
្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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