
39 
 

រពោះបិតារបសអ់នកកំពុងតត 
មានរពោះបនទូលមកកាន់អនក 
Your Father is Speaking to You 

   
 បតើបចៀមដឹងបពលណាលតូវរីុបមយ បៅបលើជាយភបុំ និងបពលណាលតូវចូលបលកាល នយ៉ា ងដូចបមឋច ? បតើវអាចបចៀរ
វងបដើរតាមជនចកមវក នយ៉ា ងបមឋចកដរ? បចៀមលតូវ នដឹកនាុំ និងការពារបោយោឋ ប់តាមរុំបឡងអបកឃ្លឝ ល។ បោយោរ
អបកឃ្លឝ លកថ្រកាបចៀមតាុំងកតពីវបៅជាកូនបចៀមបៅបឡើយ ដូបចបោះ បចៀមោគ ល់រុំបឡងរបរ់អបកឃ្លឝ ល។ វមនិបៅតាមអបក
ណាបផសងបទៀតបឡើយ។ 
 
 ទុំនាក់ទុំនងរបរ់អបកជាមយួលពោះជាមាច រ់ មានលកខណ្ៈដូចទុំនាក់ទុំនងរវងបចៀម និងអបកឃ្លឝ លតាមរបបៀបមយួ
ចុំនួនកដរ។ លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យនឹងដឹកនាុំ និងកថ្រកាអបក។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបកជាបរៀងរល់សថ្ង 
បដើមផដីឹកនាុំ និងការពារអបករចួផុតពីបលោោះថាប ក់។ បៅបពលអបកោឋ ប់តាមលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះអងគ អបកនឹងអាចោគ ល់
រុំបឡងបនាោះកាន់កតចារ់។ អបកនឹងដឹងកិចចការលតឹមលតូវកដលលតូវបធឝើ បោោះបីមានអបកបផសងបទៀតពាយមបធឝើឱ្រអបកភាន់
លចឡុំក៏បោយ។ 
 
 បមបរៀនបនោះនឹងជួយ អបកយល់អុំពីរបបៀបកដលលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ បពលខ្វោះលពោះអងគនឹងមាន
លពោះបនធូលបៅកាន់បោយផ្ទធ ល់។ បពលខ្វោះបទៀត លពោះអងគនឹងបលបើលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ គឺលពោះគមភរី។ បៅបពលបផសងបទៀត 
លពោះអងគនឹងបលបើលគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត។ 
 
 បៅបពលអបករិកាបមបរៀនបនោះ អបកនឹងរកប ើញរបបៀបោគ ល់រុំបឡងរបរ់លពោះបិតា បោោះបីលពោះអងគបលបើវធិីអឝី បដើមផមីាន
លពោះបនធូលក៏បោយ។ 
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គ្ទរាង 

ក. លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក God Wants to Talk to You 
ខ្. លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលតាមរបបៀបជាបលចើនយ៉ា ង God Speaks in Many Ways 
គ. លពោះជាមាច រ់មានបរៀវបៅមយួរលមាប់អបក God Has a Book for You 
 . របបៀបោឋ ប់ឮលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់ How to Hear God’s Voice 

 

ទោលទៅ 
១. ល ប់ពីបហតុផលកដលអបករ ុំពឹងចង់ឱ្រលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ 
២. ល ប់របបៀបមយួចុំនួនកដលលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ 
៣. បរៀបរបព់ីបរៀវបៅកដលលពោះជាមាច រ់មានរលមាប់អបក។ 
៤. ោគ ល់ពីរបបៀបោឋ ប់រុំបឡងរបរ់លពោះជាមាច រ់បរៀងរល់សថ្ង។ 
 

ក. រពោះជាមាា សស់ពវរពោះហឫទ័យមានរពោះបនទូលមកកាន់អនក 
 God Wants To Talk To You 

ទោលទៅទ១ី. រាបព់ីទហតុផលណ លអនររពំឹងច្ងឱ់្យរពះជ្ជាច ស ់ានរពះបនទូលមរកាន់អនរ។ 
 
 បតើឪពុកណាមនិចូលចិតថនិយយជាមយួកូនរបរ់ខ្វួន បបើបោោះជាពួកបគបៅជាោរក បហើយអាចបឆវើយតប នលតឹម
ជាការញញឹមក៏បោយបនាោះ? លពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ក៏រពឝលពោះហឫទ័យមានលពោះបនធូលជាមយួកូនៗ
របរ់លពោះអងគ បោយប ា្ ញបរចកឋីលរឡាញ់របរ់លពោះអងគ ដល់ពួកបគបបលងៀនពួកបគ និងជួយ បោោះលោយបញ្ញា របរ់
ពួកបគ។ បតើអបកចង់ោឋ ប់លពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះអងគកដរឬបទ? 
 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ អបកអាចរ ុំពឹងចង់ឱ្រលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក ពីបលពាោះលពោះអងគ 
 ក) លរឡាញ់អបកដូចជាលពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 ខ្)  នបបងកើតរបរ់រពឝោរបពើកដលមាន។ 
 គ) អាចបធឝើអឝីៗលគប់យ៉ា ងកដលលពោះអងគរបលមចបធឝើ។ 
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ខ. រពោះជាមាា សម់ានរពោះបនទូលតាមរពបៀបជាពរចើនយ៉ា ង God Speaks in Many Ways  

ទោលទៅទី២.  រាប់រទបៀបមួយច្ំនួនណ លរពះជ្ជាច ស់ានរពះបនទូលមរកាន់អនរ។ 
  
 បហលបឺ ១:១-២  ននិយយថា “បៅជុំនាន់បដើម លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់បុពឝបុររបយើង ជាបលចើនបលើក
បលចើនោបោយបលបើរបបៀបបផសងៗជាបលចើន តាមរយៈពួកពាការ។ី លោបនោះ ជាលោចុងបលកាយបុំផុត លពោះអងគមានលពោះបនធូលមក
បយើងតាមរយៈលពោះបុលតា។ លពោះអងគ នលបគល់អឝីៗោុំងអរ់ ឱ្រលពោះបុលតាលគប់លគងជាមត៌ក លពោះអងគក៏ នបបងកើតពិភពបលក
ោុំងមូល បោយោរលពោះបុលតាកដរ។” ោុំងបនោះ ជារបបៀបកដលលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ 
 

ានរពះបនទូលផ្លទ ល់ទៅកាន់ចិ្តតរបស់អនរ Directly To Your Heart  
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បធឝើឱ្រអបកោគ ល់វតថមានរបរ់លពោះបយរ ូ។ លពោះអងគអាច នឹងមានលពោះបនធូលោរ់បតឿនមនរិការ

របរ់អបក បោយបធឝើឱ្រអបកដឹងអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតបធឝើ ឬ ោរ់បតឿនអបកកុុំឱ្របធឝើអឝីមយួ។ លពោះអងគអាចបធឝើឱ្របរចកឋីពិតខ្នង
វញិ្ញដ ណ្ មានភាពចារ់លរ់រលមាប់អបក។ អបកអាចមានចុំណាប់អារមយណ៍្ខ្នវ ុំងថា លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបក
បធឝើអឝីមយួបផសងបទៀត។ បៅបពលអបកអធិោឌ នទូលរូមលពោះជាមាច រ់ ឱ្រមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក បហើយរ ុំពឹងថានឹងោឋ ប់ឮ
លពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះអងគ បៅកបុងចិតថរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
២ បតើលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលផ្ទធ ល់ បៅកាន់ចិតថរបរ់អបកយ៉ា ងដូចបមឋចកដរ? (លបបយគពីរលតឹមលតូវ) 
 ក) អបកកតងកតោឋ ប់ឮរុំបឡងចារ់ ដូចអបកឮនរណាមាប ក់និយយមកកាន់អបកកដរ។ 
 ខ្) អបកអាចមានចុំណាប់អារមយណ៍្នឹងបធឝើអឝីមយួ។ 
 គ) លពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់លតូវកតតាមរយៈរុបិន ឬ និមតិថ។ 
  ) បរចកឋីពិតខ្នងវញិ្ញដ ណ្ អាចមានលកខណ្ៈពិតល កដ ឬ ចារ់លរ់ភាវ មៗរលមាប់អបក។ 

ានរពះបនទូលតាមរយៈរពះពររបស់រពះអងគ Through His Blessing  
 លគិរថបររ័ិទជាបលចើននិយយថា ពិភពបលកោុំងមូលមានលកខណ្ៈខុ្រកបវក បោយោរពួកបគ នបកើតជាថ្យី          
បហើយ។ អបកក៏អាចមានការទទួលោគ ល់ថ្យីអុំពីលពោះគុណ្របរ់លពោះជាមាច រ់ បៅបពលអបកបមើលជុុំវញិខ្វួន។ អបកអាចដឹងអុំពី
វតថមានរបរ់លពោះអងគបៅកបុងការបរងើចររបរើរអុំពីធមយជាតិ។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈតគនថី និងរិលផៈ។ 
អបកអាចដឹងអុំពីលពោះអងគបៅកបុងមតិថភាពកក់បៅឋ ជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត។ លពោះពរដ៏បលចើនឥតគណ្នាបៅជុុំវញិអបកល ប់
អបកអុំពីលពោះហឫទ័យរបផរុររបរ់លពោះជាមាច រ់។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលបឆវើយតបនឹងពាករអធិោឌ នរបរ់អបក។  តាមរយៈ
ជុំបនឿ អបកោឋ ប់ឮលពោះអងគមានលពោះបនធូលថា៖ “បយើងលរឡាញ់ឯង បហើយចង់លបោនពរដល់ឯង” ។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៣ ល ប់អុំពីលពោះពរកដលអបកអាចបមើលប ើញថា លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់អបក។ 

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

......................................................................................... ..................................................................................... 
 

តាមរយៈរគិ្សតបរសិ័ទ ម្ទទទៀត Through Other Christians   
 ជួនកាល កូនចផងកបុងលគួោរនិយយបៅកាន់កូនបអូនថា៖ “បទ បទ កម៉ាមនិចូលចិតថដូបចាប ោះបទ!” ឬ “បមើលហប៎ បនោះជាអឝី
កដល ៉ា ចូលចិតថ” ។ 
   
 លពោះជាមាច រ់ក៏មានលពោះបនធូលមកកាន់កូនរបរ់លពោះអងគ តាមរយៈបងលបុរលរីបៅកបុងលពោះអមាច រ់កដរ។ លពោះអងគ
រពឝលពោះហឫទ័យឱ្របយើងជួបជាញឹកញាប ់ជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត បដើមផលីពោះអងគអាចបលបើពួកបគមកបលើកទឹកចិតថ 
ដឹកនាុំ និងជួយ បយើង។ បលកប៉ាូល នបលើកទឹកចិតថបយើងថា “អបកកដលបកាតខ្នវ ចលពោះលគិរថ លតូវបោរពចុោះចូលោប បៅវញិ
បៅមក” (បអបភរូ ៥:២១)។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បតើលគិរថបររ័ិទដសទបទៀតធាវ ប់ជួយ អបកឱ្រយល់អឝ ីកដលលពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកបធឝើកដរឬបទ? 
 ............................................................................................................................. ...................................…………..
 .........................................................................................................................................................................…..
 .........................................................................................................................................................................…..
 .............................................................................................................................................................................. 
 
៥ បតើមាននរណាមាប ក់ធាវ ប់បលើកទឹកចិតថអបក ឱ្របធឝើជាលគិរថបររ័ិទលអលបបរើរកដរឬបទ? 
 .............................................................................................................................................................................. 
 អបកណា?................................................................................................................................................................ 
 
៦ ឥឡូវបនោះ រូមអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់ រលមាប់របបៀបកដលលពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក  តាមរយៈលគិរថបររ័ិទ 
   ដសទបទៀត។ រូមឱ្រលពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក បដើមផជីួយ អបកដសទបទៀត ទទួល នការរបគ គ្ ោះ ឬ បលើកទឹកចិតថ 
   អបកដសទបទៀតឱ្របដើរតាមលពោះអមាច រ់។ 
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តាមរយៈរពះអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណ និងព័នធរិច្ច Through Spiritual Gifts and Ministries   

 លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន  នលបោនលពោះអុំបណាយោនបផសងៗរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ បៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ លពោះអងគមាន
លពោះបនធូលមកកាន់បយើង តាមរយៈអុំបណាយោនោុំងបនាោះ។ លពោះអងគលបោនរជោររបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់លកុមជុំនុុំ
ដល់លគូគ ឝ្ ល លគូបបលងៀន លគូផាយដុំណឹ្ងលអ និងអបកនិពនន។ លពោះអងគ រពឝលពោះហឫទ័យបលបើលគិរថបររ័ិទលគប់របូ 
បដើមផលី ប់អុំពីលពោះជាមាច រ់។ បហតុបនោះ អបកចាុំ ច់លតូវចូលរមួកមយវធិីលកុមជុំនុុំឱ្រ នញឹកញាប់ តាមកដលអបកអាចបធឝើ ន។ 
រល់បពលកដលអបកបៅ រូមោឋ ប់អឝីកដលលពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ លពោះបយរ ូ ន
បបលងៀនថា “ដផតិបៅទីណាមានពីរ ឬ បីនាក់ជួបជុុំោប កបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំក៏រទិតបៅទីបនាោះជាមយួបគកដរ” (មា៉ា ថាយ ១៨:២០)។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ បចញពីបញ្ជ ីខ្នងបលកាម រូមបលជើរបរ ើររបបៀបបីយ៉ា ងកដលលពោះជាមាច រ់បលបើ បដើមផមីានលពោះបនធូលមកកាន់មនុរស។ 
 ក) ការលបការលពោះបនធូលរបរ់អបកផាយដុំណឹ្ងលអ 
 ខ្) អបកខ្នបលពលឹង 
 គ) ធយប ់
  ) លគូគ ឝ្ លលគិរថបររ័ិទ 
 ង) បរៀវបៅកដលររបររបោយអបកនិពននលគិរថបររ័ិទ 
 
៨ បៅបពលអបកបៅកបុងលកុមជុំនុុំ បតើអបករ ុំពឹងចង់ឱ្រលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបកកដរឬបទ? 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
 
៩ បតើលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈបរៀវបៅបនោះកដរឬបទ? ......................................................……. 
 
ទូលរូមលពោះអងគឱ្រមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក កបុងលគប់បមបរៀនោុំងអរ់ ។ 
 

តាមរយៈបទច្ទរមៀង Through Songs  
 លពោះជាមាច រ់អាចមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក តាមរយៈពាករបពចន៍សនបទចបលមៀង ឬ លកុមចបលមៀង សនដុំណឹ្ងលអ។ 
អបកនឹងមានការភាញ ក់បផអើល អុំពីលពោះអងគនាុំឱ្រអបកនឹកប ើញពាករបពចន ៍កបុងបទចបលមៀងជាញឹកញាប់ បៅបពលណាអបកលតូវ
ការោរសនបទចបលមៀងបនាោះ។ ដូបចបោះបហើយ នជាបលកប៉ាូល នរ ុំលឹកោរ់បតឿនអបកបជឿ “ចូរនិយយោប បៅវញិបៅមក
បោយបលបើទុំនុកតបមកើង បទររបរើរលពោះជាមាច រ់ និងបទចុំបរៀងមកពីលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចូរបលចៀង និង បលើកតបមកើងលពោះអមាច រ់ឱ្រ
អរ់ពីចិតថ។” 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ ទូលរុុំលពោះអមាច រ់ឱ្រជួយ អបកបរៀនបទចបលមៀង និងទុំនុកតបមកើងកដលបគបលចៀង កបុងលកុមជុំនុុំរបរ់អបកយ៉ា ងបលឿន។ រូម 
      បលចៀងបៅផធោះតាមកដលអបកអាចបធឝើ ន។ 
 
១១ រូមមានទមាវ ប់គិតអុំពីអឝីកដលអបកកុំពុងកតបលចៀង។ បតើមានបទចបលមៀងណាមយួ កដលមានបរចកឋីពិតជាក់លក ់កដល 
      អបកចង់យកបធឝើជាកផបកសនជីវតិរបរ់អបក? រូមររបររបរចកឋីពិតបនាោះ កបុងចបនាវ ោះខ្នងបលកាម បហើយទូលរូម 
     លពោះជាមាច រ់ឱ្រជួយ អបកអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 
     ............................................................................................................................. ................................................. 
 

តាមរយៈរពះគ្មពីរ Through The Bible  
 លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក តាមរយៈលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ គឺលពោះគមភរីបររុិទន។ មបធា យបនោះជា
មបធា យមយួដល៏ កដលបជាបុំផុត បដើមផដីឹងអុំពីរជោររបរ់លពោះអងគ។ លគូគ ឝ្ លមនិអាចដឹងអុំពីបុំណ្ងលពោះហឫទ័យ
របរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់អបកបឡើយ។ បងបអូនលបុរលរីរបរ់អបកកបុងលពោះលគិរថ អាចផឋល់ដុំបូនាយ នកដលមនិលតឹមលតូវរលមាប់     
អបក។  រុបិន និងនិមតិថមនិកមនរុទនកតមកពីលពោះជាមាច រ់បឡើយ។ ពួកវអាចមកពីអឝីកដលអបក នគិត ឬ បចញពីគុំនិតឥត
ដឹងខ្វួន។ អបកអាចមានអារមយណ៍្ថា លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកបធឝើអឝីមយួ ប៉ាុកនថ វលោន់កតជាបុំណ្ងចិតថផ្ទធ ល់ខ្វួន
កដលជុំរញុឱ្រអបកបធឝើវប៉ាុបណាត ោះ។ ដូបចបោះ បតើអបកអាចោគ ល់រុំបឡងរបរ់លពោះជាមាច រ់ នយ៉ា ងដូចបមឋច? 
 
 អបកមានរជោររបរ់លពោះជាមាច រ់  នររបររទុករលមាប់អបកកបុងលពោះគមភរី។ អបកលតូវោកលផងអឝីៗបផសងបទៀត
បោយបលបើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ មានបនធូលមកអបកកបុងលពោះគមភរី។ បហតុបនោះបហើយ នជាបយើងចាុំ ច់លតូវរិកាលពោះបនធូល
របរ់លពោះជាមាច រ់ ដូចអបកកុំពុងកតបធឝើឥឡូវបនោះកដរ។ តាមរយៈការរិការុំខ្នន់ោុំងបនោះ អបកនឹងយល់លពោះគមភរីបកនទមបទៀត។ 
អបកក៏នឹងបរៀនអុំពីរបបៀបយកការបបលងៀនោុំងបនោះ បៅអនុវតថកបុងជីវតិរបរ់អបកផងកដរ។ 
 

រូមបបើកកភបកទូលបងគុំ បដើមផឱី្រទូលបងគុំបមើលប ើញភាពសថ្វថ្បូរដ៏អោច ររសនលកឹតរវនិ័យរបរ់លពោះអងគ ។ 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨) 
 
ឱ្លពោះអមាច រ់បអើយ លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគរទិតបរទររហូតតបៅបៅកបុងោទ នបរមរុខ្។ 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៨៩)  
 
លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគជាចបងកៀងបុំភវជឺុំហានទូលបងគុំ និងជាពនវឺបុំភវផឺវូវរបរ់ទូលបងគុំ។  
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៥)  
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ការករឝងយល់លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ បធឝើឱ្រមនុរសភវោឺឝ ង បហើយបធឝើឱ្រអបកទន់ោបមានល ជាញ។ 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៣០) 

 
បោលការណ៍្សនលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគជាបរចកឋីពិត បហើយវនិ័យោុំងប៉ាុនាយ នកដលលពោះអងគរុំបរចបោយ
រុចរតិ បៅរទិតបរទររហូតបៅ ។ (ទុំនុកតបមកើង១១៩:១៦០) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ បតើអឝីបៅជាមបធា យដ៏ចារ់បុំផុត បដើមផោីគ ល់រជោររបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់អបក? 
 ក) រិកាអុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលកបុងលពោះគមភរី។ 
 ខ្) រូមោឋ ប់ដុំបូនាយ នមតិថភកថិរបរ់អបក។ 
 គ) រូមបធឝើតាមអារមយណ៍្របរ់អបកអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតបធឝើ។ 

 
គ. រពោះជាមាា សម់ានពសៀវពៅមួយសរមាប់អនក God Has A Book For You 
ទោលទៅទី៣. ពណ៌នអំពីរពះគ្មពីរណ លរពះជ្ជាច ស់ានសរាប់អនរ។ 
 

ទសៀវទៅរបស់រពះជ្ជាច ស់សរទសរទឡើងបានទោយរទបៀបោ How God’s Book Was Written  
 លពោះគមភរីមាន ៦៦កណ្ឍ ។ លបមាណ្ជាង ១៦០០ឆាប ុំ មានអបកនិពនន៤០នាក ់ នររបររកណ្ឍ គមភរីោុំងអរ់បនោះ
ទុក។ មនុរសោុំងបនោះ ជាមនុរសកដលលពោះអងគ នបលជើរបរ ើរ បហើយលពោះអងគចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ ឱ្រជួយ ពួកបគ
ដឹងអុំពីអឝីកដលលតូវររបររទុក។ បហតុបនោះ បយើងមានរជោររបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់បយើង។ កណ្ឍ គមភរី ៦៦ រមួោប  លតូវ
 នបៅថា លពោះគមភរីដ៏វរុិទន។ កណ្ឍ គមភរីោុំងអរ់លរបោប យ៉ា ងលអឥតបខ្នច ោះ។ កណ្ឍ គមភរីោុំងបនោះ បបងកើតសផធបរឿងដូចោប កបុង
ឯកភាពរហូតដល់បយើងដឹងថា ពួកវមកពីអបកនិពននកតមយួគត់ គឺលពោះជាមាច រ់។ 
  

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ បតើលបបយគណាលតឹមលតូវ? 
 ក) បោោះបីលពោះគមភរីមានកណ្ឍ គមភរី ៦៦ បផសងៗោប ក៏បោយ លពោះគមភរីមានសផធបរឿងកតមយួប៉ាុបណាត ោះ។ 
  ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនដឹកនាុំអបកនិពននមាប ក់  ៗកដលររបររកណ្ឍ គមភរី បដើមផឱី្របគដឹងអុំពីអឝីកដលលតូវររបររ។ 
 គ) កណ្ឍ គមភរី ៦៦ លតូវ នររបររបឡើងបៅបពលកតមយួ។ 
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 មនុរសកដលបោរពលបណិ្ប័តន៍លពោះជាមាច រ់ ទទួលោគ ល់លកខណ្រមផតថិពិបររសនកណ្ឍ គមភរីោុំង៦៦ កដល
លពោះជាមាច រ់បណាថ លឱ្រកតង។ ពីររយឆាប ុំបលកាយបពលលពោះបយរ ូលបរូត កណ្ឍ គមភរីោុំង៦៦ លតូវ នចងលកងជាបរៀវបៅកត
មយួ គឺលពោះគមភរីដ៏វរុិទន។ លពោះគមភីរដ៏វរុិទន មានន័យថា បរៀវបៅរបរ់លពោះជាមាច រ់។ កណ្ឍ គមភរី ៣៩ ដុំបូងលតូវ នររបររ
បឡើងបៅមុនកុំបណ្ើ តលពោះអមាច រ់បយរ ូ។ បគបៅកណ្ឍ គមភរីោុំងបនាោះថា លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់។ កផបកទីពីរសនលពោះគមភរី
លតូវ នបគបៅថា លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យី។ មានចុំនួន ២៧កណ្ឍ កដលលតូវ នររបររបៅបលកាយបពលបនោះ។ 
 
 លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ភាគបលចើន លតូវ នររបររដុំបូងជាភាោបហលបឺ បហើយលពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យីជាភាោ
លកិក។ មយួកផបកតូចសនលពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ លតូវ នររបររជាភាោអារ៉ាម។ លពោះជាមាច រ់ នលបោនឱ្របយើងមាន
លពោះគមភរីរបរ់លពោះអងគរលមាប់មនុរសោុំងអរ់ និងចង់ឱ្រមនុរសលគប់របូអានវ។ លពោះអងគ នជួយ  កូនៗរបរ់លពោះអងគ
បកកលបលពោះគមភរីដ៏វរុិទនជាភាោជាបលចើន។ ឥឡូវបនោះ កផបកសនលពោះគមភរីមានជាង ៣០០០ភាោ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ ចូរផគូផគងកផបកសនលពោះគមភរី (ខ្នងោឋ ុំ) បៅនឹងឃ្លវ នីមយួកដលបរៀបរប់អុំពីកផបកបនាោះ(ខ្នងបឆឝង)។ 
      .....ក)  បរៀបរប់រមភននបមលតីថ្យ ី ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 
      .....ខ្)  លតូវ នររបររបឡើងជាភាោបហលប ឺ ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
      .....គ)  ២៧ កណ្ឍ  
      ..... ) ៣៩ កណ្ឍ  
      .....ង)  លតូវ នររបររជាភាោលកិក 
      .....ច)  លតូវ នររបររបៅមុនបពលលពោះបយរ ូលបរូត 
  
 បៅកបុងភាោខ្វោះ មានការបកកលបលពោះគមភរីបផសងៗោប ជាបលចើន។ លគូគ ឝ្ ល ឬលគូបបលងៀនលគិរថបររ័ិទអាចជួយ អបក
បលជើរបរ ើរលពោះគមភរីបកកលបលអបុំផុត កបុងភាោរបរ់អបក ន។ ការដកលរង់លពោះគមភរីកបុងបរៀវបៅបនោះ (ជីវតិថ្យីរបរ់អបក) 
បចញមកពលីពោះគមភីរដ៏វរុិទនជាភាោកខ្យរបចចុ បផនប។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៥ លពោះគមភរីជាបរៀវបៅមយួរលមាប់  
 ក) កតមនុរសកដលមានចុំបណ្ោះដឹងខ្ភរ់ អាចអានភាោបហលបឺ អារ៉ាម និង ភាោលកិកប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) មនុរសលគប់របូ។ 
 គ) លគូបបលមើព័ននកិចច ឬ លគូគ ឝ្ ល និង ោយ នអបកបផសងបទៀតបឡើយ។ 
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ខទយាងរនុងរពះគ្មពីរ Bible References  
 កណ្ឍ គមភរីនីមយួសនលពោះគមភរី លតូវ នកបងកចកជាជុំពូកកដលមានបលខ្។ ជុំពូកោុំងបនោះលតូវ នកបងកចកជាខ្ណ្ឍ
តូចៗកដលបគបៅថា ខ្។ ខ្ោុំងបនោះលតូវ នបគបង់បលខ្ បដើមផអីាចល ប់បយើងនូវកកនវងពិតល កដកដលលរួលរកអឝីមយួកបុង
លពោះគមភរី។ លបរិនបបើអបកចង់បធឝើកុំណ្ត់ចុំណាុំអុំពីបទគមភរីជាក់លក់បៅកបុងលពោះគមភរី អបកលតូវររបររប យ្ ោះកណ្ឍ គមភរី បនាធ ប់
មកបលខ្ជុំពូកកដលមានរញ្ញដ ចុចពីរ (:) និងបលខ្ ខ្។ ឧោហរណ៍្ “យ៉ាូហាន ៣:១៦” រុំបៅបៅបលើកណ្ឍ គមភរីយ៉ាូហាន 
ជុំពូក៣ ខ្១៦។ បនោះគឺជាខ្បយង។ 
 
 រលមាប់ខ្ពីរ ឬ បកនទមកដលមនិបៅបនថបនាធ ប់ោប  បយើងកញកខ្ោុំងបនោះបោយបលបើរញ្ញដ បកផៀរ។ “យ៉ាូហាន ៣:១៦, 
១៨, ២០” មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦, ១៨, និង ២០ ។ 
 
 រហរញ្ញដ រវងបលខ្ពីរ មានន័យថា លគប់ខ្ោុំងអរ់បៅកបុងចបនាវ ោះលត ូវ នបញ្ចូ ល។ “យ៉ាូហាន ៣: ១៦-២២” 
មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦ ដល់ ២២។ 
 
 រហរញ្ញដ ក៏លតូវ នបលបើរវងខ្បនថបនាធ ប់ោប កដរ។ “យ៉ាូហាន ៣:១៦-១៧” មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦ 
និង ខ្១៧ ។ 
 
 បៅបពលបយើងរុំបៅបៅបលើខ្នានាកបុងជុំពូកបផសងោប  បយើងបលបើរញ្ញដ  (;) បដើមផកីបងកចកខ្បយង ។ “យ៉ាូហាន 

៣:១៦, ៦:២៤” មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦ និង យ៉ាូហាន ជុំពូក៦ ខ្២៤ ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៦ ខ្បយងរលមាប់កណ្ឍ គមភរីមា៉ា ថាយ ជុំពូក៦ ខ្៣១, ៣២, និង ខ្៣៣ លតូវ នររបររជា 
 ក) មា៉ា ថាយ ៣១-៣២, និង ៣៣  
 ខ្) មា៉ា ថាយ ៦:៣១, ៣២, និង ៣៣  
 គ) មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣  
 
១៧ ខ្បយង “លូកា ១៣:១៨-១៩; ២០:២៥-២៦” មានន័យថា 
 ក) ជុំពូក១៣ សនកណ្ឍ គមភរីលូកា ខ្១៨, ១៩, ២០, ២៥, និង ២៦ ។ 
 ខ្) លូកា ជុំពូក១៣ ខ្១៨ និង ១៩; និង លូកា ជុំពូក២០ ខ្២៥ និង ខ្២៦ ។ 
 គ) លូកា ជុំពូក ១៣, ១៨, ១៩, ២០, ២៥, និង ២៦ ។ 
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ឃ. រពបៀបសាដ ប់ឮរពោះសរូពសៀងរបសរ់ពោះជាមាា ស ់How To Hear God’s Voice 
ទោលទៅទ៤ី.  ឹងអំពីរទបៀបសាដ ប់រពះសូរទសៀងរបស់រពះជ្ជាច ស់ទរៀងរាល់ម្ថៃ ។ 
 
 មុននឹងអបកោឋ ប់ោទ នីយវ៍ទិរណុាមយួ អបកលតូវមលួឱ្រលតូវរលករុំបឡងរបរ់វរិន។ បតើអបកអាច
មលួវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក ឱ្រលតូវនឹងរលកលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់ នយ៉ា ងដូចបមឋច? បនោះគឺជាមបធា យមយួចុំនួន 
បដើមផបីធឝើដូបចបោះ ន។ 

 រូមអានលពោះគមភរីបរៀងរល់សថ្ង។ 
 រូមគិតអុំពីអឝីកដលអបក នអានកបុងលពោះគមភរី ។ រូមរញ្ជ ឹងគិតលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 រូមបបងកើតទមាវ ប់អាន និងទបនធញចងចាុំខ្គមភរីកដលអបកចូលចិតថជាពិបររ។ 

 
លគប់អតទបទគមភរី រុទនកតលពោះជាមាច រ់លបោនលពោះវញិ្ញដ ណ្មកបុំភវឺ បអាយកតង និង
មានលបបយជន៍រុំរប់បបលងៀន រកខុ្រលតូវ កកតលមង់ និងអប់រ ុំ បអាយររ់តាមបរចកឋីរុចរតិ កបុង
បោលបុំណ្ងបអាយអបកបុំបរ ើរបរ់លពោះជាមាច រ់ មានរមតទភាព និងលបុងបលបៀបខ្វួនជាបលរច បដើមផ ី
លបលពឹតថអុំបពើលអលគប់ជុំពូក។  (២ ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦-១៧) 

 
 លបរិនបបើអបកបទើបចាប់បផឋើមអានលពោះគមភរីបៅបពលឥឡូវបនោះ រូមចាប់បផឋើម អានកណ្ឍ គមភរីមា៉ា កុរកបុងលពោះគមភរីរមភនន
បមលតីថ្យី។ លពោះជាមាច រ់នឹងមានលពោះបនធូលមកកាន់អបកយ៉ា ងចារ់ តាមរយៈលពោះជនយ និងបរចកឋីបបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូ 
បហើយវនឹងជួយ អបកយល់លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់។ បហលបឺ ១:១-២ “បៅជុំនាន់បដើម លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់
បុពឝបុររបយើង ជាបលចើនបលើកបលចើនោ បោយបលបើរបបៀបបផសងៗជាបលចើន តាមរយៈពួកពាការ។ី លោបនោះ ជាលោចុងបលកាយ
បុំផុត លពោះអងគមានលពោះបនធូលមកបយើងតាមរយៈលពោះបុលតា។ លពោះអងគ នលបគល់អឝីៗោុំងអរ់ឱ្រលពោះបុលតាលគប់លគងជាមត៌ក
លពោះអងគក៏ នបបងកើតពិភពោុំងមូល បោយោរលពោះបុលតាកដរ។” 

 បៅចូលរមួលកុមជុំនុុំជាបទៀងោត ់បោយរ ុំពឹងចង់ឮលពោះជាមាច រ់។ 
 អធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង។ ទូលរូមលពោះជាមាច រ់ ឱ្រមានលពោះបនធូលមកកាន់បយើង។ បៅបពលអបកអធិោឌ ន អបកអាច 
   ចង់បិទកភបករបរ់អបក“មលួបចញព”ី គុំនិតអុំពីអឝីៗកដលបៅជុុំវញិអបក។ រូមកុុំចុំណាយបពលោុំងអរ់និយយ បៅ 
   កាន់លពោះជាមាច រ់។ រូមរងចាុំលពោះអងគបរងៀមោង ត់ បដើមផលីពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់ចិតថរបរ់អបក។ 
 រូមបលចៀងចបលមៀងដុំណឹ្ងលអ និង គិតអុំពីពាករបពចន៍ោុំងបនាោះ។ 
 រូមអនុវតថបមើលអុំពីលពោះហឫទ័យរបផរុរ ឫោន នុភាព និងបរចកឋីលរឡាញ់របរ់លពោះជាមាច រ់បៅជុុំវញិអបក។ 
 រូមអានបរៀវបៅលគិរថបររ័ិទ និងោឋ ប់ការផាយដុំណឹ្ងលអតាមវទិរ ុឬ ទូរទរសន៍ លបរិនបបើអបកបធឝើ ន។ 
 រូមនិយយជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត អុំពីលពោះជាមាច រ់ និងលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ។ 
 រូមបធឝើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់អបកឱ្របធឝើ។ រូមចងចាុំថា បដើមផមីានលពោះអងគដឹកនាុំអបក អបកលតូវរយ័លគចិតថបដើរតាម។  
 រូមបរៀនបមបរៀនរបរ់អបកកបុងបរៀវបៅបនោះ និងការរិកាលពោះគមភរីដសទបទៀត បហើយទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្រមាន 
   លពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈបមបរៀនោុំងបនោះ។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៨  រូមបមើលបឡើងវញិនូវអឝីៗកដលអបកអាចបធឝើ បដើមផោីឋ ប់ឮលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់។ រូមោក់គូររញ្ញដ

រមាគ ល់បៅកកផរចុំណុ្ចនីមយួៗកដលអបកកុំពុងកតបធឝើ។ រូមអធិោឌ នអុំពីចុំណុ្ចណា កដលអបក នបធឝើរចួបៅបហើយ។ 
រូមអធិោឌ នអុំពីចុំណុ្ចណា កដលអបកមនិោន់ នបធឝើបៅបឡើយ ឬ មនិ នបធឝើជាបទៀងោត់។ រូមគូបនាធ ត់ពីបលកាម
ចុំណុ្ចណា កដលអបកបលោងនឹងចាប់បផឋើមបធឝើ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១៣ លបបយគ ក និង ខ្ លតឹមលតូវ។ 
១ ក) លរឡាញ់អបកដូចជាលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 

១៤ ក)  ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
ខ្) ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 
គ) ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
 ) ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 
ង) ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
ច) ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 

២ លបបយគ ខ្ និង   លតឹមលតូវ 

១៥ ខ្) មនុរសលគប់របូ ។ 
៧ ក) ការលបការលពោះបនធូលរបរ់អបកផាយដុំណឹ្ងលអ 

 ) លគូគ ឝ្ លលគិរថបររ័ិទ 
ង) បរៀវបៅកដលររបររបោយអបកនិពននលគិរថបររ័ិទ 

១៦ គ) មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣ 

១២ ក) រិកាអុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលកបុងលពោះគមភរី ។ 
 
១៧ ខ្) លូកា ជុំពូក១៣ ខ្១៨ និង ១៩; និង លូកា ជុំពូក២០ ខ្២៥ និង ខ្២៦ ។ 
 

 

 

 

 

 


