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ពិភពវិញ្ញា    
The Spirit World 

 
 
 

 រពោះអងគកដលគងប់ៅកបុងអបករល់ោប  រទងម់្ចនអំណាចធជំាងម្ចច រ់បលកីយប៍នោះបៅបទៀត។ (១យ៉ាូហាន ៤:៤) 
 

 ម្ច៉ា រណីាជាយុវនរមី្ចប ក ់បពលោតប់ធវើជារគូអនធងរពលឹង។ បពលខ្ញុ ំជួបោត ់ោត់ម្ចនអាយុ២៥ឆាប  ំបហើយម្ចរោតាងំ 
និងវញិ្ញដ ណ្អារកក ់នរមួរតឹោតរ់ចួបៅបហើយ។ បីរ ថ ហ៍ដំបូងសនប៉ាុនម នកខ្បនោះ អបកបជឿមយួចំនួន និងខ្ញុ ំ នររ់បៅ
ជាមយួនឹងម្ច៉ា រណីា និងោវ មរីបរ់ោត ់បហើយវជាបពលបវលសនចមាំងខាងឯវញិ្ញដ ណ្ដគ៏ួរឱ្យខាល ចមយួ។ 
 
 បរៀងរល់លង ចបយើងោកស់ដបលើម្ច៉ា រណីា អធិោឌ នររម្ចបក់ារបោោះឱ្យរចួរបរ់ោត។់ វញិ្ញដ ណ្អារកកទ់ងំបនោះ ន
ពាយមរម្ចល បោ់ត់ បហើយកព៏ាយមបធវើ បបយើងកដរ ប៉ាុកនថ វមនិអាចបធវើ នបទ។ បយើងតរ ូនឹងអំណាចម្ចរោតាងំ និង
ករវងរកការការពារតាមរយៈរពោះបលហិតរពោះបយរ ូ។ វញិ្ញដ ណ្អារកក ់នបចញបនថិចមថងៗ។ អំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់    
អោច រយជាង បហើយឆាប់ៗ ម្ច៉ា រណីាកម៏្ចនបររភីាពបពញបលញ! 
 
 ម្ច៉ា រណីា នកាល យជារម្ចជិកម្ចប កក់បុងរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយកជ៏ាកផបកមយួរបរ់រកុមជំនុំ កដលបយើងបទើប
កត នរិការចួ។ ម្ចនកតរពោះជាម្ចច រ់ប៉ាុបណាត ោះកដលរគបរ់គងោត ់បហើយម្ចនកតរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនប៉ាុបណាត ោះកដលគងក់បុង
ោត។់ 
 
 អបកករ៏បកហលជាធ្លល បប់ ើញអំណាចបធវើការរបរ់ោតាងំរចួមកបហើយ។ ប៉ាុកនថ អបកមនិចា ំចភ់័យខាល ចបឡើយ។ 
អំណាចរពោះជាម្ចច រ់ធំអោច រយជាង! បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងរិកាអំពីអំណាចរបរ់វញិ្ញដ ណ្កបុងបលកិយ ៍និងការការពារ
កដលបយើងជាអបកបជឿម្ចនកបុងរពោះរគិរថ។ 
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គ្ទរាង  
ក. ម្ចរោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក ់Satan and Evil Spirits 
ខ្. ពួកបទវតា Angels 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ថា ម្ចរោតាងំជានរណា និងវរនរបរ់វជាអវី។ 
២. ោគ ល់ពមីុខ្្របីយ៉ា ងរបរ់ពួកបទវតា។ 
 

ក.  មារាតាងំ និងវិញ្ញា  អារកក់ Satan and Evil Spirits 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ថា ារស្ថតាងំជ្ជនរណា និងវាសនរបស់វាជ្ជអវី។ 
 
 ម្ចរោតាងំជាបទវតាអារកកក់ដលរតូវ នបបណ្ថ ញបចញពីោទ នរួគ ៌បរពាោះវចងប់លើកតបមកើងខ្លួនវឱ្យបលើរជាង 
រពោះជាម្ចច រ់។ ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់ នទម្ចល កវ់ចុោះមកដល់របតថ ដប៏រៅសនោទ នមចចុរជ (បអោយ ១៤:១៤-១៥)។ ពួកបទវតា
អារកកក់ដលបដើរតាមវ នជួបនឹងវរនររបដៀងវ៖ «ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ពុំ នបយគយល់ដល់ពួកបទវតាកដលរបរពឹតថអំបពើ
 បបទ រទង ់នរញុពួកបគទម្ចល កប់ៅកបុងនរកអវចិី កដលងងឹតរូនយ បហើយបគជាប់ ំុឃ្លងំបៅទីបនោះរងច់ាបំពលរពោះអងគ  
វនិិចឆយ័បទរ (២បពរតុរ ២:៤)។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់ម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «ខ្ញុ បំ ើញម្ចរោតាងំធ្លល កចុ់ោះពីបលើបម មកដូចបផលក
បបនធ រ (លូកា ១០:១៨)។ 
 
 ម្ចរោតាងំ (បពលខ្លោះបៅថា លូរីុបហវើ ឬ ម្ចរ)  នពាយមបកងវរមនុរសឱ្យបចញឆាង យពីការបបរមើរពោះដម៏្ចនរពោះ
ជនមររ់។ កណ្ឍ គមពរី ១បពរតុរ ៥:៨ ោរ់បតឿនបយើងថា «រតូវភាញ កខ់្លួន បហើយរបុងោម រតីជានិចច! ដផតិម្ចរជាររតូវនឹងបង
បអូន កំពុងកតរកកវលជុំវញិបងបអូន ដូចរឹងារកកវលទងំរគហឹម រករត ករីុ់អបកណាម្ចប ក។់« 

 
 វញិ្ញដ ណ្អារកកប់ធវើការជាមយួោតាងំបដើមផបីធវើ ប និងបំផ្ទល ញមនុរស។ កណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ៨:២៨-៣៤ រ បប់យើង
ពីបុររពីរនកក់ដលឆកួត បរពាោះវញិ្ញដ ណ្អារកក ់ឬ បិោច នចូលកបុងខ្លួនពួកបគ។ ប៉ាុកនថ អំណាចរពោះជាម្ចច រ់កតងកតធំជាង
អំណាចរបរ់ម្ចរ។ រពោះបយរ ូរកមថងឱ្យប ើញអំពីអំណាចបដញវញិ្ញដ ណ្អារកកប់ចញពីមនុរស។ 
 

លុោះដល់លង ច បគនមំនុរសអារកសចូលជាបរចើននកម់ករករពោះអងគ រពោះអងគកប៏ដញវញិ្ញដ ណ្ទងំបនោះបោយ
ម្ចនរពោះបនធូល បហើយបរ រអបកជំងឺបអាយ នជារគប់ៗ ោប  ររបនឹងបរចកឋីកដលម្ចនកចងទុកតាមរយៈ 
ពាការបីអោយថា៖ «រពោះអងគ នទទួលយកភាពពិការរបរ់បយើង បហើយរពោះអងគកទ៏ទួលយកជំងឺរបរ់
បយើងកដរ»។ (ម្ច៉ា ថាយ ៨:១៦-១៧) 
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 កណ្ឍ គមពរី វវិរណ្ៈ ២០:១-៣ រ បថ់ា បពលរពោះរគិរថយងមកតាងំអាណាចរករពោះអងគបៅបលើកផនដី ោតាងំរតូវ
 នចាបច់ងទុករយៈបពលមយួរយឆាប ។ំ បនធ បព់ីបនោះមក វនឹងរតូវ នបោោះកលងឱ្យម្ចនបររភីាពមយួរយៈ បហើយបនធ ប់
មក នឹងរតូវោកក់បុងោទ ននរកជាបរៀងរហូត។ ការនិមតិថរបរ់បលកយ៉ាូហានប ា្ ញរ ប់ 
 

រឯីម្ចរកដល ននជំាតិោរន៍ទងំបនោះបអាយវបងវង ករ៏តូវបគប ោះបៅកបុងបឹងបភលើង និងោព នធ់រ័កដលម្ចន
រតវតិរចាឆ ន និងពាការកីកលងកាល យបៅកបុងបនោះរោប។់ បគនឹងរងទុកខបវទនទងំសថ្ង ទងំយបអ់រ់កលផជា
អកងវងតបរៀងបៅ។ (វវិរណ្ៈ ២០:១០) 

 
 បពលអបករបឈមមុខ្នឹងបរចកថីលផងួពីម្ចរោតាងំ ឬ រទិតកបុងភាពបរោោះថាប កប់ោយោរកតវញិ្ញដ ណ្អារកក ់អបក
អាចឈររបឆាងំនឹងវ ន។ កណ្ឍ គមពរី យ៉ា កុប ៤:៧ ម្ចនរពោះបនធូលថា «រូមបងបអូនបោរពចុោះចូលរពោះជាម្ចច រ់ បហើយ
របឆាងំនឹងម្ចរបនោះវមុខ្ជារតប់ចញឆាង យពីបងបអូនមនិខាន។» កណ្ឍ គមពរី វវិរណ្ៈ ១២:១១ កចងទុកថា «បងបអូនបយើង ន
ឈបោះវ បោយោររពោះបលហិតរបរ់កូនបចៀម និងបោយរកខីភាពរបរ់ពួកបគ។« 

 
 បពលបយើងរិកាកបុងកផបកបនធ ប ់រពោះជាម្ចច រ់បញ្ចូ នពួកបទវតារទងឱ់្យមកបបរមើអបក។ អបកមនិ ចភ់យ័ខាល ចអវីបឡើយ 
របរិនបបើអបកជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ពុំ នរបទនបអាយបយើងម្ចនវញិ្ញដ ណ្កដលនបំអាយខាល ចបទ គឺរពោះអងគរបទនបអាយបយើងទទួល  
    វញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់…………………………………       ……………………………………     និង………………………… 
    (២ធីម៉ាូបថ្ ១:៧)។ 
 
២ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគពតិនីមយួៗកដលរថីអំពីោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក។់ 
 ក)  ោតាងំបរបៀបដូចជាបតាកំពុងរគហឹមកដលចងប់ធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទអនថរយ។ 
 ខ្)  វញិ្ញដ ណ្អារកករ់ោនក់តជាការររបមើររសមរបរ់មនុរសកដលមនិោគ ល់វចារ់ប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ)  រពោះបលហិតកដលរពោះបយរ ូ នខាច យបលើបឈើឆាក ងម្ចនជ័យជំនោះបលើោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក។់ 
  )  របរិនបបើអបកបជឿតរ ូនឹងម្ចរ បនោះម្ចរមនិអាចបធវើទុកខបទរដល់បគ នបទ។ 
 
៣ ចូរអាន ម្ច៉ា ថាយ ២៥:៤១ បតើអវី នបរៀបចំជាបររចររម្ចបម់្ចរ និងបទវតារបរ់វ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ខ. ពួកយទវតា Angels 
ទោលទៅទ២ី. ស្ថគ ល់ពីម ខ្របីយ៉ាងរបស់ពួរទទវតា។ 
 

បទវតាទងំបនោះរុទនកតជាវញិ្ញដ ណ្ កដលបៅបំបរ ើរពោះជាម្ចច រ់ រពោះអងគចាតព់ួកបលកបអាយមកបំបពញមុខ្្រ
ជារបបយជន៍ដល់អរ់អបកកដលរតូវទទួលការរបគ គ្ ោះទុកជាមតក៌! (បហរបឺ ១:១៤) 

 
 បតើអបកធ្លល បឮ់ពីបទវតាការពារកដរឬបទ? ពួកបគម្ចនពិតកមន។ រពោះគមពរីម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះជាម្ចច រ់នឹង «បញ្ញជ  
បអាយពួកបទវតាជួយ អបក ពួកបទវតានឹងការពារអបក បៅរគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ» (ទំនុកតបមកើង ៩១:១១)។  
 
 ពួកបទវតាម្ចនមុខ្្រជាបរចើន មុខ្្រទីមយួគឺបបរមើរពោះជាម្ចច រ់កដល ជាអបកបបងកើតពួកបគ។ ពួកបទវតាថាវ យបងគំ 
រពោះជាម្ចច រ់រគបប់ពលបវល។ កណ្ឍ គមពរី បនបហម្ច ៩:៦ កចងថា «រពោះអងគរបទនជីវតិដល់អវីៗរពវោរបពើ ហវូងតារទងំ
អរ់បៅបលើបម  នោំប រកាបថាវ យបងគំរពោះអងគ។» ពួកបទវតាមនិបធវើកបបបនោះបោយខ្លួនឯងបទ ប៉ាុកនថ បោយបរកាមអំណាចរបរ់
រពោះរគិរថ។ កណ្ឍ គមពរី ១បពរតុរ ៣:២២ រ បប់យើងថា រពោះបយរ ូ « នយងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្ គង់បៅខាងោឋ ំ 
រពោះជាម្ចច រ់— បហើយពួកបទវតា រពមទងំវតទុរ័កឋិរិទនិននកដលម្ចនអំណាច និងឫទន នុភាពនន ចុោះចូលនឹងរពោះអងគទងំ       
អរ់។» 
 
 ពួកបទវតា នចូលរមួកបុងការរបទនរកឹតយវនិយ័ចារ់ (កាឡាទី ៣:១៩) បហើយបរកាយមកបរចៀងបលើភបយូំោ របការ
អំពីកំបណ្ើ តរពោះបយរ ូ  (លូកា ២:១៣-១៤)។ ពួកបគបបរមើរពោះបយរ ូ ខ្ណ្ៈបពលកដលរទងគ់ងប់លើកផនដី។ កណ្ឍ គមពរី  
លូកា ៤:១១ រ បប់យើងថា បរកាយពីការលផងួកបុងទីរបហាោទ នរចួបហើយ ម្ចនពួកបទវតាចាជំួយ រពោះអងគ។ បពលរពោះបយរ ូ
អធិោឌ នទងំរពួយរពោះទ័យកបុងរួនបកតបរម្ច៉ា នី ម្ចនបទវតាមកផថល់កម្ចល ងំដល់រពោះអងគ។ 
 
 ពួកបទវតាកប៏បរមើបយើងដូចោប ។ បទោះបីបយើងបមើលមនិប ើញពួកបគកប៏ោយ ពួកបគបមើលកថ្រកាបយើង—បោយចាឃំ្លល ំ
បមើល និងការពារបយើងពីបរោោះថាប ក។់ បយើងោម នផលូវដឹងពីបរោោះថាប ក់ និងបញ្ញា បផសងៗកដលបយើងជួបរបទោះបនោះបទ បរពាោះបគ
បបរមើជំនួរបយើងវញិ។ 
 
 ប៉ាុកនថ បយើងដឹងថា ពួកបគរតូវ នបញ្ចូ នមកបដើមផជីួយ បយើង ពីបរពាោះរពោះគមគរីម្ចនរពោះបនធូលដូបចបោះ។ ម្ចនគំរបូផសងៗកបុង
រពោះគមពរី នរបទនមកបដើមផបីលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យបជឿ។ ឧទហរណ៍្ បលកប៉ាូលរ បព់ីរបបៀបកដលបទវតាមករកបលក 
បហើយបលក នបលើកទឹកចិតថដល់បងបអូនកដលបៅបលើរំបៅឱ្យបគបជឿថា បគទងំអរ់ោប នឹងររ់ (កិចចការ ២៧:២២-២៥)។  
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 កណ្ឍ គមពរី ១ពងាវតារកសរត ១៩:៥ រ បថ់ា ម្ចនបទវតា ននអំាហារដល់ពាការបីអលីយ៉ា  បពលបលកហតប់នឿយ
យ៉ា ងខាល ងំ បលក នគិតថា បលកនឹងោល ប។់ បហើយបទវតា នបោោះកលងោវកបពរតុរឱ្យម្ចនបររភីាពពីគុក បពល
បលករតូវបគបបៀតបបៀនបោយោរដំណឹ្ងលអ (កិចចការ ១២:១៧)។ 
 
 បទោះបីបយើងបមើលប ើញបទវតា ឬ អត ់បយើងដឹងថា ពួកបគរតូវ នបញ្ចូ នមកបដើមផបីបរមើបយើង។ ម្ចនអារមមណ៍្លអ
ណារ់បោយដឹងថា ពួកបទវតាបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីធវើនូវអវកីដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលរ បប់គឱ្យបធវើ។ 
 
 ដូចកដលបយើង នរិការចួមកបហើយថា ពួកបទវតាមនិបធវើរកមមភាពអវីបទ បលើកកលងកតបធវើបរកាមអំណាចរបរ់
រពោះ។ បគកម៏និទទួលការររបរើរតបមកើងអវីកដរ។ បលកយ៉ាូហានជាម្ចប កក់ដលរពោះរពវរពោះទ័យ  នរបំភើបចិតថយ៉ា ងខាល ងំបោយ
ោរបលក នទទួលរជោរតាមរយៈបទវតា  បលក នរកាបចុោះ បហើយចាបប់ផថើមថាវ យបងគំបទវតាបនោះ។ ប៉ាុកនថ បទវតាបនោះ
 នបញ្ឈបប់លក។ «កុំថាវ យបងគំខ្ញុអំី !ខ្ញុ ំជាអបករមួការ្រជាមយួបលកបទបតើ បហើយខ្ញុ ំករ៏មួការ្រជាមយួបងបអូនបលកកដល
បជឿបលើរកខីភាពរបរ់រពោះបយរ ូ កដរ។ រតូវថាវ យបងគំរពោះជាម្ចច រ់វញិ!។» (វវិរណ្ៈ ១៩:១០) 
 
 អបកមនិរតូវថាវ យបងគំពួកបទវតាបឡើយ ប៉ាុកនថ អបកអាចបធវើឱ្យពួកបគម្ចនអំណ្រ។ របរិនបបើ អបកថាវ យជីវតិរបរ់អបកបៅ
រពោះរគិរថ អបក នឱ្យអំណ្រដល់ពួកបទវតារចួបររចបៅបហើយ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ំរំុរ បអ់បករល់ោប ថាបទវតា
របរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងម្ចនអំណ្ររបាយជាខាល ងំ បោយម្ចនមនុរស បកតម្ចប កក់កករបចិតថគំនិត» (លូកា ១៥:១០)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរអានខ្គមពរីខាងបរកាម បហើយ រូមររបររបៅកកផរខ្បនោះអំពីមុខ្្ររបរ់ពួកបទវតាកដលម្ចនបៅកបុងខ្គមពរី។ 
 ក) បហរបឺ ១:៦………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) កិចចការ ៨:២៦ ……………………………………………………………………………………… 
 គ) ទំនុកតបមកើង ៩១:១១ ……………………………………………………………………………… 
 
៥ ពួកបទវតា 
 ក) ជាអវីមយួកដលបយើងរតូវថាវ យបងគំ។ 
 ខ្) អាចបធវើរកមមភាព ឬ អាចនិយយអវីមយួ បោយោម នអំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) ជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងជួយ បុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
១ កម្ចល ងំ បរចកថីររឡាញ់ ចិតថធងន់ 
 
៤ ក) ថាវ យបងគំរពោះរគិរថ 
 ខ្) អបកនដំំណឹ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 គ) ជួយ  ឬ ការពារ 
 
២ ក)  ោតាងំបរបៀបដូចជាបតាកំពុងរគហឹមកដលចងប់ធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទអនថរយ។ 
 គ)  រពោះបលហិតកដលរពោះបយរ ូ នខាច យបលើបឈើឆាក ងម្ចនជ័យជំនោះបលើោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក។់ 
  )  របរិនបបើអបកបជឿតរ ូនឹងម្ចរ បនោះម្ចរមនិអាចបធវើទុកខបទរដល់បគ នបទ។ 
 
៥ គ) ជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងជួយ បុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៣ បភលើងកដលបឆោះអរ់កលផជានិចច 
  


