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mUSmJPmeƒimò̄ƒjvg≥NÿßaqPπtñfiaÿmgƒïtURJΩmef~ÃHRcƒfÎ JƒNJsUπâÌ¡damAƒe
mUsΩmeƒifÃdñ̄seUÃHóƒjUÎsPπNjfπmeƒi lÿJƒfcvg°sJtUasNjÃhsq∫dA¬dsNjfπ
πRóiπ pqPòŒUUΔiösj | fÃdÓƒpïdŒea∫cÌsUmfsΩ pqP∞óÏ¬JPq∫mRhyPmRhSmóSmPƒ

lfπó¡idUvf˙ pqPösUNfπmUS mAƒepqPUΔiNfπmUSmPƒpùUqƒmUSlUscïasP K
RJΩliYckhsRJΩmeAÃHMs mUSaÌÀiRJΩcdƒNféãsàsfπ mAƒehsRJΩpdf~≈ mUSaÌÀi

RJΩcdƒNféãsñÚƒ | mUSmRasdasNqΔaU¡NjfπRJΩHNj¬ïsNjfπRóiπ mUsΩRJΩliYckhs
RJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒïtUpùUqƒ | «RcjπNjfπó¡ilfπösUmaƒïdamqsefsNRóiπ mAƒeaÌÀi
jg‰sNjfπpqPösUmaƒïdaó¡ijMvUÚsU mUsΩcÚsUl¯¯ƒgsdŒemaƒïda mRaSJƒRóiπmÆƒe
(eMÃAsU 1:3) | mósΩhsRJΩliYcÚsUösja∫mqse a∫RóiπösUóóŒPjvg≥RhdvhóΔa
mqƒdÓƒjÿmJçUÃHlfπó¡imfàa‰ƒfvàN¬ïpqN | Róiπ«ösUesiàvΩmÆƒi mò¯ƒasNPu»
(a¬àflasN 10:38) jMvpU‰rïÃHmcfujπmóSH¬ç | qÿgΔiPuNjfπRóiπckhsfsNlÿJƒmfàa‰ƒ
fvbfsU‰ U¬ifvhU°sJ | RJΩliYösUli¯NdUvf˙RcjπNÃjomò¯ƒïsdcÿNÃNjfπRóiπ |
RJΩliYösUesiïsdñÌPπRfva°ƒPƒfÎƒU mqƒdÓƒJ≥sösPlÌaåk mò¯ƒolÌab¯saπmdƒPmÖƒç
mAƒemRösfdUvf˙f˜sjπoNfπmÆƒiH¬ç | RJΩliYösUjmRiyUJƒmfàa‰ƒJ¬ïtU°sJlfπ
aPÓ Jƒ°sJJ¬ïRösaqtUhƒH¬ïNjfπmeƒi pqPdsUdvUpùUqƒ JƒmcsPjÿgitUhƒH¬ï
NjfπmeƒimUSmPƒpùUqƒ U¬iJƒPóÏ°sJPÃïPsfπ àÿmJsΩjvRïsjvRïƒó¡iÆsetURJΩ
mUSaÌÀihƒH¬ïbsidvb K

RJΩliYösUàsïπï¡iodsUjvg≥fsRasdMiπmÆƒi mqƒdÓƒóvahsasNNÿßaà¡lÿJƒasNjÃhs
q∫dA¬dsNjfπRóiπ pqPòŒUUΔiösj | RJΩliYrïÃHmcàsjπ mAƒeasïπmósfJƒmNwid¬Ufd
Nd≥mñ⁄sPmósf mqƒdÓƒjÿmJçà¬ï‰dUvf˙ mAƒeasïπa‰ƒofvcïmUSmPƒmåƒâ⁄siRïiπ°ÌÿasPπ
HMsNƒ | RJΩliYösURjósURJΩhUÚNjfπRóiπ mqƒdÓƒmò̄ƒoòŒUUΔilÿmJƒösjó¡iÆsetUdUvf˙
ó¡ilfπ | RJΩhUÚNjfπRóiπckhslÿmgseósUhÿUŒfdUvf˙ó¡ilfπ pqPò̃sjπösUNfπ
mUSmPƒpùUqƒ K

meƒifÃdpñ̃ióƒjUÎsPπmqsedkvidMsïπñs RJΩhUÚNjfπRóiπ pqPhsfsN:fÿbsUπjÿùvï
mUSaÌÀiRjHï‰¬fsrf‰dUvf˙ mUsΩJvÿpdUàsjπmù‰ƒdmUS°Ãd¬mjmñ̃A¬d WjéfljπmUS°ÌÿasPMHMsNƒ
mUsΩmó | RJΩliYckhsRJΩNshjvRïsàÓijiufπtURJΩHNj¬ïs hsRJΩNshjvRïsjmi⁄ƒïpïdŒe
mUSaÌÀifsàπåsd hsRJΩq∫mRösfmPsΩtUJ¬°JmPsa K

RJΩliYösUdsURJΩhUÚNfπmÆƒiJƒùÌÕN mqƒdÓƒ«hsùPqÿjÃiJƒJŒalÌapqPösUmqaPaπmóS
mAƒe» (1 aÃN¬UñÃf 15:20) | hsRJΩliYpqPdsURJΩhUÚNfπmÆƒiH¬ç mUsΩRóiπösU
esimóShŒjJŒalÌapqPRóiπösURfÆsçπ aÌÀiasPdsURJΩhUÚNfπmUS | RJΩliYa∫ösU
móSjÿmNƒmUSàÿmgsd «màydTmóyï» NjfπRóiπ (eMÃAsU 10:16) mUSó̄ƒjlsmdN¬aJƒ
hÿUsUπjvNsg | mUSaÌÀiJ¬°JmPsahÿUsUπñÚƒ RJΩliYU¬iRJΩHNj¬ïsNjfπRóiπösUmPàda
omaÚiRjvfdÌsaπmåÚsΩ eMÃpfjfÚ~≈òmÖƒç mqƒdÓƒlmé·ƒçUÃH«asNasUπasjπrïŒïRïs tU
mJPmJçaÿgïπ» pqPösUfU≥sóvahseÃNesdamAƒe (mlm°fÃN 1:10) K

f‰ƒlÿJƒRJΩRcƒfÎpqPdsURJΩhUÚNfπmUS mUsΩJ≥sasNƒeMÃpfjfÚ~≈òösUaïπóvañs`
«RJΩmURïNjfπRóiπAsaπqÃàhslg‰sïm°̃ƒi RJΩmafsNjfπRóiπAsaπqÃàhsA¬d:ffvóÏ
RJΩ°æra‰NjfπRóiπösUpàià¡ihsiNfÚƒtURJΩlsó¬ï≥ mAƒeRJΩfÃNmfyiNjfπRóiπAsaπ
qÃàhsfmd̃itUóΔaAÃNq∫dA¬ds ckRJΩfÃNmfyitURJΩmeAÃHMsdsUjUÎÕPñs`

«meƒihsmqƒdmAƒehsàvi meƒimUΩmAƒehslÌapqPdsURJΩhUÚNfπ meƒimUΩ
mAƒehslÌapqPrïÃHmcmò̄ƒcï meƒimUΩmAƒehslÌapqPóÃPlī̄NhÿUŒflÌa hsdŒeUΔi
RJΩHHNj¬ïs» (c. U¬i f. 110:3-4) K

f‰ƒlÿJƒRJΩliY mPsaJ≥sasNƒa∫ösUpñ̃iRösjπpqNñs` «mAƒe∞ÆÕHmUΩ jUÎsjπJƒóƒ
jUÎsPπhsmRàƒUpqPösUpñ̃ilÿJƒRóiπ mUΩckhsóƒjUÎsPπàvimRasejiufπ pqPmeƒifÃd
pñ̃ilÿJƒRóiπ̀  ñsRóiπdsURJΩhUÚNfπ!

«ïÓ¬ïmeƒiösUmÖƒçRóiπ ciπmUSbsif‰¡RJΩAf‰tURJΩ mAƒemeƒiösUXfmd̃i
pqPpñ̃ióƒjUÎsPπñs RóiπckhsjvRïsjmi⁄ƒïpïdŒetURJΩHNj¬ïs¨¨¨

«ñsmqsefsNRJΩliY mAƒeïsdNe:RJΩliY mAƒeJƒRJΩliY mUsΩ°¬°JmPsaó¡i
ÆserïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒi mAƒeJŒalÌapqPlsRfæemUSóƒmUsΩ ckhsjvRïsjvRïƒjmi⁄ƒï
ó¡iÆseàÿmJsΩRJΩ» (c. U¬i f. 76:22-24) K

meƒifÃdpñ̃imqseUÃHJsa≥q∫dvkidMsïπñs jJ̄h¬ï°sJNjfπRóiπ U¬iJŒahÿUvÿNjfπRóiπ
rïÃHösUfsimÆƒiH¬çmUSmPƒpùUqƒ̈ ¨¨«pqPösUfusimÆƒimPƒmhƒihé·¡itU. . . JŒa
fsHaU¬iJŒaJ≥sasNƒ mAƒeRJΩmef~ÃHRcƒfÎmUsΩTi RóiπhsñÚRhvieMsiTa» (mlm°fÃN
2:20) K

meƒifÃdmò̄ƒóƒjUÎsPπñstñfigsdŒe mUsΩRóiπUΔiesidapùUqƒH¬ç | «mUsΩf¬Nƒ
PutURJΩldflsfπUΔifpd‰ida RcjπdUvf˙ó¡iÆseUΔiösUmÖƒçRJdcÌs» (mlfse
40:5) | RJΩliYUΔiRcjπRcihsmf‰àmPƒlfπó¡imf‰à mAƒemfseNsh≥hsRJΩldflsfπ
mPƒlfπó¡imàSĀse mAƒeRcjπó¡ihiYiπUΔijUÎsjàvΩ mAƒeRcjπó¡ilg‰sïUΔimàç
HsàsmqseUÃHasNñ̄sejiYÿqPπRóiπ | meƒiUƒdŒeFUΔirïÃHåN mqƒdÓƒóóŒPasNhÿUvÿhÿNΩ
JƒRóiπ Rfjïsda¬àflasNNjfπmeƒió¡iÆse U¬i ïsdmfàa‰ƒjMiRösñÌstUà¬ï‰Njfπmeƒi
ó¡iÆse K

meƒihsJŒafsHaNjfπRóiπpqPösUpïiï¡imÆƒimqseRïΔdrïÃH fÃdpñ̃ióƒjUÎsPπ
¨¨¨ ñsRJΩmef~ÃHckhsRJΩRcƒfÎq∫dsURJΩhUÚNfπ U¬ihsRJΩNshjvRïsq∫ldï:NjfπRJΩ |
RJΩliYckhsRJΩNshsmldMsçÕplPq∫dA¬ds pqPfJ̄tñfimUΩ åNmUSbsif‰¡RJΩAf‰tU
RJΩHNj¬ïsNjfπRóiπ | RJΩliYckhsJŨk hshƒH¬ï mAƒehsmfàa‰ƒfiZΔdtUJ¬°JmPsa |
dscŝNjfπRóiπckhsù̃ÕHpqPU¡móSNafv°diYPmUSaÌÀihƒH¬ïmUΩ U¬imUSaÌÀihƒH¬ïq∫mUSlfπ
aPÓhsU¬àfl mUSaÌÀimPsapqPUΔidaqPπ | fÃdlNRJΩcvgqPπRJΩ àÿmJsΩlÿmgse
ósUq∫mRjyjùÎΔdJvÿösU tURJΩNshjvRïsNjfπRóiπq∫≤ï‰d K ˛

RJΩRcƒfÎq∫dsURJΩhUÚNfπ
óƒjUÎsPπtUJŒafsHa

RJΩH ¬AsNfsfUsRJΩmef~ ÃHRc ƒfÎ tUJŒajN ¬fvó Ïtñ fià vimRase

cg:RjòsUóƒdŒe RavdtUJŒa12Usaπ
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ឯកសារគោលនចំគេះចំណានខាងគោលលទ្ធិ

1

សេចក្ីខែនាំ េី្ ពី ចំសែះចំណាន ខាង សោលលទ្ិ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមនពយារោរីបហបលមិនបានបបកងៀន្រូនកបុសរបស់បោ្រថា

«្ឺបៅបលើសិោននកពះដ៏បកបាសបោះននបយើង្ ឺកពះក្រីស្ទជាកពះរា�បុកតាននកពះ

ថដល្រូនកតូវសង់ក្ឹះរបស់្រូន»(បហបលមិន៥:12)។រោរសង់ក្ឹះមួយបៅ

បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ—ថដលរួមមានទាំងរោរយល់រោរប�ឿនិងរោររស់បៅ

កសបតាមបោលលទ្ធិរបស់កទង់—នឹងបធ្វើឲ្យរោរផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿនិងរោរតាំងចិតតេ

របស់បយើង្រ្ននុងនាមជាពួ្រសិស្សរបស់កទង់រោន់ថតស៊ី�បករៅរឹងមាំបដើម្រីរោរោរ

បយើងពរីឥទ្ធិពលរបស់មារសកតូវបហើយ�ួយបយើងឲ្យកបទានពរដល់�រីវិតអ្ន្រដនទ

បទៀត។

វិធរីមួយថដលបយើងសបកមច្រិច្ចរោរបនះ្ឺតាមរយៈរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរតាមលំោប់

លំបោយជាមួយោនាបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។របបៀបមួយបទៀតថដលបយើងសង់ក្ឹះរបស់បយើង

បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងបោលលទ្ធិរបស់កទង់្ឺតាមរយៈ្រិច្ចខិតខំមួយថដល

បៅថាចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិ។

ចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិបផ្ដាតបៅបលើលទ្ធ្លចំនួនពរីរ៖

1 រោរបរៀនសូកតនិងរោរអនុវតតេបោលលទ្ធិដ៏បទវភាពបដើម្រីទទួលបានចំបណះដឹង

ខាងវិញ្ញាណ

កពះវរបិតាសួ្៌បានបបើ្រសថម្ងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបដើម្រីទទួលបាន

ចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។បោលរោរណ៍ទាំងបនះរួមមានទាំងរោរ

បធ្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រ្រី�ំបនឿរោរពិនិត្យបមើលបោល្ំនិតនិងសំណួរ

ទាំងឡាយជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដ៏អស់្រល្មួយបហើយនឹងរោរថស្វងរ្ររោរ

យល់ដឹងបថនថែមតាមរយៈកប្ពថដលបានថតងតាំងដ៏បទវភាព។បយើងបចះ

ចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិរោន់ថតខាលាំងបៅបពលបយើងអនុវតតេបោលរោរណ៍

ទាំងបនះទាំងបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀននិងបករៅថានា្រ់បរៀនបហើយថស្វងរ្រចបមលែើយចំបោះ

សំណួរខាងបោលលទ្ធិនិងសំណួរខាងកបវតតេិសាកសតេនានាតាមរបបៀបមួយថដល

ោងអបញជើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យ�ួយពកងឹងបសច្រ្រី�ំបនឿរបស់បយើងបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងបោលលទ្ធិរបស់កទង់។

2 រោរបចះសាទាត់នូវបោលលទ្ធិននដំណឹងល្អននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងវ្្គបទ្ម្ពរីរ

ទាំងឡាយថដលបបកងៀនអំពរីបោលលទ្ធិ

លទ្ធ្លននចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិបនះនឹងកតូវបានសបកមច
តាមរយៈ៖

a រោរអ្ិវឌ្ឍរោរយល់ដឹងរោន់ថតស៊ី�បករៅមួយអំពរីកបធានបទនរីមួយៗ្រ្ននុង

ចំបណាមកបធានបទននបោលលទ្ធិទាំងកបាំបួនដូចខាងបករោមបនះ៖

•ក្រុមកពះ

•ថ្នរោរននបសច្រតេរីសប្គ្រះ

•ដគ្វាយធួនរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

•រោរសាដារប�ើងវិញ

•ពយារោរីនិងវិវរណៈ

•បព្វ�ិតភាពនិង្រូនបសាននបព្វ�ិតភាព
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•ពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រតេរីសញ្ញា

•អាោហ៍ពិោហ៍និងក្ួសារ

•កពះបញ្ញតតេិ

b រោរយល់ដឹងបសច្រ្រីថ្លែងសំខាន់ៗស្រីពរីបោលលទ្ធិថដលបានសារល់បៅ្រ្ននុង

វ្្គ«រោរទទួលបានចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»ននឯ្រសារបនះនិងបៅ្រ្ននុង

កបធានបទនរីមួយៗ្រ្ននុងចំបណាមកបធានបទននបោលលទ្ធិទាំងកបាំបួន។

c  ដឹងពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍សំខាន់ៗអំពរីបោលលទ្ធិកតូវបាន

បបកងៀនបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិបហើយអាច

ចងចាំនិងរ្រវ្្គ្ ម្ពរីរទាំងបនាះប�ើញ។

d ពន្យល់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍សំខាន់ៗអំពរីបោលលទ្ធិនរីមួយៗចបាស់ោស់

បោយបកបើវ្្គបទ្ម្ពរីរចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិថដលជាប់ទា្រ់ទង។

e រោរអនុវតតេបោលលទ្ធិននដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងរោរ

បក�ើសបរើសកបចាំន្ងៃរបស់បយើងនិងបៅ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចំបោះសំណួរនិង

បញ្ហាខាងបោលលទ្ធិខាងសង្គមនិងខាងកបវតតេិសាកសតេនានា។
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ការ ទទួល បាន ចំសែះដឹង ខាង វិញ្ញាែ

ព្ះគឺជាព្រភ្ននរាល់គេចក្ដី្ធិត
កពះកជាបដឹងនូវអ្វរីៗក្ប់ោ៉ាងបហើយកទង់្ ឺជាកប្ពននបសច្រ្រីពិតទាំងអស់

(សូមបមើលមែូសាយ៤:9)។បោយសារកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងកសឡាញ់

បយើងបហើយចង់ឲ្យបយើងរី្រចបកមើនប្ពះបៅរ្ររោរថកបរោលាយដូចជាកទង់បនាះកទង់

បានបលើ្រទឹ្រចិតតេបយើងឲ្យ«ថស្វងរ្ររោរបរៀនសូកត្ឺបោយសាររោរសិ្រសានិង

បោយសារបសច្រតេរី�ំបនឿ្ង»(្ និងស 88:118)។បៅ្រ្ននុងរោរថស្វងរ្រ

បសច្រ្រីពិតរបស់បយើងបយើងអាចទុ្រចិតតេបលើកទង់ទាំងកសុងបោយពឹងថ្្អ្របៅបលើ

កបាជាញារបស់កទង់បសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កទង់និងកពះបចសាដារបស់កទង់បដើម្រី

បបកងៀននិងកបទានពរដល់បយើង។កពះបានសនយាថានឹងបបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិត

ដល់្ ំនិតនិងដួងចិតតេរបស់បយើងតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកបសិនបបើបយើងនឹង

ថស្វងរ្រកទង់បោយឧសសាហ៍ពយាោម(សូមបមើល្  និងស 8:2-៣)។

2 បដើម្រី�ួយបយើងកពះវរបិតាសួ្៌បានបបកងៀនបយើងអំពរីរបបៀបបដើម្រីទទួលបាន

ចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។កទង់បានបបងកើតល្រ្ខខណ្ឌនានាថដលបយើងកតូវបធ្វើតាម

បដើម្រីទទួលបានចំបណះដឹងដូបចានាះ។លំនាំថដលបានថតងតាំងដ៏បទវភាពរបស់កពះ

តកមូវឲ្យបយើងមានបំណងកបាថានាដ៏បសាមះកតង់បដើម្រីដឹងពរីបសច្រ្រីពិត

(សូមបមើលមរ៉ូនណ10:៤-៥)បហើយមានឆន្ទៈរស់បៅកសបតាមអ្វរីថដលកទង់បាន

បបើ្រសថម្ង(សូមបមើលយែូហាន៧:1៧)។បំណងកបាថានាដ៏បសាមះកតង់របស់

បយើងនឹងដឹ្រនាំបយើងឲ្យថស្វងរ្របសច្រ្រីពិតតាមរយៈរោរអធិសាឋាន(សូមបមើល

ោ៉ា្រុប1:៥-៦,នរីនហ្វទរី2៣2:8-9)និងរោរសិ្រសាបន្ទទូលរបស់កពះបោយ

ឧសសាហ៍ពយាោម(សូមបមើលធរីមែូប្ទរី2៣:1៥-1៧,នរីនហ្វទរី2៣2:៣)។

ការេួរេំេួរនធិងការសេវែងរកចគ្លើយ
៣ បពលខលែះបយើងអាចនឹងរ្រប�ើញព័ត៌មាន្ ្មរីឬមានសំណួរទា្រ់ទងនឹង

បោលលទ្ធិរោរអនុវតតេឬកបវតតេិសាសនាចក្រថដលហា្រ់ដូចជាពិបា្រយល់។រោរ

សួរសំណួរនិងរោរថស្វងរ្រចបមលែើយ្ឺជាថ្្ន្រដ៏សំខាន់មួយននរោរខិតខំរបស់បយើង

បដើម្រីបរៀនអំពរីបសច្្ររីពិត។សំណួរខលែះថដលប្រើតមាន្រ្ននុង្ ំនិតរបស់បយើងអាច

នឹងកតូវបានបំ្ុស្ំនិតបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សំណួរបំ្ុស្ំនិតនានា្ួរ

ថតកតូវបានចាត់ទុ្រថាជាអបំណាយទានម្រពរីកពះថដលបានកបទានឱរោសដល់

បយើងឲ្យបបងកើនរោរយល់ដឹងរបស់បយើងបហើយពកងឹងដល់រោរអះអាងរបស់បយើងថា

កពះអមាចាស់មានកពះទ័យបបកងៀនដល់បយើង។មិនថាសំណួររបស់បយើងបចញម្រពរី

កប្ពណាបទបយើងកតូវបានកបទានពរឲ្យមានលទ្ធភាពបដើម្រី្ិតនិងរ្របហតុ្ល

បហើយមានឥទ្ធិពលរបស់កពះអមាចាស់បដើម រ្ីពកងរី្រ្ ំនិតរបស់បយើងបហើយពកងរី្រ

ដល់រោរយល់ដឹង្រ្ននុង្ំនិតរបស់បយើងរោន់ថតខាលាំង។ឥរិោបទនិងបំណងកបាថានា

ថដលបយើងសួរសំណួរនិងថស្វងរ្រចបមលែើយនឹងមានឥទ្ធិពលោ៉ាងខាលាំងបៅបលើ

សមតថែភាពរបស់បយើងបដើម្រីបរៀនសូកតតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។
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៤ បោលលទ្ធិទាំងបរីដូចបៅបនះអាចដឹ្រនាំបយើងបៅបពលបយើងពយាោមបរៀនសូកត

និងយល់ដឹងអំពរីបសច្្ររីពិតដ៏អស់្រល្ជានិច្ចបហើយបោះកសាយសំណួរឬបញ្ហា

នានា។

•បធ្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រ្រី�ំបនឿ។

•ពិនិត្យបមើលបោល្ំនិតនិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សនវិស័យដ៏
អស់្រល្មួយ។

•ពយាោមយល់ដឹងបថនថែមតាមរយៈធនធានថដលបានកបទានម្រពរីកពះ។

គោលការេ៍ទដី1៖គ្វែើេក្្មភា្គោយគេចក្ដី

ជំគនឿ
៥ បយើងបធ្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រ្រី�ំបនឿបៅបពលបយើងបក�ើសបរើសទុ្រចិតតេបលើកពះ

បហើយថបរបៅរ្រកទង់ជាដំបូងបំ្ុតតាមរយៈរោរអធិសាឋានបោយបសាមះកតង់សិ្រសា

រោរបបកងៀនរបស់កទង់បហើយបោរពកបតិបតតេិតាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

របស់កទង់។

៦ បៅបពលបយើងពយាោមអ្ិវឌ្ឍរោរយល់ដឹងរបស់បយើងបហើយបោះកសាយ

្រង្វល់នានាបនាះវាសំខាន់ណាស់ថដលបយើងកតូវពឹងថ្្អ្របៅបលើទរីបនាទាល់ថដល

បយើងមានរួចបៅបហើយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរសាដារប�ើងវិញននដំណឹងល្អ

របស់កទង់និងរោរបបកងៀនរបស់ពួ្រពយារោរីថដលបានថតងតាំងបោយកទង់។

ថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអ័រហូ�ិន្រ្ននុង្រូរ៉ុមននពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បានបបកងៀនថា«

បពលកោទាំងបនាះម្រដល់បហើយបញ្ហានានាបគ្ហាញជារូបរាងប�ើងបនាះដំបណាះ

កសាយមិនបានប្រើតប�ើងភាលាមៗបទសូមរោន់ខាជាប់បៅនឹងអ្វរីថដលអ្ន្របានដឹងរួច

បហើយបហើយឈរោ៉ាងរឹងមាំរហូតដល់ចំបណះដឹងបថនថែមបទៀតម្រដល់«ខញនុំប�ឿ

បហើយបោ្រមាចាស់បអើយ»EnsignឬLiahonaថខឧសភា្នាំ201៣

ទំព័រ9៤)។កពះអមាចាស់ផ្ទាល់បានអបញជើញបយើងឲ្យ«បមើលបៅ[កទង់]បោយ

នូវក្ប់ទាំង្ ំនិតចូរ្រុំសង្ស័យ្ំុរខាលាចប�ើយ»(្ និងស ៦:៣៦)។

៧ អំ�នុងបពលថដលបយើងរ្រមិនប�ើញចបមលែើយភាលាមៗចំបោះសំណួររបស់បយើងវា

ជា�ំនួយបដើម្រីចងចាំថាបទាះបរីជាកពះវរបិតាសួ្៌បានបបើ្រសថមតេងអ្វរីៗទាំងអស់

ថដលចាំបាច់សកមាប់បសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់បយើង្រ្រី្រ៏កទង់ពុំទាន់បានបបើ្រសថម្ង

បសច្រ្រីពិតទាំងអស់ថដរ។បៅបពលបយើងបន្ថស្វងរ្រចបមលែើយបនាះបយើងកតូវថត

រស់បៅបោយបសច្រ្រី�ំបនឿ—ទុ្រចិតតេថាបយើងនឹងទទួលបានចបមលែើយថដលបយើង

ថស្វងរ្របៅទរីបំ្ុត(សូមបមើលសុភាសិត៣:៥-៦,បអបធើរ12:៦)។បៅបពល

បយើងបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីពិតនិងពនលែឺថដលបយើងបានទទួលរួចបហើយបនាះ

បនាះបយើងនឹងទទួលបានវាបថនថែមបទៀត។ចបមលែើយចំបោះសំណួរនិងរោរអធិសាឋាន

របស់បយើងជាញឹ្រញាប់ប្រើតមាន«មួយបនាទាត់ម្ងៗមួយសិរោខាបទម្ងៗ»

(នរីនហ្វទរី228:៣0)។

គោលការេ៍ទដី2៖្ធិនធិត្យគ្ើលគោលគំនធិតនធិង

េំេួរទាំងឡាយគោយទេ្សនវិេ័យដ៏អេ់កល្ប

្ួយ
8 បដើម្រីពិនិត្យបមើលបោល្ំនិតខាងបោលលទ្ធិសំណួរខាងបោលលទ្ធិនិងបញ្ហា

សង្គមបោយទស្សនវិស័យដ៏អស់្រល្ជានិច្ចមួយបនាះបយើង្ ួរពិចារណាវា្រ្ននុង

បរិបទននថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះនិងរោរបបកងៀនទាំងឡាយរបស់កពះអង្គ

សប្គ្រះ។បយើងថស្វងរ្រ�ំនួយម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្រីបមើលប�ើញនូវ

បរឿងទាំងឡាយដូចជាកពះអមាចាស់ទតប�ើញ(សូមបមើល្រូរិន្ូសទរី12:៥,

9–11)។រោរបធ្វើដូចបនះអនុញ្ញាតឲ្យបយើងកោងសំណួរជា្្មរី(បដើម្រីបមើលបៅ

សំណួរតាមរបបៀបប្្សង)បហើយបមើលបៅ្ ំនិតនានាបោយថ្្អ្របៅបលើបទោឋាននន

បសច្រ្រីពិតរបស់កពះអមាចាស់ជាជាងបោយរោរទទួលយ្ររោរសន្មតឬរោរបា៉ាន់

សាមនរបស់បោ្រិយ។បយើងបធ្វើដូចបនះបោយរោរសួរសំណួរដូចជា«បតើខញនុំ

បានដឹងអ្វរីខលែះអំពរីកពះវរបិតាសួ្៌និងថ្នរោររបស់កទង់រួចបហើយបនាះបហើយបតើ

កទង់បានទា្រ់ទងនឹង្រូនបៅរបស់កទង់បោយរបបៀបណា?»និងសំណួរ«បតើរោរ

បបកងៀនដំណឹងល្អអ្វរីខលែះថដលទា្រ់ទងឬបញ្ជា្រ់អំពរីបោល្ំនិតឬបញ្ហាបនះ?»

9 បទាះជាសំណួរទា្រ់ទងនឹងកពឹតតេិរោរណ៍កបវតតេិសាកសតេ្រ្រី្រ៏វាអាចនឹងចាំបាច់កតូវ

ពិនិត្យបមើលបោយទស្សនវិស័យដ៏អស់្រល្ជានិច្ចមួយថដរ។បៅបពលបយើងបបាះ

យុថាកាននទំនុ្រចិតតេរបស់បយើងបៅបលើកពះវរបិតាសួ្៌និងថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះ

របស់កទង់បនាះបយើងអាចបមើលប�ើញបញ្ហានានារោន់ថតចបាស់។វាអាចនឹង�ួយ

បយើងឲ្យពិនិត្យបមើលសំណួរខាងកបវតតេិសាកសតេតាមបរិបទកបវតតេិសាកសតេកតឹមកតូវ

្ងថដរបោយពិចារណាអំពរីវប្ធម៌និងបទោឋានននបវោរោលបនាះជាជាងរោរ

ោ្រ់បង្ខំឲ្យទទួលយ្រទស្សនវិស័យនិងឥរិោប្នាបពលបច្ចនុប្ន្នបនះ។

10 វាសំខាន់បដើម្រីចងចាំថាបរឿងលម្អិតខាងកបវតតេិសាកសតេពុំមាននូវអំណាច

សប្គ្រះននពិធរីបរិសុទ្ធបសច្រ្រីសញ្ញានិងបោលលទ្ធិបនាះបទ។រោរកតូវរំខានបោយ

បរឿងលម្អិតថដលមិនសូវសំខាន់បធ្វើឲ្យបយើងប្លែចអព្ទូតបហតុថដលបានបបើ្រសថម្ង

អំពរីរោរសាដារប�ើងវិញ្ឺដូចជារោរចំណាយបពលវិភា្បៅបលើកបអប់រោដូបហើយ

មិនខ្វល់អំពរីអំបណាយដ៏អសាចារ្យបៅ្រ្ននុងកបអប់រោដូដូបចានាះថដរ។

គោលការេ៍ទដី3៖ការសេវែងរកការយល់ដឹង

្រសនថែ្តា្រយៈព្រភ្សដលបានសតងតាំងដ៏គទវភា្
11 ជាចំថណ្រននដបំណើររោរថដលបានថតងតាំងរបស់កពះអមាចាស់បដើម្រី

ទទួលបានចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបនាះកទង់បានបបងកើតកប្ពជាបកចើនតាមរយៈអ្វរី

ថដលកទង់បបើ្រសថមតេងបសច្រ្រីពិតនិងរោរថណនាំដល់្រូនបៅរបស់កទង់។កប្ព

ទាំងបនះរួមមានពនលែឺននកពះក្រីស្ទកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទ្ម្ពរីរឪពុ្រមាដាយនិង

អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។្ណៈកបធានទរីមួយនិង្រូរ៉ុមននពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់—ពួ្រពយារោរីរបស់កពះអមាចាស់បៅបលើថ្នដរីសព្វន្ងៃបនះ—្ឺជាកប្ពដ៏សំខាន់

ននបសច្រ្រីពិត។កពះអមាចាស់បានបក�ើសបរើសបហើយបានថតងតាំងបុ្្គលមានា្រ់ៗ

ទាំងបនះបដើម្រីនិោយ�ំនួសកទង់។

12 បយើងអាចបរៀនបសច្រ្រីពិតតាមរយៈកប្ពថដល្ ួរឲ្យទុ្រចិតតេប្្សងៗបទៀត

្ងថដរ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយអ្ន្រថស្វងរ្របសច្រ្រីពិតដ៏បសាមះកតង់្ួរថត

កបុងកបយត្ន័ចំបោះកប្ពព័ត៌មានថដលមិន្ ួរទុ្រចិតតេ្ ងថដរ។បយើងរស់បៅ្រ្ននុង

កោមួយថដលមានមនុស្សជាបកចើន«រាប់បសច្រ្រីអាក្រ្រ់ថាជាល្អបហើយបសច្រ្រីល្អ

ថាជាអាក្រ្រ់វិញ»(បអសាយ៥:20)។សាតាំង្ ឺជាបិតាននបសច្រតេរី្រុហ្រ

បហើយពយាោមបង្ខទូចបសច្រ្រីពិតរួចអូសទាញបយើងឲ្យគ្្របចញពរីកពះអមាចាស់និង

ពួ្រអ្ន្របបកមើថដលបានថតងតាំងរបស់កទង់។បៅបពលបយើងគ្្របៅរ្រចបមលែើយ

និងរោរដឹ្រនាំម្រពរីកប្ពថដលបានថតងតាំងដ៏បទវភាពរបស់កពះអមាចាស់បនាះ

បយើងអាចកតូវបានកបទានពរឲ្យបចះថបងថច្ររវាងបសច្រ្រីពិតនិង្រំហុសឆ្គង។

រោរបរៀនសារល់និងបចៀសបចញពរីកប្ពមិន្ ួរឲ្យប�ឿអាចរោរោរបយើង្រុំឲ្យភាន់

កច�ំនិងរោរោរបយើងពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលពយាោមបំផ្លាញបសច្រ្រី�ំបនឿបយើង។



ឯកសារគោលនចំគេះចំណានខាងគោលលទ្ធិ

5

ការជួយដល់អ្នកដនទឲ្យទទួលបានចំគេះដឹងខាង

វិញ្ញាេ
1៣ បៅបពលអ្ន្រដនទម្ររោន់បយើងបោយមានសំណួរឬចង់បរៀនអំពរីបោលលទ្ធិ

រោរអនុវតតេឬកបវតតេិរបស់សាសនាចក្របតើបយើងអាច�ួយពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរថស្វងរ្រ

បសច្រ្រីពិតរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបម្ច?ខាងបករោមបនះ្ឺជារបបៀបមួយចំនួនថដល

បយើងអាច�ួយពួ្រប្៖

1៤ សាដាប់បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់និងបោយរោរអធិសាឋាន៖សាដាប់បោយយ្រ

ចិតតេទុ្រោ្រ់ពរីមុនអ្ន្របឆលែើយពយាោមបញ្ជា្រ់និងយល់ពរីសំណួរថដលពួ្រប្មាន

ជា្រ់ថស្ង។ពយាោមយល់ពរីបំណងពិតននសំណួរអារម្មណ៍និង�ំបនឿរបស់ពួ្រប្

កប្របបោយរោរ្ ិត្ូរ។

1៥ បបកងៀននិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតននដំណឹងល្អ៖ថច្រចាយនូវរោរ

បបកងៀនថដលអនុវតតេបចញម្រពរីបទ្ម្ពរីរនិងរោរបបកងៀនរបស់ពួ្រពយារោរីបច្ចនុប្ន្ន

និងពរីរបបៀបថដលរោរបបកងៀនបានបធ្វើឲ្យមានភាពខុសថបលែ្របៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលអ្ន្រនិោយជាមួយឲ្យពិនិត្យឬកោងសំណួរ

របស់ពួ្រប្សារជា្្មរីបៅ្រ្ននុងបរិបទននដំណឹងល្អនិងថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះ។

1៦ អបញជើញពួ្រប្ឲ្យបធ្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រ្រី�ំបនឿ៖សូមចងចាំថា

កពះអមាចាស់តកមូវឲ្យបយើងថស្វងរ្រចបំណះដឹងខាងវិញ្ញាណសកមាប់ខលែលួនបយើង

ផ្ទាល់។បហតុដូបចានាះបហើយបយើងកតូវថតអបញជើញអ្ន្រដនទឲ្យបធ្វើស្រម្មភាពបោយ

បសច្រ្រី�ំបនឿតាមរយៈរោរអធិសាឋានរោរបោរពតាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

និងរោរសិ្រសាកពះបន្ទទូលននកពះបោយឧសសាហ៍ពយាោមរោរបកបើកប្ពថដលបាន

ថតងតាំងបោយកពះជាពិបសសកពះ្ម្ពរីរមរមន។បបើអាចបធ្វើបៅបានសូមអបញជើញ

ពួ្រប្ឲ្យចងចាំបទពិបសាធន៍ថដលពួ្រប្បានមានបពលពួ្រប្បានទទួល

អារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងបដើម្រីរោន់ខាជាប់បៅនឹងបសច្រ្រី

ពិតដ៏អស់្រល្ជានិច្ចថដលពួ្រប្បានបរៀនរហូតដល់ចំបណះដឹងបថនថែមបទៀតម្រ

ដល់។

1៧ បញ្ចប់៖្្ល់�ំនួយបដើម្រីថស្វងរ្រចបមលែើយបនាទាប់ម្របញ្ចប់បោយរោរ

ថច្រចាយនូវអ្វរីថដលអ្ន្របានបរៀន។អ្ន្រ្រ៏អាចថស្វងរ្រចបមលែើយជាមួយោនា

្ងថដរ។បគ្ហាញនូវរោរទុ្រចិតតេបៅបលើរោរសនយារបស់កពះអមាចាស់បដើម្រីកបទាន

វិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួន។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖បយបរមា1:៤–៥,បអមែុស៣:៧,មា៉ាថាយ៥:1៤–1៦,មា៉ាថាយ

1៦:1៥–19,យែូហាន1៥:1៦,យែូហាន1៧:៣,បអប្សូរ2:19–20,បអប្សូរ៤:11–1៤,

នរីនហ្វទរី22:2៧,មែូសាយ18:8–10,នរីនហ្វទរី៣18:1៥,20–21,្ និងស 1:៣៧–

៣8,្ និងស 18:1៥–1៦,្ និងស 21:៤–៦,្ និងស 88:118

កបធានបទថដលទា្រ់ទងនឹងបោលលទ្ធិ៖ក្រុមកពះ៖កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទ៖បសច្រ្រី�ំបនឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពួ្រពយារោរីនិងវិវរណៈបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ
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ប្រធាន្រទ នន សោលលទិ្

កបធានបទននបោលលទ្ធិទាំងកបាំបួនខាងបករោមបនះរួមបញ្ចទូលនូវបសច្រ្រីពិតក្ឹះ

ននដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សកមាប់ព័ត៌មានបថនថែមអំពរីកបធានបទ

ទាំងបនះសូមចូលបៅប្ហទំព័រtopics.lds.orgឬសូមបមើល្រូនបសៀវបៅពិត

ចំបោះបសច្រ្រី�ំបនឿ៖ឯ្រសារបោងននដំណឹងល្អ(្នាំ200៤)។
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១. បករុមបពះ

1 1 មានតួអង្គបរីអង្គថដលមានរូបអង្គោច់បោយថ�្រពរីោនាបៅ្រ្ននុងក្រុមកពះ៖

កពះជាកពះវរបិតាដ៏អស់្រល្កពះរា�បកុតារបស់កទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិង

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។កពះវរបិតានិងកពះរា�បុកតាមាននូវរូបរោយជាសាច់និង

ឆ្អឹងដ៏រុងបរឿងបហើយរូបិយបហើយឯកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាតួអង្គននវិញ្ញាណ

(សូមបមើល្ និងស 1៣0:22–2៣)។ពួ្រកទង់មានកពះទ័យថតមួយ

បហើយរួមសាម្្គរីោនាដ៏ឥតបខាចាះ្រ្ននុងរោរនាំម្រនូវថ្នរោរននបសច្រតេរីសប្គ្រះរបស់

កពះវរបិតា។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖បោ្រុប្តតេិ1:2៦–2៧,លូរោ2៤:៣៦–៣9,យែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ

1:1៥–20

ព្ះជាព្ះវរ្រធិតា
1 2 កពះជាកពះវរបិតា្ ឺជាកពះដ៏ខ្ពស់បំ្ុតថដលបយើងថាវាយបង្គំ។កទង់្ ឺជាបិតា

ននវិញ្ញាណរបស់បយើង(សូមបមើលបហបកពើរ12:9)។កទង់ល្អឥតបខាចាះមានក្ប់

ទាំងកពះបចសាតានិងកជាបនូវក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់។កទង់មានយុតតេិធម៌កប្រប

បោយ្រ្រីបមតាតា្ររុណានិងមានកពះទ័យល្អ្ ងថដរ។កពះកសឡាញ់្រូនបៅរបស់

កទង់មានា្រ់ៗោ៉ាងឥតបខាចាះបហើយមនុស្សទាំងអស់្ ឺបស្មើោនាចំបោះកទង់

(សូមបមើលនរីនហ្វទរី22៦:៣៣)។្រិច្ចរោរនិងសិរីល្អរបស់កទង់្ ឺបដើម្រីនាំឲ្យ

មានអមតភាពនិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជានិច្ចដល់មនុស្ស។

បសច្្ររីបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូហាន1៧:៣,មែូសាយ៤:9,មែូបស1:៣9

ព្ះគយេ៊ូវពគដីេ្ទ
1 ៣ កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាបុកតច្ងខាងវិញ្ញាណរបស់កពះវរបិតាបហើយជាបុកតា

បបងកើតថតមួយ្ ត់របស់កពះវរបិតាខាងសាច់្ម។បៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់

កពះបិតាកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបានបបងកើតសាថានសួ្៌និងថ្នដរី។កទង់្ ឺជាកពះ

បយហូវាែននកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់និងជាកពះថមស៊ីនន្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្មរី។

1 ៤ កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបធ្វើតាមកពះទ័យរបស់កពះបិតាក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់។

កទង់បានរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតថដលោមនអំបពើបាបបហើយបានបធ្វើដគ្វាយធួន�ំនួសអំបពើ

បាបរបស់មនុស្សក្ប់ោនា(សូមបមើលនរីនហ្វទរី៣11:10-11)។កពះ�ន្មរបស់

កទង់្ ឺជា្ ំរូដ៏ឥតបខាចាះអំពរីរបបៀបថដលបយើងកតូវរស់បៅ(សូមបមើលនរីនហ្វទរី៣

12:៤8)។កទង់្ ឺជាបុកតាច្ងរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ថដលបានរស់ប�ើងវិញ។

បៅ�ំនាន់របស់បយើង្រ៏ដូចជាបៅ�ំនាន់បុរាណថដរកទង់្ ង់បៅជាសិរិសារនន

សាសនាចក្ររបស់កទង់។កទង់នឹងោងម្រមតេងបទៀតបោយកពះបចសាតានិងភាព
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រុងបរឿងបហើយនឹងក្ងបលើថ្នដរីបនះ្រ្ននុងអំ�នុងបពលសហស្សវត្សរ៍(សូមបមើល

្ និងស 29:10–11)។កទង់នឹង�ំនុំ�កមះមនុស្សបោ្រទាំងអស់។

1 ៥ បោយសារថតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាកពះអង្គសប្គ្រះនិងជាអង្គសកងួប

សកងួមរបស់បយើងជាមួយនឹងកពះបិតាបនាះរាល់រោរអធិសាឋានរោរកបសិទ្ធពរ

និងពិធរីបរិសុទ្ធននបព្វ�ិតភាព្ួរថតកតូវបានបធ្វើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះនាមរបស់កទង់

(សូមបមើលនរីនហ្វទរី៣18:1៥,20-21)។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖បអសាយ៥៣:៣–៥,លូរោ2៤:៣៦–៣9,្រូរិន្ូសទរី11៥:20–

22,វិវរណៈ20:12,អាលមា៉ា៧:11–1៣,អាលមា៉ា៣៤:9–10,បហបលមិន៥:12,មរ៉ូនណ

៧:៤៥,៤៧–៤8,្ និងស 1:៣0,្ និងស ៦:៣៦,្ និងស 18:10–11,្ និងស 

19:1៦–19,្ និងស ៧៦:22–2៤

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ព្ះវិញ្ញាេ្ររិេុទ្
1 ៦ កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាសមា�ិ្រទរីបរីននក្រុមកពះ។កទង់្ ឺជាតួអង្គនន

វិញ្ញាណបហើយោមនរូបរោយជាសាច់និងឆ្អឹងបនាះបទ។ជាញឹ្រញាប់កទង់កតូវ

បានប្សារល់ថាជាវិញ្ញាណជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាកពះវិញ្ញាណននកពះ

ជាកពះវិញ្ញាណននកពះអមាចាស់និងជាអង្គលួងបោម។

1 ៧ កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងសា្រ្សរីអំពរីកពះវរបិតានិងកពះរា�បុកតាបបើ្រ

សថមតេងបសច្រតេរីពិតននរោរណ៍ក្ប់ោ៉ាងនិងថញ្រអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបានថកប

ចិតតេនិងទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រឲ្យបានបរិសុទ្ធ។តាមរយៈកពះបចសាដានន

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបយើងអាចទទួលបានអំបណាយទានខាងវិញ្ញាណថដលជា

ពរ�័យឬជាសមតថែភាពថដលបានកបទានឲ្យបោយកពះអមាចាស់បដើម្រីជាកបបោ�ន៍

របស់បយើងនិងបដើម្រី�ួយបយើងឲ្យបបកមើបហើយកបទានពរដល់អ្ន្រដនទបទៀត។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូហាន៣:៥,្រូរិន្ូសទរី12:៥,9–11,នរីនហ្វទរី2៣2:៣,

នរីនហ្វទរី2៣2:8–9,មែូសាយ៣:19,មែូសាយ18:8–10,នរីនហ្វទរី៣2៧:20,មរ៉ូនណ

៧:៤៥,៤៧–៤8,មរ៉ូនណ10:៤–៥,្ និងស 8:2–៣,្ និងស 1៣0:22–2៣

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖រោរទទួលបានចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញា

ទាំងឡាយ
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២. ខែនការ នន សេចក្ីេស្គ្រះ

2 1 បៅ្រ្ននុង�រីវិតមុនថ្នដរីបនះកពះវរបិតាសួ្៌បានបគ្ហាញថ្នរោរមួយបដើម្រី

�ួយបយើងឲ្យថកបរោលាយបៅដូចជាកទង់និងទទួលបាន�រីវិតអមតៈនិង�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្ជានិច្ច(សូមបមើលមែូបស1:៣9)។បដើម្រីបំបពញថ្នរោរបនះបហើយ

ថកបរោលាយដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងបនាះបយើងកតូវថតម្រសារល់កទង់និង

កពះរា�បុកតាកទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយយល់ដឹងបានកតឹមកតូវអំពរីល្រ្ខណៈ

សម្តតេិនិងអា្រប្្រិរិោរបស់ពួ្រកទង់(សូមបមើលយែូហាន1៧:៣)។

2 2 កពះ្ម្ពរីរជាបកចើនបាននិោយអំពរីថ្នរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌ថាជាថ្នរោរ

ននបសច្រតេរីសប្គ្រះថ្នរោរននសុ្ មង្គលដ៏មហិមាថ្នរោរននរោរបកបាសបោះ

និងថ្នរោរនន្រតេរីបមតាតា្ររុណា។ថ្នរោរបនះរួមមានរោរបងកបបងកើតរោរធាលា្រ់

ដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ

និងបោលលទ្ធិទាំងឡាយននដំណឹងល្អ។សិទ្ធិបក�ើសបរើសខាងសរីលធម៌—ថដល

ជាលទ្ធភាពបដើម្រីបក�ើសបរើសនិងកបកពឹតតេបោយខលែលួនបយើងផ្ទាល់—្ឺជាថ្្ន្រដ៏

សំខាន់បៅ្រ្ននុងថ្នរោរននកពះវរបិតាសួ្៌្ ងថដរ។រោររី្រចបកមើន

ដ៏អស់្រល្ជានិច្ចរបស់បយើងអាកស័យបៅបលើរបបៀបថដលបយើងបកបើអំបណាយបនះ

(សូមបមើលយែូបស្វ2៤:1៥នរីនហ្វទរី22:2៧)។

2 ៣ កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាចំនុចសំខាន់បៅ្រ្ននុងថ្នរោរននកពះវរបិតាសួ្៌។

ថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះអាច�ួយឲ្យបយើងបានថកបរោលាយជាល្អឥតបខាចាះទទួល

បានអំណរបពញបលញរី្ររាយ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំនងក្ួសាររបស់បយើងដល់ភាព

អស់្រល្ជានិច្ចបហើយរស់បៅជាបរៀងរហូត្រ្ននុងវតតេមានរបស់កពះ។

បសច្្ររីបោងថដលទា្រ់ទង៖មា៉ាឡា្រី៤:៥–៦,នរីនហ្វទរី៣12:៤8,្ និងស 1៣1:1–៤

ជដីវិត្ ុនឆាកជដីវិតគនះ
2 ៤ ពរីមុនបយើងបានប្រើតម្របលើថ្នដរីបនះបយើងបានរស់បៅ្រ្ននុងវតតេមាននន

កពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង្រ្ននុងនាមជា្រូនបៅវិញ្ញាណរបស់កទង់(សូមបមើល

អ័កបាហាំ៣:22–2៣)។បៅ្រ្ននុង�រីវិតមុនថ្នដរីបយើងបានចូលរួមបៅ្រ្ននុងក្រុម

កបឹ្រសាមួយជាមួយនឹង្រូនបៅវិញ្ញាណប្្សងបទៀតរបស់កពះវរបិតាសួ្៌។្រ្ននុង

អំ�នុងបពលកប�ុំក្រុមកបឹ្រសាបនាះកពះវរបិតាសួ្៌បានបគ្ហាញដល់បយើងនូវថ្នរោរ

របស់កទង់បហើយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពរីមុន�រីវិតបលើថ្នដរីបនះបានបធ្វើបសច្រតេរីសញ្ញា

បដើម្រីបធ្វើជាអង្គសប្គ្រះ។

2 ៥ បយើងបានបកបើកបាស់សិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងបដើម្រីបធ្វើតាមថ្នរោរ

កពះវរបិតាសួ្៌។អស់អ្ន្រណាថដលបានបធ្វើតាមកពះវរបិតាសួ្៌និង

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ររោន់ថ្នដរីបនះបដើម្រីទទួលបាន

បទពិបសាធន៍នន�រីវិតរថមងសាលាប់និងរ្ីរចបកមើនបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្
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ជានិច្ច។លូស៊ីបហ្វើរជា្រូនវិញ្ញាណននកពះមានា្រ់បទៀតថដលបាន�ំទាស់កប្ំងនឹង

ថ្នរោរបនះ។វាបានរោលាយបៅជាសាតាំងបហើយវានិងពួ្រពលបរិវារទាំងឡាយ

របស់វាកតូវបានបបណតាញបចញពរីសាថានសួ្៌បហើយមិនបានទទួលឯ្រសិទ្ធិននរោរ

ទទួលបានរូបរោយនិងបទពិបសាធន៍នន�រីវិតរថមងសាលាប់ប�ើយ។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖បយបរមា1:៤–៥,បហបកពើរ12:9,នរីនហ្វទរី22:2៧នរីនហ្វទរី៣

11:10–11

ការ្រង្ក្រគង្កើត
2 ៦ កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានបបងកើតសាថានសួ្៌និងថ្នដរីបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់

កពះវរបិតា(សូមបមើល្ និងស ៧៦:22–2៤)។រោរបបងកើតថ្នដរី្ ឺជា

ថ្្ន្រមួយដ៏សំខាន់ននថ្នរោររបស់កពះ។ថ្នដរី្ តេល់ឲ្យបយើងនូវ្រថនលែងថដលបយើង

អាចទទួលបានរូបរោយកតូវបានសា្រល្ងនិងទទួលបទពិបសាធន៍

កពមទាំងអ្ិវឌ្ឍនូវឥរិោប្ដ៏បទវភាព។

2 ៧ អ័ោម្ ឺជាមនុស្សដំបូងប្ថដលកតូវបានបបងកើតបៅបលើថ្នដរីបនះ។កពះ

បានបបងកើតអ័ោមនិងបអវាែតាមរូបរាងរបស់អង្គកទង់ផ្ទាល់។ក្ប់មនុស្សបោ្រ

ទាំងអស់—កបុសនិងកសរី—កតូវបានបបងកើតតាមរូបរាងរបស់កពះ(សូមបមើល

បោ្រុប្តតេិ1:2៦–2៧)។ប្ទកបុសកសរី្ឺជាល្រ្ខណៈពិបសសនន

អតតេសញ្ញាណនិងបោលបំណងរបស់មនុស្សមានា្រ់ៗបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុនថ្នដរី�រីវិត

រថមងសាលាប់និង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជានិច្ច។

ការធ្លាក់
2 8 បៅ្រ្ននុងសួនចបារបអថដនកពះបានបរៀបរោរអោ័មនិងនាងបអវាែ។ខណៈ

ថដលអ័ោមនិងនាងបអវាែសថែិតបៅ្រ្ននុងសួនចបារបៅប�ើយបនាះពួ្រប្បៅថតសថែិត

បៅ្រ្ននុងវតតេមានរបស់កពះបហើយអាចរស់បៅជាបរៀងរហូតបាន។ពួ្រប្រស់បៅ្រ្ននុង

ភាពសលែទូតកតង់បហើយកពះបានកបទានក្ប់តកមូវរោររបស់ពួ្រប្។

2 9 កពះបានកបទានដល់អ័ោមនិងនាងបអវាែនូវសិទ្ធិបក�ើសបរើសខណៈថដល

ពួ្រប្សថែិតបៅ្រ្ននុងសួនចបារបអថដន។កទង់បានបញ្ជាពួ្រប្មិនឲ្យបរិបភា្ថ្លែបឈើ

ហាមឃ្ត់—ជាថ្លែបឈើននបដើមបឈើសកមាប់ដឹងខុសកតូវប�ើយ។រោរបោរពតាម

បទបញ្ញតតេិបនះមានន័យថាពួ្រប្អាចបន្រស់បៅ្រ្ននុងសួនចបារ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយអ័ោមនិងនាងបអវាែពុំទាន់បានយល់បៅប�ើយបទថា

កបសិនបបើពួ្រប្បន្បៅ្រ្ននុងសួនចបារបនាះពួ្រប្ពុំអាចរី្រចបកមើនតាមរយៈរោរ

ទទួលបទពិបសាធន៍នូវរោរ្ ្ទនុយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ប�ើយ។ពួ្រប្មិនអាច

សារល់ភាពរី្ររាយបកោះថតពួ្រប្មិនអាចមានបទពិបសាធន៍ននរោរបសា្របៅនិង

រោរឈឺចាប់។បលើសពរីបនាះបៅបទៀតពួ្រប្ពុំអាចមាន្រូនបៅបានប�ើយ។

2 10 សាតាំងបានល្លួងអ័ោមនិងនាងបអវាែឲ្យទទួលទានថ្លែបឈើហាមឃ្ត់

បហើយពួ្រប្បានបក�ើសបរើសបធ្វើដូបចានាះ។បោយសារថតរោរបក�ើសបរើសបនះ

បនាះពួ្រប្កតូវបានបបណដាញបចញពរីវតតេមានរបស់កពះបហើយបានធាលា្រ់ចុះនិង

មាន�រីវិតរថមងសាលាប់។រោររំលងរបស់អ័ោមនិងនាងបអវាែកពមទាំងលទ្ធ្លនន

រោរផ្លាស់បតេទូរថដលព្ួរប្បានដ្រពិបសាធន៍រួមទាំងបសច្រតេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណនិង

បសច្រតេរីសាលាប់ខាងរូបរោយ្ ឺកតូវបានបៅថារោរធាលា្រ់។បសច្រតេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ

្ឺជារោរថប្របចញពរីកពះ។បសច្រតេរីសាលាប់ខាងរូបរោយ្ ឺជារោរថប្របចញរវាង

វិញ្ញាណនិងរូបរោយរថមងសាលាប់។

2 11 រោរធាលា្រ់្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាន់ននថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះរបស់

កពះវរបិតាសួ្៌។ជាលទ្ធ្លននរោរធាលា្រ់បនាះអ័ោមនិងនាងបអវាែអាចបបងកើត

្រូនបៅបាន។ពួ្រប្និង្រូនបៅរបស់ពួ្រប្អាចទទួលបទពិបសាធន៍នន

បសច្រ្រីអំណរនិងទុ្រ្ខកពយួដឹងល្អដឹងអាក្រ្រ់បហើយរី្រចបកមើន

(សូមបមើលនរីនហ្វទរី22:22-2៥)។

2 12 ្រ្ននុងនាមជា្រូនបៅរបស់អ័ោមនិងនាងបអវាែបនាះបយើងទទួលបាននូវ

ល្រ្ខខណ្ឌននរោរធាលា្រ់្រ្ននុងអំ�នុងបពល�រីវិតរថមងសាលាប់បនះ។បយើងកតូវបានបំថប្រ

បចញពរីវតតេមានរបស់កពះបហើយសថែិតបៅបករោមឥទ្ធិពលននបសច្រ្រីសាលាប់ខាង

រូបរោយ។បយើង្រ៏កតូវបានសា្រល្ងបោយភាពលំបា្រនន�រីវិតនិងរោរល ល្ួងពរី

មារសកតូវ្ងថដរ។ខណៈថដលបយើងមិនទទួលខុសកតូវចំបោះអំបពើរំលងរបស់

អ័ោមនិងនាងបអវាែបនាះបយើងមានរោរទទួលខុសកតូវចំបោះអំបពើបាបផ្ទាល់ខលែលួន

របស់បយើង។តាមរយៈដគ្វាយធួនរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចយ្រឈ្នះ

បលើឥទ្ធិពលអវិ�ជមានននរោរធាលា្រ់ទទួលរោរអ្័យបទាសចបំោះអំបពើបាបរបស់

បយើងបហើយទរីបំ្ុតទទួលបានបទពិបសាធន៍ននអំណរដ៏បពញបលញ។

បសច្្ររីបោងថដលទា្រ់ទង៖បោ្រុប្តតេិ1:28,មែូសាយ៣:19,អាលមា៉ា៣៤:9-10

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ជដីវិតរស្ងសាលា្រ់
2 1៣ �រីវិតរថមងសាលាប់្ ឺជាបពលបវោមួយននរោរបរៀនសូកតថដលអំ�នុងបពល

បនះបយើងបគ្ហាញថាបយើងនឹងបកបើសិទ្ធិបសរីភាពរបស់បយើងបដើម្រីបធ្វើអ្វរីៗទាំងអស់

ថដលកពះអមាចាស់បានបញ្ជាបហើយបរៀបចំខលែលួនសកមាប់�រីវិតដ៏អស់្រល្ជានិច្ចបោយ

រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចកពះ។បយើងបធ្វើដូចបនះបៅបពលបយើងអនុវតតេបសច្រ្រី�ំបនឿ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងដគ្វាយធួនរបស់កទង់ថកបចិតតេទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនិង

បសច្រ្រីសញ្ញាននរោរសប្គ្រះដូចជាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រនិងពិធរីបញ្ជា្រ់បហើយ

កបរោន់ខាជាប់បោយបសាមះកតង់ដល់ចុងបំ្ុតនន�រីវិតរថមងសាលាប់របស់បយើងបដើម្រីបដើរ

តាម្ ំរូរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

2 1៤ បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់វិញ្ញាណរបស់បយើងកតូវបានរួមោនាជាមួយនឹង

រូបរោយរបស់បយើងថដលរោរណ៍បនះ្ តេល់ឲ្យបយើងនូវឱរោសបដើម្រីរី្រចបកមើននិង

អ្ិវឌ្ឍតាមវិធរីជាបកចើនថដលមិនអាចប្រើតមានបានបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុនថ្នដរី។

បោយសារថតកពះវរបិតាថដល្ ង់បៅសាថានសួ្៌របស់បយើងមានរូបរោយសាច់និង

ឆ្អឹងបនាះរូបរោយរបស់បយើង្ ឺចាំបាច់សកមាប់ឲ្យបយើងរី្រចបកមើនបហើយថកបរោលាយ

ដូចជាកទង់។រូបរោយរបស់បយើង្ ឺពិសិដ្ឋបហើយ្ ួរថតកតូវបានបោរពថាជា

អំបណាយមួយម្រពរីកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង(សូមបមើល្រូរិន្ូសទរី1

៦:19–20

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូបស្វ2៤:1៥,មា៉ាថាយ22:៣៦–៣9,យែូហាន1៤:1៥,

នរីនហ្វទរី22:2៧,នរីនហ្វទរី៣12:៤8,មរ៉ូនណ៧:៤៥,៤៧–៤8,្ និងស 1៣0:22–2៣

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ក្រុមកពះដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញា

បទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

ជដីវិតគពកាយគេចក្ដីសាលា្រ់
2 1៥ បៅបពលបយើងសាលាប់វិញ្ញាណរបស់បយើងចូលបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ

បហើយរង់ចាំរោររស់ប�ើងវិញ។វិញ្ញាណននព្ួរសុចរិតកតូវបានទទួលសាថានភាពនន

សុ្មង្គលថដលកតូវបានបៅថាសាថានបរមសុខ។អស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបាន

សាលាប់បៅបោយមិនបានទទួលចំបណះដឹងននបសច្រ្រីពិតនិងអស់អ្ន្រថដលមិន

បានបោរពកបតិបតតេិតាមបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់នឹងចូលបៅ្រថនលែងបបណាដះអាសន្ន

មួយ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបករោយពរី�រីវិតរថមងសាលាប់ថដលបៅថាសាថាន�ុំកពលឹង។

2 1៦ ទរីបំ្ុតមនុស្សក្ប់រូបនឹងមានឱរោសបរៀនពរីបោលរោរណ៍ននដំណឹងល្អ

បហើយទទួលបានពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ។មានពួ្រអ្ន្របសាមះកតង់
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ជាបកចើននឹង្ សាយដំណឹងល្អបៅរោន់អ្ន្រទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងសាថាន�ុំកពលឹង។អស់

អ្ន្រថដលបានបក�ើសបរើសទទួលយ្រដំណឹងល្អថកបចិតតេបហើយទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនន

បសច្រ្រីសប្គ្រះថដលកតូវបានបធ្វើប�ើងសកមាប់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធនឹង

រស់បៅ្រ្ននុងសាថានបរមសុខរហូតដល់រោររស់ប�ើងវិញ(សូមបមើលបពកតុសទរី1

៤:៦)។

2 1៧ រោររស់ប�ើងវិញ្ ឺជារោររួមបញ្ចទូលោនាវិញននរូបរោយជាវិញ្ញាណរបស់

បយើងជាមួយនឹងរូបរោយជាសាច់និងឆ្អឹងរបស់បយើង។បនាទាប់ពរីរោររស់ប�ើងវិញ

បនាះបយើងនឹងមានរូបរោយអមត—វិញ្ញាណនិងរូបរោយរបស់បយើងនឹងពុំថប្រ

បចញពរីោនាបទៀតប�ើយ។មនុស្សក្ប់រូបថដលប្រើតម្របលើថ្នដរីនឹងកតូវបានរស់

ប�ើងវិញពរីបកោះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានយ្រឈ្នះបលើបសច្រតេរីសាលាប់ខាងរូបរោយ

(សូមបមើល្ូររិន្ូសទរី11៥:20–22)។ពួ្រសុចរិតនឹងរស់ប�ើងវិញមុន

ពួ្រទុច្ចរិតបហើយពួ្រប្រស់ប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងដំបណើររស់ប�ើងវិញទរីមួយ។

2 18 បសច្រ្រី�ំនុំ�កមះចុងបករោយនឹងប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីរោររស់ប�ើងវិញ។

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនឹងរោត់បសច្រតេរីមនុស្សក្ប់រូបបដើម្រី្រំណត់នូវបសច្រតេរីរុងបរឿងដ៏

អស់្រល្ថដលបុ្្គលបនាះនឹងទទួលបាន។រោររោត់បសច្រតេរីបនះនឹងថ្្អ្របៅបលើ

បំណងកបាថានានិងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះរបស់បុ្្គលមានា្រ់ៗ 

(សូមបមើលវិវរណៈ20:12)។

2 19 មានន្រននសិរីល្អចំនួនបរី្ឺ៖ន្របសប�សាទាលន្របទបរកសាទាលនិង

ន្របទប�សាទាល(សូមបមើល្រូរិន្ូសទរី11៥:៤0-៤2)។អ្ន្រទាំងឡាយ

ណាថដលមានបសច្រតេរីរោលាហានបៅ្រ្ននុងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិង

បោរពកបតិបតតេិតាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយននដំណឹងល្អនឹងរស់បៅ្រ្ននុងន្រ

បសប�សាទាល្រ្ននុងវតតេមានននកពះវរបិតានិងកពះរា�បកុតាកទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

និងបៅជាមួយសមា�ិ្រក្ួសារដ៏សុចរិតរបស់ពួ្រប្ទាំងឡាយ។

បសច្្ររីបោងថដលទា្រ់ទង៖លូរោ2៤:៣៦–៣9,យែូហាន1៧:៣,្ និងស 1៣1:1–៤

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ
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៣. ដគ្វាយធួន នន បពះសយេ៊ូវប្ីេ្ទ

៣ 1 កពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវបានថតងតាំងពរីមុន្រំបណើតបោ្រិយបៅ្រ្ននុង

ក្រុមកបឹ្រសាពរីមុន�រីវិតបនះបដើម្រីបធ្វើជាកពះអង្គសប្គ្រះនិងកពះបកបាសបោះរបស់

បយើង។កទង់បានោងម្របលើថ្នដរីបហើយស្ម័ក្កពះទ័យរងទុ្រ្ខនិងសុ្តបដើម្រី

បកបាសបោះមនុស្សបោ្រទាំងអស់ោនាឲ្យ្ ុតពរីឥទ្ធិពលអវិ�ជមានននរោរធាលា្រ់និង

បដើម្រីបង់ន្លែអបំពើបាបទាំងឡាយរបស់បយើង។បជា្�័យរបស់កពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទ្រ្ននុងរោរយ្រឈ្នះបលើបសច្រ្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណនិងខាងរូបរោយបោយរោរ

រងទុ្រ្ខរោរសុ្តនិងរោររស់ប�ើងវិញរបស់កទង់្ឺកតូវបានបៅថាដគ្វាយធួន។

ពលិ្រម្មរបស់កទង់មានកបបោ�ន៍ដល់បយើងមានា្រ់ៗបហើយបគ្ហាញនូវតនមលែដោ៏មនទរី

បំ្ុតរបស់្រូនមានា្រ់ៗរបស់កពះវរបិតាសួ្៌(សូមបមើល្ និងស 18:10-

11)។

៣ 2 វាមានថតតាមរយៈកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបែុបណាណះថដលបយើងអាចកតូវបាន

សប្គ្រះបោយសារកទង់្ ឺជាអង្គថតមួយ្ ត់ថដលអាចបធ្វើដគ្វាយធួនដ៏និរន្រ៍និង

អស់្រល្ជានិច្ចបនះសកមាប់មនុស្សបោ្របាន(សូមបមើលអាលមា៉ា៣៤:9-

10)។មានថតកទង់មួយអង្គ្ ត់ថដលមានកពះបចសាដាយ្រឈ្នះបលើបសច្រ្រីសាលាប់

ខាងរូបរោយ។បចញពរីមាតាខាង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់កទង់បនាះកទង់ទទួលបាន

នូវលទ្ធភាពបដើម្រីសុ្ត។បចញពរីកពះជាកពះបិតាអមតរបស់កទង់បនាះកទង់បាន

ទទួលមរត្រនូវអំណាចបដើម្រីរស់បៅជាបរៀងរហូតឬោ្រ់�រីវិតកទង់ចុះបហើយអាច

យ្រវាម្រវិញបាន។កទង់ថតមួយអង្គឯងអាចបកបាសបោះបយើងបចញពរីអបំពើបាប

របស់បយើងបាន។បោយសារកទង់បានរស់បៅ�រីវិតដ៏ឥតបខាចាះនិងោមនអំបពើបាប

បនាះកទង់មានបសរីភាពពរីរោរទាមទារននបសច្រ្រីយុតតេិធម៌បហើយអាចបង់ន្លែបំណុល

សកមាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលថកបចិតតេ។

៣ ៣ ដគ្វាយធួនរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមានរួមទាំងរោររងទុ្រ្ខរបស់កទង់សកមាប់

អំបពើបាបននមនុស្សបោ្របៅ្រ្ននុងសួនចបារប្តបសមា៉ានរីរោរបង្ទូរបោហិតរបស់

កទង់រោររងទុ្រ្ខនិងរោរសុ្តបៅបលើបឈើ្កាងរបស់កទង់បហើយនឹងរោរ

រស់ប�ើងវិញរបស់កទង់។កទង់្ ឺជា្ លដំបូងថដលបានរស់ប�ើងវិញ។កទង់បាន

រស់ប�ើងវិញបចញពរី្្នទូរបោយសិរីរុងបរឿងមានរូបរោយជាសាច់និងឆ្អឹងដ៏អមត

(សូមបមើលលូរោ2៤:៣៦-៣9)។បោយសារថតដគ្វាយធួនរបស់កទង់បនាះ

មនុស្សបោ្រក្ប់រូបនឹងបានរស់ប�ើងវិញបោយមានរូបរោយឥតបខាចាះអមត

បហើយអាចកតូវបាននាំកត�ប់បៅរោន់វតតេមានរបស់កពះបដើម្រី�ំនុំ�ំរះ។ពលិ្រម្ម

ដ៏ធួនរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបាន្ ្ល់ជាមបធយាបាយថតមួយ្ ត់សកមាប់បយើង

បដើម្រីអាចកតូវបានសមាអាតនិងអ្័យបទាសពរីអបំពើបាបរបស់បយើងបដើម្រីបយើងអាច

រស់បៅ្រ្ននុងវតតេមានរបស់កពះដ៏បៅអស់្រល្ជានិច្ចបាន(សូមបមើលបអសាយ

1:18,្ និងស 19:1៦-19)។

៣ ៤ ជាចំថណ្រននដគ្វាយធួនរបស់កទង់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមិនកតឹមថតរងទុ្រ្ខ

សកមាប់អំបពើបាបរបស់បយើងបែុបណាណះបទបែុថន្កទង់ថ្មទាំងបានបលើ្រម្រោ្់របលើ

កពះអង្គកទង់នូវរោរឈឺចាប់រោរល្លួង�ំងឺនិងបរាោទាំងឡាយរបស់មនុស្សបទៀត

្ង(សូមបមើលបអសាយ៥៣:៣–៥,អាលមា៉ា៧:11–1៣)។កទង់យល់អំពរី

រោរឈឺចាប់របស់បយើងពរីបកោះកទង់បានទទួលនូវបទពិបសាធន៍ននរោរឈឺចាប់
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បនាះ។បៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់បោយបសច្រ្រី�ំបនឿបនាះកពះអង្គសប្គ្រះនឹង

ពកងឹងបយើងបដើម្រីថរ្របន្ទនុ្របហើយសបកមច្រិច្ចរោរថដលបយើងមិនអាចបធ្វើបោយខលែលួន

បយើងបាន(សូមបមើលមា៉ាថាយ11:28-៣0,បអបធើរ12:2៧)។

៣ ៥ រោរទទួលបទាស�ំនួសអំបពើបាបរបស់បយើងពុំថមនមានន័យថាកពះបយសូ៊វ

ក្រីស្ទដ្រយ្ររោរទទួលខុសកតូវផ្ទាល់ខលែលួនរបស់បយើងបនាះបទ។បដើម្រីទទួលបាន

ពលិ្រម្មរបស់កទង់បដើម្រីកតូវបានសមាអាតបចញពរីអំបពើបាបរបស់បយើងបហើយទទួល

ក្ង�រីវិតអស់្រល្ជានិច្ចបនាះបយើងកតូវថតអនុវតតេបសច្រ្រី�ំបនឿបៅបលើកទង់

ថកបចិតតេទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយកបរោន់ខាជាប់

បោយបសាមះកតង់ដល់ចុងបំ្ុតនន�រីវិតរបស់បយើង។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូហាន៣:៥,្រូរិន្ូសទរី11៥:20–22,មែូសាយ៣:19,

នរីនហ្វទរី៣11:10–11,នរីនហ្វទរី៣2៧:20,្ និងស ៧៦:22–2៤

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ក្រុមកពះ៖កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះ៖រោរធាលា្រ់

ពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ

គេចក្ដីជំគនឿគលើព្ះគយេ៊ូវពគដីេ្ទ
៣ ៦ បោលរោរណ៍ទរីមួយននដំណឹងល្អ្ ឺបសច្រ្រី�ំបនឿបៅបលើកពះអមាចាស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បសច្រ្រី�ំបនឿរបស់បយើងអាចដឹ្រនាំបៅរ្របសច្រ្រីសប្គ្រះថត

បៅបពលថដលវាបផ្ដាតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបែុបណាណះ(សូមបមើលបហបលមិន

៥:12)។

៣ ៧ រោរមានបសច្រ្រី�ំបនឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរួមបញ្ចទូលនូវរោរមាន�ំបនឿ

រឹងមាំថាកទង់្ ឺជាកពះរា�បុកតាសំណព្វថតមួយ្ ត់របស់កពះនិងជាកពះអង្គ

សប្គ្រះននពិ្ពបោ្រ។បយើងទទួលសារល់ថាមបធយាបាយថតមួយ្ ត់ថដលបយើង

អាចកត�ប់បៅរស់បៅជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងវិញបាន្ឺតាមរយៈរោរ

ពឹងថ្្អ្របៅបលើដគ្វាយធួនជានិរន្រ៍របស់កពះរា�បុកតាកទង់និងតាមរយៈរោរ

ទុ្រចិតតេបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងរោរបធ្វើតាមរោរបបកងៀនទាំងឡាយ

របស់កទង់។បលើសពរីរោរទទួលយ្រនូវរោរប�ឿអ្រម្មបសច្រ្រី�ំបនឿពិតបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនាំបៅរ្រស្រម្មភាពបហើយកតូវបានបគ្ហាញតាមរបបៀបថដលបយើង

រស់បៅ(សូមបមើលោ៉ា្រុប2:1៧-18)។បសច្រតេរី�ំបនឿរបស់បយើងអាច

រី្រចបកមើនប�ើងបៅបពលបយើងអធិសាឋានសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរនិងបោរពកបតិបតតេិតាម

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះ។

បសច្្ររីបោងថដលទា្រ់ទង៖សុភាសិត៣:៥–៦,បអបធើរ12:៦,្ និងស ៦:៣៦

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖រោរទទួលបានចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ

ការសព្រចធិត្
៣ 8 បសច្រ្រី�ំបនឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទនិងបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់បយើង

ចំបោះកទង់និងកពះវរបិតាសួ្៌ដឹ្រនាំបយើងឲ្យថកបចិតតេ។រោរថកបចិតតេ្ ឺជាចំថណ្រ

ននថ្នរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌ចំបោះ្រូនបៅទាំងអស់របស់កទង់ថដល

ទទួលខុសកតូវចំបោះរោរបក�ើសបរើសរបស់ពួ្រប្។អំបណាយទានបនះនឹងកតូវបាន

បធ្វើឲ្យប្រើតមានប�ើងតាមរយៈដគ្វាយធួនរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រោរថកបចិតតេ្ឺ

ជារោរផ្លាស់បតេទូរមួយ្រ្ននុង្ ំនិតនិងដួងចិតតេ។វារួមមានទាំងរោរគ្្របចញពរី

អំបពើបាបនិងរោរថបរ្ ំនិតស្រម្មភាពនិងបំណងកបាថានារបស់បយើងបៅរ្រកពះ

បហើយសកមបឆន្ទៈរបស់បយើងបៅតាមកពះឆន្ទៈរបស់កទង់(សូមបមើលមែូសាយ

៣:19)។

៣ 9 រោរថកបចិតតេរួមមាននូវរោរទទួលសារល់អំបពើបាបរបស់បយើង

រោរមានអារម្មណ៍បសា្រសាដាយឬបសច្រតេរីកពួយថដលោប់កពះហឫទ័យដល់កពះ

ចំបោះរោរកបកពឹតតេអំបពើបាបរោរសារភាពអំបពើបាបរបស់បយើងបៅរោន់កពះវរបិតា

សួ្៌បហើយបបើចាំបាច់សារភាពបៅរោន់អ្ន្រដនទបទៀតរោរលះបង់បចាលអបំពើបាប

រោរថស្វងរ្ររោរសាតារប�ើងវិញតាមថដលអាចបធ្វើបៅបានចំបោះអ្វរីៗ ថដលបាន

ខូចខាតបោយសារលទ្ធ្លននអំបពើបាបរបស់បយើងនិងរោររស់បៅបោយបោរព

តាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះ(សូមបមើល្ និងស ៥8:៤2–៤៣)។

កពះអមាចាស់សនយាថានឹងអ្័យបទាសដល់អំបពើបាបរបស់បយើងបៅពិធរីបុណ្យក�មុ�

ទឹ្របហើយបយើងរំឮ្របសច្រ្រីសញ្ញាបនាះបៅក្ប់បពលថដលបយើងទទួលទាន

សាករោមែង់បោយបសាមះបោយបំណងចិតតេចងចាំដល់កពះអង្គសប្គ្រះនិងរ្រសា

បទបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់។

៣ 10 តាមរយៈរោរថកបចិតតេបោយបសាមះនិងកពះ្ុណថដលបានកបទានឲ្យ

តាមរយៈដគ្វាយធួនរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចទទួលបានរោរអ្័យ

បទាសរបស់កពះបហើយមានអារម្មណ៍សុខសាន្។បយើងនឹងទទួលអារម្មណ៍ពរី

ឥទ្ធិពលននកពះវិញ្ញាណោ៉ាងបកចើនសន្ធឹ្របហើយបយើងរោន់ថតបកតៀមខលែលួនបដើម្រី

រស់បៅអស់្រល្ជានិច្ចជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌និងកពះរា�បុកតារបស់កទង់។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖បអសាយ1:18,យែូហាន1៤:1៥,នរីនហ្វទរី៣2៧:20,្ និង

ស 19:1៦–19

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ
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៤. ការ ស្ដារ ស�ើងវិញ

៤ 1 កពះបានសាដារដំណឹងល្អរបស់កទង់ប�ើងវិញបៅន្ងៃចុងបករោយទាំងបនះបោយ

រោរសាថាបនាប�ើងវិញនូវបសច្រ្រីពិតរបស់កទង់សិទ្ធិអំណាចបព្វ�ិតភាពនិង

សាសនាចក្របៅបលើថ្នដរីបនះ។ពួ្រពយារោរីពរីបុរាណទាំងឡាយបានពយា្ររអំពរី

រោរសាដារប�ើងវិញននដំណឹងល្អបៅន្ងៃចុងបករោយ(សូមបមើលបអសាយ29:1៣-

1៤,្រិច្ចរោរ៣:19-21)។

៤ 2 រោរសាដារប�ើងវិញបានចាប់ប្្ើមបៅ្ នាំ1820។កពះជាកពះបិតានិង

កពះរា�បុកតាកទង់្ ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានបគ្ហាញកពះរោយដល់យែូថសបស្ម៊ីធ

ជារោរបឆលែើយតបចំបោះរោរអធិសាឋានរបស់យែូថសបបហើយពួ្រកទង់បានបៅបោ្រឲ្យ

បធ្វើជាពយារោរីននរោរសាដារប�ើងវិញ(សូមបមើលយែូថសបស្ម៊ីធ–កបវតតេិ1:1៥-

20)។

៤ ៣ កពះបានបៅយែូថសបស្ម៊ីធឲ្យបធ្វើជាសា្រ្សរីន្ងៃចុងបករោយអំពរីកពះក្រីស្ទដ៏មាន

កពះ�ន្មរស់។្រ្ននុងនាមជាពយារោរីននរោរសាដារប�ើងវិញយែូថសបស្ម៊ីធបានប្រថកប

កពះ្ម្ពរីរមរមនបោយអំបណាយទាននិងកពះបចសាដាននកពះ(សូមបមើល្ និងស 

1៣៥:៣)។កពះ្ម្ពរីរមរមនអមជាមួយនឹងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបានថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយមាននូវភាពបពញបលញននដំណឹងល្អ

(សូមបមើលបអបសោល៣៧:1៥-1៧)។កពះ្ម្ពរីរមរមន្រ៏ជាសា្រ្សរីអំពរីរោរ

បៅជាពយារោរីរបស់យែូថសបស្ម៊ីធនិងភាពបពញបលញននរោរសាដារប�ើងវិញ

្ងថដរ។

៤ ៤ ជាចំថណ្រននរោរសាដារប�ើងវិញកពះបានបញជទូនសារទូតបទវតាឲ្យម្រសាដារ

បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុននិងបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រប�ើងវិញ។បនាទាប់ម្រកទង់

បានបគ្រប់ថាសាសនាចក្ររបស់កទង់កតូវបរៀបចំប�ើងជា្ ្មរីបៅបលើថ្នដរីបៅន្ងៃទរី

៦ថខបមសា្នាំ18៣0។បោយសារសាសនាចក្រកតូវបានសាថាបនាប�ើងពរីកពះ

ផ្ទាល់បនាះសាសនាចក្រននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទននពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ ឺជា

«សាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្មបៅបលើន្្ទថ្នដរីទាំងមូល»(្ 

និងស 1:៣0)។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖បអមែុស៣:៧,បអប្សូរ2:19–20,បអប្សូរ៤:11–1៤,្ និង

ស 1៣:1,្ និងស ៧៦:22–2៤,្ និងស 10៧:8

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ក្រុមកពះពួ្រពយារោរីនិងវិវរណៈ
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ការក្បត់សាេនា
៤ ៥ តកមូវរោរបដើម្រីមានរោរសាដារប�ើងវិញននបសច្រ្រីពិតរបស់កពះបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុង

បករោយបនាះ្ ឺសិទ្ធិអំណាចបព្វ�ិតភាពបហើយសាសនាចក្របានប្រើតប�ើងវិញ

បោយសារថតរោរ្រ្ត់សាសនា។រោរ្រ្ត់សាសនាប្រើតប�ើងបៅបពលថដលបុ្្គល

មានា្រ់ឬបកចើននា្រ់បានគ្្របចញពរីបសច្រ្រីពិតននដំណឹងល្អ។

៤ ៦ បនាទាប់ពរីរោរ្ កាងរបស់កពះអង្គសប្គ្រះនិងរោរសាលាប់របស់ពួ្រសាវ្រ

របស់កទង់បនាះមានមនុស្សជាបកចើនបានគ្្របចញពរីបសច្រ្រីពិត

ថដលកពះអង្គសប្គ្រះបានសាថាបនាប�ើង(សូមបមើលថ្សសា�ទូនិចទរី2

2:1-៣)។បោលរោរណ៍ទាំងឡាយននដំណឹងល្អនិងថ្្ន្រជាបកចើនននបទ្ម្ពរីរ

បរិសុទ្ធកតូវបានបាត់បង់ឬបំផ្លាញបចាល។រោរផ្លាស់ប្ទូរបោយោមនសិទ្ធិអំណាច

បានបធ្វើប�ើងបៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំសាសនាចក្រនិងពិធរីបរិសុទ្ធបព្វ�ិតភាពនានា។

បោយសាររោររី្ររាលោលននភាពទុច្ចរិតបនាះកពះអមាចាស់បានដ្រយ្រសិទ្ធិ

អំណាចនិង្រូនបសាទាំងឡាយននបព្វ�ិតភាពបចញពរីថ្នដរី។បទាះជាមាន

មនុស្សល្អនិងបសាមះកតង់ជាបកចើនថដលបានថាវាយបង្គំកពះកសបតាមពនលែឺ

ថដលពួ្រប្មាននិងបានទទួលចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋានរបស់ពួ្រប្្រ្រី្រ៏

ពិ្ពបោ្រកតូវបានទុ្របចាលបោយោមនវិវរណៈពរីកពះតាមរយៈពយារោរីថដល

បៅរស់ថដរ។កោបនះ្ ឺកតូវបានសារល់ថាជារោរ្រ្ត់សាសនាដ៏ធំ។

៤ ៧ អំ�នុងបពលប្្សងបទៀតននរោរ្រ្ត់សាសនាបានប្រើតប�ើងបពញ្រ្ននុងកបវតតេិ

សាកសតេននពិ្ពបោ្រ។

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ពួ្រពយារោរីនិងវិវរណៈបព្វ�ិតភាពនិង្រូនបសាបព្វ�ិតភាពពិធរីបរិសុទ្ធ

និងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ

ពោកាន់កា្រ់ពតួតពតាននដំេឹងល្អ
៤ 8 បៅបពល្រូនបៅរបស់កពះបានធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងសាថានភាពននរោរ្រ្ត់សាសនា

បនាះកទង់បានប្ងកពះហសតេបោយ្រ្រីកសឡាញ់បៅ�ួយពួ្រប្តាមរយៈរោរបៅ

ពួ្រពយារោរីនិងរោរកបទានពរ�័យននដំណឹងល្អជា្្មរីតាមរយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់

បៅដល់កបជា�ន។អំ�នុងបពលថដលកពះអមាចាស់បបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតរបស់

កទង់បនាះសិទ្ធិអំណាចបព្វ�ិតភាពនិងពិធរីបរិសុទ្ធនានាកតូវបានបៅថាកោរោន់

រោប់កតួតកតាមួយ។វា្ ឺជាអំ�នុងបពលមួយថដលោ៉ាងបហាចណាស់កពះអមាចាស់

មានអ្ន្របបកមើថដលបានទទួលសិទ្ធិអំណាចមានា្រ់បៅបលើថ្នដរីថដលរោន់

បព្វ�ិតភាពបរិសុទ្ធនិងជាអ្ន្រថដលមាននូវរោរអនុញ្ញាតពរីកពះបដើម្រីថច្រចាយ

ដំណឹងល្អនិងបដើម្រីចាត់ថចងពិធរីបរិសុទ្ធថដលមាន្រ្ននុងដំណឹងល្អបនាះ។

៤ 9 កោរោន់រោប់កតួតកតាកតូវបានសារល់តាមរយៈអ័ោមបអណុ្រណូបអ

អ័កបាហាំមែូបសកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងអ្ន្រដនទបទៀត។រោរសាដារប�ើងវិញ

ននដំណឹងល្អបៅន្ងៃចុងបករោយថដលកពះអមាចាស់បានចាប់ប្្ើមតាមរយៈពយារោរី

យែូថសបស្ម៊ីធ្ឺជាចំថណ្រននលំនាំននកោរោន់រោប់កតួតកតាបនះ។

៤ 10 បៅក្ប់កោរោន់រោប់កតួតកតាកពះអមាចាស់និងពួ្រពយារោរីរបស់កទង់បាន

ពយាោមសាថាបនាស៊ីយែូនប�ើង។ស៊ីយែូនសំបៅបៅបលើរាកសតេននបសច្រ្រីសញ្ញារបស់

កពះថដលមានភាពបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេមានសាម្្គរីភាពបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសុចរិត

បហើយបមើលថ្ោនាបៅវិញបៅម្រ(សូមបមើលមែូបស៧:18)។ស៊ីយែូន្រ៏សំបៅ

បៅបលើ្រថនលែងមួយថដលមានភាពបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងចិតតេ្ងថដរ។

៤ 11 សព្វន្ងៃបនះបយើង្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុងកោរោន់រោប់កតួតកតាចុងបករោយ—ជា

កោរោន់រោប់កតួតកតាននបពលបពញ្រំណត់។វា្ឺជាកោរោន់រោប់កតួតកតា

ថតមួយ្ត់ថដលនឹងពុំបញ្ចប់បោយរោរ្រ្ត់សាសនាប�ើយ។សាសនាចក្រនន

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទននពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនឹងមានបពញបៅបលើថ្នដរីទាំងមូល

បហើយនឹងឈរបៅជាបរៀងរហូតដល់ទរីបំ្ុត(សូមបមើលោនរីថយែល2:៤៤)។

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ពួ្រពយារោរីនិងវិវរណៈបព្វ�ិតភាពនិង្រូនបសាបព្វ�ិតភាពពិធរីបរិសុទ្ធ

និងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ
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៥. ពួក ពយាការី និង វិវរែៈ

៥ 1 ពយារោរី្ ឺជាមនុស្សមានា្រ់ថដលកតូវបានបៅបោយកពះបដើម្រីថ្លែង�ំនួសកទង់

(សូមបមើលបយបរមា1:៤-៥,បអមែុស៣:៧,យែូហាន1៥:1៦,្ និងស 

1:៣៧-៣8)។ពួ្រពយារោរីទាំងឡាយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិង

បបកងៀនដំណឹងល្អរបស់កទង់។ពួ្របោ្របគ្ហាញឲ្យសារល់នូវកពះហឫទ័យនិង

ចរិតល្រ្ខណៈពិតរបស់កពះ។ពួ្របោ្របថាកាលបទាសចំបោះអំបពើបាបកពមានពរី

លទ្ធ្លរបស់វាបហើយ�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងពរីរោរបបា្របបញ្ឆោត(សូមបមើល

បអបសោល៣:1៦-1៧,បអប្សូរ៤:11-1៤)។�ួនរោលពួ្របោ្រពយា្ររ

អំពរីកពឹតតេិរោរណ៍នានាននបពលអនា្ត។ពួ្រពយារោរីអាចបធ្វើនូវរោរទទួលខុសកតូវ

ទាំងបនះបោយសារពួ្របោ្រទទួលបាននូវសិទ្ធិអំណាចនិងវិវរណៈម្រពរីកពះ។

៥ 2 វិវរណៈ្ ឺជាទំនា្រ់ទំនងរវាងកពះបៅរោន់្រូនបៅរបស់កទង់។វិវរណៈភា្

បកចើនប្រើតមានតាមរយៈចំណាប់អារម្មណ៍្ំនិតនិងអារម្មណ៍ម្រពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ។វិវរណៈអាចប្រើតមានតាមរយៈរោរនិមិតតេរោរយល់សុបិននិងរោរោង

ម្រ�ួបពរីព្ួរបទវតា្ ងថដរ។

៥ ៣ អំ�នុងរោរបបកមើនន�រីវិតរថមងសាលាប់របស់កទង់និងបៅ្រ្ននុង�ំនាន់របស់បយើង

ជា្ ្មរីម្ងបទៀតកពះអមាចាស់បានបរៀបចំសាសនាចក្ររបស់កទង់បៅបលើក្ឹះនន

ពួ្រពយារោរីនិងពួ្រសាវ្រ(សូមបមើលបអប្សូរ2:19-20)។កបធាននន

សាសនាចក្រននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទននពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ ឺជាពយារោរីរបស់កពះ

សកមាប់មនុស្សក្ប់រូបបៅបលើថ្នដរីនាបពលសព្វន្ងៃបនះ។បយើងោំកទកបធាននន

សាសនាចក្រជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតនិងជាអ្ន្រទទួលវិវរណៈនិងជាបុរសថត

មានា្រ់្ ត់បៅបលើថ្នដរីថដលទទួលវិវរណៈបដើម្រីដឹ្រនាំសាសនាចក្រទាំងមូល។

កបសិនបបើបយើងទទួលនិងបោរពតាមរោរបបកងៀនរបស់កបធានសាសនាចក្របោយ

បសាមះកតង់បនាះកពះនឹងកបទានពរដល់បយើងឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរបបា្របបញ្ឆោតនិង

បសច្រ្រីអាក្រ្រ់(សូមបមើល្ និងស 21:៤-៦)។បយើង្រ៏ោំកទដល់ទរីកបឹ្រសា

ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធានទរីមួយនិងសមា�ិ្រនន្រូរ៉ុមននពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតនិងជាអ្ន្រទទួលវិវរណៈ្ងថដរ។

៥ ៤ កពះ្ម្ពរីរនានា—កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធកពះ្ម្ពរីរមរមនបោលលទ្ធិនិង

បសច្រតេរីសញ្ញានិងមុរោតាដ៏មានតនមលែមហិមា—មាននូវវិវរណៈទាំងឡាយថដលបាន

្តេល់តាមរយៈពយារោរីពរីបុរាណនិងពយារោរីន្ងៃចុងបករោយ។បៅបពលបយើងសិ្រសា

កបសាសន៍របស់ពយារោរីបនាះបយើងអាចបរៀនពរីបសច្រតេរីពិតនិងទទួលបាននូវរោរ

ថណនាំ។

៥ ៥ ខណៈថដលកពះកបទានវិវរណៈតាមរយៈពួ្រពយារោរីបដើម្រីដឹ្រនាំ្រូនបៅ

របស់កទង់ទាំងអស់បនាះបុ្្គលមានា្រ់ៗអាចទទួលវិវរណៈបដើម្រី�ួយពួ្រប្តាម

តកមូវរោររោរទទួលខុសកតូវនិងសំណួរជា្រ់ោ្រ់ទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្បហើយ

�ួយពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយរោរ

បំ្ុស្ំនិតផ្ទាល់ខលែលួនថដលបានម្រពរីកពះអមាចាស់នឹងមិនថដល្ ្ទនុយនឹងវិវរណៈ

ថដលកពះបានកបទានតាមរយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់បនាះប�ើយ។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖អ័កបាហាំ៣:22–2៣,មា៉ាថាយ1៦:1៥–19,ធរីមែូប្ទរី2៣:1៥–

1៧,នរីនហ្វទរី2៣2:៣,្ និងស 8:2–៣,្ និងស ៧៦:22–2៤

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖រោរទទួលបានចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបព្វ�ិតភាពនិង្រូនបសា

ទាំងឡាយននបព្វ�ិតភាព
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៦. ្រព្វជិតភាព និង កូនសស្ ទាំងឡាយ នន ្រព្វជិតភាព

៦ 1 បព្វ�ិតភាព្ ឺជាអំណាចនិងជាសិទ្ធិអំណាចដ៏អស់្រល្របស់កពះ។តាម

រយៈបព្វ�ិតភាពកពះបានបបងកើតនិងក្ប់ក្ងសាថានសួ្៌កពមទាំងថ្នដរី

្ងថដរ។តាមរយៈអំណាចបនះកទង់បកបាសបោះនិងបលើ្រតបមកើង្រូនបៅរបស់

កទង់។បព្វ�ិតភាពកតូវបានកប្ល់ដល់សមា�ិ្របុរសថដលមានភាពស្រតេិសម

្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ពរ�័យននបព្វ�ិតភាពមានសកមាប់្រូនបៅទាំងអស់របស់កពះ

តាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រតេរីសញ្ញាទាំងឡាយននដំណឹងល្អ។

៦ 2 ្រូនបសាននបព្វ�ិតភាព្ ឺជាសិទ្ធិនន្ ណៈកបធានឬជាអំណាចថដលកពះ

បានកបទានដល់បុរសបដើម្រីក្ប់ក្ងបហើយដឹ្រនាំន្ររបស់កពះបៅបលើថ្នដរី

(សូមបមើលមា៉ាថាយ1៦:1៥–19)។្ូរនបសាបព្វ�ិតភាព្ ឺចាំបាច់បដើម្រី

ដឹ្រនាំរោរ្ សាយដំណឹងល្អនិងរោរក្ប់ក្ងននពិធរីបរិសុទ្ធននបសច្រ្រីសប្គ្រះ។

៦ ៣ កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោន់្រូនបសាបព្វ�ិតភាពទាំងអស់សកមាប់សាសនាចក្រ

របស់កទង់។កទង់បានកបទានឲ្យពួ្រសាវ្ររបស់កទង់មានា្រ់ៗនូវរាល់្រូនបសាថដល

មានសកមាប់ន្រកពះបៅបលើថ្នដរី។កបធានននសាសនាចក្រ្ ឺជាមនុស្សថត

មានា្រ់្ត់ថដលមានសិទ្ធិអំណាចបដើម្រីអនុវតតេក្ប់្រូនបសាបព្វ�ិតភាពទាំងអស់។

កបធានកពះវិហារបរិសុទ្ធកបធានបបស្រ្រម្មកបធានបស្្រប៊ីស្សពនិងកបធាន្រូរ៉ុម

្រ៏មានរោន់្រូនបសាបព្វ�ិតភាព្ ងថដរថដលវាអនុញ្ញាតឲ្យពួ្រោត់បធ្វើជាអធិបតរី

និងដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរថដលពួ្រោត់កតូវបានចាត់តាំងឲ្យបធ្វើ។

៦ ៤ ចំបោះអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ—ទាំងបុរស

និងកសតេរី—្ឺកតូវបានបៅបករោមរោរដឹ្រនាំននបុ្្គលមានា្រ់ថដលរោន់្រូនបសា

ទាំងឡាយននបព្វ�ិតភាព(សូមបមើល្ និងស ៤2:11)។ថអលបឌើរ

ោលលែិនបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមននពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បានបបកងៀនថា«នរណា្រ៏

បោយថដលបធ្វើ្រិច្ចរោរបៅ្រ្ននុងមុខតំថណងឬរោរបៅបបកមើមួយថដលបានទទួលពរី

បុ្្គលមានា្រ់ថដលរោន់្រូនបសាបព្វ�ិភាពអនុវតតេសិទ្ធិអំណាចបព្វ�ិតភាពបពល

បំបពញរោតព្វ្រិច្ចចាត់តាំងរបស់ប្»(«The Keys and Authority of 
thePriesthood »EnsignឬLiahonaថខឧសភា្នាំ201៤

ទំព័រ៥1)។សិទ្ធិអំណាចបព្វ�ិតភាពអាចអនុវតតេបានថតបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសុចរិត

បែុបណាណះ(សូមបមើល្ និងស 121:៣៦,៤1–៤2)។

៦ ៥ អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវបានថតងតំាងឲ្យមានបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ្ឺ

បានចូល្រ្ននុងសម្្និងបសច្រ្រីសញ្ញាននបព្វ�ិតភាព។កបសិនបបើពួ្រប្តបមកើង

រោរបៅនិងទទួលកពះអមាចាស់និងពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់បោយបសាមះកតង់

បនាះពួ្រប្នឹងទទួលបានពរ�័យននរោរបលើ្រតបមកើង។កសតេរី្រ៏កតូវបានសនយាដូចោនា

នូវពរ�័យននរោរបលើ្រតបមកើងបៅបពលពួ្រប្បសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីសញ្ញា

ថដលពួ្រប្បានបធ្វើជាមួយនឹងកពះអមាចាស់។

បសច្្ររីបោងថដលទា្រ់ទង៖យែូហាន1៥:1៦,បអប្សូរ2:19–20

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖រោរសាដារប�ើងវិញពួ្រពយារោរីនិងវិវរណៈពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញា

ទាំងឡាយ
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្រ វ្ែជធិតភា្គអើរ៉ុន
៦ ៦ ជាទូបៅបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុនកតូវបានបៅថាជាបព្វ�ិតភាពបកមុង។

បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុន«រោន់នូវ្ូរនបសាននរោរបបកមើននពួ្របទវតានិងនន

ដំណឹងល្អននរោរថកបចិតតេនិងបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ»(្ និងស 1៣:1)។

តាមរយៈរោរអនុវតតេបព្វ�ិតភាពបនះពិធរីសាករោមែង់កតូវបានបរៀបចំប�ើងកបសិទ្ធពរ

និងបបកមើ។មុខតំថណងននបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុនរួមមានឌរី្រុនក្ូសង្ឃនិង

ប៊ីស្សព។

្រ្វែជធិតភា្្ ធិលគដីេសាសដក
៦ ៧ បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ្ ឺជាបព្វ�ិតភាពខ្ពស់ជាងឬធំជាងបហើយ«

មានសិទ្ធិខាង្ ណៈកបធានបហើយមានអំណាចនិងសិទ្ធិអំណាចបលើអស់ទាំង

តំថណងបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របៅក្ប់សម័យនានា្រ្ននុងពិ្ពបោ្រនិងមាន

អំណាចបដើម្រីចាត់ថចងរោរណ៍ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ»(្ និងស 

10៧:8)។ក្ប់ពរ�័យពិធរីបរិសុទ្ធបសច្រ្រីសញ្ញានិងរោរបរៀបចំទាំងអស់

របស់សាសនាចក្រ្ឺកតូវបានក្ប់ក្ងបៅបករោមសិទ្ធិអំណាចននកបធាន

សាសនាចក្រថដលជាកបធានននបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។បព្វ�ិតភាពកតូវ

បាន្ តេល់ឲ្យដល់អ័ោមបហើយមានបៅបលើថ្នដរីបៅបពលណាថដលកពះអមាចាស់

បានបបើ្រសថមតេងដំណឹងល្អរបស់កទង់។បៅ្រ្ននុងបព្វ�ិតភាពមុិល្រីសសាថដ្រមាន

នូវមុខតំថណងដូចជាថអលបឌើរសង្ឃជាន់ខ្ពស់បោ្រអយ្យបរោពួ្រចិតសិបនា្រ់

និងពួ្រសាវ្រ។

ខ្ម្ពរីរបោងថដលទា្រ់ទង៖បអប្សូរ៤:11–1៤
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៧. ពិធី ្ររិេរុទ្ និង សេចក្ី េញ្ញា ទាងំឡាយ

្ធិ្ដី្ររិេុទ្ទាំងឡាយ
៧ 1 ពិធរីបរិសុទ្ធ្ ឺជា្រិច្ចរោរដ៏ពិសិដ្ឋមួយថដលកតូវបានបធ្វើប�ើងបោយ

សិទ្ធិអំណាចននបព្វ�ិតភាព។ពិធរីបរិសុទ្ធនិមួយៗកតូវបានបបងកើតប�ើងបោយកពះ

បដើម្រីបបកងៀនពរីបសច្រតេរីពិតខាងវិញ្ញាណជាញឹ្រញាប់តាមរយៈនិមិតតេសញ្ញា។

៧ 2 ពិធរីបរិសុទ្ធមួយចំនួនមានសារសំខាន់ចំបោះរោរបលើ្រតបមកើងនិងកតូវបាន

ប្បៅថាជាពិធរីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរសប្គ្រះ។មានថតតាមរយៈរោរទទួល

ពិធរីបរិសុទ្ធននរោរសប្គ្រះនិងរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាថដលជាប់ទា្រ់ទងបែុបណាណះ

បទើបបយើងអាចទទួលបានក្ប់ទាំងពរ�័យថដលមានតាមរយៈដគ្វាយធួននន

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បបើោមនពិធរីបរិសុទ្ធននរោរសប្គ្រះទាំងបនះបទបនាះបយើងមិន

អាចថកបរោលាយដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងឬកត�ប់បៅរស់បៅ្រ្ននុងវតតេមាន

របស់កទង់ដ៏អស់្រល្ជានិច្ចបានប�ើយ(សូមបមើល្  និងស 8៤:20-

22)។ពិធរីបរិសុទ្ធននរោរសប្គ្រះកតូវបានបធ្វើប�ើងបៅបករោមរោរដឹ្រនាំននអ្ន្រ

ទាំងឡាយថដលរោន់្រូនបសាបព្វ�ិតភាព។

៧ ៣ ពិធរីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរសប្គ្រះដំបូងប្ននដំណឹងល្អ្ ឺពិធរីបុណ្យក�មុ�

ទឹ្របោយរោរក�មុ�បៅ្រ្ននុងទឹ្របោយអ្ន្រមានសិទ្ធិអំណាច។បុណ្យក�មុ�ទឹ្រ្ ឺ

ចាំបាច់សកមាប់បុ្្គលមានា្រ់ៗបដើម្រីរោលាយជាសមា�ិ្រននសាសនាចក្រនន

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនិងបដើម្រីចូលបៅ្រ្ននុងន្របសប�សាទាល(សូមបមើលយែូហាន

៣:៥)។

៧ ៤ បនាទាប់ពរីមនុស្សមានា្រ់បានទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយអ្ន្ររោន់បព្វ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រមានា្រ់ឬបកចើននា្រ់បញ្ជា្រ់ោត់ឬនាងជាសមា�ិ្រមួយរូបនន

សាសនាចក្របហើយ្ ្ល់ដល់ោត់ឬនាងនូវអំបណាយទានននកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

(សូមបមើលនរីនហ្វទរី៣2៧:20)។អំបណាយទានននកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខុសពរី

ឥទ្ធិពលននកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ពរីមុនពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រមនុស្សមានា្រ់អាច

មានអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលននកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយទទួលទរីបនាទាល់មួយនន

បសច្រ្រីពិត។បនាទាប់ពរីទទួលបានអំបណាយទានននកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្ស

មានា្រ់ថដលរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់ោត់ឬនាងមានសិទ្ធិទទួលបានភាពជានដ្ូដ៏

ខាជាប់ខជលួនននកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

៧ ៥ ពិធរីបរិសុទ្ធននរោរសប្គ្រះប្្សងបទៀតរួមមានរោរថតងតាំងដល់បព្វ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រ(សកមាប់បុរស)អំបណាយទានពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធនិង

ពិធរី្ សារភាជាប់អាោហ៍ពិោហ៍។បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធពិធរីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរ

សប្គ្រះអាចនឹងកតូវបានបធ្វើប�ើង�ំនួសមរណ�ន។ពិធរីបរិសុទ្ធ�ំនួសអាចមាន

កបសិទ្ធភាពបានលុះកតាថតបុ្្គលថដលបានសាលាប់បនាះទទួលយ្រពិធរីទាំងបនះបៅ

្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបហើយបោរពតាមបសច្រតេរីសញ្ញាថដលមានោ្រ់ព័ន្ធថតបែុបណាណះ។

៧ ៦ ពិធរីបរិសុទ្ធដនទបទៀតដូចជារោរទទួលទានសាករោមែង់បដើម្រីរំឭ្រចាំបសច្្ររី

សញ្ញាបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់បយើងរោរកបសិទ្ធពរអ្ន្រឈឺនិងរោរោ្រ់ប្មះនិង

រោរកបសិទ្ធពរ្រុមារ្រ៏ជា្រិច្ចរោរសំខាន់្ ងថដរសកមាប់រោរអ្ិវឌ្ឍខាងវិញ្ញាណ

របស់បយើង។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖មា៉ាឡា្រី៤:៥–៦,មា៉ាថាយ1៦:1៥–19,បពកតុសទរី1៤:៦,្ និង

ស 1៣1:1–៤

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ក្រុមកពះ៖កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះ៖�រីវិត

បនាទាប់ពរីបសច្រ្រីសាលាប់ដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបព្វ�ិតភាពនិង្រូនបសាទាំងឡាយនន

បព្វ�ិតភាព
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គេចក្ដីេញ្ញាទាំងឡាយ
៧ ៧ បសច្រតេរីសញ្ញា្ឺជា្រិច្ចកពមបកពៀងដ៏ពិសិដ្ឋមួយរវាងកពះនិងមនុស្ស។កពះ

កបទាននូវល្រ្ខខណ្ឌទាំងឡាយសកមាប់បសច្រតេរីសញ្ញាបហើយបយើងយល់កពមបធ្វើ

តាមនូវអ្វរីថដលកទង់សុំឲ្យបយើងបធ្វើបនាទាប់ម្រកពះសនយាដល់បយើងនូវពរ�័យជា្រ់

ោ្រ់មួយចំនួនបៅបពលបយើងបោរពកបតិបតតេិតាម(សូមបមើលនិ្រ្ខមនំ19:៥–

៦,្ និងស 82:10)។កបសិនបបើបយើងមិនបោរពតាមបសច្រ្រីសញ្ញារបស់

បយើងបទបនាះបយើងនឹងពុំទទួលបានពរ�័យថដលបានសនយាបនាះប�ើយ។

៧ 8 រាល់ពិធរីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរសប្គ្រះននបព្វ�ិតភាពមានអមជាមួយនូវ

បសច្រតេរីសញ្ញាប្្សងៗ។ឧទាហរណ៍បយើងចុះបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយនឹងកពះអមាចាស់

តាមរយៈបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ(សូមបមើលមែូសាយ18:8–10)។បុរសថដល

ទទួលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រនឹងបានចូលបៅ្រ្ននុងសម្្និងបសច្រតេរីសញ្ញា

ននបព្វ�ិតភាព។បយើងរំឭ្របសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងបានបធ្វើតាមរយៈរោរ

ទទួលទានសាករោមែង់។

៧ 9 បយើងបធ្វើបសច្រ្រីសញ្ញាបថនថែមបៅបពលបយើងទទួលពិធរីបរិសុទ្ធននរោរ

សប្គ្រះននអំបណាយទានពិសិដ្ឋនិងរោរ្សារភាជាប់អាោហ៍ពិោហ៍បៅ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ។បយើងបរៀបចំចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធនានានិងបធ្វើ

បសច្រ្រីសញ្ញាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធតាមរយៈរោររស់បៅតាមបទោឋានននភាព

ស្រ្ិសមថដលកពះអមាចាស់បានោ្រ់ឲ្យ(សូមបមើលទំនុ្រតបមកើង2៤:៣-៤)។វា

ជារោរសំខាន់ថដលបយើងកតូវមានភាពស្រ្ិសមបដើម រ្ីចូល្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

បោយសារកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺពិតជាដំណា្រ់របស់កពះអមាចាស់។វា្ ឺជា្រថនលែង

ថាវាយបង្គំដ៏បរិសុទ្ធបំ្ុតបលើសពរី្រថនលែងណាៗបៅបលើថ្នដរីបនះ។
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៨. អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ប្ួស្រ

8 1 អាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសនិងកសតេរីកតូវបានថតងតាំងប�ើងបោយកពះបហើយ

ក្ួសារ្ ឺជាថ្្ន្រសំខាន់ចំបោះថ្នរោរននបសច្រតេរីសប្គ្រះនិងសុ្មង្គលរបស់

បយើង(សូមបមើលបោ្រុប្តតេិ2:2៤,្ និងស ៤9:1៥–1៧)។មានថត

តាមរយៈរោរចូលនិងរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាននអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បសាមះកតង់បែុបណាណះ

បទើបបុរសមានា្រ់និងកសតេរីមានា្រ់អាចបំបពញនូវសរោដានុពលដ៏បទវភាពដ៏អស់

្រល្ជានិច្ចរបស់ពួ្រប្បាន(សូមបមើល្រូរិន្ូសទរី111:11,្ និងស 

1៣1:1-៤)។

8 2 កពះបានបញ្ជា្រូនបៅរបស់កទង់ឲ្យបបងកើត្រូនបៅជាបកចើនប�ើងបហើយមាន

ោសបពញបលើថ្នដរី(សូមបមើលបោ្រុប្តតេិ1:28)។អំណាចដ៏ពិសិដ្ឋននរោរ

បងកបបងកើត្ឺកតូវបានបកបើថតរវាងបុរសមានា្រ់និងកសតេរីមានា្រ់ថដលបានបរៀបរោរកសប

ចបាប់្រ្ននុងនាមជាសាវាមរីនិង្រិោបែុបណាណះ(សូមបមើលបោ្រុប្តតេិ៣9:9,អាលមា៉ា

៣9:9)។សាវាមរីនិង្រិោមានរោរទទួលខុសកតូវដ៏ឧឡារិ្របដើម្រីកសឡាញ់

និងថ្រ្រសាោនាបៅវិញបៅម្រកពមទាំង្រូនបៅរបស់ខលែលួន្ ងថដរ។ឪពុ្រមាដាយកតូវ

ចិញ្ចឹមបរីបាច់្រូនបៅរបស់ពួ្រប្កប្របបោយបសច្រ្រីកសឡាញ់និងបសច្រ្រីសុចរិត

បហើយ្ ្គត់្្គង់ដល់បសច្រ្រីកតូវរោរខាងសាច់្មនិងខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្។

8 ៣ សុ្មង្គលបៅ្រ្ននុង�រីវិតក្ួសារអាចសបកមចបានបៅបពលសាថាបនាបលើ

រោរបបកងៀនរបស់កពះអមាចាស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។តាមរោរបរៀបចំដ៏បទវភាពបនះ

ឪពុ្រ្ ឺជាអ្ន្រដ្ឹរនំាបលើក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្បោយបសច្រតេរីកសឡាញ់និង

បសច្រតេរីសុចរិតនិងបំបពញនូវបសច្រតេរីកតូវរោរចាំបាច់នានាសកមាប់�រីវិត។មាតាយ

មានភារ្រិច្ចសំខាន់បដើម្រីថ្រ្រសាបរីបាច់្រូនបៅរបស់ខលែលួន។បៅ្រ្ននុងរោរទទួលខុស

កតូវដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបនះឪពុ្រនិងមាតាយមានរោតព្វ្រិច្ចបដើម្រី�ួយោនាបៅវិញបៅម្រជា

នដ្ ូបស្មើោនា។

8 ៤ ថ្នរោរននសុ្មង្គលដ៏បទវភាពបនះ្ តេល់លទ្ធភាពដល់ទំនា្រ់ទំនងក្រុម

ក្ួសារឲ្យបនតេតបៅហួសពរីបសច្រតេរីសាលាប់។ថ្នដរីកតូវបានបបងតេើតប�ើងបហើយ

ដំណឹងល្អកតូវបានបបើ្រសថមតេងដូបច្នះក្រុមក្ួសារកតូវបានបបងកើតប�ើងកតូវបាន

្សារភាជាប់និងកតូវបានតបមកើងប�ើងដ៏អស់្រល្ជានិច្ចថដរ។តាមរយៈរោរបបកមើ

្រ្ននុងពង្សកបវតតេិនិងកពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះបយើងអាចបធ្វើឲ្យពិធរីបរិសុទ្ធនិង

បសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយននដំណឹងល្អប្រើតមានសកមាប់�រីដូន�រីតារបស់បយើង

(សូមបមើលមា៉ាឡា្រី៤:៥-៦)។

(សកមបសកមួលបចញម្រពរី« The Family: A Proclamation to the 
World »EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោ្នាំ2010ទំព័រ129។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖មែូបស1:៣9,បោ្រុប្តតេិ1:2៦–2៧,និ្រ្ខមនំ20:៣–1៧,

មា៉ាថាយ1៦:1៥–19,យែូហាន1៧:៣,្រូរិន្ូសទរី1៦:19–20,នរីនហ្វទរី22:22–2៥,

មែូសាយ2:៤1,អាលមា៉ា៤1:10,្ និងស 8៤:20–22

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖ថ្នរោរននបសច្រ្រីសប្គ្រះបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ
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៩. ្រទ្រញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ

9 1 បទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ្ ឺជាចបាប់និងតកមូវរោរថដលកពះកបទានឲ្យបដើម្រី�ួយ

បយើងឲ្យរី្រចបកមើននិងថកបរោលាយដូចជាកទង់។បទបញ្ញតតេិ្ ឺជារោរបបើ្រសថមតេង

បសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កពះម្ររោន់បយើង។បយើងបគ្ហាញបសច្រតេរីកសឡាញ់របស់

បយើងចំបោះកទង់បោយរោរបោរពតាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់(សូម

បមើលយែូហាន1៤:1៥)។រោររោន់តាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយនឹងនាំម្រនូវ

សុ្មង្គលនិងពរ�័យជាបកចើនម្រពរីកពះអមាចាស់ជានិច្ច(សូមបមើលមែូសាយ

2:៤1,អាលមា៉ា៤1:10)។កពះនឹងមិនកបទានបទបញ្ញតតេិមួយដល់បយើង

បោយពុំបានបរៀបចំ្ លែទូវសកមាប់ឲ្យបយើងបោរពតាមបនាះបទ(សូមបមើលនរីនហ្វទរី1

៣:៧)។

9 2 បទបញ្ញតតេិក្ឹះពរីរធំបំ្ុត្ ឺ«កសឡាញ់កពះអមាចាស់ជាកពះននឯងឲ្យអស់ពរី

ចិតតេអស់អំពរីកពលឹងបហើយអស់អំពរី្ ំនិតឯង។   បហើយ   កសឡាញ់អ្ន្រ�ិត

ខាងដូចខលែលួនឯង»(សូមបមើលមា៉ាថាយ22:៣៦–៣9)។បយើងអាចកសឡាញ់

និងបបកមើកពះបោយរោរបក�ើសបរើសបដើម្រីកសឡាញ់និងបបកមើដល់អ្ន្រដនទ

(សូមបមើលមែូសាយ2:1៧មរ៉ូនណ៧:៤៥,៤៧-៤8)។

9 ៣ បទបញ្ញតតេិមួយននបទបញ្ញតតេិពរីបដើមដំបូងបំ្ុតថដលបានកបទានដល់មនុស្ស

្ឺរ្រសាន្ងៃឈប់សកមា្រឲ្យបរិសុទ្ធ។កពះបញ្ជាឲ្យ្រូនបៅរបស់កទង់បោរពកទង់

តាមរយៈរោរបធ្វើតាមកពះទ័យរបស់កទង់ជាជាងបធ្វើតាមចិតតេរបស់បយើងបៅន្ងៃ

ឈប់សកមា្របហើយកទង់សនយានូវពរ�័យដ៏មហិមាចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយណាថដល

រ្រសាន្ងៃរបស់កទង់បានបរិសុទ្ធ(សូមបមើលបអសាយ៥8:1៣-1៤)។

9 ៤ ក្រឹត្យវិន័យទាំងដប់កបរោរ្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាន់ននដំណឹងល្អបហើយជា

បោលរោរណ៍ដ៏បៅអស់្រល្ថដលចាំបាច់សកមាប់ភាពតបមកើងប�ើងរបស់

បយើង(សូមបមើលនិ្រ្ខមនំ20:៣–1៧)។កពះអមាចាស់បានបគ្ហាញក្រឹត្យវិន័យ

ទាំងបនាះដល់មែូបសរោលពរីសម័យបុរាណបហើយកទង់បានបលើ្រវាប�ើងមតេងបទៀត

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈនាន ង្ៃចុងបករោយ។

9 ៥ បញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះរួមមានរោរអធិសាឋានកបចាំន្ងៃរោរសិ្រសា

កពះបន្ទទូលរបស់កពះរោរថកបចិតតេរោរបោរពតាមចបាប់កពហ្មចារីភាពនិងរោរ

ថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បពញបលញ(សូមបមើលមា៉ាឡា្រី៣:8-10)រោរ

តមអាហារ(សូមបមើលបអសាយ៥8:៦-៧)រោរអ្័យបទាសដល់អ្ន្រដនទ

(សូមបមើល្ និងស ៦៤:9-11)រោរបោរពតាមោ្រ្យសម្រីននកបាជាញាវាងនវ

(សូមបមើល្  និងស 89:18-21)និងរោរបបកងៀនដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ

(សូមបមើលមា៉ាថាយ៥:1៤-1៦,្ និងស 18:1៥-1៦)។

បសច្រ្រីបោងថដលទា្រ់ទង៖បោ្រុប្តតេិ៣9:9,ធរីមែូប្ទរី2៣:1៥–1៧,ោ៉ា្រុប1:៥–៦,

នរីនហ្វទរី2៣2:៣,នរីនហ្វទរី2៣2:8–9,មែូសាយ18:8–10,អាលមា៉ា៣9:9,

នរីនហ្វទរី៣18:1៥,20–21,្ និងស ៥8:៤2–៤៣,្ និងស 82:10

កបធានបទថដលទា្រ់ទង៖រោរទទួលបានចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណដគ្វាយធួនននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ៖

រោរថកបចិតតេពិធរីបរិសុទ្ធនិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ
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វ្្គ ចំសែះ ចំណាន ខាង សោលលទ្ិ តាម ប្រធាន្រទ និង វ្្គ េិកសា

ខាងបករោមបនះ្ឺជាបញជរីននវ្្គចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិទាំង100ថដលបានបរៀបចំប�ើងតាមកបធានបទនិងវ្្គសិ្រសា៖

ព្រធ្ន្រទ ព្ះគ្្ដីរេញ្ញាចាេ់ ព្ះគ្្ដីរេញ្ញាថ្មដី ព្ះគ្្ដីរ្ រ្ន គោលលទ្ធិនធិងគេចក្ដីេញ្ញា

នធិងព្រវត្ធិសាេនាចពក

ការទទួលបានចំគេះដឹងខាង

វិញ្ញាេ

េុភាេធិត3:5–6

គអសាយ5:20

យ៉ូហាន7:17

កូរិនថូេទដី12:5,9–11

្ដី្៉ូគថទដី23:15–17

យ៉ាកុ្រ1:5–6

នដីន្វែទដី228:30

នដីន្វែទដី232:3

នដីន្វែទដី232:8-9

្៉ូសាយ4:9

គអគ្ើរ12:6

្រ៉ូនេ10:4–5

គ.នធិងេ.6:36

គ.នធិងេ.8:2–3

គ.នធិងេ.88:118

1.ពកុ្ព្ះ គ្គព្ើរ12:9 នដីន្វែទដី226:33

នដីន្វែទដី311:10–11

នដីន្វែទដី312:48

នដីន្វែទដី318:15,20–21

គ.នធិងេ.29:10–11

គ.នធិងេ.130:22–23

2.សែនការននគេចក្ដីេគ្គ្រះ ្៉ូគេ1:39

អ័ពបាហាំ3:22–23

គោកុ្រ្បត្ធិ1:26–27

យ៉ូគេវែ24:15

យ៉ូហាន17:3

កូរិនថូេទដី16:19–20

កូរិនថូេទដី115:20-22

កូរិនថូេទដី115:40-42

គ្ពតុេទដី14:6

វិវរេៈ20:12

នដីន្វែទដី22:22–25

នដីន្វែទដី22:27

គ.នធិងេ.76:22–24

3.ដគ្វាយ្ួនននព្ះគយេ៊ូវពគដីេ្ទ គអសាយ1:18

គអសាយ53:3-5

ម៉ាថាយ11:28–30

លូកា24:36–39

យ៉ាកុ្រ2:17–18

្៉ូសាយ3:19

អាលម៉ា7:11–13

អាលម៉ា34:9-10

គ្គល្ធិន5:12

គអគ្ើរ12:27

គ.នធិងេ.18:10–11

គ.នធិងេ.19:16–19

គ.នធិងេ.58:42–43

4.ការសាដារគ�ើងវិញ ្៉ូគេ7:18

គអសាយ29:13–14

គអគេោល37:15–17

ោនដីសយ៉ល2:44

កធិច្ចការ3:19–21

សថេសា�ូនដីចទដី22:1–3

យ៉ូសេ្រេ្ម៊៊ី្—ព្រវត្ធិ

1:15–20

គ.នធិងេ.1:30

គ.នធិងេ.135:3

5.្ួក្ យាការីនធិងវិវរេៈ គយគរម1:4–5

គអគេោល3:16-17

គអ្៉ុេ3:7

យ៉ូហាន15:16

គអគភេូរ2:19-20

គអគភេូរ4:11–14

គ.នធិងេ.1:37–38

គ.នធិងេ.21:4–6

6.្រ្វែជធិតភា្នធិងកូនគសា

ទាំងឡាយនន្រ្វែជធិតភា្

ម៉ាថាយ16:15–19 គ.នធិងេ.13:1

គ.នធិងេ.42:11

គ.នធិងេ.107:8

គ.នធិងេ.121:36,

41–42

7.្ធិ្ដី្ររិេុទ្នធិងគេចក្ដីេញ្ញា

ទាំងឡាយ

នធិក្ខ្នំ19:5–6

ទំនុកតគ្្កើង24:3–4

យ៉ូហាន3:5 ្៉ូសាយ18:8-10

នដីន្វែទដី327:20

គ.នធិងេ.82:10

គ.នធិងេ.84:20-22

8.អាពា្៍្ធិពា្៍នធិងពគួសារ គោកុ្រ្បត្ធិ1:28

គោកុ្រ្បត្ធិ2:24

គោកុ្រ្បត្ធិ39:9

ម៉ាទបាគដី4:5–6

កូរិនថូេទដី111:11 អាលម៉ា39:9 គ.នធិងេ.49:15-17

គ.នធិងេ.131:1–4

9្រទ្រញ្ញត្ធិទាំងឡាយ នធិក្ខ្នំ20:3-17

គអសាយ58:6-7

គអសាយ58:13–14

ម៉ាទបាគដី3:8–10

ម៉ាថាយ5:14–16

ម៉ាថាយ22:36–39

យ៉ូហាន14:15

នដីន្វែទដី13:7

្៉ូសាយ2:17

្៉ូសាយ2:41

អាលម៉ា41:10

្រ៉ូនេ7:45,47–48

គ.នធិងេ.18:15–16

គ.នធិងេ.64:9–11

គ.នធិងេ.89:18–21
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វ្្គ ចំសែះចំណានខាង សោលលទ្ិ និង ឃ្លា េំខាន់ៗ

ខាងបករោមបនះ្ឺជាបញជរីននវ្្គចំបណះចំណានខាងបោលលទ្ធិចំនួន100រួម

ជាមួយនឹងបសច្រ្រីសបង្ខបខលែរីៗសកមាប់វ្្គនរីមួយៗ។

ការទទួលបានចំគេះដឹងខាងវិញ្ញាេ
សុភាសិត៣:៥–៦។ចូរទរីពឹងដល់កពះបយហូវាែឲ្យអស់អំពរីចិតតេបនាះកទង់នឹង

តកមង់អស់ទាំង្ លែទូវកច្ររបស់ឯង។

បអសាយ៥:20។បវទនាដល់ពួ្រអ្ន្រថដលរាប់បសច្រ្រីអាក្រ្រ់ថាជាល្អបហើយ

បសច្រ្រីល្អថាជាអាក្រ្រ់វិញ។

យែូហាន៧:1៧។បធ្វើតាមកពះហឫទ័យកទង់បដើម្រីដឹងពរីបោលលទ្ធិកទង់។

្រូរិន្ូសទរី12:៥,9–11។បយើងអាចដឹងអំពរីបសច្រ្រីទាំងឡាយននកពះបាន

តាមរយៈកពះវិញ្ញាណ។

ធរីមែូប្ទរី2៣:1៥–1៧។កពះ្ម្ពរីរអាចបធ្វើឲ្យបយើងមានកបាជាញាដល់ទរីសប្គ្រះ។

ោ៉ា្រុប1:៥–៦។បបើអ្ន្រខ្វះកបាជាញាចូរសូមដល់កពះ។

នរីនហ្វទរី228:៣0។កពះកបទានចំបណះដឹងមួយបនាទាត់ម្ងៗ។

នរីនហ្វទរី2៣2:៣។កបសិនបបើបយើងទទួលទានកពះបន្ទទូលទាំងឡាយនន

កពះក្រីស្ទបនាះបយើងអាចដឹងនូវក្ប់អ្វរីទាំងអស់ថដលបយើងកតូវបធ្វើ។

នរីនហ្វទរី2៣2:8–9។កបសិនបបើបយើងអធិសាឋានជានិច្ចបនាះកពះនឹងថញ្រ

្រិច្ចរោររបស់បយើងសកមាប់ជាសុខុមាលភាពដល់កពលឹងបយើង។

មែូសាយ៤:9។សូមប�ឿដល់កពះចុះបហើយសូមប�ឿចុះថាកទង់មានក្ប់

កបាជាញា។

បអបធើរ12:៦។សា្រ្សរីប្រើតមានបនាទាប់ពរីរោរសា្រល្ងននបសច្រតេរី�ំបនឿ។

មរ៉នូណ10:៤–៥។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបបើ្រសថមតេងបសច្រតេរីពិតដល់អស់អ្ន្រ

ណាថដលទូលសួរដល់កពះបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ។

្ និងស ៦:៣៦។សូម្ ិតដល់កពះក្រីស្ទក្ប់្ ំនិតទាំងអស់។

្ និងស 8:2–៣។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទទូលម្រ្រ្ននុង្ ំនិតនិងដួងចិតតេ

របស់បយើង។

្ និងស 88:118។ចូរថស្វងរ្ររោរបរៀនសូកតបោយរោរសិ្រសានិងបោយ

បសច្រតេរី�ំបនឿ។

ព្រធ្ន្រទននគោលលទ្ធិ

១. បករុមបពះ

បហបកពើរ12:9។កពះ្ ឺជាកពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង។

នរីនហ្វទរី22៦:៣៣។មនុស្សទាំងអស់ោនា្ ឺដូចោនាបៅចំបោះកពះ។

នរីនហ្វទរី៣11:10–11។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានស៊ូកទាំតាមកពះហឫទ័យនន

កពះវរបិតាចំបោះក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់។

នរីនហ្វទរី៣12:៤8។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទអបញជើញបយើងឲ្យថកបជាក្ប់ល្រ្ខណ៍។

នរីនហ្វទរី៣18:1៥,20–21។ចូរចាំោមបហើយអធិសាឋានជានិច្ចបៅ្រ្ននុង

កពះនាមននកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

្ និងស 29:10–11។កពះក្រីស្ទនឹងោងម្រមតេងបទៀតបោយកពះបចសាតា

និងសិរីល្អ។

្ និងស 1៣0:22–2៣។កពះវរបិតានិងកពះរា�បុកតាមានកពះរោយជា

សាច់និងឆ្អឹង។

២. ខែនការ នន សេចក្ីេស្គ្រះ

មែូបស1:៣9។្រិច្ចរោរនិងសិរីល្អរបស់កពះ្ឺបដើម្រីនាំឲ្យមានអមតភាពនិង

�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជានិច្ចដល់មនុស្ស។

អ័កបាហាំ៣:22–2៣។អ័កបាហាំកតូវបានបក�ើសបរើសពរីមុនបោ្របានចាប់

្រំបណើតម្រមលែែបះ។

បោ្រុប្តតេិ1:2៦–2៧។កពះបានបបងកើតមនុស្សតាមរូបអង្គកទង់ផ្ទាល់។

យែូបស្វ2៤:1៥។ចូរបរើសយ្រកពះណាថដលឯងចង់បោរពកបតិបតតេិតាមបៅន្ងៃ

បនះចុះ។

យែូហាន1៧:៣។�រីវិតដ៏អស់្រល្ជានិច្ច្ឺជារោរសារល់កពះនិង

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

្រូរិន្ូសទរី1៦:19–20។រូបរោយរបស់អ្ន្រជាកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

្រូរិន្ូសទរី11៥:20–22។បៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទក្ប់ោនា

នឹងកតូវបានរស់ប�ើងវិញ។

្រូរិន្ូសទរី11៥:៤0–៤2។មានសិរីរុងបរឿងបរី្រកមិតបៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើង

វិញ។

បពកតុសទរី1៤:៦។ដំណឹងល្អកតូវបាន្ សាយដល់មរណ�ន។

វិវរណៈ20:12។មនុស្សមានា្រ់ៗនឹងឈរបៅចំបោះកពះ្្្រតេកពះបដើម្រីទទួល

រោរ�ំនុំ�កមះ។

នរីនហ្វទរី22:22–2៥។បោ្រអ័ោមបានធាលា្រ់ខលែលួនបដើម្រីឲ្យមានមនុស្ស

បោ្រ។

នរីនហ្វទរី22:2៧។បយើងមានបសរីភាពបដើម្រីបក�ើសបរើស។

្ និងស ៧៦:22–2៤។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមានកពះ�ន្មរស់បហើយកទង់្ ឺជា

អង្គបងកបបងកើតពិ្ពបោ្រទាំងឡាយ។

៣. ដគ្វាយធួន រ្រេ់ បពះសយេ៊ូវប្ីេ្ទ

បអសាយ1:18។កបសិនបបើបយើងថកបចិតតេបនាះអំបពើបាបរបស់បយើងនឹងបានស

ដូចហិមៈ។

បអសាយ៥៣:៣-៥។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទទទួលយ្របសច្រតេរីឈឺចាប់របស់បយើង

បហើយរងទុ្រ្ខបកោះអំបពើបាបបយើង។



ឯកសារគោលនចំគេះចំណានខាងគោលលទ្ធិ

26

មា៉ាថាយ11:28-៣0។កបសិនបបើបយើងម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះកទង់នឹង

សកមាលបន្ទនុ្ររបស់បយើងបហើយឲ្យបយើងបានសកមា្រ។

លូរោ2៤:៣៦–៣9។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានមានកពះ�ន្មរស់ប�ើងវិញបោយ

មានកពះរោយជាសាច់និងឆ្អឹង។

ោ៉ា្រុប2:1៧–18។បសច្រតេរី�ំបនឿថដលោមនរោរកបកពឹតតេតាមបនាះប្មះថា

សាលាប់។

មែូសាយ៣:19។សកមាតភាពខាងសាច់្មបចញបហើយរោលាយបៅជាអ្ន្រ

បរិសុទ្ធវិញតាមរយៈដគ្វាយធួន។

អាលមា៉ា៧:11–1៣។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានមានបទពិបសាធន៍ននរោរឈឺចាប់

របស់បយើងបហើយបានយ្រឈ្នះបលើអំបពើបាបនិងបសច្រតេរីសាលាប់។

អាលមា៉ា៣៤:9–10។កតូវថតមានដគ្វាយធួនមួយកតូវបានបធ្វើប�ើង។

បហបលមិន៥:12។កតូវសង់ក្ឹះរបស់អ្ន្របៅបលើកពះក្រីស្ទ។

បអបធើរ12:2៧។កពះអង្គសប្គ្រះអាចបធ្វើឲ្យភាពទន់បខសាយថកបជាខាលាំងបាន។

្ និងស 18:10–11។តនមលែននកពលឹងទាំងឡាយ្ឺមហិមាណាស់។

្ និងស 19:1៦–19។កពះអង្គសប្គ្រះបានរងទុ្រ្ខ�ំនួសអំបពើបាបរបស់

បយើងដូបច្នះបយើងអាចថកបចិតតេបាន។

្ និងស ៥8:៤2–៤៣។បដើម្រីថកបចិតតេបយើងកតូវថតសារភាពបហើយលះបង់

បចាលអំបពើបាប។

៤. ការ ស្ដារ ស�ើងវិញ

មែូបស៧:18។សី៊យែូន—មានចិតតេនិង្ំនិតថតមួយបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីសុចរិត។

បអសាយ29:1៣–1៤។រោរសាតារប�ើងវិញ្ ឺជា្រិច្ចរោរអសាចារ្យបហើយ

ចំថ�្រ។

បអបសោល៣៧:1៥–1៧។កពះ្ ម្ពរីរប៊ីបនិងកពះ្ ម្ពរីរមរមនកតូវបានោ្រ់

បញ្ចទូលោនា។

ោនរីថយែល2:៤៤។ន្ររបស់កពះនឹងសថែិតបសថែរបៅអស់្រល្ជានិច្ច។

្រិច្ចរោរ៣:19–21។បពកតុសបានពយា្ររអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញ។

ថ្សសា�ទូនរីចទរី22:1–៣។បសច្រតេរី្រ្ត់សាសនាកតូវបានពយា្ររកបាប់។

យែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:1៥–20។បៅ្រ្ននុងរោរនិមិតតេដំបូងកពះបានបៅ

យែូថសបស្ម៊ីធឲ្យបធ្វើជាពយារោរី។

្ និងស 1:៣0។សាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្ម

្ និងស 1៣៥:៣។យែូថសបស៊្មីធបានបធ្វើ្រិច្ចរោរសកមាប់បសច្រតេរីសប្គ្រះ

របស់បយើង។

៥. ពយាការី និង វិវរែៈ

បយបរមា1:៤–៥។បយបរមាកតូវបានថតងតាំងពរីមុនថ្នដរីម្រមលែែបះបដើម្រីបធ្វើជា

ពយារោរី។

បអបសោល៣:1៦-1៧។អ្ន្រោមរបស់កពះអមាចាស់្ តេល់សញ្ញាកពមានម្រពរី

កទង់។

បអមែុស៣:៧។កពះបបើ្រសថមតេង្ ំនិតោ្រ់្រំបាំងរបស់កទង់ដល់ពួ្រពយារោរី

កទង់។

យែូហាន1៥:1៦។កពះអមាចាស់បក�ើសបរើសបហើយថតងតាំងពួ្រសាវ្រនិង

ពយារោរី។

បអប្សូរ2:19-20។សាសនាចក្ររបស់កពះអមាចាស់កតូវបានសាថាបនាប�ើង

បោយមានពួ្រពយារោរីនិងពួ្រសាវ្រ។

បអប្សូរ៤:11–1៤។ពួ្រសាវ្រនិងពយារោរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបានក្ប់

ល្រ្ខណ៍។

្ និងស 1:៣៧–៣8។សបំ�ងរបស់កពះអមាចាស់និងសំប�ងរបស់អ្ន្រ

បបកមើកទង់្ ឺដូចថតោនា។

្ និងស 21:៤–៦។បៅបពលបយើងទទួលកបសាសន៍របស់ពយារោរីបោយ្រតេរី

អត់ធ្មត់និង�ំបនឿបនាះកពះនឹង្រមាចាត់អំណាចននបសច្រ្រីងងឹតបចញ។

៦. ្រព្វជិតភាព និង កូនសស្ទាំងឡាយ នន ្រព្វជិតភាព

មា៉ាថាយ1៦:1៥–19។កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទសនយាថានឹងសាថាបនាសាសនាចក្រ

របស់កទង់បហើយកប្ល់្រូនបសាននន្រសាថានសួ្៌។

្ និងស 1៣:1។្រូនបសាននបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុន

្ និងស ៤2:11។អ្ន្រតំណាងកពះអមាចាស់កតូវថតបានបៅបោយបុ្្គលមានា្រ់

ថដលមានសិទ្ធិអំណាច។

្ និងស 10៧:8។សិទ្ធិអំណាចននបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ

្ និងស 121:៣៦,៤1–៤2។អំណាចបព្វ�ិតភាពអាកស័យបលើ

ភាពសុចរិតរបស់បុ្្គលបនាះ។

៧. ពិធី ្ររិេរុទ្ និង សេចក្ី េញ្ញា ទាងំឡាយ

និ្រ្ខមនំ19:៥–៦។ចូររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់បយើងបហើយអ្ន្ររាល់ោនានឹងរោលាយ

ជាកបជាជាតិមួយដ៏បរិសុទ្ធ។

ទំនុ្រតបមកើង2៤:៣–៤។បដើម្រីឈរោ៉ាងស្រតេិសមបៅ្រ្ននុងវតតេមានរបស់កពះ

អមាចាស់បានបនាះបយើងកតូវថតមាននដសាអាតនិងចិតតេបរិសុទ្ធ។

យែូហាន៣:៥។បយើងកតូវថតបានប្រើតអំពរីទឹ្របហើយអំពរីកពះវិញ្ញាណបដើម្រីចូល

បៅ្រ្ននុងន្រកពះបាន។

មែូសាយ18:8-10។តាមរយៈបុណ្យក�មុ�ទឹ្របយើងចុះបសច្រតេរីសញ្ញាជាមួយ

កពះ។

នរីនហ្វទរី៣2៧:20។ចូរទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយថញ្របចញបរិសុទ្ធ

បោយរោរទទួលនូវកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

្ និងស 82:10។កពះអមាចាស់ជាប់សនយារោលណាបយើងរាល់ោនាកបកពឹតតេ

តាមអ្វរីថដលកទង់មានកពះបន្ទទូល។

្ និងស 8៤:20–22។អំណាចននកពះកតូវបានសថម្ងឲ្យប�ើញបៅ្រ្ននុង

ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយននបព្វ�ិតភាព។

៨. អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ប្ួស្រ

បោ្រុប្តតេិ1:28។ចូរបបងកើត្រូនឲ្យចបកមើនជាបកចើនប�ើងឲ្យមានបពញោសបលើ

ថ្នដរីចុះ។

ចំគេះចំណានខាងគោលលទ្ធិឯកសារគោល
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មា៉ាថាយ11:28-៣0។កបសិនបបើបយើងម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះកទង់នឹង

សកមាលបន្ទនុ្ររបស់បយើងបហើយឲ្យបយើងបានសកមា្រ។

លូរោ2៤:៣៦–៣9។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានមានកពះ�ន្មរស់ប�ើងវិញបោយ

មានកពះរោយជាសាច់និងឆ្អឹង។

ោ៉ា្រុប2:1៧–18។បសច្រតេរី�ំបនឿថដលោមនរោរកបកពឹតតេតាមបនាះប្មះថា

សាលាប់។

មែូសាយ៣:19។សកមាតភាពខាងសាច់្មបចញបហើយរោលាយបៅជាអ្ន្រ

បរិសុទ្ធវិញតាមរយៈដគ្វាយធួន។

អាលមា៉ា៧:11–1៣។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបានមានបទពិបសាធន៍ននរោរឈឺចាប់

របស់បយើងបហើយបានយ្រឈ្នះបលើអំបពើបាបនិងបសច្រតេរីសាលាប់។

អាលមា៉ា៣៤:9–10។កតូវថតមានដគ្វាយធួនមួយកតូវបានបធ្វើប�ើង។

បហបលមិន៥:12។កតូវសង់ក្ឹះរបស់អ្ន្របៅបលើកពះក្រីស្ទ។

បអបធើរ12:2៧។កពះអង្គសប្គ្រះអាចបធ្វើឲ្យភាពទន់បខសាយថកបជាខាលាំងបាន។

្ និងស 18:10–11។តនមលែននកពលឹងទាំងឡាយ្ឺមហិមាណាស់។

្ និងស 19:1៦–19។កពះអង្គសប្គ្រះបានរងទុ្រ្ខ�ំនួសអំបពើបាបរបស់

បយើងដូបច្នះបយើងអាចថកបចិតតេបាន។

្ និងស ៥8:៤2–៤៣។បដើម្រីថកបចិតតេបយើងកតូវថតសារភាពបហើយលះបង់

បចាលអំបពើបាប។

៤. ការ ស្ដារ ស�ើងវិញ

មែូបស៧:18។សី៊យែូន—មានចិតតេនិង្ំនិតថតមួយបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីសុចរិត។

បអសាយ29:1៣–1៤។រោរសាតារប�ើងវិញ្ ឺជា្រិច្ចរោរអសាចារ្យបហើយ

ចំថ�្រ។

បអបសោល៣៧:1៥–1៧។កពះ្ ម្ពរីរប៊ីបនិងកពះ្ ម្ពរីរមរមនកតូវបានោ្រ់

បញ្ចទូលោនា។

ោនរីថយែល2:៤៤។ន្ររបស់កពះនឹងសថែិតបសថែរបៅអស់្រល្ជានិច្ច។

្រិច្ចរោរ៣:19–21។បពកតុសបានពយា្ររអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញ។

ថ្សសា�ទូនរីចទរី22:1–៣។បសច្រតេរី្រ្ត់សាសនាកតូវបានពយា្ររកបាប់។

យែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:1៥–20។បៅ្រ្ននុងរោរនិមិតតេដំបូងកពះបានបៅ

យែូថសបស្ម៊ីធឲ្យបធ្វើជាពយារោរី។

្ និងស 1:៣0។សាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្ម

្ និងស 1៣៥:៣។យែូថសបស៊្មីធបានបធ្វើ្រិច្ចរោរសកមាប់បសច្រតេរីសប្គ្រះ

របស់បយើង។

៥. ពយាការី និង វិវរែៈ

បយបរមា1:៤–៥។បយបរមាកតូវបានថតងតាំងពរីមុនថ្នដរីម្រមលែែបះបដើម្រីបធ្វើជា

ពយារោរី។

បអបសោល៣:1៦-1៧។អ្ន្រោមរបស់កពះអមាចាស់្ តេល់សញ្ញាកពមានម្រពរី

កទង់។

បអមែុស៣:៧។កពះបបើ្រសថមតេង្ ំនិតោ្រ់្រំបាំងរបស់កទង់ដល់ពួ្រពយារោរី

កទង់។

យែូហាន1៥:1៦។កពះអមាចាស់បក�ើសបរើសបហើយថតងតាំងពួ្រសាវ្រនិង

ពយារោរី។

បអប្សូរ2:19-20។សាសនាចក្ររបស់កពះអមាចាស់កតូវបានសាថាបនាប�ើង

បោយមានពួ្រពយារោរីនិងពួ្រសាវ្រ។

បអប្សូរ៤:11–1៤។ពួ្រសាវ្រនិងពយារោរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបានក្ប់

ល្រ្ខណ៍។

្ និងស 1:៣៧–៣8។សំប�ងរបស់កពះអមាចាស់និងសំប�ងរបស់អ្ន្រ

បបកមើកទង់្ ឺដូចថតោនា។

្ និងស 21:៤–៦។បៅបពលបយើងទទួលកបសាសន៍របស់ពយារោរីបោយ្រតេរី

អត់ធ្មត់និង�ំបនឿបនាះកពះនឹង្រមាចាត់អំណាចននបសច្រ្រីងងឹតបចញ។

៦. ្រព្វជិតភាព និង កូនសស្ទាំងឡាយ នន ្រព្វជិតភាព

មា៉ាថាយ1៦:1៥–19។កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទសនយាថានឹងសាថាបនាសាសនាចក្រ

របស់កទង់បហើយកប្ល់្រូនបសាននន្រសាថានសួ្៌។

្ និងស 1៣:1។្រូនបសាននបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុន

្ និងស ៤2:11។អ្ន្រតំណាងកពះអមាចាស់កតូវថតបានបៅបោយបុ្្គលមានា្រ់

ថដលមានសិទ្ធិអំណាច។

្ និងស 10៧:8។សិទ្ធិអំណាចននបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ

្ និងស 121:៣៦,៤1–៤2។អំណាចបព្វ�ិតភាពអាកស័យបលើ

ភាពសុចរិតរបស់បុ្្គលបនាះ។

៧. ពិធី ្ររិេរុទ្ និង សេចក្ី េញ្ញា ទាងំឡាយ

និ្រ្ខមនំ19:៥–៦។ចូររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់បយើងបហើយអ្ន្ររាល់ោនានឹងរោលាយ

ជាកបជាជាតិមួយដ៏បរិសុទ្ធ។

ទំនុ្រតបមកើង2៤:៣–៤។បដើម្រីឈរោ៉ាងស្រតេិសមបៅ្រ្ននុងវតតេមានរបស់កពះ

អមាចាស់បានបនាះបយើងកតូវថតមាននដសាអាតនិងចិតតេបរិសុទ្ធ។

យែូហាន៣:៥។បយើងកតូវថតបានប្រើតអំពរីទឹ្របហើយអំពរីកពះវិញ្ញាណបដើម្រីចូល

បៅ្រ្ននុងន្រកពះបាន។

មែូសាយ18:8-10។តាមរយៈបុណ្យក�មុ�ទឹ្របយើងចុះបសច្រតេរីសញ្ញាជាមួយ

កពះ។

នរីនហ្វទរី៣2៧:20។ចូរទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយថញ្របចញបរិសុទ្ធ

បោយរោរទទួលនូវកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

្ និងស 82:10។កពះអមាចាស់ជាប់សនយារោលណាបយើងរាល់ោនាកបកពឹតតេ

តាមអ្វរីថដលកទង់មានកពះបន្ទទូល។

្ និងស 8៤:20–22។អំណាចននកពះកតូវបានសថម្ងឲ្យប�ើញបៅ្រ្ននុង

ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយននបព្វ�ិតភាព។

៨. អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ប្ួស្រ

បោ្រុប្តតេិ1:28។ចូរបបងកើត្រូនឲ្យចបកមើនជាបកចើនប�ើងឲ្យមានបពញោសបលើ

ថ្នដរីចុះ។

យេ រេ មា ត្រ ូវបាន តែ ងតាំងពីមុន ផែ នដីមក ម្ល៉េ ះ
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បោ្រុប្តតេិ2:2៤។សាវាមរីនិង្រិោ្ ឺជាមនុស្សថតមួយ។

បោ្រុប្តតេិ៣9:9។យែូថសបបានទប់ទល់នឹងរោរល្លួង។

មា៉ាឡា្រី៤:៥–៦។បអលរីោ៉ានឹងបថង្វរចិតតេរបស់ឪពុ្រនិង្រូន។

្រូរិន្ូសទរី111:11។មានថតបុរសនិងកសតេរីរួមោនាថតបែុបណាណះបទើបអាច

បំបពញថ្នរោររបស់កពះអមាចាស់បាន។

អាលមា៉ា៣9:9។្រុំបៅតាមបសច្រតេរីសបំរើបននថ្្ន្ររបស់ខលែលួនប�ើយ។

្ និងស ៤9:1៥–1៧។អាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសនិងកសតេរីកតូវបាន

ថតងតាំងប�ើងបោយកពះ។

្ និងស 1៣1:1–៤។បសច្រតេរីសញ្ញា្ ្មរីបហើយអស់្រល្អស់រោលជានិច្ចនន

អាោហ៍ពិោហ៍

៩. ្រទ្រញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ

និ្រ្ខមនំ20:៣-1៧។កពះបានបបើ្រសថមតេងអំពរីក្រឹត្យវិន័យដប់កបរោរ។

បអសាយ៥8:៦–៧។រោរតមអាហារ�ួយបយើងឲ្យបោះកចវា្រ់ននអំបពើទុច្ចរិត

សកមាលបន្ទនុ្រដ៏ធងៃន់និង្្គត់្្គង់ដល់�នក្ររីក្រ។

បអសាយ៥8:1៣–1៤។ន្ងៃឈប់សកមា្រ្ ឺជាន្ងៃដ៏បរិសុទ្ធរបស់កពះអមាចាស់។

មា៉ាទបា្រី៣:8–10។រោរថាវាយដគ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់នាំម្រនូវពរ�័យ។

មា៉ាថាយ៥:1៤–1៦។ចូរឲ្យពនលែឺរបស់អ្ន្ររាល់ោនាបាន្ លែឺជា្ ំរូមួយបៅមុខអ្ន្រ

ដនទ។

មា៉ាថាយ22:៣៦–៣9។ចូរកសឡាញ់កពះអមាចាស់ចូរកសឡាញ់អ្ន្រ�ិតខាង

ខលែលួន។

យែូហាន1៤:1៥។បបើអ្ន្ររាល់ោនាកសឡាញ់ខញនុំចូររោន់តាមបញ្ញតតេិរបស់ខញនុំចុះ។

នរីនហ្វទរី1៣:៧។កពះអមាចាស់បរៀបចំ្ លែទូវមួយឲ្យរ្រសាកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់

កទង់។

មែូសាយ2:1៧។តាមរយៈរោរបបកមើអ្ន្រដនទបនាះបយើងបបកមើដល់កពះ។

មែូសាយ2:៤1។រោរបោរពកបតិបតតេិនាំម្រនូវពរ�័យនិងសុ្មង្គល។

អាលមា៉ា៤1:10។បសច្រ្រីទុច្ចរិតពុំថដលជាសុ្មង្គលប�ើយ។

មរ៉ូនណ៧:៤៥,៤៧–៤8។បសច្រតេរីសប្នុរស្ ឺជាបសច្រ្រីកសឡាញ់ដ៏សុទ្ធសាធនន

កពះក្រីស្ទ។

្ និងស 18:1៥–1៦។អំណរ្រ្ននុងរោរនាំកពលឹងជាបកចើនម្ររោន់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

្ និងស ៦៤:9–11។បយើងកតូវបានតកមូវឲ្យអត់បទាសដល់មនុស្សទាំង

អស់។

្ និងស 89:18–21។ពរ�័យទាំងឡាយននោ្រ្យសមតេរីននកបាជាញាវាងនវ។
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RavdRcŒfsN
asNRjasf

qPπJ¬°JmPsa

asNRjasfmUΩRïÃHösUlsU mqseRjòsU AYNqvU j~≈ A¬vic˜ƒ hspùÌatUfsNP¬b¬ïNjfπmPsa mUSaÌÀiasNRjhÿvfdscdfmriYsΩóÃmóS 
pqPösUmò¯ƒmÆƒimUStñÈóƒ É£ pb aJsãs âÌsÿ Åõõ® mUSaÌÀióƒRavifPïB mPa NqÂeÃñsAB|

meƒihscgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase fÃdRjasfhs≤ÆsN¬añs lsJsABJ¬JsAB
NHsijvNf U¬irf‰ƒ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ mAƒeñsRcŒfsNhspùÌaq∫fÿbsUπdŒe mUS
aÌÀipùUasNNjfπRJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒï fÿNsjπmcsPmqSq∫mUSlfπaPÓhsU¬àfltUaÃUmàSNjfπRóiπ| 

dUvf˙ósÿilfπ—ósÿiRjvfósÿiRfƒ—RïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒiïsdNÃj°sJtURJΩ| dUvf˙dÌsaπF
fvóÏpïhsjvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgNjfπRJΩdsïsj¬ïsfŒcn qÃmàÌΩmAƒedUvf˙dÌsaπFdsU
àN¬ï U¬imcsPmqStURJΩ| m°óRjvfRfƒ ckhsPa¤güJ¬mfftUlï‰fJsãsg U¬i
mcsPjÿgiNjfπjvcYPdÌsaπF mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ hƒH¬ïNpdif˜sjπ U¬imUSlfπaPÓhsU¬àfl| 

mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ jvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgósÿiÆseösUfYsPπ mAƒeösUñ¯sejiYÿRJΩ
hsRJΩHNj¬ïsq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπJŒamc mAƒeösUóóŒPpùUasNNjfπRóiπ pqPUsÿä
aÃUmàSósÿiÆse lsàóóŒPNÃjase mAƒeU∆ióóŒPjóJ¬mfsòUBmUSmPƒpùUqƒ mqƒdÓƒNƒa
àÿmNƒUmóSNa°sJPu∞ïmbflsΩ mAƒemUSóƒjJsfljπ U∆iq∆iJƒmcsPjÿgiq∫móH°sJNjfπJŒamc
mqseóóŒPhƒH¬ïq∫mUSlfπaPÓóvahsdNïa| pùUasNtUfv°diYPq∫móH°sJmUΩ ù‰Pπ
PóÏ°sJqPπóÿUsaπóÿUiRavdRcŒfsNmàΩpïjU‰dsUNAÃïAŒfJƒmfàa‰ƒf˜sjπ| JƒòƒjN¬fvóÏ U¬i
mfàa‰ƒfJsãsJ¬f¬qÂUsUs pqPdsUmUSaÌÀiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lsàmò¯ƒäjvcYPdÌsaπFRïÆjπmóS
asUπHï‰dsUtURJΩH¬ç mAƒemqƒdÓƒƒäRavdRcŒfsNlsàRïÃHösUNŒjNŒdcÌsq∫lfπaPÓhsU¬àfl| 

RJΩjJsãï‰¬ óƒdŒe pqPRJΩösURjósUqPπmPsalæqsd U¬iUsimlHMs ósaπóimóSU∆i
fdïÍ°sJNjfπJŒamc fÿNsjπ°sJhs¸Jvad‰se aÌÀiUsdhsf¯sdƒ U¬i°N¬es| meƒifÃd
Rjasfñs RJΩjJsãï‰¬NjfπRJΩfÿNsjπaÃUmàSNjfπRóiπ mqƒdÓƒjmi⁄ƒïaÃUmàSäàÿmNƒUhsmRàƒUmÆƒi
ädsUJsfmJçmPƒpùUqƒ mUsΩmUSpïäRjï¬jï‰¬mUSmÆƒe| meƒifÃdRjasfpñdmó¥ïñs
RJΩösUjJs·sñs lÿgsàJ¬f¬qÂtUasNjmi⁄ƒïaÃU ckRïÃHösUmRjƒNHsipïjvNf U¬irf‰ƒ pqPösU
mN¥jlsJ¬ABJ¬JsABeMsiRfjàÓsjπhsj‰ƒ U¬iRjJUÏjMvmgËsΩ| 

meƒifÃdRjasfñs dmò≥sösemqƒdÓƒjmi⁄ƒïhƒH¬ïNpdif˜sjπmUΩ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqse
RJΩ| meƒifÃdjJs·saπUÃHasNpçamàçhsjN¬fvóÏtUhƒH¬ï U¬ifsNüfÿbsUπtUhƒH¬ïmUSaÌÀi
pùUasNq∫lfπaPÓhsU¬àflNjfπRJΩ| 

fs̄dƒ U¬i°N¬es dsUasNóóŒPbvfRïÃHq∫≤ÆsN¬amqƒdÓƒRfÆsçπ U¬ipñNa˙scÌsmóSH¬çmóSda
RJdósÿiaÃUmàSNjfπb˜œUùipqN| “aÃUmàShsdNïaJƒRJΩmeAÃHMs” (óÿUvaqÿmaƒi ÅÉÑ:£)|

¸Jvad‰sedsUasïJ¯a¬àflq∫J¬f¬qÂ mqƒdÓƒà¬Jsfl∆djƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œUmqsea‰ƒRfÆsçπ U¬i
mfàa‰ƒfvàN¬ï ùYïπùYiππmfàa‰ƒRïÃHasN ósÿibsiNÃjaseU¬ibsiH¬JsãsgNjfπJŒamc U¬ijmRi¥U
JŒamcämàΩRfÆsçπ U¬ijÿmNƒcÌsmóSH¬çmóSda màΩmcsNJRJΩjJsãï‰¬ósÿiÆsetURJΩ mAƒe
mò¯ƒhsJPNqÂPu màΩmcsNJàÓsjπRcjπóƒapU˜i pqPJŒamcNfπmUS| f¯sdƒ U¬i°N¬es—d‰se
U¬i¸Jva—U∆ióóŒPbvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ°æra‰RJΩ ïsdasNRjï¬jï‰¬tU°sNa¬àflósÿiÆsemUΩ| 

RavdRcŒfsN RïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ| lsJsABJ¬JsABNHsijvNf U¬irf‰ƒ ckhspùÌa
dŒeq∫fÿbsUπaÌÀipùUasNq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπRóiπ| aÃUmàSdsUf¬óÏU∆ióóŒPaÿmgƒïda
aÌÀiàÿgitUlsJsABJ¬JsAB mAƒeU∆iRïÃHösUà¬Jsfl∆djƒösàπmqse¸Jvad‰se pqPmcsNJ
Rjï¬jï‰¬ïsdfàflstUlsJsABJ¬JsABmqsemfÚsΩRïiπósÿiRfvi| fv°diYPmUSaÌÀihƒH¬ïRcŒfsN
lsàmaƒïdsUmÆƒiösU mUSmJPmò¯ƒïsdasNjmRi¥UNjfπRJΩldflsfπRJΩmef~ÃHRcƒfÎ|
lsJsABJ¬JsAB U¬iRcŒfsNpqPdsUmhschæe mUsΩckRïÃHfÍsjUs U¬ipñNa˙smUSmPƒ
mcsPasNgBtUmfàa‰ƒhÿmUÇ asNlò¬fÂsU asNpRjà¬ï‰ asNl°æemósf asNmcsNJcÌs
mfàa‰ƒRfÆsçπ mfàa‰ƒmdï‰saNvgs asNisN U¬iadÚH¬òƒaÿfsU‰PuFUsUs| ïsdasNmN¥jàÿq∫
móH°sJmUΩ ¸JvaRïÃHösUàsïπämò¯ƒhslÌaq∆aUsÿmUSaÌÀiRcŒfsNNjfπb˜œU mqsemfàa‰ƒRfÆsçπ
U¬imfàa‰ƒfvàN¬ï mAƒedsU°sNa¬àflaÌÀiasNùYïπùYiπmfàa‰ƒRïÃHasNaÌÀihƒH¬ï RJdósÿiasNJsNRavd
RcŒfsNb˜œUùi| d‰sedsU°sNa¬àflfÿbsUπmqƒdÓƒpñNa˙sjƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œU| mUSaÌÀi
asNóóŒPbvfRïÃHq∫J¬f¬qÂósÿimUΩ ¸Jva U¬id‰se dsUasïJ¯a¬àflmqƒdÓƒhŒecÌsmóSH¬çmóSda
hstqcÃmfÚƒcÌs| J¬asN°sJ dNg°sJ jºasPümófümù˙iFmó¥ï lsàU∆iRïÃHfRdjmóSïsd
fÍsU°sJàsÿösàπNjfπjvcYPdÌsaπF| çsï¬fU‰sURavdRcŒfsN cŒNpïhŒecsÿRó mUSmJPdsU
mfàa‰ƒRïÃHasN| 

meƒifÃdRJdsUñs jvcYPgspqPjÿJsUmPƒmfàa‰ƒfJsãstURJAÚàsNƒ°sJ mqseösUmò¯ƒösj
°N¬es jºaÃUmàS jºd¬UösUjÿmJçasNóóŒPbvfRïÃHaÌÀiRcŒfsN ciπpïtñÈgsdŒeU∆ióóŒP
bvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ| mPƒfJƒmUΩmóSmó¥ï meƒifÃdRJdsUñs asNpjaösaπmUSaÌÀiRcŒfsN
U∆iUsÿdaUÃHdAU‰NseqPπjvcYPmUsΩ fAcdUB U¬ihsï¬fsfUB qÃàpqPösUóseóvahsdvU
mqseJŒaJ≥sasNƒfdæejvNsg U¬iJŒaJ≥sasNƒfdæeóÿmUƒj| 

meƒifÃdlÿJsHUsHqPπ RjhsJPNqÂ U¬idrU‰ƒNshasNósÿiÆsemUSaÌÀiNqÂs°¬ösP pqPóóŒP
bvfRïÃHmUSRcjπóƒapU˜iósÿilfπ fÃdäcsÿRóUÃHl¯ƒFósÿimUΩ pqPösUmN¥jNsjπmÆƒi mqƒdÓƒ
RóRóiπ U¬imò¯ƒäRavdRcŒfsNdsÿdŒU qÃàhsliY°sJdŒeq∫fÿbsUπtUfiYd| 

cgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase
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្្មប៖ពន្លឺ និង សេចក្ដីពិត ស៊ីម៉ូនឌូវី

គោលបំណងរបស់ថ្នាក់សិក្ខាសាលានិងថ្នាក់វិទ្យាសាថានសាសនា

គោលបំណងរបស់គ�ើងគឺគ�ើម្បីជួ��ុវវ័�និង�ុវមជ្ិមវ័��ល់�ឹងនិងពឹងផ្អែកគលើការបគ្ងៀននិង

�ង្វា�ធួនរបស់្ពរះគ�ស៊ូវ្គបីស្ទឲ្យមានភាពសក្ិសមស្មាប់ពរជ័�ទាំងឡា�នន្ពរះវិហារបរិសុទ្ធគ�ើ�

គរៀបចំខ្លួនពួកគគ្កុម្គួសារពួកគគនិងអ្នក�នទគទៀតស្មាប់ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជានិច្ចជាមួ�នឹង

្ពរះវរបិតារបស់ពួកគគផ�លគង់គៅសាថានសួគ៌។

គ�ើម្បីជួ�ឲ្យសគ្មចបានតាមគោលគៅននគោលបំណងគោរះ្គូបគ្ងៀននិងសិស្សទាំងឡា�គៅក្ននុងថ្នាក់

សិកាខាសាលានិងថ្នាក់វិទយាសាថានសាសោ្តូវបានគលើកទឹកចិត្ជាពិគសសឲ្យអនុវត្តាមមូលដ្ឋាន្គឹរះនន

ការបគ្ងៀននិងការគរៀនសូ្ត�ំណឹងលអែ។

គ្រូបគគងៀននិងសិស្ស្ ួរតែ—

•បគ្ងៀននិងគរៀនសូ្តគដ្�្ពរះវិញ្ញាណ។

•បណ្ដរះបរិយាកាសសិកសាគរៀនសូ្តគដ្�គសចក្បី្សឡាញ់ការគោរពនិងមានគោលបំណង។

•សិកសា្ពរះគម្បីរនិងអានគមគរៀនននវគ្គសិកសាគរៀងរាល់ន្ងៃ។

•�ល់អំពបីបរិបទនិងមាតិកានន្ពរះគម្បីរ្ពមទាំងពាក្យសម្បីរបស់ពយាការីទាំងឡា�។

•ផសវែងរក�ល់�ឹងពបីគសចក្បីពិតនិងសារៈសំខាន់នន�ំណឹងលអែគ�ើ�អនុវត្គោលលទ្ធិនិងគោលការណ៍

ទាំងឡា�នន�ំណឹងលអែ។

•ពន្យល់ផចកចា�និងផ្្ងទបីបោទាល់អំពបីគោលលទ្ធិនិងគោលការណ៍ទាំងឡា�នន�ំណឹងលអែ។

•បណ្ណាសារចំគណរះចំណ្នខាងគោលលទ្ធិ។




