
ប្រាជ្ញាក្នងុប្ររះប្ររីស្ទ Wisdom in Christ  
អេអេសរូ Ephesians 5:8-20 

៨ ដាបិតកាលរីដដើមអ្នក្រាលគ់្នាក្៏ងងឹតដដរ ដតឥឡូវដនះវិញ ានភ្លឺក្នុងប្ររះ
អ្ម្ចាស្់ ដូដ្នះ ្ូរដដើរដូ្ជ្មនុស្ាសភ្លឺ្ ុះ ៩ ដាបិតផលដផលននរនលឺ ដ ះម្នដៅ
ក្នុងប្ររប់ទាំងក្ិរយិាលអ ដស្្ក្តសី្ុ្រិត និងដស្្ក្តីរិត ១០ ្ូរលដមើលឲាយដឹង
ដស្្ក្តីអ្វី ដដលប្ររះអ្ម្ចាស្់ប្ររង់ស្រវប្ររះហឫរ័យ្ះុ ១១ ក្ុាំឲាយប្របក្បក្នុងការ
ឥតផលប្របដយាជនរ៍បស្់ដស្្ក្តីងងឹតដឡើយ ស្ បូដ ទាស្វិញ ១២ ដាបតិការទាំង
ប ុ មានដដលដរប្របប្ររឹតតដោយស្ាំងាត ់ដ ះដបើប្រគ្ន់ដតនយិាយរកីារទាំងដ ះ 
ក្៏រួរខ្មាស្ដៅដហើយ ១៣ ដតការទាំងដ ះានស្ាំដដងមក្យា ាង្ាាស្់ ដោយ
រនលឺភ្លឺបញ្ជាក្ ់ ដាបតិរឺជ្រនលឺដហើយ ដដលស្ាំដដងឲាយដ ើញទាំងអ្ស្់ ១៤ ដហតុ
ដ ះានជ្ប្ររង់ម្នប្ររះបនទលូថា «ឯងដដលដដក្លក្់ដអ្ើយ ្រូភ្ញាក្់ដឡើង 
ឲាយដប្រកាក្រីរួក្មនសុ្ាសស្លាប់ដឡើង ដ ះប្ររះប្ររសី្ទនឹងភ្លឺមក្ដលើឯង» ១៥ ដូដ្នះ 
ប្រតូវប្របយ័តនដោយមធាយ័ត ដដលអ្នក្រាល់គ្នាដដើរយា ាងណា ក្ុាំឲាយដដើរដូ្ជ្
មនុស្ាសឥតប្រាជ្ញាដឡើយ ប្រតូវដតដដើរដោយម្នប្រាជ្ញាវិញ ១៦ ទាំងនលយក្ឱ
កាស្ឲាយទន់ដរលផង រីដប្ររះស្ម័យដនះអាប្រក្ក្់ណាស្ ់១៧ ដូដ្នះ ក្ុាំឲាយដ្លា
លងង់ដឡើយ ប្រតូវខាំឲាយយល់បាំណងប្ររះហឫរ័យប្ររះអ្ម្ចាស្់វិញ ១៨ ក្ុាំឲាយប្រស្វឹង
ប្រស្ដដល ាំឲាយដប្ររើល្ិតតដឡើយ ដត្រូឲាយានដរញជ្ប្ររះវិញ្ញាណវិញ ១៩ 
ដហើយនិយាយគ្នាដៅវិញដៅមក្ ដោយបររាំនុក្ដាំដក្ើង រាំនុក្បរិស្ុរធ នឹង្ាំ
ដរៀងខ្ងឯវិញ្ញាណ ទាំងដប្រ្ៀង ដហើយស្រដស្ើរដល់ប្ររះអ្ម្ចាស្់ដោយ្តិត ២០ 
ទាំងអ្រប្ររះរណុដល់ប្ររះដជ៏្ប្ររះវរបតិាជ្ដរាប ក្នងុប្ររប់ការទាំងអ្ស្ ់
ដោយនូវប្ររះ មប្ររះដយស្ ូវប្ររីស្ទ។ 



I. ដយើងបងាហាញការរតិដល់ដស្្ក្តងីងឹត WE EXPOSE THE DARKNESS 

8 For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of 

light 9 (for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth) 

10 and find out what pleases the Lord. 11 Have nothing to do with the fruitless 

deeds of darkness, but rather expose them. 12 For it is shameful even to mention 

what the disobedient do in secret. 13 But everything exposed by the light becomes 

visible, 14 for it is light that makes everything visible. This is why it is said: “Wake 

up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you.” 

 

II. ដយើងដប្របើដរលដវលាដោយប្រាជ្ញា WE USE TIME WISELY 

15 Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, 16 making the 

most of every opportunity, because the days are evil. 

 

III. ដយើងដ្លើយតបដៅប្ររះវញិ្ញាណ WE RESPOND TO THE SPIRIT 

17 Therefore do not be foolish, but understand what the Lord’s will is. 18 Do not 

get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. 19 
Speak to one another with psalms, hymns and spiritual songs. Sing and make music in 
your heart to the Lord, 20 always giving thanks to God the Father for everything, 

in the name of our Lord Jesus Christ. 


