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គោលលទ្ធិគ្រឹះ្ួរតែគែរូវបានបង្ហាញទាំងគៅក្នុងថ្នាក់សធិក្ខាសាលា នធិង ថ្នាក់វិទយាសាថាន 

។ គ្រូ បគគងៀន ជួយ សធិស្ស ឲ្យ សាគាល់ យល់ គជឿ ពន្យល់ គ�ើយ អនុវែ្ត គោលលទ្ធិ គ្រឹះ នន 

ដំណរងល្អ ទាំង គនឹះ ។ ក្រគ្វើ ដរូគ្នាឹះ នរង ជួយ សធិស្ស ពគងរង ទីបន្ទាល់ ទាំងឡាយ គ�ើយ 

បគងកើន អំណរ្ុណ របស់ ពួក គ្ ចំគោឹះ ដំណរងល្អ របស់ គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ តដល បាន សាតារ 

គ�ើង វិញ ។ ក្រសធិកសា គោលលទ្ធិ គ្រឹះ ទាំង គនឹះ ក៏ នរង ជួយ ពួកគ្ ឲ្យ គរៀបចំ បាន យ៉ាង 

គបគសើរ គដើម្ី បគគងៀន ពី សារៈ សំខាន់ នន គសចក្តី ពធិែ ទាំងគនឹះ ដល់ អ្ក ដនទ គទៀែ ផងតដរ ។

ភា្គគចើន នន វ្្គបទ្ម្ីរ   នន ចំគណឹះចំណាន ខ ្ ម្ីរ  ទាំង 100  តដល បាន គគជើសគរើស 

គោយ ថ្នាក់ សធិក្ខាសាលា នធិង វិទយាសាថាន សាសន្្ឺ គែរូវ បាន គគជើសគរើស គដើម្ី ជាជំនួយ 

ដល់ ក្រ យល់ ពីដរង គោលលទ្ធិ គ្រឹះ របស់ សធិស្ស ទាំងឡាយ ។ គសចក្តី  គយង បទ ្ ម្ីរ 

ភា្ គគចើន តដល មាន គៅ គៅ ក្នុង ឯកសារ គនឹះ ្ឺ សំគៅ គៅ គលើ វ្្គបទ្ម្ីរ  ទាំង ឡាយ នន 

ចំគណឹះ ចំណាន ខ្ម្ីរ ។ វ្្គបទ្ម្ីរ  ទាំង ឡាយ នន  ចំគណឹះ ចំណានខ ្ ម្ីរ ទាំង គនឹះ  គែរូវ 

បាន ោក់ បញ្ចូល គដើម្ី បង្ហាញ ពី រគបៀប តដល វា មាន ទាក់ ទង គៅ នរង គោលលទ្ធិ គ្រឹះ ។
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គោលលទ្ធិគ្រឹះទាំ ថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាសាថានននសាសនា

1.  ិ្រុម ិ្រ
មាន ែួអង្គ បី មាន ររូប អង្គ  ោច់ ពី ោនា គៅ ក្នុង គកុម គពឹះ ៖ គពឹះ ជាគពឹះ វរបធិតា ដ៏ 

អស់កល្ គពឹះរាជា បុគតា របស់ គទង់ គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ នធិង គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ 

( សរូម គមើល យ៉រូតសប  ស្៊៊ី្—គបវែ្តធិ ៖ 1:15—20  ) ។ គពឹះ វរបធិតា  នធិង គពឹះ រាជ 

បុគតា មាន នរូវ ររូប ក្យ ជា សាច់ នធិង ឆ្អរង ពធិែ គ�ើយគពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ្ ឺ ជា 

ែួ អង្គ នន វិញ្ញាណ ( សរូមគមើល ្ . នធិង ស. 130:22–23 ) ។ គទង់ ទាំង បីអង្គ មាន  

គោលបំណង នធិង គោលលទ្ធិ តែ មួយ ។ គទង់ ទាំង បី អង្គ រួម សាម្្គី ោនា ដ៏ ឥែ 

គខាចឹះ ក្នុង ក្រ ន្ំ មក នរូវ តផនក្រនន គសចក្តី សគ្ង្គាឹះ  ដ៏ គទវភាព របស់ គពឹះ វរបធិតា ។

គ្ឹះជាគ្ឹះវរបធិតា
គពឹះ វរបធិតា ្ ឺ ជា អង្គ គ្ប់គ្ង ដ៏ ខ្ស់ បំផុែ នន សាកលគលាក ។ គទង់ ្ ឺ ជា បធិតា 

នន វិញ្ញាណ របស់ គយើង  ( សរូមគមើល គ�គគពើរ 12:9 ) ។ គទង់ ល្អ ឥែ គខាចឹះ មាន 

គ្ប់ ទាំង គពឹះគចសាតា នធិងគជាប គ្ប់  ក្រណ៍ ទាំង អស់ ។ គទង់ ក៏ ជា គពឹះ នន ក្តី គមតាតា 

ករុណា សគណាតោស គបណី នធិង សប្នុរស ដ៏ឥែគខាចឹះផងតដរ ។

គ្ឹះគយស៊ូវគ្រីស្ទ
គពឹះ គយស៊រូវ គ្ីស្ទ ្ ឺ ជា បុគែ ច្ង របស់ គពឹះ វរបធិតា ខាង វិញ្ញាណ គ�ើយ ជា បុគែ 

បគងកើែ តែ មួយ ្ ែ់ របស់ គពឹះ វរបធិតា ខាង សាច់ឈាម ។ គទង់ ្ ឺ ជា គពឹះ គយ�រូវា៉ 

ននគពឹះ្ម្ីរ សញ្ញា្ស់ នធិង ជា គពឹះ គមស៊៊ីី នន ្ ម្ីរ សញ្ញា ថ្ី ។

គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ បាន រស់ គៅ ក្នុង ជីវិែ តដល ោមាន អំគពើ បាប នធិង បាន គ្វើ ដង្វាយ 

្ួ ន ដ៏ ល្អ ឥែគខាចឹះ សគមាប់ បាប នន មនុស្ស គលាក ទាំង អស់ ( សរូម គមើល អាលមា៉ា 

7:11–13 ) ។ ជីវិែ របស់ គទង់ ្ ឺ ជា ្ ំររូ ដ៏ ឥែគខាចឹះ ពី រគបៀប តដល មនុស្ស ទាំង អស់ 

្ួរ រស់ គៅតាម ( សរូម គមើល យ៉រូហាន 14:6; នីន�វទី 3 12:48 ) ។ គទង់ ្ ឺ ជា 

មនុស្ស ដំបរូង គ្ បង្អស់ តដល បាន រស់ គ�ើង វិញ គៅ គលើ តផន ដី គនឹះ ( សរូមគមើល 

ករូរិនថរូសទី 1 15:20–22 ) ។ គទង់ នរង យង មក ម្តង គទៀែ គោយ គពឹះគចសាតា នធិង 

ភាព រុងគរឿង គ�ើយ នរង គ្ង គលើ តផន ដី គនឹះ ក្នុង អំ�នុង គពល ស�ស្សវែ្ស ។

គ្ប់ ក្រ អ្ធិសាឋាន ពរជ័យ នធិងធិ ពធិ្ីបរិសុទ្ នន បពវជធិែភាព ្ ួរ តែ គែរូវ បាន គ្វើ 

គ�ើង ក្នុង គពឹះ ន្ម នន គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ ( សរូមគមើល នីន�វទី3 18:15, 20–21 ) ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ គ�គលមធិន 5:12 ្. នធិង ស. 19:23 ្. នធិង ស. 

76:22–24

គ្ឹះវិញ្ញាណបរិសុទ្
គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ្ ឺ ជា សមាជធិក មួយ អង្គ នន គកុម គពឹះ ។ គទង់ ្ ឺ ជា ែួ អង្គ នន 

វិញ្ញាណ គោយ ោមាន ររូប ក្យ ជា សាច់ នធិង ឆ្អរង គទ ។ ជា ទរូគៅ គទង់ គែរូវ បាន គ្ 

សាគាល់ ថ្ជា វិញ្ញាណ គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ គពឹះវិញ្ញាណ នន គពឹះ គពឹះវិញ្ញាណ នន 

គពឹះអមាចស់ នធិង ជា អង្គ លួងគលាម ។

គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ តថលែង ទីបន្ទាល់ អំពី គពឹះវរបធិតា នធិង គពឹះរាជបុគតា សតម្តង  

គសចក្តី ពធិែ ននក្រណ៍ គ្ប់ យ៉ាង នធិង តញក អ្ក ទាំងឡាយ ណា តដល បាន 

តគប ចធិែ្ត នធិង ទទួល បុណ្យ គជមុជ ទរក ឲ្យ បាន បរិសុទ្ ( សរូមគមើល មរ៉រូនណ 

10:4–5 ) ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ ក្ឡាទី 5:22–23 ្. នធិង ស. 8:2–3

2

2.  ផែនការ នន គេច្្តី េគ្រ្គរ
គៅ ក្នុង ជីវិែ មុន តផន ដី គនឹះ គពឹះវរបធិតាបាន តណន្ំ  តផនក្រ មួយ គដើម្ី ជួយ 

គយើង ឲ្យ តគបក្លាយ គៅ  ដរូចជា គទង់ នធិង ទទួល បាន ជីវិែ អមែ នធិង ជីវិែដ៏ គៅ 

អស់កល្ ជានធិច្ ( សរូមគមើល ម៉រូគស 1:39 ) ។ គពឹះ្ម្ីរ ជា គគចើន បាន នធិយយ 

អំពី តផន ក្រ គនឹះ ថ្  ជាតផន ក្រ នន គសចក្តី សគ្ង្គាឹះ តផនក្រ ននសុភមង្គល ដ៏ 

ម�ធិមា តផនក្រ នន ក្រ គគបាសគលាឹះ នធិង តផនក្រ នន ក្តី គមតាតាករុណា ។

តផនក្រ នន គសចក្តី សគ្ង្គាឹះ រួម មាន  ក្រ បងកបគងកើែ ក្រធ្លាក់ ដង្វាយ ្ ួន នន 

គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ នធិង គករែ្យវិន័យ ទាំង អស់  ពធិ្ីបរិសុទ្ទាំងឡាយ នធិង 

គោលលទ្ធិ ទាំងឡាយ នន ដំណរងល្អ ។ សធិទ្ធិ គគជើសគរើស—្ឺ ជា លទ្ភាព គដើម្ី 

គគជើសគរើស  នធិង គបគពរែ្តចំគោឹះ ខលែលួន គយើង ផ្ទាល់— ្ឺជា តផ្ក ដ៏ សំខាន់ គៅ ក្នុង 

តផនក្រ ននគពឹះវរបធិតា ផង តដរ ( សរូមគមើល នីន�វទី 2 2:27 ) ។ គោយ សារ 

តផន ក្រ គនឹះ គយើង អាច គែរូវ បាន គ្វើ ឲ្យ ល្អ ឥែ គខាចឹះ តាម រយៈ ដង្វាយ ្ ួន ទទួល 

បាន ក្តី អំណរ ដ៏ គពញ គលញ  គ�ើយរស់ គៅ ជា គរៀង រ�រូែ គៅ ក្នុង វែ្តមាន នន គពឹះ 

( សរូមគមើល នីន�វទី3 12:48 ) ។ ទំន្ក់ ទំនង គ្ួសារ របស់ គយើង អាច មាន រ�រូែ 

ដល់ អស់កល្ ជានធិច្ ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ យ៉រូហាន 17:3 ្. នធិង ស. 58:27

ជរីវិតមុនផែនដរី
ពីមុន គយើង បាន គកើែ មក គលើ តផនដី គនឹះ គយើង បាន រស់ គៅ ក្នុង វែ្តមាន នន 

គពឹះវរបធិតា សួ្៌រ បស់ គយើង ក្នុង ន្ម ជា ករូន គៅ  វិញ្ញាណ របស់ គទង់ ( សរូមគមើល 

អ័គបាហាំ 3:22–23 ) ។ គៅ ក្នុង ជីវិែ មុន តផនដី គយើង បាន ចរូល រួម គៅ ក្នុង គកុម 

គបរកសា មួយ ជាមួយ នរង ករូន គៅ វិញ្ញាណ គផ្សង គទៀែ  របស់ គពឹះវរបធិតា សួ្៌ ។ ក្នុង 

អំ�នុង គពល គបជុំ គកុមគបរកសា គន្ឹះ គពឹះវរបធិតា សួ្៌ បាន បង្ហាញ ដល់ គយើង នរូវ 

តផនក្រ របស់ គទង់ គ�ើយ គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ ពី មុន ជីវិែ គលើ តផន ដី គនឹះ បាន គ្វើ 

គសចក្តី សញ្ញា គដើម្ី គ្វើ ជា អង្គ សគ្ង្គាឹះ ។

គយើង បាន គគបើគបាស់ សធិទ្ធិ គគជើសគរើស របស់ គយើង គដើម្ី គ្វើ តាម តផនក្រ 

គពឹះវរបធិតា សួ្៌ ។ គយើង បាន គរៀបចំ ខលែលួន គដើម្ី មក ក្ន់ តផនដី ជា ទី កតនលែង តដល 

គយើង អាច បន្ត រីក ចគគមើន ។

អស់ អ្ក ណា តដល បាន គ្វើ តាម គពឹះវរបធិតាសួ្៌ នធិង  គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ គែរូវ បាន 

អនុញ្ញាែ ឲ្យ មក ក្ន់ តផន ដី គនឹះ គដើម្ី ទទួល បទពធិគសា្ន៍ នន ជីវិែ រតមង សាលាប់ 

នធិង គ�ើយ រីកចគគមើន គៅ រក ជីវិែ ដ៏ គៅ អស់កល្ជានធិច្ ។ លរូស៊៊ីីគ�វើរ  ជា ករូន 

វិញ្ញាណ នន គពឹះ មានាក់ គទៀែ តដល បាន ជំទាស់ គបឆាំង នរង តផនក្រ គនឹះ ។ វា បាន 

ក្លាយ គៅ ជា សាតាំង គ�ើយ វា នធិង បរិវារ ទាំងឡាយ របស់ វា គែរូវ បាន បគណតាញ 

គចញ ពី សាថានសួ្៌ គ�ើយ មធិន បាន ទទួល នរូវ ឯកសធិទ្ធិ នន ក្រ ទទួល បាន ររូបក្យ  

នធិង បទពធិគសា្ន៍ នន ជីវិែ រតមង សាលាប់ គ�ើយ ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ គយគរមា 1:4–5

ការបង្កបគង្កើត
គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ បាន បគងកើែ សាថានសួ្៌ នធិង តផន ដី គគក្ម ក្រ ដរកន្ំ របស់ 

គពឹះវរបធិតា ។ តផន ដី មធិន តមន បគងកើែ គ�ើង ពី ភាព ទគទរ គន្ឹះ គទ ្ឺ វា គែរូវ បាន 
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គោលលទ្ធិគ្រឹះទាំ ថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាសាថានននសាសនា

បគងកើែ គ�ើង ពី អវី ៗ  តដល មាន រួច គ�ើយ ។ គពឹះ គយស៊រូវ បាន បគងកើែ ពធិភព ដ៏ គគចើន 

ឥែ ្ ណន្ ( សរូមគមើល ្. នធិង ស. 76:22–24 ) ។

ក្រ បគងកើែ តផន ដី ្ ឺ ជា តផ្ក មួយ ដ៏ សំខាន់ នន តផន ក្រ របស់ គពឹះ ។ តផនដី ផ្តល់ ឲ្យ 

គយើង នរូវ កតនលែង តដល គយើង អាច ទទួល បាន នរូវ ររូបក្យ គែរូវ បាន សាកល្ង នធិង 

ពធិគសា្ន៍ គ�ើយ អភធិវឌ្ឍ នរូវ ឥរិយ ដ៏ គទវភាព ។

គយើង គែរូវ តែ គគបើគបាស់ នរូវ ្ នធ្ន តផនដី គោយ ឈាលាសនវ សុភវិនធិច្័យ  នធិង 

អំណរ្ុណ ( សរូមគមើល ្. នធិង ស. 78:19 ) ។

អ័ោម ្ឺជា មនុស្ស ដំបរូង គ្តដល គែរូវ បាន បគងកើែ គៅ គលើតផន ដី គនឹះ ។ គពឹះ បាន 

បគងកើែ  អ័ោម នធិង គអវា៉ តាម ររូប រាង របស់ អង្គ គទង់ ផ្ទាល់ ។ គ្ប់ មនុស្ស គលាក 

ទាំង អស់—គបុស នធិង គសី—គែរូវ បាន បគងកើែ តាម ររូបរាង របស់ គពឹះ ( សរូមគមើល 

គលាកុប្ែ្តធិ 1:26–27 ) ។

ការធ្លាក់
គៅ ក្នុង សួន ចបារ គអតដន គពឹះ បាន បញ្ជា ដល់ អ័ោម នធិង គអវា៉ ថ្ មធិន គែរូវ 

បរិគភា្ នរូវ តផលែគ�ើ ដរង ខុស  នធិង គែរូវ គ�ើយ គគោឹះ លទ្ផល នន ក្រ គ្វើ ដរូគ្នាឹះ ្ ឺ 

នរង គែរូវ សាលាប់ ខាង វិញ្ញាណ នធិង  ខាង ររូបក្យ ។ ក្រសាលាប់ ខាង វិញ្ញាណ ្ ឺ ជា ក្រ 

តបក គចញ ពី គពឹះ ។ ក្រ សាលាប់ ខាង ររូបក្យ ្ ឺ ជា ក្រ បំតបក គចញ រវាង វិញ្ញាណ 

នធិង ររូបក្យ រតមង សាលាប់ ។ គោយសារតែ  អ័ោម នធិង គអវា៉ បាន រំលង នរូវ បញ្ញែ្តធិ 

របស់ គពឹះ ពួកគ្ គែរូវ បាន បគណតាញ គចញ ពី វែ្តមាន របស់ គទង់ គ�ើយ បាន ក្លាយ 

គៅ ជា មាន ជីវិែ រតមង សាលាប់ ។ ក្រ រំលង របស់ អ័ោម នធិង គអវា៉ គពម ទាំង 

លទ្ផល នន ក្រ ផ្លាស់ ប្តចូរ តដល ពួក គ្ បាន ទទួល រួម ទាំង គសចក្តី សាលាប់ ខាង 

វិញ្ញាណ នធិង គសចក្តី សាលាប់ ខាង ររូបក្យ ្ឺ គែរូវ បាន គៅ ថ្ ក្រធ្លាក់ ។ 

គោយសារ លទ្ផល នន ក្រធ្លាក់ គន្ឹះ អ័ោម នធិង គអវា៉ នធិង ពរូជពង្ស របស់ 

ពួកគ្ អាច ទទួល បាន នរូវ ភាព រីករាយ នធិង ទុក្ខ គពួយ ដរងខុស នធិង គែរូវ គ�ើយ 

មាន ករូនគៅ ( សរូមគមើល នីន�វទី 2 2:25 ) ។ ក្នុង ន្ម ជា ករូន គៅ របស់ អ័ោម 

នធិង គអវា៉ គន្ឹះ គយើង ទទួល បាន នរូវ លក្ខខណ្ឌ នន ក្រ ធ្លាក់ ក្នុង អំ�នុង គពល ជីវិែ 

រតមង សាលាប់ គនឹះ ។ គយើង គែរូវ បាន តបក គចញ ពី វែ្តមាន នន គពឹះអមាចស់ នធិង គែរូវ តែ 

សាលាប់ ខាង ររូបក្យ ។ គយើង ក៏ គែរូវ បាន សាកល្ង គោយ ភាព លំបាក នន ជីវិែ 

នធិង ក្រ ល្លួង នន មារ សគែរូវ ។ ( សរូមគមើល ម៉រូសាយ 3:19 ) ។

ក្រធ្លាក់ ្ ឺ ជា តផ្ក មួយ ដ៏ សំខាន់ នន តផនក្រ សគ្ង្គាឹះ របស់ គពឹះវរបធិតាសួ្៌ ។ វា 

មាន ទធិស គៅ ពីរ—ធ្លាក់ ចុឹះ ប៉ុតន្ត ឈាន គៅ មុខ ។ បតនថែម ពី គលើ ក្រ តណន្ំ អំពី 

ក្រ សាលាប់ ខាង ររូបក្យ នធិង វិញ្ញាណ ក្រ ធ្លាក់ បាន ផ្តល់ ឲ្យ គយើង នរូវ ឱក្ស គដើម្ី 

គកើែ មក គលើ តផន ដី គនឹះ គដើម្ី គរៀន នធិង រីកចគគមើន ។

ជរីវិតរផមងស្លាប់
ជីវិែ រតមង សាលាប់ ្ ឺ ជា គពល វាលា នន ក្រ គរៀនសរូគែ គៅ គពល គយើង អាច គរៀបចំ 

សគមាប់ ជីវិែ ដ៏ គៅ អស់កល្  នធិង គដើម្ី បង្ហាញ ថ្ គយើង នរង គគបើគបាស់ នរូវ សធិទ្ធិ 

គគជើសគរើស របស់ គយើង គដើម្ី គ្វើ អវីៗ ទាំង អស់ តដល គពឹះ អមាចស់ បាន បញ្ជា ។ 

ក្នុង អំ�នុង គពល នន ជីវិែ រតមង សាលាប់ គនឹះ គយើង គែរូវ តែ គសឡាញ់ នធិង បគគមើ ោនា 

គៅ វិញ គៅ មក  ( សរូមគមើល ម៉រូសាយ 2:17; មរ៉រូនណ 7:45, 47–48 ) ។

គៅ ក្នុង ជីវិែ រតមង សាលាប់ វិញ្ញាណ របស់ គយើង គែរូវ បាន ផ្គនុំ ោនា ជាមួយ នរង ររូបក្យ 

របស់ គយើង គោយ ផ្តល់ ឲ្យ គយើង នរូវ ឱក្ស គដើម្ី រីកចគគមើន នធិង អភធិវឌ្ឍ តាម វិ្ី 

ជា គគចើន តដល មធិន អាច គកើែ មាន បាន គៅ ក្នុង ជីវិែ មុន តផនដី ។ ររូបក្យ របស់ 

គយើង ្ ឺ ជា តផ្ក មួយ ដ៏ សំខាន់ នន តផនក្រ នន គសចក្តី សគ្ង្គាឹះ គ�ើយ ថ្ ររូប ក្យ 

គនឹះ ្ ួរ តែ គែរូវ បាន រកសា គោយ យក ចធិែ្ត ទុក ោក់ ជា អំគណាយ មួយ មក ពី គពឹះ 

វរបធិតា សួ្៌ របស់ គយើង ( សរូមគមើល ករូរិនថរូសទី 1 6:19–20 ) ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ យ៉រូគសវ 24:15 មា៉ាថ្យ 22:36–39 នីន�វទី 

2 28:7–9 អាលមា៉ា 41:10 ្. នធិង ស. 58:27

ជរីវិតគគកាយការស្លាប់
គៅ គពល គយើង សាលាប់ វិញ្ញាណ ទាំងឡាយ ចរូល គៅ ក្នុង ពធិភព វិញ្ញាណ នធិង 

រង់្ំ ក្រ រស់ គ�ើង វិញ ។ វិញ្ញាណ នន ពួក សុចរិែ គែរូវ បាន ទទួល សាថាន ភាព នន 

សុភមង្គល តដល គែរូវ បាន គៅ ថ្ សាថាន បរម សុខ ។ មាន ពួក អ្ក គសាមាឹះ គែង់ ជា 

គគចើន នរង ផសាយ ដំណរង ល្អ គៅ ក្ន់ អ្ក ទាំង គន្ឹះ គៅ ក្នុង សាថាន ឃុំ គពលរង ។

សាថាន ឃុំ គពលរង ្ ឺ ជា កតនលែង បគណាតោឹះ អាសន្ គៅ ក្នុង ពធិភព វិញ្ញាណ  សគមាប់ អ្ក 

ទាំងឡាយ ណា តដល សាលាប់ គៅ គោយ មធិន បាន ដរង ពី គសចក្តី ពធិែ គ�ើយ នរង អ្ក 

ទាំងឡាយ ណា តដល មធិន គោរព គបែធិបែ្តធិ គៅ ក្នុង ជីវិែ រតមង សាលាប់ ។ គៅ ទី គន្ឹះ  

វិញ្ញាណ ទាំងឡាយ គែរូវ បាន បគគងៀន ដំណរង ល្អ គ�ើយ មាន ឱក្ស គដើម្ី តគប 

ចធិែ្ត នធិង ទទួល ពធិ្ីបរិសុទ្ នន គសចក្តី សគ្ង្គាឹះ តដល គែរូវ បាន គ្វើ គ�ើង សគមាប់ 

ពួកគ្ គៅ ក្នុង គពឹះវិហារ បរិសុទ្ ( សរូមគមើល គពគែុសទី 1 4:6 ) ។ អ្ក ទាំង 

ឡាយ ណា តដល ទទួល យក ដំណរង ល្អ នរង រស់ គៅ ក្នុង សាថាន បរម សុខ រ�រូែ 

ដល់ ក្រ រស់ គ�ើង វិញ ។

ក្រ រស់ គ�ើង វិញ ្ ឺ ជា ក្រ រួម បញ្ចូល ោនា វិញ នន ររូបក្យ ជា វិញ្ញាណ របស់ 

គយើង ជាមួយ នរង ររូប ក្យ ជា សាច់  នធិង ឆ្អរង របស់ គយើង ( សរូមគមើល លរូក្ 

24:36–39 ) ។ បន្ទាប់ ពី ក្រ រស់ គ�ើង វិញ វិញ្ញាណ  នធិង ររូបក្យ នរង មធិន បំតបក 

គចញ ពី ោនា ជា ថ្ី ម្តង គទៀែ គ�ើយ  គ�ើយ គយើង នរង ក្លាយ គៅ ជា អមែ ។ មនុស្ស 

គ្ប់ ររូប គកើែ មក គលើ តផន ដី នរងគែរូវ បាន រស់ គ�ើង វិញ ពីគគោឹះ គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ 

បាន យក �្ឹះ គលើ គសចក្តី សាលាប់ ( សរូមគមើល ករូរិនថរូសទី 1 15:20–22 ) ។ ពួក 

សុចរិែ នរង រស់ គ�ើង វិញ មុន ពួក ទុច្រិែ គ�ើយ នរង រស់ គ�ើង វិញ គៅ ក្នុង ដំគណើរ 

រស់ គ�ើង វិញ ទីមួយ ។

ក្រក្ែ់ គសចក្តី ចុងគគក្យនរង គកើែ គ�ើង បន្ទាប់ ពី ក្រ រស់ គ�ើង វិញ ។ 

គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ នរង ក្ែ់ គសចក្តី មនុស្ស គ្ប់ ររូប គដើម្ី កំណែ់ នរូវ គសចក្តី រុងគរឿង 

ដ៏ អស់កល្ តដល បុ្្គល គន្ឹះ នរង ទទួល ។ ក្រ ក្ែ់ គសចក្តី គនឹះ នរង តផ្អក គៅ 

គលើ ក្រ គោរព គបែធិបែ្តធិ របស់ បុ្្គល មានាក់ ៗ  តាម  គពឹះ បញ្ញែ្តធិ របស់ គពឹះ ( សរូមគមើល 

វិវរណៈ 20:12 ម៉រូសាយ 4:30 ) ។

មាន ន្រ នន សធិរីល្អ បី ( សរូមគមើល  ករូរិនថរូស ទី 1 15:40–42 ) ។ ន្រ តដល  ខ្ស់ 

ជាង គ្ គន្ឹះ ្ ឺ ន្រគសគ�សាទាល ។ អ្ក ទាំងឡាយ ណា តដល មាន គសចក្តី 

ក្លាហាន ក្នុង ក្រ តថលែង ទីបន្ទាល់ អំពី គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ នធិង គោរព គបែធិបែ្តធិតាម  

គោលក្រណ៍ ទាំង ឡាយ នន ដំណរង ល្អ  នរង រស់ គៅ ក្នុង ន្រ គសគ�សាទាល ក្នុង 

វែ្តមាន នន គពឹះ វរបធិតា នធិង គពឹះរាជ បុគតា គទង់ ្ឺគពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ ( សរូមគមើល  

្. នធិង ស. 131:1–4 ) ។

ន្រ ទី ពីរ នន ន្រ សធិរី ល្អ ទាំង បី ្ ឺ  ន្រគទគរសគសាទាល ។ អ្ក ទាំង ឡាយ 

ណា តដល រស់ គៅ ក្នុង ន្រ គនឹះ ្ ឺ ជា បុរស នធិង  គស្តី ណាតដល រស់ គៅ គោយ 
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គោលលទ្ធិគ្រឹះទាំ ថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាសាថានននសាសនា

សុចរិែ គទៀង គែង់ តដល មធិន មាន គសចក្តី ក្លាហាន ក្នុង ក្រ តថលែង ទីបន្ទាល់ អំពី 

គពឹះគយស៊រូវ ។

ន្រគទគ�សាទាល ្ ឺជា ន្រ តដល ទាប បំផុែ ក្នុង ចំគណាម ន្រ នន សធិរី ល្អ ទាំង 

បី ។ អ្ក ទាំង ឡាយ ណា តដល ទទួល បាន ន្រ គនឹះ ្ ឺ ជា អ្ក ទាំង ឡាយ ណា 

តដល គគជើសគរើស គសចក្តី ទុច្រិែ ជា ជាង គគជើសគរើស គសចក្តី សុចរិែ ក្ល រស់ គៅ 

ក្នុង ជីវិែ រតមង សាលាប់ របស់ ពួកគ្ ។ បុ្្គល ទាំង គនឹះ នរង ទទួល នរូវ សធិរី ល្អ របស់ 

ពួកគ្ បន្ទាប់ ពី គែរូវ បាន សគ្ង្គាឹះ ពី សាថាន ឃុំ គពលរង ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ យ៉រូហាន 17:3

3. ដរ្វាំធួន របេ់ 

ិ្រគំេ៊ូវិគតីេ្ទ
គដើម្ី ឲ្យ ្ ួន  ្ឺជា ក្រ រង់ ក្រ �ឺ ្ ប់ គោយ កំ�ុស នន អំគពើ បាប គ�ែុ ដរូគច្ឹះ 

គ�ើយ ក្រ ដក គចញ នរូវ ឥទ្ធិពល នន អំពី បាប គចញ ពី អ្ក តគបចធិែ្ត ពី អំគពើ បាប  

នធិង  ក្រ អនុញ្ញាែ ឲ្យ បុ្្គល គន្ឹះ គែរូវ បាន ផ្សឹះផសា ជាមួយនរង គពឹះ វិញ ។ មាន 

តែ គពឹះគយស៊រូវ គ្ីស្ទ មួយ អង្គ ្ ែ់ តដល មាន សមែថែភាព នន ក្រ គ្វើ ដង្វាយ ្ ួន ដ៏ 

ឥែ គខាចឹះ សគមាប់ មនុស្ស គលាក ទាំង អស់ ។ ដង្វាយ ្ ួន របស់ គទង់ ្ ឺ រួម មាន 

ក្រ រង ក្រ �ឺ្ប់ របស់ គទង់ ក្នុង សួន ចបារ ត្ែគសមា៉ានី សគមាប់ អំគពើ បាប នន 

មនុស្ស គលាក ទាំងអស់ ក្រ បង្ចូរ គពឹះ គលា�ធិែ របស់ គទង់ ក្រ រងក្រ �ឺ្ប់ 

នធិង  ក្រសុ្ែ របស់ គទង់ គៅ គលើ គ�ើឆាកាង នធិង  ក្ររស់ គ�ើង វិញ ពី ផ្ចូរ របស់ គទង់ 

( សរូមគមើលលរូក្ 24:36–39; ្. នធិង ស. 19:16–19 ) ។ គពឹះអង្គសគ្ង្គាឹះ មាន 

សមែថែភាព គដើម្ី គ្វើ នរូវ ដង្វាយ ្ ួន គនឹះ ពីគគោឹះ គទង់ បាន រកសា អង្គ គទង់ ពី អំគពើ 

បាប នធិង  មាន អំណាច �្ឹះ គលើ គសចក្តី សាលាប់ ។ គោយសារ គទង់ មាន មាតា 

តដល មាន ជីវិែ រតមង សាលាប់ គន្ឹះ គទង់ ទទួល បាន លទ្ភាព គដើម្ី សាលាប់ ។ គោយ 

សារ គទង់ មាន បធិតា តដល មាន ជីវិែ អមែ គន្ឹះ គទង់ ទទួល បាន អំណាច គដើម្ី នរង 

ទទួល យក ជីវិែ គទង់ មក វិញ ម្តង គទៀែ ។ 

តាម រយៈ គពឹះ្ុណ គន្ឹះ ដង្វាយ ្ ួន របស់ គពឹះអង្គ សគ្ង្គាឹះ គ្វើ ឲ្យ មនុស្ស 

ទាំង អស់ នរង រស់ គ�ើង វិញ គ�ើយ ទទួល បាន នរូវ ភាព ជា អមែ ។ ដង្វាយ ្ ួន 

នន គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ ក៏ អាច គ្វើ ឲ្យ គយើង ទទួល បាន នរូវ ជីវិែ អស់កល្ ផង តដរ 

( សរូមគមើល មរ៉រូនណ 7:41 ) ។ គដើម្ី ទទួល បាន នរូវ អំគណាយ ទាន គនឹះ គយើង 

គែរូវ តែ រស់ គៅ តាម ដំណរង ល្អ របស់ គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ តដល រួម មាន ក្រ មាន 

គសចក្តី ជំគនឿ គលើ គទង់ ក្រ តគប ចធិែ្ត ពី អំគពើ បាប របស់ គយើង ទទួល បុណ្យ គជមុជ 

ទរក ទទួល អំគណាយ ទាន នន គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ នធិង គបក្ន់ ខាជាប់ គោយ 

គសាមាឹះគែង់ រ�រូែ ដល់ ទី បំផុែ ( សរូមគមើល យ៉រូហាន 3:5 ) ។

គោយ សារ  តផ្ក នន ដង្វាយ ្ ួន របស់ គទង់ គន្ឹះ គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ  មធិន គែរម តែ 

រង នរូវ ក្រ �ឺ្ប់ សគមាប់ អំគពើ បាប របស់ គយើង ប៉ុគណាណឹះ គទ តថម ទាំង គលើក 

មក ោក់ គលើ ខលែលួន គពឹះអង្គ នរូវ ក្រ �ឺ ្ ប់ ជំងឺ នធិង  គរាោ  ទាំងឡាយ របស់ 

មនុស្ស គទៀែ ផង ( សរូមគមើលអាលមា៉ា 7:11–13 ) ។ គទង់ យល់ អំពី ក្រ �ឺ្ប់ 

របស់ គយើង ពីគគោឹះ គទង់ បាន ទទួល នរូវ បទពធិគសា្ន៍ នន ក្រ �ឺ្ប់ គន្ឹះ ។ 

គពឹះ្ុណ ឬ អំណាច តដល អាច គ្វើ គៅ រួច របស់ គទង់ ពគងរង គយើង គដើម្ី រង នរូវ 

ទម្ងន់ នធិង សគគមច បាន កធិច្ក្រ មួយ ចំនួន  តដល គយើង មធិន អាច គ្វើ គោយ ខលែលួន 

គយើង ផ្ទាល់ ( សរូមគមើលមា៉ាថ្យ 11:28–30; ភីលីព 4:13; គអគ្ើរ 12:27 ) ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង យ៉រូហាន 3:5; កធិច្ក្រ 3:19–21

គសចក្រីជំគនឿគលើគ្ឹះគយស៊ូវគ្រីស្ទ
គសចក្តី ជំគនឿ ្ ឺ ជា  « គសចក្តី សង្រម  គៅ គលើ អវីៗ តដល គមើល មធិន គឃើញ គ�ើយ 

តដល ពធិែ » ( អាលមា៉ា 32:21; សរូមគមើល ផង តដរ គអគ្ើរ 12:6 ) ។ វា ្ ឺ ជា 

អំគណាយ ទាន មួយ មក ពី គពឹះ ។

គសចក្តី ជំគនឿ គែរូវ តែ បាន គផ្តាែ គៅ គលើ គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ គដើម្ី ឲ្យ គសចក្តី ជំគនឿ 

គន្ឹះ ដរក ន្ំ បុ្្គល គន្ឹះ គៅ រក គសចក្តី សគ្ង្គាឹះ ។ ក្រ មាន គសចក្តី ជំគនឿ គលើ គពឹះ 

គយស៊រូវគ្ីស្ទ មាន ន័យ ថ្ ក្រ ពរង តផ្អក ទាំង គសុង គៅ គលើ គទង់ នធិង ទុកចធិែ្តគលើ 

ដង្វាយ ្ ួន អំណាច នធិង គសចក្តី គសឡាញ់ ដ៏ ោមាន តដន កំណែ់ របស់ គទង់ ។ វា 

រួម ទាំង ក្រ គជឿ គលើ ក្រ បគគងៀន របស់ គទង់ នធិង ក្រគជឿ តដល  សរូម្ី តែ គយើង មធិន 

យល់  ពី អវីៗ ទាំង អស់ តដល គទង់ គ្វើ ក៏ គោយ ( សរូមគមើលសុភាសធិែ 3:5–6; ្. 

នធិង ស. 6:36 ) ។

គសចក្តី ជំគនឿ គែរូវ បង្ហាញ តាម រគបៀប គយើង រស់ គៅ  ជា ជាង គសចក្តី ជំគនឿ តដល 

ោមាន ក្រគបគពរែ្ត ( សរូមគមើល យ៉ាកុប 2:17–18 ) ។ គសចក្តី ជំគនឿ អាច រីកចគគមើន 

គ�ើង គៅគពល គយើង អ្ធិសាឋាន សធិកសា គពឹះ្ម្ីរ នធិង គោរព គបែធិបែ្តធិ តាម 

គពឹះបញ្ញែ្តធិ ទាំងឡាយ របស់ គពឹះ ។

ពួក បរិសុទ្ នថ្ង ចុង គគក្យ ក៏ មាន គសចក្តី ជំគនឿ គលើ គពឹះ វរបធិតា គពឹះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ នធិង អំណាច បពវជធិែភាព  គពម ទាំង ចំណុច សំខាន់ ៗ  ដនទ គទៀែ នន 

ដំណរង ល្អ តដល បាន សាតា រ គ�ើង វិញ ផង តដរ ។ គសចក្តី ជំគនឿ ជួយ គយើង ទទួល 

បាន នរូវ ក្រ ពយាបាល ខាង វិញ្ញាណ នធិង ខាង ររូបក្យ គដើម្ី ឈាន គៅ មុខ 

គប�ម មុខ នរង ក្រ លំបាក របស់ គយើង នធិង យក �្ឹះ គៅ គលើ គសចក្តី ល្លួង 

( សរូមគមើល នីន�វ ទី 2 31:19–20 ) ។ គពឹះអមាចស់ នរង សតម្តង នរូវ អព្ចូែគ�ែុ ដ៏ 

អសាចរ្យ គៅ ក្នុង ជីវិែ របស់ គយើង គសប តាម គសចក្តី ជំគនឿ របស់ គយើង ។

តាមរយៈ គសចក្តី ជំគនឿ គលើ គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ គន្ឹះ បុ្្គល មានាក់ អាច ទទួល បាន នរូវ 

ក្រ ផ្តាច់ បាប  គ�ើយ គៅ ទី បំផុែ អាច នរង រស់ គៅ  ក្នុង វែ្ត មាន នន គពឹះ ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ មា៉ាថ្យ 11:28–30

ការផគបចធិត្ត
ក្រ តគប ចធិែ្ត ្ ឺ ជា ក្រ ផ្លាស់ ប្តចូរ នន ្ ំនធិែ នធិង ចធិែ្តតដល ផ្តល់ ដល់ គយើង នរូវ ក្រ យល់ 

ដរង ថ្ី អំពី គពឹះ អំពី ខលែលួន របស់ គយើង ផ្ទាល់ នធិង  អំពី ពធិភព គលាក គនឹះ ។ វា រួម មាន 

ក្រ តបរ គចញ ពី អំគពើ បាប  គ�ើយ តបរ គៅ រក គពឹះ សគមាប់ ក្រ អភ័យ គទាស ។ វា 

គែរូវ បាន ជគមុញ ទរក ចធិែ្ត គោយ គសចក្តី គសឡាញ់ ចំគោឹះ គពឹះ នធិង បំណង គបាថ្នា 

ដ៏ ពធិែ គបាកដ គដើម្ី គោរព តាម គពឹះបញ្ញែ្តធិ ទាំងឡាយ របស់ គទង់ ។

អំពី បាប របស់ គយើង គ្វើ ឲ្យ គយើង មធិន សាអាែ—មធិន សក្តធិ សម គដើម្ី គែ�ប់ គៅ 

នធិង រស់ គៅ ក្នុង វែ្តមាន នន គពឹះ  វរបធិតា សួ្៌ របស់ គយើង វិញ ។ តាម រយៈ ដង្វាយ 

្ួន នន គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ គន្ឹះ គពឹះវរបធិតា តដល ្ ង់ គៅ ឋានសួ្៌ របស់ គយើង 
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គោលលទ្ធិគ្រឹះទាំ ថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាសាថានននសាសនា

បាន គបទាន នរូវ  វី្ី តែ មួយ ្ ែ់ ដល់ គយើង គដើម្ី ទទួល បាន ក្រ អភ័យ បាប 

( សរូមគមើលគអសាយ 1:18 ) ។

ក្រ តគប ចធិែ្ត រួម មាន ទាំង អារម្ណ៍ នន ក្រ គសាកសាតាយ សគមាប់ ក្រ គបគពរែ្ត អំគពើ 

បាប សារភាព គៅ ក្ន់ គពឹះវរបធិតា សួ្៌ របស់ គយើង នធិង គៅ ក្ន់ អ្ក ដនទ គទៀែ 

តដល ្ ំ បាច់ លឹះបង់ គ្ល អំគពើ បាប តសវងរក នរូវ ក្រ សាតារ គ�ើង វិញ តាម តដល 

អាច គ្វើ គៅ បាន ចំគោឹះ អវី ៗ  តដល បាន ខរូចខាែ គោយ សារ អំគពើ បាប របស់ នរណា 

មានាក់ នធិង រស់ គៅ គោយ គោរព តាម គពឹះបញ្ញែ្តធិ របស់ គពឹះ ( សរូមគមើល្. នធិង ស. 

58:42–43 ) ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ទង ៖ គអសាយ 53:3–5 យ៉រូហាន 14:6 នីន�វ ទី 

2 25:23, 26 ្. នធិង ស. 18:10–11 ្. នធិង ស. 9:23 ្. នធិង ស. 76:40–41

4. ិោ កាន់ កាប់ ិ្ួ្ ិរា 

ការ្្ប្់ សាេនា នធទ 

ការសាតារ គ�ើទ វិញ
គោកាន់កាប់គតរួតគតា
គោ ក្ន់ ក្ប់ គែួែ គតា ្ ឺ ជា អំ�នុង គពល តដល គពឹះអមាចស់ គបើក សតម្តង នរូវ 

គោលលទ្ធិ ពធិ្ី បរិសុទ្ នធិង បពវជធិែភាព របស់ គទង់ ។ វា ្ ឺ ជា អំ�នុង គពល មួយ 

តដល យ៉ាង គហាច ណាស់ គពឹះ អមាចស់ មាន អ្ក បគគមើ តដល មាន នរូវ សធិទ្ធិ អំណាច 

មានាក់ គៅ គលើ តផនដី តដល ក្ន់ បពវជធិែភាព បរិសុទ្ នធិង ជា អ្ក តដល មាន នរូវ ក្រ 

អនុញ្ញាែ ពី គពឹះ គដើម្ី តចក ្ យ ដំណរង ល្អ នធិង គដើម្ី ្ ែ់តចង ពធិ្ី បរិសុទ្ តដល 

មាន ក្នុង ដំណរង ល្អ គន្ឹះ ។ សពវនថ្ង គនឹះ គយើង កំពុង រស់ គៅ ក្នុង គោ ក្ន់ ក្ប់ 

គែួគតា ចុង គគក្យ—ជា គោ ក្ន់ ក្ប់ គែួែ គតា តដល គពញ កំណែ់ តដល បាន 

្ប់ គផ្តើម ជាមួយ នរង វិវរណៈ នន ដំណរង ល្អ គៅ ក្ន់  យ៉រូតសប ស្៊៊ី្ ។ 

គោ ក្ន់ ក្ប់ គែួែគតា មុន ៗ  គែរូវ បាន គ្ សាគាល់ ថ្ ជា គោ ក្ន់ ក្ប់ គែួែគតា ជា 

មួយ អ័ោម ណូគអ អ័គបាហាំ ម៉រូគស នធិង គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ ។ គលើស ពី គនឹះ 

មាន នរូវ គោ ក្ន់ ក្ប់ គែួែគតា ដនទ គផ្សង គទៀែ ជា គគចើន  រួម មាន ទាំង គោ ក្ន់ ក្ប់ 

គែួែគតា ក្នុង ចំគណាម សាសន៍ នីន�វ នធិង សាសន៍  យ៉ាគរ៉ឌ ។ តផនក្រ សគ្ង្គាឹះ   

នធិង ដំណរង ល្អ នន គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ គែរូវ បាន គបើក សតម្តង  នធិង បគគងៀន គៅ ក្នុង 

គ្ប់ គោ ក្ន់ ក្ប់ គែួែគតា ទាំង អស់ ។

ការក្បត់ស្សនា
គៅ គពល មនុស្ស តបរ គចញ ពី គោលក្រណ៍ នន ដំណរង ល្អ នធិង មធិន មាន នរូវ 

ករូនគសា ទាំង ឡាយ នន បពវជធិែភាព គន្ឹះ ពួក គ្ គៅ ក្នុង សាថានភាព នន ក្រ ក្ែ់ 

សាសន្ ។

អំ�នុង គពល នន ក្រ ក្ែ់ សាសន្ ទរូគៅ បាន គកើែ គ�ើង គពញ អស់ ទាំង គបវែ្តធិ 

សាគស្ត នន ពធិភព គលាក ។ ្ំររូ មួយ  ្ ឺ ជា ក្រ ក្ែ់ សាសន្ ដ៏ ្ ំ តដល  បាន គកើែ 

គ�ើង បន្ទាប់ គពឹះអង្គ សគ្ង្គាឹះ បាន បគងកើែ សាសន្ ចគក របស់ គទង់  ( សរូម 

គមើលតថសសា�ចូនីចទី 2 2:1–3 ) ។ បន្ទាប់ ពី ក្រសាលាប់ នន ពួក សាវក របស់ គពឹះ 

អង្គ សគ្ង្គាឹះ គោលក្រណ៍ ទាំងឡាយ នន ដំណរង ល្អ គែរូវ បាន ខរូច បង់ គ�ើយ 

នរង មាន ក្រ ផ្លាស់ប្តចូរ តដល មធិន មាន ក្រ អនុញ្ញាែ គកើែ គ�ើង គៅ ក្នុង អង្គក្រ 

សាសន្ចគក នធិង ពធិ្ី បរិសុទ្ ទាំងឡាយ នន បពវជធិែភាព ។ គោយ សារ ក្រ 

រីករាល ោល នន ភាព ទុច្រិែ គន្ឹះ គពឹះអមាចស់ បាន ដក យក សធិទ្ធិ អំណាច នធិង 

ករូនគសា ទាំងឡាយ នន បពវជធិែ ភាព ពី តផន ដី ។

ក្នុង អំ�នុង គពល នន ក្រ ក្ែ់ សាសន្ ដ៏ ្ ំ គនឹះ គន្ឹះ មនុស្ស ោមាន នរូវ ក្រ ដរកន្ំ 

ពី គពឹះ តាម រយៈ ពយាក្រី ដ៏ គៅ រស់ គន្ឹះ គទ ។ មាន គពឹះវិហារ ជាគគចើន គែរូវ បាន 

បគងកើែ គ�ើង ប៉ុតន្ត ពួកគ្ ោមាន នរូវ សធិទ្ធិ អំណាច គដើម្ី គប្ល់ នរូវ អំគណាយ ទាន នន 

គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ឬ គ្វើ ពធិ្ី បរិសុទ្ នន បពវជធិែភាព គផ្សងៗ គទៀែ បាន គ�ើយ ។ 

តផ្ក មួយ ចំនួន នន គពឹះ្ម្ីរ បរិសុទ្ គែរូវ បាន ខរូច នធិង បាែ់ បង់ គ�ើយ មនុស្ស 

តលង មាន នរូវ ភាព គែរម គែរូវ នន ក្រយល់ ដរង ពី គពឹះ គទៀែគ�ើយ ។ 

ក្រ ក្ែ់ សាសន្ គនឹះ បាន គកើែ គ�ើង រ�រូែ ដល់ គពល គពឹះវរបធិតា សួ្៌ នធិង  គពឹះ 

រាជ បុគតា គទង់ បាន យង មក ជួប យ៉រូតសប  ស្៊៊ី្ នធិង បាន ្ ប់ គផ្តើម ក្រ សាតារ 

គ�ើង វិញ នន ភាព គពញ គលញ នន ដំណរង ល្អ ។

ការស្តារគ�ើងវិញ
ក្រ សាតារគ�ើង វិញ ្ ឺ ជា ក្រ បគងកើែ គ�ើង វិញ របស់ គពឹះ នន គសចក្តីពធិែ នធិង 

ពធិ្ីបរិសុទ្ នន ដំណរង ល្អ របស់ គទង់ ក្នុង ចំគណាម ករូន គៅ របស់ គទង់ គៅ គលើ តផន 

ដី ( សរូមគមើលកធិច្ក្រ 3:19–21 ) ។

គៅ ក្នុង ក្រ គរៀបចំ សគមាប់ ក្រ សាតារ គ�ើង វិញ គពឹះអមាចស់ បាន បីបាច់ ពួក បុរស 

សុចរិែ ក្នុង អំ�នុង គពល មួយ តដល គ្ គៅ ថ្ ក្រ សាងគ�ើង វិញ ។ ពួក គ្ បាន 

មាន បំណង គដើម្ី ង្ក គៅ រក គោលលទ្ធិ ក្រអនុវែ្ត នធិង ក្រ គរៀបចំ សាសន្ 

គៅ តាម រគបៀប តដល គពឹះ អង្គ សគ្ង្គាឹះ បាន បគងកើែ គ�ើង ។ គទាឹះ ជា យ៉ាង គន្ឹះ ក្តី 

ពួកគ្ ពុំ មាន នរូវ បពវជធិែភាព ឬ ភាព គពញ គលញ នន ដំណរង ល្អ គទ ។

ក្រ សាតារ គ�ើង វិញ បាន ្ ប់ គផ្តើម គៅ ក្នុង ឆានាំ 1820 គៅ គពល គពឹះ ជាគពឹះវរបធិតា 

នធិង គពឹះរាជបុគតា គទង់ ្ឺ គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ បាន គលច មកឯ យ៉រូតសប ស្៊៊ី្ 

ក្នុង ក្រ គឆលែើយ ែប ចំគោឹះ ក្រ អ្ធិសាឋាន របស់ គលាក ( សរូមគមើលយ៉រូតសប 

ស្៊៊ី្—គបវែ្តធិ 1:15–20 ) ។ គពរែ្តធិក្រណ៍ សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន នន ក្រ សាតារ គ�ើង 

វិញ ្ ឺ ក្របក តគបគពឹះ្ម្ីរ មរមន ក្រសាតារ គ�ើង វិញ នន បពវជធិែភាព គអើរ៉ុន នធិង  

មធិល្ីសសាតដក នធិង ក្រ គរៀបចំ សាសន្ ចគក គៅ នថ្ង ទី 6 តខ គមសា  ឆានាំ 1830 ។

បពវជធិែភាព គអើរ៉ុនគែរូវ បាន សាតារ គ�ើង វិញ ដល់   យ៉រូតសប ស្៊៊ី្ នធិង អរូលីគវើរ 

គៅគឌើរី គោយ យ៉រូហាន បាទីស្ទ គៅ នថ្ង ទី 15 តខ ឧសភា ឆានាំ 1829 ។ 

បពវជធិែភាព មធិល្ីសសាតដក នធិង ករូនគសា ទាំង ឡាយ នន ន្រ គែរូវ បាន សាតារ គ�ើង 

វិញ គៅ ក្នុង ឆានាំ 1829 គៅ គពល តដល សាវក គពគែុស យ៉ាកុប នធិង យ៉រូហាន បាន 

គប្ល់ ករូនគសា ទាំង គន្ឹះ ដល់  យ៉រូតសប  ស្៊៊ី្ នធិង អរូលីគវើរ គៅគឌើរី ។

ភាព គពញ គលញ នន ដំណរង ល្អ គែរូវ បាន សាតារគ�ើង វិញ គ�ើយ សាសន្ ចគក នន 

គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ នន ពួក បរិសុទ្ នថ្ង ចុង គគក្យ  ្ឺ ជា « សាសន្ ចគក តែ មួយ 

តដលពធិែ  គ�ើយ សកម្ គៅ គលើ នផ្ទ តផន ដីទាំង មរូល (្. នធិង ស. 1:30 ) ។ គៅ 
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គោលលទ្ធិគ្រឹះទាំ ថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាសាថានននសាសនា

ទី បំផុែ សាសន្ ចគក នរង មាន ោស គពញ នផ្ទ តផន ដី នធិង �រគ�ើង ជាគរៀង 

រ�រូែ ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ គអសាយ 29:13–14 គអគសោល 37:15–17 

គអគភសរូ 4:11–14 យ៉ាកុប 1:5–6

5.  ្ យាការី នធទ វិវរណៈ
ពយាក្រី ្ ឺ ជា មនុស្ស មានាក់ តដល គែរូវ បាន គៅ គោយ គពឹះ គដើម្ី នធិយយ ជំនួស 

គទង់ ( សរូមគមើលគអម៉ុស 3:7 ) ។ ពួក ពយាក្រី ទាំងឡាយ តថលែង ទីបន្ទាល់ អំពី គពឹះ 

គយស៊រូវគ្ីស្ទ នធិង  បគគងៀន ដំណរង ល្អ របស់ គទង់ ។ ពួកគលាក ផ្សពវផសាយ អំពី 

គពឹះរាជបំណង នធិង បុ្្គលធិកលក្ខណៈ ពធិែរបស់គពឹះ ។ ពួក គលាក គបាប់ អំពី 

អំគពើ បាប នធិង គពមាន អំពី ផលវិបាក នន អំគពើ បាប ។ ជាគគចើន គលើក ពួក គលាក 

បាន ពយាករ ពី គពរែ្តធិក្រណ៍ ន្ គពល អន្្ែ ( សរូមគមើល ្. នធិង ស. 1:37–38 ) ។ 

ក្របគគងៀន ជា គគចើន របស់ ពយាក្រី ្ ឺ មាន គៅ ក្នុង គពឹះ្ម្ីរន្ន្ ។ គៅ គពល 

គយើង សធិកសា គបសាសន៍ របស់ ពយាក្រី គយើង អាច គរៀន គសចក្តី ពធិែ នធិង  ទទួល 

បាន នរូវ ក្រ តណន្ំ ( សរូមគមើលនីន�វ ទី 2 32:3 ) ។

គយើង ោំគទ គបធ្ន នន សាសន្ ចគក ជា ពយាក្រី អ្កគមើលឆុែ នធិង ជាអ្ក ទទួល 

វិវរណៈ នធិង ជា បុរស ដ៏ បរិសុទ្ គៅ គលើ តផន ដី តដល ទទួល វិវរណៈ គដើម្ី ដរកន្ំ  

សាសន្ ចគក ទាំង មរូល ។ គយើង ក៏ ោំគទ ដល់ ទី គបរកសា ទាំង ឡាយ គៅ ក្នុង ្ ណៈ 

គបធ្ន ទី មួយ នធិង សមាជធិកនន  ករូរ៉ុមននពួកសាវក ដប់ ពីរ ន្ក់ ជា ពយាក្រី អ្ក 

គមើល ឆុែ នធិង ជាអ្ក ទទួល វិវរណៈផងតដរ ។

វិវរណៈ ្ ឺ ជា ទំន្ក់ ទំនង រវាង គពឹះ គៅ ក្ន់ ករូន គៅ របស់ គទង់ ។ គៅ គពល គពឹះ 

អមាចស់ គបើក សតម្តង គពឹះ ឆន្ទៈ របស់ គទង់ ចំគោឹះ សាសន្ ចគក គន្ឹះ គទង់ មាន 

គពឹះ បន្ទចូល តាម រយៈ ពយាក្រី របស់ គទង់ ។ គពឹះ្ម្ីរ ន្ន្—គពឹះ្ម្ីរ បរិសុទ្ 

គពឹះ្ម្ីរ មរមន គោលលទ្ធិ នធិង គសចក្តីសញ្ញា នធិង មុក្តា ដ៏ មាន ែនមលែ ម�ធិមា—

មាន នរូវ វិវរណៈ ទាំងឡាយ តដល បាន ផ្តល់ តាម រយៈ ពយាក្រី ពីបុរាណ  នធិង 

ពយាក្រី នថ្ង ចុង គគក្យ ។ គបធ្ន នន សាសន្ ចគក នន គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ នន ពួក 

បរិសុទ្ នថ្ង ចុង គគក្យ  ្ឺ ជា ពយាក្រី របស់ គពឹះ គៅ គលើ តផន ដី សពវនថ្ង គនឹះ ។

បុ្្គល មានាក់ ៗ  អាច ទទួល វិវរណៈ គដើម្ី ជួយ ពួក គ្ ជាមួយ នរង គសចក្តី គែរូវ ក្រ ក្រ 

ទទួល ខុសគែរូវ  នធិង សំណួរ ជាក់លាក់ ទាំងឡាយ របស់ ពួកគ្ នធិង គដើម្ី ជួយ 

ពគងរង ទីបន្ទាល់ របស់ ពួក គ្ ។ វិវរណៈ តដល គកើែ មាន ចំគោឹះ ពួក អ្ក ដរកន្ំ  

នធិង សមាជធិក សាសន្ ចគក  ភា្គគចើន គកើែ គ�ើង តាម រយៈ ក្របំផុស នធិង 

្ំនធិែ ទាំងឡាយ តដល បាន មក ពីគពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ។ គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ 

មាន បន្ទចូល គៅ ក្ន់ ្ ំនធិែ នធិង ដួងចធិែ្ត របស់ គយើង ជា សំគ�ង ដ៏ ែរូច រគ�ៀង 

( សរូមគមើល ្. នធិង ស. 8:2–3 ) ។ វិវរណៈ អាច គកើែ មាន តាម រយៈ ក្រនធិមធិែ្ត  

សុបធិន នធិង ក្រ យង មក ជួប ពី ពួក គទវតា ផងតដរ ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ ទំនុក ដំគកើង 119:105 គអគភសរូ 4:11–14; 

្ីម៉រូគថទី 2 3:15–17 យ៉ាកុប 1:5–6 មរ៉រូនណ 10:4–5

6.  ប្្វជធ្ភា្ នធទ 

្ូនគសាឹះទាំ នន 

ប្្វជធ្ភា្
បពវជធិែភាព ្ ឺ ជា អំណាច នធិង ជា សធិទ្ធិ អំណាច ដ៏ អស់កល្ របស់គពឹះ ។ តាម 

រយៈ បពវជធិែភាព គពឹះ បាន បគងកើែ នធិង គ្ប់គ្ង សាថានសួ្៌ នធិង តផនដី ។ 

តាមរយៈ អំណាច គនឹះ គន្ឹះ គទង់ បាន គគបាឹះគលាស នធិងែគមកើង ករូន គៅ របស់ 

គទង់ គដើម្ី ន្ំ ឲ្យ មាន  «  អមែភាព នធិង ជីវិែ ដ៏ គៅ អស់កល្ ជា នធិច្ ដល់  

មនុស្ស » ( ម៉រូគស 1:39 ) ។

គពឹះ គបទាន សធិទ្ធិ អំណាច បពវជធិែភាព ដល់ បុរសជា សមាជធិក នន សាសន្ ចគក 

តដល សក្តធិសម  ដរូគច្ឹះ ពួក គ្ អាច គ្វើ កធិច្ក្រ ក្នុង ន្ម របស់ គទង់ សគមាប់ គសចក្តី 

សគ្ង្គាឹះ ដល់ ករូន គៅ គទង់ ។ ករូន គសា នន បពវជធិែភាព ្ ឺ ជា សធិទ្ធិ នន ្ ណៈគបធ្ន 

ឬ ជា អំណាច តដល គែរូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ ដល់ ពួក បុរស គោយ គពឹះ គដើម្ី គ្ប់គ្ង  

នធិង ដរកន្ំ ន្រ នន គពឹះ គៅ គលើ តផន ដី ( សរូមគមើល មា៉ាថ្យ 16:15–19 ) ។ តាម 

រយៈ ករូនគសា ទាំង គនឹះ អ្ក ក្ន់ បពវជធិែភាព អាច ទទួល បាន នរូវ ក្រ អនុញ្ញាែ 

គដើម្ី ផសាយ ដំណរង ល្អ នធិង ្ែ់តចង ពធិ្ី បរិសុទ្ ទាំងឡាយ នន គសចក្តី 

សគ្ង្គាឹះ ។ ចំគោឹះ អស់ អ្ក ទាំង ឡាយ ណា តដល បគគមើ គៅ ក្នុង សាសន្ ចគក 

្ឺ គែរូវ បាន គៅ គគក្ម ក្រ ដរកន្ំ នន បុ្្គល មានាក់ តដល ក្ន់ ករូន គសា បពវជធិែភាព ។ 

ដរូគច្ឹះ ពួកគ្ មាន សធិទ្ធិ ទទួល បាន នរូវ អំណាច តដល ្ ំបាច់ គដើម្ី បគគមើ នធិង 

បំគពញ នរូវ ក្រ ទទួល ខុសគែរូវ ទាំងឡាយ នន ក្រ គៅ របស់ ពួកគ្ ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ ្. នធិង ស. 121:36, 41–42

ប្្វជធិតភា្គ�ើរ៉ុន
ជាទរូគៅ បពវជធិែភាព គអើរ៉ុន គែរូវ បាន គៅ ថ្ ជា បពវជធិែភាព បគមុង ។ មុខ 

ែំតណង នន បពវជធិែភាព គអើរ៉ុន មាន ឌីកុន គ្រូ សង្ នធិង ប៊៊ីស្សព ។ គៅ ក្នុង 

សាសន្ ចគក សពវ នថ្ង គនឹះ សមាជធិក បុរស តដល សក្តធិ សម អាច ្ ប់ គផ្តើម  ទទួល 

បពវជធិែ ភាព គអើរ៉ុន  គៅ អាយុ  12 ឆានាំ ។

បពវជធិែភាព គអើរ៉ុន « ក្ន់ ករូន គសា ទាំង ឡាយ អំពី ក្រ បគគមើ នន ពួកគទវតា នធិង  

អំពី ដំណរង ល្អនន ក្រ តគប ចធិែ្ត  នធិង អំពី បុណ្យ គជមុជ ទរក » ( ្. នធិង ស. 13:1 ) ។

ប្្វជធិតភា្មធិល្រីសសាផដក
បពវជធិែភាព មធិល្ីសសាតដក ជា បពវជធិែភាព តដល ខ្ស់ ជាង ឬ គបគសើរ ជាង 

នធិង  គដើម្ី ្ ែ់ តចង ក្រណ៍ ទាំងឡាយ ខាង វិញ្ញាណ ( សរូមគមើល្. នធិង ស. 

107:8 ) ។ បពវជធិែភាព ដ៏ គបគសើរ ជាង គនឹះ គែរូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ ដល់ អ័ោម គ�ើយ 

មាន គៅ គលើ តផន ដី គៅ គពល ណា តដល គពឹះ អមាចស់ បាន គបើក សតម្តង ដំណរង ល្អ 

របស់ គទង់ ។
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គោលលទ្ធិគ្រឹះទាំ ថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាសាថានននសាសនា

ដំបរូង បពវជធិែភាព គនឹះ គែរូវ បាន គៅ ថ្ ជា « បពវជធិែភាព ដ៏ បរិសុទ្ តាម រគបៀប 

នន គពឹះ រាជបុគតា នន គពឹះ » ( ្. នធិង ស. 107:3 ) ។ គគក្យ មក បពវជធិែ ភាព គនឹះ 

គែរូវ បាន សាគាល់ ថ្ បពវជធិែភាព មធិល្ីសសាតដក គែរូវ បាន ោក់ គឈាមាឹះ តាម សង្ 

ជាន់ ខ្ស់ ដ៏ អសាចរ្យ មានាក់ តដល បាន រស់ គៅ ក្នុង អំ�នុង គពល នន ជំន្ន់ ពយាក្រី 

អ័គបាហាំ ។

គៅ ក្នុង បពវជធិែភាព មធិល្ីសសាតដក មាន មុខ ែំតណង ដរូចជា  តអលគឌើរ  

សង្ ជាន់ ខ្ស់ គលាកអយ្យគក្  ពួក ចធិែ សធិប ន្ក់ នធិង សាវក ។ គបធ្ន នន 

បពវជធិែភាព មធិល្ីសសាតដក ្ ឺ ជា គបធ្ន សាសន្ ចគក ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ គអគភសរូ 4:11–14

7.  ្ធធតី បរិេរុទ្ នធទ  គេច្្តី 

េញ្ញា ឹ ះទាំ
្ធិធរីបរិសុទ្ទាំងឡាយ
គៅ ក្នុង សាសន្ ចគក នន គពឹះ គយស៊រូវគ្ីស្ទ នន ពួក បរិសុទ្ នថ្ង ចុង គគក្យ 

ពធិ្ីបរិសុទ្ ្ ឺ ពធិសធិដ្ឋ ជា ពធិ្ី ផលែចូវ ក្រ តដល មាន អែថែន័យ ខាង វិញ្ញាណ ។ ពធិ្ី 

បរិសុទ្ នធិមួយៗ គែរូវ បាន បគងកើែ គ�ើង គោយ គពឹះ គដើម្ី បគគងៀន គសចក្តី ពធិែ ខាង 

វិញ្ញាណ ។ ពធិ្ី បរិសុទ្ ទាំង ឡាយ នន គសចក្តី សគ្ង្គាឹះ គែរូវ បាន គ្វើ គ�ើង គោយ 

សធិទ្ធិ អំណាច នន បពវជធិែភាព នធិង គគក្ម ក្រ ដរកន្ំ នន អ្ក ទាំង ឡាយ ណា តដល 

ក្ន់ ករូនគសា បពវជធិែភាព ។ ពធិ្ី បរិសុទ្ មួយ ចំនួន  ្ ឺ សំខាន់ ចំគោឹះ ភាព គលើក 

ដគមកើង  នធិង គែរូវ បាន គ្ គៅ ថ្ ជា ពធិ្ធិ បរិសុទ្ សគមាប់ ក្រសគ្ង្គាឹះ ។

ពធិ្ី បរិសុទ្ សគមាប់ ក្រសគ្ង្គាឹះ ដំបរូង គ្ នន ដំណរង ល្អ ្ ឺ  ពធិ្ី បុណ្យ គជមុជ ទរក 

គោយ ក្រ គជមុជ គៅ ក្នុង ទរក គោយ អ្ក មាន សធិទ្ធិអំណាច ។ បុណ្យ គជមុជ ទរក 

្ឺ ្ ំបាច់  សគមាប់ បុ្្គល មានាក់ៗ គដើម្ី ក្លាយ ជា សមាជធិក នន សាសន្ ចគក គដើម្ី 

ចរូល គៅ ក្នុង ន្រ គសគ�សាទាល ( សរូមគមើលយ៉រូហាន 3:5 ) ។

ោក្យ ថ្បុណ្យជ្រមុ្រទឹក មក ពី ភាសា គកធិច មាន ន័យ ថ្  គជលក់ ឬ គជមុជ ។ 

ក្រ គជមុជ ្ ឺ ជា នធិមធិែ្ត ររូប នន គសចក្តី សាលាប់ នន ជីវិែ តដល មាន អំគពើ បាប របស់ 

មនុស្ស មានាក់  នធិង គកើែ ជា ថ្ី  ក្នុង ជីវិែ ខាង វិញ្ញាណ តដល បាន ឧទ្ទធិស ដល់ 

ក្របគគមើ គពឹះ នធិង ករូនគៅ របស់ គទង់ ។ វា ក៏ ជា នធិមធិែ្ត ររូប នន គសចក្តី សាលាប់ នធិង 

ក្ររស់ គ�ើង វិញ ផងតដរ ។

បន្ទាប់ ពី មនុស្ស មានាក់ គែរូវ បាន គជមុជ ទរក គន្ឹះ អ្ក ក្ន់ 

បពវជធិែភាពមធិល្ីសសាតដក  មានាក់ ឬ  គគចើន ន្ក់  ោក់ នដ គលើ កបាល បុ្្គល គន្ឹះ  

គ�ើយ បញ្ជាក់ ោែ់ ថ្ ជា សមាជធិក នន សាសន្ ចគក ។ ជា តផ្ក នន ពធិ្ី បរិសុទ្ 

គនឹះ តដលបាន គៅ ថ្ ពធិ្ី បញ្ជាក់ បុ្្គល គន្ឹះ គែរូវ បាន គ្ ផ្តល់ ឲ្យ នរូវ អំគណាយ 

ទាន នន គពឹះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ ។

អំគណាយ ទាន នន គពឹះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្  ្ឺ ខុស ពី ឥទ្ធិពល នន គពឹះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ ។ ពីមុន គជមុជ ទរក បុ្្គល មានាក់ អាច ទទួល អារម្ណ៍ នន ឥទ្ធិពល នន 

គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ម្តង មាកាល គ�ើយ តាម រយៈ ឥទ្ធិពល គន្ឹះ គន្ឹះ បុ្្គល មានាក់ 

គន្ឹះ អាច ទទួល ទីបន្ទាល់ នន គសចក្តី ពធិែ មួយ ( សរូមគមើលមរ៉រូនណ 10:4–5 ) ។ 

គបើសធិន បុ្្គលគន្ឹះ រកសា គពឹះ បញ្ញែ្តធិ ទាំងឡាយ បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន អំគណាយ 

ទាន នន គពឹះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ បុ្្គល គន្ឹះ មាន សធិទ្ធិ គដើម្ី មាន ភាព ជា នដ ្ រូ ដ៏ ជាប់ 

លាប់ របស់ គទង់ ។

ពធិ្ី បរិសុទ្ សគមាប់ ក្រ សគ្ង្គាឹះ គផ្សង គទៀែ រួម មាន  ក្រតែង តាំង បពវជធិែភាព 

មធិល្ីសសាតដក  ( សគមាប់ បុរស ) អំគណាយ ទាន ពធិសធិដ្ឋ ក្នុង គពឹះវិហារ បរិសុទ្ 

នធិង អាោ�៍ ពធិោ�៍ នន ក្រ ផសារភាជាប់ ( សរូមគមើល ្ . នធិង ស. 131:1–4 ) ។ គ្ប់ 

ពធិ្ី បរិសុទ្សគមាប់ ក្រ សគ្ង្គាឹះនន បពវជធិែភាព ទាំង អស់ ្ ឺ មាន រួម ជាមួយ នរូវ 

គសចក្តី សញ្ញា ។ គៅ ក្នុង គពឹះវិហារ បរិសុទ្ ពធិ្ី បរិសុទ្ សគមាប់ ក្រ សគ្ង្គាឹះ 

អាច នរង គែរូវ បាន គ្វើ គ�ើង ជំនួស មរណជន ។ ពធិ្ី បរិសុទ្ ជំនួស អាច មាន 

គបសធិទ្ភាពបាន លុឹះគតា តែ  បុ្្គល តដល បាន សាលាប់ គន្ឹះ ទទួល យក គៅ ក្នុង 

ពធិភព វិញ្ញាណ  គ�ើយ គោរព គសចក្តី សញ្ញា តដល មាន ោក់ព័ន្ តែ ប៉ុគណាណឹះ ។

ពធិ្ីបរិសុទ្ ដនទ គទៀែ  ដរូចជា  ក្រពយាបាលអ្ក�ឺ នធិង ក្រ ោក់ គឈាមាឹះ នធិង 

គបសធិទ្ពរ កុមារ ក៏ជា កធិច្ក្រ សំខាន់ ផងតដរ សគមាប់ ក្រ អភធិវឌ្ឍន៍ ខាង វិញ្ញាណ 

របស់ គយើង ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ កធិច្ក្រ 2:36–38

គសចក្តរីសញ្ញាទាំងឡាយ
គសចក្តី សញ្ញា្ឺ ជា កធិច្ គពម គគពៀង ពធិសធិដ្ឋ មួយ រវាង គពឹះ នធិង មនុស្ស ។ គពឹះ 

គបទាន នរូវ លក្ខខណ្ឌ ទាំង ឡាយ សគមាប់ គសចក្តី សញ្ញា គ�ើយ គយើង យល់ 

គពម គដើម្ី គ្វើ នរូវ អវី តដល គទង់ សុំ ឲ្យ គយើង គ្វើ បន្ទាប់ មក គពឹះ សនយា ដល់ គយើង 

នរូវ ពរជ័យ ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន សគមាប់ ក្រ គោរព គបធិែបែ្តធិ របស់ គយើង 

( សរូមគមើល្. នធិង ស. 82:10 ) ។

រាល់ ពធិ្ី បរិសុទ្ សគមាប់ ក្រសគ្ង្គាឹះនន បពវជធិែភាព ្ឺ រួម មាន គសចក្តី សញ្ញា ។ 

គយើង  ចុឹះ គសចក្តី សញ្ញា ជាមួយ នរង គពឹះអមាចស់ គៅគពល គ្វើបុណ្យគជមុជ ទរក  

នធិង រំឭក គសចក្តីសញ្ញាទាំងគន្ឹះ   គោយ ក្រ ទទួល ទាន សាគក្ម៉ង់ ។ បងប្អចូន 

គបុស តដល ទទួល បពវជធិែភាព មធិល្ីសសាតដក ចរូល គៅ ក្នុង សម្ថ នធិង  

គសចក្តី សញ្ញា នន បពវជធិែភាព ។ គយើង បាន គ្វើ គសចក្តី សញ្ញា បតនថែម គទៀែ គៅ ក្នុង 

គពឹះវិហារ បរិសុទ្ ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ នធិក្ខមនំ 19:5–6 ទំនុកែគមកើង 24:3–4 នីន�វ ទី 

2 31:19–20 ្. នធិង ស. 25:13

8.  អាពាហ៍្ធពាហ៍ នធទ ិ គួសារ
អាោ�៍ ពធិោ�៍ រវាង បុរស នធិង គស្តី ្ឺ គែរូវ បាន តែង តាំង គ�ើង គោយ គពឹះ 

គ�ើយ គ្ួសារ ្ ឺ ជា ស្ចូល សំខាន់ ចំគោឹះ តផនក្រ សគ្ង្គាឹះ នធិង សុភមង្គល របស់ 

គយើង ។ សុភមង្គល គៅ ក្នុង ជីវិែ គ្ួសារ អាច គកើែ មាន គ�ើង បាន គៅ គពល គ្វើ 

តាម ក្របគគងៀន របស់ គពឹះអមាចស់ គពឹះគយស៊រូវគ្ីស្ទ ។
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គោលលទ្ធិគ្រឹះទាំ ថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាសាថានននសាសនា

អំណាច ដ៏ ពធិសធិដ្ឋ នន ក្របគងកើែ ករូន គៅ គគបើ បាន សគមាប់ តែ គបុស  នធិង  គសី តដល 

បាន គរៀប ោ�៍ពធិោ�៍ គពញ ចបាប់ ជា ប្តី គបពន្ តែ ប៉ុគណាណឹះ ។ ឪពុក មាតាយ គែរូវ 

បគងកើែ ករូន ឲ្យ ចគគមើន ជា គគចើន គ�ើង ឲ្យ មាន គពញ ោស គលើ តផន ដី បីបាច់ ករូនគៅ 

របស់ ពួក គ្ គោយ គសចក្តី គសឡាញ់ នធិង សុចរិែ នធិង  ផ្តល់ នរូវ គសចក្តី គែរូវ ក្រ 

ខាងររូបក្យ នធិង ខាងវិញ្ញាណ ដល់ ករូន គៅ របស់ ពួកគ្ ។

សាវាមី នធិង ភរិយ មាន នរូវ ក្រ ទទួល ខុសគែរូវ ដ៏ ឱឡារិក គដើម្ី គសឡាញ់ 

នធិង តថរកសា ោនា គៅវិញ គៅ មក ។ ឪពុក ជា អ្ក ដរកន្ំ គលើ គកុមគ្ួសារ របស់ 

ពួកគ្ គោយ គសចក្តី គសឡាញ់ នធិង គសចក្តី សុចរិែ នធិង ផ្តល់ នរូវ គសចក្តី គែរូវ 

ក្រ្ំបាច់  សគមាប់ ជីវិែ ។ មាតាយ មាន ភារកធិច្ សំខាន់ គដើម្ី តថ រកសា បី បាច់ ករូន 

គៅ របស់ ខលែលួន ។ គៅ ក្នុង ក្រទទួល ខុស គែរូវ ដ៏ ពធិសធិដ្ឋ ទាំង គនឹះ ឪពុក នធិង មាតាយ 

មាន ក្ែពវ កធិច្ គដើម្ី ជួយ ោនា គៅ វិញ គៅ មក ជា នដ ្ រូ គស្ើ ោនា ។

តផនក្រ នន សុភមង្គល ដ៏ គទវភាព គនឹះ ផ្តល់ លទ្ភាព ដល់ ទំន្ក់ ទំនង គកុម 

គ្ួសារ គចឹះ តែ បន្ត មាន រ�រូែ  �ួស ពី គសចក្តី សាលាប់ ។ តផន ដី គែរូវ បាន បគង្តើែ 

គ�ើយ ដំណរង ល្អ គែរូវ បាន គបើក សតម្តង គដើម្ីឹះ គកុមគ្ួសារ គែរូវ បាន បគងកើែ គ�ើង 

គែរូវ បាន ផសារភាជាប់ នធិង គែរូវ បាន ែគមកើង គ�ើង ដ៏ អស់កល្ ជានធិច្ ។ (តកសគមួល 

ពី « គកុមគ្ួសារ ៖ ក្រគបក្ស ដល់ពធិភព គលាក » Ensign, តខ វិច្ធិក្ ឆានាំ 2010 

ទំព័រ 129 សរូម គមើល ផង តដរ LDS.org/topics/family-proclamation) ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ គលាកុប្ែ្តធិ 2:24 ទំនុកដំគកើង127:3 មា៉ាឡា្ី 

4:5–6 ្. នធិង  ស. 131:1–4

9.  បទបញ្ញ្្ធ ឹ ះទាំ 
បទបញ្ញែ្តធិ ទាំងឡាយ ្ ឺ ជា គករែ្យវិន័យ នធិង លក្ខខណ្ឌ តដល គពឹះ បាន គបទាន 

ដល់ មនុស្សគលាក ។ គយើង បង្ហាញ គសចក្តី គសឡាញ់ របស់ គយើង ចំគោឹះ គទង់ 

គោយ  ក្រ គោរព តាម បទ បញ្ញែ្តធិ របស់ គទង់ (សរូមគមើល យ៉រូហាន 14:15 ) ។ ក្រ 

រកសា នរូវ បទបញ្ញែ្តធិ ទាំងឡាយ នរង ន្ំ មក នរូវ ពរជ័យ ពី គពឹះ អមាចស់ ( សរូមគមើល្. 

នធិង ស. 82:10 ) ។

បទបញ្ញែ្តធិ គ្រឹះ  ពីរ ដ៏ សំខាន់ បំផុែ ្ ឺ « គសឡាញ់ គពឹះ អមាចស់  ជាគពឹះ នន ឯង  

ឲ្យ អស់ ពី ចធិែ្ត អស់ អំពី គពលរង គ�ើយ អស់ អំពី ្ ំនធិែ ឯង ។ . . . គ�ើយ. . . 

គសឡាញ់ អ្ក ជធិែ ខាង ដរូច ខលែលួន ឯង » ( មា៉ាថ្យ 22:36–39 ) ។

្កករែ្យវិន័យ ទាំង ដប់ គបក្រ ្ ឺ ជា តផ្ក មួយ ដ៏ សំខាន់ នន ដំណរង ល្អ  គ�ើយ ជា 

គោលក្រណ៍ ដ៏ គៅ អស់ កល្ តដល ្ ំបាច់ សគមាប់ ភាពែគមកើង គ�ើង របស់ 

គយើង ( សរូមគមើលនធិក្ខមនំ 20:3–17 ) ។ គពឹះមាចស់ បាន បង្ហាញ គករែ្យវិន័យ ទាំង 

គន្ឹះ ដល់ ម៉រូគស  ក្ល ពី សម័យ បុរាណ គ�ើយ គទង់ បាន គលើក គ�ើង ម្តង គទៀែ 

គៅ ក្នុង វិវរណៈ នថ្ង ចុង គគក្យ ។

បទបញ្ញែ្តធិ ដនទ គទៀែ រួម មាន ក្រ អ្ធិសាឋាន ជា គប្ំនថ្ង ( សរូមគមើល នីន�វទី 

2 32:8–9 ) ក្រ បគគងៀន ដំណរង ល្អ ដល់  អ្ក ដនទ ( សរូមគមើលមា៉ាថ្យ 

28:19–20 ) ក្ររកសា គករែ្យវិន័យ គព�្្រីភាព ( សរូមគមើល្. នធិង ស. 

46:33 ) ក្របង់ដង្វាយ មួយភា្ ក្នុង ដប់ គពញគលញ ( សរូមគមើល មា៉ាឡា្ី 

3:8–10 ) ែមអាហារ ( សរូមគមើលគអសាយ 58:6–7 ) អភ័យ គទាស ដល់ អ្ក 

ដនទ ( សរូមគមើល ្. នធិង ស. 64:9–11 ) ក្រ មាន វិញ្ញាណ នន ក្រ ដរង ្ ុណ 

( សរូមគមើល្. នធិង ស. 78:19 ) នធិង  ក្រ គោរពតាម  ោក្យ សំដី នន គបាជាញា 

វាងនវ ( សរូមគមើល្. នធិង ស. 89:18–21 ) ។

ឯកសារ គយង តដល ទាក់ ទង ៖ គលាកុប្ែ្តធិ 39:9 គអសាយ 58:13–14 នីន�វទី 

1 3:7 ម៉រូសាយ 4:30 អាលមា៉ា 37:35 អាលមា៉ា 39:9 ្. នធិង ស. 18:15–16 ្. នធិង 

ស. 88:124

សគមាប់ ព័ែ៌មាន បតនថែម អំពី គបធ្ន បទគនឹះ សរូម ចរូល គៅ ក្ន់គ្�ទំព័រ  
LDS .org, ក្របគគងៀន គបធ្ន បទ ដំណរង ល្អ ឬ សរូមគមើលគសៀវគៅ  

ពិតចំពោះពេចក្តី្រំព�ឿ៖ឯកសារពោងន�ដំណឹងល្អ ( ឆានាំ 2004 ) ។
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