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RESIST SATAN STANDING FIRM IN THE FAITH 

លូកា Luke 4:1-13 

១ រីឯព្រះយេស ៊ូវព្រងប់ានយរញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុរធ ក៏វិលរីរយនេេ័រដានម់កវិញ យ ះព្រះ
វិញ្ញាណ ាំយៅយៅរីរយោស្ថាន ២ ព្រងព់្រូវអារក្សល្បួងកនុងរវាង៤០ថ្ងៃ មិនបានយស្ថេអ្វយីស្ថះ
យៅយវលាយ ះ លុះផុរថ្ងៃទាំងយ ះមក ព្រង់ក៏ឃ្លាន      ៣ យ ើេអារក្សរ៊ូលព្រង់ថា យបើអ្នកជា
ព្រះរាជបុព្ាថ្នព្រះមមន ច៊ូរបង្គាបឲ់្យងមយនះព្រឡប់ជានាំប័ុងយៅ ៤ មរព្រះយេស ៊ូវមានព្រះបនទូល
របថា មានយសចកតីមចងរុកមកថា «មនុស្សមិនមមនរស់ យដាេស្ថរមរនាំបុ័ងប ុយ ្ណះយរ គឺរស់
យដាេស្ថរព្គបទ់ាំងព្រះបនទូលថ្នព្រះវិញ»។ ៥ អារក្សក៏ ាំព្រងយ់ៅយលើកាំរ៊ូលភ្នាំយ៉ាងខ្ពស់ 
បង្គាញនគរយៅយលាកីេ៍ទាំងអ្សក់នុង១មភ្េរយ ះ ៦ យ ើេរ៊ូលថា ខ្្ុាំនឹងឲ្យអ្ាំ ច និងសិរីលាំអ្
ថ្ននគរទាំងយនះដលអ់្នក ដ្បិរបានព្បគល់មកខ្្ុាំយ ើេ ខ្្ុាំនឹងឲ្យដលអ់្នក យព្សចនឹងចិរតខ្្ុាំ ៧ 
ដ៊ូយចនះ យបើអ្នកព្ាបថាាេបងគាំខ្្ុាំ យ ះទាំងអ្សន់ឹងបានជារបស់អ្នក ៨ មរព្រះយេស ៊ូវយ្េើេរបថា 
ស្ថាាំងយអ្ើេ ច៊ូរងេយៅយព្ាេអ្ញយៅ ដ្បិរមានយសចកតីមចងរុកមកថា «ព្រូវឲ្យឯងថាាេបងគាំ
ដលព់្រះអ្មាាស់ ជាព្រះថ្នឯង យ ើេព្រូវយោររដលព់្រង់មរ១ព្រះអ្ងគប ុយ ្ណះ»។ 

៩ រួចវា ាំព្រងយ់ៅឯព្កុងយេរ៊ូស្ថឡិម ដាក់យៅយលើកាំរ៊ូលព្រះវិោរ រ៊ូលថា យបើអ្នកជាព្រះរាជ
បុព្ាថ្នព្រះមមន ច៊ូររាំលាក់ខ្េួនរីយនះយៅយព្ាមចុះ ១០ ដ្បិរមានយសចកតីមចងរុកមកថា «ព្រង់
នឹងបង្គាប់រួកយរវាព្រង់ រីដំយណើរអ្នកឲ្យមងរក្ាអ្នក ១១ យរវាយ ះនឹងព្រអ្នកយដាេថ្ដ មព្កង
យជើងអ្នករងគិចនឹងងម» ១២ មរព្រះយេស ៊ូវមានព្រះបនទូលរបថា មានបរគមពីរមដលថា «កុាំឲ្យឯង
ល្បងព្រះអ្មាាស់ ជាព្រះថ្នឯងយឡើេ» ១៣ ាលអារក្សបានល្បួងសរវព្គប់យ ើេ យ ះក៏ងេ
យចញរីព្រងយ់ៅ ទល់មរមានឱាសយរៀរ។ 



១-អារក្សជាមេនៃក្ារភូតកុ្ហសទាាំងអស់                                                                          
SATAN IS THE FATHER OF ALL LIES 
The devil said to Jesus, "បបើអ្នកជាព្រះរាជបុព្ានៃព្រះមែៃ ចូរបង្គាប់ឲាយថ្មបៃះព្រឡប់ជាៃំបុុ័ង
បៅ If you are the Son of God, tell this stone to become bread." 

"And he said to him, ’ ខ្ញំៃឹងឲាយអំ្ណាច ៃិងសិរលីំអ្នៃៃគរទំងបៃះដលអ់្នក ដាបិរបាៃព្បគល់
ែកខ្ញំប ើយ ខ្ញំៃឹងឲាយដលអ់្នកណាបព្សចៃឹងចិរតខ្ញ ំI will give you all their authority and 
splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to.’" 

Satan has the boldness to say, "ខ្ញំៃឹងឲាយដល់អ្នកណាបព្សចៃឹងចិរតខ្ញំ។ ដូបចនះបបើអ្នកព្ាប
ថ្វាយបងគំខ្ញ ំប ះទំងអ្សៃឹ់ងបាៃជារបស់អ្នក I can give it to anyone I want to. So if you 
worship me, it will all be yours." 

ប ើយគែពីរម ាថ្យ Matthew 13:19 បាៃព្បាប់ថ្ "១៩ គឺាលណាបបើអ្នកណាស្តាប់ព្រះបៃទូល
រៃីគរ មរែិៃយល់ ប ះអាកំណាចក៏ែកឆក់យកបសចកតី មដលបាៃបព្រះកនញងចិរតអ្នកប ះបៅ
បារ់ បៃះគជឺាអ្នកមដលបាៃទទួលរូជាែផ្លូវ When anyone hears the message about the 
kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was 
sown in his heart. This is the seed sown along the path"  

២- ព្រះបៃទូលព្រះជាមសចក្តីរិតទាាំងព្សុង                                                                      
GOD’S WORD IS THE WHOLE TRUTH 
"Jesus answered, ’មៃបសចកតីមចងទុកែកថ្ «ែៃុសាសែិៃមែៃរស់ បោយស្រមរៃំបុុ័ង
ប ុបណា្ាះបទ It is written: Man does not live on bread alone.’" 

Jesus’ response is very simply: "ដាបិរមៃបសចកតីមចងទុកែកថ្ ព្រូវឲាយឯងថ្វាយបងគំដលព់្រះ
អ្មចាស់ ជាព្រះនៃឯង ប ើយព្រូវបោររដល់ព្ទង់មរ១ព្រះអ្ងគប ុបណា្ាះ It is written: ’Worship the 
Lord your God and serve him only.’" 

Jesus replied: "មៃបទគែពីរមដលថ្ «កំុឲាយឯងលាបងព្រះអ្មចាស់ ជាព្រះនៃឯងបឡើយ» It says: 
’Do not put the Lord your God to the test.’" 

ប ើយគែពីរយ ាកបុ James 4:7,8a ថ្ "៧ ដូបចនះ ព្រូវចុះចូលចំបរះព្រះ ប ើយរស ូៃឹងអារកាសវញិចុះ ប ះវាៃឹងររ់បចញរអី្នករាល់ោនា
បៅ ៨ ព្រូវចូលបៅជរិព្រះ ប ះព្ទង់ៃឹងចូលែកជិរអ្នករាល់ោនាមដរ Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he 
will flee from you. Come near to God and he will come near to you". 


