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 រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធដឹកនអំ្នក 

 The Holy Spirit Leads You 
 
 
 រពោះគមពរី នមានរពោះបនទូលថា “របរិនបបើបយើងមានជីវតិបោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្កមន បយើងករ៏តូវរបតិបតតិតាម 
រពោះវញិ្ញដ ណ្កដរ” (កាឡាទី ៥:២៥)។ បយើងមនិរោនក់តទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធប៉ុបណាណ ោះបទ ប៉ុកនត បយើងរតូវកតរបរពឹតតតាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្ផងកដរ។ ោវក័ប៉ូល នឮអុំពីរគិរតបររ័ិទមយួចុំនួនកដលមនិ នរបរពឹតតតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្។ ោត ់នមាន
របោរនប៍ោយមនិរបាយចិតតថា៖ “មកពីបងបអូនបៅកតមានចិតតគុំនិតជាមនុរសបលកីយដ៍កដល។ កនុងចុំបណាមបងបអូន 
បបើបៅកតមានការរចកណ្នទារ់កទងោន ដូបចនោះ របអាយបឃើញថាបងបអូនបៅកតមានចិតតគុំនិតជាមនុរសបលកីយ ៍បហើយបង
បអូនររ់បៅតាមរបបៀបមនុរសធមមតាដកដល។” (១កូរនិថូ្រ៣:៣)  

 
 បៅកនុងបរៀវបៅ ការរជមុជកនុ ងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ របរ់បលកវលីឡាដ បខ្នធីឡន (Willard Cantelon) បងាា ញពី
ោរៈរុំខានស់នការររ់បៅតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្។ “បទាោះបីមនុរសមាន ក់ទទួល នរពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ នបរចើនយ៉ងណា
កប៏ោយ ោតម់និអាចរបរមចអវ ីនបឡើយ របរិនបបើោតម់និ នររ់បៅតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្” (ទុំពរ័ ២៩)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធយងមកបដើមបរីកមតងបរចកតីពិតដល់បយើង។ ប៉ុកនត បតើរពោះអងគអាចបបរងៀនបយើងតាមរបបៀបណា របរិនបបើបយើងមនិ
យកចិតតទុកោកន់ឹងរពោះគមពរីជារពោះបនទូលសនបរចកតីពិត? រពោះអងគយងមករបទានអុំណាចបដើមបបីធវើបនាទ ល់ និងមាន
អុំណាចបដើមបអីធិោឌ ន។ ប៉ុកនត បតើរពោះអងគអាចរកមតងការអោច រយតាមរយៈបយើង និងកនុងបយើងបោយរបបៀបណា របរិនបបើ
បយើងបៅបរងៀមកនុងជុំបនឿ បហើយមនិយកចិតតទុកោកក់នុងការអធិោឌ ន?  
 
 ការរបរពឹតតតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ មាននយ័ថាអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធដឹកនាុំអនក។ ប៉ុកនត បតើរពោះអងគដឹកនាុំអនកតាម
របបៀបណាខ្លោះ? បមបរៀនបនោះបឆលើយតបនឹងរុំណួ្ររុំខានប់នោះ។  
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គ្ទរាង 
ក. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ He Leads You by God’s Word 
ខ្. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈរកុមជុំនុុំ He Leads You by the Church 
គ. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្  He Leads You by Spiritual Gifts 
ឃ. រពោះអងគដឹកនាុំអនក តាមរយៈនិមតិត រុបិន និងោថ នភាព He Leads You by Visions, Dreams, and Circumstances 

 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរបើរពោះគមពរី បដើមបដីឹកនាុំពួកអនកបជឿ។  
២. បរៀបរបព់ីតួនាទីសនរបជារស្ររតរបរ់រពោះជាមាច រ់ គឺរកុមជុំនុុំ។  
៣. បងាា ញពីខាន តគុំរទូាុំងរ ុំកដលរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្រតូវបុំបពញ។  
៤. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់អាចដឹកនាុំអនកតាមរយៈនិមតិត រុបិន និងោថ នភាព។ 
 

ក. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នក តាលរយៈរពះបនទូលរបសរ់ពះជាមាា ស ់
   He Leads You by God’s Word 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធទររើរពះបនទូល ទដើមបដឹីរនពំួរអនរទជឿ។  
 
 មនុរសខ្លោះពឹងកផអកបលើបហារោស្ររត និងរគូទាយ។ ប៉ុកនត អនកមានមតិតរមាល ញ់មាន ក ់កដលដឹងពីអនាគត។ រទងរ់ជាប
ពីអវីកដលលអបុំផុតររមាបអ់នក។ រពោះអងគររឡាញ់អនក បហើយរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ចងដ់ឹកនាុំអនកកនុងរគបក់ាររបរមចចិតត
របរ់អនក។ រទងជ់ារពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធ។  
  
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមានរមតថភាពដឹកនាុំអនក ពីបរពាោះរទងរ់ជាប………………………………………………………….. 
    បហើយរទង…់…………………………………………………………………............................…………………….អនក។  
 
 រពោះគមពរី ជាកផនទីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរបើ បដើមបដីឹកនាុំអនកបៅកាន់ោថ នរួគ។៌ ជាបរៀងរល់សថ្ង រពោះអងគជួយ អនក
ឱ្យបរបើោថ នភាពរបរ់អនកជាការបបរងៀនរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ បហតុដូបចនោះ វមានោររុំខានខ់ាល ុំងណារ់ររមាប់
អនកកនុងការអានរពោះគមពរីជាបរៀងរល់សថ្ង ។  
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 បពលខ្លោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងមានរពោះបនទូលមកកានអ់នក តាមរយៈខ្គមពរីណាមយួ បៅបពលអនកអាន។ យូរៗបៅ 
រគិរតបររ័ិទមយួចុំនួន ននិយយថា បៅកនុងការរិកាបោយការអានរពោះគមពរីរបរ់ពួកបគ ខ្គមពរីបនាោះហាកប់ីដូចជា 
បលចបចញមកពីទុំពរ័បនាោះកតមតង។ ខ្គមពរីបនាោះជារពោះបនទូលបលើកទឹកចិតត ឬ ជារពោះបនទូលពា លពួកបគ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងជួយ អនកឱ្យរ ុំឮកខ្គមពរី កដលអនកចងចាុំ។ ដូបចនោះ បៅបពលកដលជួបការលបងួ ខ្គមពរីបនាោះនឹង
បលចបចញពីកនុងគុំនិតរបរ់បយើងបរបៀបដូចជាការោរ់បតឿន។ ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩ “បតើមនុរសកុំបលោះរតូវបធវើយ៉ងណា 
បដើមបបីអាយកិរយិមារយទរបរ់ខ្លួន នលអរតឹមរតូវ? គឺបោយរបតិបតតិតាមរពោះបនទូលរបរ់រពោះអងគ។”  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកន៏ឹងមានរពោះបនទូលមកកានអ់នក តាមរយៈការបបរងៀនរពោះគមពរី។ វអាចជាការអធិបាយ ឬ ការ
បបរងៀនកនុងរកុមជុំនុុំ តាមរយៈវទិយ ុរមាគមរពោះគមពរី អកសរោស្ររតខាងរពោះគមពរី និងមុខ្វជិាជ រិកាដូចបយើងកុំពុងកតបរៀន។ 
ការបបរងៀនទាុំងបនោះរុទធកតរបបៀបកដលរពោះអងគបរជើរបរ ើរដឹកនាុំអនក បៅកានរ់គបទ់ាុំងបរចកតីពិត។ រូមចងចាុំកណ្ឍ គមពរី 
យ៉ូហាន ១៦:១៣។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ ចូររ ុំលឹកបឡើងវញិពីខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ូហាន ១៦:១៣។  
 
៣ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩។  
 
៤ ចុំណុ្ចខាងបរកាមបនោះជារបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចបរបើរពោះគមពរីបដើមបដីឹកនាុំអនក។ ចូរគូរបនាទ តម់យួខាងបរកាម  
   ចុំណុ្ចកដលអនកបរចើនបធវើញឹកញាប។់  
 អានរពោះគមពរី។  
 ទបនទញខ្គមពរី។  
 ោត បប់រចកតីអធិបាយ។  
 ចូលរមួបរៀនថាន ករ់ពោះគមពរី។  
 អានបរៀវបៅកដលពនយល់បករោយបរចកតីពិតកនុងរពោះគមពរី។  
 រិកាមុខ្វជិាជ រពោះគមពរី។  
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ខ. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នកតាលរយៈរកុលជំនុំ He Leads You by the Church 

ទោលទៅទ២ី. ទរៀបរាប់ពីតួនទីម្នររជ្ជរាស្តសតរបស់រពះជ្ជាច ស់ គ្ឺររុមជំនុំ។ 
 
 កុមារបរៀនបដើរ និយយ រត ់បលង និងបធវើការមកពីរគួោររបរ់ពួកបគ។ បពលអនក នបកើតជាថ្មីមតងបទៀត រពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទធ នបបងកើតអនកជាកផនកមយួសនរគួោររបរ់រពោះជាមាច រ់ បនាោះជារកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអមាច រ់បយរូ៊រគិរត។ រទងរ់ពវ 
រពោះហឫទយ័ឱ្យអនកទទួលជុំនួយពីបងបអូនរបុរររីកនុងរពោះរគិរត កដលពួកបគអាចផតល់ដល់អនក។ អនកនឹងរកបឃើញការ
ដឹកនាុំ ការបបរងៀន និងជុំនួយ បៅបពលកដលអនកជាកមមរិទធរបរ់រកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ រូមរ កដចារ់ថា រកុមជុំនុុំបនាោះ
ជារកុមជុំនុុំកដលបជឿរពោះគមពរី បធវើតាមរពោះគមពរី បចោះបបរងៀន និងរពមទទួលយកកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
  
 រពោះរគិរត នោករ់គូគងាវ ល រគូបបរងៀន និងអនកដឹកនាុំដសទបទៀតកនុងរកុមជុំនុុំ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានរពោះ
អុំបណាយទាន និងអុំណាចពិបររដល់ពួកបគបដើមបឱី្យពួកបគអាចបធវើការ នយ៉ងលអរបបរើរ។  

 
“គឺរពោះអងគបហើយ កដល នរបទានបអាយអនកខ្លោះមានមុខ្ងារជាោវក័ បអាយអនកខ្លោះកថ្លងរពោះបនទូល អនកខ្លោះ
ផាយដុំណឹ្ងលអអនកខ្លោះជាអនកគងាវ ល និងអនកខ្លោះបទៀតជាអនកបបរងៀន បដើមបបីរៀបចុំរបជាជនដវ៏រុិទធបអាយ
បុំបពញមុខ្ងារបុំបរ ើ និងកោងរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរឋបឡើង”។ (បអបភរូ ៤:១១-១២)   

 
 រមាជិករកុមជុំនុុំនីមយួៗ រតូវបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បៅបពលកដលអនកដឹកនាុំ នទទួលការដឹកនាុំ
ពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ រកុមជុំនុុំទាុំងមូលអាចបធវើការជាមយួោន បោយរុខ្បកសមកានត។ មនុរសមាន ក់ៗនឹងបធវើកិចចការរបរ់បគ
ផ្ទទ ល់យ៉ងមានរបរិទធិភាពកនុងគបរមាងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរអធិោឌ នររមាបរ់គូគងាវ លរបរ់អនក និងអនកដឹកនាុំដសទបផសងបទៀត កដលពួកបគបនតបពារបពញបោយ 
   រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 

គ. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នកតាលរយៈរពះអ្ំពោយទានរបសរ់ពះវិញ្ញា ណ   
     He Leads You by Spiritual Gifts 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីខាន តគ្ំរូទាងំររណំដលរពះអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណរតូវបំទពញ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានរពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្ររមាប់រគិរតបររ័ិទរគបរ់បូ។ រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័
ចងឱ់្យបយើងទទួលយករពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះ បដើមបឱី្យបយើងអាចជួយ ោន បៅវញិបៅមក។  
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“មានរពោះអុំបណាយទានបផសងៗពីោន  កតមានរពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួរពោះអងគបទ កដលរបទានបអាយ។រពោះវញិ្ញដ ណ្
បរ ររបទានបអាយមាន ក់ៗ រុំកដងរពោះអុំបណាយទាន បដើមបជីារបបយជន៍រមួ។” (១កូរនិថូ្រ ១២:៤, ៧)  

 
“គឺរពោះអងគរបទានបអាយមាន កប់ចោះនិយយរបកបបោយរ ជាញ  បហើយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយមាន ក់
បទៀតបចោះនិយយ បោយយល់គុំបរងការដល៏ក់កុំ ុំងរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយ
មាន កប់ទៀតមានជុំបនឿ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដលរបទានបអាយមាន កប់ទៀតបចោះបរ រមនុរសបអាយជាពីជុំងឺ បអាយ
មាន កប់ទៀតបចោះបធវើការអោច រយ បអាយមាន ក់បទៀតបចោះកថ្លងរពោះបនទូល បអាយមាន កប់ទៀតបចោះរទងប់មើលវញិ្ញដ ណ្លអ ឬ 
អារកក ់បអាយមាន កប់ទៀតបចោះនិយយភាោចុំកឡកអោច រយ បអាយមាន ក់បទៀតបចោះបកករបនយ័ភាោទាុំង
បនាោះ។” (១កូរនិថូ្រ១២ ៨,១០) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចរបទានដល់រគូគងាវ លរបរ់អនក ឬ រគិរតបររ័ិទកដលបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្នូវោរ
កដលរបកបបោយរ ជាញ  និងការយល់ដឹងកដលអនករតូវការ។ ោរបនោះអាចមកកានអ់នកផ្ទទ ល់កនុងចុំណាបអ់ារមមណ៍្មយួដ៏
រជាលបរៅ ឬ ការយល់ដឹងភាល មៗមយួរ ុំបពច។ ភាល មៗបនាោះ អនករោបក់តយល់អវីជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាមាច រ់
ររមាបោ់ថ នភាពណាមយួ។ ការបបើករកមតងពីអតថនយ័សនអតថបទគមពរី និងការបឆលើយតបចុំបពាោះបញ្ញា របរ់អនកបចញពីខាង
បរៅគុំនិតរបរ់អនក។ រពោះជាមាច រ់របទានរពោះបនទូលកដលអនករតូវការបដើមបជីួយ ដល់មាន កប់ផសងបទៀត។  

 
 បៅបពលអនករ បម់នុរសអុំពីរពោះអមាច រ់ ឬ បបរងៀនបមបរៀនរពោះគមពរី អនករតូវការការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
ឪពុកមាត យរតូវការការនិយយរបកបបោយរ ជាញ កដលមកពីរពោះជាមាច រ់ បដើមបផីតល់ដុំបូនាម នរតឹមរតូវដល់កូនរបរ់ពួកបគ។ 
កិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ររមាប់ជីវតិររ់បៅជាកក់រតងជារបចាុំសថ្ង មនិកមនរោនក់តររមាបប់ពលមានបញ្ញា ប៉ុបណាណ ោះបទ។ 
 

“បពលខ្ញុ ុំអធិោឌ ន ខ្ញុ ុំកតងកតនឹកគិតដល់បងបអូនជានិចច  រូមបអាយរពោះរបរ់រពោះបយរូ៊រគិរឋជាអមាច រ់សន
បយើង គឺរពោះបិតារបកបបោយរិររីងុបរឿង របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្ បអាយបងបអូនមានរ ជាញ  និងរុំកដងបអាយបង
បអូនោគ ល់រពោះអងគយ៉ងចារ់”។ (បអបភរូ ១:១៦-១៧) 

 
“បហើយរពោះអងគរបទានបអាយោតប់ពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បដើមបបីអាយបលកមានរ ជាញ ឆាល តវងសវ បចោះបធវើ
រគបក់ិចចការ” ។ (និកខមនុំ ៣៥:៣១) 

 
 ការកថ្លងរពោះបនទូល រពោះរជោរជាភាោដសទ និងការបកករបភាោដសទជារបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមានរពោះ
បនទូលមកកានរ់កុមជុំនុុំ។ ការកថ្លងរពោះបនទូលជារពោះរជោររបរ់រពោះជាមាច រ់កនុងភាោរបរ់អនកកថ្លង។ វអាចជារ ប់ពីអវី
មយួកដលនឹងបកើតបឡើងបៅសថ្ងអនាគត ឬ ជាោរសនការោរ់បតឿន និងបលើកទឹកចិតតបដើមបជីួយ ដល់អនកោត ប់។ ជួនកាល 
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រពោះរជោរកថ្លងជាភាោដសទកថ្លងបចញមុន បនាទ បម់កមានបគបករោយភាោដសទបនាោះតាមបរកាយ។ រពោះអុំបណាយទាន
ទាុំងពីរបនោះរមួោន  គឺដូចនឹងរពោះអុំបណាយទានសនការកថ្លងរពោះបនទូលកដរ។  

 
 អនកខ្លោះភយ័ខាល ចចុំបពាោះរពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្ទាុំងបនោះ បរពាោះកតោរខុ្រឆគងកដលពួកបគ នលឺ។ បនោះដូច
ជាការបដិបរធមនិរពមទទួលលុយ បរពាោះអនកអាចទទួលលុយកកលងកាល យ។ មារោតាុំងកតងកតពាយមបធវើឱ្យមនុរសរចបូក
រចបល់ តាមរយៈការចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ មានពាការកីកលងកាល យមយួចុំនួនបៅជុំនានរ់ពោះគមពរី កដូ៏ចជា
រពវសថ្ងបនោះផងកដរ។ ប៉ុកនត រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ មនិចងឱ់្យបយើងបដិបរធរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះអងគបឡើយ បោយបរពាោះ
កតការភយ័ខាល ចទទួលការកកលងបនលុំ ឬ ចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់។  
 
 រពោះជាមាច រ់កម៏និរពវរពោះហឫទ័យឱ្យមារោតាុំងប កបបញ្ញឆ តបយើង បោយការចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់
កដរ។ បហតុដូបចនោះ រពោះអុំបណាយទានមយួសនរពោះអុំបណាយទានរបរ់វញិ្ញដ ណ្ គឺការោគ ល់វញិ្ញដ ណ្អារកក ់និងលអ។ រពោះ
អុំបណាយទានបនោះការពាររកុមជុំនុុំពីកិចចការរបរ់វញិ្ញដ ណ្អារកក ់និងគុំនិតខុ្រឆគងរបរ់មនុរស។ បពលខ្លោះ មនុរសយល់
រចឡុំចុំបពាោះគុំនិតផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់ពួកបគថាជាការបបើករកមតងកដលមកពីរពោះជាមាច រ់។ អនកខ្លោះនាុំមកនូវភាពរចបូករចបល់
យ៉ងខាល ុំងតាមរយៈការផតល់ “ោរ” រ បអ់នកដសទរតូវបរៀបការជាមយួនរណា បៅកកនលងណា និងបធវើអវី។ បហតុដូបចនោះ  
រពោះជាមាច រ់បងាគ បប់យើងឱ្យលបងលរគបោ់រទាុំងអរ់។  

 
“កុុំររ ុំងរកមមភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បឡើយ កុុំបមើលងាយការកថ្លងរពោះបនទូល ចូរពិចារណាបមើរគបប់រចកតី 
ទាុំងអរ់ បហើយររងយ់កបរចកតីណាកដលលអ។ រតូវបចៀរបចញបអាយផុតពីអុំបពើអារកករ់គបក់បបយ៉ង”។ 
(១កថ្រាឡូនិក ៥:១៩-២២) 

 
 រពោះរជោរកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំបពញតាមខាន តគុំររូ ុំយ៉ងបនោះ៖ 
 

១. ោររតូវកតររបោន ទាុំងររុងជាមយួនឹងរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ ឧទាហរណ៍្ ោរកដលរ បប់ុររមាន ក់ឱ្យ  
    យករបពនធរបរ់បុររមាន កប់ទៀត វមនិអាចមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបឡើយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមក  
    បដើមបជីួយ បយើងឱ្យោត បប់ងាគ ប់រពោះជាមាច រ់ មនិកមនរ បឱ់្យបធវើអវីមយួកដលរពោះជាមាច រ់ហាមឃ្លតប់នាោះបឡើយ។   
    ការររបតាមរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ ជាការលបងលដរ៏បបរើរបុំផុត។ បយើងរតូវវយតសមលរគបអ់វីៗទាុំងអរ់  
    ជាមយួរពោះបនទូលរពោះជាមាច រ់។  

 
២. ោររតូវកតពិតរតឹមរតូវ។ របរិនបបើការកថ្លងោរបនាោះមនិពិតរតឹមរតូវបទ ោរបនាោះកម៏និកមនមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ ៏ 
     វរុិទធកដរ ដបតិរពោះអងគជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត។ ការកថ្លងរពោះបនទូលកដលមកពីរពោះអមាច រ់ ពិតជាបកើតមាន  
     បឡើង។  
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“របរិនបបើពាការណីាមាន ករ់បការថា ររុក នរុខ្ោនត បយើងដឹងថារពោះអមាច រ់ចាតព់ាការបីនាោះមក
កមន លុោះរតាណាកតររុក នរុខ្ោនត ដូចពាកយោត់របការ”។ (បយបរមា ២៨:៩) 

 
“អនករបកហលជារួរថា បតើបធវើដូចបមឋចបអាយដឹងថា ពាកយណាមយួកដលមនិកមនមកពីរពោះអមាច រ់។  
បពលពាការណីាមាន កក់ថ្លងពាកយកនុងនាមរបរ់រពោះអមាច រ់ កតមនិបឃើញមានបហតុការណ៍្អវីបកើតបឡើងដូច
ពាកយបគរបការបទ  នបរចកឋីថាពាកយបនាោះមនិកមនជារពោះបនទូលរបរ់រពោះអមាច រ់បទ។ ពាការបីនាោះ
ហ៊ាននិយយបោយចិតតឯង ដូបចនោះ កុុំខាល ចបគបអាយបោោះ”។ (ទុតិយកថា ១៨:២១-២២) 
  

“កាលណារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិតយងមកដល់ រពោះអងគនឹងកណ្នាុំអនករល់ោន បអាយោគ ល់បរចកតី
ពិតរគបជ់ុំពូក”។ (យ៉ូហាន ១៦:១៣) 

 
៣. ោរបនាោះបលើកតបមកើងរពោះរគីរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់បលើកតបមកើងទាុំងរពោះបិតា និងរពោះបុរតា។  

 
“រពោះអងគនឹងរុំកដងរិររីងុបរឿងរបរ់ខ្ញុ ុំ”។ (យ៉ូហាន ១៦:១៤) 

 
“អនកណាមាន ក់មានរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់កណ្នាុំ អនកបនាោះពុុំអាចបពាលថា រពោះបយរូ៊រតូវ 
បណាត ោបកើតបទ”។ (១កូរនិថូ្រ ១២:៣) 

 
៤. ោរបនាោះនឹងនាុំមកនូវរពោះពរ មនិកមនភាពរចបូករចបល់បនាោះបទ។  
 

“អនកណានិយយភាោចុំកឡកអោច រយ អនកបនាោះកោងកតខ្លួនឯងប៉ុបណាណ ោះ រឯីអនកកថ្លងរពោះបនទូលវញិ 
កោងរកុមជុំនុុំ…ការទាុំងអរ់បនោះ បដើមបកីោងរកុមជុំនុុំ”។ (១កូរនិថូ្រ ១៤:៤, ២៦) 
 

៥. អនកកដលផតល់ោរ គឺរតូវដឹងខ្លួន និងមានការទទួលខុ្ររតូវកនុងការបធវើរគបក់ិចចការទាុំងអរ់បៅតាមរណាត ប់  
    ធាន បរ់តឹមរតូវ។ បពលខ្លោះ មារោតាុំងចមលងតាមកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ការបជឿបលើវញិ្ញដ ណ្បខាម ច រគូ  
    ខាបរពលឹងអាចភាុំងោម រតី និងមនិដឹងខ្លួនអុំពីអវីពួកបគនិយយ បៅបពលមានវញិ្ញដ ណ្មយួបទៀតរតួតរតាពួក  
    បគ។ ប៉ុកនត បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបទានោរតាមរយៈបុគគលណាមាន ក់ រពោះអងគរកមតងបោយបអាយបុគគល  
    បនាោះដឹងខ្លួន។ បុគគលបនាោះអាចបរជើរបរ ើរបពលណារតូវនិយយ និងបពលណារកាភាពបរងៀមោង ត់ បដើមបកុីុំឱ្យ  
    ោតប់ងាអ កដ់ល់រជោរកដលរពោះជាមាច រ់ នរបទានដល់រគូគងាវ ល ឬ អនកដសទ។ បលកប៉ូលបបរងៀនបរចកតី  
   បនោះយ៉ងចារ់កនុងកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ១៤។ រគូគងាវ លគួរកតបលើកទឹកចិតតឱ្យបរបើរពោះអុំបណាយទានរបរ់ 
   រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ប៉ុកនត កនុងបពលជាមយួោន  ោតម់ានការទទួលខុ្ររតូវ បដើមបបីមើលថារគបក់ារទាុំងអរ់រតូវ ន  
   បធវើតាមរណាត ប់ធាន ប់រតឹមរតូវ មនិកមនបោយភាពរចបូករចបល់បនាោះបឡើយ។ បហតុដូបចនោះ អរ់អនកកដលមានរពោះ  
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   អុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ រតូវកតទទួលោគ ល់ភាពជាអនកដឹកនាុំរបរ់រគូគងាវ ល និងមនិរតូវអនច់ិតតនឹងការ  
   កណ្នាុំ ឬ ដុំបូនាម នរបរ់ោតប់ឡើយ។  
 

“រពោះអុំបណាយទានខាងការកថ្លងរពោះបនទូល រថិតបៅបរកាមអុំណាចរបរ់អនកកថ្លងរពោះបនទូលដបតិ 
រពោះជាមាច រ់មនិរពវរពោះហឫទយ័នឹងការខ្វោះរណាឋ បធ់ាន ប់បទ គឺរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័នឹងបរចកឋី 
រុខ្ោនត…រតូវបធវើការទាុំងអរ់បនោះ បោយរមរមយ និងបោយមានរណាឋ ប់ធាន ប។់”  
(១កូរនិថូ្រ ១៤:៣២-៣៣, ៤០) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរី ១កថ្រាឡូនិក ៥:១៩-២២ ។  
 
៧ អនក នរិកាខាន តគុំររូ ុំយ៉ង បដើមបបីរបើររមាបវ់និិចឆយ័ោរណាមយួកដលពិតជាមកពីរពោះជាមាច រ់។ ចូរគូររងវងអ់កសរ  
    សនពាកយ ឬ ឃ្លល នីមយួៗកដលជាខាន តគុំរបូនាោះ (មានខាន តគុំរទូាុំងអរ់រ ុំ)។  
 ក)  ោរកវងកដលមានបរចកតីលមអតិបរចើន។  
 ខ្) ការបលើកតបមកើងរពោះរគិរត។  
 គ)  បពារបពញបោយកមាល ុំង ឮខាល ុំង និងរបកបបោយរិទធិអុំណាច។  
 ឃ)  បរកាមអុំណាចរបរ់អនកកថ្លងរពោះបនទូល។  
 ង)  នាុំរពោះពរដល់អនកោត ប់។  
 ច)  អមជាមយួទឹកកភនក។  
 ឆ)  ររបតាមរពោះបនទូលរពោះជាមាច រ់។  
 ជ)  ជាោរពិតរតឹមរតូវ។  
 

ឃ. រពះអ្ងគដឹកនអំ្នកតាលរយៈនិលិតត សបុិន និងស្ឋា នភាព 

       He Leads You by Visions, Dreams, and Circumstances 

ទោលទៅទ៤ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលរពះជ្ជាច ស់អាច្ដឹរនអំនរតាមរយៈនិមិតត សុបិន និងស្ឋែ នភាព។ 
 
 អនក នអានកនុងរពោះគមពរីអុំពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់មានរពោះបនទូលមកកានម់នុរសតាមរយៈនិមតិត និងរុបិន។ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបៅកតមានរពោះបនទូលមកកានម់នុរសតាមរបបៀបបនោះនាបពលរពវសថ្ងបនោះផងកដរ។ អវីកដលពាការយី៉ូកអល 
 នកថ្លងទុំនាយ គឺកុំពុងបកើតបឡើង។  
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“ពួកយុវជននឹងនិមតិតបឃើញការអោច រយ បហើយពួកចារ់ទុុំរបរ់អនករល់ោន នឹងយល់រុបិនតនិមតិត”។  
(កិចចការ ២:១៧) 

 
កនុងឆាន ុំ១៩៤០ ប៊ ីធី  ត (B.T. Bard)  នររបររអុំពីការចាកប់ងាូរដអ៏ោច រយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្កនុងរកុងបបក៉ាុំង។  
 
មានការោរភាព ប បទារកុំហុរ រពោះរជោរជាភាោដសទ និងការបករោយការកថ្លងរពោះបនទូលការ
យល់រុបិនតនិមតិតខាងវញិ្ញដ ណ្ និមតិតមកពីោថ នបរមរុខ្របរ់រពោះរគិរត និងទឹកដីរបកបបោយរិររីងុបរឿង 
ការបរ រឱ្យជាមកពីរពោះជាមាច រ់ បហើយបលើរពីបនាោះ វញិ្ញដ ណ្សនការររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងគុំ។  
 

 បៅ ជូ ជូ ពិតជាចងប់ៅកនុងវតតមានរបរ់រពោះជាមាច រ់ ប៉ុកនត នាងភ័យខាល ចថាមានការអតួរកមតងពីខ្លួននាង ឬ មាន
នរណាោកស់ដបលើនាង។ រ ុំបពចបនាោះ នាង នបឃើញរពោះបយរូ៊កនុងនិមតិត បហើយរពោះអងគ នោករ់ពហរថោន មកដកបោល
យ៉ងររទនប់ៅបលើនាង។ នាង នដួលបៅនឹងឥដឌ បរកាមអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ និងរោបក់តនិយយបោយ
អុំណ្រយ៉ងសរកកលងជាភាោដសទបផសងបទៀតតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ នរបទានពាកយរុំដីដល់នាង។  

 
 រុបិនកដលមកពីរពោះជាមាច រ់មានភាពររ់របវ ើកខាល ុំង រពមទាុំងទាកទ់ាញចុំណាប់អារមមណ៍្បុគគលបនាោះយ៉ងរជាល
បរៅ។ រពោះជាមាច រ់ នោរ់បតឿនមនុរសជាបរចើនកនុងរុបិនឱ្យប ោះបងប់ចាលអុំបពើ ប និងទទួលរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ
របរ់ពួកបគ។ អនកអាចទទួលរពោះពរ ជុំនួយ និងការបលើកទឹកចិតតកនុងរុបិនតរបរ់អនក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចដឹកនាុំអនក
ឱ្យអធិោឌ នររមាបន់រណាមាន ក់ ឬ ោរ់បតឿនអនកអុំពីបរោោះថាន ក់ណាមយួ។  

 
 រុបិនភាគបរចើនមនិកមនជាបបើករកមតងកដលមកពីរពោះជាមាច រ់បឡើយ។ អនុរមបជញ្ដ ៈរបរ់អនកបនតដុំបណ្ើ រការ  
ខ្ណ្ៈបពលកដលអនកបគង និងកកសចនគុំនិតរបរ់អនកបៅជារុបិនត។ ប៉ុកនត អនកអាចបធវើឱ្យរុបិនទាុំងបនោះដុំបណ្ើ រការ ន
ររមាបអ់នក។ រូមបរបើរុបិនបនោះជាការោរ់បតឿនបដើមបអីធិោឌ នររមាបរ់គប់ៗ ោន  កដលអនកបឃើញកនុងរុបិន។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ របរិនបបើអនកមានរុបិនកដលបងកបអ់តថនយ័ខាងវញិ្ញដ ណ្ ចូរទូលរុុំរពោះជាមាច រ់ឱ្យបងាា ញអនកពីអតថនយ័បនាោះ។  
 

ស្ឋែ នភាព និងគ្ំនិត Circumstances and Impressions 
 រគិរតបររ័ិទមាន ក ់នខ្កខានជិោះរថ្យនតរកុង បហើយបនួបម៉ាងបរកាយមក នាង នជិោះរថ្យនតបនាទ ប់មយួបទៀត 
បហើយ នអងគុយកកបរស្ររតីមាន កក់ដលរតូវការរពោះជាមាច រ់ រពមទាុំងអាចដឹកនាុំនាងឱ្យោគ ល់រពោះរគិរត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
 នដឹកនាុំការបនាោះតាមរយៈោថ នភាព ។  
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 បតើទាវ រសនឱ្ការហាកប់ីដូចជាបិទររមាបអ់នកកដរឬបទ? ចូររកបឡកបមើលជុុំវញិ! រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចកុំពុង
បបើកទាវ រររមាបឱ់្ការរបបរើរជាងបនោះ។ ចូរពិចារណាអុំពីរគិរតបររ័ិទដុំបូង កដលបគចខ្លួនពីរកងុបយរោូឡឹមបដើមប ី
របស្រងាគ ោះជីវតិរបរ់ពួកបគ។ ប៉ុកនត រគបក់កនលងកដលពួកបគបៅ ពួកបគ នផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ បហើយរពលឹងមនុរសជាបរចើន
 នទទួលការរបស្រងាគ ោះ។ បលកប៉ូលរថិតបៅកនុងគុក មនិអាចបនតដុំបណ្ើ របបរកកមមរបរ់ោតប់ទ ប៉ុកនត ខ្ណ្ៈបពលោត់បៅ
ទីបនាោះ ោត់ នររបររលិខ្ិតមយួចុំនួន។  
 
 បតើោថ នភាពបៅជុុំវញិអនកមានការលុំ កខាល ុំងកដរឬបទ? របកហល រពោះជាមាច រ់ នោកអ់នកបៅទីបនាោះ បដើមបឱី្យអនក
អាចបធវើអវីមយួចុំបពាោះោថ នភាពបនាោះ។ ចូរទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បដើមបជីួយ អនកឱ្យបមើលបឃើញអវីកដលអនកអាចបធវើ ន។ 
បនាទ បម់កបបើកកភនករបរ់អនក និងបចញបៅផ្ទល រ់បតូរោថ នភាពបនាោះ។ អនកជាចបងកៀងរបរ់រពោះជាមាច រ់។ កុុំរអ៊ូរទាុំអុំពីភាព
ងងឹត ផទុយបៅវញិ ចូរបបញ្ចញពនលឺកនុងកកនលងណាកដលអនកបៅ។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរចើនកតដឹកនាុំអនកតាមរយៈគុំនិត បៅបពលអនកទុកចិតតបលើរពោះអងគឱ្យជួយ អនកកនុងការរបរមច
ចិតត។ បៅបពលអនកគិតអុំពីការបធវើអវីមយួ អនកមានអារមមណ៍្ថារនតិភាពសរកកលងអុំពីការបនាោះ។ ប៉ុកនត បៅបពលអនកគិតអុំពីការ
មយួបផសងបទៀត អនកមានអារមមណ៍្ថាមនិររួល។  

 
 អនកជុំនួញរគិរតបររ័ិទមាន ក ់នកកទុ់កកកនលងអងគុយបលើយនតបហាោះមយួ ប៉ុកនត ោតម់ានអារមមណ៍្ថាមនិររួល។ 
កាលណាោតក់ានក់តគិតអុំពវី ោតក់ានក់តមានអារមមណ៍្អារកក់ខាល ុំងបឡើង។ ជាចុងបរកាយ ោត់ នផ្ទល រ់បតូរកកនលងអងគុយ
កដលោតក់កទុ់កបនាោះររមាបប់ជើងបហាោះបហើរបលើកបរកាយ។ យនតបហាោះកដលោតម់ានគបរមាងជិោះបនាោះ នបុកោន  បហើយ
អនកដុំបណ្ើ រទាុំងអរ់ នោល ប។់ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នជួយ របស្រងាគ ោះជីវតិរបរ់ោត។់  

 
 រុភារិត ១៦:៩ “មនុរសគិតគូរពីផលូវកដលខ្លួនរតូវបដើរ កតរពោះអមាច រ់ជាអនកកណ្នាុំផលូវ”។ រគូគងាវ លមាន កក់ដលកុំពុង
របញាបរ់បញាល់កនុងការណាតជ់ួប នទទួលគុំនិតមយួថា “ចូរឈប ់បហើយបោោះទាវ រផទោះបនោះ”។ ោតម់និ នយកចិតតទុក
ោកន់ឹងគុំនិតបនោះ ប៉ុកនត ោត់កាន់កតមានគុំនិតបនោះខាល ុំងបឡើង។ ជាចុងបរកាយ ោត ់នរតឡបប់រកាយ និង នវលិបៅផទោះ
បនាោះ។ កនុងផទោះបនាោះ ោត់ នបឃើញរគិរតបររ័ិទមាន កក់ដលពិតជារតូវការជុំនួយពីោតយ៉់ងខាល ុំង។  
 
 រគិរតបររ័ិទមាន កម់ានអារមមណ៍្ជាបនាទ នប់ៅរួររុខ្ទុកខមតិតរមាល ញ់មាន ក់។ បៅបពលោត់ នមកដល់ ោត់ ន
បឃើញមតិតរមាល ញ់របរ់ោតប់រៀបនឹងរមាល បខ់្លួន។ រគិរតបររ័ិទបនាោះអាចដឹកនាុំោតឱ់្យោគ ល់រពោះរគិរត និង នជួយ  
របស្រងាគ ោះជីវតិរបរ់ោត។់  
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 បុររមាន កម់ានរបោរនថ៍ា “រពោះជាមាច រ់ នបងាគ បខ់្ញុ ុំនាុំយករបរ់ទាុំងបនោះររមាបអ់នក” បៅបពលោត ់នផតល់
អាហារមយួកស្រនតកដល់រគូគងាវ លមាន ក។់ រគូគងាវ លមាន ក ់និងភរយិរបរ់ោត ់នកុំពុងអធិោឌ ន រូមឱ្យរពោះជាមាច រ់ផគត់
ផគងប់រចកតីរតូវការរបរ់ពួកបគ បរពាោះពួកបគោម នថ្វកិារ និងអាហារររមាបប់របិភាគបទ ។  

 
 ជីវតិអាចជាបទពិបោធនក៍បលកៗគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្ជាបនតបនាទ ប់ររមាបអ់នក បៅបពលអនក នបពារបពញបោយ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ និងបរៀនបដើរតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគ។ រពោះអងគនឹងដឹកនាុំអនកបឆាព ោះបៅរកជីវតិមយួកដលមាន
របបយជន ៍និងបពញបៅបោយរពោះពរដអ៏ោច រយ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ អនក នអានឧទាហរណ៍្រ ុំយ៉ងខុ្រៗោន អុំពីការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាមាច រ់ តាមរយៈោថ នភាព ឬ គុំនិត។ កផអកបលើ  
   ឧទាហរណ៍្ទាុំងបនោះ បតើបគអាចនិយយយ៉ងដូចបមតចអុំពីរបបភទសនការដឹកនាុំបនោះ?  
 ក) វបរចើនកតទាកទ់ងនឹងអវីមយួកដលរតូវបចៀរវង។  
 ខ្) វរ កដចារ់ បហើយលទធផលនាុំមកនូវការបលើកតបមកើងដល់រពោះជាមាច រ់។  
 គ) បគអាចងាយនឹងរពបងើយកបនតើយ។  
 ឃ) វររបតាមកផនការកដលរពោះអងគ នបរៀបចុំ។  

 
១០ បតើអនកចង ់នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធឱ្យដឹកនាុំអនកកដរឬបទ? ចូរោករ់ញ្ញដ  X បៅពីមុខ្ជុំហាននីមយួៗជាបរៀងរល់សថ្ង   
      កដលរពោះអងគអាចជួយ អនក “ររ់បៅតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្” ។  
 ……ចូរអាន និងរិការពោះគមពរី។  
 ……ចូរោត បត់ាមអនកដឹកនាុំកដលបោរពបកាតខាល ចរពោះជាមាច រ់។  
 ……ចូរពិបោធនរ៍ពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្ និងទទួលយកអនកកដលបោម ោះរតង។់  
 ……ចូរោត បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាមាច រ់ របរិនបបើរពោះអងគបរបើរុបិន នងិ និមតិត។  
 ……ចូរោត បត់ាមការោរ់បតឿន ឬ ការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាមាច រ់ របរិនបបើរពោះអងគដឹកនាុំអនកតាមរយៈោថ នភាព ឬ   
       គុំនិត។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១០ ចុំណុ្ចទាុំងអរ់បនោះជារបបៀប “បដើរបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្” 
 
១ អនាគត បរចកតីររឡាញ់។  
 
៩ ខ្) វរ កដណារ់ បហើយលទធផលនាុំមកនូវការបលើកតបមកើងរពោះជាមាច រ់។  
 
៧ ខ្)  ការបលើកតបមកើងរពោះបយរូ៊រគិរត។  
 ឃ)  បរកាមអុំណាចរបរ់អនកកថ្លង។  
 ង)  ការនាុំរពោះពរដល់អនកោត ប។់  
 ជ)  ររបតាមរពោះបនទូលរពោះជាមាច រ់។  
 ឈ) មានោរពិតរតឹមរតូវ។  

  


