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ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ 
 

 
 
  រួកសិសស ១២០នាក ់ បានជួបជុុំគ្នា នៅកាុងបនទបខ់ាងន ើ នៅថ្ងៃ
បុណយថ្ងៃទី្៥០ ខណៈនរ ដែ រួកនេបានទ្ទួ្ អុំណាចនចស្តា យ៉ា ង
សន្បើ្ ដែ  ជា ទ្ធផ ថ្នការទ្ទួ្  រិធីបុណយព្ជ្ុជ និងការចាកប់ុំនរញ
នោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ។  ចុំដណកឯនោកនរព្រុសវញិដែ កា រី្ុន
នោកមានការភយ័ខាា ចចុំន ះព្សីបុំនរ ើមាា ក ់ (មា៉ា កុស ១៤:៦៦-៧១) ដរឥឡូវ
ននះ នោកកទ៏្ទួ្ បាននូវបទ្រិនស្តធនថ៍្នជីវរិផ្លា ស់ដព្ប នោយបានន ើញ
គ្នរអ់ធិបាយ នៅចុំន ះ្ុខ្នុសសរាប ់នន់ាក ់ នៅទី្ព្កុងនយរូស្តឡឹ្ 
(កិចចការ ២)  ។ 
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ជានព្ចើនសរវរស្កន ើយ ទុំងព្កុ្ព្េិសាបរស័ិទ្ និង ព្េិសាបរស័ិទ្តា្
បុេគ មាា ក់ៗ  កប៏ានែឹងដែរថា មានឬទ្ធអុំណាចែខ៏ាា ុំងកាា ែដែ ននាះថ្នព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ជា្យួនឹងការជះឥទ្ធិរ យ៉ា ងធុំនធង ។    ឧទ រណ៍៖ 
ព្កុ្ Moravians នៅកាុងសរវរសទី្ែបព់្បាុំបី នៅនរ ដែ រួកនេបាន 
នរញនោយអុំណាចនចស្តា ថ្នព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ រួកនេបានចាកនចញរី ទ្វីប
អឺរ ៉ាុប នធវើែុំនណើ ររាប ់នេី់ឡូដ្៉ាព្រ ដចកចាយែុំណឹង អអុំរីព្រះព្េិសា ដែ 
នចញជាស្ទិ្ធផិ យូរអដងវង។   នៅតា្ទី្ព្បជុុំជន និងព្បជាជារិនានា ក៏
បានទ្ទួ្ នូវការផ្លា ស់ដព្ប ។  កិចចការទុំងននះនៅដរបនានកើរមាននឡើង នា
នរ បចចុបបនា សូ្បដីរនៅតា្កដនាងខាះនយើង្និបានេិរទុ្កជា្ុន ដែ 
មាននៅន ើរិភរនោកននះកន៏ោយ ។ 
 
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធជាអងគបុេគ ទី្៣ ថ្នព្រះសិរស្តព្រះជាមាច ស់ ។  ព្ទ្ង់
េងន់ៅទី្ននាះ នែើ្បបីនព្ងៀននយើងអុំរីព្រះអមាច ស់ និងថាវ យសិររីុងនរឿងែ ់
ព្រះនយស ូ ។   នរ ខាះ ព្រះអងគព្រូវបានស្តគ  ់ថាជាព្រះដែ ផា ់ព្បឹកា ។  
សូ្កុុំមានការភយ័ខាា ចនឹងព្ទ្ងន់នាះនឡើយ ែបរិវរាមានព្រះអងគេងន់ៅ េឺ
នែើ្បនឹីងព្បទនអុំណាចនចស្តា  និងន ើកទឹ្កចិរាែ ់ ព្បជារាស្ដសររបស់ព្រះជា
មាច ស់ ។    
 

បទ្រិនស្តធនថ៍្នព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធននះ ព្រូវបាននេនៅនផសងៗរីគ្នា ។   អាក
ខាះនៅថាជា រិធីព្ជ្ុជកាុងព្រះវញិ្ញា ណ អាកខាះនទ្ៀរនៅថាជាការ ចាក់
បុំនរញនោយព្រះវញិ្ញា ណ ឃ្លា ទុំងរីរននះេឺនព្បើព្សបតា្បទ្េ ព្រី។  អវីដែ  



 41 

សុំខានន់នាះ េឺ្និដ្នជាអវីដែ នយើងនៅថាជាបទ្រិនស្តធនន៍នាះនទ្ ប៉ាុដនា 
ជាការដែ នយើងបានែឹងវញិ! 
 
ព្រះនយស ូបានបង្គគ បែ់ ់ស្តវក័របស់ព្រះអងគ ឱ្យបនងកើរសិសសនូវព្េបទ់ុំង
ស្តសន ៍ (មា៉ា ថាយ 28:19) ។ នទះជាយ៉ា ងននាះកាី នៅកាុងេ ព្រី កិចចការ១:៨  
រួកនេព្រូវបានព្បាបឱ់្យនៅរងច់ាុំ នៅកាុងព្កុងនយរូស្តឡិ្សិននែើ្បទី្ទួ្   
  

________________________________________________________។ 

 

មានដរបនាទ បរី់រួកនេទ្ទួ្ អុំណាចនចស្តា ប៉ាុនណាណ ះ នៅកាុងកិចចការជុំរូក២ 
នទ្ើបរួកនេអាចបុំនរញតា្នបសកក ម្របស់ព្រះអមាច ស់ ព្បកបនោយព្បសិទ្ធិ
ភារ សព្មាបកិ់ចចការផាយែុំណឹង អទូ្ទុំងរិភរនោកននះបាន។ ែូនចាា ះ
ន ើយ អុំណាចនចស្តា ្និដ្នផា ់ឱ្យសព្មាបឲ់្យមានអារ ម្ណ៍ អននាះនទ្ 
ប៉ាុដនាជាអាទ្ិ៍ េឺ សុំរាបក់ារបនព្្ើ!  
 
  ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ព្រូវបាននព្បើនោយនិ្រិារូបជានព្ចើន។ នរើមាន
និ្រិារូបអវីខាះ ដែ បាននព្បើនៅកាុងខេ ព្រីនយងខាងនព្កា្?  
 

១.  យ៉ាូហាន ៧:៣៨-៣៩   ___________________ 
២.   ូកា ៣:១៦      ___________________ 
៣.  កិចចការ ២:២    ___________________ 
៤.  យ៉ាូហាន ១:៣២    ___________________ 
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នៅនរ ្នុសសមាា កទ់្ទួ្ នជឿព្រះនយស ូព្េិសាជាព្រះសនស្ដង្គគ ះ និងជាព្រះ 
អមាច ស់ អាកននាះទ្ទួ្ បាននូវព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ (កិចចការ ២:៣៨)។ អាកខាះ  
«ែឹង» រីអុំណាចថ្នព្រះវញិ្ញា ណ ខណៈនរ ដែ អាកនផសងនទ្ៀរ កទ៏្ទួ្ 

ស្តគ  ់ អុំណាចនចស្តា ននាះជាបនាបនាទ បផ់ងដែរ ។ 
 

កាឡាទី្ ៥: ២២-២៣ សុំនៅនៅន ើ "ផ ដផាថ្នព្រះវញិ្ញា ណ"។ ផ ដផា ទុំង
ននាះរួ្ មាន ករីព្សឡាញ់ ករីអុំណរ កាីសុខស្តនា ជានែើ្ ។ ្យ៉ាងវញិនទ្ៀរ ១កូ
រនិងូស១២ និង១៤ សុំនៅនៅន ើ "អុំនណាយទនថ្នព្រះវញិ្ញា ណ"  ដែ ព្រូវ
បាននព្បើនៅកាុងការថាវ យបងគុំ និងកាុងការបនព្្ើព្េិសាបរស័ិទ្។ នជៀសវាងឲ្យ
ការព្គ្ននដ់រនផ្លា រនៅន ើផ ដផា ឬ អុំនណាយទនថ្នព្រះវញិ្ញា ណ ែបរិការ
ទុំងរីរសុំខានែូ់ចគ្នា  ។   ការទ្ទួ្ អុំណាចនចស្តា រីព្រះជាមាច ស់ ្និបាននាុំ
្កនូវភារចាស់ទុ្ុំននាះនទ្ ែូនចាះចូរព្បុងព្បយរ័ានឹងការ បួង នោយស្តរដរ
ភារព្កអឺរព្កទ្្ និង អុំនួរ ។ 
 

សូ្នរៀបរាបកិ់ចចការខាះដែ នកើរនឡើង ដែ ជា ទ្ធផ  ថ្នការ
ទ្ទួ្ អុំណាចនចស្តា  រីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ 

កិចចការ ១: ៨ 
__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

 

កិចចការ ២:៤៣ 
________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

កាឡាទី្ ៥: ២២-២៣ 
_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 
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ការទ្ទ្ួ បានអុំណាចនចស្តា របស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ 
 

  វាជានរឿងខុសឆ្គង្យួ ដែ នយើងព្រូវនរៀបបនួជុំហានជាព្បរន័ធ រី
រនបៀបនែើ្បទី្ទួ្ បាននូវអុំណាចនចស្តា របស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធននាះ។  
នយើង្និព្រូវោកព់្រះជាមាច ស់នៅកាុងព្បអបន់នាះនទ្ ែូនចាះនយើងក៏្ និអាចនព្បើ
ព្បាស់ព្ទ្ងប់ានដែរ ។  ប៉ាុដនរមាននគ្ន ការណ៍្យួចុំនួននៅកាុងព្រះបនទូ 
របស់ព្រះជាមាច ស់ដែ ចាុំបាចព់្រូវកានត់ា្ ។  នគ្ន ការណ៍្យួចុំនួនទុំង
ននាះរួ្ មាន ៖  
 

១.  ការនព្សកឃ្លា ន   
 សូ្អាន យ៉ាូហាន ៧:៣៧-៣៩ ។ វាជាការសុំខាន ់ ដែ នោកអាកព្រូវ
ព្បាកែចាស់ថា បញ្ញា ចិរារបស់នោកអាកបរសុិទ្ធ នៅកាុងការចងទ់្ទួ្ 
អុំណាចនចស្តា របស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ 
 

 កិចចការ ៨:១៤-២៤ សុំនៅន ើនោកសីុ្៉ាូន ដែ មានការសញបដ់សញងយ៉ា ង
ខាា ុំង ជា្យួនឹងការអស្តច រយដែ នកើរនឡើង ជាភសរុតាងបញ្ញា ករី់អុំណាច
នចស្តា ននាះ ។  នោកចងឱ់្យការបនព្្ើរបស់នោកមានព្បជាព្បិយភារ ប៉ាុដនរ
បញ្ញា ចិរារបស់នោក្និព្រឹ្ព្រូវ។  នយើងព្រូវការព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនៅកាុង
ជីវរិរបស់នយើង នបើគ្នម នព្រះអងគនទ្ននាះ នយើងក៏្ និអាចនធវើអវីបានដែរ ន ើយ
អស់អាកដែ ចងប់ានអុំណាចនចស្តា ននះ នឹងបង្គា ញនចញតា្រយៈការ
ចុំណាយនរ ផ្លទ  ់ខាួនព្បកបជា្យួព្រះជាមាច ស់ នោយការអធិស្តា ន និង
ការសញ្ា ឹងេិរន ើព្រះបនទូ របស់ព្រះអងគ។  ្និមានផាូវការន់នាះនទ្!  
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២. នសចកាបីរសុិទ្ធ ។ 
នយើងព្រូវបុំបារអ់ុំនរើបាបទុំងឡាយ ដែ រារាុំងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ រីការ
េងន់ៅ ព្េបដ់ផាកទុំងអស់កាុងជីវរិរបស់នយើងនចញ។ នែើ្បនីធវើែូនចាា ះបានេឺ
ទ្ទរឲ្យមាន ភារកាា ហាន និងភារនស្តម ះព្រង ់ ។  កអ៏ាចនៅបាន្យ៉ាង
នទ្ៀរថាជាការដព្បចិរា ។  ទ្ុំនុកែុំនកើង ៥១:២  
 

៣. ជុំននឿ 
ចូរចងចាុំថាអុំនណាយទនថ្នព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ្និដ្នបាន្កនោយ 
ស្តរការខិរខុំព្បឹងដព្បង  ន ើយក៏្ និដ្នជាការដែ  ស័កាិស្នឹងទ្ទួ្  
ននាះដែរ ។   អុំនណាយទនននះ អាចទ្ទួ្ បាននោយជុំននឿដែ សងឃឹ្ ថា
នឹងបានទ្ទួ្ ដ្ន។ នោកអាក្និចាុំបាចអ់ងវរករ និងទ្ទូ្ចសុុំរីព្រះជាមាច ស់ 
នែើ្បទី្ទួ្ បានអុំណាចនចស្តា  ដែ ព្រះបនទូ បានសនយននាះនទ្។ 
 ូកា១១:១៣  
 

៤. ការស្តា បប់ង្គគ ប ់ 
ស្តា បប់ង្គគ បត់ា្នសចកាីបង្គគ បដ់ែ មាននៅកាុង នអនភសូរ ៥:១៨។  ព្រះជា
មាច ស់ នឹង្និោកប់ញ្ារាិននះ្កនោកអាក នបើសិនជានោកអាក្និមាន ទ្ធ
ភារនឹងរកាវាបានននាះ។ សូ្ចូ នៅរកព្រះជាមាច ស់ នោយការនរៀបចុំចិរា 
ឬ នោយការនៅនសៃៀ្ ដសវងរកអាកព្បឹកាខាងព្រ ឹងវញិ្ញា ណ នែើ្បអីធិស្តា ន 
ជា្យួនោកអាក ។ 
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នរើនោកប៉ាូ បាននធវើអវីខាះ កាុងការអធិស្តា ន នែើ្បឱី្យ្នុសសបានទ្ទួ្ ព្រះ 
អុំនណាយទនថ្នព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ? 
 
កិចចការ ១៩:៦ 
____________________________________________________ 

 
សូ្ទ្ទួ្ នោយជុំននឿ ្និដ្ននោយអារ ម្ណ៍រីអុំណាចរបស់ព្ទ្ងន់នាះនទ្ 
ន ើយកកុ៏ុំឲ្យខទបអ់ុំនណាយទនដែ បង្គា ញនចញ្កននាះដែរ។ ជាងមី ា្ង
នទ្ៀរ ព្រះជាមាច ស់ព្បទនអុំនណាយទុំងននះ្ក ែូចដែ បានករព់្តានៅកាុង
ព្រះេ ព្រីសញ្ញា ងម ីជាអាទ្ិ៍ េឺសព្មាបក់ារបនព្្ើ  ។   
 

ការនែើរនោយព្រះវញិ្ញា ណ  
 

  សូ្កុុំរស់នៅកាុងបទ្រិនស្តធនអ៍រីរកា  ថ្នព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ 
នយើងព្រូវនរៀននែើររា ់ថ្ងៃ នោយព្រះវញិ្ញា ណ ន ើយបនរការចាកប់ុំនរញនោយ
ព្រះវញិ្ញា ណ នយើង្និអាចនឹងឈានែ ់ែុំណាកថ់្នការែឹងព្េបយ់៉ា ងទុំង
អស់ននាះនទ្ ។ 
 

តា្ការបកព្ស្តយនយ័ព្រងន់ៅកាុង កាឡាទី្៥:១៦ បញ្ញា កថ់ាព្បសិននបើ 
នយើង នែើរនោយព្រះវញិ្ញា ណ នយើងនឹង្និរស់ នៅបុំនរញបុំណងព្បាថាា របស់
ស្តចឈ់ា្ននាះនទ្! ែូនចាះ នបើសិនជានោកអាកធ្លា កន់ៅកាុងការ បួង ននាះ
អាចនោយស្តរដរនោកអាក្និនែើរនោយព្រះវញិ្ញា ណ ។   នទះជានៅនរ 
ដែ នកើរនឡើងែូនចាា ះដ្នកន៏ោយ នោកអាកព្គ្ននដ់រទ្ទួ្ ស្តរភារនូវភារ
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បរាជយ័របស់នោកអាក នោយការដព្បចិរា និងនោយជុំននឿ ជាងមី ា្ងនទ្ៀរ 
សូ្ទូ្ សុុំព្រះជាមាច ស់ឲ្យបុំនរញនោកអាក នោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់
ព្រះអងគ ។ 
 

សូ្កុុំច ា្ងបទ្រិនស្តធនរ៍បស់អាកែថ្ទ្ ។   ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធអាចយង 
្កនោយនសៃៀ្ស្តៃ រែូ់ចជា ទឹ្ក ូររចិៗ ឬ ែូចជាទឹ្កជុំននែ់ម៏ានឫទធ នុភារ
ខាា ុំងកាា ។ សូ្ឱ្យព្រះអងគ ូរតា្រយៈនោកអាក អនុញ្ញា រិឲ្យខាួននោកអាកនធវើ
ជាបណាា ញថ្ននសចកាីព្សឡាញ់ និងព្រះររែធ៏ុំនធងរបស់ព្រះអងគចុះ! 


