
 

្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។់  

 

 ពកួេគបានទមទរករសុគតរបស់្រពះអង� េ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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