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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។ 
 
 



78 

 

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) 

 



79 

 

 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 ោះ! 

 

 
 
 
 
 
 
 


