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រពះជាមាា ស្ ់ 

God 
 
  

 កាលពីខ្ញុ ំបៅតូចបៅបឡើយ បពលកដលម្ចថ យរបរ់ខ្ញុ ំបបរងៀនខ្ញុ ំឱ្យបចោះរកីរយនឹងខ្យល់ពយោុះ។ ោត ់នឱ្បខ្ញុ ំ បពល
បយើងឈរបៅកកផរបងអួចផធោះរបរ់បយើងបៅអាបមរកិអាទីន។ ខ្យល់បកយ់៉ា ងខាល ងំតាមបដើមបចកកបុងទីធ្លល ខាងមុខ្ផធោះ។ វលអ
ណារ់បោយ នប ើញរលឹកបឈើប កបកក់ដលទទឹកបោយបភលៀង បហើយចាងំពនលឺ បពលម្ចនបផលកបបនធ រ។ ផគរលនម់្ចន   
របមលងដូចរគរកដលកំពុងនិទនបរឿងពីបមម  និងផ្ទក ចូលចិតថទឹកបភលៀងរុទន។ 
 
 បតើអបកអាចយល់ពីពយោុះបោយរបបៀបណា? បតើខ្យល់ ទឹកបភលៀង និងបផលកបបនធ រម្ចនរបូរងដូចបមថច? បតើអបកអាចោកព់យោុះ
កបុងដប នកដរឬបទ? ជាការពិតណារ់ អបកមនិអាចោកព់យោុះកបុងដប នបទ។ បយើងអាចយល់ពីពយោុះ ន បពលបយើងរិកា
ពីកផបកននរបរ់វ៖ ឧទហរណ៍្ ខ្យល់រតជាកជ់ួបនឹងអាការធ្លតុបតថ ។ បយើងអាចរិកាពីផលរបរ់វ—វម្ចនផលអវី
ចំបពាោះដី ឬ ចំបពាោះរមុរទ។ 
 
 បៅកបុងរបបៀបមយួ រពោះជាម្ចច រ់រតូវ នបរបៀបបធៀបបៅនឹងពយោុះ។ មនុរសមយួចំនួនភយ័ខាល ចរពោះអងគ បហើយមនុរស
មយួចំនួនបទៀតររឡាញ់រពោះអងគ—អាររ័យបៅបលើអវីកដលអបកដសទរ បប់គ និងអវីកដលបគបធវើអំពកីារបនោះ។ 
 
 អបកមនិអាចបមើលប ើញរពោះជាម្ចច រ់បទ ប៉ាុកនថ អបកអាចរិកាអំពីអវីកដលរទង ់នបធវើ។ បៅកបុងបមបរៀនទីមយួបយើង ន
រិការចួមកបហើយថា រពោះគមពរីរ បប់យើងទងំអរ់អំពីរពោះជាម្ចច រ់—អំពីគុណ្រមផតថិរបរ់រពោះអងគ និងរបបៀបកដលរទង់
របរពឹតថយ៉ា ងណាជាមយួមនុរស។ កបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបមើលកបុងរពោះគមពរី រពមទងំពិនិតយពិចយ័បៅបលើអវីមយួចំនួន
កដលរពោះគមពរីនិយយអំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
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គ្ទរាង 
ក. ទំនកទ់ំនងរបរ់រពោះអងគចំបពាោះបយើង His Relationship to Us 
ខ្. ទំនកទ់ំនងរបរ់បយើងចំបពាោះរពោះអងគ Our Relationship to Him 

 

ទោលទៅ 
១. រយបញ្ជ ីរថីពីលកខណ្ៈរមផតថិមយួចំនួនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
២. ពនយល់ថាបតើ អបកគួរកតម្ចនអាកបផកិរយិកបបណាបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ក. ទំនាក់ទំនងរបស្រ់ពះអ្ងគចំយ ះយយើង His Relationship to Us 
ទោលទៅទ១ី. រាយបញ្ជ ីសតីពីលរខណៈសមបតតិមួយច្ំនួនរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រពោះគមពរីកចងបៅកបុងបទគមពរី យ៉ាូហាន ៤:២៤ ថា រពោះជាម្ចច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្។ រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះអាទិករ កដលរបទន
ជីវតិដល់របរ់រពវោរបពើកដលរទង ់នបបងកើតមក។ បោយបរពាោះរទងជ់ាវញិ្ញដ ណ្ បយើងមនិអាចបមើលប ើញរពោះអងគ នបទ 
លុោះរតាកតរទងប់រជើរបរ ើរប ា្ ញអងគរទងត់ាមទរមងម់យួកដលអាចឱ្យបមើលប ើញផ្ទធ ល់នឹងកភបក ន។ 
 
 រទងព់ិតជាប ា្ ញអងគរទងត់ាមរយៈរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ។ យ៉ាូហាន ១:១៤ កចងថា «រពោះបនធូល នបកើតមកជា
មនុរស បហើយគងប់ៅកបុងចំបណាមបយើងរល់ោប  បយើង នប ើញរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ ជារិររីងុបរឿងសនរពោះបុរតាកតមយួ
គតក់ដលមកពីរពោះបិតា រពោះអងគបពារបពញបៅបោយរពោះគុណ្ និងបរចកឋីពិត«។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នរកមថងអងគរទងជ់ារពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ជាបីអងគ កដលបៅថា រពោះសរតឯក។ 
បីរំបៅបៅបលើនទីជាបរចើន នទីទីមយួគឺកបុងម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ «ចូរបចញបៅនមំនុរសរគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធវើជារិរស 
បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនមរពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន«។   
 
 វធិីមយួកបុងការរិកាបកនទមអំពីរពោះជាម្ចច រ់គឺ តាមរយៈការរិកាអំពីលកខណ្ៈរមផតថិ ឬ គុណ្រមផតថិរបរ់ 
រពោះអងគ។ រពោះជាម្ចច រ់លអ បររុិទន បទៀងរតង ់បពញបោយអំណាចបចោថ  រជាបទងំអរ់ និងអរ់កលផ។ រូមបយើងបមើលពីរ
បីខ្ កដលនិយយពលីកខណ្ៈរមផតថិទងំបនោះ។ 
 

រពោះអម្ចច រ់ នឆលងកាត់ពីមុខ្បលកម៉ាូបរ ទងំរបការថា៖ «រពោះអម្ចច រ់រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបកបបោយរពោះ
ហឫទយ័អាណិ្តអារូរ និងរបណី្របនឋ រ រពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័អតធ់មត ់បហើយបពារបពញបៅបោយ
រពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុា និងបោម ោះរម័រគជានិចច«។ (និកខមនំ ៣៤:៦) 
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បយើងជារពោះអម្ចច រ់ កដល ននអំបករល់ោប បចញពីររុកបអរីុប បដើមផបីធវើជារពោះរបរ់អបករល់ោប  ដូបចបោះ ចូរ
អបករល់ោប កញកខ្លួនបអាយ នវរុិទន ដផតិបយើងជារពោះដវ៏រុិទន។ (បលវវីនិយ័ ១១:៤៤) 

 
 បហើយការពិតគថឺា រទងប់ពញបោយអំណាចបចោថ  អាចបមើលកបុង ោនីកយ៉ាល ៤:៣៥ «ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចរបឆាងំ
នឹងកិចចការរបរ់រពោះអងគ បោយបពាលថា “បមឋចករ៏ពោះអងគបធវើដូបចបោះ?”  នបឡើយ«។ 
 

រពះជ្ជាច ស់រជ្ជបអវីៗទាងំអស ់God Knows Everything 
 ោម នរតវបលកណាមយួកដលរពោះបនធូលបមើលមនិប ើញបឡើយ ចំបពាោះរពោះបនរតរបរ់រពោះអងគ អវីៗទងំអរ់បៅទបទ 
ឥតបិទ ងំទល់កតបោោះ។ បយើងរតូវទូលបរៀបរបថ់ាវ យរពោះបនធូលពីរគបក់ិចចការទងំអរ់ (បហរបឺ ៤:១៣)។ 
 
 វវិរណ្ៈ ១០:៦ រ បប់យើងថា រពោះជាម្ចច រ់អរ់កលផ។ បទវតា «រផថ្កបុងរពោះនមរពោះអងគកដលម្ចនរពោះជនមគងប់ៅ
អរ់កលផ ជាអកងវងតបរៀងបៅ គឺរពោះអងគកដល នបបងកើតសផធបម  និងអវីៗកដលម្ចនបៅបលើបម  កផនដី និងអវីៗកដលម្ចន
បៅបលើកផនដី រមុរទ និងអវីៗកដលម្ចនបៅកបុងរមុរទ។« 

 
 បយើង នអានពីរបីខ្រចួមកបហើយ  ខ្ទងំបនោះផថល់ការពណ៌្នបនថិចបនថួចអំពីរពោះជាម្ចច រ់ ជួយ ឱ្យបយើងដឹងថា រទង់
អោច រយប៉ាុណាត ។ រទងប់ពញបោយអំណាចបចោថ  និងខាល ងំកាល ផង—ប៉ាុកនថ រទងក់ប៏ពញបោយកថីករណុា និងរបផរុរកដរ។ 
បហើយរទងច់ងម់្ចនទំនកទ់ំនងជិតរបិទនជាមយួបយើង កដលរទង ់នបបងកើតមក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានខ្បយង បហើយបំបពញពាកយរតឹមរតូវកបុងរបបយគខាងបរកាម។ 
 ក) ម្ច៉ា ថាយ ៦:៩-១១ រពោះជាម្ចច រ់បរបៀប ននឹង…………ដជ៏ាទីររឡាញ់ម្ចប ក ់កដលផថល់រគបក់បបយ៉ា ង  
      ដល់…………………។ 
 ខ្) បអោយ ៦៦:១៣ រពោះជាម្ចច រ់លួងបលមបរបៀបដូចជា…………… លួងបលម……………។ 
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២ ចូរអានបទគមពរីខាងបរកាម។ ចូរររបររបៅជិតខ្បយងនីមយួៗកដលរថីពីលកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដល   
    កណ្នដំល់អបក។ 
 ក)  ២ពងាវតាកសរត ៤:៤២-៤៤ ………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)  បលកុបផតថិ ៩:១៣-១៧ ……………………………………………………………………………………………… 
 គ)  ២រ កសរត ៧:១៣-១៤ ……………………………………………………………………………………………… 
  )  និកខមនំ ៣:៧ ………………………………………………………………………………………………………… 
 ង)  ទំនុកតបមកើង ៩៧:១០-១២ …………………………………………………………………………………………… 
 
 របរិនបបើអបកចងដ់ឹងបកនទមអំពលីកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ចូរបរជើរបរ ើរគមពរីទំនុកតបមកើងមយួបផសងបទៀត 
បហើយបពលអបកអានវ រូមររបររពីការពិពណ៌្នរថីអំពីរពោះជាម្ចច រ់ កដលម្ចននយ័ពិបររររម្ចបអ់បក។ ទំនុកតបមកើង
ជំពូកទី១០៣ និង ទំនុកតបមកើងជំពូកទី ១៣៩ បពញបោយការពិពណ៌្នយ៉ា ងលអអំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ខ. ទំនាក់ទំនងរបស្យ់យើងចំយ ះរពះអ្ងគ Our Relationship to Him 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ថាទតើ អនរគ្ួរណតានអាររបរិរយិាណបបណាទៅកាន់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 បៅកបុងម្ច៉ា ថាយ ២២:៣៧ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ “រតូវររឡាញ់រពោះអម្ចច រ់ជារពោះរបរ់អបក បអាយអរ់ពីចិតថ
គំនិត អរ់ពីោម រតី និងអរ់ពីរ ជាញ ”។ ម្ចនវធិីជាបរចើនកដលអាចប ា្ ញរពោះជាម្ចច រ់ថា បយើងររឡាញ់រពោះអងគ។ ការ
ថាវ យបងគំ និងការររបរើរអាចោកក់ថីររឡាញ់របរ់បយើងបចញជាពាកយកដលអាចនិយយរតង់ៗ បៅកានរ់ពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ 
បយើងកគ៏ួរកតប ា្ ញកថីររឡាញ់របរ់បយើង។ 
 

រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក រពវរពោះហឫទយ័បអាយអបកបោរពបកាតខាល ចរពោះអងគ បដើរតាមម្ចោ៌ទងំប៉ាុនម ន
របរ់រពោះអងគ បហើយបអាយអបកររឡាញ់ និងបោរពបំបរ ើរពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក យ៉ា ងអរ់ពីចិតថ និងអរ់
ពគីំនិត។ រពោះអម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័បអាយអបកកានត់ាមបទបញ្ញជ  និងចាបប់ផសងៗរបរ់រពោះអងគ។  
(ទុតិយកថា ១០:១២-១៣) 

 
 បលកយ៉ាូហានររបររថា “រឯីអបកកដលកានត់ាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ពិតជា
រទិតបៅកបុងអបកបនោះ រគបល់កខណ្ៈកមន” (១យ៉ាូហាន ២:៥)។ របរិនបបើបយើងចងប់ ា្ ញកថីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកាន់ 
រពោះជាម្ចច រ់កមន បយើងនឹងកាន់តាមបរចកថីបបរងៀនកដលរទងរ់បទនមកបយើងកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 វធិីមយួបទៀតកដលអាចប ា្ ញកថីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ នគឺ តាមរយៈការឱ្យ និងការកចកចាយ
ជាមយួអបកដសទបទៀត។ ១យ៉ាូហាន ៣:១៧-១៨ កចងថា  
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របរិនបបើនរណាម្ចប កម់្ចនរមផតថិបលកីយ ៍បហើយប ើញបងបអូនរបរ់ខ្លួនខ្វោះខាត កតកបរជាមនិអាណិ្ត
អារូរបគបទបនោះ បធវើដូចបមឋចនឹងបអាយបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ រទិតបៅកបុងខ្លួនអបកបនោះបកើត! កូន
បៅបអើយ បយើងមនិរតូវររឡាញ់រតឹមកតបបូរម្ចត ់ឬពាកយរំដីប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរតូវររឡាញ់តាមអំបពើកដល
បយើងរបរពឹតថ និងតាមបរចកឋីពិតវញិ។ 

 
 បរចកថីររឡាញ់កដលបចោះោថ ប់ប គ្ ប ់និងបចោះកចកចាយនឹងកាល យជាកថីររឡាញ់កដលបចោះរកបច់ិតថ និងកដលទទួល
 នរ វ្ ន។់ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលកបុងលូកា ១០:២៨ ថា របរិនបបើបយើងររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់បលើរជាងអវីៗទងំអរ់ 
បយើងនឹង នររ់។ មនុរសមយួចំនួនគិតថា ការររ់បៅពិតរ កដគឺម្ចនរទពយរមផតថិ អំណាច និងមុខ្តំកណ្ង។ ប៉ាុកនថ អវី
ទងំអរ់បនោះមនិ នបធវើឱ្យមនុរសរកបច់ិតថបឡើយ បរពាោះរពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតបយើងមកដូចរពោះអងគ បហើយររម្ចប់រិរ ី
រងុបរឿងរពោះអងគ។ វញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងគួរកតរកបជ់ាមយួនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្វញិ។ 
 
 ការររ់បៅដព៏ិតរ កដគឺជាការររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា «ចូរករវងរករពោះរជយរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ និងបរចកឋីរុចរតិរបរ់រពោះអងគជាមុនរិន បទើបរពោះអងគរបទនរបរ់ទងំបនោះមកអបករល់ោប កថ្មបទៀត។«  
(ម្ច៉ា ថាយ ៦:៣៣)។ កុំកំណ្តខ់្លួនអបកបៅបលើអវីកដលមនិរូវរំខាន។់ ចូរររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ឱ្យអរ់ពីចិតថរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបំបពញកដលរតឹមរតូវចបំពាោះរបបយគខាងបរកាម។ អបកគួរកតររឡាញ់…………បលើរ
 ជាងអវីៗទងំអរ់។ 
 ក) អំណាច ដូបចបោះបហើយ អបកអាចរគបរ់គងជីវតិអបក ន។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច រ់ បហើយអនុវតថកថីររឡាញ់បនោះ។ 
 
៤ ចូរអានខ្គមពរីខាងបរកាម រចួបហើយគូររងវងប់លើខ្ណាកដលរ ប់អបកថាបតើ ទំនួលខុ្ររតូវដំបូងរបរ់អបកបៅកាន់ 
     រពោះជាម្ចច រ់ជាអវី។ 
 ក)  ទុតិយកថា ៦:៥ 
 ខ្)  ទុតិយកថា ១០:១២ 
 គ)  ទុតិយកថា ១៣:៣ 
  )  យ៉ាូបរវ ២២:៥ 
 ង)  ម្ច៉ា កុរ ១២:៣០ 
 ច)  យ៉ាូោរ ២១ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) ឪពុក កូន 
 ខ្) ម្ចថ យ កូន 
 
៣ ខ្) រពោះជាម្ចច រ់ បហើយអនុវតថកថីររឡាញ់បនោះ។ 
 
២ អបកអាចបរបើពាកយផ្ទធ ល់ខ្លួន ន ប៉ាុកនថ ចបមលើយរបរ់អបករតូវកតកបបបនោះ៖ 
 ក)  បពញបោយអំណាចបចោថ  
 ខ្)  បពញបោយបរចកថីបមតាថ  
 គ)  ការអតប់ទរ 
  )  រជាបដឹងទងំអរ់ ឬ ប ើញទងំអរ់ 
 ង)  បររុិទន 
 
៤ អបករតូវគូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ ពីបរពាោះខ្គមពរីទងំអរ់រ បអ់បកថា ទំនួលខុ្ររតូវដំបូងរបរ់អបកបៅកាន ់
     រពោះជាម្ចច រ់គឺ ររឡាញ់រពោះអងគ។ 
 
 

 
 
  


