
  

្រពះេយស៊្ូរគិស� ជា្រពះអមា� ស ់ 
Jesus Christ, the Lord 

 
 

ែតងែតមានមនុស្សមយួចំនួនេនក�ុងសង�ម ែដលមានអំណាច្រគប្់រគងេលអ�កដៃទ។ ម�ន�ីរជករ ប៉ូលីស េម

ប�� ករ ្របធាន្រគប្់រគង េចហ� យ និងឪពុកមា� យទងំអស់រពំឹងទុក− េហយេពលខ�ះ្រត�វករ− ករេគារពតម។ សង�ម

មនិមានភាពខុសពីគា� េនក�ុងសមយ័កល្រពះេយសូ៊្របសូ្រតមកេទ។ ជាតិរ ៉មុូាងំ្រគប្់រគងពិភពេលក។ េស�ចេហរ ៉ឌូ 

បានអង�ុយេលបល�័ង�េនប៉ាេឡស�ីន េហយពួកទហនរ ៉មុូាងំបានរក្សោឋនៈរបស់េស�ចឱ្យមានសុវត�ិភាព។  

 

 េនេពលែដលពតម៌ានអពំីករ្របសូតរបស់្រពះេយសូ៊ េហយពក្យចចមអរមថា ្រពះអង�្របសូតមកេដម្បេីធ�ជា 

េស�ចរបស់សសន៍យូដ បានេទដល់្រពះករណ៌របស់េស�ចេហរ ៉ឌូ េស�ចេហរ ៉ឌូខ� ល់ជាខ� ងំ។ ្រទងប់ានព្យោយាមសមា� ប ់

េស�ចថ�ីមយួអង�េនះ ែតមនិបានសេ្រមច។ ្រពះេយសូ៊រស់េន េដម្បបីំេពញេបសកកម�របស់្រពះអង�េនេលែផនដី។ ្រពះអង� 

មនិបានេធ�ឲ្យនេយាបាយជួប្របទះនូវប�� េនាះេទ។ ប៉ុែន� ្រពះអង�បាន្របកសថា េគាលេដធំរបស់្រពះអង�គឺមនិ្រគានែ់ត 

សុគតប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន� ែថមទងំេសយរជ្យផងែដរ។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា ្រគបទ់ងំអំណាចទងំេនស� នសួគ ៌និង

ែផនដីបាន្របទនមក្រពះអង�។ ប៉ុែន� េតមានអ�ីបានេកតេឡង? ច្រកភពរ ៉មុូាងំមនិ្រត�វបានដួលរលំេដយ្រគិស�បរស័ិទេទ។ 

្រពះេយសូ៊បានយាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ េហយសព�ៃថ�េនះ េលកិយេ៍ពរេពញេទេដយអំណាចផា� ច ់ករភាពេឃារ

េឃ និងអ�កជិះជាន។់ េត្រពះេយសូ៊ក� យជា្រពះអមា� ស់យ៉ាងដូចេម�ច? េត្រពះអង�មានអំណាចែបបណាខ�ះ? េត្រពះអង�

នឹង្រគប្់រគងេលរបស់សព�សរេពេនេពលណា? េមេរៀនេនះនឹងេឆ�យសំណួរទងំេនះ។ 
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គេ្រមង 

ក. សិទ�ិអំណាចរបស់្រពះេយសូ៊ ជា្រពះអមា� ស់ Jesus’s Authority as Lord 

ខ. ភស�ុតងអំពីសិទ�ិអំណាច Proof of Authority 

គ. ្រពះេយសូ៊្រត�វបានទទួលស� ល់ជា្រពះអមា� ស់ Jesus Recognized as Lord 

 

េគលេដ 

១. ពន្យល់អំពីងរ ្រពះអមា� ស់ មានបន�ូលអំពី្រពះេយសូ៊ជានរណា។ 

២. សរេសរពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បង� ញពីសិទ�អំណាចរបស់្រពះអង�េនេលែផនដី។ 

៣. ពិពណ៌នាអំពីភាពជា្រពះអមា� ស់របស់្រពះេយសូ៊ េនេពលបច�ុប្បន� និងេនេពលអនាគត។ 

 

ក. សទិ�អិំណាចរបស្់រពះេយស៊ ូជា្រពះអមា� ស ់Jesus’s Authority as Lord 

 េតអ�កេជឿថា ្រពះេយសូ៊ែដលជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កបានរស់ពីសុគតេឡងវញិែដរឬេទ? វមានសរៈសំខនខ់� ងំ 

ណាស់។ ជីវតិខងវ�ិ� ណរបស់អ�កពឹងែផ�កេលករេនះេហយ។  

 

្របសិនេបមាតអ់�ក្របកសថា ្រពះេយសូ៊ពិតជា្រពះអមា� ស់ េហយេបចិត�អ�កេជឿថា ្រពះជាមា� ស់ពិត

ជាបានេ្របាស្រពះេយសូ៊េអយមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិែមន េនាះអ�កនឹងទទួលករសេ�ង� ះជាមនិ

ខន។ (រ ៉មូ ១០:៩) 

 

ងរៃនសិទ�ិអំណច Title of Authority 

េគលេដទី១. ពន្យល់អំពីងរ ្រពះអម� ស់ មនបន�ូលអំពី្រពះេយស៊ូជានរណ។ 

  

េត្របជាជនចងម់ាននយ័យ៉ាងដូចេម�ច េនេពលែដលពួកេគេហ្រពះេយសូ៊ថា «្រពះអមា� ស់»? េលកប៉ូលបានេហ 

្រពះេយសូ៊យ៉ាងច្បោស់ៗថា «្រពះអមា� ស់» េ្រចនជាង៩០ដង។ េតវមានអត�នយ័យ៉ាងដូចេម�ចក�ុងករេជឿេល្រពះអមា� ស់ 

េយសូ៊្រគិស� េដម្បទីទួលករសេ�ង� ះ? េហតុអ�ីបានជា្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលថា ្រគបអ់ណា� តនឹង្របកសថា ្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះអមា� ស់? 

 

 ខូរយី៉ូស (Kurios) ជាពក្យភាស្រកិក ែដលបានបកែ្របថា «្រពះអមា� ស់» េនក�ុងសម�ន�េម្រតីថ�ី គឺជាងរៃនសិទ�ិ 

អំណាច។ មនុស្សបានេ្របវ េដម្បបីង� ញករេគារព។ វអចជាទ្រមងៃ់នពក្យគួរសមមយួ ដូចជាពក្យអងេ់គ�ស េលក 

(sir) ែដរ។ េម្រគ�សរ គឺជាមា� ស់ផ�ះរបស់គាត។់ ពួកទសករេហេចហ� យរបស់េគថា េលកមា� ស់។ មនុស្សបានទទួល 

ស� ល់អ�ក្រគប្់រគងរបស់េគថាជាមា� ស់របស់េគ។  
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ខូរយី៉ូស កជ៏ាងរៃនករថា� យបង�ំែដលបានថា� យដល់្រពះរបស់សសនាជាេ្រចនកដូ៏ចជា្រពះេយហូវ៉ ែដលជា 

្រពះពិត។ េនក�ុងនយ័េនះែដរ ្រពះគម�រីេ្របងរ្រពះអមា� ស់ស្រមាប្់រពះជាមា� ស់ែដលជា្រពះវរបិត និង្រពះប្ុរតរបស់្រពះអង� 

ែដលជា្រពះេយសូ៊្រគិស�។ ករេហ្រពះេយសូ៊ថាជា ្រពះអមា� ស់ គឺជាករទទួលស� ល់ភាពជា្រពះរបស់្រពះអង� ភាពរបួរមួ 

ជាមយួ្រពះបិតរបស់្រពះអង� អំណាចដអ៏ស� រ្យេលេលក និងទទួលស� ល់សិទ�ិរបស់្រពះអង�ក�ុងករ្រគប្់រគងជីវតិរបស់េយ

ង។ 

 

 េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះអមា� ស់របស់េយង េយងរយករណ៍្របាប្់រពះអង�ស្រមាបក់រប��  និងទទួល 

ករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�។ េយងនា្ំរគបយ៉់ាងេទ្រពះអង�េនក�ុងករអធិស� ន។ ្រពះបន�ូលរបស់្រពះអង� គឺជាេសៀវេភ 

ែណនារំបស់េយងស្រមាបក់ររស់េន្របចៃំថ�។ េយងមនិ្រត�វករ្រព�យបារម�អំពីអ�ីេឡយ។ ្រពះអមា� ស់របស់េយងមាន្រគប់

ទងំអំណាចេចស�  ្រទង្់រជាបទងំអស់ េហយ្រទង្់រសឡាញ់េយង។ ្រគបយ៉់ាងែដលេយង្រត�វែតេធ�េនាះគឺ ទុកចិត� និងស�

បប់ង� ប្់រពះអង�។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ ខគម�រីចងច ំរ ៉មូ ១០:៩។ 

 

២ េនេពលែដលេយងេហ្រពះេយសូ៊ថា «្រពះអមា� ស់» េយង្រពមទទួលស� ល់ 

 ក) ភាពជា្រពះ និងអំណាចេចស� របស់្រពះអង�។ 

 ខ) មតិ�ភាព និងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�។ 

 គ) ្របាជា�  និងចំេណះដឹងរបស់្រពះអង�។ 

 

ខ. ភស�តុងអំពីសទិ�អណំាច Proof of Authority  

េគលេដទី២. សរេសរពីរេបៀបែដល្រពះេយស៊ូបង� ញពីសិទ�អំណចរបស់្រពះអង�េនេលែផនដី។ 

  

្រពះេយសូ៊បានបង� ញអំណាចេចស� ្រពះអង�េនក�ុងករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�បានេធ�ឱ្យមនុស្សភា� កេ់ផ�ល 

ជាមយួនឹងអ�ីែដល្រពះអង�បានសែម�ងឱ្យេឃញេសចក�ីពិតអំពី្រពះជាមា� ស់ និងជីវតិមនុស្សេលក េដយភាពេជឿជាក ់

បំផុត។ ្រពះអង�បានេហខ�ួនឯងថាជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ។ 

 

 ្រពះអង�បានបង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�េលធម�ជាតិ។ ្រពះអង�បានយាងេលទឹកសមុ្រទ។ ្រពះបន�ូលរបស់ 

្រពះអង� «ស�បេ់ស��មេទ» បានេធ�ឱ្យព្យះុស�ប។់ ្រពះអង�បានប�ូរទឹកឱ្យេទជា្រសទំពងំបាយជូរ។ ្រពះអង�ចែម�តមនុស្ស 

្រប�ស៥០០០នាក ់«ឥតគិត្រសីៗ និងេក�ងៗ» (ម៉ាថាយ ១៤:២១) េដយេ្របនំបុង័្របាដុំំ និង្រតីពីរកន�ុយ។ 
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្រពះេយសូ៊បង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�េលជំងឺ និងេសចក�ីស� ប។់ េនេពលែដល្រពះអង�ពល់េគ មនុស្ស 

ថ�ងប់ានឮ មនុស្សខ� ក់បានេឃញ មនុស្សពិករបានេដរ។ ្រពះអង�បានេហមនុស្សស� បឱ់្យរស់េឡងវញិ។ ្រទងប់ានសុគត  

េហយមាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�ខង្រកមសីលធម។៌ ្រពះអង�រស់េនក�ុងជីវតិែដលគា� នបាប 

េសះ។ ្រពះអង�បានបេង�ត្រកមសីលធមដ៌ល៏�បំផុតែដលមនិធា� ប់ស� ល់ពីមុនមក។ ្រពះអង�បានេធ�ឱ្យជីវតិខូចខតេទជា 

ជីវតិដ្៏រសស់ស� ត បរសុិទ� និងមាន្របេយាជន។៍ ្រពះអង�ជាអ�កដឹកនាដំល៏�ឥតេខ� ះ។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�ខង្រពលឹងវ�ិ� ណ។ ្រពះអង�អតេ់ទសបាប។ ្រពះអង�បេណ� ញ 

វ�ិ� ណអ្រកកេ់ចញពីជនរងេ្រគាះ។ ្រពះអង�បានេធ�កិច�កររបស់្រពះបិត្រពះអង� ្រពមទងំេបកសែម�ងឱ្យេឃញពី 

្រពះជាមា� ស់េទកនម់នុស្សេលកផង។ ្រពះអង�បានយាង្រតឡប់េទស� នសួគវ៌ញិ េហយបានចត្់រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� 

ឱ្យយាងមក្រក�មជំនុំរបស់្រពះអង�។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បង� ញអំណាចេចស� របស់្រពះអង�េល្រក�មជំនុំរបស់្រពះអង�។ ក�ុងនាមជា្រពះអមា� ស់ ្រពះអង�បាន 

ប��ូ នអ�កេដរតម្រពះអង�ឱ្យេចញេទផ្សោយដំណឹងល�ដល់េលកិយ ៍្រពមទងំបាន្របទនឱ្យពួកេគមានអំណាចដអ៏ស� រ្យ 

េដម្បេីធ�កិច�ករេនះផង។ ្រពះអង�ទំនុកប្រម�ងេយងេដយអំណាចទងំអស់េនស� នសួគ៌ េនេពលែដលេយងេគារពតម

ប�� របស់្រពះអង�។ 

 

«អ�ករល់គា� េហខ�ុ ំថា ្រពះ្រគ� និង្រពះអមា� ស់ េនាះ្រត�វែមន គឺខ�ុ ំហ�ឹងេហយ !។ »  

(យ៉ូហន ១៣:១៣) 

 

្រពះេយសូ៊យាងចូលមកជិតេគ េហយមាន្រពះបន�ូលថា៖ «ខ�ុ ំបានទទួល្រគបអ់ំណាច ទងំ 

េនស� នបរមសុខ ទងំេនេលែផនដី។ ដូេច�ះ ចូរេចញេទនាមំនុស្ស្រគបជ់ាតិសសន៍េអយេធ� 

ជាសិស្ស េហយេធ�ពិធី្រជមុជទឹកេអយេគ ក�ុង្រពះនាម្រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណ ដ៏

វសុិទ�។ ្រត�វបេ្រង�នេគេអយ្របតបិត�ិតមេសចក�ីទងំប៉ុនា� ន ែដលខ�ុ ំបានបង� ប់អ�ករល់គា� ។  

ចូរដឹងថា ខ�ុ ំេនជាមយួអ�ករល់គា� ជាេរៀងរល់ៃថ� រហូតដល់អវសនកលៃនពិភពេលក»។ (ម៉ាថា

យ ២៨:១៨-២០) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៣ ្រពះេយសូ៊បានឈ�ះេសចក�ីល្បងួ្រគបយ៉់ាង និងបានរស់េនក�ុងជីវតិដល៏�ឥតេខ� ះេនេលែផនដី។ ករេនះបង� ញពី 

    អំណាចេចស� របស់្រពះអង�ក�ុងែផ�ក 

 ក) ្រកមសីលធម។៌ 

 ខ) ធម�ជាតិ។ 

 គ) ្រពលឹងវ�ិ� ណ។ 

 

៤ ្រពះេយសូ៊បានបង� ញអំណាចេចស� ្រពះអង�េនក�ុងករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�តមរយៈ 

 ក) ករេ្របាស�ស�ីពិករ និងេកងខ�ងមា� កឱ់្យបានជា។ 

 ខ) ករមាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�ជាផ�ូវែតមយួគតេ់ទកន្់រពះបិត។ 

 គ) ករ្របាបព់ួកសិស្សរបស់្រពះអង�ឱ្យេចញេទ្រគបទ់ីកែន�ង ្រពមទងំបេង�តសិស្សផង។ 

 

គ. ្រពះេយស៊្ូរត�វបានទទួលស� លជ់ា្រពះអមា� ស ់Jesus Recognized as Lord                                                               

េគលេដទី៣. ពិពណ៌នាអំពីភពជា្រពះអម� សរ់បស់្រពះេយស៊ូេនេពលបច�ុ�្បន� និងេនេពលអនាគត។ 

 

 េនេលែផនដីនាេពលបច�ុប្បន�េនះ ្រក�មជំនុំទទួលស� ល់្រពះេយសូ៊ជា្រពះអមា� ស់។ េនស� នសួគ ៌្រពះអង�មាន 

អំណាចេចស� េលអំណាចខង្រពលឹងវ�ិ� ណនានា។ េនៃថ�ណាមយួ េលកិយទ៍ងំមូលនឹងទទួលស� ល់្រពះអង�ជា 

អ�ក្រគប្់រគង និងជា្រពះអមា� ស់ដ៏សុចរតិ។ 

 
្រពះអង� (្រពះជាមា� ស់) បានសំែដងមហិទ�ិឫទ�ិេនះ េដយេ្របាស្រពះ្រគិស�េអយមាន្រពះជន�រស់េឡង

វញិ និងេអយគងេ់នខងស� ំ្រពះអង�េនស� នបរមសុខ ខ�ស់ជាងវត�ុស័ក�ិសិទ�ិ្រគបយ៉់ាង ខ�ស់ជាង

អ�ីៗែដលមានអំណាច មានឫទ�ិ មានបារម្ីរគប្់រគង និងខ�ស់េលសអ�ីៗែដលមានេឈ� ះមនិ្រតឹមែត

េនេលកេនះេទ គឺេនេលកខងមុខេទៀតផង។ ្រពះជាមា� ស់បានប�ង� បអ�ីៗទងំអស់ េអយេន

េ្រកម្រពះបាទរបស់្រពះ្រគិស� ្រពមទងំ្របទនេអយ្រពះអង�គងេ់នេលអ�ីៗទងំអស់ េធ�ជាសិរស

េល្រក�មជំនុំ។ (េអេភសូ ១:២០-២២) 

 

សិរសរបស់្រក�មជំនុំ Head of the Church  

 អស់អ�កែដលទទួល្រពះេយសូ៊េធ�ជា្រពះសេ�ង� ះ និង្រពះអមា� ស់របស់េគ គឺជាសមាជិក្រក�មជំនុំរបស់្រពះអង� 

ទងំអស់។ ្រពះគម�រីែចងថា ្រពះេយសូ៊គឺជាសិរស េហយ្រក�មជំនុំគឺជា្រពះកយរបស់្រពះអង�។ េយងបានសិក្សោអំពីអភយ័ 

ឯកសិទ�ិៃនភាពរបួរមួជាមយួ្រពះ្រគិស�រចួមកេហយ។ េយងអចរកីរយេពញេលញនឹងអភយ័ឯកសិទ�ិេនាះបាន លុះ្រតែត 
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េយងយក្រពះេយសូ៊ជាទីមយួេនក�ុងជីវតិរបស់េយង។ ក្បោល្រត�វែតដឹកនារំបូកយ មនិែមនរបូកយដឹកនាកំ្បោលេនាះេទ។ 

សររីង�នីមយួៗមានកែន�ង និងតួនាទីរបស់វេរៀងៗខ�ួន។ េយង្រគបគ់ា� គួរែតេធ�ករជាមយួគា� ស្រមាបក់រល�ចំេពះរបូកយ 

និងេដម្បេីគាលបំណងរបស់្រពះ្រគិស� ជាសិរសរបស់េយង។ 

 

្រពះ្រគិស�មាន្រពះជន�មុនអ�ីៗទងំអស់ េហយអ�ីៗទងំអស់កេ៏នស�ិតេស�ររមួគា�  េដយសរ្រពះអង�ែដ

រ។ ្រពះអង�ជាសិរសៃន្រពះកយរបស់្រពះអង� គឺ្រក�មជំនុំ ្រពះអង�ជាេដមកំេណ តៃនអ�ីៗទងំអស់។ 

ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� ប់ទងំអស់ ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិមុនេគ េដម្បេីធ�ជា 

្របមុខក�ុង្រគបវ់ស័ិយទងំអស់។ (កូឡូស ១:១៧-១៨) 

 

េយងកដូ៏េច� ះែដរ េយងមានគា� េ្រចនរមួជា្រពះកយែតមយួក�ុងអង�្រពះ្រគិស� េហយមា� ក់ៗ ជាសររីង�

របស់គា� េទវញិេទមក។ េយងមាន្រពះអំេណាយទនែប�កៗពីគា�  ្រសបតម្រពះគុណែដល្រពះជា

មា� ស់្របទនមកេយង។ ្របសិនេបបងប�ូនណាទទួល្រពះអំេណាយទនខងែថ�ង្រពះបន�ូល ្រត�វែថ�ង

េអយ្រសបតមជំេនឿ។ (រ ៉មូ ១២:៥-៦) 

 

 េយងស� បប់ង� ប្់រពះអង�ក�ុង្រគប់ករទងំអស់។ េនាះគឺជាែផ�កែដល្រពះកយរបស់្រពះ្រគិស�្រត�វែតេធ�។ វមនិែមន 

ជាគំនិតរបស់សង�មេទ ប៉ុែន� ជាគេ្រមាងែផនកររបស់្រពះ្រគិស�ស្រមាប្់រក�មជំនុំែដលេយង្រត�វេធ�តម។ កែន�ងណាែដល 

េយងេទ េយងេធ�តមគេ្រមាងែផនកររបស់្រពះអង�៖ េនផ�ះ េនកែន�ងេធ�ករ េហយេនកែន�ងជបេ់លៀង។ ករេនះបង� ញ

អស់អ�កែដលេនជុំវញិេយងថា ្រពះអង�ជា្រពះអមា� ស់។ ៃថ�មយួ េយងនឹងឈរេនមុខ្រពះអង�។ េយងនឹងមនិ្រត�វបានជំនុំជំ

រះេដយសរែតអំេពបាបរបស់េយងេទ ពីេ្រពះ្រពះអង�បានអតេ់ទសបាបរបស់េយងេហយ។ ប៉ុែន� ្រពះអង�នឹងពិនិត្យេមល

ជីវតិរបស់េយង និងពីរេបៀបែដលេយងរស់េន។ 

 

ដ្បតិេយងទងំអស់គា� នឹង្រត�វេទឈរេនមុខទីកតក់�ីរបស់្រពះ្រគិស� េដម្បេីអយមា� ក់ៗ ទទួលផល 

តមអំេពែដលខ�ួនបាន្រប្រពឹត� កលពីេនរស់ក�ុងរបូកយេនះេនេឡយ េទះបីជាអំេពេនាះល� ឬ

អ្រកកក់�ី។ (២កូរនិថូស ៥:១០) 

 

 ពក្យថា បុីម៉ា (bema) ្រត�វបានេគេ្របស្រមាបទ់ីកតក់�ីរបស់អ�ក្រគប្់រគងជាតិរ ៉មុូាងំ។ េនក�ុងទី្រក�ងរ ៉មូ អ�ីែដល 

មនុស្សនិយាយមនិសំខនេ់ទៀតេទ ្របសិនេបសកម�ភាពរបស់មនុស្សមា� កេ់នាះ្រត�វបានេគអនុមត័េនទីកតក់�ី។ ពក្យែដល 

្រពះគម�រីេ្របស្រមាបទ់ីកតក់�ីរបស់្រពះ្រគិស�គឺ បុីម៉ា ។ េនក�ុងរេបៀបេនះ ្រគិស�បរស័ិទរស់េនក�ុងេលកិយេ៍នះ េដម្បបីេ្រម 

្រពះអមា� ស់របស់ពួកេគគឺ ្រពះេយសូ៊្រគិស�។ អ�ីែដលមនុស្សេផ្សងេទៀតគិតមនិសំខនេ់ទ។ ករវយតៃម�របស់្រពះេយសូ៊អំពី

ជីវតិរបស់េយង េទបជាករសំខន។់ 
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 ្រពះគម�រីផ�ល់ឧទហរណ៍អំពីមនុស្សែដល្របឈមមុខនឹងច្បោប ់និងទំេនៀមទមា� ប ់ែដល្របឆាងំនឹងអ�ីែដល្រតឹម្រត�វ។ 

ករេធ�ករសេ្រមចចិត�ពិតជាពិបាកខ� ងំណាស់។ សូម្របាកដថា អ�កដឹងថាបទប�� របស់្រពះ្រគិស�្របែហលជាផ�ុយនឹង 

ត្រម�វករក�ុងសង�មរបស់អ�ក។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលពីរេបៀបែដលអ�កេដរតម្រពះអង�គួរមាន៖ 

 

ខ�ុ ំចតអ់�ករល់គា� េអយេទ ដូចេអយេចៀមេទកណា� លហ�ូងចចក។ េហតុេនះ ្រត�វេចះ្របយត័�ខ�ួន

ដូចសត�ពស់ េហយកនច់ិត�ស�ូត្រតងដូ់ចសត�្រពប។ (ម៉ាថាយ ១០:១៦) 

 

 សូមចងចថំា អ�កជា្របជារ�ស�ៃន្រពះរជរបស់្រពះជាមា� ស់ និងជាសររីង�ៃន្រពះកយរបស់្រពះអង�ផង។ ្របសិន 

េបអ�កស� បប់ង� ប្់រពះអង� ជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កេនបច�ុប្បន�េនះ ជីវតិរបស់អ�កនឹងគាប្់រពះទយ័្រពះអង�េហយ។ ្រពះអង�

នឹង្របទនរង� នដ់អ៏ស� រ្យ! វគួរឱ្យអម៉ាស់ណាស់ ្របសិនេបេយងរងទុក�េវទនាេដយឥត្របេយាជន។៍ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ្រពះគម�រីែចងថា ៃថ�ណាមយួ្រពះ្រគិស�នឹងជំនុំជំរះេយង េដម្ប ី

 ក) សេ្រមចថា អំេពបាបរបស់េយងមយួណាែដលេយង្រត�វសង។ 

 ខ) េឃញថា េយងស័ក�ិសមនឹងទទួលករសេ�ង� ះឬអត។់ 

 គ) ្របទនរង� នដ់ល់េយងចំេពះករបេ្រមរបស់េយង។ 

 

៦ មនុស្សអចេឃញថា្រពះេយសូ៊ជា្រពះអមា� ស់នាសព�ៃថ� ជាពិេសសេនេពលែដល្រគិស�បរស័ិទ 

 ក) សងសងអ់គារ្រពះវហិរស� តៗ។ 

 ខ) ស� បប់ង� ប្់រពះេយសូ៊ក�ុង្រគបក់ិច�ករទងំអស់។ 

 គ) បំផា� ញអ�ក្រគប្់រគងអ្រកកេ់ដយេ្របកមា� ងំ។ 

 

៧ េត្រពះេយសូ៊ពិតជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កឬ? េតអ�កកំពុងរស់េនចុះស្រម�ងជាមយួបងប�ូន្រប�ស្រសីរបស់អ�ក ជាសររីង� 

    ៃនរបូកយ ែដលជា្រក�មជំនុំែដរឬេទ? ចូរទូលសូម្រពះអង�ឱ្យជួយ អ�កេចះស� បប់ង� ប្់រពះអង� ជា្រពះអមា� ស់របស់អ�ក 

    ក�ុង្រគបក់ិច�ករទងំអស់។ 

 

េស�ចេលអស់ទាងំេស�ច នងិ្រពះអម� ស់េលអស់ទាងំ្រពះអម� ស់ King of Kings and Lord of Lords 

 េយងបានដឹងថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះអមា� ស់េល្រក�មជំនុំ និងសណ�ិ តក�ុងជីវតិរបស់្រគិស�បរស័ិទសព�ៃថ�។ ប៉ុែន� េដម្ប ី

បំេពញរបូភាពថា្រពះអង�គឺជានរណា េយង្រត�វេមលេទអនាគត។ េនេពលអនាគត េយងនឹងេឃញ្រពះអង�េពញ 

េដយសិររីងុេរឿង ្រពមទងំយាងមកេដម្បេីសយរជ្យេលអ�ីៗ្រគបយ៉់ាង។ 
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េមល៍! ្រពះអង�យាងមក េនកណា� លពពក។ មនុស្សទងំអស់នឹងេឃញ្រពះអង� សូម្បែីតអស់អ�ក

ែដលបានចកទ់ម�ុះ្រពះអង� កន៏ឹងេឃញ្រពះអង�ែដរ។ កុលសម�ន័�ទងំប៉ុនា� នេនេលែផនដីនឹង្រត�វ

េសកេសេ្រពះែត្រពះអង�។ ែមន! ពិតជាេកតមានដូេច�ះែមន! អែមន៉!   ្រពះជាអមា� ស់ែដលមាន

្រពះជន�គងេ់នសព�ៃថ� គងេ់នពីេដមេហយកំពុងែតយាងមក គឺ្រពះដម៏ាន្រពះេចស� េលអ�ីៗទងំអស់ 

្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា៖ «េយងជាអល់ផា និងជាអូេមក»។ (វរិរណៈ ១:៧-៨) 

 

 ្រពះេយសូ៊ជាេដមដំបូង − ករចបេ់ផ�ម និងជាធនធានៃនករពិត។ ្រពះេយសូ៊ក៏ជាចុងេ្រកយែដរ − ជា្រពះមយួអង� 

ែដលនឹងសេ្រមចេគាលបំណងអស់កល្បរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះអង�នឹងេធ�ឱ្យអ�ីៗ្រគបយ៉់ាងសម្រសបនឹងគា� ។ ្រពះអង� 

នឹងមានជយ័ជំនះេលវ�ិ� ណអ្រកក ់និងេសយរជ្យអស់កល្ប ក�ុងនាមជាេស�ចេលអស់ទងំេស�ច និងជា្រពះអមា� ស់ 

េលអស់ទងំ្រពះអមា� ស់។ 

 

 ្រពះគម�រីែចងថា មុនេពល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបម់កវញិ ែផនដីនឹងេពញេដយស�ង� ម េរគរតត្បោត រ��ួ យដី 

ទុរភកិ្ស ទឹកកខ�ក ់្រតីងប ់ដំណាំ្រត�វបំផា� ញ និង ករជិះជានន់េយាបាយ។ ្រពះបន�ូលេនក�ុង្រពះគម�រីគឺពិត្របាកដ។ សព�

ៃថ�េនះ េយងេឃញករទងំអស់េនះកំពុងេកតេឡងេនជុំវញិេយង។ ប៉ុែន� ៃថ�មយួ ករផា� ស់ប�ូរដអ៏ស� រ្យនឹងេកតេឡង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊្រគិស�នឹងយាងមក េដម្បកីនក់បព់ិភពេលក។ ្រពះអង�មានសិទ�ិពីរយ៉ាងេដម្បេីសយរជ្យ៖ ្រពះអង�បាន 

បេង�តែផនដី េហយ្រពះអង�បានេ្របាសេលះែផនដីេដយ្រពះេលហិតរបស់្រពះអង�។ េនក�ុងកណ� ចុងេ្រកយៃន្រពះគម�រី 

គឺកណ� គម�រីវវិរណៈ េយងេឃញបល�័ង�េនស� នសួគ។៌ េនកណា� លបល�័ង�េនាះមានកូនេចៀម។ កូនេចៀមគឺជា្រពះេយសូ៊ 

្រគិស� ជា្រពះមយួអង�ែដលបានសុគត េដម្បសីេ�ង� ះេយង។ ្រពះអង�នឹងេសយរជ្យ! 

 

ខ�ុ ំឮសំេឡងបន�ឺយ៉ាងខ� ងំៗេចញពីបល�័ង�មកថា៖ «េមលហ�៎ ្រពះពនា� របស់្រពះជាមា� ស់ស�ិតេនជា

មយួមនុស្សេលកេហយ! ្រពះអង�នឹងស�ិតេនក�ុងចំេណាមពួកេគ ពួកេគនឹងេទជា្របជារ�ស�

របស់្រពះអង� េហយ្រពះជាមា� ស់ផា� ល់នឹងគងជ់ាមយួពួកេគ។ ្រពះអង�នឹងជូតទឹកែភ�កេចញអស់ពី

ែភ�ករបស់េគ េសចក�ីស� បែ់លងមានេទៀតេហយ ករកនទុ់ក� ករេសកសេ្រងង និងទុក�លំបាក ក៏

ែលងមានេទៀតែដរ ដ្បតិអ�ីៗែដលេកតមានកលពីមុនេនាះ បាត់អស់េទេហយ»។ ្រពះអង�ែដល

គងេ់នេលបល�័ង� ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា៖ «េមល៍េយងបានេធ�អ�ីៗទងំអស់សុទ�ែតថ�ី»។ រចួ្រពះ

អង�មាន្រពះបន�ូលេទៀតថា៖ «ចូរកត្់រតទុក ដ្បតិេសចក�ីទងំេនះសុទ�ែតជាពក្យពិត គួរេអយ

េជឿ»។ (វវិរណៈ ២១:៣-៥)   

 

អ�កមនិអចសិក្សោទងំអស់អំពីឋនៈរបស់្រពះេយសូ៊ ឬ អចអនទងំអស់អំពី្រពះរជ្យដអ៏ស� រ្យរបស់្រពះអង� េន

ក�ុងមុខវជិា� ខ�ីេនះបានេទ។ ប៉ុែន� េយងសង្ឃមឹថា អ�កនឹងស� ល់្រពះេយសូ៊្របេសរជាងមុន េហយ្រសឡាញ់្រពះអង�េ្រចនជាង
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មុនែដរ។ េយងអធិស� នសូមឱ្យអ�កស� ល់្រពះអង�កនែ់តច្បោស់រល់ៃថ� េនខណៈេពលែដលអ�ករងច់្ំរពះអង�យាង្រតឡប់

មកវញិ។ បនា� បម់ក េនេពលែដល្រពះអង�យាងមកេនៃថ�ណាមយួ អ�កនឹងេឃញ្រពះអង�មុខនឹងមុខ ស� ល់្រពះអង�ថា

្រទងព់ិតជានរណា េហយអចចូលរមួេ្រច�ងក�ុងចេ្រម�ងសរេសរសកលថា� យកូនេចៀមៃន្រពះបាន។ 

 

 េលកយ៉ូហនបានពិពណ៌នាអំពីនិមតិ�ែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនឱ្យេលកេឃញនូវអស់អ�កែដលនឹងេ្រច�ង 

ថា� យកូនេចៀម។  

 

េគនាគំា� េ្រច�ងបទចំេរៀងថ�ីថាៈ “្រពះអង�សមនឹងទទួល្រកងំ េហយបក្រតផង េ្រពះ្រទង្់រត�វេគ

សមា� ប់េធ�យ��បូជា ្រពះអង�បានេលះមនុស្ស ពី្រគបពូ់ជ្រគបភ់ាស ្រគប្់របជាជន និងពី្រគបជ់ាតិ

សសន៍ យកមកថា� យ្រពះជាមា� ស់ េដយសរ្រពះេលហិតរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�បានេធ�េអយេគ

េទជារជាណាច្រក និងជា្រក�មបូជាចរ្យបំេរ ្រពះជាមា� ស់របស់េយង េហយអ�កទងំេនាះនឹង្រគងរជ្យ

េលែផនដី”។ េពលេនាះ ខ�ុ ំេមលេទ េហយឮសូរសំេឡងេទវតយ៉ាងេ្រចនេនជុំវញិបល�័ង� ជុំវញិសត�

មានជីវតិ និងជុំវញិពួក្រពឹទ� ចរ្យ។ េទវតទងំេនាះមានចំនួនរបម់ុនឺរបែ់សន េ្រចនអេនកអនន� នាំ

គា� បន�ឺសំេឡងេឡងយ៉ាងខ� ងំៗថាៈ «កូនេចៀមែដលេគសមា� ប់េធ�យ��បូជា ្រទងស់មនឹងទទួល

ឫទ� នុភាពរជសម្បត�ិ ្រពះ្របាជា� ញាណ ឥទ�ិឫទ�ិ ្រពះកិត�ិនាម សិររីងុេរឿង និងករសរេសរតេម�ង»។  

 

េពលេនាះ ខ�ុ ំឮសត�េលកទងំប៉ុនា� ន េនស� នសួគ ៌េនេលែផនដី េនេ្រកមដី េនក�ុងសមុ្រទ ្រពម

ទងំអ�ីៗទងំអស់ែដលេនស� នទងំេនាះ បន�ឺសំេឡងេឡងថាៈ «សូម្រពះអង�ែដលគងេ់លបល�័ង� 

និងកូនេចៀមទទួលពក្យសរេសរតេម�ង្រពះកិត�ិនាម សិររីងុេរឿង នងិ្រពះេចស�  អស់កល្បជាអែង�ងត

េរៀងេទ!»។ (វវិរណៈ ៥:៩-១៣) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ ចូរសរេសរេលខចំេពះឋនៈរបស់្រពះេយសូ៊ (្រកេឡានស� ំ) េនជិតឃា� ែដលពន្យល់ល�ជាងេគពីអត�នយ័ៃនឋនៈេនាះ     

   (្រកេឡានេឆ�ង)។ 

…… ក    ្រពះ       ១) ខូរយី៉ូស (Kurios) 

…… ខ    អ�កដឹកនា្ំរក�មជំនុំ     ២) េដមដំបូង និងចុងបង�ស់ 

…… គ    ្រពះអមា� ស់ និងមា� ស់    ៣) សិរសរបស់របូកយ 

…… ឃ   ្រពះមយួអង�ែដលសេ្រមចេគាលបំណង  ៤) កូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់  

             ទងំអស់របស់្រពះជាមា� ស់ 

…… ង    យ��បូជាស្រមាប់បាប  
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៩ កណ� គម�រីវវិរណៈបង� ញេយងអំពីកូនេចៀមគងេ់លបល�័ង�េនស� នសួគ៌។ ករេនះជួយ េយងឱ្យយល់ថា ្រពះមយួអង�ែដល 

   នឹង្រគប្់រគងអ�ីៗទងំអស់ ក៏ជា្រពះមយួអង�ែដល 

 ក) បានសុគតក�ុងនាមជាយ��បូជា។ 

 ខ) រស់េនមានជីវតិល�។ 

 គ) បេ្រង�នេសចក�ីពិតខងវ�ិ� ណ។ 

 

១០ េយងនឹងេឃញករបំេពញរបស់្រពះេយសូ៊ ជា្រពះអមា� ស់ េនេពលែដលេយងសម�ងឹេមលេទ 

 ក) អតីតកល មុនេពល្រពះអង�យាងមកែផនដី។ 

 ខ) បច�ុប្បន�កល េពល្រពះអង�្រគប្់រគង្រក�មជំនុំ។ 

 គ) អនាគតកល េពល្រពះអង�េសយរជ្យ្របកបេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

១១ អ�កបានសិក្សោអពំីេហតុផលែដល្រពះេយសូ៊ស័ក�សមនឹងទទួលករស� បប់ង� ប ់និង ករថា� យបង�ំក�ុងនាមជា 

      ្រពះអមា� ស់។ ចូរអនកណ� គម�រីវវិរណៈ ៥:៩-១៣ ជាទីបនា� ល់ និងជាចេ្រម�ងសរេសររបស់អ�កថា� យ្រពះអង�។ 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក  

 

៦ ខ) ស� បប់ង� ប្់រពះេយសូ៊ក�ុង្រគបក់ិច�ករទងំអស់។ 

 

២ ក) ភាពជា្រពះ និងអំណាចេចស� របស់្រពះអង�។ 

 

៨ ក    ១) ខូរយី៉ូស (Kurios) 

 ខ    ៣) សិរសររបស់របូកយ 

 គ    ១) ខូរយី៉ូស (Kurios) 

 ឃ   ២) េដមដំបូង និងចុងបង�ស់ 

 ង    ៤) កូនេចៀមៃន្រពះជាមា� ស់ 

 

៣ ក) ្រកមសីលធម។៌ 

 

៩ ក) បានសុគតក�ុងនាមជាយ��បូជា។ 

 

៤ ខ) ករមាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�ជាផ�ូវែតមយួគតេ់ទកន្់រពះបិត។ 

 

១០ គ) អនាគតកល េពល្រពះអង�េសយរជ្យ្របកបេដយសិររីងុេរឿង។ 

 

៥ គ) ្របទនរង� នដ់ល់េយងចំេពះករបេ្រមរបស់េយង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមូអបអរសទរ 
អ�កបានប��បម់ុខវជិា� នេនះេហយ ។ េយងសង្ឃមឹថា មុខវជិា� េនះមាន្របេយាជន៍ស្រមាបអ់�ក! សូមកុំេភ�ចបំេពញ ករ

វយតៃម�ជំពូកទីពីរ េហយ្របគល់សន�ឹកចេម�យេទកន្់រគ�បេ្រង�នរបស់អ�ក ។ 
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