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បុពវកថា 
 
 អនករបកហលជា នអានបៅបលើរកបខាងបរកាយរបរ់បរៀវបៅបនោះបហើយ ពីបហតុផលមយួចុំនួនកដលមនុរសរតូវ
រិកានូវមុខ្វជិាជ បនោះ។ បតើទាុំងអរ់បនោះជាបហតុផលរបរ់អនកឬ? បបើដូបចនោះកមន អនកនឹងរកីរយនឹងការអានអុំពីបុររ និង
ររីតកដល នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជាមតិតរមាល ញ់ និងជារពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់ពួកបគ។ អនកនឹងរិកាបមបរៀនបនោះ 
បចញពីរពោះគមពរីនូវអវកីដលមតិតរមាល ញ់បនោះអាចបធវើររមាបអ់នក។ ចុំណុ្ចទាុំងអរ់បនោះលអបុំផុត បៅបពលកដលអនកអនុវតត 
ការកណ្នាុំកដល នផឋល់បៅកនុងបមបរៀននីមយួៗ បនាោះអនកនឹងកាន់កតោគ ល់រពោះជាមាច រ់ បហើយបបរមើរទងឱ់្យកានក់តមាន
របរិទធភាព។ 
  
 អនកនឹងរកបឃើញឯកោរររមាប់អានបកនថមបៅចុងបញ្ចបស់នបរៀវបៅបនោះ របរិនបបើអនកមានគបរមាងបបរងៀនមុខ្វជិាជ
បនោះ ឬ អនកចងរិ់កាបកនថមអុំពមីុខ្វជិាជ បនោះ រពមទាុំងចងដ់ឹងអុំពីអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកុំពុងបធវើការនាបពលបចចុបបនន។ 
មខុ្វជិាជ បនោះ បរបើវធិីោស្ររតសនការបរងៀនកបបទុំបនើប កដលនឹងជួយ អនកឱ្យបរៀនពីបោលការណ៍្ងាយៗ និងអនុវតតវយ៉ងឆាប់ 
រហ័រ។  

ល.បជធឺ វក៉ឃឺ (L. Jeter Walker)  
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កលមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូ ន ជាមុខ្វជិាជ មយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កនុងកមមវធិីបបងកើតរិរស ររមាបអ់នក
បទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរតបររ័ិទជាការរិកាបដើមបជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកនុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួ 

រពោះរគិរត រិការពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងយល់ដឹងអុំពបីោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមាច រ់ ររមាបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគកាន់
កតរបបរើរជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផទបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមាន 

លកខណ្ៈជាកិចចរនទនា និងងាយររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមាបក់មមវធិីជីវតិរគិរតបររ័ិទ។ 

 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបរ់រពោះជាមាច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយរូ៊ជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរតបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទទ ល់ 
Personal Evangelism 

អនកបបរមើពន័ធកិចចជា 

រគិរតបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័ធកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង រគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរតបររ័ិទបៅកនុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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លុនពពលអ្នកចាប់ពផដើល 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាទ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាទ បជ់ា គបរមាង ររមាប ់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអនកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាទ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអនកគួរកតអាចបធវើ បនាទ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អនកឱ្យបផ្ទត តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមបជីួយ អនកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតតន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអនកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផនកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អនក ឱ្យអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ។ អនកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកនុងបរៀវបៅរបរ់អនក។ 
របរិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមបរីរបររចបមលើយរបរ់អនកបៅកនុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទាុំងបនាោះបៅ
កនុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន កដលអនកអាចបរបើបដើមបរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អនកអាចបផទៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលមាបៅកនុងកផនក រូមបផទៀងចបមលើយរបរ់ 
អនក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អនក នររបររចបមលើយផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់អនករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអនកចងចាុំអវីកដលអនក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទាុំងឡាយ កដលអនកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចនោះ អនកនឹងមនិងាយនឹងបមើលបឃើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាទ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗោន ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មានគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអនកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាត ចបមលើយកដលបគ នផតល់ឱ្យ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កនុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អនក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញបៅ  
          ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  
ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  

 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអនកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  
ក) រពោះគមពរីមាន ១២០ កណ្ឍ  ។  

 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររមាបអ់នកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អនកនិពនធរពោះគមពរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរបឺ។  
ឃ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 

 របបយគ ខ្) និង ឃ) រតឹមរតូវ។ អនកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមបបីងាា ញជបរមើររបរ់អនក ដូចអនក  
           នបឃើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអនកផគូផគងអវីកដលររបោន  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអនកនិពនធ។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររមាបប់ ម្ ោះអនកដឹកនាុំ (ខាងោត ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ (ខាង
បឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភនុំរីុសណ្    ១) ម៉ូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១….ឃ)  នររ់បៅកនុងដុំណាករ់បរ់បរតចផ្ទបរ៉ន 

 
ឃ្លល  ក) និង ឃ) និយយអុំពីម៉ូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ូបរវ ។ អនកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្   
ក) និង ឃ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអនក នបឃើញបៅខាងបលើ ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទាតរ់រមាបក់ាររិការបរ់អនក។ វនឹងងាយររួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អនក ជាកផនកមយួសនទមាល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអនករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អនកកុំពុងកតរថិតបៅកនុងថាន កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ចូរទូលរូម
រពោះអមាច រ់ បដើមបជីួយ ឱ្យអនកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតតវ បៅកនុងជីវតិរបរ់អនក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតតទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតតទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មានរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កនុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមានរបរិទធភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកនុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន 
របរ់អនកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមបអីនុវតតវ បៅកនុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិតភក័តិ បៅកនុងការរិការពោះគមពរី ឬកនុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមបបីងខុំអនកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 



11 

 

ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អនកនឹងបឃើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រមាគ ល់យ៉ងចារ់ ររមាបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ន។ អនករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អនកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អនកររមាបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអនកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អនកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមបឱី្យអនកអាចរិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតតនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកនុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ុកនត អនកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផទោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមបជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមាប់ពន័ធកិចច
ពនធនាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬ រហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អនកនឹងបឃើញថា ទាុំង
មាតិកា ទាុំងវធិីោស្ររតសនការរិកាលអរបបរើរររមាបប់ោលបុំណ្ងទាុំងបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអនករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អនកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអរ់របរ់អនកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របរ់អនក។ របរិនបបើអនករិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អនកបធវើតាមបមបរៀនបកនថមកដលរគូរបរ់អនក ន
ោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អនកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បដើមប ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្តុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu ររមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបកនថម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទទ ល់ខ្លួនមាន ក់ៗ  មានររមាបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ របរិនបបើអនកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អនកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអនករិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន អនកអាច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអនក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អនក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនតរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កនុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រមាា រ
រិកាបផសងៗកដលអាចរក នររមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាករត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររមាបជ់ាធនធានបកនថម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 រពឹទធបូជាចារនី លូអីរ បជធឺ វក៉ឃឺ (Louise Jeter Walker)  នពាយមអរ់មយួជីវតិបដើមបជីួយ ដល់មនុរសឱ្យ
យល់ពីបរចកតពីិតរបរ់រគិរតបររ័ិទ។ ោត់ នបញ្ចប់ថាន កប់រញិ្ញដ បរត និងថាន កអ់នុបណ្ឍិ តកផនកវរ័ិយអបរ់ ុំរគិរតបររ័ិទ 
និងជារពឹទធបូជាចារនបីៅនិកាយសនរកុមជុំនុុំរពោះជាមាច រ់ (Assemblies of God) (រហរដឌអាបមរកិ)។ បរៀវបៅ និងឯកោរ
បផសងៗរបរ់បលកររី នឆលុោះបញ្ញច ុំងពីបទពិបោធនជ៍ាង៦២ឆាន ុំជាបបរកជនបៅរបបទរ បពរ ូគុយ  អាបមរកិកណាឋ ល 
តុំបនក់ារ៉អុីព និងរបបទរកបល៊ហសុកិ។ 
 
 រពឹទធបូជាចារនី វក៉ឃឺ (Walker)  នររបររមុខ្វជិាជ បនោះបោយចុំបណ្ោះដឹងផ្ទទ ល់ខ្លួន រមួទាុំងចុំបណ្ោះដឹងខាងឯ 
រពោះគមពរីរតីអុំពីកិចចការដអ៏ោច រយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ គឺរពោះដ៏ជួយ ការពាររបរ់បយើង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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 ពលពរៀន 

១  អនរានមិតតសាល ញា់ន រ–់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ  
 You Have a Friend—the Holy Spirit 
២  រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធររទានជីវិត The Holy Spirit Gives Life 

៣  រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធជួយអនរអធសិ្ឋា ន The Holy Spirit Helps You Pray 
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  អ្នកមានលិតតសមាល ញម់ាន ក់— 

រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ 
      You Have a Friend— the Holy Spirit 

 

 រពវសថ្ងបនោះមានមនុរសបរចើនជាងរមយ័មុនកនុងរបវតតិោស្ររតសនពិភពបលកកុំពុងកតបលើកបឡើងអុំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ដវ៏រុិទធ និងកិចចការរបរ់រពោះអងគ។ ពួកបគ នដឹងថារពោះអងគគឺជាបុគគល មនិកមនរោនក់តជាឥទធិពលប៉ុបណាណ ោះបទ។ រពោះអងគ
 ននាុំមកនូវជីវតិថ្មី និងអុំណាចបចោត ចូលកនុងរកុមជុំនុុំរបព់ាន។់ មនុរសរបល់ននាករ់ពវសថ្ងបនោះ កុំពុងយល់ដឹងពីអវី
កដលរគិរតបររ័ិទដុំបូងចងរ់ ប ់បៅបពលកដលពួកបគនិយយអុំពីការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
 កនុងទរសនាវដតី Pentecostal Evangel បលករ ៉បូឺត រីុ ខានន់ីងហាម (Robert C. Cunningham)  នររបររអុំពី
រុំណួ្របនោះ៖ 
  

បតើការបពារបពញបោយរពោះជាមាច រ់មាននយ័យ៉ងណា…“បយើងដឹងថា វមាននយ័យ៉ងណា ររមាបម់នុរស
មាន កក់ដលបពារបពញបោយការភ័យខាល ច ការរចកណ្ន ឬ កុំហឹង! … មាននយ័ថា កមាល ុំងដខ៏ាល ុំងទាុំងបនោះជុំរញុ
ឱ្យោតប់ធវើរកមមភាព កដលបបញ្ចញទឹកចិតតកដលរតួតរតាបលើោត។់  

 
រិររីងុបរឿងពិតរ កដរបរ់បពនទកុីរត (បុណ្យសថ្ងទីហារិប) បៅទីបនោះ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធយងមកកនុង
ជីវតិ និងរបូកាយរបរ់បុររ និង ស្ររតីកនុងករមតិមយួកដលពួកបគ  នបពារបពញបោយវតតមានរបរ់រពអងគ…..
រពោះអមាច រ់យងមកភាល ម បហើយ នបុំបពញរពោះវហិារនូវវតតមានរបរ់រពោះអងគ! មនុរសជារពោះវហិាររបរ់រពោះ
ជាមាច រ់។ រូមគិតពិចារណាបរឿងបនោះ! រូមឱ្យបយើងបរៀនមតងបទៀតពីការអោច រយកដលមនិអាចកថ្លង នអុំពីការ
 នបពារបពញបោយរពោះជាមាច រ់។  
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គ្ទរាង 
ក. រពោះអងគជាមតិតរមាល ញ់ដព៏ិបររ He Is a Special Friend 
ខ្. រពោះអងគនឹងជួយ អនក He Will Help You 
គ. រពោះអងគនឹងបបរងៀនអនក He Will Teach You 
ឃ. រពោះអងគនឹងបធវើឱ្យរពោះជាមាច រ់ពិតជាមានកមនររមាបអ់នក He Will Make God Real to You 
ង. រពោះអងគនឹងបុំបពញជីវតិរបរ់អនកបោយបរចកតីររឡាញ់ He Will Fill Your Life with Love 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចបធវើជាមតិតរមាល ញ់របរ់អនក។  
២. ររបរររពោះនាមចុំនួនរ ុំពីរ កដលរពោះគមពរីបរបើររមាបរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
៣. ពណ៌្នាពីតួនាទីរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត និងរពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្។ 
៤. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់អនុញ្ញដ តឱ្យបយើងោគ ល់រពោះអងគ។ 
៥. បងាា ញពីទិដឌភាពរ ុំយ៉ងរតីអុំពីបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។ 

 
ក. រពះអ្ងគជាលិតតសមាល ញដ់៏ពិពសស He Is a Special Friend 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធអាច្ទធវើជ្ជមិតតសាល ញ់របស់អនរ។  
 
 បតើមតិតរមាល ញ់របបភទណាកដលអនកចង ់ន? អនកចងឱ់្យោតរ់រឡាញ់អនក យកចិតតទុកោកច់ុំបពាោះអនក និងបញ្ញា
របរ់អនកបដើមបរីមួចុំកណ្កកនុងរុភមងគលរបរ់អនក។ អនករបកហលជាចង ់នមតិតបោម ោះរតង ់បចោះរ បក់ារពិតដល់អនក បទាោះបី
ជាបពលខ្លោះ វជាការឈចឺាបក់ប៏ោយ រពមទាុំងបងាា ញកុំហុររបរ់អនកបោយបរចកតីររឡាញ់បដើមបជីួយ អនកឱ្យកានក់ត
របបរើរបឡើង។  
 
 របកហលជាអនកចង ់នមតិតរមាល ញ់កដលមានរ ជាញ ខាល ុំង និងរបបរើរជាងអនក។ កាលណាអនកកាន់កតចុំណាយ
បពលបរចើនជាមយួោន  អនកកានក់តមានលកខណ្ៈដូចមតិតរមាល ញ់របរ់អនក គឺអនកខាល ុំង មានរ ជាញ  និងរបបរើរជាងអនកនាបពល
ឥឡូវបនោះ។  
 
 រពោះបយរូ៊រគិរតជារបបភទមតិតរមាល ញ់កបបបនោះចុំបពាោះបលកបពរតុរ យ៉កុប យ៉ូហាន និងរិរសដសទបផសងបទៀត។ 
រពោះអងគជាមតិតរមាល ញ់របរ់មនុរសមាន ប។ រពោះអងគ នអតប់ទារ បដល់ពួកបគ រពមទាុំង នរបទានជីវតិថ្មីដល់ពួក
បគ។ រពោះអងគជាមតិតរមាល ញ់ដល់អរ់អនកកដលចង ់នមតិតភាពរបរ់រពោះអងគៈ មាន ឬ រក មនុរសមាន ប ឬ របជាជនដ៏
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វរុិទធ អវជិាជ  ឬ មានការអបរ់ ុំខ្ពរ់ ឬ ជាជាតិោរនណ៍ាកប៏ោយ។ រពោះអងគ នរបទានបរចកតីររឡាញ់បពញបរបិូរយ៉ង 
រជាលបរៅ និងោម នភាពអាតាម និយមជាងពួកបគ នធាល ប់ោគ ល់បៅបទៀត បនាោះគឺជាបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។  
 
 ប៉ុកនត របូកាយមនុរសជាតិ នកុំណ្តរ់ពោះបយរូ៊។ រពោះអងគអាចរោនក់តបៅកកនលងមយួកនុងបពលកតមយួប៉ុបណាណ ោះ។ 
រពោះអងគមនិអាចបៅជាមយួមតិតរមាល ញ់របរ់រពោះអងគទាុំងអរ់ោន កដលរតូវការរពោះអងគ នបនាោះបទ។ បហតុដូបចនោះបហើយ ន
ជារពោះបយរូ៊មានរពោះបនទូលរ ប់អនកបដើរតាមរពោះអងគថា រពោះអងគនឹងយងរតឡបប់ៅោថ នបរមរុខ្វញិ បហើយបញ្ជូ នមតិត
រមាល ញ់ និងអនកដជ៏ាជុំនួយមាន កប់ទៀត កដលអាចគងប់ៅជាមយួពួកបគទាុំងអរ់កនុងបពលកតមយួបៅកកនលងកដលពួកបគបៅ។  
 

”ខ្ញុ ុំនឹងទូលអងវររពោះបិតា បហើយរទងរ់បទានរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួអងគបទៀត បអាយគងប់ៅជាមយួអនករល់ោន
ជាដរបបរៀងបៅ…មនុរសបលកពុុំអាចទទួលរពោះអងគ នបទ បរពាោះបគបមើលរពោះអងគមនិបឃើញ បហើយកម៏និ
ោគ ល់រពោះអងគផង ។ រឯីអនករល់ោន វញិ អនករល់ោន ោគ ល់រពោះអងគ បរពាោះរពោះអងគរថិតបៅជាបន់ឹងអនករល់ោន  
បហើយរពោះអងគនឹងគងក់នុងអនករល់ោន ” ។ (យ៉ូហាន ១៤:១៦-១៧) 

 
 អនកដជ៏ាជុំនួយកដលរពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលចាតម់កបនាោះ គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ កដលជាបុគគលទីបីសនរពោះ
សរតឯក។ រពោះអងគមានលកខណ្ៈ អុំណាចបចោត  និងបោលបុំណ្ងដូចនឹងរពោះជាមាច រ់ជារពោះបិតា និងរពោះបយរូ៊រគិរតជា 
រពោះបុរតា។ រពោះអងគរជាបរគបក់ិចចការទាុំងអរ់ បហើយរពោះអងគមានរគបទ់ាុំងអុំណាចបចោត ។ រពោះអងគមនិមានរបូកាយបទ 
ប៉ុកនត រពោះអងគអាចគងប់ៅរគបទ់ីកកនលងកនុងបពលកតមយួ។ រពោះបយរូ៊ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធតាមរពោះបនទូលរនារបរ់
រពោះអងគ បដើមបឱី្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចគងប់ៅកនុងអរ់អនកណាកដលទទួលបជឿរពោះអងគ។ រពោះអងគ នយងមកបដើមបបីធវើការ
ររមាបអ់នក ដូចរពោះបយរូ៊ នបធវើររមាបអ់នកកដលបដើរតាមរពោះអងគយ៉ងដូបចាន ោះកដរ។  
 

“បបើខ្ញុ ុំបៅ បទើបមានរបបយជនដ៍ល់អនករល់ោន  ។ បបើខ្ញុ ុំមនិបៅបទ រពោះដជ៏ួយ ការពារមនិយងមករកអនករល់
ោន បឡើយ។ ផទុយបៅវញិ បបើខ្ញុ ុំបៅ ខ្ញុ ុំនឹងចាតរ់ពោះអងគបអាយមករកអនករល់ោន ”។ (យ៉ូហាន ១៦:៧) 

 
 បពលខ្លោះ បតើអនកមានអារមមណ៍្ថាោម ននរណាមាន កយ់ល់ពីអនក ឬ ខ្វល់ខាវ យអុំពីបញ្ញា របរ់អនកកដរឬបទ? រពោះជាមាច រ់
យល់ និងខ្វល់ខាវ យពីអនក។ រពោះអងគរជាបអុំពីបរចកតីរតូវការរបរ់អនក។ រពោះអងគររឡាញ់អនកខាល ុំង រហូតដល់រពោះអងគ ន
ចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះអងគឱ្យយងមកបធវើជាមតិតរមាល ញ់ និងជារពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់អនក។ បៅកនុងមុខ្វជិាជ បនោះ 
អនកនឹងដឹងអុំពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមក អវីកដលរពោះអងគ នបធវើររមាបរ់គិរតបររ័ិទដុំបូង និងពីអវីកដល
រពោះអងគនឹងបធវើររមាបអ់នក។ បោយមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជាមតិតរមាល ញ់របរ់អនក អនកនឹងមនិកដលមានអារមមណ៍្បៅមាន ក់
ឯង ឬ ោម នអនកជួយ បទៀតបឡើយ។  
 

 
 



20 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរចងចាុំកណ្ឍ គមពរីយ៉ូហាន ១៤:១៦-១៧។ ចូររញ្ច ឹងគិតអុំពីអវីកដលរពោះបយរូ៊ នបធវើររមាបម់នុរស និងអវីកដល 
    រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងបធវើររមាបអ់នក។  
 
២ “អនកដជ៏ួយ ការពារ” កដលរពោះបយរូ៊មានរពោះបនទូលរនាចាតម់កជា…............................................................. 
 

ខ. រពះអ្ងគនឹងជួយអ្នក He Will Help You 
ទោលទៅទ២ី. សរទសររពះនមច្ំនួនររពំីរ ណដលរពះគ្មពីរទររើសរាប់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
 
 រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរនាចាតរ់ពោះដជ៏ួយ ការពារមយួអងគ។ ពាកយកដលរពោះអងគ នបរបើកនុងភាោរកិកគឺ 
ផ្ទរ៉កលិត  កដលបពលខ្លោះបគបកករបថា “អនកដជ៏ួយ កមានតចិតត”។ ពាកយបនោះមាននយ័ថា “អនកកដលបៅកកបរចាុំជួយ ”។ រពោះនាម
ដសទបផសងបទៀតសនផ្ទរ៉កលិតបងាា ញអុំពីអុំណាចបចោត  និងការទទួលខុ្ររតូវរបរ់រពោះអងគ និងរបបៀបកដលរពោះអងគនឹងជួយ  
អនក។ បគបៅរពោះអងគថារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្  
រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះរគីរត និងរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់។ បទាោះបីអនកមានបញ្ញា អវីកប៏ោយ រពោះដ៏ជយួ ការពាររបរ់អនក
មានដុំបណាោះរោយ។ 
 

រពះវិញ្ញា ណម្នជីវិត The Spirit of Life 
 បតើអនករតូវការការបរ រឱ្យជាររមាបរ់បូកាយរបរ់អនកកដរឬបទ? បៅកកនលងបផសងៗបទៀតកនុងពិភពបលក មនុរស
មានជុំងឺទទួល នការបរ រឱ្យជាដអ៏ោច រយនាបពលរពវសថ្ងបោយការបឆលើយតបចុំបពាោះការអធិោឌ ន។ រតបចៀកថ្លងអ់ាច 
ោត ប់ឮមតងបទៀត កភនកខាវ កអ់ាចបមើលបឃើញ បហើយមនុរសពិការ នប ោះបចាលបឈើរចតរ់បរ់ពួកបគ បហើយអាចបដើរមតង
បទៀតបោយអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ រពោះអងគជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ កដលរបទានជីវតិដល់មនុរសទាុំង 
អរ់។ រពោះអងគ នបធវើការតាមរយៈរពោះបយរូ៊បដើមបបីរ រមនុរសឈឱឺ្យជារោះបរប ើយ និងបៅកតបធវើការដកដល។  
 
 កនុងបៅបមបរៀនបនាទ ប ់អនកនឹងរិកាបកនថមបទៀតអុំពរីបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ផឋល់ជីវតិដល់អនក និងផតល់រុខ្ភាព
ររមាបទ់ាុំងរបូកាយ និងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ កដលជាជីវតិបពារបពញបោយអុំណ្រ និងការរកបច់ិតតបៅបលើកផនដី និងជាជីវតិ
របកបបោយរិររីងុបរឿងដរ៏ថិតបរថរអរ់កលបជានិចចកនុងបលកខាងមុខ្។ ប៉ុកនត បដើមបមីានអុំណ្រនឹងជីវតិកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្
របទានមកអនករតូវកតអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំអនក។ 
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“ដបតិអនកកដលររ់បៅតាមនិរសយ័បលកីយ ៍គិតកតពីអវីៗកដលទាកទ់ងនឹងបលកីយ ៍រឯីអនកកដររ់បៅតាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្ គិតកតពីអវីៗកដលទាកទ់ងនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្។ ការគិតខាងបលកីយន៍ាុំបអាយ ោល ប់ រឯីការគិត
ខាងរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំបអាយមានជីវតិ និងបរចកឋីរុខ្ោនតវញិ”។ (រ ៉មូ ៨:៥-៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ កនុងបរៀវបៅកុំណ្តរ់តារបរ់អនក ចូរបរៀបរបរ់ពោះនាមទាុំងរ ុំពីរ កដលរពោះគមពរីបរបើររមាបរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
៤ បតើអនកចង ់នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបធវើជាមតិតរមាល ញ់ និងជារពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់អនកឬបទ?  
    ……….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៥ បតើអនកចងោ់គ ល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធឱ្យ នកានក់តចារ់កដរឬបទ?  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ រូមអានកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៨:៥-៦ពីរបីដង។ ចូរពិចារណាអុំពីការផ្ទល រ់ករបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចនាុំមកកនុងជីវតិរបរ់  
    អនក។ 
 

រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ The Holy Spirit 
 បតើអនកគិតថាពិ កររ់បៅកនុងជីវតិរុចរតិរតឹមរតូវកដរឬបទ? បតើអនកចងប់ធវើជារគិរតបររ័ិទរបបរើរជាងមុនឬបទ? 
រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់អនកជារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ឬ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនភាពវរុិទធ។ ដវ៏រុិទធមានន័យថា “កញកបចញពីអុំបពើ ប 
និងថាវ យខ្លួនដល់រពោះជាមាច រ់”។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបើករកមតងអុំពីអុំបពើ បដអ៏ារកករ់បរ់បយើង និងជួយ បយើងយកឈនោះ
បលើអុំបពើ បទាុំងបនាោះ។ បៅបពលកដលបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគបធវើតាមកផនការរបរ់រពោះអងគ រពោះអងគនឹងដឹកនាុំបយើងឱ្យ 
កានក់តជិតរនិទធិជាមយួរពោះជាមាច រ់ និងកបរបចញពីអុំណួ្ត ភាពអាតាម និយម ចិតតរងឹររូ កុំហឹង ការបរ ើរបអើង ចិតតរមអប ់
ភាពតូចចិតត ភាពខ្ជិល ការអាណិ្តខ្លួនឯង អុំបពើបលភលន ់គុំនិត ឬ រកមមភាពអរីលធម។៌  
 
 របកហលជាអនករតូវការយកឈនោះបលើទមាល បអ់ារកកម់យួចុំនួន។ របរិនបបើ អនកជារគិរតបររ័ិទ របូកាយរបរ់អនកជា
រពោះវហិាររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ រពោះអងគនឹងជួយ អនកយកឈនោះទមាល បណ់ាមយួកដលបងកបរោោះថាន កដ់ល់របូកាយរបរ់ 
អនក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបរ រមនុរសកដលបញៀនថាន ុំរបព់ានន់ាកឱ់្យមានបររភីាព។ វទិាោស្ររតរុខាភ ិល និង
អនកបបរមើការងាររងគមអាចរោនក់តផតល់ការជួយ របស្រងាគ ោះបបណាត ោះអារននកតប៉ុបណាណ ោះ។ កនុងការខ្ុំរបឹងបោយអរ់រងឃមឹចុង
បរកាយបដើមប ី”យកឈនោះទមាល បប់នាោះ” ពកួបគកបររករពោះជាមាច រ់ឱ្យជួយ ”។ បនាទ បព់ីទទួលរពោះអមាច រ់បយរូ៊ ជារពោះរបស្រងាគ ោះ
របរ់ពួកបគ ពួកបគ នទូលរុុំឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំបពញ និងរបទានពួកបគនូវអុំណាចបចោត បដើមបរីរ់បៅររមាប ់
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រពោះជាមាច រ់។ បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបុំបពញពួកបគ រពោះអងគរ ុំបោោះពួកបគបចញពីទមាល បប់ញៀនថាន ុំ។ រពោះអងគបុំបពញ
ពួកបគបោយបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ និងបុំបពញបុំណ្ងចិតតបគឱ្យបចោះជួយ ដល់អនកដសទ។ បចចុបបននបនោះ មនុរសជា
បរចើនកុំពុងរបការដុំណឹ្ងលអ។ ជីវតិរបរ់ពួកបគ នវរុិទធ បរពាោះកតរពោះវញិ្ញដ ណ្សនភាពវរុិទធគង់រណ្ឌិ តកនុងពួកបគ។ 
  
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើអនកចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរ រអនកឱ្យរចួពីអុំបពើ ប ឬ ទមាល បអ់ារកកណ់ាខ្លោះកដរឬបទ? ចូរកតរ់តាចុំណុ្ចទាុំង  
    បនាោះចូលបៅកនុងបរៀវបៅររបរររបរ់អនក បហើយទូលរុុំរពោះអងគឱ្យរ ុំបោោះអនកបចញពីអុំបពើ បទាុំងបនោះ។  
 

គ. រពះអ្ងគនឹងបពរងៀនអ្នក He Will Teach You 
ទោលទៅទ៣ី. ពណ៌នពីតួនទីរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ ជ្ជរពះវិញ្ញា ណម្នទសច្រតីពិត និងរពះវិញ្ញា ណម្នររជ្ជា ញាណ។ 
 

រពះវិញ្ញា ណម្នទសច្រតីពិត The Spirit of Truth 

 ដូចរពោះបយរូ៊ នបបរងៀនបរចកតីពិតដល់ពួករិរសរបរ់រពោះអងគថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងបបរងៀនអនក បហើយ 
រពោះអងគនឹងបឆលើយរុំណួ្ររបរ់អនកអុំពីរពោះជាមាច រ់។ រពោះអងគនឹងបងាា ញអនកអុំពីបោលបុំណ្ងសនជីវតិ បហើយនឹងជួយ អនកឱ្យ
យល់ពីរពោះគមពរី។ អវីៗកដលធាល ប់បធវើឱ្យអនកបងឿងឆងល់នឹងបធវើឱ្យអនកយល់ចារ់ភាល ម។ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលថា៖ 
 

”កាលណារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកឋីពិតយងមកដល់ រពោះអងគនឹងកណ្នាុំអនករល់ោន បអាយោគ ល់បរចកឋីពិត
រគបច់ុំពូក”។ (យ៉ូហាន ១៦:១៣) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរចងចាុំកណ្ឍ គមពរីយ៉ូហាន ១៦:១៣ ។  
 
៩ បតើអនកចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិតបបរងៀនអនកកដរឬបទ? ........................................................................ 
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រពះវិញ្ញា ណម្នររជ្ជា ញាណ The Spirit of Wisdom 
 បតើអនកឆងល់ថាអនករតូវបធវើយ៉ងដូចបមតច ឬ រតូវបោោះរោយនូវបញ្ញា របរ់អនកបោយរបបៀបណា? រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ
ញាណ្ នយងមកបដើមបជីួយ អនក។ រពោះអងគនឹងដឹកនាុំ បហើយបងាា ញអវីកដលលអបុំផុតររមាប់អនក។ កនុងបមបរៀនទី៤ អនក
នឹងរិកាអុំពីរបបៀបរពោះអងគបធវើកិចចការបនាោះ។  
 
 បតើអនកចង ់នរ ជាញ បដើមបបីធវើការថាវ យរពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ អនកបឃើញថាអនកជុំនួយការរតូវកត
បពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបដើមបបីធវើការងាររបរ់ពួកបគតាមកដលពួកបគគួរបធវើ។ របកហលជាអនកបបរងៀនបៅោល
សថ្ងអាទិតយ ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬ របការដុំណឹ្ងលអ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្ចង់បុំបពញអនក និងជួយ អនក 
ដូចរពោះអងគ នជួយ ដល់អនកបបរមើរពោះអងគកនុងរកុមជុំនុុំដុំបូងកដរ។ កិចចការ ៦:១០ ការកតរ់តាពីបលកបរទផ្ទន “ប៉ុកនត បគពុុំ
អាចជកជកឈនោះបលកបរទផ្ទន បរពាោះបលកមានរបោរនរ៍បកបបោយរ ជាញ មកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្” ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើអនកចង ់នការចាកប់ុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្កដរឬបទ?  
      ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ឃ. រពះអ្ងគនឹងពធវើឱ្យរពះជាមាា សព់ិតជាមានមលនសរមាប់អ្នក  
       He Will Make God Real to You 
ទោលទៅទ៤ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលរពះជ្ជាច ស់អនុញ្ញា តឱ្យទយើងស្ឋគ ល់រពះអងគ។ 
 

រពះវិញ្ញា ណរបស់រពះជ្ជាច ស់ The Spirit of God 

 បតើរពោះជាមាច រ់ហាកប់ីដូចជាមានពិតកមនររមាបអ់នកឬបទ? បតើរពោះអងគជាអនករគបរ់គងដឆ៏ាង យោច់រកងវង កដល
អនកកររកដបងាា យរករពោះអងគរោនក់តកនុងបពលមានបញ្ញា ធុំកដរឬបទ? ឬ បតើរពោះអងគជារពោះបិតារបកបបោយបរចកតីររឡាញ់ 
កដលយករពោះហឫទយ័ទុកោកអ់ុំពីរគបអ់វីៗទាុំងអរ់កនុងជីវតិរបរ់អនកកដរឬបទ? បតើអនកអធិោឌ នខ្លីៗ បោយោរកតវជា 
ភារកិចចឬ? ឬ បតើការអធិោឌ នទាុំងបនាោះជាការរនទនាបចញពីចិតតបោម ោះរតងជ់ាមយួរពោះបិតារបរ់អនក? រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
រពោះជាមាច រ់ នយងមកបដើមបជីួយ អនកឱ្យោគ ល់រពោះជាមាច រ់កានក់តរបបរើរ។ ោវកប៉ូល នររបររថា៖ 
 

“រពោះជាមាច រ់ នរុំកដងបអាយបយើងដឹងអុំពីគុំបរងការដល៏ក់កុំ ុំងបនាោះ តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ ដបតិរពោះ
វញិ្ញដ ណ្បឈវងយល់អវីៗទាុំងអរ់ រូមបកីតជុំបៅរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះជាមាច រ់ករ៏ទងប់ឈវងយល់ដរ។ ចុំបពាោះ
មនុរសបលក ោម ននរណាយល់អុំពីមនុរស ន បរៅពីវញិ្ញដ ណ្កដលបៅកនុងខ្លួនបគបនាោះបទ។ រឯីរពោះជាមាច រ់
កដូ៏បចាន ោះកដរ ោម ននរណាមាន កយ់ល់អុំពីរពោះអងគ ន បរៅពីរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់បនាោះឡយ។ ចុំបពាោះ



24 

 

បយើង បយើងពុុំ នទទួលវញិ្ញដ ណ្បលកីយប៍ទ គឺបយើង នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្កដលមកពីរពោះជាមាច រ់ បដើមប ី
បអាយោគ ល់អវីៗកដលរពោះអងគបរ ររបទានមកបយើង។ (១កូរនិថូ្រ ២:១០-១២) 

 
 រគូបបរងៀនរបរ់អនកនឹងអធិោឌ នររមាបអ់នក ដូចបលកប៉ូល នអធិោឌ នររមាប់រគិរតបររ័ិទបៅរកុងបអបភរូ៖ 
 

”រូមបអាយរពោះរបរ់រពោះបយរូ៊រគិរឋជាអមាច រ់សនបយើង គឺរពោះបិតារបកបបោយរិររីងុបរឿង របទានរពវញិ្ញដ ណ្ 
បអាយបងបអូនមានរ ជាញ  និងរុំកដងបអាយបងបអូនោគ ល់រពោះអងគយ៉ងចារ់។ រូមរពោះបិតាបុំភលចឺិតតគុំនិត
បងបអូនបអាយយល់ថា បោយរពោះអងគរតារ់បៅបងបអូន បងបអូនមានបរចកឋីរងឃមឹយ៉ងណា និងយល់ថា 
បោយបងបអូនទទួលមតក៌រមួជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទធ បងបអូននឹងមានរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរបលើរលបយ៉់ង
ណាកដរ !។  រូមរទងរ់បទានបអាយបងបអូនយល់បទៀតថា ឫទាធ នុភាពដអ៏ោច រយបុំផុតកដលរពោះអងគរុំកដងមក 
ជារបបយជន៍ដល់បយើងជាអនកបជឿ មានទុំហុំធុំបធងយ៉ងណា ររបតាមមហិទធិឫទធិសនរពោះបចោឋ ដខ៏ាល ុំងកាល  
កដលរទង ់នរុំកដងកនុងអងគរពោះរគិរឋ។” ។ (បអបភរូ ១:១៦-១៩) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ ចូរអានគណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ១:១៦-១៩ ពីរបីដង។ ចូរឱ្យបរចកតីអធិោឌ នបនោះជាបរចកតីអធិោឌ នរបរ់អនកផ្ទទ ល់។ ចូរបរបើ  
      បរចកតីអធោិឌ នបនោះររមាប់អនក និង អនកដសទ។  
 
១២ ររបតាមកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ២:១០-១២ បតើរពោះជាមាច រ់បបើករកមតងរបូអងគរទងឱ់្យបយើងោគ ល់តាមរបបៀបណាខ្លោះ?  
      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

រពះវិញ្ញា ណរបស់រពះរគ្ិសត The Spirit of Christ 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះរគិរត នបបើករកមតងឱ្យអនកោគ ល់រពោះបយរូ៊ចារ់ បៅបពលរពោះអងគ នរបស្រងាគ ោះ 
អនក។ រពោះអងគ នឱ្យអនកោគ ល់ថារពោះបយរូ៊បលើរពីរគូបបរងៀនដអ៏ោច រយកដល នមានរពោះជនមគងប់ៅយូរមកបហើយ។  
រពោះអងគ នកណ្នាុំអនកផ្ទទ ល់បៅកានរ់ពោះបយរូ៊ កដលជាបុរតារបរ់រពោះជាមាច រ់ និង នជួយ អនកឱ្យទទួលរពោះអងគជា 
រពោះរបស្រងាគ ោះ រពោះអមាច រ់ និងជារពោះមហាកសរតរបរ់អនក។ រពោះអងគ នផារភាជ បអ់នកជាមយួរពោះរគិរត និងឱ្យអនកកាល យជា
រមាជិកសនរពោះកាយ និងរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអងគ។ រមពនធបមរតីភាព គឺជាការពិតណារ់ កដលរពោះរគិរតគងក់នុងអនកតាមរយៈ
រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ។ គមពរីរ ៉មូ ៨:៩ “អនកណាោម នរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះរគិរត អនកបនាោះមនិកមនជាកូនបៅរបរ់ 
រពោះអងគ”។ 
  



25 

 

 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះរគិរតគងប់ៅជាមយួអនកបដើរតាមរពោះបយរូ៊ មុនបុណ្យសថ្ងទីហារិប ប៉ុកនត រពោះបយរូ៊ ន
មានរពោះបនទូលរនាថា រពោះអងគនឹងយងមកកនុងរបបៀបថ្មី បហើយបុំបពញពួកបគ។ រពោះបយរូ៊រទងផ់្ទទ ល់ នរជមុជពួកបគ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បៅបពលរពោះអងគ នរជមុជឱ្យពួកបគ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបបរងៀនពួកបគបកនថមបទៀតអុំពី 
រពោះបយរូ៊ និង នរបទានអុំណាចបចោត ដល់ពួកបគបដើមបរី បអ់នកដសទអុំពីរពោះរគិរត។  
 
 ដូចោន នឹងនាបពលបចចុបបននបនោះកដរ អរ់អនកកដល នបកើតជាថ្មី មានរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះរគិរត។ ប៉ុកនត រពោះបយរូ៊
ចងរ់ជមុជឱ្យពួកបគកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ បដើមបឱី្យពួកបគបធវើជាបនាទ ល់របកបបោយរបរិទធភាពកថ្មបទៀតររមាប ់
រពោះអងគ។ រពោះបយរូ៊មានរពោះបនទូលថា៖  
 

“រឯីរពោះដជ៏ួយ ការពារ កដលខ្ញុ ុំនឹងចាតព់ីរពោះបិតាបអាយមករកអនករល់ោន  គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរុំកដង
បរចកឋីពិត រពោះអងគបចញពីរពោះបិតាមក។ កាលណារពោះអងគយងមកដល់ រទងន់ឹងបធវើជាបនាទ ល់អុំពីខ្ញុ ុំ”។  
(យ៉ូហាន ១៥:២៦) 

 
“បបើអនករល់ោន របរពឹតតតាមបរចកឋីកដលខ្ញុ ុំ នបងាគ ប់មក អនករល់ោន ពិតជាមតិតរមាល ញ់របរ់ខ្ញុ ុំកមន”។  
(យ៉ូហាន ១៦:១៤) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ បតើអនកចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្រកមតងឱ្យអនកោគ ល់រពោះបយរូ៊ នកានក់តចារ់កដរបទ? បបើដូបចនោះកមន ចូរទូលរុុំរពោះអងគ  
       ររមាបក់ារបនោះ។  
 

ង. រពះអ្ងគនឹងបំពពញជីវិតរបសអ់្នកពោយពសចកតីរសឡាញ ់ 
     He Will Fill Your Life with Love 
ទោលទៅទ៥ី. បង្ហា ញពីទិដាភាពររយ៉ំងសតីអំពីទសច្រតីរសឡាញ់របស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 

 អវីកដលពិភពបលករបរ់បយើងរតូវការបុំផុតបនាោះ គឺជាបរចកតីររឡាញ់មនិអាតាម និយម ជាបរចកតីររឡាញ់មានកត
រពោះជាមាច រ់កដលអាចរបទានឱ្យ។ រពោះជាមាច រ់អាចបរបើអនកបដើមបជីួយ បុំបពញបរចកតីរតូវការបនាោះ របរិនបបើ អនករពមឱ្យ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំបពញអនកនូវបរចកតីររឡាញ់បនោះ។  

 
 បៅជុំនានរ់មពនធបមរតីចារ់ រពោះជាមាច រ់ នបងាា ញបរចកតីររឡាញ់រពោះអងគដល់ពួកពាការ ីបហើយពួកបគ ននាុំ
បរចកតីររឡាញ់បនាោះដល់របជារស្ររត។ ប៉ុកនត មនុរសជាបរចើនបៅកតគិតថារពោះជាមាច រ់ដូចជាបៅរកមដត៏ឹងកតង កដលចាុំកត
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ោកទ់ណ្ឍ កមម បៅបពលពួកបគរបរពឹតត ប។ ពួកបគមនិ នយល់ថារពោះអងគចងជ់ួយ របស្រងាគ ោះពួកបគបចញពីអុំបពើ ប និងបធវើ
ជារពោះបិតារបរ់ពួកបគបនាោះបឡើយ។  

 
 បរកាយមក រពោះជាមាច រ់ នចាត់រពោះបយរូ៊រគិរតជារពោះបុរតារបរ់រពោះអងគមកគងប់ៅកនុងចុំបណាមពួកបគ និង
បងាា ញដល់ពួកបគអុំពីលកខណ្ៈពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ បៅកនុងបរចកតីបបរងៀនរបរ់រពោះបយរូ៊ អនកដឹងអុំពីបរចកតីររឡាញ់
ដអ៏ោច រយរបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាប់មនុរសជាតិទាុំងអរ់។ បយើងបមើលបឃើញបរចកតីររឡាញ់បនោះ រកមតងបចញជា
រកមមភាពកនុងជីវតិរបរ់រពោះបយរូ៊។ កនុងការរុគត និងការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរូ៊ អនកបឃើញពីភរតុតាង
សនបរចកតរីរឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបអ់នក។  

 
 ប៉ុកនត បរឿងកដល នបកើតបឡើងកាលពី២០០០ឆាន ុំមុនហាកប់ីដូចជាខុ្រោន ខាល ុំងបពកបទ។ បយើងជួបរបទោះបញ្ញា ជា
បរចើននាបពលរពវសថ្ងបនោះដូចជា ភាពបររកឃ្លល ន អុំបពើហិងា អុំបពើឧរកិដឌកមម និងរស្រងាគ ម។ បយើងឆងល់ថាបតើរពោះជាមាច រ់
មានរពោះហឫទយ័ទុកោកក់ដរឬបទ។ បយើងចងជ់ួបរពោះអងគផ្ទទ ល់ និងចងដ់ឹងថាបតើរពោះជាមាច រ់ពិតជាររឡាញ់បយើងកដរឬ 
អត។់  
 
 បហតុដូបចនោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបដើមបរីបទានឱ្យអនកមានពិបោធផ្ទទ ល់ជាមយួរពោះជាមាច រ់។ ដូច 
រពោះបយរូ៊ នយងមកបដើមបបីងាា ញពីបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះបិតា បហើយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបដើមបបីបើក 
រកមតងនូវបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះបិតា និងរពោះបុរតា។ រពោះអងគនឹងចាកប់ងាូរបរចកតីររឡាញ់កនុងជីវតិរបរ់អនក កដលអនក
មនិអាចពណ៌្នា ន។ រពោះអងគចាបប់ផតើមបធវើការបនោះ បៅបពលអនកកកករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊រគិរត។ បៅបពលអនកទទួលពិធី
រជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ អនកអាចមានរមតថភាពកានក់តបរចើនបឡើងបដើមបរីកមតងបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។ 
បរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់កតងកតបុំបពញអនកបពញមយួជីវតិ បៅបពលកដលអនក នបពារបពញបៅបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទធមតងបហើយមតងបទៀត។ បលកប៉ូលររបររថា៖ “បរចកឋីរងឃមឹមនិបធវើបអាយបយើងខ្កចិតតបឡើយ បរពាោះរពោះជាមាច រ់
 នចាក់បងាូររពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងគមកកនុងចិតតបយើង បោយរបទានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមកបយើង”។ (រ ៉មូ ៥:៥) 

 
 បរចកតីររឡាញ់ទាុំងរ ុំយ៉ងកដលបុំបពញកនុងជីវតិរបរ់អនក៖ 
 ១. បរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបអ់នក។  
 ២. បរចកតីររឡាញ់របរ់អនកររមាបរ់ពោះជាមាច រ់។  
 ៣. បរចកតីររឡាញ់របរ់បងបអូនរគិរតបររ័ិទដសទបទៀតចុំបពាោះអនក។  
 ៤. បរចកតីររឡាញ់របរ់អនកររមាបរ់គិរតបររ័ិទដសទបទៀត។  
 ៥. បរចកតីររឡាញ់របរ់អនកររមាបរ់គប់ៗ ោន ។  
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 អនកកដល នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបរៀបរបប់ទពិបោធនរ៍បរ់ពួកបគដូចតបៅ៖ 
 

“វជាការរជមុជសនបរចកតីររឡាញ់។ ភាល មៗបនាោះ ខ្ញុ ុំមានបរចកតីររឡាញ់ដអ៏ោច រយចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់ និង 
រពោះបនទូលរបរ់រពោះអងគ”។  

 
“រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នរបទានមកខ្ញុ ុំនូវបរចកតីររឡាញ់ថ្មីររមាបរ់គួោររបរ់ខ្ញុ ុំ មតិតរមាល ញ់ រគិរត
បររ័ិទដសទបទៀត និងអនកកដលធាល បជ់ាររតូវរបរ់ខ្ញុ ុំ”។  

  
“រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបធវើឱ្យភនុំកាល់វ៉រពីិតជាមានកមនចុំបពាោះខ្ញុ ុំ។ដួងចិតតរបរ់ខ្ញុ ុំ នបពារបពញបៅបោយ
ការដឹងគុណ្ចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់។ បរចកតីររឡាញ់ដអ៏ោច រយររមាបរ់ពោះជាមាច រ់ ន ញ់បចញពីកនុងខ្លួន
របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយផទុោះបចញពីបបូរមាតរ់បរ់ខ្ញុ ុំបដើមបរីរបរើរតបមកើងរពោះអងគ”។ 

 
“រករមកយុំបធវើឱ្យរបូកាយខ្ញុ ុំញ័រ ដូចបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបរ់ពលឹងកដល ត់បង ់ន
បុំបពញខ្ញុ ុំ បហើយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នអធិោឌ នតាមរយៈខ្ញុ ុំ បដើមបឱី្យពួកបគ នទទួលការរបស្រងាគ ោះ”។  

 
 បទពិបោធនក៍នុងជុំនានប់ចចុបបននយកគុំរតូាមរកុមជុំនុុំដុំបូង ជាគុំរសូនបរចកតីររឡាញ់។ បៅរគបទ់ីកកនលងកដលអនក
បៅអនកនឹងទទួលោគ ល់ពីបរចកតីររឡាញ់របរ់បងបអូនរបុរររី កដលបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្កនុងរពោះអមាច រ់។ អនក
អាច្នបៅរកជីវតិមយួបពារបពញបោយអុំណ្រជាង កដលអនកធាល បគ់ិត បៅបពលអនកអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះដវ៏រុិទធ នបុំបពញ
អនកបោយបរចកតីររឡាញ់។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ ចូរចងចាុំកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៥:៥។  
 
១៥ ចូរគូររពាងអុំពីបរចកតីររឡាញ់ទាុំងរ ុំយ៉ង បៅកនុងបរៀវបៅររបរររបរ់អនក។  
 
១៦ កនុងបពលរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ ចូរអានយ៉ងតិចមយួជុំពូកកនុងមយួសថ្ងពីកណ្ឍ គមពរីកិចចការកនុងរពោះគមពរីរបរ់អនក។ ចូរគូរ  
      បនាទ តខ់ាងបរកាមប ម្ ោះរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបៅកកនលងណាអនកកដលអនករកបឃើញ។ បនាទ បម់ក អនកនឹងរយការណ៍្  
      អុំពបីរឿងបនោះ។  
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១៧ របរិនបបើបយើងចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនក ជុំហានដុំបូង គឺរតូវោគ ល់បរចកតីរតូវការរបរ់បយើងរិន។ 
      ចូរររបររអកសរ “ត”  បនាទ បព់ីតួនាទីនីមយួៗរបរ់រពោះអងគ កដលអនករតូវការចារ់លរ់ (ជុំនួយពីរពោះដជ៏ួយ  
      ការពារ។ ល។) 
 រពោះដជ៏ួយ ការពារ  ……. រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត ……… 
 រពោះដជ៏ួយ កមានតចិតត  ……. រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះរគិរត ………. 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះជាមាច រ់ ....... រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្ ………. 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ  …….. រពោះវញិ្ញដ ណ្សនភាពវរុិទធ ………. 
 
 ឥឡូវបនោះ ចូររតឡបម់កវញិ បហើយររបររអកសរ “ប” (ររមាបប់ទពិបោធន)៍ កនុងតួនាទីនីមយួៗ កដលអនក ន
ពិបោធពីជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បនាទ បម់ក ចូរអររពោះគុណ្ដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ចុំបពាោះអវីកដលរពោះអងគ នបធវើ
ររមាបប់យើង។ បនាទ បម់កបទៀត រូមអធិោឌ នររមាបប់រចកតីរតូវការរបរ់អនក កដលអនក នររបររអកសរ “ត” ។ អនកអាច
ររបររពីបរចកតរីតូវការទាុំងអរ់បនោះបៅបលើរកោរបរៀវបៅបផសងមយួ បហើយរកាវទុកកនុងរពោះគមពរីរបរ់អនក បដើមបជីួយ 
ោរ់បតឿនអនកឱ្យអធិោឌ ននូវរល់បរចកតីរតូវការទាុំងបនាោះ និងអររពោះគុណ្ដល់រពោះជាមាច រ់ បៅបពលរពោះអងគបឆលើយតប។  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



29 

 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
  
 ចបមលើយររមាបល់ុំហាតរិ់ការបរ់អនក មនិរតូវ នបគបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបឡើយ។ រុំណួ្រទាុំងបនោះ រតូវ ន
បគបធវើរចួបហើយ ដូបចនោះអនកនឹងមនិបមើលបឃើញចបមលើយររមាប់រុំណួ្របនាទ បក់នុងបពលបនាោះបទ។ រូមបមើលបលខ្កដលអនករតូវ
ការ បហើយកុុំពាយមបមើលចបមលើយមុន។ 
 
១២ រពោះអងគរកមតងរបូអងគរទងឱ់្យបយើងោគ ល់តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះអងគ។  
 
២ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
១៥ ឥឡូវបនោះ ចូរបងាា ញការគូររពាង ឬ ដារកាមរបរ់អនកររមាប់មាន កប់ផសងបទៀត និងពនយល់បករោយវ។  
 
៣ រពោះនាម (លុំោបល់ុំបោយមយួណាក ៏ន):  
 ក)  រពោះដជ៏ួយ កមានតចិតត  
 ខ្)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ  
 គ)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ  
 ឃ)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត  
 ង)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ   
 ច)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះរគិរត និង 
  ឆ)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះជាមាច រ់។  
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   រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធរបទានជីវិត 

  The Holy Spirit Gives Life 

  
 
 បហតុអវីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមក? បលក Melvin L. Hodges កដលជាអនកនិពនធបពនទីកុរត នផតល់បហតុ
ផលរុំខាន់ៗ បនួយ៉ង។ ោត់មានរបោរនថ៍ា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបដើមបជីុំរញុបយើងឱ្យគិតតាមរពោះតុំរោិះ
របរ់រពោះជាមាច រ់។  តាមធមមតា បយើងមានគុំនិតគិតកតពីខ្លួនឯង ប៉ុកនត កផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់អុំពាវនាវឱ្យមានការពលី
កមមខ្លួនឯង។ បយើងគិតកតពីខ្លួនឯង ប៉ុកនត រពោះជាមាច រ់មានរពោះហឫទយ័គិតគូរពីអនកដសទ។ បហតុដូបចនោះ អវីមយួរតូវកតបកើត
បឡើងបដើមបដីឹកនាុំឱ្យគុំនិតរបរ់បយើងររបជាមយួរពោះតុំរោិះរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះជាមាច រ់មានកផនការចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ 
បដើមបរីបរមចកិចចការបនោះ ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបដើមបជីុំរញុបយើងឱ្យរមួចុំកណ្កកនុ ងរពោះទយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះទយ័របរ់ 
រពោះជាមាច រ់ជាបរចកតីររឡាញ់។ មនិកមនបយើងបទ កដលមានបរចកតីររឡាញ់ររមាបម់នុរស តប់ង ់លោះបងក់មាល ុំង និង 
បពលបវល យុំ និងអធិោឌ នររមាបម់នុរសមាន ប។ មានកតរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់ប៉ុបណាណ ោះ កដលអាចោក់បរច
កតីររឡាញ់បនាោះកនុងបយើង។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ នយងមក បដើមបជីុំរញុបយើងឱ្យអធិោឌ ននូវបរចកតីអធិោឌ នរបរ់រពោះជាមាច រ់ អធិោឌ នបោយកមាល ុំង
របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបអ់វកីដលរពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងទទួល។ បយើងមនិដឹងអុំពីអវីកដលបយើងទូលរុុំបនាោះ
បទ បហើយបយើងកោ៏ម នរមតថភាពបដើមបថីាវ យខ្លួនបយើងដល់រពោះជាមាច រ់កដរ។ បហតុដូបចនោះបហើយ រពោះវញិ្ញដ ណ្ជួយ  
ភាពកុំបោយរបរ់បយើង។  
 
 ជាចុងបរកាយ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបដើមបជីុំរញុបយើងឱ្យបធវើកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ វធិីោស្ររតរបរ់
រពោះជាមាច រ់រតូវ នរបការរ បក់នុងរពោះគមពរី “អនកបុំបពញកិចចការបនោះ ន មនិកមនបោយបរបើអុំណាច ឬបរបើកមាល ុំងបទ គឺ
បោយរពោះ វញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងវញិ - បនោះជារពោះ បនទូលរបរ់រពោះ អមាច រ់សនពិភពទាុំងមូល”។ (ោការ ី៤:៦)  
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គ្ទរាង 
ក. ជីវតិ និងរុខ្ភាពខាងរបូកាយរបរ់អនក Life and Health for Your Body 
ខ្. ជីវតិ និងរុខ្ភាពខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនក Life and Health for Your Spirit 
គ. ជីវតិកដលមានបោលបុំណ្ង Life With a Purpose 

 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់កីិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបៅកនុងជីវតិ និងរុខ្ភាពរបរ់អនក។  
២. បងាា ញពីរបបៀបកដលអនកអាចមានជីវតិ រុខ្ភាព និងការរកីចបរមើនខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។  
៣. បរៀបរបព់រីបបៀបកដលអនកអាចមានបោលបុំណ្ងបៅកនុងជីវតិរបរ់អនក។ 
 

ក. ជីវិត និងសខុភាពខាងរបូកាយរបសអ់្នក Life and Health for Your Body 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីរិច្ចការរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធទៅរនុងជីវិត និងសុខភាពរបស់អនរ។ 
  
ជីវិតមរពីរពះវិញ្ញា ណម្នជីវិត Life from the Spirit of Life 

 អនក នទទួលពីរពោះវញិ្ញដ ណ្នូវអវីមយួកដលមានតសមលរុំខាន់ជាងរ ក ់និងមារទាុំងអរ់កនុងពិភពបលកបនោះ បនាោះ
គឺជាជីវតិ។ រពោះនាមពីររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់ និងរពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ដវ៏រុិទធរមួចុំកណ្កកនុងការបបងកើតកផនដីបនោះជាមយួរពោះបិតា និងរពោះអមាច រ់រពោះបយរូ៊រគិរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ ននាុំមក
នូវជីវតិបៅបលើកផនដបីនោះ។ រពោះបចោត របរ់រពោះអងគ កដលរបទានជីវតិ ជាអុំណាចកដលបធវើឱ្យចាបធ់មមជាតិមានដុំបណ្ើ រការ។ 
មតិតរមាល ញ់របរ់អនកជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ កដល នបធវើការតាមរយៈចាបធ់មមជាតិ ទាុំងបនោះជាកិចចការអោច រយសនជីវតិ និង
កុំបណ្ើ តកដល ននាុំអនកមកកនុងពិភពបលកបនោះ។ គមពរីយ៉ូប ៣៣:៤ “រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់ នរូនខ្ញុ ុំបឡើង ខ្យល់
ដបងាើមរបរ់រពោះដម៏ានឫទាធ នុភាពខ្ពងខ់្ពរ់បុំផុត បធវើបអាយខ្ញុ ុំររ់រនមានជីវតិ” ។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរចងចាុំកណ្ឍ គមពរីយ៉ូប ៣៣:៤ ។  
 
២ រូមឱ្យរពោះនាមពីរយ៉ងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ កដល នបលើកបឡើងបៅកនុងបមបរៀនបនោះ។  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សុខភាពមរពីរពះវិញ្ញា ណម្នជីវិត Health from the Spirit of Life 
 បតើនរណាអាចរបទានកមាល ុំងថ្មីដល់អនក បៅបពលអនកទនប់ខ្ាយ? បតើនរណាអាចរបទានរុខ្ភាពលអរបបរើរ បៅ
បពលអនកឈ?ឺ បតើនរណាអាចការពារអនករបឆាុំងនឹងោរជាតិពុលកនុងបរោិថ នររ់បៅរបរ់អនក និងជុំងឺកដលអនករបឈម
មុខ្ជាមយួ? បតើនរណាអាចរបទានបរចកតីរុខ្ោនត និងរ ុំបោោះអនកឱ្យរចួផុតពីភាពតានតឹងអារមមណ៍្ចុំបពាោះបញ្ញា របចាុំសថ្ង? 
បតើនរណាអាចបុំ កអ់ុំណាចបរគឿងបញៀន ឬ ការបញៀននឹងបរគឿងររវងឹ? បតើនរណាអាចបធវើឱ្យមនុរសថ្លងោ់ត បលឺ់ មនុរស
ខាវ កប់មើលបឃើញ និងមនុរសខ្វិនបដើរ ន? បតើនរណាអាចពាល លជុំងឺមហារកី ជុំងឺឃលង ់បញ្ញា បបោះដូង និងជុំងឺបផសងៗ
បទៀតបៅបលើកផនដបីនោះ? បតើនរណាអាចបរ រមនុរសោល បប់ហើយឱ្យររ់បឡើងវញិ ន? បនាោះគឺមតិតរមាល ញ់របរ់អនក កដល
ជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ! គឺរពោះអងគ ជាអនកកដលបធវើឱ្យរបូកាយរបរ់បយើងបៅជាថ្មីមតងបទៀត។ 

  
 រពោះវញិ្ញដ ណ្បធវើការតាមរបបៀបខុ្រៗោន បដើមបបីរ រឱ្យជា។ មនុរសជាបរចើនទទួល នការបរ រឱ្យជា បៅបពលពួក
បគទទួលរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ ឯអនកដសទបទៀតទទួលការបរ រឱ្យជាតាមរយៈការបធវើពិធីរជមុជទឹក ឬ ការរជមុជកនុង
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ មនុរសជាបរចើនទទួលការបរ រឱ្យជាភាល មៗ ចុំកណ្កអនកខ្លោះទទួលការបរ រឱ្យជាបនតិចមតងៗ បៅ
បពលកដលមានបគអធិោឌ នឱ្យ។ អនកខ្លោះទទួលការបរ រឱ្យជា កនុងខ្ណ្ៈបពលអានរពោះគមពរី ឯអនកខ្លោះកនុងខ្ណ្ៈបពលបធវើ
ពិធីបលៀងរពោះអមាច រ់ អងគុយកនុងរកុមជុំនុុំ អធិោឌ ន ឬ បៅបធវើតាមការងាររបរ់ពួកបគ។ កនុងនាមជាកូនរងួនភាង របរ់ 
រពោះជាមាច រ់ បយើងរតូវកតអធិោឌ ន និងបជឿ បនាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិនឹងចាកប់ងាូររពោះជនម និងកមាល ុំងរបរ់រពោះអងគបៅបលើមាន ក់
កដលបគអធិោឌ នឱ្យ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិនាុំមកនូវរុខ្ភាពដល់គុំនិត និងរបពន័ធរបសររបោទ កដូ៏ចជារបូកាយផងកដរ។ រពោះអងគរ ុំបោោះ
មនុរសឱ្យរចួពភីាពតានតឹង ការភយ័ខាល ច និងជុំងឺខាងបញ្ញដ ោម រតីរគបរ់បបភទទាុំងអរ់។ រពោះអងគបរ រមនុរសឱ្យមាន
បររភីាពពីអុំណាចវញិ្ញដ ណ្អារកកន់ាបពលរពវសថ្ងបនោះ ដូចរពោះបយរូ៊ នបធវើ បៅបពលរពោះអងគគងប់ៅបលើកផនដីកដរ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបធវើការតាមរយៈរពោះបយរូ៊ បដើមបនីាុំមកនូវការបរ រឱ្យជា និងរុខ្ភាពដល់អរ់អនកកដល
រតូវការបរ រឱ្យជា។ 

 
“បងបអូន នរជាបថា រពោះជាមាច រ់ នចាករ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ និងឫទាធ នុភាព អភបិរករពោះបយរូ៊ ជាអនក
ភូមណិាោករត៉។ បងបអូនករ៏ជាបកដរថា រពោះបយរូ៊ នយងពីកកនលងមយួបៅកកនលងមយួ ទាុំងរបរពឹតតអុំបពើលអ 
និងបរ រអរ់អនកកដលរតូវមាររងកតរ់ងកិនបអាយ នជា ដបតិរពោះជាមាច រ់គងជ់ាមយួរពោះអងគ។”  
(កិចចការ ១០:៣៨) 
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 បនាទ បព់ី រពោះបយរូ៊ នយងរតឡបប់ៅោថ នបរមរុខ្វញិ រពោះអងគ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធជុំនួរតួនាទីរបរ់
រពោះអងគ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបុំបពញអនកបជឿ និង នបនតបធវើការអោច រយដូចៗោន  តាមរយៈពួកបគ ដូចកដលរពោះអងគ ន
បធវើការតាមរយៈរពោះបយរូ៊កដរ។ កិចចការ ៥:១២, ១៦ កចងថា៖ 
 

“ោវក័ ននាុំោន រុំកដងទីរុំោល់ដអ៏ោច រយ និង ឫទធិ ដិហារយិជ៍ាបរចើនកនុងចុំបណាមរបជាជន។ មាន
មនុរសជាបរចើននាុំោន បធវើដុំបណ្ើ រមកពីភូមនិានាបៅជិតរកុងបយរោូឡឹម ទាុំងករងអនកជុំងឺ និង អនកកដលមាន
វញិ្ញដ ណ្អារកកចូ់លមកជាមយួផង អនកទាុំងបនាោះ នជារគប់ៗ ោន ”។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នរបទានខារោីម តា ឬ រពោះអុំបណាយទានខាងការអោច រយដល់រកុមជុំនុុំដុំបងូ កដលពួកបគរតូវ
ការបនតការងារកដលរពោះបយរូ៊ នបនត។ រពោះអុំបណាយទានទាុំងរ ុំបនួបនោះ រតូវ នបរៀបរបក់នុងកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ 
ជុំពូក១២។ រពោះអុំបណាយទានបីកនុងចុំបណាមរពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះមានជុំបនឿ ការបរ រឱ្យជា និងការរកមតង 
ការអោច រយ។ បលកប៉ូល បញ្ញជ ក់ថា៖ 

 
“រពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយមាន ក់បទៀតមានជុំបនឿ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយមាន ក់បទៀតបចបរ រ
មនុរសបអាយជាពីជុំងឺ បអាយមាន កប់ទៀតបចោះបធវើការអោច រយ បអាយមាន កប់ទៀតបចោះកថ្លងរពោះបនទូល បអាយមាន ក់
បទៀតបចោះរទង់បមើលវញិ្ញដ ណ្លអ ឬអារកក ់បអាយមាន កប់ទៀតបចោះនិយយភាោចុំកឡកអោច រយ បអាយមាន ក់បទៀត
បចោះបកករបនយ័ភាោទាុំងបនាោះ”។ (១កូរនិថូ្រ ១២:៩-១០) 

  
 បពលរពវសថ្ងបនោះ មានរគិរតបររ័ិទជាបរចើនទទួលោគ ល់ថា អវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបធវើររមាបរ់កុមជុំនុុំដុំបូង
កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ជាគុំររូបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបរ់កុមជុំនុុំ នាបពលបចចុបបននបនោះ។ ពួកបគទូលរុុំរពោះបយរូ៊ឱ្យបគ ន
បពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បហើយរពោះអងគ នរបទានដល់ពួកបគ។ ពួកបគ នទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធឱ្យ 
រកមតងរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះអងគតាមរយៈពួកបគ បហើយរពោះអងគក ៏នរបទានដល់ពួកបគ។ បហតុដូបចនោះ មនុរសជា
បរចើនកុំពុងទទួលការបរ រឱ្យជាតាមរយៈអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធតាមការបឆលើយតបចុំបពាោះបរចកតី 
អធិោឌ ន។  
 
 កណ្ឍ គមពរីយ៉កុបរ បប់យើងនូវអវីកដលរតូវបធវើ បៅបពលបយើងឈ។ឺ បយើងរតូវកតរុុំចារ់ទុុំបៅកនុងរកុមជុំនុុំឱ្យអធិោឌ ន
ររមាបប់យើងដូចជា រគូគងាវ ល អនកផាយដុំណឹ្ងលអ ឬ រគូជុំនួយ។ កនុងរពោះគមពរី បរបងជានិមតិតរបូកដលតុំណាងឱ្យ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បគ នចាកប់របងតាុំងបលើមនុរស បដើមបបីងាា ញថាពួកបគជាកមមរិទធិរបរ់រពោះជាមាច រ់ និង នទុកចិតត
បលើរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ បដើមបបីធវើការកនុងជីវតិពួកបគ។ បរបងមនិបរ រឱ្យជាបនាោះបទ ប៉ុកនត រពោះវញិ្ញដ ណ្បរ របគឱ្យជា។  
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“កនុងចុំបណាមបងបអូន បបើនរណាមានជុំងឺរតូវអបញ្ជ ើញរពឹទាធ ចារយរបរ់រកុមជុំនុុំមកបដើមបបីអាយបលកទាុំងបនាោះ

អធិោឌ នបអាយោត ់និងលបបរបងបអាយកនុងរពោះនាមរពោះអមាច រ់។ ពាកយអធិោឌ នកដលផុរបចញមកពី
ជុំបនឿនឹងរបស្រងាគ ោះអនកជុំងឺបនាោះ បហើយរពោះអមាច រ់នឹងបរ រោតប់អាយបរកាកបឡើង វញិ”។  
(យ៉កុប ៥:១៤0-១៥) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចបរបើអនកជាអនកបជឿកនុងរពោះអមាច រ់បយរូ៊រគិរត បដើមបនីាុំមកនូវរុខ្ភាពដល់អនកដសទ។ អនក
អាចបងាា ញពួកបគពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់បរ រមនុរសឈឱឺ្យជារោះបរប ើយ។ ចូរឱ្យពួកបគដឹងថារពោះអងគបៅកតបឆលើយតប
ចុំបពាោះការអធិោឌ ន និងបរ រមនុរសឱ្យជានាបពលរពវសថ្ងបនោះ តាមរយៈអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ អនកបជឿ
រគប់ៗ របូកនុងរពោះបយរូ៊រគិរតមានឯករិទធិអធិោឌ នររមាបអ់នកមានជុំងឺ និងបជឿថាពួកបគ នជារោះបរប ើយ។ បហតុអវី?  
រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរនាដូបចាន ោះ! ចូរបជឿចុោះ! 
 

“អរ់អនកកដលបជឿនឹងបធវើទីរុំោល់ទាុំងបនោះ គឺបគនឹងបដញអារកសកនុងនាមខ្ញុ ុំ បគនិយយភាោថ្មី។ របរិនបបើ
បគកានព់រ់ ឬផឹកអវីកដលមានជាតិពុល កប៏គពុុំមានបរោោះថាន កអ់វីកដរ។ របរិនបបើបគោកស់ដបលើអនកជុំងឺអនកជុំងឺ
នឹង នជារោះបរប ើយ»។ (ម៉ាកុរ ១៦:១៧-១៨) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ររបតាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបយរូ៊កនុងកណ្ឍ គមពរីម៉ាកុរ ១៦:១៧-១៨………………………….………… ……   
    នឹងោក…់…………………………………..របរ់ពួកបគបលើអនកជុំងឺ អនកជុំងឺនឹង…………………………………………..។  
 
៤ បតើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរកមតងការអោច រយអុំពីការបរ រឱ្យជាកដរឬបទ នាបពលរពវសថ្ងបនោះ?  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការានជីវិតរស់ទឡើងវិញមរពរីពះវិញ្ញា ណម្នជីវិត Resurrection from the Spirit of Life 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបរ ររពោះបយរូ៊ឱ្យមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ និង នផ្ទល រ់បតូររពោះកាយរបរ់រពោះអងគ។ 
រពោះអងគនឹងបធវើដូចោន ររមាបប់យើងកដរ! ឥឡូវបនោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគងប់ៅជាមយួកូនរបរ់រពោះជាមាច រ់បដើមបរីបទានជីវតិ
ដប៏ពញបរបិូរ កដលរពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរនា។ សថ្ងមយួ រពោះអងគនឹងរបទានជីវតិររ់ពីោល បប់ឡើងវញិ ដល់អរ់អនក
កដលបជឿបលើរពោះបយរូ៊។ រពោះអងគនឹងផ្ទល រ់បតូររបូកាយរបរ់បយើង បហើយបយើងនឹងបហាោះបលើអាការជួបជាមយួរពោះបយរូ៊។ 
បៅកនុងរបូកាយផ្ទល រ់បតូរជាថ្មីរបរ់បយើង បយើងនឹងមនិមានភាពទនប់ខ្ាយ ភាពឈចឺាប់ ជុំងឺ ឬ បរចកតីោល ប់មតងបទៀតបនាោះ
បទ!  
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“របរិនបបើរពោះរគិរឋគងប់ៅកនុងបងបអូន បទាោះបីរបូកាយរបរ់បងបអូនោល ប ់បរពាោះកត បកប៏ោយ ករ៏ពោះ
វញិ្ញដ ណ្បៅកតផឋល់ជីវតិបអាយបងបអូនកដរ មកពីរពោះជាមាច រ់បរ របងបអូនបអាយ នរុចរតិ។ របរិនបបើ
រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់ កដល នបរ ររពោះបយរូ៊បអាយមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ រណ្ឌិ តបៅកនុង
បងបអូនកមនបនាោះ រពោះជាមាច រ់កដល នបរ ររពោះរគិរឋបអាយមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ រទងក់ន៏ឹងរបទាន
បអាយរបូកាយរបរ់បងបអូន កដលកតងកតោល បប់នោះ មានជីវតិតាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរណ្ឌិ តបៅកនុងបង
បអូនបនាោះកដរ។”។ (រ ៉មូ ៨:១០-១១) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ រូមអានកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៨:១០-១១។  
 
៦ ចូរអរគុណ្ដល់រពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះបរចកតីរងឃមឹសនការររ់ពីោល បប់ឡើងវញិ។  
 

ខ. ជីវិត និងសខុភាពខាងឯរពលងឹវិញ្ញា ណរបសអ់្នក  
      Life and Health for Your Spirit 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលអនរអាច្ានជីវិត សុខភាព និងការររីច្ទរមើនខាងឯរពលឹងវិញ្ញា ណ។  
 

ជីវិតខាងឯរពលឹងវិញ្ញា ណ Spiritual Life 

 បយើងរតូវការបលើរពីជីវតិររមាបរ់បូកាយរបរ់បយើង។ បយើងរតូវការជីវតិអរ់កលបជានិចច កដលរពោះជាមាច រ់ ន
របទានមកររមាបរ់ពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនក។ រពោះបយរូ៊ នរុគតជុំនួរអនកបដើមបរីបទានជីវតិអរ់កលបដល់អនក។ 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធករ៏បទានជីវតិបនោះដល់អនកកដរ។ កិចចការដធ៏ុំកដលរពោះបយរូ៊បធវើកនុងជីវតិបយើងបៅថា កុំបណ្ើ តថ្មីមយួ។ 
បយើងកប៏ៅថាការកកករបចិតតបជឿរពោះអងគកដលបងាា ញពីការផ្ទល រ់បតូរ។ ោម ននរណាមាន ក់អាចកាល យជាកូនរបរ់រពោះជាមាច រ់ ឬ 
បៅោថ នបរមរុខ្ បោយោម នការអោច រយសនកុំបណ្ើ តខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ នបឡើយ។ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលថា៖ 

 
“អនកណាបកើតមកជាមនុរស អនកបនាោះបៅកតជាមនុរសដកដល រឯីអនកកដលបកើតពីរពោះវញិ្ញដ ណ្វញិមានរពោះ
វញិ្ញដ ណ្កនុងខ្លួន។ បពលខ្ញុ ុំជុំរបបលកថា អនករល់ោន រតូវបកើតជាថ្មី រូមកុុំឆងល់បអាយបោោះបឡើយ”។  
(យ៉ូហាន ៣:៦-៧) 
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 បនោះជាអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបធវើររមាបអ់នក បៅបពលកកករបចតិតបជឿរពោះបយរូ៊៖ 

 
1. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដឹកនាុំអនកបៅកានរ់ពោះរគិរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធឱ្យអនកបរតៀមខ្លួនររមាបក់ារកកករបចិតតបជឿ 
បលើរពោះអងគ តាមរយៈឱ្យអនកដឹងថាខ្លួនជាមនុរសមាន ប កដលរតូវទទួលការកាតប់ទារោចប់ចញពីរពោះជាមាច រ់ 
ជាបរៀងរហូត។ រពោះអងគបណាត លចិតតឱ្យអនកដឹងថាអនកមនិអាចជួយ របស្រងាគ ោះខ្លួនឯង នបទ។ រពោះអងគជួយ អនកឱ្យ
ដឹងថារពោះបយរូ៊ នរុគតជុំនួរអនក។ រពោះអងគជួយ អនកឱ្យរចួបចញពីអុំបពើ បរបរ់អនក និងទទួលការអតប់ទារ
 បកដលរពោះបយរូ៊របទានដល់អនក។ រពោះអងគរកមតងរពោះរគិរតឱ្យជាកក់រតងចុំបពាោះអនក និងជួយ អនកឱ្យទទួលបជឿ
រពោះអងគជារពោះរបស្រងាគ ោះរបរ់អនក។ 
 

2.  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំ កអ់ុំណាចអុំបពើ បកដលរតួតរតាបលើអនក បហើយរបទាននិរសយ័ថ្មីដល់អនក និងបធវើឱ្យអនក
កាល យជាកូនរបរ់រពោះជាមាច រ់។  បលកប៉ូលមានរបោរន៍ថា៖ 
 
“ដបតិវនិយ័របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលផតល់ជីវតិកនុងអងគរពោះរគិរតបយរូ៊  នរ ុំបោោះខ្ញុ ុំបអាយរចួផុតពី ប និងពី
បរចកតីោល ប់” ។ (រ ៉មូ ៨:២) 

 
“ដបតិអរ់អនកណាកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់កណ្នាុំ រុទធកតជាបុរតរបរ់រពោះជាមាច រ់”។  
(រ ៉មូ ៨:១៤) 

 

3. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធយងមកគងប់ៅកនុងអនក បដើមបជីួយ អនក ដឹកនាុំអនក និងអនុញ្ញដ តឱ្យអនកដឹងថា ឥលូវបនោះ អនកជា
បុរតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 
“បងបអូនមនិរជាបបទឬថា របូកាយរបរ់បងបអូនជារពោះវហិាររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកដលគងប់ៅកនុងបង
បអូន ជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលបងបអូន នទទួលពីរពោះជាមាច រ់។ បងបអូនមនិកមនជាមាច រ់បលើខ្លួនឯងបទៀតបទ”។ 
(១កូរនិថូ្រ ៦:១៩) 

 
“បងបអូនពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាមាច រ់កមន បរពាោះរពោះអងគ នចាត់រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ 
បអាយមករណ្ឌិ តកនុងចិតតបយើង”។ (កាឡាទី ៤:៦) 

 
“បងបអូនពុុំ នទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បហើយបៅកតភយ័ខាល ចបទៀតបទ គឺបងបអូន
 នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទទ ល់កដលផតល់រកខីភាពបអាយវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងដឹងថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់
រពោះជាមាច រ់កមន”។ (រ ៉មូ ៨:១៥-១៦) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើជុំហានបៅទីបនោះ បរៀបរបអ់ុំពីបទពិបោធនស៍នការកកករបចិតតបជឿរពោះអងគកដរឬបទ?  
    ............................................................................................................................................................. 
 
៨ របរិនបបើ អវីមយួ តប់ងក់នុងបទពិបោធនរ៍បរ់អនក ចូររ ុំលឹកបឡើងវញិនូវជុំហានទាុំងបីបនោះ និងអធិោឌ នអុំពីជុំហាន   
    នីមយួៗ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបធវើការរកនុងអនក។  
 

សុខភាពខាងឯរពលងឹវិញ្ញា ណ Spiritual Health 
“រូមរពោះជាមាច រ់ ជារបភពសនបរចកឋីរុខ្ោនតបរ របងបអូនបអាយ នវរុិទធទាុំងររុង។ រូមរពោះអងគ 
កថ្រកាខ្លួនបងបអូនទាុំងមូល ទាុំងវញិ្ញដ ណ្ ទាុំងរពលឹង ទាុំងរបូកាយបអាយ នោអ តឥតបៅហមង បៅសថ្ង 
រពោះបយរូ៊រគិរឋជាអមាច រ់សនបយើងយងមក”។ (១បថ្រាឡូនិក ៥:២៣)  

 
 អនកចិញ្ច ឹមរបូកាយរបរ់អនក បរលៀកពាកឱ់្យ និងកថ្រកាឱ្យ នលអបុំផុត តាមកដលអនកអាចបធវើ ន។ បហតុអវី? បរពាោះ
អនកចងឱ់្យរបូកាយរបរ់អនកមានផ្ទរុខ្ភាព រងឹមាុំ និងមានរុខ្ភាពលអ។ អនកករ៏តូវកតកថ្រការពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនកកដរ 
របរិនបបើអនកចងឱ់្យរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនករកប់ មានអុំណ្រ រងឹមាុំ និងមានរុខ្ភាពលអ។  

 
 ការអធិោឌ នរុំខានរ់រមាបរ់ពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនក ដូចខ្យល់កដលអនកដកដបងាើមររមាបរ់បូកាយរបរ់អនកកដរ។ 
កនុងបមបរៀនបនាទ បម់កបទៀត អនកនងឹបរៀនពរីបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកអធិោឌ ន។  

 
 រពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ជាអាហារររមាបរ់ពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមក បដើមប ី
ជួយ អនកឱ្យយល់រពោះបនទូល។ រពោះអងគជាអនកនិពនធរពោះគមពរី បហតុដូបចនោះ រពោះអងគរជាបរគបអ់វីៗទាុំងអរ់បៅកនុងរពោះគមពរី។ ជា
យូរមកបហើយ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបណាត លឱ្យមនុរសរបរ់រពោះជាមាច រ់ ររបររនូវអវីកដលអនករតូវដឹងបៅកនុងរពោះគមពរី។  

 
“ដបតិរពោះបនទូលកដលពាការ ីនកថ្លងទុកមកបនាោះ មនិកមនបចញពីបុំណ្ងចិតតរបរ់មនុរសបទ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទធវញិឯបណាោះ កដលជុំរញុចិតតបលកទាុំងបនាោះបអាយកថ្លង រពោះបនទូលកនុងរពោះនាមរពោះជាមាច រ់”។  
(២បពរតុរ ១:២១)  

 
 រពោះបយរូ៊មានរពោះបនទូលរនារ បរិ់រសរបរ់រពោះអងគថា បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមក រពោះអងគនឹង
បបរងៀនពួកបគ។ បនាទ បព់ី ពួកបគ នរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្បៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប ពួកបគ នយល់រពោះបនទូលរបរ់រពោះជា
មាច រ់កានក់តចារ់កថ្មបទៀត។ មនុរសជាបរចើនកដលទទួលការរជមុជរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមានបទពិបោធនដូ៍ចោន ។ 
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“រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ...នឹងបបរងៀនបរចកតីទាុំងអរ់ដល់អនករល់ោន  រពមទាុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខ្ញុ ុំ នរ បអ់នក
រល់ោន ផង”។ (យ៉ូហាន ១៤:២៦) 

 
“រពោះអងគរបទានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏លអរបរ់រពោះអងគមកពួកបគ បដើមបបីអាយពួកបគបចោះគិតពិចារណា”។  
(បនបហមា ៩:២០) 

 
 កនុងបរៀវបៅរបរ់ពួកបគកដលនិយយអុំពីបទពិបោធនស៍នការរជមុជកនុងវញិ្ញដ ណ្ បខ្វនិ និងដូរ ៉រីុូរ៉ណាហាក ន 
(Kevin and Dorothy Ranaghan)  នបញ្ចូ លទីបនាទ ល់ទាុំងបនោះ បហើយមនុរសជាបរចើនចូលចិតតទីបនាទ ល់ទាុំងបនោះ។  

 
“រ ុំបពចបនាោះ ខ្ញុ ុំរោបក់តចាប់អារមមណ៍្ខាល ុំងបលើរពោះគមពរី។ ខ្ញុ ុំដូចជាយល់ចារ់ពីរពោះគមពរី។ការអធិោឌ នកាល យ
ជាអុំណ្រដព៏ិតរ កដ”។ 
 
“ខ្ញុ ុំ នរតឡបប់ៅបនទបក់នុងោន ក់បៅរបរ់ខ្ញុ ុំ និង នអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង និងកណ្ឍ កមពរីកិចចការរហូត
ដល់បម៉ាង៣រពឹក។ ខ្ញុ ុំមនិអាចោករ់ពោះគមពរីចុោះបទ។ ខ្ញុ ុំចងអ់ានកថ្មបទៀត” ។  
 
“ចាបត់ាុំងពីបទពិបោធនប៍នោះមក រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបបរងៀនខ្ញុ ុំបរចើនអុំពីរពោះគមពរីជាង កដលខ្ញុ ុំអាចបរៀន
 នបពញមយួជីវតិបោយខ្លួនឯងផ្ទទ ល់។ បៅបពលខ្ញុ ុំអានរពោះគមពរីឥឡូវបនោះ រពោះបនទូលមានភាពររ់របវ ើក 
បរពាោះរពោះរគិរតគងប់ៅកនុងខ្ញុ ុំ” (១៩៦៩ ទុំពរ័ ៣៧ ៦៤ ៦៨)។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ រូមទបនទញខ្ចងចាុំកណ្ឍ គមពរីយ៉ូហាន ១៤:២៦។  
 
១០ ចូរពិចារណាអុំពីឥរយិបថ្ផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់អនកចុំបពាោះការអានរពោះគមពរី។ បតើអនកពិតជាបពញចិតតអានរពោះគមពរីកដរឬបទ?  
      បតើអនកចងយ់ល់រពោះគមពរី នរបបរើរជាងមុនកដរឬបទ?  
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
 
១១ ចូរអររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះរពោះគមពរី និងឯករិទធិសនការអធិោឌ ន។ មុនបពល អនកអានរពោះគមពរីជាបរៀងរល់សថ្ង   
      រូមទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធឱ្យមានរពោះបនទូលមកកានអ់នកតាមរយៈរពោះគមពរី។  
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ការររីច្ទរមើនខាងឯរពលឹងវិញ្ញា ណ Spiritual Growth 
 បៅបពលបកមងធុំបឡើង វបមើលបៅកានក់តដូចឪពុកមាត យរបរ់វ។ បតើអនកបមើលបៅកានក់ត ដូចរពោះបិតាគងប់ៅោថ ន
បរមរុខ្ជាបរៀងរល់សថ្ងកដរឬបទ? បៅបពលអនកអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដឹកនាុំអនករល់សថ្ង អនកនឹងរកីចបរមើនខាងឯ
រពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ អនកដសទបផសងបទៀតនឹងអាចបមើលបឃើញកនុងអនកនូវលកខណ្រមបតតិទាុំងបនោះ កដលបធវើឱ្យអនកកានក់តបមើលបៅ
ដូចរពោះបិតាគងប់ៅោថ នបរមរុខ្របរ់អនក។ បគបៅលកខណ្រមបតតិ ទាុំងបនោះថាជាផលកផលសនរពោះវញិ្ញដ ណ្។  
 

“រឯីផលកដលបកើតមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្វញិ គឺបរចកតីររឡាញ់ អុំណ្រ បរចកតីរុខ្ោនត ចិតតអតធ់មត ់ចិតត
របបរុរ ចិតតរបនាត របមតាត  ជុំបនឿ ចិតតរលូតបូត បចោះទប់ចិតតខ្លួនឯង” ។ (កាឡាទី ៥:២២-២៣) 

 
 បៅបពលអនកបៅជាទារក អនកោម នទីពុំនឹង។ ប៉ុកនត បៅបពលអនកធុំបឡើង អនកកានក់តរងឹមាុំបឡើង។ អនកមានបទ
ពិបោធនថ៍្មីៗ និងបរៀនបធវើកិចចការជាបរចើនកដលអនកមនិអាចបធវើ នពីមុន។ រពោះជាមាច រ់កដ៏ឹកនាុំកូនរបរ់រពោះអងគបៅកានប់ទ
ពិបោធនថ៍្មីៗខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដរៈ រពោះពរ ការលបងល និងកិចចការកដលរតូវបធវើររមាបរ់ពោះអងគ។ បទពិបោធនទ៍ាុំង
បនោះនឹងជួយ ោតឱ់្យោតរ់កីចបរមើនខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។  

 
 រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យកូនរបរ់រពោះអងគទាុំងអរ់ោន  មានបទពិបោធនខ៍ាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្មយួ គឺការ
រជមុជខាងវញិ្ញដ ណ្។ បគបៅថា “ការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្”។ ចូរនឹកចាុំថារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមានលកខណ្ៈរមបតតិ
ដូចនឹងរពោះបិតា និងរពោះអមាច រ់បយរូ៊រគិរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអនក នបពារបពញបោយលកខណ្ៈ
រមបតតិទាុំងមូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ លកខណ្ៈរមបតតិរបរ់រពោះជាមាច រ់ គឺជាបរចកតីររឡាញ់ និងភាពបររុិទធ។ បហតុ
ដូបចនោះ អនកនឹងបពារបពញបោយបរចកតីររឡាញ់ និងភាពបររុិទធ បៅបពលកដលអនកបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 

 
 រូមពិចារណាអុំពីបអប៉ុងជូតរងួតមយួ។ របរិនបបើអនកោកវ់កនុងធុងទឹកមយួ បអប៉ុង បនាោះនឹងរជាបយកទឹកកនុងធុង
ទឹកបនាោះ។ ចូរយកវបចញ បហើយឱ្យវរុំរកទ់ឹក រគលរ់វ ញីវ និងរច ចវ់ បតើនឹងមានអវីនឹងបកើតបឡើង? រកណាត់បនាោះ
រោនក់តបបញ្ចញទឹកកដលវរជួតរជាប។ 
 
 អនក គឺជាបអប៉ុងជូតបនាោះ។ រពោះបយរូ៊ចងរ់ជមុជអនកកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ោកអ់នកចូលកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ 
រហូតដល់អនក នរជួតរជាបលកខណ្ៈរមបតតិរបរ់រពោះអងគរគបក់ផនកសនជីវតិរបរ់អនក។ បៅបពលអនកបពារបពញបោយ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្បញ្ញា អាចបធវើឱ្យអនករបងាគ ោះរបងគើ មនុរសអាចផ្ទច ញ់ផ្ទច លអនក ប៉ុកនត រគបទ់ាុំងរមាព ធសនជីវតិរោនក់តរកមតងបចញមក
នូវបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ កដលរពោះអងគ នបុំបពញបយើងប៉ុបណាណ ោះ។  

 
  កនុងបរៀវបៅរបរ់ោតម់ានចុំណ្ងបជើងថា ពួកបគនិយយភាោដសទ បលកចន អិល ហសរឺ ី(John L. Sherrill) 
រ បអ់ុំពកីាររជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់ោត៖់ 
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កនុងខ្ណ្ៈបពលសនការរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ មានចុំណាប់អារមមណ៍្មយួកដលរនធបម់កបលើខ្ញុ ុំៈ រពោះ
វញិ្ញដ ណ្ នរជមុជ ហុ៊៊ុំពទ័ធ និងរុំអាតខ្ញុ ុំ បោយបរចកតីររឡាញ់…បយើងពិតជាចាបអ់ារមមណ៍្បលើរពោះបចោត
របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ប៉ុកនត លកខណ្ៈសនរពោះបចោត បនាោះ កដលខ្ញុ ុំដឹងជាកច់ារ់ គឺជាបរចកតីររឡាញ់… 
 
ខ្ញុ ុំគិតថាលកខណ្ៈរមបតតិដអ៏ាថ្ក៌ុំ ុំងកនុងភាពបររុិទធកដលផ្ទល រ់ករបជីវតិបនោះ គឺជាបរចកតីររឡាញ់។ បៅ
បពលខ្ញុ ុំ នជួបបរចកតីររឡាញ់ផ្ទទ ល់ កដលជាបទពិបោធនក៍ដលហូរបុំបពញខ្ញុ ុំកនុងការរជមុជកនុងរពោះ
វញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ខ្ញុ ុំរបងកតបឃើញថារពោះអងគ នរុំអាត ោអ ងទឹកចិតត និងបរ រខ្ញុ ុំឱ្យ នជារោះបរប ើយ។ ខ្ញុ ុំ
 នយល់ពីភាពបពញបលញកដលខ្ញុ ុំមនិកដលធាល បគ់ិត (១៩៦៥ ទុំពរ័ ១៣០, ១៣១)។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ រូមទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីកាឡាទី ៥:២២-២៣។ រូមអធិោឌ នបនាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងបបងកើតផលកផលទាុំងបនោះ  
      កនុងជីវតិអនក ។  
 
១៣ ចូរបរៀបរបល់កខណ្ៈរមបតតិពីរយ៉ងរបរ់រពោះជាមាច រ់ កដលមនុរសគួរកតបមើលបឃើញកនុងជីវតិកូនរបរ់រពោះអងគ ។  
       …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. ជីវិតមដលមានពោលបំណង Life With a Purpose 
ទោលទៅទ៣ី. ទរៀបរាប់ពីរទបៀបណដលអនរអាច្ានទោលបំណងទៅរនុងជីវិតរបស់អនរ។ 
 
 អនកមនិកមនរោនក់តបកើតមកបដើមបកីថ្រកាខ្លួនឯងប៉បុណាណ ោះបទ។ ជីវតិខាងរបូកាយរបរ់អនកមានបោលបុំណ្ងរុំខាន់
ជាងការរោនក់តកថ្រការបូកាយរបរ់ខ្លួន។ ជីវតិខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនកបលើរពីការរោនក់តកថ្រការពលឹងវញិ្ញដ ណ្
របរ់អនក។ បយើងបកើតមកបដើមបរីមួចុំកណ្កកនុងកផនការដអ៏ោច រយរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះអងគមានកផនការពិបររររមាប់
អនក និងកិចចការររមាបអ់នកបធវើ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធចងជ់ួយ អនកឱ្យររ់បៅររបតាមកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ ចូរឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំអនក បនាោះអនក
នឹងរកបឃើញអតថនយ័ និងបោលបុំណ្ងពិតរ កដសនជីវតិ។ រពោះអងគនឹងរបទានបុពវបហតុមយួកដលបយើងោករមនឹងររ់
បៅ និងោករមនឹងោល ប ់បុពវបហតុបនាោះ គឺជារពោះរគិរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្នឹងបធវើឱ្យអនកជាបនាទ ល់ររមាបរ់ពោះរគិរតតាមរបបៀប
ពីរយ៉ងៈ តាមរយៈជីវតិផ្ទល រ់ករប និងពាកយរុំដីរបរ់អនក។ រពោះអងគោកប់ជើងរបរ់អនកបៅបលើផលូវបឆាព ោះបៅកានោ់ថ នបរមរុខ្ 
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និងជួយ អនកនាុំអនកដសទបទៀតបៅជាមយួអនកបឆាព ោះបៅរកបគហោឌ នរបរ់អនកបៅោថ នបរមរុខ្។ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះ
បនទូលថា៖ “អនករល់ោន នឹងទទួលឫទាធ នុភាពមយួ គឺឫទាធ នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធមករណ្ឌិ តបលើអនករល់ោន ។ អនករល់
ោន នឹងបធវើជាបនាទ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ”។ (កិចចការ ១:៨) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ ចូរអររពោះគុណ្រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធចុំបពាោះការយងមកបធវើជាមតិតរមាល ញ់ និងបធវើជាអនកជុំនួយរបរ់អនក។  
 
១៥ ចូរបុំបពញរបបយគបនោះ: បយើងអាចមានបោលបុំណ្ងកនុងជីវតិ របរិនបបើបយើងអនុញ្ញដ ត………………………………. 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១៣ បរចកតីររឡាញ់ ភាពបររុិទធ (អាចជាអនកដសទផងកដរ)។  
 
២ រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ។  
 
១៥ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
៣ អនកបជឿ សដ ជារោះបរប ើយ។  
 
៥ បតើអនករមាគ ល់បឃើញពាកយ “ររ់បៅ” និង “ជីវតិ” បៅកនុងខ្គមពរីទាុំងបនោះមានប៉ុនាម នដង?  
 
៤  ទ/ចារ 
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រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ 
ជួយអ្នកអ្ធិស្ឋា ន 

The Holy Spirit Helps You Pray 
 

 និរសតិមយួចុំនួនកដល នរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នររបររថា៖ 

 
“មានបទពិបោធនថ៍្មីកនុងបរចកតីអធិោឌ ន ជាបទពិបោធនថ៍្មីមយួកដលបយើងភាគបរចើន នកតរ់មាគ ល់ពី
ការចាបប់ផតើមសនជីវតិខាងជុំបនឿដម៏ុតមាុំ…មនុរសជាបរចើន នអធិោឌ នយ៉ងយូរ បពារបពញបៅបោយការ
ររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់”។  

 
“ការអធិោឌ នកាល យជាអុំណ្រដព៏ិតដឹងពីវតតមាន និងបរចកតីររឡាញ់ដ៏ខាល ុំងខាល របរ់រពោះជាមាច រ់ កដលខ្ញុ ុំ
អាចចងចាុំអងគុយចុោះរយៈបពលកនលោះបម៉ាងបោយរោនក់តបរើចបចញនូវបរចកតីអុំណ្រអុំពីបរចកតីររឡាញ់
របរ់រពោះជាមាច រ់”។  

 
“ការចុំណាយបពលអធិោឌ នរបរ់ខ្ញុ ុំជាបពលបវលមានអុំណ្របុំផុត។ ខ្ញុ ុំទទួលោគ ល់នូវអុំណ្រសនការ 
អធិោឌ ន។ ការររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់ជាកិចចការកដលខ្ញុ ុំមនិកដលបធវើពីមុនបទ។ ខ្ញុ ុំកតងកតអធិោឌ ន  
បៅបពលខ្ញុ ុំចង ់នអវីមយួ ឬ កនុងការអររពោះគុណ្ ឬ បោយោរកតខ្ញុ ុំ នដឹងថាបនោះជាកិចចការកដលរគិរត
បររ័ិទរគប់ៗ របូគួរកតបធវើ បដើមបកីានក់តជិតរនិទធិជាមយួរពោះជាមាច រ់ និង ររ់កនុងជីវតិកានក់តរបបរើរជារគិរត 
បររ័ិទ។ វជាអុំណ្របដើមបអីធិោឌ នបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់កនុងការររបរើរតបមកើងដល់រពោះអងគផ្ទទ ល់។ ខ្ញុ ុំ ន
ពិបោធនូវភាពជិតរនិទធិ និងអុំណ្រដស៏រកកលង ខ្ណ្ៈបពលខ្ញុ ុំ នអធិោឌ ន” (រ៉ណាហាក ន (Ranaghan)  
ទុំពរ័ ៤០-៤១, ៦៤, ៨០-៨១) ។  
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គ្ទរាង 
ក. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបរងៀនអនកអធិោឌ ន The Holy Spirit Teaches You to Pray 
ខ្. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកឱ្យថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ The Holy Spirit Helps You Worship God 
គ. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកោរភាព ប The Holy Spirit Helps You Confess 
ឃ. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបងាា ញអវីកដលអនករតូវទូលរុុំ The Holy Spirit Shows You What to Ask 
ង. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈអនក The Holy Spirit Prays Through You 

 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់បីរចកតីពិតរុំខាន់ៗ អុំពីការអធិោឌ ន បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបរងៀនអនក។  
២. បរៀនពីជុំហានកដលអាចជួយ អនកថាវ យបងគុំកនុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង។  
៣. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកកុំចាតឧ់បរគគររ ុំងការអធិោឌ នរបរ់អនក។ 
៤. ពិភាកាពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចជួយ អនកឱ្យអធិោឌ នយ៉ងមានរបរិទធិភាព។  

 
ក. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធបពរងៀនអ្នកអ្ធសិ្ឋា ន 
     The Holy Spirit Teaches You to Pray 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីទសច្រតីពិតសំខាន់ៗអំពីការអធិស្ឋា ន ទៅទពលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធបទរងៀនអនរ។  
 
 បតើការអធិោឌ នជាអវីកនុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់អនក ជាភារកិចច ឬ ជាការរនទនាកដលអនកបពញចិតតជាមយួ 
រពោះជាមាច រ់? បតើរពោះជាមាច រ់ហាកដូ់ចជាបៅកកបរអនក បៅបពលអនកអធិោឌ នឬ? បតើរពោះជាមាច រ់បឆលើយតបការអធិោឌ ន 
របរ់អនកកដរឬបទ? បតើអនកចងប់ធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់កនុងការអធិោឌ ន និងបមើលបឃើញលទធផលដអ៏ោច រយកដរឬបទ?  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបរងៀនអនកពរីបបៀបអធិោឌ ន។ 

 
 អនក នរិកាពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ នរកមតងរពោះជាមាច រ់យ៉ងចារ់ដល់អនក។ បៅបពលកដលរពោះអងគ
បងាា ញពីបរចកតីររឡាញ់ដធ៏ុំរបរ់រពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះអនក បនាោះអនកររឡាញ់រពោះជាមាច រ់កានក់តខាល ុំងបឡើង បហើយអនកចង់
ចុំណាយបពលអធិោឌ នកថ្មបទៀត ជាមយួនឹងរទងប់ោយការអធិោឌ ន។ អនកដឹងបហើយថារពោះជាមាច រ់យករពោះហឫទយ័គិត
គូរអុំពីអនក បដើមបឱី្យ អនកមានទុំនុកចិតតកនុងការទូលរុុំរពោះជាមាច រ់តាមអវីកដលអនករតូវការ។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្របទានជុំបនឿដល់អនកបដើមបទូីលរុុំ និងបញ្ញជ កអ់ោះអាងថារពោះជាមាច រ់នឹងបឆលើយតប។ រទងប់របើរពោះបនទូល
របរ់រពោះជាមាច រ់បដើមបបីបរងៀនអនកកនុងការអធិោឌ ន។ រពោះគមពរីរ បអ់នកអុំពីអវីកដលរតូវអធិោឌ ន របបៀបអធិោឌ ន និងអវីកដល
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រតូវរ ុំពឹងគិត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្រកមតងរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះជាមាច រ់យ៉ងជាកច់ារ់ដល់អនក និងជួយ អនកឱ្យរបការ 
រពោះបនទូលរនាទាុំងបនាោះ។  
 
 ការអធិោឌ ន គឺជាការរនទនាជាមយួរពោះជាមាច រ់។ ការអធិោឌ នអាចជាពាកយរុំដី ឬ ជាគុំនិតបរងៀមោង តក់ដល
រញ្ជ ឹងបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់។ ការអធិោឌ នជាការរនទនាកនុងរបបៀបពីរយ៉ង គឺអនកគួរកតោត បរ់ពោះជាមាច រ់ រពមទាុំងនិយយ
បៅកានរ់ពោះអងគផងកដរ។ បៅបពលអនកនិយយបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់ អនកគួរកតបធវើកិចចការបីយ៉ង៖ 
 ១. ថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់។  
 ២. ោរភាពកុំហុររបរ់អនក។  
 ៣. ទូលរុុំអវីកដលអនកចង ់ន។ 
  
 ចូរពិចារណាអុំពីការអធិោឌ នរបរ់អនកដូចជាកងក់ដលជួយ អនកបឆាព ោះបៅមុខ្កនុងជីវតិរគិរតបររ័ិទ និងការបបរមើដល់
រពោះជាមាច រ់។ កងន់ឹងមនិអាចបៅ នឆាង យបោយ តប់ង់កផនកណាមយួបឡើយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធចងជ់ួយ អនកកនុងរគប់
កផនកសនការអធិោឌ នរបរ់អនក។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើការអធិោឌ នជាអវី? 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
២ ចូរបរៀបរបក់ិចចការបីយ៉ងកដលអនកគួរកតបធវើកនុងការអធិោឌ ន។ ចូរោកអ់កសរ X បៅខាងបរកាយកផនកណាកដលបមើលបៅ  
    ទនប់ខ្ាយកនុងការអធិោឌ នរបរ់អនក ។  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធជួយអ្នកថាវ យបងគំរពះជាមាា ស ់ 
     The Holy Spirit Helps You Worship God 
ទោលទៅទ២ី. ទរៀនពីជំហានណដលអាច្ជួយអនរថ្វវ យបងគំរនុងជីវិតរស់ទៅររចមំ្ថៃ។  
 
 បតើការថាវ យបងគុំមានចុំកណ្កអវីកនុងការអធិោឌ នរបរ់អនក? អនករកមតងបរចកតីររឡាញ់របរ់អនកចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់
កនុងការថាវ យបងគុំ។ របរិនបបើោម នបរចកតីររឡាញ់ កោ៏ម នការថាវ យបងគុំពិតរ កដកដរ ោម នអវីទាុំងអរ់ រោនក់តជាការ
របរពឹតតកដលោម ននយ័។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនាុំអនកចូលកនុងវតតមានរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងជួយ អនកបឆលើយតបនឹងបរចកតី
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ររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ បពលខ្លោះ ពាកយសនចបរមៀងទុំនុកតបមកើងរកមតងពីអារមមណ៍្សនបរចកតីររឡាញ់របរ់អនក នយ៉ង
លអបុំផុត បហតុដូបចនោះ អនកបរចៀងថាវ យរពោះជាមាច រ់។ ជួនកាល អនកររបរើរតបមកើងរពោះអងគតាមរយៈពាកយរុំដី បហើយបពលខ្លោះ 
កនុងភាពបរងៀមោង តប់ោយររបរើរពីបរចកតីរបបរុររបរ់រពោះអងគ។  
 

“បោយោររពោះរគិរតបនោះបហើយ កដលបយើងទាុំងពីរោរនម៍ានផលូវចូលបៅរករពោះបិតា បោយរមួកនុងរពោះ
វញិ្ញដ ណ្កតមយួ” ។ (បអបភរូ ២:១៨) 

 
“ដបតិបយើងឯបណ្ោះវញិបទ កដលជាអនកកាតក់របកពិតរ កដ គឺបយើងរល់ោន កដលជាអនកកាតក់របកពិត
រ កដ គឺបយើងរល់ោន កដលជាអនកបោរពថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងអតួអាងបលើរពោះ 
រគិរតបយរូ៊ បយើងមនិពឹងកផអកបលើបលកីយប៍ទ” ។ (ភលីីព ៣:៣) 

 
“រពោះជាមាច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្ បហតុបនោះអរ់អនកកដលថាវ យបងគុំរពោះអងគ រតូវកតថាវ យបងគុំតាមវញិ្ញដ ណ្ និង តាម 
បរចកតីពិត” ។ (យ៉ូហាន ៤:២៤) 

 
 រគូអធិបាយដអ៏ោច រយមយួរបូបលក ឆាល ហវ៊ីននី (Charles Finney)  នររបររថា៖ 

 
បៅបពលខ្ញុ ុំចូលកនុងបនទប ់បហើយបិទទាវ  ហាកប់ីដូចជាខ្ញុ ុំ នជួបរពោះអមាច រ់បយរូ៊រគិរតមុខ្ទល់នឹងមុខ្…
រពោះអងគពុុំ នមានរពោះបនទូលអវីបទ ប៉ុកនត រទងទ់តបមើលខ្ញុ ុំបដើមបបីុំ កច់ិតតខ្ញុ ុំឱ្យដួលចុោះកកបររពោះ ទារពោះអងគ។ 
ខ្ញុ ុំ នកររកយុំខាល ុំងដូចកូនបកមង និង នោរភាព បតាមកដលខ្ញុ ុំអាចបធវើ នបោយនិយយោុំងៗ…បៅ
បពលខ្ញុ ុំ នកបរបៅអងគុយជិតឡបភលើង ខ្ញុ ុំរោបក់ត នទទួលការរជមុជដអ៏ោច រយកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ…
ោម នពាកយរុំដីកដលអាចកថ្លងពីបរចកតីររឡាញ់ដអ៏ោច រយកដលហូរបពញបពារកនុងចិតតរបរ់ខ្ញុ ុំបនោះបឡើយ។ ខ្ញុ ុំ
 នកររកយុំបោយអុំណ្រ និងបោយបរចកតីររឡាញ់។  

 
 បតើអនកចងប់ធវើឱ្យការថាវ យបងគុំជាកផនកមយួសនជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់អនកកដរឬបទ? អនកអាចបធវើកិចចការបនោះតាមរយៈ
រហការជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធតាមរបបៀបរ ុំយ៉ងៈ 
 

១. រូមអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជាបរៀងរល់សថ្ង។ កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងនឹងជួយ អនកឱ្យររបរើរដល់រពោះជាមាច រ់   
     កថ្មបទៀត។  
 
២. រូមកតរ់មាគ ល់ការអធិោឌ នកនុងរពោះគមពរី ។ បរចកតីអធិោឌ នទាុំងបនាោះជាគុំររូរមាប់បយើង។  
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៣. បៅបពលអនកអធិោឌ ន ចូរថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ជាមុនរិន មុននឹងទូលរុុំរពោះអងគររមាបប់រចកតីរតូវការរបរ់ 
     អនក។  

 
“ចូរនាុំោន ចូលតាមទាវ ររពោះដុំណាករ់បរ់រពោះអងគបោយអររពោះគុណ្ ចូរនាុំោន ចូលមកកនុងរពោះវហិារបោយ
ពាកយររបរើរតបមកើង ចូរបលើកតបមកើងរពោះអងគ ចូរររបរើរតបមកើងរពោះនាមរពោះអងគ”។ (ទុំនុកតបមកើង ១០០:៤) 

 
៤. បរចៀងចបរមៀងសនការថាវ យបងគុំ និងការអររពោះគុណ្។ ចូរបរចៀងថាវ យរពោះជាមាច រ់បៅផទោះ ឬ កនុងរកុមជុំនុុំ។ ចូរ  
    រញ្ជ ឹងគិតអុំពីពាកយបពចន ៍និងអតថនយ័របរ់វ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចរបទានអនកនូវចបរមៀងថ្មីសនការ  
    ថាវ យបងគុំដល់រពោះជាមាច រ់។  

 
“រតូវបអាយ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ចូរនិយយោន បៅវញិបៅមកបោយបរបើទុំនុកតបមកើង 
បទររបរើររពោះជាមាច រ់ និង បទចបរមៀងមកពីវញិ្ញដ ណ្។ ចូរបរចៀង និង បលើកតបមកើងរពោះអមាច រ់បអាយ
អរ់ពីចិតត។ រតូវអររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់ ជារពោះបិតារគបប់ពលបវល និងរគបក់ិចចការកនុងរពោះនាមរពោះ
បយរូ៊រគិរត ជារពោះអមាច រ់សនបយើង”។ (បអបភរូ ៥:១៨-២០) 

 
៥. ចូរទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធឱ្យជួយ អនក។ មនុរសជាបរចើនកដល នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ  

  របការរ បព់ីអុំណ្រ និងបររភីាពថ្មី កដលពួកបគ នរកបឃើញកនុងការថាវ យបងគុំ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធចង ់ 
  ជួយ អនកកដរ។  

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរអររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់ កដលរពោះអងគ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធឱ្យយងមកជួយ អនកឱ្យថាវ យបងគុំរពោះអងគ។  
    បនាទ បម់ក ចុំណាយបពលពីរ ឬ បីនាទី អររពោះគុណ្ ររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់បោយមនិទូលរុុំអវីពី 
    រពោះអងគបឡើយ។  
 
៤ ចូរអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ១៤៥ យ៉ងលឺថាវ យបៅរពោះជាមាច រ់ និងបរចៀងចបរមៀងថាវ យបងគុំដល់រពោះជាមាច រ់។  
 
៥ ចូរររបររចូលបៅកនុងបរៀវបៅររបរររបរ់អនកនូវកិចចការបផសងៗកដលអនកចងអ់ររពោះគុណ្។  
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គ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធជួយអ្នកស្ឋរភាពបាប The Holy Spirit Helps You Confess 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធជួយអនររំចត់ឧបសគ្គរារាងំការអធិស្ឋា នរបស់អនរ។ 
 
 បតើអនកធាល បម់ានអារមមណ៍្ថា ការអធិោឌ នរបរ់អនកមនិអាច្នបៅដល់រពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
ចងជ់ួយ អនកកុំចាតរ់គបអ់វីៗកដលររ ុំងការអធិោឌ នរបរ់អនក។ ចូរពិចារណាពីអាកបបកិរយិរបរ់បកមងរបុរមាន ក ់បៅបពល
បកមងបនាោះមនិោត បប់ងាគ បឪ់ពុក។ បតើបកមងបនាោះមានចិតតរបាយរកីរយបៅជួបឪពុកកដរឬបទ? បតើកុមារបនាោះរតប់ៅជួយ ឪពុក 
ឬ បគចបចញពីឪពុក? របរិនបបើោតរ់តូវការជុំនួយពីឪពុករបរ់ោត ់អារមមណ៍្មានបទាររបរ់កុមារបនាោះជាឧបរគគររ ុំង។ 
កុមារបនាោះចាុំ ចោ់រភាពរល់កុំហុរកដលខ្លួន នរបរពឹតត រុុំការអតប់ទារពីឪពុកនឹងឈបរ់ងឹមានោះមនិោត បប់ងាគ ប។់ 
បៅបពលកុមារបនោះ នបធវើការទាុំងបនោះ កុមារបនាោះបជឿជាកព់ីបរចកតីររឡាញ់របរ់ឪពុករបរ់ខ្លួន និងមានទុំនុកចិតតកនុងការ
រុុំជុំនួយ។  

 
 ការដូចោន បនោះបកើតបឡើងរវងរពោះជាមាច រ់ និងបយើងកដរ។ ប៉ុកនត បយើងបរចើនកតបមើលមនិបឃើញរល់កុំហុររបរ់ខ្លួន 
ឯង។ បហតុដូបចនោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ បយើងតាមរយៈការបបើករកមតងកុំហុររបរ់បយើង។ រពោះអងគបបើករកមតងពីការ
អារកកស់នអុំបពើ ប និងឱ្យបយើងោរភាព បចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់។ របរិនបយើងបធវើខុ្រនឹងអនកដសទ រពោះអងគមានរពោះបនទូល 
រ បប់យើងឱ្យទូលរុុំការអតប់ទារពីពួកបគ និងជួយ បយើងផសោះផារោន ។ បនោះជាកផនកសនចលនាផុរផុលចាបត់ាុំងពីរមយ័
មានរពោះគមពរីមកបមលោះ។  

 
 បលកដូណាថាន់ ហកូហវរផតល់ឧទាហរណ៍្ជាបរចើនកនុងបរៀវបៅ បៅបពលបភលើងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បកប់លើ របបទរ 
កូបរ ៉។ កនុងរយៈបពលជាបរចើនកខ្ បបរកជននិកាយបរពរប៊បីធរន និងនិកាយបមតូឌីរ នជួបជុុំោន ជាបរៀងរល់សថ្ងបដើមប ី
អធិោឌ នររមាបច់លនាផុលផុល។ ចលនាផុរផុលមយួដ៏អោច រយ នបកើតបឡើង បហើយបនតមានជាបរចើនឆាន ុំ និង ន
បបងកើតរកុមជុំនុុំខាងវញិ្ញដ ណ្ដរ៏ងឹមាុំ។ ចលនាបនោះ  នចាបប់ផតើមបៅកនុងោថ នីយិ៍ោចរ់រយលមយួសនររុកពីងយ៉ង។  
 

មនុរសជាបរចើន នចាបប់ផតើមកររកយុំ និងោរភាព បរបរ់ពួកបគ កនុងខ្ណ្ៈបពលររបរើតបមកើង និង
ថាវ យបងគុំជាទមាល ប។់ បលកោវ កឡន មានរបោរន៍ថាោតម់និកដលជួបរបទោះបរឿងចកមលកកបបបនោះបទ បហើយ
ោត ់នរបការបទចបរមៀងទុំនុកតបមកើង បោយចងព់ិនិតយបមើលអារមមណ៍្កដលរគបដ់ណ្ត បប់លើទរសនិកជន
ទាុំងបនាោះ។ ោត់ នោកលបងពីរបីដង ប៉ុកនត ឥត នការបោោះ បោយភាពភាញ កប់ផអើលជាខាល ុំង ោត់ នដឹង
ថាមានមាន កប់ផសងបទៀតកុំពុងរគបរ់គងការរបជុុំោន បនោះ (១៩៤៣ ទុំព័រ ៨) ។  
 
បនាទ បព់ី ការជួបជុុំោន បនោះ រកុមជុំនុុំបមកនុងររុកពីងយ៉ងរ ុំពឹងគិតទទួល នរពោះពរពិបររកនុងអុំឡុងបពលរ
 ត ហ៍អធិោឌ នបនោះ ប៉ុកនត វហាក់បីដូចជារពោះជាមាច រ់មនិ នបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់ពួកបគបឡើយ។ 
បពលលង ចចុងបរកាយ មនុរស១៥០០នាកក់ដលមានវតតមានទីបនាោះមានការភាញ កប់ផអើលយ៉ងខាល ុំង បៅបពល
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អនកដឹកនាុំរកុមជុំនុុំបលកកអល៊ឌឺ គីល នបរកាកឈរបឡើង បហើយមានរបោរន៍ថារពោះជាមាច រ់មនិអាច
របទានពរពួកបគ បរពាោះកតអុំបពើ បរបរ់ោត។់ កនុងបពលបរនើរុុំរបរ់មតិតរមាល ញ់កដលបហៀបនឹងោល បោ់ត់
 នយល់រពមកថ្រការទពយរមបតតិរបរ់មតិតភកតិោត។់ ប៉ុកនត ោត់ នយកថ្វកិារមយួចុំនួនទុកររមាបខ់្លួន
ោត។់ បរកាយពីោរភាព បរចួបហើយ ោត់ នមានរបោរន៍ថា“ខ្ញុ ុំនឹងរបគល់ថ្វកិារបនោះបៅស្ររតីបមម៉ាយ
វញិបៅរពឹកករអក”។  
 
រ ុំបពចបនាោះ រនាុំង នដួលចុោះ បហើយរពោះជាមាច រ់ ជារពោះដវ៏រុិទធ នយងមក។ ការបណាត លចិតតឱ្យដឹងពី
អុំបពើ ប នរគបដណ្ត បប់លើទរសនិកជនទាុំងបនាោះ។ កមមវធិីថាវ យបងគុំ នចាបប់ផតើមបៅបម៉ាង៧លង ចសថ្ង
អាទិតយ និងមនិ នបញ្ចបរ់ហូតដល់បម៉ាង២រពឹកសថ្ងចន័ទ ប៉ុកនត កនុងអុំឡុងបពលបនាោះ មនុរសជាបរចើនកុំពុងឈរ
កររកយុំ និងោរភាព បរបរ់ពួកបគ។  
 
ការចុំណាយបពលអធិោឌ នពីរ ឬ បីកខ្បនោះ នផតល់លទធផលយ៉ងលអ បរពាោះបៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
 នយងមក រពោះអងគ នរបរមចកិចចការជាបរចើនកនុងរយៈបពលកនលោះសថ្ង ជាងបយើងទាុំងអរ់ោន ជាបបរក
ជនកដលអាចរបរមចកនុងរយៈបពលកនលោះឆាន ុំ។ កនុងរយៈបពលមនិដល់ពីរកខ្ផង មានមនុរសបរចើនជាងពីរពាន់
នាក ់នកកករបចិតតទទួលបជឿបលើរពោះបយរូ៊។  
 
បៅពាកក់ណាត លឆាន ុំ១៩០៧ មានមនុរសកកករបចិតត៣០០០០នាកក់ដល នទាកទ់ងជាមយួមជឈមណ្ឍ លពីង
យ៉ង។ ពិតរ កដណារ់កដលចលនាផុរផុលពុុំទាន់ ន ត់បងប់ៅវញិបទរហូតដល់ឆាន ុំ១៩១០ បរពាោះ
កនុងកខ្តុលសនឆាន ុំបនាោះ មានមនុរស៤០០០នាក ់នរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ កនុងរយៈបពលកតមយួរ ត ហ៍ 
(ហកូហវរ (Goforth) ទុំពរ័ ៩, ១២)។  
 

 កិចចការកដល នបកើតបឡើងបៅររុកពីងយ៉ង ក ៏នបកើតបឡើងកនុងរកុមជុំនុុំជាបរចើនបផសងបទៀត បៅជុុំវញិពិភពបលក
កនុងអុំឡុងរតវតសទ២ី០។ បៅបពលរគិរតបររ័ិទ នអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធករវងរករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់ពួកបគ 
រពោះអងគបបើករកមតងពីឧបរគគចុំបពាោះចលនាផុរផុល។ បៅបពលរគិរតបររ័ិទោរភាព បរបរ់ពួកបគ និងផសោះផាជាមយួ
រពោះជាមាច រ់ និងខ្លួនពួកបគ រពោះជាមាច រ់អាចបរបើពួកបគររមាបរិ់ររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។ ចលនាផុរផុលបកើតបឡើង។  
ការអធិោឌ នទទួល នការបឆលើយតប។ រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ទទួល នការរបស្រងាគ ោះ។  

 
“របរិនបបើរបជារស្ររតរបរ់បយើង គឺរបជារស្ររតកដលជាកមមរិទធរបរ់បយើងផ្ទទ ល់ នាុំោន បនាទ បខ្លួន អធិោឌ ន 
និងករវងរកបយើង បហើយរបរិនបបើបគប ោះបងប់ចាលផលូវអារកករ់បរ់ខ្លួន បយើងនឹងោត បប់គពីោថ នបរមរុខ្ 
បយើងនឹងបលើកកលងបទារបគបអាយរចួពី ប រពមទាុំងបរ រររុកបគបអាយ នជាផង”។  
(២រ រកសរត ៧:១៤) 

 



52 

 

“របរិនបបើបយើងបពាលថា បយើងោម ន បបោោះ បនាោះបយើងបបញ្ញឆ តខ្លួនឯង បហើយបរចកតីពិតកម៏និរថិតបៅ
កនុងបយើងកដរ។ ប៉ុកនត បបើបយើងទទលួោរភាពអុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាមាច រ់កដលមានរពោះហឫទយ័
បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទារបយើងបអាយរចួពី ប រពមទាុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទធរចួពី
រគបអ់ុំបពើទុចចរតិទាុំងអរ់ផង”។ (១យ៉ូហាន ១:៨-៩) 

 
“ោម ននរណាមាន ក់អាចបមើលបឃើញកុំហុរកដលខ្លួនរបរពឹតតិបោយអបចតនាបនាោះ នបឡើយ រូមបលើកកលង
បទារទូលបងគុំនូវកុំហុរណាកដលទូលបងគុំបមើលមនិបឃើញបនាោះផង។ រូមបរ ររបណី្ទទួល ពាកយកដល
ទូលបងគុំទូលថាវ យ រពមទាុំងទទួលគុំនិតកដលទូលបងគុំរោិះគិតបៅចុំបពាោះរពោះភស័្រកតរពោះអងគបនោះផង ដបតិរពោះអងគ
ជាថ្មោ និងជារពោះកដលការពារទូលបងគុំ”។ (ទុំនុកតបមកើង ១៩:១២-១៤) 

 
“ឱ្រពោះជាមាច រ់បអើយ រូមពិនិតយបមើលទូលបងគុំបដើមបបីអាយោគ ល់ចិតតទូលបងគុំ រូមលបងលបមើលទូលបងគុំ
បដើមបបីអាយរជាបអវីៗកដលទូលបងគុំគិត។ របរិនបបើបឃើញទូលបងគុំបដើរខុ្រផលូវ បនាោះរូមដឹកនាុំទូលបងគុំបអាយ
បដើរកនុងមាោ៌កដលរថិតបរថរអរ់កលបជានិចចផង”។ (ទុំនុកតបមកើង ១៣៩:២៣-២៤)   

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងអ់កសរបៅខាងមុខ្របបយគកដលរតឹមរតូវ ។  
 ក) កនុងររុកពីងយ៉ង រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នដឹកនាុំមនុរសជាបរចើនឱ្យោរភាព និងកកករបចិតតបចញពីអុំបពើ ប
      របរ់ពួកបគ។  
 ខ្) កនុងកណ្ឍ គមពរី១យ៉ូហាន ១:៨-៩  នកចងថារពោះជាមាច រ់នឹងបបើករកមតងពីអនាគតកាលដល់បយើង របរិនបបើ
      បយើងោរភាព បរបរ់បយើង។  
 គ) ជួនកាល បយើងរតូវការជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បដើមបពីិនិតយបមើលកុំហុររបរ់បយើង។  
 
៧ ចូរអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ៥១។ ខ្ ៤ ជាឧទាហរណ៍្មយួសន 
 ក) ការថាវ យបងគុំ 
 ខ្) ការោរភាព 
 គ) ការទូលរុុំរពោះជាមាច រ់ផគតផ់គងប់រចកតីរតូវការ 
 
៨ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរី ២រ រកសរត ៧:១៤ និងទុំនុកតបមកើង ១៩:១២, ១៤; ១៣៩:២៣-២៤។ រូមអានខ្ទាុំងបនោះ  
    មតងបទៀតថាវ យបៅរពោះជាមាច រ់។ ចូររងចាុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបងាា ញអនករល់កុំហុររបរ់អនក។ ចូរទូលរុុំការអតប់ទារ  
     ប ជុំនួយ និងបធវើតាមរពោះអងគ។  
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ឃ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធបង្ហា ញអ្វីមដលអ្នករតូវទូលសុ ំ 
       The Holy Spirit Shows You What to Ask 
ទោលទៅទ៤ី. ពិភារាពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធអាច្ជួយអនរឱ្យអធិស្ឋា នយ៉ងានររសិទធិភាព។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជុំរញុអនកឱ្យទូលរុុំរពោះបិតារបរ់អនកនូវអវីជាបរចកតីរតូវការរបរ់អនក។ រពោះអងគោរ់បតឿនអនកឱ្យ
អធិោឌ នររមាបអ់នកដសទ និងបរចកតីរតូវការរបរ់ពួកបគ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្របទានជុំបនឿដល់អនក បដើមបបីជឿថារពោះជាមាច រ់នឹង
របទានឱ្យនូវអវកីដលអនកទូលរុុំ។  
 

“រូមកុុំខ្វល់ខាវ យនឹងអវីបឡើយ ផទុយបៅវញិ កនុងរគបក់ាលៈបទរៈទាុំងអរ់ រតូវទូលរពោះជាមាច រ់បអាយរជាប
ពីរុំណូ្មពររបរ់បងបអូន បោយអធិោឌ ន និង ទូលអងវរ ទាុំងអររពោះគុណ្ផង”។ (ភលីីព ៤:៦) 

 
 ប៉ុកនត បពលខ្លោះ រូមបកីតអវីកដលអនករតូវការកអ៏នកមនិដឹងផង។ បហតុដូបចនោះបហើយ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ជាមតិតរមាល ញ់
គងប់ៅកនុងអនក បដើមបរី ុំឮកអនកនូវអវីកដលរតូវទូលរុុំកនុងការអធិោឌ នររមាបទ់ាុំងខ្លួនឯង និងអនកដសទ។  

 
 រពោះជាមាច រ់ នបរជើរបរ ើរបធវើការតាមរយៈការអធិោឌ នរបរ់អនក។ កកនលងណាកដលមានបរចកតីរតូវការ បនាោះរទង់
នឹងរ បកូ់នរបរ់រពោះអងគឱ្យអធិោឌ ន។ បនាទ បម់ក រពោះអងគបធវើអវីកដលជាការចាុំ ច ់កនុងការបឆលើយតបនឹងបរចកតីអធិោឌ ន
របរ់ពួកបគ។ បនោះជារបបៀបកដលរពោះអងគរបស្រងាគ ោះរពលឹងមនុរស បញ្ជូ នចលនាផុរផុល បរ រអនកឈឱឺ្យជារោះបរប ើយ 
បោោះរោយបញ្ញា  និងផគតផ់គង់បរចកតីរតូវការ។  

 
 រពោះជាមាច រ់របទានទុំនួលខុ្ររតូវមយួដល់អនក បដើមបអីធិោឌ នររមាបរ់គួោរ មតិតរមាល ញ់ រកុមជុំនុុំ របបទរជាតិ 
និងពិភពបលករបរ់អនក។ របបៀបកដលអនកអធិោឌ ននឹងមានឥទធិពលបលើកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់ជុុំវញិពិភពបលក។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចទាញចុំណាបអ់ារមមណ៍្អនកឱ្យអធិោឌ នររមាបម់នុរសណាមាន ក់ បោយមនិចាុំ ច់ឱ្យអនក
ដឹងពីបរចកតីរតូវការរបរ់ោត។់ របកហលបុររមាន កប់នាោះឈរឺហូតជិតោល ប ់បរោោះថាន កធ់ងន ់ឬ ជួបរបទោះបរចកតីលបងួដ៏
អារកក ់ឬ បរចកតីរតូវការខាល ុំងជាបនាទ នស់នអុំណាចបចោត ដអ៏ោច រយបដើមបបីធវើកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ ការអធិោឌ នរបរ់អនក
នឹងជួយ មនុរសកដលរថិតកនុងទុកខលុំ ក។  

 
 រគិរតបររ័ិទមាន កប់ៅតុំបនប់ឆនរខាងលិចសនរហរដឌអាបមរកិ  នមានរបោរនប៍ៅកានរ់គូគងាវ លរបរ់ោតថ់ា៖ 
“ខ្ញុ ុំមានបទពិបោធនដ៍អ៏ោច រយមយួបៅសថ្ងបនោះ។ រពោះជាមាច រ់ នមានរពោះបនទូលមកខ្ញុ ុំ និង នរ បខ់្ញុ ុំឱ្យអធិោឌ នររមាប់
មនុរសមាន កប់ ម្ ោះអាល់វ៉ វក៉ខ្ឺរកនុងរបបទរអាស្រហវិក។ ខ្ញុ ុំ នអធិោឌ នរហូតទាល់ខ្ញុ ុំបជឿជាកថ់ា រពោះជាមាច រ់ នបឆលើយ  
តប”។ បៅពាកក់ណាត លពិភពបលកពីោន  បបរកជនមាន កប់ ម្ ោះអាល់វ៉ វក៉ខ្ឺរ នោល បប់ោយោរជុំងឺរគុនចាញ់។ បៅ
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បពលបអូនរបុរកដលោតម់និោគ ល់កនុងរពោះរគិរត នអធិោឌ ន ោត ់នបគងលក ់និង នបរកាកបឡើងបហើយជារោះបរប ើយ
បឡើងវញិ។ រពោះជាមាច រ់ នជួយ របស្រងាគ ោះជីវតិោត ់បរពាោះកតមនុរសមាន ក ់នោត ប់បងាគ បរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  

 
“ចូរអធិោឌ នរគបប់ពលបវល តាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ បោយបរបើទាុំងពាកយអធិោឌ ន ទាុំងពាកយទូល
អងវររគបយ៉់ង បហើយរបុងោម រតីទូលអងវររពោះជាមាច រ់បោយចិតតពាយមបុំផុតរុំរបរ់បជាជនដវ៏រុិទធទាុំង
អរ់”។ (បអបភរូ ៦:១៨) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីភលីីព ៤:៦ និង បអបភរូ ៦:១៨ ។  
 
១០ ចូរអធិោឌ នររមាបអ់នកដសទបផសងបទៀត កដលអនកអាចោគ ល់កដលកុំពុងរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ។ ចូរអធិោឌ នររមាបម់តិត  
      រមាល ញ់ ឬ ោច់ញាតិរបរ់អនកកដលរតូវការោគ ល់រពោះបយរូ៊រគិរត និងរពមទទួលការរបស្រងាគ ោះរបរ់រពោះអងគ។  
 

ង. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធអ្ធិស្ឋា នតាលរយៈអ្នក The Holy Spirit Prays Through You 

 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងអធិោឌ នតាមរយៈអនកកនុងភាោរបរ់អនក កដលបលើរពីរបបៀបធមមតារបរ់អនកសន 
ការអធិោឌ ន។ អាចថាជាបរចកតីរតូវការកដលអនក នដឹង ឬ ជាបរចកតីរតូវការកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធបណាត លឱ្យអនកដឹង 
បៅបពលរពោះអងគដឹកនាុំចិតតគុំនិត និងអារមមណ៍្របរ់អនក។ ការអធិោឌ នបុំបពញបយើងនូវជបរៅសនកនុងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
អនក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធទូលអងវររពោះជាមាច រ់ររមាបប់រចកតីរតូវការរបរ់អនក ឬ ររមាបប់រចកតីរតូវរបរ់អនកដសទ។  

 
 បៅបពលអនកអធិោឌ ន អនកអាចមានអារមមណ៍្ថាមានបនទុកពីតរមូវការមនិចាុំ ចរ់បរ់ខ្លួនផ្ទទ ល់។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធអាចអធិោឌ នតាមរយៈអនក បោយកររកយុំចុំបពាោះបរចកតីរតូវការកដលអនកមានអារមមណ៍្ដឹង ប៉ុកនត មនិអាចយល់ ន។  

 
“កាលរពោះរគិរឋររ់បៅកនុងបលកបនោះបៅបឡើយ រពោះអងគ នបនលឺរុំបឡងយ៉ងខាល ុំង និងបងាូរទឹកកភនកទូលអងវរ
ទូលរូមរពោះជាមាច រ់ កដលអាចរបស្រងាគ ោះរពោះអងគបអាយរចួពីោល ប់។ បោយរពោះរគិរឋ នបោរពរបណិ្បត័ន៍
រពោះជាមាច រ់ បនាោះរពោះជាមាច រ់កប៏រ ររបទានតាមពាកយទូលអងវរ”។ (បហរបឺ ៥:៧) 

 
“រពោះវញិ្ញដ ណ្ក៏យងមកជួយ បយើងកដលទនប់ខ្ាយបនោះកដរ ដបតិបយើងពុុំដឹងអធិោឌ នដូចបមតច បដើមបបីអាយ 
 នរមបនាោះបឡើយ កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទទ ល់ រទងទូ់លអងវរបអាយបយើងបោយរពោះរូរបរៀង កដលោម ននរណា
អាចកថ្លង ន”។ (រ ៉មូ ៨:២៦-២៧)   
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 បពលខ្លោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចអធិោឌ នតាមរយៈអនកកនុងភាោមយួកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ និងរពោះបិតាយល់ ប៉ុកនត 
អនកមនិយល់។ បលកប៉ូលបៅការអធិោឌ នបនោះថា ការអធិោឌ នជាភាោដសទ ឬ កលូររូឡាបលៀ។ កនុងកកនលងខ្លោះ បគបក
ករបថា “និយយជាភាោចកមលកអោច រយ” បរពាោះភាោណាកដលបយើងមនិយល់ចកមលកររមាបប់យើង។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈអនកចុំបពាោះរគបប់ញ្ញា លុំអិតបផសងៗ កដលអនកមនិចាុំ ចរ់តូវដឹង។ រទងម់ាន
រិទធិអុំណាចបលើអុំណាចមារោតាុំង កដលនឹងររ ុំងការអធិោឌ នរបរ់អនក។ រពោះអងគរបការពីជ័យជុំនោះ និងររបរើរ 
រពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះការបឆលើយតប។ រពោះអងគរកមតងពីភាោសនោថ នបរមរុខ្ ចុំបពាោះបរចកតីររឡាញ់កដលអនកមនិ នដឹងពី
របបៀបរកមតងបរចកតីរតូវការកដលជាបនទុកដល់រពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនក ឬ ការររបរើរតបមកើងកដលបពញចិតតរបរ់អនក។  

 
 បលកប៉ូល នបបរងៀនរកុមជុំនុុំកូរនិថូ្រថា ការអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈពួកបគ ជាភាោ
ដសទមានោរៈរុំខាន ់ប៉ុកនត ការអធិោឌ នជាភាោដសទមនិ នដកទុំនួលខុ្ររតូវរបរ់ពួកបគបចញពីការអធិោឌ ន  
តាមរយៈរ ជាញ របរ់ពួកបគបឡើយ។ ការអធិោឌ នទាុំងពីររបបភទបនោះមានការចាុំ ច។់  
 

“អនកណានិយយភាោចុំកឡកអោច រយ អនកបនាោះនិយយបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់ មនិនិយយបៅកាន់មនុរសបទ 
ដបតិោម ននរណាយល់នយ័ បរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំចិតតអនកបនាោះបអាយកថ្លងពីបរចកតីដល៏កក់ុំ ុំង។”  
(១កូរនិថូ្រ ១៤:២) 

 
“របរិនបបើខ្ញុ ុំអធិោឌ នជាភាោចុំកឡក វញិ្ញដ ណ្ខ្ញុ ុំបៅអធិោឌ នពិតកមន ប៉ុកនត រ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំ បៅបរងៀមឥតរោិះ
គិតអវីបទ ។ ដូបចនោះ បតើខ្ញុ ុំរតូវបធវើដូចបមតច? ខ្ញុ ុំនឹងអធិោឌ នបោយបរបើវញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំកន៏ឹងអធិោឌ ន
បោយរ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំផងកដរ។” (១កូរនិថូ្រ ១៤:១៤-១៥) 

 
“ចូរអធិោឌ នបអាយោន បៅវញិបៅមក”។ (យ៉កុប ៥:១៦) 

 
 រពោះជាមាច រ់របទានអនកនូវបទពិបោធនដ៍រ៏ ុំបភើបមយួកនុងការបធវើការជាមយួរពោះអងគ។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធដឹកនាុំអនក បបរងៀនអនកអធោិឌ ន និងអធិោឌ នតាមរយៈអនក។ អនកនឹងបឃើញការបឆលើយតបដអ៏ោច រយជាបរចើនចុំបពាោះការ
អធិោឌ ន បៅបពលអនករពមទទួលយកកិចចបបរមើបនោះ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ រូមទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៨:២៦-២៧។ បតើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នររបតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់  
      នរណា? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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១២ បតើអនកចង ់នពន័ធកិចចសនការអធិោឌ នកដរឬបទ? រូមចាបប់ផតើមឥឡូវបនោះ។ ចូរទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបដើមបឱី្យអនក  
      ដឹងពីការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគ។ រូមចុំណាយបពលបវលអធិោឌ នបៅឯរកុមជុំនុុំ ផទោះ ឬ កកនលងណាកដលអនកបៅ។   
      របរិនបបើអាចបធវើ ន រូមចូលរមួមយួបម៉ាង ឬ បរចើនបម៉ាងកនុងការអធិោឌ នជាមយួមតិតរមាល ញ់កដលដឹងពីរបបៀប  
      អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈពួកបគ។  

 
 ឥឡូវបនោះ អនក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួបហើយ  អនកកប៏រតៀមខ្លួនបដើមបបីឆលើយតបបៅនឹងការវយតសមលរបរ់បមបរៀនកដរ។ 
ចូរបមើលបមបរៀនមុនៗបឡើងវញិ បនាទ បម់កបមើលតាមរកោរ់ចបមលើយ។ ចូររ ុំលឹកបមបរៀនមុនៗ បនាទ ប់មកបធវើតាមបរចកតីកណ្នាុំ
បលើរកោរចបមលើយរបរ់អនក។ ចូរបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អនកបៅកានអ់ារ័យោឌ នកដលបគ នផតល់បៅបលើទុំពរ័ដុំបូង ឬ បផញើ
រកោរចបមលើយបនោះបៅរគូរបរ់អនក។ រូមបនតរិកាជុំពូកទីពីរ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ របបយគ ក) និង គ) គឺរតឹមរតូវ។  
 
១ ការរនទនាជាមយួរពោះជាមាច រ់។  
 
៧ ខ្) ការោរភាព 
 
២ ថាវ យបងគុំ ោរភាព ទូលរុុំ 
 
១១ បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។  
 
៩ បតើមានអវីមយួកដលអនកខ្វល់ខាវ យឥឡូវបនោះកដរឬបទ? បហតុអវីមនិទូលរ បរ់ពោះជាមាច រ់ និងរុុំជុំនួយរបរ់រពោះអងគ។  
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ពលពរៀន 
៤  រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធដឹរនអំនរ The Holy Spirit Leads You 

៥  រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធររទានឫទាធ នុភាព The Holy Spirit Gives Power 

៦  រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធបំទពញអនរ The Holy Spirit Fills You 
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 រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធដឹកនអំ្នក 

 The Holy Spirit Leads You 
 
 
 រពោះគមពរី នមានរពោះបនទូលថា “របរិនបបើបយើងមានជីវតិបោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្កមន បយើងករ៏តូវរបតិបតតិតាម 
រពោះវញិ្ញដ ណ្កដរ” (កាឡាទី ៥:២៥)។ បយើងមនិរោនក់តទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធប៉ុបណាណ ោះបទ ប៉ុកនត បយើងរតូវកតរបរពឹតតតាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្ផងកដរ។ ោវក័ប៉ូល នឮអុំពីរគិរតបររ័ិទមយួចុំនួនកដលមនិ នរបរពឹតតតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្។ ោត ់នមាន
របោរនប៍ោយមនិរបាយចិតតថា៖ “មកពីបងបអូនបៅកតមានចិតតគុំនិតជាមនុរសបលកីយដ៍កដល។ កនុងចុំបណាមបងបអូន 
បបើបៅកតមានការរចកណ្នទារ់កទងោន ដូបចនោះ របអាយបឃើញថាបងបអូនបៅកតមានចិតតគុំនិតជាមនុរសបលកីយ ៍បហើយបង
បអូនររ់បៅតាមរបបៀបមនុរសធមមតាដកដល។” (១កូរនិថូ្រ៣:៣)  

 
 បៅកនុងបរៀវបៅ ការរជមុជកនុ ងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ របរ់បលកវលីឡាដ បខ្នធីឡន (Willard Cantelon) បងាា ញពី
ោរៈរុំខានស់នការររ់បៅតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្។ “បទាោះបីមនុរសមាន ក់ទទួល នរពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ នបរចើនយ៉ងណា
កប៏ោយ ោតម់និអាចរបរមចអវ ីនបឡើយ របរិនបបើោតម់និ នររ់បៅតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្” (ទុំពរ័ ២៩)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធយងមកបដើមបរីកមតងបរចកតីពិតដល់បយើង។ ប៉ុកនត បតើរពោះអងគអាចបបរងៀនបយើងតាមរបបៀបណា របរិនបបើបយើងមនិ
យកចិតតទុកោកន់ឹងរពោះគមពរីជារពោះបនទូលសនបរចកតីពិត? រពោះអងគយងមករបទានអុំណាចបដើមបបីធវើបនាទ ល់ និងមាន
អុំណាចបដើមបអីធិោឌ ន។ ប៉ុកនត បតើរពោះអងគអាចរកមតងការអោច រយតាមរយៈបយើង និងកនុងបយើងបោយរបបៀបណា របរិនបបើ
បយើងបៅបរងៀមកនុងជុំបនឿ បហើយមនិយកចិតតទុកោកក់នុងការអធិោឌ ន?  
 
 ការរបរពឹតតតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ មាននយ័ថាអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធដឹកនាុំអនក។ ប៉ុកនត បតើរពោះអងគដឹកនាុំអនកតាម
របបៀបណាខ្លោះ? បមបរៀនបនោះបឆលើយតបនឹងរុំណួ្ររុំខានប់នោះ។  
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គ្ទរាង 
ក. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ He Leads You by God’s Word 
ខ្. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈរកុមជុំនុុំ He Leads You by the Church 
គ. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្  He Leads You by Spiritual Gifts 
ឃ. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈនិមតិត រុបិន និងោថ នភាព He Leads You by Visions, Dreams, and Circumstances 

 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរបើរពោះគមពរី បដើមបដីឹកនាុំពួកអនកបជឿ។  
២. បរៀបរបព់ីតួនាទីសនរបជារស្ររតរបរ់រពោះជាមាច រ់ គឺរកុមជុំនុុំ។  
៣. បងាា ញពីខាន តគុំរទូាុំងរ ុំកដលរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្រតូវបុំបពញ។  
៤. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់អាចដឹកនាុំអនកតាមរយៈនិមតិត រុបិន និងោថ នភាព។ 
 

ក. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នក តាលរយៈរពះបនទូលរបសរ់ពះជាមាា ស ់
   He Leads You by God’s Word 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធទររើរពះបនទូល ទដើមបដឹីរនពំួរអនរទជឿ។  
 
 មនុរសខ្លោះពឹងកផអកបលើបហារោស្ររត និងរគូទាយ។ ប៉ុកនត អនកមានមតិតរមាល ញ់មាន ក ់កដលដឹងពីអនាគត។ រទងរ់ជាប
ពីអវីកដលលអបុំផុតររមាបអ់នក។ រពោះអងគររឡាញ់អនក បហើយរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ចងដ់ឹកនាុំអនកកនុងរគបក់ាររបរមចចិតត
របរ់អនក។ រទងជ់ារពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធ។  
  
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមានរមតថភាពដឹកនាុំអនក ពីបរពាោះរទងរ់ជាប………………………………………………………….. 
    បហើយរទង…់…………………………………………………………………............................…………………….អនក។  
 
 រពោះគមពរី ជាកផនទីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរបើ បដើមបដីឹកនាុំអនកបៅកាន់ោថ នរួគ។៌ ជាបរៀងរល់សថ្ង រពោះអងគជួយ អនក
ឱ្យបរបើោថ នភាពរបរ់អនកជាការបបរងៀនរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ បហតុដូបចនោះ វមានោររុំខានខ់ាល ុំងណារ់ររមាប់
អនកកនុងការអានរពោះគមពរីជាបរៀងរល់សថ្ង ។  
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 បពលខ្លោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងមានរពោះបនទូលមកកានអ់នក តាមរយៈខ្គមពរីណាមយួ បៅបពលអនកអាន។ យូរៗបៅ 
រគិរតបររ័ិទមយួចុំនួន ននិយយថា បៅកនុងការរិកាបោយការអានរពោះគមពរីរបរ់ពួកបគ ខ្គមពរីបនាោះហាកប់ីដូចជា 
បលចបចញមកពីទុំពរ័បនាោះកតមតង។ ខ្គមពរីបនាោះជារពោះបនទូលបលើកទឹកចិតត ឬ ជារពោះបនទូលពា លពួកបគ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងជួយ អនកឱ្យរ ុំឮកខ្គមពរី កដលអនកចងចាុំ។ ដូបចនោះ បៅបពលកដលជួបការលបងួ ខ្គមពរីបនាោះនឹង
បលចបចញពីកនុងគុំនិតរបរ់បយើងបរបៀបដូចជាការោរ់បតឿន។ ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩ “បតើមនុរសកុំបលោះរតូវបធវើយ៉ងណា 
បដើមបបីអាយកិរយិមារយទរបរ់ខ្លួន នលអរតឹមរតូវ? គឺបោយរបតិបតតិតាមរពោះបនទូលរបរ់រពោះអងគ។”  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកន៏ឹងមានរពោះបនទូលមកកានអ់នក តាមរយៈការបបរងៀនរពោះគមពរី។ វអាចជាការអធិបាយ ឬ ការ
បបរងៀនកនុងរកុមជុំនុុំ តាមរយៈវទិយ ុរមាគមរពោះគមពរី អកសរោស្ររតខាងរពោះគមពរី និងមុខ្វជិាជ រិកាដូចបយើងកុំពុងកតបរៀន។ 
ការបបរងៀនទាុំងបនោះរុទធកតរបបៀបកដលរពោះអងគបរជើរបរ ើរដឹកនាុំអនក បៅកានរ់គបទ់ាុំងបរចកតីពិត។ រូមចងចាុំកណ្ឍ គមពរី 
យ៉ូហាន ១៦:១៣។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ ចូររ ុំលឹកបឡើងវញិពីខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ូហាន ១៦:១៣។  
 
៣ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩។  
 
៤ ចុំណុ្ចខាងបរកាមបនោះជារបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចបរបើរពោះគមពរីបដើមបដីឹកនាុំអនក។ ចូរគូរបនាទ តម់យួខាងបរកាម  
   ចុំណុ្ចកដលអនកបរចើនបធវើញឹកញាប។់  
 អានរពោះគមពរី។  
 ទបនទញខ្គមពរី។  
 ោត បប់រចកតីអធិបាយ។  
 ចូលរមួបរៀនថាន ករ់ពោះគមពរី។  
 អានបរៀវបៅកដលពនយល់បករោយបរចកតីពិតកនុងរពោះគមពរី។  
 រិកាមុខ្វជិាជ រពោះគមពរី។  
 

 
 
 



64 

 

ខ. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នកតាលរយៈរកុលជំនុំ He Leads You by the Church 

ទោលទៅទ២ី. ទរៀបរាប់ពីតួនទីម្នររជ្ជរាស្តសតរបស់រពះជ្ជាច ស់ គ្ឺររុមជំនុំ។ 
 
 កុមារបរៀនបដើរ និយយ រត ់បលង និងបធវើការមកពីរគួោររបរ់ពួកបគ។ បពលអនក នបកើតជាថ្មីមតងបទៀត រពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទធ នបបងកើតអនកជាកផនកមយួសនរគួោររបរ់រពោះជាមាច រ់ បនាោះជារកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអមាច រ់បយរូ៊រគិរត។ រទងរ់ពវ 
រពោះហឫទយ័ឱ្យអនកទទួលជុំនួយពីបងបអូនរបុរររីកនុងរពោះរគិរត កដលពួកបគអាចផតល់ដល់អនក។ អនកនឹងរកបឃើញការ
ដឹកនាុំ ការបបរងៀន និងជុំនួយ បៅបពលកដលអនកជាកមមរិទធរបរ់រកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ រូមរ កដចារ់ថា រកុមជុំនុុំបនាោះ
ជារកុមជុំនុុំកដលបជឿរពោះគមពរី បធវើតាមរពោះគមពរី បចោះបបរងៀន និងរពមទទួលយកកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
  
 រពោះរគិរត នោករ់គូគងាវ ល រគូបបរងៀន និងអនកដឹកនាុំដសទបទៀតកនុងរកុមជុំនុុំ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានរពោះ
អុំបណាយទាន និងអុំណាចពិបររដល់ពួកបគបដើមបឱី្យពួកបគអាចបធវើការ នយ៉ងលអរបបរើរ។  

 
“គឺរពោះអងគបហើយ កដល នរបទានបអាយអនកខ្លោះមានមុខ្ងារជាោវក័ បអាយអនកខ្លោះកថ្លងរពោះបនទូល អនកខ្លោះ
ផាយដុំណឹ្ងលអអនកខ្លោះជាអនកគងាវ ល និងអនកខ្លោះបទៀតជាអនកបបរងៀន បដើមបបីរៀបចុំរបជាជនដវ៏រុិទធបអាយ
បុំបពញមុខ្ងារបុំបរ ើ និងកោងរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរឋបឡើង”។ (បអបភរូ ៤:១១-១២)   

 
 រមាជិករកុមជុំនុុំនីមយួៗ រតូវបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បៅបពលកដលអនកដឹកនាុំ នទទួលការដឹកនាុំ
ពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ រកុមជុំនុុំទាុំងមូលអាចបធវើការជាមយួោន បោយរុខ្បកសមកានត។ មនុរសមាន ក់ៗនឹងបធវើកិចចការរបរ់បគ
ផ្ទទ ល់យ៉ងមានរបរិទធិភាពកនុងគបរមាងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរអធិោឌ នររមាបរ់គូគងាវ លរបរ់អនក និងអនកដឹកនាុំដសទបផសងបទៀត កដលពួកបគបនតបពារបពញបោយ 
   រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 

គ. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នកតាលរយៈរពះអ្ំពោយទានរបសរ់ពះវិញ្ញា ណ   
     He Leads You by Spiritual Gifts 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីខាន តគ្ំរូទាងំររណំដលរពះអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណរតូវបំទពញ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានរពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្ររមាប់រគិរតបររ័ិទរគបរ់បូ។ រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័
ចងឱ់្យបយើងទទួលយករពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះ បដើមបឱី្យបយើងអាចជួយ ោន បៅវញិបៅមក។  
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“មានរពោះអុំបណាយទានបផសងៗពីោន  កតមានរពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួរពោះអងគបទ កដលរបទានបអាយ។រពោះវញិ្ញដ ណ្
បរ ររបទានបអាយមាន ក់ៗ រុំកដងរពោះអុំបណាយទាន បដើមបជីារបបយជន៍រមួ។” (១កូរនិថូ្រ ១២:៤, ៧)  

 
“គឺរពោះអងគរបទានបអាយមាន កប់ចោះនិយយរបកបបោយរ ជាញ  បហើយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយមាន ក់
បទៀតបចោះនិយយ បោយយល់គុំបរងការដល៏ក់កុំ ុំងរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយ
មាន កប់ទៀតមានជុំបនឿ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយមាន កប់ទៀតបចោះបរ រមនុរសបអាយជាពីជុំងឺ បអាយ
មាន កប់ទៀតបចោះបធវើការអោច រយ បអាយមាន ក់បទៀតបចោះកថ្លងរពោះបនទូល បអាយមាន កប់ទៀតបចោះរទងប់មើលវញិ្ញដ ណ្លអ ឬ 
អារកក ់បអាយមាន កប់ទៀតបចោះនិយយភាោចុំកឡកអោច រយ បអាយមាន ក់បទៀតបចោះបកករបនយ័ភាោទាុំង
បនាោះ។” (១កូរនិថូ្រ១២ ៨,១០) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចរបទានដល់រគូគងាវ លរបរ់អនក ឬ រគិរតបររ័ិទកដលបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្នូវោរ
កដលរបកបបោយរ ជាញ  និងការយល់ដឹងកដលអនករតូវការ។ ោរបនោះអាចមកកានអ់នកផ្ទទ ល់កនុងចុំណាបអ់ារមមណ៍្មយួដ៏
រជាលបរៅ ឬ ការយល់ដឹងភាល មៗមយួរ ុំបពច។ ភាល មៗបនាោះ អនករោបក់តយល់អវីជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាមាច រ់
ររមាបោ់ថ នភាពណាមយួ។ ការបបើករកមតងពីអតថនយ័សនអតថបទគមពរី និងការបឆលើយតបចុំបពាោះបញ្ញា របរ់អនកបចញពីខាង
បរៅគុំនិតរបរ់អនក។ រពោះជាមាច រ់របទានរពោះបនទូលកដលអនករតូវការបដើមបជីួយ ដល់មាន កប់ផសងបទៀត។  

 
 បៅបពលអនករ បម់នុរសអុំពីរពោះអមាច រ់ ឬ បបរងៀនបមបរៀនរពោះគមពរី អនករតូវការការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
ឪពុកមាត យរតូវការការនិយយរបកបបោយរ ជាញ កដលមកពីរពោះជាមាច រ់ បដើមបផីតល់ដុំបូនាម នរតឹមរតូវដល់កូនរបរ់ពួកបគ។ 
កិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ររមាប់ជីវតិររ់បៅជាកក់រតងជារបចាុំសថ្ង មនិកមនរោនក់តររមាបប់ពលមានបញ្ញា ប៉ុបណាណ ោះបទ។ 
 

“បពលខ្ញុ ុំអធិោឌ ន ខ្ញុ ុំកតងកតនឹកគិតដល់បងបអូនជានិចច  រូមបអាយរពោះរបរ់រពោះបយរូ៊រគិរឋជាអមាច រ់សន
បយើង គឺរពោះបិតារបកបបោយរិររីងុបរឿង របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្ បអាយបងបអូនមានរ ជាញ  និងរុំកដងបអាយបង
បអូនោគ ល់រពោះអងគយ៉ងចារ់”។ (បអបភរូ ១:១៦-១៧) 

 
“បហើយរពោះអងគរបទានបអាយោតប់ពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បដើមបបីអាយបលកមានរ ជាញ ឆាល តវងសវ បចោះបធវើ
រគបក់ិចចការ” ។ (និកខមនុំ ៣៥:៣១) 

 
 ការកថ្លងរពោះបនទូល រពោះរជោរជាភាោដសទ និងការបកករបភាោដសទជារបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមានរពោះ
បនទូលមកកានរ់កុមជុំនុុំ។ ការកថ្លងរពោះបនទូលជារពោះរជោររបរ់រពោះជាមាច រ់កនុងភាោរបរ់អនកកថ្លង។ វអាចជារ ប់ពីអវី
មយួកដលនឹងបកើតបឡើងបៅសថ្ងអនាគត ឬ ជាោរសនការោរ់បតឿន និងបលើកទឹកចិតតបដើមបជីួយ ដល់អនកោត ប់។ ជួនកាល 
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រពោះរជោរកថ្លងជាភាោដសទកថ្លងបចញមុន បនាទ បម់កមានបគបករោយភាោដសទបនាោះតាមបរកាយ។ រពោះអុំបណាយទាន
ទាុំងពីរបនោះរមួោន  គឺដូចនឹងរពោះអុំបណាយទានសនការកថ្លងរពោះបនទូលកដរ។  

 
 អនកខ្លោះភយ័ខាល ចចុំបពាោះរពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្ទាុំងបនោះ បរពាោះកតោរខុ្រឆគងកដលពួកបគ នលឺ។ បនោះដូច
ជាការបដិបរធមនិរពមទទួលលុយ បរពាោះអនកអាចទទួលលុយកកលងកាល យ។ មារោតាុំងកតងកតពាយមបធវើឱ្យមនុរសរចបូក
រចបល់ តាមរយៈការចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ មានពាការកីកលងកាល យមយួចុំនួនបៅជុំនានរ់ពោះគមពរី កដូ៏ចជា
រពវសថ្ងបនោះផងកដរ។ ប៉ុកនត រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ មនិចងឱ់្យបយើងបដិបរធរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះអងគបឡើយ បោយបរពាោះ
កតការភយ័ខាល ចទទួលការកកលងបនលុំ ឬ ចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់។  
 
 រពោះជាមាច រ់កម៏និរពវរពោះហឫទ័យឱ្យមារោតាុំងប កបបញ្ញឆ តបយើង បោយការចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់
កដរ។ បហតុដូបចនោះ រពោះអុំបណាយទានមយួសនរពោះអុំបណាយទានរបរ់វញិ្ញដ ណ្ គឺការោគ ល់វញិ្ញដ ណ្អារកក ់និងលអ។ រពោះ
អុំបណាយទានបនោះការពាររកុមជុំនុុំពីកិចចការរបរ់វញិ្ញដ ណ្អារកក ់និងគុំនិតខុ្រឆគងរបរ់មនុរស។ បពលខ្លោះ មនុរសយល់
រចឡុំចុំបពាោះគុំនិតផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់ពួកបគថាជាការបបើករកមតងកដលមកពីរពោះជាមាច រ់។ អនកខ្លោះនាុំមកនូវភាពរចបូករចបល់
យ៉ងខាល ុំងតាមរយៈការផតល់ “ោរ” រ បអ់នកដសទរតូវបរៀបការជាមយួនរណា បៅកកនលងណា និងបធវើអវី។ បហតុដូបចនោះ  
រពោះជាមាច រ់បងាគ បប់យើងឱ្យលបងលរគបោ់រទាុំងអរ់។  

 
“កុុំររ ុំងរកមមភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បឡើយ កុុំបមើលងាយការកថ្លងរពោះបនទូល ចូរពិចារណាបមើរគបប់រចកតី 
ទាុំងអរ់ បហើយររងយ់កបរចកតីណាកដលលអ។ រតូវបចៀរបចញបអាយផុតពីអុំបពើអារកករ់គបក់បបយ៉ង”។ 
(១កថ្រាឡូនិក ៥:១៩-២២) 

 
 រពោះរជោរកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំបពញតាមខាន តគុំររូ ុំយ៉ងបនោះ៖ 
 

១. ោររតូវកតររបោន ទាុំងររុងជាមយួនឹងរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ ឧទាហរណ៍្ ោរកដលរ បប់ុររមាន ក់ឱ្យ  
    យករបពនធរបរ់បុររមាន កប់ទៀត វមនិអាចមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបឡើយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមក  
    បដើមបជីួយ បយើងឱ្យោត បប់ងាគ ប់រពោះជាមាច រ់ មនិកមនរ បឱ់្យបធវើអវីមយួកដលរពោះជាមាច រ់ហាមឃ្លតប់នាោះបឡើយ។   
    ការររបតាមរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ ជាការលបងលដរ៏បបរើរបុំផុត។ បយើងរតូវវយតសមលរគបអ់វីៗទាុំងអរ់  
    ជាមយួរពោះបនទូលរពោះជាមាច រ់។  

 
២. ោររតូវកតពិតរតឹមរតូវ។ របរិនបបើការកថ្លងោរបនាោះមនិពិតរតឹមរតូវបទ ោរបនាោះកម៏និកមនមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ ៏ 
     វរុិទធកដរ ដបតិរពោះអងគជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត។ ការកថ្លងរពោះបនទូលកដលមកពីរពោះអមាច រ់ ពិតជាបកើតមាន  
     បឡើង។  
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“របរិនបបើពាការណីាមាន ករ់បការថា ររុក នរុខ្ោនត បយើងដឹងថារពោះអមាច រ់ចាតព់ាការបីនាោះមក
កមន លុោះរតាណាកតររុក នរុខ្ោនត ដូចពាកយោត់របការ”។ (បយបរមា ២៨:៩) 

 
“អនករបកហលជារួរថា បតើបធវើដូចបមឋចបអាយដឹងថា ពាកយណាមយួកដលមនិកមនមកពីរពោះអមាច រ់។  
បពលពាការណីាមាន កក់ថ្លងពាកយកនុងនាមរបរ់រពោះអមាច រ់ កតមនិបឃើញមានបហតុការណ៍្អវីបកើតបឡើងដូច
ពាកយបគរបការបទ  នបរចកឋីថាពាកយបនាោះមនិកមនជារពោះបនទូលរបរ់រពោះអមាច រ់បទ។ ពាការបីនាោះ
ហ៊ាននិយយបោយចិតតឯង ដូបចនោះ កុុំខាល ចបគបអាយបោោះ”។ (ទុតិយកថា ១៨:២១-២២) 
  

“កាលណារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិតយងមកដល់ រពោះអងគនឹងកណ្នាុំអនករល់ោន បអាយោគ ល់បរចកតី
ពិតរគបជ់ុំពូក”។ (យ៉ូហាន ១៦:១៣) 

 
៣. ោរបនាោះបលើកតបមកើងរពោះរគីរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់បលើកតបមកើងទាុំងរពោះបិតា និងរពោះបុរតា។  

 
“រពោះអងគនឹងរុំកដងរិររីងុបរឿងរបរ់ខ្ញុ ុំ”។ (យ៉ូហាន ១៦:១៤) 

 
“អនកណាមាន ក់មានរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់កណ្នាុំ អនកបនាោះពុុំអាចបពាលថា រពោះបយរូ៊រតូវ 
បណាត ោបកើតបទ”។ (១កូរនិថូ្រ ១២:៣) 

 
៤. ោរបនាោះនឹងនាុំមកនូវរពោះពរ មនិកមនភាពរចបូករចបល់បនាោះបទ។  
 

“អនកណានិយយភាោចុំកឡកអោច រយ អនកបនាោះកោងកតខ្លួនឯងប៉ុបណាណ ោះ រឯីអនកកថ្លងរពោះបនទូលវញិ 
កោងរកុមជុំនុុំ…ការទាុំងអរ់បនោះ បដើមបកីោងរកុមជុំនុុំ”។ (១កូរនិថូ្រ ១៤:៤, ២៦) 
 

៥. អនកកដលផតល់ោរ គឺរតូវដឹងខ្លួន និងមានការទទួលខុ្ររតូវកនុងការបធវើរគបក់ិចចការទាុំងអរ់បៅតាមរណាត ប់  
    ធាន បរ់តឹមរតូវ។ បពលខ្លោះ មារោតាុំងចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ការបជឿបលើវញិ្ញដ ណ្បខាម ច រគូ  
    ខាបរពលឹងអាចភាុំងោម រតី និងមនិដឹងខ្លួនអុំពីអវីពួកបគនិយយ បៅបពលមានវញិ្ញដ ណ្មយួបទៀតរតួតរតាពួក  
    បគ។ ប៉ុកនត បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានោរតាមរយៈបុគគលណាមាន ក់ រពោះអងគរកមតងបោយបអាយបុគគល  
    បនាោះដឹងខ្លួន។ បុគគលបនាោះអាចបរជើរបរ ើរបពលណារតូវនិយយ និងបពលណារកាភាពបរងៀមោង ត់ បដើមបកុីុំឱ្យ  
    ោតប់ងាអ កដ់ល់រជោរកដលរពោះជាមាច រ់ នរបទានដល់រគូគងាវ ល ឬ អនកដសទ។ បលកប៉ូលបបរងៀនបរចកតី  
   បនោះយ៉ងចារ់កនុងកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ១៤។ រគូគងាវ លគួរកតបលើកទឹកចិតតឱ្យបរបើរពោះអុំបណាយទានរបរ់ 
   រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ប៉ុកនត កនុងបពលជាមយួោន  ោតម់ានការទទួលខុ្ររតូវ បដើមបបីមើលថារគបក់ារទាុំងអរ់រតូវ ន  
   បធវើតាមរណាត ប់ធាន ប់រតឹមរតូវ មនិកមនបោយភាពរចបូករចបល់បនាោះបឡើយ។ បហតុដូបចនោះ អរ់អនកកដលមានរពោះ  
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   អុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ រតូវកតទទួលោគ ល់ភាពជាអនកដឹកនាុំរបរ់រគូគងាវ ល និងមនិរតូវអនច់ិតតនឹងការ  
   កណ្នាុំ ឬ ដុំបូនាម នរបរ់ោតប់ឡើយ។  
 

“រពោះអុំបណាយទានខាងការកថ្លងរពោះបនទូល រថិតបៅបរកាមអុំណាចរបរ់អនកកថ្លងរពោះបនទូលដបតិ 
រពោះជាមាច រ់មនិរពវរពោះហឫទយ័នឹងការខ្វោះរណាឋ បធ់ាន ប់បទ គឺរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័នឹងបរចកឋី 
រុខ្ោនត…រតូវបធវើការទាុំងអរ់បនោះ បោយរមរមយ និងបោយមានរណាឋ ប់ធាន ប។់”  
(១កូរនិថូ្រ ១៤:៣២-៣៣, ៤០) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរី ១កថ្រាឡូនិក ៥:១៩-២២ ។  
 
៧ អនក នរិកាខាន តគុំររូ ុំយ៉ង បដើមបបីរបើររមាបវ់និិចឆយ័ោរណាមយួកដលពិតជាមកពីរពោះជាមាច រ់។ ចូរគូររងវងអ់កសរ  
    សនពាកយ ឬ ឃ្លល នីមយួៗកដលជាខាន តគុំរបូនាោះ (មានខាន តគុំរទូាុំងអរ់រ ុំ)។  
 ក)  ោរកវងកដលមានបរចកតីលមអតិបរចើន។  
 ខ្) ការបលើកតបមកើងរពោះរគិរត។  
 គ)  បពារបពញបោយកមាល ុំង ឮខាល ុំង និងរបកបបោយរិទធិអុំណាច។  
 ឃ)  បរកាមអុំណាចរបរ់អនកកថ្លងរពោះបនទូល។  
 ង)  នាុំរពោះពរដល់អនកោត ប់។  
 ច)  អមជាមយួទឹកកភនក។  
 ឆ)  ររបតាមរពោះបនទូលរពោះជាមាច រ់។  
 ជ)  ជាោរពិតរតឹមរតូវ។  
 

ឃ. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នកតាលរយៈនិលិតត សបុិន និងស្ឋា នភាព 

       He Leads You by Visions, Dreams, and Circumstances 

ទោលទៅទ៤ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលរពះជ្ជាច ស់អាច្ដឹរនអំនរតាមរយៈនិមិតត សុបិន និងស្ឋែ នភាព។ 
 
 អនក នអានកនុងរពោះគមពរីអុំពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់មានរពោះបនទូលមកកានម់នុរសតាមរយៈនិមតិត និងរុបិន។ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបៅកតមានរពោះបនទូលមកកានម់នុរសតាមរបបៀបបនោះនាបពលរពវសថ្ងបនោះផងកដរ។ អវីកដលពាការយី៉ូកអល 
 នកថ្លងទុំនាយ គឺកុំពុងបកើតបឡើង។  
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“ពួកយុវជននឹងនិមតិតបឃើញការអោច រយ បហើយពួកចារ់ទុុំរបរ់អនករល់ោន នឹងយល់រុបិនតនិមតិត”។  
(កិចចការ ២:១៧) 

 
កនុងឆាន ុំ១៩៤០ ប៊ ីធី  ត (B.T. Bard)  នររបររអុំពីការចាកប់ងាូរដអ៏ោច រយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្កនុងរកុងបបក៉ាុំង។  
 
មានការោរភាព ប បទារកុំហុរ រពោះរជោរជាភាោដសទ និងការបករោយការកថ្លងរពោះបនទូលការ
យល់រុបិនតនិមតិតខាងវញិ្ញដ ណ្ និមតិតមកពីោថ នបរមរុខ្របរ់រពោះរគិរត និងទឹកដីរបកបបោយរិររីងុបរឿង 
ការបរ រឱ្យជាមកពីរពោះជាមាច រ់ បហើយបលើរពីបនាោះ វញិ្ញដ ណ្សនការររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងគុំ។  
 

 បៅ ជូ ជូ ពិតជាចងប់ៅកនុងវតតមានរបរ់រពោះជាមាច រ់ ប៉ុកនត នាងភ័យខាល ចថាមានការអតួរកមតងពីខ្លួននាង ឬ មាន
នរណាោកស់ដបលើនាង។ រ ុំបពចបនាោះ នាង នបឃើញរពោះបយរូ៊កនុងនិមតិត បហើយរពោះអងគ នោករ់ពហរថោន មកដកបោល
យ៉ងររទនប់ៅបលើនាង។ នាង នដួលបៅនឹងឥដឌ បរកាមអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ និងរោបក់តនិយយបោយ
អុំណ្រយ៉ងសរកកលងជាភាោដសទបផសងបទៀតតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ នរបទានពាកយរុំដីដល់នាង។  

 
 រុបិនកដលមកពីរពោះជាមាច រ់មានភាពររ់របវ ើកខាល ុំង រពមទាុំងទាកទ់ាញចុំណាប់អារមមណ៍្បុគគលបនាោះយ៉ងរជាល
បរៅ។ រពោះជាមាច រ់ នោរ់បតឿនមនុរសជាបរចើនកនុងរុបិនឱ្យប ោះបងប់ចាលអុំបពើ ប និងទទួលរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ
របរ់ពួកបគ។ អនកអាចទទួលរពោះពរ ជុំនួយ និងការបលើកទឹកចិតតកនុងរុបិនតរបរ់អនក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចដឹកនាុំអនក
ឱ្យអធិោឌ នររមាបន់រណាមាន ក់ ឬ ោរ់បតឿនអនកអុំពីបរោោះថាន ក់ណាមយួ។  

 
 រុបិនភាគបរចើនមនិកមនជាបបើករកមតងកដលមកពីរពោះជាមាច រ់បឡើយ។ អនុរមបជញ្ដ ៈរបរ់អនកបនតដុំបណ្ើ រការ  
ខ្ណ្ៈបពលកដលអនកបគង និងកកសចនគុំនិតរបរ់អនកបៅជារុបិនត។ ប៉ុកនត អនកអាចបធវើឱ្យរុបិនទាុំងបនោះដុំបណ្ើ រការ ន
ររមាបអ់នក។ រូមបរបើរុបិនបនោះជាការោរ់បតឿនបដើមបអីធិោឌ នររមាបរ់គប់ៗ ោន  កដលអនកបឃើញកនុងរុបិន។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ របរិនបបើអនកមានរុបិនកដលបងកបអ់តថនយ័ខាងវញិ្ញដ ណ្ ចូរទូលរុុំរពោះជាមាច រ់ឱ្យបងាា ញអនកពីអតថនយ័បនាោះ។  
 

ស្ឋែ នភាព និងគ្ំនិត Circumstances and Impressions 
 រគិរតបររ័ិទមាន ក ់នខ្កខានជិោះរថ្យនតរកុង បហើយបនួបម៉ាងបរកាយមក នាង នជិោះរថ្យនតបនាទ ប់មយួបទៀត 
បហើយ នអងគុយកកបរស្ររតីមាន កក់ដលរតូវការរពោះជាមាច រ់ រពមទាុំងអាចដឹកនាុំនាងឱ្យោគ ល់រពោះរគិរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
 នដឹកនាុំការបនាោះតាមរយៈោថ នភាព ។  
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 បតើទាវ រសនឱ្ការហាកប់ីដូចជាបិទររមាបអ់នកកដរឬបទ? ចូររកបឡកបមើលជុុំវញិ! រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចកុំពុង
បបើកទាវ រររមាបឱ់្ការរបបរើរជាងបនោះ។ ចូរពិចារណាអុំពីរគិរតបររ័ិទដុំបូង កដលបគចខ្លួនពីរកងុបយរោូឡឹមបដើមប ី
របស្រងាគ ោះជីវតិរបរ់ពួកបគ។ ប៉ុកនត រគបក់កនលងកដលពួកបគបៅ ពួកបគ នផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ បហើយរពលឹងមនុរសជាបរចើន
 នទទួលការរបស្រងាគ ោះ។ បលកប៉ូលរថិតបៅកនុងគុក មនិអាចបនតដុំបណ្ើ របបរកកមមរបរ់ោតប់ទ ប៉ុកនត ខ្ណ្ៈបពលោត់បៅ
ទីបនាោះ ោត់ នររបររលិខ្ិតមយួចុំនួន។  
 
 បតើោថ នភាពបៅជុុំវញិអនកមានការលុំ កខាល ុំងកដរឬបទ? របកហល រពោះជាមាច រ់ នោកអ់នកបៅទីបនាោះ បដើមបឱី្យអនក
អាចបធវើអវីមយួចុំបពាោះោថ នភាពបនាោះ។ ចូរទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បដើមបជីួយ អនកឱ្យបមើលបឃើញអវីកដលអនកអាចបធវើ ន។ 
បនាទ បម់កបបើកកភនករបរ់អនក និងបចញបៅផ្ទល រ់បតូរោថ នភាពបនាោះ។ អនកជាចបងកៀងរបរ់រពោះជាមាច រ់។ កុុំរអ៊ូរទាុំអុំពីភាព
ងងឹត ផទុយបៅវញិ ចូរបបញ្ចញពនលឺកនុងកកនលងណាកដលអនកបៅ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរចើនកតដឹកនាុំអនកតាមរយៈគុំនិត បៅបពលអនកទុកចិតតបលើរពោះអងគឱ្យជួយ អនកកនុងការរបរមច
ចិតត។ បៅបពលអនកគិតអុំពីការបធវើអវីមយួ អនកមានអារមមណ៍្ថារនតិភាពសរកកលងអុំពីការបនាោះ។ ប៉ុកនត បៅបពលអនកគិតអុំពីការ
មយួបផសងបទៀត អនកមានអារមមណ៍្ថាមនិររួល។  

 
 អនកជុំនួញរគិរតបររ័ិទមាន ក ់នកកទុ់កកកនលងអងគុយបលើយនតបហាោះមយួ ប៉ុកនត ោតម់ានអារមមណ៍្ថាមនិររួល។ 
កាលណាោតក់ានក់តគិតអុំពវី ោតក់ានក់តមានអារមមណ៍្អារកក់ខាល ុំងបឡើង។ ជាចុងបរកាយ ោត់ នផ្ទល រ់បតូរកកនលងអងគុយ
កដលោតក់កទុ់កបនាោះររមាបប់ជើងបហាោះបហើរបលើកបរកាយ។ យនតបហាោះកដលោតម់ានគបរមាងជិោះបនាោះ នបុកោន  បហើយ
អនកដុំបណ្ើ រទាុំងអរ់ នោល ប។់ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នជួយ របស្រងាគ ោះជីវតិរបរ់ោត។់  

 
 រុភារិត ១៦:៩ “មនុរសគិតគូរពីផលូវកដលខ្លួនរតូវបដើរ កតរពោះអមាច រ់ជាអនកកណ្នាុំផលូវ”។ រគូគងាវ លមាន កក់ដលកុំពុង
របញាបរ់បញាល់កនុងការណាតជ់ួប នទទួលគុំនិតមយួថា “ចូរឈប ់បហើយបោោះទាវ រផទោះបនោះ”។ ោតម់និ នយកចិតតទុក
ោកន់ឹងគុំនិតបនោះ ប៉ុកនត ោត់កាន់កតមានគុំនិតបនោះខាល ុំងបឡើង។ ជាចុងបរកាយ ោត ់នរតឡបប់រកាយ និង នវលិបៅផទោះ
បនាោះ។ កនុងផទោះបនាោះ ោត់ នបឃើញរគិរតបររ័ិទមាន កក់ដលពិតជារតូវការជុំនួយពីោតយ៉់ងខាល ុំង។  
 
 រគិរតបររ័ិទមាន កម់ានអារមមណ៍្ជាបនាទ នប់ៅរួររុខ្ទុកខមតិតរមាល ញ់មាន ក់។ បៅបពលោត់ នមកដល់ ោត់ ន
បឃើញមតិតរមាល ញ់របរ់ោតប់រៀបនឹងរមាល បខ់្លួន។ រគិរតបររ័ិទបនាោះអាចដឹកនាុំោតឱ់្យោគ ល់រពោះរគិរត និង នជួយ  
របស្រងាគ ោះជីវតិរបរ់ោត។់  
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 បុររមាន កម់ានរបោរនថ៍ា “រពោះជាមាច រ់ នបងាគ បខ់្ញុ ុំនាុំយករបរ់ទាុំងបនោះររមាបអ់នក” បៅបពលោត ់នផតល់
អាហារមយួកស្រនតកដល់រគូគងាវ លមាន ក។់ រគូគងាវ លមាន ក ់និងភរយិរបរ់ោត ់នកុំពុងអធិោឌ ន រូមឱ្យរពោះជាមាច រ់ផគត់
ផគងប់រចកតីរតូវការរបរ់ពួកបគ បរពាោះពួកបគោម នថ្វកិារ និងអាហារររមាបប់របិភាគបទ ។  

 
 ជីវតិអាចជាបទពិបោធនក៍បលកៗគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្ជាបនតបនាទ ប់ររមាបអ់នក បៅបពលអនក នបពារបពញបោយ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ និងបរៀនបដើរតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគ។ រពោះអងគនឹងដឹកនាុំអនកបឆាព ោះបៅរកជីវតិមយួកដលមាន
របបយជន ៍និងបពញបៅបោយរពោះពរដអ៏ោច រយ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ អនក នអានឧទាហរណ៍្រ ុំយ៉ងខុ្រៗោន អុំពីការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាមាច រ់ តាមរយៈោថ នភាព ឬ គុំនិត។ កផអកបលើ  
   ឧទាហរណ៍្ទាុំងបនោះ បតើបគអាចនិយយយ៉ងដូចបមតចអុំពីរបបភទសនការដឹកនាុំបនោះ?  
 ក) វបរចើនកតទាកទ់ងនឹងអវីមយួកដលរតូវបចៀរវង។  
 ខ្) វរ កដចារ់ បហើយលទធផលនាុំមកនូវការបលើកតបមកើងដល់រពោះជាមាច រ់។  
 គ) បគអាចងាយនឹងរពបងើយកបនតើយ។  
 ឃ) វររបតាមកផនការកដលរពោះអងគ នបរៀបចុំ។  

 
១០ បតើអនកចង ់នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធឱ្យដឹកនាុំអនកកដរឬបទ? ចូរោករ់ញ្ញដ  X បៅពីមុខ្ជុំហាននីមយួៗជាបរៀងរល់សថ្ង   
      កដលរពោះអងគអាចជួយ អនក “ររ់បៅតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្” ។  
 ……ចូរអាន និងរិការពោះគមពរី។  
 ……ចូរោត បត់ាមអនកដឹកនាុំកដលបោរពបកាតខាល ចរពោះជាមាច រ់។  
 ……ចូរពិបោធនរ៍ពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្ និងទទួលយកអនកកដលបោម ោះរតង។់  
 ……ចូរោត បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាមាច រ់ របរិនបបើរពោះអងគបរបើរុបិន នងិ និមតិត។  
 ……ចូរោត បត់ាមការោរ់បតឿន ឬ ការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាមាច រ់ របរិនបបើរពោះអងគដឹកនាុំអនកតាមរយៈោថ នភាព ឬ   
       គុំនិត។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១០ ចុំណុ្ចទាុំងអរ់បនោះជារបបៀប “បដើរបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្” 
 
១ អនាគត បរចកតីររឡាញ់។  
 
៩ ខ្) វរ កដណារ់ បហើយលទធផលនាុំមកនូវការបលើកតបមកើងរពោះជាមាច រ់។  
 
៧ ខ្)  ការបលើកតបមកើងរពោះបយរូ៊រគិរត។  
 ឃ)  បរកាមអុំណាចរបរ់អនកកថ្លង។  
 ង)  ការនាុំរពោះពរដល់អនកោត ប។់  
 ជ)  ររបតាមរពោះបនទូលរពោះជាមាច រ់។  
 ឈ) មានោរពិតរតឹមរតូវ។  
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រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ 
របទានឫទាធ នុភាព 

The Holy Spirit Gives Power 
 
 
  “បតើអនកបជឿរពវសថ្ងអាចមានបទពិបោធនព៍ីឫទាធ នុភាពររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ដូចពួកោវកដុំបូងមានបទ
ពិបោធនក៍ដរឬបទ?” រតូវបហើយពិតជាអាច។ ខ្ញុ ុំមនិគិតថា បយើងមានអនកអធិបាយរពោះបនទូលបៅរពវសថ្ងបនោះ របបរើរជាងអនក
អធិបាយរពោះបនទូលបៅរមយ័រពោះគមពរីរមពនធបមរតីថ្មីបឡើយ។ ពួកបគរតូវការឫទាធ នុភាពបនោះកដរ។ បយើងមនិអាចបធវើកិចចការ
បនាោះបទ បបើោម នឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបនាោះបទ។ រគិរតបររ័ិទកដលោម នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បរបៀប នបៅនឹង
ខ្ចងកដលោម នជីវតិ។ មានកតរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធប៉ុបណាណ ោះកដលអាចបបងកើតផ្ទក បភលើងកដលឲ្យបឆោះបឡើង ន។ 
  
 រពោះគមពរីមានបពញបៅបោយរពោះបនទូលរនា និងពាកយោរ់បតឿនដល់បយើង បដើមបចូីលបៅជិតរពោះជាមាច រ់បោយ
បពញបោយជុំបនឿបជឿជាកប់ដើមបទីទួល នរពោះបនទូលរនាបនោះ។ រពោះរបស្រងាគ ោះរបរ់បយើងមានរពោះបនទូលបទៀតថា រពោះអងគ
 នទិញរពោះអុំបណាយទានបនោះររមាបប់យើង។ វជាកផនកមយួដ៏រុំខានស់នដុំណឹ្ងលអរពវរគប។់ រពោះអុំបណាយទានបនោះពិត
ជាមានរបបយជន។៍ C.M Ward កតច់ុំណាុំថាៈ “រពោះអុំបណាយទានបនោះ... ររមាបអ់នកបរបើបៅបពលឥលូវបនោះ” (Ward, 

1966, pp. 10, 12) 
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គ្ទរាង 
ក. ឫទាធ នុភាពររមាបប់ោលបុំណ្ងជាបរចើន Power for Many Purposes 
ខ្. រពោះបនទូលរនាអុំពីឫទាធ នុភាព The Promise of Power 
គ. រពោះបនទូលរនា នបកើតបឡើងបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប The Promise Fulfilled at Pentecost 
ឃ. បទពិបោធនធ៍មមតាបនាទ បព់ីការករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊ The Normal Experience after Conversion 
ង. ទីរមាគ ល់អុំពីឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ Signs of the Holy Spirit’s Power 
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់អុំពីបោលបុំណ្ងររមាបឫ់ទាធ នុភាពកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានឱ្យ។ 
២. រ បព់ីការពណ៌្នាអុំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកនុងរពោះគមពរី។ 
៣. ពិភាកាពីរបបៀបកដលរពោះបនទូលរនាអុំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរតូវ នរបរមច។ 

៤. រ បអ់ុំពីគុំរតូាមរពោះគមពរី បដើមបទីទួលការរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
៥. បងាា ញពីរញ្ញដ  និងលទធផលសនឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធ។ 

  
ក. ឫទាធ នុភាពសរមាប់ពោលបំណងជាពរចើន Power for Many Purposes 

ទោលទៅទ១ី. ពនយល់អំពីទោលបំណងសរាប់ឫទាធ នុភាពណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធររទានឱ្យ។ 
 

ទរៀនរទបៀបទររើឫទាធ នុភាព Learn How to Use Power 

 រូមពិចារណាអុំពីរបបៀបបផសងៗកដលបគបរបើរ រ់អគគិរនី: តាមរយៈអគិគរនី មនុរសយកវមកបុំភលរឺកុង កបៅឋ ផទោះ 
ដុំបណ្ើ រការបរងចរក និងដុំបណ្ើ រការម៉ារីុនរគបរ់បបភទ។ បោយោរមនុរសបចោះរបបៀបបរបើរ រ់អានុភាពរបរ់អគគិរនីបនាោះ
បទើបពួកបគអាចបធវើអវីមយួកដលអាចបៅរចួ នដូចជាបៅោថ នរពោះចនទជាបដើម។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរពវរពោះហឫទយ័បុំបពញជីវតិរបរ់អនក បោយឫទាធ នុភាពបលើរជាងអគគិរនីបៅបទៀត បនាោះជា
ឫទាធ នុភាពកដលមនិអាចបធវើអវី ន ប៉ុកនត អនករតូវបរៀនបរបើឫទាធ នុភាពបនាោះ។ របរិនបបើបរបើតាមរបបៀបរតឹមរតូវ ឫទាធ នុភាពបនោះ
នឹងនាុំរិររីងុបរឿងថាវ យរពោះជាមាច រ់ និងរពោះពរមកកានជ់ីវតិរបរ់អនក។ បទាោះបីអុំណាចណាកប៏ោយ កតរបរិនបបើបគបរបើវ
តាមរបបៀបខុ្រឆគង បនាោះវកតងកតនាុំមកនូវបញ្ញា ។ 
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 កុំហុរបីយ៉ងកដលគួរបចៀរវង: 
 
១.  មនុរសមយួចុំនួនបរបើឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ដូចជាបរគឿងបលងបរើច។ បនោះជាបញ្ញា មយួបៅរកុមជុំនុុំបៅ

រកុងកូរនិថូ្រ។ ពួកបគរបាយនឹងការនិយយភាោចកមលកអោច រយ តាមរយៈឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បពក 
បទើបពួកបគមានបពលបវលរបាយកនុងបពលថាវ យបងគុំ។ រកុមជុំនុុំបនោះមនិមានរបបៀបបរៀបរយបទ ដូបចនោះបទើបមនុរសបៅ
ខាងបរៅគិតថា ពួកបគកុំពុងកតឆកួត។ បលកប៉ូល នរ បព់ួកបគថា បគរតូវបធវើកិចចការរគបយ៉់ងឱ្យ នរតឹមរតូវ និង 
មានរបបៀបបរៀបរយ។ ពួកបគរតវូបរៀនបចោះបងាូរឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បដើមបឱី្យរពលឹងរបរ់មនុរស ន
របស្រងាគ ោះ គឺមនិកបរបចញពីរពោះរគិរតបឡើយ។ 

 

២.  មនុរសមយួចុំនួនទាញចុំណាប់អារមមណ៍្ខ្លួ នឯងជាជាងថាវ យរិររីងុបរឿងដល់រពោះជាមាច រ់។ របរិនបបើរពោះវញិ្ញដ ណ្ 

ដវ៏រុិទធរបទានមនុរសមាន កឱ់្យមានជុំបនឿ បដើមបបីរ រអនកជុំងឺឱ្យ នជា វមនិកមននយ័ថា ោត់អាចរកមញង 
រពោះបណាយទានបនាោះ នបទ។ អុំនួតកបបបនោះអាចបងកឱ្យមានបញ្ញា ជាបរចើន។ 
 

៣.  មនុរសមយួចុំនួនមិន នបរបើឫទាធ នុភាពកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមានររមាបព់ួកបគបនាោះបទ។ កុំហុរបនោះជា
កុំហុរទូបៅបុំផុតរបរ់មនុរសភាគបរចើន។ មនុរសមយួចុំនួន នបឃើញការបរបើខុ្រ ឬ ការរតាប់តាមឫទាធ នុភាព
របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ បហើយកភ៏យ័ខាល ចអុំពីអវីកដលអោច រយ។ រកុមជុំនុុំបៅរកុងបថ្រាឡូនិក នជួបនឹងបញ្ញា បនោះ។ 
បលក នរ បព់ួកបគឱ្យោកលបងវញិ្ញដ ណ្ បដើមបបីមើលថាបតើមកពីរពោះជាមាច រ់ឬយ៉ងណា បហើយមនិរតូវទទួល
យកពាការកីកលងកាល យ ឬ ការរតាបត់ាមកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់បឡើយ។ ប៉ុកនត ពួកបគកម៏និរតូវប ោះបចាលបរចកឋី
ណាកដលលអបកើតបឡើងរមួជាមយួការរតាបត់ាមបនាោះកដរ។ 

 
“កុុំររ ុំងរកមមភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បឡើយ កុុំបមើលងាយការកថ្លងរពោះបនទូល ចូរពិចារណាបមើលរគបប់រចកឋី
ទាុំងអរ់ បហើយររងយ់កនូវបរចកឋីណាកដលលអ។ រតូវបចៀរបចញបអាយផុតពីអុំបពើអារកករ់គបក់បប 
យ៉ង។” (១បថ្រាឡូនិក ៥:១៩-២២) 

 

ទនះជ្ជគ្ំរូសរាប់អនរ This Is the Pattern for You 
 ឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគងក់នុងរគិរតបររ័ិទបៅជុំនានប់ដើម បធវើឱ្យជីវតិរបរ់ពួកបគបររុិទធ និងោអ តរអុំ
បៅកនុងអារយធមក៌ដលមានបពញបៅបោយបទឧរកិដឌកមម និងអុំបពើពុករលួយ។ អុំណ្រ និងបរចកឋីរុខ្ោនតបៅខាងកនុងចិតត
នាុំឱ្យពួកបគបរចៀង នងិររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់ បៅបពលពួកបគរតូវបគវយដុំ និងជាបឃុ់ុំឃ្លុំងបោយោរកតរពោះនាមរបរ់
រពោះរគិរត។ ពួកបគបពារបពញបោយបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ ដូបចនោះ ពួកបគ នអត់បទារ និងអធិោឌ នររមាប់
អរ់អនកកដលបធវើ បដល់ពួកបគ។ បនោះជាឫទាធ នុភាពកដលបគ នបរបើយ៉ងរតឹមរតូវ! 
 



76 

 

 ពកួបគមានរពោះបនទូលដអ៏ោច រយ និង នកចកចាយរពោះបនទូលបនាោះបោយចិតតបជឿជាក។់ អនកណាោម នរពោះរគិរតបទ អនក
បនាោះរតូវ តប់ង ់ប៉ុកនត រពោះបយរូ៊នឹងរបស្រងាគ ោះអរ់អនកកដលបជឿបលើរពោះអងគ។ ពួកបគនិយយបោយរ ជាញ  បហតុផល និង 
ចិតតកាល ហានបលើរពីរមតថភាពផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់ពួកបគ គឺអុំណាចកដលបញ្ញជ ក់ថាពួកអនកកដលោឋ ប់បគដឹងអុំពីបរចកឋីពិត 
និងអុំពីអុំបពើ ប។ 
 
 ពួកបគមានជុំបនឿរបកបបោយរពោះបចោឋ ។ ពួកបគដឹងថា រពោះជាមាច រ់គងប់ៅជាមយួពួកបគ និងបធវើការតាមរយៈពួកបគ 
ររបតាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះអងគ។ ដូបចនោះ ពួកបគបងាគ បឱ់្យមនុរសខ្វិនបដើរកនុងរពោះនាមរពោះបយរូ៊ បហើយពួកបគកប៏ដើរ 
 ន។ ពួកបគ នអធិោឌ ន បហើយបហតុការណ៍្ក៏ នបកើតបឡើង។ អនកជុំងឺ នទទួលការបរ រឱ្យជា។ ទាវ រគុករតូវ ន
បបើកចុំហ។ មនុរសមាន បជាបរចើននាក ់នកបរមករករពោះជាមាច រ់។ 
 
 ឫទាធ នុភាពបនោះបៅកនុងរគិរតបររ័ិទជុំនានប់ដើម នបធវើឱ្យពួកបគកាល យជាបនាទ ល ដូចអវីកដលរពោះបយរូ៊មាន 
រពោះបនទូល។ ពួកបគមានចិតតកាល ហាន និងបុំណ្ងចិតតខាល ុំង បដើមបរី បម់នុរសបផសងបទៀតអុំពរីពោះបយរូ៊។ ពួកបគមាន
បបរកកមមកដលរតូវបុំបពញ។ ចិតតកាល ហាន បរចកឋីររឡាញ់ និមតិតដអ៏ោច រយ និងការចុោះចូលទាុំងររុងចុំបពាោះរពោះរគិរត ន
ជុំរញុពួកបគពីរកុងមយួបៅរកុងមយួបទៀត ពីរបបទរមយួបៅរបបទរមយួបទៀត។ ពួកបគតាុំងចិតតរបការដុំណឹ្ងលអពីការ 
របស្រងាគ ោះបៅកានម់នុរសរបុរររី និងកូនបកមងបៅកនុងពិភពបលករបរ់ពួកបគ។ 

 
 បនោះជាខាន តគុំរសូនឫទាធ នុភាពបៅកនុងរកុមជុំនុុំជុំនានប់ដើម។ ដូបចនោះ ឫទាធ នុភាពរបរ់ពួកបគជាឫទាធ នុភាពរបរ់ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកដល នបុំបពញពួកបគ និងបធវើការតាមរយៈពួកបគ។ អវីកដលពួកបគ នបធវើជាការបងាូរសនជីវតិកដលបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។ រពោះគមពរីរ បអ់នកអុំពីបទពិបោធនរ៍បរ់ពួកបគជាពិោឋ រ ពីបរពាោះវជាខាន តគុំររូរមាបរ់គិរតបររ័ិទនា
រពវសថ្ងកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រូមគូររងវងប់ៅជុុំវញិលទធផលនីមយួៗសនឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បៅកនុងរគិរតបររ័ិទជុំនានប់ដើម។ 
 ការភយ័ខាល ច  ជុំបនឿ   រជោរ   ការខ្វល់ខាវ យ 
 ចិតតកាល ហាន  របជារបិយភាព  ការបរ រឱ្យជា  បរចកឋីររឡាញ់ 
 និមតិត   រ ក ់   ការករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊  
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ខ. រពះបនទូលសនាអ្ពំីឫទាធ នុភាព The Promise of Power 

ទោលទៅទ២ី. ររប់ពីការពណ៌នអំពីរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 
 បលកយ៉ូហាន ទីរត នរនាថា រពោះបយរូ៊នឹងរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ និង បភលើង។ បនោះជាបរចកឋី
រនាទូបៅររមាបម់នុរសទាុំងអរ់កដលករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊ និង នទទួលពិធីរជមុជទឹកកនុងរពោះនាមរពោះអងគ។ 
 

“ខ្ញុ ុំបធវើពិធីរជមុជអនករល់ោន កនុងទឹក បដើមបបីអាយអនករល់ោន  នកកករបចិតតគុំនិត ប៉ុកនត បលកកដលមកបរកាយ 
ខ្ញុ ុំ បលកមានកមាល ុំងខាល ុំងជាងខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំមានឋានៈទាបណារ់រូមបកីតបោោះករបកបជើងជូនបលក កម៏និរមនឹង
ឋានៈដខ៏្ពងខ់្ពរ់របរ់បលកផង។ បលកនឹងបធវើពិធីរជមុជបអាយអនករល់ោន  កនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនិង
បោយបភលើងវញិ។” (ម៉ាថាយ ៣:១១) 

 
 រពោះបយរូ៊មានកិចចការដអ៏ោច រយររមាបរ់គិរតបររ័ិទ កដលរតូវបុំបពញបៅកនុងរមយ័កាលបនោះ។ រពោះអងគរជាបថា 
ពួកបគមនិអាចបុំបពញកិចចការបនោះបោយបរបើរមតថភាពផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់ពួកបគ នបឡើយ។ បហតុបនោះ រពោះអងគ នបងាគ ប់ពួក
រិរសរបរ់រពោះអងគឱ្យទនទឹងរងច់ាុំរហូតដល់ពួកបគទទួលឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បនាទ បម់ក ពួកបគរតូវបធវើជា
បនាទ ល់របរ់រពោះអងគ។ បទបញ្ញជ  និងរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបយរូ៊មានររមាបព់ួករិរសទាុំងអរ់របរ់រពោះអងគ។ 

 
“ខ្ញុ ុំនឹងចាត់រពោះវញិ្ញដ ណ្មករណ្ឌិ តបលើអនករល់ោន  តាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបិតាខ្ញុ ុំ។ អនករល់ 
ោន រតូវបៅកនុងរកុងបយរោូឡឹមបនោះរហូតដល់រពោះជាមាច រ់របទានបអាយអនករល់ោន មានឫទាធ នុភាព»។  
(លូកា ២៤:៤៩) 

 
“គឺរតូវរងច់ាុំទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ តាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបិតា ដូចខ្ញុ ុំ នរ បអ់នករល់ោន រចួមកបហើយ
ថា បលកយ៉ូហាន នបធវើពិធីរជមុជ *បអាយបគកនុងទឹក ប៉ុកនត  បៅប៉ុនាម នសថ្ងបទៀត អនករល់ោន នឹងទទួលពិធី
រជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធវញិ...ប៉ុកនត អនករល់ោន នឹងទទួលឫទាធ នុភាពមយួ គឺឫទាធ នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធមករណ្ឌិ តបលើអនករល់ោន ។ អនករល់ោន នឹងបធវើជាបនាទ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ បៅកនុងរកុងបយរោូឡឹម កនុងររុកយូ
ោទាុំងមូល កនុងររុកោម៉ារ ីនិងរហូតដល់ររុកោច់ររយលសនកផនដ»ី។ (កិចចការ ១:៤-៥,៨) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ រូមអាន កិចចការ ១:១-១៤ ។ រូមទបនទញខ្គមពរីចងចាុំ ខ្៤-៥, និង ខ្៨។ 
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៣ លូកា ២៤:៤៩ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធរតូវ នបរៀបរបថ់ាជា 
 ក) រពោះពរកដលពួករិរស នទូលរូម។ 
 ខ្) រងាវ នរ់រមាបក់ារររ់បៅដវ៏រុិទធ។ 
 គ) រពោះអុំបណាយទានតាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបិតា។ 
 ឃ) អុំបពើ បបរមុងទុកររមាបអ់នកដឹកនាុំពិបររ។ 
 
៤ បហតុអវី នជាអនកគិតថា រពោះគមពរីបៅពិធីរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធថាជា “រពោះអុំបណាយទាន”? 
   ............................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................ 
 

គ. រពះបនទូលសនាបានពកើតព ើងពៅបុណយម្ថៃទីហាសបិ  
     The Promise Fulfilled at Pentecost 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាពីរទបៀបណដលរពះបនទូលសនាអំពីរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធរតូវបានសទរមច្។ 
 
 បតើពួករិរសរបរ់រពោះបយរូ៊ទទួល អវីតាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបិតា? ពួករិរស១២០នាក ់នរងច់ាុំអរ់រយៈ
បពល១០សថ្ង ទាុំងអធិោឌ ន និងរងឃមឹថានឹងមានអវីមយួបកើតបឡើង។ វពិតជា នបកើតបឡើងកមន! បៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប 
ពួកបគ នទទួលអវីកដលបយើងបៅថា បទពិបោធនប៍ៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប ឬ ពិធីរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
កិចចការ ១:១៤  នកចងថា “ពួកបគរមួចិតតគុំនិតោន ពាយមអធិោឌ ន។” រូមបមើលគមពរីកិចចការជុំពូក១ និង២។ 
 

“បៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប ពួករិរស នរមួរបជុុំទាុំងអរ់ោន  បៅកកនលងកតមយួ។  រ ុំបពចបនាោះ រោបក់តមានឮ
រនូររនធឹកពីបលើបមឃ ដូចខ្យល់បកប់ កយ៉ងខាល ុំងបពញកនុងផទោះកដលបគបៅ។ពួករិរស នបឃើញហាក់ដូច
ជា មានអណាឋ តបភលើងកបកបចញពីោន  ចុោះមករណ្ឌិ តបលើពួកបគមាន ក់ៗ ។ អនកទាុំងបនាោះ នបពារបពញបោយ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីោន  តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្បរ ររបទានបអាយ។ 
បពលបនាោះ មានជនជាតិយូោ ជាអនកបោរពរបណិ្បត័នរ៍ពោះជាមាច រ់ មកពីរបបទរនានា កនុងពិភពបលក
ទាុំងមូល ោន ក់បៅរកុងបយរោូឡឹមកដរ។” (កិចចការ ២:១-៥) 

 
“អនកទាុំងបនាោះបងឿងឆងល់ខាល ុំងណារ់ បគបរងើចររបរើរទាុំងបពាលថា៖ «អនកកដលកុំពុងនិយយបនោះរុទធកត 
ជាអនកររុកកាលីបឡបទបតើ។ ចុោះបហតុដូចបមឋច នជាបយើងឮបគនិយយភាោរបរ់បយើងបរៀងៗខ្លួនបៅវញិ
ដូបចនោះ?... បយើង នឮបគកថ្លងអុំពីោន រពោះហរឋដអ៏ោច រយរបរ់រពោះជាមាច រ់ ជាភាោបយើងទាុំងអរ់ោន  
ផ្ទទ ល់!»។ អនកទាុំងបនាោះបងឿងឆងល់ខាល ុំងណារ់ មនិដឹងគិតយ៉ងណា បគរួរោន បៅវញិបៅមកថា៖ «បតើបហតុ
ការណ៍្បនោះ មាននយ័ដូចបមឋច?»។ ប៉ុកនត មានអនកខ្លោះបទៀតកបរជានិយយចុំអកថា៖ «ពួកអរ់ហនឹងរុទធកត 
ររវងឹរោបទបតើ!»។ (ខ្៧-៨, ១១-១៣) 
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 មុនបនោះ បលកបពរតុរភយ័ខាល ចនឹងការចុំអក។ មានអវីករបរបួលបនាទ បព់ីបលកបលក នទទួលឫទាធ នុភាពរបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ! បលក នបរកាកឈរ និង នរបការរពោះបនទូលរបកបបោយអុំណាច។ បលក នពនយល់អុំពីអវី
កដលពួកបគ នបមើលបឃើញជាការរបរមចតាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបិតា។ រពោះជាមាច រ់ នបងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់
រពោះអងគ។  
 

“បលកបពរតុរកប៏រកាយឈរបឡើងជាមយួោវក័ដបម់យួរបូបទៀត បហើយមានរបោរន៍បៅកានប់ណាឋ ជន
ថា៖...អនកទាុំងបនោះមនិកមនររវងឹរោដូចបងបអូនោម នបនាោះបទ បរពាោះបទើបកតបម៉ាងរ ុំបនួរពឹកប៉ុបណាណ ោះ !។ ... 
បហតុការណ៍្បនោះបកើតមាន ររបតាមបរចកឋីកដលពាការយី៉ូកអល នកថ្លងទុកមកថា៖ ““រពោះជាមាច រ់មាន
រពោះបនទូលថាបៅរោចុងបរកាយបងអរ់បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផងទាុំង 
ពួង។ កូនរបុរកូនររីរបរ់អនករល់ោន នឹងកថ្លងរពោះបនទូលពួកយុវជននឹងនិមតិតបឃើញការអោច រយបហើយពួក
ចារ់ទុុំរបរ់អនករល់ោន នឹងយល់រុបិននិមតិត។…អរ់អនកកដលយល់រពមទទួលពាកយរបរ់បលក កទ៏ទួល
ពិធីរជមុជទឹក បហើយបៅសថ្ងបនាោះ មានមនុរសរបមាណ្បីពាន់នាក ់ចូលមករមួកនុងរកុមរិរស។”  
(កិចចការ ២:១៤-១៧, ៤១) 

 
 ចាបត់ាុំងពីបពលបនាោះមក កណ្ឍ គមពរីកិចចការជាកុំណ្តរ់តាអុំពីរបបៀបរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបធវើការតាមរយៈ 
រគិរតបររ័ិទ៖ រពោះអងគជួយ ពួកបគបធវើជាបនាទ ល់ ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ និងនាុំរពលឹងមនុរសថាវ យរពោះរគិរត។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើកណ្ឍ គមពរីណាមយួបងាា ញអុំពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបធវើការតាមរយៈរគិរតបររ័ិទដុំបូង?........................ 
 
៦ រូមអានគមពរីកិចចការ ជុំពូក២ ។ 

 
ឃ. បទពិពស្ឋធន៍ធលមតាបនទ ប់ពីការមរបចិតតពជឿរពះពយស  ូ 
      The Normal Experience after Conversion 
ទោលទៅទ៤ី. ររប់អំពីគ្ំរូតាមរពះគ្មពីរទដើមបទីទួលបានការរជមុជរនុងរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
 
 ពួកោវក័រងឃមឹថាពួកអនកបជឿទាុំងអរ់បពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បរកាយបពលពួកបគករបចិតតបជឿ 
រពោះបយរូ៊។ បលកបពរតុរ នពនយល់យ៉ងចារ់។ 
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“បលកបពរតុរមានរបោរនប៍ៅកានព់ួកបគថា៖ “រូមបងបអូនកកករបចិតតគុំនិត បហើយមាន ក់ៗរតូវទទួលពិធី
រជមុជទឹកកនុងរពោះនាមរពោះបយរូ៊រគិរតបៅ បដើមបរីពោះជាមាច រ់បលើកកលងបទារបងបអូនបអាយរចួពី ប បហើយ
បងបអូងនឹងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ កដលជាអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមាច រ់ ដបតិរពោះអងគមានរពោះបនទូល
រនាបនោះចុំបពាោះបងបអូនទាុំងអរ់ោន  ចុំបពាោះកូនបៅរបរ់បងបអូន និង ចុំបពាោះអរ់អនកកដលបៅឆាង យៗទាុំង
ប៉ុនាម នកដរ តាមកតរពោះអមាច រ់ជារពោះរបរ់បយើងរតារ់បៅ។” (កិចចការ ២:៣៨-៣៩) 

 
 របរិនបបើពួកអនកបទើបបជឿពុុំ នទទួលពិធីរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធភាល មៗ បនាទ បព់ីពួកបគករបចិតតទទួលបជឿ  
រពោះបយរូ៊បទ បនាោះអនកបផសងបទៀតអាចបៅអធិោឌ នររមាបព់ួកបគ បដើមបពីួកបគ នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
 

“រកុមោវក័បៅរកុងបយរោូឡឹម នឮដុំណឹ្ងថា អនកររុកោម៉ារនីាុំោន ទទួលរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
កច៏ាតប់លកបពរតុរ និងបលកយ៉ូហានបអាយបៅជួបអនកទាុំងបនាោះ។ លុោះបៅដល់ររុកោម៉ារ ីោវក័ទាុំង
ពីរកទូ៏លអងវររពោះជាមាច រ់ រុុំបអាយពួកអនកបជឿ នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ដបតិរពោះវញិ្ញដ ណ្ពុុំទានយ់ង
ចុោះមករណ្ឌិ តបលើអនកណាមាន ក់ កនុងចុំបណាមពួកបគបៅបឡើយបទ គឺបគរោនក់ត នទទួលពិធីរជមជុទឹក កនុង
រពោះនាមរពោះអមាច រ់បយរូ៊ប៉ុបណាណ ោះ។ បពលបនាោះ បលកបពរតុរ និងបលកយ៉ូហាន នោក់សដបលើបគ បហើយ
បគក ៏នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។” (កិចចការ ៨:១៤-១៧) 

 
 បរកាយបពលបលករូល នករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊ រពោះអមាច រ់ក៏ នចាតប់លកអាណាណារបៅអធិោឌ នឱ្យរបូ
បលក។ គមពរីកិចចការ ៩:១៧ “រពោះអមាច រ់បយរូ៊… នចាតខ់្ញុ ុំមក បដើមបបីអាយបងអាចបមើលបឃើញបឡើងវញិ និងបអាយបង
 នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ”។ 
 
 បលកកូបនលរ និងរកុមរគួោររបរ់បលក នឮដុំណឹ្ងលអ  នបជឿ និង នរបស្រងាគ ោះ បៅបពលពួកបគទទួលបជឿ
បរចកឋីពិត។ មុនបពលបលកបពរតុរ នបញ្ចបប់រចកឋីអធិបាយ ពួកបគ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បទ
ពិបោធនរ៍បរ់ពួកអនកបជឿបៅរកងុបអបភរូមានលកខណ្ៈខុ្រៗោន ។ ដូចរគិរតបររ័ិទជាបរចើនបៅរពវសថ្ងបនោះកដរ ពួកបគមនិ
ធាល ប ់នឮថា រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័បុំបពញពួកបគ បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបឡើយ។  
 

បលកប៉ូលរួរពួកបគថា៖ “កាលបងបអូនចាបប់ផឋើមបជឿបនាោះ បតើបងបអូនទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបហើយឬ
បៅ?»។ បគតបមកបលកវញិថា៖ «បយើងខ្ញុ ុំមនិកដលទាុំងឮថា មានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធផង!»។”  

 
“បលកប៉ូល នោកស់ដបលើបគ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកយ៏ងមករណ្ឌិ តបលើបគ បហើយបគនាុំោន និយយភាោ 
ចុំកឡកអោច រយ និងកថ្លងរពោះបនទូលផង។” (កិចចការ ១៩:២, ៦) 
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 តាមរយៈការវនិិចឆយ័ពីគុំរបូៅកនុងរកុមជុំនុុំជុំនានប់ដើម រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យកូនទាុំងអរ់របរ់រពោះអងគ 
 នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ និងឫទាធ នុភាព។ បតើអនកណា នទទួល? ទាុំងអនកមាន និងអនករក បុររ ស្ររតី និង 
កូនបកមង អនកមានករមតិវបបធមទ៌ាប និងអនកមានករមតិវបបធមខ៌្ពរ់។ មនុរសមកពីរបជាជាតិនានា។ បលកបពរតុរមាន
របោរនក៍នុងផទោះរបរ់បលកកូបនលរ ជាទាហានជនជាតិរ ៉មូថា៖ “ឥឡូវបនោះ ខ្ញុ ុំ នយល់យ៉ងចារ់បហើយថា រពោះជា
មាច រ់របរ់កមនុរសទួបៅឥតបរ ើរមុខ្បឡើយ…អរ់អនកកដល នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ដូចជាបយើង នទទួលកដរបនាោះ
បទ។” (កិចចការ ១០:៣៤, ៤៧) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ កផអកបលើការបរៀបរបក់នុងរពោះគមពរី ពិធីរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគឺ៖ 
 ក)  ជាបទពិបោធនធ៍មមតាបរកាយពីការករបចិតតទទួលបជឿរពោះបយរូ៊។ 
 ខ្)  ររមាបអ់រ់អនកកដលជារគិរតបររ័ិទបរចើនឆាន ុំមកបហើយ។ 
 គ)  ររមាបក់តអរ់អនកកដលមានករមតិវបបធមខ៌្ពរ់ និងអនកដឹកនាុំរកុមជុំនុុំប៉ុបណាណ ោះ។ 
 ឃ)  ជារពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបកូ់នៗទាុំងអរ់របរ់រពោះអងគ។ 
 ង)  ចាុំ ចម់ុនបពលបុគគលមាន កទ់ទួលពិធីរជមុជទឹក។ 
 

ង. ទីសមាគ លអ់្ំពីឫទាធ នុភាពរបសរ់ពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ  
     Signs of the Holy Spirit’s Power 
ទោលទៅទ៥ី. បង្ហា ញពីសញ្ញា  និងលទធផលម្នឫទាធ នុភាពរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
 

ការនិយយភាស្ឋដម្ទ Speaking in Other Languages 

 បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធយងមកបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប រពោះអងគ នរបទានទីរមាគ ល់មយួចុំនួនពីឫទាធ នុភាព
របរ់រពោះអងគ។ មនុរស នឮរុំបឡងខ្យល់ប កបកដ់ខ៏ាល ុំង។ ពួកបគ នបឃើញអណាឋ តបភលើង។ បហើយពួកបគ ននិយយ
ភាោកដលពួកបគមនិកដលធាល ប់ នបរៀនពីមុន។ កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ អនកនឹងបឃើញថា ទីរមាគ ល់មយួបនោះ (ការនិយយ
ភាោចកមលកអោច រយ) កតងកតបកើតបឡើងមឋងបហើយមឋងបទៀត បៅបពលអនកបផសងបទៀត នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បនោះជា
របបៀបកដលបលកកូបនលរ និងរកុមរគួោររបរ់បលក នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ទីរមាគ ល់ដកដល នបកើតបឡើង
មឋងបទៀតបៅរកុងបអបភរូ។ រូមបរបៀបបធៀបបទពិបោធនទ៍ាុំងបនោះ ។ 

 
“អនកទាុំងបនាោះ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីោន  តាម 
រពោះវញិ្ញដ ណ្បរ ររបទានបអាយ”។ (កិចចការ ២:៤) 
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“បលកបពរតុរកុំពុងមានរបោរនប៍ៅបឡើយ រោប់កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ *យងចុោះមករណ្ឌិ តបលើអរ់
អនកកដលោឋ ប់រពោះបនទូល។ ពួកអនកបជឿជាោរន៍យូោ កដលមកជាមយួបលកបពរតុរ បងឿងឆងល់ណារ់ 
បោយរពោះជាមាច រ់ នចាក់បងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានបអាយោរន៍ដសទកដរ បរពាោះបគ នឮោរន៍
ដសទទាុំងបនាោះនិយយភាោចុំកឡកអោច រយ រពមទាុំងបលើកតបមកើងរពោះជាមាច រ់ផង។ បពលបនាោះ បលកបពរតុ
រមានរបោរន៍ថា៖ «ោម ននរណាអាចឃ្លត់បយើង មនិបអាយបធវើពិធីរជមុជទឹកជូនអរ់អនកកដល ន
ទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ដូចជាបយើង នទទួលកដរបនាោះបទ!»។” (កិចចការ ១០:៤៤-៤៧) 

 
“បលកប៉ូល នោកស់ដបលើបគ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធក៏យងមករណ្ឌិ តបលើបគ បហើយបគនាុំោន និយយភាោចុំ
កឡកអោច រយ និង កថ្លងរពោះបនទូលផង”។ (កិចចការ ១៩:៦) 

 
 ការនិយយភាោបផសងៗោន តាមឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ជាទីរមាគ ល់ដអ៏ោច រយកដលរពោះជាមាច រ់ ន
បរជើរបរ ើរបដើមបបីងាា ញថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបធវើឱ្យបុគគលបនាោះបពារបពញបោយោររពោះអងគ។ រពោះបយរូ៊ និងបលក
ប៉ូលបៅការនិយយភាោចកមលកអោច រយថាជាការអោច រយ ឬ ជាភរតុតាង។ 

 
“អរ់អនកកដលបជឿនឹងបធវើទីរុំោល់ទាុំងបនោះ គឺបគនឹងបដញអារកសកនុងនាមខ្ញុ ុំ បគនិយយភាោថ្មី។” 
(ម៉ាកុរ ១៦:១៧) 

 
“ការនិយយភាោចុំកឡកអោច រយជាទីរុំោល់មយួរុំរបអ់នកមនិបជឿ គឺមនិកមនរុំរបអ់នកបជឿបទ”។ 
(១កូរនិថូ្រ ១៤:២២) 

 
 រគិរតបររ័ិទបៅជុុំវញិពិភពបលក កុំពុងកតទទួល នរពោះអុំបណាយទានដអ៏ោច រយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ជាបនតបនាទ ប។់ 
អនកមានវតតមានកតងកតមនិ នោគ ល់ភាោបនោះបទ។ ប៉ុកនត ជាបរចើនបលើក រពោះវញិ្ញដ ណ្មានរពោះបនទូលតាមរយៈបុគគលមាន ក់ 
ជាភាោមយួកដលអនកនិយយមនិោគ ល់ ប៉ុកនត អនកបផសងបទៀតកដលកុំពុងោឋ ប់យល់វញិ ដូចបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិបកដរ។ 
 

ទីសាគ ល់ដម្ទទទៀតអំពឫីទាធ នភុាព Others Signs of Power 
 អនក នអានអុំពីទីរមាគ ល់បផសងៗជាបរចើនអុំពីឫទាធ នុភាពកដលបកើតបឡើង បៅបពលបយើងបនតបពារបពញបោយ  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ: ជីវតិបររុិទធ បរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ ចិតតកាល ហាន និងការថាវ យខ្លួនទាុំងមូលបៅចុំបពាោះ 
រពោះរគិរត។ ទីរមាគ ល់សនឫទាធ នុភាពមានបឃើញបៅកនុងជុំបនឿកដលរបកបបោយរពោះបចោត  ការអធិោឌ នដអ៏ោច រយ ការបធវើ
បនាទ ល់ដអ៏ោច រយ និង ការរបការរពោះបនទូលដអ៏ោច រយ។ លទធផលរមួមានការករបចិតតគុំនិតបជឿរពោះបយរូ៊ ការបរ រឱ្យជា 
ពិធីរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ និងការរកីចបរមើរបរ់រកុមជុំនុុំបកើតបឡើង ។ 
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 រពោះគមពរីកតរ់តាការអធិោឌ នរបរ់បលកប៉ូលររមាបព់ួកអនកបជឿបៅរកុងបអបភរូ។ អនកអាចអធិោឌ នរបការការ
អធិោឌ នបនោះររមាបខ់្លួនអនកផ្ទទ ល់។ 

 
“រូមរពោះអងគបមតាត បរ របងបអូនបអាយមានកមាល ុំងមាុំមនួកផនកខាងកនុងជុំបៅចិតត បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
រពោះអងគតាមរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរបុំផុតរបរ់រពោះអងគ”។ (បអបភរូ ៣:១៦) 

 
 បៅបពលរពោះជាមាច រ់បធវើឱ្យអនកខាល ុំងតាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ អនកអាចនឹងបដិបរធមនិរបរពឹតតអុំបពើអារកក ់រូ៊រទាុំ
នឹងទុកខលុំ ក បោរពបបរមើ និងបធវើជាបនាទ ល់ររមាបរ់ពោះអមាច រ់របរ់អនក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ អនក នរិកាទីរមាគ ល់មយួចុំនួនអុំពីឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បតើអនកអាចរ បទ់ីរមាគ ល់ទាុំងបនាោះ ន  
   ប៉ុនាម នកដរ? រូមររបររទីរមាគ ល់ទាុំងបនាោះបៅចបនាល ោះខាងបរកាម។ 
   ........................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................... 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ កណ្ឍ គមពរីកិចចការ 
 
១ អនកគួរកតគូររងវងព់ទ័ធជុុំវញិពាកយដូចតបៅ: ជុំបនឿ ោរ ចិតតកាល ហាន ការបរ រឱ្យជា និមតិត ការករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊ 

និងបរចកឋីររឡាញ់។ 
 
៧ របបយគពីររតឹមរតវូ 
 ក) ជាបទពិបោធនទូ៍បៅបរកាយពីការករបចិតតទទួលបជឿរពោះបយរូ៊។ 
 ឃ) ជារពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបកូ់នៗទាុំងអរ់របរ់រពោះអងគ។ 
 
៣ គ) រពោះអុំបណាយទានតាមរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះបិតា។ 
 
៨  ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអនកអាចរ ប់យ៉ងណារ់ចុំនួនបីដូចជា ការនិយយភាោបផសងៗ ការថាវ យខ្លួនបៅរពោះជាមាច រ់  
  ការករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊ និងការបរ រឱ្យជា ។ 
 
៤  ចបមលើយរបរ់អនក: ខ្ញុ ុំនឹងនិយយថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរតូវ នបៅថា រពោះអុំបណាយទានបដើមបជីយួ បយើងឱ្យដឹងថា 

 បយើងមនិរតូវបធវើអវបីឡើយ បដើមបរីក នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ រពោះជាមាច រ់ នរនាថានឹងចាតរ់ពោះអងគឱ្យយង    
 មក។ បយើងរោនក់តទទួលកតប៉ុបណាណ ោះ! 
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          រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធបំពពញអ្នក 

     The Holy Spirit Fills You 
 
 
 បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជារពោះអុំបណាយទាន។ បតើបយើងបរតៀមខ្លួនទទួលរពោះអុំបណាយ
ទានបនោះបៅបពលណា? កនុងបរៀវបៅរបរ់បលកតូហសរឺ (A. W. Tozer) ចុំណ្ងបជើង គនលឹោះនាុំបៅរកជីវតិរីុជបរៅ ផតល់
ចបមលើយមយួដល់បយើង។  
 
 ទីមយួ បយើងរតូវកត “រ កដចារ់ថាបទពិបោធនស៍នការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ពិតជាអាចបកើតមាន” 
(បលកតូហសរឺ ១៩៥៧, ២៦-២៧)។ បយើងរតូវកតបជឿជាកថ់ាោម នអវីកដលចុំកឡក ឬ មនិធមមតាបនាោះបទ។ បយើងរតូវកតយល់ថា
វជាកិចចការដរ៏តឹមរតូវរបរ់រពោះជាមាច រ់ ជារពោះអុំបណាយទានកដលបកើតមាន បរពាោះកតរពោះរគិរត នបធវើបដើមបរីបស្រងាគ ោះបយើង។ 
របរិនបបើបយើងអាន និងរិកាពីអវីកដលរពោះគមពរីមានរពោះបនទូលអុំពីការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បនាោះជុំបនឿរបរ់
បយើងនឹងកានក់តរងឹមាុំបឡើង។  
 
 ទីពីរ បលកតូហសមឺានរបោរន៍ថា បយើងរតូវចង ់នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធ។ “បតើអនកពិតជាចងឱ់្យ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបធវើជារពោះអមាច រ់សនជីវតិរបរ់អនកកដរឬបទ?” (២៨)។ បតើអនកហ៊ានលោះបងប់មាទនភាព អុំនួត និង ចិតត
អាតាម និយមកដរឬបទ? បតើអនកហ៊ានោត ប់បងាគ បត់ាមរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? បតើអនកចងឱ់្យរពោះជាមាច រ់លបងល 
និងវយរបបៅអនកកដរឬបទ?  
 
 របរិនបបើអនកមនិអាចបឆលើយ “ ទ/ចារ” ចុំបពាោះរុំណួ្រទាុំងបនោះបទ ចូរពិនិតយបមើលបុំណ្ងចិតតរបរ់អនក។ អនកអាច
រោនក់តចង ់នខាល ុំងខាងអុំណាច ឬ ភាពបជាគជ័យប៉ុបណាណ ោះ។ ប៉ុកនត របរិនបបើអនកអាចបឆលើយ ន  អនកបរតៀមខ្លួនជាបររច
បដើមប ីនបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ!  
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គ្ទរាង 
ក. អនកដសទកុំពុងកតបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ Others Are Being Filled 
ខ្. ចូរបជឿ និងទទួល Believe and Receive 
គ. ការចុោះចូលនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ Surrender to the Holy Spirit 
 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីខ្គមពរីកដលពណ៌្នាអុំពីអនកកដលនឹង នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។  
២. បងាា ញពីរបបៀបកដលអនកអាចទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
៣. ពនយល់ពរីបបៀបចុោះចូលនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 

ក. អ្នកដម្ទកំពុងមតពពារពពញពោយរពះវិញ្ញា ណ Others Are Being Filled 

ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីខគ្មពីរណដលពណ៌នអំពីអនរណដលនឹងបានទពារទពញទោយរពះវិញ្ញា ណ។  
 
 បតើអនកដឹងបទថារពោះជាមាច រ់ កុំពុងចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះអងគមកបលើមនុរសទាុំងអរ់នាបពលរពវសថ្ង
បលើរជាងបុណ្យសថ្ងទីហារិបបៅបទៀត? ពីមុនការកថ្លងទុំនាយរបរ់ពាការយី៉ូកអល នរបរមចមយួកផនក បនាទ បម់កកក៏ាន់
កតបលចជារបូរងធុំបឡើងៗនាបពលរពវសថ្ងបនោះ។  

 
“រពោះជាមាច រ់មានរពោះបនទូលថា បៅរោចុងបរកាយបងអរ់បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរស
បលកផងទាុំងពួង។ កូនរបុរកូនររីរបរ់អនករល់ោន នឹងកថ្លងរពោះបនទូលពួកយុវជននឹងនិមតិតបឃើញការ 
អោច រយ បហើយពួកចារ់ទុុំរបរ់អនករល់ោន នឹងយល់រុបិននិមតិត។បៅរោបនាោះ បយើងពិតជាយកវញិ្ញដ ណ្បយើង
មកចាកប់ងាូរបលើអនកបុំបរ ើទាុំងរបរុទាុំងររីរបរ់បយើង បហើយបគនឹងកថ្លងរពោះបនទូល។” (កិចចការ ២:១៧-១៨) 

 
 បៅចបនាល ោះឆាន ុំ៣០០ និងឆាន ុំ១៩០០មុនគ.រ មនុរស និងរកុមមយួចុំនួន នបនតបពារបពញកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
បលកអូកឹររទីន ហាវបយ វល៉ដិន ហសុនីបហសនដរ់ ហវ៊ីននី និងអនករបកានន់ិកាយបមតូឌីរ និងបខ្វកខ្ឺ នមានបទ
ពិបោធនរ៍ជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ និង ឫទាធ នុភាព។  
 
 បៅឆាន ុំ១៩០០ រពោះជាមាច រ់ នចាបប់ផតើមចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគបលើកូនរបរ់រទងជុ់ុំវញិពិភពបលក។ 
ការរកីផុរផុលខាងចលនាបពនទីកុរត នបកើនបឡើងចាបព់ីសថ្ងបនាោះមក។ រគិរតបររ័ិទជាបរចើនពានន់ាក់កនុងរកុមជុំនុុំបផសងៗ
ោន ទាុំងអរ់ ដូចជានិកាយកាតូលិក លូធឺរនិ បអពីកូរផល បរពរប៊រីធឺបរៀន បមតូឌីរ និង ទីរទ នបពារបពញជាមយួ
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រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ មានការរទងប់មើល មានអនកបជឿខាងការរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្របមាណ្ជាង១១០លននាកក់នុងពិភព
បលកនាបពលរពវសថ្ងបនោះ។  
 
 បតើនរណាកុំពុងកត នបពារបពញជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ? អរ់អនកកដលបររកឃ្លល នរពោះជាមាច រ់ទទួលការ
រជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្។ មនុរសជាបរចើនបចញបៅបោយោម នអាហារ បដើមបចីុំណាយបពលកានក់តបរចើនកនុងការអធិោឌ ន។ 
ភាពបររកឃ្លល នខាងរពលឹងរុំខានជ់ាងភាពបររកឃ្លល នខាងរបូកាយ។ 

  
“ខ្ញុ ុំបររកឃ្លល នរពោះជាមាច រ់ គឺរពោះជាមាច រ់ដ៏មានរពោះជនមគងប់ៅ” ។ (ទុំនុកតបមកើង ៤២:២) 

 
“រពោះបយរូ៊ឈរបៅមុខ្បណាឋ ជន បនលឺរពោះរូរបរៀងយ៉ងខាល ុំងថា៖ «អនកណាបររកទឹក រុុំអបញ្ជ ើញមករកខ្ញុ ុំ 
បហើយពិោចុោះ។ អនកណាបជឿបលើខ្ញុ ុំ នឹងមានទបនលបងាូរទឹកផឋល់ជីវតិ បចញពីអនកបនាោះមកដូចមានកចងទុកកនុង
គមពរីមករោប់»។ រពោះអងគមានរពោះបនទូលដូបចនោះរុំបៅបៅបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលអរ់អនកបជឿបលើរពោះអងគនឹង
រតូវទទួល ដបតិបពលបនាោះ រពោះជាមាច រ់ពុុំទាន ់នរបទានរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបទ ពីបរពាោះរពោះបយរូ៊ពុុំទានរ់ុំកដង
រិររីងុបរឿងបៅបឡើយ។” (យ៉ូហាន ៧:៣៧-៣៩) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកុំពុងកតបុំបពញអរ់អនកកដលចងឱ់្យរពោះអងគរតួតរតាជីវតិរបរ់ពួកបគ។ ពួកបគ នថាវ យគុំនិត 
អារមមណ៍្ ឆនទោះ និងរបូកាយបដើមបឱី្យរពោះជាមាច រ់អាចបរបើតាមរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ២:១៧។  

 

ច្ូរទទួលស្ឋវ គ្មន៍រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ Welcome the Holy Spirit 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ជាមតិតរមាល ញ់របរ់អនក រពវរពោះហឫទយ័ចងយ់ងមក និងបុំបពញអនក។ បលកឧតតមបរនីវ ី
បលៀម ប៊ូរ (William Booth) ជាអនកោថ បនិកកងទព័របស្រងាគ ោះ (Salvation Army)  នររបររថា៖ 
 

មុនបពលបយើងលតជ់ងគងទ់ទួលពិធីរជមុជសនបភលើង…ចូរពិនិតយបមើលថាវញិ្ញដ ណ្របរ់អនកររបជាមយួនឹងរពោះ
ហឫទយ័ និងបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ កដលអនកពាយមករវងរក។ ចូរពិនិតយបមើលពបីណាត ញ
ទុំនាកទ់ុំនង កដលបយើងរតូវបបើកចុំហចិតតបដើមបទីទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ខ្ញុ ុំ នលឺមនុរសខ្លោះកដលបបើកទឹក
មនិបចញ។ ពួកបគបបើកកាលរ ៉បូ៊បីណ្មតងបហើយមតងបទៀត ប៉ុកនត ោម នទឹកបចញបទ។ មានទឹកបរចើនបៅកនុងអាង
រតុកទឹក បុំពងទ់ឹក កាលម៉ារីុនទឹក និងរបពន័ធភាជ បោ់ម នបញ្ញា បនាោះបទ ប៉ុកនត ោម នទឹកបចញមក។ បរកាយមក 
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ពួកបគទាញបុំពងទ់ឹកបចញមក បហើយបឃើញរតវកណ្តុ រមយួកនុងបុំពុងទឹកបនាោះ។ ការបបើកកាល់រ ៉បូ៊បីណ្ោម ន
របបយជនប៍នាោះបទ ការអធិោឌ ន ការបរចៀង ឬ ការបជឿ របរិនបបើអនកកុំពុងរកាទុកអវីមយួ ឬ បដិបរធមនិបធវើ
អវីមយួ បរឿងកដលអនកមានអារមមណ៍្ជាបប់ទារ ប៉ុកនត អនកបដិបរធប ោះបងវ់បចាល គឺដូចអវីមយួកនុងបុំពងទ់ឹក
បនាោះកដរ ចូរប ោះបងវ់បចាលបៅ កុុំឱ្យវបៅ នបឡើយ។ ចូរបុំផ្ទល ញរបូរពោះកកលងកាល យ ឧបរគគ និងភាពរ ុំង
រទោះរបរ់អនកបចញ កដលអាចបងកនូវភាពហិនវនិារអរ់កលបជានិចច។ ចូរឱ្យមានការទុំនាកទ់ុំនងបបើកចុំហ
រវងអនក និងរពោះជាមាច រ់។ ចូលលោះបងភ់ាពរ ុំងរទោះទាុំងបនាោះបចញ បនាោះអនកនឹង នបពារបពញ មុនបពលអនក
បរកាកបចញពីការលតជ់ងគង ់បហើយមនុរសបៅជុុំវញិនឹងដឹងពីអុំណាចបចោត របរ់រពោះអងគ បហើយរទងន់ឹង
ទទួលរគបទ់ាុំងរិររីងុបរឿង។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ បតើរពោះជាមាច រ់ នបបើករកមតងអុំពីឧបរគគររ ុំងណាមយួ ចុំបពាោះការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកដរឬបទ?   
    របរិនបបើមាន ចូរោរភាពវឥឡូវបនោះ។ ចូរចាបប់ផតើមទទួលរពោះអងគ។  
 

ខ. ចូរពជឿ និង ទទួល Believe and Receive 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលអនរអាច្ទទួលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
 

 អនក នទទួលការរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ដូចជាអនក នទទួលការរបស្រងាគ ោះតាមរយៈជុំបនឿកដរ។ អនករោនក់ត
បជឿបលើរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះជាមាច រ់ និងរពមទទួលរពោះអុំបណាយទានកដលរពោះអងគរបទានដល់អនក។ បនោះជារពោះ
បនទូលរនាកដលនឹងជួយ អនកឱ្យបជឿ និងរពមទទួលយក។ រពោះបនទូលរនាទាុំងបនោះររមាបអ់នក។ ចូរទបនទញខ្គមពរីបនាោះ 
បហើយនិយយវមតងបហើយមតងបទៀតបៅកានខ់្លួនឯង។ បៅបពលអនកោគ ល់បរចកតីពិតសនរពោះបនទូលរនា វនឹងងាយររួល
ទទួលរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបអ់នក។  

 
“ចូររូម បនាោះរពោះជាមាច រ់នឹងរបទានបអាយ ចូរករវងរកគងក់តនឹងបឃើញ ចូរបោោះទាវ រ បនាោះរពោះអងគនឹងបបើក 
បអាយអនករល់ោន ជាពុុំខាន…កនុងចុំបណាមអនករល់ោន  បបើកូនរុុំរតីមនិកដលមានឪពុកណាយកពរ់អរិរ
ពិរបអាយវបទ បបើកូនរុុំពងមាន ់កម៏និកដលមានឪពុកណាយកខ្ាដុំរបីអាយវកដរ។ រូមបកីតអនករល់ោន
កដលជាមនុរសអារកក ់កប៏ចោះបអាយរបរ់លអៗបៅកូន ចុោះចុំណ្ងប់បើរពោះបិតាកដលគងប់ៅោថ នបរមរុខ្  
បតើរពោះអងគនឹងរបទានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បអាយអរ់អនក កដលទូលរូមពីរពោះអងគយ៉ងណាបៅបទៀត”។  

(លូកា ១១:៩, ១១-១៣) 
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 ចូរបជឿរពោះជាមាច រ់។ ចូរកុុំភយ័ខាល ចនឹងទូលរូម។ ចូរកុុំភយ័ខាល ច បៅបពលឫទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
រណ្ឌិ តបលើអនក។ រពោះជាមាច រ់ររឡាញ់អនក។ អនកជាកូនរបរ់រពោះអងគ។ រពោះអងគនឹងមនិរបទានអវីកដលអារកក ់បៅបពល
អនកទូលរូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបឡើយ!  

 
“រូមបងបអូនកកករបចិតតគុំនិត បហើយមាន ក់ៗ រតូវទទួលពិធីរជមុជទឹកកនុងរពោះនាមរពោះបយរូ៊រគិរតបៅ បដើមបរីពោះ
ជាមាច រ់បលើកកលងបទារបងបអូនបអាយរចួពី ប បហើយបងបអូននឹងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ កដលជា
អុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមាច រ់ ដបតិរពោះអងគមានរពោះបនទូលរនាបនោះចុំបពាោះបងបអូនទាុំងអរ់ោន  ចុំបពាោះកូន
បៅរបរ់បងបអូន និង ចុំបពាោះអរ់អនកកដលបៅឆាង យៗទាុំងប៉ុនាម នកដរ តាមកតរពោះអមាច រ់ជារពោះរបរ់បយើង
រតារ់បៅ”។ (កិចចការ ២:៣៨-៣៩)   

 
“បយើងខ្ញុ ុំជាោកសអីុំពីបហតុការណ៍្ទាុំងបនោះ បហើយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកដលរពោះជាមាច រ់របទានដល់អរ់អនក
ោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះអងគ រទងក់ជ៏ាោកសកីដរ។”  (កិចចការ ៥:៣២) 

 
 បដើមបទីទួលអុំបណាយទានមយួ អនករោនក់តបជឿថាវជារបរ់អនក ចូរអរគុណ្ដល់អនកផតល់ឱ្យ និងទទួលយក
អុំបណាយបនាោះ។ អនករកាអុំបណាយទានបនាោះទុក បហើយអុំបណាយទានបនាោះជាកមមរិទធិរបរ់អនក។ កដូ៏ចោន កដរ អនកបជឿ 
រពោះបនទូលរនារពោះជាមាច រ់។ ចូរទទួលយកអុំបណាយទានកដលរទង ់នរបទានមកឱ្យ។ ចូរអររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់ 
បហើយរពមទទួលយកវជារបរ់អនក។ អនកបជឿថារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបុំបពញអនក។ អនកថាវ យឆនទោះ បុំណ្ងចិតត 
និងមហិចឆតារបរ់អនកបលើរពោះអងគ រពមទាុំងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគបធវើជាមាច រ់ទីមយួកនុងជីវតិរបរ់អនក។ បៅបពលអនកបធវើដូបចាន ោះ 
រពោះអងគនឹងបុំបពញអនក បហើយអនកនឹងដឹងពីអុំបណាយទានបនាោះ។  
 

“បតើបងបអូន នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្មកពី នរបរពឹតតតាមរកឹតយវនិយ័ ឬ មកពីបជឿដុំណឹ្ងលអកដលបងបអូន ន
ោត ប់?...បហតុការណ៍្បនោះបកើតមានដូបចនោះ បដើមបបីអាយរពោះពរកដលបលកអរ ហាុំទទួល  នហូរបៅដល់
ោរន៍ដសទ តាមរយៈរពោះរគិរឋបយរូ៊កដរ បហើយបអាយបយើងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរពោះជាមាច រ់ នរនា
របទានមក បោយបយើងមានជុំបនឿ។” (កាឡាទី ៣:២, ១៤) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរចងចាុំខ្គមពរី កិចចការ ២:៣៨-៣៩ កិចចការ ៥:៣២ លូកា ១១:៩, ១១-១៣។ 
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គ. ការចុះចូលនឹងរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ Surrender to the Holy Spirit  
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីរទបៀបច្ុះច្ូលនឹងរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។  
 
 អនកចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំបពញអនក បដើមបឱី្យរពោះអងគអាចដឹកនាុំអនក អធិោឌ នតាមរយៈអនក របទានពាកយកដល
រតូវនិយយ បៅបពលអនកបធវើបនាទ ល់ បហើយរបទានជុំបនឿឱ្យអនកបជឿបលើអុំណាចបចោត សនបធវើការអោច រយរបរ់រពោះអងគ។ ការ
រជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ គឺជាការចាបប់ផតើមសនជីវតិរបបភទបនោះ។ អនកជួបរបទោះនឹងបទពិបោធនខ៍្លោះកនុងការរជមុជកនុង
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ វដូចនឹងទាវ រកដលអនកចូលកនុងជីវតិកដលបពារបពញ និងដឹកនាុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។ បៅបពលអនកចូល
តាមទាវ របនាោះ អនកថាវ យគុំនិត អារមមណ៍្ ឆនទោះ និងរបូកាយទាុំងររុងដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
 អរ់អនកកដលអធិោឌ នទូលរូមឱ្យ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្បរចើនកតបលើកសដរបរ់ពួកបគជារញ្ញដ សនការចុោះ
ចូល និងអបញ្ជ ើញឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរតួតរតា។ អនកខ្លោះទទួល ន ខ្ណ្ៈបពលបរចៀងចបរមៀងសនការចុោះចូល។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ ចូរបរៀបរបក់ិចចការបនួយ៉ងកដលអនករតូវកតចុោះចូលនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បដើមបអីនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំកនុងជីវតិរបរ់  
    អនក។  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ច្ុះច្ូលទាងំគ្នំិតរបសអ់នរ Surrender Your Mind 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធយងមកបដើមបឱី្យរពោះអងគអាចជួយ អនកអធិោឌ ន និងបធវើបនាទ ល់។ បហតុដូបចនោះ អនកអាចចងឱ់្យ  
រពោះអងគទាញចុំណាប់អារមមណ៍្របរ់អនកអុំពីកិចចការណាមយួបដើមបអីធិោឌ ន ឬ អររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់។ ចូរោត បប់ងាគ ប់ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បៅបពលអនកោត បប់ងាគ បរ់ពោះអងគនឹងអធិោឌ ន តាមរយៈអនកជាភាោផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់អនក ឬ ភាោ
កដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទ័យ។  
 

ច្ុះច្ូលទាងំអារមមណ៍របសអ់នរ Surrender Your Emotions 
 លកខណ្ៈខាងអារមមណ៍្របរ់អនកជាកផនកមយួសនជីវតិរបរ់អនក។ ចូរថាវ យអារមមណ៍្បនាោះបៅដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
របរិនបបើអនកមានអារមមណ៍្ចង់យុំ បៅបពលអនកកុំពុងអធិោឌ ន កុុំពាយមទបទ់ឹកកភនក។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
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បុំកបករល់ភាពរងឹមានោះ ការបធវើអវីតាមអុំបពើចិតត អុំណួ្ត ភាពរងសយ័ និងរបឆាុំងនឹងរពោះជាមាច រ់ កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ទត
បឃើញមានកនុងជីវតិអនក។ ចូរអនុញ្ញដ តរពោះវញិ្ញដ ណ្បណាត លចិតតអនកឱ្យដឹងគុំនិតទាុំងបនាោះ បនសទុធអនក និងកកសចនអនកតាម
បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ។ ចូរយុំររមាបម់តិតរមាល ញ់ និងមនុរសជាទីររឡាញ់របរ់អនកកដលវបងវងកនុងអុំបពើ ប 
ឬ ររមាបម់នុរសរបល់ននាកក់ដលមនិធាល បឮ់ដុំណឹ្ងលអ។ បនោះជាកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបៅកនុងអនកររមាបក់ារ
របស្រងាគ ោះជីវតិមនុរស។  

 
 បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធចាក់បុំបពញអនក រពោះអងគអាចរបទានអនកនូវបរចកតីររឡាញ់ កដលអនកនឹងថាវ យបងគុំ 
រពោះជាមាច រ់ និងររបរើរតបមកើងរពោះអងគបចញពីវញិ្ញដ ណ្អនកទាុំងររុង។ អនកអាចរបាយរកីរយខាល ុំង រហូតទាល់កតអនកមាន
អារមមណ៍្ដូចអរ់រុំបណ្ើ ចបរពាោះកតអុំណ្រ។ ចូរបនតបៅមុខ្បទៀត នងិរកមតងពីបរចកតីររឡាញ់ និងអុំណ្របនោះបចញពី 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  

 
“បងបអូនមនិកដល នបឃើញរពោះអងគបទ កតបងបអូនររឡាញ់រពោះអងគ បទាោះបីបងបអូនបៅកតពុុំទាន់បឃើញរពោះ
អងគកឋី កប៏ងបអូនបជឿបលើរពោះអងគ បហើយមានអុំណ្ររបាយដរ៏ងុបរឿងរកកថ្លងពុុំ ន”។ (១បពរតុរ ១:៨) 

 
“ដបតិរពោះរជយរបរ់រពោះជាមាច រ់ មនិកមនអាររ័យបៅបលើការរីុផឹកបនាោះបទ គឺអាររ័យបៅបលើបរចកឋីរុចរតិ
បរចកឋីរុខ្ោនត និងអុំណ្រកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ”។ (រ ៉មូ ១៤:១៧) 

 
 ប៉ុកនត ចូរចងចាុំថារពោះពររបរ់រពោះជាមាច រ់រណ្ឌិ តបលើមនុរសបផសងៗោន  និងតាមរបបៀបខុ្រោន ៗផងកដរ។ មនុរសខ្លោះ
មនិមានអារមមណ៍្អោច រយណាមយួបទ បៅបពលពួកបគ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បហតុដូបចនោះ កុុំ រមាអវីបឡើយ 
ឬ ពាយមបងខុំខ្លួន្នបៅរកលកខណ្ៈខាងអារមមណ៍្កបបបនាោះបឡើយ។ បលកបូ អឺរ (Benjamin A. Bauer) មាន
របោរនថ៍ាៈ 

 
បគមនិអាចវរ់ នយ៉ងពិតរ កដបនាោះបទតាមរយៈទុំហុំសនអារមមណ៍្ កដលមាន បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធគងរ់ណ្ឌិ តបលើអនក ប៉ុកនត តាមរយៈជុំបនឿកដលរថិតបៅកនុងអនក។ អុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាច
កុំពុងបធវើការតាមរយៈអនកយ៉ងអោច រយ បោយោម នការបបងកើតអារមមណ៍្ណាមយួកនុ ងជីវតិរបូកាយរបរ់អនក ។ 
ប៉ុកនត បុររ ឬ ស្ររតីកដលបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្កតងកតបពារបពញបោយជុំបនឿ និងបរចកតីររឡាញ់។  

 

ច្ុះច្ូលទាងំ្នទះរបស់អនរ Surrender Your Will 
 អនក នយងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគងប់ៅខាងកនុងបដើមបដីឹកនាុំជីវតិរបរ់អនកទាុំងររុង។ កុុំរបកកកតវ៉ជាមយួរពោះអងគ 
អុំពីរបបៀបកដលរពោះអងគនឹងដឹកនាុំជីវតិអនក បហើយកុុំទទូចចង ់នបទពិបោធនដូ៍ចនឹងមាន កប់ផសងបទៀតមានកដរ។ ចូរទទួល 
យកអវីកដលរពោះអងគមានររមាប់អនក។ អនកខ្លោះរបឆាុំងនឹងអុំណាចបចោត របរ់រពោះជាមាច រ់ បរពាោះពួកបគភយ័ខាល ចថាវបធវើឱ្យ
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ពួកបគបមើលបៅដូចជាមនុរសលងងប់លល  ។ របរិនបបើមនុរសពិតជារោិះគនអ់នកកមន? ពួកបគក ៏នបៅរពោះបយរូ៊ និងបលក
ប៉ូលជាមនុរសឆកួត និង ននិយយថាអនកបជឿកដល នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិបររវងឹ
រោ។ ចូរប ោះបងប់ចាលអុំបពើបធវើអវីតាមចិតតរបរ់ខ្លួន និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំផលូវរបរ់អនក។  
 

ច្ុះច្ូលទាងំរូបកាយរបស់អនរ Surrender Your Body 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងចាកប់ុំបពញរបូកាយ គុំនិត និងអារមមណ៍្របរ់អនក។ អនក នអធិោឌ នររមាបអ់ុំណាចរបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ រពោះអងគអាចឱ្យអនកដឹងពីរពោះបចោត បនាោះ បដើមបឱី្យអនកនឹងដឹងថាវជាការពិត។  
 
 មនុរសមានការបឆលើយតបខាងរបូរងកាយ តាមរបបៀបខុ្រោន ៗចុំបពាោះអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដូច
នឹងជុំនានរ់ពោះគមពរីកដរ។ បលកម៉ូបរញាបញ័់រយ៉ងខាល ុំង។ បលកោនីកយល៉ នដួលចុោះ ដូចជាមនុរសោល ប។់ បរតចោវឌី
រ ុំបោយអុំណ្ររបាយបៅខាងមុខ្ហិបរមពនធបមរតី។ បុររពិការបជើង នបលតបឡើងយ៉ងអររបាយ បរកាយបពល 
រពោះអងគបរ រឱ្យោត ់នជា។ បៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប រកុមអនកបជឿកដល នជួបជុុំោន  ននិយយជាភាោបៅតាមកដល
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នរតួតរតាអណាត តរបរ់ពួកបគ និងរបទានពាកយកដលពួកបគរតូវនិយយ។  
 
 រពោះគមពរីមានកចងថា អណាត តជារររីងគមយួពិ ករតួតរតាជាងរររីងគដសទបផសងបទៀត។ បយើងឆាបន់ឹងនិយយអវី
កដលបយើងមនិគួរ និងយឺតនឹងនិយយអវីកដលបយើងគួរនិយយ។ បហតុដូបចនោះបយើងថាវ យអណាត តរបរ់បយើងដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទធ និងទូលរូមរពោះជាមាច រ់ជួយ អនកបរបើអណាត តបនាោះររមាប់រិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមាច រ់។  
 
 មនុរសទទួលកិចចការពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ តាមរបបៀបមយួចុំនួន។ អនកខ្លោះរោបក់តបចោះនិយយភាោមយួបផសង
បទៀតយ៉ងោទ តជ់ុំនាញបោយោម នបញ្ញា  ោម នភាពរអាករ់អលួ ឬ ោម នភាពរងសយ័។ ពួកបគរោនក់តថាវ យរបមលងរបរ់ពួក
បគដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
 អនកខ្លោះបទៀតថាវ យបនតិចមតងៗដល់អុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្។ អនកខ្លោះនិយយមនិចារ់ និងពិ កបនតនិយយ
យ៉ងចារ់លរ់ជាភាោផ្ទទ ល់របរ់ខ្លួន។ អនកខ្លោះដូចជាកូនបកមងកដលបរៀននិយយ បៅបពលពួកបគនិយយបឡើងវញិមតង
បហើយមតងបទៀតអុំពីពាកយមយួ ឬ ពីរកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្របទានដល់ពួកបគ។ ប៉ុកនត បៅបពលពួកបគបរៀនចុោះចូលនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្
រល់បពលពួកបគអធិោឌ ន រពោះអងគរតួតរតាអណាត តរបរ់ពួកបគ និងនិយយយ៉ងោទ តជ់ុំនាញតាមរយៈពួកបគ។  
 
 អនកខ្លោះបទៀតទទួលចុំណាបអ់ារមមណ៍្ខាល ុំងពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបដើមបនីិយយពាកយណាមយួកដលពួកបគមនិយល់។ 
តាមរយៈជុំបនឿ ពួកបគទទួលយកការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ និងកថ្លងពាកយរុំដីបនាោះ។ បៅបពលពួកទទួលយកការដឹកនាុំ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជុំរញុបុគគលបនាោះនិយយភាោមយួបផសងបទៀត ជាពាកយរុំដីកដលកលងឆលងកាតត់ាមគុំនិតរបរ់ពួកបគ 
ប៉ុកនត តាមរយៈអុំណាចបចោត ផ្ទទ ល់របកបបោយការអោច រយ។  
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 បនោះជាបរចកតីរបងខបសនបទពិបោធនរ៍បរ់បលករ ៉បូឺត ខានន់ីងបហម (Robert W. Cunningham) បៅបពលោតជ់ា
បបរកជននិកាយបរពរប៊រីធឺរបរៀនកនុងរបបទរឥណាឍ ៖ 
 

ខ្ញុ ុំកុំពុងររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់ និងនិយយថា៖ “រូមថាវ យរិររីងុបរឿងដល់រពោះជាមាច រ់”។ រ ុំបពចបនាោះ…
រពោះអងគដូចជាមានរពោះបនទូលថា៖ “អនកមនិ នររបរើរតបមកើងដល់បយើង និងអធិោឌ នរូមរិររីងុបរឿងរបរ់
បយើងបទ ពីបរពាោះអនកខ្វល់ខាវ យនឹងរិររីងុបរឿងរបរ់បយើង ប៉ុកនត បរពាោះកតអនកចង ់នពិធីរជមុជរបរ់បយើង
ប៉ុបណាណ ោះ”។…ខ្ញុ ុំ នរតឡប់បៅរបជុុំោន វញិ...និងចាបប់ផតើមអធិោឌ នភាល មៗដូចកដលរពោះអងគ នបបរងៀន
ខ្ញុ ុំ…“រូមឱ្យរពោះនាមរពោះជាមាច រ់ នតបមកើងបឡើង និងថាវ យរិររីងុ បរឿងបៅទីបនោះ កនុងការរបជុុំោន បនោះ កនុងកូន
របរ់រពោះអងគមាន ក់ៗ  និងកនុងទូលបងគុំ”។  

 
បៅបពលខ្ញុ ុំ នអធិោឌ នបោយបចញពីចិតតបទៀងរតង ់វញិ្ញដ ណ្របកបបោយអុំណាចបចោត សនទុកខបោក ន
មករណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ…ខ្ញុ ុំ នដឹងថាមនិកមនជាវញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ ចិតតខ្ញុ ុំកររកយុំបចញមកបរៅ បរពាោះរពោះជាមាច រ់
មនិ នទទួលបរចកតីររឡាញ់ និងថាវ យរិររីងុបរឿង បៅបពលកដលរពោះអងគោករមទទួល។  

 
បនាទ បព់ីវញិ្ញដ ណ្សនការរបចណ័្ឍ រចួមក បុំណ្ងចិតតបឆោះឆលួចង ់នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមាច រ់ អុំណ្រ និង 
បររភីាពដអ៏ោច រយសរកកលង នបកើតបឡើង។ ខ្ញុ ុំមានអារមមណ៍្ដូចជាខ្ញុ ុំបៅកនុងដួងចិតតសនបរចកតីររឡាញ់
របរ់រពោះជាមាច រ់ និងរចួផុតពីកដល នចងខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំ នបរើចបោយអុំណ្ររបាយ គឺ នបរើចោកភ់ាព
រងសយ័ និងការភយ័ខាល ចរបរ់ខ្ញុ ុំ បរើចោករ់រតូវសនរពលឹងរបរ់ខ្ញុ ុំ និងបរើចបោយអុំណ្រសនជយ័ជុំនោះបលើ
រគបទ់ាុំងការខ្វល់ខាវ យកដល នវយរបហារខ្ញុ ុំ។  

 
ជាយូរមកបហើយ រពោះវញិ្ញដ ណ្ នបបរងៀនខ្ញុ ុំឱ្យររបរើរតបមកើងរពោះអងគ ររមាបភ់ាពវរុិទធ យុតតិធម ៌បរចកតី
រុចរតិ និងភាពរបបរុររបរ់របរ់រពោះអងគ។ បនាទ បម់ក រពោះអងគ នបបរងៀនខ្ញុ ុំពីបុំណ្ងចិតតកដលចងឱ់្យរពោះ
រជយរបរ់រពោះអងគយងមក។ របរិនបបើបយើង នរោនក់តដឹងពីការកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ចងឱ់្យរពោះរគិរតរគង
រជយជាបរតច។  

 
បមបរៀនបនាទ បប់ទៀត កដលរពោះអងគ នបបរងៀនខ្ញុ ុំជាការចងឱ់្យបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះ នរបរមចបៅ
បលើកផនដី ដូចជាោថ នបរមរុខ្កដរ។ រពោះអងគ នចាបប់ផតើមបោោះរោយជាមយួខ្ញុ ុំផ្ទទ ល់ខ្លួន។ រពោះអងគ ន
បបើករកមតងដល់ខ្ញុ ុំថារពោះអងគ នបបងកើតរគបរ់ររីងគទាុំងអរ់ និងរបូកាយទាុំងមូលរបរ់ខ្ញុ ុំររមាប់រិរ ី
រងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។  

 
ខ្ណ្ៈបពលអុំណាចបចោត ដអ៏ោច រយ នរណ្ឌិ តបលើរបូកាយរបរ់ខ្ញុ ុំ…អុំណាចបចោត កដលរបកប បោយ
បញ្ញដ ញាណ្…អុំណាចបចោត កដលោម នកដនកុំណ្ត់ ប៉ុកនត រតូវបញ្ឈបក់នុងឆនទោះរបរ់ខ្ញុ ុំ បោយ ោរបដិបរធ
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របរមចតាមបុំណ្ងសនអុំណាចបចោត បនាោះ បលើកកលងកតឆនទោះរបរ់ខ្ញុ ុំរហការជាមយួរពោះអងគ។ បនាទ បម់ក
រពោះអងគ នរកមតងឱ្យខ្ញុ ុំដឹងចារ់ថារពោះអងគចងឱ់្យខ្ញុ ុំបរបើរ រ់ពាកយរុំដីរបរ់ខ្ញុ ុំ បដើមបថីាវ យរិររីងុបរឿងដល់
រពោះរគិរត។ រពោះអងគចងឱ់្យខ្ញុ ុំថាវ យជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំបដើមបថីាវ យរិររីងុបរឿងដល់រពោះរគិរតជាកូនបចៀមរបរ់រពោះជា
មាច រ់ កដលដកអុំបពើ បសនបលកិយបនោះបចញ…ជារពោះបរ រឱ្យជា…ជារពោះកដលរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ និង
បភលើង…ជាបរតចកដលនឹងយងមក។  

 
បរកាយមកបទៀត រពោះអងគបបើករកមតងឱ្យខ្ញុ ុំដឹងថារពោះអងគចង ់នអណាត តរបរ់ខ្ញុ ុំ បដើមបនីិយយតាមរយៈ
អណាឋ តបនាោះ បៅបពលរពោះអងគរបទានពាកយរុំដី។ បៅបពលខ្ញុ ុំ នថាវ យអណាត តរបរ់ខ្ញុ ុំដល់រពោះអងគ រទង់
 នមានរពោះបនទូលតាមរយៈខ្ញុ ុំជាភាោមយួកដលខ្ញុ ុំមនិដឹង ឬ យល់។ បហតុអវី? ខ្ញុ ុំមនិអាចនិយយ ន។ 
ខ្ញុ ុំរោនក់តដឹងថារពោះអងគ នបរបើអណាត តរបរ់ខ្ញុ ុំបដើមបកីថ្លងពីការអាថ្ក៌ុំ ុំងថាវ យបៅរពោះជាមាច រ់។ វរតឹមរតូវ
ណារ់ កដលរពោះអងគគួរកតប ោះរតាបលើការចាកប់ងាូរ និងការបុំបពញរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអងគតាមរយៈការបរបើអ
ណាត តថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ ររបតាមកដលរពោះជាមាច រ់របទានពាកយរុំដីជាភាោកដលខ្ញុ ុំមនិអាចកថ្លង
បោយការអធិោឌ នផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់ខ្ញុ ុំ។  

 
 រពោះជាមាច រ់កដលមនិ នបបងកើតរលឹកបឈើពីរដូចោន បបោះបិតបនាោះបទ កតរទងន់ឹងឱ្យអនក នបពារបពញបោយ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ តាមរបបៀបកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័។ អនកខ្លោះ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធភាល មៗ 
បរកាយបពលកកករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊។ អនកខ្លោះបទៀតអធិោឌ នយ៉ងយូរ មុនបពលទទួលការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
អនកខ្លោះ កុំពុងលតជ់ងគងប់ៅកកនលងអរនៈ បៅបពលពួកបគរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ អនកខ្លោះបទៀតកុំពុងអងគុយ ឬ ឈរ។ 
អនកខ្លោះបៅកនុងរកុមអធិោឌ ន ឬ កនុងផទោះ។ អនកខ្លោះបទៀតកុំពុងបរចៀង អានរពោះគមពរី បចញបៅបធវើការ បៅបពលភាល មៗបនាោះបរចកតី
ររឡាញ់ដអ៏ោច រយររមាបរ់ពោះជាមាច រ់បលចបឡើងកនុងពួកបគ បហើយពួកបគកច៏ាបប់ផតើមររបរើរតបមកើងរពោះអងគ និង នបពារ
បពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ អនក នរិកាគុំរ ូនិងខ្រពោះគមពរីមយួចុំនួនអុំពីការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ កផអកបលើគុំរ ូនិងខ្រពោះគមពរីទាុំង  
   បនោះ បតើបគអាចនិយយយ៉ងដូចបមតចអុំពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់ឱ្យមនុរស នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។  
 ក) រគបោ់ន ទាុំងអរ់ នបពារបពញតាមរបបៀបដូចោន ។  
 ខ្) រពោះជាមាច រ់ឱ្យមនុរសមាន ក់ៗ  នបពារបពញតាមរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះអងគ។  
 គ) បគរតូវបធវើតាមទុំបនៀមទមាល ប ់ឬ វធិីោស្ររតណាមយួ។  
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៦ បតើអនក នបឃើញ ឬ ជួបកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធតាមរបបៀបបនួយ៉ងកដលអនក នរិកាកដរឬបទ? របរិនបបើ  
    ធាល ប ់ចូរររបររការពណ៌្នាខ្លីកនុងចបនាល ោះខាងបរកាម។  
 ក)  គុំនិត 
 ខ្)  អារមមណ៍្ 
 គ)  ឆនទោះ 
 ឃ)  របូកាយ 
 
 របកហលរពោះជាមាច រ់ធាល ប ់នបុំបពញអនក ប៉ុកនត អនកមនិ នបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដូចជាបពលបនោះកដលអនកចង់
 នបទ។ ចូរបធវើតាមអវីកដលរគិរតបររ័ិទដុំបូង នបធវើ គឺអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគ នបុំបពញអនកមតងបទៀតយ៉ងហូរបហៀរ។ ចូរបនត
បអាយ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។  
 
 ដូចអនកបឃើញពីរបបៀបកដលអនកដសទបទៀត នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ អនកដឹងថារពោះជាមាច រ់មនិបរ ើរ
មុខ្នរណាបឡើយ។ អវីកដលរពោះអងគកុំពុងបធវើររមាបអ់នកដសទ រពោះអងគនឹងបធវើររមាបអ់នកកដរ។ រយៈបពលកដលអនក នកកករប
ចិតតបជឿរពោះអងគ កកនលងកដលអនកបៅ និងអវីកដលអនកកុំពុងបធវើមនិរុំខានប់នាោះបទ។ អវីកដលរុំខានប់នាោះគឺជាចិតតរបរ់អនក ភាព
បររកឃ្លល នរបរ់អនកចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់ ភាពរម័រគចិតតរបរ់អនកកនុងការោត បប់ងាគ បរ់ពោះអងគ និងជុំបនឿរបរ់អនកកដលរពោះអងគ
នឹងរការពោះបនទូលរនារបរ់រទង។់ ចូរចុោះចូលជាមយួរពោះអងគ និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគ នបុំបពញអនកបៅចុំកកនលងកដល
អនកបៅ។  

 
 រូមទទួលការបលើកទឹកចិតតបោយពាកយរមតរីបរ់បលកប៉ូលកដលបផញើបៅរកុមជុំនុុំកូឡូរ៖ 

 
“បយើងបចោះកតអធិោឌ ន និងទូលអងវររពោះជាមាច រ់បអាយបងបអូន ឥតឈប់ឈរបឡើយ បដើមបបីអាយបងបអូន
ោគ ល់រពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគយ៉ងចារ់ បោយមានរគបរ់ ជាញ  និងតរមោិះកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្។ រូម
បអាយបងបអូនររ់បៅ នរមរមយនឹងរពោះអមាច រ់ បដើមបបីអាយ នោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអងគកនុងរគបវ់រ័ិយ
ទាុំងអរ់។ ដូបចនោះ បងបអូននឹងបបងកើតផលកផលកនុងរគបអ់ុំបពើលអកដលបងបអូនបធវើ បហើយបងបអូននឹងោគ ល់រពោះជា
មាច រ់កានក់តចារ់បឡើងៗ។ រូមបអាយបងបអូនមានកមាល ុំងមាុំមនួរគបច់ុំពូក បោយរពោះបចោឋ ដរ៏ងុបរឿងរបរ់
រពោះអងគ បដើមបបីអាយបងបអូនអាចរូ៊រទាុំនឹងអវីៗទាុំងអរ់ និងបចោះអតធ់មតប់ទៀតផង។ ” (កូឡូរ ១:៩-១១) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ចូរចាបប់ផតើមអធិោឌ នឥឡូវបនោះ។ ចូរដកររងរ់ពោះបនទូលរនាកដលអនក នទបនទញចងចាុំ។ ចូរអរគុណ្រពោះជាមាច រ់  
    ចុំបពាោះរពោះបនទូលរនា និងការចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ។ រូមយងរពោះវញិ្ញដ ណ្មកគងក់នុងអនក និងចុោះចូលចុំបពាោះ  
    រពោះអងគ។  
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សូមអបអរស្ឋទរ 
 អនក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ នបនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះមានរបបយជនរ៍រមាប់អនក! រូមកុុំបភលចបុំបពញការ
វយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហើយរបគល់រកោរចបមលើយបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អនក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦  ការពណ៌្នារបរ់អនក។ របរិនបបើអនកមនិ នចុោះចូលជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្កនុងកផនកណាមយួបនោះបទ រូមចាបប់ផតើម  
 ឥឡូវបនោះ!  
 
៤  គុំនិត អារមមណ៍្ ឆនទោះ និងរបូកាយ។  
 
៥ ខ្) រពោះជាមាច រ់ឱ្យមនុរសមាន ក់ៗ  នបពញតាមរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះអងគ។  
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ឯកស្ឋរសរមាប់អានបមនាល  
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 បទ).  Plainfield, New Jeresy: Logos International. 
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CL3230 រពះដជ៏ួយការពាររបសប់ងបអូន CL3230 Your Helpful Friend 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អនក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បលម  ររមាប់
ចបមលើយកដលអនក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោន នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអនក
កុំពុងកតបឆលើយ។  

 
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 

 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បលម   ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ ឃ 
 

រូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចពលលើយជំពូកទីលួយ  

  រូមោកព់ណ៌្បលម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ន ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ ឃ  ១១. ក ខ្ គ ឃ 

២. ក ខ្ គ ឃ  ១២. ក ខ្ គ ឃ 

៣. ក ខ្ គ ឃ  ១៣. ក ខ្ គ ឃ 

៤. ក ខ្ គ ឃ  ១៤. ក ខ្ គ ឃ 

៥. ក ខ្ គ ឃ  ១៥. ក ខ្ គ ឃ 

៦. ក ខ្ គ ឃ  ១៦. ក ខ្ គ ឃ 

៧. ក ខ្ គ ឃ  ១៧. ក ខ្ គ ឃ 

៨. ក ខ្ គ ឃ  ១៨. ក ខ្ គ ឃ 

៩. ក ខ្ គ ឃ  ១៩. ក ខ្ គ ឃ 

១០. ក ខ្ គ ឃ  ២០. ក ខ្ គ ឃ 

 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី១។ ររមាប់ពិនទុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បរ់អនក។ រូមបនតការរិការបរ់អនកបៅជុំពូកទី២។  
 
 
 
 
 

 
 
PN 06.13 

 

ររមាបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ុបណាណ ោះ 

សថ្ងទី……………………………………… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្លលជំពូកទី១ 
  
១ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរ បរិ់រសរបរ់រពោះអងគថា រពោះអងគនឹងយងរតឡប់បៅោថ នបរមរុខ្វញិ និងចាត់មតិត  
   រមាល ញ់ នងិអនកដជ៏ាជុំនួយការពារមាន កប់ទៀតកដលអាច 
 ក) គងប់ៅជាមយួពួកបគទាុំងអរ់ោន កនុងបពលកតមយួ បទាោះបីពួកបគបៅកកនលងណាកប៏ោយ។  
 ខ្) បធវើការអោច រយជាងរពោះបយរូ៊បៅបទៀត។  
 គ) មានរ ជាញ  ខាល ុំង និងរបបរើរជាង។  
 
២ ពាកយរកិក ៉រ៉កលិតមានអតថន័យថាមាន ក់ 
 ក) កដលរតារ់បៅមកបៅកកបរបដើមបជីួយ ។  
 ខ្) កដលរបទានជីវតិ។  
 គ) កដលរបទានរ ជាញ ។ 
  
៣ ររបតាមកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៨:៥, ៦ គុំនិតកដលរតួតរតាបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំមកនូវ 
 ក) ជុំបនឿ។  
 ខ្) ជីវតិ និង បរចកតីរុខ្ោនត។  
 គ) រពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្។  
 
៤ វរុិទធមាននយ័ថាកញកបចញពី 
 ក) រកមមភាពរបចាុំសថ្ងរបរ់ជីវតិ។  
 ខ្) មនុរសដសទបផសងបទៀត។  
 គ) អុំបពើ ប និងថាវ យជីវតិដល់រពោះជាមាច រ់។  
 
៥ ជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹង 
 ក) ផតល់ភាពបជាគជយ័ដល់អនកកនុងការងារ។  
 ខ្) ដករល់បញ្ញា ទាុំងអរ់បចញពីជីវតិរបរ់អនក។  
 គ) ជួយ អនកឱ្យយល់អុំពីរពោះគមពរី។  
 
៦ បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដឹកនាុំ និងបងាា ញអនកអវីកដលលអបុំផុតររមាបអ់នក រពោះអងគកុំពុងបដើរតួជា 
 ក) រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត។  
 ខ្) រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្។  
 គ) រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះបនទូលរនា។  
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៧ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធយងមកថាវ យរិររីងុបរឿងដល់ 
 ក) រពោះអងគផ្ទទ ល់។  
 ខ្) រពោះបយរូ៊។  
 គ) រកុមជុំនុុំ។ 
  
៨ ខារោីម មានន័យថា 
 ក) ការកកករបចិតតបជឿ។  
 ខ្) រមតថភាពមនុរស។  
 គ) រពោះអុំបណាយទានដអ៏ោច រយ។ 
 
៩ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ បយើងឱ្យររឡាញ់ 
 ក) រគួោរ មតិតរមាល ញ់ រគិរតបររ័ិទឯបទៀត និងររតូវរបរ់បយើងផងកដរ។  
 ខ្) អរ់អនកណាកដលចូលរមួរកុមជុំនុុំរបរ់បយើង។  
 គ) របបៀបររ់បៅចារ់របរ់បយើង។  
 
១០ បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ 
 ក) ផតល់ឱ្យអនកនូវបោលបុំណ្ងថ្មីររមាបក់ារររ់បៅ។  
 ខ្) មនិមានឥទធិពលបលើការជុំរញុចិតតរបរ់បយើងបទ។  
 គ) ចងឱ់្យអនកោល ប ់និងបៅោថ នបរមរុខ្។  
 
១១ បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិបរ របយើងឱ្យរចួពីបរចកតីោល ប ់បយើងនឹង 
 ក) ោម នរបូកាយទាល់កតបោោះ។  
 ខ្) មានរបូកាយផ្ទល រ់បតូររចួបចញពីភាពកបមាយ។  
 គ) មានរបូកាយដូចោន ជាមយួកដនកុំណ្តដូ់ចោន ។  

 
១២ ោម ននរណាមាន ក់អាចកាល យជាកូនរបរ់រពោះជាមាច រ់ ឬ បៅោថ នបរមរុខ្ បោយោម ន 
 ក) ការបបតជាញ ចិតត។  
 ខ្) ការកកករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊។  
 គ) ការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។  
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១៣ កនុង……………………….រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនាុំអនកបៅរករពោះរគិរត បុំ កអ់ុំណាចសនអុំបពើ បកដលរតួតរតាអនក និង   
      យងមកគងក់នុងអនក។ 
 ក) ការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ 
 ខ្) ការកកករបចិតតបជឿ។ 
 គ) ពិធីបលៀងរពោះអមាច រ់។ 
 
១៤ អនកអាចមានបោលបុំណ្ងកនុងជីវតិតាមរយៈ 
 ក) អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដឹកនាុំអនក។  
 ខ្) ការបបងកើតបោលបៅ។  
 គ) ការបផ្ទត តបលើការបុំបពញបរចកតីរតូវការ។  
 
១៥ បយើងអាចជួយ ជុំរញុការថាវ យបងគុំរបរ់បយើងតាមរយៈការចុំណាយបពលបរចើន 
 ក) បោយការទូលរូមអវីមយួ។  
 ខ្) បោយការនិយយបរចកតីអធិោឌ នដូចោន ជាបរៀងរល់សថ្ង។  
 គ) បោយការបរចៀង និង ររបរើរតបមកើងរពោះអមាច រ់។  
 
១៦ កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ១៤៥ រ បអ់ុំពី 
 ក) ភាពអោច រយរបរ់រពោះជាមាច រ់។  
 ខ្) ោរៈរុំខានស់នការអធិោឌ ន។  
 គ) បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
១៧ ការអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជាបរៀងរល់សថ្ងនឹងជួយ អនក 
 ក) គិតអុំពីការជួយ អនកដសទ។  
 ខ្) ររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់កានក់តខាល ុំងបឡើង។  
 គ) ទុកចិតតបលើពិធីបុណ្យខាងបរៅ។  
 
១៨ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកដកនូវឧបរគគររ ុំងចុំបពាោះការអធិោឌ នរបរ់អនក បោយជួយ អនក 
 ក) បុំបភលចអុំបពើ បរបរ់អនក។  
 ខ្) ពិភាកាអុំបពើ បរបរ់អនកជាមយួអនកដសទ។  
 គ) ោរភាព បរបរ់អនកបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់។  
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១៩ កលររូឡាបលៀមាននយ័ថា 
 ក) ការអធិោឌ ន ឬ និយយជាភាោដសទ។  
 ខ្) រពោះអុំបណាយទានសនការរបស្រងាគ ោះ។  
 គ) ការរជមុជទឹក។  
 
២០ កណ្ឍ គមពរីភលីីព ៤:៦ រ បប់យើងឱ្យ 
 ក) ខ្វល់ខាវ យអុំពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។  
 ខ្) កតងកតអធិោឌ នជាភាោដសទ។  
 គ) ទូលរូមរពោះជាមាច រ់អុំពីបរចកតីរតូវការរបរ់បយើង។  
 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នលកខណ្ឍ ររមាបជ់ុំពូកទីមយួ ។ រូមបញ្ចប់បៅរតងប់នោះ បហើយរបគល់រកោរចបមលើយរបរ់អនក
ររមាបជ់ុំពូកមយួដល់រគូបបរងៀនរបរ់អនក។ ចូរបនតការរិការបរ់អនកកនុងជុំពូកទីពីរ។ 
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CL3230 រពះដជ៏ួយការពាររបសប់ងបអូន CL3230Your Heplful Friend 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អនក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អនក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលម  
ររមាបច់បមលើយកដលអនក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោន នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអនកកុំពុងកតបឆលើយ។ 
 
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 

 ក) បៅបកមងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ ឃ 
 

រូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចពលលើយជំពូកទីពីរ 

  រូមោកព់ណ៌្បលម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ន ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ ឃ  ១១. ក ខ្ គ ឃ 

២. ក ខ្ គ ឃ  ១២. ក ខ្ គ ឃ 

៣. ក ខ្ គ ឃ  ១៣. ក ខ្ គ ឃ 

៤. ក ខ្ គ ឃ  ១៤. ក ខ្ គ ឃ 

៥. ក ខ្ គ ឃ  ១៥. ក ខ្ គ ឃ 

៦. ក ខ្ គ ឃ  ១៦. ក ខ្ គ ឃ 

៧. ក ខ្ គ ឃ  ១៧. ក ខ្ គ ឃ 

៨. ក ខ្ គ ឃ  ១៨. ក ខ្ គ ឃ 

៩. ក ខ្ គ ឃ  ១៩. ក ខ្ គ ឃ 

១០. ក ខ្ គ ឃ  ២០. ក ខ្ គ ឃ 

 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី២។ ររមាប់ពិនទុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បរ់អនក។  
 
 
 
 
 
 
 
PN 06.13 

 

ររមាបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ុបណាណ ោះ សថ្ងទ…ី…………………………………… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្លលជំពូកទី២  
 
១ ការបដើរកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្មានន័យថា 
 ក) ដឹកនាុំបោយរពោះវញិ្ដណ្ដវ៏រុិទធ។  
 ខ្) គុំនិតរបវ ើរវយ។  
 គ) ការបដើរលុំកហ មនិកដលមានទុកខ។  
 
២ ការទបនទញចងចាុំខ្រពោះគមពរីអាច 
 ក) ខ្កខានអានរពោះគមពរីកនុងបពលខ្លោះ។  
 ខ្) ទាកទ់ាញចុំណាប់អារមមណ៍្មនុរសជាមយួចុំបណ្ោះដឹងរបរ់បយើង។  
 គ) ឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរ ុំលឹកដល់បយើង បៅបពលរតូវការជាចាុំ ច។់  
 
៣ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរបើរពោះគមពរី បដើមបដីឹកនាុំបយើងតាមរយៈ 
 ក) ការជួយ បយើងឱ្យយល់អតថបទរពោះគមពរីកដលពិ ក។  
 ខ្) ការផចងគ់ុំនិតរបរ់បយើងបៅោថ នបរមរុខ្។  
 គ) ការមានរពោះបនទូលមកកានប់យើងតាមរយៈខ្គមពរីណាមយួ។  
 
៤ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចរបទានការដឹកនាុំដល់អនកតាមរយៈ 
 ក) រមាជិករកុមជុំនុុំរបរ់អនក ។  
 ខ្) រគូខាបរពលឹង 
 គ) បហារោស្ររត 
 
៥ រពោះរគិរតឱ្យរគូគងាវ ល និងរគូបបរងៀនបដើមប ី
 ក) រកាមនុរសបរកាមការរគបរ់គងយ៉ងតឹងរងឹ។  
 ខ្) បរៀបចុំអនកបជឿររមាបក់ារបបរមើ។  
 គ) បបងកើតជបមាល ោះចាុំ ចប់ៅកនុងរកុមជុំនុុំ។  
 
៦ បរចកតីពិតរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធគឺរទងរ់បទាន 
 ក) អុំបណាយទានបផសងៗោន ដល់រកុមជុំនុុំ។  
 ខ្) វញិ្ញដ ណ្សនការភយ័ខាល ចដល់អនកបជឿ។  
 គ) អុំបណាយទានកដលអនកទទួលអាចអតួអាង ន។  
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៧ រពោះអងគរបទានរពោះអុំបណាយទានោគ ល់វញិ្ញដ ណ្អារកកល់អបដើមប ី
 ក) វនិិចឆយ័រកមមភាពរបរ់អនកដសទ។  
 ខ្) ចងអុលបងាា ញឥរយិបថ្ខុ្រឆគង។  
 គ) ការពាររកុមជុំនុុំពីបរចកតីបបរងៀនកកលងកាល យ។  
 
៨ រពោះរជោរមកពីរពោះជាមាច រ់នឹងកតងកត 
 ក) ផតល់បោយរគូគងាវ ល។  
 ខ្) ររបនឹងរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។  
 គ) បលចបចញមកតាមរយៈការនិយយភាោដសទ និង ការបករោយ។  
 
៩ បទាោះបីរុបិនតភាគបរចើនមនិកមនជាការបបើករកមតងមកពីរពោះជាមាច រ់ អនកអាចបធវើឱ្យរុបិនទាុំងបនោះអនុវតត នររមាបអ់នក    
    តាមរយៈ 
 ក) ការអធិោឌ នររមាបរ់គប់ៗ ោន កដលអនកបឃើញកនុងរុបិនតរបរ់អនក។  
 ខ្) ការរននិោឌ នថារុបិនតទាុំងបនោះបងកបអ់តថនយ័ខាងវញិ្ញដ ណ្។  
 គ) ការរពបងើយកបនតើយទាុំងររុងនឹងរុបិនតទាុំងបនាោះ។  
 
១០ រកុមជុំនុុំដុំបូង នរកមតងការដអ៏ោច រយ បរពាោះកតពួកបគ 
 ក) មានរ ជាញ អោច រយ។  
 ខ្)  នបឃើញកិចចការរបរ់រពោះបយរូ៊បៅបលើកផនដី។  
 គ)  នបពារបពញបោយអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្។  
 
១១ បលកយ៉ូហាន ទីរ នរនាថា រពោះបយរូ៊នឹងរជមុជអនកបជឿបោយ 
 ក) ទឹក។  
 ខ្) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 គ) បរបង។  
 
១២ កណ្ឍ គមពរីកិចចការផតល់ឱ្យបយើងនូវ 
 ក) បរចកតីកណ្នាុំកនុងការបរបើរពោះអុំបណាយទាន។  
 ខ្) ការកតរ់តាពីការចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបលើកដុំបូង។  
 គ) បោលបុំណ្ងសនរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្។  
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១៣ កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១:៤-៨ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរនារបទានដល់រិរសរបរ់រពោះអងគនូវ 
 ក) ភាពកាល ហានរបការដុំណឹ្ងលអ។  
 ខ្) អុំណាចបចោត  បដើមបបីធវើបនាទ ល់។  
 គ) រ ជាញ  និង ការយល់ដឹង។ 
 
១៤ គុំរធូមមតាកដលរពោះគមពរីផតល់មកររមាបក់ារទទួលការរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគឺ  
 ក) រគបអ់នកបជឿថ្មីទាុំងអរ់ នទទួល។  
 ខ្) មានកតពួកោវក័បទទទួល ន។  
 គ) អនកខ្លោះ នទទួល រឯីអនកដសទបទៀត នបដិបរធ។  
 
១៥ ទីរមាគ ល់ដអ៏ោច រយកដលរពោះជាមាច រ់ នបរជើរបរ ើរបដើមបបីងាា ញថារពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏រុិទធ នបុំបពញមនុរសមាន កប់នាោះជា 
 ក) បភលើង។  
 ខ្) របមលងខ្យល់បក។់  
 គ) ការនិយយភាោដសទបផសងបទៀត។  
 
១៦ បតើនរណាកុំពុងកត នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្នាបពលរពវសថ្ងបនោះ? 
 ក) អរ់អនកកដល នទទួលការរបស្រងាគ ោះយូរមកបហើយ។  
 ខ្) អរ់អនកកដលបររកឃ្លល នរពោះជាមាច រ់។  
 គ) អរ់អនកកដលររ់បៅកនុងជីវតិលអឥតបខាច ោះ និង រុចរតិរតឹមរតូវ។  
 
១៧ បដើមបបីរតៀមខ្លួនទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ អនកចាុំ ចរ់តូវ 
 ក) ទបនទញចងចាុំខ្រពោះគមពរីទាុំងអរ់កដលទាកទ់ងនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 ខ្) បបរមើ។  
 គ) ោរភាព បកដលមានកនុងជីវតិរបរ់អនក។  
 
១៨ បយើងទទួលពិធីរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដូចជាបយើងទ នទួលការរបស្រងាគ ោះតាមរយៈ 
 ក) ជុំបនឿ។  
 ខ្) ការរបរពឹតត។  
 គ) ការរិកា។  
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១៩ បដើមបឱី្យ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងរតូវ 
 ក) ររ់បៅតាមខាន តគុំរដូត៏ឹងកតង។  
 ខ្) អធិោឌ នឱ្យយូរ។  
 គ) ថាវ យឆនទោះ គុំនិត អារមមណ៍្ និងរបូកាយរបរ់បយើងដល់រពោះជាមាច រ់។  
 
២០ ឬទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបលើអនក 
 ក) បរមើនឹងចុំនួនអារមមណ៍្របរ់អនក។  
 ខ្) កតងកតបធវើឱ្យអនករនលបប់ៅកនុងរពោះវតតមានរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 គ) បបងកើតឱ្យជីវតិររ់បៅបោយជុំបនឿ និងបរចកតីររឡាញ់។ 
  
 រូមបផញើ រកោរចបមលើយទីពីរបៅរគូរបរ់អនក។ ឥលូវបនោះ អនក នបញ្ចបក់ាររិកាមុខ្វជិាជ  រូមរួររគូរបរ់អនក
ររមាបក់ារកណ្នាុំកនុងការការរិកាមុខ្វជិាជ បផសងបទៀត។ 
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ពាកយពពចន៍ចុងពរកាយ 

ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសជាទីររឡាញ់ 

 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអនកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អនកជាមយួនឹងរពោះជាមាច រ់។ បនាទ បព់ីការ
រិកាបមបរៀន និងការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងអរ់មក បតើអនក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិរតបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់រពោះជាមាច រ់កដរ
ឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកនុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់តល់ឱ្ការឱ្យអនកបៅបពលបនោះ បដើមបមីានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ
រពោះជាមាច រ់។ 
 
 បយើងទាុំងអរ់ោន កតងកតមានកុំហុរ។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអនកដសទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បហើយបយើងទាុំងអរ់ោន មានបទារកុំហុរ: “រគប់ៗ ោន រុទធកត នរបរពឹតតអុំបពើ ប បហើយោម នរិររីងុ
បរឿងរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅជាមយួ” (រ ៉មូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យោគ ល់រពោះហឫទយ័ររឡាញ់
មនុរសបលកខាល ុំងណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទានរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគមក បដើមបបីអាយអរ់អនក
កដលបជឿបលើរពោះបុរតា មានជីវតិអរ់កលបជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិារបឡើយ” (យ៉ូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយរូ៊ នទទួល
យកទារណុ្កមម កដលបយើងរមនឹងទទួលររមាបអ់ុំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នរុគត។ 
 
 បតើអនកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះអនកកដរឬបទ? វពិតជាោមញ្ដណារ់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថាអនកជាមនុរសមាន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាមាច រ់ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទារឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយរូ៊ឱ្យអរ់ពីចិតត បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អនក នទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្រងាគ ោះរបរ់អនក។ 

 
 អនកអាចនិយយបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់បោយពាកយរបរ់អនកផ្ទទ ល់ បោយនិយយនូវបរចកឋីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 
 ឱ្រពោះបយរូ៊បអើយទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុរសមាន ប។ រូមអតប់ទារដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
 រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអរ់កលបរបរ់រពោះជាមាច រ់។ អរគុណ្រពោះអងគកដលរុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួរ 
 អុំបពើ បរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមយងមកគងក់នុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធវើការបៅកនុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។  
 រូមបធវើជារពោះអមាច រ់របរ់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគកដល នរបស្រងាគ ោះទូលបងគុំ!  !អាកមន  
 
 របរិនជាអនក នអធិោឌ ននូវបរចកតីអធិោឌ នបនោះ បយើងបធវើវអរ់ពីចិតត អុំបពើ បរបរ់អនក នឹងទទួល ននូវការ
អតប់ទារ បហើយអនកនឹងទទួល នជីវតិអរ់កលបជានិចច។ រពោះបយរូ៊ ជារពោះអមាច រ់សនជីវតិរបរ់អនក។ រពោះគមពរី នរ ប់
ថា “ប៉ុកនត បបើបយើងទទួលោរភាព បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាមាច រ់កដល នមានរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ រទង់
នឹងអតប់ទារបយើងបអាយរចួពី ប រពមទាុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទធ រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទាុំងអរ់ផង”  
(១យ៉ូហាន ១:៩)។ 
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 រូមោវ គមន៍ការមកដល់រគួោររបរ់រពោះជាមាច រ់។ បយើងចង់មានបរចកតីអុំណ្រជាមយួអនក ដូបចនោះរូមររបររ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នបធវើកនុងជីវតិរបរ់អនក។  
 
រូមរពោះជាមាច រ់របទានពរដល់អនក! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ទតើអនរានមិតតភ័រតណដលរតូវការស្ឋគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណដលឬទទ? 
 រូមបផញើប ម្ ោះ និងអារយោឌ នមតិតភកតិរបរ់អនកររមាបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបរ់អនក។ 
ប ម្ ោះ……………………………………………………………………………………………………………………… 
អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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