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�អ�ចម�ងឬេ�ះពុម�េរឿងកមិនលក់�។



េ�េពល្រពះេយសូ៊វរស់េ�េលើែផនដី្រទង់�ន្រ�ប់ពួក
សិស្សរបស់្រទង់អំពី�� នសួគ៌។ �ត់�នេ��� "ផ�ះFather
ពុកខ� �"ំ េហើយ�ននិ�យ��នវ ��ន�េ្រចើនេ�ទីេ�ះ។
 វ ��នគឺ�ផ�ះដ៏ធំនិង្រសស់�� ត។
�� នសួគ៌ធំ�ងនិង្រសស់�� ត
�ងផ�ះេ�ែផនដី�ងំអស់។



្រពះេយសូ៊វ�នបន� �ល� "ខ� � ំេ�េរៀបចំកែន�ងស្រ�ប់អ�ក
េហើយេបើខ� � ំេ�េហើយេរៀបចំកែន�ងស្រ�ប់អ�កខ� � ំនឹងមកម្
តងេទៀតេហើយទទួលអ�ក�ល់�� េ�យខ� �នឯង"។ ្រពះេយសូ៊វ
�ន�ងេ��� នសួគ៌ប�� ប់ពី្រទង់�នរស់ពីសុគតេឡើងវ �
ញ។ ខណៈេពលែដលពួកសិស្សរបស់្រទង់េមើល េហើយពពក
�នទទួល្រទង់េចញ
ពីែភ�កពួកេគ។



�ប់�ំងពីេពលេ�ះមកពួក្រគី�� ន�នចង�ំ�រសន�
របស់្រពះេយសូ៊វ�នឹង្រតឡប់មកវ �ញេហើយទទួល�ន�។ ្រពះ
េយសូ៊វ�ន�នបន� �ល�្រទង់នឹង�ងមកវ �ញ��
មៗេ�េពលែដល�ន�ររ�ពឹងទុក។
ប៉ុែន� ចុះ�៉ង�ចំេ�ះពួក្រគី�� ន
ែដល�� ប់មុនេពល្រទង់�ងមក? 
្រពះគម� ីរ្រ�ប់�ពួកេគេ�
្រតង់�មួយ្រពះេយសូ៊វ។
អវត��នពី�ង�យ
គឺ្រត�វ�នវត��ន
�មួយ្រពះអ�� ស់។

�នវត��ន
�មួយ្រពះអ�� ស់



 វ �វរណៈែដល�េសៀវេ�ចុងេ្រ�យក� �ង្រពះគម� ីរ្រ�ប់េយើង�
�� នសួគ៌អ�� រ្យប៉ុ�� ។ អ� �ែដលអ�� រ្យបំផុតេ�ះគឺ��ម
រេបៀបពិេសសមួយ�� នសួគ៌គឺ�ផ�ះរបស់្រពះ។ ្រពះេ�្រគប់
ទីកែន�ងប៉ុែន�បល� ័ង�របស់្រទង់េ��� នសួគ៌។



ពួកេទវ�និងសត�សួគ៌ដៃទេទៀត
�� យបង� ំ្រពះេ��� នសួគ៌។ ដូេច�ះ
សូមេធ� ���ស� របស់្រពះ�ងំអស់ែដល
�ន�� ប់េហើយ�នេ��� នសួគ៌។
ពួកេគេ្រច�ង ្រពះពិេសស។



េនះគឺ��ក្យខ�ះពីចេ្រម�ងមួយបទែដលពួកេគេ្រច�ង៖
អ�កពិត��នេ�ទនៈ�ពចំេ�ះអ�កែដល�នជួយ
សេ្រ�� ះេយើងេ�យ្រពះ�មរយៈ
�មរបស់អ�កេចញពី្រគប់ទី
កែន�ងនិង្របេទស�តិេហើយ
�នបេង� ើតេស� ចនិងម�ក្ស្រត
របស់េយើងចំេ�ះ
្រពះរបស់េយើង។
(បប។ ៥:៩)



ទំព័រចុងេ្រ�យៃន្រពះគម� ីរពិពណ៌�អំពី�� នសួគ៌��
"្រក �ងេយរ�ូឡិមថ�ី"។ �ធំ�ស់�នជ�� ំងខ�ស់េ��ងក្
េ�។ ជ�� ំងេធ� �ពីថ��� េ�� �� ដូច្រគី�� ល់ េ្រគ�ងអល�� រនិង
ត្ប� ង�នតៃម� ្រគបដណ� ប់េលើជ�� ំងជ�� ំងេ�យពណ៌្រសស់
េឆើត�យ។

េ�� ង�� រទី្រក �ងនីមួយៗ
េធ� �ពីគុជដ៏ធំែតមួយ!



្រចកដ៏អ�� រ្យ�ងំេនះមិនែដលបិទេទ។
េ�ះចូលេហើយេមើលជំុវ �ញ ... អស់�ស់! ៃផ�េមឃ រ �តែត្រសស់
�� តែថមេទៀត។ ទី្រក �ងេនះេធ� �ពី�សសុទ�ដូច�ក�� ក់�� ។
សូម្បីែតផ� �វក៏េធ� �ពី�សែដរ។



ទេន�ដ៏្រសស់�� តនិងច�ស់ៃនទឹកៃនជីវ �តហូរេចញពីបល� ័ង�
របស់្រពះ។ េ�សង�ងទេន�គឺ�េដើមេឈើៃនជី វ �តែដល្រត�វ
�នរកេឃើញដំបូងេ�ក� �ងសួនេអែដន។ េដើមេឈើេនះពិត
�ពិេសស�ស់។ ��នែផ�ខុសៗ�� ចំនួន ១២ ្របេភទែដល
�្របេភទខុសៗ�� េរៀង�ល់ែខ េហើយស� ឹកេឈើៃនជីវ �តគឺ
ស្រ�ប់ព��ល្រប��តិ��។



�� នសួគ៌មិន្រត�វ�រ្រពះ�ទិត្យឬ្រពះចន�ស្រ�ប់ពន� ឺេទ។
សិរ �ល� របស់្រពះបំេពញ�េ�យពន� ឺដ៏អ�� រ្យ។
មិនែដល�នយប់�មួយេ�ទីេ�ះេទ។



សូម្បីែតសត�េ��� នសួគ៌ក៏ខុស�� ែដរ។ ពួកេគ�ងំអស់
�ន�ពរសួ�យ�ក់�ក់និងរសួ�យ�ក់�ក់។ ចចកនិង
េចៀមសីុេ�� �មួយ�� ។ សូម្បីែតេ�ដ៏�� ំងក៏សីុចំេបើងដូច
េ�ែដរ។ ្រពះអ�� ស់�ន្រពះបន� �ល�៖ "ពួកេគនឹងមិនេធ� �
�បឬបំ�� ញេ�េលើភ� ំដ៏វ �សុទ�របស់េយើងេឡើយ"។



េ�េពលេយើង្រកេឡកេមើលជំុវ �ញេយើងកត់សំ�ល់��ន
របស់ែដល�ត់ពី�� នសួគ៌។ មិនែដល angry �ក្យខឹងេឡើ
យ។ �� ននរ��� ក់កំពុង
្របយុទ�ឬ��� និយមេទ។
មិន�នេ�របិទ�� រេទេ្រ�ះ
�� នេ�រេ��� នសួគ៌។

មិន�នមនុស្សភូតកុហក
�តករ�បធ�ប់ឬមនុស្ស
�្រកក់េផ្សងេទៀតេឡើយ។
េ��� នសួគ៌�� ន�បកម�េទ។



េ��� នសួគ៌�មួយ្រពះ�� នទឹកែភ�កេទៀតេទ។ េពលខ�ះ�
�ស� របស់្រពះយំេ�យ�រទុក� ្រព�យដ៏ធំេ�ក� �ងជីវ �តេនះ។
េ��� នសួគ៌្រពះនឹងជូតទឹកែភ�ក�ងំអស់។



ក៏�� នេសចក� ី�� ប់េ��� នសួគ៌ែដរ។ ��ស� របស់្រពះនឹងេ�
�មួយ្រពះអ�� ស់�េរៀងរហូត។ �� នទុក� ្រព�យេទៀតេទ�� ន
យំេទៀតេទ�� ន�រឈឺ�ប់េទៀតេទ។ �� នជំងឺ�� ន�រ
ែបក�� �� នបុណ្យសព។ មនុស្ស្រគប់�� េ��� នសួគ៌រ �ក�យ
�េរៀងរហូត�មួយ្រពះ។



អ� �ែដលល� បំផុតគឺ�� នសួគ៌គឺស្រ�ប់េក�ង្រប �សនិងេក�ង្រសី
(និងមនុស្សធំផងែដរ) ែដល�នេជឿេលើ្រពះេយសូ៊វ្រគីស� �្រពះ
អង�សេ្រ�� ះរបស់ពួកេគេហើយ�នេ�រព�ម្រទង់�្រពះអ
�� ស់របស់ពួកេគ។ េ��� នសួគ៌�នេសៀវេ�មួយែដល�ន
េ�� ះ�េសៀវេ�ជីវ �តរបស់កូនេចៀម។
�េ�រេពញេ�េ�យេ�� ះរបស់មនុស្ស។
េតើអ�កដឹង�េ�� ះរបស់អ�ក�្រត�វ
�នសរេសរេ�ទីេ�ះេទ? 
មនុស្ស�ងំអស់ែដល
េជឿ�ក់េលើ្រពះេយសូ៊វ។

េតើេ�� ះរបស់អ�កេ�
ទីេ�ះេទ?



�ក្យចុងេ្រ�យរបស់្រពះគម� ីរអំពី�� នសួគ៌គឺ��រអេ�� ើញ
ដ៏អ�� រ្យ។ "េហើយ្រពះវ ��� ណនិងកូន្រកមំុនិ�យ� 'មក!' 
េហើយអនុ�� តឱ្យអ�កែដល say និ�យ� 'មក!' េហើយ
អនុ�� តឱ្យអ�កែដលេ្រសកទឹកមកេហើយអ�ក�ចង់

�នសូមឱ្យ�ត់យកទឹកៃនជីវ �តេ�យេសរ �"។



�� នសួគ៌, ផ�ះដ៏្រសស់�� តរបស់្រពះ

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស់្រពះគឺ្រពះគម� ីរ

្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង

យូ៉�ន ១៤; កូរ �នថូសទី ២ ៥; 
 វ �វរណៈ ៤, ២១, ២២

"្រចកចូល�ក្យរបស់អ�កផ�ល់ពន� ឺ។"
ទំនុកដំេកើង ១១៩:១៣០



60 60

ចប់



េរឿង្រពះគម� ីរេនះ្រ�ប់េយើងអំពី្រពះដ៏អ�� រ្យរបស់េយើងែដល�នបេង� ើត
េយើងេហើយែដលចង់េ�យអ�ក�� ល់្រទង់។

្រពះដឹង�េយើង�នេធ� �អំេពើ�្រកក់ែដល្រទង់េ���ប។ �រ�ក់
ទណ� កម�ចំេ�ះអំេពើ�បគឺេសចក� ី�� ប់បុ៉ែន� ្រពះ្រស�ញ់អ�ក�� ំង�ស់
្រទង់�នប�� �ន្រពះ�ជបុ្រ�ែតមួយរបស់្រទង់គឺ្រពះេយសូ៊វមកសុគតេ�
េលើេឈើ�� ងេហើយ្រត�វទទួលេ�សចំេ�ះអំេពើ�បរបស់អ�ក។ ប�� ប់មក
្រពះេយសូ៊វ�ន�ន្រពះជន� រស់េឡើងវ �ញេហើយ្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញេ��� ន

សួគ៌! ្របសិនេបើអ�កេជឿេលើ្រពះេយសូ៊វេហើយសំុឱ្យ្រទង់អត់េ�ស�បរបស់
អ�កេ�ះ្រទង់នឹងេធ� �! ្រទង់នឹង�ងមកេហើយរស់េ�ក� �ងអ�កឥឡ� វេនះ

េហើយអ�កនឹងរស់េ��មួយ្រទង់�េរៀងរហូត។

្របសិនេបើអ�កេជឿ�េនះ��រពិតសូមនិ�យេ��ន់្រពះ៖
សូមេ�រព្រពះេយសូ៊វខ� � ំេជឿ�អ�កគឺ�្រពះេហើយ�ន�� យ�បុរស�� ក់

ែដល្រត�វ�� ប់ជំនួសអំេពើ�បខ� � ំេហើយឥឡ� វេនះអ�ករស់េឡើងវ �ញ។ សូមចូល
មកក� �ងជីវ �តខ� � ំេហើយអត់េ�ស�បខ� � ំេដើម្បីឱ្យខ� � ំ�ច�នជីវ �តថ�ីឥឡ� វ
េនះេហើយៃថ��មួយនឹងេ��មួយអ�ក�េរៀងរហូត។ ជួយខ� � ំឱ្យ�� ប់

ប�� ប់អ�កេហើយរស់េ�េដើម្បីអ�ក�កូនរបស់អ�ក។ �ែម៉ន។

�ន្រពះគម� ីរេហើយនិ�យ�មួយ្រពះ�េរៀង�ល់ៃថ�! យ៉ូ �ន ៣:១៦
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