
109 

 

វិធីសារស្តបងរងៀន 

របស្រ់ពះងយស្  ូ
Jesus’ Methods 

 
 
 
 ការកាបប់ដើមបឈើ បពលខ្លោះវាអាចជាការ្រមយួកដលបរគ្នោះថាប ក់។ អបកជួលឱ្យបគកាបប់ដើមបឈើ គ្នត់ជាអបកកដលផថល់
រិទនឱ្យអបកកាប។់ គ្នតរ់តូវកុំណ្តប់គ្នលបៅមយួឱ្យបដើមបឈើបនាោះដួលបៅនឹងដី។ របបៀបកដលរតឹមរតូវបៅកបុងការកាបប់ដើម
បឈើ អបកកាបរ់តូវរ កដចារ់ថា បដើមបឈើបនាោះដួលបៅតាមទរិកដលគ្នត់ចង ់ន បោយមនិឱ្យវារលុំប៉ាោះបៅបលើផធោះបនាោះ
បទ។ 
 
 រពោះបយរ ូទទួលរិទនិអុំណាចឱ្យបបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះអងគ នប ា្ ញរិទនអុំណាចបនោះបៅ
បពលកដលរពោះអងគបបរងៀន។ រពោះអងគកម៏ានបគ្នលបៅ និងវធិីោស្ររថររមាប់របរមចតាមបគ្នលបៅបនាោះកដរ។ បនោះគឺជាគុំរូ
កដលរពោះអងគ នបនសល់ទុកររមាបប់យើងឱ្យបដើរតាម។ 
 
 បពលកដលអបករិកាបមបរៀនចុងបញ្ចបប់នោះ ចូរទូលរូមជុំនួយពីរពោះបយរ ូឱ្យជួយ ដល់អបកបរៀនពីរពោះអងគ។ ឱ្យរពោះអងគ
ដឹកនាុំអបកបៅកាន់អបកណាមាប ក់កដលអបកអាចបបរងៀន នបៅកបុងរ ថ ហ៍បនោះ។ បហើយអនុវតថនត៍ាមវធិីោស្ររថបៅកបុងការ
បបរងៀនដល់បុគគលមាប កប់នាោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. រពោះបយរ ូបបរងៀនបោយរិទនអុំណាច Jesus Taught With Authority 
ខ្. រពោះបយរ ូបបរងៀនបោយមានបគ្នលបៅ Jesus Had a Goal 
គ. រពោះបយរ ូបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន Jesus Used Methods 

 

ទគ្នលទៅ 
១. បធវើការពិពណ៌្នាពីភាពខុ្រកបលកគ្នប រវាងការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ និងការបបរងៀនរបរ់រគូបណ្ឍិ តខាងវនិយ័។ 
២. អនុវតថនត៍ាមគុំររូបរ់រពោះបយរ ូបៅកបុងការកុំណ្ត់បគ្នលបៅររមាបព់ន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបក។ 
៣. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបផសងៗបៅកបុងការបបរងៀន។ 
 

ក. រពះងយស្ បូងរងៀនងោយស្ទិធអ្ំោច Jesus Taught With Authority 
ទគ្នលទៅទ១ី. ទធវើការពិពណ៌នពីភាពខុសណរលរគ្នន រវាងការបទរងៀនរបស់រពះទយស ូ និងការបទរងៀនរបស់រគ្ូបណឌិ តខាងវិន័យ។ 
 
 បៅកបុងរមយ័រពោះបយរ ូ  បូជាចារយ គឺជារគូបបរងៀនខាងរកឹតយវនិយ័។ ប៉ាុកនថ បៅបពលរពោះបយរ ូបបរងៀនមនុរស បគ
អាចបមើលប ើញពីភាពខុ្រគ្នប ភាល មបៅកបុងការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ គមពរីមា៉ា កុរ  នររបររថា «អបកកដល នោឋ ប់រពោះ
អងគបងឿងឆងល់ោ៉ា ងខាល ុំងអុំពីកបបបទកដលរពោះអងគបបរងៀន បរពាោះរពោះអងគមានរពោះបនធូល របកបបោយអុំណាចខុ្រកបលកពីពួក
អាចារយ *។  (មា៉ា កុរ ១:២២) 
 
 ការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ នប ា្ ញថារពោះអងគមានរិទន ឬ អុំណាច។ រពោះអងគ នទទួលនូវរិទនអុំណាចបនាោះ
មកពីរពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគ បហើយរពោះអងគរជាបពីការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ គឺជាបរចកថីពិត។ មនុរសកដល នឭពីរពោះអងគ
 នប ើញបហើយោថ ប់ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ បទោះបីជាកងរការពោះវហិារកដលបគចាតឱ់្យមកចាបរ់ពោះបយរ ូក ៏នរ ប់
បមរបរ់ខ្លួនបពលរតឡបប់ៅវញិថា៖ «ពុុំកដលមាននរណានិោយដូចបោកបនាោះបឡើយ»។ (យ៉ាូហាន ៧:៤៦)។ 
 
 រពោះបយរ ូមនិ នបបរងៀនដូចជាបូជាចារយបបរងៀនបនាោះបទ។ ពួកបគបបរងៀនតាមកតអវីកដលរគពូីមុនៗ នបបរងៀនកត
ប៉ាុបណាត ោះ។ រពោះបយរ ូបបរងៀនមនុរសពីអតទនយ័សនរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់មាននយ័ោ៉ា ងដូចបមថចររមាបព់ួកបគបៅកបុង
ជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង និងពីកផនការកដលរពោះអងគមានររមាប់ពួកបគ។ រពោះអងគកជ៏ួយ ឱ្យពួកបគយល់ពីកថីររឡាញ់កដលរពោះ
អងគមានចុំបពាោះពួកបគ និងឱ្យពួកបគបចោះររឡាញ់គ្នប បៅវញិបៅមកកដរ។ 
 
 រពោះបយរ ូមានរិទនិអុំណាចបនោះ ពីបរពាោះរពោះអងគ គឺជារពោះរជបុរតារបរ់រពោះ។ បៅបពលកដលពួកយូោទួលរួររពោះ
អងគថាបតើរពោះអងគមានឋានៈជាអវី រពោះអងគមានបនធូលតបបៅកាន់ពួកបគថា៖ «កាលណាអបករល់គ្នប បលើកបុរតមនុរសបឡើង 
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អបករល់គ្នប មុខ្ជានឹងោគ ល់ឋានៈរបរ់ខ្ញុ ុំពុុំខាន បហើយអបករល់គ្នប នឹងដឹងថា ខ្ញុ ុំមនិបធវើការអវីមយួ បោយរុំអាងបលើខ្លួនខ្ញុ ុំ
ផ្ទធ ល់បឡើយ គឺខ្ញុ ុំកថ្លងកតបរចកឋីណាកដលរពោះបិតាមានរពោះបនធូលរ បម់កខ្ញុ ុំប៉ាុបណាត ោះ។ (យ៉ាូហាន ៨:២៨) 
 
 បៅកកនលងបផសងបទៀតរពោះបយរ ូមានបនធូលថា «ខ្ញុ ុំគឺជាខ្ញុ ុំ» រពោះអងគ នបរបើរពោះនាមរពោះជាមាច រ់ជានាមផ្ទធ ល់ បៅ
បពលកដលរពោះអងគមានបនធូលបៅកានម់៉ាូបរ កកផរគុមពបនាល កដលបឆោះមនិបចោះរុោះបៅកបុងគមពរីនិកខមនុំ ៣:១៤។ ពួកយូោកដល
 នបដើរតាមរពោះបយរ ូ ពួកបគ នដឹងពីរបភពសនរិទនអុំណាចរបរ់រពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសរកដលបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក) របបៀបបបរងៀនរបរ់រគូរកឹតយវនិយ័ គឺដូចជាការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ 
 ខ្) រូមផកីតអបកមនិបជឿថារពោះអងគ គឺជារពោះរជបុរតារបរ់រពោះជាមាច រ់កប៏ោយកដ៏ឹងថាការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ គឺ     
               បពញបោយរិទនអុំណាច 
 គ) រពោះបយរ ូចងប់បរងៀនបោយរិទនអុំណាចរបរ់បូជាចារយ 
  ) រពោះបយរ ូបបរងៀនតាមអវីកដលរពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគកដលគងប់ៅោទ នរួគ៌រពវរពោះហឫទ័យឱ្យរពោះអងគ  
               បបរងៀន 
 ង) រពោះបយរ ូបបរងៀនតាមបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់បដើមផឱី្យជីវតិររ់បៅរបរ់មនុរសមានការផ្ទល រ់បថូរ។ 
 
២ ររបររចុោះលកខណ្ៈខុ្រកបលកបីចុំនុចពីរបបៀបសនការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ   បហើយបរបៀបបធៀបចុំនុចទុំងបនាោះជាមយួនឹង  
    របបៀបកដលអបកបបរងៀន។ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 

ខ. រពះងយស្ បូងរងៀនងោយមានងគ្នលងៅ Jesus Had a Goal 
ទគ្នលទៅទ២ី. អនុវតតន៍តាមគ្ំរូរបស់រពះទយស ូទៅរនុងការរំណត់ទគ្នលទៅសរាប់ព័នធរិច្ចបទរងៀនរបស់អនរ។ 
 
 រពោះបយរ ូមានបគ្នលបៅបៅកបុងពន័នកិចចរបរ់រពោះអងគៈ បដើមផនីាុំឱ្យបគោគ ល់ និងទទួលយកបរចកថីពិតរបរ់ 
រពោះជាមាច រ់បរៀងៗខ្លួន រពោះអងគ នរ បប់ៅដល់បណាថ ជនកដលបដើរតាមរពោះអងគថា៖ 
 



112 

 

ដផតិខ្ញុ ុំចុោះពីោទ នបរមរុខ្មក បដើមផបីធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគកដល នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមក គឺពុុំកមនបធវើ
តាមបុំណ្ងចិតថរបរ់ខ្ញុ ុំបទ។ រឯីរពោះអងគកដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមកបនាោះ រទងម់និរពវរពោះហឫទយ័បអាយ
នរណាមាប ក ់កបុងបណាឋ អរ់អបកកដលរពោះអងគរបទនមកខ្ញុ ុំរតូវវនិារអនថរយបឡើយកតរពោះអងគរពវរពោះ
ហឫទយ័បអាយខ្ញុ ុំបរ របគ បអាយមានជីវតិររ់បឡើងវញិបៅសថ្ងចុងបរកាយ បុំផុត។ រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំរពវរពោះ
ហឫទយ័បអាយអរ់អបកកដល នប ើញរពោះបុរតា បហើយបជឿបលើរពោះអងគមានជីវតិអរ់កលផជានិចច។ ខ្ញុ ុំនឹង
បរ រអបកបនាោះបអាយមានជីវតិររ់បឡើងវញិ បៅសថ្ងចុងបរកាយបុំផុតផង»។ (យ៉ាូហាន ៦:៣៨-៤០) 

 
 រពោះបយរ ូ នចុំណាយរពោះជនម និងពន័នកិចចរបរ់រពោះអងគបៅកបុងការបបរងៀន ការអធិបាយ និងបធវើការអោច រយ។
រកមមភាពទុំងបនាោះ គឺបៅកបុងបគ្នលបុំណ្ងនាុំមនុរសឱ្យបជឿបលើរពោះអងគជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ រគបទ់ីកកនលងកដល
រពោះអងគោងបៅ រពោះអងគបបរងៀន និងរបការពីដុំណឹ្ងលអ។ មា៉ា កុររ បប់យើងថា«រពោះបយរ ូោងបៅររុកកាលីបឡ
របការដុំណឹ្ងលអរបរ់រពោះជាមាច រ់» (មា៉ា កុរ ១:១៤)។ 
 
 មយួរយៈបរកាយមករពោះអងគរ បប់ៅដល់ោវក័របរ់រពោះអងគថារពោះអងគរតូវោងបៅកានភ់ូមមិយួបទៀតបដើមផរីបការ
ដុំណឹ្ងលអ។ បៅបពលកដលរពោះអងគោងតាមបឆបររមុរទកាលីបឡ បណាថ ជននាុំគ្នប មករករពោះអងគ រពោះអងគកប៏បរងៀនដល់ពួក
បគ (មា៉ា កុរ ២:១៣)។ បពលកដលបយើងតាមោនពីរពោះជនមរបរ់រពោះបយរ ូតាមរយៈដុំណឹ្ងលអទុំងបនួ បយើងប ើញថា 
រពោះអងគអធិបាយ និងបបរងៀនដុំណឹ្ងលអរគបទ់ីកកនលងកដលរពោះអងគោងបៅ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតររមាបរ់ុំនួរខាងបរកាម៖ 
៣ រពោះបយរ ូរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យមនុរសដឹងពីរបបៀបកដលរតូវ 
 ក) មានរិទនិអុំណាច 
 ខ្) ោគ ល់រពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគកដលគងប់ៅោទ នរួគ៌ 
 គ) បធវើជាអបកបដើរតាម 
 
៤ បតើអវីជាកិចចការរុំខាន់បុំផុតកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័នឹងបធវើជាមយួនឹងបពលបវោរបរ់រពោះអងគបៅបលើកផនដី? 
 ក) និោយបៅកាន់បណាថ ជនកដលបដើរតាមរពោះអងគ 
 ខ្) និោយបៅកាន់ថាប កដ់ឹកនាុំ 
 គ) រ បម់នុរសពីដុំណឹ្ងលអ 
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គ. រពះងយស្ ងូរបើរបាស្វ់ិធីសារស្តងៅកនងុការបងរងៀន Jesus Used Methods 
ទគ្នលទៅទ៣ី. ពនយល់ពរីទបៀបណដលរពះទយស ូទររើរាស់វិធីសារសតទផសងៗទៅរនុងការបទរងៀន។ 
 
 រពោះបយរ ូមនិរតឹមកតរជាបពីអវីកដលរពោះអងគរតូវបបរងៀនប៉ាុបណាត ោះបទ កតរទងក់រ៏ជាបពីរបបៀបកដលរពោះអងគរតូវបបរងៀន
កដរ។ រពោះអងគបរបើនូវវធិីោស្ររថដូចគ្នប កដលបយើង ននិោយបៅកបុងបមបរៀនមុន។ រមលងឹបមើលវធិីោស្ររថនីមយួៗបនាោះមថង
បទៀត ប៉ាុកនថ មថងបនោះបយើងនឹងបមើលពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូយកវធិោីស្ររថទុំងបនាោះមកបរបើ។ 
 
 ១. រពោះបយរ ូផថល់ការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថាៈ មានគុំរលូអៗ រថីពីការបបរងៀនទុំងបនោះបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ង
លអ។ កបុងចុំបណាមបនាោះកម៏ានការបបរងៀនបៅបលើភបុំកដលមានបៅកបុងគមពរីមា៉ា ថាយ ៥-៧ (រូមអាន)។ ក៏មានកតរ់មាគ ល់
ផងកដរបៅកបុង មា៉ា ថាយ៧:២៨-២៩ «កាលរពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលទុំងបនោះ ចបរ់ពវរគបប់ហើយ មហាជនបងឿងឆងល់ោ៉ា ង
ខាល ុំងអុំពបីរចកឋីកដលរពោះអងគបរបៀនរបបៅ  បរពាោះរពោះអងគមានរពោះបនធូលរបកបបោយអុំណាច ខុ្រកបលកពីពួកអាចារយ របរ់
ពួកបគ»។ 
 
 ២. រពោះបយរ ូ បរបើរ រ់ការនិទនបរឿងៈ  បរឿងកដលរពោះអងគយកមកបរបើបនាោះ គឺបៅថារបោប ។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពី
ដុំណឹ្ងលអរបោប រពោះបយរ ូទុំងអរ់មាន៦១របោប ។ របោប ទុំងបនាោះរមួមាន វតទុ រកុខជាតិ រតវ ឬ មនុរស។ សផធបរឿងទុំង
បនាោះនិោយពីោទ នភាពកដលមនុរសបរធើរកតរគបគ់្នប ធាល ប់ជួបរបទោះ។ របោប ទុំងបនាោះ គឺកបុងបគ្នលបុំណ្ងបដើមផបីបរងៀនពី
បរកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ មនិកតប៉ាុបណាត ោះរបោប នីមយួៗរុទនកតមានបបរងៀនបរចកថីពិតបៅកបុងបនាោះ។ 
 
 ឧទហរណ៍្របោប រថីពីបុររោរនោ៍មា៉ា របីៅកបុងលូកា ១០:៣០-៣៦។ សផធបរឿងបនោះបឆលើយតបបៅនឹងរុំនួរកដលបគ
រួរបដើមផជីាអនាធ កច់ាបថ់ាប ក់រពោះបយរ ូ។ របោប  នបបរងៀនពីបរចកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បោយមនិមានការប ល្ ោះ
របកកកគ្នប ។ 
 
 ៣. រពោះបយរ ូ បរបើរ រ់រុំនួរ និងចបមលើយៈ  បៅកបុងរបោប រថីពីបុររោរន៍ោមា៉ា រ ីរពោះអងគ នបរបើនូវវធិីោស្ររថមយួ
បនោះ រពោះអងគកប៏របើវាបៅបពលកដលរពោះអងគបបរងៀនបៅបលើភបុំកដរ។ បធវើដូបចបោះ គឺរពោះអងគជួយ ដល់អបកកដលោថ ប់ការបបរងៀន
របរ់រពោះអងគឱ្យបគយល់ពីអតទនយ័បពញបលញសនការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ។ បៅបពលកដលរពោះអងគរ បប់ណាថ ជនកុុំបអាយ
ខ្វល់ខាវ យអុំពីមាូបអាហាររុំរប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ ឬ របមលៀកបុំពាករ់ុំរបប់ិទ ុំងកាយបឡើយ «បតើជីវតិមនិមានតសមលបលើរមាូប
អាហារ បហើយរបូកាយមនិមានតសមលបលើរពីរបមលៀកបុំពាកប់ទឬអី»។ (មា៉ា ថាយ ៦:២៥) 
 
 មានបពលមយួរពោះបយរ ូោងបៅបបរងៀនោវក័របរ់រពោះអងគអុំពីកាតពវកិចចរបរ់ពលរដឌ។ រពោះអងគបលើករុំនួរជា
បរចើនរួរបៅកាន់ពួកបគកបុងបនាោះរពោះអងគ នបចាទរុំនួរផ្ទធ ល់បៅកានប់ពរតុរ។ (រូមបមើល មា៉ា ថាយ ១៧:២៥) រពោះបយរ ូ
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មនិរតូវការមតិបោបល់ ឬ គុំនិតរបរ់បពរតុរបៅបលើការបងព់ននបនាោះបទ ប៉ាុកនថរពោះអងគចងឱ់្យបពរតរុគិតបៅបលើរបធានបទ
បនាោះ។ បនោះគឺជាកផបកដរ៏ុំខាន់មយួសនការរិកាករវងយល់របរ់បពរតុរ។ 
 
 ៤. រពោះបយរ ូ នបរបើរ រ់កិចចពិភាកាៈ  ឧទហរណ៍្មយួកដលលអបុំផុតសនកិចចពិភាកាបនោះគ ឺបៅបពលកដលរពោះ
អងគជួបជាមយួស្ររថីោរន៍ោមា៉ា របីៅមាតអ់ណ្ថូ ង (យ៉ាូហាន ៤)។ រពោះបយរ ូចាបប់ផថើមបោយការរុុំទឹកស្ររថីបនាោះផឹក។ រពោះ
អងគកណ្នាុំស្ររថីបនាោះបោយទនភ់លនប់ៅបពលកដលនាងពាោមបគចបវរពីរបធានបទបនាោះរហូតដល់នាងដឹងថារពោះអងគ គឺជា
អបកណា និងអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័បបរងៀនដល់នាង។ 
 
 បៅបពលកដលោវក័រពោះបយរ ូ ប ើញរពោះអងគនិោយបៅកាន់ស្ររថីោរន៍ោមា៉ា រ ីរពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលបៅបគ
ថា៖ «អាហាររបរ់ខ្ញុ ុំ គឺបធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ កដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមក រពមទុំងបបងាើយកិចចការរបរ់រពោះអងគ
បអាយ នរុំបរច។» (យ៉ាូហាន ៤:៣៤) រពោះបយរ ូ រជាបពីកាតពវកិចចរបរ់រពោះអងគ និងរបបៀបកដលរតូវបុំបពញតាមកាតពវកិចច
ទុំងបនាោះ។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបករិកាពរីពោះជនមរបរ់រពោះអងគ រូមបមើលពីរបបៀបកដលរពោះអងគបធវើពន័នកិចចបៅកានម់នុរស
រគបរ់ណាឌ នជានថ់ាប ក់បោយការបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបបរងៀនបផសងៗគ្នប ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរបឆលើយរុំនួរខាងបរកាម៖ 
 ក) មូលបហតុអវី នជាអបកចាុំ ចរ់តូវដឹងថារិទនអុំណាចរបរ់អបកមកពីណា បៅបពលកដលអបកបបរងៀន? 
             
              
              
 ខ្) មូលបហតុអវី នជាអបកចាុំ ចរ់តូវដឹងពីបគ្នលបៅរបរ់អបក? 
              
              
              
 គ) មូលបហតុអវី នជាអបកចាុំ ចរ់តូវមានវធិីោស្ររថលអបៅកបុងការបបរងៀន? 
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៦ អនុវតថនត៍ាមរបបៀបការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ បៅកបុងពន័នកិចចបបរងៀនផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក។ បរៀបចុំរពោះរជោររបរ់ 
   រពោះជាមាច រ់បៅកបុងរបបៀបមយួកដលដឹកនាុំមនុរសឱ្យោគ ល់ និងទទួលយកបរចកថីពិតរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 រពោះបយរ ូមានបនធូលរ ប់ោវក័របរ់រពោះអងគថា «អបករល់គ្នប កតងបពាលថា ―បនួកខ្បទៀតដល់រដូវចុំរតូ‖។ រឯីខ្ញុ ុំវញិ 
ខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា ចូរបមើលបៅវាលកររបមើល៍ ររូវទុុំលមមរចតូបហើយ។» (យ៉ាូហាន ៤:៣៥)។ រពោះអងគមានបនធូលបៅ
កានព់ួកបគពីចុំរតូខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ វាមនិកមនយូរបទៀតបនាោះបទ ប៉ាុកនថ គឺឥឡូវបនោះកតមថងបោយមនុរសបគបរតៀមខ្លួន
រចួជាបររចបហើយបដើមផបីជឿបលើរពោះបយរ ូ របរិនបបើមានអបកមកបបរងៀនពួកបគ។  
 
 បតើអបកណាកដលររ់បៅកកផរផធោះរបរ់អបក? បតើពួកបគធាល ប់ឭអុំពីរពោះបយរ ូ កដរឬបទ? បតើអបកនិោយអវីបៅកាន់ពួកបគ?
បតើពួកបគមានដឹងបទថាអបក គឺជារគិរថបររ័ិទ? បរបើអវីកដលអបក នបរៀនបៅកបុងបមបរៀនបនោះបដើមផបីបរងៀនបៅដល់ពួកបគ និង
អបកបផសងបទៀត។ មានរពលឹងជាបរចើនកដលរតូវរចូតកាត។់ បតើមនិអាចបធវើជាអបកចុំរតូរបរ់រពោះជាមាច រ់ នបទ បោយការបរបើ
រ រ់ពន័នកិចចបបរងៀន? 
 

ឥឡូវបនោះបយើងមកដល់ការបញ្ចបប់មបរៀនកដលបយើងរិកាអុំពីពន័នកិចចសនការបបរងៀនបហើយ វាអាចនឹងលអររមាប់អបក 
កដលគិតពីពន័នកិចចបបរងៀនជាកផបកមយួបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ បយើងមានតារងររមាប់អបកខាងបរកាមបដើមផបីធវើការរោិះគិត
ពិចារណា។ រូមគូរ X បៅកបុងរបអបត់ារងកដលរតូវនឹងចបមលើយរបរ់អបកៈ 

 រតវូ ខុ្រ 
បពញចិតថទទួលយកការបបរងៀន   

ខ្ញុ ុំមានអារមមណ៍្ថាខ្ញុ ុំរតូវការទទួលបរចកថីបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ   

ខ្ញុ ុំចាបប់ផថើមោគ ល់រពោះបយរ ូបនាធ បព់ីមានបគបបរងៀនខ្ញុ ុំអុំពីរពោះអងគ   

ខ្ញុ ុំោគ ល់មនុរសកដលខ្ញុ ុំចូលចិតថបបរងៀនបគអុំពីរពោះបយរ ូ   

ខ្ញុ ុំធាល បក់ចកចាយអុំពីអតទនយ័បៅកបុងបទគមពរីជាមយួបគ   

ខ្ញុ ុំធាល បគ់ិតថាបតើខ្ញុ ុំរតូវនិោយអវីបៅកាន់អបកកដលរតូវការទទួលរពោះបយរ ូជា 
រពោះអងគរបស្រ គ្ ោះ 

  

ជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំ នផ្ទល រ់បថូរបោយោរកតខ្ញុ ុំ នទទួលបរចកថីបបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទ   

បដើមផជីួយ គ្នតឱ់្យយល់ពីបមបរៀនខ្ញុ ុំ ននិទនបរឿងឱ្យគ្នត់ោថ ប់   

ខ្ញុ ុំធាល បព់ិភាកាពីបមបរៀនជាមយួបគបោយបរបើរ រ់រុំនួរចបមលើយ   

ខ្ញុ ុំ នទូលរូមដល់រពោះជាមាច រ់ឱ្យជួយ ខ្ញុ ុំបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀត   

មុខ្វជិាជ បនោះ នជួយ ដល់ខ្ញុ ុំឱ្យបមើលប ើញពីោររុំខានស់នពន័នកិចចបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ   

 

 ទូលរូមរពោះអងគឱ្យជួយ អបកករវងរកកកនលងររមាប់បធវើពន័នកិចចថាវ យរពោះអងគ។ តាុំងចិតថបធវើអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះ
ហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើ។ អបកនឹងរកប ើញបរចកថីអុំណ្របៅកបុងការកចកចាយជីវតិរបរ់អបកជាមយួនឹងអបកបផសងបទៀត។ 
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ស្មូអ្បអ្រសាទរ 
អបក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថាមុខ្វជិាជ បនោះមានរបបោជនរ៍រមាប់អបក! រូមកុុំបភលចបុំបពញការវាយ
តសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហើយរបគល់រនលឹកចបមលើយបៅកានក់ារោិល័យចុោះប ម្ ោះរបរ់ោោ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
៦ តាមការអនុវតថនផ៍្ទធ ល់របរ់អបក 
 
១ ខ្),  ) និង ង) គរឺតឹមរតូវ 
 
៥ ក) បយើងអាចរ កដចារ់ពីអវីកដលបយើងបធវើបៅបពលកដលបយើងដឹងថាបយើងមានរិទនិអុំណាចរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅ    
              ពីបរកាយ។ 
 ខ្) បដើមផឱី្យអបកអាចដឹងពីលទនផលកដលអបកចងប់ ើញបចញពីការបបរងៀនរបរ់អបក 
 គ) បដើមផឱី្យរិរសអាចចាប ់ន 
 
២ (១) រពោះបយរ ូបបរងៀនបោយបរបើរិទនអុំណាចរបរ់រពោះជាមាច រ់ អបកកអ៏ាចបបរងៀនបោយបរបើរិទនិអុំណាចដូចគ្នប  
 បនាោះកដរ។ (២) រពោះអងគបបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ អបកកគ៏ួរកតបបរងៀនពីបរចកថីពិតទុំងបនោះកដរ។  
 (៣) រពោះជាមាច រ់ ន អនុវតថនប៍រចកថីពិតទុំងបនោះបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់ពួកបគ អបកកអ៏ាចប ា្ ញ
 មនុរសពីរបបៀបកដលរតូវអនុវតថនត៍ាមបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់ពួកបគកដរ។ 
 
៤ គ) រ បម់នុរសពីដុំណឹ្ងលអ 
 
៣ ខ្) ោគ ល់រពោះវរបិតារបរ់រពោះអងគកដលគងប់ៅោទ នរួគ៌ 

  


