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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។  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



33 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


