
 

្រពះេយស៊ ូជា្រពះបន�ូល  
Jesus, the Word 

 
 

 

េតអ�កអច្រសៃមបានេទថា េតវនឹងមានលក�ណៈែបបណា ្របសិនេបអ�កមនិអចនិយាយបាន? េតអ�កអច្រសៃម 

បានេទថា េតវនឹងមានលក�ណៈែបបណា ្របសិនេបអ�កគា� នវធិីទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កដៃទ? វជាភាពឯក និងករខក 

ចិត�ដគ៏ួរឱ្យខ� ចមយួ! 

 

 េយងភាគេ្រចនអចមានទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កដៃទបានយ៉ាងងយ្រស�ល។ ជាធម�ត េយងេស�ែតមនិបានកត ់

សំគាល់នូវអ�ីែដលេយងកំពុងេធ�អ�ីផង! ប៉ុែន� តមពិត ជាេរៀងរល់ៃថ�េយងេ្របរបរ់យពក្យ េដម្បបីង� ញពីអរម�ណ៍ បំណង

ចិត� គំនិត និងេគាលបំណងេនខងក�ុងរបស់េយង។ ពក្យទងំេនាះជាទ្រមងនូ់វអ�ីែដលមានេនក�ុងចិត� និង គំនិត 

របស់េយង។ អ�កដៃទអចដឹងពីេយង េហយេយងក៏អចដឹងពីពួកេគ តមរយៈពក្យសំដីផងែដរ។ 

 

 សមត�ភាពទំនាកទ់ំនងរបស់េយងបានមកពី្រពះជាមា� ស់ែដលបានបេង�តេយងមក។ ្រពះអង�ជាអ�កទំនាកទ់ំនង 

ដល៏� េហយ្រទងស់ព�្រពះហឫទ័យឱ្យេយងស� ល់្រពះអង�។ េយងមនិ្រត�វករឆ�ល់ថា្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈែបបណាេទ។ 

្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល្របាបរ់ចួេហយ! េដយរេបៀបណា? េដយករចត្់រពះរជបុ្រតរបស់្រពះអង�ផា� ល់ឱ្យមកែផនដី។ ពួក

េហរ និងពួកអ�ក្របាជ�បាននិយាយអំពី្រពះជាមា� ស់ និងបានែថ�ងមកពី្រពះជាមា� ស់ េហយពក្យរបស់ពួកេគសុទ�ែត 

ជាករពិត។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊្រគិស�បានេធ�កិច�ករេលសពីេនះឆា� យណាស់។ ្រទងម់និ្រតឹមែតមាន្រពះបន�ូលអំពី្រពះបន�ូល 

ប៉ុេណា� ះេទ។ ្រពះអង�ជា្រពះបន�ូល−ជា្រពះបន�ូលដរ៏ស់ េពញេដយេចស�  និងេពញេដយសិទ�អំណាច្រពះ។ ្រពះេយសូ៊ 

្រគិស�ជាករចបេ់ផ�ម និងជាចុងបំផុតៃនអ�ីៗទងំអស់ែដល្រពះជាមា� ស់សព�្រពះទយ័ឱ្យេយងដឹង។ 

 

 ក�ុងនាមជា្រពះបន�ូល េត្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល្របាបេ់យងអំពី្រពះជាមា� ស់អ�ីខ�ះ? ចេម�យចំេពះសំណួរេនះ ជា

្របធានបទៃនេមេរៀនេនះ។ 
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គេ្រមង 

ក. ្រពះជាមា� ស់េបកសែម�ងអង�្រទងផ់ា� ល់េនក�ុង្រពះេយសូ៊ God Revealed Himself in Jesus 

ខ. ្រពះជាមា� ស់បានពន្យល់ពី្រពះនាមរបស់្រពះអង�ក�ុងអង�្រពះេយសូ៊ God Explained His Names in Jesus 

 

េគលេដ 

១. ស� ល់អពំីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានបង� ញេយងអំពីចរតិលក�ណៈ ្រពះហឫទ័យ ្រពះត្រមះិ  គេ្រមាងករ ឫទ� នុភាព      

     និងបណំង្រពះហឫទយ័របស់្រពះអង� តមរយៈ្រពះេយសូ៊្រគិស�។ 

២. ពន្យល់ពីរេបៀបែដល្រពះេយសូ៊បានសេ្រមច្រពះនាមរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

ក. ្រពះជាមា� សេ់បកសែម�ងអង�្រទងផ់ា� លេ់នក�ងុ្រពះេយស៊ ូ 
     God Revealed Himself in Jesus                                     

េគលេដទី១. ស� ល់អំពីអ�ីែដល្រពះជាម� ស់បានង� ញេយងអំពីចរតិលក�ណៈ ្រពះហឫទ័យ ្រពះត្រមិះ  គេ្រមងករ ឫទា� នុភព  

                 និងបំណង្រពះហឫទ័យរបស់្រពះអង� តមរយៈ្រពះេយស៊ូ្រគិស�។ 

  

្រពះជាមា� ស់ជាវ�ិ� ណ។ េយងមនិអចេឃញ្រពះអង� ឮ្រពះអង� ឬ មានអរម�ណ៍ចំេពះ្រពះអង�េដយ�� ណពី 

ធម�ជាតិរបស់េយងបានេទ។ េតេយងអចស� ល់្រពះអង�េដយរេបៀបណា? េតមនុស្សេខ្សោយ េហយមានបាបអចយល់ពី 

្រពះជាមា� ស់ែដល្របកបេដយអំណាចេចស�  ល�ឥតេខ� ះ និងជា្រពះែដលមនិអចេមលេឃញេដយរេបៀបណា? េត 

្រពះជាមា� ស់បង� ញអង�្រទងឱ់្យេយងេឃញេដយរេបៀបណា? ្រពះេយសូ៊ជាចេម�យ។ 

 

ចរតិលក�ណៈរបស់្រពះជាម� ស ់God’s Character 

 ្រពះេយសូ៊សែម�ងឱ្យេយងេឃញ្រពះជាមា� ស់តមរយៈបុគ�លិកលក�ណៈរបស់មនុស្ស។ េត្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈ 

ដូចេម�ច? េយងអចស� ល់បានេដយេមលេទ្រពះេយសូ៊ ជាបុ្រតរបស់្រពះអង�។ 

 

ពុែំដលមាននរណាមា� ក់បានេឃញ្រពះជាមា� ស់េឡយ មានែត្រពះបុ្រតមយួ្រពះអង�ប៉ុេណា� ះ  

ែដលបាននាេំយងេអយស� ល់្រពះអង� ដ្បតិ្រពះបុ្រតមាន្រពះជន�រមួជាមយួ្រពះបិត។  

(យ៉ូហន ១:១៨)  
 

អ�កណាបានេឃញខ�ុ ំ កប៏ានេឃញ្រពះបិតែដរ។ (យ៉ូហន ១៤:៩) 
 

្រពះ្រគិស�ជាតំណាងរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលេយងេមលពុេំឃញ ្រពះអង�ជាេរៀមច្បងៃនអ�ីៗ 

ទងំអស់ ែដល្រពះជាមា� ស់បានបេង�តមក។ (កូឡូស ១:១៥) 
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្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកនម់នុស្សតមរេបៀបជាេ្រចន ប៉ុែន� ករេបកសែម�ងច្បោស់ជាងេគអំពីចរតិលក�ណៈ 

របស់្រពះអង�គឺ្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�−ជា្រពះបន�ូលដរ៏ស់។ ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកនេ់យងសព�ៃថ�េនះ េនេពល 

ែដលេយងអនអំពី្រពះេយសូ៊។ ជីវតិ កិច�ករ និងករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊សុទ�ែតបង� ញអំពី្រពះជាមា� ស់ទងំអស់ 

ក�ុងរេបៀបមនុស្ស ជាភាសែដលេយងអចយល់បាន។ 

 

េនជំនានេ់ដម ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកនប់ុព�បុរសេយង ជាេ្រចនេលកេ្រចនស េដយ

េ្របរេបៀបេផ្សងៗជាេ្រចន តមរយៈពួកព្យោករ។ី ្រគាេនះជា្រគាចុងេ្រកយបំផុត ្រពះអង�មាន្រពះ

បន�ូលមកេយងតមរយៈ្រពះបុ្រត។ ្រពះអង�បាន្របគល់អ�ីៗទងំអស់េអយ្រពះបុ្រត្រគប្់រគងជា

មតក៌ ្រពះអង�កប៏ានបេង�តពិភពទងំមូលេដយសរ្រពះបុ្រតែដរ។ ្រពះបុ្រតេនះ ជារស�ីៃនសិរ ី

រងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ និងមានលក�ណៈដូច្រពះអង�េបះបិទ។ (េហ្របឺ ១:១-៣) 

 

កលពីេដមដំបូងបង�ស់ ្រពះបន�ូលមាន្រពះជន�គងេ់ន។ ្រពះបន�ូលគងេ់នជាមយួ្រពះជាមា� ស់ 

េហយ្រពះបន�ូលជា្រពះជាមា� ស់។… ្រពះបន�ូលបានេកតមកជាមនុស្ស េហយគងេ់នក�ុងចំេណាម

េយងរល់គា�  េយងបានេឃញសិររីងុេរឿងរបស់្រពះអង�។ (យ៉ូហន ១:១, ១៤) 

 

 ្រពះេយសូ៊មនិ្រគានែ់តបានបេ្រង�នមនុស្សអំពី្រពះជាមា� ស់ប៉ុេណា� ះេទ ្រទងប់ានសែម�ងឱ្យេឃញអំពីចរតិលក�ណៈ 

របស់្រពះជាមា� ស់ែដរ។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលអំពីភាពបរសុិទ� ករល� ្របាជា�  ភាពយុត�ិធម ៌េសចក�ីេមត� ករណុា អំណាច 

េចស�  និងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់។ មនុស្សេឃញលក�ណៈសម្បត�ិទងំេនះេនក�ុង្រពះអង�។ ្រពះអង�បាន 

្របកសអំពីខ� តគំរខូង្រកមសីលធមខ៌�ស់បំផុតែដលពិភពេលកមនិធា� បស់� ល់ េហយ្រពះអង�បានរស់េនតមរេបៀប 

េនះ។ ្របាជា� ៃនករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�េនែតេធ�ឱ្យពិភពេលកភា� កេ់ផ�ល។ ្រទងជ់ាក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ទងំ 

ករ្រប្រពឹត� េនេពលែដល្រពះអង�បានបេ្រមដល់ត្រម�វកររបស់មនុស្ស ្រពមទងំបានបូជា្រពះជន�ស្រមាបអ់�កដៃទផង។ 

 

 េយងអចេឃញករបង� ញយ៉ាងច្បោស់បំផុតអំពីយុត�ិធម ៌និងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់េនេលេឈឆា� ង 

ជាកែន�ងែដល្រពះេយសូ៊បានសុគតជំនួសបាបេយង។ យុត�ិធមរ៌បស់្រពះជាមា� ស់ត្រម�វឱ្យមានករដកេ់ទសដល់ស� ប ់

េដយសរអំេពបាប។ េសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ចំេពះមនុស្សមានបាបបានេធ�ឱ្យ្រពះអង�សុគតជំនួសេគ។ េសច

ក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�បានេធ�ឱ្យ្រពះអង�អធិស� នទូលសូមករអតេ់ទសស្រមាបអ់ស់អ�កែដលកំពុងឆា� ង្រពះអង�។ េសច

ក�ី្រសឡាញ់េនះអស� រ្យណាស់! ្រពះជាមា� ស់ែដលេយងមានអស� រ្យណាស់! 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

១ យុត�ិធម ៌និង េសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់្រត�វបានបង� ញឱ្យេយងេឃញច្បោស់បំផុត េនេពលែដល្រពះេយសូ៊ 

 ក) បានសុគតេនេលេឈឆា� ង។ 

 ខ) បានេ្របាសអ�កជំងឺឱ្យបានជា។ 

 គ) បានបេ្រង�នមនុស្ស។ 

 

២ ចូរបំេពញចេនា� ះេដយសរេសរឃា� ្រតឹម្រត�វេចញពីកណ� គម�រីេហ្របឺ ១:១-២។ 

    េនជំនានេ់ដម ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកន…់………………………………………………………………   

    េដយ………………………………………………………..។ ្រគាេនះជា្រគាចុងេ្រកយបំផុត ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល   

    មក……………តមរយៈ……………………..។  

 

្រពះហឫទ័យ ្រពះត្រមិះ និងគេ្រមងកររបស់្រពះជាម� ស ់God’s Feelings, Thoughts, and Plans 

 ្រពះេយសូ៊បានបង� ញឱ្យេឃញពី្រពះហឫទយ័ ្រពះត្រមះិ និងគេ្រមាងកររបស់្រពះជាមា� ស់េនក�ុងករបេ្រង�ន 

របស់្រពះអង� និងេនក�ុងបុគ�ល្រពះអង�ផា� ល់។ ្រពះេយសូ៊ជា្រគ�បេ្រង�នដអ៏ស� រ្យ ប៉ុែន� ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា៖ 

 

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

បន�ូល្របាបម់កខ�ុ ំប៉ុេណា� ះ។ (យ៉ូហន ៨:២៨) 

 

ខ�ុ ំមនិចតទុ់កអ�ករល់គា� ជាអ�កបំេរ េទៀតេទ េ្រពះអ�កបំេរ មនិយល់កិច�ករែដលមា� ស់របស់ខ�ួន

្រប្រពឹត�េនាះេឡយ។ ខ�ុ ំចត់ទុកអ�ករល់គា� ជាមតិ�សមា� ញ់ ដ្បតិអ�ីៗែដលខ�ុ ំបានឮពី្រពះបិតមក ខ�ុ ំក៏

បាន្របាបេ់អយអ�ករល់គា� ដឹងេហយែដរ។ (យ៉ូហន ១៥:១៥) 

 

 េយងអចពឹងអងេលករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊េនក�ុងដំណឹងល� ជាករេបកសែម�ងដព៏ិតអំពី្រពះជាមា� ស់ និងអំពី 

េសចក�ីពិតរបស់្រពះអង�។ េយងេឃញ្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិត ែដលមាន្រគបទ់ងំ្របាជា�  និងេសចក�ី្រសឡាញ់ែដលយក 

្រពះហឫទយ័ទុកដកន់ឹងបុ្រតធីតរបស់្រពះអង�។ ្រពះអង�ស�បប់ាប និងករពុតត្បតុ ប៉ុែន� ្រទង្់រសឡាញ់មនុស្សបាប។ 

្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល្របាបេ់យងពីរេបៀបទទួលករសេ�ង� ះ និង្របទនឱ្យេយងនូវច្បោបន់ានាស្រមាបជ់ីវតិរកីរយ។ ្រពះ

អង�សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យបុ្រតធីតែដលវេង�ងបានេបាះបងេ់ចលនូវអំេពបាបរបស់េគ េហយ្រតឡបេ់ទរក្រពះអង�វញិ 

យ៉ាងខ� ងំ។ ្រពះអង�អនុ�� តឱ្យេយងដឹងអំពីជីវតិដអ៏ស� រ្យែដល្រពះអង�បានេរៀបគេ្រមាងករស្រមាបេ់យងេនក�ុង្រពះរជ្យ 

អស់កល្បជានិច�របស់្រពះអង�។ េយងមានេសចក�ីពិតទងំេនះេនក�ុង្រពះបន�ូលែដលបានសរេសររបស់្រពះអង�។ 
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 ្រពះេយសូ៊ែដលជា្រពះបន�ូលដរ៏ស់បានសែម�ងឱ្យេឃញអំពី្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ េនក�ុង្រទង ់្រពះជា

មា� ស់បានស្រមកទ់ឹកេន្រតេដយេសយសកអំពីមតិ�ភក�ិរបស់្រពះអង� អំពីកររងទុក�លំបាករបស់មនុស្ស និងអំពី 

ភាពមនិេជឿរបស់ពួកអ�កទី្រក�ងែដលបានបដិេសធ្រពះអង� ្រពមទងំ្របញាប្់របញាល់បំផា� ញផង។ ្រពះពិេរធរបស់ 

្រពះជាមា� ស់បាន្របឆាងំនឹងពួកមានពុត និង្របឆាងំអស់អ�កែដលយកផលចំេណញពីសសនាែដរ។ ករអណិតអសូរ 

របស់្រពះជាមា� ស់បានកេ្រមកេឡង េនេពលែដល្រពះអង�បានេឃញមនុស្ស្រត�វបាតប់ងក់�ុងអំេពបាប េ្រប�បដូចជាេចៀម 

គា� នអ�កគង� ល។ ្រពះជាមា� ស់អនុ�� តឱ្យមនុស្សដឹងថា ្រពះអង�សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យពួកេគសប្បោយរកីរយ និងមាន 

េសរភីាពពីជំងឺ អំេពបាប កំហុស និងករភយ័ខ� ច។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៣ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊្រពះកែន្សង េដយេ្រពះកររងទុក�លំបាករបស់មនុស្ស េយងេឃញករេបកសែម�ងឱ្យេឃញ 

    យ៉ាងច្បោស់អំពី 

 ក) ្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ 

 ខ) ្រពះត្រមះិរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 គ) គេ្រមាងកររបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

៤ ចូរគូសរង�ងេ់លអក្សរែដលេនពីមុខ្របេយាគ្រតឹម្រត�វនីមយួៗ។ 

 ក) អ�ីៗ្រគបយ៉់ាងែដល្រពះេយសូ៊បានបេ្រង�នសុទ�ែតមកពី្រពះបតិរបស់្រពះអង�។ 

 ខ) ជីវតិរបស់្រពះេយសូ៊បានបង� ញថា ្រពះជាមា� ស់មនិធា� ប្់រពះពិេរធេសះ។ 

 គ) តមរយៈករបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊ េយងអចដឹងអំពីគេ្រមាងករនានាែដល្រពះជាមា� ស់មានស្រមាបេ់យង។ 

 

ឬទា� នុភព និង បំណង្រពះហឫទ័យរបស់្រពះជាម� ស ់God’s Power and Will 

 ្រពះេយសូ៊បានបង� ញេយងថា ្រពះជាមា� ស់មនិ្រគានែ់តសព�្រពះហឫទយ័ជួយ េយងប៉ុេណា� ះេទ ែតកម៏ានអំណាច 

េចស� ជួយ េយងែដរ។ ខណៈេពលែដល្រទងគ់ងេ់នេលែផនដីេនេឡយ ្រពះេយសូ៊បានេ្របាសអ�កជំងឺ និងបានអតេ់ទស 

ឱ្យអ�កមានបាបផង។ េដយសរអំណាចេចស� របស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះអង�បានបំេពញេសចក�ី្រត�វកររបស់មនុស្ស េទះបី 

េគជានរណាកេ៏ដយ។ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា ្រពះអង�យាងមកេដម្បេីធ�តមបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រពះបិត។ ្រពះអង� 

បានចង�ុលេទសកម�ភាពរបស់្រពះអង� េដម្បបី�� កថ់ា្រពះជាមា� ស់បានចត្់រពះអង�ឱ្យយាងមកែមន។ ករអស� រ្យេផ្សងៗ 

ែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�បានបង� ញថា ្រពះជាមា� ស់ទងំមានបំណង្រពះហឫទយ័ជួយ េយង ទងំអចជួយ េយងផង។ ករ

ទងំេនះប�� កថ់ា ្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័េ្របាសេយងឱ្យបានជា អតេ់ទសេយង និងបំេពញេសចក�ី្រត�វករ 

របស់េយងសព�ៃថ�េនះ។ 
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្រពះបិត្របទនេអយខ�ុ ំបេង�យកិច�ករទងំអំបាលម៉ាន គឺកិច�ករែដលខ�ុ ំេធ�េនះេហយ 

ជាសក�ីភាពប�� ក់ថា ្រពះអង�បានចត់ខ�ុ ំេអយមកែមន។ (យ៉ូហន ៥:៣៦) 

 

ប៉ុែន� ចំេពះអស់អ�កែដល្រពះជាមា� ស់បាន្រតស់េហ ទងំសសនយូ៍ដ ទងំសសន៍្រកិក 

 េគចត់ទុក្រពះ្រគិស�ថាជាឫទ� នុភាព និងជា្រពះ្របាជា� ញាណរបស់្រពះជាមា� ស់វញិ។ (១កូរនិថូស 

១:២៤) 

 

 ្រពះេយសូ៊កប៏ានបង� ញេយងអំពី្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័ឱ្យេយងមានជីវតិែបបណាែដរ។ ្រទងស់� បប់ង� ប ់

្រពះបិតរបស់្រពះអង� េហយរស់េនេដយមានករ្របកបយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួ្រពះជាមា� ស់ផង។ ្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫ 

ទយ័ឱ្យេយងេធ�ដូចេនះែដរ។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៥ ឧបមាថា មានមនុស្សមា� កន់ិយាយេទកនអ់�កថា៖ «ខ�ុ ំេជឿេល្រពះជាមា� ស់ ប៉ុែន� ខ�ុ ំគិតថា្រពះអង�េនឆា� យេពកមនិអច 

    គិតគូអំពីប�� របស់ខ�ុ ំបានេទ។» េតអ�កនឹងេឆ�យតបយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

ខ. ្រពះជាមា� សប់ានពន្យលព់ី្រពះនាមនានារបស្់រពះអង�េនក�ងុ្រពះេយស៊ ូ
     God Explained His Names In Jesus 
េគលេដទី២. ពន្យល់ពីរេបៀបែដល្រពះេយស៊ូបានសេ្រមច្រពះនាមរបស់្រពះជាម� ស់។ 

  

េយងេឃញ្រពះនាមជាេ្រចនរបស់្រពះជាមា� ស់េនក�ុង្រពះគម�រី។ ្រពះេយសូ៊ែដលជា្រពះបន�ូលជួយ េយងឱ្យយល់អំពី 

្រពះនាមទងំេនាះ ពីេ្រពះ្រទងជ់ាករបង� ញពិត្របាកដរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

 

ខ�ុំហ�ឹងេហយ I Am  

 េនេពលែដល្រពះជាមា� ស់បាន្រតស់េហេលកម៉េូសឱ្យដឹកនា្ំរបជារ�ស�របស់្រពះអង� េលកម៉ូេសបានសួរអំពី 

្រពះនាមរបស់្រពះអង�។ ្រពះជាមា� ស់មាន្រពះបន�ូលេឆ�យថា «េយងជា្រពះអមា� ស់ែដលមាន្រពះជន�គងេ់ន (អញជា្រពះដ៏ 

ជា្រពះ)» (និក�មនំ ៣:១៤)។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល្របាបេ់លកម៉ូេសឱ្យ្របាប្់របជារ�ស�ថា ្រពះអង�បានចងឱ់្យគាតម់ក។ 

្រពះនាមមយួេនះ្របាប់ េយងថា ្រពះជាមា� ស់គងេ់នអស់កល្ប និង មនិែ្រប្រប�លេឡយ។ គា� នករេបាក្របាសក�ុង្រពះអង� 

ទល់ែតេសះ។ ្រពះអង�ជា្រពះអង� េហយ្រពះអង�េធ�នូវអ�ីែដល្រពះអង�មានេគាលបំណងេធ�។ េយងអចពឹងអងេល្រពះអង� 

បាន។ 
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 ប៉ុែន� េត្រពះជាមា� ស់ជានរណា? េត្រពះអង�នឹងេធ�អ�ីខ�ះ? ្រពះេយសូ៊េឆ�យចំេពះសំណួរទងំេនះ េនក�ុងករបេ្រង�ន 

របស់្រពះអង�ែដលបានកត្់រតក�ុងគម�រីដំណឹងល�យ៉ូហន។ ្រពះអង�បានេ្រប្រពះនាមរបស់្រពះជាមា� ស់្របាបំីដងគឺពក្យ 

ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ។ មានម�ងេនាះ្រពះអង�េ្របវ េដម្បពីិពណ៌នាអំពីនិស្សយ័អស់កល្បរបស់្រពះអង� ្របាបេ់យងថា ្រពះអង�មាន 

្រពះជន�មុនេលកអ្របាហ។ំ េនេពលេវលេផ្សងេទៀត ្រពះេយសូ៊េ្រប្រពះនាមរបស់្រពះជាមា� ស់ េដម្បពីន្យល់អំពីចរតិ 

លក�ណៈរបស់្រពះជាមា� ស់ និងអំពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះអង�ផា� ល់−េដម្បបីង� ញពីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានេធ�ស្រមាប ់

អស់អ�កែដលមករក្រពះអង�។ ្រពះដអ៏ស� រ្យនឹងបំេពញ្រគបទ់ងំេសចក�ី្រត�វកររបស់េយង។ 

 ១. «ខ�ុ ំេនះេហយជាអហរែដលផ�ល់ជីវតិ» (យ៉ូហន ៦:៣៥)។ 

 ២. «ខ�ុ ំជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក» (យ៉ូហន ៨:១២)។ 

 ៣. «មុនេលកអ្របាហេំកតមក ខ�ុ ំមានជីវតិរចួេ្រសចេទេហយ» (យ៉ូហន ៨:៥៨)។ 

 ៤. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាទ� រ» (យ៉ូហន ១០:៩)។ 

 ៥. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាអ�កគង� លដ៏ល�» (យ៉ូហន ១០:១១)។ 

 ៦. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយែដលេ្របាសមនុស្សេអយរស់េឡងវញិ ខ�ុ ំនឹងផ�ល់េអយេគមានជីវតិ» (យ៉ូហន ១១:២៥)។ 

 ៧. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ» (យ៉ូហន ១៤:៦) 

 ៨. «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាេដមទំពងំបាយជូរដព៏ិត្របាកដ» (យ៉ូហន ១៥:១) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៦ អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយអំពី្របាបំីខ ែដល្រពះេយសូ៊បានេ្របនាម ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ េដម្បពីន្យល់អំពីចរតិលក�ណៈរបស់ 

   ្រពះជាមា� ស់ និងអំពីចរតិលក�ណៈរបស់្រពះអង�ផា� ល់។ ចូរសរេសរខេយាង និងឃា� ែដល្របាបេ់យងអំពីរេបៀបែដល 

   ្រពះេយសូ៊បានបំេពញក�ុងនាម ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ េនែក្បរេសចក�ី្រត�វករខង្រពលឹងវ�ិ� ណនីមយួៗ។ (អចមានខេលសពី 

   មយួែដល្រត�វគា� នឹងេសចក�ី្រត�វករ) មានឧទហរណ៍មយួស្រមាបអ់�ក។ 

 ក) េសះកេ្រកះ មនិបេង�តផលែផ� យ៉ូហន ១៥:១ ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាេដមទំពងំបាយជូរដព៏ិត្របាកដ 

 ខ) ស� ប ់ឬ ជិតស� ប ់   ………………………………………………………………………… 

 គ) េបាក្របាស់    ………………………………………………………………………… 

 ឃ) េ្រសកឃា� ន   ………………………………………………………………………… 

 ង) ស�ិតេនក�ុងេ្រគាះថា� ក់  ………………………………………………………………………… 

 ច) ស�ិតេនក�ុងភាពងងឹត  ………………………………………………………………………… 

 ឆ) បានដចេ់ចញពី្រពះជាមា� ស់ ………………………………………………………………………… 

 

៧ ចូររលឹំកតរងែដលអ�កបានេធ�េនក�ុងលំហតទ់ី៦។ សរេសរអក្សរ x េនែក្បរេសចក�ី្រត�វករនមីយួៗរបស់អ�កែដលអ�ក 

    ចងឱ់្យ្រពះេយសូ៊បំេពញក�ុងនាម ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ។ 
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្រពះេយហូវ៉ Jehovah  

 «េយហូវ៉» ជាវធិីមយួែដល្រពះនាម “ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ” ្រត�វបាននិយាយេនក�ុងភាសរបស់េយង។ អ�កកន៏ឹងឮេគ 

និយាយថា «យ៉ាេវ»៉ ែដលេ្របអក្សរខុសគា�  េដម្បជីំនួសភាសេហ្របឺ។ េទះបីេយហូវ៉ ឬ យ៉ាេវក៉េ៏ដយ វសុទ�ែតជានាម 

ដូចគា� េនក�ុងភាសអងេ់គ�ស។ ដូចែដលអ�កបានសិក្សោរចួមកេហយ ្រពះនាមេនះមាននយ័ថា្រពះដអ៏ស់កល្ប ឬ ្រពះដ៏ 

គងេ់នេដយឯកឯង។ វភា� បេ់ទនឹងពក្យេផ្សងៗេទៀតេនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ េដម្បបីេង�តកេន្សោម្រពះនាម។ ្រពះនាម 

ទងំេនះអ្រស័យេទេលករេបកសែម�ងផា� ល់របស់្រពះជាមា� ស់ និង្របាបេ់យងអំពី្រពះអង�ជានរណា និងអំពីអ�ីែដល្រពះអង� 

េធ�ស្រមាបម់នុស្ស។ ្រពះេយសូ៊−ជា្រពះបន�ូលែដលេបកសែម�ងអំពី្រពះជាមា� ស់ដល់េយង−បង� ញេសចក�ីពិតអំពី្រពះនាម 

នានារបស់្រពះជាមា� ស់។  

 ១. េយហូវ៉-យីេរ ៉(Jehovah-jireh) −្រពះអមា� ស់ជា្រពះដផ៏�តផ់�ងរ់បស់េយងអ្័របាហេំឆ�យថា «កូនេអយ កូនេចៀម

     ែដលសំរបជ់ាដង� យដុត េនាះ្រពះ្រទងន់ឹងផ�តផ់�ងឲ់្យ ដូេច�ះ កន៏ាគំា� េទេទៀត។» (េលកុប្បត�ិ ២២:៨       

               បកែ្របចស់) 

 

បងប�ូន្រជាប្រសបេ់ហយថា ្រពះជាមា� ស់បានេលះបងប�ូនេអយរចួពីរេបៀបរស់េនដឥ៏តនយ័ ែដល

ជាដំែណលតពីបុព�បុរសរបស់បងប�ូន មនិែមនេដយសរអ�ីៗែដលែតងែតរលយសបសូន្យេទ 

ដូចជាមាស ឬ្របាកេ់ទ គឺេដយសរ្រពះេលហិតដៃ៏ថ�វេិសសរបស់្រពះ្រគិស� ែដលេ្រប�បបាននឹងកូន

េចៀមដល៏�ឥតេខ� ះ ឥតស� កស� ម។ ្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសតងំ្រពះ្រគិស� មុនកំេណ តពិភពេលក

េទេទៀត េហយបានបង� ញ្រពះអង�េអយមនុស្សេលកេឃញេន្រគាចុងេ្រកយេនះ េ្រពះែតបងប�ូ

ន។ (១េព្រត�ស ១:១៨-២០) 

 

 ្រពះេយសូ៊ជាកូនេចៀមែដល្រពះជាមា� ស់បាន្របទនមក េដម្បយីកកំហុសរបស់េយង និងេដម្បសុីគតជំនួសេយង។ 

  

២. េយហូវ៉-រ ៉ហីូ� (Jehovah-rophe) − ្រពះអមា� ស់ជា្រពះដេ៏្របាសឱ្យជារបស់េយង«េយងជា្រពះអមា� ស់ែដលេ្របាស

   េអយអ�ករល់គា� ជា» (និក�មនំ ១៥:២៦) 

 

លុះដល់ល� ច េគនាមំនុស្សអរក្សចូលជាេ្រចននាកម់ករក្រពះអង� ្រពះអង�កេ៏ដញវ�ិ� ណទងំ

េនាះេដយមាន្រពះបន�ូល េហយេ្របាសអ�កជំងឺេអយបានជា្រគប់ៗ គា� ។ (ម៉ាថាយ ៨:១៦) 

 

្រពះេយសូ៊ជា្រគ�េពទ្យដអ៏ស� រ្យព្យោបាលរបូកយ គំនិត ដួងចិត� និងវ�ិ� ណេសយេសក។ 

 

៣. េយហូវ៉-សឡូម (Jehovah-shalom) − ្រពះអមា� ស់ជា្រពះៃនេសចក�ីសុខសន�របស់េយង 

េលកេគឌនសងអ់សនៈមយួថា� យ្រពះអមា� ស់ ្រតងក់ែន�ងេនាះ េហយដកេ់ឈ� ះថា៖ «្រពះ

អមា� ស់្របទនេសចក�ីសុខសន�»។ (េចហ� យ ៦:២៤) 
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«ខ�ុ ំទុកេសចក�ីសុខសន�េអយអ�ករល់គា�  ខ�ុ ំផ�ល់េសចក�ីសុខសន�របស់ខ�ុ ំេអយអ�ករល់គា� ។»  

(យ៉ូហន ១៤:២៧) 

 

្រពះេយសូ៊បាន្របទនេសចក�ីសុខសន�ក�ុងចិត�ឱ្យេយង ែដលវមនិអ្រស័យេទេលកលៈេទសៈេឡយ−េសចក�ី 

សុខសន�ជាមយួ្រពះជាមា� ស់ េសចក�ីសុខសន�ជាមយួខ�ួនឯង និងេសចក�ីសុខសន�ជាមយួអ�កដៃទ។ 

 

 ៤. េយហូវ៉-រ ៉ហីុូ (Jehovah-rohi) −្រពះអមា� ស់ជាអ�កគង� លរបស់េយង្រពះអមា� ស់ជាគង� លខ�ុ ំ ខ�ុ ំនឹងមនិខ�ះអ�ីេសះ

     េឡយ។ (ទំនុកតេម�ង ២៣:១) 

 

«ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាអ�កគង� លដល៏� អ�កគង� លដល៏�ែតងែតសូ៊ប�ូរជីវតិ េដម្បេីចៀមរបស់ខ�ួន។» (យ៉ូ

ហន ១០:១១) 

  

 ្រពះេយសូ៊−ជាគង� លដល៏�−បានសុគតេដម្បសីេ�ង� ះេយង េហយឥឡូវេនះកំពុងមាន្រពះជន�គងេ់ន េដម្បែីថរក្សោ 

អស់អ�កែដលេដរតម្រពះអង�។ 

 

 ៥. េយហូវ៉-ស្សដីខនអ់៊ ូ(Jehovah-tsidkenu) − ្រពះអមា� ស់ជាេសចក�ីសុចរតិរបស់េយងេគថា� យ្រពះនាមេស�ច

      េនាះថា “្រពះអមា� ស់ជាេសចក�ីសុចរតិរបស់េយង”»។ (េយេរមា ២៣:៦)  

 

្រពះ្រគិស�គា� នបាបទល់ែតេសះ ែត្រពះជាមា� ស់បានេធ�េអយ្រពះអង�េទជាតួបាបសំរបេ់យង 

េដម្បេី្របាសេយងេអយបានសុចរតិរមួជាមយួ្រពះ្រគិស�ែដរ។ (២កូរនិថូស ៥:២១) 

 

មនិវធិីែតមយួប៉ុេណា� ះេដម្បលីងសមា� តដួងចិត� និង ជីវតិបាន។ េយងអចមានជីវតិ្រតឹម្រត�វ និងមានទំនាកទ់ំនង 

្រតឹម្រត�វជាមយួ្រពះជាមា� ស់តមរយៈកររមួជាមយួ្រពះេយសូ៊ប៉ុេណា� ះ។ ្រពះអង�ជាភាពសុចរតិរបស់េយង។ 

 

 ៦. េយហូវ៉-សមម៉ា (Jehovah-shammah) − ្រពះអមា� ស់គងេ់នសព�ៃថ� «ចប់ពៃីថ�េនះតេទ ទី្រក�ងនឹងមានេឈ� ះ

     ថា «្រពះអមា� ស់គងេ់នទីេនះ»។ (េអេសគាល ៤៨:៣៥)  

 

េមល! �ស�ី្រពហ�ចរនីឹងមានៃផ�េពះ នាងនឹងសំរលបានបុ្រតមយួែដលេគនឹងថា� យ្រពះនាមថា “េអ

ម៉ាញូែអល”» ែ្របថា «្រពះជាមា� ស់គងជ់ាមយួេយង»។ (ម៉ាថាយ ១:២៣) 

 

្រពះេយសូ៊បានសន្យោេនជាមយួេយងជាេរៀងរហូត។ ្រពះអង�ែតងែតគងេ់នជិតេដម្បជីួយ េយងរល់គា� ។ 
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៧. េយហូវ៉-នីសីុ (Jehovah-nissi) − ្រពះអមា� ស់ជាទងជ់យ័របស់េយងេពលេនាះ េលកម៉ូេសសងអ់សនៈមយួ រចួ

      ដក់េឈ� ះថា «្រពះអមា� ស់ជាទងជ់យ័របស់ខ�ុ ំ»។ (និក�មនំ ១៧:១៥) 

 

 ខ�ុ ំ [្រពះេយសូ៊] និយាយ្របាបដូ់េច�ះ េដម្បេីអយអ�ករល់គា� បាន្របកបេដយេសចក�ីសុខសន�រមួ

ជាមយួខ�ុ ំ។ អ�ករល់គា� ជួបនឹងទុក�េវទនាេនក�ុងេលក ប៉ុែន� ចូរមានសង្ឃមឹេឡង! ខ�ុ ំបានឈ�ះ

េលកេនះេហយ»។ (យ៉ូហន ១៦:៣៣) 

 

 ្រពះនាមមយួេនះមាននយ័ថា ្រពះេយសូ៊ជាអ�កដឹកនារំបស់េយង ជាជយ័ជំនះរបស់េយង និងជាកមា� ងំរបស់េយង។ 

េយងអចរងឹមា ំនិងមានជ័យជំនះេលករច្បោំងជា្របចកំ�ុងជីវតិរបស់េយងេដយរមួជាមយួ្រពះអង�។ 

 

 េត្រពះនាមទងំេនះមានន័យយ៉ាងដូចេម�ចចំេពះអ�ក? ្រពះនាមទងំេនះមាននយ័ថា ្របសិនេបអ�កមាន្រពះេយសូ៊ 

ជា្រពះសេ�ង� ះរបស់អ�ក ្រពះអមា� ស់នឹងផ�តផ់�ងអ់�ក។ ្រពះអមា� ស់នឹងេ្របាសអ�កឱ្យបានជា។ ្រពះអមា� ស់នឹងេធ�ជាេសចក�ី 

សុខសន�របស់អ�ក។ ្រពះអមា� ស់នឹងេធ�ជាភាពសុចរតិរបស់អ�ក។ ្រពះអមា� ស់នឹងគងេ់នជាមយួអ�ក និងេធ�ជាជយ័ជំនះ 

របស់អ�ក។ ្រពះអង�នឹងក� យជាអ�ីទងំអស់េនះបាន ្របសិនេបជីវតិអ�កចុះចូលនឹង្រពះអង� ទងំសរភាពបាប េហយ្រពម 

ទទួល្រពះអង�ចូលក�ុងជីវតិអ�ក។ 

  

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ ្របេយាគខងេ្រកមេនះជាប�� ីរយនាមរបស់្រពះជាមា� ស់មកពីគម�រីសម�ន�េម្រតីចស់ ែដលពន្យល់បែន�មអំព ី

    ្រពះេយសូ៊។ ចូរសរេសរេនែក្បរនាមទងំេនាះអំពីេសចក�ី្រត�វករ ែដល្រពះជាមា� ស់អចបំេពញអ�ក ឬ នរណាមា� ក់ 

    េនក�ុង្រក�ម្រគ�សររបស់អ�ក។ 

 ក) ្រពះអមា� ស់ជា្រពះដផ៏�តផ់�ង់    ………………………………………………………… 

ខ) ្រពះអមា� ស់ជា្រពះដេ៏្របាសឱ្យជារបស់េយង ………………………………………………………… 

គ) ្រពះអមា� ស់ជា្រពះៃនេសចក�ីសុខសន�របស់េយង ………………………………………………………… 

ឃ) ្រពះអមា� ស់ជាអ�កគង� លរបស់េយង  ………………………………………………………… 

ង) ្រពះអមា� ស់ជាេសចក�ីសុចរតិរបស់េយង  ………………………………………………………… 

ច) ្រពះអមា� ស់គងេ់នសព�ៃថ�    ………………………………………………………… 

ឆ) ្រពះអមា� ស់ជាទងជ់យ័របស់េយង    ………………………………………………………… 
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ឥឡូវអ�កបានប��បជ់ំពូកទីមយួេហយ អ�កេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចក�ុងករេឆ�យសំណួរេនជំពូកវយតៃម�ទីមយួ ។ ចូរ

រលឹំកេមេរៀនមុនៗេដយយកចិត�យ៉ាងទុកដកច់េំពះខគម�រីែដលអ�កបានទេន�ញ។ (មានខគម�រីដូចជា ១យ៉ូហន ១:៣ 

និងេហ្របឺ ១៣:៨ េចញពីេមេរៀនទី១ េហយយ៉ូហន ៣:១៦ ម៉ាថាយ ៣:១៧ និងយ៉ូហន ១៤:៦ េចញពីេមេរៀនទី៣) ចូរេធ�

តមករែណនាេំនេល្រកដសចេម�យរបស់អ�ក។ 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក  

 

៤ ក) ្រត�វ 

 ខ) ខុស 

 គ) ្រត�វ 

 

១ ក) បានសុគតេនេលេឈឆា� ង។ 

 

៥ ចេម�យរបស់អ�ក។ អ�កអចពណ៌នាអំពីករអស� រ្យេផ្សងៗែដល្រពះេយសូ៊បានេធ�ស្រមាបម់នុស្ស និងពន្យល់អំពី

 រេបៀបែដលករអស� រ្យទងំេនាះបង� ញេយងថា្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័ជួយ េយង និងអចជួយ េយងបាន។ 

 

២ មកកន:់ បុព�បុរសេយង 

 េដយ: េ្របរេបៀបេផ្សងៗជាេ្រចន 

 មក: េយង 

 តមរយៈ: ្រពះបុ្រត 

 

៦ ចេម�យរបស់អ�ក្របែហលជាមនិដូចចេម�យេនះទងំ្រស�ងេទ ប៉ុែន� ចេម�យគួរែត្រសេដៀងគា� ែដរ។ 

 ក) យ៉ូហន ១៥:១ ្រពះេយសូ៊ជាេដមទំពងំបាយជូរដព៏ិត្របាកដ។ 

 ខ) យ៉ូហន ១១:២៥ និង ១៤:៦ ្រពះេយសូ៊េហយែដលេ្របាសមនុស្សេអយរស់េឡងវញិ ្រទងន់ឹងផ�ល់េអយេគ 

      មានជីវតិ។ 

 គ) យ៉ូហន ១៤:៦ ្រពះេយសូ៊ជាេសចក�ីពិត។ 

 ឃ) យ៉ូហន ៦:៣៥ ្រពះេយសូ៊ជានំបុង័ជីវតិ។ 

 ង) យ៉ូហន ១០:១១ ្រពះេយសូ៊ជាអ�កគង� លល�។ 

 ច) យ៉ូហន ៨:១២ ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ 

 ឆ) យ៉ូហន ១០:៩ ្រពះេយសូ៊ជាទ� រ     យ៉ូហន ១៤:៦ ្រពះេយសូ៊ជាផ�ូវ។ 

 

៣ ក) ្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ 
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