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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។ 
  


