
ព្រះព្រិស្ត ជា ព្រះវិញ្ញា ណ  
២ ករ.៣:១៧ រឯី ព្រះអម្ចា ស់ ព្រង់ ជា ព្រះវញិ្ញា ណ ហ យី កន្លែងណា ន្ែល ម្ចល ព្រះវញិ្ញា ណ នល ព្រះ អម្ចា ស់ ហ ះ ក ៏ម្ចល ហសរភីារ ន្ែរ ។  

ព្រះហយស ៊ូ ជា ព្រះរាជបុព្ា របស់ ព្រះ លិង ជា ព្រះអងគ សហគ គ្ ះ របស់ មលុសស ហោក ។ ព្រង់ បាល យាង មក កនុង ហោកិយ ហលះ ជិត រីរ ពាល់ ឆ្ន ាំ
មុល លិង បាល ែាំហណីរ ជីវតិ រស ់ជា មលុសស ហៅ ហលី ន្ែលែី ។ ជីវតិ របស់ ព្រង់ ជា ជីវតិ មលុសស ព្រប់លកខណ៍ ន្ែល ម្ចល បរដ្ឋា ល សីលធម៌ ខ្ពង់ខ្ពស់ 
បាំែុត ។ ប ា ប់រី ែាំហណីរ ជីវតិ រស់ ជា មលុសស គ្មា ល បាប អស់ រយៈហរល ៣៣ ឆ្ន ាំ កលែះ ព្រង់ ព្តូវ បាល ហរ រយ រ ហៅ ហលី ហ ឆី្ា ង ហែីមប ីហដ្ឋះ បាប 
មលុសស ហោក ។  

ព្រះព្រិស្ត ដែល បាន រស្់ ឡ ើងវិញ ជា ព្រះវិញ្ញា ណ  
ព្រះរមពីរ ព្បាប់ ថា ព្រះព្រិសត បាល សុរត រយៈហរល បី នងៃ ប ុន្លត ព្រង់ រុាំបាល សុរត រ ៊ូត ហ ះ ហរ ។ ព្រង់ បាល រស ់ហ ងីវញិ ទាំង ខាង ន្ែនក 

វញិ្ញា ណ លិង រ៊ូបកាយ ហៅ នងៃរី បី ។ សាកស ីចាំហពាះ ការ រស ់ហ ងីវញិ របស ់ព្រង់ ន្ែល បាល ទាំង ហ ញី ទាំង លិយាយ លិង ហែីរ ជាមួយ ព្រង ់ែង ហ ះ 
ជា រីប ា ល់ ែ៏ រងឹម្ចាំ មួយ នល ការ រិត កនុង ព្បវតតិសាគសត ន្ែល បលត ម្ចល ហៅ ឥត រហងគី រ ៊ូត ជាង រីរ ពាល់ ឆ្ន ាំ កលែងមក ហលះ ។ ហោក ស៊ូ ព្កាត ក៏បាល 
សាែ ប់ ណា ប ៊ូ ហ  អុង ក៏បាល សាែ ប់ អា   ិក ហសល ែឺ ក៏បាល សាែ ប់ កាល់ ម្ច ក ស៍ ក៏បាល សាែ ប់ មហា ហម ែ ក៏បាល សាែ ប់ ព្រះរុរធ ក៏បាល សាែ ប់ លិង ខុ្
ងជឺ ក៏បាល សាែ ប់ ន្ែរ ប ុន្លត ព្រះ ហយស ៊ូព្រិសត កាំរុង ម្ចល ព្រះ ជលា រស់ហៅ ! ធន៊ូ រ របស់ ព្រង់ ហៅ រហរ ហ យី សរវនងៃ ហលះ ព្រង់ រស់ហៅ កនុង វញិ្ញា ណ 
មលុសស រាប់ ោល  ក់ ។  

ហៅ ោៃ ច នងៃ ន្ែល ព្រះ អម្ចា ស់ រស់ ហ ងីវញិ ព្រង់ បាល យាង មក ជួបលឹង រួក សិសស ហ យី ហធវីការ ចន្មែក ម ាង ហ ះ រឺ ព្រង់ បាល ែែុ ាំ ខ្យល់ 
ែហងហីមច៊ូល ហៅ កនុង រួកហរ ហ យី ម្ចល បលា៊ូល ថា ៖ " ច៊ូរ ររួល ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិរធ ចុះ ” ។ ខ្យល ់ែហងហីម ន្ែល ព្រង់ បាល ែែុ ាំ ច៊ូល ហៅ កនុង រួក សិសស 
ហ ះ រឺជា អងគ ព្រង ់ផ្ទា ល ់ន្ែល បាល រស់ ហ ងីវញិ ជា ព្រះវញិ្ញា ណ ែតល ់ជីវតិ ។ 

អ្វី ដែល ឡ ើង ព្រវូការ រ ឺខ្យល ់ខាង ឋានស្ួរ ៌
ដែល ជា ព្រះវិញ្ញា ណ ផ្តល់ ជីវិរ របស្់ ព្រះព្រិស្ត 

មហធាបាយ ហែីមប ីយល់ រី ព្រះវញិ្ញា ណ ឱ្យ បាល ចាស់ រឺ ព្តូវការ ហលីកយក ឧទ រណ៍ មក រលយល ់។ ច៊ូរ រិចារណា រី ខ្យល់ ន្ែល ម្ចល ជុាំវញិ 
ខ្ែួល អនក ។ ខ្យល ់ម្ចល ហៅ ព្រប់ រីកន្លែង ន្ែល មលុសស ព្រប់រ៊ូប អាច រក បាល ។ ហទះបី អនក សថិតហៅ រិសខាងហកីត ឬ រិសខាងលិច ហៅកនុង បលាប់ បិរ 
ជិត ឬ ហៅ រីែារ ខ្យល ់ន្តងន្តម្ចល ហៅ ជាមួយ អនក ជាលិចា ។ ព្រះរមពីរ បាល ហព្បៀបហធៀប ព្រះវញិ្ញា ណ ជាមួយលឹង ខ្យល ់។ ាមរិត ហៅកនុង ភាសា ព្កិ
ក ពាកយ ព្រះវញិ្ញា ណ រឺ “ ញ ម្ច  -pneuma " ន្ែល អាច បកន្ព្ប ថា “ ែហងហីម ” លិង " ខ្យល ់” ។  

មលុសស ហព្បៀប ែ៊ូចជា កង់ ហៅស ៊ូ ចាំន្ណក ព្រះ វញិ្ញា ណ ហព្បៀប ែ៊ូចជា ខ្យល់ ។ មលុសស ជាហព្ចីល រស់ ជាមួយ " កង់ ធ៊ូរ ” ហៅកនុង ជីវតិ របស់ រួក
ហរ ហដ្ឋយ រួកហរ ហធវ ីែាំហណីរ ជាមួយ ជីវតិ ែ៏ ហព្កៀមព្កាំ លិង ែុលដ្ឋប ហៅកនុង ែែ៊ូវ រោក់ ។ អវី ន្ែល ហយងី ព្តូវការ រឺ ខ្យល់ ខាង ឋាលសួរ៌ ន្ែល ជា ព្រះ
វញិ្ញា ណ ែតល់ ជីវតិ របស់ ព្រះព្រិសត ែបតិ កាលណា ហយងី ម្ចល ព្រង់ ហ ះ ការ ហបីកបរ របស់ ហយងី លឹង ម្ចល ភារ រល៊ូល ហ យី ហយងី លឹង ហរញ ហដ្ឋយ 
ខ្យល ់ព្រះវញិ្ញា ណ ! 

ឡ ើង អាច បទ រិឡោធ អ្វី ជា ព្រះជាម្ចា ស្់ បាន 
ឡោ  ការ អ្ំពាវនាវ ែល ់ព្រះនាម ព្រះអ្ម្ចា ស្់  

ហរល ន្ែល អនកណាម្ចន ក់ ហជឿ ែល ់ព្រះអម្ចា ស់ ហយស ៊ូ ព្រះវញិ្ញា ណ យាង ច៊ូល ហៅ ខាងកនុង ហ យី រស់ហៅ កនុង អនក ហ ះ ។ ហៅ រមពីរ ២ ធីម ៊ូហង 
៤:២២ លិយាយ ថា ព្រះអម្ចា ស់ ហយស ៊ូព្រិសត ព្រង់ រង់ហៅ ជាមួយ វញិ្ញា ណ របស់ ហយងី ែ៊ូហចនះ ហយងី រុាំ ចាាំបាច់ ហៅ រក ព្រះ ហៅ ឯ ឋាលសួរ៌ ហ យីក៏ 
រុាំ ចាាំបាច់ ហធវី ធមាយាព្ា ហៅ ន្ែលែី ហែីមប ីប ះពាល់ ព្រង់ ន្ែរ ។ កន្លែង ន្ែល បរសុិរធ បាំែុត រឺ ហៅកនុង វញិ្ញា ណ របស់ ហយងី ។ ហរលណា ែាះ មួយ ម្ចល 
ចរលតអរគិសលី ត ហមែ ីង រចួហ យី អវី ន្ែល ព្តូវហធវី រឺ ព្គ្មល់ន្ត ចុច ហបីកកុងាក់ ។ សរវនងៃ ហលះ ព្រះវញិ្ញា ណ ព្តូវ បាល ត ហមែី ង ។ រចួ ហៅ កនុង សកល
ហោក ហលះ ហ យី ហដ្ឋយ ព្រះព្រិសត ព្រង់ បាល បាំហរញ សហព្មច ព្រប់យា ង ហ យី ឥ ៊ូវហលះ ព្រង់ រង់ហៅ ព្រប់ រីកន្លែង កនុងឋាលៈជា ព្រះវញិ្ញា ណ ែតល់ 
ជីវតិ ។ ែ៊ូចហលះ ហរលណា ហយងី អាំពាវ វ ែល់ ព្រះ ម ព្រះអងគ វញិ្ញា ណ របស់ ហយងី លឹង " ហបីកកុងាក់ ហ ងី ” ហ យី ហយងី លឹងអាច បរ រិហសាធ 
អវី ជា ព្រះជាម្ចា ស់ បាល ។  


