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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។ 
 
  



90 

 

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។  
   

 
  
  


