
្រពះេយស៊ ូជា្រពះបុ្រត 

របស្់រពះជាមា� ស ់
Jesus, the Son of God 

 

  

 មានេសចក�ីពិតមយួចំនូនអពំី្រពះជាមា� ស់ងយ្រស�លយល់ជាងអ�ីេផ្សងេទៀត។ ឧទហរណ៍ េយងអចយល់បាន 

ថា្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈដូចជាឪពុកមា� ក។់ េយងអចយល់បាន េដយសរែតភាពជាឪពុក−ករេធ�ជាឪពុក ឬ ករ 

មានឪពុក−ជាែផ�កមយួៃនបទពិេសធនរ៍បស់េយង។ េយងបានេឃញថា ឪពុកល�ែតងែតផ�តផ់�ង ់និង្រសឡាញ់កូនៗរបស់ 

ពួកេគ។ 

 

 េសចក�ីពិតេផ្សងេទៀតអំពី្រពះជាមា� ស់មនិែមនងយ្រស�លយល់េទ។ ករេនះអចនឹងេធ�ឱ្យេយងភា� កេ់ផ�ល! 

្រពះជាមា� ស់របស់េយងអស� រ្យ គងេ់នអស់កល្បជានិច� និងជាមា� ស់ៃនពិភពេលក េហយ្រពះតំរះិ និងមាគ៌ារបស់្រពះអង� 

េនឆា� យពីេយងទងំអស់គា� ។ មានេសចក�ីពិតមយួក�ុងចំេណាមេសចក�ីពិតេផ្សងេទៀតអំពី្រពះជាមា� ស់ែដលេធ�ឱ្យពិបាក 

យល់គឺ្របធានបទមយួេនក�ុងេមេរៀនេនះ−ករពិតគឺ ្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះែតមយួ 

ប៉ុែន� ្រពះអង�មាន្រពះបុ្រតែតមយួ ែដលមានឬទ� នុភាព អំណាចេចស�  និង សិររិងុេរឿងេស�គា� ។  

 

 េមេរៀនេនះ ពន្យល់ពីអ�ីែដល្រពះគម�រីែចងអំពីផ�ូវពេិសសមយួ ែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ វជា 

េមេរៀនសំខនែ់មនែទន! ករេជឿថា្រពះេយស៊គឺជាមនុស្សល�មា� ក់មនិទន្់រគប្់រគានេ់ឡយ។ អ�ក្រត�វែតទទួលស� ល់ថា 

្រពះអង�ផា� ល់គឺជា្រពះជាមា� ស់ែដលបានយាងមកែផនដី។ េនេពលសិក្សោេមេរៀនេនះ អ�កនឹងេឃញពីមូលេហតុែតមយួគត ់

ែដល្រពះេយសូ៊មានអំណាចក�ុងកររេំដះអ�កឱ្យមានេសរភីាពពីអំេពបាប និងេសចក�ីអ្រកកក់�ុងេពលឥឡូវ និងជាេរៀង 

រហូត។  
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គេ្រមង 

ក. ទំនាកទ់ំនងរបស់្រពះបុ្រតេទកន្់រពះបិតរបស់្រពះអង� The Son’s Relationship to His Father 

ខ. ទំនាកទ់ំនងរបស់្រពះបុ្រតចំេពះអ�កេដរតម្រពះអង� The Son’s Relation to His Followers 

 

េគលេដ 

១. ពន្យល់ពីរេបៀបពិេសសែដល្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

២. ស� ល់ពីអ�ីែដល្រពះគម�រីបានបេ្រង�នអំពីទំនាកទ់ំនងរវង្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ និងអស់អ�កែដលេដរតម្រពះអង�។ 

 

ក. ទំនាក់ទំនងរបស្់រពះបុ្រតេទកន់្រពះបិតរបស្់រពះអង�   
     The Son’s Relation to His Father 

េគលេដទី១. ពន្យល់ពីរេបៀបពិេសសែដល្រពះេយស៊ូជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាម� ស់។ 

 

្រពះបិត និង្រពះបុ្រតមនឯកភពអស់កល្បជានិច� Father and Son Are United Eternally 

 មុនេពលែដល្រពះេយសួ៊បាន្របសូតេនក�ុងភមូេិបេថ�ហិម ្រពះអង�ែតងែតេនជាមយួ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់ 

្រពះអង�។ េនក�ុងេមេរៀនទី២ អ�កបានអនពីទំនាយរបស់េលកមកីេនក�ុងកណ� គម�រីមកី ៥:២។ េនក�ុងេនាះេលកមកី 

បានសំេដេទេលពូជពង្សេដមរបស់្រពះេមស្សុ ី“ េពលេនាះ បង ប�ូនរបស់បុ្រតែដលេនេសស សល់ នឹងវលិមកជួប ជុំគា� ជា

មយួកូនេចអុី្រស ែអលវញិ”។ 

 
 យបម់ុន្រពះេយសូ៊្រត�វេគឆា� ង ្រពះអង�បានអធិស� នថា៖ “្រពះ បិតេអយ ឥឡូវេនះ សូមេលកតេម�ងទូលបង�ំឲ្យមាន

សិរ ីរងុេរឿងេនជិត្រពះ អង� គឺសិរ ីរងុេរឿងែដលទូលបង�ំធា� ប់មានេនជិត្រពះ អង� តងំពីមុនកំេណ តពិភពេលកមក”  

(យ៉ូហន ១៧:៥)។  

  
 ្រពះេយសូ៊គងេ់នជាមយួ្រពះជាមា� ស់ និងកំពុងបំេពញកិច�ករជាមយួ្រពះអង�េនក�ុងករបេង�តពិភពេលក។ េលក

យ៉ូហនេហ្រពះេយសូ៊ជា្រពះបន�ូល និងេនក�ុងករចបេ់ផ�មដំណឹងល�របស់េលក េលកបាន្របាបេ់យងថា៖  

 
កលពីេដមដំបូងបង�ស់ ្រពះ បន�ូល មាន្រពះ ជន�គងេ់ន។ ្រពះ បន�ូលគងេ់នជាមយួ្រពះ ជាមា� ស់ 

េហយ្រពះ បន�ូលជា្រពះ ជាមា� ស់។ ្រពះ បន�ូលគងេ់នជាមយួ្រពះ ជាមា� ស់ កលពីេដមដំបូងបង�ស់។ 

អ�ីៗសព�សរេពសុទ�ែតេកតេឡងេដយ សរ្រពះ បន�ូល គឺក�ុងបណា� អ�ីៗែដលេកតមក គា� នអ�ីមយួ

េកតមកេ្រកពី្រពះ អង�បេង�តេនាះេឡយ។ (យ៉ូហន ១:១-៣)  
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 មានអថក៌ំបាងំជាេ្រចនេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ែដលពិបាកដល់អ�កអនជាេ្រចន។ កណ� គម�រីេលកុប្បត�ិ ១:២៦ 

ែចង្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលថា “ េយងបេង�តមនុស្ស ជាតំណាងរបស់េយង មានលក�ណៈដូចេយង” ។ េត្រពះជាមា� ស់ 

មាន្រពះបន�ូលេទកនអ់�កណា? អ�ីែដលេលកយ៉ូហនមាន្របសសនជ៍ួយ េយងពន្យល់ពីអថ៌កំបាងំេនះ។ ្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់បានគងេ់នជាមយួ្រពះជាមា� ស់ក�ុងេពលែដលពិភពេលកបានបេង�ត។ ដូចែដលេយងបាន 

ចរំចួមកេហយេនក�ុងេមេរៀនទ២ី េលកេអសយបានេហ្រពះេមស្សុថីា “្រពះដម៏ានឫទ�ិេចស� ” និង “្រពះ បិតដម៏ាន្រពះ 

ជន�គងេ់នអស់ កល្បជា និច�” (េអសយ ៩:៦)។ ប៉ុែន� េនមានេ្រចនេទៀត។  

 

 ្រពះគម�រីបេ្រង�នេយងថា មានែត្រពះពិតមយួអង�ប៉ុេណា� ះ ែដលជា្រពះបេង�តពិភពេលក។ ប៉ុែន� គម�រីសម�ន�េម្រត ី

ចស់បានេ្រប្រពះនាមជាេ្រចនស្រមាប្់រពះអង�ដូចជា−អុីឡូហីុម−្របែហលជា២៣០០ដង។ អុីឡូហីុមបកែ្របថា្រពះជាមា� ស់ 

គឺមានេពលខ�ះ េគេ្របពក្យេនះជាមយួនឹងពហុនាម និងកិរយិាស័ព� េដម្បពីិពណ៌នាកិច�កររបស់្រពះជាមា� ស់។ វ្រត�វបាន 

េគេ្របក�ុងករពិពណ៌នាអំពីពិភពេលក។ មានេពលខ�ះ អុីឡូហីុម គឺេ្របជាកិរយិាស័ព�ឯកវចនៈ េបសិនជាមានេលសពី 

មនុស្សមា� កែ់ដលមានសកម�ភាពែតមយួ។ ្រពះគម�រីេ្របពក្យមយួេដម្បបីង� ញពីភាពឯកភាព ឬ េលខ។ ភាពជា្រពះរមួគា�  

ែតមយួែដលេយងេហថា្រពះជាមា� ស់េនាះ ្រត�វបានបេង�តេឡងេលសពីបុគ�លមា� ក។់ 

 

កលពីេដមដំបូងបង�ស់ ្រពះ ជាមា� ស់បានបេង�តៃផ�េមឃ និងែផនដី។ េន្រគាេនាះ ែផនដីគា� នរបូរង 

និងេនទេទមានែតភាពងងឹតពីេលទីជេ្រមទឹក... “េយងបេង�តមនុស្ស ជាតំណាងរបស់េយង មាន

លក�ណៈដូចេយង” (េលកុប្បត�ិ ១:១-២, ២៦)  

 

 តមរយៈករេបកសែម�ងរបស់្រពះជាមា� ស់អំពីវវិត�របស់មនុស្សេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ និងសម�ន�េម្រតីថ�ី េយង 

បានដឹងថា មានបុគ�លបីែដលេយងេហថា្រពះជាមា� ស់− គឺ្រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណដ៏វសុិទ�។ េយងេហ្រពះអង� 

ថាជា្រពះៃ្រតឯក ឬ ្រពះវ�ិ� ណែតមយួរមួគា� −ែដលមាននយ័ថា ្រពះវសុិទ�បីអង�រមួគា� មកែតមយួ។ ្រពះអង�មានបំណង 

ែតមយួ ឬទ� នុភាពែតមយួ និងលក�ណៈែតមយួ។ ្រពះអង�របួរមួេធ�កិច�ករដល៏�ឥតេខ� ះ និងមានភាពសីុគា� ែតមយួ។ ្រពះ

អង�បានបេង�តពិភពេលក។ ្រពះអង�បានបេង�តពិភពេលក េនេពលែដល្រពះេយសូ៊គងេ់នេលែផនដី េហយ្រពះអង� 

គងេ់នជាេរៀងរហូត។ ្រពះនាមថា ្រពះជាមា� ស់ គឺ្រត�វបានេគេ្របស្រមាប្់រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណ។ េដម្បបីង� ញ 

ពីភាពខុសគា�  េយងេហ្រពះបិតសំេដេទេល្រពះជាមា� ស់ េហ្រពះបុ្រតេទតម្រពះនាមេនេលែផនដីរបស់្រពះអង�−គឺ 

្រពះេយសូ៊ និង ្រពះបន�ូលៃន្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�។ 

 
 ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលអំពីភាពឯកភាពមយួជាមយួ្រពះបិតរបស់្រពះអង� ឬ អំពី្រពះអង�េនក�ុង្រពះបិត េហយ 

្រពះបិតេនក�ុង្រពះអង�។ យ៉ូហន ១៧:២១-២៣ បានែចងថា “សូមេអយេគទងំអស់គា� រមួជាអង�ែតមយួ។ ឱ្រពះបិត 

េអយ! ្រពះអង�ស�ិតេនជាបន់ឹងទូលបង�ំ េហយទូលបង�ំស�ិតេនជាបន់ឹង្រពះអង�យ៉ាងណា សូមេអយេគរមួគា� ជាអង� 

ែតមយួេនក�ុងេយងយ៉ាងេនាះែដរ… េដម្បេីអយេគរមួគា� ជាអង�ែតមយួ ដូចេយងជាអង�ែតមយួែដរ… ្រពះអង�បានចតទូ់ល 

បង�ំេអយមក ្រពមទងំទទួលស� ល់ថា ្រពះអង�្រសឡាញ់េគ ដូច្រពះអង�្រសឡាញ់ទូលបង�ំែដរ។”  

43 

 



 ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតបានេឆ�យតបករអធិស� នរបស់្រពះេយសូ៊ែដលេយងបានអនេនក�ុងយ៉ូហន ១៧:៥។ 

បនា� បព់ី្រពះេយសូ៊សុគតស្រមាប់អំេពបាបរបស់េយង ្រពះជាមា� ស់បានេលក្រពះអង�េចញពីេសចក�ីស� ប។់ ែសសិបៃថ� 

េ្រកយមក មានមនុស្សជាេ្រចនបានេឃញ្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទស� នសួគវ៌ញិ។ បនា� បម់ក ្រពះជាមា� ស់បានអនុ�� ត 

ឱ្យមនុស្សមយួចំនួនេឃញ្រពះេយសូ៊េនទីកែន�ងេនាះ្របកបេដយសិររិងុេរឿងជាមយួ្រពះបិតដូចេលកេស�ផានបានទទួល 

ែដរ។  

 

រឯីេលកេស�ផានវញិ េលកបានេពរេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� េលកសម�ងឹេមលេទ 

េលេមឃ េឃញសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ និងេឃញ្រពះេយសូ៊ឈរេនខងស� ំ្រពះអង�។ (កិច�ករ 

៧:៥៥)  

   

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ េយាងេទតម្រពះគម�រី ទំនាក់ទំនងរបស់្រពះេយសូ៊ជាមយួ្រពះបិតរបស់្រពះអង�  

 ក) ចបេ់ផ�មេនេពលបេង�តពិភពេលក។ 

 ខ) គងេ់នជាេរៀងរហូត។ 

 គ) ចបេ់ផ�ម េនេពលែដល្រពះអង�្របសូតមក។ 
 

២ ្រពះៃ្រតឯកដវ៏សុិទ�មាននយ័ថា៖ 

 ក) ្រពះជាមា� ស់ែតមយួមានបុគ�លបីអង�។ 

 ខ) បុគ�លពិសិដ�បីែតេនក�ុងមយួ។ 

 គ) ្រពះបីអង� មានភាពេស�គា� ែតមយួ។ 

 

៣ អត�បទ្រពះគម�រីែដលេលកេឡងពីបុគ�លទងំអស់ៃន្រពះៃ្រតឯកគឺ៖ 

 ក) មកី ៥:២ 

 ខ) យ៉ូហន ១៧:៥ 

 គ) កិច�ករ ៧:៥៥ 
 

្រពះេយស៊្ូរ�កសថ ្រពះជាម� សជ់ា្រពះបិតរបស់្រពះអង� Jesus Claims God as His Father 

 ្រពះេយសូ៊្រជាបថា ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់្រពះអង� េហយអនុ�� តឱ្យអ�កដៃទបានដឹងពីករេនះែដរ។ ្រពះអង� 

បានបន�មាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់្រពះអង� (េទះបីជា្រពះអង�មាន្រពះជន�េទបែតដបព់ីរវស្សោក ៏

េដយ)។ ្រពះអង�បានេលកេឡងថា ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់្រពះអង�េនក�ុងករអធិស� ន។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល 

្របាបប់ណា� ជនថា ្រពះអង�្រត�វបាន្រពះជាមា� ស់ចតឲ់្យមក េដម្ប្ីរបទនជីវតិអស់កល្បជានិច�ដល់អស់អ�កែដលបានទទួល 

េជឿេល្រពះអង�។  
44 

 



 

្រពះជាមា� ស់្រសឡាញ់មនុស្សេលកខ� ងំណាស់ េហតុេនះេហយបានជា្រពះអង�្របទន្រពះបុ្រតែត

មយួរបស់្រពះអង�មក េដម្បេីអយអស់អ�កែដលេជឿេល្រពះបុ្រត មានជីវតិអស់កល្បជានិច� គឺ មនិ

េអយេគវនិាសេឡយ។ (យ៉ូហន ៣:១៦)  

 

 ្រពះេយសូ៊បានេលកតេម�ង្រពះបិតរបស់្រពះអង� តមរយៈករេធ�តមអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានចត់្រពះអង�ឱ្យេធ�។ 

្រពះអង�បានបេ្រង�នបណា� ជនពីករអស� រ្យរបស់្រពះជាមា� ស់ និងបានបង� ញេគឱ្យេឃញពីឬទ� នុភាពរបស់្រពះអង�។  

្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ 

 

ខ�ុ ំមនិេធ�ករអ�ីមយួ េដយសំអងេលខ�ួនខ�ុ ំផា� ល់េឡយ គឺខ�ុ ំែថ�ងែតេសចក�ីណាែដល្រពះបិតមាន្រពះ

បន�ូល្របាបម់កខ�ុ ំប៉ុេណា� ះ។ ្រពះអង�ែដលចតខ់�ុ ំេអយមក ្រទងគ់ងេ់នជាមយួខ�ុ ំ ្រពះអង�មនិេចល

ខ�ុ ំេអយេនែតមា� ក់ឯងេឡយ ដ្បតិខ�ុ ំែតង្រប្រពឹត�កិច�ករណា ែដលគាប់្រពះហឫទយ័្រពះអង�ជានិច�»

។ (យ៉ូហន ៨:២៨-២៩) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

  

៤ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ៣:១៦។ 

 

៥ មានេរឿងែដលេយង្រត�វគិត។ មានមនុស្សខ�ះបាននិយាយថា្រពះេយសូ៊គឺជាមនុស្សល�មា� ក់ ប៉ុែន� មនិែមនជា្រពះបុ្រត 

   របស់្រពះជាមា� ស់េឡយ។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊ផា� ល់មាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង� ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ ្របសិនេប 

   ្រពះេយសូ៊មនិែមនជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់េទ ប៉ុែន� ្រគានែ់តមានបន�ូលថា្រពះអង�គឺជា្រពះបុ្រត េនាះ្រពះអង�មាន 

   បន�ូលកុហកេហយ ្របសិនេប្រពះអង�ជាអ�កកុហកែមន េត្រពះអង�អចជាមនុស្សល�បានែដរឬេទ? 

 

្រពះជាម� ស្់រ�កសថ ្រពះេយស៊ូជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង� God Claims Jesus as His Son 

 េយងដឹងថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ ពីេ្រពះ្រពះជាមា� ស់ផា� ល់បានមាន្រពះបន�ូលយ៉ាងច្បោស់អំពី 

ករេនះ។ ្រពះជាមា� ស់េលកតេម�ង្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ 

 

ខ�ុ ំេនះេហយជាបនា� ល់សំរបខ់�ួនខ�ុ ំផា� ល់ េហយ្រពះបិតែដលបានចតខ់�ុ ំេអយមក កេ៏ធ�ជា 

បនា� ល់ឲ្យខ�ុ ំែដរ។ េបខ�ុ ំេលកតេម�ងខ�ួនខ�ុ ំ សិររីងុេរឿងរបស់ខ�ុ ំគា� នតៃម�អ�ីទល់ែតេសះ គឺ្រពះបិតរបស់

ខ�ុ ំេទេតែដលេលកតេម�ងខ�ុ ំ ្រពះអង�េនាះេហយែដលអ�ករល់គា� ថាជា “្រពះរបស់េយង”។  

(យ៉ូហន ៨:១៨, ៥៤)  

45 

 



 ្រពះជាមា� ស់េលកតេម�ង្រពះេយសូ៊ េហយបានេធ�បនា� ល់ថា្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�េទៀត។ បនា� ល់ 

ទងំេនាះមកតមរយៈ៖ (១) ពពួកេទវត (២) ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�  និង (៣) ទីសមា� ល់ដអ៏ស� រ្យ។  

 

 ពពកួេទវត៖ ្រពះជាមា� ស់បានប��ូ នអ�កនាសំរពីនគរស� នសួគ ៌គឺពួកេទវត េដម្បឱី្យមនុស្សបានស� ល់ថា 

្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ពួកេទវតបាន្របាបេ់លកយ៉ូែសប និងនាងម៉ារថីា កូនែដលេកតេចញពី្រកមុ ំ

្រពហ�ចរគីឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ ពួកេទវតបាន្របកស្របាបអ់�កគង� លេនក�ុងភមូេិបេថ�ហិមថា ្រពះសេ�ង� ះ 

បាន្របសូតេហយ។ េនក�ុងជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊ ្រពះអង�ជបួ្របទះនឹងទុក�លំបាកពីរេលក េហយេពលេនាះពួកេទវតបាន 

មកចេ្រមនកំលំង និងស� រ្រពះអង�ជាថ�ី។ ពួកេទវតបានរមាលផា� ងំថ�េចញពីមុខផ�ូររបស់្រពះេយសូ៊ និងបាន្របាបព់ួក 

សវក័ថា្រពះអង�បានរស់េឡងវញិេហយ។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊យាង្រតឡបេ់ទឯនគរស� នសួគវ៌ញិ ពួកេទវតបាន 

េលចឱ្យបណា� ជនេឃញ។ ពួកេគនិយាយថា ្រពះេយសូ៊បានយាង្រតឡបេ់ទឯនគរស� នសួគវ៌ញិេហយ ្រពះអង�នឹងយាង 

្រតឡបម់កវញិម�ងេទៀតេនៃថ�ណាមយួមនិខន។  

 

 ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�៖ ្រពះជាមា� ស់បានប��ូ ន្រពះវ�ិ� ណមក េដម្បេីលកតេម�ង្រពះេយសូ៊ និងេដម្បឱី្យមនុស្សបាន 

ស� ល់្រពះអង�ជានរណា។ ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានបំេពញេលកយាយេអលីសេបត េលកតសករ ីនិងេលកតសីុម៉ូន 

នាងម៉ារ ីនិងេអនណា និងបានមាន្រពះបន�ូល តមរយៈពួកេគ។ ពួកេគបាន្របាបប់ណា� ជនថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះេមស្សុ។ី 

្រពះជាមា� ស់បានបំេពញេលកយ៉ូហនបាទីស�នូវ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ� និងបានចតេ់លកជាអ�កនាសំរដព៏ិេសសមា� កឱ់្យ 

ែណនាអំំពី្រពះយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ និងជាកូនេចៀមៃន្រពះែដលនឹងយកអំេពបាបេចញពីមនុស្សេលក។ 

្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�យាងសណ�ិ តេល្រពះេយសូ៊ដូចជាសត�្រពបេនែពលែដល្រពះអង�ទទលួពិធី្រជមុជទឹក។ ្រពះវ�ិ� ណ 

បានចកេ់្របងតងំ្រពះេយសូ៊ក�ុងពន័�កិច�ជា្រពះេមស្សុ−ីជា្រពះែដលែតងតងំមយួអង�−ែដលេពញេដយ្រពះ្របាជា� ញាណ 

និង ឬទ� នុភាពរបស់្រពះជាមា� ស់។  

 

 ទសីមា� ល់ដអ៏ស� រ្យ៖ ្រពះជាមា� ស់បានេ្របទីសមា� ល់ជាេ្រចន េដម្បេីធ�ជាបនា� ល់អំពី្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ផា� យ 

បាននាពំកួអ�ក្របាជ�េទជួបនឹងទរកតូច្រពះេយសូ៊។ មនុស្សបានឮ្រពះសូរេសៀងរបស់្រពះជាមា� ស់េលកតេម�ង្រពះេយសូ៊ 

ពីស� នសួគប៌ីដង។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ចបេ់ផ�មកិច�កររបស់្រពះអង�ជាផ�ូវករេហយ ្រទងប់ានអះអងថា “េនះជា 

បុ្រតដជ៏ាទី្រសឡាញ់របស់េយង េយងគាបច់ិត�នឹង្រពះអង�ណាស់!” (ម៉ាថាយ ៣:១៧)។ 

  

 មានេពលេផ្សងេទៀត ែដល្រពះជាមា� ស់បានអនុ�� ត�ឲ្យអ�កេដរតម្រពះេយសូ៊ស�ិតេនក�ុងសិររីងុេរឿងរបស់្រពះបុ្រត 

មយួែផ�ត។ ្រពះេយសូ៊ផា� ស់ប�ូរេនចំេពះពកួេគ ្រពះភ�័ក�របស់្រពះអង�មានពន�ឺភ�ដូឺច្រពះអទិត្យ។ ្រពះជាមា� ស់បន�ឺ្រពះសូរ 

េសៀងពីស� នសួគម៌កថា៖ “ េនះជាបុ្រតដជ៏ាទី្រសឡាញ់របស់េយង េយងគាប់្រពះហឫទយ័នឹង្រពះអង�ណាស់ ចូរស� ប់ 

្រពះអង�ចុះ!”  (ម៉ាថាយ ១៧:៥)  
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 ជាឱកសេលកទីបីែដលេគបានឮ្រពះសូរេសៀងរបស់្រពះជាមា� ស់។ ករេនះេកតេឡងេនេពលែដល្រពះេយសូ៊មាន 

្រពះបន�ូលអំពីករសុគតរបស់្រពះអង�។ យ៉ូហន ១២:២៨ បានែចងពីអ�ីែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា៖ “ ្រពះបិតេអយ 

សំែដងសិររីងុេរឿង្រពះនាមរបស់្រពះអង�េឡង”។ េពលេនាះ មានឮ្រពះសូរេសៀងពីេលេមឃមកថា៖ «េយងបានសំែដងសិរ ី

រងុេរឿងរបស់េយងេហយ េយងកន៏ឹងសំែដងសិររីងុេរឿងជាថ�ីេទៀត»។  

 

 ្រគបក់រអស� រ្យទងំអស់ែដល្រពះេយសូ៊បានេធ� េនេពលែដល្រពះអង�មាន្រពះជន�េនេលែផនដីេនះ គឺសុទ�ែតជា 

បនា� ល់របស់្រពះជាមា� ស់អំពី្រពះេយសូ៊ជានរណាដូចអ�ីែដល្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា ្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់ 

្រពះជាមា� ស់។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊សុគត ្រពះជាមា� ស់បាន្របទននូវទីសមា� ល់ជាេ្រចន។ ែផនដីបានរ��ួ យ ភាពងងឹត 

បានបិទបាងំ្រពះអទិត្យ។ វងំននេនក�ុង្រពះវហិរ ែដលបានខណ� ចំពីមុខទីកែន�ងដវ៏សុិទ�្រត�វរែហកជាពីរ។  

 

 បីៃថ�េ្រកយមក ្រពះជាមា� ស់បានេលកតេម�ង្រពះបុ្រត្រទង ់េដយេ្របាស្រពះេយសូ៊ឱ្យរស់ពីសុគតេឡងវញិ។ 

បនា� បម់ក ្រពះជាមា� ស់នាយំក្រពះអង�ក�ុងរបូកយថ�ីេទឯនគរស� នសួគវ៌ញិ េនមុខបណា� ជនជាេ្រចន។ េ្រកយមកេទៀត 

្រពះជាមា� ស់បានអនុ�� តឱ្យមនុស្សមយួចំននួបានេឃញ្រពះេយសូ៊េនឯនគរស� នសួគែ៌ក្បរ្រពះអង�។ េនេពលែដលពួក 

សវក័បានអធិស� នេទ្រពះជាមា� ស់េដយ្រពះនាម្រពះេយសូ៊ ្រពះអង�នឹងេឆ�យតបករអធិស� នរបស់ពូកេគ ្រពមទងំបាន 

េធ�ករអស� រ្យផង។ ពិត្របាកដណាស់ អស់អ�កែដលេជឿេល្រពះជាមា� ស់្រត�វែតេជឿេលទីបនា� ល់របស់្រពះអង�អំពី្រពះបុ្រត 

្រពះអង� គឺ្រពះេយសូ៊។  

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៦ ខគម�រីចងច ំម៉ាថាយ ៣:១៧។ 

 

៧ ឧបមាថា មតិ�ភក�ិរបស់អ�កសួរអ�កថា “ េតខ�ុ ំអចដឹងបានយ៉ាងណាថា្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះេយសូ៊ជា 

    ្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�?” ចេម�យល�បំផុតគឺ៖ 

 ក) ពិពណ៌នាពីរេបៀបបីយ៉ាង ែដល្រពះជាមា� ស់បង� ញថា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 ខ) ពន្យល់ថា្រពះេយសូ៊បានេធ�កិច�ករជាេ្រចន េនេពលែដល្រពះអង�គងេ់នេលែផនដី។ 

 គ) ្របាបប់ុគ�លមា� កេ់នាះថា គាត់ ឬ នាង្រគានែ់ត្រត�វករេជឿប៉ុេណា� ះ។ 
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ខ. ទំនាក់ទំនងរបស្់រពះបុ្រតចំេពះអ�កេដរតម្រពះអង�  
     The Son’s Relation To His Followers  
េគលេដទី២. ស� ល់ពីអ�ីែដល្រពះគម�ីរបានបេ្រង�ន អំពីទំនាក់ទំនងរវង្រពះប្ុរតរបស់្រពះជាម� ស់ និងអសអ់�កែដលេដ រតម្រពះអង�។ 

 

 អ�កបានេឃញរចួមកេហយអំពីករទទួលស� ល់ និងករ្របកសរបស់្រពះបិត និង ្រពះបុ្រត។ េនក�ុងរេបៀប 

ដែដល ្រពះបុ្រត និងអ�កែដលេដរតម្រពះអង�ក្៏រត�វទទួលស� ល់គា� យ៉ាងេនាះែដរ។ ជាលទ�ផលគឺថា អស់អ�កែដលេដរ 

តម្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់នឹងទទួលបានជីវតិអស់កល្បជានិច�រមួជាមយួ្រពះអង�ែដរ។ 

 

អ�កេដ រតម្រពះេយស៊ូទទួលស� ល់្រពះបុ្រត The Followers Recognize the Son  

 អស់អ�កែដលបានេដរតម្រពះេយសូ៊ េនេពលែដល្រពះអង�មាន្រពះជន�េនេលែផនដីកប៏ានេធ�ដូេច� ះែដរ ពីេ្រពះ 

េគបានេជឿេល្រពះអង�។ េគបានទទួលស� ល់ពីអ�ីែដល្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា្រពះអង�គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

េហយេគេបកចំហរជំេនឿរបស់េគេនក�ុង្រពះអង�។  

 

 ឧទហរណ៍ េលកសីុម៉ូនេព្រត�សសរភាពេទកន្់រពះេយសូ៊ថា៖ «េលកជា្រពះ្រគិស� ជា្រពះបុ្រតរបស់ 

្រពះជាមា� ស់ដ៏មាន្រពះជន�គងេ់ន» (ម៉ាថាយ ១៦:១៦)។ យ៉ូហន ២០:២៨ បានែចងអំពីករយល់េឃញរបស់េលក 

ថូម៉ាស់អំពី្រពះេយសូ៊ថា “្រពះ អង�ពិតជា្រពះ អមា� ស់ និងជា្រពះរបស់ទូលបង�ំែមន!”  

 

 េតអ�កេដរតម្រពះេយសូ៊សព�ៃថ�េនះយ៉ាងេមច៉ែដរ? េតពួកេយងស� ល់្រពះអង�បានយ៉ាងដូចេម�ច? េដយ្រគានែ់ត 

ជាសមាជិករបស់្រក�មជំនុំឬ? ឬ ្រគានែ់តេហថាជា្រគិស�បរស័ិទឬ? េដម្បកី� យជា្រគិស�បរស័ិទពិត្របាកដ េយង្រត�វែតេជឿ 

េល្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគិស� េហយទទួលស� ល់ថា ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ផង និងជា្រពះសេ�ង� ះរបស់េយង 

ផង។ េតេយងេធ�បានេដយរេបៀបណា? េយង្រត�វថា� យជីវតិរបស់េយងេទ្រពះអង� ទុកចិត�្រពះអង� និងេដរតមមាគ៌ាែដល 

្រពះអង�បានដឹកនាេំយង។  

 

 េលកយ៉ូហនបានសរេសរគម�រីដំណឹងល� េដម្បបី�� កថ់ា ្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េដម្បេីយង 

អចេជឿេល្រពះអង� ្រពមទងំទទួលបានជីវតិអស់កល្បជានិច�។ េនក�ុងលិខិតរបស់េលក េលកយ៉ូហនបានេលកេឡង 

ដែដលៗអំពី្រពះរជសររបស់្រពះជាមា� ស់អពំីផ�ូវែតមយួ េដម្បទីទួលជីវតិអស់កល្បជានិច�គឺតមររយៈ្រពះបុ្រតរបស់ 

្រពះអង�។  

 

រឯីេសចក�ីែដលមានកត្់រតមកេនះ គឺក�ុងេគាលបំណងេអយអ�ករល់គា� េជឿថា ្រពះេយសូ៊ពិតជា្រពះ

្រគិស� និងពិតជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយេអយអ�ករល់គា� ែដលេជឿមានជីវតិ េដយរមួជា

មយួ្រពះអង�។ (យ៉ូហន ២០:៣១)  
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រឯីសក�ីភាពេនាះមានដូចតេទេនះ គឺ្រពះជាមា� ស់បាន្របទនជីវតិអស់កល្បជានិច�មកេយងេហយ

ជីវតិេនះស�ិតេនក�ុង្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ អ�កណាមាន្រពះបុ្រត អ�កេនាះកម៏ានជីវតិែដរ េហយ

អ�កណាគា� ន្រពះប្ុរតរបស់្រពះជាមា� ស់េទអ�កេនាះគា� នជីវតិេនះេឡយ។ (១យ៉ូហន ៥:១១-១២)  

 

លំហត់អនុវត�ន៍  

 

៨ េយាងេទតម ១យ៉ូហន ៥:១១-១២ ជីវអិស់កល្បជានិច�ែដល្រពះជាមា� ស់នឹង្របទនឱ្យគឺេនក�ុង 

 ក) កិច�ករល�ែដលេយងេធ�។ 

 ខ) គំនិតរបស់មនុស្សវសុិទ�។ 

 គ) ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

៩ េគាលបំណងរបស់េលកយ៉ូហនក�ុងករសរេសរគម�រីដំណឹងល�អំពី្រពះេយសូ៊ គឺេដម្ប ី

 ក) ប�� កថ់ា ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ខ) ពិពណ៌នាពីករអស� រ្យទងំអស់ែដល្រពះអង�បានេធ�។ 

 គ) ្របាបអ់ំពីពតម៌ានដគ៏ួរឱ្យចបអ់រម�ណ៍អំពី្រពះអង�។ 

 

្រពះបុ្រតទទួលស� ល់អសអ់�កែដលេដ រតម្រពះអង� The Son Recognizes the Followers 

 មុនេពលែដលេយងេកតមក ្រពះេយសូ៊បានស� ល់េយងរចួេ្រសចេទេហយ។ មុនេពលពិភពេលកបានចបេ់ផ�ម 

មានរបូរង ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិត ្រពះប្ុរត និង្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានេឃញេយងេនក�ុងគេ្រមាងកររបស់្រពះអង� 

ស្រមាបពូ់ជសសនម៍នុស្សរចួេ្រសចេទេហយ។ ្រពះអង�ទតេឃញេយងេនក�ុងរបូភាពរបស់្រពះអង� ជាកូនៗរបស់ 

្រពះជាមា� ស់ែដលែចកចយេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង� ចូលរមួសប្បោយជាមយួកិច�ករល�ែដល្រពះអង�បានេរៀបចំទុក 

ស្រមាបេ់យង និងរស់េនជាមយួ្រពះអង�េដយមានសុភមង�លដ៏ល�ឥតេខ� ះ។  

 

 ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់ក៏បានទតេឃញអ�ីមយួេផ្សងេទៀតែដរ។ ្រពះអង�ទតេឃញថា មនុស្សនឹងែបរេចញពី្រពះអង�េដយ 

ករបះេបារ និងបានេ្រជសេរ សផ�ួវមយួេផ្សងគឺអំេពបាប និងេសចក�ីស� ប។់ ្រពះជាមា� ស់ទតេឃញថាមនុស្សនឹងរងទុក� 

េវទនា េដយេ្រពះលទ�ផលៃនអំេពបាបេនក�ុងពិភពេលក និង្រត�វទទួលេទសស� បអ់ស់កល្បជានិច�។ េទះបីជាេយង 

បះេបារ និងមនិដឹងគុណយ៉ាងណាកេ៏ដយ ក្៏រពះអង�បាន្រសឡាញ់េយងយ៉ាងខ� ងំែដរ។ ្រពះបិត ្រពះបុ្រត និង្រពះ 

វ�ិ� ណដវ៏សុិទ�បានេរៀបចំែផនករស្រមាបស់េ�ង� ះេយងែដរ។ 

 

 េនេពលែដលេយងជាមនុស្សមានបាបេនេឡយ ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសេរ សេយងឱ្យេធ�ជាអ�កេដរ 

តម្រពះអង�។ ្រពះអង�ទតេឃញកំហុសរបស់េយង េហយ្រពះអង�បានទទួលករកតេ់ទស្របហរជិវតិជំនួសកែន�ងរបស់ 
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េយង។ ្រពះអង�្រជាបដ់ឹងពីចំណុចេខ្សោយរបស់េយង។ ្រពះអង�ទទួលអស់អ�កែដលចូលមករក្រពះអង� េហយ្រពះអង�បាន 

រេំដះេគឱ្យមានេសរភីាពរចួពីអណំាចបាប។ 

 

្រពះអង�បានេ្រជសេរ សេយងក�ុងអង�្រពះ្រគិស� តងំពីមុនកំេណ តពិភពេលកមកេម៉�ះ េដម្បេីអយ

េយងបានវសុិទ� និងឥតេសហ�ងេនចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះអង� េ្រពះ្រពះអង�មាន្រពះហឫទយ័

្រសឡាញ់េយង។ ្រពះអង�បានតំរវូេយងទុកជាមុន េអយេធ�ជាបុ្រតរបស់្រពះអង� េដយសរ្រពះ

េយសូ៊្រគិស� ្រសបនឹង្រពះបំណងដស៏ប្បរុសរបស់្រពះអង�។ (េអេភសូ ១:៤-៥)  

 

 ្រពះនាមែដល្រពះេយសូ៊បានេ្របស្រមាបអ់�កេដរតម្រពះអង� េនេពលែដល្រពះអង�គងេ់នេលែផនដីបានបង� ញ 

េយងអំពីេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�ស្រមាបអ់ស់អ�កែដលបានេដរតម្រទង។់ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលសំេដេទេល 

ពួកេគក�ុងនាមជាកូនតូចៗរបស់្រពះអង� ជាបុ្រតធីតរបស់្រពះជាមា� ស់ ជាពន�ឺៃនែផនដី ជាអំបិលៃនែផនដី ជាកូន្រកមុ ំ

ជាសក្ស ីនិងអស់អ�កែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនមកឱ្យ្រពះអង� ជាកូនេចៀមរបស់្រពះអង� ជាអ�កែដល្រពះអង�បាន 

េ្រជសេរ ស ជា្រក�មជំនុំ ជាបងប�ូន និងជាែផ�កមយួរបស់្រពះអង� េ្រប�បដូចជាែមករបស់េដមទំពបំាយជូរ។  

 

 េតអ�កទទួលស� ល់្រពះេយសូ៊ជា្រពះសេ�ង� ះ និងជា្រពះអមា� ស់របស់អ�កែដរឬេទ? ្របសិនេបអ�កទទួលស� ល់ ្រពះ

អង� ្រទងក់ន៏ឹងទទួលស� ល់អ�កជាកម�សិទ�របស់្រពះអង�ែដរ។ 

 

«អ�កណាទទួលស� ល់ខ�ុ ំ េនចំេពះមុខមនុស្សេលក ខ�ុ ំនឹងទទួលស� ល់អ�កេនាះវញិ េនចំេពះ្រពះ

ភ�ក�្រពះបិតរបស់ខ�ុ ំ ែដលគងេ់នស� នបរមសុខ។ រឯីអ�កណាបដិេសធមនិទទួលស� ល់ខ�ុ ំេនចំេពះ

មុខមនុស្សេលក ខ�ុ ំកប៏ដិេសធមនិទទួលស� ល់អ�កេនាះេនចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះបិតរបស់ខ�ុ ំ ែដល

គងេ់នស� នបរមសុខែដរ»។ (ម៉ាថាយ ១០:៣២-៣៣) 

 

រឯីអស់អ�កែដលបានទទួល្រពះអង� គឺអស់អ�កែដលេជឿេល្រពះនាម្រពះអង� ្រពះអង�្របទនេអយេគ

អចេទជាបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ (យ៉ូហន ១:១២)  

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១០ េអេភសូ ១:៤-៥ បានែចងថា ្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសេរ សេយងជាកម�សិទ�របស់្រពះអង� 

  ក) េនេពលែតមយួ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊បាន្របសូ្រត។ 

 ខ) មនុេពលែដលពិភពេលក្រត�វបានបេង�តេឡង។ 

 គ) េនេពលែដលេយងបានេជឿេល្រពះេយសូ៊្រគិស�។ 
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១១ ្រពះជាមា� ស់មានគេ្រមាងករនាេំយងចូលេទកន្់រពះអង�តមរយៈ 

 ក) ករ្របទនឱ្យេយងមានវនិយ័ដល៏�្របេសរក�ុងករ្រប្រពឹត�តម។ 

 ខ) ្រពះេយសូ៊្រគិស� ជាបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 គ) កម�វធិីថ�ីៗរបស់សសនា និងរបស់ទំេនៀមទំលប។់ 

 

១២ សរេសរេលខេរៀងៃននាមែដល្រពះេយសូ៊េ្របស្រមាបអ់�កេដរតម្រពះអង� េនពីមុខឃា� ែដលពិពណ៌នាអំពីគំនិតៃន 

      ករបេ្រង�នអំពីទំនាកទ់ំនងរបស់ពួកេគេទកន្់រពះអង� 

      .... ក េសចក�ី្រសឡាញ់ និងមានតៃម�    ១) ែមកទំពបំាយជូរ 

      .... ខ ែចកចយ្រពះជន�របស់្រពះអង�    ២) កូន្រកមុ ំ

      .... គ មាន្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតរបស់ពួកេគ   ៣) បងប�ូន 

      .... ឃ េនេ្រកមករករពរ/ករែថរក្សោរបស់្រពះអង�  ៤) ហ�ូងេចៀម 

      .... ង  សន្យោេដម្បរីបួរមួែតមយួជាមយួ្រពះអង� 

 

្រពះបុ្រត និងអ�កេដ រតម្រពះអង�មនកររួបរួមគ� អស់កល្បជានិច�  

The Son and His Followers Are United Eternally 

 ្រពះេយសូ៊សព�្រពះទ័យឱ្យេយងបានរស់េនជាមយួ្រពះអង� ពីេ្រពះ្រពះអង�្រសឡាញ់េយង ្រពះអង�្រជាបថាជីវតិ សុភ

មង�ល និងអនាគតរបស់េយងគឺអ្រស័យេទេល្រពះអង�។ ្រពះអង�្របទនឱ្យេយងមានជីវតិថ�ីស្រមាបរ់បូកយ ្រពលឹង និង

វ�ិ� ណ។ េនក�ុង្រពះអង� េយងរកេឃញសុភមង�ល ករបំេពញ និងមានឬទ� នុភាពយកឈ�ះេលករអ្រកក។់  

 

 អស់អ�កែដលេដរតម្រពះអង�ពីមយួៃថ�េទមយួៃថ�នាេពលបច�ុប្បន�េនះ នឹងរស់េនជាមយួ្រពះអង�ជាេរៀងរហូតេនឯ 

នគរស� នសួគ។៌ េលកយ៉ូហនបាទិស�បានផ�ល់សក�ីភាពអំពី្រពះេយសូ៊ថា៖ 

 

្រពះបិត្រសឡាញ់្រពះបុ្រត េហយបាន្របគល់អ�ីៗទងំអស់ េអយេនេ្រកមអំណាចរបស់្រពះ

បុ្រត។ អ�កណាេជឿេល្រពះបុ្រត អ�កេនាះមានជីវតិអស់កល្បជានិច�។ អ�កណាមនិ្រពម 

េជឿេល្រពះប្ុរត អ�កេនាះមនិបានទទួលជីវតិេឡយ គឺេគ្រត�វទទួលេទសពី្រពះជាមា� ស់។  

(យ៉ូហន ៣:៣៥-៣៦)  

 

 េ្រកយមកេទៀត្រពះេយសូ៊បានេធ�បនា� ល់ថា៖ “រឯីខ�ុ ំវញិ ខ�ុ ំមកេដម្បេីអយមនុស្សេលក មានជីវតិេហយេអយេគ

មានជីវតិេពញបរបិូណ៌” (យ៉ូហន ១០:១០)។ “ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ។ គា� ននរណាមា� កអ់ចេទ

កន្់រពះបិតបានេឡយ េលកែលងែតេទតមរយៈខ�ុ ំ។” (យ៉ូហន ១៤:៦)។ 
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 កររបួរមួរបស់េយងជាមយួ្រពះេយសូ៊េនជិតបេង�យអស់អ�កែដលេជឿេល្រពះអង� គឺស�ិតេនជាប់នឹង្រពះ្រគិស� 

េហយ្រពះអង�កេ៏នជាបន់ឹងេយងែដរ។ ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា “ខ�ុ ំេនះេហយជាេដមទំពងំបាយជូរ អ�ករល់គា� ជាែមក 

អ�កណាស�ិតេនជាបន់ឹងខ�ុ ំ េហយខ�ុ ំេនជាប់នឹងអ�កេនាះ េទបអ�កេនាះបេង�តផលបានេ្រចន។ េបដចព់ីខ�ុ ំ អ�ករល់គា� ពុំអច

េធ�អ�ីេកតេឡយ។” (យ៉ូហន ១៥:៥)។ 

 

 េលកប៉ូលពិពណ៌នាអំពីកររបួរមួរបស់េយងជាមយួនឹង្រពះ្រគិស� គឺជាសររីង�ៃន្រពះកយរបស់្រពះអង�។ ្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះសិរសរ។ ្រក�មជំនុំ្រពះអង�ជា្រពះកយរបស់្រពះអង�។ ្រគបទ់ងំសិទ� និងអភ័យឯកសិទ�របស់្រពះបុ្រតែដលគា� ន 

បាបរបស់្រពះជាមា� ស់ ្រគបទ់ងំសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង� េហយ្រគបទ់ងំេសចក�ី្រសឡាញ់ និងករ្របកបគា� រវង្រពះបុ្រត 

និង្រពះបិតរបស់្រពះអង� បានក� យជាកម�សិទ�ិរបស់េយងែដរ េដយសរេយងជាសររីង�ៃន្រពះកយរបស់្រពះអង�! េលក 

ប៉ូលសរេសរថា៖ 

 

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

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

ក�ុងចំេណាមមនុស្សស� បទ់ងំអស់ ្រពះអង�មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិមុនេគ េដម្បេីធ�ជា្របមុខក�ុង

្រគបវ់ស័ិយទងំអស់។ (កូឡូស ១:១៧-១៨) 

 

េពលគ្ឺរពះ្រគិស�គងេ់នក�ុងបងប�ូន ្រពះអង�្របទនេអយបងប�ូនមានសង្ឃមឹថា នឹងបានទទួលសិរ ី

រងុេរឿងរបស់្រពះអង�។ ដូេច�ះ េយងផ្សព�ផ្សោយដំណឹងអំពី្រពះ្រគិស�េនះ េហយ... េ្រប�ន្របេដមនុស្ស

្រគប់ៗ របូ េដយេ្រប្របាជា� ្រគបយ៉់ាង េធ�េអយេគទងំអស់គា� បាន្រគបល់ក�ណៈក�ុងអង�្រពះ្រគិស�។ 

(កូឡូស ១:២៧-២៨) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១៣ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ១៤:៦។ 

 

១៤ គូសរង�ងជុ់ំវញិ្របេយាគែដល្រតឹម្រត�វ។ 

 ក) ស្រមាបេ់យង េដម្បែីចកចយពីសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះ្រគិស�្រត�វែតសណ�ិ តេនក�ុងេយង។ 

 ខ) ្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលថា មនុស្សមយួចំនួនអចចូលេទកន្់រពះបិតបាន តមរយៈផ�ួវជាេ្រចន េដយមនិ 

      បាចត់មរយៈ្រពះអង�េទ។ 

 គ) ្របភពជីវតិស្រមាប្់រក�មជំនុំគជឺាករេធ�តមបទប�� របស់មនុស្សែដលជាអ�កដឹកនារំបស់្រក�មជំនុំ។ 
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១៥ េនក�ុងលំហតម់ុន មាន្របេយាគពីរែដលមនិ្រតឹម្រត�វ។ សូមសរេសរអក្សរៃន្របេយាគនីមយួៗ និងខគម�រីេយាងែដល 

      បង� ញថា្របេយាគេនាះមនិ្រតឹម្រត�វ។ 

      ............................................................................................................................................................ 

  

 េយងបានេរៀនរចួមកេហយថា ្រពះេយសូ៊្រគិស�គឺជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ េដយសរ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រត 

េយងែចកចយភាពជា្រពះរបស់្រពះអង� េនេពលែដលេយងរបួរមួគា� ែតមយួជាមយួ្រពះអង�។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊កប៏ានក� យ

យកភាពជាមនុស្សែដរ។ េហតុអ�ី? េយងនឹងសិក្សោពីមូលេហតុេនក�ុងេមេរៀនបនា� ប។់ លំហតទ់ី៧ ករេឆ�យតបែដលល�

បំផុតគឺ ចេម�យ ក) ពិពណ៌នារេបៀបបីយ៉ាងែដល្រពះជាមា� ស់បានបង� ញថា្រពះេយសូ៊ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�។ ចេម�យ 

ខ) គឺ្រតឹម្រត�វ ពីេ្រពះវមនិបានចង�ុល្រតង់ៗ េទអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�។ ករេឆ�យតបៃន គ) មនិសូវជាជួយ ប៉ុនា� នេទ 

ពីេ្រពះវមនិបានេ្របភស�ុតងែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនេនក�ុង្រពះគម�រីេឡយ។  
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

៧ ករេឆ�យតបល�បំផុតគឺ ក) ពិពណ៌នាពីរេបៀបបីយ៉ាង ែដល្រពះជាមា� ស់បង� ញថា្រពះេយសូ៊គឺជា្រពះបុ្រតរបស់ 

       ្រពះអង�។ ចេម�យ ខ) ពិត្របាកដ ែតវមនិចង�ុលចំនូវអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�េនាះេទ។ ចេម�យ គ)  គា� ន

្របេយាជនេ៍ទ ពីេ្រពះវមនិេ្របភស�ុតងក�ុង្រពះគម�រី។ 

 

៩ ក) ប�� កថ់ា ្រពះអង�ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

១ ខ) គងេ់នជាេរៀងរហូត។ 

 

១០ ខ) មុនេពលែដលពិភពេលក្រត�វបានបេង�តេឡង។ 

 

២ ខ) បុគ�លពិសិដ�បីែតេនក�ុងមយួ។ 
 

១១ ខ) ្រពះេយសូ៊្រគិស� ជាបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 

៣ គ) កិច�ករ ៧:៥៥ 

 

១២ ក    ២) កូន្រកមុ ំ

 ខ    ១) ែមកទំពងំបាយជូរ 

 គ    ៣) បងប�ូន 

 ឃ   ៤) ហ�ូងេចៀម 

 ង    ២) កូន្រកមុ ំ

 

៥ េទ ្រពះអង�មនិអចេទ។ ្របសិនេបអ�កេជឿថា ្រពះេយសូ៊ជាមនុស្សល�មា� ក ់អ�កក្៏រត�វែតេជឿថា ្រពះអង�្របាបេ់សចក�ី

 ពិតអំពី្រពះអង�ផា� ល់ែដរ។ ្រពះអង�េនះេហយែដលមាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�គឺជានរណា−ជា្រពះបុ្រតរបស់ 

 ្រពះជាមា� ស់។ 

 

១៤ ក) ្រតឹម្រត�វ 

 

១៥ ខ) យ៉ូហន ១៤:៦ 

 គ) កូឡូស ១:១៧-១៨ 

 

៨ គ) ្រពះបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ 
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