
ខ្លឹមសារជំន ឿន ើព្រះនេស ៊ូវព្រីសទ  

ក្នុង៦នមនរៀ  
នមនរៀ ទី១ ន ើព្រះរមពរីព្រះនេស ៊ូវជាអ្វី ន ើេមក្រីណា? 

 

 ំននំ ើម 
ខំុ្្ជាព្រូបនព្ងៀ ព្រះរមពរីព្រះនេស ៊ូវ ជាអ្នក្ផ្សាេសាសន ឬសាស ទ៊ូ ។ តាមរិ នៅ
ពាក្យ  

«អ្នក្ផ្សាេសាសន»  ិង «សាសនទ៊ូ » ក្ព៏ាក្យម ិព្ ឹមព្ ូវនទ រីនព្ពាះខំុ្្ម ិមក្ក្នុង
ន ម្ ះសាសននទ ខំុ្្មក្ក្នុងព្រះនមរបស់ព្រះនេស ៊ូវវញិ។ ខំុ្្មក្ក្នុងន ម្ ះថា ជាទ៊ូ របស់
ព្រះនេស ៊ូវព្រីសទ។ ព្រះរមពរីថា   

«នេើងជាទ៊ូ របស់ព្រះ ព្រីសទ» ២ក្៊ូរ ិថ៊ូស ៥:២០ 

 ៊ូន្នះ ព្រះនេស ៊ូ ៊ូ្វ  ជ៏ាព្រះអ្ម្ចា ស់របស់ខំុ្្ ព្ទងម់្ច ប ទ៊ូ នៅកា អ់្នក្ តាមរេ:ខំុ្្។ ព្រះ
រមពរីន ះ រឺព្រះរមពរីបរសុិទធ ជាព្រះប ទ៊ូ  ជាសំន ងរបស់ព្រះនៅកា ម់ ុសសនោក្ ន ើេ
ខំុ្្ជាព្រូដ  អ្ធិបាេដ តាមព្រះរមពរីន ះ។ រំ ិ របស់ខំុ្្ ព្ាជ្ារបស់ខំុ្្ម ិសំខា ន់ទ 
សំខា រឺ់ដ ព្រះប ទ៊ូ របស់ព្រះ។  

សាា  ទ៊ូ ជា ំណាងសព្ម្ចបព់្បនទសរបស់ខ្លួ ប ុនណាណ ះ។ 

អ្នក្នជឿន ឿព្រះនេស ៊ូវទងំអ្ស់ដ  ននំរសាា  ់ព្រះតាមរេ:ព្រះរមពរីជាទ៊ូ របស់ព្រះព្រី
សទដ រ។ 

ព្រះរមពរីអា ថា 



«នេើងជាទ៊ូ របស់ព្រះ ព្រីសទ ហាក្ ់៊ូ្ជាព្រះកំ្រុងអ្ងវរតាមរេៈនេើង រឺនេើងអ្ងវរអ្នក្រា ់
គ្នន ជំ ួសព្រះ ព្រីសទថា ៊្ូរជាន ឹងព្រះវញិនៅ។» ២ក្៊ូរ ិថ៊ូស ៥:២០ 

មេួនទៀ  ព្រះអ្ម្ចា ស់ក្រុំងអ្ងវរតាមរេ:ព្រះរមពរី  ឹងសំន ងរបស់ខំុ្្ថា « ៊្ូរជាន ឹង
ព្រះ»។ ន ើព្រះមេួណាដ  នេើងព្ ូវជាន?  

ស៊ូមឲ្យបងបអ៊ូ សាា បឃ់្លល ទីមេួរនុងព្រះរមពរី (បង្ហា ញព្រះរមពីរជាភាសាដខ្មរ) 

«កា ន ើម ំប៊ូងន ើេ ព្រះា បនងកើ ផ្ផ្សទនមឃ  ិងដផ្ស   ី» នោកុ្ បប ា ិ១:១  

ព្រះដ  នេើងព្ ូវសាា  ់ ព្រះដ  នេើងព្ ូវជាន ឹងននះ រឺព្រះដ  ា បនងកើ ផ្ផ្សទនមឃ 
 ិងដផ្ស   ី ជាព្រះអាទិក្រ ព្រះអាទិនទរ រិ៏ ។ 

ន ើេមេួនទៀ  ន ើនេើងព្ ូវជានជាមេួព្រះអ្ងាននះយ ងនម ្ នក្ើ ? ក្នុង៦នមនរៀ ដ  
នេើង ឹងនរៀ ជាមេួគ្នន ន ះ នេើង ឹងនឃើញ្នមលើេរបស់សំណួរសំខា ន់ ះ។  

 

ព្បភរផ្ ព្រះរមពរី  

នោក្រាការ ីឬនោក្នហារា ា សរនសរក្ ទុ់ក្ព្រះប ទ៊ូ របស់ព្រះ។ ម្ច នោក្
ព្បដ  ជា៤៤អ្នក្ដ  ា ក្ ទុ់ក្ព្រះប ទ៊ូ ព្រះ ដ  នេើងនៅរា ់ផ្ថៃន ះថា «ព្រះ
រមពរី»។ នោក្ទងំអ្ស់ននះ ជាសាស ន៏ ព្បឺ ជាសាស អីុ៏្ព្សដអ្  ន ើក្ដ ងដ ម្ចន ក្់
ជាសាស ព៏្កិ្ក្។  ៊ូន្នះ នោក្ដ  ា សរនសរព្រះរមពរីជិ ទងំអ្ស់គ្នន មក្រីទវីបអាសីុ
ខាង ិ្ ន ើេរមពរីន ើមា  សរនសរមក្ជាភាសាន ព្បឺ  ឹងភាសាព្កិ្ក្។  

(មិ ដម  ជាភាសារារាងំ ឬអ្ងន់រលសនទ បង្ហា ញសិសយព្រះរមពីរជាភាសាដខ្មរ) 



«នោេ ឹងនស្ក្ដនី ះជាមុ  ំប៊ូងថា គ្នម  ពាក្យទំនេណាក្នុងរមពរី ដ  បក្ព្សាេា 
តាមដ រំ ិ របស់ម ុសសន ើេ  ប ិនស្ក្ដទីំនេម ិដ  ន្ញមក្រីបំណងរបស់
ម ុសសនទ រឺម ុសសដថលងព្រះប ទ៊ូ របស់ព្រះ តាមដ  ព្រះ វញិ្ញា ណបរសុិទធបណាដ  ។» ២
នរព្ សុ ២:២០-២១ 

ខ្រមពរី ះបញ្ញា ក្ថ់ា នោក្រាការដី  ក្ ទុ់ក្ព្រះរមពរីបរសុិទធ ម ិា សរនសរតាមរំ ិ  
ឬព្ាជ្ាខ្លួ នោក្ននះនទ រឺព្រះវញិ្ញា ណរបស់ព្រះដ  បណា  នោក្វញិ។ 

រាការទីងំន ះ រស់នៅសមេ័ជាមេួគ្នន នខ្លះ ដ ជិ ទងំអ្ស់ម ិដ  សាា  ់គ្នន ផ្សង។ ក្នុង
្ំនណាមរាការនីនះ ម្ច ដសាក្ ព្រូនរទយ អ្នក្ទរុ ធ មន្ត ាី អ្នក្គ្នវ  ន្ៀម អ្នក្ ិសា ព្ ី 
ន ើេព្រូបណឌឹ  សាសន។ 

 

អាេុផ្ ព្រះរមពរីបរសុិទធ 

ម្ច នោក្រាការរីបស់ព្រះចាបទ់ងំរីសមេ័ន ើមរបស់ដផ្ស  ីន ះមក្ ដ នោក្រាការ ី
ដ  ក្ ទុ់ក្រមពរីមុ នរបងអស់រឺ នោក្ម ៊ូនស ១៥០០ឆ្ន មុំ ព្រះព្រិសាសក្រាជ។ នោក្
ដ  ក្ ទុ់ក្រមពរីនព្កាេនរបងអស់រឺ នោក្េ ៊ូហា  ជាសវក្របស់ព្រះនេស ៊ូវ ព្បដ  
១០០ឆ្ន នំព្កាេព្រះព្រិសាសក្រាជ។  

ព្រះរមពរីបរសុិទធម្ច រីរដផ្សនក្ ដផ្សនក្ទីមេួជាព្រះរមពរីទងំអ្ស់ដ  ម្ច ក្ ទុ់ក្មុ ព្រះ
ព្រិសាសក្រាជ ន ើេដផ្សនក្ទីរីរ រឺព្រះរមពរីដ  ម្ច ក្ ទុ់ក្នព្កាេព្រះព្រិសាសក្រាជ។  

(បង្ហា ញសិសសថា ព្រះរមពីរព្កាស់ ន ើេរមពីរសញ្ញា ចាស់ម្ច នព្ ើ្ ) 

 



 ៊ូន្នះម្ច ជំន ឿនៅន ើព្រះ េ័នេើងខំុ្្តាងំរីសមេ័ន ើមមក្។ ជ ន ឿនជឿន ើព្រះនេស ៊ូវជា
ការប ារីសាសន ជំន ឿន ើមរបស់ម ុសសនោក្។ 

ព្រះរមពរីជាការរិ សុទធ ; 

«ព្របទ់ងំបទរមពរី ព្រះ ព្ទងា់ បនចាញព្រះ វញិ្ញា ណបណាដ  ឲ្យដ ង» ២ធីម ៊ូនថ ៣:១៦ 

 

ម្ច សំណួរខ្លះដ  នេើងរួរេក្្ិ ាទុក្ោក្ ់រឺនបើម្ច រមពរីនព្ ើ្ មុ ព្រះព្រិសាសក្រាជ    
អ្នចា ើង ន ើព្រះនេស ៊ូវព្ ូវជាអ្នក្ណា? នបើសិ ម្ច ជំន ឿនៅន ើព្រះ េ័នេើងខំុ្្ តាងំរី
សមេ័ន ើមមក្ន ះដម  ន ើព្រះនេស ៊ូវជាអ្នក្ណានៅវញិ? ្ំន ើេសព្ម្ចបសំ់ណួរទងំរីរ
ន ះម្ច ក្នុងនមនរៀ នព្កាេ។  

គ្នម  អ្វីៗ នផ្សសងនទៀ  ដ  សំខា ជ់ានជៀងព្រះរមពរីន ះ ស៊ូមឲ្យបងបអ៊ូ ទងំអ្ស់គ្នន ម្ច ការ
េក្្ិ ាទុក្ោក្ន់ៅន ើនមនរៀ ទងំន ះ នេើងព្ ូវសាា  ់ព្រះន ើមបាី ជីវ ិ រិ៏ ។ 

(ដ្ក្ខ្រមពី េ ៊ូហា  ៣:១៦ ឲ្យសិសស ន ើមបរិីចារណាមុ ជួបគ្នន នរៀ នមនរៀមទី២) 


