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រពះយយស្ រូគិស្ត  
Jesus Christ 

  
 
 មតិថថ្មីខ្ញុ ំម្ចប ក ់ននិយយថា «នឹងបហើយ ពិតណារ់ ខ្ញុ ំបជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរថ។ បលកជាពាការដីអ៏ោច រយ ជា
មនុរសម្ចប កក់ដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទនមកដល់បយើង បលកផថល់ឱ្យបយើងនូវបរចកថីបបរងៀនជាបរចើន កដលបយើងគួរកតបដើរ
តាម។» 
 
 ខ្ញុ ំបឆលើយតបវញិថា ពិតជាអោច រយកមន ប៉ាុកនថ វមនិរគបរ់ោនប់ទ។ អបកមនិរោនក់តបជឿថា រទងជ់ាពាការដីអ៏ោច រយបនោះ
បទ កតកប៏ជឿថា រទងជ់ារពោះផងកដរ។ អបករតូវកតដឹងថា រទងជ់ារពោះ និងជារពោះអងគរបគ គ្ ោះ។» 
 
 វពិ កររម្ចបម់តិថរបរ់ខ្ញុ ំកបុងការទទួល។ ោត ់នរិកាខ្លោះអំពីរពោះបយរ ូ ប៉ាុកនថ មនិធ្លល បប់បងកើតការរមួរហភាព
ជាមយួរពោះអងគតាមរយៈការអានរពោះបនធូល ឬ តាមរយៈការអធិោឌ នបឡើយ។ វពិ កររម្ចបោ់ត់កបុងការបជឿថា មនុរស
រគបរ់បូម្ចន ប ឬ កម៏្ចនការបគចបចញពី ប។ 
 
 ោត ់នរួរខ្ញុ ំជាបរចើនរំណួ្របៅសថ្ងបនោះ។ បតើរពោះបយរ ូជានរណា? បតើរទងអ់ាចជាមនុរសផង ជារពោះផងកបុងបពល
កតមយួ នបោយរបបៀបណា? របរិនបបើរទងរុ់គតកមន បហតុអវី នជារគិរថបររ័ិទនិយយថា រទងម់្ចនរពោះជនមររ់? បតើ
រទងក់ំពុងបធវើអវីរពវសថ្ងបនោះ? 
 
 ចបមលើយលអបំផុតកដលខ្ញុ ំអាចរកប ើញគឺបៅកបុងរពោះគមពរី ជារពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើង
នឹងបមើលរំណួ្រដូចោប ទងំបនោះ បហើយករវងរកចបមលើយកដលមតិថិខ្ញុ ំចងដ់ឹង។ 
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គ្ទរាង 
ក. លកខណ្ៈរបរ់រពោះអងគ His Person 
ខ្. រពោះរជបំណ្ងរបរ់រពោះអងគ His Purpose 
គ. ការយងមកវញិរបរ់រពោះអងគ His Return 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ថា រពោះបយរ ូជានរណា។ 
២. ប ា្ ញពីរពោះរជបំណ្ងសនការយងមកបលើកដំបូងរបរ់រពោះបយរ ូ និងការយងមកវញិបពលអនគតរបរ់រពោះអងគ។ 
៣. ចងអុលប ា្ ញពីរពឹតថិការណ៍្ននកដលនឹងបកើតបឡើងកបុងបពលសនការបលើកបឡើង។ 
 

ក. បុគគលរបស្រ់ពះអ្ងគ His Person 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ថា រពះទយស៊ូជ្ជនរណា។ 
 
 រពោះបយរ ូរគិរថគឺជាការរកមថងឱ្យប ើញនឹងកភបករបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកានម់នុរសបលក។ រទង ់នបរជើរបរ ើរបធវើជា
មនុរស បដើមផឱី្យបយើងអាចោគ ល់រពោះអងគកានក់តចារ់បឡើងៗ និងដឹងពីគបរម្ចងកផនការណ៍្របគ គ្ ោះរបរ់រពោះអងគររម្ចប់
បយើង។ ការបរជើរបរ ើរបធវើជាមនុរសម្ចននយ័ថា រពោះបយរ ូម្ចននិរសយ័ពីរកបុងបុគគលកតមយួ និរសយ័មនុរសផង និរសយ័
រពោះផង។ 
 

…ដំណឹ្ងលអបនោះ រពោះជាម្ចច រ់ នរនាទុកជាមុនកបុងរពោះគមពរី តាមរយៈពួកពាការរីបរ់រពោះអងគរឋីអំពីរពោះ

បុរតារបរ់រពោះអងគ។ បបើគិតតាមមនុរសរពោះបុរតារបរូតមកកបុងរពោះរជវងសរបរ់រពោះ ទោវឌី កតបបើគិតតាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលផឋល់បអាយមនុរស នវរុិទនវញិ រពោះជាម្ចច រ់ នកតងតាងំរពោះអងគ ជារពោះបុរតារបកប
បោយឫទន នុភាព បោយបរ ររពោះអងគបអាយម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ (រ ៉ាមូ ១:១-៤) 

 
 បដើមផមី្ចននិរសយ័មនុរស រពោះបយរ ូ នរបរូរតនឹងគរថីរពហមចារបី ម្ ោះម្ច៉ា រ។ី 
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បទវតាបពាលបៅកាន់នងថា៖ «កុំខាល ចអី ម្ច៉ា របីអើយ! ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ោបរ់ពោះហឫទយ័នឹងនងបហើយ។ នង
នឹងម្ចនគភ ៌រំរល នបុរតមយួកដលនងរតូវថាវ យរពោះនមថា“បយរ ូ”។ បុរតបនោះនឹងម្ចនឋានៈដរ៏បបរើរ
ឧតឋម បហើយបគនឹងថាវ យរពោះនមថា “រពោះបុរតាសនរពោះដខ៏្ពងខ់្ពរ់បំផុត”។ រពោះជាម្ចច រ់នឹងតាងំបុរតបនោះ បអា
យរគងរជយបលើបលល័ងករបរ់រពោះ ទោវឌី ជារពោះអយយបការបរ់រពោះអងគ រទងន់ឹងរគងរជយបលើរបជារគរថអុី
រោកអល អរ់កលផជានិចច បហើយរជយរបរ់រពោះអងគនឹងបៅរទិតបរទរ ឥតម្ចនទីបញ្ចបប់ឡើយ»។  
(លូកា ១:៣០-៣៣) 

 
រពោះបនធូល នបកើតមកជាមនុរស បហើយគងប់ៅកបុងចំបណាមបយើងរល់ោប  បយើង នប ើញរិររីងុបរឿងរបរ់
រពោះអងគ ជារិររីងុបរឿងសនរពោះបុរតាកតមយួគតក់ដលមកពីរពោះបិតា រពោះអងគបពារបពញបៅបោយរពោះគុណ្ និង
បរចកឋពីិត។ (យ៉ាូហាន ១:១៤) 

 
 បតើនរណាជារពោះបិតាកដល នបលើកមកនិយយកបុង យ៉ាូហាន ១:១៤? រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតារបរ់រពោះបយរ ូ។  
២បពរតុរ ១:១៧ រ បប់យើងថា 
 

ដផតិរពោះអងគ នទទួលកិតថិនម និងរិររីងុបរឿងពីរពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតាមក បៅបពលកដលម្ចនរពោះរូរ
បរៀងលន់ឮ បចញពីរិររីងុបរឿងដឧ៏តឋុងគឧតឋមមកកានរ់ពោះអងគថាៈ “បនោះជារពោះបុរតាដជ៏ាទីររឡាញ់របរ់
បយើង បយើងោប់ចិតថនឹងរពោះអងគណារ់!”។ 

 
 នមថា «រពោះបយរ ូរគិរថ» ក ៏នរ បប់យើងអំពីភាពជារពោះរបរ់រពោះអងគកដរ។ បពលបទវតាកថ្លងថា បុរតតូចបនោះរតូវ
ថាវ យនមថា បយរ ូ វម្ចនបហតុផលយ៉ា ងពិបររ។ បយរ ូ ម្ចននយ័ថា រពោះរបគ គ្ ោះ ។ កណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ១:២១ កចង
ថា «នងនឹងរំរល នបុរតមយួ បហើយបលករតូវថាវ យរពោះនមថា “បយរ ូ” ដផតិបុរតបនោះនឹងរបគ គ្ ោះរបជារគរថរពោះអងគ 
បអាយរចួពី បរបរ់បគ»។ 
 
 នមថា រពោះរគិរថ  ក៏ម្ចនអតទន័យពិបររកដរ។ វម្ចននយ័ថា «រពោះកដល នអភបិរក» ឬ «រពោះបមរសុ»ី។ បរចើនឆាប ំ
មុន បពលមនុរសណាម្ចប ករ់តូវ នបគបរជើរបធវើជាបរថច បគរតវូលបបរបងបលើកាលរបរ់ោត ់បហើយជាកផបកមយួសនពិធី។ 
ការលបបរបងបនោះបៅថា «ការអភបិរក»។ បដើមផបីៅរពោះអម្ចច រ់ថា «រពោះរគិរថ» ឬ «រពោះកដល នអភបិរក» ម្ចននយ័ថា 
រទងជ់ាពូជពងសបរថច។ រពោះបមរសុ ីជានមកដលពួកយូោ នោក់នមដល់បរថច និងអបកបោោះឱ្យរចួកដលបគ នរងច់ា។ំ 
បលករីុម៉ាូនបពរតុរ នដឹងថា រទងជ់ាបរថច បហើយ ននិយយថា «បលកជារពោះរគិរឋ ជារពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ដ៏
ម្ចនរពោះជនមគងប់ៅ» (ម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៦)។ 
 

  



42 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ របបយគបៅខាងោថ ំជាការពិពណ៌្នអំពីរពោះបយរ ូ។ ចូរអានបទគមពរីបៅខាងបឆវង។ បនធ បម់ក ោកប់លខ្សនការ  
    ពិពណ៌្នបៅពីមុខ្ខ្គមពរីនីមយួៗ។ 
 ….ក ភលីីព ២:៧  ១) រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតា។   
 ….ខ្ យ៉ាូហាន ១០:១៧ ២) រទងរ់បរូរតបចញពីគរថី។ 
 ….គ ភលីីព ២:៦  ៣) រទងជ់ារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 ….  កាឡាទី ៤:៤  ៤) រទង ់នបៅជាមនុរសដូចបយើង។ 
 ….ង កិចចការ ៤:១២ ៥) រទងជ់ារពោះ បហើយម្ចននិរសយ័ជារពោះ។ 

 
ខ.  រពះរាជបំ ងរបស្រ់ពះអ្ងគ His Purpose 
ទោលទៅទ២ី. ប ា្ ញពីរពះរាជបំណងម្នការយាងមរទលើរដំបូងរបស់រពះទយស៊ូ និងការយាងមរវិញទពលអនគ្តរបស់រពះអងគ។ 
 
 រពោះបយរ ូយងមកកផនដីបដើមផរីបគ គ្ ោះមនុរសបចញពី ប។ លូកា ១៩:១០ កចងថា «បុរតមនុរស នមក បដើមផ ី
ករវងរក និងរបគ គ្ ោះមនុរសកដលវនិរ តប់ង»់។ ម្ចនផលូវកតមយួគតក់ដលរទងអ់ាចរបគ គ្ ោះបយើង ន—តាមរយៈការ
របទនរពោះជនមរបរ់រពោះអងគ។ 
 

ដផតិបុរតមនុរសមកកបុងពិភពបលកបនោះ មនិកមនបដើមផបីអាយបគបំបរ ើបលកបឡើយ គឺបលកមកបំបរ ើបគវញិ រពម
ទងំបូជាជីវតិ បដើមផបីលោះមនុរសទងំអរ់ផង។ (ម្ច៉ា កុរ ១០:៤៥) 

 
 បនោះគឺជាបរចកថីរនាដអ៏ោច រយមកកានម់នុរសរគបោ់ប ។ ប៉ាុកនថ បហតុអវី នជារពោះបយរ ូរតូវកតរុគត បដើមផបីលោះ
បយើង? របរិនបបើបយើងចងចាោំចប់រឿងរបរ់អោ ំនិងបអវ៉ា  បយើងនឹងចងចាថំា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលរ បប់គថាបរច
កថីោល បប់ដើរជាមយួោប នឹងអំបពើ ប។ រពោះជាម្ចច រ់មនិអាចរបឆាងំការវនិិចឆយ័របរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់ កដលរបឆាងំនឹង បបនោះ
បឡើង។ របរិនបបើនរណាម្ចប កម់្ចនអំបពើ ប ម្ចប កប់នោះរតូវកតោល ប់។ ដូបចបោះបហើយ រពោះបយរ ូរគិរថ នយងមករុគតកបុង
កកនលងមនុរសម្ចន ប។ ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចបធវើកបបបនោះ នបទ ពីបរពាោះម្ចនកតរពោះអងគមយួអងគគតក់ដលអាចឈបោះបលើ  
បរចកថីោល ប ់ន។ 
 
 ប៉ាុកនថ វមនិកមន្យររួលបទ—រូមផកីតរពោះអម្ចច រ់របរ់បយើង។ រទងជ់ាបរថចកដលគងប់លើបលល័ងកកដលម្ចនបទវតា
បធវើតាមបញ្ញជ រគបយ់៉ា ង បហើយជាអបកកដល នបបងកើតកផនដី និងមនុរស រតូវកាល យបៅជាអបកបបរមើ។ រទងអ់នុញ្ញដ តឱ្យអវីកដល
រពោះអងគ នបបងកើតមកបធវើ បរពោះអងគ រអបរ់ពោះអងគ និងឆាក ងរពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ងបៅឯភបកំាល់វ៉ា រ ីកដលបគអាចនឹង ន 
របគ គ្ ោះ។ ១បពរតុរ ១:១៨-១៩ អាន៖ 
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បងបអូនរជាបរោបប់ហើយថា រពោះជាម្ចច រ់ នបលោះបងបអូនបអាយរចួពីរបបៀបររ់បៅដឥ៏តនយ័កដលជា
ដំកណ្លតពីបុពវបុរររបរ់បងបអូន មនិកមនបោយោរអវីៗកដលកតងកតរលយោបរូនយបៅ ដូចជាម្ចរ 
ឬរ កប់ទ គឺបោយោររពោះបលហិតដស៏ថ្លវបិរររបរ់រពោះរគិរឋ កដលបរបៀប ននឹងកូនបចៀមដល៏អឥតបខាច ោះ 
ឥតោល កោប ម។ 

 
 ឥឡូវ បតើមនុរសទងំអរ់ នរបគ គ្ ោះ បោយបរពាោះរពោះបយរ ូ នរុគតររម្ចបប់គបហើយឬ? បទ រពោះជាម្ចច រ់មនិ
ធ្លល បយ់ករិទនិបរជើរបរ ើរបចញពីបគបទ។ មនុរសម្ចប ក់ៗ រតូវកតរបរមចចិតថរបរ់ខ្លួនផ្ទធ ល់កបុងការទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះ 
របគ គ្ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួន។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកានរិ់រសរបរ់រពោះអងគថា៖ 

 
ចូរនោំប បៅរគបទ់ីកកនលងកបុងពិភពបលក បហើយរបការដំណឹ្ងលអដល់មនុរសបលកទងំអរ់ចុោះ។ អបកណា
បជឿ បហើយទទួលពិធរីជមុជទឹក រពោះជាម្ចច រ់នឹងរបគ គ្ ោះអបកបនោះ រឯីអបកកដលមនិបជឿនឹងរតូវទទួលបទរ។ 
(ម្ច៉ា កុរ ១៦:១៥-១៦) 

  
រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់មនុរសបលកខាល ងំណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួ
របរ់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិរ
បឡើយ។ រពោះជាម្ចច រ់ នចាត់រពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ បអាយយងមកកបុងបលកបនោះ ពុំកមនបដើមផោីកប់ទរ
មនុរសបលកបទ គបឺដើមផរីបគ គ្ ោះមនុរសបលក បោយោររពោះបុរតាវញិ។ អបកបជឿបលើរពោះបុរតា មនិរតូវទទួល
បទរបទរឯីអបកមនិបជឿ  នទទួលបទររចួបររចបៅបហើយ បរពាោះបគពុំ នបជឿបលើរពោះនមរពោះបុរតាកតមយួ
របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (យ៉ាូហាន ៣:១៦-១៨) 

 
 រពោះបយរ ូរុគតររម្ចបប់យើង។ ប៉ាុកនថ របកហលជាោម នរងឃមឹសនការរបគ គ្ ោះររម្ចបម់នុរសបទ របរិនបបើរទង់
គងប់ៅកបុងផបូរ។ 
 
 ោរនជាបរចើន នរង់រថូបបៅផបូររបរ់អបកដឹកនពំួកបគ។ បៅកបុងបនោះម្ចនឆអឹង។ ប៉ាុកនថ ផបូររបរ់រពោះបយរ ូោម នអវី
បោោះ បរពាោះការអោច រយ នបកើតបឡើងបៅសថ្ងទីបី បនធ បព់ីឆាក ងរចួ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ បហើយបគប ើញ 
រពោះអងគជាបរចើនដង បរកាយពីរទងម់្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ 
 

បគ នបញ្ចុ ោះរពោះរពរពោះអងគបៅកបុងផបូរ បហើយរពោះអងគម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិបៅសថ្ងទីបី ររបតាម 
គមពរី។ រពោះអងគ នប ា្ ញខ្លួនបអាយបលកបកផ្ទរប ើញ រចួបអាយរកុមោវក័ទងំដបព់ីររបូប ើញ 
កដរ។ បនធ បម់ក រពោះអងគ នប ា្ ញខ្លួន បអាយបងបអូនជាងរ រំយនក់ប ើញកបុងបពលជាមយួោប ។ កបុង
ចំបណាមបងបអូនទងំបនោះម្ចនភាគបរចើនបៅររ់បៅបឡើយ កតម្ចនអបកខ្លោះ  នទទួលមរណ្ភាព ផុតបៅ 
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បហើយ។ បនធ ប់មកបទៀត រពោះអងគ នប ា្ ញខ្លួនបអាយបលកយ៉ា កុបប ើញ រចួបអាយោវក័ទងំអរ់ 
ប ើញ។ (១កូរនិថូ្រ ១៥:៤-៧) 

 
 ការម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ  ជាភរថុតាងមយួកដលចងអុលរ បព់ីភាពជារពោះបុរតារបរ់            
រពោះជាម្ចច រ់។ រ ៉ាមូ ១:៤ កចងថា រពោះជាម្ចច រ់ នកតងតាងំរពោះអងគ ជារពោះបុរតារបកបបោយឫទន នុភាព បោយបរ រ 
រពោះអងគបអាយម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ 
 
 បនធ បព់ីរទងប់ ា្ ញអងគរទងឱ់្យមនុរសជាបរចើនប ើញ បហើយ នម្ចនរពោះបនធូលបលើកទឹកចិតថបគរចួបហើយ រទង ់ន
យងបឡើងបៅោទ នរួគ៌ បហើយកោ៏ម នអាថ្ក៌ំ ងំបទ បរពាោះរទង់យងបឡើង ខ្ណ្ៈបពលកដលរិរសរបរ់រពោះអងគបមើលប ើញ
រទង។់ 
 

បនធ បម់ក រពោះបយរ ូនពំួករិរសបចញពីទីរកុងបៅភូមបិបថានី។ បពលបៅដល់ រពោះអងគបលើករពោះហរឋបឡើង 
បហើយរបទនពរបអាយបគ។ បៅបពលកដលរពោះអងគកំពុងកតរបទនពរ រពោះជាម្ចច រ់បលើកយករពោះអងគបចញពី
បគ បឡើងបៅោទ នបរមរុខ្។ (លូកា ២៤:៥០-៥១) 

 
 បតើរពោះបយរ ូកំពុងបធវើអវីរពវសថ្ងបនោះ? បពលរទង់យងបឡើង រទងគ់ង់បៅខាងោថ ំរពោះបិតារពោះអងគ។ រទងម់្ចនរពោះ
បនធូលបៅកានរ់ពោះបិតាអំពីបរចកថីរតូវការរបរ់បយើង។ រូមបយើងបមើលបៅខ្ចំនួនបីកដលរ បថ់ា រទងក់ំពុងបធវើអវីបៅរពវសថ្ង
បនោះ។ 
 

បយើងម្ចនមហាបូជាចារយមយួ គងប់ៅខាងោឋ ំបលល័ងករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ដឧ៏តឋុងគឧតឋមបៅោទ នបរមរុខ្។ 
(បហរប ឺ៨:១) 

 
ម្ចប លកូនបៅទងំឡាយបអើយ ខ្ញុរំរបររបរចកឋីទងំបនោះមកអបករល់ោប  បដើមផកុីំបអាយអបករល់ោប របរពឹតថអំបពើ
 ប។ ប៉ាុកនថ របរិនបបើម្ចននរណាម្ចប ក់របរពឹតថអំបពើ ប បយើងម្ចនរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួរពោះអងគ គងប់ៅ
ទល់មុខ្រពោះបិតា គឺរពោះបយរ ូរគិរឋដរុ៏ចរតិ។ (១យ៉ាូហាន ២:១)  

 
បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគកអ៏ាចរបគ គ្ ោះអរ់អបកកដលចូលមកជិតរពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈរពោះអងគ ន
ជាោទ ពរ ដផតិរពោះអងគម្ចនរពោះជនមររ់រហូត បដើមផទូីលអងវររពោះជាម្ចច រ់បអាយពួកបគ។ (បហរបឺ ៧:២៥) 

 
 ជាការកដលអោច រយខាល ងំណារ់ កដលសថ្លរតូវ នបងរ់ងររម្ចបប់លោះ បរបរ់បយើង! បនធ បព់ីការរុគតបៅបលើ
បឈើឆាក ង ការម្ចនរពោះជនមររ់ពីផបូរបឡើងវញិ និងបឡើងបៅកានរ់ពោះបិតារបរ់រពោះអងគវញិ រពោះបយរ ូមនិ នបភលចបយើងបទ។ 
រទងយ់ករពោះទយ័ទុកោកន់ឹងបយើងរល់សថ្ង រពមទងំចាជំួយ បយើង បៅបពលណាកដលបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគជួយ បយើង។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបំបពញរតឹមរតូវចបំពាោះរបបយគខាងបរកាម។ រពោះបយរ ូរគិរថរុគតបលើបឈើឆាក ង បដើមផ ី
 ក)  បលោះ បបយើង។ 
 ខ្)  ទទួលការោល បជ់ំនួរបយើង ជាអវីកដលបយើងរមនឹងទទួល។ 
 គ)  របគ គ្ ោះអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគជារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
  )  ឱ្យបយើងម្ចនជីវតិអរ់កលផ។ 
 
៣ រូមអាន លូកា ២៤:៤៦-៤៧។ ខ្៤៦ រ បព់ីការឆាក ង និងការម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ។ ខ្៤៧ រ ប ់ 
    បយើងពីមូលបហតុកដលរទងរុ់គត និងម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ បតើបហតុផលអវីកដលខ្៤៧ផថល់ជូន? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
៤ បយងតាមបទគមពរី រពោះបយរ ូរពវសថ្ង 
 ក) កំពុងជាបទ់កទ់ិនជាមយួនឹងរបរ់រពវោរបពើបផសងៗបទៀត។ 
 ខ្) កំពុងអងវរករពោះបិតាអំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ 
 គ) កំពុងរបរមចរពោះទយ័ថា បតើអបកណានឹងម្ចនជីវតិអរ់កលផ បហើយបតើអបកណានឹងមនិម្ចនជីវតិអរ់កលផ។ 

 
គ. ការយាងមកវិញរបស្រ់ពះអ្ងគ His Return 
ទោលទៅទ៣ី. ច្ងអ លប ា្ ញពីរពឹតតិការណ៍ននណដលនឹងទរើតទឡើងរន ងទពលម្នការទលើរទឡើង។ 
 
 រពោះបយរ ូរគិរថនឹងយងមកកផនដីមថងបទៀត។ បយើងបៅការបនោះថា ការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់រពោះអងគ។  
រពោះគមពរីរ បប់យើងថា មុនបពលការបនោះបកើតបឡើង រកុមជំនុំរបរ់រពោះអងគ (អរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ) នឹងរតូវបលើកបឡើង
បដើមផជីួបរពោះអងគបៅបលើអាការ។ ការបនោះបៅថា ការបលើកបឡើង។ បនធ បព់ីការបលើកបឡើង រពោះបយរ ូនឹងយងមកកផនដី
មថងបទៀត រពមទងំបបងកើតអាណាចរករបរ់រពោះអងគ។ 
 
 អបកបជឿទនធឹងរងច់ាបំពលបលើកបឡើង ពីបរពាោះបយើងនឹងរតូវបលើកបឡើងជួបរពោះអម្ចច រ់ បហើយបៅជាមយួរទងជ់ាបរៀង      
រហូត។ កិចចការ ១:១១ កចងថា «រពោះបយរ ូ បនោះ រពោះជាម្ចច រ់ នបលើកពីកណាឋ លចំបណាមអបករល់ោប  បឡើងបៅោទ នបរម
រុខ្បហើយ រពោះអងគនឹងយងរតឡបម់កវញិ តាមរបបៀបដូចកដលអបករល់ោប  នប ើញរទងយ់ងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្
កដរ»។ ១បថ្រាឡូនិក ៤:១៦-១៧ ករ៏កមថងឱ្យប ើញកដរថា៖ 
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ដផតិបៅបពលម្ចនឮរបូរជារញ្ញដ លន់បឡើង បហើយបៅបពលឮរំបឡងមហាបទវតា និងរំបឡងករតរបរ់រពោះ
ជាម្ចច រ់ រពោះអម្ចច រ់ផ្ទធ ល់រទងន់ឹងយងចុោះពីោទ នបរមរុខ្មក។ អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរឋកដល នោល ប់
បៅបនោះ នឹងររ់បឡើងវញិជាមុន បនធ បម់ក បទើបរពោះអម្ចច រ់បលើកបយើងកដលបៅររ់បៅបឡើយ បអាយបឡើង
បៅកបុងពពកជាមយួបងបអូនទងំបនោះ បដើមផជីួបនឹងរពោះអងគកបុងអាការបវហារ៍ បហើយបយើងនឹងរទិតបៅជា
មយួរពោះអម្ចច រ់រហូតតបៅ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្របបយគរតឹមរតូវ។ 
 ក)  រពោះបយរ ូនឹងយងមកកផនដីវញិមថងបទៀត។ 
 ខ្)  ការយងមកជាបលើកទីពីរដូចោប នឹងការឆកប់ឡើង។ 
 គ)  អាណាចរកកផនដីសនរពោះអម្ចច រ់ នឹងបបងកើតបឡើងបពលការឆកប់ឡើង។ 
  )  អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរថនឹងជួបរពោះអងគបលើអាការ។ 
 
៦ ចូរអាន ១បថ្រាឡូនិក ៤:១៦-១៧ មថងបទៀត។ ចូរប ា្ ញបហតុការណ៍្យ៉ា ងបហាចណារ់ឱ្យ នរ  ំកដលនឹងបកើត  
    បឡើង បពលការឆកប់ឡើងបកើតបឡើង។ 
 ក) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  )…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ង) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក ៤)  រទង ់នបៅជាមនុរសដូចបយើង។     
 ខ្ ១)  រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតា។   
 គ ៥)  រទងជ់ារពោះ បហើយម្ចននិរសយ័ជារពោះ។   
    ២)  រទងរ់បរូរតបចញពីគរថី។ 
 ង ៣)  រទងជ់ារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 
៤ ខ្) កំពុងអងវរករពោះបិតាអំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ 
 
២ អបកគួរកតគូររងវងប់លើការបំបពញទងំអរ់។ របបយគទងំអរ់រតឹមរតូវ។ 
 
៥ ក)  រពោះបយរ ូនឹងយងមកកផនដីវញិមថងបទៀត។ 
  )  អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរថនឹងជួបរពោះអងគបលើអាការ។ 
 
៣ រតូវរបការ កបុងរពោះនមរពោះអងគ បអាយមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍កកករបចិតថគំនិត បដើមផឱី្យ នរចួព ីប។ 
 
៦ អបកអាចររបរររ ចំំណុ្ចណាក ៏ន៖ 
 ក)  ម្ចនរបូរជារញ្ញដ លនប់ឡើង 
 ខ្)  របមលងករតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 គ)  រពោះអម្ចច រ់រទងន់ឹងយងចុោះមក 
  )  អរ់អបកកដលោល បក់បុងរពោះរគិរថនឹងររ់បឡើងវញិ 
 ង)  បយើងកដលបៅររ់បៅបឡើយ នឹងរតូវបលើកបឡើង 
 ច)  បយើងនឹងជួបរពោះអងគកបុងអាការបវហារ៍ 
 ឆ)  រទិតបៅជាមយួរពោះអម្ចច រ់រហូតតបៅ 
  


