
គោលជំគ ឿ 
១.ព្រះ គឺជាអាទិករបង្កើតផ្ទៃងេយផទនដី និ្របស់គ្គប់សព្វសារងព្ើផដលមានជីវតិងៅផទនដី និ្ងៅងលើ       ងេឃ។  
គ្ព្ះបានសផេែ្អ្គគ្ទ្់កនុ្ភាព្ជាផ្គ្តឯក គ្ព្ះវបិតា គ្ព្ះរាជបុគ្តា និ្គ្ព្ះវញិ្ញា ណបរសុិទធ ផដលងសមើភាព្កនុ្អ្គគ្ទ្់ កនុ្ភាព្ជាគ្ព្ះ 
អំណាចសិរលីអ ង ើយដូចគ្នន កនុ្លកខណៈសេបតតិ និ្ភាព្គ្គប់លកខណ៍។  
គ្ព្ះវរបិតា គឺជាអ្គបុគគលទីេួយងៅកនុ្ភាព្ជាផ្គ្តឯក។ 
២.ព្រះគេស ៊ូវ គឺជាគ្ព្ះផដលបានយកនិសស័យជាេនុសសគ្បសូគ្តជាេួយនឹ្ស្តសតីគ្កេំុគ្ព្ មចារ ីរស់ងៅផទនដីកនុ្ជីវតិផដលគ្នម នបាប 
សុគតងៅងលើង ើឆ្កក ្ងដើេបីង ះបាបេនុសស រស់ពី្សាា ប់ង ើ្វញិ 
និ្គ្តូវបានងលើកង ើ្ងៅសាា នសួគ៌គ្់ងៅខា្សាែ ំគ្ព្ះដ៏ជាគ្ព្ះវរបិតាងដើេបីង្វើជាសងេែចស្ឃផ្នងយើ្ 
គ្ទ្់បំងព្ញតួនាទីជាអនកតំណា្ អនកទូលអ្វរជំនួស និ្ជាអនកការពារ។ 
គ្ព្ះងយស ូវនឹ្យា្គ្តលប់េកវញិេែ្ងទៀតកនុ្របូកាយដផដលងដើេបីជំនំុជំរៈផទនដីង ើយតំា្រាជយផ្នគ្ព្ះដ៏ងៅអស់កលបជានិចច។ 
៣.ព្រះវិញ្ញា ណបរសិទុ្ធ គឺជាបុគគលមាន ក់ផដលចាក់ចុចង កីយអំពី្អំងព្ើបាប ងសចកែីសុចរតិ និ្ការជំនំុជំរៈ 
គ្ទ្់ជាភាន ក់ងារអ្ិ្េមជាតិកនុ្ការង្វើងអាយមានង ើ្ ការគ្ជេុជ និ្គ្បថាប់គ្តាសំរាប់គ្គប់ទំ្អនកងជឿ  
ងអាយចូលងៅកនុ្របូកាយផ្នគ្ព្ះគ្គីសែ។ គ្ទ្់គឺជាគ្គូខា្វញិ្ញា ណផដលផណនំាគ្គប់ទំ្អនកងជឿងអាយចូលងៅកនុ្ងសចកែីពិ្ត ។  
៤.ម ុសស   ងយើ្ងជឿថាេនុសសគ្តូវបានបង្កើតង ើ្តាេលកខណៈផ្នគ្ព្ះ និ្ងោយសាន គ្ព្ះ សាគ្ទ្់េិនផេនជា
ការវវិតែន៍របស់្េមជាតិងនាះងទ។ េនុសសគ្តូវបានបង្កើតង ើ្សគ្មាប់ថាវ យសិរលីអដល់គ្ព្ះ, ថាវ យប្គំនិ្បងគ្េើគ្ទ្់ 
និ្ងដើេបីគ្បកបជាេួយនឹ្គ្ព្ះអ្គ ។ េនុសសបានធ្លា ក់ចុះងោយការេិនសាែ ប់បងាគ ប់គ្ព្ះផដលនំា   ងអាយមាន
ងសចកែីសាា ប់ទំ្ខា្គ្ព្លឹ្វញិ្ញា ណ និ្ខា្សាច់ឈាេផដលជាលទធទលផ្នការោច់ងចញពី្គ្ព្ះ។ ្េមជាតិផ្នេនុសសគ្តូវបានប្ខូច 
ង ើយគ្តូវបាត់ប្់ទំ្ស្សុ្ សាា ប់កនុ្ការរលំ្និ្អំងព្ើបាប ង ើយគ្នម នលទធភាព្កនុ្ការជួយសងរងាគ ះ ឬសាែ រទំនាក់ទំន្
ដ៏សុចរតិជាេួយនឹ្គ្ព្ះងោយខ្ាួនឯ្បានង ើយ។ 
៥.សាតងំ ជាអនកប្ករបាប ង ើយជាអនកងបាកបងញ្ញោ តយា៉ា្អសាច រយងៅផទនដី ។ សាតំា្គឺជាវញិ្ញា ណពិ្តគ្បាកដ 
េិនផេនគ្គ្នន់ផតជានិេិតតសញ្ញា ផ្នងសចកែីអាគ្កក់ងនាះងទ ។ វាគឺជាងទវតាផដលបានធ្លា ក់ចុះផដលងៅងគ្កាេការអនុញ្ញា ត
របស់គ្ព្ះវាគ្តូវបានងអាយគ្គប់គ្គ្ផទនដី និ្គ្បព័្នធផ្នពិ្ភព្ង កជាបងណាែ ះអាសនន ។ សាតំា្គ្តូវបានគ្បកាសថាជាសគ្តូវរបស់គ្ព្ះ 
និ្េនុសសង ើយនឹ្គ្តូវទទួលងទសអស់កលបជានិចចងៅកនុ្បឹ្ផដលង ះជាងភាើ្។ 
៦.ព្រះគមពបី ីប មានសញ្ញា ចាស់ និ្សញ្ញា ថ្មីគ្តូវបានបណាែ លងអាយផត្ងោយគ្ព្ះវញិ្ញា ណបរសុិទធគ្នម នកំ ុសនិ្
ជាគ្ព្ះបនៃូលដ៏មានអំណាចរបស់គ្ព្ះ។ គ្ព្ះបនៃូលជាគ្ព្ះងចសាែ របស់គ្ព្ះសំរាប់បងគ្្ ន ការរលឹំកងអាយដឹ្ខ្ាួន ការគ្បងមតគ្េ្់ 
និ្បងាា ត់ខា្ឯងសចកែីសុចរតិ ងដើេបីងអាយអនកសំណព្វរបស់គ្ព្ះបានគ្គប់លកខណ៍ 
ង ើយមានគ្គប់ទំ្ចំងណះសំរាប់ង្វើការលអគ្គប់េុខ្។ 
៧.គសចក្ដីសគរ គ្ ះ ិងជីវិតអសក់្លប 
គ្តូវបានទែល់េកតាេរយៈការខាច យឈាេរបស់គ្ព្ះជាមាច ស់ងៅងលើង ើឆ្កក ្និ្ការសុគតជួសបាបរបស់គ្ទ្់ ។ 
ងសចកែីសងរងាគ ះគឺជាអំងណាយផដលគ្នម នល័កខខ័្ណឌ សគ្មាប់អស់អនកណាផដលទទួលគ្ព្ះងយស ូវជាគ្ព្ះអមាច ស់ 
ង ើយជាគ្ព្ះសងរងាគ ះសគ្មាប់ជីវតិងគ ង ើយវាជាគ្ព្ះគុណ ។ ងសចកែីសងរងាគ ះគឺសាកសេនឹ្េនុសសផដលោក់
ងសចកែីជំងនឿរបស់គ្នត់ងលើការងាររបស់គ្ព្ះងយស ូវ ។ ការផគ្បចិតតគឺជាការគ្ត ប់ងៅរកគ្ព្ះវញិងោយជំងនឿ ផបងចញពី្អំងព្ើបាបវាជា
ផទនកេួយផតេិនផេនទំ្ស្សុ្ងនាះងទ។ អស់អនកណាផដលទទួលយកគ្ព្ះងយស ូវគ្គីសែងោយជំងនឿងនាះគឺគ្តូវបានងកើតជាថ្មី 
អំងព្ើបាបរបស់ងគគ្តូវបានអត់ងទស បានកាា យជាកូនគ្ព្ះ ងកើតជាថ្មីកនុ្គ្ព្ះគ្គីសែ 
ង ើយគ្តូវបានគ្បថាប់គ្តាងោយគ្ព្ះវញិ្ញា ណបរសុិទធសគ្មាប់ផ្ថ្ៃផ្នការរងំោះ ងោយអំណាចងចសាែ ផ្នគ្ព្ះ។ 
៨.រួក្ជំ ំុជាសក្ល 
មានងៅកនុ្អស់អនកណាផដលបានងកើតជាថ្មីង ើយទទួលបុណយគ្ជេុជងោយនូវគ្ព្ះវញិ្ញា ណបរសុិទធងអាយចូលកនុ្រូបកាយផ្នគ្ព្ះគ្គីសែ
ងៅងព្លងកើតជាថ្មី ។ គ្ព្ះអមាច ស់ងយស ូវគ្គីសែគឺជាសិរសា ជាអនកស្់ 
ជាមាច ស់និ្ជាអនកទគត់ទគ្់សគ្មាប់ពួ្កជំនំុ។ងយើ្ងជឿងលើសវ័យភាព្របស់ពួ្កជំនំុកនុ្តំបន់។  
៩.រួក្ជំ ំុក្នងុតំប ់គ្តូវបានបង្កើតង ើ្សគ្មាប់ថាវ យប្គំ ការសាអ ្ពួ្កអនកងជឿ ការគ្បកប 
ង្វើទីបនាៃ ល់ងៅដល់ង កិយនិ្បង្កើតសិសសសគ្មាប់គ្ព្ះគ្គីសែ ។ 
វាគឺជាអវៈយវៈដ៏សំខាន់ផដលគ្ព្ះបានងគ្បើងដើេបីសងគ្េចនូវេហាងបសកកេម ង ើយទទួលបាននូវសិទធិ 
និ្អំណាចពី្គ្ព្ះគ្គីសែកនុ្ការបំងព្ញការងារងនាះ។ 

១០.អំគោេទា ខាងវិញ្ញា ណ 
គ្តូវបានទែល់ដល់សមាជិកនិេួយៗផ្នរបូកាយរបស់គ្ព្ះគ្គីសែសគ្មាប់ការលអដល់របូកាយតាេគ្ព្ះ ឫទ័យគ្ព្ះ ។ ងយើ្ក៏ងជឿផដរថា
គ្ព្ះគ្គីសែបានគ្បទនអំងណាយទនជាេនុសសងៅដល់ពួ្កជំនំុងដើេបីបំពាក់បំប៉ានេនុសសសុចរតិរបស់គ្ព្ះងអាយបំងព្ញការងារ ។ 
ងយើ្ងជឿថាអំងណាយទនជាទីសមាគ ល់គឺគ្តូវបានទែល់ងអាយងដើេបីង្វើការបញ្ញោ ក់អំពី្គ្ព្ះបនៃូលផដលេកតាេពួ្កសាវករបស់គ្ព្ះ 



ង ើយងដើេបីបញ្ញោ ក់ថាវាគឺពិ្តជាគ្ព្ះបនៃូលគ្ព្ះពិ្តផេន (២កូរនិថូ្ស១២៖១២) ផតងទះជាយា៉ា្ណាក៏ងោយងៅងព្លផដលពួ្កជំនំុ
គ្តូវបានបង្កើតង ើ្ ង ើយងៅងព្លផដលសញ្ញា ថ្មីគ្តូវបានសរងសរចប់សព្វគ្គប់អំងណាយទនខា្ការង្វើទីសមាគ ល់
ទំ្ងនាះក៏គ្តូវបានបញ្ច ប់ងៅវញិផដរ(ង ងគ្ព្ើ២៖៣-៤ រ ៉ាេូ១០៖១៧)។ 
១១.  បញ្ញា តិតសព្ាប់រួក្ជំ ំុ មានការគ្ជេុជងោយទឹក និ្ពិ្្ីងលៀ្គ្ព្ះអមាច ស់។    
ការគ្ជេុជងោយទឹកងោយេុជចូលងៅកនុ្ទឹកគឺជាការសាែ ប់បងាគ ប់តាេរយៈងសចកែីសងរងាគ ះវា
គឺជានិេិតតសញ្ញា ផ្នការសាា ប់ខា្ឯអំងព្ើបាបរបស់ពួ្កអនកងជឿ ការកប់ជីវតិចាស់ ង ើយរស់ង ើ្វញិកនុ្ជីវតិថ្មី។ 
ពិ្្ីងលៀ្គ្ព្ះអមាច ស់គ្តូវបានង្វើង ើ្ងដើេបីគ្បកប និ្រួបរេួជាេួយគ្ព្ះគ្គីសែជា
សំគ្នល់ផ្នការរលឹំកអំពី្ការសុគតនិ្ការយា្េកជាងលើកទី២របស់គ្ទ្់ ។  
១២. គេើងគជឿថាព្គប់អនក្គជឿទាងំអស ់គួរផតរស់ងៅសគ្មាប់គ្ព្ះគ្គីសែ េិនផេនសគ្មាប់ខ្ាួនឯ្ងនាះងទង ើយតាេរយៈ
ការគ្់ងៅរបស់គ្ព្ះវញិ្ញា ណបរសុិទធងគគួរផតអនុញ្ញា តងអាយគ្ព្ះគ្គីសែរស់ងៅកនុ្ជីវតិងគ ។ តាេរយៈការងកើនង ើ្
កនុ្ការសាែ ប់បងាគ ប់គ្ព្ះបនៃូលរបស់គ្ព្ះអនកងជឿមាន ក់ៗគួរផតងព្ញវយ័ និ្លូត ស់ងៅរកភាព្ដូចជាគ្ព្ះគ្គីសែកាន់ផតខាា ំ្ង ើ្ ។ 
ងៅងគ្កាេអំណាចផ្នពួ្កជំនំុកនុ្តំបន់អនកងជឿមាន ក់ៗគួរផតចូលរេួជាបុគគលកនុ្ការបង្កើតសិសសងដើេបីសងគ្េចេហាងបសកកេម ង្វើការលអ 
ង ើយបង្កើតទលផទាងដើេបីថាវ យសិរលីអដល់គ្ព្ះ។ 
១៣. គសចក្ដីអធិសាា   គឺជា្នធ្លនេួយដ៏អសាច រយសគ្មាប់គ្គប់ទំ្អនកងជឿនិ្ពួ្កជំនំុកនុ្ការទំនាក់ទំន្ជាេួយនឹ្
គ្ព្ះងដើេបីបងាា ញពី្ការសរងសើរ ការអរគុណ ការលន់តួរ ការទូលអ្វរជំនួសសំរាប់ខ្ាួនឯ្ និ្អនកដ៏ផ្ទ។ 

១៤. ការយាងព្តលប់មក្វិញរបសព់្រះព្គីសដ គឺជិតេកដល់ង ើយ គ្ទ្់នឹ្យា្េកវញិកនុ្របូកាយជាេនុសស 
ង ើយគ្គប់ទំ្អនកងជឿនឹ្បានងឃើញកនុ្គ្គ្ន ក់យក ង ើយគ្គប់ទំ្េនុសសនឹ្ងឃើញកនុ្ការយា្េកជាងលើកទីពី្រ
របស់គ្ទ្់ងដើេបីតំា្នគរផ្នគ្ព្ះងៅផទនដី។ អនកបានសងរងាគ ះនឹ្រស់ង ើ្វញិកនុ្ជីវតិអស់កលបង ើយបានគ្ព្ះព្រងៅនគរឋានសួគ៌ 
ង ើយអនកផដលេិនបានសងរងាគ ះក៏នឹ្រស់ង ើ្កនុ្ជីវតិអស់កលបង ើយគ្តូវទទួលងទសងៅកនុ្បឹ្ផដលង ះជាងភាើ្។ 


