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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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សេចក្តីណែនាំសៅកាន់

ចំសែះចំណានខាងសោលលទ្ធិ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃពយារោរីបហបលមិៃោៃបបកងៀៃ្រូៃកបុសរបស់បោ្រថា

«្ឺបៅបលើសោិនៃកពះដ៏បកោសបោះនៃបយើង្ឺកពះក្រីស្ទជាកពះរា�បកុរានៃកពះ

ថដល្រូៃកតូវសង់ក្ឹះរបស់្រូៃ»(បហបលមិៃ5:១២)។រោរសង់ក្ឹះមួយបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ—ថដលរួមមាៃទាំងរោរយល់រោរប�ឿៃិងរោររស់បៅកសបរាម

បោលលទ្ធិរបស់កទង់—ៃឹងប្វើឲ្យរោរផ្លាស់ថកបចិត្តប�ឿៃិងរោររាំងចិត្តរបស់បយើង

្រ្ននុងនាមជាពួ្រសិស្សរបស់កទង់រោៃ់ថតស៊ី�បករៅរឹងមាំបដើម្រីរោរោរបយើងពរីឥទ្ធិពល

របស់មារសកតូវបហើយ�ួយបយើងឲ្យកបទាៃពរដល់�រីវិតអ្ន្រដនទបទៀត។

វិ រ្ីមួយថដលបយើងសបកមច្រិច្ចរោរបៃះ្ឺរាមរយៈរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីររាមលំោប់

លំបោយជាមួយោនាបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។របបៀបមួយបទៀតថដលបយើងសង់ក្ឹះរបស់បយើង

បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបោលលទ្ធិរបស់កទង់្ឺរាមរយៈ្រិច្ចខិតខំមួយថដល

បៅថាចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបផ្ដោតបៅបលើលទ្ធ្លចំៃួៃពរីរ៖

១ រោរបរៀៃសូកតៃិងរោរអៃុវត្តបោលលទ្ធិដ៏បទវភាពបដើម្រីទទួលោៃចបំណះដឹង

ខាងវិញ្ញាណ

កពះវរបិរាសួ្ ៌ោៃបបើ្រសថមដេងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបដើម្រីទទួលោៃ

ចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។បោលរោរណ៍ទាំងបៃះរួមមាៃទាំងរោរ

ប្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿរោរពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតៃិងសំណួរ

ទាំងឡាយជាមួយៃឹងទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្មួយបហើយៃឹងរោរថសវងរ្រ

រោរយល់ដឹងបថៃថែមរាមរយៈកប្ពថដលោៃថតងរាំងដ៏បទវភាព។បយើង

បចះចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិរោៃ់ថតខាលាំងបៅបពលបយើងហាត់អៃុវត្ត

បោលរោរណ៍ទាំងបៃះបហើយបរៀៃថសវងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបោលលទ្ធិ

ៃិងសំណួរខាងកបវត្តិសាកស្តនានារាមរបបៀបមួយថដលអប្ជើញកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធឲ្យ�ួយពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

បោលលទ្ធិរបស់កទង់។

២ រោរបចះសាទាត់ៃូវបោលលទ្ធិនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងវ្្គបទ្ម្ពរីរ

ទាំងឡាយថដលបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិ

លទ្ធ្លនៃចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះៃឹងកតូវោៃសបកមចរាមរយៈ៖

្រ  អ្ិវឌ្ឍរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតបករៅក�ះបៅបលើកបធាៃបទដូចខាងបករោម

ៃិងបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍្ ៃលែឹះៃរីមួយៗថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងកបធាៃបទ

ៃរីមួយៗ៖

• ក្រុមកពះ

• ថ្ៃរោរនៃបសច្រ្តរីសប្គ្រះ

• ដគ្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

• រោរសាដោរប�ើងវិញ

• ពយារោរីៃិងវិវរណៈ

• បពវ�ិតភាពៃិង្ូរៃបសានៃបពវ�ិតភាព

• ពិ រ្ីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា

• អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ

• កពះប្្ញត្តិទាំងឡាយ

ខ  ដឹងពរីរបបៀបថដលបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិកតូវោៃបបកងៀៃ

បៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបហើយអាចចងចាំ

ៃិងរ្រវ្្គ្ ម្ពរីរទាំងបនាះប�ើញ។

្   ពៃ្យល់បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិៃរីមួយៗចបាស់ោស់បោយបកបើ

វ្្គបទ្ម្ពរីរចបំណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលជាប់ទា្រ់ទង។

� អៃុវត្តៃូវអវរីថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសកបចាំន្ងៃរបស់បយើងៃិង

បៅ្រ្ននុងរោរប្លែើយតបចំបោះសំណួរៃិងបញ្ហាខាងបោលលទ្ធិខាងសង្គម

ៃិងខាងកបវត្តិសាកស្តនានា។

�ឯកសារ�គោល�នៃ�

ចំគេះ�ចំណាៃ�ខាង�គោលលទ្ធិ�
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ឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ�

ការទទួលបានចំសែះដឹងខាងវិញ្ញាែ

បោយសារកពះវរបិរាសួ្ ៌របស់បយើងកសឡាញ់បយើងបហើយចង់ឲ្យបយើងរី្រចបកមើៃ

បឆ្ពះបៅរ្ររោរថកបរោលាយដូចជាកទង់បនាះកទង់ោៃបលើ្រទឹ្រចិត្តបយើងឲ្យ«ថសវងរ្រ

រោរបរៀៃសូកត្ឺបោយសាររោរសិ្រសាៃិងបោយសារបសច្រ្តរី�ំបៃឿ្ង»(្ 

ៃិងស ៨៨:១១៨)។បៅ្រ្ននុងរោរថសវងរ្របសច្រដេរីពិតរបស់បយើងបយើងអាច

ទុ្រចិត្តបលើកទង់ទាំងកសុងបោយពឹងថ្្អ្របៅបលើកោជាញារបស់កទង់បសច្រដេរី

កសឡាញ់របស់កទង់ៃិងកពះបចសាដោរបស់កទង់បដើម្រីបបកងៀៃៃិងកបទាៃពរ

ដល់បយើង។កពះដឹងអវរីៗក្ប់ោ៉ាងបហើយកទង់្ ឺជាកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតទាំងអស់

(សូមបមើលម៉ូសាយ4:៩)។កទង់ោៃសៃយាថាៃឹងបបើ្រសថមដេងបសច្រដេរីពិតដល់

្ំៃិតៃិងដួងចិត្តរបស់បយើងរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកបសិៃបបើបយើងៃឹង

ថសវងរ្រកទង់បោយឧសសាហ៍ពយាោម(សូមបមើល្  ៃិងស ៨:២–៣)។

បដើម្រី�ួយបយើងកពះវរបិរាសួ្៌ោៃបបកងៀៃបយើងអំពរីរបបៀបបដើម្រីទទួលោៃ

ចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។កទង់ោៃបបងកើតល្រ្ខខណ្ឌនានាថដលបយើងកតូវប្វើរាម

បដើម្រីទទួលោៃចំបណះដឹងដូបចានាះ។លំនំាថដលោៃថតងរាំងដ៏បទវភាពរបស់

កទង់តកមូវឲ្យបយើងមាៃបំណងកោថានាដ៏បសាមះកតង់បដើម្រីដឹងពរីបសច្រដេរីពិត

(សូមបមើលមរ៉ូនណ១0:4–5)បហើយមាៃ្ ៃ្ទៈរសប់ៅកសបរាមអវរីថដលកពះោៃ

បបើ្រសថមដេង(សូមបមើលយ៉ូហាៃ៧:១៧)។បំណងកោថានាដ៏បសាមះកតង់របស់

បយើងៃឹងដឹ្រនាំបយើងឲ្យថសវងរ្របសច្រដេរីពិតរាមរយៈរោរអ្ិសាឋាៃ(សូមបមើល

ោ៉ា្រុប១:5–៦,ៃរីនហវទរី២៣២:៨–៩)ៃិងរោរសិ្រសាកពះបៃ្ទទូលរបស់កពះបោយ

ហ្មត់ចត់(សូមបមើល្ រីម៉ូប្ទរី២៣:១5–១៧,ៃរីនហវទរី២៣២:៣)។

បពលខលែះបយើងអាចៃឹងរ្រប�ើញព័ត៌មាៃ្ ្មរីឬមាៃសំណួរទា្រ់ទងៃឹងបោលលទ្ធិ

រោរអៃុវត្តឬកបវត្តិសាសនាចក្រថដលហា្រ់ដូចជាពិោ្រយល់។រោរសួរសំណួរ

ៃិងរោរថសវងរ្រចបមលែើយ្ឺជាថ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយនៃរោរខិតខំរបស់បយើងបដើម្រីបរៀៃ

អំពរីបសច្រដេរីពិត។សំណួរខលែះថដលប្រើតមាៃ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់បយើងអាចៃឹងកតូវោៃ

បំ្ុស្ំៃិតបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សំណួរបំ្ុស្ំៃិតនានា្ួរថតកតូវោៃ

ចាត់ទុ្រថាជាអំបណាយទាៃម្រពរីកពះថដលោៃកបទាៃឱរោសដល់បយើងឲ្យបបងកើៃ

រោរយល់ដឹងរបស់បយើងបហើយពកងឹងដល់រោរអះអាងរបស់បយើងថាកពះអមាចាស់

មាៃកពះទ័យបបកងៀៃដល់បយើង។មិៃថាសំណួររបស់បយើងបចញម្រពរីកប្ពណា

បទបយើងកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យមាៃលទ្ធភាពបដើម្រី្ិតៃិងរ្របហតុ្លបហើយ

មាៃឥទ្ធិពលរបស់កពះអមាចាស់បដើម្រីពកងរី្រ្ ំៃិតរបស់បយើងបហើយពកងរី្រដលរ់ោរ

យល់ដឹង្រ្ននុង្ំៃិតរបស់បយើងរោៃ់ថតខាលាំង។ឥរិោបទៃិងបំណងកោថានាថដល

បយើងសួរសំណួរៃិងថសវងរ្រចបមលែើយៃឹងមាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងខាលាំងបៅបលើ

សមតថែភាពរបស់បយើងបដើម្រីបរៀៃសកូតរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

បោលរោរណ៍ទាំងបរីខាងបករោមបៃះអាចថណនាំបយើងបៅបពលបយើងពយាោមបរៀៃ

សូកតៃិងយល់ដឹងអំពរីបសច្រដេរីពិតដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចបហើយបោះកសាយសំណួរឬ

បញ្ហានានា៖ប្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿរោរពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតៃិង

សំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្មួយបហើយៃឹងរោរថសវងរ្ររោរ

យល់ដឹងបថៃថែមរាមរយៈកប្ពថដលោៃថតងរាំងដ៏បទវភាព។

1.�គ្វើសកម្មភាព�គោយ�គសចក្ដីជំគៃឿ
បយើងប្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបពលបយើងបក�ើសបរើសទុ្រចិត្តបលើកពះ

បហើយថបរបៅរ្រកទង់ជាដំបូងបំ្ុតរាមរយៈរោរអ្ិសាឋាៃបោយបសាមះកតង់សិ្រសា

រោរបបកងៀៃរបស់កទង់បហើយបោរពកបតិបត្តិរាមបទប្្ញត្តិទាំងឡាយរបស់កទង់។

បៅបពលបយើងពយាោមអ្ិវឌ្ឍរោរយល់ដឹងរបស់បយើងបហើយបោះកសាយ្រងវល់

នានាបនាះវាសំខាៃ់ណាស់ថដលបយើងកតូវពឹងថ្្អ្របៅបលើទរីបនាទាល់ថដលបយើងមាៃ

រួចបៅបហើយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរសាដោរប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អរបស់កទង់ៃិងរោរ

បបកងៀៃរបស់ពួ្រពយារោរីថដលោៃថតងរាំងបោយកទង់។ថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រ

ហូ�ិៃោៃបបកងៀៃ៖«បពលកោទាំងបនាះម្រដល់បហើយបញ្ហានានាបគ្ហាញជា

រូបរាងប�ើងបនាះដំបណាះកសាយមិៃោៃប្រើតប�ើងភាលាមៗបទសូមកាន់ខ្ជាប់

ទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកបានែឹងរួចទ�ើយទ�ើយឈរយ៉ាងរឹងមាំរ�ូតែល់ចំទេះែឹង

បដនថែមទ�ៀតមកែល»់(«ខញនុំប�ឿបហើយបោ្រមាចាស់បអើយ»Ensignឬ

Liahona,ថខឧសភាឆ្នាំ២0១៣ទំព័រ៩4)។កពះអមាចាស់ផ្ទាល់ោៃ

អប្ជើញបយើងឲ្យ‹បមើលបៅ[កទង់]បោយៃូវក្ប់ទាំង្ ំៃិតចូរ្រុំសង្ស័យ្ំុរ

ខាលាចប�ើយ›(្ ៃិងស ៦:៣៦)។

អំ�នុងបពលថដលបយើងរ្រមិៃប�ើញចបមលែើយភាលាមៗចំបោះសំណួររបស់បយើងវា

ជា�ំៃួយបដើម្រីចងចាំថាបទាះបរីជាកពះវរបិរាសួ្៌ោៃបបើ្រសថម្តងអវរីៗទាំងអស់

ថដលចាោំច់សកមាប់បសច្រដេរីសប្គ្រះរបស់បយើង្រដេរី្រ៏កទង់ពុំទាៃ់ោៃបបើ្រសថមដេង

បសច្រដេរីពិតទាំងអស់ថដរ។បៅបពលបយើងបៃដេថសវងរ្រចបមលែើយបនាះបយើងកតូវថត

រស់បៅបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿ—ទុ្រចិត្តថាបយើងៃឹងទទួលោៃចបមលែើយថដលបយើង

ថសវងរ្របៅទរីបំ្ុត(សូមបមើលសុភាសិត៣:5–៦,បអប្ើរ១២:៦)។

បៅបពលបយើងបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រដេរីពិតៃិងពៃលែឺថដលបយើងោៃទទួលរួច

បហើយបនាះបនាះបយើងៃឹងទទួលោៃវាបថៃថែមបទៀត។ចបមលែើយចំបោះសំណួរៃិង

រោរអ្ិសាឋាៃរបស់បយើងជាញឹ្រញាប់ប្រើតមាៃ«មួយបនាទាត់មដេងៗមួយសិរោខាបទ

មដេងៗ»(ៃរីនហវទរី២២៨:៣0)។

2.��ពធិៃធិត្យ�គមើល�គោលគំៃធិត�ៃធិង�សំេួរ�ទាំង�ឡាយ�

គោយ�ទស្សៃវិស័យ�ដ៏�អស់កល្ប�មួយ
បដើម្រីពៃិិត្យបមើលបោល្ំៃិតខាងបោលលទ្ធិសំណួរខាងបោលលទ្ធិៃិងបញ្ហា

សង្គមបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចមួយបនាះបយើង្ ួរពិចារណាវា្រ្ននុង

បរិបទនៃថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះៃិងរោរបបកងៀៃទាំងឡាយ

របស់កពះអង្គសប្គ្រះ។បយើងថសវងរ្រ�ំៃួយម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្រីបមើល

ប�ើញៃូវបរឿងទាំងឡាយដូចជាកពះអមាចាស់ទតប�ើញ។រោរប្វើដូចបៃះអៃុញ្ញាត

ឲ្យបយើងកោងសំណួរជា្្មរី(បដើម្រីបមើលបៅសំណួររាមរបបៀបប្្សង)បហើយបមើល

បៅ្ ំៃិតនានាបោយថ ្្អ្របៅបលើបទោឋាៃនៃបសច្រដេរីពិតរបស់កពះអមាចាស់ជាជាង

បោយរោរទទួលយ្ររោរសៃ្មតឬរោរោ៉ាៃ់សាមៃរបស់បោ្រិយ(សូមបមើល

្រូរិៃ្ូសទរី១២:5,៩–១១)។បយើងប្វើដូចបៃះបោយរោរសួរសំណួរដូចជា«បតើ

ខញនុំោៃដឹងអវរីខលែះអំពរីកពះវរបិរាសួ្ ៌ៃិងថ្ៃរោររបស់កទង់រួចបហើយបនាះបហើយបតើ

កទង់ោៃទា្រ់ទងៃឹង្រូៃបៅរបស់កទង់បោយរបបៀបណា?»ៃិងសំណួរ«បតើរោរ

បបកងៀៃដំណឹងល្អអវរីខលែះថដលទា្រ់ទងឬបញ្ជា្រ់អំពរីបោល្ំៃិតឬបញ្ហាបៃះ?»

បទាះជាសំណួរទា្រ់ទងៃឹងកពឹត្តិរោរណ៍កបវត្តិសាកស្ត្រដេរី្រ៏វាអាចៃឹងចាំោច់កតូវ

ពិៃិត្យបមើលបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចមួយថដរ។បៅបពលបយើងបោះ

យុថាកានៃទំៃុ្រចិត្តរបស់បយើងបៅបលើកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ

របស់កទង់បនាះបយើងអាចបមើលប�ើញបញ្ហានានារោៃ់ថតចបាស់។វាអាចៃឹង�ួយ

បយើងឲ្យពិៃិត្យបមើលសំណួរខាងកបវត្តិសាកស្តរាមបរិបទកបវត្តិសាកស្តកតឹមកតូវ

្ងថដរបោយពិចារណាអំពរីវប្្ម៌ៃិងបទោឋាៃនៃបវោរោលបនាះជាជាងរោរ

ោ្រ់បង្ខំឲ្យទទួលយ្រទស្សៃវិស័យៃិងឥរិោបទនាបពលបច្ចនុប្ៃ្នបៃះ។

វាសំខាៃ់បដើម្រីចងចាំថាបរឿងលម្អិតខាងកបវត្តិសាកស្តពុំមាៃៃូវអំណាចសប្គ្រះនៃ

ពិ្រីបរិសុទ្ធបសច្រដេរីសញ្ញាៃិងបោលលទ្ធិបនាះបទ។រោរកតូវរំខាៃបោយបរឿង

លម្អិតថដលមិៃសូវសំខាៃ់ប្វើឲ្យបយើងប្លែចអព្ទូតបហតុថដលោៃបបើ្រសថមដេងអំពរី



ឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ�
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រោរសាដោរប�ើងវិញ្ឺដូចជារោរចំណាយបពលវិភា្បៅបលើកបអប់រោដូបហើយមិៃ

ខវល់អំពរីអបំណាយដ៏អសាចារ្យបៅ្រ្ននុងកបអប់រោដូដូបចានាះថដរ។

3.��ការសសវងរក�ការ��យល់ដឹង�បសៃថែម�តាម�រយៈ�បបភព�

សដល�បាៃសតងតាំង�ដ៏គទវភាព
ជាចំថណ្រនៃដំបណើររោរថដលោៃថតងរាំងរបស់កពះអមាចាស់បដើម្រីទទួលោៃ

ចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបនាះកទង់ោៃបបងកើតកប្ពជាបកចើៃរាមរយៈអវរីថដលកទង់

បបើ្រសថម្តងបសច្រដេរីពិតៃិងរោរថណនាំដល់្រូៃបៅរបស់កទង់។កប្ពទាំងបៃះ

រួមមាៃពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទ្ម្ពរីរឪពុ្រមាដោយៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំ

សាសនាចក្រ។្ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់—

ពួ្រពយារោរីរបស់កពះអមាចាស់បៅបលើថ្ៃដរីសពវន្ងៃបៃះ—្ឺជាកប្ពដ៏សំខាៃ់នៃ

បសច្រដេរីពិត។កពះអមាចាស់ោៃបក�ើសបរើសបហើយោៃថតងរាំងបុ្្គលមានា្រ់ៗ

ទាំងបៃះបដើម្រីៃិោយ�ំៃួសកទង់។

បយើងអាចបរៀៃបសច្រដេរីពិតរាមរយៈកប្ពថដល្ ួរឲ្យទុ្រចិត្តប្្សងៗបទៀត្ ងថដរ

។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយអ្ន្រថសវងរ្របសច្រដេរីពិតដ៏បសាមះកតង់្ួរថតកបុង

កបយត្ន័ចំបោះកប្ពព័ត៌មាៃថដលមិៃ្ ួរទុ្រចិត្ត្ ងថដរ។បយើងរស់បៅ្រ្ននុងកោ

មួយថដលមាៃមៃុស្សជាបកចើៃ«រាប់បសច្រដេរីអាក្រ្រ់ថាជាល្អបហើយបសច្រដេរីល្អថា

ជាអាក្រ្រ់វិញ»(បអសាយ5:២0)។សារាំង្ ឺជាបិរានៃបសច្រ្តរី្រុហ្របហើយ

ពយាោមបង្ខទូចបសច្រដេរីពិតរួចអូសទាញបយើងឲ្យគ្្របចញពរីកពះអមាចាស់ៃិងពួ្រ

អ្ន្របបកមើថដលោៃថតងរាំងរបស់កទង់។បៅបពលបយើងគ្្របៅរ្រចបមលែើយ

ៃិងរោរដឹ្រនាំម្រពរីកប្ពថដលោៃថតងរាំងដ៏បទវភាពរបស់កពះអមាចាស់បនាះ

បយើងអាចកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យបចះថបងថច្ររវាងបសច្រដេរីពិតៃិង្រំហុស្ ្គង។

រោរបរៀៃសារល់ៃិងបចៀសបចញពរីកប្ពមិៃ្ ួរឲ្យប�ឿអាចរោរោរបយើង្រុំឲ្យភាៃ់

កច�ំៃិងរោរោរបយើងពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលពយាោមបំផ្លាញបសច្រដេរី�ំបៃឿបយើង។

ការ�ជួយ�ដល់�អ្នកដនទ�ឲ្យ�ទទួលបាៃ�ចំគេះដឹង�ខាង�

វិញ្ញាេ
បៅបពលអ្ន្រដនទម្ររោៃ់បយើងបោយមាៃសំណួរឬចង់បរៀៃអំពរីបោលលទ្ធិរោរ

អៃុវត្តឬកបវត្តិរបស់សាសនាចក្របតើបយើងអាច�ួយពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរថសវងរ្រ

បសច្រដេរីពិតរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមដេច?ខាងបករោមបៃះ្ឺជារបបៀបមួយចំៃួៃថដល

បយើងអាច�ួយពួ្រប្៖

ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកោក់និងដោយការអធិស្ឋាន៖សាដោប់បោយយ្រ

ចិត្តទុ្រោ្រ់ពរីមុៃអ្ន្រប្លែើយពយាោមបញ្ជា្រ់ៃិងយល់ពរីសំណួរថដលពួ្រប្មាៃ

ជា្រ់ថសដេង។ពយាោមយល់ពរីបំណងពិតនៃសំណួរអារម្មណ៍ៃិង�ំបៃឿ

របស់ពួ្រប្កប្របបោយរោរ្ ិត្ូរ។

បដ្ងៀននិងថ្លែងទីបន្ទាល់អំពីដេចក្ីពិតននដំណឹងល្អ៖ថច្រចាយៃូវរោរ

បបកងៀៃថដលអៃុវត្តបចញម្រពរីបទ្ម្ពរីរៃិងរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រពយារោរីបច្ចនុប្ៃ្ន

ៃិងពរីរបបៀបថដលរោរបបកងៀៃោៃប្វើឲ្យមាៃភាពខុសថបលែ្របៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលអ្ន្រៃិោយជាមួយឲ្យពិៃិត្យឬកោងសំណួរ

របស់ពួ្រប្សារជា្្មរីបៅ្រ្ននុងបរិបទនៃដំណឹងល្អៃិងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។

អដ្ជើញពួកដេឲ្យដធវើេកម្មភាពដោយដេចក្ីជំដនឿ៖សូមចងចាំថាកពះអមាចាស់

តកមូវឲ្យបយើងថសវងរ្រចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណសកមាប់ខលែលួៃបយើងផ្ទាល់។

បហតុដូបចានាះបហើយបយើងកតូវថតអប្ជើញអ្ន្រដនទឲ្យប្វើស្រម្មភាពបោយបសច្រដេរី

�ំបៃឿរាមរយៈរោរអ្ិសាឋាៃរោរបោរពរាមបទប្្ញត្តិទាំងឡាយៃិងរោរសិ្រសា

កពះបៃ្ទទូលនៃកពះបោយឧសសាហ៍ពយាោមរោរបកបើកប្ពថដលោៃថតងរាំងបោយ

កពះជាពិបសសកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បបើអាចប្វើបៅោៃសូមអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យចងចាំ

បទពិបសា្ៃ៍ថដលព្ួរប្ោៃមាៃបពលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធៃិងបដើម្រីរោៃ់ខាជាប់បៅៃឹងបសច្រដេរីពិតដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចថដលពួ្រប្ោៃ

បរៀៃរហូតដល់ចំបណះដឹងបថៃថែមបទៀតម្រដល់។

ប្្ចប់៖្ដេល់�ំៃួយបដើម្រីថសវងរ្រចបមលែើយបនាទាប់ម្រប្្ចប់បោយរោរថច្រចាយ

ៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចថសវងរ្រចបមលែើយជាមួយោនា្ ងថដរ។បគ្ហាញ

ៃូវរោរទុ្រចិត្តបៅបលើរោរសៃយារបស់កពះអមាចាស់បដើម្រីកបទាៃវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃ។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បយបរមា១:4–5;បអម៉ុស៣:៧;មា៉ាថាយ5:១4–១៦;មា៉ាថាយ

១៦:១5–១៩;យ៉ូហាៃ១5:១៦;យ៉ូហាៃ១៧:៣;បអប្សូរ២:១៩–២0;បអប្សូរ4:១១–១4;

ៃរីនហវទរី២២:២៧;ម៉ូសាយ១៨:៨–១0;ៃរីនហវទរី៣១៨:១5,២0–២១;្ ៃិងស 

១:៣៧–៣៨;្ ៃិងស ១៨:១5–១៦;្ ៃិងស ២១:4–៦

បបធានប�ដែលទាក់�ងនឹងទោលល�្ធិ៖ក្រុមកពះ៖កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ;ដគ្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទ៖បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ;ពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈ;បទប្្ញត្តិទាំងឡាយ
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ឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ�

ប្រធាន្រទននសោលលទ្ធិ

1.�បករុមបពះ
មាៃតួអង្គបរីអង្គថដលមាៃរូបអង្គោច់បោយថ�្រពរីោនាបៅ្រ្ននុងក្រុមកពះ៖

កពះជាកពះវរបិរាដ៏អស់្រល្កពះរា�បកុរារបស់កទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។កពះវរបិរាៃិងកពះរា�បកុរាមាៃៃូវរូបរោយជាសាច់ៃិង

្្អឹងដ៏រុងបរឿងបហើយរូបិយបហើយឯកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាតួអង្គនៃវិញ្ញាណ

(សូមបមើល្ ៃិងស ១៣0:២២–២៣)។ពួ្រកទង់មាៃកពះទ័យថតមួយ

បហើយរួមសាម្្គរីោនាដ៏ឥតបខាចាះ្រ្ននុងរោរនាំម្រៃូវថ្ៃរោរនៃបសច្រ្តរីសប្គ្រះរបស់កពះ

វរបិរា។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បោ្រុប្ត្តិ១:២៦–២៧;លូរោ២4:៣៦–៣៩;យ៉ូថសបស្ម៊ី្—

កបវត្តិ១:១5–២0

ប្ះជាប្ះវរ្រធិតា

កពះជាកពះវរបិរា្ឺជាកពះដ៏ខ្ពស់បំ្ុតថដលបយើងថាវាយបង្គំ។កទង់្ ឺជាបិរា

នៃវិញ្ញាណរបស់បយើង(សូមបមើលបហបកពើរ១២:៩)។កទង់ល្អឥតបខាចាះមាៃ

ក្ប់ទាំងកពះបចសាតាៃិងកជាបៃូវក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់។កទង់មាៃយុត្តិ្ម៌

កប្របបោយ្រដេរីបមរាតា្ររុណាៃិងមាៃកពះទ័យល្អ្ងថដរ។កពះកសឡាញ់្រូៃ

បៅរបស់កទង់មានា្រ់ៗោ៉ាងឥតបខាចាះបហើយមៃុស្សទាំងអស់្ ឺបស្មើោនាចំបោះកទង់

(សូមបមើលៃរីនហវទរី២២៦:៣៣)។្រិច្ចរោរៃិងសិរីល្អរបស់កទង់្ឺបដើម្រីនាំឲ្យ

មាៃអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖យ៉ូហាៃ១៧:៣;ម៉ូសាយ4:៩;ម៉ូបស១:៣៩

ប្ះសេេ៊ូវប្តីេ្ទ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាបុកតច្ងខាងវិញ្ញាណរបស់កពះវរបិរាបហើយជាបុកតបបងកើត

ថតមួយ្ ត់របស់កពះវរបិរាខាងសាច់្ម។បៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់កពះបិរា

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបងកើតសាថាៃសួ្៌ៃិងថ្ៃដរី។កទង់្ ឺជាកពះបយហូវា៉

នៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិងជាកពះថមស៊ីនៃ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្មរី។

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទប្វើរាមកពះទ័យរបស់កពះបិរាក្ប់បរឿងទាំងអស់។កទង់ោៃ

រស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតថដលោមៃអំបពើោបបហើយោៃប្វើដគ្វាយ្ួៃ�ំៃួសអំបពើោប

របស់មៃុស្សក្ប់ោនា(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣១១:១0–១១)។កពះ�ៃ្មរបស់កទង់

្ឺជា្ ំរូដ៏ឥតបខាចាះអំពរីរបបៀបថដលបយើងកតូវរស់បៅ(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣

១២:4៨)។កទង់្ឺជាបុកតច្ងរបស់កពះវរបិរាសួ្៌ថដលោៃរស់ប�ើងវិញ។

បៅ�ំនាៃ់របស់បយើង្រ៏ដូចជាបៅ�ំនាៃ់បុរាណថដរកទង់្ ង់បៅជាសិរិសារនៃ

សាសនាចក្ររបស់កទង់។កទង់ៃឹងោងម្រម្តងបទៀតបោយកពះបចសាតាៃិងភាព

រុងបរឿងបហើយៃឹងក្ងបលើថ្ៃដរីបៃះ្រ្ននុងអំ�នុងបពលសហស្សវត្សរ៍(សូមបមើល

្ ៃិងស ២៩:១0–១១)។កទង់ៃឹង�ំៃុំ�ំរះមៃុស្សបោ្រទាំងអស់។

បោយសារថតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាកពះអង្គសប្គ្រះៃិងជាអង្គសកងួបសកងួមរបស់

បយើងជាមួយៃឹងកពះបិរាបនាះរាល់រោរអ្ិសាឋាៃរោរកបសិទ្ធពរៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធនៃ

បពវ�ិតភាព្ួរថតកតូវោៃប្វើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះនាមរបស់កទង់(សូមបមើលៃរីនហវទរី

៣១៨:១5,២0–២១)។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បអសាយ5៣:៣–5;លូរោ២4:៣៦–៣៩;្រូរិៃ្ូសទរី១១5:២0–

២២;វិវរណៈ២0:១២;អាលមា៉ា៧:១១–១៣;អាលមា៉ា៣4:៩–១0;បហបលមិៃ5:១២;មរ៉ូនណ

៧:45,4៧–4៨;្ ៃិងស ១:៣0;្ ៃិងស ៦:៣៦;្ ៃិងស ១៨:១0–១១;្ ៃិងស 

១៩:១៦–១៩;្ ៃិងស ៧៦:២២–២4

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ដគ្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ប្ះវិញ្ញាែ្ររិេុទ្

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាសមា�ិ្រទរីបរីនៃក្រុមកពះ។កទង់្ ឺជាតួអង្គនៃវិញ្ញាណ

បហើយោមៃរូបរោយជាសាច់ៃិង្្អឹងបនាះបទ។ជាញឹ្រញាប់កទង់កតូវោៃប្

សារល់ថាជាវិញ្ញាណជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាកពះវិញ្ញាណនៃកពះជាកពះវិញ្ញាណ

នៃកពះអមាចាស់ៃិងជាអង្គលួងបោម។

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងសា្រ្សរីអំពរីកពះវរបិរាៃិងកពះរា�បុករាបបើ្រសថម្តង

បសច្រ្តរីពិតនៃរោរណ៍ក្ប់ោ៉ាងៃិងថញ្រអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលោៃថកប

ចិត្តៃិងទទួលបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរឲ្យោៃបរិសុទ្ធ។រាមរយៈកពះបចសាដោនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបយើងអាចទទួលោៃអំបណាយទាៃខាងវិញ្ញាណថដលជា

ពរ�័យឬជាសមតថែភាពថដលោៃកបទាៃឲ្យបោយកពះអមាចាស់បដើម្រីជាកបបោ�ៃ៍

របស់បយើងៃិងបដើម្រី�ួយបយើងឲ្យបបកមើបហើយកបទាៃពរដល់អ្ន្រដនទបទៀត។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖យ៉ូហាៃ៣:5;្រូរិៃ្ូសទរី១២:5,៩–១១;ៃរីនហវទរី២៣២:៣;

ៃរីនហវទរី២៣២:៨–៩;ម៉ូសាយ៣:១៩;ម៉ូសាយ១៨:៨–១0;ៃរីនហវទរី៣២៧:២0;មរ៉ូនណ

៧:45,4៧–4៨;មរ៉ូនណ១0:4–5;្ ៃិងស ៨:២–៣;្ ៃិងស ១៣0:២២–២៣

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ;ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

ទាំងឡាយ

2.�សែៃការ�នៃ�គសចក្ដីសគ្គ្រះ
បៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរីបៃះកពះវរបិរាសួ្ ៌ោៃបគ្ហាញថ្ៃរោរមួយបដើម្រី�ួយ

បយើងឲ្យថកបរោលាយបៅដូចជាកទង់ៃិងទទួលោៃ�រីវិតអមតៈៃិង�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្ជាៃិច្ច(សូមបមើលម៉ូបស១:៣៩)។បដើម្រីបបំពញថ្ៃរោរបៃះបហើយ

ថកបរោលាយដូចជាកពះវរបិរាសួ្៌របស់បយើងបនាះបយើងកតូវថតម្រសារល់កទង់ៃិង

កពះរា�បុករាកទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយយល់ដឹងោៃកតឹមកតូវអំពរីល្រ្ខណៈ

សម្ត្តិៃិងអា្រប្្រិរិោរបស់ពួ្រកទង់(សូមបមើលយ៉ូហាៃ១៧:៣)។

កពះ្ម្ពរីរជាបកចើៃោៃៃិោយអំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបិរាសួ្៌ថាជាថ្ៃរោរនៃ

បសច្រ្តរីសប្គ្រះថ្ៃរោរនៃសុ្មង្គលដ៏មហិមាថ្ៃរោរនៃរោរបកោសបោះៃិង

ថ្ៃរោរនៃ្រ្តរីបមរាតា្ររុណា។ថ្ៃរោរបៃះរួមមាៃរោរបងកបបងកើតរោរធាលា្រ់ដគ្វាយ

្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងក្រឹត្យវិៃ័យទាំងអស់ពិ្រីបរិសុទ្ធទាំងឡាយៃិង

បោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ។សិទ្ធិបក�ើសបរើសខាងសរីល្ម៌—ថដលជា

លទ្ធភាពបដើម្រីបក�ើសបរើសៃិងកបកពឹត្តបោយខលែលួៃបយើងផ្ទាល់—្ឺជាថ្្ន្រដ៏សំខាៃ់

បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃកពះវរបិរាសួ្៌្ ងថដរ។រោររី្រចបកមើៃដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចរបស់

បយើងអាកស័យបៅបលើរបបៀបថដលបយើងបកបើអំបណាយបៃះ(សូមបមើលយ៉ូបសវ

២4:១5,ៃរីនហវទរី២២:២៧)។

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាចំៃុចសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃកពះវរបិរាសួ្៌។ថ្ៃរោរ

នៃបសច្រដេរីសប្គ្រះអាច�ួយឲ្យបយើងោៃថកបរោលាយជាល្អឥតបខាចាះទទួលោៃ

អំណរបពញបលញរី្ររាយ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំៃងក្ួសាររបស់បយើងដល់ភាពអស់្រល្

ជាៃិច្ចបហើយរស់បៅជាបរៀងរហូត្រ្ននុងវត្តមាៃរបស់កពះ។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖មា៉ាឡា្រី4:5–៦;ៃរីនហវទរី៣១២:4៨;្ ៃិងស ១៣១:១–4

ជតីវិតមុនឆាកជតីវិតសនះ

ពរីមុៃបយើងោៃប្រើតម្របលើថ្ៃដរីបៃះបយើងោៃរស់បៅ្រ្ននុងវត្តមាៃនៃកពះវរបិរា

សួ្៌របស់បយើង្រ្ននុងនាមជា្រូៃបៅវិញ្ញាណរបស់កទង់(សូមបមើលអ័កោហាំ

៣:២២–២៣)។បៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរីបយើងោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងក្រុមកបឹ្រសា

មួយជាមួយៃឹង្រូៃបៅវិញ្ញាណប្្សងបទៀតរបស់កពះវរបិរាសួ្៌។្រ្ននុងអំ�នុងបពល
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កប�ុំក្រុមកបឹ្រសាបនាះកពះវរបិរាសួ្ ៌ោៃបគ្ហាញដល់បយើងៃូវថ្ៃរោររបស់កទង់

បហើយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពរីមៃុ�រីវិតបលើថ្ៃដរីបៃះោៃប្វើបសច្រ្តរីសញ្ញាបដើម្រីប្វើជា

អង្គសប្គ្រះ។

បយើងោៃបកបើកោស់សិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងបដើម្រីប្វើរាមថ្ៃរោរកពះវរបិរា

សួ្៌។អស់អ្ន្រណាថដលោៃប្វើរាមកពះវរបិរាសួ្ ៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវ

ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យម្ររោៃ់ថ្ៃដរីបៃះបដើម្រីទទួលោៃបទពិបសា្ៃ៍នៃ�រីវិតរថមង

សាលាប់ៃិងរី្រចបកមើៃបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ច។លូស៊ីបហវើរជា្រូៃ

វិញ្ញាណនៃកពះមានា្រ់បទៀតថដលោៃ�ំទាស់កបឆ្ំងៃឹងថ្ៃរោរបៃះ។វាោៃរោលាយ

បៅជាសារាំងបហើយវាៃិងពួ្រពលបរិវារទាំងឡាយរបស់វាកតូវោៃបបណតាញ

បចញពរីសាថាៃសួ្ ៌បហើយមិៃោៃទទួលឯ្រសិទ្ធិនៃរោរទទួលោៃរូបរោយៃិង

បទពិបសា្ៃ៍នៃ�រីវិតរថមងសាលាប់ប�ើយ។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បយបរមា១:4–5;បហបកពើរ១២:៩;ៃរីនហវទរី២២:២៧;ៃរីនហវទរី៣

១១:១0–១១

ការ្រង្ក្រសង្កើត

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបងកើតសាថាៃសួ្៌ៃិងថ្ៃដរីបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់

កពះវរបិរា(សូមបមើល្ ៃិងស ៧៦:២២–២4)។រោរបបងកើតថ្ៃដរី្ ឺជា

ថ ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃថ្ៃរោររបស់កពះ។ថ្ៃដរី្ ្តល់ឲ្យបយើងៃូវ្រថៃលែងថដលបយើង

អាចទទួលោៃៃូវរូបរោយកតូវោៃសា្រល្ងៃិងពិបសា្ៃ៍បហើយអ្ិវឌ្ឍៃូវ

ឥរិោបទដ៏បទវភាព។

អ័ោម្ ឺជាមៃុស្សដំបូងប្ថដលកតូវោៃបបងកើតបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។កពះោៃ

បបងកើតអ័ោមៃិងបអវា៉រាមរូបរាងរបស់អង្គកទង់ផ្ទាល់។ក្ប់មៃុស្សបោ្រ

ទាំងអស់—កបុសៃិងកសរី—កតូវោៃបបងកើតរាមរូបរាងរបស់កពះ(សូមបមើល

បោ្ុរប្ត្តិ១:២៦–២៧)។ប្ទកបុសកសរី្ឺជាល្រ្ខណៈពិបសសនៃ

អត្តសញ្ញាណៃិងបោលបំណងរបស់មៃុស្សមានា្រ់ៗបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរី

�រីវិតរថមងសាលាប់ៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ច។

ការធាលាក់

បៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃកពះោៃបរៀបរោរអ័ោមៃិងនាងបអវា៉។ខណៈថដល

អ័ោមៃិងនាងបអវា៉សថែិតបៅ្រ្ននុងសួៃចបារបៅប�ើយបនាះពួ្រប្បៅថតសថែិត

បៅ្រ្ននុងវត្តមាៃរបស់កពះបហើយអាចរស់បៅជាបរៀងរហូតោៃ។ពួ្រប្រស់បៅ្រ្ននុង

ភាពសលែទូតកតង់បហើយកពះោៃកបទាៃក្ប់តកមូវរោររបស់ពួ្រប្។

កពះោៃកបទាៃដល់អ័ោមៃិងនាងបអវា៉ៃូវសិទ្ធិបក�ើសបរើសខណៈថដល

ពួ្រប្សថែិតបៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃ។កទង់ោៃបញ្ជាពួ្រប្មិៃឲ្យបរិបភា្

ថ ល្ែប�ើហាមឃាត់—ជាថ្លែប�ើនៃបដើមប�ើសកមាប់ដឹងខុសកតូវប�ើយ។រោរ

បោរពរាមបទប្្ញត្តិបៃះមាៃៃ័យថាពួ្រប្អាចបៃដេរសប់ៅ្រ្ននុងសួៃចបារ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយអ័ោមៃិងនាងបអវា៉ពុំទាៃ់ោៃយល់បៅប�ើយបទថា

កបសិៃបបើពួ្រប្បៃដេបៅ្រ្ននុងសួៃចបារបនាះពួ្រប្ពុំអាចរី្រចបកមើៃរាមរយៈរោរ

ទទួលបទពិបសា្ៃ៍ៃូវរោរ្ ្ទនុយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ប�ើយ។ពួ្រប្មិៃអាច

សារល់ភាពរី្ររាយបកោះថតព្ួរប្មិៃអាចមាៃបទពិបសា្ៃ៍នៃរោរបសា្របៅៃិង

រោរ�ឺចាប់។បលើសពរីបនាះបៅបទៀតពួ្រប្ពុំអាចមាៃ្រូៃបៅោៃប�ើយ។

សារាំងោៃល ល្ួងអ័ោមៃិងនាងបអវា៉ឲ្យទទួលទាៃថ្លែប�ើហាមឃាត់

បហើយពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសប្វើដូបចានាះ។បោយសារថតរោរបក�ើសបរើសបៃះ

បនាះពួ្រប្កតូវោៃបបណដោញបចញពរីវត្តមាៃរបស់កពះបហើយោៃធាលា្រ់ចុះៃិង

មាៃ�រីវិតរថមងសាលាប់។រោររំលងរបស់អ័ោមៃិងនាងបអវា៉កពមទាំងលទ្ធ្លនៃ

រោរផ្លាស់ប្តទូរថដលពួ្រប្ោៃដ្រពិបសា្ៃ៍រួមទាំងបសច្រ្តរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណៃិង

បសច្រ្តរីសាលាប់ខាងរូបរោយ្ ឺកតូវោៃបៅថារោរធាលា្រ់។បសច្រ្តរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ

្ឺជារោរថប្របចញពរីកពះ។រោរសាលាប់ខាងរូបរោយ្ ឺជារោរបំថប្របចញរវាងវិញ្ញាណ

ៃិងរូបរោយរថមងសាលាប់។

រោរធាលា្រ់្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះរបស់កពះវរបិរា

សួ្៌។ជាលទ្ធ្លនៃរោរធាលា្រ់បនាះអ័ោមៃិងនាងបអវា៉អាចបបងកើត្រូៃបៅោៃ

។ពួ្រប្ៃិង្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្អាចទទួលបទពិបសា្ៃ៍នៃបសច្រដេរីអំណរៃិង

ទុ្រ្ខកពួយដឹងល្អដឹងអាក្រ្រ់បហើយរី្រចបកមើៃ(សូមបមើលៃរីនហវទរី២២:២២–

២5)។្រ្ននុងនាមជា្រូៃបៅរបស់អ័ោមៃិងនាងបអវា៉បនាះបយើងទទួលោៃ

ៃូវល្រ្ខខណ្ឌនៃរោរធាលា្រ់្រ្ននុងអំ�នុងបពល�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះ។បយើងកតូវោៃ

បំថប្របចញពរីវត្តមាៃរបស់កពះបហើយសថែិតបៅបករោមឥទ្ធិពលនៃបសច្រដេរីសាលាប់ខាង

រូបរោយ។បយើង្រ៏កតូវោៃសា្រល្ងបោយភាពលំោ្រនៃ�រីវិតៃិងរោរល្លួងពរី

មារសកតូវ្ងថដរ។ខណៈថដលបយើងមិៃទទួលខុសកតូវចំបោះអំបពើរំលងរបស់

អ័ោមៃិងនាងបអវា៉បនាះបយើងមាៃរោរទទួលខុសកតូវចំបោះអំបពើោបផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់បយើង។រាមរយៈដគ្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចយ្រ�្នះ

បលើឥទ្ធិពលអវិ�ជមាៃនៃរោរធាលា្រ់ទទួលរោរអ្័យបទាសចំបោះអំបពើោបរបស់បយើង

បហើយទរីបំ្ុតទទួលោៃបទពិបសា្ៃ៍នៃអំណរដ៏បពញបលញ។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បោ្រុប្ត្តិ១:២៨,ម៉ូសាយ៣:១៩,អាលមា៉ា៣4:៩–១0

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ដគ្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ជតីវិតរណមងស្លា្រ់

�រីវិតរថមងសាលាប់្ ឺជាបពលបវោមួយនៃរោរបរៀៃសូកតថដលអំ�នុងបពលបៃះបយើង

បគ្ហាញថាបយើងៃឹងបកបើសិទ្ធិបសរីភាពរបស់បយើងបដើម្រីប្វើអវរីៗទាំងអស់ថដល

កពះអមាចាស់ោៃបញ្ជាបហើយបរៀបចំខលែលួៃសកមាប់�រីវិតដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចបោយរោរ

អ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចកពះ។បយើងប្វើដូចបៃះបៅបពលបយើងអៃុវត្តបសច្រដេរី�ំបៃឿ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដគ្វាយ្ួៃរបស់កទង់ថកបចិត្តទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធៃិង

បសច្រដេរីសញ្ញានៃរោរសប្គ្រះដូចជាពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងពិ្រីបញ្ជា្រ់បហើយ

កបរោៃ់ខាជាប់បោយបសាមះកតង់ដល់ចុងបំ្ុតនៃ�រីវិតរថមងសាលាប់របស់បយើងបដើម្រីបដើរ

រាម្ ំរូរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់វិញ្ញាណរបស់បយើងកតូវោៃរួមោនាជាមួយៃឹងរូបរោយ

របស់បយើងថដលរោរណ៍បៃះ្ ្តល់ឲ្យបយើងៃូវឱរោសបដើម្រីរី្រចបកមើៃៃិងអ្ិវឌ្ឍ

រាមវិ្រីជាបកចើៃថដលមិៃអាចប្រើតមាៃោៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃថ្ៃដរី។បោយសារ

ថតកពះវរបិរាថដល្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌របស់បយើងមាៃរូបរោយសាច់ៃិង្ ្អឹងបនាះ

រូបរោយរបស់បយើង្ ឺចាំោច់សកមាប់ឲ្យបយើងរី្រចបកមើៃបហើយថកបរោលាយដូចជា

កទង់។រូបរោយរបស់បយើង្ ឺពិសិដ្ឋបហើយ្ ួរថតកតូវោៃបោរពថាជាអំបណាយ

មួយម្រពរីកពះវរបិរាសួ្ ៌របស់បយើង(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១៦:១៩–២0)។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖យ៉ូបសវ២4:១5;មា៉ាថាយ២២:៣៦–៣៩;យ៉ូហាៃ១4:១5;ៃរីនហវទរី

២២:២៧;ៃរីនហវទរី៣១២:4៨;មរ៉ូនណ៧:45,4៧–4៨;្ ៃិងស ១៣0:២២–២៣

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ក្រុមកពះ;ដគ្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ;ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា;

បទប្្ញត្តិទាំងឡាយ

ជតីវិតសបកាេការស្លា្រ់

បៅបពលបយើងសាលាប់វិញ្ញាណរបស់បយើងចូលបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបហើយរង់ចាំ

រោររស់ប�ើងវិញ។វិញ្ញាណនៃពួ្រសុចរិតកតូវោៃទទួលសាថាៃភាពនៃសុ្មង្គល

ថដលកតូវោៃបៅថាសាថាៃបរមសុខ។អស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃសាលាប់បៅ

បោយមិៃោៃទទួលចំបណះដឹងនៃបសច្រដេរីពិតៃិងអស់អ្ន្រថដលមិៃោៃបោរព

កបតិបត្តិរាមបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ៃឹងចូលបៅ្រថៃលែងបបណាដះអាសៃ្នមួយ្រ្ននុង

ពិ្ពវិញ្ញាណបករោយពរី�រីវិតរថមងសាលាប់ថដលបៅថាសាថាៃ�ុំកពលឹង។
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ទរីបំ្ុតមៃុស្សក្ប់រូបៃឹងមាៃឱរោសបរៀៃបោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អបហើយ

ទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញាទាំងឡាយ។មាៃព្ួរអ្ន្របសាមះកតង់ជាបកចើៃ

ៃឹង្ សាយដំណឹងល្អបៅរោៃ់អ្ន្រទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលឹង។អស់អ្ន្រ

ថដលោៃបក�ើសបរើសទទួលយ្រដំណឹងល្អថកបចិត្តបហើយទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធនៃ

បសច្រដេរីសប្គ្រះថដលកតូវោៃប្វើប�ើងសកមាប់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ៃឹងរស់បៅ្រ្ននុងសាថាៃបរមសុខរហូតដល់រោររស់ប�ើងវិញ(សូមបមើលបពកតុសទរី

១4:៦)។

រោររស់ប�ើងវិញ្ ឺជារោររួមប្្ចទូលោនាវិញនៃរូបរោយជាវិញ្ញាណរបស់បយើងជាមួយ

ៃឹងរូបរោយជាសាច់ៃិង្្អឹងរបស់បយើង។បនាទាប់ពរីរោររស់ប�ើងវិញបនាះបយើង

ៃឹងមាៃរូបរោយអមត—វិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងៃឹងពុំថប្របចញពរីោនា

បទៀតប�ើយ។មៃុស្សក្ប់រូបថដលប្រើតម្របលើថ្ៃដរីៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញ

ពរីបកោះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃយ្រ�្នះបលើបសច្រ្តរីសាលាប់ខាងរូបរោយ(សូមបមើល

្រូរិៃ្ូសទរី១១5:២0–២២)។ពួ្រសុចរិតៃឹងរស់ប�ើងវិញមុៃព្ួរទុច្ចរិត

បហើយៃឹងរស់ប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងដំបណើររស់ប�ើងវិញទរីមួយ។

បសច្រដេរី�ំៃុំ�កមះចុងបករោយៃឹងប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីរោររស់ប�ើងវិញ។

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងរោត់បសច្រ្តរីមៃុស្សក្ប់រូបបដើម្រី្រំណត់ៃូវបសច្រ្តរីរុងបរឿងដ៏

អស់្រល្ថដលបុ្្គលបនាះៃឹងទទួលោៃ។រោររោត់បសច្រ្តរីបៃះៃឹងថ្្អ្របៅបលើ

បំណងកោថានាៃិងរោរបោរពកបតិបត្តិរាមកពះប្្ញត្តិរបស់កពះរបស់បុ្្គលមានា្រ់ៗ 

(សូមបមើលវិវរណៈ២0:១២)។

មាៃៃ្រនៃសិរីល្អចំៃួៃបរី្ឺ៖ៃ្របសប�សាទាលៃ្របទបរកសាទាលៃិងៃ្រ

បទប�សាទាល(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១១5:40–4២)។អ្ន្រទាំងឡាយណា

ថដលមាៃបសច្រ្តរីរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

បោរពកបតិបត្តិរាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អៃឹងរស់បៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាល្រ្ននុងវត្តមាៃនៃកពះវរបិរាៃិងកពះរា�បុករាកទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ៃិងបៅជាមួយសមា�ិ្រក្ួសារដ៏សុចរិតរបស់ពួ្រប្ទាំងឡាយ។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖លូរោ២4:៣៦–៣៩;យ៉ូហាៃ១៧:៣;្ ៃិងស ១៣១:១–4

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ដគ្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ;ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

3.�ដគ្វាយ្ួៃ�របស់�បពះគយស៊ូវបគដីស្ទ
កពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃថតងរាំងពរីមុៃ្រំបណើតបោ្រិយបៅ្រ្ននុងក្រុមកបឹ្រសាពរីមុៃ

�រីវិតបៃះបដើម្រីប្វើជាកពះអង្គសប្គ្រះៃិងកពះបកោសបោះរបស់បយើង។កទង់ោៃ

ោងម្របលើថ្ៃដរីបហើយស្ម័ក្កពះទ័យរងទុ្រ្ខៃិងសុ្តបដើម្រីបកោសបោះ

មៃុស្សបោ្រទាំងអស់ោនាឲ្យ្ ុតពរីឥទ្ធិពលអវិ�ជមាៃនៃរោរធាលា្រ់ៃិងបដើម្រីបង់ន្លែ

អំបពើោបទាំងឡាយរបស់បយើង។បជា្�័យរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ្ននុងរោរយ្រ

�្នះបលើបសច្រដេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណៃិងខាងរូបរោយរាមរយៈរោររងទុ្រ្ខរោរសុ្ត

ៃិងរោររស់ប�ើងវិញ្ឺកតូវោៃបៅថាដគ្វាយ្ួៃ។ពលិ្រម្មរបស់កទង់

មាៃកបបោ�ៃ៍ដល់បយើងមានា្រ់ៗបហើយបគ្ហាញៃូវតនមលែដ៏ោមៃទរីបំ្ ុតរបស់្រូៃ

មានា្រ់ៗរបស់កពះវរបិរាសួ្៌(សូមបមើល្ ៃិងស ១៨:១0–១១)។

វាមាៃថតរាមរយៈកពះបយស៊ូវក្រីស្ទប៉ុបណាណះថដលបយើងអាចកតូវោៃសប្គ្រះ

បោយសារកទង់្ ឺជាអង្គថតមួយ្ ត់ថដលអាចប្វើដគ្វាយ្ួៃដ៏ៃិរៃដេរ៍ៃិង

អស់្រល្ជាៃិច្ចបៃះសកមាប់មៃុស្សបោ្រោៃ(សូមបមើលអាលមា៉ា៣4:៩–

១0)។មាៃថតកទង់មួយអង្គ្ត់ថដលមាៃកពះបចសាដោយ្រ�្នះបលើបសច្រដេរីសាលាប់

ខាងរូបរោយ។បចញពរីមារាខាង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់កទង់បនាះកទង់ទទួលោៃ

ៃូវលទ្ធភាពបដើម្រីសុ្ ត។បចញពរីកពះជាកពះបិរាអមតរបស់កទង់បនាះកទង់ោៃ

ទទួលមរត្រៃូវអំណាចបដើម្រីរស់បៅជាបរៀងរហូតឬោ្រ់�រីវិតកទង់ចុះបហើយអាច

យ្រវាម្រវិញោៃ។កទង់ថតមួយអង្គឯងអាចបកោសបោះបយើងបចញពរីអំបពើោប

របស់បយើងោៃ។បោយសារកទង់ោៃរស់បៅ�រីវិតដ៏ឥតបខាចាះៃិងោមៃអំបពើោប

បនាះកទង់មាៃបសរីភាពពរីរោរទាមទារនៃបសច្រដេរីយុត្តិ្ម៌បហើយអាចបង់ន្លែបំណុល

សកមាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលថកបចិត្ត។

ដគ្វាយ្ ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមាៃរួមទាំងរោររងទុ្រ្ខរបស់កទង់សកមាប់

អំបពើោបនៃមៃុស្សបោ្របៅ្រ្ននុងសួៃចបារប្តបសមា៉ាៃរីរោរបង្ទូរបោហិត

របស់កទង់រោររងទុ្រ្ខៃិងរោរសុ្តបៅបលើប�ើឆ្កាងរបស់កទង់បហើយៃឹងរោរ

រស់ប�ើងវិញរបស់កទង់។កទង់្ ឺជា្ លដំបូងថដលោៃរស់ប�ើងវិញ។កទង់ោៃ

រស់ប�ើងវិញបចញពរី្្នទូរបោយសិរីរុងបរឿងមាៃរូបរោយជាសាច់ៃិង្ ្អឹងដ៏អមត

(សូមបមើលលូរោ២4:៣៦–៣៩)។បោយសារថតដគ្វាយ្ួៃរបស់កទង់បនាះ

មៃុស្សបោ្រក្ប់រូបៃឹងោៃរស់ប�ើងវិញបោយមាៃរូបរោយឥតបខាចាះអមត

បហើយអាចកតូវោៃនាំកត�ប់បៅរោៃ់វត្តមាៃរបស់កពះបដើម្រី�ំៃុំ�ំរះ។ពលិ្រម្ម

ដ៏្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ្ ដេល់ជាមប្យាោយថតមួយ្ ត់សកមាប់បយើង

បដើម្រីអាចកតូវោៃសមាអាតៃិងអ្័យបទាសពរីអំបពើោបរបស់បយើងបដើម្រីបយើងអាច

រស់បៅ្រ្ននុងវត្តមាៃរបស់កពះដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចោៃ(សូមបមើលបអសាយ

១:១៨,្ ៃិងស ១៩:១៦–១៩)។

ជាចំថណ្រនៃដគ្វាយ្ ួៃរបស់កទង់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទមិៃកតឹមថតរងទុ្រ្ខសកមាប់

អំបពើោបរបស់បយើងប៉ុបណាណះបទប៉ុថៃដេកទង់ថ្មទាំងោៃបលើ្រម្រោ្រ់បលើកពះអង្គ

កទង់ៃូវរោរ�ឺចាប់រោរល្លួង�ំងឺៃិងបរាោទាំងឡាយរបស់មៃុស្សបទៀត្ ង

(សូមបមើលបអសាយ5៣:៣–5;អាលមា៉ា៧:១១–១៣)។កទង់យល់អំពរីរោរ

�ឺចាប់របស់បយើងពរីបកោះកទង់ោៃទទួលៃូវបទពិបសា្ៃ៍នៃរោរ�ឺចាប់បនាះ។

បៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបនាះកពះអង្គសប្គ្រះៃឹងពកងឹងបយើង

បដើម្រីថរ្របៃ្ទនុ្របហើយសបកមច្រិច្ចរោរថដលបយើងមិៃអាចប្វើបោយខលែលួៃបយើងោៃ

(សូមបមើលមា៉ាថាយ១១:២៨–៣0,បអប្ើរ១២:២៧)។

រោរទទលួបទាស�ំៃួសអំបពើោបរបស់បយើងពុំថមៃមាៃៃ័យថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដ្រ

យ្ររោរទទួលខុសកតូវផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងបនាះបទ។បដើម្រីទទួលោៃពលិ្រម្ម

របស់កទង់កតូវោៃសមាអាតបចញពរីអបំពើោបរបស់បយើងបហើយទទួលក្ង�រីវិត

អស់្រល្ជាៃិច្ចបនាះបយើងកតូវថតអៃុវត្តបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកទង់ថកបចិត្តទទួល

បុណ្យក�មុ�ទឹ្រទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយកបរោៃ់ខាជាប់បោយបសាមះកតង់

ដល់ចុងបំ្ុតនៃ�រីវិតរបស់បយើង។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖យ៉ូហាៃ៣:5;្រូរិៃ្ូសទរី១១5:២0–២២;ម៉ូសាយ៣:១៩;

ៃរីនហវទរី៣១១:១0–១១;ៃរីនហវទរី៣២៧:២0;្ ៃិងស ៧៦:២២–២4

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ក្រុមកពះ៖កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ;ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ៖រោរធាលា្រ់;

ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

សេចក្តីជំសនឿសលើប្ះសេេ៊ូវប្តីេ្ទ

បោលរោរណ៍ទរីមួយនៃដំណឹងល្អ្ ឺបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះអមាចាស់កពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទ។បសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់បយើងអាចដឹ្រនាំបៅរ្របសច្រដេរីសប្គ្រះថតបៅបពល

ថដលវាបផ្ដោតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទប៉ុបណាណះ(សូមបមើលបហបលមិៃ5:១២)។

រោរមាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរួមប្្ចទូលៃូវរោរមាៃ�ំបៃឿរឹងមាំ

ថាកទង់្ ឺជាកពះរា�បុករាសំណពវថតមួយ្ ត់របស់កពះៃិងជាកពះអង្គសប្គ្រះ

នៃពិ្ពបោ្រ។បយើងទទួលសារល់ថាមប្យាោយថតមួយ្ ត់ថដលបយើងអាច

កត�ប់បៅរស់បៅជាមួយកពះវរបិរាសួ្៌របស់បយើងវិញោៃ្ឺរាមរយៈរោរ

ពឹងថ្្អ្របៅបលើដគ្វាយ្ួៃជាៃិរៃដេរ៍របស់កពះរា�បុករាកទង់ៃិងរាមរយៈរោរ

ទុ្រចិត្តបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរប្វើរាមរោរបបកងៀៃទាំងឡាយរបស់កទង់

។បលើសពរីរោរទទួលយ្រៃូវរោរប�ឿអ្រម្មបសច្រដេរី�ំបៃឿពិតបៅបលើកពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទនាំបៅរ្រស្រម្មភាពបហើយកតូវោៃបគ្ហាញរាមរបបៀបថដលបយើងរស់បៅ



ឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ�

7

(សូមបមើលោ៉ា្រុប២:១៧–១៨)។បសច្រ្តរី�ំបៃឿរបស់បយើងអាចរី្រចបកមើៃ

ប�ើងបៅបពលបយើងអ្ិសាឋាៃសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងបោរពកបតិបត្តិរាមកពះប្្ញត្តិ

ទាំងឡាយរបស់កពះ។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖សុភាសិត៣:5–៦;បអប្ើរ១២:៦;្ ៃិងស ៦:៣៦

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ

ការណប្រចធិត្

បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកទង់

ៃិងកពះវរបិរាសួ្៌ដឹ្រនាំបយើងឲ្យថកបចិត្ត។រោរថកបចិត្ត្ ឺជាចំថណ្រនៃថ្ៃរោរ

របស់កពះវរបិរាសួ្៌ចំបោះ្រូៃបៅទាំងអស់របស់កទង់ថដលទទួលខុសកតូវចំបោះ

រោរបក�ើសបរើសរបស់ពួ្រប្។អំបណាយទាៃបៃះៃឹងកតូវោៃប្វើឲ្យប្រើតមាៃប�ើង

រាមរយៈដគ្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រោរថកបចិត្ត្ឺជារោរផ្លាស់ប្តទូរមួយ

្រ្ននុង្ ំៃិតៃិងដួងចិត្ត។វារួមមាៃទាំងរោរគ្្របចញពរីអំបពើោបៃិងរោរថបរ្ ំៃិត

ស្រម្មភាពៃិងបំណងកោថានារបស់បយើងបៅរ្រកពះបហើយសកមប្ ៃ្ទៈរបស់បយើង

បៅរាមកពះ្ៃ្ទៈរបស់កទង់(សូមបមើលម៉ូសាយ៣:១៩)។

រោរថកបចិត្តរួមមាៃៃូវរោរទទួលសារល់អំបពើោបរបស់បយើងរោរមាៃអារម្មណ៍

បសា្រសាដោយឬបសច្រ្តរីកពួយថដលោប់កពះហឫទ័យដល់កពះចំបោះរោរកបកពឹត្ត

អំបពើោបរោរសារភាពអំបពើោបរបស់បយើងបៅរោៃ់កពះវរបិរាសួ្ ៌បហើយបបើ

ចាំោច់សារភាពបៅរោៃ់អ្ន្រដនទបទៀតរោរលះបង់បចាលអំបពើោបរោរថសវង

រ្ររោរសាតារប�ើងវិញរាមថដលអាចប្វើបៅោៃចបំោះអវរីៗ ថដលោៃខូចខាតបោយ

សារលទ្ធ្លនៃអំបពើោបរបស់បយើងៃិងរោររស់បៅបោយបោរពរាមកពះប្្ញត្តិ

ទាំងឡាយរបស់កពះ(សូមបមើល្ ៃិងស 5៨:4២–4៣)។កពះអមាចាស់

សៃយាថាៃឹងអ្័យបទាសដល់អំបពើោបរបស់បយើងបៅពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយ

បយើងរំឮ្របសច្រដេរីសញ្ញាបនាះបៅក្ប់បពលថដលបយើងទទួលទាៃសាករោម៉ង់បោយ

បសាមះបោយបំណងចិត្តចងចាំដល់កពះអង្គសប្គ្រះៃិងរ្រសាបទប្្ញត្តិទាំងឡាយ

របស់កទង់។

រាមរយៈរោរថកបចិត្តបោយបសាមះៃិងកពះ្ុណថដលោៃកបទាៃឲ្យរាមរយៈ

ដគ្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចទទួលោៃរោរអ្័យបទាស

របស់កពះបហើយមាៃអារម្មណ៍សុខសាៃដេ។បយើងៃឹងទទួលអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណោ៉ាងបកចើៃសៃ្ធឹ្របហើយបយើងរោៃ់ថតបកតៀមខលែលួៃបដើម្រីរសប់ៅអស់្រល្

ជាៃិច្ចជាមួយកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះរា�បុករារបស់កទង់។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បអសាយ១:១៨;យ៉ូហាៃ១4:១5;ៃរីនហវទរី៣២៧:២0;

្ ៃិងស ១៩:១៦–១៩

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

4.�ការ�សាដារ�គ�ើងវិញ
កពះោៃសាដោរដំណឹងល្អរបស់កទង់ប�ើងវិញបៅន្ងៃចុងបករោយទាំងបៃះបោយ

រោរសាថាបនាប�ើងវិញៃូវបសច្រដេរីពិតរបស់កទង់សិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពៃិង

សាសនាចក្របៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។ពួ្រពយារោរីពរីបុរាណទាំងឡាយោៃពយា្ររអំពរី

រោរសាដោរប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបៅន្ងៃចុងបករោយ(សូមបមើលបអសាយ

២៩:១៣–១4,្រិច្ចរោរ៣:១៩–២១)។

រោរសាដោរប�ើងវិញោៃចាប់ប្ដេើមបៅឆ្នាំ១៨២0។កពះជាកពះបិរាៃិង

កពះរា�បុករាកទង់្ ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបគ្ហាញកពះរោយដល់យ៉ូថសបស្ម៊ី្

ជារោរប្លែើយតបចំបោះរោរអ្ិសាឋាៃរបស់យ៉ូថសបបហើយពួ្រកទង់ោៃបៅបោ្រឲ្យ

ប វ្ើជាពយារោរីនៃរោរសាដោរប�ើងវិញ(សូមបមើលយ៉ូថសបស្ម៊ី្–កបវត្តិ១:១5–

២0)។កពះោៃបៅយ៉ូថសបស្ម៊ី្ឲ្យប្វើជាសា្រ្សរីន្ងៃចុងបករោយអំពរីកពះក្រីស្ទ

ដ៏មាៃកពះ�ៃ្មរស់។្រ្ននុងនាមជាពយារោរីនៃរោរសាដោរប�ើងវិញយ៉ូថសបស្ម៊ី្ោៃ

ប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយអំបណាយទាៃៃិងកពះបចសាដោនៃកពះ(សូមបមើល

្ ៃិងស ១៣5:៣)។កពះ្ម្ពរីរមរមៃអមជាមួយៃឹងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបោៃថ្លែង

ទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយមាៃៃូវភាពបពញបលញនៃដំណឹងល្អ

(សូមបមើលបអបសោល៣៧:១5–១៧)។កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្រ៏ជាសា្រ្សរីអំពរីរោរ

បៅជាពយារោរីរបស់យ៉ូថសបស្ម៊ី្ៃិងភាពបពញបលញនៃរោរសាដោរប�ើងវិញ្ ងថដរ

។

ជាចំថណ្រនៃរោរសាដោរប�ើងវិញកពះោៃប្ជទូៃសារទូតបទវរាឲ្យម្រសាដោរ

បពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃៃិងបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រប�ើងវិញ។បនាទាប់ម្រកទង់

ោៃបគ្រប់ថាសាសនាចក្ររបស់កទង់កតូវបរៀបចំប�ើងជា្ ្មរីបៅបលើថ្ៃដរីបៅន្ងៃទរី

៦ថខបមសាឆ្នាំ១៨៣0។បោយសារសាសនាចក្រកតូវោៃសាថាបនាប�ើងពរីកពះ

ផ្ទាល់បនាះសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ ឺជា«

សាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្មបៅបលើន្្ទថ្ៃដរីទាំងមូល»

(្ ៃិងស ១:៣0)។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បអម៉ុស៣:៧;បអប្សូរ២:១៩–២0;បអប្សូរ4:១១–១4;

្ ៃិងស ១៣:១;្ ៃិងស ៧៦:២២–២4;្ ៃិងស ១0៧:៨

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ក្រុមកពះ;ពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈ

ការក្បត់ស្េនា

តកមូវរោរបដើម្រីមាៃរោរសាដោរប�ើងវិញនៃបសច្រដេរីពិតរបស់កពះបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុង

បករោយបនាះ្ឺសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពបហើយសាសនាចក្រោៃប្រើតប�ើងវិញ

បោយសារថតរោរ្រ្ត់សាសនា។រោរ្រ្ត់សាសនាប្រើតប�ើងបៅបពលថដលបុ្្គល

មានា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់ោៃគ្្របចញពរីបសច្រដេរីពិតនៃដំណឹងល្អ។

បនាទាប់ពរីរោរឆ្កាងរបស់កពះអង្គសប្គ្រះៃិងរោរសាលាប់របស់ពួ្រសាវ្ររបស់កទង់

បនាះមាៃមៃុស្សជាបកចើៃោៃគ្្របចញពរីបសច្រដេរីពិតថដលកពះអង្គសប្គ្រះ

ោៃសាថាបនាប�ើង(សូមបមើលថ្សសា�ទូៃិចទរី២២:១–៣)។បោលរោរណ៍

ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អៃិងថ្្ន្រជាបកចើៃនៃបទ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធកតូវោៃោត់បង់

ឬបំផ្លាញបចាល។រោរផ្លាស់បដេទូរបោយោមៃសិទ្ធិអំណាចោៃប្វើប�ើងបៅ្រ្ននុង

រោរបរៀបចំសាសនាចក្រៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធបពវ�ិតភាពនានា។បោយសាររោរ

រី្ររាលោលនៃភាពទុច្ចរិតបនាះកពះអមាចាស់ោៃដ្រយ្រសិទ្ធិអំណាចៃិង

្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាពបចញពរីថ្ៃដរី។បទាះជាមាៃមៃុស្សល្អៃិង

បសាមះកតង់ជាបកចើៃថដលោៃថាវាយបង្គំកពះកសបរាមពៃលែឺថដលពួ្រប្មាៃៃិងោៃ

ទទួលចបមលែើយចំបោះរោរអ្ិសាឋាៃរបស់ពួ្រប្្រដេរី្រ៏ពិ្ពបោ្រកតូវោៃទុ្របចាល

បោយោមៃវិវរណៈពរីកពះរាមរយៈពយារោរីថដលបៅរស់ថដរ។កោបៃះ្ឺកតូវោៃ

សារល់ថាជារោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំ។

អំ�នុងបពលប្្សងបទៀតនៃរោរ្រ្ត់សាសនាោៃប្រើតប�ើងបពញ្រ្ននុងកបវត្តិសាកស្ត

នៃពិ្ពបោ្រ។

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈ;បពវ�ិតភាពៃិង្រូៃបសាបពវ�ិតភាព;ពិ្រីបរិសុទ្ធ

ៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

បោកាន់កា្រ់បតួតបតា

បៅបពល្រូៃបៅរបស់កពះោៃធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពនៃរោរ្រ្ត់សាសនា

បនាះកទង់ោៃប្ងកពះហស្តបោយ្រដេរីកសឡាញ់បៅ�ួយពួ្រប្រាមរយៈរោរ

បៅពួ្រពយារោរីៃិងរោរកបទាៃពរ�័យនៃដំណឹងល្អជា្្មរីរាមរយៈពួ្រពយារោរី

របស់កទង់បៅដល់កបជា�ៃ។អំ�នុងថដលកពះអមាចាស់បបើ្រសថមដេងបសច្រដេរីពិត

របស់កទង់បនាះសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធនានាកតូវោៃបៅថា

កោរោៃ់រោប់កតួតករាមួយ។វា្ ឺជាអំ�នុងបពលមួយថដលោ៉ាងបហាចណាស់កពះ
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អមាចាស់មាៃអ្ន្របបកមើថដលោៃទទួលសិទ្ធិអំណាចមានា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីថដលរោៃ់

បពវ�ិតភាពបរិសុទ្ធៃិងជាអ្ន្រថដលមាៃៃូវរោរអៃុញ្ញាតពរីកពះបដើម្រីថច្រចាយ

ដំណឹងល្អៃិងបដើម្រីចាត់ថចងពិ្រីបរិសុទ្ធថដលមាៃ្រ្ននុងដំណឹងល្អបនាះ។

កោរោៃ់រោប់កតួតករាកតូវោៃសារល់រាមរយៈអ័ោមបអណុ្រណូបអអ័កោហាំ

ម៉ូបសកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងអ្ន្រដនទបទៀត។រោរសាដោរប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបៅន្ងៃ

ចុងបករោយថដលកពះអមាចាស់ោៃចាប់ប្ដេើមរាមរយៈពយារោរីយ៉ូថសបស្ម៊ី្្ឺជា

ចំថណ្រនៃលំនាំនៃកោរោៃ់រោប់កតួតករាបៃះ។

បៅក្ប់កោរោៃ់រោប់កតួតករាកពះអមាចាស់ៃិងពួ្រពយារោរីរបស់កទង់ោៃពយាោម

សាថាបនាស៊ីយ៉ូៃប�ើង។ស៊ីយ៉ូៃសំបៅបៅបលើរាកស្តនៃបសច្រដេរីសញ្ញារបស់កពះ

ថដលមាៃភាពបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងដួងចិត្តមាៃសាម្្គរីភាពបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីសុចរិត

បហើយបមើលថ្ោនាបៅវិញបៅម្រ(សូមបមើលម៉ូបស៧:១៨)។ស៊ីយ៉ូៃ្រ៏សំបៅ

បៅបលើ្រថៃលែងមួយថដលមាៃភាពបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងចិត្ត្ងថដរ។

សពវន្ងៃបៃះបយើង្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតករាចុងបករោយ—ជាកោ

រោៃ់រោប់កតួតករានៃបពលបពញ្រំណត់។វា្ឺជាកោរោៃ់រោប់កតួតករាថតមួយ្ត់

ថដលៃឹងពុំប្្ចប់បោយរោរ្រ្ត់សាសនាប�ើយ។សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយៃឹងមាៃបពញបៅបលើថ្ៃដរីទាំងមូលបហើយៃឹង

�របៅជាបរៀងរហូតដល់ទរីបំ្ុត(សូមបមើលោៃរីថយ៉ល២:44)។

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈ;បពវ�ិតភាពៃិង្រូៃបសាបពវ�ិតភាព;ពិ្រីបរិសុទ្ធ

ៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

5.��ពយាការី�ៃធិង�វិវរេៈ
ពយារោរី្ឺជាមៃុស្សមានា្រ់ថដលកតូវោៃបៅបោយកពះបដើម្រីថ្លែង�ំៃួសកទង់

(សូមបមើលបយបរមា១:4–5,បអម៉ុស៣:៧,យ៉ូហាៃ១5:១៦,្ ៃិងស 

១:៣៧–៣៨)។ពួ្រពយារោរីទាំងឡាយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

បបកងៀៃដំណឹងល្អរបស់កទង់។ពួ្របោ្របគ្ហាញឲ្យសារល់ៃូវកពះហឫទ័យៃិង

ចរិតល្រ្ខណៈពិតរបស់កពះ។ពួ្របោ្របថាកាលបទាសចំបោះអំបពើោបកពមាៃ

ពរីលទ្ធ្លរបស់វាបហើយ�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោត(សូមបមើល

បអបសោល៣:១៦–១៧,បអប្សូរ4:១១–១4)។�ួៃរោលពួ្របោ្រ

ពយា្ររអំពរីកពឹត្តិរោរណ៍នានានៃបពលអនា្ត។ពួ្រពយារោរីអាចប្វើៃូវរោរទទួល

ខុសកតូវទាំងបៃះបោយសារពួ្របោ្រទទួលោៃៃូវសិទ្ធិអំណាចៃិងវិវរណៈម្រពរី

កពះ។

វិវរណៈ្ ឺជាទំនា្រ់ទំៃងរវាងកពះបៅរោៃ់្រូៃបៅរបស់កទង់។វិវរណៈភា្បកចើៃ

ប្រើតមាៃរាមរយៈចំណាប់អារម្មណ៍្ំៃិតៃិងអារម្មណ៍ម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

។វិវរណៈអាចប្រើតមាៃរាមរយៈរោរៃិមិត្តរោរយល់សុបិៃៃិងរោរោងម្រ�ួប

ពរីពួ្របទវរា្ ងថដរ។

អំ�នុងរោរបបកមើនៃ�រីវិតរថមងសាលាប់របស់កទង់ៃិងបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងជា្្មរី

មដេងបទៀតកពះអមាចាស់ោៃបរៀបចំសាសនាចក្ររបស់កទង់បៅបលើក្ឹះនៃពួ្រពយារោរី

ៃិងពួ្រសាវ្រ(សូមបមើលបអប្សូរ២:១៩–២0)។កបធាៃនៃសាសនាចក្រនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ឺជាពយារោរីរបស់

កពះសកមាប់មៃុស្សក្ប់រូបបៅបលើថ្ៃដរីនាបពលសពវន្ងៃបៃះ។បយើងោំកទកបធាៃ

នៃសាសនាចក្រជាពយារោរីអ្ន្របមើល្ុតៃិងជាអ្ន្រទទួលវិវរណៈៃិងជាបុរស

ថតមានា្រ់្ត់បៅបលើថ្ៃដរីថដលទទួលវិវរណៈបដើម្រីដឹ្រនាំសាសនាចក្រទាំងមូល។

កបសិៃបបើបយើងទទួលៃិងបោរពរាមរោរបបកងៀៃរបស់កបធាៃសាសនាចក្របោយ

បសាមះកតង់បនាះកពះៃឹងកបទាៃពរដល់បយើងឲ្យយ្រ�្នះបលើរោរបោ្របបញ្ឆោតៃិង

បសច្រដេរីអាក្រ្រ់(សូមបមើល្ ៃិងស ២១:4–៦)។បយើង្រ៏ោំកទដល់ទរីកបឹ្រសា

ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងសមា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ជាពយារោរីអ្ន្របមើល្ ុតៃិងជាអ្ន្រទទួលវិវរណៈ្ ងថដរ។

កពះ្ម្ពរីរនានា—កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា

ៃិងមុរោតាដ៏មាៃតនមលែមហិមា—មាៃៃូវវិវរណៈទាំងឡាយថដលោៃ្ ្តល់រាមរយៈ

ពយារោរីពរីបុរាណៃិងពយារោរីន្ងៃចុងបករោយ។បៅបពលបយើងសិ្រសាកបសាសៃ៍

របស់ពយារោរីបនាះបយើងអាចបរៀៃពរីបសច្រ្តរីពិតៃិងទទួលោៃៃូវរោរថណនាំ។

ខណៈថដលកពះកបទាៃវិវរណៈរាមរយៈពួ្រពយារោរីបដើម្រីដឹ្រនាំ្រូៃបៅរបស់កទង់

ទាំងអស់បនាះបុ្្គលមានា្រ់ៗអាចទទួលវិវរណៈបដើម្រី�ួយពួ្រប្រាមតកមូវរោរ

រោរទទួលខុសកតូវៃិងសំណួរជា្រ់ោ្រ់ទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្បហើយ�ួយពកងឹង

ដល់ទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយរោរបំ្ុស្ំៃិត

ផ្ទាល់ខលែលួៃថដលោៃម្រពរីកពះអមាចាស់ៃឹងមិៃថដល្ ្ទនុយៃឹងវិវរណៈថដលកពះោៃ

កបទាៃរាមរយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់បនាះប�ើយ។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖អ័កោហាំ៣:២២–២៣;មា៉ាថាយ១៦:១5–១៩;្រីម៉ូប្ទរី២

៣:១5–១៧;ៃរីនហវទរី២៣២:៣;្ ៃិងស ៨:២–៣;្ ៃិងស ៧៦:២២–២4

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ;បពវ�ិតភាពៃិង

្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបពវ�ិតភាព

6.���បពវជធិតភាព�ៃធិង�កូៃគសាទាំងឡាយ�នៃ�

បពវជធិតភាព
បពវ�ិតភាព្ ឺជាអំណាចៃិងជាសិទ្ធិអំណាចដ៏អស់្រល្របស់កពះ។រាមរយៈ

បពវ�ិតភាពកពះោៃបបងកើតៃិងក្ប់ក្ងសាថាៃសួ្៌កពមទាំងថ្ៃដរី្ ងថដរ។

រាមរយៈអំណាចបៃះកទង់បកោសបោះៃិងបលើ្រតបមកើង្រូៃបៅរបស់កទង់។

កពះកបទាៃសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពដល់សមា�ិ្របុរសថដលមាៃភាពស្រដេិសម្រ្ននុង

សាសនាចក្របដើម្រីឲ្យពួ្រោត់អាចប្វើ្រិច្ចរោរ្រ្ននុងកពះនាមរបស់កទង់សកមាប់

បសច្រដេរីសប្គ្រះៃិងរោរសាអាងប�ើងដល់្រូៃបៅរបស់កទង់ទាំងអស់(សូមបមើល

្ ៃិងស ១២១:៣៦,4១–4២)។

្រូៃបសានៃបពវ�ិតភាព្ ឺជាសិទ្ធិនៃ្ ណៈកបធាៃឬជាអំណាចថដលកពះោៃ

កបទាៃដល់មៃុស្សបដើម្រីក្ប់ក្ងបហើយដឹ្រនាំៃ្ររបស់កពះបៅបលើថ្ៃដរី

(សូមបមើលមា៉ាថាយ១៦:១5–១៩)។្រូៃបសាបពវ�ិតភាព្ ឺចាំោច់បដើម្រី

ដឹ្រនាំរោរ្ សាយដំណឹងល្អៃិងរោរក្ប់ក្ងនៃពិ្រីបរិសុទ្ធនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោៃ់្រូៃបសាបពវ�ិតភាពទាំងអស់សកមាប់សាសនាចក្ររបស់

កទង់។កទង់ោៃកបទាៃឲ្យពួ្រសាវ្ររបស់កទង់មានា្រ់ៗៃូវរាល់្រូៃបសាថដលមាៃ

សកមាប់ៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី។កបធាៃនៃសាសនាចក្រ្ ឺជាមៃុស្សថតមានា្រ់្ត់

ថដលមាៃសិទ្ធិអំណាចបដើម្រីអៃុវត្តក្ប់្រូៃបសាបពវ�ិតភាពទាំងអស់។

កបធាៃកពះវិហារបរិសុទ្ធកបធាៃបបស្រ្រម្មកបធាៃបសដេ្រប៊ីស្សពៃិងកបធាៃ្រូរ៉ុម

្រ៏មាៃរោៃ់្រូៃបសាបពវ�ិតភាព្ ងថដរថដលវាអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រោត់ប្វើជាអ្ិបតរី

ៃិងដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរថដលពួ្រោត់កតូវោៃចាត់រាំងឲ្យប្វើ។

ចំបោះអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ—ទាំងបុរសៃិង

កស្តរី—្ឺកតូវោៃបៅបករោមរោរដឹ្រនាំនៃបុ្្គលមានា្រ់ថដលរោៃ់្រូៃបសា

បពវ�ិតភាព។ដូបច្នះពួ្រប្មាៃសិទ្ធិទទួលោៃអំណាចថដលចាំោច់បដើម្រីបបកមើ

ៃិងបំបពញរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយនៃរោរបៅរបស់ពួ្រប្(សូមបមើល

្ ៃិងស 4២:១១)។

អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃថតងរាំងឲ្យមាៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃៃិងបពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រ្ឺោៃចូល្រ្ននុងសម្្ៃិងបសច្រដេរីសញ្ញានៃបពវ�ិតភាព។កបសៃិ



ឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ�
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បបើពួ្រប្តបមកើងរោរបៅៃិងទទួលកពះអមាចាស់ៃិងពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់បោយ

បសាមះកតង់បនាះពួ្រប្ៃឹងទទួលោៃពរ�័យនៃរោរបលើ្រតបមកើង។កស្តរី្រ៏កតូវោៃ

សៃយាដូចោនាៃូវពរ�័យនៃរោរបលើ្រតបមកើងបៅបពលពួ្រប្បសាមះកតង់ចំបោះ

បសច្រដេរីសញ្ញាថដលពួ្រប្ោៃប្វើជាមួយៃឹងកពះអមាចាស់។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖យ៉ូហាៃ១5:១៦;បអប្សូរ២:១៩–២0

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖រោរសាដោរប�ើងវិញ;ពយារោរីៃិងវិវរណៈ;ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

្រ្្វជធិតភា្ស�ើរ៉ុន

ជាទូបៅបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃកតូវោៃបៅថាជាបពវ�ិតភាពបកមុង។បពវ�ិតភាព

បអើរ៉ុៃ«រោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយអំពរីរោរបបកមើនៃពួ្របទវរាៃិងអំពរីដំណឹងល្អនៃ

រោរថកបចិត្តៃិងអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ»(្ ៃិងស ១៣:១)។រាមរយៈរោរ

អៃុវត្តបពវ�ិតភាពបៃះពិ្រីសាករោម៉ង់កតូវោៃបរៀបចំប�ើងកបសិទ្ធពរៃិងបបកមើ។

មុខតំថណងនៃបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃរួមមាៃឌរី្រុៃក្ូសង្ឃៃិងប៊ីស្សព។

្រ្្វជធិតភា្មធិល្តីេសាណដក

បពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ្ ឺជាបពវ�ិតភាពខ្ពស់ជាងឬ្ ំជាងបហើយ«មាៃ

សិទ្ធិខាង្ ណៈកបធាៃបហើយមាៃអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាចបលើអស់ទាំងតំថណង

បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របៅក្ប់សម័យនានា្រ្ននុងពិ្ពបោ្រៃិងមាៃអំណាច

បដើម្រីចាត់ថចងរោរណ៍ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ»(្ ៃិងស ១0៧:៨)។

ក្ប់ពរ�័យពិ្រីបរិសុទ្ធបសច្រដេរីសញ្ញាៃិងរោរបរៀបចំទាំងអស់របស់សាសនាចក្រ

្ឺកតូវោៃក្ប់ក្ងបៅបករោមសិទ្ធិអំណាចនៃកបធាៃសាសនាចក្រថដលជាកបធាៃ

នៃបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។បពវ�ិតភាពកតូវោៃ្ ្តល់ឲ្យដល់អ័ោមបហើយ

មាៃបៅបលើថ្ៃដរីបៅបពលណាថដលកពះអមាចាស់ោៃបបើ្រសថម្តងដំណឹងល្អរបស់

កទង់។បៅ្រ្ននុងបពវ�ិតភាពមុិល្រីសសាថដ្រមាៃៃូវមុខតំថណងដូចជាថអលបឌើរ

សង្ឃជាៃ់ខ្ពស់បោ្រអយ្យបរោពួ្រចិតសិបនា្រ់ៃិងពួ្រសាវ្រ។

ខគម្វីរទយងដែលទាក់�ង៖បអប្សូ4:១១–១4

7.��ពធិ្ដី�បរិសរុទ្�ៃធិង��គសចក្ដី�សញ្ញា�ទាងំឡាយ

្ធិធតី្ររិេុទ្

ពិ្រីបរិសុទ្ធ្ ឺជា្រិច្ចរោរដ៏ពិសិដ្ឋមួយថដលកតូវោៃប្វើប�ើងបោយសិទ្ធិអំណាចនៃ

បពវ�ិតភាព។ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិមួយៗកតូវោៃបបងកើតប�ើងបោយកពះបដើម្រីបបកងៀៃពរី

បសច្រ្តរីពិតខាងវិញ្ញាណជាញឹ្រញាប់រាមរយៈៃិមិត្តសញ្ញា។

ពិ្រីបរិសុទ្ធមួយចំៃួៃមាៃសារសំខាៃ់ចំបោះរោរបលើ្រតបមកើងៃិងកតូវោៃប្បៅ

ថាជាពិ្រីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរសប្គ្រះ។មាៃថតរាមរយៈរោរទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធ

នៃរោរសប្គ្រះៃិងរោររ្រសាបសច្រដេរីសញ្ញាថដលជាប់ទា្រ់ទងប៉ុបណាណះបទើប

បយើងអាចទទួលោៃក្ប់ទាំងពរ�័យថដលមាៃរាមរយៈដគ្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទ។បបើោមៃពិ្រីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះទាំងបៃះបទបនាះបយើងមិៃអាចថកបរោលាយ

ដូចជាកពះវរបិរាសួ្៌របស់បយើងឬកត�ប់បៅរស់បៅ្រ្ននុងវត្តមាៃរបស់កទង់

ដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចោៃប�ើយ(សូមបមើល្  ៃិងស ៨4:២0–២២)។

ពិ្រីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះកតូវោៃប្វើប�ើងបៅបករោមរោរដឹ្រនាំនៃអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលរោៃ់្រូៃបសាបពវ�ិតភាព។

ពិ្រីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរសប្គ្រះដំបូងប្នៃដំណឹងល្អ្ ឺពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយ

រោរក�មុ�បៅ្រ្ននុងទឹ្របោយអ្ន្រមាៃសិទ្ធិអំណាច។បុណ្យក�មុ�ទឹ្រ្ ឺចាំោច់

សកមាប់បុ្្គលមានា្រ់ៗបដើម្រីរោលាយជាសមា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ៃិងបដើម្រីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល(សូមបមើលយ៉ូហាៃ៣:5)។

បនាទាប់ពរីមៃុស្សមានា្រ់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រមានា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់បញ្ជា្រ់ោត់ឬនាងជាសមា�ិ្រមួយរូបនៃ

សាសនាចក្របហើយ្ ដេល់ដល់ោត់ឬនាងៃូវអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣២៧:២0)។អំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខុស

ពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ពរីមុៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រមៃុស្សមានា្រ់អាច

មាៃអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយទទួលទរីបនាទាល់មួយនៃ

បសច្រដេរីពិត។បនាទាប់ពរីទទួលោៃអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមៃុស្ស

មានា្រ់ថដលរ្រសាបសច្រដេរីសញ្ញារបស់ោត់ឬនាងមាៃសិទ្ធិទទួលោៃភាពជានដ្ូ

ដ៏ខាជាប់ខជលួៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ពិ្រីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះប្្សងបទៀតរួមមាៃរោរថតងរាំងដល់បពវ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រ(សកមាប់បុរស)អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង

ពិ្រី្ សារភាជាប់អាោហ៍ពិោហ៍។បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធពិ្រីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរ

សប្គ្រះអាចៃឹងកតូវោៃប្វើប�ើង�ំៃួសមរណ�ៃ។ពិ្រីបរិសុទ្ធ�ំៃួសអាចមាៃ

កបសិទ្ធភាពលុះករាថតបុ្្គលថដលោៃសាលាប់បនាះទទួលពិ្រីទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងពិ្ព

វិញ្ញាណបហើយបោរពបសច្រ្តរីសញ្ញាថដលមាៃោ្រ់ព័ៃ្ធបនាះថតប៉ុបណាណះ។

ពិ្រីបរិសុទ្ធដនទបទៀតដូចជារោរកបសិទ្ធពរអ្ន្រ�ឺៃិងរោរោ្រ់ប្មះៃិង

រោរកបសិទ្ធពរ្រុមារ្រ៏ជា្រិច្ចរោរសំខាៃ់្ ងថដរសកមាប់រោរអ្ិវឌ្ឍខាងវិញ្ញាណ

របស់បយើង។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖មា៉ាឡា្រី4:5–៦;មា៉ាថាយ១៦:១5–១៩;បពកតុសទរី១4:៦;

្ ៃិងស ១៣១:១–4

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ក្រុមកពះ៖កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ;ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ៖�រីវិត

បនាទាប់ពរីបសច្រដេរីសាលាប់;ដគ្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ;បពវ�ិតភាពៃិង្ូរៃបសាទាំងឡាយនៃ

បពវ�ិតភាព

សេចក្តីេញ្ញា

បសច្រ្តរីសញ្ញា្ឺជា្រិច្ចកពមបកពៀងដ៏ពិសិដ្ឋមួយរវាងកពះៃិងមៃុស្ស។កពះកបទាៃ

ៃូវល្រ្ខខណ្ឌទាំងឡាយសកមាប់បសច្រ្តរីសញ្ញាបហើយបយើងយល់កពមប្វើរាមៃូវអវរី

ថដលកទង់សុំឲ្យបយើងប វ្ើបនាទាប់ម្រកពះសៃយាដល់បយើងៃូវពរ�័យជា្រ់ោ្រ់មួយ

ចំៃួៃបៅបពលបយើងបោរពកបតិបត្តិរាម(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ១៩:5–៦;្ ៃិង

ស ៨២:១0)។កបសិៃបបើបយើងមិៃបោរពរាមបសច្រដេរីសញ្ញារបស់បយើងបទ

បនាះបយើងៃឹងពុំទទួលោៃពរ�័យថដលោៃសៃយាបនាះប�ើយ។

រាល់ពិ្រីបរិសុទ្ធសកមាប់រោរសប្គ្រះនៃបពវ�ិតភាពមាៃអមជាមួយៃូវបសច្រ្តរី

សញ្ញាប្្សងៗ។ឧទាហរណ៍ដូចជាបៅបពលបយើងចុះបសច្រដេរីសញ្ញាជាមួយ

កពះអមាចាស់រាមរយៈពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ(សូមបមើលម៉ូសាយ១៨:៨–១0)

ៃិងបពលបុរសថដលទទួលបពវ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រចូល្រ្ននុងសម្្ៃិង

បសច្រដេរីសញ្ញានៃបពវ�ិតភាព។បយើងរំឭ្របសច្រដេរីសញ្ញាថដលបយើងោៃប្វើ

រាមរយៈរោរទទួលទាៃសាករោម៉ង់។

បយើងប្វើបសច្រដេរីសញ្ញាបថៃថែមបៅបពលបយើងទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះនៃ

អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋៃិងរោរ្សារភាជាប់អាោហ៍ពិោហ៍បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

។បយើងបរៀបចំចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិ្រីបរិសុទ្ធនានាៃិងប្វើបសច្រដេរីសញ្ញាបៅ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធរាមរយៈរោររស់បៅរាមបទោឋាៃនៃភាពស្រដេិសម

ថដលកពះអមាចាស់ោៃោ្រ់ឲ្យ(សូមបមើលទៃុំ្រតបមកើង២4:៣–4)។វាជា

រោរសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវមាៃភាពស្រដេិសមបដើម្រីចូល្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

បោយសារកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺពិតជាដំណា្រ់របស់កពះអមាចាស់។វា្ឺជា្រថៃលែង

ថាវាយបង្គំដ៏បរិសុទ្ធបំ្ុតបលើសពរី្រថៃលែងណាៗបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។
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8.��អាពាហ៍ពធិពាហ៍�ៃធិង�បគួសារ
អាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសៃិងកស្តរីកតូវោៃថតងរាំងប�ើងបោយកពះបហើយក្ួសារ

្ឺជាថ្្ន្រសំខាៃ់ចំបោះថ្ៃរោរនៃបសច្រ្តរីសប្គ្រះៃិងសុ្មង្គលរបស់បយើង

(សូមបមើលបោ្រុប្ត្តិ២:២4;្ ៃិងស 4៩:១5–១៧)។មាៃថត

រាមរយៈរោរចូលៃិងរោររ្រសាបសច្រដេរីសញ្ញានៃអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បសាមះកតង់ប៉ុបណាណះ

បទើបបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់អាចបំបពញៃូវសរោដោៃុពលដ៏បទវភាពដ៏អស់

្រល្ជាៃិច្ចរបស់ពួ្រប្ោៃ(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១,្ ៃិងស 

១៣១:១–4)។

កពះោៃបញ្ជា្រូៃបៅរបស់កទង់ឲ្យបបងកើត្រូៃបៅជាបកចើៃប�ើងបហើយមាៃោស

បពញបលើថ្ៃដរី(សូមបមើលបោ្រុប្ត្តិ១:២៨)។អំណាចដ៏ពិសិដ្ឋនៃរោរ

បងកបបងកើត្ឺកតូវោៃបកបើថតរវាងបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់ថដលោៃបរៀបរោរ

កសបចបាប់្រ្ននុងនាមជាសាវាមរីៃិង្រិោប៉ុបណាណះ(សូមបមើលបោ្រុប្ត្តិ៣៩:៩,

អាលមា៉ា៣៩:៩)។សាវាមរីៃិង្រិោមាៃរោរទទួលខុសកតូវដ៏ឧឡារិ្របដើម្រី

កសឡាញ់ៃិងថ្រ្រសាោនាបៅវិញបៅម្រកពមទាំង្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃ្ ងថដរ។ឪពុ្រ

មាដោយកតូវចិ្្ចឹមបរីោច់្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្កប្របបោយបសច្រដេរីកសឡាញ់ៃិង

បសច្រដេរីសុចរិតបហើយ្ ្គត់្្គង់ដល់បសច្រដេរីកតូវរោរខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណ

របស់ពួ្រប្។

សុ្មង្គលបៅ្រ្ននុង�រីវិតក្ួសារអាចសបកមចោៃបៅបពលសាថាបនាបលើរោរបបកងៀៃ

របស់កពះអមាចាស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រាមរោរបរៀបចំដ៏បទវភាពបៃះឪពុ្រ្ឺជាអ្ន្រ

ដឹ្រនាំបលើក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្បោយបសច្រ្តរីកសឡាញ់ៃិងបសច្រ្តរីសុចរិត

ៃិងបំបពញៃូវបសច្រ្តរីកតូវរោរចាំោច់នានាសកមាប់�រីវិត។មាតាយមាៃភារ្រិច្ចសំខាៃ់

បដើម្រីថ្រ្រសាបរីោច់្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃ។បៅ្រ្ននុងរោរទទួលខុសកតូវដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបៃះ

ឪពុ្រៃិងមាតាយមាៃរោតពវ្រិច្ចបដើម្រី�ួយោនាបៅវិញបៅម្រជានដ្ ូបស្មើភាពោនា។

ថ្ៃរោរនៃសុ្មង្គលដ៏បទវភាពបៃះ្ ្តល់លទ្ធភាពដល់ទំនា្រ់ទំៃងក្រុមក្ួសារ

ឲ្យបៃ្តមាៃហួសពរីបសច្រ្តរីសាលាប់បៅបទៀត។ថ្ៃដរីកតូវោៃបបង្តើតប�ើងបហើយ

ដំណឹងល្អកតូវោៃបបើ្រសថម្តងដូបច្នះក្រុមក្ួសារកតូវោៃបបងកើតប�ើងកតូវោៃ

្សារភាជាប់ៃិងកតូវោៃតបមកើងប�ើងដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចថដរ។រាមរយៈរោរបបកមើ

្រ្ននុងពង្សកបវត្តិៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះបយើងអាចប្វើឲ្យពិ្រីបរិសុទ្ធៃិង

បសច្រដេរីសញ្ញាទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អប្រើតមាៃសកមាប់�រីដូៃ�រីរារបស់បយើង

(សូមបមើលមា៉ាឡា្រី4:5–៦)។

(សកមបសកមួលបចញម្រពរី«ក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបោ្រ»

EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២0១0ទំព័រ១២៩។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖ម៉ូបស១:៣៩;បោ្រុប្ត្តិ១:២៦–២៧;ៃិ្រ្ខមៃំ២0:៣–១៧;

មា៉ាថាយ១៦:១5–១៩;យ៉ូហាៃ១៧:៣;្រូរិៃ្ូសទរី១៦:១៩–២0;ៃរីនហវទរី២២:២២–២5;

ម៉ូសាយ២:4១;អាលមា៉ា4១:១0;្ ៃិងស ៨4:២0–២២

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ;បទប្្ញត្តិទាំងឡាយ

9.�បទបញ្ញត្ធិ�ទាំងឡាយ
បទប្្ញត្តិទាំងឡាយ្ ឺជាចបាប់ៃិងតកមូវរោរថដលកពះកបទាៃឲ្យបដើម្រី�ួយបយើង

ឲ្យរី្រចបកមើៃៃិងថកបរោលាយដូចជាកទង់។បទប្្ញត្តិ្ ឺជារោរបបើ្រ

សថម្តងបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់កពះម្ររោៃ់បយើង។បយើងបគ្ហាញបសច្រ្តរីកសឡាញ់

របស់បយើងចំបោះកទង់បោយរោរបោរពរាមបទប្្ញត្តិទាំងឡាយរបស់កទង់

(សូមបមើលយ៉ូហាៃ១4:១5)។រោររោៃ់រាមបទប្្ញត្តិទាំងឡាយៃឹងនាំ

ម្រៃូវសុ្មង្គលៃិងពរ�័យជាបកចើៃម្រពរីកពះអមាចាស់ជាៃិច្ច(សូមបមើល

ម៉ូសាយ២:4១,អាលមា៉ា4១:១0)។កពះៃឹងមិៃកបទាៃបទប្្ញត្តិមួយដល់

បយើងបោយពុំោៃបរៀបចំ្ លែទូវសកមាប់ឲ្យបយើងបោរពរាមបនាះបទ(សូមបមើល

ៃរីនហវទរី១៣:៧)។

បទប្្ញត្តិក្ឹះដ៏សំខាៃ់បំ្ុតពរីរ្ ឺ«កសឡាញ់កពះអមាចាស់ជាកពះនៃឯងឲ្យអស់ពរី

ចិត្តអស់អំពរីកពលឹងបហើយអស់អំពរី្ ំៃិតឯង។   បហើយ   កសឡាញ់អ្ន្រ

�ិតខាងដូចខលែលួៃឯង»(សូមបមើលមា៉ាថាយ២២:៣៦–៣៩)។បយើងអាច

កសឡាញ់ៃិងបបកមើកពះបោយរោរបក�ើសបរើសបដើម្រីកសឡាញ់ៃិងបបកមើដល់

អ្ន្រដនទ(សូមបមើលម៉ូសាយ២:១៧,មរ៉ូនណ៧:45,4៧–4៨)។

បទប្្ញត្តិមួយនៃបទប្្ញត្តិពរីបដើមដំបូងបំ្ុតថដលោៃកបទាៃដល់មៃុស្ស្ឺរ្រសា

ន្ងៃ�ប់សកមា្រឲ្យបរិសុទ្ធ។កពះបញ្ជាឲ្យ្រូៃបៅរបស់កទង់បោរពកទង់រាមរយៈ

រោរប្វើរាមកពះទ័យរបស់កទង់ជាជាងប្វើរាមចិត្តរបស់បយើងបៅន្ងៃ�ប់សកមា្រ

បហើយកទង់សៃយាៃូវពរ�័យដ៏មហិមាចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលរ្រសាន្ងៃរបស់

កទង់ោៃបរិសុទ្ធ(សូមបមើលបអសាយ5៨:១៣–១4)។

ក្ឹរត្យវិៃ័យទាំងដប់កបរោរ្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃដំណឹងល្អបហើយជា

បោលរោរណ៍ដ៏បៅអស់្រល្ថដលចាំោច់សកមាប់ភាពតបមកើងប�ើងរបស់

បយើង(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ២0:៣–១៧)។កពះមាចាស់ោៃបគ្ហាញក្រឹត្យវិៃ័យ

ទាំងបនាះដល់ម៉ូបសរោលពរីសម័យបុរាណបហើយកទង់ោៃបលើ្រវាប�ើងម្តងបទៀត

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈនាន្ងៃចុងបករោយ។

ប្្ញត្តិទាំងឡាយរបស់កពះរួមមាៃរោរអ្ិសាឋាៃកបចាំន្ងៃរោរសិ្រសាកពះបៃ្ទទូល

របស់កពះរោរថកបចិត្តរោរបោរពរាមចបាប់កពហ្មចារីភាពៃិងរោរថាវាយដគ្វាយមួយ

ភា្្រ្ននុងដប់បពញបលញ(សូមបមើលមា៉ាឡា្រី៣:៨–១0)រោរតមអាហារ

(សូមបមើលបអសាយ5៨:៦–៧)រោរអ្័យបទាសដល់អ្ន្រដនទ(សូមបមើល

្ ៃិងស ៦4:៩–១១)រោរបោរពរាមោ្រ្យសមដេរីនៃកោជាញាវាងនវ(សូមបមើល

្ ៃិងស ៨៩:១៨–២១)ៃិងរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ(សូមបមើល

មា៉ាថាយ5:១4–១៦,្ ៃិងស ១៨:១5–១៦)។

ទសចក្វីទយងដែលទាក់�ង៖បោ្រុប្ត្តិ៣៩:៩;្រីម៉ូប្ទរី២៣:១5–១៧;ោ៉ា្រុប១:5–៦;

ៃរីនហវទរី២៣២:៣;ៃរីនហវទរី២៣២:៨–៩;ម៉ូសាយ១៨:៨–១0;អាលមា៉ា៣៩:៩;ៃរីនហវទរី

៣១៨:១5,២0–២១;្ ៃិងស 5៨:4២–4៣;្ ៃិងស ៨២:១0

បបធានប�ដែលទាក់�ង៖រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ;ដគ្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

៖រោរថកបចិត្ត;ពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញាទាំងឡាយ

សកមាប់ព័ត៌មាៃបថៃថែមអំពរីកបធាៃបទទាំងបៃះសូមចូលបៅប្ហទំព័រ

gospeltopics. lds. orgឬសូមបមើល្រូៃបសៀវបៅពធិតចំទោះទសចក្វីជំទនឿ៖

ឯកសារទយងននែំេឹងល្អ(ឆ្នាំ២004)។
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វ្្គចំសែះចំណានខាងសោលលទ្ធិ

ខាងបករោមបៃះ្ឺជាប ជ្រីនៃវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិចៃំួៃ១00៖

បពះគម្ដីរ�សញ្ញា�ចាស់ បពះគម្ដីរ�សញ្ញា�ថ្មដី បពះគម្ដីរ�មរមៃ គោលលទ្ធិ�ៃធិង�គសចក្ដីសញ្ញា�ៃធិង�បបវត្ធិ�

សាសនាចបក

ម៉ូគស�1:39 មា៉ាថាយ�5:14–16 ៃដីនហវ�ទដី�1�3:7 យ.ស�—�បប.�1:15–20

ម៉ូគស�7:18 មា៉ាថាយ�11:28–30 ៃដីនហវទដី�2�2:22–�25 គ.�ៃធិង�ស.�1:30

អ័បបាហាំ�3:22–23 មា៉ាថាយ�16:15–19 ៃដីនហវទដី�2�2:27 គ.�ៃធិង�ស.�1:37–38

គោករុប្បត្ធិ�1:26–27 មា៉ាថាយ�22:36–39 ៃដីនហវ�ទដី�2�26:33 គ.�ៃធិង�ស.�6:36

គោករុប្បត្ធិ�1:28 លូកា�24:36–39 ៃដីនហវទដី�2�28:30 គ.�ៃធិង�ស.�8:2–�3

គោករុប្បត្ធិ�2:24 យ៉ូហាៃ�3:5 ៃដីនហវទដី�2�32:3 គ.�ៃធិង�ស.�13:1

គោករុប្បត្ធិ�39:9 យ៉ូហាៃ�7:17 ៃដីនហវ�ទដី�2�32:8–�9 គ.�ៃធិង�ស.�18:10–11

ៃធិក្ខមៃំ�19:5–6 យ៉ូហាៃ�14:15 ម៉ូសាយ�2:17 គ.�ៃធិង�ស.�18:15–16

ៃធិក្ខមៃំ�20:3–�17 យ៉ូហាៃ�15:16 ម៉ូសាយ�2:41 គ.�ៃធិង�ស.�19:16–19
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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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គរៀបចំខ្លួនពួកគគ្កុម្គួសារពួកគគនិងអ្នក�នទគទៀតស្មាប់ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជានិច្ចជាមួ�នឹង

្ពរះវរបិតារបស់ពួកគគផ�លគង់គៅសាថានសួគ៌។

គ�ើម្បីជួ�ឲ្យសគ្មចបានតាមគោលបំណងននកម្មវត្ថុចំគោរះការបគ្ងៀន្គូបគ្ងៀននិងសិស្សទាំងឡា�គៅ

ក្នថុងថ្នាក់សិកាខាសាលានិងថ្នាក់វិទយាសាថាន្តូវបានគលើកទឹកចិត្ជាពិគសសឲ្យអនុវត្តាមមូលដ្ឋាន្គឹរះនន

ការបគ្ងៀននិងការគរៀនសូ្ត�ំណឹងលអែ។

ត្គរូរណត្ងៀន និង សិស្ស គួរដត—

•បគ្ងៀននិងគរៀនសូ្តគដ្�្ពរះវិញ្ញាណ។

•បណ្ដរះបរិយាកាសសិកសាគរៀនសូ្តគដ្�គសចក្បី្សឡាញ់ការគោរពនិងមានគោលបំណង។

•សិកសា្ពរះគម្បីរនិងអានគមគរៀនននវគ្គសិកសាគរៀងរាល់ន្ងៃ។

•�ល់ពបីបរិបទនិងមាតិកានន្ពរះគម្បីរ្ពមទាំងោក្យសម្បីរបស់ពយាការីទាំងឡា�។

•ផសវែងរក�ល់�ឹងពបីគសចក្បីពិតនិងសារៈសំខាន់នន�ំណឹងលអែគ�ើ�អនុវត្គោលលទ្ធិនិងគោលការណ៍

ទាំងឡា�នន�ំណឹងលអែ។

•ពន្យល់ផចកចា�និងផ្្ងទបីបន្ទាល់អំពបីគោលលទ្ធិនិងគោលការណ៍ទាំងឡា�នន�ំណឹងលអែ។

•បណ្ណាសារចំគណរះចំណ្នខាងគោលលទ្ធិ។


