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Jesus, the Resurrection and Life 

  

 

 េសចក�ីស� បឈ់រេនចុងប��បៃ់នផ�ូវជីវតិរបស់មនុស្សជាតិ្រគបរ់បូ−គឺដចខ់ត េជៀសមនិផុត និងចុងេ្រកយផង។ 

េនៃថ�ណាមយួ អ�កមាន អ�ក្រក្រត�វ្របឈមមុខនឹងេសចក�ីស� បដូ់ចគា� ។ សូម្បែីតគិតអំពីេសចក�ីស� បក់េ៏ធ�ឱ្យមនុស្ស 

ភាគេ្រចនភយ័ខ� ច និងេភរវកម�ែដរ។ ប៉ែុន� អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះេយសូ៊្រគិស� មានភាពខុសគា� យ៉ាងខ� ងំ។ ពួកេគមនិ 

ចបំាចភ់យ័ខ� ចេសចក�ីស� បេ់ទ ពីេ្រពះពួកេគេជឿទុកចិត�េល្រពះមយួអង� ែដលរស់ពីសុគតេឡងវញិ និងជាជីវតិ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊មនិេនេលេឈឆា� ងជាកែន�ងែដល្រពះអង�សុគត ឬ ស�ិតេនក�ុងផ�ូរ ជាកែន�ងែដលេគប��ុ ះ្រពះអង�។ ្រពះ

អង�មាន្រពះជន�ពីសុគតេឡងវញិ! ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េនសព�ៃថ� េដយអំណាចៃនជីវតិគា� នទីប��ប ់េហយ 

្រពះអង�ែចករែំលកជីវតិេនះជាមយួនឹងអស់អ�កែដលបានរមួជាមយួ្រទងេ់ដយសរជំេនឿ។ 

 

 សសនាេផ្សងៗេនេលពិភពេលកេនះ ព្យោយាមជួយ មនុស្សឱ្យសូ៊្រទនំឹងជីវតិរែមងស� បរ់បស់ពួកេគ ប៉ុែន� 

សសនាពុំអចផ�ល់អ�ីបានេឡយ។ ករកុហកទងំប៉ុនា� នរបស់េគបានកបេ់នសព�ៃថ�េនះ។ ែត្រគិស�សសនាវញិ ខុសគា�  

្រសលះ! េនេពល្របឈមនឹងករពិតដអ៏ស� រ្យៃនករស� ប ់វបាន្របកសពីករពិតមយួដអ៏ស� រ្យជាងេនះេទេទៀតគឺថា៖ 

្រពះេយសូ៊្រគិស�មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ េហយេដយេ្រពះ្រទងរ់ស់ េយងករ៏ស់ែដរ។ 

 

 េតមានេរឿងអ�េីកតេឡង េនេពលែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ? េតេយងដឹងថា្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិេដយរេបៀបណា? េតករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�និយាយអពំី្រពះអង�ជានរណា។ េតករមាន 

្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�មានអត�នយ័អ�ី ស្រមាបជ់ីវតិរបស់េយងនាេពលបច�ុប្បន� និងេនេពលអនាគត? េមេរៀន 

េនះនឹងេឆ�យសំណួរទងំអស់េនះ។  
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គេ្រមង 

ក. ្រពះ េយសូ៊មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប់ Jesus Gains Victory Over Death 

ខ. ្រពះេយសូ៊ធានាចំេពះកររស់េឡងវញិរបស់េយង Jesus Guarantees Our Resurrection 

 

េគលេដ 

១. បង� ញពីភស�ុតងែដលប�� កេ់យងថា ្រពះេយសូ៊មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� បទ់ងំ្រស�ង។ 

២. ពន្យល់ពីករែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិមានឥទ�ិពលេលជីវតិរបស់អ�កឥឡូវេនះ និងអនាគត។ 

 

ក. ្រពះ េយស៊មូានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប់ Jesus Gains Victory Over Death 

េគលេដទី១. បង� ញពីភស�ុតងែដលប�� ក់េយងថ ្រពះេយស៊ូមនជ័យជំនះេលេសចក�ីស� ប់ទាងំ្រស�ង។ 

  

ភស�ុតងែដលេយងមានែដលថា ្រពះេយសូ៊មានជយ័ជំនះេលេសចក�ីស� ប ់បានមកពីពន័�កិច�របស់្រពះអង�េនេល

ែផនដី និងបានមកពីករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�ផា� ល់។ 

 

ករអស� រ្យៃនករេ្រ�សឱ្យរស់េឡងវិញ Miracles of Resurrection  

 មានអ�កទទួលខុស្រត�វេលសល្របជុំមា� ក ់េឈ� ះៃយរសូបានចូលេទឯ្រពះេយសូ៊ សូមអង�រ្រពះអង�េ្របាសកូន្រសី

របស់គាត។់ េនេពលែដលគាត្់រតឡបម់កវញិជាមយួ្រពះេយសូ៊ កូនេនាះបានស� បេ់ទេហយ។ 

 

អ�កែដលេនទីេនាះយំេសកអណិតេក�ងេនាះ្រគប់ៗ គា� … ្រពះេយសូ៊ចបៃ់ដេក�ង្រសីេនាះ េហយបន�ឺ

្រពះសូរេសៀងយ៉ាងខ� ងំថា៖ «នាងេអយ! េ្រកកេឡង»។ រេំពចេនាះ ្រពលឹងនាងក្៏រតឡបម់កវញិ 

េហយនាងេ្រកកេឡងភា� ម។ (លូក ៨:៥២, ៥៤-៥៥)។ 

 

 ពួកអ�កកនទុ់ក�បានយកសពកូន្រប�សរបស់�ស�ីេមម៉ាយមា� កេ់ទប��ុ ះេនភូមណិាអុីន េនេពលែដលពួកេគបាន 

ជួប្រពះេយសូ៊។ ្រពះអង�បានប�្ឈបព់ិធីបុណ្យសពេនាះ។ 

 

្រពះអង� (្រពះេយសូ៊) យាងចូលេទជិត ្រទងព់ល់មឈូស ពួកអ�កែសងកន៏ាគំា� ឈប។់ ្រពះអង�មាន

្រពះបន�ូលថា៖ «អ�កកំេលះេអយ! ចូរេ្រកកេឡង»។ រេំពចេនាះ បុគ�លែដលស� ប់ កេ៏្រកកអង�ុយ 

េហយចបេ់ផ�មនិយាយស�ី។ ្រពះេយសូ៊្របគល់អ�កកំេលះេទមា� យវញិ។ (លូក ៧:១៤-១៥) 
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 ឡាសរ និងបងប�ូន្រសីរបស់គាត ់េឈ� ះម៉ាថា និង ម៉ារ ជាមតិ�ល�របស់្រពះេយសូ៊។ ឡាសរបានស� ប ់និងបាន 

កប។់ ្រពះេយសូ៊បានមកដល់បនួៃថ�េ្រកយមក។ 

 

្រទងប់ន�្ឺរពះសូរេសៀងខ� ងំៗថា៖ «ឡាសរេអយ  !េចញមក ! »។ េពលេនាះ េលកឡាសរែដល

បានស� ប់ កេ៏ចញពីផ�ូរមក មានទងំ្រកណាតរ់ុៃំដេជង និងកែន្សង្រគបមុខផង។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះ

បន�ូលេទពួកេគថា៖ «សំុ្រសយ្រកណាតេ់ចញពីគាត ់េហយេអយគាត់េទចុះ»។  

(យ៉ូហន ១១:៤៣-៤៤) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ មនុស្សមា� កែ់ដល្រពះេយសូ៊បានេ្របាសឱ្យរស់េឡងវញិ ែដលបានកបេ់ហយ គឺ 

 ក) េលកឡាសរ ប�ូន្រប�សរបស់នាងម៉ារ ីនិង នាងម៉ាថា។ 

 ខ) កូន្រសីេលកៃយរសូ ជារបស់អ�កទទួលខុស្រត�វសល្របជុំ។ 

 គ) កូន្រប�សរបស់�ស�ីេមម៉ាយេនភូមណិាអុីន។ 

 

ភស�ុតងប�� ក់ពីករមន្រពះជន�រស់េឡងវិញរបស់្រពះេយស៊ូ Proof of the Resurrection of Jesus  

 ករអស� រ្យៃនករេ្របាសឱ្យរស់េឡងវញិែដល្រពះេយសូ៊បានេធ� ខណៈេពលែដល្រពះអង�េធ�ពន័�កិច� បានបង� ញថា 

្រពះអង�មានអំណាចេលេសចក�ីស� ប។់ ប៉ុែន� មនុស្សែដល្រពះអង�បានេ្របាសឱ្យរស់េឡងវញិ េ្រកយមកបានស� បម់�ង 

េទៀត−ពួកេគេនែតស� ប។់ ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�មានភាពខុសគា� ។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊មាន 

្រពះជន�រស់េឡងវញិ េសចក�ីស� បប់ានបរជយ័។ ្រពះអង�រស់េឡងវញិេដយមានរបូកយអមតៈ មនិស� បេ់ទៀតេឡយ។ 

 

 ប៉ុែន� េតេយងដឹងថា្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិេដយរេបៀបណា? េយង្រត�វ្របាកដថា្រពះអង�មាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិែមន។ ្របសិនេប្រពះអង�មនិមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិេទ ជំេនឿរបស់េយងក�ុង្រពះអង�ឥត្របេយាជនេ៍សះ 

េហយអស់អ�កែដលបានស� បេ់ទេដយបានេជឿេល្រពះអង� ជាមនុស្សល�ីេល�េហយ។ ប៉ុែន� ្រពះអង�ពិតជាមាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិែមន! េយងមនិ្រត�វបានេគបេ�� តេទ។ េនះជាភស�ុតងចំនួនដបក់�ុងចេំណាមភស�ុតងជាេ្រចន៖ 

 

១. កររយករណ៍របស់ពកួទហន។ ពួកទហនបានយាមផ�ូរែដលមានបិទជិត េដម្បកុីំឱ្យេគមកលួចយក្រពះសពរបស់ 

្រពះេយសូ៊ េហយនិយាយថា្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ េន្រពឹកទីបី ពួកេគបានេឃញេទវតេបកទ� រផ�ូរ។ ែផនដី 

រ��ួ យ។ ពួកេគភយ័យ៉ាងខ� ងំ េដយពួកេគបានេឃញផ�ូរេនទេទ! ្រពះសពរបស់្រពះេយសូ៊បានបាតេ់ហយ! ពួកេគបាន 

រតេ់ទរយករណ៍នូវអ�ីែដលបានេកតេឡង។ 
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២. ផ�ូរទេទ នងិសំពតស់�ប។ េ្រកយមក �ស�ីៗនាគំា� មកផ�ូរ។ ្រពះសពរបស់្រពះេយសូ៊មនិេនក�ុងផ�ូរេទ។ េទវតពីរនាកប់ាន

្របាប្់រសី�ៗថា ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់។ េលកេព្រត�ស និងេលកយ៉ូហនបានរតេ់ទផ�ូរ េហយេឃញថា ផ�ូរេនទេទ។ 

្រពះសពរបស់្រពះេយសូ៊បានបាត់េហយ ប៉ុែន� េគេឃញមាន្រកណាតែ់ដលរុ្ំរពះសព្រពះអង�េនក�ុងេនាះ។ 

 

៣. សររបស់េទវត។ េនឯផ�ូរ ពកួេទវតនិយាយមកកន្់រសី�ៗថា «េហតុអ�ីបានជានាងនាគំា� មករក្រពះអង�ែដលមាន 

្រពះជន�រស់ ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� បដូ់េច�ះ? ្រទងម់និគងេ់នទីេនះេទ ្រពះជាមា� ស់បានេ្របាស្រពះអង�េអយមាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិេហយ!» (លូក ២៤:៥-៦)។ 

 

៤. ករបង� ញអង�្រទងរ់បស់្រពះេយសូ៊។ ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអង�្រទងេ់នេពលខុសៗគា� េទកន់ 

• �ស�ីមយួ្រក�ម 

• នាងម៉ារជីាអ�ក្រស�កម៉ាដឡា 

• េលកេព្រត�ស 

• សិស្សពីរនាកេ់ធ�ដំេណ រេឆា� ះេទភូមេិអេម៉ាស 

• សិស្សដបន់ាកេ់ន្រក�ងេយរសូឡឹម 

• សិស្សដបម់យួនាកេ់ន្រក�ងេយរសូឡឹម 

• សិស្ស្របាពំីរនាកេ់នសមុ្រទកលីេឡ 

• អ�កេជឿ៥០០នាកេ់ន្រស�កកលីេឡ 

• េលកយ៉ាកុបែដលជាប�ូន្រប�សពកក់ណា� លរបស់្រពះេយសូ៊ 

• ្រក�មសវក័េនេលភ� ំែក្បរភូមេិបថានី 

េ្រកយេពលរងទុក�លំបាករចួេហយ ្រពះេយសូ៊បានបង� ញ្រពះអង� តមរេបៀបេផ្សងៗេអយសវក័

ទងំេនាះេឃញថា ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់ពិត្របាកដែមន។ ្រពះអង�បានេអយេគេឃញអស់រយៈ

េពលែសសិបៃថ� ្រពមទងំមាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះរជ្យរបស់្រពះជាមា� ស់ផង។ (កិច�ករ ១:៣) 

• ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអង�្រទងឱ់្យមនុស្សបីនាកេ់ឃញ េ្រកយេពល្រពះអង�យាងេទស� នសួគវ៌ញិ។ 

  ១. េលកេស�ផាន ជា្រគិស�បរស័ិទែដលរងទុក�យ៉ាងខ� ងំមនុេគ 

  ២. េលកសូល (ប៉ូល) េនតមផ�ូវេទ្រក�ងដម៉ាស 

  ៣. េលកយ៉ូហន េនេពលករេបកសែម�ង 

 

៥. លក�ណៈៃន្រពះកយរបស់្រពះេយសូ៊។ ្រពះកយែដល្រពះេយសូ៊មានបានប�� កព់ីរយ៉ាង។ (១) អ�ីែដលអ�កេជឿបាន 

េឃញគឺមនិែមន្រគានែ់តជាករមមាល ឬ វ�ិ� ណេទ។ ្រពះេយសូ៊េសយអហរជាមយួពួកេគ។ ពួកេគបានបះ៉្រពះអង�។ 

្រពះអង�មានសច់ឈម និងឆ�ឹងពិត្របាកដ។ (២) ្រពះអង�មនិ្រគានែ់តបានមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិពីសន�ប ់ឬ ពីស� ប ់

េដយមានរបូកយែដលរែមងស� បេ់ទវញិេទ។ ្រពះអង�មានរបូកយែដលេពញេដយសិររីងុេរឿង មនិែមនជារបូកយែដល 
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មានកំណត់ មានករឈចឺប ់ឬ ស� បេ់ទៀតេឡយ។ ្រពះអង�បានឆ�ងកតទ់� រែដលបិទជិត។ ្រពះអង�បានបង� ញអង�្រទង ់

ឬ បាតអ់ង�្រទងត់ម្រពះហឫទ័យ្រពះអង�។ ្រពះអង�បានយាងេទស� នសួគេ៌ដយអចេមលេឃញបាន។ ករមាន្រពះជន� 

រស់េឡងវញិបានផ�ល់អំណាចថ�ីដល់្រពះកយរបស់្រពះអង�។ 

 

៦. ករ្រជមជុក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ អ�ីែដលបានេកតេឡងេនបុណ្យៃថ�ទីហសិប គឺជាករសេ្រមចេដយផា� ល់នូវ្រពះ

បន�ូលសន្យោរបស់្រពះ្រគិស� ជា្រពះែដលមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ករបន�មាន្រពះវត�មានៃន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បាន

បង� ញថា ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់។ 

 

៧. ទបីនា� ល់របស់ពកួ្រគសិ�បរស័ិទ។ អ�កេដរតម្រពះេយសូ៊បានេធ�បនា� ល់ឥតឈប់ឈរចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ថា ្រពះអង�មាន 

្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ។ ពួកេគ្រត�វបានប�� ឱ្យបដិេសធ ឬ ្រត�វេគ្របហរជីវតិ ពួកេគបានេ្រជសេរ សករស� ប។់ ពួក

េគមនិបានស� បេ់ដម្បកីរពរេសចក�ីភូតភរេទ។ 

 

៨. ករែ្របចតិ�េជឿរបស់េលកសូល។ សូលជាបណ�ិ តវយ័េក�ងដអ៏ស� រ្យមា� កៃ់ន្រកឹត្យវនិយ័របស់សសនយូ៍ដ បានព្យោយាម

កំចត្់រគិស�បរស័ិទេចល។ េនតមផ�ូវេទ្រក�ងដម៉ាសេដម្បចីបព់ួក្រគិស�បរស័ិទ ្រពះអមា� ស់េយសូ៊បានចបខ់�ួនសូល។ 

មានពន�ឺែដលភ�ជឺាងពន�ឺ្រពះអទិត្យបានេលចេឡងពីស� នសួគ៌។ ក�ុងពន�ឺេនាះែដរ ្រពះេយសូ៊បានេហេឈ� ះសូល េហយ

មាន្រពះបន�ូលជាមយួេលកផង។ េលកសូលបានលះបងជ់ីវតិរបស់េលកេទឯ្រពះេយសូ៊ េហយកប៏ានក� យជាសវក័

ប៉ូលដអ៏ស� រ្យ។ 

 

៩. ្រគសិ�សសនា។ ្រគិស�សសនាមានមលូដ� នេល្រពឹត�ិករណ៍ៃនករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ្រគិស�សសនាបានសង់

េលផ�ូរទេទ។ 

 

១០. ទនំាកទ់នំងជាមយួ្រពះេយសូ៊។ ករជួបជាមយួ្រពះេយសូ៊បានផា� ស់ប�ូរជីវតិរបស់េយង។ េយងនិយាយជាមយួ្រពះអង� 

រល់ៃថ�។ ្រពះអង�េឆ�យមកកនេ់យង។ ដូចចេ្រម�ងមយួបទេ្រច�ងថា៖ 

 

ខ�ុ ំបេ្រម្រពះសេ�ង� ះែដលមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ្រពះអង�គងេ់នេលែផនដីសព�ៃថ�…អ�កសួរខ�ុ ំថា េត

ខ�ុ ំដឹងថា្រពះអង�រស់េនយ៉ាងដូចេម�ច?្រពះអង�រស់េនក�ុងដួងចិត�ខ�ុ ំ។ (A. H. Ackley) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

២ ករពណ៌នាល�បំផុតអំពី្រពះកយរបស់្រពះេយសូ៊ បនា� បព់ី្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ គឺ 

 ក) ជាករដឹងខ�ួនេឡងវញិ។ 

 ខ) ជាវ�ិ� ណ។ 

 គ) ពិត្របាកដទងំ្រស�ង េហយេពញេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

៣ អ�កបានសិក្សោអំពីភស�ុតងដបយ៉់ាងែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ។ ចូររលឹំកភស�ុតងទងំដប ់

    េនាះេឡងវញិ។ បនា� បម់ក ចូរព្យោយាមសរេសរភស�ុតង្របាយ៉ំាងែដលបានបាតព់ីប�� ីខងេ្រកម។ 

 ១) កររយករណ៍របស់ពួកទហន 

 ២) ……………………………………………………………………………………… 

 ៣) ពក្យរបស់េទវត 

 ៤) ……………………………………………………………………………………… 

 ៥) លក�ណៈៃន្រពះកយរបស់្រពះេយសូ៊ 

 ៦) ……………………………………………………………………………………… 

 ៧) ……………………………………………………………………………………… 

 ៨) ករសន�នារបស់េលកសូល 

 ៩) ្រគិស�សសនា 

 ១០) ……………………………………………………………………………………… 

 

ខ. ្រពះេយស៊ធូានាចំេពះកររសេ់ឡងវិញរបសេ់យង  
     Jesus Guarantees Our Resurrection  
េគលេដទី២. ពន្យល់ពីករែដល្រពះេយស៊ូរស់េឡងវិញមនឥទ�ិពលេលជីវិតរបស់អ�កឥឡូវេនះ និងអនាគត។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានសុគតេនេលេឈឆា� ង ប៉ុែន� ្រពះអង�មានជ័យជំនះេលេសចក�ីស� បេ់នទីេនាះ។ ្រពះអង�បានបែង�រ 

េឈឆា� ង−ជានិមតិ�របូៃនភាពអម៉ាស់ និងភាពអ្រស�វ−េទជានិមតិ�របូៃនករេ្របាសេលះ អំណាច និងជយ័ជំនះវញិ។ ្រពះ

សពរបស់្រពះេយសូ៊្រត�វបានេគដកក់�ុងផ�ូរ ប៉ុែន� ផ�ូរមនិអចចប់្រទងេ់ធ�ជាអ�កេទសបានេទ។ ្រពះអង�បានយកឈ�ះេលេស

ចក�ីស� ប ់េហយបានមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ េដម្បែីចករែំលកជយ័ជំនះជាមយួអ�កេដរតម្រពះអង�្រគបគ់ា� ។ េលក ប៉ូល

បានសរេសរអំពីករស� ល់្រពះេយសូ៊េដយេ្រពះអំណាចៃនករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង�។ េតអំណាចេនះគឺជា

អ�ី? 
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 ១. ភស�ុតងប�� កថ់ា្រពះេយសូ៊ជានរណា។ េដយេ្រពះ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់ពីសុគតេឡងវញិ េយងដឹងថា 

្រទងជ់ាអ�កែដល្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា−្រទងជ់ា្រពះបុ្រតៃន្រពះ និងជា្រពះសេ�ង� ះរបស់មនុស្សេលក។ 

 

២. ករធានាៃនករសេ�ង� ះ។ េដយេ្រពះ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ េយងដឹងថា ្រពះជាមា� ស់បាន្រពម

ទទួលយ��បូជារបស់្រពះេយសូ៊ស្រមាបេ់យង។ អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះអង�នឹងទទួលបានករអតេ់ទសបាប។ 

 

 ៣. ជីវតិថ�កី�ុងកររបួរមួជាមយួ្រពះេយសូ៊។ ្រពះអមា� ស់ែដលបានរស់េឡងវញិរបស់េយង បានក� យជាសិរសរបស់

្រក�មជំនុំ។ េយងជាសររីង�របស់្រពះអង�។ ្រពះអង�ែតងែតគងជ់ាមយួេយង។ ្រពះជន�របស់្រពះអង�ស�ិតេនក�ុងេយង។

អំណាចេចស� របស់្រពះអង�េធ�ករតមរយៈេយង។ 

 

សូមសរេសរតេម�ង្រពះជាមា� ស់ ជា្រពះបិតរបស់្រពះេយសូ៊្រគិស� ជា្រពះអមា� ស់ៃនេយង។ ្រពះជា

មា� ស់បានេ្របាសេយងេអយេកតជាថ� ីេដយេ្របាស្រពះេយសូ៊្រគិស� េអយមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ 

្រសបតម្រពះហឫទយ័េមត� ករណុាដេ៏លសលប់របស់្រពះអង� ដូេច�ះ េយងមានេសចក�ីសង្ឃមឹែដល

មនិេចះសបសូន្យ។ (១េព្រត�ស ១: ៣) 

 

 ៤. ជយ័ជនំះក�ុង្រពះេយសូ៊។ ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊ ប�� ក់ថា ្រពះអង�បានឈ�ះសតងំ 

បាប និងេសចក�ីស� ប។់ េដយរមួជាមយួ្រពះអង� អ�កមនិ្រត�វរស់េនេដយភាពភ័យខ� ច ឬ កររងទរណុកម� េដយេ្រពះ 

កំហុស និងករល្បងួេឡយ។ ្រពះេយសូ៊បានបែង�រភាពបរជយ័របស់អ�កឱ្យេទជាជយ័ជំនះវញិ។ 

 

 ៥. េសចក�សីង្ឃមឹ។ ្រគិស�បរស័ិទអច្របឈមមុខនឹងេសចក�ីស� បេ់ដយមានេសចក�ីសង្ឃមឹ។ ករមាន្រពះជន�រស់ 

េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊ ជាករធានាអះអងរបស់េយងចំេពះជីវតិដ្៏របេសរែដលហួសពីេសចក�ីស� ប។់ ្រពះអង�មាន 

្រពះបន�ូលថា «ខ�ុ ំមានជីវតិរស់ េហយអ�ករល់គា� កន៏ឹងមានជីវតិរស់ែដរ» (យ៉ូហន ១៤:១៩)។ 

 

 ៦. ករមានជវីតិរស់េឡងវញិ។ ករស� ល់្រពះ្រគិស�េនក�ុងឫទ� នុភាពែដលបានេ្របាស្រពះអង�ឲ្យមាន្រពះជន�រស់ 

េឡងវញិមាននយ័ថា េយងនឹងរស់េឡងវញិដូច្រពះអង�ែដរ េដយមានរបូកយថ�ីដូច្រពះអង�។ 

 

ប៉ុែន� ្រពះ្រគិស�ពិតជាមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិែមន។ ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� ប ់្រពះអង�មាន្រពះជន�

រស់េឡងវញិមុនេគបង�ស់។ (១កូរនិថូស ១៥:២០)  

 

  

127 

 



លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៤ ្របេយាគខងេ្រកមេនះ គឺជាេសចក�ីពិតទងំ្របាមំយួែដលជាែផ�កៃនករស� ល់្រពះេយសូ៊េនក�ុងអំណាចរបស់្រពះអង�           

    េដយេ្រពះ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ចូរគូសបនា� តព់ីេ្រកម្របេយាគណាែដលអ�ក្រពមទទួល ឬ ែដលអ�ក 

    េ្រជសេរ សទទួលេនេពលឥឡូវេនះ។ 

 ក) ្រពះេយសូ៊គឺជាអ�កែដល្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា ្រទងគ់ឺជា−្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ខ) ្រពះជាមា� ស់បានអតេ់ទសខ�ុ ំឱ្យរចួពីបាបរបស់ខ�ុ ំ។ 

 គ) ជីវតិថ�ីរបស់្រពះេយសូ៊ស�ិតេនក�ុងខ�ុ ំឥឡូវេនះ។ 

 ឃ) សតងំ បាប និងេសចក�ីស� ប្់រត�វបានបរជយ័។ 

 ង) ខ�ុ ំអច្របឈមមុខនឹងេសចក�ីស� បេ់ដយមានេសចក�ីសង្ឃមឹ។ 

 ច) ៃថ�ណាមយួ ខ�ុ ំនឹងមានរបូកយែដលេពញេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះអង� His Promise 

 មុខេពលេ្របាសឡាសរឱ្យរស់េឡងវញិ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលេទកនន់ាងម៉ាថាថា៖ «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយែដល

េ្របាសមនុស្សេអយរស់េឡងវញិ ខ�ុ ំនឹងផ�ល់េអយេគមានជីវតិ។ អ�កណាេជឿេលខ�ុ ំ េទះបីស� ប់េទេហយកេ៏ដយ កន៏ឹង

បានរស់ជាមនិខន។ រឯីអស់អ�កែដលកំពុងែតមានជីវតិេនរស់ េហយេជឿេលខ�ុ ំ មនិស� ប់េសះេឡយ េតនាងេជឿេសចក�ី

េនះឬេទ?» (យ៉ូហន ១១:២៥-២៦)។ 

 

 េនេពលែដល្រពះេយសូ៊បន�ឺ្រពះសូរេសៀងចូលេទផ�ូរែដលបានេបកេហយថា៖ «ឡាសរេអយ! េចញមក!» ឡាសរ 

េចញពីផ�ូរមកទងំមានជីវតិ និងមានសុខភាពល�ផង។ ៃថ�ណាមយួ ្រពះេយសូ៊នឹងយាងមកែផនដីវញិ។ េនេពលែដល 

្រពះេយសូ៊េហ សកសពែដលមានតងំពីយូរមក េហយបានក� យេទជាធូលីដី និងេផះ នឹងរស់េឡងវញិជីវតិថ�ី។ េយង

នឹងមានរបូកយថ�ីដអ៏ស� រ្យដូចជា្រពះកយអមតៈ និងេពញេដយសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង�ែដរ។ 

 

ខ�ុ ំសំុ្របាបេ់អយអ�ករល់គា� ដឹងច្បោស់ថា អ�កណាស� ប់េសចក�ីែដលខ�ុ ំនិយាយេហយេជឿេល្រពះអង�

ែដលបានចត់ខ�ុ ំេអយមក អ�កេនាះមានជីវតិអស់កល្បជានិច� េគមនិ្រត�វទទួលេទសេឡយ គឺបាន

ឆ�ងផុតពីេសចក�ីស� ប់េទរកជីវតិ… ដ្បតិ្រពះបិតជា្របភពៃនជីវតិយ៉ាងណា ្រពះអង�ក្៏របទនេអយ

្រពះបុ្រតេធ�ជា្របភពៃនជីវតិយ៉ាងេនាះែដរ… សំុកុេំងឿងឆ�ល់េឡយ ដ្បតិដល់េពលកំណត់ មនុស្ស

ស� ប់ទងំប៉ុនា� ននឹងឮ្រពះសូរេសៀងរបស់្រពះបុ្រតេហយេចញពីផ�ូរមក។ អ�កែដលបាន្រប្រពឹត�អំេព

ល�នឹងរស់េឡងវញិ េដម្បទីទួលជីវតិ រឯីអ�កែដលបាន្រប្រពឹត�អំេពអ្រកកន់ឹងរស់េឡងវញិ េដម្ប ី

ទទួលេទស»។ (យ៉ូហន ៥:២៤, ២៦, ២៨-២៩) 
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ទីប��ុ ះសពេនក�ុងសហគមនរ៍បស់អ�កមានសរស្រមាបអ់�ក។ វជាសរៃនភាពអស់សង្ឃមឹស្រមាបម់នុស្សមយួ 

ចំនួន។ ផ�ូររលឹំកេយងថា េយងទងំអស់គា� ្រត�វែតស� ប។់ េយងបានមកែផនដីេនះេដយគា� នអ�ីមកជាមយួេទ េហយេយង 

ចកេចញពីែផនដីេនះេដយគា� នអ�ីដូចគា� ។ ប៉ុែន� មនិែមនទងំអស់េនាះេទ។ សូមចងចថំា ផ�ូររបស់្រពះេយសូ៊េនទេទ! 

ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះអង� គឺជាករធានាអះអងប�� កព់ីកររស់េឡងវញិរបស់អ�ក ្របសិនេប្រពះអង�គឺជា

្រពះសេ�ង� ះរបស់អ�ក។ របូកយរបស់អ�កអចនឹងស� ប ់ប៉ុែន� ្រពលឹងវ�ិ� ណរបស់អ�កនឹងមនិស� បេ់ឡយ។ េទះបី 

របូកយរបស់អ�កក� យេទជាធូលីដីកេ៏ដយ ្រពះេយសូ៊នឹងេធ�ឱ្យរបូកយេនាះមានជីវតិេឡងវញិ។ ្រពះអង�ជាេសចក�ីរស់ 

េឡងវញិ និងជាជីវតិ។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ករធានាអះអងៃនកររស់េឡងវញិរបស់េយង គឺជា 

 ក) ជីវតិរស់េឡងវញិ ែដលេយងអចេមលេឃញតមធម�ជាតិ។ 

 ខ) ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊។ 

 គ) ជំេនឿយ៉ាងមតុមា ំែដលមនុស្សមានេនក�ុងជីវតិ បនា� បព់ីស� បេ់ហយ។ 

 

៦ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ១១:២៥-២៦។ 

 

ករសេ្រមចតមទំនាយែដលបានទាយទកុ The Fulfillment  

 មុនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទលំេនរបស់្រពះអង�េនស� នសួគវ៌ញិ ្រពះអង�បានសន្យោថានឹងយាង 

្រតឡបម់កវញិេដម្បពីួកអ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 

េពលខ�ុ ំេទេរៀបចកំែន�ងទុកេអយអ�ករល់គា� រចួេហយ ខ�ុ ំនឹង្រតឡបម់កវញិ យកអ�ករល់គា� េទ 

ជាមយួខ�ុ ំ េដម្បេីអយអ�ករល់គា� បានេនកែន�ងែដលខ�ុ ំេន។ (យ៉ូហន ១៤:៣) 

 

 ែសសិបៃថ�បនា� បព់ី្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ អ�កេដរតម្រពះអង�បាននាគំា� េមល្រពះអង�យាងេទ 

ស� នសួគវ៌ញិ។ េ្រកយមក េទវតពីរនាកប់ានផ�ល់សរដល់ពួកេគ េដយេពលថា៖ 

 

«អ�ក្រស�កកលីេឡេអយ! េហតុដូចេម�ចបានជាអ�ករល់គា� េនែតឈរសម�ងឹេមលេទេលេមឃ

ដូេច�ះ?។ ្រពះេយសូ៊េនាះ ្រពះជាមា� ស់បានេលកពីកណា� លចំេណាមអ�ករល់គា�  េឡងេទស� នបរម

សុខេហយ ្រពះអង�នឹងយាង្រតឡបម់កវញិ តមរេបៀបដូចែដលអ�ករល់គា� បានេឃញ្រទងយ់ាង

េឡងេទស� នបរមសុខែដរ»។ (កិច�ករ ១:១១) 
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 ្រពះជាមា� ស់បានសែម�ងឱ្យេលកប៉ូលេឃញនូវពតម៌ានលំអិតជាេ្រចនអំពីកររស់េឡងវញិែដលនឹងេកតេឡង 

េនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិ។ េលកយ៉ូហនក៏បានសរេសរអំពីកិច�ករេនះផងែដរ។ 

 

្រគាបពូ់ជែដលអ�កសបេ្រពះេទេនាះ មនិែមនមានរបូរងដូចេដមែដលនឹងដុះេនាះេឡយ គឺ្រគានែ់ត

ជា្រគាបម់យួ ដូចជា្រគាប្់រស�វ ឬ្រគាបអ់�ីមយួេផ្សងេទៀតប៉ុេណា� ះ ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់្របទនេអយ

្រគាបេ់នាះមានរបូរង ្រសបតម្រពះហឫទយ័របស់្រពះអង� េហយ្រពះអង�្របទនេអយ្រគាបពូ់ជ

នីមយួៗដុះេឡង មានរបូរងរបស់វផា� ល់។ … ចំែណកមនុស្សស� ប ់ែដលរស់េឡងវញិ ក៏ដូេច� ះែដរ 

របូកយែដលេគកបក់�ុងដីែតងែតរលួយ រឯីរបូកយែដលរស់េឡងវញិ មនិេចះរលួយេទ។ របូកយ

ែដលេគកបក់�ុងដី ជារបូកយដេ៏ថាកទប រឯីរបូកយែដលរស់េឡងវញិ ជារបូកយ្របកបេដយសិរ ី

រងុេរឿង របូកយែដលេគកបក់�ុងដី ជារបូកយដទ៏នេ់ខ្សោយ រឯីរបូកយែដលរស់េឡងវញិ ជារបូកយ

្របកបេដយឫទ� នុភាព។ របូកយែដលេគកបក់�ុងដីជារបូកយធម�ជាតិ រឯីរបូកយែដលរស់េឡង

វញិ ជារបូកយ្របកបេដយ្រពះវ�ិ� ណ។ ្របសិនេបមានរបូកយធម�ជាតិែមន របូកយ្របកប

េដយវ�ិ� ណកម៏ានែដរ។… េយងមាន្រទង្់រទយដូចមនុស្សែដលមានលក�ណៈជាដីយ៉ាងណា 

េយងកន៏ឹងមាន្រទង្់រទយ ដូច្រពះអង�ែដលគងេ់នស� នបរមសុខយ៉ាងេនាះែដរ។  

(១កូរនិថូស ១៥:៣៧-៣៨, ៤២-៤៤, ៤៩) 

 

ខ�ុ ំសូមជំរបបងប�ូនអំពីគំេរងករដល៏ក់កំបាងំមយួ គឺថា េយងមនិស� ប់ទងំអស់គា� េទ ប៉ុែន� េយង

នឹង្រត�វែ្រប្រទង្់រទយទងំអស់គា�  ក�ុងរយៈេពលដខ៏�ី គឺែតមយួប្៉របិចែភ�កប៉ុេណា� ះ។ េនេពលឮ

សំេឡងែ្រតចុងេ្រកយ (ដ្បតិនឹងមានសំេឡងែ្រតបន�ឺេឡង) មនុស្សស� ប់នឹងរស់េឡងវញិ ទងំមាន

របូកយែដលមនិេចះរលួយ រឯីេយង េយងនឹង្រត�វែ្រប្រទង្់រទយែដរ េ្រពះរបូកយែដលែតងែត

រលួយេនះ ្រត�វែតទទួលយកភាពែដលមនិេចះរលួយ េហយរបូកយែដលែតងែតស� បេ់នះ្រត�វទទួល

យកភាពអមតៈ។ េនេពលរបូកយែដលែតងែតរលួយេនះបានទទួលភាពមនិេចះរលួយ េហយេន

េពលរបូកយែដលែតងែតស� បេ់នះ បានទទួលភាពអមតៈេហយេនាះ ្រពះបន�ូលែដលមានែចងទុក

ក�ុងគម�រីនឹងបានសំេរចគឺថាៈ «ជយ័ជំនះបានបំបាត់មច�ុរជេចលេហយ!... សូមអរ្រពះគុណ្រពះជា

មា� ស់ េ្រពះ្រពះអង�្របទនេអយេយងមានជយ័ជំនះ េដយសរ្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគិស�។ (១កូរនិថូ

ស ១៥:៥១-៥៤, ៥៧) 

 

រឯីេយងវញិ មាតុភូមរិបស់េយងេនស� នបរមសុខ េហយេយងេនទន�ឹងរងច់្ំរពះសេ�ង� ះ គឺ្រពះ

អមា� ស់េយសូ៊្រគិស�យាងមកពីស� នេនាះ។ ្រពះអង�នឹងបំផា� ស់បំែ្របរបូកយដេ៏ថាកទបរបស់េយង

េនះ េអយបានដូច្រពះកយ ្របកបេដយសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង�េដយមហិទ�ិឫទ�ិ ែដលេធ�េអយ

្រពះអង�ប�ង� បអ�ីៗទងំអស់េនេ្រកមអំណាចរបស់្រពះអង�។ (ភលីីព ៣:២០-២១) 
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កូនេចជាទី្រសឡាញ់េអយ! េពលេនះ េយងទងំអស់គា� ជាបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយែដលេយង

នឹងេទជាយ៉ាងណាៗេនាះ្រពះអង�ពុទំនសំ់ែដងេអយេយងដឹងេនេឡយេទ។ ប៉ុែន� េនេពល្រពះ

្រគិស�យាងមកដល់ េយងនឹងបានដូច្រពះអង�ែដរ ដ្បតិ្រពះអង�មានភាពយ៉ាងណា េយងនឹងេឃញ

្រពះអង�យ៉ាងេនាះ។ អ�កណាមានេសចក�ីសង្ឃមឹេល្រពះអង�ែបបេនះ អ�កេនាះបានជំរះខ�ួនេអយ

បរសុិទ� ដូច្រពះអង�បរសុិទ�ែដរ។ (១យ៉ូហន ៣:២-៣) 

 

ដ្បតិេនេពលមានឮស�ូរជាស�� លន់េឡង េហយេនេពលឮសំេឡងមហេទវត និងសំេឡងែ្រត

របស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះអមា� ស់ផា� ល់្រទងន់ឹងយាងចុះពីស� នបរមសុខមក។ អស់អ�កេជឿេល្រពះ្រគិស�

ែដលបានស� បេ់ទេនាះ នឹងរស់េឡងវញិជាមុន បនា� បម់ក េទប្រពះអមា� ស់េលកេយងែដលេនរស់

េនេឡយ េអយេឡងេទក�ុងពពក ជាមយួបងប�ូនទងំេនាះ េដម្បជីួបនឹង្រពះអង�ក�ុងអកសេវហ

ស៍ េហយេយងនឹងស�ិតេនជាមយួ្រពះអមា� ស់រហូតតេទ។ ដូេច�ះ សូមបងប�ូនយកពក្យទងំេនះ

មកសំរលទុក�គា� េទវញិេទមក។ (១េថស្សោឡូនិក ៤:១៦-១៨) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៧ ្របេយាគខងេ្រកមជា្រពឹត�ិករណ៍មយួចំនួនែដលជាែផ�កៃនករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊ និងជាអនាគត 

    របស់អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះអង�។ ចូរដក្់របេយាគទងំេនាះឱ្យេទតមលំដបលំ់េដយ េដយេ្របេលខ១-៧។ 

……… ក ពួកអ�កេជឿទងំអស់ជួបនឹង្រពះអមា� ស់េនេលអកស។ 

……… ខ សេម�ងែ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយ្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិ។ 

……… គ ្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ។ 

……… ឃ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ 

……… ង ្រពះេយសូ៊េរៀបចំកែន�ងស្រមាប្់រពះអង�ផា� ល់។ 

……… ច អ�កេជឿេល្រពះេយសូ៊ែដលេនរស់្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ។ 

……… ឆ អស់អ�កែដលបានស� បេ់នក�ុង្រពះ្រគិស� ្រត�វរស់េឡងវញិ េហយផា� ស់ប�ូរផង។ 

 

៨ វធិីមយួេទៀតែដលអចនិយាយថា ពួកអ�កេជឿ្រត�វបានេលកតេម�ងេនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិគឺ     

    និយាយថា  

 ក) ជីវតិរែមងស� ប ់ែតែបរេទជាអមតៈ។ 

 ខ) ពិត ែតែបរេទជាមនិពិត។ 

 គ) េនស�ិតេស�រ ែតែបរេទជាមនិស�ិតេស�រ។ 
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៩ ឧបមាថា មានមនុស្សមា� កន់ិយាយពក្យេនះេទអ�កថា៖ «េដយសរេយងមនិដឹងថា្រពះេយសូ៊នឹងយាង្រតឡបម់កវញិ 

    េនេពលណាេទ ដូេច�ះ េយងគា� នអ�ី្រត�វេ្រត�មខ�ួនបានេឡយ។» េតខគម�រីមយួណាេនក�ុងេមេរៀនេនះែដលស�ីអំពីករ 

    េលចេឡងរបស់្រពះ្រគិស�នឹងជួយ អ�កែកត្រម�វគំនិតមនិពិតេនះ? 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

៥ ខ) ករមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិរបស់្រពះេយសូ៊។ 

 

១ ក) េលកឡាសរ ប�ូន្រប�សរបស់នាងម៉ារ ីនិង នាងម៉ាថា។ 

 

៧ លំដបម់ានដូចតេទេនះ៖ ក៧, ខ៤, គ២, ឃ១, ង៣, ច៦ និង ឆ៥។ 

 

២ គ) ពិត្របាកដទងំ្រស�ង េហយេពញេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

៨ ក) ជីវតិរែមងស� ប ់េទជាអមតៈ។ 

 

៣ ចេម�យរបស់អ�កគួរដូចខងេ្រកមេនះ 

 ២)  ផ�ូរទេទ និងសំពតស់�ប 

 ៤)  ករបង� ញអង�្រទងរ់បស់្រពះេយសូ៊ 

 ៦)  ករ្រជមុជក�ុង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� 

 ៧)  ទីបនា� ល់របស់ពួក្រគិស�បរស័ិទ 

 ១០)  ទំនាកទ់ំនងជាមយួ្រពះេយសូ៊ 

 

៩ ចេម�យរបស់អ�ក។ ខគម�រីែដលអចជួយ បំផុតគឺ ១យ៉ូហន ៣:២-៣។ 
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