រាជសារតែមួយបុណ

ឍណោះ

បណ្ឌិែៈ តាជី អុីព្ពហុីម

ឧទ្ទិសដល់
ប

តណអនកទាំងឡាយតដលតសែងរកណសចកតីពិែណោយ

ភាពព្ជោះថ្លណ និងណសា្ណោះព្ែង់ ព្ពមទាំណងណបើកនូវវិចារ
ណ្ញាណ្

ព្បធានបទ្សនូល
ក្រោយពីអល់ក្

ោះបានបក្ងកើតពាោរអា
ី ហ្ទាំ រាជសារក្ដើមដាំបូងក្គតតមួយ គត់ និងដ៏

អមតៈតដលរតូវបានក្គពាំនាំក្ៅោន់មនុស្សក្ោកតាមរយៈរបវតតិសាស្តស្តននមនុស្សជាតិ.....
ពិែ

ស់ វាណ

ោះគឺរាជសារតដលបង្ហញ
ណ អាំពីតាវណហទ្(ភាពជាម្ចណស់តែមួយ)

របស់អល់ណឡាោះ ណហើយនិងការណោរពសកាកណរៈណៅចាំណ

ោះព្ទ្ង់តែមួយគែ់

ក្ដើមបីជាោររល
ាំ ឹកដល់មនុស្សក្ោកអាំពីរាជសារក្នោះ និងក៏ក្ដើមបីជាោរបតងវរមនុស្ស
(ពីភាពវក្ងវង)ក្ៅោន់ផូវវតដលរតឹ
ល
មរតូវ

រពោះ(អល់ក្

ោះ)ជាចាសចស្់តតមួយគត់តដលជាអនក

បានបក្ងកើតនូវអវីរគប់តបបយ៉ា ង បានបញ្ូជ ននូវបណ្ត
ត ពាោរ ី និងអនកនាំសារទាំង

យរបស្់

រទង់(ក្ៅោន់មនុស្សក្ោក) កនុងចាំក្ណ្តមក្នោះចាសនដូចជា ពាោរ ីអាហ្ទាំ នួហ អុីរពហុីម

មូសា អុីសា និងពាោរ ីមូហ្ាំចាស៉ាត់(ស្ូមស្នតិភាពក្កើតចាសនដល់ពួកគាត់ទាំងអស្់គាន) ក្ដើមបី
ផសពវផាយនូវរាជសារដ៏ស្ាំខាន់ និងដ៏ ចាសនតនមលបាំផុតតតមួយគត់វាក្នោះគឺ ៖
ពិតណ្តស់ អល់ឡ

ោះទ្រង់េឺជាម្ចាស់តតមួយេត់ត លជាអនកបានបឡងកើតអវីៗទ្េប់យ៉ាង ូឡ្នោះ្ូរពួកអនក
ឡោរពសកាករៈ្ាំឡ ោះទ្រង់តតមួយេត់។

ព្រះជាម្ចាស់តែមួយគែ់តែលព្ែូវគគគោររសក្ការៈែ៏ រិែព្ាកែតែលជាអ្នកបានបគ្ាើែអ្វីៗព្គប់តបបយ៉្
អល់ឡ

ោះបានបញ្ជូ នបណ្ត
ា ពាការ ី និងអនកនាំសារ
ទាំងអស់ឡនោះមក៖

ឡ ើ មបឲ្
ី យពួកឡេផសពវផាយនូវរាជសារមួយ

ព្យាការីនួហ

ឡនោះ៖

ព្យាការីអ៊ីព្ព្ហ៊ីម

ម្ចាស់របស់ពួកអ្នកគឺជាម្ចាស់

ព្យាការីមូសា

តែមួយគែ់។ ហេែុហ េះចូរពួក

ព្យាការីអ៊ីសា

ព្យាការីមូហាំមយត់

អ្នកហោរពសក្ការៈហៅចំហ
ទ្រង់តែមួយបុហ

្ាេះ។

េះ

ដូចគានតដរ
ទាំង

អល់ក្

ោះជាចាសចស្់បានបញ្ូជ ននូវបណ្ត
ត អនកនាំសារ

និងបណ្ត
ត ពាោរ ី

យរបស្់រទង់ ក្ដើមបីស្ក្រមចឲ្យបាននូវកិចោ
ច រ និងតួនទីជាក្រចើនក្ផសងក្ទៀតដូចជា៖
១) ទទួលយកនូវរាជសារ និងផសពវផាយវាក្ៅោន់រកុមរបស្់ពួកក្គ ក៏ដូចជាបណ្ត
ត
អនកតដលក្ដើរតាមពួកក្គផងតដរក្យយភាពក្សាះោះរតង់

ចាសនទាំនួលខុស្រតូវ

ពាយម និងយកចិតតទុកយក់។
២) បក្រងៀនមនុស្សអាំពីតាវក្ហទ(ភាពជាចាសចស្់តតមួយ)របស្់អល់ក្

ោះ ក្ហើយនិងក្ធវើ

ោរក្គារពស្ោករៈចាំក្ពោះរទង់ក្យយចិតរត ជោះថ្លល(ចាកឆ្ងងយពីទក្ងវើពហុក្ទពនិយម)
៣) ក្ធវើជាគាំរល
ូ ទ
អ ាំងពកយស្មតី និងទក្ងវើ ក្ដើមបីឲ្យមនុស្សយកគាំរតា
ូ មពួកក្គកនុងោរ
តស្វងរកផលូវក្ៅោន់អល់ក្

៤)

ោះ។

ចងអុលបង្ហាញអនកតដលក្ដើរតាមពួកក្គទាំងអស្់ឲ្យចាសនោរក្ោតខាលចអល់ក្

និងក្គារពតាមបទបញ្ជ
ជ ររបស្់រទង់

រពមទាំងទទូលយកអល់ក្

ោះ

ោះជាចាសចស្់តត

មួយគត់(ក្ធវើជារពោះ)។
៥) បក្រងៀនអនកតដលក្ដើរតាមពួកគាត់ទាំងអស្់អាំពីបណ្ត
ត ចាប់សាស្ន និងចងអុល
បង្ហាញពួកក្គអាំពីកិចចោរក្ោកិយ រពមទាំងជរមុញពួកក្គឲ្យរបោន់នូវស្ីលធម៌
លអរបនព ក៏ដូចជាទាំនក់ទាំនងជាមួយនឹងអនកដនទក្យយភាពលអរបក្ស្ើរ។
៦) ចងអុលបង្ហាញដល់អនកតដលរបឆ្ងាំង(មិនរពមក្ជ ) និងជនតដលរបរពឹតតពហុក្ទព
និយម(ឲ្យក្ចៀស្ឆ្ងងយ)អាំពីោរក្គារពស្ោករៈចាំក្ពោះរូបបដិចាស។

៧) ក្ធវើោរផសពវផាយដល់មនុស្ស(ឲ្យពួកក្គបានដឹងថ្ល) ពិតណ្តស្់ ពួកក្គនឹងរតូវ
បានក្គពរងស្់ក្
ជាំនុាំជរមោះក្ទស្

ិ ក្រោយពីពួកក្គបានសាលប់
ើ ង វញ

និងោត់ក្ស្ចកតីក្ៅនថងបរក្ោកអាំពីទក្ងវើទាំង

(តដលក្គបានរបរពឹតោ
ត លពីក្ៅរស្់)។
អល់ក្

ក្ហើយពួកក្គនឹងរតូវបានក្គ

ដូក្ចនោះ

យរបស្់ក្គ

ជនណ្តតដលចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះ

ោះជាចាសចស្់តតមួយគត់ និងសាងនូវទក្ងវើកុស្ល រូបក្គនឹងទទួលបាននូវ

ោរតបស្នងមកវ ិញ គឺឋានស្ួគ៌។ រឯ
ី ជនណ្តក្ហើយតដលរបរពឹតតនូវទក្ងវើពហុក្ទព

និយមជាមួយនឹងអល់ក្

ោះ

រពមទាំងរបឆ្ងាំងនឹងបទបញ្ជ
ជ ររបស្់រទង់

ក្នោះ

កតនលងរបស្់ក្គគឺ....!
ជាោរពិតណ្តស្់ បណ្ត
ត ពាោរ ី និងអនកនាំសារទាំងក្នោះ គឺរតូវបានបក្ងកើត និង
បញ្ូជ នពួកក្គមកក្យយរពោះជាចាសចស្់តតមួយគត់ ក្ហើយចរកវា
វា

ក្នោះអាំពីចាស៉ាខលូក(ស្តវក្ោក)ទាំង

ក្

ោះគឺជាអនកបក្ងកើត

យ

និងអវីតដលចាសនក្ៅកនុងចរក

គឺពួកក្គស្ុទធតតទទួលសាគល់ថ្លចាសនរពោះអល់

ក្ហើយពួកក្គទាំងអស្់ស្ុទធតតបានក្ធវើសាកសីទទួលសាគល់ពីភាពជា

ចាសចស្់តតមួយរបស្់រទង់។ ពិតណ្តស្់ អល់ក្

ោះគឺជាអនកតដលបានបក្ងកើតនូវចរកវា

ក្នោះ

និងអវីតដលចាសនក្ៅកនុងវា រូមចាសនមនុស្ស ស្តវពហនៈ និងអវីៗជាក្រចើ នក្ផសងក្ទៀតតដល
គាះននរណ្តចាសនក់ដឹងអាំពីចាំនួនជាក់ោក់របស្់វាក្រៅពីចាសចស្់តដលបានបក្ងកើតវាក្នោះក្
អល់ក្

ើ យ។

ិ តដលគាះននថងសាលប់ ក្ពលគឺជាអនក
ោះគឺជាចាសចស្់តតមួយគត់ តដលបានបក្ងកើតនូវជីវត

ិ អមតៈ(ក្ៅនថងបរក្ោក)។
តដលបានបក្ងកើតនូវក្ស្ចកតីសាលប់ និងជីវត
មួយវ ិញក្ទៀត (របស្ិនក្បើក្គពិតជាអនកតដលតស្វងរកក្ស្ចកតីពិត) ក្ៅក្ពលតដលក្គ
ស្ិកាតស្វងយល់អាំពីរពោះជាចាសចស្់ក្ៅកនុងរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធ និងគមពីរគួរអាន ក្យយោរស្ិកា
មួយរតឹមរតូវ

និងចាសនចិតរត ជោះថ្លលចាំក្ពោះវា

ណៈតដលចាសនស្រចាសប់តតអល់ក្
នឹងរទង់ក្នោះក្


គឺរប
ូ ក្គនឹងអាចចាសនលទធភាពតបងតចកនូវលកខ

ោះជាចាសចស្់តតមួយ

តដលគាះននរណ្តចាសនក់ចូលរួមជាមួយ

ើយ។ ទាំងក្នោះ គឺជាលកខណៈមួយចាំនួនតដលចាសនស្រចាសប់តតអល់ក្

ោះ៖

រពោះជាចាសចស្់ដ៏ពិតរបាកដ គឺ ជាអនកតដលបក្ងកើត(នូវអវីៗរគប់តបបយ៉ា ង) ពុាំតមនជាអនក
តដលក្គបក្ងកើតក្នោះក្ទ



រពោះជាចាសចស្់ដ៏ពិតរបាកដ គឺចាសនតតមួយគត់ ក្ហើយគាះននដគូក្នោះក្ទ។ រពោះក្នោះ គឺពុាំ
តមនចាសនក្រចើនអងគ ពុាំតមនជារពោះបិតា ឬជារពោះបុរតានរណ្តចាសនក់ក្នោះក្ទ។



អល់ក្

ោះជាចាសចស្់

រទង់រជោះសាអតចាកផុតពីោរបក្ងកើតរូបរាងក្យយមនុស្សក្ោក។

ដូក្ចនោះ គាះននរណ្តចាសនក់អាចក្មើលក្ឃើញរទង់ក្នោះក្ទក្ៅកនុងក្ោកិយក្នោះ។


អល់ក្

ោះ

គឺចាសនតាាំងពីអាហាលី(ចាសនតាាំ ងក្ដើមមក)

ក្យយរទង់ពុាំសាលប់ក្នោះក្ទ

ក្ហើយក៏គាះនលកខណៈណ្តមួយរបស្់ចាស៉ាខលូកដូចរទង់ក្នោះតដរ។



អល់ក្

ោះគឺចាសនអនុភាព និងស្មតថភាពក្យយខលួនរបស្់រទង់្ទល់។ រទង់មិនរតូវ

ោរ(ពឹងពក់)ក្ៅក្លើចាស៉ាខលូក(ស្តវក្ោក)ណ្តមួយក្នោះក្ទ។ រទង់ពុាំចាសនឪពុក ពុាំចាសន

ចាសតយ ពុាំចាសនរបពនធ ពុាំចាសនបុរត។ រទង់ពុាំរតូវោរ(បរក្ិ ភាគ)មាូបអាហ្រ ក្ភស្ជជៈ ឬក៏
ោរជួយពីនរណ្តចាសនក់ក្

ិ ក្ទតដលរតូវ
ើយ ក៏ប៉ាុតនតចាស៉ាខលូកតដលរទង់បានបក្ងកើតក្ៅវញ

ោរពឹងពក់ក្ៅក្លើរទង់ក្នោះ។


អល់ក្

ោះជាចាសចស្់ចាសនលកខណៈស្មបតតិដ៏អសាចរយតបលកពីអីវទាំងអស្់ និងក្ពញក្លញ

គាះនអវីមួយអាំពីចាស៉ាខលូក(ស្តវក្ោក)មកស្ហោរ និងរបដូចនឹងរទង់ក្
មករបដូចនឹងរទង់បានក្

ើយ។ គាះនអវី

ើយ។ក្យើងអាចក្របើលកខណៈស្មបតដិទាំងក្នោះនិងលកខណៈ

ស្មបតដិឯក្ទៀតតដលជាលកខណៈស្មបតតិដ៏អសាចរយចាសនតតមួយគត់ចាំក្ពោះរពោះអល់
ក្
ឥ

ោះក្ដើមបីបដិក្ស្ធរាល់ោរអោះអាងថ្លចាសនរពោះក្ផសងក្ទៀត។

ូវក្នោះ

របធានបទ

ស្ូមទុកឲ្យខ្ាំុរត

ិ មតង.....តដលជា
ប់ក្ៅនិយយអាំពីរាជសារតតមួយក្នោះវញ

ឬក៏ជាខលឹមសារក្គាលក្ៅកនុងកូនក្ស្ៀវក្ៅមួយក្នោះ។

ខ្ាំុចង់បង្ហាញអាំពីគាំនិត

ទស្សនៈ ក៏ដូចជាលទធផលននោរស្ិកាអាំពីរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធ និងគមពីរគួរអានជុាំវ ិញភស្តុតាង
ននតដលបញ្ជ
ជ ក់អាំពីភាពជាចាសចស្់តតមួយរបស្់អល់ក្

ោះ

ក្ហើយតដលខ្ាំុរក
ី រាយនឹងតចក

រ ាំតលកវាក្ៅោន់អនកទាំងអស្់គាន ក្រោយពីបានស្ិកាស្រសាវរជាវអស្់រយៈក្ពល៣៥ឆ្ងនាំ និង
ោរស្នទនក្ផសងៗននជាមួយនឹងពួករគឹសាទន និងក្រោយពីចាសនបទពិក្សាធន៍ដ៍យូរអតងវង
រពមជាមួយនឹងនិងោរសាកលបងបក្រងៀនក្ៅតាមបណ្ត
ត ញអនតរវបបធម៌ជាមួយនឹងជនជាតិ
នន

និង(អនកតដលចាសន)វបបធម៌ក្ផសងៗគាន

និង(ក្រោយពី)ោរក្ធវើទស្សនកិចចក្ៅតាម

ិ ពិភពក្ោក។ ប៉ាុតនត មុននឹងនិយយពីបញ្ជ
បណ្ត
ត របក្ទស្ននជាក្រចើនជុាំវញ
ា ក្នោះ ខ្ាំុរក
ី រាយ
នឹងបង្ហាញអនកទាំងអស្់គាននូវទស្សនៈ ឬក៏គាំនិតមួយ៖

មនអនកអានននព្រឹសាន
ទយ មួយចាំនួនមន ការងងឿងឆងល់
ងហើយបានសួរគ្នយងៅវិញងៅមកថា៖ ចយាស់ណាស់ថា ព្ិត
ណាស់ អល់ង

ោះជាមចស
យ ់មួយតតមួយ ងហើយព្ួកងយើងក៏មន

ជាំងនឿចាំង

ោះព្ព្ោះតតមួយដូចគ្នយ។ងហតអវ៊ីបានជា

ព្ួកងយើងមិនចោះសព្មងនឹងគ្នយ?

ធាតុពិត
បរ ិស្ុទធ

កនុងអាំ

្ ាំពីសាស្នរគឹស្តក្ៅកនុងរពោះគមពីរ
ុងក្ពលននោរស្ិការបស្់ខាំុអ

(គមពីរស្ញ្ជាណថះី)

និងក្រោយពីខាំបា
ុ្ នអាននិងតស្វងយល់អាំពីគមពីរននរបស្់

សាស្នរគឹស្ត ក៏ដូចជាោរស្នទនយ៉ា ងក្រចើនរបស្់ខាំុ្ជាមួយនឹងបុពវជិត និងពួកអនកតដល
របោន់ខាជប់នូវសាស្នរបស្់ពួករគឹសាទនក្ៅតាមបណ្ត
ត របក្ទស្ជាក្រចើនជុាំវ ិញពិភពក្ោក
ខ្ាំុបានស្ក្ងកតក្ឃើញថ្ល ពកយថ្ល “អល់ក្

ោះ”(ក្យងក្ៅតាមអវីតដលពួកក្គភាគក្រចើនបាន

និយយ) គឺផុកក្ៅក្យយ៖
ទ
១) អល់ក្

ោះជារពោះបិតា

២) អល់ក្

ោះជារពោះបុរតា

៣) អល់ក្

ោះជារពោះវ ិញ្ជាណបរស្
ិ ុទធ

វ ិចារណញាណនិងគាំនិតធមះតានាំឱ្យអនកស្រសាវរជាវននក្ស្ចកតីពិតគិតនិងពិភាកាជាមួ យរគី
ស្ទបរ ិស្័ទទាំងក្នោះក្យយភាពទន់ភន
ល ់ និងោរក្គារព។


ក្តើពកយស្មតីរបស្់ពួកអនកចាសនន័យយ៉ា ងដូចក្មតចតដលថ្ល “អល់ក្

ោះជារពោះតតមួយ”

ខណៈតដលពួកអនកស្ាំក្ៅក្ៅក្លើរពោះបីអងគ? (ក្តើ ១+១+១ =១ ឬ?)


ក្តើអល់ក្

ោះជាចាសចស្់ជារពោះតតមួយ ស្ថិតក្ៅកនុងភាព៣ ឬក៏៣ស្ថិតកនង១?
ុ

អាស្រស្័យក្ៅក្លើក្នោះ

និងក្យងក្ៅតាមក្គាលជាំក្ន ខលោះរបស្់ពួករគឹសាទន

ពិតណ្តស្់

ស្រចាសប់រពោះទាំង៣អងគក្នោះ គឺចាសនលកខណៈ តួនទី និងរូបរាងខុស្ៗគាន កនុងក្នោះ ៖

អល់ក្

១) អល់ក្

ោះជារពោះបិតា = អនកបក្ងកើតអវីៗរគប់យ៉ាង

២) អល់ក្

ោះជារពោះបុរតា = រពោះស្ក្គង្ហគោះ

៣) អល់ក្

ោះជារពោះវ ិញ្ជាណបរស្
ិ ុទធ = អនកផតល់ឱ្វាទ

ជាោរពិត

ពកយស្មតីតដលថ្ល

អាល់ចាស៉ាក្ស្ៀស្ា(

រពោះក្យស្ូ

)

គឺជាបុរតារបស្់

ោះ ឬជារពោះ ឬក៏ជាភាគមួយននរពោះ គឺវាផទុយទាំងស្រស្ុងក្ៅនឹងបណ្ត
ត ភស្តុតាងជា

ក្រចើនតដលបានតចងក្ៅកនុងរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធ

ក្យយសារបណ្ត
ត ភស្តុតាង(ក្ៅកនុងរពោះគមពីរ

បរ ិស្ុទធ) ទាំងក្នោះបានបង្ហាញយ៉ា ងចាស្់ោស្់ថ្ល ជាោរពិត គឺ ពុាំចាសននរណ្តចាសនក់អាច
ក្មើលក្ឃើញអល់ក្

ោះក្នោះក្ទ ៖

“ ពិតណ្តស្់ពួកអនកទាំងអស្់គានមិនតដលលឺស្ក្មលងរបស្់រទង់ក្នោះក្ទ ក្ហើយក៏គាះន
នរណ្តចាសនក់អាចក្មើលក្ឃើញរពោះភគកតរបស្់រទង់ក្នោះក្

ើយ ” ( គមពីរអុិនជីល(បីប) យូហ្ន

៣៧:៥)
“

គាះននរណ្តចាសនក់ធាលប់ក្ឃើញរទង់ក្នោះក្

ើយ ក្ហើយក៏គាះននរណ្តចាសនក់អាចក្មើល

ក្ឃើញរទង់ក្នោះតដរ “ (រាជសារដាំបូងក្ៅោន់តីម៉ាូតូស្១៦:៦)
“ គាះននរណ្តចាសនក់ធាលប់ក្ឃើញក្យើ ងក្នោះក្ទខណៈក្ពលក្គក្ៅរស្់ក្នោះ “

(ោរចាក

ក្ចញ ២០:៣៣)
ក្យងក្ៅក្លើបណ្ត
ត ភស្តុតាងទាំងក្នោះ និងក្ផសងពីក្នោះក្ទៀត

ពិតណ្តស្់ខាំុព
្ ិតជា

ចាសនោរភា្ក់ក្ផអើលចាំក្ពោះោរក្ចាទជាស្ាំណួររាល់ៗអនកតដលចាសនទាំនួលខុស្រតូវ
ក្គារពថ្ល

ក្តើក្យើងអាចចាសនោរឯកភាពយ៉ា ងដូចក្មតចក្ៅរវាងអនកតដលនិយយថ្ល

ណ្តស្់ពាោរ ីអុីសាឬក្យស្ូ គឺជាអល់ក្

ចាសនក់អាចសាតប់លឺស្ក្មលងរបស្់រទង់តដរ “
ក្មលងរបស្់រទង់ក្នោះក្ទ

ពិត

ោះ ខណៈតដលចាសនភស្តុតាងជាក្រចើនក្ៅកនុងរពោះ

គមពីរបរ ិស្ុទធបញ្ជ
ជ ក់ថ្ល “ គាះននរណ្តចាសនក់ធាលប់ក្ឃើញរទង់ក្នោះក្

ក្

និងគួរឲ្យ

ើយ ក្ហើយក៏គាះននរណ្ត

“ ពិតណ្តស្់ពួកអនកទាំងអស្់គានមិនតដលលឺស្

ក្ហើយក៏គាះននរណ្តចាសនក់អាចក្មើលក្ឃើញរពោះភគកតរបស្់រទង់ក្នោះ

ើយ”???


ក្តើកុងក្ពលក្នោះ
ន
ពួកជវីហវ និងរគួសាររបស្់ពាោរអ
ី ុីសា និងអនកតដលក្ដើរតាមគាត់

បានក្ឃើញពាោរអ
ី ុីសាឬក្ទ? ក្តើពួកក្គមិនបានក្ឃើញពាោរអ
ី ុីសា ឬក្យស្ូ (ពួក
ក្គថ្លអល់ក្

ោះជាបុរតា

ដូចតដលពួកក្គមួយចាំនួនចាសនជាំក្ន )

និងមិនបានលឺ

ស្ក្មលងគាត់ក្ទឬ?


ក្តើរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធ(គមពីរស្ញ្ជាណថះី)មិនបានរល
ាំ ឹកយ៉ា ងចាស្់ោស្់ក្ទឬជុាំវ ិញឆ្ងក
ិ របស្់អុីសាក្យយបានក្លើកជាឧទហរណ៍ថ្ល៖ គាត់បានក្ដើរ និងបាននិយយ
ជីវត
គាត់ក្ចោះហូប ក្ចោះផឹក និងបានបង្ហាញផលូវដល់រកុមរបស្់គាត់.........។ (របស្ិនក្បើអនក

ចង់អានក្រ ងទាំងមូលពក់ព័នធនឹងោរស្នទនគានរវាងនស្ាតន(សាតាាំង) និងពាោរ ីអុី
សា ស្ូមរកក្មើលក្ៅកនុងរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធ “ គមពីរអុិនជីល(បីប) ចាស៉ា ថ្ល ១:៤ - ១:១០)


ក្តើរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធបានបញ្ជ
ជ ក់យ៉ាងដូចក្មតចក្ៅ តដលថ្ល ពិតណ្តស្់អល់ក្
គាះននរណ្តចាសនក់ក្មើលក្ឃើញ

ឬសាតប់លឺស្ក្មលងរបស្់រទង់ក្

ើយ

ោះ គឺ

ក្រោយមកក្យើង

ក្ឃើញចាសនអនកតដលចាត់ទុកថ្លពាោរ ីអុីសាជារពោះ ឬជាបុរតារបស្់រពោះ ឬក៏គិតថ្ល
ពាោរអ
ី ុីសាគឺជាចាំតណកមួយននក្គាលជាំក្ន នរតឯក?


ក្តើចាសនអាថ៌កាំបាាំងអវីតដលពក់ព័នធនឹងធាតុពិតរបស្់អល់ក្

ជាោរពិតណ្តស្់
តដលមកនាំមកពីអល់ក្

ោះ?

រពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធបានបញ្ជ
ជ ក់របាប់ក្យើងផទុយពីក្នោះ

ខណៈវាជាគមពីរ

ោះជាចាសចស្់ដ៏ពិតរបាកដ ជាចាសចស្់តដលបានបក្ងកើតពួកក្គទាំងអស្់

គាន និងជាអនកតដលចាសនបនទូលនូវក្ស្ចកតីពិត និងបានក្របើមនុស្សឲ្យក្ដើរតាមនូវក្ស្ចកតីពិត

ភាពស្ចចៈ និងភាពយុតិធ
ត ម៌ ក្យយរទង់បានចាសនបនទូលថ្ល៖ “ ជាោរពិតណ្តស្់ ក្យើងគឺជា
ចាសចស្់

ក្ហើយគាះនក្ទចាសចស្់ណ្តក្ផសងក្រៅពីក្យើង។

ក្ហើយពិតណ្តស្់

ក្យើងមិននិយយ

ក្យយសាងត់ៗ ក្ហើយក្យើងក៏មិនបក្ងកើតនូវក្គាលបាំណងរបស្់ក្យើងចាសនភាពអាថ៌កាំបាាំងក្នោះ
តដរ........ពិតណ្តស្់ ក្យើងគឺជាអល់ក្

ោះ ក្ហើយពិតណ្តស្់ ក្យើងនិយយក្យយភាពពិត។

ក្ហើយពិតណ្តស្់ ក្យើងបានរបោស្ថ្ល ក្តើអីវជាក្ស្ចកតីពិត” (១៩:៤៥)។
ដូចណនោះ ណែើអែីជាណសចកតីពិែ?
ពិតណ្តស្់ រពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធតដលចាសនកនុងនដពួកជវីហវ ពួករគឹសាទន និងពួកអនកមូស្ីម
ល

គឺបានបញ្ជ
ជ ក់ដូចៗគានទាំងអស្់ពីោរចាសនវតតចាសនរបស្់អល់ក្
(ភាពជាចាសចស្់តតមួយគត់)របស្់រទង់។ ឥ

ោះជាចាសចស្់

និងតាវក្ហទ

ូវក្នោះ ក្យើងនឹងនិយយជាមួយគានអាំពីដាំក្ណើរនន

ោរតស្វងរកក្ស្ចកតីពិតននចាសចស្់ដ៏ពិតរបាកដ

ក្ហើយនិងតាវក្ហទ(ភាពជាចាសចស្់តតមួយគត់)

របស្់រទង់

ោរក្គារពតាមនូវបទបញ្ជ
ជ រ

ទាំង

ោរក្គារពស្ោករៈចាំក្ពោះរទង់

យរបស្់រទង់ក្ៅកនងរពោះគមព
ីរបរស្
ិ ុទ(ធ គមពីរស្ញ្ជាណចាស្់
ុ

និងគមពីរគួរអានតដលវាជាគមពីរនស្ម័យោលចុងក្រោយ

ស្រចាសប់មនុស្សក្ោកទាំងអស្់តដលជារពោះបនទលរបស្់
អល់ក្
ូ

និងបណ្ត
ត ាំ ក្ផ្ើ

និងគមពីរស្ញ្ជាណថះី)

និងជាគមពីរចុ ងក្រោយបងអស្់
៉ា ុី
ោះជាចាសចស្់តដលបានវហ

(របទនរាជសារ)ក្ៅោន់ពាោរ ី និងជាអនកនាំសារចុងក្រោយបងអស្់របស្់រទង់គឺមូហ្ាំចាស៉ាត់
កូនអាប់ហុលក្
ទ

ោះ...ជាពាោរដ
ី ៏ក្សាះោះរតង់។

រ ីឯពួកអនកតស្វងរកក្ស្ចកតីពិតក្យយភាពក្សាះោះស្ ក្ជ ជាក់ និងក្យយក្បើ កចាំហរនូវ
ិ
វ ិចារណញាណរបស្់ពួកក្គវញ
របក្យជន៍ស្រចាសប់ពួកក្គ

ខ្ាំុស្ងឃឹមថ្ល

អមតៈ។

នឹងចាសន

រពមជាមួយនឹងភស្តុតានននោររកក្ឃើញក្ស្ចកតីពិតយ៉ា ង

ចាស្់ោស្់ជុាំវ ិញចាសចស្់តតមួយគត់
មួយរបស្់អល់ក្

កូនក្ស្ៀវក្ៅតូចមួយកាលក្នោះ

និងជាផលវតដលចងអ
ូ
ុលបង្ហាញក្ៅរកតាវក្ហទ(ភាពតត

ោះ) ក្ស្ចកតីស្ងប់ ភាពរក
ី រាយខាងផលូវោយ និងស្ុភមងគលខាងផលូវចិតតដ៏

ក្ដើមបីផតល់ភ័ស្តាងននភាពជាចាស
ច ស្់តតមួយរបស្់រពោះអល់ក្
ុត

ោះខ្ាំុនឹងតណនាំអតថបទ

ខលោះពីគមពីរបរ ិស្ុទធនិងគមពីគួរអានក្យយគាះនោរអតាថធិបាយក្ទ ស្ូមក្អាយអនកអានក្យយ

យកចិតតទុកយក់ យុតិតធម៌ និងក្យយក្សាះោះរតង់ក្យយមិនបញ្ូច លនូវោរស្រស្ក្មើលស្រស្នម និង
អវីតដលក្កើតក្
អ្ល់គ
ចាស់)

ើងពីមុនមក។

ះគជា
រី បរសុ
ឺ ម្ចាស់ែ៏រែ
ិ ព្ាកែតែមួយគែ់(តែលបានបញ្ជាក់)គៅកន្ព្រះគមព
ិ ទ្ធ(គមពរី សញ្ជាណ
ុ

ក្នោះ គឺជាចាប់ក្ដើមមួយចាំនួនពីភស្តតាងននតដលបានបង្ហ
ា ញក្ៅក្លើភាពជាចាសចស្់
ុ

តតមួយគត់របស្់អល់ក្


ោះក្ៅកនុងគមពីរស្ញ្ជាណចាស្់ ៖

ចូរអនកសាតប់ តន អុីស្រសាតអល៖ រពោះជាចាសចស្់របស្់ពួកក្យើង គឺជាចាសចស្់តតមួយអងគគត់
(៤:៦)



ក្ហតុដូក្ចនោះក្ហើយ ក្យើងបានក្លើកតក្មកើងអនក ឱ្ចាសចស្់តដលរតូវបានក្គក្គារពស្ោករៈ!
ក្យយសារតតគាះនអវីតដលក្របៀបរបដូចនឹងរទង់ ក្ហើយក៏គាះនរពោះជាចាសចស្់ណ្តក្រៅពី
រទង់ក្នោះតដរ

ក្យងក្ៅតាមអវីតដលពួកក្យើងបានលឺ្ទល់នឹងរតក្ចៀករបស្់ពួក

ក្យើង។ (២២:៧)


ក្ដើមបីឲ្យពួកអនកទាំងអស្់គានដឹង ក្ហើយចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះក្យើង។ ក្ហើយចូរពួកអនកដឹង
ចុោះថ្ល ពិតណ្តស្់ ក្យើងគឺជាអល់ក្

ោះជាចាសចស្់(តតមួយគត់)។ ពុាំចាសនរពោះណ្តចាសនក់

(តដលចាសន)មុនក្យើង ក្ហើយក៏ គាះនរពោះណ្តមួយ(តដលចាសន)ក្រោយក្យើងតដរ។ ក្យើង
គឺជារពោះជាចាសចស្់ ក្ហើយក៏គាះនរពោះស្ក្គង្ហគោះណ្តមួយក្រៅពីក្យើងក្នោះតដរ។


ក្យើងគឺជាអនកតដលដាំបូងក្គបងអស្់

និងជាអនកចុងក្រោយក្គបងអស្់។

តដលរតូវបានក្គក្គារពស្ោករៈរួមជាមួយនឹងក្យើង។

គាះនក្ទចាសចស្់

ក្តើចាសននរណ្តតដលដូចក្យើង

ក្នោះ? (៦:៤៤)


ក្តើពុាំតមនក្ទឬតដលថ្ល ក្យើងគឺជារពោះជាចាសចស្់ ក្ហើយគាះនចាសចស្់ណ្តមួយតដលរតូវ
បានក្គក្គារពស្ោករៈក្រៅពីក្យើងក្នោះ?.........។ (២១:៤៥)

ណែើអនកអាចណលើកណឡើងអាំពីភសតុតាងណផេងណទ្ៀែតដលចងអុលបង្ហណញណៅណលើភាពជា
ម្ចណស់តែមួយរបស់អល់ណឡាោះតដរឬណទ្?
អ្ល់គ

ះគជា
រី បរសុ
ឺ ម្ចាស់ែ៏រែ
ិ ព្ាកែតែមួយគែ់(តែលបានបញ្ជាក់)គៅកន្ព្រះគមព
ិ ទ្ធ(គមពរី សញ្ជាណថ្មី)
ុ

ទាំងក្នោះ គឺជាចាប់ក្ដើមមួយចាំនួនពីភស្តុតាងននតដលបានបង្ហាញក្ៅក្លើភាពជា

ចាសចស្់តតមួយគត់របស្់អល់ក្


ោះក្ៅកនុងគមពីរស្ញ្ជាណថះី ៖

ក្ហើយជីវ ិតតដលអស្់កលបជានិចចក្នោះ គឺោរតដលអនកសាគល់រទង់ថ្ល រទង់ក្នោះក្ហើយ
គឺជារពោះជាចាសចស្់តតមួយគត់ដ៏ពិតរបាកដ ក្ហើយ(ពួកអនកដឹងថ្ល) ចាស៉ា ក្ស្ៀស្ា( រពោះ
ក្យស្ូ) គឺជាអនកនាំសារចាសនក់តដលរទង់បានបញ្ូជ នមក។ (គមពីរអុិនជីល(បីប) យូហ្ន
៣:១៧)



ចូរពួកអនកក្គារពស្ោករៈចាំក្ពោះអល់ក្

ោះតដលជាចាសចស្់របស្់ពួកអនក

ក្ហើយចូរពួក

អនកបក្រមើរទង់តតមួយគត់។ (គមពីរអុិនជីល ចាស៉ា ថ្ល ១០:៤)


ចូរអនកសាតប់ តន អុីស្រសាតអល៖ រពោះជាចាសចស្់របស្់ពួកក្យើង គឺជាចាសចស្់តតមួយអងគគត់
...ក្ហើយពិតណ្តស្់ អល់ក្
រទង់ក្នោះក្



ើយ។ (គមពីរអុិនជីល ចាស៉ា កុស្ )

ពិតណ្តស្់ អល់ក្
អល់ក្

ោះគឺជាចាសចស្់តតមួយ តដលគាះនចាសចស្់ណ្តក្ផសងក្រៅពី

ោះគឺជារពោះជាចាសចស្់តតមួយគត់ ក្ហើយអនកតដលក្ៅកណ្ត
ត លរវាង

ោះ និងមនុស្សក្ោកក៏តតមួយតដរ ក្នោះគឺចាស៉ាក្ស្ៀស្ា(រពោះក្យស្ូ)។ (រាជសារ

ទីមួយក្ៅោន់....៥:២)



ចាសនចាសនក់បានមកជួបនឹងពាោរអ
ី ុីសា

ក្ហើយបាននិយយក្ៅោន់គាត់ថ្ល

ក្ៅហ្វយរបស្់ក្យើងតដលរបកបក្យយកុស្ល!
វាក្ៅក្ដើមបីទទួលបាននូវជីវ ិតអស្់កលបជានិចច?
ក្ហតុអីវបានជាអនកក្ៅក្យើងថ្ល

ឱ្

ក្តើទក្ងវើកុស្លមួយណ្តតដលខ្ាំុក្ធវើ
ពាោរអ
ី ុីសាបានតបក្ៅវ ិញថ្ល៖

អនកចាសនកុស្ល?

ក្តើមិនតមនក្ទឬ

របកបក្យយកុស្លក្នោះ ចាសនតតមួយគត់ក្នោះគឺ អល់ក្

អនកតដល

ោះជាចាសចស្់។

ណែើអនកអាចបង្ហណញព្ាប់ណយើងានណទ្ពីភសតតា
ុ ងដ៏ចាស់លាស់មួយតដលម្ន
តចងណៅកនុងគមពីរសម័យថ្មី(គមពីរគួរអាន)តដលបញ្ជណក់ថ្ ពិែ

ស់អល់ណឡាោះ

ជាម្ចណស់ម្នតែមួយ(ពុាំតមនព្ពោះម្នបី)?
អ្ល់គ

ះគជា
រី គួរអាន
ឺ ម្ចាស់ែ៏រែ
ិ ព្ាកែតែមួយគែ់(តែលបានបញ្ជាក់)គៅកន្គមព
ុ

ទាំងក្នោះ

គឺជាបណ្ត
ត វាកយខណឌមួយចាំនួនននគមពីរគួរអានតដលរតូវបានក្រជើស្ក្រស្
ើ យក

មកតដលបង្ហាញក្ៅក្លើភាពជាចាសចស្់តតមួយរបស្់អល់ក្
ជាចាសចស្់តតមួយរបស្់អល់ក្

ោះ)

ដ៏រជោះសាអត

គួរអាន៖


ចូរអនក(មូហ្ាំចាស៉ាត់)ក្ពលថ្លៈ អល់ក្
តដលរតូវក្គពឹងពក់

ោះ និងក្គាលជាំក្ន តាវក្ហទ(ភាព

និងខពង់ខស្
ព ់តដលបានបង្ហាញក្ៅកនុងគមពីរ

ោះគឺជាចាសចស្់តតមួយគត់ ។ អល់ក្

។ រទង់មិនបានរបស្ូតបុរតក្

ើយ

ោះ គឺ ជាអនក

ក្ហើយរទង់ក៏មិនរតូវក្គ

របស្ូតតដរ ។ ក្ហើយគាះននរណ្តចាសនក់ក្របៀបរបដូចនឹងរទង់ក្

ើយ។ (ជាំពូកទី ១១៣

វាកយខណឌ ១ដល់៤)។


គាះនចាសចស្់ណ្តក្ផសង តដលរតូវក្គារពស្ោករៈដ៏ពិតរបាកដក្រៅពីក្យើងក្នោះក្

ើ យ។

ដូក្ចនោះ ចូរពួកអនកក្គារពស្ោករៈមកចាំក្ពោះក្យើងចុ ោះ។ (ជាំពូកទី២១ វាកយខណឌ២៥)


(លកខណៈ)ទាំងក្នោះក្ហើយគឺអល់ក្

ោះ តដលជាចាសចស្់ របស្់ពួកអនក។ គាះនក្ទចាសចស្់

តដលរតូវក្គក្គារពស្ោករៈយ៉ា ងពិត

របាកដ

ចាសនតតរទង់មួយគត់។

រទង់ ជាអនក

បក្ងកើតអវីៗទាំងអស្់។ ដូក្ចនោះ ចូរពួកអនកក្គារពស្ោករៈក្ៅចាំក្ពោះរទង់ចុោះ។ ក្ហើ យ
រទង់ជា អនករគប់រគងអវីៗទាំងអស្់។ (ជាំពូកទី៦ វាកយខណឌ១០២)


ពិតរបាកដណ្តស្់ ចាសចស្់តដលរតូវក្គារពស្ោករៈរបស្់ពួកអនក គឺចាសនតតមួ យ គត់ ។
(ជាំពូកទី៣៧ វាកយខណឌ៤)



ក្ហើយចាសចស្់របស្់ពួកអនកគឺជាចាសចស្់តតមួយគត់។ គាះន ចាសចស្់ណ្តតដលរតូវក្គក្គារព
ស្ោករៈដ៏ពិតរបាកដក្រៅពីរទង់តដល មហ្ស្បបុរស្ មហ្អាណិតស្រស្
ក្

ញ់ ក្នោះ

ើយ។ (ជាំពូកទី២ វាកយខណឌ១៦២)

ពិែ

ស់ សារដ៏អមែៈណនោះ(ភាពជាម្ចណស់តែមួយរបស់អល់ណឡាោះ)

គឺជាព្បធានបទ្សនូល និងជាមូលោឋណនព្គឹោះណៅកនុងគមពីរគួរអានុលការីម(ថន
សាស

ឥសាលណម)

ណសចកតីបញ្ចប់
ពិតណ្តស្់បណ្ត
ត ភស្តុតាងយ៉ា ងក្រចើនក្ៅកនុងរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធ និងគមពីរគួរអានុលោរ ី

ម បានបញ្ជ
ជ ក់ក្យយគាះនោរស្ងស័យថ្ល ពិតណ្តស្់អល់ក្
តដលគាះនរពោះណ្តក្រៅពីរទង់ក្នោះក្

ើយ

ោះ គឺជារពោះជាចាសចស្់តតមួយគត់

ក្ហើយក៏គាះនរពោះណ្តតដលរតូវបានក្គក្គារពស្

ោករៈក្រៅពីរទង់ក្នោះតដរ។ រទង់បានចាសនបនទូលក្ៅកនុងរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទថ្ល
ធ ៖ “ចូរអនកសាតប់ តន
អុីស្រសាតអល : រពោះជាចាសចស្់របស្់ពួកក្យើង គឺជាចាសចស្់តតមួយអងគគត់...ក្ហើយពិតណ្តស្់ អល់
ក្

ោះគឺជាចាសចស្់តតមួយ

តដលគាះនចាសចស្់ណ្តក្ផសងក្រៅពីរទង់ក្នោះក្

ើយ ”។

មា៉ា ងក្ទៀត

គមពីរគួរអានក៏បានបញ្ជ
ជ ក់អាំពីបញ្ជ
ា ដ៏ស្ាំខាន់មួយក្នោះផងតដរក្ៅកនុងបនទូលរបស្់អល់ក្
ជាចាសចស្់ថ្ល ៖ “ ចូរអនក(មូហ្ាំចាស៉ាត់)ក្ពលចុោះថ្លៈ អល់ក្

ោះ

ោះគឺជាចាសចស្់តតមួយគត់ “។

ក្ហើយរពោះគមពីរបរស្
ិ ុទធ មិនបាននិយយក្នោះក្ទ(ថ្លរពោះចាសនក្រចើនអងគ)។ ដូក្ចនោះ អល់
ក្

ោះជាចាសចស្់

គឺចាសនតតមួយគត់។

ពិតណ្តស្់

ចាស្់ោស្់ផងតដរថ្ល ពិតណ្តស្់អល់ក្

រពោះគមពីរបរ ិស្ុទធបានបញ្ជ
ជ ក់យ៉ាង

ោះជាចាសចស្់ គឺជារពោះតដលបានបក្ងកើត(អវីៗរគប់

តបបយ៉ា ង) និងជារពោះស្ក្គង្ហគោះតតមួយគត់៖ “ក្ដើមបីឲ្យពួកអនកទាំងអស្់គានដឹង ក្ហើយចាសន
ជាំក្ន ចាំក្ពោះក្យើង។ ក្ហើយចូរពួកអនកដឹងចុោះថ្ល ពិតណ្តស្់ ក្យើងគឺជាអល់ក្

ោះជាចាសចស្់(តត

មួយគត់)។ ពុាំចាសនរពោះណ្តចាសនក់(តដលចាសន)មុនក្យើង ក្ហើយក៏គាះនរពោះណ្តមួយ(តដលចាសន)
ក្រោយក្យើងតដរ។ ក្យើងគឺជារពោះជាចាសចស្់ ក្ហើយក៏គាះនរពោះស្ក្គង្ហគោះណ្តមួយក្រៅពីក្យើង
ក្នោះតដរ”។
ក្ហតុដូក្ចនោះ

វាបានបង្ហាញយ៉ា ងចាស្់ដល់ក្យើងថ្ល

ពិតណ្តស្់ពកយស្មតីតដល

ិ ា ណ
បង្ហាញពីភាពជារពោះជាចាសចស្់របស្់ពាោរអ
ី ុីសា(ក្យស្ូ) ឬក៏(និយយថ្ល)ក្ោកជាវញ្ជ
បរ ិស្ុទធ

ឬក៏ក្ផសងពីក្នោះក្ទៀត

គឺស្ុទធតតជាស្មតីតដលមិនចាសនភាពរតឹមរតូវ

ភស្តុតាងណ្តមកបញ្ជ
ជ ក់(យ៉ា ងដូក្ចានោះក្

តដរ) គឺស្ុទធតតជាអនកតដលរតូវបានអល់ក្

ើយ)

ក្ហើយពួកក្គទាំងអស្់គាន(រួមទាំងក្យស្ូផង

ោះបក្ងកើតក្

បានពក់ព័ន(ធ ឬជួយដល់ោរបក្ងកើត)អវីបនតិចក្នោះក្
តមនជារពោះជាចាសចស្់

និងមិនចាសន

ឬក៏ជាភាពមួយរបស្់អល់ក្

ើង ក្ហើយពួកក្គទាំងអស្់ក្នោះ គាះន

ើយ។ ដូក្ចានោះតដរ ពួកក្គទាំងក្នោះ គឹមិន
ោះ

ឬក៏ដាំតណងខលួនអវីក្នោះតដរ។

ពិត

ណ្តស្់ អល់ក្

ោះ រទង់គាះនអវីមួយអាចរបដូចនឹងរទង់បានក្

ើ យ ដូចតដលចាសនបញ្ជ
ជ ក់

យ៉ា ងដូក្ចនោះ ក្ៅកនុងគមពីរបរស្
ិ ុទធ និងគមពីរគួរអានននសាស្នឥសាលម។
ិ ក្ទៀត របវតតិសាស្តស្តក៏បានបង្ហាញរបាប់ក្យើងផងតដរថ្ល ជាោរពិតណ្តស្់
មា៉ា ងវញ
រកុមឯកក្ទពនិយម(តដលទទួលយកអល់ក្

ោះជាចាសចស្់តតមួយ) ននពួករគឹសាទន ពិតណ្តស្់

តតងតតទទួលរងនូវទរុណឌកមះ ោរបងខិតបងខាំ និងោរក្ធវើបាបរគប់តបបយ៉ា ង ក្យយសារតត
ពួកក្គចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះតាវក្ហទ(ភាពជាចាសចស្់តតមួយ)របស្់អល់ក្
បានបដិក្ស្ធកនងោរតកតរប
ុ

្លស្់បូរនូ
ត វោរបក្រងៀនទាំង

តដលចាសនតាាំងពីក្ដើមមកតដលវាបានបញ្ជ
ជ ក់
តាវក្ហទ(ភាពជាចាសចស្់តតមួយ)របស្់អល់ក្

ោះ

ក្ហើយតដលពួកក្គ

យរបស្់ពាោរអ
ី ុីសា(ក្យស្ូ)

ក៏ដូចជាបានក្របើដល់មនុស្សរបោន់យកនូវ

ោះ

ក្ធវើស្ោករៈចាំក្ពោះរទង់តតមួយគត់។

ពិត

របាកដ រកុមក្នោះបានបដិក្ស្ធ និងរបឆ្ងាំងនឹងក្គាលជាំក្ន នរតឯក(តដលថ្លរពោះចាសនបីអងគ)
តដលបានបក្ងកើតក្

ើងក្យយក្្ះោះពូលុស្ និងរកុមតដលបានក្ដើរតាមគាត់។

ស្រុបក្ស្ចកតីមក

ពិតណ្តស្់អល់ក្

ោះជាចាសចស្់ជាអនកបក្ងកើត(អវីៗរគប់យ៉ាង)

រទង់

បានបញ្ូជ នពាោរអា
ី ហ្ទាំ នួហ អុីរពហុីម មូសា អុីសា មូហ្ាំចាស៉ាត់ រពមទាំងបណ្ត
ត ពាោរ ី
និងអនកនាំសារទាំងអស្់(ស្ូមស្នតិភាពចាសនដល់ពួកគាត់ទាំងអស្់គាន)
មនុស្សក្ោកក្ៅោន់ោរចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះអល់ក្
កនុងោរក្គារស្ពស្ោករៈក្ៅចាំក្ពោះរទង់តតមួយគត់
ក្ផសងក្រៅពីរទង់ក្នោះក្
ពត
ិ ណ្តស់ អល់ឡ

ោះជាចាសចស្់

គឺក្ដើមបីអាំពវនវ

រពមទាំងចាសនភាពបរស្
ិ ុទធ

ក្យយគាះនរួមចាំតណកជាមួយអនកណ្ត

ើយ។ ក្ហើយរាជសារតតមួយគត់របស្់ពួកក្គក្នោះគឺ ៖

ោះទ្រង់េជា
ឺ ម្ចាស់តតមួយេត់ត លជាអនកបានបឡងកើតអវៗ
ី ទ្េប់យ៉ាង ូឡ្នោះ្ូរពួកអន ក
ឡោរពសកាករៈ្ាំឡ ោះទ្រង់តតមួយប៉ា៉ុឡណ្តណោះ។

ក្យយក្ហតុថ្ល រាជសារននបណ្ត
ត ពាោរ ី និងអនកនាំសារទាំងអស្់ គឺតតមួយ។ ដូចក្នោះ
សាស្នរបស្់ពួកក្គក៏តតមួយតដរ។
ដូចក្នោះ ក្តើសាស្នរបស្់បណ្ត
ត ពាោរ ី និងអនកនាំសារទាំងក្នោះជាសាស្នអវីតដរក្ៅ?

ពិតណ្តស្់ រាជសាររបស្់ពួកក្គទាំងអស្់ គឺឈរក្លើ “ោរទទួល” យកអល់ក្
តដលពកយក្នោះស្ាំក្ៅក្ៅក្លើអតថន័យននពកយថ្ល”ឥសាលម”

ក្ហើយនិងោរយល់របស្់ក្គកនុង

ភាសាអារា៉ា ប់។

ពិតណ្តស្់

គមពីរគួរអានបានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ល

ពិតណ្តស្់ឥសាលម

របាកដមួយស្រចាសប់បណ្ត
ត ពាោរ ី និងអនកនាំសាររបស្់អល់ក្
អនកក៏អាចតាមយននូវក្ស្ចកតីពិតកនុងគមពីរគួរអានក្នោះ

ោះ

គឺជាសាស្នដ៏ពិត

ោះទាំងអស្់។ ពិតណ្តស្់

ក្ៅកនងរពោះគមព
ីរបរស្
ិ ុទផ
ធ ងតដរ.”
ុ

របស្ិនក្បើអនកចង់តស្វងយល់បតនថមអាំពីអតថន័យននសាស្នអុីសាលមថ្ល វាជាសាស្នរបស្់ប

ណ្ត
ត ពាោរទ
ី ាំងអស្់ស្ូមអានក្ស្ៀវក្ៅ៖ ( هل اكتشفت جماله الحقيقي؟ក្តើអនកបានរកក្ឃើញ

)

ស្រមស្់ពិតរបស្់វាក្ហើយឬក្ៅ?”
ជាទីបញ្ចប់ ក្ដើមបីទទួលបានបាននូវោរស្ក្គង្ហគោះ ចាាំបាច់ក្លើក្យើងទាំងអស្់គានរតូវតត
ទទួលយកនូវរាជសារមួយក្នោះ រពមទាំងចាសនជាំក្ន នឹងរាជសារក្នោះក្យយភាពក្ជ ជាក់ និង

ិ ចាាំបាច់ក្លើក្យើង
ភាពរជោះថ្លល។ ក៏ប៉ាុតនត រតឹមតតប៉ាុនក្នោះគឺមិនទន់រគប់រគាន់ក្ទ។ ផទយក្ៅវ
ញ
ុ
ផងតដររតូវតតចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះរគប់បណ្ត
ត ពាោរ ី និងអនកនាំសារទាំងអស្់តដលអល់ក្
បានបញ្ូជ នមក(រូមទាំងោរចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះពាោរម
ី ូហ្ាំចាស៉ាត់ផងតដរ)
ចងអុលបង្ហាញរបស្់ក្ោក

និងអនុវតតតាមនូវបទបញ្ជ
ជ រទាំងក្នោះ។

តដលនាំក្ៅរកជីវ ិតមួយដ៏ចាសនស្ុភមងគលអស្់កលបជានិចច។
ឱ្ អនកទាំង

ិ រត
ក្ហើយចង់វល

ចាំក្ពោះរទង់

ក្គារពស្ោករៈចាំក្ពោះរទង់តតមួយគត់

យរបស្់រទង់

ក្នោះក្ហើយគឺជាចាសគា៌

ប់ក្ៅោន់ចាសចស្់តដលបានបក្ងកើតរូបក្គ

ក្ហើយនិងោរចងអុលបង្ហាញពីរទង់

តដលចាសនស្ុភមងគល
ចាំក្ពោះក្រ ងក្នោះ

អនុវតតតាមនូវោរ

យតដលតស្វងរកក្ស្ចកតីពិតក្យយចិតតរជោះថ្លល តដលស្រស្

កតីស្ក្គង្ហគោះ

ញ់នូវក្ស្ច

ក្ហើយចាសនជាំក្ន

រពមទាំងអនុវតតតាមនូវបទបញ្ជ
ជ រទាំង

និងភាពស្ងប់អស្់កលបជានិចច។

រពមទាំងស្មលឹងក្មើល

ោះ

ក្ដើមបីទទួលបាននូវោររស្់ក្ៅមួយ
ស្ងឃឹមថ្ល

អនកនឹងគិតពិចារណ្ត

ពិចារណ្តចាំក្ពោះវាពីក្ពលក្នោះក្ៅ

ក្ហើយក្ធវើោរ

ស្ក្រមចចិតតមុនក្ពលក្វោរតូវបានបញ្ចប់.....ក្ពលគឺមុននឹងក្ស្ចកតីសាលប់បានមកដល់
ក្យយទន់ហន់

ភាលមៗ! ក្តើអក
ន ដឹងតដរឬក្ទក្ពលណ្តក្ៅ?
ក្រោយពីអនកបានគិត និងពិចារណ្តក្

ិ អាំពីបញ្ជ
ើ ង វញ
ា ដ៏ស្ាំខាន់និងោរស្ក្រមចចិតត

ក្នោះក្យយក្របើវ ិចារណញាណ និងក្យយក្បោះដូងតដលក្សាះោះស្ អនកអាចស្ក្រមចចិតតបានថ្ល
ពិតណ្តស្់ អល់ក្

ោះជាចាសចស្់តតមួយគត់តដលគាះននដគូរម
ួ ជាមួយនឹងរទង់ រទង់គាះនបុរត

ក្ហើយអនកបានចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះរទង់

ក្គារពស្ោករៈចាំក្ពោះរទង់តតមួយគត់

រពមទាំងចាសន

ជាំក្ន ថ្ល ពិតណ្តស្់ មូហ្ាំចាស៉ាត់គឺជាពាោរ ី និងជាអនកនាំសារមួយរូបដូចជា ពាោរន
ី ួហ អុី
រពហុីម មូសា និងអុីសាតដរ(ស្ូមស្នតិភាពចាសនដល់ពួកគាត់ទាំងអស្់គាន)។
 បាទ ឥ

ូវក្នោះ អនកអាចចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះអល់ក្

ោះជាចាសចស្់តតមួយគត់ និង

(ចាសនជាំក្ន )ចាំក្ពោះអនកនាំសាររបស្់រទង់ដ៏ក្សាះោះរតង់ អនកអាចក្ពល (របស្ិន
ក្បើអនកចង់) នូវពកយស្ចាចមួយក្នោះ ៖

أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحماً رسىل هللا
អាស្ាហ្ទូ អាល់ក្

ហ្ទន់ រស្
៉ា ូលុលក្

ោះ

ចាសនន័យថ្ល៖
របាកដ គឺចាសនតតអល់ក្

ើ អុីក្

ើក្ហុើ អុិលលល់ក្

ខ្ាំុស្ូមក្ធវើសាកសី

ជាអនកនាំសាររបស្់អល់ក្
ពកយស្ចាចក្នោះ

គាះនក្ទចាសចស្់តដលរតូវបានក្គក្គារពស្ោករៈដ៏ពិត

ោះជាចាសចស្់តតមួយគត់ ក្ហើយខ្ាំុស្ូមក្ធវើសាកសីក្ទៀតថ្ល មូហ្ាំចាស៉ាត់គឺ
ោះ។

ិ ីក្ឆ្ងពោះក្ៅោន់ជីវត
ិ តដលក្ពរក្ពញក្ៅ
គឺជាជាំហ្នដាំបូងក្ៅក្លើវថ

ក្យយស្ុភមងគលអស្់កលបជានិចច

និងជាកូ នក្សារដ៏ពិតរបាកដមួយស្រចាសប់ចាក់ក្បើកទវ

ឋានស្ួគ៌។

ិ រត
ក្ៅក្ពលតដលអនកស្ក្រមចចិតតថ្លវល
ជាអនកបានបក្ងកើតអនក

ប់ក្ៅោន់រពោះជាចាសចស្់ដ៏ពិតរបាកដតដល

ក្ហើយចាសនជាំក្ន ចាំក្ពោះរទង់

ស្ោករៈចាំក្ពោះរទង់តតមួយគត់ ក្នោះអល់ក្
អនក

ោះ វា៉ា អាស្ាហ្ទូ អាន់ណ្ត មូហ្ាំចាស៉ា

រពមទាំងក្គារព

ោះនឹងទទួលយកពីអក
ន រទង់រក
ី រាយជាមួយនឹង

ក្ហើយរទង់នឹងទទួលយកនូវោរសារភាពក្ទស្កាំហុស្របស្់អនក

ក្ទស្រាល់បាបកមះទាំង

រពមទាំងអភ័យ

យរបស្់អក
ន
ក្ហើយអនកនឹងទទួលបានអារមះណ៍ថ្ល រូបអនកចាសន

ភាពស្ងប់ចិតត និងភាពស្ងបសាងត់ផូវោយ
ល
រពមទាំងទទួលបាននូវស្ុភមងគលដ៏ពិតរបាកដ។
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(ចូរអនក(មូហ្ាំចាស៉ាត់)ក្ពលថ្លៈ

ឱ្ខ្ាំុទាំង

យរបស្់ក្យើង

ឯង! ចូរពួកអនកកុាំអស្់ស្ងឃឹមចាំក្ពោះកដីក្មតាដ ករុណ្តរបស្់អល់ក្
ណ្តស្់ អល់ក្

តដលបានបាំពនក្លើខន
ួល

ោះឱ្យក្សាោះ។ ពិតរបាកដ

ោះនឹង អភ័យក្ទស្នូវរាល់ក្ទស្កាំហុស្ទាំងអស្់។ ពិតរបាកដណ្តស្់

ិ រត
ញ់។ចូរពួកអនកវល

រទង់ជាចាសចស្់មហ្អភ័យក្ទស្ មហ្អាណិតស្រស្
ភាពក្ទស្កាំហុស្ក្ៅ

ចាំក្ពោះចាសចស្់របស្់ពួកអនក

និងរបគល់ខួនចាំ
ល
ក្ពោះរទង់មុននឹង

ទរុណកមះមកដល់ពួកអនក។ បនទប់មក ពួកអនកនឹងមិនរតូវក្គជួយក្
របតិបតដិតាមអវីតដលលអបាំផុតតដលក្គបាន

ប់ក្យយសារ

ើយ។ ក្ហើយចូរពួកអនក

បញ្ុច ោះមកឱ្យពួកអនកពីចាសចស្់របស្់ពួកអនកមុននឹង

ទរុណកមះមកដល់ ពួកអនកភាលមៗ ខណៈតដលពួកអនកមិនដឹងខលួនក្នោះ។) (ជាំពូកទី៣៩ វាកយ
ខណឌទី៥៣ ដល់៥៥)។
ជាទប
ី ញ្ច ប់...
របស្ិនក្បើចង់ផល
ត ់អីវមួយស្រចាសប់អល់ក្

ោះជាចាសចស្់តតមួយគត់(ចង់បានផលបុណយ

ពីរទង់) ឬក៏ចាសនបាំណងចង់តស្វងយល់បតនថមអាំពីចាំក្ណោះដឹងពក់ព័នធនឹងសាស្នឥសាលម ឬ
ក៏ភាពជាចាសចស្់តតមួយរបស្់អល់ក្
ក្វបសាយខាងក្រោមក្នោះ៖

ោះជាចាសចស្់

អនកអាចតស្វងយល់បតនថម បានតាមរយៈ

www.discoveritsbeauty.com
ក្ោកអនកក៏អាចទាំនក់ទាំនងក្យយ្ទល់មកោន់ក្យើងខ្ាំុតាមរយៈអុីតមល៖
info@discoveritsbeauty.com

