់:&ះG&ស»
Ò&

សិក&K:&ះគម្ីរ» ប៉ុs¤
្& ó&លពួក•&ជួបជុំគW& ពួក•&មិនសិក&K:&ះគម្ីរប៊Dបទល់¨&
%ះ ប៉ុsជ
្& និមិត្ និងពក&‰សំដរី បស់:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ យ¥&ង សុីងប៊ƒន |&ះវTញ។
សូមកត់សម•&ល់¤ក្eងរូបភព|&ះថ ¿&ុម|&ះបនeះពុម្ពក&‰ «:&ះគម្ីរបរTសុទ»
្
(Holy Bible) ¤œើគN&បCៀវ{របស់ យ¥&ង សុីងប៊ƒន។ |&ះគឺជករ
eក¸&&សស
់ ុទ្សធ។ ចំណងxើង «:&ះគម្ីរបរTសុទ»
្ ¨&ង¨&សំù¯ :&ះគម្ីរ
បរTសុទ‘
្ ើម•&លមន ៦៦កណ.ព¦
ី
កុប&’ត្រិ ហូតដល់វTវរណៈ។ ប៉ុs្&Cៀវ{|&ះ
គô&នអ្d
ី
&ពស
ី ំដរី បស់Q្&ីជនជតិចិនមW&ក់ •&លកំពុងលក់ខ្*ន¤¿&ុងញÐវយ៉ក
•&លអះអងថ ខ្*ននងគឺជ «:&ះដ៏មន•&បG
់ &សÒ&»ប៉ុ57&ះ។ Cៀវ{|&ះជ
គម្ីរ¹្&ងកº&យ។ ចូរ—&យ័តន
្ ឹង¿&ុមភូតភរអ¿&ក|
់ &ះ។ —&សិន÷ើអ្ក'ើញមនុស&f
•&លមនCៀវ{|&ះ ពួក•&គឺជo្&ចចក•&លពក់nមGៀម šើយCៀវ{•&ល
ពួក•&សិក&K គឺ-រó&ញ¯Fយករកុហក។

េឈ្មាះ្រកុមេនះគួរេអាយអស់សំេណីចណាស់
@ô&ះមួយរបស់•គ
& ឺ «†្&កបâi&រទិសខងÊើត» FយដកQ&ងG
់ &ញពី ម¥&ថយ
២៤ៈ២៧ •&ល:&ះ®&ស៊ូវ—&កសថ ករយងមកœើកទីពីររបស់4&ង់ គឺមកជ
សធរណៈ •&លមនុស&fទំងអស់ក្eងពិភព¦កនឹង'ើញ៖ «Ý&&ះដំ9ើរ•&ល

កូនមនុស&fមក âះនឹងបនដូចជ†្&កបâi&រ •&លភ្ឺ†្&កៗ ពីទិសខងÊើតដល់
់ ំង.្&កនឹង'ើញ4&ង»់ (វTវរណៈ ១ៈ៧)។ ប៉ុs្&
ទិសខងលិច•&រ» šើយ«•&បទ
•&ីស¹
្ ្&ងកº&យ

¿
& &ុម|&ះ មិនបនមកö&នដីជសធរណៈដូចជ†្&កបâi&រ•&ល

បំភó
្ឺ &ញZ្&‚&ឃ ‘ើម&’ីឲ&‰មនុស&fទំងអស់'ើញâះ^&។ ផ្eយ¯វTញ នងបន
មកFយសម\&ត់ šើយបនលក់ខ្*នអស់រយៈó&លជŠ&ើនឆW&ំ! ប៉ុs¤
្& ó&ល
•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងមកវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនមកFយសម\&ត^
់ ។
& សូមសà&ប់
ពីករ|&ះ៖
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«?&&âះ ÷ើមនអ្កណ¸&&បអ
់ ្ករល់គថ
W& ‚ើល :&ះ•&ីស្គង់¤ទី|&ះ
ឬ¤ទីâះ âះកុំឲ&‰xឿ•&êើយ។ ដ&’ិតនឹងមន:&ះ•&ីស¹
្ ្&ង šើយ
iរ¹្&ងÊើតêើង •&នឹងë្ើទស
ី ំគល់យ¥&ងធំ šើយនិងករអស0&រ&‰ ‘ើម&’ី
នឹងនំទំងពួកអ្កæEសតំងឲ&‰វä្&ងផង ÷ើសិនជបន។ ‚ើល! ខ្eំបន¸&&ប់
អ្ករល់គជ
W& មុន។ ដូG្&ះ ÷ើ•¸
& &បអ
់ ្ករល់គថ
W& ‚ើល 4&ងគ
់ ង់¤ទី
រiស%&ន âះកុំឲ&‰G&ញ¯êើយ ឬថ ‚ើល 4&ងគ
់ ង់¤ក្vងបន្ប់ âះក៏កុំ
ឲ&‰xឿឲ&‰%ះ។ Ý&&ះដំ9ើរ•&លកូនមនុស&fមក âះនឹងបនដូចជ
†្&កបâi&រ •&លភ្ឺ†្&កៗ ពីទិសខងÊើតដល់ទិសខងលិច•&រ» (ម¥&ថយ
២៤ៈ២៣-២៧)។
រយៈó&ល ៣០ឆW&ំមកšើយ «•&ីស្» របស់¿&ុម¹្&ងកº&យ|&ះ បនលក់ខ្*ន¤ក្eង

«ក្eងបន្ប»់ (ខ២៦) ¤—&^&សចិន šើយឥឡÐវ¤«ក្eងបន្ប»់ កs្&ងណមួយ
់ ំង.្&កនឹង
¤ទី¿&ុងញÐវយ៉ក។ ប៉ុs្&¤ó&ល•&ល:&ះ®&ស៊ូវយងមក «•&បទ
'ើញ4&ង»់ (វTវរណៈ ១ៈ៧) ។

យ៉ាង សុីងប៊ិន អះអាងថា គាត់ជា្រពះ្រគីសែ្ទ ដលយាង្រតឡប់មកវិញ ប៉ុែន្ត
្រពឹត្តិការណ៍ណាខ្លះ្រតូវេកីតេឡីង េនៅេពល្រពះ្រគីស្ទពិតយាងមកវិញ?
:&ះគម្ីរបននិយយច&*ស់ណស់ អំពី:&ឹត្ិករណ៍•&លo&pវ¨&Êើតêើង¤ó&ល
•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ។ ®ើងអចl&ើ¸&ស់បទទំនយ
ទំង|&ះ ‘ើម&’ីល&’ង‚ើល យ¥&ង សុីងប៊ƒន គឺជ:&ះ•&ីស្ពិត ឬជ:&ះ•&ីស្
¹្&ងកº&យ។
១. ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងមកវTញ 4&ងន
់ ឹង «សងC&ចក្ទ
ី ុកល
្ ំបក» ដល់ពួក
អ្ក•&លë្ើទុកដ
្ ល់•&ីស្បរTស័ទ šើយ—&ទនករ «សំរក» និងC&ចក្ស
ី ”•&ះ ដល់ពួក
អ្ក•&លo&pវ•&ë្ើទុក្។ 4&ង់នឹងមក «ជមួយនឹងពួក^&វត
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អណñ&ត6្ើង ទំងសងសឹកនឹងពួកអ្ក•&លមិនស•&ល:
់ &ះ šើយនិងពួកអ្ក•&លមិនសà&ប់
តមដំណឹងល្ ពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីសជ
្ :&ះអម0&ស់ &®ើង»។ (២õ&ស&KឡÐនីច ១ៈ៦-៨)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?
២. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនយងមកFយស\&ត់ៗ
^&។ មនុស&f•&ប់គ¤
W& œើពិភព¦កនឹងបន'ើញ4&ង់។ «Ý&&ះដំ9ើរ•&លកូន

មនុស&fមក âះនឹងបនដូចជ†្&កបâi&រ •&លភ្ឺ†្&កៗ ពីទិសខងÊើតដល់ទិសខងលិច
•&រ» និង «•&បទ
់ ំង.្&កនឹង'ើញ4&ង់» «Ý&&ះ:&ះអម0&ស4
់ &ង់នឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌
មក Fយ•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ២៧; វTវរណៈ ១ៈ៧; ១õ&ស&KឡÐនីច ៤ៈ១៦) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+
¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?
៣. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ âះ¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើក
រaóើក។ «+&&ប់¨F
& ្&នឹង¯ជងងឹត ´&នឹង_&ងភ្ឺ អស់ទំងផ;&យនឹងធº&ក់ចុះពីœើ‚&ឃ

šើយអស់ទំងអំណច¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើករaóើក» (ម¥&ថយ ២៤ៈ២៩)។ äើករ
C+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?
៤. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងយងមកFយអំណច
និងសិរEល្ šើយមនុស&fមនបបទំងអស់¤œើö&នដីនឹង%ក«។ «âះទីសំគល់

របស់កូនមនុស&fនឹងœ&ចមក¤œើ‚&ឃ •&ប់ទំងពូជមនុស&f¤ö&នដីនឹងគក់4&pងយំ ក៏
នឹង'ើញកូនមនុស&f មកœើពពក¤œើ‚&ឃ មនទំង:&ះG&សà& និងសិរEល្ជខº&ំង»
(ម¥&ថយ ២៤ៈ៣០) äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក
´ះ?
៥. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ «¦កនឹងចត់ពួក^&វតរបស់

¦ក ឲ&‰មកFយសូរផ្eំž&ជខº&ំង ^&វតទំងâះនឹង—&មូលពួកæEសតំងរបស់¦កពី
ទិសទំង៤ ចប់តំងពីxើង‚&ឃមœ&ង រហូតដល់xើង‚&ឃមœ&ង»។ (ម¥&ថយ ២៤ៈ៣១)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?
244

«:&ះដ៏មន•&ប់:&ះG&ស»
Ò&

៦. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងបំផº&ញអទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្ (ជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស) «កុំឲ&‰អ្កណបèé&តអ្ករល់គជ
W& យ¥&ងណ

•&រ ដ&’ិតF្&âះមិនមកêើយ ទល់¨&មនC&ចក្ក
ី &’ត់សសនមកជមុន šើយមនុស&f
•&លជតួបបâះបនœ&ចមក គឺជមនុស&f•&លo&pវហិនវTនស •&លទស់ទទឹង šើយ
œើកខ្*នêើង ខ្ស់œើសជងអស់ទំងអ្ី •&លUថ:&ះ ឬរបស់អ្ី•&ល•&°រព
—&តិបត្ិផង ដល់‚៉្&ះបនជវនឹងអង្eយ¤ ដូចជ:&ះក្eងវTហរ &:&ះ ទំងសំ•&ងខ្*នថ
ជ:&ះផង...âះ^ើបអទទឹងច&*ប់âះនឹងœ&ចមក •&ល:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវនឹងបំផº&ញ
Fយខ&‰ល់ពី:&ះឱស្4&ង់ šើយë្ើឲ&‰វTនស Fយរស្ព
ី ន្ឺពីដំ9ើរ4&ងយ
់ ងមក»
(២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-៤, ៨)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល យÀ+ង
សុីងប៊&ន មក´ះ?
៧. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងចក់C&ចក្I
ី
&ធរបស់
4&ង់¯œើអស់អ្កមនបបទំងអស់គW&។ «ដ&’ិតអ្ករល់គដ
W& ឹងច&*ស់šើយថ F្&

&

:&ះអម0&ស់នឹងមកដល់ ដូចជjរមក¤ó&លយប់។ ដ&’ិតកលណ•&កំពុង¨&និយយថ
មនC&ចក្ស
ី ុខសន្ មនC&ចក្æ
ី ៀបរយšើយ âះ¦¨&មនC&ចក្ហ
ី ិនវTនសមក
œើ•ភ
& º&ម ដូចជQ្ម
&ី នគភ៌ឈឺនឹងសំរល šើយ•&ចមិនរួចêើយ» (១õ&ស&KឡÐនីច
៥ៈ២-៣)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?
៨. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងកត់fស•&ប់គភ
W& º&មៗ។

«¨&កលណកូនមនុស&fនឹងមក ក្eងសិរEល្របស់¦ក មនទំងពួក^&វតបរTសុទទ
្ ំង
អស់គW& មកជមួយ âះ¦កនឹងêើងគង់œប
ើ ល្័ង្រុងæឿងឧត្មរបស់¦ក។ រួច•&ប់
ទំងសសន៍ នឹងo&pវ—&មូលគW& ¤ចំ-ះ¦ក šើយ¦កនឹងT&ក•&G&ញពីគW& ដូចជ
អ្កគងÿ&ល•&លT&កGៀមG&ញពីព“&•&រ» (ម¥&ថយ ២៥ៈ៣១-៣២)។ äើករC+ះបន
˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?
៩. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹង†&&សរូបកយអ្កសº&ប់ទំង
អស់•&លជ•&ីស្បរTស័ទ។ «Ý&&ះ:&ះអម0&ស់4&ងន
់ ឹងយងចុះពីស%&នសួគ៌មក Fយ

•&&កបង•&ប១
់ :&ះឱស្ ទំងមនឮសំê&ងមហ^&វត និងž&&របស់:&ះផង âះពួកសº&ប់
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ក្eង:&ះ•&ីសន
្ ឹងរស់êើងវTញជមុនបង្ស់។ រួច®ើងរល់គ•
W& &លកំពុង¨&រស់¤ ក៏នឹង
បនœើកêើង ¯ក្eងពពកជមួយគW&ទំងអស់ ‘ើម&’ីឲ&‰បនជួបជុំនឹង:&ះអម0&ស់¤ន
អកស យ¥&ងâះ ®ើងនឹង¤ជមួយនឹង:&ះអម0&ស់ជដរប¯» (១õ&ស&KឡÐនីច
៤ៈ១៦-១៧)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?
១០. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹងមិនÊើតមកជទរកតូច^&
ប៉ុs្&4&ងន
់ ឹងយងមកពីស%&នសួគ៌ជអ្កចម&*ំងដ៏មន•&ប់:&ះG&សÒ& ‘ើម&’វី Tនិច្័យ
ជំនុំជN&ះö&នដី។ «ខ្eំក៏'ើញ‚&ឃ÷ើកចំហêើង âះ'ើញមនC&ះស១ និង:&ះអង្

•&លគង់œើវ 4&ងម
់ ន:&ះនមថ «%ô&ះo&ង់ šើយពិត¸&&កដ» 4&ង់ជំនុំជំរះ šើយ
ច&*ំងFយសុចរTត ១២ :&ះ|&o4
& &ង់ដូចជអណñ&ត6្ើង šើយ¤œើ:&ះសិរស មន
មកុដជŠ&ើន 4&ង់មន:&ះនមកត់ទុក •&លគô&នអ្កណស•&លê
់ ើយ œើក¨&អង្4&ង់
ប៉ុ57&ះ ១៣ 4&ងក
់ ៏4&ង់:&ះពQ្A
& &លក់Fយឈម šើយ:&ះនម4&ង់Uថ
«:&ះបន្Ðល :
& &ះ» ១៤ អស់ទំងពលបរTវរ¤ស%&នសួគ៌ ក៏ជិះC&ះសដ±្&4&ង់ ទំង
C្ýកពក់សំពត់^&ស šើយសp&តផង ១៥ មនដវយ¥&ងមុតG&ញពី:&ះឱស4&ង់ ‘ើម&’ីនឹង
កប់អស់ទំងសសន៍ šើយ4&ង់នឹងឃÿ&ល•& Fយដំបង•&ក 4&ងក
់ ៏ជន់ក្eងធុងឃW&ប &
+&&ទំពំងបយជូរ ជC&ចក្Ÿ
ី
រ
បំផុត

១៦

របស់C&ចក្ខ
ី (&ល់ :
& &ះដ៏មន:&ះG&សà&

4&ង់មន:&ះនមកត់¤:&ះពQ្& šើយ¤:&ះឧរូ4&ងថ
់ «C្&ចœើអស់ទំង

C្&ច ជ:&ះអម0&ស់œអ
ើ ស់ទំង:&ះអម0&ស់»។ (វTវរណៈ ១៩ៈ១១-១៦)។ äើករC+ះ
បន˜ើតTើង‡+¿•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ?

គ·+ន=+ឹត្ិករណ៍ណមួយÃះបន˜ើតTើង ក្vងចំñម=+ឹត្ិករណ៍ទំងC+ះ ¿
•+លy+ល យÀ+ង សុីងប៊&ន មក´ះ។ យ¥&ង សុីងប៊ƒន ជ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។ គត់
មិន<&នជ «:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&»âះ^&។ អស់រយៈó&លជŠ&ើនឆW&ំនង
បនលក់ខ្*នពីរដû&ភិបលចិន។ ប៉ុs្&¤ó&ល:&ះ•&ីស្ពិតយងមក 4&ងម
់ ិនខº&ច
អ្កណ^& ពីÝ&ះ4&ងជ
់ :&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&ពិត¸&&កដ គឺជC្&ចœើអស់
ទំងC្&ច ជ:&ះអម0&សœ
់ អ
ើ ស់ទំង:&ះអម0&ស!់
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មុខពូេថៅ
Îើអ្ីជមុខពូL •&ល¿&ុម|&ះl&ើ ស„&&បព
់ ុះ•&ីស្បរTស័ទG&ញពី¿&ុមជំនុំ និង:&ះ
របស់•?
& ឧបយកលចម&’ងរបស់¿&ុម|&ះគឺ š្&សបុក និងទូរស័ព្។ ពួក•&
ប„¼&ះវE‘&អត
ូ ម š្&សបុក និង យូធូប អំព:
ី &ឹត្ិករ និងមហន្រយ

F
& ្&ចុងI&&យ

‘ើម&’ប
ី ំភ័យអ្ក‚ើល។ ¤ó&ល•&ីស្បរTស័ទមW&កច
់ ុច¥& œើករប„¼&ះâះ ¿&ុម
|&ះទក់ទងនឹង•&ភº&មតម‚&សសិនចឺ‘ើម&’ស
ី ុំœ&ខទូរស័ព្។ ¤ó&លពួកបន
œ&ខទូរស័ពព
្ ួក•&Îអ
& ្កâះរហូត ‘ើម&’ីបបួលពួក•&ចូលរួម«æៀន:&ះគម្ីរ»ជ
មួយពួក•&តមទូរស័ព្ ឬ Zoom។ •&ីស្បរTស័ទទំងអស់ចប់អរម្ណ៍ នឹង
ករសិក&K:&ះគម្ីរ ដូG្&ះ¤ó&ល¿&ុម|&ះ អ{្ើញ•&ឲ&‰ចូល«សិក&K:&ះគម្ីរ»
âះ•&ចប់អរម្ណ៍ណស់។ ប៉ុs¤
្& ó&ល•&ីស្បរTស័ទចូលរួម ពួក•&'ើញថ
¿&ុម|&ះមិនបនសិក&K:&ះគម្ីរបរTសុទទ
្ ល់¨&%ះ ?&&ន់¨ជ
& ពក&‰សំដរី បស់Q្&ី
•&លUខ្*នថ «:&ះដ៏មន•&បG
់ &សÒ&»។

ការេ្រចៀងចំេរៀងថ្វាយបង្គ្រំ ពះ្រគីស្ទែក្លងក្លាយ
•&ីស្បរTស័ទក៏ចូលចិតŠ
្ &ៀងចÕ&ៀងសរCើរ:&ះណស់។ អ្ក‘ើរតម យ¥&ង
សុីងប៊ƒន បនសរC&របទចÕ&ៀងជŠ&ើន មិន<&នសរCើរ:&ះជម0&សព
់ ិត^& ¨&
សរCើរ:&ះ¹្&ងកº&យយ¥&ង សុីងប៊ƒន •&ល•&Uថ «:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&»
វTញ។ ពួក•&បនបក#&ប
& ទចÕ&ៀងâះជŠ&ើនភស šើយប„¼&ះœើ—&ព័ន្
អ៊Dនធឺណិត។ ក៏ប៉ុs្& បទចÕ&ៀងរបស់ពួក•& មនករeកបèé&ត ឧទហរណ៍
បទចÕ&ៀងរបស់ពួក•&ជភសអង់•្&ស មិនl&ើពក&‰សព្នមQ&ី «She»
និង «Her» សំùœើ យ¥&ង សុីងប៊ƒន^& ប៉ុsl
្& &ើសព្នមបុរស «He» និង «Him»
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ហក់ដូចជ យ¥&ង សុីងប៊ƒនជមនុស&f—&ុស។ šើយករបÄ&ៀន¤យូធូប ក៏សំù
¯ យ¥&ង សុីងប៊ƒន Fយl&ើ «He» និង «Him» •&រ។ |&ះគឺជករeកបèé&ត
ខº&ំងណស់។ ¿&ុម|&ះដឹងថ មនុស&fភគŠ&ើនមិនចង់គិតពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជQ្&ី
^& ពីÝ&ះ:&ះ•&ីសព
្ ិត o&pវ¨&ជបុរសមW&ក់ •&លជកូនqរបស់C្&ចដវEឌ។
វTធីមួយ^ៀត•&លពួក•&ទក់ទញសមជិកថ្ី គឺតមរយៈ•&ហទំព័ររបស់•@
&
ô&ះ
ថ «kingdomsalvation» និង «godfootsteps» •&លមនអត្បទ និងវE‘&អូ
•&លo&pវបនបក#&¯
& ភសជŠ&ើន¤ក្eងពិភព¦ក។ ពួក•&បនប„¼&ះ
វE‘&អរ
ូ ប់រយ •&លមនចÕ&ៀង មនC&ចក្អ
ី ធិប&*យ ទីបនi&ល់ និង´&f&ភពយន្
‘ើម&’ស
ី រCើរQ្&ី|&ះ •&លពួក•&Uថ «:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&ស»
Ò& ។ កុំ‚ើល
វE‘&អូ យូធូប ណមួយរបស់ពួក•& ឬ‚ើល•&ហទំព័ររបស់ពួក•&âះêើយ។
—&សិន÷ើអ្ក'ើញរូបស»Á&សំគល់ |&ះ អ្កo&pវដឹងថ វជ¿&ុមអង់ទី•&ីស៖
្

មិនយូរមិនឆប់:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ|&ះ •&លមកពី—&^&សចិន នឹងo&pវចស់¯
(ឥឡÐវគត់មនអយុ ៥០ ឆW&ំšើយ)។ fះបីជនងUខ្*នឯងថ «មន•&ប់
G&សÒ&» ក៏Fយ ក៏នងមិនអចយកឈ្ះC&ចក្ស
ី º&បប
់ ន•&រ ពីÝ&ះនង?&&ន់¨&
ជមនុស&fធម្តប៉ុ57&ះ មិន<&នជ:&ះ•&ីស្^។
& ប៉ុs¤
្& ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ដ៏
ពិតបនសុគត âះ4&ងប
់ នរស់êើងវTញ ¤បីF្&I&យមក ដូច•&ល:&ះគម្ីរ
បនM&ងទុក។ C&ចក្ីសº&បម
់ ិនអចមនជ័យជំនះœើ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្បន^&
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«:&ះដ៏មន•&ប់:&ះG&ស»
Ò&

ពីÝ&ះ4&ងជ
់ :&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&ពិត! šើយ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្
ពិត¸&&កដo&ឡប់មកö&នដីវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនលក់ខ្*ន¤ក្eងបន្ប់ ដូច យ¥&ង

់ ំង.្&កនឹងបន'ើញ4&ង»់ (វTវរណៈ១ៈ៧)
សុីងប៊ƒន^&! អត់^& «•&បទ
¿&ុម—&ឹក&K•&ីស្បរTស័ទទំងអស់¤ក្eង—&^&សចិន ចត់ទុកពួកជំនុំ

:
& &ះដ៏មន

•&ប:
់ &ះG&សÒ& (Eastern Lightning) ថជ ¿&ុមខុសឆ្ងដ៏Q&ះថW&ក់។ សូម
¤ឲ&‰ឆ\&យពីពួក•& šើយកុំ‚ើលវE‘&អរូ បស់ពួក•& ឬនិយយជមួយពួក•&តម
ទូរស័ព្។ ពួក•&ជo្&ចចកពក់nមGៀម។
¿&ុម|&ះl&ើ@ô&ះŠ&ើន៖ The Church of the Almighty God, The
Congregation, Eastern Lightning, New Power Lord's Church,
Church of the Gospel's Kingdom
ចុងI&&យ សូមកុំ6្&ច ២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&មិន

បÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ ¤ក្eងផ្ះêើយ កុឲ
ំ &‰ទំងជំរប
សួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW& ក្eង
ករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។ (កុំ6្&ចថ ករហមមិនអនុ»Á&តឲ&‰•&ចូលផ្ះ|&ះ
ក៏និយយរួមទំងករចូលតមទូរស័ពរ្ បស់ខ្*ន•&រ)។

Cៀវ{ទំង|&ះមិន<&នជ:&ះគម្ីរ^&។ វជគម្ីរ¹្&ងកº&យ •&លជពក&‰របស់Q្&ីជនជតិ
ចិនមW&ក•
់ &លអះអងថនងជ:&ះ។ ចូរ¤ឲ&‰ឆ\&យពីCៀវ{ទំង|&ះ។
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Ò&

¿&ុម|&ះចំណយ¸&&ក់រប់លនដុលº&រ‘ើម&’ីផលិតភពយន្ និងវE‘&អូចÕ&ៀងជŠ&ើនភស។
¤ó&ល•&ល´&f&ភពយន្ និងវE‘&អូចÕ&ៀងនិយយអំពី «:&ះ» «:&ះអម0&ស»់ «:&ះដ៏មន
•&ប់:&ះG&សÒ&» ឬ «:&ះ•&ីស្» ពួក•&កំពុងនិយយអំពQ
ី ្&ីជនជតិចិនមW&ក់•&លកំពុងលក់ខ្*ន
¤ទី¿&ុងញÐវយ៉ក មិន<&នអំពី:&ះពិតâះ^&។ ÷ើអ្ក «ចូលចិត្» ឬ «M&ករa_&ក» វE‘&អូ
ទំង|&ះ អ្កកំពុងជួយ:&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។

ធនធនគួរឲ+;ទុកចិត្
httpsៈ//www.chinasource.org/resource-library/articles/brief-look-at-some-ofeastern-lightnings-false-teachings/
httpsៈ//www.chinasource.org/resource-library/articles/a-field-study-of-the-churchof-almighty-god-cult/
httpsៈ//www.chinasource.org/resource-library/articles/combating-the-cult-almightygod-church/
httpsៈ//www.cnn.com/2014/06/06/world/asia/china-eastern-lightningkilling/index.html
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ស្មរបន្ទាល់្រពះេយហូវ៉ា
Jehovah's Witnesses and Watchtower Bible and Tract Society
ទីs+ុងញ•វយ៉ក

¿&ុមស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&l&ើពក&‰ថ «:&ះជម0&ស់ :&ះរជបុ:&

:
& &ះ

:&ះ®&ស៊ូវ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ C&ចក្ស
ី ”•&ះ និងកររស់êើងវTញ ។ល។ » ដូច
•&ីស្បរTស័ទ•&រ ប៉ុsព
្& ួក•&ឲ&‰អត្ន័យខុសពីអត្ន័យក្eងគម្ីរ។

្របវត្តិ
ឆល&f I&ហ&f æEសិល (Charles Taze Russell)
(រូបភពខងសà)
&ំ បនបä្ើត¿&ុមខុសឆ្ង|&ះ¤ឆW&ំ
១៨៧០។ ដូច•&pខុសឆ្ងអរEយូស ¤សតវត&fទី៤
¦កæEសិល បនបដិC&ធភពជ:&ះរបស់
:&ះ•&ីស្ និង:&ះÖ&&ឯក•&រ។ គត់កប
៏ Ä&ៀនថ
រូបកយរបស់:&ះ®&ស៊ូវ មិនបនរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ
^& šើយមិនxឿថ មនស%&ននរក^&។ គត់បន
បÄ&ៀនថ ទីបí្ប់

ស
& កល¦កនឹងមក¤

សម័យគត់ šើយថ សv•&ម)ើម¥&•&ដូន (វTវរណៈ
១៦ៈ១៦) o&pវ¨&Êើតêើង¤ក្eងជំនន់•&លបនរស់¤ក្eងកំឡeងឆW&ំ១៩១៤។
ទំនយ|&ះ និងទំនយជŠ&ើន^ៀតបនបរជ័យ ដូG្&ះ¦កæEសិលជiរ
¹្&ងកº&យ។
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ជំេនឿ
s+ុមC+ះlឿថ =+ះm+ស៊ូវ គឺជ‡+វតy+ល=+ះវរបិតបនប®្ើតពីសូន+;មក។ ¿&ុម
ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&បÄ&ៀនថ :&ះជម0&ស់គង់¤តំងពីអស់កល&’ជនិច្ ¨&
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្មិនគង់¤តំងពីអស់កល&’ជនិច^
្ & 4&ង់មន‘ើមដំបូងវTញ។ •&
xឿថ :&ះជម0&ស់បនបä្ើត:&ះរជបុ:&
:&ះរជបុ:&

4
& &ង់ មុនអ្ីៗទំងអស់។ បនi&ប់មក

:
& &ះ បនបä្ើតអ្ីៗ†&f&ង^ៀត។ ដូG្&ះ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ ជរបស់

•&លo&pវបនបä្ើតêើង šើយមិន<&នគង់¤តំងពីអស់កល&’ជនិចâ
្ ះ^&។
អ្កអចចំបនថ •&p¹្&ងកº&យអរEយូសក៏បនបÄ&ៀនC&ចក្ដ
ី ូចគW&¤សតវត&fរGទី
៣និងទី៤។ ¤ឆW&ំ៣២៥

គ
& .ស មនសន្ិបត•&pគងÿ&លពីទូទំងពិភព¦ក ¤

ទី¿&ុង Ú&Cៀ (Nicea) ‘ើម&’—
ី &ឆំង និងកត់fសអរEយូស និងករបÄ&ៀន
របស់គត់។ ¨&បច្eប&’ន្|&ះ ករកុហករបស់អរEយូស បនមកវTញšើយ តមរយៈ
¿&ុមស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&។
ក៏ប៉ុs្& °លជំ|ឿអំពភ
ី ពជ:&ះរបស់:&ះ•&ីស្ គឺM&ងយ¥&ងច&*ស់¤ក្eងគម្ីរ
យ៉ូហន ១ៈ១ •&ល—&កសថ «:&ះបន្Ðល» (:&ះរជបុ:រ& បស់:&ះ) គឺជ:&ះ
ពិត¸&&កដតំងពីអស់កល&’æៀងមក៖ «កល‘ើមដំបូងមន:&ះបន្Ðល :&ះបន្Ðលក៏

គង់¤ជមួយនឹង:&ះ šើយ:&ះបន្Ðលâះឯងជ:&ះ»។ Îើស្របនi&ល់
:&ះ®&ហូវÔ&K្ើយយ¥&ងណចំ-ះខ|&ះ? K្ើយអត់បន^& ដូG្&ះពួក•&បនបក#&&
គម្ីរផi&ល់របស់••
& &លUថ New World Translation (ពិភពថ្ី) •&ល
និយយខុសពី:&ះគម្ីរ។ សូមសÒ&បរ់ ÷ៀប•&ល•&បនបក#&គ
& ម្ីរយ៉ូហន ១ៈ១
«¤‘ើមដំបូង មន¦ក•&លUថបណñ&ំ šើយ¦ក•&លUថបណñប
&ំ ន
¤ជមួយនឹង:&ះ šើយ¦ក•&លUថបណñជ
&ំ =+ះមួយ»! ÷ើ:&ះ®&ស៊ូវមិន
មនភពជ:&ះ មនន័យដូច‚្&ច•&លថ 4&ង់ជ:&ះមួយ? Îើមន:&ះប៉ុនô&ន?
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s+ុមC+ះlឿថ S+ចក្ីសô0+ះ˜ើតTើងតមរយៈ‡+វតមី)+ល។ ¿&ុមស្រ បនi&ល់
:&ះ®&ហូវÔ&xឿថ :&ះរជបុ:&

:
& &ះ •&ល:&ះជម0&សប
់ នបä្ើតពីសូន&‰មក គឺជ

មហ^&វតមី¹&ល! Fយសរអ័ដម )&វប
Ô& នë្ើបបទស់នឹង:&ះ 4&ងប
់ ន¸&&ប់
^&វតមី¹&ល (:&ះរជបុ:&

:
& &ះ) ឲ&‰មកö&នដី šើយÊើតជមនុស&f•&លមន

@ô&ះថ ®&ស៊ូវ ‘ើម&’ន
ី C
ំ &ចក្ស
ី ”•&ះដល់ពិភព¦ក។ •&xឿថ ®&ស៊ូវ|&ះ
បនសº&ប¤
់ œើប„•&លមួយ មិន<&នជ>ើឆ;&ង^& šើយគត់មិនបនសº&ប់
ស„&&បអ
់ ំóប
ើ ប

ព
& ិភព¦កទំងមូល^& គឺគត់បនបង់F¦
្&
ះមនុស&f¨&មW&ក់

@ô&ះអ័ដម •&លជអ្កតំណងរបស់®ើង។ និយយម&•¥&ង^ៀត គឺមនុស&fមW&ក់
(®&ស៊ូវ)បនសº&បជ
់ ំនួសមនុស&fមW&ក(
់ អ័ដម)។ ¤ដំណឹងល្ពិត :&ះរជបុ:&
បនសុគតជំនួសមនុស&f¦ក។
s+ុមC+ះlឿថ =+ះm+ស៊ូវមិនបនរស់Tើងវ`ញ‡+។ ពួក•&បÄ&ៀនថ I&&យ
®&ស៊ូវរបស់•ប
& នសº&ប់ រូបកយរបស់គត់មិនបនរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ^&។
¦ក®&ស៊ូវ?&&ន់¨I
&
&កêើងជវT»Á&ណ •&ល‚ើលមិន'ើញ ប៉ុsរ្& ូបកយគត់
¤¨&សº&បក
់ ្eងផ្Ðរ។ ÷ើអ៊Dចឹង š&តុអប
្ី នជផ្Ðរ¤ទ^&? ¿&ុមស្របនi&ល:
់ &ះ
®&ហូវម
Ô& ិនដឹង^&។ ពួក•&សង&f័យថ —&P&ល:&ះបនë្ើឲ&‰រូបកយរបស់®&ស៊ូវ
រលយបត់សូន&‰¯វTញ។ ឬ—&P&ល:&ះយកសព¦ក®&ស៊ូវមកលក់¤
កs្&ង†&f&ង!! ពួក•&បÄ&ៀនថ ¤ó&ល®&ស៊ូវបនœ&ចឲ&‰ពួកសិស&f'ើញអស់
រយៈó&ល៤០F្& បនi&បព
់ គ
ី ត់រស់êើងវTញâះ គត់?&ន¨
់ l
& &ើរូបកយ
ប5ñ&ះអសន្មួយ ‘ើម&’ីឲ&‰សិស&fគិតថ គត់បនរស់êើងវTញជសច់ឈម
<&ន! |&ះជមូលš&ត•
ុ &លពួកសិស&fអចពល់គត់បន និងជš&ត•
ុ &លគត់
អចបរTHគអហរបន។ ÷ើ|&ះជករពិត ទំង:&ះវរបិត និង:&ះរជបុ:& បន
ចូលរួមក្eងករeកបèé&តដ៏ធម
ំ ួយ ‘ើម&’ីë្ើល&’ិចដល់ពួកសិស&fរប់រយនក់។ មិន
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¨&ប៉ុ57&ះ ^&វតបរTសុទក
្ ព
៏ ក់ព័នន
្ ឹងករeកបèé&ត•&រ Ý&&ះពួក•&បន÷ើក
ផ្Ðរ‘ើម&’ប
ី ង¼&ញថ រូបកយរបស់®&ស៊ូវបនរស់êើងវTញ។ ÷ើមន¨&វT»Á&ណ
¦ក®&ស៊ូវ•&លបនរស់êើងវTញ មិនបច់បង¼&ញផ្Ðរទ^&ដល់ពួកសិស&f^&។

់ ្ើយ¯•&ថ ចូរ
ក៏ប៉ុsស
្& ូមសà&ប:
់ &ះបន្Ðលរបស់:&ះ®&ស៊ូវ៖ «:&ះ®&ស៊ូវ4&ងK
បំផº&ញ=+ះវ`ហរC+ះចុះ រួចក្eងរវង៣F្&ខ្eំនឹងសង់êើងវTញ…. ប៉ុsគ
្& 4
ឺ &ងម
់ ន
:&ះបន្Ðលពី:&ះវTហរ•&លជរូបអង្4&ង^
់ »& (យ៉ូហន ២ៈ១៩,២១)។ ¿&ុម
ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវម
Ô& ិនxឿខ|&ះ^&។ õ&មពីœ|
ើ &ះ I&&យពី:&ះ®&ស៊ូវរស់
êើងវTញ âះ4&ងប
់ នប»2&កថ
់ 4&ងប
់ នរស់êើងវTញទំងមនរូបកយខង

់ ន:&ះបន្Ðល¯•&ថ š&តុអប
្ី នជវTលវល់šើយសង&f័យ
សច់ឈម៖ «4&ងម
ក្eងចិតដ
្ ូG្&ះ ចូរ‚ើលមក/&និងxើងខ្eំឲ&‰បនដឹងថ |&ះគឺខ្eំពិត<&ន ចូរពល់ខ្eំ
‚ើល ដ+Pិត-·+ចគ·+នសច់ ឬឆ្ឹងដូចជîើញខ្vំC+ះ‡+» (លូក ២៤ៈ៣៨-៣៩)។
Îើ:&ះ®&ស៊ូវកុហកដល់ពួកសិស&f¤ក្eងខ|&ះ ឬរូបកយ4&ងប
់ នរស់ពស
ី ុគត
êើងវTញពិត<&ន?
ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&ករពរជំ|ឿរបស់•& FយK្ើយថ :&ះ®&ស៊ូវអចœ&ច
មក šើយI&&យមកបត់វTញ។ ពួក•&សួរថ «ë្ើដូច‚្&ចឲ&‰រូបកយអចë្ើអ៊Dចឹង
បន?» សវកប៉ុល នឹងK្ើយពួក•& ដូច•&លគត់បនK្ើយនឹង•&pខុសឆ្ង¤
សម័យគត់ •&លបនបដិC&ធកររស់êើងវTញ•&រថ «ឱមនុស&fកំ¦)ើយ»
(១កូរTនថូស ១៥ៈ៣៦)។ ¤វគ្âះសវកប៉ុលក៏បÄ&ៀនត¯^ៀតថ រូបកយ
•&លរស់êើងវTញ ខុសគW&ឆ\&យពីរូបកយមុនរស់êើងវTញ សូម&’¨
ី រ& ូបកយâះ ជ
រូបកយដ•&ល។ រូបកយចស់J&Kយ ¨&រូបកយថ្ីខº&ំងពូ¹&។ រូបកយចស់ គឺ
ខងö&នដី|&ះ ឯរូបកយថ្ីគខ
ឺ ងស%&នសួគ៌ ប៉ុuជ
្+ រូបកយ¨&មួយដ•&ល សូម
សÒ&បស
់ វកប៉ុល៖
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«បងប្Ðន)ើយ C&ចក្ី•&លខ្eំចង់និយយ|&ះ គឺថ សច់ឈមពុំអចនឹង•&ង
នគរ:&ះជមរដកបនêើយ šើយC&ចក្ព
ី ុករលួយក៏ពុំអចនឹង•&ងC&ចក្ី
•&លមិនG&ះពុករលួយបន•&រ។

៥១

s& ខ្eំ¸&បអ
់ ្ករល់គW&ពC
ី &ចក្ី

អថ៌កំបំង គឺថ®ើងទំងអស់គW&នឹងមិន‘&កលក់¯^&

៥២

¨&ទំងអស់គW&នឹង

បនផº&ស់#&¯ក្eង១រaó&ចវTញ គឺក្eង១ប៉—&ិច.្&កប៉ុ57&ះ ក្eងកល•&លឮ
សូរž&&I&យបង្ស់ ដ&’ិតž&&នឹងឮêើង<&ន âះពួកសº&បន
់ ឹងរស់êើងវTញ
មិនពុករលួយ^ៀតêើយ រួច®ើងរល់គW&នឹងបនផº&ស#
់ &¯

៥៣

ដ&’ិតo&pវ¨&

រូបកយដ៏ពុករលួយ|&ះ បន—&ដប់FយC&ចក្ម
ី ិនពុករលួយវTញ šើយ
រូបកយ•&លរ<&ងសº&ប|
់ &ះ o&pវ¨&បន—&ដប់FយC&ចក្ម
ី ិនG&ះសº&បវ់ Tញ
•&រ» (១កូរTនថូស ១៥ៈ៥០-៥៣)។
សវកប៉ុលពន&‰ល់ពក
ី ររស់êើងវTញFយរ÷ៀប|&ះ៖ :&ះផº&ស់#&រូបកយ•&ល
សº&ប់ ¯ជរូបកយ•&លខº&ំងពូ¹& សិរEរុងæឿង ខងវT»Á&ណ និងមិនពុករលួយ។
ី ង¼&ញ
សវកប៉ុលUវថ «រូបកយខងវT»Á&ណ» (១កូរTនថូស ១៥ៈ៤៤) ‘ើម&’ប
ភពខុសគW&ពរី ូបកយចស់•&លសº&បន
់ ិងពុករលួយ។ ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&មិន
xឿថ :&ះកយរបស់:&ះ•&ីសប
្ នរស់êើងវTញ ជរូបកយ½&ប†&f&ង^&។ •&xឿថ
រូបកយរបស់¦ក®&ស៊ូវបនសº&បរ់ ហូត šើយមន¨&:&លឹងរបស់គត់•&លរស់
êើងវTញ។ បនi&ប់មក:&ះជម0&សប
់ នë្ើឲ&‰រូបកយâះបត់បង់¯។ ប៉ុsក
្& រë្ើ
ឲ&‰រូបកយរលយបត់¯ មិន<&នជអត្ន័យ

ព
& ក&‰ រស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ^&។

& «រស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ»
¤ក្eងគម្ីរពក&‰]&&ក អណសà&សុីស •&លបក#&ថ
មនន័យថ រូបកយសº&ប់ ផº&ស់#ជ
& រូបកយ½&ប†&f&ង •&លអចរស់¤
អស់កល&’ជនិច្។ ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ& មិនxឿœើ°លជំ|ឿ|&ះ^&។
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ករព+[ករណ៍ខុសអំពក
ី រយងមកÆើកទីពីររបស់=+ះ?+ីស្។ ¦ក æEសិល បន
បÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវបនo&ឡប់មកវTញ¤ឆW&ំ១៨៧៤šើយ ប៉ុsត
្& មរ÷ៀប
អថ៌កំបំង•&លគô&នអ្កណអច‚ើល'ើញបនêើយ។ បនi&ប់មកគត់បនទយ
¤ឆW&ំ១៨៨៩ថ «សមរភូមិ
បí្ប¤
់ ឆW&ំ១៩១៤

F
& ្&ដអ
៏ ស0&រ&‰របស់:&ះដ៏មន•&ប:
់ &ះG&សÒ&…នឹង

គ
& .ស.Fយករផ្*លរaលទ
ំ ំងQ&ុង

ក
& រ•&ប់•&ងបច្eប&’ន្

របស់ö&នដី»។ ច&*ស់ណស់ករâះមិនបនÊើតêើង^&។ ¤ក្eងឆW&ំដ•&ល
âះគត់កប
៏ នព&•ករណ៍អំពក
ី រ|&ះ៖ «ក្eងរយៈó&ល២៦ឆW&ំ ខងមុខ|&ះ
រដû&ភិបលទំងអស់នឹងo&pវដួលរលំ និងរaលយjល»។ ករ|&ះក៏អត់បនÊើត
êើង•&រ។ គត់ក៏បនព&•ករណ៍^ៀតថ ឆW&ំ ១៩១៤ នឹងជ ...
- ចុងបí្ប់

ស
& សនទំងអស់

- ករបំផº&ញរដû&ភិបលទំងអស់
- ចុងបí្ប់

?
& &×&ទនដ៏ធំ

- ចុងបí្ប់

ស
& v•&មហម¥&•&ដូន

- ó&ល•&ល ¦ក ឆល&fI&ហ&f æEសិល និងអ្ក‘ើរតមគត់ នឹងo&pវបន
œើកêើង¯ស%&នសួគ៌
- ó&ល•&លរជណច¿&របស់:&ះ®&ស៊ូវ នឹងo&pវបនស%&បនជសួនមâ
រម&‰¤œើ ö&នដី
- ករចប់†្ើម

ក
& ររស់êើងវTញ¤œើö&នដី

គô&នទំនយណមួយ ក្eងចំ5មទំនយទំង|&ះបនÊើតêើងâះ^&។
I&&យមក¿&ុមរបស់គត់បនទយថ អ័¸&ហំ និងអ៊Dសក នឹងរស់êើងវTញ¤ឆW&ំ
១៩២៥។ ករព&•ករណ៍|&ះបនបរជ័យ។ បនi&ប់មកពួក•&បនព&•ករណ៍ថ
រជ្កល ១០០០ ឆW&ំរបស់:&ះ•&ីស្ នឹងចប់†្ើម¤ឆW&ំ ១៩៧៥។ ករព&•ករណ៍
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|&ះក៏បនបរជ័យ•&រ។ š&តុអ្ី®ើងគួរទុកចិតព
្ ួក•&? ពួក•&គឺជiរ
¹្&ងកº&យ។
ពួកh+បដិS+ធ=+ះð++ឯក។ ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&បÄ&ៀនថ :&ះមិន<&នជ
:&ះÖ&&ឯក^& šើយ:&ះ®&ស៊ូវក៏មិន<&នជ:&ះ•&រ។ ពួក•&កប
៏ Ä&ៀនផង•&រថ
:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្មិន<&នជអង្•&លអចគិត និយយ និងសÒ&បâ
់ ះ^& ¨&
?&&ន់¨ជ
& ថមពល ឥតមនឆន្ៈ •&លមកពី:&ះ¨&ប៉ុ57&ះ Q&‘ៀងនឹងថមពល
អគ្ីសនី•&លគô&នឆន្ៈ•&រ។ ប៉ុs្&¤ក្eង:&ះគម្ីរ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្អចë្ើជ
សក&fី (យ៉ូហន ១៥ៈ២៦) បÄ&ៀន (យ៉ូហន ១៤ៈ២៦; ១កូរTនថូស ២ៈ១៣)
%ក« ()&6&សូរ ៤ៈ៣០) និយយ (កិច្ករ ៨ៈ២៩, ១៣ៈ២) ខឹង (š&Š&ើរ
១០ៈ២៩) È្&ងរក (១កូរTនថូស ២ៈ១០-១១) ហមឃត់ (កិច្ករ ១៦ៈ៦-៧);
និងជួយ (រØូម ៨ៈ២៦-២៧) ។ល។ ថមពល•&លគô&នឆន្ៈ មិនអចë្ើករទំង
អស់|&ះបនêើយ។
S+ចក្ស
ី ô0+ះអចបនតម~+s+ុមស្របនµ+ល=
់ +ះm+ហូវÓ+~ប
+ ៉ុñý+ះ។
ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&អះអងថ ¿&ុមសសនឯ^ៀតទំងអស់គស
ឺ ុទ¨
្ ខ
& ុស។
ដូG្&ះC&ចក្ស
ី ”•&ះអចÊើតមន¨&តមរយៈសមជិកភព ក្eង¿&ុមស្របនi&ល់
:&ះ®&ហូវÔ&¨ប
& ៉ុ57&ះ។

មុខ
Îើអ្ីជមុខពូLស„&&ប¿
់ &ុម|&ះ? ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ& ចង់ឲ&‰មនុស&fគិតថ
ពួក•&ជ¿&ុមជំន•
ុំ &ីស្បរTស័ទពិត ដូG្&ះពួក•&l&ើពក&‰ដូច®ើងថ
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«:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ C&ចក្ីស”•&ះ កររស់êើងវTញ»។ល។
ប៉ុsព
្& ួក•&បំភន់អត្ន័យពក&‰ទំង|&ះ តមជំ|ឿ•&។ ពួក•&¯ផ្ះ•&ីស្បរTស័ទ
šើយសួរថ Îើអ្កចង់រស់¤œើö&នដីដល
៏ ្ឥត[0&ះជæៀងរហូត•&រឬ^&។ ពួក•&
កន់:&ះគម្ីរ¤ក្eង/& ប៉ុsខ
្& គម្ីរ•&ល•&l&ើ គឺ•ប
& ំភន់អត្ន័យតមជំ|ឿរបស់•&
•&រ។
ÎើករបÄ&ៀនអ្ីខ្ះ•&លពួក•&ចង់លក់បំង(ខ្ងពូL)? ¤ដំបូងពួក•&ចង់លក់
ជំ|ឿរបស់•ថ
& :&ះជម0&សប
់ នបä្ើត:&ះរជបុ:ព
& ស
ី ូន&‰មក ជ^&វតមី¹&ល។
ពួក•&កច
៏ ង់លក់បំងជំ|ឿ•&លថ រូបកយរបស់:&ះ®&ស៊ូវមិនបនរស់ពស
ី ុគត
êើងវTញ^&។ šើយពួក•&មិន•&លចង់និយយអំពក
ី រព&•ករណ៍បរជ័យជŠ&ើន
របស់ពួក•&êើយ។
¤ó&ល•&លស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ& ចង់និយយអំពក
ី រ•&លមិនសូវសំខន់ ®ើង
o&pវ¨&សួរពួក•&ម្ងšើយម្ង^ៀត អំពីសំណCរសំខន់ជង•&ដូចជ៖
«Îើ:&ះរជបុ:&

:
& &ះជរបស់•&លបä្ើតឬ (ឬសួរម&•¥&ង^ៀតថ Îើ4&ងម
់ ន

‘ើមកំ9ើត^&?)»
«Îើ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្បនរស់ពស
ី ុគតêើងវTញទំងរូបកយដូច:&ះគម្ីរបនM&ង
^&?»
«Îើ:&ះ®&ស៊ូវរបស់អ្កអចជួយ®ើងឲ&‰យកឈ្ះœើបប និងC&ចក្ស
ី º&ប់
យ¥&ង‚៉&ចបន ÷ើគត់មិនអចឈ្ះœើC&ចក្ស
ី º&បប
់ នផងâះ?»
«Îើ:&ះ®&ស៊ូវបនសុគតស„&&បអ
់ ំóប
ើ បរបស់មនុស&f¨&មW&ក់ ឬស„&&បអ
់ ំóប
ើ ប
របស់ពិភព¦ក?»
«Îើមន¨&ករស”•&ះតមរយៈស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&^?
& »
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វិធេី ដីម្បីេលីកទឹកចិត្តស្មរបន្ទាល់្រពះេយហូវ៉ាឲ្យេជឿេលី្រពះ្រគីសដ
្ទ ៏ពិត
ខ្eំកំពុងពិភក&KគW&ជមួយពួកម¥&កខ្eំ •&លជស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ& šើយ®ើងបន

់ ិនជំនជ
ុំ ំរះអ្កណ^&
អនគម្ីរយ៉ូហន ៥ៈ២២-២៣ ជមួយគW&៖ «:&ះវរបិត4&ងម
4&ងប
់ ន—&គល់•&បក
់ រជំនជ
ុំ ំរះដល់:&ះរជបុ:&វTញ

ើម+Pឲ
ី +;មនុស+•ទំងអស់បន

Aរព”+តិបត្ដ
ិ ល់=+ះរជបុï+ ដូចជAរព”+តិបត្ដ
ិ ល់=+ះវរបិត•&រ អ្កណ
•&លមិន°រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះរជបុ:& âះក៏មិន°រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះវរបិត
•&លចត់ឲ&‰4&ងម
់ ក•&រ»។
បនi&បម
់ កខ្eំបនសួរសំណCរ|&ះដល់ពួកម¥&កខ្eំថ «ó&ល¿&ុមជំនរុំ បស់អ្ក—&ជ‘
ុំ ើម&’ី
ថÿ&យបង្ំ Îើពួក•&<°រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះរជបុ:& ដូចជ°រព—&តិបត្ដ
ិ ល់

:&ះវរបិត> •&រឬ^&?» មិតរ្ បស់ខ្eំ បន•&វEក&*ល šើយK្ើយថ ^&។
âះខ្eំបននិយយថ «ó&លអ្ក¯ថÿ&យបង្F
ំ ្&អទិត&‰|&ះ សូមសួរខ្*នឯងថ
š&តុអប
្ី នជ¿&ុមជំនខ
ុំ ្eំមិន °រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះរជបុ:& ដូចជ°រព—&តិបត្ិ
ុ ្ីបនជ¿&ុមជំនខ
ុំ ្eំមិនŠ&ៀងសរCើរដល់:&ះ®&ស៊ូវ ដូច
ដល់:&ះវរបិត? š&តអ
®ើងŠ&ៀងសរCើរដល់:&ះវរបិត? š&តុអប
្ី នជ¿&ុមជំនខ
ុំ ្eំ មិនQ&ឡញ់
:&ះ®&ស៊ូវអស់ពច
ី ិត្ ដូច®ើងQ&ឡញ់:&ះវរបិត? š&តអ
ុ ្ីបនជ¿&ុមជំនខ
ុំ ្eំមិន
និយយអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវ ដូច•&លសវកប៉ុលនិយយ¤ ភីលីព ៣ៈ៧-១១៖ <‘ើម&’ី

ឲ&‰ខ្eំបនស•&ល4
់ &ង់ និង:&ះG&សà& ដ
& ំ9ើរ•&ល4&ងរ់ ស់êើងវTញ šើយនិង
C&ចក្—
ី &កបក្eងកររងទុករ្ បស់4&ង់ :&មទំងo&ឡប់¯ដូចជ4&ងក
់ ្eងC&ចក្ី
សº&បផ
់ ង>?»។
បនi&បម
់ កខ្eំបននិយយFយរ÷ៀបកក់‘¯
à& មិតភ
្ ក្ខ
ី ្eំថ «ខ្eំសូមអ{្ើញបងឲ&‰
មកœ&ង¿&ុមជំនរុំ បស់ខ្eំ šើយបងនឹង'ើញថ ¿&ុមជំនម
ុំ ួយ•&ល°រព—&តិបត្ិ
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ដល់:&ះរជបុ:& ដូច®ើង°រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះវរបិត•&រ ពីÝ&ះâះជស»Á&
សំគល់

¿
& &ុមជំនព
ុំ ិត»។

§បល់មួយ^ៀត ‘ើម&’ីនម
ំ ិត្ភក្ក
ិ ្eងស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវឲ
Ô& &‰ស•&ល់:&ះ®&ស៊ូវ
ពិត គឺអនគម្ីរš&Š&ើរជំពូក១ជមួយគW&។ សW&កក
់ រកណñ&លរបស់ស្របនi&ល់
:&ះ®&ហូវÔ& ទទួលសំណCរពីសមជិករបស់ពួក•& អំពš
ី &Š&ើរជំពូក១ ជងវគ្គម្ីរឯ
^ៀត។ š&តុអ្ី? ពីÝ&ះអ្កនិពន្š&Š&ើរជំពូក១ ដកQ&ងខ
់ គម្ីរស»Á&ចស់
ជŠ&ើន អំពី:&ះ®&ហូវÔ& •&លបនបំó&ញក្eង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ឧទហរណ៍ ¤
š&Š&ើរ ១ៈ៨-៩ អ្កនិពន្គម្ីរš&Š&ើរ§ងខ|&ះ ពីទំនុកដំÊើង ៤៥៖ «¨&ខងឯ

:&ះរជបុ:&វTញ âះ4&ងម
់ ន:&ះបន្Ðលថ <ឱ=+ះ)ើយ បល្័ង4
្ &ង¤
់ ជប់
អស់កល&’ជនិចæ
្ ៀងរបត¯ :&ះដំបងó&A&របស់រជ&‰4&ង់ âះជដំបងសុចរTត
4&ងប
់ នQ&ឡញ់C&ចក្ស
ី ុចរTត šើយស្បក
់ រទទឹងច&*ប់ š&តâ
ុ ះបនជ:&ះ
គឺជ:&ះ 4
& &ងប
់ នចក់l&ងថÿ&យ4&ង់ ជl&&ង C
& &ចក្k
ី &កអរសទរœើស
់ ទំនុកដំÊើង ៤៥ៈ៦-៧|&ះ មន
ជងពួកសមº&ញ់ 4
& &ង>
់ »។ សូមសម•&លថ
្& ្កនិពន្គម្ីរš&Š&ើរ l&ើខâះ‘ើម&’ី
បន្Ðលអំព:
ី &ះជម0&ស់៖ «ឱ:&ះ...» ប៉ុsអ
និយយពី:&ះ®&ស៊ូវវTញ។ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ! មួយ^ៀត¤š&Š&ើរ ១ៈ១០-១២
អ្កនិពន្ §ងទំនុកដំÊើង ១០២ៈ២៥-២៧៖ «ឱ=+ះអម¡+ស់)ើយកល‘ើមដំបូង

4&ងប
់ នបង្រឫសö&នដី šើយZ្&‚&ឃក៏ជករ•&ល:&ះហស្4&ងë
់ ្ើ•&រ ឯរបស់
ទំងâះនឹងសបសូន&‰¯ ¨&4&ងន
់ ឹងគង់¤ជប់ដ•&ល របស់ទំងâះនឹងចស់
¯ដូចជសំœៀកបំពក់ 4&ងន
់ ឹងឆ្Ðល¯ដូចជអវ šើយរបស់ទំងâះក៏នឹង#&&
កº&យ¯ ¨&4&ង¤
់ ¨&ដ•&ល :&ះជន្4&ងម
់ ិនG&ះផុតêើយ»។ ¤គម្ីរ
ទំនុកដំÊើង១០២ៈ២៥-២៧ ពក&‰ «:&ះអម0&ស់» គឺ«®&ហូវ»
Ô& (យ¥&×)
& ក្eងភស
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š&Š&ើរ ¨&អ្កនិពន្គម្ីរš&Š&ើរនិយយថ ខâះ គឺអំព:
ី &ះ®&ស៊ូវវTញ! ដូG្&ះ
:&ះ®&ស៊ូវ គឺជ:&ះ®&ហូវÔ&!

W& ើយមិន
šើយសូមកុំ6្&ច២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គš
បÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ កុំឲ&‰ទំង
ជំរបសួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរâះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&
ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។

ធនធនគួរឲ+;ទុកចិត្
httpsៈ//carm.org/?s=Jehovah%27s+witnesses
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សាសនាមរមន
Mormonism
សសនចs+œ=
+ +ះm+ស៊ូវ?+ីស្ œ+ពួកបរ`សុទ¹
្ ្+ចុង‚++យ
Salt Lake City, Utah, USA
ពួកមរមនl&ើពក&‰ដូចគWន
& ឹង•&ីសស
្ សន•&រ ដូចជ «:&ះ :&ះ®&ស៊ូវ សតំង
C&ចក្ស
ី ”•&ះ :&ះÖ&&ឯក» ជ‘ើម។ ប៉ុsអ
្& ត្ន័យ•&ល•&ឲ&‰ពក&‰ទំងâះ មន
អត្ន័យ†&f&ងពី•&ីសស
្ សនពិត។

្របវត្តិ
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សរC&រCៀវ{មសâះ។ Cៀវ{âះនិទនæឿងអំពជ
ី នជតិបុរណមួយ¤
អ‚&រTកខងxើង •&លជពូជជនជតិអ៊D+&E&ល។ (អ្កវTទ&•សQ្& ថ គô&ន
ភ័ស្eតង អំពីភស ឬអក&fរ•&លUថ «ភស)&ហ&feីបកំúទ
& N&ង»
់ âះ^&
šើយគô&នភ័ស្eតង•&លថ មនជនជតិ‘ើមភគតិច¤អ‚&រTក ជពូជជនជតិ
អ៊D+&E&លâះ^&)។ I&&យមក¦កស្ីត អះអងថ គត់បន—&គល់Cៀវ{
âះ ¯^&វតវTញšើយ។ ដូG្&ះ គô&នរ÷ៀបណ‘ើម&’ដ
ី ឹង¸&&កដថ ¦កស្ិត
និយយករពិត ឬដឹង¸&&កដថករបក#&គ
& ម្ីរមរមនo&ឹមo&pវឬ^&។ យ៉ូÈ&ប ស្ីត
o&pវបនចប់ខ្*នជŠ&ើនដង Fយសរករលួចបន្ធ
ំ នគរ អំó¸
ើ &សចក
សីលធម៌ខងផ្Ðវ6&ទ និងករមនពហុពន្ភព។ (÷ើចង់'ើញ•&បប
់ í្ច
ី ប់ខ្*ន
¦កស្ីត សូម‚ើលអត្បទ «យ៉ូÈ&ប ស្ីត និង —&ព័ន្យុត្ិធម៌»
httpsៈ//en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith_and_the_criminal_justice_system)

ជំេនឿ
°លជំ|ឿសសនមរមន គឺ½្&ក<&នu&ន šើយខុសពី•&ីសស
្ សនពិត។ វជ
សសនខុសគW&ទំងQ&ុង។ ប៉ុs្&Fយសរពួក•&l&ើ@ô&ះដូចគWន
& ឹងជំ|ឿ®ើង
•&រ គឺពក&‰ «:&ះ» «:&ះ®&ស៊ូវ» «សតំង» ។ល។ âះមនុស&fគិតថ វជ
សសន•&ីស្មួយ•&រ។
ពួកមរមនlឿថ មន=+ះរប់ពន់អង្ y+លរស់¿ÆើភពÅ+នដីផµ+ល់របស់ពួកh+។
ពួក•&បÄ&ៀនថ «...:&ះវរបិតធº&បជ
់ មនុស&fធម្ត¤œើភពមួយ†&f&ង^ៀត
šើយគតបនកº&យជ:&ះ Fយë្ើតមច&*ប់ និង¿&ឹត&‰វTន័យរបស់:&ះ

&ភពâះ

šើយ[បនi&ប់មក]បនមកដល់ពិភព¦ក|&ះ ជមួយ—&ពន្គត់ (នងបនកº&យ
ជ:&ះ•&រ)។ šើយតមរយៈទំនក់ទំនងផ្Ðវ6&ទ ពួក•&បä្ើតកូនខងវT»Á&ណរប់
ពន់លននក់¤ស%&នសួគ៌។ កូនខងវT»Á&ណទំង|&ះ រួមមន:&ះ®&ស៊ូវ អរក&f
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អ្ក និងខ្eំ សុទស
្ ឹងជបងប្Ðន •&លÊើត¤ក្eងសម័យកលមុន។ កូនខងវT»Á&ណ
ទំង|&ះ ចុះមកចូលក្eងរូបកយទរក¤ó&លÊើតមក។ … œើសពី|&ះ^ៀតពួក
មរមន%ô&ះo&ង់ •&លបនបង់១០ភគរយ
មរមន អចកº&យជ:&ះ

¸
& &ក់ចំណSលរបស់ពួក•&ដល់វTហរ

ភ
& ពផi&ល់ខ្*នរបស់ពួក•& šើយបនi&បម
់ កអចចប់†្ើម

ដំ9ើរករទំង|&ះម្ង^ៀត។ វគឺជ ករ—&មថដល់:&ះ •&លនិយយថ 4&ង់
ធº&បជ
់ មនុស&f šើយមន:&ះŠ&ើន។ (httpsៈ//carm.org/mormonism/
mormon-beliefs-are-they-christian/)
ពួកមរមនបដិS+ធ=+ះð++ឯក។ ពួកមរមនចូលចិតន
្ ិយយថ ពួក•&xឿœើ
:&ះÖ&&ឯក ប៉ុsត
្& មពិតពួក•&xឿœើ:&ះ ៣ ដច់Fយ•&កពីគW& (និង:&ះ
រប់ពន់^ៀត!)។ ពួក•&មិនxឿœើ:&ះ¨&មួយ •&លជ:&ះវរបិត :&ះរជបុ:&
និង:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ដអ
៏ ស់កល&’ជនិចâ
្ ះ^&។ សសនមរមន គឺជសសន
ពហុនិយម មិន<&នជសសន•&ីស^
្ &។
ពួកមរមនlឿថ =+ះm+ស៊ូវ?+ីស្ គឺជមនុស+•ធម្តy+លបនក-+យជ=+ះ។
¤ក្eងសសនមរមន :&ះរជបុ:ម
& ិនគង់¤តំងពីអស់កល&’ជនិច^
្ &។ វT»Á&ណ
របស់4&ងប
់ នÊើតមក¤ó&ល•&ល:&ះវរបិត¤ស%&នសួគ៌ និងមš&សរី បស់4&ង់
•&លជ:&ះ•&រ បនរួមដំ9&ក(ទំងពីរអង្មនរូបកយ ដូចអ្ក និងខ្eំ) šើយ
បä្ើតវT»Á&ណ•&ល®ើងUថ :&ះ®&ស៊ូវ។ I&&យមកពួក•&បនរួម6&ទម្ង
^ៀត šើយបនបä្ើតវT»Á&ណ•&ល®ើងUថ សតំង។ (ដូG្&ះ :&ះ®&ស៊ូវ
និងអរក&fសតំងជបងប្ÐនគW&)។ តមរ÷ៀបដូចគW& :&ះ និងភរTយŠ&ើនរបស់4&ង់
បនរួម6&ទ ដប់ពន់លនដង^ៀត (១០,០០០,០០០,០០០ដង!) ‘ើម&’ប
ី ä្ើត
វT»Á&ណស„&&បដ
់ ប់ពន់លននក់ •&លធº&បប
់ នរស់¤œើភព|&ះ! ពួក•&xឿថ
I&&យមកវT»Á&ណ@ô&ះ:&ះ®&ស៊ូវ បនÊើតជមនុស&fធម្ត ដូចអ្កនិងខ្eំ គត់
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មិន<&នជ:&ះ^& ¨&Fយសរគត់បនë្ើតម¿&ឹត&‰វTន័យ âះ:&ះវរបិតបន
œើកដំÊើងគត់ដល់ឋនៈជ:&ះមួយ។
អ្កដឹកនំមរមនសំខន់ៗបនបÇ+ៀនថ =+ះវរបិត បនរួមW+ទជមួយនឹងមÀ+រ
ើម+Pប
ី ®្ើតរូបកយរបស់=+ះm+ស៊ូវ។ ពួក•&បនបÄ&ៀនថ :&ះវរបិត (•&ល
មនរូបកយដូច®ើង) បនចុះមកö&នដី šើយë្ើឲ&‰ម¥&រមនZ្&-ះ Fយ
រួម6&ទជមួយនង។ ពួក•&ថ 4&ងប
់ នë្ើដូG្&ះ ‘ើម&’æ
ី ៀបចំរូបកយ•&លនឹង
ទទួលវT»Á&ណ@ô&ះ®&ស៊ូវ។ (|&ះគឺជករ—&មថដ៏អ¿&កច
់ ំ-ះ:&ះវរបិត និង
នង:&ហ្ចរEម¥&រ!)។
សូមសÒ&បព
់ ក&‰សំដអ
ី ¿&ករ់ បស់‚&ដឹកនំមរមនផi&ល់អំពæ
ី ឿង|&ះ៖ «:&ះ•&ីស្o&pវ
បនបä្ើត តមរយៈ :&ះវរបិត•&លអមតៈ Fយរ÷ៀបដូចគW& •&លមនុស&fធម្ត
o&pវបនបä្ើតពីឪពុកធម្ត» (°លលទ្ិ មរមន ១៩៦៦ ទំព័រ ៥៤៧)។ ¦ក
:&ីកហំ យ៉ង់ •&លជនយកទីពីរ

ស
& សនមរមន បÄ&ៀនម្ងšើយម្ង^ៀតថ

:&ះ®&ស៊ូវo&pវចប់ទុំZ្& ó&ល:&ះមនកររួម6&ទធម្ត រវង:&ះវរបិត និងនង
ម¥&រ៖ «:&ះវរបិតចុះមកបä្ើត4&ង់ Fយរ÷ៀប•&លមនុស&fធម្តë្ើ...» (The

Complete Discourses of Brigham Young, vol. 1, p. 321; February 16,
1849, Salt Lake City)។ ម្ង^ៀត |&ះគឺជករ—&មថដ៏អ¿&កច
់ ំ-ះ:&ះវរបិត
និងនង:&ហ្ចរEម¥&រ!
សព្F|
្& &ះពួកមរមន ទទូចថ ជំ|ឿ|&ះមិន<&នជជំ|ឿផ្Ðវកររបស់សសនមរមន
^&។ ¨&មនអ្កដឹកនំសំខន់ៗយ¥&ងតិច៤នក់ •&លបនបÄ&ៀនថ :&ះបន
រួម6&ទជមួយនងម¥&រ ដូចជ :&ីកហំ យ៉ង់ (Brigham Young) ហុីបឺ ឃីមបិល
(Heber Kimbal) អ័រសិន ¸&&ត (Orson Pratt) šើយ យ៉ូÈ&ប E&ហ្ ស្ីត
(Joseph F. Smith)។ šើយ¿&ុមជំនម
ុំ រមនមិន•&លបនបដិC&ធ ករបÄ&ៀន
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—&មថ|&ះ^&។ ពួកមរមនមិនគួរឆ្លថ
់ š&តុអ្ីបនជ®ើងអក់អន់ចិតន
្ ឹង
សសនរបស់ពួក•&êើយ។
ពួកមរមនបu្+មគម្ីរថ្ី។ ពួកមរមនអះអងថ ពួក•&ទទួល:&ះគម្ីរប៊Dប («ឲ&‰¨&
បនបក#&&យ¥&ងo&ឹមo&pវ»)។ ប៉ុs្&ពួក•&បs្&មបីCៀវ{^ៀត គឺ (១)គម្ីរ

ិ ិង C&ចក្ីស»Á& šើយ (៣) មុកដ
Ò& ម
៏ នតß្& ។ ពួក•&
មរមន (២) °លលទ្ន
អះអងថ យ៉ូÈ&ប ស្ីតបនបក#&គ
& ម្ីរមរមនពីCៀវ{មស •&លគត់បនរក
'ើញកប់¤ញÐវយ៉ក។ Cៀវ{ទំង|&ះមនសរៈសំខន់ចំ-ះពួក•&ជង:&ះ
គម្ីរ។
ពួកមរមនបÇ+ៀនថ វ ជករល្y+លអ័ដមមិនសÂ+បប
់ ង0+ប=
់ +ះ ពីÝ&ះ âះគឺជ
ផ្Ðវ¨&មួយគត់ •&លមនុស&fជតិអចo&pវបនស”•&ះ (២នី§្& Nephi ២ៈ២២២៥)។ |&ះគឺជករ—&មថ។
ពួកមរមនបÇ+ៀនថ =+ះមនរូបកយ មិន.++ន់~ជ
+ វ`ÝÞ+ណ‡+។ គម្ីរ•&ថ
«:&ះវរបិតមនរូបកយជសច់ និងឆ្ឹងដូចមនុស&f•&រ ...» (°លលទ្ិ និង
្& &ះគឺជករ—&មថ Ý&&ះ:&ះ®&ស៊ូវបនមន
C&ចក្ស
ី »Á& ១៣០ៈ២២)។ ប៉ុs|
បន្Ðល¤ក្eងយ៉ូហន ៤ៈ២៤ ថ «:&ះជម0&ស់ជវT»Á&ណ šើយអស់អ្ក•&ល

ថÿ&យបង្4
ំ &ង់ o&pវ¨&ថÿ&យបង្F
ំ យវT»Á&ណ និងC&ចក្ព
ី ិត» ។
ពួកមរមនបÇ+ៀនថមន «=+ះមត» ជ¬+ើន។ (‚ើល Articles of Faith,

—&ករ C
& &ចក្ជ
ី ំ|ឿ Fយ James Talmage ទំព័រ ៤៤៣)។ ពួក•&xឿថ :&ះ
វរបិត និង:&ះមត ជប្ី—&ពន្នឹងគW& •&លបä្ើតកូនខងវT»Á&ណជមួយគW&
(°លលទ្ិ មរមន ទំព័រ ៥១៦)។ |&ះគឺជករ—&មថ—&ឆំងនឹង:&ះពិត។ :&ះ
គម្ីរប៊Dប មិន•&លនិយយអំព:
ី &ះមត^&។
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ពួកមរមនបដិS+ធ S+ចក្ស
ី ô0+ះ Ùយ=+ះគុណតមរយៈS+ចក្ជ
ី ំCឿ~+
ប៉ុñý+ះ។ សូមសà&បព
់ ក&‰របស់ពួក•&ផi&ល់៖
• «°លលទ្ម
ិ ួយ•&លខុសឆ្ងបំផុត មន—&ភពពីអរក&fសតំង... គឺមនុស&f
អចបនស”•&ះ Fយ:&ះគុណពី:&ះអង្ទ^& គឺថមន¨&ជំ|ឿœើ:&ះ
®&ស៊ូវ¨&ប៉ុ57&ះ ‘ើម&’ប
ី នC&ចក្ស
ី ”•&ះ» (Miracle of

Forgiveness Fយអគ្នយកមរមន Spencer W. Kimball ទំ.
២០៦)។
• យíîបូជរបស់:&ះ®&ស៊ូវមិនអចសមp&ត®ើងពីអំóើបបមួយចំនួនបន^&
(ដូចជឃតកម្ និងករផិតក&’ត់ ម្ងšើយម្ង^ៀត) ( Journal of

Discourses ភគទី៣,១៨៥៦, ទំ.២៤៧)។
• អំóល
ើ ជ
្ ករចំបច់ស„&&បC
់ &ចក្ស
ី ”•&ះ (Articles of Faith ទំ. ៩២)។
• គô&នករស”•&ះ^& ស„&&ប់អ្ក•&លមិនទទួល យ៉ូÈ&ប ស្ីតជព&•ករE
របស់:&ះ (Doctrines of Salvation ភគទី១ ទំ.១៨៨)។
• «®ើងដឹងថ Fយសរ:&ះគុណ•&ល®ើងបនស”•&ះ ‚++យពីmើង–្ើ
អស់សមត្ភពmើង» ( 2 Nephi 25ៈ23)។

សាសនាមរមន មិនែមនជា្រគីស្ទសាសនាេទ។
ជំ|ឿទំង|&ះពិតជច<្&កណស់ •&ល®ើងមិនo&pវUសសនមរមនថ ជ
សសន•&ីសi&ន^&។ ពួកមរមនមនសិទប
្ិ ä្ើតសសនថ្ី •&លខុស½្&កឆ\&យពី
សសន:&ះ•&ីស្ ប៉ុs្&•ម
& ិនមនសិទU
្ិ
ថ •&ីសស
្ សន^&។ šើយ•&កគ
៏ ô&ន
សិទ្ិ លួច:&ះនម និង@ô&ះរបស់•&ីស្សសនដូចជ :&ះវរបិត :&ះរជបុ:&

:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ដំណឹងល្ ។ល។
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ស្ថាបនិកៃនសាសនាមរមន ក៏បានបរាជ័យចំេពាះការសាកល្បងៃនសីលធម៌
និងភាពបរិសុទ្ធ
អស់រយៈó&ល៤០ឆW&ំដំបូង

ស
& សនមរមន ‚&ដឹកនំបនបÄ&ៀនសមជិកថ ករ

មន—&ពន្Š&ើនជ°លករណ៍សុចរTត និងចំបច់។
សÿ+បនិកសសនមរមន យ៉ូ/+ប ស្ីត បនយក”+ពន្យÀ+ងìចណស់២៧នក់
និងអចជង៤០នក់។ —&ពន្គត់ខ្ះ¤¨&ជ—&ពន្Q&បច&*ប់នឹងប្ី‘ើម
¤êើយ ¤ó&លពួក•&æៀបករជមួយ¦កស្ីត! ¤ក្eងគម្ីរមរមន

Doctrine and Covenants ö្&ក១៣២ ព&•ករEសសនមរមនបនUករមន
—&ពន្Š&ើនថ ជ «°លលទ្ដ
ិ ប
៏ រTសុទ្ និងសំខន់បំផុត •&លធº&បប
់ នស<្&ងដល់
មនុស&f¤œើö&នដី»។ គត់កប
៏ Ä&ៀនថ បុរសមW&កo
់ &pវករភរTយយ¥&ងiច
ណស់កប
៏ ន
ី ក់•&រ ‘ើម&’ីទទួលបន «ករœើកត‚្ើងó&ញœ&ញ» I&&យសº&ប។
់
គត់បនថ :&ះបន:&មនរ÷ៀប|&ះ៖ «អស់អ្កណ•&ល¿&ឹត&‰វTន័យ|&ះបន
ស<្&ងដល់ ពួក•&o&pវ¨&°រព—&តិបត្.ិ ..šើយ÷ើមិន°រពតមកិច្:&មŠ&ៀង|&ះ
^& អ្កâះនឹងo&pវវTនស។ ពីÝ&ះគô&នអ្កណអចបដិC&ធកិច្:&មŠ&ៀង|&ះ
šើយo&pវបនអនុ»Á&តឲ&‰ចូលក្eងសិរEលរ្ បស់ខ្eំêើយ»។ និយយម&•¥&ង^ៀត
មនុស&f•&លបដិC&ធ°លករណ៍មន—&ពន្Š&ើន|&ះ មិនអចទទួលC&ចក្ី
ស”•&ះបនêើយ។ (httpsៈ//en.wikipedia.org/wiki/ListofJoseph
Smith%27swives)
ភរTយមW&ករ់ បស់យ៉ូÈ&ប ស្ីត@ô&ះ š&•&ន ម¥&រ គឹមបល (Helen Mar
Kimball) មនអយុo&ឹម១៤ឆW&ំប៉ុ57&ះ ¤ó&លយ៉ូÈ&ប ស្ីតបនæៀបករ
ជមួយនង! ឪពុករបស់នងបនសួរនងថ សុខចិតë
្ ្ើជ—&ពន្របស់យ៉ូÈ&ប ស្ីត
ឬអត់? šើយគត់:&ម។ I&&យមក នងបនពន&‰ល់អំពក
ី រសÕ&&ចរបស់នងថ
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«គត់[យ៉ូÈ&ប ស្ីត]បននិយយមកខ្eំថ <÷ើនងនឹងeះជំហន|&ះ វពិតជ
ធនបននូវC&ចក្ស
ី ”•&ះ និងករœើកត‚្ើងដ៏អស់កល&’របស់នង :&មទំង
•&¾សរ

ឪ
& ពុកនង និងបងប្Ðនទំងអស់របស់នងផង> ករសន&•|&ះធំណស់

•&លខ្eំសុខចិតល
្ ះបង់ខ្*នឯង ‘ើម&’ីទិញរងÿ&នដ
់ រ៏ ុងæឿង»។
httpsៈ//en.wikipedia.org/wiki/httpsៈ//en.wikipedia.org/wiki/
Mormonism_and_polygamy)
សូមកត់សម•&ល់ពរី ÷ៀប•&លយ៉ូÈ&ប ស្ីត បនl&ើអំណច និងឥទ្ិពលរបស់គត់
ញក់Ê្&ងQ&|
ី &ះឲ&‰æៀបករជមួយគត់ Fយសន&•ជួយស”•&ះដល់ឪពុកមÒ&យ
និង¿&ុម•&¾សររបស់នង។ |&ះជអំóដ
ើ អ
៏ ¿&កប
់ ំផុត។
អគ្នយកទី២œ+សសនមរមន $·+ះ=+ិកហំ យ៉ង់ (Brigham Young) មន
”+ពន្ ៥១នក់! (httpsៈ//en.wikipedia.org/wiki/List_of_Brigham_
Young%51s_wives)
¤ឆW&ំ១៨៩០ តំបន់យូថហ៍ •&ល—&ជជនភគŠ&ើនកន់សសនមរមន គឺចង់
កº&យជរដ្មួយ

ស
& ហរដ្អ‚&រTក ប៉ុsរ្& ដû&ភិបលសហរដ្អ‚&រTក មិនអនុ»Á&តឲ&‰

តំបន់យូថហ៍ ចូលរួម^& ទល់¨ព
& ួក•&មនច&*ប់ហមករមន—&ពន្Š&ើន។
+&&ប់¨& អ្កដឹកនំសសនមរមនបនទទួលករស<្&ងពី:&ះថ ឥឡÐវករមន
—&ពន្Š&ើនខុសពីច&*ប់មរមន!
¦កយ៉ូÈ&ប ស្ីត និង:&ិកហំ យ៉ង់ ជស%&បនិកដ៏ធព
ំ ីររូប

ស
& សនមរមន។ Îើ

®ើងអចxឿទុកចិតœ
្ ប
ើ ុរសទំង|&ះដូច‚្&ចបន •&លបនចូលរួមក្eងករយក
—&ពន្Š&ើន|&ះ :&មទំងបំផº&ញ ¿&ុម•&¾សរFយæៀបករជមួយQ&¤
ី មនប្ី¤
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êើយ? (សូម‚ើលបí្ó
ី &ញœ&ញ
¤ចុងបí្ប់

ភ
& រTយរបស់ យ៉ូÈ&ប ស្ីត និង :&ិកហំ យ៉ង់

អ
& ត្បទ|&ះ)។

មុខ
÷ើពួកមរមនមន°លជំ|ឿ—&មថ:&ះអ៊Dចឹង Îើë្ើដូច‚្&ចឲ&‰•&អចមនសមជិក
ថ្ីបន? ពួក•&លក់ជំ|ឿ និង—&វត្ិសQ្&អ¿&ករ់ បស់ពួក•&។
សព្F|
្& &ះពួកមរមន មិន<&នជអ្កអួតខ្*ន និងមន—&ពន្Š&ើនដូចយ៉ូÈ&ប ស្ីត
និង:&ិកហំ យ៉ង់^&។ ពួក•&មនចិតល
្ រ
្ បស និងគួរសម។ ¤ó&ល÷&សកជន
•&ជិះកង់មួយគូៗ ពីផ្ះមួយ¯ផ្ះមួយពួក•&ចប់†្ើមករសន្នរបស់•& Fយ
និយយអំពក
ី រ•&លសសន•& üÒ&តœើករមន¿&ុម•&¾សរដ៏រVងមំ។ |&ះគឺជ
ករ•&លë្ើឲ&‰•&ចប់អរម្ណ៍ ពីÝ&ះមនុស&fភគŠ&ើនចង់មន•&¾សររVងមំ និង
សន្ិភព។ ពួកមរមនក៏ចូលចិតl
្ &ើ@ô&ះ «:&ះ» និង«:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្» ‘ើម&’ឲ
ី &‰
អ្កសà&បគ
់ ិតថ សសនមរមន?&&ន¨
់ ជ
& និកយមួយ

•
& &ីសស
្ សនប៉ុ57&ះ។

¨&តមពិតវជសសនខុសគWទ
& ំងQ&ុង •&លបនលួចយក@ô&ះទំង|&ះ G&ញ
ពី•&ីសស
្ សនពិត។ ទំងអស់|&ះគឺជមុខពូL•&លងយQ&ួលចូល¯ក្eង
>ើ។
Îើខ្ងពូLជអ្ីខ្ះ? Îើជំ|ឿ—&មថណខ្ះ •&លពួកមរមនចង់លក់ព®
ី ើង?
ពួក•&ចង់លក់បំងជំ|ឿ•&លថ :&ះធº&បជ
់ មនុស&fធម្ត •&លបនកº&យជ:&ះ
šើយថ :&ះរជបុ:&

:
& &ះ និងសតំង គឺជបងប្ÐននឹងគW& šើយថ :&ះ®&ស៊ូវ

?&&ន¨
់ ជ
& មនុស&fធម្តមW&ក់ •&លI&&យមកបនកº&យជ:&ះ•&រ šើយថ :&ះ
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មន—&ពន្Š&ើន¤ស%&នសួគ៌ šើយថស%&បនិកមរមន មន—&ពន្រហូតដល់៤០ ឬ
៥០នក់ (•&លអ្កខ្ះ¤¨&ជ—&ពន្របស់ប្ី‘ើម)។ ÷ើសិនជ÷&សកជនមរមន
បនបÄ&ៀនæឿង—&មថទំង|&ះ ¤ó&លដំបូង C្ើរ¨&គô&នអ្កណមW&កទ
់ ទួលយក
សសន|&ះ^&។

រេបៀបេលីកទឹកចិតព
្ត ួកមរមនឲ្យេជឿេលី្រពះពិត
អ្ក—&P&លជមិនអចបí្eះបí្Ðលពួកមរមនឲ&‰ងកG&ញពីសសនរបស់•&
Fយ¸&&បគ
់ ត់អំពភ
ី រTយទំង៤០នក់របស់យ៉ូÈ&ប ស្ីតបន^&។ ផ្Ðវ¨&មួយ
‘ើម&’ន
ី ព
ំ ួកមរមន ឲ&‰xឿœើ:&ះ•&ីស្ពិត គឺពន&‰ល់ដំណឹងល្ពិតដល់ពួក•& šើយ
œើកទឹកចិតឲ
្ &‰ពួក•&អន:&ះគម្ីរប៊Dបមួយចប់។ មន¨&:&ះវT»Á&ណបរTសុទ•
្ &ល
ë្ើករតមរយៈ:&ះបន្Ðល

:
& &ះ^& •&លអចនំពួក•&¯កន់C&ចក្ស
ី ”•&ះ

បន។ ពួកមរមនភគŠ&ើនមិនបនអន:&ះគម្ីរŠ&ើន^& ពីÝ&ះ¿&ុមជំនរុំ បស់•&
ë្ើឲ&‰•&សង&f័យថ គម្ីរមិនបនបក#&រ& ÷ៀបo&ឹមo&pវ។
÷ើពួក•&œើកêើងពីប»¼:
& &ះគម្ីរបក#&o
& &ឹមo&pវ អ្កអចសួរ•&ថ «Îើគម្ីរ
មរមនបនបក#&o
& &ឹមo&pវ^&? តមពិត®ើងមិនអចដឹង^& ពីÝ&ះគô&នឯកសរ
គម្ីរមរមនជភស‘ើម%ះêើយ។ ផ្eយ¯វTញ :&ះគម្ីរប៊Dប®ើងមនឯកសរ
បុរណœើសជង៥០០០ច&*ប់ ជភសš&Š&ើរ និង]&&ក šើយខ្ះចស់ជង
២០០០ឆW&ំšើយ ដូG្&ះ®ើងអចដឹងថ គម្ីរប៊Dបបនបក#&o
& &ឹមo&pវ ឬអត់។
ó&លអ្កវTទ&•សQ្ស
& ិក&Kឯកសរបុរណទំងអស់|&ះ 'ើញថ :&ះគម្ីរប៊Dបបន
បក#&ត
& មរ÷ៀបo&ឹមo&pវ និងយកចិតទ
្ ុកដក់បំផុត។
ចូរœើកទឹកចិតព
្ ួកម¥&កមរមនឲ&‰គិតពិចរណអំពី ភពគួរឲ&‰ទុកចិត្

—
& &វត្ិសQ្&

¤ក្eង:&ះគម្ីរប៊Dប។ បុរណវTទូ¤អ៊D+&E&ល និងតំបន់ជុំវTញបនរក'ើញ ទី¿&ុង
ភូមិ ភ្ំ និងទ|្& រប់រយ •&លបនæៀបរប់¤ក្eង:&ះគម្ីរ។ ដូចគW&•&របុរណវTទូក៏
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បនរក'ើញភ័ស្eតងជŠ&ើនអំពី C្&ច និងមនុស&fឯ^ៀតរប់សិប •&លគម្ីរបន
æៀបរប់។ ផ្vយiវ`ញ បុរណវ`ទូមិនបនរកîើញ ទីតំងបុរណណមួយ y+ល
បនÜៀបរប់¿ក្vងគម្ីរមរមនTើយ។ សូម&’¨
ី អ
& ្កវTទ&•សQ្ម
& រមនក៏បនទទួល
ស•&ល់ករ|&ះ៖ «តមនរវTទ&• @ô&ះ John Clark ¤សកលវTទ&•ល័យ
Brigham Young អ្កបុរណវTទ&•C្ើរ¨&ទំងអស់ ¤សកលវTទ&•ល័យមរមនâះ
ទទួលស•&ល់ថ កររក'ើញរបស់បុរណ •&លទក់ទង¯:&ឹត្ិករណ៍¤ក្eងគម្ីរ
មរមន គឺអត់មន^&»។ (httpsៈ//www.bethinking.org/mormons/whatto-say-to-mormons/4-mormons-archaeology)
ជចុងI&&យកុំ6្&ច២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&មិន

បÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ¤ក្eងផ្ះêើយ កុំឲ&‰ទំង
ជំរបសួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&
ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។
យ៉ូ/+ប ស្ត
ី ស%&បនិកសសនមរមនបនæៀបករជមួយ—&ពន្ជង
២៧នក់ក្eងរយៈó&ល¨&៣ឆWប
&ំ ៉ុ57&ះ! គត់បនបÄ&ៀនថ មន:&ះ
ជŠ&ើន•&លមួយអង្ៗកន់កប់œភ
ើ ពមួយដច់Fយ•&ក។ គត់ក៏
បÄ&ៀនថ :&ះទំងអស់ធº&ប់ជមនុស&f •&លI&&យមកបនកº&យជ
:&ះ FយសរជីវTត%ô&ះo&ងរ់ បស់ពួក•&។
=+ិកហំ យ៉ង់ ជអគ្នយកទីពីរ ស
& សនមរមន មន—&ពន្យ¥&ង
iចណស់ ៥១នក់។ —&ពន្មួយចំនួន¤¨&ជ—&ពន្របស់ប្ី
‘ើម ¤ó&ល•&ល:&ិកហំ យ៉ង់æៀបករជមួយពួក•& ដូG្&ះគត់
មនកំហុសក្eងករបំផº&ញ¿&ុម•&¾សរទំង|&ះ។ :&ិកហំ យ៉ង់ ¤
¨&ទទួលបនករ°រពខ្សជ
់ ង•&ពីពួកមរមនទំងអស់ šើយ
សកលវTទ&•ល័យធំជ•&របស់ពួក•& បនដក់@ô&ះតមគត់•&រ។
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ភរិយាជាេ្រចីនរបស់ស្ថាបនិកសាសនាមរមន
¤ទំព័របនi&ប់មនបí្ីភរTយរប់សិបនក់របស់យ៉ូÈ&ប ស្ីត និង :&ិកហំ យ៉ង់។ ®ើងក៏រយ
បí្ីអយុរបស់—&ពន្¤ó&លæៀបករ និង ឆW&ំ

&អពហ៍ពិពហ៍របស់ពួក•&។ សូមសម•&ល់ថ

ភរ`យž++ំបួននក់របស់Êកស្ីត ¿~+ជ”+ពន្‰+បច+0ប់របស់ប្ី

ើម ¿•+លពួកh+

ÜៀបករជមួយÊកស្ីត។ សូមកត់សម•&ល់ផង•&រថ ¤ឆW១
&ំ ៨៤២ ¦កស្ីតបនæៀបករ
ជមួយQ្&ី១៣នក់ក្eងមួយឆW&ំ šើយ¤ឆW&ំ១៨៤៣ គត់បនæៀបករជមួយនរE ២១នក់ ក្eង
មួយឆW&ំ គឺC្ើរ¨&æៀបករថ្ី២ដងក្eងមួយ´&! |&ះគឺជចរTតខូចរបស់បុរស•&លបនបä្ើត
សសនមរមន។
អ្កស្ងដំú&ង¦កស្ីត គឺ:&ិកហំ យ៉ង់ រVត¨&អ¿&កជ
់ ង|&ះ¯^ៀត។ គត់មន—&ពន្
ជង៥០នក់។ —&ពន្គត់ខ្ះ¿~+ជ”+ពន្‰+បច+0ប់ជមួយប្ី

ើម! |&ះមនន័យថ គត់

បនបំផº&ញ¿&ុម•&¾សរទំងâះ ‘ើម&’ីបន—&ពន្ថ្ី។ សូមកត់សម•&ល់ថ ¤ឆW១
&ំ ៨៤៦
:&ិកហំ យ៉ង់បនæៀបករជមួយ—&ពន្ថ្ី C្ើរ¨&រល់ពីរសបà&ហ៍ម្ង។ |&ះគឺជអកប&’កិរTយ
•&លខូចបំផុត។ ¤F្ទ
& ី២៨´&មករឆW&ំ១៨៤៦ ¦កយ៉ង់ បនæៀបករជមួយនង G&មមីម¥&
E&នM&ល (Jemima Angell) និងមÂ+យរបស់នង¿¹្+~+មួយ! គឺអ¿&ក•
់ &_&ង គួរឲ&‰J្ើម
ណស់។ ¦កយ៉ូÈ&ប ស្ីត និង:&ិកហំ យ៉ង់ មន—&ពន្•&លមនអយុ¨& ១៤,១៥ និង១៦
ឆW&ំ។ សសនមរមនបÄ&ៀនថ ផ្Ðវមួយ•&ល®ើងស”•&ះខ្*ន®ើង គឺតមរយៈអពហ៍ពិពហ៍
និងករមនកូន ប៉ុs្&បុរសអ¿&កទ
់ ំងពីរនក់|&ះ បនយក—&ពន្G&ញពីអ្កដÍ&។
‘ើម&’ីករពរ¦កស្ីត និង¦កយ៉ង់ ពួកមរមនចូលចិត្ចង្eលបង¼&ញពីC្&ចសឡÐម៉ូន¤ក្eង
:&ះគម្ីរ•&លមន—&ពន្Š&ើនណស់។ ពិត<&ន ¨&ករ|&ះច&*ស់ជ—&ឆំង¯នឹង:&ះ
ហឫទ័យរបស់:&ះ ដូចមនM&ង¤ក្eងjទិយកថ ១៧ៈ១៤-២០។ មួយ^ៀតC្&ចសឡÐម៉ូន
បនស្ិត¤I&&មករជំនជ
ុំ N&ះរបស់:&ះFយសរបប|&ះ —&ពន្ជŠ&ើនរបស់C្&ច
សឡÐម៉ូន ក៏បននំ4&ង់G&ញពី:&ះ។ ប៉ុs្&សឡÐម៉ូនមិន•&លæៀបករជមួយQ្•
&ី &លមនប្ី
šើយ ដូចជយ៉ូÈ&ប ស្ីត និង :&ិកហំ យ៉ង់^& (សូមអន ១ពង&Kវតរក&fo& ១១ៈ៤)។
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ប៉ាក អុក ស៊ូ និង ្រកុមេបសកកម្មដំណឹងល្អ
Pak Ock Soo and Good News Mission
ករជួបជុ”
ំ +កបអ្កដឹកនំ?+ីសប
្ រ`ស័ទ Christian Leaders Fellowship
ករជួបជុយ
ំ ុវជនអន្រជតិ International Youth Fellowship
S+អ៊ូល កូÜó+ខងត+P•ង
¿&ុម÷&សកកម្ដំណឹងល្ šើយអ្កដឹកនំ ¦ក ប¥&ក អុក ស៊ូ ខុសពី¿&ុមខុសឆ្ង
•&ល®ើងសិក&Kកន្ងមក ពីÝ&ះ¿&ុម|&ះកន់តម°លជំ|ឿo&ឹមo&pវជŠ&ើន•&រ
ទំង :&ះÖ&&ឯក និង ករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្ ស„&&បអ
់ ំóើ
បបរបស់®ើង។ មនុស&fជŠ&ើន•&លចូល¿&ុម|&ះ ជ•&ីស្បរTស័ទពិត¸&&កដ។
ក៏ប៉ុs¿
្& &ុម—&ឹក&K•&ីស្បរTស័ទទំងអស់¤—&^&សកូæØ& បនរួមគW&—&កសC&ចក្ី
õ្&ងករថ ¿&ុម÷&សកកម្ដំណឹងល្ គឺជ¿&ុមខុសឆ្ងមួយ។ Fយសរមូលš&តុ
៤ យ¥&ង៖
១) ពួក•&o&¾ត:&ស
& ិទœ
្ិ ស
ើ មជិករបស់ពួក•&ទំងQ&ុង
២) ពួក•&អះអងថ ពួក•& ជ¿&ុមជំនព
ុំ ិត¨&មួយគត់
៣) ពួក•&បនបs្&ម °លជំ|ឿz&បូកz&បល់អំពអ
ី ំóប
ើ ប និងC&ចក្ស
ី ”•&ះ
៤) ពួក•&ព&•យមបំ½&ក ឬលួច¿&ុមជំន†
ុំ &f&ងៗ^ៀត
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ករ|&ះរaលឹក®ើងថ ¿&ុម•&លមន°លជំ|ឿo&ឹមo&pវអចកº&យជ¿&ុមខុសឆ្ង
FយករœើកដំÊើងអ្កដឹកនំរបស់•& ដល់ឋនៈខ្សó
់ &ក។ ករo&¾ត:&ស
& មជិក
ករបង្ឲ&‰មនករបក់½&កគW&ក្eង¿&ុមជំនឯ
ុំ ^ៀត ករលួចGៀមរបស់•& šើយករ
អះអងថ ជ¿&ុមជំនព
ុំ ិត¨&មួយ។

្របវត្តិ
¤ទសវត&fឆW&ំ ១៩៦០ បុរសមW&ក¤
់ —&^&សកូæ@
Ø&
ô&ះ ប¥&ក អុក ស៊ូ (Park Ock
Soo) បនទទួលករបណïðះបណñ&លពី÷&សកជនជនជតិអ‚&រTកមW&ក@
់
ô&ះ ឌិក
យ៉ក (Dick York)។ I&&យមក ¦ក ប¥&ក អុក ស៊ូ បនបä្ើតនិកយរបស់ខ្*ន
ឯង •&ល•&ស•&ល¤
់ —&^&សកូæថ
& «¿&ុមC&ចក្ស
ី ”•&ះ» ពីÝ&ះមë&•បយ
របស់ពួក•& គឺB&ៀតចូលក្eង¿&ុមជំនុំ បí្eះបí្Ðល•&ីស្បរTស័ទថ ពួក•&មិនទន់
បនស”•&ះពិត^&។ ជំរុញឲ&‰•&ទទួលC&ចក្ស
ី ”•&ះពិត šើយចូល¿&ុមជំនុំ
÷&សកកម្ដំណឹងល្របស់ពួក•&វTញ។
I&&យមក ¦ក [ÿ&ន សុីនចន់ (Kwon Shin-Chan) និងអ្កស្ងតំú&ង
របស់គត់គឺ យូ ប&‰eង-)ឿន (Yoo Byung-eun) បន½&កពី÷&សកកម្ដំណឹងល្
šើយបä្ើត¿&ុមមួយ@ô&ះថ ពួកជំនុំដំណឹងល្បបទីសក
្ ូæØ&។ •&លមនC&ចក្ី
បÄ&ៀន—&ហក់—&P&លនឹង ¦ក ប¥&ក អុក ស៊•
ូ &រ។ ¤ឆW&ំ ១៩៨៣ ¦ក យូ
ប&‰eង-)ឿន o&pវបន•&jទ—&កន់ពប
ី ទប±្&រមូលនិធ¿
ិ &ុមជំន¯
ុំ ស„&&បជ
់ ករë្ើ
ជំនួញវTញ។ ó&លâះ¦ក លី យ៉ូហន (លី បុក-ជិល) បនយកសមជិក
—&មណជង ៥០០០នក់ šើយបនបä្ើត¿&ុមមួយ^ៀត•&លមន@ô&ះថ
÷&សកកម្:&ះបន្Ðល

ជ
& ីវTត។ ¿&ុម—&ឹក&K•&ីស្បរTស័ទទំងអស់¤—&^&សកូæØ&

ចត់ទុកថ ¿&ុម «និកយស”•&ះ» ទំង|&ះ គឺជ¿&ុមខុសឆ្ង និងជ¿&ុម
បំបក់បំ½&ក។
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ជំេនឿ
fះបី÷&សកកម្ដំណឹងល្ មន°លជំ|ឿល្ល្មក្ី មនប»¼ធ
& ំៗ ៤៖
s+ុមC+ះបÇ+ៀនថ S+ចក្ស
ី ô0+ះមន~+តមរយៈs+ុមជំនរុំ បស់ពួកh+~ម
+ ួយ
ប៉ុñý+ះ។ ¤ó&ល¿&ុមណមួយអះអងថ មន¨&¿&ុមជំនរុំ បស់ខ្*ន^& •&លពិត
âះ®ើងដឹងភº&មថ គឺជ¿&ុមខុសឆ្ងšើយ។
s+ុមC+ះបÇ+ៀនថ ករ1++ចិតព
្ អ
ី ំ•ប
ើ បទំងឡយ និងករlឿទុកចិតÆ
្ ើ
=+ះ?+ីស្ មិនចំបច់សំរប់ករសô0+ះ´ះ‡+។ ពួក•&អះអងថ ‘ើម&’ីឲ&‰បន
ស”•&ះ គឺo&pវករ¨& ករយល់ថ :&ះ•&ីស្បនដកយកអំóប
ើ បរបស់អ្ក¤œើ
>ើឆ;&ងរួចšើយ។ ក៏ប៉ុs្& ករយល់ពអ
ី ្ី•&ល:&ះ•&ីស្បនë្ើ¤œើ>ើឆ;&ង មិន
ដូចគW&នឹងករ)+1ច
+ ិត្ និង ករlឿទុកចិតœ
្ ក
ើ រ•&ល:&ះ•&ីស្បនë្ើ¤œើ>ើ
ឆ;&ងâះ^&។ បទ ករយល់អំពដ
ី ំណឹងល្ជករសំខន់<&ន ¤ក្eង•&ីស្សសន

ី ំ|ឿ^& âះមិនអចនឹងគប់ដល់:&ះហឫទ័យ:&ះបន
¨& «÷ើឥតមនC&ចក្ជ
ី ”•&ះêើយ ÷ើគô&នករ¹&#ច
& ិតព
្ ី
êើយ» (š&Š&ើរ ១១ៈ៦)។ គô&នC&ចក្ស
អំóប
ើ ប និងជំ|ឿœើ:&ះ•&ីស្។
s+ុមC+ះបÇ+ៀនថ ?+ីស្បរ`ស័ទមិន„+…វសរភពលន់តអ
ួ ំ•ប
ើ បទំងឡយរបស់
ខ្•នចំ»ះ=+ះTើយ។ ពួក•&បÄ&ៀនថ ករសរភពលន់តអ
ួ ំóប
ើ ប គឺជ
ភ័ស្eតង•&លបង¼&ញថ អ្កâះមិនបនxឿថ :&ះ®&ស៊ូវបនដកអំóប
ើ បរបស់
គត់G&ញšើយâះ^&។ —&សិន÷ើអ្កឮនរណបÄ&ៀនថ ®ើងមិនo&pវសរភព
អំóប
ើ បរបស់®ើងចំ-ះ:&ះ អ្កដឹងភº&មថ គត់កំពុងបÄ&ៀន ករខុសឆ្ងពី
÷&សកកម្ដំណឹងល្ ឬជ¿&ុមខុសឆ្ងQ&‘ៀងšើយ។
s+ុមC+ះបÇ+ៀនថ Êកយ៉ូហនបទីស្ បនដក់អំ•ប
ើ បទំងអស់របស់
ពិភពÊកiÆើអង្=+ះm+ស៊ូវ ¿•+លy+លO+ងទ
់ ទួលបុណ+;2+មុជទឹក។ ក៏
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ប៉ុs:
្& &ះគម្ីរ¸&&បថ
់ :&ះ®&ស៊ូវបនផ្eកអំóប
ើ បរបស់®ើង¤ក្eង:&ះកយរបស់

់ នផ្eកអំóប
ើ បរបស់®ើងរល់គW& ¤œើរូបអង្
:&ះអង្¿Æើ3ើឆé+ង «4&ងប
4&ង់ ជប់œ>
ើ
ឆ
ើ ;&ង...» (១ó&o&ុស ២ៈ២៤)។

មេធ្យាបាយ
មë&•បយរបស់ «¿&ុមC&ចក្ស
ី ”•&ះ» មកពី—&^&សកូæØ& ព&•យមឲ&‰•&ីស្បរTស័ទ
សង&f័យពីC&ចក្ស
ី ”•&ះរបស់ខ្*ន។ ដំបូងពួក•&សួរថ «äើអ្កធ-+បប
់ នសរភព
អំ•ប
ើ បរបស់អ្កចំ»ះ=+ះy+រឬ‡+?» —&សិន÷ើអ្កK្ើយថ ធº&ប។
់ âះពួក•&
នឹងនិយយថ «÷ើអ៊Dចឹង អ្កមិន<&នជ•&ីស្បរTស័ទពិត^& ពីÝ&ះករ•&លអ្ក
សរភពលន់តអ
ួ ំóប
ើ បជភ័ស្eតងថ អ្កមិនxឿថ :&ះ®&ស៊ូវបនដកអំóប
ើ ប
របស់អ្ករួចšើយâះ^&» តមរ÷ៀប|&ះ ពួក•& នំឲ&‰•&ីស្បរTស័ទសង&f័យ ពី
C&ចក្ស
ី ”•&ះ šើយទក់ទញ•&ីស្បរTស័ទឲ&‰ចូលក្eង¿&ុមខុសឆ្ងរបស់ពួក•&។
តមពិត:&ះគម្ីរបÄ&ៀនថ ករលន់តប
ួ បរល់F្& ជភ័ស្eតងមួយ •&ល®ើងពិត
ជកូនរបស់:&ះ ពីÝ&ះ®ើងë្ើតម:&ះ®&ស៊ូវ •&លបនបÄ&ៀនសិស&fឲ&‰លន់តួ
រល់F្& (ម¥&ថយ ៦ៈ១១-១២; ១យ៉ូហន ១ៈ៩)។
ó&លខ្ះ^ៀត •&នឹងសួរ¯កន់•&ីស្បរTស័ទថ «äើអ្កជអ្កមនបប ឬជអ្ក
សុចរ`ត?» ពិតណស់ សំណCរ|&ះ មិនងយQ&ួលK្ើយFយពក&‰¨&មួយមត់
âះ^&។ ®ើងទំងអស់គ•
W& &លជ•&ីស្បរTស័ទដឹងšើយថ :&ះបនរប់®ើងជ
សុចរTតó&ញœ&ញភº&ម តំងពី®ើងបនxឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ Fយសរ:&ះ¦ហិត
របស់4&ង។
់ ប៉ុs®
្& ើងក៏ដឹងថ ចិតរ្ បស់®ើងមិនទន់ល្ឥត[0&ះ^& šើយ®ើងក៏
ë្ើបបរល់F•
្& &រ ជពិC&សអំóប
ើ បដ៏ធប
ំ ំផុត គឺករមិនQ&ឡញ់:&ះឲ&‰អស់
ពីចិត្ អស់ព:
ី &លឹង អស់ពគ
ី ំនិត និងអស់ពក
ី មº&ំង។ ដូG្&ះ Îើ®ើងនឹងK្ើយតប
យ¥&ងដូច‚្&ច ¤ó&ល•&សួរ®ើងថ «Îើអ្កជអ្កមនបប ឬជអ្កសុចរTត?»
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—&សិន÷ើ®ើងK្ើយថ ®ើង¤¨&ë្ើបបរល់F្& âះមនុស&fពី¿&ុម÷&សកកម្
ដំណឹងល្ នឹងនិយយថ «'ើញ^& អ្កមិនទន់ជ•&ីស្បរTស័ទពិត^&។ អ្កo&pវ¨&
កº&យជ•&ីស្បរTស័ទពិត šើយចូល¿&ុម®ើង»។ ច&*ស់ណស់ ប¥&ក អុក ស៊ូ និង
¿&ុមរបស់គត់ មិនយល់ពភ
ី ពខុសគW&រវង ស%&នភពរបស់•&ីស្បរTស័ទចំ-ះ:&ះ
គឺជមនុស&fសុចរTតទំងQ&ុង និងជីវTត—&ចF
ំ ្&របស់•&ីស្បរTស័ទ ជមនុស&f•&ល¤
¨&ជំពប់ដួល šើយo&pវលន់តប
ួ បចំ-ះ:&ះវរបិតរបស់®ើងរល់F្&âះ^&។ ករ
លន់តប
ួ ប—&ចំF្&ចំ-ះ អ័ប&* របស់®ើង គឺជអំ5យដ៏ធប
ំ ំផុតមួយ •&ល:&ះ
បន—&ទនមក®ើង ¨& ប¥&ក អុក ស៊ូ ចង់ដកយកអំ5យ|&ះG&ញពី®ើង។
មë&•បយទីបី គឺ•ស
& ួរ•&ីស្បរTស័ទថ «äើអ្ក˜ើតជថ្ី¿¹្+×ឆ
+ “+ំណ?»
—&សិន÷ើអ្កមិនដឹង âះ•&នឹង¸&&បអ
់ ្កថ អ្កមិនទន់បនÊើតជថ្ី^&។ ពួក•&
និយយថ —&សិន÷ើអ្កដឹងF្&´ឆ
& W&ំកំ9ើតខងសច់ឈមរបស់អ្ក âះអ្កក៏
o&pវដឹងពីF្&កំ9ើតខងឯវT»Á&ណរបស់អ្ក•&រ។ តមរយៈរ÷ៀប|&ះ ពួក•&បä្ើត
ឲ&‰មនករសង&f័យ¤ក្eងចិតរ្ បស់•&ីស្បរTស័ទ។ តមពិត គô&នបទគម្ីរណ•&ល
¸&&ប®
់ ើងថ ®ើងo&pវ¨&ដឹងពីF្&

ក
& រស”•&ះរបស់®ើង ‘ើម&’ឲ
ី &‰បន

C&ចក្ីស”•&ះពិត¸&&កដâះ^&។ ករ|&ះជករបs្&មករ—&:&ឹត¯
្ ក្eងC&ចក្ី
ស”•&ះ។

្រកុមេនះបរាជ័យការសាកល្បងទាំងេនះ៖
•

s+ុមC+ះបរជ័យសកល+Pងœ+S+ចក្ស
ី ô0+ះÙយ=+ះគុណ តមរយៈ
ជំCឿÆើ=+ះ?+ីស្~ប
+ ៉ុñý+ះ។ ¿&ុម

ព
& ួក÷&សកកម្ដំណឹងល្ទំងអស់

មកពី—&^&សកូæØ& បនអះអងថ C&ចក្ស
ី ”•&ះអចមនបន¨&តមរយៈ
¿&ុមជំនរុំ បស់ពួក•&¨&មួយប៉ុ57&ះ šើយ¿&ុមជំន†
ុំ &f&ងៗ^ៀត គឺខុស
ទំងអស់! ពួក•&កអ
៏ ះអងថ ករ¹&#&ចិតព
្ អ
ី ំóើបប និងករxឿទុកចិត្
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œើ:&ះ•&ីស្ មិនចំបច់មន ‘ើម&’ប
ី នC&ចក្ស
ី ”•&ះ^&។ មន¨&•&p
ខុសឆ្ង^&•&លបÄ&ៀនថ មិនបច់¹&#&ចិត‘
្ ើម&’ប
ី នស”•&ះ។ Îើពួក
សវក និង:&ះ®&ស៊ូវបនបÄ&ៀនដូច‚្&ចអំពក
ី រ¹&#&ចិត?
្ (លូក
១៣ៈ៣, ២៤ៈ៤៦-៤៧; កិច្ករ ២ៈ៣៨, ១៧ៈ៣០, ២០ៈ២១;
១õ&ស&KឡÐនិច ១ៈ៩)
•

s+ុមC+ះបរជ័យករសកល+Pងœ+ភពជម¡+ស់œ=
+ +ះm+ស៊ូវ?+ីស្។
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជម0&សព
់ ិតរបស់•&ីស្បរTស័ទទំងអស់។ ប៉ុs្& ¿&ុម|&ះ
ទមទរឲ&‰•&ីស្បរTស័ទចុះចូលទំងQ&ុង ចំ-ះគំនិត ប¥&ក អុក ស៊ូ និង
អ្កដឹកនំដÍ&^ៀតរបស់¿&ុម|&ះ។ គត់ហមមិនឲ&‰សមជិក ទុកចិតœ
្ ើ
គំនិតរបស់ខ្*នêើយ ពីÝ&ះគំនិតរបស់ខ្*នមកពីសតំង ផ្eយ¯វTញ គត់
¸&&បស
់ មជិកឲ&‰សà&ប់ គំនិត និងពក&‰សំដរី បស់អ្កដឹកនំ÷&សកកម្
ដំណឹងល្។ ក៏ប៉ុs្& š&តុអ•
្ី &ល®ើងគួរxឿជក់œគ
ើ ំនិតរបស់ ប¥&ក អុក
ស៊ូ?! ë្ើដូច‚្&ចឲ&‰®ើងដឹងថ គំនិតរបស់ ប¥&ក អុក ស៊ូ មកពី:&ះ
មិន<&នមកពីសតំង? រ÷ៀបមួយ•&ល®ើងអចដឹងថ ¿&ុម|&ះគឺជ¿&ុម
ខុសឆ្ង គឺថ អ្កដឹកនំរបស់•& មនករo&¾ត:&ទ
& ំងQ&ុងœើសមជិក
របស់ពួក•&។

•

s+ុមC+ះបរជ័យករសកល+Pងœ+ករបÇ+ៀន„+ឹម„+…វ អំពីអំ•ប
ើ ប¿ក្vង
ជីវ`តរបស់?+ីស្បរ`ស័ទ។ ¦ក ប¥&ក អុក ស៊ូ និយយថ ®ើងមិនគួរ
លន់តស
ួ រភពអំóប
ើ បទំងឡយរបស់®ើង^& ពីÝ&ះតមពិត®ើងមន
បប¨&មួយគត់។ គត់ថ បប¨&មួយគត់របស់®ើងគឺ បប‘ើម•&ល
អ័ដមបន—&:&ឹត្ šើយ:&ះបនអត់fសបបមួយâះរួចšើយ
តមរយៈ:&ះ•&ីស្។ ដូG្&ះ÷ើ•&ីសប
្ រTស័ទ¤¨&លន់តស
ួ រភពបប
280

ប¥&ក អុក ស៊ូ និង ¿&ុម÷&សកកម្ដំណឹងល្

ទំងឡយរបស់គត់រល់F្& âះគត់បង¼&ញភ័ស្eតងថ គត់មិនxឿថ
:&ះបនដកបបរបស់គត់G&ញšើយ^&។
÷ើ®ើងសួរ¦ក ប¥&ក អំពប
ី បទំងឡយ•&ល•&ីស្បរTស័ទ—&:&ឹតរ
្ ល់F្&
គត់K្ើយថ ករâះមិន<&នជបប^& ?&&ន់¨ជ
& ឧ¿&ិដ្កម្¨&ប៉ុ57&ះ។
គត់ថ «—&P&លអ្កបន លួច កុហក និង សមº&ប់•& ប៉ុs្& ករâះ
មិន<&នបប^& ?&&ន់¨&ជឧ¿&ិដ្កម្ប៉ុ57&ះ» (Pak Ock Soo, The
Secret of Forgiveness and Being Born Again, p. 37)។ õ&មពី|&ះ

^ៀត ¦ក ប¥&ក :&មទំងបន¹&បទគម្ីរឲ&‰o&pវនឹងករបÄ&ៀនថ្ី|&ះ
របស់គត់។ ¤យ៉ូហន ៨ៈ១១ :&ះ®&ស៊ូវបន¸&&បQ
់ ្&ីសំផឹងថ «ខ្eំក៏

មិនកត់fសនង•&រ អ{្ើញ¯ចុះ ¨&កុំ–្ើបប‡ៀតTើយ»។ ប៉ុs្&
ប¥&ក អុក ស៊ូ ប្Ðរ:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ®&ស៊ូវ Fយនិយយថ «ខ្eំកម
៏ ិន
កត់fសនង•&រ។ នងគ·+នបប‡+»។
÷ើគô&នអំóប
ើ បក្eងជីវTត—&ចF
ំ ្&របស់•&ីស្បរTស័ទ š&តុអ្ីបនជ:&ះ
®&ស៊ូវបននំឲ&‰សិស&fរបស់4&ង់ លន់តួសរភពអំóប
ើ បរល់¨F
& ្& 4&ង់
មនបន្Ðលថ «កលណអ្ករល់គ“+អធិស4+ន ´ះ„+…វថ ៖... សូម—&ទន

អហរ •&ល®ើងខ្eំo&pវករ មកជរល់F្& សូមអត់fសបប
[ពហុវចនៈ] ®ើងខ្eំ ដ&’ិត®ើងខ្eំកអ
៏ ត់fស ដល់អស់អ្ក•&លë្ើខុសនឹង
®ើងខ្eំ•&រ » (លូក ១១ៈ២-៤)។ šើយ¤១យ៉ូហន ១ៈ៩ សវក
ួ ប [ពហុវចនៈ] វTញ âះ4&ងម
់ ន
យ៉ូហននិយយថ«÷ើ®ើងលន់តប
:&ះហឫទ័យ%ô&ះo&ង់ šើយសុចរTត —&§ជន៍នឹងអត់fសបបឲ&‰
ួ រភពអំóប
ើ បទំងឡយ
®ើង...»។ ¤១យ៉ូហន ១ៈ៩ ករលន់តស
របស់®ើង ជភ័ស្eតងថ ®ើងជ•&ីសប
្ រTស័ទពិត ប៉ុs្& ប¥&ក អុក ស៊ូ
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បÄ&ៀនថ ករលន់តប
ួ ប ជភ័ស្eតងថ ®ើងអត់ទន់បនទទួលC&ចក្ី
ស”•&ះ^&។ Îើ®ើងo&pវសÒ&ប:
់ &ះ®&ស៊ូវ និងសវករបស់4&ង់ ឬប¥&ក អុក
ស៊ូ? ម&•¥&ង^ៀត¤ ១យ៉ូហន ១ៈ៨ សវកយ៉ូហនបÄ&ៀនថ «÷ើសិនជ

®ើងថ ®ើងគô&នបប%ះ âះ@ô&ះថ®ើងបèé&តដល់ខ្*ន šើយ
C&ចក្ព
ី ិតមិនស្ិត¤ក្eង®ើង^&»។ ¨& ប¥&ក អុក ស៊ូ ថជករo&ឹមo&pវ
•&លថ «®ើងគô&នបប%ះ»។ ÷ើអ៊Dចឹង ¦ក ប¥&ក អុក ស៊ូ កំពុង
បèé&តដល់ខ្*ន šើយC&ចក្ព
ី ិតមិនស្ិត¤ក្eងគត់^&។
•

s+ុមC+ះបរជ័យករសកល+Pងœ+=+ះគម្ីរ៖ ó&លខ្ះអ្កដឹកនំ¿&ុម
÷&សកកម្ដំណឹងល្ o&pវបន•&jទ—&កន់ថ បនដក់សម}&ធ¯œើប្ី
ឬ—&ពន្•&លxឿ ឲ&‰o&pវ¨&_&ងលះប្ី ឬ —&ពន្•&លមិនxឿ ‘ើម&’ក
ី ុំឲ&‰ពួក
•& «ទឹមនឹម¨&ៀក»។ |&ះផ្eយពីC&ចក្ប
ី Ä&ៀនច&*ស់លស់របស់សវក
ប៉ុល¤ក្eង ១កូរTនថូស ៧ៈ១២-១៤ ថ អ្កxឿមW&ក់ៗ គួរ¨&¤ជមួយប្ី
ឬ—&ពន្•&លមិនxឿ —&សិន÷ើគត់:&ម¤ជមួយ។

¦ក ឌីក យ៉ក •&លគត់បនចំណយó&លយ¥&ងŠ&ើន ក្eងករú&ន¦
ំ
ក ប¥&ក
អុក ស៊ូ ¤—&^&សកូæØ& កលពីទសវត&fរGឆW&ំ១៩៦០ បននិយយថ្ីៗ|&ះថ «សរុប
¯ ÷&សកកម្ដំណឹងល្ គឺជ¿&ុមខុសឆ្ង»។ គត់បន¸&&បថ
់ ប¥&ក អុក ស៊ូ បន
តំងខ្*នជសវកស„&&បស
់ ម័យកល|&ះ šើយគត់មនសិទអ
្ិ ំណចó&ញœ&ញ
œើអស់អ្ក•&ល¤I&&មបង•&ប់គត់។ ¿&ុម|&ះក៏xឿជក់ថ ពួក•&គឺជពួកជំនុំ
ពិត¨&មួយគត់។ ¦ក ឌីក យ៉ក មន—&សសន៍ថ «°លលទ្រិ បស់ពួក•&មន
C&ចក្ព
ី ិតអំពដ
ី ំណឹងល្Š&ើន•&រ ដូG្&ះšើយក៏មនអ្កxឿពិតខ្ះ ក្eងចំ5ម
ពួក•& ប៉ុsម
្& នកំហុស និងបÄ&ៀនខុសឆ្ងជŠ&ើន•&លបនលយចូល•&រ»។
ថ្ីៗ¦ក ឌីក យ៉កបនë្ើវE‘&អខ
ូ ្ះ •&ល¸&&បព
់ C
ី &ចក្ព
ី ិតអំពី ប¥&ក អុក ស៊ូ។ |&ះ
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គឺជតំណភ2&ប¯
់ វE‘&អទ
ូ ១
ី •&លមនចំណងxើងថ «ឌីក យ៉ក ចប់†្ើមú&នំ
ប¥&ក អុក ស៊ូ»៖ httpsៈ//www.youtube.com/watch?v=Vvpg1u0ZhQc ។

មុខ
Îើអ្ីជមុខពូL•&លអ្កតម¦កប¥&ក់ អុក ស៊ូ l&ើ‘ើម&’ព
ី ុះបំ½&កពួកជំនរុំ បស់
:&ះ? ®ើងបន‚ើលšើយអំពម
ី ë&•បយរបស់¿&ុម|&ះ ‘ើម&’ប
ី í្Ðលគំនិត
សង&f័យ¤ក្eងចិត្គំនិតរបស់•&ីស្បរTស័ទទក់ទងនឹងC&ចក្ស
ី ”•&ះ។
រ÷ៀបមួយ^ៀត •&ល÷&សកកម្ដំណឹងល្ទក់ទញសមជិកថ្ី គឺតមរយៈអង្ករ
†&f&ងៗរបស់•& ដូចជ ករជួបជុ—
ំ &កបអ្កដឹកនំ•&ីស្បរTស័ទ (Christian
Leaders Fellowship) និង ករជួបជុយ
ំ ុវជនអន្រជតិ (International Youth
Fellowship)។ ពួក•&ទក់ទញចិត•
្ &pគងÿ&ល និងយុវជន Fយ «អំនួតរបស់
់ ថ
& •&ជអ្កដឹកនំសំខន់ :&មទំងG&ញ
ជីវTត» (១យ៉ូហន ២ៈ១៦) គឺ¸&ប•
លុយចំណយទំងអស់ ‘ើម&’ីចូលរួមមហសន្ិបតអ្កដឹកនំ ¤ទី¿&ុងធំៗ¤
ö&នដី|&ះ។ ប៉ុs្&ចូរទយ‚ើលថ Îើអ្កណជវគ្ិនសំខន់¤សន្ិបតâះ?
បទ ប¥ក អុក ស៊ូ។
¤ក្eងយុទ្សQ្ទ
& ំងអស់|&ះ ពួក•&បនលក់បំង ករ•&លអ្កដឹកនំ÷&សកកម្
ដំណឹងល្ នឹងo&¾ត:&œ
& ជ
ើ ីវTតរបស់សមជិកទំងQ&ុង šើយõ&មទំងអចបង្ឲ
ំ &‰
ពួក•&_&ងលះប្ី ឬ—&ពន្របស់ពួក•&ផង —&សិន÷ើប្ីឬ—&ពន្âះ មិន:&មចូលជ
សមជិក•&រ។ ពួក•&កម
៏ ិន¸&&បអ
់ ្ក^&ថ •&ប¿
់ &ុមនិកយ និង¿&ុម—&ឹក&K¤
—&^&សកូæខ
Ø& ងត&’Ðង បន—&កសថ ¿&ុម÷&សកកម្ដំណឹងល្ គឺជ¿&ុមខុសឆ្ង។
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ប¥&ក អុក ស៊ូ
d&ព
& ¿
ី &ុម÷&សកកម្ដំណឹងល្ មន «¿&ុមC&ចក្ស
ី ”•&ះ» ពីរ^ៀត មកពី—&^&ស
កូæ•
Ø& &លQ&‘ៀងគW&។ សូមកត់សម•&ល់ថ ¿&ុមជំន•
ុំ &ីស្សសនទំងអស់¤
—&^&សកូæØ& ចត់ទុក¿&ុមទំងពីរ|&ះ ជ¿&ុមខុសឆ្ង•&រ៖
•

ពួកជំនដ
ុំ ំណឹងល្បបទីស្កូæØ& (សព យូ ប&‰eង-)ឿន)

•

ពួកជំន÷
ុំ &សកកម្:&ះបន្Ðល

ជ
& ីវTត ឬ¿&ុមជំន:
ុំ &ះ®&ស៊ូវបបទីស្

(លី យ៉ូ-ហន)
«¿&ុមC&ចក្ស
ី ”•&ះ» ទំងអស់ ជæឿយៗUខ្*នឯងថ «បប់ទីស»
្ ។ ប៉ុs្&¿&ុម
និកយបបទីសធ
្ ំៗទំងអស់¤ក្eង—&^&សកូæØ& បដិC&ធពួក•& ពីÝ&ះពួក•&
បំបក់បំ½&ក¿&ុមជំនុំ šើយអះអងថ ករស”•&ះ គឺតមរយៈ¨&¿&ុមជំនរុំ បស់
ពួក•&¨ប
& ៉ុ57&ះ។
ចុងI&&យសូមកុំ6្&ច ២យ៉ូហន ១ៈ១០-១១ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&មិន

បÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ ¤ក្eងផ្ះêើយ កុឲ
ំ &‰ទំងជំរប
សួរដល់អ្កâះផង ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW& ក្eង
ករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។
ធនធនគួរទុកចិត្៖ httpsៈ//thecenters.org/searchgroups.aspx?
groupid=212
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Prosperity Gospel and Prosperity Preachers
—&P&ល ៥០០ ឆW&ំមុន •&pពួកជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកមW&ក់ @ô&ះ យ៉ូហន Î&តP&f&ល
(Johannes Tetzel) o&pវបនចត់បí្ÐនFយ‚&ដឹកនំ

ព
& ួកជំនក
ុំ តូលិក ឲ&‰

¯—&^&សអល្ឺម៉ង់ ‘ើម&’©
ី &អង•&ស¸&&កស
់ „&&ប¿
់ &ុមជំនុំ Fយលក់ ¿&ដស
•&ល•&Uថ «ប័ណœ
្ ើក_&ងfស(Indulgence)»។ ប័ណâ
្ ះបនសន&•ថ
នឹងរaFះមនុស&fពីកររងទុក¤
្ ឋន ផឺហ;&ថឺរE (Purgatory)។ ¦កÎ&តP&f&ល
បនë្ើករសន&•ដ៏អស0&រ&‰ដល់ពួកអល្ឺម៉ងថ
់ ¤ó&លពួក•&បនទិញប័ណ|
្ &ះ
âះមW&ក•
់ &លជទីQ&ឡញ់របស់ពួក•&នឹងo&pវបនFះ_&ងពីC&ចក្×
ី &ទន ¤
ស%&ន ផឺហ;&ថឺរE។ (តម°លជំ|ឿជំនក
ុំ តូលិក ស%&ន «ផឺហ;&ថឺរ»
E គឺជកs្&ងដក់
ទណ.កម្រវងö&នដី និងស%&នសួគ៌ •&ល•&ីសប
្ រTស័ទo&pវ¯បនi&បព
់ ស
ី º&ប់ ‘ើម&’ីនឹង
រងទុកយ
្ ¥&ងធ្ន់ធ្រ ចំ-ះអំóប
ើ បរបស់ពួក•&រយៈó&លយូរឆW&ំ ‘ើម&’ីæៀបចំចូល¯
ស%&នសួគ)
៌ ។
¦ក Î&តP&f&ល បននិយយ½&ប|&ះដល់អ្កភូម¿
ិ &ី¿&៖ «Îើអ្កមិនQ&ឡញ់
ដល់ឪពុកមà&យ•&លបនលចក¦ក|&ះ¯^&ឬអី? ពួកគត់កំពុង¨&រងទុក¤
្
ស%&នផឺហ;&ថឺរE ឥឡÐវ|&ះ។ ប៉ុs—
្& &សិន ÷ើអ្កថÿ&យដងÿ&យដល់¿&ុមជំនវុំ Tញ âះអ្ក
អចរaFះពួកគត់ពក
ី ររងទុក×
្ &ទនâះបន»។ ទំងអស់|&ះ គឺជករកុហក
•&ល¦ក Î&តP&f&លបនសន&•ចំ-ះ—&ជជន ‘ើម&’ឲ
ី &‰គត់អច—&<&—&មូល
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¸&&កស
់ „&&បស
់ ‚្&ចប¥&ប។ ¦ក Î&តP&f&ល គឺជអ្ក•&ល¦កម¥&ទីន លូëើ
បន—&ឆំង ¤ó&ល•&លគត់ដ•
ំ &ក°លបិទឯកសរ ៩៥ ចំណÙច ¤ទÿ&រ¿&ុម
ជំនុំ ក្eងឆW&ំ ១៥១៧។ (សូម‚ើលក្eងអត្បទស្ីពរី ØូមÙ&ំងកតូលិក¤ក្eង
ឧបសម្័ន្ទី១)។
សព្F|
្& &ះ®ើងគô&ន¦ក Î&តP&f&ល^ៀត^& •&លl&ើសសន‘ើម&’រី កលុយ។
ជំនួសគត់®ើងមន•&pផ&fព្ផ&KយចN&ុងចÕ&ើន តមទូរទស&fន៍ និងអ៊Dនធឺណិត។
មនុស&fដូច Joseph Prince, Joyce Meyer និង Joel Osteen ជ‘ើម បន
កº&យជអ្កមនស្eកស្ម្ Fយសរករសន&•†&f&ងៗចំ-ះអ្កសÒ&បរ់ បស់•&។
Q&‘ៀងនឹង¦ក Î&តP&f&ល អ្កផ&fព្ផ&Kយ|&ះសន&• ពី4&ព&‰សម&’ត្ិ និង
សុខភពល្ ដល់•&ីស្បរTស័ទ•&លថÿ&យ¸&&កដ
់ ល់ពួក•&។

ប៉ុែន្តេតីអ្វីជាេគាលេដៅចម្បងៃនជំេនឿ្រពះេយស៊ូវ េដីម្បីបាន្រទព្យសម្បត្តិ ឬេដីម្បី
បាន្រពះ?
°លù

ជ
& ីវTតរបស់•&ីស្បរTស័ទ គឺo&pវស•&ល់ដល់:&ះ•&ល4&ងជ
់ :&ះអទិករ

របស់®ើង Q&ឡញ់4&ងដ
់ អ
៏ ស់កល&’ជនិច្ និងថÿ&យជីវTត និង4&ព&‰សម&’ត្ិរបស់
®ើង ‘ើម&’ីផ&fព្ផ&Kយដំណឹងល្របស់4&ង¤
់ œើö&នដី។ •&ីស្បរTស័ទxឿថ :&ះ
មនតß្ខ
& ្ង់ខ្សជ
់ ង4&ព&‰សម&’ត្ឆ
ិ \&យណស់។ គត់ដឹងថ ÷ើគô&ន:&ះ^& ក៏នឹង
គô&ន4&ព&‰សម&’ត្ផ
ិ ង•&រ - គô&នមស គô&នអហរ គô&នដី និងគô&នសុខភព^& ដូG្&ះ
វជករល្ង–
់ º&ណស់ ក្eងករQ&ឡញ់អ្ីៗទំងអស់|&ះ Š&ើនជង®ើង
Q&ឡញ់:&ះ •&លបនបä្ើតរបស់ទំងâះមក!
ករQ&ឡញ់អ្ីៗ•&លជរបស់:&ះ Š&ើនជងQ&ឡញ់:&ះ គឺដូចជកូន—&ុស•&ល
និយយ¯ឪពុកគត់ថ «¦កឪពុកមិនទន់សº&ប^
់ & ¨&ខ្eំចង់បនÊ&រrsមរតកឥឡÐវ
|&ះ»។ អស់អ្ក•&លl&ើ:&ះ និងសសន ‘ើម&’ីបន4&ព&‰សម&’ត្ិ និងសុខភពល្
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គឺl&ៀបដូចជកូនអ¿&កâ
់ ះ•&រ។ ពួក•&?&ន¨
់ l
& &ើ:&ះ‘ើម&’ប
ី ន4&ព&‰សម&’ត្ិ
និងសុខភពប៉ុ57&ះ។ ប៉ុs្&:&ះជអ្កបä្ើតអ្ីៗទំងអស់ •&លគួរឲ&‰®ើងចង់បន
និងë្ើឲ&‰®ើងស្ប់ចិត្។ ដូG្&ះ :&ះអង្ផi&ល់ o&pវជទីគប់ចិត្ និងជទីó&ញចិត្
ជងអ្ីៗ •&ល4&ងប
់ នបä្ើតមក។ °លùធំបំផុតរបស់•&ីស្បរTស័ទ គឺមិន<&ន
‘ើម&’ទ
ី ទួលបនសុខភព និង4&ព&‰សម&’ត្â
ិ ះ^& ប៉ុs‘
្& ើម&’ប
ី ន:&ះ គឺស•&ល់4&ង់
និងQ&ឡញ់4&ងជ
់ :&ះវរបិតរបស់®ើង។ មនុស&f•&លមន:&ះ បូកនឹងរបស់
ទំងអស់ មិន<&នមនជងមនុស&f•&លមន¨&:&ះâះ^&។ ឬនិយយម&•¥&ង^ៀត៖
:&ះ + គô&នអ្ី%ះ = មនអ្ីៗទំងអស់
និង
មនអ្ីៗទំងអស់ – :&ះ = គô&នអ្ី%ះ

្របសិនេបីអ្នក្រតូវបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ េដីម្បីទទួលបាន្រពះ េតីអ្នកសុខចិត្តេធ្វី
េទ?
|&ះគឺជជÕ&ើស•&លបុរសអ្កមនមW&ក¤
់ ក្eង:&ះគម្ីរo&pវë្ើករសÕ&&ចចិត្។
បុរស|&ះបនមករក:&ះ®&ស៊ូវ šើយនិយយថ «Îើo&pវឲ&‰ខ្eំë្ើករល្អ្ី ឲ&‰បន

ជីវTតរស់¤អស់កល&’ជនិច?
្ » :&ះ®&ស៊ូវអច'ើញចិតរ្ បស់បុរស|&ះ Fយ
4&ងដ
់ ឹងថ គត់Q&ឡញ់4&ព&‰សម&’ត្រិ បស់គត់Š&ើនជងQ&ឡញ់:&ះ។ :&ះ
®&ស៊ូវចង់ឲ&‰គត់#&ចិតព
្ អ
ី ំóប
ើ បâះ šើយទទួលករអត់fស ដូG្&ះ4&ងក
់ ៏
បនសកល&’ងគត់Fយl&ើពក&‰បង•&បខ
់ ុសពីធម្តថ៖ «ចូរអ្ក¯លក់របស់

4&ព&‰ខ្*ន šើយM&កដល់ពួកអ្ក¿&ី¿¯
&
âះអ្កនឹងបន4&ព&‰សម&’ត្¤
ិ ឯស%&ន
់ &ះសÕ&&ចចិត្
សួគវ៌ Tញ រួចឲ&‰មកតមខ្eំចុះ» (ម¥&ថយ ១៩ៈ២១)។ ÎើបុរសមW&ក|
ë្ើអ?
្ី «កលមនុស&fកំtះបនឮ:&ះបន្Ðលâះšើយ âះក៏G&ញ¯ទំង:&¾យ
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ចិត្ Ý&&ះមន4&ព&‰សម&’ត្ិជŠ&ើន» (ម¥&ថយ ១៩ៈ២២)។ ករ|&ះë្ើឲ&‰®ើង
%កសÒ&យខº&ំង។ គត់ចង់បន4&ព&‰សម&’ត្ិជជងចង់បន:&ះ។
តមពិត®ើងមW&ក់ៗកំពុង¨&—&ឈមមុខនឹងករសÕ&&ចចិតដ
្ ូចគW&។ :&ះ®&ស៊ូវ

E &ះផង និងបំæ¸
E &កផ
់ ង
បនមនបន្Ðល¤ក្eងលូក ១៦ៈ១៣ ថ «អ្កមិនអចបំæ:
បន^&»។ ®ើងo&pវ¨&សÕ&&ចចិត្។ ÷ើ®ើងQ&ឡញ់4&ព&‰សម&’ត្ិ ឬសុខភព
Š&ើនជងQ&ឡញ់:&ះ ®ើងមិនអចមន:&ះបន^&។ šើយ—&សិន÷ើ®ើង
សº&បF
់ យគô&ន:&ះ ®ើងនឹងបត់បង់អ្ីៗទំងអស់។ គô&ននរណ¤ឯស%&ននរក
•&លជC&ដâ
្ី ះ^&!

្របសិនេបីការលំបាកនាំអ្នកឲ្យកាន់ែតជិតស្និទន
្ធ ឹង្រពះ េតីអ្នកេ្រជីសេរីសយកការ
លំបាកេនាះេទ?
ខ្eំមិននិយយថ វជö&នកររបស់:&ះស„&&បក
់ ូនរបស់4&ងឲ
់ &‰មនភព¿&ី¿& និង
ជំងâ
ឺ ះ^&។ ប៉ុs្&—&សិន÷ើ•&ីស្បរTស័ទដឹងថ ភព¿&ី¿& និងជំងឺ នឹងនំគត់ឲ&‰
កន់¨ជ
& ិតស្ិទន
្ ឹង:&ះ âះគត់នឹងអរគុណចំ-ះករលំបកទំងអស់âះ។
តមពិត®ើងដឹងពី:&ះគម្ីរថ ជæឿយៗ:&ះl&ើទុកល
្ ំបក ‘ើម&’ន
ី ®
ំ ើងឲ&‰កន់¨&
ជិតស្ិទន
្ ឹង4&ង់ (២កូរTនថូស ១២ៈ៩-១០ និង រØូម ៥ៈ៣-៤)។
ផ្eយ¯វTញ•&pអធិប&*យភពចN&ុងចÕ&ើន¸&&ប®
់ ើងថ វជបំណង:&ះហឫទ័យ
របស់:&ះជនិច្ ‘ើម&’ីឲ&‰®ើងមនសុខភពល្ និង4&ព&‰សម&’ត្ជ
ិ បរTបូរណ៍។ ប៉ុs្&
តមពិត :&ះមនបំណង:&ះទ័យខ្សជ
់ ង|&ះ^ៀតស„&&ប®
់ ើង គឺ‘ើម&’ឲ
ី &‰បន
បរTសុទ្ និងó&ញFយអំណរដូច:&ះ®&ស៊ូវ។ —&សិន÷ើកររងទុកល
្ ំបកនំឲ&‰
®ើងស•&ល់ និងQ&ឡញ់:&ះកន់¨Š
& &ើន âះ4&ងម
់ ិនQ&ឡញ់®ើង^& ÷ើ:&ះ
អង្ប{្ýសករលំបកâះG&ញពីជីវTតរបស់®ើង។
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េតី្រពះជាម្ចាស់កំណាញ់ឬ?
¸&&កដជអត់ :&ះជម0&ស់ជ:&ះដ៏សប&’eរស និងសទª&។ œើសពីករ•&ល®ើង
អចយល់បន។ ®ើងអចដឹងករ|&ះ Fយ¿&ê&ក‚ើលធម្ជតិ•&ល4&ងប
់ ន
បä្ើតមក។ 4&ង់មិនបនបä្ើត‘ើម-ត •&លមន?&&ប់-ត¨&ពីរបីឡâ
Ð ះ^&
ប៉ុsម
្& នមួយពន់?&ប¤
់ ‘ើមមួយ! ‘ើមសÿ&យមួយ‘ើម នឹងមនö្&សÿ&យរប់រយ
ö្&ជæៀងរល់ឆW&ំ ស„&&ប់រយៈó&ល៤០ ឆW&ំ!
អូ អស0&រ&‰ណស់ រ÷ៀប•&ល:&ះQ&ឡញ់®ើង šើយចក់បង្Ðរ:&ះពរ នូវសុខភព
និង4&ព&‰ធនដល់®ើង! មិនo&ឹម¨&ប៉ុ57&ះ ®ើងធº&ប'
់ ើញថ ¤ពិភព¦ក
ទំងមូល ដំណឹងល្Š&ើន¨&នម
ំ កនូវភពចÕ&ើន និងសុខភពល្ដល់•&ីស្បរTស័ទ
ពីÝ&ះ:&ះអង្—&ទនឲ&‰—&ជរQ្រ& បស់4&ងន
់ ូវចិតថ
្ ្ី •&ល-រó&ញ¯Fយ
ភព%ô&ះo&ង់ ភពឧស&Kហ៍ព&•យម ភពសុចរTត C&ចក្ីQ&ឡញ់ និងករ
•&ប់•&ងចិតខ
្ ្*នឯង។

េតី្រពះបង្គាប់េយីងឲ្យជួយអ្នកមាន ឬអ្នក្រក?
•&pចN&ុងចÕ&ើន ជអ្កមនរស់¤ក្eងវTមនដ៏ធំ šើយមនយន្iះឯកជនផi&ល់
ខ្*នរបស់ពួក•&^ៀត ¨&ពួក•&ទមទរទស&fនិកជន•&ល‚ើលទូរទស&fន៍ និង
អ៊Dនធឺណិត របស់ពួក•& †្ើ¸&កម
់ កឲ&‰ពួក•&រហូត។ ប៉ុs្& Îើ:&ះ®&ស៊ូវបង•&ប់
®ើងឲ&‰ថÿ&យដងÿ&យដល់អ្កមន ឬអ្ក¿&? សូមសà&ប់៖ «ប៉ុs្& កលណអ្កë្ើ

ទន âះកុំឲ&‰/&K្&ងដឹងករ•&ល/&សà&ំë្ើêើយ ‘ើម&’ឲ
ី &‰អំóទ
ើ នរបស់អ្ក បន
ស\&តក
់ ំបំង âះ:&ះវរបិត អ
& ្ក •&ល4&ងទ
់ ត'ើញក្eងទីសំងត់ 4&ងន
់ ឹង—&ទន
រងÿ&នដ
់ ល់អ្ក¤ទី—&ចក&fច&*ស់» (ម¥&ថយ ៦ៈ៣-៤)។
:&ះ®&ស៊ូវចង់ឲ&‰®ើងឲ&‰ទនដល់អ្ក¿& មិន<&នដល់អ្កមនâះ^&៖

«:&ះ®&ស៊ូវបនមនបន្Ðល¯កន់បុរស•&លបនអ{្ើញ4&ង•
់ &រថ៖ <កល
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ណអ្កជប់œៀង6្ýវó&លF្&o&ង់ ឬó&លល\&ច âះកុំឲ&‰អ{្ើញពួកសំឡញ់
បងប្Ðនសច់ញតិ ឬអ្កមន •&ល¤ជិតខងêើយ W&&ង•&កអ
៏ {្ើញអ្ក¯សង
ដូjW&ះវTញ•&រ។ ÷ើកលណអ្កæៀបជប់œៀង6្ýវâះ ចូរអ{្ើញពួកអ្កs+ អ្ក
ពិករ អ្ក}្ើច និងអ្កខ°+កវ់ Tញ។ យ¥&ងâះអ្កនឹងបនពរពិត ដ&’ិតមនុស&fទំង
âះគô&នអ្ីនឹងសងអ្កវTញ^& លុះកលណពួកមនុស&fសុចរTតរស់êើងវTញ âះ
អ្កនឹងបនរងÿ&នš
់ ើយ>» (លូក ១៤ៈ១២-១៤)។
អ្កនិពន្សុភសិត:&មន®ើងពីករជួយអ្កមន៖ «អ្ក•&លសង្ត់សង្ិនមនុស&f

ទល់¿& ‘ើម&’ីនឹងចំæEន4&ព&‰សម&’ត្ខ
ិ ្*នêើង šើយអ្កណ•&លជូនជំនូនដល់អ្ក
មន âះនឹងo&ឡប់ជខ្ះខតវTញ» (សុភសិត ២២ៈ១៦)។ ខ|&ះរaឭក®ើងពី
•&pចN&ុងចÕ&ើន •&លទមទរដងÿ&យពីអ្កសÒ&ប•
់ &ល¿&ី¿& šើយក៏រaឭក®ើងអំពី
ពួក¿&ី¿& •&ល†្ើដងÿ&យដល់•&pចN&ុងចÕ&ើន Fយសង&~ឹមថ •&នឹងទទួលលុយ
វTញ មួយជមួយរយ•&រ។ ទំងពីគl
ឺ ស
&ើ សន‘ើម&’ក
ី º&យ¯ជអ្កមន។
ច&*ស់ណស់ •&ល:&ះចង់ឲ&‰®ើងជួយដល់អ្ក¿&ី¿& មិន<&នដល់•&pជអ្កមន
¤តមទូរទស&fន៍ទំង|&ះâះ^&។ ឧទហរណ៍ អ្កQ&ី ចយ ß៉&®ើ ( Joyce
Meyer) សW&ក¤
់ ក្eងបន្បស
់ ណ|&គរ•&លមនតß្ជ
& ង ១0០០ ដុលº&រក្eងមួយ
យប់។ ផ្ះរបស់គត់មនតß្& ២០លនដុលº&រ។ គត់ë្ើដំ9ើរពីទ¿
ី &ុងមួយ¯ទី
¿&ុងមួយ^ៀត Fយជិះយន្iះផi&ល់ខ្*ន šើយគត់ទទួលបន¸&&ក´
់ ជ
& ង ១០
មុឺនដុលº&រជÜៀងរល់×!+ —&សិន÷ើ•&pអធិប&*យទំង|&ះ ជអ្កមនយ¥&ងខº&ំង
š&តអ
ុ ្ីបនជពួក•&¤¨&សុំលុយពី®ើង^ៀត? (www.msn.com/enxl/news/other/joyce-meyer-net-worth-house-sources-of-income2021/ar-BB1cxVMK)

290

ដំណឹងល្ចN&ុងចÕ&ើន

្រគូច្រមុងចេ្រមីនល្បីៗ
|&ះគឺជបí្•
ី &pចN&ុងចÕ&ើនល&’ីៗ¤ជុំវTញពិភព¦ក។ ពួក•&រកលុយបនŠ&ើន
ណស់ •&លë្ើឲ&‰ពួក•& រស់¤ដូចជC្&ច និងមហក&fo&ី។ បí្|
ី &ះមិន•&ប់
ទំងអស់^& គឺ¤មនរប់រយនក់^ៀត (•&p¤បí្|
ី &ះខ្ះជិតC&ចក្ព
ី ិតជង•&pឯ
^ៀត ប៉ុs្&ពួក•&ទំងអស់បÄ&ៀនថ ជ:&ះហឫទ័យរបស់:&ះអង្ •&ល®ើងo&pវ
មនជីវភពស្eកស្ម្ និងសុខភពល្ šើយថ ®ើងអចកº&យជអ្កមន Fយ
និយយពក&‰ •&លបä្ើតឲ&‰មនសុខភពល្ និងភពចN&ុងចÕ&ើន)។
សហរដ្អÁ+រ`ក
បិននី ហិន (Benny Hinn)

ចូល អូស្ីន (Joel Osteen)

ចយ ម៉®ើ (Joyce Meyer)

ធីឌី G&ក (TD Jakes)

J&នណិត ខុបផ្ិន (Kenneth Copeland )

ផលº& §្&ត (Paula White)

J&នណិត š&ហ្ិន ([ô&ច) (Kenneth Hagin)

¿&ិហ្ឡÐ ដុលº& (Creflo Dollar)

អសុី
យ៉ូÈ&ប :&ិន (Joseph Prince)

កង ហុី (Kong Hee)

អ6្+ិក
ធីប៊D ចយស៊ូអ ([ô&ច) (T.B. Joshua)

È&ប6ើត ប៊ូសសុីរE (Shepherd Bushiri)

•&ីស អូយ¥&ឃីឡÐ‚& (Chris Oyakhilome)

æ& មឺខលលី (Ray McCauley)

អ៊ូបឺត )&ង¤&ល (Uebert Angel)

អ៊D)& អ‘&បូ®& (E.A. Adeboye)

អយ៉ូ អូរTតC&ចហ្រ (Ayo Oritsejafor)

ដវTដ អូ®៉&‘&បូ (David Oyedepo)

អលហ្ លូŽ (Alph Lukau)

អÁ+រ`កខងត+P•ង
វÔ&ល់ឌីមីរØូ សន់ទីអហ្Ð (Valdemiro Santiago)

)&«ៀ ម¥&C&ដូ (Edir Macedo)

ជŠ&ើនឆW&ំមុន ¤ó&ល•&ល•&pអធិប&*យទំង|&ះចប់†្ើមបÄ&ៀន ពួក•&មិន<&ន
ជអ្កមន^&។ ប៉ុs្&ឥឡÐវ|&ះ ពួក•&បនកº&យជអ្កមនយ¥&ងខº&ំង šើយរស់¤
ដូចជC្&ច។ Îើពួក•&កº&យជC&ដF
្ី យរ÷ៀបណ? ករមនបនរបស់ពួក•&
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ភគŠ&ើនមកតមរយៈដងÿ&យរបស់•&ីស្បរTស័ទសមíî។ šើយឥឡÐវ|&ះពួក•&
ចង់ឲ&‰•&ីស្បរTស័ទសមíî|&ះ ថÿ&យដងÿ&យដល់ពួក•&õ&ម^ៀត។ សូមកុំ†្ើ¸&ក់
របស់¦កអ្ក¯ឲ&‰ពួក•& ឬក៏សà&បព
់ ួក•&âះêើយ! មូលš&ត•
ុ &លពួក•&¤
¨&ជអ្កមន គឺFយសរ¨&មនមនុស&fល្ង¤
់ ¨&†្ើ¸&កឲ
់ &‰¯ពួក•& Fយ
សង&~ឹមថ នឹងទទួលបន:&ះពរ ពី:&ះជម0&សវ់ Tញ។ •&pអធិប&*យទំង|&ះ មិនo&pវ
ករ¸&&កដ
់ ងÿ&យរបស់®ើង^&។ ពួក•&គឺជ•&p¹្&ងកº&យ។ អស់អ្កណ•&លl&ើ
សសន‘ើម&’ក
ី º&យជអ្កមន គឺជ•&p¹្&ងកº&យ fះបីជពួក•&បÄ&ៀនæឿងខ្ះ
•&លមន—&§ជន៍កF
៏ យ។
—&សិន÷ើករសន&•របស់•&pចN&ុងចÕ&ើនទំង|&ះ ទក់ទងនឹងលុយ ជករពិត
âះពួក•&ខ្*នឯងនឹងមនលុយŠ&ើនហូរšៀរ រហូតពួក•&នឹង†្ើលុយមកអ្កសÒ&ប់
វTញ! ភ័ស្eតង•&លថ អ្•
ី &លពួក•&កំពុងបÄ&ៀនអំពល
ី ុយមិនពិតâះ គឺពួក•&¤
¨&បន្សុំលុយពីអ្កដÍ&^ៀត! š&តុអប
្ី នជពួក•&¤¨&o&pវករលុយពី•&បគ
់ W&
—&សិន÷ើពួក•&មន4&ព&‰សម&’ត្ជ
ិ ងមនុស&f•&បគ
់ W&^ៀតâះ? Fយសរ¨&ពួក
•&o&pវករ¸&&កប
់ s្&ម ‘ើម&’ី4&4&ងជ
់ ីវTតជអ្កមនរបស់ពួក•&។

េតីេយីងដឹងយ៉ាងដូចេម្តចថា នរណាម្នាក់គឺជា្រគូែក្លងក្លាយៃនភាពច្រមុងចេ្រមីន?
•

គត់ចំណយó&លŠ&ើននិយយអំព4
ី &ព&‰សម&’ត្ិ និងសុខភព។

•

គត់មិនបន:&មនមនុស&fអំពQ
ី
&ះថW&ក់

ក
& រចង់កº&យជអ្កមន

âះ^&។
•

គត់បÄ&ៀនថ អ្កអចបä្ើត4&ព&‰សម&’ត្ិ និងសុខភពល្ Fយ
ពក&‰សម្ព
ី ិC&សរបស់អ្ក (ដូច:&ះ)។

•

គត់បនកº&យជC&ដ្ី ពីដងÿ&យរបស់•&ីស្បរTស័ទសមíî។
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•

គត់មិនសូវមន អ្កទទួលខុសo&pវœើគត់âះ^&។ ធម្តគô&ន¿&ុម
ចស់ទណ
ុំ
•&លហA&ន¹&តN&pវគត់êើយ។

•

គត់និយយŠ&ើន អំពីខ្*នគត់ šើយគត់ជ «វEរបុរស»

æ
& ឿងផi&ល់

ខ្*នរបស់គត់។
•

បុគ្លិកលក្ណៈរបស់គត់ គឺជចំណÙចសំខន់ជង•& ‘ើម&’អ
ី ូសទញ
អ្កសÒ&ប់ មិន<&នករបÄ&ៀន:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ ឬករផ&Kយដំណឹង
ល្^&។

•

គត់រស់¤ក្eងជីវTតដ៏—&ណិត និងF្&ថ្Ðរ Fយមនរថយន្F្&ៗ ផ្ះធំៗ
ជŠ&ើន šើយយន្iះឯកជនផង•&រ។

•

គត់មិនបÄ&ៀនអំពភ
ី ពចំបច់

ក
& ររងទុក¤
្ ក្eងជីវTតជ

•&ីស្បរTស័ទ^&។
•

គត់និយយថ ជំងឺ និងភព¿&ី¿& ÊើតG&ញពីករខ្ះជំ|ឿ ឬមកពី
សតំង។

•

គត់អះអងថ :&ះមនបន្Ðលនឹងគត់ផi&ល់។

ពួក•&ខ្ះអះអងថ •&មនអំណចក្eងករ†&&សឲ&‰ជ ប៉ុs្&ពួក•&មិនចូលមន្ីរ
ó&ទ&‰‘ើម&’¯
ី †&&សអ្កជំង¤
ឺ ទីâះ^&។ ផ្eយ¯វTញ ពួក•&l&ើករសន&•
†&&សឲ&‰ជ ‘ើម&’ីទទួលបនដងÿ&យបs្&មពីអស់អ្ក•&លសà&បត
់ ម•&។

េហតុអ្វីបានជា្រគូច្រមុងចេ្រមីនេពញនិយមេម្ល៉ះ?
•&pចN&ុងចÕ&ើនមន—&ជ—&ិយណស់ Ý&&ះមនុស&f•&លសà&បត
់ មពួក•& ចង់កº&យ
ជអ្កមន និងចង់បនសុខភពល្•&រ។ •&ច
p N&ុងចÕ&ើនដឹងពីករ|&ះ ដូG្&ះ
ពួក•&l&ើបំណងž++ថរ“+ បស់អ្កសà&ប់ ‘ើម&’ីÊ&ងចំ9&ញœើពួក•&។ ពួក•&សន&•
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ដល់អ្ក‘ើរតមរបស់ពួក•&ថ ពួក•&អចនឹងកº&យជអ្កមន តមរយៈសសន
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។

េតី្រពះ្រទង់មានបន្ទូលអ្វីខ្លះ អំពអ
ី ស់អ្នកែដលេ្របីសាសនាេដីម្បីេទៅជាមាន?
:&ះគម្ីរបន:&មន®ើងអំពម
ី នុស&f•&ល «រកចំ9&ញពី:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ» គឺ
មនុស&f•&លកº&យជអ្កមនពីជំ|ឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ សវកប៉ុលបននិយយ
ថ «ដ&’ិត®ើងមិន<&នរកចំ9&ញពី:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ ដូចមនុស&fជŠ&ើនâះ

êើយ ¨&ក្eង:&ះ•&ីស្ ®ើងនិយយក្eងនមជមនុស&f%ô&ះo&ង់ ជមនុស&f•&ល
:&ះបនចត់ឲ&‰មក ¤ចំ-ះ:&ះអង្» (២កូរTនថូស ២ៈ១៧ RKOV)។
¦កប៉ុលក៏បន:&មន®ើងអំព•
ី &p¹្&ងកº&យទំងâះ •&លl&ើរ÷ៀបសសន ជ
មë&•បយ‘ើម&’ទ
ី ទួលបនផល—&§ជន៍៖

«÷ើអ្កណបÄ&ៀនពីC&ចក្អ
ី ្ី†&f&ង^ៀត šើយមិនយល់:&មតមពក&‰សំដី
•&លo&ឹមo&pវ គឺជ:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះអម0&ស់ ®
& ើង និង
ជC&ចក្ប
ី Ä&ៀន•&លo&ឹមo&pវ តមC&ចក្°
ី រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះ^& អ្ក
âះ@ô&ះថមនចិតធ
្ ំ šើយមិនដឹងអ្ី%ះ គឺវក់¨ន
& ឹងជ¤&ក šើយ‘&ញ
Fលពីន័យពក&‰ •&លនំឲ&‰ÊើតC&ចក្ឈ
ី
W&នីស @º&ះ—&¹&ក x&រ—&មថ
និងC&ចក្ស
ី ង&f័យដ៏អ¿&កប
់ ៉ុ57&ះ ជC&ចក្ជ
ី ំ¦ះឥត—&§ជន៍របស់
មនុស&fខូចគំនិត šើយឥតស•&ល់C&ចក្ព
ី ិត Ùយស·+នថ ករAរព”+តិបត្ិ
ដល់=+ះជផ្•វឲ+;បនកំ7»+ (១ធីម៉ូI& ៦ៈ៣-៥)។
សវកó&o&ុសក៏:&មន®ើងអំព•
ី &p¹្&ងកº&យ•&លQ&ឡញ់¸&ក•
់ &រ៖ «ពួក•&

មន.្&ក-រó&ញFយអំóផ
ើ ិតក&’ត់ •&មិនG&ះ_&ងë្ើបបêើយ ក៏បិទនុយចប់
:&លឹងមនុស&f•&លមិនខ2&បខ
់ ្*ន šើយមនចិតធ
្ º&បខ
់ ងឯS+ចក្Ê
ី
ភ គឺជ
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មនុស&f•&លo&pវបណñ&ស •&បនeះបង់jលផ្Ðវ^ៀងo&ង់ šើយវä្&ង¯តម
ផ្Ðវរបស់iរបឡមជកូន÷&អ៊រ •&ល‰+ឡញ់កំ7+ ក
& រទុច្រTត » (២ó&o&ុស
២ៈ១៤-១៥)។
សូម&’¨
ី ¿
& &ុមជំន‘
ុំ ើមដំបូងក៏មនច&*ប់ទស់—&ឆំងនឹង •&p‘ើរអធិប&*យ•&លសុំ
លុយ•&រ។ ¤ក្eងCៀវ{តូច

ច
& &*ប់¿&ុមជំន¤
ុំ សតវត&fរGទី២ •&លមន@ô&ះថ

«ឌដកÊ&» (Didache) ®ើងអន'ើញថ «—&សិន÷ើ•&pអធិប&*យសុំលុយ
គត់គជ
ឺ ìរ)្+ងក-+យ»។

េតីបំណង្របាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកមាន គឺជាេគាលេដៅល្អ ឬជាេគាលេដៅែដល
បំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នក?
•&pចN&ុងចÕ&ើន¸&&បអ
់ ្កថ ជករល្•&ល®ើងចង់កº&យជអ្កមន4&ព&‰ធន។
ពួក•&õ&មទំង¸&&បអ
់ ្កថ អ្កមនអំណច បä្ើត4&ព&‰ធនŠ&ើន Fយករl&ើ
ពក&‰សម្រី បស់អ្ក គឺ ដូច:&ះ•&រ! âះគឺជករបÄ&ៀនខុសឆ្ង។ :&ះគម្ីរ
និយយផ្eយពីករ|&ះថ៖

«ឯពួកអ្កy+លចង់–្ើជអ្កស្vកស្ម្ ´ះនឹងធ-+កi
់ ក្vងS+ចក្ល
ី +P•ង និង
អនi&ក់ šើយក្eងបំណងជŠ&ើន•&ល†្&សផà&ស šើយë្ើទុកដ
្ ល់ខ្*ន ក៏ពន្ិច
មនុស&f¯ក្eងC&ចក្ហ
ី ិនវTនស និងC&ចក្អ
ី ន្រធនវTញ។ ដ&’ិតករ•&ល
Q&ឡញ់¸&ក់ âះšើយជ‚&ឫស C
& &ចក្អ
ី ¿&ក•
់ &បយ
់ ¥&ង •&លអ្កខ្ះ
បន@ងតម šើយo&pវលួង¦មឲ&‰ឃº&តG&ញពីC&ចក្ជ
ី ំ|ឿ ទំងចក់
ទំលុះខ្*ន•& FយC&ចក្:
ី &¾យលំបកជŠ&ើន» (១ធីម៉ូI& ៦ៈ៩-១០)។
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—&P&លជអ្កគួរ¨&អនខគម្ីរ|&ះម្ង^ៀត Fយយកចិតទ
្ ុកដក់បំផុត —&សិន÷ើ
អ្កកំពុង¨&ជប់¤ក្eងC&ចក្ល
ី &’*ង

ក
& រQ&ឡញ់4&ព&‰ធន។ š&តអ
ុ ្ីបនជ•&p

ចN&ុងចÕ&ើនមិនបÄ&ៀនអំពខ
ី ទំង|&ះ?
សូមសម•&ល់ថ សវកប៉ុលបÄ&ៀនថ «ដ&’ិតករ•&លQ&ឡញ់¸&ក់ âះšើយជ
ើ ប Š&ើនមុខ
Á+ឫសœ+S+ចក្អ
ី s+ក?
់ +បយ
់ À+ង»។ ករQ&ឡញ់¸&ក់ បä្ើតអំóប
^ៀត។ |&ះជមូលš&ត•
ុ &ល•&pចN&ុងចÕ&ើនជŠ&ើនបនធº&កក
់ ្eងបប
សហយស្ន់ និង°លជំ|ឿខុសឆ្ង។ ករចង់ë្ើជអ្កស្eកស្ម្ មិន<&នជ
°លបំណងល្ ¨&ជ°លបំណង•&លនំឲ&‰មនQ&&ះថW&កវ់ Tញ។
ជំនួសឲ&‰ករដក់°លùកº&យជអ្កមនស្eកស្ម្ :&ះអង្4&ង¸
់ &ប®
់ ើងឲ&‰
មន°លបំណង

ក
& រ°រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះ •&លមនទំងចិតស
្ ្ប់ស្លវ់ Tញ៖

«¨&ករ°រព—&តិបត្ដ
ិ ល់:&ះ •&លមនទំងចិតស
្ ្ប់ស្លផ
់ ង âះជកំ©១
& យ¥&ង
ធំ<&ន ដ&’ិត®ើងរល់គW&មិនបនយកអ្ី ចូលមកក្eង¦កីយ|
៍ &ះ^& šើយច&*ស់ជ
®ើងពុំអចនឹងយកអ្ីG&ញ¯វTញបន•&រ ¨&÷ម
ើ នអហរទទួលទន និង
សំœៀកបំពក់ âះក៏ល្មឲ&‰®ើងបនស្បច
់ ិតš
្ ើយ» (១ធីម៉ូI& ៦ៈ៦-៨)។ •&p
ចN&ុងចÕ&ើនមិនបន:&មន®ើងអំពQ
ី
&ះថW&ក់

ភ
& ពស្eកស្មâ
្ ះ^& šើយពួក

•&កម
៏ ិនអធិប&*យអំពខ
ី គម្ីរដូច|&ះ^&៖ «ចូរឲ&‰ជីវTតអ្ករល់គW&បនឥត¦ភ ពីករ

Q&លញ់¸&ក់ ឲ&‰ជីវTតអ្កបនស្បច
់ ិតន
្ ឹងរបស់•&លមនšើយប៉ុ57&ះចុះ ដ&’ិត
4&ងម
់ ន:&ះបន្Ðលថ <អញនឹងមិនចកG&ញពីឯង ក៏មិនeះបង់jលឯងêើយ>
បនជ®ើងរល់គW&អចនឹងនិយយFយកº&ហនថ <ខ្eំមិន:&មខº&ចêើយ Ý&&ះ
:&ះអម0&ស់4&ងជ
់ ជំនួយខ្eំ Îើមនុស&fនឹងë្ើដល់ខ្eំជយ¥&ងណបន?>» (š&Š&ើរ
១៣ៈ៥-៦)។ š&តុអប
្ី នជពួក•&ស\&តC
់ ្ýមមិននិយយអំពខ
ី គម្ីរទំង|&ះ?
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េតីភាពស្ដុកស្ដម្ភជាភ័ស្ដុតាងៃន្រពះពររបស់្រពះ ឬក៏ជាឧបសគ្គចំេពាះេសចក្តី
សេ្រង្គាះរបស់េយីង?
®ើងទំងអស់គW&បនស•&ល់មនុស&fអ¿&ក•
់ &លមន4&ព&‰សម&’ត្ិស្eកស្ម្។ ភព
ស្eកស្មម
្ ិន<&នជស»Á&

:
& &ះពររបស់:&ះ^&។ តមពិត:&ះ®&ស៊ូវបនមន

បន្Ðល¸&&បព
់ ួកសវកថ ភពស្eកស្មë
្ ្ើឲ&‰មនុស&fពិបកទទួលបនជីវTតអស់កល&’
ជង៖ «•&លមនុស&fអ្កមនចូល¯ក្eងនគរ:&ះ âះពិបកណស់...÷ើសត្អូដ្

នឹងចូលតម—&iងម្eល âះងយជជងមនុស&fអ្កមនចូល¯ក្eងនគរ:&ះ
វTញ»។ ពក&‰âះë្ើឲ&‰ពួកសវកភ(&ក់†្ើលយ¥&ងខº&ំង ពួក•&សô&នថ ភពស្eកស្ម្
ជស»Á&

:
& &ះពរពី:&ះ។ ដូG្&ះ ពួក•&បនសួរថ «Îើអ្កណអចនឹងបន

ស”•&ះ :&ះ®&ស៊ូវ4&ងទ
់ ត¯•& មន:&ះបន្Ðលថ ករâះមនុស&f¦កë្ើពុំ
Êើត^& ¨&:&ះ4&ងë
់ ្ើÊើត ដ&’ិត:&ះ4&ងអ
់ ចនឹងë្ើÊើតទំងអស់បន» (ម¥&កុស
១០ៈ២៣-២៧)។

េតីមួយណាចាំបាច់ជាងេនៅក្នុងជីវិត្រគីស្ទបរិស័ទ ភាពស្ដុកស្ដម្ភ ឬការរងទុក្ខ?
®ើងអចជ•&ីស្បរTស័ទFយគô&នភពស្eកស្ម្ ប៉ុs®
្& ើងមិនអចជ•&ីស្បរTស័ទ

់ ë
៏ ្ើ
Fយគô&នកររងទុកâ
្ ះêើយ។ សូមសà&បស
់ វកប៉ុល៖ «:&ះវT»Á&ណ4&ងក
បនi&លន
់ ឹងវT»Á&ណ®ើងថ ®ើងជកូនរបស់:&ះ ÷ើសិនណជកូន:&ះšើយ âះ
®ើងក៏បន•&ងមរដក•&រ គឺជអ្ក•&ងមរដក :
& &ះជមួយនឹង:&ះ•&ីស្ផង ឲ+;~+
mើងទទួលរងទុកជ
្ មួយនឹងO+ងច
់ ុះ

ើម+Pឲ
ី +;បនដំ˜ើងTើងជមួយនឹងO+ងy
់ +រ»

(រØូម ៨ៈ១៦-១៧)។ គត់កប
៏ ន¸&&ប•
់ &ីស្បរTស័ទទំងអស់•&រថ «o&pវ¨&h&ំរង

ទុក×
្ &ទនជŠ&ើន ^ើបនឹងចូល¯ក្eងនគរ:&ះបន» (កិច្ករ ១៤ៈ២២)។
សវកó&o&ុសបនœើកêើងនូវចំណÙចដូចគW|
& &ះថ៖ «ដូG្&ះ •&ល:&ះ•&ីស្4&ង់

បនរងទុកក
្ ្eងសច់ឈមជំនួស®ើងរួចšើយ âះo&pវឲ&‰អ្ករល់គW&មនគំនិត
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ដូjW&ះ•&រ ទុកជ-&ឿងករពរខ្*ន ដ&’ិតអ្កណ•&លបនរងទុកក
្ ្eងសច់ឈម
២

ី ុំឲ&‰បង់ó&ល•&លសល់ និងរស់¤
âះបនឈប់ខងឯអំóប
ើ បšើយ ‘ើម&’ក
ខងសច់ឈម តម¨&C&ចក្ប
ី ៉ង¸&&ថរW& បស់មនុស&f^ៀតêើយ គឺតមបំណង
ី ុក្
:&ះហឫទ័យ :
& &ះវTញ» (១ó&o&ុស ៤ៈ១-២)។ ¦កប៉ុលក៏បននិយយអំពទ
×&ទនផi&ល់ខ្*នរបស់គត់ និងករល&’*ងFយទញគត់ឲ&‰សម្ឹង‚ើល¯កន់

ី ុក្
សុភមង្ល•&ល?&&ន់¨ជ
& ប5ñ&ះអសន្។ ¦កនិយយថ «ដ&’ិតC&ចក្ទ
លំបកយ¥&ង+&&លរបស់®ើងខ្eំ •&ល¤¨&មួយ.្&ត|&ះ âះបä្ើតឲ&‰®ើងខ្eំ
មនសិរEលយ
្ ¥&ងធ្នœ
់ ើសលប់ដ¤
៏ អស់កល&’ជនិចវ្ Tញ Fយ®ើងខ្eំមិនរប់អន
របស់•&ល‚ើល'ើញêើយ គឺរប់អន¨&របស់•&ល‚ើលមិន'ើញវTញ ដ&’ិតរបស់
•&ល‚ើល'ើញ âះស្ិតC្&រមិនយូរប៉ុនô&ន^& ¨&ឯរបស់•&ល‚ើលមិន'ើញ
âះ¤ស្ិតC្&រអស់កល&’ជនិចវ្ Tញ» (២កូរTនថូស ៤ៈ១៧-១៨)។ ¦កប៉ុល
õ&មទំងk&&កអរចំ-ះកររងទុករ្ បស់គត់ ពីÝ&ះគត់ដឹងថ កររងទុកទ
្ ំងអស់
âះនឹងë្ើឲ&‰ជំ|ឿរបស់គត់កន់¨រ& Vងមំ៖ «មិន¨&ប៉ុ57&ះ%ត ®ើង¤¨&អួត

ក្eងកល•&លមនទុកល
្ ំបក•&រ Fយដឹងថ C&ចក្ទ
ី ុកល
្ ំបកបä្ើតឲ&‰មន
C&ចក្h
ី &ំ4& C&ចក្h
ី &ំ4ប
& ä្ើតឲ&‰មនC&ចក្ស
ី Ù&ំថ្ឹក C&ចក្ស
ី Ù&ំថ្ឹកបä្ើតឲ&‰
ុ ្ីបនជ•&pបÄ&ៀនចN&ុងចÕ&ើន
មនC&ចក្ស
ី ង&~ឹម» (រØូម ៥ៈ៣-៤)។ š&តអ
ស\&ត់C្ýមចំ-ះខទំងអស់|&ះ?

េតី្រពះេយស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យេយីងែស្វងរកនគរ្រពះ ឬក៏រកផល្របេយាជន៍ខាង
្រទព្យសម្បត្តិ?
សូមសà&ប:
់ &ះ®&ស៊ូវជ:&ះអម0&ស់របស់®ើង៖

«គô&នបវណ•&លបំæq
E ហÿ&យ២បន^& ពីÝ&ះបវâះនឹងស្ប១
់
Q&ឡញ់១ ឬនឹងកន់ខង១ šើយ‚ើលងយ១ ដូG្&ះ អ្ករល់គW&កប
៏ ំæ:
E &ះ
ផង 4&ព&‰សម&’ត្ិផងពុំបន•&រ» (លូក ១៦ៈ១៣)។
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«Fយš&ត|
ុ &ះបនជខ្eំ¸&បអ
់ ្ករល់គW&ថ កុំឲ&‰ខ្ល់ខÿ&យនឹងជីវTត•&លនឹង
បរTHគអ្ី ឬនឹងរូបកយ •&លនឹងC្ýកពក់អ្ីâះêើយ ឯជីវTត Îើមិន
វTC&សជងចំណអ
ី ហរ šើយរូបកយ ÎើមិនវTC&សជងសំœៀកបំពក់ ^&
ឬអី ចូរពិចរណពីសត្សº&ប¤œើអកស វមិនសបÝ&&ះ មិនz&pតកត់ ឬ
—&មូលដក់ក្eងជ˜&ុកផង ¨&:&ះវរបិត អ
& ្ក •&លគង់¤ស%&នសួគ៌ 4&ង់
ចិí្ឹមវ ឯអ្ករល់គW& Îើគô&នដំ¥œ
& ើសជងសត្ទំងâះ^&ឬអី ចុះ¤ក្eង
ពួកអ្ករល់គW& Îើមនអ្កឯណ•&លអចនឹងបs្&មកំពស់ខ្*ន១ហត្
FយសរC&ចក្ខ
ី ្ល់ខÿ&យបនឬ^& šើយពីដំ9ើរសំœៀកបំពក់ Îើអ្ក
រល់គW&ខខ
ំ ្ល់ខÿ&យë្ើអ្ី ចូររaពឹងគិត¨&ពផ
ី ;&ឈូក¤ក្eងបឹង •&លវដុះជយ¥&ង
ដូច‚្&ច គឺវមិន|ឿយហត់នឹងë្ើករ ឬ+&&វរX&^& ¨&ខ្eំ¸&បអ
់ ្ករល់គW&ថ
សូម&’¨
ី ហ
& ្*ងសឡÐម៉ូន ក្eង?&&•&លមន•&បទ
់ ំងC&ចក្រី ុងæឿងរបស់4&ង់
âះ4&ងម
់ ិនបន¨&ងអង្ ដូចជផ;&១âះផង រEឯតិណជតិ •&លដុះ¤វល
ក្eងF្&|&ះ šើយF្&È្&កo&pវ•&ដុត¤xើងn&&ន ÷ើ:&ះ4&ងត
់ ុប¨&ង«ô&
យ¥&ងដូjW&ះ âះឱមនុស&fមនជំ|ឿតិច)ើយ Îើ4&ងម
់ ិនតុប¨&ងឲ&‰អ្ករល់គW&
œើសជង¯^ៀត^&ឬអី ដូG្&ះ កុឲ
ំ &‰ខ្ល់ខÿ&យថ Îើo&pវបរTHគអ្ី ឬ
C្ýកពក់អ្ីâះêើយ ដ&’ិតគឺជសសន៍ដÍ&^Î
& ើ •&លខំÈ្&ងរករបស់ទំង
âះវTញ ឯ:&ះវរបិត អ
& ្ករល់គW& •&លគង់¤ស%&នសួគ៌ 4&ង់…&បšើយ ថ
អ្ករល់គW&o&pវករនឹងរបស់ទំងâះ•&រ។ ចូរ/្+ងរកនគរ និងS+ចក្ស
ី ុចរ`ត
œ+=+ះជមុនសិន ‡ើប?+បរ់ បស់ទំង´ះ នឹងបន”+ទនមកអ្ករល់គ“+Ô+ម
‡ៀតផង» (ម¥&ថយ ៦ៈ២៥-៣៣)។
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េតីអ្វីជាេគាលេដៅៃនដំណឹងល្អច្រមុងចេ្រមីន និងេគាលេដៅៃនដំណឹងល្អពិត?
Îើអ្ីជ°លùជីវTតរបស់អស់អ្ក•&លl&ស
ើ សន‘ើម&’ក
ី រមនបន និងសុខ
ភព? °លùជីវTតរបស់ពួក•& គឺ‘ើម&’¨
ី ម
& នសុខភពល្ និង4&ព&‰សម&’ត្•
ិ &ល
¤ក្eងជីវTត|&ះប៉ុ57&ះ។ šើយអ្ក•&លសà&ប•
់ &pទំងâះ ក៏មន°លùជីវTត
ដូចគW&•&រ។ ប៉ុs្&Î°
ើ លùជីវTតរបស់•&ីស្បរTស័ទគឺជអ្ី? គឺ‘ើម&’ស
ី •&ល់ដល់
:&ះ ‘ើរតម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ និងចំណយទំងជីវTត និងធនធនរបស់®ើង ‘ើម&’ន
ី ំ
ដំណឹងល្ដល់អ្កដÍ&។ Îើ:&ះ®&ស៊ូវបន—&ទនគំរូអ្ីខ្ះដល់®ើង‘ើម&’‘
ី ើរតម?

«ដ&’ិតអ្ករល់គW&បនស•&ល:
់ &ះគុណ :
& &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះអម0&ស់ ®
& ើងរល់
គW&šើយ ថfះ÷ើ4&ងជ
់ S+ដក
្ី F
៏ យ គង់¨4
& &ងប
់ នo&ឡប់ជs+ FយÝ&&ះ
អ្ករល់គW& ‘ើម&’ីឲ&‰អ្ករល់គW&បនមនTើង FយសរC&ចក្ក
ី N&របស់4&ង»់
(២កូរTនថូស ៨ៈ៩)។
:&ះ®&ស៊ូវបនលះបង់នូវភពស្eកស្ម្ និងសុវត្ភ
ិ ពទំងអស់របស់4&ង់ ‘ើម&’ី
យងមកស”•&ះ®ើង ពីអំóប
ើ ប និងស%&ននរក ‘ើម&’ីឲ&‰®ើងបនកº&យជអ្កមន
ជមួយ:&ះអស់កល&’ជនិច្។ šើយ4&ងប
់ នបង•&បឲ
់ &‰®ើងë្ើតមគំរូរបស់4&ង់៖
®ើងក៏o&pវ¨&កº&យជអ្ក¿&•&រ ‘ើម&’ីឲ&‰អ្កដÍ&កº&យជអ្កមនក្eង:&ះ®&ស៊ូវ
•&ីស្។ ®ើងអចë្ើដូច|&ះតមវTធីពីរយ¥&ង FយករM&ករa_&កនូវ4&ព&‰សម&’ត្ិ
របស់®ើង ‘ើម&’ីជួយដល់អ្ក¿&ី¿& និងFយករM&ករa_&ក4&ព&‰សម&’ត្ិរបស់®ើង
ដល់អ្កផ&Kយដំណឹងល្ •&ល¿&ុមជំនប
ុំ í្Ðនឲ&‰¯ផ&Kយដំណឹងល្¤កs្&ង•&ល
មិនទន់ឮ។
សូមកត់សម•&លន
់ ូវភពខុសគWធ
& ំៗរវង°លù
ចN&ុងចÕ&ើន៖
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Aល:œ+ដំណឹងល្ពិត (២កូរ`នថូស ៨ៈ៩)
:&ះ®&ស៊ូវជC&ដ្ី
4&ង់បនកº&យជអ្ក¿&ស„&&ប®
់ ើង ...
‘ើម&’ីឲ&‰®ើងនឹងកº&យជC&ដក
្ី ្eង:&ះ•&ីស្ ...
‘ើម&’ីឲ&‰®ើងកº&យជអ្ក¿&ស„&&ប់មនុស&fឯ^ៀត ...
‘ើម&’ីឲ&‰•&កº&យជC&ដក
្ី ្eង:&ះ®&ស៊ូវ ...
‘ើម&’ីឲ&‰•&កក
៏ º&យជអ្ក¿&ស„&&ប់អ្ក†&f&ង^ៀត ...
‘ើម&’ីអ្ក†&f&ង^ៀតâះនឹងកº&យជC&ដក
្ី ្eង:&ះ®&ស៊ូវ ...
។ល។ រហូតដល់:&ះ®&ស៊ូវយងមក។
Aល:œ+ដំណឹងល្ច;+ុងច<+ើន
:&ះ®&ស៊ូវជC&ដ្ី
4&ង់បនកº&យជអ្ក¿&ស„&&ប®
់ ើង...
‘ើម&’ីឲ&‰®ើងកº&យជC&ដ្ី។
ចប់។

Îើ•&pចN&ុងចÕ&ើនបនë្ើតមគំរូរបស់:&ះ•&ីស្ Fយបនកº&យជអ្ក¿& ‘ើម&’ីឲ&‰
អ្កដÍ&កº&យជអ្កមនក្eង:&ះ®&ស៊ូវ•&រឬ^&? ^& ផ្eយ¯វTញ។ •&p
ចN&ុងចÕ&ើនទំងâះបនកº&យជអ្កមន Fយសុំឲ&‰ពួកអ្ក¿&ផ្ល¸
់ &កឲ
់ &‰
ពួក•&។ |&ះគឺជ បទគម្ីរ ២កូរTនថូស ៨ៈ៩ ម្ង^ៀត ប៉ុs្&ខ្eំបនប្Ðរពក&‰‘ើម&’ី
ពិពណ៌នអំព•
ី &pចN&ុងចÕ&ើនវTញ៖ «ដ&’ិតអ្កដឹងពីC&ចក្¦
ី
ភលន់របស់ •&p
ចN&ុងចÕ&ើនšើយថ fះបីពីមុនពួក•&¿ក
& F
៏ យ ó&ល|&ះពួក•&បនកº&យជ
C&ដត
្ី មរយៈដងÿ&យពីជន¿&ី¿& ‘ើម&’ីឲ&‰អ្ក¿&ី¿& នឹងកន់¨¿
& »
& ។ ®ើងo&pវសួរ
សំណCរ|&ះម្ង^ៀត៖ š&តុអ្ីបនជ•&pចN&ុងចÕ&ើន •&លជអ្កមន ¤¨&បន្សុំ
លុយពីមនុស&fសមíî^ៀត?
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មុខ
Îើ•&pចN&ុងចÕ&ើនl&ើអ្ីë្ើជមុខពូL ‘ើម&’ព
ី ុះ®ើងG&ញពីC&ចក្ព
ី ិត? ពួក•&
l&ើC&ចក្ស
ី ន&•អំពី សុខភពល្ šើយនិងភពចN&ុងចÕ&ើន។ ពួក•&ដឹងថ
មនុស&fជŠ&ើនo&pវបនល&’*ងFយបប¦ភលន់ និងចង់មនចង់បន មិនថអ្ក
xឿ ឬអ្កមិនxឿ^&។ មនុស&fជŠ&ើនo&pវបនសង្តF
់ យបំណÙល និងជំងឺ។
ដូG្&ះ•&pទំង|&ះ ទក់ទញអ្កសÒ&បF
់ យករសន&•អំពី 4&ព&‰សម&’ត្ិ និង
សុខភព។ មួយ^ៀត ពួក•&ចូលចិតë
្ ្ើឲ&‰មនុស&fចប់អរម្ណជ
៍ មួយនឹងអំណច
របស់ពួក•& œើវT»Á&ណ†&f&ងៗ ដូចជ•&pមន្អគមជ‘ើម។ កុំមនករភ(&ក†
់ ្ើល
÷ើ•&pចN&ុងចÕ&ើនទំង|&ះ ó&លខ្ះបÄ&ៀននូវអ្ី•&លo&ឹមo&pវ šើយõ&មទំងមន
—&§ជន៍^ៀតâះ។ —&សិន÷ើ•&p¹្&ងកº&យបÄ&ៀនសុទ¨
្ ខ
& ុសឆ្ង âះគô&ន
នរណxឿពួក•&êើយ។ គឺFយសរ¨&ករបÄ&ៀនខុសឆ្ងរបស់ពួក•&o&pវបន
លយបí្ÐលគW&ជមួយនឹងករបÄ&ៀនពិត •&លë្ើឲ&‰•&ីស្បរTស័ទវä្&ង។
I&&យ•&ល•&pចN&ុងចÕ&ើនបនចប់អ្កសÒ&បš
់ ើយ ពួក•&បs្&មករបÄ&ៀន
ខុសឆ្ង^ៀត។ •&pចN&ុងចÕ&ើនខ្ះ បដិC&ធ°លជំ|ឿ

:
& &ះÖ&&ឯក។ ខ្ះ

បÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវមិនបន¦ះបបរបស់®ើងទំងQ&ុង¤œើ>ឆ
ើ ;&ង^&។
šើយC្ើរ¨&ទំងអស់បÄ&ៀនថ ®ើងអចបä្ើតភពចN&ុងចÕ&ើន និងសុខភព
ល្Fយពក&‰សំដខ
ី º&ំងពូ¹រ& បស់®ើង ពីÝ&ះ®ើងជ:&ះតូច។

្រគូបេ្រងៀនែដលបេញ្ជារ
¤គម្ីរ)&សយ ៣០ៈ៩-១០ iរ)&សយបនបâi&សអ៊D+&E&ល Ý&&ះ•&
ចង់បនiរ•&លl&ើពក&‰បè2&រ ជំនួសករពិត៖ «ដ&’ិតជនជតិ|&ះ•&នឹង
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ចG&ស ជពួកកូនqភូតកុហក គឺជកូនq •&លមិន:&មផ្ងច
់ ិតស
្ à&ប¿
់ &ឹត&‰វTន័យ
របស់:&ះ®&ហូវÔ&^&

១០

•&¸&បដ
់ ល់ពួក‚ើលឆុតថ កុឲ
ំ &‰‚ើលêើយ šើយដល់

ពួកiរថ កុំឲ&‰ទយពីC&ចក្^
ី ៀងo&ង់ ឲ&‰®ើងសà&បឲ
់ &‰%ះ គឺo&pវនិយយពី
C&ចក្‰
ី +ួលបួលវTញ o&pវទយជC&ចក្ភ
ី ូតភរចុះ»។ •&pចN&ុងចÕ&ើនដឹងថ អ្ក
សÒ&បរ់ បស់•ច
& ង់សÒ&បព
់ ក&‰បè2&រដូចជ៖
«:&ះó&ញចិតន
្ ឹងអ្ក មិន<&នI&&ធ^&»
«:&ះចង់ឲ&‰អ្កកº&យជC&ដ»
្ី
«អ្កជ:&ះតូចមួយ»
«អ្កមនអំណចបä្ើតភពចN&ុងចÕ&ើនFយ?&&ន¨
់ ន
& ិយយ»
«អ្កមិន<&នជអ្កមនបប^&»
¨&•&pព:
ី &ះជម0&ស់ បÄ&ៀនC&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះ •&លមនទំង C&ចក្Q
ី &ឡញ់
:
& &ះ និងភពបរTសុទ្

:
& &ះ ទំង:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ និង:&ះជពន្ឺ។ •&p

•&លបí្រអ្ក Fយពក&‰សំដö
ី ្&មៗ មិនQ&ឡញ់អ្ក^& ពួក•&ចង់•&ប•
់ &ងអ្ក
និងl&ើអ្កស„&&ប—
់ &§ជន៍របស់•&។
ចូរឈប់សÒ&ប•
់ &p¹្&ងកº&យ¤œើទូរទស&fន៍ និងអ៊Dនធឺណិត។ ចូរចូលជសមជិក
¤ក្eង¿&ុមជំន•
ុំ &លបÄ&ៀនទំង:&ះជពន្ផ
ឺ ង ទំង:&ះជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ផង ជ
¿&ុមជំន•
ុំ &ល:&មនអ្កអំពQ
ី
&ះថW&ក់

&ចិត¦
្
ភលន់ ជ¿&ុមជំន•
ុំ &លនិយយថ

«អ្កមិន<&នជ:&ះ^& មន¨&:&ះ^&•&លជ:&ះ» ជ¿&ុមជំន•
ុំ &លQ&ឡញ់អ្ក
រហូតដល់¹អ
& ្កFយC&ចក្Q
ី &ឡញ់¤ó&លអ្កវä្&ង ជ¿&ុមជំន•
ុំ &លបÄ&ៀន
•&បទ
់ ំងC&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះអង្ មិន<&ន?&&ន¨
់ ö
& ្&កQ&ួលâះ^& ជ¿&ុមជំនុំ
•&លមនអ្កដឹកនំសុចរTត Q&ឡញ់ និងជគំរូដល់ហ្ÐងGៀម។
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Îើ¦កអ្កបន'ើញថ ជីវTតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ¤ក្eងកណ.ម¥&ថយ ម¥&កុស លូក
និងយ៉ូហន គឺខុសគW&ពជ
ី ីវTតរបស់•&pចN&ុងចÕ&ើនទំងâះ^&?! o&pវšើយ :&ះ
®&ស៊ូវបន†&&សមនុស&fរប់ពន់នក់ FយC&ចក្Q
ី &ឡញ់ ចំ-ះពួក•& ប៉ុs្&
4&ងម
់ ិនបនសង្តធ
់ ្នœ
់ ស
ើ ុខភព និង4&ព&‰សម&’ត្¤
ិ ក្eងC&ចក្ប
ី Ä&ៀនរបស់
4&ងâ
់ ះêើយ។ ផ្eយ¯វTញ4&ង់ បន:&មនមនុស&f•&បគ
់ W& អំពីQ&ះថW&ក់

ក
& រ

Q&ឡញ់លុយ និង4&ព&‰សម&’ត្ិ šើយ4&ងផ
់ i&ល់បនរស់¤ក្eងជីវTតដ៏របទប និង
ស្ប់ស្ល់។ —&សិន÷ើ•&pអធិប&*យមិនសង្តធ
់ ្នœ
់ ច
ើ ំណÙចដូចគW& នឹងករ•&ល
:&ះ®&ស៊ូវ និងពួកសវកបនសង្តធ
់ ្ន^
់ & âះគត់មុខជ•&p¹្&ងកº&យšើយ។
សូមកុំអនុ»Á&តឲ&‰•&p¹្&ងកº&យ|&ះចូលក្eងផ្ះតមរយៈទូរស័ព្ ឬទូរទស&fន៍របស់អ្ក
êើយ។ សូមចំពី ២យ៉ូហន ខ ១០-១១។

____________________
ពាក្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់្រគូច្រមុងចេ្រមីន
សូមសÒ&បព
់ ក&‰សម្ផ
ី i&លរ់ បស់•&pចN&ុងចÕ&ើន ករK្ើយតបរបស់ខ្eំ¤ក្eង
ឃW&ប[ ]។
ចយ ៃម៉េយី (Joyce Meyer)
¦កQ&ី ចយ ß៉&®ើ បននិយយថ «ខ្eំមិនឈប់ë្ើបប^& ទល់¨ខ
& ្eំដឹង...ថ ខ្eំមិន<&នជ
មនុស&fមនបប^ៀត^&»។
[ប៉ុs្&សវក យ៉ូហននិយយថ អស់អ្ក•&លនិយយថ ខ្*នគô&នបប%ះ âះ@ô&ះ
ថបèé&តដល់ខ្*ន šើយC&ចក្ព
ី ិតមិនស្ិត¤ក្eងពួក•&^& (១យ៉ហ
ូ ន ១ៈ៨)]។
¤ក្eងCៀវ{មួយរបស់គត់ ចយ ß៉&®ើ បនបÄ&ៀនថ ករសុគតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ¤œើ
>ើឆ;&ង មិនបនសងF្អ
& ំóើបបរបស់®ើងទំងQ&ុងâះ^& ប៉ុs្&បនi&ប់ពីករសុគត 4&ងo
់ &pវ
¯ស%&ននរក ‘ើម&’ទ
ី ទួលទរុណកម្ ពីសតំង និងអរក&f។ បនi&ប់ពីâះ:&ះ®&ស៊ូវបនÊើត
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ជថ្ី! គត់បនសរC&រថ «ក្eងអំឡeងó&លâះ4&ង់ [:&ះ®&ស៊ូវ] បនចូលស%&ននរក ជ
កs្&ង•&លអ្ក និងខ្eំសមនឹង¯ (Q&បច&*ប់) Fយសរអំóប
ើ បរបស់®ើង…4&ងប
់ ន
បង់F្&¦ះ¤ទីâះ… =+ះm+ស៊ូវបនបង់¹¿
្+ Æើ3ើឆé+ងផង និង¿សÿ+ននរកផង…
[បនi&ប់មក] 4&ងo
់ &pវបន†&&សឲ&‰រស់ពីសុគតêើងវTញ •&លជមនុស+•ដំបូងy+លបន˜ើតជ
ថ្ី»។ ចយ ß៉&®ើ ក៏បននិយយថ «អ្កមិនអច¯ស%&នសួគ៌បន^& លុះ:&¨
& &អ្កxឿFយ
អស់ពីចិតថ
្ :&ះ®&ស៊ូវបនទទួលãសជំនួសអ្ក¿សÿ+ននរក»។
[ប៉ុs១
្& ó&o&ុស ២ៈ២៤ និយយថ «4&ង់បនផ្eកអំóប
ើ បរបស់®ើងរល់គW& ¤œើរូប

អង្4&ង់ ជប់œើ3ឆ
ើ é+ង…»។ មិនo&ឹម¨&ប៉ុ57&ះ ¤ក្eងលូក ២៣ៈ៤៣ :&ះ®&ស៊ូវ
+ +ះ អ្កនឹង¤ក្eងស%&នបរមសុខជមួយ
បនសន&•ជមួយjរ¤œើ>ើឆ;&ងថ «¹្C
នឹងខ្eំ•&រ» មិន<&ន «F្&|&ះខ្eំនឹង¯នរកបីF្& ‘ើម&’ទ
ី ទួលទរុណកម្ អំóើបបរបស់អ្ក»
âះ^&។ ]
ចយ ß៉&®ើ បននិយយថ ¤ó&ល•&ល:&ះ®&ស៊ូវបនយកអំóើបបរបស់®ើង âះ4&ង់
_&ងជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ^ៀត មួយរយៈâះ៖ «4&ង់ [:&ះ®&ស៊ូវ] អចជួយខ្*នឯងរហូត

ដល់ចំណÙច•&ល4&ង់និយយថ <ទូលបង្ំសូមថÿ&យវT»Á&ណទូលបង្ំដល់:&ះហស្4&ង>
់ ។
¤ó&លâះ4&ងម
់ ិនអចë្ើអ្ីស„&&ប់ខ្*នឯងបន^ៀត^&។ 4&ង់បនកº&យជបប 4&ង់=+ង
ជ=+ះរជបុïœ
+ +=+ះpើយ។ 4&ងជ
់ បប»។
[ប៉ុs្&វមិនអច¯រួច^& •&ល:&ះរជបុ:&

&:&ះ _&ងជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ សូម&’ី¨&

មួយ.្&ត។ |&ះគឺជករ—&មថ។]
ចយ ß៉&®ើ បននិយយថ «ពក+;សម្គ
ី ឺជធុងថមពល…ខ្eំកំពុងនិយយអំព<
ី ករUអ្ី•&ល
មិនមន ថមន> [រØូម ៤ៈ១៧] šើយទយអំពឆ
ី ្ឹងស្*ត •&លងប់¤ក្eងជីវTតរបស់អ្កថ <ឱ
ឆ្ឹងស្*ត)ើយ ចូរសà&ប់:&ះបន្Ðលរបស់:&ះអម0&ស>
់ ។ —&P&លជអ្កo&pវនិយយ¯កន់
[គណនីធនគរ] របស់អ្កថ <អូ គណនីចូរសà&ប់:&ះបន្Ðលរបស់:&ះអម0&ស់ ឯងនឹងមិន¤
ទ^&រហូតêើយ>»។

់ &‰រស់êើងវTញ ទំងមន
[ប៉ុs្&¤ក្eង រØូម ៤ៈ១៧ គឺ:&ះផi&ល•
់ &ល «†&&សមនុស&fសº&បឲ
:&ះបន្Ðលពីរបស់•&លគô&ន ទុកដូចជមន» មិន<&ន®ើង^&។ មួយ^ៀត —&សិន÷ើ®ើង
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អចប»2ឲ
& &‰គណនីធនគររបស់®ើងó&ញបន š&តុអ្ី ចយ ß៉&®ើ មិនប»2ឲ
& &‰គណនី
ធនគរផi&ល់របស់គត់ó&ញ ‘ើម&’ីគត់អចឈប់សុំឲ&‰មនុស&f†្ើ¸&ក¯
់ គត់?]
ចយ ß៉&®ើ បននិយយថ «š&តុអ្ីបនជមនុស&f—&¹&ក... ¤ó&ល:&ះUមនុស&fរបស់
4&ង់ថជ =+ះតូច?»
[គត់កំពុងនិយយអំពីC&ចក្ប
ី Ä&ៀន•&ល•&pចN&ុងចÕ&ើនចូលចិត្បÄ&ៀនថ :&ះបនë្ើ
ឲ&‰•&ីស្បរTស័ទ¯ជ «:&ះតូច» •&លមនអំណចបä្ើតអ្ីៗតមពក&‰របស់®ើង។ |&ះ
គឺជករ—&មថ។ ]
ចយ ß៉&®ើ បននិយយថ «ទល់¨&អ្កអធិសû&ន ^ើប:&ះអចë្ើករបន»។
[ប៉ុs្&:&ះជម0&សម
់ នó&ញFយអំណច:&ះG&សÒ& និងអធិបÎ&យ&‰ភពបំផុត។ 4&ង់
អចë្ើអ•
្ី &ល4&ងច
់ ង់ë្ើ ¤ó&លណ•&ល4&ងច
់ ង់ë្ើ។ សូមសà&បគ
់ ម្ីរដនីO៉&ល
៤ៈ៣៤-៣៥៖ « …អំណច•&ប់•&ងរបស់4&ងស
់ ្ិតC្&រ¤ជដរប šើយរជ&‰4&ងក
់ ៏¤

អស់ទំងដំណមនុស&fតæៀង¯ ឯអស់ទំងមនុស&f¦កក៏រប់ទុកជឥតករទ^& 4&ងë
់ ្ើ
តម¨&:&ះហឫទ័យក្eងពួកពលបរTវរ ស
& %&នសួគ៌ šើយ¤កណñ&លពួកមនុស&f¦ក
ផង ឥតមនអ្កណអចនឹងឃត់ទប់:&ះហស្4&ង់ ឬនឹងទូលសួរ4&ងថ
់ <4&ងë
់ ្ើអ្ី
ដូG្&ះបនêើយ>»]

ចូល អូស្ទីន (Joel Osteen)
¦ក ចូល អូស្ីន បននិយយថ «[:&ះ] បនមនបន្Ðលថ <អ័ដម អ្កណ¸&&បអ
់ ្កថ
អ្ក¤អn&&ត?> និយយម&•¥&ង^ៀត Îើអ្កណ¸&&បអ
់ ្កថ មនអ្ីខុស¤ក្eងអ្ក?…âះ
គឺជករកុហកមកពីសo&pវ អ្កo&pវបដិC&ធគំនិតទំងâះ šើយÈ្&ងយល់ពីអ្ី•&ល:&ះមន
បន្Ðលអំពអ
ី ្ក»។
[§ងតម ចូល អូស្ីន អ័ដម និង)&វគ
Ô& ួរ¨&បដិC&ធគំនិត•&លថ មនអ្ីខុសចំ-ះ
ពួកគត់ បនi&ប់ពីពួកគត់បនë្ើបប។ ប៉ុsក
្& រពិត គឺមនកំហុសឆ្ងយ¥&ងខº&ំងចំ-ះ
ពួកគត់ គឺពួកគត់បនចូលរួមជមួយសតំងក្eងករបះeររបស់វ šើយឥឡÐវ|&ះពួក
គត់o&pវបនកត់ផà&ច់ពី:&ះ šើយបនបត់បង់។]
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¦ក •&ីស វØលœ&ក (Chris Wallace)

ស
& រព័ត៌មន Fox News បនសួរ¦ក ចូល

អូស្ីន ថ «Îើពួកមរមនជ •&ីសប
្ រTស័ទពិតឬ?» ¦ក អូស្ីន បននិយយថ «ខ្eំគិតថ
ពួក•& គឺជ•&ីស្បរTស័ទពិត»។ ¤កs្&ង†&f&ង^ៀតគត់បននិយយថ «សសនមរមន
ខុសគWប
& ន្ិចបន្*ច ប៉ុsខ
្& ្eំ¤¨&'ើញថ ពួក•&គឺជបងប្Ðន¤ក្eង:&ះ•&ីស្»។
[សសនមរមន គឺជសសនខុសគWទ
& ំងQ&ុង ពី•&ីស្សសនពិត។ សូម‚ើលអត្បទ
ពីសសនមរមន]
¤ក្eងបទសម¢&សន៍មួយ •&សួរ ចូល អូស្ីន ថ Îើមនុស&f•&លQ&ឡញ់6&ទដូចគW& šើយ¤
¨&បន្—&:&ឹតប
្ បâះ ពួក•&នឹងo&pវ:&ះទទួលឲ&‰ចូលស%&នសួគ៌•&រឬ^&? គត់K្ើយថ «ខ្eំxឿថ
ពួក•&នឹងបនចូល»។
[ប៉ុs្&Îស
ើ វកប៉ុលបននិយយអ្ីខ្ះ ¤ក្eង១កូរTនថូស ៦ៈ៩-១១ (KSV)? Îើ®ើងគួរ
xឿចូល អូស្ីន ឬxឿសវកប៉ុល?]
ចូល អូស្ីន បននិយយថ «¤ó&លអ្ក¿&ី¿& អត់ និងបនãគជ័យ... វមិននំមកនូវ
កិត្ិយសដល់:&ះ^& … ចូរសà&ប់ ¤ó&លអ្ក‚ើល¯ល្ C្ýកពក់ល្ រស់¤កs្&ងសp&ត
ពូ¹&ក្eងអជីពរបស់អ្ក មនចិត្សប&’eរសជមួយអ្កដÍ& âះšើយនំមកនូវសW&មញញឹមដល់
:&ះភ‰្រ& បស់:&ះ។ 4&ងរ់ Eករយ ‘ើម&’ីëឲ
្ើ &‰អ្ករEកចÕ&ើនêើង…:&ះ®&ស៊ូវបនយងមក
‘ើម&’ី®ើងអចរស់¤ក្eងជីវTតបរTបូរណ៍។ ®ើងតំណងឲ&‰:&ះដ៏មនមហិទ្ិឫទ្ិ¤œើö&នដី
|&ះ។ ®ើងគួរ¨&ë្ើជគំរូ

&C&ចក្ល
ី រ្ បស់4&ង់៖ មនពរខº&ំង មនភពរុងæឿងខº&ំង មន

ចិត្សប&’eរសខº&ំង មនអំណរខº&ំង y+ល–្ើឲ+;អ្ក'+•+ង‡ៀតចង់បនអ្y
ី +លmើងមន...»។
[ប៉ុs្&:&ះគម្ីរមិន•&លនិយយថ ®ើងទក់ទញមនុស&fឲ&‰មករកដំណឹងល្ ¤ó&ល
®ើង «‚ើល¯ល្ C្ýកពក់ល្ šើយរស់¤កs្&ងសp&ត»âះ^&។ ¨&ផ្eយ¯វTញ គឺ
¤ó&ល•&ល®ើងរស់¤ក្eងជីវTត•&លមនC&ចក្Q
ី &ឡញ់ ករលះបង់ និងករផ&Kយ
ដំណឹងល្។ សូមសà&ប់សវកប៉ុល៖ «FយមនÊ&រ@
rs
ô&ះ šើយo&pវអប់ឱន Fយ•&

និយយអ¿&ក់ ឬល្ក្ី ទុកដូចជមនុស&fកំភូត ¨&ពិតo&ង^
់ & ដូចជគô&នអ្កណស•&ល់
®ើងខ្eំ ¨&មនុស&fទំងអស់បនស•&លវ់ Tញ ដូចជšៀបនឹងសº&ប់ ¨&‚ើល ®ើងខ្eំរស់^&
ដូចជo&pវវយផ0&ល ¨&មិនបនដល់សº&ប^
់ & ដូចជមនC&ចក្:
ី &¾យ ¨&G&ះ¨&បន
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សប&*យវTញ ដូចជទ័ល¿& ¨&កំពុង¨&ចំæEនដល់មនុស&fជŠ&ើន ដូចជគô&នអ្ី%ះ ¨&
មន•&បទ
់ ំងអស់វTញ» (២កូរTនថូស ៦ៈ៨-១០)។ ភពអំណរក្eងកររងទុក្×&ទន គឺជ
ជីវTត•&លបនë្ឲ
ើ &‰មនុស&fរប់លននក់រក:&ះសម័យដំបូង

¿
& &ុមជំនុំ។ ]

¦ក ឡរE ឃីង (Larry King) បនសួរ¦ក ចូល អូស្ីន ¤ក្eងបទសម¢&សន៍តម
ទូរទស&fន៍ថ Îើគត់lព
&ើ ក&‰ថ «មនុស&fមនបប» ¤ក្eងករអធិប&*យរបស់គត់^&។ គត់
បននិយយថ «ខ្eំមិនl&ើវ^& [ពក&‰ថ មនុស&fមនបប]។ ... ប៉ុsម
្& នុស&fភគŠ&ើនដឹងរួចមក
šើយថ ខ្*នកំពុងë្ើអខ
្ី ុស។ ¤ó&លពួក•&មក¿&ុមជំនុំ ខ្eំចង់¸&ប់ពួក•&ថ អ្កអចផº&ស់ប្Ðរ
បន»។
[ប៉ុs្&ករ¸&&ប់នរណមW&កថ
់ «អ្កអចផº&ស់ប្Ðរបន» âះមិន<&នជដំណឹងល្^&។ វជ
ដំណឹងអ¿&ក់ Ý&&ះ®ើងគô&នសមត្ភពផº&ស់ប្Ðរ^&។ ®ើងo&pវករចិត្ថ្ីតមរយៈ
ដំណឹងល្ អំពីករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្។ šើយö្&កមួយ

&ដំណឹង

ល្ គឺជដំណឹងអ¿&ក់ •&ល®ើងជមនុស&fមនបប។]
¦ក ចូល អូស្ីន បននិយយថ «:&ះបនë្ើអ•
្ី &ប់យ¥&ង •&ល4&ងន
់ ឹងë្រើ ួច¯šើយ។
ឥឡÐវ|&ះ បល់ស្ិត¤ខងអ្កšើយ។ —&សិន÷ើអ្កចង់បនភពãគជ័យ —&សិន÷ើអ្ក
ចង់បន¸&&ជ(& ÷ើអ្កចង់មនភពចN&ុងចÕ&ើន និងមនសុខភពល្ អ្កនឹងo&pវë្ើŠ&ើនជង
ករគិត šើយករxឿ។ អ្កo&pវ¨&—&កសពក&‰សម្ីFយកº&ហន នូវពក&‰

&ជំ|ឿ និង

ជ័យជំនះ œើខ្*នអ្ក និង•&¾សររបស់អ្ក»។
[ដូច•&ច
p N&ុងចÕ&ើនទំងអស់•&រ ចូល អូស្ីន បÄ&ៀនថ ®ើងអចបä្ើតភព
ចN&ុងចÕ&ើន និងសុខភពល្ Fយករនិយយពក&‰សំដីពិC&ស ដូចជ:&ះបនបä្ើត
សកល¦កFយករមនបន្Ðល•&រ។ ]

្រគូច្រមុងចេ្រមីនេផ្សងៗ
«វមិន<&នជ<ជំពូក និងខ> •&ប់ó&ល^&។ អ<៉&ន? ចូរ‚ើលរងកយរបស់អ្ក šើយ
និយយថ <ខ្eំxឿថ ខ្eំមនរងកយមនសុខភពល្បំផុត អយុ ៥០ឆW>
&ំ អ្កអចនិយយ
ដូG្&ះបន! វមិន<&នជ<ជំពូក និងខ> •&ប់ó&ល^&…Îើអ្កxឿ^&? ÷ើអ៊Dចឹង ចូរ—&កស
¯»។ យ៉ូ/+ប =+ីនស៍ (Joseph Prince)
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«ចូរ—&កស¯! fះអ្កមិនxឿក៏—&កសចុះ! អ្កមនអយុហុកសិបឆW&ំ šើយអ្ក‚ើល¯
ក្eងកí្ក់ šើយ'ើញសW&មA&¾ញ។ ¨&ខ្eំ'ើញអ្កគô&នសW&មA&¾ញ%ះ! អ<៉&ន? អ<៉&ន!»។
យ៉ូ/+ប =+ីនស៍
«¤ó&ល•&លពួក•&G&ញមក :&ះអម0&ស)
់ ើយ ‘ើម&’ស
ី បÝ&&ះ :&ះវរបិត Fះ_&ងអំណច
œើពួក•& ‘ើម&’ីយក ‘ើម&’ីបä្ើត ‘ើម&’ីទទួលភពចN&ុងចÕ&ើនក្eង:&ះនម:&ះអម0&ស®
់ &ស៊ូវ
•&ីស្»។ យ៉ូ/+ប =+ីនស៍
«®ើងគឺជ:&ះតូច»។ •&ីហ្ឡÐ ដុលº&រ(Creflo Dollar) J&នs&ត š&ហ្ិន (Kenneth
Hagin) ÷&ននី ហុិន (Benny Hinn) ផឡ §្&ត (Paula White)។ល។
«:&ះ®&ស៊ូវបនÊើតជថ្ី»។ J&នs&ត š&ហ្ិន (Kenneth Hagin), ចយ ß៉&®ើ (Joyce
Meyer), ប៊ƒល ចនសុន (Bill Johnson), J&នs&ត កូពឡន (Kenneth Copeland)។
«:&ះបនយងមកពីស%&នសួគ៌ šើយបនកº&យជមនុស&f។ [4&ង]់ បនë្ើឲ&‰មនុស&f¯ជ:&ះ
តូចៗ។ [បនi&ប់មក] 4&ង់បនo&ឡប់¯ស%&នសួគ៌វTញក្eងភពជមនុស&f។ 4&ង់—&ឈមមុខ
នឹង:&ះវរបិតក្eងភពជមនុស&f។ ¨&ខ្eំ—&ឈមមុខនឹងអរក&fជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ… ខ្eំជ

មនុស&f:&ះ»។ ÷&ននី ហុិន (Benny Hinn)
«ភព¿&ី¿& គឺមកពីអរក&fសតំង ឯ:&ះជម0&សច
់ ង់ឲ&‰•&ីស្បរTស័ទទំងអស់មនភព
ចN&ុងចÕ&ើន»។ ÷&ននី ហុិន
«:&ះនឹងមិនë្អ
ើ ្ីêើយ លុះ:&&¨&ខ្eំនិយយ»។ ÷&ននី ហុិន
«អ្កណ¸&&ប់អ្កឲ&‰ លះបង់ខ្*នឯង គឺមកពីសតំង»។ ផឡ §្&ត (Paula White)
[ប៉ុs្&:&ះ®&ស៊ូវ4&ង់មនបន្Ðលថ «÷ើអ្កណចង់មកតមខ្eំ âះo&pវឲ&‰លះកត់ចិតខ
្ ្*ន

ឯងjលG&ញ šើយផ្eក>ើឆ;&ងខ្*នមកតមខ្eំចុះ» (ម¥&ថយ ១៦ៈ២៤)]
«ខ្eំចង់ឲ&‰ អ្កបនឮពី:&ះ។ អ្កនឹងសរC&រមូលប&’ទនប័o&របស់អ្ក¯ឲ&‰¿&ុម ផឡ §្&ត
(Paula White)។ —&សិន÷ើ:&ះ¸&&បអ
់ ្កឲ&‰ផ្ល់ ១២.៩៩ ដុលº&រ ë្វ
ើ ចុះ។ អ្ក
ី ៏Fយ•&ល
:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្មនបន្Ðលមកកន់អ្ក»។ ផឡ §្&ត
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«មនអំណច

ក
& របä្ើត¤ក្eងមត់របស់អ្កឥឡÐវ|&ះ :&ះបនមនបន្Ðល šើយបä្ើត

សកល¦ក។ អ្កក៏មនអំណច ‘ើម&’ីនិយយនិងបä្ើតជីវTត និងC&ចក្ស
ី º&ប់បន! ÷ើអ្ក
xឿœើ:&ះ អ្កអចបä្ើតអ្ីៗ¤ក្eងជីវTតរបស់អ្កបន»។ ផឡ §្&ត
[—&សិន÷ើ|&ះជករពិត š&តុអប
្ី នជ ផឡ §្&ត ¤¨&សុំឲ&‰មនុស&f†្ើ¸&កដ
់ ងÿ&យ
¯គត់?]
«ខ្eំចង់ឲ&‰ អ្កដឹងអ្ីមួយ៖ អ័ដម¤ក្eងសួន)&•&ន គឺជ:&ះជម0&ស•
់ &លស<្&ងក្eងភពជ
សច់ឈម»។ «អ័ដមគឺដូចជ:&ះ...ដូចគW&នឹង:&ះ®&ស៊ូវ•&រ ¤ó&ល4&ងម
់ កö&នដី»
J&នs&ត កូពឡន (Kenneth Copeland)។
«ករសុគតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ¤œើ>ើឆ;&ង មិន•&ប់?&ន់‘ើម&’ីស”•&ះ®ើង^&»។ J&នs&ត
កូពឡន
—ករដកQ&ង់មកពី (httpៈ//www.letusreason.org/Wf23.htm)

ធនធនy+លគួរទុកចិត្៖
plovpit.com/the-heretical-teaching-of-joseph-prince/
plovpit.com/prosperity-gospel/
www.youtube.com/watch?v=oiCMNT2JrE4&t=143s

ចូល អូស្ីន

យ៉ូÈ&ប :&ីនស៍

ចយ ß៉&®ើ
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្រកុមជំនស
ុំ ាវកថ្មី
New Apostolic Church
s+ុងស៊ូរ`ច ”+‡+សស្ីស

្របវត្តិ
¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ីo&pវបនបä្ើតêើង¤—&^&សអឡឺម៉ងក
់ ្eងឆW&ំ ១៨៦៣។ ដូចជ
ចលនសសនថ្ីដÍ&^ៀត•&រ អ្កបä្ើត¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ី|&ះ បន—&កសថ
¿&ុមជំន•
ុំ &ីស្បរTស័ទទំងអស់បនវä្&ងG&ញពី•&ីសស
្ សន‘ើម šើយឥឡÐវ|&ះ
:&ះបនB&ើសæEសពួកសវកថ្ី ‘ើម&’ីន•
ំ &ីស្សសន o&ឡប់¯ö&នករ‘ើមរបស់
:&ះវTញ។ ជពិC&សពួក•&xឿថ ¿&ុមជំនុំពិត o&pវ¨&ដឹកនំFយពួកសវក •&ល
ជអ្កស្ងតំú&ង ពីសវក‘ើមរបស់:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ពួក•&បនអះអងថ ក្eង
រយៈó&ល ១៨០០ ឆW&ំ ចប់តំងពីសវកចុងI&&យ គឺយ៉ូហនបនសº&ប¤
់
សតវត&fរGទី១ គô&ន¿&ុមជំនណ
ុំ
មនសវកពិត^&។ ¨&ឥឡÐវ|&ះ ទីបំផុត តមរយៈ
¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ី ¿&ុមជំនុំរបស់:&ះ•&ីស្នឹងមនសវកêើងវTញ ដូច¿&ុមជំន‘
ុំ ើម។
¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ីអះអងថ មន¨&ពួកសវករបស់ពួក•&ប៉ុ57&ះ •&លមនសិទអ
្ិ ត់
fសចំ-ះអំóប
ើ ប និងë្ើបុណ&‰A&មុជទឹកFយ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្។ ពួក•&
អះអងថ ជ¿&ុមជំន¨
ុំ ម
& ួយគត់ •&លអចæៀបចំ•&ីស្បរTស័ទ ឲ&‰បនo&ឹមo&pវ
‘ើម&’ទ
ី ទួលករយងមកœើកទីពីររបស់:&ះ•&ីស្។
¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ីបនរEករលដលពី—&^&សអឡឺម៉ង¯
់ កន់—&^&សជិតខង¤ទ្ីប
អឺរØុប šើយបនi&ប់មក¯ដល់អç្&ិកខងត&’Ðង អូ+à&លី និងឥណ.®9&សុី។
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¿&ុមជំនុំសវកថ្ី

ឥឡÐវ|&ះ ពួក•&¤ក្eង—&^&សរប់សិប šើយអះអងថ មនសមជិក ៩ លន
នក់¤ទូទំងពិភព¦ក។

ស្នាម្របឡាក់បីក្នុង្របវត្តិសា្រស្តរបស់្រកុមជំនស
ុំ ាវកថ្មី
១. ¤ó&ល•&លហុី¨្&រ•&ប់•&ង—&^&សអឡឺម៉ង់ គត់បនបង្ឲ
ំ &‰¿&ុមជំនទ
ុំ ំងអស់
¤ó&លបí&wប់កម្វTធថ
ី ÿ&យបង្o
ំ &pវនិយយថ «P&ល ហុី¨្&រ» (Heil Hitler)។
ដូG្&ះ ¿&ុមជំនុំជŠ&ើនបនបដិC&ធមិន:&មë្ើតម šើយo&pវ•&បិទ។ គួរឲ&‰សà&យ
ណស់ ¿&ុមជំនុំសវកថ្ីបនសN&បសN&¾លជមួយពួកណសុីស ដូG្&ះហុី¨្&របន
អនុ»Á&តឲ&‰ពួក•&¤¨&÷ើកបន្។ |&ះគឺជសW&ម—&ឡក់ដគ
៏ ួរឲ&‰អម¥&ស់មួយ¤
ក្eង—&វត្ិសQ្&

¿
& &ុមជំន|
ុំ &ះតំងពីó&លâះមក។

២. សW&ម—&ឡក់គួរឲ&‰ខô&ស)ៀនមួយ^ៀត បនÊើតêើង¤F្&ទី ២៥ ´&ធ្Ð ឆW&ំ
១៩៥១។ «‚&សវក»

¿
& &ុមជំនស
ុំ វកថ្ី @ô&ះ x&ជី ប៊Dសសវ (J.G. Bischoff)

បន—&កសថ :&ះបន÷ើកស<្&ងដល់គត់ថ គត់នឹងមិនសº&ប^
់ & រហូតដល់ក
រយងមកœើកទីពីររបស់:&ះ•&ីស្។ គត់ក៏បនបង្ឲ
ំ &‰¿&ុមជំនរុំ បស់គត់ទំងអស់
xឿ និងបÄ&ៀនទំនយ|&ះ។ ¤ឆW&ំ ១៩៥៤ ទំនយ|&ះõ&មទំងបនកº&យជö្&ក
មួយ

°
& លលទ្ផ
ិ ្Ðវកររបស់¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ី។ អ្កដឹកនំជŠ&ើនo&pវបន

ប9ï&ញG&ញពីនិកយ FយសរករបដិC&ធមិនទទួលយកទំនយ|&ះ។ ប៉ុs្&
¦ក x&ជី ប៊Dសសវ បនសº&ប¤
់ F្&ទី ៧ ´&កក្ដ ឆW&ំ ១៩៦០ šើយ:&ះ•&ីស្
មិនបនយងមកវTញ^&។ វគឺជទំនយខុសឆ្ង។ សមជិករប់ពន់នក់បនខក
ចិត្ šើយចកG&ញពី¿&ុមជំន¤
ុំ ó&លâះ។
៣. សW&ម—&ឡក់ទ៣
ី ¤ក្eង—&វត្ិសQ្&

¿
& &ុមជំនស
ុំ វកថ្ី ជសW&ម—&ឡក់គួរឲ&‰

ខô&សជង•&។ ¤ឆW&ំ ១៩៨៦ «‚&សវក» @ô&ះ ហន់ អួរវយឡឺ (Hans
Urwyler) បន—&កសថ ¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ីនឹង_&ងបÄ&ៀនតមគម្ីរថ ករ
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Q&ឡញ់6&ទដូចគW& គឺជអំóប
ើ ប។ ពួក•&បននិយយថ អ្កQ&ឡញ់6&ទ
ដូចគW& អចចូលជសមជិកFយមិនចំបច់#&ចិតព
្ ក
ី ររួម6&ទ 6&ទដូចគW&
êើយ។ •&កអ
៏ ចទទួលពិធœ
ី ៀង:&ះអម0&ស់ និងបÄ&ៀនសលF្&អទិត&‰បន។
¿&ុមជំនõ
ុំ &មទំងë្ើពិធឲ
ី &‰ពរពិC&ស ដល់គស
ូ ÿ&មីភរTយ6&ទដូចគW& •&លបន
«æៀបករ»តមផ្Ðវច&*ប់។
«‚&សវក»

¿
& &ុមជំនស
ុំ វកថ្ីបនករពរករសÕ&&ចចិត|
្ &ះ Fយប±្&រគម្ីរ

១កូរTនថូស ៦ៈ៩-១០ ‘ើម&’ë
ី ្ើឲ&‰វនិយយផ្eយពីអ្ី•&លសវកប៉ុលមនបំណង។
¤ក្eងខâះសវក ប៉ុលកំពុង¸&&ប®
់ ើងពីអ្កណ•&លមិនអចចូលនគរ:&ះ

្ ំóទ
ើ ុច្រTត ពុអ
ំ ច
បន។ ប៉ុលបនបÄ&ៀនថ «បងប្Ðនមិន…&&ប^&ឬថ អ្ក—&:&ឹតអ
ទទួល:&ះរជ&‰ :&ះជម0&ស់ទុកជមត៌កបនêើយ! សូមបងប្Ðនកុំយល់z&ឡំ¯យ%ះ
អស់អ្ក•&ល—&:&ឹតអ
្ ំó¸
ើ &សចកសីលធម៌ ពួកថÿ&យបង្:
ំ &ះ¹្&ងកº&យ ពួកមន
សហយស្ន់ ពួកជនពលពួកអ្ករួមសងÿ&សនឹង6&ទដូចគW&

១០

ពួកjរប្ន់ ពួក

¦ភលន់ចង់បន4&ព&‰•& ពួក—&មឹក ពួកx&រ—&មថ ពួកប្នយ
់ ក4&ព&‰•& ពុអ
ំ ច
ទទួល:&ះរជ&‰របស់:&ះជម0&ស់ទុកជមត៌កបនêើយ។

១១

កលពី‘ើម បងប្Ðន

ខ្ះក៏ជមនុស&f—&6&ទâះ•&រ។ ប៉ុs្& :&ះជម0&ស់លងសំអតបងប្Ðន †&&ស
—&ទន¯យបងប្ÐនបនវTសុទ្ :&មទំង¯យបងប្ÐនបនសុចរTត ក្eង:&ះនម
:&ះអម0&ស់®&ស•
៊ូ &ិស្ តមរយៈ:&ះវT»Á&ណ :
& &ះជម0&ស់របស់®ើងរួច¨&&ច
šើយ។ » (១កូរTនថូស ៦ៈ៩-១១ KSV)។ ¦ក ហន់ អួរវយឡឺ បន
ចង្eលបង¼&ញថ ករ¦ភលន់ស្ិតក្eងចំ5មអំóប
ើ ប•&លបនæៀបរប់¤ក្eង
បí្រី បស់សវកប៉ុល|&ះ។ គត់បននិយយថ Fយសរ¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ីបន
ទទួលយកសមជិក•&លមនបប
សមជិក•&លមនបប

ក
& រ¦ភលន់ âះពួក•&o&pវ¨&ទទួលយក

ក
& រQ&ឡញ់6&ទដូចគW•
& &រ។
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ប៉ុsÎ
្& ក
ើ រ¦ភលន់ គឺជករ•&ល¿&ុមជំនគ
ុំ ួរអត់ធ្ត^
់ ?
& សវកប៉ុលK្ើយថ
«^&!» ករ¦ភលន់ គឺជអំóប
ើ បធ្ន់ធ្រ•&លនឹងë្ើឲ&‰®ើង «ពុំអចទទួល

:&ះរជ&‰របស់:&ះជម0&ស់ទុកជមត៌កបនêើយ» (១កូរTនថូស ៦ៈ១០ KSV) ÷ើ
®ើងមិន:&ម#&&ចិត្។ តមពិត¤ក្eងគម្ីរកូល៉ុស ៣ៈ៥ និង)&6&សូរ ៥ៈ៥ សវក
ប៉ុលនិយយថ ករ¦ភលន់ គឺជករថÿ&យបង្រំ ូប:&ះម&•¥&ង (បបâះ គឺជអំóើ
បបដ៏ធ្ន់ធ្របំផុតមួយ¤ក្eង:&ះគម្ីរ)។ Îើអ្កថÿ&យបង្រំ ូប:&ះអច êើង¯
ស%&នសួគប
៌ ន^& ÷ើគត់មិន#&&ចិត?
្ ^& ¸&&កដជមិនបន! ¤ក្eង ១កូរTនថូស
៦ៈ៩-១០ សវកប៉ុលនិយយយ¥&ងច&*ស់ថ បបទំងអស់ក្eងបí្រី បស់គត់|&ះ
រួមទំងករ¦ភលន់ និងករQ&ឡញ់6&ទដូចគW& នឹងë្ើឲ&‰មនុស&f «ពុំអចទទួល

:&ះរជ&‰របស់:&ះជម0&ស់ទុកជមត៌កបនêើយ»! ប៉ុs្& «‚&សវក» អ៊ួរវÔ&យឡឺ និង
«‚&សវក»បច្eប&’ន្ x& អិល សW&យដឺ (J.L. Sneider) បÄ&ៀនថ មនុស&f¦ភ
លន់និងមនុស&fQ&ឡញ់6&ទដូចគWអ
& ចចូលនគរ:&ះFយមិន#&&ចិត្។ Îើអ្ក
ណo&ឹមo&pវ សវកប៉ុល ឬ «សវក»

¿
& &ុមសវកថ្ី? មិនអចo&pវទំងពីរ^&។

:&ះ®&ស៊ូវនិងពួកសវក•&លបនសរC&រ:&ះគម្ីរ បនបÄ&ៀនម្ងšើយម្ង^ៀត
ថ :&ះហឫទ័យរបស់:&ះ គឺជអពហ៍ពិពហ៍រវងបុរស និងQ្&ី ឯទä្ើ និងបំណង
¸&&ថQ
W& &ឡញ់6&ទដូចគW& គឺជបប (ម¥&ថយ ១៩ៈ៤-៦; រØូម ១ៈ២៦-២៨;
១កូរTនថូស ៦ៈ៩-១១ KSV)។ ÷ើ®ើង¸&&បអ
់ ្កQ&ឡញ់6&ទដូចគWថ
& គត់មិន
ចំបច់#&ចិតព
្ អ
ី ំóប
ើ បរបស់គត់ មិន<&នជដំណឹងល្ចំ-ះគត់^&។
ផ្eយ¯វTញវមនន័យថ ®ើងកំពុងបí្Ðនមនុស&fមនបបâះ¯ស%&ននរក
ពីÝ&ះគô&នអ្កណ•&ល'ើញ:&ះ Fយមិន¹&#&ចិត^
្ &។ :&ះបន¸&&បព
់ &•ករE
អ៊D+&E&ល¤)&C&គល ១៣ៈ២២ ថ ករជំនុំជN&ះរបស់4&ងន
់ ឹងមកដល់ពួក•&
Fយសរពួក•& «បនចំæEនកំឡំង/&

ម
& នុស&fអ¿&ក់ ‘ើម&’ម
ី ិនឲ&‰•&លះjល
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ផ្Ðវអ¿&ករ់ បស់ខ្*ន ឲ&‰បនស”•&ះរួចជីវTតវTញêើយ» ។ ដំណឹងល្ពិត—&កស
ដល់អ្កមនបបខងផ្Ðវ6&ទ•&ប—
់ &6&ទថ :&ះ®&ស៊ូវបនសុគតស„&&បអ
់ ំóប
ើ ប
ទំងâះšើយ šើយ4&ងផ
់ ្លក
់ រអត់fស និងករស”•&ះដល់អ្ក•&ល#&&ចិត្
និងxឿœើ4&ង់។
«‚&សវក» ហន់ អួរវយឡឺ បនអះអងថ គឺជ:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្•&លបន
ដឹកនំគត់ឲ&‰ផº&ស់ប្ÐរC&ចក្ប
ី Ä&ៀន

¿
& &ុមជំនរុំ បស់គត់ អំពក
ី រQ&ឡញ់6&ទ

ដូចគW&។ ប៉ុs្& ករâះមិនអច¯រួច^&។ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្មិន•&លដឹកនំ
នរណមW&កឲ
់ &‰បÄ&ៀន—&ឆំងនឹងបទគម្ីរ•&ល:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្បន—&ទនដល់
ពួកសវក‘ើមâះêើយ។ សវកប៉ុលបនបÄ&ៀនថ ថ សូម&’ី¨&ខ្*នគត់ផi&ល់
បÄ&ៀន°លជំ|ឿខុសពី°លជំ|ឿ‘ើមរបស់ពួកសវក គត់នឹងo&pវបណñ&ស
«‚&សវក»របស់¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ី គឺជសវក¹្&ងកº&យ ពីÝ&ះគត់បនeះបង់
jល°លលទ្រិ បស់សវកពិត។ ®ើងបនæៀន¤ក្eង ១យ៉ូហន ៤ៈ៦ ថ •&p
ពិតនឹង¨&ង¨&បÄ&ៀនQ&បតមសវក‘ើមរបស់:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្៖ «ឯ®ើងរល់គW&

[ពួកសវក] ជអ្កមកពី:&ះវTញ šើយអ្កណ•&លស•&ល:
់ &ះ âះក៏សà&ប®
់ ើងខ្eំ
¨&អ្កណ•&លមិនមកពី:&ះ^& âះមិន:&មសà&ប®
់ ើងខ្eំêើយ គឺយ¥&ងâះឯង
•&ល®ើងនឹងស•&ល់វT»Á&ណ C
& &ចក្ព
ី ិត និងវT»Á&ណ C
& &ចក្ខ
ី ុសឆ្ង¯បន»។
កំហុសដ៏ធ្ន់ធ្រ|&ះអំពប
ី ប

ក
& រQ&ឡញ់6&ទដូចគW& បង¼&ញ®ើងថ និកយ

សវកថ្ីបនកº&យជ¿&ុមខុសឆ្ងរួច¯šើយ šើយមិនយូរមិនឆប់ ពួក•&នឹង
បដិC&ធនូវ°លលទ្ស
ិ ំខន់ៗ†&f&ង^ៀត។
ទីបំផុតសូមកត់សំគល់ថ ¤ខបនi&បស
់ វកប៉ុលផ្លក
់ ្ីសង&~ឹមយ¥&ងធំដល់អស់អ្ក
•&លមនfសពីករ¦ភលន់ ករQ&ឡញ់6&ទដូចគW& ករផិតក&’ត់ និងអំóប
ើ ប
†&f&ង^ៀត។ គត់និយយថ «ឯពួកអ្ករល់គW&ខ្ះ ពី
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•&រ ¨&បនលងសp&តšើយ ក៏បនT&កជបរTសុទ្ šើយរប់ជសុចរTតផង Fយ
នូវ:&ះនម:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវ និង:&ះវT»Á&ណរបស់:&ះ ®
& ើងរល់គW&។»
(១កូរTនថូស ៦ៈ១១)។ •&ីស្បរTស័ទ¤¿&ុងកូរTនថូសបន#&&ចិតព
្ ក
ី រ¦ភលន់
អំóអ
ើ សីលធម៌ និងករQ&ឡញ់6&ទដូចគWš
& ើយ និងពួក•&បនxឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ
•&ីស្ šើយបនទទួលC&ចក្ស
ី ”•&ះ។

ជំេនឿ
បs្&មពីករបÄ&ៀនខុសឆ្ងអំពប
ី បQ&ឡញ់6&ទដូចគW& ពួក•&កប
៏ Ä&ៀនពី
°លជំ|ឿខុសឆ្ងទំង|&ះ•&រ៖
ពួកh+lឿថ ?+ីស្បរ`ស័ទអចទទួលពិធប
ី ុណ+;2+មុជទឹក និងពិធÆ
ី ៀង=+ះអម¡+ស់
ជំនួសមនុស+•y+លបនស-+បp
់ ើយ។ ¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ី xឿថអ្ក•&លបនសº&ប់
Fយមិនxឿœើ:&ះ•&ីស្ ¤¨&អចស”•&ះបន។ «:&លឹង•&លបនចកG&ញ
šើយ អចបនស”•&ះ Fយករសម្ឹង‚ើល¯:&ះ•&ីស្¤œើ>ឆ
ើ ;&ង»
(Catechism-QA 547)។ ពួក•&œើកទឹកចិតស
្ មជិករបស់ពួក•&ឲ&‰ទទួលពិធី
œៀង:&ះអម0&ស់ និងបុណ&‰A&មុជទឹកជំនួសអ្ក•&លបនសº&បš
់ ើយ Fយសង&~ឹមថ
នឹងជួយពួក•&¤ជីវTតបនi&ប់។ ប៉ុs្&គម្ីរš&Š&ើរ ៩ៈ២៧ មនបន្Ðលថ «šើយ

FយÝ&&ះបនតN&pវឲ&‰មនុស&fទំងអស់សº&ប១
់ ដង រួចសឹមជប់S+ចក្ជ
ី ំនុំជំរះ»។
ពួកh+lឿថ មន~+សវកម“+កប
់ ៉ុñý+ះy+លអចផ្លអ
់ ំñយទនœ+
=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្បន។ °លលទ្រិ បស់ពួក•&និយយថ «ខ្eំxឿថ អ្ក•&ល
ទទួលបុណ&‰A&មុជទឹកšើយ o&pវទទួលអំ5យទន

:
& &ះវT»Á&ណបរTសុទ្

តមរយៈសវកមW&ក់ ‘ើម&’ក
ី º&យជកូនរបស់:&ះ šើយបំó&ញតN&pវករស„&&ប់
កº&យជកូន[កូនច&’ង]» (Article 8)។ ប៉ុsត
្& មពិត :&ះគម្ីរមិនតN&pវថ o&pវករ
សវក ‘ើម&’ីទទួល:&ះវT»Á&ណបរTសុទâ
្ ះ^& ប៉ុsគ
្& ជ
ឺ ំ|ឿœើ:&ះ•&ីស្វTញ។ សូម
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សà&ប¦
់
កប៉ុល•&លជសវកពិត ¤ó&លគត់ស្ីបâi&សអ្កxឿ¤កឡទី
•&លពឹងö្&កœើ¿&ឹត&‰វTន័យ៖ «ឱពួកអ្កQ&ុកកឡទីឥត÷ើគិត)ើយ •&លបន

÷ើកសំ•&ង:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្មកយ¥&ងច&*ស់ ¤.្&កអ្ករល់គW& šើយទំងជប់
ឆ;&ងផង âះÎើអ្កណបនë្ើអំóដ
ើ ក់អ្ករល់គW& ឲ&‰_&ងសà&បត
់ មC&ចក្ព
ី ិត
២

& ៉ុ9្&ះថ Îើអ្ករល់គW&បនទទួល:&ះវT»Á&ណ
វTញដូG្&ះ ខ្eំចង់សួរអ្ករល់គW&¨ប
Fយ—&:&ឹតត
្ ម¿&ឹត&‰វTន័យ ឬFយបនសÂ+ប់ ទំងមនS+ចក្ជ
ី ំCឿ» (កឡទី
៣ៈ១-២)។ តមខ|&ះ មន¨&ករឮដំណឹងល្របស់:&ះ®&ស៊ូវ šើយករxឿœើ
ដំណឹងល្|&ះ •&លជករចំបច់ ‘ើម&’ក
ី º&យជកូនរបស់:&ះ šើយនិងទទួល:&ះ
វT»Á&ណបរTសុទ្។
រØូម ៨ៈ៩-១១ មនបន្Ðលបួនដងថ អ្កxឿទំងអស់¤ទី¿&ុងរØូមមន
:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ផi&លគ
់ ង់¤ក្eងពួក•&šើយ៖

«¨&÷ស
ើ ិនជ=+ះវ`ÝÞ+ណœ+=+ះសណ4ិតក្vងអ្ករល់គ“+ âះអ្ករល់គW&មិន
¤ខងសច់ឈម^ៀត^& គឺ¤ខងវT»Á&ណវTញ ប៉ុs្& ÷ើអ្កណគ·+ន
=+ះវ`ÝÞ+ណរបស់=+ះ?+ីស្ អ្កâះមិន<&នជរបស់ផង4&ង^
់ & šើយ÷ើសិន
ជ=+ះ?+ីស្សណ4ិតក្vងអ្ករល់គ“+ ...÷ើ=+ះវ`ÝÞ+ណ :
& &ះអង្ •&លបន
†&&សឲ&‰:&ះ®&ស៊ូវរស់ពស
ី º&បê
់ ើងវTញ 4&ង់សណ4ិតក្vងខ្•នអ្ករល់គ“+ âះ
:&ះអង្âះឯង •&លបន†&&សឲ&‰:&ះ•&ីស្រស់ពស
ី º&បê
់ ើង 4&ងន
់ ឹង†&&ស
រូបកយ អ
& ្ករល់គW&•&ល^ៀង¨&សº&ប់ ឲ&‰មនជីវTតêើង•&រ Fយសរ
:&ះវT»Á&ណ4&ង់ •&លសណ4ិត¿ក្vងខ្•នអ្ករល់គ“+»។
សវកប៉ុលបននិយយដូច|&ះ fះបីមិនទន់មនសវកណបន¯œ&ង¤
¿&ុមជំនរុំ Øូមក៏Fយ!
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ពួកh+lឿថ ករសô0+ះអ‰+័យÆើករបំ•+ញបីជំហន។ «‚&សវក»

&

¿&ុមជំនស
ុំ វកថ្ីនិយយថ «‘ើម&’ទ
ី ទួលបនរូបកយ•&លរស់êើងវTញ¤ó&ល
•&ល:&ះ•&ីស្យងមកវTញ មនុស&fo&pវ¨& [១] ទទួលបុណ&‰A&មុជទឹកFយទឹក និង
:&ះវT»Á&ណ [២] ¸&&រឰពិធœ
ី ៀង:&ះអម0&ស់តម½&បគួរសម (១កូរTនថូស
១១ៈ២៧) និង [៣] ផ្លក
់ s្&ងទំ|&រដល់:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ ‘ើម&’4
ី &ងអ
់ ចæៀបចំ
:&លឹងនិងវT»Á&ណ ‘ើម&’ី®ើងទទួលរូបកយថ្ី»។ ហក់ដូចជ ¿&ុមជំនុំសវកថ្ី
កំពុងបs្&ម ករ—&:&ឹត¯
្ œើជំ|ឿœើ:&ះ•&ីស្។
•&xឿថ ឯកសរពី «‚&សវក»

¿
& &ុមជំនស
ុំ វកថ្ីo&pវបនចត់ទុកថ មន

សិទ្ិអំណច ដូចសំបុoរ& បស់សវក¤ក្eង:&ះគម្ីរ។

ខងœើ|&ះ អ្កនឹង'ើញនិមិតស
្ »Á& ¿
& &ុមសវកថ្ីនិងរូបថត &«‚&សវក» x& ជី ប៊Dសសវ
•&លបនë្ើទំនយខុសអំពីករយងមករបស់:&ះ•&ីស្ «‚&សវក» ហន់ អ៊ួរវÔយឡឺ •&ល
បន—&កសថ ករQ&ឡញ់6&ទដូចគWអ
& ចទទួលយកបន šើយ«‚&សវក» បច្eប&’ន្ x&
អិល សW&យដឺ •&លគំ4&ជំ|ឿថ្ីâះ។

ទីបí្បស
់ ូមកុំ6្&ច ២យ៉ូហន ១០-១១៖ «÷ើអ្កណមកឯអ្ករល់គW& ¨&មិន

បÄ&ៀនចំ-ះC&ចក្|
ី &ះ âះកុំឲ&‰ទទួលអ្កâះ ¤ក្eងផ្ះêើយ កុឲ
ំ &‰ទំងជំរប
សួរដល់អ្កâះផង

១១

ដ&’ិត÷ើអ្កណជំរបសួរ âះក៏¨&ងមនC&ចក្—
ី &កបគW&

ក្eងករអ¿&ករ់ បស់អ្កâះ•&រ»។
318

្រគីស្ទសាសនាេសរីនិយម
Liberal Christianity
(?+ីសស
្ សន គ·+នរបង)
¦កអ្ក—&P&លជភ(&ក†
់ ្ើល•&លខ្eំបí្Ðល•&ីស្សសនC&រEនិយម¤ក្eង
Cៀវ{អំព¿
ី &ុមខុសឆ្ង ប៉ុs្&វមិនគួរឲ&‰®ើងភ(&ក†
់ ្ើលâះ^&។ ចូរចំថ¿&ុម
ខុសឆ្ងទំងអស់•&ល®ើងបនសិក&K •&l&ើពក&‰•&ល•&ីស្បរTស័ទស•&លច
់ &*ស់
ដូចជ :&ះជម0&ស់ :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ កររស់êើងវTញ
ករស”•&ះ និង :&ះគម្ីរ ជ‘ើម។ ប៉ុs្&•G
& &ះ¨&បំ½&រអត្ន័យ

ព
& ក&‰ទំងâះ។

•&ីស្សសនC&រEនិយមក៏ë្ើដូចគW&•&រ šើយបនកº&យជ •&ីស្សសន
¹្&ងកº&យម&•¥&ង គឺជលទ្អ
ិ ង់ទី•&ីស្។
ខ្eំxឿថ រយៈó&ល២០០ ឆWក
&ំ ន្ងមក •&ីសស
្ សនC&រEនិយមបនបណñ&លឲ&‰
សមជិកពួកជំនប
ុំ ត់បង់ជំ|ឿរបស់ខ្*ន Š&ើនជងពួក¿&ុមខុសឆ្ងទំងអស់រួម
បí្ÐលគW&¯^ៀត។ សូម&’ី¨ស
& ព្F្&|&ះ មនមនុស&fរប់សិបលននក់ •&លជ
សមជិក

ន
& ិកយ និង¿&ុមជំន•
ុំ &លពីមុនបនកន់ខ2&បត
់ មដំណឹងល្ ប៉ុsឥ
្& ឡÐវ

|&ះ_&ងផ&Kយដំណឹងល្ šើយ_&ងxឿ:&ះគម្ីរ^ៀតšើយ។ fះបីពួក•&¤
¨&Uខ្*នឯងថ ជពួកជំន•
ុំ &ីស្បរTស័ទក៏Fយ។ ករផº&សប
់ ្Ðរ|&ះបនÊើតêើង
យឺតៗសន&fឹមៗ ក្eងរយៈó&លរប់សិបឆW&ំ ដូG្&ះសមជិក¿&ុមជំនC
ុំ ្ើរ¨&មិនដឹង នូវ
អ្ី•&លបនÊើតêើងâះផង។
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្របវត្តិ
•&ីស្សសនC&រន
E ិយមបនÊើតêើងក្eងកំឡeងó&លសម័យកល
Enlightenment (សម័យភ្ឺêើង

ច
& ំ9&ះដឹង)

ស
& តវត&fទី ១៧ និង ១៨ ¤

ó&ល•&ល វTចរណ»Á&ណរបស់មនុស&f បនជំនួសករ÷ើកស<្&ងរបស់:&ះ •&ល
ជផ្Ðវសំខន់ជង•&ក្eងករÈ្&ងរកC&ចក្ីពិត។ ករពឹងœើគំនិតមនុស&f|&ះ•&
Uថ š&តុផលនិយម (Rationalism)។ ចំ-ះ•&:&ះ_&ងជចំណÙចកណñ&ល
អ
& ្ីៗទំងអស់šើយ ផ្eយ¯វTញមនុស&fបនកº&យ¯ជចំណÙចកណñ&ល

អ
& ្ីៗ

ទំងអស់វTញ។ ទស&fនៈ|&ះUថ មនុស&fនិយម (Humanism)។ មនុស&fក៏
ចប់†្ើមxឿថ អ្ីៗ¤ក្eងពិភព¦ក ទំងកំ9ើត¦កិយ ជីវTត និងសសន
បនÊើតêើងFយដំ9ើរធម្ជតិ មិន<&នតមករអស0&រ&‰ពី:&ះ^&។ ទស&fនៈ
|&ះUថ ធម្ជតិនិយម (Naturalism)។ ទស&fនៈធម្ជតិនិយម ក៏មន
ឥទ្ិពលយ¥&ងខº&ំង¯œើ•&ីស្សសន•&រ ជពិC&ស¤សតវត&fទី១៨ និង១៩។
¤សតវត&fរGទី១៩ និង‘ើមសតវត&fរGទី២០ និកយទំងមូល¤អឺរØុប និងអ‚&រTក
ឈប់xឿœើ°លជំ|ឿ•&ល:&ះ•&ីស្ និងពួកសវកបនបÄ&ៀន។ ជំនួសករâះ
ពួក•&យល់ថ •&ីស្សសនជអ្ី•&លÊើតêើងFយដំ9ើរធម្ជតិ Fយមិន
o&pវករអន្រគមន៍ និងករអស0&រ&‰ពី:&ះ^&។ ¨&fះបីជពួក•&ឈប់xឿœើ•&ីស្
សសនពិតក៏Fយ ពួក•&¤¨&l&ើពក&‰•&លមកពី•&ីសស
្ សន ប៉ុsម
្& ន
អត្ន័យខុសពីមុន៖
•

ពួក•&¤¨&l&ើ=+ះគម្ីរ ប៉ុs្&វ_&ងជករស<្&ងពី:&ះ •&លល្ឥត[0&ះ
និងខº&ំងពូ¹& ¨&ជCៀវ{របស់មនុស&f•&លó&ញFយកំហុស និងæឿង
មិនពិត។
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•

ពួក•&¤¨&xឿœើករអស¡+រ+;របស់:&ះ®&ស៊ូវ ប៉ុs្&?&ន¨
់ ជ
& និមិតស
្ »Á&
និងæឿងŠ&&ង មិន<&នជ—&វត្ិសQ្ព
& ិត^&។

•

ពួក•&¤¨&និយយថ xឿœើកររស់Tើងវ`ញ ប៉ុsថ
្& វគឺជវT»Á&ណ
របស់:&ះ•&ីស្•&លបនរស់êើងវTញ មិន<&នជរូបកយរបស់4&ង^
់ &។

•

ពួក•&¤¨&និយយអំពS
ី +ចក្ស
ី ô0+ះ ប៉ុs្&វមកពី ករ—&:&ឹតល
្ •
្ &ល
មនុស&fបន—&:&ឹត្ មិន<&នជករអស0&រ&‰ •&លមន¨&:&ះជម0&សអ
់ ចë្ើ
ក្eងចិតម
្ នុស&f^&។

•

ពួក•&¤¨&ផ&Kយដំណឹងល្ ប៉ុs្&ជដំណឹងល្
ដំណឹងល្

ក
& រ—&:&ឹតល
្ ្ មិន<&នជ

ក
& រសុគតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ¤œើ>ឆ
ើ ;&ង ស„&&ប់អំóប
ើ ប

របស់®ើង^&។
ដំបូងមន¨&អ្កដឹកនំ និងស+à&ចរ&‰

ស
& ល:&ះគម្ីរ

ន
& ិកយ •&លបត់បង់

ជំ|ឿពីដណ
ំ ឹងល្ពិត។ សមជិក¿&ុមជំនធ
ុំ ម្ត¤¨&xឿដំណឹងល្ និង:&ះគម្ីរ។
Îើសមជិកពួកជំនប
ុំ ន¹&តN&pវដល់អ្កដឹកនំរបស់ពួក•& •&លបនឈប់xឿœើ
ករពិតâះ^&? ភគŠ&ើនពួក•&មិនបនë្ើ^&។ š&តអ
ុ ្ី មិនបន?

មូលេហតុបីែដលសមាជិក្រកុមជំនុំមិនបានែកត្រមង់អ្នកដឹកនាំរបស់េគ
១. ពីÝ&ះ អ្កដឹកនំរបស់•អ
& ះអងថ ពួក•&¤¨&xឿ°លជំ|ឿសំខន់ៗ

&

ជំ|ឿ®ើង។ ពួក•&កប
៏ ន្lព
&ើ ក&‰ដូចគW&នឹង®ើង ដូចជ ដំណឹងល្ C&ចក្ី
់ មជិក¿&ុមជំនុំ
ស”•&ះ និងកររស់êើងវTញ ជ‘ើម។ ដូG្&ះ វពិបកស„&&បស
ធម្ត ‘ើម&’ីដឹងថ អ្កដឹកនំកំពុងចកG&ញពីជំ|ឿšើយ។
២. សមជិក¿&ុមជំនុំ គô&នC&ចក្ក
ី º&ហនក្eងករ¹& អ្កដឹកនំរបស់ពួក•&។ ពួក•&
ថ «®ើងគô&នជំនញដូច•&^& ®ើងអត់មនចំ9&ះដឹង•&ប់?&ន‘
់ ើម&’¹
ី ត
& N&ង់
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ពួក•&អំព°
ី លជំ|ឿ^&»។ ពួក•&បន6្&ចពក&‰œើកទឹកចិតរ្ បស់សវកយ៉ូហន

្ ក់លបឲ&‰
ចំ-ះសមជិក¿&ុមជំនស
ុំ ម័យគត់៖ «រEឯអ្ករល់គW& បន:&ះដ៏បរTសុទច
šើយ ក៏G&ះ•&បទ
់ ំងអស់ផង» (១យ៉ូហន ២ៈ២០)។
៣. សមជិក¿&ុមជំនអ
ុំ ត់បន¹&តN&ងអ
់ ្កដឹកនំរបស់ពួក•& ពីÝ&ះពួក•&ចង់ë្ើ
ស្Ðតបូត ដូច:&ះ®&ស៊ូវ šើយមិនចង់ឲ&‰មនុស&fគិតថ ពួក•&ជមនុស&fឆប់@º&ះ
គW&។ ពួក•&6្&ចថ :&ះ®&ស៊ូវក៏បន—&ឆំងFយC&ចក្ក
ី º&ហន ទស់នឹង•&p
ខុសឆ្ង¤សម័យ4&ង•
់ &រ។
Fយសរ អ្កxឿពិតបនរង់ចយ
ំ ូរó&ក មុននឹង¹&តN&ងអ
់ ្កដឹកនំរបស់ពួក•&
âះ•&ីស្សសនC&រន
E ិយម បនកº&យជទស&fនៈភគŠ&ើន ក្eងនិកយរបស់•&
šើយ•&ីស្បរTស័ទពិត o&pវចកG&ញវTញ។ I&&យមក¤‘ើមសតវត&fរGទី២០
•&ីស្បរTស័ទពិតទំងâះបនបä្ើតនិកយថ្ី •&លxឿœើ°លជំ|ឿo&ឹមo&pវ

&

:&ះ®&ស៊ូវ និងពួកសវករបស់4&ង់។ ប៉ុsÎ
្& ន
ើ ិកយថ្ីទំងâះនឹង¤¨&%ô&ះ
o&ងច
់ ំ-ះជំ|ឿ ឬក៏¤ទីបំផុតពួក•&នឹងកº&យជនិកយC&រន
E ិយម•&រ? ចូរ®ើង

ី ំ|ឿ
អធិសû&នសូមឲ&‰ពួក•& និង®ើងផង¤បន្ភព%ô&ះo&ងច
់ ំ-ះ «C&ចក្ជ
•&លបន—&គល់មកពួកបរTសុទ១
្ ដងជសំæ&ច» (យូដស ៣)។
ខុសពី¿&ុមខុសឆ្ង•&ល®ើងបនសិក&Kក្eងCៀវ{|&ះ •&ីសស
្ សនC&រEនិយម
មិនព&•យមលួចចូល¿&ុមជំនឯ
ុំ ^ៀត^&។ វដូចជមហរEកវTញ •&លរលដល
សន&fឹមៗ ក្eង¿&ុមជំនុំ និងនិកយ។ ធម្តមហវTទ&•ល័យ•&លបង្ឹកបង្ឺនអ្ក
ដឹកនំ¿&ុមជំនុំ ចញ់•&ីស្សសនC&រEនិយមមុន•&។ I&&យមក¤ó&លសិស&f
G&ញពីសល ‘ើម&’ីë្ើករក្eង¿&ុមជំនុំ ពួក•&នយ
ំ កលទ្C
ិ &រន
E ិយម រហូតដល់
រលដលដល់និកយទំងមូល។
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្រគីស្ទសាសនាេសរីនិយមេជឿអ្វី?
fះបីជមនទN&ង់ និងកំរTតជŠ&ើន

•
& &ីសស
្ សនC&រEនិយមក៏Fយ |&ះគឺជ

ជំ|ឿទូ¯របស់•&៖
ពួកh+lឿÆើធម្ជតិនិយម។ ជំ|ឿសំខន់ជង•&

•
& &ីស្សសនC&រន
E ិយម គឺថ

ជំ|ឿអំព:
ី &ះ•&ីស្បនÊើតêើងFយដំ9ើរករ

ធ
& ម្ជតិ មិន<&នFយករ

ស<្&ង និងអន្រគមន៍ព:
ី &ះâះ^&។ •&xឿថ ករអស0&រ&‰•&លបនæៀបរប់¤
ក្eង:&ះគម្ីរ មិន<&នជ—&វត្ិសQ្ព
& ិតâះ^& ប៉ុs្&ជនិមិតរ្ ូប និងនិមិតស
្ »Á&¨&
ប៉ុ57&ះ។ °លករណ៍

ធ
& ម្ជតិនិយម|&ះ នំមកនូវជំ|ឿ†&f&ង^ៀតទំងអស់៖

ពួកh+lឿÆើO+ឹស្ីវ`វត្ន៍។ •&ីស្សសនC&រEនិយមxឿថ fះបីជច¿&វល
‘ើមដំបូងអចo&pវបនបä្ើតFយ:&ះក៏Fយ វបនមកដល់ស%&នភពបច្eប&’ន្
របស់វ|&ះ តមរយៈ¨&ដំ9ើរករធម្ជតិ រួមទំងជីវTតដំបូង និងមនុស&fដំបូងផង។
ដូG្&ះគô&នអ័ដម និង)&វÔ& ពិត¸&&កដ •&លធº&បល
់ ឥ
្ ត[0&ះ šើយបនi&បម
់ កធº&កក
់ ្eង
អំóប
ើ បâះ^&។ (សូមសម•&ល់៖ •&ីស្បរTស័ទC&រន
E ិយមC្ើរ¨&ទំងអស់ xឿ
œើ4&ឹស្ីវTវត្ន៍។ ប៉ុs្&មនមនុស&fមួយចំនួន•&លxឿœើ4&ឹស្ីវTវត្ន៍ ¨&មិនទទួល
°លជំ|ឿជŠ&ើន

•
& &ីសC
្ &រន
E ិយម^&។)

ពួកh+lឿថ មនុស+•Êកមនចិត្ល្។ ពួក•&ីស្សសនC&រEនិយមបÄ&ៀនថ
មនុស&f¦កមនចិតគ
្ ំនិតល្ ឬ?&&ន់¨ឈ
& ប
ឺ ៉ុ57&ះ។ ប៉ុs្& •&ីស្សសនពិត
បÄ&ៀនថ ចិតគ
្ ំនិតមនុស&fសº&បš
់ ើយ šើយមន¨&តមរយៈករអស0&រ&‰

ក
& រ

Êើតជថ្ប
ី ៉ុ57&ះ^& •&លនឹងë្ើឲ&‰ចិតម
្ នុស&fមនជីវTត ()&6&សូ ២ៈ១-៣)។
Fយសរ•&ីស្សសនC&រន
E ិយមមិនxឿថ មនអ័ដម និង)&វព
Ô& ិត ពួក•&កម
៏ ិន
xឿœើករធº&កច
់ ុះរបស់មនុស&f ឬថ C&ចក្ីសº&បរ់ បស់មនុស&f បនមកតមរយៈ
អំóប
ើ បâះ^&។
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ពួកh+lឿថ =+ះគម្ីរមិនÛ+នជករសÛ្+ងពី=+ះ‡+។ :&ះគម្ីរ?&&ន¨
់ ជ
& Cៀវ{
របស់មនុស&f •&លបនមកដល់®ើងតមដំ9ើរធម្ជតិ¨&ប៉ុ57&ះ។ ដូG្&ះវ-រ
ó&ញ¯Fយកំហុស šើយមិនរស់ និងមនអំណច^&។
ពួកh+lឿថ =+ះm+ស៊ូវមិនបន˜ើតពីs+ម=
ុំ +ហ្ចរÐ´ះ‡+។
ពួកh+lឿថ =+ះm+ស៊ូវមិនបនÊះmើង¿Æើ3ឆ
ើ é+ង‡+។ •&ីសស
្ សន
C&រន
E ិយមមិនxឿថ ករសុគតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ¤œើ>ឆ
ើ ;&ង គឺជករសុគត
ជំនួសអំóប
ើ បរបស់មនុស&fជតិ^&។ ពួក•&xឿថ :&ះ•&ីស្បនសុគត ‘ើម&’ី
បង¼&ញពីC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះ šើយផ្លជ
់ គំរូស„&&ប®
់ ើងë្ើតម មិន<&ន
‘ើម&’¦
ី
ះ®ើងពីអំóប
ើ បêើយ។
ពួកh+lឿថ =+ះកយរបស់=+ះm+ស៊ូវមិនបនរស់ពស
ី ុគតTើងវ`ញ‡+។ ពួក•&
អះអងថ •&¤xឿœើកររស់ពស
ី ុគតêើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្ ប៉ុsអ
្& ្ី•&លពួក•&
ចង់មនន័យគឺថ វ`ÝÞ+ណរបស់4&ងប
់ នបន្រស់¤ ¨&:&ះកយរបស់4&ង¤
់ ¨&
ស្ិតក្eងផ្Ðរšើយរលួយ¯។ ¤ó&លពួក•&និយយថ :&ះ•&ីស្មន:&ះជន្រស់
ពួក•&ចង់មនន័យថ 4&ង់មន:&ះជន្រស់¤ក្eងចិត®
្ ើង។
ពួកh+lឿថ ករសô0+ះគឺÙយអំ•ល
ើ រ្ បស់mើង។ ករស”•&ះÊើតêើងចំ-ះ
®ើងFយករ•&ល®ើងយកត„&&បត
់ មជីវTតរបស់:&ះ•&ីស្។ ផ្Ðវស”•&ះ¤ក្eង
•&ីស្សសនC&រន
E ិយម គឺQ‘
& ៀងគW&¯នឹងករស”•&ះ¤ក្eងសសន¤
តំបន់អសុីរបស់®ើង•&រ៖ «ë្ើល្ បនល្»។ •&ីសស
្ សនC&រន
E ិយមចប់†្ើម
Fយ «®ើងo&pវ¨&...»។ ¨&•&ីសស
្ សនពិតចប់†្ើមនឹង «:&ះបនë្ើ…»។
•&ីស្សសនC&រន
E ិយមនិយយថ :&ះជ:&ះវរបិត ជឪពុករបស់មនុស&fជតិ
ទំងអស់។ ដូG្&ះ¤ទីបំផុតមនុស&f•&បគ
់ W& នឹងo&pវបនស”•&ះ fះជពួក•&មិន
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បនឮ និងxឿœើដំណឹងល្ក៏Fយ |&ះ•&Uថ (សកលនិយម
Universalism)។
ពួកh+lឿÆើS+រÐភពខងផ្•វW+ទ។ សព្F្&|&ះពួក•&ីសស
្ សនC&រន
E ិយម យល់
Q&បជមួយ¦កិយថ ទំនក់ទំនង6&ទដូចគW& គឺគប់:&ះហទ័យ:&ះ šើយករ
ផº&ស់ប្Ðរ6&ទរបស់មនុស&fក៏ល•
្ &រ។ អ្ក‘ើរតម•&ីស្សសនC&រEនិយម ភគ
Š&ើនក៏មិន—&ឆំងនឹងអំóអ
ើ សីលធម៌ផ្Ðវ6&ទ ករ_&ងលះ និងកររaលូតកូន•&រ។

្រគីស្ទសាសនាពិត គឺែផ្អកេលី្របវត្តិសា្រស្ត
ពួក•&ីស្សសនC&រEនិយមចង់សÕ&&ចចិតF
្ យខ្*នឯងថ •&ីស្សសន គឺជ
អ្ី។ គំនិត|&ះមនប»¼& ពីÝ&ះ•&ីស្សសន គឺជសសនពឹងö្&កœើ—&វត្ិ
សQ្& គឺ—&វត្ិសQ្ព
& ិត អំពម
ី នុស&fពិត •&លបនសរC&រឯកសរពិត និង°ល
ជំ|ឿពិត។ —&សិន÷ើនរណមW&កច
់ ង់បä្ើត•&ីស្សសនថ្ីទន់សម័យ គត់មន
C&រភ
E ពក្eងករë្ើដូG្&ះ ប៉ុsគ
្& ត់មិនអចUថ •&ីស្សសនបន^&។ ?+ីស្
សសនS+រÐនិយមមិនÛ+នជ?+ីសស
្ សនពិត‡+។ •&ីស្សសនC&រន
E ិយម
មន°លលទ្†
ិ &f&ង មនទស&fនៈអំពម
ី នុស&fជតិ†&f&ង មន:&ះ•&ីស្†&f&ង (•&ល
មិនបនរស់ពស
ី ុគតêើងវTញ!) šើយនិងផ្Ðវស”•&ះ†&f&ង•&លពឹងö្&កœើករ
—&:&ឹតល
្ ្។ •&ីស្សសនពិត គឺពឹងö្&កœើ—&វត្ស
ិ Q្& šើយ:&ឹត្ិករណ៍
—&វត្ិសQ្&âះ មិនអចផº&ស់ប្Ðរ^&។ ឧទហរណ៍ ជករពិត

&

—
& &វត្ស
ិ Q្•
& &ល

ស‚្&ចសីហនុ ទមទរឯករជ&‰កម្eជពីបរំង¤ឆW&ំ១៩៥២។ គô&ននរណមW&ក់
មនសិទន
្ិ ិយយថ æឿង|&ះមិនបនÊើតêើងâះ^& Ý&&ះវជ:&ឹត្ិករណ៍
—&វត្ិសQ្&។ ដូចគW&•&រ•&ីស្សសនC&រEនិយមមិនមនសិទផ
្ិ º&ស់ប្Ðរ•&ីស្
សសនពិត^&។ ពីÝ&ះវជសសនមន—&វត្ស
ិ Q្ជ
& មូលដû&ន។
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េតីសាសនារបស់្រពះេយស៊ូវ ខុសពីសាសនារបស់សាវកប៉ុលឬ?
•&ីស្បរTស័ទC&រEនិយមខ្ះនិយយថ ពួក•&ចូលចិតរ្ ÷ៀបសសនរបស់:&ះ
®&ស៊ូវ ប៉ុs្&មិន<&នករបÄ&ៀនរបស់¦កប៉ុល^&។ ពួក•&និយយថ :&ះ®&ស៊ូវ
បនបង¼&ញផ្ÐវជីវTតដល់®ើង ប៉ុs្&I&យមកសវកប៉ុល បនú&នម
ំ កនូវសសន
តឹងរុVង

&°លលទ្វិ Tញ។ ប៉ុs—
្& &វត្ិសQ្&ជក់È្&ងបង¼&ញថ °លលទ្•
ិ &ីស្

សសន បនមកពី:&ះ®&ស៊ូវ និងពួកសវក‘ើម។
ឧទហរណ៍¤ក្eង១កូរTនថូសជំពូក ១៥ ¦កប៉ុលកំពុងពិភក&Kអំព°
ី លលទ្ិ

&

កររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្។ •&p¹្&ងកº&យខ្ះបÄ&ៀនថ :&ះ®&ស៊ូវមិនមន
:&ះជន្រស់êើងវTញâះ^&។ Îើ¦កប៉ុលបនK្ើយតបដូច‚្&ច? Îើគត់បនថ
«fះបីជ រូបកយរបស់:&ះ®&ស៊ូវរស់ពស
ី ុគត ឬអត់ មិនសំខន់^& ឲ&‰¨&4&ងរ់ ស់
ក្eងចិត®
្ ើង šើយ®ើងព&•យមរស់¤តមគំរូ4&ង»
់ ? អត់^!& ¦កប៉ុលបន
និយយ¤១កូរTនថូស ១៥ៈ៣-៧ ថ ¿&ុមជំនុំរបស់:&ះ•&ីស្ បនទទួលដំណឹងល្
អំពក
ី រសុគត ករបí្eះសព និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្ ពី=+ះ?+ីស្ផµ+ល់
និងពីអ្កlឿដំបូងបង្ស់។ ¦កប៉ុលõ&មទំងនិយយថ អ្កណ•&លបដិC&ធ
ដំណឹងល្|&ះ âះមិនអចទទួលបនC&ចក្ស
ី ”•&ះ^&!
ស+à&ចរ&‰ x& ]&&សំ ‚&ចិន (J. Gresham Machen) បនពន&‰ល់អំពី
ទំនក់ទំនង—&វត្ិសQ្&និង°លជំ|ឿFយរ÷ៀប|&ះ៖ «តំងពីដំបូង ដំណឹងល្
•
& &ីស្សសន...ជកំណត់:អ
& ំព:
ី &ឹត្ិករណ៍y+លពិតជបន˜ើតTើង [ក្eង
—&វត្ស
ិ Q្]& ។ šើយតំងពីដំបូង•&រ អត្ន័យ
•&រ។ ó&ល•&លអត្ន័យ

:
& &ឹត្ិករណ៍âះ o&pវបន—&កស

:
& &ឹត្ិករណ៍—&វត្•
ិ &លបនÊើតêើង o&pវបន—&កស

âះšើយជ°លលទ្•
ិ &ីស្សសន។ <:&ះ•&ីស្ បនសុគត> âះšើយជ
—&វត្ស
ិ Q្&។ <:&ះ•&ីស្បនសុគតជំនួសអំóប
ើ បរបស់®ើង> âះšើយជ
326

•&ីស្សសនC&រEនិយម

°លលទ្»
ិ (Machen 28)។ តំងពីC&ចក្អ
ី ធិប&*យដំបូងបំផុត¤ក្eងកិច្ករ
២ ពួកសវកបន—&កសពីករពិត

ក
& រសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ

•&ីស្។ សវកប៉ុលមិនបនបs្&មអ្ី¯ក្eងករបÄ&ៀន‘ើម|&ះâះ^&។

និកាយ្រគីស្ទសាសនាេសរីនិយម
¤I&&មជបí្ម
ី ួយö្&ក

&និកយ•&លអចUថ •&ីស្សសនC&រន
E ិយម។

ខ្eំអរគុណ:&ះអង្ •&លមិន<&ន¿&ុមជំនទ
ុំ ំងអស់ក្eងនិកយទំង|&ះ ជ¿&ុម•&ីស្
សសនC&រEនិយម^& (សូម:&ះជម0&សជ
់ ួយ•&ីសប
្ រTស័ទ%ô&ះo&ង់•&ល¤មន)។
ប៉ុsថ
្& W&កដ
់ ឹកនំ

ន
& ិកយ|&ះ ភគŠ&ើន ខង•&ីសស
្ សនC&រន
E ិយម ទំងសល

:&ះគម្ីរ និង¿&ុមជំន•
ុំ &រ។ សូមកុំ6្&ចថ និកយទំង|&ះភគŠ&ើន ¤¨&មន
C&ចក្õ
ី ្&ងករណ៍°លជំ|ឿo&ឹមo&pវ (•&លC&សសល់ពជ
ី ំនន់មុន) ប៉ុsក
្& រ
សÕ&&ចចិត្ និងជំ|ឿសព្F|
្& &ះរបស់ថW&កដ
់ ឹកនំបនG&ញឆ\&យពីC&ចក្ព
ី ិត។
(÷ើបí្ខ
ី ងI&&ម|&ះមនកំហុស សូមជួយ¸&&ប®
់ ើងខ្eំផង)
Episcopal Church in the United States

Presbyterian Church (USA)

Evangelical Lutheran Church in America

United Church of Christ

Evangelical Lutheran Church of Canada

Church of the Brethren

United Church of Canada

Unitarian Church

Uniting Church of Australia

Methodist Church of Great Britain

Lutheran State Churches in Germany

Church of Sweden

Evangelical Lutheran Church of Finland

Church of Iceland

Church of Denmark

Church of Norway

United Protestant Church of France

Church of Scotland

United Protestant Church in Belgium

Swiss Reformed Church

United Reformed Church of Great Britain ។ល។
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មននិកយ†&f&ង^ៀត•&លកំពុងឈន¯ជិត•&ីស្សសនC&រន
E ិយម•&រ ដូចជ
យូÚ&ធីត ‚&តូឌីស (United Methodist Church)។ មន¨&សខ•&ល
អភិរក&fនិយម ពីអç្&ិក និងអសុី •&លររំងនិកយ|&ះ កុឲ
ំ &‰បត់បង់ជំ|ឿo&ឹមo&pវ
ទំងអស់ šើយកº&យជនិកយ•&ីស្សសនC&រន
E ិយមទំងQ&ុង។ សូម:&ះ4&ង់
បន—&ទនពរ ដល់ពួកជំនុំ និងអ្កដឹកនំ%ô&ះo&ង់¤ទ្ីបអç្&ិក អសុី និង
អ‚&រTកខងត&’Ðង •&លកំពុងរក&KC&ចក្ព
ី ិត ខណៈ•&ល¿&ុមជំន¤
ុំ អឺរØុប និង
អ‚&រTកខងxើង កំពុងងកG&ញពីC&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះ។ (¤ឆW&ំ ២០២១ និកយ
យូÚ&ធីត ‚&តូឌីស្ ទូទំងពិភព¦កបន—&កសថ ពួក•&មនö&នករបំ½&ក
និកយជពីរ មួយ•&ីសស
្ សនC&រEនិយម និងមួយ^ៀត •&ីស្សសន•&លxឿ
œើដំណឹងល្ពិត)។

មុខ
Îើអ្ីជមុខពូL•&លនំឲ&‰•&ីសស
្ សនC&រEនិយមទទួលបនãគជ័យក្eង
និកយជŠ&ើន? Îើ‚&ដឹកនំ

•
& &ីសស
្ សនC&រEនិយម បនបន្រក&Kឋនៈដឹកនំ

របស់•យ
& ¥&ងដូច‚្&ច —&សិន÷ើពួក•&បនeះបង់jល°លលទ្•
ិ &ីស្សសន
ពិតរួច¯šើយâះ? ពីÝ&ះដូចជ¿&ុមខុសឆ្ង•&រ ពួក•&¤l&ើពក&‰
ដូចគW&នឹងពួក•&ីស្បរTស័ទ•&ល%ô&ះo&ង់•&រ ដូចជ កររស់êើងវTញ C&ចក្ី
់ ក&‰ទំង
ស”•&ះ ដំណឹងល្ :&ះ®&ស៊ូវ :&ះគម្ីរ ប៉ុs្&បនឲ&‰អត្ន័យថ្ីស„&&បព
âះ។ ករeកបèé&ត½&ប|&ះ គឺជមុខពូLរបស់•&ីសស
្ សនC&រEនិយម។
ករeក¸&&ស|
់ &ះ ë្ើឲ&‰•&pគងÿ&លពិបកដឹងថ សិកœ&សល ឬមហវTទ&•ល័យ:&ះ
គម្ីរ•&លគត់ចង់ចូលæៀនâះ o&ឹមo&pវនឹង:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ ឬអត់។ គត់
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o&pវ¨&សួរសំណCរជក់លក់ដូចជ «Îើសល|&ះមនស+à&ចរ&‰ខ្ះ•&លxឿថ
:&ះគម្ីរមនកំហុសឬ^&?» ឬ «Îើសល|&ះមនស+à&ចរ&‰ខ្ះ•&លxឿថ
រូបកយរបស់:&ះ®&ស៊ូវ មិនមន:&ះជន្រស់êើងវTញ^&?» ។ល។
—&សិន÷ើអ្កដឹកនំC&រន
E ិយម ក្eងនិកយ ¿&ុមជំនុំ និងសលគម្ីរមនភព%ô&ះ
o&ង់ âះពួក•&នឹង—&កសដល់មនុស&f•&បគ
់ W&ថ ពួក•&_&ងxឿœើ°លលទ្ិ
•&ីស្បរTស័ទ‘ើម^ៀត šើយ šើយពួក•&នឹងចកG&ញពីនិកយ•&ីស្សសន
របស់•& šើយបä្ើត¿&ុមជំនC
ុំ &រEនិយមរបស់•&។ ប៉ុsព
្& ួក•&នឹងមិនë្ើ½&ប|&ះ
^&។ ពួក•&មិនអចបä្ើត¿&ុមជំនC
ុំ &រន
E ិយមបន^& ពីÝ&ះ•&ីស្សសនC&រE
និយមគô&នដំណឹងល្‘ើម&’—
ី &កស^&។ •&ីស្សសនC&រន
E ិយម l&ៀបដូចជ
‚&nគ•&ុនចញ់ •&លអចរស់Fយសរ¨&សុីអ្ី•&ល¤C&សសល់ព¿
ី &ុមជំនុំ
•&ីស្សសនពិត រហូតដល់វបនសុីយកជីវTតទំងអស់G&ញពី¿&ុមជំនâ
ុំ ះ។
ដូG្&ះពួក•&ីស្បរTស័ទC&រEនិយម នឹងបន្ករeកបèé&តពួកជំនុំ Fយl&ើ¸&ស់
ពក&‰•&ល•&ីស្សសនl&ើ ប៉ុs្&ប±្&រអត្ន័យរបស់ពក&‰âះ ‘ើម&’e
ី ក¸&&ស់
សមជិក%ô&ះo&ង់ក្eង¿&ុមជំនុំ។ ពួក•&ដឹងថ —&សិន÷ើពួក•&%ô&ះo&ង់ šើយ
¸&&បស
់ មជិកនូវអ្ី•&លពួក•&ពិតជxឿ ពួក•&នឹងបត់បង់ករងរ មុខរបររបស់
ពួក•&។ ករeក¸&&ស់—&6&ទ|&ះ គឺមកពីអរក&fសតំងផi&ល់។
(ជំពូក|&ះពឹងö្&កœើCៀវ{ Christianity and Liberalism [•&ីស្សសន និង

សសនC&រEនិយម], J. Gresham Machen, McMillen, NY 1923.
httpsៈ//www.extremetheology.com/files/MachenLiberalism.pdf)

____________________
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េតី្រពះអាចសេ្រង្គាះ្រគីស្ទបរិស័ទេសរីនិយមបានែដរឬេទ?
¦កបណ.ិត ថូម¥&ស សុី អូដិន (Thomas C. Oden) គឺជអ្ក^&វវTទជ
ូ ន់ខ្ស់

&

ពួកជំនយ
ុំ ូÚ&ធីត ‚&តូឌីស (United Methodist Church) ¤ចុងសតវត&fរG
ទី២០។ ក្eងនមជអ្ក^&វវTទ&•C&រEនិយម គត់បនបដិC&ធ°លលទ្C
ិ ្ើរ¨&
ទំងអស់ក្eង•&ីស្សសនពិត រួមទំង°លលទ្ិ អំពក
ី រ†&&ស¦ះ និងកររស់
ពីសុគតêើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្។ គត់បនបÄ&ៀនថ °លបំណង

ដ
& ំណឹងល្

គឺ‘ើម&’រី aFះ®ើងពីករជិះជន់ö្&កC&ដ្កិច្ មិន<&ន‘ើម&’ជ
ី ួយស”•&ះ®ើងពីអំóើ
បប និងស%&ននរក^&។ យូរឆW&ំI&យមកគត់បនទទួលស•&ល់ថ ស„&&ប់ពក់
កណñ&លដំបូង

ជ
& ីវTតរបស់គត់ «គត់Q&ឡញ់•&ីស្សសនខុសឆ្ង» គឺគត់

Q&ឡញ់ករបÄ&ៀន¹្&ងកº&យ šើយបនបដិC&ធករបÄ&ៀនរបស់:&ះ•&ីស្ និង
ពួកសវក។
ប៉ុs¤
្& —&P&លឆW&ំ ១៩៧០ គត់បនចប់†្ើមសិក&KCៀវ{ និងC&ចក្ី
អធិប&*យ របស់•&pគងÿ&ល•&ីស្សសននន

¿
& &ុមជំនដ
ុំ ំបូង ដូចជ ¦ក

អថណសុីយុស (Athanasius) អហ្ឺស្ីន (Augustine) ប៉ូលលីខប
(Polycarp) និង អ៊DæØ&|&អ៊ូស (Irenaeus) šើយរប់សិបនក់^ៀត។ គត់បន
'ើញថ អ្កដឹកនំពួកជំនទ
ុំ ំង|&ះ បនxឿអ្ីៗទំងអស់•&ល:&ះ•&ីស្ និងពួក
សវកបនបÄ&ៀន šើយថ ពួក•&បនផ្លភ
់ ័ស្eតងដ៏មនឥទ្ិពលថ •&ីស្
សសន អូស&fÐដក់ (o&ឹមo&pវ) គឺជ•&ីសស
្ សនពិត¨&មួយ។ គត់ចប់†្ើមនឹក
'ើញថ ករងររបស់•&pបÄ&ៀន•&ីស្សសន មិន<&ន‘ើម&’ប
ី ä្ើតគំនិតថ្ី^& ប៉ុs្&

ី ំ|ឿ •&លបន—&គល់មកពួកបរTសុទ១
្ ដងជសំæ&ច»
‘ើម&’ី «ករពរC&ចក្ជ
(យូដស ៣) និង—&កន់ខ2&បន
់ ូវ «អ្ី•&លអ្កបនឮពី‘ើមមក» (១យ៉ូហន
២ៈ២៤)។ គត់បន¹&#ច
& ិតព
្ ដ
ី ំណឹងល្¹្&ងកº&យ និង:&ះ•&ីស¹
្ ្&ងកº&យរបស់
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គត់ šើយបនកº&យជ•&ីស្បរTស័ទពិត។ គត់បនចំណយó&ល ៤០ឆW&ំចុង
I&&យ

ជ
& ីវTតរបស់គត់ ‘ើម&’ីបÄ&ៀនដំណឹងល្ពិតរបស់:&ះ•&ីស្ និងពួកសវក

ដូច•&លមន¤ក្eង:&ះគម្ីរ។ ពិត<&ន :&ះអចស”•&ះ•&ីស្បរTស័ទC&រEនិយម!

់ ្Ðរចិត]្
(ជីវ—&វត្រិ បស់¦ក ថូម¥&ស អូដិន៖ A Change of Heart [ករផº&សប
Thomas C. Oden, IVP, ២០១៤)។

េតី្រពះអាចសេ្រង្គាះនិកាយែដលបានក្លាយជាេសរីនិយមបានែដរឬេទ?
សម្័នប
្ បទីសខ
្ ងត&’Ðង (SBC) គឺជនិកយ—&pÎ&ស្ងដ
់ ធ
៏ ជ
ំ ង•&¤អ‚&រTក។
អស់រយៈó&ល ៥០ឆW&ំដំបូង

ន
& ិកយâះ ពួកជំនុំ និងអ្កដឹកនំ

ន
& ិកយâះបន

ី ំ|ឿ •&លបន—&គល់មកពួកបរTសុទ១
្ ដងជសំæ&ច » (យូដស
xឿœើ «C&ចក្ជ
៣)។ ប៉ុs្&បន្ិចម្ងៗ ដូចជមហរEក ជំ|ឿC&រន
E ិយមបនចប់†្ើមរEករលដល
ក្eងនិកយSBC។ ដល់ឆW&ំ១៩៨០ អ្កដឹកនំភគŠ&ើន និងសល:&ះគម្ីរទំងអស់
បនកº&យជC&រន
E ិយមšើយ។ ជæៀងរល់ឆW&ំស+à&ចរ&‰ពីសល:&ះគម្ីរ o&pវ
បនតN&pវឲ&‰ចុះហត្œ&ខ œើC&ចក្õ
ី ្&ងករ°លលទ្ិ ‘ើម&’ីប»2&កថ
់ ពួក•&¤
¨&xឿœើ°លជំ|ឿo&ឹមo&pវ។ ពួក•&ទំងអស់បនចុះហត្œ&ខœើវ ប៉ុsព
្& ួក•&
ភគŠ&ើនបនចុះហត្œ&ខFយeកបèé&ត Ý&&ះតមពិតពួក•&មិនxឿœើអ្ី
•&លពួក•&កំពុងចុះហត្œ&ខâះ^&។
វហក់ដូចជយឺតó&លšើយ ក្eងករជួយស”•&ះនិកយâះ ពីលទ្C
ិ &រន
E ិយម។
ប៉ុs¤
្& ឆW&ំ១៩៧៩ •&pគងÿ&លមួយ¿&ុម បនចប់†្ើមអធិសû&ន និងë្ើករ ‘ើម&’ន
ី ំ
និកយរបស់ពួក•& ឲ&‰o&ឡប់¯ដំណឹងល្ពិតវTញ។ ពួក•&បនដឹងថ ជង ៥០%
ស
& មជិកពួកជំនធ
ុំ ម្ត ¤¨&xឿœើ:&ះគម្ីរ និងដំណឹងល្។ ពួក•&ថ «š&តុ
អ្ីបនជអ្កភគតិច•&លមិនxឿœើដំណឹងល្ ដឹកនំនិកយទំងមូលG&ញពី:&ះ
យ¥&ងដូG្&ះ?»។ ដូG្&ះរយៈó&ល១៥ ឆW&ំI&យមក ¿&ុម|&ះបនអធិសû&ន និង
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ព&•យម ឲ&‰និកយរបស់•e
& ះ£W&តB&ើសæEសអ្កxឿœើ:&ះគម្ីរពិត ឲ&‰កន់
តំú&ងជអ្កដឹកនំ។ បនi&ប់មកពួក•&រកស+à&ចរ&‰•&លxឿ:&ះគម្ីរជំនួសអ្ក
•&លមិនបនxឿ។ ករ|&ះមិនងយQ&ួលâះ^&។ ពួកC&រន
E ិយមក្eងនិកយ
បនjទ—&កន់ពួក•&ថ ពួក•&ចង់លួចនិកយ|&ះ fះបីជ ពួកC&រន
E ិយម•&ល
បនលួចនិកយ៥០ឆW&ំមុនក៏Fយ។ ពួកC&រន
E ិយមក៏jទ—&កន់^ៀតថ ពួក•&
បនបំផº&ញកររួបរួមគW&។ តមពិតគឺ•&pខុសឆ្ង•&លបនបំបក់បំ½&កកររួបរួមគW&
Fយ°លជំ|ឿថ្ី។ ទីបí្បប
់ នi&បព
់ ក
ី រតស៊ូ ២០ឆW&ំ និកយបទីសភ
្ គខង
ត&’Ðង គឺជពួកជំន•
ុំ &លxឿœើដំណឹងល្ និង:&ះគម្ីរêើងវTញ។
¤ó&លâះ•&pគងÿ&ល និងពួកជំនC
ុំ &រEនិយមភគŠ&ើនបនចកG&ញពីនិកយ
âះ។ ប៉ុs្& âះគឺជករ•&លគួរÊើតêើង។ •&ីសប
្ រTស័ទ%ô&ះo&ង់គួរ¤
šើយអ្ក•&លមន°លលទ្ថ
ិ ្ី គួរ¨&ចកG&ញ ដូចអ្ី•&លបនÊើតêើង¤ក្eង
¿&ុមជំនរុំ បស់សវកយ៉ូហន៖ «•&បនG&ញពីពួក®ើង¯ ¨&មិន<&នជពួក®ើង^&

ដ&’ិត÷ើ•ជ
& ពួក®ើង<&ន âះនឹងបន¤ជប់ជមួយនឹង®ើងšើយ ¨&•&ល•&
បនG&ញ¯ âះ‘ើម&’ន
ី ឹងសំ•&ងពី•ថ
& •&ប់គW&មិន<&នជពួក®ើង^&»
(១យ៉ូហន ២ៈ១៩)។ ពិត<&ន! :&ះអចស”•&ះ ¿&ុមជំនុំ និងនិកយC&រE
និយមបន!
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េតី្រគីស្ទបរិស័ទគួរេឆ្លីយតបដូចេម្ដចចំេពាះ្រកុមខុសឆ្គង?
១. ការេឆ្លីយតបៃនទុក្ខ្រពួយយ៉ាង្រជាលេ្រជៅ
¤ó&ល®ើងអនអំពស
ី សនខុសឆ្ងទំង|&ះ ®ើងo&pវយំ%ក។ ®ើងo&pវយំ
%កស„&&បម
់ នុស&fទំងអស់•&លo&pវបនបèé&ត Fយអ្កដឹកនំសសន
•&លនិយយកុហកទំង|&ះ។ ®ើងo&pវ¨&Q&កទ
់ ឹក.្&កស„&&បQ
់ ្&ីទំងអស់•&ល
o&pវបន•&eកបèé&ត និងរa¦ភបំពន FយបុរសŸរ

ស
& សនទំង

|&ះ។ ®ើងo&pវយំ%កស„&&បម
់ នុស&fទំងអស់ •&លo&pវបន•&យកë្ើជ
ទសករ ‘ើម&’ីរកលុយឲ&‰‚&ដឹកនំ •&លមន4&ព&‰សម&’ត្ិស្eកស្មទ
្ ំង|&ះ។
®ើងគួរមនអរម្ណអ
៍ ណិតអសូរយ¥&ងខº&ំងស„&&បអ
់ ្ក•&លចញ់eក និងចូល
¿&ុមខុសឆ្ង|&ះ šើយ®ើងo&pវមនបំណងចង់—&កសដំណឹងល្ពិតដល់ «Gៀម
•&លគô&នអ្កគងÿ&ល» ‘ើម&’ឲ
ី &‰ពួក•&អចរួចផុតពីករកុហករបស់សតំង។
šើយ®ើងគួរ¨&ទួញ%ក•&ល:&ះនមដ៏រុងæឿងរបស់:&ះ

®
& ើង o&pវបន•&

—&មថ šើយលក្ណៈបរTសុទរ្ បស់4&ងo
់ &pវបន•&បំ±្& និងបដិC&ធ។
fះជយ¥&ងណក៏FយC&ចក្ីពិតរបស់:&ះ នឹងឈ្ះœើករកុហក។ F្&ណមួយ

«•&បទ
់ ំងអណñ&ត[នឹង]õ្&ង¸&&បថ
់ :&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្4&ងជ
់ :&ះអម0&ស់ សំរប់ជ
សិរEល្ដល់:&ះដ៏ជ:&ះវរបិត» (ភីលីព ២ៈ១១)។
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២. ការេឆ្លីយតបៃនការ្របុង្របយ័ត្ន
®ើងគួរ¨&មនC&ចក្Q
ី &ឡញ់យ¥&ងខº&ំង ចំ-ះហ្ÐងGៀមរបស់®ើង Fយ®ើង
សុខចិតë
្ ្ើអ•
្ី &ល®ើងអចë្ើបន ‘ើម&’ក
ី រពរពួក•&ពច
ី ចកពក់nមGៀម
ទំង|&ះ។ |&ះគឺជš&តផ
ុ លចម&’ង•&លខ្eំបនសរC&រCៀវ{|&ះêើង ‘ើម&’ី
ជួយអ្កករពរហ្ÐងGៀមពីo្&ចចក។
®ើងo&pវ¨&Q&ឡញ់ហ្ÐងGៀមរបស់®ើងយ¥&ងខº&ំង Fយ®ើងo&pវហA&ន¸&&បព
់ ួក
ខុសឆ្ង ឲ&‰ឈប់រaខនដល់Gៀមរបស់®ើង។ ®ើងo&pវ¨&—&ឈមមុខ—&ឆំងនឹង
អ្ក•&លចង់បំផº&ញជំ|ឿរបស់បងប្Ðន®ើង។
•&pគងÿ&លខ្ះមនករគួរសម និងសុភពរបសរó&ក ‘ើម&’ក
ី រពរGៀមរបស់ពួក•&
តមរ÷ៀប|&ះ។ ប៉ុs្&—&សិន÷ើនរណមW&ក់ ព&•យមឲ&‰ថW&ំពុលដល់កូនរបស់
ពួក•& ពួក•&¸&កដជë្ើអម
្ី ួយមិនខន! ដូចគW|
& &ះ•&រ ®ើង•&លជអ្កដឹកនំ
¿&ុមជំនុំ មិនo&pវទន់J&Kយó&ក •&លë្ើឲ&‰®ើងមិនបន—&ឆំងចំ-ះមនុស&f
ទំង|&ះ •&លចង់ដក់ថW&ំពុលក្eង¿&ុមជំនរុំ បស់®ើង។

៣. ការេឆ្លីយតបៃនេសចក្តី្រសឡាញ់ និងការផ្សាយដំណឹងល្អ
តម•&លខ្eំដឹង គô&នស%&បនិក

¿
& &ុមខុសឆ្ងណមួយ •&លធº&ប#
់ &ចិត្ šើយងក

មករក:&ះ®&ស៊ូវពិតវTញâះ^&។ ក៏ប៉ុsស
្& មជិក

¿
& &ុមខុសឆ្ងរប់មុឺននក់ បន

ឮដំណឹងល្ ឬអន:&ះគម្ីរ šើយបនងកo&ឡប់¯រក:&ះ•&ីស្ពិតវTញ។ អ្ក
់ ្ក^& សូម&’ី¨&១០វTនទី។
ផ&fព្ផ&Kយរបស់¿&ុមខុសឆ្ងភគŠ&ើននឹងមិនសà&បអ
ពួក•&នឹងនិយយកត់អ្ក šើយបន្បង¼&ញករទ|្&ញចងចំរបស់ពួក•&។
—&សិន÷ើæឿងâះÊើតêើងចំ-ះអ្ក អ្កo&pវ¨&បí្បក
់ រសន្ន Fយសុភព
របស šើយឲ&‰•&pខុសឆ្ងâះG&ញពីផ្ះរបស់អ្ក។ ប៉ុsម
្& ្ងម;&លពួកខុសឆ្ង
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នឹងសà&បF
់ យ°រព នូវដំណឹងល្•&លអ្កM&ករa_&ក។ ដំណឹងល្ដព
៏ ិតរបស់:&ះ
®&ស៊ូវពិត មនអំណចខº&ំងណស់។

៤. ការេឆ្លីយតបេដាយអធិស្ឋានស្រមាប់េសចក្ដីយុត្តិធម៌
•&p¹្&ងកº&យនឹង•&ចមិនផុតពីករជំនុំជN&ះរបស់:&ះជម0&ស់êើយ។ ®ើងដឹងថ
¤ó&ល•&ល:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្យងមកវTញ 4&ង់នឹងវTនិច្័យ•&p¹្&ងកº&យទំងអស់
Fយយុត្ិធម៌ó&ញœ&ញ។ 4&ងន
់ ឹងជំនុំជN&ះពួក•& ពីករ—&មថ‚ើលងយ ករ
កុហក អំóើអសីលធម៌ ករQ&ឡញ់¸&ក់ កររa¦ភបំពន និងករë្ើបបអ្កដÍ&

& &‰វä្&ង បនo&pវeះ¯ក្eងបឹង •&លK&ះជ
របស់ពួក•&។ «រួចអរក&f•&លនំ•ឲ
6្ើង និងស}&ន់ធ័រ ជកs្&ង•&លសត្âះ និងiរ¹្&ងកº&យ¤šើយ âះវ
រល់គW&o&pវរងទុក×
្ &ទនទំងយប់ទំងF្& ¤អស់កល&’ជនិចæ
្ ៀងរបត¯»
វTវរណៈ ២០ៈ១០។
សូមសà&បព
់ ក&‰សម្វី Tនិច្័យដ៏ធ្នរ់ បស់សវកó&o&ុស —&ឆំងនឹង•&p¹្&ងកº&យ ¤
ក្eង ២ó&o&ុស ២ៈ១-១៥។ សូមសម•&លក
់ រពីរយ¥&ងក្eងវគ្|&ះ៖ ១. សូមសម•&ល់
ពក&‰ជំនុំជN&ះយ¥&ងŠ&ើន•&លខ្eំបនប»2&ក់ ក្eងអក&fរn&&ស់។ ២. សូមសម•&ល់
ពក&‰•&លសំù¯អំóអ
ើ សីលធម៌ ករQ&ឡញ់¸&ក់ ករeកបèé&ត ករ
—&មថ និងករអួតខ្*នរបស់¿&ុមខុសឆ្ង។ ខ្ប
eំ នប»2&កព
់ ក&‰âះFយដក់
បនi&តព
់ I
ី
&ម។
«¨&កលពី‘ើម មនiរ¹្&ងកº&យ ¤ក្eងពួកជន ដូចជនឹងមន•&p¹្&ងកº&យ
ក្eងពួកអ្ករល់គW&•&រ •&នឹងលួចនំបí្Ðលបក&fពួក•&លបង្Ðចបំផº&ញ •&មិន:&ម
ស•&ល:
់ &ះដ៏ជម0&ស់ •&លបន¦ះ•&âះêើយ ក៏នំS+ចក្ីវ`នសដ៏ឆប់រហ័ស
ឲ&‰មកœើខ្*នផង ២ នឹងមនមនុស&fជŠ&ើន¯តមផ្•វវ`នសរបស់•& âះផ្Ðវពិត
នឹងo&pវC&ចក្ី—&មថ‚ើលងយ FយÝ&&ះ•&•&រ ៣ šើយFយ•&មនចិត្
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¦ភ âះ•&នឹងl&ើអ្ករល់គW&ឲ&‰បនចំ9&ញ Fយ-លពក&‰បèé&ត
បំ-ត ¨&តំងពីយូរមកšើយ S+ចក្ីជំនុំជំរះ•&មិន¤C្ýមស\&ត់^& šើយ
S+ចក្ីហិនវ`នសរបស់•&កម
៏ ិនងុយ„ក•&រ ...
ពួក:&šើន មនក&*លរVង •&លមិនខº&ចនឹងx&រ—&មថដល់ទំងពួក—&Cើរឧត្ម
ិ ើសជង•&¯^ៀត ក៏មិនហA&ន
ផង ១១ •&លពួក^&វតដ៏មនកំឡំង មនឫទ្œ
—&មថដល់ពួកâះ ¤ចំ-ះ:&ះអម0&ស់êើយ ១២ ¨&FយÝ&&ះ•&x&រ—&មថ
ដល់ករ•&ល•&មិនស•&ល់ âះ•&នឹងo&pវវ`នសបត់ក្eងករខូចអ¿&ក់របស់•&
អស់រលីង ដូចជសត្តិរចé&ន •&លÊើតមកសំរប់¨&ឲ&‰•&ចប់ šើយកប់សំឡប់
ប៉ុ57&ះ•&រ ១៣ •&šៀបនឹងទទួលរងÿ&ន់ &ករទុច្រTត •&ជពួកអ្ក•&លរប់ករ
¨&ើប+&&ល¤ó&លF្& ទុកជករk&&កអរសប&*យ •&ជសW&ម—&ឡក់ šើយ
ជC&ចក្ី%ô&កQ&&ក •&k&កអរFយC&ចក្ីបèé&តរបស់ខ្*ន ក្eងó&លកំពុង
•&ល•&សុីœៀងជមួយនឹងអ្ករល់គW& ១៤ •&មនចិត្នឹក'ើញ¨&Q&ីសំផឹង •&
មិនG&ះ_&ងë្ើបបêើយ ក៏បិទនុយចប់:&លឹងមនុស&f•&លមិនខ2&ប់ខ្*ន šើយ
មនចិតធ
្ º&ប់ខងឯC&ចក្ី¦ភ គឺជមនុស&f•&ល„+…វបណ>+ស ១៥ •&បនeះ
បង់jលផ្Ðវ^ៀងo&ង់ šើយវä្&ង¯តមផ្Ðវរបស់iរបឡមជកូន÷&អ៊រ
•&លQ&ឡញ់កំ©& &ករទុច្រTត»។

ទំង|&ះគឺជពក&‰ធ្ន់ៗ ប៉ុs្&មនុស&f•&លនំអ្កដÍ& ¯ស%&ននរកតមរយៈករ
កុហក និងករeក¸&&ស់ សមនឹងទទួលបនករជំនុំជN&ះ½&ប|&ះ។

៥. ការេឆ្លីយតបៃនការ្រជកេនៅេ្រកាម្រកុមជំនុំ
ចូរចំថ ករករពរ•&ីស្បរTស័ទពី¿&ុមខុសឆ្ង ជæឿង¿&ុម•&¾សរ ខ្ន
eំ ិយយពី
¿&ុមជំនុំ។ អ្កមិនអចយកឈ្ះœើករបÄ&ៀន¹្&ងកº&យFយខ្*នឯងបន^&។
:&ះ•&ីស្មិនបនទិញអ្កFយ:&ះ¦ហិតរបស់4&ងផ
់ i&ល់ ‘ើម&’ីឲ&‰អ្កកº&យជ
•&ីស្បរTស័ទមW&ក់ឯង ឬ‘ើម&’ឲ
ី &‰អ្កG&ញពី¿&ុមជំនម
ុំ ួយ¯¿&ុមជំនម
ុំ ួយ Fយគô&ន
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សមជិកភពច&*ស់លស់âះ^&។ :&ះ•&ីស្បនទិញអ្កFយ:&ះ¦ហិតរបស់
4&ង់ ‘ើម&’អ
ី ្កនឹងកº&យជសមជិកដ៏ច&*ស់លស់

¿
& &ុមជំនម
ុំ ួយ គឺ¿&ុមជំន•
ុំ &ល

ផ&Kយដំណឹងល្ច&*ស់លស់ šើយយកចិតទ
្ ុកដក់ចំ-ះ:&លឹងរបស់អ្ក។
—&សិន÷ើអ្កជមនុស&f•&លG&ះ¨&G&ញពី¿&ុមជំនម
ុំ ួយ¯¿&ុមជំនម
ុំ ួយ âះអ្ក
ងយនឹងចញ់eក¿&ុមខុសឆ្ង Ý&&ះ¿&ុមជំនន
ុំ ីមួយៗ•&លអ្កចូលរួមâះ គិតថ
ុំ
មួយ
¿&ុមជំនម
ុំ ួយ†&f&ង^ៀតទទួលខុសo&pវចំ-ះអ្ក ¨&ករពិត គô&ន¿&ុមជំនណ
õ&រក&Kអ្ក%ះ។ ករ|&ះបä្ើតស%&នភពQ&&ះថW&ក់ស„&&បអ
់ ្ក Ý&&ះអ្កគô&ន
ឆ័oក
& រពរ។
ឧទហរណ៍៖ •&ីស្បរTស័ទមW&ក¤
់ កម្eជ គត់មិនមនសមជិកភព
¿&ុមជំនុំណមួយច&*ស់លស់^& គឺ¨&ង¯ពី¿&ុមជំនុំមួយ¯¿&ុមជំនុំមួយ
តមចិត្គត់។ ¤ó&ល•&ល•&pបÄ&ៀន ខង អន់ សំងហុង ¯ដល់
ផ្ះគត់ Fយកន់គម្ីរ គត់ចប់អរម្ណ៍យ¥&ងខº&ំង Ý&&ះគត់ជមនុស&f
•&លQ&ឡញ់:&ះគម្ីរ។ មុនដំបូង•&បÄ&ៀនគត់ យ¥&ងខº&ំងអំពF
ី ្&ឈប់
ស„&&ក¤F្&ទី¸&ំពីរ(មុខពូL) šើយពួក•&បនដក់សម}&ធœើគត់
ឲ&‰ទទួលបុណ&‰A&មុជទឹក ចូល¿&ុមរបស់ពួក•&។ ចុងI&&យគត់បន
យល់:&មទទួល។ I&&យគត់ទទួលបុណ&‰A&មុជទឹកភº&ម •&ចប់†្ើម
និយយ អំពី «:&ះ•&ីស្ អន់ សំងហុង» និង «:&ះមត» (ខ្ងពូL)។
គត់បនសួរថ «Îើអ្កកំពុងនិយយអំពអ
ី ្កណ?»។ •&¹
p ្&ងកº&យបន
លក់ព័ត៌មន|&ះពីគត់ Ý&&ះពួក•&ដឹងថ គត់នឹងមិនទទួល^& ÷ើគត់
ដឹងពីដំបូង។ អរគុណ:&ះអង្ •&លគត់ដឹងភº&មថ គត់បនចូលរួមក្eង
¿&ុមខុសឆ្ង šើយគត់បន¸&&បព
់ ួក•&ឲ&‰G&ញ¯វTញភº&ម šើយកុំ
o&ឡប់មកវTញអី។ š&តុអ្ីបនជ•&ីសប
្ រTស័ទមំ½&ប|&ះ បនចញ់¿&ុម
ខុសឆ្ង|&ះ? Fយសរ¨&គត់មិនមនសមជិកភព និងករចូលរួម
ច&*ស់លស់ក្eង¿&ុមជំនុំមួយ •&លនឹងõ&រក&K:&លឹងរបស់គត់។
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¿&ុមជំនុំ នីមួយៗ•&លគត់បនចូលរួម សô&នថ ¿&ុមជំនុំ†&f&ង^ៀត មន
ទំនួលខុសo&pវខង:&លឹងវT»Á&ណœើគត់។ ឥឡÐវគត់បនដឹងខ្*នថ
គត់បនë្ខ
ើ ុស šើយបនកº&យជសមជិក^ៀងទត់

ក
& ្eង¿&ុមជំនុំមួយ

•&លអ្កដឹកនំ%ô&ះo&ង់ អចõ&រក&K:&លឹងគត់ និងករពរគត់។

សវកយ៉ូហនបនបÄ&ៀន®ើងថ ពួកជំនជ
ុំ ¿&ុម•&¾សរ •&លជួយ®ើង យកឈ្ះœើ
•&p¹្&ងកº&យ។ វTធី¨&មួយគត់•&ល®ើងទំងអស់គអ
W& ចទទួលបនជ័យជំនះ œើ
¿&ុមខុសឆ្ងទំង|&ះ គឺចុះចូល Fយបនi&បខ្*នចំ-ះ¿&ុមជំនម
ុំ ួយ •&លxឿ និង
បÄ&ៀន•&ីស្សសនពិត âះគឺជជំ|ឿ

:
& &ះ•&ីស្ និងពួកសវក។

៦. ការេឆ្លីយតបៃនចិត្តអរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជៅចំេពាះដំណឹងល្អពិត
¤ó&ល•&ល®ើងសិក&Kអស់ទំងដំណឹងល្¹្&ងកº&យ|&ះ šើយរ÷ៀប•&ល•&p
¹្&ងកº&យបs្&មបន្eកšើយបs្&ម^ៀត¯œើសô&របស់អ្ក•&លចញ់eកâះ
®ើងo&pវK្ើយតបFយអំណរគុណយ¥&ងខº&ំងដល់:&ះជម0&ស់ ចំ-ះដំណឹងល្ពិត
•&លដកយកបន្eកទំងអស់ šើយរaFះ®ើងឲ&‰មនC&រEភពវTញ។
____________________

338

អធិស្ឋានបិទ៖
ឱ=+ះm+ស៊ូវ ជ‚&

អ
& ្កគងÿ&លហ្ÐងGៀម)ើយ 4&ងប
់ នលះបង់ជីវTតរបស់4&ង់

ស„&&ប®
់ ើងខ្eំ សូម4&ងជ
់ ួយឲ&‰®ើងខ្eំលះបង់ជីវTត ស„&&ប•
់ &¾សរ និង¿&ុមជំនុំ
របស់®ើងខ្•
eំ &រ។
ឱ=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្"ើយ សូម4&ង—
់ &ទនឲ&‰®ើងខ្eំនូវភពកº&ហន ¸&&ជ(& និង
C&ចក្Q
ី &ឡញ់ ‘ើម&’ី—&ឈមមុខទស់នឹងសសន¹្&ងកº&យទំង|&ះ •&លចង់
លួចអំណររបស់®ើងខ្eំ។
ឱ=+ះវរបិត"ើយ សូមអរគុណ:&ះអង្ •&ល•&p¹្&ងកº&យទំង|&ះ នឹងមិន•&លឈ្ះ
êើយ šើយអរគុណ:&ះអង្ •&លមិនយូរមិនឆប់:&ះ•&ីស្ដព
៏ ិត នឹងយងo&លប់
មករaFះហ្ÐងGៀមពិតរបស់:&ះអង្ ជំនុំជN&ះo្&ចចក•&លពក់nមGៀម šើយ
តំងបល្័ងរ្ បស់4&ង¤
់ œើនគរហិនiចរបស់អរក&fសតំង។ ®ើងខ្eំអធិសû&ន
ក្eង:&ះនមរបស់:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ អ<៉&ន។
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ឧបសម្ពនទ
្ធ ី១
្រកុមពីរែដលទទួលយកេគាលលទ្ធិៃន្រពះៃ្រតឯក ែតបែន្ថមេគាលលទ្ធិថ្មី

េសេវន េដយ អាត់េវនទីស្ទ
Seventh Day Adventist Church
Silver Spring, Maryland, USA
fះបី¿&ុម C&×&ន ‘&យ អត់×&នទីស្ (Seventh Day Adventists) មិនពឹង
ö្&កœើ°លលទ្ិ ដូច°លលទ្ិ

¿
& &ុម—&ឹក&KÚ&Cៀក៏Fយ ក៏°លលទ្រិ បស់

ពួក•&ជទូ¯ យល់Q&បនឹងC&ចក្ព
ី ិត•&លមន¤ក្eង°លលទ្ិ

¿
& &ុម—&ឹក&K

Ú&Cៀ•&រ។ ក៏ប៉ុs្& ដូចជរØូមÙ&ំងកតូលិក•&រ ពួកC&×&ន ‘&យក៏បនបs្&ម
°លលទ្ថ
ិ ្ីៗជŠ&ើន •&លមិនមន¤ក្eង:&ះគម្ីរ។ °ល លទ្ថ
ិ ្ីទំងâះ
មិន<&នមកពីស‚្&ចប¥&ប^& ¨&មកពីករនិមិត្ និងករយល់សប្រិ បស់ស%&បនិកមW&ក់
របស់•& @ô&ះ¦កQ&ី )&_&ន ជី វÔ&យ (Ellen G. White)។

្របវត្តិ
ចលន¿&ុម C&×&ន ‘&យ អត់×&នទីស្ មនភពចN&pងច„&&សតំងពីដំបូងមក។
•&ីស្បរTស័ទអ‚&រTកកំងមW&ក@
់
ô&ះ វEœ្ýម មីលឡឺ (William Miller) បន
ព&•ករណ៍ថ «:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្នឹងយងមកដល់ö&នដី|&ះម្ង^ៀត ‘ើម&’ី សមp&ត
បន&feទ្ និងកន់កប់ö&នដីជមួយពួកបរTសុទទ
្ ំងអស់» ¤មុនF្&ទី ២១ ´&មិន ឆW&ំ
១៨៤៤។ ¤ó&ល•&លករព&•ករណ៍âះបរជ័យ ¿&ុមរបស់¦ក មីលឡឺ បន
ផº&ស់ប្Ðរ កលបរTG្&ទដល់F្&ទី ២២ ´&តុល ឆW១
&ំ ៨៤៤វTញ ប៉ុsជ
្& ថ្ម
ី ្ង^ៀត
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:&ះ•&ីស្មិនបនយងមកវTញ^&។ បនi&ប់ពីករខកចិតœ
្ ើកទី២âះ អ្កគំ4&
របស់គត់ខ្ះបនពន&‰ល់ថ កលបរTG្&ទF្&ទី ២២ ´&តុល គឺo&ឹមo&pវšើយ
កំហុសមិន<&នជF្&´&
ជកs្&ង

&ករយងមកជœើកទីពីររបស់:&ះ•&ីស្^& ប៉ុsក
្& ំហុស

&ករយងមកជœើកទីពីររបស់:&ះ•&ីស្វTញ។ ពួក•&បនអះអងថ

:&ះ•&ីស្មិនបនយងមករហូតដល់ö&នដី¤F្&âះ ដូច•&ល¦ក មីលឡឺ បន
ទយâះ^& ប៉ុs្&ថ 4&ងប
់ នយងចូលមកក្eងទីបរTសុទ¤
្ ស%&នសួគ៌ ‘ើម&’ីសមp&តវ
šើយæៀបចំស„&&បក
់ រយងo&ឡប់មក របស់4&ង¤
់ ó&លI&&យ។ តមពិតគô&ន
អ្កណ¤ö&នដី •&លអច'ើញ:&ះ®&ស៊ូវយងចូលទីបរTសុទ¤
្ ស%&នសួគ^
៌ &។
ដូG្&ះ មិនអចមនភ័ស្eតងណ•&លប»2&កថ
់ :&ឹត្ិករណ៍|&ះ ពិតជបនÊើត
êើងâះ^&។ ផ្eយ¯វTញ គម្ីរ:&ះអង្មនបន្Ðលថ ¤ó&ល:&ះ®&ស៊ូវយង

់ ំង.្&កនឹង'ើញ4&ង»់ (វTវរណៈ ១ៈ៧)។
o&ឡប់មកវTញ «•&បទ
ដូG្&ះ¦កមីលឡឺ និងអ្ក‘ើរតមគត់បនបរជ័យតមវTធីពីរយ¥&ង។ ទីមួយ
ពួក•&បនផ្លក
់ រព&•ករណ៍ខុសឆ្ង អំពីករយងមករបស់:&ះ•&ីស្ ជំនួសឲ&‰ករ
សà&បក
់ រ:&មនរបស់:&ះ®&ស៊ូវថ «អ្ករល់គW&មិនដឹងជF្&ណ ឬó&លណ»
(ម¥&ថយ ២៥ៈ១៣)។ ទីពីរ អ្កតម¦កមីលឡឺ បនបÄ&ៀនករ•&លមិនមន
¤ក្eង:&ះគម្ីរ •&លថ :&ះ•&ីសន
្ ឹងយងមកក្eងរ÷ៀបស\&ត់ ‘ើម&’ច
ី ូលក្eងទី
បរTសុទ¤
្ ស%&នសួគ៌ šើយបន&feទ្កs្&ងâះ មុនó&ល4&ងយ
់ ងo&ឡប់មកវTញជ
សធរណៈ។ ពីÝ&ះ:&ះគម្ីរមិន•&លបÄ&ៀនករ|&ះ វមិនគួរកº&យជ°លលទ្ិ
សំខន់មួយ¤ក្eង¿&ុមជំនC
ុំ &×&ន‘&យâះ^&។ តមពិតš&Š&ើរជំពូក ៩ មន
បន្Ðលថ :&ះ•&ីស្បនយងចូល¯ក្eងទីបរTសុទp
្ ើយ ២០០០ ឆW&ំមុន បនi&បព
់ ី
ករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់4&ង់៖ «ប៉ុs្& កល:&ះ•&ីស្បនយងមក ë្ើ

ជសំ‘&ចសង&~ ខងឯC&ចក្ល
ី •
្ &លo&pវមក គឺë្ើFយសរnងឧeសថដ៏
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វTC&សជង šើយ•&បល
់ ក្ណជ
៍ ង •&លមិនបនë្ើFយ/& គឺថ មិន<&នជ
របស់ផង¦កីយ|
៍ &ះ^& âះO+ងប
់ នយងចូលiក្vងទីបរ`សុទប
្ ំផុត១ដងជ
សំÜ+ច ទំងបនC&ចក្†
ី
&ស¦ះ ¤អស់កល&’ជនិច្ មិន<&នFយយកឈម
ព“&@ô&ល ឬឈមកូន°^& គឺFយយក:&ះ¦ហិត អ
& ង្4&ងវ់ Tញ» (៩ៈ១១១២)។ មួយដងជសំæ&ច! មិនចំបច់o&pវករករបន&feទ្ ឬករវTនិច្័យបs្&ម ¤
ស%&នសួគ^
៌ ៀត^&។
បនi&ប់ពក
ី រព&•ករណ៍បរជ័យពីរដង អ្ក‘ើរតម¦ក មីលឡឺ ភគŠ&ើនបន
ចកG&ញពីចលន|&ះ។ ប៉ុs្&អ្ក•&ល¤C&សសល់ រួមមន ¦ក G&ម វÔ&យ
(James White) និងភរTយរបស់គត់¦កQ&ី )&_&ន ជី វÔ&យ បនបä្ើត
និកយ C&×&ន ‘&យ អត់×&នទីស្ •&លឥឡÐវ|&ះមនសមជិក ១៩ លននក់ ¤
ជុំវTញពិភព¦ក។ ¦កQ&ី )&_&ន ជី វÔ&យ (Ellen G. White) បនកº&យជ
•&pបÄ&ៀនដ៏សំខន់បំផុត

ន
& ិកយâះ។ គត់បនសរC&រCៀវ{ជង ៤០

ក&*ល និងអត្បទទស&fនវដី្ចំនួន ៥០០០។ គត់អះអងថ បនទទួលករ
យល់សប្ិ និងនិមិត្ ពី:&ះផi&ល់ ជង ២០០០ដង។

ជំេនឿ
ដូច•&លខ្eំបននិយយšើយថ C&ចក្õ
ី ្&ងករណ៍ជផ្Ðវកររបស់និកយ C&×&ន
‘&យ អត់×&នទីស្ អំពី:&ះ :&ះគម្ីរ :&ះÖ&&ឯក និងករស”•&ះFយ:&ះគុណ
តមរយៈជំ|ឿ គឺQ&បតម:&ះគម្ីរ។ ប៉ុsព
្& ួក•&បនបs្&មជំ|ឿច<្&កមួយចំនួន
•&លខុសពីជំ|ឿ•&ល•&ីសប
្ រTស័ទបន—&កន់ខ2&បអ
់ ស់រយៈó&ល ២០០០ ឆW&ំមក
šើយ។
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េតីការថ្វាយបង្គេំ នៅៃថ្ងអាទិត្យជា «ទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវ» ឬ?
¤គម្ីរវTវរណៈ ១៣ៈ១១-១៨ មនបន្Ðលថ ¤F្&ចុងI&&យ ‚&C&ចក្អ
ី ¿&ក់
ំ នុស&fឲ&‰ទទួលស»Á&សម•&ល¤
់ œើ/& ឬក៏
•&លUថ «សត្សហវ» នឹងបង្ម
ថ\&សរបស់ពួក•&។ |&ះគម្ីរUថ «ទីសំគល់របស់សត្» (វTវរណៈ ១៦ៈ២;
១៩ៈ២០)។ )&_&ន ជី វÔ&យ និង¿&ុម C&×&ន ‘&យ បនបÄ&ៀនម្ងšើយម្ង
^ៀត ¤ក្eងCៀវ{ និងទស&fនវដី្របស់ពួក•&ថ «ទីសំគល់របស់សត្» គឺជ
សកម្ភពផº&ស់ប្ÐរF្&ឈប់ស„&&ក ពីF្&«រG ¯F្&អទិត&‰វTញ! )&_&ន ជី វÔ&យ
បននិយយថ «¤ទី|&ះ®ើងរក'ើញទីសំគល់របស់សត្។ គឺសកម្ភព

ក
& រ

ផº&ស់ប្ÐរF្&ឈប់ស„&&ក¯F្&អទិត&‰ របស់¿&ុមជំនក
ុំ តូលិក Fយគô&នសិទ្ិ
អំណចពី:&ះគម្ីរêើយ»។ (Ellen G. White, The Mark of the Beast, ទំព័រ
ទី ២៣)។ អរគុណ:&ះអង្ណស់ សព្F្&|&ះ ពួក C&×&ន ‘&យ ជŠ&ើន_&ងxឿ
^ៀតថ •&ីស្បរTស័ទ•&លថÿ&យបង្¤
ំ F្&អទិត&‰បនទទួល «ទីសំគល់របស់សត្»
ប៉ុsក
្& ¤
៏ មនមនុស&fជŠ&ើន¤¨&xឿដ•&ល។
ខ្eំធº&បស
់ ួរមិតខ
្ ្eំ•&លជ÷&សកជនរបស់និកយ C&×&ន ‘&យ ថ Îើខ្eំមនទី
សំគល់របស់សត្ FយÝ&&ះខ្eំថÿ&យបង្¤
ំ F្&អទិត&‰ឬ។ គត់បននិយយថ
«មិនទន់^&។ ប៉ុs្&—&សិន÷ើអ្ក¤¨&បន្—&:&ឹតអ
្ ំóខ
ើ ុសឆ្ងâះ អ្កនឹងបង¼&ញ
ថ អ្កពិតជមន»។
ទក់ទងនឹងF្&ថÿ&យបង្ំ គម្ីររØូម ១៤ៈ៥ មនបន្Ðលថ •&ីស្បរTស័ទមនC&រEភព

់ ប់ថ F្&១
ក្eងករB&ើសæEស F្&ពិC&សណមួយ ឬក៏គô&នF្&ពិC&ស%ះ«មW&ករ
ល្ជងF្&១ មW&ក់^ៀតរប់ថ F្ណ
&
ក៏ដូចជF្&ណ o&pវឲ&‰•&បគ
់ W&xឿពិត¸&&កដ
ក្eងចិតខ
្ ្*ន»។ គម្ីរ រØូម ៦ៈ១៤ បÄ&ៀនថ •&ីស្បរTស័ទមិនស្ិត¤I&&ម
¿&ឹត&‰វTន័យ^ៀតêើយ។ fះបីជ®ើងQ&ឡញ់¿&ឹត&‰វTន័យទំង ១០—&ករ
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ក៏Fយ កិច្:&មŠ&ៀងថ្ីរបស់•&ីសប
្ រTស័ទ®ើង គឺពឹងö្&កœើ:&ះ¦ហិតរបស់
:&ះ•&ីស្ មិន<&ន¿&ឹត&‰វTន័យ

ភ
& ្ំសុីណយ^&។ :&ះ®&ស៊ូវបននំមកនូវ

កិច្:&មŠ&ៀងថ្ី•&ល—&Cើរជង (š&Š&ើរ ៧ៈ២២) •&លមនមូលដû&នœើភ្ំ
កល់វÔ&រE •&លជំនួសឲ&‰កិច្:&មŠ&ៀងមុន•&លមនមូលដû&នœើភ្ំសុីណយ៖

«4&ងជ
់ អ្កកណñ&លរបស់C&ចក្ស
ី »Á១
& ដ៏—&Cើរជងប៉ុណ7& •&លC&ចក្ស
ី »Á&
âះបនតំងêើង œើពក&‰សន&•—&Cើរជងផង» (š&Š&ើរ ៨ៈ៦)។ រយៈó&ល
ជិត២០០០ឆW&ំ ¿&ុមជំនរុំ បស់•&ីសប
្ រTស័ទបនថÿ&យបង្¤
ំ F្&ទីមួយ ‘ើម&’ី¸&រឰករ
រស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្។

េតី្រពលឹងរបស់្រគីស្ទបរិស័ទែលងមានេនៅេពលពួកេគស្លាប់ឬ?
•&ហទំព័ររបស់¿&ុម C&×&ន ‘&យ និយយថ «:&ះគម្ីរមិនបÄ&ៀនថ មនុស&fមន
:&លឹងអមតៈ •&ល¤¨&បន្មន បនi&បព
់ ស
ី º&បâ
់ ះ^&»។ និយយម&•¥&ង^ៀត •&
xឿថ ¤ó&ល•&លរូបកយរបស់មនុស&fមW&កស
់ º&ប¯
់
âះចិតគ
្ ំនិត និង:&លឹង
វT»Á&ណរបស់បុគ្លâះ =+ងមនរហូតដល់រូបកយរបស់គត់o&pវបនរស់êើង
វTញ ¤ó&ល:&ះ•&ីស្យងមក។ ó&លខ្ះ¿&ុម C&×&ន ‘&យ Uករ|&ះថ
«:&លឹង‘&កលក់» ប៉ុsព
្& ក&‰âះមិនo&ឹមo&pវ^&។ វT»Á&ណរបស់មនុស&fសº&ប់
មិន<&ន?&&ន¨
់ ‘
& &កលក់âះ^& ពួក•&xឿថ វT»Á&ណâះ=+ងមន‡ៀតpើយ។
ក៏ប៉ុs្& ករបÄ&ៀន|&ះផ្eយពី:&ះគម្ីរ និងជំ|ឿ•&ីសប
្ រTស័ទរយៈó&ល ២០០០ឆW&ំ
កន្ងមក។
‘ើម&’ដ
ី ឹងថ ករបÄ&ៀន|&ះ មិនo&ឹមo&pវ ®ើងo&pវចងចំ:&ះបន្Ðលរបស់:&ះ
®&ស៊ូវចំ-ះពួកសឌូសុី •&លមនជំ|ឿQ&‘ៀងនឹងពួកC&×&ន‘&យ o&ងប
់ »¼&
|&ះ។ ដំបូង4&ងប
់ នរaឭកពួក•&អំពី ករ•&ល:&ះជម0&ស់មន:&ះបន្Ðលមកកន់
¦ក ម៉ូC& ¤ឯគុមប
្ នº•
& &លកំពុងK&ះ៖ «អញជ:&ះ
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អ៊Dសក šើយជ:&ះ យ
& ¥&កុប» (មិន<&ន «អញធ-+បជ
់ :&ះ អ
& ័¸&ហ»ំ ។ល។ )
់ ិន<&នជ:&ះ
âះ^&។ បនi&ប់មក:&ះ®&ស៊ូវបនប»2&កថ
់ «:&ះអង្4&ងម

&

មនុស&fសº&ប^
់ & គឺជ:&ះ ម
& នុស&fរស់វTញ» :&ះ®&ស៊ូវកំពុងមនបន្Ðលថ សូម&’ី¨&
អ័¸&ហំ អ៊Dសក និងយ¥&កុប បនសº&ប៤
់ ០០ឆWម
&ំ ុនសម័យម៉ូC& ¨&ពួក•&¤រស់ជ
មួយ:&ះអង្¤ស%&នសួគ៌ (ម¥&ថយ ២២ៈ៣២)។ ពួក•&មិន<&ន_&ងមន^ៀត
Fយសរ¨&រូបកយរបស់ពួក•&បនសº&បâ
់ ះ^&។ ¿&ុម C&×&ន ‘&យ មនជំ|ឿ
ខុសឆ្ងអំពរី ូបកយ និង:&លឹង។
សូមចងចំផង•&រថ ¦ក ម៉ូC& បនជួបជមួយ:&ះ®&ស៊ូវ¤œើភ្ំ ¤ó&ល
4&ងផ
់ º&ស់#&រូបកយ (ម¥&ថយ ១៧ៈ១-៩) ១៤០០ឆW&ំ បនi&ប់ពគ
ី ត់បនសº&ប!់
ដូG្&ះ¦ក ម៉ូC& មិន<&ន_&ងមន^ៀត ¤ó&លគត់សº&បâ
់ ះ^&។ (‘ើម&’ី
ពន&‰ល់æឿង|&ះ¿&ុមជំនុំ C&×&ន ‘&យ ទទូចFយគô&នភ័ស្eតងក្eង:&ះគម្ីរថ :&ះ
បន†&&សសកសព ¦កម៉ូCê
& ើងវTញ ¤ó&លណមួយបនi&បព
់ គ
ី ត់សº&ប)
់ ។
មិនo&ឹម¨&ប៉ុ57&ះ :&ះ®&ស៊ូវមនបន្Ðល¯jរ¤œើ>ើឆ;&ងថ «¹្+C+ះ អ្ក

នឹង¤ក្eងស%&នបរមសុខជមួយនឹងខ្eំ•&រ» (លូក ២៣ៈ៤៣)។ Îើ:&ះ®&ស៊ូវ
និងjរâះអច¤ជមួយគW&ក្eងឋនសួគF
៌ យរ÷ៀបណ —&សិន÷ើករសº&ប់
រូបកយ ក៏នឲ
ំ &‰_&ងមនខងវT»Á&ណ•&រâះ?
មួយ^ៀត ¤ក្eងគម្ីរវTវរណៈជំពូក ៦ :&លឹង

អ
& ្ក•&លo&pវបន•&សមº&បក
់ ំពុង

អធិសû&នដល់:&ះ (វTវរណៈ ៦ៈ៩-១០)។ និយយម&•¥&ង^ៀត វT»Á&ណរបស់ពួក•&
មិន<&ន_&ងមនâះêើយ ¤ó&ល•&លរូបកយរបស់ពួក•&សº&ប¯
់ ។ œើស
ពី|&ះ¯^ៀត :&ះ®&ស៊ូវបន¸&&បæ
់ ឿងមួយ¤ក្eងគម្ីរលូកជំពូក១៦ អំពប
ី ុរស
អ្កមនមW&ក់ និងអ្កសុំទនមW&ក់ •&លទំងពីរនក់âះ¤¨&ដឹងខ្*ន បនi&ប់ពស
ី º&ប់
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¯។ æឿងâះនឹងគួរឲ&‰អស់សំ9ើច šើយគô&នអត្ន័យ ÷ើ:&ះ®&ស៊ូវxឿថ
វT»Á&ណរបស់មនុស&fសº&ប_
់ &ងមន^ៀតšើយ។
ទីបំផុតសវកប៉ុលបននិយយថ «ដ&’ិតឯខ្eំ •&លខ្eំរស់¤ âះគឺសំរប់:&ះ•&ីស្^&

šើយ•&លសº&ប¯
់
âះជកំ7វ+ Tញ ប៉ុs÷
្& រើ ស់ខងឯសច់ឈម និងនំឲ&‰ករខ្eំ
ី ណñ&លទំងសងខង
Êើតផល âះខ្eំមិនដឹងæEសយកខងណ^& ខ្eំមនC&ចក្ប
ើ ្eំ¤
ក៏មនចិតច
្ ង់-+ញi¿ជមួយនឹង=+ះ?+ីស្ •&លល្ជជងâះផង ¨&÷ខ
ក្eងសច់ឈមត¯^ៀត âះមន—&§ជន៍ដល់អ្ករល់គW&ជជង» (ភីលីព
១ៈ២១-២៤)។ Îើករ_&ងមន:&លឹងរបស់សវកប៉ុល អចល្—&Cើរជងករ
បÕ&:
ើ &ះរបស់គត់យ¥&ងដូច‚្&ច? គត់និយយQ&‘ៀងនឹង|&ះ ចំ-ះ•&ីស្

្ ឿជក់ šើយក៏សុខចិតស
្ ៊ូ
បរTស័ទ¤¿&ុងកូរTនថូសថ «ដូG្&ះ ®ើងខ្eំមនចិតx
G&ញពីរូបកយ|&ះ ¯¤ជមួយនឹង:&ះអម0&ស់ជជង» (២កូរTនថូស ៥ៈ៨)។

េតី្រតឹម្រតូវេទ ក្នុងការហាមឃាត់ការបរិេភាគអាហារមួយចំនួន?
និកយC&×&ន ‘&យ បÄ&ៀនថ •&ីស្បរTស័ទគួរ «តមម្Ðប•&លគម្ីរUថ មិន
សp&ត (%ô&កQ&&ក)» (ជំ|ឿមូលដû&ន ២៨)។ ប៉ុs្& សវកប៉ុលបន:&មនអំពី
•&pបÄ&ៀន •&លហមឃត់ករទទួលទនអហរ—&6&ទខ្ះ •&ល:&ះអនុ»Á&តឲ&‰
®ើងបរTHគ៖

«¨&:&ះវT»Á&ណ 4&ង់មន:&ះបន្Ðលយ¥&ងជក់ច&*ស់ថ ¤?&&ជន់I&យ
បង្ស់ អ្កខ្ះនឹងលកចកG&ញពីC&ចក្ជ
ី ំ|ឿ Fយសà&បត
់ មវT»Á&ណ
បèé&ត និងC&ចក្ប
ី Ä&ៀនរបស់ពួកអរក&f Fយសរពុតមយរបស់ពួកអ្ក
•&ល-ល¨&ពក&‰កុហក ទំងមនប»Áច
& ិតរ្ លក :&មទំងហម¸&&មមិនឲ&‰
យកប្ី—&ពន្ šើយឲ&‰o&pវតមអហរ •&ល:&ះបនបä្ើតមក សំរប់ពួកអ្កxឿ
និងពួកអ្ក•&លស•&លC
់ &ចក្ព
ី ិត ឲ&‰បនទទួលFយអរ:&ះគុណ ដ&’ិតសត្
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ទំងអស់•&ល:&ះ4&ងប
់ ä្ើតមក âះសុទ¨
្ ល
& ្ šើយមិនo&pវjល១êើយ
ឲ&‰?&&ន¨
់ ទ
& ទួលFយអរ:&ះគុណប៉ុ57&ះ ដ&’ិតបនT&កជបរTសុទ្
Fយសរ:&ះបន្Ðល šើយC&ចក្អ
ី ធិសû&ន» (១ធីម៉ូI& ៤ៈ១-៥)។
សវកប៉ុលនិយយដូច|&ះ ពីÝ&ះ:&ះ®&ស៊ូវបនបÄ&ៀនយូរឆW&ំមុនថ «អស់ទំង

អហរ@ô&ះថ ជរបស់សp&ត»។
«4&ងម
់ ន:&ះបន្Ðលថ Îើអ្ករល់គW&¤¨&មិនយល់•&រឬអី Îើអ្ករល់គW&នឹក
មិន'ើញ^&ឬអីថ របស់អ្ីពខ
ី ងd&•
& &លចូលក្eងមនុស&f âះពុំអចនឹងë្ើ
ឲ&‰%ô&កQ&&កបន^& ដ&’ិតរបស់âះមិនបនចូល¯ក្eងចិត្ គឺចូល¯¨&ក្eង
-ះប៉ុ57&ះ រួចG&ញ¯ក្eងបង្ន់ ដូG្&ះ អស់ទំងអហរ@ô&ះថ ជរបស់
សp&តវTញ» (ម¥&កុស ៧ៈ១៨-១៩)។
:&ះ®&ស៊ូវបន—&កសថ «អស់ទំងអហរ@ô&ះថ ជរបស់សp&ត»។ Îើ®ើង
ហA&នហមឃត់អ្ី•&ល:&ះ®&ស៊ូវផi&លប
់ នអនុ»Á&តឬ^&?
គម្ីររØូមជំពូក ១៤ ប»2&ក់យ¥&ងច&*ស់ថ •&ីស្បរTស័ទមនសិទត
្ិ មអហរខ្ះ—&សិន
÷ើគត់ចង់។ ប៉ុs្& សវក ប៉ុល ក៏ហមបុគ្លâះ មិនឲ&‰ដក់សំពធអ្កដÍ&ឲ&‰
ឈប់ទទួលទនអហរទំងâះ•&រâះ^& (រØូម ១៤ៈ៣-៤)។ ¨&)&_&ន ជី វÔ&យ
បននិយយជŠ&ើនដងថ •&ីស្បរTស័ទ„+…វ~+តមអហរ •&លគម្ីរស»Á&ចស់មិន
អនុ»Á&ត។ គត់ចង់ដកករមនC&រEភព •&ល:&ះ•&ីស្ផi&លប
់ ន—&ទនមក®ើង
ខងចំណអ
ី ហរ។ Îើ®ើងគួរតឹង¨&ងជង:&ះឬ^&?

ការចាប់េផ្តីមមិនល្អទាក់ទងនឹងេគាលលទ្ធិៃន្រពះៃ្រតឯក
‚&ដឹកនំដំបូងទំងអស់

¿
& &ុម C&×&ន ‘&យ បន—&ឆំងនឹង:&ះÖ&&ឯក។ ពួក•&

មិនxឿថ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ គឺអង្ទប
ី ី

&:&ះÖ&&ឯក^&។ šើយពួក•&ខ្ះ
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õ&មទំងxឿថ :&ះរជបុ:&

:
& &ះ o&pវបនបä្ើតêើងFយ:&ះវរបិត ដូច•&p

ខុសឆ្ងអរEយូស បនបÄ&ៀន¤សតវត&fទី៣ និងទី៤! ប៉ុs្& អរគុណ:&ះអង្ ៥០
ឆW&ំI&យមក )&_&ន ជី វÔ&យ និងប្ីរបស់គត់@ô&ះ G&ម (James) បនចប់
ចប់†្ើមយល់ថ :&ះ®&ស៊ូវ គឺជ:&ះរជបុ:ដ
& អ
៏ ស់កល&’របស់:&ះ មិន<&នជ
របស់•&ល:&ះវរបិតបនបä្ើតêើង^&។ šើយ¤ឆW&ំ ១៩០៥ ពួក•&កច
៏ ប់†្ើម
xឿថ :&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ គឺជ:&ះ•&រ គឺអង្ទីបី

:
& &ះÖ&&ឯក។ វគឺជករអស0&រ&‰

C
& &ចក្‚
ី &តà&ករុណរបស់:&ះ •&ល¤ទីបំផុត‚&ដឹកនំ

ន
& ិកយ C&×&ន ‘&យ

បន¹&តN&pវទស&fនៈដំបូងរបស់ពួក•& អំព:
ី &ះÖ&&ឯក។ ¤ឆW&ំ ១៩៤៦ ពួក•&បន
eះពុម្ផ&KយC&ចក្ីõ្&ងករណ៍ផ្Ðវករដ៏រVងមំមួយ ស្ីអំព:
ី &ះÖ&ឯ
& ក •&លពួក•&
—&កន់ខ2&បដ
់ ល់បច្eប&’ន្។
š&តុអប
្ី នជ®ើងœើកæឿង|&ះêើង ÷ើនិកយC&×&ន ‘&យ បន¹&°លជំ|ឿ
អំព:
ី &ះÖ&&ឯកជងចិតសិបឆW&ំមុនšើយ? មនមូលš&តព
ុ ីរ៖ ១. ¤ó&ល•&ល
និកយនឹកចំអំពក
ី ំហុសធ្ន់ធ្ររបស់ខ្*ន មិនថ កំហុសខង°លជំ|ឿ ឬករ
អនុវត្ន៍ ករនឹកចំâះនំឲ&‰•&ចង់បង¼&ញចិតស
្ ុភព និងអត់ធ្ត់ ចំ-ះ¿&ុមឯ
^ៀតក្eងæឿង•&លមិនសូវសំខន់ ដូចជ ម្Ðបអហរ និងF្&ពិC&ស។ ២. ករនឹក
ចំâះផ្លឲ
់ &‰និកយâះ មនឱកសគិតពិចរណម្ង^ៀត អំពម
ី ូលដû&ន

&

C&ចក្ព
ី ិតរបស់•&។ ទំ|ៀមទមº&ប់ឬ? ករបÄ&ៀនរបស់មនុស&fឬ? និមិតឬ
្ ?
:&ះគម្ីរឬ? ឧទហរណ៍ ÷ើ)&_&ន ជី វÔ&យបនទទួលនិមិត្ និងយល់សប្ព
ិ :
ី &ះ
ផi&ល់ ២០០០ដង (ជមធ&‰ម ២ដង ក្eងមួយ´&!) š&តុអ្ីបនជអស់ ៥០ឆW&ំ ទំរំ
:&ះ÷ើកស<្&ង°លលទ្ិ

:
& &ះÖ&&ឯក ចំ-ះ )&_&ន ជី វÔ&យ គឺជ°លលទ្ិ

•&ល•&ីស្បរTស័ទដÍ&^ៀតបនស•&ល់ និងទទួល តំងពីសម័យពួកសវកមកេម្៉ះ?
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េតី«្របភពៃនេសចក្ដីពិត» គឺជាអ្វី?
¿&ុមC&×&ន ‘&យនិយយថ )&_&ន ជី វÔ&យ (១៨២៧-១៩១៥) គឺជព&•ករEមក
ពី:&ះ។ សំ9&ររបស់នង «គឺជ—&ភព

C
& &ចក្ព
ី ិត•&លបន្ និងមនសិទ្ិ

អំណច» (ជំ|ឿមូលដû&ន ២៨)។ ពួក•&អះអងថ គុណភព និងកំរTត

ក
& រ

បំផុសគំនិត¤ក្eងសំ9&ររបស់ )&_&ន ជី វÔ&យ គឺC្ើគន
W& ឹងបទគម្ីរ•&រ។ ប៉ុs្&
ករសរC&ររបស់ )&_&ន ជី វÔ&យ មិនអចជ «”+ភព

C
& &ចក្ព
ី ិត•&លបន្ និង

មនសិទ្ិអំណច» ^& ពីÝ&ះមន¨&:&ះគម្ីរចំនួន ៦៦ កណ.¨ប
& ៉ុ57&ះ •&លជ
”+ភព

់ នប{្&ញ
C
& &ចក្ព
ី ិត ពីÝ&ះមន¨&:&ះគម្ីរ•&ល «:&ះ4&ងប

:&ះវT»Á&ណ» šើយគô&នកំហុស (២ធីម៉ូI& ៣ៈ១៦)។ ពក&‰របស់មនុស&f អចមន
C&ចក្ព
ី ិតŠ&ើន ប៉ុs្&ពក&‰âះមិនអចជ ”+ភព

ក
& រពិត^&។ មន¨&:&ះគម្ីរ

ប៉ុ57&ះ •&លអចxឿទុកចិតប
្ នទំងQ&ុង។

េសចក្ដីសន្និដ្ឋាន
ពួកC&×&ន ‘&យ ភគŠ&ើនxឿថ ករស”•&ះ គឺFយសរជំ|ឿ¨&ប៉ុ57&ះ។
ពួក•&មិនxឿថ ករថÿ&យបង្¤
ំ F្&អទិត&‰ គឺជទីសំគល់របស់សត្âះ^& šើយ
មិន:&មនិយយថ ករបរTHគសច់A&pក គឺជអំóប
ើ ប^&។ šើយពួក•&មិនxឿថ
C&ចក្ស
ី ”•&ះមកតម¨&¿&ុម C&×&ន ‘&យ âះ^&។
ប៉ុs|
្& &ះជប»¼&៖ ¤ó&លនិកយណមួយœើកត‚្ើងច&*ប់អំពអ
ី ហរ និងF្&
ឈប់ស„&&កដល់កំរTតមួយ •&លមនសរៈសំខន់<&នu&ន âះសមជិករបស់
ពួក•&ជŠ&ើន នឹងz&លំ អំពទ
ី ំនក់ទំនងរវងជំ|ឿ និងករ—&:&ឹត្។ តមធម្ជតិ
មនុស&fទំងអស់ចប់អរម្ណ៍ចំ-ះសសន•&លបÄ&ៀនថ «ë្ើល្ បនល្»។
®ើងចូលចិតគ
្ ំនិត•&ល®ើងអចទទួលករសព្:&ះហឫទ័យពី:&ះ តមរយៈករ
ខិតខំរបស់®ើង។ ដូចពួកផរTស•
ុី &រ ®ើងចូលចិតគ
្ ិតថ ខ្*នល្ជងអ្ក•&លមិន
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បនë្ើតមច&*ប់ដូច®ើង។ បន្ិចម្ងៗ ¿&ុមជំន•
ុំ &លœើកក&’*នច&*ប់របស់មនុស&f
ឲ&‰សំខន់ó&ក នឹងកº&យជ¿&ុមជំន•
ុំ &លតN&pវឲ&‰មនករ—&:&ឹតល
្ ‘
្ ើម&’ប
ី ន
ស”•&ះ។ អរគុណ:&ះអង្•&ល C&ចក្õ
ី ្&ងករណ៍ខង°លលទ្ិ

¿
& &ុមជំនុំ

C&×&ន ‘&យ បÄ&ៀនយ¥&ងច&*ស់អំពក
ី រស”•&ះ FយC&ចក្ជ
ី ំ|ឿ¨&ប៉ុ57&ះ។
(Twenty-eight Fundamental Beliefs of the Seventh Day Adventist
church. httpsៈ//www.adventist.org/wpcontent/uploads/2020/06/ADV-28Beliefs2020.pdf)
ចុងI&&យ ¤ó&លខ្eំជួបអ្ក C&×&ន ‘&យ •&លQ&ឡញ់:&ះ®&ស៊ូវ xឿœើ
ដំណឹងល្ šើយមិនពឹងö្&កœើករë្ើតម¿&ឹត&‰វTន័យ គឺខ្eំបនជួបបងប្Ðនពិត¤
ក្eង:&ះ•&ីស្ šើយខ្eំរEករយ។
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និកាយរ៉ូមុាំងកាតូលិក
The Roman Catholic Church
ទីs+ុង វÓ+ទីកង់
Vatican City
¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកប»2&កថ
់ :&ះគម្ីរគឺជ:&ះបន្Ðលរបស់:&ះជម0&ស់ šើយ
បនរក&Kនូវ°លលទ្ស
ិ ំខន់ៗ អំព:
ី &ះជម0&ស់ រួមទំង°លជំ|ឿអំព:
ី &ះÖ&&ឯក
ផង។ fះយ¥&ង|&ះក្ី ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកបនបs្&ម°លលទ្ជ
ិ Š&ើន•&ល
:&ះ•&ីស្ និងសវករបស់4&ងម
់ ិន•&លបÄ&ៀន។ សំខន់ជង•&¿&ុមជំនុំ
រØូមÙ&ំងកតូលិក ហក់ដូចជមិនអចបំó&ញករងរសំខន់ជង•& •&ល¿&ុមជំនុំ
•&ីស្បរTស័ទo&pវបំó&ញ គឺករពរដំណឹងល្

C
& &ចក្ស
ី ”•&ះ Fយសរ:&ះគុណ

តមរយៈជំ|ឿœើ:&ះ•&ីស្ មិន<&នFយករ—&:&ឹតâ
្ ះ^& ()&6&សូរ ២ៈ៨-៩)
šើយ—&កសដំណឹងល្âះដល់¦កិយយ¥&ងច&*ស់លស់។
¤ó&លខ្eំជួបរØូមÙ&ំងកតូលិកមW&ក់ šើយសួរគត់ថ «Îើអ្កពឹងö្&កœើអ្ី ឬសង&~ឹម
œើអ្ី ‘ើម&’ីនឹងមនជីវTតអស់កល&’ជនិច?
្ » មនចំនួនតិចប៉ុ57&ះ •&លK្ើយ
Fយl&ើពក&‰ថ «ខ្eំពឹងœើ:&ះ®&ស៊ូវ» ឬ «:&ះ•&ីស្បនសុគតជំនួសអំóប
ើ ប
ខ្eំ šើយបនរស់êើងវTញ» ឬក៏ «ដំណឹងល្»។ សំណCរ|&ះគួរ¨&ងយQ&ួលK្ើយ
សំរប់•&ីស្បរTស័ទ ប៉ុsអ
្& ្កកន់និកយកតូលិកភគŠ&ើនK្ើយដូច|&ះវTញ៖ «ខ្eំ
ព&•យមរក&K¿&ឹត&‰វTន័យ១០ —&ករ» ឬ «ខ្eំ¯ចូលរួមពិធី ម¥&ស(Mass) æៀងរល់
សបà&ហ៍»។ល។ ជករ%កសÒ&យយ¥&ងខº&ំង•&លពួកកតូលិកចំនួនតិច<&នu&ន
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យល់ពដ
ី ំណឹងល្

:
& &ះគុណរបស់:&ះ។ (និយយតមo&ង់ សមជិក

ន
& ិកយ

—&pÎ&ស្ងធ
់ ំៗភគŠ&ើន ក៏មនករពិបកដូចគWក
& ្eងករផ្លច
់ ‚្ើយច&*ស់លស់
ចំ-ះសំណCរខងœើ|&ះ•&រ។ សូម‚ើលជំពូក «•&ីស្សសនC&រEនិយម» ខង
œើ)។

្របវត្តិ
ក្eងរយៈó&ល ២០០ ឆW&ំដំបូង

•
& &ីស្សសន ¿&ុមជំនច
ុំ ំនួន ៥ បនœ&ចRº& និង

មនឥទ្ិពល។ ¤រប់សិបឆW&ំដំបូង ¿&ុមជំន®
ុំ &រូសឡិមមនភពœ&ចRº& ពីÝ&ះ
ជ¿&ុមជំនដ
ុំ ំបូង•&។ មិនយូរប៉ុនô&ន¿&ុមជំន¤
ុំ អន់ទីយ៉ូក(៥០០គីឡÐ<៉&oខ
& ង
xើង¿&ុង®&រូសឡិម) ក៏ចប់†្ើមមនឥទ្ិពល•&រ ជមួយនឹង¿&ុមជំន¤
ុំ ¿&ុង
អឡិចសន់•& ក្eងQ&ុក)&ហ&feីប។ បនi&ប់ពâ
ី ះ ¿&ុមជំនុំពីរ^ៀតក៏បនœ&ចRº&
•&រ គឺ¿&ុមជំន¤
ុំ ទី¿&ុងរØូម និង¿&ុមជំន¤
ុំ ខនស្ង់ទីណSប៉ូល (Constantinople
@ô&ះចស់ ប៊Dហ&Kង់ទីយូន Byzantion)។ fះបីជ¿&ុមជំនទ
ុំ ំង ៥ |&ះ មន
ភពល&’ីល&*ញ និងមនឥទ្ិពលបំផុតក៏Fយ ក៏គô&ន¿&ុមជំនម
ុំ ួយណក្eងចំ5ម
¿&ុមជំនទ
ុំ ំង|&ះ ហA&នអះអងថ ជ¿&ុមជំនស
ុំ ំខន់ជង•&âះ^& សូម&’¨
ី ¿
& &ុមជំនុំ
ដំបូង•&¤ទី¿&ុង®&រូសឡិម។ šើយគô&នមួយណក្eងចំ5ម¿&ុមជំនទ
ុំ ំង
âះអះអងថ មន•&pគងÿ&ល ឬ អ្ក•&ប់•&ង(Bishop)•&លធំជង•&pគងÿ&លដÍ&
^ៀត ¤ក្eងពិភព¦កâះêើយ។ |&ះគឺជស%&នភព•&លគួរ¨&¤មនរហូត
ក្eង—&វត្ិសQ្&

¿
& &ុមជំនុំ។

ប៉ុsម
្& ិនយូរប៉ុនô&ន¿&ុមជំនម
ុំ ួយ គឺ¿&ុមជំន¤
ុំ ទី¿&ុងរØូមបនចប់†្ើមតំងខ្*នថ
ធំជង¿&ុមជំន†
ុំ &f&ង^ៀតទំងអស់ Fយសរករអះអងថ សវកó&o&ុសផi&ល់
បនë្ើជ•&pគងÿ&លរបស់ពួក•&។ I&&យមក¿&ុមជំនរុំ Øូមបនកº&យជ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំង
កតូលិក។
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េតីពាក្យ «កាតូលិក» មានន័យដូចេម្ដច?
ពក&‰កតូលិកមនន័យថ «ទូទំងពិភព¦ក» ឬ «ទទួលយក ឬទទួលស•&ល់
ទូ¯»។ ¤•&បជ
់ ំនន់¿&ុមជំនទ
ុំ ំងអស់¤ក្eងពិភព¦ក •&លxឿœើ
ដំណឹងល្ និង°លលទ្រិ បស់:&ះ•&ីស្ និងពួកសវក រួមជ¿&ុមជំនក
ុំ តូលិកពិត
របស់:&ះ។ ប៉ុs្&ពីរបីរយឆW&ំបនi&បព
់ :
ី &ះ•&ីស្ ¿&ុមជំន¤
ុំ រØូមបនចប់†្ើមអះអងថ
មន¨&¿&ុមជំនុំ •&លបនចុះចូលនឹងអំណចរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូម šើយអ្ក•&ប់•&ង
របស់ពួក•&ប៉ុ57&ះ •&លជកតូលិក គឺo&pវបនទទួលយក ឬទទួលស•&ល់។
¿&ុមជំនឯ
ុំ ^ៀត •&រប់ថ ជ¿&ុមជំន½
ុំ &កG&ញ។ ប៉ុs្&ករអះអងរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូម
ផ្eយពីអត្ន័យ

&ពក&‰«កតូលិក»។ កតូលិក មនន័យថ ទូទំងពិភព¦ក ¨&

ករអះអងរបស់•& ë្ើឲ&‰ភពកតូលិក អQ&័យœើករចុះចូលចំ-ះសិទ្ិអំណច
¿
& &ុមជំន¨
ុំ ម
& ួយ និង•&pគងÿ&ល¨&មួយ ក្eងទី¿&ុង¨&មួយ និង ក្eង—&^&ស¨&មួយ។
ករâះមនភពផ្eយពីអត្ន័យកតូលិក។ Îើអ្កគិតយ¥&ង‚៉&ច ÷ើ¿&ុមជំន¤
ុំ ¿&ុង
®&រូសឡិមបនចប់†្ើមUខ្*នឯងថ «¿&ុមជំនក
ុំ តូលិក®&រូសឡិម» Fយ
អះអងថ មន¨&¿&ុមជំន•
ុំ &លបនចុះចូលចំ-ះអ្កដឹកនំរបស់•ប
& ៉ុ57&ះ •&ល
ជកតូលិក? ¿&ុមជំនរ
ុំ ប់ពន់†&f&ង^ៀត ពិតជនឹងបដិC&ធករអះអង|&ះ។
šើយពិត<&ន ¤ó&ល•&ល¿&ុមជំនរុំ Øូមបនចប់†្ើមអះអង ពីភពជអធិបÎ&យ&‰
របស់ខ្*នœើ¿&ុមជំនដ
ុំ Í&^ៀត ¿&ុមជំន†
ុំ &f&ង^ៀតពិតជបនបដិC&ធករអះអង
âះ៖
«ក្eងរយៈó&លពីរបីសតវត&fដំបូង

¿
& &ុមជំនុំ គô&នភ័ស្eតងណ•&លថ ¿&ុមជំនុំ

អន់ទីយ៉ូក ®&រូសឡិម ឬអឡិចសន់•& បន—&គល់សិទឲ
្ិ &‰អ្ក•&ប់•&ង¿&ុមជំនុំ
រØូម មនអំណចœើពួក•& ឬœើ¿&ុមជំន†
ុំ &f&ង^ៀត¤ក្eងច¿&ភពêើយ។ តម
ពិតមនភ័ស្eតង•&ប់?&ន់ សូម&’ី¨ស
& ម័យI&&យâះ^ៀត •&ល¿&ុមជំន¤
ុំ
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អç&្ិកខងxើង និង¤កs្&ងដូចជ ទី¿&ុងមីឡន [¤អ៊Dតលី] បន²&&នjល
ករអះអង•&លថ អ្ក•&ប់•&ង¿&ុមជំនរុំ Øូមមនអំណចœើពួក•&។
(httpsៈ//www.trinityfoundation.org/journal.php?id=313#_ftn5)
រយៈó&លជŠ&ើនឆW&ំបនi&បម
់ ក ¿&ុមជំនុំរØូមបនបន្ទទូចអំពអ
ី ធិបÎ&យ&‰ភពរបស់
ខ្*ន šើយ¿&ុមជំន†
ុំ &f&ង^ៀតក៏បនបន្បដិC&ធករអះអងâះ•&រ។ ឧទហរណ៍
បនi&ប់ព¿
ី &ុម—&ឹក&K Ú&Cៀ (គ.ស ៣២៥) ¿&ុមជំនរុំ Øូមបនយកឯកសរផ្Ðវករពី
¿&ុម—&ឹក&KÚ&Cៀ šើយបនចម្ងជច&*ប់របស់ខ្*នឯង។ ប៉ុs•
្& ប
& នបs្&ម
ពក&‰ទំង|&ះ¯ក្eងឯកសរâះថ «¿&ុមជំនរុំ Øូម¨&ង¨&មនអទិភពជនិច»
្ !
១២៥ឆW&ំI&យមក¤ឯ¿&ុម—&ឹក&K កលC&ដូន (Chalcedon) ក្eងឆW&ំ ៤៥១
¤ó&ល•&លអ្កតំណងមកពី¿&ុមជំនរុំ Øូមបនអនជសធរណៈនូវឯកសរ
Ú&Cៀច&*ប់របស់ខ្*ន (Fយមនទំងពក&‰បs្&មអំពអ
ី ទិភពរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូម)
âះ¿&ុម—&ឹក&KទំងមូលបនI&&កឈរêើងតវÔ& និងទទូចទមទរច&*ប់‘ើម

&

ឯកសរÚ&Cៀ។ •&pគងÿ&លជង៥០០នក់¤¿&ុម—&ឹក&K កលC&ដូន
(Chalcedon) មិន:&មទទួលករអះអងអំពអ
ី ទិភពរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូមâះ
êើយ។ ដូG្&ះ®ើង'ើញថ I&&យបួនសតវត&f

•
& &ីស្សសន ¿&ុមជំន¤
ុំ œើ

ពិភព¦ក ¤¨&មិន:&មទទួលស•&ល់អធិបÎ&យ&‰ភពរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូមœើ¿&ុមជំនុំ
†&f&ង^ៀតâះêើយ។

អំនួតៃន្រកុមជំនរុំ ៉ូមុាំងកាតូលិក
ដូចជបុគ្លមW&ក់ៗ•&រ ¿&ុមជំនក
ុំ អ
៏ ចធº&កក
់ ្eងអំóប
ើ ប

អ
& ំនួត•&រ។ សូមចងចំ

ករ:&មនរបស់:&ះ•&ីស្ចំ-ះ¿&ុមជំន¤
ុំ ¦ឌីCថ
& «FយÝ&&ះឯងអួតថ

ឯងជអ្កមនបនកន់¨ស
& ្eកស្មê
្ ើងšើយ ក៏មិនo&pវករនឹងអ្ី%ះ ¨&ឯងមិន
ដឹងថ ឯង×&ទន លំបក ទ័ល¿& ខÿ&ក.
់ ្&ក šើយអn&&តវTញâះ^&» (វTវរណៈ
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៣ៈ១៧)។ ដូច¿&ុមជំន¦
ុំ
ឌីC•
& &រ ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិក o&pវល&’*ងFយ
C&ចក្អ
ី ំនួតតំងពីឆW&ំដំបូង។ ម្ងšើយម្ង^ៀត ¿&ុមជំនរុំ Øូមបនព&•យមទមទរ
សិទ្ិអំណចពិC&ស œើ¿&ុមជំន†
ុំ &f&ង^ៀតទំងអស់¤ក្eងពិភព¦ក។ ¤
ទីបំផុតពួក•&ទទួលបនãគជ័យ ពីÝ&ះទី¿&ុងរØូមជរជធនី

ច
& ¿&ភពរØូម•&ល

ជមហអំណច šើយ:&ះqអធិរជរØូមÙ&ំង អចl&ើឥទ្ិពលរបស់4&ង់ ‘ើម&’ីគំ4&
ករអះអងរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូម ឲ&‰ë្ើជ‚&

¿
& &ុមជំនទ
ុំ ំងអស់។

ទä្ដ
ើ ¿
៏ &អឺត¿&ទមបំផុតមួយ¤ក្eង—&វត្ិសQ្¿
& &ុមជំនុំ គឺ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិក
បនបu្+មពក+;iក្vងAលជំCឿ@+Sៀ (Nicene Creed)! (|&ះគឺជ
«ភពចN&pងច„&&ស ហ្ីឡÐវ•្& (Filoque)»)។ ពួក•&បនë្ើករ|&ះ Fយខ្*ន
ឯងFយមិនU ¿&ុម—&ឹក&Kសសន ‘ើម&’ë
ី ្ើករសÕ&&ចចិតរ្ ួមគWœ
& ប
ើ »¼|
& &ះ
^&។ Fយសរš&តុផល|&ះ និងš&តុផល•&លទក់ទងគW&^ៀត ¤ឆW&ំ ១០៥៤
គ
& .ស ¿&ុមជំន¤
ុំ ö្&កខងÊើត

ព
& ិភព¦កបន½&កG&ញពី¿&ុមជំន•
ុំ &លមន

ភក្ីភពនឹងរØូម¤ភគខងលិច។ šើយករ½&កគW&ដ]
៏ &ៀម¿&|
ំ &ះ បនអូសបនº&យ
ដល់សព្F្&។ អំនួត¨&ង¨&នឲ
ំ &‰មនករ½&កបក់គW&។
¤ó&ល•&ល¿&ុមជំនរុំ Øូមកន់¨ខ
& º&ំងêើងៗ •&តN&pវឲ&‰¿&ុមជំនទ
ុំ ូទំងពិភព¦ក
ចុះចូលចំ-ះអ្ក•&ប់•&ងរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូម (ស‚្&ចប¥&ប)។ —&សិន÷ើពួក•&មិន
ចុះចូល âះ¿&ុមជំនរុំ Øូមនឹង—&កសថ ពួក•&_&ងជកតូលិក^ៀតšើយ õ&ម
ទំងjទ—&កន់ពួក•&ថ ជ¿&ុម•&លនំឲ&‰½&កបក់ fះបី°លលទ្រិ បស់
ពួក•&o&ឹមo&pវ šើយអ្កដឹកនំរបស់ពួក•&បរTសុទជ
្ ងស‚្&ចប¥&បក៏Fយ! អ្ក
•&ប់•&ង

¿
& &ុមជំនរុំ Øូមo&pវបន•&ស•&លថ
់ ជឪពុក

ស
& សន•&ីស្ ឬ«ប¥&ប»

(ប¥&ប¥&) fះបីជ¤ក្eងម¥&ថយ ២៣ៈ៩ :&ះ®&ស៊ូវបនហម‚&ដឹកនំ¿&ុមជំនុំ
មិនឲ&‰ទទួលងរជ«ឪពុក» ក៏Fយ។
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អំនួតៃនការបែន្ថមេគាលលទ្ធិ
រ÷ៀបធំជង•&•&ល¿&ុមជំនរុំ Øូមបង¼&ញអំពអ
ី ំនួតរបស់ខ្*ន គឺFយករបs្&ម
°លលទ្ថ
ិ ្ី •&លមិន<&នជ°លជំ|ឿ•&ល:&ះ•&ីស្ និងពួកសវកបន—&គល់
មក «១ដងជសំæ&ច» (យូដស ៣) âះ^&។ ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិក អះអងថ
ទំ|ៀមទំលប់ថ្ីរបស់¿&ុមជំនក
ុំ តូលិក គឺមនសិទអ
្ិ ំណចដូចជ:&ះគម្ីរផi&ល់។
¤ក្eងតរង|&ះអ្កនឹង'ើញនូវ°លលទ្•
ិ &លបs្&មFយ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំង
កតូលិក •&លមិនមន¤ក្eងករបÄ&ៀនរបស់:&ះ•&ីស្ និងពួកសវករបស់4&ង់
êើយ។ C&ចក្ីõ្&ងករណ៍ទំង|&ះ ដកQ&ង់ពឯ
ី កសររØូមÙ&ំងកតូលិក។ ¹&’&រនឹង
ចំណÙចនីមួយៗ ខ្ប
eំ នបí្ÐលករបÄ&ៀនមកពី:&ះគម្ីរ។
Aលលទ្y
ិ +លបu្+មÙយs+ុមជំនុំរóូមA+ំងកតូលិក

S+ចក្ប
ី Ç+ៀនរបស់=+ះ?+ីស្ និងពួកសវក

¿&ុមជំនុំមិន<&នពឹងœើ¨&បទគម្ីរ¨&ប៉ុ57&ះ ‘ើម&’ី

គô&នកs្&ងណក្eង:&ះគម្ីរ•&លនិយយថ

យល់អំពC
ី &ចក្ព
ី ិតâះ^& គឺo&pវពឹងœើ

ទំ|ៀមទំលប់របស់មនុស&f និង¿&ុមជំនុំ C្ើនឹងបទ

ទំ|ៀមទំលប់របស់¿&ុមជំនុំផង•&រ។ ទំងបទគម្ីរ

គម្ីរâះ^&។

និងទំ|ៀមទំលប់o&pវ¨&ទទួលយក šើយនិង°រព
FយភពC្គW
ើ &។ (Catechism of the
Catholic Church. 82)
មនុស&fអចទទួលC&ចក្ស
ី ”•&ះតមរយៈជំ|ឿ

¤គម្ីរកឡទី សវកប៉ុលបន‹;&លfសឲ&‰ធº&ក់

ើ
¿&ឹត&‰វTន័យ (ccc
បុណ&‰A&មុជទឹក និង ករë្តម

នរក ចំ-ះអ្កណ•&លបs្&មករ—&:&ឹតត
្ ម

2068)

¿&ឹត&‰វTន័យជមួយនឹងជំ|ឿœើ:&ះ•&ីស្។

«Fយមនករជំរុញពី:&ះវT»Á&ណបរTសុទ្ ®ើងអច

:&ះគម្ីរមនបន្Ðលថ គô&នអ្កបបណមនបុណ&‰

សន&fប
ំ ុណ&‰កុសលស„&&ប់ខ្*នឯង និងស„&&ប់អ្ក

កុសល ឬC&ចក្ស
ី ុចរTតផi&លខ
់ ្*ន •&លនឹងជួយគត់

ដÍ& ‘ើម&’ទ
ី ទួលបននូវ:&ះគុណទំងអស់•&ល

ឬអ្កដÍ&¤F្ជ
& ំនជ
ុំ N&ះâះêើយ។

o&pវករ ‘ើម&’ប
ី នជីវTតអស់កល&’ជនិច្…» (ccc
2027)
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នងម¥&រមតរបស់:&ះ®&ស៊ូវ រួមជមួយ•&ីស្បរTស័ទ :&ះគម្ីរ¸&&ប់ថ មន¨&C&ចក្ស
ី ុចរTតរបស់:&ះ•&ីស្
ល&’ីៗ †&f&ង^ៀត •&ល•&Uថ «ពួកបរTសុទ»
្ បន

ប៉ុ57&ះ •&លអចជួយស”•&ះ®ើងពីអំóើបប និង

សន&fប
ំ ុណ&‰កុសលœើសលប់ •&លអចl&ើស„&&ប់

នរកបន។ ម¥&រ និងពួកបរTសុទ្ គឺជមនុស&fមនបប

•&ីសប
្ រTស័ទដÍ&^ៀត។ (CCC 1477)

ដូច®ើង•&រ šើយគô&នC&ចក្ស
ី ុចរTត^& d&&ពី
C&ចក្ស
ី ុចរTត:&ះ•&ីស្ប៉ុ57&ះ។

មនកs្&ងមួយ•&ល•&Uថ ផឺហ;&ថូរE

:&ះគម្ីរ¸&&ប់ថ :&ះ•&ីស្បនសមp&តអំóើបបរបស់

(Purgatory) ជកs្&ង•&ល•&ីស្បរTស័ទភគŠ&ើន

®ើងទំងអស់¤œើ>ើឆ;&ង។ មិនមនអ្ី¤សល់

o&pវ¯ I&&យó&លសº&ប់ ‘ើម&’ទ
ី ទួលករដក់

ស„&&ប់®ើង •&លo&pវសមp&ត¤ក្eង ផឺហ;&ថូរE

ទណ.កម្•&លនឹងសមp&តអំóើបបរបស់ពួក•&G&ញ។ (Purgatory) âះ^&។ šើយ¤ក្eង:&ះគម្ីរមិន
(CCC 1031 និង 1475)

មននិយយអំពី ផឺហ;&ថូរ^
E &។

មនឃº&ំងបុណ&‰កុសលយ¥&ងធំ •&ល:&ះ•&ីស្ និងពួក :&ះគម្ីរ¸&&ប់ថ គô&នមនុស&fណ•&លមនC&ចក្ី
បរTសុទប
្ នសន&fê
ំ ើង។ ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិក

សុចរTត ឬបុណ&‰កុសលâះêើយ។ មន¨&

M&ករa_&កបុណ&‰កុសល|&ះ ‘ើម&’ីសងករជំនុំជN&ះ

:&ះ•&ីស្^& •&លមនC&ចក្ស
ី ុចរTត។ គឺ:&ះ•&ីស្

បបប5ñ&ះអសន្¤ ផឺហ;&ថូរ(
E Purgatory)។

(មិន<&ន¿&ុមជំនុំ) •&លM&ករa_&កC&ចក្ស
ី ុចរTត

(CCC 1471)

របស់4&ង់FយឥតគិតF្& ដល់អស់អ្ក•&លអំពវនវ
ដល់4&ង់Fយជំ|ឿ។

នងម¥&រគឺជអ្កស˜&¾បស˜&¾មមួយរវង:&ះ និង

:&ះគម្ីរ¸&&ប់ថ មនអ្កស˜&¾បស˜&¾ម¨&មW&ក់គត់

មនុស&f •&លនង«នំមកនូវអំ5យ

រវង:&ះ និងមនុស&f គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ គô&នC&ចក្ី

&ករស”•&ះ

អស់កល&’ជនិច្ដល់®ើង»។ ករអធិសû&នរបស់នង ស”•&ះ¤ក្eងអ្កណ†&f&ងêើយ។ (១ធីម៉ូI&
«រaFះ:&លឹង®ើងពីC&ចក្ស
ី º&ប់»។ (CCC 969

២ៈ៥; កិច្ករ ៤ៈ១២)

និង 966)
«តមរយៈករសុំឲ&‰ម¥&រអធិសû&នស„&&ប់®ើង âះ

:&ះគម្ីរមនបន្Ðលថ មន¨& :&ះជម0&ស•
់ &ល

®ើងទទួលស•&លថ
់ ខ្*នជមនុស&fមនបប •&ល

បរTសុទទ
្ ំងQ&ុង។ ជង ៥០ដង :&ះគម្ីរU:&ះ

និយយចំ-ះ <មត

និង:&ះរជបុ:&ថ «:&ះដ៏បរTសុទ»
្ ¨&មិន•&លl&ើ

&C&ចក្‚
ី &តà&ករុណ> •&ល

ជអ្កបរTសុទទ
្ ំងQ&ុង»។ (CCC 2677)

ពក&‰បរTសុទស
្ „&&ប់នងម¥&រêើយ។
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នងម¥&រÊើតមកគô&នបប។ (|&ះo&pវបន—&កសជ នងម¥&រខ្*នឯងផi&ល់បនទទួលស•&ល់¤ក្eងករ
ផ្Ðវករ¤ឆW&ំ ១៨៥៤)

អធិសû&នរបស់នងថ នងជមនុស&fមនបប•&ល
o&pវករ «:&ះដ៏ជ:&ះអង្ស”•&ះ

&ខ»្eំ (លូក

១ៈ៤៧)។
¤ចុងបí្ប់

&ជីវTតរបស់គត់ នងម¥&រo&pវបន

:&ះគម្ីរមិនបនបÄ&ៀនæឿង|&ះ^&។

បí្Ðន¯ស%&នសួគ៌¨&ម្ងFយមិនបនសº&ប់។
(|&ះo&pវបន—&កសជផ្Ðវករ¤ឆW&ំ ១៩៥០)
ជធម្ត សមជិក¿&ុមជំនុំមិនអចទទួល“&ង

ព
& ិធី

:&ះ®&ស៊ូវបង•&ប់ឲ&‰•&ីស្បរTស័ទទំងអស់ទទួលទន

œៀង:&ះអម0&សê
់ ើយ។ (|&ះo&pវបន—&កសជផ្Ðវ នំបុ័ង និង“&ង។ ជបបធំ<&នu&ន •&លហមមិនឲ&‰
ករ¤ឆW&ំ ១៤១៤)
¿&ុម—&ឹក&KរØូមÙ&ំងកតូលិក

•&ីស្បរTស័ទទទួល“&ង។
& ទូលូស (Toulouse)

:&ះគម្ីរ គឺស„&&ប់អ្កxឿទំងអស់ •&ប់ó&ល×&ល

¤ឆW&ំ ១២២៩ បនG&ញប»2ថ
& សមជិក¿&ុមជំនុំ

ទំងអស់ •&ប់ភសទំងអស់។

ធម្ត¤Q&ុកបរំង នឹងមិនo&pវបនអនុ»Á&តឲ&‰អន
:&ះគម្ីរជភសរបស់ខ្*នêើយ។ ¤ឆW&ំ ១៥៥៩
ស‚្&ចប¥&បបនអនុ»Á&តឲ&‰¨&អ្ក•&លទទួលបន
ច&*ប់អនុ»Á&តពីរØូមឲ&‰អន:&ះគម្ីរជភសខ្*ន។
(I&&យមកច&*ប់ទំង|&ះo&pវបនលុបjលវTញ)។

េគាលលទ្ធិ និងច្បាប់ថទ
្មី ាំងេនះ ្រតូវបានបែន្ថមរាប់រយឆ្នាប
ំ ន្ទាប់ពី្រពះ្រគីស្ទ
ក្eងកំឡeងó&ល ៣០០ ឆW&ំដំបូង

¿
& &ុមជំនុំ ពួកជំនន
ុំ ិងអ្កដឹកនំ¿&ុមជំនុំ បនជួប

—&ជគ
ុំ W& šើយថÿ&យបង្ំ និងរស់¤តមរ÷ៀបដ៏សមíî ដូចអ្ី•&លបនពិពណ៌ន
¤ក្eងគម្ីរកិច្ករ។ មិនមន•&pគងÿ&លដ៏មនអំណចមW&ក់ •&លរស់¤ដូចជ
C្&ច šើយ•&លពួកជំនទ
ុំ ំងអស់o&pវចុះចូល šើយõ&មទំងIើបxើងរបស់គត់
^ៀតផងâះ^&។ ¤ó&លអ្កអនបនi&តó
់ &ល×&ល¤ខងI&&ម|&ះ âះអ្ក
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នឹង'ើញថ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកបនបä្ើត °លលទ្ិថ្ី និង½្&កទំង|&ះ រប់
រយឆW&ំបនi&បព
់ ស
ី ម័យ:&ះ•&ីស្។ ច&*ប់|&ះក៏បនបä្ើតêើង Fយគô&នករ
សÕ&&ចចិតព
្ ¿
ី &ុម—&ឹក&K¿&ុមជំនទ
ុំ ូទំងពិភព¦កêើយ៖
គ.ស ៥៩៣

¿&ុមជំនក
ុំ តូលិកបនបä្ើត°លលទ្អ
ិ ំពីស%&ន ផឺហ•&ថូរE (Purgatory)។

គ.ស ៦០០

ករអធិសû&នបនចប់†្ើមសំù¯នងម¥&រ និងពួកបរTសុទដ
្ Í&^ៀត។

គ.ស ៦១០

•&គ
p ងÿ&ល¿&ុមជំនរុំ Øូមបនទទួល ងរស‚្&ច ប¥&ប(Pope)។

គ.ស ៧០៩

ទំ|ៀមទមº&បI
់ ើបxើងរបស់ស‚្&ច ប¥&ប បនចប់†្ើម។

គ.ស ៧៨៨

¿&ុមជំនក
ុំ តូលិកបនឲ&‰ច&*ប់ លុតជង្ង°
់ រព>ើឆ;&ង រូបភព និងឆ្ឹងរបស់ពួក
បរTសុទ្។

គ.ស ១០៧៩ ¿&ុមជំនក
ុំ តូលិកមិនអនុ»Á&តឲ&‰¦កសង&~æៀបករ^&។
គ.ស ១០៩០ ¿&ុមជំនក
ុំ តូលិកបនចប់†្ើមl&ើ ´&f&អង;&ំ ‘ើម&’ីរប់ករអធិសû&ន (រØូសរE Rosary)។
គ.ស ១១៨៤ ¿&ុមជំនក
ុំ តូលិកបនចប់†្ើម ចប់ខ្*ន ជំនុំជN&ះ និងដក់fសអ្ក•&លមិន:&ម
ចុះចូលជមួយនឹងស‚្&ចប¥&ប¤ទី¿&ុងរØូម។
គ.ស ១១៩០ ‘ើម&’©
ី &អង•&ស¸&&ក់ ¿&ុមជំនក
ុំ តូលិកបនចប់†្ើមលក់¿&ដស•&លM&ងថ ម0&ស់
¿&ដសâះបនទទួលករអភ័យfសពី¿&ុមជំនក
ុំ តូលិក ចំ-ះករដក់ទណ.កម្
បបប5ñ&ះអសន្¤œើö&នដី និង¤ស%&នផឺហ;&ថូរE (Purgatory)។
គ.ស ១៤១៤ ¿&ុមជំនរុំ Øូម_&ងអនុ»Á&តឲ&‰សមជិក¿&ុមជំនទ
ុំ ទួល“&ង

ព
& ិធីœៀង:&ះអម0&ស់

សូម&’:
ី &ះអម0&សរ់ បស់®ើងបនបង•&ប់ឲ&‰®ើងទទួលទំងនំបុ័ង និង“&ងក៏Fយ។
គ.ស ១៤៣៩ ¿&ុមជំនរុំ Øូមបន—&កសជផ្Ðវករនូវ°លលទ្អ
ិ ំពីស%&ន ផឺហ•&ថូរE។
គ.ស ១៥៤៥ ¿&ុម—&ឹក&K k&&ន(Trent) បន—&កសថ —&y&ណីជផ្Ðវកររបស់¿&ុមជំនុំ មន
សិទ្ិអំណចC្ើនឹង:&ះគម្ីរ។
គ.ស ១៨៥៤ ស‚្&ចប¥&បបន—&កសថ នងម¥&របនÊើតមកFយគô&នបប។
គ.ស ១៩៥០ ស‚្&ចប¥&បបន—&កសថ នងម¥&រមិនសº&ប^
់ & គឺបនœើកêើង¯ស%&នសួគ៌
¨&ម្ង។

¦កយូដសបន¸&&ប®
់ ើង¤ក្eង យូដស ខ ៣ ថ °លលទ្•
ិ &ីសស
្ សន
ទំងមូល •&ល:&ះ•&ីស្ និងពួកសវកបនបÄ&ៀន o&pវបន—&គល់មក®ើង
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«១ដងជសំæ&ច» «ពួកស្*នភ\)
& ើយ កំពុង•&លខ្eំខ្ីឃô&តសរC&រពីC&ចក្ស
ី ”•&ះ
•&លសំរប់®ើងទំងអស់គW& âះខ្eំមនC&ចក្ប
ី ង្ន
ំ ឹងសរC&រ †្ើមកអ្ករល់គW&
ទំងទូនô&នឲ&‰ខំតយុទ្ ‘ើម&’ីករពរC&ចក្ជ
ី ំ|ឿ •&លបន—&គល់មកពួកបរTសុទ១
្
& &ះ•&ីស្ និងពួកសវក
ដងជសំæ&ច»។ ®ើងមិនo&pវបs្&មអ្ី¯œើ°លលទ្ិ :
របស់4&ងê
់ ើយ។

កំែណទ្រមង់្របូេតស្តង់
°លលទ្ថ
ិ ្ីទំង|&ះ•&ល¿&ុមជំនរុំ Øូមបនបs្&ម បនចប់†្ើមë្ើឲ&‰រំងស្ះដល់
ដំណឹងល្

C
& &ចក្ជ
ី ំ|ឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្។ ¤¿&ុមជំនជ
ុំ Š&ើនដំណឹងល្បន

បត់បង់ទំងQ&ុង។ មិន¨&ប៉ុ57&ះ ស‚្&ចប¥&ប និង‚&ដឹកនំសសនជŠ&ើនបន
រស់¤ក្eងជីវTតដ៏អ¿&ក•
់ &_&ង FយមនQ&ីកំណន់ និងQ&ីó&ស&•ជŠ&ើន
នក់។ ដូG្&ះចប់ពគ
ី .ស ១២០០ ដល់ គ.ស.១៧០០ •&ីស្បរTស័ទជŠ&ើនបន
តវÔ—
& &ឆំងនឹង°លលទ្ិ និងភពជអ្កដឹកនំអ¿&ករ់ បស់¿&ុមជំនុំ
រØូមÙ&ំងកតូលិក (ពក&‰ «—&pÎ&ស្ង»
់ Protestant មនន័យថ —&ឆំង ឬចង់បនករ
¹&ទN&ង)
់ ។ —&សិន÷ើ¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកបនបនi&បខ្*ន šើយសà&បក
់ រ
អង្រករទំង|&ះ ‘ើម&’ីë្ើកំúទ
& N&ង¿
់ &ុមជំនុំ âះ•&ីសស
្ សន—&P&លជមិន
o&pវបនបំ½&ក¯ជ¿&ុមកតូលិក និង—&pÎ&ស្ង^
់ &។ ប៉ុs្& ផ្eយ¯វTញ អំនួតរបស់
¿&ុមជំនក
ុំ តូលិក បននំឲ&‰ពួក•&តបតo&ឡប់មកវTញរVត¨&ខº&ំងêើង។ ពួក•&
õ&មទំងŽះ—&ជ¿
ុំ &ុម—&ឹក&KរØូមÙ&ំងកតូលិក •&លបន‹;&លfសពួក—&pÎ&ស្ង់។
¿&ុម—&ឹក&K|&ះបន—&កសថ អស់អ្ក•&លនិយយថ ករស”•&ះ គឺFយ
សរ:&ះគុណតមរយៈជំ|ឿ¨&ប៉ុ57&ះ គឺស្ិត¤I&&មបណñ&សរបស់:&ះšើយ!
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េតីេព្រតុសជាសេម្ដចប៉ាបដំបូងឬ?
¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិក¨&ង¨&—&កន់ខ2&បថ
់ ¦កó&o&ុសផi&ល់ គឺជអ្ក•&ប់•&ង
ឬ«ប¥&ប»ដំបូង•& ¤¿&ុមជំនរុំ Øូម។ ក៏ប៉ុs្& fះបីជមនភ័ស្eតង•&លថ ¦ក
ó&o&ុសបនចំណយó&លខ្ះ¤ទី¿&ុងរØូមក៏Fយ ក៏មិនមនភ័ស្eតងប»2&កថ
់
គត់គជ
ឺ •&pគងÿ&ល ឬអ្ក•&ប់•&ងរបស់¿&ុមជំនរុំ Øូម•&រ។ ®ើងæៀនពី—&វត្ិសQ្&
¿&ុមជំន¤
ុំ ¿&ុង®&រូសឡិមក្eងកណ.គម្ីរកិច្ករ គឺពួកសវកមិនបនUខ្*នឯងថ
ជ•&pគងÿ&ល ឬអ្ក•&ប់•&ង

¿
& &ុមជំនâ
ុំ ះ^& ប៉ុsម
្& នមុខងរ†&f&ង •&លUថ

ពួកសវក។ «សូម&’ី¨អ
& ្ក¸&&ជរ្ ØូមÙ&ំងកតូលិកសម័យបច្eប&’ន្ គឺ¦ក )&ច. ÷៊Dន‚ើដុក (H. Burn-Murdock) •&លគំ4&ករមនស‚្&ចប¥&ប បន—&កសយ¥&ង
ច&*ស់¤ក្eងCៀវ{+&&វ…&&វយ¥&ងល្របស់គត់ @ô&ះ ករអភិវឌ&³ន៍

ង
& រ

ី ង¼&ញថ ¦កó&o&ុសធº&បជ
់ អ្ក•&ប•
់ &ង
ស‚្&ចប¥&ប ថ គô&នភ័ស្eតង‘ើម&’ប
¿
& &ុមជំន¤
ុំ ទី¿&ុងរØូមâះêើយ។ គត់និយយថ <គô&នសំ9&រណមួយêើយ
ក្eងពីរសតវត&fរGដំបូង •&លពិពណ៌នអំពី សវកó&o&ុសថ ជអ្ក•&ប់•&ង

&

¿&ុមជំនរុំ Øូម>» (H. Burn-Murdock, The Development of the Papacy,
LondonៈFaber & Faber, 1954, p.130)។

េតីមានឃ្លាំងសន្សំបុណ្យកុសល និងេសចក្ដីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធ ែដល
្រកុមជំនុំកាតូលិកអាចែចករំែលកបុណ្យកុសលទាំងេនាះដល់្រគីស្ទបរិស័ទបាន
េទ?
សវកó&o&ុស•&ល¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកអះអងថ ជស‚្&ចប¥&បដំបូង•& គត់
មិនបននិយយអ្ីទំងអស់ ¤ក្eងសំ9&រ និងC&ចក្អ
ី ធិប&*យរបស់គត់ អំពីករ
មនបុណ&‰កុសល ឬC&ចក្ស
ី ុចរTតផi&លរ់ បស់គត់ •&លអចM&កដល់•&ីស្បរTស័ទ
ដÍ&^ៀតâះêើយ។ ផ្eយ¯វTញ គត់¸&ប•
់ &ីស្បរTស័ទថ តមរយៈជំ|ឿœើ
:&ះ•&ីស្ និងC&ចក្ស
ី ុចរTតរបស់:&ះ•&ីស្ ពួក•&បនទទួល ជំ|ឿចំ-ះ:&ះជ
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ម0&ស់ •&លC្ើនឹងជំ|ឿរបស់ó&o&ុស! «ខ្eំ សុីម៉ូនó&o&ុស ជអ្កបំæE និងជ

សវក*របស់:&ះ®&ស៊ូ•&ិស្ សូមជំរបមកបងប្Ðន•&លបនទទួលជំ|ឿ
FយសរC&ចក្ស
ី ុចរTត របស់:&ះ®&ស៊ូ•&ិស្ជ:&ះជម0&ស់ និងជ:&ះស”•&ះ
របស់®ើង។ ជំ|ឿរបស់បងប្Ðន ក៏មនតß្ដ
& ូចជំ|ឿរបស់®ើង•&រ» (២ó&o&ុស
១ៈ១ KSV)។
ដូចគW•
& &រ សវកប៉ុលក៏បនបដិC&ធថ គត់មិនមនបុណ&‰កុសល ឬC&ចក្ស
ី ុចរTត

eំ ន
ផi&ល់ខ្*ន ‘ើម&’ីM&ករa_&កដល់អ្កដÍ&បន^&៖ «•&លFយយល់ដល់4&ង់ ខ្ប
ខត•&បទ
់ ំងអស់ šើយបនរប់ទំងអស់ទុកដូចជសំរម —&§ជន៍ឲ&‰បន
៩

ី ុចរTត•&លមកពី
:&ះ•&ីស្វTញ šើយឲ&‰•&បន'ើញខ្eំ¤ក្eង4&ង់ FយC&ចក្ស
C&ចក្ជ
ី ំ|ឿដល់:&ះ•&ីស្ មិន<&នFយC&ចក្ស
ី ុចរTតរបស់ខ្*នខ្eំ •&លមកពី
¿&ឹត&‰វTន័យâះ^& គឺជC&ចក្ស
ី ុចរTត•&លមកពី:&ះ FយC&ចក្ជ
ី ំ|ឿវTញ...»
(ភីលីព ៣ៈ៨-៩)។
ពិតជមនឃº&ំងសន&fំបុណ&‰កុសល និងC&ចក្ស
ី ុចរTត•&លមិនG&ះអស់ស„&&ប់
®ើង<&ន! ប៉ុsម
្& ន¨&¤ក្eង:&ះ•&ីស្ប៉ុ57&ះ šើយមន¨&:&ះ•&ីស្•&លមន
សិទM
្ិ &ករa_&ក មិន<&ន¿&ុមជំន^
ុំ &។ តមរយៈជំ|ឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ âះ
•&ីស្បរTស័ទទំងអស់អចទទួលបននូវកំណប់4&ព&‰

C
& &ចក្ស
ី ុចរTតគô&នទីបí្ប់

របស់:&ះ•&ីស្ដ•&ល ដូចជសវកប៉ុល និងó&o&ុសបនទទួល•&រ។ វគឺជករ
បÄ&ៀនខុសឆ្ងšើយ•&លថ នរណមW&កd
់
ព
& :
ី &ះ•&ីស្មនបុណ&‰កុសល ឬ
C&ចក្ស
ី ុចរTត•&លo&pវM&កចំ-ះអ្កដÍ&âះ។ «គô&នអ្កណសុចរTត%ះ
ី Q
& ្&ី¿&ម:
ុំ &ហ្ចរEម¥&រU:&ះជ
សូម&’¨
ី ម
& W&កក
់ គ
៏ ô&នផង» (រØូម ៣ៈ១០)។ សូម&’¨
ម0&ស់ថ «:&ះដ៏ជ:&ះអង្ស”•&ះ

ខ
& ្eំ» (លូក ១ៈ៤៧)។
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សេម្ដចប៉ាបរស់េនៅដូចជាេស្ដច
រយៈó&លមួយពន់ឆW&ំកន្ងមក|&ះ ស‚្&ចប¥&បភគŠ&ើន និងអ្ក•&ប់•&ងល&’ីៗ
ដÍ&^ៀត

&¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិក បនរស់¤ដូចជC្&ច ¤ក្eងវTមនដ៏Q&ស់

សp&ត Fយមនអ្កបÕ&ើ និងអង្រក&f šើយó&លខ្ះõ&មទំងមនកងទ័ព^ៀត។
ពួក•&រស់¤½&ប|&ះ សូម&’ី¨:
& &ះអម0&ស®
់ &ស៊ូវ•&ីសប
្ នស្ីបâi&សពួកសវក
យ¥&ងខº&ំង ¤ó&ល•&លពួក•&បនសុំអង្eយ¤បល្័ងខ
្ ងសà&ំ និងខងK្&ង4&ង់។

«¨&:&ះ®&ស៊ូវ4&ងU
់
អ្កទំងâះមក មន:&ះបន្Ðលថ អ្ករល់គW&ដឹងថ ពួក
qហÿ&យ ស
& សន៍ដÍ&¨&ង•&ប•
់ &ងœើសសន៍របស់ខ្*ន šើយពួកអ្កធំកម
៏ ន
អំណចœើ••
& &រ ប៉ុsម
្& ិនo&pវឲ&‰មនដូjW&ះក្eងពួកអ្ករល់គW&êើយ គឺអ្កណ
ក្eងពួកអ្ករល់គW& •&លចង់ë្ើជធំ âះនឹងo&pវë្ើជអ្កបំæដ
E ល់អ្ករល់គW&វTញ
šើយអ្កណក្eងពួកអ្ក•&លចង់បនជœ&ខ១ អ្កâះo&pវë្ើជបវដល់អ្ករល់
គW&វTញ•&រ ដូចជកូនមនុស&fបនមក មិន<&នឲ&‰•&បំæ¦
E
ក^& គឺនឹងបំæ•
E វ& Tញ
šើយនិងឲ&‰ជីវTតខ្*ន ទុកជF្&¦ះមនុស&fជŠ&ើនផង» (ម¥&ថយ ២០ៈ២៥-២៨)។
ផ្eយពី|&ះ ស‚្&ចប¥&បបនតN&pវឲ&‰ សមជិករបស់ពួក•& Iើបចិ{្ýនរបស់ពួក•&
šើយõ&មទំងIើបxើង^ៀតផង! ស‚្&ចប¥&បភគŠ&ើនបនរស់¤ក្eងភពអភិជន
និងភពស្eកស្ម្។ រ÷ៀបមួយ•&ល®ើងដឹងថ •&pបÄ&ៀនមួយ គឺជ•&pបÄ&ៀន
ពិត គឺគត់រស់¤ក្eងជីវTតបនi&បខ្*ន

ម
& នុស&fសមíî ដូចជ:&ះអម0&ស់®&ស៊ូវ

•&ីស្•&រ។ គô&នមនុស&fសំខន់បំផុត ឬ VIP ¤ក្eង•&ីសស
្ សនâះ^&។

េសចក្ដីសន្និដ្ឋាន
¿&ុមខុសឆ្ង¨&ង¨&បដិC&ធនូវ°លលទ្ស
ិ ំខន់ខ្ះ
°លលទ្ិ

•
& &ីស្សសន ដូចជ

:
& &ះÖ&&ឯក ឬកររស់ពស
ី ុគតêើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្ជ‘ើម។ ប៉ុs្&

¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកទទួលយកនូវរល់°លលទ្ធ
ិ ំៗ •&លមន¤ក្eង
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°លជំ|ឿÚ&Cៀ។ ប»¼&ចម&’ង

¿
& &ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិក មិន<&នករដក

°លលទ្G
ិ &ញâះ^& ប៉ុs្&ជករបs្&ម°លលទ្វិ Tញ។ ពួក•&បនបs្&ម
°លលទ្ថ
ិ ្ីរប់សិប •&លមិនមន¤ក្eង:&ះគម្ីរ។ °លលទ្ិថ្ីនីមួយៗ បន
បិទបំងដំណឹងល្

:
& &ះគុណបន្ិចម្ងៗ រហូតដល់ទីបំផុតដំណឹងល្o&pវបន

លក់បំងទំងQ&ុង។ |&ះជមូលš&ត•
ុ &លសមជិក¿&ុមជំនរុំ ØូមÙ&ំងកតូលិកភគ
Š&ើន មិនអចពន&‰ល់ពដ
ី ំណឹងល្

ជ
& ំ|ឿœើ:&ះ•&ីស្ និងក្ីសង&~ឹម

ជ
& ីវTត

អស់កល&’ជនិចប
្ ន។
ប៉ុs¤
្& ó&ល•&លខ្eំជួបជមួយសមជិករØូមÙ&ំងកតូលិកមW&ក់ •&លស•&ល់:&ះ®&ស៊ូវ
šើយxឿœើដំណឹងល្ ខ្eំបនជួបបងប្Ðនពិត¸&&កដ¤ក្eង:&ះ•&ីស្ šើយខ្eំ
រEករយ។
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ឧបសម្ពន្ធ ២

សាសនាឥស្លាម
(ពួកមូស្ីម)
អ្ក—&P&លជភ(&ក†
់ ្ើល•&លខ្eំបí្Ðលឥសº&ម¤ក្eងCៀវ{|&ះ។ អ្កអចសួរ
ថ «Îើ¦កមហម¥&តម
់ ិនបនអះអងថ បä្ើតសសនថ្ីទំងQ&ុងឬ?»
តមពិតគត់មិនបនអះអងដូG្&ះâះ^&។ មហម¥&ត់បនអះអងថ សសន
ឥសº&ម គឺជករសÕ&&ចចុងI&&យរបស់សសនយូដ និង•&ីសស
្ សនវTញ
šើយថ គត់គឺជព&•ករEចុងI&&យ និងធំបំផុត¤ក្eងចំ5មព&•ករEទំងឡយ
តំងពីអ័ដមមក។ សូមចំថ សសនថ្ីជŠ&ើនចូលចិតអ
្ ះអងថ ពួក•&គជ
ឺ ករ
សÕ&&ចចុងI&&យរបស់•&ីស្សសន (សសន មរមន ស្របនi&ល:
់ &ះ®&ហូវÔ&
ជ‘ើម) ឬថ ‚&ដឹកនំរបស់ពួក•& គឺជ:&ះ•&ីស្•&លយងមកចុងI&&យ (សន់
ម៉្eង មូន និង អន់ សំងហុង ជ‘ើម)។ តមពិត មហម¥&ត់ បនទទួលស•&ល់
អ័ដម ណS)& អ¸&&ហំ ម៉ូC& ដវEឌ និង:&ះ®&ស៊ូវ គឺជអ្កនំសរមកពី:&ះ។
fះយ¥&ងណក៏Fយគត់អះអងថ គត់ផi&ល់ជព&•ករEចុងI&&យ និងល្បំផុត
របស់:&ះជម0&ស់។

្របវត្តិ
¦ក មហម¥&ត់ បនរស់¤ក្eងទី¿&ុង‚&កក (Mecca) ជទី¿&ុងមួយ¤ក្eង
—&^&ស •&លសព្F|
្& &ះUថ អរÔ&ប៊Dសអ៊ូឌីត (Saudi Arabia) ខងÊើត
—&^&សអ៊D+&E&ល។ គត់បនបÄ&ៀនមនុស&fមួយ¿&ុមតូចថ មន:&ះ¨&មួយ គឺ
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អុលtះ (Allah) šើយថ គត់គជ
ឺ ព&•ករEចុងI&&យរបស់អុលtះ។ ក៏
ប៉ុs—
្& &ជជន¤‚&កកបនë្ើទុក្បុក‚្&ញដល់¿&ុមថ្ី|&ះ ដូG្&ះពួក•&កប
៏ នផº&ស់
¯ទី¿&ុង‚&ឌីណ (Medina) ¤ គ.ស ៦២២ ជកs្&ង•&លពួក•&ចប់†្ើម
រEកចÕ&ើន។ ¤ឆW&ំ ៦២៩ មហម¥&ត់បន—&មូលកងទ័ពដ៏ធម
ំ ួយ

&សមជិកគត់ពី

‚&ឌីណ šើយបនវយលុក និងយកឈ្ះ‚&កក •&លបនi&បម
់ កកº&យជ
មជ&wមណ.ល

ស
& សនឥសº&ម។ បីឆW&ំI&យមក¤ឆW&ំ ៦៣២ មហម¥&ត់បនធº&ក់

ខ្*នឈឺ šើយបនសº&ប់ ប៉ុs¤
្& ó&លâះសសនឥសº&មបនរEករលដល
ពសó&ញតំបន់អរÔ&បš
់ ើយ។ •&បí្eះសពគត់¤¿&ុង‚&ឌីណ។
បនi&ប់ពម
ី រណភពរបស់មហម¥&ត់ សសនឥសº&មបន½&ងM&កជពីរ¿&ុម។
អ្កខ្ះគិតថ អប៊ូបកកឺ (Abu Bakr) •&លជមិត្ និងជពុកÊ្&ករបស់មហម¥&ត់
គួរ¨&ដឹកនំជំ|ឿឥសº&ម។ I&&យមក¿&ុម|&ះបនកº&យជនិកយ ស៊ុននី
(Sunni) •&លជ¿&ុមមូស្ីមធំបំផុត¤œើពិភព¦ក។ អ្ក†&f&ង^ៀតបនxឿថ
¦ក មហម¥&ត់ បនB&ើសæEស អលី អ៊Dបិន អប៊D ថលិប (Ali ibn Abi Talib)
•&លជជីដូនមួយ និងជកូន—&សរបស់គត់ ‘ើម&’ស
ី ្ងតំú&ងគត់។ ¿&ុមâះ
o&pវបន•&ស•&ល់ថ ជនិកយ ឈីអ (Shia)។ រហូតមកដល់សព្F្&|&ះមនករ
ប៉ះទង្ិច និងអំóហ
ើ ិង&KជŠ&ើនរវង¿&ុមទំងពីរ|&ះ។
¤ទីបំផុតសសនរបស់មហម¥&តប
់ នរEករលដលពសó&ញតំបន់មជ&wិមបូព¡& និង
អç&្ិក។ ឥឡÐវ|&ះមនអ្កកន់សសនឥសº&មជងមួយពន់លននក់ ¤œើ
ពិភព¦ក។ šើយCៀវ{របស់មហម¥&ត់ @ô&ះ កូរÔ&ន បនកº&យជគម្ីរ
បរTសុទ្

ស
& សនថ្ី|&ះ។
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¦ក មហម¥&ត់ បនទទួលC&ចក្ព
ី ិតជŠ&ើនពី:&ះគម្ីរ •&លគត់បនឮពី
•&ីស្បរTស័ទ និងជនជតិយូដ។ ឧទហរណ៍ គត់xឿថ...
•

:&ះជម0&ស់បនបä្ើតអ្ីៗទំងអស់ G&ញពីរបស់•&លគô&ន។

•

:&ះជម0&ស់បនបä្ើតអ័ដម និង)&វÔ&។

•

អ័ដម និង)&វប
Ô& នë្ើបប។

•

:&ះជម0&ស់បន:&&ស់Uអ័¸&ហំ។

•

:&ះជម0&ស់:&ស់Uម៉ូCឲ
& &‰រaFះអ៊D+&E&លG&ញពី)&ហ&feីប។

•

:&ះ®&ស៊ូវបន—&សូតពីQ¿
&ី &ម:
ុំ &ហ្ចរE គឺម¥&រ។

•

:&ះ®&ស៊ូវគô&នបប%ះ។

•

:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ<&សុី (Isa al-Masih)។

•

F្&ណមួយ:&ះ®&ស៊ូវនឹងយងo&ឡប់មកវTញ ‘ើម&’ីជំនុំជN&ះពិភព¦ក
šើយë្ើឲ&‰អ្ីៗទំងអស់o&pវបí្ប់។

õ&មពីâះ^ៀត សសនឥសº&មក៏ទទួលស•&ល់គម្ីរ•&ល¦កម៉ូCប
& នសរC&រ
គម្ីរទំនុកដំÊើង និងគម្ីរស»Á&ថ្ី (ស៊ូរÔ& ៣ៈ៣) ប៉ុsព
្& ួក•&xឿថ ច&*ប់ចម្ង

ប
& ទ

គម្ីរ|&ះបនផº&ស់ប្Ðរបន្ិចម្ងៗ។ (ពួក•&មិនមនភ័ស្eតងស„&&បæ
់ ឿង|&ះ^&)។
និយយម&•¥&ង^ៀត សសនឥសº&មQ&‘ៀងC&ចក្ព
ី ិតរបស់:&ះ •&លបន÷ើក
ស<្&ង¤ក្eងគម្ីរស»Á&ចស់ និងស»Áថ
& ្ី ជង¿&ុមខុសឆ្ងជŠ&ើន •&ល®ើង
បនæៀន¤ក្eងCៀវ{|&ះ។ fះយ¥&ងណក្ី មហម¥&ត់ និងអ្ក•&ល‘ើរតម
គត់ ក៏បនបដិC&ធចំណÙចសំខន់ៗជŠ&ើន
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េតីសាសនាឥស្លាមបដិេសធអ្វីខ្លះេនៅក្នុង្រគីស្ទសាសនា?
AលជំCឿអំព=
ី +ះð++ឯក។ សសនឥសº&មបដិC&ធ°លជំ|ឿអំព:
ី &ះÖ&&ឯក។
ពួក•&xឿថ :&ះ®&ស៊ូវមិន<&នជ:&ះ^& ប៉ុsជ
្& ព&•ករE•&លគô&នបប šើយ
:&ះវT»Á&ណបរTសុទម
្ ិន<&នជ:&ះ^& ¨&ជមហ^&វតក:&ីO៉&ល។ (មួយ^ៀត
គម្ីរកូរÔ&នយល់z&ឡំថ :&ះÖ&&ឯកជ :&ះវរបិត :&ះ®&ស៊ូវ និងម¥&រ ¤ក្eង ស៊ូរÔ&
៥ៈ៧៣-៧៥ និង ៥ៈ១១៦)។
=+ះគម្ីរ។ សសនឥសº&មមិនxឿថ ឯកសរបុរណ

:
& &ះគម្ីរ o&pវបនចម្ង

យ¥&ងo&ឹមo&pវ ពីមួយជំនន់¯មួយជំនន់âះ^&។ ក៏ប៉ុs្& ភ័ស្eតងតមលក្ណៈ
វTទ&•សQ្ប
& ង¼&ញថ :&ះគម្ីរo&pវបនចម្ងយ¥&ងយកចិតទ
្ ុកដក់ និងo&ឹមo&pវ
ណស់។
äើ=+ះគម្ីរបនផ-+ស់ប្•រ¬+ើន បនµ+ប់ពីឯកសរ
១៩៤៧ ច&*ប់ចម្ងចស់បំផុត

ើមឬ? រហូតមកដល់ឆW&ំ

គ
& ម្ីរស»Áច
& ស់ជភសš&Š&ើរ•&ល

®ើងមន បនចម្ង¤ឆW&ំ ៩០០

&គ.ស។ អ៊Dចឹង ឯកសរâះo&pវបន

•&ចម្ង ១៣០០ ឆW&ំ I&&យពីគម្ីរស»Á&ចស់o&pវបនសរC&រចប់។
អ្កវTទ&•សQ្ស
& Ò&យ•&ល•&អត់មនឯកសរចស់ជងâះ^ៀត •&ល
•&អចl&ៀបëៀប ‘ើម&’ដ
ី ឹងថ គម្ីរផº&សប
់ ្Ðរo&ងណ
់
ខ្ះតំងពីឯកសរ
‘ើមមក។
F្&មួយមនអ្កគងÿ&លសត្ព“&មW&ក¤
់ ជិតសមុ4ស
& º&ប់ បនគប់ដុំថ្មួយ
ដុំចូល¯ក្eងរូងភ្ំ¤œើ²&ំងថ្jទ šើយបនឮសំê&ង½&ក។
¤ó&ល•&លគត់êើង¯‚ើល គត់បនរក'ើញពងដីឥដ្រប់សិប
•&លមនសំ´បុរណរប់រយច&*ប់ •&លក្eងâះ មនទំងរមូរគម្ីរ
ស»Áច
& ស់ចំនួន ២០០ច&*ប់•&រ។ ¤ó&ល•&លពួកអ្កវTទ&•សQ្&
+&&វ…&&វរមូរគម្ីរស»Áច
& ស់âះ ពួក•&'ើញថរមូរខ្ះចស់ជងរមូរ
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•&ល•&មនšើយ១៣០០ឆW&ំ ចស់ជងសម័យ:&ះ®&ស៊ូវ^ៀត។ ឥឡÐវ
អ្កវTទ&•សQ្&អចl&ៀបëៀប រមូរបុរណâះ‘ើម&’ីដឹងថ Îើស»Á&
ចស់បនផº&សប
់ ្ÐរŠ&ើនប៉ុនô&នក្eងរយៈó&លមួយពន់បីរយឆW&ំ

ក
& រ

ចម្ង។
Îើពួក•&បនរក'ើញអ្ី? គô&នករផº&សប
់ ្Ðរធំដ^
ុំ &! ឧទហរណ៍ រមូរ

&

កណ.)&សយ•&ល•&បនរក'ើញ¤ក្eងរូងភ្ំ C្ើរ¨&ដូចគW& នឹង
)&សយ•&លo&pវបនចម្ងមួយពន់បីរយឆW&ំI&យ។ ខុសគW&¨ក
& រ
—&កបអក&fរបន្ិចបន្*ច។ គំនិត•&លថ :&ះគម្ីរបនផº&ស់ប្ÐរŠ&ើន
មិន<&នជករពិត^&។

សសនឥសº&មមិនxឿថ គម្ីរស»Áថ
& ្ី គឺជគម្ីរចុងI&&យមកពី:&ះ^&។ ពួក•&
xឿថ គម្ីរកូរÔ&ន•&លបនសរC&រ ៦០០ ឆWប
&ំ នi&បព
់ :
ី &ះ•&ីស្ គឺជ:&ះគម្ីរចុង
I&&យ šើយល្ជង•&ទំងអស់។
មនុស+•ជតិ។ សសនឥសº&មមិនxឿថ មនុស&fo&pវបនបä្ើតតមរូបភពរបស់
:&ះជម0&ស់âះêើយ។ •&កម
៏ ិនxឿថមនុស&fទំងអស់Êើតមកជមនុស&fមន
បបFយសរបបរបស់អ័ដម និង)&វ^
Ô& &។ ពួក•&xឿថ ទរកទំងអស់ តម
ធម្ជតិ គឺចុះចូលចំ-ះអុលtះ តំងពីកំ9ើត ប៉ុs្&ករចិí្ឹមបីបច់របស់ពួក•&
ë្ើឲ&‰ពួក•&ខូចo&ឡប់¯ជ •&ីស្បរTស័ទ អ្កកន់សសនជ្ីហ្ ឬអ្កមិនxឿ
សសន ។ល។
S+ចក្ស
ី ô0+ះ។ សសនឥសº&មបដិC&ធដងÿ&យធួននឹងបបរបស់:&ះ•&ីស្
ស„&&បប
់ បរបស់®ើង។ •&xឿថ អុលtះ មនសិទអ
្ិ ត់fសទ^& ដល់អស់
អ្កណ•&លកº&យជមូស្ីម FយមិនគិតពីតN&pវករ
êើយ។
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ករសុគតÆើ3ឆ
ើ é+ង។ សសនឥសº&ម បដិC&ធភ័ស្eតងក្eងគម្ីរស»Á&ថ្ី •&ល
ថ :&ះ®&ស៊ូវបនសុគតœើ>ឆ
ើ ;&ង។ មូស្ីមភគŠ&ើនxឿថ šៀបនឹងឆ;&ង:&ះ
®&ស៊ូវ •&ដក់យូដសœើ>ើឆ;&ងជំនួស:&ះ®&ស៊ូវវTញ។ ó&លâះ:&ះ®&ស៊ូវ
o&pវបនœើកêើង¯ឋនសួគ¨
៌ &ម្ង Fយមិនបនសុគត^& (ស៊ូរÔ& ៤ៈ១៥៧)។
និយយម&•¥&ង^ៀត :&ះ®&ស៊ូវមិនបនសុគតជំនួសមនុស&fមនបប^& គឺមនុស&f
មនបបមW&កប
់ នសº&បជ
់ ំនួស:&ះ®&ស៊ូវវTញ! មួយ^ៀត FយÝ&&ះពួក•&xឿថ
:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្មិនបនសុគត âះពួក•&កប
៏ ដិC&ធកររស់êើងវTញ

:
& &ះ•&ីស្

•&រ។
=+ះm+ស៊ូវ?+ីស្។ ពួក•&xឿថ :&ះ®&ស៊ូវមិន<&នជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ^& ប៉ុs្&

?&&ន¨
់ ជ
& iរដ៏អស0&រ&‰មW&កប
់ ៉ុ57&ះ។
:&ឹត្ិករណ៍សំខន់បំផុត¤ក្eងសសនឥសº&ម គឺó&លអុលtះ÷ើកស<្&ងកូរÔ&ន
ដល់មហម¥&ត់។ ប៉ុs្&:&ឹត្ិករណ៍សំខន់បំផុត¤ក្eង•&ីស្សសន គឺកំ9ើត
ជីវTតរស់¤ ករសុគត និងកររស់êើងវTញរបស់:&ះ•&ីស្។
‘ើម&’ក
ី º&យជអ្កកន់សសនឥសº&ម មនុស&fo&pវ¨&—&កស ហ&Kហដ
(Shahadah)៖ «គô&ន:&ះd&ព
& អ
ី ុលtះ^& šើយមហម¥&ត់ គឺជព&•ករEរបស់
អុលtះ»។
សសនឥសº&មក៏បÄ&ៀនថ អ័¸&ហំបនយកអ៊Dសô&E&ល មិន<&នអ៊Dសក^& មក
បូជ¤œើភ្ំម៉ូរEយ¥&។

េសចក្ដីសេ្រង្គាះេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាម
«Fយសរពួកម៉ូស្ីមមិនទទួលយក°លលទ្ិ

ក
& រធº&កច
់ ុះរបស់មនុស&f ឬក៏

និស&f័យបប âះមិនo&pវករករ†&&ស¦ះâះ^&។ <ករស”•&ះ>
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សសនឥសº&ម o&pវបន•&យល់C្ើរ¨&ទំងQ&ុងថ ជកររaFះនó&លអនគត
ពីករជំនុំជN&ះចុងI&&យ។ ពួកមូស្ីមជŠ&ើនxឿថ អ្កណ•&លxឿœើភព¨&
មួយ
ពី6្ើង

:
& &ះ (ថហិដ Tawhid) និងងរព&•ករEរបស់មហម¥&ត់ នឹងo&pវបនស”•&ះ
ក
& រជំនុំជN&ះ។ អ្កកន់សសនឥសº&ម†&f&ង^ៀតទទូចថ មនុស&fo&pវ

ចុះចូលចំ-ះអុលtះ តមរយៈករ—&កន់ខ2&បន
់ ូវសសរស្មទ
្ ំង ៥ របស់
សសនឥសº&ម៖ ករõ្&ងពីជំ|ឿ (ហ&Kហដ Shahadah) ករអធិសû&ន—&ចំF្&
(សឡត់ Salat) ករë្ើទន (ហ&Kកត់ Zakat) ករតមអហរក្eងអំឡeង´&
រÔ&ម¥&ដន (សម Sawm) និងធម្យ:&¯
& ទី¿&ុង ‚&កក (ហជ Hajj)។ តម
—&y&ណីសសនឥសº&ម•&លUថ ហឌីដ (Hadith) ពួកមូស្ីមខ្ះxឿថ
អុលtះផ្លក
់ ិត្ិយសដល់មហម¥&ត់ ក្eងករអង្រករស„&&បស
់ ហគមន៍ឥសº&ម
ទំងមូល ¤F្&ជំនុំជN&ះចុងI&&យ ‘ើម&’អ
ី នុ»Á&តឲ&‰ពួកមូស្ីមទំងអស់បន
ស”•&ះ»។ (Timothy C. Tennent, “The Bible and Islam,” ESV Study

Bible, Crossway)
ដូចជសសនខុសឆ្ងភគŠ&ើន•&រ សសនឥសº&មអះអងថ ជជំ|ឿ •&ល
ស័ក្ិសមនឹងរស់‘ើម&’ី និងសº&ប‘
់ ើម&’ី។ ប៉ុsF
្& យសរសសនឥសº&មបង¼&ញពី
:&ះ•&ីស្ខុសពី:&ះ•&ីស្ពិត¤ក្eង:&ះគម្ីរ សវកយ៉ូហន Uវថ ជសសន
«អង់ទី•&ីស»
្ (១យ៉ូហន ៤ៈ៣)។

េតីេធ្វដ
ី ូចេម្តចេដីម្បីេលីកទឹកចិត្តពួកមូស្លីមឲ្យេជឿេលី្រពះេយស៊ូវ្រគីស្ទ
សូមអធិសû&នស„&&បម
់ ិតភ
្ ក្ម
ិ ូស្ីមរបស់អ្ក šើយë្ើជអ្កជិតខងដ៏លច
្ ំ-ះ
ពួក•&។ œើកទឹកចិតព
្ ួក•& ឲ&‰អន:&ះគម្ីរប៊Dបទំងមូល។ ទិញ «Cៀវ{æឿង
:&ះ®&ស៊ូវតមរយៈ:&ះគម្ីរ» ជអំ5យដល់ពួក•&។ គម្ីរកូរÔ&នពិបកអន
ណស់ Ý&&ះវគô&នដំ9ើរæឿង—&វត្ិសQ្& ដូចគម្ីរ®ើង^&។ ÷ើl&ៀបëៀប¯
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នឹងគម្ីរកូរÔ&ន ដំ9ើរæឿង:&ះគម្ីរ®ើង គួរ¯យចប់អរម្ណណ
៍
ស់ Ý&&ះវ
-រó&ញ¯Fយæឿងពិត•&លមនករæៀបចំតមកលប&’វត្ិ šើយពួកមូស្ីមក៏
ស•&ល់æឿងទំងâះជŠ&ើនšើយ។ សូមសួរពួក•&ថ Îើ•ច
& ង់æៀនពី:&ះគម្ីរ:&ះ
អង្ តមរយៈCៀវ{•&ឹះមំ^&។ សូមxឿទុកចិតថ
្ :&ះបន្Ðលរបស់:&ះ •&ល
ខº&ំងពូ¹& šើយរស់ នឹងë្ើឲ&‰មិត្ភក្ម
ិ ូស្ីមរបស់អ្កxឿœើដំណឹងល្។
អ្កក៏អច¸&&ប•
់ ព
& ទ
ី ីបនi&លរ់ បស់អ្ក អំពីករ•&ល:&ះ•&ីស្បនរaFះអ្កពីC&ចក្ី
ភ័យខº&ចចំ-ះ•&pមន្អគម បណñ&ស និងអរក&fអ្កតជ‘ើម។ ¤Q&ុក´្&រ មន
•&pមន្អគមក្eងចំ5មអ្កកន់:&ះពុទ្សសន និងអ្កកន់ឥសº&មសសន ¨&
គô&ន•&pមន្អគមក្eងចំ5ម•&ីស្បរTស័ទ^&។ ក្eងសង្ម•&លxឿœើ:&ះជម0&ស់
ពិត¸&&កដ មិនo&pវករ•&pមន្អគម^&។ š&តអ
ុ ្ីបនជ•&ីសស
្ សនអចរaFះអ្ក
xឿឲ&‰រួចពីC&ចក្ភ
ី ័យខº&ច ចំ-ះ•&pមន្អគម ជិន អរក&f [ô&ច អំóើ និងC&ចក្ី
សº&ប?
់ ច‚្ើយគឺថ :&ះ•&លគង់¤ក្eង•&ីស្បរTស័ទមW&ក់ៗ គឺជអ្កបä្ើត
ពិភព¦ក និងជអ្កបä្ើតវT»Á&ណទំងអស់មក។ ÷ើl&ៀបëៀប¯នឹង
:&ះ®&ស៊ូវ វT»Á&ណ•&លមនអំណចទំងអស់ •&លមនុស&fភ័យខº&ច គឺដូចជ
Q&òចដ៏តូច។ ដូG្&ះអ្ក•&លxឿœើ:&ះ®&ស៊ូវ គô&នអ្ីo&pវខº&ចêើយ šើយមិន
ពឹងœើ•&pមន្អគមêើយ។ :&ះ•&លបä្ើតអ្ីៗទំងអស់ គង់¤ក្eងរូបកយរបស់
•&ីស្បរTស័ទទំងអស់!
ទីបí្ប់ ®ើងo&pវបង¼&ញC&ចក្ីQ&ឡញ់ និងចិតស
្ ប&’eរសចំ-ះ ពួកម¥&ក និងអ្ក
ជិតខង•&លកន់សសនឥសº&ម។ ពួក•&o&pវបនបä្ើតមកក្eងរូបភព:&ះ។
:&ះជម0&ស់Q&ឡញ់ពួក•& šើយចង់ឲ&‰ពួក•&ផ&fះផ&Kជមួយ4&ងវ់ Tញ តមរយៈ
:&ះ®&ស៊ូវ •&លជ:&ះ<&សុី និង:&ះ†&&ស¦ះ។
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ខគម្ពីរអំព្រី គូែក្លងក្លាយនិងការបេ្រងៀនខុសឆ្គង
jទិយកថ ១៣ៈ១-៥

jទិយកថ ១៨ៈ២០-២២ )&សយ ៨ៈ២០

®&æ&ម ៥ៈ៣០-៣១

®&æ&ម ១៤ៈ១៤

®&æ&ម ២៣ៈ១៦-២១

®&æ&ម ២៧ៈ៩-១៥

®&æ&ម ២៨ៈ១៥

ករទួញ%ក ២ៈ១៤

)&C&គល ២២ៈ២៨

ម¥&ថយ ៧ៈ១៥-២៣

ម¥&ថយ ២៤ៈ៤-៥

ម¥&ថយ ២៤ៈ១១

ម¥&ថយ ២៤ៈ២៤

ម¥&កុស ៧ៈ៦-៩

ម¥&កុស ១៣ៈ២១-២៣

លូក ៦ៈ២៦

យ៉ូហន ៨ៈ៤៤

កិច្ករ ២០ៈ២៩-៣២

រØូម ១៦ៈ១៧-១៨

១កូរTនថូស ១១ៈ១៨-១៩

២កូរTនថូស ៤ៈ១-២

២កូរTនថូស ១១ៈ៣-៤

២កូរTនថូស ១១ៈ១៣-១៥

កឡទី ១ៈ៦-៩

)&6&សូរ ៤ៈ១៤-១៥

កូល៉ុស ២ៈ៨

កូល៉ុស ២ៈ១៦-២៣

១õ&ស&KឡÐនីច ៥ៈ២១

២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-១

១ធីម៉ូI& ១ៈ៣-៤

១ធីម៉ូI& ១ៈ១៨-២០

១ធីម៉ូI& ៤ៈ១-៣

១ធីម៉ូI& ៦ៈ៥

២ធីម៉ូI& ៣ៈ១-១៤

២ធីម៉ូI& ៤ៈ២-៥

ទីតុស ៣ៈ១០-១១

š&Š&ើរ ១៣ៈ៩

២ó&o&ុស ២ៈ១-២

១យ៉ូហន ២ៈ១៨-២២

១យ៉ូហន ៤ៈ១

១យ៉ូហន ៤ៈ១-៦

២យ៉ូហន ខ ១០-១១

យូដស ខ ៣-៥

យូដស ខ ៨-១៩

វTវរណៈ ២ៈ២

វTវរណៈ ២ៈ២០

វTវរណៈ ១៣ៈ១៤

វTវរណៈ ២០ៈ១០
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១ យ៉ូហាន៖ ទំនាក់ទំនងជា្រកុម្រគួសារក្នុង្រកុមជំនុំ
ប៉ារបស់េយីង
4&ង់ជឪពុករបស់®ើង ១ៈ៣; ២ៈ១
4&ង់ជពន្ឺ ១ៈ៥
4&ង់ជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ ៤ៈ៨
4&ង់ជC&ចក្ស
ី ុចរTត ២ៈ២៩
4&ង់ធំជងចិត្®ើង ៣ៈ២០
4&ង់…&ប•&ប់ទំងអស់ ៣ៈ២០
4&ង់ចត់:&ះរជបុ:&4&ង¨
់ &១ ៤ៈ៩,១០
4&ង់Q&ឡញ់®ើង ៤ៈ១០,១១,១៩
4&ង់បន—&ទន:&ះវT»Á&ណ4&ងម
់ ក®ើង ៤ៈ១៣
4&ង់បន—&ទន ជីវTតដ៏¤អស់កល&’ជនិចម
្ ក®ើង ៥ៈ១១
4&ង់õ&រក&Kអ្កxឿ ៥ៈ១៨

បង្របុសរបស់េយីង គឺ្រពះេយស៊ូវ
:&ះ®&ស៊ូវគង់¤តំងពី‘ើមæៀងមក ១ៈ១
:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះបន្Ðល

ជ
& ីវTត ១ៈ១

:&ះ®&ស៊ូវជជីវTត ១ៈ២
:&ះ®&ស៊ូវជជីវTតដ៏¤អស់កល&’ជនិច្ ១ៈ២, ៥ៈ២០
:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះរជបុ:&

:
& &ះ ១ៈ៣; ៤ៈ១៥; ៥ៈ៥; ៥ៈ៩,១០; ៥ៈ១៣; ៥ៈ២០

:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះដ៏ជជំនួយរបស់®ើង ២ៈ១
:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះដ៏សុចរTត ២ៈ១; ៣ៈ៧
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:&ះ®&ស៊ូវជដងÿ&យធួននឹងបបរបស់®ើង ២ៈ២; ៤ៈ១០
:&ះ®&ស៊ូវគô&នបប%ះ ៣ៈ៥
:&ះ®&ស៊ូវបនមកក្eងសច់ឈម ៤ៈ២
:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះអង្ស”•&ះ

&មនុស&f¦ក ៤ៈ១៤

:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ•&ីស្ ៥ៈ១
:&ះ®&ស៊ូវយងមកFយទឹក šើយនិងឈម ៥ៈ៦

បង្របុសរបស់េយីងបានសេ្រង្គាះេយីង
:&ះ®&ស៊ូវជ:&ះដ៏ជជំនួយរបស់®ើង ២ៈ១
:&ះ®&ស៊ូវជដងÿ&យធួននឹងបបរបស់®ើង ២ៈ២; ៤ៈ១០
:&ះ®&ស៊ូវបនយងមក‘ើម&’ីFះបបG&ញ ៣ៈ៥
:&ះ®&ស៊ូវបនយងមក‘ើម&’ីនឹងបំផº&ញកររបស់អរក&fG&ញ ៣ៈ៨
:&ះ®&ស៊ូវបនស៊ូប្Ðរ:&ះជន្4&ង់ជំនួស®ើង ៣ៈ១៦

េដាយសារេយីងេនៅក្នុង្រគួសាររបស់្រពះ…
®ើងមនC&ចក្—
ី &កបនឹង:&ះវរបិត ១ៈ៣; ១ៈ៦
®ើងមនC&ចក្—
ី &កបនឹង:&ះរជបុ:&

:
& &ះ គឺ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ១ៈ៣

®ើងស•&ល4
់ &ង់ ១ៈ៣; ២ៈ៤; ២ៈ១៣; ៤ៈ៧; ៥ៈ២០
®ើង¤ក្eង4&ង/់ ¤ជប់ក្eង4&ង់ ២ៈ៥-៦, ២៤; ៣ៈ៦; ៣ៈ២៤; ៤ៈ១៣; ៤ៈ១៥; ៥ៈ២០
®ើង¤ក្eងពន្ឺ ២ៈ៩; ២ៈ១០
®ើងo&pវបន:&ះវT»Á&ណបរTសុទច
្ ក់លបឲ&‰ ២ៈ២០; ២ៈ២៧; ៤ៈ១៣
®ើងមន:&ះវរបិត ២ៈ២៣
®ើងមន:&ះរជបុ:& ៥ៈ១២
®ើងÊើតពី:&ះ ២ៈ២៩; ៣ៈ៩; ៤ៈ៧; ៥ៈ១; ៥ៈ៤; ៥ៈ១៨
®ើងជកូនរបស់:&ះ ៣ៈ១, ២; ៣ៈ១០
®ើងមន:&ះគង់¤ក្eង®ើង ៣ៈ២៤; ៤ៈ១២; ៤ៈ១៥
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®ើងមនពូជ:&ះ¤ក្eង®ើង ៣ៈ៩
®ើងបនសុចរTត ៣ៈ៧
®ើងមនជីវTត/ជីវTតអស់កល&’ ២ៈ២៥; ៣ៈ១៤; ៣ៈ១៥; ៤ៈ៩; ៥ៈ១១-១៣
®ើងជរបស់:&ះ ៣ៈ១០
®ើងÊើតពីC&ចក្ព
ី ិត ៣ៈ១៩
®ើងមកពី:&ះ ៤ៈ២; ៤ៈ៤; ៤ៈ៦; ៥ៈ១៩

មុនេពលេយីងបានចូលក្នុង្រគួសាររបស់្រពះ...
®ើង‘ើរក្eងC&ចក្ង
ី ងឹត ១ៈ៦; ២ៈ១១
®ើងមិន—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ព
ី ិត ១ៈ៦
C&ចក្ព
ី ិតមិនស្ិត¤ក្eង®ើង^& ១ៈ៨; ២ៈ៤
:&ះបន្Ðល4&ងម
់ ិន¤ក្eង®ើង^& ១ៈ១០
®ើងមិនកន់តមបíîត្ិ4&ង^
់ & ២ៈ៤
®ើង¤ក្eងC&ចក្ង
ី ងឹត ២ៈ៩; ២ៈ១១
®ើង—&:&ឹតអ
្ ំóប
ើ ប(ë្ប
ើ ប) ៣ៈ៤; ៣ៈ៨; ៣ៈ៩
®ើង—&:&ឹតរ្ aលង¿&ឹត&‰វTន័យ ៣ៈ៤
®ើងë្ប
ើ ប ៣ៈ៦
®ើងជកូនអរក&f ៣ៈ១០
®ើងមិន—&:&ឹតC
្ &ចក្ស
ី ុចរTត ៣ៈ១០
®ើងមិនQ&ឡញ់ដល់បងប្Ðន ៣ៈ១០
®ើងÊើតពី‚&កំណច ៣ៈ១២
®ើង¤ជប់ក្eងC&ចក្ស
ី º&ប់ ៣ៈ១៤
®ើងមិនស•&ល់:&ះ ៤ៈ៨
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ដំណឹងល្អ៖ រេបៀបែដលេយីងបានចូលក្នុង្រគួសាររបស់្រពះ
C&ចក្•
ី &ល®ើងខ្eំបន'ើញ šើយឮâះ ១ៈ៣
:&ះ¦ហិត

:
& &ះ®&ស៊ូវសមp&ត®ើងពី•&ប់អំóប
ើ បទំងអស់ ១ៈ៧

:&ះអត់fសបបឲ&‰®ើង ១ៈ៩; ២ៈ១២
:&ះសមp&ត®ើង ពី•&ប់អំóទ
ើ ុច្រTតទំងអស់ ១ៈ៩
:&ះ®&ស៊ូវប±្&រC&ចក្I
ី
&ធរបស់:&ះG&ញ (ដងÿ&យធួននឹងបប) ២ៈ២
C&ចក្•
ី &លអ្ករល់គប
W& នឮពី‘ើមមក ២ៈ២៤
xឿដល់:&ះនម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ៣ៈ២៣; ៥ៈ១០

លក្ខណៈ្រគួសារ
®ើង‘ើរក្eងពន្ឺ ១ៈ៧
®ើងលន់តអ
ួ ំóើបបរបស់®ើង ១ៈ៩
®ើងមិននិយយថ ®ើងគô&នបប ១ៈ៨
®ើងមិននិយយថ ®ើងមិនបនë្ើបប ១ៈ១០
®ើងអត់ចង់ëប
្ើ ប ២ៈ១
®ើងបនឈ្ះ‚&កំណចšើយ ២ៈ១៣, ១៤
:&ះបន្Ðល

:
& &ះស្ិត¤ក្eង®ើង ២ៈ១៤

®ើង¤ជប់អស់កល&’ជនិច្ ២ៈ១៧
®ើងo&pវបន:&ះវT»Á&ណបរTសុទច
្ ក់លបឲ&‰ ២ៈ២០
®ើងស•&លC
់ &ចក្ព
ី ិត ២ៈ២១
®ើងQ&ឡញ់គW& ៣ៈ២៣; ៤ៈ៧, ១១, ១២, ១៩; ៤ៈ២១; ៥ៈ១

ច្បាប់្រគួសារ
ចូរកន់តមបíîតរ្ិ បស់:&ះវរបិត ២ៈ៣; ២ៈ៥; ៣ៈ២២; ៥ៈ២,៣
ចូរឈ្ះœើ‚ក
& ំណច ២ៈ១៣
ចូរ¤ជប់ក្eង4&ង់ ២ៈ២៧; ២ៈ២៨
377

ចូរឲ&‰C&ចក្•
ី &លអ្ករល់គប
W& នឮពី‘ើមមក បន¤ជប់ក្eងខ្*នចុះ ២ៈ២៤
អស់អ្កណ•&លមនC&ចក្ស
ី ង&~ឹមយ¥&ង|&ះដល់4&ង់ âះក៏¨&ងជំរះសមp&តចិត្ខ្*ន ៣ៈ៣
ចូរ—&:&ឹតC
្ &ចក្ស
ី ុចរTត (អនុវត្C&ចក្ស
ី ុចរTត) ៣ៈ៧
ចូរ—&:&ឹតអ
្ ំóស
ើ ុចរTត ៣ៈ១២
ចូរ®ើងប្ÐរជីវTត®ើងជំនួសបងប្Ðន ៣ៈ១៦
o&pវQ&ឡញ់គ¯
W& វTញ¯មក ៣ៈ២៣; ៤ៈ៧; ១១, ១២, ១៩; ៤ៈ២១; ៥ៈ១
ចូរ—&:&ឹតក
្ រ•&លគប់:&ះហឫទ័យដល់:&ះ ៣ៈ២២
ចូរxឿដល់:&ះនម:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ៣ៈ២៣, ៥ៈ១០
កុំឲ&‰xឿ•&ប់ទំងវT»Á&ណêើយ/ចូរល&’ងវT»Á&ណទំងអស់វTញ ៤ៈ១
ចូររក&Kខ្*នឲ&‰ផុតពីរូប:&ះ ៥ៈ២១

ទំនាក់ទំនងេផ្សងេទៀតៃន្រគួសារ
កូន៖ ២ៈ១, ១២, ១៣, ១៨, ២៨; ៣ៈ១, ២; ៥ៈ២១
ឪពុក/មÒ&យ៖ ២ៈ១៣, ១៤
បងប្Ðន៖ ២ៈ៩-១១; ៣ៈ១០; ៣ៈ១៣-១៧; ៤ៈ២០, ២១; ៥ៈ១៦
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ឧបសម្ពន្ធ ៥

យ៉ូហានទី១៖ ្របេយាគវិនិច្ឆ័យ
:&ះគម្ីរយ៉ូហនទី ១ មន ១០៥ ខ។ ពក&‰ «÷ើ» ឬ «÷ើសិនជ» Êើតêើង ២៤ ដងក្eង
១០៥ ខ។ |&ះគឺជអ:&&ខ្សប
់ ំផុត¤ក្eង:&ះគម្ីរស»Á&ថ្ី។ ពក&‰ទំងâះជួយ®ើងë្ើ
ករវTនិច្័យ‘ើម&’ស
ី កល&’ង•&¹
p ្&ងកº&យនិងសកល&’ងខ្*នឯងផង•&រ។ —&សិន÷ើ®ើងបូក
សរុប—&§គវTនិច្័យទំងអស់¤ក្eង ១យ៉ហ
ូ ន âះមន—&P&ល ៦០ ដង ក្eងចំ5ម ១០
៥ ខ។ |&ះគឺជបí្ីó&ញœ&ញ៖

«េបី» ឬ «េដាយ»
១ៈ៦ «ើសិនជmើងរល់គថ
W& ®ើងមនC&ចក្—
ី &កបនឹង4&ង់ ¨&‘ើរក្eងC&ចក្ីងងឹតវTញ âះ
@ô&ះថ®ើងកុហក šើយមិន—&:&ឹតត
្ មC&ចក្ីពិត^&។
១ៈ៧ ¨&«m
ើ ើងរល់គW&‘ើរក្eងពន្ឺវTញ ដូចជ4&ង់កគ
៏ ង់ក្eងពន្ឺ•&រ âះ®ើងមនC&ចក្—
ី &កបនឹង
គW&¯វTញ¯មក šើយ:&ះ¦ហិត :
& &ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះរជបុ:& &4&ង់ ក៏សំអត®ើងរល់
គW& ពី•&ប់អំóើបបទំងអស់។
១ៈ៨ «ើសិនជmើងថ ®ើងគô&នបប%ះ âះ@ô&ះថ®ើងបèé&តដល់ខ្*ន šើយC&ចក្ព
ី ិត
មិនស្ិត¤ក្eង®ើង^&។
១ៈ៩ «ើmើងលន់តួបបវTញ âះ4&ង់មន:&ះហឫទ័យ%ô&ះo&ង់ šើយសុចរTត —&§ជន៍នឹងអត់
fសបបឲ&‰®ើង šើយនិងសំអត®ើង ពី•&ប់អំóើទុច្រTតទំងអស់ផង
១ៈ១០ «ើmើងថ ®ើងមិន•&លë្ប
ើ ប%ះ âះ@ô&ះថ®ើងë្ើឲ&‰4&ង់¯ជអ្កកុហកវTញ
šើយ:&ះបន្Ðល4&ង់មិន¤ក្eង®ើង^&។
២ៈ១ខ ¨&«ើសិនជអ្កណភº&ត់ë្ើបបវTញ âះ®ើងមន:&ះដ៏ជជំនួយ១អង្šើយ •&ល4&ង់
គង់¤ចំ-ះ:&ះវរបិត គឺជ:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ ជ:&ះដ៏សុចរTត។
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២ៈ១៥ខ «ើអ្កណQ&ឡញ់¦កីយ៍ អ្កâះគô&នC&ចក្Q
ី &ឡញ់របស់:&ះវរបិត¤ក្eងខ្*ន
êើយ។
២ៈ១៩ខ ដ&’ិត«ើh+ជពួក®ើង<&ន âះនឹងបន¤ជប់ជមួយនឹង®ើងšើយ ¨&•&ល•&បន
G&ញ¯ âះ‘ើម&’ន
ី ឹងសំ•&ងពី•ថ
& •&ប់គម
W& ិន<&នជពួក®ើង^&។
២ៈ២៤ខ «ើសិនជC&ចក្•
ី &លឮតំងពី‘ើមមក បន¤ជប់ក្eងអ្ករល់គ<
W& &ន âះអ្ករល់គW&
នឹង¤ជប់ក្eង:&ះរជបុ:& šើយក្eង:&ះវរបិត•&រ។
២ៈ២៩ «ើអ្ករល់គដ
“+ ឹងថ 4&ង់សុចរTត âះo&pវ¨&យល់'ើញថ អស់អ្កណ•&ល—&:&ឹតត
្ ម
C&ចក្ីសុចរTតâះ •&បនÊើតពី4&ង់មក•&រ។
៣ៈ១៧ «ើអ្កណមនHគសម&’ត្ិរបស់¦កីយ៍|&ះ šើយ'ើញបងប្Ðនណ•&លខ្ះខត ¨&មិន
G&ះអណិត‚&តà&%ះ âះë្ដ
ើ ូច‚្&ច ឲ&‰C&ចក្Q
ី &ឡញ់ &:&ះ បនស្ិត¤ក្eងអ្កâះបន។
៣ៈ២១ ពួកស្*នភ\)
& ើយ «ើចិត្mើងមិនjទ—&កន់ចំ-ះខ្*ន^& âះ®ើងមនC&ចក្ីកº&ហន
¤ចំ-ះ:&ះ។
៤ៈ១២ខ ¨&«ើmើងQ&ឡញ់គ¯
W& វTញ¯មក âះ:&ះ4&ង់គង់¤ក្eង®ើង šើយC&ចក្ី
Q&ឡញ់របស់4&ង់ បនó&ញខW&តក្eង®ើង•&រ។
៤ៈ២០ «ើអ្កណថ ខ្*នQ&ឡញ់:&ះ ¨&ស្ប់ដល់បងប្ÐនវTញ អ្កâះជអ្កកុហក។
៥ៈ៩ «ើសិនជmើងបនទទួលC&ចក្ីបនi&លរ់ បស់មនុស&f¯šើយ âះC&ចក្ីបនi&លរ់ បស់:&ះ
ក៏—&Cើរជង¯^ៀត។

«េយីងដឹងថា...» «េយីងស្គាល់...»
២ៈ៣ mើងរល់គ“+ដឹងថ ®ើងស•&ល់4&ង់ FយសរC&ចក្|
ី &ះ គឺFយ®ើងកន់តមបíîតរ្ បស់
4&ង់។
២ៈ៥-៦ គឺFយC&ចក្â
ី ះឯង •&លmើងដឹងថ ®ើង¤ក្eង4&ង់ អ្កណ•&លថខ្*ន¤ក្eង
4&ង់ âះo&pវ¨&—&:&ឹតដ
្ ូចជ4&ង់•&រ។
៣ៈ១៦ mើងរល់គ“+បនស0+លC
់ &ចក្ីQ&ឡញ់ គឺFយ4&ង់បនស៊ូប្Ðរ:&ះជន្4&ង់ជំនួស®ើង។
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៣ៈ១៩ គឺយ¥&ងâះឯង•&លmើងនឹងដឹងថ ®ើងÊើតមកពីC&ចក្ព
ី ិត šើយ®ើងនឹងបនកំឡ
ចិត្ ¤ចំ-ះ4&ង់ផង។
៣ៈ២៤ខ mើងដឹងថ 4&ងគ
់ ង់¤ក្eង®ើង Fយសរ:&ះវT»Á&ណ•&ល4&ង់—&ទនមក។
៣ៈ២៤ខ mើងដឹងថ 4&ងគ
់ ង់¤ក្eង®ើង Fយសរ:&ះវT»Á&ណ•&ល4&ង់—&ទនមក។
៤ៈ៦ ឯ®ើងរល់គW& ជអ្កមកពី:&ះវTញ šើយអ្កណ•&លស•&ល:
់ &ះâះក៏សà&ប®
់ ើងខ្eំ ¨&អ្ក
ណ•&លមិនមកពី:&ះ^& âះមិន:&មសà&ប®
់ ើងខ្eំêើយ គឺយ¥&ងâះឯង •&លmើងនឹងស0+ល់
វT»Á&ណ C
& &ចក្ីពិត និងវT»Á&ណ C
& &ចក្ីខុសឆ្ង¯បន។
៤ៈ១៣ គឺយ¥&ងâះឯង•&លmើងដឹងថ ®ើង¤ជប់ក្eង4&ង់ šើយ4&ង់កគ
៏ ង់¤ក្eង®ើង ពី
Ý&&ះ4&ង់បន—&ទន:&ះវT»Á&ណ4&ង់មក®ើងរល់គW&។
៥ៈ១៨ mើងដឹងថ អ្កណ•&លÊើតពី:&ះមក âះមិនG&ះë្ើបប^& អ្កâះឯងជអ្ករក&Kខ្*ន
វTញ šើយ‚&កំណចនឹងពល់អ្កâះមិនបនêើយ។
៥ៈ១៩ mើងដឹងថ ®ើងមកពី:&ះពិត ¨&¦កីយ៍ទំងមូល‘&ក¤ក្eងឱវទ ‚
& &កំណចវTញ។
៥ៈ២០ mើងក៏ដឹងថ :&ះរជបុ:& :
& &ះបនយងមកšើយ ក៏បន—&ទនឲ&‰®ើងរល់គW&មន
¸&&ជ(& ‘ើម&’ឲ
ី &‰បនស•&ល់:&ះដ៏ពិត¸&&កដ។

«អ្នកណាែដលថា...»
២ៈ៤ អ្កណy+លថ បនស•&ល4
់ &ង់ ¨&មិនកន់តមបíîត4
្ &ង់^& អ្កâះ@ô&ះថជអ្កកុហក
šើយC&ចក្ព
ី ិតមិន¤ក្eងអ្កâះêើយ។
២ៈ៥ខ-៦ អ្កណy+លថខ្*ន¤ក្eង4&ង់ âះo&pវ¨&—&:&ឹត្ដូចជ4&ង់•&រ។
២ៈ៩ អ្កណy+លថ ខ្*ន¤ក្eងពន្ឺ ¨&ស្ប់ដល់បងប្Ðន âះ@ô&ះថ¤ក្eងC&ចក្ីងងឹត ដរប
ដល់សព្F្&|&ះ។
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«អ្នកណា...»
២ៈ៥ ¨&អ្កណ•&លកន់តម:&ះបន្Ðល4&ង់វTញ âះ¸&&កដជC&ចក្Q
ី &ឡញ់ &:&ះបនó&ញ
ខW&ត។
២ៈ១០ ឯអ្កណ•&លQ&ឡញ់ដល់បងប្Ðនខ្*ន âះ¨&ង¤ក្eងពន្ឺវTញ šើយ¤ក្eងអ្កâះ
គô&នš&តណ
ុ
នឹងបងp&កប
់ ង្នច
់ ិត្ •&êើយ។
២ៈ១១ ¨&អ្កណ•&លស្ប់ដល់បងប្Ðន âះ@ô&ះថ¤ក្eងC&ចក្ីងងឹតវTញ ក៏‘ើរក្eងC&ចក្ី
ងងឹត šើយមិនដឹងជខ្*ន¯ឯណផង ពីÝ&ះC&ចក្ង
ី ងឹតâះបនបំបំង.្&កšើយ។
២ៈ១៧ខ អ្កណ•&លë្ើតម:&ះហឫទ័យ:&ះ âះនឹង¤ជប់អស់កល&’ជនិចវ្ Tញ។
២ៈ២៣ ឯអស់អ្ក•&លមិន:&មទទួលស•&ល:
់ &ះរជបុ:& âះក៏គô&ន:&ះវរបិត•&រ ¨&អ្កណ
•&ល:&មទទួលស•&ល:
់ &ះរជបុ:& âះក៏មនទំង:&ះវរបិតផង។
២ៈ២៩ខ ÷ើអ្ករល់គW&ដឹងថ 4&ងស
់ ុចរTត âះo&pវ¨&យល់'ើញថ អស់អ្កណ•&ល—&:&ឹត្តម
C&ចក្ីសុចរTតâះ •&បនÊើតពី4&ង់មក•&រ។
៣ៈ៣ អស់អ្កណ•&លមនC&ចក្ីសង&~ឹមយ¥&ង|&ះដល់4&ង់ âះក៏¨&ងជំរះសំអតចិត្ខ្*ន ឲ&‰ដូច
4&ង់•&លសp&ត•&រ។
៣ៈ៤ ឯអស់អ្កណ•&ល—&:&ឹត្អំóើបបវTញ âះក៏@ô&ះថ—&:&ឹតរ្ aលង¿&ឹត&‰វTន័យ•&រ ដ&’ិតអំóើ
បបជកររaលង¿&ឹត&‰វTន័យšើយ។
៣ៈ៧ កូនតូចៗ រល់គ)
W& ើយ ចូរកុឲ
ំ &‰អ្កណនំអ្ករល់គឲ
W& &‰វä្&ងêើយ អ្កណ•&ល—&:&ឹត្
C&ចក្ីសុចរTត âះ@ô&ះថសុចរTតšើយ ដូចជ4&ង់ក៏សុចរTត•&រ។
៣ៈ៨ ¨&អ្កណ•&ល—&:&ឹត្អំóើបបវTញ âះគឺមកពីអរក&f^& ពីÝ&ះអរក&fបនë្ើបប ចប់តំង
ពី‘ើមæៀងមក។
៣ៈ១០ខ ឯអ្កណ•&លមិន—&:&ឹត្C&ចក្ស
ី ុចរTត šើយមិនQ&ឡញ់ដល់បងប្Ðន âះមិន<&នមក
ពី:&ះ^&។
៣ៈ១៤ខ ឯអ្កណ•&លមិនQ&ឡញ់បងប្Ðន អ្កâះជអ្ក¤ជប់ក្eងC&ចក្ីសº&ប¤
់ êើយ។
៣ៈ១៥ អ្កណ•&លមនចិត្ស្ប់ដល់បងប្Ðន âះ@ô&ះថជអ្កសំឡប់•&។
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៣ៈ២៤ អ្កណ•&លកន់តមបíîត្4&ង់ âះ@ô&ះថ¤ជប់ក្eង4&ង់ šើយ4&ង់កគ
៏ ង់¤ក្eង
អ្កâះ•&រ។
៤ៈ៦ ឯ®ើងរល់គW& ជអ្កមកពី:&ះវTញ šើយអ្កណ•&លស•&ល:
់ &ះâះក៏សà&ប®
់ ើងខ្eំ ¨&អ្ក
ណ•&លមិនមកពី:&ះ^& âះមិន:&មសà&ប®
់ ើងខ្eំêើយ។
៤ៈ៧ ពួកស្*នភ\)
& ើយ ®ើងo&pវQ&ឡញ់គW&¯វTញ¯មក ដ&’ិតC&ចក្ីQ&ឡញ់មកពី:&ះ ឯអស់
អ្កណ•&លមនC&ចក្ីQ&ឡញ់ âះ@ô&ះថមកពី:&ះ šើយក៏ស•&ល4
់ &ង់•&រ។
៤ៈ១៥ អ្កណ•&លយល់:&មថ :&ះ®&ស៊ូវ ជ:&ះរជបុ:& &:&ះ អ្កâះ@ô&ះថ មន:&ះ
គង់¤ក្eងខ្*នពិត šើយខ្*នក៏¤ក្eង:&ះ•&រ។
៤ៈ១៦ ឯអ្កណ•&ល¤ជប់ក្eងC&ចក្Q
ី &ឡញ់ âះក៏បន¤ជប់ក្eង:&ះ šើយ:&ះ4&ង់គង់
¤ក្eងអ្កâះ•&រ។
៤ៈ១៨ខ អ្កណ•&លមនC&ចក្ីភ័យខº&ច âះមិនទន់បនó&ញខW&ត ខងឯC&ចក្Q
ី &ឡញ់¤
êើយ^&។
៤ៈ២១ មួយ^ៀត ®ើងបនទទួលបíîត|
្ &ះពី:&ះមកថ អ្កណ•&លQ&ឡញ់ដល់:&ះ âះo&pវ
¨&Q&ឡញ់ដល់បងប្Ðន•&រ។
៥ៈ១ អស់អ្កណ•&លxឿថ :&ះ®&ស៊ូវជ:&ះ•&ីស្ អ្កâះបនÊើតពី:&ះមក šើយអស់ទំង
អ្កណ•&លQ&ឡញ់:&ះដ៏បä្ើតខ្*នមក âះក៏រ<&ងQ&ឡញ់ដល់អស់អ្កឯ^ៀត •&លÊើតពី
4&ង់មក•&រ។
៥ៈ៤ ពីÝ&ះ?+ប់ទំងអស់•&លÊើតពី:&ះមក âះបនឈ្ះ¦កីយ៍šើយ។
៥ៈ១០ អ្កណ•&លxឿដល់:&ះរជបុ:& :
& &ះ âះមនC&ចក្ីបនi&ល់ ¤ក្eងខ្*នšើយ ¨&អ្ក
ណ•&លមិនxឿ%ះ âះ@ô&ះថ បនë្ើឲ&‰4&ង់¯ជអ្កកុហកវTញ។
៥ៈ១១-១២ ឯអ្កណ•&លមន:&ះរជបុ:& âះក៏មនជីវTត•&រ ¨&អ្កណ•&លគô&ន:&ះរជបុ:&
&:&ះ^& âះគô&នជីវTតêើយ។
៥ៈ១៨ អ្កណ•&លÊើតពី:&ះមក âះមិនG&ះë្ើបប^& អ្កâះឯងជអ្ករក&Kខ្*នវTញ šើយ‚&
កំណចនឹងពល់អ្កâះមិនបនêើយ។
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េគាលជំេនឿរបស់ពួកសាវក
ខ្vំlឿÆើ=+ះវរបិតដ៏មន•&បអ
់ ំណច:&ះG&សà&
:&ះអង្គឺជ:&ះអទិករបä្ើតZ្&‚&ឃ និង ö&នដី។
ខ្vំlឿÆើ=+ះm+ស៊ូវ?+ីស្ គឺជ:&ះបុ:¨
& ម
& ួយ

:
& &ះបិត •&លជ:&ះជម0&ស់

របស់®ើង
:&ះអង្បនÊើតជមនុស&f Fយឫទª&នុភព:&ះវT»Á&ណដ៏វTសុទ្
šើយបន—&សូតG&ញពីនង¿&ម:
ុំ &ហ្ចរE ម¥&រ។
:&ះអង្បនរងទុក្×&ទន ¤I&&មកណñ&ប់/រ& បស់ប៉ុនទសពីឡត់
Fយជប់œ>
ើ
ើឆ;&ង šើយបនសុគត šើយ:&ះបរមសពបនទទួលករបí្eះ។
:&ះអង្បនយងចុះ¯ស%&នឃុំ:&លឹងមនុស&fសº&ប់។
¤F្&ទីបី :&ះអង្បនមន:&ះជន្រស់êើងវTញ។
:&ះអង្បនយង¯កន់ឋនសួគ៌ šើយគង់¤ខងសÒ&ំ:&ះបិត
:&ះអង្នឹងយងo&ឡប់មកវTញ ‘ើម&’ីវTនិច្័យមនុស&fទំងអស់
fះទំងមនុស&fរស់ និង មនុស&fសº&ប់។
ខ្vំlឿÆើ=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្ និង xឿœើពួកជំនដ
ុំ វ៏ Tសុទ្
šើយករចងសម្នជ
្ មួយពួកដ៏វTសុទ្
šើយករœើក_&ងfសពីអំóប
ើ ប
šើយកររស់êើងវTញ

រ& ូបកយ

និង ជីវTតអស់កល&’ជនិច្។ អ<៉&ន។
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េគាលជំេនឿ្រកុម្របឹក្សាៃណេសៀ គ.ស. 381
mើងlឿÆើ=+ះ~+មួយ
គឺ:&ះបិត ដ៏មន•&បអ
់ ំណច:&ះG&សÒ&
ជ:&ះបä្ើតZ្&‚&ឃ និងö&នដី ទំងអ្ីៗ•&ល‚ើល'ើញនិង‚ើលមិន'ើញ។
mើងlឿÆើ=+ះអម¡+ស=
់ +ះm+ស៊ូវ?+ីស្~+មួយ
ជ:&ះបុ:&¨&មួយ
ជ :&ះ

:
& &ះ •&លមន:&ះជន្គង់¤ រួមជមួយ:&ះបិត តំងពីអស់កល&’ជនិច្

:
& &ះ ជពន្ឺ

&ពន្ឺ ជ:&ះដ៏ពិត

:
& &ះដ៏ពិត

•&លមន:&ះជន្គង់¤¨&មិន<&នFយករបä្ើត^&
:&ះអង្មននិស&f័យ¨&មួយនឹង:&ះបិត šើយអ្ីៗសព្សរóើកÊ
៏ ើតមកFយសរ:&ះអង្•&រ
:&ះអង្យងមកពីស%&នសួគ៌ ‘ើម&’ីមនុស&f®ើង និងC&ចក្ីស”•&ះរបស់®ើង
Fយអំណច

:
& &ះវT»Á&ណបរTសុទ្ âះ:&ះអង្បនយករូបកយជមនុស&f

តមរយៈនង¿&ម:
ុំ &ហ្ចរE ម¥&រ šើយបនo&ឡប់ជមនុស&f
:&ះអង្o&pវ•&ឆ;&ងជំនួស®ើង ¤ជំនន់¦កប៉ុនទសពីឡត់
4&ងប
់ នរងទុក្×&ទនដល់សុគត šើយ:&ះសព:&ះអង្o&pវ•&បí្eះ
¤F្ទ
& ីបី:&ះអង្បនមន:&ះជន្រស់êើងវTញQ&បតមបទគម្ីរ
:&ះអង្បនយងêើង¯ឋនសួគ៌ និង គង់¤ខងសÒ&ំ:&ះបិត
:&ះអង្នឹងយងមកវTញក្eងសិរEរុងæឿង
‘ើម&’ីជំនុំជN&ះមនុស&f¦កទំងអស់ ទំងមនុស&fរស់ និង មនុស&fសº&ប់
šើយ:&ះរជ&‰:&ះអង្ ស្ិតC្&រអស់កល&’ជនិច្។
mើងlឿÆើ=+ះវ`ÝÞ+ណបរ`សុទ្
•&លជ:&ះអម0&ស់ šើយជ:&ះអង្—&ទនជីវTត
•&លបនយងមកពី:&ះបិត និង :&ះបុ:&
:&ះអង្ជ:&ះ•&លo&pវទទួលករថÿ&យបង្ំ និង ករសរCើរត‚្ើង រួមជមួយ:&ះបិត និង :&ះបុ:&

:&ះអង្បនõ្&ង:&ះបន្Ðល តមរយៈពួកព&•ករE។
®ើងxឿœើពួកជំនុំសកលដ៏វTសុទ្¨&មួយ •&លបន្ពជ
ី ំ|ឿពួកសវក
®ើងទទួលស•&ល់ពិធីបុណ&‰A&មុជទឹក¨&មួយ ស„&&ប់ករអត់fសបប
®ើងទន្ឹងរង់ចំកររស់êើងវTញ

&អស់អ្ក•&លបនសº&ប់និង ជីវTត

•&លនឹងo&pវមកដល់។ អ<៉&ន។
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&?&ថ្ី

េតី្រពឹត្តិការណ៍ណាខ្លះ្រតូវេកីតេឡីង េនៅេពល្រពះ្រគីស្ទពិតយាងមកវិញ?
:&ះគម្ីរបននិយយច&*ស់ណស់ អំពី:&ឹត្ិករណ៍•&លo&pវ¨&Êើតêើង¤ó&ល•&ល
:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ។ ®ើងអចl&ើ¸&សប
់ ទទំនយទំង|&ះ ‘ើម&’ី
ល&’ង‚ើល :&ះ•&ីស្¹្&ងកº&យ។
១.

ó&ល•&ល:&ះ•&ីសព
្ ិត¸&&កដយងមកវTញ 4&ងន
់ ឹង «សងC&ចក្ទ
ី ុក្លំបក» ដល់ពួក
អ្ក•&លë្ទ
ើ ុក្ដល់•&ីស្បរTស័ទ šើយ—&ទនករ «សំរក» និងC&ចក្ស
ី ”•&ះ ដល់ពួក
អ្ក•&លo&pវ•&ëទ
្ើ ុក្។ 4&ង់នឹងមក «ជមួយនឹងពួក^&វត

&:&ះG&ស4
à& &ង់ ¤ក្eង

អណñ&ត6្ើង ទំងសងសឹកនឹងពួកអ្ក•&លមិនស•&ល់:&ះ šើយនិងពួកអ្ក•&លមិនសà&ប់
តមដំណឹងល្ ពី:&ះ®&ស៊ូវ•&ីស្ជ:&ះអម0&ស់ ®
& ើង»។ (២õ&ស&KឡÐនីច ១ៈ៦-៨)
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+ល=+ះ?+ីស)
្ ្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!
២. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងមិនយងមកFយស\&ត់ៗ
^&។ «•&ប់ទំង.្&កនឹង'ើញ4&ង»
់ (វTវរណៈ ១ៈ៧; ម¥&ថយ ២៤ៈ២៧; ១õ&ស&KឡÐនីច
៤ៈ១៦)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+ល=+ះ?+ីស្)្+ងក-+យបនមក´ះ មក
´ះ? អត់Ãះ!
៣. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ âះ¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើក
រaóើក។ «+&&ប¨
់ &Fន
្& ឹង¯ជងងឹត ´&នឹង_&ងភ្ឺ អស់ទំងផ;&យនឹងធº&កច
់ ុះពីœ‚
ើ &ឃ

šើយអស់ទំងអំណច¤œើ‚&ឃនឹងo&pវក]&ើករaóក
ើ » (ម¥&ថយ ២៤ៈ២៩)។ äើករ
C+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល=+ះ?+ីស្)្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!
៤.

¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងយងមកFយអំណច
និងសិរEល្ šើយមនុស&fមនបបទំងអស់¤œើö&នដីនឹង%ក« (ម¥&ថយ
២៤ៈ៣០)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល=+ះ?+ីស)
្ ្+ងក-+យបនមក´ះ?
អត់Ãះ!
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៥.

¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ង់ «នឹងចត់ពួក^&វតរបស់

¦ក ឲ&‰មកFយសូរផ្eំžជ
& ខº&ំង ^&វតទំងâះនឹង—&មូលពួកæEសតំងរបស់¦កពី
ទិសទំង៤ ចប់តំងពីxើង‚&ឃមœ&ង រហូតដល់xើង‚&ឃមœ&ង» (ម¥&ថយ ២៤ៈ៣១)។
äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល=+ះ?+ីស)
្ ្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!
៦.

¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងបំផº&ញអទទឹងនឹង
:&ះ•&ីស្ (២õ&ស&KឡÐនីច ២ៈ៣-៤, ៨)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល
=+ះ?+ីស្)្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!

៧. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងចក់C&ចក្I
ី
&ធរបស់
4&ង¯
់ œើអស់អ្កមនបបទំងអស់គW& (១õ&ស&KឡÐនីច ៥ៈ២-៣)។ äើករC+ះបន
˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល=+ះ?+ីស)
្ ្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!
៨.

¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មកវTញ 4&ងន
់ ឹងកត់fស•&ប់គភ
W& º&មៗ
(ម¥&ថយ ២៥ៈ៣១-៣២)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល=+ះ?+ីស្
)្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!

៩.

¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹង†&&សរូបកយអ្កសº&បទ
់ ំង
អស់•&លជ•&ីស្បរTស័ទ។ (១õ&ស&KឡÐនីច ៤ៈ១៦-១៧)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+
¿•+លy+ល=+ះ?+ីស)
្ ្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!

១០. ¤ó&ល•&ល:&ះ•&ីស្ពិត¸&&កដយងo&ឡប់មក 4&ងន
់ ឹងមិនÊើតមកជទរកតូច^&
ប៉ុs4
្& &ង់នឹងយងមកពីស%&នសួគ៌ជអ្កចម&*ំងដ៏មនអំណច:&ះG&សÒ& ‘ើម&’វី Tនិច្័យ
ជំនុំជN&ះö&នដី (វTវរណៈ ១៩ៈ១១-១៦)។ äើករC+ះបន˜ើតTើង‡+ ¿•+លy+ល
=+ះ?+ីស្)្+ងក-+យបនមក´ះ? អត់Ãះ!
គ·+ន=+ឹត្ិករណ៍ណមួយÃះបន˜ើតTើង! ពួកh+សុទ្~)
+ ្+ងក-+យ!
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