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ត ើតេចក្តីស្លល ប់  
គឺជាទីបញ្ចប់មែនឬ?  
Death : Is it the end? 
 
 
 
 
នាំមកជូនដោយ នាំម ៉ាណាប្រចាំថ្ងៃ 



2 

 

ត ើតេចក្តីស្លល ប់ គឺជាទីបញ្ចប់មែនឬ?  
 

មិត្ត ភក្តរិបស់ខ្ុ ុំម្នន ក្់ គជឺាទាហានឆ័រត្យោង យ ើយបានចូលរបយុទ្ធ យៅក្នុងសង្រ្គា មជាយរចើន។ គាត្ម់ិនមមនជារគើសទបរស័ិទ្យទ្ មត្
យពលណាគាត្ន់ិោយអុំពើបទ្ពិយោធនក៍្នុងសង្រ្គា មមតងៗ គាត្ម់ត្ងមត្
និោយថា “យៅសមភូមិ ខ្ុ ុំមិនមដលយឃើញអនក្មដលមិនយជឿថាម្ននរពះ
យ ះយទ្”។ យពលមដលគាត្ន់ិោយអុំពើយរឿងយនះជាយលើក្ទ្ើមួយ ខ្ុ ុំគិត្ថា 
គាត្រ់គានម់ត្និោយយលងយទ្ ប៉ុមនត ខ្ុ ុំយឃើញទ្ឹក្មុខគាត្ញ់ញឹម។  
 គាត្ថ់ា យពលមដលរគាបក់្ុំយភលើងជាយរចើន
រគាបប់ានយហាះជិត្រត្ូវក្ាលគាត្ ់ គាត្ក់្ប៏ាន
ដឹងថា យសចក្តើោល បអ់ាចឆក្យ់ក្ជើវតិ្គាត្យ់ៅ
យពលណាក្ប៏ាន យ តុ្យនះយ ើយ គាត្ម់រសក្អុំពាវ
រក្រពះ យោយការភយ័ខ្លល ច។ គយឺៅយពលមដលគាត្់
គតិ្ថា គាត្ជ់តិ្ដល់យពលោល ប ់គាត្ក់្ប៏ានទូ្លសូម
ឲ្យរពះជាម្នា ស់ជយួគាត្។់ មនុសសភាគយរចើនអាច
យល់ អុំពើការភយ័ខ្លល ច ចុំយពាះយសចក្តើោល ប ់ ដូចមដលមតិ្តភក្តខិ្ុ ុំបានពយិោធ
យោយផ្ទទ ល់ យទាះបើជាយយើងមនិមដលធ្លល បចូ់លសមរភូមរិបយុទ្ធក្យ៏ោយ។  

“នៅសមភមិូ ខ្ុ ុំមិន 
ដដលនឃើញអ្នក 
ដដលមិនន ឿថា 
មានព្រះន ះនទ”។ 
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 មត្រគានម់ត្ការរបយុទ្ធគាន បានបញ្ាបភ់ាល ម យ ើយការបាញ់របហាររបស់
សរត្ូវក្៏បានឈប់ គាត្ក់្៏បានយភលចរពះ … គោ៉ឺងយហាចណាស់ ទាល់មត្
ដល់យពលមដលគាត្ស់ថិត្ក្នុងទ្ើលានរបយុទ្ធមតងយទ្ៀត្ យទ្ើបគាត្ន់ឹក្ចុំអុំពើ
រទ្ងយ់ ើងវញិ។  —Russell Fralick 
 ជាការពិត្ណាស់ មនុសសភាគយរចើនមិនមដលបានចូលរបយុទ្ធក្នុងសមរ

ភូមយិទ្ យ តុ្យនះយ ើយ ជាយរៀងរាល់ថ្ងៃ យយើង
ក្រមនឹងគិត្ថា យសចក្តើោល បអ់ាចនឹងឆក្យ់ក្
ជើវតិ្យយើងយៅយពលណាក្៏បាន។ យទាះជាោ៉ង
ណាក៏្យោយ យយើងនឹងរបឈមមុខនឹងយសចក្តើ
ោល បយ់ៅយពលណាមួយជាមិនខ្លន យរពាះយសច
ក្តើោល បព់ិត្ជាយទ្ៀងណាស់។ ប៉ុមនត ប ទ បព់ើ
យយើងោល បយ់ ើយ យត្ើនឹងម្ននអវើយក្ើត្យ ើង
ចុំយពាះយយើង ជាប ទ បយ់ទ្ៀត្? យ ើយយត្ើយយើង
បានយរត្ៀមខលួនសរម្នបយ់សចក្តើោល បយ់ ើយឬ
យៅ? យយើងចុំបាចរ់ត្ូវគិត្អុំពើយសចក្តើោល ប់ ឲ្យ

បានដិត្ដល់ យ ើយរត្ូវរបាក្ដថា យយើងបានយរត្ៀមខលួនរចួជាយរសចសរម្នប់
ការអវើមដលយយើងនឹងជួប ប ទ បព់ើយយើងោល បយ់ៅ។ 
 

“នយើងនឹងព្រឈម
មុខនឹងនសចកតីស្លា រ់
នៅនរលណាមយួ
ជាមិនខាន នព្រះ
នសចកតីស្លា ររិ់តជា
នទៀងណាស់”។  
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តាមជំន ឿរបស់គ្រីសទបរិស័ទ 
 
រគើសទបរស័ិទ្យជឿថា រពះយយសូ៊វរគើសទបានម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ កាល
ជាង២ពាន់ឆ្ន ុំមុន ប ទ បព់ើរទ្ងសុ់គត្បានបើថ្ងៃ។ សរម្នបរ់គើសទបរស័ិទ្ ផនូរ
របស់រពះយយសូ៊វមដលយៅទ្យទ្ គជឺាគនលឹះមដល ុំឲ្យពួក្យគម្ននជុំយនឿថា 
ពួក្យគក្ន៏ឹងម្ននជើវតិ្រស់យៅជាយរៀងរ ូត្ជាមួយរទ្ង ់ ប ទ បព់ើពួក្យគោល ប់
យៅ។ នោិយឲ្យខលើ យនះជាភសតុតាងបញ្ជា ក្ថ់ា យសចក្តើោល ប់មិនមមនជាចុង
បញ្ាបយ់ ើយ។  
 មនុសសជាយរចើនមនិដងឹថា នងឹម្ននអវើយក្ើត្យ ើង ប ទ បព់ើខលួនោល បយ់ ើយ។ 
យ ើយយរៅពើរគើសទបរស័ិទ្ ក្រមនឹងម្នននរណាម្នន ក្យ់ជឿថា ការម្ននរពះជនម
រស់យ ើងវញិរបស់រពះយយសូ៊វ គជឺាការពិត្
មដលបានយក្ើត្យ ើងជារបវត្តោិង្រ្សត។ មនុសស
ជាយរចើនគិត្ថា ការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ
របស់រទ្ង់ រគានម់ត្ជាយរឿងនិទានមបបរបឌិត្
ប៉ុយណាណ ះ។  
 យគយល់ថា ការមដលមនុសសម្នន ក្ម់្ននជើវតិ្
រស់យ ើងវញិ ប ទ បព់ើយគបានយក្សពយៅក្ប់
ពើរបើថ្ងៃយ ើយ គជឺាយរឿង ប់ៗ មិនគួរឲ្យយជឿ។  
 មត្កាលពើជាង២ពានឆ់្ន ុំមុន រពះយយសូ៊វបានសុគត្យៅយលើយឈើឆ្ា ង។  
យៅថ្ងៃដមដលយ ះ មុនយពលថ្ងៃលិច មិត្តសុំឡាញ់រទ្ងក់្ប៏ានយក្រពះសព
រទ្ង់ យៅបញ្ាុ ះក្នុងផនូរ។ យ ើយសរត្ូវរបស់រទ្ងម់ងមទាុំងបានសនធបម់្នត្ផ់នូរ
រទ្ង់ យ ើយបានឲ្យពួក្ទាហានោមផនូររទ្ងយ់ទ្ៀត្ យដើមបើកុ្ុំឲ្យម្នននរណា
ម្នន ក្ម់ក្លួចសពរទ្ង ់ យ ើយរបកាស់ថា រទ្ងប់ានម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ។ 
ប៉ុមនត រពះគមពើរបានមចងឲ្យយយើងដឹងថា បើថ្ងៃយរកាយមក្ រទ្ងប់ានោង

“មនុសសជានព្ចើនមិន
ដឹងថា នឹងមានអ្វី
នកើតន ើង រ ា ររី់
ខាួ នស្លា រន់ ើយ”។  
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យចញពើផនូរ។ យពលមដលរទ្ងប់ានោងយចញពើផនូរ រទ្ងប់ានបគា ញថា រទ្ង់
បានឈនះយសចក្តើោល បយ់ ើយ។ គយឺៅយពលយ ះយ ើយ មដលរទ្ងប់ានផ្ទល ស់
បតូរការគិត្របស់មនុសស អុំពើយសចក្តើោល ប់។ យ ើយការយនះក្៏បានផ្ទល ស់បតូរ
ជើវតិ្របស់អនក្យដើរតាមរទ្ងផ់ងមដរ។  
 យពលមដលយគចបខ់លួនរពះយយសូ៊វ យ ើយកាត្យ់ទាសរបហារជើវតិ្រទ្ង់ 
មិត្តសុំឡាញ់ និងពួក្សិសសរទ្ងប់ានរត្យ់គចខលួន យោយការភ័យខ្លល ច។ ប៉ុមនត 
យពលមដលរពះយយសូ៊វោងយចញពើផនូរ ពួក្សិសសរបស់រទ្ងម់ដលម្ននការ
ភ័យខ្លល ច ក្ប៏ានមរបជាម្ននចិត្តកាល ហានយ ើង។ ពកួ្សិសសរទ្ងក់្ប៏ានដងឹ 
និងយជឿចាស់ថា រទ្ងព់ិត្ជាម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិមមន បានជាពួក្យគ
ហ៊ានលះបងជ់ើវតិ្ យដើមបើយសចក្តើជុំយនឿរបស់ខលួន។  
 រត្ងច់ុំណុចយនះ យបើសិនជាយរឿងមដលរពះយយសូ៊វបានសុគត្យៅយលើ
យឈើឆ្ា ង យ ើយម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ បើថ្ងៃយរកាយមក្ គយឺរឿងរបឌតិ្
មមន យត្ើយ តុ្អវើបានជាសិសសរទ្ងម់្ននការយជឿជាក្ច់ាស់ថា រទ្ងព់ិត្ជា
បានម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិមមន? យ ើយមងមទាុំងហ៊ានលះបង់ជើវតិ្ 
យដើមបើការពារយសចក្តើពិត្យនះមងមយទ្ៀត្? ជាក្ម់សតង ពួក្សិសសរបស់រទ្ងជ់ា
យរចើន ក្់ រត្ូវបានយគសម្នល បោ់ងថ្រពថ្ផស 
យោយោរជុំយនឿរបស់ពួក្យគ។ មនុសសជា
យរចើនយទ្ៀត្បានយជឿពួក្យគ យ ើយក្៏បានសម័រគ
ចិត្តចូលរមួ យៅក្នុងការរងទុ្ក្ខ យដើមបើរបកាស់
រពះបនទូលរបស់រពះយយសូ៊វ អុំពើជើវតិ្ងមើ។  
 យបើសិនជារពះជាម្នា ស់បានយរបាសរពះ
យយសូ៊វឲ្យម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិមមន យយើង
ចុំបាចរ់ត្ូវយផ្ទត ត្ចិត្តមក្យលើរពះបនទូល មដល
បានមចងអុំពើការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ
របស់រទ្ង់។  

“នរលដដលព្ទង់
បានយាងនចញរីផ្នូ រ 
ព្ទងប់ានរង្ហា ញថា 
ព្ទងប់ានឈនះនសច
កតីស្លា រ់ន ើយ។  
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ព្រឹត្តកិារណ៍ដ៏ជាកល់ាកម់យួ 

 
បងបអូ នយអើយ ខ្ុ ុំចងរ់បាបឲ់្យអនក្រាល់គាន ដឹងពើដុំណឹងលអ មដលខ្ុ ុំបានផាយ
រចួមក្យ ើយ ជាដុំណឹងមដលអនក្រាល់គាន បានទ្ទ្លួ ក្ឈ៏រជាបក់្នុងយ ះផង។ 
អនក្រាល់គាន ក្ុំពុងមត្បានសយង្រ្គា ះ យោយោរដុំណឹងលអយ ះផង គឺយបើសិន
ជាកានខ់្លា បត់ាមរពះបនទូល មដលខ្ុ ុំបានមងលង របាបម់ក្ យលើក្មត្អនក្រាល់គាន
បានយជឿ យោយឥត្យបើគិត្។  
ដបិត្មុនដុំបូង ខ្ុ ុំបានរបាបម់ក្អនក្រាល់គាន  តាមយសចក្តើមដលខ្ុ ុំបានទ្ទ្លួ
មដរ គឺថារពះរគើសទបានសុគត្ យោយយរពាះបាបរបស់យយើងរាល់គាន  តាមបទ្
គមពើរ។ យ ើយថា រទ្ងរ់ត្ូវយគបញ្ាុ ះក្នុ ងផនូ រ រចួដល់ថ្ងៃទ្ើ៣ យ ះរទ្ងម់្ននរពះ
ជនមរស់យ ើងវញិ ក្ត៏ាមបទ្គមពើរ យ ើយថា រទ្ងប់ានយលចមក្ឲ្យយក្ផ្ទស
យឃើញ រចួដល់ពួក្១២ ក្ម់ដរ។ យរកាយយទ្ៀត្ រទ្ងយ់លចមក្ឲ្យពួក្បងបអូន
ជាង៥០០ ក្យ់ឃើញមត្មតង ជាពួក្មដលម្ននគាន យរចើនរស់យៅ ដរាបដល់
សពវថ្ងៃយនះ មត្ម្ននខលះបានយដក្លក្់យៅយ ើយ។ យរកាយយទ្ៀត្ រទ្ងយ់លច
មក្ឲ្យោ៉កុ្បយឃើញ ក្ឲ៏្យពួក្ោវក័្ទាុំងអស់គាន យឃើញមដរ។ រចួរទ្ងប់ាន
យលចមក្ឲ្យខ្ុ ុំយឃើញ ជាខ្លងយរកាយយគបងអស់ ដូចជាយលចមក្ដល់កូ្នយក្ើត្
មុនក្ុំណត្ម់ដរ។ ១កូ្រនិងូស ១៥:១-៨ 
 

យៅ 
ក្នុងសុំបុរត្មដលោវក័្ប៉ុលបានសរយសរយផ្ើពកួ្ជុំនុុំយៅរក្ងុកូ្រនិងូស 
គាត្ប់ានពនយល់ោ៉ងចាស់ថា រពះយយសូ៊វបានោងយចញពើផនូរ 

យោយរពះកាយមដលម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ។ យនះជាយរឿងពិត្មមន បាន
ជាគាត្់មងមទាុំងបានរ ុំឭក្អនក្អានសុំបុរត្របស់គាត្់ អុំពើរពះរាជោរមដល
ពួក្យគបានឮ កាលមដលពួក្យគបានទ្ទ្ួលយជឿរពះយយសូ៊វជាយលើក្ដុំបូង គឺ
រពះរាជោរមដលបានរបកាស់ថា រពះយយសូ៊វរគើសទបានសុគត្ យដើមបើបងថ់្ងល
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យលាះយយើងឲ្យរចួពើអុំពើបាប មដលជាការបដិយសធន៍ និងការរពយងើយក្យនតើយ
ចុំយពាះរទ្ង់។ យគបានបញ្ាុ ះរពះសពរទ្ង់ យៅក្នុងផនូរ យ ើយរទ្ងក់្ប៏ានម្នន
រពះជនមរស់យ ើងវញិ គដូឺចមដលរពះជាម្នា ស់បានសនា យៅរគាសញ្ជា ចស់។ 
 យទាះជាោ៉ងណាក្យ៏ោយ ពកួ្ជុំនុុំយៅរក្ុងកូ្រនិងូស មិនយចះមត្យជឿអវើ
មដលយគបានសរយសរ យោយគាម នភសតុតាងយ ះយទ្។ យបើរគានម់ត្ដក្រសង់
ខគមពើរឲ្យពួក្យគយមើល ក្ម៏ិនរគបរ់គានស់រម្នបព់ួក្យគមដរ។ យ តុ្យនះយ ើយ
ោវក័្ប៉ុលក្៏បានរ ុំឭក្ពួក្យគ អុំពើការមដលរពះយយសូ៊វបានបគា ញរពះអងា
រទ្ងឲ់្យយគបានយឃើញជាយរចើនដង ប ទ បព់ើរទ្ងម់្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ។ 
យ ើយរទ្ងក់្៏បានជួបសមរប ទ ល់សុំខ្លន់ៗ  មដលម្ននដូចជា ោវក័្យពរត្សុ 
ោ៉កុ្ប នងិប៉ុល ប ទ បព់ើរទ្ងម់្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ។ រពះយយសូ៊វក្៏
បានជួបសិសសរទ្ងជ់ាយរចើនយទ្ៀត្ មដលរាបប់ញ្ាូ លទាុំងមនុសសមួយរក្មុ 
មដលម្ននគាន ជាង៥០០ ក្់។ ដូចយនះ ម្ននសមរប ទ ល់ជាយរចើន មដលបាន

យឃើញរទ្ង។់ សូមយយើងរសថ្មថា យៅក្នុងការ
កាត្ក់្តើមួយ យបើសិនជាមនុសសជាង៥០០ ក្់
យ ះ យធវើជាោក្សើមដលអាចបញ្ជា ក្ថ់ា ពួក្យគ
ពិត្ជាបានយឃើញរពះយយសូ៊វម្ននរពះជនមរស់
មមន យ ះម្ននន័យថា ម្ននភសតុតាងដយ៏រចើន
យលើសលប់ មដលបានបញ្ជា ក្ថ់ា រទ្ងព់ិត្ជា
បានម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ។  
 ប៉ុមនត ការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិរបស់
រទ្ង់ បានយក្ើត្យ ើងជាងពើរពានឆ់្ន ុំយ ើយ។ 
យយើងមិនអាចយៅោក្សួរោក្សើទាុំងយ ះ
យទ្។ ដូចយនះ យត្ើយធវើដូចយមតច ឲ្យយយើងអាចដឹង
ចាស់ថា រទ្ងព់ិត្ជាម្ននរពះ 

ជនមរស់យ ើងវញិមមន? 
 យយើងអាចគិត្ថា អវើមដលពួក្យគបានសរយសរពិត្ជាបានយក្ើត្យ ើងមមន 

“នគបានរញុ្ះព្រះ
សរព្ទង់ នៅកនុ ងផ្នូ រ 
ន ើយព្ទងក់ប៏ាន
មានព្រះ នមរស់
ន ើងវញិ គឺដូច 
ដដលព្រះជាម្ាស់
បានសនា នៅព្ា 
សញ្ញា ចាស់”។ 
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ឬគិត្ថា ពួក្យគគឺជាមនុសសយបាក្របាស់ ឬឆាួត្។  
 ប៉ុមនត អនក្អាចយបើក្យមើលក្ណឌ គមពើរដុំណឹងលអយ៉ូហាន យ ើយសូមឲ្យ
នរណាម្នន ក្ក់្នុងរពះវហិាររបស់អនក្ ជួយពនយល់ រចួយធវើការសយរមចចតិ្ត
យោយខលួនឯង។ យលាក្យ៉ូហានគឺជាមិត្តសុំឡាញ់របស់រពះយយសូ៊វ យ ើយ
គាត្ប់ានយឃើញរពះយយសូ៊វសុគត្យោយផ្ទទ ល់។ ប៉ុមនត សូមចុំថា យលាក្យ៉ូ
ហានមិនសក្តិសមនឹងឲ្យយយើងយៅគាត្ថ់ា មនុសសកុ្ ក្យ់ទ្។ តាមធមមតា 
មនុសសកុ្ ក្ទ់្ួញយុំ ឬម្ននការោត យយរកាយ យពលមដលខលួនចបយ់ផតើមរង
ទុ្ក្ខ យោយោរការកុ្ ក្រ់បស់ខលួន។    
 មត្យលាក្យ៉ូហាន និងសិសសដថ្ទ្យទ្ៀត្ មនិបានមរសក្យុំ យពលយគោក្់
យទាសមក្យលើខលួនយ ើយ។ ពួក្យគភាគយរចើនបានោល ប់ យោយោរការកាត្់
យទាសរបហារជើវតិ្ មនិមមនយោយោរពួក្យគជាឧរក្ឹដឋជនយ ះយទ្ មត្
យោយោរពួក្យគបានរបកាស់របាបយ់គថា រពះយយសូ៊វបានម្ននរពះជនមរស់
យ ើងវញិ យ ើយយបើមិនទ្ទ្ួលយជឿរពះអងាយទ្ យយើងមិនអាចទ្ទ្ួលយសចក្តើ
សយង្រ្គា ះឲ្យរចួពើបាបបានយទ្។ យបើយនះការកុ្ ក្់ យត្ើពួក្យគបានចុំយណញអវើ
មក្វញិ? តាមពិត្ ការយដើររបកាស់របាបយ់គោ៉ងដូចយនះ  ុំឲ្យពួក្យគ
របឈមមុខនងឹការបាត្ប់ងអ់វើៗ រគបោ៉់ង មត្ពកួ្យគយៅមត្បនតយដើររបកាស់។ 
ប៉ុមនត ក្នុងចុំយណាមពួក្យគ គាម ននរណាម្នន ក្ម់ដលនិោយថា “យយើងបាន
និោយកុ្ ក្យ់ ើយ។ អវើៗ មដលយយើងបានរបកាស់របាបយ់គ គសុឺទ្ធមត្ជា
យរឿងរបឌិត្”។ ប៉ុមនត យ តុ្ផលមដលយយើងអាចយល់បានយ ះគឺ ពួក្យគបាន
យជឿជាក្់ថា រពះយយសូ៊វពិត្ជាម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិមមន គឺម្ននជុំយនឿ
ខ្លល ុំងលមមនឹងសម័រគចិត្តោល ប់ យោយោរជុំយនឿយ ះ យោយមិនបានបគា ញ
ការសងសយ័ទាល់មត្យោះថា អវើមដលពួក្យគបានរបកាស់របាបយ់ ះ មនិ
មមនជាការពិត្។  
 ការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិរបស់រពះយយសូ៊វរគើសទ គជឺារពឹត្តកិារណ៍
របវត្តោិង្រ្សត មដលោក្សើជាយរចើនមដលបានយឃើញផ្ទទ ល់មភនក្ និងបានសម័រគ
ចិត្តោល ប់ យៅក្នុងការរបកាស់ថា រទ្ងព់តិ្ជាម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិមមន។
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ជំតនឿដ៏េខំាន់ 
 
យបើសិនជាបានផាយដុំណឹងលអពើរពះរគើសទថា រទ្ងម់្ននរពះជនមរស់ពើោល ប់
យ ើងវញិយ ើយ យ ះយធវើដូចយមតចឲ្យពួក្អនក្រាល់គាន ខលះ និោយបាន ថាពកួ្
ោល បមិ់នរស់យ ើងវញិយទ្។ យបើសិនជាពួក្ោល បមិ់នរស់យ ើងវញិមមន យ ះ
រពះរគើសទក្៏មិនបានរស់យ ើងវញិមដរ។ យ ើយយបើរពះរគើសទមិនបានរស់យ ើង
វញិ យ ះដុំណឹងមដលយយើងខ្ុ ុំផាយយនះ ជាការឥត្របយោជនទ៍្យទ្ យ ើយ
យសចក្តើជុំយនឿរបស់អនក្រាល់គាន  ក្ឥ៏ត្អុំយពើមដរ។ យ ម្ ះថាយយើងខ្ុ ុំជាសមរ
ប ទ ល់មក្លងកាល យពើរពះវញិ ដបិត្យយើងខ្ុ ុំបានយធវើប ទ ល់ពើរពះថា រទ្ងប់ាន
យរបាសឲ្យរពះរគើសទរស់យ ើងវញិយ ើយ មត្យបើពួក្ោល បមិ់នរស់យ ើងវញិមមន 
យ ះរបាក្ដជារទ្ងមិ់នបានយរបាសឲ្យរពះរគើសទរស់យ ើងវញិពិត្។ ដបិត្យបើ
សិនជាពួក្ោល បមិ់នរស់យ ើងយទ្ យ ះរពះរគើសទក្មិ៏នបានរស់យ ើងមដរ។ 
យ ើយយបើរពះរគើសទមិនបានរស់យ ើងវញិមមន យ ះយសចក្តើជុំយនឿរបស់អនក្
រាល់គាន ក្៏ជាការឥត្អុំយពើ អនក្រាល់គាន យៅក្នុ ងអុំយពើបាបយៅយ ើយ។  
១កូ្រនិងូស ១៥:១២-១៧ 
 

អន ក្ខលះនោិយថា ការបយរងៀនអុំពើការរស់ពើោល បយ់ ើងវញិ គជឺារទ្ឹសតើចស់ក្ុំរលិ។ ប៉ុមនត ោវក័្ប៉ុលមិនបានឲ្យយយើងគិត្ោ៉ងដូចយនះយទ្។ 
គាត្ប់ានរបឆ្ុំងនឹងទ្សសនៈយនះយោយចុៗំ មត្មតង យ ើយក្៏បានរបកាស់
ោ៉ងចាស់ថា ការបដិយសធនក៍ាររស់យ ើងវញិយៅយពលអ គត្ គជឺាការ
បដិយសធនយ៍សចក្តើសយង្រ្គា ះរបស់រពះជាម្នា ស់។ យ ើយយបើយយើងមិនបាន
ទ្ទ្ួលយសចក្តើសយង្រ្គា ះពើរពះជាម្នា ស់យទ្ យយើងក្គ៏ាម នមូលោឋ នពិត្របាក្ដថ្ន
យសចក្តើសងឃមឹ បានយសចក្តើថា យយើងក្ុំពុងមត្រស់យៅតាមទ្សសនវជិាា  យោយ
របាបខ់លួនឯងថា “ចូរយយើងសុើផឹក្យៅចុះ ដបតិ្មសអក្យយើងរត្ូវោល ប់
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យ ើយ”(ខ.៣២)។  
 និោយរមួ ការយជឿយលើការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិរបស់រពះយយសូ៊វ គឺ
ជាចុំណុចសនូលថ្នជុំយនឿយលើរពះរគើសទ។ ោវក័្ប៉ុលម្ននរបោសនថ៍ា រពះ
យយសូ៊វរគើសទបានសុគត្ យដើមបើយលាះយយើងឲ្យរចួពើបាប ក្នុងកាលមដលយយើង
យៅបដិយសធរទ្ងយ់ៅយ ើយ បានជាយយើងគួរមត្ទុ្ក្ចិត្តរទ្ង់ យ ើយគក្មបរ
មក្រក្រទ្ងវ់ញិ។  រទ្ងម់្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ យ ើយបានបគា ញរពះអងា
រទ្ង់ ឲ្យមនុសសជាយរចើនបានយឃើញ។ យបើយយើងបដិយសធថា រពះយយសូ៊វមនិ
បានសុគត្ យដើមបើបងថ់្ងលយលាះយយើងឲ្យរចួពើបាប មដលយយើងបានយធវើរបឆ្ុំង
នឹងរទ្ង់ គមឺ្ននន័យថា យយើងមិនបានទ្ទ្ួលការអត្យ់ទាសបាបយទ្។ យបើ
យយើងបដិយសធថា រទ្ងម់ិនបានម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ យយើងក្៏គាម នក្តើ
សងឃមឹសរម្នបយ់ពលអ គត្មដរ។ 
 យបើការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិរបស់រពះរគើសទជាការពិត្មមន យ ះ
យយើងក្៏នឹងបានរស់យ ើងវញិយៅរគាចុងយរកាយផងមដរ។ យបើយយើងថាវ យជើវតិ្
យយើងោចដ់ល់រពះរគើសទ យោយជុំយនឿយលើរទ្ង់ យយើងនឹងបានទ្ទ្លួការ
យរបាសឲ្យរស់ពើោល បយ់ ើងវញិ ដូចរទ្ងម់ដរ។ 
យ ើយយយើងនឹងបានលអឥត្យខ្លា ះ យៅចុំយពាះរពះ
ជាម្នា ស់។ ជាងយនះយៅយទ្ៀត្ ឲ្យមត្យយើងបានយធវើ
ជាក្មមសិទ្ធរិបស់រទ្ងយ់ ើយ យយើងនឹងមិនោច់
យចញពើរទ្ងយ់ ើយ។ ឲ្យមត្យយើងបានទ្ទ្ួលយជឿ
រពះរគើសទយ ើយ គមឺ្ននន័យថា យយើងបានចប់
យផតើមជើវតិ្ងមើក្នុងរទ្ង់ នោិយរមួ យយើងកាល យជា
ក្មមសិទ្ធិរបស់រទ្ងម់ត្មតង។ ជើវតិ្មដលយយើងនឹង
យៅរស់យៅក្នុងនគរោថ នសួគ៌ នឹងម្ននសុវត្ថិ
ភាព និងសថិត្យសថរ យពាលគឺគាម នអវើអាចពរគត្យ់យើងយចញពើយសចក្តើ
រសឡាញ់របស់រពះជាម្នា ស់បានយ ើយ។ 

“នរើសិនជារួកស្លា រ់
មិនរស់ន ើងវញិ
ដមន ន ះព្រះព្គីសា
កមិ៏នបានរស់ន ើង
វញិដដរ“។  

១កូរនិថូស ១៥:១៣ 
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ក្តីេង្ឃែឹមដលត វ្ើឲ្យជីវិ ផ្លល េម់រប 
 
ការបយរងៀនរបស់ោវក័្ប៉ុលអុំពើការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ បាន្ន
ដល់ចុំណុចមដលសុំខ្លនប់ុំផុត្។ ក្នុងបទ្គមពើរ ១កូ្រនិងូស ១៥:៥០-៥៣ 
គាត្ប់ាននិោយយោយសយងខបថា បងបអូ នយអើយ យសចក្តើមដលខ្ុ ុំចង់
និោយយនះ គឺថា ោច់្ មពុុំអាចនឹងរគងនគររពះជាមរដក្បានយ ើយ 
យ ើយយសចក្តើពុក្រលួយក្៏ពុុំអាចនឹងរគងយសចក្តើ មដលមិនយចះពុក្រលួយ
បានមដរ។ មន ខ្ុ ុំរបាបអ់នក្រាល់គាន ពើយសចក្តើអាងក៌្ុំបាុំង គឺថាយយើងទាុំងអស់
គាន នឹងមិនយដក្លក្យ់ៅយទ្។ មត្ទាុំងអស់គាន នឹងបានផ្ទល ស់មរបយៅក្នុ ង១
រ ុំយពចវញិ គឺក្នុ ង១ប៉របិចមភនក្ប៉ុយណាណ ះ ក្នុ ងកាលមដលឮសូរមរត្យរកាយ
បងអស់ ដបិត្មរត្នឹងឮយ ើងមមន យ ះពួក្ោល ប់នឹងរស់យ ើងវញិ មិនពុក្
រលួយយទ្ៀត្យ ើយ រចួយយើងរាល់គាន នឹងបានផ្ទល ស់មរបយៅ។ ដបិត្រត្ូវមត្រូប
កាយដពុ៏ក្រលួយយនះ បានរបោបយ់ោយយសចក្តើមិនពុក្រលួយវញិ យ ើយ
រូបកាយមដលរមមងោល បយ់នះ រត្ូវមត្បាន
របោបយ់ោយយសចក្តើមិនយចះោល បវ់ញិមដរ។  
 យយើងមិនអាចចូលនគរោថ នសួគ៌ យោយ
របូកាយមដលយយើងម្ននក្នុងយពលបចាបុបននយ ើយ។ 
យយើងរត្ូវការរូបកាយងមើមួយ។ រពះជាម្នា ស់
បានយបើក្បគា ញដល់ោវក័្ប៉ុល នូវយសចក្តើ
ពិត្ដ៏អោា រយមដលថា យៅថ្ងៃមួយ រពះរគើសទ
នឹងោងរត្ បម់ក្រក្អនក្មដលបានទ្ទ្ួល
យជឿរទ្ង់។ យពលមដលរគើសទបរស័ិទ្ោល បយ់ៅ 
ពួក្យគនឹងបានផ្ទល ស់មរបរូបកាយមដលបានយក្ើត្យៅមផនដើ យ ើយទ្ទ្ួលរូប
កាយដ៏លអឥត្យខ្លា ះសរម្នបរ់ស់យៅក្នុងនគរោថ នសួគ៌។  

អ្ស់អ្នកដដលទទលួ
ន ឿព្រះព្គីសា នឹង
បានទទួល ីវតិអ្ស់
កលបជានិច្ និងរូរ
កាយថមី!  
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 អស់អនក្មដលទ្ទ្ួលយជឿរពះរគើសទ នឹងបាន
ទ្ទ្ួលជើវតិ្អស់ក្លបជានិចា និងរូបកាយងមើ! 
រត្ងច់ុំណុចយនះ ោវក័្ប៉ុលក្៏បានបនលសឺយមលង
សរយសើរដុំយក្ើងយោយអុំណរថា “កាលណារូប
កាយពុក្រលួយយនះ បានរបោបយ់ោយយសចក្តើ
មិនពុក្រលួយ យ ើយរូបកាយមដលមត្ងមត្
ោល បយ់នះ បានរបោបយ់ោយយសចក្តើមិនយចះ

ោល បវ់ញិ យ ះយទ្ើបនឹងបានសុំយរចតាមពាក្យ មដលមចងទុ្ក្មក្ថា «យសចក្តើ
ជ័យជុំនះបានយលបយសចក្តើោល បប់ាត្យ់ ើយ»។ «ឱយសចក្តើោល បយ់អើយ 
រទ្និចឯងយៅឯណា យសចក្តើោល បយ់អើយ ជយ័ជុំនះរបស់ឯងយៅឯណា»។ រ ើ
ឯរទ្នចិថ្នយសចក្តើោល ប់ គជឺាអុំយពើបាប យ ើយអុំណាចរបស់បាប គជឺារក្ឹត្យ
វនិ័យ។ មត្អររពះគុណដល់រពះអងា ពើយរពាះរទ្ង់របទានឲ្យយយើងរាល់គាន
ម្ននជ័យជុំនះ យោយោររពះយយសូ៊វរគើសទ ជារពះអម្នា ស់ថ្នយយើង”(ខ.៥៤
-៥៧)។ រទ្ងប់ានឈនះអុំយពើបាប និងយសចក្តើោល ប់ មដលជាខ្លម ុំងសរត្វូ
របស់យយើងយ ើយ។  តាមរយៈការសុគត្ និងការម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ
របស់រពះយយសូ៊វរគើសទ រទ្ងប់ានឈនះយសចក្តើោល បទ់ាុំងរសុង បានជាជយ័
ជមនះយ ះនឹងយលបយសចក្តើោល ប់។  
 ោវក័្ប៉ុលមងមទាុំងបានចមអក្ឲ្យយសចក្តើោល បថ់ា  “ឱយសចក្តើោល ប់
យអើយ រទ្និចឯងយៅឯណា យសចក្តើោល បយ់អើយ ជយ័ជុំនះរបស់ឯងយៅ
ឯណា?” រទ្និចថ្នយសចក្តើោល ប់ គជឺាអុំយពើបាប យរពាះយសចក្តើោល ប់ គជឺា
យទាសមដលមនុសសរត្ូវទ្ទ្ួល សរម្នបក់ារយធវើបាបទាស់នឹងរពះ។ ប៉ុមនត រពះ
យយសូ៊បានរស់យៅក្នុងជើវតិ្ដល៏អឥត្យខ្លា ះជុំនួសយយើង យ ើយតាមរយៈការ
សុគត្របស់រទ្ង់ រទ្ងប់ានបង់ថ្ងលយលាះយយើងឲ្យរចួពើបាប យោយវាយបុំបាក្់
អុំណាច មដលវាម្ននមក្យលើយយើង។ រទ្ងប់ានឈនះអុំយពើបាប និងយសចក្តើ
ោល ប់។ យយើងមិនចុំបាចរ់ត្ូវភ័យខ្លល ចយ ើយ។  
 

«នសចកតី ័យ ុំនះ
បាននលរនសចកតី
ស្លា រប់ាត់ន ើយ»។  
១កូរនិថូស ១៥:៥៤ 
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 ប ទ បព់ើោវក័្ប៉ុលបានសរយសើរដុំយក្ើងរពះ សរម្នបជ់័យជមនះយនះ
យ ើយ គាត្ក់្៏បានជុំរុញយយើងរាល់គាន ថា “បានជាបងបអូនសៃួនភាៃ យអើយ ចូរ
កានោ៉់ងខ្លា ប់ខាួន យោយឥត្រយងាើ ទាុំងយធវើការរពះអម្នា ស់ ឲ្យបរបូិរជាដរាប
ចុះ យោយដឹងថា ការមដលអនក្រាល់គាន ខុំរបឹងយធវើក្នុងរពះអម្នា ស់ យ ះមនិ
មមនឥត្របយោជនយ៍ទ្”(ខ.៥៨)។  
 យយើងនឹងបានទ្ទ្ួលរគវ នថ់្ននគរោថ នសួគ៌ យោយោររពះរាជក្ិចា
របស់រពះរគើសទ។ យោយោររពះបនទូលសនាដ៏
អោា រយយនះ យយើងអាចរស់យៅថាវ យរពះ យទាះជា
ម្ននឧបស័គាអវើក្៏យោយ។ យ ើយរគវ នយ់ ះ នឹង
លអយលើសបញ្ជា  ឬការឈចឺប់ មដលយយើងរត្ូវ
ឆលងកាត្ក់្នុងជើវតិ្យនះ។  
 យត្ើយយើងនឹងយធវើការសយរមចចិត្តោ៉ងណា? 
យយើងអាចបដិយសធរពះយយសូ៊វ យោយបនតយៅ
ោចយ់ចញពើរពះ យ ើយរស់យៅក្នុងការភ័យខ្លល ច 
ចុំយពាះដយងាើមចុងយរកាយរបស់យយើង។ ពុុំយ ះយទ្ 
យយើងអាចទ្ទ្ួលយជឿរពះយយសូ៊វ យោយយជឿថា រទ្ងប់ានសុគត្ជុំនួសយយើង 
យ ើយយជឿចាស់ថា រទ្ងន់ឹង ុំយយើងវលិរត្ បយ់ៅរក្រទ្ងវ់ញិ យដើមបើឲ្យ
យយើងបានរស់យៅជាមួយរទ្ងជ់ាយរៀងរ ូត្។ ដរាបណាយយើងយៅម្ននដយងាើម 
យយើងយៅមិនទានយ់តឺ្យពល យៅក្នុងការគក្មក្រក្រពះយយសូ៊វ។ យយើងរត្ូវ
ដឹងថា រពះអម្នា ស់មដលបានម្ននរពះជនមរស់យ ើងវញិ បានរបទានឲ្យយយើង
នូវក្តើសងឃមឹថា យយើងនឹងបានរស់យ ើងវញិយៅយពលអ គត្។ យយើងអាច
ដឹងថា ជើវតិ្ងមើក្ុំពុងមត្រងច់ុំយយើង ប ទ បព់ើយយើងោល បយ់ៅ។ យបើការម្ននរពះ
ជនមរស់យ ើងវញិរបស់រពះរគើសទគឺជាការពិត្ យ ះយយើងក្៏នឹងរស់យ ើងវញិ 
យៅរគាចុងយរកាយផងមដរ។  

នរើការមានព្រះ នមរស់
ន ើងវញិររស់ព្រះ 
ព្គីសាជាការរិតដមន 
ន ះនយើងកនឹ៏ងបាន
រស់ន ើងវញិនៅព្ា
ចុងនព្កាយផ្ងដដរ។ 

 


