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ការណែនាំផ្លូវ 
 

 
  

  លោកហាតស់ានល់េល ើ គឺជាអ្នកត្តួសត្ាយលេសកជនដអ៏្សាា រយម្នន ក់
បានសណតែងលេញនូវគាំនិតរេស់លោកអ្ាំពីការណែនាំផ្លូវ លៅលព លនោះលោក
ម្ននត្េសាសនថ៍ាលព ណដ លោកកានណ់តចាស់ទ ាំជាត្គិសែេរស័ិទ ការណែនាំ
ផ្លូវកក៏ានណ់តពិបាក។  ជាញឹកញាេ ់ លព លទើេកាល យជាត្គិសែេរស័ិទេមីៗ ត្ពោះ
ជាម្នា ស់ហាកេី់ដូេជាល វ្ើឱ្យផ្លូវលតើ លៅល ើញេាស់ េ  ណនែលត្កាយតកម្នន
លព ខ្លោះផ្លូវលតើ លៅហាកដូ់េជាត្សលពេត្សពិ ។  ត្ពោះជាម្នា ស់ម្នន េាំែង
ណផ្នការលៅកន ងការលនោះ ។  ឧទាហរែ៍ ទារកតនិម្ននការទទួ ខ្ សត្តូវល វ្ើអ្វី
លទ អ្វីៗត្គេយ់ ងគឺឪព កម្នែ យជាអ្នកល វ្ើទាាំងអ្ស់ ទារកតនិចាាំបាេត់្ពួយបារតភ 
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លៅលព ណាត្តូវងូតទឹក ឬ ផ្លល ស់េែូរលោទឹកលនតលនោះល ើយ េ  ណនែកម៏្ននការ
ណត្េត្េួ លៅាតលព លវោណដរ ។  ដូេគ្នន លនោះណដរ ត្ពោះជាម្នា ស់សពវត្ពោះហរទ័
យឱ្យលយើងម្ននភាពចាស់ទ ាំនិងកាល យជាត្គិសែេរស័ិទណដ ម្ននទាំនួ ខ្ សត្តូវ 
លោយលរៀនល វ្ើការសលត្តេេិតែត្េកេលោយការទទួ ខ្ សត្តូវ លៅលព ណដ 
លយើងទ កេិតែល ើត្ពោះអ្ងគ ។ 
លយើងទាាំងអ្ស់គ្នន ស ទធសឹងណតម្ននការត្េឈតត ខ្ នឹងការសលត្តេេិតែណដ 
ពិបាកៗ លោយសារលយើងេងល់ វ្ើាតេាំែងត្ពោះហឬទយ័រេស់ត្ពោះជាម្នា ស់ 
ណដ ជាហត ល វ្ើឱ្យលយើងម្ននការត្សពិេត្សពិ  ថាលតើការសលត្តេេិតែណា
តយួជាការសលត្តេេិតែណដ ត្តឹតត្តូវលនោះ។  ោងលត្កាតលនោះជាកាែ ណដ េងអ រ
េង្ហា ញដម៏្ននត្េលយជន ៍៖  
 
 កាែ តយួេាំននួលៅកន ងការល វ្ើការសលត្តេេិតែ 
 

១.  អារតមែ៍ជាទូលៅ 
  ជា្តមាលយើងតនិចាាំបាេសួ់រខ្លួនឯងលនោះលទថា៖ "លតើវាត្តឹតត្តូវណដរឬ
លទណដ ត្តូវទទួ ទានអាហារលព ត្ពឹក ថ្េៃត្តង ់ ឬ ទឹកណត?" ត្ពោះជាម្នា ស់
បានេលងកើតរូេកាយលយើងតកឱ្យពឹងណផ្អកល ើតាូេអាហារ សត្ម្នេត់្ទត្ទងដ់ ់
ការរស់រានម្ននជីវតិ ដូលេនោះលយើងត្តូវណតទទួ ទានអាហារ លដើតបរីកាស ខ្ភាព
ឲ្យបាន អ។  ការសលត្តេេិតែទាាំងលនោះ គឺជាការសលត្តេេិតែណដ េាស់ោ
ស់។ កគ៏្នម នលហត ផ្ ណាណដ ត្តូវសួរលៅកានត់្ពោះជាម្នា ស់ថា លតើលយើងអាេ
 ួេឡាន ឬ  ួេយក សាវ ត ី ឬភរយិរេស់នរណាម្នន កប់ានណដរលនោះលទ ដូេ
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ម្ននណេងលៅកន ងត្ពោះេនទូ រេស់ត្ពោះជាម្នា ស់ថា៖ «ក ាំ ួេេលនល់គ» លហើយ «ក ាំ
ត្េត្ពឹតែអ្ាំលពើផិ្តកបត»់។ 
 

២. ការអ្ត់្ មត ់ 
  ម្ននលព ខ្លោះណដ ខ្្ ាំបានអ្្ិសាា នថា៖ «ត្ពោះអ្ម្នា ស់លអ្ើយថ្េៃលនោះ ត្ពោះ
អ្ងគត្តូវេង្ហា ញពីេាំែងត្ពោះហឬទយ័រេស់ត្ពោះអ្ងគអ្ាំពីអ្នគតទូ េងគាំ។ ។ 
ជាលរឿយៗត្ពោះអ្ងគតនិេាំលពញាតការទាតទារទាាំងលនោះលទ។ ត ាងវញិលទៀត
លៅលព ណដ ខ្្ ាំពិតជាត្តូវការ ដឹងពីេាំែងត្ពោះហឬទយ័រេស់ត្ពោះអ្ងគអ្ាំពីអ្វី
តយួលនោះត្ពោះអ្ងគកម៏្ននេនទូ តកខ្្ ាំលោយេាំលព លវោណដ ត្តឹតត្តូវ។ ជា
ញឹកញាេវ់ាជានទីេ ងលត្កាយ!  ការរងច់ាាំ គឺជាេទពិលសា្ដស៏ាំោនត់យួ
ណដ ត្តូវលរៀនសូត្ត។ 
 

៣. ទីត្េឹកា  
  ទីត្េឹកាម្ននសារៈសាំោនណ់ាស់ ដូេលៅកន ងកែឌ គតពរីស ភាសិត
ណេងថា៖....រឯីត្េលទសណដ ម្ននទីត្េឹកាលត្េើន ណតងណតម្ននលជាគ ជយ័។”
ស ភាសិត ១១:១៤ ។  
  អ្នកពិលត្គ្នោះលយេ ់ត្គិសែេរស័ិទ គួរណតម្ននទសសនៈរេស់ត្ពោះជា
ម្នា ស់លៅាតសាា នភាពខ្ សៗគ្នន  េ  ណនែេូរេងចាាំថា តន សសតនិណតនជាអ្នក
ណដ តនិលេោះល វ្ើខ្ សលនោះលទ!  
លៅត្គ្នតយួ ខ្្ ាំនិងភរយិត្តូវបានអ្ល ជ្ ើញឱ្យឃ្វវ  ត្កុតជាំន ាំតយួ។  លយើងតនិ
បានត្ពតលត្ពៀងគ្នន លទថា លតើលយើងគួរណតលៅឬយ ងណា លេើលទាោះជាលព លនោះខ្្ ាំ
តនិម្ននការង្ហរឋតិលឋរកល៏ោយ។ លោយការណសវងរកដាំេូនម នពីេ រសណដ 
លកាតោល េត្ពោះម្នន ក ់ ណដ ខ្្ ាំលគ្នរពឲ្យតថ្តលយ ងោល ាំង គ្នតម់្ននអារតមែ៍ថា 
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(លោយការពិចារណាេលឹងណេលង អិត អន)់ វាជាការណដ ត្តឹតត្តូវណដ ត្តូវទទួ 
យកកិេាការលនោះ។  េ  ណនែម្ននេែីត្េពនធតយួគូលទៀតជាត្គិសែេរស័ិទេមី លព 
លនោះបានណែនាំពួកលយើងឱ្យរងច់ាាំ រហូតទា ់ណតលយើងត្បាកដលៅកន ងេិតែ។ 

លទាោះវាតនិណតនជាលរឿងត្េត្កតីកល៏ោយ លព លវោបានេង្ហា ញថា គូសាវ តី
ភរយិេ ងលត្កាយលនោះ បានផ្ែ ់ដាំេូនម នយ ងត្តឹតត្តូវ តនិណតនជាេ រសវយ័
េាំណាស់ណដ លគ្នរពលកាតោល េត្ពោះជាម្នា ស់លនោះលទ។ េ  ណនែលទាោះេីជារយៈ
លព ណវង ឬ ខ្លកីល៏ោយ អ្នកណដ ត្តូវទទួ ខ្ សត្តូវេាំល ោះការសលត្តេេិតែេ ង
លត្កាយេងអស់ គឺជារូេអ្នកផ្លទ  ់ តនិណតនជាអ្នកលផ្សងលនោះលទ។ ការសលត្តេ
េិតែសាំោន់ៗ  ត្តូវម្ននការត្ពតលត្ពៀងគ្នន រវាង សាវ ត ីនិង ភរយិ។ 
សូតេងចាាំថាត្ពោះជាម្នា ស់ យកត្ពោះទយ័ទ កោកពី់អ្នគតរេស់លោកអ្នក
លត្េើនជាងលោកអ្នកលៅលទៀត ។ 
«លយើងនឹងលត្េៀនត្េលៅណែនាំអ្នក ឲ្យសាគ  ់ផ្លូ វណដ អ្នកត្តូវលដើរ លយើងនឹង 
ជួយ ឲ្យលយេ ់អ្នក ត្ពតទាាំងលតើ ណេទាាំអ្នកផ្ង។ ទាំន កតលតកើង ៣២:៨  
 

លតើត្ពោះេនទូ អ្វ ីណដ ម្ននេនទូ តកលោកលយលរម្ន? សូតអានលយលរម្ន១:៥  
____________________________________________________ 
 

លតើត្ពោះេនទូ អ្វី ណដ ម្ននេនទូ តកលោកេ ូ ? សូតអាន កាឡាទី ១:១៥  
____________________________________________________ 
 

ាតការេាំភលរឺេស់េទគតពរីោងល ើខ្្ ាំលជឿជាកថ់ា ត្ពោះនឹងដឹកនាំលយើងលៅកន ង
ការសលត្តេេិតែណដ សាំោន់ៗ  ដូេជាការទិញឡាន ឬ ផ្ទោះ ការលត្ជើសលរ ើសថ្ដ
គូអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬ ការឈេស់ត្ម្នក ាំណហកាយ ត្េសិនជាការរ ាំពឹងទ ករេស់
លយើងគឺណេេលនោះ ។ 
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លគ្ន ការែ៍េីសាំោន់ៗ  
ម្ននត្គិសែេរស័ិទរាេ ់នន់កត់កលហើយបានរកល ើញថា េាំែ េទាាំងលនោះពិត
ជាម្ននត្េលយជន ៍លៅលព ណដ ពួកលគណសវងរកការណែនាំផ្លូវ ។ 
 

១. ត្ពោះគតពរី 
  «ត្ពោះ េនទូ រេស់ត្ពោះ អ្ងគជាេលងកៀងដ ់លជើងទូ  េងគាំ លហើយជាពនលឺេាំភលឺ

ផ្លូ វទូ  េងគាំ ។» ទាំន កដាំលកើង ១១៩: ១០៥    
វាជាការអ្សាា រយណាស់ ណដ ត្ពោះគតពរីអាេម្ននេនទូ តកកានល់យើងណដ ត្តូវ
នឹងសាា នភាពកន ងលព េេា េបននលនោះ ។ 
 
ម្ននអ្នកអានត្ពោះគតពរីេាំនួន ៤ ត្េលភទ៖  
អ្នកណដ ណសវងរកការជណជកណវកណញក ។ 
អ្នកណដ ោកក់ាំហិតលៅាតណដ កាំែតថ់្នគាំនិតត្បាជ្ារេស់លគ ។  
អ្នកណដ អានត្ពោះគតពរី ទ កដូេជាលសៀវលៅលរឿងនន ។ 
អ្នកណដ អានត្ពោះគតពរីលោយយកខ្លួនឯងល វ្ើជាត្េធានេទ ទាាំងលេើកេិតែ ត្ពត
ទាាំងសាែ េា់តការេលត្ងៀនរេស់ត្ពោះគតពរី ។ 

 
២. ត្តវូម្ននលសេកែីស ខ្សានែលៅកន ងវញិ្ញា ែរេស់អ្នក  
 

លនោះតនិណតនម្នននយ័ថា លយើងនឹងតនិម្ននការេេត់្ពួយ លៅលព 
ណដ ជួេនឹងកិេាការសម គសាម ញណាតយួលនោះលទ ។ 
  ត្ពោះលយស ូម្ននេនទូ ថា៖ “ខ្្ ាំទ កលសេកែីស ខ្ សានែឲ្យអ្នករា ់គ្នន   ខ្្ ាំ
ផ្ែ ់លសេកែីស ខ្ សានែរេស់ខ្្ ាំឲ្យអ្នករា ់គ្នន ។ លសេកែីស ខ្ សានែណដ ខ្្ ាំផ្ែ ់
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ឲ្យលនោះ តិនដូេលសេកែីស ខ្ សានែណដ តន សសលោកឲ្យលទ។   េូរក ាំរនធតេិ់តែ  
ក ាំភយ័ោល េឲ្យលសាោះ  ។  យ ូហាន  ២៧:១៤    
ម្ននលព ខ្លោះេាំែងត្ពោះហឬទយ័រេស់ត្ពោះជាម្នា ស់ សត្ម្នេជី់វតិរេស់លយើង 
ហាកដូ់េជាតនិសតលហត ផ្ លសាោះ ខ្្ ាំលជឿជាកថ់ាលោកអ្ត័្បាហាាំ កពិ៏តជា
ម្ននការត្សពិេត្សពិ ណដរ  លៅលព ណដ ត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននេនទូ ត្បាេគ់្នត់
ឱ្យចាកលេញពីកណនលងណដ េត្តុងេលត្តើន លហើយឲ្យលៅកណនលងណដ លោកតនិ
សាគ  ់ (លោក េបតែិ ១២:១)  ។  
េ  នម នឆ្ន ាំលត្កាយតក លេើាតការត្កល កលតើ លៅលត្កាយវញិ ខ្្ ាំលជឿជាកថ់ា 
លោកអ្ត័្បាហាាំ អាេលតើ ល ើញពីរលេៀេថ្នការេលងកើតឱ្យម្ននការលជឿទ កេិតែ
លនោះ លៅល ើត្ពោះដពិ៏តណតតយួណដ ម្ននលៅកន ងលោក ។ 
 

៣.  កា ៈលទសៈ 
វាតនិអាេលៅរេួលទ ណដ ត្ពោះជាម្នា ស់សពវត្ពោះហរទយ័ឲ្យលោកអ្នក

ល វ្ើដាំលែើ រ ត្េសិនលេើលោកអ្នកជាតន សសលដកឈលឺៅណតល ើណត្គលនោះ ឬ លអា
យ លោកអ្នកចាកលេញពីការង្ហរតយួ លហើយលៅល វ្ើការង្ហរកណនលងតយួលទៀត 
ត្េសិនជាលោកអ្នកកាំព ងណតសាិតលៅលត្កាតកិេាសនាការង្ហរ ការល វ្ើខ្ ស
េាេក់ារង្ហរណដ នាំឱ្យត្ពោះនតរេស់ត្ពោះជាម្នា ស់លៅជាអាេល់អានលនោះលទ ។  
កិេាការភាគលត្េើន នឹងដាំលែើ រការលៅបានលោយរ ូន លៅលព ណដ លព 
លវោត្តឹតត្តូវតកដ ់។   
 

លគ្ន ការែ៍ទាាំងលនោះ ជួយ ដ ់ជីវតិរស់លៅរេស់ត្គិសែេរស័ិទ េ  ណនែវាជាការ
ខ្ សឆ្គងសត្ម្នេក់ារោកណ់ដនកាំែតត់្ពោះជាម្នា ស់ សាំរាេណ់តលគ្ន ការែ៍                
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ទាាំងលនោះ។  ដូលេនោះសូតលេើកេិតែសត្ម្នេត់្ពោះវញិ្ញា ែរេស់ត្ពោះជាម្នា ស់ណដ ជា  
"អ្នកត្េឹកា" លដើតបនីាំលៅរកលសេកែីពិតសពវត្គេ ់។ 
 
លៅកន ងលោក េបតែ ិ ២៤  លគ្ន ការែ៍ទាាំងេីលនោះត្តូវបានេាំភលលឺៅកន ងជីវតិ
រេស់អ្នកេាំលរ ើត្ពោះ លហើយេញ្ញជ កល់ៅកន ងខ្គតពរីត្តឹតត្តូវទាាំងលនោះ៖ 
 

ត្ពោះេនទូ រេស់ត្ពោះអ្ម្នា ស់ (ាតរយៈម្នា ស់រេស់គ្នត)់ _____________ 

 

សនែិភាព លៅកន ងវញិ្ញា ែរេស់គ្នត ់                          _____________ 

 

កា ៈលទសៈណដ ត្តឹតត្តូវ                                       _____________ 

 

ការណេលងត្ពោះេនទូ  និង ការណែនាំផ្លូវ 
  ត្ពោះជាម្នា ស់ម្ននត្ពោះេនទូ លៅកានត់្េជារាស្រសែរេស់ត្ពោះអ្ងគាតរយៈ
អ្ាំលណាយទានថ្នការណេលងត្ពោះេនទូ ។  ការល ើកល ើងអ្ាំពីអ្ាំលណាយទានលនោះ
គឺម្ននលៅកន ង១ កូរនិេូស ជាំពូក ១២ និង ១៤ ។  តន សសណដ បានេណាែ  លោយ
ត្ពោះវញិ្ញា ែលៅកន ងការ ណេលងត្ពោះេនទូ តកពីត្ពោះអ្ម្នា ស់ ។  សូតអាន ឧទាហរែ៍ 
លៅកន ង កិេាការ ១៣:១-៣  
ជាការកត្តណាស់ណដ ការណេលងត្ពោះេនទូ ផ្ែ ់តកជាជាំហានដាំេូងលៅកន ងការ
ណែនាំផ្លូវ។  ជាលរឿយៗការណេលងត្ពោះេនទូ ជាការគ្នាំត្ទនូវអ្វីណដ លយើងដឹងលៅ
កន ងេិតែថាត្ពោះជាម្នា ស់កាំព ងណតត្បាេល់យើងឱ្យល វ្ើ។ ជាញឹកញាេណ់តងម្នន
េ គគ រងឹម្នាំណាម្នន កណ់េកចាយ កយណេលងត្ពោះេនទូ ោកទ់តៃនល់ ើត្ពោះរាជសារ 
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លោយត្េុងត្េយត័ន និងម្ននឆ្នទៈកន ងការណេកចាយជាត្ពោះេនទូ ណេេលនោះ
ជាតយួអ្នកដថ្ទសាំរាេជ់ាការអ្ោះអាងេញ្ញជ ក ់។ 
 

លសេកែីសននិោា ន 
 

  ដរាេណាការណែនាំផ្លូវជាណផ្នកតយួលៅកន ងជីវតិតន សស លនោះកជ៏ាឱ្
កាសណដ េលងកើតឲ្យម្ននកាំហ សលកើតល ើងណដរ។ លេើម្ននលរឿងណេេលនោះលកើត
ល ើង សូតក ាំម្ននការសលនល់សាល  ឬលថាក  លទាសខ្លួនឯងលនោះល ើយ។ សូត
សារភាពពីសាា នភាពលនោះ ថាវ យលៅត្ពោះជាម្នា ស់េ ោះ លហើយណសវងរកេាំែង
ត្ពោះហឬទយ័រេស់ត្ទងស់ាជាេមវីញិ ។ 
 

 
ត្គូគង្ហវ   និងអ្នកចាស់ទ ាំលៅកន ងត្កុតជាំន ាំរេស់លោកអ្នក គួរណតជាអ្នកណដ 
អាេផ្ែ ់ការត្េឹកាលយេ ់ឲ្យបាន ត្េសិនលេើលោកអ្នកលជឿជាកថ់ាត្ពោះជា
ម្នា ស់កាំព ងត្ាស់លៅលោកអ្នក ឱ្យេូ លៅកន ងកិេាការេលត្តើត្គិសែេរស័ិទឲ្យ
កានណ់តសកតមលនោះ។ ដាំេូនម នរេស់ពួកគ្នតអ់ាេជាដាំេូនម នណដ ម្ននតថ្តល
េាំផ្ ត ។ 
 
 
 

“ត្ពោះអ្ម្នា ស់ពត្ងឹងជាំហានរេស់តន សសឲ្យបានម្នាំតនួ លហើយត្ពោះអ្ងគគ្នេត់្ពោះ 
ហឫទយ័នឹងម្នគ្ន៌ា រេស់លគ ។   ត្េសិនលេើអ្នកលនោះភាល តល់ជើង លគនឹងតិនដួ  
ដ ់ដីល ើយ លត្ ោះត្ពោះអ្ម្នា ស់កានថ់្ដលគជាេ។់ ទាំន កតលតកើង ៣៧:២៣-២៤  


