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ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 
 

 
 

រួកសិសស១២០នាកជួ់បជុុំគ្នា  នៅកាុងបន្ទបខ់ាងន ើនៅថ្ងៃបុណយថ្ងៃទី្50   ខណៈនរ រួកនេទ្ទ្ួ បាន្អុំណាច 
នចស្តា  ដែ ជា ទ្ធផ ថ្ន្ការទ្ទ្ួ រិធីព្ជមុជទឹ្ក និ្ងការនរញនោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។   នរ នោកនរព្រសុមាន្
ការភយ័ខាា ចចុំន ះព្សីបនព្មើមាា ក ់ (មា៉ា កុស ១៤: ៦៦-៧១) ដរឥឡូវនន្ះ នោកបាន្ទ្ទ្ួ បទ្រិនស្តធន្ថ៍្ន្ជីវរិទ្ទួ្ 
ការផ្លា ស់ដព្បមយួ ដែ នោកបាន្រកន ើញ នៅកាុងការអធិបាយនៅចុំន ះមុខមនុ្សសរាប ់ន្ន់ាក ់ នៅទី្ព្កុងនយរូស្ត
ឡឹម (កិចចការ ២)  ។ 

ព្េីសទបរស័ិទ្ជាព្កុម និ្ងព្េីសទបរស័ិទ្មាា ក់ៗ ទូ្ទុំងសរវរសរប៍ាន្ែឹងនូ្វអុំណាចែខ៏ាា ុំងខាា ថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ 
ដែ បាន្ប៉ាះ  ់យ៉ា ងធុំនធង។    ឧទហរណ៍ព្កុម Moravians នៅកាុងសរវរសទី្ែបព់្បាុំបី    ដែ បាន្នរញនោយ  
បញទធ នុ្ភារថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ រួកនេចាកនចញរីទ្វីបអឺរ ៉ាុប នធវើែុំនណើ ររាប ់ន្េី់ឡូដម៉ាព្រ   ដចកផាយែុំណឹង អអុំរី
ព្រះព្េីសទ ព្បកបនោយផ ដផាែយូ៏រអដងវង។  នៅទី្ព្បជុុំជន្ និ្ងព្បជាជារិនានាបាន្ទ្ទ្ ួការផ្លា ស់ដព្ប។  កិចចការនន្ះ 
នៅដរនកើរមាន្នឡើង នាសរវថ្ងៃនន្ះ សូមបដីរនៅកដន្ាង ដែ មនិ្នឹ្កស្តា ន្ែ ់ខាះថ្ន្រិភរនោកកន៏ោយ ។ 

ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធជាអងគទី្៣ ថ្ន្ព្រះសិរស្តព្រះជាមាច ស់។  ព្ទ្ងេ់ងន់ៅទី្ននាះ នែើមបបីនព្ងៀន្នយើងអុំរីព្រះ
អមាច ស់ និ្ងនែើមបនី ើករនមកើងសិររុីងនរឿងរបស់ព្រះនយស ូវ។  ជួន្កា  ព្ទ្ងព់្រវូបាន្ស្តគ  ់ថា ជាព្រះែជ៏ាទី្ព្បឹកា។  
សូមកុុំភយ័ខាា ចនឹ្ងព្ទ្ងន់ឡើយ ែបរិព្ទ្ងេ់ងស់ណឋិ រ នែើមបផីា ់អុំណាច និ្ងន ើកទឹ្កចិរាែ ់ព្បជារាស្ដសររបស់ព្រះជា
មាច ស់ ។    
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បទ្រិនស្តធន្ថ៍្ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមាន្ព្រះនាមនផសងៗ។  អាកខាះថា ជារិធពី្រមុរក្នុងព្រះវិញ្ញាណ ចុំដណកឯ
អាកនផសងនទ្ៀរថា ជាការបានពរញពោយព្រះវិញ្ញាណ។ ន្យ័ទុំងរីរនន្ះព្សបតាមបទ្េមពរី។ អវីដែ សុំខាន្ន់នាះ េឺមនិ្
ដមន្ជា អវីដែ នយើងនៅថា ជាបទ្រិនស្តធន្ន៍នាះនទ្ ប៉ាុដន្ាជាការដែ នយើងបាន្ែឹងវញិ! 

ព្រះនយស ូវបាន្បង្គគ បស់្តវក័ព្ទ្ង ់ឱ្យបនងកើរសិសសនូ្វព្េបទ់ុំងស្តសន្ ៍(មា៉ា ថាយ 28:19) ។  ប៉ាុដន្ានៅកាុង កិចចការ  
១:៨  រួកនេព្រវូបាន្ព្បាបឲ់្យនៅរងច់ាុំ នៅកាុងព្កុងនយរូស្តឡឹមសិន្ នែើមបទី្ទួ្ បញទធ នុ្ភារថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណ។  
 

_________________________________________________________________________________។ 
 

បនាទ បរី់រួកនេបាន្ទ្ទួ្ អុំណាច នៅកាុងកិចចការ២រចួនហើយ នទ្ើបរួកនេអាចបុំនរញកិចចការថាវ យព្រះអមាច ស់ 
ព្បកបនោយព្បសិទ្ធិភារ សព្មាបក់ារព្បកាសែុំណឹង អទូ្ទុំងរិភរនោក។   ែូនចាះ អុំណាចមនិ្ដមន្ផា ់ឲ្យសព្មាប ់
មាន្អារមាណ៍ែ ៏អននាះនទ្ ប៉ាុដន្ាព្រះជាមាច ស់ព្បទន្អុំណាចមកកាុងបុំណងឲ្យនយើងបនព្មើវញិ!  

និ្មរិាសញ្ញា ជានព្ចើន្ព្រូវបាន្នព្បើសមាគ  ់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។  នរើនិ្មរិាសញ្ញា អវីខាះ ដែ បាន្នព្បើនៅកាុងខេមពរី
នយងខាងនព្កាម?  
 

១.  ១ យ៉ាូហាន្ 7: 38-39   ___________________ 
២.   ូកា 3:16      ___________________ 
៣.  កិចចការ 2: 2     ___________________ 
៤.  យ៉ាូហាន្ 1:32    ___________________ 

 

 

នៅនរ មនុ្សសមាា កទ់្ទ្ួ នជឿព្រះនយស ូវព្េីសទជាព្រះអងគសនស្ដង្គគ ះ និ្ងជាព្រះអមាច ស់ អាកននាះទ្ទ្ួ បាន្ព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ (កិចចការ ២:៣៨) ។    មនុ្សសខាះ «ែឹង»រីអុំណាចថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណ ខណៈដែ អាកនផសងនទ្ៀរ កទ៏្ទ្ួ 

ស្តគ  ់ជាបន្ាបនាទ បផ់ងដែរ។ 
កាឡាទី្ ៥:២២-២៣ សុំនៅនៅន ើ «ផ ដផាព្រះវញិ្ញា ណ»។ ផ ដផាទុំងនន្ះរមួមាន្ ករីព្សឡាញ់ ករីអុំណរ កាី

សុខស្តន្ា ជានែើម ។  មយ៉ាងវញិនទ្ៀរ ១កូរនិ្ងូស ១២ និ្ង១៤ សុំនៅនៅន ើ «អុំនណាយទន្ព្រះវញិ្ញា ណ»    ដែ ព្រូវ 

នព្បើនៅកាុងការថាវ យបងគុំ និ្ងកាុងការបនព្មើព្េីសទបរស័ិទ្។ នជៀសវាងការព្គ្នន្ដ់រនផ្លា រនៅន ើផ ដផា ឬ អុំនណាយទន្ថ្ន្
ព្រះវញិ្ញា ណ ែបរិការទុំងរីរនន្ះមាន្ស្តរៈសុំខាន្ែូ់ចគ្នា ។   ការទ្ទ្ួ អុំណាចរីព្រះជាមាច ស់ មនិ្បាន្នាុំមកនូ្វភារ 
ចាស់ទុ្ុំនទ្ ែូនចាះ ចូរព្បុងព្បយរ័ានឹ្ងការ បួងថ្ន្អុំនួ្រ និ្ងនមាទ្ន្ភារ ។ 

សូមនរៀបរាបកិ់ចចការខាះ ដែ នកើរនឡើងជា ទ្ធផ ថ្ន្ការទ្ទួ្ អុំណាចរីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ 
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កិចចការ ១: ៨ 
_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

កិចចការ ២:៤៣ 
_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

កាឡាទី្ ៥: ២២-២៣ 
_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 
 
ការទ្ទ្ួលបានអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 

វាជានរឿងខុសឆ្គង នបើនយើងោកជ់ុំហាន្បនួ្មាន្ កខណៈជាព្បរន័្ធ អុំរីរនបៀបនែើមបទី្ទួ្ បាន្នូ្វអុំណាចរបស់ 
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធននាះ។  នយើងមនិ្ព្រូវោកព់្រះជាមាច ស់នៅកាុងព្បអបន់ទ្ ែូនចាះនយើងកម៏និ្អាចនព្បើព្ទ្ងប់ាន្ដែរ។   
ប៉ាុដន្រ មាន្នគ្ន ការណ៍កាុងព្រះបន្ទូ ដែ ចាុំបាចព់្រវូកាន្ត់ាម ។  នគ្ន ការណ៍ទុំងននាះរមួមាន្៖  
 

១.  ការពព្សក្ឃ្លាន  
សូមអាន្យ៉ាូហាន្ ៧: ៣៧-៣៩ ។  វាជាការសុំខាន្ណ់ាស់ នែើមបពី្បាកែថា អាកមាន្បុំណងចិរាបរសុិទ្ធកាុងការ

ចងទ់្ទ្ួ អុំណាចថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ។ 
កិចចការ ៨:១៤-២៤ សុំនៅន ើ នោកន ើសីុម៉ាូន្ ដែ មាន្ចិរររកីរាយនឹ្ងអរភូរនហរុនកើរនឡើង នោយបង្គា ញ

ភសរុតាងថ្ន្អុំណាចននាះ។  នោកចងឲ់្យការបនព្មើមាន្ព្បជាព្បិយភារ ប៉ាដុន្រនោកមាន្បុំណងខុសឆ្គង។  នយើងព្រូវការ
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនៅកាុងជីវរិរស់នៅ នព្ ះនយើងរុុំមាន្សមរថភារព្េបព់្គ្នន្។់ នបើគ្នា ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនទ្ នហើយ
អស់អាកដែ ចងទ់្ទ្ួ បាន្អុំណាចនចស្តា ននាះ ព្រវូដរបង្គា ញអុំណាចនចស្តា ននាះ  នោយការចុំណាយនរ នវោមាា ក់
ឯង ទ្ុំនាកទ់្ុំន្ងជាមយួព្រះជាមាច ស់ តាមរយៈការអធិស្តឋ ន្ និ្ងសញ្ជ ឹងេិរន ើព្រះបន្ទូ ព្ទ្ង ់។   
 
២. ការរព្មះឲាយបានស្អាតបរសិុទ្ធ  

នយើងព្រូវបុំបារអ់ុំនរើបាប ដែ រារាុំងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមនិ្ឲ្យេងន់ៅព្េបដ់ផាកថ្ន្ជីវរិនយើងនចញ។ កិចចការនន្ះ 
ព្រូវការភារកាា ហាន្ និ្ងភារនស្តា ះព្រង។់  កិចចការនន្ះ នៅថាការ ន្រ់ួបាប ។  ទ្ុំនុ្កែុំនកើង ៥១: ២  
 
៣.  រំពនឿ  

ចូរនឹ្កចាុំថា អុំនណាយទន្របស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ រុុំដមន្បាន្មកនោយស្តរការខិរខុំព្បឹងដព្បង នហើយករុ៏ុំ
ដមន្នោយការសកាសិមនឹ្ងទ្ទួ្ ដែរ។   អុំនណាយទន្នន្ះ អាចទ្ទ្ួ បាន្នោយជុំនន្ឿ ដែ សងឃមឹថានឹ្ងបាន្ទ្ទួ្ 
ដមន្។  អាកមនិ្ចាុំបាចអ់ងវរ និ្ងទូ្ សុុំរីព្រះជាមាច ស់នូ្វអុំណា ដែ ព្រះបន្ទូ សន្យបាន្ននាះនទ្។  ូកា ១១:១៣  
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៤. ការពោររព្បណិប័តន៍ 
សូមនធវើតាមបង្គគ ប ់ដែ មាន្ដចងនៅកាុងនអនភសូរ ៥:១៨។    ព្រះជាមាច ស់នឹ្ងមនិ្ោកប់ញ្ញជ នន្ះ នៅន ើអាកនទ្ 

ព្បសិន្នបើអាករុុំអាចរកានសចកាីបង្គគ បន់ន្ះបាន្។ សូមចូ នៅរកព្រះជាមាច ស់ នោយនព្រៀមចិរាខាួន្ឯង ឬដសវងរកអាក
ព្បឹកាខាងព្រ ឹងវញិ្ញា ណ នែើមបអីធិស្តឋ ន្ជាមយួអាក។ 

នរើនោកប៉ាូ បាន្នធវើអវីខាះ កាុងការអធិស្តឋ ន្ នែើមបឱី្យមនុ្សសទ្ទ្ួ ព្រះអុំនណាយទន្ថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ? 
កិចចការ ១៩:៦ _________________________________________________________ 

សូមទ្ទ្ួ នោយជុំនន្ឿ រុុំដមន្ទ្ទ្ួ យកនោយស្តរអារមាណ៍ ចុំន ះអុំណាចរបស់ព្ទ្ងន់នាះនទ្ នហើយកកុ៏ុំនធវើឱ្យ 
អុំនណាយទន្ន ចមកជាអស្តរឥរការដែរ ។ ជាងាីមាងនទ្ៀរ ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្អុំនណាយទុំងនន្ះមក ែូចបាន្ករព់្តា 
នៅកាុងេមពរីសញ្ញា ងាីជាបឋម េឺសព្មាបឲ់្យនយើងបុំនរញមុខង្គរបនព្មើ ។   
 
ការព ើរពោយព្រះវិញ្ញាណ  

សូមកុុំរស់នៅកាុងបទ្រិនស្តធន្អ៍រីរកា ថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ នយើងព្រូវនរៀន្នែើរជានរៀងរា ់ថ្ងៃ នោយព្រះ
វញិ្ញា ណ នហើយបន្រសថិរនៅនព្កាមការែឹកនាុំរបស់ព្រះវញិ្ញា ណ។ នយើងមនិ្អាចឈាន្ែ ់ែុំណាកក់ា ែឹងព្េបក់ារទុំង
អស់ននាះនទ្ ។ 

តាមការបកព្ស្តយន្យ័ព្រងរ់បស់កាឡាទី្ ៥:១៦  បញ្ញជ កថ់ា ព្បសិន្នបើនយើងនែើរនោយព្រះវញិ្ញា ណ នយើងនឹ្ង
មនិ្រស់នៅបុំនរញបុំណងព្បាថាា របស់ស្តចឈ់ាមនទ្!  ែូនចាះ នបើអាកធ្លា កន់ៅកាុងការ បងួ អាចនោយស្តរដរអាកមនិ្នែើរ 
នោយព្រះវញិ្ញា ណ។  នៅនរ ការននាះនកើរនឡើង សូមព្គ្នន្ដ់រទ្ទ្ួ ស្តរភារការបរាជយ័របស់អាក នហើយដព្បចិរា និ្ង 
នជឿជាងាីមាងនទ្ៀរ សូមទូ្ ព្រះជាមាច ស់ ឲ្យបុំនរញអាកនោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ព្ទ្ងចុ់ះ។ 

សូមកុុំចមាងបទ្រិនស្តធន្រ៍បស់អាកែថ្ទ្នឡើយ។  ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធអាចយងមកនោយនសៃៀមស្តៃ រ ់ ែូចជា
ចរន្ាទឹ្កហូរ ឬែូចជាទឹ្កជុំន្ន្ែ់ែ៏ខ៏ាា ុំងកាា ។ សូមអនុ្ញ្ញា រឲ្យព្ទ្ងហូ់រតាមរយៈអាក ែូចជាស្តព ន្ថ្ន្កាីព្សឡាញ់ និ្ងព្រះររ 
ែអ៏ស្តច រយរបស់ព្ទ្ង!់ 
 

 


