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Preface 
 

Christian churches need a confession of faith. We can 

compare the confessions of faith to the framework of our body. 

Our body consists of bone and flesh. Confessions of faith are 

like the bone in our body. Modern day churches are presently 

facing serious challenges from the cults. The churches are 

partly responsible for that, because they tend to neglect 

confession of faith.  

Confession of faith is a doctrinal statement or document 

showing what we believe. Many Christians do not like the 

word “doctrine”, saying that faith is more important than 

doctrine. But our faith is eventually a kind of doctrine. For 

instance, we believe in Jesus as the Savior and Lord. That is 

our fundamental Christian faith as well as a basic Christian 

doctrine.  

The Westminster Confession of Faith is a Reformed 

confession of faith which are adopted by the Presbyterian 

churches and some Reformed churches with other Protestant 

churches. The Westminster Confession of Faith has been 

completed by English Parliament in 1646 through much studies 

and discussions of Christian politicians, pastors and 

theologians. It indicated that the government was involved in 

order to formulate the fundamental Christians faith. So it has 

been widely adopted by British and American Presbyterian 

churches as well as by many Congregational and Baptists 

churches. This could be the reason that Calvinism became one 

of the 10 ideas that transformed the world (TIME Magazine, 

March 23, 2009). 



The Westminster Confession of Faith was translated from 

English to Khmer by our brother Mr. Dim Sok Mean, who is 

serving as a staff in Cambodia Presbyterian Theological 

Institute. Our school want to produce many good theological 

books in Khmer. We are joyful and grateful if The Westminster 

Confession of faith in English and Khmer would make great 

contribution for the churches in Cambodia. 

 August 25
th

, 2012   

   

 

  Ho Jin Jun. D.Miss., PhD 

  President  
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កំណត់សំគាល ់

ម្ៅម្ពលម្លាកអនកអានម្សចកតញីងាងការណ៍ អំពមី្សចកតជីំម្នឿម្ៅ
ម្វ ៉ាសទម្នីម្សទើរ ជាភាស្ទញខែរ សូម្ម្ម្ាត កតសំ់គាល់នូវសញ្ញា ម្យួចំនួនដូច
ខ្ងម្ព្កាម្៖ 

1. [1] : សញ្ញា ម្នះព្បាបព់ខីគម្ពរីម្យងញដលោកទ់្ងនឹងខាឹម្ស្ទរត្ន
ឃ្លា ព្បម្យគញដលមានសញ្ញា ម្ន្ធះ។ ម្ហើយខគម្ពរីម្យងសាិតម្ៅ
ខ្ងម្ព្កាម្កថាខណ័ឌ នីម្យួៗ។ 

2. * : សញ្ញា ម្នះោកម់្ៅម្លើពាកយម្យួចំនួនញដលអនកបកញព្បម្និអាច
រកពាកយញដលមាននយ័សម្ព្សបាម្ពាកយកនុងភាស្ទអងម់្គាសបាន 
ម្ហើយសញ្ញា ម្នះម្និព្តូវបានោក ់ ម្ៅម្លើពាកយម្ន្ធះព្គបក់ញនាងកនុង
អតាបទ្ម្នះម្ទ្។ ការពនយល់ពាកយម្ន្ធះមានម្ៅទ្ំពរ័ចុងម្ព្កាយត្ន
អតាបទ្ជាភាស្ទញខែរ។ 

3. ខគម្ពរីម្យង :  
 កូរនិ. = កូរនិងូស, ទ្ំនុក. =ទ្ំនុកតម្ម្កើង។ 
 សញ្ញា  (:) សព្មាបញ់ចក ជំពូកនឹងខ។ 
 សញ្ញា  (,) សព្មាបញ់ចក ខនឹងខ។ 
 សញ្ញា  (;) សព្មាបញ់ចក កណឌ នឹងកណឌ  ឬ ជំពូកនឹងជំពូក។ 
 សញ្ញា  (-) មាននយ័ថា ពខីណាម្យួ ដល់ខណាម្យួ ឬពី

ជំពូកណាម្យួដល់ជំពូកណាម្យួ។ 
 ករណីគាែ នសញ្ញា  (:) ម្លខម្ន្ធះអាចជាម្លខជំពូកត្នកណឌ

គម្ពរីញដលមានម្ព្ចើនជំពូក ឬជាម្លខខត្នកណឌ ញដលមានញត
ម្យួជំពូក។ 



 

 

សេចក្តថី្លែងការណ៍អពំី
សេចក្តជំីស ឿសៅ
ស ៉េេទម ីសេទើរ 
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ជំពូកទី១. អំពីព្ពះគម្ពីរបរិសុទធ 

I. ម្ោះបីជាពនាតឺ្ននិសសយ័* និងការ្រត្នការបម្ងកើត ម្ហើយនិងព្បូវឌីឹន*
របស់ព្ពះ បានម្ធាើការប ា្ ែម្កទ្ល់ម្ពលម្នះនូវការលអ ព្បាជាា ញាណ និង
ព្ពះម្ចស្ទត ត្នព្ពះយ៉ា ងជាកច់ាស់ ញដលន្ធឲំ្យម្នុសសម្និអាចនឹងម្ោះស្ទរ
បានយ៉ា ងណាកតី [1] កព៏ួកវាម្និមានភាពព្គបព់្គានក់នុងការនតល់នូវចំម្ណះ
ដឹងអំពពី្ពះ និងបំណងព្ពះហឫទ្យ័របស់ព្ទ្ង ់ ញដលច្ចបំាចច់ំម្ពាះម្សចកតី
សម្គ រ្ ះម្ន្ធះម្ទ្[2] ដូម្ចនះម្ហើយបានជាព្ពះព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័នឹងម្បើក
សំញដងអងរព្ទ្ង ់ និងព្បកាសបំណងព្ពះហឫទ្យ័ព្ទ្ងដ់ល់ព្កុម្ជំនុំរបស់
ព្ទ្ង ់ [3] ម្ៅកនុងម្ពលម្វលាម្នសងៗគាន  និងរម្បៀបខុសៗគាន  ម្ហើយបន្ធទ ប់
ម្កម្ទ្ៀត សព្មាប់ជាការញងរកាទុ្ក និងការនាយនូវម្សចកតពីិត ព្ពម្ោងំ
ម្ដើម្បបីម្ងកើតព្កុម្ជំនុមំ្ ើង និងម្ដើម្បកីម្ានតចិតតពួកម្គឲ្យកានញ់តមានភាព
ព្បាកដចាស់ ព្បឆ្ងំនឹងភាពពុករលួយត្នស្ទចឈ់ាម្ ម្ហើយនិងគនំិត
ពាបាទ្របស់អារកសស្ទាងំ និងរបស់ម្លាកិយ ម្ន្ធះព្ពះព្ទ្ងប់ានម្ធាើការ
ម្បើកសំញដងោងំមូ្លញបបដូចគាន ម្ន្ធះឲ្យម្ៅជាសំម្ណរ [4] ញដលម្ធាើឲ្យព្ពះ
គម្ពរីបរសុិទ្ធម្ៅជាមានភាពច្ចបំាចប់ំនុត [5]  ម្ហើយអស់ោងំរម្បៀបពីមុ្ន
ញដលព្ពះព្ទ្ងសំ់ញដងបំណងព្ពះហឫទ្យ័ព្ទ្ងដ់ល់រាគសតព្ទ្ងម់្ន្ធះ ឥ ូវ
ម្នះព្តូវបានបញ្ឈបម់្ហើយ។ [6] 

[1] រ ៉ាមូ្២:១៤-១៥; ១:១៩,២០; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៩:១,២,៣; រ ៉ាមូ្១:៣២; ២:១ 
[2] ១កូរនិងូស១:២១; ២:១៣-១៤ 
[3] ម្ហម្ព្ពើរ១:១ 
[4] សុភាសិត២២:១៩-២១; លូកា១:៣-៤; រ ៉ាមូ្១៥:៤; មា៉ា ថាយ៤:៤, ៧, ១០; 

ម្អស្ទយ ៨:១៩-២០ 
[5] ២ធីម្៉ាមូ្ង៣:១៥; ២ម្ពព្តុស១:១៩ 
[6] ម្ហម្ព្ពើរ១:១-២ 
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II. សាិតម្ព្កាម្ម្ឈាែ ះថាព្ពះគម្ពរីបរសុិទ្ធ ឬ ព្ពះបនទូលត្នព្ពះញដលព្តូវបាន
សរម្សរម្ន្ធះ ឥ ូវម្នះរមួ្មានកណឌ គម្ពរីសញ្ញា ច្ចស់ និងសញ្ញា ងែ ីញដល៖ 

សញ្ញា ចាស់មាន : 
ម្លាកុបបតត ិ របាកសព្តទ្ី២ ោនីញយ៉ាល 
និកខម្ន ំ ញអសរា៉ា   ហូម្ស 
ម្លវវីនិយ័  ម្នម្ហមា យ៉ាូញអល 
ជនគណន្ធ  ន្ធងម្អសម្ធើរ ម្អម្៉ាុស 
ម្ច្ចទ្ិយកថា  យ៉ាូប អូបាឌា 
យ៉ាូម្សា  ទ្ំនុកតម្ម្កើង យ៉ាូណាស 
ពួកម្ៅហាា យ  សុភាសិត ម្កីា 
ន្ធងរស់  ស្ទស្ទត  ណាហ ុម្ 
សំ្ទយូញអលទ្ី១  បទ្ចម្ព្ម្ៀងស្ទ ូម្៉ាូន ហាបាគុក 
សំ្ទយូញអលទ្ី២  ម្អស្ទយ ម្សផ្លន្ធ 
ពងាវារកសព្តទ្១ី  ម្យម្រមា ហាកាយ 
ពងាវារកសព្តទ្២ី  បរមិ្ទ្វ ស្ទការ ី
របាកសព្តទ្ី១  ម្អម្សគាល មា៉ា ឡាគី  

ហ ើយសញ្ញា ថ្មីមាន : 
ដំណឹងលអម្ោយម្លាក  សំបុព្តប៉ាុលម្ៅពួកជំនុ ំ េលីីព 
 មា៉ា ថាយ  រ ៉ាូម្   កូល៉ាុស 
 មា៉ា កុស   កូរនិងូសទ្១ី  ញងសា ូនិចទ្១ី 
 លូកា   កូរនិងូសទ្ី២  ញងសា ូនិចទ្ី២ 
 យ៉ាូហាន  កាឡាទ្ី  ធីម្៉ាូម្ងទ្១ី 
កិចចការពួកស្ទវក  ម្អម្េសូរ   ធីម្៉ាូម្ងទ្២ី 
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 ទ្ីតុស  សំបុព្តម្ពព្តុសទ្ី១ សំបុព្តយ៉ាូហានទ្៣ី 
 េមី្លម្៉ាូន សំបុព្តម្ពព្តុសទ្ី២ សំបុព្តយូោស  
សំបុព្តម្ៅពួកម្ហម្ព្ពើរ  សំបុព្តយ៉ាូហានទ្ី១ វវិរណៈ 
សំបុព្តយ៉ា កុប សំបុព្តយ៉ាូហានទ្ី២ 

ព្គបោ់ងំកណឌ គម្ពរីោងំអស់ខ្ងម្លើម្នះព្តូវបាននតល់ឲ្យម្ោយការបណាត ល
ឲ្យញតងត្នព្ពះ ទុ្កជាចាបខ់្ងឯម្សចកតជីំម្នឿ និងជីវតិ។ [7] 

[7] លូកា១៦:២៩, ៣១; ម្អម្េសូរ២:២០; វវិរណៈ២២:១៨-១៩; ២ធីម្៉ាមូ្ង៣:១៦ 

III. ម្សៀវម្ៅញដលជាទូ្ម្ៅម្គម្ៅថា អាប៉ាូព្គផី្លម្និញម្នជាការម្បើកសំញដង
ត្នព្ពះម្ន្ធះម្ទ្ កម៏្និញម្នជាញននកត្នព្ពះគម្ពរីពិតញដរ ដូម្ចនះម្ហើយពួកវាគាែ ន
សិទ្ធិអំណាចម្ៅកនុងព្កុម្ជំនុ ំ ម្ហើយម្និព្តូវទ្ទ្ួលយល់ព្ពម្កនុងរម្បៀបណា
កតី កគ៏ាែ នព្បម្យជនអ៍ាឲី្យម្លើសជាងសំម្ណរឯម្ទ្ៀតរបស់ម្នុសសញដរ។ [8] 

[8] លូកា២៤:២៧, ៤៤; រ ៉ាមូ្៣:២; ២ម្ពព្តុស១:២១ 

IV. សិទ្ធិអំណាចរបស់ព្ពះគម្ពរីបរសុិទ្ធ ញដលម្ធាើឲ្យម្យើងព្តូវញតម្ជឿនិងស្ទត ប់
ប រ្ បា់ម្ម្ន្ធះ គឺម្និអាព្ស័យម្ៅម្លើទ្ីបន្ធទ ល់របស់ម្នុសសណា ឬព្កមុ្
ជំនុមំ្ន្ធះម្ទ្ ប៉ាុញនតគឺអាព្ស័យោងំព្សុងម្ៅម្លើព្ពះ (ព្ទ្ងអ់ងរឯងជាម្សចកតី
ពិត) ញដលព្ទ្ងជ់ាអនកនិពនធត្នព្ពះគម្ពីរ ម្ហើយម្ោយម្ហតុម្ន្ធះ ព្ពះ
គម្ពីរគួរព្តូវបានទ្ទួ្លយក ពីម្ព្ពាះជាព្ពះបនទូលត្នព្ពះ។ [9] 

[9] ២ម្ពព្តុស១:១៩,២១; ២ធីម្៉ាមូ្ង៣:១៦; ១យ៉ាូហាន៥:៩; ១ញងសា.២:១៣ 

V. ម្យើងអាចនឹងព្តូវបានម្ធាើឲ្យរជំួលចតិត និងព្តូវបានជំរុែចិតត ម្ោយទ្ី
បន្ធទ ល់របស់ព្កុម្ជនុំញំដលនតល់នូវការម្គារពដខ៏ពងខ់ពស់ និងម្ោយគួរសម្
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ចំម្ពាះព្ពះគម្ពរីបរសុិទ្ធ[10] ម្ហើយភាពខ្ងឯស្ទា នសួគត៌្នខាឹម្ស្ទរ ព្បសិទ្ធ
ភាពត្នម្គាលលទ្ធិ ភាពសម្ម្បើម្ត្នរចន្ធបង ភាពព្ពម្ម្ព្ពៀងគាន ម្ៅព្គប់
ញននកោងំអស់ ម្គាលម្ៅរមួ្គាន ោងំមូ្ល (ញដលថាា យសិររុីងម្រឿងដល់ព្ពះ) 
ការនតល់នូវការរកម្ ើែម្ពែម្លែ អំពនីាូវញតម្យួគត ់ សព្មាបម់្សចកតី
សម្គ រ្ ះរបស់ម្នុសស ឧតតម្ភាពញដលម្និអាចម្ព្បៀបបានជាម្ព្ចើនម្ទ្ៀត
របស់ព្ពះគម្ពរី ម្ហើយនិងភាពឥតម្ខ្ច ះោងំមូ្លរបស់ព្ពះគម្ពរី គឺជាម្សចកតី
សំអាងញដលថា ព្ពះគម្ពរីនតល់េសតុាងយ៉ា ងម្ព្ចើនត្ព្កញលងថាខាួនគឺជាព្ពះ
បនទូលត្នព្ពះ ប៉ាុញនតម្ោះជាយ៉ា ងម្ន្ធះកត ីភាពម្ជឿជាក ់និងការព្បាកដចាស់
របស់ម្យើងចំម្ពាះម្សចកតីពតិដគ៏ាែ នកំហុសម្ស្ទះ និងសិទ្ធិអំណាចពីព្ពះ
របស់ព្ពះគម្ពរីគឺបានម្កពកីារ្រខ្ងកនុងរបស់ព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ញដល 
ម្ធាើបន្ធទ ល់ាម្រយៈ និងម្ោយស្ទរព្ពះបនទូលម្ៅកនុងចិតតរបស់ម្យើង។ [11] 

[10] ១ធីម្៉ាមូ្ង៣:១៥ 
[11] ១យ៉ាូហាន២:២០, ២៧; យ៉ាូហាន១៦:១៣-១៤; ១កូរនិងូស២:១០-១២; 

ម្អស្ទយ ៥៩:២១ 

VI. ព្ពះរាជតព្ម្ះិោងំមូ្លត្នព្ពះ ញដលោកទ់្ងនងឹព្គបក់ារោងំអស់ញដល
ច្ចបំាចស់ព្មាបសិ់ររុីងម្រឿងផ្លទ ល់អងរព្ទ្ង ់ ម្សចកតីសម្គ រ្ ះរបស់ម្នុសស 
ម្សចកតជីំម្នឿ និងជីវតិម្ន្ធះព្តវូបានកតព់្ាប ា្ ែទុ្កម្ៅកនុងព្ពះគម្ពរី 
ម្ហើយាម្រយៈការពិច្ចរណាម្លើព្ពះគម្ពរី ម្គអាចនឹងោែយកលទ្ធនល
លអ និងច្ចបំាចប់ាន។ ម្និព្តវូបញនាម្អាមី្ៅម្លើព្ពះគម្ពរីម្ទ្ ម្ោះម្ៅម្ពល
ណាកតី ម្និថាម្ោយការម្បើកសំញដងងែតី្នព្ពះវញិ្ញា ណ ឬទ្ំម្នៀម្ទ្ំលាប់
របស់ម្នុសសកតី។ [12] ម្ោះជាយ៉ា ងម្ន្ធះកត ី ម្យើងទ្ទ្ួលស្ទរ ល់ថា ការបំេាឺ
ញននកខ្ងកនុងម្ោយព្ពះវញិ្ញា ណត្នព្ពះ មានភាពច្ចបំាចស់ព្មាប់ការយល់
ដឹងអំពមី្រឿងរា៉ា វ ញដលបានម្បើកសំញដងម្ៅកនុងព្ពះបនទូលញដលន្ធឲំ្យបាន
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សម្គ រ្ ះ[13] ម្ហើយថាមានកាលៈម្ទ្សៈខាះញដលពាកព់ន័ធម្ៅនឹងការថាា យ
បងរពំ្ពះ ការព្គបព់្គងព្កុម្ជំនុ ំ ញដលមានភាពទូ្ម្ៅចំម្ពាះសកម្ែភាពរបស់
ម្នុសស និងសងរម្គពឺ្តូវបានម្រៀបរយម្ៅាម្ពនាតឺ្ននិសសយ័* និងម្សចកតី
ព្បុងព្បយត័នរបស់ព្គីសទបរស័ិទ្ទ ញតកព៏្តូវម្យងម្ៅាម្ចាបជ់ាទូ្ម្ៅត្នព្ពះ
បនទូលញដលគួរព្តូវបានព្បតិបតតាិម្ជានិចចញដរ។ [14] 

[12] ២ធីម្៉ាមូ្ង៣:១៥-១៧; កាឡាទី្១:៨-៩; ២ញងសា ូនិច២:២ 
[13] យ៉ាូហាន៦:៤៥; ១កូរនិងូស២:៩-១២ 
[14] ១កូរនិងូស១១:១៣-១៤; ១៤:២៦, ៤០ 

VII. ព្គបម់្រឿងរា៉ា វម្ៅកនុងព្ពះគម្ពរី គឺម្និញម្នសុទ្ធញតមានភាពជាកច់ាស់
ដូចៗគាន ោងំអស់ម្ន្ធះម្ទ្ ម្ហើយម្នុសសោងំអស់កម៏្និអាចនឹងយល់ចាស់
ដូចៗគាន ម្ន្ធះញដរ [15] ប៉ាុញនតអស់ោងំម្រឿងរា៉ា វោងំឡាយណាញដលច្ចបំាច់
សព្មាបក់ារម្ចះដងឹ ការម្ជឿ និងការសម្ងកតសព្មាបម់្សចកតីសម្គ រ្ ះម្ន្ធះ 
ព្តូវបានញងាងព្បាប ់ និងម្បើកឲ្យម្ ើែយ៉ា ងចាស់ម្ៅកញនាងម្យួចនំួនត្ន
ព្ពះគម្ពរី ញដលម្និថាអនកញដលបានទ្ទ្ួលការសិកាម្រៀនសូព្តខពងខ់ពស់ ឬ
ម្និបានទ្ទ្ួលកតី កអ៏ាចនឹងយល់បានព្គបព់្គានអ់ំពមី្សចកតីោងំម្ន្ធះបាន
ញដរ ម្បើសិនជាម្គម្ព្បើព្បាស់ម្ោយសម្ព្សប នូវម្ម្ធាបាយស្ទម្ញ្ា *
ម្ន្ធះ។ [16] 

[15] ២ម្ពព្តុស៣:១៦ 
[16] ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៩:១០៥, ១៣០ 

VIII. ព្ពះគម្ពរីសញ្ញា ច្ចស់ជាភាស្ទម្ហម្ព្ពើរ (ជាភាស្ទកំម្ណើ តរបស់ព្បជា
រាគសតត្នព្ពះន្ធសម្យ័សញ្ញា ច្ចស់) ម្ហើយព្ពះគម្ពរីសញ្ញា ងែីជាភាស្ទព្កិក 
(ជាភាស្ទញដលព្បជាជាតិោងំឡាយម្ចះដឹងជាទូ្ម្ៅបំនុត ម្ៅសម្យ័ត្ន
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ការសរម្សរម្ន្ធះ) គសុឺទ្ធញតព្តូវបានបណាត លឲ្យញតង ម្ោយផ្លទ ល់ពីព្ពះ 
ម្ហើយព្តូវបានរកាឲ្យម្ៅបរសុិទ្ធកនុងព្គបស់ម្យ័កាលោងំអស់ ម្ោយការ
ញងរកាដអ៏ស្ទច រយ និងព្បូវឌីនឹ*ត្នព្ពះ ម្ហតុម្ន្ធះព្ពះគម្ពរីមានភាពពិត
ព្បាកដ [17] ដូម្ចនះម្ហើយបានជាម្ៅព្គបក់ារជញជកញវកញែកោងំអស់អំពី
ស្ទសន្ធ ម្ន្ធះព្កុម្ជំនុនំឹងម្សនើសំុឲ្យពិច្ចរណាម្ៅម្លើព្ពះគម្ពរី។[18] ប៉ាុញនត
ម្ោយម្ហតុថាភាស្ទម្ដើម្ោងំម្នះ ម្និព្តូវបានម្ចះដឹង ម្ោយព្បជារាគសត
ត្នព្ពះញដលមានសិទ្ធ ិនិងចំណាបអ់ារម្ែណ៍ ម្លើព្ពះគម្ពរីម្ទ្ ម្ហើយពួកម្គក៏
ព្តូវបានបញ្ញា ឲ្យអាន និងព្ស្ទវព្ជាវកនុងព្ពះគម្ពរី[19] ដូម្ចនះម្ហើយព្ពះគម្ពរី
ព្តូវបានបកញព្ប ជាភាស្ទស្ទម្ញ្ា ទូ្ម្ៅរបស់ព្គបជ់ាតិស្ទសនរ៍បស់ពួកម្គ 
[20] ម្ហតុម្ន្ធះព្ពះបនទូលត្នព្ពះ កស៏ាិតម្ៅយ៉ា ងសម្បូរកនុងព្គបស់្ទសន៍ 
បានជាពួកម្គអាចនឹងថាា យបងរំព្ទ្ង ់ ាម្រម្បៀបញដលព្ទ្ងទ់្ទ្ួលយក [21]
ម្ហើយពួកម្គអាចមានម្សចកតសីងឃមឹ្ ាម្រយៈម្សចកតអីតធ់ន ់ នងិការ
កម្ានតចិតតត្នព្ពះគម្ពរី។ [22] 

[17] មា៉ា ថាយ៥:១៨ 
[18] ម្អស្ទយ៨:២០; កិចចការ១៥:១៥; យ៉ាូហាន៥:៣៩, ៤៦ 
[19] យ៉ាូហាន៥:៣៩ 
[20] ១កូរនិងូស១៤:៦, ៩, ១១, ១២, ២៤, ២៧, ២៨ 
[21] កូល៉ាុស៣:១៦ 
[22] រ ៉ាមូ្១៥:៤ 

IX. ចាបត់្នការបកព្ស្ទយព្ពះគម្ពរីម្ោយគាែ នកំហុសម្ស្ទះ ម្ន្ធះគឺជាព្ពះ
គម្ពរីខាួនឯង ម្ហើយម្ហតុម្ន្ធះ ម្ៅម្ពលញដលមានសំនួរម្ច្ចទ្ម្ ើងអំពី
អតានយ័ពិត និងម្ពែម្លែត្នបទ្គម្ពរីណាម្យួ (ញដលម្និមានម្ព្ចើន ញត
មានញតម្យួ) ម្ន្ធះម្គអាចម្ធាើការព្ស្ទវព្ជាវ ម្ហើយយល់ដឹងពីវាម្ោយបទ្
គម្ពរីម្ៅកញនាងម្នសងម្ទ្ៀតញដលញងាងចាស់លាស់ជាង។ [23] 
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[23] ២ម្ពព្តុស១:២០-២១; កិចចការ១៥:១៥-១៦ 

X. រាល់ោងំការជញជកញវកញែកអំពីស្ទសន្ធ និងម្សចកតីសម្ព្ម្ចត្នព្កុម្
ព្បឹកាោងំឡាយ គំនិតរបស់អនកនិពនធបុរាណ ម្គាលលទ្ធិោងំឡាយរបស់
ម្នុសស និងវញិ្ញា ណសមាៃ ត់ោំងឡាយ  ម្ន្ធះព្តូវញតម្ធាើការពិនិតយ 
ម្ហើយព្តូវកាត់ម្សចកតី  ម្ៅាម្ការមានបនទូលរបស់ព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
ម្ៅកនុងព្ពះគម្ពរី ញដលជាម្សចកតវីនិិចឆយ័កព្ម្តិកពូំល។ [24] 

[24] មា៉ា ថាយ២២:២៩, ៣១; ម្អម្េសូរ២:២០; កិចចការ២៨:២៥ 

ជំពូកទ២ី. អំពីព្ពះ និងអំពីព្ពះត្ព្តឯកបរិសុទធ 

I. មានព្ពះពតិ និងមានព្ពះជនែរស់[1]ញតម្យួអងរគត[់2] ញដលគាែ នកំណត់
ខ្ងឯសភាវៈ និងភាពព្គបល័់កខណ៍[3] ជាវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ[4] ម្និអាចព្តូវ
បានម្ម្ើលម្ ើែ[5] គាែ នរូបកាយ ឬញននកនសមំ្នសងៗ[6] ឬអារម្ែណ៍ម្ ើយ[7] 
ព្ទ្ងម់្និផ្លា ស់បតូរ[8] គាែ នកំណតខ់្ងឯទ្ីកញនាងញដលព្ទ្ងគ់ង[់9] មានភាព
អស់កលប[10] ម្និអាចរកយល់បាន[11] មានព្គបព់្ពះម្ចស្ទត [12] មាន
ព្បាជាា ញាណបំនុត[13] បរសុិទ្ធបំនុត[14] មានម្សរភីាពបំនុត[15] ម្ពែ
ម្លែបំនុត[16] ព្ទ្ងម់្ធាើការសពាស្ទរម្ពើម្ៅាម្ព្ពះតព្ម្ះិត្នបំណងព្ពះ
ហឫទ្យ័ដម៏្និផ្លា ស់បតូរ និងបរសុិទ្ធបំនុតរបស់ព្ទ្ង[់17] ញដលសព្មាបជ់ា
សិររុីងម្រឿងផ្លទ ល់អងរព្ទ្ង[់18] ព្ទ្ងព់្បកបម្ោយម្សចកតីព្សលាែ់បំនុត[19] 
ព្បកបម្ោយព្ពះគុណ កតីម្ម្ាត ករុណា ម្សចកតអីតធ់ន ់ ព្ទ្ងម់ានជា
បរបូិរណ៍នូវម្សចកតីលអ និងម្សចកតីពិត ព្ទ្ងអ់តម់្ោសការទុ្ចចរតិ ការរលំង 
និងអំម្ពើបាប[20] ព្ទ្ងន់តល់រ ា្ នដ់ល់អស់អនកញដលខិតខញំសាងរកព្ទ្ង[់21] 
ម្ហើយជាម្យួគាន ម្ន្ធះញដរព្ទ្ងយុ់តតិធម្ប៌ំនុត និងគួរឲ្យខ្ា ចម្ៅកនុងការជំនុំ
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ជំរះរបស់ព្ទ្ង[់22] ព្ទ្ងស់អបអ់ស់ោងំអំម្ពើបាប[23] ញដលព្ទ្ងន់ឹងម្និ
ម្លើកញលងចំម្ពាះពិរុទ្ធភាពណាម្ ើយ។ [24] 

[1] ១ញងសា ូនិច១:៩; ម្យម្រមា១0:១០ 
[2] ម្ច្ចទិ្យកថា៦:៤; ១កូរនិងូស៨:៤, ៦ 
[3] យ៉ាូប១១:៧-៩; ២៦:១៤ 
[4] យ៉ាូហាន៤:២៤ 
[5] ១ធីម្៉ាមូ្ង១:១៧ 
[6] ម្ច្ចទិ្យកថា៤:១៥-១៦; យ៉ាូហាន៤:២៤; លូកា២៤:៣៩ 
[7] កិចចការ១៤:១១, ១៥ 
[8] យ៉ា កុប១:១៧; មា៉ា ឡាគី៣:៦ 
[9] ១ពងាវាកសព្ត៨:២៧; ម្យម្រមា២៣:២៣-២៤  
[10] ទំ្នុកតម្ម្កើង៩០:២; ១ធីម្៉ាមូ្ង១:១៧ 
[11] ទំ្នុកតម្ម្កើង១៤៥:៣ 
[12] ម្លាកុបបតតិ១៧:១; វរិវរណៈ៤:៨ 
[13] រ ៉ាមូ្១៦:២៧ 
[14] ម្អស្ទយ៦:៣; វវិរណៈ៤:៨ 
[15] ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៥:៣ 
[16] និកខម្នំ៣:១៤ 
[17] ម្អម្េសូរ១:១១ 
[18] សុភាសិត១៦:៤; រ ៉ាមូ្១១:៣៦ 
[19] ១យ៉ាូហាន៤:៨, ១៦ 
[20] និកខម្នំ៣៤:៦-៧ 
[21] ម្ហម្ព្ពើរ១១:៦ 
[22] ម្នម្ហមា៩:៣២, ៣៣ 
[23] ទំ្នុកតម្ម្កើង៥:៥-៦ 
[24] ណាហ ុម្១:២-៣; និកខម្នំ៣៤:៧ 
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II. ព្ពះព្ទ្ងម់ានព្គបោ់ងំជីវតិ[25] សិររុីងម្រឿង[26] ការលអ[27] ព្ពះពរ[28] 
ម្ៅកនុងព្ទ្ង ់ និងជារបស់ព្ទ្ង ់ ម្ហើយព្ទ្ងញ់តម្យួអងរឯងញដលមានភាព
ព្គបព់្គានោ់ងំអស់ម្ៅកនុងព្ទ្ង ់ និងចមំ្ពាះព្ទ្ង ់ ព្ទ្ងម់្និព្តូវការស្ទន ព្ពះ
ហសា*ណាម្ន្ធះម្ទ្ [29] កម៏្និោែយកសិររុីងម្រឿងពីពកួម្គ (ស្ទន ព្ពះហសា
ោងំឡាយ)ញដរ [30] ប៉ាុញនតមានញតសំញដងនូវសិររុីងម្រឿងផ្លទ ល់របស់ព្ទ្ងម់្ៅ
កនុង ម្ោយស្ទរ ចំម្ពាះ និងម្ៅម្លើពួកម្គវែិ។ ព្ទ្ង់ញតម្ួយអងរគត់ 
ញដលជាព្បេពត្នសពាស្ទរម្ពើោំងអស់ ម្ហើយសពាស្ទរម្ពើោងំអស់មាន
ម្ៅជារបស់ព្ទ្ង ់ ម្ោយស្ទរព្ទ្ង ់ សព្មាបព់្ទ្ង។់ [31] ព្ទ្ងម់ានអំណាច
ព្តួតព្ាដម៏ានអធិបម្តយយភាពបំនុតម្លើពកួម្គ ម្ដើម្បនីឹងម្ធាើកិចចការណាក៏
បាន ម្ោយស្ទរពួកម្គ សព្មាបព់ួកម្គ ឬម្ៅម្លើពួកម្គ ាម្ញតព្ទ្ងស់ពា
ព្ពះហឫទ្យ័។ [32] ម្ៅចំម្ពាះព្ពះម្នព្តព្ទ្ង ់ម្ន្ធះសពាស្ទរម្ពើោងំអស់គឺ
ម្ៅជាចំហរ និងប ា្ ែឲ្យម្ ើែ។ [33] ចំម្ណះដឹងរបស់ព្ទ្ងម់្ន្ធះគាែ ន
កំណត ់គាែ នកំហុសម្ស្ទះ ម្ហើយឯករាជយពីស្ទន ព្ពះហសា*ព្ទ្ង ់[34] ដូម្ចនះ
ម្ហើយចំម្ពាះព្ទ្ង់ ម្ន្ធះគាែ នអាីណាញដលមានភាពត្ចដនយ ឬម្ិនព្បាកដ
ព្បជាម្ន្ធះម្ទ្។ [35] ព្ទ្ងប់រសុិទ្ធបនុំតម្ៅកនុងព្គបោ់ងំព្ពះតព្ម្ះិព្ទ្ង ់កនុង
ព្គបក់ារ្ររបស់ព្ទ្ង ់ និងកនុងព្គប់ោំងព្ពះរាជបញ្ញា របស់ព្ទ្ង់។ [36] 
ព្ទ្ង់ស្ទកសម្នឹងទ្ទួ្លការថាា យបងរ ំ ការបំម្រ ើ និងការស្ទត បប់ រ្ បោ់ងំ
ឡាយណាញដលព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័នឹងោម្ោរពីម្ទ្វា និងម្នុសស 
និងព្គបោ់ងំស្ទន ព្ពះហសា*ព្ទ្ងឯ់ម្ទ្ៀត។ [37] 

[25] យ៉ាូហាន៥:២៦ 
[26] កិចចការ៧:២ 
[27] ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៩:៦៨ 
[28] ១ធីម្៉ាមូ្ង៦:១៥; រ ៉ាមូ្៩:៥ 
[29] កិចចការ១៧:២៤-២៥ 
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[30] យ៉ាូប២២:២-៣ 
[31] រ ៉ាមូ្១១:៣៦ 
[32] វវិរណៈ៤:១១; ១ធីម្៉ាមូ្ង៦:១៥; ោនីញយល៤:២៥, ៣៥ 
[33] ម្ហម្ព្ពើរ៤:១៣ 
[34] រ ៉ាមូ្១១:៣៣-៣៤; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៤៧:៥ 
[35] កិចចការ១៥:១៨; ម្អម្សគាល១១:៥ 
[36] ទំ្នុកតម្ម្កើង១៤៥:១៧; រ ៉ាមូ្៧:១២ 
[37] វវិរណៈ៥:១២-១៤ 

III. កនុងការរបួរមួ្ត្នអងរព្ពះ ម្ន្ធះមានបុគរលបី ញដលមានស្ទរធ្លតុព្ពះ
ម្ចស្ទត  និងភាពអស់កលបម្សែើគាន  គឺព្ពះវរបិា ព្ពះរាជបុព្ា និងព្ពះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ [38] ព្ពះវរបិាម្និព្តូវបានបម្ងកើត ឬបម្ញ្ចែពីអងរណា
ម្ ើយ។ ព្ពះរាជបុព្ាគឺព្តូវបានបម្ងកើតម្ោយព្ពះវរបិាាងំពីអស់កលប។ 
[39] ព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធម្ចែពីព្ពះវរបិា និងព្ពះរាជបុព្ា ាងំពអីស់
កលប។ [40] 

[38] ១យ៉ាូហាន៥:៧; មា៉ា ថាយ៣:១៦-១៧; មា៉ា ថាយ២៨:១៩; ២កូរនិ.១៣:១៤ 
[39] យ៉ាូហាន១:១៤, ១៨ 
[40] យ៉ាូហាន១៥:២៦; កាឡាទី្៤:៦ 

ជំពូកទី៣. អំពីព្ពះទ័យសម្ព្ម្ចដ៏អស់កលបរបស់ព្ពះ 

I. ព្ពះព្ទ្ងប់ានម្ធាើការកំណតទុ់្កជាមុ្នម្ោយម្សរ ី និងម្និផ្លា ស់បតូរាងំពី
អស់កលប ព្បកបម្ោយព្ពះព្បាជាា ញាណបំនុតនិងព្ពះតព្ម្ះិដប៏រសុិទ្ធត្ន
ព្ពះហឫទ្យ័ព្ទ្ង ់ នូវអាីៗញដលនឹងម្កើតម្ ើង[1] ប៉ាុញនតម្ោះម្បើម្ោយម្ហតុ
ម្ន្ធះកត ី ព្ទ្ងម់្និញម្នជាអនកបម្ងកើតអំម្ពើបាប[2] ឬជាអនកបំពានម្លើឆនទៈ
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របស់ស្ទន ព្ពះហសា*ោងំឡាយ កម៏្និបានដកម្ចែនូវម្សរភីាព ឬយថា
ភាពត្នម្ហតុទ្ីពីរម្ន្ធះញដរ នទុយម្ៅវែិព្ទ្ងប់ម្ងកើតពួកវាម្ ើង។[3] 

[1] ម្អម្េសូរ១:១១; រ ៉ាមូ្១១:៣៣; ម្ហម្ព្ពើរ៦:១; រ ៉ាមូ្៩:១៥,១៨ 
[2] យ៉ា កុប១:១៣, ១៧; ១យ៉ាូហាន១:៥ 
[3] កិចចការ២:២៣; មា៉ា ថាយ១៧:១២; កិចចការ៤:២៧, ២៨; យ៉ាូហាន១៩:១១; 

សុភាសិត១៦:៣៣ 

II. ម្ោះបីជាព្ពះព្ទ្ងព់្ជាបនូវអាីៗញដលព្បងុនងឹ ឬអាចនឹងម្កើតម្ ើងម្ោយ
អាព្ស័យម្ៅម្លើព្គបោ់ងំលកខខណឌ  ញដលព្តូវបានបា៉ា នស់្ទែ នទុ្កកត[ី4] ក៏
ព្ទ្ងម់្និបានបញ្ាតតជាមុ្ននូវអាីណាម្យួ ម្ោយម្ព្ពាះញតព្ទ្ងប់ានទ្តម្ ើែ
វាកនុងភាពជាអន្ធគត ឬកញ៏ដលវានងឹម្កើតម្ ើងម្ោយអាព្ស័យម្លើលកខ
ខណឌ ញបបយ៉ា ងម្ន្ធះញដរ។ [5] 

[4] កិចចការ១៥:១៨; ១សំ្ទយ៉ាូញអល២៣:១១, ១២; មា៉ា ថាយ១១:២១, ២៣  
[5] រ ៉ាមូ្៩:១១, ១៣, ១៦, ១៨ 

III. ម្ោយព្ពះហឫទ្យ័សម្ព្ម្ចត្នព្ពះ សព្មាបជ់ាការសំញដងនូវសិររុីង
ម្រឿងរបស់ព្ទ្ង ់ ម្ន្ធះម្នុសស និងម្ទ្វាម្យួចំនួន [6] ព្តូវបានតព្ម្ូវទុ្កជា
មុ្នឲ្យមានជីវតិអស់កលបជានិចច ម្ហើយអនកម្នសងម្ទ្ៀតកព៏្តូវបានសម្ព្ម្ច
ទុ្កជាមុ្នឲ្យទ្ទ្ួលម្សចកតសី្ទា បអ់ស់កលបជានិចចញដរ។ [7] 

[6] ១ធីម្៉ាមូ្ង៥:២១; មា៉ា ថាយ២៥:៤១ 
[7] រ ៉ាមូ្៩:២២, ២៣; ម្អម្េសូរ១:៥, ៦; សុភាសិត១៦:៤ 

IV. ម្ទ្វា និងម្នុសសញដលព្តវូបានតព្ម្ូវទុ្កជាមុ្ន* និងសម្ព្ម្ចទុ្កជា
មុ្នោងំម្ន្ធះគឺព្តូវបានម្រៀបចមំ្ ើងជាពិម្សស នងិម្ោយម្និអាចផ្លា ស់បតូរ
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បាន ម្ហើយចំនួនរបស់ពួកម្គគពឺ្បាកដព្បជា និងជាកច់ាស់ ញដលវាម្និ
អាចបម្ងកើនម្ ើង ឬបនាយចុះបានម្ទ្។ [8] 

[8] ២ធីម្៉ាមូ្ង២:១៩; យ៉ាូហាន១៣:១៨ 

V. អស់ោងំម្នុសសជាតិញដលព្តូវបានតព្ម្វូទុ្កជាមុ្ន* ឲ្យទ្ទ្ួលបានជីវតិ
ម្ន្ធះ គឺព្ពះព្ទ្ងប់ានម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅកនុងព្ពះព្គីសទ ម្ៅាម្ព្ពះរាជបំណង
អស់កលប និងម្និផ្លា ស់បតូររបស់ព្ទ្ង ់ ម្ហើយនិងម្ៅាម្ព្ពះតព្ម្ះិសមាៃ ត ់
និងភាពរកីរាយដល៏អត្នព្ពះរាជបំណងរបស់ព្ទ្ង ់  ាងំពីមុ្នោកឫ់សត្ន
ពិេពម្លាកម្កម្ម្៉ាាះ ឲ្យពួកម្គបានសិររុីងម្រឿងអស់កលបជានិចច [9] ម្ន្ធះគឺ
ម្ចែពីព្ពះគុណ និងម្សចកតពី្សលាែ់របស់ព្ទ្ងញ់តប៉ាុម្ណាណ ះ គឺម្ោយគាែ ន
ការទ្តម្ ើែជាមុ្ននូវម្សចកតីជំម្នឿ ឬអំម្ពើលអណា ឬស្ទែ រតីលះបងម់្ៅម្លើ
ការោងំពីរយ៉ា ងម្ន្ធះ កគ៏ាែ នអាីណាម្នសងម្ទ្ៀតម្ៅកនុងស្ទន ព្ពះហសា* ញដល
ជាលកខខណឌ  ឬមូ្លម្ហតុញដលជំរុែព្ទ្ងម់្ន្ធះម្ទ្ [10] ព្គបក់ារគឺសព្មាប់
នឹងសរម្សើរតម្ម្កើងព្ពះគុណដអ៏ស្ទច រយត្នព្ទ្ងោ់ងំអស់។ [11] 

[9] ម្អម្េសូរ១:៤, ៩, ១១; រ ៉ាមូ្៨:៣០; ២ធីម្៉ាមូ្ង១:៩; ១ញងសា ូនិច៥:៩ 
[10] រ ៉ាមូ្៩:១១, ១៣, ១៦; ម្អម្េសូរ១:៤, ៩ 
[11] ម្អម្េសូរ១:៦, ១២ 

VI. ម្ោយព្ពះព្ទ្ងប់ានកំណតឲ់្យពួកម្រ ើសាងំព្តូវទ្ទ្លួសិរលីអ ដូម្ចនះ
ម្ហើយព្ទ្ងក់ប៏ានសម្ព្ម្ចទុ្កជាមុ្ន នូវព្គបម់្ម្ធាបាយឲ្យឈានម្ៅដល់
ការម្ន្ធះ ម្ោយព្ពះរាជបំណងដអ៏ស់កលប និងម្សរបីំនុតត្នព្ពះហឫទ្យ័
ព្ទ្ង។់ [12] ម្ហតុម្ន្ធះអស់អនកញដលបានព្តូវម្ព្ជើសម្រ ើស ម្ហើយបានធ្លា ក់
ម្ៅកនុងអំម្ពើបាបរបស់អោ័ម្ ម្ន្ធះព្តូវបានម្ព្បាសម្លាះម្ោយព្ពះព្គីសទ 
[13] ព្តូវបានព្ាស់ម្ៅម្ោយមានព្បសិទ្ធភាពឲ្យទ្ទ្ួលម្សចកតជីំម្នឿម្លើ
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ព្ពះព្គីសទ ម្ោយស្ទរព្ពះវញិ្ញា ណព្ទ្ងម់្ធាើការ ម្ៅម្ពលម្វលាសម្ព្សប 
ម្ហើយព្តូវបានរាបជ់ាសុចរតិ ទ្ទ្ួលជាកូនចិញ្ច ឹម្ ញែកម្ចែជាបរសុិទ្ធ 
[14] និងរកាទុ្កម្ោយព្ពះម្ចស្ទត ព្ទ្ង ់ ាម្រយៈម្សចកតីជំម្នឿម្ៅដល់
ម្សចកតសីម្គ រ្ ះ។ [15] គាែ នអនកម្នសងណានឹងព្តវូបានម្ព្បាសម្លាះម្ោយ
ព្ពះព្គីសទ ព្តូវបានព្ាស់ម្ៅម្ោយព្បសិទ្ធភាព ព្តូវរាបជ់ាសុចរតិ ព្តូវ
ទ្ទ្ួលជាកូនចិញ្ច ឹម្ ព្តូវញែកម្ចែជាបរសុិទ្ធ និងព្តូវបានសម្គ រ្ ះ ម្ព្ៅពី
ពួកម្រ ើសាងំ* ម្ ើយ។ [16] 

[12] ១ម្ពព្តុស១:២; ម្អម្េសូរ១:៤-៥; ២:១០; ២ញងសា ូនិច២:១៣ 
[13] ១ញងសា ូនិច៥:៩-១០; ទី្តុស២:១៤ 
[14] រ ៉ាមូ្៨:៣០; ម្អម្េសូរ១:៥; ២ញងសា ូនិច២:១៣ 
[15] ១ម្ពព្តុស១:៥ 
[16] យ៉ាូហាន១៧:៩; រ ៉ាមូ្៨:២៨; យ៉ាូហាន៦:៦៤-៦៥; ១០:២៦; ៨:៤៧; 

១យ៉ាូហាន២:១៩ 

VII. ចំម្ពាះម្នុសសជាតិញដលម្ៅសល់ ម្ន្ធះព្ពះព្ទ្ងយ់ងបងាួសពួកម្គ 
ម្ោយម្យងាម្ព្ពះតព្ម្ះិដម៏្និអាចសទងប់ាន ត្នព្ពះហឫទ្យ័ផ្លទ ល់អងរ
ព្ទ្ងស់ព្មាបជ់ាសិររុីងម្រឿង ត្នព្ពះម្ចស្ទត ដម៏ានអធិបម្តយយភាពរបស់ព្ទ្ង់
ម្លើស្ទន ព្ពះហសា*របស់ព្ទ្ង ់ញដលថាព្ទ្ងព់្បោនម្សចកតីម្ម្ាត ករុណាឬម្និ
ព្បោនកតីម្ន្ធះគាឺម្ញតព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័ ម្ហើយព្ទ្ងក់ំណតជ់ាមុ្នឲ្យ
ពួកម្គទ្ទ្ួលភាពអាបឱ់ន និងម្សចកតមី្ព្កាធ ម្ោយស្ទរអំម្ពើបាបរបស់ពួក
ម្គ សព្មាបជ់ាការសរម្សើរតម្ម្កើងដល់ភាពយុតតិធម្ដ៌ព៏្បកបម្ោយសិរលីអត្ន
ព្ទ្ង។់ [17] 

[17] មា៉ា ថាយ១១:២៥-២៦; រ ៉ាមូ្៩:១៧, ១៨, ២១, ២២; ២ធីម្៉ាមូ្ង២:១៩-២០; 
យូោស៤; ១ម្ពព្តុស២:៨ 
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VIII. ចំម្ពាះម្គាលលទ្ធិដព៏្បកបម្ោយអាងក៌ំបាងំដខ៏ពងខ់ពស់ សតីអំពកីារ
តព្ម្ូវទុ្កជាមុ្ន*ម្នះ ម្យើងព្តូវញតកានម់្ោយព្បុងព្បយត័ន និងយកចតិតទុ្ក
ោកជ់ាពិម្សស [18] ញដលថាម្នុសសចូលរមួ្ម្ៅកនុងបំណងព្ពះហឫទ្យ័
ត្នព្ពះញដលបានប ា្ ែកនុងព្ពះបនទូលព្ទ្ង ់ និងស្ទត បប់ រ្ បច់ំម្ពាះព្ពះ
បនទូលម្ន្ធះ ម្ហើយម្ោយម្ចែពីការដឹងព្បាកដចាស់ អំពីការព្ាស់ម្ៅដ៏
មានព្បសិទ្ធភាពចំម្ពាះពួកម្គ ម្ន្ធះម្គអាចនឹងមានការធ្លន្ធថាពួកម្គព្តូវ
បានម្ព្ជើសម្រ ើស ាងំពីអស់កលបម្ក។ [19] ម្ហតុម្ន្ធះម្ហើយ ម្គាលលទ្ធិ
ម្នះនឹងនតល់នូវការសរម្សើរតម្ម្កើង ម្សចកតីម្កាតខ្ា ច និងម្សចកតមី្កាត
សរម្សើរដល់ព្ពះ [20] និងនតល់នូវការបន្ធទ បខាួន ការពាយម្ និងការលួង
ម្លាម្ចិតតយ៉ា ងម្ព្ចើនសនធឹកសន្ធធ ប ់ដល់អស់អនកញដលម្គារពចំម្ពាះដំណឹង
លអម្ោយម្ស្ទែ ះព្តង។់ [21] 

[18] រ ៉ាមូ្៩០:២០; ១១:៣៣; ម្ច្ចទិ្យកថា២៩:២៩ 
[19] ២ម្ពព្តុស១:១០;  
[20] ម្អម្េសូរ១:៦; រ ៉ាមូ្១១:៣៣ 
[21] រ ៉ាមូ្១១:៥-៦, ២០; ២ម្ពព្តុស១:១០; រ ៉ាមូ្៨:៣៣; លូកា១០:២០ 

ជំពូកទ៤ី. អំពីការបម្ងកើត 

I. ព្ពះវរបិា ព្ពះរាជបុព្ា និងព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ [1] ព្ទ្ងស់ពាព្ពះ
ហឫទ្យ័នឹងសំញដងឲ្យម្ ើែនូវសិរលីអត្នព្ពះម្ចស្ទត  ព្បាជាា ញាណ និងការ
លអដម៏្ៅអស់កលបរបស់ព្ទ្ង ់ [2] ម្ន្ធះកាលម្ដើម្ដបូំងម្ ើយ ព្ទ្ងក់៏
ព្បតិស្ទា ន ឬបម្ងកើតម្ចែពីអាញីដលគាែ នម្ស្ទះនូវពិេពម្លាក និងសពា
ស្ទរម្ពើញដលម្ៅកនុងម្ន្ធះនង គឺោងំរបស់ញដលម្ម្ើលម្ ើែ និងញដលម្ម្ើល
ម្និម្ ើែ ម្ហើយោងំអស់ម្ន្ធះគឺមានភាពលអណាស់។ [3] 
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[1] ម្ហម្ព្ពើរ១:២; យ៉ាូហាន១:២-៣; ម្លាកុបបតតិ១:២; យ៉ាូប២៦:១៣; ៣៣:៤ 
[2] រ ៉ាមូ្១:២០; ម្យម្រមា១០:១២; ទំ្នុកតម្ម្កើង១០៤:២៤; ៣៣:៥-៦ 
[3] ម្លាកុបបតតិ១; ម្ហម្ព្ពើរ១១:៣; កូល៉ាុស១:១៦; កិចចការ១៧:២៤ 

II. បន្ធទ បព់ីព្ពះព្ទ្ងប់ានបម្ងកើតស្ទន ព្ពះហសា* ដត្ទ្ម្នសងម្ទ្ៀតោងំអស់
ម្ហើយ ម្ន្ធះព្ទ្ងប់ានបម្ងកើតម្នុសសជាព្បុស និងជាព្សី [4] ឲ្យមានព្ពលឹង
ញដលអាចពិច្ចរណា និងសាិតម្សារម្ៅអស់កលបជានិចច [5] ព្ទ្ងន់តល់ឲ្យម្គ
នូវចំម្ណះដឹង ម្សចកតីសុចរតិ និងភាពបរសុិទ្ធដព៏ិតាម្រូបអងរព្ទ្ង ់ [6] 
ម្ោយមានព្កឹតយវនិយ័របស់ព្ពះបានកតទុ់្កម្ៅកនុងចិតតរបស់ពួកម្គ [7] និង
មានអំណាចអាចនងឹបំម្ពែាម្ព្កឹតយវនិយ័ម្ន្ធះ [8] ម្ហើយកម៏្ៅម្ព្កាម្
លទ្ធភាពញដលអាចព្បព្ពតឹតរលំងបាន ព្តូវបានទុ្កឲ្យមានម្សរភីាពម្ៅាម្
ឆនទៈរបស់ពួកម្គផ្លទ ល់ខាួន ញដលវាអាចនឹងញព្បព្បលួបាន។ [9] ម្ព្ៅពពី្កឹតយ
វនិយ័ញដលកតទុ់្កកនុងចតិតរបស់ពួកម្គម្ហើយម្ន្ធះ ពួកម្គបានទ្ទ្ួលនូវបញ្ញា
ហាម្ម្និឲ្យបរមិ្ភាគញនាពីម្ដើម្ដងឹខុសព្តូវម្ ើយ [10] ម្ហើយម្ៅខណៈញដល
ម្គរកាាម្បញ្ញា ម្ន្ធះ ម្គរកីរាយម្ៅកនុងទ្ំន្ធកទ់្ំនងជាម្យួព្ពះ ម្ហើយ
មានអំណាចព្គបព់្គងម្លើស្ទន ព្ពះហសា*ព្ទ្ងោ់ងំឡាយបាន។ [11] 

[4] ម្លាកុបបតតិ១:២៧ 
[5] ម្លាកុបបតតិ២:៧; ស្ទស្ទត ១២:៧; លូកា២៣:៤៣; មា៉ា ថាយ១០:២៨ 
[6] ម្លាកុបបតតិ១:២៦; កូល៉ាុស៣:១០; ម្អម្េសូរ៤:២៤ 
[7] រ ៉ាមូ្២:១៤-១៥ 
[8] ស្ទស្ទត ៧:២៩ 
[9] ម្លាកុបបតតិ៣:៦; ស្ទស្ទត ៧:២៩ 
[10] ម្លាកុបបតតិ២:១៧; ៣:៨-១១, ២៣ 
[11] ម្លាកុបបតតិ១:២៦, ២៨ 
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ជំពូកទី៥. អំពីព្បូវីឌឹន* 

I. ព្ពះញដលជាព្ពះអាទ្ិករដអ៏ស្ទច រយត្នរបស់សពាស្ទរម្ពើ ព្ទ្ងគ់ាពំារ [1] 
កំណតម់្ជាគវាសន្ធម្ោយផ្លទ ល់ និងព្គបព់្គងម្លើស្ទន ព្ពះហសា* ព្ទ្ងោ់ងំ
អស់ សកម្ែភាពោងំអស់ និងរបស់សពាស្ទរម្ពើោងំអស់ [2] ច្ចបា់ងំពី
ព្ពឹតតិការណ៍ធំបនុំតដល់តូចបំនុត [3] ម្ោយព្បូវឌីនឹ* ដព៏្បកបម្ោយព្បាជាា
ញាណ និងបរសុិទ្ធបំនុតរបស់ព្ទ្ង ់ [4] ម្ៅាម្ម្សចកតីព្ជាបដឹងជាមុ្ន
ញដលគាែ នកំហុសម្ស្ទះរបស់ព្ទ្ង ់ [5] ម្ហើយនិងព្ពះតព្ម្ះិដម៏ានម្សរភីាព
និងម្និម្ចះផ្លា ស់បតូរត្នបំណងព្ពះហឫទ្យ័ផ្លទ ល់របស់ព្ទ្ង ់ [6] ម្ដើម្បកីារ
សរម្សើរតម្ម្កើងដល់សិរលីអត្នព្បាជាា  ម្ចស្ទត  ម្សចកតយុីតតិធម្ ៌ភាពលអ និងកតី
ម្ម្ាត ករុណាត្នព្ទ្ង។់ [7] 

[1] ម្ហម្ព្ពើរ១:៣ 
[2] ោនីញែល៤:៣៤-៣៥; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៣៥:៦; កិចចការ១៧:២៥-២៨; 

យ៉ាូប៣៨-៤១ 
[3] មា៉ា ថាយ១០:២៩-៣១ 
[4] សុភាសិត១៥:៣; ទំ្នុកតម្ម្កើង១០៤:២៤; ១៤៥:១៧ 
[5] កិចចការ១៥:១៨; ទំ្នុកតម្ម្កើង៩៤:៨-១១ 
[6] ម្អម្េសូរ១:១១; ទំ្នុកតម្ម្កើង៣៣:១០-១១ 
[7] ម្អស្ទយ៦៣:១៤; ម្អម្េសូរ៣:១០; រ ៉ាមូ្៩:១៧; ម្លាកុបបតតិ៤៥:៧; 

ទំ្នុកតម្ម្កើង១៤៥:៧ 

II. ម្ោះម្បើកនុងទ្ំន្ធកទ់្ំនងម្ៅនឹងព្ពះបុពាញ្ញា ណ* និងព្ពះទ្យ័សម្ព្ម្ចត្ន
ព្ពះកតី កម៏្ហតុទ្មី្យួ*ញដលព្គបក់ារោងំអស់ម្កើតម្ ើងម្ោយម្និញព្បព្បួល 
និងម្និមានកំហុសម្ស្ទះ [8] ប៉ាុញនតម្ោយព្បូវឌីនឹ*ដូចគាន ម្ន្ធះ ព្ទ្ងប់ញ្ញា ឲ្យ
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ពួកវាធ្លា កម់្ចែម្ៅាម្និសសយ័ត្នម្ហតុទ្ីពរី*ោងំម្ោយច្ចបំាច់ ម្ោយ
ម្សរ ីនិងម្ោយយថាម្ហតុ។ [9] 

[8] កិចចការ២:២៣ 
[9] ម្លាកុបបតតិ៨:២២; ម្យម្រមា៣១:៣៥; និកខម្នំ២១:១៣; ម្ច្ចទិ្យកថា១៩:៥; 

១ពងាវាកសព្ត២២:២៨, ៣៤; ម្អស្ទយ១០:៦-៧ 

III. ម្ៅកនុងព្បូវឌីឹន* ស្ទម្ញ្ារបស់ព្ទ្ង ់ ព្ពះបានម្ព្បើនូវម្ម្ធាបាយោងំ
ឡាយ [10] ប៉ាុញនតព្ទ្ងម់ានម្សរភីាពកនុងការម្ធាើការម្ោយគាែ នពួកវា[11] ម្ៅ
ម្លើពួកវា [12] និងព្បឆ្ងំនឹងពួកវា [13] ម្បើព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័។ 

[10] កិចចការ២៧:៣១,៤៤; ម្អស្ទយ៥៥:១០-១១; ហូម្ស២:២១-២២ 
[11] ហូម្ស១:៧; មា៉ា ថាយ៤:៤; យ៉ាូប៣៤:១០ 
[12] រ ៉ាមូ្៤:១៩-២១ 
[13] ២ពងាវាកសព្ត៦:៦; ោនីញយ៉ាល៣:២៧ 

IV. ព្ពះម្ចស្ទត ដម៏្លើសលុប ព្ពះព្បាជាា ញាណដម៏្និអាចសទងប់ាន និង
ម្សចកតលីអដគ៏ាែ នកំណតរ់បស់ព្ពះប ា្ ែឲ្យម្ ើែាម្រយៈព្បូវឌីនឹ* ញដល
វាលាតសនធឹងខាួនវាសូម្បញីតម្ៅម្លើការធ្លា កម់្ៅកនុងអំម្ពើបាបម្ដើម្ដំបូង និង
អំម្ពើបាបម្នសងម្ទ្ៀតោងំអស់របស់ម្នុសស នងិម្ទ្វានង [14] ម្ហើយម្ន្ធះ
ម្និញម្នព្គានញ់តជាការអនុញ្ញា តតទ្ម្ទ្ៗម្ន្ធះម្ទ្[15]ប៉ាុញនតបានចូលរមួ្ជាម្យួ
វាម្ោយការកំណតព់្ពំញដនដម៏ានព្បាជាា ញាណបនុំត និងមានព្ពះម្ចស្ទត
បំនុត [16] ម្ហើយម្ព្ៅពីម្នះ ព្ទ្ងប់ញ្ញា  និងព្គបព់្គងម្លើពួកវា ម្ៅកនុង
កាលម្វលាជាម្ព្ចើន សព្មាបម់្គាលបំណងដប៏រសុិទ្ធរបស់ព្ទ្ងផ់្លទ ល់ [17] 
ប៉ាុញនតភាពមានបាបរបស់ពួកវា ម្ន្ធះគឺម្ចែម្កញតពីស្ទន ព្ពះហសា*ម្ទ្ ម្និ
ញម្នម្កពីព្ពះម្ ើយ ញដលព្ទ្ងប់រសុិទ្ធនិងសុចរតិបំនុត កម៏្និអាចជាអនក
បម្ងកើត ឬអនកឯកភាពនឹងអំម្ពើបាបម្ ើយ។ [18] 
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[14] រ ៉ាមូ្១១:៣២-៣៤; ២សំ្ទយ៉ាូញអល២៤:១; ១របាកសព្ត២១:១; ១ពងាវាកសព្ត
២២:២២-២៣; ១របាកសព្ត១០:៤; ២សំ្ទយ៉ាូញអល១៦:១០; កិចចការ២:២៣; 
កិចចការ៤:២៧-២៨ 

[15] កិចចការ១៤:១៦ 
[16] ទំ្នុកតម្ម្កើង៧៦:១០; ២ពងាវាកសព្ត១៩:២៨ 
[17] ម្លាកុបបតតិ៥០:២០; ម្អស្ទយ១០:៦-៧, ១២ 
[18] យ៉ា កុប១:១៣-១៤, ១៧; ១យ៉ាូហាន២:១៦; ទំ្នុកតម្ម្កើង៥០:២១ 

V. ព្ពះដម៏ានព្បាជាា ញាណ ម្សចកតីសុចរតិ និងព្ពះគុណដម៏្ព្ចើនបនុំត 
ជាម្រឿយៗ ព្ទ្ងទុ់្កឲ្យបុព្តធីារបស់ព្ទ្ងជ់ួបនឹងម្សចកតីលបួង និងភាពពុក
រលួយត្នចតិតរបស់ពួកម្គជាម្ព្ចើនកនុងម្យួរយៈម្ពល ម្ដើម្បនីឹងបនសុទ្ធពួកម្គ
ពីអំម្ពើបាបពីមុ្នរបស់ពួកម្គ ឬកម៏្ដើម្បនីឹងម្បើកប ា្ ែឲ្យម្ ើែនូវកមាា ងំ
ត្នភាពពុករលួយនិងការម្បាកបម្ញ្ញឆ តត្នចតិតរបស់ពួកម្គញដលលាកក់ំបាងំ 
ម្ន្ធះម្គអាចនងឹម្ចះបន្ធទ បខាួន [19] និងម្ដើម្បនីឹងម្លើកតម្ម្កើងពួកម្គឲ្យកាន់
ញតជិត និងខ្ា បខ់ាួនម្ ើងចំម្ពាះការពឹងញនអកម្លើជនំួយរបស់ព្ទ្ង ់ និងម្ធាើឲ្យ
ពួកម្គកានញ់តព្បុងព្បយត័នចំម្ពាះឱកាសត្នអំម្ពើបាប ន្ធម្ពលអន្ធគតរបស់
ពួកម្គ និងសព្មាបម់្គាលម្ៅដម៏ានភាពយុតតិធម្ ៌ និងបរសុិទ្ធម្នសងៗ
ម្ទ្ៀត។ [20] 

[19] ២របាកសព្ត៣២:២៥-២៦, ៣១; ២សំ្ទយ៉ាូញអល២៤:១ 
[20] ២កូរនិងូស១២:៧-៩; ទំ្នុកតម្ម្កើង៧៧:១, ១០, ១២; មា៉ា កុស១៤:៦៦-

៧២; យ៉ាូហាន២១:១៥-១៧ 

VI. ចំម្ពាះអស់ោងំម្នុសសអាព្កក ់ និងម្និម្ជឿព្ពះវែិ ព្ពះដជ៏ាម្ៅព្កម្
សុចរតិ ព្ទ្ងម់្ធាើឲ្យញេនកពួកម្គងងឹតនិងមានចិតតរងឹទ្ទ្ងឹ [21] ម្ព្ពាះដបតិ
អំម្ពើបាបពីមុ្នរបស់ពួកម្គ។ ព្ទ្ងម់្និព្តឹម្ញតម្និព្បោនព្ពះគុណដល់ពួក
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ម្គ ឲ្យពួកម្គអាចនងឹព្តូវបានបំេាកឺនុងការយល់ដងឹរបស់ពួកម្គ ម្ហើយម្ធាើ
ការម្ោយចិតតរបស់ពួកម្គប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ [22] ប៉ាុញនតជនួកាលញងម្ោងំដកម្ចែ
ពីពួកម្គនូវអំម្ណាយោនញដលពួកម្គមាន[23] ម្ហើយព្ទ្ងោ់កប់ ា្ ែពួក
ម្គចំម្ពាះការោងំឡាយញបបម្ន្ធះ ញដលភាពពុករលួយរបស់ពួកម្គបម្ងកើត
ឱកាសត្នអំម្ពើបាប [24] ជាម្យួម្ន្ធះ ព្ទ្ងព់្បគល់ពួកម្គម្ៅាម្ចំណង់
ផ្លទ ល់ខាួនរបស់ពួកម្គ ម្សចកតលីបួងរបស់ម្លាកិយ និងអំណាចរបស់
ស្ទាងំ[25] ម្ោយម្ហតុម្ន្ធះវាម្កើតម្ ើងជាការញដលពួកម្គរងឹទ្ទ្ឹងម្ោយ
ខាួនឯង ញតម្ោយម្ម្ធាបាយោងំម្ន្ធះ ព្ពះព្ទ្ងម់្ព្បើសព្មាបប់នទនច់ិតតអនក
ម្នសងម្ទ្ៀត។ [26] 

[21] រ ៉ាមូ្១:២៤, ២៦, ២៨; ១១:៧-៨ 
[22] ម្ច្ចទិ្យកថា២៩:៤ 
[23] មា៉ា ថាយ១៣:១២; ២៥:២៩ 
[24] ម្ច្ចទិ្យកថា២:៣០; ២ពងាវាកសព្ត៨:១២-១៣ 
[25] ទំ្នុកតម្ម្កើង៨១:១១-១២; ២ញងសា ូនិច២:១០-១២ 
[26] និកខម្នំ៧:៣; ៨:១៥, ៣២; ២កូរនិងូស២:១៥-១៦; ម្អស្ទយ៨:១៤; 

ម្អស្ទយ៦:៩-១០; ១ម្ពព្តុស២:៧-៨, ១០; កិចចការ២៨:២៦-២៧ 

VII. ព្បូវឌីនឹ* ត្នព្ពះម្ធាើការជាទូ្ម្ៅម្ៅម្លើព្គបស់្ទន ព្ពះហសា* ោងំអស់ 
ដូម្ចនះម្ហើយបន្ធទ បព់លីកខណៈពិម្សសបំនុតម្ហើយម្ន្ធះ វាព្តូវញងរកាព្កមុ្
ជំនុរំបស់ព្ទ្ងន់ងិោកព់្គបក់ារោងំអស់ម្ដើម្បឲី្យបានលអដល់ព្កុម្ជំនុ។ំ[27] 

[27] ១ធីម្៉ាមូ្ង៤:១០; ម្អម្៉ាសុ៩:៨-៩; រ ៉ាមូ្៨:២៨; ម្អស្ទយ៤៣:៣-៥, ១៤ 
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ជំពូកទី៦. អំពីការធ្លា ក់ចុះកនងុអំម្ពើបាបរបស់ម្នុសស 

អំពីអំម្ពើបាប និងអំពីការជំនុំជំរះម្លើវា 

I. ឪពុកមាត យម្ដើម្ដំបូងរបស់ម្យើង បានព្តូវព្បម្លាម្ោកច់ិតតម្ោយភាព
បុិនព្បសប ់និងការលបួងរបស់អារកសស្ទាងំ កម៏្ធាើអំម្ពើបាបម្ោយបរមិ្ភាគ
ញនាម្ឈើញដលព្ពះបានហាម្ឃ្លត។់ [1] ចំម្ពាះអំម្ពើបាបម្នះ ព្ពះព្ទ្ងស់ពា
ព្ពះហឫទ្យ័នឹងអនុញ្ញា តតឲ្យពួកម្គ ម្ោយម្យងម្ៅាម្ព្ពះរាជតព្ម្ះិដ៏
ព្បកបម្ោយព្បាជាា ញាណ និងបរសុិទ្ធរបស់ព្ទ្ង ់ ម្ហើយម្ោយមានម្គាល
បំណងបញ្ញា វាសព្មាបសិ់ររុីងម្រឿងផ្លទ ល់របស់ព្ទ្ង។់ [2] 

[1] ម្លាកុបបតតិ៣:១៣; ២កូរនិងូស១១:៣ 
[2] រ ៉ាមូ្១១:៣២ 

II. ម្ោយស្ទរអំម្ពើបាបម្នះ ពួកម្គព្តូវធ្លា កម់្ចែពភីាពបរសុិទ្ធម្ដើម្របស់
ពួកម្គ និងពីទ្ំន្ធកទ់្នំងជាម្យួនឹងព្ពះ [3] ដូម្ចនះម្ហើយពួកម្គព្តវូស្ទា ប់
កនុងអំម្ពើបាប [4] ម្ហើយព្តូវខូចអាព្កកោ់ងំព្សុងខ្ងឯលទ្ធភាពោងំអស់ 
និងញននកោងំអស់ត្នរូបកាយ និងវញិ្ញា ណ។ [5] 

[3] ម្លាកុបបតតិ៣:៦-៨; ស្ទស្ទត ៧:២៩; រ ៉ាមូ្៣:២៣ 
[4] ម្លាកុបបតតិ២:១៧; ម្អម្េសូរ២:១ 
[5] ទី្តុស១:១៥; ម្លាកុបបតតិ៦:៥; ម្យម្រមា១៧:៩; រ ៉ាមូ្៣:១០-១៨ 

III. ពួកម្គគឺជាឫសគល់ត្នម្នុសសជាតិោងំអស់ ដូម្ចនះម្ហើយកំហុសត្ន
អំម្ពើបាបម្នះព្តូវបានទ្ំលាកប់នត[6] កដូ៏ចជាម្សចកតីស្ទា បក់នុងអំម្ពើបាប និង
និសសយ័ពុករលួយព្តូវបញ្ាូ នបនត ម្ៅម្នុសសជំន្ធនម់្ព្កាយរបស់ពួកម្គ 
ញដលម្កើតពីពួកម្គម្កាម្រយៈកំម្ណើ តជាធម្ែា។ [7] 
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[6] ម្លាកុបបតតិ១:២៧-២៨; ២:១៦-១៧; កិចចការ១៧:២៦; រ ៉ាមូ្៥:១២, ១៥-១៩; 
១កូរនិងូស១៥:២១-២២, ៤៥, ៤៩ 

[7] ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១:៥; ម្លាកុបបតតិ៥:៣; យ៉ាូប១៤:៤; ១៥:១៤ 

IV. ម្ចែពីភាពពុករលួយម្ដើម្ម្នះ ម្ធាើឲ្យម្យើងម្និម្ពែចិតតោល់ញតម្ស្ទះ 
ម្និអាច កព៏្បឆ្ងំោស់នឹងភាពលអោងំអស់ [8] ម្ហើយម្យើងមានទ្ំម្ន្ធរ
ោងំព្សុងម្ៅរកភាពអាព្កកោ់ងំអស់ [9] ម្ហើយម្ធាើញតការរលំងជាកញ់សតង
ោងំអស់។ [10] 

[8] រ ៉ាមូ្៥:៦; រ ៉ាមូ្៨:៧; រ ៉ាមូ្៧:១៨; កូល៉ាុស១:២១ 
[9] ម្លាកុបបតតិ៦:៥; ៨:២១; រ ៉ាមូ្៣:១០-១២ 
[10] យ៉ា កុប១:១៤-១៥; ម្អម្េសូរ២:២-៣; មា៉ា ថាយ១៥:១៩ 

V. ភាពពុករលួយត្ននិសសយ័ម្នះ គឺម្ៅញតមានកនុងកំ ុងជីវតិម្លើញននដី
ម្នះរបស់អស់អនកញដលបានម្កើតជាងែីញដរ [11] ម្ហើយម្ោះម្បើវាព្តូវបានអត់
ម្ោសនិងលុបម្ចែាម្រយៈព្ពះព្គីសទកត ីកោ៏ងំខាួនវា និងអំម្ពើរបស់វាោងំ
អស់ គឺជាអំម្ពើបាបម្ោយពិតព្បាកដ និងម្ោយសម្ព្សប។ [12] 

[11] ១យ៉ាូហាន១:៨, ១០;  រ ៉ាមូ្៧:១៤, ១៧, ១៨, ២៣; យ៉ា កុប៣:២; 
សុភាសិត២០:៩; ស្ទស្ទត ៧:២០ 

[12] រ ៉ាមូ្៧:៥, ៧, ៨, ២៥; កាឡាទី្៥:១៧ 

VI. ោងំអំម្ពើបាបម្ដើម្ និងអមំ្ពើបាបផ្លទ ល់ខាួន ញដលសុទ្ធញតជាការរលំង
ចំម្ពាះព្កឹតយវនិយ័ដសុ៏ចរតិរបស់ព្ពះ ម្ហើយព្បឆ្ងំោស់នឹងវានង[13] ម្ន្ធះ
ន្ធយំកនូវកំហុសម្ៅម្លើម្នុសសមានបាប ម្ោយនិសសយ័ផ្លទ ល់របស់វា[14] 
ញដលពួកម្គព្តូវទ្ទ្ួលនូវម្សចកតីម្ព្កាធត្នព្ពះ[15] និងបណាត ស្ទរបស់ព្កឹតយ
វនិយ័[16] ម្ហើយម្ហតុម្ន្ធះពួកម្គព្តូវទ្ទ្ួលម្សចកតីស្ទា ប[់17] ជាម្យួភាព
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ឈចឺ្ចបព់្គបយ់៉ា ងខ្ងវញិ្ញា ណ [18] ោងំកនុងម្លាកិយម្នះ [19] និងអស់
កលបជានិចច។ [20] 

[13] ១យ៉ាូហាន ៣:៤ 
[14] រ ៉ាមូ្២:១៥; រ ៉ាមូ្៣:៩,១៩ 
[15] ម្អម្េសូរ២:៣ 
[16] កាឡាទី្៣:១០ 
[17] រ ៉ាមូ្៦:២៣ 
[18] ម្អម្េសូរ៤:១៨ 
[19] រ ៉ាមូ្៨:២០; បរមិ្ទ្វ៣:៣៩ 
[20] មា៉ា ថាយ២៥:៤១; ២ញងសា ូ ិច១:៩ 

ជំពូកទី៧. អំពីសម្ព័ន ធម្ម្ព្តីរបស់ព្ពះជាម្យួនឹងម្នុសស 

I. គមាា តរវាងព្ពះ និងស្ទន ព្ពះហសា* ម្ន្ធះឆ្ៃ យពីគាន ខ្ា ងំណាស់ ញដល
ម្ោះម្បើស្ទន ព្ពះហសាញដលមានម្ហតុនល ម្ធាើការស្ទត បប់ រ្ បច់ំម្ពាះព្ទ្ងជ់ា
ព្ពះអាទ្ិកររបស់ពួកម្គកត ី កព៏កួម្គម្និអាចនងឹទ្ទ្ួលនលអាីពីព្ទ្ង ់ ដូចជា
ព្ពះពរ និងរ ា្ នរ់បស់ពួកម្គបានញដរ ម្លើកញតម្ោយស្ទរការយល់ព្ពម្
ម្ោយសែ័ព្គពីខ្ងព្ពះវែិ ញដលព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័នឹងសំញដងម្ចែ
ាម្រយៈវធិីចងសម្ពន័ធម្ម្ព្តី។ [1] 

[1] ម្អស្ទយ៤០:១៣-១៧; យ៉ាូប៩:៣២-៣៣; ១សំ្ទយ៉ាូញអល២:២៥; 
ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៣:៥-៦; ទំ្នុកតម្ម្កើង១០០:២-៣; យ៉ាូប២២:២-៣; 
យ៉ាូប៣៥:៧-៨; លូកា១៧:១០; កិចចការ១៧:២៤, ២៥ 

II. សម្ពន័ធម្ម្ព្តីទ្ីម្យួញដលបានម្ធាើម្ ើងជាម្យួនឹងម្នុសសគឺជាសម្ពន័ធម្ម្ព្តី
ត្នការព្បព្ពឹតត [2] ញដលកនុងម្ន្ធះ ជីវតិព្តវូបានសនាថានឹងព្បោនឲ្យដល់
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អោ័ម្ ម្ហើយកព៏្បោនដល់កូនម្ៅជំន្ធនម់្ព្កាយរបស់គាតោ់ងំអស់ម្ៅ
កនុងគាតញ់ដរ [3] ម្ោយអាព្ស័យម្ៅម្លើលកខខណឌ ត្នការស្ទត បប់ រ្ បដ់ឥ៏ត
ម្ខ្ច ះ និងម្ោយផ្លទ ល់ខាួន។ [4] 

[2] កាឡាទី្៣:១២ 
[3] រ ៉ាមូ្១០:៥; រ ៉ាមូ្៥:១២-២០ 
[4] ម្លាកុបបតតិ២:១៧; កាឡាទី្៣:១០ 

III. ចំម្ពាះម្នុសស ម្ោយស្ទរញតការធ្លា កម់្ៅកនុងអំម្ពើបាបរបស់គាត ់ ម្ន្ធះ
បានម្ធាើឲ្យគាតម់្និអាចទ្ទ្ួលជវីតិម្ន្ធះ ាម្រយៈសម្ពន័ធម្ម្ព្តមី្នះបានម្ទ្ 
ញតព្ពះអមាច ស់ព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័នឹងម្ធាើសម្ពន័ធម្ម្ព្តទី្ីពីរម្ទ្ៀត[5] ញដល
ជាទូ្ម្ៅព្តូវម្គម្ៅថាសម្ពន័ធម្ម្ព្តតី្នព្ពះគុណ ញដលកនុងសម្ពន័ធម្ម្ព្តមី្ន្ធះ 
ព្ទ្ងព់្បោនជីវតិនិង ម្សចកតីសម្គ រ្ ះដល់ម្នុសសមានបាបម្ោយឥតគិតត្ងា
ាម្រយៈព្ពះម្យស ូវព្គីសទ ម្ោយោម្ោរឲ្យពកួម្គមានម្សចកតជីំម្នឿម្លើ
ព្ទ្ង ់ ម្ន្ធះម្គនឹងព្តូវបានសម្គ រ្ ះ [6] ម្ហើយព្ទ្ងស់នាថានឹងព្បោននូវ
ព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ព្ទ្ង ់ ដល់អស់អនកញដលព្តូវបានតព្ម្វូទុ្កជាមុ្ន
ឲ្យទ្ទ្ួលបានជីវតិម្ន្ធះ ម្ដើម្បជីួយ ឲ្យពួកម្គមានឆនទៈ ម្ហើយនិងអាច
ទ្ទ្ួលម្ជឿបាន។ [7] 

[5] កាឡាទី្៣:២១; រ ៉ាមូ្៨:៣; រ ៉ាមូ្៣:២០-២១; ម្លាកុបបតតិ៣:១៥; 
ម្អស្ទយ៤២:៦ 

[6] មា៉ា កុស១៦:១៥, ១៦; យ៉ាូហាន៣:១៦; រ ៉ាមូ្១០:៦, ៩; កាឡាទី្៣:១១ 
[7] ម្អម្សគាល៣៦:២៦-២៧; យ៉ាូហាន៦:៤៤-៤៥ 

IV. សម្ពន័ធម្ម្ព្តីត្នព្ពះគុណម្នះ ជាែឹកែយព្តូវបានសរម្សរម្ៅកនុងព្ពះ
គម្ពរីថាជាម្សចកតីសញ្ញា  (ការញចកម្រតក) ម្ោយសំម្ៅម្ៅម្លើការសុគត
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របស់ព្ពះម្យស ូវព្គីសទញដលជាអនកនតល់ម្រតក នងិម្ៅម្លើម្រតកអស់កលប
ជានិចច រមួ្នឹងអាីៗព្គបយ់៉ា ងម្ៅកនុងម្ន្ធះនឹងព្តូវបានព្បោនឲ្យជាម្រតក។[8] 

[8] ម្ហម្ព្ពើរ៩:១៥-១៧; ម្ហម្ព្ពើរ៧:២២; លូកា២២:២០; ១កូរនិងូស១១:២៥ 

V. សម្ពន័ធម្ម្ព្តីម្នះព្តវូបានអនុវតតម្ោយខុសគាន  រវាងសម្យ័ព្កឹតយវនិយ័ 
និងសម្យ័ដំណឹងលអ។ [9] សាិតម្ព្កាម្សម្យ័ព្កឹតយវនិយ័ វាព្តូវបានអនុវតត
ម្ោយម្សចកតសីនា ទ្ំន្ធយ ការថាា យយញ្ា បូជា ការកាតញ់សបក កូនម្ចៀម្
បុណយរលំង និងគរូំ ព្ពម្ោងំពិធមី្នសងៗម្ទ្ៀតញដលព្តូវបាននតល់ម្ៅឲ្យ
ព្បជាជនយូោ ញដលោងំអស់ម្ន្ធះគឺជាការព្បាបឲ់្យដឹងជាមុ្ន អំពីព្ពះ
ព្គីសទញដលនឹងយងម្ក [10] ម្ហើយោងំអស់ម្ន្ធះមានព្បសិទ្ធភាព និង
មានភាពព្គបព់្គាន ់ម្ោយកិចចការត្នព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ម្ដើម្បនីឹងបម្ព្ងៀន 
និងស្ទអ ងពួកម្រ ើសាងំម្ ើង* ឲ្យម្ជឿដល់ព្ពះញម្សីុ ញដលបានសនាទុ្ក
ម្ហើយ [11] ញដលាម្រយៈព្ទ្ងព់ួកម្គអាចទ្ទ្ួលនូវការម្លើកញលងម្ោស
យ៉ា ងម្ពែម្លែ និងម្សចកតសីម្គ រ្ ះអស់កលបជានិចច ម្ហើយម្ន្ធះម្គម្ៅ
ថាសញ្ញា ច្ចស់។ [12] 

[9] ២កូរនិងូស៣:៦-៩ 
[10] សូម្ម្ម្ើលម្ហម្ព្ពើរ៨-១០; រ ៉ាមូ្៤:១១; កូល៉ាុស២:១១-១២; ១កូរនិងូស៥:៧  
[11] ១កូរនិងូស១០:១-៤; ម្ហម្ព្ពើរ១១:១៣; យ៉ាូហាន៨:៥៦ 
[12] កាឡាទី្៣:៧-៩, ១៤ 

VI. ម្ៅសម្យ័ដំណឹងលអ គឺម្ៅម្ពលញដលរូបពតិរបស់ព្ពះព្គីសទ [13] ព្តូវ
បានប ា្ ែឲ្យម្ ើែម្ន្ធះ ពិធីញដលកនុងម្ន្ធះសម្ពន័ធម្ម្ព្តីម្នះព្តូវបានញចក
ច្ចយ គឺជាការអធិបាយព្ពះបនទូល ម្ហើយនិងការអនុវតតពិធពី្ជមុ្ជទ្ឹក និង
ពិធមី្លៀងព្ពះអមាច ស់ [14] ញដលម្ោះបីជាពកួវាមានចនំួនតចិជាងមុ្ន 
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ម្ហើយព្តូវបានអនុវតតម្ោយមានភាពស្ទម្ញ្ា  នងិម្និសូវមានភាពរុងម្រឿង
ម្ៅខ្ងម្ព្ៅកម៏្ោយ កម៏្ៅកនុងពួកវា សម្ពន័ធម្ម្ព្តមី្នះព្តូវបានអនុវតតម្ ើង
ម្ោយមានភាពម្ពែម្លែជាង ព្បតយកសចាស់ជាង និងមានព្បសិទ្ធភាព
ខ្ងឯវញិ្ញា ណជាង[15]ម្ហើយសព្មាបព់្គបស់្ទសនោ៍ងំអស់ ោងំស្ទសន៍
យូោ និងស្ទសនដ៏ត្ទ្ [16] វាព្តូវម្គម្ៅថា សញ្ញា ងែី។ [17] ដូម្ចនះម្ហើយ 
ម្និញម្នមានសម្ពន័ធម្ម្ព្តតី្នព្ពះគុណចំននួពីរ ញដលខុសគាន ខ្ងឯខាឹម្ស្ទរ
ម្ន្ធះម្ទ្ ញតគឺមានញតម្យួ ម្ហើយដូចគាន ម្ៅកនុងសម្យ័ខុសគាន ។ [18] 

[13] កូល៉ាុស២:១៧ 
[14] មា៉ា ថាយ២៨:១៩-២០; ១កូរនិងូស១១:២៣-២៥ 
[15] ម្ហម្ព្ពើរ១២:២២-២៧; ម្យម្រមា៣១:៣៣-៣៤ 
[16] មា៉ា ថាយ២៨:១៩; ម្អម្េសូរ២:១៥-១៩ 
[17] លូកា២២:២០ 
[18] កាឡាទី្៣:១៤,១៦; កិចចការ១៥:១១; រ ៉ាមូ្៣:២១-២៣,៣០; ទំ្នុកតម្ម្កើង

៣២:១; រ ៉ាមូ្៤:៣, ៦,១៦,១៧,២៣,២៤, ម្ហម្ព្ពើរ១៣:៨ 

ជំពូកទី៨. អំពីព្ពះព្គីសទជាសន្ធធ នការី 

I. ព្ពះព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័ ម្ៅកនុងម្គាលបំណងអស់កលបជានិចច របស់
ព្ទ្ង ់ ម្ដើម្បនីឹងម្ព្ជើសម្រ ើស និងាងំព្ពះម្យស ូវព្គីសទ ជាព្ពះរាជបុព្ាព្ទ្ង់
ញតម្យួឲ្យម្ធាើជាសន្ធធ នការ*ីរវាងព្ពះម្ហើយនិងម្នុសស [1] ជាម្ហារា [2] 
ជាសងឃ [3] និងជាម្សតច [4] ជាសិរស្ទ និងព្ពះអងរសម្គ រ្ ះត្នព្កុម្ជំនុំ
របស់ព្ទ្ង ់ [5] ជាោយទ្ត្នអាីៗោងំអស់ [6] នងិជាម្ៅព្កម្ត្នម្លាកិយ
ម្នះ [7] ម្ហើយចំម្ពាះព្ពះអងរម្ន្ធះ ព្ពះព្ទ្ងប់ានព្បោន ាងំពអីស់កលប
ម្ក នូវម្នុសសម្យួព្កុម្ ឲ្យបានម្ធាើជាពូជរបស់ព្ទ្ង ់ [8] ម្ហើយឲ្យបាន
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ម្ព្បាសម្លាះម្ោយស្ទរព្ពះអងរម្ន្ធះ និងព្តូវបានព្ាស់ម្ៅ រាបជ់ា
សុចរតិ ញែកម្ចែជាបរសុិទ្ធ និងនតល់សិរលីអ។ [9] 

[1] ម្អស្ទយ៤២:១; ១ម្ពព្តុស១:១៩-២០; យ៉ាូហាន៣:១៦; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:៥ 
[2] កិចចការ៣:២២ 
[3] ម្ហម្ព្ពើរ៥:៥-៦ 
[4] ទំ្នុកតម្ម្កើង២:៦; លូកា១:៣៣ 
[5] ម្អម្េសូរ៥:២៣ 
[6] ម្ហម្ព្ពើរ១:២ 
[7] កិចចការ១៧:៣១ 
[8] យ៉ាូហាន១៧:៦; ទំ្នុកតម្ម្កើង២២:៣០; ម្អស្ទយ៥៣:១០ 
[9] ១ធីម្៉ាមូ្ង២:៦; ម្អស្ទយ៥៥:៤-៥; ១កូរនិងូស១:៣០ 

II. ព្ពះរាជបុព្ាត្នព្ពះ ជាអងរទ្ីពីរម្ៅកនុងព្ពះត្ព្តឯក គឺជាព្ពះដព៏ិត និង
អស់កលបជានិចច ព្ទ្ងម់ានស្ទរធ្លតុញតម្យួជាម្យួនឹងព្ពះវរបិា កម៏្សែើគាន
នឹងព្ពះវរបិាញដរ ម្ៅម្ពលម្វលាម្ពែកំណតប់ានម្កដល់ ព្ទ្ងប់ានយក
និសសយ័ជាម្នុសស [10] ម្ោយមានព្គបោ់ងំលកខណៈសម្បតតិសំខ្ន់ៗ  
និងកំម្ស្ទយជាទូ្ម្ៅរបស់ម្នុសស ប៉ាុញនតព្ទ្ងគ់ាែ នបាបម្ស្ទះ [11] ព្ទ្ងច់្ចប់
បដិសនធមិ្ោយព្ពះម្ចស្ទត ត្នព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ កនុងត្នទន្ធងមា៉ា រាជាគសតី
ព្ពហែច្ចរយី ៍ម្ោយមានស្ទរធ្លតុរបស់ន្ធង។ [12] ដូម្ចនះ និសសយ័ពីរ ោងំ
មូ្ល ព្គបស់ពា និងម្នសងគាន  ម្ពាលគឺនិសសយ័ជាព្ពះ និងជាម្នុសស ព្តូវ
បានរមួ្គាន កនុងបុគរលញតម្យួម្ោយម្និអាចបំញបកពីគាន បាន ម្ោយគាែ នការ
ផ្លា ស់បតូរ គាែ នការនសចូំលគាន  ឬការព្ចបល់គាន ម្ ើយ។ [13] ញដលបុគរល
ម្ន្ធះគឺជាព្ពះដព៏តិ និងម្នុសសពិត ញតជាព្ពះព្គសីទញតម្យួព្ពះអងរម្ន្ធះឯង 
ជាសន្ធធ នការរីវាងព្ពះនិងម្នុសស។ [14] 
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[10] យ៉ាូហាន១:១, ១៤; ១យ៉ាូហាន៥:២០; េលីីព២:៦; កាឡាទី្៤:៤ 
[11] ម្ហម្ព្ពើរ២:១៤, ១៦, ១៧; ៤:៥ 
[12] លូកា១:២៧, ៣១, ៣៥; កាឡាទី្៤:៤ 
[13] លូកា១:៣៥; កូល៉ាុស២:៩; រ ៉ាមូ្៩:៥; ១ម្ពព្តុស៣:១៨; ១ធីម្៉ាមូ្ង៣:១៦ 
[14] រ ៉ាមូ្១:៣; ១:៤; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:៥ 

III. ព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវសាិតកនុងនិសសយ័ជាម្នុសសរបស់ព្ទ្ង ់ម្ហើយញដលរបួ
រមួ្ជាម្យួនឹងនិសសយ័ជាព្ពះម្ន្ធះ ព្តូវបានញែកជាបរសុិទ្ធ និងច្ចកម់្ព្បង
ាងំម្ោយព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធឲ្យហសួពីកព្ម្តឹ [15] ម្ោយមានព្គបោ់ងំ
សម្បតតខិ្ងព្បាជាា  និងចំម្ណះ [16] ម្ហើយព្ពះវរបិាសពាព្ពះហឫទ្យ័ឲ្យ
ព្គបោ់ងំភាពម្ពារម្ពែសាិតម្ៅកនុងព្ទ្ង។់ [17] ព្ទ្ងព់្តូវមានភាពបរសុិទ្ធ 
គាែ នម្សចកតអីាព្កក ់ គាែ នភាពកខាក ់ និងមានម្ពែម្ោយព្ពះគុណនិង
ម្សចកតពីិត [18] ព្ទ្ងម់្និព្តូវមានចំនុចខាះចម្ន្ធា ះអាមី្ ើយ ម្ដើម្បនីឹងអនុវតត
ការ្រជាសន្ធធ នការ*ី និងជាអនកធ្លន្ធ។ [19] ការ្រម្ន្ធះម្និញម្នព្ទ្ងម់្ធាើ
ម្ ើងម្ោយអងរឯងម្ន្ធះម្ទ្ ញតគពឺ្ពះវរបិាព្ាស់ម្ៅព្ទ្ងឲ់្យបំម្ពែការ
្រម្ន្ធះ[20]ព្ពះវរបិាោកព់្គបោ់ងំអំណាច និងការជំនុំជរំះកនុងព្ពះហសា
ព្ទ្ង ់កប៏ានម្ធាើការបញ្ញា  ម្ដើម្បឲី្យព្ទ្ងអ់ាចអនុវតតការ្រម្ន្ធះបាន។ [21] 

[15] ទំ្នុកតម្ម្កើង៤៥:៧; យ៉ាូហាន៣:៣៤ 
[16] កូល៉ាុស២:៣ 
[17] កូល៉ាុស១:១៩ 
[18] ម្ហម្ព្ពើរ៧:២៦; យ៉ាូហាន១:១៤ 
[19] កិចចការ១០:៣៨; ម្ហម្ព្ពើរ១២:២៤; ម្ហម្ព្ពើរ៧:២២ 
[20] ម្ហម្ព្ពើរ៥:៤-៥ 
[21] យ៉ាូហាន៥:២២, ២៧; មា៉ា ថាយ២៨:១៨; កិចចការ២:៣៦ 
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IV. ការ្រម្នះព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវព្ទ្ងទ់្ទ្ួលរា៉ា បរ់ង ម្ោយសែ័ព្គពីព្ពះទ្យ័
ព្ទ្ងប់ំនុត ព្ទ្ងអ់ាចនឹងបំម្ពែការ្រម្ន្ធះ [22] ព្ទ្ងព់្តូវបានោកឲ់្យម្ៅ
ម្ព្កាម្ព្កឹតយវនិយ័ [23] ម្ហើយបំម្ពែាម្ព្កឹតយវនិយ័ម្ន្ធះយ៉ា ងឥតម្ខ្ច ះ 
[24] ព្ទ្ងស់ ូព្ោចំំម្ពាះការឈនឺារខ្ងព្ពលឹងវញិ្ញា ណ [25] និងរងការ
ឈចឺ្ចបប់ំនុតខ្ងឯរូបកាយញដរ [26] ព្ទ្ងព់្តូវម្គឆ្ក ង ម្ហើយសុគត [27] 
ព្តូវបញ្ចុ ះកនុងននូរ និងព្តូវសាិតម្ព្កាម្អំណាចត្នម្សចកតីស្ទា ប ់ ញតព្ទ្ងម់្និ
ទ្ទ្ួលភាពពុករលួយម្ទ្។ [28] ម្ៅត្ងៃទ្ីបីព្ទ្ងម់ានព្ពះជនែរស់ម្ ើងវែិ 
[29] ម្ោយមានរូបកាយដញដល ញដលបានរងទុ្កខម្ន្ធះ [30] ម្ហើយកយ៏ង
ម្ៅស្ទា នសួគជ៌ាម្យួនឹងរូបកាយម្ន្ធះញដរ ព្ទ្ងគ់ងម់្ៅខ្ងព្ពះហសាស្ទត ំ
ត្នព្ពះវរបិាម្ៅឯស្ទា នសួគ ៌ [31] កំពុងញតម្ធាើការទូ្លអងារសព្មាបរ់ាគសត
ព្ទ្ង ់ [32] ម្ហើយព្ទ្ងន់ងឹយងព្តលបម់្កវែិម្ដើម្បជីនុំំជំរះម្នុសសនិង
ម្ទ្វា ម្ៅត្ងៃចុងបំនុតត្នពិេពម្លាកម្នះ។ [33] 

[22] ទំ្នុកតម្ម្កើង៤០:៧-៨; ម្ហម្ព្ពើរ១០:៥-១០; យ៉ាូហាន១០:១៨; េលីីព២:៨ 
[23] កាឡាទី្៤:៤ 
[24] មា៉ា ថាយ៣:១៥; ៥:១៧ 
[25] មា៉ា ថាយ២៦:៣៧-៣៨; លូកា២២:៤៤; មា៉ា ថាយ២៧:៤៦ 
[26] សូម្ម្ម្ើលមា៉ា ថាយ២៦-២៧ 
[27] េលីីព២:៨ 
[28] កិចចការ២:២៣, ២៤, ២៧; ១៣:៣៧; រ ៉ាមូ្៦:៩ 
[29] ១កូរនិងូស១៥:៣-៥ 
[30] យ៉ាូហាន២០:២៥, ២៧ 
[31] មា៉ា កុស១៦:១៩ 
[32] រ ៉ាមូ្៨:៣៤; ម្ហម្ព្ពើរ៩:២៤-២៥ 
[33] រ ៉ាមូ្១៤:៩-១០, កិចចការ១:១១; ១០:៤២; មា៉ា ថាយ១៣:៤០-៤២; យូោស៦; 

២ម្ពព្តុស២:៤ 
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V. ព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវ ម្ោយការស្ទត បប់ រ្ បដ់ឥ៏តម្ខ្ច ះ និងការថាា យយញ្ា
បូជាអងរព្ទ្ង ់ ម្ៅព្ពះវរបិាម្តងាម្រយៈព្ពះវញិ្ញា ណដអ៏ស់កលប ម្ន្ធះ
បានបំម្ពែាម្ភាពយុតតិធម្រ៌បស់ព្ពះវរបិាយ៉ា ងម្ពែម្លែ[34] ម្ហើយ
បានទ្ិែយកម្និព្តឹម្ញតការនសះនាគាន ប៉ាុម្ណាណ ះ ញតញងម្ោងំការទ្ទ្ួល
ម្រតកដអ៏ស់កលបជានិចចកនុងនគរស្ទា នសួគ ៌ សព្មាបអ់ស់អនកញដលព្ពះវរ
បិាបានព្បោនម្កព្ទ្ង។់ [35] 

[34] រ ៉ាមូ្៥:១៩; ម្ហម្ព្ពើរ៩:១៤, ១៦; ១០:១៤; ម្អម្េសូរ៥:២; រ ៉ាមូ្៣:២៥-២៦ 
[35] ោនីញយ៉ាល៩:២៤, ២៦; កូល៉ាុស១:១៩-២០; ម្អម្េសូរ១:១១, ១៤; 

យ៉ាូហាន១៧:២; ម្ហម្ព្ពើរ៩:១២, ១៥ 

VI. ម្ោះបីជាការ្រត្នការម្ព្បាសម្លាះម្និព្តូវបានព្ពះព្គីសទម្ធាើ រហូតម្ក
ទ្ល់នឹងម្ពលម្ព្កាយពីព្ទ្ងយ់កកំម្ណើ តជាម្នុសសកតី កគុ៏ណតត្ម្ា ព្បសិទ្ធ
ភាព និងនលព្បម្យជនរ៍បស់វាព្តូវបាននតល់ម្ៅឲ្យពួកម្រ ើសាងំ* កនុងព្គប់
សម្យ័កាលតៗគាន ច្ចបា់ងំពីម្ដើម្ដំបូងត្នពេិពម្លាកម្ក ម្ៅកនុង និង
ាម្រយៈ ម្សចកតីសនា គំរូ និងយញ្ា បូជាោងំឡាយញដលប ា្ ែនិង
ព្បាបឲ់្យដឹងពីព្ពះព្គីសទថាជាពូជគសតី ញដលនឹងកិនកាលរបស់សតាពស់ ជា
កូនម្ចៀម្ញដលព្តូវម្គសមាា ប ់ ច្ចបា់ងំពីម្ដើម្ដំបូងត្នពិេពម្លាក ញដល
ព្ទ្ងម់្ៅញតដញដល ពមី្សលិម្ែិ ត្ងៃម្នះ និងរហូតអស់កលបជានិចច។ [36] 

[36] កាឡាទី្៤:៤-៥; ម្លាកុបបតតិ៣:១៥; វវិរណៈ១៣:៨; ម្ហម្ព្ពើរ១៣:៨ 

VII. ព្ពះព្គីសទ ម្ៅកនុងការ្រជាសន្ធធ នការ*ី ព្ទ្ងម់្ធាើការម្ោយម្យងម្ៅ
ាម្និសសយ័ោងំពីរ ម្ហើយម្ោយនិសសយ័នីម្យួៗ ព្ទ្ងម់្ធាើការម្ោយព្សប
ម្ៅាម្និសសយ័ម្ន្ធះ [37] ប៉ាុញនតម្ោយម្ហតុនលថានិសសយ័ោងំពីររមួ្គាន
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កនុងបុគរលញតម្យួ បានជាម្ពលខាះ ព្ពះគម្ពរីថាា យលកខណៈចំម្ពាះបុគរល
ម្ោយម្ៅម្ឈាែ ះាម្និសសយ័ម្យួម្ទ្ៀត។ [38] 

[37] ម្ហម្ព្ពើរ៩:១៤; ១ម្ពព្តុស៣:១៨ 
[38] កិចចការ២០:២៨; យ៉ាូហាន៣:១៣; ១យ៉ាូហាន៣:១៦ 

VIII. ចំម្ពាះអស់អនកញដលព្ពះព្គីសទបានម្ព្បាសម្លាះ ម្ោយទ្ិែម្ក ម្ន្ធះ
ព្ទ្ងោ់កម់្ៅម្លើពួកម្គ និងព្បោនឲ្យពួកម្គ នូវការម្ព្បាសម្លាះម្ន្ធះ
ម្ោយពិតព្បាកដ និងម្ោយព្បសិទ្ធភាព [39] ព្ទ្ងម់្ធាើការទូ្លអងារ
សព្មាបព់ួកម្គ [40] ព្ទ្ងម់្បើកសំញដងអាងក៌ំបាងំត្នម្សចកតីសម្គ រ្ ះដល់
ពួកម្គ ាម្រយៈព្ពះបនទូល [41] ព្ទ្ងជ់ំរុែចិតតពួកម្គម្ោយព្ពះវញិ្ញា ណ
ព្ទ្ងយ់៉ា ងមានព្បសិទ្ធភាពឲ្យម្ជឿ និងស្ទត បប់ រ្ ប ់ ម្ហើយព្គបព់្គងចិតត
របស់ពួកម្គម្ោយព្ពះបនទូលនិងព្ពះវញិ្ញា ណ [42] ព្ទ្ងយ់កឈនះម្លើអស់
ោងំខ្ែ ងំសព្តូវរបស់ពួកម្គម្ោយព្ពះម្ចស្ទត និងព្បាជាា ញាណដម៏្លើសលុប
របស់ព្ទ្ង ់ាម្រម្បៀប និងវធិញីដលព្សបម្ៅាម្ការកំណតប់ញ្ញា ដអ៏ស្ទច រយ 
និងម្និអាចសទងប់ានរបស់ព្ទ្ង។់ [43] 
[39] យ៉ាូហាន៦:៣៧, ៣៩; ១០:១៥-១៦ 
[40] ១យ៉ាូហាន២:១-២; រ ៉ាមូ្៨:៣៤ 
[41] យ៉ាូហាន១៥:១៣, ១៥; ម្អម្េសូរ១:៧-៩; យ៉ាូហាន១៧:៦ 
[42] យ៉ាូហាន១៤:១៦; ម្ហម្ព្ពើរ១២:២; ២កូរនិងូស៤:១៣; រ ៉ាមូ្៨:៩, ១៤; 

១៥:១៨-១៩; យ៉ាូហាន១៧:១៧ 
[43] ទំ្នុកតម្ម្កើង១១០:១; ១កូរនិងូស១៥:២៥-២៦; មា៉ា ឡាគី៤:២-៣; 

កូល៉ាុស២:១៥ 
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ជំពូកទ៩ី. អំពីឆនទៈម្សរី* 

I. ព្ពះព្ទ្ងប់ានព្បោននូវម្សរភីាពពីធម្ែជាតិម្ៅឲ្យឆនទៈម្នុសស ញដលម្និ
ព្តូវបានបងខិតបងខឬំឲ្យមាននិសសយ័ច្ចបំាចោ់ងំព្សុងណាម្យួញដលកំណត់
ម្ៅរកការលអឬអាព្កកម់្ ើយ។ [1] 

[1] មា៉ា ថាយ១៧:១២; យ៉ា កុប១:១៤; ម្ច្ចទិ្យកថា៣០:១៩ 

II. កនុងកាលញដលម្នុសសសាិតកនុងស្ទា នភាពបរសុិទ្ធ ម្ន្ធះពួកម្គមានម្សរ ី
ភាព និងអំណាចកនុងការមានឆនទៈនងឹម្ធាើការញដលលអ និងគាបព់្ពះហឫទ្យ័
ព្ពះបាន [2] ប៉ាុញនតវាអាចនឹងញព្បព្បួលម្ោយ្យ បានជាពួកម្គកអ៏ាចនឹង
ធ្លា កម់្ចែពីម្ន្ធះបានញដរ។ [3] 

[2] ស្ទស្ទត ៧:២៩; ម្លាកុបបតតិ១:២៦ 
[3] ម្លាកុបបតតិ២:១៦-១៧; ៣:៦ 

III. ម្ព្កាយពីម្នុសសធ្លា កក់នុងស្ទា នភាពត្នអមំ្ពើបាបម្ហើយ ពួកម្គបានបាត់
បងោ់ងំព្សុងនូវសម្តាភាពកនុងការមានឆនទៈនឹងម្ធាើការលអខ្ងវញិ្ញា ណណា
កតី ញដលសម្នឹងទ្ទ្ួលម្សចកតីសម្គ រ្ ះ[4] ដូម្ចនះម្ហើយកនុងភាពជាម្នុសស
ពីធម្ែជាត ិ ម្ន្ធះពួកម្គមានភាពព្បឆ្ងំោស់ោងំអស់ម្ៅនឹងការញដលលអ 
[5] ពួកម្គព្តូវស្ទា បក់នុងអំម្ពើបាប [6] ម្ហើយាម្រយៈកមាា ងំរបស់ពកួម្គ 
ម្ន្ធះពួកម្គគាែ នសម្តាភាពនឹងផ្លា ស់បតូរខាួនឯងបានម្ទ្ កម៏្និអាចម្រៀបចខំាួន
សព្មាបក់ារម្ន្ធះបានញដរ។ [7] 

[4] រ ៉ាមូ្៥:៦; ៨:៧; យ៉ាូហាន១៥:៥ 
[5] រ ៉ាមូ្៣:១០,១២ 
[6] ម្អម្េសូរ២:១; កូល៉ាុស២:១៣ 
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[7] យ៉ាូហាន៦:៤៤, ៦៥; ម្អម្េសូរ២:២-៥; ១កូរនិងូស២:១៤; ទី្តុស៣:៣-៥ 

IV. ម្ៅម្ពលញដលព្ពះព្ទ្ងប់ំផ្លា ស់បំញព្បម្នុសសមានបាប និងផ្លា ស់បតូរគាត់
ម្ៅកនុងស្ទា នភាពត្នព្ពះគុណ* ម្ន្ធះព្ទ្ងរ់មំ្ោះគាតម់្ចែពីោសភាពត្ន
អំម្ពើបាបពីធម្ែជាតិ [8] ម្ហើយម្ោយស្ទរញតព្ពះគុណប៉ាុម្ណាណ ះញដលព្ពះ
ព្ទ្ងជ់ួយ ម្ោយម្សរឲី្យគាតអ់ាចនឹងមានឆនទៈ និងអាចម្ធាើការលអខ្ងឯ
វញិ្ញា ណ [9] ប៉ាុញនតម្ោយម្ហតុញតគាតម់្ៅមានភាពពុករលួយម្ៅសល់ម្ៅ
ម្ ើយ បានជាគាតម់្និអាចនឹងម្ធាើម្ោយឥតម្ខ្ច ះបានម្ទ្ ឬកម៏ានឆនទៈកនុង
ការម្ធាើញតការលអប៉ាុម្ណាណ ះម្ន្ធះម្ ើយ គឺគាតម់ានោងំឆនទៈកនុងការម្ធាើការ
អាព្កកន់ងញដរ។ [10] 

[8] កូល៉ាុស១:១៣; យ៉ាូហាន៨:៣៤, ៣៦ 
[9] េលីីព២:១៣; រ ៉ាមូ្៦:១៨, ២២ 
[10] កាឡាទី្៥:១៧; រ ៉ាមូ្៧:១៥, ១៨-១៩, ២១, ២៣ 

V. មានញតម្ៅកនុងស្ទា នភាព ញដលម្នុសសទ្ទ្លួសិរលីអម្ហើយប៉ាុម្ណាណ ះ 
ញដលឆនទៈរបស់គាតព់្តូវបានម្ធាើឲ្យមានភាពម្សរ ី ញដលគាតម់្ធាើញតការលអ
ម្ោយឥតម្ខ្ច ះ និងម្និផ្លា ស់បតូរ ។ [11] 

[11] ម្អម្េសូរ៤:១៣; ម្ហម្ព្ពើរ១២:២៣; ១យ៉ាូហាន៣:២; យូោស២៤ 

ជំពូកទី១០. អំពីការព្ាស់ម្ៅម្ោយមានព្បសិទធភាព 

I. អស់អនកញដលព្ពះព្ទ្ងប់ានតព្ម្ូវទុ្កជាមុ្ន ឲ្យទ្ទ្ួលជីវតិ ម្ហើយគឺ
សព្មាបញ់តអនកោងំម្ន្ធះប៉ាុម្ណាណ ះ ញដលព្ពះព្ទ្ងន់ងឹព្ាស់ម្ៅពួកម្គ
ម្ោយព្បសិទ្ធភាពម្ៅម្ពលម្វលាញដលបានកំណតទុ់្ក និងជាម្ពលញដល
ព្ទ្ងទ់្ទ្ួល [1] ម្ោយស្ទរព្ពះបនទូល និងព្ពះវញិ្ញា ណ [2] ឲ្យម្ចែពសី្ទា ន
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ភាពត្នអំម្ពើបាប និងម្សចកតសី្ទា បញ់ដលពួកម្គមានពីធម្ែជាត ិ ម្ៅកានព់្ពះ
គុណ និងម្សចកតីសម្គ រ្ ះរបស់ព្ពះម្យស ូវព្គីសទ [3] ព្ទ្ងប់ំេាគឺំនិតរបស់
ពួកម្គខ្ងឯវញិ្ញា ណ និងខ្ងម្សចកតសីម្គ រ្ ះឲ្យយល់ការត្នព្ពះ [4] ព្ទ្ង់
ដកចិតតញដលរងឹរូសដូចងែម្ចែពីពួកម្គ ម្ហើយព្បោនឲ្យពួកម្គនូវចិតតជា
ស្ទចវ់ែិ [5] ព្ទ្ងញ់កជាងែីម្ ើងនូវឆនទៈរបស់ពួកម្គ ម្ហើយម្ោយព្ពះម្ចស្ទត
ដម៏្លើសលុបរបស់ព្ទ្ង ់ ម្ន្ធះព្ទ្ងក់ំណតក់ារាងំចិតតរបស់ពួកម្គម្ៅកាន់
ការញដលលអ [6] ម្ហើយព្ទ្ងោ់ែន្ធពំួកម្គម្ោយព្បសិទ្ធភាព ម្ៅរកព្ពះ
ម្យស ូវព្គីសទ [7] ប៉ាុញនតម្ោះយ៉ា ងម្ន្ធះកតកីព៏ួកម្គម្កម្ោយមានម្សរភីាព 
ម្ព្ពាះព្ពះព្ទ្ងម់្ធាើឲ្យពួកម្គមានឆនទៈម្ន្ធះ ម្ោយស្ទរព្ពះគុណព្ទ្ង។់ [8] 

[1] រ ៉ាមូ្៨:៣០; ១១:៧; ម្អម្េសូរ១:១០-១១ 
[2] ២ញងសា ូនិច២:១៣-១៤; ២កូរនិងូស៣:៣, ៦ 
[3] រ ៉ាមូ្៨:២; ម្អម្េសូរ២:១-៥; ២ធីម្៉ាមូ្ង១:៩-១០ 
[4] កិចចការ២៦:១៨; ១កូរនិងូស២:១០,១២; ម្អម្េសូរ១:១៧-១៨ 
[5] ម្អម្សគាល៣៦:២៦ 
[6] ម្អម្សគាល១១:១៩; េលីីព២:១៣; ម្ច្ចទិ្យកថា៣០:៦; ម្អម្សគាល ៣៦: ២៧ 
[7] ម្អម្េសូរ១:១៩; យ៉ាូហាន៦:៤៤-៤៥ 
[8] បទ្ចម្ព្ម្ៀងស្ទ ូម្៉ានូ១:៤; ទំ្នុក.១១០:៣; យ៉ាូហាន៦:៣៧; រ ៉ាមូ្៦:១៦-១៨ 

II. ការព្ាស់ម្ៅម្ោយព្បសិទ្ធភាពម្នះ គឺម្ចែពីព្ពះគុណដឥ៏តគតិត្ងា 
និងពិម្សសរបស់ព្ទ្ងប់៉ាុម្ណាណ ះ ម្និញម្នម្ចែពអីាីណាម្យួញដលព្ទ្ងប់ាន
ទ្តម្ ើែជាមុ្នម្ៅកនុងម្នុសសម្ស្ទះ។ [9] ម្នុសសោងំអស់គាន គឺមានភាព
ជាអកម្ែប៉ាុម្ណាណ ះម្ៅទ្ីម្នះ រហូតដល់ពួកម្គព្តូវបានោស់អារម្ែណ៍ និងញក
ជាងែីម្ ើងម្ោយព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ [10] ម្ោយម្ហតុម្ន្ធះម្គព្តូវបានជំរុែ 
ឲ្យម្ឆាើយតបចំម្ពាះការព្ាស់ម្ៅម្នះ ម្ហើយឲ្យឱបព្កម្ស្ទបយកព្ពះគុណ 
ញដលព្តូវបាននតល់និងម្នទរម្ៅកនុងម្ន្ធះ។ [11] 
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[9] ២ធីម្៉ាមូ្ង១:៩; ទី្តុស៣:៤, ៥; ម្អម្េសូរ២:៤, ៥, ៨, ៩; រ ៉ាមូ្៩:១១ 
[10] ១កូរនិងូស២:១៤; រ ៉ាមូ្៨:៧; ម្អម្េសូរ២:៥ 
[11] យ៉ាូហាន៦:៣៧; ម្អម្សគាល៣៦:៣៧; យ៉ាូហាន៥:២៥ 

III. ចំម្ពាះោរកញដលព្តូវបានម្រ ើសាងំ ម្ហើយព្តូវស្ទា បម់្ៅកនុងកាលម្ៅជា
ោរកម្ៅម្ ើយ ម្ន្ធះព្តូវបានម្កើតជាងែ ី និងទ្ទ្លួម្សចកតីសម្គ រ្ ះម្ោយ
ស្ទរព្ពះព្គីសទាម្រយៈព្ពះវញិ្ញា ណ [12] ញដលម្ធាើការម្ៅម្ពលម្វលា និងទ្ី
កញនាង ព្ពម្ោងំរម្បៀបញដលព្ទ្ងស់ពាព្ពះហឫទ្យ័។[13] កដូ៏ចជាអស់អនក
ម្រ ើសាងំឯម្ទ្ៀត ញដលម្និអាចទ្ទ្ួលការព្ាស់ម្ៅខ្ងម្ព្ៅ ម្ោយ
ពន័ធកចិចត្នព្ពះបនទូលនងញដរ។ [14] 

[12] លូកា១៨:១៥-១៦; កិចចការ២:៣៨-៣៩; យ៉ាូហាន៣:៣, ៥; 
១យ៉ាូហាន៥:១២; រ ៉ាមូ្៨:៩ 

[13] យ៉ាូហាន៣:៨ 
[14] ១យ៉ាូហាន៥:១២; កិចចការ៤:១២ 

IV. ចំម្ពាះអនកដត្ទ្ម្ទ្ៀតញដលម្និព្តវូបានម្រ ើសាងំ ម្បើម្ោះបីជាពកួម្គព្តូវ
បានព្ាស់ម្ៅម្ោយពន័ធកិចចត្នព្ពះបនទូល [15] និងទ្ទ្ួលបទ្ពិម្ស្ទធន៍
ត្នពន័ធកិចចជាទូ្ម្ៅខាះៗរបស់ព្ពះវញិ្ញា ណកត ី [16] កព៏ួកម្គម្និញដលម្កឯ
ព្ពះព្គីសទម្ោយពិតព្បាកដញដរ ដូម្ចនះម្ហើយពកួម្គម្និព្តវូបានសម្គ រ្ ះ
ម្ន្ធះម្ទ្ [17] ម្ហើយម្នុសសញដលគាែ នជំម្នឿម្លើស្ទសន្ធព្គីសទ ម្ន្ធះនឹងម្និ
បានសម្គ រ្ ះ ាម្រម្បៀបណាម្នសងម្ ើយ ម្ោះបីពួកម្គខិតខំម្រៀបរយញខស
ជីវតិរបស់ពួកម្គម្ៅាម្ពនាឺត្ននិសសយ័* និងព្កតឹយវនិយ័ត្នស្ទសន្ធញដល
ពួកម្គកានក់ត ី [18] ម្ហើយការអះអាង និងការរកាគំនតិថាពួកម្គព្បញហល
ជាអាចនឹងទ្ទ្ួលម្សចកតសីម្គ រ្ ះម្ន្ធះ ពិតជាមានភាពម្ព្គាះថាន ក ់ នងិគួរ
ឲ្យសអបម់្ខពើម្ខ្ា ងំណាស់។ [19] 
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[15] មា៉ា ថាយ២២:១៤ 
[16] មា៉ា ថាយ៧:២២; ១៣:២០-២១; ម្ហម្ព្ពើរ៦:៤-៥ 
[17] យ៉ាូហាន៦:៦៤-៦៦; ៨:២៤ 
[18] កិចចការ៤:១២; យ៉ាូហាន១៤:៦; ម្អម្េសូរ២:១២; យ៉ាូហាន៤:២២; ១៧:៣ 
[19] ២យ៉ាូហាន១:៩-១១; ១កូរនិងូស១៦:២២; កាឡាទ្ី១:៦-៨ 

ជំពូកទី១១. អំពីការរាប់ជាសុចរិត 

I. អស់អនកញដលព្ពះព្ទ្ងប់ានព្ាស់ម្ៅម្ោយព្បសិទ្ធភាពម្ហើយម្ន្ធះ នឹង
ព្តូវបានរាបជ់ាសុចរតិម្ោយឥតគតិត្ងានងញដរ [1] ម្និញម្នម្ោយការោក់
បញ្ចូលនូវម្សចកតីសុចរតិម្ៅឲ្យពួកម្គម្ន្ធះម្ទ្ ប៉ាុញនតម្ោយការអតម់្ោស
ចំម្ពាះអំម្ពើបាបរបស់ពួកម្គ នងិម្ោយការរាប ់ និងទ្ទ្ួលបុគរលរបស់ពួក
ម្គថាជាសុចរតិ ម្និញម្នម្ោយស្ទរការណាម្ួយញដលព្តូវបានម្ធាើម្ៅកនុង
ពួកម្គ ឬការណាម្យួញដលពួកម្គបានម្ធាើម្ន្ធះញដរ ញតគមឺ្ោយស្ទរញតព្ពះ
ព្គីសទញតម្យួប៉ាុម្ណាណ ះ កម៏្និញម្នម្ោយស្ទរជំម្នឿញដលព្តូវបានោកក់នុងពួក
ម្គ ឬសកម្ែភាពត្នការម្ជឿ ឬកក៏ារស្ទត បប់ រ្ បច់មំ្ពាះការនាយដំណឹងលអ
ណាម្យួ ញដលបានម្ធាើចំម្ពាះពួកម្គ ជាម្សចកតីសុចរតិរបស់ពកួម្គម្ន្ធះម្ទ្ 
ប៉ាុញនតម្ោយការោកនូ់វការស្ទត បប់ រ្ ប់និងការលាងជំរះបាបញដលព្ពះព្គីសទ
បានម្ធាើម្ៅម្លើពួកម្គ [2] ពួកម្គទ្ទ្ួល និងពងឹញនអកម្លើព្ទ្ង ់ នងិម្សចកតី
សុចរតិរបស់ព្ទ្ង ់ ម្ោយម្សចកតីជមំ្នឿ ញដលជំម្នឿម្ន្ធះម្និញម្នពួកម្គមាន
ម្ោយខាួនឯងម្ន្ធះម្ទ្ ញតជាអំម្ណាយោនត្នព្ពះវែិ។ [3] 

[1] រ ៉ាមូ្៨:៣០; រ ៉ាមូ្៣:២៤ 
[2] រ ៉ាមូ្៤:៥-៨; ២កូរនិ.៥:១៩, ២១; រ ៉ាមូ្៣:២២, ២៤-២៥, ២៧-២៨; ទី្តុស៣:

៥, ៧; ម្អម្េសូរ១:៧; ម្យម្រមា២៣:៦; ១កូរនិ.១:៣០-៣១; រ ៉ាមូ្៥:១៧-១៩ 
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[3] កិចចការ១០:៤៤; កាឡាទី្២:១៦; េលីីព៣:៩; កិចចការ១៣:៣៨-៣៩; 
ម្អម្េសូរ២:៧-៨ 

II. ម្សចកតីជំម្នឿញដលទ្ទ្ួល និងពឹងញនអកម្ៅម្លើព្ពះព្គីសទនិងម្សចកតសុីចរតិ
របស់ព្ទ្ង ់ ញតម្យួគតគ់ជឺាឧបករណ៍ត្នការរាបជ់ាសុចរតិ [4] ញតម្និញម្ន
មានញតវាម្យួប៉ាុម្ណាណ ះម្ៅកនុងបុគរល ញដលព្តូវបានរាបសុ់ចរតិម្ន្ធះម្ទ្ គឺ
ព្តូវរមួ្ជាម្យួនឹងព្ពះគុណ ត្នម្សចកតសីម្គ រ្ ះោងំអស់ម្នសងម្ទ្ៀត។ 
ម្ហើយវាកម៏្និព្តូវជាម្សចកតជីំម្នឿស្ទា បម់្ន្ធះញដរ ញតជាម្សចកតីជំម្នឿញដលម្ធាើ
ការម្ោយម្សចកតីព្សលាែ់វែិ។ [5] 

[4] យ៉ាូហាន១:១២; រ ៉ាមូ្៣:២៨; រ ៉ាមូ្៥:១ 
[5] យ៉ា កុប២:១៧, ២២, ២៦; កាឡាទី្៥:៦ 

III. ម្ោយការស្ទត បប់ រ្ ប ់ និងការសុគតរបស់ព្ទ្ង ់ ព្ពះព្គីសទព្ទ្ងប់ាន
ម្លាះបំណុលោងំអស់របស់អនកញដលព្តូវបានរាបជ់ាសុចរតិ ម្ហើយព្ទ្ងក់៏
បំម្ពែនូវម្សចកតយុីតតិធម្រ៌បស់ព្ពះវរបិាព្ទ្ងជ់ំនសួពួកម្គ [6] ម្ោយសម្
ព្សប ពិតព្បាកដ និងម្ពែម្លែនងញដរ។ ប៉ាុញនត ម្ោយម្ព្ពាះញតព្ទ្ងព់្តូវ
បានព្ពះវរបិាព្បោនដល់ពួកម្គ [7] ម្ហើយព្ពះវរបិាទ្ទ្ួលយកការស្ទត ប់
ប រ្ ប ់ និងការលាងជំរះបាបញដលព្ទ្ងប់ានម្ធាើជនំួសឲ្យពួកម្គ [8] ញដល
ោងំពីរយ៉ា ងម្ន្ធះគឺម្ោយឥតគិតត្ងា ម្និញម្នម្ោយស្ទរអាីណាម្យួម្ៅកនុង
ពួកម្គម្ន្ធះម្ទ្ បានជាការរាបជ់ាសុចរតិដល់ពួកម្គម្ន្ធះ គឺជាព្ពះគុណ
ញដលឥតគិតត្ងា។ [9] ាម្រយៈការរាបម់្នុសសមានបាបជាសុចរតិ ម្ន្ធះ
ោងំភាពយុតតិធម្ព៌្តឹម្ព្តវូ និងព្ពះគុណដប៏របូិណ៌ត្នព្ពះ ព្តវូបានថាា យ
សិររុីងម្រឿង។ [10] 
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[6] រ ៉ាមូ្៥:៨-១០, ១៩; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:៥-៦; ម្ហម្ព្ពើរ១០:១០, ១៤; ោនីញយ៉ាល៩:
២៤, ២៦; ម្អស្ទយ៥៣:៤-៦, ១០-១២ 

[7] រ ៉ាមូ្៨:៣២ 
[8] ២កូរនិងូស៥:២១; មា៉ា ថាយ៣:១៧; ម្អម្េសូរ៥:២ 
[9] រ ៉ាមូ្៣:២៤; ម្អម្េសូរ១:៧ 
[10] រ ៉ាមូ្៣:២៦; ម្អម្េសូរ២:៧ 

IV. ព្ពះព្ទ្ងប់ានកំណតជ់ាមុ្នាងំពីអស់កលបជានិចចម្ក កនុងការរាបជ់ា
សុចរតិដល់ពួកម្រ ើសាងំ [11] ម្ហើយដល់ម្ពលម្វលាម្ពែកំណត ់ ម្ន្ធះ
ព្ពះព្គីសទព្ទ្ងប់ានសុគត និងមានព្ពះជនែរស់ម្ ើងវែិ សព្មាបក់ាររាបជ់ា
សុចរតិ ដល់ពកួម្គ [12] ញតម្ោះជាយ៉ា ងម្ន្ធះកតី ពួកម្គម្និព្តូវបានរាបជ់ា
សុចរតិម្ទ្ រហូតដល់ម្ពលម្វលាសម្ព្សបញដលព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធោក់
ព្ពះព្គីសទម្ៅម្លើពួកម្គ។ [13] 

[11] កាឡាទី្៣:៨; ១ម្ពព្តុស១:២, ១៩-២០; រ ៉ាមូ្៨:៣០ 
[12] កាឡាទី្៤:៤; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:៦ 
[13] កូល៉ាុស១:២១-២២; កាឡាទី្២:១៦; ទី្តុស៣:៤-៧ 

V. ព្ពះព្ទ្ងម់្ៅញតបនតអតម់្ោសបាប ដល់អស់អនកញដលព្តូវបានរាបជ់ា
សុចរតិ [14] ម្ហើយម្ោះម្បើពកួម្គនឹងម្និអាចធ្លា កម់្ចែពីស្ទា នភាពត្នការ
រាបជ់ាសុចរតិម្ហើយម្ន្ធះកម៏្ោយ [15] កព៏កួម្គអាចនឹងធ្លា កម់្ៅម្ព្កាម្ការ
ម្និសពាព្ពះហឫទ្យ័របស់ព្ពះវរបិា ម្ោយស្ទរអំម្ពើបាបរបស់ពួកម្គ 
ម្ហើយម្និមានរសែីត្នព្ពះេគកតព្ទ្ងស់្ទត រម្ ើងម្ៅកនុងពួកម្គម្ទ្ លុះព្ាញត
ពួកម្គបន្ធទ បខាួន លនត់នូួវអំម្ពើបាបរបស់ពួកម្គ ទូ្លសូម្ការម្លើកញលង
ម្ោស និងញកជាងែីម្ ើងនូវជំម្នឿ និងការញកញព្បចិតតរបស់ពួកម្គ។ [16] 

[14] មា៉ា ថាយ៦:១២; ១យ៉ាូហាន១:៧, ៩; ១យ៉ាូហាន២:១-២ 
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[15] លូកា២២:៣២; យ៉ាូហាន១០:២៨; ម្ហម្ព្ពើរ១០:១៤ 
[16] ទំ្នុកតម្ម្កើង៨៩:៣១-៣៣; ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១:៧-១២; ទំ្នុកតម្ម្កើង៣២:៥; 

មា៉ា ថាយ២៦:៧៥; ១កូរនិងូស១១:៣០, ៣២; លូកា១:២០ 

VI. ការរាបជ់ាសុចរតិដល់អនកម្ជឿកនុងសម្យ័សញ្ញា ច្ចស់ និងការរាបជ់ា
សុចរតិដល់អនកម្ជឿម្ៅសម្យ័សញ្ញា ងែីគឺមានលកខណៈញតម្យួ និងដូចគាន
កនុងព្គបព់្បការោងំអស់ខ្ងម្លើម្នះ។ [17] 

[17] កាឡាទី្៣:៩, ១៣-១៤; រ ៉ាមូ្៤:២២-២៤; ម្ហម្ព្ពើរ១៣:៨ 

ជំពូកទី១២. អំពីការទទួលទុកជាកនូចិញ្ច ឹម្ 

អស់អនកញដលព្តូវបានរាបជ់ាសុចរតិម្ហើយ ម្ន្ធះព្ពះព្ទ្ងទ់្ទ្ួលម្ោយគាប់
ព្ពះទ្យ័ម្ៅកនុង និងម្ោយស្ទរព្ពះម្យស ូវព្គីសទញដលជាព្ពះរាជបុព្ាព្ទ្ង់
ញតម្យួ ឲ្យកាា យជាអនករមួ្ចំញណកកនុងព្ពះគុណត្នការរាបជ់ាកូនចិញ្ច ឹម្
របស់ព្ទ្ង ់[1] ញដលាម្រយៈម្ន្ធះពួកម្គព្តូវបានោកប់ញ្ចូលម្ៅកនុងចំនួន 
និងរកីរាយកនុងម្សរភីាព ម្ហើយនិងឯកសិទ្ធិជាបុព្តធីាត្នព្ពះ [2] មាន
ព្ពះន្ធម្ព្ទ្ងោ់កម់្ៅម្លើពួកម្គ [3] ទ្ទ្ួលព្ពះវញិ្ញា ណត្នការទ្ទ្ួលជាកូន
ចិញ្ច ឹម្ [4] អាចនឹងចូលម្ៅដល់បលា័ងត្នព្ពះគុណម្ោយកាា ហាន [5] ព្តូវ
បានជួយ ឲ្យអាចនឹងញព្សកម្ ើងថា អប័ា ព្ពះវរបិាម្អើយ [6] ព្តូវបាន
អាណិតអាសូរ [7] ការពារ [8] នរតន់រង ់ [9] និងម្ធាើឲ្យបរសុិទ្ធ ម្ោយស្ទរ
ព្ទ្ងក់នុងឋានៈជាឪពុកមាន ក ់ [10] ពួកម្គម្និញដលព្តូវបានម្បាះបងម់្ច្ចល
ម្ន្ធះម្ទ្ [11] ប៉ាុញនតព្តូវបានម្បាះព្ាចំណាសំព្មាបដ់ល់ត្ងៃត្នការម្ព្បាស
ម្លាះ [12] ម្ហើយព្គងម្រតកត្នម្សចកតសីនា [13] កនុងឋានៈជាអនកព្គង
ម្រតកត្នម្សចកតីសម្គ រ្ ះអស់កលបជានិចច។ [14] 
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[1] ម្អម្េសូរ១:៥; កាឡាទី្៤:៤-៥ 
[2] រ ៉ាមូ្៨:១៧; យ៉ាូហាន១:១២ 
[3] ម្យម្រមា១៤:៩; ២កូរនិងូស៦:១៨ 
[4] រ ៉ាមូ្៨:១៥ 
[5] ម្អម្េសូរ៣:១២; រ ៉ាមូ្៥:២ 
[6] កាឡាទី្៤:៦ 
[7] ទំ្នុកតម្ម្កើង១០៣:១៣ 
[8] សុភាសិត១៤:២៦ 
[9] មា៉ា ថាយ៦:៣០, ៣២; ១ម្ពព្តុស៥:៧ 
[10] ម្ហម្ព្ពើរ១២:៦ 
[11] បរមិ្ទ្វ៣:៣១ 
[12] ម្អម្េសូរ៤:៣០ 
[13] ម្ហម្ព្ពើរ៦:១២ 
[14] ១ម្ពព្តុស១:៣, ៤; ម្ហម្ព្ពើរ១:១៤ 

ជំពូកទី១៣. អំពីការញែកម្ចែជាបរិសុទធ 

I. អស់អនកញដលព្តូវបានព្ាស់ម្ៅម្ោយមានព្បសិទ្ធភាព និងបានម្កើតជា
ងែី ពួកម្គមានចិតតងែ ី និងវញិ្ញា ណងែីម្យួព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងម្ៅកនុងពួកម្គ 
ម្ន្ធះពួកម្គព្តូវបានម្ធាើឲ្យបរសុិទ្ធម្ ើងបញនាម្ម្ទ្ៀត ម្ោយពិតព្បាកដ និង
ម្ោយផ្លទ ល់ខាួន ាម្រយៈគុណតត្ម្ាត្នការសុគត និងការមានព្ពះជនែរស់
ម្ ើងវែិរបស់ព្ពះព្គីសទ [1] ម្ោយស្ទរព្ពះបនទូល និងព្ពះវញិ្ញា ណ ញដល
សណាិ តម្លើពួកម្គ។ [2] ការព្គបព់្គងរបស់អំម្ពើបាបម្ៅម្លើរូបកាយពួកម្គ
ោងំមូ្ល ព្តូវបានបំផ្លា ែ [3] ម្ហើយម្សចកតបី៉ាងព្បាថាន ជាម្ព្ចើនរបស់វាព្តូវ
បានម្ធាើឲ្យកានញ់តម្ខាយម្ៅៗ និងងយម្ៅៗ [4] ម្ហើយពួកម្គកានញ់តគាប់
ព្បម្សើរម្ ើង និងចម្ព្ម្ើនកមាា ងំខ្ា ងំម្ ើងខ្ងឯ ព្ពះគុណត្នម្សចកតី
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សម្គ រ្ ះោងំអស់ [5] ម្ដើម្បនីងឹអនុវតតភាពបរសុិទ្ធពិតព្បាកដ ញដលម្បើគាែ ន
វាម្ទ្ម្ន្ធះ គាែ នម្នុសសណាមាន កន់ឹងម្ ើែព្ពះអមាច ស់បានម្ ើយ។ [6] 

[1] ១កូរនិងូស៦:១១; កិចចការ២០:៣២; េលីីព៣:១០; រ ៉ាមូ្៦:៥,៦ 
[2] យ៉ាូហាន១៧:១៧; ម្អម្េសូរ៥:២៦; ២ញងសា ូនិច២:១៣ 
[3] រ ៉ាមូ្៦:៦, ១៤ 
[4] កាឡាទី្៥:២៤; រ ៉ាមូ្៨:១៣ 
[5] កូល៉ាុស១:១១; ម្អម្េសូរ៣:១៦-១៩ 
[6] ២កូរនិងូស៧:១; ម្ហម្ព្ពើរ១២:១៤ 

II. ការញែកម្ចែជាបរសុិទ្ធគឺព្តវូម្ធាើម្ ើងម្ពែតមួ្នុសសោងំមូ្ល[7] ញតម្និ
អាចព្គបល់កខណ៍កនុងជីវតិម្នះម្ទ្ ពួកម្គម្ៅញតជាបម់ានសល់នូវភាពពុក
រលួយកនុងព្គបញ់ននកោងំអស់ [8] ដូចម្ន្ធះម្ហើយម្ធាើឲ្យម្កើតមាននូវសគ រ្ ម្
ញដលម្ចះញតបនត និងម្និអាចព្ពម្ម្ព្ពៀងគាន បាន គឺស្ទចឈ់ាម្ោស់នឹង
ព្ពះវញិ្ញា ណ ម្ហើយព្ពះវញិ្ញា ណោស់នឹងស្ទចឈ់ាម្វែិ។ [9] 

[7] ១ញងសា ូនិច៥:២៣ 
[8] ១យ៉ាូហាន១:១០; រ ៉ាមូ្៧:១៨, ២៣; េលីីព៣:១២ 
[9] កាឡាទី្៥:១៧; ១ម្ពព្តុស២:១១ 

III. កនុងសគ រ្ ម្ម្ន្ធះ ម្ោះបីជាភាពពុករលួយញដលសល់ម្ៅ មានម្ពលខាះ
មានម្ព្បៀបជាងកម៏្ោយ [10] កា៏ម្រយៈការព្បោនកមាា ងំជាបនតបន្ធទ បព់ី
ព្ពះវញិ្ញា ណត្នការញែកជាបរសុិទ្ធរបស់ព្ពះព្គីសទ ម្ន្ធះញននកញដលបានម្កើត
ជាងែីនឹងបានឈនះ[11] ម្ហើយម្ោយម្ហតុម្ន្ធះ ពួកបរសុិទ្ធនឹងរកីចំម្រ ើនម្ ើង
ខ្ងឯព្ពះគុណ[12] សម្ព្ម្ចភាពបរសុិទ្ធឥតម្ខ្ច ះខ្ងឯម្សចកតមី្កាតខ្ា ច
ព្ពះ។ [13] 
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[10] រ ៉ាមូ្៧:២៣ 
[11] រ ៉ាមូ្៦:១៤; ១យ៉ាូហាន៥:៤; ម្អម្េសូរ៤:១៥-១៦ 
[12] ២ម្ពព្តុស៣:១៨; ២កូរនិងូស៣:១៨ 
[13] ២កូរនិងូស៧:១ 
 

ជំពូកទី១៤. អំពីជំម្នឿញដលសម្គ រ្ ះ 

I. ព្ពះគុណត្នម្សចកតីជំម្នឿញដលពួកម្រ ើសាងំ* ព្តូវបានជួយ ឲ្យអាចនឹងម្ជឿ
ចំម្ពាះម្សចកតីសម្គ រ្ ះដល់ព្ពលឹងរបស់ពួកម្គ [1] គឺជាការ្រត្នព្ពះ
វញិ្ញា ណត្នព្ពះព្គីសទញដលម្ធាើការម្ៅកនុងចិតតរបស់ពួកម្គ [2] ម្ហើយញដល
ព្ទ្ងម់្ធាើការម្ោយពន័ធកិចចត្នព្ពះបនទូល [3] ម្ោយការអនុវតតពធិីបរសុិទ្ធ* 
និងម្ោយការអធិស្ទា ននងញដរ ឲ្យវាមានការរកីចម្ព្ម្ើនម្ ើង និងមាន
កមាា ងំខ្ា ងំម្ ើង។ [4] 

[1] ម្ហម្ព្ពើរ១០:៣៩ 
[2] ២កូរនិងូស៤:១៣; ម្អម្េសូរ១:១៧-១៩; ២:៨ 
[3] រ ៉ាមូ្១០:១៤, ១៧ 
[4] ១ម្ពព្តុស២:២; កិចចការ២០:៣២; រ ៉ាមូ្៤:១១; លូកា១៧:៥; រ ៉ាមូ្១:១៦-១៧ 

II. ម្ោយម្សចកតីជំម្នឿម្នះ ព្គីសទបរស័ិទ្ម្ជឿថាអាីៗញដលសញម្តងម្ៅកនុងព្ពះ
បនទូលគឺជាការពិត ដបតិអំណាចរបស់ព្ពះផ្លទ ល់អងរព្ទ្ងម់ានបនទូលម្ៅកនុង
ម្ន្ធះម្ហើយ [5] ម្ហើយពួកម្គព្បព្ពឹតតាម្ខាឹម្ស្ទរ ញដលមានម្ៅកនុងខ
នីម្យួៗម្ៅកនុងព្ពះបនទូល ស្ទត បប់ រ្ បច់ំម្ពាះព្ពះរាជបញ្ញា កនុងព្ពះបនទូល 
[6] ញាបែ័់រចំម្ពាះការព្ពមាន [7] និងឱបព្កម្ស្ទបម្សចកតីសនាត្នព្ពះ
សព្មាបជ់ីវតិម្នះ និងសព្មាបជ់ីវតិញដលនឹងម្ក។[8] ប៉ាុញនតការព្បព្ពឹតតជា
មូ្លោា នត្នម្សចកតជីំម្នឿញដលសម្គ រ្ ះម្ន្ធះគឺការទ្ទ្ួល ការព្ពម្យក និង 
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ការពឹងញនអកញតម្ៅម្លើព្ពះព្គីសទញតម្យួព្ពះអងរប៉ាុម្ណាណ ះ សព្មាបក់ាររាបជ់ា
សុចរតិ ការញែកម្ចែជាបរសុិទ្ធ និងជីវតិអស់កលបជានិចច ម្ោយគុណ
តត្ម្ា ត្នសម្ពន័ធម្ម្ព្តីត្នព្ពះគុណ។ [9] 

[5] យ៉ាូហាន៤:៤២; ១ញងសា ូនិច២:១៣; ១យ៉ាូហាន៥:១០; កិចចការ២៤:១៤ 
[6] រ ៉ាមូ្១៦:២៦ 
[7] ម្អស្ទយ៦៦:២ 
[8] ម្ហម្ព្ពើរ១១:១៣; ១ធីម្៉ាមូ្ង៤:៨ 
[9] យ៉ាូហាន១:១២; កិចចការ១៦:៣១; កាឡាទី្២:២០; កិចចការ១៥:១១ 

III. ម្សចកតីជំម្នឿម្នះមានកព្ម្តឹខុសៗគាន  ម្ពាលគឺម្ខាយ ឬខ្ា ងំ [10] 
ព្បញហលជាជាែឹកែយ និងាម្រម្បៀបជាម្ព្ចើន វាព្តវូបានវាយព្បហារ 
និងម្ធាើឲ្យម្ខាយចុះ ប៉ាុញនតទ្ទ្ួលបានជយ័ជនំះ [11] ម្ោយរកីចម្ព្ម្ើនម្ ើង
ជាម្ព្ចើនរហូតសម្ព្ម្ចការធ្លន្ធដម៏្ពែម្លែម្យួាម្រយៈព្ពះព្គីសទ [12] 
ញដលជាអនកបម្ងកើត និងអនកបញ្ចបម់្សចកតជីំម្នឿរបស់ម្យើង។ [13] 

[10] ម្ហម្ព្ពើរ៥:១៣,១៤; រ ៉ាមូ្៤:១៩-២០; មា៉ា ថាយ៦:៣០; មា៉ា ថាយ៨:១០ 
[11] លូកា២២:៣១-៣២; ម្អម្េសូរ៦:១៦; ១យ៉ាូហាន៥:៤-៥ 
[12] ម្ហម្ព្ពើរ៦:១១-១២; ម្ហម្ព្ពើរ១០:២២ 
[13] ម្ហម្ព្ពើរ១២:២ 

ជំពូកទី១៥. អំពីការញកញព្បចិតតម្ៅកាន់ជីវិត 

I. ការញកញព្បចិតតម្ៅកានជ់ីវតិ គឺជាព្ពះគុណត្នការនាយដំណឹងលអ [1] 
ម្ហើយម្គាលលទ្ធិសតីពវីាគួរព្តូវបានអធិបាយ ម្ោយព្គបោ់ងំអនកបមំ្រ ើពន័ធ
កិចចត្នដំណឹងលអ ដូចជាម្គាលលទ្ធិអំពមី្សចកតជីំម្នឿម្លើព្ពះព្គីសទញដរ។ [2] 
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[1] ស្ទការ១ី២:១០; កិចចការ១១:១៨ 
[2] លូកា២៤:៤៧; មា៉ា កុស១:១៥; កិចចការ២០:២១ 

II. ម្ោយស្ទរវា ម្ន្ធះម្នុសសមានបាបម្ស្ទកស្ទត យ និងឈចឺ្ចប ់ ព្ពម្ោងំ
សអបម់្ខពើម្ចំម្ពាះអំម្ពើបាបរបស់ខាួន ម្ោយម្ចែពីការម្ម្ើលម្ ើែ និងការ
ដឹងឮ ម្និព្តឹម្ញតអំពមី្ព្គាះថាន កប់៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ ញតកអ៏ំពភីាពអាបឱ់ន និងភាព
គួរសអបម់្ខពើម្របស់បាប ញដលវានទុយពនីិសសយ័បរសុិទ្ធ និងព្កឹតយវនិយ័ដ៏
សុចរតិត្នព្ពះ ម្ហើយម្ោយមានការយល់ដឹងអំពកីតីម្ម្ាត ករុណាត្នព្ពះម្ៅ
កនុងព្ពះព្គីសទ ម្ន្ធះពួកម្គញបរម្ចែពីពួកវាោងំអស់ម្ៅរកព្ពះ [3] មាន
បំណង និងខិតខំព្បឹងញព្បងម្ដើរជាម្យួនងឹព្ទ្ងា់ម្នាូវត្នបញ្ាតតពិ្ទ្ងោ់ងំ
អស់។ [4] 

[3] ម្អម្សគាល១៨:៣០-៣១; ៣៦:៣១; ម្អស្ទយ៣០:២២; ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១:
៤; ម្យម្រមា៣១:១៨-១៩; យ៉ាូញអល២:១២-១៣; ម្អម្៉ាសុ៥:១៥;  
ទំ្នុកតម្ម្កើង ១១៩:១២៨; ២កូរនិងូស៧:១១ 

[4] ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៩:៦, ៥៩, ១០៦; លូកា១:៦; ២ពងាវាកសព្ត២៣:២៥ 

III. ការញកញព្បចិតតម្នះម្និបានរមំ្ោះម្នុសសឲ្យរចួពបីាប ឬជាមូ្លម្ហតុត្ន
ការអតម់្ោសបាបម្ន្ធះម្ទ្។[5] ការអតម់្ោសបាបជាកិចចការត្នព្ពះគុណដ៏
ឥតគតិត្ងារបស់ព្ពះម្ៅកនុងព្ពះព្គីសទ[6] ប៉ាុញនតការញព្បចតិតមានភាពច្ចបំាច់
ខ្ា ងំណាស់សព្មាប់ម្នុសសមានបាប ញដលម្បើគាែ នវាម្ទ្ ម្ន្ធះគាែ នអនកមាន
បាបណាមាន កម់ានរពំឹងថានឹងទ្ទ្ួលការអតម់្ោសបាបបានម្ ើយ។ [7] 

[5] ម្អម្សគាល៣៦:៣១-៣២; ម្អម្សគាល១៦:៦១-៦៣ 
[6] ហូម្ស១៤:២, ៤; រ ៉ាមូ្៣:២៤; ម្អម្េសូរ១:៧ 
[7] លូកា១៣:៣; កិចចការ១៧:៣០-៣១ 
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IV. ដូចញដលអមំ្ពើបាបតូចាចណាម្យួកតី កស៏្ទកសម្នឹងទ្ទ្ួលការោក់
ម្ោសញដរ [8] បានជាកគ៏ាែ នអំម្ពើបាបដធ៏ំណាម្យួ ញដលអាចនឹងន្ធមំ្កនូវ
ការោកម់្ោសម្លើអនកណាញដលញកញព្បចិតតម្ហើយម្ន្ធះញដរ។ [9] 

[8] រ ៉ាមូ្៦:២៣; រ ៉ាមូ្៥:១២; មា៉ា ថាយ១២:៣៦ 
[9] ម្អស្ទយ៥៥:៧; រ ៉ាមូ្៨:១; ម្អស្ទយ១:១៦, ១៨ 

V. ម្នុសសម្និព្តូវម្ពែចតិតនងឹខាួនពួកម្គ ម្ោយការញកញព្បចិតតជាទូ្ម្ៅ
ម្យួម្ន្ធះម្ទ្ ប៉ាុញនតវាគឺជាភារកិចចរបស់ម្នុសសព្គបគ់ាន កនុងការខនះញខនងម្ធាើការ
ញកញព្បចិតតចំម្ពាះអំម្ពើបាបម្ោយញ កនីម្យួៗ។ [10] 

[10] ទំ្នុកតម្ម្កើង១៩:១៣; លូកា១៩:៨; ១ធីម្៉ាមូ្ង១:១៣, ១៥ 

VI. ម្ោយស្ទរញត ម្នុសសព្គបគ់ាន ព្តូវញតម្ធាើការលនត់ួបាបរបស់ពួកម្គជា
ឯកជនម្ៅកានព់្ពះជាមាច ស់ អធិស្ទា នសព្មាបក់ារលនត់ួវា [11] អាព្ស័យ
ម្ៅម្លើការម្ន្ធះនិងម្លើការម្បាះបងម់្ច្ចលពួកវា ម្ន្ធះម្គអាចរកម្ ើែនូវកតី
ម្ម្ាត ករុណា [12] ដូម្ចនះអនកណាញដលបានព្បព្ពឹតតខុសនងឹបងបអូន ឬនឹង
ព្កុម្ជំនុំត្នព្ពះព្គីសទ ព្តូវញតមានឆនទៈ (ម្ោយការលនត់ ួ និងម្ស្ទកស្ទត យ
ចំម្ពាះអំម្ពើបាបម្ន្ធះ ជាឯកជន ឬជាស្ទធ្លរណៈ) កនុងការព្បកាសការញក
ញព្បចិតតរបស់គាតច់ំម្ពាះអស់អនកញដលគាតប់ានបងកឲ្យឈចឺ្ចប ់ [13] ញដល
ម្ពលម្ន្ធះនឹងព្តូវបាននសះនាជាម្យួគាត ់ និងទ្ទ្ួលគាតក់នុងម្សចកតី
ព្សលាែ់វែិ។ [14] 

[11] ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១:៤, ៥, ៧, ៩, ១៤; ទំ្នុកតម្ម្កើង៣២:៥-៦ 
[12] សុភាសិត២៨:១៣; ១យ៉ាូហាន១:៩ 
[13] យ៉ា កុប៥:១៦; លូកា១៧:៣-៤; យ៉ាូម្សា៧:១៩; ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១ 
[14] ២កូរនិងូស២:៨ 
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ជំពូកទី១៦. អំពីការព្បព្ពឹតតលអ 

I. ការព្បព្ពឹតតលអគឺជាការោងំឡាយណាញដលដូចម្ៅនឹងអា ី ញដលព្ពះព្ទ្ង់
បានបញ្ញា ម្ៅកនុងព្ពះបនទូល ដប៏រសុិទ្ធរបស់ព្ទ្ង ់ [1] វាម្និញម្នជាការអាី
ញដលម្នុសសម្ធាើម្ ើងម្ោយគាែ នការបញ្ញា កអ់ះអាងម្ៅកនុងព្ពះបនទូល ម្ហើយ
ម្ចែពចីិតតព្បាថាន ងងឹតងងុល ឬម្ៅាម្ការម្ធាើពុតត្នម្ចតន្ធលអណាម្យួ
ម្ន្ធះម្ ើយ។ [2] 

[1] ម្កីា៦:៨; រ ៉ាមូ្១២:២; ម្ហម្ព្ពើរ១៣:២១ 
[2] មា៉ា ថាយ១៥:៩; ម្អស្ទយ២៩:១៣; ១ម្ពព្តុស១:១៨; រ ៉ាមូ្១០:២; 

យ៉ាូហាន១៦:២; ១សំ្ទយ៉ាូញអល១៥:២១-២៣ 

II. ការព្បព្ពឹតតលអញដលម្ធាើម្ ើង ម្ោយស្ទត បប់ រ្ បា់ម្ព្ពះរាជបញ្ញា ត្នព្ពះ 
គឺជានលញនា និងេសតុាងត្នម្សចកតីជំម្នឿញដលពតិ និងរស់ [3]  ម្ហើយ
ាម្រយៈពួកវា ម្ន្ធះអនកម្ជឿអាចសំញដងនូវការដងឹគុណ [4] ពព្ងឹងនូវការ
ធ្លន្ធរបស់ពួកម្គ [5] ស្ទអ ងបងបអូនរបស់ពួកម្គម្ ើង [6] សអិតស្ទអ ងការម្ធាើ
បន្ធទ ល់ដំណឹងលអ[7] បិទ្មាតរ់បស់ខ្ែ ងំសព្តូវ [8] និងថាា យសិររុីងម្រឿង
ដល់ព្ពះជាមាច ស់ [9] ញដលម្ោយទ្ឹកព្ពះហសា*របស់ព្ទ្ង ់ ព្ទ្ងប់ម្ងកើតពួក
ម្គកនុងព្ពះព្គីសទម្យស ូវ [10] ម្ោយមាននលញនារបស់ពួកម្គម្ឆ្ព ះម្ៅកានភ់ាព
បរសុិទ្ធ ម្ហើយម្ៅចុងបំនុតពកួម្គអាចមានជីវតិអស់កលបជានិចចបាន។[11] 

[3] យ៉ាកុប២:១៨, ២២ 
[4] ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៦:១២, ១៣; ១ម្ពព្តុស២:៩ 
[5] ១យ៉ាូហាន២:៣, ៥; ២ម្ពព្តុស១:៥-១០ 
[6] ២កូរនិងូស៩:២; មា៉ា ថាយ៥:១៦ 
[7] ទី្តុស២:៥, ៩-១២; ១ធីម្៉ាមូ្ង៦:១ 
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[8] ១ម្ពព្តុស២:១៥ 
[9] ១ម្ពព្តុស២:១២; េលីីព១:១១; យ៉ាូហាន១៥:៨ 
[10]  ម្អម្េសូរ២:១០ 
[11]  រ ៉ាមូ្៦:២២ 

III. សម្តាភាពកនុងការព្បព្ពតឹតលអរបស់ពួកម្គ គមឺ្និញម្នម្កពីពួកម្គម្ន្ធះម្ទ្ 
ញតគឺម្កពីព្ពះវញិ្ញា ណត្នព្ពះព្គីសទោងំព្សុង។ [12] ម្ហើយពួកម្គអាចព្តវូ
បានជួយ ឲ្យអាចម្ធាើបាន ម្ព្ៅពីព្ពះគុណញដលពកួម្គបានទ្ទ្ួលម្ហើយ ម្ៅ
មានតព្ម្ូវការនូវឥទ្ធិពលពពី្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ម្ដើម្បនីងឹម្ធាើការកនុងពកួម្គ
ឲ្យពួកម្គអាចនឹងមានឆនទៈ ម្ហើយនិងអាចម្ធាើការញដលគាបព់្ពះហឫទ្យ័
ព្ទ្ងប់ាន [13] ញតោកទ់្ងម្ៅនឹងការម្នះ ពួកម្គម្និអាចនងឹរកីចំម្រ ើនម្ ើង 
ម្ោយគាែ នការខិតខពំ្បឹងញព្បងម្ពាលគឺដូចជាពួកម្គគាែ នបំណងនឹងបំម្ពែ
ភារកិចចណាម្យួម្ស្ទះ ម្ន្ធះបានម្ទ្ ម្លើកញលងញតព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធព្ទ្ង់
ម្ធាើការជាពិម្សស។ ដូម្ចនះពួកម្គព្តូវញតខិតខោំស់ព្ពះគុណញដលម្ៅកនុង
ពួកម្គឲ្យកម្ព្ម្ើកម្ ើង។ [14] 

[12] យ៉ាូហាន១៥:៤-៦; ម្អម្សគាល៣៦:២៦-២៧ 
[13] េលីីព២:១៣; ៤:១៣; ២កូរនិងូស៣:៥ 
[14] េលីីព២:១២; ម្ហម្ព្ពើរ៦:១១-១២; ២ម្ពព្តុស១:៣, ៥, ១០-១១; 

ម្អស្ទយ៦៤:៧; ២ធីម្៉ាមូ្ង១:៦; កិចចការ២៦:៦-៧; យូោស២០-២១ 

IV. ម្ោះពួកអនកញដលបានស្ទត បប់ រ្ បដ់ល់កព្ម្តឹខពស់បំនុត ញដលអាចម្ធាើ
បានម្ៅកនុងជីវតិម្នះកត ី កព៏ួកម្គម្និអាចនងឹម្ធាើឲ្យហសួ ឬម្លើសពីកព្ម្តឹ 
ញដលព្ពះព្ទ្ងោ់ម្ោរបានញដរ ដបតិពួកម្គខាះម្និដល់យ៉ា ងម្ព្ចើន ម្ៅ
ចំម្ពាះភារកិចចញដលពួកម្គព្តូវម្ធាើម្ន្ធះ។ [15] 

[15] លូកា១៧:១០; ម្នម្ហមា១៣:២២; យ៉ាូប៩:២-៣; កាឡាទី្៥:១៧ 
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V. ម្យើងម្និស្ទកសម្នឹងទ្ទ្ួល ការអតម់្ោសបាប ឬជីវតិអស់កលប
ជានិចចពពី្ពះហសាព្ពះម្ោយស្ទរការព្បព្ពឹតតលអបនុំតរបស់ម្យើងម្ន្ធះម្ ើយ 
ពីម្ព្ពាះថាមានភាពម្និសម្គាន យ៉ា ងខ្ា ងំរវាងការលអោងំម្ន្ធះ និងសិរលីអ
ញដលនឹងម្ក ម្ហើយនិងគមាា តដគ៏ាែ នកំណតរ់វាងម្យើងនិងព្ពះ ញដលាម្
រយៈការព្បព្ពឹតតលអ ម្ន្ធះម្យើងម្និអាចនឹងទ្ទ្ួលបានកត្ព្ម្ ឬសងបំណុល
អំម្ពើបាបពីមុ្នរបស់ម្យើងបានម្ន្ធះម្ទ្ [16] ប៉ាុញនតម្ៅម្ពលញដលម្យើងបាន
ម្ធាើការលអអស់ពីលទ្ធភាពញដលម្យើងអាចម្ធាើបានម្ហើយម្ន្ធះ មាននយ័ថា
ម្យើងបានព្តឹម្ញតបំម្ពែភារកិចចរបស់ម្យើងប៉ាុម្ណាណ ះ ម្ា៉ាងម្ទ្ៀតម្យើងព្គាន់
ញតជាបាវបំម្រ ើ ញដលម្និព្តូវទ្ទ្ួលបានកត្ព្ម្ប៉ាុម្ណាណ ះ។ [17] ការព្បព្ពឹតត
ោងំម្ន្ធះវាលអ គឺម្ោយស្ទរញតវាម្ចែម្កពីព្ពះវញិ្ញា ណព្ទ្ង ់ [18] ម្ហើយ
ម្ោយស្ទរញតម្យើងជាអនកព្បព្ពឹតតការលអោងំម្ន្ធះ បានជាការលអម្ន្ធះព្តូវ
ខូច និងព្តវូលាយ ំជាម្យួនឹងកំម្ស្ទយ នងិភាពម្និព្គបល័់កខណ៍ជា
ម្ព្ចើន ញដលម្និអាចឲ្យវាធនម់្ៅបានម្ទ្ ម្ៅចំម្ពាះភាពតឹងរុងឹត្នការជំនុំ
ជំរះរបស់ព្ពះ។ [19] 

[16] រ ៉ាមូ្៣:២០; រ ៉ាមូ្៤:២, ៤, ៦; ម្អម្េសូរ២:៨-៩; ទី្តុស៣:៥-៧; រ ៉ាមូ្៨:១៨; 
ទំ្នុកតម្ម្កើង១៦:២; យ៉ាូប២២:២-៣; ៣៥:៧-៨ 

[17] លូកា១៧:១០ 
[18] កាឡាទី្៥:២២-២៣ 
[19] ម្អស្ទយ៦៤:៦; កាឡាទី្៥:១៧; រ ៉ាមូ្៧:១៥, ១៨; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៤៣:២; 

ទំ្នុកតម្ម្កើង១៣០:៣ 

VI. បុគរលរបស់អនកម្ជឿព្តូវបានទ្ទ្ួលាម្រយៈព្ពះព្គសីទ ម្ហើយការព្បព្ពឹតត
លអរបស់ពួកម្គកព៏្តូវបានទ្ទ្ួលម្ៅកនុងព្ទ្ងញ់ដរ [20] ម្និញម្នពកួម្គម្និ
អាចរកច្ចបម់្ោសបាន ឬម្និអាចនឹងរកបម្ន្ធទ សបានម្ៅចំម្ពាះព្ពះម្នព្ត
ព្ពះម្ន្ធះម្ទ្[21] ញតព្ទ្ងទ់្តម្ៅពួកម្គកនុងព្ពះរាជបុព្ាត្នព្ទ្ង ់ ម្ហើយព្ទ្ង់
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សពាព្ពះហឫទ្យ័នឹងទ្ទ្ួលថាពួកម្គម្ស្ទែ ះព្តង ់ ព្ពម្ោងំព្បោនរ ា្ ន់
ដល់ពួកម្គ ម្ោះម្បើពួកម្គម្ៅមានកំម្ស្ទយ នងិភាពម្និព្គបល័់កខណ៍ក៏
ម្ោយ។[22] 

[20] ម្អម្េសូរ១:៦; ១ម្ពព្តុស២:៥; និកខ.២៨:៣៨; ម្លាកុ.៤:៤; ម្ហម្ព្ពើរ១១:៤ 
[21] យ៉ាូប៩:២០; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៤៣:២ 
[22] ម្ហម្ព្ពើរ១៣:២០-២១; ២កូរនិ.៨:១២; ម្ហម្ព្ពើរ៦:១០; មា៉ា ថាយ២៥:២១,២៣ 

VII. ការព្បព្ពឹតតលអ ញដលម្ធាើម្ ើងម្ោយម្នុសស ញដលម្និបានម្កើតជាងែ ី
ម្ោះបជីាការោងំម្ន្ធះ អាចជាការញដលព្ពះបញ្ញា  ម្ហើយវាមាននល
ព្បម្យជនោ៍ងំចំម្ពាះខាួនគាត ់ និងអនកដត្ទ្កត ី [23] ញតម្ោយម្ព្ពាះវាម្និ
បានម្ចែម្កពចីិតតញដលព្តូវបានបនសុទ្ធម្ោយម្សចកតីជំម្នឿ [24] កម៏្និព្តូវ
បានព្បព្ពតឹតាម្រម្បៀបព្តឹម្ព្តូវម្ៅាម្ព្ពះបនទូល [25] ម្ហើយកម៏្និម្ឆ្ព ះ
ម្ៅរកម្គាលម្ៅព្តឹម្ព្តូវញដលសព្មាបសិ់រលីអរបស់ព្ពះម្ទ្ [26]  ដូម្ចនះ
ម្ហើយការព្បព្ពតឹតលអោងំម្ន្ធះគឺជាអំម្ពើបាប និងម្និអាចគាបដ់ល់ព្ពះ
ហឫទ្យ័ព្ពះ ឬម្ធាើឲ្យម្នុសសអាចទ្ទ្ួលព្ពះគុណពីព្ពះបានម្ ើយ [27] 
ប៉ាុញនតការព្ពម្ងើយកម្នតើយម្និព្បព្ពតឹតលអ ម្ន្ធះកានញ់តមានបាប និងម្និគាប់
ព្ពះហឫទ្យ័ព្ពះខ្ា ងំជាងម្ៅម្ទ្ៀត។ [28] 

[23] ២ពងាវាកសព្ត១០:៣០-៣១; ១ពងាវាកសព្ត២១:២៧, ២៩; េលីីព
១:១៥, ១៦, ១៨ 

[24] ម្លាកុបបតតិ៤:៥; ម្ហម្ព្ពើរ១១:៤, ៦ 
[25] ១កូរនិងូស១៣:៣; ម្អស្ទយ១:១២ 
[26] មា៉ា ថាយ៦:២, ៥, ១៦ 
[27] ហាកាយ២:១៤; ទី្តុស១:១៥; ម្អម្៉ាសុ៥:២១-២២; ហូម្ស១:៤; រ ៉ាមូ្៩:១៦; 

ទី្តុស៣:១៥ 
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[28] ទំ្នុកតម្ម្កើង១៤:៤; ៣៦:៣; យ៉ាូប២១:១៤, ១៥; មា៉ា ថាយ២៥:៤១-៤៣, 
៤៥; មា៉ា ថាយ២៣:២៣ 

ជំពូកទី១៧. អំពីការរកាទុកពួកបរិសុទធ 

I. អស់អនកញដលព្ពះព្ទ្ងប់ានទ្ទ្ួល ម្ៅកនុងព្ពះរាជបុព្ាសៃួនភាៃ រ
របស់ព្ទ្ងម់្ហើយ ព្តូវបានព្ាស់ម្ៅម្ោយព្បសិទ្ធភាព និងញែក
ម្ចែជាបរសុិទ្ធម្ោយស្ទរព្ពះវញិ្ញា ណព្ទ្ង ់ម្ន្ធះនឹងម្និធ្លា កម់្ចែពី
ស្ទា នភាពត្នព្ពះគុណ* ម្ស្ទះម្ ើយ ម្ហើយចុងម្ព្កាយកដូ៏ម្ច្ចន ះ។ 
ពួកម្គនឹងព្តូវបានរកាទុ្ក ម្ៅកនុងម្ន្ធះយ៉ា ងពិតព្បាកដ រហូតដល់
ចុងបញ្ចប ់ម្ហើយនិងព្តូវបានសម្គ រ្ ះអស់កលបជានិចច។ [1] 

[1] េលីីព១:៦; ២ម្ពព្តុស១:១០; យ៉ាូហាន១០:២៨-២៩; ១យ៉ាូហាន៣:៩; 
១ម្ពព្តុស១:៥, ៩ 

II. ការរកាទុ្កពួកបរសុិទ្ធម្នះ ម្និញម្នពងឹញនអកម្ៅម្លើឆនទៈម្សររីបស់ពួក
ម្គម្ន្ធះម្ទ្ ញតម្ៅម្លើព្ពះហឫទ្យ័សម្ព្ម្ចដម៏្និផ្លា ស់បតូរត្នព្ពះ ញដលោក់
ទ្ងនឹងការម្ព្ជើសម្រ ើស ម្ោយហូរម្ចែពីម្សចកតីព្សលាែ់ដឥ៏តគិតត្ងា និង
ម្និផ្លា ស់បតូរត្នព្ពះវរបិា [2] អាព្ស័យម្ៅម្លើព្បសិទ្ធភាពត្នគុណូបការៈ* 
និងការទូ្លអងាររបស់ព្ពះម្យស ូវព្គីសទ [3] ម្សចកតីអតធ់ែតត់្នព្ពះវញិ្ញា ណ 
និងពូជរបស់ព្ពះម្ៅកនុងពួកម្គ [4] ម្ហើយនិងនិសសយ័ត្នសម្ពន័ធម្ម្ព្តតី្ន
ព្ពះគុណ [5] ម្ចែពីោងំអស់ម្ន្ធះម្ហើយញដលភាពព្បាកដព្បជា និងភាព
គាែ នកំហុសម្ស្ទះរបស់វាបានម្កើតម្ ើងម្ក។ [6] 

[2] ២ធីម្៉ាមូ្ង២:១៨-១៩; ម្យម្រមា៣១:៣ 
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[3] ម្ហម្ព្ពើរ១០:១០, ១៤, ២០-២១; ម្ហម្ព្ពើរ៩:១២-១៥; រ ៉ាមូ្៨:៣៣-៣៩; 
យ៉ាូហាន១៧:១១, ២៤; លូកា២២:៣២; ម្ហម្ព្ពើរ៧:២៥ 

[4] យ៉ាូហាន១៤:១៦-១៧; ១យ៉ាូហាន២:២៧; ៣:៩ 
[5] ម្យម្រមា៣២:៤០ 
[6] យ៉ាូហាន១០:២៨; ២ញងសា ូនិច៣:៣; ១យ៉ាូហាន២:១៩ 

III. ម្ោះជាយ៉ា ងណាកត ី ម្ោយស្ទរញតម្សចកតីលបងួពីស្ទាងំ និងពី
ម្លាកិយ ការមានម្ព្បៀបជាងត្ននិសសយ័ពុករលួយញដលម្ៅសល់កនុងពួក
ម្គ ម្ហើយនិងការម្និយកចិតតទុ្កោកច់មំ្ពាះម្ម្ធាបាយត្នការរកាទុ្កពួក
ម្គ អាចម្ធាើឲ្យពកួម្គធ្លា កចូ់លម្ៅកនុងអំម្ពើបាបដធ៏ៃនប់ានញដរ [7] ម្ហើយបនត
ម្ៅកនុងម្ន្ធះម្យួរយៈនង [8] ញដលម្ធាើឲ្យពួកម្គទ្ទ្ួលរងនូវការម្និសពា
ព្ពះហឫទ្យ័ត្នព្ពះ [9] ម្ហើយនិងដំងូរត្នព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ព្ទ្ង ់
[10] ពួកម្គព្តូវបានដកហូតម្ចែនូវព្ពះគុណ និងម្សចកតកីម្ានតចិតតកនុង
កព្ម្តឹខាះ [11] ចិតតរបស់ពួកម្គព្តូវបានម្ធាើឲ្យរងឹ [12] បញ្ញា ចិតតរបស់ពកួ
ម្គព្តូវរងរបសួ [13] ពួកម្គបងកការឈចឺ្ចប ់ឬការប៉ាះទ្ងរិចចិតតដល់អនកដត្ទ្ 
[14] និងន្ធកំារជំនុំជំរះម្កម្លើខាួនឯងម្ៅម្លើញននដីម្នះ។ [15] 

[7] មា៉ា ថាយ២៦:៧០, ៧២, ៧៤ 
[8] ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១(ចំណងម្ជើង); ៥១:១៤ 
[9] ម្អស្ទយ៦៤:៥, ៧, ៩; ២សំ្ទយ៉ាូញអល១១:២៧ 
[10] ម្អម្េសូរ៤:៣០ 
[11] ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១:៨, ១០, ១២; វវិរណៈ២:៤; ស្ទ ូម្៉ាូន៥:២, ៣, ៤, ៦ 
[12] ម្អស្ទយ៦៣:១៧; មា៉ា កុស៦:៥២; ១៦:១៤ 
[13] ទំ្នុកតម្ម្កើង៣២:៣; ៥១:៨ 
[14] ២សំ្ទយ៉ាូញអល១២:១៤ 
[15] ទំ្នុកតម្ម្កើង៨៩:៣១, ៣២, ១កូរនិងូស១១:៣២ 
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ជំពូកទី១៨. អំពីការធ្លន្ធត្នព្ពះគណុ និងម្សចកតសីម្គ រ្ ះ 

I. ម្ោះបីជាម្នុសសមានពុតនិងអនកញដលម្និបានម្កើតជាងែីម្នសងម្ទ្ៀត អាច
នឹងបម្ញ្ញឆ តខាួនម្គជាអស្ទរឥតការ ម្ោយម្សចកតីសងឃមឹ្ញកាងកាា យ និង
ការសនែតម់្ោយស្ទចឈ់ាម្ ថាកំពងស់ាិតម្ៅកនុងការសពាព្ពះហឫទ្យ័ត្ន
ព្ពះ និងកនុងស្ទា នភាពត្នម្សចកតីសម្គ រ្ ះ [1] ញដលម្សចកតីសងឃមឹ្របស់
ពួកម្គម្ន្ធះនឹងព្តូវអនតរាយម្ៅកម៏្ោយ [2] កអ៏ស់អនកញដលម្ជឿ យ៉ា ងពិត
ព្បាកដ ម្លើព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវ ម្ហើយព្សលាែ់ព្ទ្ងម់្ោយម្ស្ទែ ះព្តង ់
ម្ោយព្បឹងញព្បងកនុងការម្ដើរចំម្ពាះព្ពះម្ោយព្គបោ់ងំបញ្ញា ចិតតលអ អាច
ព្តូវបានធ្លន្ធអះអាងម្ៅកនុងជីវតិម្នះយ៉ា ងព្បាកដថា ពួកម្គម្ៅកនុងស្ទា ន
ភាពត្នព្ពះគុណ*ម្ហើយ[3] កអ៏ាចនឹងរកីរាយកនុងកតសីងឃមឹ្ចំម្ពាះសិររុីងម្រឿង
ត្នព្ពះ ញដលម្សចកតីសងឃមឹ្ម្ន្ធះនងឹម្និញដលម្ធាើឲ្យពួកម្គខ្ែ សម្ ើយ។ [4] 

[1] យ៉ាូប៨:១៣-១៤; ម្កីា៣:១១; ម្ច្ចទិ្យកថា២៩:១៩; យ៉ាូហាន៨:៤១ 
[2] មា៉ា ថាយ៧:២២, ២៣ 
[3] ១យ៉ាូហាន២:៣; ៣:១៤, ១៨-១៩, ២១, ២៤; ១យ៉ាូហាន៥:១៣ 
[4] រ ៉ាមូ្៥:២, ៥ 

II. ភាពព្បាកដព្បជាម្នះម្និញម្នព្គានញ់តជាការបា៉ា នស់្ទែ នទ្ម្ទ្ៗ ឬកក៏ារ
បម្ញ្ញា រព្ពាវៗ ម្ោយញនអកម្លើម្សចកតសីងឃមឹ្ភានព់្ចលំម្ន្ធះម្ទ្ [5] ញតជា
ការធ្លន្ធអះអាងដគ៏ាែ នកំហុសម្ស្ទះត្នម្សចកតជីំម្នឿ ញដលសងម់្ ើងម្ៅ
ម្លើម្សចកតីពិតត្នព្ពះ ញដលសនាអំពមី្សចកតីសម្គ រ្ ះ [6] និងម្ៅម្លើ
េសតុាងខ្ងកនុង អំពពី្ពះគុណោងំម្ន្ធះ ញដលម្សចកតីសនាោងំម្នះព្តូវ
បានម្ធាើម្ ើង [7] ព្ពម្ោងំទ្ីបន្ធទ ល់ត្នព្ពះវញិ្ញា ណអំពីការទ្ទ្ួលជាកូន
ចិញ្ច ឹម្ម្ធាើបន្ធទ ល់នឹងវញិ្ញា ណម្យើងថា ម្យើងជាកូនព្ពះ។ [8] ព្ពះវញិ្ញា ណ
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ព្ទ្ងស់នាអំពមី្រតករបស់ម្យើង និងថាម្យើងព្តូវបានម្បាះព្ាចំណាំ
សព្មាបត់្ងៃត្នការម្ព្បាសម្លាះម្ហើយ។ [9] 

[5] ម្ហម្ព្ពើរ៦:១១, ១៩ 
[6] ម្ហម្ព្ពើរ៦:១៧-១៨ 
[7] ២ម្ពព្តុស១:៤, ៥, ១០-១១; ១យ៉ាូហាន២:៣; ៣:១៤; ២កូរនិងូស១:១២ 
[8] រ ៉ាមូ្៨:១៥-១៦ 
[9] ម្អម្េសូរ១:១៣-១៤, ៤:៣០; ២កូរនិងូស១:២១-២២ 

III. ការធ្លន្ធដគ៏ាែ នកំហុសម្ស្ទះម្នះ ម្និញម្នជាធ្លតុសំខ្នរ់បស់ម្សចកតី
ជំម្នឿម្ទ្ ញតអនកម្ជឿពិតអាចនឹងរងច់្ចយូំរ និងពុះពារការលំបាកជាម្ព្ចើនមុ្ន
នឹងអាចកាា យម្ៅជាអនកចូលរមួ្កនុងការធ្លន្ធម្ន្ធះបាន[10] ប៉ាុញនតម្ោយស្ទរ
ញតពួកម្គព្តូវបានព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធជួយ ឲ្យដឹងពអីាីៗ ញដលព្ពះព្ទ្ង់
ព្បោនឲ្យម្ោយឥតគិតត្ងា ម្ហតុម្ន្ធះពួកម្គអាចនឹងឈានដល់ចំនុចម្ន្ធះ
បាន ម្ោយម្ព្បើម្ម្ធាបាយទូ្ម្ៅបានព្តឹម្ព្តូវ គឺម្និច្ចបំាចម់ានការម្បើក
សំញដងជាពិម្សសម្ន្ធះម្ទ្ ។ [11] ដូម្ចនះម្ហើយ វាជាភារកិចចរបស់ព្គបគ់ាន
កនុងការព្បឹងញព្បងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពម្ដើម្បមី្ធាើឲ្យការព្ាស់ម្ៅ និងការ
ម្ព្ជើសម្រ ើសរបស់ខាួនមានភាពព្បាកដចាស់ [12] ម្ន្ធះចិតតរបស់ពួកម្គនឹង
ហូរម្ហៀរម្ោយម្សចកតីសុខស្ទនត និងអំណរកនុងព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ម្ហើយ
ហូរម្ហៀរម្ោយម្សចកតពី្សលាែ់ និងការដងឹគុណ ចំម្ពាះព្ពះ ព្ពម្ោងំ
មានកមាា ងំ និងម្សចកតរីកីរាយកនុងការស្ទត បប់ រ្ ប។់ [13] ោងំម្នះម្ហើយ
ជានលញនាសម្ព្សបត្នការធ្លន្ធម្នះ។ ដូម្ចនះម្បើមានការធ្លន្ធម្នះម្នុសស
នឹងម្និរស់កនុងជីវតិពាយ្យ*ម្ ើយ។ [14] 

[10] ១យ៉ាូហាន៥:១៣; ម្អស្ទយ១:១០; មា៉ា កុស៩:២៤; ទំ្នុក.៨៨; ទំ្នុក.៧៧ 
[11] ១កូរនិ.២:១២; ១យ៉ាូហាន៤:១៣; ម្ហម្ព្ពើរ៦:១១, ១២; ម្អម្េសូរ៣:១៧-១៩ 
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[12] ២ម្ពព្តុស១:១០ 
[13] រ ៉ាមូ្៥:១, ២, ៥; ១៤:១៧; ១៥:១៣; ម្អម្េសូរ១:៣, ៤; ទំ្នុកតម្ម្កើង៤:៦, 

៧; ១១៩:៣២ 
[14] ១យ៉ាូហាន២:១-២; រ ៉ាមូ្៦:១-២; ទី្តុស២:១១, ១២, ១៤; ១កូរនិងូស៧:១; 

រ ៉ាមូ្៨:១, ១២; ១យ៉ាូហាន៣:២, ៣; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៣០:៤; ១យ៉ាូហាន១:៦-៧ 

IV. អនកម្ជឿពិត មានការធ្លន្ធពីម្សចកតីសម្គ រ្ ះញបបម្នសងៗជាម្ព្ចើន ដូច
ជា រម្ រ្ ះរម្ងរើរ ងយចុះ ឬព្តូវផ្លអ ក ម្ោយស្ទរញតការម្ធាសព្បញហសកនុងការ
ញងរកាវា ឬម្ោយការធ្លា កចុ់ះម្ៅកនុងអំម្ពើបាបពិម្សសម្យួចំនួន ញដលម្ធាើ
ឲ្យរបសួដល់បញ្ញា ចិតត និងន្ធឲំ្យព្ពះវញិ្ញា ណព្ពួយព្ពះទ្យ័ ឬម្ោយ
ម្សចកតលីបួងញដលស្ទែ នម្និដល់ ឬម្សចកតីលបួងដខ៏្ា ងំកាា  ឬម្ោយព្ពះព្ទ្ង់
ដករសែីត្នព្ពះេគ័កតព្ទ្ងម់្ចែ ម្ហើយទ្ទ្ួលរងនូវម្សចកតីេយ័ខ្ា ចចំម្ពាះ
ព្ទ្ង ់កម៏្ដើរកនុងម្សចកតីងងឹត គាែ នពនា ឺ[15] ប៉ាុញនតពកួម្គនឹងម្និញដលបាតប់ង់
ពូជត្នព្ពះ និងជីវតិត្នម្សចកតីជមំ្នឿ ញដលព្សលាែ់ព្ពះព្គីសទ និងបងបអូន 
ញដលម្ស្ទែ ះព្តងក់នុងចិតត និងបញ្ញា ចិតតចំម្ពាះភារកិចចអស់រលីងម្ន្ធះម្ទ្ ម្ហើយ
ម្ោយកិចចការត្នព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ការធ្លន្ធម្នះនឹងព្តូវបានម្ព្បាសឲ្យ
មានម្ ើងវែិ[16] ម្ហើយកនុងម្ពលជាម្យួគាន ម្ន្ធះ ពួកម្គអាចនឹងព្តូវបាន
ជួយ ម្ព្ជាម្ញព្ជងឲ្យរចួពីកតអីស់សងឃមឹ្ោងំព្សុងនងញដរ។ [17] 

[15] បទ្ចម្ព្ម្ៀងម្សតចស្ទ ូម្៉ានូ៥:២, ៣, ៦; ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១:៨, ១២, ១៤; 
ម្អម្េសូរ៤:៣០, ៣១, ទំ្នុកតម្ម្កើង៧៧:១-១០; មា៉ា ថាយ២៦:៦៩-៧២; 
ទំ្នុកតម្ម្កើង៣១:២២; ទំ្នុកតម្ម្កើង៨៨; ម្អស្ទយ៥០:១០ 

[16] ១យ៉ាូហាន៣:៩; លូកា២២:៣២; យ៉ាូប១៣:១៥; ទំ្នុកតម្ម្កើង៧៣:១៥; 
ទំ្នុកតម្ម្កើង៥១:៨, ១២; ម្អស្ទយ៥០:១០ 

[17] ម្កីា៧:៧-៩; ម្យម្រមា៣២:៤០; ម្អស្ទយ៥៤:៧-១០; ទំ្នុកតម្ម្កើង២២:១; 
ទំ្នុកតម្ម្កើង៨៨ 
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ជំពូកទី១៩. អំពីព្កឹតយវិន័យត្នព្ពះ 

I. ព្ពះព្ទ្ងប់ានព្បោនព្កឹតយវនិយ័ ឲ្យម្ៅអោ័ម្ ជាសម្ពន័ធម្ម្ព្តីត្នការ
ព្បព្ពតឹត ញដលម្ោយព្កឹតយវនិយ័ម្ន្ធះ ព្ពះព្ទ្ងត់ព្ម្ូវឲ្យអោ័ម្ និងកូនម្ៅ
ជំន្ធនម់្ព្កាយរបស់គាតោ់ងំអស់ស្ទត បប់ រ្ បជ់ាលកខណៈបុគរល ោងំព្សុង 
ជាកល់ាក ់ និងជាអចិត្គនតយ ៍ ម្ោយព្ទ្ងស់នានឹងព្បោនជីវតិឲ្យពួកម្គ 
កនុងករណីមានការបំម្ពែាម្សម្ពន័ធម្ម្ព្តមី្ន្ធះ ម្ហើយម្ោយការព្ពមានថា
នឹងព្តូវស្ទា ប ់ កនុងករណីមានការបំបាកប់ំញបកសម្ពន័ធម្ម្ព្តមី្ន្ធះ។ ព្ទ្ងក់៏
ព្បោនឲ្យគាតម់ានកមាា ងំ និងសម្តាភាពកនុងការរកាវានងញដរ។ [1] 

[1] ម្លាកុបបតតិ១:២៦-២៧; ២:១៧; រ ៉ាមូ្២:១៤-១៥; ១០:៥; រ ៉ាមូ្៥:១២, ១៩; 
កាឡាទី្៣:១០, ១២; ស្ទស្ទត ៧:២៩; យ៉ាូប២៨:២៨ 

II. បន្ធទ បព់ីម្នុសសធ្លា កម់្ៅកនុងអំម្ពើបាបម្ហើយ ព្កឹតយវនិយ័ម្នះម្ៅញតបនត
ជាចាបដ់ព៏្គបល័់កខណ៍សព្មាបម់្សចកតីសុចរតិដញដល ម្ហើយព្កឹតយវនិយ័
ញបបម្ន្ធះញដរព្តូវបានព្ពះព្ទ្ងព់្បោនឲ្យម្ៅម្លើេនសីុំណាយ ជាព្កឹតយវនិយ័
ដបព់្បការ ញដលបានឆ្ា កម់្ៅម្លើបនទះងែពីរផ្លទ ងំ [2] ព្កឹតយវនិយ័បនួដំបូង
មានញចងពីភារកិចចរបស់ម្យើងម្ៅចំម្ពាះព្ពះ ម្ហើយព្បាមំ្យួម្នសងម្ទ្ៀត 
មានភារកិចចរបស់ម្យើងម្ៅចំម្ពាះម្នុសស។ [3] 

[2] យ៉ា កុប១:២៥; ២:៨, ១០-១២; រ ៉ាមូ្១៣:៨-៩; ម្ច្ចទិ្យកថា៥:៣២; ១០:៤; 
និកខម្នំ២៤:១ 

[3] មា៉ា ថាយ២២:៣៧-៤០ 

III. ម្ព្ៅពីព្កឹតយវនិយ័ញដលម្គម្ៅថាព្កឹតយវនិយ័ខ្ងឯសីលធម្ម៌្នះ ព្ពះ
ព្ទ្ងក់ស៏ពាព្ពះហឫទ្យ័នឹងព្បោនដល់ព្បជារាគសតអុីព្ស្ទញអល ញដលជា
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ព្កុម្ជំនុមំ្ៅសម្យ័ម្ន្ធះ នូវព្កឹតយវនិយ័ខ្ងឯពធិីកម្ែ ញដលរមួ្បញ្ចូលនូវ 
ពិធជីាគំរូ ញននកខាះពីការថាា យបងរំ ម្ហើយញដលវាប ា្ ែជាមុ្នពីព្ពះព្គីសទ 
ព្ពះគុណព្ទ្ង ់ សកម្ែភាពរបស់ព្ទ្ង ់ ការរងទុ្កខរបស់ព្ទ្ង ់ និងព្បម្យជន៍
ញដលព្ទ្ងព់្បោនឲ្យ[4] ម្ហើយញននកខាះម្ទ្ៀត កម៏ានការញណន្ធំន្ធន្ធ អំពី
ភារកិចចខ្ងសីលធម្ន៌ងញដរ។[5] ឥ ូវម្នះអស់ោងំព្កឹតយវនិយ័ខ្ងឯពិធី
កម្ែោងំអស់ ព្តូវបានទុ្កជាម្មា ៈម្ហើយ ម្ៅកនុងសម្យ័សញ្ញា ងែី។ [6] 

[4] ម្ហម្ព្ពើរ៩; ម្ហម្ព្ពើរ១០:១; កាឡាទី្៤:១, ២, ៣; កូល៉ាុស២:១៧ 
[5] ១កូរនិងូស៥:៧; ២កូរនិងូស៦:១៧; យូោស២៣ 
[6] កូល៉ាុស២:១៤, ១៦, ១៧; ោនីញយ៉ាល៩:២៧; ម្អម្េសូរ២:១៥-១៦ 

IV. ម្ោយពួកម្គ (ព្បជាជនអុីព្ស្ទញអល)ជាអងរនម្យបាយម្យួ បានជា
ព្ពះព្ទ្ងក់ព៏្បោននូវព្កឹតយវនិយ័ខ្ងឯការកាតម់្សចកតី ដល់ពួកម្គនងញដរ 
ញដលព្កឹតយវនិយ័ម្ន្ធះកព៏្តូវបានឈប ់ ជាម្យួនឹងស្ទា នភាពត្នព្បជាជន
ោងំម្ន្ធះនងញដរ ម្ហើយឥ ូវម្នះពួកវាម្និញម្នជាកាតពាកិចចដល់អនកណា
ម្នសងបនតម្ទ្ៀតម្ទ្ ម្លើកញលងញតសម្ធម្ជ៌ាទូ្ម្ៅរបស់វា ម្ន្ធះម្គអាចនឹង
ព្តូវការ។ [7] 

[7] និកខម្នំ២១-២២; ម្លាកុបបតតិ៤៩:១០; ១ម្ពព្តុស២:១៣-១៤; មា៉ា ថាយ៥:
១៧, ៣៨, ៣៩; ១កូរនិងូស៩:៨-១០ 

V. ចំម្ពាះព្កតឹយវនិយ័ខ្ងឯសីលធម្ ៌ គឺម្ៅញតតព្ម្ូវឲ្យម្នុសសោងំអស់
ស្ទត បប់ រ្ បា់ម្ គោឺងំអនកញដលបានរាបជ់ាសុចរតិម្ហើយ និងអនកម្និបាន
រាបជ់ាសុចរតិ [8] ម្ហើយម្និញម្នស្ទត បប់ រ្ បា់ម្ម្ោយស្ទរខាឹម្ស្ទរញដល
មានញចងកនុងវាញតប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ ប៉ាុញនតកម៏្ោយស្ទរសិទ្ធិអំណាចត្នព្ពះជាអាទ្ិ
ករញដលព្បោនវាម្កនងញដរ។ [9] ម្ហើយព្ពះព្គសីទព្ទ្ងម់្និបានរលំាយវា
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ម្ច្ចលកនុងដំណឹងលអាម្វធិីណាម្យួម្ន្ធះម្ទ្ ញតព្ទ្ងប់ានពព្ងឹងឲ្យមាមំ្នួ
ម្ ើងនូវកាតពាកិចចម្នះវែិ។ [10] 

[8] រ ៉ាមូ្១៣:៨-១០; ម្អម្េសូរ៦:២; ១យ៉ាូហាន២:៣, ៤, ៧, ៨ 
[9] យ៉ា កុប២:១០, ១១ 
[10] មា៉ា ថាយ៥:១៧-១៩; យ៉ា កុប២:៨; រ ៉ាមូ្៣:៣១ 

VI. ម្ោះបីជាអនកម្ជឿពតិម្និសាិតម្ៅម្ព្កាម្ព្កតឹយវនិយ័ ដូចជាសម្ពន័ធម្ម្ព្តី
ត្នការព្បព្ពឹតត ញដលម្ព្បើព្កឹតយវនិយ័សព្មាបក់ាតម់្សចកតថីាសុចរតិ ឬជា
មានម្ោសកម៏្ោយ [11] កវ៏ាមានព្បម្យជនស៍ម្ម្បើម្ណាស់ចំម្ពាះពួកម្គ 
កដូ៏ចជា អនកម្នសងម្ទ្ៀត ម្ៅកនុងម្ន្ធះ។ វាជាចាបត់្នជីវតិ វាព្បាបព់កួម្គ
អំពបីំណងព្ពះហឫទ្យ័ត្នព្ពះ និងភារកិចចរបស់ពួកម្គ វាញណន្ធ ំនិងតព្ម្ូវ
ឲ្យពួកម្គម្ដើរម្ៅាម្ម្ន្ធះ [12] វាជួយ កនុងការលាតព្តោងឲ្យម្ ើែនូវ
ភាពពុករលួយត្នអំម្ពើបាបម្ៅកនុងនិសសយ័ កនុងចតិត និងកនុងជីវតិពួកម្គ[13] 
ដូម្ចនះពួកម្គពនិិតយម្ម្ើលខាួនពួកម្គម្ៅាម្ម្ន្ធះ ម្ហើយពួកម្គអាចនឹងម្ជឿ
ជាកក់ានញ់តខ្ា ងំ ម្ហើយបន្ធទ បខាួន និងសអបអ់ំម្ពើបាប [14] ជាម្យួគាន ម្ន្ធះ
នងញដរ ពួកម្គនឹងម្ម្ើលម្ ើែកានញ់តចាស់ថាពួកម្គព្តូវការព្ពះព្គីសទ និង
ភាពព្គបល់កខណ៍ត្នការស្ទត បប់ រ្ បរ់បស់ព្ទ្ង។់ [15] បញនាម្ពីម្លើម្ន្ធះ
ម្ទ្ៀត វាមានព្បម្យជនស៍ព្មាបអ់នកញដលបានម្កើតជាងែីម្ហើយ កនុងការទ្ប់
ស្ទក តភ់ាពពុករលួយរបស់ពួកម្គ កនុងម្ន្ធះវាហាម្ឃ្លតប់ាប [16] ម្ហើយ
ការគំរាម្កំញហងរបស់វាបំម្រ ើន្ធទ្ីកនុងការប ា្ ែឲ្យម្ ើែថាម្តើបាបសម្នឹង
ទ្ទ្ួលលទ្ធនលអា ី និងថាម្តើការឈចឺ្ចបអ់ាីញដលពួកម្គព្តូវរពំឹងទុ្កថានឹង
ទ្ទ្ួលម្ៅកនុងជវីតិម្នះ ម្ោះបីជាពួកម្គបានរមំ្ោះឲ្យរចួពបីណាត ស្ទរបស់វា
ញដលគំរាម្ម្ៅកនុងព្កឹតយវនិយ័ម្ហើយកតី។ [17] ម្សចកតីសនារបស់វា កនុង
រម្បៀបដូចគាន ម្ន្ធះញដរ ប ា្ ែពួកម្គនូវការទ្ទ្ួលយល់ព្ពម្របស់ព្ពះចំម្ពាះ
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ការស្ទត បប់ រ្ ប ់ ម្ហើយនិងព្ពះពរ ញដលពួកម្គអាចរពំឹងទុ្កថានឹងទ្ទ្ួល
បានពីការបំម្ពែាម្វាម្ន្ធះ[18] ម្ោះបីជាពួកម្គម្និសម្នឹងទ្ទ្ួលាម្
រយៈសម្ពន័ធម្ម្ព្តតី្នការព្បព្ពតឹតកតី [19]  ដូម្ចនះម្ហើយការញដលម្នុសសមាន ក់
ម្ធាើការលអ ម្ហើយម្ចៀសវាងពីការអាព្កក ់ ម្ោយស្ទរញតព្កឹតយវនិយ័ម្លើកទ្ឹក
ចិតតឲ្យម្ធាើលអ ម្ហើយជំោស់នឹងការម្ធាើអាព្កកម់្ន្ធះ គមឺ្និញម្នជាេសតុាង
បញ្ញា កថ់ាគាតស់ាិតម្ៅម្ព្កាម្ព្កឹតយវនិយ័ ម្ហើយម្និម្ៅម្ព្កាម្ព្ពះគុណ
ម្ន្ធះម្ទ្។ [20] 

[11] រ ៉ាមូ្៦:១៤; កាឡាទី្២:១៦; ៣:១៣; ៤:៤-៥; កិចចការ១៣:៣៩; រ ៉ាមូ្៨:១ 
[12] រ ៉ាមូ្៧:១២, ២២, ២៥; ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៩:៤-៦; ១កូរនិងូស៧:១៩; កាឡាទី្

៥:១៤, ១៦, ១៨-២៣ 
[13] រ ៉ាមូ្៧:៧; រ ៉ាមូ្៣:២០ 
[14] យ៉ា កុប១:២៣-២៥; រ ៉ាមូ្៧:៩, ១៤, ២៤ 
[15] កាឡាទី្៣:២៤; រ ៉ាមូ្៧:២៤-២៥; ៨:៣; រ ៉ាមូ្៨:៤ 
[16] យ៉ា កុប២:១១; ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៩:១០១, ១០៤, ១២៨ 
[17] ញអសរា៉ា ៩:១៣-១៤; ទំ្នុកតម្ម្កើង៨៩:៣០-៣៤ 
[18] ម្លវវីនិយ័២៦; ២កូរនិងូស៦:១៦; ម្អម្េសូរ៦:២-៣; ទំ្នុកតម្ម្កើង៣៧:១១; 

មា៉ា ថាយ៥:៥; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៩:១១ 
[19] កាឡាទី្២:១៦; លូកា១៧:១០ 
[20] រ ៉ាមូ្៦:១២, ១៤; ១ម្ពព្តុស៣:៨-១២; ទំ្នុកតម្ម្កើង៣៤:១២-១៦; ម្ហម្ព្ពើរ

១២:២៨-២៩ 

VII. ព្បម្យជនត៍្នព្កឹតយវនិយ័ញដលបានម្លើកម្ ើងខ្ងម្លើម្ន្ធះ ម្និព្បឆ្ងំ
ោស់អាមី្ៅនឹងព្ពះគុណត្នដំណឹងលអម្ន្ធះម្ទ្ ប៉ាុញនតម្គារពាម្វាយ៉ា ងញនអម្
ញលាម្វែិ។ [21] ព្ពះវញិ្ញា ណត្នព្ពះព្គីសទបគ ក្ ប និងជួយ ឲ្យឆនទៈរបស់
ម្នុសសអាចនឹងម្ធាើការម្ន្ធះបានម្ោយម្សរ ី និងម្ោយរកីរាយ ញដលព្ពះ
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ហឫទ្យ័ព្ទ្ងព់្តូវបានប ា្ ែម្ៅកនុងព្កឹតយវនិយ័ញដលោម្ោរឲ្យម្គបំម្ពែ
ាម្។ [22] 

[21] កាឡាទី្៣:២១ 
[22] ម្អម្សគាល៣៦:២៧; ម្ហម្ព្ពើរ៨:១០; ម្យម្រមា៣១:៣៣ 

ជំពូកទ២ី០. អំពីម្សរីភាពព្គីស្ទទ ន និង ម្សរីភាពត្នបញ្ញា ចិតត 

I. ម្សរភីាពញដលព្ពះព្គីសទបានទ្ិែ សព្មាបអ់នកម្ជឿញដលសាិតម្ព្កាម្
ដំណឹងលអរមួ្មានម្ៅកនុងម្សរភីាពរបស់ពួកម្គពពីរុិទ្ធភាព ត្នអំម្ពើបាប 
ម្សចកតមី្ព្កាធដន៏តន្ធទ ម្ោសត្នព្ពះ បណាត ស្ទត្នព្កឹតយវនិយ័ខ្ងឯសីលធម្៌ 
[1]  ម្ហើយពួកម្គព្តូវបានរមំ្ោះម្ចែពីពេិពម្លាកដអ៏ាព្កកប់ចចុបបននម្នះ 
ពីោសភាពចំម្ពាះស្ទាងំ និងពកីារព្គបព់្គងម្ោយអំម្ពើបាប [2] ពីការ
ឈចឺ្ចបដ់អ៏ាព្កក ់ពពី្ទ្និចត្នម្សចកតសី្ទា ប ់មានជយ័ជំនះម្លើននូរ និងពីការ
ធ្លា កន់រកអស់កលបជានចិច [3] កដូ៏ចជាការញដលពួកម្គបានចូលម្ៅចំម្ពាះ
ព្ពះម្ោយម្សរ ី [4] និងការស្ទត បប់ រ្ បញ់ដលពកួម្គថាា យម្ៅព្ទ្ងម់្ោយ
ម្និម្ចែពីការេយ័ខ្ា ច កនុងឋានៈជាោសករម្ន្ធះម្ទ្ ញតម្ចែពីម្សចកតី
ព្សលាែ់ និងចិតតញដលសែ័ព្គកនុងឋានៈជាកូនវែិ។ [5] ោងំអស់គដូឺចគាន
ចំម្ពាះអនកម្ជឿម្ៅសម្យ័ព្កឹតយវនិយ័ [6] ញតម្ៅកនុងសញ្ញា ងែី ម្សរភីាពរបស់
ព្គីស្ទទ នគឺព្តូវបានពព្ងីក ម្ោយពួកម្គមានម្សរភីាពពនីឹម្ត្នព្កឹតយវនិយ័
ខ្ងឯពិធកីម្ែ ញដលស្ទសនយូ៍ោម្គសាិតម្ៅម្ព្កាម្ម្ន្ធះ[7] និងកនុងម្សចកតី
កាា ហានធំជាងមុ្នកនុងការចូលម្ៅកានប់លា័ងត្នព្ពះគុណ [8] ម្ហើយកនុង
ទ្ំន្ធកទ់្ំនងជាម្យួនឹងព្ពះវញិ្ញា ណត្នព្ពះ បានម្ពែម្លែជាងអនកម្ជឿ
ម្ៅម្ព្កាម្ព្កឹតយវនិយ័ញដរ។ [9] 

[1] ទី្តុស២:១៤; ១ញងសា ូនិច១:១០; កាឡាទី្៣:១៣ 
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[2] កាឡាទី្១:៤; កូល៉ាុស១:១៣; កិចចការ២៦:១៨; រ ៉ាមូ្៦:១៤ 
[3] រ ៉ាមូ្៨:២៨; ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៩:៧១; ១កូរនិងូស១៥:៥៤-៥៧; រ ៉ាមូ្៨:១ 
[4] រ ៉ាមូ្៥:១-២ 
[5] រ ៉ាមូ្៨:១៤-១៥; ១យ៉ាូហាន៤:១៨ 
[6] កាឡាទី្៣:៩, ១៤ 
[7] កាឡាទី្៤:១-៣, ៦-៧, ៥:១; កិចចការ១៥:១០-១១ 
[8] ម្ហម្ព្ពើរ៤:១៤, ១៦; ១០:១៩-២២ 
[9] យ៉ាូហាន៧:៣៨-៣៩; ២កូរនិងូស៣:១៣, ១៧, ១៨ 

II. ព្ពះញតម្យួអងរគតញ់ដលជាព្ពះអមាច ស់ត្នបញ្ញា ចតិត[10] ម្ហើយព្ទ្ងប់ាន
ទុ្កឲ្យវាមានម្សរភីាពពមី្គាលលទ្ធិ និងបញ្ាតតិោងំឡាយណារបស់ម្នុសស
ញដលព្បឆ្ងំោស់នឹងព្ពះបនទូលព្ទ្ង ់ឬម្ព្ៅពីព្ពះបនទូល ោកទ់្ងនឹងម្រឿង
រា៉ា វត្នម្សចកតជីំម្នឿ និងការថាា យបងរំ។ [11] ដូម្ចនះ ការញដលម្ជឿម្លើម្គាល
លទ្ធិយ៉ា ងម្ន្ធះ ឬការម្គារពាម្បញ្ាតតិយ៉ា ងម្ន្ធះម្ោយម្ចែពីបញ្ញា ចិតត
ម្ក ម្ន្ធះគឺជាការកបតម់្ៅនឹងម្សរភីាពពិតត្នបញ្ញា ចិតតម្ហើយ [12] ម្ហើយ
ការោម្ោរនូវម្សចកតីជំម្នឿឥតម្ខ្ច ះម្យួ និងការស្ទត បប់ រ្ បោ់ងំព្សុង 
និងងងឹតងងុល ម្ន្ធះគឺជាការបំផ្លា ែនូវម្សរភីាពត្នបញ្ញា ចិតត និងម្ហតុ
នលនងញដរ។ [13] 

[10] យ៉ា កុប៤:១២; រ ៉ាមូ្១៤:៤ 
[11] កិចចការ៤:១៩; ៥:២៩; ១កូរនិងូស៧:២៣; មា៉ា ថាយ២៣:៨-១០; 

២កូរនិងូស១:២៤; មា៉ា ថាយ១៥:៩ 
[12] កូល៉ាុស២:២០, ២២, ២៣; កាឡាទី្១:១០; ២:៤-៥; ៥:១ 
[13] រ ៉ាមូ្១០:១៧; ១៤:២៣; ម្អស្ទយ៨:២០; កិចចការ១៧:១១; យ៉ាូហាន៤:២២; 

ហូម្ស៥:១១; វវិរណៈ១៣:១២, ១៦, ១៧; ម្យម្រមា៨:៩ 
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III. អនកណាញដលម្ធាើអំម្ពើបាប ឬព្សលាែ់នូវចំណងស់្ទចឈ់ាម្ម្ោយម្ធាើ
ពុតថាម្ន្ធះជាម្សរភីាពព្គីស្ទទ ន គឺជាការបំផ្លា ែនូវម្គាលបំណងត្នម្សរ ី
ភាពព្គីស្ទទ នម្ហើយ ញដលម្សរភីាពម្ន្ធះរមំ្ោះម្យើងម្ចែពតី្ដរបស់ខ្ែ ងំ
សព្តូវ ឲ្យម្យើងអាចនឹងបំម្រ ើព្ពះអមាច ស់ម្ោយគាែ នការេយ័ខ្ា ច ម្ៅកនុងភាព
បរសុិទ្ធនិងម្សចកតសុីចរតិម្ៅចំម្ពាះព្ទ្ងព់្គបោ់ងំត្ងៃត្នជីវតិម្យើង។ [14] 

[14] កាឡាទី្៥:១៣; ១ម្ពព្តុស២:១៦; ២ម្ពព្តុស២:១៩; យ៉ាូហាន៨:៣៤; 
លូកា១:៧៤-៧៥ 

IV. ម្ហើយម្ោយម្ព្ពាះញតអំណាច ញដលព្ពះព្ទ្ងប់ានាងំម្ ើង និងម្សរ ី
ភាពញដលព្ពះព្គីសទបានទ្ិែម្ក ម្និព្តូវបានព្ពះព្ទ្ងប់៉ាុនប៉ាងនឹងបំផ្លា ែ
ម្ន្ធះម្ទ្ ញតជួយ គាពំារ និងរកាទុ្កគាន ម្ៅវែិម្ៅម្ក ម្ន្ធះអនកណាញដល
ព្បឆ្ងំនឹងអំណាចញដលព្តឹម្ព្តូវ ឬព្បឆ្ងំការអនុវតតអំណាចញដលព្តឹម្
ព្តូវ ម្និថាជាលកខណៈបុគរល ឬជាព្កុម្ជំនុកំត ី ម្ោយម្ធាើពុតថាជាម្សរភីាព
ព្គីស្ទទ ន ម្ន្ធះគឺព្បឆ្ងំនឹងបញ្ាតតិត្នព្ពះម្ហើយ។ [15] ម្ហើយចំម្ពាះការ
នសពានាយនូវគំនិតយ៉ា ងម្ន្ធះ ឬការរកាការអនុវតតយ៉ា ងម្ន្ធះ គឺជាការ
ព្បឆ្ងំនឹងពនាឺត្ននិសសយ័* ឬនឹងម្គាលការណ៍ព្គីស្ទទ នញដលម្គបានដឹង 
ម្និថាពាកព់ន័ធនឹងម្សចកតជីំម្នឿ ការថាា យបងរំ ឬការសនទន្ធម្ន្ធះម្ទ្ ឬម្យួ
ការព្បឆ្ងំម្ៅនឹងអំណាចញដលម្គារពព្បតបិតតដិល់ព្ពះ។ ចំម្ពាះគំនិត ឬ
កក៏ារអនុវតតខុសឆរងយ៉ា ងម្ន្ធះ ោងំកនុងនិសសយ័របស់ពួកវាផ្លទ ល់ ឬកនុង
រម្បៀបត្នការនសពានាយ ឬការកានព់ួកវាម្ន្ធះម្ទ្ គឺបំផ្លា ែនូវម្សចកតសុីខ
ស្ទនត និងរម្បៀបម្រៀបរយខ្ងម្ព្ៅញដលព្ពះព្គីសទបានាងំម្ ើងម្ៅកនុងព្កុម្
ជំនុ ំ ពួកម្គោងំម្ន្ធះអាចនងឹព្តូវបានម្ៅម្កម្ច្ចទ្សួរ[16] និងព្តូវបាន
បតឹងម្ោយព្កុម្ព្បឹកាកាតក់តរីបស់ព្កុម្ជំនុ*ំនិងម្ោយអំណាចរាជការ។[17] 



 

71 

[15] មា៉ា ថាយ១២:២៥; ១ម្ពព្តុស២:១៣, ១៤, ១៦; រ ៉ាមូ្១៣:១-៨; ម្ហម្ព្ពើរ
១៣:១៧ 

[16] រ ៉ាមូ្១:៣២; ១កូរនិងូស៥:១, ៥, ១១, ១៣; ២យ៉ាូហាន១:១០, ១១; 
២ញងសា ូនិច ៣:១៤; ១ធីម្៉ាមូ្ង៦:៣-៥; ទី្តុស១:១០, ១១, ១៣; 
ទី្តុស៣:១០; មា៉ា ថាយ១៨:១៥-១៧; ១ធីម្៉ាមូ្ង១:១៩-២០; វវិរណៈ២:២, 
១៤, ១៥, ២០; ៣:៩ 

[17] ម្ច្ចទិ្យកថា១៣:៦-១១; រ ៉ាមូ្១៣:៣-៤; ២យ៉ាូហាន១:១០-១១; ញអសរា៉ា ៧:
២៣, ២៥-២៨; វវិរណៈ១៧:១២, ១៦, ១៧; ម្នម្ហមា១៣:១៥, ១៧, 
២១-២២, ២៥, ៣០; ២ពងាវាកសព្ត២៣:៥, ៦, ៩, ២០, ២១; 
២របាកសព្ត៣៤:៣៣; ២របាកសព្ត១៥:១២, ១៣, ១៦; ោនីញយ៉ាល៣:២៩; 
១ធីម្៉ាមូ្ង២:២; ម្អស្ទយ៤៩:២៣; ស្ទការ១ី៣:២, ៣ 

ជំពូកទ២ី១. អំពីការថាា យបងរំញននកស្ទសន្ធ និង ត្ងៃឈប់សំរាក 

I. ពនាឺត្ននិសសយ័* ប ា្ ែម្យើងថា មានព្ពះ ញដលមានភាពជាអមាច ស់ និង
អធិបម្តយយភាពម្លើោងំអស់ ព្ទ្ងល់អ ម្ហើយព្ទ្ងម់្ធាើលអដល់ោងំអស់ ដូចនះ
ម្ហើយព្ទ្ងគ់ួរព្តូវបានម្កាតខ្ា ច ព្សលាែ់ សរម្សើរតម្ម្កើង អំពាវន្ធវរក 
ទុ្កចតិតម្លើ និងបំម្រ ើម្ោយអស់ពីចិតត អស់ពីព្ពលឹង និងអស់ពកីមាា ងំ។ [1] 
ប៉ាុញនតរម្បៀបថាា យបងរំព្ពះដព៏តិញដលព្ទ្ងទ់្ទ្ួលយកម្ន្ធះ គឺព្តូវបានាងំ
ម្ ើងម្ោយព្ពះអងរព្ទ្ងផ់្លទ ល់ ម្ហើយម្ោយម្ហតុម្ន្ធះវាព្តូវបានកំណត់
ម្ោយព្ពះហឫទ្យ័ ញដលព្ទ្ងសំ់ញដងម្ោយផ្លទ ល់ ម្ន្ធះព្ទ្ងម់្និព្តូវបាន
ថាា យបងរំម្ៅាម្ការព្សម្ម្ើព្សត្ម្ និងម្ម្ធាបាយរបស់ម្នុសស ឬការម្សនើ
របស់ស្ទាងំ ម្ព្កាម្ការសំញដងប ា្ ែញដលអាចម្ម្ើលម្ ើែបាន ឬរម្បៀប
ណាម្នសងម្ទ្ៀតកតី ញដលម្និបានសំញដងម្ៅកនុងព្ពះគម្ពរីបរសុិទ្ធម្ ើយ។[2] 
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[1] រ ៉ាមូ្១:២០; កិចចការ១៧:២៤; ទំ្នុកតម្ម្កើង១១៩:៦៨; ម្យម្រមា១០:៧; 
ទំ្នុកតម្ម្កើង៣១:២៣; ១៨:៣; រ ៉ាមូ្១០:១២; ទំ្នុកតម្ម្កើង៦២:៨; យ៉ាូម្សា
២៤:១៤; មា៉ា កុស១២:៣៣ 

[2] ម្ច្ចទិ្យកថា១២:៣២; មា៉ា ថាយ១៥:៩; កិចចការ១៧:២៥; មា៉ា ថាយ៤:៩-១០; 
ម្ច្ចទិ្យកថា៤:១៥-២០; និកខម្នំ២០:៤-៦ 

II. ការថាា យបងរំញននកស្ទសន្ធគឺព្តូវបានថាា យដល់ព្ពះ គឺជាព្ពះវរបិា ព្ពះ
រាជបុព្ា និងព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ម្ហើយដល់ព្ទ្ងញ់តម្យួព្ពះអងរប៉ាុម្ណាណ ះ 

[3] ម្និញម្នម្ៅកានម់្ទ្វា ពួកបរសុិទ្ធ ឬកស៏្ទន ព្ពះហសាណាម្នសងម្ទ្ៀត
ម្ន្ធះម្ទ្ [4] ម្ហើយច្ចបា់ងំពីម្នុសសធ្លា កក់នុងអំម្ពើបាបម្ក ម្នុសសម្និអាច
ថាា យបងរមំ្ោយគាែ នសន្ធធ នការ*ីម្ន្ធះម្ទ្ កម៏្និញម្នាម្រយៈសន្ធធ នការ*ី
ណាម្នសងញដរ ញតាម្រយៈព្ពះព្គីសទញតម្យួព្ពះអងរប៉ាុម្ណាណ ះ។ [5] 

[3] មា៉ា ថាយ៤:១០; យ៉ាូហាន៥:២៣; ២កូរនិងូស១៣:១៤ 
[4] កូល៉ាុស២:១៨; វវិរណៈ១៩:១០; រ ៉ាមូ្១:២៥ 
[5] យ៉ាូហាន១៤:៦; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:៥; ម្អម្េសូរ២:១៨; កូល៉ាុស៣:១៧ 

III. ការអធិស្ទា នម្ោយអរព្ពះគុណ គឺជាញននកពិម្សសម្យួត្នការថាា យបងរំ
ខ្ងស្ទសន្ធ[6] វាព្តូវបានោម្ោរម្ោយព្ពះពមី្នុសសោងំអស់[7] ម្ហើយ
វាអាចនឹងព្តូវបានព្ពះទ្ទ្ួលយក វាព្តូវម្ធាើម្ ើងម្ៅកនុងព្ពះន្ធម្ត្នព្ពះរាជ
បុព្ា[8] ម្ោយជំនួយពីព្ពះវញិ្ញា ណព្ទ្ង[់9] ម្ៅាម្បំណងព្ពះហឫទ្យ័
ព្ទ្ង[់10] ម្ោយការយល់ដឹង ការម្កាតខ្ា ច ការបន្ធទ បខាួន ភាពម្ឆះឆលួ 
ជំម្នឿ ម្សចកតីព្សលាែ់ និងម្សចកតខី្ា បខ់ាួន[11] ម្ហើយកនុងករណីអធិស្ទា ន
ម្ោយបនាឺសម្ម្ាង ម្ន្ធះព្តូវម្ធាើម្ ើងជាភាស្ទញដលម្គម្ចះបាន។[12] 

[6] េលីីព៤:៦ 
[7] ទំ្នុកតម្ម្កើង៦៥:៦ 
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[8] យ៉ាូហាន១៤:១៣-១៤; ១ម្ពព្តុស២:៥ 
[9] រ ៉ាមូ្៨:២៦ 
[10] ១យ៉ាូហាន៥:១៤ 
[11] ទំ្នុកតម្ម្កើង៤៧:៧; ស្ទស្ទត ៥:១-២; ម្ហម្ព្ពើរ១២:២៨; ម្លាកុបបតតិ១៧:

២៧; យ៉ា កុប៥:១៦; យ៉ា កុប១:៦-៧; មា៉ា កុស១១:២៤; មា៉ា ថាយ៦:១២, 
១៤, ១៥; កូល៉ាុស៤:២; ម្អម្េសូរ៦:១៨ 

[12] ១កូរនិងូស១៤:១៤ 

IV. ម្សចកតីអធិស្ទា នព្តូវម្ធាើម្ ើងសព្មាបអ់ាីៗញដលព្តមឹ្ព្តូវ[13] និងសព្មាប់
ម្នុសសព្គបព់្បម្េទ្ញដលម្ៅរស់ ឬញដលនងឹរស់ម្ៅពីម្ពលម្នះតម្ៅអន្ធ
គត [14] ញតម្និព្តូវម្ធាើម្ ើងសព្មាបអ់នកញដលស្ទា បម់្ហើយម្ន្ធះម្ទ្ [15] ក៏
ម្និសព្មាបអ់នកណា ញដលម្គដឹងថាបានម្ធាើអំម្ពើបាប ញដលមានម្ោសដល់
ស្ទា បម់្ន្ធះញដរ។ [16] 

[13] ១យ៉ាូហាន៥:១៤ 
[14] ១ធីម្៉ាមូ្ង២:១-២; យ៉ាូហាន១៧:២០; ២សំ្ទយ៉ាូញអល៧:២៩; ន្ធងរស់៤:១២ 
[15] ២សំ្ទយ៉ាូញអល១២:២១-២៣; លូកា១៦:២៥-២៦; វវិរណៈ១៤:១៣ 
[16] ១យ៉ាូហាន៥:១៦ 

V. ការអានព្ពះគម្ពរីម្ោយម្សចកតីម្កាតខ្ា ចព្ពះ [17] ការអធិបាយម្ោយ
ព្តឹម្ព្តូវ [18] និងការស្ទត បព់្ពះបនទូលម្ោយពិច្ចរណា ម្ោយការស្ទត ប់
ប រ្ បដ់ល់ព្ពះម្ោយយល់ដឹង ម្ោយជំម្នឿ និងម្ោយការម្កាតខ្ា ច [19] 
ការម្ព្ចៀងទ្ំនុកតម្ម្កើងព្បកបម្ោយព្ពះគុណម្ៅកនុងចិតត [20] ព្ពម្ោងំការ
អនុវតតនិងការទ្ទ្ួលម្ោយសម្រម្យនូវពិធីបរសុិទ្ធ ញដលព្ពះព្គីសទបានាងំ
ម្ ើង គឺសុទ្ធញតជាញននកត្នការថាា យបងរំខ្ងស្ទសន្ធជាធម្ែាត្នព្ពះោងំ
អស់ [21] ម្ព្ៅពីសម្បង [22] និងការសច្ចច ខ្ងស្ទសន្ធ [23] ការតម្
អាហារម្ោយមុ្តមា ំ[24] និងការអរព្ពះគុណញដលម្ធាើម្ ើងម្ៅកនុងឱកាស
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ពិម្សសម្ចែ [25] ម្ន្ធះព្តូវបានម្ព្បើព្បាស់ម្ោយបរសុិទ្ធ និងាម្រម្បៀប
ខ្ងស្ទសន្ធ ជាម្ព្ចើនដងនិងម្ព្ចើនម្ពល។ [26] 

[17] កិចចការ១៥:២១; វវិរណៈ១:៣ 
[18] ១ធីម្៉ាមូ្ង៤:២ 
[19] យ៉ា កុប១:២២; កិចចការ១០:៣៣; មា៉ា ថាយ១៣:១៩; ម្ហម្ព្ពើរ៤:២; 

ម្អស្ទយ៦៦:២ 
[20] កូល៉ាុស៣:១៦; ម្អម្េសូរ៥:១៩; យ៉ា កុប៥:១៣ 
[21] មា៉ា ថាយ២៨:១៩; ១កូរនិងូស១១:២៣-២៨; កិចចការ២:៤២ 
[22] ម្ច្ចទិ្យកថា៦:១៣; ម្នម្ហមា១០:២៩ 
[23] ម្អស្ទយ១៩:២១; ស្ទស្ទត ៥:៤-៥ 
[24] យ៉ាូញអល២:១២; ម្អសម្ធើរ៤:១៦; មា៉ា ថាយ៩:១៥; ១កូរនិងូស៧:៥ 
[25] ទំ្នុកតម្ម្កើង១០៧; ម្អសម្ធើរ៩:២២ 
[26] ម្ហម្ព្ពើរ១២:២៨ 

VI. ម្និថាការអធិស្ទា ន ឬញននកម្នសងម្ទ្ៀតត្នការថាា យបងរំខ្ងស្ទសន្ធ ន្ធ
ម្ពលឥ ូវម្នះ ញដលជាម្ពលសាិតកនុងសម្យ័ដំណឹងលអ ម្ន្ធះម្និព្តូវបាន
កំណតថ់ាព្តូវញតម្ធាើម្ ើងម្ៅកញនាងណាម្យួ ឬម្ឆ្ព ះម្ៅរកកញនាងណាម្យួ
ម្ន្ធះម្ទ្ ឬកថ៏ាព្ពះព្ទ្ងក់ានញ់តទ្ទ្ួលយក ម្បើសិនជាម្ធាើម្ៅកញនាងម្ន្ធះ
ម្ន្ធះញដរ [27] ប៉ាុញនតព្ពះគួរព្តូវបានថាា យបងរំម្ៅព្គបទ់្ីកញនាង [28]   ម្ោយ
វញិ្ញា ណនិងម្សចកតពីិត[29] ម្និថាម្ៅកនុងព្គួស្ទរនីម្យួៗ[30] ជាព្បច្ចតំ្ងៃ 
[31] និងមាន ក់ៗ ជាសមាៃ តម់្ោយខាួនឯង[32] កដូ៏ចជាជាសម្ពន័ធស្ទធ្លរណៈ
ញដលឱឡារកិជាង ញដលម្និគួរព្តូវបានព្ពម្ងើយកម្នតើយ ឬម្បាះបងម់្ច្ចល
ម្ោយម្ធាសព្បញហស ឬម្ោយម្ចតន្ធកតី ម្ៅម្ពលញដលព្ពះព្ទ្ងព់្ាស់ម្ៅ
ម្ោយព្ពះបនទូល ឬព្បូវឌីនឹ*របស់ព្ទ្ង។់ [33] 

[27] យ៉ាូហាន៤:២១ 
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[28] មា៉ា ឡាគី១:១១; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:៨ 
[29] យ៉ាូហាន៤:២៣-២៤ 
[30] ម្យម្រមា១០:២៥; ម្ច្ចទិ្យកថា៦:៦-៧; យ៉ាូប១:៥; ២សំ្ទយ៉ាូញអល៦:១៨, 

២០; ១ម្ពព្តុស៣:៧; កិចចការ១០:២ 
[31] មា៉ា ថាយ៦:១១ 
[32] មា៉ា ថាយ៦:៦; ម្អម្េសូរ៦:១៨ 
[33] ម្អស្ទយ៥៦:៦-៧; ម្ហម្ព្ពើរ១០:២៥; សុភាសិត១:២០-២១, ២៤; ៨:៣៤; 

កិចចការ១៣:៤២; លូកា៤:១៦; កិចចការ២:៤២ 

VII. ជាចាបត់្នធម្ែជាត ិ ញដលជាទូ្ម្ៅ ម្ពលម្វលាសម្ព្សបម្យួព្តូវបាន
ញែកម្ោយញ កសព្មាបថ់ាា យបងរំព្ពះ ដូម្ចនះម្ហើយ កនុងព្ពះបនទូលព្ទ្ង ់
ម្ោយការបញ្ញា ជាវជិាមាន ព្បកបម្ោយសីលធម្ ៌ និងជាអចិត្គនតយ ៍ ញដល
ព្ទ្ងត់ព្ម្ូវសព្មាបម់្នុសសោងំអស់ម្ៅព្គបស់ម្យ័ោងំអស់ ព្ទ្ងប់ានាងំ
ជាពិម្សសម្យួត្ងៃកនុងចំម្ណាម្ព្បាពំីរត្ងៃជាត្ងៃឈបសំ់រាក ឲ្យព្តូវបានរកា
ជាបរសុិទ្ធចំម្ពាះព្ទ្ង ់ [34] ញដលច្ចបា់ងំពមី្ដើម្ដំបូងត្នពិេពម្លាក 
រហូតដល់ម្ពលព្ពះព្គីសទមានព្ពះជនែរស់ម្ ើងវែិ ម្ន្ធះគឺជាត្ងៃទ្ពី្បាពំីរត្ន
សបាត ហ៍ ម្ហើយច្ចបព់ីត្ងៃញដលព្ពះព្គីសទមានព្ពះជនែរស់ម្ ើងវែិម្ក ម្ន្ធះ
ត្ងៃម្ន្ធះព្តូវបានបតូរម្ៅជាត្ងៃទ្មី្យួត្នសបាត ហ៍វែិ [35] ញដលកនុងព្ពះគម្ពរី
ម្ៅថាត្ងៃត្នព្ពះអមាច ស់[36] ម្ហើយព្តូវបនតជាត្ងៃឈបសំ់រាករបស់ព្គីស្ទទ ន
រហូតដល់ចុងបនុំតត្នពេិពម្លាក។[37] 

[34] និកខម្នំ២០:៨, ១០-១១; ម្អស្ទយ៥៦:២, ៤, ៦-៧ 
[35] ម្លាកុបបតតិ២:២-៣; ១កូរនិងូស១៦:១-២; កិចចការ២០:៧ 
[36] វវិរណៈ១:១០ 
[37] និកខម្នំ២០:៨, ១០; មា៉ា ថាយ៥:១៧, ១៨ 
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VIII. ត្ងៃឈបសំ់រាកម្នះព្តូវបានរកាជាបរសុិទ្ធម្ៅចំម្ពាះព្ពះញដលម្នុសស 
ម្ព្កាយពីបានម្រៀបចចំិតតរបស់ពួកម្គឲ្យបានសម្រម្យ និងម្រៀបសណាត បធ់្លន ប់
ត្នកិចចការជាទូ្ម្ៅរបស់ពួកម្គជាមុ្នម្ហើយម្ន្ធះ ម្និព្តឹម្ញតព្តូវរកានូវការ
សំរាកបរសុិទ្ធម្ពែម្យួត្ងៃពីការ្រ ពាកយសំដ ីនងិគំនតិអំពកីិចចការ ឬការ
សព្មាកកម្ានតខ្ងម្លាកិយរបស់ពួកម្គប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ [38] ប៉ាុញនតញងម្ោងំ
ព្តូវចំណាយម្ពលោងំអស់សព្មាបក់ារថាា យបងរំោងំជាស្ទធ្លរណៈនិងជា
ឯកជនកត ី ព្ពម្ោងំម្ៅម្លើភារកិចចញដលច្ចបំាច ់ និងសព្មាបជ់ាកតីម្ម្ាត
ករុណា។ [39] 

[38] និកខម្នំ២០:៨; និកខម្នំ១៦:២៣, ២៥, ២៦, ២៩-៣០; ៣១:១៥-១៧; 
ម្អស្ទយ៥៨:១៣; ម្នម្ហមា១៣:១៥-១៩, ២១-២២ 

[39] ម្អស្ទយ៥៨:១៣ 

ជំពូកទ២ី២. អំពីសម្បង និងការសច្ចច ញដលព្តឹម្ព្តូវ 

I. សម្បងញដលព្តមឹ្ព្តវូគឺជាញននកត្នការថាា យបងរំខ្ងស្ទសន្ធ [1] ញដល
កនុងម្ន្ធះម្ៅម្ពលម្វលាញដលចងប់ាន ម្នុសសញដលសបង ម្គអំពាវន្ធវជា
ឱឡារកិ ឲ្យព្ពះព្ទ្ងម់្ធាើជាស្ទកស ី ពីការញដលគាតប់ានអះអាង ឬសនា 
ម្ហើយកាតក់តីចំម្ពាះអាញីដលគាតប់ានសបងម្ៅាម្ការពិតឬញកាងកាា យ។[2] 

[1] ម្ច្ចទិ្យកថា១០:២០ 
[2] និកខម្នំ២០:៧; ម្លវវីនិយ័១៩:១២; ២កូរនិ.១:២៣; ២របាកសព្ត៦:២២-២៣ 

II. ម្នុសសព្តូវសបងម្ោយនូវព្ពះន្ធម្របស់ព្ពះញតម្យួប៉ាុម្ណាណ ះ ញដលព្ពះ
ន្ធម្ម្ន្ធះគួរព្តូវបានម្ព្បើម្ោយកតីម្កាតខ្ា ច និងញសៃងខ្ា ចដប៏រសុិទ្ធ [3] 
ដូម្ចនះការសបងជាអស្ទរ ឬម្ោយម្និពិច្ចរណាម្ោយនូវព្ពះន្ធម្ដម៏ាន
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សិរលីអ និងគួរញសាងខ្ា ចម្នះ ឬកក៏ារសបងម្ោយនូវអាីម្នសងម្ទ្ៀត គឺជាអំម្ពើ
បាប ម្ហើយគួរសអបម់្ខពើម្។ [4] ញតោកទ់្ងនងឹស្ទរៈសំខ្ន ់និងម្ពលម្វលា 
ម្ន្ធះសម្បងគឺព្តូវបានធ្លន្ធម្ោយព្ពះបនទូល កនុងសម្យ័សញ្ញា ងែី កដូ៏ចជា
សញ្ញា ច្ចស់ញដរ [5] ដូម្ចនះសម្បងព្តឹម្ព្តូវគមឺានសិទ្ធិអំណាចព្តឹម្ព្តវូ 
ម្ហើយម្ៅម្ពលមានការោម្ោរឲ្យម្ធាើសម្បង ម្ន្ធះព្តូវញតម្ធាើ។ [6] 

[3] ម្ច្ចទិ្យកថា៦:១៣ 
[4] និកខម្នំ២០:៧; ម្យម្រមា៥:៧; មា៉ា ថាយ៥:៣៤, ៣៧; យ៉ា កុប៥:១២ 
[5] ម្ហម្ព្ពើរ៦:១៦; ២កូរនិងូស១:២៣; ម្អស្ទយ៦៥:១៦ 
[6] ១ពងាវាកសព្ត៨:៣១; ម្នម្ហមា១៣:២៥; ញអសរា៉ា ១០:៥ 

III. អនកណាកម៏្ោយ ញដលម្ធាើសម្បងព្តូវញតពិច្ចរណាឲ្យបានលអិតលអន ់ ថា
វាជាសកម្ែភាពដសំ៏ខ្ន ់ និងម្ធយត័ ម្ហើយម្និព្តូវធ្លន្ធអះអាងអាមី្ ើយ 
ម្ព្ៅពីអាញីដលគាតម់្ជឿជាកម់្ោយព្បាកដចិតតថាជាការពិត។ [7] ម្នុសសម្និ
ព្តូវសបងពីអាមី្នសងម្ទ្ ម្ព្ៅពីអាីញដលលអ អាញីដលយុតតិធម្ ៌អាីញដលគាតម់្ជឿថា
ជាយ៉ា ងម្ន្ធះ និងអាីញដលគាតអ់ាចម្ធាើបាន ឬាងំចិតតនងឹម្ធាើ។ [8] ម្ៅម្ពល
មានការោម្ោរម្ោយសិទ្ធិអំណាចព្តឹម្ព្តវូ ឲ្យសបងពអីាីញដលលអ និងអាី
ញដលយុតតិធម្ ៌ម្ន្ធះការបដិម្សធចំម្ពាះវា គឺជាអំម្ពើបាប។ [9] 

[7] និកខម្នំ២០:៧; ម្យម្រមា៤:២ 
[8] ម្លាកុបបតតិ២៤:២-២, ៥, ៦, ៨-៩ 
[9] ជនគណន្ធ៥:១៩, ២១; ម្នម្ហមា៥:១២; និកខម្នំ២២:៧-១១ 

IV. សម្បងព្តូវម្ធាើម្ ើងម្ោយពាកយញដលម្និព្សម្ពចព្សពិល ម្ោយពាកយ
ចាស់លាស់ និងស្ទម្ញ្ា។ ម្និព្តូវម្ធាើអំម្ពើបាបម្ោយស្ទរសម្បងម្ ើយ។ 
[10] កនុងករណីសម្បងញដលម្និន្ធឲំ្យមានបាប ម្ោះជាខាួនឯងព្តូវឈចឺ្ចប់
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កម៏្ោយ កព៏្តូវញតម្ធាើញដរ។ [11] ម្ោះកនុងករណីញដលម្ធាើចំម្ពាះពួកអនកមាន
លទ្ធិខុសឆរង ឬអនកម្និម្ជឿកតី កម៏្និព្តូវបំផ្លា ែសម្បងញដរ។ [12] 

[10] ម្យម្រមា៤:២; ទំ្នុកតម្ម្កើង២៤:៤ 
[11] ១សំ្ទយ៉ាូញអល២៥:២២, ៣២-៣៤; ទំ្នុកតម្ម្កើង១៥:៤ 
[12] ម្អម្សគាល១៧:១៦, ១៨-១៩; យ៉ាូម្សា១:១៨,១៩; ២សំ្ទយ៉ាូញអល២១:១ 

V. ការសច្ចច  គឺមានលកខណៈដូចគាន នឹងសម្បងសនាញដរ ម្ហើយព្តូវម្ធាើ
ម្ ើងម្ោយមានការពិនតិយពិច្ចរណាខ្ងស្ទសន្ធដូចគាន   និងគួរព្តូវបាន
អនុវតតម្ោយម្ស្ទែ ះព្តងដូ់ចគាន ។ [13] 

[13] ម្អស្ទយ១៩:២១;  ស្ទស្ទត ៥:៤-៦; ទំ្នុកតម្ម្កើង៦១:៨; ៦៦:១៣, ១៤ 

VI. វាម្និព្តូវម្ធាើម្ ើងម្ៅកានស់្ទន ព្ពះហសា*ណាម្យួម្ន្ធះម្ទ្ ញតម្ៅកាន់
ព្ពះញតប៉ាុម្ណាណ ះ [14] ម្ន្ធះម្ទ្ើបវាអាចព្តូវបានទ្ទ្ួលយក។ វាព្តូវម្ធាើម្ ើង
ម្ោយសែ័ព្គចិតត ម្ចែពីជំម្នឿ និងស្ទែ រតីត្នការទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំម្ពាះ
ភារកិចច។ វាព្តូវម្ធាើម្ ើងម្ោយការដឹងគុណចមំ្ពាះកតីម្ម្ាត ករុណាញដល
ម្យើងទ្ទ្ួលបាន ឬចំម្ពាះការញដលម្យើងទ្ទ្ួលបានអាីញដលម្យើងចង់
បាន។ ម្យើងព្តូវញតទ្ទ្ួលខុសព្តូវយ៉ា ងតឹងរងឹចមំ្ពាះភារកិចចញដលច្ចបំាច់ 
ឬចំម្ពាះអាីម្នសងម្ទ្ៀត ោល់ញត និងព្តឹម្កព្ម្តឹញដលពួកវាអាចនឹងបម្ងកើត
ម្ចែជាលទ្ធនលាម្ការសច្ចច ម្ន្ធះបាន។ [15] 

[14] ទំ្នុកតម្ម្កើង៧៦:១១; ម្យម្រមា៤៤:២៥-២៦ 
[15] ម្ច្ចទិ្យកថា២៣:២១-២៣; ទំ្នុកតម្ម្កើង៥០:១៤; ម្លាកុបបតតិ២៨:២០-២២; 

១សំ្ទយ៉ាូញអល១:១១; ទំ្នុកតម្ម្កើង៦៦:១៣-១៤; ១៣២:២-៥ 
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VII. ម្នុសសម្និព្តូវសច្ចច នឹងម្ធាើការញដលព្ពះបនទូលហាម្ឃ្លត ់ ឬការញដល
រារាងំដល់ភារកិចចញដលព្ពះបនទូលបញ្ញា  ឬការញដលម្និម្ៅកនុងអំណាច
ផ្លទ ល់របស់គាត ់ឬសច្ចច នឹងអនុវតតកិចចការអាី ញដលម្និបានទ្ទ្ួលការសនា 
ឬសម្តាភាពម្កពីព្ពះ បានម្ ើយ។ [16] កនុងម្ន្ធះ ការសច្ចច ញបបបុពាជិត
អំពីជីវមិ្ៅលីវជាអចិត្គនតយ ៍ ការសែ័ព្គចិតតព្ក នងិការស្ទត បប់ រ្ បជ់ាម្ទ្ៀង
ោត ់ គមឺ្កទ្ល់នឹងម្ពលម្នះម្និអាចនឹងកានា់ម្ោងំព្សុងបានម្ទ្ ញដល
វាអាចកាា យជាជំម្នឿម្ឆាង ឬអន្ធទ ករ់បស់បាប ដូម្ចនះព្គីសទបរស័ិទ្ម្និព្តូវ
ធ្លា កលិ់ចលងម់្ៅកនុងម្ន្ធះម្ ើយ។ [17] 

[16] កិចចការ២៣:១២, ១៤; មា៉ា កុស៦:២៦; ជនគណន្ធ៣០:៥, ៨, ១២, ១៣ 
[17] មា៉ា ថាយ១៩:១១, ១២; ១កូរនិងូស៧:២, ៩; ម្អម្េសូរ៤:២៨; ១ម្ពព្តុស

៤:២; ១កូរនិងូស៧:២៣ 

ជំពូកទ២ី៣. អំពីម្គនតីរាជការ* 

I. ព្ពះដជ៏ាព្ពះអមាច ស់ដខ៏ពស់បំនុត និងជាម្សតចម្លើោងំអស់ត្នពិេពម្លាក 
ព្ទ្ងប់ានាងំម្គនតីរាជការ* ម្ ើងឲ្យសាិតម្ៅម្ព្កាម្ព្ទ្ង ់ ឲ្យព្គបព់្គងម្លើ
ព្បជាជន សព្មាបសិ់ររុីងម្រឿងផ្លទ ល់របស់ព្ទ្ង ់ នងិព្បម្យជនស៍្ទធ្លរណៈ 
ម្ហើយម្ដើម្បសំីម្រចម្គាលម្ៅម្នះ ព្ទ្ងប់ានបំពាកអ់ំណាចត្នោវឲ្យពួកម្គ 
សព្មាបន់ឹងការពារ និងម្លើកទ្ឹកចតិតដល់ម្នុសសញដលព្បព្ពឹតតលអ និង
សព្មាបោ់កម់្ោសម្លើអនកព្បព្ពឹតតអាព្កក។់ [1] 

[1] រ ៉ាមូ្១៣:១-៤; ១ម្ពព្តុស២:១៣-១៤ 

II. វាជាការព្តឹម្ព្តវូ ញដលព្គីសទបរស័ិទ្ទ្ទ្ួល និងបំម្ពែការ្រជាម្គនតី
រាជការ* ម្បើសិនជាមានការម្ៅឲ្យម្ធាើការ្រម្ន្ធះ។ [2] កនុងការបំម្ពែ
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ការ្រម្ន្ធះ ពួកម្គព្តូវញតរកាជាពិម្សសនូវកតីម្គារពព្បតិបតតដិល់ព្ពះ 
ម្សចកតីយុតតិធម្ ៌ និងម្ម្ព្តភីាព ម្ៅាម្ចាបដ់ព៏្តឹម្ព្តវូត្នរដានមី្យួៗ [3] 
ដូម្ចនះ សព្មាបម់្គាលម្ៅម្ន្ធះ កនុងសម្យ័សញ្ញា ងែមី្នះ ពួកម្គអាចនឹងម្ធាើ
សគ រ្ ម្បាន ម្បើកនុងករណីញដលសម្ព្សប និងច្ចំបាច។់ [4] 

[2] សុភាសិត៨:១៥-១៦; រ ៉ាមូ្១៣:១-២; ៤ 
[3] ទំ្នុកតម្ម្កើង២:១០, ១២; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:២; ទំ្នុកតម្ម្កើង៨២:៣, ៤; 

២សំ្ទយ៉ាូញអល២៣:៣; ១ម្ពព្តុស២:១៣ 
[4] លូកា៣:១៤; រ ៉ាមូ្១៣:៤; មា៉ា ថាយ៨:៩-១០; កិចចការ១០:១, ២; 

វវិរណៈ១៧:១៤ 

III. ម្គនតីរាជការម្និព្តូវទ្ទ្ួលបនទុកជាអនកអនុវតតពិធបីរសុិទ្ធ និងព្ពះបនទូល 
ឬអំណាចត្នកូនម្ស្ទនគរស្ទា នសួគម៌្ ើយ [5] ញតគាតម់ានសិទ្ធិអំណាច 
ម្ហើយកជ៏ាភារកិចចរបស់គាតញ់ដរកនុងការម្ចែបញ្ញា  ម្ដើម្បឲី្យមានភាពរបួរមួ្ 
និងមានការរកាម្ម្ព្តីភាពម្ៅកនុងព្កុម្ជំនុ ំ ឲ្យមានការរកាម្សចកតីពិតត្ន
ព្ពះឲ្យបានបរសុិទ្ធ នងិបានោងំព្សុង ឲ្យអស់ោងំពាកយព្បមាង និងលទ្ធិ
ខុសឆរងព្តវូបានលុបបំបាតម់្ច្ចល ឲ្យព្គបោ់ងំភាពពុករលួយ និងការ
បំពានោងំអស់កនុងការថាា យបងរ ំ និងកនុងវនិយ័ព្តវូបានប ក្ រ ឬព្តូវបានម្ធាើ
កំញណទ្ព្ម្ង ់ ម្ហើយព្គបោ់ងំបញ្ាតតតិ្នព្ពះនឹងព្តូវបានរកាទុ្ក ព្តូវបាន
អនុវតត និងកានា់ម្បានព្តឹម្ព្តវូ។[6] ម្ដើម្បឲី្យកានញ់តមានព្បសិទ្ធភាព 
ម្ន្ធះគាតម់ានអំណាចនឹងម្កាះម្ៅសភាោងំឡាយឲ្យ ប ា្ ែខាួន និង
រាយការណ៍ពីអាីៗញដលដំម្ណើ រការម្ៅកនុងសភាោំងម្ន្ធះ ថាព្សបាម្ព្ពះ
ហឫទ្យ័ត្នព្ពះ។ [7] 

[5] ២របាកសព្ត២៦:១៨; មា៉ា ថាយ១៨:១៧; មា៉ា ថាយ១៦:១៩; ១កូរនិងូស១២:២៨-
២៩; ម្អម្េសូរ៤:១១, ១២; ១កូរនិងូស៤:១, ២; រ ៉ាមូ្១០:១៥; ម្ហម្ព្ពើរ៥:៤ 
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[6] ម្អស្ទយ៤៩:២៣; ទំ្នុកតម្ម្កើង១២២:៩; ញអសរា៉ា ៧:២៣, ២៥-២៨; 
ម្លវវីនិយ័២៤:១៦; ម្ច្ចទិ្យកថា១៣:៥-៦, ១២; ២ពងាវាកសព្ត១៨:៤; 
១របាកសព្ត១៣:១-៨; ២ពងាវាកសព្ត២៤:១-២៥; ២របាកសព្ត៣៤:៣៣; 
២របាកសព្ត១៥:១២,១៣ 

[7] ២របាកសព្ត១៩:៨-១១; ២របាកសព្ត២៩-៣០; មា៉ា ថាយ២:៤-៥ 

IV. វាជាភារកិចចរបស់ព្បជាជនកនុងការអធិស្ទា នសព្មាបម់្គនតរីាជការ[8] កនុង
ការម្គារពបុគរលរបស់ពួកម្គ [9] បងព់នធ និងអាករម្នសងម្ទ្ៀតសព្មាប់ពួក
ម្គ [10] ម្គារពាម្បញ្ញា ព្សបចាបរ់បស់ពួកម្គ និងចុះចូលកនុងអំណាច
របស់ពួកម្គ ម្ោយយល់ដល់បញ្ញា ចិតត។[11] ភាពម្និម្ជឿព្ពះ ឬការមាន
ស្ទសន្ធខុសគាន  ម្ន្ធះម្និព្តូវម្ធាើឲ្យម្ៅជាម្មា ៈនូវភាពយុតតិធម្ ៌និងសិទ្ធិ
អំណាចព្សបចាបរ់បស់ម្គនតរីាជការម្ ើយ កម៏្និម្ធាើឲ្យម្នុសសម្និម្គារព
ាម្គាតញ់ដរ[12] ញដលម្នុសសកនុងព្កុម្ជំនុកំម៏្និព្តូវរចួពកីាតពាកិចចម្នះញដរ
[13]សម្ម្តចបា៉ា បម្និមានអំណាចឬសិទ្ធិអំណាចម្លើពួកម្គកនុងការព្គបព់្គង 
ឬម្លើម្នុសសរបស់ម្គណាម្យួម្ ើយ ជាពិម្សសម្និអាចដកហូតអំណាច
ព្គបព់្គង ឬជីវតិរបស់ពកួម្គម្ ើយ កនុងករណីញដលគាតវ់និិចឆយ័ថាពួកម្គ
ជាពួកអនកមានលទ្ធខុិសឆរង ឬម្ោយការម្ធាើពុតណាម្នសងម្ទ្ៀតកតី។ [14] 

[8] ១ធីម្៉ាមូ្ង២:១, ២ 
[9] ១ម្ពព្តុស២:១៧ 
[10] រ ៉ាមូ្១៣:៦, ៧ 
[11] រ ៉ាមូ្១៣:៥; ទី្តុស៣:១ 
[12] ១ម្ពព្តុស២:១៣, ១៤, ១៦ 
[13] រ ៉ាមូ្១៣:១; ១ពងាវាកសព្ត២:៣៥; កិចចការ២៥:៩-១១; ២ម្ពព្តុស២:១, 

១០, ១១; យូោស៨-១១ 
[14] ២ញងសា ូនិច២:៤; វវិរណៈ១៣:១៥-១៧ 
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ជំពូកទ២ី៤. អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ការញលងលះ 

I. អាពាហ៍ពិពាហ៍ព្តូវម្ធាើម្ ើងរវាងបុរសមាន ក ់និងគសតីមាន ក ់ម្ហើយកម៏្និញម្ន
ជាការព្តឹម្ព្តូវម្ ើយញដលបុរសមាន កម់ានព្បពនធម្ព្ចើនជាងមាន ក ់ ឬគសតីមាន ក់
មានបតីម្ព្ចើនជាងមាន កក់នុងម្ពលញតម្យួ។ [1] 

[1] ម្លាកុបបតតិ២:២៤; មា៉ា ថាយ១៩:៥-៦; សុភាសិត២:១៧ 

II. អាពាហ៍ពិពាហ៍ព្តូវបានាងំម្ ើងសព្មាបជ់ាជំនយួដល់បតី និងព្បពនធ[1] 
ម្ៅវែិម្ៅម្ក សព្មាប់ការបម្ងកើនចំននួម្នុសសជាតិ ម្ោយសម្ព្សប និង
ព្កុម្ជំនុមំ្ោយពូជបរសុិទ្ធ [2] និងសព្មាបប់ ក្ រភាពម្និស្ទអ តសអំ។ [3] 

[2] ម្លាកុបបតតិ២:១៨ 
[3] មា៉ា ឡាគី២:១៥ 
[4] ១កូរនិងូស៧:២, ៩ 

III. វាជាការព្សបចាប ់ ញដលម្នុសសព្គបព់្បម្េទ្ោងំអស់ម្រៀបការ គឺអនក
ោងំឡាយ ញដលអាចនតល់ម្ោយការវនិិចឆយ័នូវការយល់ព្ពម្របស់ពួកម្គ។ 
[5] ម្ហើយវាជាភារកិចចរបស់ព្គីស្ទទ នកនុងការម្រៀបការញតម្ៅកនុងព្ពះអមាច ស់
ញតម្យួប៉ាុម្ណាណ ះ។ [6] ដូម្ចនះម្ហើយ អនកញដលបានព្បកាសកានស់្ទសន្ធ
កំញណទ្ព្ម្ងដ់ព៏ិតម្ហើយ ម្និគួរម្រៀបការជាម្យួនឹងអនកម្និម្ជឿ ឬអនកម្ជឿ
ម្លើនិកាយរ ៉ាូមុាងំកាតូលិក ឬអនកថាា យបងររូំបព្ពះម្នសងម្ទ្ៀតម្ន្ធះម្ទ្ កម៏្និ
គួរឲ្យអនក ញដលម្គារពព្បតបិតតិដល់ព្ពះ ទ្មឹ្នឹម្ម្ព្សៀក ម្ោយម្រៀបការ
ជាម្យួនឹងអនក ញដលម្គដឹងយ៉ា ងចាស់ថាអាព្កកម់្ៅកនុងជីវតិរបស់ពួកម្គ 
ឬអនកញដលកានល់ទ្ធិខុសឆរងដគ៏ួរនឹងព្តូវបណាត ស្ទម្ន្ធះញដរ។ [7] 

[5] ម្ហម្ព្ពើរ១៣:៤; ១ធីម្៉ាមូ្ង៤:៣; ១កូរនិងូស៧:៣៦-៣៨; ម្លាកុបបតតិ២៤:៥៧ 
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[6] ១កូរនិងូស៧:៣៩ 
[7] ម្លាកុបបតតិ៣៤:១៤; និកខម្នំ៣៤:១៦; ម្ច្ចទិ្យកថា៧:៣-៤; ១ពងាវាកសព្ត

១៤:៤; ម្នម្ហមា១៣:២៥-២៧; មា៉ា ឡាគី២:១១, ១២; ២កូរនិងូស៦:១៤ 

IV. អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្និព្តូវម្ធាើម្ ើងរវាងអនកញដលរមួ្ញខសម្លាហិតជាម្យួគាន  
ឬអនកញដលជាញាតិពនធនឹងគាន  កនុងកព្ម្តឹញដលព្ពះបនទូលហាម្ឃ្លតម់្ ើយ 
[8]  កម៏្និព្តូវឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអនកញដលរមួ្ញខសម្លាហិតជាម្យួគាន  ឬ
អនកញដលជាញាតិពនធនឹងគាន ញបបយ៉ា ងម្ន្ធះ កាា យម្ៅជាការព្សបចាប ់
ម្ោយចាបណ់ាម្យួរបស់ម្នុសស ឬឯកភាពជាម្យួនឹងការអនុវតតញដលន្ធំ
ឲ្យម្នុសសោងំពីរន្ធកម់្ន្ធះរស់ម្ៅជាម្យួគាន  ជាបតីនិងព្បពនធម្ន្ធះញដរ។[9] 
បុរសម្និព្តូវម្រៀបការជាម្យួនឹងស្ទចញ់ាតិណាម្យួរបស់ព្បពនធខាួន កនុង
កព្ម្តឹជិតដិតជាងស្ទចញ់ាតរិបស់ខាួនញដលម្និអាចម្រៀបការបាន ម្ហើយ 
គសតីកម៏្និព្តូវម្រៀបការជាម្យួនឹងស្ទចញ់ាតិរបស់បតខីាួន កនុងកព្ម្តឹជិតដិត
ជាងស្ទចញ់ាតិរបស់ខាួនញដលម្និអាចម្រៀបការបានញដរ។[10] 

[8] ម្លវវីនិយ័១៨; ១កូរនិងូស៥:១; ម្អម្៉ាសុ២:៧ 
[9] មា៉ា កុស៦:១៨; ម្លវវីនិយ័១៨:២៤-២៨ 
[10] ម្លវវីនិយ័២០:១៩-២១ 

V. ការកំនិតញដលម្ធាើម្ ើងបន្ធទ បព់ីការសនា (ភាា បព់ាកយ) ម្ហើយញដលម្គ
បានោនម់្ ើែមុ្នម្ពលម្រៀបការ ម្ន្ធះព្តូវនតល់ឱកាសយុតតិធម្ដ៌ល់ភាគី 
ញដលគាែ នកំហុសកនុងការរលំាយកិចចសនាបាន។ [11] កនុងករណីកំនិតម្ធាើ
ម្ ើងបន្ធទ បព់អីាពាហ៍ពិពាហ៍ វាជាការព្សបចាបស់ព្មាបភ់ាគីគាែ នកំហុស
កនុងការបតឹងញលងលះ [12] ម្ហើយអាចម្រៀបការជាម្យួមាន កម់្នសងម្ទ្ៀតបាន 
ទុ្កដូចជាភាគីញដលបងក បានស្ទា បម់្ហើយញដរ។ [13] 

[11] មា៉ា ថាយ១:១៨-២០ 
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[12] មា៉ា ថាយ៥:៣១, ៣២ 
[13] មា៉ា ថាយ១៩:៩;  រ ៉ាមូ្៧:២-៣ 

VI. ម្ោះបីជា ម្ោយភាពពុករលួយរបស់ម្នុសស ម្គដូចជាមានទ្ំម្ន្ធរនឹង
ម្លើកយកម្ហតុនលថាការញលងលះ ញដលនឹងបញំបកអនកញដលព្ពះបាននសំ
នរុ ំម្ោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ចែពគីាន  គជឺាការម្និព្តឹម្ព្តវូកត ី កក៏ារកំនតិ ឬក៏
ការម្បាះបងម់្ច្ចលបតឬីព្បពនធម្ោយម្ចតន្ធញបបម្ន្ធះ ម្និអាចព្តវូបានរាប់
ជាការព្តឹម្ព្តូវម្ោយព្កុម្ជំនុ ំ ឬតុលាការរដា ម្ោះាម្វធិីណាកតី។ វាជា
ម្ហតុនលព្គបព់្គានក់នុងការរលំាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ [14] ញដលកនុង
ម្ពលញលងលះម្ន្ធះ ព្តូវម្ធាើដំម្ណើ រការ (និតិវធិ)ី ជាស្ទធ្លរណៈ និងាម្
ចាប ់ ម្ហើយម្នុសសញដលពាកព់ន័ធកនុងម្រឿងម្ន្ធះម្និព្តូវបានទុ្កឲ្យម្ធាើម្ៅ
ាម្បំណង និងអំម្ពើចិតតផ្លទ ល់របស់ពួកម្គកនុងករណីបណតឹ ងរបស់ពួកម្គ
ម្ ើយ។ [15] 

[14] មា៉ា ថាយ១៩:៨, ៩; ១កូរនិងូស៧:១៥; មា៉ា ថាយ១៩:៦ 
[15] ម្ច្ចទិ្យកថា២៤:១-៤ 

ជំពូកទ២ី៥. អំពីព្កុម្ជំនុ ំ

I. ព្កុម្ជនុំំសកល ញដលជាព្កុម្ជំនុំម្ម្ើលម្និម្ ើែ រមួ្មាននូវចនំួនោងំ
អស់ត្នពួកម្រ ើសាងំ* ញដលបាន ញដលកំពុង ម្ហើយញដលនឹងព្តូវបាន
ព្បមូ្លនតុ ំគាន ញតម្យួ ម្ៅម្ព្កាម្ព្ពះព្គីសទញដលជាសិរស្ទ ម្ហើយឲ្យម្ធាើជា
េរយិ ជារូបកាយ និងជាភាពម្ពារម្ពែត្នព្ពះព្គសីទញដលព្ទ្ងប់ំម្ពែោងំ
អស់ម្លើោងំអស់។ [1] 

[1] ម្អម្េសូរ១:១០, ២២, ២៣; ៥:២៣, ២៧, ៣២; កូល៉ាុស១:១៨ 
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II. ព្កុម្ជនុំំម្ម្ើលម្ ើែញដលជាព្កុម្ជំនុំសកលញដរម្ន្ធះ សាិតកនុងសម្យ័
ដំណឹងលអ (ម្និញម្នកំណតព់្ពំញដនសព្មាបញ់តជាតិស្ទសនម៍្យួ ដូចជា
ព្កុម្ជំនុមំ្ៅសម្យ័ព្កឹតយវនិយ័ម្ន្ធះម្ទ្) រមួ្មានអស់អនកញដលព្បកាសកាន់
ស្ទសន្ធពិតព្គបទ់្ីកញនាងម្លើពិេពម្លាក[2] និងកូនរបស់ពកួម្គ[3] ម្ហើយ
កជ៏ានគរត្នព្ពះម្យស ូវព្គីសទ [4] ជាដំណាក ់ និងជាព្គួស្ទរត្នព្ពះ [5] 
ម្ហើយញដលម្ៅម្ព្ៅពពី្កុម្ជំនុ ំ ម្ន្ធះគាែ នលទ្ធភាពជាសម្ញ្ាណា ម្ដើម្បឲី្យ
បានទ្ទ្ួលម្សចកតីសម្គ រ្ ះម្ ើយ។ [6] 

[2] ១កូរនិងូស១:២, ១២:១២-១៣; ទំ្នុក.២:៨; វវិរណៈ៧:៩; រ ៉ាមូ្១៥:៩-១២ 
[3] ១កូរនិងូស៧:១៤; កិចចការ២:៣៩; ម្អម្សគាល១៦:២០-២១; រ ៉ាមូ្១១:១៦; 

ម្លាកុបបតតិ៣:១៥; ១៧:៧ 
[4] មា៉ា ថាយ១៣:៤៧; ម្អស្ទយ៩:៧ 
[5] ម្អម្េសូរ២:១៩; ៣:១៥ 
[6] កិចចការ២:៤៧ 

III. ព្ពះព្គីសទបានព្បោននូវពន័ធកិចច ព្ពះបនទូល និងពិធបីរសុិទ្ធត្នព្ពះដល់
ព្កុម្ជំនុសំកល ឬព្កមុ្ជនុំមំ្ម្ើលម្ ើែ សព្មាបក់ារព្បមូ្លនតុ ំនិងការម្ធាើឲ្យ
ពួកបរសុិទ្ធបានព្គបល័់កខណ៍ កនុងជវីតិម្នះ ដល់ចុងបំនុតត្នពិេពម្លាក 
ម្ហើយព្ទ្ងម់្ធាើឲ្យពួកម្គ បានព្បមូ្លនតុគំាន  និងបានព្គបល័់កខណ៍ម្ោយ
ព្បសិទ្ធភាព ម្ោយព្ពះវតតមាន និងព្ពះវញិ្ញា ណត្នព្ទ្ង ់ ម្ៅាម្ញដលព្ទ្ង់
បានសនា។ [7] 

[7] ១កូរនិងូស១២:២៨; ម្អម្េសូរ៤:១១-១៣; មា៉ា ថាយ២៨:១៩-២០; 
ម្អស្ទយ៥៩:២១ 

IV. ព្កុម្ជនុំំសកលម្នះមានម្ពលខាះអាចម្ម្ើលម្ ើែម្ព្ចើន ឬតិចជាង។ 
[8] ម្ហើយចំម្ពាះព្កុម្ជនុំំម្ន្ធះ សមាជិករបស់វាអាចមានភាពបរសុិទ្ធម្ព្ចើន
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ឬតិចជាង អាព្ស័យម្ៅាម្ថាម្តើការបម្ព្ងៀន និងការកានម់្គាលលទ្ធិត្ន
ដំណឹងលអ ការអនុវតតពិធ ី និងការអនុវតតការថាា យបងរំជាស្ទធ្លរណៈ មាន
ភាពបរសុិទ្ធ ម្ព្ចើនឬតិចញដរ។ [9] 

[8] រ ៉ាមូ្១១:៣, ៤; វវិរណៈ១២:៦, ១៤ 
[9] វវិរណៈ២-៣; ១កូរនិងូស៥:៦-៧ 

V. ព្កុម្ជនុំំញដលបរសុិទ្ធបំនុតម្ៅម្ព្កាម្ម្ម្ ម្នះ គឺម្ៅញតមានការលាយ
 ំគាន  និងការឆ្រ ឆំរងញដរ [10] ម្ហើយព្កុម្ជំនុខំាះមានការធ្លា កចុ់ះឱនងយ
រហូតដល់កព្ម្តឹញលងជាព្កុម្ជំនុំត្នព្ពះព្គីសទម្ទ្ៀត ញតជាស្ទលាព្បជុរំបស់
ស្ទាងំម្ៅវែិ។ [11] ងាីម្បើយ៉ា ងម្ន្ធះកត ី កញ៏តងញតម្ៅមានព្កុម្ជំនុញំដល
ថាា យបងរពំ្ពះម្ៅាម្បំណងព្ពះហឫទ្យ័ព្ទ្ងញ់ដរ។ [12] 

[10] ១កូរនិងូស១៣:១២; មា៉ា ថាយ១៣:២៤-៣០, ៤៧ 
[11] វវិរណៈ១៨:២; រ ៉ាមូ្១១:១៨-២២ 
[12] មា៉ា ថាយ១៦:១៨; ទំ្នុកតម្ម្កើង៧២:១៧; ១០២:២៨; មា៉ា ថាយ២៨:១៩-២០ 

VI. គាែ នសិរស្ទត្នព្កុម្ជំនុំម្នសងណា ម្ព្ៅញតពីព្ពះម្យស ូវព្គីសទម្ ើយ[13] 
ម្ហើយសម្ម្តចបា៉ា បត្នព្កមុ្ជំនុរំ ៉ាូម្ ម្និអាចជាសិរស្ទត្នព្កមុ្ជំនុាំម្នយ័
ណាម្យួម្ន្ធះម្ទ្ ប៉ាុញនតម្ន្ធះគឺជាអាទ្ទ្ឹងនឹងព្ពះព្គីសទ ញដលជាម្នុសសត្ន
អំម្ពើបាប និងជាម្នុសសញដលព្តូវហិនវនិ្ធស ជាអនកម្លើកខាួនម្ ើងម្ៅកនុង
ព្កុម្ជនុំោំស់ព្បឆ្ងំនឹងព្ពះព្គីសទ និងអស់ោងំអាញីដលម្ៅថាព្ពះ។ [14] 

[13] កូល៉ាុស១:១៨; ម្អម្េសូរ១:២២ 
[14] មា៉ា ថាយ២៣:៨-១០; ២ញងសាលូនិច២:៣-៤, ៨, ៩; វវិរណៈ១៣:៦ 
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ជំពូកទ២ី៦. អំពីការព្បកបគាន ត្នពួកបរិសុទធ 

I. ពួកបរសុិទ្ធោងំអស់ ញដលរបួរមួ្គាន កនុងព្ពះព្គីសទ ញដលជាសិរស្ទរបស់
ពួកម្គ ម្ោយព្ពះវញិ្ញា ណព្ទ្ង ់ និងម្ោយម្សចកតីជំម្នឿ មានការព្បកបគាន
ជាម្យួនឹងព្ទ្ងក់នុងព្ពះគុណ ការរងទុ្កខ ការសុគត ការមានព្ពះជនែរស់
ម្ ើងវែិ និងសិររុីងម្រឿងត្នព្ទ្ង ់ [1] ម្ហើយមានការរបួរមួ្ជាម្យួគាន នឹងគាន
ម្ោយម្សចកតពី្សលាែ់ ពួកម្គមានការព្បកបជាម្យួគាន នឹងគាន  កនុង
អំម្ណាយោន និងព្ពះគុណរបស់គាន ម្ៅវែិម្ៅម្ក [2] ម្ហើយព្តូវមាន
កាតពាកិចចកនុងការអនុវតតភារកិចចម្ន្ធះ ោងំជាស្ទធ្លរណៈ និងឯកជនកតី ជា
ការជួយ គាន ឲ្យបានលអម្ៅវែិម្ៅម្ក ោងំម្នុសសខ្ងកនុង និងម្នុសសខ្ង
ម្ព្ៅ។ [3] 

[1] ១យ៉ាូហាន១:៣; ម្អម្េសូរ៣:១៦-១៩; យ៉ាូហាន១:១៦; ម្អម្េសូរ២:៥, ៦; 
េលីីព៣:១០; រ ៉ាមូ្៦:៥-៦; ២ធីម្៉ាមូ្ង២:១២ 

[2] ម្អម្េសូរ៤:១៥, ១៦; ១កូរនិងូស១២:៧; ៣:២១-២៣; កូល៉ាុស២:១៩ 
[3] ១ញងសា ូនិច៥:១១, ១៤; រ ៉ាមូ្១:១១-១២, ១៤; ១យ៉ាូហាន៣:១៦-១៨; 

កាឡាទី្៦:១០ 

II. ម្ោយការព្បកាសកានម់្សចកតីជំម្នឿ ម្ន្ធះពួកបរសុិទ្ធព្តូវបានតព្ម្ូវឲ្យ
រកានូវសម្ពន័ធភាព និងការព្បកបគាន ញដលបរសុិទ្ធកនុងការថាា យបងរំព្ពះ និង
កនុងការអនុវតតកិចចការបំម្រ ើញបបវញិ្ញា ណ សព្មាបក់ារស្ទអ ងគាន ម្ ើងម្ៅវែិ
ម្ៅម្ក[4] កដូ៏ចជាការជួយ សព្មាលបនទុកគាន ម្ៅវែិម្ៅម្កម្ោយជំនួយជា
សំភារៈ ម្ៅាម្សម្តាភាព និងភាពច្ចបំាច ់ ាម្រម្បៀបម្នសងៗរបស់ពួក
ម្គ។ ការព្បកបគាន ម្ន្ធះព្តូវម្ធាើម្ៅកានអ់ស់អនកញដលអំពាវន្ធវដល់ព្ពះន្ធម្
ព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវម្ៅព្គបទ់្ិសទ្ ីាម្ញដលព្ពះព្បោនឱកាសឲ្យ។ [5] 



 

88 

[4] ម្ហម្ព្ពើរ១០:២៤-២៥; កិចចការ២:៤២, ៤៦; ម្អស្ទយ២:៣; ១កូរនិ.១១:២០ 
[5] កិចចការ២:៤៤, ៤៥; ១យ៉ាូហាន៣:១៧; ២កូរនិ.៨-៩; កិចចការ១១:២៩-៣០ 

III. ការព្បកបគាន ញដលពកួបរសុិទ្ធមានជាម្យួព្ពះព្គសីទម្នះ ម្និបានម្ធាើឲ្យ
ពួកម្គកាា យម្ៅជាអនកចូលរមួ្កនុងស្ទរធ្លតុត្នអងរព្ពះ ាម្រម្បៀបណាម្យួ 
ឬកឲ៏្យម្សែើនងឹព្ពះព្គីសទម្ោយព្បការណាម្យួកត ី ម្ហើយការញដលអះអាង
យ៉ា ងម្ន្ធះគឺជាការព្បមាងដល់ស្ទសន្ធ និងព្បមាងដល់ព្ពះម្ហើយ។ [6] 
ការព្បកបគាន ញដលពួកបរសុិទ្ធមានជាម្យួគាន  ម្និញម្នម្ធាើឲ្យបាតបង ់ ឬ
រមំ្លាេបំពានម្លើសិទ្ធិកានក់ាបសំ់ភារៈ ឬព្ទ្ពយសម្បតត ិញដលម្នុសសមាន ក់ៗ
មានម្ន្ធះម្ ើយ។ [7] 

[6] កូល៉ាុស១:១៨-១៩; ១កូរនិងូស៨:៦; ម្អស្ទយ៤២:៨; ១ធីម្៉ាមូ្ង៦:១៥-១៦; 
ទំ្នុកតម្ម្កើង៤៥:៧; ម្ហម្ព្ពើរ១:៨-៩ 

[7] និកខម្នំ២០:១៥; ម្អម្េសូរ៤:២៨; កិចចការ៥:៤ 

ជំពូកទ២ី៧. អំពីពិធីបរិសុទធ 

I. ពិធីបរសុិទ្ធគឺជាសញ្ញា និងស្ទន ម្ព្ាបរសុិទ្ធរបស់សម្ពន័ធម្ម្ព្តីត្នព្ពះគុណ 
[1] ញដលព្តូវបានាងំម្ ើងម្ោយព្ពះ [2] ម្ដើម្បនីឹងប ា្ ែនូវព្ពះព្គីសទ 
ម្ហើយនិងកត្ព្ម្របស់ព្ទ្ង ់ និងម្ដើម្បបីញ្ញា កនូ់វនលព្បម្យជនញ៍ដលម្យើង
មានកនុងព្ទ្ង ់ [3] កស៏ព្មាបជ់ាការោកនូ់វសញ្ញា ត្នភាពខុសគាន ញដលអាច
ម្ម្ើលម្ ើែបានរវាងអស់អនកញដលជារបស់ព្កុម្ជនុំំ និងអនកម្ៅសល់ញដល
ជារបស់ម្លាកិយ [4] ម្ហើយនិងសព្មាបភ់ាា ប់ពកួម្គម្ៅនឹងការថាា យបងរំ
ព្ពះម្ៅកនុងព្ពះព្គីសទ ាម្ព្ពះបនទូលរបស់ព្ទ្ង។់ [5] 

[1] រ ៉ាមូ្៤:១១; ម្លាកុបបតតិ១៧:៧, ១០ 
[2] មា៉ា ថាយ២៨:១៩; ១កូរនិងូស១១:២៣ 
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[3] ១កូរនិងូស១០:១៦; ១១:២៥-២៦; កាឡាទី្៣:២៧; ៣:១៧ 
[4] រ ៉ាមូ្១៥:៨; និកខម្នំ១២:៤៨; ម្លាកុបបតតិ៣៤:១៤ 
[5] រ ៉ាមូ្៦:៣-៤; ១កូរនិងូស១០:១៦, ២១ 

II. ម្ៅកនុងព្គបព់ិធបីរសុិទ្ធោងំអស់ មានទ្ំន្ធកទ់្ំនងខ្ងវញិ្ញា ណ ឬភាព
របួរមួ្គាន ខ្ងពិធីបរសុិទ្ធ រវាងសញ្ញា  និងវតាុញដលសំញដងពីសញ្ញា ម្ន្ធះ 
ដូម្ចនះម្ឈាែ ះ និងព្បសិទ្ធភាពរបស់សញ្ញា ម្ន្ធះគពឺ្តូវនតល់ឲ្យដល់វតាុញដល
សំញដងពីសញ្ញា ម្ន្ធះញដរ។ [6] 

[6] ម្លាកុបបតតិ១៧:១០; មា៉ា ថាយ២៦:២៧-២៨; ទី្តុស៣:៥ 

III. ព្ពះគុណញដលសញម្តងឲ្យម្ ើែម្ៅកនុង ឬាម្រយៈពិធីបរសុិទ្ធ ញដល
ព្តូវបានម្ព្បើម្ោយព្តឹម្ព្តូវ ម្និបាននតល់ឲ្យម្ោយអំណាចម្ចស្ទត ណាម្យួ
ម្ៅកនុងពួកវាម្ន្ធះម្ទ្ ម្ហើយព្បសិទ្ធភាពត្នពធិបីរសុិទ្ធកម៏្និអាព្ស័យម្ៅ
ម្លើការម្គារពព្បតិបតតដិល់ព្ពះ ឬបំណងរបស់អនកញដលអនុវតតវាម្ន្ធះញដរ 
[7] ប៉ាុញនតអាព្ស័យម្ៅម្លើកិចចការត្នព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ [8] និងព្ពះបនទូល
ត្នការអនុវតត ញដលរមួ្មាននូវម្សចកតសីនាពពី្បម្យជនដ៍ល់អនកញដល
ទ្ទ្ួលវាម្ោយសម្រម្យ រមួ្ជាម្យួនឹងបញ្ាតតិញដលនតល់សិទ្ធិពីការម្ព្បើព្បាស់
របស់វា។ [9] 

[7] រ ៉ាមូ្២:២៨-២៩; ១ម្ពព្តុស៣:២១ 
[8] មា៉ា ថាយ៣:១១; ១កូរនិងូស១២:១៣ 
[9] មា៉ា ថាយ២៦:២៧, ២៨; ២៨:១៩-២០  

IV. មានពិធីបរសុិទ្ធញតពរីប៉ាុម្ណាណ ះ ញដលព្តូវបានាងំម្ ើងម្ោយព្ពះព្គីសទ
ម្ៅកនុងដំណឹងលអ ម្ន្ធះគពឺិធពី្ជមុ្ជទ្កឹ និងពធិមី្លៀងព្ពះអមាច ស់។ អនក
ញដលអាចម្ធាើពិធោីងំម្នះបាន គជឺាព្គូគ ា្ ល ញដលជាអនកបំម្រ ើពន័ធកចិចព្ពះ
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បនទូល ញដលបានទ្ទ្ួលការច្ចកម់្ព្បងាងំព្តឹម្ព្តូវ អនកម្ព្ៅពមី្ន្ធះម្ធាើម្និ
បានម្ទ្។ [10] 

[10] មា៉ា ថាយ២៨:១៩; ១កូរនិងូស១១:២០, ២៣; ៤:១; ម្ហម្ព្ពើរ៥:៤ 

V. ពិធីបរសុិទ្ធម្ៅកនុងសម្យ័សញ្ញា ច្ចស់ ចំម្ពាះស្ទរធ្លតុគឺដូចគាន ម្ៅនឹង
ពិធបីរសុិទ្ធកនុងសញ្ញា ងែីញដរ ោកទ់្ងម្ៅនឹងការខ្ងវញិ្ញា ណញដលបញ្ញា ក ់
និងប ា្ ែឲ្យម្ ើែ។ [11] 

[11] ១កូរនិងូស១០:១-៤ 

ជំពូកទ២ី៨. អំពីពិធីព្ជម្ុជទឹក 

I. ពិធីព្ជមុ្ជទ្ឹកគឺជាពធិីបរសុិទ្ធត្នសញ្ញា ងែី ញដលព្ពះព្គីសទបានាងំម្ ើង 
[1] ម្និញម្នសព្មាបញ់តការម្ឆាើយស្ទរភាពយ៉ា ងមុ្តមារំបស់ភាគី ញដលព្តូវ
បានព្ជមុ្ជទ្ឹក ចូលម្ៅកនុងព្កុម្ជនុំំញដលអាចម្ម្ើលម្ ើែ[2] ប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ 
ប៉ាុញនតគឺចូលម្ៅកានព់្ទ្ង ់ជាសញ្ញា  និងស្ទន ម្ព្ាត្នសម្ពន័ធម្ម្ព្តីត្នព្ពះគុណ
[3] និងត្នការនាបំំម្ៅគាតម់្ៅនឹងព្ពះព្គីសទ[4] ត្នការម្កើតជាងែ[ី5] ត្នការ
អតម់្ោសបាប[6] និងត្នការញដលគាតព់្តូវបានថាា យម្ៅព្ពះ ាម្រយៈព្ពះ
ព្គីសទ ម្ដើម្បនីងឹម្ដើរកនុងជីវតិងែី។[7] ព្ពះព្គីសទបានម្ធាើការសនាម្ោយផ្លទ ល់
ថាពិធីម្នះព្តូវបនតម្ៅកនុងព្កមុ្ជនុំពំ្ទ្ងរ់ហូតដល់ចុងបំនុតត្នម្លាកិយ។[8] 

[1] មា៉ា ថាយ២៨:១៩ 
[2] ១កូរនិងូស១២:១៣ 
[3] រ ៉ាមូ្៤:១១; កូល៉ាុស២:១១, ១២ 
[4] កាឡាទី្៣:២៧; រ ៉ាមូ្៦:៥ 
[5] ទី្តុស៣:៥ 
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[6] មា៉ា កុស១:៤ 
[7] រ ៉ាមូ្៦:៣, ៤ 
[8] មា៉ា ថាយ២៨:១៩ 

II. ធ្លតុខ្ងម្ព្ៅញដលព្តូវម្ព្បើម្ៅកនុងពិធីម្ន្ធះគឺទ្កឹ ញដលភាគីញដលព្តូវម្គ
ព្ជមុ្ជទ្ឹកព្តូវបានព្ជមុ្ជម្ោយទ្ឹកម្ន្ធះ ម្ៅកនុងព្ពះន្ធម្ព្ពះវរបិា ព្ពះ
រាជបុព្ា និងព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ម្ោយអនកបំម្ពែពន័ធកចិចត្នដំណឹងលអ
មាន កញ់ដលព្តូវបានម្ៅម្ោយព្តឹម្ព្តូវសព្មាបក់ារម្ន្ធះ។ [9] 

[9] មា៉ា ថាយ៣:១១; យ៉ាូហាន១:៣៣; មា៉ា ថាយ២៨:១៩-២០ 

III. ការញដលព្ជមុ្ជម្នុសសម្ៅកនុងទ្ឹកម្ន្ធះម្និញម្នជាការច្ចបំាចម់្ន្ធះម្ទ្។ 
ពិធពី្ជមុ្ជទ្ឹកអាចអនុវតតម្ោយព្តឹម្ព្តវូម្ោយការច្ចកទ់្ឹក ឬម្ព្បាះទ្កឹម្ៅ
ម្លើម្នុសស។ [10] 

[10] ម្ហម្ព្ពើរ៩:១០, ១៩-២២; កិចចការ២:៤១; ១៦:៣៣; មា៉ា កុស៧:៤ 

IV. ម្និញម្នចំម្ពាះញតម្នុសស ញដលព្បកាសម្សចកតជីំម្នឿម្ោយជាកញ់សតង
ម្ៅម្លើ និងស្ទត បប់ រ្ បព់្ពះព្គីសទប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ [11] ញតកច៏ំម្ពាះោរកត្ន
ឪពុក ឬមាត យ ឬោងំឪពុកនិងមាត យញដលជាអនកម្ជឿកព៏្តូវបានព្ជមុ្ជទ្ឹកឲ្យ
នងញដរ។ [12] 

[11] មា៉ា កុស១៦:១៥-១៦; កិចចការ៨:៣៧-៣៨ 
[12] ម្លាកុបបតតិ១៧:៧, ៩; កាឡាទី្៣:៩, ១៤; កូល៉ាុស២:១១, ១២; កិចចការ២:

៣៨-៣៩; រ ៉ាមូ្៤:១១-១២; ១កូរនិងូស៧:១៤; មា៉ា ថាយ២៨:១៩; មា៉ា កុស
១០:១៣-១៦; លូកា១៨:១៥ 
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V. ម្ោះបីជាការព្បមាង និងការម្ម្ើល្យចំម្ពាះពិធីម្នះគឺជាអមំ្ពើបាបដ៏
ធំកត ី [13] កព៏្ពះគុណ និងម្សចកតសីម្គ រ្ ះម្និញម្នចងភាច បជ់ាម្យួនឹងវា
ម្ោយម្និអាចកាតផ់្លត ចម់្ចែពីគាន បាន ដល់ថាន កថ់ាគាែ នម្នុសសណាមាន ក់
នឹងបានម្កើតជាងែ ី ឬបានសម្គ រ្ ះម្ោយគាែ នវា [14] ឬកថ៏ាអស់អនកញដល
ព្តូវបានព្ជមុ្ជទ្ឹកម្ហើយសុទ្ធញតបានម្កើតជាងែីម្ន្ធះម្ទ្។ [15] 

[13] លូកា៧:៣០; និកខម្នំ៤:២៤-២៦ 
[14] រ ៉ាមូ្៤:១១; កិចចការ១០:២, ៤, ២២, ៣១, ៤៥, ៤៧ 
[15] កិចចការ៨:១៣; ២៣ 

VI. ព្បសិទ្ធភាពត្នពិធីព្ជមុ្ជទ្ឹក ម្និញម្នចងភាា បម់្ៅនឹងម្ពលម្វលាត្នការ
អនុវតតវាម្ន្ធះម្ទ្[16] ញតម្ោយការម្ព្បើព្បាស់ព្តឹម្ព្តូវត្នពិធមី្ន្ធះ ព្ពះគុណ
ញដលបានសនា ម្និព្តឹម្ញតព្តូវបាននតល់ឲ្យប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ ប៉ាុញនតព្តូវបាន
ប ា្ ែ និងព្បោនឲ្យម្ោយព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធម្ៅដល់អស់អនកញដលមាន
ព្ពះគុណត្នព្ពះ (ម្និថាជាម្នុសសច្ចស់ ឬោរកម្ន្ធះម្ទ្) ម្ោយម្យង
ាម្ព្ពះរាជតព្ម្ះិត្នព្ពះហឫទ្យ័ផ្លទ ល់របស់ព្ទ្ង ់ ម្ៅម្ពលម្វលាញដល
ព្ទ្ងប់ានម្រៀបចទុំ្ក។ [17] 

[16] យ៉ាូហាន៣:៥, ៨ 
[17] កាឡាទី្៣:២៧; ទី្តុស៣:៥; ម្អម្េសូរ៥:២៥, ២៦; កិចចការ២:៣៨, ៤១ 

VII. ពិធីព្ជមុ្ជទ្ឹក អាចនតល់ឲ្យបានញតម្តងគត ់ សព្មាបម់្នុសសណាក៏
ម្ោយ។[18] 

[18] ទី្តុស៣:៥ 
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ជំពូកទ២ី៩. អំពីពិធីម្លៀងព្ពះអមាច ស់ 

I. ព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវ ម្ៅយបញ់ដលព្ទ្ងព់្តូវម្គកបត ់ម្ន្ធះព្ទ្ងប់ានាងំពិធី
ត្នព្ពះកាយ និងព្ពះម្លាហិតរបស់ព្ទ្ង ់ ម្ៅថាពិធីម្លៀងព្ពះអមាច ស់ 
ញដលព្កុម្ជំនុរំបស់ព្ទ្ង ់ ព្តូវរការហូតដល់ចុងបំនុតត្នម្លាកិយ សព្មាប់
ជាការរលឹំកជាអចិត្គនតយ ៍ អំពីយញ្ា បូជាត្នការសុគតរបស់ព្ទ្ង ់ និង
សព្មាបជ់ាស្ទន ម្ព្ាត្នអតាព្បម្យជនព៍កីារសុគតម្ន្ធះដល់អនកម្ជឿពិតោងំ
អស់ ម្ហើយសព្មាបជ់ាការចិញ្ច ឹម្ និងការរកីធំធ្លតខ់្ងវញិ្ញា ណរបស់ពួក
ម្គម្ៅកនុងព្ទ្ង ់ កម៏្ដើម្បឲី្យពួកម្គអនុវតតឲ្យកានញ់តម្ស្ទែ ះព្តងជ់ាងមុ្ននូវ
កាតពាកិចច ញដលពួកម្គព្តូវញតម្ធាើម្ៅចំម្ពាះព្ទ្ង ់ ម្ហើយម្ដើម្បមី្ធាើជាចំណង 
និងជាទ្ីបញ្ញច ំត្នការព្បកបគាន របស់ពួកម្គជាម្យួនឹងព្ទ្ង ់ និងជាម្យួគាន
នឹងគាន  ញដលជារូបកាយអាងក៌ំបាងំរបស់ព្ទ្ង។់ [1] 

[1] ១កូរនិងូស១១:២៣-២៦; ១០:១៦-១៧, ២១; ១២:១៣ 

II. ម្ៅកនុងពិធមី្ន្ធះ ព្ពះព្គីសទម្និព្តូវបានថាា យម្ៅកានព់្ពះវរបិាព្ទ្ងម់្ទ្ 
កគ៏ាែ នយញ្ា បូជាពិតណាម្យួ ព្តូវបានម្ធាើម្ ើងសព្មាបជ់ាការលុបលាង
បាបត្នម្នុសសរស់ឬស្ទា បក់ត[ី2] ប៉ាុញនតជាការរលឹំកដល់ម្យួអងរញដលថាា យ
អងរព្ទ្ង ់ ម្ោយអងរព្ទ្ងម់្ៅម្លើម្ឈើឆ្ក ង ម្តងសព្មាបោ់ងំអស់គាន  និងការ
ថាា យខ្ងឯព្ពលឹងវញិ្ញា ណនូវការសរម្សើរតម្ម្កើងញដលអាចម្ធាើម្ៅបានោងំ
អស់ម្ៅព្ពះសព្មាបក់ារដូចគាន ម្ន្ធះ[3] ដូម្ចនះយញ្ា បូជាញបបរ ៉ាូមុាងំកាតូលិក
កនុងពធិីញដលម្គម្ៅថាមា៉ា ស់ម្ន្ធះ គឺជាការបងខូចដគ៏ួរឲ្យសអបម់្ខពើម្ដល់យញ្ា
បូជាញតម្យួរបស់ព្ពះព្គីសទ ញដលជាការនសះនាញតម្យួគតច់ំម្ពាះអំម្ពើបាប
ោងំអស់របស់ពួកម្រ ើសាងំ*។[4] 

[2] ម្ហម្ព្ពើរ៩:២២, ២៥, ២៦, ២៨ 
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[3] ១កូរនិងូស១១:២៤-២៧; មា៉ា ថាយ២៦:២៦-២៦ 
[4] ម្ហម្ព្ពើរ៧:២៣-២៤, ២៧; ១០:១១-១២, ១៤, ១៨ 

III. កនុងពធិីម្ន្ធះ ព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវបានាងំអនកបមំ្រ ើព្ទ្ងម់្ដើម្បនីងឹព្បកាស
ព្ពះបនទូលត្នពិធីបរសុិទ្ធម្ៅកានម់្នុសស និងម្ដើម្បអីធិស្ទា ន និងឲ្យពរដល់
ធ្លតុត្ននំបុង័ នងិព្ស្ទទ្ំពាងំបាយជូរ ញដលនឹងញែកោងំពីរមុ្ខម្ន្ធះម្ចែ
ពីនំបុង័ និងព្ស្ទទ្ំពាងំបាយជូរធម្ែា សព្មាបក់ារម្ព្បើព្បាស់ដប៏រសុិទ្ធ ក៏
ម្ដើម្បទី្ទ្ួលនិងកាចន់ំបុង័ ទ្ទ្ួលញពង (ពួកម្គខាួនឯងកទ៏្ទ្ួលញដរ) ម្ហើយ
នតល់ោងំពីរយ៉ា ងម្ន្ធះដល់ព្កុម្ជំនុញំដលចូលរមួ្[5] ប៉ាុញនតម្និនតល់ឲ្យអនក
ញដលម្និមានវតតមានម្ៅកនុងព្កុម្ជំនុនំ្ធម្ពលម្ន្ធះម្ទ្។ [6] 

[5] មា៉ា ថាយ២៦:២៦-២៨; មា៉ា កុស១៤:២២, ២៣, ២៤; លូកា២២:១៩-២០, 
១កូរនិងូស១១:២៣-២៦ 

[6] កិចចការ២០:៧; ១កូរនិងូស១១:២០ 

IV. ពិធីមា៉ា ស់ ជាឯកជនោងំឡាយ ឬការទ្ទ្ួលពិធីម្នះម្ោយសងឃ ឬអនក
ម្នសងម្ទ្ៀតញតមាន កឯ់ង [1] ដូចជាការបដមិ្សធម្និឲ្យបណាត ជនទ្ទ្ួលញពង 
[2] ឬការថាា យបងរវំតាុោងំម្ន្ធះ ម្លើកពួកវាម្ ើង ឬកម៏្លើកពួកវាជាវតាុ
សកាក រៈ ម្ហើយបំរុងពួកវាទុ្កសព្មាបក់ារម្ព្បើព្បាស់ខ្ងស្ទសន្ធម្ោយការ
ម្ធាើពុតម្ន្ធះ គសុឺទ្ធញតជាការនទុយម្ៅនឹងនិសសយ័ត្នពិធីម្នះ និងការាងំ
ម្ ើងរបស់ព្ពះព្គីសទនងញដរ។ [3] 

[7] ១កូរនិងូស១០:៦ 
[8] មា៉ា កុស១៤:២៣; ១កូរនិងូស១១:២៥-២៩ 
[9] មា៉ា ថាយ១៥:៩ 
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V. ធ្លតុញននកខ្ងម្ព្ៅត្នពិធមី្នះ ញដលព្តូវបានញែកម្ោយញ កម្ោយ
សម្ព្សបសព្មាបក់ារម្ព្បើព្បាស់ញដលព្ពះព្គីសទបានាងំម្ ើង មានទ្ំន្ធក់
ទ្ំនងម្ៅនងឹព្ទ្ងញ់ដលព្តូវបានឆ្ក ង ញដលម្ន្ធះជាទ្ំន្ធកទ់្ំនងពិត ប៉ាុញនត
ព្គានញ់តមានលកខណៈញបបពិធីប៉ាុម្ណាណ ះ ពួកវាម្ៅម្ពលខាះព្តូវបានម្ៅ
ម្ោយម្ព្បើម្ឈាែ ះត្នវតាុញដលពួកវាតំណាងឲ្យ ម្ន្ធះគពឺ្ពះកាយ និងព្ពះ
ម្លាហិតរបស់ព្ពះព្គីសទ [10] ងាីម្បើយ៉ា ងម្ន្ធះ កនុងស្ទរធ្លតុ និងលកខណៈ
របស់ពួកវា ពួកវាម្ៅញតមានភាពពិត និងព្គានញ់តជានំបុង័ និងព្ស្ទទ្ំពាងំ
បាយជូរ ដូចពីម្ដើម្របស់វាដញដល។ [11] 

[10] មា៉ា ថាយ២៦:២៦-២៨ 
[11] ១កូរនិងូស១១:២៦-២៨; មា៉ា ថាយ២៦:២៩ 

VI. ម្គាលលទ្ធិញដលអះអាងថាមានការផ្លា ស់បតូរស្ទរធ្លតុ ត្ននំបុង័និងព្ស្ទ
ទ្ំពាងំ បាយជូរម្ៅជាស្ទរធ្លតុត្នព្ពះកាយនិងព្ពះម្លាហិតត្នព្ពះព្គីសទ 
(ញដលជាទូ្ម្ៅម្គម្ៅម្គាលលទ្ធិម្ន្ធះថា Transubstantiation) ម្ោយ
ការព្បសិទ្ធីត្នសងឃ ឬម្ោយរម្បៀបម្នសងពីម្ន្ធះ គឺជាម្គាលលទ្ធិគួរឲ្យសអប់
ម្ខពើម្ ម្និព្តមឹ្ញតចំម្ពាះព្ពះគម្ពរីប៉ាុម្ណាណ ះ ប៉ាុញនតកច៏ំម្ពាះសុេនិចឆយ័ និង
ម្ហតុនលនងញដរ វាជាការនតួលរលំំនូវនិសសយ័ត្នពិធ ី ម្ហើយធ្លា បជ់ា និងជា
មូ្លម្ហតុត្នជំម្នឿម្ឆាងនិយម្ជាម្ព្ចើនយ៉ា ង និងជាមូ្លម្ហតុត្នការថាា យ
បងររូំបព្ពះោងំអស់។ [12] 

[12] កិចចការ៣:២១; ១កូរនិងូស១១:២៤-២៦; លូកា២៤:៦, ៣៩ 

VII. អនកទ្ទ្ួលម្ោយគួរសម្ ម្ោយការចូលរមួ្ម្ោយញននកខ្ងម្ព្ៅនូវធ្លតុ
ញដលអាចម្ម្ើលម្ ើែបានត្នពិធីម្នះ [13] ម្ហើយញននកខ្ងកនុងម្ោយ
ម្សចកតជីំម្នឿ ម្ន្ធះពិតជា និងព្បាកដជា ទ្ទ្ួល និងចំញអតម្និញម្នញតរូប
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កាយស្ទចឈ់ាម្ម្ន្ធះម្ទ្ ញតខ្ងវញិ្ញា ណ នូវព្ពះព្គីសទញដលព្តូវម្គឆ្ក ង 
និងព្គបោ់ងំអតាព្បម្យជនព៍ីការសុគតរបស់ព្ទ្ង។់ ព្ពះកាយ និងព្ពះ
ម្លាហិតរបស់ព្ពះព្គីសទម្និញម្នម្ៅកនុង ឬម្ៅជាម្យួ ឬម្ៅម្ព្កាម្នំបុង័ 
និងព្ស្ទទ្ំពាងំបាយជូរម្ន្ធះម្ទ្ កម៏្និញម្នជាការពិតញដរ ញតព្ទ្ងម់ាន
វតតមានខ្ងវញិ្ញា ណវែិចំម្ពាះម្សចកតីជំម្នឿរបស់អនកម្ជឿម្លើពិធមី្ន្ធះ ឯ
ធ្លតុខ្ងម្ព្ៅខាួនឯងគឺចំម្ពាះញាណដឹងឮខ្ងម្ព្ៅរបស់ពួកម្គ។ [14] 

[13] ១កូរនិងូស១១:២៨ 
[14] ១កូរនិងូស១០:១៦ 

VIII. ម្ោះបីជាម្នុសសម្និយល់ និងម្នុសសអាព្កកទ់្ទ្លួធ្លតុខ្ងម្ព្ៅកនុង
ពិធមី្នះកតី ញតពកួម្គម្និបានទ្ទ្ួលនូវអាញីដលធ្លតុោងំម្ន្ធះតំណាងឲ្យម្ន្ធះ
ម្ទ្ ប៉ាុញនតម្ោយការចូលម្កម្ោយម្និសម្គួររបស់ពួកម្គ ម្ន្ធះម្ធាើឲ្យមាន
កំហុសចំម្ពាះព្ពះកាយ និងព្ពះម្លាហិតត្នព្ពះអមាច ស់ ន្ធឲំ្យមានម្ោស
ចំម្ពាះពួកម្គវែិ។ ម្ហតុម្ន្ធះអស់អនកញដលម្និយល់ និងអនកញដលម្និម្ជឿ
ព្ពះ ម្ន្ធះពួកម្គម្និស្ទកសម្នឹងរកីរាយកនុងការព្បកបជាម្យួនងឹព្ទ្ងម់្ទ្ 
ដូម្ចនះពួកម្គម្និសម្នងឹតុត្នព្ពះអមាច ស់ម្ទ្ ម្ហើយកម៏្និអាចចូលរមួ្កនុង
ពិធអីាងក៌ំបាងំបរសុិទ្ធម្នះ [15] ឬព្តូវបានអនុញ្ញា តតឲ្យចូលរមួ្បាន ម្ោយ
ម្និទ្ទ្ួលអំម្ពើបាបដធ៏ចំំម្ពាះព្ពះព្គីសទ ខណៈញដលពួកម្គម្ៅញតមានបាប
យ៉ា ងម្ន្ធះបានម្ទ្។ [16] 

[15] ១កូរនិងូស១១:២៧-២៩; ២កូរនិងូស៦:១៤-១៦ 
[16] ១កូរនិងូស៥:៦-៧, ១៣; ២ញងសា ូនិច៣:៦, ១៤, ១៥; មា៉ា ថាយ៧:៦ 
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ជំពូកទី៣០. អំពីព្កុម្ព្បឹកាកាត់កតីរបស់ព្កមុ្ជំនុ ំ

I. ព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវញដលជាម្សតច និងជាសិរស្ទត្នព្កុម្ជំនុំព្ទ្ងប់ានាងំ
នូវរដាបាលព្គបព់្គងម្យួម្ៅកនុងត្ដរបស់អនកបំម្រ ើការម្ៅកនុងព្កុម្ជំនុ ំ ញដល
រដាបាលព្គបព់្គងម្ន្ធះខុសគាន ពីម្គនតរីាជការ*។ [1] 

[1] ម្អស្ទយ៩:៦-៧; ១ធីម្៉ាមូ្ង៥:១៧; ១ញងសា ូនិច៥:១២; កិចចការ២០:១៧-
១៨; ម្ហម្ព្ពើរ១៣:៧, ១៧, ២៤; ១កូរនិ.១២:២៨; មា៉ា ថាយ២៨:១៨-២០ 

II. កូនម្ស្ទត្ននគរស្ទា នសួគ ៌ ព្តូវបាននតល់ម្ៅឲ្យអនកបំម្រ ើការោងំម្នះ 
ម្ហើយម្ោយគុណតត្ម្ា ម្នះពួកម្គមានអំណាចជាបនតបន្ធទ បក់នុងការទ្ប់
ស្ទក ត ់ ឬម្លើកញលងម្ោសចំម្ពាះអមំ្ពើបាប និងកនុងការបទិ្ោា រនគរម្ន្ធះ
ចំម្ពាះអនកណាញដលម្និព្ពម្ទ្ទ្ួលកំហុស ោងំម្ោយព្ពះបនទូល និងោងំ
ម្ោយព្កុម្ព្បឹកាកាតក់តតី្នព្កុម្ជនុំ ំ ម្ហើយកអ៏ាចម្បើកោា រស្ទា នសួគ៌
សព្មាបអ់នកមានបាបញដលដងឹកំហុស ម្ោយស្ទរពន័ធកចិចត្នដំណឹងលអ និង
ម្ោយការម្លើកម្ោសពី ព្កុម្ព្បកឹាកាតក់តតី្នព្កមុ្ជំនុ ំ ម្បើសិនជាមានការ
ោម្ោរឲ្យមានឱកាសញបបម្ន្ធះ។ [2] 

[2] មា៉ា ថាយ១៦:១៩; ១៨:១៧, ១៨; យ៉ាូហាន២០:២១-២៣; ២កូរនិ២:៦-៨ 

III. ព្កុម្ព្បឹកាកាតក់តតី្នព្កុម្ជំនុ ំ  មានភាពច្ចបំាចក់នុងការោែយក និង
ន្ធយំកម្កវែិនូវបងបអូនញដលព្បព្ពឹតតបំពាន ម្ដើម្បនីឹងទ្បស់្ទក តអ់នកដត្ទ្ពី
ការព្បព្ពឹតតបំពានញបបម្ន្ធះ កនុងការបំបាតម់្ច្ចលនូវដំញបម្ន្ធះញដលវាអាច
នឹងន្ធំឲ្យោងំអស់ព្តូវខូច កនុងការប ា្ ែម្ចែនូវកិតតិន្ធម្ត្នព្ពះព្គីសទ និង
ការព្បកាសម្ោយបរសុិទ្ធត្នដំណឹងលអ និងកនុងការការពារនូវម្សចកតមី្ព្កាធ
របស់ព្ពះ ញដលអាចនឹងធ្លា កម់្កម្លើព្កុម្ជនុំមំ្ោយយុតតិធម្ ៌ ព្បសិនម្បើពកួ
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ម្គបងខូចសម្ពន័ធម្ម្ព្តរីបស់ព្ទ្ង ់និងស្ទន ម្ព្ារបស់វា ញដលន្ធឲំ្យព្តូវព្បមាង
ម្ោយអនកព្បព្ពតឹតបំពានញដលម្គដងឹឮសុសស្ទយ ម្ហើយម្និព្ពម្ទ្ទ្ួល
ស្ទរ ល់កំហុស។ [3] 

[3] ១កូរនិងូស៥; ១ធីម្៉ាមូ្ង៥:២០; មា៉ា ថាយ៧:៦; ១ធីម្៉ាមូ្ង១:២០; ១កូរនិងូស
១១:២៧-៣៤; យូោស២៣ 

IV. ម្ដើម្បឲី្យសម្ព្ម្ចម្គាលម្ៅោងំម្នះឲ្យបានព្បម្សើរម្ ើងម្ន្ធះ សមាជិក
បំម្រ ើត្នព្កុម្ជំនុពំ្តូវបនតម្ធាើការព្ពមាន ផ្លអ កពីការចូលរមួ្កនុងពិធីម្លៀងព្ពះ
អមាច ស់ម្យួរយៈ និងបម្ណត ែម្ចែពពី្កុម្ជំនុ ំ ម្ោយម្យងម្ៅាម្
និសសយ័ត្នបទ្ឧព្កិដា និងកំហុសរបស់ម្នុសសម្ន្ធះ។ [4] 

[4] ១ញងសា ូនិច៥:១២; ២ញងសា ូនិច៣:៦, ១៤, ១៥; ១កូរនិងូស៥:៤, ៥, 
១៣; មា៉ា ថាយ១៨:១៧; ទី្តុស៣:១០ 

ជំពូកទី៣១. អំពីសភា និងព្កុម្ព្បឹកា 

I. ម្ដើម្បឲី្យការព្គបព់្គងព្កុម្ជំនុំឲ្យបានព្បម្សើរជាង និងការស្ទអ ងព្កុម្ជំនុំ
ម្ ើងជាបនត ម្ន្ធះព្តូវញតមានអងរជនុំញំដលជាទូ្ម្ៅម្គម្ៅថា សភា និង
ព្កុម្ព្បឹកា។ [1] 

[1] កិចចការ១៥:២, ៤, ៦ 

II. ម្ោយស្ទរញតម្គនតីរាជការ* អាចនឹងម្កាះម្ៅម្ោយព្សបចាបនូ់វអនក
បំម្រ ើព្ពះ ឬម្នុសសញដលស្ទកសម្ម្នសងម្ទ្ៀតឲ្យម្ៅព្បឹកា ឬនតល់ដំបូន្ធែ ន
អំពបីញ្ញា ម្នសងៗខ្ងស្ទសន្ធ [2] ដូម្ចនះម្ហើយព្បសិនម្បើម្គនតីរាជការ* 
គឺជាសព្តូវម្ោយម្បើកចំហរ ចំម្ពាះព្កុម្ជំនុ ំ ម្ន្ធះអនកបំម្រ ើត្នព្ពះព្គីសទ 
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ម្ោយញនអកម្លើគុណតត្ម្ា*ត្នការ្ររបស់ពួកម្គផ្លទ ល់ ឬជាម្យួនឹងម្នុសស
ញដលស្ទកសម្ម្នសងម្ទ្ៀត ញដលព្កុម្ជនុំនំតល់សិទ្ធឲិ្យ អាចនឹងជួបជុំគាន ម្ៅ
កនុងអងរជំនុញំបបយ៉ា ងម្ន្ធះ។ [3] 

[2] ម្អស្ទយ៤៩:២៣; ១ធីម្៉ាមូ្ង២:១, ២; ២របាកសព្ត១៩:៨-១១; ២របាកសព្ត
២៩-៣០; មា៉ា ថាយ២:៤, ៥; សុភាសិត១១:១៤ 

[3] កិចចការ១៥:២, ៤, ២២, ២៣, ២៥ 

III. ញននកខ្ងពន័ធកចិច ម្ន្ធះគឺជាកម្ែសិទ្ធិរបស់សភា ឬព្កុម្ព្បឹកាកនុងការ
កំណតនូ់វការជញជករកខុសព្តូវពីម្សចកតីជំម្នឿ និងករណីត្នបញ្ញា ចិតត 
ម្ដើម្បនីឹងកំណតនូ់វចាប ់ និងការញណន្ធចំំម្ពាះសណាត បធ់្លន បត់្នការថាា យ
បងរពំ្ពះឲ្យបានព្បម្សើរជាង និងកនុងការព្គបព់្គងព្កុម្ជនុំ ំ កនុងការទ្ទ្ួលនូវ
បណតឹ ងពីករណីត្នការព្គបព់្គងម្និលអ និងកនុងការសម្ព្ម្ចម្ោយអំណាច
ចំម្ពាះម្រឿងរា៉ា វោងំម្ន្ធះ ញដលម្សចកតីបញ្ាតត និងការសម្ព្ម្ចោងំម្ន្ធះគួរ
ព្តូវបានទ្ទ្ួលម្ោយម្គារព និងម្ោយការចុះចូលព្បសិនម្បើវាព្សបម្ៅនឹង
ព្ពះបនទូលត្នព្ពះ ម្និព្តឹម្ញតចំម្ពាះការឯកភាពរបស់វាម្ៅចំម្ពាះព្ពះ
បនទូលប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ ញតកច៏ំម្ពាះអំណាចញដលពួកវាព្តូវបានម្ធាើម្ ើង ដូចជា
បញ្ាតតិត្នព្ពះ ញដលាងំម្ ើងម្ៅកនុងព្ពះបនទូល។ [4] 

[4] កិចចការ១៥:១៥, ១៩, ២៤, ២៧-៣១; ១៦:៤; មា៉ា ថាយ១៨:១៧-២០ 

IV. ម្ោយសភា ឬព្កមុ្ព្បកឹាាងំពជីំន្ធនព់កួស្ទវកម្ក គឺអាចនឹងមាន
កំហុស ម្ោះកនុងលកខណៈជាទូ្ម្ៅ ឬជាកល់ាកក់ត ីម្ហើយកធ៏្លា បម់ានកំហុស
ជាម្ព្ចើនញដរ ដូម្ចនះពួកម្គម្និអាចព្តូវបានច្ចតទុ់្កជាចាបត់្នម្សចកតជីំម្នឿ 
និងការព្បព្ពឹតតបានម្ន្ធះម្ទ្ ប៉ាុញនតព្តវូបានម្ព្បើជាជំនួយដល់ោងំពីរយ៉ា ង
ម្ន្ធះ។ [5] 
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[5] ម្អម្េសូរ២:២០; កិចចការ៧:១១; ១កូរនិងូស២:៥; ២កូរនិងូស១:២៤ 

V. សភា ឬព្កមុ្ព្បកឹាម្និព្តវូម្ោះព្ស្ទយ ឬម្ធាើម្សចកតីសម្ព្ម្ចចំម្ពាះម្រឿង
រា៉ា វណាម្នសង ម្ព្ៅពីម្រឿងរា៉ា វត្នព្កុម្ជំនុំម្ ើយ ម្ហើយម្និព្តូវម្ព្ជៀតញព្ជក
ចំម្ពាះកិចចការស្ទធ្លរណៈញដលពាកព់ន័ធម្ៅនងឹរាជការ ម្លើកញលងញតាម្
វធិបីតឹងម្ោយបន្ធទ បខាួនកនុងករណីពិម្សស ឬាម្រម្បៀបនតល់ដំបូន្ធែ នម្ោយ
គាបដ់ល់បញ្ញា ចិតត ព្បសិនម្បើមានការោម្ោរពីម្គនតីរាជការ។ [6] 

[6] លូកា១២:១៣-១៤; យ៉ាូហាន១៨:៣៦ 

ជំពូកទី៣២. អំពីស្ទា នភាពរបស់ម្នុសសបន្ធទ ប់ពសី្ទា ប់ និង

អំពីការរស់ពីស្ទា ប់ម្ ើងវិែ 

I. រូបកាយរបស់ម្នុសសបន្ធទ បព់ីស្ទា បម់្ហើយនងឹព្តលបម់្ៅជាដីវែិ ម្ហើយ
ព្តូវពុករលួយ [1] ប៉ាុញនតព្ពលឹងរបស់ពួកម្គញដល (ម្និស្ទា ប ់ ឬកម៏្ដកលក់
ម្ន្ធះម្ទ្) មានភាពសាិតម្សារម្ៅអស់កលបម្ន្ធះ ព្តូវព្តលបម់្ៅឯព្ពះវែិ
ភាា ម្ញដលព្ទ្ងជ់ាអងរញដលបានព្បោនព្ពលឹងដល់ពួកម្គ។ [2] ព្ពលឹង
របស់ម្នុសសសុចរតិនឹងព្តវូបានម្ធាើឲ្យបានបរសុិទ្ធឥតម្ខ្ច ះ ព្តូវបានទ្ទ្ួល
ឲ្យចូលម្ៅកនុងស្ទា នសួគដ៌ខ៏ពស់បំនុត ញដលម្ៅទ្ីម្ន្ធះពួកម្គអាចនឹងម្ ើែ
ព្ពះេគ័កតត្នព្ពះកនុងពនាតឺ្នសិររុីងម្រឿង ម្ោយរងច់្ចកំារម្ព្បាសម្លាះដម៏្ពែ
ម្លែចំម្ពាះរូបកាយរបស់ពួកម្គ [3] ម្ហើយព្ពលឹងរបស់ម្នុសសអាព្កក់
ព្តូវបានម្បាះម្ច្ចលម្ៅកនុងឋាននរក ញដលពួកម្គព្តូវម្ៅកនុងោរុណកម្ែ 
និងម្សចកតីងងតឹោងំព្សុង ម្ោយព្តូវបានម្ព្តៀម្ទុ្កសព្មាបក់ារជំនុំជំរះ
ម្ៅត្ងៃដអ៏ស្ទច រយ។ [4] ម្ព្ៅពីឋានោងំពីរម្នះញដលព្ពលឹងព្តូវញែកម្ចែពី
រូបកាយ ម្ន្ធះព្ពះគម្ពរីម្និបានទ្ទ្ួលស្ទរ ល់នូវឋានណាម្នសងម្ន្ធះម្ទ្។ 
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[1] ម្លាកុបបតតិ៣:១៩; កិចចការ១៣:៣៦ 
[2] លូកា២៣:៤៣; ស្ទស្ទត ១២:៧ 
[3] ម្ហម្ព្ពើរ១២:២៣; ២កូរនិងូស៥:១, ៦, ៨; េលីីព១:២៣; កិចចការ៣:២១; 

ម្អម្េសូរ៤:១០ 
[4] លូកា១៦:២៣-២៤; កិចចការ១:២៥; យូោស៦, ៧; ១ម្ពព្តុស៣:១៩ 

II. ម្ៅត្ងៃចុងម្ព្កាយ ម្ន្ធះអនកញដលម្ៅរស់នឹងម្និព្តវូស្ទា បម់្ ើយ ប៉ាុញនតព្តូវ
បានផ្លា ស់ញព្ប [5] ម្ហើយអនកស្ទា បោ់ងំអស់នឹងព្តូវរស់ម្ ើងវែិម្ោយរូប
កាយដញដលរបស់ខាួន ម្និញម្នម្ោយរូបកាយម្នសងម្ន្ធះម្ទ្ (ញតមានគុណ
ភាពម្នសង)។ រូបកាយម្ន្ធះនឹងព្តូវរបួរមួ្ជាម្យួនឹងព្ពលឹងម្តងម្ទ្ៀតអស់
កលបជានិចច។ [6] 

[5] ១ញងសា ូនិច៤:១៧; ១កូរនិងូស១៥:៥១, ៥២ 
[6] យ៉ាូប១៩:២៦, ២៧; ១កូរនិងូស១៥:៤២-៤៤ 

III. រូបកាយត្នម្នុសសទុ្ចចរតិនងឹរស់ម្ ើងវែិម្ោយព្ពះម្ចស្ទត ត្នព្ពះព្គីសទ 
ម្ដើម្បទី្ទ្ួលកតីអាបយ់ស ចំញណករូបកាយត្នម្នុសសសុចរតិនឹងរស់ម្ ើង
វែិម្ោយព្ពះវញិ្ញា ណព្ទ្ង ់ម្ដើម្បកីិតតិយសវែិ ម្ហើយព្តូវបានម្ធាើឲ្យព្តូវនឹង
រូបកាយញដលមានសិរលីអរបស់ព្ទ្ង។់ [7] 

[7] កិចចការ២៤:១៥; យ៉ាូហាន៥:២៨-២៩; ១កូរនិងូស១៥:៤៣; េលីីព៣:២១ 

ជំពូកទី៣៣. អំពីការជំនុំជំរះចុងម្ព្កាយ 

I. ព្ពះព្ទ្ងប់ានាងំម្យួត្ងៃ ញដលម្ៅត្ងៃម្ន្ធះព្ទ្ងន់ឹងជនុំំជំរះពេិពម្លាក
ម្ោយសុចរតិម្ោយស្ទរព្ពះម្យស ូវព្គីសទ [1] ញដលព្ពះវរបិាបានព្បោន
ព្គបោ់ងំព្ពះម្ចស្ទត  និងការជនុំំជំរះដល់ព្ទ្ង។់ [2] ម្ៅត្ងៃម្ន្ធះម្និព្តឹម្ញត
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ម្ទ្វាញដលកបតប់៉ាុម្ណាណ ះម្ទ្ ញដលព្តូវជំនុំជរំះ [3] ពីម្លើម្ន្ធះម្ទ្ៀត ម្នុសស
ោងំអស់ ញដលបានរស់ម្ៅម្លើញននដមី្នះនឹងព្តូវម្ៅចំម្ពាះតុលាការត្ន
ព្ពះព្គីសទ ម្ដើម្បនីឹងម្រៀបរាបព់្បាបនូ់វព្គបោ់ងំគនំិត ពាកយសំដី និងការ
ព្បព្ពតឹតរបស់ពួកម្គ និងម្ដើម្បទី្ទ្ួលម្ៅាម្អាីញដលម្គបានម្ធាើកនុងរូបកាយ
ម្នះ ម្និថាលអ ឬអាព្កកក់ត។ី [4] 

[1] កិចចការ១៧:៣១ 
[2] យ៉ាូហាន៥:២៧ 
[3] ១កូរនិងូស៦:៣; យូោស៦; ២ម្ពព្តុស២:៤ 
[4] ២កូរនិ.៥:១០; ស្ទស្ទត ១២:១៤; រ ៉ាមូ្២:១៦; ១៤:១០, ១២; មា៉ា ថាយ១២:៣៦-៣៧ 

II. ម្គាលម្ៅត្នការាងំត្ងៃម្នះរបស់ព្ពះ ម្ន្ធះគឺម្ដើម្បសំីញដងនូវសិររុីងម្រឿង
របស់កតីម្ម្ាត ករុណារបស់ព្ទ្ងក់នុងម្សចកតីសម្គ រ្ ះអស់កលបជានិចច ដល់
ពួកម្រ ើសាងំ* និងរបស់ម្សចកតយុីតតិធម្រ៌បស់ព្ទ្ងក់នុងការនតន្ធទ ម្ោសចំម្ពាះ
ម្នុសសញដលព្តូវបានទុ្កម្ច្ចល ញដលអនកោងំម្ន្ធះអាព្កកម់្ហើយម្និស្ទត ប់
ប រ្ ប។់ ម្ន្ធះម្នុសសសុចរតិនឹងចូលម្ៅកនុងជវីតិអស់កលបជានិចច និង
ទ្ទ្ួលអំណរម្ពារម្ពែ និងម្សចកតសំីរាកម្ពារម្ពែ ញដលម្ចែម្កពី
វតតមានរបស់ព្ពះអមាច ស់ ប៉ាុញនតម្នុសសអាព្កកវ់ែិ ម្គម្និស្ទរ ល់ព្ពះ ម្ហើយ
ម្និស្ទត បប់ រ្ បា់ម្ដំណឹងលអត្នព្ពះម្យស ូវព្គីសទ ម្ន្ធះនឹងព្តូវម្បាះម្ៅ
កនុងោរុណកម្ែ និងទ្ណឌ កម្ែជាម្សចកតបីំផ្លា ែអស់កលបជានិចចពីវតតមានត្ន
ព្ពះអមាច ស់ និងពីសិររុីងម្រឿងត្នព្ពះម្ចស្ទត ព្ទ្ង។់ [5] 

[5] មា៉ា ថាយ២៥:៣១-៤៦; រ ៉ាមូ្២:៥-៦; ៩:២២-២៣; មា៉ា ថាយ៥:២១; 
កិចចការ៣:១៩; ២ញងសា ូនិច១:៧-១០ 
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III. ម្ោយព្ពះព្គីសទព្ទ្ងម់្លើកទ្កឹចតិតម្យើងយ៉ា ងជាកច់ាស់ថា នឹងមានត្ងៃ
ជំនុំជំរះ គមឺ្ដើម្បនីងឹម្ធាើឲ្យម្នុសសញព្កងែម្ែើតចមំ្ពាះអំម្ពើបាប និងម្ដើម្បី
ជាការលួងម្លាម្ដល់អនកម្ជឿព្ពះម្ៅកនុងការរងទុ្កខរបស់ពួកម្គ [6] ដូម្ចនះ
ព្ទ្ងម់្និបានឲ្យម្នុសសដឹងពីត្ងៃម្ន្ធះម្ទ្ ញដលពួកម្គអាចនឹងរម្ រ្ ះរម្ងរើរ
ដល់សុវតាិភាពខ្ងម្លាកិយោងំអស់ ម្ហើយញតងញតច្ចយំម្ ពីម្ព្ពាះពួក
ម្គម្និដឹងថាព្ពះអមាច ស់នឹងយងម្កម្ៅម្មា៉ា ងណាម្ន្ធះម្ទ្ ព្ពម្ោងំ
ម្ព្តៀម្ជាម្ព្សចកនុងការនិយយថា សូម្ព្ទ្ងយ់ងម្ក ឱព្ពះអមាច ស់ម្យស ូវ
ម្អើយ សូម្ព្ទ្ងឆ់្បយ់ងម្ក។ អាញម្៉ាន។ [7] 

[6] ១ម្ពព្តុស៣:១១, ១៤; ២កូរនិ.៥:១០:១១; ២ញងសា ូនិច១:៥-៧; 
លូកា២១:៧, ២៨; រ ៉ាមូ្៨:២៣-២៥ 

[7] មា៉ា ថាយ២៤:៣៦, ៤២-៤៤; មា៉ា កុស១៣:៣៥-៣៧; លូកា១២:៣៥-៣៦; 
វវិរណៈ២២:២០ 
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ពនយល់ពាកយ 

* ការតម្រូវទុកជារុន: (Predestination) គឺជាញននការ ឬ ម្គាលបំណង 
របស់ព្ពះោកទ់្ងម្ៅនឹងម្នុសស (ោងំលអ និងអាព្កក)់ ម្ទ្វា និងអារកស 
ម្ហើយនិងព្ពះព្គីសទជាសន្ធធ នការ។ី ការតព្ម្ូវទុ្កជាមុ្នមានញននកពីរគ ឺ
ការម្រ ើសាងំ (election) និងការទុ្កម្ច្ចល (reprobation)។ 

* គុណូបការៈ : (Merit) ការលអញដលព្បោនម្កម្យើងម្ោយស្ទរកិចចការ
ញដលព្ពះព្គីសទបានម្ធាើសព្មាបម់្យើង។ 

* ឆនទៈហសរ ី: សម្ាភាពញដលព្ពះបានព្បោនឲ្យម្នុសសអាចម្ព្ជើសម្រ ើសបាន
រវាងលអ ឬអាព្កក ់កនុងកាលញដលម្នុសសម្និោនធ់្លា កម់្ៅកនុងអំម្ពើបាប។ 

* ជីវិតពាយងាយ: ម្ៅទ្ីម្នះ ចងសំ់ម្ៅម្លើជីវតិញដលរស់ម្ៅម្ោយ្យនឹង
ម្ធាើអំម្ពើបាប ឬ្យនឹងបំផ្លា ែខាួនឯង ឬក៏្ យនឹងបំផ្លា ែអនកដត្ទ្។ 

* បុព្វញ្ញា ណ: ជាលកខណៈម្យួត្នព្ពះញដលព្ទ្ងព់្ជាបដឹងពីអន្ធគត(ចំម្ណះ
ដឹងរបស់ព្ពះគគឺាែ នកំណតម់្ទ្)។ 

* ម្រូវីឌឹន : (Providence) ជាការ្រត្នព្ពះ ញដលកនុងម្ន្ធះ ព្ពះព្ទ្ព្ទ្ងស់្ទន
ព្ពះហសាញដលព្ទ្ងប់ានបម្ងកើតោងំអស់ (ព្បូវឌីឹនព្គបដណត បម់្លើរាល់អាីៗ
ោងំអស់ញដលម្កើតម្ ើងកនុងពិេពម្លាក) ម្ហើយកដ៏ឹកន្ធពំ្គបស់ពា
ស្ទរម្ពើោងំអស់ ម្ៅរកម្គាលម្ៅចុងបនុំត ញដលបានកំណតទុ់្ក
ម្ហើយ។ 

* ព្នលឺនននិសសយ័:  ញាណ ឬសតិម្យួត្នការម្ចះដងឹញដលព្ពះបានព្បោនឲ្យ
ម្នុសសព្គបគ់ាន  ម្ហើយាម្រយៈវាម្នុសសអាចដឹងពីម្សចកតពីិតខាះៗ
ម្ោយម្និមានការម្បើកសំញដងពីព្ពះម្ទ្។ 

* ពិ្ធីបរសុិទធ:  ពិធីព្ជមុ្ជទ្កឹ និងពិធីម្លៀងព្ពះអមាច ស់។ 
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* ពួ្កហរ ើសតាំង: ម្នុសសញដលព្ពះបានម្ព្ជើសម្រ ើសាំងពមុី្នកំម្ណើ តម្លាកិយ
ឲ្យបានទ្ទ្ួលម្សចកតីសម្គ រ្ ះម្ៅកនុងនិងម្ោយស្ទរព្ពះម្យស ូវព្គីសទ។ 

* រហធោបាយសារញ្ា: ម្ម្ធាបាយរបស់ម្នុសសកនុងការសិកាព្ស្ទវព្ជាវ 
ម្ហើយយល់ដឹងពពី្ពះគម្ពរីម្លើញននកខាះបាន។ 

* រន្តនរីរាជការ: ជាម្គនតីស្ទធ្លរណៈញដលព្តូវបានបំពាកម់្ោយសិទ្ធិអំណាច។ 
ព្ពះគម្ពរីភាស្ទញខែរបកញព្បច្ចស់បកញព្បថា៖ ម្ៅព្កម្ (ម្ច្ចទ្ិយកថា១:
១៦,១៧; លូកា១២:៥៨) អនកមានអំណាច (ម្ៅហាា យ១៨:៧) 
ម្ៅហាា យ (ញអសរា៉ា ៩:២; ម្នម្ហមា២:១៦;៤:១៤;១៣:១១) ជាម្ដើម្។ 

* សន្ធធ នការ ី: អនកចូលអនតរាគម្នម៍្ៅកណាត លរវាងភាគីពីរម្ដើម្បនីឹងម្ធាើការ
នសះនារ។  

* សាា នភាព្ននម្ព្ះគុណ : ស្ទា នភាពញដលម្នុសសសាិតម្ៅកនុងព្ពះគុណត្ន
ព្ពះ។ 

* សាា ម្ព្ះ សា :  អាីៗញដលព្ពះបានបម្ងកើតម្ក រមួ្ោងំម្នុសសនិងសពាស្ទរ
ម្ពើោងំអស់។ 

* ហ តុទីរួយ: ព្ពះគឺជាម្ហតុទ្មី្យួ។ ព្ទ្ងប់ណាត លឲ្យម្កើតមានអាីៗព្គប់
យ៉ា ង ញតគាែ នអាីញដលបណាត លឲ្យម្កើតមានព្ទ្ងម់្ន្ធះម្ទ្។ 

* ហ តុទីពី្រ: គឺជាម្ហតុញដលបណាត លឲ្យអាីៗណាម្កើតម្ ើង ញតខាួនវាកព៏្តូវ
បានបណាត លឲ្យម្កើតមានម្ ើងញដរ។ 
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CHAPTER I 

Of the Holy Scripture 

I. Although the light of nature; and the works of creation; and 

providence; do so far manifest the goodness, wisdom, and 

power of God, as to leave men inexcusable; yet are they not 

sufficient to give that knowledge of God and of His will, which 

is necessary unto salvation. Therefore it pleased the Lord, at 

sundry times, and in divers manners, to reveal; Himself, and to 

declare; that His will unto His Church; and afterwards, for the 

better preserving and propagating of the truth, and for the more 

sure establishment and comfort of the Church against the 

corruption of the flesh, and the malice of Satan and of the 

world, to commit the same wholly unto writing: which maketh 

the Holy Scripture to be most necessary; those former ways of 

God's revealing His will unto His people being now ceased. 

 

Rom. ii. 14, 15; Rom. i. 19, 20; Ps. xix, 1, 2, 3; Rom. i. 32, 

with chap. ii. 1. 

1 Cor. i. 21; 1 Cor. ii. 13, 14; Heb. i. 1; Prov. xxii. 19, 20, 21; 

Luke i. 3, 4; Rom. xv. 4; Matt. iv. 4, 7, 10; Isa. viii. 19, 20; 2 

Tim. iii. 15; 2 Peter i. 19;Heb. i. 1, 2. 

II. Under the name of Holy Scripture, or the Word of God 

written, are now contained all the books of the Old and New 

Testament, which are these: Of the Old Testament: Genesis, 

Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 

Ruth, I Samuel, II Samuel, I Kings, II Kings, I Chronicles, II 

Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, 

Ecclesiastes, The Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, 

Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, 
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Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Of 

the New Testament: The Gospels according to Matthew, Mark, 

Luke, John, The Acts of the Apostles, Paul's Epistles to the 

Romans, Corinthians I, Corinthians II, Galatians, Ephesians, 

Philippians, Colossians, Thessalonians I , Thessalonians II , To 

Timothy I , To Timothy II, To Titus, To Philemon, The Epistle 

to the Hebrews, The Epistle of James, The first and second 

Epistles of Peter, The first, second, and third Epistles of John, 

The Epistle of Jude, The Revelation of John. All which are 

given by inspiration of God to be the rule of faith and life. 

Luke xvi. 29, 31; Eph. ii. 20; Rev. xxii. 18, 19; 2 Tim. iii. 16. 

 

III. The books commonly called Apocrypha, not being of 

divine inspiration, are no part of the canon of the Scripture; and 

therefore are of no authority in the Church of God, nor to be 

any otherwise approved, or made use of, than other human 

writings. 

Luke xxiv. 27, 44; Rom. iii. 2; 2 Peter i. 21. 

 

IV. The authority of the Holy Scripture, for which it ought to 

be believed and obeyed, dependeth not upon the testimony of 

any man, or Church; but wholly upon God (who is truth itself) 

the author thereof: and therefore it is to be received because it 

is the Word of God. 

 

2 Peter i. 19, 21; 2 Tim. iii. 16; 1 John v. 9; 1 Thess. ii. 13. 

 

V. We may be moved and induced by the testimony of the 

Church to a high and reverent esteem of the Holy Scripture. 

And the heavenliness of the matter, the efficacy of the doctrine, 
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the majesty of the style, the consent of all the parts, the scope 

of the whole (which is, to give all glory to God), the full 

discovery it makes of the only way of man's salvation, the 

many other incomparable excellencies, and the entire 

perfection thereof, are arguments whereby it doth abundantly 

evidence itself to be the Word of God: yet notwithstanding, our 

full persuasion and assurance of the infallible truth and divine 

authority thereof, is from the inward work of the Holy Spirit 

bearing witness by and with the Word in our hearts. 

 

 

1 Tim. iii. 15; 1 John ii. 20, 27; John xvi. 13, 14; 1 Cor. ii. 10, 

11, 12; Isa. lix. 21. 

 

VI. The whole counsel of God concerning all things necessary 

for His own glory, man's salvation, faith, and life, is either 

expressly set down in Scripture, or by good and necessary 

consequence may be deduced from Scripture: unto which 

nothing at any time is to be added, whether by new revelations 

of the Spirit, or traditions of men. Nevertheless we acknowledge 

the inward illumination of the Spirit of God to be necessary for 

the saving understanding of such things as are revealed in the 

Word: and that there are some circumstances concerning the 

worship of God, and government of the Church, common to 

human actions and societies, which are to be ordered by the 

light of nature and Christian prudence, according to the general 

rules of the Word, which are always to be observed. 

 

2 Tim. iii. 15 ,16, 17; Gal. i. 8, 9; 2 Thess. ii. 2; John vi. 45; 1 

Cor. ii. 9 to 12; 1 Cor. xi. 13, 14; 1 Cor. xiv. 26. 40. 
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VII. All things in Scripture are not alike plain in themselves, 

nor alike clear unto all: yet those things which are necessary to 

be known, believed, and observed for salvation, are so clearly 

propounded and opened in some place of Scripture or other, 

that not only the learned, but the unlearned, in a due use of the 

ordinary means, may attain unto a sufficient understanding of 

them. 

2 Pet. iii. 16; Psalm cxix. 105, 130. 

 

VIII. The Old Testament in Hebrew (which was the native 

language of the people of God of old), and the New Testament 

in Greek (which at the time of the writing of it was most 

generally known to the nations), being immediately inspired by 

God, and by His singular care and providence kept pure in all 

ages, are therefore authentical; so as, in all controversies of 

religion, the Church is finally to appeal unto them. But, 

because these original tongues are not known to all the people 

of God, who have right unto, and interest in the Scriptures, and 

are commanded, in the fear of God, to read and search them, 

therefore they are to be translated into the vulgar language of 

every nation unto which they come, that the Word of God 

dwelling plentifully in all, they may worship Him in an 

acceptable manner; and, through patience and comfort of the 

Scriptures, may have hope. 

 

Matt. v. 18; Isa. viii. 20; Acts xv. 15; John v. 39, 46; 1 Cor. xiv. 

6, 9, 11, 12, 24, 27, 28; Col. iii. 16; Rom. xv. 4. 

IX. The infallible rule of interpretation of Scripture is the 

Scripture itself: and therefore, when there is a question about 

the true and full sense of any Scripture (which is not manifold, 
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but one) it must be searched and known by other places that 

speak more clearly. 

2 Pet. i. 20, 21; Acts xv. 15, 16. 

X. The supreme judge by which all controversies of religion 

are to be determined, and all decrees of councils, opinions of 

ancient writers, doctrines of men, and private spirits, are to be 

examined; and in whose sentence we are to rest; can be no 

other but the Holy Spirit speaking in the Scripture. 

Matt. xxii..29, 31; Eph. ii. 20 with Acts xxviii. 25. 

CHAPTER II 

Of God, and of the Holy Trinity 

I. There is but one only, living, and true God: who is infinite in 

being and perfection, a most pure spirit, invisible, without body, 

parts, or passions, immutable, immense, eternal, incomprehensible, 

almighty, most wise, most holy, most free, most absolute, 

working all things according to the counsel of His own 

immutable and most righteous will, for His own glory; most 

loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in 

goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin; 

the rewarder of them that diligently seek Him; and withal, most 

just and terrible in His judgments, hating all sin, and who will 

by no means clear the guilty. 

Deut. vi. 4; 1 Cor. viii. 4, 6; 1 Thess. 1. 9; Jer. x. 10; Job xi. 7, 

8, 9; Job xxvi. 14; John iv. 24; 1 Tim. i. 17; Deut. iv. 15, 16; 

John iv. 24, with Luke xxiv, 39; Acts xiv. 11, 15; James i. 17; 

Mal. iii. 6; 1 Kings viii. 27; Jer. xxiii. 23, 24; Ps. xc. 2; 1 Tim. i. 

17; Ps. cxlv. 3; Gen. xvii. 1; Rev. iv. 8; Rom. xvi, 27; Isa. vi. 3; 
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Rev. iv. 8; Ps. cxv. 3; Exod. iii. 14; Eph. i. 11; Prov. xvi. 4; 

Rom. xi. 36; 1 John iv. 8, 16; Exod. xxxiv. 6, 7; Heb. xi. 6; Neh. 

ix. 32, 33; Ps. v. 5, 6; Nah. i. 2, 3; Exod. xxxiv. 7. 

II. God hath all life, glory, goodness, blessedness, in and of 

Himself; and is alone in and unto Himself all-sufficient, not 

standing in need of any creatures which He hath made, nor 

deriving any glory from them, but only manifesting His own 

glory in, by, unto, and upon them: He is the alone fountain of 

all being, of whom, through whom, and to whom are all things; 

and hath most sovereign dominion over them, to do by them, 

for them, or upon them whatsoever Himself pleaseth. In His 

sight all things are open and manifest; His knowledge is 

infinite, infallible, and independent upon the creature, so as 

nothing is to Him contingent, or uncertain. He is most holy in 

all His counsels, in all His works, and in all His commands. To 

Him is due from angels and men, and every other creature, 

whatsoever worship, service or obedience He is pleased to 

require of them. 

John v. 26; Acts vii. 2; Ps. cxix. 68; 1 Tim. vi. 15; Rom. ix. 5; 

Acts xvii. 24, 25; Job xxii. 2, 3; Rom. xi. 36; Rev. iv. 11; 1 Tim. 

vi. 15; Dan. iv. 25, 35; Heb. iv. 13; Rom. xi. 33, 34; Ps. cxlvii. 

5; Acts xv. 18; Ezek. xi. 5; Ps. cxlv. 17; Rom. vii. 12; Rev. v. 

12, 13, 14. 

III. In the unity of the Godhead there be three persons, of one 

substance, power, and eternity; God the Father, God the Son, 

and God the Holy Ghost. The Father is of none, neither 

begotten, nor proceeding: the Son is eternally begotten of the 

Father: the Holy Ghost eternally proceeding from the Father 

and the Son. 
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1 John v. 7; Matt. iii. 16, 17; Matt. xxviii. 19; 2 Cor. xiii. 14; 

John i. 14, 18; John xv. 26; Gal. iv. 6. 

CHAPTER III 

Of God's Eternal Decree 

I. God from all eternity did, by the most wise and holy counsel 

of His own will, freely, and unchangeably ordain whatsoever 

comes to pass: yet so, as thereby neither is God the author of 

sin, nor is violence offered to the will of the creatures, nor is 

the liberty or contingency of second causes taken away, but 

rather established. 

Eph. i. 11; Rom. xi. 33; Heb. vi. 17; Rom. ix. 15, 18; James i. 

13, 17; 1 John i. 5; Acts ii. 23; Matt. xvii. 12; Acts iv. 27, 28; 

John xix. 11; Prov. xvi. 33. 

II. Although God knows whatsoever may or can come to pass 

upon all supposed conditions, yet hath He not decreed anything 

because He foresaw it as future, or as that which would come 

to pass upon such conditions. 

Acts xv. 18; 1 Sam. xxiii. 11, 12; Matt. xi. 21, 23; Rom. ix. 11, 

13, 16, 18. 

III. By the decree of God, for the manifestation of His glory, 

some men and angels are predestinated unto everlasting life, 

and others foreordained to everlasting death. 

1 Tim. v. 21; Matt. xxv. 41; Rom. ix. 22, 23; Eph. i. 5, 6; Prov. 

xvi. 4. 
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IV. These angels and men, thus predestinated and foreordained, 

are particularly and unchangeably designed, and their number 

is so certain and definite, that it cannot be either increased or 

diminished. 

2 Tim. ii. 19; John xiii. 18. 

V. Those of mankind that are predestinated unto life, God, 

before the foundation of the world was laid, according to His 

eternal and immutable purpose, and the secret counsel and 

good pleasure of His will, hath. chosen, in Christ, unto 

everlasting glory, out of His mere free grace and love, without 

any foresight of faith or good works, or perseverance in either 

of them, or any other thing in the creature, as conditions, or 

causes moving Him thereunto: and all to the praise of His 

glorious grace. 

Eph. i. 4, 9, 11; Rom. viii. 30; 2 Tim. i. 9; 1 Thess. v. 9; Rom. 

ix. 11, 13, 16; Eph. i. 4, 9; Eph. i. 6, 12. 

VI. As God hath appointed the elect unto glory, so hath He, by 

the eternal and most free purpose of His will, foreordained all 

the means thereunto. Wherefore they who are elected, being 

fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called 

unto faith in Christ by His Spirit working in due season, are 

justified, adopted, sanctified, and kept by His power through 

faith unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ, 

effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but 

the elect only. 

1 Pet. i. 2; Eph. i. 4, 5; Eph. ii. 10, 2 Thess. ii. 13; 1 Thess. v. 9, 

10; Titus ii. 14; Rom. viii. :30; Eph. i. 5; 2 Thess. ii. 13; 1 Pet. i. 
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5; John xvii. 9; Rom. viii. 28 to the end; John vi. 64, 65; John x. 

26; John viii. 47; 1 John ii. 19. 

VII. The rest of mankind God was pleased, according to the 

unsearchable counsel of His own will, whereby He extendeth 

or withholdeth mercy, as He pleaseth, for the glory of His 

sovereign power over His creatures, to pass by; and to ordain 

them to dishonour and wrath, for their sin, to the praise of His 

glorious justice. 

Matt. xi. 25, 26; Rom. ix. 17, 18, 21, 22; 2 Tim. ii. 19, 20; Jude 

ver. 4; 1 Pet. ii. 8. 

VIII. The doctrine of this high mystery of predestination is to 

be handled with special prudence and care, that men attending 

the will of God revealed in His Word, and yielding obedience 

thereunto, may, from the certainty of their effectual vocation, 

be assured of their eternal election. So shall this doctrine afford 

matter of praise, reverence, and admiration of God, and of 

humility, diligence, and abundant consolation to all that 

sincerely obey the Gospel. 

Rom. ix. 20; Rom. xi. 33; Deut. xxix. 29; 2 Pet. i. 10, Eph. i. 6; 

Rom. xi. 33; Rom. xi. 5, 6, 20; 2 Pet. i. 10; Rom. viii. 33; Luke 

x. 20. 

CHAPTER IV 

Of Creation 

I. It pleased God the Father, Son, and Holy Ghost, for the 

manifestation of the glory of His eternal power, wisdom, and 

goodness, in the beginning, to create, or make of nothing, the 
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world, and all things therein whether visible or invisible, in the 

space of six days; and all very good. 

Heb. i. 2; John i. 2, 3; Gen. i. 2; Job xxvi. 13; Job xxxiii. 4; 

Rom. i. 20; Jer. x. 12; Ps. civ. 24; Ps. xxxiii. 5, 6; Gen. i. chap.; 

Heb. xi. 3; Col. i. 16; Acts xvii. 24. 

II. After God had made all other creatures, He created man, 

male and female, with reasonable and immortal souls, endued 

with knowledge, righteousness, and true holiness, after His 

own image; having the law of God written in their hearts, and 

power to fulfil it: and yet under a possibility of transgressing, 

being left to the liberty of their own will, which was subject 

unto change. Beside this law written in their hearts, they 

received a command not to eat of the tree of the knowledge of 

good and evil, which while they kept, they were happy in their 

communion with God, and had dominion over the creatures. 

Gen. i. 27; Gen. ii. 7 with Eccles. xii. 7 & Luke xxiii. 43 & 

Matt. x. 28; Gen i. 26; Col. iii. 10; Eph. iv. 24; Rom. ii. l4, 15, 

Eccles. vii. 29; Gen. iii. 6; Gen. ii. 17; Gen. iii. 8, 9, 10, 11, 23; 

Gen. i. 26, 28. 

CHAPTER V 

Of Providence 

I. God the great Creator of all things doth uphold, direct, 

dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the 

greatest even to the least, by His most wise and holy 

providence, according to His infallible foreknowledge, and the 

free and immutable counsel of His own will, to the praise of 

the glory of His wisdom, power, justice, goodness and mercy. 
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Heb. i. 3, Dan. iv. 34, 35; Ps. cxxxv. 6; Acts xvii. 25, 26, 28; 

Job xxxviii to xli chapters; Matt. x. 29, 30, 31; Prov. xv. 3; Ps. 

civ. 24; Ps. cxlv. 17; Acts xv. 18; Ps. xciv. 8, 9, 10, 11; Eph. i. 

11. Ps. xxxiii. 10, 11; Isa. lxiii. 14; Eph. iii. 10; Rom. ix. 17; 

Gen. xlv. 7; Ps. cxlv. 7. 

II. Although, in relation to the foreknowledge and decree of 

God, the first Cause, all things come to pass immutably, and 

infallibly: yet, by the same providence, He ordereth them to fall 

out, according to the nature of second causes, either necessarily, 

freely, or contingently. 

Acts ii. 23; Gen. viii. 22; Jer. xxxi. 35; Exod. xxi. 13 with Deut. 

xix. 5; 1 Kings xxii. 28, 34; Isa. x. 6, 7. 

III. God in His ordinary providence maketh use of means, yet 

is free to work without, above, and against them at His pleasure. 

Acts xxvii. 31, 44; Isa. lv. 10,11; Hos. ii. 21, 22; Hos. i. 7; Matt. iv. 

4; Job xxxiv. 20; Rom. iv. 19, 20, 21; 2 Kings vi. 6; Dan. iii. 27. 

IV. The almighty power, unsearchable wisdom, and infinite 

goodness of God so far manifest themselves in His providence, 

that it extendeth itself even to the first fall, and all other sins of 

angels and men; and that not by a bare permission, but such as 

hath joined with it a most wise and powerful bounding, and 

otherwise ordering and governing of them, in. a manifold 

dispensation, to His own holy ends; yet so, as the sinfulness 

thereof proceedeth only from the creature, and not from God, 

who, being most holy and righteous, neither is, nor can be, the 

author or approver of sin. 
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Rom. xi. 32, 33, 34; 2 Sam. xxiv 1 with 1 Chron. xxi. l; 1 

Kings xxii. 22, 23; 1 Chron. x. 4,13,14; 2 Sam. xvi. 10; Acts ii. 

23; Acts iv. 27, 28; Acts xiv. 16; Ps. lxxvi. 10; 2 Kings xix. 28; 

Gen. 1. 20; Isa. x. 6, 7, 12; James i. 13,14,17; 1 John ii. 16; Ps. 

1. 21. 

V. The most wise, righteous, and gracious God doth oftentimes 

leave for a season His own children to manifold temptations, 

and the corruption of their own hearts, to chastise them for 

their former sins, or to discover unto them the hidden strength 

of corruption, and deceitfulness of their hearts, that they may 

be humbled; and, to raise them to a more close and constant 

dependence for their support upon Himself, and to make them 

more watchful against all future occasions of sin, and for 

sundry other just and holy ends. 

2 Chron. xxxii. 25, 26, 31; 2 Sam. xxiv. 1; 2 Cor. xii. 7, 8, 9; Ps. 

lxxiii throughout; Ps. lxxvii. 1 to 12; Mark xiv. 66 to the end, 

with John xxi. 15, 16, 17. 

VI. As for those wicked and ungodly men whom God, as a 

righteous Judge, for former sins doth blind and harden, from 

them He not only withholdeth His grace, whereby they might 

have been enlightened in their understandings, and wrought 

upon in their hearts; but sometimes also withdraweth the gifts 

which they had, and exposeth them to such objects as their 

corruption makes occasions of sin; and, withal, gives them over 

to their own lusts, the temptations of the world, and the power 

of Satan: whereby it comes to pass that they harden themselves, 

even under those means which God useth for the softening of 

others. 
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Rom. i. 24, 26, 28; Rom. xi. 7, 8; Deut. xxix. 4; Matt. xiii. 12; 

Matt. xxv. 29; Deut. ii. 30; 2 Kings viii. 12, 13; Ps. 1xxxi. 11, 

12; 2 Thess. ii. 10, 11, 12, Exod. vii. 3 with Exod. viii. 15, 32; 

2 Cor. ii. 15, 16; Isa. viii. 14; 1 Pet. ii. 7, 8; Isa. vi. 9, 10 with 

Acts xxviii. 26, 27. 

VII. As the providence of God doth in general reach to all 

creatures, so after a most special manner it taketh care of His 

Church, and disposeth all things to the good thereof. 

1 Tim. iv. 10; Amos ix. 8, 9; Rom. viii. 28; Isa. xliii. 3, 4, 5, 14. 

CHAPTER VI 

Of the Fall of Man, of Sin, and of the Punishment 

Thereof 

I. Our first parents, being seduced by the subtilty and temptation 

of Satan, sinned in eating the forbidden fruit. This their sin God 

was pleased, according to His wise and holy counsel, to permit, 

having purposed to order it to His own glory. 

Gen. iii. 13; 2 Cor. xi. 3; Rom. xi. 32. 

II. By this sin they fell from their original righteousness and 

communion with God, and so became dead in sin, and wholly 

defiled in all the faculties and parts of soul and body. 

Gen. iii. 6, 7, 8; Eccles. vii. 29; Rom. iii. 23; Gen. ii. 17; Eph. ii. 

1; Titus i. 15; Gen. vi. 5; Jer. xvii. 9; Rom. iii. 10 to 18. 

III. They being the root of all mankind, the guilt of this sin was 

imputed, and the same death in sin and corrupted nature 
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conveyed, to all their posterity descending from them by 

ordinary generation. 

Gen. i. 27, 28 and Gen. ii. 16, 17 and Acts xvii. 26 with Rom. v. 

12, 15, 16, 17, 18, 19 and 1 Cor. xv. 21, 22,45, 49; Ps. li. 5; 

Gen. v. 3; Job xiv. 4; Job xv. 14. 

IV. From this original corruption, whereby we are utterly 

indisposed, disabled, and made opposite to all good, and 

wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgressions. 

Rom. v. 6; Rom. viii. 7; Rom. vii. 18; Col. i. 21; Gen. vi. 5; 

Gen. viii. 21; Rom. iii. 10, 11, 12; James i. 14, 15; Eph. ii. 2, 3; 

Matt. xv. 19. 

V. This corruption of nature, during this life, doth remain in 

those that are regenerated; and although it be, through Christ, 

pardoned and mortified, yet both itself and all the motions 

thereof are truly and properly sin. 

1 John i. 8, 10; Rom. vii. 14, 17, 18, 23; James iii. 2; Prov. xx. 

9; Eccles. vii. 20; Rom. vii. 5, 7, 8, 25; Gal. v. 17. 

VI. Every sin, both original and actual, being a transgression of 

the righteous law of God, and contrary thereunto, doth, in its 

own nature, bring guilt upon the sinner; whereby he is bound 

over to the wrath of God, and curse of the law, and so made 

subject to death, with all miseries spiritual, temporal, and 

eternal. 

1 John iii. 4; Rom. ii. 15; Rom. iii. 9, 19; Ephes. ii. 3; Gal. iii. 

10; Rom. vi. 23; Ephes. iv. 18; Rom. viii. 20; Lam. iii. 39; Matt. 

xxv. 41; 2 Thess. i. 9. 
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CHAPTER VII 

Of God's Covenant with Man 

I. The distance between God and the creature is so great, that 

although reasonable creatures do owe obedience unto Him as 

their Creator, yet they could never have any fruition of Him as 

their blessedness and reward, but by some voluntary 

condescension on God's part, which He hath been pleased to 

express by way of covenant. 

Isa. xl. 13, 14, 15, 16, 17; Job ix. 32, 33; 1 Sam. ii. 25; Ps. cxiii. 

5, 6; Ps. c. 2, 3; Job xxii. 2, 3; Job xxxv. 7, 8; Luke xvii. 10; 

Acts xvii. 24, 25. 

II. The first covenant made with man was a covenant of works, 

wherein life was promised to Adam, and in him to his posterity, 

upon condition of perfect and personal obedience. 

Gal. iii. 12; Rom. x. 5; Rom. v. 12 to 20; Gen. ii. 17; Gal. iii.10. 

III. Man by his fall having made himself incapable of life by 

that covenant, the Lord was pleased to make a second, 

commonly called the covenant of grace; wherein He freely 

offereth unto sinners life and salvation by Jesus Christ, 

requiring of them faith in Him that they may be saved, and 

promising to give unto all those that are ordained unto life His 

Holy Spirit, to make them willing and able to believe. 

Gal. iii. 21; Rom. viii. 3; Rom. iii. 20, 21; Gen. iii. 15; Isa. xlii. 

6; Mark xvi. 15, 16; John iii. 16; Rom. x. 6, 9; Gal. iii. 11; 

Ezek. xxxvi. 26, 27; John vi. 44, 45. 
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IV. This covenant of grace is frequently set forth in Scripture 

by the name of a Testament, in reference to the death of Jesus 

Christ the Testator, and to the everlasting inheritance, with all 

things belonging to it, therein bequeathed. 

Heb ix 15,16,17; Heb. vii. 22; Luke xxii. 20; 1 Cor. xi. 25. 

V. This covenant was differently administered in the time of 

the law, and in the time of the gospel: under the law, it was 

administered by promises, prophecies, sacrifices, circumcision, 

the paschal lamb, and other types and ordinances delivered to 

the people of the Jews, all foresignifying Christ to come: which 

were, for that time, sufficient and efficacious, through the 

operation of the Spirit, to instruct and build up the elect in faith 

in the promised Messiah, by whom they had full remission of 

sins, and eternal salvation; and is called, the Old Testament. 

2 Cor. iii. 6, 7, 8, 9; Heb. viii., ix., x. chapters; Rom. iv. 11; Col. 

ii. 11, 12; 1 Cor. v. 7; 1 Cor. x. 1, 2, 3, 4; Heb. xi. 13; John viii. 

56; Gal. iii. 7, 8, 9, 14. 

VI. Under the gospel, when Christ, the substance, was 

exhibited, the ordinances in which this covenant is dispensed 

are the preaching of the Word, and the administration of the 

sacraments of Baptism and the Lord's Supper: which, though 

fewer in number, and administered with more simplicity, and 

less outward glory; yet, in them, it is held forth in more fulness, 

evidence, and spiritual efficacy, to all nations, both Jews and 

Gentiles; and is called the New Testament. There are not 

therefore two covenants of grace, differing in substance, but 

one and the same, under various dispensations. 
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Col. ii. 17; Matt. xxviii. 19, 20; 1 Cor. xi. 23, 24, 25; Heb. xii. 

22 to 27; Jer. xxxi. 33, 34; Matt. xxviii. 19; Eph. ii. 15, 16, 17, 

18, 19; Luke xxii. 20; Gal. iii. 14, 16; Rom. iii. 21, 22, 23, 30; 

Ps. xxxii. 1 with Rom. iv. 3, 6, 16, 17, 23, 24; Heb. xiii. 8; Acts 

xv. 11. 

CHAPTER VIII 

Of Christ the Mediator 

I. It pleased God, in His eternal purpose, to choose and ordain 

the Lord Jesus, His only begotten Son, to be the Mediator 

between God and man; the Prophet, Priest, and King, the Head 

and Saviour of His Church, the Heir of all things, and Judge of 

the world: unto whom He did from all eternity give a people, to 

be His seed, and to be by Him in time redeemed, called, 

justified, sanctified, and glorified. 

Isa. xlii. 1; 1 Pet. i. 19, 20; John iii. 16; 1 Tim. ii. 5; Acts iii. 22; 

Heb. v. 5, 6; Ps. ii. 6; Luke i. 33; Eph. v. 23; Heb. i. 2; Acts 

xvii. 31; John xvii. 6; Ps. xxii. 30; Isa. liii. 10; 1 Tim. ii. 6; Isa. 

lv. 4, 5; 1 Cor. i. 30. 

II. The Son of God, the second person in the Trinity, being 

very and eternal God, of one substance and equal with the 

Father, did, when the fulness of time was come, take upon Him 

man's nature, with all the essential properties and common 

infirmities thereof, yet without sin; being conceived by the 

power of the Holy Ghost, in the womb of the virgin Mary, of 

her substance. So that two whole, perfect, and distinct natures, 

the Godhead and the manhood, were inseparably joined 

together in one person, without conversion, composition, or 
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confusion. Which person is very God, and very man, yet one 

Christ, the only Mediator between God and man. 

John i. 1, 14; 1 John v. 20; Phil. ii. 6; Gal. iv. 4; Heb. ii. 14, 

16,17; Heb. iv. 15; Luke i. 27, 31, 35; Gal. iv. 4; Luke i. 35; 

Col. ii. 9; Rom. ix. 5; 1 Pet. iii. 18; 1 Tim. iii. 16; Rom. i. 3, 4; 

1 Tim. ii. 5. 

III. The Lord Jesus, in His human nature thus united to the 

divine, was sanctified and anointed with the Holy Spirit, above 

measure, having in Him all the treasures of wisdom and 

knowledge; in whom it pleased the Father that all fulness 

should dwell; to the end that, being holy, harmless, undefiled, 

and full of grace and truth, He might be thoroughly furnished 

to execute the office of a Mediator and Surety. Which office 

He took not unto Himself, but was thereunto called by His 

Father, who put all power and judgment into His hand, and 

gave Him commandment to execute the same. 

Ps. xlv. 7; John iii. 34; Col. ii. 3; Col. i. 19; Heb. vii. 26; John i. 

14; Acts x. 38; Heb. xii. 24; Heb. vii. 22; Heb. v. 4, 5; John v. 

22, 27; Matt. xxviii. 18; Acts ii. 36. 

IV. This office the Lord Jesus did most willingly undertake; 

which that He might discharge, He was made under the law, 

and did perfectly fulfil it, endured most grievous torments 

immediately in His soul, and most painful sufferings in His 

body; was crucified, and died; was buried, and remained under 

the power of death; yet saw no corruption. On the third day He 

arose from the dead, with the same body in which He suffered, 

with which also he ascended into heaven, and there sitteth at 

the right hand of His Father, making intercession, and shall 

return to judge men and angels at the end of the world. 
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Ps. xl. 7, 8 with Heb. x. 5 to 10; John x. 18; Phil. ii. 8; Gal. iv. 

4; Matt. iii. 15; Matt. v. 17; Matt. xxvi. 37, 38; Luke xxii. 44; 

Matt. xxvii. 46; Matt. xxvi., xxvii. chapters; Phil. ii. 8; Acts ii. 

23, 24, 27; Acts xiii. 37; Rom. vi. 9; 1 Cor. xv. 3, 4, 5; John xx. 

25, 27; Mark xvi. 19; Rom. viii. 34; Heb. ix. 24, 25; Rom. xiv. 

9, 10; Acts i. 11; Acts x. 42; Matt. xiii. 40, 41, 42; Jude, ver. 6; 

2 Pet. ii. 4. 

V. The Lord Jesus, by His perfect obedience, and sacrifice of 

Himself, which He, through the eternal Spirit, once offered up 

unto God, hath fully satisfied the justice of His Father; and 

purchased, not only reconciliation, but an everlasting 

inheritance in the kingdom of heaven, for all those whom the 

Father hath given unto Him. 

Rom. v. 19; Heb. ix. 14, 16; Heb. x. 14; Eph. v. 2; Rom. iii. 25, 

26; Dan. ix. 24, 26; Col. i. 19, 20; Eph. i. 11, 14; John xvii. 2; 

Heb. ix. 12, 15. 

VI. Although the work of redemption was not actually wrought 

by Christ till after His incarnation, yet the virtue, efficacy, and 

benefits thereof were communicated unto the elect in all ages 

successively from the beginning of the world, in and by those 

promises, types, and sacrifices, wherein He was revealed, and 

signified to be the seed of the woman which should bruise the 

serpent's head; and the Lamb slain from the beginning of the 

world: being yesterday and today the same, and for ever. 

Gal. iv. 4, 5; Gen. iii. 15; Rev. xiii. 8; Heb. xiii. 8. 

VII. Christ, in the work of mediation, acteth according to both 

natures, by each nature doing that which is proper to itself: yet, 

by reason of the unity of the person, that which is proper to one 
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nature, is sometimes in Scripture attributed to the person 

denominated by the other nature. 

Heb. ix. 14; 1 Pet. iii. 18; Acts xx. 28; John iii. 13; 1 John iii. 16. 

VIII. To all those for whom Christ hath purchased redemption, 

He doth certainly and effectually apply and communicate the 

same, making intercession for them, and revealing unto them, 

in and by the Word, the mysteries of salvation, effectually 

persuading them by His Spirit to believe and obey, and 

governing their hearts by His Word and Spirit, overcoming all 

their enemies by His almighty power and wisdom, in such 

manner, and ways, as are most consonant to His wonderful and 

unsearchable dispensation. 

John vi. 37, 39; John x. 15, 16; 1 John ii. 1, 2; Rom. viii. 34; 

John xv. 13, 15; Eph. i. 7, 8, 9; John xvii. 6; John xiv. 16; Heb. 

xii. 2; 2 Cor. iv. 13; Rom. viii. 9, 14; Rom. xv. 18, 19; John 

xvii. 17; Ps. cx. l; 1 Cor. xv. 25, 26; Mal. iv. 2, 3; Col. ii. 15. 

CHAPTER IX 

Of Free Will 

I. God hath endued the will of man with that natural liberty, 

that it is neither forced, nor by any absolute necessity of nature 

determined to good or evil. 

Matt. xvii. 12; James i. 14; Deut. xxx. 19. 

II. Man, in his state of innocency, had freedom and power to 

will and to do that which was good, and well pleasing to God; 

but yet mutably, so that he might fall from it. 
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Eccl. vii. 29; Gen. i. 26; Gen. ii. 16, 17; Gen. iii. 6. 

III. Man, by his fall into a state of sin, hath wholly lost all 

ability of will to any spiritual good accompanying salvation: so 

as, a natural man, being altogether averse from that good, and 

dead in sin, is not able, by his own strength, to convert himself, 

or to prepare himself thereunto. 

Rom. v. 6; Rom. viii. 7; John xv. 5; Rom. iii. 10, 12; Eph. ii. 1, 

5; Col. ii. 13; John vi. 44, 65; Eph. ii. 2, 3, 4, 5; 1 Cor. ii. 14; 

Titus iii. 3, 4, 5. 

IV. When God converts a sinner, and translates him into the 

state of grace, He freeth him from his natural bondage under 

sin; and, by His grace alone, enables him freely to will and to 

do that which is spiritually good; yet so, as that by reason of his 

remaining corruption, he doth not perfectly, nor only, will that 

which is good, but doth also will that which is evil. 

Col. i. 13; John viii. 34. 36; Phil. ii. 13; Rom. vi. 18, 22; Gal. v. 

17; Rom. vii. 15, 18, 19, 21, 23. 

V. The will of man is made perfectly and immutably free to 

good alone, in the state of glory only. 

Eph. iv. 13; Heb. xii. 23; 1 John iii. 2; Jude. ver. 24. 

CHAPTER X 

Of Effectual Calling 

I. All those whom God hath predestinated unto life, and those 

only, He is pleased in His appointed and accepted time 

effectually to call, by His Word and Spirit, out of that state of 
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sin and death, in which they are by nature, to grace and 

salvation by Jesus Christ; enlightening their minds spiritually 

and savingly to understand the things of God; taking away their 

heart of stone, and giving unto them a heart of flesh; renewing 

their wills, and by His almighty power determining them to 

that which is good, and effectually drawing them to Jesus 

Christ: yet so, as they come most freely, being made willing by 

His grace. 

Rom. viii. 30; Rom. xi. 7; Eph. i. 10, 11; 2 Thess. ii. 13, 14; 2 

Cor. iii. 3, 6; Rom. viii. 2; Eph. ii. 1, 2, 3, 4, 5; 2 Tim. i. 9, 10; 

Acts xxvi. 18; 1 Cor. ii. 10, 12; Eph. i. 17, 18; Ezek. xxxvi. 26; 

Ezek. xi. 19; Phil. ii. 13; Deut. xxx. 6; Ezek. xxxvi. 27; Eph. i. 

19; John vi. 44, 45; Cant. i. 4; Ps. cx. 3; John vi. 37; Rom. vi. 

16, 17, 18. 

II. This effectual call is of God's free and special grace alone, 

not from anything at all foreseen in man, who is altogether 

passive therein, until being quickened and renewed by the Holy 

Spirit, he is thereby enabled to answer this call, and to embrace 

the grace offered and conveyed in it. 

2 Tim. i. 9; Tit. iii. 4, 5; Eph. ii. 4, 5, 8. 9; Rom. ix. 11, 1 Cor. ii. 

14; Rom. viii. 7; Eph. ii. 5, John vi. 37; Ezek. xxxvi. 37; John v. 25. 

III. Elect infants, dying in infancy, are regenerated, and saved 

by Christ through the Spirit, who worketh when, and where, and 

how He pleaseth: so also, are all other elect persons who are 

uncapable of being outwardly called by the ministry of the Word. 

Luke xviii. 15, 16, and Acts ii. 38, 39 and John iii. 3, 5 and 1 

John v. 12 and Rom. viii. 9 compared; John iii. 8; 1 John v. 12; 

Acts iv. 12. 
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IV. Others, not elected, although they may be called by the 

ministry of the Word, and may have some common operations 

of the Spirit, yet they never truly come unto Christ, and 

therefore cannot be saved: much less can men, not professing 

the Christian religion, be saved in any other way whatsoever, 

be they never so diligent to frame their lives according to the 

light of nature, and the law of that religion they do profess. 

And, to assert and maintain that they may, is very pernicious, 

and to be detested. 

Matt. xxii. 14; Matt. vii. 22; Matt. xiii. 20, 21; Heb. vi. 4, 5; 

John vi. 64, 65, 66; John viii. 24; Acts iv. 12; John xiv. 6; Eph. 

ii. 12; John iv. 22; John xvii. 3; 2 John ver. 9, 10, 11; 1 Cor. xvi 

22; Gal. i. 6, 7, 8. 

CHAPTER XI 

Of Justification 

I. Those whom God effectually calleth, He also freely justifieth: 

not by infusing righteousness into them, but by pardoning their 

sins, and by accounting and accepting their persons as righteous, 

not for anything wrought in them, or done by them, but for 

Christ's sake alone; nor by imputing faith itself, the act of 

believing, or any other evangelical obedience to them, as their 

righteousness, but by imputing the obedience and satisfaction 

of Christ unto them, they receiving and resting on Him and His 

righteousness by faith; which faith they have not of themselves, 

it is the gift of God. 

Rom. viii. 30; Rom. iii. 24; Rom. iv. 5, 6, 7, 8; 2 Cor. v. 19, 21; 

Rom. iii. 22, 24, 25, 27, 28; Tit. iii. 5, 7; Eph. i. 7; Jer. xxiii. 6; 
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1 Cor. i. 30, 31; Rom. v. 17, 18. 19; Acts x. 44; Gal. ii. 16; Phil. 

iii. 9; Acts xiii. 38, 39; Eph. ii. 7, 8. 

II. Faith, thus receiving and resting on Christ and His 

righteousness, is the alone instrument of justification; yet it is 

not alone in the person justified, but is ever accompanied with 

all other saving graces, and is no dead faith, but worketh by love. 

John i. 12; Rom. iii. 28; Rom. v.1; James. ii. 17,22,26; Gal. v. 6. 

III. Christ, by His obedience and death, did fully discharge the 

debt of all those that are thus justified, and did make a proper, 

real, and full satisfaction to His Father's justice in their behalf. 

Yet, inasmuch as He was given by the Father for them; and His 

obedience and satisfaction accepted in their stead; and both 

freely, not for anything in them; their justification is only of 

free grace; that both the exact justice, and rich grace of God, 

might be glorified in the justification of sinners. 

Rom. v. 8, 9, 10, 19; 1 Tim. ii. 5, 6; Heb. x. 10, 14; Dan. ix. 24, 

26; Isa. liii. 4, 5, 6, 10, 11, 12; Rom. viii. 32; 2 Cor. v. 21; Matt. 

iii. 17; Eph. v. 2; Rom. iii. 24; Eph. i. 7; Rom. iii. 26; Eph. ii. 7. 

IV. God did, from all eternity, decree to justify all the elect, 

and Christ did, in the fulness of time, die for their sins, and rise 

again for their justification: nevertheless, they are not justified, 

until the Holy Spirit doth, in due time, actually apply Christ 

unto them. 

Gal. iii. 8; 1 Pet. i. 2, 19, 20, Rom. viii. 30; Gal. iv. 4; 1 Tim. ii. 

6; Rom. iv. 25; Col. i. 21, 22; Gal. ii. 16; Tit. iii. 3, 4, 5, 6, 7. 
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V. God doth continue to forgive the sins of those that are 

justified; and, although they can never fall from the state of 

justification; yet they may, by their sins, fall under God's 

fatherly displeasure, and not have the light of His countenance 

restored unto them, until they humble themselves, confess their 

sins, beg pardon, and renew their faith and repentance. 

Matt. vi. 12; 1 John i. 7, 9: 1 John ii. 1, 2; Luke xxii. 32; John x. 

28; Heb. x. 14; Ps. lxxxix. 31, 32, 33; Ps. li. 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

Ps. xxxii. 5; Matt. xxvi. 75; 1 Cor. xi. 30, 32; Luke i. 20. 

VI. The justification of believers under the old testament was, 

in all these respects, one and the same with the justification of 

believers under the new testament. 

Gal. iii. 9, 13, 14; Rom. iv. 22, 23, 24; Heb. xiii. 8. 

CHAPTER XII 

Of Adoption 

I. All those that are justified, God vouchsafeth, in and for His 

only Son Jesus Christ, to make partakers of the grace of 

adoption: by which they are taken into the number, and enjoy 

the liberties and privileges of the children of God, have His 

name put upon them, receive the spirit of adoption, have access 

to the throne of grace with boldness, are enabled to cry, Abba, 

Father, are pitied, protected, provided for, and chastened by 

Him as by a father; yet never cast off, but sealed to the day of 

redemption, and inherit the promises, as heirs of everlasting 

salvation. 

Eph. i. 5; Gal. iv. 4, 5; Rom. viii. 17, John i. 12; Jer. xiv. 9; 2 

Cor. vi. 18; Rev. iii. 12; Rom. viii. 15, Eph. iii. 12; Rom. v. 2, 
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Gal. iv. 6; Ps. ciii. 13; Prov. xiv. 26; Matt. vi. 30, 32; 1 Peter v. 

7; Heb. xii. 6; Lam. iii. 31; Eph. iv. 30; Heb. vi. 12; 1 Pet. i. 3, 

4; Heb. i. 14. 

CHAPTER XIII 

Of Sanctification 

I. They who are effectually called and regenerated, having a 

new heart and a new spirit created in them, are further 

sanctified, really and personally, through the virtue of Christ's 

death and resurrection, by His Word and Spirit dwelling in 

them: the dominion of the whole body of sin is destroyed, and 

the several lusts thereof are more and more weakened and 

mortified; and they more and more quickened and strengthened 

in all saving graces, to the practice of true holiness, without 

which no man shall see the Lord. 

1 Cor. vi. 11; Acts xx. 32; Phil. iii. 10; Rom. vi. 5, 6; John xvii. 

17; Eph. v. 26; 2 Thess. ii. 13; Rom. vi. 6, 14; Gal. v. 24; Rom 

viii. 13; Col. i. 11; Eph. iii. 16, 17, 18, 19; 2 Cor. vii. 1; Heb. 

xii. 14. 

II. This sanctification is throughout, in the whole man; yet 

imperfect in this life, there abiding still some remnants of 

corruption in every part: whence ariseth a continual and 

irreconcilable war; the flesh lusting against the Spirit, and the 

Spirit against the flesh. 

1 Thess. v. 23; 1 John i. 10; Rom. vii. 18, 23; Phil. iii. 12; Gal. 

v. 17; 1 Peter ii. 11. 

III. In which war, although the remaining corruption, for a time, 

may much prevail; yet through the continual supply of strength 
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from the sanctifying Spirit of Christ, the regenerate part doth 

overcome; and so, the saints grow in grace, perfecting holiness 

in the fear of God. 

Rom. vii. 23; Rom. vi. 14; 1 John v. 4; Eph. iv. 15, 16; 2 Pet. iii. 

18; 2 Cor. iii. 18; 2 Cor. vii. 1. 

CHAPTER XIV 

Of Saving Faith 

I. The grace of faith, whereby the elect are enabled to believe 

to the saving of their souls, is the work of the Spirit of Christ in 

their hearts; and is ordinarily wrought by the ministry of the 

Word: by which also, and by the administration of the 

sacraments, and prayer, it is increased and strengthened. 

Heb. x. 39; 2 Cor. iv. 13; Eph. i. 17,18, 19; Eph. ii. 8; Rom. x. 

14, 17; 1 Pet. ii. 2; Acts xx. 32; Rom. iv. 11; Luke xvii. 5; Rom. 

i. 16, 17. 

II. By this faith, a Christian believeth to be true whatsoever is 

revealed in the Word, for the authority of God Himself 

speaking therein; and acteth differently upon that which each 

particular passage thereof containeth; yielding obedience to the 

commands, trembling at the threatenings, and embracing the 

promises of God for this life, and that which is to come. But 

the principal acts of saving faith are accepting, receiving, and 

resting upon Christ alone for justification, sanctification, and 

eternal life, by virtue of the covenant of grace. 

John iv. 42; I Thess. ii. 13; 1 John v. 10; Acts xxiv. 14; Rom. 

xvi. 26; Isa. lxvi. 2; Heb. xi. 13; 1 Tim. iv. 8; John i. 12; Acts 

xvi. 31; Gal. ii. 20; Acts xv. 11. 
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III. This faith is different in degrees, weak or strong; may be 

often and many ways assailed, and weakened, but gets the 

victory; growing up in many to the attainment of a full 

assurance through Christ, who is both the author and finisher of 

our faith. 

Heb. v. 13, 14; Rom. iv. 19, 20; Matt. vi. 30; Matt. viii. 10; 

Luke xxii. 31, 32; Eph. vi. 16; 1 John v. 4, 5; Heb. vi. 11, 12; 

Heb. x. 22; Heb xii. 2. 

CHAPTER XV 

Of Repentance Unto Life 

I. Repentance unto life is an evangelical grace, the doctrine 

whereof is to be preached by every minister of the Gospel, as 

well as that of faith in Christ. 

Zech. xii. 10; Acts xi. 18; Luke xxiv. 47; Mark i. 5; Acts xx. 21. 

II. By it, a sinner, out of the sight and sense not only of the 

danger, but also of the filthiness and odiousness of his sins, as 

contrary to the holy nature and righteous law of God; and upon 

the apprehension of His mercy in Christ to such as are penitent, 

so grieves for, and hates his sins, as to turn from them all unto 

God, purposing and endeavoring to walk with Him in all the 

ways of His commandments. 

Ezek. xviii. 30, 31; Ezek. xxxvi. 31; Isa. xxx. 22; Ps. li. 4; Jer. 

xxxi. 18, 19; Joel ii. 12, 13; Amos v. 15; Ps. cxix. 128; 2 Cor. 

vii. 11; Ps. cxix. 6, 59, 106; Luke i. 6; 2 Kings xxiii. 25. 

III. Although repentance be not to be rested in, as any 

satisfaction for sin or any cause of the pardon thereof, which is 
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the act of God's free grace in Christ; yet is it of such necessity 

to all sinners, that none may expect pardon without it. 

Ezek. xxxvi. 31, 32; Ezek. xvi. 61. 62, 63; Hos. xiv. 2, 4; Rom. 

iii. 24; Eph. l. 7; Luke xiii. 3, 5; Acts xvii. 30, 31. 

IV. As there is no sin so small, but it deserves damnation, so 

there is no sin so great, that it can bring damnation upon those 

who truly repent. 

Rom. vi. 23; Rom. v. 12; Matt. xii. 36; Isa lv. 7; Rom. viii. 1; 

Isa. i. 16, 18. 

V. Men ought not to content themselves with a general 

repentance, but it is every man's duty to endeavour to repent of 

his particular sins, particularly. 

Ps. xix. 13; Luke xix. 8; 1 Tim. i. 13, 15. 

VI. As every man is bound to make private confession of his 

sins to God, praying for the pardon thereof; upon which, and 

the forsaking of them, he shall find mercy; so, he that 

scandalizeth his brother, or the Church of Christ, ought to be 

willing, by a private or public confession, and sorrow for his 

sin to declare his repentance to those that are offended, who are 

thereupon to be reconciled to him, and in love to receive him. 

Ps. li. 4, 5, 7, 9, 14; Ps. xxxii. 5, 6; Prov. xxviii. 13; 1 John l. 9; 

James v. 16; Luke xvii. 3, 4; Joshua vii. 19; Ps. li throughout; 2 

Cor. ii. 8. 
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CHAPTER XVI 

Of Good Works 

I. Good works are only such as God hath commanded in His 

holy Word, and not such as, without the warrant thereof, are 

devised by men, out of blind zeal, or upon any pretence of 

good intention. 

Micah vi. 8; Rom. xii. 2; Heb. xiii. 21; Matt. xv. 9; Isa. xxix. 

13; 1 Pet. i. 18; Rom. x. 2; John xvi. 2; 1 Sam. xv. 21, 22, 23. 

II. These good works, done in obedience to God's commandments, 

are the fruits and evidences of a true and lively faith: and by 

them believers manifest their thankfulness, strengthen their 

assurance, edify their brethren, adorn the profession of the 

Gospel, stop the mouths of the adversaries, and glorify God, 

whose workmanship they are, created in Christ Jesus thereunto; 

that, having their fruit unto holiness, they may have the end, 

eternal life. 

James ii. 18, 22; Ps. cxvi. 12, 13; 1 Pet. ii. 9, 1 John ii. 3, 5; 2 

Pet. i. 5, 6, 7, 8, 9, l0; 2 Cor. ix. 2; Matt. v. 16; Tit. ii. 5, 9, 10, 

11, 12; 1 Tim. vi. l; 1 Pet. ii. 15; 1 Pet. ii. 12; Phil. i. 11; John 

xv. 8; Eph. ii. 10; Rom. vi. 22. 

III. Their ability to do good works is not at all of themselves, 

but wholly from the Spirit of Christ. And that they may be 

enabled thereunto, besides the graces they have already 

received, there is required an actual influence of the same Holy 

Spirit, to work in them to will and to do of His good pleasure: 

yet are they not hereupon to grow negligent, as if they were not 

bound to perform any duty, unless upon a special motion of the 
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Spirit; but they ought to be diligent in stirring up the grace of 

God that is in them. 

John xv. 4, 5, 6; Ezek. xxxvi. 26, 27; Phil. ii. 13; Phil. iv. 13; 2 

Cor. iii. 5; Phil. ii. 12; Heb. vi. 11, l2; 2 Pet. i. 3, 5, 10, 11; Isa. 

lxiv. 7; 2 Tim. i. 6; Acts xxvi. 6, 7; Jude ver. 20, 21. 

IV. They, who in their obedience attain to the greatest height 

which is possible in this life, are so far from being able to 

supererogate, and to do more than God requires, as that they 

fall short of much which in duty they are bound to do. 

Luke xvii. 10; Neh xiii. 22; Job ix. 2, 3; Gal. v. 17. 

V. We cannot, by our best works, merit Pardon of sin, or 

eternal life at the hand of God, by reason of the great 

disproportion that is between them and the glory to come; and 

the infinite distance that is between us and God, whom, by 

them, we can neither profit, nor satisfy for the debt of our 

former sins, but when we have done all we can, we have done 

but our duty, and are unprofitable servants; and because, as 

they are good, they proceed from His Spirit; and as they are 

wrought by us, they are defiled, and mixed with so much 

weakness and imperfection, that they cannot endure the 

severity of God's judgment. 

Rom. iii. 20; Rom. iv. 2, 4, 6; Eph. ii. 8, 9; Tit. iii. 5, 6, 7; Rom. 

viii. 18; Ps. xvi. 2; Job xxii. 2, 3; Job xxxv. 7, 8; Luke xvii. 10; 

Gal. v. 22, 23; Isa. lxiv. 6; Gal. v. l7; Rom. vii. 15, 18; Ps. cxliii. 

2; Ps. cxxx. 3. 

VI. Yet notwithstanding, the persons of believers being 

accepted through Christ, their good works also are accepted in 
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Him, not as though they were in this life wholly unblameable 

and unreprovable in God's sight; but that He, looking upon 

them in His Son, is pleased to accept and reward that which is 

sincere, although accompanied with many weaknesses and 

imperfections. 

 

Eph. i. 6; 1 Pet. ii. 5; Exod. xxviii. 38, Gen iv. 4 with Heb. xi. 4; 

Job ix. 20; Ps. cxliii. 2; Heb. xiii. 20, 21; 2 Cor. viii. 12; Heb. 

vi. 10, Matt. xxv. 21, 23. 

VII. Works done by unregenerate men, although, for the matter 

of them, they may be things which God commands, and of 

good use both to themselves and others: yet, because they 

proceed not from a heart purified by faith; nor are done in a 

right manner according to the Word; nor to a right end, the 

glory of God; they are therefore sinful, and cannot please God, 

or make a man meet to receive grace from God. And yet, their 

neglect of them is more sinful, and displeasing unto God. 

2 Kings x. 30, 31; 1 Kings xxi. 27, 29; Phil. i. 15, 16, 18; Gen. 

iv. 5 with Heb. xi. 4, 6; 1 Cor. xiii. 3: Isa. i. l2; Matt. vi. 2, 5, l6: 

Hag. ii 14; Tit. i. 15; Amos v. 21, 22; Hosea i. 4; Rom. ix. 16; 

Titus iii. 15; Ps. xiv. 4: Ps. xxxvi. 3; Job xxi. 14, 15; Matt. xxv. 

41, 42, 43, 45; Matt. xxiii. 23. 

CHAPTER XVII 

Of the Perseverance of the Saints 

I. They, whom God hath accepted in His Beloved, effectually 

called, and sanctified by His Spirit, can neither totally, nor 

finally, fall away from the state of grace: but shall certainly 

persevere therein to the end, and be eternally saved. 
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Phil. i. 6; 2 Pet. i. 10; John x. 28, 29; 1 John iii. 9; I Pet. i. 5, 9. 

II. This perseverance of the saints depends not upon their own 

free will, but upon the immutability of the decree of election, 

flowing from the free and unchangeable love of God the Father; 

upon the efficacy of the merit and intercession of Jesus Christ; 

the abiding of the Spirit, and of the seed of God within them; 

and the nature of the covenant of grace; from all which ariseth 

also the certainty and infallibility thereof. 

2 Tim. ii. 18,19; Jer. xxxi. 3; Heb. x. 10,14; Heb. x. 20,21; Heb. 

ix. 12, 13, 14, 15; Rom viii. 33 to the end; John xvii. 11, 24; 

Luke xxii. 32; Heb. vii. 25; John xiv. 16, 17; 1 John ii. 27; 

1John iii. 9; Jer. xxxii.40; John x.28; 2 Thess. iii.3; 1 John ii.19. 

III. Nevertheless, they may, through the temptations of Satan 

and of the world, the prevalency of corruption remaining in 

them, and the neglect of the means of their preservation, fall 

into grievous sins; and, for a time, continue therein: whereby 

they incur God's displeasure, and grieve His Holy Spirit, come 

to be deprived of some measure of their graces and comforts, 

have their hearts hardened, and their consciences wounded, 

hurt and scandalize others, and bring temporal judgments upon 

themselves. 

Matt. xxvi. 70, 72, 74; Ps. li. title and verse 14; Isa. lxiv. 5, 7, 9; 

2 Sam. xi. 27; Eph. iv. 30; Ps. li. 8, 10, 12; Rev. ii. 4; Cant. v. 2, 

3, 4, 6; Isa. lxiii. 17; Mark vi. 52; Mark xvi. 14; Ps. xxxii. 3, 4; 

Ps. li. 8; 2 Sam. xii. 14; Ps. lxxxix. 31, 32; 1 Cor. xi. 32. 
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CHAPTER XVIII 

Of the Assurance of Grace and Salvation 

I. Although hypocrites and other unregenerate men may vainly 

deceive themselves with false hopes, and carnal presumptions 

of being in the favour of God, and estate of salvation; which 

hope of theirs shall perish: yet such as truly believe in the Lord 

Jesus, and love Him in sincerity, endeavouring to walk in all 

good conscience before Him, may, in this life, be certainly 

assured that they are in the state of grace, and may rejoice in 

the hope of the glory of God, which hope shall never make 

them ashamed. 

Job viii. 13, 14; Mic. iii. 11; Deut. xxix. 19; John viii. 41; Matt. 

vii. 22, 23; 1 John ii. 3; 1 John iii. 14, 18, 19, 21, 24; 1 John v. 

13; Rom. v. 2, 5. 

II. This certainty is not a bare conjectural and probable 

persuasion, grounded upon a fallible hope; but an infallible 

assurance of faith, founded upon the divine truth of the 

promises of salvation, the inward evidence of those graces unto 

which these promises are made, the testimony of the Spirit of 

adoption witnessing with our spirits that we are the children of 

God: which Spirit is the earnest of our inheritance, whereby we 

are sealed to the day of redemption. 

Heb. vi. 11, 19; Heb. vi. 17, 18; 2 Pet. i. 4, 5, 10, 11; 1 John ii. 

3; 1 John iii. 14; 2 Cor. i. 12; Rom. viii. 15, 16; Eph. i. 13, 14; 

Eph. iv. 30; 2 Cor. i. 21, 22. 

III. This infallible assurance doth not so belong to the essence 

of faith, but that a true believer may wait long, and conflict 

with many difficulties before he be partaker of it: yet, being 
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enabled by the Spirit to know the things which are freely given 

him of God, he may without extraordinary revelation, in the 

right use of ordinary means, attain thereunto. And therefore it 

is the duty of everyone to give all diligence to make his calling 

and election sure; that thereby his heart may be enlarged in 

peace and joy in the Holy Ghost, in love and thankfulness to 

God, and in strength and cheerfulness in the duties of 

obedience, the proper fruits of this assurance; so far is it from 

inclining men to looseness. 

1 John v. 13; Isa. i. 10; Mark ix. 24; Ps. lxxxviii throughout, Ps. 

lxxvii to ver. 12; 1 Cor. ii. 12, 1 John iv. 13; Heb. vi. 11, 12; 

Eph. iii. 17, 18, 19; 2 Pet. i. 10; Rom. v. 1, 2, 5; Rom. xiv. 17; 

Rom. xv. 13; Eph. i. 3, 4; Ps. iv. 6, 7; Ps. cxix. 32; 1 John ii. 1, 

2; Rom. vi. 1, 2; Tit. ii. 11, 12, 14; 2 Cor. vii. 1; Rom. viii. 1, 

12; 1 John iii. 2, 3; Ps. cxxx. 4; 1 John i. 6, 7. 

IV. True believers may have the assurance of their salvation 

divers ways shaken, diminished, and intermitted; as, by 

negligence in preserving of it, by falling into some special sin, 

which woundeth the conscience and grieveth the Spirit; by 

some sudden or vehement temptation, by God's withdrawing 

the light of His countenance, and suffering even such as fear 

Him to walk in darkness and to have no light: yet are they 

never utterly destitute of that seed of God, and life of faith, that 

love of Christ and the brethren, that sincerity of heart, and 

conscience of duty, out of which, by the operation of the Spirit, 

this assurance may, in due time, be revived; and by the which, 

in the mean time, they are supported from utter despair. 

Cant. v. 2, 3, 6; Ps. li. 8, 12, 14; Eph. iv. 30, 31; Ps. lxxvii. 1 to 

10; Matt. xxvi. 69, 70, 71, 72; Ps. xxxi. 22; Ps. lxxxviii 

throughout; Isa. l. 10; 1 John iii. 9; Luke xxii. 32; Job xiii. l5; 
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Ps. lxxiii. l5; Ps. li. 8, 12; Isa. l. 10; Mic. vii. 7, 8. 9; Jer. xxxii. 

40, Isa. liv. 7, 8, 9, 10; Ps. xxii. 1; Ps. Ixxxviii throughout. 

CHAPTER XIX 

Of the Law of God 

I. God gave to Adam a law, as a covenant of works, by which 

He bound him and all his posterity to personal, entire, exact, 

and perpetual obedience; promised life upon the fulfilling, and 

threatened death upon the breach of it: and endued him with 

power and ability to keep it. 

Gen. i. 26, 27 with Gen. ii. 17; Rom. ii. 14. 15; Rom. x. 5; Rom. 

v. 12, 19; Gal. iii. 10, 12; Eccles. vii. 29; Job xxviii. 28. 

II. This law, after his fall, continued to be a perfect rule of 

righteousness, and, as such, was delivered by God upon Mount 

Sinai, in ten commandments, and written in two tables: the four 

first commandments containing our duty towards God; and the 

other six our duty to man. 

James i. 25; James ii. 8, 10, 11, 12; Rom. xiii. 8, 9; Deut. v. 32; 

Deut. x. 4; Ex. xxiv. 1; Matt. xxii. 37, 38, 39, 40. 

III. Beside this law, commonly called moral, God was pleased 

to give to the people of Israel, as a church under age, 

ceremonial laws, containing several typical ordinances, partly 

of worship, prefiguring Christ, His graces, actions, sufferings, 

and benefits; and partly holding forth divers instructions of 

moral duties. All which ceremonial laws are now abrogated, 

under the New Testament. 
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Heb. ix chapter; Heb. x. 1; Gal. iv. 1, 2, 3; Col. ii. 17; 1 Cor. v. 

7; 2 Cor vi. 17; Jude ver. 23; Col. ii. 14, 16, 17; Dan. ix. 27; 

Eph. ii. 15, 16. 

IV. To them also, as a body politic, He gave sundry judicial 

laws, which expired together with the State of that people; not 

obliging any other now, further than the general equity thereof 

may require. 

Ex. xxi chap.; Ex. xxii. 1 to 29; Gen. xlix. 10 with 1 Pet. ii. 13, 

14; Matt. v. 17 with ver. 38, 39; 1 Cor. ix. 8, 9, 10. 

V. The moral law doth for ever bind all, as well justified 

persons as others, to the obedience thereof; and that, not only 

in regard of the matter contained in it, but also in respect of the 

authority of God the Creator, who gave it: neither doth Christ, 

in the Gospel, any way dissolve, but much strengthen this 

obligation. 

 

Rom. xiii. 8, 9, 10; Eph. vi. 2; 1 John ii. 3, 4, 7, 8; James ii. 10, 

11; Matt. v. 17, 18, 19; James ii. 8; Rom. iii. 31. 

VI. Although true believers be not under the law, as a covenant 

of works, to be thereby justified or condemned; yet is it of 

great use to them, as well as to others; in that, as a rule of life 

informing them of the will of God, and their duty, it directs, 

and binds them to walk accordingly; discovering also the sinful 

pollutions of their nature, hearts, and lives; so as, examining 

themselves thereby, they may come to further conviction of, 

humiliation for, and hatred against sin; together with a clearer 

sight of the need they have of Christ, and the perfection of His 

obedience. It is likewise of use to the regenerate, to restrain 

their corruptions, in that it forbids sin; and the threatenings of it 
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serve to show what even their sins deserve; and what afflictions, 

in this life, they may expect for them, although freed from the 

curse thereof threatened in the law. The promises of it, in like 

manner, show them God's approbation of obedience, and what 

blessings they may expect upon the performance thereof; 

although not as due to them by the law, as a covenant of works. 

So as, a man's doing good, and refraining from evil, because 

the law encourageth to the one, and deterreth from the other, is 

no evidence of his being under the law; and not under grace. 

Rom. vi. 14; Gal ii. 16; Gal. iii. 13; Gal. iv. 4, 5; Acts xiii. 39; 

Rom. viii. 1; Rom. vii. 12, 22, 25; Ps. cxix. 4, 5, 6; 1 Cor. vii. 

19; Gal. v. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Rom. vii. 7; Rom. iii. 

20; James i. 23, 24, 25; Rom. vii. 9, 14, 24, Gal. iii. 24; Rom. 

vii. 24, 25; Rom. viii. 3, 4: James ii. 11; Ps. cxix. 101, 104, 128, 

Ezra ix. 13. 14; Ps. lxxxix. 30, 31, 32, 33, 34; Lev. xxvi. 1 to 

14 with 2 Cor. vi. 16; Eph. vi. 2, 3; Ps. xxxvii.11 with Matt. v. 

5; Ps. xix. 11; Gal. ii. 16; Luke xvii. 10; Rom. vi. 12, 14; 1 Pet. 

iii. 8, 9, 10, 11, 12 with Ps. xxxiv. 12, 13, 14, 15, 16; Heb. xii. 

28, 29. 

VII. Neither are the forementioned uses of the law contrary to 

the grace of the Gospel, but do sweetly comply with it; the 

Spirit of Christ subduing and enabling the will of man to do 

that, freely and cheerfully, which the will of God, revealed in 

the law, requireth to be done. 

Gal. iii. 21; Ezek. xxxvi. 27; Heb. viii. 10 with Jer. xxxi. 33. 
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CHAPTER XX 

Of Christian Liberty, and Liberty of Conscience 

I. The liberty which Christ hath purchased for believers under 

the Gospel consists in their freedom from the guilt of sin, the 

condemning wrath of God, the curse of the moral law; and, in 

their being delivered from this present evil world, bondage to 

Satan, and dominion of sin; from the evil of afflictions, the 

sting of death, the victory of the grave, and everlasting 

damnation; as also, in their free access to God, and their 

yielding obedience unto Him, not out of slavish fear, but a 

child-like love and willing mind. All which were common also 

to believers under the law. But, under the new testament, the 

liberty of Christians is further enlarged, in their freedom from 

the yoke of the ceremonial law, to which the Jewish Church 

was subjected; and in greater boldness of access to the throne 

of grace, and in fuller communications of the free Spirit of God, 

than believers under the law did ordinarily partake of. 

Tit. ii. 14; 1 Thes i. 10; Gal. iii. 13; Gal. i. 4; Col. i. 13; Acts 

xxvi. 18; Rom. vi. 14; Rom. viii. 28; Ps. cxix. 71; 1 Cor. xv. 54, 

55, 56, 57; Rom. viii. l; Rom. v. 1, 2; Rom. viii. 14, 15; 1 John 

iv. 18; Gal. iii. 9, 14; Gal. iv. 1, 2, 3, 6, 7; Gal. v. l; Acts xv. 10, 

11; Heb. iv. 14, 16; Heb. x. 19, 20, 21, 22; John vii. 38, 39; 2 

Cor. iii. 13, 17, 18. 

II. God alone is Lord of the conscience, and hath left it free 

from the doctrines and commandments of men, which are in 

any thing contrary to His Word; or beside it, in matters of faith 

or worship. So that, to believe such doctrines, or to obey such 

commands, out of conscience, is to betray true liberty of 

conscience: and the requiring of an implicit faith, and an 



 

146 

absolute and blind obedience is to destroy liberty of conscience, 

and reason also. 

James iv. 12; Rom. xiv. 4; Acts iv. 19; Acts v. 29; 1 Cor. vii. 

23; Matt. xxiii. 8, 9, 10; 2 Cor. i. 24; Matt. xv. 9; Col. ii. 20, 22, 

23; Gal. i. 10; Gal. ii. 4, 5; Gal. v. 1; Rom. x. 17; Rom. xiv. 23; 

Isa. viii. 20; Acts xvii. 11; John iv. 22; Hos. v. 11; Rev. xiii. 12, 

16, 17; Jer. viii. 9. 

III. They who, upon pretence of Christian liberty, do practice 

any sin, or cherish any lust, do thereby destroy the end of 

Christian liberty, which is, that being delivered out of the hands 

of our enemies, we might serve the Lord without fear, in 

holiness and righteousness before Him, all the days of our life. 

Gal. v.13;1 Pet. ii. 16; 2 Pet. ii. 19; John viii. 34; Luke i. 74,75. 

 

IV. And because the powers which God hath ordained, and the 

liberty which Christ hath purchased, are not intended by God to 

destroy, but mutually to uphold and preserve one another; they 

who, upon pretence of Christian liberty, shall oppose any 

lawful power, or the lawful exercise of it, whether it be civil or 

ecclesiastical, resist the ordinance of God. And, for their 

publishing of such opinions, or maintaining of such practices, 

as are contrary to the light of nature, or to the known principles 

of Christianity, whether concerning faith, worship or 

conversation; or, to the power of godliness; or, such erroneous 

opinions or practices, as either in their own nature, or in the 

manner of publishing or maintaining them, are destructive to 

the external peace and order which Christ hath established in 

the Church, they may lawfully be called to account, and 

proceeded against by the censures of the Church, and by the 

power of the civil magistrate. 
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Matt. xii. 25; 1 Pet. ii. 13, 14, 16; Rom. xiii. 1 to 8; Heb. xiii. 

17; Rom. i. 32 with 1 Cor. v. 1, 5, 11, 13; 2 John ver. 10, 11 

and 2 Thess. iii. 14, and 1 Tim. vi. 3, 4 5, and Tit. i. 10, 11, 13, 

and Tit. iii. 10 with Matt. xviii. 15, 16, 17; 1 Tim. i. 19, 20; 

Rev. ii. 2, 14, 15, 20; Rev. iii. 9; Deut. xiii. 6 to 11; Rom. xiii. 

3, 4 with 2 John ver. 10, 11; Ezra vii. 23, 25, 26, 27, 28; Rev. 

xvii. 12, 16, 17; Neh. xiii. 15, 17, 21, 22, 25, 30; 2 Kings xxiii. 

5, 6, 9, 20, 21; 2 Chron. xxxiv. 33; 2 Chron. xv. 12, 13, 16; 

Dan. iii. 29; 1 Tim. ii. 2; Isa. xlix. 23; Zech. xiii. 2, 3. 

CHAPTER XXI 

Of Religious Worship, and the Sabbath Day 

I. The light of nature showeth that there is a God, who hath 

lordship and sovereignty over all, is good, and doth good unto 

all, and is therefore to be feared, loved, praised, called upon, 

trusted in, and served, with all the heart, and with all the soul, 

and with all the might. But the acceptable way of worshipping 

the true God is instituted by Himself, and so limited by His 

own revealed will, that He may not be worshipped according to 

the imaginations and devices of men, or the suggestions of 

Satan, under any visible representation, or any other way not 

prescribed in the holy Scripture. 

Rom. i. 20; Acts xvii. 24; Ps. cxix. 68; Jer. x. 7; Ps. xxxi. 23; Ps. 

xviii. 3; Rom. x. 12; Ps. lxii. 8; Josh. xxiv. 14; Mark xii. 33; 

Deut. xii. 32; Matt. xv. 9; Acts xvii. 25; Matt. iv. 9, 10; Deut. 

iv. 15 to 20; Exod. xx. 4, 5, 6. 

II. Religious worship is to be given to God, the Father, Son, 

and Holy Ghost; and to Him alone; not to angels, saints, or any 
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other creature: and since the fall, not without a Mediator; nor in 

the mediation of any other but of Christ alone. 

Matt. iv. 10 with John v. 23 and 2 Cor. xiii. 14; Col. ii. 18; Rev 

xix.10; Rom. i.25; John xiv.6; 1 Tim. ii. 5; Eph. ii.18; Col. iii.17. 

III. Prayer, with thanksgiving, being one special part of 

religious worship, is by God required of all men: and that it 

may be accepted, it is to be made in the name of the Son, by 

the help of His Spirit, according to His will, with understanding, 

reverence, humility, fervency, faith, love, and perseverance; 

and, if vocal, in a known tongue. 

Phil. iv. 6; Ps. lxv. 6; John xiv. 13,14; 1 Pet. ii. 5; Rom. viii. 26; 

1 John v. 14; Ps. xlvii. 7; Eccles. v. 1, 2; Heb. xii. 28; Gen. 

xviii. 27; James v. 16; James i. 6, 7; Mark xi. 24; Matt. vi 12, 

14, 15; Col. iv. 2; Eph. vi. 18; 1 Cor. xiv. 14. 

IV. Prayer is to be made for things lawful, and for all sorts of 

men living, or that shall live hereafter: but not for the dead, nor 

for those of whom it may be known that they have sinned the 

sin unto death. 

1 John v. 14; 1 Tim. ii. 1, 2; John xvii. 20; 2 Sam. vii. 29; Ruth 

iv. 12; 2 Sam. xii. 21, 22, 23 with Luke xvi. 25, 26; Rev. xiv. 

13; I John v. 16. 

V. The reading of the Scriptures with godly fear; the sound 

preaching and conscionable hearing of the Word, in obedience 

unto God, with understanding, faith, and reverence; singing of 

psalms with grace in the heart; as also, the due administration 

and worthy receiving of the sacraments instituted by Christ; are 

all parts of the ordinary religious worship of God: beside 
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religious oaths, vows, solemn fastings, and thanksgivings, upon 

special occasions, which are, in their several times and seasons, 

to be used in a holy and religious manner. 

Acts xv. 21; Rev. i. 3; 2 Tim. iv. 2; James i. 22; Acts x. 33; 

Matt. xiii. l9; Heb. iv. 2; Isa. lxvi. 2; Col. iii. 16; Eph. v. 19; 

James v. 13; Matt. xxviii. 19; 1 Cor. xi 23 to 28; Acts ii. 42: 

Deut. vi. 13 with Neh. x. 29; Isa. xix. 21 with Eccles. v. 4, 5; 

Joel ii. 12; Esther iv. 16; Matt. ix. 15; 1 Cor. vii. 5; Ps. cvii 

throughout; Esther ix. 22; Heb. xii. 28. 

VI. Neither prayer, nor any other part of religious worship, is 

now under the Gospel either tied unto, or made more 

acceptable by any place in which it is performed, or towards 

which it is directed: but God is to be worshipped everywhere, 

in spirit and truth; as in private families daily, and in secret 

each one by himself; so, more solemnly, in the public 

assemblies, which are not carelessly or wilfully to be neglected, 

or forsaken, when God, by His Word or providence, calleth 

thereunto. 

 

John iv. 21; Mal. i. 11; 1 Tim. ii. 8; John iv. 23, 24; Jer. x. 25; 

Deut. vi. 6, 7; Job i. 5; 2 Sam. vi. 18, 20; 1 Pet. iii. 7; Acts x. 2; 

Matt. vi. 11; Matt. vi. 6; Eph. vi. 18; Isa. lvi. 6, 7; Heb. x. 25; 

Prov. i. 20, 21, 24; Prov. viii. 34; Acts xiii. 42; Luke iv. 16; 

Acts ii. 42. 

VII. As it is the law of nature, that, in general, a due proportion 

of time be set apart for the worship of God; so, in His Word, by 

a positive, moral, and perpetual commandment, binding all 

men, in all ages, He hath particularly appointed one day in 

seven, for a Sabbath, to be kept holy unto Him: which, from 

the beginning of the world to the resurrection of Christ, was the 
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last day of the week; and, from the resurrection of Christ, was 

changed into the first day of the week, which, in Scripture, is 

called the Lord's Day, and is to be continued to the end of the 

world, as the Christian Sabbath. 

Exod. xx. 8, 10, 11; Isa. lvi. 2, 4, 6, 7; Gen. ii. 2, 3; 1 Cor. xvi. 

1, 2; Acts xx. 7; Rev. i. 10; Exod. xx. 8, 10 with Matt. v. 17, 18. 

VIII. This Sabbath is then kept holy unto the Lord, when men, 

after a due preparing of their hearts. and ordering of their 

common affairs beforehand, do not only observe an holy rest, 

all the day, from their own works, words, and thoughts about 

their worldly employments, and recreations, but also are taken 

up the whole time in the public and private exercises of His 

worship, and in the duties of necessity and mercy. 

Exod. xx. 8; Exod. xvi. 23, 25, 26, 29, 30; Exod. xxxi. 15, 16, 

17; Isa. lviii. 13; Neh. xiii. 15, 16,17,18,19,21, 22; Isa. lviii. 13. 

CHAPTER XXII 

Of Lawful Oaths and Vows 

I. A lawful oath is a part of religious worship, wherein, upon 

just occasion, the person swearing solemnly calleth God to 

witness what he asserteth, or promiseth; and to judge him 

according to the truth or falsehood of what he sweareth. 

Deut. x.20; Exod. xx.7; Lev. xix.12; 2 Cor. i.23; 2 Chron. vi. 22,23. 

II. The name of God only is that by which men ought to swear; 

and therein it is to be used with all holy fear and reverence. 

Therefore, to swear vainly or rashly, by that glorious and 

dreadful Name; or, to swear at all by any other thing, is sinful, 
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and to be abhorred. Yet, as in matters of weight and moment, 

an oath is warranted by the Word of God, under the New 

Testament, as well as under the Old; so a lawful oath, being 

imposed by lawful authority, in such matters ought to be taken. 

Deut. vi. 13; Exod. xx. 7; Jer. v. 7; Matt. v. 34, 37; James v. 12; 

Heb. vi. 16; 2 Cor. i. 23; Isa. lxv. 16; 1 Kings viii. 31; Neh. xiii. 

25, Ezra x. 5. 

III. Whosoever taketh an oath ought duly to consider the 

weightiness of so solemn an act; and therein to avouch nothing, 

but what he is fully persuaded is the truth. Neither may any 

man bind himself by oath to anything but what is good and just, 

and what he believeth so to be, and what he is able and 

resolved to perform. Yet is it a sin to refuse an oath touching 

anything that is good and just, being imposed by lawful 

authority. 

 

Exod. xx. 7; Jer. iv. 2; Gen. xxiv. 2, 3, 5, 6, 8, 9; Num. v. 19, 

21; Neh. v. 12; Exod. xxii. 7, 8, 9, 10, 11. 

IV. An oath is to be taken in the plain and common sense of the 

words, without equivocation, or mental reservation. It cannot 

oblige to sin: but in anything not sinful, being taken, it binds to 

performance, although to a man's own hurt. Nor is it to be 

violated, although made to heretics, or infidels. 

Jer. iv. 2; Ps. xxiv. 4; 1 Sam. xxv. 22, 32, 33, 34; Ps. xv. 4; 

Ezek. xvii. 16, 18, 19; Josh. ix. 18, 19 with 2 Sam. xxi. 1. 

V. A vow is of the like nature with a promissory oath, and 

ought to be made with the like religious care, and to be 

performed with the like faithfulness. 
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Isa. xix. 21; Eccles. v. 4, 5, 6; Ps. lxi. 8; Ps. lxvi. 13, 14. 

VI. It is not to be made to any creature, but to God alone: and, 

that it may be accepted, it is to be made voluntarily, out of faith, 

and conscience of duty, in way of thankfulness for mercy 

received, or for the obtaining of what we want; whereby we 

more strictly bind ourselves to necessary duties; or to other 

things, so far and so long as they may fitly conduce thereunto. 

 

Ps. lxxvi. 11; Jer. xliv. 25, 26; Deut. xxiii. 21, 22, 23; Ps. l. 14; 

Gen. xxviii. 20, 21, 22; 1 Sam. i. 11; Ps. lxvi. 13, 14; Ps. cxxxii. 

2, 3, 4, 5. 

VII. No man may vow to do anything forbidden in the Word of 

God, or what would hinder any duty therein commanded, or 

which is not in his own power, and for the performance 

whereof he hath no promise of ability from God. In which 

respects, Popish monastical vows of perpetual single life, 

professed poverty, and regular obedience, are so far from being 

degrees of higher perfection, that they are superstitious and 

sinful snares, in which no Christian may entangle himself. 

Acts xxiii. 12, 14; Mark vi. 26; Num. xxx. 5, 8, 12, 13; Matt. 

xix. 11,12; 1 Cor. vii. 2,9; Eph. iv. 28; 1 Peter iv. 2; 1 Cor. vii. 23. 

CHAPTER XXIII 

Of the Civil Magistrate 

I. God, the supreme Lord and King of all the world, hath 

ordained civil magistrates, to be, under Him, over the people, 

for His own glory, and the public good; and, to this end, hath 

armed them with the power of the sword, for the defense and 
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encouragement of them that are good, and for the punishment 

of evil doers. 

Rom. xiii. 1, 2, 3, 4; 1 Peter ii. 13, 14. 

II. It is lawful for Christians to accept and execute the office of 

a magistrate, when called thereunto; in the managing whereof, 

as they ought especially to maintain piety, justice, and peace, 

according to the wholesome laws of each commonwealth; so 

for that end, they may lawfully now, under the New Testament, 

wage war, upon just and necessary occasion. 

Prov. viii. 15, 16; Rom. xiii. 1, 2, 4; Ps. ii. 10, 12; 1 Tim. ii. 2; 

Ps. lxxxii. 3, 4; 2 Sam. xxiii. 3; 1 Pet. ii. 13; Luke iii. 14; Rom. 

xiii. 4; Matt. viii. 9, 10; Acts x. 1, 2; Rev. xvii. 14, 16. 

III. The civil magistrate may not assume to himself the 

administration of the Word and sacraments, or the power of the 

keys of the kingdom of heaven: yet he hath authority, and it is 

his duty, to take order, that unity and peace be preserved in the 

Church, that the truth of God be kept pure and entire; that all 

blasphemies and heresies be suppressed, all corruptions and 

abuses in worship and discipline prevented or reformed; and all 

the ordinances of God duly settled, administered, and observed. 

For the better effecting whereof, he hath power to call synods, 

to be present at them, and to provide, that whatsoever is 

transacted in them be according to the mind of God. 

2 Chron. xxvi. 18 with Matt. xviii. 17 and Matt. xvi. 19; I Cor. 

xii. 28, 29; Eph. iv. 11, 12; 1 Cor. iv. 1, 2; Rom. x. 15; Heb. v. 

4; Isa. xlix. 23; Ps. cxxii. 9; Ezra vii. 23, 25, 26, 27, 28; Lev. 

xxiv. 16; Deut. xiii. 5, 6, 12; 2 Kings xviii. 4; 1 Chron. xiii. 1 to 
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8; 2 Kings xxiii. 1 to 25; 2 Chron. xxxiv. 33; 2 Chron. xv. 12, 13; 

2 Chron. xix. 8, 9, 10, 11; 2 Chron. xxix and xxx; Matt. ii. 4, 5. 

IV. It is the duty of people to pray for magistrates, to honour 

their persons, to pay them tribute and other dues, to obey their 

lawful commands, and to be subject to their authority, for 

conscience' sake. Infidelity, or difference in religion, doth not 

make void the magistrates' just and legal authority, nor free the 

people from their due obedience to them: from which 

ecclesiastical persons are not exempted; much less hath the 

Pope any power and jurisdiction over them in their dominions, 

or over any of their people; and, least of all, to deprive them of 

their dominions, or lives, if he shall judge them to be heretics, 

or upon any other pretence whatsoever. 

1 Tim. ii. 1, 2; 1 Pet. ii. 17; Rom. xiii. 6, 7; Rom. xiii. 5; Tit. iii. 

1; 1 Pet. ii. 13, 14, 16; Rom. xiii. 1; 1 Kings ii. 35, Acts xxv. 9, 

10, 11 ; 2 Pet. ii . 1, 10, 11 ; Jude ver. 8, 9, 10, 11 ; 2 Thess. ii. 

4 ; Rev. xiii. 15, 16. 17. 

CHAPTER XXIV 

Of Marriage and Divorce 

I. Marriage is to be between one man and one woman: neither 

is it lawful for any man to have more than one wife, nor for any 

woman to have more than one husband; at the same time. 

Gen. ii. 24; Matt. xix. 5, 6; Prov. ii. 17. 

II. Marriage was ordained for the mutual help of husband and 

wife, for the increase of mankind with a legitimate issue, and of 

the Church with an holy seed; and for preventing of uncleanness. 
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Gen. ii. 18; Mal. ii. 15; 1 Cor. vii. 2, 9. 

III. It is lawful for all sorts of people to marry, who are able 

with judgment to give their consent. Yet is it the duty of 

Christians to marry only in the Lord: and therefore such as 

profess the true reformed religion should not marry with 

infidels, papists, or other idolaters: neither should such as are 

godly be unequally yoked, by marrying with such as are 

notoriously wicked in their life, or maintain damnable heresies. 

Heb. xiii. 4; 1 Tim. iv. 3; 1 Cor. vii. 36, 37, 38; Gen. xxiv. 57, 

58; 1 Cor. vii. 39; Gen. xxxiv. 14; Exod. xxxiv. 16; Deut. vii. 3, 

4; 1 Kings xi. 4; Neh. xiii.25,26,27; Mal. ii.11,12; 2 Cor. vi. 14. 

IV. Marriage ought not to be within the degrees of 

consanguinity or affinity forbidden by the Word. Nor can such 

incestuous marriages ever be made lawful by any law of man 

or consent of parties, so as those persons may live together as 

man and wife. The man may not marry any of his wife's 

kindred, nearer in blood then he may of his own: nor the 

woman of her husband's kindred, nearer in blood than of her 

own. 

Lev. xviii chapter; 1 Cor. v. 1; Amos ii. 7; Mark vi. 18; Lev. 

xviii. 24, 25, 26, 27, 28; Lev. xx. 19, 20, 21. 

V. Adultery or fornication committed after a contract, being 

detected before marriage, giveth just. occasion to the innocent 

party to dissolve that contract. In the case of adultery after 

marriage, it is lawful for the innocent party to sue out a divorce; 

and, after the divorce, to marry another, as if the offending 

party were dead. 
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Matt. i. 18, 19, 20; Matt. v. 31, 32; Matt. xix. 9; Rom. vii. 2, 3. 

VI. Although the corruption of man be such as is apt to study 

arguments unduly to put asunder those whom God hath joined 

together in marriage; yet nothing but adultery, or such wilful 

desertion as can no way be remedied by the Church or civil 

magistrate, is cause sufficient of dissolving the bond of 

marriage; wherein, a public and orderly course of proceeding is 

to be observed; and the persons concerned in it not left to their 

own wills and discretion, in their own case. 

Matt. xix. 8, 9; 1 Cor. vii. 15; Matt. xix. 6; Deut. xxiv. 1, 2, 3, 4. 

CHAPTER XXV 

Of the Church 

I. The catholic or universal Church which is invisible, consists 

of the whole number of the elect, that have been, are, or shall 

be gathered into one, under Christ the Head thereof; and is the 

spouse, the body, the fulness of Him that filleth all in all. 

Eph. i. 10. 22, 23; Eph. v. 23, 27, 32; Col. i. 18. 

II. The visible Church, which is also catholic or universal under 

the Gospel (not confined to one nation as before under the law), 

consists of all those throughout the world that profess the true 

religion; and of their children: and is the kingdom of the Lord 

Jesus Christ, the house and family of God, out of which there is 

no ordinary possibility of salvation. 

1 Cor. i. 2; 1 Cor. xii. 12, 13; Ps. ii. 8; Rev. vii. 9; Rom. xv. 9, 

10, 11, 12; 1 Cor. vii. 14; Acts ii. 39; Ezek. xvi. 20, 21; Rom. 
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xi. 16; Gen. iii. 15; Gen. xvii. 7; Matt. xiii. 47; Isa. ix. 7; Eph. ii. 

19; Eph. iii. 15; Acts ii. 47. 

III. Unto this catholic visible Church Christ hath given the 

ministry, oracles, and ordinances of God, for the gathering and 

perfecting of the saints, in this life, to the end of the world; and 

doth by His own presence and Spirit, according to His promise, 

make them effectual thereunto. 

1 Cor. xii. 28; Eph. iv. 11,12,13; Matt. xxviii. 19,20; Isa. lix. 21. 

 

IV. This catholic Church hath been sometimes more, 

sometimes less visible. And particular Churches which are 

members thereof, are more or less pure, according as the 

doctrine of the Gospel is taught and embraced, ordinances 

administered, and public worship performed more or less 

purely in them. 

Rom. xi. 3, 4; Rev. xii. 6, 14; Rev. ii. and iii; 1 Cor. v. 6, 7. 

V. The purest Churches under heaven are subject both to 

mixture and error; and some have so degenerated, as to become 

no Churches of Christ, but synagogues of Satan. Nevertheless, 

there shall be always a Church on earth, to worship God 

according to His will. 

1 Cor. xiii. 12; Matt. xiii. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47; Rev. 

xviii. 2; Rom. xi. 18, 19, 20, 21, 22; Matt. xvi. 18; Ps. lxxii. 17; 

Ps. cii. 28; Matt. xxviii. 19, 20. 

VI. There is no other head of the Church, but the Lord Jesus 

Christ; nor can the Pope of Rome, in any sense, be head thereof; 

but is that Antichrist, that man of sin, and son of perdition, that 
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exalteth himself, in the Church. against Christ and all that is 

called God. 

Col. i. 18; Eph. i. 22; Matt. xxiii. 8, 9, 10; 2 Thess. ii. 3, 4, 8, 9; 

Rev. xii. 6. 

CHAPTER XXVI 

Of the Communion of Saints 

I. All saints, that are united to Jesus Christ their Head by His 

Spirit and by faith, have fellowship with Him in His graces, 

sufferings, death, resurrection, and glory: and, being united to 

one another in love, they have communion in each other's gifts 

and graces, and are obliged to the performance of such duties, 

public and private, as do conduce to their mutual good, both in 

the inward and outward man. 

1 John i. 3; Eph. iii. 16, 17, 18, 19; John i. 16; Eph. ii. 5, 6; Phil. 

iii. 10; Rom. vi. 5. 6; 2 Tim. ii. 12; Eph. iv. 15, 16: 1 Cor. xii. 7; 

1 Cor. iii. 21, 22, 23; Col. ii. 19; 1 Thess. v. 11, 14; Rom. i. 11, 

12,14; 1 John iii. 16, 17, 18; Gal. vi. 10. 

II. Saints by profession are bound to maintain a holy fellowship 

and communion in the worship of God; and in performing such 

other spiritual services as tend to their mutual edification; as 

also in relieving each other in outward things, according to 

their several abilities, and necessities. Which communion, as 

God offereth opportunity, is to be extended unto all those who, 

in every place, call upon the name of the Lord Jesus. 

Heb. x. 24, 25; Acts ii. 42, 46; Isa. ii. 3; 1 Cor. xi. 20; Acts ii. 

44,45; 1 John iii. 17; 2 Cor. viii and ix chapters; Acts xi. 29,30. 
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III. This communion, which the saints have with Christ, doth 

not make them in any wise, partakers of the substance of His 

Godhead; or to be equal with Christ, in any respect: either of 

which to affirm is impious and blasphemous. Nor doth their 

communion one with another, as saints, take away, or infringe 

the title or property which each man hath in his goods and 

possessions. 

 

Col. i. 18, 19; 1 Cor. viii. 6; Isa. xlii. 8; 1 Tim. vi. 15, 16; Ps. 

xlv. 7, with Heb. i. 8, 9; Exod. xx. 15; Eph. iv. 28; Acts v. 4. 

CHAPTER XXVII 

Of the Sacraments 

I. Sacraments are holy signs and seals of the covenant of grace, 

immediately instituted by God, to represent Christ and His 

benefits; and to confirm our interest in Him; as also, to put a 

visible difference between those that belong unto the Church, 

and the rest of the world; and solemnly to engage them to the 

service of God in Christ, according to His Word. 

Rom. iv. 11; Gen. xvii. 7, 10; Matt. xxviii. 19; 1 Cor. xi. 23; 1 

Cor x. 16; 1 Cor. xi. 25, 26; Gal. iii. 27; Rom. xv. 8; Exod. xii. 

48; Gen xxxiv. 14; Rom. vi. 3, 4; 1 Cor. x. 16, 21. 

II. There is in every sacrament a spiritual relation, or sacramental 

union, between the sign and the thing signified; whence it 

comes to pass, that the names and effects of the one are 

attributed to the other. 

Gen. xvii. 10; Matt. xxvi. 27, 28; Tit. iii. 5. 
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III. The grace which is exhibited in or by the sacraments rightly 

used, is not conferred by any power in them: neither doth the 

efficacy of a sacrament depend upon the piety or intention of 

him that doth administer it: but upon the work of the Spirit and 

the word of institution, which contains, together with a precept 

authorizing the use thereof, a promise of benefit to worthy 

receivers. 

 

Rom. ii. 28, 29; 1 Pet. iii. 21; Matt. iii. 11; 1 Cor. xii. 13; Matt. 

xxvi. 27, 28; Matt. xxviii. 19, 20. 

IV. There be only two sacraments ordained by Christ our Lord 

in the Gospel; that is to say, Baptism and the Supper of the 

Lord: neither of which may be dispensed by any but by a 

minister of the Word lawfully ordained. 

Matt. xxviii. 19; 1 Cor. xi. 20, 23; 1 Cor. iv.1; Heb. v. 4. 

V. The sacraments of the Old Testament, in regard of the 

spiritual things thereby signified and exhibited, were, for 

substance, the same with those of the New. 

1 Cor. x. 1, 2, 3, 4. 

CHAPTER XXVIII 

Of Baptism 

I. Baptism is a sacrament of the New Testament, ordained by 

Jesus Christ, not only for the solemn admission of the party 

baptized into the visible Church; but also, to be unto him a sign 

and seal of the covenant of grace, of his ingrafting into Christ, 

of regeneration, of remission of sins, and of his giving up unto 

God through Jesus Christ, to walk in newness of life. Which 
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sacrament is, by Christ's own appointment, to be continued in 

His Church until the end of the world. 

Matt. xxviii. 19; 1 Cor. xii. 13; Rom. iv. 11 with Col. ii. 11. 12; 

Gal. iii. 27; Rom. vi. 5; Tit. iii. 5; Mark i. 4; Rom. vi. 3, 4; Matt. 

xxviii. 19. 

II. The outward element to be used in this sacrament is water, 

wherewith the party is to be baptized, in the name of the Father, 

and of the Son, and of the Holy Ghost, by a minister of the 

Gospel, lawfully called thereunto. 

Matt. iii. 11; John i. 33; Matt. xxviii. 19, 20. 

III. Dipping of the person into the water is not necessary; but 

Baptism is rightly administered by pouring or sprinkling water 

upon the person. 

Heb. ix. 10, 19, 20, 21, 22; Acts ii. 41; Acts xvi. 33; Mark vii. 4. 

IV. Not only those that do actually profess faith in and 

obedience unto Christ, but also the infants of one or both 

believing parents, are to be baptized. 

Mark xvi. 15, 16; Acts viii. 37, 38; Gen. xvii. 7, 9, with Gal. iii. 

9, 14 and Col. ii. 11, 12 and Acts ii. 38, 39 and Rom. iv. 11, 12; 

1 Cor. vii. 14; Matt. xxviii. 19; Mark x. 13, 14, 15, 16; Luke 

xviii. 15. 

V. Although it be a great sin to contemn or neglect this 

ordinance, yet grace and salvation are not so inseparably 

annexed unto it, as that no person can be regenerated or saved 

without it; or, that all that are baptized are undoubtedly 

regenerated. 
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Luke vii. 30 with Exod. iv. 24, 25, 26; Rom. iv. 11; Acts x. 2, 4, 

22, 31, 45, 47; Acts viii. 13, 23. 

VI. The efficacy of Baptism is not tied to that moment of time 

wherein it is administered; yet notwithstanding, by the right use 

of this ordinance, the grace promised is not only offered, but 

really exhibited and conferred by the Holy Ghost, to such 

(whether of age or infants) as that grace belongeth unto, 

according to the counsel of God's own will in His appointed time. 

John iii. 5,8; Gal. iii.27; Titus iii.5; Eph. v. 25,26; Acts ii. 38,41. 

 

VII. The sacrament of Baptism is but once to be administered 

unto any person. 

Titus iii. 5. 

CHAPTER XXIX 

Of the Lord's Supper 

I. Our Lord Jesus, in the night wherein He was betrayed, 

instituted the sacrament of His body and blood, called the 

Lord's Supper, to be observed in His Church, unto the end of 

the world, for the perpetual remembrance of the sacrifice of 

Himself in His death; the sealing all benefits thereof unto true 

believers, their spiritual nourishment and growth in Him, their 

further engagement in and to all duties which they owe unto 

Him; and to be a bond and pledge of their communion with 

Him, and with each other, as members of His mystical body. 

1 Cor. xi. 23, 24, 25, 26; 1 Cor. x. 16, 17, 21; 1 Cor. xii. 13. 
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II. In this sacrament, Christ is not offered up to His Father; nor 

any real sacrifice made at all for remission of sins of the quick 

or dead; but only a commemoration of that one offering up of 

Himself, by Himself, upon the cross, once for all: and a 

spiritual oblation of all possible praise unto God for the same: 

so that the Popish sacrifice of the mass (as they call it) is most 

abominably injurious to Christ's one, only sacrifice, the alone 

propitiation for all the sins of His elect. 

Heb. ix. 22, 25, 26, 28; 1 Cor. xi. 24, 25, 26; Matt. xxvi. 26, 27; 

Heb. vii. 23, 24, 27; Heb. x. 1l, 12, 14,18. 

III. The Lord Jesus, hath, in this ordinance, appointed His 

ministers to declare His word of institution to the people; to 

pray, and bless the elements of bread and wine, and thereby to 

set them apart from a common to a holy use; and to take and 

break the bread, to take the cup, and (they communicating also 

themselves) to give both to the communicants; but to none who 

are not then present in the congregation. 

Matt. xxvi. 26, 27, 28 and Mark xiv. 22, 23, 24 and Luke xxii. 

19, 20 with 1 Cor. xi. 23, 24, 25, 26; Acts xx. 7; 1 Cor. xi. 20. 

IV. Private masses, or receiving this sacrament by a priest or 

any other alone; as likewise, the denial of the cup to the people, 

worshipping the elements, the lifting them up or carrying them 

about for adoration, and the reserving them for any pretended 

religious use; are all contrary to the nature of this sacrament, 

and to the institution of Christ. 

1 Cor. x.6; Mark xiv. 23; l Cor. xi. 25,26,27, 28, 29; Matt. xv. 9. 
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V. The outward elements in this sacrament, duly set apart to 

the uses ordained by Christ, have such relation to Him 

crucified, as that, truly, yet sacramentally only, they are 

sometimes called by the name of the things they represent, to 

wit, the body and blood of Christ; albeit in substance and 

nature they still remain truly and only bread and wine, as they 

were before. 

Matt. xxvi. 26, 27, 28; 1 Cor. xi. 26, 27, 28; Matt. xxvi. 29. 

VI. That doctrine which maintains a change of the substance of 

bread and wine into the substance of Christ's body and blood 

(commonly called transubstantiation) by consecration of a 

priest, or by any other way, is repugnant, not to Scripture alone, 

but even to common sense and reason; overthroweth the nature 

of the sacrament, and hath been, and is the cause of manifold 

superstitions; yea, of gross idolatries. 

Acts iii. 21 with 1 Cor. xi. 24, 25, 26; Luke xxiv. 6, 39. 

VII. Worthy receivers outwardly partaking of the visible 

elements in this sacrament, do then also, inwardly by faith, 

really and indeed, yet not carnally and corporally, but spiritually, 

receive and feed upon Christ crucified, and all benefits of His 

death: the body and blood of Christ being then, not corporally 

or carnally, in, with, or under the bread and wine; yet, as really, 

but spiritually, present to the faith of believers in that ordinance, 

as the elements themselves are to their outward senses. 

1 Cor. xi. 28; 1 Cor. x. 16. 

VIII. Although ignorant and wicked men receive the outward 

elements in this sacrament: yet they receive not the thing 
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signified thereby, but by their unworthy coming thereunto are 

guilty of the body and blood of the Lord to their own 

damnation. Wherefore, all ignorant and ungodly persons, as 

they are unfit to enjoy communion with Him, so are they 

unworthy of the Lord's table; and cannot, without great sin 

against Christ while they remain such, partake of these holy 

mysteries, or be admitted thereunto. 

1 Cor. xi. 27, 28, 29; 2 Cor. vi. 14,15, 16; 1 Cor. v. 6, 7, 13; 2 

Thess. iii. 6, 14, 15; Matt. vii. 6. 

CHAPTER XXX 

Of Church Censures 

I. The Lord Jesus, as King and Head of His Church, hath 

therein appointed a government, in the hand of Church officers, 

distinct from the civil magistrate. 

Isa. ix. 6, 7; 1 Tim. v. 17; 1 Thess. v. 12; Acts xx. 17, 28; Heb. 

xiii. 7, 17, 24; 1 Cor. xii. 28; Matt. xxviii. 18, 19, 20. 

II. To these officers, the keys of the kingdom of heaven are 

committed: by virtue whereof, they have power respectively to 

retain, and remit sins; to shut that kingdom against the 

impenitent, both by the Word and censures; and to open it unto 

penitent sinners, by the ministry of the Gospel, and by 

absolution from censures, as occasion shall require. 

Matt. xvi. 19; Matt. xviii. 17, 18; John xx. 21, 22, 23; 2 Cor. ii. 

6, 7, 8. 

III. Church censures are necessary, for the reclaiming and 

gaining of offending brethren, for deterring of others from the 
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like offences, for purging out of that leaven which might infect 

the whole lump, for vindicating the honour of Christ, and the 

holy profession of the Gospel, and for preventing the wrath of 

God, which might justly fall upon the Church, if they should 

suffer His covenant and the seals thereof to be profaned by 

notorious and obstinate offenders. 

1 Cor. v. chap.; 1 Tim. v. 20; Matt. vii. 6; 1 Tim. i. 20; 1 Cor. 

xi. 27 to the end, with Jude ver. 23. 

IV. For the better attaining of these ends, the officers of the 

Church are to proceed by admonition; suspension from the 

sacrament of the Lord's Supper for a season; and by 

excommunication from the Church; according to the nature of 

the crime, and demerit of the person. 

1 Thess. v. 12; 2 Thess. iii. 6, 14, 15; 1 Cor. v. 4, 5, 13; Matt. 

xviii. 17; Tit. iii. 10. 

CHAPTER XXXI 

Of Synods and Councils 

I. For the better government, and further edification of the 

Church, there ought to be such assemblies as are commonly 

called synods or councils. 

Acts xv. 2, 4, 6. 

II. As magistrates may lawfully call a synod of ministers, and 

other fit persons, to consult and advise with, about matters of 

religion; so, if magistrates be open enemies to the Church, the 

ministers of Christ of themselves, by virtue of their office, or 
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they, other fit persons, upon delegation from their Churches, 

may meet together in such assemblies. 

Isa. xlix. 23; 1 Tim. ii. 1, 2; 2 Chron. xix. 8, 9, 10, 11; 2 Chron. 

xxix., xxx. chaps.; Matt. ii. 4, 5; Prov. xi. 14; Acts xv. 2, 4, 22, 

23, 25. 

III. It belongeth to synods and councils, ministerially to 

determine controversies of faith and cases of conscience, to set 

down rules and directions for the better ordering of the public 

worship of God, and government of His Church; to receive 

complaints in cases of maladministration, and authoritatively to 

determine the same: which decrees and determinations, if 

consonant to the Word of God, are to be received with 

reverence and submission; not only for their agreement with 

the Word, but also for the power whereby they are made, as 

being an ordinance of God appointed thereunto in His Word. 

Acts xv. 15, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31; Acts xvi. 4; Matt. xviii. 

17, 18, 19, 20. 

IV. All synods or councils, since the Apostles' times, whether 

general or particular, may err; and many have erred. Therefore 

they are not to be made the rule of faith or practice; but to be 

used as a help in both. 

Eph. ii. 20; Acts xvii. 11; 1 Cor. ii. 5; 2 Cor. i. 24. 

V. Synods and councils are to handle, or conclude, nothing, but 

that which is ecclesiastical: and are not to intermeddle with 

civil affairs which concern the commonwealth; unless by way 

of humble petition, in cases extraordinary; or by way of advice, 
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for satisfaction of conscience, if they be thereunto required by 

the civil magistrate. 

Luke xii. 13, 14; John xviii. 36. 

CHAPTER XXXII 

Of the State of Men after Death and the 

Resurrection of the Dead 

I. The bodies of men, after death, return to dust and see 

corruption; but their souls (which neither die nor sleep) having 

an immortal subsistence, immediately return to God who gave 

them: the souls of the righteous, being then made perfect in 

holiness, are received into the highest heavens, where they 

behold the face of God, in light and glory, waiting for the full 

redemption of their bodies. And the souls of the wicked are 

cast into hell, where they remain in torments and utter darkness, 

reserved to the judgment of the great day. Beside these two 

places, for souls separated from their bodies, the Scripture 

acknowledgeth none. 

Gen. iii. 19; Acts xiii. 36; Luke xxiii. 43; Eccles. xii. 7; Heb. 

xii. 23; 2 Cor. v. 1, 6, 8; Phil. i. 23 with Acts iii. 21 and Eph. iv. 

10; Luke xvi. 23, 24; Acts i. 25; Jude ver. 6. 7; 1 Pet. iii. 19. 

II. At the last day, such as are found alive shall not die, but be 

changed: and all the dead shall be raised up, with the selfsame 

bodies and none other, although with different qualities, which 

shall be united again to their souls for ever. 

1 Thess. iv. 17; 1 Cor. xv. 51, 52; Job xix. 26, 27; 1 Cor. xv. 42, 

43, 44. 
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III. The bodies of the unjust shall, by the power of Christ, be 

raised to dishonour; the bodies of the just, by His Spirit, unto 

honour; and be made conformable to His own glorious body. 

Acts xxiv. 15; John v. 28, 29; 1 Cor. xv. 43; Phil. iii. 21. 

CHAPTER XXXIII 

Of the Last Judgment 

I. God hath appointed a day, wherein He will judge the world 

in righteousness, by Jesus Christ, to whom all power and 

judgment is given of the Father. In which day, not only the 

apostate angels shall be judged, but likewise all persons that 

have lived upon earth shall appear before the tribunal of Christ, 

to give an account of their thoughts, words, and deeds; and to 

receive according to what they have done in the body, whether 

good or evil. 

Acts xvii. 31; John v. 27; 1 Cor. vi. 3; Jude ver. 6; 2 Pet. ii. 4; 2 

Cor. v. 10; Eccles. xii. 14; Rom. ii. 16; Rom. xiv. 10, 12; Matt. 

xii. 36, 37. 

II. The end of God's appointing this day is for the manifestation 

of the glory of His mercy, in the eternal salvation of the elect; 

and of His justice, in the damnation of the reprobate who are 

wicked and disobedient. For then shall the righteous go into 

everlasting life, and receive that fulness of joy and refreshing, 

which shall come from the presence of the Lord: but the 

wicked, who know not God, and obey not the Gospel of Jesus 

Christ, shall be cast into eternal torments, and be punished with 

everlasting destruction from the presence of the Lord, and from 

the glory of His power. 
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Matt. xxv. 31 to the end; Rom. ii. 5, 6; Rom. ix. 22, 23; Matt. 

xxv. 21; Acts iii. 19; 2 Thess. i. 7, 8, 9, 10. 

III. As Christ would have us to be certainly persuaded that 

there shall be a day of judgment, both to deter all men from sin, 

and for the greater consolation of the godly in their adversity; 

so will He have that day unknown to men, that they may shake 

off all carnal security, and be always watchful, because they 

know not at what hour the Lord will come; and may be ever 

prepared to say, Come, Lord Jesus, come quickly Amen. 

2 Pet. iii. 11, 14; 2 Cor. v. 10, 11; 2 Thess. i. 5, 6, 7; Luke xxi. 

27. 28; Rom. viii. 23, 24, 25; Matt. xxiv. 36, 42, 43, 44; Mark 

xiii. 35, 36. 37, Luke xii. 35, 36; Rev. xxii. 20. 


