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ការនរៀនអ្ំពីរពឹះនយស្  ូ

Learning from Jesus 

 
 
 មាថ យនិងកូនរបុសតូចកុំពុងនិយាយោប ។ 
 
 “អបកកម៉ា បតើកម៉ាបៅទីណាបៅបពលកដលរពោះបយស ូ បៅជាកុមារ?”  
 
 “បហតុអវី? កម៉ាបកើតមនិទនប់ទកូនរបុស។ រពោះបយស ូ នគងប់ៅតាុំងពីយូ របកហលជាជាង២០០០ឆាប ុំមុន។ 
  
 “អូរ! កូនស្តម នថារពោះអងគមានរពោះជនមគងប់ៅបពលកដលកម៉ាបៅជាតូចបៅបឡើយ។ បោយស្តរកតកូនប ើញមា៉ា កហ់ាក់
បីដូចជាចូលចិតថនិយាយអុំពីរពោះអងគ។ 
  
 វាពិតជាបរឿងមយួដអ៏ស្តច រយបៅបពលកដលបយើងស្តគ ល់នរណាមាប កក់ដលកតងកតនិយាយអុំពីរពោះបយស ូ។ វាជាការពិត
ណាស់ថារគបប់រឿងរ៉ាងកដលបយើងនិយាយបសធើរកតទុំងអស់បចញពីចិតថរបស់បយើង។ 
  
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងសិកាពីកុមារភាពពន័នកិចចនិងឥទនិពលរបស់រពោះបយស ូ បៅបពលកដលរទងម់ានរពោះជនមបៅ
បលើកផនដី និងឥទនិពលរបស់រទងប់ៅកតបនថបៅបលើកផនដី។ រទងជ់ារគូបបរងៀនដអ៏ស្តច រយកដលមានរពោះជនមរស់។ ការបៅជាប់
ជាមយួរពោះអងគនឹងជួយ បយើងឱ្យរស់បៅកានក់តដូចរពោះអងគ។ 
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២. ពិពណ៌្នាអុំពីការពាកព់ន័នរបស់រពោះបយស ូបៅកបុងសហគមនប៍ៅបពលកដលរពោះអងគបពញវយ័។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីឥទនិពលរបស់រពោះបយស ូបៅកបុងពិភពបោក។ 

 

ក្. ក្មុារភាពរបស្រ់ពឹះនយស្  ូThe Childhood of Jesus 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណែលរពះទយស៊ូានការពារ់ព័នធជ្ជមួយសហគ្មនទ៏ៅអំឡុងទពលរុារភាពរបស់រពះអងគ។  
 
 បទោះបីជាសទិតបៅកបុងវយ័កុមារភាពរពោះបយស ូមានការទុំនាកទ់ុំនងជាមយួសកមមភាពជាបរចើនបៅកបុងសហគមន៍
របស់រពោះអងគ។ ឪពុកមាថ យរបស់រពោះអងគជាស្តសន៍យូោកដលបោរពតាមទុំបនៀមទុំោបយូ់ោ។ បៅកបុងលូកា ២:២១  ន
រ បថ់ា ពួកបគ ននាុំរពោះយស ូ បៅបធវើពិធីកាតក់សផក និងថាវ យរពោះនាមឱ្យរពោះអងគបៅបពលកដលរទងរ់បសូត នមយួ 
ស ឋ ហ៍។ តាមរយៈការបធវើកិចចការទុំងអស់បនោះ ពួកបគអនុបោមតាមបសចកថីបបរងៀនបៅកបុងសមពននបមរតចីាស់។ ការកាត់
កសផកជារបសពណី្ដម៏ានស្តរសុំខានម់យួបៅកបុងសហគមន៍យូោ។ បនោះគឺជាសញ្ញដ សមាគ ល់ខាងកផបករងកាយសនសមពនន
បមរតរីបស់រពោះជាមាច ស់ (កិចចរពមបរពៀង) ជាមយួរបជាជាតិអុីរស្តកអល (បោកុបផតថិ ១៧:៩-១៤)។ 
 
  បៅកបុងពិធីថាវ យរពោះបយស ូគជឺាបពលបវោមយួកដលសបាយរកីរយរបស់ឪពុកមាថ យរពោះអងគ មា៉ា រ ីនិងយ៉ាូកសប។ 
ពួកបគ នបធវើដុំបណ្ើ របៅកានរ់កុងបយរសូ្តឡឹមបដើមផថីាវ យរពោះបយស ូបៅកានរ់ពោះអមាច ស់។ (សូមអានអុំពីរបវតថអិុំពីពិធីបុរណ្
បនោះបៅកបុង(និកខមនុំ ១៣:១-២ និងបលវវីនិយ័ ១២:៣,៨) បៅរកុងបយរសូ្តឡឹម ឪពុកមាថ យរពោះបយស ូ នយកសតវរពាប ឬ 
សតវស្តល បចុំនួនពីរមកថាវ យជាយចដបូជាបោយអនុវតថតាមរកឹតយវនិយ័របស់បោកម៉ាូបស (លូកា ២:២២-២៤)។ ជាថ្មីមថង
បទៀត បយើងប ើញថាឪពុកមាថ យរបស់រពោះអងគ នបធវើនូវអវីកដលមានកុំណ្តទុ់កបៅកបុងស្តសនាយូោ។ ពួកបគទទួលស្តគ ល់
ជាមយួសហគមនរ៍បស់ពួកបគ។ 
 
 បៅកបុងពិធីថាវ យរពោះបយស ូមានបុរសចុំណាស់មាប កប់ ម្ ោះសីុមាម ន នរងច់ាុំជួបជាមយួរពោះបមសសុកីដលរពោះអមាច ស់ 
បចជូ នមក។ បៅកបុងលូកា ២:២៧-២៨៖ 
 

រពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំបោកសីុមាម នចូលកបុងរពោះវហិារ។ បពលមាតាបិតានាុំរពោះឱ្រសបយស ូមកថាវ យរពោះជាមាច ស់ 
ដូចមានកចងទុកកបុងរកឹតយវនិយ័បោកសីុមាម នកយ៏ករពោះឱ្រសមកបី រចួសរបសើរតបមកើងរពោះជាមាច ស់។ 
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 បោកសីុមាម ន នរបទនពររពោះបយស ូ  បោយនិយាយថារពោះបយស ូគឺជារពោះបមសសុ ីនិងជាពនលឺរបស់ស្តសន៍ដសទ។ 
បោកក ៏នកថ្លងទុំនាយអុំពីពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូផងកដរ។ 
 
 បនាធ បម់កមានគសថីមាប កប់ទៀតប ម្ ោះអាណ្ នមករពោះវហិារបហើយនាងក ៏នសរបសើរតបមកើងរពោះជាមាច ស់កដល ន
បចជូ នរពោះបុរតាមកប ា្ ញពីផលូវបដើមផទីទួលបសរភីាព។ ការប ា្ ញពីអារមមណ៍្អុំណ្រស្តទរបៅបពលកដល នប ើញរពោះ
បយស ូទុំងបនោះប ា្ ញថារពោះហឫទយ័របស់រពោះជាមាច ស់នឹងសបរមច។ រពោះជាមាច ស់សពវរពោះហឫទយ័ជាមយួការអនុវតថតាម
វបផធម៌ និងរបសពណី្ស្តសនា។  
 
 បោកយ៉ាូកសប និងនាងមា៉ា រគីឺជាមនុសសស្តមចដ កដលរពោះជាមាច ស់ នបរជើសបរ ើស បដើមផបីធវើជាឪពុកមាថ យរបស់ 
រពោះបយស ូ បៅបលើកផនដី។ ស្តច់បរឿងកដលនិយាយអុំពីកុមារភាពរបស់រពោះបយស ូគឺខ្លីបុំផុត។ វា នប ា្ ញថារទងរ់បសូត
មកតាមរបបៀបធមមតា។ រពោះគមពរីមនិ នរ បប់យើងពីអវីបផសងបទៀតលុំអិតអុំពីរពោះបយស ូ រហូតដល់រទងម់ានរពោះជនម១២ 
រពោះវសា។ បៅសមយ័កាលបនាោះពួកបគបធវើជាបរៀងរល់ឆាប ុំរគួស្តររពោះបយស ូ នបធវើដុំបណ្ើ រពីទីឆាង យបៅកាន់រកុងបយរសូ្តឡឹម
បដើមផពីិធបីុណ្យចមលង ជាសថ្ងដព៏ិសិដឌរបស់ស្តសន៍យូោ។ 
 
 (សូមអានដុំបណ្ើ របរឿងអុំពីរពោះបយស ូ បៅកបុងរពោះវហិារបៅបទគមពរីលូកា ២:៤១-៥១)។ បៅបពលពិធីបុណ្យបចចប់
រគួស្តររបស់រពោះបយស ូ នរតឡបម់កផធោះវញិជាមយួមនុសសដសទបទៀតបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ពួកបគ។ បនាធ បព់ីបធវើដុំបណ្ើ រ
អស់រយៈបពលមយួសថ្ងពួកបគដឹងថារពោះបយស ូមនិ នមកជាមយួពួកបគបទ។ នាងមា៉ា រ ីនិង បោកយ៉ាូកសបខ្ិតខ្ុំរករពោះបយស ូ 
បហើយភយ័និង រមាជាខាល ុំង។ បៅបពលកដលពួកបគរករពោះអងគប ើញ ពួកបគបៅកតមនិយល់ពីបហតុផលកដលរទងគ់ងប់ៅ
រកុងបយរសូ្តឡឹម។ ប៉ាុកនថ រពោះកុមារមានរពោះបនធូលតបថា៖ «បតើបោកឪពុកអបកមាឋ យមនិរជាបថា កូនរតូវបៅកបុងដុំណាក ់
រពោះបិតារបស់កូនបទឬ?» (លូកា ២:៤៩)។ បទោះបីជាមានរពោះជនមវយ័បកមងកប៏ោយ រពោះបយស ូ នរបកាសពីបបសកមមរបស់
រពោះអងគបៅកាន់សហគមនរ៍បស់រពោះអងគនិងពិភពបោក។ 
 
 រពោះបយស ូ នរតឡបប់ៅភូមណិាស្តករ ៉ាតជាមយួមាតាបិតាវញិ បហើយបធវើតាមឱ្វាទរបស់ពួកោតទ់ុំងពីរនាក ់
(លូកា ២:៥១)។ រពោះបយស ូ នផថល់អុំណាចកុំពូលបៅកាន់ឪពុកមាថ យរបស់រពោះអងគ រពោះអទិករ នផថល់អុំណាចមយួកផបក
បៅកានអ់វីកដលរពោះអងគ នបបងកើត។ បសចកថីពិតបនោះជាការស្តរសុំខានណ់ាស់ បៅកបុងលូកា ២:៥២ ជាខ្គនលឹោះកដលបធវើឱ្យ
បយើងយល់ពីរពោះបយស ូ បៅកបុងសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ «រពោះបយស ូមានវយ័ចុំបរ ើនបឡើងបហើយមានរ ជាញ កានក់តវាងសវជាទី
ោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់និងជាទីោប់ចិតថមនុសសផងទុំងពួង»។ រពោះបយស ូមានទុំនាក់ទុំនងជាមយួរពោះជាមាច ស់ និង
ជាមយួសហគមន៍របស់រពោះអងគ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រពោះបយស ូ រតូវ ននាុំបៅរពោះវហិារពីបរពាោះរទងគ់ឺ 
 ក) មានលកខណ្ៈខុ្សពីបកមងៗស្តសន៍យូោដសទបទៀត។ 
 ខ្) ប ា្ ញចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់ដូចជាបកមងៗ កុមារសនស្តសន៍យូោដសទបទៀត។ 
 
២ យ៉ាូកសប និងនាងមា៉ា រនីាុំរពោះបយស ូ បៅកានរ់កុងបយរសូ្តឡឹមជាបរៀងរល់ឆាប ុំពីបរពាោះ៖ 
 ក) វាគឺជារបសពណី្កដលរតូវចូលរមួពិធីបុណ្យបៅទីបនាោះ។ 
 ខ្) ពួកបគចូលចិតថបៅសួរសុខ្ទុកខស្តច់ញាតិបៅទីបនាោះ។ 
 
៣ រពោះគមពរី នប ា្ ញថា បពលរទងច់បរមើនវយ័បឡើង រពោះបយស ូគឺ 
 ក) មានការទទួលស្តវ គមន៍លអបុំផុតពីសហគមន៍របស់រពោះអងគ 
 ខ្) មនិសទិតបៅកបុងកផបកណាមយួសនសហគមនប៍នាោះបទ 
 
៤ បយើងដឹងថារពោះយស ូ 
 ក) មនិកដលអនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសរ បរ់ពោះអងគពីអវកីដលរតូវបធវើបនាោះបទ 
 ខ្) ស្តថ ប់ប គ្ បដ់ល់អស់អបកកដលមានឋានៈបលើរពោះអងគ 
 

ខ. ទំនាក្់ទំនងរបស្រ់ពឹះនយស្ នូៅកាន់ស្ហរមន៍របស្រ់ពឹះអ្ងគ 
       Jesus’ Relationship to His Community  

បំទពញតាមតរមូវការ Ministering to Needs 

ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នអំពីការពារ់ព័នធរបស់រពះទយស៊ូទៅរនុងសហគ្មន៍ទៅទពលណែលរពះអងគទពញវយ័ ។ 
 
 រពោះបយស ូចាបប់ផថើមពន័នកិចចបៅបពលកដលរទងម់ានរពោះជនមរបកហល៣០រពោះវសា។ អុំឡុងរយៈបពលបីឆាប ុំសនការ
បបរមើពន័នកិចច រទងក់តងកតមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសបផសងបទៀតបៅកបុងសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ។ រពោះបយស ូមានទុំនាក់
ទុំនងយា៉ា ងជិតសបិទនជាមយួស្តវក័ទុំង១២នាក ់និង នចុំណាយជាបរចើនបដើមផហីវឹកហវឺនពួកបគ។ រពោះបយស ូនិងស្តវក័រស់
បៅជាហគមនក៍ដលមានទុំនាក់ទុំនងយា៉ា ងជិតសបិតទនជាមយួោប កបុងអុំឡុងបពលបីឆាប ុំសនពន័នកិចចរបស់រពោះអងគនិងពួកបគបរបើ
ថ្ងដ់ វ្ យឬថ្វកិារមួោប  (យ៉ាូហាន ១:២៦)។ ពួកបគមានបទពិបស្តធជាមយួការរស់បៅជាកក់សថងកបុងសហគមន។៍ 
 
 រពោះបយស ូកម៏ានអបកបដើរតាមបផសងបទៀតកដលរស់បៅកបុងសហគមនជ៍ាមយួរពោះអងគ។ នាងមា៉ា រ ីនាងមា៉ា ថា និងបោក
ឡាស្តរ គឺជាមតិថភកថិជិតសបិទនរបស់រពោះអងគ។ បៅកបុងបពលមយួរពោះបយស ូ នបចជូ នសិសស៧០នាកឱ់្យបចញបៅតាមភូម ិ
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តាមរសុក បដើមផបីរៀបចុំមនុសសសរមាបក់ារយាងមករបស់រពោះអងគ (លូកា ១០:១-១២)។ តាមការបលើកបឡើងបៅកបុងអតទបទ
គមពរីមានមនុសសដសទបទៀតជាបរចើនកដលរសឡាញ់រពោះអងគនិងមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះអងគ។   
 
 រពោះបយស ូចាបប់ផថើមពន័នកិចចជាស្តធារណ្ៈរបស់រពោះអងគបៅកបុងរសុកកាលីបឡកដលជារសុកកុំបណ្ើ តរបស់រពោះអងគ 
ផ្ទធ ល់។ រពោះអងគ នបុំបពញតរមូវការមនុសសបៅទីបនាោះ។ មនុសសពិកាកភបក ខ្វិន ថ្លង ់អារកសចូល និងអស់អបកកដលមានជុំងឺគឺ
ទទួល នការបរ សឱ្យជាទុំងរសុង។ បោកមា៉ា ថាយ នសរបសរអុំពីរពោះបយស ូថា «កាលរពោះអងគទតប ើញមហាជន 
រទងម់ានរពោះហឫទយ័អាណិ្តអាសូរបគពនប់ពកណាស់ បរពាោះអបកទុំងបនាោះអស់កមាល ុំងបលវើយ ធាល ក់ទឹកចិតថ បរបៀបបីដូចជា
បចៀមកដលោម នគ វ្ លកថ្ទុំ» (មា៉ា ថាយ ៩:៣៦)។ 
 
 ជាបរចើនដងរពោះបយស ូមានរពោះបនធូលបៅកាន់អបកបកើត លង់កដលរពោះអងគ នបរ សឱ្យជាឱ្យបៅប ា្ ញខ្លួនរបស់ពួក
បគបៅមុខ្មហាបូជាចារយ និងថាវ យយចដបូជាបៅតាមរកឹតយវនិយ័។ រទងម់ានរពោះបនធូលបញ្ញជ ក់ថា «សុុំកុុំនឹកស្តម នថាខ្ញុ ុំមក
លុបបុំ ត់គមពរីវនិយ័ ឬគមពរីពាការបីចាលបឡើយ។ ខ្ញុ ុំមនិកមនមកលុបបុំ ត់បទ គឺខ្ញុ ុំមកបធវើបអាយគមពរីមានអតទនយ័បពញ
លកខណ្ៈបៅវញិ។» (មា៉ា ថាយ ៥:១៧)។ 
 
 រពោះបយស ូមានទុំនាកទ់ុំនងលអជាមយួមនុសសរគបរ់សទបវ់ណ្ត ៈទុំងអស់កបុងសងគម។ រទង ់នចូលរមួកបុងពិធី
មងគលការមយួបៅកបុងភូមកិាណារសុកកាលីបឡជាមយួមាតានិងស្តវក័របស់រពោះអងគ។ បៅទីបនាោះរទង ់នប ា្ ញការយក
ចិតថទុកោកប់លើបញ្ញា មនុសសដសទបទៀតនិងរទង ់នសកមថងការអស្តច រយបដើមផជីួយ ដល់ពួកបគ (យ៉ាូហាន ២:១-១១)។ បៅកបុង
មា៉ា ថាយ ៩:៩-១១  នកតរ់តាថារពោះបយស ូ នបរបិភាគអាហារជាមយួអបកទរពនននិងមនុសសមាន ប។ បៅបពលមយួ
បទៀតរទង ់នអងគុយជាមយួពួកខ្ណ្ៈផ្ទរសីុី (លូកា ៧:៣៦,១១:៣៧)។ ដុំណឹ្ងលអបោកយ៉ាូហាន នរ បប់យើងអុំពីគសថី
ស្តសន៍ស្តមា៉ា រកីដល នរពោះបយស ូ ននិយាយជាមយួ (យ៉ាូហាន ៤:១-៣០)។ 
 
 រពោះបយស ូផ្ទធ ល់ នប ា្ ញពីពន័នកិចចរបស់រពោះអងគបៅកបុងរពោះបនធូល កដលបយើងអាចប ើញបៅកបុងកណ្ឍ គមពរី 
បអស្តយ (បអស្តយ ៦១:១-២)៖ 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះអមាច ស់សណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ។ រពោះអងគ នចាក់បរបងអភបិសកខ្ញុ ុំបអាយនាុំដុំណឹ្ងលអបៅរ ប់
ជនរកីរក។ រពោះអងគ នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមករបកាសរ បជ់នជាប់ជាបឈលើយថា បគនឹងមានបសរភីាពបហើយរ ប់
មនុសសខាវ កថ់ាបគនឹងបមើលប ើញវញិ។ រពោះអងគ នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមករ ុំបោោះអស់អបកកដលរតូវបគសងកតស់ងកិន
រពមទុំងរបកាសអុំពីឆាប ុំកដលរពោះអមាច ស់សុំកដងរពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុា)។ (លូកា ៤:១៨-១៩  

 
 រពោះយស ូ នចកមអតអាហារពីរដង ដល់ហវូងមនុសសយា៉ា ងបរចើនតាមកដលអាចបធវើ ន (សូមបមើល គមពរីមា៉ា ថាយ
ជុំពូក១៤ និង ១៥)។ រទង់យករពោះហឫទយ័ទុកោក់ជាមយួស្តទ នភាពរបស់មនុសសបៅបលើកផនដី។ បៅកបុងមា៉ា ថាយ 
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២៥:៣១៤០ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលអុំពីការវនិិចឆយ័បទសចុងបរកាយ។ រទងម់ានរពោះបនធូលថារគបប់ពលកដលអបកជួយ 
មនុសសរករីក សួរសុខ្ទុកខអបកជុំងឺ និងអបកជាប់ ុុំឃ្លុំង អបកបធវើកិចចការទុំងអស់បនោះសរមាប់រពោះអងគ។ របសិនបបើអបកមនិ ន
បធវើកិចចការទុំងអស់បនោះ អបកនឹងកាល យជាពន័នការកីដលបរជយ័ចុំបពាោះរពោះអងគ។ រពោះហឫទ័យរបស់រពោះអងគ មនិកមនបដើមផ ី
បុំបពញរគបទ់ុំងរកឹតយវនិយ័ទុំងអស់បនាោះបទ ប៉ាុកនថ បដើមផសីរបសររកឹតយវនិយ័ខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅកបុងដួងចិតថ និងគុំនិត
របស់មនុសសវញិ។ ការសុគត និងការមានរពោះជនមរស់បឡើងវញិរបស់រពោះអងគបុំបពញរគបទ់ុំងកិចចការទុំងអស់បនោះ។ បតើពន័ន
កិចចរបស់រពោះបយស ូមានការប៉ាោះពាល់ដល់ជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? បតើអបកមានការរបកបជាមយួរពោះអងគកដរឬបទ? សូមរពោះជា
មាច ស់យកជីវតិរបស់អបកោកប់ៅបរកាមការរគបរ់គងរបស់រពោះអងគ។ រទងន់ឹងជួយ អបកឱ្យបធវើជាពន័នការបីៅកបុងសហគមន៍របស់
អបកដូចជាអវីកដលរទង ់នបធវើបៅកបុងសហគមន៍របស់រពោះអងគកដរ។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ គូររងវងជុ់ុំវញិរបបយាគកដលរតមឹរតូវ។ 
 ក) រពោះបយស ូបបរមើពន័នកិចចកតបៅកបុងភូមណិាស្តករ ៉ាតកដលជារសុកកុំបណ្ើ តរបស់រពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) រពោះបយស ូបបរមើពន័នកិចចបៅកានម់នុសសរគបរ់សទបវ់ណ្ត ៈទុំងអស់បៅកបុងសងគម។ 
 គ) រពោះបយស ូ របតថិបតថតាមរកឹតយវនិយ័សនសហគមន៍របស់រពោះអងគ។ 
  ) រពោះបយស ូមនិមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសកដលមនិបោរពបកាតខាល ចរពោះបនាោះបឡើយ។ 
 ង) បៅបពលកដលបយើងបុំបពញតរមូវការរបស់មនុសសដសទ គឺវាដូចោប កដលបយើងបធវើសរមាប់រពោះរគសិថ។ 
 
៦ ចូរសរបសររបបៀបបីកដលរពោះបយស ូប ា្ ញពីរពោះហឫទយ័សនសហគមន។៍ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ការច្ុះច្ូលជ្ជមួយនងឹអាជ្ជា ធរ Submitting to Authority 

 បទោះបីជារពោះបយស ូជារពោះបុរតារបស់រពោះជាមាច ស់ ប៉ាុកនថ រទងប់ោរព និងចុោះចូលជាមយួសិទនិអុំណាចបៅកបុង 
សហគមន៍របស់រពោះអងគ។ ជាឧទហរណ៍្ បយើងអានបៅកបុងមា៉ា ថាយ ១៧:២៤-២៧ រទង ់នចុោះចូលជាមយួសិទនិអុំណាច
បោយបងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារ។ បដើមផកុីុំបអាយអបកទុំងបនាោះទស់ចិតថ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលបៅបោកបពរតុសឱ្យបៅ
សធូចរតី បហើយយករតីកដលសធូច នមុនបគមកបបើកមាត់ អបកនឹងប ើញកាកម់យួ ចូរយកកាក់បនាោះបៅបងព់ននចុោះ។ 
  
 បៅបពលមយួបទៀត រពោះបយស ូមនិទទួលរបសពណី្កដលទស់របឆាុំងជាមយួរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាមាច ស់បនាោះបទ។ 
អបកបថូររ ក ់នយករពោះវហិារបធវើជាកកនលងជុំនួញបឋូររ កឱ់្យស្តសនដ៍សទ (មា៉ា ថាយ ២១:១២)។ រពោះវហិារគឺជាកនលងកតមយួ
គតស់រមាបស់្តសន៍ដសទកដលមានបុំណ្ងចិតថកសវងរករពោះអងគអាចថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់ ន។ បៅបពលកដលអបកលក ់និង
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អបកទិញបធវើឱ្យមានសុំបលងរ ុំខានខាល ុំង បតើឱ្យពួកបគអធិស្តឌ នបោយរបបៀបណា? អបកដូររ ក ់នបកញចុំបណ្ញពីអបករក
បោយយកការរ កខ់្ពស់បៅបពលកដលពួកបគដូររ កស់រមាបប់របើរ ស់កបុងរពោះវហិារ។ ពួកបគក ៏នររ ុំងអបកកដលកសវងរក
រពោះជាមាច ស់អស់ពីចិតថផងកដរ។ ពួកបគ នបុំពានបៅបលើរពោះបនធូលកដលមានកចងកបុងគមពរីបអស្តយ ៥៦:៧ «ដផតិបគនឹង
បៅដុំណាករ់បស់បយើងថាជា កកនលងសរមាបជ់ាតិស្តសន៍ទុំងអស់អធិស្តឌ ន»។ បៅកបុងស្តទ នភាពបនោះរពោះបយស ូយករពោះ
ហឫទយ័ទុកោកក់ាន់កតខាល ុំងបៅបលើការសបរមចតាមរពោះហឫទយ័របស់រពវបិតារបស់រពោះអងគ។ រទងរ់បឆាុំងជាមយួ
របសពណី្របស់មនុសសពីបរពាោះរទងស់្តថ ប់ប គ្ បដ់ល់រពោះវបិតាកដលគងប់ៅស្តទ នដខ៏្ពស់បុំផុត។  
 
 រពោះបយស ូគឺជាគរមូដរ៏គបល់កខណ៍្កដលប ា្ ញអុំពីរពោះហឫទ័យសនសហគមន?៍ រទងម់និអនុញ្ញដ តឱ្យរបសពណី្របស់
មនុសសររ ុំងរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាមាច ស់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ គូសរងវងជុ់ុំវញិរបបយាគកដលរតឹមរតូវ 
 ក) រពោះបយស ូមនិរតូវបងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារបនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទងប់ធវើកិចចការបនោះបដើមផកុីុំបអាយអបកទុំងបនាោះទស់ចិតថ។ 
 ខ្) រពោះបយស ូបរបិភាគអាហារជាមយួអបកទរពននពីបរពាោះរទងរ់សឡាញ់ពួកបគ និងចងអ់តប់ទសពួកបគពី ប។ 
 គ) រពោះបយស ូផឋួលតុ និងបដញអបកដូររ កប់ចញពីរពោះវហិារពីបរពាោះ ពួកបគមនិ នបងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារ។ 
  ) រពោះបយស ូមនិកដលចុោះចូលជាមយួអាជាញ ធរបៅកបុងសហគមនរ៍បស់រពោះអងគបទ ពីបរពាោះរទងគ់ឺជាបុរតា 
       របស់រពោះជាមាច ស់។ 
 
៨ សូមសរបសរពីកាលៈបទសៈមយួកដលរពោះបយស ូចុោះចូលជាមយួអបកកានអ់ុំណាច។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រ. ឥទធិពលរបស្រ់ពឹះនយស្  ូThe Influence of Jesus 
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នពីឥទធិពលរបស់រពះទយស៊ូទៅរនុងពិភពទោរ។ 
 
 ជុំបនឿដព៏ិតរបស់រគិសថបរស័ិទនាុំឱ្យមានបសរភីាព។ រពោះបយស ូ នបបរងៀនថា «របសិនបបើអបករល់ោប សទិតបៅជាប់
នឹងពាកយរបស់ខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពិតជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន។ អបករល់ោប នឹងស្តគ ល់បសចកឋីពិត បហើយបសចកឋីពិតនឹងរ ុំបោោះអបក
រល់ោប បអាយមានបសរភីាព» (យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២)។ បនាធ បម់ករទងម់ានរពោះបនធូលថា «របសិនបបើរពោះបុរតារ ុំបោោះអបករល់
ោប  អបករល់ោប ពិតជាមានបសរភីាព»។ ជុំបនឿបលើរពោះរគិសថរ ុំបោោះមនុសសឱ្យមានបសរភីាពីជុំបនឿខុ្សឆគង និងទសករសនអុំបពើ 
 ប។ បសចកថីបបរងៀនបនោះចារកឹបៅកបុងដួងចិតថរបស់ពួកបគ និងបធវើឱ្យពួកបគមានសមតទភាពរស់បៅឈបោះបលើអុំបពើ ប។ 
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 ពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូ បៅកតបនថមានឥទនិពលបៅបលើពិភពបោករបស់បយើងបនោះ។ រពោះបយស ូ នបលើកកុំពស់គសថី
ឱ្យមានការបោរពថ្មីមយួ។ រទង ់នបលើកកិតថិយសដល់មាតារបស់រពោះអងគ។ បទោះបីជាបៅបលើបឈើឆាក ង រទងយ់ករពោះហឫ 
ទយ័ទុកោក់អុំពីសុខុ្មាភាពរបស់នាងមា៉ា រ ីនិងឱ្យបោកយ៉ាូហានជាអបកកថ្រកានាង (សូមបមើលយ៉ាូហាន ១៩:២៦-២៧) 
 
 លូកា ៧:៣៦-៣៩ បរៀបរបអ់ុំពីគសថីមាប ក់កដល នចាក់របងរកអូបបៅបលើរពោះ ទរបស់រពោះបយស ូ។ រទងម់និ ន
បបណ្ឋ ញនាងបចញបទ បទោះបីជានាងបពញបោយអុំបពើ បកប៏ោយ រពោះបយស ូ នអតប់ទសអុំ បរបស់នាង និងផ្ទល ស់ករប
ជីវតិរបស់នាង។ រទង ់នបលើកកិតថិយសនាងចុំបពាោះកិចចការកដលនាង នបធវើចុំបពាោះរពោះអងគ។ បៅបពលមយួបទៀតបៅកបុង
រសុកស្តមា៉ា រ ីរទង ់នបធវើពន័នកិចចចុំបពាោះគសថីមាប កក់ដលសងគមមនិឱ្យតសមល បហើយជីវតិរបស់នាងរតូវ នផ្ទល ស់ករប។ សពវសថ្ងបនោះ 
បៅកកនលងជាបរចើនកដលដុំណឹ្ងលអរបស់រពោះបយស ូ រគិសថ នអធិបាយ គសថីទទួល នកថីរសឡាញ់ ការបោរព និងការផថល់
កិតថិយសដ៏ធុំ។ 
  
 រពោះជនម និងពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូមានឥទនិពលយា៉ា ងខាល ុំងបុំផុតបៅបលើពិភពបោកទុំងមូល។ គិតអុំពីរបបៀបកដល
បោកខាងលិចរបអ់ុំពីបពលបវោ។ ឆាប ុំកដលគិតពីចុំនួនរបម់ុនរគិសថសករជ (មុន គ.ស) និង គ.ស (បនាធ បព់ីរពោះរគិសថ)។ 
 
 រពោះជាមាច ស់ នចាបប់ផថើមរ ុំពីរសថ្ងកបុងមយួស ឋ ហ៍។ កបុងការបបងកើតកផនដ ីរទងស់រមាកកបុងសថ្ងទីរ ុំពីរ រពមទុំង
ប គ្ បឱ់្យរកាទុកជាសថ្ងបរសុិទន និងបរបើសថ្ងបនោះជាសថ្ងឈប់សរមាក។ សថ្ងសនការឈប់សរមាក នផ្ទល ស់បថូរបនាធ បព់ីរពោះបយស ូ
យាងមកកផនដី។ រទងម់ានរពោះជនមរស់បឡើងវញិកបុងសថ្ងទីមយួសនស ឋ ហ៍។ សពវសថ្ងបនោះ មនុសសជាបរចើនបៅបលើពិភពបោក
 នយកសថ្ងអាទិតយ ជាសថ្ងឈប់សរមាក និងការថាវ យបងគុំ។  
 
 មានការរស់បៅកបបសថងោ់រខ្ពស់ជាបរចើនបៅកបុងពិភពបោកគឺរកីរយបៅកកនលងកដលដុំណឹ្ងលអអាចរបកាសបោយ
បសរ។ី របពន័នដទ៏ុំបនើបសនរកឹតយវនិយ័របស់ពួកបយើងវាមានមលួោឌ នរគឹោះបៅកបុងរពោះគមពរី។ បុំណ្ងចិតថកដលជុំរញុឱ្យមនុសសជា
បរចើនបធវើកិចចការយា៉ា ងបនឿយហត់គឺបយាងបៅតាមបោលការណ៍្បបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 
 ការយកចិតថទុកោកម់យួដ៏សុំខានច់ុំបពាោះអបកបជឿបលើរពោះគមពរី រគសិថបរស័ិទ នបបរងៀនមនុសសឱ្យបចោះអាន បដើមផឱី្យ
បគអាចអានរពោះបនធូលបោយខ្លួនឯង ន។ បបសកជនរគិសថបរស័ិទ នបរបើភាស្តជាបរចើនបៅកបុងការសរបសរសរមាបប់ពល
ដុំបូងរបស់ពួកបគ។ បបសកជនបៅកបុងរបបទសជាបរចើនបលើពិភពបោក  នចូលស្តោបដើមផបីរៀន បដើមផឱី្យ បុរស និងគសថី
អាចបរៀនកបុងការអាន ន។ ស្តោបរៀនទុំងបនោះជារពោះពរដល់សហគមនជ៍ាបរចើនបៅកានព់ិភពបោក។ 
 
 ឥទនិពលសនជុំបនឿបលើរពោះរគិសថ នសទិតបៅកបុងដួងចិតថមរបស់នុសសសមយ័ទុំបនើប និងពិភពបោករបស់ពួកបគ។ ស្តរ
បធវើឱ្យជាទសករ ប៉ាុកនថ ជុំបនឿបលើរពោះរគិសថរ ុំបោោះពួកបគឱ្យមានបសរភីាព។ បៅបពលកដលរពោះរគិសថសុគត ការបបរងៀនរបស់ 
រពោះអងគមនិរតូវបចចបប់ឡើយ។ អបកគឺជាអបកបនថពន័នកិចចរបស់រពោះអងគ អបកជាអបកតុំណាងរពោះរគិសថបៅកានព់ិភពបោក។ បៅ
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បពលកដលអបកប ា្ ញជុំបនឿដព៏ិតបៅបលើរពោះរគិសថបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក ពិភពបោកកានក់តរបបសើរ។ បៅកបុងបមបរៀន
បនាធ ប ់បយើងនឹងពិភាកាអុំពីរបបៀបខ្លោះៗកដលអបកអាចពរងីកពន័នកិចចរបស់រពោះរគិសថបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ សរបសរពីរបបៀបពរីកដលពិភពបោកអាចមានលកខណ្ៈខុ្សកបលក របសិនបបើរពោះរគិសថមនិ នយាងមក។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១០ សរបសរឥទនិពលពីរកដលជុំបនឿបលើរពោះរគិសថមានបលើគសថី។ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ សរបសររបបៀបមយួកដលជុំបនឿបលើរពោះរគិសថ នផ្ទល ស់បឋូរអបកជាលកខណ្ៈបុគគល។ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងផ្ទទ តច់្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦  រទងប់របើដ វ្ យជាមយួស្តវក័របស់រពោះអងគ រទងប់របិភាគជាមយួមនុសសមាន ប រទងប់រ សអបកជុំងឺឱ្យជា រទងផ់គត់
 ផគងដ់ល់ហវូងមនុសស រទងចូ់លរមួកបុងកមមវធិីសបាយបផសងដូចជាពិធីមងគលការ។ 
 ខ្) រតូវថាវ យបៅរពោះជាមាច ស់ដូចជាបកមងៗស្តសន៍យូោដសទបទៀត។ 
 
៧  របបយាគ ក) និង ខ្) រតឹមរតូវ។ 
 
២  ក) វាគឺជារបសពណី្កដលរតូវចូលរមួពិធីបុណ្យបៅទីបនាោះ។ 
 
៨  បៅបពលកដលរទងប់ងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារ 
 
៣  ក) មានការទទួលស្តវ គមន៍លអបុំផុតពីសហគមន៍របស់រពោះអងគ។ 
 
៩  ចបមលើយរបស់អបក។ មានរបបៀបជាបរចើនកដល នបលើកបឡើងបៅកបុងបមបរៀនបនោះ និងមានរបបៀបបផសងៗបទៀតជាបរចើន។
 បតើអបកអាចប ើញពីរបបៀបកដលពភិពបោករបស់អបកអាចមានភាពខុ្សកបលករបសិនបបើរពោះរគិសថមនិយាងមកកដល
 ឬបទ? 
 
៤  ខ្) ស្តថ ប់ប គ្ បដ់ល់អស់អបកកដលមានឋានៈបលើរពោះអងគ។ 
 
១០  ចបមលើយណាកដលអាចបៅរចួ។ គសថីគឺទទួល នកថីរសឡាញ់ដធ៏ុំ ការបោរព និងការកិតថិយសបៅកកនលងកដលដុំណឹ្ង
 លអ នរបកាស។ ពួកបគរតូវ នរ ុំបោោះឱ្យមានបសរភីាពបចញពីអុំបពើ ប និងជុំបនឿកដលខុ្សឆគង។ ពួកបគទទួល ន
 ឧកាសកានក់តរបបសើរសរមាបក់ារបរៀនសូរត។ 
 
៥  របបយាគ ខ្) គ) និង ង)រតឹមរតវូ 
 
១១  ចបមលើយរបស់អបក។ 
 
 

 
  


