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ខ្លឹមសារជំន ឿន ើព្រះនេស ៊ូវព្រីសទ ក្នុង៦នមនរៀ  
នមនរៀ ទ២ី ន ើព្រះដែ ព្រទា ព្ររមពរីមា  ក្ខណ:សមប តអិ្វីខ្លះ? 

 

 ំននំែើម 
ការរ ឹំក្រីនមនរៀ ទី១  

ព្រភរន ព្រះរមពរី  

អាេុន ព្រះរមពរីររសុិទធ 

ព្រះរមពរីជាការរិ សុទធសាធ 

គ្មា  អ្វីៗនសេងនទៀ សំខា ជ់ាជាងព្រះរមពរីររសុិទធននះនទ 

 

ឥឡ៊ូវនេើង ឹងអា ខ្រមពរីមេួដែ ព្រដែ ជាខ្រមពរីដែ នរសាា  ់នព្រើ ជាងនរ  ួរីជា
ម ិទទួ នជឿព្រះនេស ៊ូវក្ន៏ោេ ភារនព្រើ នៅដ សាា  ់ខ្រមពរីន ះ។ ខ្រមពរីន ះជាឃ្លល    
ខ្លឹមសា អមេួ អំ្រីរជំន ឿនៅន ើព្រះនេស ៊ូវព្រីសទ។ 

េ ៊ូហា  ៣:១៦ 

ែប ិព្រះព្សឡាញ់ម ុសេនោក្ជាខាល ងំ បា ជាព្ទងព់្រទា ព្រះ រាជ រពុ្ាដ មេួររស់ព្រះ 
អ្ងា នែើមបឲី្យអ្នក្ណាដែ នជឿែ ់ព្រះ រាជ រុព្ាននះ ម ិព្ វូវនិសនឡើេ រឺឲ្យមា ជីវ ិ
អ្ស់ក្ បជា  ិរចវញិ។  
នងៃន ះខំុ្្េក្រិ ដទុក្ោក្ ់៊ូវរំនពាះពាក្យែំរ៊ូងក្នុងខ្រមពរីន ះ រឺ «ែប ិព្រះ»។ 
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ក្នុងនមនរៀ ទី១នេើងបា សិក្ារថា ព្រះររស់ព្រីសទររស័ិទរឺ ព្រះដែ រនងកើ នសទនមឃ ិង
ដស ែី។ នេើងបា នមើ ខ្រមពរីនែើមដែ អា ថា 

«កា នែើមែំរ៊ូងនឡើេ ព្រះបា រនងកើ នសទនមឃ  ិងដស  ែី» នោកុ្ រប ត ិ១:១ 

នេើងបា នរៀ ដែរថា ព្រះននះជាព្រះអាទិក្រ ព្រះអាទិនទរែរិ៏ ។ 

 

 ក្ខណ:សមប តិររស់ព្រះ 
នរើសិ ជានោក្អ្នក្នរើក្ព្រះរមពរី នែើេអា ចាររី់ឃ្លល ននះមក្ អ្នក្ ឹងនឃើញថា ព្រះបា 
រនងកើ សាក្ នោក្ន ះរនុង៦នងៃ។ ព្រះមា ដ ព្រះរ ទ៊ូ នរញ នែើេររស់សរវសារនរើ
មា នឡើង! ព្រះព្ទងប់ា រនងកើ អ្វីៗ ទាងំអ្ស់មា នៅន ើនមឃ នៅន ើដស ែី ទាងំផ្កក េ      
ស៊ូរយិា នោក្ដខ្ ព្ររអំ់្ណារខាងវញិ្ញា ណ។ ស វព្ររព់្រនភទ រកុ្ខជា ិទាងំអ្ស់ រារ ់  
ធមាជា ិ សុទធដ ជាររស់ដែ ព្រះអ្មាច ស់បា រនងកើ មក្។ នែើេនៅនរ ដែ ព្ទងរ់នងកើ 
ទាងំអ្ស់ររួ ព្រះព្ទង ់ 

«នឃើញថា ទាងំអ្ស់ជាការ អព្រនរ» នោកុ្រប តិ ១:៣១ 

ន ើនយាងាមរមពរីែំរ៊ូងន ះនេើងនឃើញថា ព្រះអ្ងាមា  ក្ខណ:សមប តិអ្វីខ្លះ? 

ព្រះមា ព្ររអ់្ណំារព្រះនរសាត   

ព្ទងខ់្ពងខ់្ពស់ជាងអ្វទីាងំអ្ស់  

ព្រះជាព្រភរជីវ ី  

ព្ទង ់អររសុិទធ   
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ព្រះមា ព្បាជ្ាព្ររព់្គ្ម ន់ែើមបរីនងកើ សាក្ នោក្ន ះ នែើេរនងកើ វា អព្រនរ គ្មា  អ្វមី ិ
 អ ឬអាព្ក្ក្ន់ទ ព្ទងព់្ជារព្ររកិ់្រចការទាងំអ្ស់ 

ព្រះមា ជីវ ិាងំរីអ្ស់ក្ ប គ្មា  អ្នក្ណារនងកើ ព្ទងន់ទ 

 

ព្រដែ ៦៥០ឆ្ន មំុ ព្រះព្រិសតសក្រាជ ព្រះអាទិក្រមា រ ទ៊ូ ាមរេ:រាការថីា  

«រួក្អ្នក្ដែ ររួរីសាស ែ៍នទនអ្ើេ រ៊ូរព្រម៊ូ គ្មន មក្ នែើេរ៊ូ ឲ្យជិ  

រួក្អ្នក្ដែ ន ើក្េក្ែំុន ើនធវើជារ៊ូរព្រះឆ្ល ក្រ់រស់នរ នែើេអ្ធិ សាា  ែ ់ព្រះដែ ជួេ 
សនគ ា្ ះខ្លួ ម ិបា  ននះជាអ្នក្អារឥ់ ព្បាជ្ានទ។  

រ៊ូរដងលងព្បារ ់នែើេសដមដងនែ ុនរញរុះ ព្ វូព្រឹក្ាគ្មន  ន ើអ្នក្ណាបា ព្បាររី់ការន ះ 

ាងំរីចាស់រុរាណមក្? ន ើអ្នក្ណាបា ដងលងទំនេទុក្ ាងំរីេ៊ូរមក្នែើេ? 

ន ើម ិដម នេើងជានេែ៊ូវា នទឬ?  

នព្ៅរីនេើង គ្មា  ព្រះឯណានទៀ  ដែ ជាព្រះសុររ ិ នែើេជាព្រះ អ្ងាសនគ ា្ ះនទ គ្មា  
ណាមេួនព្ៅរីនេើងនឡើេ។ ម ុសេទាងំអ្ស់នៅរុងដស ែីនអ្ើេ រ៊ូរនមើ មក្នេើង នែើេ
ទទួ នសរក្ដសីនគ ា្ ះរុះ ែប ិនេើងន ះជាព្រះ ឥ មា ព្រះណានទៀ នឡើេ។» 

នអ្សាេ ៤៥:២-០២២ 

គ្មា  អ្នក្ណា ឬព្រះណាដែ មា សិទធអំិ្ណារ ិយាេដររន ះនទ ន ើក្ន ងដ ព្រះដែ 
រនងកើ ររស់សរ័ាសារនរើមក្។ 
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មេួនទៀ  ព្រះមា សិទធអំិ្ណារន ើម ុសេនោក្ទាងំអ្ស់។ ស៊ូមសាដ រខ់្រមពរីដែ 
រណ៌នអំ្រីនៅនរ ដែ ព្រះរនងកើ ម ុសេ 

ព្រះមា ព្រះ រ ទ៊ូ ថា៖ «រ៊ូរនេើងរនងកើ ម ុសេ ឲ្យែ៊ូរជារ៊ូរនេើង ឲ្យមា ភារែ៊ូរនេើង 
នែើេរ៊ូរឲ្យនរមា អ្ណំារន ើព្ ីសមុព្ទ ន ើស វនែើរន ើអាកាស ន ើស វនជើងរ ួ  ិង
ន ើដស  ែីទាងំម៊ូ  ព្រមទាងំស វ ៊ូ វារ ដែ វារនៅន ើដស  ែីសង»។ 

ព្រះបា រនងកើ ម ុសេឲ្យែ៊ូរជារ៊ូរអ្ងាព្ទង ់រឺបា រនងកើ នរឲ្យរំ ឹងរ៊ូរអ្ងាព្ទងន់នះឯង 

ព្រះ អ្ងាបា រនងកើ នរ ជាព្រសុជាព្សី។ 

ព្រះបា ព្រទា ររនរ រឺព្រះ អ្ងាមា ព្រះ រ ទ៊ូ ថា៖ «រ៊ូររនងកើ ក្៊ូ ឲ្យរនព្មើ ជានព្រើ នឡើង 
ឲ្យមា ពាស នរញន ើដស  ែីរុះ ព្ វូរគ ក្ រដស  ែី នែើេមា អ្ណំារន ើព្ ីសមុព្ទ ស វ
នែើរន ើអាកាស  ិងជីវ ិសងទាងំ ឡាេដែ ក្នព្មើក្នៅន ើដស  ែីសង»។  

ព្រះ ព្ទងម់ា ព្រះ រ ទ៊ូ ថា៖ «នមើ ៍! នេើងឲ្យព្ររទ់ាងំ ិណ ជា ិដែ មា ព្គ្មររ់៊ូជែុះនៅ
ន ើដស  ែី  ិងព្ររទ់ាងំរកុ្ខ ជា ិទាងំ ឡាេដែ មា ដសល នែើេមា ព្គ្មររ់ តរ៊ូជ ទុក្ជា
អាហារែ ់អ្នក្។  

នេើងក្ឲ៏្យព្ររទ់ាងំ ិណ ជា ិខ្ចីៗ ទុក្ជាអាហារែ ់អ្ស់ទាងំស វនៅដស ែី ស វនែើរន ើ
អាកាស  ិងស វ ៊ូ វារនៅែី ដែ មា ជីវ ិទាងំរ ុនា  ដែរ» ននះក្ន៏ក្ើ មា ែ៊ូនចាន ះដម ។  

ព្រះ ព្ទងទ់ អ្វីៗ ទាងំអ្ស់ដែ ព្រះ អ្ងាបា រនងកើ មក្ នឃើញថា អព្រនរណាស់ ននះក្ម៏ា 
ោៃ រ មា ព្រឹក្ ជានងៃទីព្បាមំេួ។ នោកុ្រប តិ ១:២៦-៣១ 

ែ៊ូនរនះនេើងនឃើញ ក្ខណ:សមប តិររស់ព្រះដងមនទៀ  រឺ 
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ព្រះជាមាច ស់ររស់ម ុសេ ព្ទងរ់នងកើ ម ិសេនែើមបសីាា  ់ព្រះ នធវើជាែំណាងព្រះ ថាវ េសិរ ិអ
ែ ់ព្រះ  ិងដងទាដំស ែីដែ ព្ទងរ់នងកើ ។ មា ុសេមា ការទទួ ខុ្សព្ ូវ ៊ូវរំនពាះព្រះអ្
ងា។ 

ព្ទងម់ា ទនំក្ទ់ំ ងជាមេួម ុសេ 

ព្រះជាព្រះន នសរក្តីព្សឡាញ់  ិងសរបរុស នព្ពាះព្ទងប់ា នរៀររទំាងំអ្ស់សព្មារម់ ុសេ 

 

ការរញ្ចរ ់

ម ុសយភារនព្រើ ម ិសាា  ់ព្រះជាមាច ស់នទ គ្ម ម់ ិែឹងរុណព្រះ ម ិនគ្មររព្ទង ់នែើេ
នគ្មររថាវ េរងាំព្រះដែ ម ុសយរនងកើ នៅវញិ។ ភារនព្រើ រឹងន ើព្បាជ្ាខ្លួ  ឬព្បាជ្ាររស់
អ្នក្ែទេ័នទៀ  សុក្រិ តកា ទំ់នមទំោររ់រស់ម ុសយ នែើេម ិដសវងរក្នសរក្តីរិ ។ 

ស៊ូម ឹក្រំរីព្រះរ ទ៊ូ ព្រះដែ នេើងបា អា មតងនែើេ  

«នព្ៅរីនេើង គ្មា  ព្រះឯណានទៀ  ដែ ជាព្រះសុររ ិ នែើេជាព្រះ អ្ងាសនគ ា្ ះនទ គ្មា  
ណាមេួនព្ៅរីនេើងនឡើេ។ ម ុសេទាងំអ្ស់នៅរុងដស ែីនអ្ើេ រ៊ូរនមើ មក្នេើង នែើេ
ទទួ នសរក្ដសីនគ ា្ ះរុះ ែប ិនេើងន ះជាព្រះ ឥ មា ព្រះណានទៀ នឡើេ។» 


