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រស់នៅជាមយួព្រះ ស្សែងរកព្រះ ន ើយរងឹន ើព្រះច ះ 
ព្រះគមពរី របកសព្រទ២ី ១៤-១៦ 

នសេចនេសាជាគំរូ អសព្ាប់េនកន ឿន ើព្រះនយស ូវ ប  ស្តែនៅនរ ស្ែ ព្រះបាទនេសាាតព្រះ តម
ចាស់ ព្ទង់នៅជាគំរូមិត អនៅវិញ។ កនងុរា យរបស់ព្រះបាទនេសា  ំនតឿរបស់របស់ព្រះេងគនៅ
ន ើព្រះនយ ូវ៉ា ាតការសាក បង នមើ ២ែង។ នយើងតឹងនរៀតេំរីនរ នវលាទំងរីរស្ែ    
នេសាបាតទទូ ការ បង ន ះ។ 

ប ា ប់រីរា យរបស់នសេចដាវីឌ ាតរា យរបស់ព្រះបាទសាឡូម តូ (មិតនសាម ះព្រង់តឹងព្រះនយ ូវ៉ា ) 
ព្រះបាទនរ ូនបាម (អាព្កក់ េ ពី្សាស្េ បាតស្បកជាព្បនទសរីរ) ព្រះបាទេ័ប ៊ីយ  (អាព្កក់) 
តិងព្រះបាទនេសា។ ព្រះេងគបាតរាប់នសែចនេសាជានសេច អ។ 

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៤:២-៥ តងិរតយ  ់

«ឯព្រះ បាទនេសាបាតព្បព្ររឹែនសចកេសី្ែ  អ ន ើយព្រមឹ ព្រវូនៅព្រះ នតព្រព្រះ នយ ូវ៉ា  ជាព្រះនត
ព្ទង។់ (ខ២)» 

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៤:៦-៨ តងិរតយ  ់

រា យែំបូងរបស់ព្រះបាទនេសា ាតស្រព្រះររតិងនសចកែីព្សាក ព្សាតែ។ រិនសធរបស់នសេចនេសា
ខ សគ្នន រីនសេចអាព្កក់ម តជាា យណាស់! 



2 
 

ការសាក បង នមើ  នំតឿរបស់ព្រះបាទនេសាជាន ើកទ១ី 

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៤:៩-១០ តងិរតយ  ់

កនងុរា យរបស់ព្រះបាទនរ ូនបាម ទ័ររីទែបីអាហ្វ ែកិធ្លា ប់នឡើងមកបផំ្លា ញព្បនទសេ ីព្សស្េ  ឥឡូវ
រួកនគមកនទៀរន ើយ រ ទ័ររបស់នគាតមួយលាត ក់។ នរើព្រះបាទនេសាតឹងន ា្ើយរបយ ង
ែូចនម េច? 

នរើព្រះេងគតឹង ូ រ ទរ័រីព្បនទសនព្ៅឲ្យមក ួយសនហ្វ គ្ ះឬនទ? នរើព្រះេងគតឹងេងែរព្បនទស
នសសងៗស្ែ ាតសមពតធភារជាមួយឲ្យមក ួយចបំាំងឬនទ? ព្រះនយ ូវ៉ា សរែព្រះ ឬទ័យឲ្យនសេច
េ ីព្សាស្េ រឹងន ើព្ទង់ស្រប  នណាណ ះ។ នរើព្រះបាទនេសាតឹងនធែើេែ?ី 

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៤:១១-១៣ តងិរតយ  ់

«ឱព្រះ នយ ូវ៉ា ជាព្រះនតនយើងរា គ់្នន នេើយ សមូ យួនយើងខ្ុសំង ែបរិនយើងខ្ុសំ្សអកន ើព្ទងជ់ាទី
រងឹ (ខ១១)» 

ព្រះនយ ូវ៉ា បាត ួយសនហ្វ គ្ ះសាសត៍យូដាែូចស្ែ ព្រះបាតសតា រីនព្រះព្រះបាទនេសាបាត
ទ កចិរែន ើព្ទង់។ 

ការេត វរែត៍តាមគរំ ូអរបសព់្រះបាទនេសា 
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• នៅនរ ស្ែ នយើងខ្លា ចនយើងព្រូវស្សែងរកព្រះ ន ើយរឹងន ើព្ទង ់ក ំរឹងន ើព្បាជ្ារបស់
ខាួត ឬគំតិររបស់េនកែនទនទ។ 

• នៅនរ ស្ែ នយើងាតទិកខ ំបាកណាមួយ នយើងព្រូវនធែើតាមព្រះ ឬទយ័នតព្រះ ន ើយ
ក ំសនងស។ 

អាត ស ភាសរិ ៣:៥-៦ តងិរតយ  ់

«ចរូទរីងឹែ ព់្រះ នយ ូវ៉ា ឲ្យេសេ់រំចីរិែ ក ឲំ្យរងឹស្សអកន ើនយប រ់បសខ់ាតួនឡើយ។ 

ព្រវូទទ ួសាគ  ព់្រះ េងគនៅព្គបទំ់ងសាវូឯងច ះ ព្រះ េងគតងឹរព្មងេ់សទំ់ងសាវូព្ចករបស់ឯង។» 

អាត ទតំ ែនំកើង ៥៦:៣ តងិរតយ  ់

«នរ ទ ូ បងគភំយ័ខ្លា ច ទ ូ បងគទំ កចរិែែ ់ព្រះ េងគ។» 

នសេចនេសាបាតព្បឡងជាបក់នងុការ បង នមើ  ំនតឿរបស់ព្ទង់ជាន ើទីមួយនតះ ព្ទង់បាតនជាគ   
 ័យ។ 

ព្រះាតបតា ូនៅកាតព់្រះបាទនេសា តាមរយ:នលាកេស័ារា 

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៥:១-២ តងិរតយ  ់
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«ករំ ងស្ែ េនករា គ់្នន នៅជា មយួព្រះ នយ ូវ៉ា  ព្រះ េងគកគ៏ងជ់ា មយួេនករា គ់្នន ស្ែរ នបើេនករា គ់្នន
ស្សែងរកព្រះ េងគ ន ះតងឹរកន ើញរិរ ស្រនបើេនករា គ់្នន នបាះ បង់នចា ព្រះ េងគវញិ ព្រះ េងគកត៏ងឹ
នបាះ បង់នចា េនករា គ់្នន ស្ែរ។» 

សំខ្លត់ណាស់ស្ែ ព្រះបាទនេសា «នៅជាមួយព្រះនយ វូ៉ា »។ ព្ទង់ព្រូវនៅជាមួយព្រះនយ ូវ៉ា
រ ូរ រឹងន ើព្រះរ ូរ ព្ទង់ព្រូវស្សែងរកព្រះនយ ូវ៉ា រ ូរ។ នៅនរ នតះ ព្រះេងគព្រាតនេសា
តិងសាសត៍យូដាថា ក នំធែើែូចព្បជា តរំណម តៗស្ែ វង់ស្វងរីព្រះ ន ើយបាតទទូ ការវយ
ផ្លា  នតព្រះនយ ូវ៉ា ន ះនទ។ 

***ការនជាគ ័យេរីរកា ់មិតធ្ល ការនជាគ ័យនៅនរ េ គរ!*** 

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៥:៧ តងិរតយ  ់

«ស្រឯេនករា គ់្នន  ចរូខពំ្បងឹនឡើង ក ំឲ្យនែថយកាា ំងនឡើយ នព្រះការស្ែ េនករា គ់្នន នធែើ ន ះ
តងឹបាតរ ែ្ ត»់។ 

នយើងព្រូវស្រន ឿថា នបើសិតជានយើងនធែើតាមព្រះ ឬទ័យព្រះ ព្ទង់តឹងនៅជាមួយនយើង។ នយើងព្រូវ
ស្រន ឿថា នបើនយើងរឹងន ើព្រះកនុងព្គ្ន ំបាក ព្ទង់រិរជាតឹងនរៀបចំសាូវឲ្យនយើង។ ាតរ ែ្ ត់
សព្ាប់េស់េនកណាស្ែ រឹងន ើព្ទង់ នទះបីជាទត់ខន ើញរ ែ្ ត់ន ះកន៏ដាយ។ 
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ការសាក បង នមើ  នំតឿរបស់ព្រះបាទនេសាជាន ើកទី២ 

***ការនជាគ ័យេររីកា ម់តិធ្ល ការនជាគ យ័នៅនរ េ គរ!*** 

ប ា ប់រីសាសតយ៍ូដាបាតឈ្នះរ ទ័រមួយលាត ក់ន ះ រ ូរែ ់ឆ្ន ទីំ៣៥កនងុរា យរបស់
ព្រះបាទនេសា សាសតយ៍ូដាគ្នម តចមបងំនទៀរនទ។ ស្រនៅនរ នព្កាយមក ព្រះបាទបាអ សា 
សាសត៍េ ីព្សាស្េ  មកទស់តឹងរួកយូដា ន ើយវយឈ្នះសាសត៍យដូា តិងព្រះបាទនេសា។ 
នៅនរ ន ះ ព្រះបាទនេសាមិតស្សែងរកព្រះនយ ូវ៉ា នៅនរ ខ្លា ចន ះនទ ស្រព្ទង់បាតរឹងន ើ
ទ័ររីព្បនទសនព្ៅនៅវិញ។ នេសាបាតព្បមូ ព្បាក ់តិងាស រីឃ្ា ំងកនុងព្រះវិហារនស្ើនៅនសេច
ព្សុកស ីរី។ ទ័ររីព្សុកស ីរីស្ែ នសេចនេសាបាត ូ ន ះបាត ួយនែញទ័ររបស់សាសត៍េ ីព្សា
ស្េ ស្មត ប  ស្តែទនងែើរបស់ព្រះបាទនេសាន ះាតស វិបាកអាព្កក់។ 

ព្រះាតបតា ូនៅកាតព់្រះបាទនេសា តាមរយ:នលាកហាណាត ី

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៦:៧-៩ តងិរតយ  ់

«ែបរិព្រះ នតព្រនតព្រះ នយ ូវ៉ា នចះស្រទរព្ចវរ ់នៅព្គប់ន ើស្សតែទំីងម ូ នែើមបីសស្មេងព្រះ  
នចសាែ   យួែ េ់ស់េនកណាស្ែ ាតចរិែនសាម ះ ព្រងច់នំរះព្រះ េងគ ព្រះ ករ ណាបាតព្បព្ររឹែស្បប
នឆ្រ ាង។់ ែបរិរនីតះនៅម ខ តងឹាតចមបំងជា តចិា (ខ៩)» 
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ព្រះេងគាតបតា ូថា នេសាមិតនសាម ះព្រង់នៅនរ ន ះ ន ើយព្ទង់បាត «ព្បព្ររឹែស្បបនឆ្រ
 ាង់»នទៀរ។ នរើព្រះបាទនេសាបាតព្បព្រឹរែស្បបនឆ្រ ាង់យ ងនម ចខាះ? 

ព្រះនតព្ររបស់ព្រះនយ វូ៉ា  «ទរព្ចវរន់ៅព្គប់ន ើស្សតែីទំងមូ  នែើមបសីស្មេងព្រះ នចសាែ » ឲ្យ
េនកស្ែ តឹងរឹងន ើព្រះេងគរិរ។ 

 

ការេត វរែត៍តាមគំរមូិត អរបស់ព្រះបាទនេសា 

• នរើរា ់នថានតះ កនុងការសាក បង នមើ  ំនតឿស្ែ នកើរាតកនុង ីវិរ នរើខ្ុំនសាម ះ
ព្រង់តឹងព្រះេងគនទ ឬរឹងន ើគំតិរខាួតនៅវិញ? 

ឧទ រណ៍ នៅនរ ស្ែ នម ឬមិរែសំលាញ ប ខ្ ំ ឬបញាុះបញាូ ឲ្យចូ រួមនថាប ណណ
ជាមួយនគ ឬសឺកព្សារជាមួយ នរើខ្ុំតឹងនធែើេែី? 

• នៅនរ ស្ែ ខ្ុំខ្លា ច ឬសនងស នៅនរ ន ះ នរើខ្ុតំឹងស្សែងរកព្រះ រឹងន ើព្រះ ឬ
នធែើតាមចិរែរបស់ខាួតវិញ? 

ឧទ រណ៍ កនុងនរ គ្នម តទឹកព្បាក់ ខែះខ្លរ នរើខ្ុំតឹងហាតរកស ីសាូវបាបឬ? នរើខ្ុំតឹង
ហាតខាីព្បាក់នៅនរ ស្ែ ែឹងថា ខ ស ន ើយសង់នគមិតបាត? 
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• នៅនរ ស្ែ ខ្ុំមិតទត់ន ើញកាែំនណាះព្សាយសព្ាប់បញ្ហា  ីវិរ នរើខំុ្តឹងហាត
នធែើខ សេំរពី្រះ ឬទ័យនតព្រះ ឬនៅស្រនធែើតាមព្ទង់? 

ឧទ រណ៍ នៅនរ នគហាមឃ្រ់ឥរឲ្យមកថាែ យបងគំព្រះ នរើខ្ុំខ្លា ចមត សសជាជាង
ព្រះឬ? កនុងការរកស ី នរើខំុ្ហាតនបាកនគ សរនគ នែើមបីរកព្បាក់ ឬខ្ុំនសាម ះព្រង់តូវចំនរះ
េរិថិ តតាមព្រះ ឬទ័យនតព្រះ? 

ចិរែរឹងរបស់ព្រះបាទនេសា 

អាត របកសព្រ ទ២ី ១៦:១០-១៤ 

នៅនរ ស្ែ ព្រះបាទនេសាបាតឭព្រះបតាូ បន ា សរីព្រះនយ ូវ៉ា  ព្ទងម់ិតបាតបនតាៀបខាូត 
មិត ត់រួបាបនទ  ទធស  នេសាបាតនធែើបាបនគខាះ ន ើយ៥ឆ្ន ំច ងនព្កើយកនុងរា យរបស់ព្រះេងគ 
នេសាមិតបាតបនព្មើព្រះនយ ូវ៉ា នទ ចាន ំច ងនព្កាយន ះបាតខាះខ្លា យ។  

ការេត វរែតត៍ាមគរំមូតិ អរបសព់្រះបាទនេសាស្ថមនទៀរ 

• នៅនរ ស្ែ កូតព្រះាតចិរែរឹងតូវចំនរះព្រះ បាបរបស់រួកនគស្រងស្រប ះរ ់ែ ់េនក 
ែនទៗនទៀរ។ 

• សព្ាប់កូតរបស់ព្រះស្ែ ព្បព្រឹរែខ ស ស វិបាកបាបកនងុ ីវិរនៅស្រាត នទះនបើកូតព្ទង់
 ត់រួបាបន ើយក៏នដាយ (នេសាព្រូាតចមបងំរ ូរ) 
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រសន់ៅជាមួយព្រះ ស្សែងរកព្រះ ន ើយរងឹន ើព្រះច ះ! 

ក ំឲ្យាតចិរែរឹងតូវចំនរះព្រះេងគ េស់េនកណាស្ែ ស្សែងរកព្រះេងគ តិងរងឹស្សអកន ើព្ទង់រិរជា
តឹងបាតរ ែ្ ត់។ 

អាត នរព្រសុ ៥:៥ខ-៨ 

«ព្រះព្បឆំ្ងតងឹមត សសេរួខាតួ ស្រព្ទងស់ែ ព់្រះ គ ណែ ម់ត សសស្ែ ដាកខ់ាតួវញិ។ ែនូចនះ ចរូ
េនករា គ់្នន ប ា បខាតួ នៅនព្កាមព្រះ  សែែខ៏្លា ំងរសូ្ករបស់ព្រះច ះ នែើមបីឲ្យព្រះ េងគបាតរនមកើងេនក
រា គ់្នន នៅនវលាកណំរ។់ ចរូនសារព្គបទំ់ងទ កខព្រយួរបសេ់នករា គ់្នន នៅន ើព្រះ េងគ ែបិរព្ទងយ់ក
ព្រះ  ឫ ទយ័ទ កដាកត់ងឹេនករា គ់្នន ។» 

នយើងព្រូវព្បុងព្បយ័រន 

«ចរូែងឹខាតួ ន ើយចំាយមច ះ ែបរិអារកសស្ែ ជាខ្លម ំងសព្រវូរបស់េនករា គ់្នន  វស្រងនែើរព្កស្វ  
ទំងព្គ មឹែចូជាសងិា នែើមបីរកេនកណាាន កស់្ែ វអាចតងឹព្របាក់ន បបាត»។ 


