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(១) ្រពះ្រគីសទគងេ់លើបល្ល័ងគជីវតិ (២កូរនិថូស ៥:១៧) 

បានជាេបើអ្នកណាេ ក្នងុ្រពះ្រគីស្ទ  េនាះេឈា្ម ះថាបានេកើតជាថ្មីេហើយ អស់

ទាងេសចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់េ  េមើល ្រគប់ទាងអស់បាន្រតឡប់ជាថ្មី វិ

ញ។ 

(២) ្រពះ្រគីសទគងេ់លើបល្ល័ងគជីវតិ  (ក ទី ២:២០) 

ខ្ញុបានជាប់ឆា្ក ងជាមួយនឹង្រពះ្រគីស្ទ  ប៉ុែន្តខ្ញុរំស់េ  មិនែមនជាខ្ញុេំទៀត គឺជា

្រពះ្រគីស្ទ ្រទងរស់ក្នងុខ្ញុវំិញ េហើយែដលខ្ញុរំស់ក្នងុសាច់ឈាមឥឡូវេនះ េនាះ

គឺរស់េដាយេសចក្តីជេនឿ េជឿដល់្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះ ែដល្រទង្រសឡាញ់

ខ្ញុកំ៏បាន្របគល់្រពះអង្គ្រទងជនួសខ្ញុេំហើយ។ 

(៣) ករ ្ត បប់ងគ ប្រពះ  (រ ៉មូ ១២:១) 

ដូេច្ន ះ បងប្អនូេអើយ ខ្ញុទំូនា្ម នអ្នករាល់គា្ន  េដាយេសចក្តីេមតា្ត ករុណាៃន្រពះ 

ឲ បានថា្វ យរូបកាយទុកជាយញ្ញបូជារស់ េហើយបរិសុទ្ធ  ែដលគាប់្រពះហឬ

ទ័យដល់្រពះ ជាការេគារពៃនអ្នករាល់គា្ន ែដលមានទំនង។

(៤) ករ ្ត បប់ងគ ប្រពះ   (យ៉ូ ន ១៤:២១) 

អ្នកណាែដលមានបញ្ញត្ត របស់ខ្ញុ ំ េហើយកាន់តាម គឺអ្នកេនាះេហើយែដល

្រសឡាញ់ខ្ញុ ំ ឯអ្នកណាែដល្រសឡាញ់ខ្ញុ ំ េនាះជាទី្រសឡាញ់ៃន្រពះវរបិតាខ្ញុ ំ

េហើយ ខ្ញុនំឹង្រសឡាញ់អ្នកេនាះែដរ ក៏នឹងសំែដងខ្លនួឲ អ្នកេនាះសា្គ ល់ផង។ 
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(៩) ករ្របកបទកទ់ង   (១យ៉ូ ន ១:៣) 

ដូេច្នះេសចក្តីែដលេយើងខ្ញុបានេឃើញ េហើយឮេនាះេយើងខ្ញុ្របាប់មកអ្នក រាល់ 

គា្ន  មានេសចក្តី្របកបនឹងេយើងខ្ញុែំដរ រីឯេសចក្តី្របកបរបស់េយើងខ្ញុ ំ េនាះគឺ 

្របកប នឹង្រពះវបិតាេហើយនិង្រពះេយស៊ូវ្រគីស្ទជា្រពះរាជបុ្រតា្រទង។ 

(១០) ករ្របកបទកទ់ង  (េហេ្រពើរ ១០:២៤-២៥) 
២៤េហើយ្រតូវឲ េយើងពិចារណា េមើលគា្ន េ វិញេ មកែដរ េដើម នីឹង បណា្ត

លឲ មានេសចក្តី្រសឡាញ់ េហើយឲ ្រប្រពឹត្តការល្អផង ២៥ឥតែលង្របជុគា្ន  

ដូចជាអ្នកខ្លះធា្ល ប់េនាះេឡើយ ្រតូវឲ កំឡាចិត្តគា្ន វិញ ឲ កាន់ែតខា្ល ងំេឡើងផង 

តាមែដលេឃើញថាៃថ្ងេនាះជិតមកដល់េហើយ។

(១១) េសចក្តីបនទ ល់   (ម៉ថយ ៤:១៩) 

រួច្រទងមានបន្ទលូេ េគថា ចូរមកតាមខ្ញុ ំខ្ញុនំឹងតាងឲ អ្នកឲ ជាអ្នកេន សា

ទមនុស វិញ។

(១២) េសចក្តីបនទ ល់   (រ ៉មូ ១:១៦) 

ដ ិតខ្ញុគា្ម នេសចក្តីខា្ម ស ចំេពាះដណឹងល្អៃន្រពះ្រគីស្ទ េទ ពីេ្រពាះជា្រពះ

េចសា្ត ៃន្រពះ ស្រមាប់នឹងជួយសេ្រងា្គ ះដល់អស់អ្នកណាែដលេជឿ គឺដល់

ទាងសាសន៍យូដាជាេដើម និងសាសន៍េ្រកកផង។

(១៣) ្រគបគ់ន មនបប   (រ ៉មូ ៣:២៣) 

ពីេ្រពាះ្រគប់គា្ន បានេធ្វើបាប េហើយខ្វះមិនដល់សិរីល្អៃន្រពះ។ 

(៥) ្រពះបនទូលៃន្រពះ  (២ធីម៉ូេថ ៣:១៦) 

្រគប់ទាងបទគម្ពីរ គឺជា្រពះ្រទងបានបេញ្ចញ្រពះវិ ្ញ ណបណា្ត លឲ ែតងេទ 

ក៏មាន្របេយាជន៍ស្រមាប់ការបេ្រងៀន ការរឭំកឲ ដឹងខ្លនួ ការ្របេ ដរង 

និងការបងា្ហ ត់ខាងឯេសចក្តីសុចរិត។ 

(៦) ្រពះបនទូលៃន្រពះ  (យ៉ូេស្វ ១:៨) 

កុំឲ គម្ពីរ្រកិត វិន័យេនះេភ្លចបាត់ពីមាត់ឯងេឡើយ គឺ្រតូវឲ នឹកជញ្ជឹងទាង 

យប់ទាងៃថ្ង វិញ េដើម ឲី បានកាន់ េហើយ្រប្រពឹត្តតាមអស់ទាងេសចក្តី 

ែដលកត់ទុកក្នងុគម្ពីរេនះឯង ដ ិតគឺយាងេនាះ ែដលឯងនឹងបាន េកើតការ 

េ ្រគប់ទាងផ្លវូឯង េហើយនឹងបានចំេរើនេឡើងផង។ 

(៧) េសចក្តីអធិ ្ឋ ន  (យ៉ូ ន ១៥:៧) 

េបើអ្នករាល់គា្ន េ ជាប់នឹងខ្ញុ ំ េហើយពាក ខ្ញុេំ ជាប់ក្នងុអ្នករាល់គា្ន  េនាះចូរ 

សូមអ្វីតាមែត្របាថា្ន ចុះ េសចក្តីេនាះនឹងបានសេ្រមចដល់អ្នករាល់គា្ន ជា   

មិនខាន។ 

(៨) េសចក្តីអធិ ្ឋ ន  (ភលីីព ៤:៦-៧) 
៦កុំឲ ខ្វល់ខា្វ យអ្វី េឡើយ ចូរទូលដល់្រពះឲ ្រជាបពីេសចក្តី សំណូមរបស់ 

អ្នករាល់គា្ន ក្នងុ្រគប់ការទាងអស់ េដាយេសចក្តីអធិសា្ឋ ន និងពាក ទូលអង្វរ 

ទាងេពាលពាក អរ្រពះគុណផង ៧យាងេនាះេសចក្តីសុខសាន្តរបស់្រពះ 

ែដលហួសេលើសពីអស់ទាងគំនិត និងជួយការពារចិត្តេហើយនិងគំនិត 

របស់អ្នករាល់គា្ន ក្នងុ្រពះ្រគីស្ទ េយស៊ូវ។ 
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  (១៩) េសចក្តីសេ្រងគ ះមនិែមនេ យករ្រប្រពឹត្ត (េអេភសូរ ២:៨-៩) 

ដ ិតគឺេដាយ្រពះគុណ ែដលអ្នករាល់គា្ន បានសេ្រងា្គ ះ េដាយសារ េសចក្តី 

ជេនឿ េហើយេសចក្តីេនាះក៏មិនែមនេកើតពីអ្នករាល់គា្ន ែដរ គឺជាអំេណាយ 

ទានរបស់្រពះវិញ ក៏មិនែមនេដាយការ្រប្រពឹត្ត ែដរ ែ្រកងអ្នកណាអួតខ្លនួ។ 

(២០) េសចក្តីសេ្រងគ ះមនិែមនេ យករ្រប្រពឹត្ត (ទីតុស ៣:៥) 

េនាះ្រទងបានជួយសេ្រងា្គ ះេយើង មិនែមនេដាយការែដលេយើងបាន 

្រប្រពឹត្ត េដាយសុចរិតេនាះេទ គឺេដាយេសចក្តីេមតា្ត ករុណារបស់្រទងវិញ 

េដាយសារការសំអាតៃនេសចក្តីេកើតជាថ្មី  េហើយការេ្របាសជាថ្មីេឡើងវិញ 

ៃន្រពះវិ ្ញ ណបរិសុទ្ធ។

(២១) ្រតូវទទួលេជឿ្រពះ្រគីសទ   (យ៉ូ ន ១:១២) 

ប៉ុែន្តអស់អ្នកណាែដលទទួល្រទង គឺអស់អ្នកែដលេជឿដល់្រពះនាម្រទង 

េនាះ្រទងបាន្របទានអំណាច ឲ បាន្រតឡប់ជាកូន្រពះ។ 

(២២) ្រតូវទទួលេជឿ្រពះ្រគីសទ   (វវិរណៈ ៣:២០) 

េមើលអញឈរេ មាត់ទា្វ រទាងេគាះ េបើអ្នកណាលឺសំេឡងអញ េហើយ 

េបើកទា្វ រឲ  េនាះអញនឹងចូលេ ឯអ្នកេនាះ អញនឹងបរិេភាគជាមួយ នឹង 

អ្នកេនាះ េហើយអ្នកេនាះជាមួយនឹងអញែដរ។

(២៣) ្រពះបនទូលសនយៃនេសចក្តីសេ្រងគ ះ (១យ៉ូ ន ៥:១៣) 

ខ្ញុបានសរេសរេសចក្តីទាងេនះ េផ្ញើមកអ្នករាល់គា្ន ែដលេជឿដល់្រពះនាម 

្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះ េដើម ឲី អ្នករាល់គា្ន បានដឹងថា អ្នករាល់គា្ន មានជីវិត 

អស់កល ជានិច្ចេហើយ។

(១៤) ្រគបគ់ន មនបប   (េអ យ ៥៣:៦) 

េយើងទាងអស់គា្ន បានទាសេចញដូចជាេចៀម គឺេយើងបានែបរ េចញេ  

តាមផ្លវូេយើងេរៀងខ្លនួ េហើយ្រពះេយហូវាបានទំលាក់អំេពើទុច្ច រិតរបស់ 

េយើងរាល់គា្ន េលើ ្រទង។

(១៥) ទណ័្ឌ កមមរបស់អំេពើបប   (រ ៉មូ ៦:២៣) 

ដ ិតឈ្នលួរបស់អំេពើបាប េនាះជាេសចក្តីសា្ល ប់ ែតអំេណាយទានៃន្រពះ 

វិញ គឺជាជីវិតដេ អស់កល ជានិច្ច  េដាយ្រពះ្រគីស្ទ េយស៊ូវជា្រពះ   

អមា្ច ស់ៃនេយើងរាល់គា្ន ។

(១៦) ទណ័្ឌ កមមរបស់អំេពើបប   (េហេ្រពើរ ៩:២៧) 

េហើយេដាយេ្រពាះបានតំរូវ ្រតូវឲ មនុស ទាងអស់សា្ល ប់មួយដង រួចសឹម 

ជាប់េសចក្តីជនុំជរះ។

(១៧) ្រពះ្រគីសទបងៃ់ថ្លេ ះអំេពើបប   (រ ៉មូ ៥:៨) 

ែតឯ្រពះ្រទងសំែដងេសចក្តី្រសឡាញ់របស់្រទង ដល់េយើងរាល់គា្ន ឲ  

េឃើញច ស់េដាយ្រពះ្រគីស្ទបានសុគតជនួសេយើងរាល់គា្ន េនាះគឺក្នងុ 

កាលែដលេយើងេ មានបាបេ េឡើយផង។

(១៨) ្រពះ្រគីសទបងៃ់ថ្លេ ះអំេពើបប (១េព្រតុស ៣:១៨) 

េ្រពាះ្រពះ្រគីស្ទ ្រទងបានរងទុក្ខម្តង េដាយេ្រពាះបាបែដរ គឺជា្រពះដសុចរិត 

្រទងរងទុក្ខជនួសមនុស ទុច្ច រិត េដើម នីឹងនាេយើងរាល់គា្ន េ ដល់្រពះ 

េដាយ្រទង្រតូវេគេធ្វើ គុតខាងសាច់ឈាម ែតបាន្រពះវិ ្ញ ណេ្របាសឲ រស់ 

វិញ។ 
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  (២៩) េសចក្តីសបបរុសរបស់្រពះ  (បរេិទវ ៣:២២-២៣)
២២គឺនឹកពីេសចក្តីេនះថា កុំែតមានេសចក្តីសប រុសរបស់្រពះេយហូវា េនាះ

េយើងបានសូន បាត់អស់រលីងេ េហើយ ឯេសចក្តីេមតា្ត ករុណារបស់្រទង 

េនាះមិនេចះផុតេឡើយ ២៣េសចក្តីទាងេនាះ េចះែតថ្មី េឡើងរាល់ែត្រពឹកជា

និច្ចេសចក្តីេសា្ម ះ្រតងរបស់្រទងធំណាស់។

(៣០) េសចក្តីសបបរុសរបស់្រពះ (ជនគណន ២៣:១៩) 

្រពះ្រទងមិនែមនជាមនុស  ្រទងមិនេចះកុហកេឡើយ ក៏មិនែមនជាកូន

មនុស ែដរ ្រទងមិន្រតូវការនឹងែ្របគំនិតេទ េសចក្តីែដល្រទងមានវាចា

េហើយ េតើ ្រទងមិនេធ្វើតាមឬអី ឬេសចក្តីែដល្រទងមានបន្ទលូ េតើ មិន   

សំេរចតាមេទឬអី។

(៣១) េសចក្តីសុខ ន្តរបស់្រពះ (េអ យ ២៦:៣) 

ឯអ្នកណាែដលមានគំនិតជាប់តាម្រទង េនាះ្រទងនឹងែថរក អ្នកេនាះ ឲ

មានេសចក្តីសុខេពញខា្ន ត េដាយេ្រពាះេគេចះទុកចិត្ត នឹង្រទង។

(៣២) េសចក្តីសុខ ន្តរបស់្រពះ (១េព្រតុស ៥:៧) 

េហើយចូរេផ្ទរ្រគប់ទាងេសចក្តីទុក្ខ្រពួយរបស់អ្នករាល់គា្ន េ េលើ ្រទង             

ដ ិត្រទងែតងយក្រពះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គា្ន ។ 

(៣៣) ករ្របទនរបស់្រពះ (រ ៉មូ ៨:៣២) 

ឯ្រពះអង្គែដលមិនបានសំៃចទុក នូវ្រពះរាជបុ្រតា្រទងបេង្កើត គឺបានបញ្ជនូ

្រទងេ ជនួសេយើងរាល់គា្ន  េនាះេតើមានទំនងអ្វី  ឲ ្រទងមិន្របទាន្រគប់ទាង

អស់មកេយើងជាមួយនឹង្រពះរាជបុ្រតា្រទងេនាះ ។

(២៤) ្រពះបនទូលសនយៃនេសចក្តីសេ្រងគ ះ (យ៉ូ ន ៥:២៤) 

្របាកដែមនខ្ញុ្របាប់អ្នករាល់គា្ន ជា្របាកដថា អ្នកណាែដលសា្ត ប់ពាក ខ្ញុ ំ

េហើយេជឿដល់្រពះអង្គែដលចាត់ឲ ខ្ញុមំក អ្នកេនាះមានជីវិតដេ  អស់ 

កល ជានិច្ច  េហើយមិនែដល្រតូវជនុំជរះេឡើយ គឺបានកន្លងហួសពីេសចក្តី 

សា្ល ប់េ ដល់ជីវិតវិញ។

(២៥) ្រពះវញិញ ណៃន្រពះ  (១កូរនិថូស ៣:១៦) 

េតើអ្នករាល់គា្ន មិនដឹងេទឬអីថា ខ្លនួអ្នករាល់គា្ន ជា្រពះវិហារៃន្រពះ េហើយថា

្រពះវិ ្ញ ណៃន្រពះ ្រទងសណ្ឋិ តក្នងុអ្នករាល់គា្ន ។ 

(២៦) ្រពះវញិញ ណៃន្រពះ   (១កូរនិថូស ២:១២) 

ឯេយើងរាល់គា្ន  េយើងមិនបានទទួលវិ ្ញ ណរបស់េលាកិយេទ គឺទទួល្រពះ

វិ ្ញ ណែដលមកពី្រពះវិញ េដើម ឲី បានសា្គ ល់អស់ទាង្រពះគុណ ែដល្រពះ

បានផ្តល់មកេយើង។

(២៧) ្រទងជ់កំ ងំ   (េអ យ ៤១:១០) 

កុំឲ ភ័យខា្ល ចេឡើយ ដ តិអញេ ជាមួយនឹងឯង កុំឲ ្រសយុតចិត្តឲ េសាះ 

ពីេ្រពាះអញជា្រពះៃនឯង អញនឹងចំេរើនកំឡាងដល់ឯង េអើ  អញនឹងជួយឯង 

េអើ  អញនឹង្រទឯង េដាយៃដសា្ត ដំសុចរិតរបស់អញ។

(២៨) ្រទងជ់កំ ងំ   (ភលីីព ៤:១៣) 

ខ្ញុអាចនឹងេធ្វើ ្រគប់ការទាងអស់បាន េដាយសារ្រពះ្រគីស្ទ  ែដល្រទងចំេរើនកំ

ឡាងដល់ខ្ញុ។ំ 



[5] 
 

  (៣៩) ចេ់ចញពីេសចក្តី្របថន ខង ចឈ់ម (១យ៉ូ ន ២:១៥-

១៦) 
១៥កុំឲ ្រសឡាញ់េលាកិយ ឬរបស់អ្វី ែដលេ ក្នងុេលាកីយេនះឲ េសាះ េបើអ្នកណា

្រសឡាញ់េលាកីយ អ្នកេនាះគា្ម នេសចក្តី្រសឡាញ់របស់្រពះវរបិតាេ ក្នងុខ្លនួ

េឡើយ ១៦ដ តិអស់ទាងេសចក្តី ែដលេ ក្នងុេលាកីយេនះ គឺជាេសចក្តីប៉ង្របាថា្ន

របស់សាច់ឈាម និងេសចក្តីប៉ង្របាថា្ន របស់ែភ្នកេហើយេសចក្តីអំណួតរបស់ជីវិត 

(៤០) ចេ់ចញពីេសចក្តី្របថន ខង ចឈ់ម (រ ៉មូ ១២:២) 
កុំឲ ្រតាប់តាមសម័យេនះេឡើយ ចូរឲ អ្នករាល់គា្ន បានផា្ល ស់ែ្របវិញ េដាយគំនិត

បានែកជាថ្មី េឡើង េដើម នីឹងអាចលេមើលឲ បានសា្គ ល់បំណង្រពះហឬទ័យៃន្រពះ 

ែដលល្អ  ្រសួលទទួលេហើយ្រគប់លក្ខណ៍ផង។ 

(៤១) ចូរ ងំេនខជ បខ់ជួន (១កូរនិថូស ១៥:៥៨) 

បានជាបងប្អនូស្ង នួភា្ង េអើយ ចូរកាន់យាងខា្ជ ប់ខ្ជនួ េដាយឥតរេង្គើ ទាងេធ្វើការ

្រពះអមា្ច ស់ឲ បរិបូរជាដរាបចុះ េដាយដឹងថា ការែដលអ្នករាល់គា្ន ខ្របឹង

េធ្វើក្នងុ្រពះអមា្ច ស់ េនាះមិនែមនឥត្របេយាជន៍េទ។ 

(៤២) ចូរ ងំេនខជ បខ់ជួន (េហេ្រពើរ ១២:៣) 

ដូេច្ន ះ ចូរពិចារណាេមើល្រទង ែដល្រទងបាន្រទា្រទនឹងពួកមនុស មានបាប 

ែដលេធ្វើទទឹងទែទងនឹង្រទងជាខា្ល ងំេម្ល៉ ះ ែ្រកងេលាអ្នករាល់គា្ន ្រតូវេនឿយ

ហត់ េហើយរសាយចិត្តេចញ។

(៤៣) បំេរ ើដល់អនកដៃទ  (ម៉កុស ១០:៤៥) 

ដ ិតកូនមនុស ក៏បានមក មិនែមនឲ េគបំេរើែដរ  គឺេដើម នីឹងបំេរើេគវិញ 

េហើយនឹងឲ ជីវិតខ្លនួទុកជាៃថ្លេលាះមនុស ជាេ្រចើនផង។ 

(៣៤) ករ្របទនរបស់្រពះ (ភលីីព ៤:១៩) 

្រពះៃនខ្ញុ ំ ្រទងនឹងបំេពញ្រគប់ទាងអស់ ែដលអ្នករាល់គា្ន ្រតូវការ តាមេភាគ

សម ត្តិ ៃន្រទងដឧត្តម ក្នងុ្រពះ្រគីស្ទ េយស៊ូវ។ 

(៣៥) ករជួយ ឲយរចួពីេសចក្តីលបងួ (េហេ្រពើរ ២:១៨) 

ដ ិតែដល្រទងបានរងទុក្ខលំបាក ទាង្រតូវេសចក្តីល ងូ េនាះ្រទងក៏អាចនឹង

ជួយដល់អស់អ្នក ែដល្រតូវេសចក្តីល ងួបានែដរ ។ 

(៣៦) ករជួយ ឲយរចួពីេសចក្តីលបងួ (ទំនុកដំេកើង ១១៩:៩-១១) 
៩មនុស កំេឡាះនឹងសំអាតផ្លវូែដលខ្លនួ្រប្រពឹត្ត  េដាយសារអ្វី  គឺេដាយ

្របយ័តនឹង្រប្រពឹត្តតាម្រពះបន្ទលូៃន្រទង ១០ទូលបង្គបានែស្វងរក្រទងអស់ពី

ចិត្ត  ឱសូមកុំឲ ទូលបង្គវេង្វងេចញពីេសចក្តីបងា្គ ប់របស់្រទងេឡើយ      ១១

ទូលបង្គបានកំណត់ចា្រពះបន្ទលូ្រទងទុកេ ក្នងុចិត្ត  ្របេយាជន៍កុំឲ ទូល

បង្គេធ្វើបាបនឹង្រទងេឡើយ។ 

(៣៧) យក្រពះ្រគីសទជទីមយួ (ម៉ថយ ៦:៣៣) 

ចូរែស្វងរកនគរ និងេសចក្តីសុចរិតៃន្រពះជាមុនសិន េទើប្រគប់របស់ទាង

េនាះ នឹងបាន្របទានមកអ្នករាល់គា្ន ែថមេទៀតផង។ 

(៣៨) យក្រពះ្រគីសទជទីមយួ (លូក ៩:២៣) 

រួច្រទងមានបន្ទលូ េ មនុស ទាងអស់ថា េបើអ្នកណាចងមកតាមខ្ញុ ំ ្រតូវ

េអាយអ្នកេនាះលះកាត់ចិត្តខ្លនួឯង ទាងផ្ទកុេឈើឆា្ក ងខ្លនួរាល់ៃថ្ង  េហើយមក

តាមខ្ញុចំុះ។ 
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(៤៨) ទស នៈវសិ័យពិភពេ ក (ម៉ថយ ២៨:១៩-២០) 
១៩ដូេច្នះ ចូរេ បញ្ចះុបញ្ចលូឲ មានសិស េ ្រគប់ទាងសាសន៍ ្រពមទាងេធ្វើ

បុណ ្រជមុជទឹកឲ  េដាយនូវ្រពះនាម្រពះវរបិតា ្រពះរាជបុ្រតា និង្រពះ

វិ ្ញ ណបរិសុទ្ធ ចុះ ២០េហើយបេ្រងៀន ឲ េគកាន់តាម្រគប់ទាងេសចក្តី ែដល

ខ្ញុបានបងា្គ ប់មកអ្នករាល់គា្ន ផង េហើយេមើល ខ្ញុកំ៏េ ជាមួយនឹងអ្នករាល់គា្ន

ជារាល់ៃថ្ងែដរ ដរាបដល់បំផុតកល ។

(៤៩) េសចក្តី្រស ញ់  (យ៉ូ ន ១៣:៣៤-៣៥) 
៣៤ខ្ញុឲំ េសចក្តីបញ្ញតិ១ថ្មីដល់អ្នករាល់គា្ន  គឺឲ អ្នករាល់គា្ន ្រសឡាញ់គា្ន េ

វិញេ មក ្រតូវឲ ្រសឡាញ់គា្ន  ដូចជាខ្ញុបាន្រសឡាញ់អ្នករាល់គា្ន ែដរ   

៣៥េគនឹងដឹងថា អ្នករាល់គា្ន ជាសិស របស់ខ្ញុេំដាយសារេសចក្តីេនះឯង គឺ

េដាយអ្នករាល់គា្ន មានេសចក្តី្រសឡាញ់ដល់គា្ន េ វិញេ មក។

(៤៤) បំេរ ើដល់អនកដៃទ  (២កូរនិថូស ៤:៥) 

េយើងខ្ញុមំិន្របកាស្របាប់ពីខ្លនួេយើងខ្ញុេំទ គឺពី្រពះ្រគីស្ទ េយស៊ូវ ជា្រពះអ

មា្ច ស់វិញ េហើយក៏រាប់ខ្លនួេយើងខ្ញុ ំ ថាជាបាវបំេរើរបស់អ្នករាល់គា្ន  េដាយ

េ្រពាះ្រពះេយស៊ូវែដរ។

(៥០) េសចក្តី្រស ញ់  (១យ៉ូ ន ៣:១៨) 

ពួកកូនតូចៗេអើយ េយើងមិន្រតូវ្រសឡាញ់េដាយពាក សំដី ឬេដាយបបូរ

មាត់ប៉ុេណា្ណ ះេឡើយ គឺេដាយការ្រប្រពឹត្ត និងេសចក្តីពិតវិញ។

(៥១) ករបនទ បខ្លួន  (ភលីីព ២:៣-៤) 
៣កុំឲ េធ្វើអ្វី  េដាយទាស់ែទងគា្ន  ឬេដាយេសចក្តីអំណួតឥត្របេយាជន៍េឡើយ ែត

ចូររាប់អានេគឲ េលើសជាងខ្លនួ េដាយចិត្តសុភាពវិញ ៤កុំឲ ្រគប់គា្ន ែស្វងរកែត

្របេយាជន៍ផា្ទ ល់ខ្លនួេឡើយ ្រតូវែស្វងរកចំេពាះអ្នកដៃទផង។ 

(៤៦) ថ្វ យេ យេសចក្តីសបបរុស (២កូរនិថូស ៩:៦-៧) 
៦ខ្ញុចំងនិយាយដូេច្នះ គឺថា អ្នកណាែដលេ្រពាះេដាយកំណាញ់ េនាះនឹង្រចូត

បានតិច េហើយអ្នកណាែដលេ្រពាះេដាយសទា្ធ  េនាះនឹង្រចូតបានេ្រចើនវិញ 

៧ចូរឲ ្រគប់គា្ន េធ្វើតាមែដលសេ្រមចក្នងុចិត្ត ចុះ មិនែមនេដាយសា្ត យ ឬ

េដាយបង្ខេឡើយ ដ ិត្រទង្រសឡាញ់ដល់អ្នកណាែដលថា្វ យេដាយអំណរ។ 

(៤៥) ថ្វ យេ យេសចក្តីសបបរុស (សុភសិត ៣:៩-១០) 
៩ចូរថា្វ យកិត្តិនាមដល់្រពះេយហូវា េដាយ្រទព សម ត្តិ  េហើយនិងផល

ដបូង ពីេសចក្តីចំេរើនរបស់ឯងទាងអំបាលមានចុះ ១០យាងេនាះអស់ទាងជ

្រងុកឯងនឹងបានេពញបរិបូរ ឯអស់ទាងធុងឯង នឹងបានទឹកទំពាងបាយជូរ

ហូរេហៀរផង។ 

(៤៧) ទស នៈវសិ័យពិភពេ ក (កិចចករ ១:៨) 

ប៉ុែន្ត កាលណា្រពះវិ ្ញ ណបរិសុទ្ធបានមកសណ្ឋិ តេលើអ្នករាល់គា្ន  េនាះអ្នក

រាល់គា្ន នឹងបាន្រពះេចសា្ត  េហើយនឹងេធ្វើជាទីបនា្ទ ល់ពីខ្ញុ ំ េ ្រកុងេយរូសា

ឡិម ្រពមទាង្រសុកយូដា និង្រសុកសាមារីទាងមូល េហើយរហូតដល់ចុង

ែផនដីបំផុតផង។
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(៥៧) េសចក្តីជំេនឿ  (េហេ្រពើរ ១១:៦) 

ែតេបើឥតមានេសចក្តីជេនឿេទ េនាះមិនអាចនឹងគាប់ដល់្រពះហឬទ័យ្រពះ

បានេឡើយ ដ ិតអ្នកណាែដលចូលេ ឯ្រពះ េនាះ្រតូវែតេជឿថា មាន្រពះ

ែមន េហើយថា ្រទង្របទានរងា្វ ន់ ដល់អស់អ្នកែដលែស្វងរក្រទង។

(៥៨) េសចក្តីជំេនឿ  (រ ៉មូ ៤:២០-២១) 
២០េលាកក៏មិនបានសង យ័ ចំេពាះេសចក្តីសន របស់្រពះ េដាយចិត្ត មិន

េជឿេឡើយ គឺរឹតែតមានេសចក្តីជេនឿខា្ល ងំេឡើង ទាងសរេសើ រដេកើងដល់្រពះ

វិញ ២១េហើយក៏េជឿជាក់អស់ពីចិត្តថា េសចក្តីអ្វី ែដល្រទងសន  េនាះអាច

នឹងេធ្វើឲ សំេរចបាន។

(៥៩) ករ្រប្រពឹត្តល្អ  (ក ទី ៦:៩-១០) 
៩កុំឲ េយើងណាយចិត្ត នឹងេធ្វើការល្អេឡើយ ដ តិេបើមិនរសាយចិត្តេទ េនាះ

ដល់កំណត់ េយើងនឹង្រចូតបានេហើយ ១០ដូេច្នះ កាលណាេយើងមានឱកាស 

េនាះ្រតូវេធ្វើល្អដល់មនុស ទាងអស់ េហើយគឺដល់ពួកអ្នកេជឿជាេដើម។ 

(៦០) ករ្រប្រពឹត្តល្អ  (ម៉ថយ ៥:១៦) 

ដូេច្ន ះ ចូរឲ ពន្លឺរបស់អ្នករាល់គា្ន  បានភ្លឺ េ មុខមនុស េលាកយាងេនាះែដរ 

េដើម ឲី េគេឃើញការល្អ  ែដលអ្នករាល់គា្ន ្រប្រពឹត្ត  រួចសរេសើ រដេកើងដល់

្រពះវរបិតាៃនអ្នករាល់គា្ន  ែដលគងេ សា្ថ នសួគ៌។

(៥២) ករបនទ បខ្លួន  (១េព្រតុស ៥:៥-៦) 
៥ឯអ្នករាល់គា្ន ែដលេ េក្មង េនាះ្រតូវចុះចូលនឹងពួកចាស់ទុំែដរ េហើយ្រតូវឲ ្រគប់

គា្ន មានចិត្តសុភាព ដល់គា្ន េ វិញេ មក ពីេ្រពាះ្រពះែតងតតាងនឹងមនុស អួតអាង 

ែតផ្តល់្រពះគុណដល់ពួករាបសារវិញ ៦ដូេច្នះ ចូរឲ អ្នករាល់គា្ន បនា្ទ បខ្លនួ េ

េ្រកាម្រពះហស្តដពូែករបស់្រពះចុះ េដើម េីអាយ្រទងបានដេកើងអ្នករាល់គា្ន េឡើង 

េ េវលាកំណត់។

(៥៣) េសចក្តីបរសិុទធ  (េអេភសូរ ៥:៣) 

ឯេសចក្តីកំផិត េសចក្តីេសា្ម កេ្រគាក្រគប់យាង និងេសចក្តីេលាភ េនាះមិន

្រតូវទាងឲ ឮេឈា្ម ះក្នងុពួកអ្នករាល់គា្ន ផង ដូចជាគួរគប កី្នងុពួកបរិសុទ្ធ។ 

(៥៤) េសចក្តីបរសិុទធ  (១េព្រតុស ២:១១) 

ឱពួកស្ង នួភា្ង េអើយ ខ្ញុទំូនា្ម នអ្នករាល់គា្ន ទុកដូចជាពួក្របេទសេ្រ  េហើយ

ដូចជាពួកអ្នក ែដល្រគាន់ែតសំណាក់េ ថា ចូរឲ អ្នករាល់គា្ន េចៀសពី       

េសចក្តីប៉ង្របាថា្ន ខាងសាច់ឈាម ែដលតយុទ្ធ នឹង្រពលឹងវិ ្ញ ណេចញ។

(៥៥) េសចក្តីេ ម ះ្រតង ់  (េលវវីនិយ័ ១៩:១១) 

មិន្រតូវឲ ឯងរាល់គា្ន លួច ឬ្រប្រពឹត្តឆេបាក ឬកុហកគា្ន េ វិញេ មក 

េឡើយ។ 

(៥៦) េសចក្តីេ ម ះ្រតង ់  (កិចចករ ២៤:១៦) 

េហតុេនាះបានជាខ្ញុ្របបាទខ្របឹងឲ មានប ្ញ ចិត្តឥតេ ហ្មងេ ចំេពាះ្រពះ 

និងេ ចំេពាះមនុស េលាកជានិច្ចែដរ។ 


