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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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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  
 
 

 
  


