
 

្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។ ្រពះេយសូ៊បានដក់ភាពអស់កល្បជានិច�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។ 
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្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)។   
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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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