


 

 

បុព�បទ 
 

  
េមនេដល  ្រខវតី្យ ជាជនជាតិជីហ� ( ដ) អយុ ៨៤ ឆា�  ំ ្រត�វបានឡានបុក 
េនក�ុងទី្រក�ងញូវយក៉ និងេដកហូរឈមេនេលផ�ូវេដរ។ ប៉ូលីសមា� កប់ានមក
ដល់េឃញេហតុករណ៍េនាះ េហយេពលកំពុង្រកេលកេមលជនរងេ្រគាះ ភា� ម
េនាះកប៏ានទូរសព�េ័ហឡានេពទ្យ និងបូជាចរ្យ (សង្ឃ) មា� ក ់។  

េលកបូជាចរ្យ បានមកដល់មុន េហយឪនពីេល្រខវតី្យ គាតប់ានសួរថា “េត
អ�កេជឿេល្រពះវរបិត ្រពះរជបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ឬេទ?” ្រខវតី្យបាន

េងយក្បោលេឡង េបកែភ�កធំៗ េហយែបរេទហ�ូងមនុស្ស ែដលបានផ�ុ ំគា� េនជុំ

វញិគាត។់ “ខ�ុ ំេដកេនទីេនះជិតស� បេ់ហយ ែបរជាគាតសួ់រពក្យបេណ� ខ�ុ ំ
វញិ !”  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
    

    ភាពល�ងេ់ខ�  មនិែមនជាេសចក�សុីខេទ ។ ជាេរឿយៗ អ�កសរេសរស��

ថ�ី អំពវនាវដល់េយង ឲ្យដឹង និងច្បោស់លស់ពីអ�ី ែដលេយងេជឿ។ ករ

សេង�តរបស់អ�កបរសុិទ�ប៉ូល “េតអ�កមនិដឹងេទឬអ�ី?” បានជាមានញឹកញាប់

េនក�ុងសំបុ្រតរបស់គាត។់ 

      េគាលលទ�ិខុសឆ�ងេនសម័យ្រពះេយសូ៊្រគីស� នាឲំ្យមនុស្សល�ងខ់ង

ឯគម�រី ្រពមទងំអនុវត�តម “េសចក�បីេ្រង�នជាេគាលលទ� ិ ជាប��ត�រិបស់
មនុស្សវញិ” (ម៉ាថា ១៥: ៩)។ អ�� ឹង េត្រគីស� នសព�ៃថ�េនះ ល�ងេ់ល�ខ� ងំ

ប៉ុណា� រេទ?ចូរពិចរណាេមលករបេនា� សរបស់្រពះអមា� ស់េយសូ៊របស់េយង- 

“អ�ករល់គា� មនិដឹងជាថា� យបង�ំអ�ីេទ”(យ៉ូហន៤:២២)។ 

មតិ�េអយ េតអ�កដឹងថា អ�កថា� យបង�ំអ�ីឬេទ ឬអ�ក្រគានែ់តេដរតមទំលប់

ៃនវហិរអ�ក? េត្រពះរបស់អ�ក គឺជា ្រពះៃនអ្័របាហ ំអុសីក នងិយ៉ាកុបឬ?  

 េគាលបំណងៃនេសៀវេភេនះ គឺ្រត�វែតបង� ញយ៉ាងសេង�ប និងយ៉ាង

ច្បោស់លស់អំពកីរេបកសំែដងៃនេសចក�អីថក៌បំាងំៃនករេគារព្របណិបត័ន៍

្រពះជាមា� ស់ (១ធីម៉េូថ ៣:១៦) ឬអំពី្របធានបទៃន្រពះដជ៏ាកពូំលៃន្រពះគម�រី

បរសុិទ�។ ខ�ុ ំទទូចជំរញុឲ្យអ�កពិនតិ្យេមលបទគម�រីេដយសង� ត រហូតទល់ែត

េសចក�ីពិតបានសំែដងដល់អ�ក។ 
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 បនា� បព់ិករេលក្រពះេយសូ៊្រគីស�េឡងេទស� នសួគម៍និបាន ៣០០ ឆា�  ំ

ផង ្រគីស�សសនាបានក� យេទជាសសនាអង�ករ េហយពន�ឺៃន្រពះពិតែត

១ កប៏ានេទជាងងឹតភា� ម េដយពកួេទវវទូិ ែដលបានអធបិ្បោយ នងិបាន

បេ្រង�នលទ�សិសនា នងិសទ� ន�របស់អង�ករ និងទំលបរ់បស់មនុស្ស ជា

ជាង្រពះបន�ូលៃន្រពះ។ េហតុេនះេហយ បានជាឥឡូវេនះមានករបក្រសយ

ខុសៗគា� ជាេ្រចនេទេលេគាលលទ�ិៃន្រពះដជ៏ាកំពូល (Godhead)។ មយួ

ភាគធំេជឿថា ្រពះជាមា� ស់ គឹជា ្រពះៃ្រតសរណគមន ៍ឬ ្រពះៃ្រតឯកមានបអីង� រ ី
ឯអ�កខ�ះេជឿថា ្រទងម់ាន២អង�។ េហយមានអ�កេផ្សងេទៀតេជឿថា ្រទងជ់ា្រពះ

១អង� ប៉ុែន�បដិេសធភាពជា្រពះៃន្រពះេយសូ៊្រគីស�ពួកបរសុិទ�ៃនសមយ័គម�រី

មនិែដលស�ងេ់មលអពំី្រពះេទ។ ពួកអ�កេជឿេ្រកយៗបានចបេ់ផ�មបាតប់ងគ់ំ

េហញៃន្រពះបន�ូល្រពះ និងេបាះបងម់ូលដ� ន្រគឹះរបស់្រពះបន�ូលេចល េន

េពលែដលពួកេគបានរសតេ់ចញពីករដឹកនាៃំន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។ បនា� ប់

មក គំនិតមនុស្សបានឈ�ះនិងករស�ងេ់មលអំពី្រពះបានក� យេទជាេរឿង

ទូេទ ។ 

 េនក�ុងកំឡុងេពល និងេ្រកយសតវត្សទី១ៃនដំណឹងល� ពួកជីហ�មយួ

ភាគធំ បានកន់យ៉ាងមត៉ច់តច់ំេពះជំេនឿេល្រពះ១អង� ប៉ុែន�ពួកេគមនិបាន

ដឹងថា ្រពះេយសូ៊្រគីស� គឺជា្រពះជាមា� ស់ែដលេលចេចញមកក�ុងសចឈ់ម 

ជា្រពះែមសីុរបស់ពួកេគេទ។ អង�ករ្រគីស�សសនា មនិមានករ្របេសរេន

ក�ុងជំេនឿរបស់ពួកេគេទ។ ពកួេគបានបែង�រជំេនឿេល្រពះែត១អង�របស់អ្័របា

ហ ំ េទជា្រពះេ្រចនអង�វញិ។ ពួកេទវវទូិរបស់ពួកេគបានយក្រពះៃនអ្័របាហ ំ

េទកតជ់ា៣ចំែណកេហយបនា� បម់កេទៀត ខំនាកូំនេចរបស់គាតឲ់្យកន់

សសនា្រគីស� េដយផ�ល់ចំែណកទី២ដល់ពួកេគ។ ពួកេគកេ៏នែតកំពុងេធ�
ករេនាះែដរ។  

 េទះបីជាេគាលលទ�ិៃនភាព១អង�ៃន្រពះកពូំល ែដលអ�កេជឿពិតខ�ះបាន

េជឿ និងទទួលថា ជាេសចក�ីពិតកេ៏ដយ កម៏ានមនុស្សជាេ្រចនេនក�ុង

ចំេណាមពកួេគ ពិតជាបានយល់យ៉ាងច្បោស់លស់េទ។  

កុំឲ្យ្រគានែ់តស�បច់ិត�នឹងអ�ី ែដលអ�កេជឿេឡយ ប៉ុែន�សូមឲ្យស�បច់ិត�នឹង

ជំេនឿរបស់អ�កគឺជា េសចក�ីពិតែដរ។ មានអ�កេជឿគម�រី េ្រចនណាស់ ែដលមាន

ចំេណះដឹងខ�ស់ មកពី្រគ�អធិប្បោយជាទីេពញចិត�របស់ពួកេគ (េតពួកេគជា

សវក េហរ ្រគ�ផ្សោយដំណឹងល� ្រគ�គង� ល ្រគ�បេ្រង�នឬ )នឹងេសចក�ី
បេ្រង�នរបស់ពួកេគ ប៉ុេន�មានតិចតួចេទ ែដលេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណ និង

ស�បស់�ល់េដយ្រពះបន�ូល ។ កុំនិយាយថា “ខ�ុ ំេជឿ” ទល់ែតអ�កច្បោស់ថា អ�ក

ពិតជាបានទទួលករេបកសំែដង ពី្រពះវ�ិ� ណៃន ្រពះអមា� ស់:ត្បតិេសចក�ី
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ទងំេនាះ្រត�ពិចរណាយល់ខងវ�ិ� ណវញិ (១កូរថូិស ២: ១៤ )។ េបមនិ

បាន្របទនមកពីេលេទ េនាះក៏គា� នករេបកសំែដងណា ជាករេបកសំែដង

ពិតែដរ។ “ឯ្រពះ្រទងសំ់ែដង ឲ្យេយងរល់គា� េឃញេសចក�ីទងំេនាះ 
េដយសរ្រពះវ�ិ� ណ្រទង ់ ដ្បតិ្រពះវ�ិ� ណៃន្រទងស់�ងេ់មល្រគបទ់ងំអស់ 
្រពមទងំេសចក�ី្រជាលេ្រជៃន្រពះែដរ” (១កូរនិថូស ២:១០)។ ដូេច�ះ “សូមឲ្យ
្រពះបានរបជ់ាពិតេហយ្រគបទ់ងំមនុស្សភូតភរវញិចុះ”  (រ ៉មូ ៣:៤)។  

     ខ�ុ ំសូមអធិស� នឲ្យ្រពះ ្របទនពរដល់អ�ក ក�ុងករសិក្សោ្រពះបន�ូលរបស់

្រទង។់ 
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អ�កនិពន� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   

4  

 អត�បទេនះ ្រត�វបានសរេសរេឡងេនក�ុងឆា�  ំ ១៩៨៤ េដម្បបីង� ញឲ្យ

េឃញពីជំេនឿខុស ឆ�ងៃនេគាលលទ�ិ្រពះៃ្រតឯកមានែតេឈ� ះ។ ចបត់ងំពី
េនាះមក េសចក�ីពិតៃនបទគម�រីសំខនជ់ាក់លក់ជាេ្រចន អំពី្របធានបទេនះ 

បានេបកឲ្យេឃញ។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ករេបកសំេដរងៃនភាព១អង�

ៃន្រពះដជ៏ាកំពូល េនែតពិតដែដល ។  

 ចំេពលែដល្រពះដឹកនាកូំន្រកមុរំបស់ ្រទងេ់ទរកភាព្រគបល់ក�ណ៍ ្រគប់

ពួកបរសុិទ�ទងំអស់របស់្រពះ្រគីស� រពំឹងថា បានយល់ដឹងេ្រជ្រជះែថមេទៀត

អំពីេសចក�ីពិតរបស់្រពះ ។ ដូេច�ះ អ�ក-និពន�យល់ថា វចបំាច្់រត�វែកអត�បទ

េនះេឡងវញិសំរបជ់ា្របេយាជន៍ដល់អ�កេជឿេសចក�ីពិត។  

 អត�បទេនះមានេគាលបំណងបង� ញដល់អ�កអននូវករយល់ដឹងពិត

ទងំមូលៃន្រពះដជ៏ាកំពូល-េសចក�ីអថក៌ំបាងំៃន្រពះេនក�ុង្រពះ្រគីស�។េដយ

ែផ�កេទេលកំរតិៃនេពលេវល ខ�ុ ំមនិបានខ�ះែខ�ងនិយាយឲ្យបាន េក្បោះក្បោយ

្រគបប់��  ែដលេកតមាន ្របឆាងំនឹង្រពះៃ្រតឯកេទ ។  

 

“ែតនឹងមានេពលេវលមក កេ៏នែតឥឡូវេនះេហយ េនាះពួកអ�កែដល
ថា� យបង�ំ េដយពិត្រតងេ់គនឹងថា� យបង�ំ្រពះបវរបិត េដយវ�ិ� ណ និង

េសចក�ីពិត ពីេ្រពះ ្របះវរបិត   ្រទងរ់កពួកអ�កយ៉ាងេនាះ ឲ្យបានថា� យបង�ំ

្រទង។់ ឯ្រពះ ្រទងជ់ា វ�ិ� ណ េហយអ�កណាែដលថា� យបង�ំ្រទង់ េនាះ្រត�វែត
ថា� យបង�ំេដយវ�ិ� ណនិងេសចក�ីពិតែដរ“។  

                                                                  -យ៉ូហន ៤:២៣-២៤ 

 

 

ឡូហ�ុស  

ករចបេ់ផ�មដំបូង 

ៃន 

ករបេង�តរបស់្រពះ 
 

ករបេង�ត 

“កលេដមដំបូងេឡយ្រពះបានបេង�តៃផ�េមឃនិងែផនដី”(េលកុប្បត�ិ១: ១)  
វជាេរឿង ែដលេគទទួលស� ល់ទូេទ និងល្បលី្បោញច១ ែដលថា ស� ន

សួគ(៌េមឃ) និងែផនដី ្រត�វបានបេង�តេឡង ក�ុងរយះេពល៦ៃថ�។ ប៉ុែន�ែផនដី
ែដលេយង កំពុងរស់េនឥឡូវេនះ គឺជាករបេង�តេឡងវញិ បនា� បព់ី្រពះបាន
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បេង�តវមកជាេលកទី១ បានរយះេពលជាេ្រចនលន ឆា�  ំេម�៉ះ។ មុននឹងបេង�ត

ជាថ�ី ែផនដី បានេនក�ុងស� នភាពខូច ទេទ នឹងងងឹត។  

េហតុអ�ីបានជាវេទជាអ�� ឹង? េហយេតវបណា� លមកពីអ�ី? 

យុគសមយ័បេុរ្របវត� ិ

សូមឲ្យេយងពិនិត្យេមល ករកត្់រតេនក�ុងគម�រីពីលំដបៃ់ន្រពឹត�ករណ៍ 

ែដលទកទ់ងនឹងស� នសួគន៌ិងែផនដី ែដល្រពះបានបេង�តមក។ េនេលកុប្ប

ត�ិ ១:១ េយងេជឿថា ្រពះបានបេង�តស� នសួគន៌ិងែផនដី េនក�ុងកំឡុងេពល១ 

េហថា កលេដមដបំងូ ែដលមានរយះេពលរប់លនឆា�  ំ ក�ុងអតីតកល ។ 

េនះគឺជា ករចបេ់ផ�មដបំងូៃនករបេង�តស� នសួគ ៌ នងិែផនដ។ី េហរេអ

សយបាននិយាយថា ្រពះ “បានសូនេធ� េហយ្របតិស� នែផនដី កត៏ងំេឡង
មនិែមនបេង�តមកឲ្យេនទេទេទ គ ឺបានជួបសូនបេង�តឲ្យជាទីអ្រស័យេន”  

( េអសយ ៤៥:១៨)។ េហយរបកគំេហញខងបុរណវទិ្យោ បានប�� ក្់របាប់

េយងថា មានយុគសម័យ១ ែដលដយណូស័រ និងពកួសត�ដូចមនុស្ស្រតច់

ចរេនេលែផនដី។ វគឺយុគសម័យ ែដលមានរយះេពលរប់លនឆា�  ំ មុននឹង  

“ ែផនដីបានខូច េហយេនទេទរ និងមានសុទ�ែតងងឹតេន្រគបេលជំេរទឹក”     
( េលកុ. ១:២ក)។ ជាសម��  េយងបានស� ល់ថាជា យុគសមយ័បេុរ្របវត�។ិ 

ពកួេទវត 
ែផនដី ែដលបានបេង�តមកមានស� នភាព និងលក�ណះល� ជាទីកែន�ង

រស់េន សំរបព់ពួកសត�ទងំអស់ រស់េនមានទំនាកទ់ំនងជាមយួគា� េនក�ុង

កំឡុងេពលយុគសម័យបុេរ្របវត�េិនាះ។ 

ឥឡូវេនះ ចូរេយងចូលមក១ជំហនែថមេទៀត ពីេល ករចបេ់ផ�មៃន
ស� នសួគន៌ងិផនដី  េទ ករចបេ់ផ�មៃនពកួេទវត  

ក�ុង យ៉ូប ៣៨៤-៧ ្រពះបានបង� ញពីភាពល�ងេ់ខ� របស់យ៉ូប េនេពល

ែដល្រទងប់ានសួរគាតថ់ា: 

 “េតឯងឯណាក�ុងកលែដលអញចបត់ងំបង�ែផនដីេឡង ?......ក�ុងកល
ែដលផា� យ្រពឹកបានេ្រច�ងជាមយួគា�  េហយអស់ទងំកូន្រពះបានែ្រសកអរ
សទរ?” 

បាទ ពួកផា� យរបស់្រពះ (អ�កនា្ំរពះរជសរេទវត) បានេនទីេនាះ

ជាមយួនឹង្រពះ េពលែដល្រទងប់ានដក្់រគះឹៃនែផនដ។ី ្រគបកូ់ន្រពះជាពួជ-

្រពះបន�ូល បានេនទីេនាះ េនក�ុងគំនិតដគ៏ា� ន្រពំែដនៃន្រពះ កំពុងែតែ្រសក

េដយអំណរ ។   [ចំណាំ: ជាញឹកញយ ្រពះបានមានបន�ូលពីរបស់ ែដលមនិ

មាន ចតទុ់កថា បានមាន ( រចួេទេហយ )រ ៉មូ ៤:១៧ ] ។  
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្រគបរ់បស់ ែដលបានបេង�តមក េនក�ុងរបូអង� នឹងមានភាពដូចជា្រពះ 

បានទទួលអំណាចក�ុងករេ្រជសេរ សខង្រត�វ នឹងខុសបាន។ គា� នរបស់ណា

១ ែដល្រពះបានបេង�ត មានកម�វធិី ជាមនុស្សយន�េទ។ ពួកេទវត ែដលមាន

របូអង� នឹងមានភាពដូចជា្រពះ ្រត�វែត្របលង េយាងេទតមជំេរ សរបស់ពួក

េគ។ េហយកែន�ងដ្៏របេសរ សំរបឲ់្យេគ្របលង គ ឺ មានែតភពែផនដីេទ។ ឯ

ស� នសួគម៌និបានឲ្យេទបំេរ េគាលបំនងណា ១េទ គឺជាកែន�ង ែដល្រពះ

គងេ់នវញិ។ 

េទវតធា� កចុ់ះ 

សតងំបានក� យជាេទវតធា� កចុ់ះ រចួេទេហយ េនេពលវបានចូលក�ុង

សួនច្បោរេអែដន ែដលបានបេង�តសំរបអ់ដ័ម និងេអវ៉ ជាកែ់ស�ង វបាន

្របលងេនចំនុចៃនេពលេវល ក�ុងរយះេពលេ្រចនឆា�  ំ កលពីអតីតកល 

េហយេដយបាន្របលងធា� ក់ វក្៏រត�វេបាះទមា� កម់កដី ដូចបានែចងេនក�ុង 

េអសយ ១៤:១២-១៤ និងេអេសគាល ២៨:១១-១៧។ 

េនក�ុង យ៉ូហន ៨:៤៤ ្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូល ( េទពួកយូដ ែដល

មនិេជឿ ) ថា: “អ�ករល់គា� មានអរក្សសតងំជាឪពុក  េហយអ�ករល់គា� ចូល
ចិត�េធ�តមតណា�  ែដលគាបច់ិត�ដល់ឪពុករបស់អ�ក វជាអ�កសំលបេ់គតងំ
ពីេដមមក វមនិបានេនេពលពក្យភូតភរ េនាះដុះេចញពីចិត�វមក ដ្បតិវ 
ជាអ�កកភំូត េហយជាឪពុកៃនេសចក�ីេនាះឯង” 

និយាយែបបែនះ ្រពះេយសូ៊មនិបានសំេដេទេលករ សំលបេ់អបិល 

េដយកអុីន ែដលជាពូជពស់ ( សត�ដូចមនុស្ស ) ឬកក៏រកុហក ែដលពស់

បាន្របាបេ់អវ៉េទ ។ ្រពះ្រគីស�បានចង�ុលេទឯកលេដមដំបូង និងករ្របលង

របស់សតងំ េពលែដលវមានច្បោរេអែដនផា� ល់ខ�ួន េនេលែផនដីដែដលេនះ  

      េនក�ុងេអេសគាល ២៨ េនេពលេហរេអេសគាល កំពុងែតែថ�ងទំនាយ 

គាតម់និ្រគានែ់តបេនា� សេស�ចទីរ ៉សុ ជាមនុស្សៃនសិរលី� ែដលចូលចិត�ទទួល

សិរលី� នឹងដំេកងខ�ួនប៉ុេណា� ះេទប៉ុែន�កប៏េនា� សសតងំផងែដរ េនេពលគាត់

និយាយថា “ពីេដមឯងបានច្បោរេអែដនជាសួនរបស់្រពះ” ( ខ ១៣ )។ ប៉ុែន�

សូមចណំាេំដយ្រប�ង្របយត័�ថា ច្បោរេអែដនេនះែដលបានបេង�តេឡងសំរបេ់ម

េទវតេនាះ មនុនងឹវធា� កចុ់ះ គជឺាសួនច្បោរៃនត្បងូដម៏ានតៃម� េហយមនិែមនជា

សួនច្បោរដបំែន�ែផ�េឈេទ។ សួនច្បោររបស់អដ័ម គឺជាសួនដែំផ�េឈ និងរកុ�

ជាតិេផ្សងៗ។ ពក្យ “េអែដន” មាននយ័ជាស��ថា “េសចក�ីរកីរយខ� ងំ” ឬ 

“ស� នបរមសុខ”។ ្រគបអ់�ីៗទងំអស់េនក�ុងសួនច្បោរៃនត្បងូដម៏ានតៃម�េនាះ 

្រត�វបានបេង�តេឡង សំរបេ់ចរបូ៊នី ែដលមានេ្របងតងំ ្រគបត់្បងូដម៏ានតៃម� 

ជា្របដប្់រគបបាងំរបស់វ - ជាសិរលី�របស់វ។ វ្រត�វបានតងំេឡងឲ្យមាន
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ដំែណងអជា� ធរ-“ឲ្យឯងបានេនេលភ�បំរសុិទ�របស់អញ” (ខ១៤) វបាន្រគប់

លក�ណ៍ េនក�ុងផ�ូវរបស់វ ដរបដល់េវល ែដលេឃញមានេសចក�ីទុច�រតឹេន

ក�ុងវ (ខ ១៥)។ វបាន្របលងធា� ក ់េហយធា� កចុ់ះមក។ បនា� ប់មក លូសីុហ�័រ 

(តរ្របចៃំថ�) - កូនផា� យ្រពឹក - បានក� យេទជាសតងំ ជាខ� ងំស្រត�វ

របស់្រពះ ។  

េនេពលែដលសិ ស្ស៧០នាក ់ បាន្រតឡបម់កឯ្រពះេយសូ៊្រគីស�វញិ 

បនា� បព់ីេបសកម�ដេ៏ជាគជ ័ យរបស់ពួកេគ ពួកេគបានេពញេដយសចក�ី
េសមនស្សដអ៏ស� រ្យ បានជា្រពះអមា� ស់ បានដស់េតឿនពួកេគ េដយមាន

បន�ូលថា “ខ�ុ ំបានេឃញអរក្សសតងំធា� ក ់ ពីេមឃមកដូចជាេផ�កបេនា� រ”      
( លូក ១០:១៧-១៨ )។ បាទ សតងំបានដេំកងខ�ួនវ េហយវបានធា� កចុ់ះ

មកពីលក�ណះដំបូងរបស់វ េហយ “បានេផ�កអស់ទងំនគរឲ្យរប វបាន្រត�វ
កបរ់លំំដល់ដីែដរហ�” ( េអសយ ១៤:១២ ) 

      ជាកែ់ស�ង លូសីុហ�័រ ែដលពីមុន ធា� បម់ានអំណាច និង្រគប្់រគងេលភព

ែផនដីបានកំពុងែត ្របយុទ�យ៉ាងខ� ងំក�  េដម្បបីានែផនដីពីមនុស្សជាអ�ក

្រគប្់រគងថ�ីែដលបានតងំេឡងឲ្យ្រគប្់រគងជំនួសវ តងំពីករបេង�តេឡងជា

ថ�ីមកវញិ ។ វបានខំ្របឹង េ្រប្រគបក់ម�វធិី និងមេធ្យោបាយ េដម្បសំីេរចមហិច�ិ
តរបស់វ ។ េសចក�ីភូតភរ និងែផនករណ៍ដអ៏្រកករ់បស់វ បានបំេពញែផន

ដីេដយ្រគបទ់ំរងៃ់នអំេពហឹង្សោ និងអំេពបាប។ អូ អរក្សេនាះ! វេចញេទ

ទងំ្រស�ងេដម្បនីឹងបំផា� ញ្រគបអ់�ីៗ ែដល្រពះបានបេង�តមក!បាទ វជា្រពះៃន

យុគសមយ័ដ៏អ្រកកេ់នះ!  

បាទ លូសីុហ�័រ បាន្រគបល់ក�ណ៍ េនេពលវបានបេង�តមក ។ ប៉ុែន�វមនិ

បានេពញចិត�នឹងអ�ីែដលជាកម�សិទ�ិ នឹងតំែណងរបស់វេទ។ វហកដូ់ចជា

ធុញ្រទនន់ឹងតំែណងរបស់វ េហយចបេ់ផ�មគិតគូរមហិច�ិតសំងតរ់បស់វ

េដម្បឲី្យបានដូចជា្រពះដខ៏�ស់បំផុត (េអសយ១៤:១២)្រពះបាន្រជាបដឹងេរឿង

េនាះ េហយ្រទងក់ច៏បេ់ផ�មចតក់រវេចញ។ េនាះជាេពលែដលេឃញមាន

េសចក�ីទុច�រតិេនក�ុងវ េហយវកច៏បេ់ផ�មបណា� លឲ្យមានស�ង� ម េនក�ុង

ចំេណាមពពកួសត�មានមាឌធំៗៃនែផនដី។ សំលប!់ េធ�ឃាត! បផំា� ញ! 

ដូេច�ះេហយ បានជាលូសីុហ�័រក� យេទជាឃាតករ! 

េនេពលែដល្រពះបាន្របឈម្រពះភ�ក�នឹងវ ្រទងប់ានមានបន�ូលពីករ

កុហកដំបូងរបស់វ វមនិបានជាបេ់នក�ុងចិត�េសចក�ីពិត។ ្រត�វេហយ។ “វជា
ឃាតករតងំែតពីេដម េហយមនិបានជាបេ់នក�ុងេសចក�ីពិតេទ េ្រពះគា� ន
េសចក�ីពិតណាេនក�ុងវ”។ 
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ែផនដីបានេនក�ុងស� នភាព្រជ�ល្រចបល់ និងវកឹវរ។ ្រគបទ់ងំសត�បាន

ច្បោំងគា�  េហយ បានសំលបគ់ា� ែដលបង�ូច បំផា� ញបរសិ� នេនជុំវញិពួកវ។ 

ករបំផា� ញេខ�ចខ�ី រមួទងំសកសពពុករលួយ បានបណា� លឲ្យមានករែ្រប

្រប�លេទេលលក�ខណ�័ អកសធាតុៃនែផនដី េហយដីេគាកបាន្រកលេដយ

កកសំណល់។ ទីបំផុត ្រពះបានសំេរចថានឹងប�្ឈបក់របំេភ�ចបំផា� ញដធ៏ំ

េនះ។ ្រគបអ់�ី ែដល្រទងប់ានេធ� គឺ ្រត�វដកេចញពីសិទ�ិអំណាច និងករ

្រគប្់រគងេនេលែផនដី ។ 

អស់ទងំេទវត ែដលបានេដរតមករដឹកនា ំ ដអ៏្រកករ់បស់សតងំ ក៏

បានធា� កចុ់ះជាមយួវែដរ។ ពួកវបានេចញពី លក�ណៈរបស់ពួកវេដយករ

េ្រជសេរ ស។ ពួកេទវត ែដលប�� កថ់ាេនេស� ះ្រតងច់ំេពះ្រពះ កេ៏នខង

្រពះហស�ស� ំៃន្រពះដែដល េដម្បអីនុវត�និង្របតិបត�ិែផនករណ៍របស់្រទង។់  

      ពួកេទវវទូិ ែដលមានករអបរ់លំ្បលី្បោញ មនិអចយល់េសចក�ីដេ៏្រជ 

ែដលបានលកទុ់កក�ុង្រពះបន�ូលៃន្រពះេទ។ ្រពះនឹងសំែដងេសចក�ីពិតេនះឲ្យ

ែតពួកកូនែងត៉យល់វញិ។ បាទ ្រពះបន�ូលៃន្រពះអមា� ស់ បាន្របទនមក

េយង ច្បោបម់យួម�ងៗ ឃា� មយួម�ងៗ មុខេនះបន�ិច េហយមុខេនាះបន�ិច េដម្ប ី
ឲ្យេយងអចទទួលេសចក�ីពិត។  

      សូម្បែីតសព�ៃថ�េនះ កម៏ានមនុស្ស (ជាពិេសស ពួកអ�កែដលេជឿថា ែផន

ដីមានអយុ្របែហល ៦០០០ ឆា� បំ៉ុេណា� ះ) ែដលបានបេ្រង�នថា ដយណូស័រ 

បានមានេនសម័យអដ័ម និងថា ពួកវទងំអស់បានស� បក់�ុងទឹកជំននលិ់ច

ែផនដី េនសមយ័ណូេអេហយ។ ចំជាឆ�ួតែមន! េបសិនជាដយណូស័របាន

មានែតក�ុងសមយ័ណូេអ េហតុអ�ីបានជាពួកវមនិបានេនក�ុងទូក េនេពល

ែដល្រពះបានប�� កយ៉់ាងជាក់លក ់ ឲ្យណូេអយក្រគបស់ត� “្រគប្់របេភទ១
គូៗ” េទជាមយួគាត់ មុននឹង្រទងប់ំផា� ញពិភពេលកេដយទឹកជំនន?់ េហយ

េបសិនជាពួកវ្រត�វបាននាចូំលទូកេហយ េហតុអ�ីបានជាពួកវមនិបានេនទី
េនះជាមយួេយងេសព�ៃថ�េនះ? (្រគ�អធិប្បោយខ�ះគិតថា េដយសរមាឌរបស់ 

ពួកវ ដយណូស័រ រស់បានែតក�ុងរយៈេពលខ�ីប៉ុេណា� ះ បនា� បព់ីទឹកជំនន ់

េដយសរែតខ�ះចំណី។) មុនដំបូង េតដយណូស័រ និងសត�ស� បដធ៏ំសេម្ប ម 

“្រគប្់របេភទ១គូៗ” ( សូម្បែីតពួកវេទបែតធំេពញវយ័ ) អចដកេ់នក�ុងទូក

េនាះឬេទ? សូមគិតពីករេនះ។ ទឹកជំននេ់នជំនានេ់លកណូេអ (្របែហល

៤៤០០ ឆា�  ំមុន) មនិែមនជាេហតុេធ�ឲ្យសត�ដយណូស័រស� បេ់នាះេទ ។  

      ខងបុរណវទិ្យោបានប�� ក់ថា ពួកវបានមានរប់លនឆា� មំុន េហយ

មនិែមន្រគានែ់តមាន ៦០០០ ឆា�  ំ ក�ុងយុគសមយ័អ័ដមេទ។ េបសិនជាទឹក

ជំននជ់ាេហតុេធ�ឲ្យដយណូស័រ និងពួកសត�េលដីេគាកផុតពូជេនាះ អ�� ឹង 
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េហតុអ�ីបានជា Trilobites និងពួក arthropods េផ្សងៗេទៀត ជាពួកសត�រស់

េនក�ុងសមុ្រទ មនិអចរចួពីទឹកជំននប់ាន? ដូចេម�ច និងេហតុអ�ី បានជាពួក

វផុតពូជ េនក�ុងទឹកជំននលិ់ចែផនដី? ចំេលយគឺថា ពួកវមនិបានមានេន

យុគសមយ័របស់ អដ័មេទ ប៉ុែន�មានេនយុគសម័យរប់លនឆា� ពំីមុនេនាះ

េទេទៀត។ ពួកវបានស� បេ់ទ េនេពលែដល្រពះបានបង�កែផនដី បនា� បព់ី
្រទងប់ានកតេ់ទសសតងំនិងពួកេទវតធា� កចុ់ះេនាះ។  

េពលេវលកំនត ់ មនិបានកត្់រតេនក�ុង េលកុប្បត�ិ ១:១ ចំេពះករ

បេង�តស� នសួគ៌ និងែផនដីរបស់្រពះ ។ ្រពឹត�ិករណ៍ ែដលបានេកតេឡង មនិ

បានកត្់រត េនក�ុងខមយួេនាះេទ។ (ជាកែ់ស�ង េដម្បលីកេ់សចក�ីពិតពីពួក

អ�ក្របាជ� និងពួកឈ� សៃវ ។) ជាសម��  ដំណឹងេនះអចមានរយៈេពលរប់

លនឆា� ។ំ  

បាទ លូសីុហ�័រ មានេអែដនរបស់វ ។ អ័ដមកម៏ានេអែដនរបស់គាត់ ។ 

េហយក�ុងេពលែកជំនានម់នុស្សជាថ�ី េនេពល្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស�និងគង់

េលបល�័ង�ៃនសិរលី�របស់្រទង ់េដម្បេីសយរជ្យជាមយួកូន្រកមុរំបស់្រទង ់្រទង់

នឹងមានេអែដនរបស់្រទងែ់ដរ (ម៉ាថាយ ១៩:២៨ េអសយ ៦:៥១៨-២៥ )។  

ករបេង�តេឡងជាថ� ី

ករធា� កចុ់ះរបស់សតងំបានបេណា� យឲ្យែផនដីមានស� នភាពងងឹត 

ដូចបានែចងេនក�ុងេលកុ ១:២ខ។  គា� នពន�ឺេទ។    វេនទេទេហយ្រកល

េដយកកសំណល់។ “េហយ្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះកេ៏ររេនេលទឹក” េហយ្រពះ

បានចបេ់ផ�ម បេង�តែផនដេីឡងវញិ( ក�ុងរយៈេពល៦ៃថ� )េដម្ប ី ជាទីស� ក់

អ្រស័យម�ងេទៀត។ េពលេនះពួកសត� ្រត�វបានបេង�តេឡងតូចជាងមុនវញិ ។  

“្រទងក់ម៏ានបន�ូលថា ចូរេយងេធ�មនុស្សឲ្យដូចជារបូេយង 
             ឲ្យមានភាពដូចេយង….” េលកុ.១:២៦ 

េហយមនុស្សបានទទួលអំណាចឲ្យ្រគប្់រគងរបស់មានជីវតិទងំអស់ 

ែដលមានចលនាេនេលែផនដី។ េនះគឺជាករចបេ់ផ�មៃនមនុស្ស ែដល្រត�វ

បានបេង�តឲ្យទបជាងេទវតបន�ិច ប៉ុែន�បានទទួលម�ុដៃនសិរលី� នឹងកិត�ិយស 

នឹងដកឲ់្យកនក់បក់ិច�ករៃន្រពះហស�្រពះ។ 

្រពះដជ៏ាកំពូល 
េនក�ុងេលកុប្បត�ិ ១:២៦ ្របះមនិបានមានបន�ូល ឬពិេ្រគាះជាមយួ្រពះ

២អង�េទៀត ែដលមាន្រពះនាម ្រពះរជបុ្រត និង្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�េនាះេទ 

ែដលពួកេទវវទូិេជឿ្រពះៃ្រតឯកចងឲ់្យេយងេជឿ េដយសរែតពក្យ “េយង”។ 
ផ�ុយេទវញិ ខ ខងេ្រកមេទៀតែចងថា “្រពះបានបេង�តមនុស្សឲ្យដូចរបូអង�
្រទង…់.” ករេ្រប្របាស់បុរសិសព�នាមឯកវចនះ បានគូសប�� ក់ថា ករបេង�ត 
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គឺជាកិច�កររបស់្រពះ១អង�។ (សូមេមលយ៉ូហន១:៣.១០ផងែដរ)។ អ�� ឹង

េត្រពះកំពុងមានបន�ូលេទនរណា? គា� ននរណាេទៀតេទ េ្រកពីពពួកេទវត 

ែដលបានល្បង និងសេហយ (េមលេអសយ ៦១-៨)។ េដយេសចក�ីេគារព 

្រពះដអ៏ស� រ្យបានសំែដងបំនងរបស់្រទងដ់ល់ពួកេគ។ េទះបីជាពួកេទវតមនិ

បានបេង�តនិងមនិបានផ្សោយដំណឹងល�កេ៏ដយកព៏ួកេគចបអ់រម�ណ៍នឹងកិច�

កររបស់្រពះែដរ។ ពួកេគជាអ�កបេំរ របស់្រពះ េហយជនួកលសំេដេទេល 

“ពួកមនុស្ស”(េលកុ.១៨:២២. ១៩:១. កិច�. ១:១០)។ គា� ននរណាមា� កប់ាន

បេ្រង�ន ឬដឹកនា្ំរពះេឡយ ប៉ុែន�្រពះពិេ្រគាះជាមយួពួកេទវត និងមនុស្ស ។ 

(េមល១េព្រត�ស១:១២, កិច�, ១០:១-៨, េលកុ.១៨:១៧-៣៣, ១៩:១, ទំនុក 

១០៣:២០ )។ 

      គា� នេរឿងែបបដូចជា ្រពះៃ្រតឯកៃន្រពះ េទ គា� នេរឿងែបបដូចជា បគុ�លបី
អង� ឬ តអួង�៣េនក�ុង្រពះមយួអង� ែដរ។ គម�រីមនិែមនជាបេ្រង�នពសីហ្រពះ១
អង�ៃន្រពះ៣អង�ែដរ ឬ ្រពះដជ៏ាកពូំល “្រពះ៣អង�” ែដរ។ ពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯក

បេ្រង�នថា និងេហវថា េសចក�អីថក៌បំាងំពិតែមនេហយ េបពួកេគបេង�ត

្រទឹស�ីអំពី្រពះតមប��  របស់ពួកេគផា� ល់ វនឹងេនែតជាេសចក�ីអថក៌ំបាងំ

ដល់ពួកេគជានិច�។ ដំបូង េសចក�ីអថក៌ំបាងំេនះ (ដូចជាពួកេគបានេហវ

េនាះ )គឺជា្រទឹស�ីដអ៏ថក៌ំបាងំ បេង�តេដយគំនិតែដលមានកំនត ់ េហយជាប់

ពកព់ន�ន័ឹងករកំនតៃ់ន្រពះដជ៏ាកំពូលែដរ! េហយេនះគឺជា្រទឹស�ីរបស់អ�កេជឿ

្រពះៃ្រតឯកមា� ក ់(េខត េអល ្រប៊�ក្ស Keith L.Brooks) 

      “េបសិនជាេគាលលទ�ិៃន្រពះៃ្រតឯក មនិអចទទលួយកបាន េនាះ្រពះ្រគី
ស�មនិែមនមានភាពជា្រពះេទ េហយលក�ណៈៃន កិច�ករេ្របាសេលះរបស់
្រទង ់ ្រត�វបានដកេចញទេទ។ េបសិនជា្រពះមាន្រពះៃ្រតឯក….េហយករ
ថា� យបង�ំមនិរមួ្រពះេយសូ៊ និង្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�េទ  េនាះករថា� យបង�ំដ្៏រតឹម
្រត�វ ្រត�វបានដកយកេចញពី្រពះដជ៏ាកំពូល ២ភាគ៣េហយ”  

្រពះដជ៏ាកំពូល “្រពះអង�រមួ១” គឺជាថ�ជំពបធ់ំបំផុតចំេពះពួកយូដ អុីស�

ម និងពួកអ�ក-ែស�ងរកេសចក�ីពិតជាេ្រចននាកេ់ទៀត។ ប៉ុែន� ្រគីស� នជាេ្រចន

ែដល ទទួលករបេ្រង�នឲ្យេជឿេល “េសចក�ីអថក៌ំបាងំ” មានែតេឈ� ះេនះ 

បានករពរេដយអំនួត ប៉ុែន�េដយចំកួត េដយ្របកសថាៈ “្រពះៃ្រតឯក ែគ
ជាេមេរៀន្រគឹះៃនសសនា្រគីស� េហយអ�កណាែដលបដិេសធ េគអចនឹងបាត់
្រពលឹងរបស់ខ�ួន ដូេច�ះ នរណា ែដលសង� តយល់ករេនះ េគអចបាតប់ងក់រ
យល់!” 

ករបេ្រង�នព្ីរពះៃ្រតឯកគឺជាករ្របឆាងំផា� ល់ ចំេពះបទគម�រីសម�� ៃន

កូលុ៉ស ១:១៩ និង ២:៩ែដលែចងថា ដ្បតិមាន្រគបទ់ងំេសចក�េីពរេពញៃន
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្រពះ (ដជ៏ាកពូំល) សណ�ិ តេនក�ុង្រពះ្រគសី�ទងំមានរបូអង�ផង។ ្រទងគ់ជឺា្រគប់
ទងំអស់ែដល្រពះមាន។ គា� នេរឿងែបបេនះជាេសចក�ីបេ្រង�នតមគម�រី ែដល

ថា្រទង ់ គឺ្រពះដជ៏ាកំពូល ១ភាគ៣េទ។ អ�កខ�ះកេ៏ជឿថា មានបល�័ង�៣េដយ

ែឡកេនស� នសួគ ៌ែដល្រពះរជបុ្រតនឹងគង ់(ឬកំពុងែតគងេ់ហយ) េនខង

្រពះហស�ស� ំៃន្រពះ។ មនុស្សែបបេនះបានកំណត្់រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ េទជាទំ

រងៃ់នរបូកយរបស់មនុស្សវញិ។ 

អ�កបរសុិទ� យ៉ូហនបានេធ�បនា� ល់ថា “គា� ននរណា ែដលេឃញ្រពះ
េឡយ មានែត្រពះរជបុ្រតែត១ ែដលគងេ់នក�ុង្រពះឧរ្រពះវបិតប៉ុេណា� ះ 
្រទងប់ានសំែដងឲ្យស� ល់្រពះអង�” (យ៉ូហន ១:១៨) ្រតឹម្រត�វេហយ។ គា� ន

មនុស្សណាធា� បប់ានេឃញ្រពះេឡយ េហយកគ៏ា� ននរណាមា� កន់ឹងេឃញ

្រទងែ់ដរ-“កម៏ានែត្រទងប់៉ុេណា� ះ ែដលមនិេចះសុគត ្រទងគ់ងេ់នក�ុងពន� ឺ
ែដលរកចូលេទជិតមនិបាន គា� នមនុស្សណា ែដលេឃញ្រទងេ់ឡយ កេ៏មល
្រទងម់និេឃញផង សូមឲ្យ្រទងប់ានល្ប្ីរពះនាម និង្រពះេចស� េនអស់កល
ល្បចិជានិច� អែមន៉”(១ធីម៉ូេថ ៦:១៦)។ ្រពះអង�ជាវ�ិ� ណ។ ្រទងគ់ងក់�ុង

ពន�ឺ ែដលរកចូលេទជិតមនិបាន េហយ្រទងេ់រ សកែន�ងលកអ់ង�្រទងផ់ា� ល់ 

្រទងេ់នែតគងេ់នមនិអចឲ្យេឃញ (េអសយ ៤៥:១៥, កូលុ៉ស ១:១៥)។ 

អ�កខ�ះគិតថា េលក េស�ផាន បានេឃញ្រពះជាមា� ស់ េនេពលែដលេគបាន

េចលដុំថ� និងសំលប់គាត ់ ពីេ្រពះគាត្់របកសថា គាតប់ានេឃេញ្រពះ

េយសូ៊ឈរេនខង្រពះហស�ៃន្រពះ ( កិច�ករ ៧:៥៥-៥៦ )។ ពក្យថា “្រពះ
ហស�ស� ំៃន្រពះ សំែដងពីសិរលី� និង្រពះេចស� របស់្រពះ។ វកជ៏ាស��  

េសចក�ីេមត� ករណុា ្រពះគុណ និងសិទ�ិអំណាច ែដររឯី” ្រពះហស�េឆ�ង “ជា

ស��  ករជំនុំជំរះរបស់្រពះ”។ (សូមអននិកូមនំ ១៥៦ និងម៉ាថាយ ២៥:

៣១-៤៦ េដម្បឲី្យេយងបានយល់ែថមេទៀត)។ េពលែដល្រក�មនិយមខង្រពះ

េ្រចន េជឿថា េស�ផានបានេឃញ្រពះេនាះ េនាះពួកេគបាននិយាយផ�ុយនឹងបទ

គម�រី ែដលពួកេគបានអះអងថាេជឿេហយ - គឺក�ុងយ៉ូហន ១:១៨, ១ធីម៉ូេថ 

៦ :១៦ កូលុ៉ស ១:១៥ ។ល។ 

េនក�ុងគម�រី េនេពលែដលេគេឃញរបូ ្រពះេយសូ៊កំពុងែតឈរេនាះ គឺ
្រទងក់ំពុងមានងរឬតួនាទីជាសង្ឈដខ៏�ស់បំផុត ក�ុងករងរទូលអង�ររបស់្រទ

ង។់ េនះេហយជាតូនាទីរបស់្រទង ់ េនេពលឥឡូវេនះ (រ ៉មូ ៨:៣៤ខ)។ េទះបី
យ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រទងន់ឹងមនិមានតំែណងជាសង្ឃដខ៏�ស់បំផុតរហូតេទ។ 

េនៃថ�១ ្រទងន់ឹងជាេច្រកម េនងជាេស�ច េពលែដល្រទងន់ឹងគងេ់លបល�័ង�ៃន

សិរលី�របស់្រទង ់េដម្បជីំនុំជំរះមនុស្សេលក ។  

ដូេច�ះ េស�ផានបានេឃញក�ុងនិមិ�តិរបស់គាតថ់ា ្រពះេយសូ៊ ជាសង្ឃដ៏

ខ�ស់របស់្រពះ ជាអ�កកន់កប្់រពះេចស�  និង អំណាចទងំអស់របស់្រពះ      
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(វវិ. ១:១៣. ម៉ាថាយ ២៨:១៨ )។ ្រទងគ់ឺជាេសចក�ីេមត� ករណុា និង្រពះគុណ

ៃន្រពះ។ 

ទស្សនះរបស់អ�កេជឿ្រពះៃ្រតឯក គជឺាេគាលលទ�រិបស់ពកួបាប៊ឡូីន។ វ

បានបន�មកជា្រគឹះេគាលលទ�ិ េពល្រក�ម្របឹក្សោៃណសិន (នីកូឡាស) ចប់

េផ�មេឡង េនឆា�  ំ ៣២៥ គស េដយសរ្រក�មជំនុំរ ៉មូ ែដលជា “េសចក�ីអថ៌
កំបាងំៃន្រក�ងបាប៊ឡូីនដធ៏ំ ជាមា� យៃន្រសីសំផឹងនិងជាេសចក�ីស�បេ់ខ�មៃន
ែផនដ”ី។ ពួកជំនុំរ ៉មូ មនិ្រគានែ់តបំែបក្រពះេចញជា ៣ ប៉ុេណា� ះេទប៉ុែន�នាង

បានេធ�ជាអ�កទូលអង�រដល់ពួកបរសុិទ�ែដលស� បេ់ទ ដូចជាដូនតរ ៉មុូាងំែដរ។ 

្រគីស� នែដលេបាះបង់ េសចក�ីជំេនឿក�ុង្រពះបន�ូល ្រគានេ់តបានផ�ល់េយាបល់        

ល�ិតល�ង ់អ្រកក ់ប៉ុែន� ពិតអ�� ឹងេគាលលទ�ិ និងករបេ្រង�នបានបន�មកតម

ពួកជំនុំភាគេ្រចន េនេលគំនិតសចឈ់ម និង តមេយាបល់របស់្រគ�

អធិប្បោយ េហយមនិឲ្យេគេជឿជាទូេទ េនេល្រពះបន�ូលេដមរបស់ពួកសវក

និងពួកេហរេឡយ។  

េពលែដលគំនិត ខងទស្សនវជិា�  និងេទវវទិ្យោ បានបេង�តជារបូមន�្រត

សឯក បទគម�រី្រត�វបានេមលរលំង និង្រត�វបែង�រនយ័ទីតមទំលប ់ និងតម

ករ្រសេម្រសៃមរ៉បស់ពួកេគវញិ។ អ�ី ែដល ខុស េសះ ែបរជាគរទទួលយកថា 

្រត�វ វញិ េហយគំនិត្រតឹម្រត�វ ែបរជាថា មនិ្រតឹម្រត�វវញិ។  

សូមពចិរណាករេនះ អ�កណាជា្រពះវរបតិរបស់្រពះេយសូ៊? េតម៉ាថាយ 

ជំពូក១ បានែចងថា ម៉ារ ី“ែដលេគដឹងថា នាងមានកូនេដយសរ្រពះវ�ិ� ណ
បរសុិទ�” (ករេកតេឡងេដយសរ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�) ប៉ុែន�្រពះេយសូ៊េនែត

អះអងថា ្រពះ ជា្រពះវរបិតរបស់្រទងអ់�� ឹង ្រពះ-្រពះវរបិត និង្រពះ-្រពះ

វ�ិ� ណបរសុិទ� (ជាពក្យ ែដលេ្របជាញឹកញយ  េដយពួក្រគីស� ន) គឺែត១ 

េទ េហយជា្រពះវ�ិ� ណដែដល ឬ អ�� ឹង ្រពះេយសូ៊ មាន្រពះវរបិតដល់េទ

២អង�។ (ចំណាំ: គា� នពក្យ ្រពហ-្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� ្រពះ-្រពះឬាជបុ្រត េន

ក�ុងបទគម�រីេទ)។ ពក្យេនះ ្រត�វបានេ្របេដយពួក្រគីស� ែដលេបាះបងជ់ំេនឿ

ក�ុង្រពះបន�ូលសំេដេទបុគ�លិកលក�ណះដចេ់ដយែឡកក�ុង្រពះដជ៏ាកំពូល) 

េនះជាករយ៉ាងច្បោស់េនក�ុង េអេភសូរ ៤:៤ និង យ៉ូហន ៤:២៤ េន

ក�ុង ខ េនះ មានែត្រពះវ�ិ� ណ ១គត ់។ ្រពះេយសូ៊ក៏មានបន�ូលថា ្រទង ់និង

្រពះវរបិត្រទង ់ែត១ េទមនិែមន២អង�េទ។ េនាះេហយជា ្រពះែត១េទ! 

“មាន្រពះែត១គឹ ជា្រពះវរបិតៃនទងំអស់ ែដល្រទងខ់�ស់េលទងំអស់ 
គងេ់នកណា� លទងំអស់ េហយសណ�ិ តេនក�ុងទងំអស់” (េអេភសូរ ៤៤-

៦)។ េហយមាន្រពះអមា� ស់ែត១។  
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“គងែ់តចងេយង មាន្រពះែត១ ប៉ុេណា� ះ គឺជា្រពះវរបិត ែដលរបស់សព�
សរេព េកតមកពី្រទង ់េហយេយងរល់គា�  ក៏សំរប្់រទង ់កម៏ាន្រពះអមា� ស់ែត
១ គឺ្រពះេយសូ៊្រគីស� ែដលរបស់សព�សរេពេកតមកេដយសរ្រទង ់ េហយ
េយងេដយសរ្រទងែ់ដរ”។ (១កូរនិ. ៨:៦)  

  “ចូរស� បចុ់ះ ឪ អុី្រសែអលេអយ គឺ្រពះអមា� ស់ជា្រពះៃនេយងខ�ុ ំ ្រទងជ់ា
្រពះអមា� ស់ែត១អង�្រទង”់ (ម៉ាកុស ១២:២៩. េចទិ. ៦:៤)។ 

្រពះបានបេង�ត្រគបរ់បស់ទងំអស់ តមបំណង្រពះហឬទយ័ (ជំេរ ស) 

របស់្រទងផ់ា� ល់ (វវិ ៤:១១)។ តមគំនិតែដល្រទងប់ានគិតសំេរច ក�ុង្រពះអង�

្រទង ់( េអេភ. ១:៩) “ែដល្រទងេ់ធ�្រគបក់រទងំអស់ តមែដលគាប្់រពះហឬទ័
យ្រទងេ់ទ”(េអេភ. ១:១១) មនិែមនតម្រពះដំរះិ(ករ្របឹក្សោ) ែដលគាប្់រពះហ

ឬទយ័(្រពះៃ្រតឯក)របស់ពួកេគេទ។ វវិ. ១: ៨ អន “្រពះអមា� ស់ដ៏ជា្រពះ ែដល

្រទងគ់ងេ់ន កគ៏ងេ់នតងំពីេដម េហយ្រត�វយាងមកេទៀត គឺជា្រពះដម៏ាន្រពះ

េចស� បំផុត “េហយមនិែមនេយង ែដលគងេ់ន កគ៏ងេ់នតងំែតពេីដម ជាពកួ
្រពះដម៏ាន្រពះេចស� បផុំត” េហយែដល្រត�វយាងមកេទៀតេទ។ េនះេហយជា

ករេបកសំែដងៃន្រពះែត១ មនិែមន៣េទ។ ្រពះែត១ ្របឹក្សោេដយ្រពះអង�្រទង ់

មនិែមនពកួ្រទងេ់ទ ។ មាន្រពះែត១ ប៉ុេណា� ះ។ 

្រពះវ�ិ� ណអស់កល្ប 

គា� នអ�ី ែដលអស់កល្បេទ េលកែលងែត ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះេចស�

បំផុត ជា្រពះកំពូលជា្រពះដម៏ាន្រគប្់រគានែ់ត១។ ្រទងជ់ា្រពះដធ៏ ំ េហយខ�ស់

បំផុត ជា្រពះដគ៏ងេ់នអស់កល្បជានិច�ែដល្រពះនាម្រទងជ់ានាមបរសុិទ�(េអ

សយ ៥៧: ១៥. េមល េហេ្រពរ ៩:១៤)។ ឯ្រពះដធ៏េំហយខ�ស់បំផុតេនះ គឺ 

េអឡូហីុម ប៉ែុន�េយងបានស� ល់នាមេផ្សងៗេទៀត ជាភាសេហេ្រពរ។ េទះជា

ពក្យ េអឡូហីុម េលចមកទរំងជ់ាពហុវចនះកេ៏ដយ កម៏និបានសំេដថា មាន

បគុ�លពហុវចនះែដរ ប៉ែុន�អនុភាពដអ៏ស� រ្យនងិភាពធឧំត�មកពូំល ែដលមាន

ក�ុង្រពះអង�្រទងក់ប៏ានសំែដងឲ្យេឃញលក�ណះេផ្សងៗ-មានភាពជាឪពុក 

អ�កបេង�ត ជាអ�ក្រទ្រទង ់ អ�កេ្របាសឲ្យជាអ�កសេ�ង� ះ។ល។ ែមនេហយ េអ

ឡូហីុមទកទ់ងនឹងភាពជា្រពះរបស់្រទង-់អនុភាពដអ៏ស� រ្យជា្រពះ។ ទកទ់ង

េទនឹងេអឡូហីុម ពក្យ យ៉ាេវ ៉(យហវហ) ក្៏រត�វបានេ្របែដរ។ យ៉ាេវ ៉មាននយ័

ថា “្រពះដម៏ាន្រគប្់រគានែ់ត១” ឬ “អស់កល្បក�ុង្រពះដគ៏ងេ់ន”។ ឯយ៉ាេវ ៉ គ ឺ

្រពះអង�្រទងទ់កទ់ងនឹងមនុស្ស ែដល្រទងប់ានបេង�តពីធូលីដីៃនែផនដី និងជា

ករេលចបកៃន េអឡូហីុម ឲ្យមនុស្សអចេឃញបាន េនក�ុង ករសំែដងៃន
្រពះ (Theophany ទីអូហ� នី) តមរយះ របូកយ-្រពះបន�ូល។ គឺជា្រពះ េអឡូ
ហីុមែដលសំែដង្រពះអង�្រទងជ់ា យ៉ាេវ។៉ យ៉ាេវ ៉ គឺជា្រពះនាមៃនេសចក�ីស��
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ក�ុងស�� ចស់ េពលែដល្រពះអង�រេំដះរ�ស�អុី្រសែអល (និកូមន ំ ៦:១៣) 

តមេសចក�ីសន្យោ ែដល្រទង្់របទនេទអ្័របាហ ំ (េលកុ. ១៥:១៣-១៦) 

អន ជនគណនា ៦:២២-២៧។ េនក�ុងស�� ថ�ី េពល យ៉ាេវ ៉បានយាងមក

សែម�ង្រពះអង�្រទងផ់ា� ល់េនក�ុងសចឈ់ម ្រទងប់ានយក្រពះនាមយ៉ាសួអ 

(េយសូ៊អ)។ 

[ចំណាំ េដម្បបីង� ញអនុភាពដអ៏ស� រ្យៃន្រពះជាេ្រចនរបស់ពួកេគ ពួក

សសនដ៍ៃទ ក៏បានេ្របពក្យ េអឡូហីុម (ជាពហុវចនះ) ដូចគា�  ពួកេគមានរបូ

្រពះជាេ្រចនសំរបថ់ា� យបង�ំ។ ពួក្រគីស� នជាេ្រចន ែដលមានគំនិត េផា� តេល
ពក្យេហេ្រពរ និង្រកិកចំៗ បានេ្របពក្យ េអឡូហីុម យ៉ាងច្បោស់ថា មាន្រពះ

ជាេ្រចន េនក�ុង្រពះដជ៏ាកំពូល។ េបសិនករេនះ ជាពិតែមន ចូរគិតពិពក្យ 

ែដល្រពះអមា� ស់បានមានបន�ូលេទម៉ូេសេនក�ុងនិកូមនំ ៣:២៨  

“ករ៏ហ័សងកែបរេចញពីផ�ូវ ែដលអញបានបង� បេ់គ េហយសិតេធ�របូកូន
េគា នាេំគ្រកបថា� យបង�ំដល់របូេនាះ រចួបានថា� យយ��បូជា េដយ្របកស
ថា ែន ពួកអុី្រសែអលេអយ េនះេហយជា្រពះ (ពក្យេហេ្រពរ េអឡូហីុម) ៃន
ឯង ែដលបាននាឯំងេចញពី្រស�កេអសីុពមក”។  

ជាករពិត ្រពះបានដឹងថា មានែតកូនេគាមាសែត១េទ។ ពួកអុី្រសែអល

ែបរេចញពីជំេនឿ េគបានសូនកូនេគាមាសែត១េទ េហយេគបានថា� យបង�ំរបូ

េនាះ (និកូមនំ ៣:២៤ )។ េតអចមាន្រគីស� នខ� កេ់មលមនិេឃញ េដយេជឿ

ថា មានកូនេគាមាសេ្រចនជាង១ឬ?  

ករសិក្សោអំពី វក្យសព�័ គឺជាករល�េហយ ប៉ុែន�វក្យសព�េ័នាះមនិែតងែត

នាឲំ្យេយងមានករេបកសំែដងៃនេសចក�ីពិតេទ ករេបកសំែដងពិត បានមក

េដយសរែតករេបកសំែដង ពី្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� េពលែដល្រទងប់ំភ�្ឺរពះ

បន�ូលរបស់្រទង។់ 

ចូរពិចរណាករបេ្រង�ន ពីេសចក�ីស� បេ់លកទី២ គា� នទីប�� ប ់ ដឈ៏ឺ
ចប ់ដល់ពួកមនុស្សអ្រកកក់�ុងបឹងរហូតតេទ។ ពក្យ “រហូតតេទ” ឬ “អស់
កល្ប” ភាស្រកិក [Grk: aionios] ែដលេ្របេដម្បពីិពណ៌នាអំពីបឹងេភ�មាន

មកេដយសរពួកេទវវទូិជាេ្រចន ខងគម�រី និង្រគីស� នជាេ្រចន បានេជឿថា 

ពួក្រពលឹងមនុស្សអ្រកក្់រត�វែតេឆះរហូតៗេទគា� នទីប��ប។់ េបសិនជាករ

បេ្រង�នេនះ ពិតជា្រតឹម្រត�វក�ុងគម�រីែមន េនាះេសចក�ីស� បម់និែមនជាេសចក�ី
ស� បេ់ទៀតេឡយ ។ េតពួកអ្រកកអ់ចរស់រហូតគា� នទីប��ប់-ក�ុងបឹងេភ�ងឬ?  

      ពិតែមន េបគា� ន្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះដប៏រសុិទ�េនាះកគ៏ា� នជីវតិ ែដលរស់េន

រហូតែដរ។ េសចក�ីស� ប ់ គឺជាេសចក�ីស� ប ់  វគឺ ជាករប��បៃ់នជីវតិ ។ 
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មនុស្សអ្រកកទ់ងំអស់ “នឹងមានចំែណកេនក�ុងបឹងេភ�ង ែដលេឆះជាេភ�ង 
និងស� នធ់រ័ គឺជាេសចក�ីស� បទ់ី២វញិ” (វវិ.២១:៨) ្រពលឹងមនុស្សនឹងេឆះេន

ក�ុងបឹងេភ�ងក�ុងរយះេពល អ្រស័យេទេលករកតេ់ទសដសុ៏ចរតិៃន្រពះអង�

ដប៏រសុិទ�របស់អុី្រសែអលប៉ុេណា� ះ។ 

     សូមឲ្យខ�ុ ំគូសប�� ក់ៈ គា� នអ�ី បានអស់កល្បពីអតីតកលេទ គឺមានែត 

្រពះវ�ិ� ណអស់កល្បដប៏រសុិទ�-េអឡូហីុម។ ្រទងប់ានមានបន�ូលេទេអសយ 

ែដលកត្់រត (េនក�ុងខ មយួចនំួន ក�ុងេអសយ ជំពូក ៤៣ និង ៤៤) ែចង

ថា េ្រកពី្រទង ់គា� ន្រពះឯណាេទៀតេទ។ េហយ “ត្បតិគឺេដយសរ្រទងេ់ហយ 
ែដលេយងរល់គា� បានរស់ កំេរ ក េហយមានេនផង” (កិច�ករ ១៧:២៨ )។ 

     “្រពះេយហូវ៉ ្រទងម់ានបន�ូលថា ឯងរល់គា� ជាស�របនា� នរ់បស់អញ 
េហយជាអ�កបំេរ ែដលអញបានេរ សតងំ េដម្បឲី្យបានស� ល់ េហយេជឿដល់
អញ ្រពមទងំយល់ថា គឺអញេនះេហយ ឥតមាន្រពះណាេកតមកមុនអញេទ 
េហយេ្រកយអញកគ៏ា� នែដរ” ( េអសយ ៤៣:១០-១១ )។ 

     “អស់កល្ប” មានយ័ថា េម៉ាងនងិកឡុំងេពលមនិកនំត។់ គគឺា� នករចប់

េផ�ម និង ករប��បេ់ទ។ គឺបានមានពីេដម មានេនបច�ុប្បន� និងអនាគតជា

និច�។ ដូេច�ះ ែដលេហថាេយសូ៊ ថាជាប្ុរត អស់កល្ប ៃន្រពះេនាះ មនិ្រតមឹ្រត�វ
េទ ដ្បតិ្រគបកូ់នទងំអស់ មានករចបេ់ផ�ម។ ពក្យ បុ្រតអស់កល្ប គឺពួកេជឿ

្រពះៃ្រតឯក ជាអ�កបេង�តេទ។ ្រពះេយសូ៊ គជឺា្រពះប្ុរតរបស់្រពះបេង�ត      

(េហេ្រពរ ១:៦ )។ សូមេមលពក្យទំនាយៃនទំនុកដំេកង ២:៧  

 “អញនឹងែថ�ង្របាបព់ីច្បោបេ់នះ គឺ្រពះេយហូវ៉្រទងម់ានបន�ូលថា ឯងជា
កូនអញ អញបានបេង�តឯងេនៃថ�េនះ” ។ 

ពក្យ “ៃថ�េនះ” (ឬ សត�ៃថ�េនះ) មនិទកទ់ងនឹងពក្យអស់កល្បេទ ។បាន

និយាយពីេពលេវល។ ប៉ុែន�្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត គងេ់នអស់ក

ល្ប។ ្រទងគ់ា� នទំរង ់ឬរបូកយ ែដលអចកំនត្់រទងប់ានេទ។ ្រទងជ់ា្រពះអទិ
ករ និងជា្រពះសព�ញូ�� ណ បានជា្រទងគ់ងេ់ន្រគបក់ែន�ងបាន។ ្រទងជ់ា

្រពះដេ៏មលមនិេឃញ (កូលុ៉ស ១:១៥, ១ ធីម៉ូេថ ១:១៧ ១:១៦) េហយ

មនុស្សរស់មនិអចេមលេឃញ្រទងេ់ទ (យ៉ូហន ១:១៨, និកូមនំ ៣៣:២០)។ 

អ�� ឹង េតពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯកអចេឃញ្រពះ ជា្រពះវរបិតែដលគងេ់នេលបល�័

ង�ក�ុងស� នសួគេ៌ដយរេបៀបណា? េតេលក យ៉ូែសប ស�ុីត ( និកយមរ៉មនិ ) 

អះអងថា បានេឃញ្រពះវរបិតនិង្រពះេយសូ៊្រគីស� េមច៉េទបាន ។ 

អ�កខ�ះអចមានសំនួរថា “អ�� ឹង េតពួកបរសុិទ�ៃនស�� ចស់ដូចជា អ័
្របាហ ំ ម៉ូេសយ៉ូេស� បានេឃញ ឬនិយាយជាមយួនរណា េនេពលពួកេគ
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និយាយថា បានេឃញ្រពះ ឬនិយាយមុខទល់នឹងមុខ?” (ឧ. និកូមនំ ៣៣:

១១, ២៤:៩-១១, យ៉ូេស ៥:១៣-១៥,  េលកុ១៧:១) 

េដម្បឲី្យបានចំេលយ េយង្រត�វែតេមលេនក�ុងបទគម�រីជាេ្រចន េហយដក

្រសងេ់ចញពីកែន�ងេផ្សងៗ។ ឥឡូវេនះ េយងដឹងថា ជាញឹកញាប ់បទគម�មីាន

នយ័រមួ និងថា ្រពះមានបំនង្រពះហឬទយ័លកេ់សចក�ីពិត ដល់េពល ្រពះ

សំែដងវញិ។ ករេ្របពក្យរបស់ពួកេហរ និងពួកសវក ពិេសសៗនិងជាក់

លក់ ជាេសចក�្ីរជាលេ្រជរបស់្រពះ បានលកទុ់កក�ុងពក្យែដលបានែចង

មក និស្សយ័របស់មនុស្សមនិអចយល់បានេទ។ សូម្ប្ីរពះេយសូ៊្រគីស� បាន

មានបន�ូលែបបដូចេនះែដរ “េដម្បឲី្យបទគម�រីបានសំេរច” ( ឧ. អន យ៉ូហន 

២:១៩, ៦:៥៣-៥៨ ១៣:១៨ )។  

ចូរេមលនិកូមនំ ៣៣:១៤  

“េនាះ្រទងម់ានបន�ូលថា វត�មានរបស់អញ ( ពក្យេហេ្រពរ គឺ្រពះភ�ក�្រពះ ) 
នឹងេទជាមយួនឹងឯង”។  

ឥឡូវេនះ េត “វត�មានរបស់អញ” (ឬ “មខុអញ”) មាននយ័ដូចេម�ច? េអ

សយ៦៣:៩ ែចងថា:  “ក�ុង្រគបទ់ងំេសចក�ីទុក�របស់េគ េនាះ្រទងក់រ៏ងទុក�
ែដរ េហយេទវតែដលេនចំេពះ ( ឬ្រពះភ�ក�្រទង ់) ្រទងប់ានសេ�ង� ះេគ”។ 

វត�មានរបស់្រពះអមា� ស់ មានែត១គត ់ ែដល្រទងប់ានយាងេទជួបអដ័ម 

និងេអវ៉ េនសួនច្បោរេអែដន (េលកុ ៣:៨)  “េទវតៃនវត�មានរបស់្រទង”់ 
ែដល “បានសេ�ង� ះ” អុី្រសែអល គឺជាអ�កសេ�ង� ះរបស់ពួកេគេហយ ពួកេគ

ដឹងថា ពួកេគមានអ�កសេ�ង� ះែត១គត។់ ដូេច�ះ ពកួបរសុិទ�ទងំេនះ ្រត�វែត

េឃញ និងនិយាយជាមយួ្រពះែមសីុ គឺជា្រពះភ�ក� ឬ វត�មានែដលអចេមល

េឃញបាន របស់្រពះែដលមាន្រពះេចស� បំផុត ្រទងែ់ត១គត ់ “នឹងយាងេទ
មុនឯង” “បានេលកេគ េហយបីេគ” េហយ “សេ�ង� ះេគ”។  

ក�ុងនិកូមនំ ២៣:២០-២៣  

“េមលអញចតេ់ទវត១ (ពក្យេហេ្រពរះ អ�កនា្ំរពះរជសរ) ឲ្យនាមំុខឯង 
េដម្បនីឹងជួយ ទំនុកបំរងុឯងតមផ�ូវ េហយនឹងនាេំទដល់ទីកែន�ង ែដលអញ
បានេរៀបចំទុកឲ្យ ចូរ្របយត័�នឹងស� បត់ម្រទង ់ ដ្បតិ្រទងម់និអតេ់ទសករ
រលំងរបស់ឯងរល់គា� េទ ពីេ្រពះេឈ� ះអញ េនក�ុង្រទង់ េបឯង្រប�ងស� ប់
បង� ប្់រទង ់ េហយ្រប្រពឹត�េសចក�ីែដលអញ បង� បដ់ល់ឯងទងំប៉ុនា� នេនាះ
អញនឹងេធ�ជាស្រត�វដល់ពួកស្រត�វរបស់ឯង េហយជាអ�កតតងំនឹងអស់អ�ក 
ែដលតតងំនឹងឯង ដ្បតិេទវតអញ នឹងេទមុខឯង េហយនឹងនាឯំងេទពួក
សសន៍ អម៉ូរ ីសសនេ៍ហត សសនេ៍ពរសីុីត សសនក៍ណាន សសនេ៍ហ
វ ីនិងសសនេ៍យប៊ូស េហយអញនឹងេធ�ឲ្យសសនទ៍ងំេនះសបសូន្យេទ”...  
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ខ េនះបានបង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា ្រពះដម៏ានេចស� បំផុត មានអ�កនា្ំរពះ

រជសរ ែដលេធ�ចំេពះ្រពះហទ័យរបស់្រពះ។ ្រទងប់ានេធ�ជាអ�កជំនួស្រពះ 

េហយជា្រពះ។ ្រពះបាន្រពមាន ពួកអុី្រសែអលថា ឲ្យស� បប់ង� បត់មសំ

េលងរបស់្រទង ់េហយកុំតតងំនឹង្រទង។់ េបស� បសំ់េលងរបស់្រទងម់ាននយ័

ថា បានេធ�្រគបទ់ងំ្រពះបន�ូល  ែដល្រទងប់ានមានបន�ូល    (តមរយះអ�កនា ំ

្រពះរជសរ) ពីេ្រពះ ្រពះនាមរបស់្រពះបានេនក�ុង្រទង។់ េហយមានែត

បុគ�លមា� កេ់ទ េនស� នសួគ ៌និងែផនដី ែដលមាន្រពះនាមរបស់្រពះេនក�ុង្រទ

ង។់ េ្រកពី្រពះេយសូ៊គា� ននរណាេទៀតេទជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះដម៏ានជន�រស់ 

“ខ�ុ ំបានមកក�ុង្រពះនាមៃន្រពះវរបិតរបស់ខ�ុ ំ” ( យ៉ូហន ៥:៤៣ )  

    “្រពះវរបិត្រទងម់និជំនុំជំរះអ�កណាេទ ្រទងប់ាន្របគល់្រគបក់រជំនុំជំរះ
ដល់្រពះរជបុ្រតវញិ េដម្បឲី្យមនុស្សទងំអស់បានេគារព្របតិបត�ិដល់្រពះរជ
បុ្រត ដូចជាេគារព្របតិបត�ិដល់្រពះវរបិត អ�កណាែដលមនិេគារព្របតិបត�ិ
ដល់្រពះរជបុ្រត េនាះដូចជាមនិេគារពដល់្រពះវរបិត ែដលចតឲ់្យ្រទងម់ក
ែដរ” (យ៉ូហន ៥:២២-២៣) 

អ�� ឹង េតេនះមានន័យថា មុននឹង្រទងយ់ាងមកេលែផនដី ្រពះេយសូ៊

មានមុនរចួេហយឬ? េតនរណាជាវត�ុមានដេ៏មលេឃញ របស់្រពះ ែដលកន់

្រពះនាមៃន្រពះ ក�ុង្រទង ់និងជាអ�កជួយ សេ�ង� ះរបស់អុី្រសែអល?  

្រពះវ�ិ� ណដេ៏មលមនិេឃញ្រពះបន�ូលដេ៏មលេឃញ      
មានចំេលយខុសៗគា� ជាេ្រចន េទនឹងសំនួរេនះ ទកទ់ងនឹងករមានរចួេហយ

របស់្រពះេយសូ៊ បានបណា� លឲ្យមានករភាន្់រចលំេនក�ុងចំេណាមអ�កេជឿ

គម�រីែមនែទន។ េ្រកពីពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯកជាេ្រចននាក ់ និងមនិែមនពួកេជឿ្រពះ

ៃ្រតឯកខ�ះ ែដលេជឿថា ្រពះេយសូ៊បានមានរចួេហយ មុនជីវតិេនែផនដីេទេទៀ

ត។ [ចំណាំៈ  េពលខ�ះ ចំេលយហកដូ់ចជាពិត នឹង្រតឹម្រត�វអច្រគានែ់ត

បេង�តេចញថា ជាចំេលយប៉ុេណា� ះ។ ឧទហរណ៍ ជាទូរេទ ចំេពះ្រគីស� នជា

េ្រចនេយាងេទេលខ ៃនបទគម�រី ែដលែចងពី ្រពះវរបិត ្រពះរជបុ្រត និង្រពះ

វហិរបរសុិទ� និងសេង�បសេង�បភា� មថា ្រពះគឺជា ្រពះៃ្រតឯកមានបុគ�ល៣េន

ក�ុងបគុ�ល១។ ឧទហរណ៍េផ្សងេទៀត គឺករេ្របរបូមន�ៃនពិធី្រជមជុខុស ក�ុង

ពិធី្រជមុជទឹក។ ជំនួសឲ្យរបូមន� ែដលបានែចងមុន យ៉ាងច្បោស់លស់ ក�ុង

កិច�ករ ២:៣៨ ពួកជុំនុំជាេ្រចន ឆាបេ់ដរតមប��  ក�ុងម៉ាថាយ ២៨:១៩ 

េដយគា� នករយល់ដឹង្រតឹម្រត�វៃនអត�នយ័ពិត។ េហតុេនះេហយ បានជាមាន

ករបក្រសយខុសៗគា�  ជាេ្រចន អំពី្រពះដជ៏ាកពូំល និងេគាលលទ�ិេផ្សង

េទៀតៃនគម�រី។] 
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      េទ ្រពះេយសូ៊មនិបានមានពមីនុ ជាបគុ�លេដយែឡកព្ីរពះ ឬ្រទងម់ានពី
មនុជា្រពះរជប្ុរតៃន្រពះ េនេពលណាមយួ មនុេបេថ�ហិមេនាះេទ ។ េទះបី
យ៉ាងណាកេ៏ដយ  វ�ិ� ណៃន្របះប្ុរតៃន្រពះ គឺជា្រពះបន�ូល។ េនាះគឺជា

លក�ណះៃន្រពះបន�ូល  ែដលេលចមកក�ុង្រពះេយសូ៊ ។ េបគា� នវ�ិ� ណៃន

្រពះបុ្រតក�ុង្រពះបន�ូល ក៏គា� ន្រពះបុ្រតែដរ ។ ប៉ុែន� និយាយែបបេនះខុសេទ

ថា្រពះេយសូ៊ គឺ្រពះបន�ូល និងថា្រទងម់ានតងំពីមុនមក ។ [ចំណាំ  សូមឲ្យ

អនកថាខណ�័ ចុងេ្រកយ ែដលមានចណំងេជងថា និស្សយ័២យ៉ាង ឃា� ្រស

េដៀងគា� េនះ មានគំនិត េឆ�យសំនួរះ េត្រពះសុគតជំនួសបាបេយងឬ?] ២ 

សហសវត្សមកេហយ ្រពះ្រគីស� បានជាេសចក�ីអថក៌ំបាងំដធ៏ំៃន្រពះ សំរប់

មនុស្ស្រគបស់មយ័។ េសចក�ីអថក៌ំបាងំៃនទំនាកទ់ំនងៃន្រពះបិត និងបុ្រត

្រត�វបានលកទុ់ក។ ្រពះេយសូ៊ែដលគងេ់នក�ុង្រពះឪរ៉ ្រពះបានចតម់ក

្របកសអំពី្រពះបិតជា្រពះវរបិតរបស់្រទងន់ិងជារបស់េយង ជា្រពះរបស់្រទង ់

និងជា្រពះេយង (យ៉ូហន២០:១៧) 

      ពួកស�ួនភា� េអយ េយង្រត�វែតយល់ដឹងឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ អំពីអថក៌ំបាងំដធ៏ំ 

បានលកទុ់កក�ុង្រពះបន�ូល ែដលគងេ់នជាមយួនឹង្រពះ។ េយងមនិ្រត�វេធ�អ�ី
តមអ�កបកែ្របគម�រី និងកត្់រសយគម�រីខ�ះែដលេធ�ឲ្យ្រពះបន�ូលផា� ល់េស�នឹង

្រពះេយសូ៊។ ពួកេគបាននិយាយថា “្រពះបន�ូលគឺជា ្រពះេយសូ៊” ជំនួសឲ្យ 

“្រពះបន�ូល គឺជា្រពះ”។ េនះគឺជាែផ�ក១ៃនករកត្់រសយតមទំលបប់ុរណ 

េនចំេណាមពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯក។ េបេនះគឺជាករកត្់រសយពិតែមន េនាះ

សវកយ៉ូហន នឹងបានសរេសរតមរេបៀបេនាះេហយ។ ករបក្រសយខុស

ជាេ្រចនេនះ បានេ្រប្រពះបន�ូលេនក�ុងយ៉ូហន ១:១៤ “េហយ្រពះបន�ូលបាន
្រតឡបម់កជាសច់ឈម ….”។ ប៉ុែន� ខ េនះមនិទកទ់ងនឹងកំេនតៃន្រពះ

េយសូ៊ េនេបេថ�ហិមេទ ឬ កំេនតរបស់្រទងក់�ុងៃផ�របស់ម៉ារទីកទ់ងនឹង្រពះ

បន�ូលេលចមកក�ុងជីវតិ (សចឈ់ម) របស់្រពះេយសូ៊ ក�ុងពន�័កិច�របស់្រទង់

បនា� បព់ី្រពះមកគងក់�ុង្រទង ់េនទេន�យរ័ដន។់ ចេំទ ្រពេយសូ៊ គឺជា្រពះបុ្រត

ៃន្រពះែត១គតម់និែមន្រពះបុ្រតអស់កល្ប។  

បទគម�រី១េនះ ពួក្រក�មេជឿ្រពះៃ្រតឯកចូលចិត�េ្រប ១យ៉ូហន៥ ខ ៧ 

“មានសក្ស៣ីអង� ែដលេធ�បនា� ល់េនស� នសួគ៌ គឺជា្រពះរវបិត១ ្រពះ
បន�ូល១និង្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�១ ែតទងំ៣ អង�េនះ រមួមកែត១ េទ”។ 

និស្សតិគម�រីយ៉ាងហ�តច់ត ់ បានដឹងថា ខ េនះមនិែមនជាែផ�ក េនក�ុង 

គម�រីបរសុិទ�េទ។ គម�រីេដមពីមុន បានចបេ់ផ�មមកគា� នេឃញពក្យេនះេទ។ 

េទះបីយ៉ាងណា េយាបល់ល�ងេ់ល�បានេកតេឡងក�ុងចំេណាមពួកេជឿ្រពះៃ្រត

ឯកែដេលពួកេគខំប�� កថ់ា ្រពះៃ្រតឯកមានក�ុងខ េនះ េដយពក្យ “ទងំ៣ 
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អង� រមួមកែត”។ ប៉ុែន� “ទងំ៣ អង�េនះ គឺែត១”  មនិែមន “ទងំ៣អង�្រពម
េ្រព�ងគា� ែត១េទ”។ េនះមនិបានថា “ទងំ៣អង� េនក�ុង ១េទ ឬ ្រពះ អង� រមួ
គា� ជា្រពះដ៏ជាកំពូល” េទ ។  

    (ចំណាំ  ចំេពះ ពួកប�ឹងផ�ល់ថា ្រពះេយសូ៊ បានគងេ់នមុនេបេថ�ហិម 

ពីេ្រពះ បទគម�រីបានែចងថា “្រពះវរបិតបានចត្់រពះរជបុ្រត “ពួកេគគួរែត
បានបង� ញថា យ៉ូហន-បាទីស�ពិតជាមនុស្សរចួេហយ ពីមុនកំេណ តេកត 
ដូចបទគម�រីបានែចងមកថា” មានមនុស្សមា� ក ់ េឈ� ះយ៉ូហន ែដល្រពះបនា
ចតឲ់្យមក”។ មានពក្យឲ្យមកថា ្រពះបន�ូលបាននាេំចញ ក�ុងករចបេ់ផ�ម គឺ
្រពះរជបុ្រតែត១គត។់ េយង្រត�វែតនិយាយថា អដ័ម ជាបុ្រតែត១គតែ់ដរ ពី
មុនកំេណ តរបស់គាតម់កក�ុងពិភពេលក ពីរបូកយេធ�ពីដី។ ដូចជាវ�ិ� ណ

របស់អដ័ម របូកយ-ជា្រពះបន�ូល មានទងំ្រប�ស និង្រសី។ អដ័ម ែដល

មានរបូរងជាវ�ិ� ណ មានទងំ្រប�ស និង្រសីមនិអចេហថាជាកូន្រប�សេទ  

លក�ណះថា ជាកូន្រប�ស្រសីរបស់្រពះ បានេនខងឯវ�ិ� ណ។ គឺមានបុរស

មុនេហយបនា� បម់ក គឺ្របពន�របស់បុរស(�ស�ី)។ ដូចគា� ែដរ ្រពះបុ្រតលក�ណៈ

របស់្រពះ ដូចជាពួកជំនុំជារបស់ផង្រទង ់ (កូន្រកមុខំងវ�ិ� ណ) បានេនក�ុង

ែត្រពះបន�ូល ដល់េពលរបូកយសចឈ់ម បានមានរបូរងេឡង េដម្បឲី្យ

្រពះវ�ិ� ណគងេ់នខងក�ុង។ ដំបូងមានមនុស្សជា ្រពះ្រគីស�េយសូ៊ េហយ

បនា� បម់កកូន្រកមុរំបស់្រទង(់ពួកជំនុំ)បានដកេចញពីឆ�ឹងជំនីរ្រទងេ់នភ�កំល់ 

វ៉រ។ី  របូកយវ�ិ� ណរបស់្រពះេយសូ៊្របឆាងំនឹងរបូកយអ័ដម ជាមនុស្ស។) 

      ពីមុនកូន្រប�សបានេកតមក វជាពូជេនក�ុងឪពុករបស់វេហយ។ ប៉ុែន�

កូន្រប�សមនិទនម់ានេឡង ជាបុគ�លដចេ់ចញពីឪពុកេនេឡយ ប៉ុែន�គឺជា

ពូជក�ុងឪពុក។ សូមច ំ ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត មានលក�ណៈជា

េ្រចន អ�កបេង�ត អ�កេ្របាសឲ្យជា អ�កសេ�ង� ះ អ�កច្បោំងអ�កករពរ។ល។ 

លក�ណៈទងំអស់េនះេនក�ុងពូជែដលបាននាេំចញេឈ� ះក�ុង្រគ�សរ។ េដម្ប ី
បង� ញេចញលក�ណៈេនះ ្រពះបានបង� ញេចញករងរ ្របកសក�ុង្រពះ

បន�ូលរបស់្រទងន់ិងសំែដងក�ុងនាមរបស់្រទង ់ (យ៉ូហន៥:១៧.១៧:៣-១០ ) 

ក�ុង្រពះ្របាជ� (េអេភសូរ១:១១)  ្រទងប់ានដំរវូទុក កដ៏ំេកងេឡង េហយបាន

េហរបស់ទងំអស់េនះ មនិទនន់ិងមាន ថាមានរចួេហយ (រ ៉មូ៤:១៧) ។ 

េហយ្រពះេយសូ៊ គឺ ជាពូជក�ុង្រពះវ�ិ� ណអស់កល្ប េនក�ុង្រពះឧរ៉្រពះវរបិត 

បនា� បម់ក ្រទងប់ានេចញជា្រពះបុ្រតែត១គត ់ េដម្បសំីេរចែផនករ ដំរវូទុក

របស់្រពះ (យ៉ូហន ១:១៨)។ 
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      មានែត្រពះេយសូ៊េទ បានមានបន�ូលជាទំនាយជាពក្យចំថា ្រពះអង� 

ែដល្រត�វយាងមកក�ុងស�� ចស់ េហយ្រពះវរបិតែតងែតទំនាកទ់ំនងជាមយួ 

េ្រពះ្រទងជ់ា្រពះបន�ូលែដលយាងមករេំដះ និងេលចមកេនេពលេផ្សងៗ

េទៀត ក�ុងលក�ណះបុព�បុរសតមពួកេហរ(េហេ្រពរ១:១)។ ្រទងែ់ត១គតប់ាន

មានេឡងេនក�ុងគំនិតរបស់្រពះ េនេពលចបេ់ផ�ម ថាជា្រពះបន�ូលនិងនំបុង័ 

ែដលេ្រកយមកបានចុះពីស� នសួគជ៌ា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ  (យ៉ូហន ៦)។ 

េហយេពលសំេរចកំនតប់នាមកដល់ ្រពះបានចត្់រពះរជបុ្រតៃន្រពះ ឲ្យេកត 

ឬ(្រត�វបានបេង�ត) ពី ្រពហ�ចរ។ី ្រពះេយសូ៊្រគីស�ជា្រពះរជបុ្រតែត១គត់

របស់្រពះ ប៉ុែន�បានេកតពីនាង្រពហ�ចរ។ី មារបីានបេង�តកូន្រប�ស១ មុនេគ 

ជា្រពះរជបុ្រតែត១គតរ់បស់្រពះ ។ ្រពះេយសូ៊្រគីស� គឺជាបងច្បងេនក�ុងពួក

បងប�ូនជាេ្រចន [រ ៉មូ ៨:២៩] 

      ្រពះអង�ែដលេមលេឃញ គឺជាេទវតៃន្រពះ មនិែមន្រពះ និងអ�កសេ�ង� ះ

ណា១េទៀតេទដ្បតិ្រពះបាន្របកសថាៈ 

“ចូរែថ�ង្របាបេ់ហយសំែដងេហតុេចញេនះ ្រត�វឲ្យ្របឹក្សោគា� ផង េតអ�ក
ណាបាន្របាបព់ីករេនះចបត់ងំពីចស់បុរណមក េតនរណាបានទយទុក
តងំពីយូរមកេហយ េតមនិែមនអញជាេយហូវ៉េទឬអី េ្រកពីអញ គា� ន្រពះឯ
ណាេទៀត ែដលជា្រពះសុចរតិ េហយជា្រពះអង�សេ�ង� ះេទ គា� នណា១េ្រកពី
អញេឡយ” (េអសយ ៤៥:២១)។  

ក�ុងចំេណាមអ�កសិក្សោ្រពះគម�រីយល់ថា េនះជា្រពះេមលេឃញ បាន

េលចេនក�ុងស�� ចស់េទដល់ពួកេហរ េ្រកេព ទីអហូ� ន ី បានេលចមក

ថា ជា្រពះ។ គឺជា្រពះបន�ូលៃន្រពះ ជា ករគិត និងគំនិតៃន្រពះ ែដលនិយាយ

េចញ និងេបកសំែដងក�ុងរេបៀប ឬទំរងជ់ាេ្រចន។  

      សូមេយងេមលឲ្យច្បោស់ក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រពះ េនក�ុងបទគម�រី េហយ

្រត�វសំេរចអ�ីជា្រពះវ�ិ� ណអស់កល្បដធ៏ំ បាន្របឹក្សោ េហយ្រពះហឬទយ័របស់

្រទង្់រត�វែតេធ�។  

ែសន(ពូជ)ែត១គត ់

ករចបេ់ផ�មៃនករបេង�តរបស់្រពះ 

     ក�ុងករបកែ្របគម�រី របស់ បាេក� ក�ុងដំេណ រល�របស់យ៉ូហន ៥ ខ។ 

     “េពលែដលពិភពេលកបានចបេ់ផ�ម ្រពះបន�ូលបានគងេ់នរចួេហយ។ 
្រពះបន�ូល បានគងេ់នជាមយួនឹង្រពះ។ ធម�ជាតិទងំអស់ គឺ្រពះបន�ូល ដូច
គា� ែដរ ធម�ជាតិទងំអស់េនះ គឺជា្រពះ។  
      ្រពះបន�ូលបានគងេ់នជាមយួនឹង្រពះតងំពីេដមមក។  
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      របស់ទងំអស់បាន្រគប្់រគងេដយ្រពះបន�ូល និង្រគបអ់�ីៗទងំអស់ បាន
មានេឡង។ គា� ន្រពះបន�ូល គា� នរបស់អ�ី១ បានមានេឡងេទ។ 
      ្រពះបន�ូលេនះេហយ ជាច្បោបជ់ីវតិេនក�ុងរបស់េកតេឡងទងំអស់ េហយ
ជីវតិេនាះ គឺជាពន�ឺៃនមនុស្ស។  
      ពន�ឺបន�ចងំេនក�ុងទីងងឹត េហយងងឹតមនិែដលអចពន�តព់ន�ឺបានេទ”  

      ្រពះបន�ូល (ពក្យ្រកិក: ឡូហ�ុស) ជាភា� កង់រ ែដល្រគបរ់បស់បានមាន

េឡង។ េបញគា� ន្រពះបន�ូលេទ កគ៏ា� នអ�ី មានេឡង ឬេកតមកែដរ។ “ដ្បតិ្រពះ
បន�ូល គជឺា្រពះេហយ”។ គា� ន្រពះបន�ូល គា� នអ�ីៗទងំអស់ ្រពះបន�ូលបាន

ចបេ់ផ�មជាមយួនឹង្រពះ។ េដយមនិសង្សយ័ ជីវតិបានេនក�ុង្រពះបន�ូល។ គឺ
េនែតដែដល។ ្រពះេយសូ៊បានបន�ូលថា “គឺជាវ�ិ� ណ ែដលឲ្យមានជីវតិ របូ
សចគ់ា� ន្របេយាជនអ៍�ីេទ ឯពក្យែដលខ�ុ ំនិយាយនឹងអ�ករល់គា� េនាះ្រត�វខេង
វ�ិ� ណនិងជីវតិវញិ”  យ៉ួហន ៦:៦៣។  

      តងំពី្រគបរ់បស់ទងំអស់បានមកេដយសរ្រពះបន�ូល (អ�ីែដលជាជីវតិ) 

ែដលបានចបេ់ផ�មជាមយួនឹង្រពះ េយងអចនិយាយយ៉ាងសម��ថា ្រពះ

បន�ូល គឺជាពូជៃនជីវតិ។ េយងក ៏េហ្រពះបន�ូលថា ជាពូជរបស់្រពះ។ េហយ

េបេយងស� ល់បទគម�រីេយងនឹងបានដឹង្រពះបន�ូលេនះតមរយៈេមកុលសម�ន័� 

(ពក្យ្រកិក:អុីន) ្រគបេ់ហរទងំអស់េនក�ុងស�� ចស់ “ក�ុងករេបកសំែដង 
េដយែឡេកជាេ្រចន- ែដលនាេំចញជាែផ�កៃនេសចក�ីពិត-នឹងតមែបបេផ្សងៗ
ជាេ្រចន” ( េហេ្រពរ ១១ គម�រី Amplified )។ ប៉ុែន�្រពះ “បានមានបន�ូលដល់
េយងេនៃថ�ចុងេ្រកយេនះ តមរយះ្រពះរជបុ្រតរបស់្រទង ់ ែដលជាភាពភ�ៃឺន
សិរលី�របស់្រទង ់ និងជារបូភាពផា� ល់ៃនបុគ�លរបស់្រទង ់ (ពក្យ្រកិក: ហុ៊លប៉ូ
ស� សីុស-សរធាតុ,អ�ែីដលមានេន,នសិ្សយ័ពតិ។ ពក្យ “បុគ�ល” គឺជាករបក
ែ្របខុស )…..” (េហេ្រពរ ១:២-៣)។ 

      ្រត�វេហយ ្រពះបន�ូលរបស់្រពះបានេបកសំែដងេនស�� ចស់តមេហរ

របស់្រពះ ជាេ្រចនដងេ្រចនែបបេផ្សងពីគា� មនិ្រគានែ់តនិយាយេចញ ឬឭ ប៉ុែន�

បានេលចមក េហយឲ្យេឃញតមពួកបរសុិទ�របស់្រពះ េហយក�ុងករេបក

សំែដងនិមយួៗរបស់្រពះ,្រពះបន�ូលបានសំែដងតមរេបៀប េផ្សងៗពីគា� ឲ្យនាំ

មកេឃញរបូរងឬ មានគំរៃូន្រពះ្រគីស� (្រពះេយសូ៊) ែដល្រត�វយាងមកជា

េសចក�ីេពរេពញៃន្រពះបន�ូល្រត�វមកសំេរចទងំអស់ក�ុងបទគម�រី (្រពះបន�ូល)

បានមានបន�ូលអពំី្រទង។់ ដូេច�ះ េនក�ុងែសនែត១ គឺជាវ�ិ� ណៃនភាពជា្រពះ

រជបុ្រត (ពូជបេង�ត) ែដលេ្រកយមកបានេលចមកក�ុង្រពះេយសូ៊ គឺជា្រពះ

រជបុ្រតែត១គត។់  
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“កលេដមដំបូង មាន្រពះបន�ូល ្រពះបន�ូលកគ៏ងេ់នជាមយួនឹង្រពះ 
េហយ្រពះបន�ូលេនះឯងជា្រពះ” យ៉ូហន១:១ ។ 

ពក្យ “កលេដមដបំងូ” មនិមាននយ័ថា “ក�ុងអស់កល្ប” ឬ “មនិមានករ
ចបេ់ផ�ម”។ ដូចជាស� នសួគ ៌និងែផនដី េហយពួកេទវត កម៏ានករចបេ់ផ�ម

ែដរ “្រពះបន�ូល” កម៏ានករចបេ់ផ�ម ។ េហយ្រពះបន�ូលេនះ បនា� បម់កក្៏រត

ឡបម់កជាសចឈ់ម ស� កេ់នចេំណាមមនុស្ស។   

      ពក្យថា “្រពះបន�ូល” បានពីពក្យ្រកិត “ឡូហ�ុស” ែដលជាគំនិតែដល

សំែដងៃន្រពះេហយមក្រគានែ់តជាករគិតៃនគំនិតេទ ពក្យ្រកិក ណូអុីម៉ា ឬ 

ករផ�ល់េហតុផល (ពក្យ្រកិកះ ឌីឡូគីសម៉ុស) គា� ននរណាអចែញកមនុស្ស

េចញពីគំនិតរបស់គាតប់ានេទ (ពក្យ្រកិកះណូន) ែដលគំនិតទងំអស់បាន

េនក�ុងេនាះេហយ។ ដូេច�ះ េបមាន្រពះដម៏ានេចស� បំផុត គំនិត្រពះ េនក�ុង

្រទង។់  

      ចបត់ងំពីអស់កល្បមក ពីមុនរបស់ទងំអស់បានមានមក មានែត្រពះដ៏

មាន្រពះ្រពះេចស� បំផុត។ ្រទង់ ជា្រពះមនិខ�ះអ�ទីងំអស់។ ្រពះអង�គិតទងំ

អស់េនក�ុងគំនិតរបស់្រទង។់ ប៉ុែន� មនិទងំបានសំែដងេចញេនេឡយ ។ 

្រពះបន�ូលមនិទនប់ានេលចមកេនេឡយ។ គឺ្រគានែ់តេនក�ុងគនំិតរបស់្រទង ់ 

       ករគិត គឺជាពក្យ មនិទនប់ាននិយាយេចញ ឬសំែដងេចញ។ វ្រគាន់

ែតេនក�ុងគំនិត។ ផ�ុយេទវញិ ពក្យ គឺករគិត ែដលសំែដងេចញ ឬនិយាយ

េចញ។ េហយករសំែដងេចញ គឺជាពក្យ ឬសកម�ភាព។ ដូេច�ះ ឡូហ�ុស គឺ
ជា្រគានែ់តករគតិ បកូនងឹ ករសំែដងេចញ (ឬករេបកសំែដង)។ ជាសម��  

ឡូហ�ុសតំណាងឲ្យ្រពះបន�ូល ែដលែថ�ងេចញតមេ្រកយ។  

      េបមានគំនិតយ៉ាងេនះ េយងអចេឃញេហតុអ�ី េលកយ៉ូហនបានសរ

េសរ “កលេដមដបំងូ មាន្រពះបន�ូល (ឡូហ�ុស)”។ ពីមុន េពលេវលកល

េដមដំបូងេឡយ េពលេនាះ គឺមានែត ្រពះដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត និងករគិត

របស់្រទង ់ (មនិែមនឡូហ�ុស េទ)។ប៉ុែន�បនា� បម់ក្រទងប់ាន្របឹក្សោជាមយួនឹង

អង�្រទងផ់ា� ល់ចបេ់ហយ េហយមាន្រពះហឬទយ័ក�ុងគំនិតរបស់្រទង្់រទងប់ាន

ចបេ់ផ�មែថ�ងេចញតមែផ�កនិមយួៗ “បនា� បព់ី្របឹក្សោមក (ពក្យ្រកិកះ បូល) 
្រពះហឬទយ័របស់្រទង”់ េអេភសូរ ១:១១។ េនាះេហយ ជាករចបេ់ផ�មៃនឡូ

ហ�ុស ឬពក្យែថ�ងេចញ េនក�ុងករគិតរបស់្រទង។់ េអឡូហីុម បានចបេ់ផ�ម

េធ�របូកយខងវ�ិ� ណ េហថា្រពះបន�ូល ជារបូកយ ែដល្រសេដៀងនឹងពួក

េទវត ែដល្រត�វបានបេង�តមក េនេពលេ្រកយេទៀត ប៉ុែន�មនិដូចរបូកយ

ខងវ�ិ� ណរបស់ពួកេទវតេទរបូកយខងវ�ិ� ណេនាះ ែដលេចញមកពីេអ

ឡូហីុម គជឺីវតិផា� ល់ ពីេ្រពះបានបន�ក�ុងករេបកសំែដងៃន្រពះបន�ូលរបស់្រពះ 
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គឺជាជីវតិេហតុេនះ “េនក�ុង្រទង់មានជីវតិ” យ៉ូហន១:៤ ។ េហយ្រពះកច៏ប់

េផ�មមានបន�ូលជាករគិតេទរបូកយ្រពះបន�ូលរបស់ទងំអស់បានមានមក។  

      (ចំណាំៈ ពួកេទវវទូិ ែដលបានេជឿថាមាន្រពះ២ បានបេ្រង�នថា ្រពះ

បន�ូល “្រពះ” ក�ុងឃា�  “្រពះបន�ូលកគ៏ងជ់ាមយួនឹង្រពះ” យ៉ូហន ១:១ បាន

មកជា យ៉ាេវ ក�ុងភាសេហេ្រពរ េហយពីេ្រពះពក្យ យ៉ាេវេ៉្របជំនួស “េអឡូហីុ
ម” ពួកេគបានដកេចញ កលេដមដំបូងេហយចតទុ់កថា ឡូហ�ុស បានេចញ

ពី្រពះវ�ិ� ណ ជាអ�កេស�នឹង្រពះវ�ិ� ណដ៏មាន្រពះេចស� បំផុត (េអឡូហីុម) 

ពី “អស់កល្ប”។ ដូចជាពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯក ពួកេគបានេហ្រពះពុទ�ឡូហ�ុស ជា

សមាជិកទី២ ក�ុង្រគ�សរ េអឡូហីុម។ េយងនឹងេឃញបន�មក េហតុអ�ីបាន 

េគាលលទ�ិ្រពះេ្រចនមនិបានឆ�ុះប�� ំងពីគំរៃូនេរងឧេបាសថម៉ូេស។) 

្រពះបន�ូល និង្រពះេយសូ៊ 

      ខ�ុ ំអធិស� នឲ្យអ�កបានយល់ករេបកសំែដង េនេល២យ៉ាង អំពី្រពះ

េយសូ៊ និង្រពះបន�ូល។ អ�កសិក្សោខងគម�រីជាេ្រចន បាននាឲំ្យេយងេជឿថា 

កលេដមដំបូង ្រពះបន�ូល គឺជា្រពះេយសូ៊េហយ្រទងប់ាន្រតឡប់មកជាសច់

ឈម ជាង២ សហសវត្យមកេហយ។ ប៉ុែន� េបនិយាយថា្រពះបន�ូល គឺជា

្រពះេយសូ៊ ពួកេគបាន្របាបម់កេយង ករចបេ់ផ�មេឡង ជីវតិងស់កល្បជានិច� 

(ឬ ក�ុងកំឡុងេពលេនាះ គឺ “កលដំបូង” យ៉ូហន ១១)។ គឺមាន្រពះ២ អង� គឺ
្រពះវរបិត និង្រពះរជបុ្រត។ ្រពះបន�ូលមនិែមនជា្រពះេយសូ៊េទ។ ្រពះបន�ូល 

គឺជា្រពះ។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រពះេយសូ៊ គឺជា្រពះបន�ូលរបស់្រពះ 

ែដលេលចមកក�ុងសចឈ់ម។ ្រពះេយសូ៊ មនិែមនគងេ់នជាមយួនឹង្រពះ ពី
កលេដមដំបូងេទ េហយ្រពះបន�ូលេទ (ែដលបានេលចមកក�ុងមនុស្សេយសូ៊) 

គឺជា្រពះ។ េហយ្រពះបន�ូល គឺជា “ែសនែត១” (ពូជ) គឺបានេចញមកពី្រពះ

សំែដងផា� ល់។ ្រពះបន�ូលមានករចបេ់ផ�ម ប៉ុែន�្រពះបន�ូលបានមកពី្រពះ

វ�ិ� ណអស់កល្ប ្រពះបន�ូលមានមក គឺជាអស់កល្ប ពីេ្រពះ ្រពះបន�ូល គឺ
ជា្រពះ ប៉ុែន� មនុស្សេយសូ៊ គឺជា្រពះបុ្រតតឺ១គត ់គឺមនិែមនអស់កល្បេទ។  

      ្រពះបន�ូល គឺជាគំររូបូភាពេពរេពញរបស់្រពះ្រគីស� ែដលបានេចញមកពី
គំនិតរបស់្រពះេដម្បសំីែដងព្ីរទង ់ ជា្រពះដជ៏ាកពូំលអស់កល្ប។ កលេដម

ដបំងូ ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះេចស� បផុំត ្រពះដេ៏មលមនិេឃញ េហយរបូកយ

្រពះបន�ូល េមលេឃញ (ពក្យ្រកិកះ ឡូហ�ុស)េហយមនិែមន្រពះបិត និង្រពះ

បុ្រតេទ។  
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     េបអ�កគា� នករេបកសំែដងេទេនាះអ�ក្រគានែ់តគិតថា្រពះបន�ូល (ឡូហ�ុស) 
គឺជា្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ េនកលេដមដំបូង។ ប៉ុែន�្រពះេយសូ៊ 

ែដលជា ្រពះបន�ូលៃន្រពះ (េរងឧេបាសថ និងបានេលចមក) ក�ុងសចឈ់ម 

(្របែហល ២០០០ ឆា� មំកេហយ) គឺបានបង� ញេចញេពលេនាះេហយ េន

ក�ុងឡូហ�ុស។ ពីេ្រពះលក�ណៈ របស់្រពះវរបិត េនក�ុង្រពះ្រត�វែតមាន្រពះ

ប្ុរត។ េហយឡូហ�ុសៃន្រពះ បានមកក�ុងវ�ិ� ណជា្រពះប្ុរត បង� ញេចញជា

្រពះរជប្ុរតៃន្រពះ ែដល្រត�វែតយាងមក។ (សូមច ំ បុ្រត េកតមក េហយក៏

យក្រតកូលៃន្រគ�សរ)។ េហតុេនះ វ�ិ� ណ្រពះរជបុ្រត គឺជា្រពះេយសូ៊្រគីស� 

េនក�ុងែផ�កឡូហ�ុស បាននាេំចញមកពី្រពះ ក៏ជាលក�ណះរបស់្រពះែដរ។ ្រពះ

េយសូ៊ គឺជាពូជែត១គត ់(ពូជ្រពះបុ្រត) ៃន្រពះ ែដលបានបង� ញនូវរបូកយ-

្រពះបន�ូល។ ្រទងគ់ឺជាវ�ិ� ណ និង្រពលឹងរបស់្រពះ ។ េ្រកយមក ឡូហ�ុស 

មកក�ុងេរងឧេបាសថ គឺ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ គឺជាបុ្រត និយាយ

តមរបូភាពបន�ៗមក ។ តមែត្រពះសព�្រពះហឬទយ័ ្រពះបានដំេកង្រទង ់ជា

្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ េនក�ុង្រពះបន�ូល (យ៉ូហន ១៧៥ )។ េហយ្រពះបាន

ឆា� ងសំលប្់រទងដូ់ចជាេចៀម ពីមុនកំេណ តេលកីយ ៍ (វវិរណះ ១៣:៨)។ េអ

ឡូហីុម មាន្រពះហឬទ័យ នឹង្រពឹក្សោេដយអង�្រទងផ់ា� ល់ (េអេភសូរ ១:១១) 

េហយនិយាយពីរបស់ ែដលមនិទនម់ាន ចតទុ់កថា មានេហយ (រ ៉មូ ៤:

១៧)។ េនះជាតៃម�សងៃថ�េលះរបស់្រពះ េយង្រត�វបានេរ សទុកមកេហយ 

េហយបានសំអត េនក�ុង្រពះ្រគីស�ពីមុនកំេណ តេលកីយ ៍ ្រពះបានេឃញ

េយងេនក�ុងេសចក�ី្រសលញ់ (េអេភសូរ ១:៤) ។េយងជាែផ�ក (ភាពជាកូន) 

ៃន្រពះបន�ូលេនាះ ពីេ្រពះេយងជាែផ�កៃនរបូកយ្រពះ្រគីស� ។ េយងជា “ពូជ
ជាេ្រចន” បេង�តេចញពី “ែសនែត១” (ពូជ) គឺបាននិយាយេនក�ុងស�� ចស់ 

េហយបានសំេរចេនក�ុងស�� ថ�ី តមែផនករដធ៏ំរបស់្រពះ ។ ពីេ្រពះេយង

បានេទជាភាពជាកូនខងឯវ�ិ� ណ េហយេយងបានេកតខងសចឈ់ម 

(មនុស្សេលក) និង្រត�វេកតជាថ�មី�ងេទៀត ជាកូន្រប�ស្រសីរបស់្រពះ។ េលស

ពីេនះេទេទៀត េយងបានដំេកងេឡងនិងខ� បខ់�ួនក�ុងគំនិតរបស់្រពះ និង្រពះ

បន�ូលៃន្រពះ (រ ៉មូ ៨២៩៣០) ។ ែមនេហយ េដយសរ្រទងស់� ល់ជាមុន និង

បានដំរវូទុក េហយបានតងំេឡងក�ុងែផនករករេ្របាសេលះរបស់្រទង។់ សូ

ម្បែីត េឈ� ះកូន្រប�ស្រសីរបស់្រពះបានសរេសរទុកក�ុងប�� ីជីវតិៃនកូនេចៀម 

ពីមុនកំេណ តេលកីយ ៍(វវិរណៈ ១៣:៨)។ 

      ដំបូង អដ័មែដលបានេកតខងវ�ិ� ណ មនិទនជ់ាកូន្រពះេនេឡយ ។ 

រហូតដល់េពលគាតម់ានរបូកយជាសច់ឈមេកតេនក�ុងេលកីយេ៍នះ 

េទបគាតអ់ចជាកូន្រពះ។ ក�ុងទំរង ់ ខងវ�ិ� ណ គាតម់ានលក�ណះៃនភាព

ជាកូនប៉ុេណា� ះ។ អ�កេជឿគម�រីខ�ះេជឿថា ដូចជាអ័ដមែដរ មនុស្សទងំអស់    
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(ឬ្រគានែ់តជាពូកកូន្រប�ស្រសីពិតរបស់្រពះ) ្រត�វបានបេង�តេហយ េហយបាន

មានេនជាវ�ិ� ណ ពីមុនពួកេកេកតេទៀត ។ ខ គម�រី ែដលេគចូលចិត�សំរប់

គា្ំរទគំនិតេនះ គឺយ៉ូប ៣៨:៤-៧ “េតឯងេនឯណាក�ុងកលែដលអញចប់
តងំបង�ែផនដីេឡង?.....ក�ុងកលែដលផា� យ្រពឹកបានេ្រច�ងជាមយួគា�  
េហយអស់ទងំកូន្រពះ បានែ្រសកអរសទរ?” េតពួកេគចងម់ាននយ័ថា 

វ�ិ� ណៃនមនុស្សេផ្សងេទៀត ទងំអស់(ឬអស់ទងំពួកកូន្រពះ)្រត�វបានបេង�ត

រចួេទេហយ ជាមយួវ�ិ� ណអ័ដម ពីមុនែផនដីេកតមកឬអី? េហយមុនែផន

ដីមានមកវ�ិ� ណរបស់េអវ៉មានមកក�ុងចំេណាមវ�ិ� ណ្រសី ឬ នាងជាែផ�ក

របស់អដ័មជាវ�ិ� ណ? 

      កូនទងំអស់របស់្រពះ “(រមួទងំកូន្រសី) បានមានេឡងែត១គតក់�ុង
គំនិតរបស់្រពះដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត“។ ពួកេគបានជាែផ�ករបស់ឡូហ�ុស ជា

ពូជជាេ្រចន (កូនរបស់្រពះ) ែដលបានេចញមកេដយសរែតពូជែត១គត ់

(្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ)។ េពលែដល្រទង្់របគល់ជីវតិ របស់្រទងេ់នេលែផនដី 

(យ៉ូហន ១២២៤) ។ពូជជាេ្រចនបានេនជាមយួពូជែត១គត(់ឧ ពូជស� យ

ជាេ្រចន បានេកតមកេដយសរមានពូជែត១) គឺវមនិែមនេកតមកមានលក�

ណះជាវ�ិ� ណេទ។ “ពួកកូន្រពះ” បានេនក�ុងឡូហ�ុស។  

      េយងបានដឹងេហយថា ្រពះជាអ�កបេង�ត ប៉ុែន�្រទងម់និែមនជាអ�កបេង�ត

េទ ទល់ែតមានរបស់បានបេង�តមក េនក�ុងគំនិតរបស់្រពះែត១គត។់ ្រទង់

្រត�វបេង�តេចញេហយបង� ញេចញក�ុងរបស់អ�ីៗ ែដល្រទងប់េហ�ត េហយ្រទង់

បានេហថា ជាអ�កបេង�ត។ េយងដឹងថា ្រទងជ់ាអ�កសេ�ង� ះេយង ប៉ុែន�េប
គា� នមានអ�កបាបណា១ េដម្បឲី្យ្រទងស់េ�ង� ះេទ េនាះ្រទងម់និអចជាអ�ក

សេ�ង� ះរបស់េយងេទ។  

    ទំនាកទ់ំនងរវងបិត-កូនរវង ្រពះ និងអ័ដម ្រត�វែតបាននិយាយេចញ 

េហយេលច េចញមក។ ដំបូង អដ័មបានេកតមកជាវ�ិ� ណ(្រប�សនិង្រសី) 

គាតម់និដូចជាឡូហ�ុស គឺជារបូកយ្រពះបន�ូលៃន្រទង។់ ្រទងេ់ចញមកពី្រពះ 

ែដលបានបេង�ត េដយសរ្រពះបន�ូលផា� ល់។ អដ័ម ្រគានែ់តជាែផ�កៃនរបូ

កយ្រពះបន�ូលេទ។ លក�ណះៃនភាពជាកូនរបស់អដ័មបានេនក�ុងវ�ិ� ណ

ៃនអដ័ម ប៉ែុន�្រត�វែតេលចេចញមកឲ្យេឃញជាបគុ�ល (ជាមនុស្សេលក) មុន

នឹងអចេហថាជាកូនពិត្រពះ។ អដ័ម្រត�វែតមានរបូកយេចញពីធូលីណេន

េលែផនដីេនះ។ (េតអ�ីជាបុគ�ល? េមលចំនុច បគុ�ល នងឹបគុ�លិកលក�ណះ)។ 

បនា� បព់ីរបូកយធូលីដីបានមានរបូរងេហយ។ ្រពះបានយកវ�ិ� ណអដ័ម 

េទក�ុងរបូកយពីធូលីដី េហយអដ័មកប៏ានេទជាមាន្រពលឹងរស់េឡង ជា

បុគ�ល (ជាមនុស្សេលក) ជាមយួនឹងជីវតិ ជាអំណាចៃនអ�កបេង�តរបស់គាត ់
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(េលកុប្បត�ិ ២:៧)។ អដ័ម្រត�វបានបង� ញ ពីជីវតិរបស់្រពះេនក�ុងគាត។់      

( ្រពលឹងរស់េឡង គឺជាករេលចមកៃនវ�ិ� ណ )។ េទះបីែតអដ័មជាកូន

របស់្រពះ ករស� ល់ៃនទំនាកទ់ំនងរបស់្រពះបិត-កូន មនិបានបង� ញេនក�ុង

ស�� ណចស់។ ករទំនាកទ់ំនងរវង្រពះជាមយួនឹងអដ័ម នឹងអុី្រសែអល 

គឺជាទនំាកទ់នំង-បេំរ េចហ� យ។ ករេបកសំែដង ៃនទំនាកទ់ំនង្រពះបិត-

បុ្រត បានមក បនា� បព់ី្រពះេយសូ៊បានចតម់កជា្រពះរជបុ្រតប៉ុេណា� ះ 

េហយបានេទជាអ�កសងៃថ�េលះបាបេយង (១ យ៉ូហន ៤:១០)។ 

      គំនិតខងវ�ិ� ណរបស់អដ័មគឺជាករសំែដងេចញពីវ�ិ� ណៃន្រពះដ៏

មាន្រពះេចស� បំផុតដូេច�ះេហយ វគឺជាែផ�កៃនរបូអង�ៃន្រពះ។ វ�ិ� ណ(ភាព

ជាកូន) ៃនអដ័មមានទងំ្រប�សទងំ្រសី។ េហយេបអដ័មេនក�ុងទំរងេ់នាះ

េនេឡយ គាតម់និអចេលចមកជាកូនៃន្រពះបានេទ។ គឺបានេលចមក 

បនា� បព់ីអដ័មក� យជាបុគ�ល ជាមនុស្សប៉ុេណា� ះ។ បនា� បម់ក ែផ�ក�ស�ី ្រត�វ

បានដកេចញពីចំេហៀងរបស់គាតេ់ដម្បបីេង�តជា�ស�ី។ ដូចគា� ែដរ េពលែដល

្រពះបន�ូលបានបេង�ត េចញក�ុងបុគ�លៃន្រពសូ៊្រគីស� េយងេឃញករបង� ញ

េចញទងំ្រប�សទងំ្រសី ។ ្រពះ្រគីស� គឺជា្រប�ស “កូនកំេលះ” េហយពួកជំនុំ

ជា្រសី “កូន្រកមុ”ំ  ែដលបានដកេចញមកពី ចំេហៀងរបស់្រទងេ់នភ� ំ កល់វ៉រ ី 

      េទវតគា� នវ�ិ� ំភាពជាកូនេទ េទះជាពួកេគ្រត�វបានបេង�តមកក�ុងរបូអង�

ៃន្រពះ (ជាវ�ិ� ណក�ុងទំរង)់ និងភាពដូច (លក�ណៈពិេសសែដលអចេមល

េឃញ) កេ៏ដយ។ ពួកេគមនិអចេកតជាមនុស្សបានេទ។ ពួកេគមនិអចជា

បុគ�លេទ ពួកេគមនិអចជាបុគ�លេទ េទះបីជាពួកេគអចេលចមក (េអន មរ៉

ហ�៊ី) ដូចជាមនុស្សកេ៏ដយ។ ពួកេគមនិអចជាកូន្រពះេទ។ ពួកេគ ្រត�វបាន

បេង�តមកយ៉ាងសម��  និងបានតងំេឡងជាវ�ិ� ណបំេរ ប៉ុេណា� ះ។ 

      អ�កនា្ំរពះរជសរ-េហរ វលី� ម ្របាណ បាននិយាយថាៈ 

     “្រពះអស់កល្បដធ៏ំចបេ់ផ�មទំរងអ់ង�្រទងេ់ឆា� ះេទសចឈ់ម ក�ុង ទីអូហ�
នី (របូកយមនិេចះស� ប់ ) េហថា ្រពះបន�ូល ជារបូកយ១។ អ�� ឹង េនះជា
អ�ី ែដល្រទងប់ានគងក់�ុង េនេពលែដល្រទងប់ានជួបអ្័របាហះំ ្រទងេ់ហថា 
មុលិគីស្សោែដក ។្រទងប់ានគងេ់នក�ុងទំរងៃ់នទីអូហ� នី”។ 
     “វ�ិ� ណដធ៏ំអស� រ្យេនះ បានចបេ់ផ�មរបូរង (ក�ុងរបស់ែដលបានេកត
េឡង) គឺ ឡូហ�ុសបាននាេំចញមកនូវ្រពះបន�ូល គឺជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ។ គឺ
ជារបូរងទីអូហ� នី មាននយ័ថា ជារបូកយេហយរបូកយេនះដូចជាមនុស្ស” 
     “ឥឡូវេនះ គា� ននរណាបានេឃញ្រពះវរបិតេសះេឡយ។ គា� ននរណា
អចេឃញ្រពះ ពីេ្រពះ្រពះមនិែមនជាទំរងរ់បូកយ។ ្រពះជាវ�ិ� ណ បនា� ប់
មក េ្រកយមកខ�ុ ំចបេ់ផ�មេឃញពន�ឺពិសិដ�ម�ងបន�ិចៗ ែដលចប់េផ�មមានរបូ
រង ដូចជាបេង� លេភ�ង ឬអ�ី១ ។ អ�ក្រគានអ់ចេឃញេដយែភ�កខងវ�ិ� ណ 
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េតេនាះគឺជាអ�ី? េនាះេហថា តមអ�កអនក�ុងគម�រី ជាឡូហ�ុស ឬ “មា� កម់ាន
េ្របងតងំ” ឬ “អ�កកំពុងែតមានេ្របងតងំ ែផ�ករបស់្រពះបានចប់េផ�មវវិត�ក�ុង
អ�ីៗ ដូចជាមនុស្សមានមក បានេទជាែផ�កៃនគំនិតេនក�ុង្រពះបន�ូល។ េនាះ
េហយគឺជា្រពះបន�ូលៃន្រពះ”។ 

     ្រពះកឺជាវ�ិ� ណ ្រទងេ់ហយជាអ�� ឹងែមន។ តម្រពះបន�ូល ្រពះបន�ូលជា

្រពះ ែតទងំអស់របស់្រពះមនិែមនជា្រពះបន�ូលេទ។ ្រទឹស�ីេទវវទូិ ពួកេគ

និយាយថា ្រពះវ�ិ� ណ គឺជាេអឡូហីុម ជាែផ�កដធ៏ំ ក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រទងក់៏

ជាែផ�កតូចជាង (បន�មក បានេចញពីទំរងព់ីមុន)។េនះជាែផ�កតូចជាងេគ 

ែដលអចេមលេឃញខងឯ្រពះ (បានេហថា ្រពះបន�ូល) បានមកជាមនុ

ស្ស។ េហតុេនះ ្រពះបន�ូល គឺជា្រពះអមា� ស់ ែដលេចញពីស� នសួគម៌ក (១កូរ ិ
ថូស ១៥:៤៧ , យ៉ូហន ៣:១៣)។ េហយ្រពះបន�ូលបានេលចេចញមកក�ុង

បុគ�លៃន្រពះេយសូ៊្រគីស�។  

     ករគតិ នងិករសំែដងេចញរបស់្រពះ-គ្ឺរពះបន�ូល-េចញមកព្ីរទង ់ ក�ុងរបូ

កយ-ខងវ�ិ� ណ ជាករចបេ់ផ�មៃនករបេង�តរបស់្រពះ ( អ�កចបេ់ផ�ម ឬ

មា� ស់ៃនករបេង�តៃន្រពះ) ជាបងច្បងក�ុងរបស់ ែដលេកតេឡង េហយនងិបង

ច្បងបានេកតេឡងក�ុងចេំណាមបងប�ូន។មានមកេដយសរ្រពះបន�ូល របស់

អ�ីៗទងំអស់របស់្រពះ បានមានេឡង។ 

     “ដ្បតិគឺ្រទងេ់ហយ ែដលបេង�ត្រគបទ់ងំអស់ ទងំរបស់េនស� នសួគ៌ និង
េនែផនដី ទងំរបស់ែដលេមលេឃញ េហយ ែដលេមលមនិេឃញផង 
េទះបីជារជ ឬអំណាចជា្រពះអមា� ស់ឬអណំាច្រគប្់រគង ឬអំណាចណាក៏
េដយ េនាះសុទ�ែតេកតមកេដយសរ្រទង ់េហយសំរប់្់រទងទ់ងំអស់។ ្រទង់
គងេ់នមុនទងំអស់ េហយរបស់ទងំអស់កេ៏ន ស�ិតេស�រេដយសរ្រទង់”    
(កូលុ៉ស ១:១៦-១៧) 

      “េហយឲ្យខ�ុ ំបានបំភ�ដឺល់្រគបម់នុស្សទងំអស់ ពីេសចក�ី្របកបក�ុងករ
អថក៌ំបាងំ ែដលលកទុ់កក�ុង្រពះ តងំពីអស់កល្បេរៀងខ�ួនមក ជា្រពះែដល
្រទងប់េង�តរបស់សព�សរេព (េដយសរ្រពះេយសូ៊្រគីស�)” េអេភសូរ ៣៩ 

[ឃា� ក�ុងវង្់រកចក មនិែមនមានពីរេដមេទ។  

     ្រពះបន�ូលៃន្រពះ បានមកជារបូកយ-្រពះបន�ូល។ ្រពះបានមានបន�ូលេទ

្រទង ់ េហយនិយាយថា “ចូរឲ្យមានពន�ឺេឡង” េហយពន�ឺកម៏ានេឡង “ចូរឲ្យ
មាន្រតីេឡង” ្រតីកប៏ានមានេឡង។ ្រទងគ់ឹជាមនុស្សមានបន�ូលរបស់្រពះ។ 

េហយតមរយះ្រពះបន�ូលៃន្របះ ឬ(វ�ិ� ណ) របូកយ គឺជា្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ 

“េអន មរ៉ហ�ី” ្រទងផ់ា� ល់បានក� យេទជាេមលេឃញេទដល់ពួកបាវបំេរ របស់

្រទង ់គឺពួកេហរ។ េយងបានេហថា ទីអហូ� ន ីែដលសំែដងឲ្យេឃញ ។  
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ទីអូហ� នី 

ឥឡូវេនះ បានេចញមកជា ឡូហ�ុស (មកពី្រពះ) េដម្បសំីែដងបណំង្រពះ

ហឬទយ័ៃន្រពះបានសំែដងក�ុងរបូរងជាមនុស្ស។ ឡូហ�ុស បានសំែដងជារបូ

កយខងវ�ិ� ណ (បានេហថា ជា ្រពះបន�ូល)។ េពលណា ែដលឡូហ�ុស 

បានេចញពី្រពះមក ្រទង្់រត�វេតវញិេទឯ្រពះវញិ បនា� បព់ីប�� បេ់បសកកម�

របស់្រពះរចួ។ ្រទងប់ានេលចមក ដូចជាមនុស្ស ឬ េនក�ុងមនុស្ស ែដលអច

េមលេឃញ (េមលេឃញ) មនិែមនជារបូកយបះ៉មនិេកត។ ្រគបេ់ពល របូ

កយទីអូហ� នី បានេលចមកឲ្យេឃញជាគំរៃូន្រពះ្រគីស� េហយ្រគានែ់ត

បេណា� ះអសន�ឲ្យេទកែន�ងនីមយួៗ។ េយងកប៏ានអចថា ្រទងជ់ាមុលិគី
ស្សោែដក សង្ឃដខ៏�ស់បំផុតរបស់្រពះម�ងមកេហយ។ បនា� ប់មក ្រទងជ់ា

េច្រកម អ�កសេ�ង� ះរបស់ពួកអុី្រសែអល េហយមកត ្រទងជ់ាមតិ�សំលញ់

របស់អ្័របាហ ំែដល្រទងប់ានរមួអហរជាមយួនឹងគាត។់  

      អ្័របាហបំានដឹងថា មុលិគីស្សោែដក បានឲ្យពរេទគាត ់ពីេ្រពះ ជាសង្ឃ

ដខ៏�ស់បំផុតរបស់្រពះ េហយគាតថ់ា� យដង� យ ១ភាគ១០ ពីរបស់ែដលគាត់

មាន (េលកុប្បត�ិ ១៤:១៧-២០)។ គាតប់ានដឹងថា ្រទងគ់ឺជា្រពះបន�ូលេនះ

េហយ ។មុលិគីស្សោែដក មនិែមនជាអង�េយសូ៊េទ ប៉ុែន�ជារបូគំរៃូន្រពះ្រគីស� 

េនក�ុងករងរសង្ឃដខ៏�ស់បំផុតរបស់្រពះ។ េលកប៉ូល បាននិយាយថាមុលិ

គីស្សោែដក “គា� នបិត គា� នមាត គា� នកូនេច គា� នៃថ�េកត ឬៃថ�ស� បែ់ដរ” ( 

េហេ្រពរ ៧:៣)។ ប៉ុែន�មនិបានដូចអ�� ឹងេទ ចំេពះ្រពះេយសូ៊្រគីស� ្រទងប់ាន

េកតមកជារបូកយ ែដលមានធាតុៃនែផនដី េហយមាន “មា� យ” គឺនាង្រពហ�

ចរម៉ីារ ី ។ ដូេច�ះ មុលិគីស្សោែដក អច្រគានែ់តជាែផ�កេមលេឃញៃន្រពះ ជា

្រពះបន�ូល គឺករគិតរបស់្រពះបានសំែដងេចញ ែដលេលចមកឲ្យអ្័របាហេំឃ
ញ។ តងំពី្រពះបន�ូលជា្រពះ េលកប៉លូអចនិយាយចំៗថា មុលិគីស្សោែដក 

“គា� នមាត”។ ករពិត ករទំនាក់ទំនង្រពះបិត-បុ្រត រវង្រពះ និង្រពះបន�ូល

មនិបានមានេទ។  

      េ្រកយមកព េពលរស់េន្រស�កម៉ាមេរ ៉មានមនុស្ស៣នាក ់បានមកេលង

អ្័របាហ។ំ ២នាកគ់ឺជាវ�ិ� ណេទវតេមលមនិេឃញ (ជាពួកេទវត) ែដល

មាន េអន មរ៉ហ�៊ី េដម្បឲី្យពួកេគអចមកេទជាមនុស្សេមលមនិេឃញបាន របូ

កយេនះបានេកតមក មានធាតុៃនែផនដី។ អ្័របាហបំាន ស� ល់មនុស្សទី៣ 

េហ្រទងថ់ា ្រពះអមា� ស់។ ្រពះបន�ូលៃន្រពះអមា� ស់ បានមកឲ្យេឃញម�ងេទៀត

េហយ (ទីអូហ� នី) េដម្បមីក្របកប និងទទួលអហរជាមយួអ្័របាហ ំ(េមល

េលកុប្បត�ិ១៨)។ គឹជាមនុស្សដែដល ជាេទវត (អ�កនា្ំរពះរជសរ) របស់
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្រពះអមា� ស់ ែដលបានេលចមកេនេពលេផ្សងៗេទៀត ែដលបានេស��កពក់

ខុសពីគា�  េទដល់ពួកេហរឯេទៀតៗ េហយអ�កបំេរ របស់្រពះអមា� ស់ េន

សមយ័របស់ពួកេគ។ លក�ណះរបស់្រពះ គឺជាអ�កសេ�ង� ះ អ�កករពរ អ�ក

ទូលអង�រ មតិ�សមា� ញ់ េច្រកម អ�កជំនួយ។ល។ 

   ឥឡូវេនះ មនុស្សេនះបានេឃញេដយពួកបរសុិទ�របស់្រពះ មានរបូរង

ែដលមាន្រពះភ�ក�ដែដល។ ្រពះភ�ក�េនាះ គឺជា្រពះភ�ក�របស់្រពះេយសូ៊្រគីស� 

គឺមាន្រពះភ�ក�របស់្រពះែត១គតគ់ឺជា្រពះអមា� ស់ៃនស� នសួគ៌។ ឡូហ�ុស អច

េលចមកក�ុង្រពះភ�ក�េនាះប៉ុេណា� ះ ពីេ្រពះ្រពះ្រត�វែតបង� ញេចញ “្រពះរជ

បុ្រត” របស់្រទង់ ែដល្រត�វយាងមកសំេរច្រគបទ់ងំអស់ ែដលបានែថ�ងទុកពី

្រទង ់ ។ ្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលេទពួកយូដថា “េលកអ្័របាហ ំ ជាព�យុ
េកអ�ករល់គា�  េលកបានេ្រតចអរេដយេឃញ្រគាខ�ុ ំ េលកកប៏ានេឃញែមន 
េហយមានេសចក�ីរកីរយ” ( យ៉ូហន៨៥៦ )។ េហតុេនះ ្រពះេយសូ៊ គជឺា

វ�ិ� ណៃនភាពជាកូនេនាះបានេលចមកក�ុងឡូហ�ុស នស្រពះ ែដល្រត�វែតេកត

មកក�ុងេលកយីេ៍នះ ជា្រពះរជប្ុរតែត១គតៃ់ន្រពះេដម្បមីកសំេរចលក�ណះ

េផ្សងៗរបស់្រពះ ែដលបានបង� ញដល់ពកួមនុស្សបរសុិទ�ទងំេនាះ។  

ករេបកសំែដងផា� ល់ ែដលអចបេង�តអ�ីៗ បាន របស់្រទង ់

    ឥឡូវេនះេយងបានយល់ថា ្រពះបន�ូល ៃន្រពះ (ពក្យ្រកិតះ ឡូហ�ុស 
ពក្យេហេ្រពរគ ឺេដបារ) គឺេ្រចនេលសពីករបន�ឺសំេលងេចញតមមាតេ់ទៀត វ

ជា ករេបកសំែដងផា� ល់ ែដលអចបេង�តអ�ីៗ បាន របស់្រទង ់ “ជាែផ�កៃន្រពះ 
ែដលបានែបរមកឯមនុស្សេលក”។ េយងកយ៏ល់តមរយះ ករបង� ញ របស់

អ�កបរសុិទ� យ៉ូហនថា ឡូហ�ុស មនិែមនជាេគាលណ៍ករបេង�ត អបុគ�លិក 

ខ� ក ់ ឬ កំលំងជីវតិេទ ប៉ុែន� គឺជាករសំែដងផា� ល់ៃន្រពះដ៏មាន្រពះជន�រស់ 

េនក�ុង្រពះេយសូ៊្រគីស�។ ្រពះេយសូ៊ គឺជាតំណាងៃនឡូហ�ុស របស់្រពះ ជាករ

សំែដងៃនពន�ពឺី្រពះ ជវីតិ សិរលិ� នងិេសចក�ពីតិ េនក�ុងបុគ�លិកលក�ណះជា

មនុស្ស ( យ៉ូហន ១:៤.៩ សូមេមល យ៉ូហន ១:១-៤ )។  

    ដូចជាខ�ុ ំបាន និយាយេហយថា ្រពះបន�ូលមនិែមនជា្រពះេយសូ៊េទ។ 

េហយតមយ៉ូហន្រពះបន�ូលគឺជា្រពះ។ ្រពះេយសូ៊ “ែដលជារបូអង�ៃន្រពះដ៏
េមលមនិេឃញ” គឺជា្រពះបន�ូល ែដលសំែដងេចញ។ ្រទងគ់ឺជាករេបក

សំែដងៃន្រពះ។ ្រពះេយសូ៊ គជឹា្រគះឹអ� ី ែដល្រពះបន�ូលមាន។ ្រទងជ់ា្រពះ្រគសី� 

ជាករេបកសំែដងៃន្រពះ ែដលបានសំែដងដល់ពកួបរសុិទ�។ ្រទងជ់ាពូជ របស់

្រពះ ជា ពូជ(ែសន)ែត១ របស់្រពះ ជាបុ្រតែត១របស់្រពះ ែដលបានេនក�ុង

្រពះឧរ្រពះវរបិត ែដលបានសំែដង េនក�ុងឡូហ�ុស ទូទងំស�� ចស់ ។ 
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េដយសរ្រពះេយសូ៊្រគសី� គជឺារបូគរំ ូក�ុងស�� ចស់ ដូេច�ះ្រទងប់ានេលចមក 

នងិសំែដង េនក�ុងស�� ថ�។ី េនក�ុងស�� ចស់្រទងគ់ជឺាវ�ិ� ណ “ភាពជា

កូន” ែដលមានខងក�ុងឡូហ�ុស បានសំែដងេចញេនក�ុងស�� ថ� ី ្រទងគ់ជឺា

្រពះរជប្ុរតៃន្រពះគជឺាឡូហ�ុស មកគងេ់នក�ុង។ េនក�ុងស�� ចស់ (របូ

កយខងវ�ិ� ណ) នងិស�� ថ� ិ (របូកយមនុស្ស) ឡូហ�ុស ៃន្រពះមាន្រពះភ

�ក�ែត១គត ់គជឺា្រពះភ�ក�របស់្រពះេយសូ៊្រគសី�។ (១យ៉ូហន ៤:២-៣)  

      ្រពះបន�ូល មនិែមនជា ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត ១េទៀត ឬ្រពះ
១េទៀតេទ។ ក�ុងករ្របឹក្សោេដយអង�្រទងផ់ា� ល់ ្រពះជាវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះ

េចស� បំផុតពិតែត១ បានមានបំណងេនក�ុង្រពះអង�្រទង ់ េដម្បបីេង�តពួកកូ

នៗ(ៃន្រពះ) មកឯ្រពះអង�្រទង។់ ដូេច�ះេហយ ្រត�វែតមាន ្រពះបន�ូល-ពូជ 

េដម្បបីេង�ត នឹងនាេំចញឲ្យជីវតិមានេឡង។ របូកយ្រពះបន�ូល គឺជាបណា� ញ 

ែដល្រពះេលចមក និងសំែដងអង�្រទង។់ ្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះនងិ្រពះបន�ូល គឺ
ែត១េទេនះគឺជាកររបួរមួផ�ួបៃន្រពះដជ៏ាកំពូល គឺជាេអឡូហីុម។ េយងដឹងថា 

ពូជ១នឹងនាេំចញេទជា្របេភទផា� ល់របស់វ។ េនាះជាច្បោប ់ (េលកុ ១១១-

១២ , ២១,២៤-២៥)។ ឧ ពូជែផ�េប៉ាម េនេពលយកេទដ ំ នឹងនាេំចញជា

េដមេប៉ាម ែដលនឹងបេង�តែផ�េប៉ាមែដលមានពូជែផ�េប៉ាមេនក�ុងវេនាះ។ 

េហយពូជែផ�េនាះ (ែដលបានចូលេទក�ុងដី) បានមានេដមកេំណ តេនក�ុងែផ�

េប៉ាម (េមបា)របស់វ។ ដូេច�ះ តមគំរេូនះ េយងយល់ថា ្រពះបន�ូលគជឺាែសន
ែត១(ពូជ) ៃន្រពះេហយវជា្រពះេហយ-ដ្បតិអ�ែីដលេកតពវី�ិ� ណ គជឺាវ�ិ� ណ  

គា� នពូជ, គា� នជីវតិ 

      េពលែដលេយងយកពូជែផ�េប៉ាមេធ�ឲ្យវដុះេឡង ្រត�វែតយកេទដសិំន 

វនឹងផុសេឡងជាពន�ក សន�ឹក េដម េហយែមក េហយដុះតេទេទៀត។ 

បនា� បម់ក មានផា� េលចេចញមក កប៏ាតេ់ទវញិេទ។ ក�ឹបវ ក៏ចបធ់ំេឡងម�ង

បន�ិចៗ បានេទជាែផ�េប៉ាម គឺមានែផ�កដូចជាពូជបានដពំីេដម។ ពូជបាន

ចបេ់ផ�មបេង�តេឡង តមករេលចមកេផ្សងពីគា� ក�ុងដំណាកក់ល ចូលេទ

ដល់ទីប��ប ់ េលចេឡងជាពូជេទៀតេហយ។ ដូេច�ះ េយងយល់ថា ឡូហ�ុស 

ជាពូជរបស់្រពះគបឺានចបេ់ផ�មពកីរបេង�តរបស់្រពះ កប៏ានេលចមកក�ុងព�យុ

េករបស់េយង និងេហរ ក�ុងេពលខុសពីគា� ជាេ្រចនែបបេ្រចនសរមកេហយ 

“េនៃថ�ចុងេ្រកយ” (េហេ្រពរ ១:២) បានបង� ញតម្រពះរជបុ្រតែត១គត ់

(ពូជ(ែសន)ែត១គតរ់បស់្រពះវរបតិ)។ ្រគបទ់ងំអស់េនក�ុងឡូហ�ុសរបស់្រពះ 

កប៏ានេនក�ុង្រពះរជបុ្រត។ ដូេច�ះេហយ្រពះេយសូ៊ គឺជា្រពះបន�ូល (ឡូ

ហ�ុស)របស់្រពះ។ ្រទងេ់ហយជាករេបកសំែដងរបស់្រពះ ដល់មនុស្សេលក 

(១ េព្រត�ស ១:២៣-២៥)។ 
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េដយ ឡូហ�ុស កឺជាពូជែត១គត ់ (ែសនែត១គត)់ របស់្រពះ គឺ្រពះបាន

នាេំចញពីឧរ បានបង� ញលក�ណះរបស់្រពះ ជា្រពះបិត គា� នអ�ីេទៀតេ្រកពី
្រពះបុ្រតែត១គតរ់បស់្រពះបិត ជាករចបេ់ផ�មៃនករបេង�តរបស់្រពះ ជារបូ

អង�ៃន្រពះដេ៏មលមនិេឃញ ជារបស់េកតមកមុនេគ េហយជាបងច្បងេន

ចំេណាមបងប�ូនឯេទៀត។ េអឡុហីុម បេង�តេចញេដយ្រទងផ់ា� ល់ ជា្រគ�សរ 

េនះជាលក�ណះ “ អថក៌ំបាងំរបស់្រពះ ្រពះបានេលចមកក�ុងសចឈ់ម 

បានរបជ់ាសុចរតិ េដយ្រពះវ�ិ� ណ ពួកេទវតបានេឃញ្រទង ់ មានេគ

្របកសដល់ពួកសសនដ៍ៃទ មានេគេជឿដល់្រទង ់ េហយបានេលកេឡងេត

ក�ុងសិរលី� “ែដលបានគិតទូកក�ុងគំនិតរបស់្រពះដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត មុន

របស់អ�ីៗ ែដលេកតមានេឡង។ េហយបាននាមំកេនក�ុង្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគី
ស�ៃនេយង។ ្រពះេយសូ៊្រគីស� ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះបានមកក�ុងសចឈ់ម  

្រទងគ់ឺជា្រពះបន�ូលៃន្រពះ េលចមកក�ុងសចឈ់មមនុស្ស។ ក�ុង្រគបទ់ងំ

អស់ ្រទងម់ានមុនេគ។  

    ឥឡុវេនះ តងំពិ “្រពះបន�ូល បានគងជ់ាមយួនឹង្រពះ” យ៉ូហន១:១។ 

្រទងគ់ងជ់ាមយួ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត គងេ់នក�ុងពន�ឺ (បេង� ល

េភ�ង) ែដលមនិអចចូលេទជិតបាន (១ ធីម៉ូេថ ៦:១៦)។ ្រទងគ់ងក់�ុងឧរ 

(្រពះទយ័) របស់្រពះ។ ្រពះជាបិត បានដក្់រពះបន�ូលក�ុងស�ូកេហយចពូជ 

ជា្រពះបុ្រត។ វ�ិ� ណៃនភាពជាកូន (្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជបុ្រត)បានេនក�ុង

បន�ូល។ ្រពះេយសូ៊ជា្រពះរជបុ្រតេនាះ ែដលបានសំែដងេនក�ុងរបូកយ

្រពហបន�ូល។ ដូេច�ះេហយ ្រពះបន�ូល ជា្រពះរជបុ្រត គឺជា្រពះបន�ូលៃនជីវតិ 

េនក�ុងករបេង�ត និងករេ្របាសេលះ (យ៉ូហន ១:៤ ,១យ៉ូហន ១:១) 

េដយសរ្រពះែមសី(អ�កសេ�ង� ះ) ្រត�វមកជាមនុស្ស ្រពះបន�ូល ្រត�វ្របដប់

េដយសច់ឈមជាមនុស្ស ។ េដម្បេីធ�ករេនះ ្រពះ្រត�វែតនាេំចញករបេង�ត

ថ�ី១ សំរបក់ែន�ងគងេ់នៃន្រពះបន�ូល-“ជារបូកយែដល្រទងេ់រៀបចឲំ្យទូលបង�”ំ 
(េហេ្រពរ១០៥ខ) បាទ របូកយៃនសចឈ់ម (មនិែមន របូកយៃនកូនែងត៉
េទ ) ្រត�វបានេរៀបចំសំរប្់រពះបន�ូលៃន្រពះ េដម្បេីលចមកឲ្យេឃញ។ គឺជារបូ

កយ ែដលមនិបានប៉ះពល់េដយែសនរបស់មនុស្ស។ របូកយេនាះ គជឺារបូ
កយៃន្រពះេយសូ៊។ េហយ្រពះបានគងជ់ាមយួ្រទង ់ េដយេរៀបចំ្រទងសំ់រប់

្រពះបន�ូល េដម្បគីងេ់នក�ុង្រទង ់េនេពលែដល្រទងចូ់លមកដល់អយុ (លូក 

១:៨០, ២:៤០, ៥២ យ៉ូហន ១:១៤)។ [ចំណាំ ដំណឹងល�ៃនលូកនិយាយពី
្រពះេយសូ៊ ជាកូនមនុស្ស ភាពជាមនុស្សរបស់្រទង ់ េហយដំណឹងល�ៃនយ៉ូ

ហននិយាយពី្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជប្ុរតៃន្រពះ អំណាចជា្រពះ និងភាពជា

្រពះរបស់្រទង ់។]  
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      េនេពលែដលទរកេយសូ៊ បានេកតមកេនេបេថ�ហិម ្រពះបានផ�ុ ំខ្យល់

ដេង�មចូលេទក�ុង្រទង ់ នូវវ�ិ� ណៃនភាពជាកូន (ែដលបានសំែដងក�ុងរបូ

កយខងវ�ិ� ណៃន្រពះបន�ូល )។ ទរកេយសូ៊េកតថ�ី បាន្រតឡបេ់ទជាមាន

្រពលឹងរស់េឡង និងចំេរ នេឡង េដម្បសំីែដងពីជីវតិៃន្រពះតងំពីេនាះមក 

ែលងមានករសំែដងេចញៃនរបូកយ (្រពះបន�ូល) ខងវ�ិ� ណេទៀតេហយ។ 

ទអីហូ� ន ី ែលងមាន ប៉ែុន�្រពះបន�ូលេនជាមយួ្រពះេនេឡយ។ េទះជា្រពះ

េយសូ៊គា� នបាបេសះេឡយ កម៏ាននិស្សយ័មកពី្រពះ ដូចជាអដ័មមាន ពីមុន

ដួលចុះក�ុងអំេពបាប ្រពះេយសូ៊ កម៏និែមនមានរបូកយ (្រពះ)។ ទល់ែត្រទង់

បានទទួលជា “កូនចិ�� ឹម” (កឡាទី ៤:៥ សូមេមលអត�បទ ហុ៊សតសីុ) 

្រទងក់ម៏និអចបានេទជាមា� កែ់ដលមានេ្របងតងំែដរ។ ដល់េពល្រទងប់ាន

ទទួលេ្របងតងំ “េនេពល្រទងទ់ទួលពិធី្រជមុជទឹក” ្រទងម់និអចមានេពរ

េពញៃន្រពះបន�ូល។ េហយទល់ែតេពល្រទងម់ាន ្រពះបន�ូលមកសណ�ិ ត 

្រទងម់និអចជារបូកយ េហយក៏មនិអចឲ្យ្រពះគងខ់ងក�ុងេទ។  

    ដូចជា្រគបរ់បស់ទងំអស់មានជីវតិ របស់េនទងំសត�ទងំមនុស្ស បាន

ទទួលវ�ិ� ណចីវតិមកពី្រពះមាន្រពះជម�រស់ មានែតកូន្រប�សកូន្រសី តំរវូទុក

របស់្រពះ បានេនជាមយួនឹង្រពះកជ៏ាែផ�កៃន្រពះបន�ូលៃន្រពះក�ុងែផនករតំរវូ

ទុករបស់្រពះ។ ្រពះេយសូ៊មានបន�ូលថា:  

“អស់អ�កណា ែដល្រពះវរបិត្របទនមកខ�ុ ំ….” (យ៉ូហន ៦:៣៧ក)។  

   “ប៉ុែន�អ�ករល់គា� មនិេជឿ ដ្បតិអ�ករល់គា� មនិែមនជាេចៀមរបស់ខ�ុ ំេទ ដូចជាខ�ុ ំ
បាន្របាបេ់្រសចេហយ េចៀមខ�ុ ំទងំប៉ុនា� នវស� ល់ខ�ុ ំ េហយមកតមខ�ុ ំ ខ�ុ ំក៏
ស� ល់វែដរ ខ�ុ ំឲ្យជីវតិអស់កល្បជានិច�ដល់វ វមនិ្រត�វវនិាសេនអស់កល្ប
េរៀងេត កគ៏ា� នអ�កណាឆកវ់យកពីៃដខ�ុ ំបាន ្រពះវរបិត ែដល្របទនវមកខ�ុ ំ
្រទងធ់ំេលសជាងទងំអស់ គា� នអ�កណា អចឆកយ់កវេចញពី្រពះហស�
របស់្រពះវរបិតខ�ុ ំបានេឡយ” (យ៉ូហន ១០: ២៦-២៩)។ 

   “្របាកដែមន ខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា� ជា្របាកដថា េប្រគាប្់រស�វែដលធា� កចុ់ះពីដី
មនិងបេ់ទេនាះនឹងេនែតដែដល ែតេបងបវ់ញិ េនាះនឹងបេង�តផលជាេ្រចន
េឡង” (យ៉ូហន ១២:២៤) 

្រពះេយសូ៊្រគីស� ្រពះបន�ូលៃនជីវតិ គឺជា “្រស�វ” ជាពូជរបស់្រពះបានងប់

េទេនាះកប៏េង�តផលជា “េ្រចនេឡង” ជាពួកកូន្រប�ស្រសីរបស់្រពះ។ (សូមច ំ

ពូជែត១ វកអ៏ចបេង�តពូជជាេ្រចន)។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ មានែតពូជតំ

រវូទុកជាេ្រចន បានទទួលវ�ិ� ណភាពជាកូន ជាមយួពួកេគ េហយពួកេគបាន

េកតេនក�ុងេលកីយក៍ំពុងមានបាប។ សវកបានសរេសរថា  
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“ែតឯ្រពះ្រទងសំ់ែដងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រទងដ់ល់េយងរល់គា� ឲ្យ
េឃញច្បោស់ េដយ្រពះ្រគីស�បានសុគតជំនួសេយងរល់គា�  េនាះក�ុងកល
ែដលេយងេនមានបាបេនេឡយផង” (រ ៉មូ៥:៨)។ 

“ប៉ុែន�្រពះែដល្រទងម់ានេសចក�ីេមត� ករណុាដេ៏លសលបេ់ដយេ្រពះ
េសចក�ី្រសលញ់ជាខ� ងំ ែដល្រទងម់ានដល់េយងរល់គា�  ក�ុងកលែដល
េយងេនស� បក់�ុងកររលំងេនេឡយ េនាះ្រទងប់ានេ្របាសឲ្យេយងរល់គា�
បានរស់ជាមយួនឹង្រពះ្រគីស� គឺេដយ្រពះគុណែដលអ�ករល់គា� បានសេ�ង� ះ 
េហយ្រទងប់ានេ្របាសឲ្យេយងរស់េឡងវញិ កឲ៏្យេយងអង�ុយជាមយួនឹង្រពះ
្រគីស� េនស� នដខ៏�ស់ែដរ េដម្បឲី្យ្រទងប់ានសំែដងឲ្យអស់តងំកល្បខងមុខ 
បានេឃញ្រពះគុណដខ៏�ស់េលសលបរ់បស់្រទង ់េដយេសចក�ីសប្បរុស ែដល
្រទងផ់�ល់មកេយងក�ុង្រពះ្រគីស�េយសូ៊ ដ្បតិគឺ េដយសរ្រពះគុណែដលអ�ក
រល់គា� បានសេ�ង� ះ េដយសរេសចក�ីជំេនឿ េហយេសចក�ីេនាះ កម៏និែមន
េកតពីអ�ករល់គា� ែដរ គឺជាអំណាចទនរបស់្រពះវញិ កម៏និែមនេដយករ
្រប្រពឹត�ែដរែ្រកងអ�កណាអតួខ�ួន ដ្បតិេយងរល់គា� ជាស� ៃដ ែដល្រទងប់េង�ត 
ក�ុង្រពះ្រគីស�េយសូ៊ សំរបក់រល� ែដល្រពះបានេរៀបចំទុកជាមនុ ឲ្យេយងរល់
គា� ្រប្របឹត�តម” ( េអេភសូរ ២:៤-១០)។  

 “ដ្បតិ្រពះបានបេង�តអ�ករល់គា� ជាថ�ី មនិែមនជាពូជ ែដលែតងែតពុក
រលួយេនាះេទ គឺពូជែដលមនិេចះពុករលួយវញិ គឺជា្រពះបន�ូលដ៏រស់ េហយ
េនជាបល់ប”់ (១េព្រត�ស១:២៣)។ 

 េនះច្បោស់ណាស់ថា ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ មនិបានឆ�ងផុតពី
របូកយវ�ិ� ណ(្រពះបន�ូល)។ គឺ្រទងជ់ាពូជែត១គត ់ ្រត�វជាវ�ិ� ណភាពជា

កូនក�ុងរបូកយ្រពះបន�ូល ។ ្រទងប់ានយាងមកពី្រពះបន�ូលច ំេហយ្រពះបាន

គងខ់ងក�ុង េពលែដល្រទងទ់ទលួបុេណ្យ្រជមុជទឹកេនទេន�យរ័ដន។់ េពល

េនាះេហយ ្រទងេ់តជា “្រពះបន�ូលបានេកតមកក�ុងសច់ឈម” ែដលពួក

កូន្រប�សកូន្រសីដមរវូទុករបស់្រពះ បានេទជា “ផលែផ�” មកពីពូជែត១គត ់

ែដល្រត�វឆ�ងផុតរបូកយ(វ�ិ� ណ) ្រពះបន�ូល “េហយពីេ្រពះជីវតិទងំឡាយ
បានចុះចូលនឹង េសចក�ីឥត្របេយាជន ័ ែដលមនិែមនេដយស�្រគព័ីចិត� គឺ
េដយេ្រពះ្រពះអង� ែដល្រទងប់��ុ ះប��ូ លវញិេដយសង្ឃមឹ។” (រ ៉មូ៨:២០) 

“ទីជំេរេហរកទីជំេរផងគា� ”(ទំនុកដំេកត ៤២:៧)។ ពូជដំរវូទុកជាេ្រចនបាន

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករេបកសំែដង្រពះបន�ូល ពីេ្រពះ ពួកេគបានេនក�ុងែផ�ក

ពូជែត១គតៃ់ន្រពះបន�ូល។ ពួកេគជាែផ�កៃនរបូកយរបស់ពូជ (្រពះ្រគីស�) 

ែដលបានងប។់ ពួកេគជា “ផល” របស់្រទង ់ ែដលបានេចញមកពី្រទង ់ ដូច
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ជាពូជ “្រស�វ” បានងប ់ (េនឯភ�កំលវ៉រ)ី។ ពួកបរសុិទ�បានមានេនក�ុងកូន

ៃន្រពះេយសូ៊្រគីស�។ 

 ដូចជា្រពះេយសូ៊បានេកតជាកូនែងត៉ (មនិែមនជា្រពះរជបុ្រតេទ) ពីៃផ�

នាងមារ ី ពូជេរ សតងំជាេ្រចន កប៏ានេកតជាកូន (មនិែមនជាពួកកូន្រពះ) 

េចញពីៃផ�មា� យរបស់ពួកេគ។ ដូច្រពះេយសូ៊ ែដល្រត�វទទួលេសចក�ីេពរេពញ

ៃន្រពះបន�ូល េដម្បកី� យេទជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ ពូជេរ សតងំក្៏រត�វករ

ទទួល្រពះបន�ូលេដម្បកី� យជាកូនរបស់្រពះែដរ។  

ដូច្រពះវរបិត ដូច្រពះរជបុ្រត 

 អ�ីកេ៏ដយ ែដលែថ�ងពី្រពះេនស�� ចស់ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំងេនក�ុង្រពះ

េយសូ៊។ េយងអនពី្រពះ ែដលែចងថា ្រទងជ់ាេស�ច (ទំនុក ៥:២ េយេរមា 

១០:១០ សករ៩ី:៩)។ េនេពល្រពះេយសូ៊បានយាងមកេលកីយ ៍ ្រទង្់រត�វ

េគថា� យបង�ំដូចជាេស�ច (ម៉ាថាយ២:២) េហយនឹងក� យជាេស�ចេនក�ុងៃថ� 

េពលែដល្រទងន់ឹងគងេ់នេលបល�័ង�ៃនសិរលី�របស់្រទង ់ (ម៉ាថា២៥:៣១-៣២ 

េមល១ធីម៉ូេថ ១:១៧ វរិណះ ១១:១៧. ១៥:៣)។ េយងអនពី្រពះថាជា

េច្រកម (ទនុំក ៥៨:១១ េអសយ៣៣:២២) េហយ្រពះេយសូ៊គឺជាេច្រកម 

(យ៉ូហន៥:៣០,វរិរណះ ១៩:១១)។ ្រពះជាអ�កេ្របាសេលះ (ទំនុក ១៩:៤ 

េអសយ៤៣:១៤ ) ្រពះេយសូ៊ក៏ជាអ�កេ្របាសេលះែដរ (កឡាទី៣:១៣, េហ

េ្រពរ៩:១២)។ ្រពះជា “្រពះដ៏ជា្រពះ” (និគូមន៣ំ:១៣-១៤, េអសយ ៤៤:៦ខ)

្រពះេយសូ៊ កអ៏ះអងថា្រទងក់ប៏ានជា “្រពះដ៏ជា្រពះែដរ” (យ៉ូហន ៨:២៤, 

៥៧-៥៨ វវិរណះ ១:១៧-១៨ )។  

 ឧទហរណ៍ទងំអស់េនះ និងេផ្សងេទៀតេនក�ុងបទគម�រីមនិែមនជា

បនា� ល់ៃន្រពះ២េទ។ ផ�ុយេទវញិ វបានបង� ញថា ្រពះអមា� ស់េយសូ៊ គឺជា

្រពះផា� ល់គងក់�ុងសចឈ់ម។ បទគម�រីបានគូសប�� ក់ថាមាន្រពះែត១ គឺជា

្រពះវរបិត ែដលបានបេង�តរបស់ទងំអស់ េហយកម៏ានមាន្រពះអមា� ស់ែត១ 

គឺ្រពះេយសូ៊្រគីស� ែដលរបស់ទងំអស់មានេន (ឬឈរទងំអស់គា� )។ 

ទកទ់ងនឹង្រពះេយសូ៊្រគីស� ប៉ូលបានសរេសរថា: 

“ដ្បតិគឺ្រទងេ់ហយ ែដលបេង�ត្រគបទ់ងំអស់ ទងំរបស់េនស� នសួគន៌ិង
េនែផនដី ទងំរបស់ែដលេមលេឃញ េហយែដលេមលមនិេឃញផង 
េទះបីជារជ ឬអំណាចជា្រពះអមា� ស់ឬអំណាច្រគប្់រគង ឬអំណាចណាក៏
េដយ េនាះសុទ�ែតេកតមកេដយសរ្រទង ់េហយសំរប្់រទងទ់ងំអស់។ ្រទង់
គងេ់នមុនទងំអស់ េហយរបស់ទងំអស់កេ៏នស�ិតេស�រេដយសរ្រទង”់ (កូ

លុ៉ស ១:១៦-១៧) 
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 វច្បោស់េហយថា ្រពះេយសូ៊្រគីស� គឺជាមូលេហតុរបស់្រពះ សំរបក់រប

េង�ត។ ្រពះេយសូ៊គឺជាបងច្បងក�ុងករគូរេ្រគាង ករបេង�ត និងែផនករដំរវូ

ទុកជាមុនរបស់្រពះ។ ្រទងជ់ា្របធាន្រគឹះៃនសិរលី�របស់្រពះ។ ្រពះជាអ�កនិពន� 

ែដលបានគិតេនស� នសួគ ៍និងែផនដី ក�ុង្រពះ្រគីស�។ 

     “គងែ់តខងេយង មានែត្រពះែត១ប៉ុេណា� ះ គឺជា្រពះវរបិត ែដលរបស់
សព�សរេពេកតមកពី្រទង ់េហយេយងរល់គា� ក៏សំរប្់រទង ់កម៏ាន្រពះអមា� ស់
ែត១ គឺ្រពះេយសូ៊្រគីស� ែដលរបស់សព�សរេពេកតមកេដយសរ្រទង ់ េហយ
េយងកេ៏ដយសរ្រទងែ់ដរ” (១កូរនិថូស៨:៦)។ 

     អែមន៉ ្រពះជា្រពះវរបិត គឺជា្រពះ េហយ្រពះរជបុ្រត ែដលជា្រពះអមា� ស់ 

កជ៏ា្រពះផងែដរ (កិច�ករ២:៣៦,កូឡូស១:១៩,វវិរណះ៤:១១,២២:១) 

្រពះ្រគីស� 

ក�ុងករខំប�� កព់ីេគាលលទ�ិៃន្រពះៃ្រតឯក អ�កេជឿ្រពះៃ្រតឯកខ�ះ កប៏ាន

យកពក្យ ថា “្រពះ្រគីស�” ក�ុង១កូរនិថូស១០:១-៤ (ែដលប៉ូលបានហមពួក

ជំនុំកូរនិថូស កុំឲ្យេធ�ដូចជាកូនេចអុី្រសែអល ែដលល្បងូ្រពះ្រគីស�) េហយ

និយាយថា ្រពះេយសូ៊បានមានពីមុនរចួមកេហយ េ្រពះ្រទងគ់ឺជា “ថ�ខង
វ�ិ� ណេនាះ” ែដលតមកូនេចអុី្រសែអល។ 

ពក្យថា “្រពះ្រគីស�” េនក�ុងបទគម�រីមនិែមនែតងែតចង�ុលេទមនុស្ស្រគី
ស�េយសូ៊េទករេនះអចេផ��ងផា� ត ់ េដយអន ម៉ាថាយ ២៤៥ (េហយខ បទ

គម�រី្រសេដៀងគា� ជាេ្រចន) ែដល្រពះេយសូ៊មានបន�ូលពី្រពះ្រគីស�ែក�ងក� យជា

េ្រចន ឬអ�កមានេ្របងតងំែក�ងក� យជាេ្រចនែដលនឹងចូលមកក�ុងេលកីយ៍

េនះ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ មានមនុស្សជាេ្រចនេនេលេលកីយេ៍នះែដលមាន

េឈ� ះ “េយសូ៊”  ប៉ុែន�មានែត១េទ ែដលេហថា្រពះ្រគសី�។ 

ពក្យ្រកិត សំរប្់រពះ្រគសី� គ្ឹរគសី�ូស ែដលមាននយ័ថា ែដលមានេ្របង

តងំ។ពួកអ�កជាេហររបស់្រពះ េហថា ហយ្រគីស�យ ទីអូ ែដលមាននយ័ថា 

អ�កែដលមានេ្របងតងំរបស់្រពះ។ ករចកេ់្របងតងំ បានមកពី្រពះវ�ិ� ណ

(ឡូហ�ុស)ៃន្រពះប៉ុេណា� ះ។ 

      ក�ុងកិច�ករ ២៣៦ េព្រត�សបាននិយាយថា “្រពះបានេលក្រពះេយសូ៊េនះ 
ែដលអ�ករល់គា� បានឆា� ង ឲ្យ្រទងេ់ធ�ជា្រពះអមា� ស់ និងជា្រពះ្រគីស�ផង”។ 
ែមនេហយ េហតុអ�ីបានជាចបំាចឲ់្យ្រពះេលក្រពះេយសូ៊ឲ្យេធ�ជា្រពះអមា� ស់ 
នងិជា្រពះ្រគសី�ផង េប្រពះេយសូ៊បានគងេ់នពីមុនរចួមកេហយ ជាវ�ិ� ណ 

េហថា ្រពះ្រគសី�? េហយេប្រពះេយសូ៊បានមានពីមុនរចួមកេហយជា 

វ�ិ� ណផា� ល់ខ�ួនដចេ់ដយែឡក (ជាបុគ�លតី២ៃន្រពះដក៏ំពូល េយាងេទ
តមបកួអ�កេជឿ្រពះៃ្រតឯក) ពី្រពះ (្រពហវរបិត) េតតួនាទ្ីរពះ្រគីស�េនេល
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វ�ិ� ណេនាះ ែដលជា្រពះ មនិេទជា ករផ�ុយគា� េទឬអី? ្រពះ្រគានែ់តចក់

េ្របងតងំ ្រទងម់និែមនទទួលករចកេ់្របងតងំេទ។ មានែតពួកមានតួមាន

ជីវតិ និងរបស់ែដលបានបេង�តមកប៉ុេណា� ះ ទទួលករចកេ់្របងតងំ។ ដូេច�ះ

មនុស្ស េយសូ៊  បានទទួល  ករចកេ់្របងតងំពី្រពះជា្រពះវរបិតរបស់្រទង។់  

    ដូចេនះ ថ�ខងឯវ�ិ� ណេនាះ គា� ននរណាេទៀតេទេ្រកពីេដបារ (្រពះ
បន�ូល) ែដលមានេ្របងតងំ ែដលបានហូរេចញពី្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពហ

េចស� បំផុតៃន្រពះ េដម្បផី�ល់អហរ និងេ្រគ�ងផឹក ដល់កូនេចអុី្រសែអល 

េនក�ុងទីរេហស� ន។ ថ�េនាះគឺជា ្រពះ្រគីស�ដែដល (្រពះបន�ូលែដលមាន
េ្របងតងំ) ៃន្រពះ ែដល្រគបអ់�កេរ សតងំពិតទងំអស់កំពុងែតរមួចំែណក 

ក�ុងេពលឥឡូវេនះ។ ជាករពិត ្រពះបន�ូលែដលមានេ្របងតងំេនាះ បានមក

ឯបកួអុី្រសែអល តមរយះេទវត (អ�កនា្ំរពះរជសរ ទូត) របស់្រពះែដល

បានមាន្រពះនាមៃន្រពះ។ ្រទងជ់ា្រពះបន�ូល េនាះែដលដឹកនាកូំនេចអុី្រស

ែអល ។ ្រទងជ់ា្រពះភ�ក�(វត�មាន) ៃន្រពះអមា� ស់ដជ៏ា្រពះ  

ករមកគងេ់នខងក�ុង 

    ឥឡូវេនះ សូមកតសំ់គាល់េដយ្រប�ង្របយត័� យ៉ូហន ១:១៤ 

    “្រពះបន�ូលក្៏រតឡបជ់ាសច់ឈម េហយបានស� កេ់នជាមយួនឹងេយង
រល់គា� ……” 

    ជាេរឿយៗ េគនិយាយថា “្រពះវ�ិ� ណ្រតឡបជ់ាសច់ឈម” ឬ “្រពះ
ក� យជាសច់ឈម”។ ្របេយាគែបបេនះ ែដលជាធម�ត េគយកេដយមនិ

គិតថាខុស ឬ្រត�វេទ មានបំណងដឹកនា្ំរគីស� នជាេ្រចនឲ្យសេង�បខុសថា ្រពះ

វ�ិ� ណដ៏មាន្រពះេចស� អស� រ្យ បានយកនិស្សយ័ជាមនុស្ស ។ ទស្សនះគួរឲ្យ

ភា� កេ់ផ�លេស�គា� របស់្រពះៃ្រតឯក ចងន់ិយាយថា អង�្រពះវ�ិ� ណទី២ែដល

េហថា “្រពះរជបុ្រត” បានបំែលងអង�្រទង ់ េទជាអំ្រប៊យី៉ុងមនុស្ស េនក�ុង

ៃផ�នាង្រពហ�ចរម៉ីារ ី េដម្បេីកតជា “្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ”។ កច៏ងម់ាននយ័ថា 

្រពះបន�ូល (ែដលេគបក្រសយថា ជា្រពះេយសូ៊្រគីស�ផា� ល់) បានក� យេទជា

គតិេនក�ុងៃផ�នាងម៉ារ ី េហតុេនាះេហយទរកមនុស្សេនាះ ជា្រពះលក�ណះ្រពះ

(កូន)។ ពួក្រគីស� នេគេជឿទស្សនះយ៉ាងេនះ ថា្រពះរជបុ្រត បានេកត។ ពួក

េគកេ៏ជឿេទៀតថា ្រពះ(បិត) មកចបក់ំេណ តេនក�ុងបុ្រតបនា� ប់ពីបានទទួល

បុណ្យ្រជមុជទឹកេនទេន�យរ័ដន។់ ករបេ្រង�នែបបេនះគា� ន្រគឹះក�ុងបទគម�រីប

រសុិទ�។ (ចំណាំ ពក្យ ចបក់ំេណ តេនះ (Incarnate) បានយកមកេ្របពីពក្យ 

ឡាតងំ គឺមានន័យថា សំេលៀកបំពកជ់ាសចឈ់ម)។  

 េតបុគ�លណាេជឿថា ្រពះវ�ិ� ណ បានផា� ស់ប�ូរមកេនក�ុងសច់ឈមជា

អំ្រប៊យី៉ុង ែដលលូតលស់េនក�ុងៃផ�នាងម៉ារ?ី េតអ�កណាមយួេជឿថា ្រពះជា
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វ�ិ� ណ បានក� យមកជាមនុស្សវញិមានរបូកយមនុស្ស សូនមកពីធូលីដី? 

េតអ�កណាបានអះអងថា “អូ ្រពះអចេធ�្រគបស់ព�ទងំអស់បាន េ្រពះ្រទង់
ជា្រពះ?” ចំជាបុគ�លល�ីេល�ជាេ្រចន អចបេង�តផា� ងំថ�ធំ សូម្បែីត្រពះផា� ល់មនិ

អចេលករចួឬ។  

 សូមគិតពីករេនះឲ្យបានហ�តច់ត។់ េតវសមេហតុផលេទ គំនិតមាន

អំណាចមានគតក៌�ុងៃផ�ម៉ាររីស់េនក�ុងស្បនូឬេទ? េពលែដល្រពះេយសូ៊ េកត

មកជាទរក ទរកេនះែ្រសកយំដូចជាទរកេផ្សងៗអ�� ឹង េតសំេលងទរកយំ

េនះ ជា្រពះទរកឬ? េពលែដលទរកេយសូ៊ បានេបេដះម៉ារ ី េតេនះជា្រពះ 

ែដលេបេដះឬ? ពិតជាមនិែមនេទ ្រពះជាវ�ិ� ណ។ ្រទងម់និែមនជាមនុស្ស 

។ ្រពះមនិបានមកជាសចឈ់មេទ។ ដ្បតិ “របស់អ�ីែដលេកតពីសចឈ់ម 
េនាះជាសចឈ់ម េហយជារបស់អ�ី ែដលេកតពីវ�ិ� ណ េនាះគឺជាវ�ិ� ណ
វញិ” យ៉ូហន ៣:៦ ។  

 គជឺា្រពះបន�ូលរបស់្រពះ គកឺរេបកសំែដងផា� ល់ដេ៏មលេឃញរបស់្រទង ់គឺ
ជា្រពះបន�ូលេនាះេហយ ែដល្រតឡបម់ក (បានបង� ញក�ុង) សចឈ់ម។ គឺ
ជារបូកយ្រពះបន�ូល បានេចញមកពី្រពះ កប៏ានេលចឲ្យពួកបរសុិទ�េឃញេន

ស�� ចស់ ជាេ្រចនដង ជាទំរងរ់បូកយទីអូហ� នីបេណា� ះអសន�្រទងែ់លង

បង� ញេទៀត  េពលែដលេនេបេថ�ហិម ពីេ្រពះឡូហ�ុស្រត�វែតយកទំរងម់នុស្ស

បេណា� ះអសន�។  

 “ដ្បតិមានបុ្រត ១ េកតដល់េយង ្រពះ្រទង្់របទនបុ្រត១មកេយងេហយ” 

េអសយ ៩៦  

“្រពះបន�ូលក្៏រតឡបជ់ាសច់ឈម េហយបានស� កេ់នជាមយួនឹងេយង
រល់គា�  េយងរល់គា� បានេឃញសិរលី�្រទង ់ គឺជាសិរលី�ៃន្រពះរជបុ្រតែត១ 
ែដលមកពី្រពហបិត មានេពញជា ្រពះគុណនឹងេសចក�ីពិត”។ យ៉ូហន ១:

១៤ 

“្រពះបន�ូលបានបង� ញខងសចឈ់ម”” ទល់ែតេពល្រពះផា� ល់មកគង់

ខងក�ុងមនុស្សេយសូ៊ េពល្រទងប់ានទទួលពីធី្រជមុជទឹកក�ុងទេន�យរ័ដន ់

េនមុខមនុស្សជាេ្រចន កប៏ានសំេរចេនក�ុងម៉ាឡាគី ៣:១: 

“...េហយ្រពះអមា� ស់ ែដលឯងរបស់គា�  ែស�ងរកេនាះ ្រទងន់ឹងលែតមក ដល់
្រពះវហិរ្រទងភ់ា� ម ឯទូតែដលនាមេសចក�ីសន្យោមក ជាេសចក�ីសន្យោែដល
ឯងរល់គា�  ចង់បានទងំេម�ះ៉េនាះ...”  

 េពលេនាះេហយ ែដលេសចក�ីេពរេពញៃន្រពះបន�ូលរបស់្រពះ មកគង់

្រពះ្រគីស�។  
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   “កល្រពះេយសូ៊បានទទួលបុណ្យ្រជមុជទឹកេហយ េនាះ្រទងយ់ាងេឡងពី
ទឹកភា� ម ្រសបែ់តេមឃករ៏េបកេឡង ឲ្យ្រទងេ់ឃញ្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ 
យាងចុះមកដូចជាសត�្រពប ក៏សណ�ិ តេល្រទង់ េនាះក៏មានលឺសំេលងេចញ
ពីេលេមឃថា េនះជាកូនស�ួនភា� អញ ជាទីេពញចិត�អញណាស់”  ម៉ាថាយ ៣:

១៦-១៧។ 

“ដ្បតិ្រពះបានសព�្រពហឬទយ័ ឲ្យ្រគបទ់ងំេសចក�ីេពរេពញបានស�ិតេន
ក�ុង្រទង”់  (កូឡូស ១:១៩ យ៉ូហន ១៤:១០  កូឡូស ២:៩។) 

 ចំណាំ ទំនាយេនក�ុងេអសយ ៩:៦ ថា បុ្រតមនិែមនទរក ែដលបាន

្របទនមកជាដង� យបូជា សំរបប់ាប យ៉ូហន ៣:១៦-១៨។ េហតុេនះ 

មនុស្សមា� ក ់ែដលមានេ្របងតងំ គឺ្រពះេយសូ៊ ែដលេហថា អ័ដមចុងេ្រកយ 

ឬមនុស្សទី២ ដូចភាពង័ដមពីេដម កជ៏ាមនុស្សមុនេគេដលបេង�តមក េហយ

កជ៏ាមនុស្ស ជាកូនរបស់្រពះ មនិែមនជាទរក។ ដូចគា� ែដរ ្រពះមនិែដលេលច

មកក�ុងេពលណា១ ជាទរកទីអូហ� នី ជាទរក ឬវយ័យុវជនេទ ពីេ្រពះរបូ

កយ្រពះបន�ូល ែតងែតេលចជាបុគ�លេពញេលច។ 

 “្រពះបន�ូលក្៏រតឡបជ់ាសច់ឈម េហយបានស� កេ់នជាមយួនឹងេយង
រល់គា�  េហយេយងរល់គា� បានេឃញសិរលី�្រទង់ គឹជាសិរលី�ៃន្រពះរជបុ្រត
ែត១ ែដលមានេពញេដយេសចក�ីពិត” (យ៉ូហន ១:១៤)។  

 ពក្យែដលសវកនិយាយេនះបានបង� ញច្បោស់ណាស់ថា មនិែមន

និយាយអំពីទរកេយសូ៊ ែដលេបេបាះ ឬេទះបីជា្រទងេ់ពញវយ័ជាយុវជន ក៏

មនិទនម់ានពន័�កិច�េនេឡយ។ ជាងេនះេទេទៀត គាតន់ិយាយពីសិរលី� 

បង� ញក�ុងជីវតិ និងពន័�កិច�ជា្រពះរជបុ្រត បនា� បព់ីបានទទួលពីធី្រជមុជទឹក

វញិ។ គា� នសង្សយ័េទ ែដលយ៉ូហន (េហយអ�កេដរតម្រពះ្រគីស�) បាន

េឃញសិរលី� (្រពះនាម ្រពះបន�ូល នឹងករងរ យ៉ូហន១៧) ជាបិតអស់

កល្ប ក�ុងជីវតិ្រពះ្រគីស� និងពន�ក័ិច�។  បាទ េគបានេឃញសិរលី�្រទង ់ េពល

ែដល្រពះបន�ូល “បង� ញក�ុងសចឈ់ម” េនាះជា្រពះបន�ូល ែដលបង� ញក�ុង

បុគ�លេយសូ៊្រគីស� ក�ុងសច់ឈម។  

ជាគំរ ូ ្រពះេយសូ៊ គឺដូចជាពូជ។ ជាពូជ្រត�វែតចស់ និងេដម្បឲី្យមានកំរតិដុះ

េទៀត េទជាជីវតិ ដូេច�ះេពលវ “ងប”់ វនឹងអចបេង�តផលបានជាេ្រចន  (េប
វមនិចស់ទុំេទ វកម៏និអចជាពូជដុះេទេទៀតែដរ)។ ដូចគា� ែដរ ្រពះបុ្រតក៏

្រត�វែតធេំឡងពីតរក េហយេពញវយ័ក�ុងមនុស្សធ។ំ បនា� បម់ក ្រទងប់ាន 

‘ទទួលជាកូនចិ�� ឹម’ េហយក្៏របទនអំណាច្រពះបន�ូលៃនជីវតិ (លូក ៤:

១៨-១៩ )។ ្រពះរជបុ្រត បានមកជាអ�កបំេរ  ជាមយួពន�ក័ិច�ៃនទំនាយ ្រត�វបំ

េរ ពីមនុស្សេលក  (េអសយ៤២:១ ម៉ាថាយ១២:១៧-២១ ២០:២៨)។ េហតុ
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េនះ មុខងរ១ជាកូនមនុស្ស។ ្រទងក់ជ៏ាមា� កម់ានេ្របងតងំនា្ំរពះបន�ូលរបស់

្រពះ។  

 “្រពះវ�ិ� ណ្រពះអមា� ស់សណ�ិ តេលខ�ុ ំ ពីេ្រពះ្រទងប់ានចកេ់្របងតងំខ�ុ ំ 
ឲ្យផ្សោយដំណឹងល�ដល់មនុស្សទ័ល្រក ្រទងប់ានចតខ់�ុ ំឲ្យមកេដម្បនីិងេ្របាស
មនុស្សែដលមានចិត�សេ្រងង េហយ្របកសពីេសចក�ីេ្របាសេលះដល់ពួក
េឈ�យ និងេសចក�ីភ�េឺឡងវញិដល់មនុស្សខ� ក ់េហយេដះមនុស្ស ែដលេគជិះ
ជានឲ់្យរចួ ្រពមទងំ្របកសពីឆា�  ំ ែដល្រពះអមា� ស់កំនតទុ់ក” លូក ៤:១៨-

១៩ េអសយ ៤២:៦-៧ ៦១:១។ (សូមអនយ៉ូហន ១:៣២ ៣:៣៤)  

 ្រពះបន�ូលមកគងក់�ុង្រទង។់ ្រពះេយសូ៊កអ៏ចដកជ់ីវតិ្រទងចុ់ះ េហយនាំ

ឲ្យេកតពូជផលែផ�ជាេ្រចន។  

“្រពះេយសូ៊មានបន�ូលេទនាង ខ�ុ ំជាេសចក�ីរស់េឡងវញិ េហយជាជីវតិ 
អ�កណាែដលេជឿដល់ខ�ុ ំ េទះបីបានស� បេ់ហយ គងែ់តនឹងរស់េឡងវញិែដរ 
អ�កណាែដលរស់េនេហយេជឿខ�ុ ំេនាះមនិ្រត�វស� បេ់ឡយ” យ៉ូហន ១១:២៥-

២៦ ។ 

្រពះេយសូ៊មនិ្រគានែ់តជា្រពលឹងរស់េទ្រទង ់ “ជាវ�ិ� ណែដលេ្របាសឲ្យ
រស់វញិ” ជាជីវតិែដល្រពះវ�ិ� ណ្របទនមក (១កូរ ិ១៥៤៥)។  

 ឯេសចក�េីពរេពញៃន្រពះដជ៏ាកពូំល បានសណ�ិ តក�ុង្រពះ្រគសី�េយសូ៊ 

ទងំមានរបូអង�ផង មនិែមនមាននយ័ថា េនស� នសួគទ៌ងំមលូ ្រពះវ�ិ� ណដ៏

មាន្រពះេចស� ហូរចុះទងំ្រស�ង។ ្រពះែដលជា្រពះវ�ិ� ណ េនែតជា្រពះ

គងេ់ន្រគបទ់ីកែន�ង (ពីេ្រពះ្រទងជ់ាសព��� �� ណ និងជា្រពះអទិករ)។ 

ដូេច�ះ មនិែមន្រពះទងំអស់ មកគងេ់នក�ុង្រពះ្រគីស�េយសូ៊េទ។ប៉ុែន�របស់

ទងំអស់របស់្រពះមកគងក់�ុង្រពះ្រគីស�្រពះេយសូ៊។ របូកយ្រពះ្រគីស� គឺ្រគាន់

ែតចកែន�ង(វហិរ) គងេ់បរបស់្រទង ់ េហយជាតំណាង្រគបទ់ងំអស់(សិរលិ�)

របស់្រពះ។ ម្យោង៉េទៀត ្រពះបាន្របទន្រពះវ�ិ� ណគា� នកំរតិេនក�ុង្រពះរជ

បុ្រត។ អ�� ឹង ្រពះេយសូ៊គឺជាករសំែដងលក�ណះទងំអស់របស់្រពះ។  

 ពក្យសំខនប់ំផុត ែដល្រពះេយសូ៊បានអធិស� ន បង� ញឲ្យេឃញថា 

េពល្រទងអ់ធិស� នេនក�ុងយ៉ូហន ១៧:៣។ ្រទងម់ានបន�ូលថា: 

 “េនះជាជីវតិេនអស់កល្បជានិច� គឺឲ្យេគបានស� ល់ដល់្រទងដ់ជ៏ា្រពះពិត
ែត១ និង្រពហេយសូ៊្រគីស� ែដល្រទងប់ានចតឲ់្យមកផង”។ 

េនក�ុងឃា� េនះ បានគា្ំរទយ៉ាងច្បោស់ េនក�ុងេសចក�ីពិតៃន្រពះពិតែត១ 

េហយថា ្រពះេយសូ៊ បានចតម់ក េដម្បសំីែដងេចញផា� ល់ពី្រពះ។ ្រពះេយសូ៊

្រគីស� គឺជាជីវតិរបស់្រពះ្រទងក់ជ៏ា្រពហបន�ូលៃនជីវត។  
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“ឯអ�កណាែដលេជឿដល់្រពះរជបុ្រតវញិ េនាះមានជីវតិដរ៏ស់េនងេស
កល្បជានិច�េហយ ែតអ�កណាែដលមនិ្រពមេជឿដល់្រពះរជបុ្រតវញិ េនាះមនិ
េឃញជីវតិេសះេឡយ” (យ៉ូហន ៣:៣៦ េហេ្រពរ ១:៣ ) 

ឥឡូវេនះ ្រពះេយសូ៊្រគសី�បានបង� ញជារបូអង�របស់្រពះ (កូលុ៉ស ១:១៥) 

េហយទងំេសចក�េីពរេពញៃន្រពះបានសណ�ិ តក�ុង្រទង ់ ទងំមានរបូអង�ផង 

(កូលុ៉ស ២:៩)។ ដូេច�ះេហយ គមឺនិអចឲ្យ្រពះសំេដងអង�្រទងេ់្រកព្ីរពះេយសូ៊

ែទ (េដយមនិយកេចញភាពេដម េហយបន�ករ  

គតិរបស់្រទង ់ជាបណំងរបស់្រទង)់។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ឡូហ�ុស: ករចបេ់ផ�មដំបូងៃនករបេង�តរបស់្រពះ  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សចឈ់ម-និស្សយ័មនុស្ស 

“្រពះបន�ូលបាន្រតឡបម់កជាមនុស្ស េហយក៏បានរស់េនរយះេពលក�ុង
ចំេណាមេយង” យ៉ូហន ១:១៤ (គម�រីបារេខ� អងេ់គ�ស )។ 

ចូរគិតអំពីសំនួរេនះម�ងេទៀត តងំពី្រពះបន�ូលគឺជា្រពះ េតេនះមាននយ័

ថា របូកយខងសចឈ់ម(របស់្រពះេយសូ៊)គឺជា្រពះឬ? 
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េទ របូកយ្រពះេយសូ៊្រគីស�ដូចមនុស្សឯេទៀតៗែដរ ែតបានេកតមកពី
នាង្រពហ�ចរ ី និងគា� នបាបេសះ។ សវកប៉ូលបាននិយាយថា ែត្រទងប់ាន

េរៀបចរំបូកយឲ្យទូលបង�ំវញិេហេ្រពរ ១០:៥។ សចឈ់មមនិែមនជា្រពះេទ 

ែតជារបូកយរបស់្រពះ-កែន�ង្រទងគ់ងេ់ន។ 

្រពះបានមានបន�ូល ្រគបទ់ងំអស់បានមកេដយសរ្រពះបន�ូលែដល

ែថ�ងេចញ (ឡូហ�ុស) របស់្រពះ។ ក�ុងេលកុ េយងបានអនថា អ�ីៗបានេចញ

ជារបស់មក េពលែដល្រទងម់ានបន�ូលេចញភា� ម “ចូរឲ្យមានពន�ឺេឡង ពន�ឺក៏
មានេឡង”។ល។ ្រពះបន�ូលែដលែថ�ងេចញ បានបេង�តេឡង(េហេ្រពរ ១១:

៣)។ េដយសរស�� ដែដលេនះ ្រពះដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត មានបន�ូល

េចញ (បានបេង�ត) េមជីវតិបុរស (េកសិកែស�ម៉ាតូសូអុីត) និងពងៃនជីវតិ 

(េកសិកពង)េហយយកមកប��ូ ល។ ្រទងប់ានដអំំ្រប៊យី៉ុង (កំនកូន) ក�ុង

ស្ប្ូរពហ�ចររីបស់ម៉ារ។ីេនេពលែដលទរកបានេកតមក វ�ិ� ណភាពជាកូន 

ែដលេនក�ុងឡូហ�ុស បានចូលេតក�ុងទរកេនាះ។ េហយ្រទងក់្៏រតឡបជ់ា

មាន្រពលឹងរស់េឡងវញិ។ ឡូហ�ុសមកបន�េនក�ុងទរកេនះ េពលែដល្រទង់

ចូលមកអយុជា្រពះបុ្រត (េអសយ ៩:៦) េហេ្រពរ ១:១ គឺបានបង� ញដល់

បកួមនុស្សបរសុិទ�េនស�� តមរេបៀបេផ្សងៗ េហយបនា� បម់កកប៏ានបង� ញ

ដល់ពួកអុី្រសេអល េហយក�ុងេលកីយ ៍ ជារបូកយែដលអចបះ៉បានែថម

េទៀត េនក�ុងរបូកយជាមនុស្សសចឈ់ម បានេកតពីនាង្រពហ�ចរ ី (១យ៉ូ

ហន ៤:២-៣)។ មនុស្ស គឺជា្រពះេយសូ៊្រគីស�។ ្រទងគ់ឺជាេសចក�ីេពរេពញៃន

ករេបកសំែដងរបស់្រពះ េទដល់មនុស្សេលក។ ្រទងជ់ាវហិរៃន្រពះដម៏ាន

្រពញជន�រស់ េដយគា� នកំរតិេទ ។ គឺមនិែមនជាេអម៉ាញូែអល េដយរបូកយ

ទីអូហ� ទីេទ ប៉ុែន� េអម៉ាញូែអល េដយករចបក់ំេណ ត ។មនុស្សេយសូ៊ បាន

េកតមកជា (មនុស្ស ពក្យេហេ្រពរអដ័ម) មនិែមនទីអូហ� នីេទ។ េតបាន

េឃញភាពខុសគា� េហយ ឬេន? ្រពះបន�ូលបានេលចមកយកនិស្សយ័មនុស្ស 

(ពក្យេហេ្រពរ អដ័ម) មនិែមនជាលក�ណះរបស់្រពះេទ េហយ្រពះកម៏និែមន

ជាមនុស្សែដរ(ជនគណនា ៣១៩)។ និស្សយ័មនុស្ស គឺជាលក�ណះែដល្រពះ

បានបេង�ត មកជា (មនុស្ស បាក្យេហេ្រពរ អដ័ម)។ េពលែដលេអម៉ាញូែអល 

បានេលចមកក�ុងរបូកយទីអូហ� នី របូកយទីអូហ� នី មនិបានេកតេទ គឺជា

្រពះវ�ិ� ណ(របូកយ្រពះបន�ូល)។ប៉ុែន�្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ បាន

បេង�តមកជាមនុស្ស (ពក្យេហេ្រពរ អដ័ម) ្រទងប់ានមានគភេ៌ដយសរ្រពះ

វ�ិ� ណបរសុិទ� េនក�ុងៃផ�នាងម៉ារ ីេហយកេ៏កតក�ុងេលកីយេ៍នះ។  

    ចំណាំ ក�ុងចំេណាមពកួនិកយនិយម មានេគបេ្រង�នថា ្រពះេយសូ៊បាន

េកតពីពងៃនេមជវីតិរបស់នាងម៉ារ ី និងេមជីវតិ ែដលបេង�តេដយសរ្រពះ
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វ�ិ� ណបរសុិទ�។ ពួកេគេពញចិត�ណាស់ថា េនាះេហយចបំាច់ឲ្យ្រពះេយសូ៊

្រគីស�ពិត្របាកដជាមនុស្សសច់ឈម។ ករបេ្រង�នែបបេនះ ដកេចញ

េសចក�ីពិតដេ៏្រជបំផុត ថា្រពះេយសូ៊្រគីស�ជា្រពះរជបុ្រត (ែសនែត១) ៃន្រពះ

។ ្រសេមាលមក្រគបបាងំនាង្រពហ�ចរ ី (លូក ១៣៥) គឺមនិបានទកទ់ង ឬ

ែញកពងៃនេមជីវតិរបស់នាងឲ្យបានបរសុិទ� េដម្បបីង�បេង�តតមេមជីវតិែដល

មកពី្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�េទ គឺជា្រពះេចស� ៃន្រពះែដលបានមកសណ�ិ តេល
នាង េដម្បឲី្យពូជេកតេឡងេតជាទរក (្រប�ស) (ម៉ាថាយ ១២០)។ ម៉ារ្ីរត�វ

េ្រជសេរ សឲ្យេធ�ជាមា� យរបស់ទរកេនាះ។ ទងំេមជីវតិ និងពងៃនេមជិវតិ 

បេង�តបានជាមនុស្ស តេចញមកពីនិស្សយ័មនុស្សមានបាប េហយករេកតជា

ថ�ីរបស់មនុស្សដួលចុះេទក�ុងអំេពបាបអចេកតេឡងេពលេកតថ�ីខ វ�ិ� ណ

វញិ េនះពិត្របាកដ ជាករផ�ុយេហយ ែដលឲ្យ្រពះ េទយកពងៃនេមជីវតិ

របស់ម៉ារ ីេហយដកេចញនិស្សយ័ធម�ជាតិរបស់មនុស្ស មនិអចជាបុ្រតរបស់

្រពះេទ។ ដុេច�ះ េដយគា� នករសង្សយ័ េមជីវតិ និងពងៃនេមជីវតិ ែដលបាន

នាេំចញឲ្យនាងមានគភ៌ េហយបេង�តជាេយសូ៊្រគីស�េនាះគឺជាករបេង�តរបស់

្រពះទងំអស់។ 

   ឥឡូវ េនេពលែដលអំ្រប៊យី៉ុង ែដលដេំនក�ុងៃផ�នាងម៉ារ ី េដយ្រពះ

វ�ិ� ណបរសុិទ�ឲ្យជារបូកយទរក។ អំ្រប៊យី៉ុងមនិែមន្រពះេទ។ គភម៌និែមន

្រពះេទ។ ទរកកម៏និែមន្រពះេទក�ុងដំណាកក់លទងំអស់បានលូតលស់

េឡងក�ុងេកសិកវផា� ល់ របូកយទទួលករលូតលស់ពីឈមរបស់មា� យ

តមរយះសុក ដូចគា� នឹងទរេផ្សងែដរ។ ជីវតិលូតលស់ គឺជាសរធាតុៃនែផន

ដី ែដលផ�ល់ឲ្យរបូកយលូតលស់ េហយ្រពះមនិបានផ្សេំឡងតមសរធាតុ

ែផនដីេទ។ ឯ្រពះជាវ�ិ� ណ។  

     ទរក ជា “របស់បរសុិទ�” -ទរកបរសុិទ� ។ ្រទងេ់កតមកជា្រពះរជបុ្រតៃន

្រពះ េដម្បបីង� ញ និងសំេរចអស់ទងំអ�ី ែដល្រទងប់ានែចងទុកមក។ ្រពះ

េយសូ៊មានបន�ូលថា “បទគម�រីេនះ ្រត�វែតសំេរច” ម៉ាកុស ១៤:៤៩។ អ�ក

គង� លេចៀមបានេទថា� យទរកជាអ�កសេ�ង� ះេហយអ�ក្របាជ� យកដង� យ

ថា� យ េស�ចទរក។ សូមចំណាំ ្រគីស� នជាេ្រចន ្របែកកថា ទរកេយសូ៊ គឺជា

្រពះ ពីេ្រពះអ�កគង� ល និងអ�ក្របាជ� “ថា� យបង�ំ្រទង់”។ ពក្យ “ថា� យបង�ំ” 
មាននយ័េ្រចនជាង១ ចូរអនវវិរណះ ៣៩ចុះ។ េតពួកបរសុិទ�ៃនពួកជំនុំ ពិត

ជា្រពះឬ េ្រពះពួកេគទទួលករថា� យបង�ំ (្រកបសំពះ)ែដរ ? ម៉ាកុស ១៥:១៩ 

េតពួកទហនពិតជាថា� យបង�ំ ្រពះ្រគីស� ជា្រពះរបស់ពួកេគឬ? ប៉ុែន�ជាទរក 

ឬជាកូនែងត៉ មនុស្សេយសូ៊ (ពក្យេហេ្រពរះ េយសូ៊អជានាមេ្របាសេលះ

របស់្រពះ )្រគានែ់តជាអ�កសេ�ង� ះ និងេស�ច ែដលមានសក� នុពល។ ្រទង់
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្រគានែ់តជាអ�កសេ�ង� ះប៉ុេណា� ះ។ េនេពលែដល្រទងដ់កជ់ីវតិរបស់្រទង ់ េន

េលេឈឆា� ងភ�កំល់វ៉រ ី េហយបានេទជាេស�ច េនេពល្រទង់យាងមកវញិ 

មក្រគប្់រគងរជ១ពនឆ់ា� រំបស់្រទង។់ 

      មានករមកេនខងក�ុងែត១គតរ់បស់្រពះ េហយេនាះគឺេនេពល្រពះ

េយសូ៊ទទួលបុណ្យ្រជមុជទឹក។ ដូេច�ះ េនក�ុងកឡុំងេពល ែដល្រទងរ់ស់េន

បាន ៣០ឆា�  ំ មនុទទលួពធិ្ីរជមជុទកឹ្រពះេយសូ៊មនិែមនជា្រពះដម៏ាន្រគប្់រពះ

េចស� មកេនខងក�ុងេទ (ឬ្រពះបន�ូលមកេនក�ុង្រទង)់។ ្រទង្់រគានែ់តជា

មនុស្សមា� ក ់ ជាកូនរបស់្រពះ ដូចអដ័មជាមនុស្សែដលអតម់ានបាបមុនេពល

គាតធ់ា� កេ់ទក�ុងអំេពបាបែដរ។ (វ�ិ� ណ ៃន្រពះេយសូ៊្រគសី� គជឺាែសនែត១

េចញពី្រពះមក ប៉ុែន�វ�ិ� ណៃនអដ័ម និងវ�ិ� ណៃនកូនែដលេ្របាសេលះ

េហយទងំអស់របស់្រពះ ្រគានែ់តជាែសនជាេ្រចន េចញពី្រពះប៉ុេណា� ះ)។ 

េហយេដយសរ្រទងប់ានយាងេចញមកពី្រពះអស់កល្បផា� ល់ ្រពះេយសូ៊

គា� នបាបេសះ គឺ្រទងប់ាន្រគប់លក�ណ៍។ ្រទងម់ានជីវតិអស់កល្ប េនក�ុង្រទ

ង។់ េបសិនជា្រទងម់និបានដក់ជីវតិ្រទងេ់នកល់វ៉រេីទ េនាះ្រទងន់ឹងេនែត

រស់េនេលែផនដីមកដល់សព�ៃថ�េនះ និងមានអយុជិត២០០០ឆា�  ំផង។  

    ដូេច�ះ េពល្រទងច់បម់ានអយុ ៣០ ឆា� ដំំបូង ្រទង្់រគានែ់តជាបុរសមា� ក់

េនចំេណាមពួកមនុស្សប៉ុេណា� ះ។ េនក�ុងកំពុងេពលេនះ ្រទង់បានេរៀនពី្រពះ

វ�ិ� ណបរសុិទ�ៃន្រពះ េពលែដល្រទងប់ានេដរេនក�ុងជំេនឿអ្័របាហ ំ អុីសក 

និងយ៉ាកុប។ ្រទងប់ានចេំរ នធេំឡង ្រទងប់ានេរៀនះ 

    “ឯ្រពះឧរស ក៏កនែ់តមានវយ័ចំេរ នធំេឡង មានកំលំងខងវ�ិ� ណរតឹ
ែតេ្រចនេឡង្របកបេដយ្របាជ�ដេ៏ពរេពញ េហយ្រពះគុណៃន្រពះកស៏ណ�ិ ត
េល្រទងផ់ង” (លូក២:៤០)។ 

    ែផ�កខងេ្រក គា� នអ�ីពិេសសេសះចំេពះ្រទង់- “្រទងឥ់តមាន្រទង្់រទយ
ល� ឬសណា� នរងុេរឿងេទ េនាះកគ៏ា� នភាពលំអណា ែដលឲ្យេយងរកីរយចិត�
ែដរ” (េអសយ ៥៣:២ខ)។  

    “្រពះេយសូ៊ក៏កនែ់តធ្ំរបកបេដយ្របាជ�រតឹែតេ្រចនេឡង េហយជាទីគាប់
្រពះហឬទយ័ដល់្រពះ និងចិត�មនុស្សផង” (លូក ២:៥២)។  

    េទះេបជា “កូនរបស់្រពះ” កេ៏ដយ ក្៏រពះេយសូ៊្រត�វែតចំេរ នធេំឡងក�ុង

្រពះបន�ូល មុនេពល្រទងអ់ច្រត�វបាន្របកសថា ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ ។  

ហុ៊យអូទីេសៀ ( Huiothesia ) 

    បនា� បម់ក បានចូលដល់ៃថ� ែដល្រទងជ់ា “កូនច�ិ� ឹម” (ពក្យ្រកិតះ ហុ៊យ

អូទីេសៀ-តងំជាកូន មាននយ័ថា ភាពជាកូនបានមក ខុសពីទំនាកទ់ំនងតម
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កតមកំេណ តប៉េុណា� ះ ជាធម�ត្រត�វេធ�េឡងជាចំហ។ សូមេមល កឡាទី៤:

៥)។ គឺជាតងំេឡងទុកជាមុន េដម្បសំីែដងេនេពល្រទងទ់ទួលបុណ្យ្រជមុជ

ទឹក េពល្រទងម់ានអយុ្របែហលជា ៣០ឆា� ។ំ េនៃថ�េនាះ ៃផ�េមឃបានេបក

ចំហ េហយ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រគប្់រពះេចស�  បានយាងចុះមកសណ�ិ តេល
្រទងេ់ហយបានគងេ់នក�ុង្រទង។់ ្រពះបានយាងមកេនខងក�ុង មនុស្ស

េយសូ៊-េអម៉ាញូែអល-្រពះគងេ់នជាមយួេយងក�ុងសចឈ់ម! [ចំណាំះ នឹង

មានេពលមកជាឆាប់ ែដលសតងំនឹងមកេន ខងក�ុងមនុស្សមា� ក ់ ជាអ

ទទឹក្រពះ្រគីស� (េម្របឆាងំ្រពះ្រគីស�) ជាមនុស្សៃនបាប]។  

      “កូនចិ�� ឹម” េនះបាន្របកសថា ្រទងជ់ាអ�កណា េហយ្រពះ ជា្រពះវរ

បិតរបស់្រទងប់ានតងំ្រទងឲ់្យមានតំែនងេនាះ។ េនេពល្រពះបានមកគង់

ខងក�ុង្រពះេយសូ៊ ស� នសួគ៌មនិបានហូរមកទងំអស់ពី្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន

្រគប្់រពះេចស� ៃន្រពះ េទក�ុងរបូកយ្រពះេយសូ៊េទ។ ប៉ុែន�ពួកអ�កែដលេជឿ

ែបបេនះ គា្ំរទវេដយខគម�រីេនះ (និងខ ្រសេដៀងគា� ជាេ្រចនេទៀត) េដយ

គា� នករយល់ដឹងេសះ 

“េតអ�កមនិេជឿថា ខ�ុ ំេនក�ុង្រពះវរបិត េហយ្រពះវរបិតគងេ់នក�ុងខ�ុ ំឬអី 
អស់ទងំពក្យែដលខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា�  េនាះខ�ុ ំមនិែមន្របាបេ់ដយអងខ�ួនខ�ុ ំ
េទ គឺជា្រពះវរបិត ែដលគងក់�ុងខ�ុ ំ ្រទងេ់ធ�ករទងំេនាះវញិ” (យ៉ូហន ១៤:

១០-១១ខ)។ 

េប្រពះបានសណ�ិ តេនក�ុង្រពះេយសូ៊  េហយថា ្រពះវរបិតបានគងក់�ុង

្រទង ់ អ�� ឹង េហតុអ�ីបានជា្រពះេយសូ៊េងយេទេលេមឃ េនេពល្រទងប់ាន

អធិស� ន(យ៉ូហន ១៧:១, ១១:៤១)? [ចំណាំ ្រគីស� នខ�ះេជឿយ៉ាងពិត

្របាកដថា ្រពះេយសូ៊បានអធិស� នេទ្រពះវរបិតេនក�ុង្រទងឬ់េទ្រទងផ់ា� ល់ 

មាននយ័ថា ្រទងផ់ា� ល់ជា្រពះវរបិត ( អស់កល្ប ) (គឺបានដកខុ់សពក្យេន

ក�ុងេអសយ ៩:៦េហយ ]។ 

្រពះគជឺាជវីតិ។ គា� នជវីតិេទ េនខងេ្រក្រពះេនាះ។ េដយសរ្រពះជា្រពះ

ដេ៏មលមនិេឃញ (កូលុ៉ស ១:១៥ សូមេមល េអសយ ៤៥:១៥) េនក�ុងករ

្របឹក្សោផា� ល់របស់្រទង ់មុនេពលករចបេ់ផ�មៃនករបេង�ត ្រទងប់ានេ្រជសេរ ស

ទំរងែ់ដលេមលេឃញេដម្បសំីែដងអង�្រទងន់ិងគងក់�ុង គ្ឺរពះបន�ូល-របូកយ 

។េហយេដយសរ្រពះបន�ូលេនះេហយ ែដលរបស់ទងំអស់្រត�វបានបេង�ត

មក ពីេ្រពះជីវតិ េនក�ុង្រពះបន�ូល (យ៉ូហន ១:៣-៤)។ ្រពះបានដក់

វ�ិ� ណៃនជវីតិរបស់្រទង ់ េនក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រទង(់សូមេមល យ៉ូហន ៦:

៦៣ , រ ៉មូ៨:២-១០, ២កូរនិថូស ៣:៦, ភលីីព ២:១៦, ១យ៉ូហន ១:១)។ 

ជីវតិរបស់្រពះេនក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រទង។់ ដូេច�ះ គឺជាេសចក�ីេពរេពញៃន
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្រពះបន�ូលរបស់្រពះ ែដលបំេពញមនុស្សេយសូ៊។ េហយ្រពះបន�ូលេនកែន�ង

ណា េនាះកម៏ាន្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ កម៏ានជីវតិៃន្រពះែដរ។ េនាះជារេបៀប 

ែដល្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះបានសណ�ិ តក�ុង្រពះេយសូ៊្រគីស� េហយកេ៏នក�ុង

េយង ពីេ្រពះេយងបានទទួល្រពះបន�ូលរបស់្រទង។់  

    “្រពះេយសូ៊មានបន�ូលេឆ�យថា េតគា� នេសចក�ីែចងទុកមកក�ុង្រកតឹ្យវនិយ័
របស់អ�ករល់គា� ថា អញបាននិយាយថា ឯរល់គា� ជា្រពះឬអី? ដូេច�ះ េប្រទង់
បានេហអ�កទងំេនាះជា្រពះែដល្រពះបន�ូលរបស់្រពះអង�បានឭដល់េគេហយ
េបេលកេចលបទគម�រីណាមនិបាន េនាះេតអ�ករល់គា� និយាយមកខ�ុ ំេនះ 
ែដល្រពះវរបិតែញកជាបរសុិទ� េហយចតម់កក�ុងេលកីយ ៍ ថាខ�ុ ំេពលពក្យ
្របមាថដល់្រពះ េដយេ្រពះែតខ�ុ ំនិយាយថា ខ�ុ ំជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះដូេច�ះ
ឬអី?” (យ៉ូហន ១០:៣៤-៣៦)។ 

    ្រពះវ�ិ� ណៃន្រពសគងេ់នក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់ ប៉ែុន�្រពះបានគងេ់ន

ពន�រឺបស់្រទងផ់ា� ល់ េនក�ុងស� នសួគ។៌  

    សវកប៉ូលបាននិយាយថា ្រពះេយសូ៊្រគីស�ជា “េរងឧេបាស្រគបល់ក�ណ៍ 
ែដលមនិបានេធ�េដយៃដ” (េហេ្រពរ ៩:១១) េរងឧេបាសថរបស់ម៉ូេស បានេធ�
េដយផា� ល់ៃដរបស់ពួកកូនេចអុី្រសែអល។ គឺពួកេគបានចំណាចេពលអស់ 

៩ែខ េដម្បបី��បក់រសងសងេ់រងឧេបាសថ។(អននិកូមនំ ២៥-២៩, ៣៥-

៤០)។ េហយេនៃថ�ែដលបានកំនតទុ់ក និងេពលេវល ែដលអ�ីៗទងំអស់

បានរចួជាេ្រសច េហយេរងឧេបាសថកប៏ានសងេ់ឡង “ពពកក្៏រគប្រតសល
ជនុំ ំ េហយសិរលី�ៃន្រពះអមា� ស់បានសណ�ិ តេនេពញេរងឧបាសថ” (និកូមនំ

៤០:៣៤)។េស�ខិណាសិរលី� បានយាងចុះមកសណ�ិ តេនេលហឹបៃនេសចក�ី
ស��  ជាកែន�ង ែដលដក្់រពះបន�ូលៃនជីវតិបន�ះថ�២ផា� ងំៃនេសចក�ីស��  

ចនដកន់ំម៉ាន៉ា កម៏ានដំបងរបស់េលកេអរ ៉នុ ែដលបុិចេឡង( េហេ្រពរ ៩:

៤)។ដូចគា� ែដរ ្រពះេយសូ៊្រត�វបានេរៀបចេំឡង និងសងេ់ឡងរហូតដល់ៃថ� និង

េពលកំនតទុ់ក េនេពលែដល្រទងប់ានទទួលបុណ្យ្រជមុជទឹកក�ុងទេន�យដ័

ន។់  េពល្រទងេ់ងបពីក�ុងទឹកេឡង េហយបានឈរេនក�ុងទេន� ៃផ�េមឃបាន

េបកចំហ េហយេស�ខណិាសិរលី�ៃន្រពះបានយាងចុះមក េហយបានគងក់�ុង

្រទងជ់ាេរងឧេបាសថ (ម៉ាកុស ១:៩-១១, យ៉ូហន ១:១៤ សូមេមល ម៉ាឡា

គី ៣:១) ។ 
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ឥឡូវ េប្រពះេយសូ៊វ ឫ្រពះបន�ូល គឺជា ្រពះទី២ ែដលគងេ់នរមួជាមយួនឹង្រពះ

វ�ិ� ណដ៏មាន្រគប្់រពះេចស� (មាននយ័ថា ្រពះវរបិត) េហយថា្រទងប់ាន

ក� យមកជាសច់ឈមែមនែទន (មាននយ័ថាបានែ្របពី្រពះវ�ិ� ណមក

សចឈ់ម) េហយជា្រពះេពលជាទរកេនាះអ�� ឹង ្រត�វែតសរបុថា ្រពះមក

គងក់�ុង្រពះ។ េតេនាះមានក�ុងបទគម�រីឫេទ? 

េរងឧេបាសថរបស់ម៉ូេស ជា្រសេមាលៃនមនុស្សមា� ក់ ែដល្រពះដម៏ាន

្រគប្់រពះេចស� បំផុត នឹងយាងមកគងជ់ាេរងឧេបាសថេនាះ-“្រពះបានមកគង់

ក�ុងសចឈ់ម (មនុស្ស) ជាេរងឧេបាសថ” ឫដូចសវកប៉ូលបានសរេសរ

“្រពះបានគងក់�ុង្រពះ្រគសី�(ែដលមានេ្របងតងំ)”(២កូរនិថូ៥:១៩)្រពះេយសូ៊្រគី
ស� បានទទួលេ្របងតងំពី្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� ែដលដក្់រពះបន�ូលរបស់្រទង ់

ក�ុង្រពះេយសូ៊ សំរបក់រងររបស់្រពះ។ 

យ៉ូហន-បាទសី�មនិបានេឃញបគុ�ល៣ៃន្រពះ េនឯបណុ្យ្រជមជុទកឹេទ 

(ដូចជាពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯកបង� ញថា គាតប់ានេឃញ)។ យ៉ូហនបានឭ សំ

េលង ៃន្រពះ េហយបានេឃញ្រពះវ�ិ� ណដេ៏មលមនិេឃញរបស់្រពះ េនក�ុង

ទំរងៃ់ន្រពមយាងចុះមកពីស� នសួគ ៌ េហយគងក�ុង្រពះេយសូ៊។ បនា� បម់ក 

្រពះេយសូ៊បានេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� េដយឥតករំតិ េហយ្រពះវរ

បិតបានដក្់រគបរ់បស់ទងំអស់ មកក�ុង្រពះហស�្រទង ់ (លូក៤:១),យ៉ូហន

៣:៣៤-៣៥)។េហយក�ុងនាមជា្រពះ្រគីស�ៃន្រពះអមា� ស់ ្រទង្់រត�វែតទទួលករ

ល្បងេដយអរក្ស និង្រទង្់រត�វែតសំែដងករគិត និង្រពះហឫទយ័ របស់្រពះវរ

បិតអស់កល្ប។ 

(ចំណាំះ ជាកេ់ស�ង ្រពះេយសូ៊ បានេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� មុន

បុណ្យ្រជមុជទឹក  (ដូចពកួបរសុិទ�ជាេ្រចនេទៀតរបស់្រពះែដរ) ប៉ុែន�មនិ

ែមនមាននយ័ថា ្រទងជ់ា្រពះមកេនខងក�ុង ដូចពកួេជឿ្រពះៃ្រតឯកខ�ះបាន

្របែកកេនាះេទ។ គឺបានែចងថា យ៉ូហន-បាទីស�បានេពញជា្រពះវ�ិ� ណមុន

និមតិ�ស�� ៃន្រពះៃ្រតឯក េពលែដលវេលច

មកេនក�ុងវហិរកតូលិកេន្រក�ងតញុ៉ង

្របេទសបារងំ។ 



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   

48  

ែដលគាតេ់កតេទេទៀត (លូក១:១៥) ប៉ុែន�គាតម់និែមន្រពះេទ។ បនា� បព់ីៃថ�

បុណ្យទី៥០(បង៉ត់កូស)កប៏ាន “េពញ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�” ផងែដរ(កិច�ករ ៦:

៣-៥ ៧:៥៥ ១១:២៤) ប៉ុែន�ពួកេគមនិែមនជា្រពះេទ។ ខ ទងំេនះ-លូក ៤:

១ និងយ៉ូហន៣:៣៤-៣៥ គូសប�� ក់យ៉ាងច្បោស់ថា ្រពះេយសូ៊ ជានរណា 

និងជាអ�ី បនា� បប់ីបានទទួលបុណ្យ្រជមុជទឹករចួ-១) ្រទងប់ានេពញជា្រពះ

វ�ិ� ណបរសុិទ� ឥតករំតិនងិ ២)្រពះបាន្របតន្រគបទ់ងំអស់មកក�ុង្រពះហស�

្រទង។់) 

    ្រពះ្រគីស�េយសូ៊មានេពញេដយលក�ណះៃន្រពះ េហយ្រទង្់រត�វយាងមក

សំេរច្រគបេ់សចក�ី ែដលបានែចងទុកពី្រទង។់ (ចូរចងច ំ ្រទងម់និបានេធ�ករ

អស� រ្យ មុនេពលទទួលបុេណ្យ្រជមជុទឹកេទ)។ េហយអ�កណាែដលពិតជា

បានេឃញ្រពះ   ្រគីស� េនាះក៏បានេឃញ្រពះវរបិតអស់កល្បែដរ (យ៉ូហន 

១៤:៩) ដ្បតិ្រពះវរបិតអស់កល្ប បានគងក់�ុងសច់ឈមេនាះ (យ៉ូហន១៤:

១០,េអសយ ៩:៦)។ ្រពះេយសូ៊គជឺា្រពះេលចមកក�ុងសចឈ់ម (១ធីម៉េូថ 

៣:១៦)្រពះបានេធ�ករតមរយះ្រពះេយសូ៊ ករងររបស់្រពះេយសូ៊ បាន

្របកសថា ្រពះបានកងក់�ុង្រទង។់ ្រទងជ់ាករគតិ (ឡូហ�ុស) ែដលសំែដង
េចញរបស់្រពះ។ ្រទងជ់ាមនុស្សដជ៏ា្រពះ ្រពះែដលមកគងេ់នខងក�ុង ។ ្រទង់

កប៏ានក� យជាអ�កសេ�ង� ះរបស់េយង ដូេច�ះ េយង្រត�វែតេជឿក�ុង្រទង ់ េដម្ប ី
ទទួលចិត�ថ�ី វ�ិ� ណថ�ី និងទទួលករេ្របាសេលះ (េអសយ ៣៦:២៦-២៧, 

កិច�ករ ១៦:៣១, ទំនុក ២:១២ )។ “ឯអ�កណាែដលេជឿដល់្រពះរជបុ្រត 
េនាះមានជីវតិដេ៏នអស់កល្បជានិច�េហយ ែតអ�កណាែដលមនិ្រពមេជឿដល់
្រពះរជបុ្រតវញិេឃញជីវតិេសះេឡយ” (យ៉ូហន ៣៣៦) ពីេ្រពះ្រទងជ់ា្រពះ

បន�ូលៃន្រពះ សំែដងេចញ។ ករបេង�តេឡងៃនទនំាកទ់នំង្រពះវរបតិ-្រពហ

រចប្ុរត (ែដលចបេ់ផ�មេនេបេថ�ហិម) េធ�ឲ្យេយងអចេទជាអ�កេជឿេកតជាថ�ី
ជាកូន្រប�ស នងិកូន្រសីរបស់្រពះដម៏ាន្រពះជន�រស់ តមរយះ្រពះរជប្ុរតរបស់

្រពះផា� ល់ (ទំនុក ៨៩:២៦-២៧, េអេភសូ ១:៥, ២កូរនិ ៦:១៨) ។ភាពជា្រពះ

វរបិតៃន្រពះបានេលចមកេនក�ុង្រពះរជបុ្រតៃន្រពះដូេច�ះ មុខងរ “្រពះវរ
បិតអស់កល្ប” (េអសយ ៩:៦)។   

េនក�ុង្រទងម់ានជវីតិ 

សូមអេង�តករេនះឲ្យបានច្បោស់។ សវក យ៉ូហន បាន្របកសថា “្រពះ
បន�ូលកប៏ានគងជ់ាមយួនឹង្រពះ...េហយ្រពះបន�ូលេនាះឯងជា្រពះ េនក�ុង
្រទងម់ានជីវតិ េហយជីវតិេនាះ គឺជាពន�ឺៃនមនុស្សេលក” (យ៉ូហន១:២.៤)។ 

្រពះបន�ូល ែដលបានេចញមកពី្រពះគឺជាជីវតិផា� ល់។ ជីវតិៃន្រពះបន�ូល គឺជា

ពន�ឺៃនមនុស្សេលក។ ជីវតិមនិបាន្របទនមក្រទងេ់ទ គ្ឺរទងផ់ា� ល់គជឺាជវីតិ ។ 
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េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ វមនិែមនមានែបបដូចជា្រពះេយសូ៊េទ ែដលមាន

បន�ូលថា: 

     “ពីេ្រពះែដល្រពះវរបិតមានជីវតិក�ុង្រពះអង�្រទងយ៉់ាងណា េនាះ្រទងក់៏
្របទនឲ្យ្រពះរជបុ្រតមានជីវតិ ក�ុង្រពះអង�្រទងយ៉់ាងណា េនាះែដរ” (យ៉ូ
ហន ៥:២៦)។ 

      ្រពះេយសូ៊មនិមានជវីតិេនក�ុង្រពះអង�្រទងេ់ទ។ គឺ្រពះជា្រពះវរបតិែដល

បាន្របទនឲ្យ្រទងម់ានអណំាច េដម្បមីានជវីតិក�ុង្រពះអង�្រទង។់ បាទ្រពះ

េយសូ៊បានទទួលអំណាចៃនជីវតិពន�ឺៃនជីវតិ។ ដូេច�ះ េនះច្បោបេ់ហយថា ្រពះ

បន�ូលគជឺា្រពះ ្រពះបន�ូល មនិែមនជា្រពះេយសូ៊េទ។ ប៉ែុន�្រពះេយសូ៊ គជឺា្រពះ
បន�ូល ែដលសំែដងេចញ។ ពន�ៃឺនជវីតិបានយាងមកក�ុងេលកយីេ៍នក�ុង្រពះ

េយសូ៊្រគសី� ។ េហតុេនះេហយ បានជា្រពះេយសូ៊អច្របកសថា: 

“ខ�ុ ំជាពន�ឺេលកីយ ៍ អ�កណាែដលតមខ�ុ ំ េនាះមនិែដលេដរក�ុងេសចក�ី
ងងឹតេឡយ គឺនឹងមានពន�ឺៃនជីវតិវញិ” (យ៉ូហន ៨:១២)។ 

ដូចបានេលករចួមកេហយ សូមឲ្យខ�ុ ំបង� ញអ�កនូវករេ្រប្របាស់ពក្យ

ជាកល់ក់ ខ�ះេន ក�ុងខ មយួចំនួនតូច ដូចបានដកេ់ដយ្រពះវ�ិ� ណ 

ទកទ់ងនឹងករចបក់ំេណ តៃន្រពះេយសូ៊ភាពេក�ងវយ័និងភាពចស់ទុ:ំ 

    េអសយ ៩:៦-“ដ្បតិមានបុ្រត១បានេកតមក េហយបុ្រត១បាន្របទន
មក...” 

    លូក ២:៤០-“ឯ្រពះឪរសកក៏ន់ែតមានវយ័ចំេរ នេឡង មានកំលំងខង
វ�ិ� ណរតឹែតេ្រចនេឡង ្របកបេដយ្របាជា� ដេ៏ពរេពញ េហយ្រពះគុណៃន
្រពះកស៏ណ�ិ តេល្រទងផ់ង...”  

លូក ២:៥២-“្រពះេយសូ៊កក៏នែ់តធំ ្របកបេដយ្របាជា� រតឹែតេ្រចនេឡង 

េហយជាទីគាប្់រពះហឬទយ័ដល់្រពះ និងចិត�មនុស្សផង  

    េអសយ ៦១:១-“្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះអមា� ស់េយហូវ៉ ្រទងស់ណ�ិ តេលខ�ុ ំ 
ពីេ្រពះ្រទងប់ានចកេ់្របងតងំខ�ុ ំឲ្យផ្សោយដំណឹងល�ដល់មនុស្សទល់្រក ្រទង់
បានចតខ់�ុ ំឲ្យមក...” 

    យ៉ូហន ៣:១៦-“ដ្បតិ្រពះ្រទង្់រសលញ់មនុស្សេលកដល់េម�ះ៉ បានជា

្រទង្់របទន្រពះរជបុ្រត្រទងែ់ត១ េដម្បឲី្យអ�កណាែដលេជឿេល្រពះរជបុ្រត

េនាះ មនិ្រត�វវនិាសេឡយ គឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្បជានិច�វញិ...”  

    យ៉ូហន ៣:១៧-“ពីេ្រពះ្រពះ្រទងម់និបានចត្់រពះរជបុ្រត្រទង ់ ឲ្យមក
ក�ុងេលកីយ.៍..” 
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    យ៉ូហន ២០:២១-“ដូច្រពះវរបតិបានចតឲ់្យខ�ុ ំមកែដរ...” 

    ម៉ាថាយ ២១:៣៧-“ដល់េ្រកយបង�ស់ គាតច់តកូ់នគាតឲ់្យេទ...” 

    យ៉ូហន ៣:៣៤-៣៥-“ដ្បតិ្រពះអង� ែដល្រពះបានចតឲ់្យមក ្រទងម់ាន
បន�ូល តម្រពះបន�ូលៃន្រពះ ពីេ្រពះ្រពះ មនិ្របតន្រពះវ�ិ� ណមកេដយ
មានកំរតិេទ ឯ្រពះវរបិត ្រទង្់រសឡាញ់្រពះរជបុ្រត េហយបាន្របគល់្រគប់
ទងំអស់ មកក�ុង្រពះហស�្រទង.់..” 
    ច្បោស់ណាស់ថា ្រពះេយសូ៊មនិបានេកតមក ជា្រពះរជប្ុរតេទ។ ្រទង់

េកតមកជាទរកេហយចេំរ នធេំឡងជាេក�ង នងិចេំរ នខង្របាជា� េពលែដល្រទង់

បានេរៀន។ ជា្រពះរជបុ្រត្រទងប់ាន េ្របងតងំេពញេដយលក�ណះ ៃន្រពះ 

និងបានទទលួខុស្រត�វអ�ី្រគបយ៉់ាង ពី្រពះ។ ្រទង្់រត�វបានចតម់ក នងិ្របទន

មកជា្រពះរជប្ុរត េដម្បេីធ�ជាអ�កសេ�ង� ះមនុស្សេលក។ គា� នករសង្សយ័េទ 

េសចក�ីពិតគឺថា្រពះេយសូ៊ជា្រពះ្រគីស� ្រត�វបានចតម់ក ជាមនុស្សចស់ទុំ 

បនា� បព់ី “កូនច�ិ� ឹម” របស់្រទង ់ ជាបុ្រត-ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ េហយមនិ

ែមនទរក (េមលហុ៊យអូទីេសៀ ខងេល)។ ជាបុ្រតចស់ទុំេហយ ែដលបាន

េរៀនយ៉ាងល�ពី្រពះវ�ិ� ណ។ បនា� បម់ក ្រទងអ់ចអនុវត�ករងររបស់្រពះ 

េដម្បសំីែដង្រពះនាមរបស់្រទង ់និងែចកចយ្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់(សូមេមល 

យ៉ូហន ១៧:៣-៨) ។ 

ដូចគា� ែដរ េនេពល្រពះបានសេ�ង� ះេយង េយងបានទទួល្រពះវ�ិ� ណ

ៃន្រពះរបស់ ្រពះរជបុ្រតស េនក�ុងចិត�របស់េយង ែដលេយងអចទទលួ 

“ករចិ�� ឹម” ជាកូន(កឡាទី៤:៤-៧)។ ប៉ុែន�េនេពលណា េយងបានដឹងថា 

បាន “ជាកូនចិ�� ឹម?” េនេពលែដលេយងជារបូកយៃន្រពះ្រគីស� បាន្រគប់

លក�ណ៍ (សូមេមល េអេភសូរ ៤:៦-១២)េហយរបូកយរបស់េយងនឹងបាន

េ្របាះេលះ។  

  “មនិែតប៉ុេណា� ះេសត ខ�ួនេយងរល់គា� ែដលមានផលជាដំបូងរបស់្រពះ
វ�ិ� ណ កថ៏�ូរក�ុងខ�ួនែដរ ទងំរងច់ទំំរ ំករទទួលជាកូនចិ�� ឹម ែគជាេសចក�ិ
េ្របាសេលះដល់របូកយេយងផង” (រ ៉មូ ៨:២៣)។  

េនេពលករេនះេកតេឡង “ករតទួលជាកូនចិ�� ឹម” ៃនពួកបរសុិទ�នឹង

េកតេឡងជា១ “ករេលចមកៃនពួកកូន្រពះ” (រ ៉មូ ៨:១៩) េនេពលែដលពួក

េគបានទទួលតំែណងេនក�ុង នគររបស់្រពះ េដម្ប្ីរគប្់រគងជាមយួ្រពះ្រគីស� 

េនេលបល�័ង�របស់្រទង ់េនក�ុងយុគសមយ័ែកជំនានម់នុស្សជាថ�ី។  

[ចំណាំ េនេពលេរងឧេបាសថរបស់ម៉ូេស បានប��ប ់ និងសងេ់ឡង
េហយ  េនចំេពះមនុស្ស ្រពះបានយាងចុះមក េហយពន�ក័ិច�ៃនេរង
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ឧេបាសថបានចបេ់ផ�ម។ េនេពល្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ ែដលបានចំេរ នធំ
េឡង និងបានចស់ទុំ ្រទងក់ប៏ានទទួលពីធី្រជមុជទឹក។ េនេពលែដល្រទង់

បានេងបពីទឹកេឡងវញិ េហយបានឈរេនទីេនាះេនចំេពះមនុស្ស ្រពះបាន

យាងចុះមក េហយពន�ក័ិច�ៃន្រពះ្រគីស�បានចបេ់ផ�ម។ េនេពលែដលរបូ
កយរមួៃន្រពះ្រគីស� (ពួកជំនុំ) បាន្រគបល់ក�ណ៍េហយបានេសចក�ីេ្របាស
េលះដល់របូកយេយង ្រពះ្រគីស�នឹងយាងមក្របមូល អ�កែដលបានេ្របាស

េលះទងំអស់ សំរប្់រពះវរបិត។ បនា� បព់ី្រពះ្រគីស�នឹងយាង្រតឡបម់កែផន

ដីវញិ េហយបង� េញពួកេគជាភរយិា-កូន្រកមុ ំ របស់្រទងេ់នក�ុងនគររបស់

្រទង។់ ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រគប្់រពះេចស� និងចុះមក ចកេ់្របងតងំអ�កែដល

បានេ្របាសេលះ និង “ករេលចមកៃនពួកកូន្រពះ” និងចបេ់ផ�ម េនេពល

ពួកេគ េសយរជ្យជាមយួ្រពះ្រគីស� ១ពន់ឆា� ។ំ)  

ករេលចមកជាបុគ�ល 

    ្រពះ្រគីស�ជា្រពះបន�ូលដរ៏ស់ ៃន្រពះបានមកជាបុគ�ល េនក�ុងរេបៀបេផ្ស

ងៗ េនក�ុងគម�រីទងំមូល។ ក�ុងសុភាសិត ៨:២២ េយងេឃញ្រពះកនក់ប ់

(បានបេង�តមក ្របមូលបាន សងេ់ឡង នាេំចញមក ពក្យ្រកិក កណា) 

្របាជា�  ជាេមជាង របស់្រទងែ់ដល ជាទីគាប្់រពះហឬទយ័ ្រទងរ់ល់ៗៃថ� 

(សុភាសិត ៨:៣០)។ ្របាជា�  ៃន្រពះ គឺជា ្រពះេចស�  របស់្រទងក់�ុងគនំតិ្រពះ
បន�ូល និងកចិ�ករ។ ប៉ូលបានេហ “្រពះ្រគសី�្រពះេចស� ៃន្រពះ នងិ្របាជា� ៃន
្រពះ” (១កូរនិថូស ១:២៤)។ ្រពះបន�ូល របស់្រពះនិង្របាជា� របស់្រទងជ់ាេរឿ

យៗ្រត�វបានេគេ្របជានយ័ដូចគា� ។្របាជា�  គជឺាករេបកសំែដង ៃន្រពះេចស�

របស់្រពះ ក�ុងករនាេំចញចជីវតិ។ េនាះគឺជាឡូហ�ុស ៃន្រពះ ែដលជាកត�  

ែដលបេង�តេចញ។ 

    គឺនាេំចញជាវ�ិ� ណ េនក�ុងទំរងៃ់នរបូកយ េពល្រពះបានគិតទុក ថា

្រពះនឹង្រត�វបេង�តេឡងេនេពលេ្រកយ េនក�ុងរបូរងដូចគា� នឹងទំរងរ់បូកយ

េនាះ មានភាពដូចជា្រទង ់(េលកុប្បត�ិ ១:២៦)។  

    ខងេ្រកមេនះ គឺជាករសំែដងេចញជាក់លកត់ិចតួច ែដលបង� ញថា

្រពះបន�ូលែដលែចងទុកជាករេលចមកជាបគុ�លៃន្រពះ្រគសី�ៈ 
    សុភាសិត ៣:១៩-“្រពះេយហូវ៉បាន្របតិស� នែផនដីេដយសរ្របាជា� ” 

    យ៉ូហន ១:៣- “្រគបរ់បស់ទងំអស់បានេកតមកេដយសរ្រទង ់ េហយ
ក�ុងបណា� របស់ែដលបាបបេង�តមកទងំប៉ុនា� ន េនាះគា� នអ�ីណា១ េកតមក
េ្រកពី្រទងេ់ឡយ”  

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯¯   
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    សុភាសិត ១០:២៩-“ផ�ូវ្រពះេយហូវ៉ ជាបនា� យដល់មនុស្សេទៀត្រតង់
(សុចរតិ) 
     យ៉ូហន ១៤:៦-(្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលថា) “ខ�ុ ំជាផ�ូវ” 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯¯   

      េចទិ ៨:៣-“មនុស្សមនិែមនរស់េដយសរនំបុង័ប៉ុេណា� ះេទ គឺរស់
េដយសរ្រគបទ់ងំ្រពះបន�ូលេចញពី្រពះឪស�្រពះេយហូវ៉មកែដរ” 
      យ៉ូហន ៦:៣៣-“នំបុង័របស់្រពះ គឺជា្រពះអង�ែដលយាងចុះពីស� នសួគ៌
មក ្រពមទងំ្របទនឲ្យមនុស្សេលក បានជីវតិផង” 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯¯   
ទំនុក ៣៤:២០-“្រទងរ់ក្សោអស់ទងំឆ�ឹងរបស់អ�កេនាះ មនិឲ្យឆ�ឹងណា១ 

្រត�វបាកេ់ឡយ”។ 

យ៉ូហន ១០:៣៥- (្រពះេយសូ៊មានបន�ូលថា) “េដយេលកេចទបទគម�រី
ណាមនិបាន”  

ដូេច�ះ សូម្បែីតបទគម�រីរបស់្រពះ គឺជាករសំែដងេចញពិតៗ អំព្ីរពះ្រគសី�
ដរ៏ស់ េនក�ុង្រពះបន�ូលែដលែចងទុកមក។  

្រពះបន�ូល 

ពួកេហេ្រពរ ែដលបទគម�រីបរសុិទ�បាន្របទនមក មនិបានមក មនិបាន

េធ�ឲ្យពក្យ និងករ្រប្រពឹត�ខុសពីគា� េឡយ។   (ឧ សូមអនលុក៤:៣២, ម៉ា

ថាយ ១២:៣៤, ២របាក្ស្រត ២៩:៣០, សុភាសិត១០:១៩-២១) ។្រពះបន�ូល
ៃន្រពះ ជាេរឿយៗ ្រត�វបានេគេឃញនងិបានឭ។ េនាះេហយជារេបៀប ែដល្រពះ

បានសំែដងអង�្រទង ់េនេពលខុសៗគា�  និងេ្រចនែបបេ្រចនសរ ដល់ពួកភាជ

នះែដលបានេរ សតងំេនក�ុងសមយ័ស�� ចស់។ េដយគា� នករសង្សយ័ 

េយងអចេឃញថា ្រពះបន�ូល (ពក្យេហេ្រពរ េដបារ) ៃនេយហូវ៉ ែដលមកឬ

សំែដងដល់ពួកអ�កបំេរ ៃន្រពះដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត (េលកុ ១៥:១ , ៤ ១សំ

យ៉ូែអល ៣:៧ , ១របាក្ស្រត ១៧:៣)។ល។ )គឺជា្រពះបន�ូល ដែដល (ពក្យ

្រកិត ឡូហ�ុស ) បាននិយាយេនក�ុង យ៉ូហន១។  

  េនេពល្រទងប់ាន្របឹក្សោេនក�ុងគំនិតរបស់្រទង ់ េនាះគឺជាបំណង្រពះហ

ឬទយ័្រពះ េដម្បសំីែដងអង�្រទង ់ េនក�ុងទំរងរ់បូកយ-របូកយ្រពះបន�ូល-ដូច

ជាបុគ�លមា� ក ់ មនិែមន្រគានែ់តជាពក្យសំដីេទ។ ជា្រពះវ�ិ� ណដេ៏មលមនិ

េឃញ ្រទងប់ានសំែដងបុគ�លិកលក�ណះរបស់្រទង ់េនក�ុងទំរងដ់េ៏មលេឃញ

ៃនមនុស្ស េដយទីអូហ� នី។ ្រគបទ់ីអូហ� នី ទងំអស់ គឺជា្រសេមាលៃនរបស់

ពិតែដល្រត�វមក។ ពួកេគជា្រសេមាលព្ីរពះែមសីុ ជាពូជសន្យោេនាះ (េលកុ 

៣:១៥ ២២:១៨ កឡាទី ៣:១៦.២៩) ែដល្រត�វមកសំេរចអស់ទងំេសចក�ី 
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ែដលបានែថ�ង ឬែចងទុកពី្រទង។់ ដូេច�ះ េពលែដលេពលេវលកំនតប់ានមក

ដល់ ្រទងប់ានចត្់រពះបន�ូលរបស់មកក�ុងេលកីយ ៍ េដម្បសំីែដងេនក�ុងទំរង់

ជាមនុស្ស។ គឺែលងបានសំែដងេនក�ុងរបូកយ-្រពះបន�ូល (ទីអហូ� នី) េទៀត

េហយប៉ុែន�េនក�ុងសចឈ់មពិតរបស់មនុស្សធ ំ(មនិែមនទរក ឬេក�ង េ្រពះ

អស់ទងំទីអូហ� នី បនាេលចមកេនក�ុងទំរងម់នុស្ស) ែដលបានបេង�តមក

ទបជាងពួកេទវតបន�ិច េដយេកតមកតមរយះភាជនះៃន្រសី្រពហ�ចរ ី ។ 

េពល្រពះបានសំែដងេនក�ុងករគតិ របស់្រទង ់ េនក�ុងទរំងម់នុស្ស េនតអិហូ�

ន ី ដូចគា� ែដរ ្រទងប់ានសំេដងករគតិ របស់្រទង ់ េនក�ុងភាពដូចគា�  ដែដល

របស់មនុស្ស (េលកុ ១:២៦) េនក�ុងសចឈ់មរបូ-កយអចបះ៉បាន េដយ

ករចបក់េំណ ត។ មនុស្សេនាះ (យ៉ូហន ១៩:៥) គឺជាករគិត ែដលសំែដង
េចញេពញេលញរបស់្រពះ េហយ្រត�វបានេហថា ្រពះបន�ូលៃន្រពះគឺដូចជា

ករគិត ែដលសំែដងេចញេពញេលញរបស់្រពះ េហយ្រត�វបានេហថា ្រពះ

បន�ូលៃន្រពះ គឺដូចជាករគិត ែដលសំែដងេចញេពញេលញរបស់្រពះ្រត�វបាន
សំែដងក�ុងនិងតមរយះរបូកយ្រពះបន�ូល េនក�ុងករចបេ់ផ�មដំបូង។ ្រពះ

េយសូ៊្រគីស� គឺជាមនុស្សែតមា� កគ់ត ់ ែដលមានេសចក�េីពរេពញៃន្រពះដជ៏ា

កពូំល ែដលសណ�ិ តេនក�ុង្រទងទ់ងំមានរបូអង�ផង។ 

    ក�ុងករបេង�ត មនុស្សរបស់្រទង ់ ្រពះបាន្របទនជីវតិដល់មនុស្សតម

រយះ្រពះបន�ូល។ េនក�ុងករេ្របាសេលះមនុស្សរបស់្រទង ់ ្រពះបានបេង�ត

្រទងជ់ាថ�ីសំរបជ់ីវតិអស់កល្បជានិច�តមរយះ្រពះបន�ូលដែដល។ “្រពះបាន
េនក�ុង្រពះ្រគីស�     (្រពះបន�ូលៃន្រពះ) កំពុងផ្សះផ្សោេលកីយន៍ឹង្រពះអង�្រទង”់  
(២កូរនិថូស ៥:១៩)។ 

បុគ�ល និងបុគ�លិកលក�ណះ 

    គួរែតបានច្បោស់លស់ឥតេខ� ះេហយថា មុននឹងយាងមកែផនដីជិត 

២០០០ ឆា� កំន�ងេទេនះ មនុស្សេយសូ៊្រគីស� មនិបានគងេ់នរចួមកេហយេទ 

្រទងគ់ជឺាេសចក�អីថក៌បំាងំដល៏កក់បំាងំរបស់្រពះ ែដលបានយាងេចញមកពី
គនំតិរបស់្រពះ មនុអ�ីៗ បានេកតមកេទេទៀត េដម្បសំីែដងបគុ�លិកលក�ណះៃន

្រពះ។ ដូេច�ះ្រពះេយសូ៊ គឺជាឡូហ�ុស (្រពះបន�ូល) ៃន្រពះ េលចមកក�ុងសច់

ឈម “្រទងក់្៏រទង្់រពះព�ស�្រជលកេ់ដយឈម េហយ្រពះនាម្រទង្់រទងេ់ហ
ថា ្រពះបន�ូលៃន្រពះ” (វរិរណះ ១៩:១៣ កូលុ៉ស ១:១៩. ២៩ )។ គឹជា្រពះ

បន�ូលេទែដលបានគងេ់នពីមុនរចួេទេហយេនាះ ។ គឺបានេចញពី្រពះ

វ�ិ� ណដ៏មាន្រពះេចស� បំផុត (មានឬទ�ី) តងំពីកលេដមដំបូង (ករចប់

េផ�ម)េម�ះ៉ ជា “ករចបេ់ផ�មៃនករបេង�តរបស់្រពះ” និងជា “បងច្បងៃនរបស់
ទងំអស់” ។ 
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មនិថា េគេជឿេល បុគ�ល ១ ២ ឬ ៣ ក�ុង្រពះដជ៏ាកំពូលេទ ្រគីស� នភាគ

េ្រចនគិតថា ្រពះគឺជាបុគ�ល។ េដយសរែតបទគម�រី្រត�វបានសរេសរេឡង

តមរេបៀបេនាះ និងេ្របពក្យដកល់ក ់េផ្សងៗគា�  េនាះពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯកបាន

សន�ិដ� នខុសថា មានបុគ�លរមួេស�គា� ដចេ់ដយ ែឡក ៣ ៃនសរធាតុ ែដល
មានអត�ស�� ណដូចគា�  េនក�ុង្រពះដជ៏ាកំពូល េហតុេនាះេហយ នាឲំ្យ

បេង�តបានជា្រពះ៣េនក�ុងបគុ�ល៣។ ផ�ុយេទវញិ ពួកអ�កេជឿនិកយវនែ់ន

ស(Oneness)បានគា្ំរទង េគាលលទ�ិបុគ�ល-២ ជាយូរមកេហយ ែដល

បេ្រង�នថាឡូហ�ុស គឺជាបុគ�ល១និង្រពះជាបុគ�ល១េទៀត ឬថា ្រពះេយសូ៊្រគី
ស�គឺចបុគ�ល១ និង្រពះដម៏ាន្រគប្់រពះេចស�  ជាបុគ�ល១េទៀត ។  

[ចំណាំ ្រក�ម្រពះៃ្រតឯកខ�ះ ខំបង� ញភស�ុតងថា ករេ្របពក្យបុគ�ល 
ែដលជំនួសឲ្យ ពក្យ ‘េភរសូណា’។ ប៉ុែន�ករេ្របពក្យ េភរសូណា  ‘ែដលមាន

នយ័ថា’ របាងំមុខែដលអ�កសំែដងេ្របតួអង�មា� ក ់បានេចញសកម�ភាពករពិត

ផ�ុយនិងសមយ័របស់ខ�ួនៃនបុគ�ល៣ៃន្រពះៃ្រតឯក ថាជាបុគ�លខុសពីគា�  នឹង

ដចេ់ដយែឡកពីគា�  ែដលបុគ�លមា� ក់ៗ  មានបនំងផា� ល់ខ�ួន ។ េទះបីជា្រពះ

មនិបានេលចមកក�ុងេភរសូណា ៃនមុលិគសី្សោែដក ឲ្យអ្័របាហបំានេឃញ 

និងេទវតៃន្រពះអមា� ស់ផងែដរែដលេបាកចំបាបជ់ាមយួយ៉ាកុបេនាះ ្រទងេ់ន

ែតជា្រពះែត១ដែដលមនិែមន៣េទ ។] 

េដម្បឲី្យបានយល់ច្បោស់ េយង្រត�វពិនិត្យេមលអត�នយ័ៃនពក្យទងំ២េនះ 

គឺពក្យ ‘បុគ�ល’ និង ‘បុគ�លិកលក�ណះ’។ វចនានុ្រកមភាពេ្រចន ផា� ល់អត�

នយ័្រគឹះៃនពក្យទងំ២ ដូចខងេ្រកមេនះ  

    បគុ�ល-១) មនុស្ស ២) បុគ�ល  

៣) បុគ�លិកលក�ណះផា� ល់ខ�ួនពិតរបស់នរណាមា� ក ់ 

         ៤) របូកយៃនមនុស្ស ករេលចមកខងរបូកយ  

   (េ្រកពីមានរបូកយេមលេឃញ បុគ�លក៏មានប�� ខងវ�ិ� ណផងែដរ)។ 

បគុ�លិកលក�ណះ-១) ចំនួនគុណភាពៃនគំនិត និងអត�ចរកិរបស់នរណា

មា� ក ់ 

២) ភាពជាបុគ�ល អត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួន 

មនិអចបដិេសធបានេទ ថា ្រពះដម៏ានេចស� បំផុត មាន បុគ�លិកលក�

ណៈ។ េយង អចេឃញលក�ណះេផ្សងៗៃនបុគ�លិកលក�ណះ េពលែដល្រទង់

សំែដងអង�្រទង ់ េនក�ុងបទគម�រីទងំមូល។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រពះមនិ

ែមនជាបគុ�លេទ ែតមនុស្សជាបុគ�ល។ ្រពះ គជឺាវ�ិ� ណ។ គឺមានែចងយ៉ាង

ច្បោស់ េនក�ុងយ៉ូហន ៤:២៤ និងេអេភសូរ ៤:៤ ។  
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    សូមេមលករបំភ�១ឺ។ េយងដឹងថា សត�មនិែមនជាបុគ�លេទ ប៉ុែន�សត� 

ដូចជាសឪ មានបុគ�លិកលក�ណះច្បោស់លស់ (េនាះគឺ ចំនួនគុណភាពៃន

គំនិត និងអត�ចរកិរបស់វ)។ 

    បគុ�លិកលក�ណះៃន្រពះវ�ិ� ណរបស់ ្រពះបានេលចមកេនក�ុងបគុ�ល-
បគុ�លេយសូ៊្រគសី�ដូចជា្រទងប់ានសំែដងអង�្រទងេ់នទំរងដូ់ច “បុគ�ល”ៃន
្រពហបន�ូល (របូកយ) កលពីេដមដំបូង។ េនក�ុង េហេ្រពរ ១:៣ បានែចង

ថា ្រពះេយសូ៊្រគីស� គឺជា “របូភាពៃនបុគ�ល្រទង”់។ ពក្យ “បុគ�ល” គឺជាករ

បកែ្របខុសេទ។ ពក្យ្រកិតគឺ “ហុ៊បប៉ូតស� សីុស” មាននយ័ថាជា “សរធាតុ
អ�ីែដលមានេន និស្សយ័ពិត”។ ដូេច�ះ ្រពះេយសូ៊ គជឺារបូភាពសំែដងេចញៃន

សរធាតុ ឬនសិ្សយ័ របស់្រពះ។ប�� កយ៉់ាងសម��ថាអ�កសេ�ង� ះ គជឺា

បគុ�ល ៃន្រពះ។ បុគ�លិកលក�ណះៃន្រពះ បានសំែដង និងេលចមកេនក�ុង

្រទង ់

[ចំណាំ ពួកេទវត្រពះមនិែមនជាពួកមនុស្សេលកេទ ដូេច�ះ ពួកេគមនិ

ែមនជាបុគ�លេទ េភ សីុ។ ពួកេគ្រត�វបានបេង�តមកជាតួវ�ិ� ណ (ទំនុក ១០៤:

៤ េហេ្រពរ ១:៧ )។ េទះបីជាេពលខ�ះ ពួកេគសំែដងអង�ពួកេគ េនក�ុងទំរង់

មនុស្ស ដូចជាេពលេទវត២នាកន់ិងេអឡូហីុម(េអឡូអុីម) បានេលចមកឲ្យអ័

្របាហេំឃញ (ក�ុងេលកុ ១៨) កេ៏ដយ កព៏ួកេគមនិែមន ជាបុគ�លែដរ េភ េរៀ

ដ ។ ្រពះជាវ�ិ� ណ។ ពូកេទវត គឺជាវ�ិ� ណ។]  

និស្សយ័២យ៉ាង 

អ�ីែដលពិបាកយល់ជាងេគបផុំត គឺអំពី្រពះេយសូ៊្រគីស�ជានរនា ្របែហល 

និស្សយ័ បគុ�លិកលក�ណះ របស់្រទង។់ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ េយងពិតជា

យល់ថា ដូចមនុស្សទងំអស់ែដរ្រទងជ់ាបុគ�លមា� ក ់ និងជាតួដច់េដយែឡក 

ពីអង�ភាពៃន្រពះ។ ប៉ុែន� ចូរចថំា ពីមុនពិធី្រជមុជទឹក ្រទង្់រគានែ់តជា មនុស្ស

គា� នបាបប៉ុេណា� ះ ែដលបានេចញពីស� នេលផា� ល់(យ៉ូហន ៨:២៣) មនិែមន

បានេចញពីយ៉ូែសបរមួរស់ជាមយួម៉ារេីទ។ ្រទងម់ានជីវតិអស់កល្បជានិច� 

េ្រពះ្រទងគ់ា� នបាបេសះ េនក�ុង្រទង។់ ្រទងម់កពី្រពះ ែតមនិែមនភាពជា្រពះ

េទ ។ ដូេច�ះ តមនិស្សយ័ ្រទងម់និអចស� បេ់ទ ។ េសចក�ីស� ប់អចធា� កម់ក

េល្រទង ់ េដយករបង�ំេលរបូកយប៉ុេណា� ះេបសិនជា្រពហអនុ�� ត�ករេនាះ 

(លូក ២៣:៤៦ យ៉ូហន ១៩:១០-១១ក ១កូរនិថូស១៥:៣ ្រទង្់រត�វែត

បរេិភាគ េហយេដក (ម៉ាថាយ ៤:២ ៨:២៤)។ ្រទងអ់ចមានអរម�ណ៍ថា ភ័យ

និងឈចឺប ់(យ៉ូហន ៤:៦ លូក ២២:៤៤ េហេ្រពរ ៤:១៥)។ ប៉ុែន�្រពះ ែដល

ជាវ�ិ� ណគា� ននិស្សយ័ទងំអស់េនះេទ។  
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ដូេច�ះ ្រពះេយសូ៊ជាមនុស្សេហយមនិែមន្រពះេទ ពីមុនករមកគងេ់នខង

ក�ុង េនឯពីធី្រជមុជទឹកេនាះ។ ្រទង្់រគានែ់តជាមនុស្សមា� ក ់ និងជាកូនរបស់

្រពះ ដូចជាអដ័មែដរ គឺជាមនុស្សនិងជាកូនរបស់្រពះែដលគា� នបាប និងមាន

ចីវតិអស់កល្ប មុនគាតដ់ួលចុះក�ុងអំេពបាប។  ប៉ែុន� មានែត្រពះេយសូ៊េទ 
ែដលមានអំណាចខ�ស់ជាងេគ ជា្រពះរជប្ុរតៃន្រពះដ្បតិ្រទងគ់ឺជាឡូហ�ុស 

េនាះែដល្រត�វបាន្របកស និងសំែដងដល់ពួកបរសុិទ�ៃនស�� ចស់ ។ កល

េដមដំបូង្រពះបន�ូល(ែសនែត១ពូជ) ែដល្រត�វែតសំែដងេនក�ុង្រពះេយសូ៊ គឹ
ជាបុ្រត ែដលគងេ់នជាមយួនឹង្រពះ ែដលជា្រពះវរបិតៃនេយងទងំអស់(យ៉ូ

ហន ១:២) ។  

បនា� បព់ីពិធី្រជមុជទឹក ្រពះេយសូ៊បានក� យជាមនុស្សដជ៏ា្រពះ គទឺងំ

មនុស្ស នងិ្រពះែដលេសចក�េីពរេពញៃន្រពះ បានសណ�ិ តេនក្រទង។់ គឺ
បនា� បព់ីេពលេនាះប៉ុេណា� ះ ែដល្រទងម់ានេចស� ៃន្រពះបន�ូល “ពីេ្រពះែដល
្រពះវរបិតមានជីវតិក�ុង្រពះអង�្រទងយ៉់ាងណា េនាះ  ្រទងក់ប៏ាន្របទនឲ្យ្រពះ
រជបុ្រតមានជីវតិ ក�ុង្រពះអង�្រទងយ៉់ាងេនាះែដរ េហយបាន្របទនអំណាច
មក្រទង ់ ឲ្យជំនុំជំរះផង ពីេ្រពះ្រទងជ់ាកូនមនុស្ស” (យ៉ូហន ៥២៦-២៧)។ 

មុនេពលេនាះ គា� ន្រពហេចស� េនក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់ ពីបបូរមាតៃ់ន

មនុស្ស-ដជ៏ា្រពះេនាះ។ ផ�ុយេទវញិ មនុស្សេយសូ៊ កេ៏្របបបរមាតដ់ែដល 

េដម្បែីថ�ងពក្យ ្របែហល អរគុណ ដល់មតិ�របស់្រទង ់ ែដលផ�ល់អហរ និង

កែន�ងស� កេ់នដល់្រទង ់េហយសរេស្រពះជា្រពះវរបិតរបស់្រទង ់ 

្រពះេយសូ៊េនាះ ែដលជាមនុស្សផង ្រពះផង មនិមាននយ័ថា ភាពជា្រពះ

និងភាពមនុស្សបានលយចូលគា� េទជានិស្សយ័ែត១ ដូច្រគីស� នខ�ះបានេជឿ

េនាះេទ។ ្រពះេយសូ៊េពញជា្រពះ និងេពញជាមនុស្ស។ ្រទងម់ានវ�ិ� ណេផ្សង

គា�  និងបំនងេផ្សងគា�  ពី្រពះវរបិត ែដលគងេ់នស� នសួគ។៌  

    េនេពលប៉ូលនិយាយថា “្រពះបានចត្់រពះរជបុ្រត្រទង ់ េកតពី�ស�ី”(
កឡាទី ៤៤) េដយមនិអចជំទស់បាន គឺគាតសំ់េដេទសចឈ់ម ឬ

ភាពជាមនុស្សៃន្រពះ្រគីស�។ រឯី េនេពល្រពះវរបិតអស់កល្បឬ ្រពះ្រត�វបាន

េលកេឡង គឺសំេដេទ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន្រពះេចស� បំផុត ែដលគងេ់នក�ុង

្រពះរជបុ្រត។ ដូេច�ះ េសចក�ីអថក៌ំបាងំដអ៏ស� រ្យៃន១ធីម៉ូេថ ៣១៦ ្រត�វបាន

សំែដងេនក�ុងេនាះ គឺ “្រពះបានេលចមកក�ុងសច់ឈម”។  

    [ចំណាំ ្រគីស� នជាេ្រចន ែដលសន�តិថា សសន៍យូដៃនស�� ចស់ 

បានស� ល់ថា ្រពះមានបុ្រត ឬថាមាន “្រពះ-្រពះរជបុ្រត” េនាះ ្រគានែ់តជា

ករសន�ត ់ េដយដកេចញពីឃា� បទគម�រី ដូចជាដនីែយល៉ ៣២៣-២៥ និង 
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យ៉ូហន២៥-២៩ ប៉ុេណា� ះ។ ជាករពិត ពួកយូដ បានេជឿថា ្រពះែមសី 

(មនុស្ស)របស់ពួកេគ នឹងជា្រពះផងែដរ។ប៉ុែន�េតពួកេគបានដឹងថា ្រពះមាន

បុ្រតឬេទ (េប “ ្រពះ-្រពះរជបុ្រត “ ពិតជាបានគងេ់នពីមុនរចួេហយ) ពួកេគ

នឹងបានទទលួ្រពះ្រគីស�េដយអំណរ ជា្រពះែមសីរបស់ពួកេគ េហយនឹងមនិ

និយាយថា  

“ឯអ�កេនះ េយងដឹងជាមកពីណា ែត្រពះ្រគីស�វ ិ កលណា្រទងយ់ាងមក 
េនាះគា� នអ�កណា ដឹងជាមកពីណាេទ” (យ៉ូហន ៧:២៧)  

      សូម្បែីតសុល ជាពួកផារសីុិ មនិបានទទលួេសចក�ីបេ្រង�នែបបេនះ អំពី 

“្រពះ-្រពះរជបុ្រត” េទេទះជាគាតដ់ឹងពីអដូៃណ េទវតៃនយ៉ាេវ ៉ ផងេនាះ។ 

ដូេច�ះ េនះច្បោស់េហយថាសូម្បេីតពួកអ�ក េនក�ុងសមយ័ស�� ចស់ មនិ

មានករេបកសំែដងែបបេនះអំពី្រពះរជបុ្រតៃន្រពះេទ។ ប៉ុែន�េតអ�កណាជា

បុរសទី៤េនក�ុងេភ�ងជាមយួស្រដក ់ ែមសក ់ អេ័បឌ-េនក? េនប៉ូេក�ស 

បាននិយាយថា 

     “េមល េយងេឃញ៤នាកឥ់តជាបច់ំណងេសះ កំពុងេដរេនកណា� លេភ�
ងឥតមានអ�ីេសះឯអ�កទី៤ កម៏ានភាពដូចជាកូន្រពះ” ( ដនីែយល៉ ៣:២៥ ) 

      េតេនប៊ូេក�សអចមានករេបកសំែដងែបបេនះ អំពី “្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ”  
ឬ? ពក្យេនះ គឺជាកុះហុសខងករបកែ្រប។ គឺគា� នចំណងេជឿក�ុងពក្យេនាះ 

និងករបកែ្របគរួជា “កូន្រពះ” ឬ “កូនៃន្រពះេ្របន” េទ គឺសំគាល់ឲ្យ “មា� ក់
មានឬទ�ី” “េទវត” “អ�កនា្ំរពះរជសរ” ឬ “តួមនុស្សអស� រ្យ”។ ( េមលគម�រី

េផ្សងេទៀតេទ )។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ កម៏នុស្សទី៤េនះ េដយគា� នករ

សង្សយ័ គឺជា្រពះបន�ូលជារបូភាពគំរពូី្រពះេយសូ៊្រគីស�ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ  

     មនុស្សេរ សតងំ េនក�ុងសម័យស�� ចស់ មនិែដលគូសប�� កថ់ា ្រពះ 

ជា “្រពះវរបិតែដលគងេ់នស� នសួគេ៌ទ”។ េហយកគ៏ា� នេរឿង ែដលេគែបរេទ

អំពវនាវដល់ “្រពះរជបុ្រតែដលគងេ់នស� នសួគ”៌ ែដរ។ ពក្យ “្រពហវរបិត
អស់កល្ប” និង “្រពះរវរបិត ែដលគងេ់នស� នសួគ”៌ គឺជាពក្យេនស�� ថ�ី
េទ ។េទះជាពីមុន ្រត�វបានេ្របម�ង េនក�ុងស�� ចស់ែមន(េអសយ ៩:៦) 

កេ៏គេ្របជាេសចក�ីទំនាយ ទកទ់ងេទនិងស�� ថ�ី េនេបល្រពះអស់កល្បនិង

សំែដងអង�្រទងេ់នសចឈ់មៃន្រពះរជបុ្រត។ ពក្យទំង២េនាះ ្រត�វបានេគ

េ្របេដយសរែតមាន្រពះរជបុ្រតែត១ ែដលបានេកតមក េដម្បផី្សះផ្សោ

្រគ�សររបស់្រពះ។ េមលេហេ្រពរ១:៥-១៤. េមល២សំយូែអល ៧:១៤. ទំនុក

ដំេកង ២:៧ កិច�ករ ១៣:៣៣ រ ៉មូ១:៤ និងដនីែយល៉៧:៩-១០.១៣-១៤. វវិរ

ណះ ១:១៣. ម៉ាថាយ ២៥:៣១. េអេភ ១:២០-២២។ 
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      ឃា�  “េដមកំេណ តរបស់អ�កេនាះបានចប់តងំពីបុរណគឺពីអស់កល្ប
េរៀងមក” ទកទ់ងនឹង “អ�ក្រគប្់រគង” ែដល្រពះបេង�តេចញពីអុី្រសែអល ក�ុង

ទំនាយៃនេហរមកឹ (៥១) េនះមនិែមនមាននយ័ថា ្រពះេយសូ៊ (ែដលបានសំ

េរចទំនាយេនះជាអ�ក្រគប្់រគង) បានគងេ់នតងំពីអស់កល្បពីអតីតកល

េនាះេទ ប៉ុែន�គឺេនសមយ័ដយូ៏រលុងយុគសម័យអតីតកលវញិ។ ្រពះេយសូ៊

មនិបានមានពីមុនរចួេហយ ជាគូដចេ់ដយែឡកពី្រពះេនាះេទ។ ប៉ុែន� 

េដយសរ្រទងជ់ា្រពះបន�ូលទងំអស់ៃន្រពះ បានគងេ់នខងក�ុង និងសំែដង
េចញបទគម�រីបានរ៉យរ៉បព់ី្រទង ់ េទឯករចបេ់ផ�មដំបូងរបស់្រទង ់ េនក�ុង

េអឡូហីុមជាមា� ក់ ែដលមានអំណាចេលេគ េនក�ុងគំនិត ឬឧរ ៃន្រពះ

វ�ិ� ណដ៏មាន្រគប្់រពះេចស� ។ ្រទងជ់ា្រពះរជបុ្រតែត១ (ែសនែត១)ែដលឡូ

ហ�ុសបានេចញមកពីគំនិតអស់កល្ប ៃនករ្របឹក្សោរបស់្រពះ េដម្បសំីែដង

េចញនិងេធ�ជារបូភាពគំរ។ូ េ្រកយមក ឡូហ�ុសបាន្រតឡបម់កគងេ់នខង

ក�ុង្រពះេយសូ៊ភា� ម បនា� បព់ី្រទងប់ានទទួលពិធី្រជមុជទឹក េនក�ុងទេន�យរ័ដន ់

ករបកែ្រនេផ្សងេទេនខងេ្រកមេនះនឹងេធ�ឲ្យអ�កយល់ែថមេទៀត ។ 

    គម�រីេយរសូឡិម-“្របភពេដមរបស់្រទង ់ ែបរេទឯអតីតកលដ៏យូរលង ់
េទឯសមយ័បរុណ” 

    គម�រីពិសិដ� (េបតែអល)–“ែដល្របភពេដមរបស់្រទង ់ មកពីយុគសមយ័
បុរណ មកពីយុគសមយ័ជាេ្រចនៃនអស់កល្ប” 

    ករបកែ្របឡាសំ-“ែដលករចបេ់ផ�មរបស់្រទង ់្រត�វបាទយទុក ពីចស់

បុរណ ពីអស់កល្បមក”។ 

    េនេពល្រពះេយសូ៊កពុំងែតអធសិ� នេនក�ុងសួនច្បោរែគរេសម៉ាន ី មនិែមន

្រពហអធសិ� នេទ្រពះេទ។ ្រពះជាអ�កទទួលករថា� យបង�ំនិងជាអ�កទទួលករ

អធិស� ន។ ្រពះមនិថា� យបង�ំឬអធិស� នេទ។ េប្រទងេ់ធ�ករេនះ េនាះវខូច

ភាពបរសុិទ�របស់្រទងេ់ហយ។ គឹជាមនុស្សេយសូ៊េទ ែដលបនាអធិស� នេទ

្រពះ ជា្រពះវរបតិរបស់្រទង។់ បនា� បព់ី្រទងរ់ស់ពីសុគតេឡងវញិេលចមកឲ្យ

ម៉ារ ី ចអ�ក្រស�កម៉ាកដ់ឡាេឃញ “្រពះេយសូ៊មានបន�ូលេទនាងថា កុំពល់
ខ�ុ ំេ្រពះខ�ុ ំមនិទនេ់ឡងេទឯ្រពះវរបិតខ�ុ ំេនេលយចូរនាងេទឯពួកបងប�ូនខ�ុ ំ
្របាបេ់គថា ខ�ុ ំេឡង េទឯ្រពះវរបិតខ�ុ ំជា្រពះៃនអ�ករល់គា�  គឺជា្រពះៃនខ�ុ ំ 
េហយជា្រពះៃនអ�ករល់គា� ែដរ” (យ៉ូហន ២០:១៧)។  

     េហយកម៏និែមន្រពះែដលសុគតជនំសួបាបេយងេនកល់វ៉រែីដរ ដ្បតិ្រពះ

មនិអចស� បេ់ឡយ។ ្រពះគជឺាវ�ិ� ណ។ គ្ឺរពះេយសូ៊្រគសី� ជា្រពះរជប្ុរតែត

១ របស់ែដលសុគតជនំសួេយង (១កូរនិថូស១៥:៣)។ ប៉ុែន� យ៉ាងេមច៉ក៏
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េដយ ្រពះបាន “សុគត” តមរេបៀប១ដូចែដលបាននិយាយអ�� ឹង។ េដម្ប ី
អនុវត� ែផនករណ៍េសចក�ីស�� ៃនករេ្របាសេលះ របស់្រទង ់ ្រពះវ�ិ� ណ

អស់កល្ប ្រត�វែតជា ្រពះផង និងមនុស្សផង។ច្បោបៃ់នេសចក�ីស��  គឺថាអ�ក

េធ�-េសចក�ីស��  ្រត�វែតមកស� ប ់មុននឹងេសចក�ីស�� េនាះេនក�ុងករបង�ំឲ្យ

សំេរចតម(េហេ្រពរ ៨:៧-១៣. ៩:១៦-១៧) េហយេដយសរ្រពះជាវ�ិ� ណ 

្រទង្់រត�វែតយកទំរងជាមនុស្ស េដម្បបីង� ញឲ្យមនុស្សេលកបានស� ល់ដល់

្រទង ់ េហយភកេ់សចក�ីស� បជ់ំនួសេយងេដម្បេី្របាសេលះេយង (េហេ្រពរ ២:

៩ រ ៉មូ ៨:៣)។ដូេច�ះ ្រត�វ ែដលសុគតេនកល់វ៉រ ី គឺេនក�ុង�� ណយ៉ាេវ ៉ អ�ក
េធ�-េសចក�ីស�� (កិច�្រពមេ្រព�ង)។ 

្រពះបន�ូល ្រត�វបានឆា� ង មនិែមន្រពះេទ 

      ចូលមកចំនុចេផ្សងេទៀត េយងកដ៏ឹងែដរថា ្រពះបន�ូលែដលជា្រពះ ្រត�វ

បានឆា� ង។ ្រពះបន�ូល ែដលបានដេំកងេឡង ពមីនុកេំណ តេលកយី(៍យ៉ូហន 

១៧:៥) ្រត�វបានឆា� ងេនកល់វ៉រ។ី េយងមនិអចបំែបក ្រពះបន�ូលេចញពី
្រពះេយសូ៊េទ េ្រពះ្រពះេយសូ៊ គឺជា្រពះបន�ូលៃនជីវតិ។ ្រពះេយសូ៊ ្រពះបន�ូល
ៃន្រពះ ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ បានសុគត។ េហយបនា� បព់ីរស់ពីសុគតេឡង

វញិ និងបានេលកេឡងេទស� នសួគ្៌រពះវ�ិ� ណបានយាងមកេដម្បបី�� ក់

បែន�ម ថា្រពះបន�ូលបានដំេកងេឡងម�ងេទៀតេហយ េដយ្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន

្រពះេចសកដ ដូចជា្រទងប់ានអធិស� ន (យ៉ូហន ១២:២៨ ៧:៣៩. ១ធីម៉ូេថ 

៣:១៦)។ 

      វបង� ញឲ្យេយងដឹងថា េអឡូហីុម ែតងែតបង� ញអង�្រទងជ់ាមយួ្រពះ
បន�ូល ដ្បតិពួកេគគែឺត១ េទ (យ៉ូហន ១:១. ១យ៉ូហន ៥:៧) ។េនេពល

ែដល្រទងសុ់គតេនេលេឈឆា� ងភា� មេនាះ ្រពះេយសូ៊បានែ្រសកេឡងយ៉ាង

ខ� ងំថា “ឲ្យ្រពះ ្រពះៃនទូលបង�ំេអយ េហតុអ�ីបានជា្រទងេ់ចលទូលបង�ំ?” 
(ម៉ាថាយ២៧:៤៦)។ សំែរកេនាះ គឺជាសំែរកៃនករឈចឺប់ខ� ងំដ្បតិ្រទង ់

ែដលមនិស� ល់បាបេសះ បានទទួលបាបៃនមនុស្សេលកមកដកេ់ល្រទង់

មយួរេំពច។ ្រទងប់ាបក� យេទជាអ�កទទលួ-បាប េដម្បសំីេរចទំនាយស��

ចស់ ែដលបានែចងទុកពី្រទង។់ េនេ្រកមបន�ុកៃនអំេពបាប ្រទងម់ាន

អរម�ណ៍ថា ្រពះ-បានេបាះបងេ់ចល ពីេ្រពះ្រទងគ់ឺជាមនុស្ស។ េហយេដយ

េ្រពះ្រទងប់ាបយកបាបៃនមនុស្សេលកមកដកេ់លអង�្រទង ់ េនាះករចំនុំជំរះ

បានធា� កម់កេល្រទង។់ ដូេច�ះេហយ បានជាមានសំែរកដខ៏� ងំេនះ។ ប៉ុែន�្រពះ

ពិតជាមនិបានដក ឬេបាះបងេ់ចល្រទងទ់ល់ែតេសះ (យ៉ូហន ១៦:៣២)  

[ចំណាំ ករសិក្សោៃន “ករថា� យដង� យអហរ” េនក�ុងគម�រីេលវវីនិយ័ ២:១-

៣ ែដលេម្សៅលូ (ភាពជាមនុស្សរបស់្រពះ្រគីស�) និងេ្រគ�ង(ជរ័) កំញ៉ាន (ជីវតិ
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ទួលបង�ំរបស់្រពះ្រគីស�) បានលយជាមយួនឹងេ្របង (្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ៃន

្រពះ) េហយយកេទដុតនឹងេភ�ងទងំអស់ េនេលអសនា (ែដលៃថ�ងពីកល់

វ៉រ)ី ប�� កថ់ា ្រពះេយសូ៊ ពិតជាមនិែដល្រត�វបាន្រពះេបាះបងេ់ចលេនកល់

វ៉រេីទ។] 

របូកយសិរលី�របស់្រពះ្រគសី� 

បនា� បព់ីអ�កសេ�ង� ះេយង បានឈ�ះេសចក�ីស� ប់ នឹងស� នឃំុ្រពលឹង

មនុស្សស� ប ់ ្រទងក់ប៏ានរស់េឡងវញិេហយបានេលកេឡងេទស� នសួគ ៌

េហយពករ់បូកយៃនស� នសួគ៌ របូកយ្រពះបន�ូល។ ករផ្ស ំ ៃនរបូកយ

មនុស្ស នងិស� នសួគ ៌ បេង�តបានជារបូកយថ�ី ែដលមនិពុករលួយេហយមនិ

េចះស� ប។់ របូកយសិរលី�េនះ េហថារបូកយខងវ�ិ� ណ។  

    េនេពលអដ័មបានចូលមកក�ុងេលកីយេ៍នះ គាតគ់ឺជាមនុស្សធម�តៃន

ធូលីដី។ គាត់មានរបូកយែផនដី ជាសចឈ់ម។ ្រពះបានដរំបូកយធម�ត

េនះេនក�ុង្រពះេយសូ៊ េដម្បឲី្យ្រទងអ់ចបេង�ត របូកយខងវ�ិ� ណ េចញពីអ�ី 

ែដលបានដ។ំ 

   “េសចក�ីែដលមនុស្សស� បប់ានរស់េឡងវញិ េនាះកែ៏បបដូេច�ះែដរ េគបាន
គបេ់ទ ជារបូកយពុករលួយ ែតបានរស់េឡងវញិជារបូកយ មនិេចះពុក
រលួយេឡយ បានកបេ់ទទងំមានេសចក�ីអបឪ់ន ែតរស់េឡងវញិ ទងំមាន
សិរលី� បានកបេ់ទទងំមានេសចក�ីកំេសយ ែតរស់េឡងវញិ ទងំមាន្រពះ
េចស�  បានកបេ់ទជារបូកយខងសចឈ់ម ែតរស់េឡងវញិជា 
របូកយខងវ�ិ� ណ េបមានរបូកយខងសច់ឈម េនាះក៏មានរបូកយ
ខងវ�ិ� ណែដរ” (១កូរនិថូស ១៥:៤២-៤៤) 

      េនេពលករពុករលួយបានបំពកេ់នេល្រពលឹងមនុស្ស “អ័ដមចុង
េ្រកយ ជាវ�ិ� ណដេ៏្របាសឲ្យរស់វញិ” (១កូរនិថូស ១៥:៤៥ខ) េដម្បផី�ល់ជីវតិ 

និងរបូកយថ�ី-គឺជារបូកយខងវ�ិ� ណ-ដល់ពួកអ�ក ែដលបានេជឿ។  

     “ពីេ្រពះេយងដឹងថា េប្រតសលែដលជាលំេនរបស់េយងខ�ុ ំ េនែផនដី 
្រត�វបំផា� ញេនេវលណា េនាះេយងខ�ុ ំមានវមិាន១ ែដលមកពី្រពះ មនិែមនេធ�
នឹងៃដេទ គឺេនេលស� នសួគវ៌ញិ ជាវមិានដេ៏នជាប់លបអ់ស់កល្បជានិច�” 
(២កូរនិថូស ៥:១)។ 

     េនេពលែដលអ�កបរសុិទ�ៃន្រពះបានស� បេ់ទ ្រពលឹងរបស់គាតប់ានចក

េចញពីរបូកយេនែផនដីរបស់គាត ់ េទធូលីៃនែផនដី េហយ្រតឡបេ់ទស� ន

សួគ ៌ េដម្បទីទួល “វមិានែដលមនិែមនេធ�នឹងៃដ” គឺរបូកយ្រពះបន�ូល។ 

េហយេន្រពឹកៃនកររស់េឡងវញិ េពលែដលពួកស� បក់�ុង្រពះ្រគីស�នឹងរស់
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េឡង េនាះេគនឹងមានរបូកយថ�ី។ េគនឹងយាងមកមានរបូកយ្រពះបន�ូល

េដម្បចីបយ់ករបូកយេនែផនដីៃនធូលីដី។ ករផ្សៃំនរបូកយទងំ២េនះនឹង

បេង�តេចញជារបូកយសិរលី�ខងវ�ិ� ណ។ ដូចគា� ែដរ សំរបព់ួកបរសុិទ�េន

រស់ ពួកេគកន៏ឹងបានផា� ស់ែ្របេនេពលរបូកយ្រពះបន�ូលរបស់ពួកេគ យាង

មកចបយ់ក របូកយសចឈ់ម របស់ពួកេគេនេពលែ្រតចុងេ្រកយបង�ស់  

     “ែតទងំអស់គា� នឹងបានផា� ស់ែ្របេទក�ុង១រេំពចវញិ គឺក�ុង១ប្៉រពិចែភ�ក
ប៉ុេណា� ះ ក�ុងកលែដលឮសូរែ្រតេ្រកយបង�ស់ ដ្បតិែ្រតនឹងឮេឡងែមន េនាះ
ពួកស� បន់ឹងរស់េឡងវញិ មនិពុករលួយេទៀតេឡយ រចួេយងរល់គា� នឹងបាន
ផា� ស់ែ្របេទ ដ្បតិ្រត�វែតរបូកយដពុ៏ករលួយេនះបាន្របដបេ់ដយេសចក�ីពិត
ពុករលួយវញិ េហយរបូកយែដលរែមងស� បេ់នះ ្រត�វែតបាន្របដបេ់ដយ
េសចក�ីមនិេចហស� បវ់ញិែដរ” (១កូរនិថូស ១៥:៥២-៥៣)។  

     េហយេនេពលករទងំអស់េនះបានសំេរច េនាះពក្យរបស់ប៉ូលនឹងក� យ

ជាករពិត ។  

“េយងកន៏ឹងមានរបូកយរបស់្រពះអមា� ស់ពីស� នសួគ៌ ដូចជាេយងមានរបូ
កយរបស់ មនុស្ស ែដលេធ�ពីធូលីដីមកែដរ” ( ១កូរនិថូស ១៥:៤៩)។ 

    អែមន៉។ េយងពិតជានឹងបាន្របដបេ់ដយរបូកយសិរលី�ខងវ�ិ� ណ

ជា្របេភទដូចគា� ែដល្រពះេយសូ៊្រគីស�កំពុងមានឥឡូវេនះ។  

ភាពជា្រពហេពញេលញរបស់្រពះេយសូ៊្រគសី� 

-្រពះេនក�ុង្រពះ្រគសី� 

    េនក�ុងយ៉ូហន ១៧ េយងដឹងថា ្រពះេយសូ៊បានយាងមកសំេរចករងរ 

៣ ែដល្រពះបានគិតទុកសំរប្់រទង។់ ្រទង្់រត�វ ប��បក់រងររបស់្រពះ (ខ ៤)  

្រទង្់រត�វសំែដង្រពះនាម្រពះ (ខ ៦) ែចកចយ្រពះបន�ូលរបស់្រពះ (ខ ៨) ។ 

្រទងប់ានបំេពញេបសកម�ទងំអស់បានចបស់ព�្រគប ់ េដយសិទ�អំណាច 

ែដល្រពះបាន្របទនដល់្រទង។់ េនក�ុងយ៉ូហន ១៤:១០ ្រទងម់ានបន�ូលថា 

   “ខ�ុ ំេនក�ុង្រពះវរបិត េហយ្រពះវរបិតគងេ់នក�ុងខ�ុ ំេទឬអី អស់ទងំពក្យ 
ែដលខ�ុ ំ្របាប ់ អ�ករល់គា�  េនាះខ�ុ ំមនិែមន្របាបេ់ដយអងខ�ួនខ�ុ ំេទ គឺជា្រពះវរ
បិតែដលគងក់�ុងខ�ុ ំ ្រទងេ់ធ�ករទងំេនាះវញិ”។  

    េនះគួរែតជាភស�ុតងប�� ក្់រគប្់រគាន់េ់ហយ ថា ្រពះេយសូ៊មនិែមនជា

្រពះវរបតិ្រទង ់ ផា� ល់េទ ផ�ុយនឹងអ�ី ែដលចលនា “េយសូ៊ែត១” បាន្របកស

អះអងេនាះ។  
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    ្រពះបន�ូល គឺជាែសនែត១របស់្រពះ។ េដម្បសំីេរចបំណង ែដលដំរវូទុក

របស់្រពះ ្រពះបន�ូល (គងេ់នក�ុងរបូកយ-របូកយខងវ�ិ� ណ) ្រត�វែតមក

សំែដងភាពជាកូនរបស់្រទង។់ េសចក�អីថក៌បំាងំែដលលកទុ់ក េនក�ុង

ទំនាកទ់ំនងរវង្រពះវ�ិ� ណដ៏មានេចស� បំផុត នឹង្រពះបន�ូលគឺជាេសចក�ី
អថក៌ំបាងំៃនទំនាកទ់ំនង្រពះវ�ិ� ណដម៏ាេន្រពះេចស� បំផុត និង្រពះបន�ូល 
គឺជា េសចក�ីអថក៌ំបាងំៃនទំនាកទ់ំនង្រពះវរបិត-្រពះរជបុ្រត។ េដម្បឲី្យ

ទំនាកទ់ំនង្រពះវរបិត-្រពះរជបុ្រតអចក� យជា ករពិតដេ៏មលេឃញ េន

ក�ុងករបេង�តរបស់្រទង្់រពះបានតងំវ�ិ� ណភាពជាកូនៃនឡូហ�ុស េដម្បយីក

ទំរងជ់ាបុគ�លមនុស្ស។ ឡូហ�ុស នឹងមនិបន�មានេនក�ុងរបូកយខងវ�ិ� ណ

េទ។ ្រពះបានេរៀបចំរបូកយមនុស្ស ពីធូលីដីៃនែផនដី សំរប់ឡូហ�ុសេដម្ប ី
សំែដង ជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ (េហេ្រពរ ១០: ៥ខ)។ បនា� បម់ក ទីអូហ� នី  

ែលងេឃញមាន េនេពលែដលទរក១បានេកតេនេបថ�ហិម ។  

     “េហតុេនាះបានជា្រទង់យាងមកក�ុងេលកីយ ៍ ្រទងម់ានបន�ូលថា ្រពះអង�
មនិចងប់ានយ��បូជា និងដង� យេទ ែត្រទងប់ានេរៀបចរំបូកយឲ្យទូលបង�ំ

វញិ ្រទងក់ម៏និសព�្រពះហឬទយ័និងដង� យដុត ឬ នឹងដង� យេលះបាបែដរ 
បានជាទូលបង�ំទូលថា េមល ឪ្រពះអង�េអយ ទូលបង�ំមកនឹងេធ�តម្រពះហឬ
ទយ័្រទង ់ (េសចក�ីេនះបានកតទុ់កពីទូលបង�ំេនក�ុងគម�រីេហយ)” (េហេ្រពរ 

១០:៥-៧)។ 

     “ដ្បតិេត្រពះែដលមានបន�ូលនឹងេទវតណាមយួថា ឯងជាកូនអញ អញ
បានបេង�តឯងេនៃថ�េនះ ឬថា អញនឹងបានជាឪពុកវ េហយវនឹងបានជា
កូនរបស់អញដូេច�ះឬេទ?” (េហេ្រពរ ១:៥) 

     េនក�ុងភាពជាមនុស្ស ្រពះ្រគីស�េយសូ៊អចរកនឹងេធ�តមបំណងរបស់

្រទងផ់ា� ល់បាន។ ប៉ុែន�្រទងច់ងប់ានែត្រពះហឬទយ័ដ្៏រគបល់ក�ណ៍របស់្រពះ

ប៉ុេណា� ះេនក�ុងជីវតិរបស់្រទង។់ ្រទងប់ានេនរមួែត១នឹង្រពះបន�ូល ។ អ�កមនិ

អចបែំបក្រពះបន�ូល នងិ្រពះេយសូ៊េចញពគីា� េទ។ ្រទងគ់ជឺា្រពះបន�ូលពតិៃន

ជវីតិ ជាជវីតិៃន្រពះផា� ល់ ។ ប៉ូលបានសរេសរថា  

     “េហយេទះេប្រទងជ់ា្រពះរជបុ្រតកេ៏ដយ គងែ់ត្រទងប់ានេរៀនស� ប់
បង� ប ់េដយសរករែដល្រទងរ់ងទុក�លំបាកទងំប៉ុនា� នេនាះែដរ” (េហេ្រពរ ៥:

៨) ។ 

បាទ ្រពះេយសូ៊បានស� បប់ង� បរ់ហូតដល់ស� ប់ គឺជាេសចក�ីស� បេ់ន

េលេឈឆា� ង។   

“ែដលេទះបី្រទងម់ានរបូអង�ជា្រពះកេ៏ដយ គងែ់តមនិបានរបេ់សចក�ីែដល
េស�នឹង្រពះេនាះ ទុកជាេសចក�ីែដលគួរកនខ់� បេ់ឡយ គឺ្រទងប់ានលះបង្់រពះ
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អង�្រទង ់ មកយករបូភាពជាបាវបំេរ វញិ្រពមទងំ្របសូតមកមានរបូជាមនុស្ស
ផង េហយែដលេឃញ្រទងម់ានភាពជាមនុស្ស ដូេច� ះ េនាះក៏បានបនា� ប្់រពះ
អង�្រទង ់ ទងំចុះចូលស� បប់ង� ប ់ រហូតដល់ទីមរណះ គឺ្រទងទ់ទួលសុគត
ជាបេ់លេឈឆា� ងផង េដយេហតុេនាះបានជា្រពះបានេលក្រទងេ់ឡងយ៉ាង
ខ�ស់ េហយបាន្របទនឲ្យមាននាមដ្៏របេសរ េលសជាអស់ទងំនាមផង 
េដម្បកីលណាឮ្រពះនាម្រពះេយសូ៊េនាះឲ្យ្រគបទ់ងំជង�ងេ់នស� នសួគ ៌ េន
ែផនដី េហយេនេ្រកមែផនដី ្រត�វលុតចុះ េហយឲ្យ ្រគបទ់ងំអណា� តបាន
ែថ�ង្របាបថ់ា ្រពះេយសូ៊្រគីស� គឺជា្រពះអមា� ស់ សំរបជ់ាសិរលី�ដល់្រពះជា្រពះ
វរបិត” (ភលីីព ២:៦-១១ ពីអត�បទ្រកិក ែដលបានបេង�តេដយគម�រីនូេមរកី្ស 

សូមេមលទំនុក ១២៩: ៣ េអសយ ៥៣:២-៥ ១១ ម៉ាកុស ១៥:១៩-២៨ ១

េព្រត�ស ១:៩-១១) ។ [ករសង�តធ់�នខ់ងគំនិត] 

    គំនិត ្រទង់ ់ ្រពះបន�ូល របស់្រទង ់ និងកិច�កររបស់្រទង ់ គឺបានចុះចូល

ចំេពះ្រពះទងំអស់បានជា្រទង ់ និង្រពះេឃញថា ្រតឡបេ់ទែត១ែមន  “ខ�ុ ំ 
និង្រពះវរបិតគឺែត១្រពះអង�េទ” (យ៉ូហន ១០:៣០ ១០:៣៨) និង “អ�កណា
ែដលេឃញខ�ុ ំ េនាះកេ៏ឃញ្រពះវរបិតែដរ” (យ៉ូហន ១៤:៩) វ�ិ� ណបាន

លយជាមយួវ�ិ� ណៃន្រពះយ៉ាងជិតសិ�ទ� បានជាវ�ិ� ណរបស់្រទង ់ បាន្រត
ឡបេ់ទជាែត១នងឹ្រពះវ�ិ� ណអស់កល្ប។ សូមឲ្យេយងជាពួកបរសុិទ�ៃន្រពះ 

បានលយជាមយួនឹង្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ េដយចុះចូលនឹង្រពះបន�ូលរបស់

្រទងទ់ងំអស់ េដម្បឥី្យេលកីយប៍ានេឃញែត្រពះ្រគីស�េនក�ុងេយង សូម្បែីត

្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលថា “េនៃថ�េនាះអ�ករល់គា� នឹងដឹងថា ខ�ុ ំេនក�ុង្រពះវរ
បិតខ�ុ ំ អ�ករល់គា� កេ៏នក�ុងខ�ុ ំ េហយខ�ុ ំេនក�ុងអ�ករល់គា� ែដរ” (យ៉ូហន ១៤:

២០)។ សូមឲ្យេយងសំេរច្រពះបំណងរបស់្រទងផ់ងែដរ ដូចជា្រទងប់ាន

អធិស� ន “េដម្បឲី្យទងំអស់បានរមួមកែត១ឲ្យ្រពះវរបិតេអយ ដូចជា្រទង់
គងេ់នក�ុងទូលបង�ំេហយទូលបង�ំេនក�ុង្រទងែ់ដរ គឺឲ្យអ�កទងំេនាះបានរមួគា�
ែត១ េនក�ុងេយង ្របេយាជនឲ៍្យេលកីយប៍ានេជឿថា ្រទងច់តទូ់លបង�ំមក
ពិត” (យ៉ូហន១៧:២១ ្រពមទងំខ ២២-២៣)។  

    ពក្យរបស់សវកប៉ូល េនក�ុងភលីីព ២:៥-៨ ជាេរឿយៗ្រត�វបានេគបក

្រសយខុស និងយល់ខុស ។ ផ�ុយេទវញិ ប៉ូលបានសំេដេទមនុស្សេយសូ៊

្រគីស� េ្រពះគាតប់ានស� ល់្រទង ់ េដយករេបកសំែដងថា្រទងជ់ានរណា ្រគី
ស� នខ�ះខំរកភស�ុតងថា ្រពះេយសូ៊បានគងេ់នជាមយួនឹង្រពះពីមុនរចួេហយ 

គឺពីមុនករបេង�ត េដយេគអនពក្យេលកប៉ូលខងេ្រកមយ៉ាងេនះវញិ  

    “្រត�វមានគំនិតដូចជា្រពះ្រគីស�េយសូ៊ ែដលបានគងេ់នពីមនុ ក�ុងទំរង
របស់្រពះ គងែ់តមនិបានរបេ់សចក�ីែដលេស�នឹង្រពះេនាះ ទុកជាេសចក�ីែដល
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គួរកនខ់� បេ់ឡយ គឺ្រទងរ់បអ់ង�្រទងជ់ាទេទ មកយកទំរងៃ់នបាវបំេរ  ្រពះទងំ
្របសូតមកមានភាពដូចជាមនុស្ស េហយែដលេឃញ្រទងម់ានភាពជាមនុស្ស
ដូេច�ះ េនាះកប៏នា� បអង�្រទង ់ ទងំចុះចូលស� បប់ង� បរ់ហូតដល់ទីមរណះ គឺ
្រទងទ់ទួលសុគតជាបេ់នេលេឈឆា� ងផង”។ 

      ឬ េដយេ្របគម�រីឃីងេចម្យ ពកួេគយល់្រចឡំពក្យ្រកិក “គងេ់ន ( 

being )” េនក�ុងបទគម�រី េដយអនដូចខងេ្រកម  

     “្រត�វមានគំនិតដូចជា្រពះ្រគីស�ែដលបានគងេ់ន(ពេីដម) ក�ុងទំរងរ់បស់្រពះ 
គងែ់តមនិបានរបេ់សចក�ីែដលេស�នឹង្រពះេនាះ ទុកជាេសចក�ីែដលគួរកន់
ខ� បេ់ឡយ គឺ្រទងរ់បអ់ង�្រទងជ់ាទេទ មកយកទំរងៃ់នបាវបំេរ  ្រពមទងំ្របសូត
មកមានភាពដូចជាមនុស្ស េហយែដលេឃញ្រទងម់ានភាពជាមនុស្សដូេច�ះ 
េនាះកប៏នា� បអង�្រទង ់ ទងំចុះចូលស� បប់ង� បរ់ហូតដល់ទីមរណះ គឺ្រទង់
ទទួលសុគតជាបេ់នេលេឈឆា� ងផង”។ 

      ្រគីស� នទងំេនះ េគេពញចិត�ថាដូចជាងដ័មបានមានរចួេហយក�ុងទំរង់

ជាវ�ិ� ណេនាះ្រពះេយសូ៊ក៏បានគងេ់នរចួេហយ ក�ុងទំរងរ់បស់្រពះជាបុគ�ល

ទី២មានែតេឈ� ះ (្រពះរជបុ្រតអស់កល្ប) ៃន្រពះដជ៏ាកំពូល ឬ “កលេដម
ដំបូង” ដូចជាបានែចងេនក�ុង យ៉ូហន ១:១។េហយេដយសរពួកេគេជឿថា 

្រទងប់ានគងេ់នពីមុន ដូេច�ះេហយ្រពះេយសូ៊អចេ្រជសេរ សេដយអង�្រទង់

ផា� ល់ េដម្បយីាងមកែផនដី ជាមនុស្សេលក។ ប៉ុែន�េតអដ័មពិតជាបាន

េ្រជសេរ សថា គាតគ់ួរេនមានទំរងជ់ាវ�ិ� ណ ឬមកែផនដីជាមនុស្សឬ? ពិត

ជាមនិបានេទ។ ្រពះបានបេង�តរបស់ទងំអស់សំរបប់ំណង្រពះហឬទយ័ល�

ផា� លរបស់្រទង ់ និងសិរលី�ែដល្រទងប់ានគិតេនក�ុងអង�្រទង ់ តម្រពះដំរះិ 

(ករ្របឹក្សោ)ៃនបំណង្រពះហឬទយ័ផា� ល់របស់្រទង ់ (េអេភសូរ១:១៩ វវិរណះ 

៤:១១) 

មុននឹងមាន្រពះបន�ូលេនកលេដមដំបូង (យ៉ូហន ១:១) ្រពះដ៏មាន្រពះ

េចស� អស� រ្យបំផុត ក�ុងករ្របឹក្សោផា� ល់របស់្រទង ់ បានតងំទុកជាមនុថា ពូជ

របស់្រទងគ់រួែតមកែផនដី និងយកទំរងៃ់នមនុស្សេដម្បសំីេរចបណំង្រពះហឬ

ទយ័របស់្រទង ់ ដូចបានដំរវូទុកជាមុន។ ្រទងប់ានេរៀបចំែផនករ ្រទងក់ប៏ាន

បេង�ត ្រទងប់ានចត ់និងសំេរចបំនងរបស់្រទងផ់ា� ល់ “តម្រពះដំរះិៃនបំណង
្រពះហឬទយ័្រទងផ់ា� ល់” (េអេភសូរ ១:១១) 

េដយេ្រពះ្រពះេយសូ៊្រគសី� គជឺា “របូអង�សំែដងេចញ” ៃនសរធាតុៃន្រពះ

(េហេ្រពរ ១:៣) េហយ្រពះបន�ូលៃនជវីតិ (១យ៉ូហន ១:១) ្រទងទ់ទលួករ

ថា� យបង�ដូំចជា្រពះ។េដយមានទំរងជ់ា្រពះ (្រពះបន�ូល ែដលមកសណ�ិ ត
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ខងក�ុងជារបូភាពគំរ ូក�ុងរយះេពលជាយូរលងមកេហយ) ្រពះបន�ូល បានេស�
ជាមយួនឹង្រពះជា្រពះវរបិត។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ក្៏រពះេយសូ៊បាន

េបាះបងត់ំែណងេនាះ ឬអត�ស�� ណេនាះ េដយបនា� បអង�្រទងគ់ឺេដម្បសំីេរ

ចករសុគតេនេលេឈឆា� ង ែដល្រពះបានេរៀបចំែផនករទុកជាមុន។ េហយ

្រទងែ់តងែតដកឹនាចំណំាអំរម�ណ៍ មនុស្សេទឯ្រពះវរបតិដអ៏ស់កល្ប គ្ឺរពះ

វ�ិ� ណៃនជវីតិ។ 

“ពីេ្រពះមានែត១ េហយមានអ�កសេ�ង� ះែត១ េនកណា� ល្រពះ និង
មនុស្សគឺជាមនុស្ស ដជ៏ា្រពះ្រគីស�េយសូ៊” (១ធីម៉ូេថ ២:៥)។  

“រឯីអ�កកណា� ល (អ�កស្រង�បស្រង�ម) េនាះមនិែមនប្រង�បប្រង�មអ�កណាែត

មា� កឯ់ងេនាះេឡយ ែតចំែណក្រពះ ្រទងជ់ា្រពះែត១េទ” (កឡាទី ៣:២០)

ទកទ់ងនឹង្រពះេយសូ៊ ប៉ូលបានសរេសរ េនក�ុងរ ៉មូ ៩:៥ “... េហយ្រពះ្រគីស�

កប៏ានេកតពីពួកេគខងឯសច់ឈមែដរ ែដល្រទងឃ់�ស់េលសទងំអស់ ជា

្រពះដម៏ានពរអស់កល្បជានិច�អែមន៉”។ ្រពះេយសូ៊ គឺជា្រពះអមា� ស់ និង្រពះ

្រគីស�ផង (កិច�ករ ២:៣៦)។ ដូេច�ះ េដយគា� ន្រសេមាលៃនករសង្ស៧យ 

្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស� គឺជា្រពះផងនិងជាមនុស្សផង េហយថា្រពះនិង្រពះ្រគី

ស� គឺែត១។ មនិែមន “្រពះេនក�ុងបុគ�ល៣ ជា្រពះៃ្រតឯកដម៏ានពរេទ” ។ 

េហតុេនះេយងេឃញករប�� ក់យ៉ាង្រតឹម្រត�វៃនេសចក�ីពិតៃនករេបកសំែដង

ពួកសវក ែដលទកទ់ងនឹងពិធី្រជមុជទឹក េនក�ុង្រពះនាមៃន្រពះអមា� ស់

េយសូ៊្រគីស� (កិច�ករ ២:៣៨: ៨:១២ ១៦. ១០:៤៨. ១៩:៥ ម៉ាថាយ ២៨:

១៩-្រពះនាមៃនតួនាទីៃ្រតឯក )។ 

អ�កកំសន�ចិត� ( ្រពះដជ៏ាជំនយួ) 

្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� គជឺា្រពះវ�ិ� ណ ៃន្រពះវរបតិ ែដលគងេ់នក�ុង្រពះ្រគី
ស�។ េហយេដយសរ្រពះ្រគីស� និង្រពះ គឺែត១េនាះអចេហ្រពះ្រគីស�ថា ជា

វ�ិ� ណៃន្រពះេយសូ៊្រគីស� (ភលីីព១:១៩) ដូច វ�ិ� ណៃន្រពះរជបុ្រតរបស់

្រទងែ់ដរ (កឡាទី ៤:៦)។ចំណាំ្រពះបន�ូលរបស់្រពះេយសូ៊ 

“េនាះខ�ុ ំនឹងទូលសូមដល់្រពះវរបិត េហយ្រទងន់ឹង្របទន្រពះដជ៏ាជំនួស
១អង�េទៀត មកអ�ករល់គា� ឲ្យបានគងេ់នជាមយួ េនអស់កល្បេរៀងេត គឺជា
្រពះវ�ិ� ណៃនេសចក�ីពិត ែដលេលកីយទ៍ទួលពុំបាន េ្រពះមនិេឃញ េហយ
មនិស� ល់្រទងេ់សះ ែតអ�ករល់គា� ស� ល់្រទង់ ដ្បតិ្រទងគ់ងជ់ាមយួ កន៏ឹង



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   

66  

សណ�ិ តេនក�ុងអ�ករល់គា� ែដរខ�ុ ំមនិេចលឲ្យអ�ករល់គា� ឲ្យេនកំ្រពេទ ខ�ុ ំនឹង
មកឯអ�ករល់គា� វញិ” យ៉ូហន ១៤:១៦-១៨ ។ 

ចំេពះ “អ�កកំសន�ចិត�១អង�េទៀត (ឬអ�កជំនួយ)” ្រពះេយសូ៊មនិបាន

សំេដេទ្រពះ ១ េផ្សងេទៀតេទ ប៉ុែន�គឺ (ទំរងខុ់សគា� ) ១េផ្សងេទៀតៃនករបំេរ 
របស់្រពះ្រគីស�្រទងផ់ា� ល់ ជា្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។្រពះ្រគីស�បានមានបន�ូលពី
អង�្រទងយ៉់ាងច្បោស់ ែដលនឹងយាងមកក�ុងទំរងៃ់នវ�ិ� ណ េពលែដល្រទង់

បានមានបន�ូលថា “គឺជា្រពះវ�ិ� ណៃនេសចក�ីពិត ែដលេលកីយទ៍ទួលពុំ
បានេ្រពះមនិេឃញេហយមនិស� ល់្រទងេ់សះ ែតអ�ករល់គា� ស� ល់្រទង ់ដ្បតិ
្រទងគ់ងជ់ាមយួកន៏ឹងសណ�ិ តេនក�ុងអ�ករល់គា� ែដរខ�ុ ំមេិចលឲ្យអ�ករល់គា� ឲ្យ
េនកំ្រពេទ នឹងមកឯអ�ករល់គា� វញិ”។ ពួកសវកកស� ល់្រទង ់ េ្រពះ្រទង់

បានគងជ់ាមយួពួកេគ។ េហយដូចែដល្រទងប់ានសន្យោ ្រពះេយសូ៊បានមកឯ

ពួកេគ-េនក�ុងទំរងជ់ា្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� េនៃថ�ទី៥០!  

សវកយ៉ូហន ែដលបានកត្់រត្រពះបន�ូលទងំេនះរបស់្រពះេយសូ៊ “គឺ
ជាវ�ិ� ណែដលឲ្យមានជីវតិ របូសចគ់ា� ន្របេយាជនអ៍ីេទ ឯពក្យែដលខ�ុ ំ
និយាយនឹងអ�ករល់គា�  េនាះ្រត�វខងវ�ិ� ណ និងជីវតិវញិ” (យ៉ូហន ៦:៦៣) 

គាតប់ានសរេសរេលកេ្រកយក�ុងេសៀវេភដែដលថា “្រទងក់ផ៏�ុ ំេលេគទងំមាន
បន�ូលថា ចូរទទួល្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ចុះ” (យ៉ូហន ២០:២២)។ ្របេយាគ

ទងំេនះបង� ញថា បុគ�លៃនមនុស្ស និងករផ�ុ ំរបស់្រទង ់មនិអចេធ�ឲ្យខុសពី
គា� េទ។ េបេយងមនិអចេធ�ឲ្យខុសពីគា� េទ េនាះេយងមនិអចមានេជាគជយ័

ក�ុងករប�� កថ់ា បុគ�លៃន្រពះេយសូ៊ នឹង្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�គឺជាបុគ�លេផ្សង

គា�  នឹងដចេ់ដយែឡកពីគា� ។  

    ្រពះ្រគសី� (្រពះបន�ូល) បានមកពី្រពះវរបតិ (្រពះវ�ិ� ណអស់កល្ប) និង

្រត�វែតវលិេទ្រពហវរបិតវញិ បនា� បព់ី្រទងប់ានរងទុក�រចួេហយ (យ៉ូហន ១៦:

២៨)។ ប៉ុែន�្រទងប់ានសន្យោថា  “ខ�ុ ំមនិេចលឲ្យអ�ករល់គា� េនក្ំរព (ពក្យ្រកិ
កះអរហ� ណូស-គា� នឪពុកមា� យ-គា� នឪពុក)េទ ខ�ុ ំនឹងមកឯអ�ករល់គា� វញិ” 
យ៉ូហន ១៤:១៨។ ១០ៃថ�េ្រកយមក បនា� បព់ី្រទង់យាងេទេល ្រទងប់ាន

េចញមកពីរន� (្របភព)ទឹកដអ៏ស� រ្យដែដលៃនជីវតិម�ងេទៀត េដម្បគីងេ់ន

ជាមយួពួកជំនុំរបស់្រទង ់ និងក�ុង្រគបអ់វះយវះ ជាវ�ិ� ណៃន្រពះវរបិត 

(កឡាទី ៤:៦ វវិរណះ ២១:៧)។ ្រទងម់និអចេធ�ករេនះបានេទ េនខងខ

ណះ ែដល្រទងប់ានេនេលែផនដីជាបុគ�លបានេកតមកេនក�ុងេលកីយេ៍នះ 

ប៉ុែន�្រទងអ់ចេធ�េហយឥឡូវេនះេនក�ុងទំរងជ់ាវ�ិ� ណ (យ៉ូហន ១៤:១៦-

២០)។ ដូេច�ះ បុគ�លៃន្រពះេយសូ៊ េនក�ុងទំរងជ់ា្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ៃន្រពះ 

កំពុងែតេនជាបក់�ុងពួកបរសុិទ�ែដលេជឿ-្រពះបន�ូលរបស់្រទង។់  
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“ឯង�ករល់គា�  កប៏ានឭ្រពះបន�ូលៃនេសចក�ីពិត គឺជាដំណឹងល�េសចក�ីស
េ�ង� ះរបស់អ�ករល់គា� េដយសរ្រទងែ់ដរ េហយកលអ�ករល់គា� បានេជឿ
េហយ េនាះ្រទងក់េ៏ដចណំាំ េដយ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� ែដលបានសន្យោ” (េអ
េភសូរ ១:៣) ។ 

      ពក្យទងំេនះរបស់សវកប៉ូលបានចង�ុលយ៉ាងច្បោស់េទឯ្រពះ វ�ិ� ណ

បរសុិទ�ែដលគងេ់នក�ុងេយង “្រពះ្រគីស�្រទងស់ណ�ិ តេនក�ុងអ�ករល់គា�  ែដល
ជាទីសង្ឃមឹយ៉ាងឧត�ម�” (កូលុ៉ស ១:២៧ សូមេមល៨:៩.១១)។ បាទ េយង

បានមានបរបិូរតមរយះភាព្រកី្រករបស់្រពះ្រគីស� “ដ្បតិអ�ករល់គា� បានស� ល់
្រពះគុណៃន្រពះេយសូ៊្រគីស� ជា្រពះអមា� ស់ៃនេយងរល់គា� េហយថាេទះបី
្រទងជ់ាេសដ�ីកេ៏ដយ គងែ់ត្រទងប់ាន្រឡបជ់ា្រក  េដយេ្រពះអ�ករល់គា�  
េដម្បឲី្យអ�ករល់គា� បានមានេឡង េដយសរេសចក�ីក្រមរបស់្រទង”់ (២កូរនិ

ថូស ៨:៩ េអេភសូរ ២:១៣-១៦)។  

      េហតុេនះ ករ ជាបេ់នក�ុងពួកបរសុិទ�ៃន្រពះ គឺមនិែមនបុគ�លៃន្រពះ ២ 

ឬ ៣ េទ។ សព�នាម “េយង” និង “របស់េយង” េនក�ុងស�� ថ�ីដូចេនក�ុងយ៉ូ

ហន ១៤:២៣ និយាយពីភាពខុសគា� រវង ្រពះជាអ�ី ជាយ៉ាេវដ៉ម៏ាន្រគប្់រពះ

េចស�  និង្រទងជ់ាអ�ី ជាអ�កសេ�ង� ះ េនក�ុងមនុស្សេយសូ៊អ។ េនក�ុងយ៉ូ

ហន ១២:៤៥ េយងេឃញ្របតិបត�ករៃនមុខងរ២ៃនបុគ�ល១មាននិស្សយ័ 

២ យ៉ាង េនក�ុង្រពះ្រគីស�េយសូ៊-ជាវ�ិ� ណៃន្រពះវរបតិ ែដលមានេចស�  

បផុំត សព�ញូញាណ នងិគង្់រគបទ់កីែន�ង នងិ វ�ិ� ណៃន្រពះរជប្ុរត ែដល

មានភាពបនា� បខ�ួនស� បប់ង� ប ់ មានភាពដូចជាសង្ឃ េពញេដយេសចក�ី
អធសិ� ន នងិករចុះចូល ។ប៉ុែន�គជឺាវ�ិ� ណែត ១ (េអេភសូរ ៤:៤ យ៉ូហន ៤:

២៤)។ 

អលផា និងអូេមក 

     “្រគាេនាះបានដល់ចុងបំផុតេហយ ជាេវលែដល្រទងន់ឹង្របគល់នគរ ដល់
្រពះដជ៏ា្រពះវរបិតេទវញិេ្រកយែដល្រទងប់ានទំលកអ់ស់ទងំរជ្យនិង
អំេណាយេហយនឹងឥទ�ិឬទ�ិទងំប៉ុនា� នេចញ ដ្បតិគួរឲ្យ្រទងប់ានេសយរជ្យ 
ទល់ែតដកអ់ស់ទងំខ� ងំស្រត�វេនេ្រកម្រពះបាទ្រទងឯ់ខ� ងំស្រត�វចុង
េ្រកយបង�ស់ ែដល្រត�វបំផា� ញ គឺជាេសចក�ីស� ប ់ ពីេ្រពះ្រទងប់ានប�ង� ប
្រគបទ់ងំអស់េនេ្រកម្រពះបាទ្រទងេ់ហយ ែតែដលថា បនាប�ង� ប្រគបទ់ងំ
អស់ េនេ្រកម្រទងេ់នាះេទ េហយកលណា្រទងប់ានប�ង� ប្រគបទ់ងំអស់
េនេ្រកម្រទង ់េនាះ្រពះរជបុ្រតេនាះឯង កន៏ឹង្រត�វ្រកបេ្រកម្រពះ ែដលបាន
ប�ង� ប្រគបទ់ងំអស់ េនេ្រកម្រទងែ់ដរ  េដម្បឲី្យ្រពះបានេធ�្រគបទ់ងំអស់ក�ុង
្រគបទ់ងំអស់” ( ១កូរនិថូស ១៥:២៤-២៨)។  
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្រពះេយសូ៊ មនិែដលជា្រពះរជប្ុរតអស់កល្ប របស់្រពះេទ។ ្រទងជ់ា្រពះ

រជប្ុរតែត១របស់្រពះ។ ដូចេនះពន�ក័ចិ�ភាពជាកូន នឹងមានេពលចបដូ់ចជា

មានេពលចបេ់ផ�មែដរ។ បនា� បព់ី្រទងេ់សយរជ្យជាេស�ចេលអស់ទងំេស�ច 

អស់ ១០០០ ឆា� េំហយ ្រពះេយសូ៊្រគីស�នឹងគងេ់លបល�័ង�សដធ៏ំ េដម្បេីបកករ

ជំនុំជំរះចុងេ្រកយ និងសំងចែផបដីេចញពីគំនរៃនអំេពបាប និងេសចក�ីស� ប់  

បនា� បព់ីេនាះមកេទៀត ្រទងន់ឹង្របគល់រជ្យនគរ ែដលបានេ្របាសេលះេហយ

េទឲ្យ្រពះវរបិត វញិ េដម្បឲី្យ្រពះវរបិត អចេធ�ជា ្រគបទ់ងំអស់ក�ុង្រគបទ់ងំ
អស់ ដូចជាេនកលេដមដំបូង (ករចបេ់ផ�មដំបូង) ។ រចួេហយ ្រពះេយសូ៊

នឹងមានតួនាទីជាអ�កដឹងនាៃំន្រគ�សរពួកកូនរបស់្រពះ ជាបងេគបង�ស់ ជា

បងច្បង េនចំេណាមពួកបងប�ូនជាេ្រចន ។ ភាពជា្រពះអមា� ស់ ៃន្រពះេយសូ៊

្រគីស� សិទ�អិណំាចែដលបានផ�ល់ឲ្យ ែដលជា្រពះហស�ស� ំៃនេករ �ះ៍អករ (មត៌

ត) ្របទនមកពី្រពះវរបិត េហយែដលកំពុងែតដំេណ រករេនបច�ុប្បន�េនះ 

នឹង្រត�វដកឲ់្យចុះចូលនឹង្រពះដក៏ពូំល-“េដម្បឲី្យ្រពះបានេធ�ជា្រគបទ់ងំអស់
ក�ុង្រគបទ់ងំអស់”។  

វវិរណៈ១:៨ ្រពះអមា� ស់ ែដលគងេ់ន កគ៏ងេ់នតងំែតពីេដម េហយេដ
ល្រត�វយាងមកេទៀត ជា្រពះដម៏ាន(ឬទ�ិ) ្រពះេចស� បំផុត (ជា្រពះវ�ិ� ណដធ៏ំ 

េហយខ�ស់បំផុ ែដលគងេ់នអស់កល្បជានិច� ) បានមានបន�ូលថា  

“អញជាអលផា និងអូេមក ជាេដម (ករចបេ់ផ�ម) េហយជាចុង (ករ
ប��ប)់”។ 

ខេនះនិយាយអំពី្រទង ់ ែដលគងេ់នអស់កល្ប ទកទ់ងនឹងែផនករៃន

ករបេង�តរបស់្រទងន់ិងរេបៀបែដល្រទងន់ឹងប��បេ់ដយ្រគបល់ក�ណ៍ថា ្រទង់

បានគិតគូរទុក និងបានតងំេឡង ក�ុងករចបេ់ផ�មតម្រពះដំរះិៃន្រពហឬទ័

យផា� ល់របស់្រទង។់ េហយកលែដល េពលេវល-“ករចបេ់ផ�ម និងករ
ប��ប”់ -បានចូលេទក�ុងរង�ងអ់ស់កល្ប េនក�ុង្រពះជា្រពះវ�ិ� ណអស់កល្ប

េនាះនឹងមានែតភាពអស់កល្ប ប៉េុណា� ះ។  

ចប ់ 
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ទេំនៀមទលំបរ់បស់ពកួជនុំជំាេ្រចន េពលថាៈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

្រពះបន�ូលរបស់្រពះែចងថា 
 

“បុព�បុរសរបស់េយងនាគំា� ថា� យបង�្ំរពះជាមា� ស់េនេលភ�េំនះ… 

 អ�ករល់គា� មនិស� ល់្រពះអង�ែដលអ�ករល់គា� ថា� យបង�េំទ… រឯីេយងវញិ េយងស� ល់្រពះអង�ែដល

េយងថា� យបង� ំដ្បតិករសេ�ង� ះេចញមកពជីនជាតយូិដ។ ប៉ុែន� ដល់េពលកណំត ់គឥឺឡូវហ�ងឹ

េហយ អ�កថា� យបង�ដំព៏តិ្របាកដ នងឹថា� យបង�្ំរពះបតិតមវ�ិ� ណ នងិតមេសចក�ពីតិ ដ្បតិ្រពះ

បតិសព�្រពះហឫទយ័នងឹអ�កថា� យបង�ែំបបេនះឯងថា� យបង�្ំរពះអង� ្រត�វែតថា� យបង�តំមវ�ិ� ណ 

នងិតមេសចក�ពីតិ”។  

         ្រពះគ្ឺរតមឹ្រត�វ (ករេបកសំែដង, េសចក�ពីតិ) 

េហយេនក�ុង្រទងម់និែមនជាភាពងងតឹេទ។ 

(្របៃពណីភាពមនិពតិ) ទល់ែតេសះ” 

 

 

 

 

 

 

 

ចូលស� បព់កួជនុំ.ំ..េគាលលទ�ិ

នងិេសចក�បីេ្រង�នខុសឆ�ង

របស់ពកួជនុំចុំះ! 
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* េសចក�បីែន�ម * 

េគាលលទ�ិៃន្រពះៃ្រតឯក 
      េគាលលទ�ិៃន្រពះៃ្រតឯក (៣-េនក�ុង-ៃ្រពែត១) ្រត�វបានទទួលស� ល់ និង

ពិពណ៌នាេដយ្រគ�បេ្រង�នេក��ងក� ភាគេ្រចនថា ជា “េសចក�ីអថក៌ំបាងំខ�ស់
ជាងករពន្យល់ ឬករបេង�តទស្សនះ” េទេទៀត។ ែតករពិត គឺជាេរឿងភាន់

្រចឡំ ( វកីវរ)េសះ! 

     េនក�ុងេសៀវេភរបស់អលិកសិនឌរ័ ហីុសឡប មានចំណងេជឿថា  បាប៊ី

ឡូនទងំ២ “(the two babylons)” បានរកេឃញ ករអនុវត� នឹងេសចក�ី
បេ្រង�នៃនសសនាពួករ ៉មុូាងំេឆា� ះេទពួកថា� យបង�ំរបូ្រពះរបស់សសនដ៍ៃទ 

េហយប�� ក់ថា ជាករថា� យបង�ំេសចប៉ាប េនក�ុងភាពេដមរបស់វ ជាករ

បង�ំនីមរ ៉ឌុ និង្របពន�របស់គាត ់។ េមលេលក ១០:៨-១២ ។ 

េបេយងេ្រប�បេធៀប សសនារ ៉មុូាងំកតូលិក ជាមយួនឹងសសនាបាប៊ឡូី

នពីបុរណ (េយងកអ៏ចសន�ិដ� នបានថា ពួក្រប�ែតស�ងន់ិយាម កព៏ិបាកេរ បំ

រស់េចញពីពួកកតូលិកនិយមែដរ) ហីុសឡបេ្របឃា�  “្រពះៃ្រតឯក ក�ុងឯក
ភាពែត១” ជា្របធានបទដំបូងេគបង�ស់។ ដក្រសកេ់ចញពី្របភពរក្សោសិទ�ិេផ្ស

ងៗ វបានបង� ញថា គំនិតៃន្រពះៃ្រតឯក គឺជាគំនិតពីបុរណ។ “េនក�ុងករ
ឯកភាពែត១ៃន្រពះែត១គតរ់បស់ពួកបាប៊ឡូីន មានបុគ�ល ៣ េហយ ពួកេគ
មានករងរ ្រតីេកណេស�ៗគា�  ដូចជាេគបានដឹងយ៉ាងច្បោស់ថា ពួកជំនុំរ ៉មុូាងំ
កេ៏ធ�អ�� ឹងែដរេនសត�ៃថ�េនះ”។ (ទំពរ័ ១៦) “ករថា� យបង�ំេស�ចប៉ាបមាន 
វហិរៃនពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯកមានែតេឈ� ះរបស់ម៉ា្រឌីឌ ជារបូភាពៃន្រពះៃ្រតឯក 
(្រតីឯក) ែដលមានក្បោល៣ េនេលខ�ួនែត១” (ទំពរ័ ១៧)។ វ្រសេដៀងេទនឹង

របូ្រពះក្បោល ៣ែដលេគរកេឃញេន្របេទសឥណា� មានរបូភាពជា្រពះកំពូល

ពីបុរណនិងេន្របេទសជប៉នុរបូ្រពះពុទ� (ទំពរ័ ១៧-១៨)។ “ករទទួលស� ល់
្រពះៃ្រតឯក មានជាសកលេនក�ុង្របជាជាតិពីបុរណៃនពិភពេលក”(ទំពរ័

១៨)  

      មានខ�ឹមសរដែដល១ែដលេមលេទដូចេទនឹងស�� ចស់ គឺរបូ្រពះ ឬ

របូចមា� ក្់រពះគួរឲ្យស�ប ់ ។្រពះៃនអុី្រសែអល មនិែដល្របដូច្រពះអង�្រទងេ់ទ

នឹងេសចក�ីស�បេ់ខ�មរបស់សសនដ៍ៃទណាេឡយ ។ 

     ខងេ្រកមេនះ គឺជាេសចក�ីបេ្រង�នព្ីរពះៃ្រតឯក េដយ្រគ�បេ្រង�នខង

្រពះៃ្រតឯក ដល៏្បវលី្បោយ២របូ : 

       “អ�ីែដលេយងចងន់ិយាយ គឺថា ្រពះៃ្រតឯកមានបុគ�ល ៣ េផ្សងគា�  និង
ដចេ់ដយែឡកពីគា�  េនក�ុង្រពះដជ៏ាកំពូល បុគ�លនិមយួៗមានរបូកយខង
វ�ិ� ណផា� ល់ខ�ួន ្រពលឹងផា� ល់ខ�ួននិងវ�ិ� ណផា� ល់ខ�ួន ដូចគា� និងមនុស្ស
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េលក េទវត ឬអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលមានរបូកយផា� ល់ខ�ួន្រពលឹង និងវ�ិ� ណ
ែដរ ។ឯរបូកយែដលេយងចងន់ិយាយ មនិថា ជារបូកយខងវ�ិ� ណ ឬរបូ
កយសចឈ់ម ជាផ�ះសមរបឲ់្យ្រពលឹង និងវ�ិ� ណគងេ់នខងក�ុង ។ 
្រពលឹងគឺអ�ីែដលមានអរម�ណ៍ដឹង េហយវ�ិ� ណគឺអ�ីែដលដឹងស� ល់” (ហ�៊ីនី
ស េច. េឌក. គម�រីមានឯកសរេយាងពន្យល់ របស់េឌក) (finis J.Dake, 

Dakes Annotated Reference Bible ) 

      េខត េអល ្រប៊�ក្ស និយាយថា “េបសិនជាេគាលលទ�ិៃន្រពះៃ្រតឯក មនិ
អចទទួលយកបាន េនាះ     ្រពះ្រគីស�មនិែមនមានភាពជា្រពះេទ េហយលក�
ណះៃនកិច�ករេ្របាសេលះរបស់្រទង ់្រត�វបានដកេចញទេទ។ េបសិនជាមាន
្រពះៃ្រតឯក េហយករថា� យបង�ំមនិរមួ្រពះេយសូ៊ និង្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�េទ 
េនាះករថា� យបង�ំដ្៏រតឹម្រត�វ ្រត�វបានដកយកេចញពី្រពះដជ៏ាកំពូល ២ភាគ៣ 
េហយ”  (ដក្រសងេ់ចញពីេសៀវេភ  នំបុង័្របចៃំថ�របស់េយង ‘Our Daily 
Bread’ ៨ កក�ដ ១៩៧១ )។  

ទងំេនះគឺជាពក្យរបស់ពួកមនុស្ស ែដលមាន្របាជា� តមទស្សនះផា� ល់

ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ពួកេគ្រគានែ់តេធ�ឲ្យខ�ួនឯងេទជាឆ�ួត េដយសំែដងនូវភាព

ល�ងេ់ខ� និងភ�េឺភ�ប៉ុេណា� ះ។  

      េត្រពះអង�មា� ស់េយសូ៊្រគសី�្រគានែ់ត មាន ១ភាគ៣ ៃន្រពះដជ៏ាកពូំល ? 

(១ធីម៉ូេថ ៣:១៦ និងកូលុ៉ស ២:៩ បានែចងយ៉ាងច្បោស់ថា ្រពះបានេលចមក

ក�ុងសចឈ់ម  េហយថា្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគសី� មាន្រគបទ់ងំេសចក�េីពរ

េពញៃន្រពះដជ៏ាកពូំល ទមងមានូបអង�ផងវមាននយ័យ៉ាងសម��ថា្រពះែត

១ េនក�ុងបគុ�លែត១ គ្ឺរពះេយសូ៊្រគសី�។ 

    ពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯកបានក� យេទជាអ�កកប់សច ់ េនេពលែដលពួកេគ

បានកត្់រពះេទជា ៣ ែផ�កេស�ៗគា�  េដម្បបីេង�ត ្រពះ៣អង� េចញពី្រពះដម៏ាន

្រពះេចស� បំផុតែត១ ។ គា� នកែន�ងណា១េនក�ុងគម�រី មានករកត្់រតទុកថា 

្រពះ ជា្រពះៃ្រតឯក ឬ្រពះៃ្រតសរណគមនេ៍ទប៉ុែន� ពួកេជឿខង្រពះៃ្រតឯកអច

ដក្រសង ់អត�បទគម�រីខ� ងំៗ៨០ េដម្បបីង� ញពីភាពគងេ់នៃន្រពះៃ្រតឯក ។  

     េគាលលទ�ិ្រពះៃ្រតឯក េនះ ្រត�វបានេគបេង�តេឡងេនេពលណា១ បនា� ប់

ពីពួកសវកបានស� បអ់ស់េទ េនក�ុងសតវត្សទី២ ។ មានពួកេទវវទូិល្ប ីៗ ជា

េ្រចន បានខំេដះ្រសយ្រពះដ៏ជាកំពូល។ េនក�ុងចំេណាមមនុស្សទងំេនាះ

ដូចជា អុិកណាធាស (Irenaeus) ប៉ូលីខប ់ (Poly-Carp) ចឹស�ីន ម៉ាទរ័ 

(Justin Martyr) ៃអរណឹីស (Irenaeus) េក�មនិ្ស (Clemens)  នឹងអ�កេផ្ស

ងៗជាេ្រចនេទៀត ។ 
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     សូមេមលពីរេបៀបែដល ចសឹ�ីន បានទទួលលករ្រតឹម្រត�វ និងបនា� បម់ក

បានធា� កេ់ទក�ុងករខុសឆ�ង និងករភាន្់រចឡំវញិ។  

“គាត ់ ( ចឹស�ីន) មានករពិបាកយ៉ាងខ� ងំក�ុងករសំែដងេចញពីចំនុចទ
ស្សនះេនះ វជាករពិត គាតម់ានេហតុផលៃនហ�៊ីឡូ (Philo) េហយ្រពមទងំ 
អ�កបរសុិទ� យ៉ូហនដ្បតិេនក�ុងអ�កបរសុិទ� យ៉ូហន ឡូហ�ុស ឬ េហតុផល ឬ 
្រពះបន�ូល គឺជា្រពះេចស�  ែដលេដយសរ្រទង្់រពះបានបេង�តពិភពេលក 
និងពន�ឺផងែដរ ែដលបំភ�្ឺរគបម់នុស្ស ែដលចូលមកេលកីយេ៍នះ េបសិន វជា
ករបកែ្រប្រតឹម្រត�វែមនប៉ុែន�ចឹស�ីនបង៉នឹងកំនតន់យ័ប�� េនះយ៉ាងច្បោស់បផុំ
ត។ េហតុផលមកពី្រពះ គឺជា្រពះទី២។ ្រទងជ់ា្រពះទី២ េនក�ុងចំនួន ប៉ុែន�មនិ
ែមនេនក�ុងគំនិតេទគឺ្រត�វនិយាយយ៉ាងេនាះឯង។ ្រទងជ់ា្រពះទី ២ េហយ
្រទងម់និែមនជា្រពះទី ២េទ”។ ( វចនានុ្រកមជីវ្របវត�ិផា� ល់ខ�ួនរបស់្រគីស� ន ( 

Dictionary of Christian Biography)។ 

ឥឡូវ សូមេមលថាេតអចយល់ករេនះឬកអ៏ត ់ 

“អ�កខ�ះនិយាយថា មានែតសរធាតុែត១ប៉ុេណា� ះ េនក�ុង្រពះដ៏ជាកំពូល 
អ�កខ�ះេទៀតថាមាន ៣។ អ�កខ�ះកយ៏ល់្រសប ខ�ះកប៏ដិេសធពក្យទងំេនះ 
េយាងេទតមពួកេគទទួលករដឹកនាពំី្រក�មបក្សពួកែដលឈ�ះៃនសមយ័េនាះ 
េហយករវនិិច�យ័ផា� ល់របស់បយកេគទកទ់ងនឹងរេបៀបសំេរចករេនះ អ�កខ�ះ
្របកសថា ្រពះមាន៣តមចំនួន អ�កេផ្សងេទៀតថាតមចំនួនគឺែត១េទផ�ុយ
េទវញិចំេពះអ�កេផ្សងេទៀត វអចេលចនូវទស្សនះវជិា� េ្រចនជាងមុន េដម្ប ី
ដកចំនួនទងំអស់េចញ េនក�ុងករពិភ្សោថា និស្សយ័អថក៌ំបាងំ គឺជាេលករ
េ្រប�បេធៀប ថាេតបានេមលេឃញ ១ ឬ ៣ េហយកុំឲ្យធា� កចុ់ះេ្រកម ឬបេង�ត
ជា្រគឹះ្រសេម្រសៃម”៉។ (អរន ៃនសតវត្សទី៤ (The Arian Of the 4th 

Century)។ 

ជាេ្រចនសតវត្សមកេហយែដលគិលលទ�ិៃន្រពះៃ្រតឯកេនះបានជា េគាល

លទ�ិ្រគឹះរបស់ពួកជំនុំកតូលិក ្រក�មផ្សោយដំណឹងល� នឹង្រប�ែតស�ងភ់ាគេ្រចន 

។ ប៉ុែន�េគាលលទ�ិេនះមនិែមនជាែផ�កៃន “េសចក�ីជំេនឿែដលបាន្របទនមក
ពួកបរសុិទ�១ ដងជាសំេរចនិះេទ” (យ៉ូដស៣ )។ 

េសព�វចនាធិប្បោយកតូលិក បានែចងថា  

    “េនះ (្រពះៃ្រតឯក) ែដលពួកជំនុំបានបេ្រង�ន គឺជាករេបកសំេដង
ទកទ់ងនឹងនិស្សយ័របស់្រពះ ែដល្រពះេយសូ៊្រគីស� ្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ បាន
យាងមកែផនដីេដម្បសីេ�ង� ះមនុស្សេលក េហយនាង ( ពួកជំនុំកតូលិក ) 
្របកសដល់មនុស្សថា ជាមូលដ� ន្រគឹះៃន្របពន�េ័គាលលទ�ិទងំអស់”។ 
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   េហតុេនះ េយងអចេឃញថា គឺពួកជំនុំមុាងំកតូលិកេទ ែដលបេង�តេគាល

លទ�ិៃន្រពះៃ្រតឯក ថាជាេគាលលទ�ិ្រគឹះៃន្របពន�េ័គាលលទ�ិទងំអស់របស់នា

ង។ េហយេនក�ុង ឆា� ៣ំ២៥ គ,ស ែដល “េគាលលទ�ិខុសឆ�ងៃន្រពះៃ្រតឯក
បានកំនតេ់ឡង ្រពះែត១ក�ុងបុគ�ល បានេធ�ឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរទងំ្រស�ង េន
ក�ុងជវីតិ នងឹករគតិរបស់្រគសី� ន”។ (“្រពះៃ្រតឯកដប៏រសុិទ�”-ក�ុងេសៀវេភសព�

វចនាធិប្បោយកតូលិក ថ�ី )។  

    េនះគឺជាករកក្់រតទុក បង� ញពីជំេនឿៃន្រពះៃ្រតឯក  

    “េយងមានអចសង្សយ័ពីករេកតមានេឡងេនក�ុងចំេណាមពួកឪពុកអរ
ដុក្សៃនមតិខុសៗគា� អំពី្របធានបទដអ៏ថក៌ំបាងំេនះ រហូតទល់ែតមាននិយម
នយ័ចុងប��បប់េង�តេដយ ពួកជំនុំ”។ (វចនានុ្រកមៃនេគាលលទ�ិ នឹង្របវត�ិ
េទវវទិ្យោ) 

    េហយជាករពិត េគាលលទ�ិៃន្រពះដជ៏ាកំពូលមាននិយមន័យចុងប��ប-់

កំេណ តៃន៣អង�ក�ុង្រពះែត១-ក�ុងឆា�  ំ៣២៥ គ,ស ្របែហល ៣០០ ឆា�  ំបនា� ប់

ពីករសុគតកររស់េឡងវញិនឹងករេលកេឡងេទស� នសួគរ៌បស់្រពះ ្រគីស�! 

គឺជារ ៉មុូាសំសនដ៍ៃទ ែដលបានដឹកនាឲំ្យបេង�តេគាលលទ�ិេនះេឡង! គឺជា

េគាលលទ�ិសសនដ៍ៃទ ែដលបានចបេ់ផ�មេដយពួកជំនុំសសនដ៍ៃទ!អ�ក

អចរកេឃញ “្រពះៃ្រតឯក” េនះ េនក�ុងេគាលលទ�ិៃណសិន (Nicene 

Creed) បេង�តេឡង េដយ្រក�ម្របឹក្សោៃណេសៀ (the Council of Nicea) 

ក�ុងឆា� ៣ំ២៥ គស។ េគាលលទ�ិរបស់ពួកសវក មានែតេឈ� ះេនះ (ឆា�  ំ

១០០-១៥០ គស) ែដលមនិបានែចងទុកេដយពកួសវក១េសះ កម៏និបាន

កំនតន់ិយមនយ័ឲ្យ្រពះដជ៏ាកំពូលថា ជា្រពះៃ្រតឯកេទ។ “វមនិែមន ដូចជា
បានេឃញ្រពះបន�ូលៃន្រពះរចួេហយ ផា� ល់ និងភា� មៗេទ”។ (សព�

វចនាធិប្បោយកតូលិកថ�ី)។ ជាករពិត គឺ មនិែដលេឃញមានេនក�ុង្រពះ

បន�ូលៃន្រពះេទ!  

      តងំពីេពលេនាះមក េគាលលទ�ិខុសឆ�ងេនះបានេធ�ឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរ

ទងំ្រស�ង េនក�ុងជីវតិ និងករគិតរបស់្រគីស� ន េហយសព�ៃថ�េនះ ្រគីស�

នភាគេ្រចនពិបាកនឹងេបាះបងេ់គាលលទ�ិខុសៃន្រពះដជ៏ាកំពូលេនះណាស់ ។

ពួកេគបានទទួលេគាលលទ�ិពី្របពន�ព័ួកជំនុំឲ្យេជឿ និងទទួលយកវថា ជា

េសចក�ីអថក៌ំបាងំ។  

      វពិតជាេសចក�ីអថក៌ំបាងំែមន េ្រពះ្របពន�ព័ួកជំនុំជាអ�កបេង�តវមក។

ឥ “មូលេហតុែដលជាផលែផ�ៃនេសចក�ីខុសឆ�ងេនះ េនក�ុងសមយ័បុរណ 
និងទំេនប បានសរភាពជាករប៉ុនបង៉ េដម្បពីន្យល់ ឬបំភ�េឺគាលលទ�ិេនះ 
េដយបំេភ�ចថាវជាេសចក�ីអថ៌កំបាងំេដម្បឲី្យេគទទួលជាេសចក�ីជំេនឿ ែដល
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មនិអចបង� ញេដយឆា� ត ដល់ប�� របស់មនុស្សពីនិស្សយ័ផា� ល់រវស់វេទ” ( 
“្រពះៃ្រតឯក” វចនានុ្រកមៃនេគាលលទ�ិ និង្របវត�ិេទវវទិ្យោ)។ 

      េតអចឲ្យពួកអ�កែដលេជឿពិត េដយេសចក�ីជំេនឿ េលអ�ី ែដលមនិមាន

ទស់ែតេសះឬ? ្រពះៃ្រតឯក ែតងែតជាេសចក�ីអថក៌ំបាងំ ែដលមានេពញ

េទេដយេរឿងចំរងូចរំះ េហយអ�កណាកេ៏ដយ កព៏ិបាកយល់ែដរ។ ករប៉ុន

បង៉សិក្សោទងំអស់េដម្បយីល់ករេនះ បានបណា� លឲ្យេកតមានករយល់

្រចឡំែតប៉ុេណា� ះ! ករប៉ុនបង៉របស់េទវវទូិទងំអស់ក�ុងករប�� ក់ករេនះបាន

នាមំកនូវករភាន្់រចឡំកនែ់តេ្រចន។ 

      េហតុអ�ី?  

ជាសម��  េ្រពះវជាេរឿង្របឌតិ ែដលមនុស្សបានបេង�ត! អ�កសិក្សោ

គម�រីទងំអស់បានសរភាពថា គា� នឯកសរេយាងេទេល្រពះៃ្រតឯក េនក�ុង

គម�រីេទះ វ្រគានែ់តបានបង� ញដូចជាពកួេគនយិាយប៉េុណា� ះ។ ករប៉ុនបង៉

របស់ពួកេគក�ុងករបក្រសយបទគម�រីដស៏ម�� េនះេដយបទគម�រីមនិច្បោស់

សល់ បានក� យេទចករអនុវត�ដឆ៏�ួតចស់កំរលិ។   

េហតុអ�ីបានជាពួកេគមនិេរ សវធិីស�ស�ងយទទួល និងភ�ថឺា� ជាងេនះសំ

របប់�� េនះេទ? េនាះគឺជា ករេ្រប្របាស់បទគម�រីដស៏ម�� េនះ េដម្បវីភិាគ

និងយល់បទគម�រីមនិច្បោស់លស់!  

ឪ ពួកអ�កេជឿគម�រីែដលគា� នសង្ឃមឹេអយ ពិតជា្រត�វករករដឹកនាពំី្រពះ

វ�ិ� ណបរសុិទ�យ៉ាងណាេទេដម្បជីួយ ពួកេគ េដម្បែីញកេសចក�ីពិតផា� ល់

របស់្រពះ េចញពីេគាលលទ�ិ្របឌិតនិងតមករនិយាយរបស់មនុស្សេនចង

សចឈ់ម!  

* * * * * * * 

ភាពជា្រពះៃ្រតឯក 

 
...េគថា� យបង�ំេនក�ុង្របេទសអសីុរ ី             ...េគបានថា� យបង�ំេនក�ុង      

(Assyria)(អសេសុរ)ពីបុរណ         ចំេណាមពកួសសនដ៍ៃទៃនសីុេបរ ី(Siberia)                                                         

 



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   

76  

 
កុងស�ងទ់ីនេសយរជ្យ ្រគីស�សសនា្រត�វបាន្របកសថា ជា

សសនារដ�របស់ច្រកភពរ ៉ងូមុាងំ។ េដយេហតុេនះេហយ បានជាមនុស្ស
១ចំនួនធំ បានចបេ់ផ�មេបកករពិភាក្សោជាចំហ១អំពីប�� ៃនេទវវទិ្យោ 
្របធានបទមុនេនះថាសក�ិសមនឹងពួកទស្សនះវទូិ។ ឥទ�ិពលខងទស្សន
វជិា� របស់បា� តុង អំពីយ៉ូហន ១១ និងបទគម�រីេផ្សងេទៀត បាននាឲំ្យមាន
េសចក�ីេពញចិត�យ៉ាងខ� ងំ ថា ជា “តួអង�” ៃនឡូហ�ុស ។ 

អេរៀស (Arius) ជាអ�កចស់ទុំរបស់អលិកសិន្រឌ (Alexendria) 
នឹងជាអ�កដឹកនាៃំនេគាលលទ�ិ-អេរៀសនិយម-បានបេ្រង�នថា ្រពះេយសូ៊
ជារបស់បេង�តដំបូង “បានបេង�តជា្រពះទី២” មានឋនះតូចជាង្រពះដម៏ាន
្រគប្់រពះេចស� ។ ដូចជាផ�ុយនឹងទស្សនះរបស់ពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯក គាតប់ាន
បេ្រង�នថា ្រពះេយសូ៊មនិែមនេស� ឬមានអត�ស�� ណជាមយួ្រពះជា្រពះវរ
បិតេទ។  

គឺេនឯ្រក�ម្របឹក្សោៃណសិន ក�ុងឆា�  ំ៣២៥ គ,ស ែដលេគាលលទ�ិៃណ
សិន បានបេង�តជារបូមន�េឡង េដម្បែីញកអេរៀសនិយម និងពួកជំនុំ ឲ្យ
ទទួលេគាលលទ�ិៃន្រពះជាកំពូលៃ្រតឯកក។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ករ
េបកសំែដងៃន្រពះបន�ូល្រពះអចេផ��ងផា� តថ់ា េគាលលទ�ិទងំ២េនះ 
េទះជា្រត�វជាែផ�កៗ កម៏ានេពញេដយេសចក�ីខុសឆ�ងជាេ្រចនែដរ ។  
អថាណាេសៀស។  

(Athanasius) អ�កជំនួយែដលបានដឹកនាកំរ្របឆាងំនឹងអេរៀស
េ្រកយមកកក៏� យជាអភបិាលរបស់អលិកសិន្រឌ។ េគាលលទ�អថា
ណាេសៀសេឃញមានេនក�ុងេសៀវេភៃនករអធិស� នទូេទ បង� ញេដយ
គូសប�� ក់យ៉ាងច្បោស់ថា ករឈរេឡងរបស់ពួកជំនុំេដយករេគារព
ដល់ចំនួនដធ៏ំៃន្រពះជាេ្រចន។ 
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េនះគជឺា្រពះៃ្រតឯក-េតអ�កអចេជឿឬេទ?  

េនះជាអ�ី ែដលកំពុងែតករពរ-េបអ�កមនិចងេ់ធ�ជាពួកេជឿ្រពះៃ្រតឯក! 
 

េគាលលទ�អិថាណាេសៀស 
-ជាេគាលលទ�្ិរគះឹៃន្រពះៃ្រតឯក ែដលបានយល់្រពម 

េដយពកួជនុំកំតូលិក បង៉ត់កូស នងិ្រប�ែតស�ង ់
 

ដក្រសងេ់ចះពសីព�វចនាធបិ្បោយ New Schaff Herzog ៃនករយល់ដងឹអពំសីសនា វ ៉លុ ១១

ទពំរ័ ២០២ ដក្រសងេ់ចញព ីThe  Guardian London ១០,១១,១៩០៩ ែដលេចញជាករ

បកែ្របថ�េីគាលលទ�អិថាណាេសៀសបេង�តេឡងេដយករេស�សំុរបស់េទសភបិាលៃន

Canterbury េយាងេទតម ដេំណាះ្រសយៃនសន�សិិទ�  Lambeth ៃនឆា�  ំ១៩០៨។ 

 

៣-ឥឡូវេនះ ជេំនឿកតូលិក គយ៉ឺាងេនះ ថាេយងថា� យបង�្ំរពះែត១ ជា្រពះៃ្រតឯក េហយ្រពះៃ្រត

ឯកជាឯកភាពែត ១ ។ 

៤-មនិ្រត�វបភំានបុ់គ�លជាេ្រចន ឬែចកសរធាតុេឡយ ។ 

៥-ដ្បតិមានបុគ�លៃន្រពះវរបតិ១ បុគ�លៃន្រពះរជបុ្រត១ នងិបុគ�លៃន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�១

ែដរ 

៦-ប៉ុែន�្រពះដជ៏ាកពូំលៃន្រពះវរបតិ ្រពះរជបុ្រត នងឹ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� គែឺត ១ សិរលី�េស�គា�

អណំាច្រត�ត្រត អស់កល្បរមួគា�  ។ 

៧-េជឿេល្រពះវរបតិ េជឿេល្រពះរជបុ្រត នងិេជឿេល្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។ 

៨-្រពះវរបតិ មនិ្រត�វបានបេង�តមក ្រពះរជបុ្រត មនិ្រត�វបានបេង�តមក  នងឹ្រពះវ�ិ� ណ

បរសុិទ�មនិ្រត�វបាន បេង�តមកែដរ ។ 

៩-្រពះវរបតិ គា� នទបី��ប ់្រពះរជបុ្រត គា� នទបី��ប ់នងិ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� គា� នទបី��បែ់ដរ  

១០-្រពះវរបតិអស់កល្ប ្រពហរជបុ្រត អសល់កល្ប នងិ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� អស់កល្បែដរ។ 

១១-េហយប៉ែុន�ពកួេគមនិែមនជា ្រពះអស់កល្ប ៣េទប៉ុែន�គ ឺ្រពះអស់កល្ប១ ។ 

១២-េហយពកួេគកម៏និែមន ៣ មនិ្រត�វបនាបេង�ត ឬ ៣ គា� នទបី��ប ់ ែដរប៉ុែន� ១ មនិ្រត�វបាន

បេង�ត នងឹ ១                  គា� នទបី��ប ់។ 

១៣-ដូចជា្រពះវរបតិដម៏ានឬទ� ី្រពះរជបុ្រតកម៏ានឬទ� ី្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�កម៏ានឬទ�ែីដរ ។ 

១៤-េហយប៉ែុន�ពកួេគមនិែមន្រពះមានដម៏ានឬទ� ី៣ ែដរ ប៉ុែន� គ ឺែត ១ វញិ ។ 

១៥-ដូេច�ះ្រពះវរបតិ គជឺា្រពះជាមា� ស់ ្រពះរជបុ្រត គជឺា្រពះជាមា� ស់ ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� គជឺា

្រពះជាមា� ស់  

១៦-េហយពកួេគមនិែមនជា្រពះជាមា� ស់ ៣ េទ ប៉ុែន� គ ឺ្រពះ ( ជាមា� ស់ ) ែត១វញិ ។ 

១៧-ដូេច�ះ ្រពះវរបតិ ជា្រពះអមា� ស់ ្រពះរជបុ្រត គជឺា្រពះអមា� ស់ នងិ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� ជា

្រពះអមា� ស់ែដរ  
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េគាលលទ�អិថាណាេសៀស 
-ជាេគាលលទ�្ិរគះឹៃន្រពះៃ្រតឯក ែដលបានយល់្រពម 

េដយពកួជនុំកំតូលិក បង៉ត់កូស នងិ្រប�ែតស�ង ់
 

ដក្រសងេ់ចះពសីព�វចនាធបិ្បោយ New Schaff Herzog ៃនករយល់ដងឹអពំសីសនា វ ៉លុ ១១

ទពំរ័ ២០២ ដក្រសងេ់ចញព ីThe  Guardian London ១០,១១,១៩០៩ ែដលេចញជាករ

បកែ្របថ�េីគាលលទ�អិថាណាេសៀសបេង�តេឡងេដយករេស�សំុរបស់េទសភបិាលៃន

Canterbury េយាងេទតម ដេំណាះ្រសយៃនសន�សិិទ�  Lambeth ៃនឆា�  ំ១៩០៨។ 

 
១៨-េហយពកួេគមនិែមនជា្រពះអមា� ស់ ៣ េទ ប៉ុែន� គ ឺ្រពះអមា� ស់ែត ១ វញិ ។ 

១៩-ដ្បតិដូចជាេយង្រត�វបានបង�េំដយជេំនឿ្រគសី� ន ឲ្យសរភាពថា បុគ�លនមិយួៗេដយអង�

្រទងផ់ា� ល់ ជា្រពះ ( ជាមា� ស់ ) ផង នងិជា្រពះអមា� ស់ផង។  

២០- ដូេច�ះ េយង្រត�វបានហមេដយសសនាកតូលិក មនិឲ្យនយិាយថាមាន ្រពះ ៣ ឬ្រពះ

អមា� ស់ ៣។  

២១-្រពះវរបតិមនិែមនជារបស់អង�ណា មនិបានេធ� ឬបេង�ត ឬមានឪពុក ។  

២២-្រពះរជបុ្រតជារបស់្រពះវរបតិែត១គត ់មនិបានេធ� ឬបេង�ត ប៉ុែន�មានឪពុក ។ 

២៣-្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ជារបស់្រពះវរបតិ នងឹ្រពះរជបុ្រត មនិបានេធ� ឬបេង�ត ឬមានឪពុក 

ប៉ុែន�េចញមក។ 

២៤-ដូេច�ះ មាន្រពះវរបតិែត ១ មនិែមន ្រពះវរបតិ ៣ េទ មាន្រពះរជបុ្រតែត ១ មនិែមន ៣ 

េទ មាន្រពះ  វ�ិ� ណបរសុិទ�ែត ១ មនិែមន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�៣ េទ។ 

២៥-េហយេនក�ុង្រពះៃ្រតឯក គា� នអង�ណាគងេ់នមុន ឬ េ្រកយេទ គា� ននរណាធជំាង ឬ តូច

ជាងេទ។ 

២៦-ប៉ុែន�បុគ�លទងំ ៣ ជាអស់កល្បរមួគា�  (សហអស់កល្ប) នងិេស�រមួគា�  (សហេស�គា� )។ 

២៧-េហតុេនះ ដូចជាបាននយិាយពមុីនរចួមកេហយ ថាេយងថា� យបង�ជំា្រពះៃ្រតឯកជា ឯក

ភាពែត១ េហយឯក ភាពែត១ ជា្រពះៃ្រតឯក  

២៨-ដូេច�ះ សូមឲ្យអ�កែដលបានសេ�ង� ះ គតិអពំ្ីរពះៃ្រតឯកេចះ។ 
 

 

 

 

ឥឡូវេនះ េតអ�កេជឿេល្រពះៃ្រតឯកេទៀតឬេទ? 
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