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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 
  


