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អនុញ្ញា តឱ្យរពះវិញ្ញា ែ 
ែ៏វិស្ទុធជួយែលអ់នក 

Let the Holy Spirit Help You 
 
 
 បលកររីឌាន នអធិោឌ នថា៖ «    ដ ៏  ត      ត               ដ ៏  ត      ត !»។ បលកររីម្ចន
ោរមមណ៍្តករ់លុតចុំបពាោះបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលកររី។ បហតុអវី? ពីបរពាោះបលកររីបទើបកត នោនបរចកឋីរយការណ៍្
ពីបុររម្ចប កក់ដលបលកររី នអធិោឌ នឱ្យ គឺបលកវុចិទរ័ ភលមី្ច៉ា  កដលរតូវ នបគរម្ចល បខ់្ណ្ៈបពលកដលបលក នយក
រជោររបរ់រពោះបយរ ូ ចូលបៅកបុងតុំបនទ់ីបប។ 
 

  ត                   ឌា                       ។ ប៉ាុកនឋ បលកររី នដឹងយ៉ា ងចារ់ថា បលកររី
គួរកតបធវើវ។ អវីកដលគ្នតម់និ នដឹងគឺថា បរចកឋីរយការណ៍្បនាោះខុ្រ។ បលកវុចិទរ័ មនិទនោ់ល បប់ៅបឡើយបទ។ 
បលកររី នបៅកកនលងមយួបលើតុំបនភ់បុំហិម្ចសលដខ៏្ពរ់ កដលម្ចនរគបដណ្ឋ បប់ោយទឹកកក បោយបជើងរបរ់គ្នតទ់ុំងពីរ
 នជាប់កក។ 
 

 បលើកកលងកតការអោច រយប៉ាុបណាត ោះ បលកវុចិទរ័របកហលជានឹងោល ប់ បោយោរការឆលងបរគដុំបៅរលួយ មុនបពល
កដលបលកោចរកអរយិយធមម៌យួប ើញ។ ប៉ាុកនថ រពោះអម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងកផនការបផសង។ តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ 
រទង ់នរ បប់លកររីឌាន ជាររីកដលររ់បៅកផបកមយួបទៀតសនពិភពបលកឱ្យអធិោឌ នររម្ចបប់លកវុចិទរ័។ គ្នតោ់ឋ ប់
បងាគ ប ់បនាោះការអោច រយកប៏កើតបឡើង បហើយបលកវុចិទរ័ រតូវ នបរ រឱ្យជា។ 
 

 មនុរសបផសងបទៀតម្ចនបទពិបោធនដូ៍ចគ្នប នឹងបលកររីឌានកដរ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នកណ្នាុំការអធិោឌ ន
របរ់ពួកបគ បហើយកិចចការដអ៏ោច រយកប៏កើតបឡើង។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនវធិីោស្តរថជាបរចើន កបុងការជួយ បយើងបៅបពល 
កដលបយើងអធិោឌ ន។ 
 
 
 
 
 
 



90 
 

គ្ទរាង 
ក. ោឋ បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ Listen to the Spirit’s Voice 
ខ្. ម្ចនោរមមណ៍្តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនរពោះហឫទយ័ Feel What the Spirit Feels 
គ. អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្អធិោឌ នតាមរយៈអបក Let the Spirit Pray Through You 
 . រកមឋងបចញនូវអុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ Act in the Spirit’s Power 
 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
២. ពិពណ៌្នាពីោរមមណ៍្កដលចូលបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
៣. ពនយល់ពីអតទនយ័សនការអធិោឌ នបៅកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
៤. ពនយល់ពីោររុំខាន់សនការោកអ់ុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ចូលបៅកបុងការអនុវតថ។ 
 

ក. ស្ឋដ ប់រពះស្រូនស្ៀងរបស្រ់ពះវិញ្ញា ែ Listen to the Spirit’s Voice 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីរិច្ចការរបស់រពះវិញ្ញា ណែ៏វិសុទធរនុងការអធិស្ឋា នរបស់ទយើង។ 

 
 បយើង ននិយយរចួមកបហើយអុំពីការោថ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន។ រទង់ជា
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលម្ចនបនធូលមកកាន់បយើងតាមរយៈការរនធនាកបុងរបបៀបពីរយ៉ា ង បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន និង
ោនរពោះគមពរី។ បពលខ្លោះ រទងប់ងាា ញពីអវីកដលម្ចនបៅកបុងជីវតិបយើង កដលរពោះជាម្ចច រ់មនិរពវរពោះហឫទយ័។ រទង់ជួយ 
បយើងឱ្យោរភាពនូវកុំហុរបៅរពោះជាម្ចច រ់ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះអងគបលើកកលងបទរ។ បនាធ បម់ក រទងរ់បទនឱ្យបយើង
នូវបរចកថរុីខ្ និងការធានាអោះោងថា រពោះជាម្ចច រ់ នអតប់ទរឱ្យបយើងបហើយ។ ជីវតិរបរ់បយើងរតូវ នផ្ទល រ់បថូរ
បៅបពលកដលបយើងោឋ ប់តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បហើយអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគជួយ បយើងពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ង។  

 
យ៉ា ងណាមញិ រពោះវញិ្ញដ ណ្កយ៏ងមកជួយ បយើងកដលទនប់ខ្ាយបនោះកដរ ដផតិបយើងពុុំដឹងអធិោឌ នដូចបមឋច 
បដើមផបីោយ នរមបនាោះបឡើយ កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់ រទងទូ់លអងវរបោយបយើង បោយរពោះរូរបរៀងកដល
គ្នម ននរណាោចកថ្លង ន។ រឯីរពោះជាម្ចច រ់កដលបឈវងយល់ចិតថមនុរសរទងរ់ជាបរពោះបុំណ្ងរបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្ បរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្ទូលអងវរបោយរបជាជនដវ៏រុិទន ររបតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
(រ ៉ាមូ ៨:២៦-២៧) 
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រពះវិញ្ញា ណជួយទយើងអធិស្ឋា ន 
រ ៉ាមូ ៨: ២៦-២៧ 

  បញ្ញា របរ់បយើង     ជុំនយួរបរ់រពោះអងគ 
  ខ្វោះការអធិោឌ ន     បលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យអធិោឌ ន 
  ជុំបនឿតិច      របទនជុំបនឿដល់បយើង 
  មនិយល់ពីតរមូវការ    រ បប់យើងពីអវីកដលរតូវអធិោឌ ន 
  មនិយល់ពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រពោះ   អធិោឌ នររម្ចបប់យើងឱ្យបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័
        រពោះជាម្ចច រ់ 
  ការរបឆាុំងនឹងវញិ្ញដ ណ្ោរកក ់   របទនឱ្យបយើងនូវជយ័ជមបោះ 
  បយើងខ្វោះរមតទភាពខាងនិយយ   អធិោឌ នតាមរយៈបយើង 
 

 ចូរអររពោះគុណ្ដល់រពោះជាម្ចច រ់ កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បយើងឱ្យអធិោឌ ន។ រទង់ នយងមកគងជ់ាមយួ
បយើង របទនបយើងនូវនិរសយ័ថ្មី កណ្នាុំបយើង បហើយជួយ បយើងឱ្យថាវ យបងគុំ និងបបរមើដល់រពោះជាម្ចច រ់។ រពោះបយរ ូ ម្ចន
រពោះបនធូលថា៖ 

 
រពោះជាម្ចច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្ បហតុបនោះអរ់អបកកដលថាវ យបងគុំរពោះអងគ រតូវកតថាវ យបងគុំតាមវញិ្ញដ ណ្ និងតាម
បរចកឋីពិត។ (យ៉ាូហាន ៤:២៤) 

 
 បៅបពលកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនាុំបយើង បយើងម្ចនអុំណ្រចុំបពាោះការោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតារបរ់បយើង។ 

 
ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់កណ្នាុំ រុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បងបអូនពុុំ ន
ទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលបធវើបោយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បហើយបោយបៅកតភយ័ខាល ចបទៀតបទ គឺបងបអូន នទទួល
រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលបធវើបោយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ បយើងបនលឺ
រុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា! គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់កដលផឋល់រកខីភាពបោយវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងដឹង
ថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កមន។ របរិនបបើបយើងពិតជាបុរតកមន បនាោះបយើងមុខ្ជាទទួលមតក៌
ពុុំខាន។ បយើងនឹងទទួលមតក៌ពីរពោះជាម្ចច រ់ គឺទទួលមតក៌រមួជាមយួរពោះរគិរឋ។ បោយបយើងរងទុកខលុំ ក
រមួជាមយួរពោះអងគដូបចបោះ បយើងកន៏ឹងទទួលរិររីងុបរឿងរមួជាមយួរពោះអងគកដរ។ (រ ៉ាមូ ៨:១៤-១៧) 

 

 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បយើងឱ្យយល់ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយនាុំចិតថគុំនិតរបរ់បយើងបៅកានប់រចកថី
ពិតកដលបយើងរតូវការ។ 
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ប៉ាុកនថ រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន*កដលរពោះបិតាចាតប់ោយមកកបុងនាមខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទុំង
អរ់ដល់អបករល់គ្នប  រពមទុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់គ្នប ផង។ (យ៉ាូហាន ១៤:២៦) 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអម្ចច រ់នឹងរណ្ឌិ តបៅបលើរពោះបុរតាបនាោះ គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់រ ជាញ  បោយបចោះ
ពិចារណាដឹងខុ្ររតូវ រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់ការ ល្ រសវ និងចិតថអងោ់ច រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលបុំភលបឺោយ
ោគ ល់ និងបគ្នរពបកាតខាល ចរពោះអម្ចច រ់។ (បអោយ ១១:២) 

 

 ការបបរងៀន និងការកណ្នាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមកកានប់យើងភាគបរចើនតាមរយៈរពោះគមពរី ដូបចបោះ ចូររញ្ជ ឹងគិត
ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅបពលកដលអបកោនរពោះគមពរី។ ចូរទបនធញខ្គមពរី និងរូរតខ្ទុំងបនាោះបឡើងវញិបពញមយួ
សថ្ង។ អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះបនធូលបធវើការកបុងអបក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនោចនាុំរពោះបនធូលកដលរតឹមរតូវចូលបៅកបុងការចងចាុំរបរ់
អបក និងអនុវតថរពោះបនធូលបៅកបុងោទ នភាពរបរ់អបក បៅបពលកដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័កណ្នាុំ និងបលើកទឹកចិតថដល់
អបក។ រទងន់ឹងបរបើរពោះបនធូលបដើមផបីធវើឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើង នលូតលរ់ បហើយអបកនឹងប ើញពីការបឆលើយតបចុំបពាោះ
ការអធិោឌ នយ៉ា ងអោច រយ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ អបករបកហលនឹងកតរ់ម្ចគ ល់នូវអវីកដលបយើងកុំពុងកតរ ុំឭកបៅកបុងបមបរៀនមុនរបរ់មុខ្វជិាជ សនបរចកថីពិតមយួចុំនួនកដល 
   បយើង នបរៀន។ បនោះជាកផបកមយួដរ៏ុំខាន់សនការរិកាកដលហមតច់ត។់ ចូររតឡបប់ៅបមបរៀនទី៣ បហើយោនវមឋងបទៀត។  
   ោននូវអវីកដលអបក នកតរ់តាបៅកបុងបរៀវបៅអុំពីបមបរៀនបនោះ។ 
 
២ ររបរររបងខបកិចចការមយួចុំនួន កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នរ បអ់បកឱ្យអធិោឌ ន ឬ  នរ បឱ់្យបធវើតាុំងពីបពល 
    កដលអបកចាបប់ផឋើមរិកានូវមុខ្វជិាជ បនោះ។ បតើលទនផលទុំងបនាោះជាអវី? 
 
៣ រ ុំឭកបមបរៀនទី៤ បឡើងវញិ។ បតើអបកបរបើរពោះបនធូលជាការកណ្នាុំកដរឬបទ? បតើរពោះបនធូលបនោះជួយ អបកបោយរបបៀបណា? 
 

ខ. មានអារមមែ៍តាមរពះវិញ្ញា ែមានរពះហឫទ័យ Feel What the Spirit Feels 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពអីារមមណ៍ណែលច្ូលទៅរនុងការអធិស្ឋា នរបស់ទយើង។ 

 
 បយើង ននិយយអុំពីការខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះអរ់អបកកដល តប់ង ់និងម្ចនោរមមណ៍្ដឹងពីមនុរសដសទបទៀត។ បនោះ
មកពីបរចកថរីរឡាញ់ កដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនររម្ចបព់ួកបគ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគកដលគងជ់ាមយួបយើងររឡាញ់
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មនុរស បហើយបធវើឱ្យបយើងររឡាញ់ពួកបគកដរ។ បយើងកានក់តអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំជីវតិបយើងតាមផលូវរបរ់រពោះអងគ បយើង
កានក់តបពញបោយបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ 

 
បរចកឋីរងឃមឹមនិបធវើបោយបយើងខ្កចិតថបឡើយ បរពាោះរពោះជាម្ចច រ់ នចាក់បងាូររពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់
រពោះអងគមកកបុងចិតថបយើង បោយរបទនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមកបយើង។ (រ ៉ាមូ ៥:៥) 

 

 រពោះហឫទយ័កឋួលោណិ្តដរ៏ជាលបរៅរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បពលខ្លោះោចនឹងបធវើឱ្យទឹកកភបកហូរចុោះ ខ្ណ្ៈបពល
កដលបយើងអធិោឌ នររម្ចបម់នុរស ប៉ាុកនថបពលខ្លោះបទៀតជាអុំណ្ររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលនងឹបណាឋ លបយើងឱ្យម្ចនកថី
អុំណ្រ និងររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់។ 

 
ចូរម្ចនអុំណ្ររបាយជានិចច ចូរអធិោឌ នឥតឈប់ឈរ ចូរអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់រគបក់ាលៈបទរៈ 
ទុំងអរ់ ដផតិរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័បោយបងបអូន កដលរមួជាមយួរពោះរគិរឋបយរ ូ បធវើដូបចបោះឯង។  
(១ បថ្រាឡូនិក ៥:១៦-១៨) 

 
បងបអូនបអើយ បយើងរតូវកតអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់រឋីអុំពីបងបអូនជានិចច បយើងបធវើដូបចបោះពិតជារតឹមរតូវកមន 
បរពាោះជុំបនឿរបរ់បងបអូនកាន់កតចុំបរ ើនបឡើង បហើយបងបអូនកម៏្ចនចិតថររឡាញ់គ្នប បៅវញិបៅមក រតឹកតខាល ុំង
បឡើងៗកដរ។ (១ បថ្រាឡូនិក ១:៣) 

 
បពលណាខ្ញុ ុំនឹកគិតដល់បងបអូន ខ្ញុ ុំកតងកតអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់របរ់ខ្ញុ ុំជានិចច គឺរគបប់ពល ខ្ញុ ុំទូលអងវរ
រពោះជាម្ចច រ់រុំរបប់ងបអូនទុំងអរ់គ្នប  ខ្ញុ ុំទូលអងវរបោយចិតថរកីរយជាដរប។ (ភលីីព ១:៣-៤) 

 
ចូរអររបាយជាមយួអរ់អបកកដលអររបាយ ចូរយុំបោកជាមយួអរ់អបកកដលយុំបោក។ (រ ៉ាមូ ១២:១៥) 

 

 បយើង ននិយយរចួមកបហើយអុំពីោកផកិរយិបៅបពលអធិោឌ ន។ រូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគងប់ៅរគបក់ផបកកបុង
ជីវតិរបរ់បយើង កដលបយើងនឹងម្ចនោរមមណ៍្ពីអវីកដលរទងម់្ចនោរមមណ៍្៖ បពញបោយបរចកថីរអបប់ខ្ពើមចុំបពាោះអុំបពើ ប ចង់
ផ្ទគ បរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់កបុងរគបក់ិចចការទុំងអរ់កដលបយើងបធវើ ម្ចនបុំណ្ងចិតថបនាធ ន់បដើមផជីួយ ដល់អបកដសទឱ្យម្ចន
បររភីាពពីអុំបពើ ប និងប ើញលទនផលម្ចនបុំណ្ងចិតថឱ្យរពោះជាម្ចច រ់យងរតឡបម់កកផនដីវញិ និងបរៀបចុំោណាចរក
របរ់រពោះអងគ ររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ និងមនុរសម្ចនភាពបោម ោះរតង ់និងការតាុំងចិតថខ្ពរ់កបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង ម្ចន
អុំណ្រកបុងការទុំនាក់ទុំនងជាមូយរពោះជាម្ចច រ់ ការធានាអោះោងថា រពោះអងគនឹងបឆលើយតប បហើយម្ចនឆនធោះកបុងការបធវើកិចចការអវី
កដលរទងរ់ បប់យើងឱ្យបធវើ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រូមរ ុំឭកបមបរៀនទី១ បឡើងវញិបោយទូលរូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្យនាុំមកចូលបៅកបុងករមតិមយួកានក់តកបុងការថាវ យ 
    បងគុំ បពលកដលអបកយកបពលរញ្ជ ឹងគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៥ រូមរ ុំឭកបមបរៀនទី២ បហើយអធិោឌ នបៅរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផពីរងឹងនូវោកផកិរយិកដលរតឹមរតូវបៅកបុងអបក។ 
 
៦ អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រូមចុំណាយបពលោក ់
   ោរមមណ៍្បៅរគបក់ផបកសនបរចកថីទុំងបនោះឱ្យ នរីុជបរៅ។ 

 
គ. អនុញ្ញា តឱ្យរពះវិញ្ញា ែអធិស្ឋា នតាមរយៈអនក Let the Spirit Pray Through You 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីអតែន័យម្នការអធិស្ឋា នទៅរនុងរពះវិញ្ញា ណ។ 

 
 ជាបរចើនបលើកបរចើនោរកដលបយើងមនិ នដឹងពីរបបៀបអធិោឌ ន។ បយើងមនិយល់ពីអវីកដលជាបរចកថីរតូវការរបរ់
មនុរសម្ចប ក់ៗ  ឬ ដុំបណាោះរោយរបរ់បគជាអវី។ បយើងមនិរ កដថាអវីជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ឬក ៏
របកហលជាបយើងមនិម្ចនពាកយអវី បដើមផបីងាា ញពីបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលនឹងហូរចូលមកកបុងបយើង ឬ 
ការឈចឺាប់កដលហាក់បីដូចជាកហកបយើងជាចបរមៀក ជបម្ចល ោះកផបកខាងកបុង ការភយ័ខាល ច បហើយនិងការការ ក់កបកគ្នប ។ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនទទួលយករគបទ់ុំងបុំណ្ង និងតរមូវការខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បហើយម្ចនរពោះបនធូលជាមយួរពោះបិតាអុំពី
កិចចការទុំងអរ់បនាោះបោយផ្ទធ ល់។ បពលខ្លោះ រទងោ់ចនឹងបធវើកិចចការបនោះបោយបុំបពញតាមរយៈបបូរម្ចតរ់បរ់អបកបៅកបុង
ភាោអធិោឌ នកដលមកពីរពោះអងគ បហើយមនិកមនមកពីគុំនិតរបរ់អបកផ្ទធ ល់បឡើយ។ បរកាមការជុំរញុទឹកចិតថរបរ់រពោះអងគ
អបកបងាូរបចញមកនូវបុំណ្ងយ៉ា ងរជាលបរៅកបុងរពលឹងរបរ់អបក ឬ ការថាវ យបងគុំដល់រពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចនបពលខ្លោះបទៀត 
រទងរ់បកហលជាម្ចនបុំណ្ងចងប់ធវើកិចចការបនោះកបុងភាោរបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់ ជាភាោអធិោឌ នកដលពិបររ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ោនគមពរី រ ៉ាមូ ៨: ២៦-២៧ មឋងបទៀត។ ររបររពីគុណ្រមផតថិនានា កដលអបកប ើញកបុងការអនុញ្ញដ ណ្ឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ 
    ដវ៏រុិទនអធិោឌ នតាមរយៈអបក។ 

 
អបកណានិយយភាោចុំកឡកអោច រយ អបកបនាោះនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ មនិកមននិយយបៅកាន ់
មនុរសបទ ដផតិគ្នម ននរណាយល់នយ័ បរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំចិតថអបកបនាោះបោយកថ្លងពីបរចកឋីដល៏ក់កុំ ុំង។  
(១ កូរនិថូ្រ ១៤:២) 
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 ជាការបោោះកលងដអ៏ោច រយខាងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង តាមរយៈការអធិោឌ នបធវើឱ្យវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងទទួល ននូវការ
បោោះកលងយ៉ា ងអោច រយ។ បយើងមនិចាុំ ច់យល់រគបយ់៉ា ងអុំពីបញ្ញា  និងដុំបណាោះរោយបនាោះបទ រពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនវតថម្ចន
កបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់ បហើយទូលរូមអវីកដលលអរបបរើរ។ រទងអ់ធិោឌ នតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់
រពោះជាម្ចច រ់កិចចការ បនោះរបទនឱ្យបយើងនូវការអោះោងថា ការអធិោឌ ននឹងម្ចនការបឆលើយតប។ 
 

 របបភទសនកាអធិោឌ នបនោះបៅថា «ការអធិោឌ នកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្» ឬ« ការនិយយភាោចកមលក»។ បពលខ្លោះ មនុរស
និយយរុំបៅបៅបលើវថាជា ភាោដសទ (glossolalia)  កដលមកពីភាោរកិក។ រពវសថ្ងម្ចនរគរិថបររ័ិទរបល់ននាក់
បៅកបុងពិភពបលកអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនអធិោឌ នតាមរយៈពួកបគ កបុងភាោណាមយួកដលរទងប់រជើរបរ ើរ។ 
 

 កិចចការបនោះបកើតបឡើងដុំបូងចុំបពាោះមនុរស១២០នាក ់កដលបដើរតាមរពោះបយរ ូ បៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ ពួកបគ
បុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងចាបប់ផឋើមបលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់កបុងភាោបផសងៗ កដលពួកបគមនិកដលធាល ប ់ន
បរៀន។ បៅកបុងចុំបណាមនុរស កដល នរបមូលផឋុ ុំគ្នប  ម្ចនមនុរសមកពីបណាឋ របបទរជាបរចើន នយល់ភាោកដល
រគិរថបររ័ិទកុំពុងនិយយបៅកបុងភាោបផសងៗពីគ្នប ។ ពួកបគ ននិយយអុំពីកិចចការអោច រយកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបធវើ! 

អបកទុំងបនាោះ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីគ្នប  តាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្បរ ររបទនបោយ។ (កិចចការ ២:៣) 

 

 បលកប៉ាូលបធវើទបីនាធ ល់ពីការអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្អធិោឌ ន តាមរយៈបលកជាភាោដសទ ជាការទកទ់ងដ៏
អោច រយមយួ បៅបពលកដលបលក នអធិោឌ នទូលអងវរចុំបពាោះតរមូវការរបរ់រគិរថបររ័ិទថ្មីៗ អបកបធវើការជារគិរថបររ័ិទ 
បហើយនិងរកុមជុំនុុំនានា កដលបលក នរកប ើញ។ (គ្នត់និយយរុំបៅបៅបលើវជា «ការអធិោឌ នបោយវញិ្ញដ ណ្របរ់
គ្នត»់)។ ប៉ាុកនថ កិចចការបនោះមនិោចឃ្លត់បលកពីការអធិោឌ នយ៉ា ងបោម ោះអរ់ពីចិតថកបុងពាកយអធិោឌ នរបរ់គ្នតផ់្ទធ ល់ ន
បឡើយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ជួយ បយើងអធិោឌ នកបុងរបបៀបទុំងពីរបនោះ។ 

 
របរិនបបើខ្ញុ ុំអធិោឌ នជាភាោចុំកឡក វញិ្ញដ ណ្ខ្ញុ ុំបៅអធិោឌ នពិតកមន ប៉ាុកនថ រ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំបៅបរងៀម ឥត
រោិះគិតអវីបទ។ ដូបចបោះ បតើខ្ញុ ុំរតូវបធវើដូចបមឋច? ខ្ញុ ុំនឹងអធិោឌ នបោយបរបើវញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំកន៏ឹងអធិោឌ ន 
បោយបរបើរ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំផងកដរ។ ខ្ញុ ុំនឹងបរចៀង បោយបរបើវញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំកន៏ឹងបរចៀងបោយបរបើរ ជាញ
របរ់ខ្ញុ ុំផងកដរ។ (១ កូរនិថូ្រ ១៤:១៤-១៥) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ របរិនជាអបកម្ចនោរមមណ៍្ថា រតូវការកុំរតិសនការអធិោឌ នកដលរីុជបរៅជាងបនោះ ចូរនិយយជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
    អុំពីកិចចការបនោះ។ 
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៩ ឥលូវបនោះ រូមរ ុំឭកបមបរៀនទី៥ បហើយទូលរូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ជួយ អបកឱ្យម្ចនោរមមណ៍្ដូចកដលរទងម់្ចនោរមមណ៍្អុំពី 
    តរមូវការកដលអបក នកតទុ់ក។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកណ្នាុំ និងអធិោឌ នតាមរយៈអបកររម្ចបត់រមូវការ 
    នីមយួៗ។ ចូរនិយយពាកយ កដលរទងរ់បទនមកឱ្យអបក បហើយរទងន់ឹងអធិោឌ នររម្ចបក់ិចចការទុំងអរ់បនោះបៅតាម 
    បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ឃ. នធវើស្កមមភាពកនងុអំណាចរបស្រ់ពះវិញ្ញា ែ Act in the Spirit’s Power 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីស្ឋរសំខាន់ម្នការោរ់អំណ្ដច្របស់រពះវិញ្ញា ណច្ូលទៅរនុងការអនុវតត។ 

 
 តាមរយៈបមបរៀនទុំងអរ់បនោះ បយើង ននិយយអុំពីការអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាម្ចច រ់បរបើបយើងបដើមផជីួយ បឆលើយនូវការ
អធិោឌ នរបរ់បយើង។ បយើងោឋ បរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផឱី្យរពោះអងគរបទនការកណ្នាុំ ប៉ាុកនថ បតើបយើងោចបធវើកិចចការអវី 
កដលរទងរ់ បប់យើងឱ្យបធវើកដរឬបទ? តាមរយៈឫទន នុភាពរបរ់រពោះអងគ! 

 
ដផតិរពោះជាម្ចច រ់បទបតើ កដលបធវើបោយបងបអូនម្ចនទុំងបុំណ្ង ម្ចនទុំងរមតទភាពោចនឹងរបរពឹតថតាម
រពោះបុំណ្ងដរ៏បផរុររបរ់រពោះអងគ។ (ភលីីព ២:១៣) 

 

 បនាធ បព់ីបយើងអធិោឌ នបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បហើយទូលរូមជុំនួយពីរពោះអងគ បយើងោចបចញបៅ បធវើតាមបងាគ ប់របរ់
រពោះអងគបោយទុកចិតថបលើរពោះអងគបធវើការតាមរយៈបយើង។ បបើរិនជាបយើងទូលរូមរពោះអងគ ឱ្យរបស្តងាគ ោះមតិថភកថរិបរ់បយើង 
បនាោះរទងរ់ បប់យើងឱ្យបបរងៀនពួកបគអុំពរីពោះបយរ ូ។ បយើងទូលរូមរពោះអងគឱ្យជួយ បយើង បដើមផបីធវើវ បហើយរទងន់ឹងជួយ 
បយើង។ បយើងោចនិយយ និងបធវើរកមមភាពបោយភាពបជឿជាក ់បោយដឹងថារពោះជាម្ចច រ់នឹងបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់
បយើង។ 
 

បហតុបនោះបហើយ នជាបយើងម្ចនចិតថរងឹបុឹងបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរពោះអងគ គឺថា របរិនបបើបយើងទូលរូមអវី ររប
តាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ បនាោះរទងន់ឹងរពោះរណាឋ ប់បយើងជាមនិខាន។ បបើបយើងដឹងថា រពោះអងគរទង់
រពោះរណាឋ ប់បយើង បទោះបីបយើងទូលរូមអវីពីរពោះអងគកប៏ោយ បយើងដឹងថា បយើង នទទួលអវីៗកដលបយើង
ទូលរូមបនាោះរចួបហើយ។ (១ យ៉ាូហាន ៥:១៤-១៥) 

 

 អុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ មនិកមនររម្ចបក់តនិយយ អុំពីរកខីភាពរបរ់រពោះបយរ ូប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ ករ៏រម្ចប់
ការររ់បៅ ររម្ចប់រពោះអងគផងកដរ បោយបធវើជាមនុរសកដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើ។ ជីវតិរបរ់បយើងនិយយឮ
ជាងពាកយរមឋបីៅបទៀតអុំពីបរចកថីររឡាញ់ និងឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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ប៉ាុកនថ អបករល់គ្នប នឹងទទួលឫទន នុភាពមយួ គឺឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់គ្នប ។ 
អបករល់គ្នប នឹងបធវើជាបនាធ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ បៅកបុងរកុងបយរោូឡឹម កបុងររុកយូោទុំងមូល កបុងររុកោម្ច៉ា រ ីនិង
រហូតដល់ររុកោច់ររយលសនកផនដី។ (កិចចការ ១:៨) 

 
ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ពុុំ នរបទនបោយបយើងម្ចនវញិ្ញដ ណ្កដលនាុំបោយខាល ចបទ គឺរពោះអងគរបទនបោយបយើង
ទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់កម្ចល ុំង បរចកឋីររឡាញ់ និងចិតថធងន។់ (១ ធីម៉ាូបថ្ ១:៧) 

 
ខ្ញុ ុំរូមជុំរបថា ចូរររ់បៅបោយររបតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ បនាោះបងបអូននឹងមនិបុំបពញតាមបុំណ្ងចិតថ
បលភលន់របរ់និរសយ័បលកីយប៍ទៀតបឡើយ។ (កាឡាទី ៥:១៦) 

 

 បៅបពលកដលអបកបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ ទុំងបនោះ ការរបលងកដលរុំខាន់ គឺការយកបៅអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀន។ 
ម្ចោតាុំង ជាវញិ្ញដ ណ្ោរកកម់យួ នឹងពាយមររ ុំងបយើង។ វរបឆាុំងនឹងកិចចការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយមនិចងឱ់្យអបក
អធិោឌ ន។ ប៉ាុកនថ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងជួយ អបក! រទងន់ឹងរបទនឱ្យអបកម្ចនជយ័ជុំនោះបលើម្ចោតាុំង និងឫទន នុភាពបដើមផ ី
បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រូមរទងរ់បទនពរ និងបរបើអបកឱ្យទទួលជយ័ជុំនោះដអ៏ោច រយររម្ចប់ខ្លួនឯង 
និងររម្ចបអ់បកដសទបទៀត បៅបពលអបកអធិោឌ ន។ 

 
ចូរទទួលការរបស្តងាគ ោះយកមកបធវើជាមកួកដក និងយករពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់មកបធវើជាោវរបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចូរអធិោឌ នរគបប់ពលបវល តាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ បោយបរបើទុំងពាកយអធិោឌ ន  
ទុំងពាកយអងវររគបយ់៉ា ង បហើយរបុងោម រតីទូលអងវររពោះជាម្ចច រ់ បោយចិតថពាយមបុំផុតរុំរបរ់បជាជន
ដវ៏រុិទនទុំងអរ់។ (បអបភរូ ៦:១៧-១៨) 

 
ដផតិបរគឿងរស្តោឋ វធុកដលបយើងបរបើ មនិកមនជាោវធុខាងរបរ់មនុរសបទ គឺជាោវធុដម៏្ចនឫទន នុភាពមកពី
រពោះជាម្ចច រ់ កដលោចរ ុំលុំកុំកពងបនាធ យនានា។ បយើងរ ុំលុំការរោិះគិត និងគុំនិតបឆមើង កបស្តនធើងទុំងប៉ាុនាម ន កដល
ររ ុំងមនិបោយោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងបកៀររបមូលចិតថគុំនិត បោយមកោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះរគិរឋវញិ។  
(២ កូរនិថូ្រ ១០:៤-៥) 

 
រឯីបងបអូនវញិ បងបអូនជាទីររឡាញ់បអើយ ចូរកោងគ្នប បៅវញិបៅមក បលើជុំបនឿដវ៏រុិទនបុំផុតរបរ់បងបអូន 
ចូរអធិោឌ នតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ (យូោ ១:២០) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចូររ ុំឭកបរចកថីរបងខបបមបរៀនទី៦ បហើយទូលរូមរពោះអម្ចច រ់ឱ្យជួយ អបកបធវើរកមមភាពកបុងអុំណាចរបរ់រពោះអងគ   
      បៅបពលអបកអធិោឌ នជាមយួអបកដសទ និងបលើកទឹកចិតថអបកដសទឱ្យអធិោឌ ន។ 
 
១១ ចូរកតរ់តានូវបញ្ញា បផសងៗបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក បៅកកនលងណាកដលអបករតូវការអុំណាចរបរ់ 
      រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនចូល ។ ចូរនិយយជាមយួរពោះអងគអុំពីកិចចការទុំងបនោះ។ 
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ទផទៀងផ្ទទ ត់ច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 លុំហាត់នានាកដលបៅកបុងបមបរៀនបនោះ នរួររុំណួ្រអបកឱ្យរ ុំឭកអវីកដលអបក នបរៀន។ បតើអបក នអនុវតថ
បគ្នលការណ៍្ទុំងបនាោះ មកកបុងជីវតិរបរ់អបកឥលូវបនោះកដរឬបទ? រពោះពរសនការអធិោឌ នមនិម្ចនដល់អរ់អបកណាកដល
រគ្ននក់តបរៀនអុំពីការអធិោឌ នបទ ប៉ាុកនថ ម្ចនដល់អរ់អបកណាកដលម្ចនការអធិោឌ នពិតរ កដ។ ចូរកុុំបធវើជារគិរថបររ័ិទ 
កដលបរងៀមោង ត។់ រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះបិតារបរ់អបក ររឡាញ់អបក រទងប់រតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការោឋ ប ់និយយ និង
បឆលើយតប។ 
 
 
 
 

 
 


