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       ម្តើរពះជាោា សអ់ាចោនរពះបនាូល 
        រកកានខ់្ុំបានយ៉ងដចូម្រដច?  

     How Can God Speak To Me? 
        

 
 ―ចូរបចញបៅ កុុំប៉ាោះរបរ់កដលមនិោអ ត។‖ របមលងកដលទទូច វនឹងម្ចនរិទនអុំណាច និងគួរឱ្យបជឿទុកចិតថ។ ោុំយូ

កអល នឮរបមលងបនោះ បៅបពលកដលាតប់ធវើដុំបណ្ើ រតាមផលូវរតឡបប់ៅផធោះ។ បលកម្ចនតួនាទីដរ៏ុំខានប់ៅកបុងមុខជុំនួញ
មយួកដលទទួល នរ កក់ខយ៉ា ងរមរមយ ប៉ាុកនឋ មនិ នផឋល់កិតថិយរដល់រពោះជាម្ចច រ់បទ។ របមលងមយួ នរ ុំខានគុំនិត
របរ់ាត ់បហើយវជាការពិត។ ោុំយូកអល  នដឹងថាវកុំពុងកតនិយយ ប៉ាុកនថ ាតម់និរ កដថាបតើ ាតក់ុំពុងកតឮវ
តាមរតបចៀក ឬកប៏ចញពីចិតថបនាោះបទ។ យ៉ា ងណាកប៏ោយ ាត ់នឮពាកយបនាោះដូចពីមុន។ 

 
 ោុំយូកអល  នធុំបឡើងបៅកបុងផធោះរគិរឋបររ័ិទមយួ ាតម់្ចនការចងចាុំពីការបៅបរៀនថាប ករ់ពោះគមពរីកាលពីាតប់ៅ

បកមង។ បងបអូនរបុរររីរបរ់ាតទ់ុំងអរ់ នបបរមើរពោះជាម្ចច រ់ ប៉ាុកនថ ជីវតិរបរ់ោុំយូកអល កនលងមករតូវ នទកទ់ញ
បោយ ―ជីវតិកដលលអរបបរើរ‖ ដូចជា ម្ចនលុយបរចើន ម្ចនផធោះធុំៗ និងបពារបពញបោយភាពរុខររួល។ បហតុបនោះបហើយ 
ជីវតិរបរ់ាត ់នបធវើដុំបណ្ើ របៅតាមទិរបៅខុរពីអបកបផសងបទៀតបៅកបុងរកុមរគួោរ។ ាតម់និ នអនុញ្ហដ តឱ្យមនរិការ
របរ់ាតរ់ ុំខានាតប់ទ។ ាតប់ៅបកមង បាលបុំណ្ងរបរ់ាតរ់តូវ នបរៀបចុំរចួជាបររច បហើយាត ់នបធវើដុំបណ្ើ រយ៉ា ង
ររួលបៅបលើផលូវបៅកាន ់―ភាពបជាគជយ័"។ បនាធ បម់កកប៏លចរបមលងបនោះបចញមក។ បតើវកុំពុងកតមកពីណា? បតើនរណា
កុំពុងកតនិយយ? ាត ់នរួរខលួនឯង។ 

 
 បពលោុំយូកអល នោឋ ប ់ាត់កច៏ាបប់ផឋើមរ កដអុំពីបរឿងមយួ គឺរបមលងបនាោះជារពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 

ាត ់នចងចាុំរពោះបនធូលពីោចប់រឿងបៅកបុងរពោះគមពរី ប៉ាុកនឋ បនោះវបលើរពីការចងចាុំបៅបទៀត។ ាតក់ ៏នឈបប់រងៀមបៅ
ពាកក់ណាឋ លផលូវបៅផធោះរបរ់ាត់  ចាបប់ផឋើមបកងវរគុំនិតរបរ់ាតប់ៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ បហើយ នបឆលើយតបបៅនឹងរពោះរូរ
បរៀងបនាោះបោយថាវ យជីវតិរបរ់ាត។់ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល។ ាតអ់ាចរតូវ នោឋ បឮ់។ ជួនកាលវ បៅកបុងរបបៀបដូចកដលោុំយូកអល 

― នឮ‖ ពីរពោះអងគ ជួនកាលវរទិតតាមរបបៀបមយួផសងបទៀត។ 
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គ្ទរាង 
ក. របបៀបបផសងៗកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើង Ways God Speaks to Us  
ខ. មូលបហតុកដលមនុរសមយួចុំនួនមនិ នឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់  
     Reasons Why Some Do Not Hear God’s Voice 

គ. ការធ្លនាអោះអាងថារពោះជាម្ចច រ់នឹងម្ចនរពោះបនធូល Assurance That God Will Speak 
  

ទោលទៅ 
១. ចូរពិនិតយបមើលពីរបបៀបបផសងៗាប  កដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើង។ 
២. ចូរបង្ហា ញពីគុំររូបរ់មនុរសកដលខកខានមនិ នទទួលរពោះរជោរពីរពោះជាម្ចច រ់ និងពីមូលបហតុ។ 
 

ក. រម្បៀបម្ផសងៗមដលរពះជាោា សោ់នរពះបនាូលរកកាន់ម្យើង  
     Ways God Speaks to Us 

ទោលទៅទ១ី. ពិនិតយទមើលពីរទបៀបទផសងៗោន  ណែលរពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលមរកាន់ទយើង។ 
 

 មនុរសមយួចុំនួន  នចុំណាយបពលជាបរចើនរពួយ រមាថាបតើរពោះជាម្ចច រ់អាចរនធនាជាមយួពួកបគ នកដរឬបទ។ 
បតើរពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរពោះបនធូលមកកានខ់ញុ ុំឬបទ? បតើរទងអ់ាចម្ចនរពោះបនធូលបោយរបបៀបណា?  ពួកបគរួរខលួនឯង។ វគួរ
ឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្កដលថា រពោះជាម្ចច រ់កដល នបបងកើតបយើងមក បហើយរបទនឱ្យបយើងម្ចនរមតទភាពោឋ បឮ់ និងរនធនា
ជាមយួមនុរសបផសងបទៀត ជាញឹកញាបក់បរជាម្ចនគុំនិតថាម្ចនការពិ កកបុងការនិយយមកកានរ់ពោះអងគផ្ទធ ល់បៅវញិ! 
ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល។ រទង ់នបរជើរបរ ើរបរបើរបបៀបជាបរចើនយ៉ា ងកបុងការម្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ 
បយើង។ 
 

រពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលតាមរយៈរពះគ្មពីរ God Speaks Through The Bible  
 របបៀបដុំបូងកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើង គឺតាមរយៈរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគកដល នររបររទុក
បនាោះគឺ រពោះគមពរី។ វហាកប់ីដូចជាមនិអាចបៅរចួបទ បោយបរៀវបៅមយួកាលកដល នបញ្ចបរ់បកហលជាពីពានឆ់ាប ុំមុន 
អាចនិយយមកកានម់នុរសម្ចប ក់ៗបៅបពលបចចុបផនបបនោះ អុំពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបា់ត ់ឬនាង។ 
ប៉ាុកនឋ រពោះគមពរីម្ចនបលើរជាងបរៀវបៅបៅបទៀត។ រពោះគមពរីជាោរមយួមកកានប់យើងតាមរយៈរពោះជាម្ចច រ់បោយផ្ទធ ល់។ 
បរចកឋីពិតបនោះ អោះអាងឱ្យបយើងដឹងថា រពោះគមពរីអាចនិយយមកកានប់យើង បហើយបយើងអាចយល់ពីរពោះគមពរី ន។ 

 
 រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន នរ ុំលឹកពីរពោះគមពរី។ រទងជ់ារពោះទីបីសនរពោះរតីឯក។ រទងជ់ារពោះដូចរពោះបិតា និងរពោះបុរតាកដរ។ 
រគបល់កខណ្ៈរមផតឋកិដលរពោះទុំងពីរម្ចន រទងក់ម៏្ចនកដរ រមួទុំងម្ចនចុំបណ្ោះដឹងបពញលកខណ្ៈ។ រទងរ់ជាបដឹងរគបទ់ុំង



93 

 

អរ់។ រទងរ់ជាបពីបចចុនផនបកាល អតីតកាល និងអនាគតកាល។ រទង ់ោគ ល់អបកមុនបពលអបកបកើតមក មុនបពលឪពុក
ម្ចឋ យរបរ់អបកបកើតមក ឬមុនបពលអបកបផសងបទៀតបកើតមកបមលោះ។ 
 
 រទងជ់ាអបកនិពននរពោះគមពរី។ រទង ់នដឹកនាុំការររបររ រទងរ់ កដពីភាពរតឹមរតូវរបរ់រពោះគមពរី។ 

 
ជាបាលមយួដម៏្ចុំមនួ។ បបើបងបអូនផចងច់ិតថបៅកានព់ាកយបនោះ ពិតជារតឹមរតូវបហើយ បរពាោះពាកយបនោះបរបៀប ន
នឹងចបងកៀងកដលបុំភលកឺបុងទីងងឹត រហូតដល់សថ្ងរោះ និងរហូតដល់ផ្ទក យរពឹករោះបឡើងកបុងចិតថបងបអូន។ ជាបឋម 
រូមបងបអូនរជាបថា ាម ននរណាម្ចប កអ់ាចបករោយពាកយរបរ់ពាការ ីកដលម្ចនកចងទុកមកកបុងគមពរី តាម
គុំនិតរបរ់ខលួន នបឡើយ ដផតិរពោះបនធូលកដលពាការ ីនកថ្លងទុកមកបនាោះ មនិកមនបចញពីបុំណ្ងចិតថរបរ់
មនុរសបទ គឺរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនវញិឯបណាោះ កដលជុំរញុចិតថបលកទុំងបនាោះបអាយកថ្លងរពោះបនធូលកបុងរពោះ
នាមរពោះជាម្ចច រ់។ (២បពរតុរ ១:១៩-២១) 

 
 រពោះគមពរីគឺជាការបបើករកមឋងពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបម់នុរសជាតិ។ រពោះគមពរីមនិរតឹមកតអាចដឹកនាុំ
អបកបៅរកការរបស្តង្ហគ ោះប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ វករ៏គបរ់ានផ់ងកដរររម្ចបក់ារកណ្នាុំបៅបពលអនាគត។ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន ន
ចូលរមួរគបក់ផបកទុំងអរ់បៅកបុងរពោះគមពរី កដលអបករតូវការកបុងដុំបណ្ើ រជារគិរឋបររ័ិទកដលម្ចនបជាគជយ័ម្ចប ក។់ 

  

លំហាត់អន វតតន៍  
 

១ ចូរអានរពោះគមពរីរបរ់អបក ២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦-១៧ បហើយររបររបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក នូវចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រ
បនោះ៖ បតើបទគមពរីនឹងជួយ អបកជុំនិតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ឬ អបកបបរមើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយរបបៀបណា? 
 

 ការអោច រយសនបទគមពរី មនិកមនបៅកបុងរបបៀបកដលវរតូវ នបគររបររបនាោះបទ ប៉ាុកនឋ វរទិតតាមរបបៀបកដលបធវើឱ្យបគ
យល់ផងកដរ។ ររម្ចបរ់ពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅកតម្ចនរពោះជនមគងប់ៅ។ រទងជ់ាភាប កង់្ហរ សនភាពជាអបកនិពននរពោះគមពរី 
បហើយរទងក់ជ៏ាភាប កង់្ហរសនការយល់ដឹងរបរ់បទគមពរីកដរ។ 

 
 ចូរគិតអុំពបីទគមពរីមយួចុំនួន កដលអបក នរិកាបៅបមបរៀនទីពីរ កដលអោះអាងរ បប់យើងថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន
អាចដឹកនាុំបយើង ន។ ឧទហរណ៍្៖ ចូរនឹកចាុំពីការបបរងៀនរបរ់រពោះរគិរឋ បៅយ៉ាូហាន១៤ និង១៦ រឋីអុំពីអបកជុំនួយ ឬ
អបកកមានឋចិតឋកដលនឹងយងមក គឺរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន (យ៉ាូហាន ១៤:១៦; ១៦:១២-១៥)។ ចូរនឹកចាុំពីការធ្លនាសនការ
របទនឱ្យបៅកបុង រ ៉ាមូ ៨:២៦-២៧ កដលរពោះវញិ្ហដ ណ្រជាបពីរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយនឹងដឹកនាុំការអធិោឌ ន
របរ់បយើង។ រូមផកីតរពោះរគិរឋកម៏្ចនរពោះបនធូលថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងនាុំយកការបបរងៀនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ មកកបុង
គុំនិតបយើង។ 
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ប៉ាុកនថ រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលរពោះបិតាចាត់បអាយមកកបុងនាមខញុ ុំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទុំង
អរ់ដល់អបករល់ាប  រពមទុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខញុ ុំ នរ បអ់បករល់ាប ផង។ (យ៉ាូហាន ១៤:២៦) 

 
 បតើរពោះវញិ្ហដ ណ្បធវើកិចចការបនោះបោយរបបៀបណា? តាមរយៈរពោះបនធូល រទងជ់ាអបកនិពនន។ 
 
 បតើអបកធ្លល ប ់នអានបទគមពរី បហើយភាល មៗបនាោះ ខគមពរី ឬ បទគមពរីរោបក់តបលចបឡើងមកកដរឬបទ? បទគមពរី
និយយមកកានត់រមូវការរបរ់អបក  អបកមនិរ កដពីមូលបហតុ ប៉ាុកនឋ វផថល់ឱ្យនូវចបមលើយ ឬកជ៏ាចុំណុ្ចកណ្នាុំណាមយួ។ 
វរបកហលជាផថល់នូវការធ្លនាអោះអាងណាមយួ។ បយើងមនិម្ចនបទពិបោធនអ៍ុំពីកិចចការបនោះបទ បបើបយើងករវងរកបទគមពរី
បដើមផាីុំរទគុំនិតរបរ់បយើង ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលបយើងចងដ់ឹងពីរពោះតរមោិះរបរ់រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈបទគមពរីវញិ។ 
 
 រពោះរគិរឋ នរជាបយ៉ា ងចារ់អុំពីការកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន នម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបណាមយួ ដូបចបោះជា
ញឹកញាបរ់ទង់ នដកររងប់ទគមពរីបចញពីរពោះគមពរីរមពននបមរតចីារ់ បហើយម្ចនរពោះបនធូលថា បទគមពរីទុំងបនាោះរុំបៅបលើ
រពោះអងគ។ បបើាម នជុំនួយពីរពោះជាម្ចច រ់បទ បរចកឋីពិត ឬការបង្ហា ញផលូវនឹងរតូវ តប់ង ់(រូមបមើល លូកា៤:១៨ ររម្ចបជ់ា
ឧទហរណ៍្)។ អបកបផសងបទៀតក ៏នទទួលបទពិបោធនស៍នការបបើករកមឋងរបបភទបនោះកដរ (ដូចជា បលកបពរតុរកដលម្ចន
កចងកបុងបទគមពរីកិចចការ ២:១៤-២១)។ 
 
 ោុំយូកអល កដលអបក នអានបរឿងរបរ់ាតប់ៅបពលចាបប់ផឋើមបមបរៀនបនោះ គឺជាមតិឋភកឋិជិតរបិទនរបរ់ខញុ ុំ។ របមលង
កដលាត ់នឮបនាោះ គឺជារបមលងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលកុំពុងម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈគមពរីបអោយ ៥២:១១ បទោះជារពោះ
បនធូលបនាោះជារពោះបនធូលបដើមកដលម្ចនបនធូលបៅកាន់មនុរសបផសងកប៏ោយ។ បនោះគឺជាឧទហរណ៏្មយួសនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដ៏
វរុិទនកដលបរបើរពោះបនធូលបៅកបុងបទគមពរី បដើមផមី្ចនបនធូល និងបធវើឱ្យយល់នូវោររបរ់រពោះបនធូល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
២ ឧបម្ចថា អបកកុំពុងពាយមពនយល់បៅកានន់រណាម្ចប ក ់អុំពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចបរបើរពោះបនធូលបៅកបុង  
    បទគមពរី បដើមផមី្ចនបនធូលមកកានអ់បក។ បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក ចូរបលើកយកឧទហរណ៍្មយួបៅកបុងជីវតិ  
    ផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់អបក ជីវតិនរណាម្ចប កប់ផសងបទៀតកដលអបកោគ ល់ ឬបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
  រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងដឹកនាុំបយើងបដើមផអីនុវតថនូវបទគមពរី បោយបយងបៅបលើបាលការណ៏្កដល នបបរងៀន
យ៉ា ងចារ់លរ់។ រទងន់ឹងមនិជុំទរ់ជាមយួរពោះអងគផ្ទធ ល់បទ។ 
  
  របរិនជាបាលការណ៏្សនបទគមពរីនឹងជួយ បយើងឱ្យបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បនាោះបយើងគូរកតយល់ពី
របបៀបកដលបាលការណ៍្ទុំងបនាោះរតូវ នផឋល់ឱ្យបៅកបុងបទគមពរី។ រពោះគមពរីមនិកមនរានក់តជាការរបមូលផឋុ ុំគុំនិតសនជីវតិ
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បនាោះបឡើយ។ រពោះគមពរីកតរ់តាពីការម្ចនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកានម់នុរស បហើយនឹងការបឆលើយតបរបរ់ពួកបគបៅ
កានរ់ពោះអងគវញិ។ បាលការណ៍្ទុំងឡាយរតូវ នបង្ហា ញ បហើយបយើងយល់ពីអតទន័យរបរ់វបោយពិនិតយបៅបលើការកត់
រតាពីោររុំខាន់របរ់វបៅបលើជីវតិមនុរស។ ការកតរ់តាបនោះ នបង្ហា ញបយើងពីរបបៀបកដលបាលការណ៍្ទុំងឡាយរតូវ
 នអនុវតថ និងរកាបយើងពីការមនិម្ចនតុលយភាពបៅកបុងទរសនៈរបរ់បយើងចុំបពាោះពួកវ។ 
  
 ឧទហរណ៍្ រពោះរគិរឋ នបបរងៀនបាលការណ៍្សនជយ័ជុំនោះចុងបរកាយបគបៅបលើចិតឋរលូតបូត និងការបនាធ បខឡួន៖ 
―អបកណាម្ចនចិតថរលូតបូត អបកបនាោះម្ចនរុភមងគលបហើយដផតិពួកបគនឹងទទួលកផនដីទុកជាមតក៌‖ ម្ច៉ា ថាយ ៥:៥។  
 
 ប៉ាុកនឋ បតើអវីជាការបនាធ បខលួន? បយើងយល់ពីរបបៀបកដលវបធវើឱ្យម្ចនលុំនឹង ជាមយួនឹងលកខណ្ៈរមផតិឋបផសងបទៀត 
តាមរយៈការរិកាពីជីវតិរបរ់បលកម៉ាូបរ។ (ចូរអាននិកខមនុំ ១២)។ 
  
 បយើងយល់ពីភាពខុរាប រវងការកកករបចិតថ និងភាពបោកោឋ យបោយបមើលបៅកានជ់ីវតិ បរឋចោវឌី និងបរឋច
រូល កដលជារពោះមហាកសរតពីរអងគបៅរបបទរអុីរោកអល។ វមនិកមនជាអុំបពើ បដធ៏ងនធ់ងរបុំផុតរបរ់បរថចរូលបនាោះបទ
កដលបណាឋ លឱ្យរទង ់តប់ងន់គរបនាោះ។ ការពិតបនាោះគឺថា រទងប់ឆលើយតបបោយភាពបោកោឋ យ ប៉ាុកនឋ មនិកមនជាការកក
ករបចិតថ និងផ្ទល រ់បឋូរផលូវរបរ់រទងប់ោយពិតរ កដបនាោះបទ។ ផធុយបៅវញិ បរឋចោវឌី នកកករបចិតថបោយអរ់ពីដួងចិតថ
របរ់រទង។់ (ចូរបរបៀបបធៀបចុំបពាោះការផឋល់ឱ្យនូវឧទហរណ៍្ ១ោុំយូកអល ១៣:៨-១៤;១៥:១៧-២៥; ២ោុំយូកអល ១២ 
និងទុុំនុកតបមកើង៥១។) 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
៣ ចូរអានកិចចការ ៥:៤០-៤២ និងខគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យខាងបរកាម។ រពឹតថិការណ៍្ នពណ៌្នាបៅកបុងគមពរីកិចចការ បហើយ  
    វជាឧទហរណ៍្មយួសនបាលការណ៍្កដល នផឋល់ឱ្យបៅកបុង 
  ក) ម្ច៉ា ថាយ ៥:៧។ 
  ខ) ម្ច៉ា ថាយ ៥:១១។ 
  គ) លូកា ៦:៣៧។ 
 
  បយើងរបកហលជានិយយថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនកដល នអនុវតថរពោះបនធូលបដើមផដីឹកនាុំបយើងបៅកបុងបាលការណ៍្
ទុំងឡាយកដលទុំងជាក់លក ់ទុំងយល់ដឹងផងកដរ ខណ្ៈបពលកដលបយើងបឃើញពីរបបៀបកដលពួកវ នបធវើការបៅកបុង
ជីវតិរបរ់មនុរស។ 
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លំហាត់អន វតតន៍  
 
៤ បយើង នរិកាពីការកណ្នាុំបីរបបភទកដលបយើងទទួល នតាមរយៈបទគមពរី។ ចូរអានបទគមពរីនីមយួៗ កដល នផឋល់  
   ឱ្យខាងបរកាម បហើយផគូផគងវបៅនឹងឃ្លល កដល នបរៀបរបព់រីបបភទសនការកណ្នាុំកដលវជាតុំណាង។ ចូរររបររបលខឃ្លល   
   បៅពីមុខបទគមពរី។ 
  ……ក) យ៉ាូបរវ ៦:៤   ១) បទបញ្ហជ ផ្ទធ ល់កដល នផឋល់ឱ្យដល់មនុរសណាម្ចប កឬ់រកុមណាមយួ 
  ……ខ) ម្ច៉ា ថាយ ៥:៤៤  ២) បាលការណ៍្សនឥរយិបថ្                             
  ……គ) ម្ច៉ា ថាយ ១៩:២១  ៣) គុំរសូនបាលការណ៍្បៅកបុងជីវតិរបរ់នរណាម្ចប ក ់    
  ……ឃ) កិចចការ ៧:៥៤-៦០                        
 

រពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលតាមរយៈមន សសទផសងទទៀត God Speaks Through Others 
 រពោះជាម្ចច រ់កប៏របើអបកបផសងបទៀតបដើមផពីនយល់ពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគចុំបពាោះបយើងកដរ។ រពោះអងគអាចបរបើ
រគិរឋបររ័ិទ ឬអបកមនិកមនជារគិរឋបររ័ិទឱ្យបធវើកិចចការបនោះ។ 
 
 បយើងបធវើការ និងររ់បៅកបុងរចនារមពនន ឬការទុំនាកទ់ុំនងបោយពឹងកផអកបៅបលើរិទនអុំណាច ដូចជារជរោឌ ភ ិល 
រកុមរគួោរ មុខជុំនួញ និងរកុមជុំនុុំរបរ់បយើង។ កិចចការនីមយួៗទុំងបនោះ ម្ចនការទទួលខុររតូវបៅកកនលងសនការកណ្នាុំ
ជាកល់ក់។ កិចចការនីមយួៗរតូវ នបង្ហា ញបោយបទគមពរី ជាអតទនយ័កដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូល។ ឧទហរណ៍្ 
ឪពុកម្ចឋ យរបរ់បកមងតូចៗ នកណ្នាុំពួកបគ បហើយរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នរ បថ់ា វគឺជាបុំណ្ងរពោះហឬទយ័
របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបកូ់នៗកដលោឋ បប់ង្ហគ ប។់  
 

កុម្ចរកុម្ចរបីអើយ ចូរោឋ ប់បង្ហគ ប់ម្ចតាបិតា បោយយល់ដល់រពោះអម្ចច រ់ បធវើដូបចបោះបទើបរតឹមរតូវ។  
(បអបភរូ៦:១) 

 
 អបករគបរ់គងជាតិោរនម៍យួ ម្ចនរិទនិដឹកនាុំបង្ហា ញទិរបៅដល់របជាពលរដឌសនជាតិោរនប៍នាោះ បហើយរពោះ
បនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នកចងថា វគឺជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ កដលអបកដឹកនាុំរតូវ នបគោឋ បត់ាម។ 

 
មនុរសរគបរ់បូរតូវោឋ ប់បង្ហគ ប់អាជាញ ធរ ដផតិអុំណាចទុំងឡាយរុទនកតមកពីរពោះជាម្ចច រ់ គឺរពោះអងគ នកតង
តាុំងបអាយម្ចនអុំណាចទុំងបនាោះបឡើង។ (រ ៉ាមូ ១៣:១) 

 



97 

 

 បលើរពីរបបភទសនការទុំនាកទ់ុំនងទុំងបនោះ បយើងកអ៏ាចម្ចនមនុរសណាមយួកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរជើរបរ ើរឱ្យ
ចូលមកកបុងជីវតិបយើង។ ពួកបគអាចម្ចនរ ជាញ បោយការបធវើដុំបណ្ើ រដក៏វងឆាង យជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ ជាញឹកញាបក់ារផឋល់
ដុំបូនាម នរបរ់ពួកបគរកកាតស់ថ្លមនិ ន ពីបរពាោះពួកបគោគ ល់ផលូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
៥ ចូរអាននិកខមនុំ ១៨:១៣-២៦។ ចូរររបររចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រខាងបរកាមបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ 
  ក) បតើបលកម៉ាូបរ ម្ចនបញ្ហា អវីខលោះ? (ខ ១៣-១៧) 
  ខ) បតើបលកបយរតូផឋល់ដុំបូនាម នអវីខលោះដល់បលកម៉ាូបរ? (ខ ១៨-២៣) 
  គ) បតើទទួល នលទនផលអវីខលោះ? (ខ ២៤-២៦) 
 
  បរឋចោវឌី  នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បោយការជុំបរឿនរបជាជនអុីរោកអល ពីបរពាោះរទងម់និយករពោះហឫទយ័ទុកោក់
ជាមយួនឹងការផឋល់បយបល់របរ់បលកយ៉ាូអាប ់(២ោុំយូកអល ២៤:៣-៤,១០)។ បលកបយរតូ និងបលកយ៉ាូអាបម់និម្ចន 
―រិទនអុំណាច‖ បលើបលកម៉ាូបរ និងបរឋចោវឌីបនាោះបទ ជាការពិត បលកម៉ាូបរ ជាអបកដឹកនាុំ បហើយបរឋចោវឌី គឺជារពោះ
មហាកសរត។ កប៏៉ាុកនថម្ចនតសមលបៅកបុងការឱ្យបយបល់។ 
 
  រពោះជាម្ចច រ់អាចនឹងបរបើការលផងល ឬ ការរបឡងណាមយួកដលោលរបរ់អបក នផឋល់ឱ្យ បដើមផបីង្ហា ញអបកថា 
រទង ់នរបទនឱ្យអបកនូវអុំបណាយ ឬ រមតទភាពដព៏ិតរ កដ។ រទងអ់ាចម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈរគូបបរងៀនកដលជាញឹក
ញាបា់ត់ម្ចនបទពបការលយពិបររៗ។ 
  
  បតើម្ចនអវីបកើតបឡើង របរិនជាដុំបូនាម នកដលបយើងទទួល មនិម្ចនការឯកភាពាប  (ដូចជាករណី្មនិធមមតា)? 
ដុំបូនាម នមយួចុំនួនគួរកតកុុំយកចតិថទុកោក ់ពីបរពាោះវរបឆាុំងបៅនឹងការកណ្នាុំកបុងបទគមពរី។ ជួនកាលបយើងរតូវការ
ពិចារណាអុំពីមនុរសកដល នផឋល់ដុំបូនាម នដល់បយើង បតើាតម់្ចនបចតនាអវីចុំបពាោះបយើង? ប៉ាុកនថ ជាមយួនឹងការការពារទុំង
បនោះ របឆាុំងបៅនឹងការរចបូករចបល់បនោះ ចូរចងចាុំ ទុំនុកចិតថបនាោះគឺថារពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរពោះបនធូលយ៉ា ងចារ់ បហើយ
នឹងម្ចនរពោះបនធូលយ៉ា ងចារ់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៦ គីកណ្ត ខុំរបឹងបធវើការង្ហររបរ់ាត ់បហើយម្ចនអារមមណ៍្ថាាត់មនិទទួល នរ កច់ុំណូ្លរគបរ់ាន។់ ាត់រួរមតិថ 
    របរ់ាតប់តើរតូវបធវើដូចបមឋច។ ចូរអាន គមពរីបអបភរូ ៦:៥-៨ បហើយរបរមចចិតថថាដុំបូនាម នមយួណាកដលអបកគិតថា ាត ់
    គូរកតបដិបរធបយងបៅបលើការកណ្នាុំទុំងបនាោះ។ 
  ក) ឌូអាន ផឋល់ដុំបូនាម នដល់ាត់ថា គួរបធវើការតាមលុយតិច បោយបចញពីបធវើការមុនបម្ច៉ា ងបពលកដល បៅហាវ យ
       របរ់ាតម់និបៅ។ 
   ខ) បប ់ នរ បឱ់្យាតន់ិយយជាមយួបៅហាវ យរបរ់ាត ់និងពនយល់ពីទុកខលុំ ករបរ់ាត។់ 
   គ) លីនី ផឋល់ដុំបូនាម នដល់ាត់ថា កុុំខុំរបឹងបធវើការបពកបោយោរកតាតម់និ នទទួលតសមលកដលរ័កឋិរម។ 
 

រពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលតាមរយៈបទពិទសាធន៍ពីអតីតកាល God Speaks Through Past Experiences 

 បទពិបោធនព៍ីអតីតកាលសនការបដើរតាមការដឹកនាុំផលូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នឹងជួយ ឱ្យអបកបរៀនោឋ បរ់ពោះរូរបរៀង
របរ់រពោះជាម្ចច រ់កានក់តចារ់តាមរយៈរចកណាមយួកដលរទងច់ងម់្ចនរពោះបនធូល។ បៅបពលកដលអបកគិតរតឡបប់រកាយ
វញិបៅបលើជីវតិរបរ់អបក អបកនឹងនឹកចាុំថារពោះជាម្ចច រ់បោម ោះរតង ់បហើយរទង ់នម្ចនរពោះបនធូលកមន។ បៅបពលនីមយួៗ
កដលអបកអាចកតរ់ម្ចគ ល់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអងគ ឬកក៏ុំពុងកតដឹកនាុំបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក អបកកានក់តរបបរើរជាងមុន
បហើយអាចចុំណាុំរពោះរូរបរៀងបនាោះ ន។ 
 
 បៅកបុងរបបៀបដូចាប បនោះកដរ រពោះជាម្ចច រ់ នបធវើការកបុងជីវតិរបរ់មនុរស បៅកបុងបទគមពរីបៅតាមបាការណ៍្ជាក់
លក ់រទងក់ន៏ឹងបធវើការបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកបៅតាមបាលការណ៍្ជាកល់កដូ់ចាប កដរ។ អបករបកហលជានឹងបមើលបឃើញ
កិចចការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក តាមលុំោបស់នរពតឹថិការណ៍្កដលមនិទកទ់ងាប បោោះបៅបពលដុំបូង។ បនាធ ប់
មកអបកនងឹអាចបឃើញវជាលុំោប។់ បនាធ ប់មកបទៀត អបកនឹងអាចបមើលបឃើញវបៅតាមលុំោបល់ុំបោយ។ បៅទីបុំផុតតាម 
រយៈបទពិបោធនស៍នការបដើរតាមរពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់អបក អបកនឹងអាចដឹង នពីបាលការណ៍្ទុំងឡាយមយួណា
កដលរទងក់ុំពុងកតបធវើការ។ ឧទហរណ៍្បញ្ហជ កប់នាធ បប់នោះ គឺជាឧទហរណ៍្មយួអុំពីកិចចការទុំងបនោះ។ 
 
 បៅបពលកដល បលកជីម  នបញ្ចបថ់ាប កម់ហាវទិាល័យរពោះគមពរី រកុមជុំនុុំពីរកកនលង  នបរបើររុុំឱ្យបលកបៅបធវើជា
រគូគង្ហវ លរបរ់ពួកបគ។ បលក នអធិោឌ ន អានរពោះគមពរី បហើយរូមបយបល់ពីអបកដឹកនាុំខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ ហាកប់ី
ដូចជាមនិម្ចនភាពចារ់លរ់ណាមយួបទ។ មនិម្ចនបាលការណ៍្សនបទគមពរីណាមយួកដល នរ បឱ់្យដឹងថាបលក
រតូវបរជើរបរ ើរបៅរកុមជុំនុុំមយួ បហើយមនិបៅរកុមជុំនុុំមយួបផសងបទៀតបនាោះបទ។ រគូបបរងៀនបៅមហាវទិាល័យរពោះគមពរីរបរ់
បលក នកណ្នាុំឱ្យបលកបរជើរបរ ើររកុមជុំនុុំមយួកបុងចុំបណាមពួកវ បហើយចារ់ទុុំខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ម្ចប ក់ នផឋល់
ដុំបូនាម នឱ្យបលកបរជើរយករកុមជុំនុុំមយួបផសងបទៀត។ 
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 បៅទីបុំផុត បលកមនិអាចបៅរងចាុំ នយូរបទៀតបទ បហើយរតូវកតបធវើការរបរមចចិតថ។ ទុំងម្ចនការភយ័ខាល ច បលក
 នបធវើការរបរមចចិតថ បហើយបៅរ បរ់កុមជុំនុុំ។ បៅបពលបនោះបលក នបធវើការបបឋជាញ ចិតថបហើយ។ បលក នបធវើរគបក់ិចច
ការ កដលបលកដឹងថារតូវបធវើ។ 

  
  បរឿងកដលអោច រយបនាោះគឺថា ភាពភយ័ខាល ចសនការបរជើរបរ ើររបរ់បលករតូវ នជុំនួរបោយទុំនុកចិតថបៅកបុងការ

តាុំងចិតថរបរ់បលក។ បលកចាបប់ផឋើមរ កដកបុងចិតថថា បលករទិតបៅកបុងបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បហើយ។ 
 
 បតើបលកជីម ម្ចនរុំណាង បហើយ នរបរមចចិតថរតឹមរតូវឬ? បទ ការបរជើរបរ ើររបរ់បលកមនិកមនបធវើបឡើងបោយ

រុំណាងបនាោះបឡើយ វគឺជាលទនផលសនការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អរ់រយៈបពលយ៉ា ងយូរកបុងការករវងរកដុំបូនាម ន 
បលកជីម ចងប់ធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយភាពបោម ោះរតង។់ បលកកុំពុងបដើរបនាធ បព់ីរពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
បលកម្ចនការយល់ដឹងជាថ្មី ឬ  នកកករបចិតថគុំនិត (រ ៉ាមូ ១២:១-២)។ បលកពិតជាបធវើការរបរមចចិតថពិតកមន ប៉ាុកនថ បោយ
ាម នការយល់ដឹងអុំពីការរបរមចចិតថបនាោះបទ តាមការបឆលើយតបបៅនឹងការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 

 
 ជាបរចើនឆាប ុំបរកាយមក បលកជីម រតូវ នរតារ់បៅឱ្យបធវើការរបរមចចិតថដរ៏ុំខានម់យួបទៀត។ ថ្មីមថងបទៀត បលក

 នករវងរករពោះជាម្ចច រ់ អធិោឌ ន ោឋ ប់ការកណ្នាុំ ករវងរកការកដលអាចបធវើបៅរចួបផសងៗ។ មឋងបទៀតបហើយ មនិម្ចនរពោះ
រូរបរៀងពោីទ នបរមរុខបទ។ មឋងបទៀតបហើយ ាតឈ់ានមកដល់បពលបវលមយួ កដលាតម់និអាចរងចាុំរយៈបពលយូរ
បទៀត ន បហើយរតូវកតបធវើការរបរមចចចិតថ។ ាត ់នរបរមចចតិថបហើយ ភាពភ័យខាល ចរបរ់ាត់រតូវ នជុំនួរបោយ
ទុំនុកចិតថ បៅបពលកដលាតប់ដើរតាមរពោះជាម្ចច រ់បៅកតម្ចនមថងបទៀត។ 

 
 បលកជីម ចាបប់ផឋើមោគ ល់បាលការណ៍្មយួ កដលបៅកតម្ចនភាពរទិតបរទរបៅកបុងការករវងរកបុំណ្ងរពោះ

ហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់។ បៅបពលកដលបលកម្ចនភាពបោម ោះរតងក់បុងការករវងរករពោះជាម្ចច រ់ រពោះជាម្ចច រ់ នដឺកនាុំាត់
បៅតាមបពលនីមយួៗ វកាល យជាម្ចនោររុំខានរ់រម្ចបប់លកបដើមផបីធវើការរបរមចចិតថ។ បាលការណ៍្បនាោះ នកាល យជា
មូលោឌ នសនការទុកចិតថមយួ។ បលកបឃើញថាបាលការណ៍្ កដល នផឋល់ឱ្យបៅខគមពរីខាងបរកាម  នបធវើការបចញពីជីវតិ
ផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់បលក។ 

 
រពោះអម្ចច រ់ពរងឹងជុំហានរបរ់មនុរសបអាយ នម្ចុំមនួបហើយរពោះអងគាបរ់ពោះហឫទយ័នឹងម្ចា៌របរ់បគ។
(ទុំនុកតបមកើង ៣៧:២៣) 

 
 បលកអាចទុកចិតថបលើវ ន។ មនិកដលម្ចនរបមលងណាមយួកដលបលកអាចបញ្ហជ កអ់ោះអាង ន ប៉ាុកនឋ រពោះជា

ម្ចច រ់កុំពុងម្ចនរពោះបនធូល។ ជាការពិតរពោះជាម្ចច រ់កុំពុងម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបជាបរចើន។ បពលកដលពួកវរមួបញ្ចូ លាប  
ការរបរមចចិតថរបរ់បលកជីម គឺជាការបឆលើយតបបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។  
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៧ បយើងបទើបកត នរិកាឧទហរណ៍្មយួ ពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំមនុរសម្ចប ក ់កដលចងប់ធវើតាមបុំណ្ងរពោះ 
    ហឫទយ័របរ់រពោះអងគ។ ចូរគិតពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំអបក។ បនាធ បម់កចូរររបររចបមលើយខលីមយួបៅកបុង 
    បរៀវបៅររបរររបរ់អបក នូវរុំណួ្រតាមលុំោប់លុំបោយ។ 
  ក) បតើរពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំអបកឱ្យបៅរកបរចកឋីរបស្តង្ហក ោះបោយរបបៀបណា? 
  ខ) បតើមនុរសកបបណាកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរបើឱ្យមកដឹកនាុំអបក? 
  គ) បតើោរកបបណាបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដល នផឋល់ឱ្យអបកបៅកបុងការដឹកនាុំពិបររ? 
  ឃ) បតើកាលៈបទរៈកបបណាកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរបើបដើមផបីរៀបចុំអបក?  
  គ) បតើអបក នរបងកតបឃើញ គុំរ ូឬកប៏ាលការណ៍្ណាមយួសនការដឹកនាុំបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកកដរឬបទ? បតើម្ចនអវី
      ខលោះ? 
 

រពះជ្ជាច ស់អាច្ានរពះបនាលូទោយផ្លា ល់ God May Speak Directly 

 បរៅពីបរបើរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បរបើមនុរសបផសងបទៀត ឬ បទពិបោធនព៍ីអតីតកាល កបុងការនិយយមកកាន់
បយើង រពោះជាម្ចច រ់ក៏ម្ចនរពោះបនធូលបោយផ្ទធ ល់នូវឱ្ការដូចាប កដរ។ បតើរពោះជាម្ចច រ់បរជើរបរ ើរបរបើវធិីោស្តរឋកបបបនោះញឹក
ញាបប់៉ាុណាត ? បបើរិនជាបយើងបញ្ចូ លការបចោះដឹងរបរ់បយើង បធវើជាតុំណាងឱ្យរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បនាោះបយើង
អាចនិយយ នថា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបោយផ្ទធ ល់មកកានប់យើងជាញឹកញាប។់ របរិនជាបយើងម្ចនបៅកបុងគុំនិត 
រានក់តពាកយកដលបយើងអាចោឋ បឮ់ បយើងនឹងនិយយថា រពោះជាម្ចច រ់បរជើរបរ ើរបរបើរពោះគមពរីញឹកញាបជ់ាង។ កប៏៉ាុកនថ រទង់
ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល។ ចូរចងចាុំថា រពោះរជោរ នឹងមនិកដលម្ចនការរបឆាុំងបៅនឹងអវីកដលរទង ់នម្ចនរពោះបនធូលរចួ
បហើយបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រទងប់នាោះបទ។ 

 
 បតើអបកដឹងបោយរបបៀបណាថារបមលងកដលអបក នឮជារពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់? រពោះគមពរីផឋល់ឱ្យបយើងនូវ

ការរតួតពិនិតយពីរយ៉ា ងកដលរកាតុលយភាពាប បៅវញិបៅមក។ ទីមយួគឺ បជឿតាមអបករ ប។់ ដូចជា បចៀមរតូវោគ ល់របមលង
របរ់អបកគង្ហវ ល (យ៉ាូហាន ១០:៤) អបកនឹងោគ ល់របមលងអបកគង្ហវ លរបរ់អបក  (យ៉ាូហាន ១០:១៤-១៥)។ បៅបពលកដល
បយើង នករវងរករពោះជាម្ចច រ់ ចូរបុំបពញគុំនិតរបរ់អបកបោយរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បហើយបដើរតាមរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន 
អបកអាចដឹង នថាបនាោះគឺជារពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះបនធូល។ 

 
 ការរតួតពិនិតយទីពីរ បធវើឱ្យម្ចនកម្ចល ុំងបឡើងជាមុន៖ ការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កតងកតររបបៅនឹងរពោះបនធូលរបរ់

រពោះអងគកដល នររបររទុក។ បអោយ ៨:២០  នកតរ់តាថា ―ចូរពិនិតយបមើលពាកយទូនាម ន និងរកខីភាពចុោះ! របរិនបបើ
បគនិយយមនិររបតាមរពោះបនធូលបនោះបទ បនាោះនឹងាម នសថ្ងរោះបលើពួកបគបោោះបឡើយ។‖ 
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លំហាត់អន វតតន៍  
 
៨ ចូរអានកិចចការ ១០:៩-៣៣ បហើយររបររចបមលើយបៅកបុងបរៀវបៅកិចចការរបរ់អបក បៅនឹងរុំនួរតាមលុំោបល់ុំបោយ។ 
  ក) បតើវធិីោស្តរឋពីរយ៉ា ងអវីខលោះកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបៅកានប់លកបពរតុរ (ខ៩-១៦,១៩-២០)? 
  ខ) បតើរពោះរជោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបញ្ហជ កប់ោយរបបៀបណា (ខ១៤, ១៧-១៨,២២)? 
  គ) បតើបលកបពរតុរ នបឆលើយតបបោយរបបៀបណា (ខ២១-២៣,២៨)?         
 

ខ. រូលម្ តុមដលរនុសសរួយចំនួនរិនបានឮរពះសរូម្សៀងរបសរ់ពះជាោា ស ់
     Reasons Why Some Do Not Hear God’s Voice 
ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីគ្ំរូរបស់មន សសណែលខរខានមិនបានទទួលរពះរាជសារពីរពះជ្ជាច ស់ និងពីមូលទហត ។ 
 

 ម្ចនបហតុផលធុំៗពីរ កដលជាមូលបហតុបធវើឱ្យមនុរសខកខានមនិ នឮរពោះរូរបរៀង ឬការដឹកនាុំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
ទីមយួគឺថា ពួកបគមនិអាចទទួលយករបបៀបសនការម្ចនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ន។ មយួ វញិបទៀតគឺថា ពួកបគមនិ
 នោឋ បប់ង្ហគ បនូ់វអវី កដលរពោះជាម្ចច រ់ នម្ចនរពោះបនធួលរចួមកបហើយ។  
 

ការបែិទសធរទបៀបរបស់រពះជ្ជាច ស់ Rejection Of God’s Method 
ទីមយួ មនុរសមយួចុំនួន នកុំណ្តរ់ចួពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់គួរកតម្ចនរពោះបនធូល។ បៅបពលកដលរទងប់រជើរ

បរ ើរផលូវបផសង ពួកបគមនិ នបរតៀមបទ។ ជួនកាល ពួកបគខកខានមនិ នឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអងគទុំងអរ់ាប  ជួនកាល
ពួកបគបដិបរធរពោះរជោរបោយោររបបៀបកដលវបកើតបឡើង។ 

 
បហរបឺ ១:១-៣ រ បប់យើងថា រទង ់នផ្ទល រ់បឋូររបបៀបកដលរទង ់នម្ចនរពោះបនធូលបៅកានម់នុរស។ មុនបពលការ

យងមករបរ់រពោះរគិរឋ រទង ់នម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈឪពុក ជីដូនជីតា និងពាការ។ី ប៉ាុកនថបនាធ បម់ក រទងប់រជើរបរ ើរ
ជុំនួរពីការម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបបនាោះ បៅជាការម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ។ រពោះរជោរអុំពី រពោះ
ជាម្ចច រ់ជានរណា រតូវ នរបទនឱ្យយ៉ា ងលអឥតបខាច ោះតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរឋ។ ប៉ាុកនឋ បោយមនុរសមយួចុំនួនមនិទទួល
យកចុំណុ្ចកណាឋ ល (រពោះបយរ ូ ) ពួកបគខកខានមនិ នទទួលរពោះរជោរ (រពោះជាម្ចច រ់ជានរណា)បនាោះបទ។ 

 
ណាម្ច៉ា ន ់ជាបមទព័ដខ៏ាល ុំងពូកកម្ចប ក ់បហើយទទួលបជាគជយ័រគបក់បបយ៉ា ង ប៉ាុកនថ ាតប់កើតបរគឃលង ់ជាជុំងឺបរើរ

ករផកកដលគួរឱ្យញបញើត។ (បមើល ២ពងាវតារកសរត ៥។) រពោះជាម្ចច រ់ នបរបើវធិបីផសងៗបដើមផមី្ចនបនធូលបៅកាន់ាត ់
បហើយបៅទីបុំផុត ននាុំាត ់បៅរកបលកបអលីបរ កដលជាពាការ។ី បលកណាម្ច៉ា ន ់រ ុំពឹងទុកថា បលកបអលីបរផ្ទធ ល់
នឹងនិយយមកកានា់ត់ កប៏៉ាុកនថអបកបបរមើរបរ់បលកបអលីបរបទ កដលជាអបកនាុំោរជុំនួរវញិ (ខ៩:១២)។ មនិ ច់
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រងសយ័បទ បលកណាម្ច៉ា ន់ ម្ចនបញ្ហា មយួចុំណុ្ចទកទ់ងបៅនឹងោរ ពីបរពាោះបលកមនិចូលចិតថអបកនាុំោរ។ ប៉ាុកនថ បៅ
បពលកដលាតោ់ឋ បប់ង្ហគ ប់ោរបនាោះ ាតរ់តូវ នបរ រឱ្យជា (ខ ១៣-១៤)។ 

 
ជួនកាលរពោះជាម្ចច រ់អាចបរជើរបរ ើរម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបណាមយួកដលបយើងមនិទម្ចល ប។់ បនាោះគឺជាអភយ័ឯក

រិទនិ និងជារិទនិរបរ់រពោះអងគកបុងនាមជារពោះ។ ចូរកុុំខកខានបោយមនិ នទទួលរជោររបរ់រពោះអងគបោយបរពាោះកតរបបៀប
កដលរទងយ់កមកបរបើបនាោះបឡើយ។ 
 

ការមិនសាដ ប់បង្ហគ ប ់Disobedience 
ទីពីរ មនុរសមយួចុំនួនខកខានមនិ នបធវើតាមការដឹកនាុំ និងោឋ បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បោយោរកតបគ

មនិ នោឋ បប់ង្ហគ ប។់ ខញុ ុំ ននិយយរចួមកបហើយពីោររុំខាន់សនការោឋ បប់ង្ហគ ប ់គឺការោឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជា
ម្ចច រ់ ប៉ាុកនឋ ខញុ ុំ នបលើកយកបាលការណ៍្បនោះមកនិយយមថងបទៀតបៅបពលបនោះបោយោរកតវម្ចនោររុំខាន់ជាខាល ុំង។ 
(បមើលបមបរៀនទ២ី។) អវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលជាបរចើនបលើកយ៉ា ងបនោះ គឺបធវើឱ្យម្ចនការរកីចបរមើនជាលុំោប់ កដល
រតូវបបើករកមឋងឱ្យបយើងដឹងពីជុំហានមយួបៅបពលមយួ។ បយើងមនិរតូវ នបង្ហា ញនូវកផនការទុំងមូលបៅបពលចាបប់ផឋើម
ដុំបូងបនាោះបទ។ 

 
បលកបគឌាន  នបរៀបចុំកងទព័បដើមផរី ុំបោោះជនជាតិអុីរោកអល។ ាត ់នបធវើតាមរពោះជាម្ចច រ់។ របរិនជាម្ចន

បពលណាមយួ កដលាតម់និ នោឋ បប់ង្ហគ ប់ ាតម់និអាចរ ុំពឹងថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងបនឋបង្ហា ញកផនការរកមមភាពរបរ់
រទងត់បៅបទៀតបឡើយ។ ប៉ាុកនឋ ខណ្ៈបពលកដលបលកបគឌាន  នបដើរតាមជុំហាននីមយួៗ បនាធ ប់មកបទៀតកម៏្ចនការ
រនធនាយ៉ា ងចារ់លរ់ជាមយួរពោះអងគ។ បៅចុងបរកាយ ាតម់្ចនកងកម្ចល ុំងកដល នបរជើរបរ ើរបោយផ្ទធ ល់ចុំនួនបីរយ
នាក ់កដល នវយឈបោះជនជាតិម្ច៉ា ឌានរបព់ានន់ាក។់ (ចូរបមើល បៅហាវ យ ៧:១-២៥។) 

 
បទពិបោធនរ៍បរ់បលកបគឌាន ផឋល់នូវដុំបូនាម នដូបចបោះ៖ របរិនជាអបកម្ចនការពិ កកបុងការោឋ បក់ារកណ្នាុំពី 

រពោះជាម្ចច រ់ ចូរចាបប់ផឋើមរោវរជាវរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផកីរវងរកកកនលងកដលអបកបរជយ័ បដើមផបីធវើតាមអវីកដល
រពោះជាម្ចច រ់ នបបើករកមឋងរចួមកបហើយពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៩ ចូរផគូរផគងការពណ៌្នារបរ់បុគគលម្ចប ក់ៗ កដល នខកខានមនិ នបដើរតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បៅនឹងឃ្លល កដល  
     នផឋល់នូវបហតុផលថា បហតុអវី នជាាតប់ធវើដូបចបោះ។ 

 
……ក) បលក ត ដឹងថារពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យាតអ់តប់ទរ ១) ការបដិបរធពីវធិីោស្តរថ 
        ឱ្យមតិថាតម់្ចប ក់ កដល នបធវើខុរចុំបពាោះាត ់ប៉ាុកនឋ      (របរ់រពោះ) 
        បលក ត មនិ នអតប់ទរឱ្យបទ។ បៅបពលបនោះ ២) ការមនិោឋ បប់ង្ហគ ប់ 
        ាតរ់កបឃើញថា ការអធិោឌ នររម្ចបក់ារដឹកនាុំ 
        របរ់ាត ់ហាកប់ីដូចជាមនិម្ចនចបមលើយបោោះ។ 

……ខ) បលកោន  នករវងរកការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។  
        ឪពុកម្ចឋ យរបរ់ាតក់ ៏នអធិោឌ នូវអវីកដលាត់គួរកត 
        បធវើកដរ។ ពួកាត់ នផឋល់ដុំបូនាម ឱ្យាតប់ធវើការចុំនួនមយួឆាប ុំ 
        បដើមផរីនស ុំលុយររម្ចប់ការបណ្ឋុ ោះបណាឋ លបៅបពលខាង 
        មុខ។ ប៉ាុកនឋ បលកោន បដិបរធការផឋល់ដុំបូនាម នរបរ់ 
        ពួកាត ់បលកមនិ នរ ុំពឹងទុកថា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូល 
         តាមរយៈពួកាតប់ទ។ 

……គ) លីនោ បនឱ់្យកតនាង នដឹងនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចង ់
        ឱ្យនាងបធវើបនាធ បប់ទៀត។ នាងដឹងថា រពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យនាង 
        ជួយ បបរងៀនថាប ករ់ពោះគមពរីបៅបពលបនោះ  ប៉ាុកនថនាងមនិទន់ 
         នបធវើបៅបឡើយបទ។ 
    

គ. ការធាន្ទអ្ះអាងថារពះជាោា សន់ឹងោនរពះបនាូល  
Assurance That God Will Speak 

 
អបកកដលមនិចងប់ធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ រតូវកតម្ចនភាពភយ័ខាល ចខលោះបហើយ កដលាត ់ឬនាង

នឹងមនិអាចឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបទ។ អុំណាចសនការទុំនាកទ់ុំនង មនិអាររ័យបៅបលើបយើងបទ ប៉ាុកនឋ
អាររ័យបៅបលើរពោះអងគ។ 

 
រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល រទងន់ឹងម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បក។ តាមរយៈការបនោះ អបកអាចម្ចនទុំនុកចិតថ

 ន បហើយរទងអ់ាចបធវើឱ្យរពោះអងគផ្ទធ ល់ោឋ បឮ់។ រពោះគមពរី នកតរ់តាឧទហរណ៍្ជាបរចើនពី រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធួល 
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និង នោឋ ប់ឮ បបើបទោះបីជាបៅបពលកដលមនុរសមនិោឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអងគកប៏ោយ។ (ចូរបមើល យ៉ាូណារ ១:៣ 
និងកិចចការ៩:១-៦។) រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូលបៅកានន់រណាកដលកុំពុងោឋ ប។់ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

១០ ចូររញ្ជ ឹងគិតរពោះបនធូលបៅកបុងបទគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យខាងបរកាម។ ចូរររបររចបមលើយមយួ បៅនឹងរុំណួ្រនីមយួៗ  
      បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តាររបរ់អបក។ 
  ក) ទុំនុកតបមកើង ១៩:៧-១១ បតើរពោះជាម្ចច រ់ផថល់រកិតយវនិយ័ ឬ រពោះបនធូលអវីមកដល់បយើង? (ខ ១១) 
  ខ) ទុំនុកតបមកើង ២៣:១-៣ បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់ដឹកនាុំបយើង? (ខ៣) 
  គ) ទុំនុកតបមកើង ២៥:៨-១០ បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់បបរងៀនបយើង? (ខ៨) 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦    ាតគ់ួរកតបដិបរធ 
  ក) ការផឋល់ដុំបូនាម នរបរ់ឌូអាន បហើយនិង 
  គ) ការផឋល់ដុំបូនាម នរបរ់លីនី។ បតើអបកអាចពនយល់ នបទថាបហតុអវី? 
 
១   វនឹងបបរងៀនឱ្យាតប់ធវើអុំបពើលអរគបយ់៉ា ង។ ( ឬចបមលើយររបដៀងាប ) 
 
៧    ចបមលើយរបរ់អបក។ ខញុ ុំរងឃមឹថាការបឆលើយតបរបរ់អបកបៅនឹងរុំណួ្រទុំងបនោះ នឹងជួយ អបកបៅបពលកដលអបកករវង
 យល់ពីការដឹកនាុំបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកកានក់តបពញបលញបឡើង។ 
 
២    ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចបរៀបរបព់ីបទពិបោធនរ៍បរ់បលកោុំយូកអល ឬបពលណាមយួកដលម្ចនបរឿងររបដៀង
 ាប បកើតបឡើងចុំបពាោះអបក ឬនរណាម្ចប កប់ទៀតកដលអបកោគ ល់។ 
 
៨  ក) តាមរយៈនិមតិថមយួ (ខ ១០-១៦) និង របមលងមយួ (១៣,១៥,១៩) 
  ខ) បលកបពរតុរ  នចុំណាុំរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ (ខ១៤) បហើយកាលៈបទរៈទុំងឡាយ នបញ្ហជ ក់
       អុំពីវ (ខ១៧-១៨,២២). 
  គ) ាតោ់ឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះរូរបរៀងរពោះជាម្ចច រ់ (ខ២៣) បហើយ នទទួលអរ់អបកកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរ បឱ់្យ
      ាតទ់ទួល។ (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងាប ។ បហតុការណ៍្បនោះគឺជាឧទហរណ៍្ដល៏អមយួ សនរបបៀបកដល  
             រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបោយផ្ទធ ល់។) 
 
៣  ខ) ម្ច៉ា ថាយ ៥:១១ 
 
៩  ក )  ២) មនិោឋ បប់ង្ហគ ប់ 
  ខ)  ១) ការបដិបរធពីរបបៀប (របរ់រពោះ) 
  គ)  ២) មនិោឋ បប់ង្ហគ ប់ 
 
៤  ក)   ១) បទបញ្ហជ ផ្ទធ ល់កដល នផឋល់ឱ្យដល់មនុរសណាម្ចប កឬ់រកុមណាមយួ 
  ខ)    ២) បាលការណ៍្សនឥរយិបថ្ 
  គ)   ១) បទបញ្ហជ ផ្ទធ ល់កដល នផឋល់ឱ្យដល់មនុរសណាម្ចប ក ់ឬរកុមណាមយួ 
  ឃ)   ៣) គុំរសូនបាលការណ៍្បៅកបុងជីវតិរបរ់នរណាម្ចប ក ់
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១០ ក) វផឋល់ឱ្យបយើងនូវចុំបណ្ោះដឹង ឬការរពម្ចន។ 
  ខ) រទងដ់ឹកនាុំបដើមផជីារបបយជនដ៍ល់រពោះនាមរបរ់រពោះអងគ ឬបដើមផបីុំបពញបរចកឋីរនារបរ់រពោះអងគ។ 
  គ) រទងប់បរងៀនបយើង ពីបរពាោះរទងល់អ បហើយបោម ោះរតង។់(ឬកច៏បមលើយររបដៀងាប ) 
 
៥  ក) ាត ់នកាតក់ឋីមនុរសទុំងអរ់បោយផ្ទធ ល់ បហើយការង្ហរបនោះបរចើនបពកររម្ចបា់តប់ធវើម្ចប កឯ់ង។ 
  ខ) បលកបយរតូ  នផឋល់ដុំបូនាម នឱ្យាត ់កតងតាុំងមនុរសកដលម្ចនរមតទភាពបដើមផជីួយ ាត។់ 
  គ) មនុរសរតូវ នកតងតាុំង បហើយបញ្ហា រតូវ នបោោះរោយ។ (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងាប ។) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


