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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។ 
  


