
      ្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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