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ខ្លឹមសារជំន ឿន ើព្រះនេស ៊ូវព្រីសទ ក្នុង៦នមនរៀ  
នមនរៀ ទី៣ ការអសាា រន នសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្រះ  

 

 ំននំ ើម ការរ ឹំក្ 

ន ើព្រះរបស់ព្រិសទបរស័ិទជា រណា? 

• ព្រះអាទិក្រ រឺព្រះនេហ៊ូវ៉ា  មា ព្រះជ មរស់ទងំរីអសក្ ប ព្ទងគ់្មម  ខ្ួប
ក្ំន ើ   គ្មម  ទីបំផុ  ព្ទងម់ា ព្របអ់ំណាចព្រះនចសាត  ព្របព់្ាជាា ញា  
ព្ជាបទងំអស់  អបរសុិទធព្របជ់ំរ៊ូក្  ិងមា នសចក្តីព្សលាញ់ ព្រះមា 
ទំនក្ទ់ំ ងជាមេួម ុសស  

• ព្រះបនងកើ ម ុសស ឲ្យមា រ៊ូប នហើេមា ភារ ៊ូចជាព្រះអងគខ្លះ រឺមា 
ព្ាជាា  នច ន  ិងឆ ទៈ។ ព្រះបនងកើ ម ុសសខុ្សគ្មន រីស វ នព្រះម ុសស
មា ទំ ងជាមេួព្រះា ។ 

• ព្រះអងគព្បទ ការងារឲ្យម ុសសដ រ រឺ ១) ព្របព់្រងន ើដផ  ី ៊ូវជំ ួស
ព្រះ ២) នក្ើ ក្៊ូ ឲ្យមា ម ុសសរសនរញន ើដផ  ី ៣) នហើេន្វើជា
 ំណាងព្រះ ន ើមបថី្វវ េសិរ ីអ  ់ព្ទង។់ 
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ព្រះរមពរីដចងថ្វ «ឱព្រះ អមាា ស់ ជាព្រះន នេើងរា ់គ្មន នអើេ ព្ទងរួ់រ ងឹ
ទទួ សិរ ី អ ក្ិ តិ នម  ឹងព្រះ នចសាត   ប ិព្ទងា់ បនងកើ របស់សរវ
សារ នរើមក្ នហើេរឺនោេបំ ងព្រះ ហឫទេ័ព្ទងន់ហើេ ដ  របស់
ទងំននះា នក្ើ មក្ នហើេមា នៅផង។» វវិរ :  ៤ :១១ 

~ 
ខ្រមពរីដ  ព្បដហ ជា ប ីាញជាងនររឺ 

« ប ិព្រះព្សឡាញ់ម ុសសនលាក្ជាខ្ល ងំ ា ជាព្ទងព់្បទ ព្រះ រាជ បុព្ាដ 
មេួរបស់ព្រះ អងគ ន ើមបឲី្យអនក្ណាដ  នជឿ  ់ព្រះ រាជ បុព្ាននះ ម ិព្ វូ
វនិសន ើេ រឺឲ្យមា ជីវ ិអស់ក្ បជា  ិចាវញិ»។ េ៉ា៊ូហា  ៣:១៦ 

« ប ិព្រះព្សឡាញ់ម ុសសនលាក្ជាខ្ល ងំ» 

រក្យន ះអសាា រយណាស់! ព្រះដ  ខ្ពងខ់្ពស់ជាអវីៗទងំអស់ នហើេបរសុិទធ ព្ទង់
ព្សលាញ់ម ុសសនលាក្!  

ន ើម ុសសនេើងសម ឹងទទួ នសចក្តីព្សលាញ់ននះរីព្រះនទ? ន ើព្រះរួរ ឬម ិ
រួរ ព្សលាញ់នេើង? នបើព្ទងព់្សលាញ់នេើង ននះព្បក្បនោេេុ ដិ្មន៌ទឬអី? 

ន ើមបនីឆលើេ បាសំំ ួរទនំ ះនក្ើ  នេើងព្ ូវ ឹ សាចន់រឿងរបស់ជី ៊ូ ជីា
 ំប៊ូងបំផុ របស់ម ុសសនលាក្ជាមុ សិ ។ 
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ជី ៊ូ ជីា ំប៊ូងបំផុ របស់ម ុសសនលាក្  

ជី ៊ូ ជីា ំប៊ូងបំផុ របស់ម ុសសនលាក្ទងំអស់ រឺព្បុស ិងព្សី ំប៊ូងដ  
ព្រះអងគបនងកើ មុ នរ រឺនលាក្អោ័ម  ិងនងនអវ៉ា។ ព្រះា បនងកើ នលាក្អោ័ម
មុ ។ 

«ព្រះ នេហ៊ូវ៉ា  ជ៏ាព្រះា េក្ ៊្ូ ី ី មក្ស៊ូ ន្វើជាម ុសស នហើេព្រះ អងគផលុ ំ
ខ្យ ់ នងហើមជីវ ិបញ្ា៊ូ  នៅក្នុងរ ធព្ចមុះនរ ននះម ុសសក្ម៏ា ជីវ ិរស់ន ើង» 
នលាកុ្បប ត ិ២:៧ 

ព្រះា បនងកើ ម ុសសរី ៊្ូ ី ីមក្ នហើេផដ ់ជីវ ិឲ្យនរ។ បនទ បម់ក្ព្ទងប់នងកើ 
ព្សី។ 
«ព្រះ នេហ៊ូវ៉ា  ជ៏ាព្រះ ព្ទងម់ា ព្រះ ប ទ៊ូ ថ្វ៖ «ដ  ម ុសសព្បុសនៅដ មាន ក្់
ឯងម ិព្សួ នទ នេើង ឹងបនងកើ អនក្ជំ ួេមាន ក្ឲ់្យា ជាគ្មន » 

«ព្រះ នេហ៊ូវ៉ា  ជ៏ាព្រះន្វើឲ្យម ុសសន ក្ ក្ ់រចួព្រះ អងគេក្ឆអឹងជំ ីររបស់គ្ម ់
មេួ នហើេភ្ជ ិសាចន់ៅវញិ នហើេឆអឹងដ  ព្រះ នេហ៊ូវ៉ា  ជ៏ាព្រះា េក្រី
បុរសមក្ ព្រះ អងគា ន្វើឲ្យនៅជាស្តសតី នហើេក្ន៏នំងមក្ជួបបុរសននះ។» 
នលាកុ្បប ត ិ២:១៨, ២១-២២ 

ព្ទងប់នងកើ នលាក្អោ័ម  ិងនងនអវ៉ាបរសុិទធ អឥ នខ្ា ះ។ នលាក្ទងំរីរមា 
នសចក្តពី្សលាញ់គ្មន  ព៏្របល់ាក្ ់គ្មម  អវីរារាងំការទំនក្ទ់ំ ងរបស់គ្ម ន់ទ។ 
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***សក្ នលាក្ន ះម ិា បនងកើ ខ្លួ វនទ! គ្មម  បុរគ ណា ឬវ ថុណាដ  
បនងកើ ខ្លួ ា នទ! ផទុេនៅវញិអវីៗទងំអស់មា អនក្បនងកើ វ ន ើក្ដ ងដ ព្រះ
អាទិក្រ។ 

 

ន ើមន ើរីរ 

ក្នុងសួ ្ំសាអ  ដ  ព្រះឲ្យនលាក្ទងំរីរនៅ មា ន ើមន ើរីរ មា ន ើមន ើ
ជីវ ិមេួ នហើេន ើមន ើ ឹងខុ្សព្ ូវមេួនទៀ ។ អនក្ណាដ  បរសុិទធបរនិភារ
រីន ើមជីវ ិា   ៊ូនចនះអោ័ម ិងនអវ៉ាបរនិភារា ម ិអីនទ។ ដ ន ើម ឹងខុ្សព្ ូវ 
ព្រះអងគហាមកុ្ំឲ្យញំុ នបើសិ ញំុ នលាក្ទងំរីររិ ជាសាល បម់ ិខ្ ។  

 

នៅនរ ននះម ិទ ម់ា នសចក្តីសាល បន់ទ គ្មម  ក្ំហុស គ្មម  ាប នហើេគ្មម  
ការរងទុក្ខ។ ព្រះអងគព្សលាញ់គ្ម ណ់ាស់ នហើេនលាក្ទងំរីរន ើញព្រះ មា 
ដ ការរកី្រាេ ឹងនសចក្តីសុខ្សា ត។ នបើអោ័ម ិងនអវ៉ា ទុក្ចិ តន ើព្រះ នហើេ
នគ្មររនជឿព្រះប ទ៊ូ របស់ព្រះ ការរកី្រាេ ឹងនសចក្តីសុខ្សា តមា  ដ  ។ 

 

វញិ្ញា  អាព្ក្ក្ ់

នទះនបើជាព្រះា បនងកើ សក្ នលាក្ អព្បនរក្ន៏ោេ ការអាព្ក្ក្ម់ា វ តមា 
ន ើង។ ក្នុងចំនណាមរួក្នទវាដ  ព្ទងប់នងកើ មក្ ១ភារក្នុង៣ា បះនារ
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ព្បឆងំ ិងព្រះ  ទធផ អំនរើអាព្ក្ក្ម់ា ន ើង។ ព្ទងច់ាបម់េួចំ ួ ទំលាក្វ់
ក្នុងជំហុក្ ៏្ ំជាបច់ំ ងដ  រ៊ូក្វនរចម ិា ។ ដ មេួចំ ួ នទៀ  ព្រះ
ន ញរីសាថ  សួរទ៍ំលាក្ ់ ់ដផ  ី។ នទវាអាព្ក្ក្ន់នះ មា នមក្ំណាច ៏្ ំ
ជាងនររបស់វន ម្ ះថ្វ សាាងំ។  វនៅដផ  ី នហើេវជាសព្ ូវរបស់ព្រះ។ 

 

អំនរើាបរបស់នលាក្ទងំរីរ 

នងៃមេួអារក្សសាាងំ  ជ៏ានមក្ំណាច វប លំខ្លួ វមក្ បងួនងនអវ៉ា។ វខ្ំនំ
នអវ៉ាឲ្យសងសេ័ ៊ូវចំនរះព្រះប ទ៊ូ របស់ព្ទង ់នហើេខ្ំននំងសងសេ័ ិងនសច
ក្តីព្សលាញ់របស់ព្រះ។ វចងន់ឲំ្យនងញំុដផលន ើដ  ព្រះហាមឲ្យញំុ  ទធផ 
បំផ្លល ញម ុសស នហើេបងខ៊ូចដផ  ីដ  ព្រះា បនងកើ មក្។  

នព្កាេមក្ នងា បរនិភារដផលរីន ើម ឹងខុ្សព្ ូវ នហើេនលាក្អោ័មក្ា៏   
បរនិភារាម។ ឥ ៊ូវនលាក្ទងំរីរមា ាប មា នទសនៅចំនរះព្រះនហើេ។ 
ឥ ៊ូវម ុសសា បះនារព្បឆងំ ិងព្រះ  ៊ូចនទវាអាព្ក្ក្ ់ ៊ូនចនះម ុសសបត៊ូរមាា ស់
បត៊ូររីព្រះមក្នព្កាមនមក្ំណាចវញិ។ 

«នលាក្ីេទ៍ងំម៊ូ ន ក្នៅក្នុងអំណាចរបស់នមក្ំណាច។» ១ េ៉ា៊ូហា  ៥:១៩ 

 

ព្រះប ទ៊ូ បណាដ សានៅកា ម់ ុសស 
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ព្រះ អងគក្ម៏ា ព្រះ ប ទ៊ូ នៅស្តសតីថ្វ៖ «នេើង ឹងន្វើឲ្យនង មា នសចក្ដីព្រួេ
 ំាក្ជានព្ចើ  នៅនរ មា នផទនរះនង ឹងសព្មា ក្៊ូ ទងំ ចុឺក្ចាប ់

ចិ តនង ឹងព្ាថ្វន ចងា់ បតី នហើេបត ីឹងព្  ួ ព្ាន ើនង»។ 

ព្រះ អងគមា ព្រះ ប ទ៊ូ នៅអោ័មថ្វ៖  

«ននះ ី ឹងព្ វូបណាដ  សានោេសារអនក្ អនក្ ឹងរក្សីុរ ីីនោេន ឿេ ហ អ់ស់
មេួជីវ ិ។  ី ឹង ុះនចញជាបនល   ិងអញ្ញា ញឲ្យអនក្ នហើេអនក្ ឹងបរ ិនភារ
 ិ  ជា ទិងំឡាេ ដ   ុះនៅាមទីវ ។ អនក្ ឹងា អាហារបរ ិនភារ
នោេការដបក្នញើស រហ៊ូ   ់អនក្ព្  បន់ៅជា ីវញិ  ប ិនេើងា េក្អនក្
រី ីមក្ អនក្ជា ៊្ូ ី ី នហើេអនក្ ឹងព្  ប ់នៅជា ៊្ូ ី វីញិ»។ 

 

នសចក្តីសាល ប ់ិងការរ ួេច៊ូ ក្នុងរភិ្រនលាក្។ ឥ ៊ូវម ុសសោចន់ចញរីព្រះ 
មា នទស ចិ តក្ំ ិ របស់នរខ្៊ូចខ្  នហើេរ៊ូបកាេព្ ូវសាល ប។់ ជំងឺ នមនរាក្    
សស្តងាគ ម ការរងទុក្ខព្របដ់បបយ៉ា ងព្ ូវជាបទរិនសា្របស់ម ុសសនហើេ។ 

«អវីៗសរវសារនរើដ  ព្រះបនងកើ មក្ នៅជាបច់ំ ងន នសចក្តរុីក្រ ួេ 
នោេនព្រះាបរបស់ម ុសសដ រ។ អវីៗសរវសារនរើទងំអស់ដ  ព្រះបនងកើ មក្ 
ក្ំរុងដព្សក្ងៃ៊ូរទងំ ចឺាប ់៊ូចស្តសដីនហៀបសព្មា ក្៊ូ  រហ៊ូ មក្ទ ់នរ 
ន ះ។» រ ៉ា៊ូម ៨:២១-២២ 
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នហ ុអវីទងំអស់ន ះនក្ើ ន ើង? រនីព្រះាបដ  ម ុសសនចំ៊ូ ក្នុងនលាក្
ន ះ។  ៊ូនចនះព្រះា ន ញនលាក្ទងំរីរនចញរីសួ ចារនអដ   រីនព្រះគ្ម ម់ ិ
អាចបរនិភាររីន ើមន ើជីវ ិនទៀងម ិា នទ។ 

 

មេួនទៀ  នេើងទងំអស់គ្មន  មា នទសនៅចំនរះព្រះ នេើងា ន្វើាមនលាក្
ានលាក្យេន ើម នេើងទងំអស់គ្មម ា ោចន់ចញរីព្រះ ៊ូចគ្មន ។ នេើងទងំ
អស់គ្មន ព្ ូវបណាត សាព្រះ នៅនព្កាមអំណាចរបស់អារក្សសាាងំ។ 

ន ើព្រះអងគររួព្សលាញ់ម ុសសនលាក្?  

ម ិដម នទ! ម ិសមន ើេ!  
ដ ព្រះរមពរីា ដចងថ្វ« ប ិព្រះព្សឡាញ់ម ុសសនលាក្ជាខ្ល ងំ»។ ន ើរក្យន ះ
មា  េ័យ៉ា ងនម៉ាច? ន ើម ុសសនេើងដ  ា ដបក្នចញរីព្រះរចួនហើេ ជាន
 ឺងព្រះអងគ ប៏រសុិទធ ិងេុ ដិ្មយ៌៉ា ងនម៉ាចា ? នេើង ឹងនឆលើេ បាមំ 
សំ ួរទងំន ះ ៊ូវនមនរៀ ប តបនទ ប។់ 


