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ខ្លឹមសារជំន ឿន ើព្រះនេស ៊ូ វព្រីសទ ក្នុង៦នមនរៀ  
នមនរៀ ទី៦ក្ នសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្រះ  

បា នពំ្រះរាជបុព្ាឲ្យយាងមក្ 

 ំននំ ើម 
« បតិព្រះព្សឡាញ់ម ុសសនលាក្ជាខ្ល ងំ បា ជាព្ទងព់្បទា ព្រះ រាជ បុព្ាតត
មេួរបស់ព្រះ អងគ ន ើមបឲី្យអនក្ណាត  នជឿ  ់ព្រះ រាជ បុព្ាននះ ម ិព្តវូ
វនិសន ើេ រឺឲ្យមា ជីវតិអស់ក្ បជា  ិចចវញិ។» េ ៊ូហា  ៣:១៦ 

« បតិព្រះព្សឡាញ់ម ុសសនលាក្ជាខ្ល ងំ» 

➢ ព្រះណាជាព្រះត  ព្សលាញ់ម ុសសនលាក្? ព្រះអាទិក្រ 
➢ នសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្រះអសាច សយណាស់ ព្ទងអ់ាណិតម ុសស 
➢ ព្រះអាទិក្រ  អបរសុិទធ ិងេុតតិធមមត រ  ៊ូនចនះបាបព្តូវតតសង 
➢ ម ុសសសនរ គ្ ះខ្លួ ម ិបា នទ តតព្រះមា ព្រះហឬទេ័សនរ គ្ ះម ុសស 
➢ ពាក្យទំនេអំរីព្រះអងគសនរ គ្ ះត  ព្តូវយាងមក្ននះ មា ចាបា់ងំរី

សមេ័ន ើមមក្។ សព្មាបព់្បតហ ៤០០០ឆ្ន  ំអនក្នជឿន ើព្រះអាទិក្រ រឺ
ព្រះនេហ៊ូវ  រងចាកំារសនព្មចរីពាក្យទំនេននះ។ 

 

«បា ជាព្ទងព់្បទា ព្រះ រាជ បពុ្ាតតមេួរបស់ព្រះ អងគ» 
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• ព្រះអាទិក្រ ជាព្រះតតមេួរត ់តតមា បុរគ បីអងគ  
• ទាងំបីអងគននះមា ភារជាព្រះនសមើគ្នន  អំណាចព្រះនចសាត  ៊ូចគ្នន ទាងំអស់ 

តតមា ការ្រនសសងគ្នន  ទួរនទីខុ្សគ្នន  
• បីអងគននះ រឺព្រះវរបិា ព្រះរាជយបុព្ា  ិងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទធ ន ះជាអាថ៌

ក្ំបាងំមេួត  នេើងម ិអាច ឹងនយារេ ់បា  

 

«បា ជាព្ទងព់្បទា ព្រះ រាជ បពុ្ាតតមេួរបស់ព្រះ អងគ» 

• ព្រះវរបិាបា ព្បទា ព្រះរាជបុព្ា ឲ្យយាងមក្រីឋា សួរ ៌លាក្ស់រ ីអ
របស់ព្ទង ់ ិងេក្ ិសាេជាម ុសស។  

• ព្រះនេស ៊ូវជាព្រះរាជបុព្ាត  ព្រះវរបិាបា ព្បទា ឲ្យមក្។ 

• នហទុអវីបា ជាព្រះវរបិាចាតព់្រះរាជបុព្ាឲ្យយាងមក្េក្   ិសសេ័ជា
ម ុសស? នហតុអវីសំខ្ អ់ន ច្ ើង? 

• ម ុសសទុចរតិរចួនហើេ ព្តូវតតមា ព្រះអងគ ន៏ព្បាសនលាះត  សុចរតិរិត
ព្បាក្តវ់ញិ។ 

 

« ៊ូចត  បាប បា ច៊ូ មក្ក្នុងរិភរ នលាក្ាមរេៈម ុសសមាន ក្ ់
(នលាក្អដ័)ំ នហើេនសចក្តីសាល បច់៊ូ មក្ាមរេៈបាបជាយា ងណា 
ននះនសចក្តីសាល បក់្រ៏ា ដ   ់ម ុសសព្របគ់្នន យា ងននះត រ  បតិ
ព្របគ់្នន បា នធវើបាប។» រ  ៊ូម ៥:១២ 
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ម ុសសទាងំអស់ជាអនក្ទុចរតិ។ 
 

« ៊ូនចនះ  ៊ូចត  អំនរើរ ំងរបស់ម ុសសមាន ក្ ់(រឺនលាក្អដ័)ំ នឲំ្យ
ម ុសសទាងំអស់ព្តវូនទាសយា ងណា ននះអំនរើសុចរតិរបស់ម ុសស
មាន ក្ ់(រឺព្រះនេស ៊ូវព្រីសទ) ក្ន៏ឲំ្យម ុសសទាងំអស់បា សុចរតិ  ិង
បា ជីវតិយា ងននះត រ។» 

 

« បតិ  ៊ូចត  ម ុសសជានព្ចើ បា ព្ត បជ់ាមា បាប នដេសារការ
ម ិសាត បប់ គ្ បរ់បស់ម ុសសមាន ក្ ់(នលាក្អដ័)ំ យា ងណា ននះម ុសស
ជានព្ចើ  ក្ប៏ា ព្ត បជ់ាសុចរតិ នដេសារការសាត បប់ គ្ បរ់បស់
ម ុសសមាន ក្ ់(ព្រះនេស ៊ូវ) យា ងននះត រ។»  រ  ៊ូម ៥:១៨-១៩ 
 
នយាងាមព្រះរមពរីន ះ នេើងន ើញថា ម ុសសត  មា បាបសនរ គ្ ះខ្លួ ម ិ
បា នទ។ ព្តូវតតមា ម ុសសមាន ក្ត់  បរសុិទធ ព្របល់ាក្ខណ ត  សុចរតិរិត
ព្បាក្ត ់ត  មា ព្បសិទិធភារនព្បាសនលាះម ុសសនលាក្បា ។  
 
អស់អនក្ណាត  នក្ើតមក្ជាធមមា មា ឪរុក្ នហើេមា មាត េ នក្ើតមក្ជាអនក្
មា បាបព្សាបន់ហើេ។ រីនព្ពាះនលាក្ទាងំរីរននះ ទួរនបើជានលាក្ជាម ុសស អ 
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ទាងំរីរអនក្ក្ន៏ដេ នេើង ឹងថា ឪរុក្មាា េជាអនក្មា បាប ៊ូចជានេើងត រ។ 
 ៊ូនចនះ ព្រះអងគសនរ គ្ ះម ិអាចនក្ើតមក្ាមរ៊ូចម ុសសធមមាបា នទ។ 
 
ពាក្យទំនេថា នៅនរ ត  ព្រះសនរ គ្ ះយាងមក្េក្ ិសសេ័ជាម ុសស 
ព្ទងព់្តូវព្បស៊ូតមក្ក្នុងផ្សទរបស់នងព្រមជរេ័មាន ក្។់ នហតុអវី? នព្ពាះភារជាអនក្
មា បាបចលងាមរេ:រួចរបស់បុរស។ ក្នុងការអសាច សយរបស់ព្រះ ព្រះរាជបុព្ា
បា ព្បស៊ូតមក្តបបន ះតម នៅព្បនទសអុីព្សតអ  ទវីបអាសីុខ្ងន ច 
២០២១ឆ្ន មំុ   ៊ូចពាក្យទំនេក្នុងព្រះរមពរីបា តចងទុក្មក្។ 

 

ផ្ថៃណ៊ូ តអ  
ព្រះនម «នេស ៊ូវ» មា  េ័ថា «ព្រះអងគសនរ គ្ ះ»  
 
ព្បតហ នលាក្អនក្ធ្លល បឮ់អំរីអំណាចរបស់ព្រះនេស ៊ូវ  ៊ូចជា (ន ើក្
ឧទាហរណមក្) 

 

ប ុត តមា លាក្ខណ:របស់ព្រះនេស ៊ូវមេួត  សំខ្ ត់ម តទ មេួ រឺភារ
បរសុិទធរបស់ព្រះ។ ព្ទងប់ា ព្បស៊ូតមក្ក្នុងភារបរសុិតធ នហើេព្ទងប់ា រាក្ារ
ភារបរសុិទធននះ រហ៊ូត  ់ព្ទងប់ា សុរត។ 

 

ព្រះ អងគនចះអាណិតអាស៊ូរ   ់ភារទ ន់ខ្ាេរបស់នេើង  
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«ព្រះ អងគព្តវូរងការ បង ព្របត់បបយា ង ៊ូចនេើងត រ តតម ិបា 
ព្បព្រឹតតអនំរើបាបន ើេ។» នហនព្បើរ ៤:១៥ 

 

 ៊ូនចនះ ព្រះនេស ៊ូវនធវើជាព្រះអងគសនរ គ្ ះ ជួេ រនំដះម ុសសនេើងឲ្យរចួរី
នទាសបាបបា ! ាមរេព្រះនេស ៊ូវ នេើងសសះសារជាមេួព្រះអាទិក្រ
នក្ើត!  
 

នតើព្រះនេស ៊ូវបា នធវើអវីន ើមបសីសះសានេើង ងឹព្រះអាទកិ្រ? នតើព្រះ 
នេស ៊ូវបា នធវើអវីន ើមបសីនរ គ្ ះនេើងឲ្យរចួរីនទាសបាបរបស់នេើង? 
 


