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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 ់


