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             រពះជាមាា សស់ពវរពះទ័យឱ្យអ្នរពធវើជា 
            មនុសសបបបណា ព ើយរសព់ៅបបបណា 

             What God Wants You to Be and Do 

 
  

បតើអបកធាល បប់រៀនជិោះកងក់ដរឬបទ? របរិនបបើធាល បជ់ិោះកមន អបកដឹងបហើយថា កបុងនាមជាអបកបរៀនមប ក ់អបករតូវកតចងចាុំ
កបុងការបធវើកិចចការជាបរចើនកបុងបពលកតមយួ។ អបករតូវកតជាន់្ ប ន ់និងកាចច់ងកូត ខ្ណ្ៈកុំពុងទបល់ុំនឹងរបរ់អបក និង
បោរពចាបច់រចរណ៍្ផង។ វាជាកិចចការកដលអបកជុំនាញខ្នងជិោះកងប់ធវើបោយមនិចាុំ ចគ់ិតគូបរចើនបទ ប៉ាុកនថ អបកវញិ អបក
មនិអាចបធវើវាបោយង្ហយររួល នបឡើយ។ 
 
 បតើអបកបរៀនជិោះបោយរបបៀបណា? ភាគបរចើនអបកមនអបកជុំនាញខ្នងជិោះកងជ់ួយ អបក។ របកហលជាោត ់ឬ នាង 
 នពនយល់ពីអវីកដលអបករតូវកតបធវើ បហើយពីរបបៀបកដលរតូវបោរពតាមចាបច់រចរណ៍្ោ៉ា ងដូចបមថច។ របកហលោតអ់ងគុយ 
បលើកង ់បហើយបង្ហា ញអបកនូវអវីកដលរតូវបធើវ។ បតើអបកជិោះដួលកដរឬបទ បបបពលអបកបរៀនជិោះបោយខ្លួនឯង? បោយសារកតអបក 
បង្ហា តយ់ល់ ោត់ ឬ នាងរបកហលជួយ អបកបោយកានក់ងរ់ហូតដល់អបកអាចទបខ់្លួនឯង ន។ 
 
 រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបយើងរគបោ់ប កាល យដូចជារពោះអងគ ប៉ាុកនថ បយើងមនិអាចរោនក់តចាបប់ផថើមររ់បបតាម 
របបៀបខ្លួនឯង នបទ បបបពលបយើងកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ បមបរៀនបនោះបង្ហា ញថា រពោះជាមច រ់ជាអបកជុំនាញ អាចជួយ អបក 
ឱ្យមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះអងគបោយរបបៀបោ៉ា ងបម៉ាច។ 
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គ្ទព្ាង   
ក. មនរិការជួយ អបក A Conscience to Help You 
ខ្. រពោះគមពរីនាុំផលូវអបក The Bible to Guide You 
គ. រពោះរបស្តង្ហគ ោះបង្ហា ញអបក A Savior to Show You 
 . រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនាុំអបក The Holy Spirit to Lead You 
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបកដលមនរិការជួយ អបកឱ្យកាល យជារគិរថបររ័ិទកានក់តរបបរើរ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីនាុំផលូវកបុងការររ់បបជាជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 
៣. ពិភាកាពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូបធវើជាគុំររូបរ់អបក រពមទាុំងជារពោះអមច រ់ និងជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ 
៤. បង្ហា ញកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងការដឹកនាុំអបកឱ្យររ់បបជាជីវតិដូចរពោះរគិរថ។ 
 

រ.  មនសកិារជួយអ្នរ A Conscience to Help You 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលមនសិការជួយអនរឱ្យកាល យជ្ជព្គ្ិសតបរសិ័ទកាន់ណតព្រទសើរ។ 
 
 រគបោ់ប មនមនរិការ ជាការដឹងបបខ្នងកបុងចិតថ អុំពីអវីកដលលអ និងរតឹមរតូវ។ រូមផកីតមុនបពលអបកកាល យជា 
រគិរថបររ័ិទ មនរិការរបរ់អបក នរ បអ់បកអុំពីអវីរតូវ និងអវីខុ្រកដរ។ អបកមនអារមមណ៍្បបខ្នងកបុង បហើយអបកដឹងថា 
អបកគួរកតរបរពឹតថអវី បហើយមនិគួររបរពឹតថអវី។ របរិនបបើអបកកតរ់ុំោល់បលើមនរិការរបរ់អបក អបក នបគចផុតពីការ 
របរពឹតថកដលបពញបោយ បជាបរចើន និងរបកហលជាអាចរបរពឹតថអុំបពើលអបរចើនផង។ សាវក័ប៉ាូលពនយល់ការបនោះ បបបពល 
បោកមនរបសារនប៍ៅកាន់សារនដ៍សទ កដលមនិ នសាគ ល់វនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់ ប៉ាុកនថ នបធវើការលអ បរពាោះកត 
អារមមណ៍្ខ្នងកបុងទាុំងបនាោះ។ បោកមនរបសារន៍ថា៖ 
 

រតងប់នោះបគបង្ហា ញបអាយប ើញថា កិចចការកដលគមពរីវនិយ័កចងទុកបអាយបធវើបនាោះ មនចារកឹបបកបុងដួងចិតថ
របរ់បគរសាបប់ហើយ។ មនរិការរបរ់បគ រពមទាុំងការរោិះគិតរបរ់បគ កដលនាុំបអាយមនការបចាទរបកាន់
ខ្លួន ឬបោោះសាខ្លួន កផ៏ឋល់រកខីភាពអុំពីការបនោះកដរ។ (រ ៉ាមូ ២:១៥) 

 
 មនរិការជារពោះអុំបណាយទានមយួមកពីរពោះជាមច រ់បដើមផជីួយ ដល់បយើង។ បយើងអាចនិោយ នថា វាជាការ 
បចោះែលឹងកែលងខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្។ ប៉ាុកនថវាដូចការបចោះែលឹងកែលងខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្កដលមកពីធមមជាតិរបរ់បយើងកដរ មនរិការរបរ់ 
បយើងមនកដនកុំណ្ត ់និងមនិលអឥតបខ្នច ោះបទ។ អបកបលងបរៀក ឬ អបកជិោះកងល់អបុំផុតបពលខ្លោះក៏ភាល តដ់ួលកដរ បរពាោះការបចោះ 
ែលឹងកែលងរបរ់បគ នភាល តប់របៀត។ ពិតណារ់ មនុរសបលអបុំផុត នធាល កក់បុងអុំបពើ ប បោយសារកតបគមនិ នចាប ់
មនរិការរបរ់បគឱ្យ នរគបរ់ោន។់ មនុរសបមយួចុំនួន នបធវើឱ្យមនរិការរបរ់បគបៅជាឥតរបបោជនប៍ៅវញិ បោយការ 
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បដិបរធមនិសាថ បត់ាមមនរិការមថងបហើយមថងបទៀត។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលអុំពីមនុរសប «កដលមនរិការរបរ់បគ ន 
សាល ប ់ដូច នដុតកបុងកដកដប៏ ថ » (១ធីម៉ាូបែ ៤:២)។ 
 

ប៉ាុកនថ មនរិការរបរ់រគិរថបររ័ិទពិតរ កដគឺមនិដូបចបោះបទ ដផតិការបកើតជាែមីមននយ័ថា មនគុំនិតែមី និងមន 
រិការែមី។ អបកនិពននកដល នររបររបៅកានជ់នជាតិបហរបឺ នបលើកទឹកចិតថបយើង បោយបង្ហា ញថា ការរុគតរបរ់ 
រពោះរគិរថបធវើឱ្យមនរិការរបរ់បយើងរតឹមរតូវ។ «រពោះបោហិតរបរ់រពោះរគិរឋនឹងជុំរោះមនរិការបយើងបអាយ នរចួផុតពីអុំបពើ
ឥត នការបដើមផបីយើងអាចបោរពបុំបរ ើរពោះជាមច រ់ដម៏នរពោះជនមររ់» (បហរបឺ ៩:១៤)។ 
 
 បោយបរពាោះរពោះរគិរថ នជុំរោះដួងចិតថបយើងឱ្យ នបររុិទន រពមទាុំង នអតប់ទារឱ្យបយើង បនាោះមនរិការរបរ់ 
បយើងមនិបធវើឱ្យបយើងមនអារមមណ៍្ខុ្រអុំពីអុំបពើ បកាលពីអតីតកាលបទៀតបឡើយ។ ជុំនួរវញិ មនរិការរបរ់បយើងកាល យ 
ជាឧបករណ៍្របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផបីធវើឱ្យបយើងរ កដថា បយើងកុំពុងកតរបរពឹតថរតឹមរតូវ។ ដូបចបោះ អបកររបររបៅ 
កានស់ារនប៍ហរបឺ នជុំរញុ »រូមអធិសាឌ នបអាយបយើងផង ដផតិបយើងបជឿជាក់ថា បយើងមនមនរិការលអ និងមនឆនធៈ
ចងរ់បរពឹតថោ៉ា ងលអរតឹមរតូវកបុងរគបក់ាលៈបទរៈ» (បហរបឺ ១៣:១៨)។ 
 
 មនរិការរងប់សាង តគ់ឺជាមនរិការលអ (១បពរតុរ ៣:១៦)។ដុំបូនាម នរបរ់បោកប៉ាូលបៅកានធ់ីម៉ាូបែគឺជាការបលើក 
ទឹកចិតថដអ៏សាច រយ បហើយជាការោរ់បតឿនដរ៏ុំខ្ននម់យួ: «បោយមនជុំបនឿ និងមនមនរិការលអ។ អបកខ្លោះកលងមន
មនរិការលអកបបបនោះ បណាឋ លបអាយជុំបនឿរបរ់បគលិចលង»់ (១ធីម៉ាូបែ ១:១៩)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរចុំបពាោះរបបោគណាកដលរតមឹរតវូរថីអុំពីមនរិការ។ 
 ក) មនកតជនកដលមនិកមនជារគិរថបររ័ិទប៉ាុបណាត ោះកដលមនមនរិការ។ 
 ខ្) រពោះរគិរថបធវើឱ្យមនរិការរបរ់រគិរថបររ័ិទ នបកើតជាែមី។ 
 គ) មនរិការកដល នបកើតជាែមី គឺជាឧបករណ៍្របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
  ) មនរិការមនិកដលខុ្របឡើយ។ 
 ង) រគិរថបររ័ិទគួរកតរកាមនរិការលអ។ 
 
២ ចូរររបររខ្គមពរីខ្នងបរកាមោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ រូមចងចាុំខ្គមពរីបនោះ រពមទាុំងបរបើវាបធវើជាអបកនាុំផលូវផង។  
    «បហតុបនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំ ទខ្ុំរបឹងបធវើោ៉ា ងណា បអាយមនចិតថសាអ តបររុិទនរគបច់ុំពូកចុំបពាោះរពោះជាមច រ់ និងចុំបពាោះ  
    មនុរសបបោក» (កិចចការ ២៤:១៦)។ 
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ខ.  រពះគមពីរនផំលវូអ្នរ The Bible to Guide You 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណដលព្ពះគ្មពីរនផំលូវរន ងការរស់ទៅជ្ជជីវិតព្គ្ិសតបរសិ័ទ។ 
 
 បបកបុងបមបរៀនមុនអបក នរិកាអុំពីរពោះគមពរីជាចុំកណ្កមយួកដលរពោះជាមច រ់រកមថងឱ្យប ើញពីអងគរទងផ់្ទធ ល់។ 
អបកចងចាុំថា រមពននបមរតីចារ់កតរ់តាអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់រពោះជាមច រ់ជាមយួបុគគលមប ក់ៗ  និងជាមយួសារនអ៍ុីរសា 
កអល។ រពោះជាមច រ់ នបរជើរបរ ើរបង្ហា ញចរតិលកខណ្ៈ និងវធិីរបរ់រពោះអងគកបុងរបបៀបបនោះឯង។ រមពននបមរតីែមីមនដុំបណ្ើ រ 
បរឿងរថីពីវធិកីដលរពោះជាមច រ់រកមថងអងគរទងផ់្ទធ ល់បរធើកតទាុំងអរ់—កបុងរពោះបយរ ូរគិរថ។ កណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ងលអរ បព់ី 
សាចប់រឿងរបរ់រពោះបយរ ូ និងផថល់ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគផង។ កណ្ឍ គមពរីកិចចការបនថសាចប់រឿង។ កណ្ឍ គមពរីសាវក័ពនយល់ 
ការបបរងៀន និងកណ្ឍ គមពរីវរិណ្ៈនិោយពីជ័យជុំនោះ និងសាចប់រឿង។ 
 
 បពលរពោះគមពរីមនបរឿងរុំខ្នន់ៗ រ បដ់ល់បយើង វាង្ហយររួលដឹងពីមូលបហតុកដលបយើងរតូវការបទគមពរីទាុំង 
មូល។ ប៉ាុកនថ មនុរសបជាបរចើននាក ់រូមផកីតរគិរថបររ័ិទមនិយល់នូវមូលបហតុកដលរពោះជាមច រ់បង្ហា ញរពោះបនធូលរបរ់ 
រពោះអងគដល់បយើងនាបពលរពវសែងបនោះបទ។ សាវក័ប៉ាូលបឆលើយតបថា «រគបអ់តទបទគមពរី រុទនកតរពោះជាមច រ់របទាន
រពោះវញិ្ជដ ណ្មកបុំភលបឺអាយកតង និងមនរបបោជនរ៍ុំរប់បបរងៀន រកខុ្ររតូវ កកតរមង ់និងអបរ់ ុំបអាយររ់តាមបរចកឋី
រុចរតិ» (២ធីម៉ាូបែ ៣:១៦)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នរបទានបទគមពរីដល់បយើងបដើមផបីបរងៀនបយើងពីបរចកថីពិត បរឿងរតឹមរតវូអុំពីរពោះដព៏ិត និងអុំពីជីវតិ 
ែមីរបរ់បយើងកបុងរពោះរគិរថ។ តាមវធិីបនោះ បយើងនឹងមនិរពបងើយពីការរ ុំពឹងទុករបរ់រពោះអងគ។ ការបបរងៀនរបរ់រពោះគមពរីនឹង 
កណ្នាុំបយើង។ ចុំបណ្ោះដឹងទាុំងអរ់របរ់រពោះគមពរីនឹងមនរបបោជនត៍ិចតួច របរិនបបើបយើងមនិអនុញ្ជដ តឱ្យវាផ្ទល រ់ករប 
អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់អបកឱ្យមនលកខណ្ៈដូចរពោះជាមច រ់បទ។ 
  
 រពោះ ទោវឌីសាថ បប់ង្ហគ បត់ាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមច រ់។ រទង់ នររបររថា «រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគជា
ចបងកៀងបុំភលជឺុំហាន ទូលបងគុំ និងជាពនលឺបុំភលផឺលូវរបរ់ទូលបងគុំ។ ទូលបងគុំរូមរនាបោយឥតង្ហកបរថា ទូលបងគុំនឹងរបតិបតថិ
តាមវនិយ័ ដរុ៏ចរតិកដលរពោះអងគបង្ហគ បម់ក» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៥-១០៦)។ រពោះគមពរីគឺជាការកណ្នាុំដ៏រុំខ្នន់ររមប់ 
រគិរថបររ័ិទ។ រពោះគមពរីផធុកបៅបោយការបបរងៀនវនិយ័បដើមផបីោរពតាម និងចុំណុ្ចបផសបងៗបទៀតរថីអុំពីអាកបផកិរោិកដល 
ជួយ បយើងឱ្យរបរពឹតថតាមរកមរីលធម។៌ 
 
 ជាចុងបរកាយ រពោះគមពរីផថល់ឧទាហរណ៍្ឱ្យបយើងអុំពីមនុរសបពិតៗកដលសាថ បប់ង្ហគ ប ់ឬ បោះប ររបឆាុំងនឹងវនិយ័ 
របរ់រពោះជាមច រ់។ ោម នការរងសបយ័បទថា រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបយើងបមើលគុំរកូបុងរពោះគមពរី។ មនុរសបលអជុំរញុទឹកចិតថ 
បយើងឱ្យបចោះបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះទយ័ បហើយមនុរសបអារកកោ់រ់បតឿនបយើងឱ្យបចោះរបឆាុំងនឹងអារមមណ៍្ និងការរបរពឹតថ 
កដលបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់មនិោបរ់ពោះទយ័។ 
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រពោះបនធូលមនរបបោជន ៍និងពិតខ្នល ុំងណារ់។ របរិនបបើបយើងររ់តាមផលូវរបរ់រពោះជាមច រ់ បយើងរតូវកតអនុវតថន ៍
និងសាគ ល់ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះ។ ការសាគ ល់រពោះបនធូលរពោះរតូវការដួងចិតថកបុងការសាថ បប់ង្ហគ ប ់និងបណ្ថុ ោះបណាថ លឱ្យបចោះ 
រិកា។ អបកររបររកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងររបររថា៖ 
 

ទូលបងគុំរបាយចិតថនឹងអនុវតថតាម ដុំបូនាម នរបរ់រពោះអងគ ដូចជាទូលបងគុំរបាយចិតថ នឹងមនរមផតថិដ ៏
រឋុករឋមា។ ទូលបងគុំនឹងពិចារណាពីរពោះឱ្វាទរបរ់រពោះអងគ ទូលបងគុំរញ្ជ ឹងគិតអុំពីមោ៌របរ់រពោះអងគ
ជានិចច។ ទូលបងគុំបពញចិតថនឹងចាប ់ទូលបងគុំមនិបភលចរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបឡើយ។  
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៤-១៦) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគរតឹមរតូវ។ 
 ក) រពោះគមពរីគឺរតូវ នបណាថ លកតងបោយរពោះជាមច រ់ររមប់ការលអរបរ់អបក។ 
 ខ្) រពោះគមពរីមនរបបោជនរ៍រមបប់បរងៀនបរចកថីពិត។ 
 គ) រពោះគមពរីរតូវ នរបទានមកបដើមផបីបរងៀនរគិរថបររ័ិទឱ្យបចោះរបឈមមុខ្ជាមយួនឹងជីវតិ។ 
  ) រពោះគមពរីគឺរោនក់តជាបញ្ជ ីអុំពីអវីបផសបងៗកដលអបកមនិរតវូកតបធវើតាមបនាោះបទ។ 
 ង) រពោះគមពរីគឺបពញបៅបោយការបបរងៀន និងគុំរលូអៗររមបក់ារររ់បប។ 
 
៤ ចូរចងចាុំ និងរិកាបទគមពរីមយួកបុងចុំបណាមបទគមពរីបីកដលផថល់កបុងកផបកបនោះ។ ចូរបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផពីនយល់ខ្ 
   បនោះបៅកានន់រណាមប កក់ដលរួរថា បហតុអវី នជារពោះគមពរីរុំខ្ននរ់រមបអ់បក។  
 

គ.  រពះសពគ គ្ ះប ា្ ញអ្នរ A Savior to Show You 
ទោលទៅទី៣. ពិភារាពីរទបៀបណដលព្ពះទយសសូទធវើជ្ជគ្ំរូរបស់អនរ ព្ពមទាងំជ្ជព្ពះអាច ស់ និងជ្ជព្ពះសទគ គ្ ះរបស់អនរ។ 
 
 គុំរដូម៏នតសមលបុំផុតកដលរពោះគមពរីផថល់ឱ្យបយើងគឺរពោះអមច រ់បយរ ូរគិរថរបរ់បយើង។ របកហលអបករ បអ់បកដសទថា 
រពោះបយរ ូគឺជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ របកហលអបកគិតពីរពោះអងគឥតឈប់ឈរថា រទងជ់ារពោះអមច រ់របរ់អបក។ ការបនោះ
រតឹមរតូវ បហើយលអផង។ បតើអបកមនបទពិបសាធនជ៍ាមយួនឹងជីវតិែមីបោយោម នការរបស្តង្ហគ ោះោ៉ា ងដូចបមថច? បតើអបកអាចបនថ
ររ់បបបោយោម នរពោះអមច រ់រគបរ់គងបោយរបបៀបណា? មនកតរពោះបយរ ូប៉ាុបណាត ោះកដលអាចរបស្តង្ហគ ោះ និងរកាបពលបយើង
ទូលរូមរពោះអងគឱ្យគងក់បុងចិតថបយើង។ រពោះបយរ ូគឺជារពោះរគិរថ បហើយអបកគឺជារគិរថបររ័ិទ—ជាអបកបដើរតាមរពោះរគិរថ ជា
មប កក់បុងចុំបណាមសាវក័បផសបងបទៀតរបរ់រពោះអងគ។ សាវក័ជាមប កក់ដលបរៀនគិត និងរបរពឹតថដូចបៅហាវ យរបរ់បគ។ 
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 បតើអបកធាល បប់លងកលផងបៅថា «បធវើតាមអបកដឹកនាុំ» កដរឬបទ? មនុរសបមប កប់ធវើរកមមភាពបនថបនាធ ប់—ដូចជា បោត 
ឱ្ន បដើរ—បហើយមនុរសបបផសបងបទៀតរតូវកតបធវើតាមចលនារបរ់អបកដឹកនាុំ។ របរិនបបើអបកមនិអាចបធវើតាម ឬ បធវើយឺតជាងបគ 
បនាោះអបកជាអបកចាញ់។ កលផងបនោះបបងកើតបឡើងឱ្យបធវើតាម។ 
 

 គុំនិតសនការបធវើតាមគឺមកតាមរយៈរពោះគមពរី។ បោកប៉ាូលររបររថា «រូមយកតុំរបត់ាមខ្ញុ ុំ ដូចខ្លួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់ នយក
តុំរបត់ាមរពោះរគិរឋកដរ» (១កូរនិែូរ ១១:១)។ បោកកផ៏ថល់ដុំបូនាម នកដរថា៖ 
  

រពោះរគិរឋបយរ ូមនចិតថគុំនិតោ៉ា ងណា បងបអូនរតូវមនចិតថគុំនិតោ៉ា ងបនាោះកដរ… រពោះអងគ នោកខ់្លួន បធវើ
តាមរពោះបញ្ជជ ។ (ភលីីព ២:៥, ៨) 
 

 រពោះបយរ ូរកមថងឱ្យប ើញពីចរតិលកខណ្ៈរពោះអងគតាមរយៈការសាថ បប់ង្ហគ បរ់បរ់រពោះអងគ។ បោកបពរតុរររបុ 
ការបនោះ បពលបោករបការរពោះបនធូលថា រពោះបយរ ូ » នោងពីកកនលងមយួបៅកកនលងមយួ ទាុំងរបរពឹតថអុំបពើលអ និង
បរ របអាយ នជា ដផតិរពោះជាមច រ់គងជ់ាមយួរពោះអងគ« (កិចចការ ១០:៣៨)។ បោកបពរតុរ នដឹងពីចរតិលកខណ្ៈ 
របរ់រពោះបយរ ូ ដផតិរពោះជាមច រ់គងជ់ាមយួរពោះអងគ។  
 

រូមចងចាុំពីរបបៀបកដលរមជិកសនរកុមរបឹកាមនភាពភាញ កប់ផអើលកដលប ើញភាពកាល ហានរបរ់បោកបពរតុរ 
និងបោកយ៉ាូហាន ជាពិបររពួកសាវក័ទាុំងបនោះជាមនុរសបធមមតាកដលោម នការរិកាអវីបសាោះ។ រកុមរបឹកា នដឹងថា 
បោកបពរតុរ និងបោកយ៉ាូហានធាល បជ់ាគូកនរបរ់រពោះបយរ ូ  (កិចចការ ៤:១៣)។ 

 
ការបនោះបង្ហា ញពីសាររុំខ្ននស់នការរិកាអុំពីគុំរកូបុងរពោះគមពរី។ វាមនិរគបរ់ោនប់ទបបើបយើងរោនក់តដឹងសាចប់រឿង 

របរ់រពោះបយរ ូកបុងកណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ងលអ។ អបកគួរកតយកគុំរតូាមគុំររូបរ់រពោះបយរ ូ និងអបកបផសបងបទៀតកបុងបទគមពរី។ ការបនោះ 
នឹងមនិង្ហយររួលបឡើយ។ ប៉ាុកនថ បោកបពរតុរកតរ់តាថា «រពោះអងគរតារ់បៅបងបអូនមក បអាយរងទុកខលុំ កោ៉ា ងបនោះ 
បរពាោះរពោះរគិរឋក ៏នរងទុកខលុំ ក រុំរប់បងបអូនទុកជាគុំរបូអាយបងបអូនបដើរតាមគនលងរបរ់រពោះអងគកដរ»  
(១បពរតុរ ២:២១)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ពិតជារពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងមនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគរល់សែង ប៉ាុកនថ បយើងពុុំទានប់ៅដល់ខ្នប តគុំររូបរ់ 
រពោះអងគបបបឡើយបទ (ភលីីព ៣:១២)។ បនោះជាបរចកថីរនាដអ៏សាច រយមយួ៖ 
 

កូនបៅជាទីររឡាញ់បអើយ  !បពលបនោះ  បយើងទាុំងអរ់ោប ជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់ បហើយកដលបយើងនឹងបៅ
ជាោ៉ា ងណាៗបនាោះរពោះអងគពុុំទានរ់ុំកដងបអាយបយើងដឹងបបបឡើយបទ។ ប៉ាុកនថ បបបពលរពោះរគិរឋោងមក
ដល់ បយើងនឹង នដូចរពោះអងគកដរ ដផតិរពោះអងគមនភាពោ៉ា ងណា បយើងនឹងប ើញរពោះអងគោ៉ា ងបនាោះ។ អបក
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ណាមនបរចកឋីរងឃមឹបលើរពោះអងគកបបបនោះ អបកបនាោះ នជុំរោះខ្លួនបអាយបររុិទន ដូចរពោះអងគបររុិទនកដរ។ 
(១យ៉ាូហាន ៣:២-៣) 
 

លំហាត់អន តតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរសនរបបោគកដលពណ៌្នាអុំពីកិចចការបផសបងៗ កដលបយើងគួរកតយកតរមបត់ាមរពោះបយរ ូ។ 
 ក) បយើងរតូវររឡាញ់រពោះជាមច រ់ឱ្យអរ់ពីចិតថ។ 
 ខ្) បយើងរតូវរ បដ់ុំណឹ្ងលអដល់ជនរកីរក។ 
 គ) បយើងរតូវជួយ អរ់អបកកដលជួបទុកខលុំ ក។ 
  ) បយើងរតូវអនុញ្ជដ តឱ្យរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះបធវើការកបុងបយើង។ 
 ង) បយើងរតូវបធវើជាជាងបឈើទាុំងអរ់ោប ។ 
 
៦ ចូរអានកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិែូរ ១១:១ មថងបទៀត។ ទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្យបង្ហា ញពីអវីកដលអបកមនិ នយកគុំរ ូ
   តាមរពោះរគិរថ។ ទូលរូមរពោះជាមច រ់ឱ្យអតប់ទារឱ្យអបក និងជួយ ផ្ទល រ់ករបអបក។ ចូរររបររពីការទាុំងបនោះចូលកបុងបរៀវ 
   បៅររបរររបរ់អបក រពមទាុំងអធិសាឌ នរល់សែងបដើមផជីួយ អបកឱ្យមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះបយរ ូ។ បពលរពោះវញិ្ជដ ណ្ 
   ដវ៏រុិទនជួយ អបកផ្ទល រ់ករបអវីមយួនូវអវីកដលអបក នររបររ ចូរគូរបនាធ តប់លើវា បហើយររបររនូវអវីកដលអបក នបរៀនពីវា។ 
 

ឃ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធដឹរនអំ្នរ The Holy Spirit to Lead You 
ទោលទៅទ៤ី. ប ា្ ញរិច្ចការរបស់ព្ពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធរន ងការដឹរនអំនរឱ្យរស់ទៅជ្ជជីវិតដូច្ព្ពះព្គ្ិសត។ 
  
 បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ជាបរចើនមនិ នបធវើឱ្យលកខណ្ៈដូចរពោះរគិរថរបរ់ខ្លួន នរកីចបរមើនបឡើងបទបោយសារ
កតបគមនិអាចយកឈបោះអុំបពើ បចារ់ និងទមល បអ់ារកករ់បរ់បគកដរ។ បគសារភាព បរបរ់បគបោយបសាម ោះរតង ់កតបគបប
កតបនថធាល កចុ់ោះកបុងអុំបពើ បដកដល។ ប៉ាុកនថ រគូជុំនាញរបរ់បយើងគឺជារពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចជួយ បយើង ន។ បយើងរតូវទូល
រូមរទងជ់ួយ រល់សែង និងបនថជាមយួនឹងភាពបជឿជាកក់បុងការកដលមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះបយរ ូ។ 
 

ពួកសាវក័របរ់រពោះបយរ ូធាល បប់ធវើជាអបកបដើរតាមរពោះអងគអរ់រយៈបពលបីឆាប ុំ។ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនបគជាបរចើន 
រពមទាុំងបង្ហា ញបគឱ្យប ើញពីគុំររូបរ់រពោះអងគផង។ ប៉ាុកនថ រទងរ់ជាបថា បពលរទងោ់ងបចញពីបគ បគនឹងរតូវការជុំនួយ។  
ដូបចបោះ រទងរ់នាថា «រឯីរពោះដជ៏ួយ ការពារ កដលខ្ញុ ុំនឹងចាតព់ីរពោះបិតាបអាយមករកអបករល់ោប  គឺជារពោះវញិ្ជដ ណ្កដលរុំកដង
បរចកឋីពិត រពោះអងគបចញពីរពោះបិតាមក។ កាលណារពោះអងគោងមកដល់ រទងន់ឹងបធវើជាបនាធ ល់អុំពីខ្ញុ ុំ» (យ៉ាូហាន 
១៥:២៦)។ មុនបនោះបនថិច រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលរពោះបិតាចាតប់អាយ 
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មកកបុងនាមខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទាុំងអរ់ដល់អបករល់ោប  រពមទាុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់ោប ផង»  
(យ៉ាូហាន ១៤:២៦)។ 
 
 រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនបបរងៀន និងរ ុំលឹកបយើងពីអវីកដលបយើង នបរៀនរចួមកបហើយ។ រទងរ់បទានរពោះបនធូលកបុងចិតថ 
គុំនិតរបរ់បយើង បបបពលបយើងរតូវការវា (ប ើញបប ម៉ា កុរ ១៣:១១)។ កិចចការរបរ់រទងគ់ឺកណ្នាុំបយើងឱ្យសាគ ល់បរចកថី 
ពិតរគបជ់ុំពូក (យ៉ាូហាន ១៦:១៣) រមួទាុំងរបបៀបកដលបយើងរតូវររ់បបផង។ បបបពលណាបយើងអនុញ្ជដ តឱ្យរពោះវញិ្ជដ ណ្ 
ជួយ បយើង បនាោះបយើងអាចយកឈបោះបលើបរចកថីប៉ាងរ ថាប ខ្នងឯនិរសបយ័មនុរសបរបរ់បយើង ន។ និរសបយ័របរ់រពោះជាមច រ់ 
អាចរកមថងឱ្យប ើញកបុងបយើង ប៉ាុកនថ បលើកកលងកតបយើងបដើរតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនប៉ាុបណាត ោះ។ រូមអាននូវ 
អវីកដលសាវក័ប៉ាូល នររបររអុំពីការបនោះ ៖ 
 

រឯីផលកដលបកើតមកពរីពោះវញិ្ជដ ណ្វញិ គឺបរចកឋីររឡាញ់ អុំណ្រ បរចកឋីរុខ្សានថ ចិតថអតធ់មត ់ចិតថ
របផរុរ ចិតថរបនាឋ រ បមតាថ  ជុំបនឿ ចិតថរលូតបូត បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង។ ោម នវនិយ័ណាជុំទារ់នឹងបរចកឋីទាុំង
បនោះបទ… របរិនបបើបយើងមនជីវតិបោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្កមន បយើងករ៏តូវរបតិបតថតិាមរពោះវញិ្ជដ ណ្កដរ។  
(កាឡាទី ៥:២២-២៣, ២៥) 

 
 រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរតូវកតរគបរ់គងជីវតិបយើង។ បតើការបនោះមននយ័ថា បតើបយើងមនិរតូវរបឹងករបងបទឬ? បទ មនិ 
អញ្ច ឹងបទ! វាមននយ័ថា បយើងមនិរតូវពាោមបគចពីមោ៌របរ់រពោះជាមច រ់បទ។ បយើងរតូវកតគិតអុំពីចរតិលកខណ្ៈ និងការ 
របរពឹតថរបរ់បយើង និងទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្បដើមផផី្ទល រ់ករបវាឱ្យដូចចរតិលកខណ្ៈ និងការរបរពឹតថរបរ់រពោះរគិរថ។ បនោះបហើយ 
ជាការកណ្នាុំឱ្យសាគ ល់បរចកថពីិតរគបជ់ុំពូក។ បតើវាហាកដូ់ចជាពិ កកមនបទ? រូមគិតពិចារណាមយួកភលតពីអវីកដល 
រពោះជាមច រ់ នបធវើរចួបហើយកបុងជីវតិអបក។ វាជារពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជាអបកជួយ អបកឱ្យកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
របទានជីវតិដល់អបក។ បោយសាររពោះបចសាថ របរ់រពោះអងគ អបកកាល យជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ អបកមនបទពិបសាធន៍ 
បហើយថា រពោះជាមច រ់មនពិតរ កដ បហើយរទង ់នអតប់ទារ បទាុំងប៉ានាម នរបរ់អបក។ មនរិការរបរ់អបក នបកើត 
ជាែមី។ រពោះរបទានឱ្យអបកមនបោលបុំណ្ងររមបក់ារររ់បប បហើយជាបរៀងរល់សែង រពោះជាមច រ់ជារពោះបិតារបរ់អបកបឆលើយ
តបការអធិសាឌ នរបរ់អបក។ ការទាុំងអរ់បនោះបកើតបឡើង ន បោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនកុំពុងបធវើការកបុងជីវតិអបកដូច
កដលរទងគ់ងប់បជាមយួបងបអូនរបុរររីកដលជារគិរថបររ័ិទកដរ។ 
 
 បយើងោម នបហតុផលកដលបធវើឱ្យភយ័ខ្នល ចថា បយើងនឹងដួលចុោះបនាោះបទ។ បយើងអាចដឹងតាមរយៈអវីកដលរពោះគមពរីរ ប់
បយើង និងតាមរយៈបទពិបសាធន៍ផ្ទធ ល់របរ់បយើង៖ 
 

ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះជាមច រ់កណ្នាុំ រុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បងបអូនពុុំ ន
ទទួលវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បហើយបអាយបបកតភយ័ខ្នល ចបទៀតបទ គឺបងបអូន នទទួល
រពោះវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្បនោះ បយើងបនលឺ
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រុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា! គឺរពោះវញិ្ជដ ណ្ផ្ទធ ល់កដលផឋល់រកខីភាពបអាយវញិ្ជដ ណ្របរ់បយើងដឹង
ថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់កមន។ (រ ៉ាមូ ៨:១៤-១៦)  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរររបររបទគមពរីបោងចុំបពាោះរបបោគកដល នរកប ើញ បនាធ បរ់បបោគនីមយួៗខ្នងបរកាម៖ 
 ក) រពោះវញិ្ជដ ណ្កណ្នាុំបយើង។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) រពោះវញិ្ជដ ណ្របទានជីវតិដល់បយើង។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) រពោះវញិ្ជដ ណ្រកមថងបរចកថីពិតអុំពីរពោះជាមច រ់។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) រពោះវញិ្ជដ ណ្ជួយ បយើងឱ្យចងចាុំរពោះបនធូលរបរ់រពោះរគិរថ។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ង) រពោះវញិ្ជដ ណ្បបងកើតចរតិលកខណ្ៈកដលដូចរពោះរគិរថកបុងបយើង។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ បោកប៉ាូលអធិសាឌ នកបបបនោះ បហើយបយើងអធិសាឌ នកបបបនោះររមបអ់បកកដរ។ ចូរបររបររប ម្ ោះអបកបបកបុងកកនលងទុំបនរ   
    រចួបហើយអធិសាឌ នខ្លួនឯង។ 
    ខ្ញុ ុំ …………………………………………  រូមបអាយរពោះរបរ់រពោះបយរ ូ រគិរឋជាអមច រ់សនបយើង គឺរពោះបិតារបកបបោយ   
    រិររីងុបរឿង របទានរពោះវញិ្ជដ ណ្ បអាយ……………………………មនរ ជាញ និងរុំកដងបអាយ…………………………… 
    សាគ ល់រពោះអងគោ៉ា ងចារ់។ រូមរពោះបិតាបុំភលចឺិតថគុំនិត……………………………………បអាយប ើញរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរ   
    បលើរលប!់… ឫទាន នុភាពដអ៏សាច រយបុំផុតកដលរពោះអងគរុំកដងមក ជារបបោជនដ៍ល់បយើងជាអបកបជឿ  
    (បអបភរូ ១:១៧-១៩)។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ របបោគ ក ខ្ គ និង   រតឹមរតូវ។ 
 
១ របបោគ ខ្ គ និង ង ពិតរ កដ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៧ ក) រ ៉ាមូ ៨:១៤ 
 ខ្) កាឡាទី ៥:២៥ 
 គ) យ៉ាូហាន ១៥:២៦ 
  ) យ៉ាូហាន ១៤:២៦ 
 ង) កាឡាទី ៥:២២-២៣ 
 
៣ របបោគ ក ខ្ គ និង ង ពិតរ កដ។ 
 
៨ ប ម្ ោះរបរ់អបកបបកបុងកកនលងទុំបនរ។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
  


