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បុព�កថា 

  

 ្រពះេយសូ៊្រគិស�បាន្របសូតជាង២០០០ឆា� មំុន។ េហតុអ�ីបានជាអ�ក្រត�វសិក្សោមុខវជិា� េនះអំពី្រពះអង�? េតវមានឥទ�ិ

ពលយ៉ាងណាេនក�ុងជីវតិរបស់អ�កែដលថា្រទងជ់ានរណាេនាះ? សំណួរេនះសំខនណ់ាស់។ អ�កនឹងរកេឃញចេម�យេន

ក�ុងេមេរៀនទងំេនះ។ 

 

 សព�ៃថ�េនះ មានមនុស្សកនែ់តេ្រចនែដលមនិធា� បម់ានពីមុន េនក�ុង្របវត�សិ�ស�ៃនេលពិភពេលក និយាយអំពី

្រពះេយសូ៊្រគិស�។ មនុស្សរបល់ននាក្់របកសថាេគជាអ�កេដរតម្រពះអង�។ េហតុអ�ី? មនិថាសសនារបស់អ�កជាអ�ីក៏

េដយ អ�ក្រត�វែតដឹងខ�ះៗអំពី្រពះេយសូ៊−ដូចជា ជីវតិរបស់្រពះអង� ករបេ្រង�នរបស់្រពះអង� និងករ្របកសរបស់្រពះអង�។ 

 

 អ�ក្របែហលជាសិក្សោមុខវជិា� េនះ ្រគានែ់តចងដ់ឹងចងឮ់អំពីជីវតិ និងករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊ប៉ុេណា� ះ។ ឬក៏

្របែហលជាអ�កបានទទួល្រពះអង�េធ�ជា្រពះសេ�ង� ះរបស់អ�ក និងចងស់� ល់្រពះអង�កន់ែតេ្រចនជាងមុន។ ្របែហលជាអ�ក 

កំពុងែស�ងរកករពិតេនក�ុងជីវតិខង្រពលឹងវ�ិ� ណរបស់អ�ក ឬ អ�កចងព់្រងឹងជំេនឿរបស់អ�ក ឬ អ�កចងដ់ឹងថា្រពះេយសូ៊

មានដំេណាះ្រសយចំេពះប�� ក�ុងជីវតិក�ី។ 

 

 មនិថាអ�កមានេគាលបំណងអ�ីកេ៏ដយ សូមរក្សោេគាលបំណងេនះេនក�ុងគំនិត េនេពលែដលអ�កសិក្សោ។ កល 

ណាអ�កអនុវត�េមេរៀនេនក�ុងជីវតិផា� ល់របស់អ�កកនែ់តេ្រចន េមេរៀនេនាះកនែ់តមាន្របេយាជនស៍្រមាបអ់�ក។ 

 

ែអលធន ់ជី េហៀល (Elton G. Hill)   
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កម�វិធីជីវិត្រគិស�បរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
  
 ្រពះេយសូ៊ជានរណា ជាមុខវជិា� មយួក�ុងចំេណាមមុខវជិា� ចំនួន១៨ ក�ុងកម�វធិបីេង�តសិស្ស ស្រមាប់អ�កេទបនឹងេជឿ។ 

កម�វធិីជីវតិ្រគិស�បរស័ិទជាករសិក្សោេដម្បជីួយ សិស្ស ឱ្យរកីចេ្រមនក�ុងទំនាកទ់ំនងរបស់ពួកេគជាមយួ្រពះ្រគិស� សិក្សោ 

្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ និងយល់ដឹងអំពីេគាលបំណងរបស់្រពះជាមា� ស់ ស្រមាប់ជីវតិរបស់ពួកេគកនែ់ត្របេសរជាងមុ

ន។ 

 
 សិស្សនឹងសិក្សោ្របធានបទ្រគិស�បរស័ិទជាមូលដ� ន េនេ្រកមៃផ�េរឿងចំនួន្របាមំយួ។ មុខវជិា� នីមយួៗមានលក�

ណៈជាកិច�សន�នា និងងយ្រស�លអន។ តរងខងេ្រកម បក្រសយអំពីរេបៀបែដលវគ�ៃនករសិក្សោ្រត�វបានេរៀបចំ

ស្រមាបក់ម�វធិីជីវតិ្រគិស�បរស័ិទ។ 

 
 

វគ�ទី១ 

Unit One 

វគ�ទី២ 

Unit Two 

វគ�ទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខង្រពលឹងវិ�� ណ 
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When You Pray 
 

គេ្រមាងកររបស់្រពះជាមា� ស់- 

ជេ្រមសរបស់បងប�ូន 

God’s Design—Your Choice 

្រពះគម�ីរ 

The Bible 

្រពះគម�រីរបស់បងប�ូន 
Your Bible 
 

រេបៀបសិក្សោ្រពះគម�រី 
How to Study the Bible 
 

ដំណឹងល�េរៀបេរៀងេដយ 

េលកយ៉ូហន   
John’s Gospel 
 

េទវវិទ្យោ 

Theology 
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្រពះដជ៏ួយ ករពររបស់បងប�ូន  
Your Helpful Friend 

េយងេជឿ 
We Believe 
 

្រក�មជំនុ ំ

The Church 

្រក�មជំនុ ំ
The Church 
 

ករថា� យបង�ំរបស់ 

្រគិស�បរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិច�របស់្រក�មជំនុំ 
What Churches Do 

កិច�បេ្រម 

Service 
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Personal Evangelism 
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្រគិស�បរស័ិទ 

Christian Workers 
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មុនេពលអ�កចបេ់ផ�ម 

រេបៀបេ្រ�េសៀវេភេនះ  

  

 េសៀវេភេនះ ្រត�វបានែបងែចកជាេមេរៀនជំនួសឱ្យជំពូក។ េមេរៀននមីយួៗ ចបេ់ផ�មេដយទំពរ័សំខន់ៗ ចំនួនពីរ។ 

េនបនា� បព់ីេលខៃនេមេរៀននីមយួៗ មានចំណងេជង និងេសចក�ីេផ�មខ�ីៃនេមេរៀន។ េនទំពរ័បនា� បជ់ា គេ្រមាង ស្រមាប ់

េមេរៀន។ វជាកំណត្់រតពីអ�ីែដលអ�កអចរពំឹងនឹងសិក្សោេនក�ុងេមេរៀនេនះ។ 

 បនា� បម់កេទៀត ជាេគាលេដៃនេមេរៀន។ េគាលេដ  គឺជាេសចក�ីែណនាអំំពីអ�ីែដលអ�កគួរែតអចេធ� បនា� បព់ីេរៀនេម

េរៀនេនះចប។់ សូមអនេគាលេដនីមយួៗេដយយកចិត�ទុកដក ់េដយពួកវនឹងជួយ អ�កឱ្យេផា� តេទេលចំណុចដសំ៏ខន់

បំផុតៃនេមេរៀនេនះ។ 

 េដម្បជីួយ អ�កឱ្យសេ្រមចេគាលេដបាន េមេរៀននីមយួៗមានសំណួរ និងសកម�ភាព។ ចំណងេជងរង លំហត ់   

អនុវត�ន ៍ ជាស�� ្របាបឱ់្យអ�កេឆ�យសំណួរអំពីេមេរៀន ែដលបានេរៀនរចួមកេហយ។ សូមកុំរលំងែផ�កេនះ។ ករសរេសរ

ចេម�យនឹងជយួ អ�ក ឱ្យអនុវត�នូវអ�ីែដលអ�កបានេរៀនរចួេហយ។ អ�កអចេឆ�យសំណួរភាគេ្រចនេនក�ុងេសៀវេភរបស់អ�ក។ 

្របសិនេបគា� នកែន�ងទំេនរ្រគប្់រគាន ់េដម្បសីរេសរចេម�យរបស់អ�កេនក�ុងេសៀវេភេនះេទ សូមសរេសរចេម�យទងំេនាះេន

ក�ុងេសៀវេភសរេសរ ឬេសៀវេភកត្់រតផា� ល់ខ�ួន ែដលអ�កអចេ្របេដម្បរីលឹំកេមេរៀនេនេពលេ្រកយ។ 

 េ្រកយពីេឆ�យសំណួរ អ�កអចេផ��ងចេម�យេនចុងប��បៃ់នេមេរៀន ែដលមាេនក�ុងែផ�ក សូមេផ��ងចេម�យរបស់     

អ�ក ។ សូមកុំេមលចេម�យមុន រហូតដល់អ�កបានសរេសរចេម�យផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ករចួរល់សិន។ ករេធ�ែបបេនះ នឹងជួយ 

ឱ្យអ�កចងចអំ�ីែដលអ�កបានសិក្សោកនែ់ត្របេសរេឡង។ សូមែកចេម�យទងំឡាយ ែដលអ�កេឆ�យមនិទនប់ាន្រតឹម្រត�វ។ 

ចេម�យទងំេនាះមនិបានេរៀបតមលំដបលំ់េដយេទ ដូេច�ះ អ�កនឹងមនិងយនឹងេមលេឃញចេម�យចំេពះសំណួរបនា� ប់

េឡយ។ 
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រេបៀបេឆ�យសំណួរសិក្សោ 

 មុខវជិា� េនះ េ្របសំណួរ្របេភទេផ្សងៗគា� ជាេ្រចន។ េនខងេ្រកមេនះ មានគំរៃូន្របេភទសំណួរទូេទចំនួនបី និង

រេបៀបៃនករេឆ�យសំណួរទងំេនាះ។ 

សំណួរពហុេ្រជ សេរ ស 

សំណួរពហុេ្រជសេរ ស ចងឱ់្យអ�កេ្រជសេរ សចេម�យមយួពីបណា� ចេម�យែដលេគបានផ�ល់ឱ្យ។  

ឧទហរណ៍ 

១. ្រពះគម�រីមានសរបុទងំអស់ 

 ក) ១០០ កណ�  ។ 

 ខ) ៦៦ កណ�  ។  

 គ) ២៧ កណ�  ។  

 ចេម�យ្រតឹម្រត�វគឺ ខ) ៦៦ កណ� ។ ក�ុងេសៀវេភមគ�េទសកសិ៍ក្សោរបស់អ�ក ចូរគូសរង�ងេ់ល ខ) ែដលបានបង� ញេន 

 ខងេ្រកម៖ 

១. ្រពះគម�រីមានសរបុទងំអស់ 

 ក) ១០០ កណ� ។  

ខ) ៦៦ កណ� ។  

 គ) ២៧ កណ� ។  

 

សំណួរខុស/្រត�វ 

សំណួរ ខុស/្រត�វ ចងឱ់្យអ�កេ្រជសេរ សយក្របេយាគណាែដល្រតមឹ្រត�វ។  

ឧទហរណ៏ 

២. េត្របេយាគណាែដល្រតឹម្រត�វ?  

ក) ្រពះគម�រីមាន ១២០ កណ� ។ 

 ខ) ្រពះគម�រីជា្រពះរជសរស្រមាបអ់�កេជឿេនសព�ៃថ�េនះ។  

 គ) អ�កនិពន�្រពះគម�រីទងំអស់សរេសរជាភាសរេហ្របឺ។ 

 ឃ) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានបំភ�ឲឺ្យែតង្រពះគម�រី។ 

្របេយាគ ខ) និង ឃ) ្រតឹម្រត�វ។ អ�កគួរែតគូសរង�ងជុ់ំវញិអក្សរទងំពីរេនះ េដម្បបីង� ញជេ្រមសរបស់អ�ក ដូចអ�ក

បានេឃញេនខងេល។ 

 

 

9 

 



សំណួរផ�ូផ�ង 

សំណួរផ�ូផ�ង ចងឱ់្យអ�កផ�ូផ�ងអ�ីែដល្រសបគា�  ដូចជាេឈ� ះជាមយួករពណ៌នា ឬកណ� គម�រីជាមយួអ�កនិពន�។ 

ឧទហរណ៍  

៣. ចូរសរេសរេលខស្រមាបេ់ឈ� ះអ�កដឹកនា ំ(ខងស� ំ) េនខងមុខឃា� នីមយួៗ ែដលពណ៌នាអំពីអ�ីែដលគាតេ់ធ� (ខង

េឆ�ង)។  

 …១…. ក) បានទទួលបទប�� េនភ�សីុំៃណ    ១) ម៉ូេស 

 …២….ខ) បានដឹកនាជំនជាតិអុី្រសែអលឆ�ងកតទ់េន�យរ័ដន ់ ២) យ៉ូេស� 

 …២….គ) បានេដរជុំវញិ្រក�ងេយរខូី   

 …១….ឃ) បានរស់េនក�ុងដំណាករ់បស់េស�ចផាេរ៉ន 

ឃា�  ក) និង ឃ) និយាយអំពមី៉ូេស េហយឃា�  ខ) និង គ) និយាយអំពយី៉ូេស� ។ អ�កគួរែតសរេសរេលខ ១ េនពីមុខ 

ក) និង ឃ) េហយសរេសរេលខ ២ េនពីមុខ ខ) និង គ) ដូចអ�កបានេឃញេនខងេល ។ 

 

ពាក្យែណនាសំ្រមប់ករសិក្សោ 

១. សូមែញកេពលស� តេ់ស��ម និងេពលេវលេទៀងទតស់្រមាបក់រសិក្សោរបស់អ�ក។ វនឹងងយ្រស�លផ�ង ់

អរម�ណ៍ជាង ្របសិនេបករសិក្សោរបស់អ�ក ជាែផ�កមយួៃនទមា� ប់្របចៃំថ�េនាះ។ 

២. សូមអធិស� នេនេពលែដលអ�កសិក្សោេមេរៀននីមយួៗ េដយេបក្រពះគម�រី ្រពមទងំមាន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�គង់

េនជាមយួ េហយតមរយៈមុខវជិា� េនះ អ�កកំពុងែតស�ិតេនក�ុងថា� កេ់រៀនរបស់្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ ចូរទូលសូម

្រពះអមា� ស់ េដម្បជីួយ ឱ្យអ�កយល់េមេរៀនេនះ និងអនុវត�វ េនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក ។ 

៣. សូមអនេសចក�ីេផ�មៃនេមេរៀន គេ្រមាងេមេរៀន និងេគាលេដេដយយកចិត�ទុកដក។់ 

៤. សូមចបេ់ផ�មអនេមេរៀនេដយយកចិត�ទុកដក។់ សូមេមលខគម�រីេយាង និងសរេសរកំណត់្រតែដលអច 

មាន្របេយាជន។៍ ខគម�រីជួយ េធ�ឱ្យចំណុចសំខនក់�ុងេមេរៀនេនះ កនែ់តមាន្របសិទ�ភាព។  

៥. ចូរេឆ�យសំណួរសិក្សោ េនក�ុងចេនា� ះែដលបានដកជូ់ន។ សូមេ្របេសៀវេភសរេសរ ឬេសៀវេភកត្់រតផា� ល់ខ�ួន 

របស់អ�កេនេពលចបំាច។់  

៦. សូមគិតអំពីអ�ីែដលអ�កបានេរៀនរចួេហយ និងែស�ងរកវធិីេដម្បអីនុវត�វ េនក�ុងករពិភាក្សោជាមយួ្រគ�សរ និង

មតិ�ភក័�ិ េនក�ុងករសិក្សោ្រពះគម�រី ឬក�ុងឱកសណាមយួ។ 

៧. សូមេរៀនតមស្រម�ល។  គា� នកណ�ឹ ងណានឹងេរទ ៍េដម្បបីង�ំអ�កឱ្យសិក្សោេមេរៀនថ�ីេនាះេឡយ។ 

10 

 



ករវយតៃម�តមជំពកូ  

 េនចុងប��បៃ់នមុខវជិា� េនះ អ�កនឹងេឃញករវយតៃម�តមជពូំក។ ្រកដសសំណួរចេម�យ្រត�វបានដកស់��

សមា� ល់យ៉ាងច្បោស់ ស្រមាបជ់ំពូកនីមយួៗ។ សូមេធ�តមករែណនា ំែដលបានដកជូ់នេដយ្រប�ង្របយត័�។ អ�ក្រត�វែត

បំេពញ េហយេផ�្រកដសចេម�យរបស់អ�កេទកន្់រគ�បេ្រង�នរបស់អ�កស្រមាបក់រែកត្រម�វ។ ្របសិនេបអ�កមនិបានសិក្សោ 

ជាមយួសកលវទិ្យោល័យគ�ូបល (Global University) េទេនាះ អ�កេនែតទទួលបានផល្របេយាជនត៍មរយៈករបំេពញ 

ករវយតៃម�តមជំពូកដែដល។  

 

រេបៀបសិក្សោមុខវិជា� េនះ 

 មុខវជិា� េនះ្រត�វបានសរេសរេឡង េដម្បឱី្យអ�កអចសិក្សោវេដយខ�ួនឯងបាន។ េយងចូលចិត�និយាយថា ្រគ�បេ្រង�ន

គឺេនក�ុងេសៀវេភេនះ។ ប៉ុែន� អ�កកអ៏ចសិក្សោមុខវជិា� េនះជា្រក�ម ដូចជា្រក�មសិក្សោ្រពះគម�រីតមសបា� ហ៍ មជ្ឈមណ� ល

សិក្សោ ្រក�មតមផ�ះ និងកម�វធិីយុវជន។ មុខវជិា� េនះ អច្រត�វបានេ្របេដម្បជីាករទំនាកទ់ំនង ឬ ជាធនធានស្រមាប់ពន័�កិច�

ពន�នាគារ កដូ៏ចជា្រក�មជនជាតិភាគតិច ឬ សហគមនេ៍ផ្សងេទៀតតមរយៈកម�វធិីេនះផងែដរ។ អ�កនឹងេឃញថា ទងំ

មាតិក ទងំវធិីស�ស�ៃនករសិក្សោល�្របេសរស្រមាបេ់គាលបំណងទងំេនះ ។ 

 ្របសិនេបអ�កសិក្សោមខុវជិា� េនះេដយខ�ួនឯង អ�កអចបំេពញកិច�ករទងំអស់របស់អ�កតមរយៈៃ្របសណីយ។៍ 

សូមកុំេភ�ចេ្របអសយដ� នៃនករយិាល័យសកលវទិ្យោល័យគ�ូបល (Global University) របស់អ�ក។ ្របសិនេបអ�ក 

សិក្សោជា្រក�ម ឬតមរយៈមជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លសិស្ស សូមឱ្យ្របាកដថា អ�កេធ�តមេមេរៀនបែន�មែដល្រគ�របស់អ�ក

បានដកឱ់្យ។  

 េលសពីេនះេទេទៀត ្រក�មជំនុំរបស់អ�កអចជាៃដគូជាមយួនឹងសកលវទិ្យោល័យគ�ូបល (Global University) េដម្ប ី

េបកមជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លសិស្សែថមេទៀតផង។ សូមចូលេមលេគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu ស្រមាប់ 

ពត័ម៌ាន និងជំនួយបែន�ម។ 

 

វិ�� បនប្រត 

 វ�ិ� បនប្រតជា្រក�ម ឬផា� ល់ខ�ួនមា� ក់ៗ  មានស្រមាបសិ់ស្សែដលបានប��បម់ុខវជិា� របស់េយងេដយេជាគជយ័។ 

ឧទហរណ៍ ្របសិនេបអ�កកពុំងសិក្សោតមរយៈករយិាល័យជាតិ ឬមជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លសិស្ស អ�កអចទទួល 

វ�ិ� បនប្រតពី្រគ�ែដលមកពីសកលវទិ្យោល័យគ�ូបល (Global University) បាន។ ្របសិនេបអ�កសិក្សោផា� ល់ខ�ួន អ�កអច

េផ�្រកដសករវយតៃម�តមជំពូក ែដលអ�កបានបំេពញចបេ់ទកនក់រយិាល័យតមតំបនរ់បស់អ�ក។ ករយិាល័យជាតិ 

និងមជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លសិស្ស អចទទួលវ�ិ� បនប្រតតមរយៈករយិាល័យអន�រជាតិ ឬតមរយៈ Gospel 

Publishing House ក�ុងសហរដ�អេមរកិ។ 
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http://www.globaluniversity.edu/


ស្រមប់ជំនួយបែន�ម 

 ប�� ីេសៀវេភស្រមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form េហយនឹង SED Order Form អចយកេចញពីអុីនធឺេណតបាន។ សមា� រ

សិក្សោេផ្សងៗែដលអចរកបានស្រមាបម់ុខវជិា� េនះ រមួប��ូ លទងំកែសត។ 

 សូមចូលេមេលេគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ស្រមាបជ់ាធនធានបែន�ម។ 

 

អំពអី�កនិពន� 

ខ�ឹមសរភាគេ្រចនេនក�ុងមុខវជិា� េនះ ដំបូងេឡយជាសរតមវទិ្យេុដយ្រពឹទ�បូជាចរ្យែអលធន ់ជី េហៀល (Rev. 

Elton G. Hill)។ វ្រត�វបានេគែចកចយយ៉ាងទូលំទូលយេន្របេទស្រសីលង� រ និងមជ្ឃមឹបូព៌។ េយងបានស្រម�ល និង

បានព្រងីកខ�ឹមសរទងំេនះ េដម្បឱី្យអ�កទទួលបានករសិក្សោយ៉ាងេពញេលញអំពបីុគ�ល និងអំពីកិច�កររបស់្រពះេយសូ៊

្រគិស�។ 

 សូម្រពះជាមា� ស់្របទនពរដល់អ�ក េនេពលអ�កសិក្សោេសៀវេភ ្រពះេយសូ៊ជានរណា ។ សូមឱ្យអ�កេបកចិត�ចំេពះ

េសចក�ីពិតេនក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់។ 
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 េមេរៀន 

  ១ ករែស�ងយល់អំព្ីរពះេយស៊ ូFinding Out About Jesus  

 ២ ្រពះេយស៊ូ ជា្រពះេមស្ុសតីម្រពះបន�ូលសន្យោ Jesus, the Promised Messiah  

  ៣ ្រពះេយស៊ូ ជា្រពះបុ្រតរបស្់រពះជាម� ស់ Jesus, the Son of God  

  ៤ ្រពះេយស៊ូ ជាបុ្រតមនុស្ស Jesus, the Son of Man 

  ៥ ្រពះេយស៊ូ ជា្រពះបន�ូល Jesus, the Word  
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ករែស�ងយលអ់ំពី្រពះេយស៊ ូ 
Finding Out About Jesus 

  

 

  

 េតអ�កគិតថា្រពះេយសូ៊ជានរណា? មនុស្សខ�ះនិយាយថា ្រពះអង�ជា្រគ�បេ្រង�នដអ៏ស� រ្យ។ អ�កេផ្សងេទៀតនិយាយថា 

្រពះអង�ជាព្យោករ ីជាទស្សនៈវទូិ ជា្រពះរបស់េលកខងលិច  ឬជាមនុស្សល�មា� កែ់ដលមានគំរលូ�ឱ្យេយងគួរែតេដរតម។ 

 

 ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊្របេសរេលស្រគ�បេ្រង�នដអ៏ស� រ្យ  ព្យោករ ីឬ ទស្សនៈវទូិេទេទៀត។ ្រពះអង�មនិែមនជា្រពះែដលមក

ពីេលកខងលិចែដរ ដូេច�ះ េយងមនិ្រត�វេហ្រពះអង�ថាជា្រពះរបស់េលកខងលិចេឡយ។ ្រពះេយសូ៊បាន្របសូ្រតេនក�ុង

េលកកណា� លជាង២០០០ឆា� មំកេហយ។ េទះជាយ៉ាងណា្រពះអង�មនិបានកសងស� ៃដអ�ី ឬ េសចក�ីបង� ប់អ�ីដល់កូន

ទហនេឡយ។ ្រពះជន�របស់្រពះអង�មានឥទ�ិពលដល់ពិភពេលកទងំមូល។ េហយម្៉យោងេទៀត ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់

េនអស់រយៈេពលយូរណាស់មកេហយ េហយមានមនុស្សរបល់ននាកស់ព�ៃថ�បាន្របកសផា� ល់ខ�ួនឯងទទួលស� ល់្រពះ

អង�។ ពួកេគបាននិយាយថា្រពះអង�បានែកែ្របជីវតិរបស់ពួកេគ េហយពួកេគនឹងអចស� ប់ស្រមាបក់រេធ�របស់ 

្រពះអង�។ ដូេច�ះ េត្រពះេយសូ៊ជានរណា? 

 

 េនក�ុងេមេរៀនទីមយួេនះ េយងនឹងចបេ់ផ�មែស�ងយល់អំពី្រពះេយសូ៊។ េយងនឹងចបេ់ផ�មសម�ងឹពីរេបៀបពីរយ៉ាង

េដម្បេីរៀនអំពី្រពះអង�។ 
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គេ្រមង 

ក. ្រពះគម�រីេបកសែម�ងអំពី្រពះេយសូ៊ The Bible Reveals Jesus 

ខ. បទពិេសធនផ៍ា� ល់ខ�ួនបង� ញេយងអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា Personal Experience Shows Us Who Jesus Is  

 

េគលេដ 

១. េលកេឡងពីមូលេហតុែដលអ�កអចទុកចិត�េល្រពះគម�រី េដម្បបីង� ញអ�កថា ្រពះេយសូ៊ជានរណា។ 

២. ពិភាក្សោពីរេបៀបែដលអ�កអចេរៀនពី្រពះេយសូ៊តមរយៈបទពិេសធនផ៍ា� ល់ខ�ួន។ 

 

ក. ្រពះគម�ីរេបកសែម�ងអពំី្រពះេយស៊ ូ The Bible Reveals Jesus 

េគលេដទី១. េលកេឡងពីមូលេហតុែដលអ�កអាចទុកចិត�េល្រពះគម�ីរ េដម្បបីង� ញអ�កថ ្រពះេយស៊ូជានរណ។ 

 

ភព្រតឹម្រត�វរបស់្រពះគម�ីរ Accuracy of the Bible 

 េដម្បសិីក្សោអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា េយង្រត�វែតេទរកកែន�ងណាែដល្របាបេ់យងពកីំណត់្រត្រតឹម្រត�វអំពី្រពះជន� 

និងករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�ែដលមានេនក�ុង្រពះគម�រី។ ្រពះគម�រីគឺជាេសៀវេភែដល្របមូលផ�ុ ំេសៀវេភហុកសិប្របាមំយួ 

ក្បោលប��ូ លគា� ែដលនិពន�េដយមនុស្សចំនួនសមសិប្របា ំេទែសសិបនាក។់  

  

 អ�កនិពន�េនក�ុង្រពះគម�រីទងំអស់សុទ�ែតជាបុរសែដលមានមុខរបរេផ្សងៗពីគា� ។ អ�កខ�ះជាអ�កជំនួញ ជាអ�ក

គង� លសត� ជាកសិករ ជាអ�កេនសទ ជាព្យោករ ីជាបូជាចរ្យ ជា្រគ�េពទ្យ ជាអ�ក្របាជ� ជាម�ន�រីជករ និងសូម្បជីាេស�ចែដ

រ។ ពួកេគរស់េនក�ុងសមយ័កលខុសគា� ្របែហលជា ១៦០០ឆា�  ំេហយពួកេគបានេធ�ករដូចខងេ្រកម៖  

១. ពួកេគថា� យបង�ំ្រពះជាមា� ស់ែតមយួ ែដលេហថា ្រពះេយហូវ៉*  ជា្រពះែដលបេង�តពិភពេលក។ 

២. ្រពះជាមា� ស់បានេបកសែម�ងដល់ពួកេគ និងទទួលបានរជសរស្រមាបម់នុស្សជាតិ។ 

៣. ពួកេគទងំអស់គា� សរេសរែតអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របាបព់ួកេគេអយសរេសរប៉ុេណា� ះ។ 

* ្រពះនាមេយហូវ៉អចេ្របតំណាងេនក�ុងរេបៀបមយួេផ្សងេទៀតគឺ យ៉ាេវ។  

 

 ្រពះជាមា� ស់មនិេធ�ឱ្យមានកំហុសណាមយួែដលេកតេចញពីករសរេសររបស់អ�កនិពន� េនេពលែដលេគសរេសរអំពី

កំណត់្រតពីអតីតកល ករែថ�ងទំនាយពីេហតុករណ៍េនេពលអនាគត េហយរជសររបស់្រពះអង�ស្រមាបម់នុស្សជាតិ

្រគបជ់ំនាន ់និង ្រគបក់លៈេទសៈទងំអស់េនាះេទ។ ជាេ្រចនឆា� កំន�ងមក ករបណា� លចិត�ឱ្យែតងរបស់្រពះជាមា� ស់ 

ទងំអស់េនះ ្រត�វបានយកមកដកេ់នក�ុងេសៀវេភែតមយួេហថា−្រពះគម�រីដវ៏សុិទ�។ 
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ដ្បតិ្រពះ បន�ូលែដលព្យោករបីានែថ�ងទុកមកេនាះ មនិែមនេចញពីបំណងចិត�របស់មនុស្សេទ  

គឺ្រពះ វ�ិ� ណដ ៏វសុិទ�វញិឯ េណាះ ែដលជំរញុចិត�េលកទងំេនាះឲ្យែថ�ង្រពះ បន�ូលក�ុង្រពះ នាម្រពះ 

ជា មា� ស់។ (២េព្រត�ស ១:២១) 

  

 ្រពះគម�រីមានភាព្រតឹម្រត�វ្រគបេ់សចក�ីលំអិតទងំអស់។ ្រពះគម�រីមានភាព្រតឹម្រត�វទងំ្របវត�ិស�ស� ទងំវទិ្យោ 

ស�ស�។ ករសេ្រមចតមទំនាយរបរ់យែដលពួកព្យោករបីានទយទុកអំពី្របជាជាតិ និងអំពីបុគ�លណាមយួបានបង� ញ

យ៉ាងជាកច់្បោស់ថា ្រពះគម�រីពិតជា្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ែមន។ េយងអចទុកចិត�េល្រពះគម�រីបានេដយសរែត្រពះ

គម�រី្របាបេ់យងអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ ្របេយាគបខីងេ្រកមជាេសចក�ីពិតែដលនិយាយអំពី្រពះគម�រី។ ចូរគូសរង�ងជុ់ំវញិអក្សរណាែដលជាចេម�យ្រតឹម្រត�វ។   

 ក) ពួកេគរស់េនក�ុងសមយ័កលែតមយួ។                                                                                                                            

 ខ) ពួកេគថា� យបង�ំ្រពះជាមា� ស់ដូចគា� ។                                                                                                                      

 គ) ពួកេគថា� យបង�ំ្រពះែក�ងក� យជាេ្រចន។                                                                                                                          

 ឃ) ពួកេគទទលួបានរជសរពី្រពះជាមា� ស់។                                                                                                                        

 ង) ពួកេគសរេសរពីអ�ីែដលពួកេគចងស់រេសរ។                                                                                                             

 ច) ពួកេគសរេសរនូវអ�ែីដល្រពះជាមា� ស់ចង់ឱ្យពួកេគសរេសរ។                                                                                                     

 ឆ) ពួកេគបេង�តឱ្យមានកំហុសេនក�ុងេសៀវេភរបស់ពកួេគ។   

                                                                                                                      

២ េយងអចទុកចិត�េល្រពះគម�រីថាជាេសៀវេភែដល្របាបេ់យងអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា េដយសរែត្រពះគម�រី                               

 ក) ែវងេដយមានករេរៀបរបព់េីសចក�ីលំអិត។     

 ខ) ជាករ្របមូលផ�ុ ំៃនេសៀវេភតូចៗប��ូ លគា� ។ 

 គ) ជា្រពះរជសរដ្៏រតឹម្រត�វែដលមកពី្រពះជាមា� ស់។ 

 

ៃផ�េរឿងរបស្់រពះគម�ីរ Theme of the Bible 

 េហតុអ�ីបានជាេសៀវេភទងំហុកសិប្របាមំយួក្បោលែដលបាននិពន�េដយមនុស្សែសសិបនាកអ់ស់រយៈេពលជាង 

១៦០០ឆា�  ំ្រត�វយកមកដកជ់ាេសៀវេភែតមយួ? គឺេដយសរែតៃផ�េរឿងសំខនេ់នក�ុងចំេណាមេសៀវេភទងំអស់េនាះ 

មានែតមយួ។ េសៀវេភទងំអស់េនះែតមយួក្បោលែត្របាបេ់យងពីែផ�កេផ្សងៗៃនរបូភាពដូចគា� ។ េសៀវេភ្របវត�ិស�ស� 

េសៀវេភ្រកឹត្យវនិយ័ េសៀវេភចំេរៀង េសៀវេភព្យោករ ីប�� ីរយនាម និង ករអនុត�នៃ៍នករបេ្រង�នេនក�ុង្រពះគម�រីមាន 
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ចំណុចស�ូលែតមយួ។ ៃផ�េរឿងសំខនែ់តមយួេនាះគឺ ករសេ�ង� ះរបស់មនុស្សបាបែដល្រពះជាមា� ស់្រសឡាញ់។  

 

 ែផ�កទងំពីរៃន្រពះគម�រី មានសម�ន�េម្រតីចស់ និងសម�ន�េម្រតីថ�ី បង� ញថាមនុស្សេលក្រត�វករករសេ�ង� ះ េហយ 

ករសេ�ង� ះេនាះមានេនក�ុងអង�្រពះេយសូ៊។ ្រពះគម�រីសម�ន�េម្រតីចស់និពន�េឡងមុនេពល្រពះេយសូ៊្របសូត និងមុនេពល 

ទំនាយែដលបានទយអំពី្រពះអង�េទេទៀត។ ្រពះគម�រីសម�ន�េម្រតថី�ី្របាបេ់យងអំពីរេបៀបែដល្រពះសេ�ង� ះនឹងយាងមក 

និងពីរេបៀបែដលេយងអចទទួលបានករសេ�ង� ះពី្រពះអង�។ ៃផ�េរឿងសំខនរ់បស់្រពះគម�រីទងំមូលគឺករសេ�ង� ះមនុស្ស 

េលក េហយ្រពះេយសូ៊ជាតួអង�ដសំ៏ខន ់ែដលជា្រពះសេ�ង� ះមនុស្សេលកទងំអស់។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៣ ៃផ�េរឿងរបស់្រពះគម�រីទងំមូលគឺ ករសេ�ង� ះរបស់មនុស្សជាតិេកតេឡងតមរយៈ 

  ក) ្រកឹត្យវនិយ័ែដល្របេសរ។ 

  ខ) ្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ។ 

  គ) បរសិ� នល�។ 

  ឃ) សសនាែដលមានកររកីចេ្រមន។ 

 

៤ សរេសរេលខរបស់្រពះគម�រីេនពីមុខឃា� នីមយួៗែដលពិពណ៌នាអំពីវ។ 

 .....ក  ្របាបព់ីរេបៀបែដល្រពះសេ�ង� ះយាងមក    ១) ្រពះគម�រីសម�ន�េម្រតីចស់ 

 .....ខ  ពិពណ៌នាអពំី្រពះជន�របស់្រពះសេ�ង� ះ     ២) ្រពះគម�រីសម�ន�េម្រតីថ�ី  

       និងពីរេបៀបែដលេយងអចទទួលបានសេ�ង� ះតមរយៈ្រពះអង�។  

 .....គ  មានទំនាយជាេ្រចនអំពីករយាងមករបស់្រពះសេ�ង� ះ 

 

កំណត់្រតេនក�ុងសម�ន�េម្រតថី�ី អំពី្រពះេយស៊ូ New Testament Records about Jesus 

 ្រពះគម�រីសម�ន�េម្រតីថ�ី្របាបេ់យងអំពីកំណត្់រតអំពី៖ 

១. ្រពះជន�របស់្រពះេយសូ៊ និង ករបេ្រង�នរបស់្រពះអង� 

២. ្រក�មជំនុំែដល្រពះអង�បានកសងេឡង 

៣. េសចក�ីែណនាចំំេពះករេដរតម្រពះេយសូ៊ 

៤. េហតុករណ៍េផ្សងៗនាេពលអនាគត ែដលពកព់ន័�េទនឹងករយាងមកវញិរបស់្រពះេយសូ៊ 

 

 េយងអចពឹងែផ�កេលភាព្រតឹម្រត�វៃន្រពះគម�រីសម�ន�េម្រតីថ�ីបាន។ ្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសេរ សមនុស្សែដលអច 
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សរេសរបាន េហយ្រពះអង�បានបណា� លចិត� និងដឹកនាពំួកេគេន្រគបេ់សចក�ីលម�តិទងំអស់េនក�ុងកិច�កររបស់ពួកេគ។ 

មានកិច�ករបីយ៉ាងែដលប�� កេ់យងអចទុកចិត�ថាកំណត្់រតសម�ន�េម្រតីថ�ីជាករពិត៖ (១) ករបណា� លមកពី្រពះជា

មា� ស់ (២) សក្សផីា� ល់ និងទីបនា� ល់របស់អ�កនិពន� និង (៣) ករេសុបអេង�តជា្របពន័�ៃនករពិត។ 

 

 េលកម៉ាថាយ ម៉ាកុស លូក និងេលកយ៉ូហនបានសរេសរដំណឹងល�ែដលេហតមេឈ� ះរបស់ពួកេលកែតម�ង 

ែដលជាកណ� ទងំបនួដំបូងេនក�ុងសម�ន�េម្រតីថ�ី។ េយងេហកណ� ទងំេនាះថាជា កណ� ដំណឹងល� ែដលមានន័យថា 

“ដំណឹងល�” េហយដំណឹងល�្របាបអ់ំពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊យាងមក្របទនឱ្យេយងមានជីវតិអស់កល្បជានិច�។ 

 

 េយងសម�ងឹេមលមនុស្សតមទស្សនៈែប�កៗពីគា� ។ សូមគិតអំពីបុរសមា� កែ់ដលអ�កស� ល់។ ចំេពះមនុស្សមា� ក ់

គាតជ់ាអ�កជិតខង ចំេពះមនុស្សមា� កេ់ទៀត គាតជ់ាមតិ�ភក�ិ និងចំេពះមនុស្សដៃទេទៀត គាតជ់ាប�ី ជាឪពុក េហយជាអ�ក 

េធ�ករជាមយួ។ អ�កទងំេនះអចសរេសរអំពីមនុស្សែតមា� កប់ាន ប៉ុែន� មា� ក់ៗ អចនឹងមានករបក្រសយ និងសង�តន់័យ 

េផ្សងៗពីគា� ។  

 

 ្រពះជាមា� ស់បានបណា� លចិត�េលកម៉ាថាយ ម៉ាកុស លូក និងេលកយ៉ូហនឱ្យសរេសរដំណឹងល�អំពី្រពះេយសូ៊ 

េដយេចញករយល់េឃញេផ្សងៗពីគា� ។ 

• េលកម៉ាថាយបង� ញេយងថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះមហក្ស្រត ែដលជាពូជពង្ស្រពះបាទដវឌី ជា្រពះមយួអង�នឹង 

្រគប្់រគងពិភពេលក្របកបេដយេសចក�ីសុចរតិ។ 

• េលកម៉ាកុសបង� ញេយងថា ្រពះេយសូ៊គឺជាអ�កបេ្រមរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលេធ�តមបំណង្រពះហឬទយ័ 

របស់្រពះជាមា� ស់−ជាអ�កបេ្រមែដល្រត�វរងទុក�លំបាក ដូចមានពិពណ៌នាេនក�ុងទំនាយសម�ន�េម្រតីចស់ថា ្រពះ

អង�នឹងយាងមកេដម្បសុីគតជំនួសអំេពបាបរបស់េយង។ 

• េលកលូកជាេវជ�បណ�ិ តជនជាតិ្រកិកបានបង� ញថា ្រពះេយសូ៊ជាបុ្រតមនុស្ស−ជាអ�កតំណាងដល៏�ឥតេខ� ះ 

    របស់មនុស្សជាតិ និងជាឱសថព្យោបាលជំងឺ្រគប្់របេភទរបស់មនុស្សជាតិទងំអស់។ 

• េលកយ៉ូហនសរេសរកណ� គម�រីដំណឹងល�របស់េលក េដម្បឱី្យេយងេឃញថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់ 

្រពះជាមា� ស់−ជា្រពះសេ�ង� ះពិភពេលក។ 

 

 កណ� គម�រីយ៉ូហនជាកំណត្់រតអំពីជីវតិមនុស្សមា� កែ់ដលេលកបានស� ល់ និងជាអ�កែដលេលកមានទំនាកទ់នំង 

ជិតស�ិទជាមយួ។ េលកយ៉ូហនសរេសរក�ុងនាមជាសក្សែីដលប�� កថ់ា្រពះេយសូ៊ជានរណា។ ចំណុចសំខនែ់ដល 

េលកពន្យល់ប�� កដ់ល់អស់អ�កែដលអនកំណត្់រតរបស់េលកទងំអស់បានដឹងថា ្រពះេយសូ៊្របេសរេលសពីមនុស្ស 

េទេទៀត−្រពះអង�គឺជា្រពះែដលបានយាងមកក�ុងសណា� នជាមនុស្ស។ េលក្របកសេទៀតថា អស់អ�កែដលេជឿេល 

្រពះេយសូ៊នឹងទទួលបានជីវតិអស់កល្បជានិច�។ េនះគឺជាករែថ�ងដអ៏ស� រ្យ−ែដលល�ហួសពីេសចក�ីពិតដព៏ិត។ ប៉ុែន� េពល 

ែដលេយងអន្រពះគម�រីពីអ�ីែដលអ�កេដរតម្រពះេយសូ៊បានកត្់រតទុកអំពី្រពះអង� េយងនឹងេឃញថា ពួកេគទងំអស់យល់ 

្រសបគា� ។ អ�ីែដលពួកេគនិយាយអំពី្រពះេយសូ៊គឺជាេសចក�ីពិត។  
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 េលកម៉ាថាយ និង េលកយ៉ូហនគឺជាសវក័ពីររបូក�ុងចំេណាមសិស្សទងំដបព់ីរ ែដលបានចំណាយេពលអស់ 

រយៈេពលបីឆា� េំដរតម្រពះេយសូ៊ ខណៈេពល្រពះអង�េធ�ពន័�កិច�។ ពួកេលកពិពណ៌នាពីករអស� រ្យែដលពួកេលកបាន 

េឃញ្រពះអង�បានេធ� េហយបានកត្់រតទុកនូវករបេ្រង�នរបស់្រពះអង� និង្របាបេ់យងអំពីករសេង�តផា� ល់ខ�ួនៃនករ 

សុគត និងអំពីកររស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊។ េលកយ៉ូហនផ�ល់ភស�ុតងអំពីភាពជា្រពះរបស់្រពះេយសូ៊ និងសង�ត់ 

ធ�នអ់ំពីសរៈសំខនៃ់នករេជឿេល្រពះអង�។ េលកម៉ាថាយជាអ�កទរពន� េធ�ករទកទ់ងនឹងឯកសរផ�ូវករ មុនេពលេលក 

ក� យជាសិស្សរបស់្រពះេយសូ៊។ ពីមយួជំហនេទមយួជំហន េលកបានបង� ញភស�ុតងថា ្រពះេយសូ៊ជាេស�ចែដលពួក 

ព្យោករកី�ុងគម�រីសម�ន�េម្រតីចស់បានសរេសរ។ េលកបានដក្រសងទ់ំនាយ និងករសេ្រមចទំនាយ បានរ៉យរ៉បអ់ំពីែខ្ស 

្រសឡាយរជវង្សរបស់្រពះេយសូ៊ ្រពមទងំបានពណ៌នាអំពីេគាលករណ៍ៃន្រពះរជរបស់្រពះអង�ផង។ 

 

 ចំណាំ៖ េយងេ្របពក្យ ពន័�កិច� ជាញឹកញាប។់ េនក�ុងរេបៀបមយួ ពន័�កិច�គឺជាករងរ ឬ ករ្របតិបត�ិករណ៍ 

ៃនកម�វធិីខងសសនា។ េនក�ុងរេបៀបមយួេទៀត ពន័�កិច�គឺជាករងររបស់មនុស្សមា� ក។់ អ�កេធ�ព័ន�កិច�អចជាអ�កម�ន�ី 

ខងសសនាដូចជាបុព�ជិត ឬ អ�កេធ�ករែដលមាន្របេយាជនដ៍ល់សធារណៈ។ េនក�ុងរដ� ភបិាល ្របេទសមយួចំនួន 

មានម�ន�ីរជករ ឬ នាយករដ�ម�ន�ីែដលដឹកនាពំួកេគទងំអស់គា� ។ េពលេយងនិយាយថា «ពន័�កិច�របស់្រពះេយសូ៊» េយង 

ចងម់ាននយ័អំពីកិច�ករែដល្រពះអង�បានេធ� ែដលជាផល្របេយាជនច៍ំេពះមនុស្សជាតិ្រគបរ់បូ។ 

 

 េលកម៉ាកុសជាបុរសវយ័េក�ងមា� ក ់រស់េនក�ុង្រក�ងេយរសូឡឹម េនេពលែដល្រពះេយសូ៊េធ�ពន័�កិច�េនទីេនាះ។ 

េលក្របែហលស�ិតេនក�ុងចំេណាមហ�ូងមនុស្សែដលបានឮ្រពះេយសូ៊អធិប្បោយ បានេឃញករអស� រ្យេផ្សងៗ និងបាន 

េឃញ្រពះអង�្រត�វេគឆា� ង។ េ្រកយមក េលកម៉ាកុសបានមានទំនាកទ់ំនងយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួេលកេព្រត�ស (សិស្ស 

មា� កក់�ុងចំេណាមសិស្សដៃទេទៀតរបស់្រពះេយសូ៊) េហយ្របែហលបានសិក្សោពី្រពះអង�នូវពតម៌ានលំអិតមយួចំននួ 

ែដលបានផ�ល់ក�ុងកណ� គម�រីដំណឹងល�ម៉ាកុស។  

 

 េលកលូកជា្រគ�េពទ្យ បានអេង�តេដយយកចិត�ទុកដករ៉់យរ៉បអ់ំពី្រពះេយសូ៊។ េលកបានសរេសរកណ� គម�រី 

ចំនួនពីរ (កណ� គម�រីដំណឹងល�របស់េលក និងកណ� គម�រីកិច�ករ) េដម្បផី�ល់ឱ្យមតិ�ភក�ិដល៏្បមីា� កនូ់វកំណត្់រត្រតឹម្រត�វ 

អំពីជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊ និងអំពីករលូតលស់របស់្រក�មជំនុំ្រពះអង�។ េលកលូកបានសមា� សន៍នាងម៉ារ ី(មា� យរបស់ 

្រពះេយសូ៊) និងអ�កេផ្សងេទៀត េដម្បសិីក្សោពតម៌ានលំអិតអំពីករ្របសូ្រត ជីវតិ ករសុគត និងករមាន្រពះជន�រស់េឡង 

វញិដអ៏ស� រ្យរបស់្រពះេយសូ៊។ េលកអេង�តអំពីករេ្របាសឱ្យជាជាេ្រចន ែដល្រពះេយសូ៊បានេធ� េហយេលកបានពណ៌នា 

នូវអ�ីែដលបានេកតេឡង។ 

 

 អ�កសរេសរចុងេ្រកយេនក�ុងសម�ន�េម្រតីថ�−ីមានេលកេព្រត�ស េលកយ៉ាកុប េលកយូដស និងេលកប៉ូល−ពួក 

េលកមានលក�ណៈសម្បត�ិយ៉ាងល� េដម្បសីរេសរអំពី្រពះេយសូ៊។ េលកេព្រត�សបានចំណាយេពលបីឆា� ជំាមយួ្រពះអង�  

េធ�ជាសិស្សរបស់្រពះអង�។ េលកយ៉ាកុប និងេលកយូដសជាបងប�ូនរបស់្រពះេយសូ៊។ េលកប៉ូលធា� បជ់ាស្រត�វដជូ៏រចត ់

22 

 



របស់្រពះេយសូ៊ និងអ�កេដរតម្រពះអង�។ ប៉ុែន� េ្រកយមក េលកបានជួប្រពះេយសូ៊េនតមផ�ូវ ែដលបានផា� ស់ែ្របជីវតិ 

របស់េលកទងំ្រស�ង។ តងំពីេពលេនាះមក េលកប៉ូលបានចំណាយេពលក�ុងជីវតិរបស់េលក្របាបអ់�កដៃទអំព ី

្រពះេយសូ៊។ 

 

 ្រពះជាមា� ស់បានបណា� លចិត�មនុស្សទងំេនាះឱ្យសរេសរស្រមាបេ់យង (កដូ៏ចជាស្រមាបម់នុស្សេនជំនានេ់គែដរ) 

នូវអ�ីែដលពួកេគបានដឹងអំពី្រពះេយសូ៊។ េគទងំអស់គា� យល់្រសបនូវអ�ីែដលពួកេគបានកត្់រតទុក។ េដយេយាងតម 

បទពិេសធនរ៍បស់ពួកេគ ពួកេគ្របាបេ់យងពីរេបៀបែដលេយងអចស� ល់្រពះេយសូ៊ និងអចរកីរយនឹងជីវតិដអ៏ស� រ្យ 

ែដល្រពះអង�បាន្របទនមកេយង។ េលកយ៉ូហនបានសរបុថា៖ 

 

 េយងសូមជូនដំណឹងអំពី្រពះបន�ូលែដលេយងបានេឃញ និងបានឮេនាះដល់បងប�ូន េដម្បេីអយ

បងប�ូនបានចូលរមួរស់ជាមយួេយង រឯីេយងវញិ េយងករ៏មួរស់ជាមយួ្រពះបិត និងជាមយួ្រពះ

េយសូ៊្រគិស� ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ (១យ៉ូហន ១:៣) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ខគម�រីចងច ំ១យ៉ូហន ១: ៣ 

 

៦ ដំេណ រេរឿងេនក�ុងសម�ន�េម្រតថី�ីអំពី្រពះេយសូ៊គឺជា 

 ក) ករកំណត្់រតែដលបានសរេសរេឡងតមរយៈមនុស្សែដលស� ល់្រពះអង� ឬ បានេរៀនពីេសចក�ីពិតពីមនុស្ស 

              ែដលបានស� ល់្រពះអង�។ 

 ខ) ករ្របមូលផ�ុ ំ្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ  និងគំនិតអំពី្រក�មវរីបុរសេនសមយ័កលដំបូង។ 

 គ) េរឿងែដលបានឆ�ងកតព់ីមាត់មនុស្សមយួជំនានេ់ទមយួជំនាន់ មុនេពលែដលេគកត្់រតវទុក។ 

 

៧ គូសរង�ងជុ់ំវញិឃា� ណាែដលផ�ល់នូវមូលេហតុអ�ីែដលេយងអចទុកចិត�ពីអ�ីែដល្រពះគម�រីេរៀបរបអ់ំពី្រពះេយសូ៊។ 

 ក) ្រពឹត�ករណ៍ែដលពិពណ៌នាេនក�ុង្រពះគម�រីភាគេ្រចនបានេកតេឡងជាេ្រចនឆា� មំកេហយេនមជ្ឈមឹបូព៌។ 

 ខ) ដំណឹងល�សរេសរេឡងេដយមនុស្សែដលបានស� ល់្រពះេយសូ៊េដយផា� ល់ ឬ េដយអ�កែដលបានសមា� សន៍ 

               អស់អ�កែដលបានស� ល់្រពះអង�។ 

 គ) អ�កនិពន�្រពះគម�រីទងំអស់ មានករបណា� លចិត�ពី្រពះជាមា� ស់។ 

 ឃ) ្រពះគម�រីមានបទចំេរៀង ្របវត�សិ�ស� និង ្រកឹត្យវនិយ័។ 

 ង) ទំនាយជិតមយួរយេនក�ុង្រពះគម�រី្រត�វបានសេ្រមចពិត្របាកដ។ 
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ខ. បទពេិសធន៍ផា� លខ់�ួនបង� ញេយងអំពី្រពះេយស៊ជូានរណា                                 
     Personal Experiences Show Us Who Jesus Is  
េគលេដទី២. ពិភក្សោពីរេបៀបែដលអ�កអាចេរៀនពី្រពះេយស៊ូតមរយៈបទពិេសធន៍ផា� ល់ខ�ួន។ 

  

 ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�គងេ់ន េហយេយងអចស� ល់្រពះអង�េដយផា� ល់បាន! េនះជាែផ�កមយួៃនដំណឹងល�។ ្រពះ

េយសូ៊េនែតេធ�ដែដលស្រមាបម់នុស្សែដល្រពះអង�បានេធ�តងំពីយូមកេហយ។ 

 

បទពិេសធន៍របស់មនុស្សេផ្សងេទៀត The Experiences of Others 

 េតអ�កមានស� ល់នរណាមា� កែ់ដលស� ល់្រពះេយសូ៊េដយផា� ល់ែដលឬេទ? េនះគឺេលសពីករែដល្រគានែ់តស� ល់ 

អំពី្រពះេយសូ៊ ឬ ្រគានែ់តជាសមាជិក្រក�មជំនុំ្រគិស�បរស័ិទមា� ក។់ ករស� ល់្រពះេយសូ៊េដយផា� ល់ខ�ួនគឺផា� ស់ប�ូរជីវតិរបស់ 

មនុស្សមា� ក។់ សព�ៃថ�េនះ មានមនុស្សរបល់ននាកព់ិតជាបានស� ល់្រពះេយសូ៊។ ពួកេគនឹងសប្បោយចិត�ក�ុងករ្របាប ់

អ�កអំពី្រពះអង�។ មានអ�កខ�ះនិយាយថា៖ 

• ខ�ុ ំធា� បប់ានស�បម់នុស្ស្រគបគ់ា�  ប៉ុែន� េនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាងមកក�ុងជីវតិរបស់ខ�ុ ំ ្រពះអង�បានែកែ្របខ�ុ ំ។ 

ឥឡូវេនះ ខ�ុ ំ្រសឡាញ់មនុស្សទងំអស់ និងចងជ់ួយ ពួកេគ។ 

• ខ�ុ ំធា� បម់ានអរម�ណ៍ថា ខ�ួនឯងមានកំហុសយ៉ាងធ�ន ់ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊បានយកវេចញ េនេពលែដលខ�ុ ំសំុឱ្យ 

្រពះអង�អតេ់ទសអំេពបាបរបស់ខ�ុ ំ។ ្រពះអង�បាន្របទនឱ្យខ�ុ ំនូវអំណរ េសចក�ីសុខសន� និងសមា� តចិត�គនំិត 

របស់ខ�ុ ំ។ 

• ្រពះេយសូ៊បានយកករភយ័ខ� ចែដលែតងែតរខំនខ�ុ ំេចញ ្រពះអង�្របទនឱ្យខ�ុ ំមានកមា� ងំេដម្ប្ីរបឈមនឹងប��  

របស់ខ�ុ ំ។ 

• ្រពះេយសូ៊្របទនេហតុផលឲ្យខ�ុ ំរស់េន គឺេគាលបំណងេនក�ុងជីវតិ។ 

• ្រពះេយសូ៊គឺជាចេម�យរល់ប�� របស់ខ�ុ ំ។ ខ�ុ ំយកអ�ីៗទងំអស់ថា� យដល់្រពះអង�េដយករេសចក�ីអធិស� ន 

របស់ខ�ុ ំ។ ្រពះអង�បង� ញខ�ុ ំពីអ�ីែដល្រត�វេធ�េនេពលែដលខ�ុ ំជួបេសចក�ី្រត�វករ។ 

• ខ�ុ ំមនិឯករេទៀតេឡយ ពីេ្រពះ្រពះេយសូ៊គងេ់នជាមយួខ�ុ ំ្រគបេ់ពលេវល។ 

• ខ�ុ ំធា� បេ់ញ�នថា�  ំប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊បានយកជីវតិែដលេញ�នេចញពីខ�ុ ំ េនេពលែដលជីវតិខ�ុ ំែបរេទរក្រពះអង�។ 

• ្រពះេយសូ៊បានេ្របាសខ�ុ ំឱ្យជាជាេ្រចនដង េនេពលែដលខ�ុ ំអធិស� ន។ 

 

 ទីបនា� ល់ទងំអស់េនះ និងមានទីបនា� ល់របព់នេ់ទៀតពីមនុស្សេផ្សងែដលពិតជាស� ល់្រពះេយសូ៊សព�ៃថ�េនះ 

ជាបនា� ល់អំពីេសចក�ីពិតពីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានមានបន�ូល។ េហ្របឺ ១៣:៨ ថា “្រពះ េយសូ៊្រគសិ�មនិែ្រប ្រប�លេឡយ 

ពីេដម សព�ៃថ� និងរហូតដល់អស់ កល្បជា និច� ្រពះ អង�េនែតដែដល”។ 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ ខគម�រីចងច ំេហ្របឺ ១៣:៨ ។ 

 

៩ កិច�ករែដល្រត�វែតពិចរណា៖ ្របសិនេបអ�កបានឮមនុស្សនិយាយអំពីបទពិេសធជាមយួ្រពះេយសូ៊ ដូចទីបនា� ល់ 

   ខងេល េតអ�កនឹងគិតយ៉ាងដូចេម៉�ច? េតអ�កនឹងចងស់� ល់្រពះេយសូ៊ែដរឬេទ? េតទីបនា� ល់ដព៏ិតេនះអចនាអំ�កឱ្យេជឿ 

   ថាករស� ល់្រពះេយសូ៊អចនឹងជួយ េដះ្រសយប�� របស់អ�កបានែដរឬេទ? 

 

បទពិេសធន៍ផា� ល់ខ�នួរបស់អ�ក Your Personal Experience 

 េតអ�កអចស� ល់្រពះេយសូ៊ថាជានរណាច្បោស់េដយរេបៀបណា? អ�កអចេរៀនអំពី្រពះអង�បានេ្រចនតមរយៈករ 

សិក្សោ្រពះគម�រី។ េនក�ុង្រពះគម�រីអ�កអចែស�ងយល់ពី្រពះជន�របស់្រពះអង� និងករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�។ អ�កនឹងរកេឃញ 

ពីមូលេហតុែដល្រពះអង�យាងមកក�ុងពិភពេលក និងអ�ីែដល្រពះអង�េធ�ស្រមាបអ់�ក។ ្រពះគម�រីបាន្របាបេ់យងពីអ�ីែដល 

្រពះអង�កំពុងែតេធ�ឥឡូវេនះ និងករអ�ីែដល្រពះអង�នឹងេធ�េនេពលអនាគតែដរ។ អ�កអចសិក្សោអំពី្រពះេយសូ៊ពីបទ 

ពិេសធនរ៍បស់អ�កដៃទបាន។ តងំពីេ្រចនឆា� រំហូតមកដល់េពលេវលេនះ មានមនុស្សជាេ្រចនបានរកេឃញថា ្រពះេយសូ៊ 

បានេបកសែម�ងរបូអង�្រទងដ់ល់អស់អ�កែដលពិតជាចង់ស� ល់្រពះអង�ឲ្យបានស� ល់។ េហយអ�ីែដល្របេសរជាងេនះេទ 

េទៀត េយងអចស� ល់្រពះអង�េដយផា� ល់ និងេរៀនពីបទពិេសធអំពីអ�ីែដល្រពះគម�រីបានែចងអំពី្រពះអង�គឺជាករពិត។ 

  

 អ�ក្របែហលជាធា� ប់ស� ល់្រពះេយសូ៊េពញមយួជីវតិរបស់អ�ក ឬ ្របែហលជាអ�កមនិែដលឮេសះអំពី្រពះអង�។ អ�ក 

្របែហលជាស� ល់្រពះអង� េហយ្រសឡាញ់្រពះអង�រចួេហយែដរ ឬ ដូចេលកសូល − េលកជាស្រត�វរបស់្រពះេយសូ៊ 

េហយជីវតិរបស់េលកបានផា� ស់ែ្រប េនេពលែដលេលកបានជួប្រពះេយសូ៊ផា� ល់ − អ�ក្របែហលជាអចបដិេសធ្របឆាងំ 

នឹងដំណឹងល�។ មនិថាអ�កមានចំេនះដឹងអំពី្រពះេយសូ៊ និងមានអកប្បកិរយិាចំេពះ្រពះអង�យ៉ាងណាកេ៏ដយ េមេរៀន 

ទងំេនះ្រត�វបានសរេសរេឡង េដម្បជីួយ អ�កឱ្យស� ល់្រពះអង�កនែ់តេ្រចនេឡង។ េនេពលែដលអ�កបានស� ល់្រពះអង� 

េដយផា� ល់ េយងសង្ឃមឹ និងអធិស� នឱ្យអ�ករកីរយនឹងផល្របេយាជនដ៍អ៏ស� រ្យ ែដលបានមកពីមតិ�ភាពជាមយួ 

្រពះេយសូ៊។ 
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១០ ចូរេ្រជសេរ ស្របេយាគខងេ្រកមចំនួនបី ែដលផ�ល់វធិីល�ៗ េដម្បសិីក្សោអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា។ ចូរគូសរង�ងេ់ល 

       អក្សរេនពីមុខ្របេយាគនីមយួៗ។ 

 ក) សិក្សោនូវអ�ីែដល្រពះគម�រីែចងអំពី្រពះអង�។ 

 ខ) សិក្សោនូវអ�ីែដលសសនាដៃទែចងអពំី្រពះអង�។ 

 គ) េ្រប�បេធៀបករបេ្រង�នរបស់សសនាេផ្សងៗ។ 

 ឃ) ឮនូវអ�ីែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�ស្រមាបម់នុស្ស ែដលស� ល់្រពះអង�េដយផា� ល់។ 

 ង) ស� ល់្រពះេយសូ៊េដយខ�ួនអ�កផា� ល់។ 

 ច) ស� បនូ់វអ�ីែដលខ� ងំស្រត�វរបស់្រពះេយសូ៊និយាយ។ 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

 

 ចេម�យចំេពះលំហតៃ់នករសិក្សោរបស់អ�កមនិបានដក់េទតមលំដបលំ់េដយេឡយ។ ដូេច�ះ អ�កនឹងមនិអច

េឃញចេម�យចំេពះសំណួរេ្រកយៗជាមុនេដយងយ្រស�លបានេទ។ សូមរកេមលែតេលខែដលអ�ក្រត�វករបាន េហយកុំ

ព្យោយាមេមលមុន។ 

 
៤ ក  ២) ្រពះគម�រីសម�ន�េម្រតីថ� ី

 ខ  ២) សម�ន�េម្រតីថ� ី

 គ  ១) សម�ន�េម្រតីចស់ 

 
១ ខ) ពួកេគថា� យបង�ំ្រពះជាមា� ស់ែតមយួ។ 

 ឃ) ពួកេគទទួលបានរជសរពី្រពះជាមា� ស់។ 

 ច) ពួកេគសរេសរនូវអ�ែីដល្រពះជាមា� ស់ចងឱ់្យពួកេគសរេសរ។ 

 
៦ ក) កំណត្់រតែដលបានសរេសរេឡងតមរយៈមនុស្សែដលស� ល់្រពះអង� ឬ បានេរៀនពីេសចក�ីពិតពីអស់អ�កែដល

      បានស� ល់្រពះអង�។ 

 

២ គ) ជា្រពះរជសរដ្៏រតឹម្រត�វែដលមកពី្រពះជាមា� ស់។ 

 

៧ ្របេយាគទងំអស់សុទ�ែត្រតឹម្រត�វ។ ប៉ុែន� ្របេយាគ ខ) គ) និង្របេយាគ ង) ផ�ល់េហតុផលអំពីអ�ីែដលអ�កអចពឹង

 អងនូវអ�ីែដល្រពះគម�រីបានែចងអំពី្រពះេយសូ៊។ 

 

៣ ខ) ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះសេ�ង� ះ 

 

១០ ក) សិក្សោនូវអ�ីែដល្រពះគម�រីែចងអំពី្រពះអង�។ 

 ឃ) ឮនូវអ�ីែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�ស្រមាបម់នុស្ស ែដលស� ល់្រពះអង�េដយផា� ល់។ 

 ង) ស� ល់្រពះេយសូ៊េដយខ�ួនអ�កផា� ល់។ 
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្រពះេយស៊ ូជា្រពះេមស្សុ ី

តម្រពះបន�លូសន្យោ  
Jesus, the Promised Messiah 

  
  

 េសចក�ីសន្យោជាែផ�កមយួេនក�ុងជីវតិរបស់េយង។ ឪពុកមា� យសន្យោថានឹងេធ�អ�ីមយួស្រមាបកូ់នៗរបស់ពួកេគ។ 

អ�កនេយាបាយ អ�កជំនួយ និងមតិ�ភក�ិកេ៏ធ�ករសន្យោែដរ។ េយងទងំអស់គា� សុទ�ែតធា� បម់ានបទពិេសធនក៍�ុងកររងច់ ំ

នរណាមា� កឱ់្យពួកេគេធ�តមអ�ីែដលពួកេគបានសន្យោដល់េយង។ ជួនកល េយង្រត�វែតរងច់រំយៈេពលដយូ៏រ និងមាន 

េពលខ�ះេយងកម៏ានករខកចិត�ែដរ។  

  

 ្រពះជាមា� ស់កប៏ានសន្យោែដរ។ អស់រយៈេពលជាេ្រចនសតវត្សមុនេពលែដល្រពះេយសូ៊្របសូ្រត ្រពះជាមា� ស់បាន 

សន្យោអំពី្រពះេមស្សុ ីឬ ្រពះែដលបានែតងតងំនឹង្រត�វយាងមក។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលតមរយៈព្យោកររីបស់្រពះអង� 

ែដលពួកេគពិពណ៌នាពីអង�េនះ និងពីកិច�ករែដល្រទងន់ឹង្រត�វេធ�។ 

  

 េនេពលែដល្រពះេយសូ៊បានយាងមក មានមនុស្សជាេ្រចនែដលបានដឹងពីទំនាយទងំអស់េនះបានកតសំ់គាល់ 

ថាជាករសំខន។់ ពួកេគបានេឃញថាអ�ីែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល និងកិច�ករែដល្រទងេ់ធ�គឺ្រត�វគា� ជាមយួអ�ីែដល 

បានេរៀបរប។់ ពួកេគបានទទួលស� ល់ថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះេមស្សុែីដល្រពះជាមា� ស់បានសន្យោថានឹងចតឲ់្យយាងមក។ 

្រពះជាមា� ស់បានរក្សោ្រពះបន�ូលរបស់្រពះអង�។ 

 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះ អ�កនឹងសិក្សោអំពី្របេភទទំនាយេផ្សងៗែដលទយអំពី្រពះេយសូ៊។ អ�កនឹងរកេឃញេរឿងរ៉វដ ៏

អស� រ្យជាេ្រចនែដលបានទយទុកមុនអំពី្រពះអង�។ 
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គេ្រមង 

ក. ករយល់ដឹងអំពីទំនាយេនក�ុង្រពះគម�រី Understanding Bible Prophecy 

ខ. េសចក�ីពិតអំពី្រពះេមស្សុ ីTruths about the Messiah 

 

េគលេដ 

១. េលកេឡងអំពីទំនាយែបបេផ្សងៗេនក�ុង្រពះគម�រី។ 

២. កំណតនូ់វវធិីមយួចំននួែដល្រពះេយសូ៊បានសេ្រមចតមទំនាយេនក�ុង្រពះគម�រីអំពី្រពះេមស្សុ។ី 

 

ក. ករយលដ់ឹងអំពីទំនាយេនក�ងុ្រពះគម�រី Understanding Bible Prophecy  

េគលេដទី១. េលកេឡងអំពីទំនាយែបបេផ្សងៗេនក�ុង្រពះគម�ីរ។ 

 

 ្រគបទ់ំនាយទងំអស់េនក�ុង្រពះគម�រីគឺជា្រពះរជសរែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនដល់្របជារ�ស�របស់្រពះអង� 

តមរយៈអ�កនារំបស់្រពះអង�គឺពួកព្យោករ។ី តមរយៈពួកេគ ្រពះជាមា� ស់អនុ�� តឱ្យមនុស្សដឹងពីអ�ីែដល្រពះអង�សព� 

្រពះហឫទយ័ឱ្យពួកេគេធ� និងបានបង� ញពួកេគនូវអ�ី្រគបយ៉់ាងែដលនឹងេកតេឡងេនេពលអនាគត។ 

  

 ្រពះជាមា� ស់បានបណា� លចិត�ពួកព្យោករឱី្យសរេសរនូវករេបសែម�ងទងំេនះទុក ដូេច�ះេហយេទបេយងមានកំណត ់

្រតេនក�ុង្រពះគម�រី។ មានទំនាយមយួចំនួនបានសេ្រមចជាករពិត ប៉ុែន� មានលម�តិតិចតួចបំផុត។ ្រពះគម�រីបានប�� កព់ី 

្របវតិ�ស�ស�ែដលបានសេ្រមចក�ុងចំនូនដេ៏្រចន។ មានទំនាយមយួចំនួនកំពុងែតសេ្រមចក�ុងេពលឥឡូវេនះេហយមយួ 

ចំនួនេទៀតនឹងសេ្រមចេនេពលអនាគត។   

 

ទំនាយពិតជាសំខន់ Prophecies Are Important 

 ករសេ្រមចតមទំនាយេនក�ុង្រពះគម�រីបានេធ�ឱ្យេយងដឹងថា ្រពះគម�រីគឺជាអ�ីដូចែដល្រពះគម�រីអះអង−វជា្រពះ 

បន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់។ េតមាននរណាអចដឹង្រគបទ់ងំអស់នូវអ�ីែដលេកតេឡងេនេពលអនាគត និងអចពិពណ៌នា 

អំពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡងចំេពះនរណាមា� ក ់េហយេនទីកែន�ងពិត្របាកដក�ុងរយៈេពលមយួរយឆា� េំទមុខេទៀតបានឬេទ? 

្រពះជាមា� ស់បានអះអងពីករជំរញុទឹកចិត�េនក�ុង្រពះគម�រី តមរយៈករ្របកសអំពីបំណង្រពះហឬទយ័របស់្រពះអង� 

ែដលមានេនេពលខងមុខ េហយបនា� បម់ក ្រពះអង�នឹងេធ�ឱ្យអ�ីៗេកតេឡង ដូចែដល្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលតមរយៈ 

ពួកព្យោកររីបស់្រពះអង�ែមន។  

 

 ទំនាយេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់អំពីករយាងមកដល់របស់្រពះសេ�ង� ះ ពិតជាមានមូលេហតុសំខនប់ីយ៉ាង 

ស្រមាបេ់យង៖ 
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១. េយងអចស�ងព់ីជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊ែដល្របឆាងំពីករទស្សនទ៍យទងំអស់ េហយនឹងេមលថាេត្រពះអង� 

    ពិតជា្រពះសេ�ង� ះែដលបានសន្យោេនាះែមនឬេទ។ 

២. េយងអចយល់ដឹងកនែ់តច្បោស់ តមរយៈទំនាយទងំអស់េនះ អំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា និងអំពីមូលេហតុ 

     ែដល្រពះអង�យាងមក។ េយងទងំអស់្រត�វបានបង� ញឱ្យេឃញអំពីកិច�កររបស់្រពះអង�េនក�ុងអតីតកល     

     បច�ុប្បន� និង អនាគត។ 

៣. េយងអចដឹងបានថា ្រពះជាមា� ស់េធ�អ�ីតមែដល្រពះអង�បានសន្យោ។ ដូចទំនាយមុនដំបូងអំពី្រពះេយសូ៊ 

     បានេកតេឡងរចួេ្រសចេទេហយ គឺដូចអ�ីែដលបានទយទុកតងំពីបុរណមក ដូចេនះទំនាយអំពីអនាគតក ៏

     នឹងេកតេឡងបានែដរ។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ ទំនាយអំពីអនាគតកលេនក�ុង្រពះគម�រីគឺជា 

 ក) សរែដលពួកព្យោករទីទួលបានពីវ�ិ� ណរបស់មនុស្សស� ប។់ 

 ខ) ករទស្សនទ៍យអំពីអនាគតតមរយៈករសិក្សោអំពីដួងតរ។ 

 គ) ករេបកសែម�ងមកពី្រពះជាមា� ស់ែដល្រពះអង�្របទនមក តមរយៈពួកព្យោកររីបស់្រពះអង�។ 

 

២ ទំនាយអំពីករយាងមកវញិរបស់្រពះសេ�ង� ះជាករសំខន ់ពីេ្រពះទំនាយទងំេនាះ 

 ក) បង� ញថា្រពះជាមា� ស់បានេធ�តម្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះអង�។ 

 ខ) ពិពណ៌នាពីស� នភាពនេយាបាយេនក�ុងសម័យ្រពះគម�រី។ 

 គ) មានរបូភាព និងមាននិមតិ�ស�� ដគ៏ួរឱ្យចបអ់រម�ណ៍។ 

 

្រគប់ទំនាយទាងំអសអ់ំពី្រពះេមស្ុស្ីរត�វបានផ�ល់មកេទតមលដំប់លំេដយ  

Messianic Prophecies Were Given Gradually  

 េយងេហទំនាយអំពី្រពះសេ�ង� ះថាជាទំនាយអំពី្រពះេមស្សុ។ី េនះគីជាទំនាយអំពី្រពះេមស្សុែីដលដក្រសងព់ីកណ�  

គម�រីេហ្របមឺាននយ័ថា “្រពះមយួអង�ែដលបាន”។ បូជាចរ្យ ព្យោករ ីនិងជាេស�ចសុទ�ែតបានែតងតងំេដយ្របង េដម្ប ី

បង� ញថា្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសេរ សពួកេគ និងបានេរៀបចំពកួេគេអយបំេពញកិច�ករថា� យ្រពះអង�។ ្រពះេមស្សុែីដល 

នឹង្រត�វយាងមកនឹង្រត�វបានែតងតងំេដយ្រពះវ�ិ� ណរបស់្រពះជាមា� ស់េអយេធ�កររបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�អចនឹង 

ក� យជា ព្យោករ ីបូជាចរ្យ និងជាមហក្ស្រត។ ភាស្រកិកស្រមាប់ពក្យេមស្សុគីឺ្រពះ្រគិស�។ េនេពលែដលេយងនិយាយ 

អំពី្រពះេយសូ៊្រគិស�គឺេយងេហ្រពះេយសូ៊ជា្រពះេមស្សុ ីជា្រពះមយួអង�ែដល្រត�វបានែតងតងំនិងជា្រពះេមស្សុែីដលបាន 

សេ្រមចតមទំនាយ។  
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 ្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះជាមា� ស់អំពី្រពះេមស្សុែីដលបានសរេសរទុកស្រមាប្់របជាជន ្រពះអង�បានេកតេឡង 

អស់រយៈេពលជាង ៤០០០ឆា� មំកេហយ។ ្រពះបន�ូលសន្យោខ�ះបានពិពណ៌នាអំពីកិច�កែដល្រពះេយសូ៊េធ�េនេលែផនដី 

ក�ុងនាមជា្រពះសេ�ង� ះរបស់េយង។ ្រពះបន�ូលសន្យោេផ្សងេទៀតនិយាយសំេដេលអណាច្រកដអ៏ស់កល្បជានិច�របស់ 

្រពះជាមា� ស់នាេពលអនាគត។ ទំនាយទងំេនះបាន្របទនជារជសរស្រមាប់ស� នភាពក�ុងតំបន ់ប៉ុែន� ហួសពីប��  

ភា� មៗៃនករយាងមកដល់របស់្រពះេមស្សុ។ី  

 

 ្រពះជាមា� ស់បានេបកសែម�ងយ៉ាងលំអិតបែន�មេហយបែន�មេទៀតអំពី្រពះេមស្សុេីទតមេពលេវល−អំពីទីកែន�ង 

ែដល្រពះអង�នឹង្របសូត អំពីរេបៀបែដល្រពះអង�នឹងសុគត និងអំពីកិច�ករែដល្រពះអង�នឹងបំេពញ។ ករពិត មាននិសិ្សត 

្រពះគម�រីមយួចំនួនបានរបជ់ាង៣០០ពតម៌ានលំអិតអំពី្រពះេមស្សុ ីេនក�ុងទំនាយក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់។ ្រពះជាមា� ស់សព� 

្រពះទយ័ឱ្យមនុស្ស្រគបគ់ា� ទទួលស� ល់្រពះេមស្សុ ីេនេពលែដល្រពះអង�បានយាងមក។  

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៣ ងរជា ្រពះ្រគិស� មាននយ័ថា 

 ក) ្រពះែដល្រត�វបានចកេ់្របងតងំមយួអង�។ 

 ខ) អ�កមានជយ័ជំនះ។ 

 គ) យ��បូជា។ 

 

៤ ្រពះជាមា� ស់បាន្របទនទំនាយអំពី្រពះេមស្សុ ី

 ក) ្របមាណជាង ៤០០០ ឆា� មំុន្រពះ្រគិស�្របសូត។ 

 ខ) េនក�ុង្រពឹត�ិករណ៍េផ្សងៗេនអំឡុងជាង ៤០០០ឆា� ។ំ 

 គ) េទឱ្យព្យោកររីបស់្រពះអង�មា� ក ់ែដលរស់េនកលពី ៤០០០ឆា� មំុន។ 

 

ក្ួបនត្រមបង� ញរូបភពអពំី្រពះេមស្ុស ីRituals Pictured the Messiah 

 ទំេនៀមទំលបៃ់នករថា� យបង�ំរបស់្របជារ�ស�របស់្រពះជាមា� ស់ែដលមានេ្របេនក�ុងសមយ័សម�ន�េម្រតីចស់គឺជា 

ទំនាយ។ ្រពះជាមា� ស់បានេរៀបចំទំេនៀមទំលបៃ់នករថា� យយ�� បូជា េដម្បបីង� ញពីរបូភាពៃនករយាងមករបស់ 

្រពះេមស្សុែីដល្រពះអង�នឹង្របគល់ជីវតិរបស់្រពះអង�េដម្បសីេ�ង� ះមនុស្សទងំអស់ឱ្យរចួពីអំេពបាប។ កិច�កររបស់ពួក 

បូជាចរ្យ គឺជារបូភាពអំពីអ�ីែដល្រពះេយសូ៊នឹង្រត�វេធ�េ្រប�បដូចជាបូជាចរ្យដឥ៏តេខ� ះស្រមាបម់នុស្សជាតិទងំអស់។ កណ�

គម�រីេហ្របឺទងំមូលនឹង្របាបេ់យងអំពីរបូភាពដល៏�ឥតេខ� ះៃនទំនាយអំពី្រពះេយសូ៊តមរយៈទំេនៀមទំនាបេ់នក�ុង 

សម�ន�េម្រតីចស់។ 
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 េនជុំវញិពិភពេលកេយងរកេឃញទំេនៀមទំលបត់មរយៈពួកព្យោករបីានេធ� និងយ��បូជាែដល្រពះជាមា� ស់បាន 

េធ�ជំនួសេយង េនេពលែដលមនុស្សបានេធ�បាប។ ករថា� យបង�ំរបស់សសនាមយួចំនួនមាននិមតិ�ស�� ែដលចង�ុល 

បង� ញអំពី្រពះេយសូ៊។ សមាជិកេនក�ុងសសនាទងំេនាះគួរែតេរៀន្រពះគម�រីរបស់្រគិស�បរស័ិទ េដម្បែីស�ងរកអត�នយ័ 

ពិត្របាកដៃនទំេនៀមទំលបរ់បស់ពួកេគ។  

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ េតអ�កស� ល់ទំេនៀមទំលបៃ់នករថា� យ��បូជាណាមយួ ែដលយកមកអនុវត�េនក�ុងតំបនរ់បស់អ�កែដលឬេទ?      

    េតវមានអត�នយ័យ៉ាងដូចេម�ច? 

 

៦ វធិីល�បំផុត េដម្បរីកេឃញពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊្រត�វគា� នឹងរបូភាពៃននិមតិ�ស�� ែដលបានផ�ល់ក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ 

   គឺ្រត�វ 

 ក) គិតអំពីករអនុវត�នស៍សនាេនក�ុងតំបនរ់បស់អ�ក។ 

 ខ) សិក្សោអំពីេឈ� ះរបស់ព្យោករែីដលទកទ់ងនឹង្រពះេមស្សុទីងំអស់េនក�ុង្រពះគម�រី។ 

 គ) សិក្សោអំពីកណ� គម�រីេហ្របឺេនក�ុងសម�ន�េម្រតីថ�ី។ 

 

ខ. េសចក�ីពិតអំពី្រពះេមស្សុ ីTruths About The Messiah  

េគលេដទី២. កំណត់នូវវិធីមួយចំនួនែដល្រពះេយស៊ូបានសេ្រមចតមទំនាយអំពី្រពះេមស្ុសេីនក�ុង្រពះគម�ីរ។ 

 

 ពួកព្យោករេីនក�ុងសសម�ន�េម្រតីចស់បាន្របាបនូ់វេរឿងសំខន់ៗ ជាេ្រចនអំពី្រពះេមស្សុ។ី មានេរឿង្របាែំដលពិពណ៌ 

នាេនក�ុងែផ�កេនះៃនេមេរៀនរបស់អ�ក។ 

 

ភពជាមនសុ្ស និង ភពជា្រពះ Human and Divine 

 េយងែស�ងរកេសចក�ីសន្យោដំបូងអំពី្រពះេមស្សុេីនក�ុងកណ� គម�រីមុនដំបូងៃន្រពះគម�រី។ ្រពះជាមា� ស់បានេបកសែម�ង 

អង�្រទងជ់ា្រគាបពូ់ជរបស់�ស�ី។ ្រពះអង�នឹង្របសូតេចញពី�ស�ី។ អដ ំនិង េអវ៉ គឺជាបុរស �ស�ីមុនដំបូងែដលមានអំេព 

បាប។ អរក្សសតងំគឺជាស្រត�វរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលវបានប��ុ ះប��ូ លពួកេគមនិឱ្យស� បប់ង� ប្់រពះជាមា� ស់។ កិច�

ករេនះបានេធ�ឱ្យមនុស្សដចេ់ចញពី្រពះជាមា� ស់ និងេធ�ឱ្យសតងំមានអំណាចេលមនុស្ស។ ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់បាន សន្យោ

អំពី្រពះសេ�ង� ះែដលនឹង្របសូតមកជាមនុស្ស ែដល្រពះអង�នឹងតយុទ�ជាមយួអរក្សសតងំ និងបំផា� ញអំណាច 

របស់វ។ ្រពះជាមា� ស់មានបន�ូលេទកនស់តងំថា “ េយងនឹងេធ�េអយឯង និង�ស�ី ្រពមទងំពូជឯង និងពូជ�ស�ី 

ក� យេទជាស្រត�វនឹងគា�  ពូជនាងនឹងជានក់្បោលរបស់ឯង េហយឯងនឹងចឹកែកងេជងពូជនាង” (េលកុប្បតិ� ៣:១៥)។ 
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 អស់រយៈកលជាេ្រចនសតវត្សេ្រកយមក ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលកនែ់តលំអិតអំពី្រពះសេ�ង� ះេទកន្់របជា 

រ�ស�របស់្រពះអង�។ ្រពះអង�នឹង្របសូតេនភូមេិបេថ�ហិម េនក�ុងទឹកដីែដលេហថាប៉ាលីស�ីនសព�ៃថ�េនះ។ េហយ្រពះអង� 

នឹងមនិដូចជាមនស្សធម�តេនាះេឡយ។ ្រពះអង�គងេ់នអស់កល្បជានិច�។ ្រពះអង�េនែតគងេ់នអស់កល្បជានិច� ប៉ុែន� 

្រពះអង�នឹងយាងមកែផនដីយកកំេណ តជាមនុស្សែដលមានរបូកយមនុស្ស និងេពលេពញវយ័នឹងក� យជាអ�កកន់ 

អំណាចេនក�ុង្រស�កអុី្រសែអល។ េលកមកីបានទយថា៖  

 

េបេថ�ហិមេអ្របាតេអយ! ក�ុងចំេណាមអំបូរទងំប៉ុនា� ន េន្រស�កយូដ អ�កតូចជាងេគែមន ែតេមដឹក

នាែំដល្រត�វ្រគប្់រគងេលអុី្រសែអល ក�ុងនាមេយង នឹងេកតេចញមកពីអ�ក។ េលកេនាះមានេដម

កំេណ ត តងំពីបុរណកលដយូ៏រលង»់។ (មកី ៥:១) 

 

 េបេថ�ហិមេអ្របាត មាននយ័ថា ភូមមិយួែដលេហថា េបេថ�ហិម េនជិតទី្រក�ងែដលមានេឈ� ះថា អឺ្របាត (សូម

េមល េលកុប្បត�ិ ៣៥:១៩; ៤៨:៧) ឬ េអ្របាត (សូមេមល នាងរស់ ៤:១១)។ េនក�ុងកណ� គម�រីេចហ� យ េគេហថា េប

េថ�ហិម ្រស�កយូដែដរ (១៧:៧)។ វជាករចបំាចែ់ដលែញកវឱ្យដចព់ីគា�  ពីេ្រពះមានភូមេិបេថ�ហិមេផ្សង 

មយួេទៀតស�ិតក�ុងកុលសម�ន័�ដៃទេទៀតេនក�ុង្របេទសអុី្រសែអល (យ៉ូេស� ១៩:១៥) ប៉ុែន� ភូមេិបេថ�ហិមេនះ គឺេនក�ុង 

្រស�កយូដ េនជិតទី្រក�ងធំមយួេឈ� ះថា អឺ្របាត ឬ េអ្របាត។  

  

 ្របែហលជាង ៧០០ឆា� មំុន្រពះេយសូ៊្របសូត ្រពះជាមា� ស់បានបង� ញព្យោករេីអសយថា ្រពះសេ�ង� ះនឹងយាងមក 

យកភាពជាមនុស្សផង និងភាពជា្រពះផង។ ្រពះអង�នឹង្របសូតេចញពី�ស�ី្រពហ�ចរ ីេដយគា� នឪពុកខងសច់ឈម 

េឡយ។ ្រពះនាមមយួក�ុងចំេណាម្រពះនាមនានារបស់្រពះអង�គឺ េអម៉ាញូែអល ែដលមាននយ័ថា “្រពះជាមា� ស់គង ់

ជាមយួ”។ 

 

េហតុេនះ ្រពះ អមា� ស់ផា� ល់នឹង្របទនទីសមា� ល់មយួដល់អ�ករល់គា� ។ េមល៍! �ស�ី្រពហ�ចរនីឹងមាន

ៃផ�េពះ នាងនឹងស្រមាលបានបុ្រតមយួ េហយថា� យ្រពះ នាមថា «េអម៉ា ញូែអល»។  

(េអសយ ៧:១៤) 
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ដ្បតិមាន្រពះ រជ បុ្រតមយួអង�្របសូតមកស្រមាប់េយង្រពះ ជាមា� ស់បាន្របទន្រពះ បុ្រតមយួ្រពះ អង�

មកេយងេហយ។ បុ្រតេនាះទទួលអំណាច្រគប ់្រគងេគនឹងថា� យ្រពះ នាមថា: “្រពះដគ៏ួរេស�ចសរេសរ 

្រពះ្របកបេដយ្រពះ ្របាជា�  ញាណ្រពះដម៏ានឫទ�េិចស�  ្រពះ បិតដម៏ាន្រពះ ជន�គងេ់នអស់ កល្បជា 

និច� ្រពះ អង�មា� ស់ៃនេសចក�ីសុខ សន�។ (េអសយ ៩:៦) 

 

 េនក�ុងកណ� គម�រីដំណឹងល�ម៉ាថាយ និងលូក អ�កអចអនពីកំេណ តរបស់្រពះេយសូ៊បាន។ ្រពះអង�មនិមាន 

ឪពុកខងសច់ឈមេទ ្រពះអង�្របសូតេចញពី�ស�ី្រកមុ្ំរពហ�ចរគីឺ នាងម៉ារ។ី កិច�ករេកតេឡងបាន តមរយៈឫទ� នុ 

ភាពរបស់្រពះជាមា� ស់−គឺជា្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ ទងំជាមនុស្ស និងជា្រពះ ្រពះអង�ជាេអម៉ាញូែអល−្រពះជាមា� ស់គង ់

ជាមយួេយង។ កតច់ំណាំ្រពះបន�ូលចុងេ្រកយរបស់្រពះេយសូ៊េនេលែផនដីថា “ចូរដឹងថា ខ�ុ ំេនជាមយួអ�ករល់គា� ជាេរៀង 

រល់ៃថ� រហូតដល់អវសនកលៃនពិភពេលក” (ម៉ាថាយ ២៨:២០)។   

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៧ េយងបានស� ល់ថា្រពះេយសូ៊គឺជា “េអម៉ាញូែអល” បានទយទុកជាមុន េនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់េដយសរ្រពះអង� 

 ក) ្របសូតេនេបេថ�ហិមេអ្របាត។ 

 ខ) មានៃផ�េពះតមរយៈ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 គ) អស� រ្យ និងជា្រគ�បេ្រង�នដឆ៏ា� តៃវ។ 

 

យ��បូជា និង ្រពះសេ�ង� ះ Sacrifice and Savior  

 ្រពះជាមា� ស់បានេបកសែម�ងឱ្យពួកព្យោករជីាេ្រចនដងអំពី្រពះសេ�ង� ះែដលនឹងយាងមកលះបង្់រពះជន�របស់ 

្រពះអង�ជាយ��បូជាស្រមាបអ់ំេពបាបរបស់េយង។ មុនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាងមក េគសមា� ប់សត�េដម្បេីធ�ជាយ��បូជា 

ថា� យដល់្រពះជាមា� ស់េដម្បអីំេពបាបរបស់េគ។ អ�កែដលេធ�បាបបាននាយំកសត�េចៀម និងពែពេទឱ្យបូជាចរ្យសមា� ប ់

្រពមទងំដុតេនេលអសនៈផង។ 

 

 េនក�ុងគម�រីេអសយជំពូកទីហសិបបីបានពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល្រពះជាមា� ស់នឹងេធ�ឱ្យ្រពះសេ�ង� ះក� យជា 

យ��បូជាស្រមាបអ់ំេពបាបរបស់េយង និងពីរេបៀបែដល្រពះអង�នងឹមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ្រពះេយសូ៊បានក� យជា 

យ��បូជាស្រមាបអ់ំេពបាប និងជា្រពះសេ�ង� ះរបស់េយង។ ព្យោករបីាន្របាបព់ីេពលេវល ទីកែន�ង និងរេបៀបែដល 

្រពះេយសូ៊នឹង្រត�វេគក្បតេ់ដយមតិ�ភក�ិជិតស�ិតរបស់្រពះអង� ្រត�វបានេគេចទ្របកនែ់ក�ងក� យ ដកក់�ុងទីឃំុឃាងំ វយដំ 

េជរ្របមាថ េធ�គុត េហយេ្រកយមកប��ុ ះ។ បនា� បម់ក ្រពះអង�នឹងរស់េឡងវញិ។  
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ ្រពះេយសូ៊បានបំេពញតមទំេនៀមទំលបៃ់នករថា� យ��បូជាស្រមាបអ់ំេពបាបេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ ពីេ្រពះ្រពះអង� 

 ក) សុគតស្រមាបេ់យង។ 

 ខ) បាន្រប្រពឹត�អំេពល�ជាេ្រចន។ 

 គ) បាន្របាបេ់យងអំពី្រពះជាមា� ស់។ 

 

ព្យោករ ីបជូាចរ្យ និង ្រពះមហក្ស្រត Prophet, Priest and King  

 ទំនាយេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់បានបង� ញថា ្រពះេមស្សុនីឹង្រត�វបានែតងតងំេដយ្រពះវ�ិ� ណរបស់្រពះជាមា� ស់ 

ឱ្យេធ�ជាព្យោករ ីជាបជូាចរ្យ និងជាមហក្ស្រតរបស់េយង។ ក�ុងនាមជាព្យោករ ី្រពះអង�នឹងក� យជា្រពះសូេសៀងរបស់ 

្រពះជាមា� ស់មកកនេ់យង។ ក�ុងនាមជាបូជាចរ្យ ្រពះអង�នឹងក� យជាសំេឡងរបស់េយងេទកន់្រពះជាមា� ស់។ ក�ុងនាមជា 

មហក្ស្រត្រពះអង�នឹងក� យជា្រពះហស�របស់្រពះជាមា� ស់ក�ុងករជួយ េយង និងដឹកនាេំយង។ ្រពះអង�នឹងេរៀបចខំ� តគំរ ូ

ស្រមាបឱ់្យេយងរស់េនតម េហយដក្់រកឹត្យវនិយ័របស់្រពះអង�េនក�ុងជីវតិរបស់េយងែដរ។ 

 
 េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ចបេ់ផ�មពន័�កិច�របស់្រពះអង�េនទីសធារណៈ ្រពះអង�បានអនទំនាយអំពី្រពះេមស្សុ ី

េទកនប់ណា� ជនេដម្បឱី្យពួកេគដឹងថាពួកេគនឹងេឃញទំនាយេនាះបានសេ្រមចេនក�ុង្រពះអង�៖  

 
្រពះ វ�ិ� ណរបស់្រពះ ជា អមា� ស់សណ�ិ តេលខ�ុ ំ ដ្បតិ្រពះ អមា� ស់បានចកេ់្របងអភេិសកខ�ុ ំឲ្យនាំ

ដំណឹង ល� េទ្របាបអ់�កែដល្រត�វេគជិះ ជាន ់ជួយ ែថទអំ�កែដលបាកទ់ឹកចិត� ្របកស្របាប់ជនជាប់

ជាេឈ�យថាពួកេគនឹងរចួខ�ួនេហយ្របាបអ់�កជាប់ឃំុ ឃាងំថាពួកេគនឹងមានេសរ ីភាព។ ្រពមទងំ

្របកសពីឆា� ែំដល្រពះ អមា� ស់សែម�ង្រពះ ហឫទយ័េមត� ករណុានិងពីៃថ�កំណតែ់ដល្រពះរបស់េយង

ដកេ់ទសមនុស្សអ្រកកេ់ហយស្រមាលទុក�អស់អ�កែដលកន់ទុក�។ (េអសយ ៦១:១-២) 

 

 ព្យោករ:ី េលកម៉ូេសជាព្យោករ ីជាអ�កដឹកនាសំសនា និងជាអ�ក្រគប្់រគងដល៏�បំផុតរបស់ជនជាតិយូដ្របមាណ 

ជាង ១៤០០ឆា� មំុន្រពះេយសូ៊្របសូត។ ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលតមរយៈេលកេទកន្់របជារ�ស�របស់្រពះអង�។ 

េលកបានដឹកនាពំួកេគឱ្យេចញពីទសភាព។ មានកិច�ករអស� រ្យជាេ្រចនបានេកតេឡងេនក�ុងពន័�កិច�របស់េលក និង 

បានប�� ក់ថា ្រពះជាមា� ស់បានប��ូ នេលកឱ្យេធ�ជាអ�កដឹកនា្ំរបជារ�ស�របស់្រពះអង�។ េលកម៉េូសបានសរេសរថា៖ 

  

្រពះ អមា� ស់ ជា្រពះរបស់អ�ក នឹងេធ�ឲ្យមានព្យោករមីា� ក់ដូចខ�ុ ំ េងបេឡងពីក�ុងចំេណាមអ�ក េហយ

េលកជាបង ប�ូនរបស់អ�ក។ ចូរនាគំា� ស� ប់តមព្យោករេីនាះចុះ។ (ទុតិយកថា ១៨:១៥) 
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 ្រពះេយសូ៊មានលក�ណៈដូចេលកម៉ូេសេ្រចនយ៉ាង។ ្រពះជាមា� ស់បានមាន្រពះបន�ូលមកតមរយៈ្រពះអង�។ ្រពះអង� 

បានេធ�ករអស� រ្យជាេ្រចន។ ្រពះអង�បានរេំដះមនុស្សជាេ្រចនឱ្យមានេសរភីាពពីទសភាពៃនអំេពបាប។ ក�ុងនាមជាព្យោករ ី

្រពះេយសូ៊បាន្របាបព់ី្រពឹត�ករណ៍ែដលបានេកតេឡងមុនជាេ្រចន ប��ូ លទងំករសុគតរបស់្រពះអង� កររស់េឡងវញិ 

បនា� បព់ីបីៃថ�េ្រកយមក ករយាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ អ�ីែដលពួកអ�កេដរតម្រពះអង�្រត�វេធ� ករយាងមករបស់ 

្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� ករសយភាយៃនដំណឹងល� និងករបំផា� ញ្រពះវហិរ្រក�ងេយរសូឡឹម។ កិច�ករទងំអស់េនះនឹង 

េកតេឡងដូចអ�ីែដល្រពះេយសូ៊បានមាន្រពះបន�ូល។ មានទំនាយខ�ះរបស់្រពះអង�បានកំពុងែតសេ្រមចក�ុងេពលសព�ៃថ� 

េនះ។ េយងដឹងថា មានទនំាយខ�ះៗេទៀតនឹងសេ្រមចដូចគា� ែដរ។  

 

 បូជាចរ្យ: អ�កសរេសរទនុំកតេម�ងបាននិពន�អំពី្រពះេមស្សុថីា “្រពះ អមា� ស់មាន្រពះ បន�ូលសន្យោ េដយឥតែ្រប ្រប�ល

ថា: ្រពះ អង�ជាបូជា ចរ្យអស់ កល្បតេរៀងេទតមរេបៀបេស�ចមុលិគី ស្សោែដក” (ទំនុកតេម�ង ១១០:៤)។ មុលិគីស្សោែដក 

គឺជាេឈ� ះបូជាចរ្យដំបូងែដលមានេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ េហយបង� ញថាេស�ច្រត�វបានេ្រជសេរ សេដយផា� ល់ពី 

្រពះជាមា� ស់។ ្រគបប់ូជាចរ្យទងំអស់េនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់្រត�វអធិស� នស្រមាបម់នុស្ស និងថា� យយ��បូជាស្រមាប់ 

អំេពបាបរបស់ពួកេគ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានអធិស� នជាេ្រចនស្រមាបអ់�កេដរតមរបស់្រពះអង� េនេពលែដល្រពះអង�េនេលែផនដី េហយ 

្រពះអង�បានអធិស� នស្រមាបព់ួកេយងែដរឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ េយងអចចូលេទរក្រពះជាមា� ស់ស្រមាបក់រអតេ់ទស 

តមរយៈ្រពះេយសូ៊ជាបូជាចរ្យរបស់េយង។ េនេពលណាែដលេយងអធិស� នេទកន្់រពះអង� បូជាចរ្យរបស់េយងនឹង 

ទូលថា� យត្រម�វកររបស់េយងេទកន្់រពះជាមា� ស់។  

 

 ្រពះមហក្ស្រត: ្រពះេមស្សុែីដលជាេស�ចដេណ� មយកជ័យជំនះនឹងេទជាយ៉ាងណាេនក�ុងទំនាយសម�ន�េម្រតី 

ចស់! ្រពះអង�នឹងយកឈ�ះអរក្សសតងំ ែដលជាស្រត�វរបស់្រពះជាមា� ស់ និងជាស្រត�វរបស់មនុស្សជាតិ។ ្រពះអង�នឹង 

យកឈ�ះេលអំេពបាប ជំងឺ ករឈចឺប់ េហយសូម្បែីតេសចក�ីស� ប។់ ្រពះអង�នឹងយកឈ�ះេលទព័របស់វ�ិ� ណអ្រកក ់ 

េហយកសងរជ្យរបស់្រពះអង�្របកបេដយយុត�ិធម ៌និងសន�ិភាពដល៏�ឥតេខ� ះេនេលែផនដី។ ្រពះអង�នឹង្របទននូវ 

ដំេណាះ្រសយទងំអស់ចំេពះប�� ពិភពេលក។ គា� នអ�ីគួរឱ្យឆ�ល់ែដលមនុស្សរងច់កំរយាងមករបស់្រពះអង�េទ! 

ទំនាយែដលអ�កអនេនក�ុងេអសយ ៩:៦ អំពីមហក្ស្រតៃនសន�ិភាពែដលនឹងមកេដយមានបន�ូលថា៖ 

 

្រពះ រជ បុ្រតេនាះនឹងលតសន�ឹងអំណាច្រពះ អង�នឹងេធ�ឲ្យរជបល�័ង�របស់្រពះ បាទដវឌី និងនគរ

របស់្រពះ អង�មានេសចក�ីសុខ សន�រហូតតេទ។ ្រពះ អង�យកេសចក�ីសុចរតិ និងយុត�ិធមម៌កព្រងឹង

នគររបស់្រពះ អង�ឲ្យគង ់វង្សចបព់ីេពលេនះ រហូតអស់ កល្បជាអែង�ងតេរៀងេទ ដ្បតិ្រពះ អមា� ស់ៃន

ពិភពទងំមូលសេ្រមចដូេច�ះមកពី្រពះ អង�មាន្រពះ ហឫទយ័្រសឡាញ់យ៉ាងខ� ងំចំេពះេយង។ (េអ

សយ ៩:៧) 
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 អ�កនឹងេឃញថាមានមនុស្សខ�ះេហ្រពះេយសូ៊ថាជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះអង�គឺជារជវង្សរបស់្រពះបាទ 

ដវឌី។ ពួកអ�កេដរតម្រពះអង�ទទួលស� ល់ករអស� រ្យរបស់្រពះអង� េហយពន័�កិច�របស់្រពះអង� ែដលបង� ញពីចរតិ 

លក�ណៈរបស់្រពះរជ្យែដល្រពះេមស្សុនិឹង្រត�វបេង�តេឡង។ មានអ�កខ�ះចងេ់លក្រពះអង�ជាមហក្ស្រត។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊ 

មនិទនេ់្រត�មក�ុងករកសងអណាច្រកេនេលសកលេលកេនេឡយេទ។ មុនដំបូង ្រពះអង�្របទនឱ្យេយងនូវខ� តគំរ ូ

មយួេនក�ុងកររស់េន និងលក�ខណ� ស្រមាប់អណាច្រករបស់្រពះអង�េនក�ុងដួងចិត�  និងជីវតិររស់េនរបស់េយង។ េយង 

ទងំអស់គា� កំពុងែតស�ិតេនក�ុងេពលេវលែដល្រត�វអេ�� ញមនុស្សេផ្សងេទៀតឱ្យទទួល្រពះេយសូ៊ជាមហក្ស្រតេនក�ុង 

ជីវតិរបស់ពួកេគ។ ្រពះអង�នឹងរេំដះដល់អស់អ�កែដលទទួល្រពះេយសូ៊ជាមហក្ស្រតឱ្យរចួផុតពីអណំាចរបស់អំេពបាប 

នឹងអរក្សសតងំ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊ជា្រពះមហក្ស្រតដព៏ិត្របាកដរបស់សកលេលក។ មានៃថ�មយួ ្រពះអង�នឹងយាង្រតឡបម់កែផនដីវញិ 

ស្រមាបអ់ស់អ�កែដលជាកម�សិទ�របស់្រពះអង�។ ្រពះអង�នឹងេរៀបចំអណាច្រករបស់្រពះអង�ស្រមាប់ឱ្យមនុស្ស្រគបគ់ា� បាន 

េឃញ េហយ្រពះអង�នឹង្រគងរជ្យជាេរៀងរហូត។ េនះជាមូលេហតុែដលអ�ក្រត�វសិក្សោទងំអស់អំពី្រពះេយសូ៊ែដលថា្រទងជ់ា 

នរណា េហយអំពីអ�ីេដល្រពះអង�សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យអ�កេធ�។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៩ សូមសរេសរេលខៃនទំនាយអំពី្រពះេមស្សុេីនពីមុខឃា�  ែដលពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បានសេ្រមច 

   ....ក  ្របាបម់ុនអំពីករសុគត និងរស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�  ១)  ជាមនុស្ស និងជា្រពះ 

   ....ខ  សុគតស្រមាបអ់ំេពបាបរបស់េយង     ២)  យ��បូជា និង្រពះសេ�ង� ះ 

   ....គ ជាអ�ក្រគងបល�័ង�្រសបច្បោបរ់បស់្រពះបាទដវឌី   ៣)  ព្យោករ ី

   ....ឃ បានអធិស� នស្រមាបអ់�កេដរតម្រពះអង�    ៤)  បូជាចរ្យ 

   ....ង ជាកូនរបស់�ស�ី្រកមុ្ំរពហ�ចរ ីគឺនាងម៉ារ ី    ៥)  ្រពះមហក្ស្រត 

   ....ច យាងមកយកកំេណ តជាមនុស្ស តមរយៈឬទ� នុភាព 

             របស់្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� 

 

១០ ្របសិនេបមតិ�សួរអ�កថា “េតអ�កដឹងយ៉ាងដូចេម�ចថា្រពះេយសូ៊ជា្រពះេមស្សុែីដលបានសន្យោ?” គូសរង�ងេ់លករេឆ�យ

តបែដលល�ជាងេគ? 

 ក) ្រពះេយសូ៊បានសេ្រមច្រគបទ់នំាយទងំអស់អំពី្រពះេមស្សុេីនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់។ 

  ខ) មានមនុស្សមយួចំនួននក�ុងសសនាខ�ះបានឯកភាពថា ្រពះេយសូ៊គឺជាបុរសល� និងជា្រគ�ែដលមាន្របាជា�  

              េលសេគ។ 

  គ) មានព្យោករមីយួចំនួនេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់បាន្របាបអ់ំពីករយាងមកដល់របស់្រពះែដលបានែតងតងំ។ 
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 ទំនាយអំពី្រពះេមស្សុេីនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់គឺជាដំេណ រេរឿងដចែ់ឡកពីគា� ។ មានែតបនា� បព់ី្រពះេយសូ៊យាងមក 

ប៉ុេណា� ះ ែដលមនុស្សអចេឃញវេនក�ុង្រពះអង� ពួកេគបានេឃញករអស� រ្យទងំអស់គា� ។ េនក�ុងេមេរៀនបនា� បេ់ទៀត 

របស់េយង េយងនឹងសិក្សោបែន�មេទៀតអពំីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។  
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

 

៦ គ) សិក្សោអំពីកណ� គម�រីេហ្របឺេនក�ុងសម�ន�េម្រតីថ�ី។ 

 

១ គ) ករេបកសែម�ងមកពី្រពះជាមា� ស់ែដល្រពះអង�្របទនមក តមរយៈពួកព្យោកររីបស់្រពះអង�។ 

 

៧ ខ) មានៃផ�េពះ តមរយៈ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 

២ ក) បង� ញថា្រពះជាមា� ស់បានេធ�តម្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះអង�។ 

 

៨ ក) សុគតស្រមាបេ់យង។ 

 

៣ ក) ្រពះែដល្រត�វបានចកេ់្របងតងំមយួអង�។ 

 

៩  ក  ៣)  ព្យោករ ី

 ខ  ២)  យ��បូជា និង្រពះសេ�ង� ះ 

  គ  ៥)  ្រពះមហក្ស្រត 

  ឃ  ៤)  បូជាចរ្យ 

  ង  ១)  ជាមនុស្ស និងជា្រពះ 

  ច  ១)  ជាមនុស្ស និងជា្រពះ 

 

៤ ខ) េនក�ុង្រពឹត�ិករណ៍េផ្សងៗេនអឡុំងជាង ៤០០០ឆា� ។ំ 

 

១០ ្របេយាគទងំអស់សុទ�ែត្រតឹម្រត�វ។ ប៉ុែន� មានែត្របេយាគ ក) ែតមយួគតែ់ដលផ�ល់ភស�ុតងនូវអ�ីែដល្រត�វករ។ 

 ្របេយាគេនាះនិយាយថា ជីវតិពិតរបស់្រពះេយសូ៊្រត�វគា� នឹងទំនាយ ែដលបានផ�ល់អំពី្រពះេមស្សុ។ី 

 

៥ ចេម�យរបស់អ�ក។ េហតុករែដលមនុស្សថា� យយ��បូជាបង� ញថា ពួកេគដឹងថា ពួកេគមានបាប េហយភយ័ខ� ច 

 ្រពះជាមា� ស់្រពះពិេរធនឹងពួកេគ។ 
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្រពះេយស៊ ូជា្រពះបុ្រត 

របស្់រពះជាមា� ស ់
Jesus, the Son of God 

 

  

 មានេសចក�ីពិតមយួចំនូនអពំី្រពះជាមា� ស់ងយ្រស�លយល់ជាងអ�ីេផ្សងេទៀត។ ឧទហរណ៍ េយងអចយល់បាន 

ថា្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈដូចជាឪពុកមា� ក។់ េយងអចយល់បាន េដយសរែតភាពជាឪពុក−ករេធ�ជាឪពុក ឬ ករ 

មានឪពុក−ជាែផ�កមយួៃនបទពិេសធនរ៍បស់េយង។ េយងបានេឃញថា ឪពុកល�ែតងែតផ�តផ់�ង ់និង្រសឡាញ់កូនៗរបស់ 

ពួកេគ។ 

 

 េសចក�ីពិតេផ្សងេទៀតអំពី្រពះជាមា� ស់មនិែមនងយ្រស�លយល់េទ។ ករេនះអចនឹងេធ�ឱ្យេយងភា� កេ់ផ�ល! 

្រពះជាមា� ស់របស់េយងអស� រ្យ គងេ់នអស់កល្បជានិច� និងជាមា� ស់ៃនពិភពេលក េហយ្រពះតំរះិ និងមាគ៌ារបស់្រពះអង� 

េនឆា� យពីេយងទងំអស់គា� ។ មានេសចក�ីពិតមយួក�ុងចំេណាមេសចក�ីពិតេផ្សងេទៀតអំពី្រពះជាមា� ស់ែដលេធ�ឱ្យពិបាក 

យល់គឺ្របធានបទមយួេនក�ុងេមេរៀនេនះ−ករពិតគឺ ្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះែតមយួ 

ប៉ុែន� ្រពះអង�មាន្រពះបុ្រតែតមយួ ែដលមានឬទ� នុភាព អំណាចេចស�  និង សិររិងុេរឿងេស�គា� ។  

 

 េមេរៀនេនះ ពន្យល់ពីអ�ីែដល្រពះគម�រីែចងអំពីផ�ូវពេិសសមយួ ែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ វជា 

េមេរៀនសំខនែ់មនែទន! ករេជឿថា្រពះេយស៊គឺជាមនុស្សល�មា� ក់មនិទន្់រគប្់រគានេ់ឡយ។ អ�ក្រត�វែតទទួលស� ល់ថា 

្រពះអង�ផា� ល់គឺជា្រពះជាមា� ស់ែដលបានយាងមកែផនដី។ េនេពលសិក្សោេមេរៀនេនះ អ�កនឹងេឃញពីមូលេហតុែតមយួគត ់

ែដល្រពះេយសូ៊មានអំណាចក�ុងកររេំដះអ�កឱ្យមានេសរភីាពពីអំេពបាប និងេសចក�ីអ្រកកក់�ុងេពលឥឡូវ និងជាេរៀង 

រហូត។  
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គេ្រមង 

ក. ទំនាកទ់ំនងរបស់្រពះបុ្រតេទកន្់រពះបិតរបស់្រពះអង� The Son’s Relationship to His Father 

ខ. ទំនាកទ់ំនងរបស់្រពះបុ្រតចំេពះអ�កេដរតម្រពះអង� The Son’s Relation to His Followers 

 

េគលេដ 

១. ពន្យល់ពីរេបៀបពិេសសែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

២. ស� ល់ពីអ�ីែដល្រពះគម�រីបានបេ្រង�នអំពីទំនាកទ់ំនងរវង្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ និងអស់អ�កែដលេដរតម្រពះអង�។ 

 

ក. ទំនាក់ទំនងរបស្់រពះបុ្រតេទកន់្រពះបិតរបស្់រពះអង�   
     The Son’s Relation to His Father 

េគលេដទី១. ពន្យល់ពីរេបៀបពិេសសែដល្រពះេយស៊ូជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាម� ស់។ 

 

្រពះបិត និង្រពះបុ្រតមនឯកភពអស់កល្បជានិច� Father and Son Are United Eternally 

 មុនេពលែដល្រពះេយសួ៊បាន្របសូតេនក�ុងភមូេិបេថ�ហិម ្រពះអង�ែតងែតេនជាមយួ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់ 

្រពះអង�។ េនក�ុងេមេរៀនទី២ អ�កបានអនពីទំនាយរបស់េលកមកីេនក�ុងកណ� គម�រីមកី ៥:២។ េនក�ុងេនាះេលកមកី 

បានសំេដេទេលពូជពង្សេដមរបស់្រពះេមស្សុ ី“ េពលេនាះ បង ប�ូនរបស់បុ្រតែដលេនេសស សល់ នឹងវលិមកជួប ជុំគា� ជា

មយួកូនេចអុី្រស ែអលវញិ”។ 

 
 យបម់ុន្រពះេយសូ៊្រត�វេគឆា� ង ្រពះអង�បានអធិស� នថា៖ “្រពះ បិតេអយ ឥឡូវេនះ សូមេលកតេម�ងទូលបង�ំឲ្យមាន

សិរ ីរងុេរឿងេនជិត្រពះ អង� គឺសិរ ីរងុេរឿងែដលទូលបង�ំធា� ប់មានេនជិត្រពះ អង� តងំពីមុនកំេណ តពិភពេលកមក”  

(យ៉ូហន ១៧:៥)។  

  
 ្រពះេយសូ៊គងេ់នជាមយួ្រពះជាមា� ស់ និងកំពុងបំេពញកិច�ករជាមយួ្រពះអង�េនក�ុងករបេង�តពិភពេលក។ េលក

យ៉ូហនេហ្រពះេយសូ៊ជា្រពះបន�ូល និងេនក�ុងករចបេ់ផ�មដំណឹងល�របស់េលក េលកបាន្របាបេ់យងថា៖  

 
កលពីេដមដំបូងបង�ស់ ្រពះ បន�ូល មាន្រពះ ជន�គងេ់ន។ ្រពះ បន�ូលគងេ់នជាមយួ្រពះ ជាមា� ស់ 

េហយ្រពះ បន�ូលជា្រពះ ជាមា� ស់។ ្រពះ បន�ូលគងេ់នជាមយួ្រពះ ជាមា� ស់ កលពីេដមដំបូងបង�ស់។ 

អ�ីៗសព�សរេពសុទ�ែតេកតេឡងេដយ សរ្រពះ បន�ូល គឺក�ុងបណា� អ�ីៗែដលេកតមក គា� នអ�ីមយួ

េកតមកេ្រកពី្រពះ អង�បេង�តេនាះេឡយ។ (យ៉ូហន ១:១-៣)  
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 មានអថក៌ំបាងំជាេ្រចនេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ែដលពិបាកដល់អ�កអនជាេ្រចន។ កណ� គម�រីេលកុប្បត�ិ ១:២៦ 

ែចង្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលថា “ េយងបេង�តមនុស្ស ជាតំណាងរបស់េយង មានលក�ណៈដូចេយង” ។ េត្រពះជាមា� ស់ 

មាន្រពះបន�ូលេទកនអ់�កណា? អ�ីែដលេលកយ៉ូហនមាន្របសសនជ៍ួយ េយងពន្យល់ពីអថ៌កំបាងំេនះ។ ្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់បានគងេ់នជាមយួ្រពះជាមា� ស់ក�ុងេពលែដលពិភពេលកបានបេង�ត។ ដូចែដលេយងបាន 

ចរំចួមកេហយេនក�ុងេមេរៀនទ២ី េលកេអសយបានេហ្រពះេមស្សុថីា “្រពះដម៏ានឫទ�ិេចស� ” និង “្រពះ បិតដម៏ាន្រពះ 

ជន�គងេ់នអស់ កល្បជា និច�” (េអសយ ៩:៦)។ ប៉ុែន� េនមានេ្រចនេទៀត។  

 

 ្រពះគម�រីបេ្រង�នេយងថា មានែត្រពះពិតមយួអង�ប៉ុេណា� ះ ែដលជា្រពះបេង�តពិភពេលក។ ប៉ុែន� គម�រីសម�ន�េម្រត ី

ចស់បានេ្រប្រពះនាមជាេ្រចនស្រមាប្់រពះអង�ដូចជា−អុីឡូហីុម−្របែហលជា២៣០០ដង។ អុីឡូហីុមបកែ្របថា្រពះជាមា� ស់ 

គឺមានេពលខ�ះ េគេ្របពក្យេនះជាមយួនឹងពហុនាម និងកិរយិាស័ព� េដម្បពីិពណ៌នាកិច�កររបស់្រពះជាមា� ស់។ វ្រត�វបាន 

េគេ្របក�ុងករពិពណ៌នាអំពីពិភពេលក។ មានេពលខ�ះ អុីឡូហីុម គឺេ្របជាកិរយិាស័ព�ឯកវចនៈ េបសិនជាមានេលសពី 

មនុស្សមា� កែ់ដលមានសកម�ភាពែតមយួ។ ្រពះគម�រីេ្របពក្យមយួេដម្បបីង� ញពីភាពឯកភាព ឬ េលខ។ ភាពជា្រពះរមួគា�  

ែតមយួែដលេយងេហថា្រពះជាមា� ស់េនាះ ្រត�វបានបេង�តេឡងេលសពីបុគ�លមា� ក។់ 

 

កលពីេដមដំបូងបង�ស់ ្រពះ ជាមា� ស់បានបេង�តៃផ�េមឃ និងែផនដី។ េន្រគាេនាះ ែផនដីគា� នរបូរង 

និងេនទេទមានែតភាពងងឹតពីេលទីជេ្រមទឹក... “េយងបេង�តមនុស្ស ជាតំណាងរបស់េយង មាន

លក�ណៈដូចេយង” (េលកុប្បត�ិ ១:១-២, ២៦)  

 

 តមរយៈករេបកសែម�ងរបស់្រពះជាមា� ស់អំពីវវិត�របស់មនុស្សេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ និងសម�ន�េម្រតីថ�ី េយង 

បានដឹងថា មានបុគ�លបីែដលេយងេហថា្រពះជាមា� ស់− គឺ្រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណដ៏វសុិទ�។ េយងេហ្រពះអង� 

ថាជា្រពះៃ្រតឯក ឬ ្រពះវ�ិ� ណែតមយួរមួគា� −ែដលមាននយ័ថា ្រពះវសុិទ�បីអង�រមួគា� មកែតមយួ។ ្រពះអង�មានបំណង 

ែតមយួ ឬទ� នុភាពែតមយួ និងលក�ណៈែតមយួ។ ្រពះអង�របួរមួេធ�កិច�ករដល៏�ឥតេខ� ះ និងមានភាពសីុគា� ែតមយួ។ ្រពះ

អង�បានបេង�តពិភពេលក។ ្រពះអង�បានបេង�តពិភពេលក េនេពលែដល្រពះេយសូ៊គងេ់នេលែផនដី េហយ្រពះអង� 

គងេ់នជាេរៀងរហូត។ ្រពះនាមថា ្រពះជាមា� ស់ គឺ្រត�វបានេគេ្របស្រមាប្់រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណ។ េដម្បបីង� ញ 

ពីភាពខុសគា�  េយងេហ្រពះបិតសំេដេទេល្រពះជាមា� ស់ េហ្រពះបុ្រតេទតម្រពះនាមេនេលែផនដីរបស់្រពះអង�−គឺ 

្រពះេយសូ៊ និង ្រពះបន�ូលៃន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 
 ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលអំពីភាពឯកភាពមយួជាមយួ្រពះបិតរបស់្រពះអង� ឬ អំពី្រពះអង�េនក�ុង្រពះបិត េហយ 

្រពះបិតេនក�ុង្រពះអង�។ យ៉ូហន ១៧:២១-២៣ បានែចងថា “សូមេអយេគទងំអស់គា� រមួជាអង�ែតមយួ។ ឱ្រពះបិត 

េអយ! ្រពះអង�ស�ិតេនជាបន់ឹងទូលបង�ំ េហយទូលបង�ំស�ិតេនជាបន់ឹង្រពះអង�យ៉ាងណា សូមេអយេគរមួគា� ជាអង� 

ែតមយួេនក�ុងេយងយ៉ាងេនាះែដរ… េដម្បេីអយេគរមួគា� ជាអង�ែតមយួ ដូចេយងជាអង�ែតមយួែដរ… ្រពះអង�បានចតទូ់ល 

បង�ំេអយមក ្រពមទងំទទួលស� ល់ថា ្រពះអង�្រសឡាញ់េគ ដូច្រពះអង�្រសឡាញ់ទូលបង�ំែដរ។”  

43 

 



 ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតបានេឆ�យតបករអធិស� នរបស់្រពះេយសូ៊ែដលេយងបានអនេនក�ុងយ៉ូហន ១៧:៥។ 

បនា� បព់ី្រពះេយសូ៊សុគតស្រមាប់អំេពបាបរបស់េយង ្រពះជាមា� ស់បានេលក្រពះអង�េចញពីេសចក�ីស� ប។់ ែសសិបៃថ� 

េ្រកយមក មានមនុស្សជាេ្រចនបានេឃញ្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ។ បនា� បម់ក ្រពះជាមា� ស់បានអនុ�� ត 

ឱ្យមនុស្សមយួចំនួនេឃញ្រពះេយសូ៊េនទីកែន�ងេនាះ្របកបេដយសិររិងុេរឿងជាមយួ្រពះបិតដូចេលកេស�ផានបានទទួល 

ែដរ។  

 

រឯីេលកេស�ផានវញិ េលកបានេពរេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� េលកសម�ងឹេមលេទ 

េលេមឃ េឃញសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ និងេឃញ្រពះេយសូ៊ឈរេនខងស� ំ្រពះអង�។ (កិច�ករ 

៧:៥៥)  

   

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ េយាងេទតម្រពះគម�រី ទំនាក់ទំនងរបស់្រពះេយសូ៊ជាមយួ្រពះបិតរបស់្រពះអង�  

 ក) ចបេ់ផ�មេនេពលបេង�តពិភពេលក។ 

 ខ) គងេ់នជាេរៀងរហូត។ 

 គ) ចបេ់ផ�ម េនេពលែដល្រពះអង�្របសូតមក។ 
 

២ ្រពះៃ្រតឯកដវ៏សុិទ�មាននយ័ថា៖ 

 ក) ្រពះជាមា� ស់ែតមយួមានបុគ�លបីអង�។ 

 ខ) បុគ�លពិសិដ�បីែតេនក�ុងមយួ។ 

 គ) ្រពះបីអង� មានភាពេស�គា� ែតមយួ។ 

 

៣ អត�បទ្រពះគម�រីែដលេលកេឡងពីបុគ�លទងំអស់ៃន្រពះៃ្រតឯកគឺ៖ 

 ក) មកី ៥:២ 

 ខ) យ៉ូហន ១៧:៥ 

 គ) កិច�ករ ៧:៥៥ 
 

្រពះេយស៊្ូរ�កសថ ្រពះជាម� សជ់ា្រពះបិតរបស់្រពះអង� Jesus Claims God as His Father 

 ្រពះេយសូ៊្រជាបថា ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់្រពះអង� េហយអនុ�� តឱ្យអ�កដៃទបានដឹងពីករេនះែដរ។ ្រពះអង� 

បានបន�មាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់្រពះអង� (េទះបីជា្រពះអង�មាន្រពះជន�េទបែតដបព់ីរវស្សោក ៏

េដយ)។ ្រពះអង�បានេលកេឡងថា ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់្រពះអង�េនក�ុងករអធិស� ន។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល 

្របាបប់ណា� ជនថា ្រពះអង�្រត�វបាន្រពះជាមា� ស់ចតឲ់្យមក េដម្ប្ីរបទនជីវតិអស់កល្បជានិច�ដល់អស់អ�កែដលបានទទួល 

េជឿេល្រពះអង�។  
44 

 



 

្រពះជាមា� ស់្រសឡាញ់មនុស្សេលកខ� ងំណាស់ េហតុេនះេហយបានជា្រពះអង�្របទន្រពះបុ្រតែត

មយួរបស់្រពះអង�មក េដម្បេីអយអស់អ�កែដលេជឿេល្រពះបុ្រត មានជីវតិអស់កល្បជានិច� គឺ មនិ

េអយេគវនិាសេឡយ។ (យ៉ូហន ៣:១៦)  

 

 ្រពះេយសូ៊បានេលកតេម�ង្រពះបិតរបស់្រពះអង� តមរយៈករេធ�តមអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានចត់្រពះអង�ឱ្យេធ�។ 

្រពះអង�បានបេ្រង�នបណា� ជនពីករអស� រ្យរបស់្រពះជាមា� ស់ និងបានបង� ញេគឱ្យេឃញពីឬទ� នុភាពរបស់្រពះអង�។  

្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ 

 

ខ�ុ ំមនិេធ�ករអ�ីមយួ េដយសំអងេលខ�ួនខ�ុ ំផា� ល់េឡយ គឺខ�ុ ំែថ�ងែតេសចក�ីណាែដល្រពះបិតមាន្រពះ

បន�ូល្របាបម់កខ�ុ ំប៉ុេណា� ះ។ ្រពះអង�ែដលចតខ់�ុ ំេអយមក ្រទងគ់ងេ់នជាមយួខ�ុ ំ ្រពះអង�មនិេចល

ខ�ុ ំេអយេនែតមា� ក់ឯងេឡយ ដ្បតិខ�ុ ំែតង្រប្រពឹត�កិច�ករណា ែដលគាប់្រពះហឫទយ័្រពះអង�ជានិច�»

។ (យ៉ូហន ៨:២៨-២៩) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

  

៤ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ៣:១៦។ 

 

៥ មានេរឿងែដលេយង្រត�វគិត។ មានមនុស្សខ�ះបាននិយាយថា្រពះេយសូ៊គឺជាមនុស្សល�មា� ក់ ប៉ុែន� មនិែមនជា្រពះបុ្រត 

   របស់្រពះជាមា� ស់េឡយ។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊ផា� ល់មាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង� ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្របសិនេប 

   ្រពះេយសូ៊មនិែមនជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់េទ ប៉ុែន� ្រគានែ់តមានបន�ូលថា្រពះអង�គឺជា្រពះបុ្រត េនាះ្រពះអង�មាន 

   បន�ូលកុហកេហយ ្របសិនេប្រពះអង�ជាអ�កកុហកែមន េត្រពះអង�អចជាមនុស្សល�បានែដរឬេទ? 

 

្រពះជាម� ស្់រ�កសថ ្រពះេយស៊ូជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង� God Claims Jesus as His Son 

 េយងដឹងថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ ពីេ្រពះ្រពះជាមា� ស់ផា� ល់បានមាន្រពះបន�ូលយ៉ាងច្បោស់អំពី 

ករេនះ។ ្រពះជាមា� ស់េលកតេម�ង្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ 

 

ខ�ុ ំេនះេហយជាបនា� ល់សំរបខ់�ួនខ�ុ ំផា� ល់ េហយ្រពះបិតែដលបានចតខ់�ុ ំេអយមក កេ៏ធ�ជា 

បនា� ល់ឲ្យខ�ុ ំែដរ។ េបខ�ុ ំេលកតេម�ងខ�ួនខ�ុ ំ សិររីងុេរឿងរបស់ខ�ុ ំគា� នតៃម�អ�ីទល់ែតេសះ គឺ្រពះបិតរបស់

ខ�ុ ំេទេតែដលេលកតេម�ងខ�ុ ំ ្រពះអង�េនាះេហយែដលអ�ករល់គា� ថាជា “្រពះរបស់េយង”។  

(យ៉ូហន ៨:១៨, ៥៤)  
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 ្រពះជាមា� ស់េលកតេម�ង្រពះេយសូ៊ េហយបានេធ�បនា� ល់ថា្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�េទៀត។ បនា� ល់ 

ទងំេនាះមកតមរយៈ៖ (១) ពពួកេទវត (២) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�  និង (៣) ទីសមា� ល់ដអ៏ស� រ្យ។  

 

 ពពកួេទវត៖ ្រពះជាមា� ស់បានប��ូ នអ�កនាសំរពីនគរស� នសួគ ៌គឺពួកេទវត េដម្បឱី្យមនុស្សបានស� ល់ថា 

្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ពួកេទវតបាន្របាបេ់លកយ៉ូែសប និងនាងម៉ារថីា កូនែដលេកតេចញពី្រកមុ ំ

្រពហ�ចរគីឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ ពួកេទវតបាន្របកស្របាបអ់�កគង� លេនក�ុងភមូេិបេថ�ហិមថា ្រពះសេ�ង� ះ 

បាន្របសូតេហយ។ េនក�ុងជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊ ្រពះអង�ជបួ្របទះនឹងទុក�លំបាកពីរេលក េហយេពលេនាះពួកេទវតបាន 

មកចេ្រមនកំលំង និងស� រ្រពះអង�ជាថ�ី។ ពួកេទវតបានរមាលផា� ងំថ�េចញពីមុខផ�ូររបស់្រពះេយសូ៊ និងបាន្របាបព់ួក 

សវក័ថា្រពះអង�បានរស់េឡងវញិេហយ។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទឯនគរស� នសួគវ៌ញិ ពួកេទវតបាន 

េលចឱ្យបណា� ជនេឃញ។ ពួកេគនិយាយថា ្រពះេយសូ៊បានយាង្រតឡបេ់ទឯនគរស� នសួគវ៌ញិេហយ ្រពះអង�នឹងយាង 

្រតឡបម់កវញិម�ងេទៀតេនៃថ�ណាមយួមនិខន។  

 

 ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�៖ ្រពះជាមា� ស់បានប��ូ ន្រពះវ�ិ� ណមក េដម្បេីលកតេម�ង្រពះេយសូ៊ និងេដម្បឱី្យមនុស្សបាន 

ស� ល់្រពះអង�ជានរណា។ ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានបំេពញេលកយាយេអលីសេបត េលកតសករ ីនិងេលកតសីុម៉ូន 

នាងម៉ារ ីនិងេអនណា និងបានមាន្រពះបន�ូល តមរយៈពួកេគ។ ពួកេគបាន្របាបប់ណា� ជនថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះេមស្សុ។ី 

្រពះជាមា� ស់បានបំេពញេលកយ៉ូហនបាទីស�នូវ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� និងបានចតេ់លកជាអ�កនាសំរដព៏ិេសសមា� កឱ់្យ 

ែណនាអំំពី្រពះយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ និងជាកូនេចៀមៃន្រពះែដលនឹងយកអំេពបាបេចញពីមនុស្សេលក។ 

្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�យាងសណ�ិ តេល្រពះេយសូ៊ដូចជាសត�្រពបេនែពលែដល្រពះអង�ទទលួពិធី្រជមុជទឹក។ ្រពះវ�ិ� ណ 

បានចកេ់្របងតងំ្រពះេយសូ៊ក�ុងពន័�កិច�ជា្រពះេមស្សុ−ីជា្រពះែដលែតងតងំមយួអង�−ែដលេពញេដយ្រពះ្របាជា� ញាណ 

និង ឬទ� នុភាពរបស់្រពះជាមា� ស់។  

 

 ទសីមា� ល់ដអ៏ស� រ្យ៖ ្រពះជាមា� ស់បានេ្របទីសមា� ល់ជាេ្រចន េដម្បេីធ�ជាបនា� ល់អំពី្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ផា� យ 

បាននាពំកួអ�ក្របាជ�េទជួបនឹងទរកតូច្រពះេយសូ៊។ មនុស្សបានឮ្រពះសូរេសៀងរបស់្រពះជាមា� ស់េលកតេម�ង្រពះេយសូ៊ 

ពីស� នសួគប៌ីដង។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ចបេ់ផ�មកិច�កររបស់្រពះអង�ជាផ�ូវករេហយ ្រទងប់ានអះអងថា “េនះជា 

បុ្រតដជ៏ាទី្រសឡាញ់របស់េយង េយងគាបច់ិត�នឹង្រពះអង�ណាស់!” (ម៉ាថាយ ៣:១៧)។ 

  

 មានេពលេផ្សងេទៀត ែដល្រពះជាមា� ស់បានអនុ�� ត�ឲ្យអ�កេដរតម្រពះេយសូ៊ស�ិតេនក�ុងសិររីងុេរឿងរបស់្រពះបុ្រត 

មយួែផ�ត។ ្រពះេយសូ៊ផា� ស់ប�ូរេនចំេពះពកួេគ ្រពះភ�័ក�របស់្រពះអង�មានពន�ឺភ�ដូឺច្រពះអទិត្យ។ ្រពះជាមា� ស់បន�ឺ្រពះសូរ 

េសៀងពីស� នសួគម៌កថា៖ “ េនះជាបុ្រតដជ៏ាទី្រសឡាញ់របស់េយង េយងគាប់្រពះហឫទយ័នឹង្រពះអង�ណាស់ ចូរស� ប់ 

្រពះអង�ចុះ!”  (ម៉ាថាយ ១៧:៥)  
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 ជាឱកសេលកទីបីែដលេគបានឮ្រពះសូរេសៀងរបស់្រពះជាមា� ស់។ ករេនះេកតេឡងេនេពលែដល្រពះេយសូ៊មាន 

្រពះបន�ូលអំពីករសុគតរបស់្រពះអង�។ យ៉ូហន ១២:២៨ បានែចងពីអ�ីែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ “ ្រពះបិតេអយ 

សំែដងសិររីងុេរឿង្រពះនាមរបស់្រពះអង�េឡង”។ េពលេនាះ មានឮ្រពះសូរេសៀងពីេលេមឃមកថា៖ «េយងបានសំែដងសិរ ី

រងុេរឿងរបស់េយងេហយ េយងកន៏ឹងសំែដងសិររីងុេរឿងជាថ�ីេទៀត»។  

 

 ្រគបក់រអស� រ្យទងំអស់ែដល្រពះេយសូ៊បានេធ� េនេពលែដល្រពះអង�មាន្រពះជន�េនេលែផនដីេនះ គឺសុទ�ែតជា 

បនា� ល់របស់្រពះជាមា� ស់អំពី្រពះេយសូ៊ជានរណាដូចអ�ីែដល្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់ 

្រពះជាមា� ស់។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊សុគត ្រពះជាមា� ស់បាន្របទននូវទីសមា� ល់ជាេ្រចន។ ែផនដីបានរ��ួ យ ភាពងងឹត 

បានបិទបាងំ្រពះអទិត្យ។ វងំននេនក�ុង្រពះវហិរ ែដលបានខណ� ចំពីមុខទីកែន�ងដវ៏សុិទ�្រត�វរែហកជាពីរ។  

 

 បីៃថ�េ្រកយមក ្រពះជាមា� ស់បានេលកតេម�ង្រពះបុ្រត្រទង ់េដយេ្របាស្រពះេយសូ៊ឱ្យរស់ពីសុគតេឡងវញិ។ 

បនា� បម់ក ្រពះជាមា� ស់នាយំក្រពះអង�ក�ុងរបូកយថ�ីេទឯនគរស� នសួគវ៌ញិ េនមុខបណា� ជនជាេ្រចន។ េ្រកយមកេទៀត 

្រពះជាមា� ស់បានអនុ�� តឱ្យមនុស្សមយួចំននួបានេឃញ្រពះេយសូ៊េនឯនគរស� នសួគែ៌ក្បរ្រពះអង�។ េនេពលែដលពួក 

សវក័បានអធិស� នេទ្រពះជាមា� ស់េដយ្រពះនាម្រពះេយសូ៊ ្រពះអង�នឹងេឆ�យតបករអធិស� នរបស់ពូកេគ ្រពមទងំបាន 

េធ�ករអស� រ្យផង។ ពិត្របាកដណាស់ អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះជាមា� ស់្រត�វែតេជឿេលទីបនា� ល់របស់្រពះអង�អំពី្រពះបុ្រត 

្រពះអង� គឺ្រពះេយសូ៊។  

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៦ ខគម�រីចងច ំម៉ាថាយ ៣:១៧។ 

 

៧ ឧបមាថា មតិ�ភក�ិរបស់អ�កសួរអ�កថា “ េតខ�ុ ំអចដឹងបានយ៉ាងណាថា្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះេយសូ៊ជា 

    ្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�?” ចេម�យល�បំផុតគឺ៖ 

 ក) ពិពណ៌នាពីរេបៀបបីយ៉ាង ែដល្រពះជាមា� ស់បង� ញថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 ខ) ពន្យល់ថា្រពះេយសូ៊បានេធ�កិច�ករជាេ្រចន េនេពលែដល្រពះអង�គងេ់នេលែផនដី។ 

 គ) ្របាបប់ុគ�លមា� កេ់នាះថា គាត់ ឬ នាង្រគានែ់ត្រត�វករេជឿប៉ុេណា� ះ។ 
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ខ. ទំនាក់ទំនងរបស្់រពះបុ្រតចំេពះអ�កេដរតម្រពះអង�  
     The Son’s Relation To His Followers  
េគលេដទី២. ស� ល់ពីអ�ីែដល្រពះគម�ីរបានបេ្រង�ន អំពីទំនាក់ទំនងរវង្រពះប្ុរតរបស់្រពះជាម� ស់ និងអសអ់�កែដលេដ រតម្រពះអង�។ 

 

 អ�កបានេឃញរចួមកេហយអំពីករទទួលស� ល់ និងករ្របកសរបស់្រពះបិត និង ្រពះបុ្រត។ េនក�ុងរេបៀប 

ដែដល ្រពះបុ្រត និងអ�កែដលេដរតម្រពះអង�ក្៏រត�វទទួលស� ល់គា� យ៉ាងេនាះែដរ។ ជាលទ�ផលគឺថា អស់អ�កែដលេដរ 

តម្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់នឹងទទួលបានជីវតិអស់កល្បជានិច�រមួជាមយួ្រពះអង�ែដរ។ 

 

អ�កេដ រតម្រពះេយស៊ូទទួលស� ល់្រពះបុ្រត The Followers Recognize the Son  

 អស់អ�កែដលបានេដរតម្រពះេយសូ៊ េនេពលែដល្រពះអង�មាន្រពះជន�េនេលែផនដីកប៏ានេធ�ដូេច� ះែដរ ពីេ្រពះ 

េគបានេជឿេល្រពះអង�។ េគបានទទួលស� ល់ពីអ�ីែដល្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា្រពះអង�គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

េហយេគេបកចំហរជំេនឿរបស់េគេនក�ុង្រពះអង�។  

 

 ឧទហរណ៍ េលកសីុម៉ូនេព្រត�សសរភាពេទកន្់រពះេយសូ៊ថា៖ «េលកជា្រពះ្រគិស� ជា្រពះបុ្រតរបស់ 

្រពះជាមា� ស់ដ៏មាន្រពះជន�គងេ់ន» (ម៉ាថាយ ១៦:១៦)។ យ៉ូហន ២០:២៨ បានែចងអំពីករយល់េឃញរបស់េលក 

ថូម៉ាស់អំពី្រពះេយសូ៊ថា “្រពះ អង�ពិតជា្រពះ អមា� ស់ និងជា្រពះរបស់ទូលបង�ំែមន!”  

 

 េតអ�កេដរតម្រពះេយសូ៊សព�ៃថ�េនះយ៉ាងេមច៉ែដរ? េតពួកេយងស� ល់្រពះអង�បានយ៉ាងដូចេម�ច? េដយ្រគានែ់ត 

ជាសមាជិករបស់្រក�មជំនុំឬ? ឬ ្រគានែ់តេហថាជា្រគិស�បរស័ិទឬ? េដម្បកី� យជា្រគិស�បរស័ិទពិត្របាកដ េយង្រត�វែតេជឿ 

េល្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគិស� េហយទទួលស� ល់ថា ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ផង និងជា្រពះសេ�ង� ះរបស់េយង 

ផង។ េតេយងេធ�បានេដយរេបៀបណា? េយង្រត�វថា� យជីវតិរបស់េយងេទ្រពះអង� ទុកចិត�្រពះអង� និងេដរតមមាគ៌ាែដល 

្រពះអង�បានដឹកនាេំយង។  

 

 េលកយ៉ូហនបានសរេសរគម�រីដំណឹងល� េដម្បបី�� កថ់ា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េដម្បេីយង 

អចេជឿេល្រពះអង� ្រពមទងំទទួលបានជីវតិអស់កល្បជានិច�។ េនក�ុងលិខិតរបស់េលក េលកយ៉ូហនបានេលកេឡង 

ដែដលៗអំពី្រពះរជសររបស់្រពះជាមា� ស់អពំីផ�ូវែតមយួ េដម្បទីទួលជីវតិអស់កល្បជានិច�គឺតមររយៈ្រពះបុ្រតរបស់ 

្រពះអង�។  

 

រឯីេសចក�ីែដលមានកត្់រតមកេនះ គឺក�ុងេគាលបំណងេអយអ�ករល់គា� េជឿថា ្រពះេយសូ៊ពិតជា្រពះ

្រគិស� និងពិតជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយេអយអ�ករល់គា� ែដលេជឿមានជីវតិ េដយរមួជា

មយួ្រពះអង�។ (យ៉ូហន ២០:៣១)  
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រឯីសក�ីភាពេនាះមានដូចតេទេនះ គឺ្រពះជាមា� ស់បាន្របទនជីវតិអស់កល្បជានិច�មកេយងេហយ

ជីវតិេនះស�ិតេនក�ុង្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ អ�កណាមាន្រពះបុ្រត អ�កេនាះកម៏ានជីវតិែដរ េហយ

អ�កណាគា� ន្រពះប្ុរតរបស់្រពះជាមា� ស់េទអ�កេនាះគា� នជីវតិេនះេឡយ។ (១យ៉ូហន ៥:១១-១២)  

 

លំហត់អនុវត�ន៍  

 

៨ េយាងេទតម ១យ៉ូហន ៥:១១-១២ ជីវអិស់កល្បជានិច�ែដល្រពះជាមា� ស់នឹង្របទនឱ្យគឺេនក�ុង 

 ក) កិច�ករល�ែដលេយងេធ�។ 

 ខ) គំនិតរបស់មនុស្សវសុិទ�។ 

 គ) ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

៩ េគាលបំណងរបស់េលកយ៉ូហនក�ុងករសរេសរគម�រីដំណឹងល�អំពី្រពះេយសូ៊ គឺេដម្ប ី

 ក) ប�� កថ់ា ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ខ) ពិពណ៌នាពីករអស� រ្យទងំអស់ែដល្រពះអង�បានេធ�។ 

 គ) ្របាបអ់ំពីពតម៌ានដគ៏ួរឱ្យចបអ់រម�ណ៍អំពី្រពះអង�។ 

 

្រពះបុ្រតទទួលស� លអ់សអ់�កែដលេដ រតម្រពះអង� The Son Recognizes the Followers 

 មុនេពលែដលេយងេកតមក ្រពះេយសូ៊បានស� ល់េយងរចួេ្រសចេទេហយ។ មុនេពលពិភពេលកបានចបេ់ផ�ម 

មានរបូរង ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិត ្រពះប្ុរត និង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានេឃញេយងេនក�ុងគេ្រមាងកររបស់្រពះអង� 

ស្រមាបពូ់ជសសនម៍នុស្សរចួេ្រសចេទេហយ។ ្រពះអង�ទតេឃញេយងេនក�ុងរបូភាពរបស់្រពះអង� ជាកូនៗរបស់ 

្រពះជាមា� ស់ែដលែចកចយេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង� ចូលរមួសប្បោយជាមយួកិច�ករល�ែដល្រពះអង�បានេរៀបចំទុក 

ស្រមាបេ់យង និងរស់េនជាមយួ្រពះអង�េដយមានសុភមង�លដ៏ល�ឥតេខ� ះ។  

 

 ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់ក៏បានទតេឃញអ�ីមយួេផ្សងេទៀតែដរ។ ្រពះអង�ទតេឃញថា មនុស្សនឹងែបរេចញពី្រពះអង�េដយ 

ករបះេបារ និងបានេ្រជសេរ សផ�ួវមយួេផ្សងគឺអំេពបាប និងេសចក�ីស� ប។់ ្រពះជាមា� ស់ទតេឃញថាមនុស្សនឹងរងទុក� 

េវទនា េដយេ្រពះលទ�ផលៃនអំេពបាបេនក�ុងពិភពេលក និង្រត�វទទួលេទសស� បអ់ស់កល្បជានិច�។ េទះបីជាេយង 

បះេបារ និងមនិដឹងគុណយ៉ាងណាកេ៏ដយ ក្៏រពះអង�បាន្រសឡាញ់េយងយ៉ាងខ� ងំែដរ។ ្រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះ 

វ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានេរៀបចំែផនករស្រមាបស់េ�ង� ះេយងែដរ។ 

 

 េនេពលែដលេយងជាមនុស្សមានបាបេនេឡយ ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសេរ សេយងឱ្យេធ�ជាអ�កេដរ 

តម្រពះអង�។ ្រពះអង�ទតេឃញកំហុសរបស់េយង េហយ្រពះអង�បានទទួលករកតេ់ទស្របហរជិវតិជំនួសកែន�ងរបស់ 
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េយង។ ្រពះអង�្រជាបដ់ឹងពីចំណុចេខ្សោយរបស់េយង។ ្រពះអង�ទទួលអស់អ�កែដលចូលមករក្រពះអង� េហយ្រពះអង�បាន 

រេំដះេគឱ្យមានេសរភីាពរចួពីអណំាចបាប។ 

 

្រពះអង�បានេ្រជសេរ សេយងក�ុងអង�្រពះ្រគិស� តងំពីមុនកំេណ តពិភពេលកមកេម៉�ះ េដម្បេីអយ

េយងបានវសុិទ� និងឥតេសហ�ងេនចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះអង� េ្រពះ្រពះអង�មាន្រពះហឫទយ័

្រសឡាញ់េយង។ ្រពះអង�បានតំរវូេយងទុកជាមុន េអយេធ�ជាបុ្រតរបស់្រពះអង� េដយសរ្រពះ

េយសូ៊្រគិស� ្រសបនឹង្រពះបំណងដស៏ប្បរុសរបស់្រពះអង�។ (េអេភសូ ១:៤-៥)  

 

 ្រពះនាមែដល្រពះេយសូ៊បានេ្របស្រមាបអ់�កេដរតម្រពះអង� េនេពលែដល្រពះអង�គងេ់នេលែផនដីបានបង� ញ 

េយងអំពីេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�ស្រមាបអ់ស់អ�កែដលបានេដរតម្រទង។់ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលសំេដេទេល 

ពួកេគក�ុងនាមជាកូនតូចៗរបស់្រពះអង� ជាបុ្រតធីតរបស់្រពះជាមា� ស់ ជាពន�ឺៃនែផនដី ជាអំបិលៃនែផនដី ជាកូន្រកមុ ំ

ជាសក្ស ីនិងអស់អ�កែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនមកឱ្យ្រពះអង� ជាកូនេចៀមរបស់្រពះអង� ជាអ�កែដល្រពះអង�បាន 

េ្រជសេរ ស ជា្រក�មជំនុំ ជាបងប�ូន និងជាែផ�កមយួរបស់្រពះអង� េ្រប�បដូចជាែមករបស់េដមទំពបំាយជូរ។  

 

 េតអ�កទទួលស� ល់្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ និងជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កែដរឬេទ? ្របសិនេបអ�កទទួលស� ល់ ្រពះ

អង� ្រទងក់ន៏ឹងទទួលស� ល់អ�កជាកម�សិទ�របស់្រពះអង�ែដរ។ 

 

«អ�កណាទទួលស� ល់ខ�ុ ំ េនចំេពះមុខមនុស្សេលក ខ�ុ ំនឹងទទួលស� ល់អ�កេនាះវញិ េនចំេពះ្រពះ

ភ�ក�្រពះបិតរបស់ខ�ុ ំ ែដលគងេ់នស� នបរមសុខ។ រឯីអ�កណាបដិេសធមនិទទួលស� ល់ខ�ុ ំេនចំេពះ

មុខមនុស្សេលក ខ�ុ ំកប៏ដិេសធមនិទទួលស� ល់អ�កេនាះេនចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះបិតរបស់ខ�ុ ំ ែដល

គងេ់នស� នបរមសុខែដរ»។ (ម៉ាថាយ ១០:៣២-៣៣) 

 

រឯីអស់អ�កែដលបានទទួល្រពះអង� គឺអស់អ�កែដលេជឿេល្រពះនាម្រពះអង� ្រពះអង�្របទនេអយេគ

អចេទជាបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ (យ៉ូហន ១:១២)  

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១០ េអេភសូ ១:៤-៥ បានែចងថា ្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសេរ សេយងជាកម�សិទ�របស់្រពះអង� 

  ក) េនេពលែតមយួ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊បាន្របសូ្រត។ 

 ខ) មុនេពលែដលពិភពេលក្រត�វបានបេង�តេឡង។ 

 គ) េនេពលែដលេយងបានេជឿេល្រពះេយសូ៊្រគិស�។ 
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១១ ្រពះជាមា� ស់មានគេ្រមាងករនាេំយងចូលេទកន្់រពះអង�តមរយៈ 

 ក) ករ្របទនឱ្យេយងមានវនិយ័ដល៏�្របេសរក�ុងករ្រប្រពឹត�តម។ 

 ខ) ្រពះេយសូ៊្រគិស� ជាបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 គ) កម�វធិីថ�ីៗរបស់សសនា និងរបស់ទំេនៀមទំលប។់ 

 

១២ សរេសរេលខេរៀងៃននាមែដល្រពះេយសូ៊េ្របស្រមាបអ់�កេដរតម្រពះអង� េនពីមុខឃា� ែដលពិពណ៌នាអំពីគំនិតៃន 

      ករបេ្រង�នអំពីទំនាកទ់ំនងរបស់ពួកេគេទកន្់រពះអង� 

      .... ក េសចក�ី្រសឡាញ់ និងមានតៃម�    ១) ែមកទំពបំាយជូរ 

      .... ខ ែចកចយ្រពះជន�របស់្រពះអង�    ២) កូន្រកមុ ំ

      .... គ មាន្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់ពួកេគ   ៣) បងប�ូន 

      .... ឃ េនេ្រកមករករពរ/ករែថរក្សោរបស់្រពះអង�  ៤) ហ�ូងេចៀម 

      .... ង  សន្យោេដម្បរីបួរមួែតមយួជាមយួ្រពះអង� 

 

្រពះបុ្រត និងអ�កេដ រតម្រពះអង�មនកររួបរួមគ� អស់កល្បជានិច�  

The Son and His Followers Are United Eternally 

 ្រពះេយសូ៊សព�្រពះទ័យឱ្យេយងបានរស់េនជាមយួ្រពះអង� ពីេ្រពះ្រពះអង�្រសឡាញ់េយង ្រពះអង�្រជាបថាជីវតិ សុភ

មង�ល និងអនាគតរបស់េយងគឺអ្រស័យេទេល្រពះអង�។ ្រពះអង�្របទនឱ្យេយងមានជីវតិថ�ីស្រមាបរ់បូកយ ្រពលឹង និង

វ�ិ� ណ។ េនក�ុង្រពះអង� េយងរកេឃញសុភមង�ល ករបំេពញ និងមានឬទ� នុភាពយកឈ�ះេលករអ្រកក។់  

 

 អស់អ�កែដលេដរតម្រពះអង�ពីមយួៃថ�េទមយួៃថ�នាេពលបច�ុប្បន�េនះ នឹងរស់េនជាមយួ្រពះអង�ជាេរៀងរហូតេនឯ 

នគរស� នសួគ។៌ េលកយ៉ូហនបាទិស�បានផ�ល់សក�ីភាពអំពី្រពះេយសូ៊ថា៖ 

 

្រពះបិត្រសឡាញ់្រពះបុ្រត េហយបាន្របគល់អ�ីៗទងំអស់ េអយេនេ្រកមអំណាចរបស់្រពះ

បុ្រត។ អ�កណាេជឿេល្រពះបុ្រត អ�កេនាះមានជីវតិអស់កល្បជានិច�។ អ�កណាមនិ្រពម 

េជឿេល្រពះប្ុរត អ�កេនាះមនិបានទទួលជីវតិេឡយ គឺេគ្រត�វទទួលេទសពី្រពះជាមា� ស់។  

(យ៉ូហន ៣:៣៥-៣៦)  

 

 េ្រកយមកេទៀត្រពះេយសូ៊បានេធ�បនា� ល់ថា៖ “រឯីខ�ុ ំវញិ ខ�ុ ំមកេដម្បេីអយមនុស្សេលក មានជីវតិេហយេអយេគ

មានជីវតិេពញបរបិូណ៌” (យ៉ូហន ១០:១០)។ “ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ។ គា� ននរណាមា� កអ់ចេទ

កន្់រពះបិតបានេឡយ េលកែលងែតេទតមរយៈខ�ុ ំ។” (យ៉ូហន ១៤:៦)។ 
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 កររបួរមួរបស់េយងជាមយួ្រពះេយសូ៊េនជិតបេង�យអស់អ�កែដលេជឿេល្រពះអង� គឺស�ិតេនជាប់នឹង្រពះ្រគិស� 

េហយ្រពះអង�កេ៏នជាបន់ឹងេយងែដរ។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា “ខ�ុ ំេនះេហយជាេដមទំពងំបាយជូរ អ�ករល់គា� ជាែមក 

អ�កណាស�ិតេនជាបន់ឹងខ�ុ ំ េហយខ�ុ ំេនជាប់នឹងអ�កេនាះ េទបអ�កេនាះបេង�តផលបានេ្រចន។ េបដចព់ីខ�ុ ំ អ�ករល់គា� ពុំអច

េធ�អ�ីេកតេឡយ។” (យ៉ូហន ១៥:៥)។ 

 

 េលកប៉ូលពិពណ៌នាអំពីកររបួរមួរបស់េយងជាមយួនឹង្រពះ្រគិស� គឺជាសររីង�ៃន្រពះកយរបស់្រពះអង�។ ្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះសិរសរ។ ្រក�មជំនុំ្រពះអង�ជា្រពះកយរបស់្រពះអង�។ ្រគបទ់ងំសិទ� និងអភ័យឯកសិទ�របស់្រពះបុ្រតែដលគា� ន 

បាបរបស់្រពះជាមា� ស់ ្រគបទ់ងំសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង� េហយ្រគបទ់ងំេសចក�ី្រសឡាញ់ និងករ្របកបគា� រវង្រពះបុ្រត 

និង្រពះបិតរបស់្រពះអង� បានក� យជាកម�សិទ�ិរបស់េយងែដរ េដយសរេយងជាសររីង�ៃន្រពះកយរបស់្រពះអង�! េលក 

ប៉ូលសរេសរថា៖ 

 

្រពះ្រគិស�មាន្រពះជន�មុនអ�ីៗទងំអស់ េហយអ�ីៗទងំអស់កេ៏នស�ិតេស�ររមួគា�  េដយសរ្រពះអង�ែដ

រ។ ្រពះអង�ជាសិរសៃន្រពះកយរបស់្រពះអង� គឺ្រក�មជំនុំ ្រពះអង�ជាេដមកំេណ តៃនអ�ីៗទងំអស់។ 

ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� បទ់ងំអស់ ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិមុនេគ េដម្បេីធ�ជា្របមុខក�ុង

្រគបវ់ស័ិយទងំអស់។ (កូឡូស ១:១៧-១៨) 

 

េពលគ្ឺរពះ្រគិស�គងេ់នក�ុងបងប�ូន ្រពះអង�្របទនេអយបងប�ូនមានសង្ឃមឹថា នឹងបានទទួលសិរ ី

រងុេរឿងរបស់្រពះអង�។ ដូេច�ះ េយងផ្សព�ផ្សោយដំណឹងអំពី្រពះ្រគិស�េនះ េហយ... េ្រប�ន្របេដមនុស្ស

្រគប់ៗ របូ េដយេ្រប្របាជា� ្រគបយ៉់ាង េធ�េអយេគទងំអស់គា� បាន្រគបល់ក�ណៈក�ុងអង�្រពះ្រគិស�។ 

(កូឡូស ១:២៧-២៨) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១៣ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ១៤:៦។ 

 

១៤ គូសរង�ងជុ់ំវញិ្របេយាគែដល្រតឹម្រត�វ។ 

 ក) ស្រមាបេ់យង េដម្បែីចកចយពីសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះ្រគិស�្រត�វែតសណ�ិ តេនក�ុងេយង។ 

 ខ) ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា មនុស្សមយួចំនួនអចចូលេទកន្់រពះបិតបាន តមរយៈផ�ួវជាេ្រចន េដយមនិ 

      បាចត់មរយៈ្រពះអង�េទ។ 

 គ) ្របភពជីវតិស្រមាប្់រក�មជំនុំគជឺាករេធ�តមបទប�� របស់មនុស្សែដលជាអ�កដឹកនារំបស់្រក�មជំនុំ។ 

 

 
52 

 



១៥ េនក�ុងលំហតម់ុន មាន្របេយាគពីរែដលមនិ្រតឹម្រត�វ។ សូមសរេសរអក្សរៃន្របេយាគនីមយួៗ និងខគម�រីេយាងែដល 

      បង� ញថា្របេយាគេនាះមនិ្រតឹម្រត�វ។ 

      ............................................................................................................................................................ 

  

 េយងបានេរៀនរចួមកេហយថា ្រពះេយសូ៊្រគិស�គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ េដយសរ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រត 

េយងែចកចយភាពជា្រពះរបស់្រពះអង� េនេពលែដលេយងរបួរមួគា� ែតមយួជាមយួ្រពះអង�។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊កប៏ានក� យ

យកភាពជាមនុស្សែដរ។ េហតុអ�ី? េយងនឹងសិក្សោពីមូលេហតុេនក�ុងេមេរៀនបនា� ប។់ លំហតទ់ី៧ ករេឆ�យតបែដលល�

បំផុតគឺ ចេម�យ ក) ពិពណ៌នារេបៀបបីយ៉ាងែដល្រពះជាមា� ស់បានបង� ញថា្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ចេម�យ 

ខ) គឺ្រតឹម្រត�វ ពីេ្រពះវមនិបានចង�ុល្រតង់ៗ េទអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�។ ករេឆ�យតបៃន គ) មនិសូវជាជួយ ប៉ុនា� នេទ 

ពីេ្រពះវមនិបានេ្របភស�ុតងែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនេនក�ុង្រពះគម�រីេឡយ។  
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

៧ ករេឆ�យតបល�បំផុតគឺ ក) ពិពណ៌នាពីរេបៀបបីយ៉ាង ែដល្រពះជាមា� ស់បង� ញថា្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់ 

       ្រពះអង�។ ចេម�យ ខ) ពិត្របាកដ ែតវមនិចង�ុលចំនូវអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�េនាះេទ។ ចេម�យ គ)  គា� ន

្របេយាជនេ៍ទ ពីេ្រពះវមនិេ្របភស�ុតងក�ុង្រពះគម�រី។ 

 

៩ ក) ប�� កថ់ា ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

១ ខ) គងេ់នជាេរៀងរហូត។ 

 

១០ ខ) មុនេពលែដលពិភពេលក្រត�វបានបេង�តេឡង។ 

 

២ ខ) បុគ�លពិសិដ�បីែតេនក�ុងមយួ។ 
 

១១ ខ) ្រពះេយសូ៊្រគិស� ជាបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 

៣ គ) កិច�ករ ៧:៥៥ 

 

១២ ក    ២) កូន្រកមុ ំ

 ខ    ១) ែមកទំពងំបាយជូរ 

 គ    ៣) បងប�ូន 

 ឃ   ៤) ហ�ូងេចៀម 

 ង    ២) កូន្រកមុ ំ

 

៥ េទ ្រពះអង�មនិអចេទ។ ្របសិនេបអ�កេជឿថា ្រពះេយសូ៊ជាមនុស្សល�មា� ក ់អ�កក្៏រត�វែតេជឿថា ្រពះអង�្របាបេ់សចក�ី

 ពិតអំពី្រពះអង�ផា� ល់ែដរ។ ្រពះអង�េនះេហយែដលមាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�គឺជានរណា−ជា្រពះបុ្រតរបស់ 

 ្រពះជាមា� ស់។ 

 

១៤ ក) ្រតឹម្រត�វ 

 

១៥ ខ) យ៉ូហន ១៤:៦ 

 គ) កូឡូស ១:១៧-១៨ 

 

៨ គ) ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ 
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្រពះេយស៊ ូជាបុ្រតមនុស្ស 
Jesus, the Son of Man 

 

 អ�ីៗទងំអស់េនក�ុងសកលេលក ្រពះេយសូ៊វេិសសជាងេគ។ គា� ននរណមា� កដូ់ច្រពះអង�េឡយ ពីេ្រពះ្រពះអង� 
មានភាពជា្រពះផង ជាមនុស្សផង។ េនះជាេសចក�ីែដល្រពះគម�រីបានបេ្រង�ន។ 

 

 ប៉ុែន� េហតុអ�ីបានជា្រពះេយសូ៊ចងក់� យជាមនុស្ស? អ�ីែដល្រពះអង�េធ�គឺដូចជាបុរសអ�កមានមា� កែ់ដលបានលះបង ់

វមិានដស៏�ឹមៃស� និងអ�ីៗ្រគបយ៉់ាងែដលគាតម់ាន េដម្បមីកេធ�ជាអ�ក្រក។ វកដូ៏ចជាមហក្ស្រតែដលមានអំណាច អ�� ឹង 

ែដរ ្រពះអង�បានលះបងម់នុស្សទងំអស់ែដលេគារព និងស� បប់ង� ប្់រពះអង� េដម្បមីកក� យជាអ�កែដល្រត�វេគស�ប ់និង 

េចទ្របកន។់  

 

 ្រពះេយសូ៊កប៏ានេធ�ដូេច�ះែដរ េហយេ្រចនជាងេនះផង។ ្រពះអង�បានទុកភាពជា្រពះរបស់្រពះអង�េនជាមយួ្រពះបិត 

របស់្រពះអង�េដយស�័្រគ្រពះទយ័។ ្រពះអង�កប៏ានសុខចិត�េធ�ជាមនុស្សែដរ។ តមពិត ្រពះនាមថា “បុ្រតមនុស្ស” ហកប់ី 

ដូចជា្រពះនាមែតមូយ ែដល្រពះអង�បានេ្របញឹកញាបសំ់េដេទអង�្រពះអង�ផា� ល់។ បុ្រតមនុស្សេលចេឡងចំនួនចិតសិប 

្របាបំនួដងេនក�ុងកណ� គម�រីដំណឹងល�។ 

 

 េតមានេរឿងអ�េីកតេឡង េនេពលែដល្រពះេយសូ៊បានក� យជាមនុស្សជាតិ? េតភាពជា្រពះរបស់្រពះអង�នឹងបាតប់ង ់

ែមនែដរឬេទ េនេពលែដល្រពះអង�ក� យជាមនុស្ស? េត្រពះអង�អចក� ជាមនុស្សបានែដរឬេទ ្របសិនេប្រពះអង�េនែតជា 

្រពះ? 

 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះអ�កនឹងេមលពអី�ីែដល្រពះគម�រីែចងអំពី្របធានបទទងំអស់េនះ។ េសចក�ីពិតែដលេយងនឹងសិក្សោ 

គឺមានសរៈសំខន់ណាស់ស្រមាបេ់យង។ េយងនឹងបានរកេឃញថាករសេ�ង� ះរបស់េយងមនិអ្រស័យេទេលេសចក�ីពិត 

មយួែដលថា្រពះេយសូ៊ជា្រពះជាមា� ស់េពញេលញេនាះេឡយ គឺ្រពះអង�កជ៏ាមនុស្សេពញេលញែដរ។ 
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គេ្រមង  

ក. រេបៀបែដល្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ក� យជាមនុស្ស How the Son of God Became a Man 

ខ. មូលេហតុែដល្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ក� យជាមនុស្ស Why the Son of God Became a Man 

 

េគលេដ 

១. ពន្យល់អ�ីែដលងរ “បុ្រតមនុស្ស” បង� ញថា្រពះេយសូ៊ជានរណា។ 

២. ផ�ល់នូវមូលេហតុបនួយ៉ាងែដល្រពះេយសូ៊ក� យជាមនុស្ស។ 

 

ក. រេបៀបែដល្រពះប្ុរតរបស្់រពះជាមា� សក់� យជាមនុស្ស 
     How the Son of God Became a Man 

េគលេដទី១. ពន្យល់អ�ីែដលងរ “បុ្រតមនុស្ស” បង� ញថ្រពះេយស៊ូជានរណ។ 

ករយកភពជាមនុស្សរបស់្រពះអង� His Incarnation   

 ករយកភាពជាមនុស្សមកពីពក្យពីរម៉ាតែ់ដលមាននយ័ថា “េនក�ុងសចឈ់ម”។ ្រពះជាមា� ស់បានយាងមកេល 

ែផនដីេនក�ុងភាពជាសច់ឈមជាមនុស្ស។ ្រពះេយសូ៊្រគិស� ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ គឺជាករចបប់ដិសន�ិរបស់ 

្រពះជាមា� ស់ ប៉ុែន� ្រពះគងស់ណ�ិ តេនរបូកយជាមនុស្ស។ 

 

 ្រពះនាម “បុ្រតមនុស្ស” និយាយមកកនេ់យង ជាពិេសសអំពីករចបក់ំេណ តរបស់្រពះេយសូ៊ និងេបសកកម�របស់ 

្រពះអង� ែដលជាតំណាងឱ្យភាពជាមនុស្ស។ 

 

 បុ្រតមនុស្សជា្រពះនាមរបស់្រពះេមស្សុែីដលយកេចញពីទំនាយក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់។ េនក�ុងភាសេហ្របឺគឺ េបន 

អដម (Ben Adham) ។ ពក្យេនះេគបកែ្របថា កូនរបស់អដ ំបុ្រតមនុស្ស ឬ កូនរបស់មនុស្សជាតិ។ វសង�តធ់�នប់នួ 

យ៉ាងអំពី្រពះេយសូ៊៖ 

  ១. ្រពះេយសូ៊ជាមនុស្សពិត្របាកដ។ របូកយរបស់្រពះអង�មនិ្រគានែ់តមនិេចះរលួយេឡយ ែថមទងំសែម�ងអំពី 

      ្រពះជាមា� ស់េទៀតផង។ 

  ២. ្រពះេយសូ៊ ជាកូនរបស់អដ ំគឺជាពូជរបស់�ស�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានសន្យោចំេពះអដ ំនិងេអវ៉−ជាពូជពង្ស 

       របស់ពួកេគែដលនឹងយកឈ�ះេលអរក្សសតងំ។ 

  ៣. ្រពះេយសូ៊ ជាកូនរបស់អដ ំជាកម�សិទ�របស់ពូជមនុស្សទងំមូល។ ្រពះអង�ជា្រពះេមស្សុសី្រមាបម់នុស្ស 

      ្រគបជ់ាតិសសនទ៍ងំអស់ មនិែមន្រគានែ់តស្រមាបជ់ាតិសសនែ៍តមយួ ក�ុងេពលែតមយួ ឬ ស្រមាបក់ែន�ង 

      ែតមយួេនាះេឡយ។ 
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  ៤. ្រពះេយសូ៊បានយាងមកែផនដីជាមយួេបសកកម�មយួ ្រពះអង�អចេធ�កិច�ករេនះបាន លុះ្រតែត្រពះអង�ជា 

      អ�កតំណាងពិត្របាកដរបស់មនុស្សជាតិប៉ុេណា� ះ។ 

 

្រពះអង�បាន្រ�សតូពី�ស�ី្រពហ�ចរ ីHe Was Born of a Virgin  

 េតតមរយៈសកម�ភាពអ�ី ឬ ករអស� រ្យអ�ីែដលេធ�ឱ្យ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់មកក� យជាបុ្រតមនុស្សបាន? ្រពះ

អង�្រត�វែត្របសូតដូចជាមនុស្សទងំអស់គា� េធ�ែដរ េហយ្រពះអង�ពិតជា្របសូតមកែបបេនាះែមន។ ប៉ុែន� វមានលក�ណៈ 

ខុសែប�កមយួដសំ៏ខនណ់ាស់។ ថ�ីត្បតិែត្រពះេយសូ៊មានមា� យជាមនស្សកេ៏ដយ ក្៏រពះជាមា� ស់ផា� ល់េនែតជា្រពះបិត 

របស់្រពះអង�ដែដល។ តមរយៈករអស� រ្យស�ីអំពីករចបក់ំេណ តពី�ស�ី្រពហ�ចរែីដលព្យោករេីអសយបានទយទុកេនាះ 

្រពះជាមា� ស់បានយាងមករស់េនក�ុងចំេណាមមនុស្សជាតិ េហយក� យជាមា� កក់�ុងចំេណាមពកួេគ។ 

 

 េលកលូកែដលជា្រគ�េពទ្យបានេធ�ករសិក្សោតមដនអំពី្រពឹត�ិករណ៍ និងបានសរេសរអំពីកំេណ តរបស់្រពះេយសូ៊ 

ថា៖ 

្របាមំយួែខេ្រកយមក ្រពះជាមា� ស់បានចតេ់ទវតក្រពីែយល៉េអយេទភូមណិាសែរត៉ ក�ុង្រស�ក

កលីេឡ េដម្បជីួបនឹង�ស�ី្រកមុ្ំរពហ�ចរមីា� ក ់ជាគូដណ�ឹ ងរបស់កំេលះមា� កេ់ឈ� ះយ៉ូែសប ែដល

្រត�វជាញាតិវង្ស្រពះបាទដវឌី �ស�ី្រកមុេំនាះេឈ� ះ នាងម៉ារ។ី េទវតចូលេទក�ុងផ�ះនាងម៉ារ ីេហយ

េពលេទកនន់ាងថា៖ «ចូរមានអំណរសប្បោយេឡង! ្រពះអមា� ស់គាប្់រពះហឫទយ័នឹងនាង

េហយ ្រពះអង�គងជ់ាមយួនាង»។ េពលឮពក្យេនះ នាងម៉ាររីន�តយ៉់ាងខ� ងំ នាងរះិគិតក�ុងចិត�ថា 

េតពក្យជំរបសួរេនះមាននយ័ដូចេម�ច? េទវតេពលេទកន់នាងថា៖ «កុខំ� ចអី ម៉ារេីអយ! ដ្បតិ 

្រពះជាមា� ស់គាប់្រពះហឫទយ័នឹងនាងេហយ។ នាងនឹងមានគភ ៌សំរលបានបុ្រតមយួែដលនាង

្រត�វថា� យ្រពះនាមថា “េយសូ៊”។ បុ្រតេនាះនឹងមានឋនៈដ្៏របេសរឧត�ម េហយេគនឹងថា� យ្រពះនាម

ថា “្រពះបុ្រតៃន្រពះដខ៏�ងខ់�ស់បំផុត”។ ្រពះជាមា� ស់នឹងតងំបុ្រតេនាះ េអយ្រគងរជ្យេលបល�័ង�

របស់្រពះបាទដវឌី ជា្រពះអយ្យេករបស់្រពះអង� ្រទងន់ឹង្រគងរជ្យេល្របជារ�ស�អុី្រសែអល អស់

កល្បជានិច� េហយរជ្យរបស់្រពះអង�នឹងេនស�ិតេស�រ ឥតមានទីប��បេ់ឡយ»។  

 

នាងម៉ារសួីរេទេទវតថា៖ «េតេធ�ដូចេម�ចនឹងេអយករេនះេកតេឡងបាន េបនាងខ�ុ ំមនិរមួរស់ 

ជាមយួបុរសណាផងដូេច�ះ?»។  

 

េទវតេឆ�យេទនាងវញិថា៖ «្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�នឹងយាងមកសណ�ិ តេលនាង គឺឫទ� នុភាពរបស់

្រពះដខ៏�ងខ់�ស់បំផុត នឹង្រគបបាងំនាង។ េហតុេនះ េគនឹងថា� យ្រពះនាមដល់បុ្រតដវ៏សុិទ� ែដល្រត�វ

្របសូតមកេនាះថា “្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់”។… េ្រពះគា� នករអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់េធ�មនិេកត

េនាះេឡយ»។ 
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នាងម៉ារេីពលេទេទវតថា៖ «នាងខ�ុ ំជាអ�កបំេរ របស់្រពះអមា� ស់ សូមេអយបានសំេរចតមពក្យ

របស់េលកចុះ!»។ បនា� ប់មក េទវតចកេចញពនីាងេទ។ (លូក ១:២៦-៣៥, ៣៧-៣៨) 

 

 េលកម៉ាថាយ ជាមា� កេ់នក�ុងចំេណាមសិស្សរបស់្រពះេយសូ៊បាន្របាបេ់យងពីអ�ីែដលបានេកតេឡង េនេពល 

ែដលអនាគតស� មរីបស់នាងម៉ារ ីគឺេលកយ៉ូែសបបានដឹងថានាងមានៃផ�េពះ។ 

េលកយ៉ូែសប ស� មរីបស់នាងជាមនុស្សសុចរតិ េលកមនិចងប់ំបាកម់ុខនាងេឡយ គឺេលកសំេរ

ចចិត�ថា នឹងផា� ចព់ក្យេដយស� ត់ៗ វញិ។ េពលេលកកំពុងគិតដូេច�ះ ្រសបែ់តមានេទវតរបស់

្រពះអមា� ស់ មក្របាបេ់លកក�ុងសុបិននិមតិ�ថា៖ «េលកយ៉ូែសបជា្រពះរជវង្សរបស់្រពះបាទដវ ី

ឌេអយ សូមកុខំ� ចនឹងទទួលនាងម៉ារមីកេធ�ជាភរយិាេឡយ! បុ្រតែដលេនក�ុងៃផ�នាង េកតមកពី

្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ នាងនឹងសំរលបានបុ្រតមយួ េហយេលក្រត�វថា� យ្រពះនាមថា “េយសូ៊” 

ដ្បតិបុ្រតេនាះនឹងសេ�ង� ះ្របជារ�ស�្រពះអង�េអយរចួពីបាបរបស់េគ»។   

 

េហតុករណ៍េនះេកតេឡង្រសបនឹងេសចក�ីែដល្រពះអមា� ស់មាន្រពះបន�ូលតមរយៈព្យោករថីា៖ «

េមល! �ស�ី្រពហ�ចរនីឹងមានៃផ�េពះនាងនឹងសំរលបានបុ្រតមយួែដលេគនឹងថា� យ្រពះនាមថា “េអ

ម៉ាញូែអល”» ែ្របថា «្រពះជាមា� ស់គងជ់ាមយួេយង»។  

 

លុះេលកយ៉ូែសបភា� កេ់ឡង េលកកេ៏ធ�តមបង� បេ់ទវតរបស់្រពះអមា� ស់ គឺេលកទទួលនាងម៉ារ ី

មកេធ�ជាភរយិា ប៉ុែន� េលកពុបំានរមួបេវណីជាមយួនាង រហូតដល់នាងសំរលបានបុ្រតែដលេលក

ថា� យ្រពះនាមថា “េយសូ៊”។ (ម៉ាថាយ ១:១៩-២៥) 

 

 េនេពលែដលេយងនិយាយថា ្រពះេយសូ៊យាងមកជាមនុស្សមនិែមនមាននយ័ថា ្រពះជាមា� ស់ក� យជាមនុស្ស ឬ 

បានប�្ឈបភ់ាពជា្រពះ េនេពលែដល្រពះអង�ក� យជាមនុស្សេនាះេទ។ ្រពះជាមា� ស់ែដលជា្រពះបុ្រតេនែតជា 

្រពះជាមា� ស់។ ប៉ុែន� េនេពលែដល្រពះអង�ក� យជាកូនមនុស្ស ្រពះអង�បានេធ�កិច�ករមយួចំនួនែដល្រពះអង�មនិធា� ប់ 

េធ�ពីមុនេឡយ។ ក�ុងនាមជា្រពះ ្រពះអង�បានយកនិស្សយ័ជាមនុស្ស។ និស្សយ័ជាមនុស្ស និងនិស្សយ័ជា្រពះបានមាន 

ឯកភាពគា� យ៉ាងល�ឥតេខ� ះក�ុងបុគ�លែតមយួ−គឺ្រពះេយសូ៊្រគិស� ជា្រពះជាមា� ស់ពិត្របាកដ និងជាមនុស្សពិត្របាកដ។ 

្រពឹត�ករណ៍េនះេហថា ករចប់បដិសន�ិ។ 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

១ ្រពះនាម “បុ្រតមនុស្ស” ចង�ុលេទេលេសចក�ីពិតែដល្រពះេយសូ៊ 

 ក) ជាសមាជិកេពញេលញៃនពូជមនុស្ស។ 

 ខ) េកតេចញពីឪពុកមា� យខងសចឈ់ម។ 

 គ) ជាកូនរបស់អដ ំែដលជាមនុស្សដំបូងេគបង�ស់។ 

 

២ េត្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ក� យជាមនុស្សបានេដយរេបៀបណា? 

  ក) ្រពះអង�ប�្ឈបភ់ាពជា្រពះទងំ្រស�ង េដម្បឱី្យ្រពះអង�អចក� យជាមនុស្សបាន។ 

  ខ) ្រពះអង�យាងមកែផនដី និងរស់េនមយួរយៈេនក�ុងរេបៀបមនុស្សេលក។ 

  គ) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�យាងមកសណ�ិ តេល្រពះអង� េហយ្រពះអង�្របសូតពី�ស�ី្រពហ�ចរ ីគឺនាងម៉ារ។ី 

 

្រពះអង�ទទួលយកែដនកំណត់ៃនភពជាមនុស្ស He Accepted Human Limitations 

 េដម្បកី� យជាមនុស្សពិត្របាកដ និងជាអ�កតំណាងរបស់េយង ្រពះេយសូ៊បានដក្់រពំែដនស្រមាបអ់ង�្រពះអង� 

ផា� ល់េទ៖ 

 ១. របូកយជាមនុស្ស និងភាពជាមនុស្ស 

 ២. លក�ខណ� ជីវតិេនក�ុងចំេណាមមនុស្ស 

 ៣. ធនធានខង្រពលឹងវ�ិ� ណស្រមាបម់នុស្សទងំអស់ 

  

 របូកយជាមនុស្ស និងភាពជាមនុស្ស។ ្រពះេយសូ៊បានដកភ់ាពអស់កល្បជានិច�របស់្រពះអង�ចុះ េហយយក 

របូកយជាមនុស្សែដលមានភាពទនេ់ខ្សោយវញិ។ ្រពះអង�កក៏� យជាបុគ�លែដលេចះឈ ឺេចះេកតទុក� និងេចះស� បែ់ដរ។ 

្រពះអង�ជាញឹកញាប់ឃា� ន េ្រសកទឹក និងេខ្សោយ។ ្រពះអង�បានស� ល់ពីទុក�លំបាក ករខកចិត� ភាពស�ុគស� ញ និងករ 

ឈចឺិត�។ ្រពះអង�មានបទពិេសធនអ៍ំពីករអរសប្បោយ និងករភ័យខ� ចែបបមនុស្សេលក។ 

  

 លក�ខណ� ជីវតិេនក�ុងចំេណាមមនុស្ស។ ្រពះអទិកររបស់សកលេលក បានសុខចិត�ទំលកអ់ំណាចរបស់្រពះអង� 

ផា� ល់ចុះ េហយក� យជាទរកែដលមនិបានករអ�ីេសះ។ ្រពះអង�បានទទួលករអបរ់ពំីសល េដម្បទីទួលបានចំេណះដឹង 

និងសិក្សោអំពីរេបៀបសរេសរ អន និងសិក្សោ្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះអង�មានករងរជាជាងេឈ។ ្រពះអង�បាន 

ចកពីបល�័ង�របស់្រពះអង�ែដល្របកបេដយសិររីងុេរឿង ជាកែន�ងែដលពួកេទវតថា� យបង�ំ្រពះអង� េហយសុខចិត�េធ�ជា 

អ�កបេ្រម−្រត�វេគេមលងយ ្រត�វេគចំអក ្រត�វេគេបៀតេបៀន−េដយបានលះបង្់រពះជន�របស់្រពះអង�ស្រមាបប់េ្រម និងេធ�ជា 

យ��បូជាស្រមាបម់នុស្សទងំអស់។ 

 

   

59 

 



្រពះជាមា� ស់ 

មនុស្ស 

អ�កបេ្រម 

ករសុគត 

ករសុគតេលេឈឆា� ង 

្រពះេយសូ៊្រគិស�ជា្រពះអមា� ស់ 

្រគប់ទំងអណា� តសរភាព 

្រគប់ទំងជង�ង់លុតចុះ 

នាមេលអស់ទំងនាម 

ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ 

 ធនធានខង្រពលឹងវ�ិ� ណមានស្រមាបម់នុស្សទងំអស់។ ្រពះេយសូ៊បានបង� ញ្របាបេ់យងទងំអស់គា� ថា គំរ ូ

របស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបេ់យង េដយកំណត្់រពែំដន្រពះអង�ផា� ល់ េដម្បឱី្យឫទ� នុភាពខង្រពលឹងវ�ិ� ណ និងវធិីស�ស� 

េផ្សងៗឱ្យមានភាពងយ្រស�លស្រមាបេ់យងទងំអស់គា� ។ ្រពះអង�បានអធិស� ន េហយ្រពះជាមា� ស់បានេឆ�យតបករ 

អធិស� នរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�ពឹងអងេលកមា� ងំ និងឫទ� នុភាពរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះអង�បានយាងេទដំណាករ់បស់ 

្រពះជាមា� ស់ និងបានសិក្សោ្រពះបន�ូលរបស់្រពះអង�។ េនេពលែដលអរក្សសតងំល្បងួ្រពះអង�ឱ្យ្រប្រពឹត�អំេពបាប ្រពះ

េយសូ៊បានេលក្រពះបន�ូលេនក�ុង្រពះគម�រី និងអនុវត�េន្រគបស់� នភាពទងំអស់។ ្រពះអង�បាន្របាបម់នុស្សទងំអស់ 

ថា ករអស� រ្យរបស់្រពះអង�គឺបានសេ្រមចតមរយៈ្រពះវ�ិ� ណរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលបានេធ�ករតមរយៈ្រពះអង� េហយ 

ករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�គឺជាអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូល្របាបឱ់្យ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល។  

  

 េលកប៉ូលជាអ�កសរេសរេទកនអ់�ក្រក�ងភលីីព ពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បានស�័្រគចិត�បនា� បអង�្រទង ់

ផា� ល់ េដម្បកី� យជា្រពះសេ�ង� ះរបស់េយង និងពីរេបៀបែដល្រពះជាមា� ស់បានេលកតេម�ង្រពះអង� េហយ្រពះអង�នឹង្រត�វ 

េលកតេម�ងស្រមាបក់ិច�ករេនះ។  

 

េទះ បី្រពះ អង�មានឋនៈជា្រពះ ជាមា� ស់កេ៏ដយ ក្៏រពះ អង�ពុបំានេក� ប ក� បឋ់នៈែដលេស�នឹង្រពះ 

ជាមា� ស់េនះ ទុកជាកម�សិទ�ិដចម់ុខរបស់្រពះ អង�េឡយ។ ផ�ុយេទវញិ ្រពះ អង�បានលះ បងអ់�ីៗ

ទងំអស់ មកយកឋនៈជាទសករ ្រពះ អង�បានេទជាមនុស្សដូចមនុស្សឯេទៀតៗ េហយករ៏ស់េន

ក�ុងភាពជាមនុស្សសម�� ែដរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រពះ អង�បានដកខ់�ួន េធ�តម្រពះ ប�� រហូតដល់េសយទិវង�ត គឺរហូតដល់េសយទិវង�តេលេឈ

ឆា� ង ែថមេទៀតផង។ 
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េហតុេនះេហយបានជា ្រពះ ជាមា� ស់ េលកតេម�ង្រពះ អង�េឡងយ៉ាងខ�ង ់ខ�ស់បំផុត ្រពមទងំេ្របាស

្របទនឲ្យ្រពះ អង� មាន្រពះ នាម្របេសរេលសអ�ីៗទងំអស់ េដម្បឲី្យអ�ីៗទងំអស់ ទងំេនស� នបរម 

សុខ ទងំេនេលែផន ដី ទងំេនេ្រកមដី នាគំា� ្រកបថា� យ បង�ំ េនេពលណាឮ្រពះ នាម្រពះ េយសូ៊ 

និងឲ្យមនុស្ស្រគបភ់ាស ្របកសេឡងថា ្រពះ េយសូ៊្រគិស�ជា្រពះ អមា� ស់ េដម្បេីលកតេម�ងសិរ ី

រងុេរឿង្រពះ ជាមា� ស់ជា្រពះ បិត។ (ភលីីព ២:៦-១១)  

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៣ ្របេយាគខងេ្រកម គឺជាកិច�ករបនួយ៉ាងែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�។ គូសរង�ងអ់ក្សរែដលេនពីមខុកិច�ករពីរយ៉ាងែដល 

    ្រពះអង�បាន្របទនស្រមាបេ់យង នូវគំររូបស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបជ់ិវតិខង្រពលឹងវ�ិ� ណរបស់េយង។  

 ក) ្រពះអង�ពឹងអងេលកមា� ងំ និងឫទ� នុភាពរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ខ) ្រពះអង�បាន្របទន្រពះជន�របស់្រពះអង� េដម្បេីធ�ជាយ��បូជាស្រមាបអ់ំេពបាបរបស់េយង។ 

 គ) ្រពះអង�បានសិក្សោ្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ឃ) ្រពះអង�្របសូតេចញពី�ស�ី្រពហ�ចរ ីគឺនាងម៉ារ។ី 

 

៤ េយាងេទតមកណ� គម�រីភលីីព ២:៦-១១ ្រពះជាមា� ស់េលកតេម�ង្រពះេយសូ៊ ពីេ្រពះ្រពះេយសូ៊ 

 ក) បានេធ�ករអស� រ្យជាេ្រចន និងបានបង� ញពីឫទ� នុភាពរបស់្រពះអង�េទេលធម�ជាតិ។ 

 ខ) បានបនា� បអង�្រទង ់េដម្បសុីគតេនេលេឈឆា� ងស្រមាបអ់ំេពបាបរបស់េយង។ 

 គ) បានបេ្រង�នច្បោបេ់ផ្សងៗដល់មនុស្សអំពីករអធិស� ន និង ករតមអហរ។ 

  

្រពះអង�រស់េនក�ុងជីវិតដ៏ល�ឥតេខ� ះ He Lived a Perfect Life 

 ្រពះេយសូ៊បានរស់េនក�ុងជីវតិដ៏ល�ឥតេខ� ះ។ គា� នកំហុសឆ�ង ឬ ចំណុចេខ្សោយណាមយួេនក�ុង្រពះអង�ទល់ែត 

េសះ។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ធំេឡង ្រពះអង�ជួបនឹងករល្បងួជាេ្រចនដូចេក�ង្រប�សៗឯេទៀតែដរ ប៉ុែន� ្រពះអង�េនែត 

រក្សោភាពបរសុិទ� េស� ះ្រតង ់ទំនុកចិត�−និងេពញេទេដយក�ី្រសឡាញ់ចំេពះ្រពះជាមា� ស់ និងចំេពះអ�កដៃទេទៀត។ 

 

 ្រពះេយសូ៊ស�បអ់ំេពបាប និងមាន្រពះបន�ូល្របឆាងំនឹងអំេពបាប ប៉ុែន� ្រពះអង�្រសឡាញ់មនុស្សមានបាប។ ្រពះអង� 

្រត�វបានទទលួស� ល់ថាជាមតិ�របស់មនុស្សបាប។ ប៉ុែន� ្រពះអង�មនិែដលេធ�បាបទល់ែតេសះ។ ្រពះអង�ែកែ្របមនុស្សបាប 

វញិ។ ពួកេគមនិបានែកែ្រប្រពះអង�េឡយ។  

 

 ជីវតិដល៏�ឥតេខ� ះរបស់្រពះេយសូ៊ជាែផ�កមយួេនក�ុងេបសកកម�របស់្រពះអង� ក�ុងនាមជាបុ្រតមនុស្ស។ ក�ុងនាមជា 

អ�កតំណាងឱ្យពូជមនុស្ស ្រពះអង�បានរក្សោ្រកឹត្យវនិយ័ទងំឡាយរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះអង�មានសិទ�ិ្របទនពរេទតម 
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ករសន្យោចំេពះអស់អ�កែដលេគារពតម្រកឹត្យវនិយ័របស់្រពះអង�−គឺជាជីវតិ និងសុភមង�លដអ៏ស់កល្បជានិច�េនក�ុង 

្រគ�សរ្រពះ។ ្រពះអង�មានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់ក�ុងករេធ�ជាអ�កជំនួសដល៏�ឥតេខ� ះរបស់េយង េដម្ប ី(១) ទទួល 

កំហុសរបស់េយង ្រពមទងំសុគតស្រមាបប់ាបេយងផង េហយ េដម្ប ី(២) ្របទនឱ្យេយងមានេសចក�ីសុរតិរបស់្រពះអង�  

(សិទ�ិឈរជាមយួ្រពះជាមា� ស់) និង្របទនពរេទតមករសន្យោចំេពះអស់អ�កណាែដលរក្សោ្រកឹត្យវនិយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

 សតងំបានល្បងួ្រពះេយសូ៊ឱ្យ្រប្រពឹត�អំេពបាប និងឱ្យែបរេចញពីេបសកកម�របស់្រពះអង�។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊បាន 

បដិេសធករល្បងួ្រគបយ៉់ាង េហយេនែតបន�េបសកកម�របស់្រពះអង� េដម្បសីេ�ង� ះេយង។ ភាពល�របស់្រពះេយសូ៊មនិែមន 

្រគានែ់តជាអវជិ�មានេទ (អវត�មានៃនករអ្រកក)់។ វជាករេប�ជា� ច្បោស់លស់ចំេពះ្រពះហឫទ័យរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះ

អង�មនិ្រគានែ់តបដិេសធមនិ្រប្រពឹត�ខុសប៉ុេណា� ះេទ−្រពះអង�លះបង ់េដម្ប្ីរប្រពឹត�ករ្រតឹម្រត�វ។ ្រពះអង�ជាេសចក�ី 

្រសឡាញ់ េហយ្រទងប់ានបង� ញេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�េដយករ្រប្រពឹត�ផង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានចបេ់ផ�មពន័�កិច�ជាសធារណៈរបស់្រពះអង� េនេពលែដល្រពះអង�មានវយ័សមសិប្រពះវស្សោ។ 

្រពះអង�បេ្រង�នបណា� ជនអំពី្រពះជាមា� ស់ និងអំពីរេបៀបែដលពួកេគអចជាចំែណកមយួេនក�ុង្រពះរជរបស់្រពះអង�។ ្រពះ

អង�ជាព្យោករ ីនិង ជា្រគ�បេ្រង�នដអ៏ស� រ្យបំផុត ែដលពិភពេលកបានស� ល់។ ្រគានែ់តករប៉ះ ឬ ករបង� ប ់ឬ ករ 

ប�� ធម�តៗប៉ុេណា� ះ ្រពះអង�បានេ្របាសមនុស្សឈឱឺ្យបានជាសះេស្ប យរបរ់យនាក។់ មនុស្សមានបាបបានមកឯ 

្រពះអង� េហយេគទទួលបានករអតេ់ទស េសចក�ីសុខសន� ករលងសមា� តពីបាប និងមានជីវតិថ�ីដអ៏ស� រ្យ ែដលេពរ 

េពញេដយេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�។ 

 

 េលកេព្រត�សបានេធ�បនា� ល់អំពីរេបៀបែដល «្រពះជាមា� ស់បានចក្់រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� និងឫទ� នុភាព អភេិសក 

្រពះេយសូ៊ ជាអ�កភមូណិាសែរត៉ និងពីរេបៀបែដល្រពះអង�បានយាងេទ្រគបទ់ីកែន�ង ទងំ្រប្រពឹត�អំេពល� និងេ្របាសអស់ 

អ�កែដលស�ិតេនេ្រកមអំណាចរបស់មារឱ្យបានជា ដ្បតិ្រពះជាមា� ស់គងជ់ាមយួ្រពះអង�» (កិច�ករ ១០:៣៨)។ 

 

 ប៉ុែន� ពួកអ�កដឹកនាសំសនាេនសមយ័្រពះេយសូ៊បាន្រចែណនឈ� នីស្រពះអង� េហយបានបដិេសធមនិ្រពម 

ទទួលស� ល់្រពះអង� ជា្រពះេមស្សុេីទ។ ពួកេគបានេចទ្របកន្់រពះអង� ្រពមទងំឆា� ង្រពះអង�ផង (ដូចអ�ីែដលព្យោករ ី

េអសយបានទយទុក្រសប)់។ ្រទង្់រត�វេគដំនឹងែដកេគាលេនេលេឈឆា� ងដូចឧ្រកិដ�ជនទូេទែដរ េគបានដក្់រពះអង� 

េនចេនា� ះឧ្រកិដ�ជនពីរនាក។់ បណា� ជនែដល្រពះអង�បានយាងមកសេ�ង� ះ បានមាកង់យ្រពះអង� ខណៈេពលែដល 

្រទងសុ់គត។ ផ�ុយេទវញិ ្រពះេយសូ៊េនែត្រសឡាញ់ពួកេគ េហយបានអធិស� នថា៖ «ឱ្រពះបិតេអយ! សូម្រពះអង� 

អតេ់ទសេអយអ�កទងំេនះផង ដ្បតិេគមនិដឹងថាេគកំពុងេធ�អ�ីេឡយ» (លូក ២៣:៣៤)។ 

 

 ជីវតិដល៏�ឥតេខ� ះរបស់្រពះអង�មនិបានប��ប្់រតឹមេនក�ុងផ�ូរេឡយ។ ្រពះជាមា� ស់ែដលជា្រពះបិតបានេ្របាស 

្រពះអង�ឱ្យរស់េឡងវញិេនៃថ�ទីប។ី បនា� បព់ីែសសិបៃថ�េនេលែផនដីេ្រកយ្រពះអង�សុគត ្រពះអង�បានយាងេទនគរ 
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ស� នសួគវ៌ញិ ជាកែន�ងែដល្រពះអង�េធ�ជាអ�កតំណាងរបស់េយងសព�ៃថ�េនះ។ ្រពះអង�នឹងយាងពីស� នសួគម៌កែផនដីេន

ៃថ�ណាមយួ េដម្ប្ីរគប្់រគងែផនដឱី្យមានយុត�ិធមដ៌សុ៏្រកឹត និងមានសន�ិភាពជាេរៀងរហូត។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ្រពះេយសូ៊តទល់នឹងករល្បងួតមរយៈ 

 ក) កររស់េនជីវតិដចេ់ដយែឡកពីមនុស្សដៃទ។ 

 ខ) ករបដិេសធនឹងករល្បងួ ែត្រប្រពឹត�អំេពល�ជំនួសវញិ។ 

 គ) ករចុះចញ់ករល្បងួ េដម្បបីង� ញថា្រពះអង�គឺជាមនុស្ស។ 

 

៦ អ�ីមយួែដលអ�ក្រត�វគិត។ េហតុអ�ីបានជាករស់េនក�ុងជីវតិដ៏ល�ឥតេខ� ះរបស់្រពះេយសូ៊មានសរៈសំខនច់ំេពះអ�ក 

    ផា� ល់?  

 

ខ.  មលូេហតុែដល្រពះបុ្រតរបស្់រពះជាមា� សក់� យជាមនុស្ស 
      Why the Son of God Became a Man  
េគលេដទី ២. ផ�ល់នូវមូលេហតុបួនយ៉ាងែដល្រពះេយស៊ូក� យជាមនុស្ស។ 

 

 េហតុអ�ីបានជា្រពះក� យជាមនុស្ស? េហតុអ�ីបានជា្រពះអង�យកភាពជាមនុស្ស និងមានែដនកំណត់? េហតុអ�ីបាន 

ជាករចបក់ំេណ តរបស់្រពះអង�ចបំាច?់ េយងអចសរបុចេម�យេដយពក្យបនួគឺ (១) ករេបកសែម�ង (២) ករេរៀបច ំ

(៣) ករជំនួស និង (៤) ករស្រម�ះស្រម�ល។ 

 

ករេបកសែម�ង Revelation 

 ្រពះេយសូ៊រស់េនជាមនុស្ស េដម្បបីង� ញេយងអំពីលក�ណៈរបស់្រពះជាមា� ស់។ េយងអចេឃញចរតិលក�ណៈ 

របស់្រពះជាមា� ស់ ែដលបានបង� ញឱ្យេឃញេនក�ុង្រពះអង�។ តមរយៈករស� ល់្រពះេយសូ៊ េយងអចស� ល់្រពះជាមា� ស់ 

បាន។ 

  

 ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់បានក� យជាមនុស្ស េដម្បបីង� ញេយងថា មនុស្សអចល�ឥតេខ� ះយ៉ាងណា។ េយង 

េឃញេនក�ុងជីវតិដល៏�ឥតេខ� ះរបស់្រពះេយសូ៊ ចរតិលក�ណៈែដលជាគំរសូ្រមាបម់នុស្សជាតិ សក� នុពល និងគេ្រមាង 

ែផនកររបស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបេ់យង។ ្រពះអង�ជាគំររូបស់េយង។ ពក្យសំដី គំនិត និងករ្រប្រពឹត�របស់េយងអចវស់ 

បានេដយេ្របខ� តគំររូបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�បង� ញេយងថាេយងនឹងអចមានជីវតិែបបណា េនេពលែដល្រពះអង�គង ់

េនក�ុងេយង និងេធ�ឱ្យេយងក� យជាបុ្រតធីតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 
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 ្រពះជន�របស់្រពះេយសូ៊កប៏ានបង� ញឱ្យេឃញពីលក�ណៈសម្បត�ិរបស់្រពះអង�ស្រមាបេ់បសកកម�្រពះអង�ែដរ។ ភាព

គា� នបាបទល់ែតេសះរបស់្រពះអង�បានបង� ញថា ្រពះអង�ស័ក�ិសមេធ�ជាអ�កជំនួសរបស់េយង។ អំណាចេចស�  ្របាជា�  

និងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�បង� ញថា ្រទងម់ានគុណសម្បត�ិ្រគប្់រគានេ់ធ�ជាេស�ចរបស់េយង។ 

 

ករេរៀបចំ Preparation 

 ជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊ក�ុងភាពជាមនុស្ស ជាករេរៀបចំដសំ៏ខនស់្រមាបេ់បសកកម�របស់្រពះអង�។ បទពិេសធនរ៍បស់ 

្រពះអង�បានផ�ល់ឱ្យ្រទងម់ានករយល់ដឹងអំពីភាពមនុស្ស ែដលជួយ េរៀបចំ្រពះអង�ឱ្យេធ�ជាអ�កតំណាង និងជាេច្រកម 

របស់េយង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានក� យជាមនុស្ស េដម្បកី� យជាបូជាចរ្យរបស់េយង។ ្រពះអង�ែចករែំលកភាពទនេ់ខ្សោយរបស់េយង។ 

្រពះអង�យល់ពីប�� េផ្សងៗេយង។ ្រពះអង�ដឹងពីតៃម�ៃនករស� ប់បង� បត់មរយៈកររងទុក�លំបាករបស់្រពះអង�ផា� ល់។ 

្រពះេយសូ៊បានអធិស� នស្រមាប់ពួកអ�កេដរតម្រពះអង� ខណៈេពលែដល្រពះអង�គងេ់នែផនដី។ សព�ៃថ�េនះ−្រពះអង� 

អធិស� នស្រមាបេ់យងេនស� នសួគ−៌េដយ្រពះអង�យល់យ៉ាងសីុជេ្រមអំពីេសចក�ី្រត�វកររបស់េយង។ 

 

េហតុេនះេហយបានជា្រពះអង�្រត�វែតមានលក�ណៈដូចបងប�ូនរបស់្រពះអង�្រគបច់ំពូកទងំអស់ 

េដម្បេីធ�ជាមហបូជាចរ្យែដលមានចិត�េមត� ករណុា មានចិត�េស� ះ្រតងក់�ុងករបំេរ ្រពះជាមា� ស់ និង

េដម្បរីេំដះ្របជាជនេអយរចួផុតពីបាបផង។ េដយ្រពះអង�ផា� ល់បានរងទុក�លំបាក  

េនេពលជួបករល្បងល ្រពះអង�កអ៏ចជួយ  អស់អ�កែដលជួបនឹងករល្បងលបានែដរ។  

(េហ្របឺ ២:១៧-១៨) 

 

េដយេយងមានមហបូជាចរ្យមយួរបូដ្៏របេសរឧត�ម ែដលបានយាងកតស់� នបរមសុខ គឺ្រពះ

េយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េយង្រត�វែតកន់ជំេនឿែដលេយង្របកសេនាះ េអយ 

បានមាមំនួ ដ្បតិេយងមានមហបូជាចរ្យ ែដលអចរមួសុខទុក�ជាមយួេយងជាមនុស្សទនេ់ខ្សោយ គឺ

្រពះអង�ក្៏រត�វរងករល្បងល្រគបច់ំពូកដូចេយងែដរ ែត្រទងម់និបាន្រប្រពឹត�អំេពបាបេសះេឡយ 

េហតុេនះ េយង្រត�វចូលេទកន់បល�័ង�ៃន្រពះគុណ ទងំទុកចិត� េដម្បេីអយបានទទួល 

្រពះហឫទយ័េមត�  និង្រពះគុណទុកជាជំនួយេនេពលណាែដលេយង្រត�វករ។  

(េហ្របឺ ៤:១៤-១៦) 

 

 បទពិេសធនរ៍បស់្រពះេយសូ៊ជាមនុស្សបានេរៀបចំ្រពះអង�ឱ្យ្រគប្់រគងេលមនុស្ស។ បុ្រតមនុស្ស−អ�កតំណាងដល៏� 

ឥតេខ� ះៃនពូជរបស់អដ−ំនឹងេធ�ជាអ�ក្រគប្់រគង។ ្រទងន់ឹងេធ�ជាេស�ចដល៏�ឥតេខ� ះ ពីេ្រពះ្រពះអង�្រជាបនូវអ�ីែដលេយង 
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្រត�វករ។ េដយេ្រពះ្រពះអង�បានសុគតជំនួសេយង ្រទងម់ានសិទ�ិ្រគប្់រគងជីវតិេយង។ ឥឡូវ ្រពះអង�ជាេស�ចក�ុងជីវតិ 

អស់អ�កែដល្រពមទទួល្រពះអង�។ ្រពះអង�នឹង្រគប្់រគងមនុស្សែដល្រពះអង�បានសុគតជំនួសេគ។ 

 

ក�ុងសុបិននិមតិ�េនេពលយប់េនាះ ខ�ុ ំេឃញមានមា� កដូ់ចបុ្រតមនុស្ស មកជាមយួពពកេនេលៃផ�

េមឃ េលកចូលេទជិត្រពះជាមា� ស់ៃនេពលេវល ែដលមាន្រពះជនា� យុយឺនយូរ េហយេគកន៏ាំ

េលកេទគាល់្រពះអង�។ េលកបានទទួលអំណាច្រគប្់រគង្រពះកិត�ិនាម ្រពមទងំរជសម្បត�ិផង។ 

្របជាជនទងំអស់ ្របជាជាតិទងំអស់ និងមនុស្ស្រគបភ់ាសនាគំា� េគារពបំេរ េលក អំណាច

្រគប្់រគងរបស់េលកេនស�ិតេស�រអស់កល្បជានិច�ឥតសបសូន្យេឡយ។ រជសម្បត�ិរបស់េលកមនិ

្រត�វរលយែដរ។» (ដនីែយល៉ ៧:១៣-១៤) 

 

ករជំនួស Substitution 

 ្រពះេយសូ៊្រត�វ្របសូតមក េដម្បឲី្យ្រពះអង�អចសុគតបាន។ មនុស្ស្រគបពូ់ជសសនប៍ាន្រប្រពឹត�អំេពបាប េហយ្រត�វ 

ទទួលេទសស� បអ់ស់កល្បជានិច�−គឺេយង្រគបគ់ា� ែតម�ង។ វធីីែតមយួគតែ់ដលអចសេ�ង� ះេយងបានគឺ្រពះជាមា� ស់ផា� ល់ 

ទទួលេទសរបស់េយង។ ប៉ុែន� េដយេ្រពះ្រទងជ់ា្រពះ ្រពះអង�មនិអចសុគតបានេទ។ ដូេច�ះេហយេទប្រពះអង�បាន 

ក� យជាមនុស្ស សុគតជំនួសេយង និងសេ�ង� ះេយងឱ្យរចួពីបាបរបស់េយង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានេធ�ករេ្រចនជាងករទទួលកំហុសរបស់េយងេនេលេឈឆា� ង។ ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ 

្រពមទងំ្របទនអស់អ�កែដលទទួល្រពះអង�មានចំែណកេនក�ុង្រពះរជដអ៏ស់កល្បរបស់្រពះអង�ផង។ ្រពះអង�ប្រង�ប 

ប្រង�មេយងជាមយួអង�្រទងផ់ា� ល់ ដូេច�ះេហយ េយងអចែចករែំលកសិទ�ិទងំអស់របស់្រពះអង�ក�ុងនាមជាបុ្រតធីតរបស់ 

្រពះជាមា� ស់។ 

 

ែតេយងេឃញថា ្រពះេយសូ៊ែដលមានឋនៈទបជាងពួកេទវតមយួរយៈ េ្រពះ្រទងប់ានរងទុក� និង

េសយទិវង�តេនាះ ឥឡូវេនះ ្រពះអង�ទទួលសិររីងុេរឿង និង្រពះកិត�ិនាមទុកជាមកុដរជ្យ។ 

េដយសរ្រពះគុណរបស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះ្រគិស�បានេសយទិវង�តសំរបម់នុស្ស្រគប់ៗ របូ។ អ�ីៗទងំ

អស់មានជីវតិេដយសរ្រពះជាមា� ស់ និងសំរប្់រពះអង�្រទងស់ព�្រពះហឫទយ័នឹងនាបំុ្រតធីតជា

េ្រចនេអយទទួលសិររីងុេរឿង ដូេច�ះ គួរគប្ប្ីរពះអង� េ្របាស្របទនេអយមា� ស់ៃនករសេ�ង� ះបាន

្រគបល់ក�ណៈេដយរងទុក�លំបាក។ ្រពះេយសូ៊ែដលេ្របាសមនុស្សេអយបានវសុិទ� និងមនុស្ស

ែដល្រពះអង�េ្របាសេអយបាន វសុិទ�េនាះេចញមកពី្របភពែតមយួ។ េហតុេនះេហយបានជា្រពះ

េយសូ៊មនិខ� សនឹងេហេគថា ជាបងប�ូនរបស់្រពះអង�េឡយ។ 

 

្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលេទៀតថា៖ «ទូលបង�ំទុកចិត�េល្រពះអង�» េហយថា«ខ�ុ ំេនឯេនះរមួជាមយួ

នឹងកូនេចែដល្រពះជាមា� ស់្របទនេអយខ�ុ ំ»។ េដយកូនេចេនាះជាបស់ច់ឈមជាមយួគា�  ្រពះ
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អង�កប៏ានយកឋនៈជាមនុស្សរមួជាមយួេគែដរ េហយ្រពះអង�េសយទិវង�ត េដម្បកីំេទចមារែដល

មានអំណាចេលេសចក�ីស� ប់ និងេដម្បរីេំដះអស់អ�កែដលជាបជ់ាទសករមយួជីវតិ េ្រពះែតខ� ច

ស� ប។់ (េហ្របឺ ២:៩-១១, ១៣-១៥) 

 

ករស្រម�ះស្រម�ល Mediation 

  ្រពះេយសូ៊បានក� យជាមនុស្ស េដម្បនីា្ំរពះជាមា� ស់ និង មនុស្សឲ្យជានានឹងគា� ។ បាបបានេបក្រជលងែដលមនិ 

អចឆ�ងកតប់ានរវង្រពះជាមា� ស់ដប៏រសុិទ� និងមនុស្សជាតិែដលពុករលួយ និងប៉ះេបារ។ ប៉ុែន� េសចក�ី្រសឡាញ់របស់ 

្រពះជាមា� ស់បានរកេឃញវធិីមយួ េដម្បសីងស់� នឆ�ង និងនាមំនុស្សឱ្យមកឯ្រពះអង�វញិ។ ្រពះេយសូ៊បានក� យជាអ�ក 

ស្រម�ះស្រម�លៃនសម�ន�េម្រតីថ�ី ឬ ករ្រពមេ្រព�ងរវង្រពះជាមា� ស់ និងមនុស្សជាតិ។ 

 

 េលកប៉ូលសរេសរថា «ដ្បតិមាន្រពះជាមា� ស់ែតមយួ មានស� នេម្រតីែតមយួរវង្រពះជាមា� ស់ និងមនុស្សេលក  

គឺ្រពះ្រគិស�េយសូ៊ែដលជាមនុស្ស។ ្រពះអង�បានបូជា្រពះជន� េដម្បេីលះមនុស្សទងំអស់−េនះជាសក�ីភាពមយួ ែដល្រពះ

អង�បានបង� ញេនេពលកំណត់» (១ធីម៉ូេថ ២:៥-៦)។ 

 

 េនក�ុងសមយ័កលសម�ន�េម្រតីថ�ី អ�កស្រម�ះស្រម�ល្រត�វបានេគែតងតងំេដយតុលករ េដម្បតីំណាងឱ្យបគុ�ល 

មា� កែ់ដលក្សយ័ធន និងទទួលបន�ុកកិច�ករទងំអស់របស់គាត។់ អ�កស្រម�ះស្រម�ល្រត�វទទួលខុស្រត�វេដម្បដីឹងថា មា� ស់ 

បំណុលទងំអស់្រត�វបានបងេ់ពញែដរឬអត។់ ្របសិនេបអ�ីែដលអ�កក្សយ័ធនមាន ែតមនិ្រគប្់រគានក់�ុងករសងបំណុល 

របស់ខ�ួនេទ អ�កស្រម�ះស្រម�លផា� ល់នឹងបង្់របាកជ់ំនួសេគ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊ជារបូភាពដ៏ល�អស� រ្យ! ្រពះអង�ជាអ�កស្រម�ះស្រម�ល (ស� នេម្រតី) របស់េយង េនចំេពះ្រពះជាមា� ស់។ 

ករសុគតរបស់្រពះអង�សង្រគប់យ៉ាងៃនបំណុលបាបរបស់េយង េហយេនក�ុង្រពះអង� េយងមានេសរភីាពពីបាប និង 

កំហុសែដលបានបំែបកេយងេចញពី្រពះជាមា� ស់។ េឈឆា� ងរបស់្រពះអង�ជាស� នឆ�ង។ ្រពះអង�្របទនឱ្យេយងមាន 

និស្សយ័ថ�ី−ជានិស្សយ័របស់្រពះអង�−េហយេធ�ឱ្យេយងក� យជាបុ្រតធីតរបស់្រពះជាមា� ស់។ េដយសរករយកនិស្សយ័ 

ជាមនុស្សដូចេយង ្រពះេយសូ៊បានេទដល់េយង េហយបានេលកេយងេឡងេទកនព់ិភពេលកដ៏្របេសរជាងមុន។ ្រពះ

បុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់បានក� យជាបុ្រតមនុស្ស េដម្បឱី្យេយងក� យជាបុ្រតធីតរបស់្រពះជាមា� ស់។   

 

ប៉ុែន� លុះដល់េពលកំណត់េហយ ្រពះជាមា� ស់កច៏ត់្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�េអយមក្របសូតេចញពី

�ស�ី េហយ្របសូតេ្រកមអំណាចរបស់វនិយ័ផង េដម្បេីលះអស់អ�កែដលស�ិតេនេ្រកមអំណាចវ ិ

នយ័ និងេអយេយងទទួលឋនៈជាបុ្រតរបស់្រពះអង�។ (កឡាទី ៤:៤-៥) 

 

សូម្បែីត្រពះ្រគិស� ក្៏រពះអង�បានេសយទិវង�តម�ងជាសូេរច េ្រពះែតបាបែដរ គឺ្រពះដសុ៏ចរតិបាន

េសយទិវង�ត ជា្របេយាជនដ៍ល់មនុស្សទុច�រតិ េដម្បនីាបំងប�ូនេទថា� យ្រពះជាមា� ស់។ កល្រពះអង�
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មានឋនៈជាមនុស្ស ្រទង្់រត�វេគេធ�គុត ែត្រពះជាមា� ស់បានេ្របាស្រពះអង�េអយមាន្រពះជន�រស់ 

េដយសរ្រពះវ�ិ� ណវញិ។ (១េព្រត�ស ៣:១៨) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៧ មនុស្សមយួចំនួនពុំអធិស� នអំពីប�� ជាក់លកែ់ដលពួកេគមានេនាះេទ ពីេ្រពះពួកេគគិតថា ្រពះជាមា� ស់នឹងមនិយល់      

    ឬ មនិអណិតអសូរពួកេគេទ។ េតពួកេគេធ�ខុស ឬ េធ�្រតឹម្រត�វ? េហតុអ�ី? 

 

៨ ្រពះេយសូ៊្រគិស�ជាអ�កស្រម�ះស្រម�លរវង្រពះជាមា� ស់ និងមនុស្សជាតិ ពីេ្រពះ្រពះអង�ជា្រពះមយួអង�ែដល 

  ក) បានសុគតស្រមាប់បាបរបស់េយង ដូេច�ះ ្រពះជាមា� ស់អច្រពមទទួលេយងបាន។ 

  ខ) បានបេ្រង�នកិច�ករជាេ្រចនអពំី្រពះជាមា� ស់េទកនអ់�កេដរតម្រពះអង�។ 

  គ) បានបង� ញេយងថា េយងគួរែតេធ�ករងរស្រមាបេ់សចក�ីសុខសន� និងេដយចុះស្រម�ងនឹងគា� ។ 

 

៩ ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់បានក� យជាមនុស្សស្រមាបេ់ហតុផលបនួយ៉ាង។ ចូរសរេសរេលខៃនេហតុផលនីមយួៗ      

   (ខងស� ំ) េនជិតអត�នយ័របស់វ (ខងេឆ�ង)។ 

     …. ក េដម្បភីា� ប្់រពះជាមា� ស់ និង មនុស្ស    ១) ករេបកសែម�ង 

     …. ខ េដម្បសុីគតជំនួសេយង     ២) ករេរៀបច ំ

     …. គ េដម្បជីួយ អស់អ�កែដល្រត�វល្បងួ    ៣) ករជំនួស 

     …. ឃ េដម្ប្ីរគប្់រគងេលមនុស្សជាតិ     ៤) ករស្រម�ះស្រម�ល 

     …. ង េដម្បបីង� ញ្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈែបបណា  

 

្រគបទ់ងំ្រពះបន�ូលេនក�ុងសម�ន�េម្រតីថ�ីបាន្របាបេ់យងអំពីបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបេ់យង 

និងជួយ េយងឱ្យយល់ពីេហតុផលែដល្រពះេយសូ៊បានក� យជាបុ្រតមនុស្ស។ ្រពះេយសូ៊បានសរបុថា៖ «បុ្រតមនុស្សបាន

មក េដម្បែីស�ងរក និងសេ�ង� ះមនុស្សែដលវនិាសបាតប់ង»់ (លូក ១៩:១០)។   

67 

 



សូមេផ��ងចេម�យរបសអ់�ក 

 

៥ ខ) ករបដិេសធនឹងវ ែត្រប្រពឹត�អំេពល�ជំនួសវញិ។ 

 

១ ក) ជាសមាជិកេពញេលញៃនពូជមនុស្ស។ 

 

៦ ចេម�យរបស់អ�ក។ ជីវតិដល៏�ឥតេខ� ះរបស់្រពះេយសូ៊មានសរៈសំខន ់ពីេ្រពះវេធ�ឱ្យ្រពះអង�ក� យជាអ�កតំណាង 

 និងជាអ�កជំនួសដល៏�ឥតេខ� ះរបស់អ�ក។ 

 

២ គ) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�យាងមកសណ�ិ តេល្រពះអង� េហយ្រពះអង�្របសូតពី�ស�ី្រពហ�ចរ ីគឺនាងម៉ារ។ី 

 

៧ ចេម�យរបស់អ�ក។ ពួកេគេធ�ខុស ពីេ្រពះ្រពះបុ្រត គឺ្រពះេយសូ៊្រគិស�បានគងេ់នេលែផនដី។ ្រពះអង�្របឈមមុខ 

 នឹងប�� ្រគបែ់បបយ៉ាងដូចមនុស្ស្រគបរ់បូែដរ។ សព�ៃថ�េនះ ្រពះអង�្រជាបដឹង មានេសចក�ីអណិតេមត�  និងអច 

 ជួយ េយងបាន។ សព�ៃថ�េនះ អ�កអចអធិស� នេទកន្់រពះជាមា� ស់បានតមរយៈ្រពះេយសូ៊អំពីប�� េផ្សងៗែដល 

 អ�កមាន។ ្រពះអង�នឹងជួយ អ�ក! 

 

៣ ក) ្រពះអង�ពឹងអងេលកមា� ងំ និងឫទ� នុភាពរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 គ) ្រពះអង�បានសិក្សោ្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

៨ ក) បានសុគតស្រមាប់បាបរបស់េយង ដូេច�ះ ្រពះជាមា� ស់អច្រពមទទួលេយងបាន។ 

 

៤ ខ) បានបនា� បអង�្រទង ់េដម្បសុីគតេនេលេឈឆា� ងស្រមាបអ់ំេពបាបរបស់េយង។ 

 

៩ ក ៤) ករស្រម�ះស្រម�ល 

 ខ ៣) ករជំនួស 

 គ ២) ករេរៀបច ំ

 ឃ ២) ករេរៀបច ំ

 ង ១) ករេបកសែម�ង 
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្រពះេយស៊ ូជា្រពះបន�ូល  
Jesus, the Word 

 
 

 

េតអ�កអច្រសៃមបានេទថា េតវនឹងមានលក�ណៈែបបណា ្របសិនេបអ�កមនិអចនិយាយបាន? េតអ�កអច្រសៃម 

បានេទថា េតវនឹងមានលក�ណៈែបបណា ្របសិនេបអ�កគា� នវធិីទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កដៃទ? វជាភាពឯក និងករខក 

ចិត�ដគ៏ួរឱ្យខ� ចមយួ! 

 

 េយងភាគេ្រចនអចមានទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កដៃទបានយ៉ាងងយ្រស�ល។ ជាធម�ត េយងេស�ែតមនិបានកត ់

សំគាល់នូវអ�ីែដលេយងកំពុងេធ�អ�ីផង! ប៉ុែន� តមពិត ជាេរៀងរល់ៃថ�េយងេ្របរបរ់យពក្យ េដម្បបីង� ញពីអរម�ណ៍ បំណង

ចិត� គំនិត និងេគាលបំណងេនខងក�ុងរបស់េយង។ ពក្យទងំេនាះជាទ្រមងនូ់វអ�ីែដលមានេនក�ុងចិត� និង គំនិត 

របស់េយង។ អ�កដៃទអចដឹងពីេយង េហយេយងក៏អចដឹងពីពួកេគ តមរយៈពក្យសំដីផងែដរ។ 

 

 សមត�ភាពទំនាកទ់ំនងរបស់េយងបានមកពី្រពះជាមា� ស់ែដលបានបេង�តេយងមក។ ្រពះអង�ជាអ�កទំនាកទ់ំនង 

ដល៏� េហយ្រទងស់ព�្រពះហឫទ័យឱ្យេយងស� ល់្រពះអង�។ េយងមនិ្រត�វករឆ�ល់ថា្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈែបបណាេទ។ 

្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល្របាបរ់ចួេហយ! េដយរេបៀបណា? េដយករចត្់រពះរជបុ្រតរបស់្រពះអង�ផា� ល់ឱ្យមកែផនដី។ ពួក

េហរ និងពួកអ�ក្របាជ�បាននិយាយអំពី្រពះជាមា� ស់ និងបានែថ�ងមកពី្រពះជាមា� ស់ េហយពក្យរបស់ពួកេគសុទ�ែត 

ជាករពិត។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊្រគិស�បានេធ�កិច�ករេលសពីេនះឆា� យណាស់។ ្រទងម់និ្រតឹមែតមាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះបន�ូល 

ប៉ុេណា� ះេទ។ ្រពះអង�ជា្រពះបន�ូល−ជា្រពះបន�ូលដរ៏ស់ េពញេដយេចស�  និងេពញេដយសិទ�អំណាច្រពះ។ ្រពះេយសូ៊ 

្រគិស�ជាករចបេ់ផ�ម និងជាចុងបំផុតៃនអ�ីៗទងំអស់ែដល្រពះជាមា� ស់សព�្រពះទយ័ឱ្យេយងដឹង។ 

 

 ក�ុងនាមជា្រពះបន�ូល េត្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល្របាបេ់យងអំពី្រពះជាមា� ស់អ�ីខ�ះ? ចេម�យចំេពះសំណួរេនះ ជា

្របធានបទៃនេមេរៀនេនះ។ 
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គេ្រមង 

ក. ្រពះជាមា� ស់េបកសែម�ងអង�្រទងផ់ា� ល់េនក�ុង្រពះេយសូ៊ God Revealed Himself in Jesus 

ខ. ្រពះជាមា� ស់បានពន្យល់ពី្រពះនាមរបស់្រពះអង�ក�ុងអង�្រពះេយសូ៊ God Explained His Names in Jesus 

 

េគលេដ 

១. ស� ល់អពំីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានបង� ញេយងអំពីចរតិលក�ណៈ ្រពះហឫទ័យ ្រពះត្រមះិ  គេ្រមាងករ ឫទ� នុភាព      

     និងបណំង្រពះហឫទយ័របស់្រពះអង� តមរយៈ្រពះេយសូ៊្រគិស�។ 

២. ពន្យល់ពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បានសេ្រមច្រពះនាមរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

ក. ្រពះជាមា� សេ់បកសែម�ងអង�្រទង់ផា� លេ់នក�ងុ្រពះេយស៊ ូ 
     God Revealed Himself in Jesus                                     

េគលេដទី១. ស� ល់អំពីអ�ីែដល្រពះជាម� ស់បានង� ញេយងអំពីចរតិលក�ណៈ ្រពះហឫទ័យ ្រពះត្រមិះ  គេ្រមងករ ឫទា� នុភព  

                 និងបំណង្រពះហឫទ័យរបស់្រពះអង� តមរយៈ្រពះេយស៊ូ្រគិស�។ 

  

្រពះជាមា� ស់ជាវ�ិ� ណ។ េយងមនិអចេឃញ្រពះអង� ឮ្រពះអង� ឬ មានអរម�ណ៍ចំេពះ្រពះអង�េដយ�� ណពី 

ធម�ជាតិរបស់េយងបានេទ។ េតេយងអចស� ល់្រពះអង�េដយរេបៀបណា? េតមនុស្សេខ្សោយ េហយមានបាបអចយល់ពី 

្រពះជាមា� ស់ែដល្របកបេដយអំណាចេចស�  ល�ឥតេខ� ះ និងជា្រពះែដលមនិអចេមលេឃញេដយរេបៀបណា? េត 

្រពះជាមា� ស់បង� ញអង�្រទងឱ់្យេយងេឃញេដយរេបៀបណា? ្រពះេយសូ៊ជាចេម�យ។ 

 

ចរតិលក�ណៈរបស់្រពះជាម� ស ់God’s Character 

 ្រពះេយសូ៊សែម�ងឱ្យេយងេឃញ្រពះជាមា� ស់តមរយៈបុគ�លិកលក�ណៈរបស់មនុស្ស។ េត្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈ 

ដូចេម�ច? េយងអចស� ល់បានេដយេមលេទ្រពះេយសូ៊ ជាបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 

ពុែំដលមាននរណាមា� ក់បានេឃញ្រពះជាមា� ស់េឡយ មានែត្រពះបុ្រតមយួ្រពះអង�ប៉ុេណា� ះ  

ែដលបាននាេំយងេអយស� ល់្រពះអង� ដ្បតិ្រពះបុ្រតមាន្រពះជន�រមួជាមយួ្រពះបិត។  

(យ៉ូហន ១:១៨)  
 

អ�កណាបានេឃញខ�ុ ំ កប៏ានេឃញ្រពះបិតែដរ។ (យ៉ូហន ១៤:៩) 
 

្រពះ្រគិស�ជាតំណាងរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលេយងេមលពុេំឃញ ្រពះអង�ជាេរៀមច្បងៃនអ�ីៗ 

ទងំអស់ ែដល្រពះជាមា� ស់បានបេង�តមក។ (កូឡូស ១:១៥) 
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្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកនម់នុស្សតមរេបៀបជាេ្រចន ប៉ុែន� ករេបកសែម�ងច្បោស់ជាងេគអំពីចរតិលក�ណៈ 

របស់្រពះអង�គឺ្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�−ជា្រពះបន�ូលដរ៏ស់។ ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកនេ់យងសព�ៃថ�េនះ េនេពល 

ែដលេយងអនអំពី្រពះេយសូ៊។ ជីវតិ កិច�ករ និងករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊សុទ�ែតបង� ញអំពី្រពះជាមា� ស់ទងំអស់ 

ក�ុងរេបៀបមនុស្ស ជាភាសែដលេយងអចយល់បាន។ 

 

េនជំនានេ់ដម ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកនប់ុព�បុរសេយង ជាេ្រចនេលកេ្រចនស េដយ

េ្របរេបៀបេផ្សងៗជាេ្រចន តមរយៈពួកព្យោករ។ី ្រគាេនះជា្រគាចុងេ្រកយបំផុត ្រពះអង�មាន្រពះ

បន�ូលមកេយងតមរយៈ្រពះបុ្រត។ ្រពះអង�បាន្របគល់អ�ីៗទងំអស់េអយ្រពះបុ្រត្រគប្់រគងជា

មតក៌ ្រពះអង�កប៏ានបេង�តពិភពទងំមូលេដយសរ្រពះបុ្រតែដរ។ ្រពះបុ្រតេនះ ជារស�ីៃនសិរ ី

រងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ និងមានលក�ណៈដូច្រពះអង�េបះបិទ។ (េហ្របឺ ១:១-៣) 

 

កលពីេដមដំបូងបង�ស់ ្រពះបន�ូលមាន្រពះជន�គងេ់ន។ ្រពះបន�ូលគងេ់នជាមយួ្រពះជាមា� ស់ 

េហយ្រពះបន�ូលជា្រពះជាមា� ស់។… ្រពះបន�ូលបានេកតមកជាមនុស្ស េហយគងេ់នក�ុងចំេណាម

េយងរល់គា�  េយងបានេឃញសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង�។ (យ៉ូហន ១:១, ១៤) 

 

 ្រពះេយសូ៊មនិ្រគានែ់តបានបេ្រង�នមនុស្សអំពី្រពះជាមា� ស់ប៉ុេណា� ះេទ ្រទងប់ានសែម�ងឱ្យេឃញអំពីចរតិលក�ណៈ 

របស់្រពះជាមា� ស់ែដរ។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលអំពីភាពបរសុិទ� ករល� ្របាជា�  ភាពយុត�ិធម ៌េសចក�ីេមត� ករណុា អំណាច 

េចស�  និងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់។ មនុស្សេឃញលក�ណៈសម្បត�ិទងំេនះេនក�ុង្រពះអង�។ ្រពះអង�បាន 

្របកសអំពីខ� តគំរខូង្រកមសីលធមខ៌�ស់បំផុតែដលពិភពេលកមនិធា� បស់� ល់ េហយ្រពះអង�បានរស់េនតមរេបៀប 

េនះ។ ្របាជា� ៃនករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�េនែតេធ�ឱ្យពិភពេលកភា� កេ់ផ�ល។ ្រទងជ់ាក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ទងំ 

ករ្រប្រពឹត� េនេពលែដល្រពះអង�បានបេ្រមដល់ត្រម�វកររបស់មនុស្ស ្រពមទងំបានបូជា្រពះជន�ស្រមាបអ់�កដៃទផង។ 

 

 េយងអចេឃញករបង� ញយ៉ាងច្បោស់បំផុតអំពីយុត�ិធម ៌និងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់េនេលេឈឆា� ង 

ជាកែន�ងែដល្រពះេយសូ៊បានសុគតជំនួសបាបេយង។ យុត�ិធមរ៌បស់្រពះជាមា� ស់ត្រម�វឱ្យមានករដកេ់ទសដល់ស� ប ់

េដយសរអំេពបាប។ េសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ចំេពះមនុស្សមានបាបបានេធ�ឱ្យ្រពះអង�សុគតជំនួសេគ។ េសច

ក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�បានេធ�ឱ្យ្រពះអង�អធិស� នទូលសូមករអតេ់ទសស្រមាបអ់ស់អ�កែដលកំពុងឆា� ង្រពះអង�។ េសច

ក�ី្រសឡាញ់េនះអស� រ្យណាស់! ្រពះជាមា� ស់ែដលេយងមានអស� រ្យណាស់! 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

១ យុត�ិធម ៌និង េសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់្រត�វបានបង� ញឱ្យេយងេឃញច្បោស់បំផុត េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ 

 ក) បានសុគតេនេលេឈឆា� ង។ 

 ខ) បានេ្របាសអ�កជំងឺឱ្យបានជា។ 

 គ) បានបេ្រង�នមនុស្ស។ 

 

២ ចូរបំេពញចេនា� ះេដយសរេសរឃា� ្រតឹម្រត�វេចញពីកណ� គម�រីេហ្របឺ ១:១-២។ 

    េនជំនានេ់ដម ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកន…់………………………………………………………………   

    េដយ………………………………………………………..។ ្រគាេនះជា្រគាចុងេ្រកយបំផុត ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល   

    មក……………តមរយៈ……………………..។  

 

្រពះហឫទ័យ ្រពះត្រមិះ និងគេ្រមងកររបស់្រពះជាម� ស់ God’s Feelings, Thoughts, and Plans 

 ្រពះេយសូ៊បានបង� ញឱ្យេឃញពី្រពះហឫទយ័ ្រពះត្រមះិ និងគេ្រមាងកររបស់្រពះជាមា� ស់េនក�ុងករបេ្រង�ន 

របស់្រពះអង� និងេនក�ុងបុគ�ល្រពះអង�ផា� ល់។ ្រពះេយសូ៊ជា្រគ�បេ្រង�នដអ៏ស� រ្យ ប៉ុែន� ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា៖ 

 

ខ�ុ ំមនិេធ�ករអ�ីមយួ េដយសំអងេលខ�ួនខ�ុ ំផា� ល់េឡយ គឺខ�ុ ំែថ�ងែតេសចក�ីណាែដល្រពះបិតមាន្រពះ

បន�ូល្របាបម់កខ�ុ ំប៉ុេណា� ះ។ (យ៉ូហន ៨:២៨) 

 

ខ�ុ ំមនិចតទុ់កអ�ករល់គា� ជាអ�កបំេរ េទៀតេទ េ្រពះអ�កបំេរ មនិយល់កិច�ករែដលមា� ស់របស់ខ�ួន

្រប្រពឹត�េនាះេឡយ។ ខ�ុ ំចត់ទុកអ�ករល់គា� ជាមតិ�សមា� ញ់ ដ្បតិអ�ីៗែដលខ�ុ ំបានឮពី្រពះបិតមក ខ�ុ ំក៏

បាន្របាបេ់អយអ�ករល់គា� ដឹងេហយែដរ។ (យ៉ូហន ១៥:១៥) 

 

 េយងអចពឹងអងេលករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊េនក�ុងដំណឹងល� ជាករេបកសែម�ងដព៏ិតអំពី្រពះជាមា� ស់ និងអំពី 

េសចក�ីពិតរបស់្រពះអង�។ េយងេឃញ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិត ែដលមាន្រគបទ់ងំ្របាជា�  និងេសចក�ី្រសឡាញ់ែដលយក 

្រពះហឫទយ័ទុកដកន់ឹងបុ្រតធីតរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�ស�បប់ាប និងករពុតត្បតុ ប៉ុែន� ្រទង្់រសឡាញ់មនុស្សបាប។ 

្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល្របាបេ់យងពីរេបៀបទទួលករសេ�ង� ះ និង្របទនឱ្យេយងនូវច្បោបន់ានាស្រមាបជ់ីវតិរកីរយ។ ្រពះ

អង�សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យបុ្រតធីតែដលវេង�ងបានេបាះបងេ់ចលនូវអំេពបាបរបស់េគ េហយ្រតឡបេ់ទរក្រពះអង�វញិ 

យ៉ាងខ� ងំ។ ្រពះអង�អនុ�� តឱ្យេយងដឹងអំពីជីវតិដអ៏ស� រ្យែដល្រពះអង�បានេរៀបគេ្រមាងករស្រមាបេ់យងេនក�ុង្រពះរជ្យ 

អស់កល្បជានិច�របស់្រពះអង�។ េយងមានេសចក�ីពិតទងំេនះេនក�ុង្រពះបន�ូលែដលបានសរេសររបស់្រពះអង�។ 
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 ្រពះេយសូ៊ែដលជា្រពះបន�ូលដរ៏ស់បានសែម�ងឱ្យេឃញអំពី្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ េនក�ុង្រទង ់្រពះជា

មា� ស់បានស្រមកទ់ឹកេន្រតេដយេសយសកអំពីមតិ�ភក�ិរបស់្រពះអង� អំពីកររងទុក�លំបាករបស់មនុស្ស និងអំពី 

ភាពមនិេជឿរបស់ពួកអ�កទី្រក�ងែដលបានបដិេសធ្រពះអង� ្រពមទងំ្របញាប្់របញាល់បំផា� ញផង។ ្រពះពិេរធរបស់ 

្រពះជាមា� ស់បាន្របឆាងំនឹងពួកមានពុត និង្របឆាងំអស់អ�កែដលយកផលចំេណញពីសសនាែដរ។ ករអណិតអសូរ 

របស់្រពះជាមា� ស់បានកេ្រមកេឡង េនេពលែដល្រពះអង�បានេឃញមនុស្ស្រត�វបាតប់ងក់�ុងអំេពបាប េ្រប�បដូចជាេចៀម 

គា� នអ�កគង� ល។ ្រពះជាមា� ស់អនុ�� តឱ្យមនុស្សដឹងថា ្រពះអង�សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យពួកេគសប្បោយរកីរយ និងមាន 

េសរភីាពពីជំងឺ អំេពបាប កំហុស និងករភយ័ខ� ច។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៣ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊្រពះកែន្សង េដយេ្រពះកររងទុក�លំបាករបស់មនុស្ស េយងេឃញករេបកសែម�ងឱ្យេឃញ 

    យ៉ាងច្បោស់អំពី 

 ក) ្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ខ) ្រពះត្រមះិរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 គ) គេ្រមាងកររបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

៤ ចូរគូសរង�ងេ់លអក្សរែដលេនពីមុខ្របេយាគ្រតឹម្រត�វនីមយួៗ។ 

 ក) អ�ីៗ្រគបយ៉់ាងែដល្រពះេយសូ៊បានបេ្រង�នសុទ�ែតមកពី្រពះបតិរបស់្រពះអង�។ 

 ខ) ជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊បានបង� ញថា ្រពះជាមា� ស់មនិធា� ប្់រពះពិេរធេសះ។ 

 គ) តមរយៈករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊ េយងអចដឹងអំពីគេ្រមាងករនានាែដល្រពះជាមា� ស់មានស្រមាបេ់យង។ 

 

ឬទា� នុភព និង បំណង្រពះហឫទ័យរបស់្រពះជាម� ស ់God’s Power and Will 

 ្រពះេយសូ៊បានបង� ញេយងថា ្រពះជាមា� ស់មនិ្រគានែ់តសព�្រពះហឫទយ័ជួយ េយងប៉ុេណា� ះេទ ែតកម៏ានអំណាច 

េចស� ជួយ េយងែដរ។ ខណៈេពលែដល្រទងគ់ងេ់នេលែផនដីេនេឡយ ្រពះេយសូ៊បានេ្របាសអ�កជំងឺ និងបានអតេ់ទស 

ឱ្យអ�កមានបាបផង។ េដយសរអំណាចេចស� របស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះអង�បានបំេពញេសចក�ី្រត�វកររបស់មនុស្ស េទះបី 

េគជានរណាកេ៏ដយ។ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�យាងមកេដម្បេីធ�តមបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រពះបិត។ ្រពះអង� 

បានចង�ុលេទសកម�ភាពរបស់្រពះអង� េដម្បបី�� កថ់ា្រពះជាមា� ស់បានចត្់រពះអង�ឱ្យយាងមកែមន។ ករអស� រ្យេផ្សងៗ 

ែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�បានបង� ញថា ្រពះជាមា� ស់ទងំមានបំណង្រពះហឫទយ័ជួយ េយង ទងំអចជួយ េយងផង។ ករ

ទងំេនះប�� កថ់ា ្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័េ្របាសេយងឱ្យបានជា អតេ់ទសេយង និងបំេពញេសចក�ី្រត�វករ 

របស់េយងសព�ៃថ�េនះ។ 
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្រពះបិត្របទនេអយខ�ុ ំបេង�យកិច�ករទងំអំបាលម៉ាន គឺកិច�ករែដលខ�ុ ំេធ�េនះេហយ 

ជាសក�ីភាពប�� ក់ថា ្រពះអង�បានចត់ខ�ុ ំេអយមកែមន។ (យ៉ូហន ៥:៣៦) 

 

ប៉ុែន� ចំេពះអស់អ�កែដល្រពះជាមា� ស់បាន្រតស់េហ ទងំសសនយូ៍ដ ទងំសសន៍្រកិក 

 េគចត់ទុក្រពះ្រគិស�ថាជាឫទ� នុភាព និងជា្រពះ្របាជា� ញាណរបស់្រពះជាមា� ស់វញិ។ (១កូរនិថូស 

១:២៤) 

 

 ្រពះេយសូ៊កប៏ានបង� ញេយងអំពី្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យេយងមានជីវតិែបបណាែដរ។ ្រទងស់� បប់ង� ប ់

្រពះបិតរបស់្រពះអង� េហយរស់េនេដយមានករ្របកបយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួ្រពះជាមា� ស់ផង។ ្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫ 

ទយ័ឱ្យេយងេធ�ដូចេនះែដរ។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ឧបមាថា មានមនុស្សមា� កន់ិយាយេទកនអ់�កថា៖ «ខ�ុ ំេជឿេល្រពះជាមា� ស់ ប៉ុែន� ខ�ុ ំគិតថា្រពះអង�េនឆា� យេពកមនិអច 

    គិតគូអំពីប�� របស់ខ�ុ ំបានេទ។» េតអ�កនឹងេឆ�យតបយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

ខ. ្រពះជាមា� សប់ានពន្យលព់ី្រពះនាមនានារបស្់រពះអង�េនក�ងុ្រពះេយស៊ ូ
     God Explained His Names In Jesus 
េគលេដទី២. ពន្យល់ពីរេបៀបែដល្រពះេយស៊ូបានសេ្រមច្រពះនាមរបស់្រពះជាម� ស់។ 

  

េយងេឃញ្រពះនាមជាេ្រចនរបស់្រពះជាមា� ស់េនក�ុង្រពះគម�រី។ ្រពះេយសូ៊ែដលជា្រពះបន�ូលជួយ េយងឱ្យយល់អំពី 

្រពះនាមទងំេនាះ ពីេ្រពះ្រទងជ់ាករបង� ញពិត្របាកដរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

ខ�ុំហ�ឹងេហយ I Am  

 េនេពលែដល្រពះជាមា� ស់បាន្រតស់េហេលកម៉េូសឱ្យដឹកនា្ំរបជារ�ស�របស់្រពះអង� េលកម៉ូេសបានសួរអំពី 

្រពះនាមរបស់្រពះអង�។ ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលេឆ�យថា «េយងជា្រពះអមា� ស់ែដលមាន្រពះជន�គងេ់ន (អញជា្រពះដ៏ 

ជា្រពះ)» (និក�មនំ ៣:១៤)។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល្របាបេ់លកម៉ូេសឱ្យ្របាប្់របជារ�ស�ថា ្រពះអង�បានចងឱ់្យគាតម់ក។ 

្រពះនាមមយួេនះ្របាប់ េយងថា ្រពះជាមា� ស់គងេ់នអស់កល្ប និង មនិែ្រប្រប�លេឡយ។ គា� នករេបាក្របាសក�ុង្រពះអង� 

ទល់ែតេសះ។ ្រពះអង�ជា្រពះអង� េហយ្រពះអង�េធ�នូវអ�ីែដល្រពះអង�មានេគាលបំណងេធ�។ េយងអចពឹងអងេល្រពះអង� 

បាន។ 
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 ប៉ុែន� េត្រពះជាមា� ស់ជានរណា? េត្រពះអង�នឹងេធ�អ�ីខ�ះ? ្រពះេយសូ៊េឆ�យចំេពះសំណួរទងំេនះ េនក�ុងករបេ្រង�ន 

របស់្រពះអង�ែដលបានកត្់រតក�ុងគម�រីដំណឹងល�យ៉ូហន។ ្រពះអង�បានេ្រប្រពះនាមរបស់្រពះជាមា� ស់្របាបំីដងគឺពក្យ 

ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ។ មានម�ងេនាះ្រពះអង�េ្របវ េដម្បពីិពណ៌នាអំពីនិស្សយ័អស់កល្បរបស់្រពះអង� ្របាបេ់យងថា ្រពះអង�មាន 

្រពះជន�មុនេលកអ្របាហ។ំ េនេពលេវលេផ្សងេទៀត ្រពះេយសូ៊េ្រប្រពះនាមរបស់្រពះជាមា� ស់ េដម្បពីន្យល់អំពីចរតិ 

លក�ណៈរបស់្រពះជាមា� ស់ និងអំពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះអង�ផា� ល់−េដម្បបីង� ញពីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�ស្រមាប ់

អស់អ�កែដលមករក្រពះអង�។ ្រពះដអ៏ស� រ្យនឹងបំេពញ្រគបទ់ងំេសចក�ី្រត�វកររបស់េយង។ 

 ១. «ខ�ុ ំេនះេហយជាអហរែដលផ�ល់ជីវតិ» (យ៉ូហន ៦:៣៥)។ 

 ២. «ខ�ុ ំជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក» (យ៉ូហន ៨:១២)។ 

 ៣. «មុនេលកអ្របាហេំកតមក ខ�ុ ំមានជីវតិរចួេ្រសចេទេហយ» (យ៉ូហន ៨:៥៨)។ 

 ៤. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាទ� រ» (យ៉ូហន ១០:៩)។ 

 ៥. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាអ�កគង� លដ៏ល�» (យ៉ូហន ១០:១១)។ 

 ៦. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយែដលេ្របាសមនុស្សេអយរស់េឡងវញិ ខ�ុ ំនឹងផ�ល់េអយេគមានជីវតិ» (យ៉ូហន ១១:២៥)។ 

 ៧. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ» (យ៉ូហន ១៤:៦) 

 ៨. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាេដមទំពងំបាយជូរដព៏ិត្របាកដ» (យ៉ូហន ១៥:១) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៦ អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយអំពី្របាបំីខ ែដល្រពះេយសូ៊បានេ្របនាម ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ េដម្បពីន្យល់អំពីចរតិលក�ណៈរបស់ 

   ្រពះជាមា� ស់ និងអំពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះអង�ផា� ល់។ ចូរសរេសរខេយាង និងឃា� ែដល្របាបេ់យងអំពីរេបៀបែដល 

   ្រពះេយសូ៊បានបំេពញក�ុងនាម ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ េនែក្បរេសចក�ី្រត�វករខង្រពលឹងវ�ិ� ណនីមយួៗ។ (អចមានខេលសពី 

   មយួែដល្រត�វគា� នឹងេសចក�ី្រត�វករ) មានឧទហរណ៍មយួស្រមាបអ់�ក។ 

 ក) េសះកេ្រកះ មនិបេង�តផលែផ� យ៉ូហន ១៥:១ ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាេដមទំពងំបាយជូរដព៏ិត្របាកដ 

 ខ) ស� ប ់ឬ ជិតស� ប ់   ………………………………………………………………………… 

 គ) េបាក្របាស់    ………………………………………………………………………… 

 ឃ) េ្រសកឃា� ន   ………………………………………………………………………… 

 ង) ស�ិតេនក�ុងេ្រគាះថា� ក់  ………………………………………………………………………… 

 ច) ស�ិតេនក�ុងភាពងងឹត  ………………………………………………………………………… 

 ឆ) បានដចេ់ចញពី្រពះជាមា� ស់ ………………………………………………………………………… 

 

៧ ចូររលឹំកតរងែដលអ�កបានេធ�េនក�ុងលំហតទ់ី៦។ សរេសរអក្សរ x េនែក្បរេសចក�ី្រត�វករនមីយួៗរបស់អ�កែដលអ�ក 

    ចងឱ់្យ្រពះេយសូ៊បំេពញក�ុងនាម ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ។ 

 
75 

 



្រពះេយហូវ៉ Jehovah  

 «េយហូវ៉» ជាវធិីមយួែដល្រពះនាម “ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ” ្រត�វបាននិយាយេនក�ុងភាសរបស់េយង។ អ�កកន៏ឹងឮេគ 

និយាយថា «យ៉ាេវ»៉ ែដលេ្របអក្សរខុសគា�  េដម្បជីំនួសភាសេហ្របឺ។ េទះបីេយហូវ៉ ឬ យ៉ាេវក៉េ៏ដយ វសុទ�ែតជានាម 

ដូចគា� េនក�ុងភាសអងេ់គ�ស។ ដូចែដលអ�កបានសិក្សោរចួមកេហយ ្រពះនាមេនះមាននយ័ថា្រពះដអ៏ស់កល្ប ឬ ្រពះដ៏ 

គងេ់នេដយឯកឯង។ វភា� បេ់ទនឹងពក្យេផ្សងៗេទៀតេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ េដម្បបីេង�តកេន្សោម្រពះនាម។ ្រពះនាម 

ទងំេនះអ្រស័យេទេលករេបកសែម�ងផា� ល់របស់្រពះជាមា� ស់ និង្របាបេ់យងអំពី្រពះអង�ជានរណា និងអំពីអ�ីែដល្រពះអង� 

េធ�ស្រមាបម់នុស្ស។ ្រពះេយសូ៊−ជា្រពះបន�ូលែដលេបកសែម�ងអំពី្រពះជាមា� ស់ដល់េយង−បង� ញេសចក�ីពិតអំពី្រពះនាម 

នានារបស់្រពះជាមា� ស់។  

 ១. េយហូវ៉-យីេរ ៉(Jehovah-jireh) −្រពះអមា� ស់ជា្រពះដផ៏�តផ់�ងរ់បស់េយងអ្័របាហេំឆ�យថា «កូនេអយ កូនេចៀម

     ែដលសំរបជ់ាដង� យដុត េនាះ្រពះ្រទងន់ឹងផ�តផ់�ងឲ់្យ ដូេច�ះ កន៏ាគំា� េទេទៀត។» (េលកុប្បត�ិ ២២:៨       

               បកែ្របចស់) 

 

បងប�ូន្រជាប្រសបេ់ហយថា ្រពះជាមា� ស់បានេលះបងប�ូនេអយរចួពីរេបៀបរស់េនដឥ៏តនយ័ ែដល

ជាដំែណលតពីបុព�បុរសរបស់បងប�ូន មនិែមនេដយសរអ�ីៗែដលែតងែតរលយសបសូន្យេទ 

ដូចជាមាស ឬ្របាកេ់ទ គឺេដយសរ្រពះេលហិតដៃ៏ថ�វេិសសរបស់្រពះ្រគិស� ែដលេ្រប�បបាននឹងកូន

េចៀមដល៏�ឥតេខ� ះ ឥតស� កស� ម។ ្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសតងំ្រពះ្រគិស� មុនកំេណ តពិភពេលក

េទេទៀត េហយបានបង� ញ្រពះអង�េអយមនុស្សេលកេឃញេន្រគាចុងេ្រកយេនះ េ្រពះែតបងប�ូ

ន។ (១េព្រត�ស ១:១៨-២០) 

 

 ្រពះេយសូ៊ជាកូនេចៀមែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនមក េដម្បយីកកំហុសរបស់េយង និងេដម្បសុីគតជំនួសេយង។ 

  

២. េយហូវ៉-រ ៉ហីូ� (Jehovah-rophe) − ្រពះអមា� ស់ជា្រពះដេ៏្របាសឱ្យជារបស់េយង«េយងជា្រពះអមា� ស់ែដលេ្របាស

   េអយអ�ករល់គា� ជា» (និក�មនំ ១៥:២៦) 

 

លុះដល់ល� ច េគនាមំនុស្សអរក្សចូលជាេ្រចននាកម់ករក្រពះអង� ្រពះអង�កេ៏ដញវ�ិ� ណទងំ

េនាះេដយមាន្រពះបន�ូល េហយេ្របាសអ�កជំងឺេអយបានជា្រគប់ៗ គា� ។ (ម៉ាថាយ ៨:១៦) 

 

្រពះេយសូ៊ជា្រគ�េពទ្យដអ៏ស� រ្យព្យោបាលរបូកយ គំនិត ដួងចិត� និងវ�ិ� ណេសយេសក។ 

 

៣. េយហូវ៉-សឡូម (Jehovah-shalom) − ្រពះអមា� ស់ជា្រពះៃនេសចក�ីសុខសន�របស់េយង 

េលកេគឌនសងអ់សនៈមយួថា� យ្រពះអមា� ស់ ្រតងក់ែន�ងេនាះ េហយដកេ់ឈ� ះថា៖ «្រពះ

អមា� ស់្របទនេសចក�ីសុខសន�»។ (េចហ� យ ៦:២៤) 
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«ខ�ុ ំទុកេសចក�ីសុខសន�េអយអ�ករល់គា�  ខ�ុ ំផ�ល់េសចក�ីសុខសន�របស់ខ�ុ ំេអយអ�ករល់គា� ។»  

(យ៉ូហន ១៤:២៧) 

 

្រពះេយសូ៊បាន្របទនេសចក�ីសុខសន�ក�ុងចិត�ឱ្យេយង ែដលវមនិអ្រស័យេទេលកលៈេទសៈេឡយ−េសចក�ី 

សុខសន�ជាមយួ្រពះជាមា� ស់ េសចក�ីសុខសន�ជាមយួខ�ួនឯង និងេសចក�ីសុខសន�ជាមយួអ�កដៃទ។ 

 

 ៤. េយហូវ៉-រ ៉ហីុូ (Jehovah-rohi) −្រពះអមា� ស់ជាអ�កគង� លរបស់េយង្រពះអមា� ស់ជាគង� លខ�ុ ំ ខ�ុ ំនឹងមនិខ�ះអ�ីេសះ

     េឡយ។ (ទំនុកតេម�ង ២៣:១) 

 

«ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាអ�កគង� លដល៏� អ�កគង� លដល៏�ែតងែតសូ៊ប�ូរជីវតិ េដម្បេីចៀមរបស់ខ�ួន។» (យ៉ូ

ហន ១០:១១) 

  

 ្រពះេយសូ៊−ជាគង� លដល៏�−បានសុគតេដម្បសីេ�ង� ះេយង េហយឥឡូវេនះកំពុងមាន្រពះជន�គងេ់ន េដម្បែីថរក្សោ 

អស់អ�កែដលេដរតម្រពះអង�។ 

 

 ៥. េយហូវ៉-ស្សដីខនអ់៊ ូ(Jehovah-tsidkenu) − ្រពះអមា� ស់ជាេសចក�ីសុចរតិរបស់េយងេគថា� យ្រពះនាមេស�ច

      េនាះថា “្រពះអមា� ស់ជាេសចក�ីសុចរតិរបស់េយង”»។ (េយេរមា ២៣:៦)  

 

្រពះ្រគិស�គា� នបាបទល់ែតេសះ ែត្រពះជាមា� ស់បានេធ�េអយ្រពះអង�េទជាតួបាបសំរបេ់យង 

េដម្បេី្របាសេយងេអយបានសុចរតិរមួជាមយួ្រពះ្រគិស�ែដរ។ (២កូរនិថូស ៥:២១) 

 

មនិវធិីែតមយួប៉ុេណា� ះេដម្បលីងសមា� តដួងចិត� និង ជីវតិបាន។ េយងអចមានជីវតិ្រតឹម្រត�វ និងមានទំនាកទ់ំនង 

្រតឹម្រត�វជាមយួ្រពះជាមា� ស់តមរយៈកររមួជាមយួ្រពះេយសូ៊ប៉ុេណា� ះ។ ្រពះអង�ជាភាពសុចរតិរបស់េយង។ 

 

 ៦. េយហូវ៉-សមម៉ា (Jehovah-shammah) − ្រពះអមា� ស់គងេ់នសព�ៃថ� «ចប់ពៃីថ�េនះតេទ ទី្រក�ងនឹងមានេឈ� ះ

     ថា «្រពះអមា� ស់គងេ់នទីេនះ»។ (េអេសគាល ៤៨:៣៥)  

 

េមល! �ស�ី្រពហ�ចរនីឹងមានៃផ�េពះ នាងនឹងសំរលបានបុ្រតមយួែដលេគនឹងថា� យ្រពះនាមថា “េអ

ម៉ាញូែអល”» ែ្របថា «្រពះជាមា� ស់គងជ់ាមយួេយង»។ (ម៉ាថាយ ១:២៣) 

 

្រពះេយសូ៊បានសន្យោេនជាមយួេយងជាេរៀងរហូត។ ្រពះអង�ែតងែតគងេ់នជិតេដម្បជីួយ េយងរល់គា� ។ 
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៧. េយហូវ៉-នីសីុ (Jehovah-nissi) − ្រពះអមា� ស់ជាទងជ់យ័របស់េយងេពលេនាះ េលកម៉ូេសសងអ់សនៈមយួ រចួ

      ដក់េឈ� ះថា «្រពះអមា� ស់ជាទងជ់យ័របស់ខ�ុ ំ»។ (និក�មនំ ១៧:១៥) 

 

 ខ�ុ ំ [្រពះេយសូ៊] និយាយ្របាបដូ់េច�ះ េដម្បេីអយអ�ករល់គា� បាន្របកបេដយេសចក�ីសុខសន�រមួ

ជាមយួខ�ុ ំ។ អ�ករល់គា� ជួបនឹងទុក�េវទនាេនក�ុងេលក ប៉ុែន� ចូរមានសង្ឃមឹេឡង! ខ�ុ ំបានឈ�ះ

េលកេនះេហយ»។ (យ៉ូហន ១៦:៣៣) 

 

 ្រពះនាមមយួេនះមាននយ័ថា ្រពះេយសូ៊ជាអ�កដឹកនារំបស់េយង ជាជយ័ជំនះរបស់េយង និងជាកមា� ងំរបស់េយង។ 

េយងអចរងឹមា ំនិងមានជ័យជំនះេលករច្បោំងជា្របចកំ�ុងជីវតិរបស់េយងេដយរមួជាមយួ្រពះអង�។ 

 

 េត្រពះនាមទងំេនះមានន័យយ៉ាងដូចេម�ចចំេពះអ�ក? ្រពះនាមទងំេនះមាននយ័ថា ្របសិនេបអ�កមាន្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះសេ�ង� ះរបស់អ�ក ្រពះអមា� ស់នឹងផ�តផ់�ងអ់�ក។ ្រពះអមា� ស់នឹងេ្របាសអ�កឱ្យបានជា។ ្រពះអមា� ស់នឹងេធ�ជាេសចក�ី 

សុខសន�របស់អ�ក។ ្រពះអមា� ស់នឹងេធ�ជាភាពសុចរតិរបស់អ�ក។ ្រពះអមា� ស់នឹងគងេ់នជាមយួអ�ក និងេធ�ជាជយ័ជំនះ 

របស់អ�ក។ ្រពះអង�នឹងក� យជាអ�ីទងំអស់េនះបាន ្របសិនេបជីវតិអ�កចុះចូលនឹង្រពះអង� ទងំសរភាពបាប េហយ្រពម 

ទទួល្រពះអង�ចូលក�ុងជីវតិអ�ក។ 

  

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ ្របេយាគខងេ្រកមេនះជាប�� ីរយនាមរបស់្រពះជាមា� ស់មកពីគម�រីសម�ន�េម្រតីចស់ ែដលពន្យល់បែន�មអំព ី

    ្រពះេយសូ៊។ ចូរសរេសរេនែក្បរនាមទងំេនាះអំពីេសចក�ី្រត�វករ ែដល្រពះជាមា� ស់អចបំេពញអ�ក ឬ នរណាមា� ក់ 

    េនក�ុង្រក�ម្រគ�សររបស់អ�ក។ 

 ក) ្រពះអមា� ស់ជា្រពះដផ៏�តផ់�ង់    ………………………………………………………… 

ខ) ្រពះអមា� ស់ជា្រពះដេ៏្របាសឱ្យជារបស់េយង ………………………………………………………… 

គ) ្រពះអមា� ស់ជា្រពះៃនេសចក�ីសុខសន�របស់េយង ………………………………………………………… 

ឃ) ្រពះអមា� ស់ជាអ�កគង� លរបស់េយង  ………………………………………………………… 

ង) ្រពះអមា� ស់ជាេសចក�ីសុចរតិរបស់េយង  ………………………………………………………… 

ច) ្រពះអមា� ស់គងេ់នសព�ៃថ�    ………………………………………………………… 

ឆ) ្រពះអមា� ស់ជាទងជ់យ័របស់េយង    ………………………………………………………… 
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ឥឡូវអ�កបានប��បជ់ំពូកទីមយួេហយ អ�កេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចក�ុងករេឆ�យសំណួរេនជំពូកវយតៃម�ទីមយួ ។ ចូរ

រលឹំកេមេរៀនមុនៗេដយយកចិត�យ៉ាងទុកដកច់េំពះខគម�រីែដលអ�កបានទេន�ញ។ (មានខគម�រីដូចជា ១យ៉ូហន ១:៣ 

និងេហ្របឺ ១៣:៨ េចញពីេមេរៀនទី១ េហយយ៉ូហន ៣:១៦ ម៉ាថាយ ៣:១៧ និងយ៉ូហន ១៤:៦ េចញពីេមេរៀនទី៣) ចូរេធ�

តមករែណនាេំនេល្រកដសចេម�យរបស់អ�ក។ 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក  

 

៤ ក) ្រត�វ 

 ខ) ខុស 

 គ) ្រត�វ 

 

១ ក) បានសុគតេនេលេឈឆា� ង។ 

 

៥ ចេម�យរបស់អ�ក។ អ�កអចពណ៌នាអំពីករអស� រ្យេផ្សងៗែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�ស្រមាបម់នុស្ស និងពន្យល់អំពី

 រេបៀបែដលករអស� រ្យទងំេនាះបង� ញេយងថា្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័ជួយ េយង និងអចជួយ េយងបាន។ 

 

២ មកកន:់ បុព�បុរសេយង 

 េដយ: េ្របរេបៀបេផ្សងៗជាេ្រចន 

 មក: េយង 

 តមរយៈ: ្រពះបុ្រត 

 

៦ ចេម�យរបស់អ�ក្របែហលជាមនិដូចចេម�យេនះទងំ្រស�ងេទ ប៉ុែន� ចេម�យគួរែត្រសេដៀងគា� ែដរ។ 

 ក) យ៉ូហន ១៥:១ ្រពះេយសូ៊ជាេដមទំពងំបាយជូរដព៏ិត្របាកដ។ 

 ខ) យ៉ូហន ១១:២៥ និង ១៤:៦ ្រពះេយសូ៊េហយែដលេ្របាសមនុស្សេអយរស់េឡងវញិ ្រទងន់ឹងផ�ល់េអយេគ 

      មានជីវតិ។ 

 គ) យ៉ូហន ១៤:៦ ្រពះេយសូ៊ជាេសចក�ីពិត។ 

 ឃ) យ៉ូហន ៦:៣៥ ្រពះេយសូ៊ជានំបុង័ជីវតិ។ 

 ង) យ៉ូហន ១០:១១ ្រពះេយសូ៊ជាអ�កគង� លល�។ 

 ច) យ៉ូហន ៨:១២ ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ 

 ឆ) យ៉ូហន ១០:៩ ្រពះេយសូ៊ជាទ� រ     យ៉ូហន ១៤:៦ ្រពះេយសូ៊ជាផ�ូវ។ 

 

៣ ក) ្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ 
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េមេរៀន 

៦ ្រពះេយស៊ូ ជាពន�ឺបំភ�ឺពភិពេលក  

 Jesus, the Light of the World 

៧ ្រពះេយស៊ូ ជា្រពះេ្រ�សឱ្យជា និងជា្រពះែដល្រជមុជ  

 Jesus, the Healer and Baptizer 

៨ ្រពះេយស៊ូ ជា្រពះសេ�ង� ះ  

 Jesus, the Savior 

៩ ្រពះេយស៊ូ ជាកររស់េឡងវិញ និងជាជីវិត  

 Jesus, the Resurrection and Life 

១០ ្រពះេយស៊ូ្រគិស� ជា្រពះអម� ស ់ 

 Jesus Christ, the Lord 
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្រពះេយស៊ ូជាពន�បឺំភ�ឺពិភពេលក  
Jesus, the Light of the World 

  

  

  

 េតអ�កធា� បេ់ដរក�ុងទីងងឹត េហយចងឱ់្យមានពន�ឺ េដម្បអី�កអចេមលេឃញែដរឬេទ? អ�កមនិដឹងអំពីេ្រគាះថា� ក់នឹង

អចេកតេឡងេនជិតអ�ក ឬ េនផ�ូវខងមុខេនាះេទ។ អ�ក្របែហលសង្សយ័ថាេតអ�កកំពុងេទចំកែន�ងឬអត។់ េយងងយ

នឹងវេង�ង េនកែន�ងងងឹតណាស់។ 

 

 អ�ក្របែហលជាភយ័ខ� ចេពលមយួយប ់េដយសរែតស្រត�វែដលេយងស� ល់ ឬ ស្រត�វែដលេយងមនិស� ល់មយួ 

ចំនួន។ អ�ក្របែហល្រសៃមថានឹងមានអ�ីអ្រកក់ៗ េកតេឡងផង។ អ�ីៗទងំអស់ហកដូ់ចជាមានភាពខុសពីមុនេនៃថ� 

បនា� ប ់េនេពលមានពន�ឺ្រពះអទិត្យដភ៏�ចឺងំែចង! ភាពភយ័ខ� ចេនេពលយបន់ឹងរសយបាតេ់ទ េនេពលែដលពន�ឺកន ់

ែតភ�េឺឡងៗ។ 

 

 អ�កអចយល់បានយ៉ាងច្បោស់អំពីមូលេហតុែដល្រពះគម�រីេ្របេសចក�ីងងឹតតំណាងឱ្យវ�ិ� ណអ្រកក ់ភាពខុសឆ�ង 

ភាពមនិច្បោស់លស់ ប��  និងេសចក�ីស� ប់។ ករទងំអស់េនះេហយែដលេធ�ឱ្យេយងភយ័ខ� ច និងភាន្់រចឡំ។ 

 

 ផ�ុយេទវញិ ្រពះគម�រីេ្របពន�ឺតំណាងឱ្យជីវតិ អំណរ េសចក�ីពិត និងតំណាងឱ្យករល�្រគបយ៉់ាង។ ្រពះគម�រី្របាប ់

េយងថា ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ ្រពះនាមរបស់្រពះបុ្រតៃន្រពះជាមា� ស់ពិតជាមានអំណាចេចស� ខ� ងំណាស់! 
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គេ្រមង 

ក. ពិភពេលក្រត�វករពន�ឺ The World Needs Light 

ខ. ពន�ឺេធ�អ�ីខ�ះ What the Light Does 

គ. រេបៀបែដលមនុស្ស្របតិកម�ចេំពះពន�ឺ How People React to the Light 

 

េគលេដ  

១. ពន្យល់ពីមូលេហតុែដល្រពះេយសូ៊យាងមកេធ�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។  

២. ពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល្រពះជន�របស់្រពះេយសូ៊េធ�ជាពន�ឺខង្រពលឹងវ�ិ� ណស្រមាបេ់យង។ 

៣. េរៀបរបព់រីេបៀបែដលមនុស្ស្របតិកម�ចំេពះពន�ឺពិភពេលក។ 

 

ក. ពិភពេលក្រត�វករពន�ឺ The World Needs Light 

េគលេដទី១. ពន្យល់ពីមូលេហតុែដល្រពះេយស៊ូយាងមកេធ�ជាពន�ឺបំភ�ឺពិភពេលក។  

អំេពបាបនាមំកនូវេសចក�ីងងតឹ Sin Brought Darkness  

 េសចក�ីងងឹតជាអវត�មានៃនពន�ឺ។ ពិភពេលកបានធា� កចូ់លេទក�ុងេសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ ភា� មៗេនាះ 

េហយែដលបាបបានផា� ចម់នុស្សដំបូងគឺអរ័ដ ំនិងេអវ៉ឱ្យេចញពី្រពះជាមា� ស់។ េហតុអ�ី? ពីេ្រពះ្រពះជាមា� ស់ជា្របភពៃន 

ពន�ឺ។ េបគា� ន្រពះអង�េទ េយងអច្រតឹមែតេ្រតចចរេនក�ុងេសចក�ីងងឹតប៉ុេណា� ះ−ទងំវេង�ង េហយមនិដឹងថាេយងកំពុងេទ 

ទីណាផង។ េនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ េយងបានដឹងថា េសចក�ីងងឹតបាននាមំកនូវករដចេ់ចញពីគា� ។ ្រពះជាមា� ស់បាន 

ចតព់្យោករេីអសយឱ្យេទ្របាប្់របជារ�ស�អុី្រសែអលែដលមនិស� បប់ង� បេ់ដយេ្រប្រពះបន�ូលេនះ៖ 

 

តមពិតគឺអំេពអ្រកករ់បស់អ�ករល់គា� េទេត ែដលខណ� អ�ករល់គា� ពី្រពះរបស់អ�ករល់គា�  អំេពបាប

របស់អ�ករល់គា�  េធ�េអយ្រពះអង�លក់្រពះភ�ក� មនិ្រពមស� បឮ់ពក្យរបស់អ�ករល់គា� ។ (េអសយ 

៥៩:២) 

 

បនា� បម់ក មានករនិយាយេចញពីផ�តគ់ំនិតរបស់្របជារ�ស�អុី្រសែអលថា៖ 

 

េហតុេនះេហយបានជា្រពះអង�មនិ្របញាប ់នឹងរកយុត�ិធមេ៌អយេយង ្រពះអង�កម៏និសេ�ង� ះេយង

ភា� មៗែដរ។ េយងសង្ឃមឹថានឹងមានពន� ឺផ�ុយេទវញិ េយងជួបែតភាពងងឹត េយងរងច់ៃំថ�រះ ផ�ុយ

េទវញិេយងែបរជាេដរក�ុងយបអ់ន�ករ។ េយងេដរស� បៗ ដូចមនុស្សខ� កេ់ដរសេសៀរ តមជ�� ំង 

េយងេដរស� បៗ ដូចមនុស្សគា� នែភ�ក េយងេដរជំពបេ់ជង ទងំកណា� លៃថ�្រតង ់ដូចេដរេនេពល

យប ់េទះបីេយងមានសុខភាពល�ក� ីកេ៏យងដូចជាមនុស្សស� ប់ែដរ។ (េអសយ ៥៩:៩-១០) 
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វជារបូភាពយ៉ាងរស់រេវ កអំពីកររងទុក�េវទនា! គម�រីសម�ន�េម្រតីថ�ីកែ៏ចងអំពីេសចក�ីងងឹតរបស់បាបែដរ។ 

 

ដូេច�ះ ខ�ុ ំសូមជំរបបងប�ូន និងប�� ក់ក�ុង្រពះនាម្រពះអមា� ស់ថា សូមកុរំស់េនដូចសសនដ៍ៃទ 

ែដល្រប្រពឹត�តម្របាជា� ដឥ៏ត្របេយាជនរ៍បស់េគេនាះេទៀតេឡយ។ គំនិតអ�កទងំេនាះងងឹតសូន្យ

សុង េគេនឆា� យពី្រពះជន�របស់្រពះជាមា� ស់ េ្រពះេគមនិស� ល់្រពះអង� េហយមានចិត�រងឹរសូេទៀតផ

ង។ (េអេភសូ ៤:១៧-១៨) 

 

រឯីអ�កណាស�បប់ងប�ូន អ�កេនាះស�ិតេនក�ុងេសចក�ីងងឹត េគរស់ក�ុងេសចក�ីងងឹត ទងំពុំដឹងថាខ�ួន

កំពុងេទណាផង េ្រពះេសចក�ីងងឹតបានេធ�េអយែភ�ករបស់េគេទជាខ� ក។់ (១យ៉ូហន ២:១១) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ េយាងតម្រពះគម�រី េសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណមក្រគប្់រគងេលពិភពេលក េដយសរ 

 ក) េជាគវសនា។ 

 ខ) ភាពល�ងេ់ខ� ។ 

 គ) អំេពបាប។ 

 

ពន�ឺជាេសចក�សីន្យោ Light Was Promised  

 ្រពះជាមា� ស់ជាពន�ឺ−ជា្របភពៃនពន�ឺ្រគបយ៉់ាង។ មនុស្សស�ិតេនក�ុងេសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ លុះ្រតែតេគ 

ទទួលករេបកសែម�ងឱ្យេឃញពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់។ វជាេហតុផលែដល្រពះេយសូ៊ក� យជាពន�ឺបំភ�ពីិភពេលក។ ្រទង ់

បានយាងមក េដម្ប្ីរបទនឱ្យេយងមានពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់−េដម្បសីែម�ងឱ្យេយងេឃញេសចក�ី្រសឡាញ់របស់ 

្រពះជាមា� ស់ និងបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រពះអង�ចំេពះេយង។ 

 េលកយ៉ូហនសរេសរអំពី្រពះេយសូ៊ថា «្រពះបន�ូលជា្របភពៃនជីវតិ េហយជីវតិេនាះជាពន�ឺបំភ�មឺនុស្សេលក» (១:

៤)។ េ្រកយមក «ដំណឹងែដលេយងបានឮពី្រពះេយសូ៊្រគិស� េហយយកមកជំរបជូនបងប�ូនេនះ មានេសចក�ីដូចតេទៈ 

្រពះជាមា� ស់ជាពន�ឺ គា� នេសចក�ីងងឹតេនក�ុង្រពះអង�ទល់ែតេសះ» (១យ៉ូហន ១:៥)។  

 

 ចូរស� បនូ់វ្រពះបន�ូលរបស់្រពះេយសូ៊អំពី្រពះអង�ផា� ល់៖ 

 

ខ�ុ ំជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក អ�កណាមកតមខ�ុ ំអ�កេនាះនឹងមនិេដរក�ុងេសចក�ីងងឹតេឡយ គឺេគមានពន�ឺ

នាេំគេទកន់ជីវតិ។ (យ៉ូហន ៨:១២) 

87 

 



 

េពលខ�ុ ំស�ិតេនក�ុងពិភពេលកេនះ ខ�ុ ំជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ (យ៉ូហន ៩:៥) 

 

វមនិគួរេធ�ឱ្យមនុស្សភា� កេ់ផ�លេទេនេពលែដលបានឮ្រពះេយសូ៊េហខ�ួនឯងថា «ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក»។ ព្យោករ ី

េអសយបានែថ�ងទុកថា ្រពះេមស្សុនីឹងយាងមកេធ�ជាពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់។ េលកម៉ាថាយបានដក្រសងទ់នំាយក�ុងគម�រី 

សម�ន�េម្រតីចស់ េហយមាន្របសសន៍ថា ទំនាយេនះេកតេឡងពិត្របាកដចំេពះ្រពះេយសូ៊៖ 

 

ក�ុងចំេណាមអ�ករល់គា�  េបអ�កណាេគារពេកតខ� ច្រពះអមា� ស់ អ�កេនាះ្រត�វស� ប់តមអ�កបំេរ របស់

្រពះអង� េបអ�កណាេដរក�ុងភាពងងឹត េហយមនិេឃញពន�ឺេទ អ�កេនាះ្រត�វពឹងែផ�កេល្រពះនាម្រពះ

អមា� ស់ និងេផ�ជីវតិេល្រពះអង�ចុះ! (េអសយ ៥០:១០) 

 

េនេពលៃថ�អ�កមនិ្រត�វករពន�ឺ្រពះអទិត្យេទៀតេទ េហយេនេពលយប ់អ�កកម៏និ្រត�វករពន�ឺ្រពះចន័�

ែដរ ដ្បតិ្រពះអមា� ស់នឹងេធ�ជាពន�ឺបំភ�អឺ�ក រហូតតេរៀងេទ ្រពះរបស់អ�កជាពន�ឺដ្៏រតចះ្រតចងដ់ល់អ�

ក។ (េអសយ ៦០:១៩) 

 

្របជាជនែដលអង�ុយេនក�ុងទីងងឹតបានេឃញពន�ឺមយួដភ៏�ខឺ� ងំ េហយមានពន�ឺមយួេលចេឡង បំភ�ឺ

ពួកអ�ករស់ក�ុង្រស�កែដលស�ិតេនេ្រកមអំណាចៃនេសចក�ីស� ប់។ (ម៉ាថាយ ៤:១៦) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

២ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ៨:១២។ 

 

៣ ្រពះេយសូ៊បានយាងមកេដម្បេីធ�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក ពីេ្រពះមនុស្សកំពុងរស់េនក�ុង 

 ក) ករខ�ះខតថវកិរ។ 

 ខ) េសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ។ 

 គ) បរសិ� នមនិស� ត។ 
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ខ. ពន�ឺេធ�អ�ីខ�ះ What the Light Does 

េគលេដទី២. ពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល្រពះជន�របស់្រពះេយស៊ូេធ�ជាពន�ឺខង្រពលឹងវិ�� ណស្រមប់មនុស្ស។ 

 

ពន�ឺកំចត់ភពងងឹត Light Dispels Darkness  

 ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺបានកំចតអ់ស់ទងំភាពងងឹត។ ្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�េនក�ុងដួងចិត�បានចំចតប់ាប កំហុស 

និង ភាពភយ័ខ� ច។ េសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�កចំតស់ម�ប់។ ពន�ឺរបស់្រពះអង�នាមំកនូវេសចក�ីសង្ឃមឹ ករធានា 

រ៉បរ់ង៉ ករកំសន�ចិត� និង កមា� ងំដល់្រពលឹង។ 

 

្រពះអមា� ស់ជាពន�ឺ និងជា្រពះសេ�ង� ះខ�ុ ំ ខ�ុ ំមនិភយ័ខ� ចនរណាេឡយ! ្រពះអមា� ស់ជាទជីំរករបស់ជីវតិ

ខ�ុ ំ ខ�ុ ំកម៏និតកស់�ុតចំេពះនរណាែដរ។ (ទំនុកតេម�ង ២៧:១) 

  

 ពន�ឺខ� ងំជាងងងឹត។ ភាពងងឹត្រគបយ៉់ាងេនេលែផនដីេនះមនិអចពន�តេ់ទៀនសូម្បែីតមយួេដម។ ្របសិនេបអ�ក 

មាន្រពះេយសូ៊េនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក អំណាចរបស់វ�ិ� ណអ្រកកែ់ដលេនជុំវញិអ�ក និង បទពិេសធនដ៍ង៏ងឹតក�ុងជីវតិ 

មនិអចពន�តព់ន�ឺរបស់្រពះអង�បានេឡយ។ មានេគរយករណ៍្របាបេ់លកឌី ែអល ម៉ូឌី (D.L. Moody) អំពី�ស�ី្រគិស� 

បរស័ិទមា� កែ់ដលធា� កខ់�ួនឈរឺប់ែខ េហយមនិអចេចញពីែ្រគបាន។ ប៉ុែន� �ស�ីមា� កេ់នាះែតងែតសប្បោយរកីរយ។ 

 

 មានេគសួរ�ស�ីេនាះថាេតគាត់អចសប្បោយរកីរយយ៉ាងដូចេម�ច េនេពលែដលគាតសូ់ម្បែីតេចញេទខងេ្រក 

េមល្រពះអទិត្យមនិេកតផង។ គាតប់ាននិយាយថា «បន�បរ់បស់ខ�ុ ំងងឹតែមន ប៉ុែន� ខ�ុ ំមាន្រពះបុ្រតេនក�ុងដួងចិត�របស់ 

ខ�ុ ំ។» ្រពះេយសូ៊ជាធនធានៃនពន�ឺខងវ�ិ� ណែដលចំចត់ភាពងងឹតរបស់គាត។់ ្រពះអង�បានបង�ូរ្រពលឹងរបស់គាត ់

េដយពន�ឺ និង្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�។ 

 

ពន�ឺភ�កឺ�ុងេសចក�ីងងឹត ែតេសចក�ីងងឹតពុបំានទទួលពន�ឺេទ។ (យ៉ូហន ១:៥) 

   

េទះបីខ�ុ ំស�ិតេនក�ុងភាពងងឹតក�ី ក្៏រពះអមា� ស់ជាពន�ឺរបស់ខ�ុ ំែដរ។ (មកី ៧:៨) 
 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៤ េសចក�ីងងឹតៃនករភយ័ខ� ច កំហុស អំេពបាប សម�ប ់និងករតូចចិត�អចកំចតេ់ចញពីដួងចិត�របស់មនុស្ស តមរយៈ 

 ក) ករសិក្សោអបរ់លំ�។ 

 ខ) ករគិតវជិ�មាន។ 

 គ) ច្បោបស់្រមាបអ់ត�ចរតិ្រតឹម្រត�វ។ 

 ឃ) ្រពះវត�មានរបស់្រពះេយសូ៊។ 
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៥ េតមានកែន�ងងងឹតេនក�ុងដួងចិត�របស់អ�កែដល្រត�វករពន�ឺរបស់្រពះេយសូ៊ែដរឬេទ? សូមអធិស� នឥឡូវេនះ េហយទូល

សូម្រពះអង�ឱ្យកំចតភ់ាពងងឹតេចញ។ 

 

ពន�ឺេបកសែម�ងឱ្យេឃញ Light Reveals 

 ពន�ឺេធ�ឱ្យេយងេឃញអ�ីេផ្សងៗ។ វធិីែតមយួែដលេយងអចស� ល់េសចក�ីពិតខងវ�ិ� ណបានគឺតមរយៈពន�ឺខងឯ 

វ�ិ� ណែដលមកពី្រពះជាមា� ស់។ េយងអចរកេឃញពន�ឺេនះេនក�ុង្រពះបន�ូលែដលបានកតទុ់ក−គឺ្រពះគម�រី−ស�ិតេនក�ុង 

្រពះបន�ូលដរ៏ស់របស់្រពះជាមា� ស់−គឺ្រពះេយសូ៊្រគិស�។ ្រពះេយសូ៊ជា្រពះែដលសែម�ងឱ្យេឃញអំពីជីវតិ និងជា្រពះែដល 

បក្រសយអំពីជីវតិ។ ្រពះអង�ជួយ េយងឱ្យយល់្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ និងបង� ញេយងអំពីមាគ៌ារបស់្រពះជាមា� ស់ 

ែដលមានស្រមាបេ់យង។ ្រពះអង�ផា� ល់ជាផ�ូវ។ 

 

្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលេទគាតថ់ា៖ «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ។ គា� ននរណា

មា� កអ់ចេទកន្់រពះបិតបានេឡយ េលកែលងែតេទតមរយៈខ�ុ ំ។ (យ៉ូហន ១៤:៦) 

 

្រពះេយសូ៊ជួយ េយងឱ្យដឹងថាខ�ួនឯងជានរណា។ េនក�ុង្រពះជន� និងករបេ្រង�នដល៏�ឥតេខ� ះរបស់្រពះអង� េយង 

ដឹងថាេយងេធ�តមខ� តគំររូបស់្រពះជាមា� ស់ែដលមានស្រមាបេ់យងបានប៉ុនណា។ េយងេឃញអំេពបាបរបស់េយង អំណួ

តរបស់េយង ករគិតែតពីខ�ួនឯង និងអរម�ណ៍លក់បាងំ។ ្រពះេយសូ៊បង� ញេយងអំពីត្រម�វករៃនករអតេ់ទស និងជីវតិថ�ី 

ែដល្រពះអង�្របទនឱ្យេយង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បង� ញេយងអំពី្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈែបបណា និងអំពីរេបៀបែដល្រពះអង�បំេពញេសចក�ី្រត�វករ

របស់េយង។ េនក�ុង្រពះេយសូ៊េយងេឃញេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបេ់យង ករអតធ់�តរ់បស់្រពះអង�ចំេពះ

េយង និងករផ�តផ់�ងរ់បស់្រពះអង�ស្រមាបក់រសេ�ង� ះរបស់េយង។ ្រពះអង�បង� ញេយងពីរេបៀបទទួល្រពះជាមា� ស់ចូលក�ុង

ជីវតិរបស់េយង ្រពមទងំរកីរយនឹងពន�ឺរបស់្រពះអង�ជាេរៀងរហូត៖ 

 

្រពះជាមា� ស់ែដលមាន្រពះបន�ូលថា «ចូរេអយមានពន�ឺភ�េឺចញពីងងឹត!» ្រទងក់ប៏ានបំភ�ចឺិត�គំនិត

របស់េយងេអយស� ល់យ៉ាងច្បោស់ នូវសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលភ�ចឺងំពី្រពះភ�ក�របស់្រពះ

្រគិស�ែដរ។ (២កូរនិថូស ៤:៦) 

 

្រពះបុ្រតេនះ ជារស�ីៃនសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ និងមានលក�ណៈដូច្រពះអង�េបះបិទ។  

(េហ្របឺ ១:៣) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៦ ឧបមាថាមានមនុស្សមា� ក្់របាបអ់�កថា៖ «ខ�ុ ំមនិចងេ់ធ�ជា្រគិស�បរស័ិទ�េទ។ ខ�ុ ំជាមនុស្សស� តស�ំមា� ក។់ ខ�ុ ំមនិធា� ប់សមា� ប់     

    នរណាមា� ក់ ឬ េធ�អ�ីអ្រកកេ់នាះេទ។» េតពន�ឺរបស់្រពះេយសូ៊អចជួយ មនុស្សមា� កេ់នាះឱ្យេឃញពីេសចក�ី្រត�វករខង    

    ្រពលឹងវ�ិ� ណេដយរេបៀបណា? 

 

ពន�ឺជាថមពល Light Is Energy  

 ពន�ឺជាថាមពលដេ៏ពញេដយសិររីងុេរឿង។ ពួកអ�កវទិ្យោស�ស�កំពុងសិក្សោបែន�មអំពីថាមពលៃនពន�ឺែដលេចញពី

្រពះអទិត្យ។ ថាមពលរបស់វជា្របភពៃនកមា� ងំដម៏ហិមាស្រមាប់មនុស្សេ្រប្របាស់។ មនុស្សអចេ្របវេដម្បកីេម� ផ�ះ និង

េដម្បដីំេណ រករម៉ាសីុនរបស់េគ។ ប៉ុែន� អ�ីែដលល�បំផុតគឺឥទ�ិពលរបស់វែដលមានចំេពះជីវតិ និងសុខភាព។ រកុ�ជាតិជា

េ្រចននឹងមនិលូតលស់េនក�ុងម�បេ់ទ។ ពន�ឺ្រពះអទិត្យសមា� បេ់មេរគជាេ្រចន ្រពមទងំផ�ល់ឱ្យេយងមានសុខភាពល� និង

កមា� ងំមាមំនួ។ សូមគិតអំពីែផនដី ្របសិនេបគា� ន្រពះអទិត្យ។ គា� នកេម�  គា� នជីវតិ។  គា� នកមា� ងំណារក្សោវេនក�ុង 

គន�ងេទ។ បាល់កកបានបាតប់ង់េនក�ុងេមឃដេ៏ខ�  េនេលផ�ូវេឆា� ះេទកនក់របំផ�ិចបំផា� ញ។ 

 

 ្រពះអទិត្យមាននយ័យ៉ាងណាចេំពះែផនដី ្រពះេយសូ៊កម៏ាននយ័ចំេពះេយងយ៉ាងេនាះែដរ។ ្រទង់្របទនឱ្យេយង 

នូវជីវតិ ភាពកកេ់ក�  សុខភាព ថាមពល និងកមា� ងំ។ ្រពះអង�ឱបេយងយ៉ាងជិតស�ិទ�េដយេសចក�ី្រសឡាញ់របស់ 

្រពះអង�។ ្រទងេ់្របាសរបូកយ និង្រពលឹងវ�ិ� ណរបស់េយងឱ្យបានជា។ ពន�ឺៃនជីវតិែដល្រពះេយសូ៊្របទនឱ្យអស់អ�ក 

េដរតម្រពះអង�គឺខ� ងំជាងេសចក�ីស� បេ់ទេទៀត។ េនេពលែដល្រពះអង�យាង្រតឡបម់កវញិ គា� នអ�ីអចររងំេយងបាន 

េឡយ សូម្បែីតេសចក�ីស� ប់។ េយងនឹងេ្រកកេឡងេដម្បជីួប្រពះអង� ដូចជារកុ�ជាតិែដលដុះេចញពី្រគាប ់េហយលូតេឡង 

េទេលេដយពន�ឺ្រពះអទិត្យ។ សវក័ប៉ូលសរេសរថា៖ 

 

ដ្បតិេនេពលមានឮស�ូរជាស�� លន់េឡង េហយេនេពលឮសំេឡងមហេទវត និងសំេឡងែ្រត

របស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះអមា� ស់ផា� ល់្រទងន់ឹងយាងចុះពីស� នបរមសុខមក។ អស់អ�កេជឿេល្រពះ

្រគិស�ែដលបានស� បេ់ទេនាះ នឹងរស់េឡងវញិជាមុន បនា� ប់មក េទប្រពះអមា� ស់េលកេយងែដល

េនរស់េនេឡយ េអយេឡងេទក�ុងពពក ជាមយួបងប�ូនទងំេនាះ េដម្បជីួបនឹង្រពះអង�ក�ុង

អកសេវហស៍ េហយេយងនឹងស�ិតេនជាមយួ្រពះអមា� ស់រហូតតេទ។ (១េថស្សោឡូនិក ៤:១៦-

១៧) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៧ េនក�ុងករេ្រប�បេធៀប អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយថា ្រពះអទិត្យផ�ល់ពន�ឺដល់រកុ�ជាតិេនេលែផនដី ្រពះេយសូ៊កផ៏�ល់ 

    ពន�ឺយ៉ាងេនាះែដរដល់ 

 ក) ្រពះបិតរបស់្រពះអង�។ 

 ខ) អ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 គ) ពួកេទវត។ 

 

ពន�ឺគមឺិនលំេអៀង Light Is Impartial  

 ពន�ឺគឺស្រមាបម់នុស្ស្រគបរ់បូ និងស្រមាប្់រគបទ់ីកែន�ង។ ដូច្រពះអទិត្យែដរ វបេ��ញពន�ឺេនេលកំពូលភ� ំនិងេន 

្រជលងភ� ំេលអ�កមាន និងអ�ក្រក េលមនុស្សមាន្របាជា�  និងមនុស្សល�ង ់ដូេច�ះេហយ ពន�ឺរបស់្រពះេយសូ៊កប៏េ�� ញរស�ី 

េលមនុស្ស្រគបគ់ា� ែដរ ទងំមនុស្សល� ទងំមនុស្សអ្រកក។់ មនុស្សមយួចំនួនបានគិតថា្រពះសេ�ង� ះគឺស្រមាបែ់តជាតិ 

សសនរ៍បស់េគប៉ុេណា� ះ។ ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់បានេធ�ឱ្យករេនះច្បោស់លស់ថា ពន�ឺៃនករសេ�ង� ះរបស់្រពះអង�គឺស្រមាប ់

េលកិយទ៍ងំមូល។ កណ� គម�រីដំណឹងល�ែចងថា៖ 

 

្រពះបន�ូលជាពន�ឺដព៏ិត្របាកដែតមយួ ែដលមកក�ុងពិភពេលក េហយបំភ�មឺនុស្ស្រគប់ៗ របូ។ (យ៉ូ

ហន ១:៩) 

 

្រពះរបស់េយងមាន្រពះហឫទយ័ េមត� ករណុាដេ៏លសលប់ ្រពះអង�្របទនៃថ�រះពីស� នេលមក េដម្ប ី

រេំដះេយង និងេដម្បបីំភ�អឺស់អ�កែដលស�ិតេនក�ុងទីងងឹត េ្រកមអំណាចៃនេសចក�ីស� ប់ ្រពមទងំ

ត្រមងផ់�ូវេយង េឆា� ះេទរកេសចក�ីសុខសន�។ (លូក ១:៧៨-៧៩) 

 

 មានមនុស្សខ� កម់ា� កែ់ដលបានអង�ុយសំុទនេនតមផ�ូវ គាត់បានឮស�ូរបណា� ជន។ គាត់បានដឹងថា ្រពះេយសូ៊ 

កំពុងយាងកត់តមផ�ូវេនាះ េហយបណា� ជនបានមកជាមយួ្រពះអង�ផង។ អ�កសំុទនេនាះបានឮអំពីអំណាចេចស�  របស់ 

្រពះេយសូ៊ែដលេ្របាសឱ្យបានជា ដូេច�ះ គាតក់ែ៏្រសកេឡងេដយសេម�ងខ� ងំៗថា៖ «ឱ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជវង្ស្រពះបាទ 

ដវឌីេអយ! សូមអណិតេមត� ទូលបង�ំផង!» (លូក ១៨:៣៨)។ បណា� ជនបានស�ីបេនា� សគាត់ េហយ្របាបគ់ាតឱ់្យេន 

េស��ម។ ពួកេគមនិគិតថា ្រពះេយសូ៊មានេពលជួយ អ�កសំុទនេនាះេទ។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊មានេពលេវលេដម្បជីួយ ្រគបគ់ា�  

ែដលេហ្រពះអង�។ អ�កសំុទនបន�េហ្រពះអង�េទៀត។ ្រពះេយសូ៊កឈ៏ប ់េហយប�� េគឱ្យនាគំាត់ចូលមកជិត្រពះអង�។ 

បនា� បម់ក ្រពះេយសូ៊បានេ្របាសគាតឱ់្យបានជា។ 
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រេំពចេនាះគាតេ់មលេឃញវញិភា� ម េហយគាត់កត៏ម្រពះេយសូ៊ទងំេលកតេម�ងសិររីងុេរឿងរបស់្រពះ

ជាមា� ស់។ (លូក ១៨:៤៣) 

 

ជីវតិមានអត�នយ័ថ�ី និងេគាលេដថ�ីេ្រកយពីអ�កសំុទនបានជួប្រពះេយសូ៊។ ពិភពដង៏ងឹតរបស់គាតប់ានែ្របេទជា 

ភ�វឺញិេហយ។ វមនិសំខនថ់ាគាតធ់ា� បជ់ាមនុស្សែបបណា អង�ុយសំុទនេនកែន�ងណា ឬជំពបដ់ួលេនក�ុងភពងងឹត 

េដយរេបៀបណាេឡយ។ ឥឡូវគាតេ់ដរក�ុងពន�−ឺមនិែមនជាអ�កសំុទនខ� កេ់ទៀតេទ ប៉ុែន� ជាអ�កេដរតម្រពះេយសូ៊វញិ 

ែដល្រទងជ់ាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក! 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយអំពីវធិីបនួយ៉ាង ែដល្រពះេយសូ៊បេ��ញរស�ីេធ�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ ចូរសរេសរេលខ 

   ចំេពះវធិីែដល្រពះេយសូ៊បេ�� ញរស�ី (្របេឡាះខងស� ំ) េនជិតឃា� ែដលពណ៌នាអំពីភាពខុសឆ�ង ឬ ប�� ែដលបាន 

   េដះ្រសយ (្របេឡាះខងេឆ�ង)។ 

   …… ក ជំេនឿ្រគិស�បរស័ិទគឺស្រមាបែ់តអ�កគា� នករសិក្សោអបរ់ែំតប៉ុេណា� ះ។  ១) កំចតេ់សចក�ីងងឹត 

   …… ខ  េសចក�ីស� បជ់ាករប��ប្់រគបយ៉់ាង។      ២) សែម�ងឱ្យេឃញ 

   …… គ  ខ�ុ ំមនិអចយល់្រពះគម�រីបានេទ។      ៣) ថាមពល 

   ...… ឃ  ខ�ុ ំមនិគិតថា្រពះជាមា� ស់្រសឡាញ់ខ�ុ ំេទ។     ៤) មនិលំេអៀង  

   …… ង  ដួងចិត�របស់ខ�ុ ំគឺេពញេដយសម�ប ់និងករភយ័ខ� ច។ 

 

គ. រេបៀបែដលមនុស្ស្របតិកម�ចំេពះពន�ឺ How People React to the Light 

េគលេដទី៣. េរៀបរាប់ពីរេបៀបែដលមនុស្ស្រ�តិកម�ចំេពាះពន�ឺពិភពេលក។ 

 

ករបដិេសធ Rejection  

 មនុស្សមយួចំនួនមនិចូលចិត�្រពះេយសូ៊េទ េហយបដិេសធមនិ្រពមទទួលពន�ឺរបស់្រពះអង�។ េគចងរ់ស់េនតម 

រេបៀបែដលេគចង ់មានផ�ូវខ�ួនឯង និងមនិេធ�តមនូវអ�ីែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល្របាបឱ់្យេគេធ�។ េនេពលែដល 

្រពះេយសូ៊គងេ់នែផនដី មនុស្សមយួចំនួនស�ប្់រពះអង� ពីេ្រពះករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�បានបង� ញេគថាេគជាមនុស្សមាន 

បាប។ េគចងព់ន�តព់ន�ឺ េគចងស់មា� ប្់រពះអង�។ េគបានវយ្របឆាងំនឹងដំណឹងល�។ ្រពះេយសូ៊បានអនុ�� តឱ្យេគដឹងថា 

្រពះអង�បាននាកំរសេ�ង� ះស្រមាបម់នុស្ស្រគបរ់បូ។ អស់អ�កែដល្រពមទទួល្រពះអង�នឹងបានសេ�ង� ះ។ ប៉ុែន� អស់អ�កែដល 

បដិេសធពន�ឺរបស់្រពះអង�កំពុងដកេ់ទសខ�ួនឯងឱ្យរស់េន និងស� បក់�ុងេសចក�ីងងឹតវញិ។ 
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េហតុែដលបណា� លេអយមានេទសេនាះ គឺពន�ឺបានយាងមកក�ុងពិភពេលក ប៉ុែន� មនុស្សេលក

ចូលចិត�ភាពងងឹតជាងពន� ឺដ្បតិអំេពរបស់េគសុទ�ែតអ្រកក។់ អស់អ�កែដល្រប្រពឹត�អំេពអ្រកកែ់តង

ែតស�បព់ន�ឺ េហយមនិចូលមករកពន�ឺេឡយ េ្រពះខ� ចេគេឃញអំេពែដលខ�ួន្រប្រពឹត�។ (យ៉ូហន ៣:

១៩-២០) 

 

ករ្រពមទទួល Acceptance   

 ្រពះេយសូ៊បានសន្យោថា «អ�កណាមកតមខ�ុ ំអ�កេនាះនឹងមនិេដរក�ុងេសចក�ីងងឹតេឡយ គឺេគមានពន�ឺនាេំគេទកន់

ជីវតិ» (យ៉ូហន ៨:១២)។ េនេពលែដលអ�ក្រពមទទួល្រពះេយសូ៊ អ�កមានពន�ឺរបស់្រពះអង�េធ�ជាកម�សិទ�ិរបស់អ�ក 

េហយ។ អ�កកេ៏នែតបន�មានពន�ឺរបស់្រពះអង�េធ�ជាបទពិេសធន៍រល់ៃថ�ែដរ។ ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺ។ មាន្រពះអង�គឺមានពន�ឺ  

ៃនជីវតិ និងមាន្រគបទ់ងំអស់នូវអ�ីែដលពន�ឺបានផ�ល់។ ករមានពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលកគឺ្របេសរជាងចំេណះដឹង ្របេសរជាង 

អំណាច និង្របេសរជាងអ�ីែដលជាកម�សិទ�របស់សសនាផង។ វ្របេសរជាងករស� ល់អំពី្រពះេយសូ៊ ឬ ករស� ល់ករ 

បេ្រង�នរបស់្រពះអង�។ វជាករមាន្រពះេយសូ៊ផា� ល់េធ�ជាកមា� ងំដម៏ានរស�ី និងដម៏ានថាមពលេនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។  

 

 េដម្បឲី្យមានពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់ េយង្រត�វែតេធ�តម្រពះេយសូ៊ និងេដរក�ុងពន�ឺរបស់្រពះអង�។ ្រពះជាមា� ស់សែម�ង 

អង�្រទង ់និងេសចក�ីពិតរបស់្រពះអង�ឱ្យអស់អ�កែដលយល់្រពមទទួលេសចក�ីពិត និងេដរតម្រពះអង�េឃញ។ ្រទងដ់ឹកនា ំ

េយងពីមយួៃថ�េទមយួៃថ�។ 

 

ប៉ុែន� ្របសិនេបេយងរស់ក�ុងពន�ឺ ដូច្រពះអង�ផា� ល់ែដលគងេ់នក�ុងពន�ឺ េនាះេយងនឹងបានរមួរស់ជា

មយួគា� េទវញិេទមក េហយ្រពះេលហិតរបស់្រពះេយសូ៊ ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�ជំរះេយងេអយ

បានបរសុិទ� រចួពី្រគបអ់ំេពបាបទងំអស់។ (១យ៉ូហន ១:៧) 

 

មាគ៌ារបស់មនុស្សសុចរតិ េ្រប�បបីដូចជាពន�ឺអរណុរះ បេ��ញរស�ីកនែ់តភ�េឺឡងៗរហូតដល់្រពះ

អទិត្យេពញកំេដ។ (សុភាសិត ៤:១៨) 

 

េតអ�កចងេ់ដរតម្រពះេយសូ៊ និងមានពន�ឺជីវតិែដរឬេទ? សូមស� គមន្៍រពះអង�ចូលក�ុង្រគបែ់ផ�កៃនជវីតិរបស់អ�ក 

ឥឡូវេនះចុះ។ សូមអនុ�� តឱ្យ្រពះវត�មានដភ៏�រឺបស់្រពះអង�កំចត់ភាពងងឹតេចញ។ សូមេដរតមពន�ឺរបស់្រពះអង� រចួែចក 

ចយវជាមយួអស់អ�កែដលេនជុំវញិអ�ក។ ថា� យជីវតិរបស់អ�កេទ្រពះអង� េដម្ប្ីរទងអ់ចបំេពញវេដយពន�ឺរបស់ 

្រពះអង�។ 

 

េសចក�អីធសិ� ន៖  ្រពះេយសូ៊េអយ សូមយាងមកគងក់�ុងជីវតិទូលបង�ំ។ សូមអតេ់ទសបាបទូល

បង�ំ េហយសូមកំចតភ់ាពងងឹតេចញពីដួងចិត�ទូលបង�ំផង។ សូមផា� ស់ែ្របទូលបង�ំឱ្យេធ�ជា
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មនុស្សែដល្រពះអង�គាប្់រពះហឫទយ័ចងឱ់្យទូលបង�ំ។ សូមជួយ ឱ្យទូលបង�ំមានរស�ីេដយសរ

ពន�ឺរបស់្រពះអង�។ សូមជួយ ទូលបង�ំឱ្យេដរតម្រពះអង�ជាេរៀងរល់ៃថ�។ សូមអរគុណស្រមាប់ពន�ឺ

របស់្រពះអង�។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៩ ករ្រពមទទួល្រពះេយសូ៊មកក�ុងជីវតិអ�កក�ុងនាម្រពះអង�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក មានន័យថា៖ 

 ក) ្រពមទទួលស� ល់ថា សសនា្រគិស�ជាសសនាល�មយួ។ 

 ខ) សេ្រមចចិត�េធ�ជាមនុស្សល�មា� ក។់ 

 គ) មាន្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�គងេ់នក�ុងអ�ក និងគងេ់នជាមយួអ�ក។ 

 

១០ ្របសិនេបអ�កមនិទនទ់ទួលេជឿេល្រពះេយសូ៊េទ េតអ�ក្រពមទទួល្រពះអង�េនេពលេនះែដរឬេទ? អ�កអចេ្របករ 

      អធិស� នេនក�ុងេមេរៀនេនះ ឬ អធិស� នេដយេ្របពក្យរបស់អ�កផា� ល់។ ្របសិនេបអ�កបានទទួល្រពះអង�រចួេហយ 

      ចូរអរគុណ្រពះអង�ស្រមាបព់ន�ឺែដល្រទងប់ាន្របទនដល់ជីវតិអ�កចុះ។ 

 

  

95 

 



សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

 

៦ ចេម�យរបស់អ�ក។ អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយថា ្រពះជន�របស់្រពះេយសូ៊េ្រប�បដូចជាពន�ឺមយួ ែដលជួយ េយង 

 េឃញពីខ�ួនេយងថាេយងជានរណា។ ្របសិនេបមនុស្សមា� កេ់នះេ្រប�បេធៀបជវីតិរបស់គាតេ់ទនឹង្រពះជន�ល� ឥត

េខ� ះរបស់្រពះេយសូ៊ គាតន់ឹងេឃញភាពខុសគា� ជាេ្រចន។ករេ្រប�បេធៀបអចជួយ គាតឱ់្យេឃញេសចក�ី្រត�វករ ខង

វ�ិ� ណរបស់គាត។់ 

 

១ គ) បាប 

 

៧ ខ) អ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 

៣ ខ) េសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ។ 

 

៨ ចេម�យទងំេនះ្រត�វគា� នឹងអ�ីែដលបាននិយាយេនក�ុងេមេរៀន។ ប៉ុែន� ចេម�យេផ្សងេទៀតកអ៏ច្រត�វបានែដរ។ 

 ក ៤) មនិលំេអៀង 

 ខ ៣) ថាមពល 

 គ ២) សែម�ងឱ្យេឃញ 

 ឃ ២) សែម�ងឱ្យេឃញ 

 ង ១) កំចតេ់សចក�ីងងឹត 

 

៤ ឃ) ្រពះវត�មានរបស់្រពះេយសូ៊។ 

 

៩ គ) មាន្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�េនក�ុងអ�ក និងេនជាមយួអ�ក។ 
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      ្រពះេយស៊ ូជា្រពះេ្របាសឱ្យជា 

    និងជា្រពះែដល្រជមុជ  
      Jesus, the Healer and Baptizer 

  
 

អ�កបានសិក្សោជាេ្រចនអំពី្រពះេយសូ៊រចួេហយ! អ�កបានដឹងថា្រពះអង�ជា្រពះេមស្សុែីដលបានសន្យោ ជា្រពះបុ្រត 

របស់្រពះជាមា� ស់ ជាបុ្រតមនុស្ស ជា្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ និងជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ ្រពះនាមទងំអស់េនះ្របាប ់

េយងនូវេសចក�ីពិតសំខន់ៗ អំពី្រពះអង�ជានរណា។ 

 

 ករេមលេទេលអ�ីៗែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�កជ៏ាវធិីមយួេធ�ឱ្យយល់ដឹងថា្រពះអង�ជានរណាែដរ។ េយងនឹងពិនិត្យ 

េមលកិច�ករពីរយ៉ាងរបស់្រពះអង�េនក�ុងេមេរៀនេនះ៖ ្រពះេយសូ៊េ្របាសរបូកយ និង្រពលឹងរបស់េយងឱ្យជា េហយ 

្រពះេយសូ៊្រជមុជេយងក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ វមានសរៈសំខនេ់ដយដឹងថា ្រពះេយសូ៊អចេធ�កិច�ករទងំេនះបាន 

ដ្បតិ្រពះអង�ជា្រពះ។ ្រពះអង�អចព្យោបាលេយងបាន ពីេ្រពះ្រទង់ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ែដលបានបេង�តរបស់សព� 

សរេព−រមួទងំរបូកយរបស់េយងផងែដរ។ ្រពះអង�អច្រជមុជេយងក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បាន ពីេ្រពះ្រទងជ់ាបុ្រត 

មនុស្ស ជាយ��បូជាែដល្រត�វបានេលកតេម�ងឱ្យឈរេនខងស� ំ្រពះបិតេនស� នសួគ។៌ ្រពះអង�បានចត្់រពះវ�ិ� ណ 

ដវ៏សុិទ�ពីស� នបរមសុខឱ្យយាងមកឯបុ្រតធីតរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�បានេធ�កិច�ករទងំេនះស្រមាបេ់យង េដយសរែត 

្រពះអង�្រសឡាញ់េយង។ ្រទងជ់ាមតិ�សមា� ញ់ដអ៏ស� រ្យ! 

 

 ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់សព�ៃថ� េហយ្រពះអង�េធ�ជា្រពះដេ៏្របាសឱ្យជា និងជា្រពះដ្៏រជមុជ។ េនេពលែដលអ�ក 

សិក្សោអំពីពន័�កិច�នានារបស់្រពះអង� អ�កនឹងរកេឃញ្រពះពរដអ៏ស� រ្យជាេ្រចនែដលវមាន។ 
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គេ្រមង 

ក. ្រពះេយសូ៊ ជា្រគ�េពទ្យដម៏ហិមា Jesus, the Divine Physician 

ខ. ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះែដល្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� Jesus, the Baptizer in the Holy Spirit 

 

េគលេដ 

១. ពន្យល់ពីមូលេហតុបានជា្រពះេយសូ៊អចេ្របាសមនុស្សឱ្យជានាសព�ៃថ�េនះ។ 

២. ពិភាក្សោអំពីករបេ្រង�នៃន្រពះគម�រីពីករ្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 

ក. ្រពះេយស៊ ូជា្រគ�េពទ្យដ៏មហមិា Jesus, the Divine Physician                                                  

េគលេដទី១. ពន្យល់ពីមូលេហតុបានជា្រពះេយស៊ូអាចេ្រ�សមនុស្សឱ្យជានាសព�ៃថ�េនះ។ 

  

េនក�ុងកណ� គម�រីដំណឹងល� េយងេឃញ្រពះេយសូ៊ជា្រគ�េពទ្យដអ៏ស� រ្យមា� ក ់ជា្រពះដេ៏្របាសឱ្យជាខងរបូកយ និង 

ខង្រពលឹង។ េនេពលែដលេយងនិយាយជាមយួ្របជារ�ស�របស់្រពះអង� េយងរកេឃញថា ្រទងេ់នែតបន�កិច�កររបស់ 

្រពះអង�មកទល់សព�ៃថ�។ 

 

្រពះដ៏េ្រ�សឱ្យជាខងរូបកយ និង ខង្រពលឹង Healer of Body and Soul  

 េត្រគ�េពទ្យជានរណា? េតគាតេ់ធ�អ�ីខ�ះ? ចេម�យចំេពះសំណួរទងំេនះ ជួយ េយងឱ្យទទួលស� ល់្រពះេយសូ៊ជា 

្រគ�េពទ្យដម៏ហិមារបស់េយង។ ្រគ�េពទ្យដល៏�មា� ក៖់ 

 ១. ចងជ់ួយ  និងព្យោបាលអ�កជំងឺ។ 

 ២. មានគុណសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់និងេរៀបចពំ្យោបាលអ�កជំងឺ។ 

 ៣. ពិនិត្យអ�កជំងឺយ៉ាងយកចិត�ទុកដក។់ 

 ៤. វនិិច�យ័េរគរបស់អ�កជំងឺរបស់គាត។់ 

 ៥. េចញវជិ�ប�� ករព្យោបាល្រតឹម្រត�វ។ 

 ៦. អនុវត�ករព្យោបាលចបំាច ់(េដយមានករយល់្រពមពីអ�កជំងឺ)។ 

 

 េត្របេយាគទងំ្របាមំយួអំពី្រពះេយសូ៊េនះពិត្របាកដែដរឬេទ? ពិត្របាកដ េហយវ្រតឹម្រត�វទងំអស់។ ្រពះអង� 

បានបង� ញថា ្រពះអង�យក្រពះហឫទយ័ទុកដកច់ំេពះអស់អ�កែដលឈខឺង្រពលឹង និងខងរបូកយ។ ក�ុងនាមជា 

្រពះអទិកររបស់េយង ្រពះអង�មនិចបំាចេ់ធ�េតស�េវជ�ស�ស�េដម្បរីកឱ្យេឃញប�� របស់េយងេទ។ ្រពះអង�ស� ល់េយង 

្រពមទងំយល់ពីេសចក�ី្រត�វកររបស់េយងផង។ ្រទងប់ានបេង�តេយងមក េហយ្រទងអ់ចជួសជុលែផ�កេផ្សងៗែដលមនិ 

ដំេណ រករល�បានយ៉ាងងយ្រស�ល។ 
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ករេ្របាសឱ្យជា និងករសេ�ង� ះជាែផ�កដសំ៏ខនក់�ុងពន័�កិច�របស់្រពះសេ�ង� ះ។ តមពិត ពក្យ ករសេ�ង� ះេនក�ុង

្រពះគម�រីរមួទងំសុខភាពល�ស្រមាបរ់បូកយ កដូ៏ចជាករេ្របាសេលះ និងសុវត�ិភាពស្រមាប្់រពលឹងែដរ។ 

 

្រពះេយសូ៊យាងកត្់រស�កកលីេឡទងំមូល ្រពះអង�បេ្រង�នអ�ក្រស�កេនក�ុងសល្របជុំរបស់ពួក

េគ ្រពះអង�្របកសដំណឹងល�អំពី្រពះរជ្យ េហយេ្របាសអ�កជំងឺ្រគបយ៉់ាង និងមនុស្សពិករ្រគប់

្របេភទ ក�ុងចំេណាម្របជាជន េអយបានជាផង។ ្រពះកិត�ិនាមរបស់្រពះអង�កល៏្បឮីខ�រខ� យពស

េពញ្រស�កសីុរទីងំមូល។ េគបាននាអំស់អ�កជំងឺ្រគបយ៉់ាង និងអ�កេកតទុក�្រគា្ំរគា មនុស្សអរក្ស

ចូល មនុស្សឆ�ួត្រជ�ក និងមនុស្សស� បៃ់ដស� បេ់ជង មករក្រពះអង� ្រពះអង�កេ៏្របាសេគេអយបានជា

ទងំអស់គា� ។ (ម៉ាថាយ ៤:២៣-២៤) 

 

្រសបនឹងេសចក�ីែដលមានែចងទុកតមរយៈព្យោករេីអសយថា៖ «្រពះអង�បានទទួលយកភាពពិករ

របស់េយង េហយ្រពះអង�កទ៏ទួលយកជំងឺរបស់េយងែដរ»។ (ម៉ាថាយ ៨:១៧) 

 

្រពះេយសូ៊បានេ្របាសអស់អ�កែដលមករក្រពះអង�ស្រមាបក់រេ្របាសឱ្យជា−មនុស្សខ� ក ់មនុស្សឈ ឺជនពិករ និង

អស់អ�កែដលមានវ�ិ� ណភ័យខ� ច សង្សយ័ និងសម�ប។់ ្រគ�េពទ្យដម៏ហិមារបស់េយងបានយាងមកេដម្បេីធ�ឱ្យមនុស្ស

ទងំមូលមានសុខភាពល�−ទងំរបូកយ គំនិត អរម�ណ៍ និងវ�ិ� ណ។ ្រពះអង�សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យេយងរកីរយនឹងជីវតិ

េពញបរបិូរណ៍។ យ៉ូហន ១០:១០ បានែចងអំពី្រពះបន�ូលរបស់្រពះេយសូ៊ថា៖ «ខ�ុ ំមកេដម្បេីអយមនុស្សេលក មានជីវតិ

េហយេអយេគមានជីវតិេពញបរបិូណ៌»។ 

 

ករបន�កិច�កររបស់្រពះអង� Continuation of His Work  

 ្រពះេយសូ៊េនែតជា្រគ�េពទ្យដអ៏ស� រ្យដែដល។ ្រពះអង�បានចត់អ�កេដរតម្រពះអង�ឱ្យេចញេទេ្របាសអ�កឈឱឺ្យ

បានជាក�ុង្រពះនាម្រពះអង�។ អ�ីែដល្រពះអង�បានេធ�េនេពល្រពះអង�េនជាមនុស្សេនេលែផនដី ្រទងប់ានេឆ�យតបេសចក�ី 

អធិស� ន និងេធ�តមរយៈ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ ្រពះអង�េនដែដលនាេពលសព�ៃថ�េនះ។ មនុស្សរបព់នន់ាកអ់ច្របាបអ់�ក 

ពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បានេ្របាសពួកេគឱ្យបានជាេដយករអធិស� ន។ 

 

អស់អ�កែដលេជឿនឹងេធ�ទីសំគាល់ទងំេនះ គឺេគនឹងេដញអរក្សក�ុងនាមខ�ុ ំ េគនិយាយភាស

ថ�ី។ ្របសិនេបេគកន់ពស់ ឬផឹកអ�ីែដលមានជាតិពុល កេ៏គពុមំានេ្រគាះថា� ក់អ�ីែដរ។ ្របសិនេបេគ

ដកៃ់ដេលអ�កជំងឺអ�កជំងឺនឹងបានជាសះេស្ប យ»។ … ពួកសិស្សនាគំា� េចញេទ្របកសដំណឹងល�

េន្រគបទ់ីកែន�ង។ ្រពះអមា� ស់េធ�កររមួជាមយួេគ ទងំប�� ក់្រពះបន�ូលេដយសំែដងទីសំគាល់េផ្ស

ងៗជាប់ជាមយួផង។ (ម៉ាកុស ១៦:១៧-១៨, ២០)  
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្រពះេយសូ៊្រគិស�មនិែ្រប្រប�លេឡយ ពីេដម សព�ៃថ� និងរហូតដល់អស់កល្បជានិច�្រពះអង�េនែតដែដ

ល។ (េហ្របឺ ១៣:៨) 

 

ក�ុងចំេណាមបងប�ូន េបនរណាមានជំង ឺ្រត�វអេ�� ញ្រពឹទ� ចរ្យរបស់្រក�មជំនុំមក េដម្បេីអយេលក

ទងំេនាះអធិស� នេអយគាត់ និងលបេ្របងេអយក�ុង្រពះនាម្រពះអមា� ស់។ ពក្យអធិស� នែដល

ផុសេចញមកពីជំេនឿនឹងសេ�ង� ះអ�កជំងឺេនាះ េហយ្រពះអមា� ស់នងឹេ្របាសគាត់េអយេ្រកកេឡង

វញិ ្របសិនេបគាត់បាន្រប្រពឹត�អំេពបាប ្រពះអង�នឹងេលកែលងេទសេអយ។  

(យ៉ាកុប ៥:១៤-១៥) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ េយាងតម្រពះគម�រី ករសេ�ង� ះរមួមានសុខភាពល�ស្រមាប់ 

 ក) របូកយប៉ុេណា� ះ។ 

 ខ) ្រពលឹងប៉ុេណា� ះ។ 

 គ) របូកយ ចិត�គំនិត និង ្រពលឹង។ 

 

២ ្រពះេយសូ៊អចេ្របាសេយងឱ្យជាពីជំងឺ្រគប្់របេភទ ពីេ្រពះ្រពះអង� 

 ក) បានបេង�តេយងមក។ 

 ខ) បានគងេ់នេលែផនដី។ 

 គ) បានបេ្រង�នអំពី្រពះជាមា� ស់។ 

 

៣ ឧបមាថា មតិ�ភក�ិមា� កប់ានសួរអ�កថា េតខ�ុ ំអច្របាកដយ៉ាងដូចេម�ចថា្រពះេយសូ៊្រគិស�េនែតេ្របាសឱ្យជាសព�ៃថ�េនះ?      

    ចូរេ្រជសេរ សបទគម�រីពីរែដលជាចេម�យ្រតឹម្រត�វបំផុតចំេពះសំណួរេនះ។ 

 ក) ម៉ាថាយ ៤:២៣-២៤ 

 ខ) យ៉ូហន ១០:១០ 

 គ) េហ្របឺ ១៣:៨ 

 ឃ) យ៉ាកុប ៥:១៤-១៥ 
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ខ. ្រពះេយស៊ ូជា្រពះែដល្រជមុជក�ងុ្រពះវ�ិ� ណដ៏វិសទុ�  
     Jesus, the Baptizer in the Holy Spirit  
េគលេដទី២. ពិភក្សោអំពីករបេ្រង�នៃន្រពះគម�ីរពីករ្រជមុជក�ុង្រពះវិ�� ណដ៏វិសុទ�។  

 

េយងបានដឹងេនក�ុងគម�រីសម�ន�េម្រតីចស់អំពីពួកអ�កដឹកនា្ំរបជារ�ស�របស់្រពះជាមា� ស់−ព្យោករ ីបូជាចរ្យ និង 

អ�ក្រគប្់រគង−ជាអ�កែដលេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ អ�កចងចថំា ពួកេគ្រត�វបានែតងតងំេដយេ្របងតងំ េដម្ប ី

ែញកពួកេគស្រមាប្់រពះជាមា� ស់។ េ្របងែដលបានបង�ូរេលពួកេគជានិមតិ�ស�� ។ ពួកេគពឹងអងេល្រពះជាមា� ស់ក�ុងករ 

ចកប់ង�ូរ្រពះវ�ិ� ណរបស់្រពះអង�េលពួកេគ េដម្បឱី្យពួកេគមានអំណាចេធ�នូវអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់សព�្រពះទយ័ឱ្យពួកេគ 

េធ�។ 

 

 ្រគាមយួ ្រពះជាមា� ស់បាន្របទនករសន្យោដអ៏ស� រ្យមយួដល់ព្យោករយី៉ូែអល។ េពលមយួនឹងមកដល់ េនេពល 

ែដល្រពះជាមា� ស់នឹងចកប់ង�ូរ្រពះវ�ិ� ណរបស់្រពះអង�មកេល្របជារ�ស�របស់្រពះអង�្រគបគ់ា�  មនិែមន្រគានែ់តេលអ�ក 

ដឹកនារំបស់េគប៉ុេណា� ះេទ។ 

 

្រពះអមា� ស់មាន្រពះបន�ូលថា: េ្រកយមកេទៀត េយងនឹងចក់បង�ូរ្រពះវ�ិ� ណរបស់េយង មកេល

មនុស្សេលកទងំអស់។ កូន្រប�សកូន្រសីរបស់អ�ករល់គា�  នឹងែថ�ង្រពះបន�ូល ពួកចស់ទុរំបស់អ�ក

រល់គា� នឹងយល់សុបិននិមតិ� េហយពួកយុវជននឹងនិមតិ�េឃញករអស� រ្យ។ េ្រកយមកសូម្បែីតអ�ក

បំេរ ្រប�ស្រសី កេ៏យងនឹងចកប់ង�ូរ្រពះវ�ិ� ណរបស់េយង េទេលពួកេគែដរ។  

(យ៉ូែអល ២:២៨-២៩) 

 

ជាេ្រចនសតវត្សេ្រកយមក ្រពះជាមា� ស់បានមាន្រពះបន�ូល្របាប់េលកយ៉ូហនបាទីស�ថា ្រពះេមស្សុនីឹង្រជមុជ 

មនុស្សេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ ្រពះជាមា� ស់បានចតេ់លកយ៉ូហនបាទីស�ឱ្យេធ�ជាអ�កនាសំរពិេសសរបស់្រពះអង� 

េដម្បេីរៀបចំផ�ូវថា� យ្រពះេមស្សុ ីនិងេដម្បបីង� ញអំពី្រពះអង�ជាសធារណៈ។ ្របជាជនយ៉ាងេ្រចនកុះករបានមកជុំគា� ស� ប ់

េលកយ៉ូហនអធិប្បោយ។ េលកយ៉ូហនបានេធ�ពិធី្រជមុជពួកេគជាេ្រចននាកេ់ដយទឹក េដម្បសីែម�ងថា ពួកេគបាន 

ែកែ្របចិត�គំនិតេចញពីបាបរបស់េគ េហយឥឡូវេនះេគជាកម�សិទ�ិរបស់្រពះជាមា� ស់។ បនា� បម់ក េលកយ៉ូហនបាន 

្របាបព់ួកេគថា៖ 

 

ខ�ុ ំេធ�ពិធ្ីរជមុជអ�ករល់គា� ក�ុងទឹក េដម្បេីអយអ�ករល់គា� បានែកែ្របចិត�គំនិត ប៉ុែន� េលកែដល 

មកេ្រកយខ�ុ ំ េលកមានកមា� ងំខ� ងំជាងខ�ុ ំ។ ខ�ុ ំមានឋនៈទបណាស់សូម្បែីតេដះែស្បកេជងជូន

េលក កម៏និសមនឹងឋនៈដខ៏�ងខ់�ស់របស់េលកផង។ េលកនឹងេធ�ពិធី្រជមុជេអយអ�ករល់គា�  

ក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� និងេដយេភ�ងវញិ។ (ម៉ាថាយ ៣:១១) 
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េ្រកយពីេនះមនិយូរប៉ុនា� ន េលកយ៉ូហនបានបង� ញ្រពះេយសូ៊ឱ្យេគស� ល់ជាសធារណៈ។ េលកបានេ្រប 

ករពិពណ៌នា ឬ ្រពះនាមបនួយ៉ាង េដម្បពីណ៌នាអំពី្រពះេយសូ៊ និងអំពីេបសកកម�របស់្រពះអង�៖ 

 ១. កូនេចៀមរបស់្រពះជាមា� ស់ 

 ២.  អ�កែដល………………្របេសរជាងខ�ុ ំ 

 ៣. អ�កែដលនឹងេធ�ពិធី្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� 

 ៤. ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ (យ៉ូហន ១:២៩-៣៤) 

 

េនៃថ�បនា� ប ់េលកយ៉ូហនេឃញ្រពះ េយសូ៊យាងត្រមងម់ករកេលក រចួេលកកម៏ាន្របសសន៍ថា

៖ «េមលហ�៎! េលកេនះេហយជាកូនេចៀមរបស់្រពះ ជាមា� ស់ ែដលដកបាបេចញពីមនុស្សេលក គឺ

េលកេនះេហយ ែដលខ�ុ ំបាន្របាបអ់�ករល់គា� ថា “អ�កែដលមកេ្រកយខ�ុ ំ ្របេសរជាងខ�ុ ំ ដ្បតិេលក

មានជីវតិមុនខ�ុ ំ”។…ខ�ុ ំបានេឃញ្រពះវ�ិ� ណយាងចុះពីស� នបរមសុខ ដូចសត�្រពបមកសណ�ិ តេល

េលក។ ពីមុនខ�ុ ំពុសំ� ល់ឋនៈេលកេទ ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់ែដលបានចត់ខ�ុ ំេអយមកេធ�ពិធី្រជមជុ

ក�ុងទឹក ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលមកខ�ុ ំថា “អ�កេឃញ្រពះវ�ិ� ណយាងចុះមកសណ�ិ តេលអ�កណា គឺអ�ក

េនាះេហយ ែដលេធ�ពិធី្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�”។ ខ�ុ ំបានេឃញដូេច� ះែមន េហយខ�ុ ំសូម

ប�� ក់ថា េលកេនះពិតជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ែមន»។  

(យ៉ូហន ១:២៩-៣០, ៣២-៣៤) 

 

 ្រពះគម�រីេ្របពក្យ ្រជមុជ (ែដលមាននយ័ថា «មុជ» ឬ «្រជលក»់) េដម្បនីិយាយអំពីបទពិេសធនព៍ីរយ៉ាងខុសពី 

គា� ៖ (១) ករ្រជមុជេទក�ុងទឹកចងប់ង� ញពីករែកែ្របចិត�គំនិត េហយ (២) ករទទួល្រពះអំេណាយទនៃន្រពះវ�ិ� ណ 

ដវ៏សុិទ�។ េនេពលែដល្រពះជាមា� ស់ចកប់ង�ូរ ចត ់ឬ ្របទន្រពះអំេណាយទនរបស់្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�េលពួកអ�កេជឿ 

េគ្រត�វបាន «្រជមុជ» ឬ មុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ លទ�ផលគឺថាេគ្រត�វបាន «បំេពញ» េដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 

 ក�ុងអំឡុងេពលបីឆា� កំន�ះៃនពន័�កិច�សធារណៈរបស់្រពះេយសូ៊ ពួកសិស្សរបស់្រពះអង�ច្បោស់ជាឆ�ល់ជាេ្រចនដង 

េនេពលែដល្រពះអង�្រជមុជពកួេគេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ ្រពះេយសូ៊បានេហបទពិេសធនេ៍នះថា «ករសន្យោរបស់ 

្រពះជាមា� ស់»។ ប៉ុែន� ្រពះអង�្រត�វែតបន�េបសកកម�របស់្រពះអង�ក�ុងនាមជាកូនេចៀមរបស់្រពះជាមា� ស់ មុនេពលែដល 

្រពះអង�អចក� យជាអ�ក្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�របស់ពួកេគ។ ្រពះអង�្រត�វសុគត មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ េហយ 

យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ។ បនា� បម់ក ្រពះអង�ចត្់រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ឲ្យយាងមករកពួកេគ។ យបម់ុន្រពះេយសូ៊ 

សុគត ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល្របាបព់ួកសិស្សជាេ្រចនយ៉ាងអំពី្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 

ខ�ុ ំ (្រពះេយសូ៊) នឹងទូលអង�រ្រពះបិត េហយ្រទង្់របទន្រពះដជ៏ួយ ករពរមយួអង�េទៀត េអយគង់

េនជាមយួអ�ករល់គា� ជាដរបតេរៀងេទ… ប៉ុែន� ្រពះដជ៏ួយ ករពរ គឺ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ែដល្រពះ

បិតចត់េអយមកក�ុងនាមខ�ុ ំនឹងបេ្រង�នេសចក�ីទងំអស់ដល់អ�ករល់គា�  ្រពមទងំរលឹំកអ�ីៗែដលខ�ុ ំ
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បាន្របាបអ់�ករល់គា� ផង។… រឯី្រពះដជ៏ួយ ករពរ ែដលខ�ុនំឹងចត់ពី្រពះបិតេអយមករកអ�ករល់

គា�  គឺជា្រពះវ�ិ� ណែដលសំែដងេសចក�ីពិត ្រពះអង�េចញពី្រពះបិតមក។ កលណា្រពះអង�យាង

មកដល់ ្រទងន់ឹងេធ�ជាបនា� ល់អំពីខ�ុ ំ… ប៉ុែន� ខ�ុ ំសូម្របាបអ់�ករល់គា� តម្រតងថ់ា េបខ�ុ ំេទ េទបមាន

្របេយាជនដ៍ល់អ�ករល់គា� ។ េបខ�ុ ំមនិេទេទ ្រពះដជ៏ួយ ករពរមនិយាងមករកអ�ករល់គា� េឡយ។ 

ផ�ុយេទវញិ េបខ�ុ ំេទ ខ�ុ ំនឹងចត្់រពះអង�េអយមករកអ�ករល់គា� ។… កលណា្រពះវ�ិ� ណៃនេសចក�ី

ពិតយាងមកដល់ ្រពះអង�នឹងែណនាអំ�ករល់គា� េអយស� ល់េសចក�ីពិត្រគបច់ំពូក។ (យ៉ូហន ១៤:

១៦, ២៦, ១៥:២៦, ១៦:៧, ១៣) 

 

េ្រកយពី្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិេហយ គឺមុនេពល្រពះអង�យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ ្រពះអង�បាន 

មាន្រពះបន�ូល្របាបព់ួកអ�កេដរតម្រពះអង�ថា៖ ១) ចូរទទួល្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� និងឫទ� នុភាពរបស់្រពះអង� េដម្បឲី្យ 

ពួកេគអចេធ�ជាបនា� ល់អំពី្រពះអង�បាន ២) ចូរ្របាបម់នុស្ស្រគប់គា� េន្រគបទ់ីកែន�ងអំពី្រពះេយសូ៊ និងអំពីករសេ�ង� ះ 

របស់្រពះអង�ចុះ។ 

 

េពល្រពះអង�កំពុងេសយ្រពះេស� យជាមយួ្រក�មសវក័ ្រទងហ់មេគមនិេអយេចញេទណាឆា� យពី

្រក�ងេយរសូឡឹមេឡយ «គឺ្រត�វរងច់ទំទួល្រពះវ�ិ� ណ តម្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះបិត ដូចខ�ុ ំ

បាន្របាបអ់�ករល់គា� រចួមកេហយថា េលកយ៉ូហនបានេធ�ពិធី្រជមុជេអយេគក�ុងទឹក ប៉ុែន� េន

ប៉ុនា� នៃថ�េទៀត អ�ករល់គា� នឹងទទួលពិធី្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�វញិ»។… ប៉ុែន� អ�ករល់គា� នឹង

ទទួលឫទ� នុភាពមយួ គឺឫទ� នុភាពៃន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�មកសណ�ិ តេលអ�ករល់គា� ។ អ�ករល់គា�

នឹងេធ�ជាបនា� ល់របស់ខ�ុ ំ េនក�ុង្រក�ងេយរសូឡឹម ក�ុង្រស�កយូដទងំមូល ក�ុង្រស�កសម៉ារ ីនិង

រហូតដល់្រស�កដច់្រសយាលៃនែផនដី»។  (កិច�ករ ១:៤-៥, ៨) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៤ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល្របាប់ពួកអ�កេដរតម្រពះអង�អំពីអំេណាយ ែដល្រពះអង�បានទូលសូម្រពះបិតឱ្យចតម់ក 

   ពួកេគ បនា� បព់ី្រពះអង�យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ។ អំេណាយេនាះគឺ 

 ក) ្រពះគម�រី។ 

 ខ) ករអតេ់ទសបាបរបស់េគ។ 

 គ) ករេ្របាសឱ្យជាខងរបូកយរបស់េគ។ 

 ឃ) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 
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៥ ្របេយាគខងេ្រកមេនះ ជា្រពឹត�ិករណ៍មយួចំនួនែដលភា� បេ់ទនឹងករយាងមករបស់្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ សូមសរេសរ 

    េលខ ១-៥ ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានេកតេឡងេទតមលំដបលំ់េដយ។ 

    …… ក. ្រពះេយសូ៊បំេពញេបសកកម�របស់្រពះអង�ក�ុងនាមជាកូនេចៀមរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយសុគតស្រមាប់បាប 

      េយងផង។ 

    …… ខ. ្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ។ 

    …… គ. ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល្របាបព់ួកអ�កេដរតម្រពះអង�ឱ្យរងច់ ំរហូតដល់្រពះវ�ិ� ណដ៏វសុិទ�យាងមកេល 

      ពកួេគ។  

   …… ឃ. ព្យោករយី៉ូែអលទយទុកថា ្រពះជាមា� ស់នឹងចកប់ង�ូរវ�ិ� ណរបស់្រពះអង�េលមនុស្ស្រគបរ់បូ។ 

   …… ង. េលកយ៉ូហនបាទីស�បង� ញថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះមយួអង�ែដល្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដ៏វសុិទ�។ 

 

ករសេ្រមចតមេសចក�ីែដលបានែចងទកុ Fulfillment  

 មុនេពលែដល្រពះេយសូ៊បានយាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ ្រពះអង�បានមាន្រពះបន�ូល្របាបេ់ទអ�កេដរតម្រពះ

អង�ថា ពួកេគនឹង្រត�វ្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ពីរបីៃថ�េទៀត។ ពួកេគបាន្រតឡបេ់ទ្រក�ងេយរសូឡឹមវញិ េហយបានរង់

ច។ំ ដបៃ់ថ�េ្រកយមក−េនបុណ្យៃថ�ទីហសិប−វបានេកតេឡង! ្រពះេយសូ៊បាន្រជមុជពួកេគ (អ�កេជឿ១២០នាក)់ ក�ុង្រពះ

វ�ិ� ណដវ៏សុិទ� និងេដយេភ�ង។ ពួកេគបានទទួលអំណាចែដល្រពះអង�បានសន្យោ−អំណាចេធ�ជាបនា� ល់របស់្រពះអង�។ 

 

េនបុណ្យៃថ�ទីហសិប ពួកសិស្សបានរមួ្របជុទំងំអស់គា�  េនកែន�ងែតមយួ។ រេំពចេនាះ ្រសបែ់ត

មានឮស�ូរសន�ឹកពីេលេមឃ ដូចខ្យល់បកេ់បាកយ៉ាងខ� ងំេពញក�ុងផ�ះែដលេគេន។ ពួកសិស្សបាន

េឃញហកដូ់ចជា មានអណា� តេភ�ងែបកេចញពគីា�  ចុះមកសណ�ិ តេលពួកេគមា� ក់ៗ ។ អ�កទងំេនាះ

បានេពរេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� េហយចបេ់ផ�មនិយាយភាសេផ្សងៗពីគា�  តម្រពះ

វ�ិ� ណេ្របាស្របទនេអយ។ េពលេនាះ មានជនជាតិយូដ ជាអ�កេគារព្របណិបត័ន្៍រពះជាមា� ស់ 

មកពី្របេទសនានា ក�ុងពិភពេលកទងំមូល ស� ក់េន្រក�ងេយរសូឡឹមែដរ។ េពល 

ស�ូរសន�ឹកលន់ឮយ៉ាងខ� ងំដូេច� ះ មហជននាគំា� រតម់កេមល េហយភា� ក់េផ�លៃ្រកែលង េ្រពះមា�

ក់ៗ បានឮពួកសិស្សនិយាយភាសរបស់ខ�ួន។ អ�កទងំេនាះេងឿងឆ�ល់ខ� ងំណាស់ េគេស�ចសរេសរ

ទងំេពលថា៖ «អ�កែដលកំពុងនិយាយេនះ សុទ�ែតជាអ�ក្រស�កកលីេឡេទេត។… េយងបានឮេគ

ែថ�ងអំពសី� ្រពះហស�ដអ៏ស� រ្យរបស់្រពះជាមា� ស់ ជាភាសេយងទងំអស់គា� ផា� ល់!»។ (កិច�ករ ២:-

៧, ១១) 

 

េលកេព្រត�សេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� បានផ�ល់្រពះរជសររបស់្រពះជាមា� ស់ដល់បណា� ជនថា៖ ពួកេគ 

កំពុងេឃញ្រពះជាមា� ស់សេ្រមចទំនាយរបស់ព្យោករយី៉ូែអល។ ពួកេគបានបដិេសធ្រពះេយសូ៊ថា្រពះអង�មនិែមនជា្រពះ 

េមស្សុ ីេហយបានឆា� ង្រពះអង�។ ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់បានេ្របាស្រពះអង�ឱ្យរស់ពីសុគតេឡងវញិ។ ្រពះេយសូ៊បានយាង 
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្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ ្រពមទងំបានចត្់រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ឱ្យមកពួកអ�កេដរតម្រពះអង�ផង។ ករេនះបានប�� កថ់ា 

្រពះេយសូ៊ជា្រពះេមស្សុែីមន។ 
 

េលកលូកបានកត្់រតទុកថា៖ 
 

្រពះជាមា� ស់បានេ្របាសេលកេយសូ៊េនះេអយរស់េឡងវញិ េយងខ�ុ ំទងំអស់គា� ជាសក្ស។ី 

្រពះជាមា� ស់បានេលកេលកេយសូ៊េឡងេដយឫទ�ិបារមរីបស់្រពះអង�។ េលកេយសូ៊បានទទួល្រពះ

វ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ពី្រពះបិត តម្រពះបន�ូលសន្យោេហយចកប់ង�ូរ្រពះវ�ិ� ណេនះមកេលេយងខ�ុ ំ ដូច

បងប�ូនបានេឃញបានឮ្រសប។់… េហតុេនះ សូមេអយជនជាតិអុី្រសែអលទងំមូលដឹងជាក់

ច្បោស់ថា េលកេយសូ៊េនះ ែដលបងប�ូនបានឆា� ង ្រពះជាមា� ស់បានែតងតងំេលកេឡងជា 

្រពះអមា� ស់ និងជា្រពះ្រគិស�េហយ»។ (កិច�ករ ២:៣២-៣៣, ៣៦) 

 

ពក្យរបស់េលកយ៉ូហនែដលថា្រពះេយសូ៊នឹង្រជមុជមនុស្សេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�គឺជាករពិត។ ្រពះេយសូ៊ជា 

កូនេចៀមរបស់្រពះជាមា� ស់ ជាអ�ក្រជមុជ ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់− ជា្រពះេមស្សុ។ី វជាករអ្រកកណ់ាស់ែដល 

មនុស្សមនិេជឿេល្រពះេយសូ៊! ករគា� នជំេនឿរបស់េគបានប��ូ ន្រពះអង�េទឯេឈឆា� ង។ េត្រពះជាមា� ស់អចអតេ់ទស 

ពួកេគបានែដរឬេទ? 

 

កលបណា� ជនបានឮេសចក�ីទងំេនះ ពួកេគរជំួលចិត�ជាខ� ងំ េហយសួរេលកេព្រត�ស និងសវក័ឯ

េទៀតៗថា៖ «បងប�ូនេអយ! េតេអយេយងខ�ុ ំេធ�ដូចេម�ច?»។ េលកេព្រត�សមាន្របសសន៍េទេគថា

៖ «សូមបងប�ូនែកែ្របចិត�គំនិត េហយមា� ក់ៗ ្រត�វទទួលពិធី្រជមុជទឹក ក�ុង្រពះនាម្រពះេយសូ៊្រគិស�

េទ េដម្ប្ីរពះជាមា� ស់េលកែលងេទសបងប�ូនេអយរចួពីបាប េហយបងប�ូននឹងទទួល្រពះវ�ិ� ណ

ដវ៏សុិទ� ែដលជាអំេណាយទនរបស់្រពះជាមា� ស់ ដ្បតិ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលសន្យោេនះ ចំេពះបង

ប�ូនទងំអស់គា�  ចំេពះកូនេចរបស់បងប�ូន និងចំេពះអស់អ�កែដលេនឆា� យៗទងំប៉ុនា� នែដរ តម

ែត្រពះអមា� ស់ជា្រពះរបស់េយង្រតស់េហ» … អស់អ�កែដលយល់្រពមទទួលពក្យរបស់េលក ក៏

ទទួលពិធី្រជមុជទឹក េហយេនៃថ�េនាះ មានមនុស្ស្របមាណបីពនន់ាក ់ចូលមករមួក�ុង្រក�មសិស្ស។ 

(កិច�ករ ២:៣៧-៣៩, ៤១) 

 

េចញពីចំណុចេនះ កណ� គម�កីិច�ករជាករកត្់រតពីរេបៀបែដលពកួអ�កេជឿបានេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណ េហយេធ�ជា 

សក្សរីបស់្រពះេយសូ៊េនកែន�ងណាែដលពួកេគេទ។ 

 

 េត្រពះេយសូ៊េនែត្រជមុជេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ែដរឬេទ? បាទ/ចស! ឥឡូវេនះ ទំនាយរបស់ព្យោករយី៉ូែអលគឺ 

កំពុង្រត�វបានសេ្រមចេ្រចនជាងសមយ័កលនានាេនក�ុង្របវត�ិស�ស�។ េនជុំវញិពិភពេលក មានមនុស្សរបល់ននាក ់

បានទទួលបទពិេសធនែ៍បបេពនទីកុស�−គឺករ្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ ្រពះេយសូ៊កំពុងនាមំកនូវជីវតិថ�ី និង 
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អំណាចដល់្រក�មជំនុំជាេ្រចន។ េយងេហករេនះថា ករផា� ស់ថ�ីករសី� ទិក (charismatic renewal)។ ករសី� មាននយ័ថា 

«្រពះអំេណាយទន»។ ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�យាងមកេធ�ជា្រពះអំេណាយទន េហយ្រពះអង�បាននា្ំរពះអំេណាយទនៃន 

អំណាចខងវ�ិ� ណជាេ្រចនមកជាមយួ្រពះអង�ផង។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៦ េលកេព្រត�សមាន្របសសន៍ថា ភស�ុតងែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះេមស្សុ ីនិង្រត�វបានរស់ពីសុគតេឡងវញិគឺ 

 ក) ករយាងមករបស់្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�េលពួកអ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 ខ) ករអស� រ្យែដលបានេធ�េឡងេដយពួកេហរ។ 

 គ) ស��  និងករេងឿងឆ�ល់ែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនេនស� នសួគ។៌ 

 

៧ េនេពលែដល្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានយាងមកសណ�ិ តេលពួកអ�កេជឿេនបុណ្យៃថ�ទីហសិប ហ�ូងមនុស្សបាន្របមូល 

    គា� េនជុំវញិពកួេគ ពីេ្រពះពួកេគ 

 ក) កំពុងព្យោបាលអ�កជំងឺ។ 

 ខ) កំពុងនិយាយអំពី្រពះជាមា� ស់េនក�ុងភាសខុសៗគា� ជាេ្រចន។ 

 គ) កំពុង្រជមុជអស់អ�កែដលែកែ្របចិត�េចញពីបាបរបស់េគ។ 

 

៨ អ�កបានសិក្សោអំពីកិច�ករមយួចំនួនែដល្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�អចេធ�ស្រមាបអ់�កបាន។ ចូរគូសបនា� បេ់នពីេ្រកមវធិី 

   នីមយួៗែដលអ�កចងឱ់្យ្រពះអង�េធ�ករេនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។ 

 ក) េធ�ជា្រពះដជ៏ាជំនួយរបស់អ�ក 

 ខ) គងេ់នជាមយួអ�កជាេរៀងរហូត 

 គ) បេ្រង�នអ�កអំព្ីរពះេយសូ៊ 

 ឃ) ដឹកនាអំ�កេទកនេ់សចក�ីពិត 

 ង) ្របទនឱ្យអ�កមានអំណាចក�ុងករេធ�ជាសក្សសី្រមាប្់រពះ្រគិស� 

 ច) និយាយភាសដៃទេទៀតអំពកីរល�របស់្រពះជាមា� ស់ តមរយៈអ�ក 

 

៩ េតអ�កចងឱ់្យ្រពះេយសូ៊្របទនឱ្យអ�កនូវ្រពះអំេណាយទនៃន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ែដរឬេទ?      

    ្រពះអង�អច្រជមុជអ�កក�ុងេពលឥឡូវេនះបាន! ្របសិនេបអ�កចង ់សូមអធិស� នតមេសចក�ីអធិស� នដូចខងេ្រកមេនះ     

    ឬ អធិស� នេដយេ្របពក្យផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កកប៏ាន។ 

 

េសចក�អីធសិ� ន៖ ឱ្រពះេយសូ៊េអយ សូម្របទនឱ្យទូលបង�ំមាន្រពះអំេណាយទនៃន្រពះវ�ិ� ណដ៏

វសុិទ�។ ទូលបង�ំចងឱ់្យ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�េធ�ជា្រពះដ៏ជាជំនួយរបស់ទូលបង�ំ និងបេ្រង�នទូលបង�ំ
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អំពី្រពះអង�ផង។ ទូលបង�ំចងឱ់្យ្រពះវ�ិ� ណ្របទនឱ្យទូលបង�ំមានអំណាចេធ�ជាស�របនា� ល់របស់

្រពះអង�។ ទូលបង�ំចងឱ់្យ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលតមរយៈទូលបង�ំឥឡូវេនះ តមភាសេផ្សងៗអំពី

កិច�ករដអ៏ស� រ្យនានាែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�។ សូមអរ្រពះគុណ្រពះេយសូ៊។ ទូលបង�ំទទួល្រពះ

អំេណាយទនដអ៏ស� រ្យរបស់្រពះអង�ែដលជា្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�េហយ។ អែមន៉។ 

 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះ អ�កបានដឹងបែន�មអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា តមរយៈករសិក្សោអំពីកិច�កររបស់្រពះអង�ជា្រពះដ ៏

េ្របាសឱ្យជា និងជា្រពះែដល្រជមុជ។ ្រពះអង�មាន្រពះអំេណាយទនទងំេនះ េហយ្រពះអង�កេ៏្រត�មខ�ួនជាេ្រសចក�ុងករ 

្របទន្រពះអំេណាយទនេនះេទដល់អ�កែដរ។ ករទូលសូម ជាែផ�ករបស់អ�ក។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ 

 

ចូរសូម េនាះ្រពះជាមា� ស់នឹង្របទនេអយ ចូរែស�ងរក គងែ់តនឹងេឃញ ចូរេគាះទ� រ េនាះ្រពះអង�នឹង

េបកេអយអ�ករល់គា� ជាពុំខន… សូម្បែីតអ�ករល់គា� ែដលជាមនុស្សអ្រកក ់កេ៏ចះេអយរបស់ល�ៗ

េទកូន ចុះចំណង់េប្រពះបិតែដលគងេ់នស� នបរមសុខ េត្រពះអង�នឹង្របទន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� 

េអយអស់អ�កែដលទូលសូមពី្រពះអង�យ៉ាងណាេទេទៀត»។ (លូក ១១:៩, ១៣) 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក  

 

៤ ឃ) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 

១ គ) របូកយ ចិត�គំនិត និង ្រពលឹង។ 

 

៥ ដកត់មលំដបលំ់េដយែបបេនះ៖ ក−៣ ខ−៥ គ−៤ ឃ−១ និង ង−២។ 

 

២ ក) បានបេង�តេយងមក។ 

 

៦ ក) ករយាងមករបស់្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�េលពួកអ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 

៣ ចេម�យរបស់អ�ក។ (ម៉ាថាយ ៤:២៣-២៤) និង (េហ្របឺ ១៣:៨) ជាបទគម�រីពីរែដលជាចេម�យ្រតឹម្រត�វបំផុត។ 

 

៧ ខ) កំពុងនិយាយអំពី្រពះជាមា� ស់េនក�ុងភាសខុសៗគា� ជាេ្រចន។ 

 

៨ ចេម�យរបស់អ�ក។ 
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្រពះេយស៊ ូជា្រពះសេ�ង� ះ  
Jesus, the Savior 

 
  

  

អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយថា ្រពះេយសូ៊េ្របាស និង្រជមុជេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ ទងំេនះជាេសចក�ីពិតដ ៏

អស� រ្យ។ ប៉ុែន� មានអ�ីេផ្សងមយួេទៀត ែដល្រពះអង�េធ� ជាកិច�ករសំខនប់ំផុតេលកិច�ករទងំអស់គឺ៖ ្រពះេយសូ៊សេ�ង� ះ! 

្រពះេយសូ៊បានសុគតស្រមាបេ់យង េហយបានមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប ់េលអំេពបាប 

និងេលឋននរកជាេរៀងរហូត។ េត្រពះេយសូ៊ជានរណា? ្រពះអង�គឺជា្រពះសេ�ង� ះែតមយួអង�គតេ់នេលែផនដីេនះ។ 

 

 ្រពះគម�រីែចងថា ្រពះេយសូ៊បានយាងមក េដម្បែីស�ងរក និងសេ�ង� ះមនុស្សបាតប់ង។់ ្របេយាគសម�� េនះ គឺជា 

អត�នយ័របស់្រគិស�សសនា។ សសនាដៃទព្យោយាមផ�ល់គតិខ�ងខ់�ស់ស្រមាបជ់ីវតិ។ សសនាទងំេនាះ្របាបម់នុស្សពី 

មូលេហតុែដលេគ្រត�វរងទុក� ពីរេបៀបែដលមនុស្សគួរែតរស់េនែបបណា េហយពីរេបៀបែដលេគនឹង្រត�វដកេ់ទស ្របសិនេប 

េគមនិ្រប្រពឹត�តមសសនា។ ប៉ុែន� េគខ�ះចំណុចសំខនប់ំផុតគឺ៖ សសនាទងំេនាះមនិផ�ល់ឱ្យអ�កែដលេដរតមេគ មាន 

អំណាចពិត្របាដក េដម្បយីកឈ�ះេលអំេពអ្រកកេ់ឡយ។ 

  

ផ�ុយេទវញិ ជំេនឿ្រគិស�បរស័ិទផ�ល់ដំេណាះ្រសយរបស់្រពះជាមា� ស់ផា� ល់ េទកនម់នុស្សែដលគា� នសមត�ភាព 

េដម្បសីេ�ង� ះេគ។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលេទកនម់នុស្ស្រប�ស្រសីមា� ក់ៗ ថា «អ�កបានេធ�ឱ្យគេ្រមាងែផនកររបស់ 

្រពះជាមា� ស់ែដលមានស្រមាបអ់�ក ្រត�វបរជយ័ ប៉ុែន� អ�កអចទទួលេជាគជយ័បាន។ អ�កេនមានស� មេដយកំហុសៃន 

អំេពបាប ប៉ុែន� អ�កអច្រត�វបានសមា� តឱ្យស� តេហយ។» រេបៀបែដល្រពះជាមា� ស់សេ�ង� ះេយងតមរយៈ្រពះេយសូ៊ គឺជា 

្របធានបទៃនេមេរៀនេនះ។ 
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គេ្រមង 

ក. ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះសេ�ង� ះរបស់ពិភពេលក Jesus, the Savior of the World 

ខ. ្រពះេយសូ៊ ជាកូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់ Jesus, the Lamb of God 
 

េគលេដ 

១. ពិភាក្សោអំពី្រពះនាម ្រពះេយសូ៊ ្របាបេ់យងអ�ីខ�ះអំពី្រពះជាមា� ស់។ 

២. ពន្យល់ពីេហតុផលែដលមនុស្សមា� ក់ៗ ្រត�វករករសេ�ង� ះ។ 

៣. បង� ញអំពីងរ “កូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់” ជួយ េយងឱ្យយល់ដឹងពីេបសកម�របស់្រពះេយសូ៊ េដយរេបៀបណា។ 

 

ក. ្រពះេយស៊ ូ ជា្រពះសេ�ង� ះរបសព់ិភពេលក Jesus, the Savior of the World  

េគលេដទី១.  ពិភក្សោអំពី្រពះនាម ្រពះេយស៊ូ ្រ�ប់េយងអ�ីខ�ះអំពី្រពះជាម� ស់។ 

 

 ដំណឹងល�ៃនកណ� គម�រីដំណឹងល�គឺថា ្រពះេយសូ៊បានយាងមក េដម្បេីធ�ជា្រពះសេ�ង� ះស្រមាបម់នុស្សជាតិ្រគប ់

របូ។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊្របសូត េទវតបាន្របាបព់ួកអ�កគង� លថា៖ 

 

កុខំ� ចអ�ីេឡយ ខ�ុ ំនាដំំណឹងល�មយួមក្របាបអ់�ករល់គា� ។ ដំណឹងេនះនឹងេធ�េអយ្របជារ�ស�ទងំ

មូល មានអំណរដេ៏លសលប។់ យបេ់នះ េនក�ុងភូមកិំេណ តរបស់្រពះបាទដវឌី ្រពះសេ�ង� ះរបស់

អ�ករល់គា� ្របសូតេហយ គឺ្រពះ្រគិស�ជាអមា� ស់។ (លូក ២:១០-១១) 

 

្រពះនាមរបស់្រពះេយស៊ ូThe Name of Jesus   

 នាមថា េយសូ៊  មាននយ័ថា «្រពះេយហូវ៉នឹងសេ�ង� ះ» ឬ «្រពះសេ�ង� ះ»។ ្រពះជាមា� ស់ែដលជា្រពះវរបិតបាន 

េ្រជសេរ ស្រពះនាមេនះស្រមាប្់រពះបុ្រត្រពះអង�។ ្រពះអង�បានប��ូ នេទវតឱ្យមក្របាបេ់លកយ៉ូែសប (ឪពុកចិ�� ឹមរបស់ 

្រពះេយសូ៊) អំពីេឈ� ះរបស់ទរកែដលនាងម៉ារនីឹងបេង�តមក។ ្រពះនាម េយសូ៊ នឹងរលឹំកពួកេគេរឿយៗអពំី្រពះេយសូ៊ជា 

នរណា េហយអំពីមូលេហតុែដល្រពះអង�្រត�វ្របសូតមក។ ្រទងជ់ា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ នឹងយាងមកែផនដី េដម្បសីេ�ង� ះ 

េយងឱ្យរចួពីបាប។ េទវតបាន្របាបថ់ា «នាងនឹងសំរលបានបុ្រតមយួ េហយេលក្រត�វថា� យ្រពះនាមថា “េយសូ៊” ដ្បតិបុ្រត

េនាះនឹងសេ�ង� ះ្របជារ�ស�្រពះអង� េអយរចួពីបាបរបស់េគ» (ម៉ាថាយ ១:២១)។ 

 

 េនេពលែដលអ�កនិយាយ ឬ ឮអំពី្រពះនាម្រពះេយសូ៊ សូមចងច្ំរពះបន�ូលៃនដំណឹងល�ស្រមាបអ់�ក៖ ្រពះេយហូវ៉ 

ជា្រពះែដលគងេ់នអស់កល្បជានិច� ្រទងប់ានយាងមកក�ុងេលកិយេ៍ដម្បសីេ�ង� ះអ�ក។ ្រពះជាមា� ស់នឹងសេ�ង� ះអ�ក។ េនះ

គឺជា្រពះបន�ូលសន្យោែដលេយង្របកស េនេពលែដលេយងអធិស� នេទកន្់រពះបិតេដយនូវ្រពះនាម្រពះេយសូ៊។ សូម
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និយាយ្រពះនាម្រពះេយសូ៊ខ្សបឹៗេនក�ុងករថា� យបង�ំ និងេនក�ុងករអធិស� ន។ េ្រច�ងអំពី្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ។ 

្របាបអ់�កដៃទអំពី្រពះអង�។ ្រពះអង�ជា្រពះសេ�ង� ះែតមយួគត−់្រពះមយួអង�ែដល្រពះវរបិតបានប��ូ នមកេដម្បសីេ�ង� ះ 

េយង។ េលកេព្រត�ស និងេលកយ៉ូហនបានេ្របាសបុរសពិករមា� កឱ់្យជា េដយសរអំណាចក�ុង្រពះនាម្រពះេយសូ៊។ 

េលកេព្រត�សបានពន្យល់ថា៖ 

 

េដយសរេយងខ�ុ ំេជឿេល្រពះនាម្រពះេយសូ៊ គ្ឺរពះនាម្រពះអង�ហ�ឹងេហយ បានេធ�េអយបុរសែដល

បងប�ូនេឃញ េហយស� ល់េនះមានកមា� ងំេឡងវញិ។ គាត់បានជាទងំ្រស�ង េដយសរជំេនឿេល

្រពះេយសូ៊ ដូចបងប�ូនេឃញ្រសប…់ េ្រកពី្រពះេយសូ៊ គា� ននរណាមា� ក់អចសេ�ង� ះមនុស្សបាន

ទល់ែតេសះ ដ្បតិេនេ្រកមេមឃេនះ ្រពះជាមា� ស់ពុបំាន្របទននាមណាមយួេផ្សងេទៀតមក

មនុស្ស េដម្បសីេ�ង� ះេយងេនាះេឡយ»។ (កិច�ករ ៣:១៦ , ៤:១២) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ ្រពះនាម្រពះេយសូ៊្របាបេ់យងថា ្រពះជាមា� ស់គឺជា្រពះមយួអង�ែដល 

 ក) បេង�ត។ 

 ខ) ជំនុំជំរះ។ 

 គ) សេ�ង� ះ។ 

 

២ ្រពះនាម្រពះេយសូ៊្រត�វបានេ្រជសេរ សេដយ 

 ក) េទវតក្រពីែអល។ 

 ខ) ្រពះវរបិត។ 

 គ) េលកយ៉ូែសប។ 

 

៣ ចូរទេន�ញកណ� គម�រី ម៉ាថាយ ១:២១។ 

 

៤ មនុស្សមយួចំនួនេ្រប្រពះនាម្រពះេយសូ៊ េធ�ជាករដកប់ណា� សរ ឬ ពក្យស្បថែស្បរ។ ្របសិនេបអ�កធា� បេ់ធ�ករេនះ      

   ចូរទូលសូម្រពះជាមា� ស់ឱ្យអត់េទសអ�ក។ ចូរអរគុណ្រពះអង�ស្រមាប្់រពះេយសូ៊ និងស្រមាប្់រពះនាម្រពះអង�មាននយ័ 

   ចំេពះអ�ក។ 
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លក�ណៈរបស់្រពះសេ�ង� ះ Nature of Salvation 

េគលេដទី២. ពន្យល់ពីេហតុផលែដលមនុស្សម� ក់ៗ្រត�វករករសេ�ង� ះ។ 

  

 ពក្យថា ករសេ�ង� ះ េនក�ុង្រពះគម�រី គឺជាពក្យដអ៏ស� រ្យ។ ករសេ�ង� ះ គឺជាករជួយ សេ�ង� ះឱ្យរចួពីេ្រគាះថា� ក ់ករ

រេំដះពីករឃំុឃាងំ ឬ ពីករវនិិច�យ័េទស កររក្សោសុវត�ិភាព និងជាករព្យោបាលឱ្យជា។ ្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះរបស់

េយង សេ�ង� ះេយងឱ្យរចួពីអំណាចរបស់សតងំ េដះេយងឱ្យមានេសរភីាពពីបាប យកកំហុសរបស់េយង នាេំយងេទ

កនក់ែន�ងសុវត�ិភាព ្រពមទងំផ�ល់ឱ្យេយងនូវសុខភាពល�ខងរងកយ និង ខង្រពលឹងវ�ិ� ណផង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានយាងមកសេ�ង� ះេយងពភីាពបាតប់ង ់នងិេ្រគាះថា� កក់�ុងជវីតិែដលដចេ់ចញព្ីរពះជាមា� ស់។ បាបបាន 

ផា� ចេ់យងទងំអស់គា� ឱ្យេចញពី្រពះជាមា� ស់។ េយងវេង�ងផ�ូវ។ េយងវេង�ងេនក�ុងរង�ងៃ់នជវីតិែដលគា� នេគាលេដ និងគា� ន 

្របេយាជន។៍ េបគា� ន្រពះជាមា� ស់េទ េសចក�ីស� បដ់អ៏ស់កល្បខិតចូលជិតេយង។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊បានយាងមកេដម្ប ី

សេ�ង� ះេយង េដម្បនីាេំយងេទឯ្រពះជាមា� ស់វញិ។ ្រពះអង�បែង�រេយងឱ្យេទតមទិសេដ្រតឹម្រត�វ ្របទនឱ្យេយងនូវពន�ឺ 

ៃន្រពះវត�មានរបស់្រពះអង� និងនាមំកនូវេគាលបំណង និងអត�ន័យចូលក�ុងជីវតិរបស់េយង។ ្រពះេយសូ៊េធ�ឱ្យភាពភយ័ខ� ច 

របស់េយងបានបាតេ់ទ ្របទនឱ្យេយងមានអំណរ និងេសចក�ីសុខសន� ដឹកនាេំយងឱ្យេចញពីភាពវនិាសែដលគំរម 

កំែហងេយង និងនាេំយងេទកនលំ់េនដអ៏ស់កល្បជានិច�។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា «បុ្រតមនុស្សបានមក េដម្ប ី

ែស�ងរក និងសេ�ង� ះមនុស្សែដលវនិាសបាតប់ង»់ (លូក ១៩:១០)។ 
  

 ្រពះេយសូ៊បានយាងមកសេ�ង� ះេយងឱ្យរចួពភីាពមានេទស នងិករដកេ់ទស េដយេ្រពះបាបរបស់េយង។ េយង 

្រគបគ់ា� បានេល�សនឹងវនិយ័របស់្រពះជាមា� ស់ េហយ្រត�វ្របឈមនឹងករផ�នា� េទសេដយដចេ់ចញពី្រពះអង�អស់កល្ប 

ជានិច�។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊បានទទួលយកករដកេ់ទសចំេពះបាបរបស់េយង េហយបានសុខចិត�សុគតជំនួសេយង េដម្ប ី

ឲ្យេយងអចទទួលបានករអតេ់ទស។ 
 

ដ្បតិលទ�ផលៃនបាប គឺេសចក�ីស� ប់ រឯី្រពះអំេណាយទនរបស់្រពះជាមា� ស់វញិ គឺជីវតិអស់កល្បជា

និច� រមួជាមយួ្រពះ្រគិស�េយសូ៊ ជា្រពះអមា� ស់ៃនេយង។ (រ ៉មូ ៦:២៣) 

 

្រពះេយសូ៊បានយាងមកសេ�ង� ះេយងឱ្យរចួពីអំណាចបាប និងរចួពីសតងំ។ ្រពះអង�រេំដះេយងឱ្យមានេសរភីាព 

ពីនិស្សយ័ែដលេពញេដយបាប បះេបារ និងអត� និយមរបស់េយង ្រពមទងំ្របទនឱ្យេយងមាននិស្សយ័ថ�ី ជាបុ្រតធីត 

របស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះអង�បានបំបាកអ់ំណាចៃនករល្បងួ និងរេំដះេយងឱ្យមានេសរភីាពពីបំណងចិត� និងទមា� បន់ានា 

ែដលបំផា� ញសុខភាពរបស់េយង និងផ�ល់ផលអ្រកកដ់ល់្រពលឹងរបស់េយង។ េនក�ុង្រពះេយសូ៊ េយងរកេឃញសុវត�ិភាព 

ពីករវយ្របហររបស់សតងំ។ េយងេនែតមានចម្បោំង ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊្របទនឱ្យេយងមានជ័យជំនះ។ 
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កលបងប�ូនេនជាខ�ុ ំបំេរ របស់បាបេនេឡយ បងប�ូនគា� នជាប់ទកទ់មអ�ីនឹងេសចក�ីសុចរតិេទ… ែត

ឥឡូវេនះបងប�ូនបានរចួពីអំណាចបាប មកបំេរ ្រពះជាមា� ស់វញិ។ បងប�ូនបានផលែដលេធ�េអយបង

ប�ូនេទជាវសុិទ� េដម្បេីអយមានជីវតិអស់កល្បជានិច� (រ ៉មូ ៦:២០ , ២២) 

 

្របសិនេបអ�កណាមា� កេ់នរមួជាមយួ្រពះ្រគិស� អ�កេនាះបានេកតជាថ�ី អ�ីៗពីអតីតកលបានកន�ង

ផុតេទ េហយអ�ីៗទងំអស់បានែ្របមកជាថ�ីវញិ។ (២កូរនិថូស ៥:១៧) 

 

 ្រពះេយសូ៊បានយាងមកសេ�ង� ះេយងឱ្យរចួពីឥទ�ិពលរបស់បាប េហយសូម្បែីតវត�មានរបស់វ។ ្រពះអង�្របទនឱ្យ 

េយងមានសុខភាពល�ខងរបូកយ និងខង្រពលឹងផង។ ៃថ�ណាមយួ ្រពះអង�នឹង្របទនឱ្យេយងមានរបូកយថ�ីែដលនឹង 

មនិេនេ្រកមអំណាចរបស់ជំងឺេទ។ េពលេនះ ្រពះអង�កំពុងេរៀបចំលំេនស� ន េនស� នសួគ៌ស្រមាបអ់ស់អ�កែដល្រពះអង� 

បានសេ�ង� ះពីបាប។ េនេពលែដលេយងស� ប់ ឬ េនេពលែដល្រពះអង�យាង្រតឡបម់កែផនដីវញិស្រមាបេ់យង ្រទងន់ឹង 

សងច្បោបរ់បស់្រពះអង�េនេលែផនដី ្រពមទងំសមា� តែផនដីេចញពីអំេពបាបទងំអស់ផង។ សូម្បែីតធម�ជាតិកន៏ឹង្រត�វ 

បានេដះឱ្យមានេសរភីាពពីអំេពហឹង្សោ និងករបំផា� ញែដរ។ ្រគបយ៉់ាងនឹងល�ឥតេខ� ះ។ ករសេ�ង� ះអីកអ៏ស� រ្យេម�ះ៉! 

 

េមលហ�៎ ្រពះពនា� របស់្រពះជាមា� ស់ស�ិតេនជាមយួមនុស្សេលកេហយ! ្រពះអង�នឹងស�ិតេនក�ុង

ចំេណាមពួកេគ ពួកេគនឹងេទជា្របជារ�ស�របស់្រពះអង� េហយ្រពះជាមា� ស់ផា� ល់នឹងគងជ់ាមយួពួក

េគ។ ្រពះអង�នឹងជូតទឹកែភ�កេចញអស់ពីែភ�ករបស់េគ េសចក�ីស� ប់ែលងមានេទៀតេហយ ករកន់

ទុក� ករេសកសេ្រងង និងទុក�លំបាក កែ៏លងមានេទៀតែដរ ដ្បតិអ�ីៗែដលេកតមានកលពីមុនេនាះ 

បាតអ់ស់េទេហយ។ (វវិរណៈ ២១:៣-៤) 

 

ខ. ្រពះេយស៊ ូជាកនូេចៀមៃន្រពះជាមា� ស ់Jesus, the Lamb of God  

េគលេដទី៣. បង� ញអំពីងរ “កូនេចៀមៃន្រពះជាម� ស់” ជួយេយងឱ្យយល់ដឹងពីេបសកម�របស់្រពះេយស៊ូ េដយរេបៀបណ។ 

 

 ងរជា កូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់ និយាយសំេដយ៉ាងពិេសសចំេពះេបសកកម�របស់្រពះេយសូ៊ េធ�ជា្រពះសេ�ង� ះ 

របស់ពិភពេលក។ 
 

យ��បូជាៃនកនូេចៀម Sacrifice of the Lamb    

 េនេពលែដល្រពះេយសូ៊េរៀបនឹងចបេ់ផ�មពន័�កិច�របស់្រពះអង�ជាសធារណៈ េលកយ៉ូហនបាទីស�បាន្របាប់ 

បណា� ជនអំពី្រពះអង�េទកនហ់�ូងមនុស្សេដយមាន្របសសន៍ថា «េមលហ�៎! េលកេនះេហយជាកូនេចៀមរបស់ 

្រពះជាមា� ស់ែដលដកបាបេចញពីមនុស្សេលក (យ៉ូហន ១:២៩)។ 

 

 អស់អ�កែដលបានឮេលកយ៉ូហន អចបក្រសយពក្យរបស់េលកេនក�ុងផ�ូវែតមយួ។ កូនេចៀមនឹង្រត�វបាន 
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សមា� បេ់ធ�ជាយ��បូជាស្រមាបេ់លះបាប។ អ�កមានបាបសរភាពកំហុសរបស់េគេទ្រពះជាមា� ស់ េហយទូលសូម្រពះអង� 

ទទួលករស� បរ់បស់កូនេចៀមជំនួសបាបេគ។ ្រពះេយសូ៊ជាយ�� បូជា ែដល្រពះជាមា� ស់បានចត់ឲ្យមក េដម្បសុីគត 

ស្រមាបម់នុស្សបាបទងំអស់−កូនេចៀមៃន្រពះែដលដកបាបេចញពីមនុស្សេលក! 

  

 េលកេអសយជាព្យោករដីអ៏ស� រ្យ បានសរេសរអំពីរេបៀបែដល្រពះជាមា� ស់នឹងេធ�ឱ្យ្រពះេមស្សុកី� យជាយ��បូជា 

ស្រមាបប់ាបរបស់េយង។ ្រពះេមស្សុនីឹងទទួលខុស្រត�វចំេពះកំហុសស្រមាបប់ាបរបស់េយងទងំអស់។ ្រទងន់ឹងសុគត 

ជំនួសេយង េដម្បេីយងអចរចួផុតពីអំេពបាប។ េ្រកយមក ្រទង់នឹងមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ េឃញលទ�ផលៃនករថា� យ 

យ��បូជារបស់្រពះអង� េហយបានស�បស់�ល់។ 

 

 កិច�ករទងំអស់េនះបានេកតេឡងចំេពះ្រពះេយសូ៊យ៉ាងពិត្របាកដ ដូចែដលេលកេអសយបានទយទុក។ 

 

េលកជាមនុស្សែដល្រត�វេគេមលងយ គា� ននរណារបរ់ក។ េលកជាមនុស្សស� ល់ែតករឈចឺប់ 

ធា� បែ់តរងទុក�េវទនា េលកដូចមនុស្សែដលេគេខ�ម េគខ�បម់ុខមនិហ៊នសម�ងឹេមលេទ។ េយងបាន

េមលងយេលក េហយមនិរបរ់កេលកេឡយ។  

 

តមពិតេលកបានរងទុក�េវទនាជំនួសេយង េលកទទួលយកករឈចឺបរ់បស់េយង មកដកេ់ល

ខ�ួនេលក។ រឯីេយងវញិ េយងស� នថា ្រពះជាមា� ស់បានដកេ់ទសេលក ្រពះអង�បានវយ និង

បនា� បបេនា� កេលក។  

 

ប៉ុែន� េលក្រត�វេគចក់ទម�ុះ េ្រពះែតករបះេបាររបស់េយង េលក្រត�វេគជាន់ឈ� ីេ្រពះែតអំេពទុច�រតិ

របស់េយង េលកបានរងទរណុកម� េដម្បេីអយេយងទទួលេសចក�ីសុខសន� េហយេដយសរ

ស� មរបសួរបស់េលក េយងកប៏ានជាសះេស្ប យ។  

 

កលពីមុនេយងទងំអស់គា� សុទ�ែតវេង�ង ដូចេចៀមែដលែបកេចញពីហ�ូង មា� ក់ៗ េដរតមផ�ូវរបស់ខ�ួន

ផា� ល់ ែត្រពះអមា� ស់បានទមា� ក់កំហុសរបស់ េយងទងំអស់គា� េទេលេលក។  

 

េលក្រត�វេគេធ�ទរណុកម� េលកបនា� បខ�ួន មនិេហបមាតទ់ល់ែតេសះ ដូចកូនេចៀមែដលេគដឹក

េទទីពិឃាត ឬដូចេចៀមឈរេស��មេនមុខអ�កកតេ់រម េលកមនិបានេហបមាត់ទល់ែតេសះ។  

 

េគចបេ់លកទងំបង�ំយកេទកតេ់ទស េហយនាេំទសមា� ប់ គា� ននរណារវរីវល់យកចិត�ទុកដក់ 

នឹងពូជពង្សរបស់េលកេឡយ។ េគបានដកេលកេចញពីចំេណាមមនុស្ស ែដលរស់េនេលែផនដ ី

េនះ េលក្រត�វេគវយរហូតដល់បាតប់ងជ់ីវតិ េ្រពះែតអំេពបាបៃន្របជាជនរបស់េលក។  
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េទះបីេលកមនិែដល្រប្រពឹត�អំេពេឃារេឃ ឬនិយាយេបាកបេ�� តនរណាក�ី កេ៏គប��ុ ះសពេលក

ក�ុងចំេណាមមនុស្សពល និងក�ុងផ�ូររបស់អ�កមាន។  

 

្រពះអមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័េអយអ�កបំេរ  របស់្រពះអង�រងទុក�លំបាកដេ៏ខ� ចផ្សោ។ េដយេលក

បានបូជាជីវតិ េធ�ជាយ��បូជាេលះបាបសំរបអ់�កដៃទ ្រពះអង�នឹងេធ�េអយេលកមានពូជពង្ស ្រពះ

អង�នឹងបន�អយុជីវតិរបស់េលក េហយ្រពះអមា� ស់នឹងសំេរចតម្រពះហឫទយ័ របស់្រពះអង�តមរ

យៈេលក។  

  

េ្រកយពីបានរងទុក�លំបាកយ៉ាងខ� ងំមក [ជីវតិ] របស់អ�កបំេរ នឹងមានពន�ឺ មនុស្សជាេ្រចននឹងទទួល

ស� ល់ចំេណះដឹងរបស់េលក។ អ�កបំេរ របស់េយងសុចរតិ េលកកេ៏្របាសមហជនេអយបាន

សុចរតិ េដយទទលួយកកំហុសរបស់ពួកេគ។ េហតុេនះេហយបានជាេយង្របគល់ េអយេលក

្រគប្់រគងេលមនុស្សជាេ្រចន េលកនឹងែចកជយភ័ណ� រមួជាមយួ ពួកកនអ់ំណាច េ្រពះេលកបាន

លះបងអ់�ីៗទងំអស់ រហូតដល់បាតប់ងជ់ីវតិ និងសុខចិត�េអយ េគរបប់��ូ លេទក�ុងចំេណាមជន

ឧ្រកិដ� ដ្បតិេលកទទួលយកបាបរបស់មនុស្សទងំអស់ មកដកេ់លខ�ួនេលក ្រពមទងំទូលអង�រ

េអយមនុស្សបាបផង។ (េអសយ ៥៣:៣-១២) 

 

 កណ� គម�រីដំណឹងល�ទងំបនួ្របាបអ់ំពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បានសុគតស្រមាបប់ាបរបស់េយង។ ពួកអ�កដឹកនា ំ

សសនាមនិចងទ់ទួលស� ល់្រពះអង�ជា្រពះេមស្សុេីទ។ ពួកេគ្រចែណន្រពះអង� េហយមានបំណងចងស់មា� ប្់រពះអង�។ ពកួ

េគេចទ្របកន្់រពះអង�េនចំេពះមុខេលកេទសភបិាល ្រពមទងំជួលសក្សឱី្យនិយាយកុហកអំពី្រពះេយសូ៊េន 

សលកតក់�ី។ េលកពីឡាតជ់ាេទសភបិាលជនជាតិរ ៉មុូាងំ បានដឹងថា ្រពះេយសូ៊គា� នកំហុសអ�ីេទ ប៉ុែន� េលកបាន 

បំេពញតមករទមទររបស់េមដឹកនាសំសនា និងហ�ូងមនុស្សែដលពួកេគបានញុះញង។់  

 

 ពួកេគបានទមទរករសុគតរបស់្រពះអង� េហយេលកពីឡាត់បាន្របគល់្រពះអង�េទឱ្យេគឆា� ង។ េនះជាករកត ់

េទសស្រមាបឧ់្រកិដ�ជនដអ៏្រកកប់ំផុត។ 

 

 មនុស្សមយួចំនួនបានសួរថា េហតុអ�ីបានជា្រពះេយសូ៊្រត�វសុគតេដម្បសីេ�ង� ះេយង? ្រពះអង�្រត�វសុគត ពីេ្រពះ 

្រពះជាមា� ស់មនិអចេបាះបងេ់ចលករដកេ់ទសែដលេយងសមនឹងទទួលបានេទ។ េតអ�ីេទជាដំេណាះ្រសយ? មានែត 

ករសុគតរបស់្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ប៉ុេណា� ះ។ ភាពយុត�ិធមរ៌បស់្រពះជាមា� ស់ត្រម�វឱ្យមានករ 

ថា� យយ��បូជាស្រមាបអ់ំេពបាប េហយេដយេសចក�ីេមត� ករណុារបស់្រពះជាមា� ស់ ្រទងប់ានផ�តផ់�ងយ់��បូជាេនាះ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊ស�័្រគ្រពះទយ័ថា� យ្រពះជន�្រពះអង�។ េទះបីជាមនុស្សអ្រកកប់ានរមួគា� ្របឆាងំ្រពះអង�កេ៏ដយ ពួកេគ 

គា� នអំណាចសមា� ប្់រពះអង�បានេឡយ។ ្រពះអង�អចេហ្រពះបិតរបស់្រពះអង�មក េដម្បវីនិិច�យ័ពកួេគ ប៉ុែន� ្រពះអង�ពុ ំ

បានេធ�ដូេច�ះេឡយ។ ្រពះអង�បានេ្រជសេរ សេដយេសរ ីេដម្បបីំេពញេបសកកម�របស់្រពះអង�។ 
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េនៃថ�កំណតប់ានមកដល់ ខ� ងំស្រត�វរបស់្រពះអង�បាននា្ំរពះអង�េទកនក់ែន�ងមយួ េហថា «លលដក៍្បោល»។ 

េគដុំែដកេគាលេនេល្រពះហស� និង្រពះបាទ្រពះអង�េលេឈឆា� ង េហយបានេលក្រពះអង�េឡងេដម្បឱី្យមនុស្សទងំអស់ 

េមលេឃញ។ េគដក្់រពះអង�េនចេនា� ះេចរពីរនាក ់កូនេចៀមៃន្រពះបានសុគត ជាយ��បូជាស្រមាបប់ាបរបស់េយង។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ចូរគូសរង�ងេ់លអក្សរេនពីមុខ្របេយាគែដល្រតឹម្រត�វនីមយួៗ។ 

 ក) ព្យោករេីអសយមាន្របសសនថ៍ា មនុស្សនឹងស�ប ់េហយបដិេសធ្រពះេមស្សុ។ី 

 ខ) ពួកអ�កដឹកនាសំសនាបានប��ុ ះប��ូ លេលកពីឡាត់ េដយ្របាបថ់ា ្រពះេយសូ៊មានកំហុស។ 

 គ) កណ� គម�រីដំណឹងល�េលកយ៉ូហន គឺជាកណ� គម�រីដំណឹងល�ែតមយួគតែ់ដល្របាបព់ីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បាន 

     សុគតស្រមាបប់ាបរបស់េយង។ 

ឃ) េទះបីជាមនុស្សអ្រកកឆ់ា� ង្រពះេយសូ៊កេ៏ដយ ក្៏រពះជាមា� ស់េធ�ឱ្យ្រពះអង�ក� យេទជាដង� យស្រមាប ់

      បាបែដរ។ 

 

៦ េដម្បបីំេពញេបសកកម�របស់្រពះអង� ក�ុងនាមជា «កូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់» ្រពះេយសូ៊ 

 ក) បានសុគតេធ�ជាយ��បជូាស្រមាបម់នុស្សមានបាប។ 

 ខ) ពន្យល់អំពី្រកឹត្យវនិយ័របស់្រពះជាមា� ស់កនែ់តេពញេលញ។ 

 គ) បង� ញគរំដូល៏�អស� រ្យៃនភាពបរសុិទ�។ 

 

ឥរយិាបថេទកន់កនូេចៀម Attitudes Toward the Lamb 

 មនុស្សែដលបានេឃញ្រពះេយសូ៊ឆា� ង បង� ញេយងពីរបូភាពរបស់េលកិយទ៍ងំមូល។ មនុស្សមយួចំនួនេមល 

្រពះអង�េដយករស�ប់ េដយករចំអកដក្់រពះអង� និងករ្របកសរបស់្រពះអង�។ មនុស្សមយួចំនួនហកដូ់ចជាខុសគា� េគ 

េលងែល្បងេដយចបេ់ឆា� តយកសេម��កបំពករ់បស់្រពះអង� ខណៈេពលែដល្រពះអង�ជិតសុគត។ មនុស្សខ�ះេទៀតេមល 

េដយករខកចិត�។ ប៉ុែន� អ�កខ�ះេមល្រពះេយសូ៊េដយជំេនឿ េសចក�ីសង្ឃមឹ និងេសចក�ី្រសឡាញ់។ 

 

 េឈឆា� ងចំនួនបីបានប�្ឈរេនេលភ�។ំ បុរសបីនាក់បានស� បេ់នៃថ�េនាះ។ តមរយៈឥរយិាបថរបស់ពួកេគ េយង 

អចរកេឃញគន�ឹៈស្រមាបេ់យងផា� ល់បាន។ 

 

លុះមកដល់កែន�ងមយួែដលេគេហថា “ភ�លំលដ៍ក្បោល” េគឆា� ង្រពះេយសូ៊េនទីេនាះ េហយេគក៏

ឆា� ងអ�កេទសទងំពីរនាកេ់នាះែដរ មា� កេ់នខងស� ំ្រពះអង� មា� កេ់ទៀតេនខងេឆ�ង្រពះអង�។  
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្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ «ឱ្រពះបិតេអយ! សូម្រពះអង�អតេ់ទសេអយអ�កទងំេនះផងដ្បតិ

េគមនិដឹងថាេគកំពុងេធ�អ�ីេឡយ»។ េគយកសេម��កបំពករ់បស់្រពះអង� មកចបេ់ឆា� តែចកគា� ។ 

 

អ�កេទសមា� កែ់ដលជាបឆ់ា� ងេពល្របមាថ្រពះេយសូ៊ថា៖ «េបអ�កជា្រពះ្រគិស�ែមន ចូរសេ�ង� ះខ�ួន

អ�កេទ េហយសេ�ង� ះេយងផង!»។ 

 

ប៉ុែន� អ�កេទសមា� កេ់ទៀតស�ីេអយអ�កេនាះថា៖ «ឯងមនិេកតខ� ច្រពះជាមា� ស់េទឬ? ឯង្រត�វេគកត់

េទសដូចេលកែដរ។ េគេធ�េទស េយងេនះ្រត�វេហយ េយងទទួលេទសតមអំេពែដលេយងបាន

្រប្រពឹត�។ រឯីេលកវញិ េលកមនិបានេធ�អំេពអ្រកកអ់�ីេសះ»។ បនា� បម់ក គាតទូ់ល្រពះអង�ថា៖ «ឱ

្រពះេយសូ៊េអយ! េពល្រពះអង�យាងមក្រគងរជ្យ សូមកុេំភ�ចទូលបង�ំ»។  

 

្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ «ខ�ុ ំសំុ្របាបេ់អយអ�កដឹងច្បោស់ថា ៃថ�េនះអ�កបានេទេនស� នបរម

សុខជាមយួខ�ុ ំ»។ (លូក ២៣:៣៣-៣៤, ៣៩-៤៣) 

 

 េឈឆា� ងចំនួនបីនិយាយអំពីករបះេបារ ករេ្របាសេលះ ករែកែ្របចិត�គំនិត។ មនុស្សទីមយួ បានស� បេ់ដយ 

ជាបប់ាប (ករបះេបារ)។ មនុស្សទីពីរ ជាកូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់ បានសុគតេដម្បរីេំដះបាប (ករេ្របាសេលះ) េហយ 

មនុស្សទីបី បានស� បរ់ចួផុតពីអំណាចបាប (ករែកែ្របចិត�គំនិត)។ 

 

 ករបះេបារ។ េគបានព្យរួបុរសមា� កែ់ដលស� បេ់ដយជាបប់ាប េនេលេឈឆា� ងៃនករបះេបារ។ គាតប់ានេ្របជីវតិ 

របស់គាតេ់ធ�េរឿងខុសៗជាេ្រចន។ ជីវតិបានេធ�ឱ្យគាតក់នែ់តជូរចត ់និងកនែ់តលំបាក។ ឥឡូវ គាត្់រត�វ្របឈមមុខនឹង 

េសចក�ីស� ប−់ែដលជាករវយយកឈ�ះចុងេ្រកយ។ ្របសិនេបគាតេ់ជឿ េនាះមានជំនួយេនជិតគាត្់រសបេ់ហយ។ គាត ់

េនក�ុង្រពះវត�មានរបស់្រពះជាមា� ស់។ ប៉ុែន� ករបះេបារេនក�ុងចិត�របស់គាត ់បានកំបាងំគាតម់និឱ្យេឃញេសចក�ីពិតខង 

្រពលឹងវ�ិ� ណេទ។ េនក�ុងករេឈងចប្់រពះសេ�ង� ះ គាតប់ានស� បទ់ងំ្រពលឹងវ�ិ� ណមានភាពល�ីងជូរចត−់គឺេពញ 

េដយភាពសម�ប់ ករអនច់ិត� និងភាពអស់សង្ឃមឹ។ 

 

 ករេ្របាសេលះ។ ្រពះេយសូ៊បានសុគតស្រមាបប់ាបរបស់េយង េនេលេឈឆា� ងៃនករេ្របាសេលះ។ េយងស�ិត 

េនេ្រកមករកតេ់ទសដល់ស� បេ់ដយយុត�ិធមរ៌បស់្រពះជាមា� ស់ េដយសរែតករបះេបាររបស់េយង។ េយងបានក� យ 

ជាទសកររបស់សតងំ ែដលជាខ� ងំស្រត�វរបស់្រពះជាមា� ស់។ ករសុគតរបស់្រពះេយសូ៊បានផា� ស់ប�ូរ្រគបយ៉់ាង។ េន

េពលែដល្រពះអង�បានសុគត ្រទងប់ានបងៃ់ថ�ស្រមាបក់រេលកែលងេទសរបស់េយង។ ្រពះអង�មានជយ័ជំនះេល 

សតងំទងំ្រស�ង។ ្រពះជាមា� ស់បានទទួល្រពះេយសូ៊ ជាអ�កជំនួសរបស់េយង េហយសតងំ្រត�វបានបង�ំឱ្យេដះែលង 

េយងេទ។  
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បងប�ូន្រជាប្រសបេ់ហយថា ្រពះជាមា� ស់បានេលះបងប�ូនេអយរចួពីរេបៀបរស់េនដឥ៏តនយ័ ែដល

ជាដំែណលតពីបុព�បុរសរបស់បងប�ូន មនិែមនេដយសរអ�ីៗែដលែតងែតរលយសបសូន្យេទ ដូច

ជាមាស ឬ្របាកេ់ទ គឺេដយសរ្រពះេលហិតដៃ៏ថ�វេិសសរបស់្រពះ្រគិស� ែដលេ្រប�បបាននឹងកូន

េចៀមដល៏�ឥតេខ� ះ ឥតស� កស� ម។ (១េព្រត�ស ១:១៨-១៩) 

 

ករែកែ្របចតិ�គនំតិ។ មនុស្សបាបមា� កប់ានស� បេ់ដយរចួពីអំណាចបាប េនេលេឈឆា� ងទីបី េហយគាតម់ានេសរ ី

ភាពពីបាបជាេរៀងរហូត េដយសរករទុកចិត�េល្រពះេយសូ៊។ បុរសមា� កេ់នះេស� ះចិត�្របឈមមុខនឹងខ�ួនឯង និង ្របឈម 

មុខនឹងេសចក�ីពិត គាតប់ានសរភាពកំហុសរបស់គាត។់ គាតទ់ទួលស� ល់ថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ ជា្រពះេមស្សុ។ី 

្រពះេយសូ៊នឹងសុគត ប៉ុែន� េចរែដលបានែកែ្របចិត�គំនិតេជឿថា ្រពះអង�នឹង្រគប្់រគងពិភពេលកេនៃថ�ណាមយួ។ ដូេច�ះ 

េហយ គាត់បានទូលសូម្រពះសេ�ង� ះឱ្យចងចគំាតផ់ង (មានេសចក�ីេមត� ដល់គាត)់ េនេពលែដល្រពះអង�ក� យជា 

េស�ច។ េនះជាជំេនឿដអ៏ស� រ្យ! កិច�ករចុងេ្រកយែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�មុនេពល្រពះអង�សុគតគឺ អតេ់ទសបាបឱ្យេចរ 

ែដលេរៀបនឹងស� ប ់្រពមទងំឱ្យគាតម់ានជីវតិអស់កល្បផង។ 

 

 មនុស្ស្រគបគ់ា� សេ្រមចេជាគវសនាអស់កល្បរបស់េគេទតមអ�ីែដលេគេធ�ចំេពះ្រពះសេ�ង� ះ។ េចរទងំពីរនាក ់

មានឱកសដូចគា� ។ េចរមា� ក់បានេតងជាបន់ឹងករបះេបារ និងភាពសម�បរ់បស់គាត់ ចំឡកឱ្យ្រពះមយួអង�គតែ់ដលអច 

សេ�ង� ះគាត់បាន។ េចរមា� ក់បានេទស� ននរក−ជាកែន�ងែដលទុក�េវទនាអស់កល្ប។ េចរមា� កេ់ទៀតេទឯស� នបរមសុខ 

(ស� នសួគ)៌−ជាកែន�ងែដលមានសុភមង�លជាេរៀងរហូត។ បុរសទងំេនះជារបូភាពស្រមាបេ់យងរល់គា� ។ មា� កេ់ទៀតជា 

អ�កបះេបារ និងបាតប់ង។់ មា� កេ់ទៀតបានែកែ្របចិត�គំនិត សរភាពថាគាត្់រត�វករ្រពះេយសូ៊ និងបានសេ�ង� ះ។ េតអ�កនឹង 

េធ�តមគំររូបស់អ�កណា? អ�កអចរកេឃញជីវតិអស់កល្ប ករអតេ់ទស េសចក�ីសុខសន� និងជំនួយ តមរយៈករេហ 

្រពះេយសូ៊ក�ុងេសចក�ីអធិស� ន។ ឥឡូវេនះ ្រពះអង�េនជិតអ�ក។ 

 

េដម្បេីអយេយងេលកតេម�ងសិររីងុេរឿងៃន្រពះគុណ ែដល្រទងប់ានេ្របាស្របទនមកេយង ក�ុងអង�

្រពះបុ្រតដជ៏ាទី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�។ េដយេយងរមួក�ុងអង�្រពះ្រគិស�េនះ ្រពះជាមា� ស់បានេលះ

េយង េដយ្រពះេលហិតរបស់្រពះអង� និងេលកែលងេទសេអយេយងបានរចួពីបាប ្រសបតម

្រពះគុណដេ៏លសលប់របស់្រពះអង�។ (េអេភសូ ១:៦-៧) 

 

្រពះ្រគិស�បានផ�ុកបាបរបស់េយង ក�ុង្រពះកយរបស់្រពះអង� ែដលជាបេ់លេឈឆា� ង េដម្បេីអយ

េយងែលងជំពកជ់ំពិន នឹងបាបតេទមុខេទៀត េហយេអយេយងមានជីវតិ េដយ្រប្រពឹត�ែតអំេព

សុចរតិ។ បងប�ូនបានជាសះេស្ប យេដយសរ ស� មរបសួរបស់្រពះអង� ដ្បតិបងប�ូនេ្រប�បដូចជា

េចៀមែដលវេង�ង ែតឥឡូវេនះ បងប�ូនបានវលិ្រតឡបម់ករក អ�កគង� ល និងអ�កែថរក្សោ្រពលឹង របស់

បងប�ូនវញិេហយ។ (១េព្រត�ស ២:២៤-២៥) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៧ ឧបមាថា មានមនុស្សមា� កន់ិយាយថា «េគបេ្រង�នខ�ុ ំថា ខ�ុ ំ្រត�វទទួលពិធី្រជមុជទឹក ឬ ទទួលករអតេ់ទសបាបពី 

    បូជាចរ្យសិន មុនេពលខ�ុ ំអច្របាកដថា ខ�ុ ំនឹងេទស� នសួគ៌ េនេពលែដលខ�ុ ំស� ប់។» េតអ�កយល់្រសបែដរឬេទ?      

    េហតុអ�ីយល់្រសប ឬ េហតុអ�ីមនិយល់្រសប? 

 

៨ ចូរសរេសរចំណងេជងេលេឈឆា� ងបីខងេ្រកមេនះ។ សូមបែន�មេឈ� ះរបស់អ�កេនខងេ្រកមេឈឆា� ងែដលតំណាង 

    ឱ្យទីតងំរបស់អ�ក។ ចូរពន្យល់ពីគំនូរេទកនម់តិ�ភកិ�ិ ឬ សមាជិក្រគ�សរមា� ករ់បស់អ�ក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េឈឆា� ងទីមយួ ………………………………………………………………………………………………… 

េឈឆា� ងទីពីរ  ………………………………………………………………………………………………… 

េឈឆា� ងទីបី  ………………………………………………………………………………………………… 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក  

 

៥ ក) ្រតឹម្រត�វ 

 ខ) ្រតឹម្រត�វ 

 

១ គ) សេ�ង� ះ។ 

 

៦ ក) បានសុគតេធ�ជាយ��បូជាស្រមាបម់នុស្សមានបាប។ 

 

២ ខ) ្រពះវរបិត 

 

៧ ចេម�យរបស់អ�ក។ អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយអំពីេចរេនេលេឈឆា� ងែដលបានែកែ្របចិត�គំនតិ និងេជឿេល 

 ្រពះេយសូ៊។ គាតគ់ា� នេពលេវលក�ុងករទទួលពិធី្រជមុជទឹក ឬ និយាយជាមយួបូជាចរ្យែដលជាមនុស្សបានេទ។ 

 ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊បានមាន្រពះបន�ូល្របាបគ់ាតថ់ា «ៃថ�េនះ» គាតន់ឹងបានេទេនស� នសួគ។៌ 

 

៨ េឈឆា� ងកណា� លគួរែតដកច់ំណងេជងថា «ករេ្របាសេលះ»។ េឈឆា� ងពីរេទៀត (តមលំដបលំ់េដយ) គួរែត 

 ដកច់ំណងេជងថា «ករបះេបារ» ឬ «ករែកែ្របចិត�គំនិត»។ 
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្រពះេយស៊ ូជាេសចក�ីរស ់

េឡងវិញ និងជាជីវិត 
Jesus, the Resurrection and Life 

  

 

 េសចក�ីស� បឈ់រេនចុងប��បៃ់នផ�ូវជីវតិរបស់មនុស្សជាតិ្រគបរ់បូ−គឺដចខ់ត េជៀសមនិផុត និងចុងេ្រកយផង។ 

េនៃថ�ណាមយួ អ�កមាន អ�ក្រក្រត�វ្របឈមមុខនឹងេសចក�ីស� បដូ់ចគា� ។ សូម្បែីតគិតអំពីេសចក�ីស� បក់េ៏ធ�ឱ្យមនុស្ស 

ភាគេ្រចនភយ័ខ� ច និងេភរវកម�ែដរ។ ប៉ែុន� អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះេយសូ៊្រគិស� មានភាពខុសគា� យ៉ាងខ� ងំ។ ពួកេគមនិ 

ចបំាចភ់យ័ខ� ចេសចក�ីស� បេ់ទ ពីេ្រពះពួកេគេជឿទុកចិត�េល្រពះមយួអង� ែដលរស់ពីសុគតេឡងវញិ និងជាជីវតិ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊មនិេនេលេឈឆា� ងជាកែន�ងែដល្រពះអង�សុគត ឬ ស�ិតេនក�ុងផ�ូរ ជាកែន�ងែដលេគប��ុ ះ្រពះអង�។ ្រពះ

អង�មាន្រពះជន�ពីសុគតេឡងវញិ! ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េនសព�ៃថ� េដយអំណាចៃនជីវតិគា� នទីប��ប ់េហយ 

្រពះអង�ែចករែំលកជីវតិេនះជាមយួនឹងអស់អ�កែដលបានរមួជាមយួ្រទងេ់ដយសរជំេនឿ។ 

 

 សសនាេផ្សងៗេនេលពិភពេលកេនះ ព្យោយាមជួយ មនុស្សឱ្យសូ៊្រទនំឹងជីវតិរែមងស� បរ់បស់ពួកេគ ប៉ុែន� 

សសនាពុំអចផ�ល់អ�ីបានេឡយ។ ករកុហកទងំប៉ុនា� នរបស់េគបានកបេ់នសព�ៃថ�េនះ។ ែត្រគិស�សសនាវញិ ខុសគា�  

្រសលះ! េនេពល្របឈមនឹងករពិតដអ៏ស� រ្យៃនករស� ប ់វបាន្របកសពីករពិតមយួដអ៏ស� រ្យជាងេនះេទេទៀតគឺថា៖ 

្រពះេយសូ៊្រគិស�មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ េហយេដយេ្រពះ្រទងរ់ស់ េយងករ៏ស់ែដរ។ 

 

 េតមានេរឿងអ�េីកតេឡង េនេពលែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ? េតេយងដឹងថា្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិេដយរេបៀបណា? េតករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�និយាយអពំី្រពះអង�ជានរណា។ េតករមាន 

្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�មានអត�នយ័អ�ី ស្រមាបជ់ីវតិរបស់េយងនាេពលបច�ុប្បន� និងេនេពលអនាគត? េមេរៀន 

េនះនឹងេឆ�យសំណួរទងំអស់េនះ។  
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គេ្រមង 

ក. ្រពះ េយសូ៊មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប់ Jesus Gains Victory Over Death 

ខ. ្រពះេយសូ៊ធានាចំេពះកររស់េឡងវញិរបស់េយង Jesus Guarantees Our Resurrection 

 

េគលេដ 

១. បង� ញពីភស�ុតងែដលប�� កេ់យងថា ្រពះេយសូ៊មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� បទ់ងំ្រស�ង។ 

២. ពន្យល់ពីករែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិមានឥទ�ិពលេលជីវតិរបស់អ�កឥឡូវេនះ និងអនាគត។ 

 

ក. ្រពះ េយស៊មូានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប់ Jesus Gains Victory Over Death 

េគលេដទី១. បង� ញពីភស�ុតងែដលប�� ក់េយងថ ្រពះេយស៊ូមនជ័យជំនះេលេសចក�ីស� ប់ទាងំ្រស�ង។ 

  

ភស�ុតងែដលេយងមានែដលថា ្រពះេយសូ៊មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប ់បានមកពីពន័�កិច�របស់្រពះអង�េនេល

ែផនដី និងបានមកពីករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�ផា� ល់។ 

 

ករអស� រ្យៃនករេ្រ�សឱ្យរស់េឡងវិញ Miracles of Resurrection  

 មានអ�កទទួលខុស្រត�វេលសល្របជុំមា� ក ់េឈ� ះៃយរសូបានចូលេទឯ្រពះេយសូ៊ សូមអង�រ្រពះអង�េ្របាសកូន្រសី

របស់គាត។់ េនេពលែដលគាត្់រតឡបម់កវញិជាមយួ្រពះេយសូ៊ កូនេនាះបានស� បេ់ទេហយ។ 

 

អ�កែដលេនទីេនាះយំេសកអណិតេក�ងេនាះ្រគប់ៗ គា� … ្រពះេយសូ៊ចបៃ់ដេក�ង្រសីេនាះ េហយបន�ឺ

្រពះសូរេសៀងយ៉ាងខ� ងំថា៖ «នាងេអយ! េ្រកកេឡង»។ រេំពចេនាះ ្រពលឹងនាងក្៏រតឡបម់កវញិ 

េហយនាងេ្រកកេឡងភា� ម។ (លូក ៨:៥២, ៥៤-៥៥)។ 

 

 ពួកអ�កកនទុ់ក�បានយកសពកូន្រប�សរបស់�ស�ីេមម៉ាយមា� កេ់ទប��ុ ះេនភូមណិាអុីន េនេពលែដលពួកេគបាន 

ជួប្រពះេយសូ៊។ ្រពះអង�បានប�្ឈបព់ិធីបុណ្យសពេនាះ។ 

 

្រពះអង� (្រពះេយសូ៊) យាងចូលេទជិត ្រទងព់ល់មឈូស ពួកអ�កែសងកន៏ាគំា� ឈប។់ ្រពះអង�មាន

្រពះបន�ូលថា៖ «អ�កកំេលះេអយ! ចូរេ្រកកេឡង»។ រេំពចេនាះ បុគ�លែដលស� ប់ កេ៏្រកកអង�ុយ 

េហយចបេ់ផ�មនិយាយស�ី។ ្រពះេយសូ៊្របគល់អ�កកំេលះេទមា� យវញិ។ (លូក ៧:១៤-១៥) 
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 ឡាសរ និងបងប�ូន្រសីរបស់គាត ់េឈ� ះម៉ាថា និង ម៉ារ ជាមតិ�ល�របស់្រពះេយសូ៊។ ឡាសរបានស� ប ់និងបាន 

កប។់ ្រពះេយសូ៊បានមកដល់បនួៃថ�េ្រកយមក។ 

 

្រទងប់ន�្ឺរពះសូរេសៀងខ� ងំៗថា៖ «ឡាសរេអយ  !េចញមក ! »។ េពលេនាះ េលកឡាសរែដល

បានស� ប់ កេ៏ចញពីផ�ូរមក មានទងំ្រកណាតរ់ុៃំដេជង និងកែន្សង្រគបមុខផង។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះ

បន�ូលេទពួកេគថា៖ «សំុ្រសយ្រកណាតេ់ចញពីគាត ់េហយេអយគាត់េទចុះ»។  

(យ៉ូហន ១១:៤៣-៤៤) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ មនុស្សមា� កែ់ដល្រពះេយសូ៊បានេ្របាសឱ្យរស់េឡងវញិ ែដលបានកបេ់ហយ គឺ 

 ក) េលកឡាសរ ប�ូន្រប�សរបស់នាងម៉ារ ីនិង នាងម៉ាថា។ 

 ខ) កូន្រសីេលកៃយរសូ ជារបស់អ�កទទួលខុស្រត�វសល្របជុំ។ 

 គ) កូន្រប�សរបស់�ស�ីេមម៉ាយេនភូមណិាអុីន។ 

 

ភស�ុតងប�� ក់ពីករមន្រពះជន�រស់េឡងវិញរបស់្រពះេយស៊ូ Proof of the Resurrection of Jesus  

 ករអស� រ្យៃនករេ្របាសឱ្យរស់េឡងវញិែដល្រពះេយសូ៊បានេធ� ខណៈេពលែដល្រពះអង�េធ�ពន័�កិច� បានបង� ញថា 

្រពះអង�មានអំណាចេលេសចក�ីស� ប។់ ប៉ុែន� មនុស្សែដល្រពះអង�បានេ្របាសឱ្យរស់េឡងវញិ េ្រកយមកបានស� បម់�ង 

េទៀត−ពួកេគេនែតស� ប។់ ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�មានភាពខុសគា� ។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊មាន 

្រពះជន�រស់េឡងវញិ េសចក�ីស� បប់ានបរជយ័។ ្រពះអង�រស់េឡងវញិេដយមានរបូកយអមតៈ មនិស� បេ់ទៀតេឡយ។ 

 

 ប៉ុែន� េតេយងដឹងថា្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិេដយរេបៀបណា? េយង្រត�វ្របាកដថា្រពះអង�មាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិែមន។ ្របសិនេប្រពះអង�មនិមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិេទ ជំេនឿរបស់េយងក�ុង្រពះអង�ឥត្របេយាជនេ៍សះ 

េហយអស់អ�កែដលបានស� បេ់ទេដយបានេជឿេល្រពះអង� ជាមនុស្សល�ីេល�េហយ។ ប៉ុែន� ្រពះអង�ពិតជាមាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិែមន! េយងមនិ្រត�វបានេគបេ�� តេទ។ េនះជាភស�ុតងចំនួនដបក់�ុងចេំណាមភស�ុតងជាេ្រចន៖ 

 

១. កររយករណ៍របស់ពកួទហន។ ពួកទហនបានយាមផ�ូរែដលមានបិទជិត េដម្បកុីំឱ្យេគមកលួចយក្រពះសពរបស់ 

្រពះេយសូ៊ េហយនិយាយថា្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ េន្រពឹកទីបី ពួកេគបានេឃញេទវតេបកទ� រផ�ូរ។ ែផនដី 

រ��ួ យ។ ពួកេគភយ័យ៉ាងខ� ងំ េដយពួកេគបានេឃញផ�ូរេនទេទ! ្រពះសពរបស់្រពះេយសូ៊បានបាតេ់ហយ! ពួកេគបាន 

រតេ់ទរយករណ៍នូវអ�ីែដលបានេកតេឡង។ 
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២. ផ�ូរទេទ នងិសំពតស់�ប។ េ្រកយមក �ស�ីៗនាគំា� មកផ�ូរ។ ្រពះសពរបស់្រពះេយសូ៊មនិេនក�ុងផ�ូរេទ។ េទវតពីរនាកប់ាន

្របាប្់រសី�ៗថា ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់។ េលកេព្រត�ស និងេលកយ៉ូហនបានរតេ់ទផ�ូរ េហយេឃញថា ផ�ូរេនទេទ។ 

្រពះសពរបស់្រពះេយសូ៊បានបាត់េហយ ប៉ុែន� េគេឃញមាន្រកណាតែ់ដលរុ្ំរពះសព្រពះអង�េនក�ុងេនាះ។ 

 

៣. សររបស់េទវត។ េនឯផ�ូរ ពកួេទវតនិយាយមកកន្់រសី�ៗថា «េហតុអ�ីបានជានាងនាគំា� មករក្រពះអង�ែដលមាន 

្រពះជន�រស់ ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� បដូ់េច�ះ? ្រទងម់និគងេ់នទីេនះេទ ្រពះជាមា� ស់បានេ្របាស្រពះអង�េអយមាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិេហយ!» (លូក ២៤:៥-៦)។ 

 

៤. ករបង� ញអង�្រទងរ់បស់្រពះេយសូ៊។ ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអង�្រទងេ់នេពលខុសៗគា� េទកន់ 

• �ស�ីមយួ្រក�ម 

• នាងម៉ារជីាអ�ក្រស�កម៉ាដឡា 

• េលកេព្រត�ស 

• សិស្សពីរនាកេ់ធ�ដំេណ រេឆា� ះេទភូមេិអេម៉ាស 

• សិស្សដបន់ាកេ់ន្រក�ងេយរសូឡឹម 

• សិស្សដបម់យួនាកេ់ន្រក�ងេយរសូឡឹម 

• សិស្ស្របាពំីរនាកេ់នសមុ្រទកលីេឡ 

• អ�កេជឿ៥០០នាកេ់ន្រស�កកលីេឡ 

• េលកយ៉ាកុបែដលជាប�ូន្រប�សពកក់ណា� លរបស់្រពះេយសូ៊ 

• ្រក�មសវក័េនេលភ� ំែក្បរភូមេិបថានី 

េ្រកយេពលរងទុក�លំបាករចួេហយ ្រពះេយសូ៊បានបង� ញ្រពះអង� តមរេបៀបេផ្សងៗេអយសវក័

ទងំេនាះេឃញថា ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់ពិត្របាកដែមន។ ្រពះអង�បានេអយេគេឃញអស់រយៈ

េពលែសសិបៃថ� ្រពមទងំមាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះរជ្យរបស់្រពះជាមា� ស់ផង។ (កិច�ករ ១:៣) 

• ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអង�្រទងឱ់្យមនុស្សបីនាកេ់ឃញ េ្រកយេពល្រពះអង�យាងេទស� នសួគវ៌ញិ។ 

  ១. េលកេស�ផាន ជា្រគិស�បរស័ិទែដលរងទុក�យ៉ាងខ� ងំមនុេគ 

  ២. េលកសូល (ប៉ូល) េនតមផ�ូវេទ្រក�ងដម៉ាស 

  ៣. េលកយ៉ូហន េនេពលករេបកសែម�ង 

 

៥. លក�ណៈៃន្រពះកយរបស់្រពះេយសូ៊។ ្រពះកយែដល្រពះេយសូ៊មានបានប�� កព់ីរយ៉ាង។ (១) អ�ីែដលអ�កេជឿបាន 

េឃញគឺមនិែមន្រគានែ់តជាករមមាល ឬ វ�ិ� ណេទ។ ្រពះេយសូ៊េសយអហរជាមយួពួកេគ។ ពួកេគបានបះ៉្រពះអង�។ 

្រពះអង�មានសច់ឈម និងឆ�ឹងពិត្របាកដ។ (២) ្រពះអង�មនិ្រគានែ់តបានមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិពីសន�ប ់ឬ ពីស� ប ់

េដយមានរបូកយែដលរែមងស� បេ់ទវញិេទ។ ្រពះអង�មានរបូកយែដលេពញេដយសិររីងុេរឿង មនិែមនជារបូកយែដល 
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មានកំណត់ មានករឈចឺប ់ឬ ស� បេ់ទៀតេឡយ។ ្រពះអង�បានឆ�ងកតទ់� រែដលបិទជិត។ ្រពះអង�បានបង� ញអង�្រទង ់

ឬ បាតអ់ង�្រទងត់ម្រពះហឫទ័យ្រពះអង�។ ្រពះអង�បានយាងេទស� នសួគេ៌ដយអចេមលេឃញបាន។ ករមាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិបានផ�ល់អំណាចថ�ីដល់្រពះកយរបស់្រពះអង�។ 

 

៦. ករ្រជមជុក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ អ�ីែដលបានេកតេឡងេនបុណ្យៃថ�ទីហសិប គឺជាករសេ្រមចេដយផា� ល់នូវ្រពះ

បន�ូលសន្យោរបស់្រពះ្រគិស� ជា្រពះែដលមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ករបន�មាន្រពះវត�មានៃន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បាន

បង� ញថា ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់។ 

 

៧. ទបីនា� ល់របស់ពកួ្រគសិ�បរស័ិទ។ អ�កេដរតម្រពះេយសូ៊បានេធ�បនា� ល់ឥតឈប់ឈរចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ថា ្រពះអង�មាន 

្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ។ ពួកេគ្រត�វបានប�� ឱ្យបដិេសធ ឬ ្រត�វេគ្របហរជីវតិ ពួកេគបានេ្រជសេរ សករស� ប។់ ពួក

េគមនិបានស� បេ់ដម្បកីរពរេសចក�ីភូតភរេទ។ 

 

៨. ករែ្របចតិ�េជឿរបស់េលកសូល។ សូលជាបណ�ិ តវយ័េក�ងដអ៏ស� រ្យមា� កៃ់ន្រកឹត្យវនិយ័របស់សសនយូ៍ដ បានព្យោយាម

កំចត្់រគិស�បរស័ិទេចល។ េនតមផ�ូវេទ្រក�ងដម៉ាសេដម្បចីបព់ួក្រគិស�បរស័ិទ ្រពះអមា� ស់េយសូ៊បានចបខ់�ួនសូល។ 

មានពន�ឺែដលភ�ជឺាងពន�ឺ្រពះអទិត្យបានេលចេឡងពីស� នសួគ៌។ ក�ុងពន�ឺេនាះែដរ ្រពះេយសូ៊បានេហេឈ� ះសូល េហយ

មាន្រពះបន�ូលជាមយួេលកផង។ េលកសូលបានលះបងជ់ីវតិរបស់េលកេទឯ្រពះេយសូ៊ េហយកប៏ានក� យជាសវក័

ប៉ូលដអ៏ស� រ្យ។ 

 

៩. ្រគសិ�សសនា។ ្រគិស�សសនាមានមលូដ� នេល្រពឹត�ិករណ៍ៃនករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ្រគិស�សសនាបានសង់

េលផ�ូរទេទ។ 

 

១០. ទនំាកទ់នំងជាមយួ្រពះេយសូ៊។ ករជួបជាមយួ្រពះេយសូ៊បានផា� ស់ប�ូរជីវតិរបស់េយង។ េយងនិយាយជាមយួ្រពះអង� 

រល់ៃថ�។ ្រពះអង�េឆ�យមកកនេ់យង។ ដូចចេ្រម�ងមយួបទេ្រច�ងថា៖ 

 

ខ�ុ ំបេ្រម្រពះសេ�ង� ះែដលមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ្រពះអង�គងេ់នេលែផនដីសព�ៃថ�…អ�កសួរខ�ុ ំថា េត

ខ�ុ ំដឹងថា្រពះអង�រស់េនយ៉ាងដូចេម�ច?្រពះអង�រស់េនក�ុងដួងចិត�ខ�ុ ំ។ (A. H. Ackley) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

២ ករពណ៌នាល�បំផុតអំពី្រពះកយរបស់្រពះេយសូ៊ បនា� បព់ី្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ គឺ 

 ក) ជាករដឹងខ�ួនេឡងវញិ។ 

 ខ) ជាវ�ិ� ណ។ 

 គ) ពិត្របាកដទងំ្រស�ង េហយេពញេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

៣ អ�កបានសិក្សោអំពីភស�ុតងដបយ៉់ាងែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ។ ចូររលឹំកភស�ុតងទងំដប ់

    េនាះេឡងវញិ។ បនា� បម់ក ចូរព្យោយាមសរេសរភស�ុតង្របាយ៉ំាងែដលបានបាតព់ីប�� ីខងេ្រកម។ 

 ១) កររយករណ៍របស់ពួកទហន 

 ២) ……………………………………………………………………………………… 

 ៣) ពក្យរបស់េទវត 

 ៤) ……………………………………………………………………………………… 

 ៥) លក�ណៈៃន្រពះកយរបស់្រពះេយសូ៊ 

 ៦) ……………………………………………………………………………………… 

 ៧) ……………………………………………………………………………………… 

 ៨) ករសន�នារបស់េលកសូល 

 ៩) ្រគិស�សសនា 

 ១០) ……………………………………………………………………………………… 

 

ខ. ្រពះេយស៊ធូានាចំេពះកររសេ់ឡងវិញរបសេ់យង  
     Jesus Guarantees Our Resurrection  
េគលេដទី២. ពន្យល់ពីករែដល្រពះេយស៊ូរស់េឡងវិញមនឥទ�ិពលេលជីវិតរបស់អ�កឥឡូវេនះ និងអនាគត។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានសុគតេនេលេឈឆា� ង ប៉ុែន� ្រពះអង�មានជ័យជំនះេលេសចក�ីស� បេ់នទីេនាះ។ ្រពះអង�បានបែង�រ 

េឈឆា� ង−ជានិមតិ�របូៃនភាពអម៉ាស់ និងភាពអ្រស�វ−េទជានិមតិ�របូៃនករេ្របាសេលះ អំណាច និងជយ័ជំនះវញិ។ ្រពះ

សពរបស់្រពះេយសូ៊្រត�វបានេគដកក់�ុងផ�ូរ ប៉ុែន� ផ�ូរមនិអចចប់្រទងេ់ធ�ជាអ�កេទសបានេទ។ ្រពះអង�បានយកឈ�ះេលេស

ចក�ីស� ប ់េហយបានមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ េដម្បែីចករែំលកជយ័ជំនះជាមយួអ�កេដរតម្រពះអង�្រគបគ់ា� ។ េលក ប៉ូល

បានសរេសរអំពីករស� ល់្រពះេយសូ៊េដយេ្រពះអំណាចៃនករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�។ េតអំណាចេនះគឺជា

អ�ី? 
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 ១. ភស�ុតងប�� កថ់ា្រពះេយសូ៊ជានរណា។ េដយេ្រពះ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ េយងដឹងថា 

្រទងជ់ាអ�កែដល្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា−្រទងជ់ា្រពះបុ្រតៃន្រពះ និងជា្រពះសេ�ង� ះរបស់មនុស្សេលក។ 

 

២. ករធានាៃនករសេ�ង� ះ។ េដយេ្រពះ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ េយងដឹងថា ្រពះជាមា� ស់បាន្រពម

ទទួលយ��បូជារបស់្រពះេយសូ៊ស្រមាបេ់យង។ អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះអង�នឹងទទួលបានករអតេ់ទសបាប។ 

 

 ៣. ជីវតិថ�កី�ុងកររបួរមួជាមយួ្រពះេយសូ៊។ ្រពះអមា� ស់ែដលបានរស់េឡងវញិរបស់េយង បានក� យជាសិរសរបស់

្រក�មជំនុំ។ េយងជាសររីង�របស់្រពះអង�។ ្រពះអង�ែតងែតគងជ់ាមយួេយង។ ្រពះជន�របស់្រពះអង�ស�ិតេនក�ុងេយង។

អំណាចេចស� របស់្រពះអង�េធ�ករតមរយៈេយង។ 

 

សូមសរេសរតេម�ង្រពះជាមា� ស់ ជា្រពះបិតរបស់្រពះេយសូ៊្រគិស� ជា្រពះអមា� ស់ៃនេយង។ ្រពះជា

មា� ស់បានេ្របាសេយងេអយេកតជាថ� ីេដយេ្របាស្រពះេយសូ៊្រគិស� េអយមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ 

្រសបតម្រពះហឫទយ័េមត� ករណុាដេ៏លសលប់របស់្រពះអង� ដូេច�ះ េយងមានេសចក�ីសង្ឃមឹែដល

មនិេចះសបសូន្យ។ (១េព្រត�ស ១: ៣) 

 

 ៤. ជយ័ជនំះក�ុង្រពះេយសូ៊។ ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊ ប�� ក់ថា ្រពះអង�បានឈ�ះសតងំ 

បាប និងេសចក�ីស� ប។់ េដយរមួជាមយួ្រពះអង� អ�កមនិ្រត�វរស់េនេដយភាពភ័យខ� ច ឬ កររងទរណុកម� េដយេ្រពះ 

កំហុស និងករល្បងួេឡយ។ ្រពះេយសូ៊បានបែង�រភាពបរជយ័របស់អ�កឱ្យេទជាជយ័ជំនះវញិ។ 

 

 ៥. េសចក�សីង្ឃមឹ។ ្រគិស�បរស័ិទអច្របឈមមុខនឹងេសចក�ីស� បេ់ដយមានេសចក�ីសង្ឃមឹ។ ករមាន្រពះជន�រស់ 

េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊ ជាករធានាអះអងរបស់េយងចំេពះជីវតិដ្៏របេសរែដលហួសពីេសចក�ីស� ប។់ ្រពះអង�មាន 

្រពះបន�ូលថា «ខ�ុ ំមានជីវតិរស់ េហយអ�ករល់គា� កន៏ឹងមានជីវតិរស់ែដរ» (យ៉ូហន ១៤:១៩)។ 

 

 ៦. ករមានជវីតិរស់េឡងវញិ។ ករស� ល់្រពះ្រគិស�េនក�ុងឫទ� នុភាពែដលបានេ្របាស្រពះអង�ឲ្យមាន្រពះជន�រស់ 

េឡងវញិមាននយ័ថា េយងនឹងរស់េឡងវញិដូច្រពះអង�ែដរ េដយមានរបូកយថ�ីដូច្រពះអង�។ 

 

ប៉ុែន� ្រពះ្រគិស�ពិតជាមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិែមន។ ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� ប ់្រពះអង�មាន្រពះជន�

រស់េឡងវញិមុនេគបង�ស់។ (១កូរនិថូស ១៥:២០)  
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៤ ្របេយាគខងេ្រកមេនះ គឺជាេសចក�ីពិតទងំ្របាមំយួែដលជាែផ�កៃនករស� ល់្រពះេយសូ៊េនក�ុងអំណាចរបស់្រពះអង�           

    េដយេ្រពះ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ចូរគូសបនា� តព់ីេ្រកម្របេយាគណាែដលអ�ក្រពមទទួល ឬ ែដលអ�ក 

    េ្រជសេរ សទទួលេនេពលឥឡូវេនះ។ 

 ក) ្រពះេយសូ៊គឺជាអ�កែដល្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា ្រទងគ់ឺជា−្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ខ) ្រពះជាមា� ស់បានអតេ់ទសខ�ុ ំឱ្យរចួពីបាបរបស់ខ�ុ ំ។ 

 គ) ជីវតិថ�ីរបស់្រពះេយសូ៊ស�ិតេនក�ុងខ�ុ ំឥឡូវេនះ។ 

 ឃ) សតងំ បាប និងេសចក�ីស� ប្់រត�វបានបរជយ័។ 

 ង) ខ�ុ ំអច្របឈមមុខនឹងេសចក�ីស� បេ់ដយមានេសចក�ីសង្ឃមឹ។ 

 ច) ៃថ�ណាមយួ ខ�ុ ំនឹងមានរបូកយែដលេពញេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះអង� His Promise 

 មុខេពលេ្របាសឡាសរឱ្យរស់េឡងវញិ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលេទកនន់ាងម៉ាថាថា៖ «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយែដល

េ្របាសមនុស្សេអយរស់េឡងវញិ ខ�ុ ំនឹងផ�ល់េអយេគមានជីវតិ។ អ�កណាេជឿេលខ�ុ ំ េទះបីស� ប់េទេហយកេ៏ដយ កន៏ឹង

បានរស់ជាមនិខន។ រឯីអស់អ�កែដលកំពុងែតមានជីវតិេនរស់ េហយេជឿេលខ�ុ ំ មនិស� ប់េសះេឡយ េតនាងេជឿេសចក�ី

េនះឬេទ?» (យ៉ូហន ១១:២៥-២៦)។ 

 

 េនេពលែដល្រពះេយសូ៊បន�ឺ្រពះសូរេសៀងចូលេទផ�ូរែដលបានេបកេហយថា៖ «ឡាសរេអយ! េចញមក!» ឡាសរ 

េចញពីផ�ូរមកទងំមានជីវតិ និងមានសុខភាពល�ផង។ ៃថ�ណាមយួ ្រពះេយសូ៊នឹងយាងមកែផនដីវញិ។ េនេពលែដល 

្រពះេយសូ៊េហ សកសពែដលមានតងំពីយូរមក េហយបានក� យេទជាធូលីដី និងេផះ នឹងរស់េឡងវញិជីវតិថ�ី។ េយង

នឹងមានរបូកយថ�ីដអ៏ស� រ្យដូចជា្រពះកយអមតៈ និងេពញេដយសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង�ែដរ។ 

 

ខ�ុ ំសំុ្របាបេ់អយអ�ករល់គា� ដឹងច្បោស់ថា អ�កណាស� ប់េសចក�ីែដលខ�ុ ំនិយាយេហយេជឿេល្រពះអង�

ែដលបានចត់ខ�ុ ំេអយមក អ�កេនាះមានជីវតិអស់កល្បជានិច� េគមនិ្រត�វទទួលេទសេឡយ គឺបាន

ឆ�ងផុតពីេសចក�ីស� ប់េទរកជីវតិ… ដ្បតិ្រពះបិតជា្របភពៃនជីវតិយ៉ាងណា ្រពះអង�ក្៏របទនេអយ

្រពះបុ្រតេធ�ជា្របភពៃនជីវតិយ៉ាងេនាះែដរ… សំុកុេំងឿងឆ�ល់េឡយ ដ្បតិដល់េពលកំណត់ មនុស្ស

ស� ប់ទងំប៉ុនា� ននឹងឮ្រពះសូរេសៀងរបស់្រពះបុ្រតេហយេចញពីផ�ូរមក។ អ�កែដលបាន្រប្រពឹត�អំេព

ល�នឹងរស់េឡងវញិ េដម្បទីទួលជីវតិ រឯីអ�កែដលបាន្រប្រពឹត�អំេពអ្រកកន់ឹងរស់េឡងវញិ េដម្ប ី

ទទួលេទស»។ (យ៉ូហន ៥:២៤, ២៦, ២៨-២៩) 
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ទីប��ុ ះសពេនក�ុងសហគមនរ៍បស់អ�កមានសរស្រមាបអ់�ក។ វជាសរៃនភាពអស់សង្ឃមឹស្រមាបម់នុស្សមយួ 

ចំនួន។ ផ�ូររលឹំកេយងថា េយងទងំអស់គា� ្រត�វែតស� ប។់ េយងបានមកែផនដីេនះេដយគា� នអ�ីមកជាមយួេទ េហយេយង 

ចកេចញពីែផនដីេនះេដយគា� នអ�ីដូចគា� ។ ប៉ុែន� មនិែមនទងំអស់េនាះេទ។ សូមចងចថំា ផ�ូររបស់្រពះេយសូ៊េនទេទ! 

ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង� គឺជាករធានាអះអងប�� កព់ីកររស់េឡងវញិរបស់អ�ក ្របសិនេប្រពះអង�គឺជា

្រពះសេ�ង� ះរបស់អ�ក។ របូកយរបស់អ�កអចនឹងស� ប ់ប៉ុែន� ្រពលឹងវ�ិ� ណរបស់អ�កនឹងមនិស� បេ់ឡយ។ េទះបី 

របូកយរបស់អ�កក� យេទជាធូលីដីកេ៏ដយ ្រពះេយសូ៊នឹងេធ�ឱ្យរបូកយេនាះមានជីវតិេឡងវញិ។ ្រពះអង�ជាេសចក�ីរស់ 

េឡងវញិ និងជាជីវតិ។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ករធានាអះអងៃនកររស់េឡងវញិរបស់េយង គឺជា 

 ក) ជីវតិរស់េឡងវញិ ែដលេយងអចេមលេឃញតមធម�ជាតិ។ 

 ខ) ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊។ 

 គ) ជំេនឿយ៉ាងមតុមា ំែដលមនុស្សមានេនក�ុងជីវតិ បនា� បព់ីស� បេ់ហយ។ 

 

៦ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ១១:២៥-២៦។ 

 

ករសេ្រមចតមទំនាយែដលបានទាយទកុ The Fulfillment  

 មុនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទលំេនរបស់្រពះអង�េនស� នសួគវ៌ញិ ្រពះអង�បានសន្យោថានឹងយាង 

្រតឡបម់កវញិេដម្បពីួកអ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 

េពលខ�ុ ំេទេរៀបចកំែន�ងទុកេអយអ�ករល់គា� រចួេហយ ខ�ុ ំនឹង្រតឡបម់កវញិ យកអ�ករល់គា� េទ 

ជាមយួខ�ុ ំ េដម្បេីអយអ�ករល់គា� បានេនកែន�ងែដលខ�ុ ំេន។ (យ៉ូហន ១៤:៣) 

 

 ែសសិបៃថ�បនា� បព់ី្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ អ�កេដរតម្រពះអង�បាននាគំា� េមល្រពះអង�យាងេទ 

ស� នសួគវ៌ញិ។ េ្រកយមក េទវតពីរនាកប់ានផ�ល់សរដល់ពួកេគ េដយេពលថា៖ 

 

«អ�ក្រស�កកលីេឡេអយ! េហតុដូចេម�ចបានជាអ�ករល់គា� េនែតឈរសម�ងឹេមលេទេលេមឃ

ដូេច�ះ?។ ្រពះេយសូ៊េនាះ ្រពះជាមា� ស់បានេលកពីកណា� លចំេណាមអ�ករល់គា�  េឡងេទស� នបរម

សុខេហយ ្រពះអង�នឹងយាង្រតឡបម់កវញិ តមរេបៀបដូចែដលអ�ករល់គា� បានេឃញ្រទងយ់ាង

េឡងេទស� នបរមសុខែដរ»។ (កិច�ករ ១:១១) 
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 ្រពះជាមា� ស់បានសែម�ងឱ្យេលកប៉ូលេឃញនូវពតម៌ានលំអិតជាេ្រចនអំពីកររស់េឡងវញិែដលនឹងេកតេឡង 

េនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិ។ េលកយ៉ូហនក៏បានសរេសរអំពីកិច�ករេនះផងែដរ។ 

 

្រគាបពូ់ជែដលអ�កសបេ្រពះេទេនាះ មនិែមនមានរបូរងដូចេដមែដលនឹងដុះេនាះេឡយ គឺ្រគានែ់ត

ជា្រគាបម់យួ ដូចជា្រគាប្់រស�វ ឬ្រគាបអ់�ីមយួេផ្សងេទៀតប៉ុេណា� ះ ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់្របទនេអយ

្រគាបេ់នាះមានរបូរង ្រសបតម្រពះហឫទយ័របស់្រពះអង� េហយ្រពះអង�្របទនេអយ្រគាបពូ់ជ

នីមយួៗដុះេឡង មានរបូរងរបស់វផា� ល់។ … ចំែណកមនុស្សស� ប ់ែដលរស់េឡងវញិ ក៏ដូេច� ះែដរ 

របូកយែដលេគកបក់�ុងដីែតងែតរលួយ រឯីរបូកយែដលរស់េឡងវញិ មនិេចះរលួយេទ។ របូកយ

ែដលេគកបក់�ុងដី ជារបូកយដេ៏ថាកទប រឯីរបូកយែដលរស់េឡងវញិ ជារបូកយ្របកបេដយសិរ ី

រងុេរឿង របូកយែដលេគកបក់�ុងដី ជារបូកយដទ៏នេ់ខ្សោយ រឯីរបូកយែដលរស់េឡងវញិ ជារបូកយ

្របកបេដយឫទ� នុភាព។ របូកយែដលេគកបក់�ុងដីជារបូកយធម�ជាតិ រឯីរបូកយែដលរស់េឡង

វញិ ជារបូកយ្របកបេដយ្រពះវ�ិ� ណ។ ្របសិនេបមានរបូកយធម�ជាតិែមន របូកយ្របកប

េដយវ�ិ� ណកម៏ានែដរ។… េយងមាន្រទង្់រទយដូចមនុស្សែដលមានលក�ណៈជាដីយ៉ាងណា 

េយងកន៏ឹងមាន្រទង្់រទយ ដូច្រពះអង�ែដលគងេ់នស� នបរមសុខយ៉ាងេនាះែដរ។  

(១កូរនិថូស ១៥:៣៧-៣៨, ៤២-៤៤, ៤៩) 

 

ខ�ុ ំសូមជំរបបងប�ូនអំពីគំេរងករដល៏ក់កំបាងំមយួ គឺថា េយងមនិស� ប់ទងំអស់គា� េទ ប៉ុែន� េយង

នឹង្រត�វែ្រប្រទង្់រទយទងំអស់គា�  ក�ុងរយៈេពលដខ៏�ី គឺែតមយួប្៉របិចែភ�កប៉ុេណា� ះ។ េនេពលឮ

សំេឡងែ្រតចុងេ្រកយ (ដ្បតិនឹងមានសំេឡងែ្រតបន�ឺេឡង) មនុស្សស� ប់នឹងរស់េឡងវញិ ទងំមាន

របូកយែដលមនិេចះរលួយ រឯីេយង េយងនឹង្រត�វែ្រប្រទង្់រទយែដរ េ្រពះរបូកយែដលែតងែត

រលួយេនះ ្រត�វែតទទួលយកភាពែដលមនិេចះរលួយ េហយរបូកយែដលែតងែតស� បេ់នះ្រត�វទទួល

យកភាពអមតៈ។ េនេពលរបូកយែដលែតងែតរលួយេនះបានទទួលភាពមនិេចះរលួយ េហយេន

េពលរបូកយែដលែតងែតស� បេ់នះ បានទទួលភាពអមតៈេហយេនាះ ្រពះបន�ូលែដលមានែចងទុក

ក�ុងគម�រីនឹងបានសំេរចគឺថាៈ «ជយ័ជំនះបានបំបាត់មច�ុរជេចលេហយ!... សូមអរ្រពះគុណ្រពះជា

មា� ស់ េ្រពះ្រពះអង�្របទនេអយេយងមានជយ័ជំនះ េដយសរ្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគិស�។ (១កូរនិថូ

ស ១៥:៥១-៥៤, ៥៧) 

 

រឯីេយងវញិ មាតុភូមរិបស់េយងេនស� នបរមសុខ េហយេយងេនទន�ឹងរងច់្ំរពះសេ�ង� ះ គឺ្រពះ

អមា� ស់េយសូ៊្រគិស�យាងមកពីស� នេនាះ។ ្រពះអង�នឹងបំផា� ស់បំែ្របរបូកយដេ៏ថាកទបរបស់េយង

េនះ េអយបានដូច្រពះកយ ្របកបេដយសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង�េដយមហិទ�ិឫទ�ិ ែដលេធ�េអយ

្រពះអង�ប�ង� បអ�ីៗទងំអស់េនេ្រកមអំណាចរបស់្រពះអង�។ (ភលីីព ៣:២០-២១) 
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កូនេចជាទី្រសឡាញ់េអយ! េពលេនះ េយងទងំអស់គា� ជាបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយែដលេយង

នឹងេទជាយ៉ាងណាៗេនាះ្រពះអង�ពុទំនសំ់ែដងេអយេយងដឹងេនេឡយេទ។ ប៉ុែន� េនេពល្រពះ

្រគិស�យាងមកដល់ េយងនឹងបានដូច្រពះអង�ែដរ ដ្បតិ្រពះអង�មានភាពយ៉ាងណា េយងនឹងេឃញ

្រពះអង�យ៉ាងេនាះ។ អ�កណាមានេសចក�ីសង្ឃមឹេល្រពះអង�ែបបេនះ អ�កេនាះបានជំរះខ�ួនេអយ

បរសុិទ� ដូច្រពះអង�បរសុិទ�ែដរ។ (១យ៉ូហន ៣:២-៣) 

 

ដ្បតិេនេពលមានឮស�ូរជាស�� លន់េឡង េហយេនេពលឮសំេឡងមហេទវត និងសំេឡងែ្រត

របស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះអមា� ស់ផា� ល់្រទងន់ឹងយាងចុះពីស� នបរមសុខមក។ អស់អ�កេជឿេល្រពះ្រគិស�

ែដលបានស� បេ់ទេនាះ នឹងរស់េឡងវញិជាមុន បនា� បម់ក េទប្រពះអមា� ស់េលកេយងែដលេនរស់

េនេឡយ េអយេឡងេទក�ុងពពក ជាមយួបងប�ូនទងំេនាះ េដម្បជីួបនឹង្រពះអង�ក�ុងអកសេវហ

ស៍ េហយេយងនឹងស�ិតេនជាមយួ្រពះអមា� ស់រហូតតេទ។ ដូេច�ះ សូមបងប�ូនយកពក្យទងំេនះ

មកសំរលទុក�គា� េទវញិេទមក។ (១េថស្សោឡូនិក ៤:១៦-១៨) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៧ ្របេយាគខងេ្រកមជា្រពឹត�ិករណ៍មយួចំនួនែដលជាែផ�កៃនករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊ និងជាអនាគត 

    របស់អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះអង�។ ចូរដក្់របេយាគទងំេនាះឱ្យេទតមលំដបលំ់េដយ េដយេ្របេលខ១-៧។ 

……… ក ពួកអ�កេជឿទងំអស់ជួបនឹង្រពះអមា� ស់េនេលអកស។ 

……… ខ សេម�ងែ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយ្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិ។ 

……… គ ្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ។ 

……… ឃ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ 

……… ង ្រពះេយសូ៊េរៀបចំកែន�ងស្រមាប្់រពះអង�ផា� ល់។ 

……… ច អ�កេជឿេល្រពះេយសូ៊ែដលេនរស់្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ។ 

……… ឆ អស់អ�កែដលបានស� បេ់នក�ុង្រពះ្រគិស� ្រត�វរស់េឡងវញិ េហយផា� ស់ប�ូរផង។ 

 

៨ វធិីមយួេទៀតែដលអចនិយាយថា ពួកអ�កេជឿ្រត�វបានេលកតេម�ងេនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិគឺ     

    និយាយថា  

 ក) ជីវតិរែមងស� ប ់ែតែបរេទជាអមតៈ។ 

 ខ) ពិត ែតែបរេទជាមនិពិត។ 

 គ) េនស�ិតេស�រ ែតែបរេទជាមនិស�ិតេស�រ។ 

 

 
131 

 



៩ ឧបមាថា មានមនុស្សមា� កន់ិយាយពក្យេនះេទអ�កថា៖ «េដយសរេយងមនិដឹងថា្រពះេយសូ៊នឹងយាង្រតឡបម់កវញិ 

    េនេពលណាេទ ដូេច�ះ េយងគា� នអ�ី្រត�វេ្រត�មខ�ួនបានេឡយ។» េតខគម�រីមយួណាេនក�ុងេមេរៀនេនះែដលស�ីអំពីករ 

    េលចេឡងរបស់្រពះ្រគិស�នឹងជួយ អ�កែកត្រម�វគំនិតមនិពិតេនះ? 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

៥ ខ) ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊។ 

 

១ ក) េលកឡាសរ ប�ូន្រប�សរបស់នាងម៉ារ ីនិង នាងម៉ាថា។ 

 

៧ លំដបម់ានដូចតេទេនះ៖ ក៧, ខ៤, គ២, ឃ១, ង៣, ច៦ និង ឆ៥។ 

 

២ គ) ពិត្របាកដទងំ្រស�ង េហយេពញេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

៨ ក) ជីវតិរែមងស� ប ់េទជាអមតៈ។ 

 

៣ ចេម�យរបស់អ�កគួរដូចខងេ្រកមេនះ 

 ២)  ផ�ូរទេទ និងសំពតស់�ប 

 ៤)  ករបង� ញអង�្រទងរ់បស់្រពះេយសូ៊ 

 ៦)  ករ្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� 

 ៧)  ទីបនា� ល់របស់ពួក្រគិស�បរស័ិទ 

 ១០)  ទំនាកទ់ំនងជាមយួ្រពះេយសូ៊ 

 

៩ ចេម�យរបស់អ�ក។ ខគម�រីែដលអចជួយ បំផុតគឺ ១យ៉ូហន ៣:២-៣។ 
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្រពះេយស៊្ូរគិស� ជា្រពះអមា� ស ់ 
Jesus Christ, the Lord 

 
 

ែតងែតមានមនុស្សមយួចំនួនេនក�ុងសង�ម ែដលមានអំណាច្រគប្់រគងេលអ�កដៃទ។ ម�ន�ីរជករ ប៉ូលីស េម

ប�� ករ ្របធាន្រគប្់រគង េចហ� យ និងឪពុកមា� យទងំអស់រពំឹងទុក− េហយេពលខ�ះ្រត�វករ− ករេគារពតម។ សង�ម

មនិមានភាពខុសពីគា� េនក�ុងសមយ័កល្រពះេយសូ៊្របសូ្រតមកេទ។ ជាតិរ ៉មុូាងំ្រគប្់រគងពិភពេលក។ េស�ចេហរ ៉ឌូ 

បានអង�ុយេលបល�័ង�េនប៉ាេឡស�ីន េហយពួកទហនរ ៉មុូាងំបានរក្សោឋនៈរបស់េស�ចឱ្យមានសុវត�ិភាព។  

 

 េនេពលែដលពតម៌ានអពំីករ្របសូតរបស់្រពះេយសូ៊ េហយពក្យចចមអរមថា ្រពះអង�្របសូតមកេដម្បេីធ�ជា 

េស�ចរបស់សសន៍យូដ បានេទដល់្រពះករណ៌របស់េស�ចេហរ ៉ឌូ េស�ចេហរ ៉ឌូខ� ល់ជាខ� ងំ។ ្រទងប់ានព្យោយាមសមា� ប ់

េស�ចថ�ីមយួអង�េនះ ែតមនិបានសេ្រមច។ ្រពះេយសូ៊រស់េន េដម្បបីំេពញេបសកកម�របស់្រពះអង�េនេលែផនដី។ ្រពះអង� 

មនិបានេធ�ឲ្យនេយាបាយជួប្របទះនូវប�� េនាះេទ។ ប៉ុែន� ្រពះអង�បាន្របកសថា េគាលេដធំរបស់្រពះអង�គឺមនិ្រគានែ់ត 

សុគតប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន� ែថមទងំេសយរជ្យផងែដរ។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា ្រគបទ់ងំអំណាចទងំេនស� នសួគ ៌និង

ែផនដីបាន្របទនមក្រពះអង�។ ប៉ុែន� េតមានអ�ីបានេកតេឡង? ច្រកភពរ ៉មុូាងំមនិ្រត�វបានដួលរលំេដយ្រគិស�បរស័ិទេទ។ 

្រពះេយសូ៊បានយាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ េហយសព�ៃថ�េនះ េលកិយេ៍ពរេពញេទេដយអំណាចផា� ច ់ករភាពេឃារ

េឃ និងអ�កជិះជាន។់ េត្រពះេយសូ៊ក� យជា្រពះអមា� ស់យ៉ាងដូចេម�ច? េត្រពះអង�មានអំណាចែបបណាខ�ះ? េត្រពះអង�

នឹង្រគប្់រគងេលរបស់សព�សរេពេនេពលណា? េមេរៀនេនះនឹងេឆ�យសំណួរទងំេនះ។ 
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គេ្រមង 

ក. សិទ�ិអំណាចរបស់្រពះេយសូ៊ ជា្រពះអមា� ស់ Jesus’s Authority as Lord 

ខ. ភស�ុតងអំពីសិទ�ិអំណាច Proof of Authority 

គ. ្រពះេយសូ៊្រត�វបានទទួលស� ល់ជា្រពះអមា� ស់ Jesus Recognized as Lord 

 

េគលេដ 

១. ពន្យល់អំពីងរ ្រពះអមា� ស់ មានបន�ូលអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា។ 

២. សរេសរពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បង� ញពីសិទ�អំណាចរបស់្រពះអង�េនេលែផនដី។ 

៣. ពិពណ៌នាអំពីភាពជា្រពះអមា� ស់របស់្រពះេយសូ៊ េនេពលបច�ុប្បន� និងេនេពលអនាគត។ 

 

ក. សទិ�អិំណាចរបស្់រពះេយស៊ ូជា្រពះអមា� ស ់Jesus’s Authority as Lord 

 េតអ�កេជឿថា ្រពះេយសូ៊ែដលជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កបានរស់ពីសុគតេឡងវញិែដរឬេទ? វមានសរៈសំខនខ់� ងំ 

ណាស់។ ជីវតិខងវ�ិ� ណរបស់អ�កពឹងែផ�កេលករេនះេហយ។  

 

្របសិនេបមាតអ់�ក្របកសថា ្រពះេយសូ៊ពិតជា្រពះអមា� ស់ េហយេបចិត�អ�កេជឿថា ្រពះជាមា� ស់ពិត

ជាបានេ្របាស្រពះេយសូ៊េអយមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិែមន េនាះអ�កនឹងទទួលករសេ�ង� ះជាមនិ

ខន។ (រ ៉មូ ១០:៩) 

 

ងរៃនសិទ�ិអំណច Title of Authority 

េគលេដទី១. ពន្យល់អំពីងរ ្រពះអម� ស់ មនបន�ូលអំពី្រពះេយស៊ូជានរណ។ 

  

េត្របជាជនចងម់ាននយ័យ៉ាងដូចេម�ច េនេពលែដលពួកេគេហ្រពះេយសូ៊ថា «្រពះអមា� ស់»? េលកប៉ូលបានេហ 

្រពះេយសូ៊យ៉ាងច្បោស់ៗថា «្រពះអមា� ស់» េ្រចនជាង៩០ដង។ េតវមានអត�នយ័យ៉ាងដូចេម�ចក�ុងករេជឿេល្រពះអមា� ស់ 

េយសូ៊្រគិស� េដម្បទីទួលករសេ�ង� ះ? េហតុអ�ីបានជា្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលថា ្រគបអ់ណា� តនឹង្របកសថា ្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះអមា� ស់? 

 

 ខូរយី៉ូស (Kurios) ជាពក្យភាស្រកិក ែដលបានបកែ្របថា «្រពះអមា� ស់» េនក�ុងសម�ន�េម្រតីថ�ី គឺជាងរៃនសិទ�ិ 

អំណាច។ មនុស្សបានេ្របវ េដម្បបីង� ញករេគារព។ វអចជាទ្រមងៃ់នពក្យគួរសមមយួ ដូចជាពក្យអងេ់គ�ស េលក 

(sir) ែដរ។ េម្រគ�សរ គឺជាមា� ស់ផ�ះរបស់គាត។់ ពួកទសករេហេចហ� យរបស់េគថា េលកមា� ស់។ មនុស្សបានទទួល 

ស� ល់អ�ក្រគប្់រគងរបស់េគថាជាមា� ស់របស់េគ។  
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ខូរយី៉ូស កជ៏ាងរៃនករថា� យបង�ំែដលបានថា� យដល់្រពះរបស់សសនាជាេ្រចនកដូ៏ចជា្រពះេយហូវ៉ ែដលជា 

្រពះពិត។ េនក�ុងនយ័េនះែដរ ្រពះគម�រីេ្របងរ្រពះអមា� ស់ស្រមាប្់រពះជាមា� ស់ែដលជា្រពះវរបិត និង្រពះប្ុរតរបស់្រពះអង� 

ែដលជា្រពះេយសូ៊្រគិស�។ ករេហ្រពះេយសូ៊ថាជា ្រពះអមា� ស់ គឺជាករទទួលស� ល់ភាពជា្រពះរបស់្រពះអង� ភាពរបួរមួ 

ជាមយួ្រពះបិតរបស់្រពះអង� អំណាចដអ៏ស� រ្យេលេលក និងទទួលស� ល់សិទ�ិរបស់្រពះអង�ក�ុងករ្រគប្់រគងជីវតិរបស់េយ

ង។ 

 

 េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះអមា� ស់របស់េយង េយងរយករណ៍្របាប្់រពះអង�ស្រមាបក់រប��  និងទទួល 

ករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�។ េយងនា្ំរគបយ៉់ាងេទ្រពះអង�េនក�ុងករអធិស� ន។ ្រពះបន�ូលរបស់្រពះអង� គឺជាេសៀវេភ 

ែណនារំបស់េយងស្រមាបក់ររស់េន្របចៃំថ�។ េយងមនិ្រត�វករ្រព�យបារម�អំពីអ�ីេឡយ។ ្រពះអមា� ស់របស់េយងមាន្រគប់

ទងំអំណាចេចស�  ្រទង្់រជាបទងំអស់ េហយ្រទង្់រសឡាញ់េយង។ ្រគបយ៉់ាងែដលេយង្រត�វែតេធ�េនាះគឺ ទុកចិត� និងស�

បប់ង� ប្់រពះអង�។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ ខគម�រីចងច ំរ ៉មូ ១០:៩។ 

 

២ េនេពលែដលេយងេហ្រពះេយសូ៊ថា «្រពះអមា� ស់» េយង្រពមទទួលស� ល់ 

 ក) ភាពជា្រពះ និងអំណាចេចស� របស់្រពះអង�។ 

 ខ) មតិ�ភាព និងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�។ 

 គ) ្របាជា�  និងចំេណះដឹងរបស់្រពះអង�។ 

 

ខ. ភស�តុងអំពីសទិ�អណំាច Proof of Authority  

េគលេដទី២. សរេសរពីរេបៀបែដល្រពះេយស៊ូបង� ញពីសិទ�អំណចរបស់្រពះអង�េនេលែផនដី។ 

  

្រពះេយសូ៊បានបង� ញអំណាចេចស� ្រពះអង�េនក�ុងករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�បានេធ�ឱ្យមនុស្សភា� កេ់ផ�ល 

ជាមយួនឹងអ�ីែដល្រពះអង�បានសែម�ងឱ្យេឃញេសចក�ីពិតអំពី្រពះជាមា� ស់ និងជីវតិមនុស្សេលក េដយភាពេជឿជាក ់

បំផុត។ ្រពះអង�បានេហខ�ួនឯងថាជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ។ 

 

 ្រពះអង�បានបង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�េលធម�ជាតិ។ ្រពះអង�បានយាងេលទឹកសមុ្រទ។ ្រពះបន�ូលរបស់ 

្រពះអង� «ស�បេ់ស��មេទ» បានេធ�ឱ្យព្យះុស�ប។់ ្រពះអង�បានប�ូរទឹកឱ្យេទជា្រសទំពងំបាយជូរ។ ្រពះអង�ចែម�តមនុស្ស 

្រប�ស៥០០០នាក ់«ឥតគិត្រសីៗ និងេក�ងៗ» (ម៉ាថាយ ១៤:២១) េដយេ្របនំបុង័្របាដុំំ និង្រតីពីរកន�ុយ។ 
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្រពះេយសូ៊បង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�េលជំងឺ និងេសចក�ីស� ប។់ េនេពលែដល្រពះអង�ពល់េគ មនុស្ស 

ថ�ងប់ានឮ មនុស្សខ� ក់បានេឃញ មនុស្សពិករបានេដរ។ ្រពះអង�បានេហមនុស្សស� បឱ់្យរស់េឡងវញិ។ ្រទងប់ានសុគត  

េហយមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�ខង្រកមសីលធម។៌ ្រពះអង�រស់េនក�ុងជីវតិែដលគា� នបាប 

េសះ។ ្រពះអង�បានបេង�ត្រកមសីលធមដ៌ល៏�បំផុតែដលមនិធា� ប់ស� ល់ពីមុនមក។ ្រពះអង�បានេធ�ឱ្យជីវតិខូចខតេទជា 

ជីវតិដ្៏រសស់ស� ត បរសុិទ� និងមាន្របេយាជន។៍ ្រពះអង�ជាអ�កដឹកនាដំល៏�ឥតេខ� ះ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�ខង្រពលឹងវ�ិ� ណ។ ្រពះអង�អតេ់ទសបាប។ ្រពះអង�បេណ� ញ 

វ�ិ� ណអ្រកកេ់ចញពីជនរងេ្រគាះ។ ្រពះអង�បានេធ�កិច�កររបស់្រពះបិត្រពះអង� ្រពមទងំេបកសែម�ងឱ្យេឃញពី 

្រពះជាមា� ស់េទកនម់នុស្សេលកផង។ ្រពះអង�បានយាង្រតឡប់េទស� នសួគវ៌ញិ េហយបានចត្់រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� 

ឱ្យយាងមក្រក�មជំនុំរបស់្រពះអង�។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�េល្រក�មជំនុំរបស់្រពះអង�។ ក�ុងនាមជា្រពះអមា� ស់ ្រពះអង�បាន 

ប��ូ នអ�កេដរតម្រពះអង�ឱ្យេចញេទផ្សោយដំណឹងល�ដល់េលកិយ ៍្រពមទងំបាន្របទនឱ្យពួកេគមានអំណាចដអ៏ស� រ្យ 

េដម្បេីធ�កិច�ករេនះផង។ ្រពះអង�ទំនុកប្រម�ងេយងេដយអំណាចទងំអស់េនស� នសួគ៌ េនេពលែដលេយងេគារពតម

ប�� របស់្រពះអង�។ 

 

«អ�ករល់គា� េហខ�ុ ំថា ្រពះ្រគ� និង្រពះអមា� ស់ េនាះ្រត�វែមន គឺខ�ុ ំហ�ឹងេហយ !។ »  

(យ៉ូហន ១៣:១៣) 

 

្រពះេយសូ៊យាងចូលមកជិតេគ េហយមាន្រពះបន�ូលថា៖ «ខ�ុ ំបានទទួល្រគបអ់ំណាច ទងំ 

េនស� នបរមសុខ ទងំេនេលែផនដី។ ដូេច�ះ ចូរេចញេទនាមំនុស្ស្រគបជ់ាតិសសន៍េអយេធ� 

ជាសិស្ស េហយេធ�ពិធី្រជមុជទឹកេអយេគ ក�ុង្រពះនាម្រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណ ដ៏

វសុិទ�។ ្រត�វបេ្រង�នេគេអយ្របតបិត�ិតមេសចក�ីទងំប៉ុនា� ន ែដលខ�ុ ំបានបង� ប់អ�ករល់គា� ។  

ចូរដឹងថា ខ�ុ ំេនជាមយួអ�ករល់គា� ជាេរៀងរល់ៃថ� រហូតដល់អវសនកលៃនពិភពេលក»។ (ម៉ាថា

យ ២៨:១៨-២០) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៣ ្រពះេយសូ៊បានឈ�ះេសចក�ីល្បងួ្រគបយ៉់ាង និងបានរស់េនក�ុងជីវតិដល៏�ឥតេខ� ះេនេលែផនដី។ ករេនះបង� ញពី 

    អំណាចេចស� របស់្រពះអង�ក�ុងែផ�ក 

 ក) ្រកមសីលធម។៌ 

 ខ) ធម�ជាតិ។ 

 គ) ្រពលឹងវ�ិ� ណ។ 

 

៤ ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអំណាចេចស� ្រពះអង�េនក�ុងករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�តមរយៈ 

 ក) ករេ្របាស�ស�ីពិករ និងេកងខ�ងមា� កឱ់្យបានជា។ 

 ខ) ករមាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�ជាផ�ូវែតមយួគតេ់ទកន្់រពះបិត។ 

 គ) ករ្របាបព់ួកសិស្សរបស់្រពះអង�ឱ្យេចញេទ្រគបទ់ីកែន�ង ្រពមទងំបេង�តសិស្សផង។ 

 

គ. ្រពះេយស៊្ូរត�វបានទទួលស� លជ់ា្រពះអមា� ស ់Jesus Recognized as Lord                                                               

េគលេដទី៣. ពិពណ៌នាអំពីភពជា្រពះអម� សរ់បស់្រពះេយស៊ូេនេពលបច�ុ�្បន� និងេនេពលអនាគត។ 

 

 េនេលែផនដីនាេពលបច�ុប្បន�េនះ ្រក�មជំនុំទទួលស� ល់្រពះេយសូ៊ជា្រពះអមា� ស់។ េនស� នសួគ ៌្រពះអង�មាន 

អំណាចេចស� េលអំណាចខង្រពលឹងវ�ិ� ណនានា។ េនៃថ�ណាមយួ េលកិយទ៍ងំមូលនឹងទទួលស� ល់្រពះអង�ជា 

អ�ក្រគប្់រគង និងជា្រពះអមា� ស់ដ៏សុចរតិ។ 

 
្រពះអង� (្រពះជាមា� ស់) បានសំែដងមហិទ�ិឫទ�ិេនះ េដយេ្របាស្រពះ្រគិស�េអយមាន្រពះជន�រស់េឡង

វញិ និងេអយគងេ់នខងស� ំ្រពះអង�េនស� នបរមសុខ ខ�ស់ជាងវត�ុស័ក�ិសិទ�ិ្រគបយ៉់ាង ខ�ស់ជាង

អ�ីៗែដលមានអំណាច មានឫទ�ិ មានបារម្ីរគប្់រគង និងខ�ស់េលសអ�ីៗែដលមានេឈ� ះមនិ្រតឹមែត

េនេលកេនះេទ គឺេនេលកខងមុខេទៀតផង។ ្រពះជាមា� ស់បានប�ង� បអ�ីៗទងំអស់ េអយេន

េ្រកម្រពះបាទរបស់្រពះ្រគិស� ្រពមទងំ្របទនេអយ្រពះអង�គងេ់នេលអ�ីៗទងំអស់ េធ�ជាសិរស

េល្រក�មជំនុំ។ (េអេភសូ ១:២០-២២) 

 

សិរសរបស់្រក�មជំនុំ Head of the Church  

 អស់អ�កែដលទទួល្រពះេយសូ៊េធ�ជា្រពះសេ�ង� ះ និង្រពះអមា� ស់របស់េគ គឺជាសមាជិក្រក�មជំនុំរបស់្រពះអង� 

ទងំអស់។ ្រពះគម�រីែចងថា ្រពះេយសូ៊គឺជាសិរស េហយ្រក�មជំនុំគឺជា្រពះកយរបស់្រពះអង�។ េយងបានសិក្សោអំពីអភយ័ 

ឯកសិទ�ិៃនភាពរបួរមួជាមយួ្រពះ្រគិស�រចួមកេហយ។ េយងអចរកីរយេពញេលញនឹងអភយ័ឯកសិទ�ិេនាះបាន លុះ្រតែត 
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េយងយក្រពះេយសូ៊ជាទីមយួេនក�ុងជីវតិរបស់េយង។ ក្បោល្រត�វែតដឹកនារំបូកយ មនិែមនរបូកយដឹកនាកំ្បោលេនាះេទ។ 

សររីង�នីមយួៗមានកែន�ង និងតួនាទីរបស់វេរៀងៗខ�ួន។ េយង្រគបគ់ា� គួរែតេធ�ករជាមយួគា� ស្រមាបក់រល�ចំេពះរបូកយ 

និងេដម្បេីគាលបំណងរបស់្រពះ្រគិស� ជាសិរសរបស់េយង។ 

 

្រពះ្រគិស�មាន្រពះជន�មុនអ�ីៗទងំអស់ េហយអ�ីៗទងំអស់កេ៏នស�ិតេស�ររមួគា�  េដយសរ្រពះអង�ែដ

រ។ ្រពះអង�ជាសិរសៃន្រពះកយរបស់្រពះអង� គឺ្រក�មជំនុំ ្រពះអង�ជាេដមកំេណ តៃនអ�ីៗទងំអស់។ 

ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� ប់ទងំអស់ ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិមុនេគ េដម្បេីធ�ជា 

្របមុខក�ុង្រគបវ់ស័ិយទងំអស់។ (កូឡូស ១:១៧-១៨) 

 

េយងកដូ៏េច� ះែដរ េយងមានគា� េ្រចនរមួជា្រពះកយែតមយួក�ុងអង�្រពះ្រគិស� េហយមា� ក់ៗ ជាសររីង�

របស់គា� េទវញិេទមក។ េយងមាន្រពះអំេណាយទនែប�កៗពីគា�  ្រសបតម្រពះគុណែដល្រពះជា

មា� ស់្របទនមកេយង។ ្របសិនេបបងប�ូនណាទទួល្រពះអំេណាយទនខងែថ�ង្រពះបន�ូល ្រត�វែថ�ង

េអយ្រសបតមជំេនឿ។ (រ ៉មូ ១២:៥-៦) 

 

 េយងស� បប់ង� ប្់រពះអង�ក�ុង្រគប់ករទងំអស់។ េនាះគឺជាែផ�កែដល្រពះកយរបស់្រពះ្រគិស�្រត�វែតេធ�។ វមនិែមន 

ជាគំនិតរបស់សង�មេទ ប៉ុែន� ជាគេ្រមាងែផនកររបស់្រពះ្រគិស�ស្រមាប្់រក�មជំនុំែដលេយង្រត�វេធ�តម។ កែន�ងណាែដល 

េយងេទ េយងេធ�តមគេ្រមាងែផនកររបស់្រពះអង�៖ េនផ�ះ េនកែន�ងេធ�ករ េហយេនកែន�ងជបេ់លៀង។ ករេនះបង� ញ

អស់អ�កែដលេនជុំវញិេយងថា ្រពះអង�ជា្រពះអមា� ស់។ ៃថ�មយួ េយងនឹងឈរេនមុខ្រពះអង�។ េយងនឹងមនិ្រត�វបានជំនុំជំ

រះេដយសរែតអំេពបាបរបស់េយងេទ ពីេ្រពះ្រពះអង�បានអតេ់ទសបាបរបស់េយងេហយ។ ប៉ុែន� ្រពះអង�នឹងពិនិត្យេមល

ជីវតិរបស់េយង និងពីរេបៀបែដលេយងរស់េន។ 

 

ដ្បតិេយងទងំអស់គា� នឹង្រត�វេទឈរេនមុខទីកតក់�ីរបស់្រពះ្រគិស� េដម្បេីអយមា� ក់ៗ ទទួលផល 

តមអំេពែដលខ�ួនបាន្រប្រពឹត� កលពីេនរស់ក�ុងរបូកយេនះេនេឡយ េទះបីជាអំេពេនាះល� ឬ

អ្រកកក់�ី។ (២កូរនិថូស ៥:១០) 

 

 ពក្យថា បុីម៉ា (bema) ្រត�វបានេគេ្របស្រមាបទ់ីកតក់�ីរបស់អ�ក្រគប្់រគងជាតិរ ៉មុូាងំ។ េនក�ុងទី្រក�ងរ ៉មូ អ�ីែដល 

មនុស្សនិយាយមនិសំខនេ់ទៀតេទ ្របសិនេបសកម�ភាពរបស់មនុស្សមា� កេ់នាះ្រត�វបានេគអនុមត័េនទីកតក់�ី។ ពក្យែដល 

្រពះគម�រីេ្របស្រមាបទ់ីកតក់�ីរបស់្រពះ្រគិស�គឺ បុីម៉ា ។ េនក�ុងរេបៀបេនះ ្រគិស�បរស័ិទរស់េនក�ុងេលកិយេ៍នះ េដម្បបីេ្រម 

្រពះអមា� ស់របស់ពួកេគគឺ ្រពះេយសូ៊្រគិស�។ អ�ីែដលមនុស្សេផ្សងេទៀតគិតមនិសំខនេ់ទ។ ករវយតៃម�របស់្រពះេយសូ៊អំពី

ជីវតិរបស់េយង េទបជាករសំខន។់ 
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 ្រពះគម�រីផ�ល់ឧទហរណ៍អំពីមនុស្សែដល្របឈមមុខនឹងច្បោប ់និងទំេនៀមទមា� ប ់ែដល្របឆាងំនឹងអ�ីែដល្រតឹម្រត�វ។ 

ករេធ�ករសេ្រមចចិត�ពិតជាពិបាកខ� ងំណាស់។ សូម្របាកដថា អ�កដឹងថាបទប�� របស់្រពះ្រគិស�្របែហលជាផ�ុយនឹង 

ត្រម�វករក�ុងសង�មរបស់អ�ក។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលពីរេបៀបែដលអ�កេដរតម្រពះអង�គួរមាន៖ 

 

ខ�ុ ំចតអ់�ករល់គា� េអយេទ ដូចេអយេចៀមេទកណា� លហ�ូងចចក។ េហតុេនះ ្រត�វេចះ្របយត័�ខ�ួន

ដូចសត�ពស់ េហយកនច់ិត�ស�ូត្រតងដូ់ចសត�្រពប។ (ម៉ាថាយ ១០:១៦) 

 

 សូមចងចថំា អ�កជា្របជារ�ស�ៃន្រពះរជរបស់្រពះជាមា� ស់ និងជាសររីង�ៃន្រពះកយរបស់្រពះអង�ផង។ ្របសិន 

េបអ�កស� បប់ង� ប្់រពះអង� ជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កេនបច�ុប្បន�េនះ ជីវតិរបស់អ�កនឹងគាប្់រពះទយ័្រពះអង�េហយ។ ្រពះអង�

នឹង្របទនរង� នដ់អ៏ស� រ្យ! វគួរឱ្យអម៉ាស់ណាស់ ្របសិនេបេយងរងទុក�េវទនាេដយឥត្របេយាជន។៍ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ្រពះគម�រីែចងថា ៃថ�ណាមយួ្រពះ្រគិស�នឹងជំនុំជំរះេយង េដម្ប ី

 ក) សេ្រមចថា អំេពបាបរបស់េយងមយួណាែដលេយង្រត�វសង។ 

 ខ) េឃញថា េយងស័ក�ិសមនឹងទទួលករសេ�ង� ះឬអត។់ 

 គ) ្របទនរង� នដ់ល់េយងចំេពះករបេ្រមរបស់េយង។ 

 

៦ មនុស្សអចេឃញថា្រពះេយសូ៊ជា្រពះអមា� ស់នាសព�ៃថ� ជាពិេសសេនេពលែដល្រគិស�បរស័ិទ 

 ក) សងសងអ់គារ្រពះវហិរស� តៗ។ 

 ខ) ស� បប់ង� ប្់រពះេយសូ៊ក�ុង្រគបក់ិច�ករទងំអស់។ 

 គ) បំផា� ញអ�ក្រគប្់រគងអ្រកកេ់ដយេ្របកមា� ងំ។ 

 

៧ េត្រពះេយសូ៊ពិតជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កឬ? េតអ�កកំពុងរស់េនចុះស្រម�ងជាមយួបងប�ូន្រប�ស្រសីរបស់អ�ក ជាសររីង� 

    ៃនរបូកយ ែដលជា្រក�មជំនុំែដរឬេទ? ចូរទូលសូម្រពះអង�ឱ្យជួយ អ�កេចះស� បប់ង� ប្់រពះអង� ជា្រពះអមា� ស់របស់អ�ក 

    ក�ុង្រគបក់ិច�ករទងំអស់។ 

 

េស�ចេលអស់ទាងំេស�ច នងិ្រពះអម� ស់េលអស់ទាងំ្រពះអម� ស់ King of Kings and Lord of Lords 

 េយងបានដឹងថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះអមា� ស់េល្រក�មជំនុំ និងសណ�ិ តក�ុងជីវតិរបស់្រគិស�បរស័ិទសព�ៃថ�។ ប៉ុែន� េដម្ប ី

បំេពញរបូភាពថា្រពះអង�គឺជានរណា េយង្រត�វេមលេទអនាគត។ េនេពលអនាគត េយងនឹងេឃញ្រពះអង�េពញ 

េដយសិររីងុេរឿង ្រពមទងំយាងមកេដម្បេីសយរជ្យេលអ�ីៗ្រគបយ៉់ាង។ 
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េមល៍! ្រពះអង�យាងមក េនកណា� លពពក។ មនុស្សទងំអស់នឹងេឃញ្រពះអង� សូម្បែីតអស់អ�ក

ែដលបានចកទ់ម�ុះ្រពះអង� កន៏ឹងេឃញ្រពះអង�ែដរ។ កុលសម�ន័�ទងំប៉ុនា� នេនេលែផនដីនឹង្រត�វ

េសកេសេ្រពះែត្រពះអង�។ ែមន! ពិតជាេកតមានដូេច�ះែមន! អែមន៉!   ្រពះជាអមា� ស់ែដលមាន

្រពះជន�គងេ់នសព�ៃថ� គងេ់នពីេដមេហយកំពុងែតយាងមក គឺ្រពះដម៏ាន្រពះេចស� េលអ�ីៗទងំអស់ 

្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា៖ «េយងជាអល់ផា និងជាអូេមក»។ (វរិរណៈ ១:៧-៨) 

 

 ្រពះេយសូ៊ជាេដមដំបូង − ករចបេ់ផ�ម និងជាធនធានៃនករពិត។ ្រពះេយសូ៊ក៏ជាចុងេ្រកយែដរ − ជា្រពះមយួអង� 

ែដលនឹងសេ្រមចេគាលបំណងអស់កល្បរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះអង�នឹងេធ�ឱ្យអ�ីៗ្រគបយ៉់ាងសម្រសបនឹងគា� ។ ្រពះអង� 

នឹងមានជយ័ជំនះេលវ�ិ� ណអ្រកក ់និងេសយរជ្យអស់កល្ប ក�ុងនាមជាេស�ចេលអស់ទងំេស�ច និងជា្រពះអមា� ស់ 

េលអស់ទងំ្រពះអមា� ស់។ 

 

 ្រពះគម�រីែចងថា មុនេពល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិ ែផនដីនឹងេពញេដយស�ង� ម េរគរតត្បោត រ��ួ យដី 

ទុរភកិ្ស ទឹកកខ�ក ់្រតីងប ់ដំណាំ្រត�វបំផា� ញ និង ករជិះជានន់េយាបាយ។ ្រពះបន�ូលេនក�ុង្រពះគម�រីគឺពិត្របាកដ។ សព�

ៃថ�េនះ េយងេឃញករទងំអស់េនះកំពុងេកតេឡងេនជុំវញិេយង។ ប៉ុែន� ៃថ�មយួ ករផា� ស់ប�ូរដអ៏ស� រ្យនឹងេកតេឡង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊្រគិស�នឹងយាងមក េដម្បកីនក់បព់ិភពេលក។ ្រពះអង�មានសិទ�ិពីរយ៉ាងេដម្បេីសយរជ្យ៖ ្រពះអង�បាន 

បេង�តែផនដី េហយ្រពះអង�បានេ្របាសេលះែផនដីេដយ្រពះេលហិតរបស់្រពះអង�។ េនក�ុងកណ� ចុងេ្រកយៃន្រពះគម�រី 

គឺកណ� គម�រីវវិរណៈ េយងេឃញបល�័ង�េនស� នសួគ។៌ េនកណា� លបល�័ង�េនាះមានកូនេចៀម។ កូនេចៀមគឺជា្រពះេយសូ៊ 

្រគិស� ជា្រពះមយួអង�ែដលបានសុគត េដម្បសីេ�ង� ះេយង។ ្រពះអង�នឹងេសយរជ្យ! 

 

ខ�ុ ំឮសំេឡងបន�ឺយ៉ាងខ� ងំៗេចញពីបល�័ង�មកថា៖ «េមលហ�៎ ្រពះពនា� របស់្រពះជាមា� ស់ស�ិតេនជា

មយួមនុស្សេលកេហយ! ្រពះអង�នឹងស�ិតេនក�ុងចំេណាមពួកេគ ពួកេគនឹងេទជា្របជារ�ស�

របស់្រពះអង� េហយ្រពះជាមា� ស់ផា� ល់នឹងគងជ់ាមយួពួកេគ។ ្រពះអង�នឹងជូតទឹកែភ�កេចញអស់ពី

ែភ�ករបស់េគ េសចក�ីស� បែ់លងមានេទៀតេហយ ករកនទុ់ក� ករេសកសេ្រងង និងទុក�លំបាក ក៏

ែលងមានេទៀតែដរ ដ្បតិអ�ីៗែដលេកតមានកលពីមុនេនាះ បាត់អស់េទេហយ»។ ្រពះអង�ែដល

គងេ់នេលបល�័ង� ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា៖ «េមល៍េយងបានេធ�អ�ីៗទងំអស់សុទ�ែតថ�ី»។ រចួ្រពះ

អង�មាន្រពះបន�ូលេទៀតថា៖ «ចូរកត្់រតទុក ដ្បតិេសចក�ីទងំេនះសុទ�ែតជាពក្យពិត គួរេអយ

េជឿ»។ (វវិរណៈ ២១:៣-៥)   

 

អ�កមនិអចសិក្សោទងំអស់អំពីឋនៈរបស់្រពះេយសូ៊ ឬ អចអនទងំអស់អំពី្រពះរជ្យដអ៏ស� រ្យរបស់្រពះអង� េន

ក�ុងមុខវជិា� ខ�ីេនះបានេទ។ ប៉ុែន� េយងសង្ឃមឹថា អ�កនឹងស� ល់្រពះេយសូ៊្របេសរជាងមុន េហយ្រសឡាញ់្រពះអង�េ្រចនជាង
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មុនែដរ។ េយងអធិស� នសូមឱ្យអ�កស� ល់្រពះអង�កនែ់តច្បោស់រល់ៃថ� េនខណៈេពលែដលអ�ករងច់្ំរពះអង�យាង្រតឡប់

មកវញិ។ បនា� បម់ក េនេពលែដល្រពះអង�យាងមកេនៃថ�ណាមយួ អ�កនឹងេឃញ្រពះអង�មុខនឹងមុខ ស� ល់្រពះអង�ថា

្រទងព់ិតជានរណា េហយអចចូលរមួេ្រច�ងក�ុងចេ្រម�ងសរេសរសកលថា� យកូនេចៀមៃន្រពះបាន។ 

 

 េលកយ៉ូហនបានពិពណ៌នាអំពីនិមតិ�ែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនឱ្យេលកេឃញនូវអស់អ�កែដលនឹងេ្រច�ង 

ថា� យកូនេចៀម។  

 

េគនាគំា� េ្រច�ងបទចំេរៀងថ�ីថាៈ “្រពះអង�សមនឹងទទួល្រកងំ េហយបក្រតផង េ្រពះ្រទង្់រត�វេគ

សមា� ប់េធ�យ��បូជា ្រពះអង�បានេលះមនុស្ស ពី្រគបពូ់ជ្រគបភ់ាស ្រគប្់របជាជន និងពី្រគបជ់ាតិ

សសន៍ យកមកថា� យ្រពះជាមា� ស់ េដយសរ្រពះេលហិតរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�បានេធ�េអយេគ

េទជារជាណាច្រក និងជា្រក�មបូជាចរ្យបំេរ ្រពះជាមា� ស់របស់េយង េហយអ�កទងំេនាះនឹង្រគងរជ្យ

េលែផនដី”។ េពលេនាះ ខ�ុ ំេមលេទ េហយឮសូរសំេឡងេទវតយ៉ាងេ្រចនេនជុំវញិបល�័ង� ជុំវញិសត�

មានជីវតិ និងជុំវញិពួក្រពឹទ� ចរ្យ។ េទវតទងំេនាះមានចំនួនរបម់ុនឺរបែ់សន េ្រចនអេនកអនន� នាំ

គា� បន�ឺសំេឡងេឡងយ៉ាងខ� ងំៗថាៈ «កូនេចៀមែដលេគសមា� ប់េធ�យ��បូជា ្រទងស់មនឹងទទួល

ឫទ� នុភាពរជសម្បត�ិ ្រពះ្របាជា� ញាណ ឥទ�ិឫទ�ិ ្រពះកិត�ិនាម សិររីងុេរឿង និងករសរេសរតេម�ង»។  

 

េពលេនាះ ខ�ុ ំឮសត�េលកទងំប៉ុនា� ន េនស� នសួគ ៌េនេលែផនដី េនេ្រកមដី េនក�ុងសមុ្រទ ្រពម

ទងំអ�ីៗទងំអស់ែដលេនស� នទងំេនាះ បន�ឺសំេឡងេឡងថាៈ «សូម្រពះអង�ែដលគងេ់លបល�័ង� 

និងកូនេចៀមទទួលពក្យសរេសរតេម�ង្រពះកិត�ិនាម សិររីងុេរឿង នងិ្រពះេចស�  អស់កល្បជាអែង�ងត

េរៀងេទ!»។ (វវិរណៈ ៥:៩-១៣) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ ចូរសរេសរេលខចំេពះឋនៈរបស់្រពះេយសូ៊ (្រកេឡានស� ំ) េនជិតឃា� ែដលពន្យល់ល�ជាងេគពីអត�នយ័ៃនឋនៈេនាះ     

   (្រកេឡានេឆ�ង)។ 

…… ក    ្រពះ       ១) ខូរយី៉ូស (Kurios) 

…… ខ    អ�កដឹកនា្ំរក�មជំនុំ     ២) េដមដំបូង និងចុងបង�ស់ 

…… គ    ្រពះអមា� ស់ និងមា� ស់    ៣) សិរសរបស់របូកយ 

…… ឃ   ្រពះមយួអង�ែដលសេ្រមចេគាលបំណង  ៤) កូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់  

             ទងំអស់របស់្រពះជាមា� ស់ 

…… ង    យ��បូជាស្រមាប់បាប  
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៩ កណ� គម�រីវវិរណៈបង� ញេយងអំពីកូនេចៀមគងេ់លបល�័ង�េនស� នសួគ៌។ ករេនះជួយ េយងឱ្យយល់ថា ្រពះមយួអង�ែដល 

   នឹង្រគប្់រគងអ�ីៗទងំអស់ ក៏ជា្រពះមយួអង�ែដល 

 ក) បានសុគតក�ុងនាមជាយ��បូជា។ 

 ខ) រស់េនមានជីវតិល�។ 

 គ) បេ្រង�នេសចក�ីពិតខងវ�ិ� ណ។ 

 

១០ េយងនឹងេឃញករបំេពញរបស់្រពះេយសូ៊ ជា្រពះអមា� ស់ េនេពលែដលេយងសម�ងឹេមលេទ 

 ក) អតីតកល មុនេពល្រពះអង�យាងមកែផនដី។ 

 ខ) បច�ុប្បន�កល េពល្រពះអង�្រគប្់រគង្រក�មជំនុំ។ 

 គ) អនាគតកល េពល្រពះអង�េសយរជ្យ្របកបេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

១១ អ�កបានសិក្សោអពំីេហតុផលែដល្រពះេយសូ៊ស័ក�សមនឹងទទួលករស� បប់ង� ប ់និង ករថា� យបង�ំក�ុងនាមជា 

      ្រពះអមា� ស់។ ចូរអនកណ� គម�រីវវិរណៈ ៥:៩-១៣ ជាទីបនា� ល់ និងជាចេ្រម�ងសរេសររបស់អ�កថា� យ្រពះអង�។ 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក  

 

៦ ខ) ស� បប់ង� ប្់រពះេយសូ៊ក�ុង្រគបក់ិច�ករទងំអស់។ 

 

២ ក) ភាពជា្រពះ និងអំណាចេចស� របស់្រពះអង�។ 

 

៨ ក    ១) ខូរយី៉ូស (Kurios) 

 ខ    ៣) សិរសររបស់របូកយ 

 គ    ១) ខូរយី៉ូស (Kurios) 

 ឃ   ២) េដមដំបូង និងចុងបង�ស់ 

 ង    ៤) កូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់ 

 

៣ ក) ្រកមសីលធម។៌ 

 

៩ ក) បានសុគតក�ុងនាមជាយ��បូជា។ 

 

៤ ខ) ករមាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�ជាផ�ូវែតមយួគតេ់ទកន្់រពះបិត។ 

 

១០ គ) អនាគតកល េពល្រពះអង�េសយរជ្យ្របកបេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

៥ គ) ្របទនរង� នដ់ល់េយងចំេពះករបេ្រមរបស់េយង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមូអបអរសទរ 
អ�កបានប��បម់ុខវជិា� នេនះេហយ ។ េយងសង្ឃមឹថា មុខវជិា� េនះមាន្របេយាជន៍ស្រមាបអ់�ក! សូមកុំេភ�ចបំេពញ ករ

វយតៃម�ជំពូកទីពីរ េហយ្របគល់សន�ឹកចេម�យេទកន្់រគ�បេ្រង�នរបស់អ�ក ។ 
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CL3130 ្រពះេយស៊ជូានរណា CL3130 Who Jesus Is 

្រកដសចេម�យជំពូកទមីួយ  

 

សូមបំេពញចេនា� ះខងេ្រកម៖ 

 

េឈ� ះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

េលខេរៀងសិស្ស………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចេនា� ះេចល្របសិនជាអ�កមនិស� ល់េលខរបស់អ�ក។) 

អសយដ� ន……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

្របេទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ករែណនា ំ

 េពលអ�កបានប��ប់ករសិក្សោជំពូកនីមយួៗ សូមបំេពញ្រកដសចេម�យករវយតៃម�តមជំពូក។ សូមអនសំណួរ

នីមយួៗេដយយកចិត�ទុកដក។់ មានចេម�យមយួែដលល�បំផុតស្រមាបសំ់ណួរនីមយួៗ។ ចូរដកព់ណ៌េខ� ស្រមាប ់

ចេម�យែដលអ�កបានេ្រជសេរ ស។ សូម្របាកដថា េលខែដលេនេល្រកដសចេម�យ គឺដូចគា� នឹងេលខៃនសំណួរែដលអ�ក

កំពុងែតេឆ�យ។  

 

ឧទហរណ៏  

១.  ករេកតជាថ�ីមាននយ័ថា 

     ក) េនវយ័េក�ង។ 

     ខ) ទទួល្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ។ 

     គ) ចបេ់ផ�មឆា� ថំ�ី។ 

ចេម�យ្រតឹម្រត�វគឺ ខ) ទទលួ្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ។ ដូេច�ះ អ�កគួរែតដកព់ណ៌េខ�     ខ    ដូចេនះ៖ 

 

១.      ក     ខ    គ  ឃ 

 

សូមេបកទំពរ័បន�មយួេទៀត េនេពលអ�កចងច់បេ់ផ�ម។ 
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្រកដសចេម�យជំពូកទីមួយ  
 
 សូមដកព់ណ៌េខ�  េនកែន�ងែដល្រតឹម្រត�វេដយ្រប�ង្របយត័� ស្រមាបេ់លខនីមយួៗ។ 

 

១.    ក      ខ         គ ឃ     ១១.  ក ខ      គ        ឃ 

២.    ក      ខ         គ ឃ     ១២.  ក ខ      គ        ឃ 

៣.    ក      ខ         គ ឃ     ១៣.  ក ខ      គ        ឃ 

៤.    ក      ខ         គ ឃ     ១៤.  ក ខ      គ        ឃ 

៥.    ក      ខ         គ ឃ     ១៥.  ក ខ      គ        ឃ 

៦.    ក      ខ         គ ឃ     ១៦.  ក ខ      គ        ឃ 

៧.    ក      ខ         គ ឃ     ១៧.  ក ខ      គ        ឃ 

៨.    ក      ខ         គ ឃ     ១៨.  ក ខ      គ        ឃ 

៩.    ក      ខ         គ ឃ     ១៩.  ក ខ      គ       ឃ 

១០.    ក      ខ         គ ឃ     ២០.  ក ខ      គ        ឃ 

 

 េនះជាករប��បៃ់នត្រម�វករស្រមាបជ់ំពូកទី១។ ស្រមាប់ពិន�ុ សូមេផ�្រកដសចេម�យជំពូកទី១ េទឱ្យ្រគ�របស់អ�ក 

ឬក ៏េទករយិាល័យែដលេនក�ុងតំបនរ់បស់អ�ក។ សូមបន�ករសិក្សោរបស់អ�កេនជំពូកទី២។  
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ស្រមាបេ់្របេនករយិាល័យៃនសកល

វទិ្យោល័យ គ�ូបល ប៉ុេណា� ះ ៃថ�

ទ…ី………………………………………

ពិន�ុ………………………………… 
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ករវយតៃម�ជំពូកទី១ 

 

១ េហតុអ�ីបានជាេយងពឹងអងេល្រពះគម�រី? 

ក) ្រពះគម�រី្រត�វបានសរេសរេឡងេដយមនុស្សល�ៗ។ 

ខ) ្រពះគម�រី្រត�វបានសរេសរេឡងេដយមនុស្សែដលចងេ់ធ�តមបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ 

គ) ្រពះគម�រី្រត�វបានសរេសរេឡងេដយមនុស្សេដយមានករបំភ�ពឺី្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 

២ េត្របេយាគខងេ្រកមមយួណា ជាវធិីល�បំផុតក�ុងករដឹងថា្រពះេយសូ៊ជានរណា? 

ក) េដយបទពិេសធនផ៍ា� ល់ខ�ួន៖ បទពិេសធនរ៍បស់ខ�ួនឯង និងបទពិេសធនរ៍បស់អ�កដៃទ 

ខ) េដយយកចិត�ទុកដកន់ឹង្រពឹត�ិករណ៍ថ�ីៗ 

គ) េដយពិចរណាពីភាពអស� រ្យៃនធម�ជាតិ េហយដឹងថា ្រពះជាមា� ស់បានបេង�តអ�ីៗទងំអស់ 

 

៣ េហ្របឺ ១៣:៨ ែចងថា «្រពះេយសូ៊្រគិស� 

ក) េនែតដែដល ពីមុន ៃថ�េនះ និងរហូតដល់អស់កល្បជានិច�»។ 

ខ) ជាផ�ូវ និង ជាេសចក�ីពិត។» 

គ) ជាកូន្រប�សដំបូងរបស់េលកអរ័ដ»ំ។ 

 

៤ េតមុខងរមយួណាៃនទំនាយែដលជួយ េយងឱ្យយល់ដឹងថា្រពះេយសូ៊ជានរណា? 

ក) ទំនាយបង� ញេយងអំពីកិច�កររបស់្រពះេយសូ៊េនេពលអតីត បច�ុប្បន� និង អនាគត។ 

ខ) ទំនាយ្របាបអ់ំពីសម័យកល្របវត�ិស�ស�ែដល្រពះេយសូ៊រស់េន។ 

គ) ទំនាយបានែថ�ងយ៉ាងយូរ មុនេពល្រពឹត�ិករណ៍បានេកតេឡង។ 

 

៥ េហតុអ�ីបានជាសម�ន�េម្រតីចស់សំខន់យ៉ាងខ� ងំេនក�ុងករសែម�ងឱ្យេឃញពី្រពះេយសូ៊? 

ក) សម�ន�េម្រតីចស់មាន្របវត�ិស�ស�អំពី្របជាជនរបស់្រពះេយសូ៊។ 

ខ) សម�ន�េម្រតីចស់មានទំនាយចំៗអំពីជីវតិ និង ពន័�កិច�របស់្រពះេយសូ៊។ 

គ) សម�ន�េម្រតីចស់តំណាងឱ្យយ��បូជារបស់្រពះ្រគិស� ែដលជាកូនេចៀមយ��បូជា។ 

 

៦ េត្រពះេយសូ៊សេ្រមចទំនាយក�ុង្រពះគម�រីេដយវធិីមយួណា? 

ក) ្រពះេយសូ៊បាន្របសូតក�ុងភូមណិាសែរត៉។ 

ខ) ្រពះេយសូ៊មានលក�ណៈដូចេលកម៉ូេសតមរេបៀបេ្រចនយ៉ាង។ 

គ) កលបរេិច�ទអំពីកំេណ តរបស់្រពះេយសូ៊ គឺ្រត�វបានទយយ៉ាងជាកល់ក់។ 
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៧ េតេយងរកករែថ�ងទំនាយដំបងូក�ុង្រពះគម�រីស�ីអំពី្រពះេមស្សុេីនកែន�ងណា? 

ក) េនក�ុងកណ� គម�រីដំបូងក�ុង្រពះគម�រីគឺ កណ� គម�រីេលកុប្បត�ិ 

ខ) េនក�ុងកណ� គម�រីដំបូងៃនព្យោករសំីខនគ់ឺ កណ� គម�រីេអសយ 

គ) េនក�ុងកណ� គម�រីដំបូងៃនគម�រីសម�ន�េម្រតីថ�ីគឺ កណ� គម�រីដំណឹងល� ម៉ាថាយ 

 

៨ ្រពះេយសូ៊បានយាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ 

ក) ភា� មៗ បនា� បព់ី្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ 

ខ) បីឆា�  ំបនា� បព់ី្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ 

គ) ែសសិបៃថ� បនា� បព់ី្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ 

 

៩ ករអស� រ្យរបស់្រពះេយសូ៊ ជាស�� របស់្រពះជាមា� ស់ថា ្រពះេយសូ៊ជា 

ក) ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

ខ) អ�កនាសំររបស់្រពះជាមា� ស់។ 

គ) ព្យោកររីបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

១០ ែផនករស្រមាបក់រសេ�ង� ះរបស់េយង ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ 

ក) ពួកព្យោករ្ីរគិស�បរស័ិទ។ 

ខ) ្រពះៃ្រតឯកដប៏រសុិទ�។ 

គ) ពួកេទវតសុចរតិ។ 

 

១១ េដម្បកី� យជា្រគិស�បរស័ិទ មា� ក់ៗ ្រត�វ 

ក) ស� ល់ពីករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊។ 

ខ) េគារពតមបទប�� ដប្់របករ។ 

គ) ទទួលេជឿេល្រពះេយសូ៊្រគិស� ជា្រពះសេ�ង� ះ និងជា្រពះអមា� ស់។ 

 

១២ ្រពះនាម េអម៉ាញូ៉ែអល មាននយ័ថា “្រពះជាមា� ស់ 

ក) គងជ់ាមយួេយង។” 

ខ) មានអំណាចេចស� ។” 

គ) ជាអ�កនាមំុខរបស់េយង។” 
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១៣ «្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះជាមា� ស់ែដលបាន្របសូ្រតមកជាមនុស្ស» មាននយ័ថា ្រពះេយសូ៊ 

ក) ្រប្រពឹត�ិដូច្រពះជាមា� ស់។ 

ខ) ជា្រពះជាមា� ស់េនក�ុង្រទង្់រទយមនុស្ស។ 

គ) មនិែមនជា្រពះេទៀតេទ។ 

  

១៤ ពក្យ ករ្របសូ្រតមកជាមនុស្ស  មកពីពក្យពីរម៉ាត ់ែដលមាននយ័ថា 

ក) េកតេឡងេដយខ�ួនឯង។ 

ខ) មានសច់ឈម។ 

គ) អ�កែដលបានចកេ់្របងតងំ។ 

 

១៥ ្រពះេយសូ៊្រត�វបានេហថាជាអ�កស្រម�ះស្រម�លរបស់េយង ពីេ្រពះ្រពះអង� 

ក) បានយាងមកែផនដីក�ុងនាមជាមនុស្ស។ 

ខ) បានសុគត និងរស់េឡងវញិ។ 

គ) បានសងៃថ�ជំនួសេយង ដូេច�ះេហយ េយងអចេទកន្់រពះជាមា� ស់បាន។ 

 

១៦ ្រពះជាមា� ស់បានក� យជាមនុស្សក�ុងេគាលបំណងៃនករសែម�ងឱ្យេឃញ ករេរៀបចំ ករជំនួស និង 

ក) ករពន្យល់។ 

ខ) ករស្រមបស្រម�ល។ 

គ) ករថា� យ។ 

 

១៧ េត្រពះេយសូ៊មានេគាលបំណងអ�ី េនេពលែដល្រពះអង�េធ�ពន័�កិច�េទកនម់នុស្ស និងបាន្របទនជីវតិរបស់្រពះអង� 

       ស្រមាបេ់គ? 

ក) េដម្បបីង� ញពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះជាមា� ស់េនក�ុងជីវតិរបស់្រពះអង� 

ខ) េដម្បបីង� ញថា របូរងសង� ខងេ្រកជាភស�ុតងប�� កព់ីនិស្សយ័ជា្រពះ 

គ) េដម្បទីទូចឱ្យមានខ� តគំរខូងសីលធមៃ៌នកររស់េនខ�ស់ 

 

១៨ េតេនក�ុងរេបៀបណា ែដល្រពះេយសូ៊បង� ញល�បំផុតអំពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះជាមា� ស់? 

ក) ្រពះេយសូ៊បាន្របទនឱ្យេយងនូវពតម៌ានដ្៏រតឹម្រត�វអំព្ីរពះជាមា� ស់។ 

ខ) ្រពះេយសូ៊េធ�ករអស� រ្យ ប៉ុែន� បានប�� ក់យ៉ាងច្បោស់ចំេពះករេ្របាសឱ្យជា។ 

គ) ជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊បានសែម�ងឱ្យេឃញពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះជាមា� ស់។ 
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១៩ េត្របេយាគអំពី្រពះេយសូ៊មយួណា បានពណ៌នាអំពីនិស្សយ័អស់កល្បរបស់្រពះអង�? 

ក) ខ�ុ ំមាន តងំពីមុនអរ័ដេំកតេទេទៀត។  

ខ) ខ�ុ ំជានំបុង័ជីវតិ។ 

គ) ខ�ុ ំគឺជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ។ 

 

២០ ្រពះេយសូ៊បានេ្របនាម «ខ�ុ ំ គឺជាខ�ុ ំ» េដម្ប ី

ក) ពណ៌នាអំពី្រពះពិេរធរបស់្រពះជាមា� ស់ និង្រពះពិេរធរបស់្រពះអង�ផា� ល់។ 

ខ) ពណ៌នាអំពី្រពះទយ័អណិតអសូររបស់្រពះជាមា� ស់ និង្រពះទយ័អណិតអសូររបស់្រពះអង�ផា� ល់។ 

គ) ពន្យល់អំពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះជាមា� ស់ និងចរតិលក�ណៈរបស់្រពះអង�ផា� ល់។ 
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CL3130 ្រពះេយស៊ជូានរណា CL3130 Who Jesus Is 

្រកដសចេម�យជំពូកទពីីរ  

 

សូមបំេពញចេនា� ះខងេ្រកម៖ 

 

េឈ� ះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

េលខេរៀងសិស្ស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចេនា� ះេចល្របសិនជាអ�កមនិស� ល់េលខរបស់អ�ក។) 

អសយដ� ន……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

្របេទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ករែណនា ំ

 េពលអ�កបានប��ប់ករសិក្សោេមេរៀននីមយួៗរបស់អ�ក សូមបំេពញ្រកដសចេម�យករវយតៃម�តមជំពូក។ សូម

អនសំណួរនីមយួៗេដយយកចិត�ទុកដក។់ មានចេម�យមយួែដលល�បំផុតស្រមាបសំ់ណួរនីមយួៗ។ ចូរដក់ពណ៌េខ�  

ស្រមាបច់េម�យែដលអ�កបានេ្រជសេរ ស។ សូម្របាកដថា េលខែដលេនេល្រកដសចេម�យ គឺដូចគា� នឹងេលខៃនសំណួរ

ែដលអ�កកំពុងែតេឆ�យ។ 

 

ឧទហរណ៏  

១.  ករេកតជាថ�ីមាននយ័ថា 

ក) េនវយ័េក�ង។ 

ខ) ទទួល្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ។    

គ) ចបេ់ផ�មឆា� ថំ�ី។ 

ចេម�យ្រតឹម្រត�វគឺ ខ) ទទលួ្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ។ ដូេច�ះ អ�កគួរែតដក់ពណ៌េខ�    ខ    ដូចេនះ៖ 

 

១.     ក     ខ    គ   ឃ 

 

សូមេបកទំពរ័បន�មយួេទៀត េនេពលអ�កចងច់បេ់ផ�ម។ 
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្រកដសចេម�យជំពូកទីពីរ 
 
 សូមដកព់ណ៌េខ�  េនកែន�ងែដល្រតឹម្រត�វេដយ្រប�ង្របយត័� ស្រមាបេ់លខនីមយួៗ។ 

 

១.          ក       ខ         គ  ឃ  ១១.    ក   ខ     គ        ឃ 

២.    ក       ខ         គ ឃ  ១២.  ក   ខ      គ        ឃ 

៣.    ក       ខ         គ ឃ  ១៣.  ក   ខ      គ        ឃ 

៤.    ក       ខ         គ ឃ  ១៤.  ក   ខ      គ        ឃ 

៥.    ក       ខ         គ ឃ  ១៥.  ក   ខ      គ        ឃ 

៦.    ក       ខ         គ ឃ  ១៦.  ក   ខ      គ        ឃ 

៧.    ក       ខ         គ ឃ  ១៧.  ក   ខ      គ        ឃ 

៨.    ក       ខ         គ ឃ  ១៨.  ក   ខ      គ        ឃ 

៩.    ក       ខ         គ ឃ  ១៩.  ក   ខ      គ        ឃ 

១០.    ក       ខ         គ ឃ  ២០.  ក   ខ      គ        ឃ 

 

 េនះជាករប��បៃ់នត្រម�វករស្រមាបជ់ំពូកទី២។ ស្រមាប់ពិន�ុ សូមេផ�្រកដសចេម�យជំពូកទី២ េទឱ្យ្រគ�របស់អ�ក 

ឬក ៏េទករយិាល័យែដលេនក�ុងតំបនរ់បស់អ�ក។  

 

 

 

 

 

 

 

 
PN 07.13 

 

 

 

 

 

ស្រមាបេ់្របេនករយិាល័យៃនសកល

វទិ្យោល័យ គ�ូបល ប៉ុេណា� ះ 
ៃថ�

ទ…ី………………………………………

ពិន�ុ………………………………… 
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ករវយតៃម�ជំពូកទី២  

 

១ េនក�ុងកណ� គម�រី យ៉ូហន ៨:១២ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�ជា 

ក) អ�កគង� លល�។ 

ខ) ពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ 

គ) បុ្រតរបស់្រពះបាទដវឌី។ 

 

២ េត្រពះេយសូ៊មានលក�ណៈដូចពន�ឺេនក�ុងរេបៀបណាមយួ? 

ក) ផា� យដភ៏�បឺានបង� ញ្របាបព់ីករ្របសូ្រតរបស់្រពះេយសូ៊។ 

ខ) ្រពះេយសូ៊ជួយ េយងឱ្យេមលេឃញអ�ីេផ្សងៗ។ 

គ) ្រពះេយសូ៊បានបង�ញអំពីេគាលេដដម៏ាន្របាជា� ដំបូង។ 

 

៣ េតេនក�ុង្របេយាគខងេ្រកមមយួណា ែដលករទទួលយករបស់្រពះេយសូ៊ត្រម�វឱ្យមាន? 

ក) ករសិក្សោអំពីករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊ 

ខ) ករអនុវត�នអ៍ំណាច 

គ) ស�័្រគចិត�េធ�តម្រពះអង� 

 

៤ មនុស្សអ្រកកស់�បព់ន�ឺ ពីេ្រពះពន�ឺ 

ក) បង� ញឱ្យេឃញពីភាពអ្រកករ់បស់េគ។ 

ខ) បំភ�េឺលមនុស្សល�ប៉ុេណា� ះ។ 

គ) បំភ�េឺលេគប៉ុេណា� ះ។ 

 

៥ ករអស� រ្យៃនករេ្របាសឱ្យជា ែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�ប�� កថ់ា ្រពះអង�ជា 

ក) ្រគ�បេ្រង�នរបស់េយង។ 

ខ) េច្រកមរបស់េយង។ 

គ) ្រពះអទិកររបស់េយង។ 

 

៦ េនក�ុងបទគម�រី េ្របងជានិមតិ�របូឱ្យ 

ក) ្រពះវរបិត។ 

ខ) ្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

គ) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 
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៧ េលកយ៉ូហនបានេឃញ្រពះវ�ិ� ណបានសណ�ិ តេល្រពះេយសូ៊ មានសណា� នដូច 

ក) សត�្រពប។ 

ខ) អណា� តេភ�ង។  

គ) េ្របងែដលបានចកប់ង�ូរ។ 

 

៨ េតនាម ្រពះេយសូ៊  មានអត�ន័យយ៉ាងដូចេម�ច? 

ក) ្រពះេយហូវ៉នឹងសេ�ង� ះ ឬ ្រពះសេ�ង� ះ។ 

ខ) ្រពះគងជ់ាមយួេយង។ 

គ) ្រពះអមា� ស់ៃនពិភពទងំមូល ជា្រពះរបស់សបេបាត។ 

 

៩ េនក�ុងចំេណាមសសនាទងំអស់េនេលពិភពេលក មានែត្រគិស�សសនាប៉ុេណា� ះេទ ែដលផ�ល់ 

ក) មូលេហតុអំពីករធា� កចុ់ះក�ុងអំេពបាប និងកររងទុក�េវទនារបស់មនុស្ស។ 

ខ) េសរភីាពពីបាប្រគបយ៉់ាង។ 

គ) ឧត�មគតិខ�ស់ស្រមាបក់ររស់េន។ 

 

១០ េត្រពះេយសូ៊សន្យោសេ�ង� ះេយងឱ្យេចញពីប�� ្របេភទណា? 

ក) េចញពីភាព្រកី្រក និងភាពអតឃ់ា� ន 

ខ) េចញពីកំហុស និងេចញពីអំណាចបាប 

គ) េចញពីភាពពិករខងរបូកយ 

 

១១ ្រពះេយសូ៊្រត�វបានេហថា កូនេចៀមៃន្រពះ ពីេ្រពះ្រពះអង� 

ក) បាន្រប្រពឹត�េដយឱនលំេទន និងេដយបនា� បខ�ួន។ 

ខ) បានសុគត ក�ុងនាមជាយ�� បូជាស្រមាបប់ាប។ 

គ) បានរស់េនេដយជីវតិបរសុិទ� និងស� តស�ំ។ 

 

១២ េចរមា� កេ់នេលេឈឆា� ងបានសេ�ង� ះ េដយសរែតគាត ់

ក) គា� នកំហុសអ�ីទងំអស់។ 

ខ) បានដឹងថា ខ�ួនគាតម់ានកំហុស។ 

គ) បានទទួលេជឿេល្រពះេយសូ៊។ 
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១៣ ករសុគតរបស់្រពះេយសូ៊ស្រមាបេ់យង បានបំេពញេសចក�ីេមត�  និង 

ក) អំណាចេចស� របស់្រពះជាមា� ស់។ 

ខ) ភាពយុត�ិធមរ៌បស់្រពះជាមា� ស់។ 

គ) ភាពរបួរមួរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

១៤ េតមានភស�ុតងល�បំផុតមយួណា ែដលថា្រពះេយសូ៊មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប?់ 

ក) ករ្របសូ្រតដអ៏ស� រ្យរបស់្រពះេយសូ៊ និងជីវតិែដលគា� នបាបេសះ 

ខ) ផ�ូរែដលេគបានដកស់ព្រពះេយសូ៊េនទេទ  

គ) ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអង�្រទង ់បនា� បព់ី្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ  

 

១៥ េតករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊ មានលទ�ផលច្បោស់លស់មយួណា? 

ក) វេធ�ឱ្យជីវតិេនេលែផនដីេនះេចៀសផុតពីករឈថឺា� ត់ និងជំងឺេផ្សងៗ។ 

ខ) វេលកទឹកចិត�េយងឱ្យេនែតរក្សោខ� តគំរៃូនភាពបរសុិទ�។ 

គ) វជាករធានាអះអងថា ្រគិស�បរស័ិទកន៏ឹងមានជីវតិរស់េឡងវញិែដរ។ 

 

១៦ េត្រពះគម�រីបេ្រង�នអ�ីខ�ះអំពីករេគារពរបូកយរបស់្រពះ្រគិស�? 

ក) របូកយខងសចឈ់មែតងែតស� ប ់ប៉ុែន� វនឹង្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេទជារបូកយអមតៈវញិ។ 

ខ) របូកយខងសចឈ់មនឹងមនិខូច ឬ «មនិេឃញកររលួយ» េទ។ 

គ) របូកយខងសចឈ់មនឹង្រត�វបានេធ�ឱ្យមានកមា� ងំេឡង េដម្បឱី្យរបូកយេនាះស�ិតេនអស់កល្បជានិច�។ 

 

១៧ េនេពលែដលេយងរស់េឡងវញិ េយងនឹង 

ក) គា� នរបូកយទល់ែតេសះ។ 

ខ) មានរបូកយដូចេនែផនដី។ 

គ) មានរបូកយខងវ�ិ� ណែដលអមតៈ។ 

 

១៨ រ ៉មូ ១០:៩ ែចងថា េយងទទលួករសេ�ង� ះ េនេពលែដលេយងសរភាពថា  

ក) ្រពះេយសូ៊ជា្រពះអមា� ស់។ 

ខ) ្រពះជាមា� ស់គឺ្រពះែតមយួគត់។ 

គ) អរក្សសតងំអ្រកក។់ 
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១៩ េត្របេយាគមយួណាល�បំផុត ែដលបង� ញអំពីអំណាចេចស� របស់្រពះេយសូ៊េនេលែផនដី? 

ក) ភាពទកទ់ញ និងករឈ�ះរបស់្រពះេយសូ៊។ 

ខ) ករអតេ់ទសបាបរបស់្រពះេយសូ៊ អមេដយស�� ដអ៏ស� រ្យជាេ្រចន។ 

គ) អស់អ�កែដលបានឮ្រពះេយសូ៊សុទ�ែតទទួល្រពះអង�ទងំអស់។ 

 

២០ េនក�ុងកណ� គម�រី វវិរណៈ ៥:៩-១៣ ករសរេសរគឺ្រត�វផ�ល់ដល់ 

ក) ្រពបែដលបាននាមំកនូវេសចក�ីសុខសន�។ 

ខ) េតែដលបានទទួលជយ័ជំនះ។ 

គ) កូនេចៀមែដលបានេគសមា� ប។់ 
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ពក្យេពចនច៏ងុេ្រកយ 

ជូនចំេពះសិស្សោនុសិស្សជាទី្រសឡាញ់ 

 

 េយងសង្ឃមឹថាករសិក្សោេនះនឹងេធ�ឲ្យអ�កគិតអពំីទំនាកទ់ំនងរបស់អ�កជាមយួនឹង្រពះជាមា� ស់។ បនា� បព់ីករ 

សិក្សោេមេរៀន និងករេឆ�យសំណួរទងំអស់មក េតអ�កបានឆ�ល់ថា “េតខ�ុ ំពិតជា្រគិស�បរស័ិទឬ? េតខ�ុ ំស� ល់្រពះជាមា� ស់ 

ែដរឬេទ? េត្រទងព់ិតជាគងេ់នក�ុងជីវតិខ�ុ ំែដរឬេទ?” េយងចងផ់�ល់ឱកសឲ្យអ�កេនេពលេនះ េដម្បមីានទនំាកទ់ំនង 

ជាមយួ្រពះជាមា� ស់។ 

 

 េយងទងំអស់គា� ែតងែតមានកំហុស។ េយងបានេធ�ឲ្យខ�ួនឯង និង អ�កដៃទឈចឺប។់ ្រពះគម�រីបានេហកិច�ករ 

េនាះថាជាអំេពបាប េហយេយងទងំអស់គា� មានេទសកំហុស: “្រគប់ៗ គា� សុទ�ែតបាន្រប្រពឹត�អំេពបាប េហយគា� នសិររីងុ 

េរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់េនជាមយួ” (រ ៉មូ ៣:២៣)។ អំេពបាបរបស់េយងបានររងំេយងមនិឲ្យស� ល់្រពះហឫទយ័្រសឡាញ់ 

របស់្រពះវរបិត។ កប៏៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័នឹងេយង ថ�ីេបេយងមានអំេពបាបកេ៏ដយ។ “្រពះជាមា� ស់្រសឡាញ់ 

មនុស្សេលកខ� ងំណស់ េហតុេនះេហយបានជា្រពះអង�្របទន្រពះបុ្រតែតមយួរបស់្រពះអង�មក េដម្បេីអយអស់អ�កែដល 

េជឿេល្រពះបុ្រត មានជីវតិអស់កល្បជានិច� គឺមនិេអយេគវនិាសេឡយ” (យ៉ូហន ៣:១៦)។ ្រពះេយសូ៊បានទទួលយក 

ទរណុកម� ែដលេយងសមនឹងទទួលស្រមាបអ់ំេពបាបរបស់េយង េនេពលែដល្រទងប់ានសុគត។ 

  

 េតអ�កចងឲ់្យ្របាកដថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះអ�កែដរឬេទ? វពិតជាសម��ណាស់៖ 

  ចូរទទួលស� ល់ថាអ�កជាមនុស្សមានបាប ែដលបានដចេ់ចញពី្រពះជាមា� ស់ េហយទូលសូមឲ្យ្រពះអង�អតេ់ទសឲ្យ។ 

  ចូរេជឿេល្រពះេយសូ៊ឲ្យអស់ពីចិត� េហយឲ្យ្រទង្់រជាបថា អ�កបានទទួល្រពះអង�ជា្រពះសេ�ង� ះរបស់អ�ក។ 

 

អ�កអចនិយាយេទកន្់រពះជាមា� ស់េដយពក្យរបស់អ�កផា� ល់ េដយនិយាយនូវេសចក�ីអធិស� នដូចេនះ៖ 

ឱ្រពះេយសូ៊េអយ ទូលបង�ំដឹងថា ទូលបង�ំជាមនុស្សមានបាប។ សូមអតេ់ទសដល់ទូលបង�ំផង។ ទូលបង�ំេជឿថា 

្រទងជ់ា្រពះរជបុ្រតដេ៏នអស់កល្បរបស់្រពះជាមា� ស់។ អរគុណ្រពះអង�ែដលសុគតេនេលេឈឆា� ងជំនួស អំេព

បាបរបស់ទូលបង�ំ។ សូមយាងមកគងក់�ុងជីវតិរបស់ទូលបង�ំ។ សូមេធ�ករេនក�ុងជីវតិរបស់ទូលបង�ំ។ សូមេធ�ជា

្រពះអមា� ស់របស់ទូលបង�ំេនៃថ�េនះ។ សូមអរ្រពះគុណ្រពះអង�ែដលបានសេ�ង� ះទូលបង�ំ! អែមន៉។ 

 
 ្របសិនជាអ�កបានអធិស� ននូវេសចក�ីអធិស� នេនះ េហយេធ�វឲ្យអស់ពីចិត�អំេពបាបរបស់អ�កនឹងទទួលបាននូវករ

អតេ់ទស េហយអ�កនឹងទទួលបានជីវតិអស់កល្បជានិច�។ ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះអមា� ស់ៃនជីវតិរបស់អ�ក។ ្រពះគម�រីបាន្របាប់

ថា “ប៉ុែន� េបេយងទទួលសរភាពអំេពបាបរបស់េយង េនាះ្រពះជាមា� ស់ែដលមាន្រពះហឫទ័យេស� ះស�័្រគ និង សុចរតិ 

្រទងន់ឹងអតេ់ទសេយងេអយរចួពីបាប ្រពមទងំជំរះេយងេអយបានបរសុិទ� រចួពី្រគបអ់ំេពទុច�រតិទងំអស់ផង” (១យ៉ូ

ហន ១:៩)។ 
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 សូមស� គមន៍ករចូលរមួក�ុង្រគ�សររបស់្រពះជាមា� ស់។ េយងចងម់ានេសចក�ីអំណរជាមយួអ�ក ដូេច�ះ សូមសរេសរ 

និង្របាបេ់យងពីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�ក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។  

 

សូម្រពះជាមា� ស់្របទនពរដល់អ�ក! 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

េឈ� ះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

េតអ�កមនមិត�ភ័ក�ែដល្រត�វករស� ល់បែន�មអពំី្រពះេយស៊ូែដលឬេទ? 

 សូមេផ�េឈ� ះ និងអសយដ� នមតិ�ភក�ិរបស់អ�កស្រមាបច់េម�យដអ៏ស� រ្យៃនជីវតិរបស់អ�ក។ 

េឈ� ះ……………………………………………………………………………………………………………………… 

អសយដ� ន…………………………………………………………………………………………………………….. 
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