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រពះវិញ្ញា   ៏វិស្ទុធ 
 The Holy Spirit 

 
 

 ពួកោវក នដឹងថា រពោះបយរ ូនឹងចាកបចញពីពួកបគ។ តផតិរទង ់នរ បប់គយ៉ា ងដូបចាប ោះ។ មុនដំបូង ចិតថរបរ់បគ
ម្ចនកងវល់ បរពាោះបគររឡាញ់រពោះបយរ ូ  រពមទងំ នបដើរជាមយួរពោះអងគអរ់រយៈបពលបីឆាប ។ំ បតើបគររ់បៅបោយោម ន 
រពោះអងគបោយរបបៀបណា? 
 
 រពោះបយរ ូរជាបពីដួងចិតថបគ បហើយ នអោះអាងដល់បគថា វជាការលអណារ់ររម្ចបព់ួកបគ បោយរទងរ់តឡបប់ៅឯ
រពោះបិតាបៅោទ នរួគវ៌ញិ។ រពោះបិតារទងន់ឹងចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្យមក បហើយបគនឹងមនិបៅម្ចប កឯ់ងបឡើយ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងមនិរទិតបៅកតមយួរបបទរ ឬ កតកបុងពន័នការណីាម្ចប ក ់ឬ ជាតិោរនណ៍ាមយួ
បឡើយ—ប៉ាុកនថ បៅបពញពិភពបលក។ បៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប បលកបពរតុរម្ចនរបោរនប៍ៅកានហ់វូងមនុរស កដលម្ចន
វតថម្ចនបៅទបីនោះយ៉ា ងបហាចណារ់ម្ចន១៥រកុមភាោខុ្រៗពីោប ។ 
 

បហតុការណ៍្បនោះបកើតម្ចន ររបតាមបរចកឋីកដលពាការយី៉ាូកអល នកថ្លងទុកមកថា៖ “រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូល
ថា៖ 

 
បៅរោចុងបរកាយបងអរ់បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផងទងំពួង។ កូនរបុរ
កូនររីរបរ់អបករល់ោប នឹងកថ្លងរពោះបនធូលពួកយុវជននឹងនិមតិថប ើញការអោច រយបហើយពួកចារ់ទុំរបរ់អបក
រល់ោប នឹងយល់រុបិននិមតិថ។ (កិចចការ ២:១៦-១៧)  

 
 បតើអបកដឹងបទថា បយើង នមកដល់ការរបគ គ្ ោះតាមរយៈកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន? រូមឱ្យបយើងរិកាអំពី
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងអំពីកិចចការរបរ់រពោះអងគកបុងបយើងជាមយួោប ។ 
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គ្ទរាង 
ក. លកខណ្ៈរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន The Person of the Holy Spirit 
ខ្. កិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន The Work of the Holy Spirit 

 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នអំពលីកខណ្ៈរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
២. ពនយល់ពីកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុងការរបគ គ្ ោះ។ 
 

ក. លកខ ៈរបស្រ់ពះវិញ្ញា   ៏វិស្ទុធ The Person of the Holy Spirit 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីលរខណៈរពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធ។ 
 

 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជារពោះ។ រទងជ់ាអងគទីបីកបុងរពោះសរតឯក កដលឱ្យនមថា រពោះសរតឯកដវ៏រុិទន (Holy Trinity) ។ 
ដូចរពោះបិតា និងរពោះបុរតាកដរ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចននមបផសងៗ ដូចជារពោះវញិ្ញដ ណ្បររុិទន រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកថីពិត អបកលួងបលម។ កណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ និយយពីអងគទងំបី៖ 
 

ចូរបចញបៅនមំនុរសរគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធវើជារិរស បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនមរពោះ
បិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបរបៀបដូចជារពោះបិតា។ រទងគ់ងប់ៅអរ់កលផ ម្ចនរគបទ់ងំអំណាចបចោថ  រជាបទងំអរ់ និង
គងប់ៅរគបទ់ីកកនលង។ រទងប់ធវើកចិចការជាមយួរពោះបិតា និងរពោះបុរតា បហើយរទងម់្ចនរពោះវតថម្ចនបពលកដលបបងកើតកផនដី។ 
បតាោះ បយើងរកបឡកបមើលបៅខ្គមពរីមយួចំនួនកដលរ បអ់ំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន៖ 
 

បោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលគងប់ៅអរ់កលផជានិចច រពោះរគិរឋ នថាវ យរពោះអងគផ្ទធ ល់បៅរពោះជាម្ចច រ់ទុក
ដូចជាយញ្ដបូជាឥតបមហមង។ (បហរបឺ ៩:១៤) 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្បឈវងយល់អវីៗទងំអរ់ រូមផកីតជំបៅរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ករ៏ទងប់ឈវងយល់កដរ។  
(១កូរនិថូ្រ ២:១០) 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់ នរូនខ្ញុ ំបឡើង ខ្យល់ដបងាើមរបរ់ រពោះដម៏្ចនឫទន នុភាពខ្ពងខ់្ពរ់បំផុតបធវើ 
បអាយខ្ញុរំរ់រនម្ចនជីវតិ។ (យ៉ាូប ៣៣:៤) 
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 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នកបរមើកកបុងពាការ ីនិងបូជាចារយកបុងរម័យរមពននបមរតីចារ់។ រទងជ់ួយ មនុរសរបុរររីកបុង
ការបបរមើដល់រពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចនរំណួ្ររួរអំពីបលកយ៉ាូករបជាម្ចប ករ់តូវ នបគលកប់ធវើជាទរករចូលកបុងរបបទរ        
បអរីុបថា «បយើងពុំអាចរកបុររបផសងបទៀត កដលម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់គងជ់ាមយួ ដូចបលកបនោះបឡើយ»។  
(បលកុបផតថិ ៤១:៣៨)  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជាអងគ………………សន………………។ រទងប់ធវើកិចចការរមួោប ជាមយួ……………… និង………………   
    បហើយម្ចនរពោះវតថម្ចនបៅបលើកផនដីតាងំពី………………………មកបមល៉ាោះ។ 
 
២ ចូរអានបទគមពរីខាងបរកាម។ រូមររបររកកផរខ្នីមយួៗអំពីគុណ្រមផតថិ ឬ លកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន  
    កដលខ្គមពរី នបលើកបឡើង។ 
 ក)  រ ៉ាមូ ១៥:១៣ …………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)  បហរបឺ ១០:១៥ ………………………………………………………………………………………… 
 គ)  ១បពរតុរ ៤:១៤ ……………………………………………………………………………………… 
  )  ១យ៉ាូហាន ៥:៦………………………………………………………………………………………… 
 ង)  យ៉ាូហាន ១៤:២៦……………………………………………………………………………………… 
 

ខ. កិចាការរបស្រ់ពះវញិ្ញា   ៏វិស្ទុធ The Work of the Holy Spirit 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរិច្ចការរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធទៅរន ងការសទគ គ្ ះ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនតួនទីរំខានប់ៅកបុងការរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង។ រទងរ់កមថងឱ្យបយើងប ើញពី បរបរ់បយើង 
និងជួយ បយើងឱ្យទទួលរពោះបយរ ូ បធវើជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង។ រទងផ់្ទល រ់បថូរជីវតិបយើង។ 
 

កាលណារពោះអងគ (រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន) យងមកដល់ រពោះអងគនឹងបញ្ញជ ក់បអាយមនុរសបលកដឹងថា បគ
យល់ខុ្រអំពី បអំពីបរចកឋីរុចរតិនិងអំពីការកាត់បទរ។ (យ៉ាូហាន ១៦:៨) 

 
 រពោះបយរ ូ នបបរងៀនថា «របរិនបបើមនុរសមនិបកើតពីទឹក និងពីរពោះវញិ្ញដ ណ្បទ បគពុំអាចចូលកបុងរពោះរជយរពោះជា
ម្ចច រ់ នបឡើយ« (យ៉ាូហាន ៣:៥-៦)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនររ់បៅកបុងអបកបជឿរគបរ់បូ។ រទងយ់ងចូលបៅកបុងចិតថ បពលការ
រនធនបកើតបឡើង។ បងបអូនពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កមន បរពាោះរពោះអងគ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ 
បអាយមករណ្ឌិ តកបុងចិតថបយើង គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះបហើយ កដលបនលឺរពោះរូរបរៀងបឡើងថា «អបា  !ឱ្រពោះបិតា! »  
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(កាឡាទី ៤:៦)។ កណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៨:៩ កចងថា «អបកណាោម នរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះរគិរឋ អបកបនោះមនិកមនជាកូនបៅរបរ់
រពោះអងគបទ។» 
 
 បយើង ននិយយោប រចួមកបហើយអំពីការររ់បៅរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងបយើងក៏ម្ចនការររ់បៅសនរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទនកដលបកើតបឡើងបនធ បព់ីការរនធនកដរ។ បពលខ្លោះបគបៅការបនោះថា ការរជមុជរពោះវញិ្ញដ ណ្ ។ មនិកមនអបកបជឿរគបរ់បូ
បទកដល នរជមុជរពោះវញិ្ញដ ណ្ ប៉ាុកនថ វជាបទពិបោធនម៍យួកដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យកូនរងួនភាង ររបរ់រពោះអងគ     
ម្ចន។ 
 

រពោះជាម្ចច រ់ នបលើកបលកបយរ ូបឡើងបោយឫទនិ រមរីបរ់រពោះអងគ។ បលកបយរ ូ នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទនពីរពោះបិតា តាមរពោះបនធូលរនាបហើយចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះមកបលើបយើងខ្ញុ  ំដូចបងបអូន ន
ប ើញ នឮរោប។់ (កិចចការ ២:៣៣) 

 
រូមបងបអូនកកករបចិតថគំនិត បហើយម្ចប ក់ៗ រតូវទទួលពិធីរជមុជទឹក កបុងរពោះនមរពោះបយរ ូរគិរឋបៅ បដើមផ ី
រពោះជាម្ចច រ់បលើកកលងបទរបងបអូនបអាយរចួពី ប បហើយបងបអូននឹងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលជា
អំបណាយទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (កិចចការ ២:៣៨) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជាអបកលួងបលម ជាអបកជំនួយរបរ់បយើង។ រទងប់បរងៀនបយើង របទនកថីររឡាញ់ និងការ
របកបោប ដល់បយើង និងដឹកនបំយើងបៅរកបរចកថីពិត។ រទងម់្ចនផលកផលររម្ចបប់យើង ដូចជា អំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ ចិតថ
រលូតបូត និងបចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង ជាបដើម (កាឡាទី ៥:២២) រពមទងំ ម្ចនរពោះអំបណាយទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្ បដើមផបីបរមើ 
រពោះអម្ចច រ់ និងអបកដសទ (១កូរនិថូ្រ ១២:៤-៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគពិតខាងបរកាម។ 
 ក)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនរពោះវតថម្ចនកបុងអបកបជឿរគបរ់បូ។ 
 ខ្)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនបំយើងបឆាព ោះបៅកានក់ាររបគ គ្ ោះ។ 
 គ)  ការផ្ទល រ់ករបចិតថ និងការរជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដូចោប ។ 
  )  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបការថា បយើងជាកូនរងួនភាង ររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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៤ រូមអានបទគមពរីបយងបៅខាងបឆវង។ ចូរររបររបលខ្នីមយួៗរថីអំពីកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បៅខាងោថ ំ កដល ន  
    និយយកបុងខ្គមពរីបយង ោកប់ៅពីមុខ្ខ្គមពរីបយង។ 
 .….ក បអោយ ១១:២  ១) របទនកម្ចល ងំ 
 .….ខ្ បអបរោល ៣៦:២៧  ២) បំភល ឺ(បបរងៀន) 
 .….គ យ៉ាូកអល ២:២៨  ៣) រកមថងឱ្យប ើញពីបរចកថីពិត 
 .….  លូកា ១២:១២  ៤) ផថល់រ ជាញ  ចំបណាោះដឹង និងជំនញ 
 .….ង មកីា ៣:៨   ៥) របទនទំនយ យល់រុបិននិមតិថ និងការនិមតិថប ើញ 
 .….ច យ៉ាូហាន ១៦:១៣  ៦) ជួយ អបករកាវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១ ទីប ី
 រពោះសរតឯក 
 រពោះបិតា 
 រពោះបុរតា 
 ការបបងកើតកផនដ ី
 
៣ ក)  ពិត 
 ខ្)  ពិត 
 គ)  មនិពិត 
  )  ពិត 
 
២ ក)  ម្ចនឬទន នុភាព 
 ខ្)  ជារមរបនធ ល់ 
 គ)  ម្ចនរិររីងុបរឿង 
  )  ម្ចនបរចកថីពិត 
 ង)  ជាអបកជួយ  
 
៣ ក)  ៤) ផថល់រ ជាញ  ចំបណាោះដឹង និងជំនញ 
 ខ្)  ៦) ជួយ អបករកាវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 គ)  ៥) របទនទំនយ យល់រុបិននិមតិថ និងការនិមតិថប ើញ 
  )  ២) បំភល ឺ(បបរងៀន) 
 ង)  ១) របទនកម្ចល ងំ 
 ច)  ៣) រកមថងឱ្យប ើញពីបរចកថីពិត 
 
  


