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រកុមជំនុំចុះចូលនឹង 

រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ 
Churches Submit to the Holy Spirit 

 
  
 បៅរដូវផ្ទក រកី កមកបឈើជាបលចើនម្ចនជីវតិថយីបោយម្ចនពណ៌្លររ់ោអ ត។ បដើមបឈើលរ់រវឹក បហើយម្ចនផ្ទក រកី 
កដលម្ចនពណ៌្បផសងៗគ្នប ជាបលចើនដូចជា ពណ៌្រ ពណ៌្ផ្ទក ឈូក និងពណ៌្បលឿងជាបដើម។ ផ្ទក លររ់ោអ តកដលម្ចន 
ពណ៌្បខ្ៀវ លកហម បលឿង និងពណ៌្ទឹកលកូចរកីបឡើងភាវ មៗ  នលុំអររួនចារ។ លពោះ ទោឡូម ូន នររបររកបុងរដូវ 
ផ្ទក រកីថា 
 

ដផតិរដូវរងារ  នកនវងផុតបៅបហើយ រឯីបភវៀងកឈ៏ប់បងអុរមកបទៀតកដរ។ បុ ព ទាុំងឡាយរកី
រគុរោគ យពារបពញលរុក បហើយជាបពលកដលបកាបកសយីុំបខ្ញៀវខាញ រ លលកបូលលន់ឮ 
បពញកបុងលរុកបយើង។ ឧទុមភរចាប់បផឋើមកផវ បដើមទុំពាុំង យជូរម្ចនផ្ទក  ោយកវិនលកអូប។  
(បទចុំបរៀង ២:១១-១៣) 

 
 កិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងលកុមជុំនុុំ បលបៀប ននឹងរដូវផ្ទក រកីដល៏ររ់ោអ ត! បពលពួកជុំនុុំចុោះចូលចុំបពាោះ 
កិចចការរបរ់លពោះអងគ លទងប់ធឝើឱ្របគ នជាបឡើងវញិ បោយម្ចនជីវតិថយី និងម្ចនបរយើបឡើងផង។ មនុរសកដលមនិទាន ់ន 
កកកលបចិតថ នបកើតជាថយីខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
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គ្ទរាង 
ក. លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងអបកបជឿ The Holy Spirit and the Believer 
ខ្. ការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ The Spirit’s Anointing 
គ. លពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរលម្ចបល់កុមជុំនុុំ Spiritual Gifts for the Church 

 
ទោលទៅ 
១. កញកោចរ់វងការមករណ្ឌិ ត និងការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
២. ពណ៌្នាពីការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
៣. ពនរល់ពីរបបៀបកដលលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកោងលកុមជុំនុុំ។ 
 
 
ក. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ និងអ្នកពជឿ The Holy Spirit and the Believer 
ទោលទៅទី១. ណញរដ្ឋច្់រវាងការមរសណាិ ត និងការរជមុជរនុងរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 

  
 ស្តហឝីដិរកី ប គឺី (Frederic Burke) ជាបបរកជនបៅអាលហិកខាងតផងូ  នបធឝើបនាធ ល់ពីការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ដវ៏រុិទន៖ 

«ខ្ញុ ុំជាយុវជនម្ចប កប់ៅកបុងោលលពោះគមភរី។ លពោះជាម្ចច រ់ចាកប់ុំបពញរិរសបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ។ 
ខ្ញុ ុំក ៏នចាបប់ផថើមករឝងរកលពោះជាម្ចច រ់កដរ។ ខ្ញុ ុំចង់ នបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ យបម់យួ បពលខ្ញុ ុំរងច់ាុំ 
យ ងបរងៀមោង តប់ៅចុំបពាោះលពោះភស្តកថលពោះអងគលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនហាកដូ់ចជានាុំខ្ញុ ុំចូលកបុងរួនចារមយួជាកកនវង 
កដលលពោះបយរ ូ នអធិោឌ នបនាធ បម់កនាុំបៅកកនវងរួរចបមវើយបហើយបលកាយមកបទៀតនាុំបៅកាន់ភបុំកាល់វ រ។ី 
ខ្ញុ ុំរលមកទ់ឹកកភបកបៅមុខ្លពោះជាម្ចច រ់ ខ្ញុ ុំហាកដូ់ចជាកចករ ុំកលកទុកខបវទនាសនលពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់ខ្ញុ ុំ។  

 
 បនាធ បម់ក លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ ដកដបងាើមយ ងធុំកបុងខ្ញុ ុំ រហូតដល់ខ្វួនខ្ញុ ុំទាុំងមូល នបពញបោយ 

អុំណាចរបរ់លពោះអងគ។ ខ្ញុ ុំចាបប់ផថើមនិយយភាោចកមវកអោច ររ បហើយបលកាយមក និយយភាោទូបៅវញិ។ 
លពលឹងរបរ់ខ្ញុ ុំ នលតូវបុំបពញបោយរិររីងុបរឿងរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ លពោះបយរ ូ កដលជាអបកលជមុជដអ៏ោច ររ នយង 
មក បហើយលជមុជខ្ញុ ុំបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ លពលឹងរបរ់ខ្ញុ ុំលតូវបុំបពញ បោយលពោះហឫទយ័របផរុររបរ់លពោះអងគ។ 

 
 ការលជមុជបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ  នបធឝើឱ្រជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំម្ចនភាពខុ្រកបវកពីមុន។ ខ្ញុ ុំធ្លវ បប់អៀនបលបៀន និងមនិអាច 
 និយយបៅទីោធ្លរណ្ៈ នបទ ឥឡូវ ខ្ញុ ុំកបរជាម្ចនភាពកាវ ហានភាវ មៗ។ បពលខ្ញុ ុំឈរបៅមុខ្ពួកជុំនុុំធុំៗ ពាករ  
 របរ់ខ្ញុ ុំហូរបចញមកកតមថង។ ខ្ញុ ុំ នឮខ្វួនឯងនិយយលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់បពញបោយអុំណាចបចោថ — វ 
 មនិកមនខ្ញុ ុំបទ ប ុកនថ ជាលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ម្ចនលពោះបនធូលតាមរយៈខ្ញុ ុំបទបតើ។ 
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 ខ្ណ្ៈបពលខ្ញុ ុំបៅោលបៅបឡើយ លពោះជាម្ចច រ់ នលតារ់បៅខ្ញុ ុំឱ្របៅលបបទរអាស្តហឝិក បហើយបលកាយមក   ន 
 បរៀបចុំផវូវរលម្ចបខ់្ញុ ុំឱ្របៅទីបនាោះ។ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នចាកប់លបងតាុំងបលើខ្ញុ ុំអរ់រយៈបពល៦០ឆាប ុំ បពលកដល 
 លទង ់នអនុញ្ញដ តឱ្រខ្ញុ ុំបធឝើបបរកកមយ»។ 

 
 ការបធឝើបនាធ ល់កបបទីបនាធ ល់របរ់ ស្តហឝីដិរកី ប គឺី (Frederic Burke)  នបធឝើឱ្រម្ច រចីាបប់ផថើមគិតបកនទមបទៀតអុំពី 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ របរៀលមយួបៅតាមផវូវបៅលពោះវហិារ ម្ច ររួីរថា «ឥឡូវអូន នរបស្តងាគ ោះបហើយ បតើលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
គងប់ៅកបុងអូនឬបទ? » 
  
 ធីម ូបថ នបឆវើយតបវញិថា « ទ អូនរម្ចវ ញ់ វជាកិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលដឹកនាុំអូនបៅកាន់ 
លពោះលគិរថ បហើយឥឡូវបនោះ លទងក់ុំពុងគងប់ៅកបុងអូន»។ 
  
 «អញ្ច ឹង បហតុអឝី នជាបគនិយយអុំពីការទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្បររុិទនបទៀត លបរិនបបើបយើងម្ចនលពោះអងគបហើយបនាោះ?» 
  
 «ពីបលពាោះ—អូ បនោះ បអលបឡន (Allen)។ បងគិតថា គ្នតអ់ាចពនរល់អុំពីរុំណួ្របនោះចារ់ជាងបង»។ 
 
 មតិថភកថិរបរ់បគ ប យ្ ោះថា បអលបឡនោថ បរ់ុំណួ្ររបរ់បគ បហើយកន៏ិយយថា « ទ ម្ច រ ីកបុងនាមជាអបកបជឿ 
ម្ចប ក ់អបកពិតជាម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគងប់ៅកបុងអបក។ កណ្ឍ គមភរីកាឡាទី ៤:៦ កចងថា “បងបអូនពិតជាបុលតរបរ់
លពោះជាម្ចច រ់កមន បលពាោះលពោះអងគ នចាតល់ពោះវញិ្ញដ ណ្សនលពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ បអាយមករណ្ឌិ តកបុងចិតថបយើង”។ 
១កូរនិថូរ ៣:១៦ កក៏ចងថា លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់រណ្ឌិ តបៅកបុងបយើងរល់គ្នប  ពីបលពាោះបយើងជាបុលតរបរ់ 
លពោះជាម្ចច រ់»។ 
  
 បអលបឡនបនថពនរល់ថា បៅបពលអបកឮបគនិយយអុំពីការទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលកាយពី នកកកលបចិតថគុំនិត 
បគចងម់្ចននយ័អុំពីការទទួលលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បពលអបក នកកកលបចិតថគុំនិត លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនយងមក 
រណ្ឌិ តកបុងចិតថអបក។ 
  
 បហើយបពលអបកបជឿទទួលការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន លទងរ់ណ្ឌិ តបលើបគ  បុំបពញបគឱ្រ នហូរបហៀរ។ វដូច 
ជាការចាក់បងាូរបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់បលើបយើងរល់គ្នប ។ 
  
 «រូមលកបឡកបមើលបទគមភរីមយួចុំនួន។ កិចចការ ២:១៧ កចងថា “លពោះជាម្ចច រ់ម្ចនលពោះបនធូលថា បៅលគ្នចុងបលកាយ
បងអរ់ បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផងទាុំងពួង”។ បលកបពលតុរពនរល់ថា ការចាកប់ងាូរ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនលតូវរបលមចតាមទុំនាយកដល នលបទានមកកបុងកណ្ឍ គមភរីយ ូកអល ២:២៨។ បលកបពលតុរម្ចន 
លបោរនថ៍ា៖  
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លពោះជាម្ចច រ់ នបល របលកបយរ ូបនោះបអាយររ់បឡើងវញិ បយើងខ្ញុ ុំទាុំងអរ់គ្នប ជាោកស។ី 
លពោះជាម្ចច រ់ នបលើកបលកបយរ ូ បឡើងបោយឫទនិ រមរីបរ់លពោះអងគ។ បលកបយរ ូ  នទទួល
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនពីលពោះបិតា តាមលពោះបនធូលរនាបហើយចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះមកបលើបយើងខ្ញុ ុំ 
ដូចបងបអូន នប ើញ  នឮលោប»់។ (កិចចការ ២:៣២-៣៣) 

 
 មុនបពលយងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា៖ 
 

ខ្ញុ ុំនឹងចាតល់ពោះវញិ្ញដ ណ្មករណ្ឌិ តបលើអបករល់គ្នប  តាមលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះបិតាខ្ញុ ុំ។ អបករល់គ្នប
លតូវបៅកបុងលកុងបយរោូឡឹមបនោះរហូតដល់លពោះជាម្ចច រ់លបទានបអាយអបករល់គ្នប ម្ចនឫទាន នុភាព»។ 
(លូកា ២៤:៤៩) 

 
 ម្ច ររួីរថា «បតើម្ចនអឝីបកើតបឡើង បៅបពលម្ចនមនុរសម្ចប កទ់ទួលការចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន?» 
  
 បអលបឡនបឆវើយតបថា «ការលអអោច ររបកើតបឡើង»។ បពលអបកថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់ បហើយចុោះចូលចុំបពាោះលពោះអងគ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរណ្ឌិ តបលើអបក។ បនាធ បម់ក លទងម់្ចនលពោះបនធូលតាមរយៈអបកនូវតាមពាករមយួកដលអបកមនិធ្លវ ប់បរៀន។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលបើរបមវងរបរ់អបក បដើមផថីាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះអម្ចច រ់។ គមភរីកិចចការបងាា ញពីបទពិបោធនរ៍បរ់ 
អបកបជឿដុំបូងសនការបុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន»។ 
 

អបកទាុំងបនាោះ នបពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីគ្នប  
តាមលពោះវញិ្ញដ ណ្បល រលបទានបអាយ… បលកបពលតុរកប៏លកាកឈរបឡើងជាមយួោវក័ដបម់យួរបូ
បទៀត បហើយម្ចនលបោរនប៍ៅកានប់ណាឋ ជនថា « បៅលគ្នចុងបលកាយបងអរ់បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្
បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផងទាុំងពួង។ កូនលបុរកូនលរីរបរ់អបករល់គ្នប នឹងកថវងលពោះ 
បនធូល ពួកយុវជននឹងនិមតិថប ើញការអោច ររ បហើយពួកចារ់ទុុំរបរ់អបករល់គ្នប នឹងយល់រុបិន
និមតិថ។ បៅលគ្នបនាោះ បយើងពិតជាយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើអបកបុំបរ ើទាុំងលបុរទាុំងលរីរបរ់
បយើង បហើយបគនឹងកថវងលពោះបនធូល។ បយើងនឹងរុំកដងឫទនិ ដិហារយិប៍ៅបលើបម  រុំកដងទីរុំគ្នល់
បផសងៗ បៅបលើកផនដី គឺម្ចន្ម ម្ចនបភវើង និងម្ចនកុំរួលកផសង។ លពោះអាទិតរនឹងកលបបៅជាងងឹត
 តរ់រយីលពោះចន័ធនឹងកលបបៅជា្មបៅមុនសថងលពោះអម្ចច រ់យងមក គឺជាសថងដរ៏ងុបរឿងឧតឋុងគឧតឋម បពល
បនាោះ អបកណាអងឝររកលពោះនាមលពោះអម្ចច រ់ អបកបនាោះនឹងទទួលការរបស្តងាគ ោះ”»។  
(កិចចការ ២:៤, ១៤-២១) 
 

 បៅបពលកដលនាងឮកបបបនោះ ម្ច ររួីរថា «បតើខ្ញុ ុំអាចទទួលបោយរបបៀបណា? ខ្ញុ ុំចងឱ់្រលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនយងមក 
រណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ!» 
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 បអលបឡនញញឹម។ «បនោះជាបទពិបោធនរ៍លម្ចប់នាង ម្ច រ។ី រូមបបើកចិតថរបរ់អបកចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់ បហើយ 
ចាបប់ផថើមររបរើរតបមកើងលពោះអងគចុោះ។ បពលអបកថាឝ យបងគុំលពោះអងគ រូមចុោះចូល បហើយលពមទទួលលពោះអុំបណាយទានរបរ់ 
លពោះអងគរលម្ចបអ់បក។ លពោះអម្ចច រ់បយរ ូផ្ទធ ល់នឹងបុំបពញអបកបោយចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់លពោះអងគ។ រពឝសថងបនោះ 
លពោះជាម្ចច រ់នឹងចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគបលើអបកបជឿរបល់ននាក ់បៅបលើពិភពបលក។ គ្នយ ននរណាម្ចប កអ់ាច
បុំបភវចលពោះពរបនោះ នបឡើយ។» 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងឝងប់ៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) បៅសថងបុណ្រសថងទី៥០ បលកបពលតុរ នល បហ់ឝូងមនុរសថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរលម្ចបក់តអបកបជឿ១២០នាក ់

 ប ុបណាត ោះ។  
 ខ្) បយើងមនិអាចលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្រគ្នប បៅវញិបៅមក នបទ។ 
 គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលបើរបមវងរបរ់បយើងរលម្ចបថ់ាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់។ 
  ) លពោះជាម្ចច រ់បៅកតចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ ប ុកនថ រលម្ចបអ់បកពិបររមយួចុំនួនប ុបណាត ោះ។ 

 
ខ. ការចាក់ពរបងតាងំរបសរ់ពះវិញ្ញា ណ The Spirit’s Anointing 
ទោលទៅទី២. ពណ៌នអំពីការចារ់ទររងតាងំរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
  

 ការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ជាទិរបៅរុំខានស់នពន័នកិចចរបរ់លពោះអងគ។ ការចាកប់លបងតាុំងម្ចនន័យថា 
ចាកប់លបងបលើនរណាម្ចប ក ់ឬបលើអឝីមយួ កដលជាកផបកមយួសនការល រពឝពិធី។ កិចចការបនោះ នបកើតបឡើងរចួមកបហើយ 
កបុងរមភននបមលតីចារ់ បៅបពលម្ចននរណាម្ចប ក ់ឬអឝីមយួលតូវកញករលម្ចបប់បលមើលពោះជាម្ចច រ់។ 
  
 បហារោុំយូកអល នចាកប់លបងអូលីវបលើកាលោវឌី បៅបពលបលកកតងតាុំងោវឌីឱ្របធឝើជាបរថចបលើជនជាតិ 
អុីលោកអល។ «បលកោុំយូកអលយកករបងបលបងមក បហើយចាកប់លបងអភបិរកយុវជនោវឌី បៅចុំបពាោះមុខ្បងៗ។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអម្ចច រ់យងមករណ្ឌិ តបលើយុវជនោវឌី ចាបត់ាុំងពីបពលបនាោះមក» (១ោុំយូកអល ១៦:១៣)។ 
បពលបលកម ូបរដុំបឡើងលពោះពនាវ  បហើយ នលបបលបងបលើអារនៈ (និកខមនុំ ៤០:៩-១១)។ បលកបអើរ  នុកដលជាមហា 
បូជាចាររដុំបូង កល៏តូវ នចាកប់លបងតាុំងកដរ (ទុំនុកតបមកើង ១៣៣:២)។ 
  
 បលបងជានិមតិថរញ្ញដ អុំពីលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ពាករថា ការចាកប់លបងតាុំង គឺលតូវ នបលបើបដើមផពីណ៌្នាពីការប ោះ 
ពាល់ដវ៏បិររសនឫទាន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលជួយ ឱ្រមនុរសអាចបធឝើអឝីៗ នរលម្ចបល់ពោះជាម្ចច រ់—អឝីកដលហួរ 
ពីរមតទភាពរបរ់បគ។ 
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 បលកាមការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បរថចោវឌី ននិពននបទចបលមៀង កដលបយើងបៅថា ទុំនុក 
តបមកើង។ លទងក់ជ៏ាពាការ ីនិងជាអបកល បម់ុនអុំពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះបយរ ូ ជាលពោះបមរសុ ីកដលរចួពី 
រុគតវញិកដរ។ ការចាកប់លបងតាុំង និង ឫទាន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដល នរណ្ឌិ តបលើបលកបពលតុរ បពលបលក 
អធិបាយបៅកានហ់ឝូងមនុរសបៅបុណ្រសថងទីហារិប។  
  
 បពលលកុមជុំនុុំដុំបូងបលជើរបរ ើរលកុមល ុំពីររបូឱ្របបលមើខាងហិរញ្ដ វតទុ និងកិចចការបផសងៗ បៅកបុងលពោះវហិារ បគ នបលជើរ
បរ ើរបុររកដល «បពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ និងល ជាញ វ្ រសវ» (កិចចការ ៦:៣)។ ការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ម្ចនោរៈរុំខានណ់ារ់រលម្ចបក់ិចចការលបចាុំសថងរបរ់បគ។ វជាបទោឌ នខ្ភរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្របរ់លកុមជុំនុុំដុំបូង។ ដូបចបោះ 
អឝីកដលចាុំ ចគ់ឺការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលើលគបរ់កមយភាព និងបលើពន័នកិចចរបរ់ពួកជុំនុុំបយើងរពឝសថង! 
ការអធិោឌ ន ការអធិបាយ ការបបលងៀន ការផាយដុំណឹ្ងលអ ការពិបលគ្នោះបយបល់ ការបលចៀង ឬការបលងបភវងរបរ់បយើង 
គួរកតទទួល នការចាកប់លបងតាុំងពីលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផថីាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចនកតលពោះបយរ ូលគិរថ 
ប ុបណាត ោះ កដលលតូវបលើកតបមកើងបឡើង បហើយមនុរស នោអ ងបឡើងកបុងជុំបនឿរបរ់បគ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ រូមររបររបលខ្កដលរកមថងពីមនុរស ឬទរសនៈបៅខាងោថ ុំ ោកព់ីមុខ្ការពណ៌្នាបៅខាងបឆឝង។ 
……… ក) និមតិថរញ្ញដ អុំពីលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន   ១) បលកបពលតុរ 
……… ខ្) ម្ចននយ័ថា «កតងតាុំង»    ២) បរថចោវឌី 
……… គ) មហាបូជាចាររដុំបូង    ៣) បលបង 
………  ) អបកជួយ លកុមជុំនុុំ     ៤) លកុមជុំនួយ 
……… ង)  ននិពននចបលមៀងជាបលចើន    ៥) ចាកប់លបងតាុំង 
……… ច)  នអធិបាយបៅសថងបុណ្រសថងទីហារិប  ៦) បលកបអើរ  នុ 
……… ឆ)  នលបបលបងបលើលពោះពនាវ  និងអារនៈ  ៧) លោទុំពាុំង យជូរ 
        ៨) បលកប ូល 
        ៩) បលកម ូបរ 
       ១០) លតូវ នបុំបពញ 
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គ. រពះអ្ំពោយទានរបសរ់ពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធសរមាប់រកុមជំនុ ំ 
     Spiritual Gifts For The Church 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធរស្ឋងររុមជំនុំ។ 
  

 បពលរបរៀលសថងអាទិតរ ពួកជុំនុុំកុំពុងបលចៀង កុំពុងអធិោឌ ន និងកុំពុងររបរើរតបមកើង។ វកាវ យជាបរងៀមោង ត។់ 
បនាធ បម់ក ម្ចនរម្ចជិកម្ចប កក់បុងចុំបណាមពួកជុំនុុំនិយយខាវ ុំងៗ បហើយចារ់ៗ។ ោររបរ់គ្នតប់លើកតបមកើងលពោះបយរ ូ  
ជាលពោះរបស្តងាគ ោះ បហើយបលើកទឹកចិតថមនុរសឱ្របជឿ និងោថ បប់ងាគ បល់ពោះអងគ។ ពាករបពចនរ៍បរ់គ្នតប់នវឺបឡើងបោយអុំណាច 
លពមទាុំងនាុំការលួងបលម និងកថីរងឃមឹផង។ លគូគងាឝ លបលើកទឹកចិតថបគឱ្របឆវើយតបបៅនឹងចលនារបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏ 
វរុិទន។ រលកថយីសនការររបរើរតបមកើង នបឡើងដល់លពោះអម្ចច រ់។ 
  
 ម្ច រដីកដបងាើម «បតើម្ចនបរឿងអឝីកុំពុងបកើតបឡើង?» 
  
 ធីម ូបថខ្សបឹល បថ់ា «វជាោរកបុងបទទុំនាយ បហើយបយើងនឹងករឝងយល់បកនទមបទៀតបៅបពលបលកាយ»។   
  
 ឥឡូវបគកុំពុងរទិតកបុងភាពបរងៀមោង ត ់លពមទាុំងបរៀបឥរយិបថ បដើមផឮីលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ បៅបពល 
បគអធិបាយ ជាពិបររ វជាអឝីកដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នលបទានមកតាមរយៈរម្ចជិកលកុមជុំនុុំ។ 
  
 បលកាយពីការបបលងៀន លគូគងាឝ លអបញ្ជ ើញអរ់អបកកដលម្ចនតលមូវការពិបររឱ្របចញមកមុខ្បដើមផទីទួលការអធិ 
ោឌ ន។ អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំមយួចុំនួនឈរជុុំវញិ បហើយោកស់ដបលើអបកកដលម្ចនតលមូវការ។ អបកទាុំងបនាោះលតូវបលើកទឹកចិតថ 
ឱ្រអធិោឌ ន បហើយបជឿជាមយួគ្នប  រលម្ចបច់បមវើយរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ ចុំបពាោះរុំណូ្មពរទាុំងបនោះ។ របមវងសនការអធិោឌ ន
គឺបលបៀបបីដូចជាទឹកកុំពុងហូរយ ងបលឿន។ 
  
 អឝីកដល នបកើតបឡើងកបុងកមយវធិីដុំបូងៗគឺ ការបបើករកមថងមយួកបុងចុំបណាមលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ដវ៏រុិទន—ការកថវងទុំនាយបោយពាករបពជន។៍ បនាធ បម់ក ធីម ូបថ និងម្ច រ ីនរិកាអុំពីការបនោះ កបុងកណ្ឍ គមភរី១កូរនិថូរ 
ជុំពូកទី១៤។ ខ្បីនិយយថា អបកណាកថវងលពោះបនធូល (ម្ចប កក់ដលកថវងទុំនាយ) អបកបនាោះនិយយបៅកានម់នុរស បដើមផជីួយ 
កោង ោរ់បតឿន និងបលើកទឹកចិតថបគ។ 
  
 បពលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបធឝើចលនាកបុងចុំបណាមអបកបជឿ កដលបុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ កថីលរឡាញ់ និង លពោះបចោថ  
ហូរបលើបគ។ លពោះបចោថ បនោះហូរតាមរយៈអបកបជឿ  បោយអតទនយ័សនលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្។ ការអោច ររបផសងៗ 
បកើតបឡើង—បគ នជាពីជុំងឺ និង នរ ុំបោោះបចញពីទម្ចវ បក់ដលបពញបោយ ប។ លកុមជុំនុុំចាបប់ផថើមលូតលរ់។  
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 លពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ លតូវ នរកមថងឱ្រប ើញ បោយបយងតាមការកណ្នាុំកបុងកណ្ឍ គមភរី 
១កូរនិថូរ ជុំពូកទី១៤។ លពោះលគិរថគួរកតទទួលរិររីងុបរឿង និងអបកបជឿគួរកតោអ ងខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ លពោះជាម្ចច រ់រពឝ 
លពោះហឫទយ័ឱ្រការជួបជុុំគ្នប របរ់បយើងផថល់ជីវតិ ការលបជុុំគ្នប របរ់បយើងមនិគួរគ្នយ នរណាថ បធ់្លប ប់បនាោះបទ ប ុកនថ ម្ចនភាពចុោះ 
រលមុងគ្នប  និងម្ចនរនថិភាពវញិ។  
  
 លពោះអុំបណាយទានទាុំងល ុំបនួយ ងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ម្ចនបៅកបុងកណ្ឍ គមភរី១កូរនិថូរ ១២:៨-១០។ លពោះ 
អុំបណាយទាននីមយួៗវបិររវោិល និងហួរពីនិរសយ័ធមយជាតិ—បលើរ ឬ ហួរពីបទពបការលរ ឬ រមតទភាពពី 
ធមយជាតិរបរ់បយើង។ លបកហលបយើងមនិយល់បពញបលញនូវលគបទ់ាុំងកិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្បទ បយើងលតូវកតបបើកចុំហរចិតថ 
បដើមផទីទួលនូវអឝីកដលលពោះអម្ចច រ់ម្ចនរលម្ចបប់យើង។ 
  
 របងខបយ ងខ្វីមក លពោះអុំបណាយទានកដលហួរពីនិរសយ័ធមយជាតិ លតូវ នផឋល់អតទនយ័ដូចតបៅបនោះ។ ការបចោះ 
និយយលបកបបោយល ជាញ  ជាល ជាញ ពិបរររលម្ចប់តលមវូការពិបររណាមយួ—ជាចុំកណ្កតូចមយួសនលពោះល ជាញ  
ញាណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់កដល លតូវនិយយកបុងបវលរមរមរណាមយួ។ តាមរយៈការបចោះនិយយបោយយល់គបលម្ចង
ការដល៏ក់កុំ ុំងរបរ់លពោះជាម្ចច រ់  លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបណាឋ លឱ្រអបកបជឿនិយយនូវអឝី កដលមនិម្ចនផវូវណាមយួ កដល
ពួកបគអាចយល់ នតាមរយៈរមតទភាពរបរ់បគ នបឡើយ។ លពោះអុំបណាយទានខាងជុំបនឿ គឺជារមតទភាពកដលហួរ 
ពីនិរសយ័ធមយជាតមិយួកបុងការបជឿ ជាពិបរររលម្ចប់តលមូវការជាកល់ក។់ 
  
 លពោះវញិ្ញដ ណ្ នបងាូរលពោះអុំបណាយទានខាងបល រជុំងឺបៅកាន់អបកបជឿ និងបៅកាន់អរ់អបកណាកដលលតូវការការ 
បល រឱ្រជា។បោយបលពាោះលពោះវញិ្ញដ ណ្កុំពុងបធឝើការកបុងមនុរសកដលម្ចនលពោះអុំបណាយទានខាងបធឝើការអោច ររ បគម្ចន 
អុំណាចយ ងមហិម្ច កបុងការបធឝើកិចចការអឝីមយួ បបើមនិដូបចបោះបទ បគមនិអាចបធឝើកិចចការអឝី នបឡើយ។ ការកថវងលពោះបនធូល 
គឺជាការកថវងកបុងភាោផ្ទធ ល់ខ្វួនមយួ បោយនូវឫទាន នុភាពសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បទាោះបីជាការល បម់ុន (ដូចកបុងការ 
អធិបាយ) ឬជាការទាយទុកមុនក ៏ន។ 
  
 តាមរយៈការបចោះរធង់បមើលវញិ្ញដ ណ្លអ ឬ អាលកក់ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបធឝើឱ្រមនុរសបមើលឆាង យហួរពីអឝីកដល 
អាចបមើលប ើញ និងដឹងពីអឝីកដលវញិ្ញដ ណ្កុំពុងរកមថងឱ្រប ើញ (លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ វញិ្ញដ ណ្របរ់មនុរស ឬ 
វញិ្ញដ ណ្អាលកក់)។ លពោះអុំបណាយទានខាងនិយយភាោចកមវកអោច ររ គឺជារមតទភាពកដល នលបទានដល់អបកបជឿ 
បដើមផនីិយយភាោមយួ កដលបគមនិធ្លវ ប់ នបចោះពីមុនមក។ វលបកហលជាភាោបលើកផនដី ឬ ជាភាោរបរ់បទវតា។ 
ការបកកលបភាោចកមវកអោច ររ គឺជាការលបទានអតទនយ័ដល់អឝីកដល ននិយយជាភាោចកមវកអោច ររបនាោះ។ បយើងលតូវកត 
ចងចាុំបទៀតថា រមតទភាព និងទិបៅ មកតាមរយៈឫទាន នុភាពលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកតមយួគត។់ បលកប ូលអោះអាងថា «ម្ចន
លពោះអុំបណាយទានបផសងៗពីគ្នប  កតម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួលពោះអងគបទ កដលលបទានបអាយ» (១កូរនិថូរ ១២:៤)។ 
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 លកុមជុំនុុំគួរកតម្ចនកកនវងរលម្ចបល់ពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះ ដូចកដល នបបលងៀនកបុងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់រចួ 
មកបហើយ។ លពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះនឹងជួយ ឱ្របគអាចពលងីកពន័នកិចចរបរ់លពោះលគិរថ និងរបរ់លកុមជុំនុុំដុំបូងបៅកាន ់
ពិភពបលកកដលលតូវការបៅបពលរពឝសថង។ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលរនាថា បយើងនឹងអាចបធឝើកិចចការធុំជាងកិចចការកដល
លពោះអងគបធឝើ (យ ូហាន ១៤:១២)។ វអាចបកើតបឡើង នបៅបពលបយើងចុោះចូលចុំបពាោះលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលលពោះបយរ ូ ន
បញ្ជូ នមកកបុងកកនវងលពោះអងគ—បដើមផចីាកប់ងាូរទាុំងខាងកបុង ទាុំងខាងបលើ និងទាុំងខាងបលៅ តាមរយៈលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
 ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញកដលលតឹមលតូវ។ 
 
៣ លពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ នលបទានមក បដើមផ ី
 ក) ជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) បធឝើឱ្រអបកដសទកតរ់ុំគ្នល់បលើបយើង។ 
 គ) បធឝើឱ្រលកុមជុំនុុំបយើងម្ចនភាពខុ្រកបវក។ 
 
៤ បៅបពលលពោះអុំបណាយទានបផសងៗរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្បធឝើកិចចលបតិបតថិការ 
 ក) លពោះអុំបណាយទានទាុំងបនាោះជុំនួរឱ្រលពោះបនធូល។ 
 ខ្) បយើងម្ចនអារមយណ៍្ថា មនិលរណុ្កចិតថ បហើយលចបូកលចបល់។ 
 គ) លពោះអុំបណាយទានបធឝើការបោយចុោះរលមុងជាមយួនឹងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៥ លបរិនបបើបយើងមនិយល់ទាុំងអរ់ អុំពីលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងលតូវកត៖ 
  ក) មនិយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះលពោះអុំបណាយទាន។ 
 ខ្) ទទួលនូវអឝីកដលបយើងយល់ខាវ ុំងប ុបណាត ោះ។ 
 គ) លតូវបបើកចិតថចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់ បលពាោះបយើងកតងកតអាចទុកចិតថបលើលពោះអងគកដលបធឝើការលតឹមលតូវ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៣ ក) ជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 
១ លបបយគ ខ្) និង គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៤ គ) លពោះអុំបណាយទានបធឝើការបោយចុោះរលមុងជាមយួនឹងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
២ ក  ៣) បលបង 
 ខ្ ៥) ចាកប់លបងតាុំង 
 គ ៦) បលកបអើរ  នុ 
   ៤) លគូជុំនួយ 
 ង ២) បរថចោវឌី 
 ច ១) បលកបពលតុរ 
 ឆ ៩) បលកម ូបរ 
 
៥ គ) បទាោះជាយ ងណាកប៏ោយ ចូរបបើកចិតថចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់ បលពាោះបយើងកតងកតអាចទុកចិតថបលើលពោះអងគកដលបធឝើការ 
     លតឹមលតូវ។ 
 


