
 

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 ់
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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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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។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 

 



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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