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បុពវកថា 
 

 មតិថភកថិរបរ់ខ្ញុ ុំប ម្ ោះដូនណា នមកចូលរមួថាប ករ់ពោះគមពរីបៅផធោះបយើង បហើយគ្នត ់នបរៀននូវអវីកដលបយើងបបរងៀន
ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ ដូនណាគ្នត់បរតកអរអុំពអីវីកដលគ្នត ់នបរៀន។ គ្នត់ នរតឡបប់ៅផធោះបហើយកច៏ាប់បផថើម
បបរងៀនកូនៗទុំងរ ុំពីររបរ់គ្នត។់ ពួកគ្នត ់នកាល យបៅជារគរិថបររ័ិទ។ បនាធ បម់កបទៀតគ្នត ់នបបលួបកមងៗជិត
ខាងគ្នត់ឱ្យមកផធោះរបរ់គ្នតម់ថងកបុងមយួរ ថ ហ៍នាបពលរបរៀល។ គ្នត ់នបបរងៀនពួកបគអុំពីរពោះបយរ ូ។ បកមងៗជាបរចើន
 នបរៀនររឡាញ់រពោះបយរ ូ។ ពួកបគ នទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្រ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ ដូនណា នកាល យបៅជារគូបបរងៀន
អបកបផសងបទៀតបោយោរកតមានអបកបបរងៀនដល់គ្នត់។ 
 
 បនោះគឺជារបបៀបសនការបបរងៀនកបបរគិរថបររ័ិទ។ វាហាកប់ីដូចជាការប ោះដុុំថ្មចូលបៅកបុងអាងទឹកអញ្ច ឹង។  រលក   
បបណ្ថ ញដល់រចាុំង។ បៅបពលកដលបយើងបបរងៀននរណាមាប ក់ បហើយគ្នតប់បរងៀនតបៅកាន់អបកបផសងបទៀត លទនផលគឺ
រលក នោយភាយពារបពញពិភពបោក។ 
 
 ខ្ញុ ុំអធិោឌ នរូមឱ្យមុខ្វជិាជ បនោះជួយ ដល់អបកឱ្យយល់ពីរបបៀប កដលអបកអាចបធវើឱ្យពន័នកិចចសនការបបរងៀនមាន      
របរិទនិភាព។ របរិនបបើអបកោថ បត់ាមបរចកថីប គ្ ប់បៅកបុងការបបរងៀន បនាោះជីវតិជាបរចើននឹងមានការផ្ទល រ់បថូរ។ 
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កមមវិធីជីវិតរគិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ពន័នកិចចសនការបបរងៀន  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិបីបងកើតរិរស ររមាបអ់បកបទើបនឹង
បជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ 
រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមាច រ់ ររមាប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកានក់តរបបរើរ
ជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមាន       
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និង្យររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមាបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 
 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបរ់រពោះជាមាច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 

 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់  

បងបអូន  
Your Helpful Friend 
 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 
 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាម       

រពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the Community 
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មុនងពលអ្នកចាប់ងផតើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗ ចាប់បផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ាបរគ្នងបមបរៀន ឬ 
គបរមាង ររមាបប់មបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គជឺាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ ប់ពីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់   
អនុវតថន ៍ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រកបុងឯកោរបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការ  
ររបររចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើន នរតឹមរតូវបៅកបុង
បរៀវបៅរបរ់អបក។ របរិនបបើគ្នម នកកនលងទុំបនររគបរ់គ្នន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររ
ចបមលើយទុំងបនាោះបៅកបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន អបកនឹងបមើលបៅកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់   
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោប់លុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗគ្នប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ជាគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបីនិងរបបៀប
ការបឆលើយរុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើសទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមាន 
 ក) ១០០កណ្ឍ ។ 
 ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។ 
 គ) ២៧កណ្ឍ ។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្)កដលបគ នប ា្ ញ
 បៅខាងបរកាម: 
១. រពោះគមពរីមានររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០កណ្ឍ  ។  
 ខ្) ៦៦កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧កណ្ឍ  ។  
 

សំណួររតូវ/ខុស 
រុំណួ្រ រតូវ/ខុ្រ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបោគណាមយួកដលរតមឹរតវូ។ 
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបោគមយួណាកដលរតមឹរតូវ?  
 ក) រពោះគមពរីមាន១២០កណ្ឍ ។ 
 ខ្) រពោះគមពរី ជារពោះរជោរររមាបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរប។ឺ 
  ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 របបោគ ខ្) និង  ) គឺរតឹមរតូវ ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបរមើររបរ់អបក ដូច
 អបកប ើញបៅខាងបលើ ។  
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបគ្នប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ រពោះគមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្ 
៣. ចូរររបររបលខ្ររមាប់ប ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ     
(ខាងបឆវង)។  
 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្     ១) ម៉ាូបរ 
 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន ់   ២) យ៉ាូបរវ 
 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   
 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 
  ឃ្លល  ក) និង  ) និោយអុំពមី៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ)និោយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបកប ើញបៅខាងបលើ ។  
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 
១. រូមកញកបពលោង ត់បរងៀម និងបពលបវោបទៀងទត់ររមាបក់ាររិការបរ់អបក។ វា នឹង្យររួលផចង់

អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទមាល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ ន បៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ។ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន
គងប់ៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ទូល
រូមរពោះអមាច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវាបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបនោះបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបោង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មានរបបោជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមានរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិបីដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។ គ្នម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ 
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រមាគ ល់ោ៉ា ងចារ់ ររមាប់ជុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោក់ជូនបោយរបុងរបយត័ប។ អបកគួរកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកាន់រគបូបរងៀនរបរ់អបកររមាបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបោជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិោយថា រគូបបរងៀន 
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិយុីវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមាប់ពន័នកិចច
ពនននាគ្នរ ក៏ដូចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទុំង
មាតិកា ទុំងវធិីោស្ររថសនការរិកាលអរបបរើរររមាបប់គ្នលបុំណ្ងទុំងបនោះ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការោិល័យោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបករិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបរ់អបក ន
ោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពបីនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបល (Global University)បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu ររមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមាប ក់ៗ  មានររមាប់រិរសកដល នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការោិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីរកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវាយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារោិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការោិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការោិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បរៀវបៅកណ្នាុំ The School for Evangelism and Discipleship (SED) បរៀវបៅកណ្នាុំ Catalog, Discipleship 

Training Center Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនិង SED កដលមានភាព្យររួលកបុងការយក
បចញពីអុីនធឺបណ្ត។ រមាា ររិកាបផសងៗកដលអាចរក នររមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាករតជុំនួយដសទបទៀត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររមាបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 

 បណ្ឍិ ត Marjorie Stewart ជាោស្រោថ ចារយសនរកលវទិាល័យ Northwest ទីរកុងKirkland រដឌវា៉ា រីុនបតាន។ បរៅ
ពីចូលរមួបៅកបុងពន័នកិចចរគូគ វ្ លជាមយួបថីរបរ់គ្នត ់គ្នត់ នបបងកើតការរិការពោះគមពរីតាមផធោះររមាបន់ិកាយរកុមជុំនុុំ
រពោះជាមាច រ់។ បចញពីបទពិបោធបនោះគ្នត់ ននិពននបរៀវបៅ ការផាយដុំណឹ្ងលអររមាប់ស្ររថីបៅកបុងភូមោិទ ន(Women 

in Neighborhood)។  Stewart ក ៏នររបររពី ―Pentecost in the Pacific Northwest‖," អតទបទកបងកចកបចញជាពីរកផបក
ររមាបរ់កុមជុំនុុំរពោះជាមាច រ់បធវើការប ោះពុមា The Light Shines Out; របវតថិោស្ររថសនរកលវទិាល័យ Northwest និងអតទ
បទកុំណាពយររមាបក់ារប ោះពុមពផាយ។ Stewart ទទួល នពានរ វ្ នក់វនីិពនន។ 
 
 បណ្ឍិ ត Stewart  នបធវើដុំបណ្ើ ររគបទ់ិរទីបៅកបុងតុំបនអ់ារីុ និង នបៅទរសនាមា៉ា ហាគ ោន,ររុសុនីិងហាមា៉ា អុីក
បដើមផបីបរងៀនរពមទុំងបធវើរិកាខ ោោអុំពីការររបររ។ គ្នត់ នបបងកើតកមមវធិី TESL (ការបបរងៀនភាោអងប់គលរជា
ភាោទពីីរ)ជាកមមវធិីររមាបោ់កលវទិាល័យ Northwest និងកមមវធិីភាោអងប់គលរជាភាោទីពីរររមាបក់មមវធិីរិកា
បៅកបុងទីរកុង Baguio របបទរភលីីពីន។ 
 
    បណ្ឍិ ត Stewart ជានិរសតិបញ្ចបក់ាររិកាសនរកលវទិាល័យ Northwest និងទទួល នទុំងB.A.និង M.A ពី
ោកលវទិាល័យ Washington។ រកលវទិាល័យភាគពាយពយ នផថល់កិតថិយរឱ្យគ្នត់ជាមយួនឹងបណ្ឍិ តកិតថិយរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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 ងមងរៀន 
 ១ ការបទរងៀនគ្ឺជ្ជព័នធរិច្ច Teaching Is Ministry 

 ២ សារសំខានម់្នការបទរងៀនណបបរគ្ិសតបរសិ័ទ  
     Importance of Christian Teaching 
 ៣ ការបទរងៀនណបបរគ្ិសតបរសិទ័គ្ាឺនលរខណៈពិទសស  
     Christian Teaching Is Special 
 ៤  រគ្បគ់្នន រតូវការទសច្រតបីទរងៀន Everyone Needs Teaching 

 ៥  រគ្បគ់្នន អាច្បទរងៀនបាន Everyone Can Teach 
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ការបងរងៀនគឺជាព័នធកិចច 
Teaching Is Ministry 

 

 
 បៅកបុងការរិកាបនោះអបកនឹងរិកាពីមូលបហតុកដលរពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបបរងៀន បហើយអបកនឹង
ទទួល ននូវរុំភារៈបដើមផបីរៀនពីរបបៀបកដលរតូវបបរងៀន។ បៅកបុងបមបរៀនដុំបូងរបរ់បយើង បយើងនឹងបមើលបៅកបុងកណ្ឍ គមពរី
មា៉ា ថាយ ២៨:១៩-២០ កដលប ា្ ញពីបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះបយរ ូដល់បយើងទុំងអរ់គ្នប ឱ្យបបរងៀន។ 
 
 បយើងកន៏ឹងប ើញកដរថាការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទគឺជារបបៀបដរ៏ុំខានម់យួកដលជាកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាប់
ឱ្យមនុរសោគ ល់ពីរពោះអងគ។  រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងកចកចាយពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ និងគុំរពូរីទងជ់ាមយួអបក
ដសទបផសងបទៀត បដើមផឱី្យពួកបគអាចករវងរកបរចកថីពិត  ភាពបពញបលញ និងជីវតិអរ់កលផជានិចច។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបបរងៀនកបបរគិរថបររ័ិទ គឺមានលកខណ្ៈចារ់ោរ់ Christian Teaching Is Distinct 
ខ្. ការបបរងៀនកបបរគិរថបររ័ិទ គឺខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ Christian Teaching Is Spiritual 

 

ទគ្នលទៅ 
១. បលើកបឡើងពីលកខណ្ៈខុ្រកបលកគ្នប រវាងការបបរងៀនទូបៅ និងការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ។ 
២. ផថល់នូវបហតុផលកដលបញ្ញជ កថ់ា ការបបរងៀនកបបរគិរថបររ័ិទគឺជាពន័នកិចចខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 

 
ក. ការបងរងៀនបបបរគិស្តបរសិ្ទ័ គឺមានលកខណៈចាស្ល់ាស្ ់ 
      Christian Teaching Is Distinct 
ទគ្នលទៅទ១ី. ទលើរទឡើងពីលរខណៈខុសណរលរគ្នន រវាងការបទរងៀនទូទៅ និងការបទរងៀនណបបរគ្ិសតបរសិ័ទ។ 

លរខណៈខុសណរលរពកីារបទរងៀនដម្ទទទៀត Different From Other Teaching 

 
 ការបបរងៀន គឺបធវើបឡើងបៅតាមទីកកនលងបផសងៗជាបរចើន បទោះបីជាបយើងកតងកតគិតដល់ថាប កប់រៀនរល់បពលកដលបយើង
ឮពីពាកយថាបបរងៀន ឬ រគូបបរងៀនកប៏ោយ ការបបរងៀនភាគបរចើនបធវើបឡើងបៅខាងបរៅថាប ក់បរៀន។ 
 
 និយមនយ័ទូលុំទូោយរថីពីការបបរងៀនគឺជា «ការជួយ ដល់អបកបផសងបទៀតបដើមផបីរៀន នអវីមយួ។» បតើការរិកា
បរៀនរូរតអាចជាចុំបណ្ោះដឹងទូបៅ ឬ ជាជុំនាញចារ់ោរ់ នោ៉ា ងដូចបមថច។ បដើមផរីរ់បៅមានជីវតិបជាគជយ័បយើងរតូវ
ការបរៀនរូរតពីអវីៗបទៀតជាបរចើន បោយបហតុបនាោះបហើយបទើបការបបរងៀនមានោររុំខាន់។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បហតុអវី នជាចាុំ ច់រតូវមានការបបរងៀន ចូរពនយល់។ 
   .............................................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................. 
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២ (ចូរគូររងវងអ់កសរបៅពីមុខ្ចបមលើយខាងបរកាមរបបោគកដលរតមឹរតូវ។) បោយការកចកចាយចុំបណ្ោះដឹង កដលបយើងមាន  
    ជាមយួនឹងអបកដសទបទៀត បនាោះបយើងកុំពុងកតៈ 
 ក) កាល យបៅជាអបកជុំនាញ។ 
 ខ្) មានលកខណ្ៈខុ្រកបលកពីបគ។ 
 គ) បបរងៀន។ 
 
 ការបបរងៀនកបបរគិរថបររ័ិទ គឺជាការកចករ ុំកលក និងការពនយល់ជាមយួអបកដសទបទៀតអុំពចីុំបណ្ោះដឹងរថីពីទុំនាក់
ទុំនងរវាងរពោះជាមាច រ់ជាមយួនឹងបយើង។ វាគឺជាពន័នកិចចកដលមកពីរពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ ដល់អបកដសទបទៀតឱ្យបរៀនពីការរកី
ចបរមើនបៅកបុងរពោះអងគ។ 
 
 ចុំបណ្ោះដឹងកតមយួមុខ្ គឺមនិរគបរ់គ្ននប់ទ។ កផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្កម៏ានោររុំខាន់កដរ គឺអាចឱ្យបមើលប ើញពី
លទនផលបៅកបុងជីវតិរបរ់បុគគលបនាោះ។ ការបបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទមនិរគ្ននក់តជាការប ា្ ញឱ្យប ើញពទីិដឌភាពពិតៗ
ប៉ាុបណាត ោះបទ កតវាកជ៏ាការកណ្នាុំដល់អបកបរៀនឱ្យោថ ប់ប គ្ បរ់ពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់កដរ។ បពលកដលបយើងោថ បប់ គ្ ប់ 
បយើងចូលបៅកបុងទុំនាក់ទុំនងដរ៏តឹមរតូវជាមយួនឹងរពោះជាមាច រ់។ ( បមើលបៅកបុង យ៉ាូហាន ៨:៣១ និង                              
ោ៉ា កុប ១:២២-២៥)។ 
 
 រគូបបរងៀនរគិរថបររ័ិទបបរងៀនររមាបប់ចញជាលទនផលអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិជាកក់រថងរបរ់រិរស។ រិរស
ប ា្ ញបចញតាមរយៈរកមមភាពកដលគ្នត ់នទទួលពីការបបរងៀន។ រពោះបយរ ូមនិរគ្ននក់តផថល់ជាពតម៌ានបមបរៀន
ប៉ាុបណាត ោះបទ រពោះអងគក ៏នប ើញជីវតិមានការផ្ទល រ់បថូរ បោយោរការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅកបុងវងរ់កចកររមាបច់បមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុត 
 ក) បតើអបកណាជាអបករបទនឱ្យមានពន័នកិចចសនការបបរងៀន? (រពោះជាមាច រ់/មនុរស) 
 ខ្) ការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទនឹងជួយ ដល់បយើង និងអបកបផសងបទៀតឱ្យ (បកើនកផបកចុំបណ្ោះដឹង/ រកីចបរមើនខាងកផបក   
              រពលឹងវញិ្ញដ ណ្)។  
 គ) ការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទគឺខុ្រកបលកពីការបបរងៀនទូបៅបៅរតងថ់ាវា នជួយ ដល់បយើងឱ្យបរៀនអុំពី (អវីៗកដលបៅ  
              កបុងបោកិយ/ រពោះជាមាច រ់)។  
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លរខណៈខុសណរលរគ្នន រវាងការអធិរាយ និងការទធវើបនា ល់ Different From Preaching and Testifying 
ពួកោវក័ នបរបើវធិីោស្ររថចុំនួនបី បដើមផកីចកចាយដុំណឹ្ងលអ គឺការអធិបាយ ការបធវើបនាធ ល់ និងការបបរងៀន។   

លូកា ២០:១ ប ា្ ញថារពោះបយរ ូបបរងៀនផង អធិបាយផង។ កិចចការ ៥:៤២ រ បប់យើងថាពួកោវក័ «មនិរតូវឈប់
បបរងៀន និងរបការដុំណឹ្ងលអបឡើយ»។ បតើវាមាននយ័ោ៉ា ងដូចបមថចបៅកបុងការអធិបាយ? ការបបរងៀន គឺជាការរបការ 
ឬ ផសពវផាយរពោះរជោរសនដុំណឹ្ងលអបៅកបុងរបបៀបមយួកដលអបកោថ ប់នឹងទទួលយកនូវរពោះរជោររពម ទុំងមានជា
រកមមភាពបៅបលើោរបនាោះផងកដរ។ រគូអធិបាយពាោមបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដល់អបកោថ ប់ឱ្យបជឿ និងទទួលយកនូវរពោះរជោរ
បនាោះ។ 

 
 បពលខ្លោះបរចកថីបបរងៀនបៅកបុងការអធិបាយ គឺបធវើបឡើងររមាបឱ់្យមានការផ្ទល រ់បថូរចុំបពាោះអបកោថ ប ់ប៉ាុកនថ ការ
បបរងៀនក ៏នពនយល់ ផងកដរ ខ្ណ្ៈបពលកដលការអធិបាយកុំពុងកតរបការ ពីរជោរ និងរូមឱ្យមានការករបចិតថ និង
ការថាវ យខ្លួន។ គិតបៅដល់បមបរៀនអធិបាយកដលអបកបទើបកត នឮថ្មីៗ។ បតើមានកកនលងណាកដលអារមមណ៍្ ឬ គុំនិតរបរ់
អបក នបរកើនរ ុំឭកអបកដល់ចុំណុ្ចមយួកដលអបក នរបរមចចិតថបៅកបុងការផ្ទល រ់បថូរណាមយួ? បតើអបកមាន នបធវើកបបបនាោះ
កដរឬបទ? 
 
 រូមអាន កិចចការ ១០:៣៤-៤៣ កដលកកនលងបនាោះបពរតុរ នបធវើបនាធ ល់អុំពីរពោះបយរ ូបៅកានព់ួកមហាជនកដល
បៅកកកុញបៅកបុងផធោះរបរ់បោកកូបនោរ។ បៅកបុងខ្ទី៣៩ គ្នត ់នរបការថាគ្នត ់និងពួកោវក័ដសទបទៀត នបធវើ
បនាធ ល់រគបោ់៉ា ងកដលរពោះបយរ ូ នបធវើ។ ពួកបគ នប ើញការរុគតរបរ់រពោះអងគ និង នប ើញបពលកដលរពោះអងគមាន
រពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ បពរតុរ នរ បប់ៅដល់អបកោថ ប់របរ់គ្នតថ់ា រពោះជាមាច រ់ នប គ្ ប់ដល់ពកួបគឱ្យអធិបាយ 
និងបធវើបនាធ ល់ អុំពីរពោះបយរ ូ។ ការបធវើបនាធ ល់មាននយ័ថារ បអ់ុំពីអវីកដលអបក នប ើញ ឬបទពិបោធន៍កដលអបក នឆលង
កាត។់ ពួកោវក័ នប ើញ និងទទួល ននូវបទពិបោធនជ៍ាបរចើនកដល នបកើតបឡើងបៅកបុងរពោះជនមរបរ់រពោះបយរ ូ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ ចូរបធវើការផគូរផគងនិយមនយ័នីមយួៗបៅកបុងកផបកខាងបឆវងជាមយួនឹងការពិពណ៌្នាកដលលអបុំផុត(បៅកបុងកផបកខាងោថ ុំ)។  
   រូមររបររបលខ្របរ់ពន័នកិចចបៅពីមុខ្និយមនយ័របរ់វា។ 
 ក) ការរបការពីដុំណឹ្ងលអ ១) ការបបរងៀន 
 ខ្) រ បនូ់វអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នបធវើររមាបអ់បក ២) ការអធិបាយ 
 គ) ការពនយល់ពីបរចកថីពិត ៣) ការបធវើបនាធ ល់ 
 
៥ រូមររបររពីទីបនាធ ល់ខ្លីនូវអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នបធវើបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកចូលបៅកបុងបរៀវបៅកុំណ្តរ់តារបរ់អបក។ 
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 ការបបរងៀនកម៏ានោររុំខាន់ដូចជាការអធិបាយ និងការបធវើបនាធ ល់កដរ។ បយើងរតូវការទុំងបីរបបៀបបនោះបដើមផ ី
ប ា្ ញពដីុំណឹ្ងលអ។ វាតរមូវឱ្យមានការបរៀបចុំបៅកបុងការបបរងៀន ប៉ាុកនថចុំបពាោះរ វ្ នគ់ឺអោច រយ។ រូមអធិោឌ នឥឡូវបនោះ
ររមាបក់ារដឹកនាុំរបរ់រពោះជាមាច រ់អុំពីពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់អបក។ 
  

ខ. ការបងរងៀនបបបរគិស្តបរសិ្ទ័គឺខាងបផនករពលងឹវិញ្ញា ណ  
      Christian Teaching Is Spiritual 
រមមវតែុទី២. រាប់ពីមូលទហតុម្នការបទរងៀនណបបរគ្ិសតបរសិ័ទ គ្ឺជ្ជព័នធរិច្ចខាងណផនររពលឹងវិញ្ញា ណ។ 
 
 បៅកបុងរពោះបនធូលចុងបរកាយរបរ់រពោះអងគជាមយួនឹងពួកោវក័របរ់រពោះអងគ រពោះបយរ ូ នរ បព់ួកបគថា ការ
បបរងៀន គឺជាកផបកមយួសនកិចចការរបរ់ពួកបគ។ រពោះអងគមានបនធូលថា៖ 
 

 ដូបចបោះ ចូរបចញបៅនាុំមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធវើជារិរស បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះ
នាមរពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រតូវបបរងៀន បគបអាយរបតិបតថតិាមបរចកឋីទុំងប៉ាុនាម ន 
កដលខ្ញុ ុំ នប គ្ ប់អបករល់គ្នប ។ ចូរដឹងថា ខ្ញុ ុំបៅជាមយួអបករល់គ្នប ជាបរៀងរល់សថ្ង រហូតដល់អវោនកាលសន
ពិភពបោក។ (មា៉ា ថាយ ២៨:១៩-២០) 

 

ទសច្រតីបង្គគ ប ់The Command 
 រពោះបយរ ូ នប គ្ បដ់ល់ោវក័របរ់រពោះអងគឱ្យបបរងៀន។ បរចកថីប គ្ បប់នោះ គឺរុំខាន់ដូចជាអវីកដលរពោះអងគ ន
បលើកបឡើងមកកដរ។ ប៉ាុកនថ រពោះអងគមនិ នរ បឱ់្យបយើងបធវើអវីកដលមនិមានអបកណាធាល ប់បធវើរចួពីមុនបហើយបនាោះបទ។ តាម 
រយៈជីវតិរបរ់បោកម៉ាូបរ នកណ្នាុំដល់បយើងបៅកបុងការបបរងៀន។ បៅកបុងនិកខមនុំ ២៤:១២ រពោះអមាច រ់មានរពោះបនធូល
មកកានប់ោកម៉ាូបរថា៖ «ចូរបឡើងមករកបយើងបៅបលើភបុំ បហើយរងច់ាុំបៅទបីនោះរិន បយើងនឹងរបគល់បនធោះថ្មបអាយអបកបៅបលើ
បនធោះថ្ម បយើង នចារកឹរកឹតយវនិយ័ និងបទបញ្ញជ  កដលអបករតូវយកបៅបបរងៀនរបជាជន»។ ពាកយមយួបទៀតកដលបរបើររមាប់
ការបបរងៀន គឺការកណ្នាុំ។ ម៉ាូបរ នកណ្នាុំបៅដល់ពួកអុីរោកអលបៅកបុងរកឹតយវនិយ័កដលរពោះជាមាច រ់របទនឱ្យដល់ពួក
បគ។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីជនគណ្នា បលវវីនិយ័ និងទុតិយកថា បោកម៉ាូបរ នបធវើកិចចការបនាោះ។ 
 
 មានពួកពាការ ីនិងពួកបូជាចារយជាបរចើនបៅកបុងរមពន័នបមរតចីារ់កជ៏ារគូបបរងៀនកដរ។ បយើងនឹងបមើលលមអតិកថ្ម
បទៀតពីចុំណុ្ចទុំងបនាោះបៅកបុងបមបរៀនបនាធ ប។់ 
 
 រពោះបយរ ូ នបបរងៀន កដូ៏ចជាអធិបាយកដរ។ អានបៅកបុង យ៉ាូហាន ១៧:៦-៨ កដលរពោះបយរ ូមានបនធូលថា ការ
បបរងៀនរបរ់រពោះអងគគឺមកពីរពោះជាមាច រ់។ ការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូគឺជាកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់ ដូបចាប ោះបហើយ បៅ
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បពលកដលរពោះបយរ ូប គ្ បដ់ល់បយើងឱ្យបបរងៀន គឺរពោះអងគកុំពុងបផធរនូវវធិីោស្ររថបបរងៀនបៅកបុងកផនការរបរ់រពោះអងគ
ររមាបក់ាររបទនរពោះរជោររបរ់រពោះអងគមកកាន់មនុរសជាតិ។ 
 
 រពោះជាមាច រ់របទនឱ្យមានរគបូបរងៀនកបុងបគ្នលបុំណ្ងបដើមផជីួយ ដល់រកុមជុំនុុំ។ 
ប៉ាូល នររបររ 
 

គឺរពោះអងគបហើយ កដល នរបទនបអាយអបកខ្លោះមានមុខ្្រជាោវក័ បអាយអបកខ្លោះកថ្លងរពោះបនធូល អបកខ្លោះ
ផាយដុំណឹ្ងលអ អបកខ្លោះជាអបកគ វ្ ល និងអបកខ្លោះបទៀតជាអបកបបរងៀន បដើមផបីរៀបចុំរបជាជនដវ៏រុិទនបអាយ
បុំបពញមុខ្្របុំបរ ើ និងកោងរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរឋបឡើង។ (បអបភរូ ៤:១១-១២) 

 
 រគូបបរងៀនរតូវជួយ បៅកបុងកិចចការសនការកោងរកុមជុំនុុំរបូកាយរបរ់រពោះរគិរថ។ ពីរមយ័រមពន័នបមរតីចារ់រហូត
ដល់ការររបរររមពន័នបមរតថី្មី ពន័នកិចចសនការបបរងៀនបៅកតបនថមានបៅកបុងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ បយើងក ៏នទទួល
បរចកថីប គ្ បឱ់្យបបរងៀនកដរ កដលជាកផបកមយួសនកិចចការរកុមជុំនុុំ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ចបមលើយកដលរតឹមរតូវខាងបរកាម  
 ក) រពោះបយរ ូ នរ បដ់ល់ោវក័របរ់រពោះអងគឱ្យបបរងៀនដល់អបកបផសងបទៀត 
 ខ្) រពោះបយរ ូ គឺជារគូបបរងៀនដុំបូងបគបៅកបុងរពោះគមពរី 
 គ) បោកម៉ាូបរ នរមួចុំកណ្កជាមយួពន័នកិចចសនការបបរងៀន 
  ) វាគឺជាកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់កដលបយើងគួរកតបបរងៀន ដូចជារពោះបយរ ូ នបបរងៀនកដរ។ 
 ង) ការបបរងៀនគឺជាពន័នកិចច 
 
៧ ឧទហរណ៍្ថា ឥឡូវបនោះមានអបកជិតខាងជាបរចើនមកបលងផធោះរបរ់អបក។ បតើអបកនឹងរតូវបរបើពន័នកិចចសនការបបរងៀនជាកផបក  
    សនកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់បោយរបបៀបណា? 
    ........................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................... 
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ទសៀវទៅសិរា The Textbook 
 រ ុំឭកបឡើងវញិបៅកបុងមា៉ា ថាយ ២៨:២០។ រពោះបយរ ូមានបនធូលឱ្យបយើងបបរងៀនមនុរសឱ្យោថ ប់ប គ្ បនូ់វអវីកដល 
រពោះអងគ នប គ្ ប។់ បនោះគឺជាដុំណឹ្ងលអកដលបយើង នទទួលបោយខ្លួនឯង។ រពោះបយរ ូក ៏នរ បប់ៅកបុងមា៉ា ថាយ 
៥:១៧-២០ កដលរពោះអងគមនិ នោងមកបដើមផលុីបបុំ ត់រកឹតយវនិយ័របរ់ម៉ាូបរ ឬ ការបបរងៀនរបរ់ពាការបីទ។ ជាងបនោះ
បៅបទៀតរពោះបយរ ូមានបនធូលថា វាគឺជាកផបកមយួសនពន័នកិចច«អបកណារបរពឹតថតាមបទបញ្ញជ ទុំងបនោះ បហើយបបរងៀនអបកបផសង
បទៀត បអាយរបរពឹតថតាម អបកបនាោះនឹងមានឋានៈធុំកបុងរពោះរជយសនោទ នបរមរុខ្»។ 
 
 បយើងរិកាបៅកបុងមុខ្វជិាជ ជាបរចើនកដលផថល់ឱ្យបយើងនូវរពឹតថិការណ៍្ដម៏ានោរៈរបបោជនប៍ដើមផជីួយ ដល់បយើងបៅ
កបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់បយើង។ របវតថិោស្ររថ នជួយ ដល់បយើងឱ្យដឹងបកនទមបទៀតអុំពីពិភពបោកកដលបយើងកុំពុងកត
ររ់បៅ។ គណិ្តវទិា វទិាោស្ររថ និងមុខ្វជិាជ ដសទបទៀត កផ៏ថល់ជាអតទរបបោជនដ៍ធ៏ុំបធងកដរ។ ប៉ាុកនថ អវីកដលវបិររជាងបគ 
គឺជារពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ កដលផថល់ឱ្យបយើងនូវអវីកដលបយើងរតូវការបដើមផដីឹងអុំពីជីវតិបនោះ និងជីវតិអរកលផជានិចច។
រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបបើករកមថងអុំពីកផនការរបរ់រទងរ់រមាប់បយើងរគបគ់្នប ។ របរិនបបើបយើងរតូវបបរងៀនមនុរសអុំពី 
រពោះជាមាច រ់ និងកផនការរបរ់រពោះអងគររមាបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគ បយើងគួរកតបរបើបរៀវបៅរបរ់រពោះអងគ គឺជារពោះគមពរី។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៨ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ចបមលើយកដលរតឹមរតូវខាងបរកាម 
 ក) រពោះបយរ ូមានបនធូលថាបយើងគួរកតបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់បបរងៀនឱ្យបយើងដឹងពីរបបៀបកដលរតូវមានជីវតិអរ់កលផជានិចច 
 គ) បយើងបរៀនអុំពីកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងរពោះគមពរី 
 

អ្នកជំនួយ The Helper 
 បយើងមនិចាុំ ច់រតូវខាល ចចុំបពាោះការោថ ប់ប គ្ បត់ាមបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រទងប់ៅកបុងការបបរងៀនបនាោះបទ។ មុនបពល
កដលរពោះបយរ ូោងរតឡបប់ៅឯរពោះវរបិតាវញិ រពោះអងគ នមានបនធូលរនាមកបយើងថារពោះអងគនឹងរបទនឱ្យមានអបក
ជុំនួយមយួអងគបទៀតមក។  
 

ខ្ញុ ុំនឹងទូលអងវររពោះបិតា បហើយរទងរ់បទនរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួអងគបទៀត បអាយគងប់ៅជាមយួអបករល់គ្នប
ជាដរបតបរៀងបៅ រពោះអងគជារពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលរុំកដងបរចកឋីពិត។  (យ៉ាូហាន ១៤:១៦-១៧) 
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រពោះបយរ ូ នរបទនឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមានតួនាទីជាអបកជុំនួយ ។ រូមអានលូកា ៤:១៤-១៥ បហើយបមើលពី
របបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នជួយ ដល់រពោះបយរ ូ បៅកបុងការបបរងៀន។ បតើវាមាននយ័ោ៉ា ងណាចុំបពាោះអបកបៅកបុងពន័ន
កិចចសនការបបរងៀនរបរ់អបក? 

 
 រពោះបយរ ូពនយល់មថងបទៀតបៅកបុងយ៉ាូហាន ១៤:២៦ កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នជួយ ដល់បយើងបៅកបុងការបុំបរ ើ 
រពោះជាមាច រ់។ រពោះអងគ នមានបនធូលថា «ប៉ាុកនថ រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលរពោះបិតាចាត់បអាយមកកបុង
នាមខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទុំងអរ់ដល់អបករល់គ្នប  រពមទុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់គ្នប ផង។» 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងជួយ ដល់បយើងឱ្យបបរងៀនដល់មនុរសនូវអវីកដលពួកបគរតូវបរៀន។ អបកអាចនិោយជាមយួ
នរណាមាប កអ់ុំពីបញ្ញា  បហើយនឹកប ើញបទគមពរីបៅកបុងគុំនិតរបរ់អបក។ បនាោះគឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលជួយ ដល់បយើង
នឹកចាុំពបីទគមពរីបៅបពលកដលបយើងរតូវការ។ រពោះអងគ គឺជាអបកជុំនួយរបរ់បយើង។ បទោះជាបៅបពលកដលអបកោថ ប់ប គ្ ប់
តាមបរចកថបី គ្ ប់របរ់រពោះអងគបៅកបុងការបបរងៀន រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងគងប់ៅជាមយួអបក។ រពោះអងគនឹងជួយ ដល់អបក
ោ៉ា ងលអរបបរើរបុំផុតបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បតើរពោះជាមាច រ់ នចាតអ់បកណាឱ្យមកបដើមផជីួយ ដល់បយើងឱ្យបបរងៀនបៅកបុងរបបៀបកដលរពោះបយរ ូ នបបរងៀន? 
    ..................................................................................................................................................... 
 
១០ ចូរពិពណ៌្នានូវរបបៀបមយួកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចបធវើជាអបកជុំនួយដល់អបកបៅបពលកដលអបកបបរងៀន។ 
      ................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................... 
 

សិសស The Students 
 រពោះបយរ ូរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបបរងៀនដល់មនុរសរគបគ់្នប បៅកបុងមា៉ា ថាយ២៨:១៩ រពោះអងគមានបនធូលថា  
«ចូរបចញបៅនាុំមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធវើជារិរស»។ បនោះមាននយ័ថារគប ់បុររ ស្ររថី និង បកមងៗកដលរតូវការការ
បបរងៀន បដើមផោីថ ប់ប គ្ ប់តាមការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ បពលខ្លោះបយើងបបរងៀនកតអបកបៅកបុងរពោះវហិាររបរ់បយើង និងថាប ក់
សថ្ងអាទិតយប៉ាុបណាត ោះ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយរ ូមានបនធូលថាបៅកកនលងណាកដលបយើងប ើញមានមនុរសបយើងរតូវកតបរតៀមខ្លួនជា
បររចបដើមផបីបរងៀនដល់អបកជិតខាងរបរ់បយើងមតិថភកថិ និង ោចញ់ាតិកដលរតូវការទទួលការបបរងៀនពីកផនការរបរ់រពោះ
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ជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់ពួកបគ។ អបកមនិចាុំ ចទ់ល់កតជារគូបបរងៀនបៅកបុងរពោះវហិារបទមុននឹងបចញបៅបបរងៀនដល់អបក
បផសងបទៀត។ បយើងទុំងអរ់គ្នប រុទនកតរតូវ នប គ្ បឱ់្យបបរងៀន កដូ៏ចជាទទួលការបបរងៀនកដរ។ 
 
 ដុុំថ្មកដល នបចាលបៅកបុងររោះទឹកបធវើឱ្យមានរលករបបដញជារងវងក់ានក់តធុំបៅៗ។ បៅកបុងនិកខមនុំ ១៧:៦  
រពោះជាមាច រ់ នរបទនទឹកឱ្យពួកអុីរោកអលកដលបចញពីថ្មបៅកបុងទីរបហារោទ ន។ ប៉ាូល នបរៀបរបព់ីកិចចការទុំងបនោះបៅ
កានរ់កុមជុំនុុំបៅរកុងកូរនិថូ្រមកបធវើជាឧទហរណ៍្ររមាប់ពួកបយើង។ ប៉ាូល នមានរបោរន៍ថា « [អុីរោកអល]  ន
ពិោទឹកកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដូចគ្នប ទុំងអរ់ ដផតិពួកបោក នពិោទឹកហូរបចញពីថ្មោកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ ជាថ្ម
ោកដលរមួដុំបណ្ើ រជាមយួពួកបោក ថ្មបនោះ គឺរពោះរគិរឋ។» (១កូរនិថូ្រ ១០:៤)។ បៅកបុងរបបៀបដូចគ្នប បនាោះកដរ ការបបរងៀន
របរ់បយើងអុំពីរពោះជាមាច រ់ករ៏កីរលោលបៅពិភពជុុំវញិបយើងកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ បតើអបកអាចរកប ើញអបកណាមាប កក់ដលមនិរតូវការការបបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទកដរឬបទ? 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 ចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្ររិការបរ់អបកមនិរតូវ នោក់តាមលុំោប់លុំបោយបឡើយ បដើមផកុីុំឱ្យអបកបមើលប ើញចបមលើយ
បនាធ ប។់ 
 
១១ អតប់ទ រមួទុំងខ្ញុ ុំកដរ 
 
១ វាជួយ ឱ្យបយើងបរៀននូវអវីកដលបយើងរតូវការបដើមផដីឹងពីការររ់បៅកបុងពិភពបោកបនោះ 
 
១១  រពោះអងគអាចផថល់នូវបទគមពរីចូលបៅកបុងគុំនិតរបរ់អបកបៅបពលកដលអបករតូវការបទគមពរីទុំងបនាោះបៅកបុងការ
 បបរងៀនរបរ់អបក។ 
 
២ គ) ការបបរងៀន 
 
៩  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
 
៣ ក) រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) រកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 គ) រពោះជាមាច រ់ 
 
៤ ក ២) ការអធិបាយ 
 ខ្ ៣) ការបធវើបនាធ ល់ 
 គ  ១) ការបបរងៀន  
 
៨ ចបមលើយទុំងអរ់រតឹមរតូវ 
 
៦ ក) រតូវ 
 ខ្) ខុ្រ 
 គ) រតូវ 
  ) រតូវ 
 ង) រតូវ 
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៧  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ របកហលជាអបកអាចបបរងៀនពួកបគពីកផនការសនបរចកថីរបស្រ គ្ ោះ និងរ បព់ួកបគអុំពីបរចកថី
 ររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបព់ួកបគ។ 
 
៥  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ របកហលជារពោះជាមាច រ់ នបរ រអបកឱ្យជាបៅកបុងរបបៀបណាមយួ ឬ ការរបទនពរកដល 
 រពោះអងគរបទនដល់រគួោររបរ់អបក។ 
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សារស្ខំានន់នការបងរងៀន 
បបបរគិស្តបរសិ្ទ័ 

     Importance of Christian Teaching 
 
 
 បៅកបុងបមបរៀនទី១ បយើង នរិការថីពីការបបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទជាកផបកមយួសនពន័នកិចច។ បហើយបយើងក ៏ន
ពិភាកាពីលកខណ្ៈខុ្រកបលកគ្នប រវាងការបបរងៀន ការអធិបាយ និង ការបធវើបនាធ ល់។ បយើងក ៏នរិកាផងកដរថារពោះបយរ ូ
 នប គ្ ប់ឱ្យបយើងបបរងៀន។ រពោះអងគរបទនឱ្យបយើងនូវបរៀវបៅកណ្នាុំ អបកជុំនួយ និង អបកោថ ប់។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរមលងឹបមើលពីរបវតថសិនការបបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរី។ ការបបរងៀន គឺមានោររុំខាន់បៅ
កបុងជីវតិររ់បៅរបរ់មនុរសបៅកបុងរមយ័រមពននបមរតចីារ់ បហើយពន័នកិចចបនាោះក ៏នបនថរហូតមកដល់រមពននបមរតថី្មី។
រពវសថ្ងបនោះ បយើងករ៏តូវការបបរងៀនពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ដូចជាមនុរសបៅកបុងរមយ័រពោះគមពរីកដរ។ បៅកបុងពិភព
កដលមានដួងចិតថបពញបៅបោយអុំបពើ ប កថីរងឃមឹកតមយួគតរ់បរ់បយើងគឺ ការោថ ប់ឮរពោះរជោររបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
បោយការបរៀនពីរជោរបនោះបយើងអាចបធវើជាគុំរបូៅកាន់អបកបផសងបទៀត ន។ 
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គ្ទរាង 
ក. រគបូបរងៀនរបរ់រកឹតយវនិយ័ Teachers of the Law 
ខ្. រគបូបរងៀនពីផលូវរបរ់រពោះជាមាច រ់ Teachers of God’s Ways 
គ. រគបូបរងៀនបលើរអរ់ទុំងរគូ The Great Teacher 
 . រគូបបរងៀនរបរ់រពោះបនធូល Teachers of the Word 

 

ទគ្នលទៅ 
១. បលើកបឡើងពីមូលបហតុអវី នជាការបបរងៀនរបរ់រកឹតយវនិយ័មានោររុំខាន់ចុំបពាោះជនជាតិអុីរោកអល។ 
២. ពិភាកាពីលទនផលសនការមនិោថ ប់ប គ្ បរ់បរ់ជនជាតិអុីរោកអលចុំបពាោះរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូបបរងៀនដល់រិរសរបរ់រពោះអងគកបុងនាងជារគូបបរងៀនបលើរអរ់ទុំងរគូ។ 
៤. ពនយល់ពីោររុំខាន់សនការបបរងៀនបៅកបុងរមយ័ពួកោវក័។ 
 

ក. រគូបងរងៀនរបស្រ់កតឹយវិន័យ Teachers of the Law 

ទគ្នលទៅទ១ី. ទលើរទឡើងពីមូលទហតុអវីបានជ្ជការបទរងៀនរបស់ររឹតយវិន័យានសារសំខាន់ច្ំទពាះជនជ្ជតអិុីរសាណអល។ 
 

ការបទរងៀន គ្ឺជ្ជទសច្រតណីដលបានបង្គគ ប់មរ Teaching Was Commanded 

 រពោះជាមាច រ់ នបបរងៀនបុគគលមាប ក់ៗ ដូចជាបោកបអណុ្ក បោកណូ្បអ និងបោកអរ ហាុំ។ ការបបរងៀនកផបក
ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅតាមរកុមមនុរសនីមយួៗ គឺ នចាប់បផថើមពីរស្ររថបរជើរតាុំងរបរ់រពោះជាមាច រ់។ របជាជាតិ 
អុីរោកអល គឺមានលកខណ្ៈខុ្រកបលកពីរបជាជាតិនានាកដលររ់បៅជុុំវញិពួកបគ បោយរពោះជាមាច រ់ នរ បប់ៅកានព់ួក 
អុីរោកអលថា «បយើងជារពោះអមាច រ់ ជារពោះរបរ់អបករល់គ្នប  បយើង នកញកអបករល់គ្នប បចញពីចុំបណាមជាតិោរន៍ទុំង
ឡាយ។» (បលវវីនិយ័ ២០:២៤) 
 
 ដូចជាពួកបយើងទុំងអរ់គ្នប កដរ រស្ររថអុីរោកអលចងដ់ឹងពីរបបៀបកដលពួកបគគួរររ់បៅ។ គ្នម ននរណាមាប ក់អាចររ់
បៅបោយគ្នម នចាប ់ឬ វនិយ័បនាោះបទ បរពាោះចាបជ់ួយ ឱ្យបយើងដឹងនូវអវីកដលគួរបធវើ និងអវីមនិគួរបធវើ បោយបហតុបនាោះបហើយ
 នជារពោះជាមាច រ់ នោកច់ាបទ់ុំងបនាោះបៅកបុងចិតថរបរ់បយើង។ 
 
 រពោះជាមាច រ់ នរបទនរកឹតយវនិយ័ឱ្យជនជាតិអុីរោកអលកដលពួកបគរតូវការបដើមផផី្ទគ បរ់ពោះហឫទ័យរពោះអងគ។ អាន
និកខមនុំ ២៤:១២ បដើមផនីឹកចាុំពីអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នរ បដ់ល់បោកម៉ាូបរ។ គួរកតរ់មាគ ល់កដរនូវអវីកដលរពោះអងគ ន
មានបនធូល បគ្នលបុំណ្ងរបរ់រកឹតយវនិយ័គឺររមាបជ់ា: ការកណ្នាុំ ឬ កាបបរងៀនដល់មនុរស ដូចជាបោកម៉ាូបរ ន
បបរងៀនរកឹតយវនិយ័បៅកានម់នុរស។ 
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 ម៉ាូបរ នោថ ប់ប គ្ ប់រពោះជាមាច រ់។ បៅកបុងទុតិយកថា ៤:១ គ្នត ់នរ បប់ៅបណាថ ជនថា 
  

ឥឡូវបនោះ អុីរោកអលបអើយ ចូរោឋ ប ់បហើយរបតិបតថតិាមចាប ់និងវនិយ័បផសងៗកដលខ្ញុ ុំបបរងៀនអបករល់គ្នប  
បដើមផបីអាយអបករល់គ្នប មានជីវតិ បហើយចូលបៅកាន់កាបទ់ឹកដីកដលរពោះអមាច រ់ ជារពោះសនដូនតារបរ់អបក
រល់គ្នប  របគល់បអាយអបករល់គ្នប ។ 

 
 បណាថ ជន នោថ ប់តាមបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់កដលម៉ាូបរផថល់ឱ្យពួកបគ។ ពួកបគមនិ នបកនទម ឬ ដកអវី
បចញពីរកឹតយវនិយ័បនាោះបទ។ បណាថ ជន នបបរងៀនរកឹតយវនិយ័ទុំងបនោះបៅកានកូ់នបៅរបរ់ពួកបគ។ ចុំបណ្ោះដឹងរថីអុំពីរកឹតយ
វនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់នឹងរតូវបផធរពីជុំនានម់យួបៅជុំនាន់មយួបទៀតតាមរបបៀបបនោះឯង។ បោកអរ ហាុំ នបផធរចុំបណ្ោះដឹង
ពីរពោះជាមាច រ់បៅកានអ់ុីោក ប៉ាុកនថ ម៉ាូបរវញិការបបរងៀនរបរ់គ្នត់គឺជាការបបរងៀនដល់របជាជាតិវញិ។ ពួកបគមនិមានគុំរូ
ចារ់ោរ់ពីបទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បោកអរ ហាុំបៅកបុងការបដើរតាមរពោះជាមាច រ់បនាោះបទ។ 
 
 បោកម៉ាូបរ នរ បប់ៅដល់បណាថ ជនបៅកបុង ទុតិយកថា ៦:១ «បនោះជាបទបញ្ញជ  គឺចាប ់និងវនិយ័បផសងៗកដល
រពោះអមាច រ់ ជារពោះរបរ់អបករល់គ្នប   នប គ្ ប់បអាយខ្ញុ ុំបបរងៀនអបករល់គ្នប  បដើមផបីអាយអបករល់គ្នប របតិបតថិតាម បៅកបុង
ររុក កដលអបករល់គ្នប នឹងចូលបៅកាន់កាប។់ ម៉ាូបរ នចាប់បផថើមពន័នកិចចការបបរងៀនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅកបុង
រមពននបមរតចីារ់ បៅបពលកដលបោក នោថ ប់តាមបរចកថីប គ្ បប់នាោះ។ ពន័នកិចចបនាោះ ក ៏នបនថរហូតមកដល់រពវសថ្ង។ 
ខ្ណ្ៈបពលកដលអបករិការមពន័នបមរតចីារ់ អបកនឹងបរៀនពីបរចកថីពិតទុំងបនោះកដលរពោះជាមាច រ់ នបបរងៀនដល់របជា
ជាតិអុីរោកអលតាមរយៈម៉ាូបរ។ 
 

រពះពរណដលបានមរពីការបទរងៀន Teaching Was Blessed 
 រពោះជាមាច រ់ នរបទនពរដល់របជាជាតិអុីរោកអលបៅបពលកដលបូជាចារយបដើរតាមគុំររូបរ់ម៉ាូបរ។ មនុរសប ើញ
ពីរបបៀបកដលររ់បៅោអ ត និងមានផ្ទរុខ្ភាពបោយបធវើតាមចាបម់យួចុំនួន។ ពួកបគកប៏ ើញពីរបបៀបកដលរតូវថាវ យយញ្ដ
បូជារុំរប់ បរបរ់ពួកបគ របបៀបកដលរតូវថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ និងពីរបបៀបកដលរតូវរបរពឹតថចុំបពាោះគ្នប បៅកបុងចាបប់ផសង
បទៀត។ ទុំងបនោះ គឺមានោររុំខានប់ៅកបុងរុភមងគលរបរ់ពួកបគ។ បោកម៉ាូបរ នរ បដ់ល់បណាថ ជនថា បបើបគរបរពឹតថ
តាមរកឹតយវនិយ័រតឹមរតូវ របជាជាតិបផសងបទៀតនឹងមានការបកាតបរញើបករញង។ បៅកបុងគមពរីទុតិយកថា ៤:៧-៨ ម៉ាូបរ នមាន
របោរន៍ថាៈ 
 

បតើរបជាជាតិដធ៏ុំណាមយួមានរពោះកដលគងប់ៅជិតបគដូចរពោះអមាច រ់ជារពោះសនបយើងគងប់ៅជិតបយើងរគប់
បពលបយើងអងវររករពោះអងគ? បតើរបជាជាតិដធ៏ុំណាមយួមានចាប ់និងវនិយ័រតឹមរតូវតាមរកឹតយវនិយ័ទុំងប៉ាុនាម ន
កដលខ្ញុ ុំកថ្លងរ បអ់បករល់គ្នប សថ្ងបនោះ?។ 
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 បៅកបុងរជជកាលរពោះ ទយ៉ាូោផ្ទតបឡើងរគងរជជាបរថចរបរ់យូោ រពោះអងគ នពាោមលប់បុំ តក់ារថាវ យបងគុំ
របូរុំណាក។ (អាន ២រ កសរត ១៧:៧-៩)។ បតើអបកចងឱ់្យមនុរសមកថាវ យបងគុំរពោះដព៏ិតបោយការអានរពោះគមពរីឱ្យពួកបគ
ោថ ប់? មនុរសទុំងអរ់បនាោះកដល នបបរងៀនរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់បៅដល់របជារស្ររថបៅកបុងររុកយូោ បហើយក៏
មានការបកាតខាល ចដល់រពោះជាមាច រ់ នបកើតបឡើងបៅបលើរបជាជាតិកដលបៅជុុំវញិពួកបគកដរ។ ជុំនួរឱ្យការបធវើរស្រ គ្ មបលើ
រពោះ ទយ៉ាូោផ្ទត របជាជាតិនានាកបរជានាុំមកនូវអុំបណាយជូនដល់រពោះអងគវញិ។ 
 
 រពោះជាមាច រ់រកានូវរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះអងគ។ បៅបពលកដលរស្ររថរបរ់រពោះអងគបបរងៀន និងោថ ប់ប គ្ បត់ាម
រកឹតយវនិយ័របរ់រទង ់បនាោះរពោះអងគ នរបទនពរដល់ពួកបគ។ រពោះអងគរកាបគបៅកបុងទឹកដីរបរ់ខ្លួន រពមទុំងការពារបគឱ្យ
រចួពីពួកខាម ុំងររតូវបទៀតផង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ អាន ២រ កសរត ១៧:៧-៩ រពមទុំងបឆលើយនូវរុំនួរខាងបរកាម 
 ក) បតើរពោះ ទយ៉ាូោផ្ទត នចាតម់ស្រនថីមយួរកុមឱ្យបៅណា? 
 .................................................................................................................................................... 
 ខ្) បតើពួកបគ នបធវើអវីបៅបពលកដលពួកបគបៅដល់? 
 ................................................................................................................................................... 
 

ខ. រគូបងរងៀនពីផលូវរបស្រ់ពះជាមាច ស្ ់Teachers of God’s Ways 
ទគ្នលទៅទ២ី. ពិភារាពីលទធផលម្នការមិនសាត ប់បង្គគ ប់របស់ជនជ្ជតិអុីរសាណអលច្ំទពាះររឹតយវិន័យរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 

តរមូវការសរាប់ការបទរងៀន Teaching Was Needed 

តរមូវការររមាប់ការបបរងៀនបៅកបុងរបជាជាតិអុីរោកអលគឺធុំបធងណារ់។ មនុរសនារមយ័មុនមនិខុ្រពីរមយ័
បចចុបផនបបទគឺកតងកតមានការពិ កបៅកបុងការបធវើកិចចការកដលរតឹមរតូវ។ បយើងពិតជាចងប់ធវើនូវអវីកដលរតឹមរតូវ ប៉ាុកនថ បយើងបៅ
កតភាល តប់ធវើនូវអវីកដលខុ្រឆគង។ បយើងរតឡបប់ៅជាបខ្ាយបៅបពលកដលបយើងចងរ់ងឹមាុំ។ 

 
ោុំយូកអលកដលដឹងថាវាពិតជាកបបបនាោះកមនចុំបពាោះរបជាជាតិអុីរោកអល។ គ្នតប់ធវើជាអបកកាតក់ថីរបរ់ពួកបគជា

បរចើនឆាប ុំ។ ពួកបគ នរបរមចចិតថចងប់ធវើដូចជាជាតិោរន៍ដសទកដលមានបរថចរគបរ់គងបៅពីបលើ។ ោុំយូកអលមនិចងប់ធវើ
តាមពួកបគបទ បរពាោះពួកបគមានរពោះជាមាច រ់ជាបរថចរបរ់ពួកបគរចួបៅបហើយ។ ប៉ាុកនថ រពោះជាមាច រ់ នដឹកនាុំោុំយូកអលឱ្យ
បលើករូលបធវើជាបរថច។ 
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ោុំយូកអលដឹងថារបជាជនអុីរោកអលរតូវការការបបរងៀនបកនទមបទៀតបដើមផពីួកបគអាចររ់បៅឱ្យ នគ្នបរ់ពោះ
ហឫទយ័ដល់រពោះជាមាច រ់។ បនាធ បព់ីរូលបឡើងបោយរជយជាបរថច ោុំយូកអល នរ បប់ៅដល់បណាថ ជនថា «មា៉ាង
បទៀត ចុំបពាោះរបូខ្ញុ ុំវញិ ោច់ខាតខ្ញុ ុំមនិរបរពឹតថអុំបពើ បចុំបពាោះរពោះអមាច រ់ បោយឈប់ទូលអងវរបអាយអបករល់គ្នប បឡើយ! ខ្ញុ ុំ
នឹងកណ្នាុំអបករល់គ្នប បអាយបដើរតាមផលូវលអ និងបទៀងរតង។់ (១ោុំយូកអល ១២:២៣) 

 
ការបរៀនតាមរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់នឹងជួយ ដល់បយើងមនិឱ្យបធវើ បទរ់នឹងរពោះអងគ។ ការលនត់រួបរ់ោវឌី 

«ទូលបងគុំរការពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ ទុកបៅកបុងចិតថ បដើមផកុីុំបអាយរបរពឹតថអុំបពើ បទរ់នឹងរពោះហឫទយ័រពោះអងគ។» 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១១)។ 

 

ទសច្រតីបទរងៀនរតូវបានបដិទសធន ៍Teaching Was Rejected 

 រស្ររថអុីរោកអលមនិ នោថ ប់ប គ្ បត់ាមរពោះជាមាច រ់រគបប់ពលបនាោះបទ។ មានបពលកដលពួកបគ នបដិបរធន៍
រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះអងគ បហើយមនិោថ ប់តាមរបមថចរងឃកដលជាអបកបបរងៀនរកឹតយវនិយ័។ រពោះជាមាច រ់មនិអាចរបទនពរ
ដល់ពួកបគបៅបពលកដលពួកបគមនិោថ ប់ប គ្ បប់នាោះបទ។ 
 
 អបកកដល នបដិបរធនរ៍កឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់ គឺ រពោះ ទយ៉ាូអារ បៅបពលកដលរទងប់ឡើងបោយរជជា
បរថចសនររុកយូោ«រពោះ ទយ៉ាូអាររបរពឹតថអុំបពើរុចរតិ ជាទីគ្នបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអមាច រ់ អរ់មយួជីវតិ ដូចបោកបូជា
ចារយបយហូោ៉ា ោ នប ា្ តប់បរងៀន។»។ ប៉ាុកនថ រទងម់និ នបនថោថ ប់ប គ្ បត់ាមបរចកថីបបរងៀនទុំងបនាោះបទបនាធ បព់ី 
មរណ្ៈរបរ់បោកបូជាចារយ។ អាន ២រ កសរត ២៤:១៧-២២ បហើយកតរ់មាគ ល់ពីការផ្ទល រ់បថូរបៅកបុងបរថចយ៉ាូអារ។ 
បហតុអវី នជារទងអ់នុញ្ញដ តិឱ្យរបជារស្ររថបញ្ឈបក់ារថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ រពមទុំងបលើកទឹកចិតថដល់ពួកបគឱ្យកបរបៅ
បគ្នរពរបូរុំណាកវញិ? បតើរពោះជាមាច រ់ នបធវើអវី? 
 
 រពោះ ទយ៉ាូអារ នោថ ប់តាមមនុរសជាងោថ ប់តាមបូជាចារយកដលជាអបកបបរងៀនរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ 
ពីបរពាោះរពោះជាមាច រ់ររឡាញ់ដល់មនុរស រពោះអងគ នចាត់ពាការឱី្យមកបដើមផរីពមានដល់ពួកបគ។ ប៉ាុកនថ រពោះ ទយ៉ាូអារ
និងរបជាជន នរុំឡាប់បូជាចារយបចាល។ ជាការបឆលើយតបមកវញិ រពោះជាមាច រ់ នោក់ទណ្ឍ កមមរពោះ ទយ៉ាូអារ និង
របជារស្ររថបោយបរពាោះពួកបគ នបធវើ ប។ រពោះ ទយ៉ាូអារ នចូលទិវងគត បនាធ ប់ពីរពោះជាមាច រ់ នអនុញ្ញដ តិឱ្យរបជា
ជាតិចាញ់បៅកបុងរស្រ គ្ ម។ 
 
 វាមានោររុំខាន់ខាល ុំងណារ់បៅកបុងការោថ ប់តាមការបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ បយើងរតូវកតោគ ល់ពី
រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ របរិនបបើបយើងចងរ់រ់បៅតាមអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័។ របរិនបបើ បយើងបដិបរធនរ៍ពោះ
បនធូលរបរ់រពោះអងគ បយើងនឹង តប់ងនូ់វរពោះពរកដលមកពីរទង។់ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
២ រូមគូររងវងអ់កសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក) ោុំយូកអលចងឱ់្យអុីរោកអលមានបរថច។ 
 ខ្) ោុំយូកអលគិតថាអុីរោកអលកលងរតូវការការបបរងៀនបទៀត។ 
 គ) ការបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ជួយ ដល់បយើងមនិឱ្យបធវើ បទរ់នឹងរពោះជាមាច រ់។ 
  ) អុីរោកអលកតងកតោថ ប់បូជាចារយបៅកបុងការបបរងៀនរកឹតយវនិយ័។ 
 ង) រពោះ ទយ៉ាូអាររតូវបគបធវើគុតបោយោរកតរពោះអងគ នបដិបរធនរ៍កឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 
៣ របរិនបបើបយើងចងរ់រ់បៅតាមអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទ័យ ចាុំ ច់រតូវកត 
 ក) ររ់បៅតាមរកឹតយវនិយ័។ 
 ខ្) ោថ ប់តាមការបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 គ) បធវើតាមអវីកដលអបកដសទបទៀតបធវើ។ 
 

គ. រគូបងរងៀនងលើស្អ្ស្ទ់ងំរគ ូThe Great Teacher 

ទគ្នលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នពរីទបៀបណដលរពះទយស ូ បទរងៀនដល់សិសសរបស់រពះអងគរនុងនមជ្ជរគ្ូបទរងៀនទលើសអស់ទងំរគ្ូ។ 
 

ទសច្រតីបទរងៀនរតូវបានទរគ្នងទុរជ្ជមនុ Teaching Was Planned 

 កបុងរពោះតុំរោិះរពោះបយរ ូគិតថារពោះអងគ គឺជារគូបបរងៀន គឺរទងក់តងកតរពវរពោះហឫទយ័ជានិចចររមាបក់ារបបរងៀនបៅ
កបុងោោរបជុុំ (រពោះវហិាររបរ់ជនជាតិយូោ) រពមទុំងបៅតាមកកនលងបផសងៗបទៀត។ បៅកបុងដុំណឹ្ងលអទុំងបនួរុទនកត
ប ា្ ញឱ្យបយើងដឹងថារពោះអងគ នបបរងៀន។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ អានបៅកបុង មា៉ា ថាយ ៤:២៣, មា៉ា កុរ ៦:២, លូកា ៦:៦ និង យ៉ាូហាន ៧:១៤, បនាធ បម់ករូមបឆលើយនូវរុំនួរទុំងបនោះ 
 ក) បៅកបុងខ្គមពរីទុំងបនោះ បតើរពោះបយរ ូ នបបរងៀនបៅកកនលងណាខ្លោះ? 
              
 ខ្) មូលបហតុអវី នជាអបកគិតថារគបដ់ុំណឹ្ងលអទុំងបនួ នរ បប់យើងពីបហតុការណ៍្អុំពីរពោះបយរ ូ? 
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 រពោះបយរ ូ នរ បដ់ល់ពួកោវក័របរ់រពោះអងគថា រទងគ់ជឺារគូបបរងៀន។ បៅកបុងការរនធនាចុងបរកាយរបរ់រពោះ
អងគជាមយួនឹងពួកបគ មុនបពលកដលរពោះអងគរុគត រទង់ នមានបនធូលថា «អបករល់គ្នប បៅខ្ញុ ុំថា បោករគូ និងរពោះអមាច រ់ 
បនាោះរតូវកមន គឺខ្ញុ ុំហបឹងបហើយ !។ » (យ៉ាូហាន ១៣:១៣) 
 
 រពោះបយរ ូក ៏នអនុញ្ញដ តិឱ្យអបកបផសងបទៀតបៅរពោះអងគថាបោករគូ ឧទហរណ៍្ដូចជាបោក នីកូបដម នជួប
ជាមយួរពោះបយរ ូ បៅយបម់យួបហើយទូលបៅកាន់រពោះអងគថា «បោករគូ បយើងខ្ញុ ុំដឹងថា បោកជារគូមកពរីពោះពិត…» 
(យ៉ាូហាន ៣:២)។ រពោះបយរ ូ នបឆលើយតបមកវញិ« រ កដកមនខ្ញុ ុំរ បអ់បកជារ កដថា…» (យ៉ាូហាន ៣:៣) រពោះបយរ ូ
មានបនធូលបៅកានន់ីកូបដមកបុងនាមជារគ ូរពោះអងគមានបនធូលពីបរចកថីពិត។  
 
 បៅកបុងពន័នកិចចរបរ់រពោះបយរ ូ  រពោះអងគ នផថល់កិតថិយរដខ៏្ពងខ់្ពរ់បៅដល់រគូបបរងៀន។ រពោះបយរ ូមានកផនការ
បដើមផបីបរងៀន។ មានសថ្ងមយួបៅបពលកដលរពោះបយរ ូមានបនធូលជាមយួពួកយូោ រពោះអងគមានបនធូលថា «រពោះអងគកដលចាត់
ឱ្យខ្ញុ ុំមក រទងព់ិតរ កដ បហើយបរចកថីអវីកដលខ្ញុ ុំ នឮពីរទង ់បនាោះខ្ញុ ុំករ៏ បដ់ល់មនុរសបោកកដរ» (យ៉ាូហាន ៨:២៦)។  
រពោះបយរ ូមានបនធូលថា រពោះបនធូលកដលរពោះអងគមានបនធូលបនាោះគឺមកពីរពោះបិតារបរ់រពោះអងគ។ រពោះអងគ នោថ បប់ គ្ ប់
តាមកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងការបបរងៀន។ 
 
 មនុរសកដលធាល ប ់នឮពីបរចកថីបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ បគអាចដឹងពីលកខណ្ៈខុ្រកបលកបៅកបុងការបបរងៀនរបរ់
រពោះអងគ។ បៅកបុងបរចកថីបញ្ចបស់នការបបរងៀនបៅបលើភបុំ មា៉ា ថាយររបររថា៖ «កាលរពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលទុំងបនោះ ចប់
រពវរគបប់ហើយ មហាជនបងឿងឆងល់ោ៉ា ងខាល ុំងអុំពីបរចកឋីកដលរពោះអងគបរបៀនរបបៅ បរពាោះរពោះអងគមានរពោះបនធូលរបកប
បោយអុំណាច ខុ្រកបលកពីពួកអាចារយរបរ់ពួកបគ» (មា៉ា ថាយ ៧:២៨-២៩)។ 
 
 របបៀបសនការបបរងៀន និងការររ់បៅរបរ់រពោះអងគ នប ា្ ញថា រពោះបយរ ូ នបបរងៀនពីរពោះអងគផ្ទធ ល់កដលជារគូ
បបរងៀន។ មនិរតឹមកតប៉ាុបណាត ោះ រពោះអងគគឺបលើរពីរគូបបរងៀនបៅបទៀត។ រពោះអងគគឺជារពោះរជបុរតារបរ់រពោះជាមាច រ់ ជារពោះ
របស្រ គ្ ោះពិភពបោក គឺរុំខានខ់ាល ុំងណារ់ររមាបអ់បក និងខ្ញុ ុំ។ រពោះអងគគឺជាគុំររូបរ់បយើងទុំងអរ់គ្នប ។ 
 

រគ្ូបទរងៀនរតូវទទួលការបទរងៀនជ្ជមុនសនិ Teachers Were Taught 
 បរុរទុំងដបព់ីរកដលបដើរតាមរពោះបយរ ូ គរឺតូវ នបគបៅថាជា ពួករិរស។ រិរស គឺជាអបកបរៀនរូរត។ ពួករិរស 
 នបរៀនពីរពោះបយរ ូ  ទុំងបពលកដលពួកបគ នបដើរបៅបលើផលូវកដលហុយបៅកបុងររុកផ្ទលីរធីន។ ពួកបគក ៏នបរៀនកដរបៅ
បពលកដលពួកបគប ើញរពោះអងគរកមថងការអោច រយ។ ពួកបគ នោថ ប់រពោះអងគមានបនធូលបៅកានប់ណាថ ជនជាបរចើនកដលបដើរ
តាមរពោះអងគ។ រគបប់ពលកដលរពោះអងគបបរងៀនពួកោវក័កតងកតបៅទីបនាោះ បរៀនពីរពោះរជោរ និងវធិីោស្ររថរបរ់រពអងគ។ 
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 ពន័នកិចចរបរ់រពោះបយរ ូ បៅដល់ពួកោវក័ភាគបរចើនជាពន័នកិចចសនការបបរងៀន។ បនាធ បព់ីរពោះបយរ ូ នបធវើការអោច រយ 
ឬ បនាធ ប់ពីរពោះអងគ នបធវើពន័នកិចចបបរងៀនបរឿងបៅកាន់បណាថ ជន រពោះអងគ ននាុំពួកោវក័បៅកានក់កនលងមយួកដលពួកបគ
អាចនិោយបោយបរងៀមោង ត់។ 
 
 សថ្ងមយួរពោះបយរ ូ នបរ របកមងរបុរមាប កក់ដលមានអារកសចូល។ បៅបពលកដលមានកតរពោះបយរ ូ និងពួកោវក័ 
ពួកោវក័ នរួររពោះអងគថា បហតុអវី នជាពួកបគមនិអាចបដញអារកសឱ្យបចញ ន។ រពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលបៅបគថា៖ 
«បគអាចបដញវញិ្ញដ ណ្របបភទបនោះ ន លុោះរតាកតអធិោឌ ន»។ (មា៉ា កុរ៩:២៩) រពោះបយរ ូ នយករុំនួររបរ់ពួកោវក័ជា
ឱ្ការររមាបប់បរងៀនដល់ពួកបគ។ 
 
 កបុងគមពរីមា៉ា កុរ នរ បដ់ល់ពួកបយើងថា «រពោះបយរ ូោងចាកបចញពីទីបនាោះជាមយួពួករិរស កាតត់ាមររុកកា
លីបឡ។ រពោះអងគមនិរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យនរណាដឹងបឡើយ» (មា៉ា កុរ ៩:៣០–៣១)។ រពោះបយរ ូ រជាបពីោររុំខាន់សនការ
បបរងៀន។ កបុងរយៈបពលខ្លីរពោះអងគ នទុកឱ្យពួករិរសបធវើកិចចការកដលរពោះអងគធាល ប់បធវើ។ បៅបពលកដលរពោះអងគចាកបចញ 
រពោះបយរ ូ នរ បោ់វក័របរ់រពោះអងគឱ្យបបរងៀនអបកដសទបទៀត។ អបកបជឿទុំងបនាោះករ៏តូវ នបគបៅថាជាោវក័កដរ (រូម
អានកិចចការ ៦:១-២, ៧)។ 
 
 បនោះគឺជារបបៀបកដលរជោរសនដុំណឹ្ងលអ នមកដល់បយើង។ មនុរសមាប ក ់នហុចរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅ
កានអ់បកបផសងបទៀតតាមរយៈការបបរងៀន។ ឥឡូវបនោះដល់បពលបយើងវញិមថងកដលរតូវបបរងៀនបៅកានអ់បកដសទ។ ប៉ាុកនថ មុន
បពលបយើងអាចបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀត ន បយើងរតូវកតបធវើជាអបករិការពោះបនធូលជាមុនរិន។ 
 
 បយើងមានរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់កដលជារពោះគមពរី បដើមផឱី្យបយើងអាចបរៀនរូរត ន។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបក
កានក់តរិកាអុំពគុីណ្តសមលសនការបបរងៀន អបករតូវកតបរៀនបចញពីរពោះគមពរី រពមទុំងពីរគូគ វ្ លរបរ់អបកឱ្យ នកានក់តបរចើន
តាមកដលអបកអាចបធវើបៅ ន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៥ រូមបលើកយកនូវបហតុផលចុំនួនបី កដលរពោះបយរ ូរតូវ នបគោគ ល់ថាជារគូបបរងៀន។ 
 ក)             
 ខ្)              
 គ)              
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៦ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវខាងបរកាម 
 ក) បុររទុំងដបព់ីរកដលបដើរតាមរពោះបយរ ូ រតូវ នបគបៅថាោវក័ 
 ខ្) កបុងនាមជាោវក័ ពួកបគ នបរៀនពីរពោះរជោរ និងវធិីោស្ររថរបរ់រពោះអងគ 
 គ) ោវក័ មាននយ័ថាជារគូអធិបាយ 
  ) បយើងរតូវកតកាល យជាោវក័ 
 

ឃ. រគបូងរងៀនរបស្រ់ពះបនទូល Teachers of the Word 

ទគ្នលទៅទ៤ី. ពនយល់ពសីារសំខាន់ម្នការបទរងៀន ទៅរនុងសម័យកាលពួរសាវរ័។ 
 

ការបទរងៀនរតូវបានបនត Teaching Was Continued 

 ពួកោវក័ នបជឿបលើរពោះបយរ ូ  និង នទទួលយកបរចកថីប គ្ ប់របរ់រពោះអងគបៅកបុងការបបរងៀន។ ពួកបគ ន
យកគុំរតូាមរពោះបយរ ូ។ រកុមជុំនុុំបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ  នកាល យបៅជារកុមជុំនុុំកដលមានការបបរងៀន បោយោរកតពួក
បគ នបធវើតាមបរចកថីទុំងបនាោះ។  
 
 បទោះបីជាពួកអបកដឹកនាុំខាងោរនារបរ់ជនជាតិយូោ  នររ ុំងពួកោវក័ បោយ នខ្សបឹរ បព់ួកបគថា កុុំឱ្យ
និោយអុំពីរពោះបយរ ូ បទៀត កតពួកោវក័បៅបនថការបបរងៀន។ ការររបររបរៀបរបរ់បរ់បោកលូកា «ជាបរៀងរល់សថ្ងបគកតង
កតបបរងៀនរបជាជន និងផសពវផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយរ ូរគិរឋបៅកបុងរពោះវហិារ និងបៅតាមផធោះ ឥតឈប់ឈរបឡើយ»។ 
(កិចចការ ៥:៤២) 
 
 ប៉ាូល នចាបប់ផថើមរកុមជុំនុុំជាបរចើន រពមទុំងមានពន័នកិចចបបរងៀនផង។ ប៉ាូលជាមយួនឹង ណា រ នោប កប់ៅ
កបុងររុកអងទ់ីយូកជិតមយួឆាប ុំបដើមផបីបរងៀនបៅដល់រកុមជុំនុុំ។ ប៉ាូល នោប ក់បៅកបុងរកុងកូរនិថូ្រអរ់រយៈបពលមយួឆាប ុំ
កនលោះបដើមផបីបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅដល់របជាជនបៅទីបនាោះ។ កបុងរយៈបពលបីឆាប ុំកដលគ្នត់ នោប កប់ៅរកុង
បអបភរូ គ្នតក់ ៏នបបរងៀនបៅតាមផធោះផង និងបៅតាមទីោធារណ្ៈផង។ 
 
 រកុមជុំនុុំបដើមអាចចាប់បផថើមបោយការអធិបាយ ប៉ាុកនថ វាក ៏នបផ្ទថ តបៅបលើការបបរងៀនកដរ។ ពួកោវក័ដឹងពីោរ
រុំខាន់រុំរបអ់បកបជឿថ្មីបៅកបុងការរិកាអុំពីរពោះបយរ ូ  និងពីបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះអងគ។ 
 

ការបទរងៀនរតូវទទួលបានរពះពរ Teaching Was Rewarded 
 ប៉ាូលររបររបៅកាន់រកុមជុំនុុំកូរនិថូ្រ «កបុងរកុមជុំនុុំមុនដុំបូងបងអរ់ រពោះជាមាច រ់ នកតងតាុំងបអាយមានោវក័ 
បនាធ បម់ក រពោះអងគកតងតាុំងអបកកថ្លងរពោះបនធូល បនាធ បម់កបទៀត រពោះអងគកតងតាុំងអបកបបរងៀន។» (១កូរនិថូ្រ ១២:២៨) 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 

៧ រូមអានបអបភរូ ៤:១១-១២ រពមទុំងបឆលើយនូវរុំនួរខាងបរកាម  
 ក) បតើការបបរងៀនរតូវ នបញ្ចូ លបៅកបុងចុំបណាមពន័នកិចចបផសងៗកដរឬបទ? 
 ................................................................................................................................................. 
 ខ្) បតើអបកណាកដលប៉ាូលបលើកបឡើងថាមានពន័នកិចចសនការបបរងៀន? 
 ................................................................................................................................................. 
 គ) បតើពន័នកិចចទុំងបនោះផថល់មកឱ្យកបុងមូលបហតុអវី? 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
  
 ការបបរងៀន គឺរតូវ នបញ្ចូ លជាមយួនឹងអបកគ វ្ លបៅកបុងបទគមពរីបនោះ។ រគូគ វ្ លរបរ់អបក គឺជារគូបបរងៀនរបរ់
អបក។ បនោះគឺជាកផនការកដលរពោះអងគ នបរៀបចុំ រពោះជាមាច រ់នឹងរបទនពរអបកខ្ណ្ៈបពលកដលអបកបរៀនរូរតពីរគគូ វ្ ល
របរ់អបក។ 
 
 ការបបរងៀន គឺរតូវទទួល នរពោះពរ។  ជាលទនផលបៅកបុងរកុមជុំនុុំកដលរងឹមាុំ ជាមយួនឹងរគិរថបររ័ិទកដលដឹង 
និងយល់ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រគិរថបររ័ិទរបបភទបនាោះជារបបភទរគិរថបររ័ិទកដលកោងរកុមជុំនុុំ។ បៅកបុង
កណ្ឍ គមពរីកិចចការចុំនួនរគិរថបររ័ិទមានការរកីចបរមើនកបុងខ្ណ្ៈបពលកដលពួកោវក័បៅកតបនថការអធិបាយ និងបបរងៀន
អុំពីរពោះបយរ ូ។ មានមនុរសកានក់តបរចើន នកាល យជារគិរថបររ័ិទ បៅបពលកដលពួកបគ នឮពីការបបរងៀនរពោះបនធូល។ 
 បតើអបកចងឱ់្យរកុមជុំនុុំរបរ់អបករកីចបរមើនកដរឬបទ? បតើអបកចងឱ់្យមតិថភកថិ រពមទុំងោច់ញ្ញដ តិរបរ់អបកកាល យជារគិរថ
បររ័ិទកដរឬបទ? ការបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់នឹងជួយ ឱ្យកិចចការបនាោះបកើនបឡើង។ រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់
អាចនាុំមនុរសចូលបៅកាន់រពោះបយរ ូ។ បនាោះគឺជាអវីដអ៏ោច រយកដលបយើងអាចបធវើររមាប់អបកដសទ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៨ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក) ពួកោវក័បៅកតបនថការបបរងៀន បនាធ ប់ពីរពោះបយរ ូោងរតឡបប់ៅោទ នរួគ៌វញិ 
 ខ្) ពួកោវក័ នបញ្ឈបក់ារបបរងៀន បៅបពលកដលមានការររ ុំង និងមានបគរ បឱ់្យពួកបគឈប់បបរងៀន 
 គ) ប៉ាូល នអធិបាយកតបៅកបុងរកុមជុំនុុំកដលគ្នត ់នចាប់បផថើមប៉ាុបណាត ោះ 
  ) រពោះជាមាច រ់របទនឱ្យមានពន័នកិចចបបរងៀនបៅដល់រកុមជុំនុុំ 
 ង) រគូគ វ្ លមនិរតូវបបរងៀនបទ 
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៩ បតើកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះពន័នកិចចសនការបបរងៀនមានការជោះឥទនិពលោ៉ា ងណាខ្លោះដល់ជីវតិរបរ់អបក? 
    ............................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................. 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៩ បយើងរតូវការបរៀនពីរគូកដលជារគិរថបររ័ិទ បនាធ ប់មកបយើងគួរកតបបរងៀនបៅដល់អបកដសទបទៀត  
 
១ ក) រពោះ ទយ៉ាូោផ្ទត នចាតម់ស្រនថីមយួរកុមឱ្យបៅររុកយូោ 
 ខ្) បៅបពលកដលពួកបគបៅដល់ទីបនាោះ ពួកបគ នបបរងៀនពីរកិតវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់ 
 
៨ ក) និង  ) គឺរតឹមរតវូ 
 
២ ក) ខុ្រ 
 ខ្) ខុ្រ 
 គ) រតូវ 
  ) ខុ្រ 
 ង) រតូវ 
 
៧ ក) រតូវ នបញ្ចូ ល 
 ខ្) រគបគ់្នប  
 គ) ររមាប់កិចចការបបរមើរបរ់រគរិថបររ័ិទ បៅកបុងបគ្នលបុំណ្ងបដើមផកីោងរបូកាយ 
 
៣ ខ្) ោថ ប់តាមការបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 
៦ រតឹមរតូវទុំងអរ់បលើកកលងកតរបបោគ គ ។ 
 
៤ ក) បៅកបុងោោរបជុុំ 
 ខ្) បដើមផបី ា្ ញពីោររុំខាន់សនការបបរងៀនចុំបពាោះរពោះបយរ ូ  
 
៥ ក) រពោះអងគបបរងៀនបៅកបុងោោរបជុុំ 
 ខ្) រពោះអងគមានបនធូលថារពោះអងគគឺជារគូបបរងៀន 
 គ) រពោះអងគបបរងៀនបោយឬទន នុភាព 
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       ការបងរងៀនបបបរគិស្តបរសិ្ទ័ 
 គឺមានលកខណៈពិងស្ស្ 

     Christian Teaching Is Special 
 
 
 បៅកបុងបមបរៀនមុនបយើងប ើញថាការបបរងៀនពិតជាមានោររុំខានទ់ុំងបៅកបុងរមពននបមរតចីារ់ និងកបុងរមពនន
បមរតថី្មី។ ការកណ្នាុំរបរ់បយើងររមាបព់ន័នកិចចសនការបបរងៀនរពវសថ្ង គឺរបវតថិោស្ររថសនការបបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះបយើងនឹងបមើលពីរបបៀបកដលបយើងរតូវបបរងៀន។ រគបគ់្នប រតូវការការរិកា ប៉ាុកនថ មនិកមនរគបគ់្នប បទ 
កដលរុទនរឹងកតទទួលការបបរងៀនបៅកបុងរបបៀបដូចគ្នប កបុងបពលបវោកតមយួបនាោះកដរ។ អបកខ្លោះរតូវការបរៀនពីកផនការរសនការ
របស្រ គ្ ោះ អបកខ្លោះបទៀតរតូវការបរៀនពីរបបៀបកដលពួកបគអាចរកីចបរមើនជារគិរថបររ័ិទបហើយអបកខ្លោះបទៀតរតូវការបរៀនពកីារករវង
រកកិចចការបុំបរ ើបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
 
 ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកចាបប់ផថើមយល់ពីោររុំខានស់នការបបរងៀនបៅកបុងជីវតិរបរ់មនុរសមាប ក់ៗ ។ ពួកបយើងទុំងអរ់រតូវ
ការរគូបបរងៀន បហើយពួកបយើងក ៏នទទួលបរចកថីប គ្ បប់ៅកបុងការបបរងៀនកដរពីបរចកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ទុំង
ការផថល់ឱ្យនិងទទួលយកទុំងពីរបនោះ គឺរតូវ នរមួបញ្ចូ លបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀន។ 
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គ្ទរាង 
ក. បបរងៀនបដើមផបីរចកថីរបស្រ គ្ ោះ Teaching for Salvation 
ខ្. បបរងៀនបដើមផកីាររកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ Teaching for Spiritual Growth 
គ. បបរងៀនបដើមផកីារបុំបរ ើ Teaching for Service 

 

ទគ្នលទៅ 
១. រ បព់បីមបរៀនកដលរតូវបបរងៀន បដើមផកីរវងរកចបមលើយរបរ់រពោះជាមាច រ់ ចុំបពាោះតរមូវការដច៏ាុំ ចរ់បរ់បយើង។ 
២. ររបររចុោះពីមូលោឌ នរគឹោះរុំខានច់ុំនួនពីរសនការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
៣. ប ា្ ញពីកផបកកដលបយើងអាចបុំបរ ើបៅកបុងរកុមជុំនុុំបៅតាមអវីកដលបយើងបបរងៀន។ 
 

ក. បងរងៀនង ើមបងីស្ចកតីស្ងរ គ្ ះ Teaching For Salvation 

ទគ្នលទៅទ១ី. រាប់ពីទមទរៀនណដលរតូវបទរងៀន ទដើមបណីសវងររច្ទមលើយរបស់រពះជ្ជាច ស់ ច្ំទពាះតរមូវការដ៏ចបំាច្់របស់ទយើង។ 
 

មនុសសជ្ជតិទបើគ្នម នរពះជ្ជាច ស់ Humanity Without God 

 របកហលជាអបកធាល ប់ឭពីមនុរសវបងវងផលូវបពលកដលគ្នតប់ដើរកបុងសរព។ អរ់រយៈបពលជាយូរបោយគ្នម នអបកប ា្ ញផលូវ
គ្នតច់ាបប់ផថើមឃ្លល នបហើយអរ់កមាល ុំង។ អបកវបងវងផលូវទុំងបនាោះមានអបកខ្លោះរតូវ នបគរកប ើញបហើយអបកខ្លោះបទៀតករ៏កមនិ
ប ើញកដរ។ 
 
 អវីកដលធងនធ់ងរជាងការវបងវងផលូវបៅកបុងសរពបទៀតបនាោះ គឺជាជីវតិកដលររ់បៅមនិោគ ល់រពោះ។ មានមនុរសជាបរចើន ន
ចុំណាយបពលបពញមយួជីវតិរបរ់ពួកបគបដើមផកីរវងរករពោះ។ ពួកបគោកបជឿបលើោរនាបផសងៗបងួរួងបៅកាន់រពោះនានា
ចុំណាយលុយបហើយរបឹងករបងបធវើការ ប៉ាុកនថ ពួកបគបៅកតមនិអាចករវងរកបរចកថីរុខ្ោនថ ន។ បបើគ្នម នរពោះបទបនាោះមនុរស
នឹងរតូវវបងវងជាបរៀងរហូត។ 
 
 រគិរថបររ័ិទដឹងថាពួកបគនឹងបៅជាមយួរពោះជាមាច រ់អរ់កលផជានិចច។ ជីវតិអរ់កលផ គឺចាបប់ផថើមបៅបពលកដលរបូ
កាយខាងកផបកោច់្មបនោះរតូវោល ប។់ អុំបពើ បនឹងកាតផ់្ទថ ច់បយើងពីភាពអរ់កលផរបរ់រពោះជាមាច រ់។ បៅកបុងរពោះគមពរី
 នរ បប់យើងថារគប់ៗ គ្នប រុទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយគ្នម នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅជាមយួ (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ 
តាមរយៈមនុរសកតមាប ក ់ប នចូលមកកបុងពិភពបោក បហើយតាមរយៈ ប បរចកឋីោល ប់កចូ៏លមកកដរ។ បហតុបនោះ
បហើយ នជាបរចកឋីោល ប់រលោលដល់មនុរសរគប់ៗ របូ បរពាោះរគបគ់្នប រុទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ ប។ (រ ៉ាមូ ៥:១២) ប៉ាុកនថ
បៅមានរងឃមឹ! រពោះជាមាច រ់មនិរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យមនុរស តប់ងជ់ាបរៀងរហូតបនាោះបទ។ រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យ
ពួកបគទទួលបរចកថីរបស្រ គ្ ោះ។ 
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ការសទរង្គគ ះតាមរយៈរពះទយស ូ Salvation Through Jesus 

ការប ា្ ញមនុរស តប់ងព់ីរបបៀបកដលករវងរករពោះជាមាច រ់ គឺជាកផបកមយួសនការបបរងៀន។ បពលកដលបយើងោង
រពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះរបរ់បយើងបនាោះ គឺជារបបៀបកដលបយើង នករវងរករពោះជាមាច រ់បោយផ្ទធ ល់។ ឥឡូវបយើងគួរកត
កចករ ុំរកលករជោរបនោះជាមយួនឹងបុររស្ររថី និងបកមងៗកដលបៅជុុំវញិបយើង។ 

 
អរ់អបកកដលចូលបៅកានរ់ពោះបយរ ូអាចទទួល នការរបស្រ គ្ ោះ។ បនោះគឺជារពោះរជោររបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកាន់

មនុរសរគបគ់្នប ។ យ៉ាូហាន នររបររថា «រពោះជាមាច រ់ររឡាញ់មនុរសបោកខាល ុំងណារ់បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគ
របទនរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា មានជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយ
បគវនិារបឡើយ។» (យ៉ាូហាន ៣:១៦) 

 
បដើមផទីទួល នការរបស្រ គ្ ោះមនុរសរតូវបធវើនូវកិចចការចុំនួនពីរ គឺករបចិតថកបរបចញពី ប និងទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូ។

ការករបចិតថមាននយ័ថាអបកបោកោថ យចុំបពាោះ បកដលអបក នបធវើបហើយរពមកបរបចញពីវា។ ទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូមាន
នយ័ថាទុកចិតថបលើរពោះអងគកដលរទងន់ឹងបធវើតាមអវីកដលរពោះអងគមានបនធូល។ 

 
មានខ្គមពរីមយួចុំនួនកដលអបកអាចយកមកបរបើររមាបក់ារបបរងៀនពីបរចកថីរបស្រ គ្ ោះ៖ 
 «ចូរនាុំគ្នប កកករបចិតថគុំនិតបហើយបជឿដុំណឹ្ងលអចុោះ!» (មា៉ា កុរ ១:១៥) 
 «រូមបជឿបលើរពោះអមាច រ់បយរ ូ បៅ បនាោះរពោះជាមាច រ់នឹងរបស្រ គ្ ោះបោក រពមទុំងរបស្រ គ្ ោះរកុមរគោួររបរ់បោក   
     ផងកដរ»។ (កិចចការ ១៦:៣១) 
 រពោះជាមាច រ់ នរបទនជីវតិអរ់កលផជានិចចមកបយើង បហើយជីវតិបនោះរទិតបៅកបុងរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ។ អបក  
   ណាមានរពោះបុរតាអបកបនាោះកម៏ានជីវតិកដរបហើយអបកណាគ្នម នរពោះបុរតារបរ់រពោះជាមាច រ់បទអបកបនាោះគ្នម នជីវតិបនោះ  
   បឡើយ។ (១យ៉ាូហាន ៥:១១-១២) 

 
 មា៉ាងបទៀតរបរិនបបើអបកមនិទន ់នបធវើបៅបឡើងអបកអាចនឹងចងរិ់កាពកីមមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទរថីពីមុខ្វជិាជ ការ
ផាយដុំណឹ្ងលអផ្ទធ ល់ខ្លួនវាអាចនឹងជួយ ដល់អបកបៅកបុងការបបរងៀនបគពីបរចកថីរបស្រ គ្ ោះបៅកានអ់បកកដលមនិទន ់ន
ទទួលបរចកថរីបស្រ គ្ ោះបៅបឡើយ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអវីបៅជាតរមូវការចាុំ ច់ជាងបគរបរ់មនុរស? 
 ....................................................................................................................................................... 
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២ បតើអវីបៅជាការបឆលើយតបរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកានត់រមូវការបនោះ? 
 ....................................................................................................................................................... 
 
៣ ចូរផគូរផគងនិយមនយ័បៅខាង(បឆវង)ជាមយួនឹងឃ្លល បៅខាង(ោថ ុំ)បោយររបររបលខ្ោក់បៅពីមុខ្ឃ្លល របរ់និយមនយ័  
    នីមយួៗ។ 
    .... ក) បោកោថ យចុំបពាោះអុំបពើ បកដល នបធវើបហើយកបរបចញពីវា ១) អរ់កលផជានិចច 
    .... ខ្) អុំឡុងបពលកដលរទិតបរទរបៅជាបរៀងរហូត   ២) បជឿ 
    .... គ) ការទុកចិតថ      ៣) ការករបចិតថ 
 
៤ ចូរគូររងវងប់លើអកសរខាងបរកាមកដលមានរបបោគបពញបលញជាងបគ របរិនបបើអបកមានមតិថភកថិកដលមនិទនោ់គ ល់  
   រពោះបយរ ូ បនាោះអបកនឹង 
 ក) បបរងៀនគ្នតឱ់្យករបចិតថនិងបជឿបលើរពោះបយរ ូ 
 ខ្) បបរងៀនគ្នតអ់ុំពីោរនានានាបហើយឱ្យគ្នតប់ធវើការរបរមចចិតថ 
 គ) រងច់ាុំឱ្យគ្នតរួ់រអបកអុំពីរពោះជាមាច រ់ 
 

ខ. បងរងៀនង ើមបកីាររកីចងរមើនខាងបផនករពលងឹវិញ្ញា ណ 
      Teaching for Spiritual Growth 
ទគ្នលទៅទ២ី. រាប់ពមីូលដ្ឋា នរគ្ឹះសំខាន់ច្ំនួនពីរម្នការររីច្ទរមើនខាងណផនររពលឹងវិញ្ញា ណ។ 
 

ការររីច្ទរមើនទៅរនុងរពះបនាូល Growing in the Word 

 បនាធ បព់ីបយើង នទទួលបរចកថីរបស្រ គ្ ោះរពោះជាមាច រ់មនិរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងផ្ទអ កការរកីចបរមើនខាងឯរពលឹង
វញិ្ញដ ណ្បនាោះបទ។ ការទទួលរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះ គឺរគ្ននក់តជាការចាប់បផថើមកតប៉ាុបណាត ោះ កតជាការបបើកផលូវមយួបៅ
កានជ់ីវតិជាមយួរពោះជាមាច រ់។ បគ្នលបៅសនការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ គឺបដើមផជីួយ ដល់រគិរថបររ័ិទឱ្យរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិ
បនាោះ។ មបធា យកដលលអរបបរើរបុំផុតររមាបក់ាររកីចបរមើនរបរ់រគិរថបររ័ិទ គឺបកើតបចញពីការរិការពោះបនធូលរបរ់
រពោះ។ បនោះគឺជាមូលបហតុកដលបយើងបបរងៀនរពោះគមពរីបៅកបុងថាប កស់ថ្ងអាទិតយបៅរពោះវហិារ។ រពោះគមពរីកអ៏ាចជាអតទបទបរៀវបៅ
ររមាបក់ាររិការពោះគមពរីបៅផធោះ ឬបៅកបុងការបបរងៀនផ្ទធ ល់ខ្លួន នកដរ។ 
 

បយើងកគ៏ួរកតបបរងៀនអបកបផសងបទៀតឱ្យអានរពោះគមពរីបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន។ រគបគ់្នប គួរកតមានបពលបវោរល់សថ្ងបដើមផអីាន
រពោះគមពរី និង អធិោឌ ន។ របរិនបបើអបកបធវើកបបបនោះបោយខ្លួនឯងបនាោះអបកកន៏ឹងអាចកចករ ុំកលកនូវបរចកថីពិតកដលអបក ន
បរៀនជាមយួនឹងមនុរសកដលអបករតូវបបរងៀន។ ការបបរងៀនមនុរសឱ្យរមលងឹបមើលបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់និងរពោះគមពរីជាចបមលើយ
ររមាបជ់ីវតិកដលនឹងជួយ ដល់ពួកបគអាចបោោះរោយជាមយួនឹងបញ្ញា កដលជួបជារបចាុំសថ្ង។ 
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រពោះគមពរី គឺជាបរៀវបៅកណ្នាុំបៅកបុងការបបរងៀនររមាបក់ាររកីចបរមើន។ ប៉ាូល នរ បប់ៅកាន់ធីម៉ាូបថ្ពីភាពចាុំ

 ចរ់បរ់រពោះគមពរីររមាប់រគិរថបររ័ិទ។ 
 
រគបអ់តទបទគមពរីរុទនកតរពោះជាមាច រ់របទនរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបុំភលបឺអាយកតង និងមានរបបោជន ៍រុំរប់
បបរងៀន រកខុ្ររតូវ កកតរមង ់និងអបរ់ ុំបអាយររ់តាមបរចកឋីរុចរតិកបុងបគ្នលបុំណ្ងបអាយអបកបុំបរ ើរបរ់ 
រពោះជាមាច រ់មានរមតទភាព និងរបុងបរបៀបខ្លួនជាបររច បដើមផរីបរពឹតថអុំបពើលអរគបច់ុំពូក។  
(២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦-១៧) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងជួយ ដល់បយើងរបតិបតថិតាមនូវអវីកដលបយើង នបរៀនពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះ
វញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងជុំរញុបយើងបោយទនភ់លនឱ់្យបធវើអវីកដលរតឹមរតូវ។ បយើងអាចបដិបរធនច៍ុំបពាោះរពោះអងគ ន ប៉ាុកនថ របរិនបបើ
បយើងអនុញ្ញដ តិឱ្យរពោះអងគបធវើការ បនាោះរពោះអងគនឹងបបរងៀនដល់បយើង។ បៅបពលកដលបយើងោថ ប់ប គ្ បត់ាមការជុំរញុរបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្បនាោះរទងន់ឹងបបរងៀនដល់បយើង។ ដូចជាការទូលរូមឱ្យរពោះជាមាច រ់អតប់ទរបយើងររមាបអ់ុំបពើ បបៅកបុង
ជីវតិរបរ់បយើងរល់គ្នប ។ បពលកដលបយើងោថ ប់តាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ដណ្បនាោះ បយើងនឹងកានក់តមានលកខណ្ៈដូចជា
រពោះបយរ ូ។ បនាធ ប់មកបយើងអាចបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀតពីោររុំខាន់សនការោថ ប់ប គ្ ប។់ 
 

ការណណនរំបសរ់ពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ Guidance of the Holy Spirit 
 ការបបរងៀនររមាបក់ាររកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅមនិទនប់ពញបលញបទដរបណាអបកបជឿទុំងអរ់
បនាោះមានការបបរងៀនកដលមានការកណ្នាុំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុងជីវតិរបរ់ពួគបគ។ បៅសថ្ងបុណ្យទហីារិប បោក 
បពរតុរមានរបោរន៍បៅបគថា៖  
 

រូមបងបអូនកកករបចិតថគុំនិត បហើយមាប ក់ៗ រតូវទទួលពិធីរជមុជទឹក កបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូរគិរឋ បៅ បដើមផ ី
រពោះជាមាច រ់បលើកកលងបទរបងបអូនបអាយរចួពី ប បហើយបងបអូននឹងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលជា
អុំបណាយទនរបរ់រពោះជាមាច រ់ ដផតិរពោះអងគមានរពោះបនធូលរនាបនោះ ចុំបពាោះបងបអូនទុំងអរ់គ្នប  ចុំបពាោះ
កូនបៅរបរ់បងបអូន និងចុំបពាោះអរ់អបកកដលបៅឆាង យៗទុំងប៉ាុនាម នកដរ តាមកតរពោះអមាច រ់ជារពោះរបរ់បយើង
រតារ់បៅ។ (កិចចការ ២:៣៨-៣៩) 

 
 បៅបពលបយើងកដលជារគិរថបររ័ិទទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន រពោះអងគ នោកនូ់វបុំណ្ងរ ថាប បៅកបុងដួងចិតថ
របរ់បយើងររមាប់ការោថ ប់ប គ្ បត់ាមរពោះជាមាច រ់។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ជួយ ដល់បយើងឱ្យររ់បៅ និងបធវើការថាវ យរពោះអងគ។ បនោះគឺ
ជារបបៀបកដលបយើងរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើងកដរ។ 
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 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកជ៏ារគូបបរងៀនរបរ់បយើងផងកដរ។ បយើង ននិោយអុំពីអវីកដលរពោះបយរ ូមានបនធូលអុំពីរពោះ
វញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុង យ៉ាូហាន ១៤:២៦។ រូមអានបទគមពរីបនាោះមថងបទៀត បហើយពិចារណាអុំពីចបមលើយរបរ់អបកររមាប់
រុំនួរខាងបរកាម។ បតើនាមអវីកដលរពោះបយរ ូ នបៅរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន? បតើរពោះនាមបនាោះ នបធវើឱ្យអបកមានអារមមណ៍្កបប
ណាចុំបពាោះរពោះអងគ? បតើកិចចការចុំនួនពីរអវីខ្លោះកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងបធវើររមាបអ់បក? បតើវានឹងជួយ ដល់អបកបៅកបុងការ
បបរងៀនបៅដល់អបកដសទបោយរបបៀបណា? 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺជាអបកផថល់របឹកា និងជាជុំនួយរបរ់បយើង។ បយើងអាចបបរងៀនបៅដល់អបកដសទ នបៅបពល
កដលបយើងអនុញ្ញដ តឱិ្យរពោះអងគបបរងៀនបយើង និងជួយ ដល់បយើងចងចាុំនូវរពោះបនធូលរបរ់រពោះបយរ ូ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន
រតារ់បៅមនុរសឱ្យចូលបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀន រពមទុំងបបរងៀនបៅដល់អរ់អបកកដលរពោះអងគ នរតារ់បៅ។ 
 
 បដើមផរីកីចបរមើនបៅកបុងរពោះជាមាច រ់ បយើងរតូវកតោគ ល់រពោះជាមាច រ់។ បយើងមនិអាចនឹងបរៀនទុំងអរ់បដើមផឱី្យោគ ល់
រពោះជាមាច រ់បនាោះបទ ប៉ាុកនថ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនោគ ល់រពោះជាមាច រ់ និងបបរងៀនបយើងអុំពីរពោះអងគ។ ប៉ាូលររបររថា៖ 
 

រពោះជាមាច រ់ នរុំកដងបអាយបយើងដឹងអុំពីគុំបរងការដោ៏ក់កុំ ុំងបនាោះ តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ ដផតិ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្បឈវងយល់អវីៗទុំងអរ់ រូមផកីតជុំបៅរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាមាច រ់ករ៏ទងប់ឈវងយល់ 
កដរ។  ចុំបពាោះមនុរសបោក គ្នម ននរណាយល់អុំពីមនុរស ន បរៅពីវញិ្ញដ ណ្កដលបៅកបុងខ្លួនបគបនាោះបទ។  
រឯីរពោះជាមាច រ់កដូ៏បចាប ោះកដរ គ្នម ននរណាមាប កយ់ល់អុំពីរពោះអងគ ន បរៅពីរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់បនាោះ
បឡើយ។ ចុំបពាោះបយើង បយើងពុុំ នទទួលវញិ្ញដ ណ្បោកីយប៍ទ គឺបយើង នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្កដលមកពី 
រពោះជាមាច រ់ បដើមផបីអាយោគ ល់អវីៗកដលរពោះអងគបរ ររបទនមកបយើង។ (១កូរនិថូ្រ ២:១០-១២) 

 
 បដើមផឱី្យមានពន័នកិចចសនការបបរងៀនកដលមានរពោះពរមកពីរពោះជាមាច រ់ បយើងគួរកតមានការបបរងៀនពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទនបៅកបុងជីវតិររ់បៅផ្ទធ ល់របរ់បយើង។ បនាធ បម់ក បយើងអាចបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀត ររមាបក់ាររកីចបរមើនខាង
កផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ គឺបកើតបឡើង ខ្ណ្ៈបពលកដលពួកបគអនុញ្ញដ តិឱ្យរពោះបយរ ូចាក់បុំបពញពួកបគបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទន។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
ចូរគូររងវងអ់កសរបៅពីមុខ្ចបមលើយកដលរតឹមរតូវជាងបគបុំផុត។ 
៥ បតើរពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើអវីបនាធ បព់ីបយើង នទទួលបរចកថីរបស្រ គ្ ោះ? 
 ក) ករវងរកចបមលើយររមាប់បញ្ញា របរ់មតិថភកថិ។ 
 ខ្) អានរពោះគមពរីរបរ់បយើងជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
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៦ បតើអបកណាអាចចាក់បុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន? 
 ក) មានកតរគគូ វ្ ល និងរគូបបរងៀនបទ 
 ខ្) រគិរថបររ័ិទទុំងអរ់ 
 
៧ បតើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបធវើអវីបដើមផជីួយ ឱ្យបយើងរកីចបរមើន? 
 ក) រពោះអងគជុំរញុបយើងឱ្យបធវើអវីកដលរតឹមរតូវ 
 ខ្) រពោះអងគនឹងបធវើឱ្យបយើងឥតបខាច ោះបដើមផកុីុំឱ្យបយើងបធវើ បតបៅបទៀត 
 
៨ បតើការអានរពោះគមពរីអាចជួយ ដល់ការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់រគិរថបររ័ិទដូចបមថចកដរ? 
 ក) វាជួយ បបងកើននូវរមតទភាពរបរ់បយើងបៅកបុងការរិកា 
 ខ្) វាជួយ បបរងៀនបយើងពីបរចកថីពិត 
 

គ. បងរងៀនង ើមបកីារបំងរ ើ Teaching for Service 
ទគ្នលទៅទី៣. បង្គា ញពីណផនរណដលទយើងអាច្បំទរ ើទៅរនុងររុមជំនុំតាមអវីណដលទយើងទរៀន។ 
 
 គ្នម នកកនលងណាមយួកដលរតូវឈបប់ៅកបុងការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងបនាោះបទ បយើងរគបគ់្នប រតូវ
ការការរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើងរហូតដល់ជីវតិបនោះរតូវផុត។ បៅកបុងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាប់
រគិរថបររ័ិទកបុងចុំបណាមកផនការររមាបជ់ីវតិរបរ់បយើងបនាោះគឺ ការបធវើលអ។ អុំបពើលអកដលបយើងបធវើគឺមនិកមនបដើមផរីបស្រ គ្ ោះ
បយើងបនាោះបទ។ បរចកថីរបស្រ គ្ ោះ គឺ នមកពីរពោះជាមាច រ់។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាមាច រ់ជាអបកជុំរញុឱ្យបយើងបធវើ 
ពីបរពាោះបយើង នរបស្រ គ្ ោះបហើយ។ 
 
 បពលកដលបយើងបធវើនូវកិចចការណាកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទ័យឱ្យបយើងបធវើបនាោះ បយើងនឹងបនថការរកីចបរមើនបៅកបុង
រពោះអងគ។ របកហលជាអបកោគ ល់ស្ររថីជាមាថ យកដលគ្នតម់ានជុំងឺមនិអាចបមើលកថ្ដល់រគួោររបរ់គ្នត ់ន។ ការយក
អាហារបពលោង ចបៅជូនគ្នតន់ិងរគួោរ ឬ ជយួ បមើលកថ្កូនគ្នតប់នាោះជាទបងវើលអ។ កបុងនាមជារគរិថបររ័ិទអបកកុំពុងកត
ប ា្ ញដល់គ្នត់ថារពោះជាមាច រ់ករ៏រឡាញ់គ្នត់កដរ។ 
 
 ការរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទ បកើតបឡើងបៅបពលកដលបយើងបរបើរ រ់នូវបពលបវោរបរ់បយើង ការខ្ិតខ្ុំ 
រពមទុំងថ្វកិាររបរ់បយើងបដើមផជីួយ បៅដល់អបកដស៏ទ។ បយើងបធវើកិចចការទុំងបនាោះបៅកបុងរកុមជុំនុុំ បៅកកនលងកដលបយើងររ់
បៅ និងកកនលងការ្រ។ បយើងកប៏បរងៀនមនុរសបៅកបុងរកុមជុំនុុំឱ្យគ្នុំរទដល់ការ្ររកុមជុំនុុំជាមយួនឹងថ្វកិាររបរ់ពួកបគ 
កដរ។ បយើងបរៀនបោយការនាុំយកជាដ វ្ យ និងដ វ្ យមយួភាគដបម់កថាវ យរពោះជាមាច រ់។ ដ វ្ យមយួភាគដប ់គឺការដក
យកមយួចុំកណ្កកបុងចុំបណាមដបក់ដលរពោះជាមាច រ់របទនពរដល់បយើង។ របរិនបបើ  រពោះអងគ នរបទនពរដល់បយើងតាម
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រយៈចុំណូ្ល ឬ អុំបណាយបផសងៗ បយើងគួរកតថាវ យបៅរពោះអងគវញិដបភ់ាគសនចុំណូ្ល ឬ អុំបណាយទុំងបនាោះ។ រពោះជាមាច រ់
របទនពរដល់អបកកដលថាវ យបោយរម័រគពីចិតថបោយអររបាយ។ មនុរសបរៀនបធវើកិចចការទុំងអរ់បនោះបៅកបុងរកុមជុំនុុំ ពួក
បគរកីចបរមើនបៅកបុងការទុកចិតថរបរ់ពួកបគបៅបលើរពោះជាមាច រ់ររមាបរ់ពោះពររបរ់រពោះអងគ។ 
 
 បៅកបុងរកុមជុំនុុំបយើងក ៏នបរៀនពីការបុំបរ ើរពោះជាមាច រ់ជាមយួនឹងអុំបណាយទនរបរ់បយើងកដរ។ អុំបណាយទនគឺជា
រមតទភាពពិបររកដលរពោះជាមាច រ់របទនដល់បយើង។ ឧទហរណ៍្ដូចជាអបកខ្លោះអាចបរចៀង នពិបរោះ  អបកបផសងបទៀត
បរចៀងមនិ នពិបរោះ។ ការបរចៀងអាចជាជុំនាញមយួកដលពួកបគអាចបរៀន ន។ ប៉ាុកនថ បពលខ្លោះវាកជ៏ាអុំបណាយទនកដល
រពោះជាមាច រ់របទនឱ្យដល់ពួកបគ។ 
 
 រគិរថបររ័ិទបពលខ្លោះរតូវបរៀនពីរបបៀបកដលរតូវបរបើនូវអុំបណាយទនរបរ់ខ្លួន ឬ ជាអុំបណាយទនកដលរពោះអងគ
របទនឱ្យ។ 
 
 ការបបរងៀនអាចជួយ ដល់រកុមជុំនុុំឱ្យរកាការបធវើការ្ររមួគ្នប ។ រគបូបរងៀន និងអបកបធវើការបៅកបុងថាប កស់ថ្ងអាទិតយ គឺរតូវ
ការការហវឹកហវឺន។ រតូវបបងកើតការហវឹកហាត់ពួកបគបៅតាមថាប ក់នីមយួៗ។ អបកបធវើការបផសងបទៀតរតូវបរៀនពីការបុំបរ ើដល់ពួកជុំនុុំ
រហគមន៍ ោវ គមន៍បភញៀវ រពមទុំងបធវើនូវកិចចការរុំខាន់ៗ បផសងបទៀតបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ  
 ក) ការរកីចបរមើនកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បនថរតឹមកតរយៈបពលខ្លីប៉ាុបណាត ោះបនាធ បព់ីបរចកថីរបស្រ គ្ ោះ។ 
 ខ្) រគិរថបររ័ិទគួរកតបរៀនថាវ យដ វ្ យបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់ បរពាោះជាអវីកដលពួកបគរតូវបធវើ។ 
 គ) បយើងគួរកតបបរងៀនថា បយើងរកីចបរមើនបៅកបុងរពោះជាមាច រ់បៅបពលកដលបយើងប ា្ ញកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ 
      បៅកាន់អបកបផសងបទៀត។ 
   ) រគបូបរងៀនរតូវការទទួលការបបរងៀន។ 
 ង) របរិនបបើមានអបកណាមាប កច់ងប់ុំបរ ើបៅកបុងរកុមជុំនុុំឱ្យគ្នត់បធវើបៅបទោះបីជាគ្នតម់និមានការហវឹកហវឺនកប៏ោយ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 

 
១ ក) ករវងរករពោះជាមាច រ់ 
 
៩ គ) និង ង) រតឹមរតូវ 
 
២  បជឿបលើរពោះបយរ ូ រគិរថ 
 
៨ ខ្) វាជួយ បបរងៀនបយើងពីបរចកថីពិត 
 
៣ ក)  ៣) ករបចិតថ 
 ខ្)  ១) អរ់កលផជានិចច 
 គ)  ២) បជឿ 
 
៧ ក) រពោះអងគជុំរញុបយើងឱ្យបធវើអវីកដលរតឹមរតូវ 
 
៤ ក) បបរងៀនគ្នតឱ់្យករបចិតថនិងបជឿបលើរពោះបយរ ូ 
 
៦ ខ្) រគិរថបររ័ិទទុំងអរ់ 
 
៥ ខ្) អានរពោះគមពរីរបរ់បយើងជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
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 រគប់គ្នន រតូវការ 
ងស្ចកតបីងរងៀន 

Everyone Needs Teaching 
 
 
 បតើអបកមានធាល ប ់នបមើលរតវោល ប បពលកដលបមវាដឹងថាកូនវាដល់បពលកដលរតូវបហើរកដរឬបទ? បមវាពាោមរញុ
ឱ្យកូនៗបចញពីរុំបុក កដលជាដុំបណ្ើ រការសនការបបរងៀន នចាបប់ផថើមបឡើង រហូតដល់កូនរតវោល បបនាោះអាចបមើលកថ្ខ្លួនវា
 ន។ បគ្នលការណ៍្ដកដលបនោះ ករ៏តូវ នយកមកបរបើបលើកូនៗរបរ់បយើងដូចគ្នប កដរ។ តាុំងពីមនិទនដ់ឹងកថីមកបយើង
បបរងៀនពួកបគពីការររ់បៅកបុងពិភពបោកបនោះ។ 
 
 បយើងប ើញមានបគ្នលបុំណ្ងចុំនួនបីបៅកបុងការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទៈ (១) ជួយ ដល់មនុរសឱ្យដឹងពីតុំរវូការរបរ់
ពួកបគររមាបប់រចកថីរបស្រ គ្ ោះ (២) បដើមផជីួយ ដល់ពួកបគឱ្យរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទ និង (៣) បដើមផដីឹកនាុំពួកបគ
បៅកបុងការបុំបរ ើរគិរថបររ័ិទ។ រគបគ់្នប រតូវការការបបរងៀនររមាប់រពោះអាទិករចងឱ់្យរគបគ់្នប ោគ ល់ និងររឡាញ់រពោះអងគ។ 
 
 បយើងនឹងកាល យបៅជារគូបបរងៀនរគិរថបររ័ិទដល៏អ បៅបពលកដលបយើងបរៀនកថ្មបទៀតអុំពីការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ។ 
អវីកដលគួរកតជាបុំណ្ងរ ថាប របរ់បយើងបៅកបុងការបបរងៀន គឺបដើមផឱី្យមានការផ្ទល រ់បថូរបៅកបុងជីវតិរបរ់កុមារ យុវជន និង 
មនុរសវយ័ចុំណារ់។ អធិោឌ នរូមឱ្យរពោះជាមាច រ់ជួយ ដល់អបកយល់ពីតុំរវូការរបរ់បុគគលមាប ក់ៗ កដលអបកោគ ល់។ បនោះគឺ
ជាជុំហានដុំបូងបដើមផកីាល យជារគបូបរងៀនររមាបរ់ពោះជាមាច រ់។  
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គ្ទរាង 
ក. ការបបរងៀនកដលរបប់ញ្ចូ លទុំងអរ់ All-Inclusive Teaching 
ខ្. រគបគ់្នប មានលកខណ្ៈខុ្រៗពីគ្នប  Everyone Is Different 

 

ទគ្នលទៅ 
១. ប ា្ ញពីគុំររូបរ់រពោះបយរ ូររមាបក់ារបបរងៀន។ 
២. បញ្ញជ ក់ពីលកខណ្ៈខុ្រកបលកគ្នប សនការរិកាខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅតាមរកុមអាយុនីមយួៗ។ 
 

ក. ការបងរងៀនប លរាប់បញ្ចូលទងំអ្ស្ ់All-Inclusive Teaching 

រពះទយស ូជ្ជគ្ំរូ Jesus’ Example 

ទគ្នលទៅទ១ី. បង្គា ញពីគ្ំរូរបស់រពះទយស ូសរាប់ការបទរងៀន។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនទីមយួបយើង នពិនិតយបមើលបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់បបរងៀនដល់បយើង បដើមផបីបរងៀន «ចូរ
បចញបៅនាុំមនុរសរគបជ់ាតិោរនប៍អាយបធវើជារិរស» (មា៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ បតើបយើងអាចោថ បប់ គ្ បត់ាមបោយរបបៀប
ណា? មានមនុរសមនិបរចើនបទកដលអាចបធវើដុំបណ្ើ រទូទុំងរកលបោក។ បហើយអបកកដលអាចបធវើដុំបណ្ើ របៅបរចើនកកនលងក៏
មនិអាចបបរងៀនដល់រគបគ់្នប  នកដរ។ 
 
 រគិរថបររ័ិទគួរកតមានឆនធៈបៅកបុងការទទួលបរចកថីបបរងៀន និងបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀត។ បនោះគឺជារបបៀប
មយួកដលអបកអាចបធវើតាមបរចកថីប គ្ ប។់ អបកខ្លោះ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបបរងៀនបៅកបុងរកុមជុំនុុំ អបកខ្លោះបទៀត
អាចបៅកកផរកកនលងកដលអបកររ់បៅ ឬ កកនលងការ្រ។ បទោះជាោ៉ា ងបនាោះកថី  មនុរសកដលរុំខានជ់ាងបគកដលរតូវោថ ប់ការ
បបរងៀនពីបរចកថីពិតអុំពីរពោះជាមាច រ់បនាោះ គឺបៅកបុងផធោះរបរ់អបកផ្ទធ ល់។ វាមនិចុំណាយបពលយូរបពកបទទរមាុំរគបគ់្នប  នឭ
ពីរពោះរជោររបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 
 រពោះបយរ ូ គឺជាគុំររូបរ់បយើង។ រពោះរជោររបរ់រពោះអងគ គជឺាដុំណឹ្ងលអសនកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះរជ
ោរបនាោះ គឺររមាបរ់គបគ់្នប ។ រពោះបយរ ូមនិកដលចាកបចញពទីឹកដីផ្ទលីរធីន កដលជាកកនលងកដលរបជារស្ររថអុីរោកអល
ោប ក់បៅបនាោះបទ។ រពោះជាមាច រ់ នបបរងៀនបៅដល់អបកកដលបៅជុុំវញិរពោះអងគ។ មា៉ា កុរបលើកបឡើងថា «រពោះបយរ ូ រតារ់
បៅបណាឋ ជនមកមឋងបទៀតរចួមានរពោះបនធូលបៅបគថា៖ «ចូរោឋ ប់ខ្ញុ ុំទុំងអរ់គ្នប  បហើយយល់បអាយចារ់»   
(មា៉ា កុរ ៧:១៤)។ 
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 រពោះអងគបបរងៀនបៅដល់អបកកដលចូលមកកាន់រពោះអងគ។ យ៉ាូហានមានរបោរន៍ថា  លុោះរពលឹមបឡើង រពោះអងគវលិ
រតឡបប់ៅរពោះវហិារជាថ្មីមឋងបទៀត របជាជនទុំងមូលនាុំគ្នប មកគ្នល់រពោះអងគ រពោះអងគកគ៏ងប់បរងៀនពួកបគ។»   
(យ៉ាូហាន ៨:២)។ រពោះបយរ ូមនិ នបដិបរធនអ៍បកណាមាប កប់នាោះបឡើយ រពោះអងគយករពោះទយ័ទុកោករ់រមាប់តរមូវការ
របរ់ពួកបគ រពមទុំងបបរងៀនបៅដល់អរ់អបកកដលចូលមកកាន់រពោះអងគ។ 
 
 ររមាបប់យើង្យររួលគិតថាបគមនិរុំខាន់រគបរ់គ្ននឱ់្យបយើងបបរងៀនបគ។ បយើងមនិចងខ់្ជោះខាជ យបពលបវោរបរ់
បយើងបៅបលើអវីបផសងបោយគិតថាពួកបគនឹងមនិទទួលយកដុំណឹ្ងលអ។ បយើងអាចនឹងភយ័ខាល ចបៅកបុងការបបរងៀនមនុរសនូវ
អវីកដលបយើងដឹងថាវារុំខាន់ររមាបព់ួកបគ។ ប៉ាុកនថ បយើងមនិគួរអនុញ្ញដ តិឱ្យការយល់ប ើញរបរ់បយើងអុំពីអបកដសទប អ្ ក់
បយើងបៅកបុងការបបរងៀនបៅដល់ពួកបគបនាោះបឡើយ។ គុំររូបរ់រពោះបយរ ូ  គឺរពោះអងគរមួបញ្ចូ លមនុរសរគបវ់បផធមទ៌ុំងអរ់ 
និងរគបោ់ទ នភាពរងគមររ់បៅទុំងអរ់កដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ ចូរបធវើការពនយល់ពីរបបៀបកដលអបកអាចបធវើតាមបរចកថីប គ្ ប់របរ់រពោះរគិរថបៅកបុងការបបរងៀនបៅដល់មនុរសរគបទ់ី  
   កកនលងទុំងអរ់។ 
   ....................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................... 
 
២ ចូរគូររងវងអ់កសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក)  បរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងការបបរងៀន បនាោះគឺមនិររមាបរ់គបគ់្នប បទ 
 ខ្)  បយើងរតូវការបបរងៀនបៅដល់អបកកដលររ់បៅកបុងផធោះរបរ់បយើងផ្ទធ ល់ 
 គ)  បរចកថីប គ្ បរ់រមាប់បយើងបៅកបុងការបបរងៀន គឺមានបៅកបុងមា៉ា ថាយ ២៨:១៩ 
  )  រពោះបយរ ូ នឱ្យមនុរសបចញបោយរពោះអងគខាល ចបៅកបុងការបបរងៀន 
 ង)  រពោះបយរ ូបបរងៀនកតអបកដឹកនាុំបទ 
 

តរមូវការរបស់មនុសសរគ្ប់គ្នន  Everyone’s Need 
 ប៉ាូល នបបរងៀនពីរពោះរជោរសនកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ គឺររមាបម់នុរសរគបគ់្នប ។ បៅកបុងររុកអាកថ្ន
គ្នត ់នបបរងៀនមនុរសអុំពីរពោះបយរ ូ  និងពីការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ គ្នត់ នរ បព់ួកបគពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់
 នបបងកើតពិភពបោក និងអវីៗទុំងអរ់បៅបលើពិភពបោក «កតឥឡូវបនោះ រពោះអងគរបទនដុំណឹ្ងដល់មនុរសទុំងអរ់
កដលររ់បៅរគបទ់ីកកនលង បអាយបគកកករបចិតថគុំនិត» (កិចចការ ១៧: ៣០) 
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 រុំបុរតរបរ់ប៉ាូលបផញើរបៅកានរ់កុមជុំនុុំបៅឯទីរកុង នពនយល់ថា៖ 
 

 ដូចមានកថ្លងទុកកបុងគមពរីថា «អបកណាបជឿបលើរពោះអងគ អបកបនាោះមុខ្ជាមនិខ្កចិតថបឡើយ»។ ដូបចបោះ ោរន៍
យូោ និងោរន៍រកិកមនិកបលកពីគ្នប រតងណ់ាបទ បគទុំងអរ់គ្នប មានរពោះអមាច រ់កតមយួ កដលមានរពោះ
ហឫទយ័ទូោយ ដល់អរ់អបកអងវររករពោះអងគ ដផតិ «អបកណាអងវររករពោះនាមរពោះអមាច រ់ អបកបនាោះនឹងទទួល
ការរបស្រ គ្ ោះ»។ (រ ៉ាមូ ១០:១១-១៣) 

 
 វាបៅមនិទនរ់គបរ់គ្ននប់ទបោយរគ្ននក់តនិោយថារគបគ់្នប រតូវការការប ា្ តប់បរងៀន។ បយើងរតូវកតពិនិតយបមើលថា
មូលបហតុអវី នជារគបគ់្នប រតូវការការប ា្ តប់បរងៀន។ មនុរសកដលមនិទន់ជារគិរថបររ័ិទរតូវការការបបរងៀនពីរបបៀបកដល
អាចកាល យបៅជារគិរថបររ័ិទ។ ពួកបគរតូវបរៀនឱ្យដឹងថាគ្នម នផលូវឯណាបទៀតបោោះ បដើមផឱី្យមានបរចកថីរុខ្ោនថបៅកបុងចិតថ
របរ់ពួកបគ គឺមានកតតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
 ចុោះចុំកណ្កអបកកដលជារគិរថបររ័ិទវញិ បតើពួកបគបៅកតរតូវការការបបរងៀនបទៀត?ពិតកមនបហើយ បយើងទុំងអរ់គ្នប
រុទនកតរតូវការការបបរងៀន។ កបុងចុំបណាមពួកបយើងគ្នម នអបកណាមាប កក់ដលឥតបខាច ោះបនាោះបទ បទោះជាបៅខាងមុខ្បទៀតរហូត
ដល់ពួកបយើងបៅដល់ោទ នរួគ។៌ ប៉ាូល នបបរងៀនបៅដល់រគរិថបររ័ិទ៖ 
 

ដូបចបោះ បយើងផសពវផាយដុំណឹ្ងអុំពីរពោះរគិរឋបនោះបហើយ បយើងោរ់បតឿន និងបរបៀនរបបៅមនុរសរគប់ៗ របូ 
បោយបរបើរ ជាញ រគបោ់៉ា ង បធវើបអាយបគទុំងអរ់គ្នប  នរគបល់កខណ្ៈកបុងអងគរពោះរគិរឋ។ (កូឡូរ ១:២៨) 

 
 រូមអាន ១ធីម៉ាូបថ្ ៤:១-៦ រពមទុំងបឆលើយនូវរុំនួរខាងបរកាម។ បតើការបបរងៀនខុ្រឆគងចុំនួនពីរបនាោះមានអវីខ្លោះ? បតើ
ប៉ាូលមានរបោរន៍ោ៉ា ងដូចបមថចបដើមផកីកតរមូវដល់ការបបរងៀនទុំងពីរបនាោះ? បតើធីម៉ាូបថ្គួរកតបធវើអវីររមាបប់ងបអូនរគិរថ
បររ័ិទរបរ់គ្នត?់ បតើគ្នត ់នបធវើអវីររមាបខ់្លួនគ្នត់? 
 
 ការបបរងៀនខុ្រឆគងអាចនឹងរកីរលោល។ ករណី្កដលគិតថាការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង បរបិភាគអាហារណា
មយួខុ្រ ការបបរងៀនកបបបនាោះគឺខុ្រឆគង។ ការបបរងៀនខុ្រឆគងនឹងប អ្ កប់យើងបៅកបុងការរកីចបរមើនខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។
ប៉ាូល នរ បធ់ីម៉ាូបថ្ឱ្យបបរងៀនពីបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ របរិនបបើបយើងមនិោគ ល់បរចកថីពិត បតើបធវើដូចបមថចឱ្យ
បយើងអាចដឹងពីអវីកដលជាការកុហក ន? 
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លំហាត់អនុវតតន ៍

 
បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតររមាបរ់ុំនួរខាងបរកាម៖ 
៣ អបកអាចបធវើដូចជាបោកប៉ាូល បោយយកការបបរងៀនបៅដល់ 
 ក) មនុរសបៅកបុងទីរកុងរ ៉ាមូ 
 ខ្) អបកកដលោគ ល់រពោះបយរ ូ 
 គ) រគបគ់្នប កដលរតូវការរពោះបយរ ូ 
  ) មនុរសបៅកបុងររុកអាកថ្ន 
 
៤ មនុរសរគបគ់្នប រតូវការការបបរងៀនបដើមផមីាន 
 ក) ចុំបណ្ោះដឹងបរចើនអុំពីរពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) រ ជាញ  
 គ) ជីវតិអរ់កលផតាមរយៈរពោះបយរ ូ 
 
៥ បដើមផយីកឈបោះការកុហកបយើងរតូវបរៀនពី 
 ក) បរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) របវតថោិស្ររថពិភពបោក 
 គ) ភាពបោម ោះរតង ់

 
ខ. រគបគ់្នន មានលកខណៈខុស្ៗពីគ្នន  Everyone Is Different 
ទគ្នលទៅទ២ី. រត់សាគ ល់ពលីរខណៈខុសណរលរគ្នន ម្នការសិរាខាងណផនររពលឹងវិញ្ញា ណទៅតាមររុមអាយ។ុ 
 
 បយើងទុំងអរ់គ្នប រុទនកតខុ្រពីគ្នប  មនិរតឹមកតបៅកបុងការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ កប៏ៅ
តាមកុំរតិសនការយល់ដឹងរបរ់បយើងមាប ក់ៗ កដរ។ រគបគ់្នប រតូវការការប ា្ តប់បរងៀនអុំពីបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ ប៉ាុកនថ
បយើងមនិអាចបបរងៀនបកមងៗដូចគ្នប បៅនឹងការបបរងៀនបៅដល់មនុរសធុំបនាោះបទ។ ឥឡូវបនោះបយើងនឹងបមើលពីរបបៀបកដលលអ
របបរើរបុំផុតបៅកបុងការបបរងៀនបៅតាមរកុមអាយុ។ 
 

រុារ Children 
 បកមងៗ គឺរុំខាន់បៅចុំបពាោះរពោះបយរ ូ។ បៅបពលកដលោវក័របរ់រពោះអងគ នរបកកកគ្នប អុំព ីថាបតើអបកណាបគកដល
ធុំជាងបគបៅកបុងចុំបណាមពួកបគបៅឯនគរោទ នរួគ៌ រពោះបយរ ូ នប ា្ ញពីបកមងមាប ក់រចួមានបនធូលថាៈ 
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អបកណាទទួលបកមងបនោះកបុងនាមខ្ញុ ុំ កដូ៏ចជា នទទួលខ្ញុ ុំកដរ បហើយអបកណាទទួលខ្ញុ ុំ កដូ៏ចជា នទទួល 
រពោះអងគកដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមកបនាោះកដរ ដផតិអបកណាមានឋានៈទបជាងបគកបុងចុំបណាមអបករល់គ្នប  គឺ
អបកបនាោះបហើយជាអបកធុំជាងបគ។ (លូកា ៩:៤៨) 

 
 បតើបយើងគួរចាប់បផថើមបបរងៀនបកមង បពលកដលបគមានវយ័ប៉ាុណាត ? ឪពុកមាថ យ គួរកតចាប់បផថើមបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់
ខ្លួនបៅឯផធោះបពលមានអាយុតិចបុំផុត។ ពួកបគគួរកតយកកូនៗរបរ់បគបៅកមមវធិីថាប កស់ថ្ងអាទិតយកដលផថល់នូវការបបរងៀន
កដលបកមងៗរតូវការ។  
 
 មុនបពលកដលពួកបគបចោះនិោយ ខ្ញុ ុំ នអានរពមទុំងបរចៀងឱ្យកូនៗរបរ់ខ្ញុ ុំោថ ប់តាុំងពីពួកបគបទើបកតបកើតមកបមល៉ាោះ។
ពួកបគធុំបឡើងបោយោគ ល់រពោះបយរ ូជាមតិថរុំឡាញ់ផ្ទធ ល់របរ់រគួោរបយើង។ 
 
 បកមងៗរកីចបរមើនបៅកបុងការយល់ដឹងពីជីវតិកដលបៅជុុំវញិពួកបគ។ ឪពុកមាថ យមនិ នបរបើររុុំឱ្យកូនកដលមានអាយុ
ពីរឆាប ុំឱ្យោងរងផ់ធោះបនាោះបទ។ បកមងបរៀនដុំបូងបគ គឺបគបលងជាមយួនឹងការផគុ ុំដុុំបឈើ បហើយបនាធ បម់កបទៀតបរៀនបរបើញញួរ 
និងរណារ។ ដូចគ្នប កដរបៅកបុងការរកីចបរមើនសនជីវតិកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់កុមារ។ បកមងកដលមានវយ័រតឹមកតពីរឆាប ុំមនិអាច
យល់ពីការរុគត និងការររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ បនាោះបទ។ កតផធុយមកវញិពួកបគអាចបរៀន នថារពោះបយរ ូ  គជឺាមតិថ
រុំឡាញ់របរ់ពួកបគ។ 
 
 តារងខាងបរកាមបនោះប ា្ ញពីភាពខុ្រកបលកគ្នប បៅកបុងការរិកាអុំពីបរចកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់កុមារ
បៅតាមរកុមសនអាយុខុ្រៗពីគ្នប ៖ 
 

ភាពខុ្រកបលកគ្នប បៅកបុងការរិកា 
 ២-៣ ឆាប ុំ ៤-៥ ឆាប ុំ ៦-៨ ឆាប ុំ ៩-១១ ឆាប ុំ 

រពោះជាមាច រ់ មានអារមមណ៍្ដឹងថា
រពោះពិតជាមានកមន 

គិតថារពោះជាមាច រ់គឺ
ដូចជាឪពុក 

យល់ប ើញពីរពោះជា
មាច រ់ជារពោះសនកថី

ររឡាញ់ និង វរុិទន 

យល់ប ើញពីរពោះជា
មាច រ់ ជាអបកវនិិចឆយ័

ដអ៏ោច រយ 
រពោះបយរ ូ មានអារមមណ៍្ដឹងថា

រពោះបយរ ូជាមតិថជិត
របិទន 

មានអារមមណ៍្ដឹងពី
រពោះវតថមានរបរ់រពោះ

បយរ ូ 

បឆលើយតបបៅរពោះ
បយរ ូ និងទទួលរពោះ

អងគជារពោះអងគ
របស្រ គ្ ោះ 

រកីចបរមើនបោយ
ោគ ល់រពោះបយរ ូ
កានក់តចារ់កថ្ម

បទៀត 
 

រពោះគមពរី គឺជាបរៀវបៅពិបររ គឺជាបរៀវបៅពិបររ ចាបប់ផថើមអាន អានជាទមាល ប់ រពម
ទុំងទបនធញខ្ចងចាុំ 
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បរចកថអីធោិឌ ន អធិោឌ នជាបរចកថី
អធិោឌ នោមញ្ដ  

អធិោឌ នជាបរចកថី
អធិោឌ នោមញ្ដ  

មានជុំបនឿបលើការ
អធិោឌ ន 

ចាបប់ផថើមមានទមាល ប់
អធិោឌ ន 

ការរកីចបរមើនកផបក
រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 

 ោគ ល់អុំពីអវីកដលរតូវ 
និងអវីកដលខុ្រ 

អាចដឹងពីជុំនួយរបរ់
រពោះជាមាច រ់ 

យកចិតថទុកោកព់ី
តរមូវការរពលឹង
វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក

បផសងបទៀត 
 

រិកាពតីារងបនោះបទោះបីជាអបកជាឪពុកមាថ យ ឬ ជារគរូបរ់បកមងកប៏ោយ។ វានឹងជួយ ដល់អបកឱ្យដឹងពីអវីកដលរតូវបបរងៀន
ដល់កូនៗរបរ់អបកអុំពីបរចកថីពិតកផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវខាងបរកាម៖ 
 ក) រពោះបយរ ូចងម់ាននយ័ថាកុមារបៅបកមងបពកកដលរតូវបរៀនពីរពោះអងគ។ 
 ខ្) បយើងរមួបញ្ចូ លបកមងៗចូលបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់បយើង។ 
 គ) បកមងៗបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផឮីពីការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិបៅបពលកដលពួកបគមានអាយុ២ខ្ួប។ 
  ) វាមនិកដលបលឿនបពកបនាោះបទ កដលរតូវបបរងៀនបកមងអុំពីរពោះបយរ ូ  និងកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ 
 
៧ បោយោរកតបកមងៗពិ កយល់អវីកដលពិ កៗ បនាោះបយើងគួរកត 
 ក) រងច់ាុំរហូតដល់ពួកបគធុំបឡើងបទើបបបរងៀនបគអុំពីរពោះជាមាច រ់។ 

 ខ្) បបរងៀនពីបរចកថីពិតកដល្យយល់អុំពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូ បៅដល់ពួកបគចាបត់ាុំងពីពួកបគបៅបកមងខ្ចី
      បៅបឡើយ។ 
 

យុវជន Teenagers 
 បពលកដលបកមងៗចូលវយ័ជុំទង ់នឹងមានការករបរបួលជាបរចើន។ យុវជនចាបប់ផថើមចងក់វកកញកនូវអវីកដលពួកបគ ន
បជឿកាលពីបៅកុមារភាព។ មានកិចចការជាបរចើនកដលរគរូតូវបធវើបដើមផបីោោះរោយភាពតានតឹងបនោះ៖ 
 

១. បឆលើយតបបៅនឹងរុំនួររបរ់ពួកបគ។ មនិថារុំនួរអវីកប៏ោយកដលយុវជនបចាទរួរ រតូវកតមានការបឆលើយតបមកវញិ។ 
វាអាចនឹងពិ កបៅកបុងការបឆលើយបៅនឹងរុំនួរទុំងបនាោះ ប៉ាុកនថ បោយមានជុំនួយមកពីរពោះជាមាច រ់បយើងអាចនឹងរក
ប ើញចបមលើយបដើមផបី ា្ ញពីផលូវដល៏អបុំផុតរបរ់រពោះអងគ។ 
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២. ោថ ប់ពួកបគនិោយ គុំនិតរបរ់ពួកបគរបឹងគិតពីការករវងយល់ពីអវីៗទុំងអរ់របរ់ជីវតិ។ ពួកបគចងក់ចករ ុំកលកពីអវី
កដលពួកបគ នប ើញ និង នបរៀន។ អាចជាការពនយល់ពីរុំនួររបឡងវទិាោស្ររថបៅកបុងោោ ឬ ការពិពណ៌្នាពី
រថ្យនថរបរ់មតិថភកថិ។ ពួកបគចងរ់ បអ់បកពីគុំនិតរបរ់ពួកបគ បហើយពួកបគកច៏ងោ់ថ ប់អបកដូចគ្នប កដរ។ 
 
៣. បធវើជាគុំរ។ូ យុវជនរតូវការបមើលប ើញថាជុំបនឿរគិរថបររ័ិទពិតជាអាចយកមកបធវើជាគុំរ ូនកមន។ កចកចាយពី
រុំណូ្មពរ និងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ បពលកដលពួកបគប ើញរពោះបយរ ូបធវើការបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក បនាោះពួក
បគនឹងដឹងថាអវីកដលអបកបបរងៀន គឺជាការពិត។ 
 
៤. អនុវតថនប៍រចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់ពួកបគ។ អធិោឌ ន និងបធវើការជាមយួពួកបគបដើមផឱី្យបគបរៀន
បោយខ្លួនឯងពីបរចកថីពិតសនរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះជាមាច រ់។ ពួកបគរតូវការប ើញកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុង
ជីវតិរបរ់ពួកបគបោយផ្ទធ ល់ កដលវាជួយ ដល់ការកោងជុំបនឿរបរ់ពួកបគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្របបោគកដលរតឹមរតូវខាងបរកាម៖ 
 ក) យុវជនរតូវការបមើលប ើញថា រពោះជាមាច រ់បធវើការបៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ 
 ខ្) បយើងមនិគួរពាោមបឆលើយនូវរល់រុំនួរកដលយុវជនបចាទរួរបនាោះបទ។ 
 គ) វាចាុំ ច់បៅកបុងការចុំណាយបពល និងោថ ប់យុវជន។ 
  ) របបៀបកដលរបបរើរបដើមផបីបរងៀនបៅដល់យុវជន គឺបធវើជាគុំរលូអ។ 
 
៩ យុវជន គឺមានលកខណ្ៈខុ្រកបលកបៅកបុងការរកីចុំបរ ើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បគ បោយោរកតគ្នត់ 
 ក) មនិធាល បយ់ល់ចារ់ពីការបបរងៀនកដលគ្នត ់នទទួល។ 
 ខ្) មនិោថ ប់បៅដល់ពួកចារ់ទុុំ។ 
 គ) ចាប់បផថើមបចាទជារុំនួរនូវអវីៗទុំងអរ់កដលគ្នតប់ជឿកាលពីបៅបកមង។ 
 

មនុសសទពញវយ័ Adults 
 មនុរសបពញវយ័អាចយល់ពីរពោះគមពរីបៅកបុងរបបៀបបផសងពីបកមងៗ និងយុវជន។ មនុរសបពញវយ័រតូវបរៀនពីការររ់បៅ
តាមបរចកថពីិតកដលពួកបគ នបរៀន បបើមនិដូបចាប ោះបទ ជីវតិខាងរពលឹងរបរ់ពួកបគនឹងមនិរកីចបរមើនបឡើយ។ បពលកដល
មនុរសបពញវយ័ោថ ប់ប គ្ បរ់ពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ពួកគ្នតប់នថបរៀនពីបរចកថីពិតកានក់តរីុជបរៅកថ្មបទៀត។ ការ
បបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់គួរកតនាុំមកនូវការផ្ទល រ់ករបបៅកបុងជីវតិរបរ់ពួកគ្នត់។ 
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 មនុរសបពញវយ័រតូវកតបរៀន នថារពោះបយរ ូរគិរថគួរកតជារពោះអងគមាច រ់សនជីវតិរបរ់ពួកគ្នត ់និងជារិរោរបរ់
រកុមជុំនុុំ។ រពោះបយរ ូអាចប ា្ ញដល់បយើងរល់គ្នប ពីរបបៀបររ់បៅររមាបរ់ពោះអងគ បទោះបីជាបយើងទុំងអរ់រុទនកតមាន 
លកខណ្ៈខុ្រៗគ្នប កប៏ោយ។ បយើងយករពោះបយរ ូជារពោះអងគមាច រ់សនជីវតិរបរ់បយើង បៅបពលកដលបយើងោថ ប់ប គ្ ប់ 
រពោះអងគ។ 
 
 ជាអបកបជឿបពញវយ័ បយើងអាចជារគូបបរងៀនរពោះបនធូលផង និងជាអបកបធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់ផង។ រគូបបរងៀនរតូវ
ការបរៀនពីរពោះជាមាច រ់ផង និងបរៀនពីរិរសរបរ់ពួកគ្នត់ផង។ រគូបបរងៀនអាចនឹងបបរងៀននូវអវីកដលមនុរសបពញវយ័រតូវការ
បរៀន បៅបពលកដលរគូដឹងពីតរមូវការរបរ់រិរស។ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរគបគ់្នប បរៀនពីរពោះអងគ។ បោយោរកត
បយើងមានរបបៀបកដលរតូវបរៀនបផសងៗពីគ្នប  បទើបបយើងមនិរគ្នន់កតបរៀនពីរពោះគមពរីប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ ករ៏តូវបរៀនពីរបបៀបកដលរតូវ
ប្ងចាបរិ់រសរគបក់ុំរតិកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយបៅកបុងវងរ់កចកបដើមផបីុំបពញរបបោគនីមយួៗ។ 
១០ មនុរសបពញវយ័អាចទទួលការបបរងៀន ន (បលឿនជាង/កានក់តរីុជបរៅពីបរចកថីពិត) 
 
១១ បៅបពលកដលមនុរសបពញវយ័មនិោថ បប់ គ្ ប់តាមបរចកថីពិតបចញពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ បនាោះគ្នត ់(ឈប់  
      បៅកបុងការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្/បៅអាចបនថការបបរងៀន) 
 
១២ រគូបបរងៀនគឺ (រគ្ននក់តជាមនុរសបពញវយ័/ជាអបកបធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់) 
 
១៣ បតើអបកនឹងបធវើអវីបៅបពលកដលអបកមានឱ្ការបដើមផបីបរងៀនដល់បគ កដលឥឡូវអបក នដឹងពីភាពខុ្រកបលកគ្នប ខ្លោះៗបៅ  
      តាមវយ័អាយុខុ្រៗពីគ្នប ? 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១៣  ជាដុំបូងខ្ញុ ុំរតូវករវងយល់ពីគ្នត់ ខ្ញុ ុំរតូវដឹងថាគ្នត ់គឺជារគិរថបររ័ិទឬអត។់ បនាធ ប់មកខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបៅដល់គ្នត់បៅ
 តាមកុំរតិសនការយល់ដឹងររបតាមវយ័របរ់គ្នត។់ 
 
១  បោយការបបរងៀនបៅកាន់មនុរសកដលអបកោគ ល់ 
 
១២  ជាអបកបធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់ 
 
២ ក) ខុ្រ 
 ខ្) រតូវ 
 គ) រតូវ 
  ) ខុ្រ 
 ង) ខុ្រ 
 
១១  ឈប់បៅកបុងការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 
៣ គ) រគបគ់្នប កដលរតូវការរពោះបយរ ូ 
 
១០  កានក់តរីុជបរៅពីបរចកថីពិត 
 
៤ គ) ជីវតិអរ់កលផតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ 
 
៩ គ) ចាបប់ផថើមបចាទជារុំនួរនូវអវីៗទុំងអរ់កដលគ្នតប់ជឿកាលពីបៅបកមង 
 
៥ ក) បរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 
៨ រតូវទុំងអរ់បលើកកលងកត ខ្) 
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៦ ក)  ខុ្រ 
 ខ្)  រតូវ 
 គ)  ខុ្រ 
  )  រតូវ  
 
៧ ខ្) បបរងៀនពីបរចកថីពិតកដល្យយល់អុំពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូ បៅដល់ពួកបគចាបត់ាុំងពីពួកបគបៅបកមងខ្ចី
      បៅបឡើយ។ 
 

  



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

  

រគប់គ្នន អាចបងរងៀនបាន 
Everyone Can Teach 

 
 
 រពោះពរធុំៗមយួចុំនួនបកើតមានដល់រគិរថបររ័ិទកដលបបរងៀន ដូចជាបពលកដលរគបូបរងៀនកចកចាយបោយអុំណ្រពី
ការបមើលប ើញមនុរសទទួលរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះ។ បៅបពលអបកកដលកាល យជារគិរថបររ័ិទ បនាោះរកីចបរមើនបៅកបុង
រពោះអមាច រ់បោយោរកតអបក នបបរងៀនដល់គ្នត់ បនាោះអុំណ្រ នបកើនបឡើង។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងប ើញថាមូលបហតុអវី នជារគបគ់្នប អាចបបរងៀន និងគួរកតបបរងៀន។ បយើងមនិអាច
និោយ នថាបយើងមនិអាចបបរងៀន នបនាោះបទ។ ការបបរងៀន គឺជាកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់ បហើយរពោះអងគនឹងជួយ ដល់
បយើងបៅកបុងការបបរងៀនបនាោះកដរ។ របរិនបបើអបករពមបធវើតាមកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់ បនាោះអបកនឹងមានបរចកថីអុំណ្ររបរ់
រពោះអងគ។ គ្នម នបរចកថីអុំណ្រណាធុំបធងជាងការកដលជួយ ដល់អបកដសទបៅកបុងការករវងរកបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់  
រពោះជាមាច រ់ររមាបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគបនាោះបទ។ អបកអាចបបរងៀន ន! 
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គ្ទរាង 
ក. ចូលរមួចុំកណ្កពីខ្លួនរបរ់អបកផ្ទធ ល់ Involve Yourself 
ខ្. បធវើការបបថជាញ ចិតថ Be Dedicated 
គ. បរបើរ រ់រគបឱ់្ការនានា Use Every Opportunity 
 . អភវិឌណនអ៍ុំបណាយទនរបរ់អបក Develop Your Gift 

 

ទគ្នលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរគិរថបររ័ិទរគបរ់បូអាចចូលរមួចុំកណ្កបៅកបុងការបបរងៀន។ 
២. ពនយល់ពីការបបថជាញ ចិតថកដលរគូបបរងៀនរគិរថបររ័ិទរតូវការ។ 
៣. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលបយើងអាចបរបើរ រ់រគបឱ់្ការបដើមផបីបរងៀនបៅដល់អបកដសទបទៀត។ 
៤. របរមចបរជើរបរ ើរទីតាុំងរបរ់អបកររមាប់ពន័នកិចចបបរងៀន។ 
 

ក. ចូលរមួចំបណកពខីលួនរបស្អ់្នកផ្ទទ ល ់Involve Yourself 
ទគ្នលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរគ្ិសតបរសិ័ទទងំអស់អាច្ច្ូលរួមច្ំណណរទៅរនុងការបទរងៀន។ 
 
 រគូបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់គួរកតជារគិរថបររ័ិទ។ អបកកដលពាោមបបរងៀនរពោះគមពរី ប៉ាុកនថ មនិទន់
 នទទួលរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះបៅបឡើយ ពួកបគមនិមានជុំនួយមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផជីួយ ដល់បគឱ្យយល់
 នបពញបលញពីការបបរងៀនរបរ់រពោះជាមាច រ់បនាោះបទ។ កផបកសនកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន គឺផថល់ឱ្យបយើងនូវការ
យល់ដឹងពីរពោះគមពរីបដើមផឱី្យបយើងអាចររ់បៅតាមបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះបយរ ូររមាប់បយើងបៅកបុងការបបរងៀនអបកដសទ
បផសងបទៀត។ 
 
 អបកមនិចាុំ ច់ទល់កតបចោះទុំងអរ់បៅកបុងរពោះគមពរីបទើបអាចបបរងៀនបៅដល់អបកបផសង នបនាោះបទ។ បយើងទុំង
អរ់គ្នប គ្នម នអបកណាមាប កប់ចោះទុំងអរ់អុំពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបនាោះបឡើយ។ បយើងបបរងៀននូវអវីកដលបយើងបចោះ។ បៅ
បពលកដលបយើង នរបស្រ គ្ ោះរចួផុតពីអុំបពើ ប បយើងកចកចាយជាមយួនឹងរកុមរគួោរ និងមតិថភកថិរបរ់បយើងនូវអវីកដល 
រពោះជាមាច រ់ នបធវើររមាបប់យើង។ បនោះគឺជាការចាប់បផថើមសនពន័នកិចចបបរងៀនរបរ់បយើង។ បពលកដលបយើងរកីចបរមើនបៅកបុង
ជីវតិរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង រមតទភាពបៅកបុងការបបរងៀនរបរ់បយើងបៅកាន់អបកដសទកម៏ានការរកីចបរមើនផងកដរ។ 
 
 អបកបផសងបគនិោយថា «ខ្ញុ ុំមនិអាចបបរងៀន នបទ បរពាោះខ្ញុ ុំបៅមនិទនរ់គបល់កខណ៍្។ ជីវតិរគិរថបររ័ិទរបរ់ខ្ញុ ុំបៅ
បខ្ាយបៅបឡើយ ខ្ញុ ុំបៅបធវើ ប។» រតងច់ុំណុ្ចមយួកដលវាអាចជួយ ដល់អបកឱ្យដឹងថារពោះបយរ ូ នបរជើរបរ ើរមនុរស
កដលមនិរគបល់កខណ៍្បធវើជាោវក័របរ់រពោះអងគ។ ោវក័ទុំងអរ់បនាោះគឺជាអបកកដល នបបរងៀនអបកបផសងបទៀតអុំពី 
រពោះបយរ ូ។ 
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 មានបុររបីអបកកដលរបិទនោប លជាមយួនឹងរពោះបយរ ូជាងបគគឺ បពរតុរ ោ៉ា កុប និងយ៉ាូហាន។ ោ៉ា កុប និង 
យ៉ាូហានជាបងបអូននឹងគ្នប កដលរពោះបយរ ូោក់ប ម្ ោះថា ―ប នបអុើបក‖ កដលករបថា ―អបកកដលមានចិតថខាល ុំងដូចជាផគរោន់‖ 
(មា៉ា កុរ ៣:១៧)។ ប ម្ ោះរតូវ នបលើកមកបោយោរកតកបុងចុំបណាមពួកោវក័មានការទរ់កទងគ្នប  ពីបញ្ញា បចាទរួរថា
បតើអបកណាធុំជាងបគ។ ោ៉ា កុប និងយ៉ាូហាន នទូលរួររពោះបយរ ូ បតើពួកបគអាចអងគុយបៅកកនលងពិបររបៅខាងោថ ុំ និង
ខាងបឆវងរពោះអងគ នកដរឬបទ បៅបពលកដលរពោះអងគោងបៅគងប់ៅឯបលល័ងគរបរ់រទង។់ បនោះគឺជារុំណូ្មពរមយួកដល
អាតាម និយម។ មានបពលមយួពីរនាកប់ងបអូនបនោះ នខ្ឹងរមា បៅបពលកដលមានមនុរសបៅកបុងទីរកុងមយួមនិអនុញ្ញដ តិ
ឱ្យពួកគ្នតចូ់ល។ មនិរតឹមកតប៉ាុបណាត ោះពកួបគ នបរបើររូមឱ្យរពោះបយរ ូ បធវើឱ្យមានបភលើងធាល កព់ីបលើបម មកបដើមផបីុំផ្ទល ញ
មនុរសទុំងបនាោះបទៀតផង។ បទោះជាោ៉ា ងបនាោះកថីករ៏ពោះបយរ ូ បៅកតបរជើរបរ ើរពួកបគជាោវក័របរ់រពោះអងគ។ 
 
 បៅមានបទៀត ចុំកណ្កឯបពរតុរវញិគ្នត់ពិ កបធវើកិចចការណាកដលរតឹមរតូវណារ់។ មានបពលមយួបពរតុរ ន
និោយថាគ្នតរុ់ខ្ចិតថោល ប់បដើមផកីារពាររពោះបយរ ូ កតបនាធ ប់ពី ពីរបីបមា៉ា ងបរកាយមកគ្នតក់ ៏នបជរ និងបដិបរធនថ៍ាមនិ
ោគ ល់រពោះបយរ ូ បនាោះបទ។ បនាធ បព់ី ការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះអងគ រពោះបយរ ូ ករវងរកបពរតុរ បហើយបរជើរបរ ើរ
គ្នតប់ធវើជារគូបបរងៀនអបកដសទបទៀត។ 
 
 ទុំងបនាោះរបញ្ញជ កោ់៉ា ងចារ់ថាគ្នម នអបកណារគបល់កខណ៍្បនាោះបទ។ បយើងទុំងអរ់គ្នប រុទនកតបធវើ ប។ ប៉ាុកនថ 
រពោះបយរ ូ នបរជើរបរ ើរបយើងបធវើជារគូបបរងៀនររមាបរ់ពោះអងគ ដូចជាបពលកដលរពោះអងគ នបរជើរបរ ើរោវក័របរ់រពោះអងគ 
កដលបពលខ្លោះពួកបគមានបពញបៅបោយអុំបពើ ប។ រពោះបយរ ូរជាបថាបយើងមនិអាចរគបល់កខណ៍្ នបទបោយការខ្ុំរបឹង
ករបងបោយខ្លួនឯង។ ប៉ាុកនថ រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងោថ ប់ប គ្ បរ់ពោះអងគ។ បទើបរពោះអងគ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទនមកបដើមផជីួយ ដល់បយើងឱ្យររ់បៅជីវតិកដលវរុិទន។ 
 
 បៅបពលកដលបយើងដឹងថាបយើង នទទួលការអតប់ទរអុំបពើ បបយើងរចួបហើយ បយើងដឹងថារពោះអងគររឡាញ់
បយើង។ បនោះគឺជារជោរកដលរគរិថបររ័ិទទុំងអរ់អាចបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀត។ រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័នឹងអត់
បទរឱ្យពួកបគ បោយបរពាោះកតរពោះអងគររឡាញ់ដល់ពួកបគកដរ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រូមបឆលើយនូវរុំនួរខាងបរកាមបនោះជាមយួនឺង ពាកយថា រតូវ ឬ បទ 
 ក) បតើបុគគលមាប កក់ដលមនិមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចយល់ពីការបបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរី នកដរឬបទ? 
 ខ្) បតើរគិរថបររ័ិទរតូវកតដឹងទុំងអរ់នូវអវីកដលបគរតូវដឹងអុំពីរពោះគមពរីកដរឬបទ? 
 គ) បតើពួកោវក័រគបល់កខណ៍្កដរឬបទ? 
  ) បតើរពោះបយរ ូបរជើរបរ ើរមនុរសរគបល់កខណ៍្បដើមផបីបរងៀនពីបរចកថីប គ្ ប់របរ់រពោះអងគបៅកានអ់បកបផសងបទៀត  
                កដរឬបទ? 
 ង) បតើបយើងរតូវបបរងៀនបៅដល់មតិថភកថិរបរ់បយើងឱ្យដឹងថារពោះអងគររឡាញ់ដល់ពួកបគកដរឬបទ? 
 
២ ចូរររបររនូវអវីកដលរពោះអងគ នបធវើររមាបអ់បកបៅបពលកដលរពោះអងគ នរបស្រ គ្ ោះអបក។ គិតពីរបបៀបកដលអបករតូវ  
    និោយរ បព់ីចុំណុ្ចទុំងបនាោះបៅកាន់មតិថភកថកិដលមនិកមនជារគិរថបររ័ិទ។ 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
៣ ខ្ញុ ុំអាចបបរងៀនអុំពីរពោះបយរ ូ នបរពាោះខ្ញុ ុំ 
 ក) រគបល់កខណ៍្ 
 ខ្) មានបចតនាបនថបធវើ បបទៀត 
 គ)  នរិកាអុំពីរពោះអងគ 
  ) មានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ជាអបកជុំនួយ 
 

ខ. ងធវើការងបតជាា  Be Dedicated 
ទគ្នលទៅទ២ី. ពនយល់ពីការទរតជ្ជា ច្ិតតណដលរគ្ូបទរងៀនរគ្ិសតបរសិ័ទរតូវការ។ 
 
 បទោះបីជា អបកជាអបកណាកប៏ោយ រពោះជាមាច រ់បៅកតអាចបរបើអបកបដើមផបីបរងៀនបៅដល់អបកដសទ។ ប៉ាុកនថ អបករតូវកត
មានការថាវ យបៅកបុងការោថ ប់ប គ្ បត់ាមបរចកថីប គ្ បប់ៅកបុងការបបរងៀន។ បៅកបុងការថាវ យខ្លួនមាននយ័ថា «ទុកអវីបផសង
បទៀតបៅមយួកឡកបដើមផបីគ្នលបុំណ្ងជាកោ់ក់ណាមយួ»។ ឧទហរណ៍្ រពោះជាមាច រ់រតារ់បៅមនុរសមយួចុំនួនបធវើជារគូ
គ វ្ ល។ បៅបពលកដលបុគគលបនាោះបរជើរបរ ើរោថ ប់ប គ្ ប់បហើយ នកាល យបៅជារគគូ វ្ ល ជីវតិរបរ់គ្នត់ នថាវ យខ្លួន
ោចច់ុំបពាោះពន័នកិចចបនាោះ។ 
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 បយើងរតូវការការថាវ យខ្លួនរបបភទបនោះបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀន។ បទោះបីជាអបកមនិកមនជារគថូាប កស់ថ្ងអាទិតយក៏
បោយ អបកបៅកតអាចជួយ ដល់ការបបរងៀន នកដរ។ មបធា យដល៏អរបបរើរបុំផុតបៅកបុងការគ្នុំរទបៅដល់ពន័នកិចចសនការ
បបរងៀនគឺ បធវើជាអបកកដលបបថជាញ បរៀនរូរត និងោថ ប់តាប់បរចកថីពិតកដល នបរៀន។ 
 
 ររមាបអ់បកកដលជារគបូបរងៀនថាប កស់ថ្ងអាទិតយ ឬជារគបូបរងៀនបៅកកនលងបផសងបទៀត ការបបរងៀនវាអាចមនិបពញបពល
ដូចជារគូគ វ្ លបទ ប៉ាុកនថ បទោះបីជាការបបរងៀនរបរ់បយើងរបបភទណាកប៏ោយ កប៏យើងបៅកតរតូវការការបរៀបចុំគបរមាងបមបរៀន 
និងបធវើការរិកាពីវា។ បយើងរតូវកតមានការថាវ យខ្លួន បោយបរពាោះមានកិចចការមយួចុំនួនកដលរគបូបរងៀនរតូវដឹង និងរតូវបធវើ។ 
 ១ . រគបូបរងៀនរតូវកតបជឿថារគបគ់្នប រតូវការការបបរងៀន  
 ២. រគូបបរងៀនរតូវកតដឹងថាបបើគ្នម នរពោះជាមាច រ់បទបនាោះ មនុរសនឹងរតូវ ត់បង ់
 ៣. រគូបបរងៀនរតូវកតដឹងថា រគិរថបររ័ិទរតូវការការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 ៤ . រគបូបរងៀនរតូវដឹងពីអវីកដលខ្លួនរតូវបបរងៀន ទុំងបនោះរតូវតរមូវឱ្យមានការរិការពោះគមពរី 
 ៥ . រគបូបរងៀនគួរកតររ់បៅតាមការបបរងៀនរបរ់ខ្លួន 
 
 ការបបរងៀនអាចជាកិចចខ្ុំរបឹងករបងមយួ។ បទោះបីជា រគិរថបររ័ិទរតូវបបរងៀនបៅកបុងថាប ក់សថ្ងអាទិតយ ឬ កបុងរកុមជុំនុុំក៏
បោយ។ បនោះគឺជាអុំបណាយទនសនការបបរងៀនកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបទនឱ្យ។ បយើងនឹងនិោយបកនទមបទៀតបៅបពល
បរកាយ។ រគិរថបររ័ិទអាចនឹងទទួល នអុំបណាយទនបផសងបទៀតកដលមនិកមនជាអុំបណាយទនសនការបបរងៀន។ កតពួក
បគបៅកតរតូវោថ ប់ប គ្ ប់តាមបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះបយរ ូឱ្យបបរងៀនបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង។ 
 
 បៅបពលកដលបយើងរុខ្ចិតថរបគល់ខ្លួនបៅកបុងការបបរងៀន បនាោះរពោះជាមាច រ់នឹងជួយ ដល់បយើង។ អបកនិពននទុំនុក
តបមកើង នររបររថា «ចូរបផញើវារនារបរ់អបកបៅកបុង រពោះហរឋរបរ់រពោះអងគ ចូរបផញើជីវតិបលើរពោះអងគ បនាោះរទងន់ឹងជួយ អបក។» 
(ទុំនុកតបមកើង ៣៧:៥)។ រពោះជាមាច រ់មនិកដលរចានបចាលអរ់អបកកដលថាវ យខ្លួនោថ ប់ប គ្ បត់ាមបរចកថីប គ្ បរ់បរ់  
រពោះរគិរថបនាោះបទ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតបៅកបុងវងរ់កចក 
 ក) បតើអវីបៅកដលរគបូបរងៀនរតូវដឹងអុំពីមនុរសមាន ប? ពួកបគរតូវការ (ភាពឥតបខាច ោះ/ការបបរងៀន)។ 

 ខ្) ទុកអវីបផសងបទៀតបៅមយួកឡកបដើមផបីគ្នលបុំណ្ងជាកោ់ក់ណាមយួមាននយ័ថា (ការថាវ យខ្លួន/បរៀនពីវា) 
 គ) មុនបពលបយើងអាចបបរងៀនអបកបផសងបទៀតអុំពីបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់បយើងគួរកត (បចោះរគបោ់៉ា ង/ោថ ប់      
              តាមបរចកថីពិត)។ 
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៥ (ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុត) រគិរថបររ័ិទកដលមនិកមនជារគូថាប កស់ថ្ងអាទិតយអាចជួយ បៅដល់រគូ  
    ដសទបទៀត នបោយ  
 ក) បចាទរួររគូគ វ្ លរបរ់ពួកបគររមាបអ់ុំបណាយទនសនការបបរងៀន 
 ខ្) បធវើជាអបកបរៀនកដលោថ ប់ប គ្ ប ់
 គ) រិកាបដើមផកីាល យជារគគូ វ្ ល 
 

គ. ងរបើរបាស្រ់គប់ឱកាស្នានា Use Every Opportunity 
ទគ្នលទៅទ៣ី.បង្គា ញពីរទបៀបណដលទយើងអាច្ទររើរាស់រគ្ប់ឱកាសទដើមបបីទរងៀនទៅដល់អនរដម្ទទទៀត។  
 
 បៅបពលកដលបយើងគិតដល់ការបបរងៀន បយើងរបកហលជាគិតដល់ថាប ក់សថ្ងអាទិតយ តុ បរៀវបៅ ររមាបអ់ធិបាយ។
ប៉ាុកនថ ការបបរងៀនគឺរតូវការរគបទ់ីកកនលង។ ឪពុកមាថ យបៅកបុងផធោះ អបកបធវើការបៅកកនលងការ្រ អបកជុំនួញ រិរសទុំងអរ់បនាោះ
រុទនកតមានរបបៀបបៅកបុងការបបរងៀនអវីមយួបៅកានអ់បកបផសងបទៀត។ រគបទ់ីកកនលងកដលរគិរថបររ័ិទបៅ គឺកតងកតមានអបក
កដលរតូវការបរចកថីបបរងៀនអុំពីរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះ។ 
 
 រពោះបយរ ូបបរងៀនបៅតាមកកនលងនានា កបុងបពលបវោខុ្រៗគ្នប ។ បៅបពល កដលអបកដឹកនាុំជនជាតិយូោ បោកនី
កូបដម មកជួបរុំបណ្ោះរុំណាលជាមយួរពោះអងគបៅយបម់យួ រពោះបយរ ូ នបរបើចុំណុ្ចទុំងបនោះបដើមផបីបរងៀនដល់គ្នត ់ពី
របបៀបកដលរតូវទទួល ននូវបរចកថីរបស្រ គ្ ោះ។ មានបពលមយួបទៀតបៅបពលកដលរពោះបយរ ូ  និងោវក័របរ់រពោះអងគ នបធវើ
ដុំបណ្ើ រកាត់ររុកោមា៉ា រ ីបហើយរពោះបយរ ូ នឈបរ់រមាកបៅកកផរមាត់អណ្ថូ ង។ ខ្ណ្ៈបពលកដលពួកោវក័របរ់  
រពោះអងគ ននាុំគ្នប បៅទិញមាូបអាហារ មានស្ររថីមាប ក់ នមកដួរទឹកពីអណ្ថូ ងបនាោះ។ រពោះបយរ ូ នបរបើរ រ់បពលបវោ
បបរងៀននាងអុំពីរពោះអងគរបស្រ គ្ ោះដរ៏រ់។ 
 
 រពោះបយរ ូមនិរគ្ននក់តបបរងៀនបៅកបុងរពោះវហិារជនជាតិយូោប៉ាុបណាត ោះបទ រពោះអងគកប៏បរងៀនបៅតាមទីជនបទកកផរ
មាតរ់មុរទផងកដរ រពោះអងគកប៏បរងៀនបៅបពលកដលរពោះអងគ និងពួកោវក័របរ់រពោះអងគបធវើដុំបណ្ើ របៅតាមផលូវ រពោះអងគ
បបរងៀនបៅតាមផធោះ និងតាមកកនលងកដលមានមនុរសោថ ប់ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 បតើអបកមានធាល បក់ចកចាយពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់កដរឬបទ បៅបពលកដលអបកកុំពុងបរបិភាគអាហារជាមយួអបក
បផសងបទៀត? របកហលជាជាមយួរគួោររបរ់អបក ឬជាមយួមតិថភកថិរបរ់អបក។ អានខ្គមពរីមយួចុំនួនបចញពីបទគមពរី និង
ពិភាកាគ្នប ពីបទគមពរីទុំងបនាោះកអ៏ាចជួយ  នបរចើនកដរ។ ទុំងបនោះកជ៏ាទុំរងស់នការបបរងៀនមយួកដរ។ 
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 បៅបពល កដលមានបពលបវោនិោយបៅកកនលងបធវើការ បនាោះគឺជាឱ្ការមយួកដរ។ រគបទ់ីកកនលងកដលអបកជួបជុុំជា
មយួមតិថភកថ ិអបកអាចកចកចាយពីបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ មនុរសភាគបរចើន នឆលងកាតទុ់កខលុំ កបៅរតងច់ុំណុ្ច
ណាមយួ បនាោះជាបពលកដលអបកអាចបបរងៀនបៅដល់ពួកបគអុំពីរពោះជាមាច រ់កដលជារពោះសនការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ 
 
 ស្ររថីមាប កក់ដលខ្ញុ ុំោគ ល់ គឺគ្នត់កតងកតរួររុខ្ទុកខមតិថភកថិរបរ់គ្នតប់ោយរួរថា«បតើរពោះជាមាច រ់ នបធវើអវីខ្លោះររមាប់
អបកបៅសថ្ងបនោះ?» កដលនាុំបៅរកការពិភាកាអុំពកីិចចការខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ រគិរថបររ័ិទកដលបធវើកបបបនោះ គឺកុំពុងកត
បបរងៀនខ្លួនឯងនូវអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នបបរងៀនដល់ពួកបគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្អកសរកដលមានឃ្លល រតឹមរតូវខាងបរកាម៖ 
 ក) បយើងរតូវការបរៀវបៅ និងតុមុននឹងបយើងអាចបបរងៀន ន 
 ខ្) រគិរថបររ័ិទទុំងអរ់អាចបបរងៀនបៅតាមកកនលងនានា 
 គ) រពោះបយរ ូ នប ា្ ញឱ្យបយើងដឹងពីរបបៀបបដើមផកីរវងរកឱ្ការបៅកបុងការបបរងៀនររមាប់ជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង 
  ) មបធា យមយួបៅកបុងការបបរងៀនគឺ ការនិោយអុំពបីញ្ញា របរ់បយើង 
 
៧ ររបររចុោះនូវឱ្ការមយួចុំនួនកដលអបកអាចបរបើរ រ់ពន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបក។ 
 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................... 
 

គ. អ្ភិវឌ្ឍន៍អ្ំងោយទនរបស្អ់្នក Develop Your Gift 

ទគ្នលទៅទ៤ី. សទរមច្ទរជើសទរ ើសទីតាងំរបស់អនរសរាប់ព័នធរិច្ចបទរងៀន។ 
 
 ប៉ាូល នបលើកបឡើងរថីពីអុំបណាយទនសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនចុំនួនបីបលើកបៅកបុងរមពន័នបមរតីថ្ម។ី រល់ការបលើក
បឡើងមថងៗរថីពីអុំបណាយទនសនការបបរងៀន គឺ នបលើកបឡើងជាមយួនឹងអុំបណាយទនដស៏ទបទៀត។ បយើងមានរពោះ
អុំបណាយទនកបលកៗពីគ្នប  ររបតាមរពោះគុណ្កដលរពោះជាមាច រ់របទនមកបយើង។ របរិនបបើបងបអូនណាទទួលរពោះ
អុំបណាយទនខាងកថ្លង *រពោះបនធូល  រតូវកថ្លងបអាយររបតាមជុំបនឿ អបកណាទទួលរពោះអុំបណាយទនខាងបុំបរ ើ ចូរបុំបរ ើបៅ អបក
ណាទទួលរពោះអុំបណាយទនខាងបបរងៀន ចូរបបរងៀនបៅ (រ ៉ាមូ ១២:៦-៧)។ 
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 កបុងរកុមជុំនុុំមុនដុំបូងបងអរ់ រពោះជាមាច រ់ នកតងតាុំងបអាយមានោវក័ បនាធ ប់មក រពោះអងគកតងតាុំងអបកកថ្លងរពោះ
បនធូល បនាធ ប់មកបទៀត រពោះអងគកតងតាុំងអបកបបរងៀន។ (១កូរនិថូ្រ ១២:២៨)។ ប៉ាូលររបររថា គឺរពោះអងគបហើយ កដល ន
របទនបអាយអបកខ្លោះមានមុខ្្រជាោវក័ បអាយអបកខ្លោះកថ្លងរពោះបនធូល អបកខ្លោះផាយដុំណឹ្ងលអអបកខ្លោះជាអបកគ វ្ ល និង
អបកខ្លោះបទៀតជាអបកបបរងៀន  (បអបភរូ ៤:១១)។ 
 
 អុំបណាយទនសនការបបរងៀន គឺរតូវការយកមកបដើមផកីោងរកុមជុំនុុំបៅកបុងរមយ័ពួកោវក័ បហើយបយើងករ៏តូវការ
ររមាបប់ពលបចចុបផនបបនោះកដរ។ ប៉ាុកនថ ចាបត់ាុំងពីបពលកដលបយើងរិកាអតទបទគមពរីទុំងបនាោះមកបយើងបរៀន នថាមនិកមន
រគបគ់្នប រុទនកតទទួល ននូវអុំបណាយទនសនការបបរងៀនបនាោះបទ។ កម៏ានអុំបណាយទនដសទបទៀតររមាបយ់កមកបរបើកបុង
បគ្នលបុំណ្ងបដើមផកីោងរកុមជុំនុុំ។ រគបរ់គិរថបររ័ិទទុំងអរ់អាចទទួល ននូវអុំបណាយទនមយួ ឬ បលើរពីបនាោះបៅ
បទៀតបៅកបុងចុំបណាមអុំបណាយទនទុំងបនាោះ។ បយើងអាចនឹងមនិទទួល ននូវអុំបណាយទនដូចគ្នប បនាោះបទ។ 
 
 អបកកដលមានអុំបណាយទនបផសងគួរកតបធវើអវីឱ្យរតូវតាមអុំបណាយទនរបរ់ខ្លួន។ របរិនបបើអុំបណាយទនរបរ់
គ្នតគ់ឺជាការបុំបរ ើ បនាោះគ្នត់គួរកតបុំបរ ើ ឬជួយ បៅដល់អបកបផសងបទៀតបៅបពលកដលមានបរចកថីរតូវការ។ ផ្ទអ កបនថិចរចួទូលរួរ
រពោះអមាច រ់ឱ្យបបើករកមថងមកកានអ់បកបតើអវីបៅគជឺាអុំបណាយទនរបរ់អបក។ ឬ អបកអាចនឹងអធិោឌ នបៅកានរ់ពោះអងគឱ្យ
របទននូវអុំបណាយទនពិបររណាមយួ។ 
 
 បតើអវីបៅគឺជាអុំបណាយទនសនការបបរងៀន? កដូ៏ចជាអុំបណាយទនបផសងបទៀតកដរ វាគឺជារមតទភាពដអ៏រចរយមយួ។ 
គឺជារមតទភាពកដលរពោះជាមាច រ់របទនឱ្យបដើមផពីនយល់នូវបរចកថីពិតរបរ់រពោះអងគ។ រគបូបរងៀនរគិរថបររ័ិទ គឺមនិកមនជា
មាប កក់ដលកតងកតបចោះរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់បលើរជាងអបកបផសងបនាោះបទ។ រគូបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ គឺមានអុំបណាយ
ទនបបរងៀនអបកបផសងបទៀតបដើមផឱី្យពួកបគអាចបរៀន និងរកីចបរមើន ន។ 
 
 រគិរថបររ័ិទទុំងអរ់អាចបធវើជារគូបបរងៀន។ ប៉ាូល នរ បរ់គិរថបររ័ិទបៅកបុងរកុមជុំនុុំកូឡូរថា «រូមរពោះ
បនធូលរបរ់រពោះរគិរឋរណ្ឌិ តបៅកបុងបងបអូនបអាយ នបរបិូណ៌្។ ចូរបរបៀនរបបៅ និងោរ់បតឿនគ្នប បៅវញិបៅមក បោយ
រ ជាញ រគបោ់៉ា ង។ ចូរបរចៀងអររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់កបុងចិតថ បោយបរបើទុំនុកតបមកើង បទររបរើរ និងបទចុំបរៀងមកពី  
រពោះវញិ្ញដ ណ្» (កូឡូរ ៣:១៦)។ បៅកបុងរកុមជុំនុុំ ជាពិបររគឺរតូវការរគូបបរងៀនកដលមានអុំបណាយទនបបរងៀន។ 
 
 រគិរថបររ័ិទរគបរ់បូគួរកតរកឱ្យប ើញនូវអុំបណាយទនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និងបធវើការអភវិឌណនអ៍ុំបណាយទន
ទុំងបនាោះ។ អបកខ្លោះរបកហលជាមានអុំបណាយទនបបរងៀន កតគ្នតពុ់ុំ នដឹងបទ។ របរិនបបើអបកមានបុំណ្ងចិតថបៅកបុងការ
បបរងៀន ចូរពាោមបបរងៀនបៅ។ អបកនិងអបកបផសងបទៀតអាចនឹងប ើញរពោះពររបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងការបបរងៀនរបរ់
អបក។ 
 របរិនបបើអបកដឹងថាអបកមានអុំបណាយទនបៅកបុងការបបរងៀន ចូរបរបើរ រ់វាបៅ។ បយើងមនិ នដឹងបទថាបតើធីម៉ាូបថ្
គ្នតម់ានអុំបណាយទនអវី ប៉ាុកនថ អវីកដលប៉ាូល នរ បគ់្នត ់គឺជាការលអររមាបប់យើងកដរ។ ប៉ាូលមានរបោរន៍ថា «បហតុ
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បនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំរុុំរ ុំលឹកោរ់បតឿនអបកថាចូរបធវើបអាយរពោះអុំបណាយទនរបរ់រពោះជាមាច រ់ កដលអបក នទទួល បោយខ្ញុ ុំ
ោកស់ដបលើបនាោះមានរកមមភាពបឡើងវញិ» (២ធីម៉ាូបថ្ ១:៦)។ មបធា យមយួដរ៏បបរើរបុំផុតបដើមផរីកាអុំបណាយទនរបរ់
អបក គឺរតូវបរបើរ រ់វាបៅកបុងពន័នកិចចរកុមជុំនុុំរបរ់អបក។ បពរតុរ នបរបើពាកយបលើកទឹកចិតថថា «បងបអូនមាប ក់ៗ  នទទួល
រពោះអុំបណាយទនបផសងៗពីគ្នប បហើយ ដូបចបោះ ចូរយករពោះអុំបណាយទនទុំងបនោះបៅបុំបរ ើអបកឯបទៀតៗ បអាយរមនឹងនាទី
របរ់បងបអូនជាអបកចាត់កចងដល៏អ កដលកចករពោះអុំបណាយទន រគបក់បបោ៉ា ងរបរ់រពោះជាមាច រ់។» (១បពរតុរ ៤:១០)។ 
ខ្ណ្ៈបពលកដលបយើងបរបើរ រ់អុំបណាយទនបបរងៀន ឬ អុំបណាយទនបផសងបទៀតកដលរពោះជាមាច រ់របទនឱ្យបយើង 
អុំបណាយទនទុំងបនាោះនឹងរកីចបរមើនបឡើង។ បយើងនឹងកាល យបៅជារគូបបរងៀនកដលកានក់តរបបរើរបទៀតបៅបពលកដលបយើង
បធវើការបរបើរ រ់បៅកបុងការបរៀនពីរបបៀបកដលរតូវបបរងៀន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បតើគួរកតបរជើរបរ ើរអបកណាឱ្យបបរងៀនបៅកបុងរកុមជុំនុុំ? 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 
៩ ចូរគូររងវងប់លើអកសរកដលបៅពីមុខ្របបោគកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) អុំបណាយទនសនការបបរងៀន គឺរតូវ នបលើកយកមកនិោយមយួដងបៅកបុងរពោះគមពរី 
 ខ្) រគបគ់្នប កដលជារគិរថបររ័ិទ គឺទទួល ននូវអុំបណាយទនសនការបបរងៀន 
 គ) រគូបបរងៀនថាប ក់សថ្ងអាទិតយរតូវការអុំបណាយទនបបរងៀន បដើមផបីធវើការពនយល់អុំពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
  ) អុំបណាយទនសនការបបរងៀន គឺជារមតទភាពពីធមមជាតិកដលអាចបរៀនរូរត ន 
 ង) បយើងអាចដឹងថាបយើងមានអុំបណាយទនសនការបបរងៀនបោយការខ្ិតខ្ុំបរៀនរូរត 
 ច) របរិនបបើអបកមានអុំបណាយទនសនការបបរងៀន អបករតូវកតបរបើរ រ់វាបដើមផជីារបបោជនប៍ៅដល់អបកបផសងបទៀត
  
 ឥឡូវបនោះអបក នបញ្ចបនូ់វជុំពូកទីមយួរចួរល់បហើយ បនាោះអបកអាចនឹងបរតៀមខ្លួនបៅកបុងការបឆលើយនូវ ការវាយតសមល
បៅកបុងជុំពូកមយួបនោះ ន។ រ ុំឮកបមបរៀនមុនៗ បនាធ ប់មកបធវើតាមការកណ្នាុំបៅបលើរនលឹកចបមលើយ។ របគល់រនលឹកចបមលើយ
ជូនរគូបនធុកថាប ក់ ឬខាងកផបកការោិល័យចុោះប ម្ ោះ បនាធ ប់មកបនថការរិការបរ់អបកបៅកបុងជុំពូកទីពីរ។  
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
១ ក)  បទ 
 ខ្)  បទ 
 គ)  បទ 
  )  បទ 
 
៩ គ) និង ច) រតូវ 
 
២  ខ្ញុ ុំនឹងនិោយថារពោះអងគ នអតប់ទរ បខ្ញុ ុំ បហើយ នប ា្ ញខ្ញុ ុំថារពោះអងគររឡាញ់ខ្ញុ ុំ 
 
៨  ររមាបអ់បកកដលមានអុំបណាយទនសនការបបរងៀន។ រពោះជាមាច រ់របទនអុំបណាយទនបផសងៗបៅដល់រគិរថ
 បររ័ិទមាប ក់ៗ បដើមផកីោងរកុមជុំនុុំ 
 
៣ គ)  នរិកាអុំពីរពោះអងគ 
  ) មានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ជាអបកជុំនួយ 
 
៧  បនោះជាការររបររចុោះមយួចុំនួន ប៉ាុកនថអបកអាចររបររចុោះបកនទមបទៀត៖ 
  បៅបពលកដលមានការរួររុខ្ទុកខមតិថភកថិ 
  បៅបពលកដលបធវើការ្រជាមយួអបកបផសង 
  បៅអាហារបពលោង ច 
 
៤ ក) ការបបរងៀន 
 ខ្) ការថាវ យខ្លួន 
 គ) ោថ បត់ាមបរចកថីពិត 
 
៦ ក)  ខុ្រ 
 ខ្)  រតូវ 
 គ)  រតូវ 
  )  ខុ្រ 
 
៥ ខ្) បធវើជាអបកបរៀនកដលោថ ប់ប គ្ ប ់



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

  



75 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ងមងរៀន 

៦  ឪពុរាត យជ្ជរគ្បូទរងៀន  The Parent Teacher 

៧  តរមូវការសរាប់ទមទរៀនបទរងៀន The Need for a Message 

៨  តរមូវការសរាប់វិធីសារសតបទរងៀន The Need for Methods 

៩  វិធីសារសតបទរងៀនរបស់រពះទយស ូ Jesus’ Methods 
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 ឪពុកមាត យជារគូបងរងៀន 
The Parent Teacher 

  
 
 បៅបពលកដលបយើងបជឿបៅបលើរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះរបរ់បយើង បយើងទទួល ននូវអុំណ្រដធ៏ុំបធង។ បតើអបក
មាននឹកចាុំបទនូវបហតុការណ៍្ទុំងបនាោះកដល នបកើតបឡើងបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក? បពលបនាោះ អបកចងក់ចកចាយជាមយួអបក
ដសទបទៀតភាល ម។ អបកបៅកតអាចមានអុំណ្រដូចគ្នប បនាោះ និងការបររកឃ្លល នបៅកបុងការកចកចាយជាមយួនឹងអបកដសទ។ 
 
 បយើង ននិោយគ្នប រចួមកបហើយអុំពីរបបៀប និងមូលបហតុកដលបយើងរតូវបបរងៀនបៅកាន់រគបគ់្នប កដលរតូវការការ
បបរងៀន។ បយើងក ៏នប ើញកដរពីរបបៀបកដលបយើងអាចបបរងៀនបៅកាន់អបកបផសងបទៀត បទោះបីជាអបកជាអបកណាកប៏ោយ។
បៅកបុងបមបរៀនបនោះបយើងនឹងរិកាអុំពីមនុរសពីររបបភទកដលអបកអាចបបរងៀន នបៅកបុងផធោះរបរ់អបកផ្ទធ ល់។ ការបបរងៀន
បនោះផថល់មកនូវអុំណ្រោ៉ា ងបលើរលបក់ដលអបកមនិធាល ប់មានពីមុនមក។ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកនឹងពាោមោកលផងបរបើរ រ់
របបៀបបផសងៗគ្នប បៅកបុងការបបរងៀន។ 
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គ្ទរាង 
ក. ឪពុកមាថ យជារគបូបរងៀន  Parents As Teachers 
ខ្. មតិថរមាល ញ់ជារិរស Friends As Learners 

 

ទគ្នលទៅ 
១. បលើកឧទហរណ៍្បចញពីរពោះគមពរីពីរបបៀបកដលឪពុកមាថ យបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់ពួកគ្នត។់ 
២. បរៀបគបរមាងវធិីោស្ររថមយួររមាបក់ារបបរងៀនបៅដល់មតិថភកថិបៅកបុងផធោះរបរ់អបក។  
 

ក. ឪពុកមាត យជារគូបងរងៀន Parents As Teachers 

ឪពុរាត យទៅរនុងរពះគ្មពីរ Bible Parents 

ទគ្នលទៅទ១ី. ទលើរឧទហរណ៍ទច្ញពីរពះគ្មពីរពីរទបៀបណដលឪពុរាត យបទរងៀនដល់រូនៗរបស់ពួរគ្នត់។ 
 
 ការបបរងៀនបៅដល់កូនៗពីរុំណាកឪ់ពុកមាថ យរបរ់ពួកបគ គឺជាកផបករុំខាន់មយួបៅកបុងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់
ររមាបរ់បជារស្ររថរបរ់រពោះអងគ។ បៅបពលកដលបោកម៉ាូបររ បប់ៅដល់របជារស្ររថអុីរោកអលឱ្យោថ បត់ាមបរចកថី
ប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់ គ្នត់ក ៏នរ បប់ៅដល់ពួកបគឱ្យបបរងៀនបរចកថីប គ្ បទ់ុំងបនាោះបៅដល់កូនបៅរបរ់ពួកបគផង
កដរ។ 
 

បហតុបនោះ ចូររបយត័ប បហើយរបុងោម រតីបរៀងរល់សថ្ង កបុងជីវតិរបរ់អបក បដើមផកុីុំបអាយបភលចបហតុការណ៍្កដលអបក
 នប ើញផ្ទធ ល់នឹងកភបក បហើយករកងបោចិតថរបរ់អបកកលងនឹកនាដល់បហតុការណ៍្បនាោះ។ ចូររ បកូ់ន និង
បៅរបរ់អបករល់គ្នប បអាយដឹងអុំពីបហតុការណ៍្បនោះកដរ។ ចូរនឹកចាុំពីសថ្ងកដលអបកមកគ្នល់រពោះអមាច រ់ជារពោះ
របរ់អបក បៅបលើភបុំបហាករប គឺបៅសថ្ងរពោះអងគមានរពោះបនធូលមកខ្ញុ ុំថា―ចូររបមូលរបជាជនបអាយមកជួបនឹង
បយើង ដផតិបយើងចងប់អាយពួកបគឮរពោះបនធូលរបរ់បយើង បដើមផបីអាយពួកបគបគ្នរពបកាតខាល ចបយើងអរ់មយួ
ជីវតិ កដលពួកបគររ់បៅបលើកផនដី រពមទុំងបអាយពួកបគបបរងៀនរពោះបនធូលបនោះដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួន។ 
(ទុតិយកថា ៤:៩-១០) 

 
 បោកម៉ាូបរ នកណ្នាុំពួកបគឱ្យរ បប់ៅដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួនពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់ នជួបពួកបគបៅបលើភបុំរីុ
សណ្។ បនោះគឺជារពឹតថិការណ៍្ដរ៏ុំខានម់យួកដល នបកើតបឡើងចុំបពាោះពួកបគ។ ប៉ាុកនថ បហតុការណ៍្បនោះកជ៏ួយ រ ុំឮកដល់ពួកបគ
បៅកបុងការោថ ប់ប គ្ បត់ាមរពោះជាមាច រ់កដរ។ 
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 បពលកដលឪពុកមាថ យ នរ បប់ហតុការណ៍្បនោះបៅដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួន កូនៗបគអាចបរៀន នពីបហតុការណ៍្បនាោះ
ថា ពិតជាមានរពោះជាមាច រ់កមន បហើយរពោះអងគកអ៏ាចជួបជាមយួនឹងពួកបគ នកដរ។ បនាធ ប់មកបទៀត ម៉ាូបរ នរ បប់ៅ
ដល់របជារស្ររថអុីរោកអលពីបពលបវោ និងរបបៀបកដលពួកបគរតូវបបរងៀនបៅដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួន។ 
 

រតូវទុកបអាយរពោះបនធូលកដលខ្ញុ ុំរបគល់ដល់អបកបៅសថ្ងបនោះ ដកជ់ាបប់ៅកបុងចិតថរបរ់អបកជានិចច។ ចូរបបរងៀន
កូនបៅរបរ់អបកអុំពីរពោះបនធូលបនោះ គឺរតូវនិោយបអាយវាោឋ ប ់បពលអបកបៅផធោះ បពលបធវើដុំបណ្ើ រ បពលចូល
ដុំបណ្ក និងបពលបរកាកពដីុំបណ្ក។ (ទុតិយកថា ៦:៦-៧) 

 
 ការបបរងៀនបៅដល់កូនបៅ គឺជារបបៀបសនការររ់បៅរបរ់របជាជនអុីរោកអល។ ពួកបគមនិរគ្ននក់តកញកបពលបវោ
រល់សថ្ងបដើមផឱី្យកូនបៅរបរ់ខ្លួនោថ ប់នូវការអានបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់ប៉ាុបណាត ោះបទ កតកូនបៅរបរ់បគរតូវកតោថ បឮ់
រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់ មនិកតប៉ាុបណាត ោះឪពុកមាថ យរតូវនិោយជាមយួនឹងកូនបៅរបរ់ខ្លួនអុំពីភាពបោម ោះរតងរ់បរ់រពោះ
ជាមាច រ់រល់បពលកដលឪពុកមាថ យបៅជាមយួនឹងកូនៗរបរ់ខ្លួន។ ឪពុកមាថ យមនិរតឹមកតជាអបកកដលរតូវនិោយប៉ាុបណាត ោះ
បទ កតករ៏តូវបធវើការបឆលើយឆលងជាមយួនឹងកូនៗ រពមទុំងបឆលើយតបនូវរល់រុំនួរបរ់ពួកបគកថ្មបទៀតផង។ 
(រូមអាន ទុតិយកថា ៦:២០) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរអាន ទុតិយកថា ៦: ២១-២៥ បនាធ ប់មកបឆលើយនូវរុំនួរខាងបរកាម ជាមយួនឹងពាកយ រតូវ ឬបទ។ 
 ក) បតើឪពុកមាថ យរតូវ នរ បឱ់្យនិោយពីអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នរបស្រ គ្ ោះពួកបគឱ្យរចួពីបរថចបអរីុបកដរឬបទ? 
 ខ្) បតើរពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទ័យឱ្យឪពុកមាថ យរ បប់ៅកូនបៅរបរ់ពួកបគឱ្យបធវើតាមអវីកដលពួកបគចងប់ធវើកដរឬ       
               បទ? 
 គ) បតើរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័កដរឬបទបៅបពលកដលរស្ររថរបរ់រពោះអងគជាបជ់ាទរករបៅកបុងរបបទរបអរីុប? 
 
២ បតើអបកគិតថានឹងមានអវីបកើតបឡើងបៅបពលកដលកូនៗ នឮពីឪពុកមាថ យរបរ់ពួកបគនូវអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នបធវើ? 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 កនលងមកជាបរចើនឆាប ុំោវឌី នររបររថា៖«រូមបអាយមនុរសបៅរគបជ់ុំនាន ់បលើកតបមកើងោប រពោះហរឋរបរ់រពោះអងគ 
រូមបអាយបគបរៀបរបអ់ុំពីកិចចការដអ៏ោច រយ កដលរពោះអងគ នបធវើ » (ទុំនុកតបមកើង ១៤៥:៤)។ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័
ឱ្យកិចចការដអ៏ោច រយកដលរពោះអងគ នបធវើបៅកតបនថររ់របវ ើកបោយឱ្យរបជារស្ររថរបរ់រពោះអងគនឹកចាុំពីកិចចការទុំងបនាោះ។ បយើង
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កប៏រៀន នពីោច់បរឿងទុំងបនាោះកដលរពោះជាមាច រ់រពោះអងគរបទនពរបៅដល់អបកកដលោថ ប់ប គ្ បរ់ពោះអងគ។ បបើរគ្ននក់តរ ប់
បៅដល់កូនបៅថា «បធវើបនោះ» ឬ «កុុំបធវើបនាោះ» គឺបៅមនិទន់រគបរ់គ្ននប់ទ ពួកបគរតូវដឹងថាអបកណាជាអបកកដលនិោយ 
បហើយបោយោរមូលបហតុអវី។ 
 

គ្ំរូរបស់ឪពរុាត យ Parental Example 

 កូនៗបរៀនបោយការបមើលតាមគុំររូបរ់ឪពុកមាថ យ។ ឪពុកមាថ យកដលជាអបកបមើលកថ្រគូោរ ផធោះរកមផង ពួកគ្នត់
ប ា្ ញពកីារោថ ប់ប គ្ បត់ាមរកតឹយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ កូនៗកប៏មើលប ើញពីរពោះពរកដលឪពុកមាថ យរបរ់ខ្លួន ន
ទទួលបនាោះកដរ។ មនិយូរប៉ាុនាម នពួកបគចាបប់ផថើមដឹងថាការោថ ប់ប គ្ បត់ាមរពោះជាមាច រ់គឺជាការលអ ពួកបគកអ៏ាចបរៀន នថា
រពោះជាមាច រ់នឹងជួយ ដល់ពួកបគឆលងកាតនូ់វរល់បញ្ញា  រពមទុំងរបទនកមាល ុំងដល់ពួកបគឱ្យរចួផុតពីអុំបពើ ប។ 
 
 រពោះបយរ ូបបរងៀនដល់ោវក័របរ់រពោះអងគបោយបរបើរពោះបនធូល និង បោយបធវើជាគុំរ។ូ បៅបពលកដលរពោះអងគ និង 
ោវក័របរ់រពោះអងគ នបៅចូលរមួពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅភូមកិាណា រពោះអងគ នបធវើការអោច រយបោយបធវើឱ្យទឹកកាល យបៅជា
រោទុំពាុំង យជូ។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូហាន នររបររថា «បនោះជាទីរុំគ្នល់ដុំបូងបងអរ់ កដលរពោះបយរ ូ នបធវើបៅ
ភូមកិាណាកបុងររុកកាលីបឡ។ រពោះអងគ នរុំកដងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ បហើយពួករិរសក ៏នបជឿបលើរពោះអងគ។»  
(យ៉ាូហាន ២:១១) ។ កិចចការកដលរពោះបយរ ូ នបធវើបនាោះ នប ា្ ញរ បដ់ល់ពួកោវក័ថារពោះអងគពិតជាយករពោះទយ័ទុក
ោកច់ុំបពាោះមនុរស។ បៅបពលកដលោវក័របរ់រពោះអងគ នប ើញកិចចការទុំងបនោះ ពួកបគ នបជឿបលើរពោះអងគ។ 
 
 ររមាបកូ់នៗរបរ់បយើងបដើមផឱី្យពួកបគយល់ថា រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងររឡាញ់ដល់អបកជិតខាង
របរ់បយើង បយើងគួរកតប ា្ ញឱ្យបគប ើញថាបយើងពិតជាររឡាញ់បៅដល់អបកជិតខាងរបរ់បយើងកមន។ ការនិោយបដើមពី
អបកជិតខាង ឬការមនិបអើបពើដល់ពួកបគ បនាោះមនិកមនជាការប ា្ ញនូវកថីររឡាញ់បទ។ ោវក័យ៉ាូហាន នរ បព់ីោរ
រុំខានរ់ថីពីរកមមភាពរបរ់បយើង បៅបពលកដលគ្នត ់នបររបររថា «កូនបៅបអើយ បយើងមនិរតូវររឡាញ់រតឹមកតបបូរ
មាត ់ឬពាកយរុំដីប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរតូវររឡាញ់តាមអុំបពើកដលបយើងរបរពឹតថ និងតាមបរចកឋីពិតវញិ។» (១យ៉ាូហាន ៣:១៨)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតចុំបពាោះរុំនួរខាងបរកាម៖ 
៣ បៅបពលកដលកូនៗបធវើតាមគុំររូបរ់ឪពុកមាថ យរបរ់ពួកបគពីការោថ បប់ គ្ ប់តាមរពោះជាមាច រ់ 
 ក) មនិមានបញ្ញា អវីបនាោះបទ 
 ខ្) ពួកបគនឹងមានបញ្ញា ជាមយួនឹងអបកជិតខាងរបរ់ពួកបគ 
 គ) រពោះជាមាច រ់នឹងផថល់បរចកថីអុំណ្រដល់ពួកបគ និង កមាល ុំង បទោះបីជាបៅកបុងបពលកដលមានទុកខលុំ កកប៏ោយ។ 
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៤ រកមមភាពរបរ់បយើងនឹងបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់បយើងថាបយើងបជឿថា 
 ក) អបកជិតខាងរបរ់បយើងគួរកតរួររុខ្ទុកខបយើងជាញឹកញាប់ 
 ខ្) រពោះជាមាច រ់របទនពរបៅដល់អបកកដលោថ ប់ប គ្ ប់រពោះអងគ 
 គ) ពួគបគគួរកតបធវើតាមអវីកដលបយើងបធវើ មនិកមនរគ្ននក់តអវីកដលបយើងនិោយប៉ាុបណាត ោះបទ 
 
៥ ោវក័របរ់រពោះបយរ ូដឹងថារពោះអងគយករពោះទយ័ទុកោក់ដល់មនុរស បោយោរកត 
 ក) អវីកដលរពោះអងគមានបនធូល 
 ខ្) រកមមភាពរបរ់រពោះអងគ 
 
 បោកម៉ាូបរ នរ បប់ៅដល់ឪពុកមាថ យបៅអុីរោកអលថា ពួកបគរតូវនិោយរ បប់ៅដល់កូនៗរបរ់ខ្លួនអុំពី
រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ អបកកអ៏ាចបរបើនូវមបធា យបនោះបដើមផបីបរងៀនអុំពីការប ា្ ញពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់
បៅកបុងផលូវរបរ់រពោះអងគកដរ។ ឧទហរណ៍្ដូចជាការពិភាកាជាមយួនឹងកូនៗរបរ់អបក បតើរពោះគមពរីកចងោ៉ា ងដូចបមថចខ្លោះអុំពី
ការប ល្ ោះរបកកកគ្នប ? 
 
 ការអានរពោះគមពរីបៅកបុងផធោះរបរ់បយើង គឺវាមានោររុំខាន់ខាល ុំងណារ់ររមាបប់កមងៗគឺពួកបគរតវូការឮពីរពោះបនធូល
របរ់រពោះអងគ។ បៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគមានបរចកថីពិតជាបរចើនកដលជួយ ដល់ការកោងជីវតិរបរ់បយើង។ គួរកតទុក
បពលបករោយពីខ្គមពរីកដល នអានបនាោះ បហើយកជ៏ាបពលកដលបកមងៗមានរុំនួរ។ ឪពុកមាថ យកដលឆាល តសវគ្នតន់ឹងទុក
បពលបវោបៅកបុងការករវងរកចបមលើយ។ 
 
 បរចកថីបបរងៀនកដលឪពុកមាថ យរតូវការយកមកបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់ពួកបគ គឺមានបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីរុភារិត។
បដើមផឱី្យកូនៗោថ ប់តាមបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់ រពមទុំងទទួល ននូវរពោះពរកដលរពោះជាមាច រ់ នរនា ឪពុក
មាថ យគួរកតបបរងៀនដល់ពួកបគ។ អាន រុភារិត ១:៨-៩  
 

កូនបអើយចូរោឋ បឪ់ពុកបរបៀនរបបៅ បហើយរតងរតាបោ់ឋ ប់មាឋ យទូនាម នដផតិដុំបូនាម នរបរ់ឪពុកមាឋ យនឹង
កោងចរោិរមផតថិរបរ់កូន បអាយ នលអដូចមកុដ និងកខ្សកមារ។ 

 
 បយើងភាគបរចើនចង ់នកូនដូចជាធីម៉ាូបថ្បៅកបុងរមពន័នបមរតីថ្ម។ី ដកររងព់ីរុំបុរតកដលប៉ាូលររបររបៅកាន់ធីម៉ាូបថ្ 
បយើងដឹងថាមាថ យ និងោយរបរ់គ្នត់ នប ា្ ត់បបរងៀនដល់គ្នត។់ ខ្ញុ ុំបជឿជាក់ថាពួកបគ នប ា្ តប់បរងៀនបៅដល់គ្នត់
ជាពាកយបពចនផ៍ង និងបចញជាទបងវើរផង។ ប៉ាូលររបររបៅកានធ់ីម៉ាូបថ្ «ខ្ញុ ុំកប៏ៅនឹកចាុំពីជុំបនឿឥតោក់ពុតរបរ់អបក គឺជា
ជុំបនឿកដលបោកោយឡូអុីរជាជីដូន និងអបកររីអឺនីរជាមាឋ យរបរ់អបកធាល ប់មានមុនអបក ខ្ញុ ុំបជឿជាកថ់ាអបកកម៏ានជុំបនឿ
បនោះកដរ។» (២ធីម៉ាូបថ្ ១:៥) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) ឪពុកមាថ យគួរកតនិោយអុំពីរពោះជាមាច រ់បៅកានកូ់នៗរបរ់ពួកបគបៅបពលកដលមានឱ្ការនិោយ 
 ខ្) រុំនួរកដលកូនៗរួរមនិចាុំ ចរ់តូវកតបឆលើយតបបនាោះបទ 
 គ) ធីម៉ាូបថ្ នបរៀនរូរតអុំពីរពោះជាមាច រ់ពីមតិថមាប ក់ 
  ) ការនិោយអុំពីរពោះជាមាច រ់បៅកាន់កូនៗរបរ់បយើងគឺមានោររុំខាន់ដូចជារកមមភាពរបរ់បយើងកដរ 
 
៧ ចូរររបររចុោះនូវចុំនុចមយួចុំននួកដលអបកអាចបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់អបកបោយការនិោយបៅកានព់ួកបគ។ 

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

ខ. មិតតស្មាល ញជ់ាស្សិ្ស Friends As Learners 

ទគ្នលទៅទ២ី. គ្ទរាងពីវីធីសារសតសរាប់បទរងៀនទៅដល់មិតតភរតិទៅរនុងផាះរបស់អនរ។ 
 
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការកដលោច់បរឿងនិោយអុំពីបោកកូនោីរ កដលចាតប់ញ្ជូ នឱ្យមកបបរងៀនដល់បោក 
បពរតុររថីពីដុំណឹ្ងលអ។ ករអកបឡើងបពរតុរ នមកដល់បរោរ កដលជាកកនលងកដលបោកកូនីោររងច់ាុំងគ្នត់ 
ជាមយួនឹងោច់ញាតិ និងមតិថរបិទនោប លកដលគ្នត់ នអបញ្ច ើញ។ (កិចចការ ១០:២៤) 
 
 បនោះគឺជាការកតរ់តាបៅកបុងរពោះគមពរីរថីពីការរិការពោះគមពរីតាមផធោះ។ កូនីោរ នបរបើររុុំឱ្យបពរតរុមកបធវើជារគូ
បបរងៀន។ បនាធ ប់មកគ្នត ់ននាុំរកុមរគួោរ និងមតិថភកថិមកបដើមផោីថ ប់របោរន៍របរ់បពរតុរ។ រពោះជាមាច រ់របទន 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគដល់អបកទុំងបនាោះ បហើយពួកបគ នទទួលពិធីរជមុជទឹក។ 
 
 រគិរថបររ័ិទបៅតាមបណាថ របបទរជាបរចើនបធវើការអបញ្ជ ើញមតិថភកថិរបរ់ពួកគ្នត ់និងោច់ញាតិបដើមផមីករិការពោះ
គមពរីបៅតាមផធោះ។ របរិនបបើអាចបុគគលមាប ក់ៗបៅកបុងការរិកាជារកុមគួរកតមានការអានរពោះគមពរីបៅកបុងការជួបជុុំបនាោះ។ 
ជាការលអរបបរើរកដលមានគបរមាងបៅកបុងការរិកា កដលបៅកបុងបនាោះមានជារុំនួររថីពីបមបរៀន។ អបកកដលបៅកបុងរកុមរតូវ
បធវើការបឆលើយរុំនួរបោយការករវងរកចបមលើយបៅកបុងរពោះគមពរី បហើយអបកដឹកនាុំរកុមរតូវពិនិតយបមើលថារគបគ់្នប អាចរកបមើល
ចបមលើយប ើញ។ រគិរថបររ័ិទទុំងឡាយរុទនកតអាចដឹកនាុំការរិការពោះគមពរីរបបៀបបនោះ ន។ តាមរយៈមបធា យបនោះអបក
អាចបធវើការបបរងៀនអបកកដលមកបលងផធោះរបរ់អបក។ 
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 ស្ររថីមាប កក់ដលររ់បៅរបបទរឥណ្ឍូ បណ្រីុ កដលរិកាមុខ្វជិាជ រិកាសនរកលវទិាល័យកលូប ល គ្នត់ នកាល យជា
រគិរថបររ័ិទបោយការរិការបបៀបបនាោះកដរ គ្នត់ចងក់ចកចាយពីជុំបនឿថ្មីរបរ់គ្នត់ជាមយួនឹងអបកបផសងបទៀត បទើបគ្នត់
បបលួស្ររថីៗកដលគ្នតោ់គ ល់មកផធោះរបរ់គ្នតប់ដើមផរិីកាបមបរៀនបៅកបុងរពោះគមពរីជាមយួគ្នត។់ មានរបកហលជា២៥នាក់
 នកាល យជារគិរថបររ័ិទតាមរយៈវធិីោស្ររថមយួបនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ របរិនបបើអបកចាបប់ផថើមការរិការពោះគមពរីបៅតាមផធោះឥឡូវបនោះ បតើកិចចការចមផងអវីខ្លោះកដលអបករតវូបធវើ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ................................................................................................................................................ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
៨ បធវើការអបញ្ជ ើញមនុរស ចាតរ់គូឱ្យបៅ ឬ បបរងៀនបោយខ្លួនឯងបោយយករពោះគមពរីបៅជាមយួ រពមទុំងបរបើរ រ់នូវ
 លុំនាុំសនការរិកាមយួចុំនួនបទៀត។ 
 
១ ក) រតូវ 
 ខ្) បទ 
 គ) បទ 
 
៦ ក) រតូវ 
 ខ្) ខុ្រ 
 គ) ខុ្រ 
  ) រតូវ 
 
២ វាជួយ ដល់ពួកបគឱ្យោគ ល់រពោះជាមាច រ់ជាអបកណា និងអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យពួកបគបធវើ។ 
 
៧  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ បរចកថីកដលខ្ញុ ុំបកនទម អុំពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ និងរបបៀបកដលរពោះអងគប ា្ ញបរចកថី
 ររឡាញ់បនាោះ។ អវីកដលបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងខ្លឹមោររបរ់វា។ របបៀបកដលរតូវអនុវតថន ៍ 
 រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង។ 
 
៣ គ) រពោះជាមាច រ់នឹងរបទនបរចកថីអុំណ្រ និង កមាល ុំងដល់ពួកបគ បទោះបីជាបៅកបុងរគ្នលុំ កកប៏ោយ។ 
 
៤ ខ្) រពោះជាមាច រ់របទនរពោះពរបៅដល់អបកកដលោថ ប់ប គ្ ប់ដល់រពោះអងគ។ 
 
៥ ខ្) រកមមភាពរបរ់រពោះអងគ។ 
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តរមូវការស្រមាប់ 
ងមងរៀនបងរងៀន 

The Need for a Message 
 
 
 ជាបរៀងរល់ឆាប ុំមនុរសបធវើការបរជើរបរ ើរនូវរបបភទរគ្នបពូ់ជបដើមផោីុំបៅកបុងចុំការរបរ់ខ្លួន។ ប៉ាុកនថ អបកបធវើចុំការភាគ
បរចើន គមឺនិរគ្នន់កតោុំរគ្នបពូ់ជប៉ាុបណាត ោះបទ កតគ្នត់កថ្មទុំងបរៀបចុំភជួរររ់ដី បធវើបរទើង បរៀបចុំរងជាជួរ មុនបពលោកោ់ុំរគ្នប់
ពូជ។ បនាធ បម់ក រដូវរបមូលផលមកដល់បនាោះពួកគ្នតន់ឹងទទួល នផលកដលបចញពីការហតប់នឿយរបរ់ពួកគ្នត។់ 
 
 បៅកបុងការបរៀបចុំររមាបក់ារបបរងៀន គឺមានលកខណ្ៈដូចគ្នប កដរ គឺរតូវបរជើរបរ ើរបមបរៀនររមាបប់បរងៀន បនាធ ប់មក
បធវើការបរៀបចុំចងរកងជាបមបរៀន។ កុំឡុងបពលបបរងៀន គឺរគកូុំពុងកតបធវើការោុំរគ្នបពូ់ជរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ចូលបៅ
កបុងដួងចិតថរបរ់រិរស។ ទុំងអរ់បនោះបធវើបឡើងបដើមផធីានាថារិរសមានជីវតិបពញបលញបៅកបុងរពោះបយរ ូរគិរថ។ ជា
ពិបររររមាបរ់គូ គឺជាភាពរកីរយមយួបៅបពលកដលប ើញរិរសរបរ់ខ្លួនអនុវតថនជ៍ាកក់រថងបចញពីការបរៀនរូរតរបរ់
ពួកបគ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បមបរៀនបបរងៀនបចញពីរពោះបនធូល The Message of the Word 
ខ្. បមបរៀនបបរងៀនបចញពីជីវតិររ់បៅរបរ់អបក The Message From Your Life 
គ. បមបរៀនររមាបរិ់រស The Message for the Learner 

 

ទគ្នលទៅ 
១. ពនយល់ពីមូលបហតុកដលរគូរតវូកតបជឿបលើបមបរៀនកដលរតូវយកមកបបរងៀនបនាោះ។ 
២. ពិភាកាប ា្ ញពីរបបៀបកដលបយើងអាចបបរងៀនបៅកាន់អបកបផសងបទៀតបោយបរបើគុំររូបរ់បយើង។ 
៣. បលើកបឡើងពីោររុំខាន់សនបមបរៀនកដលបផ្ទថ តរុំខានប់ៅបលើរិរស។ 
 

ក. ងមងរៀនបងរងៀនងចញពីរពះបនទូល The Message of the Word 
ទគ្នលទៅទ១ី. ពនយល់ពីមូលទហតុណដលរគ្ូរតូវណតទជឿទលើទមទរៀនណដលរតូវយរមរបទរងៀនទនះ។ 
 
 រពោះជាមាច រ់របទនរពោះបនធូលកដលមានោរដុំណឹ្ងលអដម៏ានោររុំខាន់បុំផុតររមាបប់យើងបដើមផបីបរងៀន។
អារមមណ៍្កដលបយើងទទួល នពីោរបនាោះវាអាចជួយ ដល់អបកបផសងបទៀតឱ្យបរៀនអុំពីរពោះជាមាច រ់។ បតើអបកចូលចិតថអានរពោះ
គមពរីរបរ់អបកកដរឬបទ? អបកនិពននទុំនុកតបមកើង នមានរបោរន៍ថា «ទូលបងគុំររឡាញ់រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះអងគខាល ុំង
ណារ់ ទូលបងគុំរញ្ជ ឹងគិតអុំពីរកឹតយវនិយ័បនោះ ជាបរៀងរល់សថ្ង។» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩៧)។ 
 
 បយើងរតូវការអធិោឌ នខ្ណ្ៈបពលកដលបយើងរិកានូវរជោរបនោះបដើមផបីបរងៀន។ ការអធិោឌ នបនោះនឹងជួយ បបើកចិតថ 
និងគុំនិតរបរ់បយើងបៅកបុងការបបរងៀនតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ តាមការអាន និងរិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ គឺជា
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបទកដលនឹងជួយ បបរងៀនអបកឱ្យយល់ពីអតទនយ័កដលអបកទូលរូម។ បរចកថីអធិោឌ នរបរ់ោវឌី (រូម
បបើកកភបកទូលបងគុំ បដើមផបីអាយទូលបងគុំបមើលប ើញភាពសថ្លថ្បូរដអ៏ោច រយសនរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះអងគ។)   
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨)។ ចូរបយើងយកបរចកថីអធិោឌ នបនោះមកបធវើជាបរចកថីអធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួនខ្ណ្ៈបពលកដលបយើង
រិកាពរីជោរកដលនឹងរតូវនាុំបៅកាន់អបកដសទ។ 
 
 បោកប៉ាូល នមានរបោរន៍រថីពីរជោរបនោះបៅបពលកដលគ្នតរ់របរររុំបុរតបៅកាន់រកុមជុំនុុំកូរនិថូ្រ។ គ្នត់
មានរបោរន៍ថា «បៅកបុងអងគរពោះរគិរឋ រពោះជាមាច រ់ នរុំរោុះរុំរលួមនុរសបោកបអាយជានានឹងរពោះអងគ បោយមនិ
របកានប់ទរបគបឡើយ។ រពោះអងគកោ៏ករ់ពោះបនធូលសនការរុំរោុះរុំរលួបនោះមកកបុងបយើងកដរ។ (២កូរនិថូ្រ ៥:១៩) 
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អានរុំបុរតរបរ់ប៉ាូលររបររបៅកាន់រកុងកូរនិថូ្រៈ 
 

បងបអូនបអើយ រឯីខ្ញុ ុំវញិ កាលខ្ញុ ុំមកជូនដុំណឹ្ង អុំពីគុំបរងការដោ៏កក់ុំ ុំងរបរ់រពោះជាមាច រ់ដល់បងបអូន ខ្ញុ ុំ
មនិ នបរបើរុំនួនបវាហារ ឬរ ជាញ ខ្ពរ់ៗបទ។ បពលខ្ញុ ុំបៅជាមយួបងបអូន ខ្ញុ ុំយល់ប ើញថា មនិគួរគបផបីអាយ
ខ្ញុ ុំដឹងអវី បរៅពីរពោះបយរ ូរគិរឋបនាោះបឡើយ ជាពិបររ អុំពីរពោះបយរ ូរគិរឋកដល នបោយទិវងគតបៅបលើ
បឈើឆាក ង។ (២កូរនិថូ្រ ២:១-២) 

 
 មនុរសរតូវការោគ ល់រពោះបយរ ូ។ ពួកបគរតូវការទទួលការអតប់ទររបរ់រពោះអងគ កដលមានកតតាមរយៈការរុគត
របរ់រពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ងកតប៉ាុបណាត ោះ។ រពោះបយរ ូ គឺជាអងគបុគគលកដលអតប់ទរអុំបពើ បរបរ់បយើង ន និងអាចជួយ 
ដល់បយើងឱ្យរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
ចូរអានធីម៉ាូបថ្ ២:១៤-១៩ បនាធ បម់កគូររងវងប់ៅពីមុខ្របបោគរតឹមរតូវខាងបរកាម។ 
១ បុគគលកដលបបរងៀនពីរពោះរជោររបរ់រពោះជាមាច រ់ប ា្ ញពី 
 ក) បមបរៀនកដលករថងពកីុំរតិសនការយល់ដឹងរបរ់គ្នត់ 
 ខ្) នយ័ខ្លឹមោរបមបរៀនរបរ់គ្នតផ់្ទធ ល់ 
 គ) បរចកថីពិតអុំពីការររ់បឡើងវញិ 
 
២ រគូបបរងៀនកដលគ្នបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច រ់បៅបពលកដលពួកគ្នត ់
 ក) និោយថាការររ់បឡើងវញិរបរ់បយើង គឺកនលងផុតហួរផុតបហើយ  
 ខ្) នាុំមនុរសបៅកានប់រចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 គ) បរជយ័បៅកបុងការប ា្ ញពីខ្លឹមោររថីពីជីវតិថ្ម ី
 
៣ ោរកដលបយើងរតូវបញ្ជូ នបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់បយើងគឺ 
 ក) រពោះជាមាច រ់នឹងមនិអតប់ទររល់អុំបពើ បទុំងអរ់បទ 
 ខ្) មូលបហតុកដលបយើងរតូវបបរងៀន 
 គ) របបៀបកដលមនុរសអាចមានជីវតិថ្មីបៅកបុងរពោះបយរ ូ 
 
 គមពរី ២ធីម៉ាូបថ្កខ្ស ២:១៤-១៩ ប ា្ ញឱ្យបយើងប ើញពីោររុំខានស់នកិចចខ្ិតខ្ុំរបឹងករបងបៅកបុងការបបរងៀន។ 
របរិនបបើ បយើងចងឱ់្យរពោះអងគរបទនពរដល់ការបបរងៀនរបរ់បយើង បយើងគួរកតរបុងរបយត័បចុំបពាោះការបបរងៀនពីបរចកថីពិត
របរ់រពោះអងគ។ បពលខ្លោះ វា្យនឹងឱ្យគុំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើងរតឡបប់ៅជារុំខាន់ជាងវញិ។ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះ
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ហឫទយ័ឱ្យបយើងគិតបោយខ្លួនឯង កតរពោះអងគកច៏ងឱ់្យបយើងលផងលគុំនិតរបរ់បយើងបោយបរបើបរចកថីពិតបចញពីរពោះបនធូល
របរ់រពោះអងគកដរ។ បយើងមនិគួរបបរងៀនបរចកថីណាកដលមនិមានបញ្ញជ ក់ចារ់បៅកបុងបទគមពរីបនាោះបទ បទោះបីជាបរចកថី
បនាោះោថ ប់បៅគួរឱ្យចងោ់ថ ប់ប៉ាុណាត កប៏ោយ។ ការកដលោគ ល់រពោះបយរ ូ  គឺការមានជីវតិររ់បៅខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្អរ់
កលផជានិចច។ បនាោះគឺជាមូលបហតុកដលបយើងដឹងថាខ្លឹមោរកដលបយើងបបរងៀន គឺមានោររុំខាន់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតកដលមានបៅកបុងវងរ់កចក 
 ក) បតើអបកគួរកតមានអតថចរតិកបបណាខ្ណ្ៈបពលកដលអបករិការពោះគមពរី? 
      (បចាទជារុំនួរ/ បពារបពញបៅបោយការអធិោឌ ន) 
 ខ្) បតើខ្លឹមោរសនោររបរ់បោកប៉ាូលជាអវីបៅបពលកដលគ្នតអ់ធិបាយ និង បបរងៀន? 
      (គុំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់គ្នត/់ បរចកថីពិតអុំពីរពោះបយរ ូ ) 
 គ) បតើមានអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះអបកបជឿបៅបពលកដលបយើងបរជយ័បៅកបុងការបបរងៀនបរចកថីពិតពីរពោះបនធូលរបរ់ 
       រពោះជាមាច រ់? (ពួកបគនឹងមានការរកីចបរមើន/ ពួកបគនឹងមនិមានការរកីចបរមើន) 
 

ខ. ងមងរៀនបងរងៀនងចញពីជីវិតរបស្អ់្នក The Message From Your Life 
ទគ្នលទៅទ២ី. ពិភារាបង្គា ញពរីទបៀបណដលទយើងអាច្បទរងៀនទៅកាន់អនរទផសងទទៀតទដ្ឋយទររើគ្ំរូរបស់ទយើង។ 
 
 បគ្នលបៅសនការបបរងៀន គឺបដើមផបីមើលប ើញពីការផ្ទល រ់បថូរបៅកបុងរិរសកដលបយើងបបរងៀន។ បទោះបីជាអបកបបរងៀន
ដល់រគួោរ មតិថភកថិ ឬ ថាប កស់ថ្ងអាទិតយរបរ់អបកកប៏ោយ ចូររកាបគ្នលបៅបនោះបៅកបុងគុំនិត។ បលើរពីបនាោះបៅបទៀត របរិន
បបើអបកចងប់បរងៀនមនុរសឱ្យោថ បប់ គ្ បរ់ពោះរគិរថ អបកគួរកតោថ ប់ប គ្ បរ់ពោះអងគជាមុនរិន។ 
 
 វាមនិទនរ់គបរ់គ្ននប់ៅបឡើយបទបោយអបករគ្ននក់តដឹងពីរពឹតថិការណ៍្ បហើយបញ្ជូ នពតម៌ានទុំងបនាោះបៅកាន់អបក
បផសងបទៀត។ របរិនបបើអបកមនិទនទ់ទួល ននូវការផ្ទល រ់បថូរបោយឬទន នុភាពរបរ់រពោះជាមាច រ់បទ បនាោះអបកកម៏និអាចនឹង
រ ុំពឹងថារិរសកដលអបករតូវបបរងៀននឹងទទួល ននូវការផ្ទល រ់បថូរផងកដរ។ មនុរសរតូវការបមើលប ើញរពឹតថិការណ៍្ជាកក់រថង
បចញពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់កដលនាុំឱ្យជីវតិរបរ់អបកមានការផ្ទល រ់ករប។ បនាធ បម់កបគកច៏ង ់នដូចគ្នប បៅកបុងជីវតិ
របរ់ពួកបគផ្ទធ ល់។ ភលីីព ២:១៥-១៦ រមាគ ល់៖ 
 

បដើមផបីអាយបងបអូន នលអឥតបខាច ោះ ឥតបៅហមង ជាបុរតរបរ់រពោះជាមាច រ់កដលឥតមានកុំហុរកបុង
ចុំបណាមមនុរសបវៀចបវរ និងខ្ិលខូ្ចបៅជុំនានប់នោះ។ បងបអូនភលកឺបុងចុំបណាមពួកបគ ដូចពនលឺកដលបុំភលពឺិភព
បោក ទុំងនាុំរពោះបនធូលកដលផឋល់ជីវតិមកបអាយពួកបគ។  
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៥ វាគឺចាុំ ច់បុំផុតបៅកបុងពន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបកបោយ 
 ក) បបរងៀនរពឹតថិការណ៍្ជាបរចើនបដើមផឱី្យរិរសកដលអបកបបរងៀនគិតពិចារណាពីរពឹតថិការណ៍្ទុំងបនាោះ  
 ខ្) បបរងៀនបោយបរបើគុំរពូីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូអាចបុំផ្ទល រ់បុំករបជីវតិមនុរស ន 
 
៦ បតើជីវតិរបរ់អបកមានជាោរកដលអាចបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀតបៅកបុងការផ្ទល រ់បថូរកដរឬបទ? អធិោឌ នខ្ណ្ៈបពល  
    កដលអបកបនថការរិការបរ់អបកបៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះ។ 
 
 រូមអានការកណ្នាុំកដលបោកប៉ាូលផថល់ឱ្យធីម៉ាូបថ្បៅកបុងគមពរី ១ធីម៉ាូបថ្ ៤:១១-១៦។ ដូចជាធីម៉ាូបថ្កដរបយើងរតូវបធវើ
ជាគុំរលូអដល់រិរសរបរ់បយើង។ បៅបពលកដលបយើងកថ្លងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ កដលជារពោះបនធូលមានជីវតិ មាន
នយ័ថារពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគមានអុំណាចបុំផ្ទល រ់បុំករបជីវតិរបរ់បយើង ប៉ាុកនថ វាបកើតបឡើងដរបណាបយើងោថ ប់ប គ្ បត់ាម
រពោះបនធូល និងបជឿបៅបលើរពោះបនធូលរនាបនាោះ។ 
 
 កបុងនាមជារគបូបរងៀន អបកគួរកតជាអបកដឹកនាុំបៅកបុងការនាុំមកនូវការផ្ទល រ់ករប បដើមផឱី្យមានការផ្ទល រ់ករបអបករតូវកត
រិការពោះបនធូល និងកចកចាយពីរពោះបនធូល។ ប៉ាូល នបបរងៀនថា «ដផតិរពោះជាមាច រ់ពុុំ នរបទនបអាយបយើងមាន
វញិ្ញដ ណ្កដលនាុំបអាយខាល ចបទ គឺរពោះអងគរបទនបអាយបយើងទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់កមាល ុំង បរចកឋីររឡាញ់ និងចិតថ  
ធងន។់» (២ធីម៉ាូបថ្ ១:១៧) 
 
 ខ្បនោះ នជួយ ដល់ខ្ញុ ុំបៅបពលកដលចិតថខ្ញុ ុំបពារបពញបៅបោយភាពភយ័ខាល ច។ បនាធ ប់មកមានសថ្ងមយួខ្ញុ ុំជួបជាមយួ
ស្ររថីមាប កក់ដលមានភាពភយ័ខាល ចចុំបពាោះអនាគតបោយោកតជុំងឺរបរ់គ្នត់។ ខ្ញុ ុំ នអានខ្គមពរីឱ្យគ្នតោ់ថ ប់ និងអធិោឌ ន
ឱ្យរពោះអងគកុំោនថចិតថគ្នត់ដូចកដលរពោះអងគធាល បក់ុំោនថចិតថខ្ញុ ុំកដរ។ ដូចគ្នប កដរគ្នតទ់ទួល នកមាល ុំងបៅកបុងការបនថការទុក 
ចិតថរពោះជាមាច រ់តបៅបទៀត។ 
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៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវនីមយួៗ។ 
 ក) ធីម៉ាូបថ្ នពនាបពលបៅកបុងការបបរងៀនគ្នតច់ាុំរហូតដល់គ្នតម់ានវយ័ចុំណារ់ 
 ខ្) អាកបផកិរោិ និងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ គឺជាគុំររូរមាបអ់បកបជឿ 
 គ) របរិនបបើ ធីម៉ាូបថ្រមលងឹបមើលកតខ្លួនឯង និងការបបរងៀនរបរ់គ្នត ់បនាោះអបកោថ ប់នឹងរោិះគនគ់្នតជ់ាមនិខាន 
  ) ធីម៉ាូបថ្អនុវតថនត៍ាមនូវអវីកដលគ្នត់ នទទួលពីការបបរងៀន 
 ង) របរិនបបើ គ្នត់ររ់បៅជីវតិកដល នផ្ទល រ់ករប បនាោះធីម៉ាូបថ្គឺជាគុំរមូយួដល៏អររមាប់អបកកដល នោថ ប់ 
      ការបបរងៀន 
 
 ការផ្ទល រ់ករបបៅកបុងជីវតិ គឺជាភរថុតាងមយួកដលប ា្ ញពីការរិកាបរៀនរូរតបនាោះពិតជាមានពិតកមន។ ការផ្ទល រ់
បថូរទុំងបនោះប ា្ ញតាមរយៈរកមមភាព ឬ អតថចរតិ។ បគ្នលបុំណ្ងរបរ់បយើងបៅកបុងការបបរងៀនគឺបដើមផបីមើលប ើញការ
ផ្ទល រ់ករបបៅកបុងជីវតិរបរ់រិរសកដលបយើងបបរងៀន។ បដើមផឱី្យពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់បយើងរបរមច នបជាគជយ័បយើង
គួរកតបធវើនូវចុំនុចទុំងរ ុំបនោះ៖ 
 

១. ឱ្យរិរសដឹងនូវអវីកដលបយើងចងប់បរងៀនបៅដល់ពួកបគ រជោរពីបរចកថីរបស្រ គ្ ោះរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 
២. បលើកពីខ្លឹមោរបមបរៀនមថងបហើយមថងបទៀត ការបលើកបឡើងបនោះ គឺមនិចាុំ ច់បរបើមបធា យដកដលៗបនាោះបទ បយើង  
     អាចបលើកបឡើងពីខ្លឹមោរបមបរៀនដូចគ្នប  នបោយការបរបើនូវវធិីោស្ររថបបរងៀនបផសងៗគ្នប ។ 
 
៣. រតូវរ កដចារ់ថារិរសយល់នូវការបបរងៀនរបរ់បយើង។ ចាបប់ផថើមពនយល់រិរសពីអវីកដលពួកបគធាល បដ់ឹងពីមុន   
    បដើមផ ី្ នបៅដល់ការពនយល់នូវអវីកដលថ្មី បធវើដូបចាប ោះបដើមផជីួយ ឱ្យរិរស្យយល់។ 
 
៤. បដើមផជីួយ ដល់រិរសឱ្យយល់ពីខ្លឹមោរបមបរៀន។ បយើងរតូវការជុំនួយមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុងការបបរងៀន  
     កដលនឹងទទួល ននូវការបឆលើយតបោ៉ា ងរកមមពីរិរស។ 
 
៥. កណ្នាុំរិរសរបរ់បយើងឱ្យបរៀនបរបើរ រ់បរចកថីពិត។ ប ា្ ញដល់ពួកបគពីរបបៀបបរបើរ រ់បរចកថីពិតទុំងបនោះជា  
     របចាុំ។ កដលបយើងបៅថាជាការអនុវតថនប៍រចកថីពិតររមាប់ជីវតិរបចាុំសថ្ងរបរ់ពួកបគ។ បៅបពលបរៀនចបរ់ពវរគប ់ 
     បហើយជីវតិរបរ់រិរស គឺមានការផ្ទល រ់បថូរ។ បនោះគឺជារបបៀបកដលោ៉ា កុបបលើកយកមកពនយល់៖ 
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រឯីអបកកដលយកចិតថទុកោកព់ិនិតយបមើលរកឹតយវនិយ័ដរ៏គបល់កខណ្ៈ ជារកឹតយវនិយ័កដលផឋល់បររភីាព បហើយ
ពាោមរបតិបតថតិាមោ៉ា ងដិតដល់ គឺមនិរគ្ននក់តោឋ ប់ រចួបភលចអរ់បៅ អបកបនាោះនឹងមានរុភមងគលកបុង
កិចចការកដលខ្លួនបធវើជាមនិខាន។ (ោ៉ា កុប ១:២៥) 

 
 របរិនបបើខ្ញុ ុំបបរងៀនកូនររីតូចរបរ់ខ្ញុ ុំឱ្យបចោះចងកខ្សករផកបជើងបោយមនិឱ្យគ្នតោ់កលផងចងបោយខ្លួនឯងបទ
បនាោះគ្នតន់ឹងមនិអាចបចោះចង នបទ។ របរិនជាគ្នតោ់កបរៀនចងកខ្សករផកបជើងបោយខ្លួនឯងបនាោះគ្នតន់ឹងបធវើតាមអវីកដល
គ្នត ់នបរៀន។ ដូចគ្នប កដរបៅនឹងរបបៀបកដលបយើងបរៀន និងអនុវតថនព៍ីបរចកថីពិតខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បយើងបធវើឱ្យបរចកថីពិត
កដលបយើង នបរៀនពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់បនាោះប ា្ ញបចញជារកមមភាព។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរគូររងវងប់លើអកសរកដលបៅពីមុខ្របបោគកដលរតឹមរតូវកដលរ បព់ីរបបៀបកដលរគរូតូវបបរងៀនបោយមនិបបើកបមើល 
    បមបរៀនបឡើងវញិ។ 
 ក) គ្នតរ់រ់បៅតាមការបបរងៀនរបរ់គ្នត់។ 
 ខ្) គ្នតម់និឱ្យរិរសដឹងថាគ្នត់ធាល បប់ធវើខុ្រ។ 
 គ) គ្នត់កចកចាយពីបទពិបោធនរ៍បរ់គ្នត ់រូមផកីតបៅបពលកដលគ្នត់ធាល កចុ់ោះ។ 
  ) គ្នតក់ចកចាយពីអារមមណ៍្របរ់គ្នត់អុំពីោរកដលបបរងៀន។ 
 ង) គ្នត់មនិចាុំ ច់រ ុំឭកបមបរៀនកដលគ្នត់ នបបរងៀនរចួបហើយបនាោះបទ។ 
 ច) គ្នត់រ បព់ីអតទរបបោជនស៍នខ្លឹមោរបមបរៀនកដលអាចនឹងដុំបណ្ើ រការបៅកបុងជីវតិរបរ់រិរស។ 

 
គ. ងមងរៀនស្រមាបស់្សិ្ស The Message for the Learner 
ទគ្នលទៅទ៣ី. ទលើរទឡើងពសីារសំខាន់ម្នទមទរៀនណដលទតត តសំខាន់ទៅទលើសិសស។ 
 

ទរៀបច្ំទមទរៀនបទរងៀន Preparing the Message 

 ដូចជាបយើង នបលើកបឡើងរចួមកបហើយបៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះ រពោះគមពរី គឺជាបរៀវបៅរិការរមាប់ការបបរងៀនរបរ់
រគិរថបររ័ិទ។ បហតុបនាោះបហើយ រគូបបរងៀនគួរកតដឹងឱ្យ នបរចើនតាមកដលអាចបធវើបៅ នអុំពីរពោះគមពរី។ វាមនិកមនជាការ
្យររួលបនាោះបទ វាតរមូវឱ្យមានការោកវ់និយ័រិកា។ បទោះបីជាបនាធ ប់ពីការរិកាអរ់រយៈបពលជាបរចើនឆាប ុំកប៏ោយ 
បយើងរតូវដឹងថាបយើងបៅកតមនិអាចដឹងរពវរគប ់នទុំងអរ់បនាោះបទ។ 
 
 ជាទូបៅរគូថាប កស់ថ្ងអាទិតយមានបរៀវបៅបមបរៀនកដលបធវើការពនយល់ពីខ្លឹមោរបមបរៀនកដលរតូវបបរងៀន។ វាអាចជួយ 
ដល់អបក របរិនបបើអបកបរបើបរៀវបៅទុំងបនោះបៅកបុងការបរៀបចុំបមបរៀនរបរ់អបក។ បនាធ បម់កអបករតូវរ កដថាអបក នអាននូវ
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រជោរកដលមានបៅកបុងបទគមពរីរបរ់អបកកដលមានបៅកបុងបមបរៀនបនាោះ។ បមើលតួអងគនីមយួៗបៅកបុងបរឿងរពោះគមពរី បោយ
យកបរចកថពីិតបចញពីោចប់រឿងបនាោះមកបរបើជាជុំនួយដល់អបក រពមទុំងរិរសរបរ់អបកបៅកបុងជីវតិររ់បៅជារគិរថបររ័ិទ
ឱ្យកានក់តរបបរើរបឡើងកថ្មបទៀត។ 
 
 បៅបពលកដលអបកបរៀបចុំគបរមាងបមបរៀនរបរ់អបក អបករតូវគិតដល់រិរសកដលអបកនឹងរតូវបបរងៀន។ បតើបមបរៀនបនាោះ
អាចជួយ អវីខ្លោះដល់ពួកបគ? ចបមលើយចុំបពាោះរុំនួរបនោះមនិរតឹមកតជួយ ដល់អបកបរៀបចុំបមបរៀនឱ្យកាន់កតចាបអ់ារមមណ៍្ប៉ាុបណាត ោះបទ
ប៉ាុកនថ វាកថ្មទុំងជួយ ដល់រិរសរបរ់អបកឱ្យរកីចបរមើនបៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះជាមាច រ់ និងទុំនាក់ទុំនង
រវាងពួកបគទុំងអរ់គ្នប បទៀតផងកដរ។  
 
 ការបរៀនរូរតពីរបបៀបកដលរតូវបរៀបចុំបមបរៀនដល៏អបុំផុត វាមនិកមនជាការដកបចញនូវកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ពីពន័ន
កិចចរបរ់បយើងបនាោះបទ កតផធុយបៅវញិរពោះវញិ្ញដ ណ្នឹងជួយ ដល់បយើងររមាប់ការបរៀនរូរតបកនទមបដើមផឱី្យកាល យបៅជារគូ
បបរងៀនកានក់តលអ។ ប៉ាូល នរ បប់ៅដល់ធីម៉ាូបថ្ថា៖ 
 

ចូរខ្ុំរបឹងបធវើោ៉ា ងណា បអាយ នគ្នបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច រ់ និងចូលជិតរពោះអងគកបុងឋានៈជាកមមករ 
កដលគ្នម នអវីនាុំបអាយបអៀនខាម រ បរពាោះខ្លួន នកចកផាយរពោះបនធូលសនបរចកឋីពិត ោ៉ា ងរតឹមរតូវ។  
(២ធីម៉ាូបថ្ ២:១៥) 

 

ការនិយាយភាសារបស់សិសស Speaking the Learner’s Language 
 ភាោរបរ់បយើង ពាកយបពចនរ៍បរ់បយើង គឺបយើងបរបើរ រ់ររមាបទ់ុំនាកទ់ុំនងបរចកថីពិតកដលបយើងចងប់បរងៀន។
បយើងយល់ពីបរចកថីកដលបយើងនិោយ ប៉ាុកនថ បៅបពលខ្លោះរិរសកដលបយើងបបរងៀនមនិយល់ពីបរចកថីទុំងបនាោះបទ។ មាន
ពាកយជាកោ់ក់មយួចុំនួនកដលបយើងយកមកបរបើរ រ់បៅកបុងការបបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទកដលពនយល់នូវអវីកដលបយើង
បជឿ។ ជាបរឿយៗអបកមនិបជឿបគមនិយល់ពីពាកយទុំងបនាោះដូចជាបយើងបទ។ 
 
 ឧទហរណ៍្ដូចជាបពលកដលខ្ញុ ុំបបរងៀនរកុមតូច បហើយនិោយអុំពីតរមូវការររមាប់បរចកថីជុំបនឿរបរ់បយើង។ មាន
ស្ររថីមាប ក ់នរួរថាៈ «បតើអវីបៅគឺជាជុំបនឿ?» បយើង នពនយល់ថាកិចចការជាបរចើនកដលបយើងបធវើបៅកបុងការររ់បៅរបចាុំសថ្ងគឺ
បយើងបរបើជុំបនឿ។ ជុំបនឿគឺជាការកដលបជឿថាអបកណាមាប ក់ឬអវីមយួនឹងបធវើនូវអវីកដលគ្នត់រតូវបធវើ ឬនឹងរតូវបកើតបឡើង។ រគបប់ពល
កដលបយើងអងគុយបៅបលើបៅអី បយើងប ា្ ញថាបយើងមានជុំបនឿថាបៅអីបនាោះអាចនឹងរទរទងប់យើង ន។ បដើមផឱី្យមានជុំបនឿ
បៅកបុងរពោះជាមាច រ់មាននយ័ថាបយើងបជឿថារពោះអងគនឹងបធវើតាមអវីកដលរពោះអងគមានបនធូល។ 
 
 វាជាការចាុំ ច់ខាល ុំងណារ់បៅកបុងការបចោះបរបើភាោរបរ់រិរស និងការបរបើរ រ់ភាោបនាោះឱ្យ នចារ់ោរ់។
បៅកបុងការបបរងៀន គឺរតូវបធវើបឡើងបោយរបុងរបយត័ប ជាពិបររររមាបប់កមងៗ ឬ ររមាបអ់បកកដលមនិធាល បោ់គ ល់រពោះគមពរី
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បៅបឡើយ។ របរិនបបើបយើងដឹងនូវកុំរតិភាោរបរ់រិរស បយើងអាចបរបើពាកយបពចនក៍ដលពួកបគអាចយល់ ន។ បនាធ ប់មក
បយើងនឹងអាចនាុំបរចកថីពិតបៅកានព់ួកបគ។ 
 
 វាជាការចាុំ ច់ផងកដរកដលបយើងរតូវដឹងថារិរសរគបគ់្នប យល់ពីអតទនយ័សនរពោះបនធូលបៅកបុងបទគមពរី កដលពួកបគ
អាន គឺវាករ៏តូវការបពលបវោកដរ ប៉ាុកនថ របរិនបបើរិរសបនាោះមនិយល់គ្នត់របកហលជាមនិ នបរៀនពីខ្លឹមោរសនបមបរៀនកដល
អបក នបបរងៀនបនាោះបទ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
ចូរបុំបពញឃ្លល ខាងបរកាមបោយបរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុត 
៩ បដើមផជីួយ ដល់រិរសឱ្យយល់ពីខ្លឹមោរសនបមបរៀនរបរ់អបកឱ្យកានក់តចារ់ អបករតូវគិតពី 
 ក) បតើបមបរៀនរុំបៅបៅបលើអវី 
 ខ្) តរមូវការរបរ់រិរស 
 គ) បតើរពោះគមពរីអវីកដលគ្នត់បរបើ 
 
១០ បរៀនពីរបបៀបកដលរតូវបរៀបចុំបមបរៀនរបរ់អបកឱ្យ នលអបុំផុតបនាោះ 
 ក) ជួយ ដល់អបកបធវើឱ្យបមបរៀនបនាោះកានក់តចាបអ់ារមមណ៍្ 
 ខ្) ចុំណាយបពលបវោបរចើន 
 គ) បធវើវាឱ្យកាន់កតពិ កយល់ 
 
១១ និោយភាោរបរ់រិរសមាននយ័ថា 
 ក) កលងពនយល់អវីៗទុំងអរ់ 
 ខ្) ឱ្យរិរសបឡើងមកនិទនបរឿង 
 គ) ោគ ល់ពីកុំរតិភាោរបរ់រិរស និងភាពបពញវយ័ជារគិរថបររ័ិទរបរ់ពួកបគ 
 
១២ គិតអុំពីរិរសកដលអបកបបរងៀន បតើអបកធាល បប់របើពាកយមយួចុំនួនកដលអបករតូវបធវើការពនយល់កដរឬបទ? បតើអបក នបរៀបចុំ  
       និយមនយ័ររមាបរិ់រសរបរ់អបកបដើមផជីួយ ដល់ពួកបគឱ្យយល់ពីខ្លឹមោរបមបរៀនរបរ់អបកកដរឬបទ?   
       ...................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................... 
  
 បៅបពលកដលអបកមានឱ្ការបបរងៀន ចូរបរបើជុំហានខាងបរកាមបដើមផរី ុំឭកពីដុំបណ្ើ រការសនការបរៀបចុំបមបរៀន។ ចូរគូរ
ជុំហាននីមយួៗបៅបពលកដលអបក នបញ្ចប់វា។ 
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ជំហានទៅរនុងការទរៀបច្ំទមទរៀន  
១. អធិោឌ នបដើមផឱី្យយល់ពីបមបរៀន 
២. អានខ្គមពរីបៅកបុងបមបរៀន 
៣. អានបរៀវបៅបមបរៀន 
៤. ររបររចុោះពីបរចកថីពិតបៅកបុងបមបរៀនកដលអបករតូវោថ ប់ប គ្ ប់តាម 
៥. ររបររចុោះពីតរមូវការរិរសរបរ់អបកកដលបមបរៀនបនោះអាចជួយ បុំបពញ ន 
៦. អធិោឌ នររមាប់រិរសមាប ក់ៗរពមទុំងតរមូវការរបរ់ពួកបគ 
៧. ររងព់ាកយពិ កបៅកបុងបមបរៀន កដលរិរសពិ កយល់ 
៨. បមើលពីអតទនយ័សនពាកយនីមយួៗ បហើយររបររវាចុោះ 
៩. បរៀបគបរមាងបមបរៀនពីអវីកដលអបកចងប់បរងៀន 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
១២  ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១ គ) បរចកថីពិតអុំពីការររ់បឡើងវញិ 
 
១១ គ) ោគ ល់ពីកុំរតិភាោរបរ់រិរស និងភាពបពញវយ័ជារគិរថបររ័ិទរបរ់ពួកបគ 
 
២ ខ្) នាុំមនុរសបៅកានប់រចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 
១០ ក) ជួយ ដល់អបកបធវើឱ្យបមបរៀនបនាោះកានក់តចាបអ់ារមមណ៍្ 
 
៣ គ) របបៀបកដលមនុរសអាចមានជីវតិថ្មីបៅកបុងរពោះបយរ ូ 
 
៩ រតូវទុំងអរ់ 
 
៤ ក) បពញបៅបោយបរចកថីអធិោឌ ន 
 ខ្) បរចកថីពិតអុំពីរពោះបយរ ូ  
 គ) ពួកបគនឹងមានការរកីចបរមើន 
 
៨ ក), គ),  ), និង ច) រតឹមរតូវ 
 
៥ ខ្) បបរងៀនបោយបរបើគុំរពូីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូអាចបុំផ្ទល រ់បុំករបជីវតិមនុរស ន 
 
៧ ខ្),  ) និង ង) រតឹមរតូវ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក  
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 តរមូវការស្រមាប់ 
វិធីសារស្តបងរងៀន 

The Need for Methods 
 
 
 
 បយើងចងឱ់្យ «អាហារ» ខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងមានឱ្ជាររឆាង ញ់។ បយើងបបរងៀនគឺចងឱ់្យរិរសចាប់
អារមមណ៍្នូវអវីកដលបយើងនិោយ រពមទុំងបធវើឱ្យពួកបគរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ មូលបហតុបនាោះបហើយបទើបចាុំ 
 ចឱ់្យបយើងបរបើនូវវធិីោស្ររថរតឹមរតូវបៅបពលកដលបយើងបបរងៀន។ 
 
 បយើងប ើញបហើយថាបយើងមានោរដអ៏ោច រយបដើមផកីចកចាយជាមយួនឹងបោកិយ។ វាគឺជាោរមយួដរ៏ុំខាន់កដល
មនិធាល ប ់នទទួលពីមុនមក។ របបៀបកដលបយើងរតូវប ា្ ញពីោរបនាោះកម៏ានោររុំខាន់ផងកដរ។ បទោះបីជាោរបនាោះជា
ោរកផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ ឬមនិកមនជាកផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្កប៏ោយវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន គឺជួយ ដល់ការ
បបរងៀនរបរ់បយើងអុំពីបរចកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅដល់មនុរសរគបវ់យ័ឱ្យបគអាចយល់និងទទួលបរចកថីពិត
បនាោះ ន។ បៅបពលកដលអបកបបរងៀនពីបរចកថីពិតទុំងបនាោះបចញពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ អបករតូវបរបើវធិីោស្ររថកដល
លអរបបរើរបុំផុតបៅកបុងការបបរងៀន។ 
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គ្ទរាង 
ក. អបករតូវការវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន You Need a Method 
ខ្. វធិីោស្ររថបបរងៀន Teaching Methods 

 

ទគ្នលទៅ 
១. ពនយល់ពីមូលបហតុកដលរតូវការវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន 
២. ពិភាកាពីវធីីោស្ររថនានាបៅកបុងការបបរងៀន 
  

ក. អ្នករតូវការវិធសីារស្តងៅកនងុការបងរងៀន You Need a Method 
ទគ្នលទៅទ១ី. ពនយល់ពីមូលទហតុណដលរតូវការវិធីសារសតទៅរនុងការបទរងៀន។ 
 
 បតើអបកមានធាល បអ់ងគុយបរៀនបៅកបុងថាប កប់ោយបរៀនមនិ នអវីបោោះបទ? របកហលជារគ ូនបបរងៀនបមបរៀន ប៉ាុកនថ បៅ
បពលកដលបរៀនចប ់អបកអតដ់ឹងថារគូគ្នត ់ននិោយអុំពីអវីបនាោះបទ ឬ របកហលជាអវីកដលគ្នតន់ិោយមនិ នបធវើឱ្យអបក
ចាបអ់ារមមណ៍្។ បពលខ្លោះវាអាចបកើតបឡើង របរិនបបើ រគូមនិ នបរៀបចុំបមបរៀន នលអ ឬ របរិនបបើការបបរងៀនមនិមានការ
ពាកព់ន័នគ្នប ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនមុនបយើង នបរៀនរចួមកបហើយពីរបបៀបបៅកបុងការបរៀបចុំបមបរៀនបបរងៀន។ ប៉ាុកនថ លទនផលបៅកតអាច
បចញមកមនិលអរបរិនបបើបមបរៀនបនាោះមនិ នឆលងកាត់ការបរៀបចុំ និងបបរងៀនបៅតាមវធិីោស្ររថកដលរតឹមរតូវ។ វធិីោស្ររថគឺ
ជា «របបៀបបៅកបុងការបបរងៀនកដលមានបរៀបចុំតាមលុំោប់លុំបោយបៅតាមការបបងកើតគុំនិត និងរបធានបទនីមយួៗ» អបក
មនិរតឹមកតរតូវបចោះបមបរៀនប៉ាុបណាត ោះបទ កតករ៏តូវដឹងពីរបបៀបកដលរតូវបបរងៀនផងកដរ។ បមបរៀន គឺជាអវីកដលបយើងរតូវបបរងៀន 
ចុំកណ្កឯវធិីោស្ររថវញិ គជឺារបបៀបកដលបយើងរតូវបបរងៀន។ 
 
 ការបរបើរ រ់នូវវធិីោស្ររថដរ៏តឹមរតូវ គឺមានភាពចាុំ ច់បៅកបុងពន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបក។ មនុរសមយួចុំនួន
និោយថាមនិរតូវការវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀនបនាោះបទ ពួកបគមានអារមមណ៍្ថារបរិនបបើពួកបគរគ្ននក់តនិោយ បនាោះ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងរ បព់ួកបគនូវអវីកដលរតូវនិោយបហើយ។ ការបបរងៀនកដលបធវើឱ្យមនុរសបចញមកមានការរកីចបរមើន
ខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ គឺមនិ្យររួលដល់មលងឹបនាោះបទ។ អបកកដលពាោមបបរងៀនបោយមនិយកវធិីោស្ររថរតឹមរតូវ
មកបរបើ បនាធ ប់ពីពីរបៅបីឆាប ុំបរកាយមកពួកបគនឹងដឹងថារិរសកដលពួកបគបបរងៀនមនិ នបរៀនអវីបរចើនបនាោះបទ។ 
 
 បៅកបុងការបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន គឺមនិ នជុំទរ់របឆាុំងជាមយួនឹងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់
បនាោះបទ។ រពោះបយរ ូ នបរបើរ រ់នូវវធិីោស្ររថបផសងៗគ្នប ជាបរចើនបដើមផបីបរងៀនបៅដល់ោវក័របរ់រពោះអងគ និងពួកបណាថ
ជនកដលបដើរតាមរពោះអងគ។ បយើងនឹងប ើញឧទហរណ៍្បៅកបុងបមបរៀនរបរ់បយើងបនាធ ប់បទៀត។ 
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 ពន័នកិចចមយួបៅកបុងចុំបណាមពន័នកិចចដសទបទៀតរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន គឺបធវើការកណ្នាុំ និងតរមងផ់លូវដល់
រគិរថបររ័ិទ។ របរិនបបើអបកទូលរូមរពោះអងគ បនាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្នឹងដឹកនាុំអបកបៅកបុងការបរជើរបរ ើរវធិីោស្ររថកដលលអបុំផុត
បៅកបុងការបបរងៀនបមបរៀនរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ វធិីោស្ររថកដលបយើងយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀនគឺ 
 ក) អវីកដលបយើងពាោមបបរងៀន 
 ខ្) របបៀបកដលបយើងបរៀបចុំគបរមាងបមបរៀនបៅកបុងការបបរងៀន 
 គ) ដូចគ្នប កដរបៅនឹងោរកដលរតូវបបរងៀន 
 
២ បៅកបុងការបបរងៀន រគូរតូវបរបើវធិីោស្ររថលអបដើមផឱី្យគ្នត់ 
 ក) មានអារមមណ៍្រកបរ់កល់ជាមយួនឹងខ្លួនឯង 
 ខ្) អាចបញ្ចបប់មបរៀន នបលឿន 
 គ) ប ើញរិរសមានការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 

ខ. វិធីសារស្តបងរងៀន Teaching Methods 

ទគ្នលទៅទ២ី. ពិភារាពីវីធីសារសតននទៅរនុងការបទរងៀន។ 
 
 ចូរមានការរបុងរបយត័បពីវធិីោស្ររថនានាកដលអបកយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀន ដូចជាបពលកដលអបកបរៀបចុំ
គបរមាងបមបរៀនបបរងៀនកដរ។ មានវធិីោស្ររថជាបរចើនកដលរតូវយកមកបរបើ។ មុននឹងបរជើរបរ ើរវធិោីស្ររថណាមយួយកមក
បរបើ គឺរតូវគិតដល់វយ័អាយុរបរ់រិរសកដលអបករតូវបបរងៀន ពីបរពាោះកុំរតិសនការបរៀនរបរ់បកមង គឺមានលកខណ្ៈខុ្រគ្នប ពី
មនុរសចារ់ មូលបហតុបនាោះបហើយបទើបអបករតូវបរជើរបរ ើររបបៀបបបរងៀនបៅតាមវយ័របរ់ពួកបគ។ ឥឡូវបនោះបយើងនឹងបមើលពី
វធិីោស្ររថចុំនួនបនួបៅកបុងការបបរងៀន។ ខ្ណ្ៈបពលកដលបយើងកុំពុងកតពិភាកាពីចុំណុ្ចទុំងបនាោះ អបកកអ៏ាចគិតពីរបបៀប
កដលអបកអាចយកវធិីោស្ររថទុំងបនាោះមកបរបើបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់អបក នកដរ។ 

 

ការបទរងៀនរទបៀបណថលងសនាររថា Give A Lecture 
 ការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថា គឺជាការបរៀបរប ់ឬ ជាការបរោិយបលើរបធាបទ កដលរតូវបរជើរបរ ើរររមាប់បលើក
បចញមកបធវើជាបមបរៀន។ ការបបរងៀនបពលខ្លោះអាចជាការកណ្នាុំខ្លី បពលខ្លោះអាចកវង វធិីោស្ររថបនោះវាលអរបបរើរររមាបប់របើ
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រ រ់ជាមយួនឹងមនុរសបពញវយ័។ ចុំកណ្កបកមងៗវញិ គឺមានការពិ កររមាប់ពួកបគររមាប់ការយកចិតថទុកោក់ោថ ប់
ការបបរងៀនរបបភទបនោះកដលមានរយៈបពលកវង។  
 
 មានបហតុផលជាបរចើនកដលបគបរជើរបរ ើរយកវធិីោស្ររថសនការបបរងៀនបនោះយកមកបរបើ៖ 

១. រនស ុំរុំសចបពលបវោៈ រគូបបរងៀនអាចបបរងៀនបមបរៀនផង និងអាចរ បព់ីរពឹតិការណ៍្មយួចុំនួនកដលរិរសរតូវបរៀន  
    ករវងយល់បកនទមបទៀតបោយខ្លួនឯងផង។ 
 
២. អាចឱ្យរគូបផ្ទថ តបលើរបធានបទបមបរៀនៈ បមបរៀនទុំងររុងអាចបបរងៀនបោយមនិចាុំ ច់ឱ្យរគបូលើកពីរបធានបទបផសង  
    បទៀតមកបនាោះបទ។ បៅបពលកដលបបរងៀនពីបរចកថីពិតថ្មីមយួបទៀត ឬ ចងឱ់្យរិរសបរៀនពីចុំណុ្ចជាកោ់ក់ណា  
    មយួ រគូរគ្ននក់តបលើកពីរពឹតិថការណ៍្មយួចុំនួន និងផថល់ជាគុំនិតកដលអនុតថនផ៍្ទធ ល់ចុៗំ បៅបលើបមបរៀនបនាោះកតមថង។ 
 
៣. វាអាចជាជុំនួយររមាប់ការបបរងៀនបៅដល់រកុមមនុរសកដលមានមនុរសបរចើន។ ការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថា  
    បទោះបជីាបធវើបឡើងររមាប់មនុរស១០០នាក់កប៏ោយ កម៏ានភាព្យររួលដូចជាមនុរស១០នាក ់នកដរ។ ចុំបពាោះ  
    វធិីោស្ររថសនការបបរងៀនបផសងវញិ គឺពិ កចុំបពាោះការបបរងៀនបៅដល់រកុមមនុរសបរចើនណារ់។ 
 

 ទនធឹមនឹងបហតុផលលអៗ ជាបរចើនររមាបក់ារបរបើរ រ់វធិីោស្ររថការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថាបនោះកម៏ានចុំនុច 
មយួចុំនួនកដលអបករតូវកតមានការរបុងរបយត័បផងកដរ។ 

 
១. ពីបរពាោះរិរសមានឱ្ការតិចកបុងការនិោយ ខ្ណ្ៈបពលកដលមានការបបរងៀន វាទមទរឱ្យមានការផចងអ់ារមមណ៍្  
    យកចិតថទុកោក ់របរិនបបើរិរសធុញរទន ់ឬ កបកអារមមណ៍្ បនាោះពកួបគនឹងមនិអាចបរៀន នអវីទុំងអរ់បចញពីការ  
    បបរងៀនបនាោះបទ។ បៅកបុងការបរៀនរូរត មនុរសរតូវការគិតនិងករវងយល់បោយខ្លួនឯង។ បទោះបីជាបៅកបុងបពល  
    កដលបរបើរ រ់ការបបរងៀនកប៏ោយកប៏ៅកតមានរបបៀបររមាបក់ារបរៀនករវងយល់បោយខ្លួនឯង នកដរ។ បយើងនឹង  
   បធវើការពិភាកាបកនទមបទៀតបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
២. បទោះបីជាការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថាភាគបរចើនរគូគឺជាអបកកដលរតូវនិោយកប៏ោយ វាគឺជាគុំនិតដល៏អមយួកដល  
    រគរូតូវទុកឱ្ការឱ្យរិរសរួររុំនួរ ឬ បបញ្ចញជាមតិបោបល់។ ជាការពិតណារ់រុំនួរ និងមតិទុំងបនាោះអាច  
    ទទួលយក នដរបណារុំនួរបនាោះ វាមានជាបទ់កទ់ងជាមយួនឹងបមបរៀន។ 
 
៣. ការបបរងៀនកបបកថ្លងរនធរកថាទមទរឱ្យមានការរបុងរបយត័បខ្ពរ់បៅកបុងការប ា្ ញអតទនយ័បៅកបុងខ្លឹមោរ  
     បមបរៀន។ រតង់ចុំណុ្ចបនោះបយើងករ៏តូវមានការរបុងរបយត័បបៅកបុងវធិីោស្ររថបបរងៀនបផសងបទៀតកដរ។ បៅបពលបបរងៀន   
    បយើងរតូវរ កដចារ់ថាខ្លឹមោរសនបមបរៀនអាចរជាបចូលបៅកបុងអារមមណ៍្របរ់រិរសកដូ៏ចជាបៅកបុងគុំនិតរបរ់  
    ពួកបគកដរ។ 



101 

 

 
៤. គិតអុំពពីាកយកដលរតូវនិោយបចញមក។ បៅកបុងការនិោយឱ្យចារ់ គឺវាមានោររុំខាន់ណារ់ររមាបរ់គបគ់្នប    
    អាចោថ ប់ឮ ន។ 
 

 របរិនបបើអបកបរជើរបរ ើរយកវធិីោស្ររថការបបរងៀន អបករតូវបរៀបចុំគបរមាងបោយមានការរបុងរបយត័បពីរបបៀបកដល
អបករតូវបបរងៀនពីខ្លឹមោរបមបរៀនរបរ់អបក។ អបកអាចបរៀបគបរមាងបមបរៀន ឬបរៀបចុំវាតាមលុំោប់លុំបោយបៅតាមរបធានបទ
នីមយួៗ បនាធ បម់កបទៀត អបកបបរងៀនបៅតាមគបរមាងបមបរៀនកដលអបក នបរៀបចុំបនាោះ។ ឧទហរណ៍្ដូចជា បៅបពលកដល
ខ្ញុ ុំចាបប់ផថើមបមបរៀនជាដុំបូង ខ្ញុ ុំបធវើការកណ្នាុំពីគបរមាងបមបរៀនកដលបយើងរតូវបលើកវាយកមករិកាជាមយួគ្នប  មានដូចជា
គបរមាង និងបគ្នលបៅ សនបមបរៀន។ បយើងបធវើការរិការបៅតាមលុំនាុំបមបរៀនបនាោះកដរ។ 
 
 ចុំនុចមយួបទៀតកដលអាចជួយ ដល់រិរសឱ្យបរៀន នពីការបបរងៀន គឺការបចាទជារុំនួរកដលទកទ់ងបៅនឹងបមបរៀន
កដលបយើងរតូវបបរងៀន។ ឱ្យពួកបគររបររចបមលើយចុោះ។ ទុកបពលឱ្យរិរសបដើមផកីចកចាយចបមលើយរបរ់ពួកបគបៅចុងបញ្ចប់
សនបមបរៀន។  
 
 បៅកបុងការបបរងៀនអបកចាុំ ច់រតូវកតោគ ល់រិរសរបរ់អបក បដើមផឱី្យអបកអាចដឹងថាពួកបគ នរកីចបរមើនកផបកខាង
រពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដរឬបទ។ អបករតូវចងចាុំថាការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់រិរស គឺជាបគ្នលបៅចមផងបៅកបុង
ការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទទុំងអរ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បតើវធិីោស្ររថសនការបបរងៀនមានរបរិទនិភាពបលើវយ័ណាខាល ុំងជាងបគ? 
 ........................................................................................................................................................ 
 
៤ បតើបៅកបុងចុំបណាមជបរមើរខាងបរកាមបតើមយួណាជាជបរមើរកដលលអបុំផុតររមាបក់ារបរបើវធិោីស្ររថការបបរងៀន? ចូរ  
   គូររងវងព់ីបលើតអួកសរបៅពីមុខ្ជបរមើរកដលអបកបរជើរបរ ើរ។ 
 ក) បៅជុុំវញិខ្លួនរបរ់អបកមានបកមងៗជាបរចើន បហើយអបកទទួលអារមមណ៍្ប៉ាោះពាល់ពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនាុំឱ្យអបក  
              បបរងៀនបៅដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) មានរគិរថបររ័ិទរបមូលផថុ ុំគ្នប របកហលជាសមាបៅោមរិបនាក ់បហើយអបកចងឱ់្យពួកបគបរៀនបកនទមបទៀតអុំពីរពោះ  
              ជនមរបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 គ) អបកកុំពុងកតនិោយជាមយួមតិថរបរ់អបក បហើយគ្នតរួ់រអបកបធវើោ៉ា ងណាបដើមផអីាចកាល យជារគិរថបររ័ិទ ន។ 
  ) ោោរបរ់អបកបរបើររុុំឱ្យអបកបឡើងកថ្លងរនធរកថាររមាបក់មមវធិីទទួលរញ្ញដ បរ័ត។ 
 



102 

 

និទនទរឿង Tell A Story 
 ការនិទនបរឿង គឺជាវធិីោស្ររថបបរងៀនមយួកដលមានតាុំងពីយូរលងណ់ារ់មកបហើយ។ រពោះបយរ ូ  គឺជារគូកដលពូកក
និទនបរឿងបលើរអរ់ទុំងរគ។ូ បរឿងកដលរពោះអងគបលើកយកមកនិទន គឺមានបពញបៅបោយរកមមភាពររ់របវ ើក និងជាទីគួរ
ឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្ រពោះអងគ នបលើកយកោចប់រឿងកដលដកររងព់ីជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង កដលនិោអុំពីរកមមភាព និងអវី
កដលមនុរសទូបៅអាចយល់ ន។ 
 
  កុមារ យុវជន និងមនុរសចារ់រុទនកតចូលចិតថោថ ប់បរឿងនិទន។  អបកអាចបញ្ចូ លបរចកថីពិតបធវើឱ្យោចប់រឿងមាន
ជីវតិររ់របវ ើក។ រកមមភាពទកទ់ញចុំណាបអ់ារមមណ៍្របរ់រិរស និងបធវើឱ្យការរិកាបរៀនរូរតមានការបកើនបឡើងមយួកុំរតិ
កថ្មបទៀត។ ជាទូបៅជាមយួនឹងបកមងៗតូចៗោចប់រឿងបលើកយកមកទិទន គឺប ា្ ញមកទុំងររុង ប៉ាុកនថ ជាមយួនឹងបកមង
កដលមានវយ័ធុំលមម និងមនុរសចារ់ោ៉ា ងបហាចណាច់ោច់បរឿងអាចយកមកបរបើកបុងមបធា យចុំនួន៣៖ 
 
 ១. បរចកថីបផថើមៈ បដើមផបីធវើការកណ្នាុំរថីពីបមបរៀន 
 ២. តួបរចកថីៈ បដើមផពីនយល់ពីផបតគ់ុំនិតកដលផថល់ឱ្យតាមរយៈបមបរៀនបនាោះ 
 ៣. បរចកថីបញ្ចបៈ់ យកខ្លឹមោរកដលបរៀន នពីបមបរៀនយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង។ 
 
  ការប ា្ ញបចញដូចជាកថីររឡាញ់ ជុំបនឿ ឬ ការដឹងគុណ្ បពលខ្លោះមានការពិ កបៅកបុងការពនយល់។ ពាកយទុំង
បនាោះអាចពនយល់ នចារ់ជាងបៅកបុងោចប់រឿងនិទន បតើអវីកដលបធវើឱ្យបកមងៗមនិចាប់អារមមណ៍្ោថ ប់បរឿងោនីកយ៉ាលបៅ
កបុងរងូរឹងា? ោចប់រឿងបនាោះ គឺររមាបម់នុរសរគបវ់យ័បោយសផធបរឿង នពនយល់ពីអតទនយ័សនជុំបនឿបៅបលើរពោះជាមាច រ់កដល
យករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះរស្ររថរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 បៅកបុងការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ គឺមនិគួរបរជើរបរ ើរបមបរៀនយកមកបបរងៀនបដើមផកីតផ្ទគ ប់ចិតថអបកោថ ប់បនាោះបទ។ រល់
ោច់បរឿងកដលរពោះបយរ ូបលើកយកមកនិទនបោយោរកតរពោះអងគពាោមចងប់បរងៀនបៅដល់អបកោថ ប់ការបបរងៀនរបរ់
រពោះអងគ។ ោច់បរឿងកដលបយើងយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀនគួរកតមានបងកបនូ់វខ្លឹមោរជាកោ់កណ់ាមយួ។ មានោច់
បរឿងមយួចុំនួនបៅកបុងរពោះគមពរីកដលអបកអាចយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀនររមាប់ការលូតោរ់របរ់រិរសបៅកបុងជីវតិ
រគិរថបររ័ិទ ឬ អាចករវងរកោចប់រឿងណាកដលអាចយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង ន ដូចជាអវកីដលរពោះ
បយរ ូ នបធវើកដរ។ របកហលជាអបកអាចករវងរកោចប់រឿងណាកដលមានពាកព់ន័នបៅនឹងរពឹតថិការណ៍្បចចុបផនប។ 
 
 ចុំបពាោះការបរជើរបរ ើរបរឿងនិទន អបករតូវបចាទជារុំនួរមយួចុំនួនមកកានខ់្លួនរបរ់អបកដូចខាងបរកាម៖ 
 ១. បតើោចប់រឿងបនាោះមានបបរងៀនពីបរចកថីពិតកដលខ្ញុ ុំចងយ់កមកបរបើបៅកបុងបមបរៀនបនោះកដរឬបទ? 
 ២. បតើអតទនយ័បៅកបុងោចប់រឿងបនាោះរតូវររមាប់រកុមសនវយ័អាយុរបរ់រិរសកដលខ្ញុ ុំកុំពុងកតបបរងៀនកដរឬបទ? 
 ៣. បតើមានទិដឌភាពអវីខ្លោះបៅកបុងសផធបរឿងបនាោះ? បតើមនុរសបធវើអវីខ្លោះ? 
 ៤. បតើបរឿងបនាោះជាទីបពញចិតថដល់រិរសនិងខ្ញុ ុំកដរឬបទ? 
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 មុនបពលកដលអបកបធវើការនិទនបរឿងអបករតូវហាត់និទនវាឱ្យឮៗពីរបៅបីដងរិន។ របរិនបបើ បរឿងបនាោះវាដូចជាររ់
របវ ើកររមាបអ់បកបហើយ អបកអាចយល់ពីខ្លឹមោររបរ់វាបហើយ បនាោះវាកដូ៏ចគ្នប កដរររមាប់រិរសរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតវូបុំផុតបៅកបុងវងរ់កចកបហើយររបររចុោះបៅកកនលងកដលទុំបនរ។ 
 ក) រពោះបយរ ូនិទនបរឿងបដើមផ ី(ផ្ទគ បច់ិតថមនុរស/បបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់)។ 
 ខ្) ការនិទនបរឿង គឺជាមបធា យដល៏អមយួបដើមផពីនយល់ពីអតទនយ័សនកថីររឡាញ់ ពីបរពាោះវាផថល់ជា  
     (គុំរពូីកថីររឡាញ់/គុំនិតជាបរចើន) 
 គ) បៅបពលកដលបយើងបបរងៀនបៅដល់បកមងៗ គឺជាការលអបៅកបុងការចាបប់ផថើមបមបរៀនបោយការនិទនបរឿងបដើមផនីាុំ  
              ពួកបគឱ្យ (បរៀន នបលឿន/យកចិតថទុកោក់ោថ ប់) 
 
៦ បបងកើតបមបរៀនខ្លីមយួបោយបញ្ចូ លោចប់រឿងបផ្ទថ តបលើរបធានបទពីបរចកថីជុំបនឿ។ បរបើមបធា យមយួបៅកបុងចុំបណាម  
   មបធា យទុំងបីបៅកបុងការបបរងៀនបមបរៀនកដលបយើង នបលើកយកមកនិោយរចួមកបហើយ។ 
 

រិច្ចពិភារា Have A Discussion 
 បោកប៉ាូលររបររថា «ចុំបពាោះអបកកដលទទួលការអបរ់ ុំខាងរពោះបនធូល រតូវយកអវីៗទុំងប៉ាុនាម នកដលខ្លួនមានមយួ
ចុំកណ្កមកកចកដល់អបកកដលអបរ់ ុំខ្លួនបនាោះផង» (កាឡាទី៦:៦)។ កិចចពិភាកាកដលរតឹមរតូវអាចជួយ ដល់រិរសអនុតថន៍
តាមបរចកថពីិតកដលបយើងបបរងៀន។ កិចចពិភាកាជារកុមមយួកដលខ្ញុ ុំ នដឹកនាុំអរ់រយៈបពលជាបរចើនរ ថ ហ៍ កដល
និោយពីបតើភាពជារគិរថបររ័ិទវាមាននយ័ោ៉ា ងដូចបមថច។ បយើង នោគ ល់អបកជិតខាងមយួរគោួរ កដលបៅកកផរកុំពុង
កតរទិតបៅកបុងោទ នភាពកដលរតូវការជុំនួយ។ មាថ យររមាកបៅកបុងមនធីបពទយ ឪពុកមានបញ្ញា បបោះដូងមនិអាចបចញបៅបធវើ
ការ ន។ បយើង នអនុតថនត៍ាមបរចកថីពិតកដលបយើង នបរៀនបោយនាុំយកបរផៀងអាហារ រពមទុំងចុំណាយបពលបវោ
របរ់បយើងបធវើពន័នកិចចបុំបរ ើបៅដល់រគួោរបនាោះ។ 
 
 កិចចពិភាកាមនិកមនរគ្ននក់តជាការបលើកនិោយអុំពីអវីមយួ ឬ ជាការជុំទរ់កវកកញកអុំពីអវីកដល នបបរងៀនបនាោះ
បទកិចចពិភាកាពិតរ កដបកើតបឡើងបៅបពលកដលរគបគ់្នប បៅកបុងរកុមពាោមបធវើោ៉ា ងណាឱ្យអាចយល់ពីបរចកថីពិតបនាោះ
 ន។ វធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀនមយួបនោះ គឺមានការពិ កយកមកបរបើជាងវធិីោស្ររថដសទបទៀត។ វាទមទរឱ្យមានការ
របុងរបយត័បបៅកបុងការបរៀបចុំ និងបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផផីថល់ការកណ្នាុំដល់គុំនិតរបរ់រិរស។ 
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 បយើងរតូវការចុំនុចជាបរចើនបដើមផបីធវើឱ្យកិចចពិភាការបរពឹតថបៅ នលអៈ 
 

១. គួរកតបលើកពីចុំបណាទ ឬបញ្ញា កដលរគបគ់្នប អាចយល់ចារ់ ន។ រុំនួរមនិគួរររមាប់កតចបមលើយជាក់ោក់ណា  
    មយួបនាោះបទ កដលនាុំឱ្យកិចចពិភាកាមានកដនកុំណ្ត់។ 
 
២. គួរកតបលើកយកកិចចពិភាកាណាកដលមានពាកព់ន័នបៅកបុងបមបរៀន។ អាចបរបើបពលបវោបៅកបុងថាប កទ់ុំងររុង ឬ  
     រគ្ននក់តចុំណាយបពលខ្លីបៅកបុងការពិភាកា។ 
 
៣. កិចចពិភាកាគួរកតបរៀបចុំបឡើងបដើមផជីួយ ដល់រិរសមានអារមមណ៍្ថាពួកបគមានបររភីាពបៅកបុងការកចករ ុំកលកនូវ  
     គុំនិតបោបល់ផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 
៤. គួរកតមានបពលបវោរគបរ់គ្ននរ់រមាបប់ញ្ចប់កិចចពិភាកា។ របរិនបបើរិរសអាចបរៀនពីកិចចពិភាកាបនាោះ ន បនាោះ  
    បគកអ៏ាចយកអវីកដលបគ នបរៀនបនាោះយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់ពួកបគ នកដរ។ 
 
៥. រិរសគួរកតមានបុំណ្ងចិតថបោយបោម ោះបដើមផបីរៀនពីបរចកថីពិត។ 
 
៦. អបកដឹកនាុំកបុងរកុមគួរកតរបុងរបយត័បចុំបពាោះការរោិះគនប់ៅបលើបោបល់របរ់រិរស។ ការរោិះគនប់នាោះដូចជាការបុំ ក់  
    ទឹកចិតថរិរស រពមទុំងបធវើឱ្យពួកបគកលងហា ននិោយបចញបៅបពលបរកាយបទៀត។ 
 

 វាជាការចាុំ ច់កដលបយើងរតូវដឹងថាកិចចពិភាកាជារកុម គឺរបបរើរបុំផុតររមាបយ់កមកបរបើបលើរកមុតូច។ របរិន 
ជាមានរិរសបលើរពី១២ បៅ១៤នាកប់ៅកបុងថាប ក់ វាពិ កររមាបរ់គបគ់្នប បៅកបុងការចូលរមួ។ ថាប កក់ដលមានរិរសបរចើន
អាចបុំកបកបៅជារកុមតូចៗ បោយអបកដឹកនាុំ នបរៀបចុំកផបកមយួសនបមបរៀនយកមកពិភាកា។ មនុរសជាបរចើនចូលចិតថ
និោយ ដូបចបោះ បបើយកកិចចពិភាកាយកមកបរបើវាអាចជួយ ដល់រិរសឱ្យកានក់តយល់ពីកិចចការខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្កថ្ម
បទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ចូរបលើកបឡើងបីចុំនុចកដលអបកគិតថាវាចាុំ ច់ចុំបពាោះកិចចពិភាកាកដលលអ។ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
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៨ ឧទហរណ៍្ថា អបកបរបើកិចចពិភាកាបដើមផបីបរងៀន កដលខ្លឹមោរបមបរៀនទកទ់ងបៅនឹងបរចកថីជុំបនឿ។ បតើមានរុំនួរអវីខ្លោះ  
    កដលរតូវបលើកបឡើងមុននឹងចាបប់ផថើមបធវើកិចចពិភាកា? 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

ទចទជ្ជសំនួរ Ask Questions 
 វធិីោស្ររថរុំនួរចបមលើយ គឺជាមបធា យដល៏អបុំផុតមយួបដើមផបីយើងអាចដឹងថារិរសកុំពុងរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិ
រគិរថបររ័ិទរបរ់ពួកបគ។ តាមរយៈការបឆលើយរុំនួរកដល នបចាទរួរបនាោះ គឺអាចបញ្ញជ ក់ នថាពួកបគយល់ពីបមបរៀនកដល
 នបបរងៀនប៉ាុនណា។ រុំនួរទុំងបនាោះកអ៏ាចជួយ ដល់រិរសឱ្យកានក់តចាបអ់ារមមណ៍្បរៀនរូរតកថ្មបទៀតបហើយករវងរក
មបធា យបដើមផអីនុតថនត៍ាមបរចកថីពិតថ្មីៗបនាោះកដរ។ 
 
 អបករតូវររបរររុំនួរជាបរចើនររមាបក់ិចចពិភាការថីពីបរចកថីជុំបនឿ បោយោកតរុំនួរទុំងបនាោះ គឺជាកផបកមយួដ៏
រុំខាន់ររមាបក់ិចចពិភាកា។ អបកអាចចាប់បផថើមបធវើកិចចពិភាកាតាមរយៈការបរបើរុំនួរ។ មានរុំនួរបីរបបភទកដលមាន
របបោជនដ៍ល់អបកកដលរតូវបបរងៀនៈ 
 

១. រុំនួររពឹតថិការណ៍្ៈ  បចាទរុំនួរបនោះបៅកានរិ់រសកដលទកទ់ងនឹងរពឹតថិការណ៍្បៅកបុងបមបរៀន។ រុំនួររបបភទបនោះគឺ  
    រុំខាន់ពីបរពាោះបយើងរតូវការដឹងពីភាពពិតជាក់ករថងជាមុនរិនមុននឹងបយើងអាចយកវាមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់  
    បៅរបរ់បយើង។ 
 
 
២. រុំនួរចុំបណាទបញ្ញា ៈ  បនោះគជឺារុំនួរអុំពីចុំបណាទបញ្ញា មយួចុំនួនកដលរតូវការបោោះរោយ។ អបកអាចផថល់ការ  
    កណ្នាុំដល់រិរសបោយការបចាទជារុំនួរកដលអាចជួយ ឱ្យបគគិតរកមបធា យបដើមផបីោោះរោយចុំបណាទបញ្ញា   
    បនាោះ។ 
 
៣. រុំនួរអនុវតថនៈ៍  គឺបចាទរួរដល់រិរសបដើមផឱី្យខ្លឹមោរសនបមបរៀនបនាោះអាចយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិរបចាុំសថ្ងរបរ់  
    ពួកបគ ន។ រុំនួរអនុវតថនអ៍ាចបរបើររមាប់រួរដល់អបកកដលរពមទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះរបរ់  
    ពួកបគ។ រុំនួរបនាោះអាចបចាទរួរដល់រិរសបោយបគអាចបឆលើយតមតាមរយៈរកមមភាពពីអវីកដលបគ នបរៀន។ 
 

 បៅកបុងពន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបក ការបចាទជារុំនួរ គឺបដើមផដីឹងថារិរសរបរ់អបកបរៀន នអវីខ្លោះ។ ពួកបគនឹងបចាទជា
រុំនួរពីបរពាោះពួកបគចងប់រៀន។ បពលបវោលអបៅកបុងការរិកាកតងមានបញ្ចូ លជារុំនួរមកពីរគ ូនិងរិរស។ 
 



106 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក) បៅកបុងកិចចពិភាកាអបកអាចបចាទជារុំនួរបដើមផដីឹងថារិរសកុំពុងកតគិតពីអវី។ 
 ខ្) ការបចាទជារុំនួរ គឺបរបើបដើមផឱី្យរិរសគិតពីបរចកថីពិតកដល នបរៀនរចួ។ 
 គ) រពឹតថិការណ៍្រុំនួរ គឺបចាទរួរបដើមផឱី្យរិរសយកបមបរៀនបនាោះមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់បគ។ 
  ) រុំនួរលអមយួអាចទញចុំណាបអ់ារមមណ៍្រិរសបៅកបុងការចាបប់ផថើម។  
 
១០ ចូរររបររជារុំនួរកដលមានបៅកបុងរុំនួរទុំងបីរបបភទបោយបរបើ កាឡាទី ៦:៦។ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

១០  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចបរបើចបមលើយខាងបរកាមៈ 
 (១) បតើបយើងគួរកតបធវើអវីបៅបពលកដលបយើងបបរងៀនខ្លឹមោរបមបរៀនរគិរថបររ័ិទ? (រពឹតថិការណ៍្) 
 (២) បតើវាជាបរឿងរតឹមរតូវកដរឬបទកដលនិោយថារគបគ់្នប មានពន័នកិចចបបរងៀន? (ចុំបណាទបញ្ញា ) 
 (៣) កបុងនាមជារិរសបតើអបកអាចអនុវតថនត៍ាមរតងច់ុំនុចបនោះបោយរបបៀបណា? 
 
១ ខ្) របបៀបកដលបយើងបរៀបចុំគបរមាងបមបរៀនបៅកបុងការបបរងៀន។ 
 
៩ ក), ខ្) និង  ) គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៥ ក) បបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 ខ្) គុំរពូីកថីររឡាញ់។ 
 គ) យកចិតថទុកោកោ់ថ ប់។ 
 
២ គ) ប ើញរិរសមានការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 
៨  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចនិោយ នថា«បតើបរចកថីជុំបនឿជាអវី? របរិនជាបរចកថីជុំបនឿ គឺជាអុំបណាយទន

 មកពីរពោះជាមាច រ់ បតើបយើងអាចបធវើអវី នបដើមផឱី្យ នវាមក? បតើបរចកថីជុំបនឿមានោររុំខាន់ោ៉ា ងដូចបមថច?» 
 
៣  វយ័មនុរសចារ់ 
 
៧ (១) រុំនួរកដលបលើកមកបៅកបុងកិចចពិភាការតូវកតជារុំនួរកដលចារ់ោរ់ 
 (២) រការណាថ បធ់ាប ប់ និងលុំហូរបៅកបុងការបធវើកិចចពិភាកា  
 (៣) រករគបម់បធា យឱ្យរគបគ់្នប មានចុំកណ្កចូលរមួ 
 
៤ ខ្) និង  )គឺរតឹមរតវូ 
 
៦  ជាចបមលើយរបរ់អបកៈ ឧទហរណ៍្មយួអាចបលើកនិោយពីបរឿងបៅកបុងគមពរីមា៉ា ថាយ ១៣:៣១-៣២ អុំពីរគ្នបពូ់ជ 

 លអិត។ សផធបរឿងបនោះអាចបរបើ នបៅកបុងមបធា យណាមយួក ៏នបៅកបុងមបធា យទុំងបី។ 
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វិធីសារស្តបងរងៀន 

របស្រ់ពះងយស្  ូ
Jesus’ Methods 

 
 
 
 ការកាបប់ដើមបឈើ បពលខ្លោះវាអាចជាការ្រមយួកដលបរគ្នោះថាប ក់។ អបកជួលឱ្យបគកាបប់ដើមបឈើ គ្នត់ជាអបកកដលផថល់
រិទនឱ្យអបកកាប។់ គ្នតរ់តូវកុំណ្តប់គ្នលបៅមយួឱ្យបដើមបឈើបនាោះដួលបៅនឹងដី។ របបៀបកដលរតឹមរតូវបៅកបុងការកាបប់ដើម
បឈើ អបកកាបរ់តូវរ កដចារ់ថា បដើមបឈើបនាោះដួលបៅតាមទរិកដលគ្នត់ចង ់ន បោយមនិឱ្យវារលុំប៉ាោះបៅបលើផធោះបនាោះ
បទ។ 
 
 រពោះបយរ ូទទួលរិទនិអុំណាចឱ្យបបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះអងគ នប ា្ ញរិទនអុំណាចបនោះបៅ
បពលកដលរពោះអងគបបរងៀន។ រពោះអងគកម៏ានបគ្នលបៅ និងវធិីោស្ររថររមាប់របរមចតាមបគ្នលបៅបនាោះកដរ។ បនោះគឺជាគុំរូ
កដលរពោះអងគ នបនសល់ទុកររមាបប់យើងឱ្យបដើរតាម។ 
 
 បពលកដលអបករិកាបមបរៀនចុងបញ្ចបប់នោះ ចូរទូលរូមជុំនួយពីរពោះបយរ ូឱ្យជួយ ដល់អបកបរៀនពីរពោះអងគ។ ឱ្យរពោះអងគ
ដឹកនាុំអបកបៅកាន់អបកណាមាប ក់កដលអបកអាចបបរងៀន នបៅកបុងរ ថ ហ៍បនោះ។ បហើយអនុវតថនត៍ាមវធិីោស្ររថបៅកបុងការ
បបរងៀនដល់បុគគលមាប កប់នាោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. រពោះបយរ ូបបរងៀនបោយរិទនអុំណាច Jesus Taught With Authority 
ខ្. រពោះបយរ ូបបរងៀនបោយមានបគ្នលបៅ Jesus Had a Goal 
គ. រពោះបយរ ូបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន Jesus Used Methods 

 

ទគ្នលទៅ 
១. បធវើការពិពណ៌្នាពីភាពខុ្រកបលកគ្នប រវាងការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ និងការបបរងៀនរបរ់រគូបណ្ឍិ តខាងវនិយ័។ 
២. អនុវតថនត៍ាមគុំររូបរ់រពោះបយរ ូបៅកបុងការកុំណ្ត់បគ្នលបៅររមាបព់ន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបក។ 
៣. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបផសងៗបៅកបុងការបបរងៀន។ 
 

ក. រពះងយស្ បូងរងៀនងោយស្ទិធអ្ំោច Jesus Taught With Authority 
ទគ្នលទៅទ១ី. ទធវើការពិពណ៌នពីភាពខុសណរលរគ្នន រវាងការបទរងៀនរបស់រពះទយស ូ និងការបទរងៀនរបស់រគ្ូបណឌិ តខាងវិន័យ។ 
 
 បៅកបុងរមយ័រពោះបយរ ូ  បូជាចារយ គឺជារគូបបរងៀនខាងរកឹតយវនិយ័។ ប៉ាុកនថ បៅបពលរពោះបយរ ូបបរងៀនមនុរស បគ
អាចបមើលប ើញពីភាពខុ្រគ្នប ភាល មបៅកបុងការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ គមពរីមា៉ា កុរ  នររបររថា «អបកកដល នោឋ ប់រពោះ
អងគបងឿងឆងល់ោ៉ា ងខាល ុំងអុំពីកបបបទកដលរពោះអងគបបរងៀន បរពាោះរពោះអងគមានរពោះបនធូល របកបបោយអុំណាចខុ្រកបលកពីពួក
អាចារយ *។  (មា៉ា កុរ ១:២២) 
 
 ការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ នប ា្ ញថារពោះអងគមានរិទន ឬ អុំណាច។ រពោះអងគ នទទួលនូវរិទនអុំណាចបនាោះ
មកពីរពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគ បហើយរពោះអងគរជាបពីការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ គឺជាបរចកថីពិត។ មនុរសកដល នឭពីរពោះអងគ
 នប ើញបហើយោថ ប់ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ បទោះបីជាកងរការពោះវហិារកដលបគចាតឱ់្យមកចាបរ់ពោះបយរ ូក ៏នរ ប់
បមរបរ់ខ្លួនបពលរតឡបប់ៅវញិថា៖ «ពុុំកដលមាននរណានិោយដូចបោកបនាោះបឡើយ»។ (យ៉ាូហាន ៧:៤៦)។ 
 
 រពោះបយរ ូមនិ នបបរងៀនដូចជាបូជាចារយបបរងៀនបនាោះបទ។ ពួកបគបបរងៀនតាមកតអវីកដលរគពូីមុនៗ នបបរងៀនកត
ប៉ាុបណាត ោះ។ រពោះបយរ ូបបរងៀនមនុរសពីអតទនយ័សនរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់មាននយ័ោ៉ា ងដូចបមថចររមាបព់ួកបគបៅកបុង
ជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង និងពីកផនការកដលរពោះអងគមានររមាប់ពួកបគ។ រពោះអងគកជ៏ួយ ឱ្យពួកបគយល់ពីកថីររឡាញ់កដលរពោះ
អងគមានចុំបពាោះពួកបគ និងឱ្យពួកបគបចោះររឡាញ់គ្នប បៅវញិបៅមកកដរ។ 
 
 រពោះបយរ ូមានរិទនិអុំណាចបនោះ ពីបរពាោះរពោះអងគ គឺជារពោះរជបុរតារបរ់រពោះ។ បៅបពលកដលពួកយូោទួលរួររពោះ
អងគថាបតើរពោះអងគមានឋានៈជាអវី រពោះអងគមានបនធូលតបបៅកាន់ពួកបគថា៖ «កាលណាអបករល់គ្នប បលើកបុរតមនុរសបឡើង 
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អបករល់គ្នប មុខ្ជានឹងោគ ល់ឋានៈរបរ់ខ្ញុ ុំពុុំខាន បហើយអបករល់គ្នប នឹងដឹងថា ខ្ញុ ុំមនិបធវើការអវីមយួ បោយរុំអាងបលើខ្លួនខ្ញុ ុំ
ផ្ទធ ល់បឡើយ គឺខ្ញុ ុំកថ្លងកតបរចកឋីណាកដលរពោះបិតាមានរពោះបនធូលរ បម់កខ្ញុ ុំប៉ាុបណាត ោះ។ (យ៉ាូហាន ៨:២៨) 
 
 បៅកកនលងបផសងបទៀតរពោះបយរ ូមានបនធូលថា «ខ្ញុ ុំគឺជាខ្ញុ ុំ» រពោះអងគ នបរបើរពោះនាមរពោះជាមាច រ់ជានាមផ្ទធ ល់ បៅ
បពលកដលរពោះអងគមានបនធូលបៅកានម់៉ាូបរ កកផរគុមពបនាល កដលបឆោះមនិបចោះរុោះបៅកបុងគមពរីនិកខមនុំ ៣:១៤។ ពួកយូោកដល
 នបដើរតាមរពោះបយរ ូ ពួកបគ នដឹងពីរបភពសនរិទនអុំណាចរបរ់រពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសរកដលបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក) របបៀបបបរងៀនរបរ់រគូរកឹតយវនិយ័ គឺដូចជាការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ 
 ខ្) រូមផកីតអបកមនិបជឿថារពោះអងគ គឺជារពោះរជបុរតារបរ់រពោះជាមាច រ់កប៏ោយកដ៏ឹងថាការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ គឺ     
               បពញបោយរិទនអុំណាច 
 គ) រពោះបយរ ូចងប់បរងៀនបោយរិទនអុំណាចរបរ់បូជាចារយ 
  ) រពោះបយរ ូបបរងៀនតាមអវីកដលរពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគកដលគងប់ៅោទ នរួគ៌រពវរពោះហឫទ័យឱ្យរពោះអងគ  
               បបរងៀន 
 ង) រពោះបយរ ូបបរងៀនតាមបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់បដើមផឱី្យជីវតិររ់បៅរបរ់មនុរសមានការផ្ទល រ់បថូរ។ 
 
២ ររបររចុោះលកខណ្ៈខុ្រកបលកបីចុំនុចពីរបបៀបសនការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ   បហើយបរបៀបបធៀបចុំនុចទុំងបនាោះជាមយួនឹង  
    របបៀបកដលអបកបបរងៀន។ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 

ខ. រពះងយស្ បូងរងៀនងោយមានងគ្នលងៅ Jesus Had a Goal 
ទគ្នលទៅទ២ី. អនុវតតន៍តាមគ្ំរូរបស់រពះទយស ូទៅរនុងការរំណត់ទគ្នលទៅសរាប់ព័នធរិច្ចបទរងៀនរបស់អនរ។ 
 
 រពោះបយរ ូមានបគ្នលបៅបៅកបុងពន័នកិចចរបរ់រពោះអងគៈ បដើមផនីាុំឱ្យបគោគ ល់ និងទទួលយកបរចកថីពិតរបរ់ 
រពោះជាមាច រ់បរៀងៗខ្លួន រពោះអងគ នរ បប់ៅដល់បណាថ ជនកដលបដើរតាមរពោះអងគថា៖ 
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ដផតិខ្ញុ ុំចុោះពីោទ នបរមរុខ្មក បដើមផបីធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគកដល នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមក គឺពុុំកមនបធវើ
តាមបុំណ្ងចិតថរបរ់ខ្ញុ ុំបទ។ រឯីរពោះអងគកដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមកបនាោះ រទងម់និរពវរពោះហឫទយ័បអាយ
នរណាមាប ក ់កបុងបណាឋ អរ់អបកកដលរពោះអងគរបទនមកខ្ញុ ុំរតូវវនិារអនថរយបឡើយកតរពោះអងគរពវរពោះ
ហឫទយ័បអាយខ្ញុ ុំបរ របគ បអាយមានជីវតិររ់បឡើងវញិបៅសថ្ងចុងបរកាយ បុំផុត។ រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំរពវរពោះ
ហឫទយ័បអាយអរ់អបកកដល នប ើញរពោះបុរតា បហើយបជឿបលើរពោះអងគមានជីវតិអរ់កលផជានិចច។ ខ្ញុ ុំនឹង
បរ រអបកបនាោះបអាយមានជីវតិររ់បឡើងវញិ បៅសថ្ងចុងបរកាយបុំផុតផង»។ (យ៉ាូហាន ៦:៣៨-៤០) 

 
 រពោះបយរ ូ នចុំណាយរពោះជនម និងពន័នកិចចរបរ់រពោះអងគបៅកបុងការបបរងៀន ការអធិបាយ និងបធវើការអោច រយ។
រកមមភាពទុំងបនាោះ គឺបៅកបុងបគ្នលបុំណ្ងនាុំមនុរសឱ្យបជឿបលើរពោះអងគជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ រគបទ់ីកកនលងកដល
រពោះអងគោងបៅ រពោះអងគបបរងៀន និងរបការពីដុំណឹ្ងលអ។ មា៉ា កុររ បប់យើងថា«រពោះបយរ ូោងបៅររុកកាលីបឡ
របការដុំណឹ្ងលអរបរ់រពោះជាមាច រ់» (មា៉ា កុរ ១:១៤)។ 
 
 មយួរយៈបរកាយមករពោះអងគរ បប់ៅដល់ោវក័របរ់រពោះអងគថារពោះអងគរតូវោងបៅកានភ់ូមមិយួបទៀតបដើមផរីបការ
ដុំណឹ្ងលអ។ បៅបពលកដលរពោះអងគោងតាមបឆបររមុរទកាលីបឡ បណាថ ជននាុំគ្នប មករករពោះអងគ រពោះអងគកប៏បរងៀនដល់ពួក
បគ (មា៉ា កុរ ២:១៣)។ បពលកដលបយើងតាមោនពីរពោះជនមរបរ់រពោះបយរ ូតាមរយៈដុំណឹ្ងលអទុំងបនួ បយើងប ើញថា 
រពោះអងគអធិបាយ និងបបរងៀនដុំណឹ្ងលអរគបទ់ីកកនលងកដលរពោះអងគោងបៅ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតររមាបរ់ុំនួរខាងបរកាម៖ 
៣ រពោះបយរ ូរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យមនុរសដឹងពីរបបៀបកដលរតូវ 
 ក) មានរិទនិអុំណាច 
 ខ្) ោគ ល់រពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគកដលគងប់ៅោទ នរួគ៌ 
 គ) បធវើជាអបកបដើរតាម 
 
៤ បតើអវីជាកិចចការរុំខាន់បុំផុតកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័នឹងបធវើជាមយួនឹងបពលបវោរបរ់រពោះអងគបៅបលើកផនដី? 
 ក) និោយបៅកាន់បណាថ ជនកដលបដើរតាមរពោះអងគ 
 ខ្) និោយបៅកាន់ថាប កដ់ឹកនាុំ 
 គ) រ បម់នុរសពីដុំណឹ្ងលអ 
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គ. រពះងយស្ ងូរបើរបាស្វ់ិធីសារស្តងៅកនងុការបងរងៀន Jesus Used Methods 
ទគ្នលទៅទ៣ី. ពនយល់ពរីទបៀបណដលរពះទយស ូទររើរាស់វិធីសារសតទផសងៗទៅរនុងការបទរងៀន។ 
 
 រពោះបយរ ូមនិរតឹមកតរជាបពីអវីកដលរពោះអងគរតូវបបរងៀនប៉ាុបណាត ោះបទ កតរទងក់រ៏ជាបពីរបបៀបកដលរពោះអងគរតូវបបរងៀន
កដរ។ រពោះអងគបរបើនូវវធិីោស្ររថដូចគ្នប កដលបយើង ននិោយបៅកបុងបមបរៀនមុន។ រមលងឹបមើលវធិីោស្ររថនីមយួៗបនាោះមថង
បទៀត ប៉ាុកនថ មថងបនោះបយើងនឹងបមើលពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូយកវធិោីស្ររថទុំងបនាោះមកបរបើ។ 
 
 ១. រពោះបយរ ូផថល់ការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថាៈ មានគុំរលូអៗ រថីពីការបបរងៀនទុំងបនោះបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ង
លអ។ កបុងចុំបណាមបនាោះកម៏ានការបបរងៀនបៅបលើភបុំកដលមានបៅកបុងគមពរីមា៉ា ថាយ ៥-៧ (រូមអាន)។ ក៏មានកតរ់មាគ ល់
ផងកដរបៅកបុង មា៉ា ថាយ៧:២៨-២៩ «កាលរពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលទុំងបនោះ ចបរ់ពវរគបប់ហើយ មហាជនបងឿងឆងល់ោ៉ា ង
ខាល ុំងអុំពបីរចកឋីកដលរពោះអងគបរបៀនរបបៅ  បរពាោះរពោះអងគមានរពោះបនធូលរបកបបោយអុំណាច ខុ្រកបលកពីពួកអាចារយ របរ់
ពួកបគ»។ 
 
 ២. រពោះបយរ ូ បរបើរ រ់ការនិទនបរឿងៈ  បរឿងកដលរពោះអងគយកមកបរបើបនាោះ គឺបៅថារបោប ។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពី
ដុំណឹ្ងលអរបោប រពោះបយរ ូទុំងអរ់មាន៦១របោប ។ របោប ទុំងបនាោះរមួមាន វតទុ រកុខជាតិ រតវ ឬ មនុរស។ សផធបរឿងទុំង
បនាោះនិោយពីោទ នភាពកដលមនុរសបរធើរកតរគបគ់្នប ធាល ប់ជួបរបទោះ។ របោប ទុំងបនាោះ គឺកបុងបគ្នលបុំណ្ងបដើមផបីបរងៀនពី
បរកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ មនិកតប៉ាុបណាត ោះរបោប នីមយួៗរុទនកតមានបបរងៀនបរចកថីពិតបៅកបុងបនាោះ។ 
 
 ឧទហរណ៍្របោប រថីពីបុររោរនោ៍មា៉ា របីៅកបុងលូកា ១០:៣០-៣៦។ សផធបរឿងបនោះបឆលើយតបបៅនឹងរុំនួរកដលបគ
រួរបដើមផជីាអនាធ កច់ាបថ់ាប ក់រពោះបយរ ូ។ របោប  នបបរងៀនពីបរចកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បោយមនិមានការប ល្ ោះ
របកកកគ្នប ។ 
 
 ៣. រពោះបយរ ូ បរបើរ រ់រុំនួរ និងចបមលើយៈ  បៅកបុងរបោប រថីពីបុររោរន៍ោមា៉ា រ ីរពោះអងគ នបរបើនូវវធិីោស្ររថមយួ
បនោះ រពោះអងគកប៏របើវាបៅបពលកដលរពោះអងគបបរងៀនបៅបលើភបុំកដរ។ បធវើដូបចបោះ គឺរពោះអងគជួយ ដល់អបកកដលោថ ប់ការបបរងៀន
របរ់រពោះអងគឱ្យបគយល់ពីអតទនយ័បពញបលញសនការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ បៅបពលកដលរពោះអងគរ បប់ណាថ ជនកុុំបអាយ
ខ្វល់ខាវ យអុំពីមាូបអាហាររុំរប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ ឬ របមលៀកបុំពាករ់ុំរបប់ិទ ុំងកាយបឡើយ «បតើជីវតិមនិមានតសមលបលើរមាូប
អាហារ បហើយរបូកាយមនិមានតសមលបលើរពីរបមលៀកបុំពាកប់ទឬអី»។ (មា៉ា ថាយ ៦:២៥) 
 
 មានបពលមយួរពោះបយរ ូោងបៅបបរងៀនោវក័របរ់រពោះអងគអុំពីកាតពវកិចចរបរ់ពលរដឌ។ រពោះអងគបលើករុំនួរជា
បរចើនរួរបៅកាន់ពួកបគកបុងបនាោះរពោះអងគ នបចាទរុំនួរផ្ទធ ល់បៅកានប់ពរតុរ។ (រូមបមើល មា៉ា ថាយ ១៧:២៥) រពោះបយរ ូ
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មនិរតូវការមតិបោបល់ ឬ គុំនិតរបរ់បពរតុរបៅបលើការបងព់ននបនាោះបទ ប៉ាុកនថរពោះអងគចងឱ់្យបពរតរុគិតបៅបលើរបធានបទ
បនាោះ។ បនោះគឺជាកផបកដរ៏ុំខាន់មយួសនការរិកាករវងយល់របរ់បពរតុរ។ 
 
 ៤. រពោះបយរ ូ នបរបើរ រ់កិចចពិភាកាៈ  ឧទហរណ៍្មយួកដលលអបុំផុតសនកិចចពិភាកាបនោះគ ឺបៅបពលកដលរពោះ
អងគជួបជាមយួស្ររថីោរន៍ោមា៉ា របីៅមាតអ់ណ្ថូ ង (យ៉ាូហាន ៤)។ រពោះបយរ ូចាបប់ផថើមបោយការរុុំទឹកស្ររថីបនាោះផឹក។ រពោះ
អងគកណ្នាុំស្ររថីបនាោះបោយទនភ់លនប់ៅបពលកដលនាងពាោមបគចបវរពីរបធានបទបនាោះរហូតដល់នាងដឹងថារពោះអងគ គឺជា
អបកណា និងអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័បបរងៀនដល់នាង។ 
 
 បៅបពលកដលោវក័រពោះបយរ ូ ប ើញរពោះអងគនិោយបៅកាន់ស្ររថីោរន៍ោមា៉ា រ ីរពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលបៅបគ
ថា៖ «អាហាររបរ់ខ្ញុ ុំ គឺបធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ កដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមក រពមទុំងបបងាើយកិចចការរបរ់រពោះអងគ
បអាយ នរុំបរច។» (យ៉ាូហាន ៤:៣៤) រពោះបយរ ូ រជាបពីកាតពវកិចចរបរ់រពោះអងគ និងរបបៀបកដលរតូវបុំបពញតាមកាតពវកិចច
ទុំងបនាោះ។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបករិកាពរីពោះជនមរបរ់រពោះអងគ រូមបមើលពីរបបៀបកដលរពោះអងគបធវើពន័នកិចចបៅកានម់នុរស
រគបរ់ណាឌ នជានថ់ាប ក់បោយការបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបបរងៀនបផសងៗគ្នប ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរបឆលើយរុំនួរខាងបរកាម៖ 
 ក) មូលបហតុអវី នជាអបកចាុំ ចរ់តូវដឹងថារិទនអុំណាចរបរ់អបកមកពីណា បៅបពលកដលអបកបបរងៀន? 
             
              
              
 ខ្) មូលបហតុអវី នជាអបកចាុំ ចរ់តូវដឹងពីបគ្នលបៅរបរ់អបក? 
              
              
              
 គ) មូលបហតុអវី នជាអបកចាុំ ចរ់តូវមានវធិីោស្ររថលអបៅកបុងការបបរងៀន? 
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៦ អនុវតថនត៍ាមរបបៀបការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ បៅកបុងពន័នកិចចបបរងៀនផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក។ បរៀបចុំរពោះរជោររបរ់ 
   រពោះជាមាច រ់បៅកបុងរបបៀបមយួកដលដឹកនាុំមនុរសឱ្យោគ ល់ និងទទួលយកបរចកថីពិតរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 រពោះបយរ ូមានបនធូលរ ប់ោវក័របរ់រពោះអងគថា «អបករល់គ្នប កតងបពាលថា ―បនួកខ្បទៀតដល់រដូវចុំរតូ‖។ រឯីខ្ញុ ុំវញិ 
ខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា ចូរបមើលបៅវាលកររបមើល៍ ររូវទុុំលមមរចតូបហើយ។» (យ៉ាូហាន ៤:៣៥)។ រពោះអងគមានបនធូលបៅ
កានព់ួកបគពីចុំរតូខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ វាមនិកមនយូរបទៀតបនាោះបទ ប៉ាុកនថ គឺឥឡូវបនោះកតមថងបោយមនុរសបគបរតៀមខ្លួន
រចួជាបររចបហើយបដើមផបីជឿបលើរពោះបយរ ូ របរិនបបើមានអបកមកបបរងៀនពួកបគ។  
 
 បតើអបកណាកដលររ់បៅកកផរផធោះរបរ់អបក? បតើពួកបគធាល ប់ឭអុំពីរពោះបយរ ូ កដរឬបទ? បតើអបកនិោយអវីបៅកាន់ពួកបគ?
បតើពួកបគមានដឹងបទថាអបក គឺជារគិរថបររ័ិទ? បរបើអវីកដលអបក នបរៀនបៅកបុងបមបរៀនបនោះបដើមផបីបរងៀនបៅដល់ពួកបគ និង
អបកបផសងបទៀត។ មានរពលឹងជាបរចើនកដលរតូវរចូតកាត។់ បតើមនិអាចបធវើជាអបកចុំរតូរបរ់រពោះជាមាច រ់ នបទ បោយការបរបើ
រ រ់ពន័នកិចចបបរងៀន? 
 

ឥឡូវបនោះបយើងមកដល់ការបញ្ចបប់មបរៀនកដលបយើងរិកាអុំពីពន័នកិចចសនការបបរងៀនបហើយ វាអាចនឹងលអររមាប់អបក 
កដលគិតពីពន័នកិចចបបរងៀនជាកផបកមយួបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ បយើងមានតារងររមាប់អបកខាងបរកាមបដើមផបីធវើការរោិះគិត
ពិចារណា។ រូមគូរ X បៅកបុងរបអបត់ារងកដលរតូវនឹងចបមលើយរបរ់អបកៈ 

 រតវូ ខុ្រ 
បពញចិតថទទួលយកការបបរងៀន   

ខ្ញុ ុំមានអារមមណ៍្ថាខ្ញុ ុំរតូវការទទួលបរចកថីបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ   

ខ្ញុ ុំចាបប់ផថើមោគ ល់រពោះបយរ ូបនាធ បព់ីមានបគបបរងៀនខ្ញុ ុំអុំពីរពោះអងគ   

ខ្ញុ ុំោគ ល់មនុរសកដលខ្ញុ ុំចូលចិតថបបរងៀនបគអុំពីរពោះបយរ ូ   

ខ្ញុ ុំធាល បក់ចកចាយអុំពីអតទនយ័បៅកបុងបទគមពរីជាមយួបគ   

ខ្ញុ ុំធាល បគ់ិតថាបតើខ្ញុ ុំរតូវនិោយអវីបៅកាន់អបកកដលរតូវការទទួលរពោះបយរ ូជា 
រពោះអងគរបស្រ គ្ ោះ 

  

ជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំ នផ្ទល រ់បថូរបោយោរកតខ្ញុ ុំ នទទួលបរចកថីបបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទ   

បដើមផជីួយ គ្នតឱ់្យយល់ពីបមបរៀនខ្ញុ ុំ ននិទនបរឿងឱ្យគ្នត់ោថ ប់   

ខ្ញុ ុំធាល បព់ិភាកាពីបមបរៀនជាមយួបគបោយបរបើរ រ់រុំនួរចបមលើយ   

ខ្ញុ ុំ នទូលរូមដល់រពោះជាមាច រ់ឱ្យជួយ ខ្ញុ ុំបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀត   

មុខ្វជិាជ បនោះ នជួយ ដល់ខ្ញុ ុំឱ្យបមើលប ើញពីោររុំខានស់នពន័នកិចចបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ   

 

 ទូលរូមរពោះអងគឱ្យជួយ អបកករវងរកកកនលងររមាប់បធវើពន័នកិចចថាវ យរពោះអងគ។ តាុំងចិតថបធវើអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះ
ហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើ។ អបកនឹងរកប ើញបរចកថីអុំណ្របៅកបុងការកចកចាយជីវតិរបរ់អបកជាមយួនឹងអបកបផសងបទៀត។ 
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ស្មូអ្បអ្រសាទរ 
អបក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថាមុខ្វជិាជ បនោះមានរបបោជនរ៍រមាប់អបក! រូមកុុំបភលចបុំបពញការវាយ
តសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហើយរបគល់រនលឹកចបមលើយបៅកានក់ារោិល័យចុោះប ម្ ោះរបរ់ោោ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
៦ តាមការអនុវតថនផ៍្ទធ ល់របរ់អបក 
 
១ ខ្),  ) និង ង) គរឺតឹមរតូវ 
 
៥ ក) បយើងអាចរ កដចារ់ពីអវីកដលបយើងបធវើបៅបពលកដលបយើងដឹងថាបយើងមានរិទនិអុំណាចរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅ    
              ពីបរកាយ។ 
 ខ្) បដើមផឱី្យអបកអាចដឹងពីលទនផលកដលអបកចងប់ ើញបចញពីការបបរងៀនរបរ់អបក 
 គ) បដើមផឱី្យរិរសអាចចាប ់ន 
 
២ (១) រពោះបយរ ូបបរងៀនបោយបរបើរិទនអុំណាចរបរ់រពោះជាមាច រ់ អបកកអ៏ាចបបរងៀនបោយបរបើរិទនិអុំណាចដូចគ្នប  
 បនាោះកដរ។ (២) រពោះអងគបបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ អបកកគ៏ួរកតបបរងៀនពីបរចកថីពិតទុំងបនោះកដរ។  
 (៣) រពោះជាមាច រ់ ន អនុវតថនប៍រចកថីពិតទុំងបនោះបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់ពួកបគ អបកកអ៏ាចប ា្ ញ
 មនុរសពីរបបៀបកដលរតូវអនុវតថនត៍ាមបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់ពួកបគកដរ។ 
 
៤ គ) រ បម់នុរសពីដុំណឹ្ងលអ 
 
៣ ខ្) ោគ ល់រពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគកដលគងប់ៅោទ នរួគ៌ 
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CL5350 ព័នធកចិចននការបងរងៀន / CL5350 The Teaching Ministry 
ររដ្ឋសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្បរៀងរបរ់អបក) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររមាបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។  
 
ឧទហរណ៏្  
                                                                                                                                             
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

    
   រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចងមលើយជំពូកទីមួយ 
 
 រូមោក់ពណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   
២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   
៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   
៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   
៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   
៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   
៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   
៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   
៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   
១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   
 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី១។ ររមាប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក ឬ
កប៏ៅការោិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  
 
 
 
 
 

 
 
 
PN 04.13 

 
 
 
 

ររមាបប់របើបៅការោិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី………………………………… 
ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតនមលជំពកូទី១ 
 
១ ការបបរងៀន គឺជាកផបកដរ៏ុំខានម់យួបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់បយើង ពីបរពាោះ 
 ក) បយើងរតូវបរៀនឱ្យបរចើនបដើមផរីរ់បៅកបុងពិភពបោកបនោះ 
 ខ្) បយើងចងម់ានជុំនាញបលើរពីអបកបផសងបទៀត 
 គ) បុគគលកដលទទួលការអបរ់ ុំលអអាចរកលុយ នបរចើន 
 
២ ពន័នកិចចសនការបបរងៀន គឺបផ្ទថ តរុំខាន់បលើ 
 ក) ការរបការដុំណឹ្ងលអ 
 ខ្) រ បព់ីបជាគជយ័របរ់បុគគល 
 គ) ពនយល់ពីបរចកថីពិតបោយកផអកតាមរពោះគមពរី 
 
៣ បរចកថបី គ្ បឱ់្យបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀតអុំពីរពោះរគិរថ គឺមកពី 
 ក) ទុំបនៀមទមាល ប់រកុមជុំនុុំ 
 ខ្) រពោះរគិរថផ្ទធ ល់ 
 គ) ពាការបីៅកបុងរមពននបមរតីចារ់ 
 
៤ បរចកថបីបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទ គឺបផ្ទថ តរុំខាន់បលើ 
 ក) រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) បទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើង 
 គ) ការអតាទ ធិបាយនានាបៅកបុងរពោះគមពរី 
 
៥ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ ដល់បយើងបៅកបុងការបបរងៀនបោយ 
 ក) ឱ្យគបរមាងបមបរៀនមកបយើង 
 ខ្) ជួយ ដល់បយើងនឹកចាុំពីអវីកដលបយើង នបរៀន 
 គ) បធវើឱ្យអបកោថ ប់ទុំងអរ់យកចិតថទុកោកម់កបលើបយើង 
 
៦ មូលបហតុចមផងកដលបយើងរតូវបបរងៀនតាមបរចកថីប គ្ ប់របរ់រពោះបយរ ូគឺថា 
 ក) ការបបរងៀន គឺជាវជិាជ ជីវៈកដលមានកិតថិយរ 
 ខ្) បយើង នទទួលបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះអងគឱ្យបបរងៀន 
 គ) បយើងរតូវបរៀនបកនទមបទៀតអុំពីរកលបោក 
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៧ ោររុំខានស់នការបបរងៀន គឺ នប ា្ ញពីភាពបរជយ័របរ់អុីរោកអលបៅកបុងការកានត់ាមរកឹតយវនិយ័របរ់ 
    រពោះជាមាច រ់កដលនាុំឱ្យ  
 ក) មានមនុរសកានក់តតិចបបរងៀនពីរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) មានការបកើនបឡើងកផបកចុំបណ្ោះដឹងកដលមនិពាកព់ន័ននឹងោរនា 
 គ) មានការដកបចញរពោះពររបរ់រពោះជាមាច រ់ពីអុីរោកអល 
 
៨ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនដល់ោវក័របរ់រពោះអងគបោយ 
 ក) បញ្ជូ នពួកបគឱ្យបៅបរៀនបៅោោកដលលអជាងបគ 
 ខ្) ចុំណាយបពលបបរងៀនពួកបគពីអវីៗជាបរចើន 
 គ) បរៀបរបព់ីលកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រគូបបរងៀន 
 
៩ ពួកោវក័ោថ បត់ាមបរចកថីប គ្ បប់ៅកបុងការបបរងៀនបដើមផឱី្យ 
 ក) អបកបផសងបទៀតអាចទទួលការប ា្ តប់បរងៀនបដើមផបីបរងៀនបគអុំពីរពោះរគិរថ 
 ខ្) ពួកបគអាចទទួល ននូវកិតថិយរ 
 គ) ពួកបគអាចចងចាុំពីបរចកថីពិតកដលពួកបគ នបរៀន 
 
១០ ខ្លឹមោរបមបរៀនរុំខាន់បៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់អបកគួរកតនិោយពី 
 ក) បរចកថីរបស្រ គ្ ោះតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ 
 ខ្) ោរនាទុំងអរ់បៅកបុងពិភពបោករពវសថ្ង 
 គ) ការរចីបរមើនខាងោច់្មរបរ់បយើង 
 
១១ បយើងបបរងៀនបដើមផឱី្យអបកបជឿអាចមាន 
 ក) ចបមលើយររមាប់បញ្ញា ទុំងអរ់ 
 ខ្) ការដឹកនាុំមកពរីពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
 គ) រទពយរមផតថបិៅបលើកផនដី 
 
១២ កមមវធិបីបរងៀនបៅកបុងរកុមជុំនុុំគឺ 
 ក) មានោររុំខានប់ៅរគបក់ផបកទុំងអរ់សនកមមវធិីបបរងៀន 
 ខ្) មានោររុំខានរ់រមាប់ការហវឹកហវឺនរគូបបរងៀនថ្មីៗ 
 គ) មានមុខ្្ជាជបរមើរររមាបរ់កុមជុំនុុំ 
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១៣ បតើបុគគលមាប កអ់ាចចាបប់ផថើមោថ ប់តាមបរចកថីប គ្ ប់បៅកបុងការបបរងៀនបៅដល់មនុរសរគបទ់ិរទីបោយរបបៀបណា? 
 ក) ចាកបចញពីរកុមរគួោរបដើមផបីចញបៅបបរងៀន 
 ខ្) បបរងៀនបៅដល់អបកកដលជារគិរថបររ័ិទបហើយប៉ាុបណាត ោះ 
 គ) បបរងៀនបៅដល់មនុរសកដលោគ ល់ 
 
១៤ បហតុផលមយួបទោះបីជាអបកបជឿបហើយកប៏ោយករ៏តូវការការបបរងៀនបទៀតកដរ 
 ក) បដើមផឱី្យពួកបគ នរគបល់កខណ៍្ 
 ខ្) បណ្ថុ ោះបណាថ លឱ្យពួកបគអាចោគ ល់ពីការបបរងៀនខុ្រឆគង 
 គ) ឱ្យពួកបគបចោះបនាធ បខ្លួន 
 
១៥ បៅបពលកដលបបរងៀនពីបរចកថីពិតអុំពីរពោះជាមាច រ់បៅដល់បកមងៗ បយើងគួរកត 
 ក) បរបើរ រ់វធិីោស្ររថដូចគ្នប រគបប់ពល 
 ខ្) រងច់ាុំរហូតដល់ពួកបគ្នចូលដល់វយ័ដបរ់ ុំបនួឆាប ុំ 
 គ) ចងចាុំពីការបបរងៀន គឺបធវើោ៉ា ងណាឱ្យបកមងអាចយល់ ន 
 
១៦ បៅបពលកដលបបរងៀនបៅដល់យុវជនចាុំ ច់រតូវកត 
 ក) បឆលើយនូវរល់រុំនួររបរ់ពួកបគ 
 ខ្) បធវើឱ្យពួកបគោថ ប់អបក 
 គ) រ បព់ួកបគពីគុំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក 
 
១៧ អបកអាចបបរងៀនអុំពីរពោះបយរ ូ បៅបពលកដលអបក 
 ក)  នជារគបល់កខណ៍្ 
 ខ្) រកីចបរមើនបៅកបុងរពោះរគិរថ 
 គ) ររ់បៅបពញបៅបោយអុំបពើ ប 
 
១៨ អតទនយ័សនពាកយថាថាវ យខ្លួន/ជីវតិមាននយ័ថា 
 ក) កញកខ្លួនបោយកឡកររមាបប់គ្នលបុំណ្ងណាមយួ 
 ខ្) រិកាពីមុខ្វជិាជ ជាកោ់ក់ណាមយួ 
 គ) ករវងរកការ្រកដលបពញបពល 
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១៩ បយើងអាចបធវើពន័នកិចចសនការបបរងៀនបោយ 
 ក) បធវើជារគូបបរងៀនបៅកបុងោោរគិរថបររ័ិទ 
 ខ្) បរបើរគបឱ់្ការបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់បយើង 
 គ) បរៀបចុំបនធបម់យួបៅកបុងផធោះរបរ់បយើងររមាប់បបរងៀន 
 
២០ អុំបណាយទនសនការបបរងៀនគឺ 
 ក) រមតទភាពហួរវរ័ិយបៅកបុងការបបរងៀន 
 ខ្) មានចុំបណ្ោះដឹងខ្ពងខ់្ពរ់ 
 គ) អាចបបរងៀនបៅដល់រគបគ់្នប កដលរតូវការការបបរងៀន 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 

CL5350 ព័នធកិចចននការបងរងៀន / CL5350 The Teaching Ministry 
ររដ្ឋសច្ទមលើយជំពូរទីពីរ 
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្បរៀងរបរ់អបក) 
 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ផ្ទតឱ់្យបមម ររមាប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
 
ឧទហរណ៏្ 
១. ការបកើតជាថ្មមីាននយ័ថា 
 ក) បកើតមឋងបទៀត។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្)ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ។ដូបចបោះអបកគួរកតផ្ទត់ពណ៌្បមម  ខ្ ដូចបនោះ 
 ១. ក ខ្ គ   

 
រូមបបើកទុំពរ័មយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចងមលើយជំពូកទីពីរ 
 
 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   
២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   
៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   
៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   
៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   
៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   
៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   
៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   
៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   
១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   
 
 បនោះជាការបញ្ចបត់រមូវការររមាប់ជុំពូកទី២។ ររមាប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក ឬ
កប៏ៅការោិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PN 04.13 

 
 
 

ររមាបប់របើបៅការោិល័យសនរកលវទិាល័យ 
គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

ថ្ងៃទី…………………………………………… 

ពិន្ទុ…………………………………….. 
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ការវាយតនមលជំពកូទី២ 
 
១ ពួកអុីរោកអល នបបរងៀនកូនៗរបរ់ពួកបគអុំពីរពោះជាមាច រ់ 
 ក) មយួបមា៉ា ងកបុងមយួសថ្ង។ 
 ខ្) បោយឱ្យកូនៗោថ ប់ពួកបគអាន។ 
 គ) ជារបបៀបមយួបៅកបុងជីវតិររ់បៅ។ 
 
២ មបធា យបបរងៀនកដលលអរបបរើរបុំផុតររមាបប់កមងៗ គឺ 
 ក) ប ា្ ញបរចកថីររឡាញ់ និងការយកចិតថទុកោក់។ 
 ខ្) រ បព់ួកបគពីអវីកដលរតូវបធវើ។ 
 គ) មានបរៀវបៅបរចើនឱ្យពួកបគអាន។ 
 
៣ ឪពុកមាថ យអាចបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់ពួកបគតាមរយៈពាកយរមថរីបរ់ពួកបគបោយ 
 ក) រ បកូ់នៗឱ្យបៅរពោះវហិារ។ 
 ខ្) អាន និងពនយល់រពោះគមពរីបៅផធោះ។ 
 គ) អធិោឌ នឱ្យអបកបផសងបទៀតបដើមផបីបរងៀនដល់ពួកបគ។ 
 
៤ រគូបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់គួរកតជា 
 ក) បុគគលកដលរគបល់កខណ៍្។ 
 ខ្) រគិរថបររ័ិទ។ 
 គ) ោស្រោថ ចារយ។ 
 
៥ រគូបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់គួរកតទទួលោគ ល់ពីោររុំខានរ់បរ់វាបដើមផ ី
 ក) យកមករបកកកកវកកញក។ 
 ខ្) ជមបោះបៅកបុងការរគបរ់គង។ 
 គ) បនថបរៀនពីវា។ 
 
៦ ដូចជាធីម៉ាូថា បយើងរតូវររ់បៅបដើមផឱី្យជីវតិរបរ់បយើង 
 ក) កតងកតរ ុំបភើបរកីរយ។ 
 ខ្) បធវើជាគុំរបូៅដល់អរ់អបកកដល នោថ ប់បយើង។ 
 គ) នាុំឱ្យអបកដសទបទៀតភយ័ខាល ចចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់។ 
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៧ បៅបពលកដលអបកបបរងៀន អបករតូវរ កដចារ់ថាខ្លឹមោរសនបមបរៀនរតូវកត 
 ក) ពិ ក 
 ខ្) យល់ ន 
 គ) រុំបៅបដើម 
 
៨ របរិនជាបយើងចង ់នរពោះពរមកពីរពោះជាមាច រ់បៅបលើការបបរងៀនរបរ់បយើង បយើងគួរកត 
 ក) បបងកើតខ្លឹមោរបមបរៀនបោយខ្លួនឯង។ 
 ខ្) ោគ ល់រិរសកដលរតូវបបរងៀន។ 
 គ) រតូវរបុងរបយត័បកបុងការបបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះអងគ។ 
 
៩ បៅបពលកដលរិការពោះគមពរី អបកគួរកតមានអតថចរតិ 
 ក) បពញបោយចមងល់។ 
 ខ្) បពញបោយការអធិោឌ ន។ 
 គ) មនិបអើបពើ។ 
 
១០ បយើងអាចដឹង នថាអបកកដលបយើងបបរងៀនបគបរៀន នបៅបពលកដលពួកបគ 
 ក) រួររុំណួ្រជាបរចើន។ 
 ខ្) និោយថាពួកបគចាបអ់ារមមណ៍្។ 
 គ) ផ្ទល រ់បថូរឥរោិបទ និងអតថចរតិរបរ់ពួកបគ។ 
 
១១ បៅបពលកដលអបកបបរងៀន អបករតូវរ កដថាអបកគិតដល់ 
 ក) រិរសកដលអបករតូវបបរងៀន។ 
 ខ្) រគបោ់៉ា ងកដលរតូវដឹង។ 
 គ) បមើលបៅរមរមយ។ 
 
១២ បហតុអវ ីនជាចាុំ ច់រតូវបរបើវធិីោស្ររថជាកោ់កម់យួបៅកបុងការបបរងៀន? 
 ក) បដើមផជីួយ ដល់អបកអាចបបរងៀនខ្លឹមោរបមបរៀនបៅកបុងរបបៀបដល៏អរបបរើរមយួ។ 
 ខ្) បដើមផអីបកអាចប ា្ ញបៅដល់រគបគ់្នប ថាអបកបបរងៀន នលអប៉ាុណាត ។ 
 គ) បដើមផឱី្យរិរសរបរ់អបកដឹងពីអវីកដលរតូវរ ុំពឹងទុកជាមុន។ 
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១៣ ការបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបបរងៀន គឺរមររបររមាប់ 
 ក) ថាប ក់កដលមានរិរសរតូវទទួលរញ្ញដ បរ័ត។ 
 ខ្) ការរបកបគ្នប រិការពោះនធូលបៅតាមផធោះ។ 
 គ) ថាប ក់សថ្ងអាទិតយរបរ់កុមារ។ 
 
១៤ ការបរបើរ រ់បរឿងនិទន គឺជាមបធា យដល៏អមយួររមាប ់
 ក) បពលបវោបរៀបចុំបរបើរយៈបពលខ្លី។ 
 ខ្) ទញចុំណាបអ់ារមមណ៍្រិរសរបរ់អបក។ 
 គ) បធវើឱ្យបរចកថីពិតរីុគ្នប បៅនឹងបគ្នលបុំណ្ងរបរ់អបក។ 
 
១៥ កិចចពិភាកា គឺជាវធិីោស្ររថបបរងៀនដល៏អមយួររមាប ់
 ក) បធវើឱ្យរគបគ់្នប មានចុំកណ្កចូលរមួ។ 
 ខ្) ថាប កប់រៀនកដលអបកមនិមានបពលបវោរគបរ់គ្ននប់ដើមផបីរៀបចុំ។ 
 គ) រកុមកដលមនិមានការជុំរញុទឹកចិតថខ្ពរ់។ 
 
១៦ ការបរបើរ រ់រុំនួរចបមលើយបៅកបុងការបបរងៀន គឺជាមបធា យដល៏អមយួបដើមផ ី
 ក) ដឹងថាអបកណាបចោះជាងបគ។ 
 ខ្) ពឹងកផអកអបកបផសងឱ្យជួយ ។ 
 គ) បធវើការ ៉ា នោ់ម នពីការបរៀនរូរត។ 
 
១៧ បតើការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូមានលកខណ្ៈខុ្រពីរគូបបរងៀនរកឹតយវនិយ័បោយរបបៀបណា? 
 ក) រពោះអងគមនិបចោះហតប់នឿយ។ 
 ខ្) រពោះអងគបបរងៀនបចញពីអតីតកាល។ 
 គ) រពោះអងគបបរងៀនបោយរិទនិអុំណាច។ 
 
១៨ បគ្នលបៅរបរ់រពោះបយរ ូ បៅកបុងការបបរងៀនគឺ 
 ក) រកពីការមនិបអើបពើរបរ់មនុរស។ 
 ខ្) នាុំមនុរសឱ្យោគ ល់រពោះជាមាច រ់។ 
 គ) ប ា្ ញពីវធិីោស្ររថលអៗ ។ 
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១៩ ការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ បៅដល់ស្ររថីោរន៍ោមា៉ា រ ីគឺជាឧទហរណ៍្ពី 
 ក) ការបធវើកិចចពិភាកា។ 
 ខ្) ការនិទនបរឿង។ 
 គ) ការបបរងៀន។ 
 
២០ ការបបរងៀនកូនៗបោយឪពុកមាថ យរបរ់ពួកបគគឺ 
 ក) បុំពាកប់ុំប៉ានបៅកាន់និនាប ការរងគមចុងបរកាយ។ 
 ខ្) កផបករុំខាន់សនកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 គ) មនិ នប គ្ ប់កណ្នាុំ។ 
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ពាកយងពចន៍ចុងងរកាយ 
 
ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសជាទីររោញ់ 
 
 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះជាមាច រ់។ បនាធ បព់ីការ
រិកាបមបរៀន និងការបឆលើយរុំណួ្រទុំងអរ់មក បតើអបក នឆងល់ថា «បតើខ្ញុ ុំជារគិរថបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់រពោះជាមាច រ់កដរ
ឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?» បយើងចងផ់ថល់ឱ្ការឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមីានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ
រពោះជាមាច រ់។ 
 
 បយើងទុំងអរ់គ្នប កតងកតមានកុំហុរ។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដសទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បហើយបយើងទុំងអរ់គ្នប មានបទរកុំហុរ: ―រគប់ៗ គ្នប រុទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយគ្នម នរិររីងុ
បរឿងរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅជាមយួ‖ (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យោគ ល់រពោះហឫទយ័ររឡាញ់
របរ់រពោះបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័នឹងបយើង ថ្វីបបើបយើងមានអុំបពើ បកប៏ោយ។ ―រពោះជាមាច រ់ររឡាញ់
មនុរសបោកខាល ុំងណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបក
កដលបជឿបលើរពោះបុរតា មានជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិារបឡើយ‖ (យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយរ ូ នទទួល
យកទរណុ្កមម កដលបយើងរមនឹងទទួលររមាបអ់ុំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នរុគត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះអបកកដរឫបទ? វាពិតជាោមញ្ដណារ់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុរសមាន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាមាច រ់ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទរឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយរ ូឱ្យអរ់ពីចិតថ បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្រ គ្ ោះរបរ់អបក។ 

 
អបកអាចនិោយបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់បោយពាកយរបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិោយនូវបរចកថីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 
ឱ្រពោះបយរ ូបអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុរសមាន ប។ រូមអតប់ទរដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
រទងជ់ារពោះបុរតាដអ៏រ់កលផរបរ់រពោះជាមាច រ់។ អរគុណ្រពោះអងគ ររមាបក់ាររុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួរ 
អុំបពើ បរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមោងមកគងប់ៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ 
រូមបធវើជារពោះជាមាច រ់របរ់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ រូមអរគុណ្រពោះអងគកដល នរបស្រ គ្ ោះទូលបងគុំ! អាកម៉ាន។ 

 
 របរិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នបនោះ បហើយបធវើវាអរ់ពីចិតថ អុំបពើ បរបរ់អបក នឹងទទួល ននូវការ
អតប់ទរ បហើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអរ់កលផជានិចច។ រពោះបយរ ូ ជារពោះអមាច រ់សនជីវតិរបរ់អបក។ រពោះគមពរី នរ ប់
ថា ―ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាព បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាមាច រ់កដលមានរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ រទងន់ឹង
អតប់ទរបយើងបអាយរចួពី ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអរ់ផង‖  
(១យ៉ាូហាន ១:៩) 
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 រូមោវ គមន៍ការមកដល់រគួោររបរ់រពោះជាមាច រ់។ បយើងចង់មានបរចកថីអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះរូមររបររ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នបធវើកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 
 
រូមរពោះជាមាច រ់របទនពរដល់អបក! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ទតើអនរានមិតតភ័រតណដលរតូវការសាគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស ូណដលឬទទ? 
 រូមបផញើប ម្ ោះ និងអារយោឌ នមតិថភកថិរបរ់អបកររមាបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបរ់អបក។ 
ប ម្ ោះ……………………………………………………………………………………………………………………… 
អារយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………….. 
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