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ការណែនាំបាំភ្លឺ 
 

 
  

លោកហាតស់ានល់េល ើ ជាអ្នកត្តួសត្ាយ និងជាលបសកជនដអ៏្សាា រយម្នន ក ់   
បានសណតែងលេញ នូវការគតិរបស់លោកអ្ាំពីការណែនាំបាំភ្ល ឺ លៅលព លនោះគាតម់្នន
ត្បសាសនថ៍ា លព គាតក់ានណ់តចាស់ទ ាំល ើងខាងជាំលនឿ ការណែនាំកានណ់តពិបាក។  
ដាំបូងល ើយ លព តន សសម្នន កក់ាល យជាត្គីសទបរស័ិទ ត្ពោះជាម្នា ស់ហាកប់ីដូេជាល្វើឱ្យ
លតើ ល ើញផ្លូវេាស់ ប  ណនែលត្កាយតកម្ននលព ខ្លោះ លតើ ផ្លូវតនិសូវេាស់ប  នា នលទ។  
ត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននលគា បាំែងកន ងលរឿងលនោះ។  ឧទាហរែ៍ ទារកគាា នការទទួ ខ្ ស
ត្តូវលទ។ ឪព កម្នែ យត្តូវល្វើអ្វតី្គបយ់ ងលដើតបកូីនខ្លួន។ ទារកព ាំចាាំបាេត់្ពួយបារតភ លៅ
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លព ណាត្តូវងូតទកឹ ឬផ្លល ស់បែូរការលគងថ្េៃល ើយ ។ ម្នែ យ ឬឪព កនឹងម្ននទាំលនរ
លៅរកទារកលនោះ ប  ណនែ លព លវោនឹងផ្លល ស់បែូរ។ ដូេគាន លនោះណដរ ត្ពោះជាម្នា ស់េងឱ់្យ
លយើងចាស់ទ ាំ និងកាល យជាត្គីសទបរស័ិទលេោះទទួ ខ្ សត្តូវ លេោះលរៀនសលត្តេេិតែ លេោះ
ទទួ ខ្ សត្តូវ លព លយើងទ កេតិែល ើត្ទង។់ លយើងទាាំងអ្ស់គាន ត្បឈត ត ខ្នងឹការ
សលត្តេេតិែដស៏ា គសាា ញ លោយសារលយើងេងា់តល្វើត្ពោះហបញទយ័ត្ពោះជាម្នា ស់ ណដ 
អាេឱ្យលយើងយ ់ត្េ ាំថាលតើ ការសលត្តេេតិែតយួណាត្តឹតត្តូវ។ េាំែ េខាងលត្កាត
លនោះអាេជួយ បកត្សាយបាន។ 
 
 កត្តានាំឲាយយ ើងសយរេចចិត្ត 
 

1.  សុភ្និចឆ័  

ជា្តាាលយើងតនិចាាំបាេសួ់រខ្លួនឯងថា៖ «លតើលយើងម្ននសិទធិទទួ  
អាហារ លព ត្ពឹក ថ្េៃត្តង ់ឬទឹកណតឬលទ?»   លនោះលទ   ត្ពោះជាម្នា ស់បានល វ្ើឱ្យ
រាងគកាយលយើងរស់រានបាន លោយពឹងណផ្ែកល ើតហូបអាហារ ដូលេនោះលយើងត្តូវណត
ទទួ ទានអាហារ លដើតបរីកាស ខ្ភាព។   ការសលត្តេេិតែទាាំងលនោះេាស់
ណាស់ ។ 

គាា នេាំែ េអ្វីណដ គួរសួរលៅកានត់្ពោះអ្ងគថា លតើលយើងអាេ ួេឡាន 
ឬយកសាវ តី ឬភ្រយិរបស់នរណាម្នន ក ់ ដូេណដ ត្ពោះបនទូ ណេងថា «អ្នកតនិ
ត្តូវ ួេ លហើយអ្នកតនិត្តូវត្បត្ពឹតែអ្ាំលពើផិ្តកបតល់ទ»។ 
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2.  ការអត្់ធ្មត្ ់ 
ជួនកា ខ្ញ ាំបានអ្្ិសាា នថា៖ ត្ពោះអ្ម្នា ស់លអ្ើយ ថ្េៃលនោះត្ទងត់្តវូបង្ហហ ញ

បាំែងត្ពោះហបញទយ័ត្ពោះអ្ងគ េាំល ោះអ្នគតខ្ញ ាំ។ ជាលរឿយៗត្ពោះអ្ងគតនិបាន
ល ល្ើយតបាតការទាតទារលនោះលទ។ ត ាងលទៀត លព ខ្ញ ាំត្តូវការដឹងពីបាំែង
ត្ពោះហបញទយ័របស់ត្ទងអ់្ាំពីអ្វីតយួ ត្ទងត់្បាបខ់្ញ ាំេាំលព ណតតែង។ ជាញឹកញាប ់
លៅលម្ន ង 11!  ការរងច់ាាំជាបទពិលសា្ន ៍ណដ ខ្ញ ាំបានលរៀនកនលងតក។ 
 

3.  ទីរបឹកាា  
ទីត្បឹកាម្ននសារៈសាំខានណ់ាស់ ដូេអ្តថបទគតពរីស ភាសិតណេងថា៖ 

«....រឯីត្បលទសណដ ម្ននទីត្បឹកាលត្េើន ណតងណតម្ននលជាគជយ័»។ ស ភាសិត 

11:14 ។  
អ្នកត្បឹកាលយប ់ត្គីសទបរស័ិទ ត្តូវណតម្ននទសសនៈរបស់ត្ពោះកន ង

សាថ នភាពខ្ សៗគាន  ប  ណនែ េូរេងចាាំថា តន សសព ាំណតនជាអ្នកត្បត្ពឹតែខ្ សលទ!  
លៅត្គាតយួខ្ញ ាំ និងភ្រយិត្តូវបានលគអ្ល ជ្ ើញឱ្យល វ្ើជាត្គូគង្ហវ  ត្កុត

ជាំន ាំតយួ។  លយើងតនិយ ់ត្សបថា លតើលយើងគួរណតលៅឬយ ងណា លបើលទាោះជា
ខ្ញ ាំព ាំម្ននការង្ហរឋតិលឋរកល៏ោយ។ លោយការណសវងរកដាំបូនា នពីប រសៗ ណដ 
លគារពលកាតខាល េត្ពោះអ្ងគយ ងខាល ាំងម្នន ក ់ គាតម់្ននអារតាែ៍ថា (ការេលឹងណេលង
ទាាំងអ្ស់) ជាការត្តឹតត្តូវ ណដ ទទួ យកកិេាការលនោះ ។  ប  ណនែម្ននបែតី្បពនធ
តយួគូលទៀត លទើបណតលជឿត្ពោះអ្ងគេាីៗលៅទីលនោះ បានណែនាំលយើងឱ្យរងច់ាាំ 
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រហូតដ ់លយើងត្បាកដលៅកន ងេិតែ។  លទាោះជាវាតនិ្តាាកល៏ោយ លព លវោ
បានបង្ហហ ញថា គូសាវ តភី្រយិេ ងលត្កាយលនោះ បានផ្ែ ់ដាំបូនា នយ ងត្តឹតត្តូវ 
ព ាំណតនជាប រសវយ័ចាស់ ណដ លគារពត្បែិបត័្តត្ពោះជាម្នា ស់លនោះលទ។  ប  ណនែ
តនិថារយៈលព ណវង ឬខ្លលីទ គឺអ្នកផ្លទ  ់ណដ ត្តូវទទួ ខ្ សត្តូវ េាំល ោះការ
សលត្តេេិតែខ្លួនឯង ព ាំណតនអ្នកដថ្ទលទ។  គូសាវ ត ី និងភ្រយិគួរយ ់ត្សបល វ្ើ
ការសលត្តេេិតែសាំខាន់ៗ រតួគាន  ។ 
  សូតចាាំថាត្ពោះជាម្នា ស់យកត្ពោះទយ័ទ កោកនឹ់ងអ្នគតរបស់អ្នក
លត្េើនជាងអ្នកលៅលទៀត។ 

«លយើងនឹងលត្បៀនត្បលៅណែនាំអ្នក ឲ្យសាគ  ់ផ្លូ វណដ អ្នកត្តូវលដើរ 

លយើងនឹង ជួយ ឲ្យលយប ់អ្នក ត្ពតទាាំងលតើ ណេទាាំអ្នកផ្ង។» ទាំន កតលតកើង 
32:8  
លតើត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននត្ពោះបនទូ អ្វីលៅកានល់ោកលយលរម្ន?  
 

លតើត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននបនទូ អ្វីខ្លោះលៅលោកលយលរម្ន? សូតអានលយលរម្ន 1:5  
____________________________________________________ 

 

លតើត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននបនទូ អ្វីខ្លោះលៅលោកប ូ ? សូតអាន កាឡាទី 1:15  
____________________________________________________ 
 

លៅកន ងការបាំភ្លបឺទគតពរីខាងល ើ ខ្ញ ាំលជឿជាកថ់ា ត្ពោះជាម្នា ស់នឹងដឹកនាំលយើងកន ង
ការសលត្តេេិតែសាំខាន់ៗ  ដូេជាការទិញឡាន ឬផ្ទោះ ការលត្ជើសលរ ើសថ្ដគូ
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អា ហ៍ពិ ហ៍ ឬការឈបស់ត្ម្នក ាំណហកាយ លបើលយើងម្ននការរ ាំពឹងទ កណបប
លនោះ ។ 
 
យោលការែ៍សាំខាន់ប ី

ត្គីសទបរស័ិទរាប ់នន់ករ់កល ើញថា េាំែ េទាាំងលនោះម្នន
ត្បលយជន ៍លព ពួកលគណសវងរកការណែនាំ ។ 
 

1.  ររះគេពីរ 
«ត្ពោះបនទូ របស់ត្ពោះអ្ងគជាេលងកៀងបាំភ្លឺជាំហានទូ បងគាំ និង ជាពនលឺសាំ

រាបប់ាំភ្លឺផ្លូ វ របស់ទូ បងគាំ» ទាំន កដាំលកើង 119:105 ។    វាជាអ្សាា រយណាស់
ណដ ត្ពោះគតពរី អាេនិយយលៅកានល់យើង ាតរលបៀបទាកទ់ងនឹងលព 
បេា បបននលនោះ ។ 
 
ម្ននអ្នកអានត្ពោះគតពរីេាំនួន 4 ត្បលភ្ទៈ     
 
អ្ស់អ្នកណដ ណសវងរកការជណជកណវកណញក ។ 
 
អ្ស់អ្នកណដ ោកក់ាំហិតការអានលៅនឹងេិតែបញ្ញា របស់លគ ។  
 
អ្ស់អ្នកណដ អានត្ពោះគតពរី ទ កដូេជាលសៀវលៅលរឿងលផ្សងៗ ។ 
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អ្ស់អ្នកណដ អានត្ពោះគតពលី វ្ើជាត្បធានបទសាំរាបខ់្លួនឯង លហើយលបើកេិតែសាែ ប ់
ាតការបលត្ងៀនរបស់ត្ពោះគតពរី ។ 
 
2. អនករត្ូវមានយសចកតីសុខសានតខាងឯវិញ្ញាែ  

ព ាំម្នននយ័ថា លយើងតនិភ្យ័ខាល េលនោះ លព លយើងត្បឈតត ខ្នឹងភារ
កិេាសា គសាា ញតយួលនោះលទ ។ 
«ខ្ញ ាំទ កលសេកែីស ខ្សានែឲ្យអ្នករា ់គាន  ខ្ញ ាំផ្ែ ់លសេកែីស ខ្សានែរបស់ខ្ញ ាំឲ្យអ្នក

រា ់គាន ។ លសេកែីស ខ្សានែណដ ខ្ញ ាំផ្ែ ់ឲ្យលនោះ តិនដូេលសេកែីស ខ្សានែណដ 
តន សសលោកឲ្យលទ។  េូរក ាំរនធតេិ់តែ ក ាំភ្យ័ខាល េឲ្យលសាោះ» យ ូហាន 72:41   ។ 
ជួនកា បាំែងត្ពោះហបញទយ័របស់ត្ពោះជាម្នា ស់ សត្ម្នបជី់វតិលយើង ហាក់
បីដូេជាតនិសតលហត ផ្    ខ្ញ ាំត្បាកដថា លោកអ្ត្បាហាាំម្ននការភ្ន័ែត្េ ាំ  
លព ណដ ត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននបនទូ ត្បាបគ់ាត ់ ឱ្យចាកលេញពីកណនលងសតបូរ
សបាយ លៅកណនលងណដ លោកតនិសាគ  ់លសាោះ(លោក បបតែិ 12: 1)  ។ 
 លត្េើនឆ្ន ាំលត្កាយតក លបើខ្ញ ាំត្កល កលតើ េយលត្កាយវញិ    ខ្ញ ាំលជឿជាក់
ថា លោកអ្ត្បាហាាំអាេលតើ ល ើញ ពីរលបៀបកសាងលជឿទ កេិតែល ើត្ពោះដពិ៏ត
ណតតយួ កន ងខ្លួនលោកខ្លួនផ្លទ  ់។ 
 
3. កាលៈយទសៈ 

វាលៅតនិរេួលទ  លបើត្ពោះជាម្នា ស់េងឱ់្យអ្នកល វ្ើដាំលែើ រ   ណតលបើអ្នកលដក
ឈលឺៅល ើណត្គលនោះ ឬឲ្យអ្នកចាកលេញពីការង្ហរតយួ លហើយលៅល វ្ើការង្ហរ
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តយួលទៀត លបើអ្នកសថិតលត្កាតកិេាសនាការង្ហរលៅល ើយ   លបើល វ្ើខ្ សេាប់
ការង្ហរ ណដ ល វ្ើឱ្យត្ពោះនតរបស់ត្ពោះជាម្នា ស់អាបល់អានលនោះ។  កិេាការភាគ
លត្េើននឹងដាំលែើ រការលោយរ ូន កន ងលព លវោដត៏្តឹតត្តូវណាតយួ។   

លគា ការែ៍ទាាំងលនោះ ជួយ ជីវតិរស់លៅរបស់ត្គីសទបរស័ិទ ប  ណនែវាជា
ការខ្ ស គ្ង កន ងការកាំែតត់្ពោះជាម្នា ស់សត្ម្នបណ់តលគា ការែ៍ទាាំងលនោះ ។ 
ដូលេនោះ សូតលបើកេិតែដ ់ត្ពោះវញិ្ញា ែត្ពោះជាម្នា ស់ថ្ន «ត្បឹកាលយប ់» លដើតបី
នាំលៅរកលសេកែីពិតទាាំងអ្ស់ ។ 

លៅកន ង លោក បបតែិ 24 និងលគា ការែ៍ទាាំង 3 លនោះ ត្តូវបានបង្ហហ ញ
កន ងជីវតិអ្នកបលត្តើ លហើយបញ្ញជ កល់ៅកន ងខ្គតពរីត្តឹតត្តូវទាាំងលនោះ : 
 
 

ត្ពោះបនទូ របស់ត្ពោះអ្ម្នា ស់ (ាតរយៈម្នា ស់របស់គាត)់ ____________ 
 

សនែិភាព លៅកន ងវញិ្ញា ែរបស់គាត ់_____________ 

 

កា ៈលទសៈណដ ត្តឹតត្តូវ _____________ 

 

 
ទាំន  និង ការណែនាំ 

ត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននត្ពោះបនទូ លៅកានត់ន សសរបស់ត្ទងា់តរយៈ
អ្ាំលណាយទានណេលងទាំនយ ។  ការល ើកល ើងអ្ាំពីអ្ាំលណាយលផ្សងៗ ម្នន
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លរៀបរាបល់ៅបទគតពរី ១កូរនិេូស ជាំពូក12 និង14 ។  ត្ពោះវញិ្ញា ែដឹកនាំ
តន សសឲ្យ ណេលងត្ពោះបនទូ ត្ពោះអ្ងគ។ សូតអានឧទាហរែ៍លៅកិេាការ 13: 1-3  

ជាការកត្តណាស់ណដ ទាំនយផ្ែ ់តក ជាជាំហានទីតយួកន ងការ
ណែនាំ។  ជាញឹកញាបទ់ាំនយ ជាការគាាំត្ទនូវអ្វីណដ លយើងដឹងថា ត្ពោះអ្ងគ
កាំព ងណតត្បាបល់យើងឱ្យល វ្ើ។ ទាំនយដូេជាតន សសរងឹម្នាំម្នន ក ់ ណេកចាយ កយ
ទាំនយត្បកបលោយខ្លឹតសារ លោយត្បុងត្បយត័ន លហើយម្នន្នទៈកន ងការណេក
ចាយសារណបបលនោះ ជាតយួអ្នកដថ្ទលដើតបបីញ្ញជ កឲ់្យកានណ់តេាស់។ 
 

យសចកតីសននិដ្ឋាន 
លព តន សសេូ រតួទទួ ការណែនាំ ឱ្កាសថ្នការត្បត្ពឹតែខ្ សនឹង 

លកើតម្ននល ើង។ លបើម្ននលរឿងលនោះលកើតល ើង សូតក ាំបារតភ ឬលថាក  លទាសខ្លួន 
ឯងល ើយ។ សូតសារភាពសាថ នភាពលនោះ ថាវ យលៅត្ពោះជាម្នា ស់េ ោះ លហើយ 
ណសវងរកបាំែងត្ពោះហបញទយ័របស់ត្ទងជ់ាេាី ។ 

 
ត្គូគង្ហវ  និងចាស់ទ ាំកន ងត្កុតជាំន ាំអ្នក អាេទទួ ការពិលត្គាោះលយប ់បាន
ត្បសិនលបើអ្នកលជឿថា ត្ពោះជាម្នា ស់កាំព ងលៅអ្នកឱ្យេូ លៅកន ងទត្តងថ់្នការ
បលត្តើត្គីសទបរស័ិទកានណ់តសកតា។ ដាំបូនា នរបស់ពួកលគ អាេម្ននតថ្តលណាស់ 
 

“ត្ពោះអ្ម្នា ស់ពត្ងឹងជាំហានរបស់តន សសឲ្យបានម្នាំតនួ លហើយត្ពោះអ្ងគគាបត់្ពោះ 
ហបញទយ័នឹងម្នគា៌ា របស់លគ ។   ត្បសិនលបើអ្នកលនោះភាល តល់ជើង លគនឹងតិនដួ  
ដ ់ដីល ើយ លត្ ោះត្ពោះអ្ម្នា ស់កានថ់្ដលគជាប។់   ទាំន កតលតកើង 37:23-24  


