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ត ើព្រះតេស ៊ូវ 
ជានរណា? 

 
 

ប ោះពុម្ភផ្សាយ បោយនំម ៉ាណាប្រចំ៉ាថ្ងៃ 
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ត ើព្រះតេស ៊ូវជានរណា? 

 ម នុស្សមានការយល់ឃឃើញ ខុស្ៗគ្នៅ អំពរីពះឃយសូ៊្វ  តែទនៃឹមនឹងឃ ះ មានមនុស្សជាឃរចើនបានឃជឿថា អងគបុគគលឃ ម្ ះឃយសូ៊្វ តដលជាជនជាែយូិដា 
តដលបានមានរពះជនមគងឃ់ៅ កាលពីជាង២០០០ឆ្ៅ មុំន គជឺារពះដព៏ិែ។ ឃែើឃ វ្ើ
ដូចឃមេចឲ្យឃយើងអាចឃជឿថា រទងព់ិែជារពះតមន? តែកម៏ានមនុស្សជាឃរចើនឃជឿថា 
រទងរ់គ្ននត់ែជាមនុស្សលអមាៅ ក ់ តដលបានរស់្ឃៅ តងំពីយូរមកឃ ើយ ដូចឃនះ ឃែើ
រទងព់ិែជារពះអាទកិរ តដលបានបឃងកើែពិភពឃោកមកតមនឬ?  ការឃជឿថា រពះ
ឃយសូ៊្វជារពះដព៏ែិ គជឺាចណុំចស្ៅូលដសំ៏្ខានប់ផុំែ ននជំឃនឿរបស់្រគីស្ៃបរស័ិ្ទ។ 
តែមនុស្សជាឃរចើនតបរជាអស់្សំ្ឃណើ ច ឃពលតដលឃយើងអះអាងថា រពះឃយសូ៊្វជា
រពះ។ ដូចឃនះ ឃរៅពអីវីតដលឃយើងបានដឹង និងបានឮពរីគគូង្វវ ល ឬរគីស្ៃបរស័ិ្
ទដនទឃទៀែតដលឃយើងស្គគ ល់ ឃែើឃយើងដឹងឃទថា រពះឃយសូ៊្វមានអែេស្ញ្ញា ណពិែ
របាកដ ជានរណា? 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

តេ ុអ្វីបានជាតេើងចាំបាច់ព្ ូវដឹងថា ព្រះតេស ៊ូវជានរណា? 

រគី ស្ៃបរស័ិ្ទបានអៈអាងថា រពះឃយសូ៊្វជារពះ ឃ ើយទនៃឹងនឹងឃ ះ ពួកឃគក៏បានឃៅរទងថ់ា រពះស្ឃរង្វគ ះ ឃដាយឃលើកឃ ើងថា ឃគ្នលបណំងតដល
រទងប់ានយាងចុះមកតផនដី  គឃឺដើមំសី្ឃរង្វគ ះឃយើងឲ្យរចួពីបាប។  រពះ ម “រពះ
រគីស្ៃ” គមឺាននយ័ថា “អៅកតដលរែវូបានឃរជើស្ឃរ ើស្”។ រឯីរពះ ម “ឃយសូ៊្វ” វញិ 
គឺមាននយ័ថា “រពះតដលជយួ ស្ឃរង្វគ ះ”។  ដូចឃនះ រពះ
ឃយសូ៊្វ រគសី្ៃ ជាអងគតដលរែូវបានឃរជើស្ឃរ ើស្ ឲ្យមក
ជួយ ស្ឃរង្វគ ះឃយើង(និយាយឲ្យខលី រទងជ់ា រពះស្ឃរង្វគ ះ
របស់្ឃយើង)។ រគីស្ៃបរស័ិ្ទឃជឿថា ឃយើងបានទទលួឃស្
ចកេសី្ឃរង្វគ ះ ឃដាយស្គររពះជនមគងឃ់ៅ ការសុ្គែ និង
ការមានរពះជនមរស់្ឃ ើងវញិរបស់្រទង។់ ប៉ុតនេ ឃែើរទង់
បានស្ឃរង្វគ ះឃយើង ឲ្យរចួពអីវី? 
 រពះរទងប់ានបឃងកើែឃយើងមក   ឲ្យរស់្ឃៅជាមយួរទង។់  តែឃយើងបានឃរជើស្
ឃរ ើស្រស់្ឃៅ ឃដាយគ្នម នរទង ់ ឃ វ្ើអវីតមចិែេ រស់្ឃៅឃដាយខលួនឯង ដាកអ់ាទភិាពឲ្យ
ខលួនឯង ឃ ើយឲ្យែនមលខលួនឯងខពស់្ជាងរទង។់ ឃ ើយឃយើងមាៅ ក់ៗ  សុ្ទោតែមានបាប 
គឺដូចមានឃស្ចកេតីចងថា “គ្នម នអៅកណាសុ្ចរែិឃស្គះ សូ្មំតីែមាៅ កក់គ៏្នម នផង”(រ ៉ូម 
៣:១០។ ឃយើងរគបគ់្នៅ សុ្ទោតែបានឃ វ្ើរពឃងើយដាករ់ពះ តដលបានបឃងកើែឃយើងម
ក។ រពះគមពរីបានឃៅអាកបំករិយ៉ិាឃនះថា “អំឃពើបាប”។ ឃ ើយឈៅួលននអឃំពើបាប 
គឺជាឃស្ចកេសី្គល ប។់  រគសី្ៃបរស័ិ្ទឃជឿថា  រពះរគីស្ៃ  ជារពះតដលបានយាងចុះមក
តផនដី ឃដើមំបីងន់លលឃោះឃយើងឲ្យរចួពអីឃំពើបាប ឃដាយសុ្គែជំនសួ្ឃយើងរាល់គ្នៅ ។ 
 ឃ ែុឃនះឃ ើយ វាជាការសំ្ខានណ់ាស់្ តដលឃយើងរែូវដឹងចាស់្ថា រពះ
ឃយសូ៊្វជានរណា។ ឃបើរទងរ់គ្ននត់ែជាមនុស្សស្គមញ្ាមាៅ ក ់ ដូចឃយើងរាល់គ្នៅ  ឃ ះ
រទងម់និអាចជួយ ស្ឃរង្វគ ះឃយើងបានឃទ។ តែរពះរទងល់អឥែឃខាច ះ ឃ ើយកគ៏្នម នបាប
តដលរែូវទទលួឃោស្ឃ ះឃទ  ដូចឃនះ មានតែរទងឃ់ទ  តដលអាចជួយស្ឃរង្វគ ះ 
 

“គ្នម នអៅកណាសុ្ចរែិ 
ឃស្គះ សូ្មំីតែមាៅ ក ់
កគ៏្នម នផង”។ 

-រ  ៉ូម ៣:១០ 
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ឃយើងបាន ឃដាយរទងទ់ទួលយកនូវបាបរបស់្ឃយើង ដាកឃ់ៅឃលើរពះអងគរទង ់
ឃ ើយសុ្គែជួយ ឃយើង។ ឃ ែុឃនះឃ ើយ បានជាឃយើងចបំាចរ់ែូវដឹងថា រពះ
ឃយសូ៊្វជារពះ ឬមនិតមន ឃ ើយឃែើរទងព់ិែជាអាចជួយ ស្ឃរង្វគ ះឃយើង ដូចការអៈ
អាងរបស់្រទងឬ់ឃទ? 
ដូចមានឃស្ចកេតីចងទុកមកថា “គ្នម នអៅកណាសុ្ចរែិឃស្គះ 
សូ្មំតីែមាៅ កក់គ៏្នម នផង”។-រ ៉ូម ៣:១០ 
 ប៉ុតនេ ឃ វ្ើដូចឃមេចឲ្យឃយើងអាចឃជឿអងគបុគគល តដលបាន
អៈអាងថា ខលួនជារពះ? ឃយើងគួរតែឃជៀស្វាងមនុស្សតដល
តងំខលួនជារពះ តែតមពិែមនិតមនជារពះ។ ជាការពិែ
ណាស់្ ឃគមនិគួរឃៅអៅកឃ ះថា ជាមនុស្សលអ ឬឆ្ល ែ
ឃ ើយ នយិាយឲ្យខល ីគ្នែរ់បាកដជា បឃ់ ើយ! 
 ដូចឃនះ ឃពលរពះឃយសូ៊្វបានអៈអាងចាស់្ៗថា  រទងជ់ារពះ  ឃែើរទងជ់ាមនុ
ស្សឆគួែ ឬកំពុងនយិាយការពិែ។ ឃដើមំឲី្យឃយើងដឹងចាស់្ ឃយើងចបំាចរ់ែូវពិនែិយ
ឃមើល គមឺនិរគ្ននត់ែស្គម ន ឬគែិឃ ះឃ ើយ។ នយិាយរមួ គឺឃយើងរែូវការភស្េតុង។ 
 អៅកខលះគែិថា ឃគរែវូមានភស្េុតង បតនែមពីឃលើការអៈអាងរបស់្រពះគមពរីប៊បី 
អំពរីពះឃយសូ៊្វ។ ពួកឃគគិែថា ឃបើរទងព់ែិជាបានឃ វ្ើការអស្គច រយ នងិបាន ំ
មនុស្សជាឃរចើនស្ណឋិ ក ឲ្យឃដើមតមរទងត់មនឃ ះ ឃគរបាកដជាបានកែរ់តអំពី
រទង ់ឃៅកៅុងឯកស្គររបវែេសិ្គរស្េឃ ើយ។ ការគិែដូចឃនះ គរឺែឹមរែូវឃ ើយ។ 

 “រពះ មរពះ
ឃយសូ៊្វ គឺមាន 
នយ័ថា  
“រពះស្ឃរង្វគ ះ”។ 
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ភសតតុាង 

កៅុ ងចំឃណាមមនុស្សជាឃរចើនតដលបានកែរ់តឯកស្គររបវែេសិ្គរស្េ អំពរីពះ
ឃយសូ៊្វ មានបុគគលលំីៗ  ដូចជា របវែេវិទូិ នងិឃមទព័ជនជាែយូិដា ឃ ម្ ះយ៉ូ

តស្បឃភើស្(Josephus ឆ្ៅ  ំ៣៧ មុនគ.ស្ ដល់ ឆ្ៅ ១ំ១៣ គ.ស្), ស្មាជិកស្ភា
ជាែរិបស់្ចរកភពរ ៉ូម ឃ ម្ ះ ភលនីី ដយឺាងំឃ គើរ(Pliny the Younger ឆ្ៅ  ំ៦១ មុន
គ.ស្ ដល់ ឆ្ៅ  ំ១១៣ គ.ស្) នងិរបវែេវិទូិជនជាែរិ ៉ូមុាងំ ឃ ម្ ះតសីុ្ែុស្(Tacitus 
ឆ្ៅ ៥ំ៦ មុនគ.ស្ ដល់ឆ្ៅ  ំ១១៧ គ.ស្)។ 
 ឃោកយ៉ូតស្បឃភើស្ បានឃៅរពះរគីស្ៃថា “អៅករបាជញ” និង “អៅកឃ វ្ើការដគ៏ួរឲ្យ
ភាញ កឃ់ផអើល”។ កៅុងសំ្បុរែ តដលឃោកភលនីសី្រឃស្រថាវ យដល់អ្ិរាជចរកភពរ ៉ូមុាងំ 
គ្នែប់ាននិយាយថា ពួករគសី្គៃ នបានថាវ យបងគ ំ “រពះរគសី្ៃ ឃដាយទទួលរទងជ់ា
រពះ”។ ឃោកតសីុ្ែុស្បានកែសំ់្គ្នល់ថា “រពះរគីស្ៃ” ជា
អៅកបឃងកើែស្គស្ មយួ តដលបះឃបាររបឆ្ងំ (“បះឃបារ” គឺ
ឃដាយស្គរ ស្គស្ ឃ ះ មនិតមនជាស្គស្ របស់្ចរកភព
រ ៉ូមុាងំ) ឃ ើយកប៏ានបញ្ញា កថ់ា រទងរ់ែូវឃគកាែឃ់ោស្របហារ
ជីវែិ តមការស្ឃរមចរបស់្ឃោកប៉ុនោស្ ពីឡាែ។់  
 អៅកនិពនោោងំអស់្ឃនះមនិតមនជាអៅកឃដើរតមរពះរគីស្ៃ
ឃទ តែពួកឃគសុ្ទោតែបានទទួលស្គគ ល់ថា រពះឃយសូ៊្វពិែជា
បានមានរពះជនមគងឃ់ៅ កៅុងស្មយ័ឃ ះតមន ឃ ើយអៅកឃដើរ
តមរទង ់បានគិែថា រទងជ់ារពះ។ ឃោះជាយ៉ាងណាកឃ៏ដាយ ភស្េុតងភាគឃរចើន 
តដលបញ្ញា កអ់ំពអីែេស្ញ្ញា ណរបស់្រពះឃយសូ៊្វ គមឺានឃៅកៅុងរពះគមពរីបរសុិ្ទោ។ 
រពះគមពរីបានតចងយ៉ាងចាស់្ថា រពះឃយសូ៊្វជារពះ។ រពះគមពរីបានទទួលការរែួែ
ពិនិែយ ឃដាយពួកអៅករបាជញ ជិែ២ពានឆ់្ៅ មំកឃ ើយ ឃ ើយពួកឃគឃៅតែបនេរក
ឃឃើញថា រពះគមពរីមានអំណៈអំណាងតដលអាចទុកចិែេបាន ឃ ើយរែឹមរែូវ។ ឯក
ស្គរពីអារយ្មបុ៌រាណ កប៏ានបញ្ញា កថ់ា  ឃរឿង កាលរបវែេ ិ នងិែួអងគ  កៅុងរពះគមពរី 
 

 ឯកស្គរពីអារយ្ម៌
បុរាណ កប៏ាន
បញ្ញា កថ់ា ឃរឿង 
កាលរបវែេិ និងែួ
អងគ កៅុ ងរពះគមពីរ
សុ្ទោតែពិែ។ 
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សុ្ទោតែពិែ(សូ្មតស្វងយល់បតនែម កៅុងឃស្ៀវឃៅ ឃែើឃយើងពិែជាអាចទុកចិែេរពះ
គមពីរឬឃទ?  កៅុងឃគ ទំពរ័ ourdailybread.org/lookingdeeper)។ 
 ឃនះជាឃរឿងសំ្ខាន។់ ឃបើរពះគមពរីមានការអៈអាងដរ៏ែឹមរែូវ រស្បតមឯក
ស្គររបវែេសិ្គរស្េដនទឃទៀែតមន ឃ ះឃយើងចបំាចរ់ែូវ
ស្គេ បក់ាររគបយ៉់ាង តដលរពះគមពរីបាននយិាយអំពរីពះ
ឃយសូ៊្វ។ ឃបើឃយើងដឹងថា ការអៈអាងរបស់្រពះគមពរី អំពី
អែេស្ញ្ញា ណរបស់្រពះឃយសូ៊្វ គជឺាការពិែ ឃ ះឃយើងចំ
បាចរ់ែូវអានរពះគមពរី ឃដើមំតីស្វងយល់បតនែមអំពកីារពិែ
ឃ ះ។ ឃយើងចបំាចរ់ែូវតស្វងយល់ អំពកីារពិែ ឲ្យដឹងថា 
រទងជ់ានរណា មានចរកិលកខណៈ បុគគលិកលកខណៈ 
និងស្កមមភាពអវខីលះ។ ដូចឃនះ រពះឃយសូ៊្វពិែជាមាន
តមន ប៉ុតនេ ឃែើរទងព់ិែជារពះតមនឬ? 

រពះគមពីរបាន 
តចងយ៉ាងចាស់្
ថា រពះឃយសូ៊្វ
ជារពះ។ 
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ព្រះគម្ពីរ 

រពះគមពរីស្ញ្ញា ចស់្ 
 រពះគមពរីស្ញ្ញា ចស់្ ជាតផៅកមយួននរពះគមពរីបរសុិ្ទោ  តដលរែូវបាននិពនោអស់្
រយៈឃពលជាឃរចើនរយឆ្ៅ  ំ មុនឃពលរពះឃយសូ៊្វរបសូ្រែ។ មានបទគមពរីជាឃរចើន
បានតចងជាលមអែិ អពំរីពះស្ឃរង្វគ ះ តដលនឹងយាងមក(“រពះរគីស្ៃ”) តដលជាបទ
ទំ យ ដូចតដលមានតចងកៅុងកណឌ ជាឃរចើន កៅុងរពះគមពរីស្ញ្ញា ចស់្។ រពះជនម
គងឃ់ៅ នងិការសុ្គែរបស់្រពះឃយសូ៊្វបានស្ឃរមចបទទំ យោងំឃនះ យ៉ាងរែឹម
រែូវ តមលកខណៈដគ៏ួរឲ្យភាញ កឃ់ផអើល។ សូ្មឃយើងឃមើលបទគមពរីមយួចំនួនែូច កៅុង
ចំឃណាមបទគមពរីោងំឃ ះ តដលមានដូចជា : 
 ឃអស្គយ ៧:១៤  ដូឃចៅះរពះអមាច ស់្រទងនឹ់ងរបោនទីសំ្គ្នល់១មកអៅករាល់
គ្នៅ  ឃដាយរពះអងគរទង ់ឃមើល  ងរព មចរនឹីងមានគភរ៌បសូ្ែបានបុរត១ ឃ ើយ
នឹងឲ្យរពះ មថា ឃអម៉ាញូតអល។ 
 រពះ ម ឃអម៉ាញូតអល គមឺាននយ័ថា “រពះគងឃ់ៅជាមយួឃយើង” ឃ ើយជា
ការតលលងទំ យថា រពះរគសី្ៃតដលនឹងយាងមក គជឺារពះ។ អៅកនិពនោននបទគមពរី
ឃនះ កប៏ានឃរៀបរាបប់នេឃទៀែថា បុរែតដលនឹងយាងមករបសូ្រែឃនះ រទងជ់ា “រពះ
ដជ៏ួយ គំនែិយ៉ាងអស្គច រយ រពះដម៏ានរពះឃចស្គេ  រពះវបតិដគ៏ងឃ់ៅអស់្កលំ នងិ
ជាមាច ស់្ននឃមរែីភាព”(ឃអស្គយ ៩:៦)។ 
 មកីា ៥:១ : បទគមពរីឃនះ បានតលលងទ ំយថា ភូមឃិបឃលល ិម នងឹកាល យជាទី
កតនលងកំឃណើ ែរបស់្ រពះតដលនឹងយាងមកចបក់ំឃណើ ែឃ ះ គដូឺចមានឃស្ចកេី
តចងថា : 
 តែឯង ឱឃបឃលល ិម-ឃអរបាតឃអើយ … នឹងមានមាៅ កឃ់កើែឃចញពីឯងមកឲ្យ
អញ អៅកឃ ះរែូវឃ ើងជាអៅករគបរ់គងឃលើ អីុរស្គតអល ឃដើមកំឃណើ ែរបស់្អៅកឃ ះ
បានចបត់ងំពីបុរាណ គឺពីអស់្កលំឃរៀងមក។ 
 ឃអស្គយ ៥៣ : កៅុងបទគមពរីឃនះ ឃយើងអាចអានបទទំ យដច៏ាស់្ មយួ 
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ចំនួន អពំរីពះរគសី្ៃតដលរែូវយាងមករបសូ្រែ។ 
រទងរ់ែូវឃគឃមើលង្វយ ឃ ើយរែូវមនុស្សឃបាះបងឃ់ចល រទងជ់ាមនុស្សទូទុកខ 
ឃ ើយកធ៏្លល បស់្គគ ល់ឃស្ចកេីឈឺចប ់ រទងរ់ែូវឃគឃមើលង្វយ ដូចជាអៅកណាតដល
មនុស្សឃគចមុខឃចញ ឃ ើយឃយើងរាល់គ្នៅ មិនបានរាបអ់ានរទងឃ់ស្គះ។ 
 រទងប់ានរោរំទ រងអស់្ោងំឃស្ចកេីឈឺចបរ់បស់្ឃយើង ឃ ើយបានទទួលផៃុ ក
អស់្ោងំឃស្ចកេីទុកខរពួយរបស់្ឃយើងពិែ ប៉ុតនេឃយើងរាល់គ្នៅ បានរាបរ់ទងទុ់កជាអៅក
មានឃោស្វញិ គឺជាអៅកតដលរពះបានវាយ ជាអៅកតដលរងឃវទ  តែរទងរ់ែូវរបសួ្ 
ឃដាយឃរពាះអំឃពើរលំងរបស់្ឃយើង ករ៏ែូវវាយជា ំឃដាយឃរពាះអំឃពើទុចចរែិរបស់្ឃយើង
ឃទ ឯការវាយផ្ចច លតដល ឲំ្យឃយើងបានជាឃមរែី ឃ ះបានធ្លល កឃ់ៅឃលើរទង ់ឃ ើយ
ឃយើងរាល់គ្នៅ បានឃរបាស្ឲ្យជា ឃដាយស្គរស្គៅ មរពំាែឃ់ៅអងគរទង ់(ខ.៣-៥)។ 
 បទគមពរីោងំឃ ះ មនិរគ្ននត់ែបានតចងថា រពះរគីស្ៃជារពះប៉ុឃណាណ ះឃទ តែ
តលមោងំបានតចងថា  រទងប់ានរងទុកខឃវទ រ ូែដល់សុ្គែ ឃដើមំឲី្យឃយើងអាច
ទទួលស្នេិភាព នងិការឃរបាស្ឲ្យជាពរីពះ។ ការសុ្គែរបស់្រទង ់ នឹងបានផសៈ
ផារទំ កទ់ំនងរវាងមនុស្ស និងរពះ តដលបានកាែផ់្ចេ ចឃ់ដាយអំឃពើបាប(តដលជា
ភាពអាតម និយមរបស់្ឃយើង)។ បទទំ យ កៅុងបទគមពរីឃអស្គយ ជំពូក៥៣ បាន
បនេរបាបឃ់យើងថា រពះរគសី្ៃនឹងសុ្គែ ឃដាយស្គរអំឃពើទុចចរែិរបស់្ឃយើង ឃ ើយនងឹ
ទទួលរងទុកខឃវទ  ឃដាយស្ម័រគរពះទយ័ (ខ.៦-៧)។ 
 ឃ ែុអវបីានជារពះគមពរីស្ញ្ញា ចស់្ ចបំាចរ់ែូវតលលងទំ យ អំពរីពះរគីស្ៃ
តដលនឹងយាងមករបសូ្រែ ឃៅស្ែវែសរទ៍ី១? 

ព្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី  

រពះគមពរីស្ញ្ញា លមី រែូវបាននិពនោ ឃដាយមនុស្សតដលបានរស់្ឃៅ កៅុងស្មយ័តដល
រពះឃយសូ៊្វយាងមកជាឃលើកទី១។ រពះគមពរីស្ញ្ញា លមមីានឃពញឃៅឃដាយបទគមពរី 
តដលជាឃស្ចកេសំី្អាង អពំកីារតដលរពះឃយសូ៊្វបានស្ឃរមចបទទំ យ ឬរពះ
បនៃូលស្នា កៅុងរពះគមពរីស្ញ្ញា ចស់្។  រពះគមពីរស្ញ្ញា ចស់្  គឺឃរបៀបបាននងឹ  
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“របវែេរូិប” របស់្រពះឃយសូ៊្វ ឃ ើយចំតណកឯរពះគមពរីស្ញ្ញា លមីវញិ គបឺានបង្វា ញ 
ថា រពះឃយសូ៊្វពិែជាមានលកខណៈស្មំែេិតដលរែវូនឹងរបវែេរូិបឃ ះឥែឃខាច ះ។ 
ឧោ រណ៍ :  
 ម៉ាថាយ ១:២២-២៣ : ការោងំឃ ះឃកើែមក ឃដើមំីឲ្យបានសំ្ឃរចឃស្ចកេី 
តដលរពះអមាច ស់្រទងម់ានរពះបនៃូល ឃដាយស្គរឃហារាថា «ឃមើល  ងរព មចរ ី
នឹងមានគភរ៌បសូ្ែបានបុរត១ ឃ ើយរពះ មបុរែឃ ះរែូវឃៅថា ឃអម៉ាញូតអ
ល» តដលតរបថា រពះអងគរទងគ់ងជ់ាមយួនឹងឃយើងខញុ ំ។ 
 កណឌ គមពរីឃនះ កប៏ានឃរៀបរាបប់នេឃទៀែថា រពះឃយសូ៊្វបានរបសូ្រែឃៅឃបឃលល
 ិម(ម៉ាថាយ ២:១-៦) គសឺ្ឃរមចតមបទទំ យរបស់្រពះគមពរីមកីា។  
 មា៉ងឃទៀែ បទទំ យរបស់្ បទគមពរីឃអស្គយ ៥៣:៦-៧ កប៏ានស្ឃរមច
ឃដាយរពះឃយសូ៊្វ ឃពលឃគចបរ់ទង ់ ឃ ើយកាែឃ់ោស្របហារជីវែិរទង។់ រទងម់និ
បានរបឆ្ងំនឹងការចបខ់លួនឃ ះឃទ តែបានស្ម័រគរពះទយ័យាងឃៅឃឈើឆ្ក ងឃដើមំី
ឃយើងរាល់គ្នៅ ។ 
 មានបទទំ យជាឃរចើនឃទៀែ តដលរពះឃយសូ៊្វបានស្ឃរមច តដលកូនឃស្ៀវ
ឃៅឃនះមនិអាចបង្វា ញអស់្។ ឃោកអៅកអាចស្គកសួ្រមែិេភកេតិដលជារគីស្ៃ
បរស័ិ្ទ ឬអៅកដឹក ពំួកជំនុំរបស់្អៅក ឲ្យតចកចយ អំពកីារតដលរពះឃយសូ៊្វបាន
បង្វា ញអែេស្ញ្ញា ណរបស់្រទង ់ តមរឃបៀបឃផសងឃទៀែ។  ឃយើងកអ៏ាចតស្វងយល់
បតនែម អពំរីពះឃយសូ៊្វ ឃដាយស្គេ បព់ាកយឃពចន ៍ របស់្អៅកតដលស្គគ ល់រទងជ់ិែដិែ
បំផុែ។ 

ពាក្យតរចន៍របស់អ្នក្តដើរតាម្ព្រង់ 

ឃោកយ៉ូហាន ស្ែិែកៅុងចំឃណាមមនុស្សតដលឃដើរតមរពះឃយសូ៊្វដំបូងឃគ។ គ្នែ់
បានកែរ់ត អំពជីីវរបវែេរិបស់្រពះឃយសូ៊្វ កៅុង មជាស្គកសតីដលបានឃឃើញផ្ចៃ ល់
តភៅក។ ឃៅខាងឃដើម ននរពះគមពរីយ៉ូហាន តដលគ្នែប់ាននិពនោ គ្នែប់ានពិពណ៌ 
អំពរីពះឃយសូ៊្វថា “ឃយើងរាល់គ្នៅ បានឃឃើញសិ្រលីអរទង ់គជឺាសិ្រលីអននរពះរាជបុរត 
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តែ១ តដលមកពរីពះវរបតិ មានឃពញជារពះគុណ នងិឃស្ចកេពីែិ”(យ៉ូហាន ១:១៤)។  
ឃោកយ៉ូហាន បានមានរបស្គស្នថ៍ា រពះឃយសូ៊្វជារពះ តដល “យាងចុះមកពី
រពះវរបិត” ឃដើមំឲី្យឃគបាន “ឃឃើញ” ឃ ើយរទងប់ានយកកំឃណើ ែជាមនុស្ស។ 
 មានឃពលជាឃរចើនដង តដលស្គវក័យ៉ូហាន បានកែរ់តយ៉ាងចាស់្ អពំកីារ
តដលរពះឃយសូ៊្វមានបនៃូលអំពអីែេស្ញ្ញា ណរបស់្រទង។់ គដូឺចតដលមានតចង 
កៅុងបទគមពរី យ៉ូហាន ៨:២៣,៥៨ ១៤:១-៧ និងបទគមពរីជាឃរចើនឃទៀែ កៅុងកណឌ
មយួឃនះ។  
 មនិតមនមានតែស្គវក័យ៉ូហានឃទ តដលបាននិយាយថា រពះឃយសូ៊្វជារពះ។ 
ស្គវក័ប៉ុល កស៏្ែិែកៅុងចឃំណាមអៅកឃដើរតមរពះឃយសូ៊្វ កៅុងស្មយ័ពួកជំនុដំំបូង
ផងតដរ តដលកាលពីមុន គ្នែជ់ាអៅកស្អប ់នងិឃបៀែឃបៀនរគសី្ៃបរស័ិ្ទ។ គ្នែប់ាន
ស្រឃស្រសំ្បុរែជាឃរចើន ឃៅកានរ់គីស្ៃបរស័ិ្ទ នងិពួកជំនុំ ឃៅកតនលងខុស្ៗគ្នៅ ។ 
កៅុងសំ្បុរែឃ ះ គ្នែត់ែងតែបញ្ញា កថ់ា រពះឃយសូ៊្វជារពះ។  
 គឺដូចមានតចងកៅុងបទគមពរី ភលីីព ២:៥-៧ ថា រែូវតែមានគំនិែគិែដូចជា
រពះរគីស្ៃឃយសូ៊្វវញិ តដលឃោះឃបើរទងម់ានរូបអងគជារពះកឃ៏ដាយ គងត់ែមិនបាន
រាបឃ់ស្ចកេីឃស្មើ នឹងរពះឃ ះ ទុកជាឃស្ចកេីតដលគួរកានខ់ាា បឃ់ ើយ គឺរទងប់ាន
លះបងរ់ពះអងគរទង ់ មកយករូបភាពជាបាវបឃំរ ើវញិ រពមោងំរបសូ្ែមកមានរូបជា
មនុស្សផង ។ 
 បទគមពរីឃនះបានបញ្ញា កថ់ា រពះឃយសូ៊្វជារពះមយួរយភាគរយ នងិមនុស្ស
មយួរយភាគរយ។ រទងជ់ារពះតងំពអីស់្កលំជានិចច ដល់អស់្កលំជានិចច។ តែ
រទងប់ានលះបងសិ់្រលីអរបស់្រទង ់ ឃដើមំយីកកំឃណើ ែជា “មនុស្ស” ជាអៅកបឃរមើ
តដលប ៃ បខលួន និងស្គេ បប់ង្វគ បរ់ពះវរបិតរ ូែដល់សុ្គែ។ រពះឃយសូ៊្វជារពះ 
ឃ ើយឃៅតែជារពះ ឃោះរទងប់ានយកកឃំណើ ែជាមនុស្សឃ ើយកឃ៏ដាយ។ ឃែើស្គវ ័
កយ៉ូហាន នងិស្គវក័ប៉ុល(កដូ៏ចជា មនុស្សជាឃរចើនឃទៀែ) មានការយល់ខុស្អំពី
រពះឃយសូ៊្វឬ? ឃែើពួកឃគកំពុងនយិាយកុ កអ់ំពរីទង ់ ឃដាយឃចទ ឬ? ឃែើពួកឃគ
មានគំនិែរស្ឃមើរស្នម ឃដាយយល់ថា រពះឃយសូ៊្វជារពះឬ? គមឺនិដូឃចៅ ះឃទ។ 
រពះឃយសូ៊្វកប៏ានអៈអាងឃដាយរពះអងគរទងផ់្ចៃ ល់ថា រទងជ់ារពះ។  
 



11 

 

ព្រះបនទលូរបស់ព្រះតេស ៊ូវ 

ឃពលឃយើងតស្វងយល់អំពអីែេស្ញ្ញា ណរបស់្រពះឃយសូ៊្វ ការសំ្ខានប់ំផុែតដល
ឃយើងរែូវឃ វ្ើ គរឺែូវស្គេ បរ់ពះឃយសូ៊្វមានបនៃូលអវីខលះ អំពរីពះអងគរទង។់ រទងប់ានឃ វ្ើ
ការអៈអាងដគ៏ួរឲ្យភាញ កឃ់ផអើល អំពរីពះអងគរទងថ់ា  
 កូនមនុស្សរែូវបញ្ាូ នឃៅកៅុ ងកណាេ បន់ដននមនុស្សឃោក ឃគនឹងសំ្ឡាប់
 ឃោក រចួដល់៣នលៃឃរកាយតដលឃគសំ្ឡាប ់ ឃ ះឃោកនឹងរស់្ឃ ើងវញិ។-
 ម៉ាកុស្ ៩:៣១  
 រពះឃយសូ៊្វបានមានបនៃូលយ៉ាងចាស់្ អពំអីែេស្ញ្ញា ណ និងឃបស្កកមម
របស់្រទង ់ គរឺទងប់ានមក ឃដើមំសុី្គែ ឃដើមំឃីយើងរាល់គ្នៅ  ឃ ើយបនីលៃឃរកាយមក 
រទងម់ានរពះជនមរស់្ឃ ើងវញិ។ ឃពលរទងម់ានបនៃូលដូចឃនះ ឃែើរទងប់ានទទលួ
ការឃឆលើយែបយ៉ាងដូចឃមេចខលះ?  
 ជនជាែយិ៉ូដា មនិយល់ រពះបនៃូលរពះឃយសូ៊្វឃទ។ តមពិែ រពះបនៃូលរទង់
បានឃ វ្ើឲ្យពួកឃគខឹងយ៉ាងខាល ងំ ឃរពាះរទងប់ានអៈអាងថា រទងជ់ារពះ បានជាពកួ
ឃគពាយាមឃ វ្ើគុែរទងឲ់្យោល់តែបាន! កៅុងការស្នៃ ដែ៏ងឹតែង រវាងរពះឃយសូ៊្វ 
និងអៅកដឹក នំនស្គស្នយូ៍ដាមយួរកុម រទងប់ានមានបនៃូលថា “របាកដតមន ខញុ ំ
របាបអ់ៅករាល់គ្នៅ ជារបាកដថា មុនតដលឃោកអរ័បាហាឃំកើែមក ឃ ះមានខញុ ំ
ឃ ើយ” (យ៉ូហាន ៨:៥៨)។ កៅុងរពះគមពរីឃដើមជាភាស្គរកិក ពាកយថា “មានខញុ ំ
ឃ ើយ”  គឃឺស្មើនឹងការនិយាយថា  “អញជារពះដជ៏ារពះ”តដលជារពះ មមយួ
ឃទៀែរបស់្រពះ តដលរទងប់ានឃរបើ កៅុងរគ្នស្ញ្ញា ចស់្(និកខមនំ ៣:១៤)។ រែង់
ចំណុចឃនះ អៅកដឹក សំ្គស្ របស់្ស្គស្នយូ៍ដា បានយល់យ៉ាងចាស់្ថា រពះ
ឃយសូ៊្វកំពុងឃៅរពះអងគរទងថ់ា  រពះ។   ឃ ើយពួកឃគកប៏ានបដិឃស្្នម៍និឃជឿ
រទង។់ ផៃុយឃៅវញិ ពួកឃគចងស់្មាល បរ់ទង ់ឃដាយឃចលនឹងលម ឃដាយស្គររទងប់ាន
អៈអាងថា ខលួនជារពះ។   
 មានឃពលមយួឃទៀែ   ឃពលរពះឃយសូ៊្វកំពុងបឃរងៀន  ដល់ពួកបណាេ លជន 
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 រទងប់ានសួ្រឃគថា “ឃែើមនុស្សោងំឡាយ ឃគថាកូនមនុស្សជាអៅកណា?”(ម៉ាថាយ 
១៦:១៣)។ ប ៃ បព់ី រទងប់ានរជាបថា ពួកបណាេ ជនគិែថា រទងជ់ានរណាឃ ើយ
(ជាមនុស្សលអ រគបូឃរងៀន ។ល។) រទងក់ប៏ានសួ្រសំ្ណួរដតដលឃនះ ដល់ពកួ
សិ្ស្សតដលជិែដិែនឹងរទងជ់ាងឃគថា “ចុះឯអៅករាល់គ្នៅ វញិ ឃែើថាខញុ ំជាអៅក
ណា”(ខ.១៥)។ ពកួសិ្ស្សរទង ់ តដលជិែដិែនឹងរទងជ់ាងឃគ បានគិែខុស្ពីពួកប
ណាេ ជន។ ជាកត់ស្េង ឃោកសីុ្ម៉ូន ឃពរែុស្បានទូលរទងថ់ា “រទងជ់ារពះរគសី្ៃ ជា
រពះរាជបុរតននរពះដម៏ានរពះជនមរស់្”(ខ.១៦)។ ឃពលឃ ះ រពះឃយសូ៊្វមនិបាន
បដិឃស្្នន៍ឹងចឃមលើយឃនះឃទ ផៃុយឃៅវញិ រទងប់ានមានបនៃូលរស្បថា “អៅកសីុ្ម៉ូន 
កូនយ៉ូណាស្ឃអើយ អៅកមានពរ ដំែិមនិតមនជាស្គច់្ ម តដលបានសំ្តដងឲ្យ
អៅកស្គគ ល់ឃទ គរឺពះវរបតិននខញុ ំតដលគងឃ់ៅស្គែ នសួ្គវ៌ញិ”(ខ.១៧)។ រពះឃយសូ៊្វ
បានអៈអាងថា រទងជ់ារពះ ឃ ើយស្ពវរពះទយ័ឲ្យសិ្ស្សរទងឃ់ជឿ ឃ ើយពឹងតផអក
ឃលើឃស្ចកេពីិែឃនះផងតដរ។ 
 គួរឲ្យកែសំ់្គ្នល់ផងតដរថា ការស្ងសយ័ កជ៏ាការឃឆលើយែប តដលឃកើែមានជា
្មមត។ ប ៃ បព់ីរពះឃយសូ៊្វមានរពះជនមឃ ើងវញិ បានជាងមយួស្បាេ  ៍ ឃោកលូ
ម៉ាស្ (តដលជាសិ្ស្សមាៅ កឃ់ទៀែ របស់្រពះឃយសូ៊្វ) មនិោនប់ានឃឃើញរទងឃ់ទ។ 
គ្នែម់និរពមឃជឿថា រពះឃយសូ៊្វមានរពះជនមរស់្ឃ ើងវញិឃ ើយ។ បានជាគ្នែ់
និយាយថា “ឃបើខញុមំនិឃឃើញស្គៅ មតដកឃគ្នល ឃៅរពះ ស្េរទង ់ោងំលូករមាមឃៅ
កៅុងស្គៅ មតដកឃគ្នលឃ ះ ឃ ើយលូកនដខញុ ំឃៅកៅុងចំឃ ៀងរទង ់ ឃ ះខញុ ំមនិរពមឃជឿ
ឃទ”(យ៉ូហាន ២០:២៥)។ 
 ដល់៨នលៃឃរកាយមក ពួកសិ្ស្សរទងឃ់ៅកៅុ ងផៃះមេងឃទៀែ ឃ ើយលូម៉ាស្កឃ៏ៅ
 ជាមយួតដរ ឃ ះរពះឃយសូ៊្វរទងយ់ាងមក ឈរកណាេ លពួកឃគ ោងំោវ រឃៅ
 បិទ ឃ ើយមានរពះបនៃូលថា សូ្មឲ្យអៅករាល់គ្នៅ បានរបកបឃដាយឃស្ចកេីសុ្ខ
 ស្គនេ។  រចួរទងម់ានរពះបនៃូលឃៅលូម៉ាស្ថា ចូរលូករមាមនដអៅកមក ស្គៃ ប
 ឃមើលនដខញុ ំឯឃណះ ឃ ើយលូកនដមកកៅុ ងចំឃ ៀងខញុ ផំង កុឲំ្យមានចិែេមិនឃជឿ
 ឃ ើយ រែូវឲ្យឃជឿចុះ។-យ៉ូហាន ២០:២៦-២៧ 
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 រពះឃយសូ៊្វរជាបថា ឃោកលូម៉ាស្មានការស្ងសយ័ តែរទងម់និបានបដឃិស្្
គ្នែឃ់ទ ផៃុយឃៅវញិ រទងប់ានបង្វា ញភស្េុតង ឲ្យឃោកលូម៉ាស្ឃជឿថា រទងព់ិែជា
បានមានរពះជនមរស់្ឃ ើងវញិតមន។ ឃោកលូម៉ាស្កប៏ានឃឆលើយែប ឃដាយកេញីាប់
ញ័រថា “ឱរពះអមាច ស់្ទូលបងគ ំ ឱរពះននទូលបងគឃំអើយ”(ខ.២៨)។ រែងច់ំណុចឃនះ 
ឃោកលូម៉ាស្បានទទលួស្គគ ល់ថា រពះឃយសូ៊្វពិែជាមានរពះជនមរស់្ឃ ើងវញិ 
ឃ ើយបានឃស្ចកេថីា រទងព់ិែជារពះរបាកដតមន។  
 រពះឃយសូ៊្វករ៏ជាបអំពកីារស្ងសយ័របស់្ឃយើងផងតដរ ឃ ើយរទងស់្ពវរពះទយ័ 
និងឲ្យែនមលឃៅឃលើភាពឃស្គម ះរែងរ់បស់្ឃយើង។ រទងស់្ពវរពះទយ័ឲ្យឃយើងនិយាយ
ឃៅកានរ់ទង ់ ឃ ើយអានរពះគមពរីឃដើមំតីស្វងយល់អំពីរទង ់ ឃដើមំឲី្យឃយើងដឹង
ចាស់្ថា រទងជ់ានរណា។ 

ត ើអ្នក្ថា ព្រង់ជានរណា? 

 ឃោកសីុ្ ឃអស្ លូអុីស្(C. S. Lewis) តដលជាអៅកនិពនោរគីស្ៃបរស័ិ្ទ បាន
បករស្គយថា ឃយើងមានជឃរមើស្តែបីប៉ុឃណាណ ះ ឃៅកៅុងការស្គគ ល់អែេស្ញ្ញា ណ
របស់្រពះឃយសូ៊្វ។ គដូឺចតដលគ្នែប់ានមានរបស្គស្នថ៍ា: 
 មនុស្សណា តដលតងំខលួ នជារពះ ដូចតដលរពះឃយសូ៊្វបានអៈអាងថា រទងជ់ា
រពះ អៅកឃ ះមិនតមនជារគបូឃរងៀនសី្ល្មដ៌អ៏ស្គច រយឃ ះឃទ។ អៅកឃ ះជា
មនុស្សឆកួ ែ គឺមិនខុស្ពីអៅកតដលថាខលួ នឯងជាពងោឃស្គៃ ឃ ើយ ពុឃំ ះឃទ 
គ្នែគឺ់ជាអារកសននស្គែ ននរកឃ ើយ។ អៅករែូវឃ វ្ើការស្ឃរមចចិែេ។ ឃបើរពះ
ឃយសូ៊្វ មិនតមនជារពះរាជបុរតននរពះ ដូចការអៈអាងរបស់្រទងឃ់ទ ឃ ះរទង់
ជាមនុស្សឆកួ ែ ឬអារកកឃ់លើស្ពីឃនះឃៅឃទៀែ។ ឃបើរទងនិ់យាយកុ ក ់ ឃ ះ
អៅកអាចថា រទងជ់ាមនុស្ស បស់្ែិ ឬអាចឃស្គេ ះទឹកមាែដ់ាករ់ទង ់ ឃ ើយ
ស្មាល បរ់ទង ់ឃដាយថារទងជ់ាបិស្គច តែឃបើរទងមិ់ននិយាយកុ កឃ់ទ ឃ ះអៅក
អាចលែជ់ងគងរ់កាប ឃៅោបរពះបាទរទង ់ ឃ ើយឃៅរទងថ់ា រពះអមាច ស់្ 
និងរពះ។ តែឃយើងមិនរែូវមានគំនិែឥែនយ័ ឃដាយគិែថា រទងជ់ារគូបឃរងៀន 
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 ដអ៏ស្គច រយមាៅ កឃ់ ះឃ ើយ។ រទងមិ់នបានឃបើកឲ្យឃយើងគិែយ៉ាងដូចឃនះឃទ។   

 រែងច់ំណុចឃនះ ឃោកលូអុសី្កំពុងនយិាយថា ឃបើរពះឃយសូ៊្វមនិតមនជារពះ
ឃទ ឃ ះរទងជ់ាមនុស្សឆកួែ ឬកំពុងនយិាយកុ ក។់ តែអៅកតដលបានស្គគ ល់រពះ
ឃយសូ៊្វចាស់្ បានទទួលស្គគ ល់ថា រទងម់និតមនជាមនុស្ស ប ់ ឬមនុស្សកុ ក់
ឃទ។ ពួកឃគដឹងថា រទងជ់ារពះ ពកួឃគតលមោងំបានកែរ់តអំពរីទង ់ កៅុង មជា
ស្គកសតីដលបានឃឃើញការពិែ ឃដើមំឲី្យឃយើងស្គគ ល់ឃស្ចកេពីិែ។ មនុស្សជាឃរចើន
សុ្ខចិែេស្គល បជ់ាជាងបដិឃស្្ថា រទងម់និតមនជារពះ។ ឃគមនិអាចឃរបើគំនែិតដល
ឆកួែ ប ់ ឬគំនិែអារកក ់ ឃដើមំបីករស្គយពនយល់ អំពដីំឃណើ រជីវែិ ការសុ្គែ និង
ការមានរពះជនមឃ ើងវញិរបស់្រពះឃយសូ៊្វ បូករមួនឹងឃស្ចកេរីស្ឡាញ់ និងរបាជាញ
រទងប់ានឃ ើយ។ 
 រពះបនៃូល និងស្កមមភាពរបស់្រពះឃយសូ៊្វ បានបង្វា ញថា រទងជ់ារពះ។ រពះ
ឃយសូ៊្វបានស្ឃរមចបទទ ំយ អពំអីងគបុគគល តដលជារពះយាងចុះមកតផនដ។ី 
រទងប់ានបង្វា ញនូវចរកិលកខណៈ និងឃស្ចកេរីស្ឡាញ់របស់្រពះដអ៏ស់្កលំជា
និចច។ រទងប់ានឃ វ្ើនូវការជាឃរចើន តដលមានតែរពះឃទតដលអាចឃ វ្ើបាន។ 

មនុស្សវកិលចរកិអាចអៈអាងថាយ៉ាងឃមច៉កប៏ាន តែមនិអាចផេល់ឲ្យ
នូវភស្េុតង។ មនុស្សកុ កអ់ាចឃបាកឲ្យឃគឃជឿយ៉ាង
ជំ ញ តែមនិអាចបង្វា ញថា អវតីដលខលួននិយាយជាការ
ពិែ ឃ ើយទីបំផុែឃគកដ៏ឹង។ ឃោះជាយ៉ាងណាកឃ៏ដាយ 
រពះឃយសូ៊្វបានយាងមករបសូ្រែ ឃៅចំកតនលងតដល
មនុស្ស តដលមានលកខណៈជារពះបានរបសូ្រែ បានរស់្
ឃៅជាមនុស្សតដលមានលកខណៈជារពះ បានសុ្គែជា
មនុស្សតដលមានលកខណៈជារពះ ឃ ើយបានមានរពះជនម
រស់្ឃ ើងវញិ តដលមានតែរពះឃទ តដលអាចឃ វ្ើបាន។ 

ឃែើអៅកគិែថា រពះឃយសូ៊្វជានរណា? អ គែ និងជីវែិអស់្កលំរបស់្
អៅក គពឺឹងតផអកឃៅឃលើការស្ឃរមចចិែេរបស់្អៅកថា រទងជ់ានរណា។ ឃយើងមនិរែូវ

រពះបនៃូល និង
ស្កមមភាពរបស់្
រពះឃយសូ៊្វ បាន
បង្វា ញថា  
រទងជ់ារពះ។ 
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ឃ វ្ើរពឃងើយចំឃពាះរពះឃយសូ៊្វឃ ើយ តែរែូវឃ វ្ើការស្ឃរមចចិែេ។ សូ្មជតជកជាមយួ
នរណាមាៅ ក ់   កៅុងពួកជំនុំរបស់្អៅក   ឬជាមយួរគីស្ៃបរស័ិ្ទដនទឃទៀែ  តដលអៅក
ស្គគ ល់។ សូ្មសួ្រពកួឃគថា ឃែើពួកឃគយល់ថា រពះឃយសូ៊្វជានរណា ឃ ើយសួ្រថា 
ឃ ែុអវពីួកឃគ ឃឆលើយដូចឃ ះ?  
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