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Bearing Fruits Of Repentance 

លូកា Luke 13:1-9 

១ នៅនេលាន ោះឯង មានអ្នកខ្លោះនៅទីន ោះ នេទូលព្រោះនេស ូេ រីន ឿងរួកសាសន៍
កាលីនេ ដែលនលាករីឡាត់បានេកឈាមនេ លាេនឹងេញ្ញបូជា ដែលនេ
កំរុងដតថ្វាេ ២ ដតព្ទង់មានព្រោះបនទូលន្លើេនៅអ្នកទំងន ោះថ្វ នតើអ្នករាល់គ្នា
សាានថ្វ រួកកាលីនេទំងន ោះមានបាប នលើសជាងសាសន៍កាលីនេឯនទៀត 
នោេនព្រោះនេបាន ងទុកខលំបាកយ៉ាងន ោះឬអ្ី ៣ ខ្្ញំព្បាប់អ្នករាល់គ្នាថ្វ មិន
ដមននទ ប ុដនែនបើអ្នករាល់គ្នាមិនដព្បចិតែនទ ន ោះនឹងព្តូេេិ សទំងអ្ស់គ្នាែូន្ាោះ
ដែ  ៤ ឬសាានថ្វ រួក១៨ ក់ដែលប មសុីនឡាមបាន លំមកនលើកិនសាាប់ន ោះ 
នេមាននទសនលើសជាងមនុស្សទំងប ុ ាន ដែលនៅព្កុងនេ ូសាេិមឬអ្ី ៥ ខ្្ញំ
ព្បាប់អ្នករាល់គ្នាថ្វ មិនដមននទ ប ុដនែនបើអ្នករាល់គ្នាមិនដព្បចិតែនទ ន ោះនឹងព្តូេ
េិ សទំងអ្ស់គ្នាែូន្ាោះដែ ។ ៦  ួចព្ទង់មានព្រោះបនទូលរក្យនព្បៀបព្បែូចននោះ
ថ្វ មានបុ សមាាក់ មាននែើមលាាែុោះកនញងចំកា ខ្លួន គ្នត់បានមក កផលដផលរីនែើម
ន ោះ ដតគ្នាននសាោះ ៧ ក៏និយេនៅអ្នក ក្ាចំកា ថ្វ នមើល ៣ឆ្ាំមកន ើេ ខ្្ញំ
មក កផលដផលរីនែើមលាាននោះ មិនដែលបាននសាោះ ែូនចនោះ ចូ កាប់ន្លនៅ ទុកឲ្យ
នៅបង្ខាតែីន្វើអ្ី ៨ ដតអ្នកន ោះន្លើេថ្វ សូមនលាកទុកនៅ១ឆ្ាំនទៀតសិន ្ំខ្្ញំ
ព្រួេែី ន ើេោក់រី លនមើល ៩ ដព្កងនកើតមានផលដផលនេើង នបើគ្នាននទ ន ោះ
សូមកាប់ន្លនៅចុោះ។ 



១- ង ើ្ គ្រប់គ្នា គ្តូវផ្តលន់តួពីអំងពើបាបពីងគ្រោះង ើ្ នឹ្គ្បាកដជាជាប់ជំរ ជំំរោះ We 

all need to repent of our sin because we will all be judged alike 

ព្រះយេស ៊ូវព្រឈមជាមេួគំនិតសុចរិតររសខ់្លនួយគ យោេព្រងម់ានរនទលូថា Jesus confronted 
their self-righteous thinking, Jesus said ក្នុងខ្ verse 2: "យតើអ្នក្រាល់គ្នាស្មានថា រួក្កាលីយេទំង
យ ះមានបារ យលើសជាងស្មសន៍កាលីយេឯយរៀត យោេយព្រះយគបានរងរុក្ខលំបាក្យ៉ាងយ ះ
ឬអ្ី Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because 
they suffered this way?” 

ឬខ្ verse 4: “ឬស្មានថា រួក្១៨ ក់្ដែលរ៉មសុយីោមបានរលំមក្យលើកិ្នស្មារយ់ ះ យគមាន
យទសយលើសជាងមនុស្សទំងរ៉ុ ាន ដែលយៅព្កុ្ងយេរ៊ូស្មេិមឬអ្ ីOr those eighteen who died 
when the tower in Siloam fell on them-- do you think they were more guilty than all the others 
living in Jerusalem?” 

រ ៊ូម Rom. 3:23 “រីយព្រះព្គរ់គ្នាបានយ វ្ើបារ យ ើេខ្វះមិនែល់សិរីលអននព្រះ all have sinned and 
fall short of the glory of God.” 

២- ង ើ្គ្តូវផ្តបង្ហា ញភស្ត តា្ននការផ្លែ ស់្ផ្គ្បជាមួ នឹ្ការបង្កើតផលផ្ផែ                     
We need to demonstrate evidence of our repentance with fruitfulness 

យោក្េ៉៊ូហានបារីសទបានរន្យល់យេើងយ៉ាងច្ាស់រីអ្វដីែលជាផលដផលននការផ្លាស់ដព្ររិត John the 
Baptizer was clear what the fruit of true repentance was: ល៊ូការ Luke 3:7-14 ៧ គ្នត់ក្៏យរលែល់មនុស្ស
ទំង វូង ដែលមក្ររួលរុណ្យព្រមុររីគ្នត់ថា ឱរ៊ូររស់ដវក្យអ្ើេ យតើអ្នក្ណាបានព្បារ់ឲ្យអ្នក្រាល់គ្នា
រត់រីយសចក្តីយព្កា្ ដែលព្តូវមក្ែ៊ូយចនះ ៨ យរើែ៊ូយចនះ ច៊ូររយងកើតផលដែលសំណនំឹងការដព្រចិតតចុះ ក្ុំឲ្យ
ចារត់ំងនឹក្ក្នុងចិតតថា មានយោក្អ្័ព្បាហាំជាឰេុយកាខ្លួនយ ះយេើេ ែ្បិតខ្្ុំព្បារ់អ្នក្រាល់គ្នាថា ព្រះព្រង់
អាចនឹងរយងកើតក្៊ូនឲ្យយោក្អ្័ព្បាហាំ រីថ្មទំងយនះក្៏បានដែរ ៩ រ៉ុដនត រ៊ូយៅបានោក្់យៅឫសយែើមយឈើ
យ ើេ ែ៊ូយចនះ អ្ស់ទំងយែើមណាដែលមានដផលមិនលអ យ ះព្តូវការ់យបាះយចាលយៅក្នុងយ្លើងយចញ ១០ រ
ណាាមនុស្សក្៏សួរគ្នត់ថា យតើព្តូវឲ្យយេើងខ្្ុំយ្វើែ៊ូចយមតចវិញ ១១ គ្នត់យ្លើេថា អ្នក្ណាដែលមានអាវ២ 
ព្តូវឲ្យអ្នក្យ ះដចក្ែល់អ្នក្ដែលគ្នានផង យ ើេអ្នក្ណាដែលមានយស្បៀងអាហារ ក្៏ព្តូវយ្វើែ៊ូយចាាះដែរ 
១២ មានរួក្អ្នក្េក្រនធមក្ យែើម្បីររួលរុណ្យព្រមុររឹក្ដែរ យគក្៏សួរគ្នត់ថា យោក្ព្គូ យតើព្តូវឲ្យយេើង
ខ្្ុំយ្វើែ៊ូចយមតច ១៣ គ្នតយ់្លើេថា ក្ុំឲ្យទររនធ ួសក្ំរិតដែលបានក្ំណត់មក្យេើេ ១៤ ក្៏មានរួក្
ទហានសួរគ្នតដ់ែរថា ឯយេើងខ្្ុំ យតើព្តូវយ្វើែ៊ូចយមតច គ្នត់យ្លើេថា ក្ុំឲ្យសងកត់សងកិន ឬយចាររង្កាច់អ្នក្ឯ
ណាយេើេ ច៊ូរសករ់ចិតតដតនឹងព្បាក្់ដខ្ររស់អ្នក្រាល់គ្នារ៉ុយណា្ណះ។  


