
87 
 

 

អនកមានរពោះដ៏ជួយការ រមួយ 
You Have a Helper 

 

 

 លពោះជាមាច រ់មនិកដលទុកអបកបចាលបទ គឺលពោះអងគជួយ អបកបៅបពលកដលអបកទទួលបជឿលពោះអងគ។ ជាការពិត
លពោះជាមាច រ់ នយងមកគង់បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក បោយឫោន នុភាពសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះអងគ។ អបកមនិររ់បៅ
កតមាប ក់ឯងបទៀតបឡើយ។ 
  
 មានមនុរសមយួចុំនួនគិតថា ការកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ គឺលោន់ជាការបរៀនកុំណ្ត់ពីកផនួចាប់ថ្យីមយួប៉ាុបណាត ោះ។ ពួក
បគគិតមនិលតឹមលតូវបទ។ ជីវតិរបរ់លគិរថបររ័ិទ មនិកមនជាការកុំណ្ត់កផនួចាប ់កដលបយើងលតូវកតលបកាន់ខ្នជ ប់ខ្ជួនបនាោះបទ។ 
វក៏មនិអាលរ័យបៅបលើការតរ ូដ៏លអរបរ់អបកបទ។ វគឺជាជីវតិថ្យីកដលមកពីលពោះជាមាច រ់ដុោះបឡើងបៅកបុងអបក និងហូរបចញ
ពីអបក។ 
 
 បៅបពលកដលអបកអនុញ្ញដ តឱ្រលពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនាុំអបក  អបកនឹងបរៀន នពីរបបៀបបធឝើតាមខ្នប តគុំរលូពោះជាមាច រ់។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទននឹងលបោនឫោន នុភាពដល់អបក បដើមផកីបរបចញពីកិចចការអាលកក់ និងបលជើរបរ ើរអឝីកដលលតឹមលតូវ។ អបកនឹង
រកីចបលមើនជាបរៀងរល់សថ្ង ដូចលពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅឯោទ នបរមរុខ្។ 
 
 ពិតកមនបហើយ អបកមានលពោះដ៏ជាជុំនួយដ៏អោច ររ ! បៅកបុងបមបរៀនបនោះ នឹងពនរល់ដល់អបកថាលពោះអងគជានរណា 
បហើយលពោះអងគជួយ អបកបោយរបបៀបណាខ្វោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន គឺជាលពោះដ៏ជាជុំនួយរបរ់អបក The Holy Spirit Is Your Helper 

ខ្. ផលកផវសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ The Fruit of the Holy Spirit 

គ. ការបដើរបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន Walking in the Holy Spirit 

 . ឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនកដលគង់បៅកបុងអបក  The Power of the Holy Spirit in You 

ង. អុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន The Gifts of the Holy Spirit 

 
ទោលទៅ 
១. ចូរកុំណ្ត់ពីជុំនួយកដលលពោះជាមាច រ់លបោនដល់អបក បដើមផរីរ់បៅរលមាប់លពោះអងគ។ 
២. ចូរពិពណ៌្នាពីមបធា យបផសង  ៗកដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបធឝើការបៅកបុងជីវតិអបក។ 
៣. ពិបោធន៍ឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបៅកបុងអបក។  
៤. ចូរពិពណ៌្នាពីការលជមុជបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
៥. កុំណ្ត់បរចកថីពិតអុំពីអុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 

ក.រពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធ គឺជារពោះដ៏ជាជំនួយរបសអ់នក 
    The Holy Spirit is Your Helper 

ទោលទៅទី១. ច្ូររំណត់ពីជំនួយណ លរពះជ្ជាច ស់ររទាន ល់អនរ ទ ើមបរីស់ទៅសរាប់រពះអងគ។  
 
 តាមរយៈជីវតិ និងការបោយទិវងគតរបរ់លពោះបយរ ូលគិរថ លពោះជាមាច រ់ នលបោនអឝីលគប់យ៉ា ងបដើមផរីបគ គ្ ោះអបក។ 
លពោះអងគក៏ នផគត់ផគង់លគប់ោុំងតលមូវការរបរ់អបក បដើមផជីីវតិថ្យី។ លពោះអងគ នបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះបោយចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្
ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះអងគឱ្រមក។  
 
 លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន អាចគង់បៅលគប់ទីកកនវង នោុំងអរ់ បៅកបុងបពលកតមយួ។ កាលលពោះបយរ ូគង់បៅបលើកផនដី
បៅបឡើយ លពោះអងគអាចបៅ នកតមយួកកនវងប៉ាុបណាត ោះ ប៉ាុកនថ បនាធ ប់ពីលពោះអងគយងបៅោទ នរួគ៌វញិ លពោះអងគ នចាត់
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនឱ្រគង់បៅជាមយួលគិរថបររ័ិទោុំងអរ់ បដើមផគីង់បៅជាមយួពួកបគ ដឹកនាុំពួកបគ និងជួយ ពួកបគ។ 

 
ខ្ញុ ុំនឹងទូលអងឝរលពោះបិតា បហើយលទង់លបោនលពោះដ៏ជួយ ការពារ មយួអងគបទៀត បអាយគង់បៅជាមយួអបកជា
ដ៏របតបរៀងបៅ…ប៉ាុកនថ លពោះដ៏ជួយ ការពារ គឺលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនកដលលពោះបិតាចាត ់បអាយមកកបុងនាមខ្ញុ ុំ នឹង
បបលងៀនបរចកថីោុំងអរ់ដល់អបករល់ោប  លពមោុំងរ ុំលឹកអឝីៗ កដលខ្ញុ ុំ នល ប់អបករល់ោប ផង។  
(យ៉ាូហាន ១៤:១៦,២៦)  
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ អបកជុំនួយកដលលពោះជាមាច រ់ នចាត់ឱ្រមកបៅជាមយួអបកលគប់បពលបវល គឺជា 
 ក) លគូគ ឝ្ លរបរ់លកុមជុំនុុំអបក។ 
 ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 គ) បូជាចាររជិតខ្នងរបរ់អបក។ 
 
២ ការបញ្ញជ ក់អុំពីជីវតិលគិរថបររ័ិទរទិតបៅបលើ 
 ក) ការបោរពតាមកផនួចាប់។ 
 ខ្) ការខ្ុំលបឹងកលបងលបលពឹតថអុំបពើលអ។  
 គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគង់បៅកបុងអបក។ 
 
៣ បោលបុំណ្ងរបរ់លពោះជាមាច រ់កបុងការចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន គឺបដើមផ ី 
 ក) គង់បៅកបុងអបក ដឹកនាុំអបក និងជួយ អបក។ 
 ខ្) ជុំនួរឱ្រលពោះបយរ ូបៅបលើកផនដី។ 
 គ) គង់បៅលគប់កកនវងកបុងបពលកតមយួ។  

 
ខ. ផលតផលម្នរពោះវិញ្ហា ណ The Fruit of the Holy Spirit  
ទោលទៅទី២. ពិពណ៌នពីមទធាបាយទផសង  ៗណ លរពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធទធវើការទៅរនុងជីវិតអនរ។ 
 
 វតថមានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បៅកបុងជីវតិអបកផលិតផលកផវកដលបៅថា ផលកផវរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
លពោះអងគលបោនកមាវ ុំង និងបុំណ្ងចិតថរលមាប់បយើង បដើមផបីធឝើកិចចការដ៏លតឹមលតូវ។ បៅបពលកដលអបកអនុញ្ញដ តឱ្រលពោះជាមាច រ់
ដឹកនាុំ និងជួយ អបកតាមរបបៀបបនោះ លពោះជាមាច រ់នឹងអភវិឌណអបក ឱ្រមានចរតឹលកខណ្ៈជាលគិរថបររ័ិទពិតល កដ។ អតថចរតិ
ការនិយយរថី និងរកមយភាពរបរ់អបកប ា្ ញថា អបកជាបុលតាបុលតីរបរ់លពោះជាមាច រ់។ បៅបពលកដលលគួោរ និងមតិថភកថិ
របរ់អបកប ើញការលបលពឹតថរបរ់អបក បនាោះបគបពញបោយអុំណ្របៅបពលកដលអបកបធឝើដូបចបោះ លពោះជាមាច រ់របរ់អបកកដលគង់បៅ
ោទ នបរមរុខ្ោប់លពោះហឫទ័យជាមយួនឹងអបក។ 

 
រឯីផលកដលបកើតមកពីលពោះវញិ្ញដ ណ្វញិ គឺបរចកថីលរឡាញ់ អុំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ ចិតថអត់ធយត់ ចិតថ
របផរុរ ចិតថរបនាថ របមតាថ  ជុំបនឿ ចិតថរវូតបូត បចោះទប់ចិតថខ្វួនឯង។ ោយ នវនិ័យណាជុំោរ់នឹងបរចកថី
ោុំងបនោះបទ។ (កាឡាទី ៥:២២-២៣) 
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លពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំរុំកដងរិររីងុបរឿង បោយអបករល់ោប បបងកើតផលកផវ នបលចើន និងបោយអបករល់ោប ជារិរស
របរ់ខ្ញុ ុំកមន។ (យ៉ាូហាន ១៥:៨) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ ផលកផវ របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគឺជា 
 ក) មនុរសកដលឮោរដុំណឹ្ងលអរបរ់លពោះបយរ ូលគិរថ។ 
 ខ្) បរចកថីពិតខ្នងវញិ្ញដ ណ្កដលបយើងរកប ើញបៅកបុងលពោះគមភរី។ 
 គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្បបងកើតឱ្របយើងមានចរតិលកខណ្ៈលអ។ 
 
៥ រូមអានកាឡាទី ៥:២២-២៣ ឱ្រ នបលចើនដង។ 

 
គ. ការពដើរពដាយរពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធ Walking In The Holy Spirit  
ទោលទៅទី៣. ពិទសាធន៍ឫទាធ នុភាពរបស់រពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធទៅរនុងអនរ។ 
  
 បយើងកតងកតចង់បធឝើអឝីៗតាមរបបៀបរបរ់ខ្វនួឯង តាុំងកតពីបកើតមកបមវ៉ាោះ។ បនោះគឺជានិនាប ការសននិរសយ័របរ់មនុរស ។ 
បយើងចង់បធឝើអឝីមយួតាមកតចិតថបយើង បលើរជាជាងអឝីកដលលតឹមលតូវ។ បនោះគឺជាមូលបហតុកដលបយើងោថ ប់តាមរបមវងសន
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបៅកបុងចិតថ បៅបពលកដលលពោះអងគជុំរញុបយើងឱ្របធឝើតាមបុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់លពោះជាមាច រ់ 
និងប ា្ ញពីមបធា យកដលលតូវបធឝើ។ កាឡាទី ៥:១៦,២៥ បបលងៀនថា “ខ្ញុ ុំរូមជុំរបថា ចូរររ់បៅបអាយលរបតាម
លពោះវញិ្ញដ ណ្ បនាោះអបកនឹងមនិបុំបពញតាមបុំណ្ងចិតថបលភលន់របរ់និរសយ័បលកីយប៍ទៀតបឡើយ។ លបរិនបបើបយើង
មានជីវតិបោយោរលពោះវញិ្ញដ ណ្កមន បយើងក៏លតូវលបតិបតថិតាមលពោះវញិ្ញដ ណ្កដរ។ 
 
 លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាមាច រ់នឹងកណ្នាុំ លពមោុំងកកតលមង់អបក បហើយអបកលតូវចូលរមួកដរ។ អបកលតូវរហការជាមយួ
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន និងអនុញ្ញដ តឱ្រលពោះអងគដឹកនាុំអបក។ បនោះជាអឝីកដលមានកចងបៅកបុងលពោះគមភរីថា “បដើរបោយមាន
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនាុំ”។ អបកកុំពុងកតបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះបហើយ បៅបពលកដលអបកអនុវតថនូវអឝីកដលអបក នអានបៅកបុង
លពោះគមភរី។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
៦ បយងបៅបលើបទគមភរីកាឡាទី ៥:១៦ “បុំណ្ងចិតថតាមនិរសយ័របរ់បលកីយ”៍ គឺជាបុំណ្ងចិតថកដលដឹកនាុំបយើងឱ្រ 
 ក) គិតកតអុំពីខ្វួនឯង និងបធឝើអឝីតាមកតបយើងនឹកប ើញ ។ 
 ខ្) ផគត់ផគងបរចកឋីលតូវការខ្នងោច់្ម កបុងលគួោររបរ់បយើង ។ 
 គ) ជួយ ដល់អបកផធោះរបរ់បយើង និងមនុរសបៅជុុំវញិ ។ 
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ឃ. ឫទធ នុភាពរបសរ់ពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធតដលគង់ពៅកនងុអនក 
 The Power Of The Holy Spirit In You 
ទោលទៅទ៤ី. ច្ូរពិពណ៌នពីការរជមុជទោយរពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធ។ 
  
 លពោះបយរ ូលជាបដឹងថា អបកបដើរតាមលពោះអងគគួរកតមានឫោន នុភាពដ៏អោច រររបរ់លពោះអងគ ជាជាងកមាវ ុំងរបរ់ខ្វួនឯង 
បដើមផបីធឝើកិចចការថាឝ យដល់លពោះជាមាច រ់។ ដូបចបោះបហើយ លពោះអងគ នមានលពោះបនធូលឱ្របគរង់ចាុំរហួតដល់បគ នបពញបោយ
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បដើមផទីទួលឫោន នុភាពបធឝើជារកខីភាពរបរ់លពោះអងគបៅបលើកផនដី។ 

 
បៅកបុងឱ្ការមយួ បៅបពលលពោះអងគកុំពុងបោយលពោះបោង យជាមយួលកុមោវក័ លទង់ហាមបគមនិបអាយបចញ
បៅណាឆាង យពីលកុងបយរ ៉ាោូឡឹមបឡើយ “គឺលតូវរង់ចាុំទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្តាមលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះបិតា
ដូចខ្ញុ ុំ នល ប់អបករល់ោប  រចួមកបហើយថាបលកយ៉ាូហាន នបធឝើពិធីលជមុជ បអាយបគកបុងទឹក ប៉ាុកនថ បៅ
ប៉ាុនាយ នសថ្ងបទៀតអបករល់ោប នឹងទទួលពិធីលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនវញិ។ អបករល់ោប នឹងទទួលឫោន នុភាព
មយួ គឺឫោន នុភាពសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ អបករល់ោប នឹងបធឝើជាបនាធ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ
បៅកបុងលកុងបយរ ៉ាោូឡឹម កបុងលរុកយ៉ាូោោុំងមូលកបុងលរុកោមា៉ា រ ីនិងរហូតដល់លរុកោច់លរយល
សនកផនដ”ី។ (កិចចការ ១:៤-៥, ៨)  

 
 បលកយ៉ាូហានមានលបោរន៍ល ប់បគោុំងអរ់ោប ថា៖ “ខ្ញុ ុំបធឝើពិធីលជមុជ បអាយអបករល់ោប កបុងទឹក ប៉ាុកនថ បលកកដល
មានកមាវ ុំងខ្នវ ុំងជាង ខ្ញុ ុំជិតមកដល់បហើយ។ ខ្ញុ ុំមានឋានៈោបណារ់ រូមផកីតលោយកខ្សករផកបជើងជូនបលក ក៏មនិរម
នឹងឋានៈដ៏ខ្ភង់ខ្ភរ់របរ់បលកផង បលកនឹងបធឝើពិធីលជមុជបអាយអបករល់ោប កបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន និងបោយបភវើងវញិ” ។ 
(លូកា ៣:១៦) 
 
 កណ្ឍ គមភរីកិចចការផឋល់ឱ្របយើងនូវបរឿងមយួដ៏គួរឱ្ររ ុំបភើប អុំពីរបបៀបកដលលពោះជាមាច រ់របលមចតាមលពោះបនធូលរនា
របរ់លពោះអងគ បៅបុណ្រសថ្ងទីហារិប និងលទនផលដ៏អោច ររបនាធ ប់ពីបនាោះ។  
 

អបកោុំងបនាោះ នបពាបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បហើយចាប់បផថើមនិយយភាោបផសង  ៗពីោប តាម
លពោះវញិ្ញដ ណ្បល រលបោនបអាយ។ បពលបនាោះមានជនជាតិយូោ ជាអបកបោរពលបណិ្ប័តន៍លពោះជាមាច រ់មកពី
លបបទរនានា កបុងពិភពបលកោុំងមូលោប ក់បៅលកុងបយរ ៉ាោូឡឹមកដរ។ បពលរបូររននឹកលន់ឮយ៉ា ងខ្នវ ុំង
ដូបចាប ោះ មហាជននាុំោប រត់មកបមើល បហើយភាញ ក់បផអើលលកកលង បលពាោះមាប ក់ៗ នឮពួករិរសនិយយភាោ
របរ់ខ្វួន។ អបកោុំងបនាោះបងឿងឆងល់ខ្នវ ុំងណារ់ បគបរងើចររបរើរោុំងបពាលថា៖ “អបកកដលកុំពុងនិយយបនោះ 
រុទនកតជាអបកលរុកកាលីបឡបទបតើ។ ោុំងជនជាតិយូោ ោុំងអបកចូលោរនាយូោោុំងអបកមកពីបកាោះកលកត 
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ោុំងជនជាតិអារ៉ាប់ បយើង នឮបគកថ្វងអុំពីោប លពោះហរទដ៏អោច រររបរ់លពោះជាមាច រ់ ជាភាោបយើងោុំងអរ់
ោប ផ្ទធ ល់”។ (កិចចការ ២:៤-៧,១១)  

  
 ការលជមុជបៅកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ឬ ការចាក់បុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ក៏លតូវ នបគបៅថាបទ
ពិបោធនប៍ពនទីកុរឋ ពីបលពាោះវ នបកើតបឡើងដុំបូងបៅសថ្ងបុណ្រ សថ្ងទីហារិប (Pentecost, បពនទីកុរឋ)។ បៅបពលកដល
បុគគលមាប ក់និយយបោយរទិតបលកាមការដឹកនាុំរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បោយនិយយភាោកដលបគមនិ នយល់ បពល
ខ្វោះបយើងបៅថា កវូោឡាល (glossalalia)។  ពាករភាោលកិកបនោះអាចមានន័យថា “ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ”។ 
បយើងក៏បៅថា បទពិបោធនក៍ារោីយ ទិក (charismatic)  កដលកាវ យមកពីពាករ ការោីយ  (charisma) កដលមានន័យថា 
“អុំបណាយោន”។ ពាករបនោះមានន័យថាជាអុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន និងបទពិបោធន៍ដ៏អោច ររ។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ ការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបលចើនកតរុំបៅបៅបលើ 
 ក) ការទទួលពិធីលជមុជបៅកបុងទឹក។ 
 ខ្) ការបបងកើតផលកផវបោយកផអកបៅបលើកណ្ឍ គមភរី កាឡាទី ៥:២២-២៣ ។ 
 គ) ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ ដូចមានកចងកបុងកណ្ឍ គមភរីកិចចការ ២:៤ ។ 
 
៨ បៅសថ្ងបពនទីកុរឋ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនឫោន នុភាពដល់ពួកោវក័ ឱ្រនិយយភាោកដល  
 ក) ោយ ននរណាមាប ក់បចោះ ។ 
 ខ្) ពួកបគមនិធាវ ប់ នបចោះ។ 
 គ) ោយ នអតទន័យ។ 
 
 ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ គឺជាទីរមាគ ល់ប ា្ ញថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នយងមក។ ប៉ាុកនថ បនាោះលោន់កត 
ជាការចាប់បផថើមកតប៉ាុបណាត ោះ។ លពោះបយរ ូ នរនាថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទននឹងលបោនឫោន នុភាពដល់បយើង។  ឫោន នុភាព
បនោះរលមាប់បោលបុំណ្ងចុំនួនពីរយ៉ា ងគ ឺ

១. ជួយ ដល់បយើងល ប់ដល់អបកដសទអុំពីលពោះបយរ ូ។ 
២. ជួយ បយើងអធិោឌ នឱ្រកាន់កតមានលបរិទន។ 
 
បៅបពលកដលលគិរថបររ័ិទបធឝើទីបនាធ ល់ និងអធិោឌ នបោយឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន មានការអោច ររ

បកើតបឡើង កដលអាចបធឝើឱ្រមនុរសជាបលចើនកបរមករកលពោះអមាច រ់។ 
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បលកបពលតុរក៏បលកាកឈរបឡើងជាមយួោវក័ដប់មយួរបូបទៀត បហើយមានលបោរន៍បៅកាន់ បណាថ ជន
ថា៖ “អបកយូោ និង អបកោុំងអរ់កដលោប ក់បៅលកុងបយរ ៉ាោូឡឹមបអើយ ! រូមអបកលជាប បហើយបផធៀងលតបចៀក
ោថ ប់ពាកររបរ់ខ្ញុ ុំ” ។ (កិចចការ ២:១៤) 
 
អរ់អបកកដលយល់លពមទទួលពាកររបរ់បលកក៏ ទទួលពិធីលជមុជទឹក បហើយបៅសថ្ងបនាោះមានមនុរស
លបមាណ្បីពាន់នាក់ ចូលមករមួកបុងលកុមរិរស។ (កិចចការ ២:៤១) 
 
កាលពួកបគទូលអងឝរលពោះជាមាច រ់ដូបចាប ោះរចួបហើយ កកនវងកដលបគជួយ ជុុំោប បនាោះក៏រញ្ជួ យ បគ នបពារបពញ
បោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនោុំងអរ់ោប  បហើយនាុំោប កថ្វងលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់បោយចិតថអអាច។ 
(កិចចការ ៤:៣១) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ បោលបុំណ្ងរុំខ្នន់សនការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន គឺបដើមផផីថល់ឫោន នុភាពដល់លគិរថបររ័ិទ បដើមផ ី
 ក)  បធឝើទីបនាធ ល់ និងអធិោឌ នលបកបបោយលបរិទនភាព។ 
 ខ្) ទទួល នការរបគ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ 
 គ) បធឝើការអោច ររសនការបល រឱ្រជាពីជុំង។ឺ 
  
 ឫោន នុភាពដូចោប បនោះ មានរលមាប់លគិរថបររ័ិទ នាបពលរពឝសថ្ងបនោះកដរ។ តាុំងកតពីចាប់បផថើមរតវតសទី២០ មក 
មានមនុរសជាបលចើនលននាក់ បៅកបុងនិកាយបផសងោប  បៅបលើពិភពបលកបនោះ នទទួលបទពិបោធន ៍កដលមកពី
លពោះជាមាច រ់ កបុងការលជមុជបោយឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្។ បៅ កិចចការ ២:៣៨-៣៩ បលកបពលតុរមានលបោរន៍
បៅបគថា៖ 

 
រូមអបកកកកលបចិតថគុំនិតបហើយមាប ក់ៗលតូវទទួលពិធីលជមុជទឹកកបុងលពោះនាមលពោះបយរ ូលគិរថបៅបដើមផ ីលពោះជា
មាច រ់បលើកកលងបោរអបកបអាយរចួពី ប បហើយអបកនឹងទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន កដលជាអុំបណាយោន
របរ់លពោះជាមាច រ់ ដផតិលពោះអងគមានលពោះបនធូលរនាបនោះចុំបពាោះបងបអូនោុំងអរ់ោប  ចុំបពាោះកូនបៅរបរ់អបក 
និងចុំបពាោះអរ់អបកកដលបៅឆាង យៗោុំងប៉ាុនាយ នកដរ តាមកតលពោះអមាច រ់ជាលពោះរបរ់បយើងលតារ់បៅ។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ បតើអបកចង់ នឫោន នុភាពរបរ់លពោះជាមាច រ់គង់ជាមយួអបកកដរឬបទ? 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      បតើអបកចង់ឱ្របភវើងរបរ់លពោះជាមាច រ់បងាូរមកបលើអបក បដើមផឱី្រអបកកាវ ហានកបុងការល ប់អបកដសទ អុំពីលពោះអមាច រ់កដរឫបទ? 
      ....................................................................................................................................................…… 
     បតើអបកចង់ឱ្រការអធិោឌ នរបរ់អបក  នកាន់កតលអលបបរើរកដរឫបទ? ................................................................... 
  
 បទពិបោធនប៍ពនទីកុរឋដ៏អោច ររបនោះ គឺរលមាប់អបក។ ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ឱ្រលជមុជអបក បោយ
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 

ង. អំពណាយទនរបសរ់ពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធ The Gifts of The Holy Spirit 

ទោលទៅទ៥ី. រំណត់ទសច្រតីពិតអំពីអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធ។  
  
 ដូចកដលអបក នអានបៅកបុង គមភរីកិចចការ ២:៣៨-៣៩ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នបៅខ្វួនថាជា  “ អុំបណាយោន” ។ 
ពាករបនោះចងអុរប ា្ ញពីរមតទភាព កដលលពោះអងគលបោនដល់លគិរថបររ័ិទ។ រមតទភាពបនោះលតូវ នបៅថាជា “អុំបណាយ
ោនបផសងៗ” របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ លពោះលគិរថចង់ឱ្រលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគ  នបពញបៅបោយឫោន នុភាពរបរ់លពោះ
វញិ្ញដ ណ្ ដូបចបោះបហើយ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនរមតទភាពពិបររជាបលចើនដល់រមាជិក។ តាមរយៈការបនោះបុគគលមាប ក់ៗ 
អាចរមួចុំកណ្ក និងរកីចបលមើនបៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ “មានលពោះអុំបណាយោនបផសងៗពីោប  កតមានលពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួលពោះអងគបទ
កដលលបោនបអាយលពោះវញិ្ញដ ណ្បល រលបោនបអាយមាប ក់ៗ រុំកដងលពោះអុំបណាយោន បដើមផជីាលបបយជន៍រមួ ប៉ាុកនថ មាន
លពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួដកដល កដលបុំបពញរកមយភាពោុំងអរ់ បហើយលបោន បអាយមាប ក់ៗមានលពោះអុំបណាយោនបផសងៗពី
ោប  តាមលពោះហឫទ័យរបរ់លពោះអងគ” (១កូរនិថូ្រ ១២:៤,៧,១១)។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ ខ្នងបលកាមបនោះជាលបបយគោក់ទងនឹងលពោះអុំបណាយោនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ ចូរគូររងឝង់ជុុំវញិលបបយគកដល 
      លតឹមលតូវ។ 
 ក) លគប់លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់មានលពោះអុំបណាយោនដូចៗោប ។ 
  ខ្) អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំជាអបករបលមចចិតថថា អបកណានឹងមានអុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន អឝីខ្វោះ។ 
  គ) លពោះអុំបណាយលតូវ នលបោនមកឱ្របុគគលមាប ក់ ប៉ាុកនថ មនុរសោុំងអរ់ទទួល នលបបយជន៍បៅបពលបគបលបើលពោះ 
             អុំបណាយោនបនាោះ ។ 

   ) លគប់លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់អាចបបលមើលពោះអមាច រ់ ន បោយោរលគប់ោប មានលពោះអុំបណាយោនរបរ់ 
                       លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ។ 

 
១២ ចូរអធិោឌ នកដលលពោះជាមាច រ់នឹងបនថឱ្រមានការ រកីផុរផុលកបបបពនទីកុរឋបកើតបឡើង បៅពិភពបលកបនោះ។ 
 
១៣ ចូរទូលរូមលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បដើមផលីបោនលពោះអុំបណាយោនសនកិចចបបលមើ កដលលពោះអងគរពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបក។ 
      រូមអធិោឌ នឱ្រលពោះអងគលបោនលពោះអុំបណាយោនរបរ់លពោះអងគ ដល់រមាជិកដសទបទៀត បៅកបុងលកុមជុំនុុំរបរ់អបក។ 
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សូមទផទៀងទមើលច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
  
៧ គ) ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ ដូចមានពិពណ៌្នាបៅកបុងគមភរីកិចចការ ២:៤ ។ 
 
២ គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគង់បៅកបុងអបក។ 
 
៨ ខ្) ពួកបគមនិធាវ ប់ នបចោះ។ 
 
៣ ក) គង់បៅកបុងអបក ដឹកនាុំអបក និងជួយ អបក។ 
 
៩ ក) បធឝើទីបនាធ ល់ និងអធិោឌ នលបកបបោយលបរិទនភាព។ 
 
៤ គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្បបងកើតឱ្របយើងមានចរតិលកខណ្ៈលអ។ 
 
១១ លបបយគ គ និង   លតឹមលតូវ 
 
៦ ក) គិតកតអុំពីខ្វួនឯង និងបធឝើអឝីតាមកតបយើងនឹកប ើញ។ 
 
 
 
 
 
  

 
  


