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ជីវិតថមី សកមមភាពថមីៗ 
New Life, New Activities 

 
 បៅបពលកដលបយើងបៅជាកុមារភាព បយើងបធឝើកិចចការតាមរបបៀបកដលកុមារៗបធឝើ។ បយើងបលងកលផងកមានថ និង 
ករឝងយល់អឝីៗ កដលមានបៅជុុំវញិបយើង។ បយើងចូលចិតថរត់ បលត និងបលង។ ការ ទទួលខុ្រលតូវរបរ់បយើងមនិរូវមាន
បលចើនបទ ពបីលពាោះឪពុកមាថ យរបរ់បយើងយកចិតថទុកោក់នឹងបយើង។ 
  
 ប៉ាុកនថ ជីវតិរបរ់បយើងផ្ទវ រ់បថូរ បៅបពលកដលបយើងបពញវយ័បឡើង។ បយើងចាប់បផថើមបចោះកថ្រកាខ្វួនបយើង។ 
បយើងបបងកើត នជាលគួោរផ្ទធ ល់ខ្វួន និងចាប់បផថើមទុំនុកបលមុងពួកបគ។ អឝីៗកដលបយើងបធឝើបៅបពលទុំបនររបរ់បយើងក៏មាន
ការផ្ទវ រ់បថូរកដរ។ បៅបពលកដលចុំណាប់អារមយណ៍្ និងជុំនាញរបរ់បយើង នរកីចបលមើនបឡើង បនាោះរកមយភាពរបរ់បយើង
ក៏រកីចបលមើនកដរ។ 
 
 ការផ្ទវ រ់បថូរលរបដៀងោប បនោះ  នបកើតបឡើងកបុងជីវតិបយើងបហើយបៅបពលឥឡូវបនោះ។ ជីវតិខ្នងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក
កុំពុងកតលតលតោង។ បៅបពលអបក “រកីចបលមើនបឡើង” បៅកបុងលពោះលគិរថ ចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីលតូវ នជុំនួរបឡើង។ ការ
ទទួលខុ្រលតូវថ្យីក៏បកើតបឡើង - ជាការទទួលខុ្រលតូវកដលអាចនាុំមកនូវរ ឝ្ ន ់និងការរកប់ចិតថថ្យីដល់អបក។ បៅកបុងបមបរៀន
បនោះ បយើងនឹងបមើលពីការផ្ទវ រ់បថូរ និងរកមយភាពពិបររោុំងបនោះ។ អបកនឹងប ើញថា អបកដសទបទៀតក៏កចករ ុំកលកចុំណាប់
អារមយណ៍្ថ្យីជាមយួអបកកដរ!  
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គ្ទរាងការ 
ក. ចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យ ីNew Interests 
ខ្. រកមយភាពថ្យ ីNew Activities 
គ. ទីបនាធ ល់ថ្យ ីNew Testimony 
 . សដគូថ្យ ីNew Partnership 

 
ទោលទៅ 
១. កុំណ្ត់ពីចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីកដលអបកមាន។  
២. ចូលរមួជាមយួអបកដសទកដលមានចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យ ីដូចអបកមានកដរ។ 
៣. បលជើរល ប់អបកដសទពីជុំបនឿរបរ់អប កបៅកបុងអងគលពោះបយរ ូលគិរថ។ 
៤. កុំណ្ត់ពីរបបៀបកដលអបកអាចកាវ យជា សដគូជាមយួលពោះជាមាច រ់ ន។ 

 
ក. ចំណាប់អារមមណ៍ថម ីNew Interests  

ទោលទៅទី១. រាប់អំពីច្ំោប់អារមមណ៍ថមី ណ លអនរាន។ 
  
ទតើអនរចំ្ោយទពលទវលារបស់អនរយ៉ាង ូច្ទមតច្ណ រ? How Do You Spend Your Time?  

 ជាការពិត អបកលតូវចុំណាយបពលបវលកបុងមយួសថ្ង បដើមផបីធឝើការបរបិភាគអាហារ និងបគង ប៉ាុកនថ បតើអបកចុំណាយ
បពលបវលបផសងបទៀតបោយរបបៀបណា? អឝីកដលមនុរសបធឝើបៅកបុងបពលទុំបនររបរ់បគ អាលរ័យបៅបលើអឝីកដលពួកបគ និង 
លកុមលគួោររបរ់ពួកបគចូលចិតថភាគបលចើន។ អបកខ្វោះបធឝើការលគប់បពលបវល អបកខ្វោះបទៀតបលងកមានថ។ អបកខ្វោះបទៀតបៅ
លកុមជុំនុុំ និងរមួចុំកណ្កបៅកបុងព័ននកិចច រឯីអបកបផសងបទៀតមនិ នរមួចុំកណ្កអឝីបឡើយ។ អបកលបកហលជាមនិមានបពលបវល
លគប់លោន ់បដើមផបីធឝើអឝីមយួកដលអបកចូលចិតថបឡើយ។ ប៉ាុកនថ អបកពិតជា នចុំណាយបពលបវលរលមាប់អឝ ីកដលបធឝើឱ្រចូលចិតថ
ខ្នវ ុំងបុំផុតមនិខ្នន។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍

១ អឝីកដលមនុរសបធឝើបៅកបុងបពលទុំបនររបរ់បគ បលចើនកតលតូវ នកុំណ្ត់បោយ 
 ក) បពលបវលកដលបគមាន។ 
 ខ្) ចុំណាប់អារមយណ៍្រុំខ្នន់របរ់បគ។ 
 គ) គុំនិតរបរ់អបកដសទ។ 
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ទៅទពលណ លចំ្ោប់អារមមណ៍របស់អនរផ្លល ស់រតូរ When Your Interests Change  
 អបកមនិបលងកលផងកមានថដូចកដលអបកចូលចិតថ បៅបពលអបកបៅបកយងបឡើយ ពីបលពាោះអបករវល់បធឝើអឝីកដលអបកចូលចិតថ
ជាង បៅបពលឥឡូវបនោះ។ បៅបពលកដលចុំណាប់អារមយណ៍្របរ់អបកផ្ទវ រ់បថូរ រកមយភាពរបរ់អបកក៏ផ្ទវ រ់បថូរកដរ។ 
 
 មតិថភកថិចារ់ៗរបរ់អបកអាចមានការភាញ ក់បផអើល បៅបពលកដលអបកមនិ “ចុំណាយបពលដល៏អ” ជាមយួពួកបគ កបុងបរឿង
កដលបងកបលោោះថាប ក់ដល់រុខ្ភាព ឬ លពលឹង វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក។ ពួកបគមនិអាចយល់ពីជីវតិកដលមានអុំណ្ររកីរយបពញ
បោយអតទលបបយជន ៍មានរកមយភាពកដលបធឝើឱ្ររកប់ចិតថបនាោះបឡើយ។ 
 
 បតើអបកអាចវលិលតឡប់បៅបធឝើអឝីកដលអបកដឹងថា មនិអាចបធឝើឱ្រអបករកបច់ិតថ នកដរឬបទ? ចូររួរបៅបុររមាប ក់កដល
កុំពុងកតបរបិភាគអាហារ កដលរល់ពីបគ បៅកបុងគុំនររុំរម បហើយបនាធ បម់ក ោត់លតូវ នបគអបញ្ជ ើញឱ្របរបិភាគអាហារ
ជាមយួមតិថភកថិអបកមានជាបរៀងរល់សថ្ង។ បតើោត់ចង់បៅបរបិភាគអាហាររុំណ្ល់ កដលពីបគបទៀតកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 

២ ចូរពណ៌្នាអុំពីចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីកដលអបកមាន ចាប់តាុំងពីអបក នទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 
     ............................................................................................................................. ................................................. 
 
៣ ចូរពណ៌្នាអុំពីអឝីកដលអបកបធឝើបៅបពលឥឡូវបនោះ ខុ្រោប ពីអឝីកដលអបកមនិ នបធឝើបៅមុនអបកទទួលបជឿលពោះបយរ ូ។ 
     ............................................................................................................................. ................................................. 
 

ទោលបំណងខុសណរលរពីមុន A Different Purpose 
 កបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ អបកមានចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យី។ ចុំណាប់អារមយណ៍្ោុំងបនោះ នឹងដឹកនាុំអបកចូលកបុង 
រកមយភាពនានាតាមលកុម និងការទទួលខុ្រលតូវផ្ទធ ល់ខ្វួន។ អបកបៅកតបនថបធឝើកិចចការមយួចុំនួនកដលអបកធាវ ប់បធឝើពីមុន -
ការ្រ ការបរបិភាគ ការបគង និងការ្របៅផធោះ - ប៉ាុកនថ ជីវតិពិតល កដរបរ់អបកនឹងោក់ទងយ៉ា ងរុំខ្នន ់ជាមយួចុំណាប់
អារមយណ៍្ថ្យីរបរ់អបក។ 
 
 បលើរជាងបនោះបៅបទៀត បៅបពលអបកលរឡាញ់នរណាមាប ក់ អបកចង់បៅជាមយួបគ និងផ្ទគ ប់ចិតថបុគគលបនាោះ។ 
ឥឡូវបនោះ បោយោរអបកលរឡាញ់លពោះជាមាច រ់ អបកនឹងចង់ចុំណាយបពលជាមយួលពោះអងគ និងបធឝើអឝីៗឱ្រលពោះអងគោប់
លពោះហឫទ័យ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បោលបុំណ្ងបផសងរបរ់អបកកបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ គឺបដើមផ ី
 ក) ពាយមរកលុយឱ្រ នបលចើន ។ 
 ខ្) រកីរយជាមយួជីវតិ និង ការ្រលអរបរ់អបក។ 
 គ) ចុំណាយបពលបវលជាមយួលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 
 បយើងមានការចាប់អារមយណ៍្យ៉ា ងខ្នវ ុំង ចុំបពាោះលពោះរជររបរ់លពោះបិតា និងអឝីកដលលពោះអងគកុំពុងបធឝើបៅកផនដីបនោះ ។ 
លពោះអងគកុំពុងកតបធឝើការបៅបពលឥឡូវបនោះ បោយនាុំបុររ និងគរថី លពមោុំងកូនបកយងៗ មកឯលពោះអងគតាមរយៈការផាយ
ដុំណឹ្ងលអអុំពីលពោះបយរ ូ។ លពោះអងគកុំពុងោងរងល់កុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគ បហើយលពោះអងគ នបៅបយើងឱ្របធឝើការជាមយួ
លពោះអងគ។ ពិតជាឯករិទនិដ៏វបិររកមន! 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ បយើងមានចុំកណ្កបៅកបុងអឝីកដលលពោះជាមាច រ់កុំពុងបធឝើរពឝសថ្ងបនោះ បោយ 
 ក) ពនរល់អុំពីមាោ៌សនការរបគ គ្ ោះដល់អបកដសទ ។ 
 ខ្) លតួតលតាបលើអរ់អបកកដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទ ។ 
 គ) បធឝើបុណ្រ និងកផនួពិធីខ្នងោរនាជាបលចើន ។ 
 

ខ.សកមមភាពថម ីNew Activities  

ទោលទៅទ២ី. ច្ូលរួមជ្ជមួយអនរ ម្ទទទៀតណ លានច្ំោប់អារមមណ៍ថមី  ូច្អនរានណ រ។ 
  
 ចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីរបរ់អបក បៅកបុងលពោះរជររបរ់លពោះជាមាច រ់ នឹងបធឝើឱ្រអបករវល់ លពមោុំងរបាយរកីរយ។ 
ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ ជារកមយភាពកដលផថល់ដល់អបកនូវបោលបុំណ្ង និងអតទន័យថ្យីរលមាប់ជីវតិរបរ់អបក។ 

 
ការចូ្លរួមរនុងររុមជំនំុ Church Attendance 
 លពោះជាមាច រ់មានកផនការរលមាប់លគិរថបររ័ិទលគប់របូ បធឝើជារមាជិករបរ់លកុមជុំនុុំតាមមូលោឌ ន។ កបុងការរកាតាម
កផនការបនោះ លគិរថបររ័ិទកដលររ់បៅជិតោប  ជួបោប ជាបទៀតោត់ បដើមផថីាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់ បលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក 
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រិកាលពោះគមភរី និងកចកចាយជុំបនឿរបរ់បគ ជាមយួអបកកដលលតូវការោគ ល់អុំពីលពោះបយរ ូលគិរថ។ បនោះគឺជារបបៀបកដលបគជួយ 
ោប បៅវញិបៅមក បដើមផបីធឝើកិចចការកដលលពោះជាមាច រ់ នលបោនដល់បគ។ 
 
 ការជួបជុុំោុំងបនោះ ឬ កមយវធិីថាឝ យបងគុំរបរ់លកុមជុំនុុំ អាចបធឝើបៅតាមផធោះនរណាមាប ក់ ឬ បៅកបុងអាោរណាមយួកដល
ថាឝ យដល់លពោះជាមាច រ់រលមាប់បោលបុំណ្ងថាឝ យបងគុំ។ អបកអាចចង់ចូលរមួកមយវធិីោុំងបនោះឱ្រ នញឹកញាប់ តាមលទនភាព 
និងនាុំមតិថភកថិមកជាមយួអបក បដើមផោីថ ប់លពោះបនធូល។ អបកនឹងរកីរយនឹងការលបកបោប រវងបងបអូនលបុរលរីរបរ់អបក បៅកបុង
លពោះលគិរថ និងបលើរពីបនោះបទៀតបនាោះ គឺវតថមានរបរ់លពោះជាមាច រ់បៅបពលកដលអបកថាឝ យបងគុំលពោះអងគ។ 
 
 កបុងបពលដ៏ឆាប់រហ័រ អបកនឹងចង់កាវ យជារមាជិកសនលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះជាមាច រ់ បោយបបលមើ និងលបការដុំណឹ្ង
លអ។ ចូររមួចុំកណ្កបៅកបុងកមយវធិី និងរកីរយជាមយួផលលបបយជន៍ និងការលបោនលពោះពររបរ់លពោះអងគ។ បមបរៀនោុំងបនោះ
នឹងជួយ អបកឱ្រកាវ យជារមាជិកដ៏លអមាប ក់ ន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៦  កថាខ្ណ្ឍ កដលអបកអានពណ៌្នារកមយភាពចុំនួនបនួកដលលគិរថបររ័ិទបធឝើ បៅបពលពួកបគជួបជុុំោប ។ បញ្ជ ីបៅខ្នង

បលកាម  បនោះខ្ឝោះរកមយភាពមយួកបុងចុំបណាមរកមយភាពោុំងបនោះ។ រូមររបររវកបុងចបនាវ ោះកដលោក់ជូន 
 ក) ការោថ ប់លពោះបនធូលបចញពីកបុងលពោះគមភរី ។ 
 ខ្) ការររបរើរលពោះជាមាច រ់ និងការអរលពោះគុណ្លពោះអងគ ។ 
 គ) ការបធឝើទីបនាធ ល់អុំពីជុំបនឿរបរ់ពួកបគ ។ 
  ) ............................................................................................................................................. 
 
 បតើមានអឝីបកើតបឡើងលបរិនបបើសថ្ងណាមយួលគូគ ឝ្ ល ឬ ក៏លគិរថបររ័ិទដសទបទៀតបធឝើខុ្រចុំបពាោះអបកបោយអបចតនា? 
បៅបពលកដលកូនមាប ក់បធឝើឱ្រកូនមាប ក់បទៀតកបុងលគួោរឈចឺាប់ បគមនិ នចាកបចញពីផធោះបទ។ ប៉ាុកនថ បបើការបនោះបកើតបឡើងបៅ
កបុងលកុមជុំនុុំ លគិរថបររ័ិទមយួចុំនួនបោះប រ និងបដិបរធមនិលពមវលិលតឡប់បៅលពោះវហិារបឡើយ។ ផធុយបៅវញិ ពួកបគ
បលជើរបរ ើរបៅផធោះ បោយយកបលរថាថាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់បៅផធោះវញិ។ រូមលបុងលបយត័ប! វគឺជាលផចិដ៏បពញនិយមកដល
វញិ្ញដ ណ្អាលកក់បលបើ បដើមផបីធឝើឱ្រលគិរថបររ័ិទបខ្ាយ និងបុំកបកពួកបគបចញពីលពោះអមាច រ់។ 
 
 រូមចាុំថា លពោះបិតារបរ់អបកចង់ឱ្របុលតបុលតីរបរ់លពោះអងគ ជួបលពោះអងគបៅកបុងលពោះដុំណាក់របរ់លពោះអងគ។ អាោរមនិ
រូវលអ បហើយអបកលបកហលជាមនិយល់លពមជាមយួអឝីកដលបកើតបឡើង ប៉ាុកនថ អបកលតូវការជួបជាមយួបងបអូនលបុរលរីរបរ់អបក
បៅកបុងលពោះលគិរថ បដើមផថីាឝ យបងគុំលពោះអមាច រ់ រិកាលពោះគមភរីជាមយួោប  និងបលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក។ បហលបឺ ១០:២៥ 
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 នកណ្នាុំថា "មនិលតូវលោះបង់ការលបជុុំោប  ដូចអបកខ្វោះធាវ ប់បធឝើបនាោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងលតូវបលើកទឹកចិតថោប បៅ
វញិបៅមក បអាយ នរតឹកតខ្នវ ុំងបឡើង បោយប ើញថាសថ្ងសនលពោះអមាច រ់ កាន់កតជិតមកដល់បហើយ”។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ លបរិនបបើលគូគ ឝ្ លនិយយអឝីមយួកដលបធឝើឱ្រអបកអាក់អន់ចិតថ អបកលតូវ 
 ក) ឈប់បៅលពោះវហិារ ឬ រកលពោះវហិារមយួបទៀត ។ 
 ខ្) ល ប់អបកដសទថាោត់មនិកមនជាលគូគ ឝ្ លលអបទ ។ 
 គ) អត់បោរឱ្រោត់ និងបនថចូលរមួថាឝ យបងគុំ ។ 
 
៨ អបកកដលបជឿ មនិចាុំ ច់ជួបជុុំជាមយួលគិរថលបររ័ិទដសទបទ។ បយើងលតូវរ ុំលឹកបគពីការកណ្នាុំរបរ់លពោះគមភរីបៅកបុង 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ការអានរពះគ្មពីរ Bible Reading  
 បយើង ននិយយោប អុំពីោរៈរុំខ្នន ់សនការអានលពោះគមភរីជាបរៀងរល់សថ្ង។ បតើអបកអាចនាុំលគួោររបរ់អបកចូលរមួ 
អានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង នបទ? បយើងបៅការបនោះថា អារនៈលគួោរ ឬ ការថាឝ យបងគុំបៅកបុងលគួោរ។ 
ការចុំណាយបពលរនថិបវលលគួោរ ជាបរៀងរល់សថ្ង នឹងកាវ យបៅជាលពោះពររលមាប់លគួោររបរ់អបក។ បរចកថីពិតបចញពី
លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់កដលអបកកចកចាយ នឹងដឹកនាុំ លពមោុំង ពលងឹងអបកឱ្ររងឹមាុំបឡើងជាបរៀងរល់សថ្ង។ បៅបពល
កដលអបកជួបោប  អបកអាចចុំណាយបពលអធិោឌ នរលមាប់បរចកថីលតូវការោប បៅវញិបៅមក បៅកបុងលគួោររបរ់អបក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩  លបកហលជាអបកចង់ចាប់បផថើមមានរនថិបវល (ការចាុំណាយបពលជាមយួលពោះ) កបុងលគួោររបរ់អបក។ ចូរគូររងឝង់ពី    

លបបយគកដលបរៀបរប់អុំពីអឝីកដលអបកលតូវបធឝើ។ 
 ក) ជួបជុុំបៅផធោះជាបរៀងរល់សថ្ង   
 ខ្) កចកចាយបរចកថីលតូវការ និងទូលរូមជុំនួយពីលពោះជាមាច រ់ 
 គ) រប់បញ្ចូ លកតកូនបកយងកដលធុំ  
  ) ជួបបៅលពោះវហិារមយួរ ថ ហ៍មថង 
 ង) បលើកទឹកចិតថបុគគលមាប ក់ៗឱ្របចោះអធិោឌ ន 
 ច) អានលពោះគមភរី 
 ឆ) អរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់រលមាប់លពោះពរ 



67 
 

 ការអធិសាា ន: ទៅទពលណ លគួ្រអធិសាា ន Prayer: When to Pray  

 ការអធិោឌ នគឺជាបរឿងមយួដ៏រុំខ្នន ់កដលលគិរថបររ័ិទអាចបធឝើ ន។ បៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន បហើយ
លពោះជាមាច រ់បឆវើយតប អបកកុំពុងបធឝើកិចចការជាមយួនឹងលពោះជាមាច រ់ ដូបចបោះ ចូរចុំណាយបពលបដើមផអីធិោឌ ន។ 
  

 បៅបពលអបកភាញ ក់ពីដុំបណ្កពីលពលឹម  ចូរចាប់បផថើមសថ្ងបនោះជាមយួលពោះជាមាច រ់ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនកមាវ ុំង
ដល់របូកាយ រីលធម៌ និង វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក រលមាប់បោោះលោយបញ្ញា ជាបរៀងរល់សថ្ង។ 

 ចូរអរលពោះគុណ្ដល់លពោះជាមាច រ់កដលលបោនអាហារដល់អបកមុនបពលកដលអបកញុាុំ។ 
 បធឝើរនថិបវលកបុងលគួោរ បៅបពលលពឹក ឫបពលយប់។ 
 ចុំណាយបពលអធិោឌ នបៅកបុងអុំឡុងបពលសនការថាឝ យបងគុំ និងបៅបពលអបកមកដល់លពោះវហិារមុនបមា៉ា ងថាឝ យបងគុំ

ចាប់បផថើម។ លពោះបយរ ូ នមានលពោះបនធូលថា “ដុំណាក់របរ់បយើង លតូវបធឝើជាកកនវងរុំរប់ថាឝ យបងគុំ” (មា៉ា ថាយ 
២១:១៣) ។  

 ចូរថាឝ យដួងចិតថរបរ់អបកដល់លពោះជាមាច រ់លគប់បពលបវលោុំងអរ់ អរលពោះគុណ្ដល់ការលបោនលពោះពររបរ់
លពោះអងគ និងទូររូមជុំនួយពីលពោះអងគ។ អបកមនិ ច់ចាុំនិយយឮ  ៗបៅកាន់លពោះបិតាបឡើយ លពោះអងគលជាបពីគុំនិត
របរ់អបក។ 

 មុននឹងអបកចូលបគង ចូរអរលពោះគុណ្ដល់លពោះជាមាច រ់ កដលលពោះអងគលបោនការការពារបពញមយួសថ្ង។ ទូលរូម
ដល់លពោះអងគអត់បោរដល់កុំហុរកដលអបក នបធឝើខុ្រ នឹងថាឝ យការទុកចិតថដល់លពោះអងគបពញមយួយប់។ 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ ចូរបលបើបញ្ជ ីកដលអបក នអានបធឝើជាមគគុបទរក៍រលមាប់ការអធិោឌ នរបរ់អបក។ បៅចុំណុ្ចបៅខ្នងមុខ្បពលបវលកដល 
      អបកចង់អធិោឌ ន ។ 
 

ការអធិសាា ន: រទបៀបណ លអនរអធិសាា ន Prayer: How to Pray 

 អបកអាចអាចនិយយបៅកាន់ខ្វួនឯងថា “ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំមនិដឹងពីរបបៀបអធិោឌ នផង”។ ការអធិោឌ នមនិកមនជាបរឿង
លុំ កបនាោះបទ។ ការអធិោឌ នលោន់កតជាការនិយយបៅកាន់លពោះជាមាច រ់ ដូចអបកបធឝើជាមយួមតិថភកថិរបរ់អបកកដរ។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទននឹងជួយ ដល់អបក។ 
 
 ចូរគិតអុំពអីឝកីដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើរលមាប់អបក និងអរលពោះគុណ្ដល់លពោះពរកដលលពោះអងគលបោនឱ្រ។ ល ប់ពី      
តលមូវការរបរ់អបក និងអបកកដលជាទីលរឡាញ់របរ់អបកដល់លពោះអងគ។ អធិោឌ នឱ្រលគួោរ និងោច់ញាតិរបរ់អបក 
រលមាប់ការរបគ គ្ ោះ។ អធិោឌ នរលមាប់លគូគ ឝ្ ល លកុមជុំនុុំ បងបអូនលបុរលរីរបរ់អបកបៅកបុងលពោះលគិរថ និងរលមាប់កិចចការ



68 
 

ោុំងអរ់របរ់លពោះជាមាច រ់បៅបលើកផនដី។ អធិោឌ នរលមាប់អបកបជឿថ្យី និងបញ្ញា កដលបគមាន។ អធិោឌ នរលមាប់លបបទរ
ជាតិរបរ់អបក។ លោន់កតចាប់បផឋើមអធិោឌ ន បនាោះអបកនឹងបរៀនពីរបបៀបកដលលតូវអធិោឌ ន។ 
 
 លពោះបយរ ូ នលបោនគុំរមូយួដល់អបក កដលអបកអាចចងចាុំ និងបលបើល រ់បៅកបុងបរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបក។ ការ
អធិោឌ នបនោះ ដកលរង់បចញពកីារអធិោឌ នរបរ់លពោះអមាច រ់ ។ 
 

បនោះជារបបៀបអធិោឌ ន: “ឱ្លពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំ កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្បអើយ! រូមរុំកដងលពោះនាមដ៏វរុិទន
របរ់លពោះអងគ បអាយមនុរសបលកោគ ល់ រូមបអាយលពោះរជរ លពោះអងគ នមកដល់ រូមបអាយលពោះហឫទ័យ
របរ់លពោះអងគ  នរុំបរចបៅកផនដីដូចបៅោទ នបរមរុខ្កដរ។ រូមលបោនអាហារកដលបយើងខ្ញុ ុំលតូវការបៅសថ្ង
បនោះ។ រូមអត់បោរបអាយបយើងខ្ញុ ុំ ដូចបយើងខ្ញុ ុំអត់បោរបអាយអរ់អបកកដល នលបលពឹតថខុ្រនឹងបយើងខ្ញុ ុំ។ 
រូមកុុំបបណាថ យបអាយបយើងខ្ញុ ុំចាញ់ការលផងួបឡើយ កតរូមរ ុំបោោះបយើងខ្ញុ ុំបអាយរចួពីមារកុំណាចវញិ “។ 
(មា៉ា ថាយ ៦:៩-១៣) 

  

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ ចូរចងចាុំបរចកថីអធិោឌ នរបរ់លពោះជាមាច រ់ ។ 
 

គ. ទីបន្ទទ លថ់ម ីNew Testimony 
ទោលទៅទ៣ី: ទរជើ សរាប់អនរ ម្ទពីជំទនឿរបស់អនរ ទៅរនុងអងគរពះទយស៊ូរគ្ិសត។ 
  

ការទធវើជ្ជបនទ ល់ Witnessing  
  បធឝើបនាធ ល់មានន័យថា ល ប់ដល់អបកដសទពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើជាមយួអបក។ អបកអាចបធឝើកិចចការបនោះ ន
បៅឯផធោះ បៅតាមផវូវបៅបពលថាឝ យបងគុំ  ឬក៏តាមរយៈការររបរររុំបុលត។ គឺដូចបៅនឹងអបកដសទល ប់អបកអុំពីលពោះលគិរថកដរ 
អបកអាចល ប់ដល់មតិថភកថិ និងោច់ញាតិអបក។ អធិោឌ នបដើមផឱី្រពួកបគ នទទួលលពោះអមាច រ់ ជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 

លពោះគមភរី នបញ្ញជ ក់ពីតលមូវការសនការលបការពីជុំបនឿរបរ់បយើង បៅទីោធារណ្ៈ អុំពីជុំបនឿរបរ់បយើងបលើអងគ
លពោះលគិរថ បដើមផឱី្រអបកដសទដឹងថា លពោះអងគជាលពោះអងគរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង។ លពោះលគិរថ នប គ្ ប់ដល់ោវក័របរ់លពោះអងគ ឱ្របធឝើ
រកខីភាព។ លបរិនបបើអបកចង់ នបរចកថីកាវ ហាន ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនដល់អបកជា
ពុុំខ្នន។ មានមនុរសជាបលចើនភ័យខ្នវ ចមនិហា នលបការពីលពោះជាមាច រ់ ដូចអបកបៅបពលបនោះកដរ ប៉ាុកនថ បគ នយកឈបោះ  
បរចកថីភ័យខ្នវ ចរបរ់បគ និងរកប ើញលពោះពរដ៏មហិមា និងកមាវ ុំងថ្យី បៅកបុងការបធឝើរកខីភាពអុំពីលពោះលគិរថ។ លពោះអមាច រ់
លពោះបយរ ូ នមានលពោះបនធូលថា  
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អបកណាទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំ បៅចុំបពាោះមុខ្មនុរសបលក ខ្ញុ ុំនឹងទទួលោគ ល់អបកបនាោះវញិ បៅចុំបពាោះលពោះភ័គកថ
លពោះបិតាខ្ញុ ុំ កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្កដរ ។ (មា៉ា ថាយ ១០:៣២) 

 
បៅកបុងចុំបណាមមនុរសកដលកផត់លពោះជាមាច រ់ និង កបុងចុំបណាមមនុរសមាន បរម័យបនោះ បបើអបក
ណាបអៀនខ្នយ រ មនិហា នទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំ មនិហា នទទួលោគ ល់ពាកររបរ់ខ្ញុ ុំ លុោះដល់បុលតរបរ់មនុរស
យងមកលបកបបោយរិររីងុបរឿង របរ់លពោះបិតាលពោះអងគ និងបទវតាដ៏វរុិទន លទង់ក៏នឹងខ្នយ របអៀនមនិហា ន
ទទួលោគ ល់អបកបនាោះវញិកដរ។ (មា៉ា កុរ ៨:៣៨) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ ខ្នងបលកាមបនោះ គឺជាបញ្ជ ីសនមនុរសកដលអបកអាចជួបជាបរឿយៗ។ ចូរអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ និងទូលរូមដល់ 
      លពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ ដល់ពួកបគ និងកចកចាយដល់បគពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើជាមយួអបក។ 
 ក) លគួោរ និងោច់ញាតិរបរ់អបក ។ 
 ខ្) មនុរសកដលអបកបធឝើការជាមយួ ។ 
 គ) មតិថភកថិរបរ់អបក ។  
  ) អបកជិតខ្នងរបរ់អបក ។ 
 ង) អបកជុំនួញបៅកបុងរហគមន៍របរ់អបក ។ 
 

ការទរច្ៀងថ្វវ យរពះជ្ជាច ស់ Singing to the Lord  
 រមតទភាពសនការបលចៀង និងបលងបភវង គឺជាអុំបណាយោនដ៏អោច រររបរ់មនុរស បដើមផបីលងថាឝ យលពោះជាមាច រ់។ 
បៅផធោះកថី ឬ បៅលកុមជុំនុុំកថី ចបលមៀងរបរ់អបក នឹងជួយ បលើកទឹកចិតថ និងលបោនពរដល់អបក និងអបកដសទ។ វមនិកមន
ជាបញ្ញា បទ បបើរបមវងរបរ់អបកមនិកដលទទួលការហាត់បរៀនបលចៀង។ បតើអឝីកដលរុំខ្នន់បនាោះ គឺអបកររបរើរលពោះជាមាច រ់បចញ
ពីដួងចិតថរបរ់អបកវញិ។ 
 

រូមលពោះបនធូលរបរ់លពោះលគិរថរណ្ឌិ តបៅកបុងអបក បអាយ នបរបិូណ៌្។ ចូរបលបៀនលបបៅ និង ោរ់បតឿន
ោប បៅវញិបៅមក បោយល ជាញ លគប់យ៉ា ង។ ចូរបលចៀងអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់កបុងចិតថបោយបលបើទុំនុកតបមកើង 
បទររបរើរ និងបទចុំបរៀងមកពីលពោះវញិ្ញដ ណ្។ (កូឡូរ ៣:១៦) 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៣ រលមាប់អបកកដលបលចៀង បរឿងរុំខ្នន់បុំផុតរលមាប់ោត់គឺបដើមផ ី 
 ក) បបញ្ចញរុំបឡងដ៏ពិបរោះ ។ 
 ខ្) អាចបលចៀងបៅខ្នងមុខ្បគ ។ 
 គ) បលចៀងផុរបចញពីចិតថបដើមផថីាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាមាច រ់ ។ 

 
ឃ. ម្ដគូថមី New Partnership  
ទោលទៅទ៤ី: រំណត់ពីរទបៀបណ លអនរអាច្កាល យជ្ជម្ គ្ូជ្ជមួយរពះជ្ជាច ស់បាន។ 
  
ការររកាស ំណឹងលអ Preaching the Gospel  
 ការអធិបាយដុំណឹ្ងលអ គឺជារកមយភាពរុំខ្នន់ណារ់របរ់លកុមជុំនុុំ។ មានមនុរសមយួចុំនួន  នថាឝ យបពល
បវលបពញបពល បដើមផបីធឝើកិចចការបនោះ ។ លពោះជាមាច រ់ នលបោនទុំនួលខុ្រលតូវដល់លគូគ ឝ្ ល អបកផាយដុំណឹ្ងលអ និង
បបរកជន ។ 
 

ការថ្វវ យ វ្ យ Giving   

លពោះបិតារបរ់បយើងរបផរុរ។ កបុងនាមជាបុលតាបុលតីរបរ់លពោះអងគ បយើងលតូវបរៀនលបលពឹតថតាមរបបៀបរបរ់លពោះអងគ ។ 
បនោះជាបហតុផលដ៏រុំខ្នន់កដលបយើងលតូវឱ្រ។ ការឱ្របៅអបកដសទជារបបៀបមយួប ា្ ញថាបយើងជាកមយរិទនរបរ់
លពោះជាមាច រ់។ ល ក់ការកដលបយើងោក់ដ ឝ្ យបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ជួយ ដល់មនុរសជាបលចើន។ មានមនុរសមយួចុំនួន បៅជួប
បងបអូនលបុរលរី កដលលតូវការរុំបលៀកបុំពាក់ អបកខ្វោះបទៀតោុំលទដល់ព័ននកិចចលគូគ ឝ្ ល  បហើយអបកខ្វោះបទៀតបចញសថ្វបភវើង ទឹក 
ឬ ការជួរជុលលពោះវហិារ។ 
 
 ថ្វកិារបរ់បយើងក៏អាចបលបើល រ់រលមាប់ទិញលពោះគមភរី រមាម រ និងបរៀវបៅោក់ទងនឹងលគិរថបររ័ិទកដរ។ វក៏អាច
បលបើកបុងការចុំណាយបលើកមយវធិីវទិរ ុនិងទូរទរសន៍ បដើមផផីាយដុំណឹ្ង។ លពោះជាមាច រ់លបោនកិចចការដ៏រុំខ្នន់ដល់កូនលពោះអងគ
ឱ្រល ប់មនុរសអុំពីបរចកថីរបគ គ្ ោះ។ តាមរយៈការចុំណាយថ្វកិាររបរ់បយើង បយើងមានចុំកណ្កបៅកបុងការបធឝើកិចចការ
រុំខ្នន់ោុំងបនោះ។ 
 
 លពោះគមភរីពិពណ៌្នាអុំពីគុំរសូនការថាឝ យដ ឝ្ យ១ភាគ១០ (បៅថា ដ ឝ្ យដប់ភាគរយ) សនល ក់ចុំណូ្លរបរ់បយើង
ថាឝ យចុំបពាោះកិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់។ មានលគិរថបររ័ិទជាបលចើនបធឝើតាមគុំរបួនោះ។ បគទទួលោគ ល់ថាអឝីកដលបគមានរុទនកត
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លពោះជាមាច រ់លបោនឱ្រ រមួោុំងកមាវ ុំងសនការរកថ្វកិារកដរ។ ជាការបឆវើយតប បគថាឝ យដល់លពោះជាមាច រ់វញិ១ភាគដប់សនល ក់
ឈបួលលបចាុំសថ្ង។ អឝីកដលបគ នថាឝ យ គឺយកបៅឧបតទមមោុំលទដល់លកុមជុំនុុំ។  
 
 លគិរថបររ័ិទកដលឱ្របោយរបផរុរ បគរកប ើញអុំណ្រ កដលកាវ យជាសដគូរបរ់លពោះជាមាច រ់។ បៅកបុងបពលដូចោប
បនោះកដរ ពួកបគរកប ើញថា តលមូវការរបរ់បគ នបុំបពញ ។ អបកអាចរកប ើញការអោច ររបនោះរលមាប់ខ្វួនរបរ់អបក  ! 
 
 លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា “ចូរបធឝើអុំបណាយដល់អបកដសទ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនអុំបណាយដល់អបករល់ោប
កដរ” (លូកា ៦:៣៨)។ ការឱ្ររបរ់អបក នាុំមកនូវលពោះពរចុំនួនបីលបបភទគ:ឺ 
 

១. លពោះពរខ្នងវញិ្ញដ ណ្: អបកកាវ យជាលបបភទបុគគល កដលលពោះជាមាច រ់បរៀបចុំគបលមាងកផនការណ៍្រលមាប់អបក-បធឝើជា 
មនុរសរបផរុរចុំបពាោះអបកដសទ ។ 

២ ការរកប់ចិតថ: អបកមានអុំណ្រកបុងការកាវ យជារមាជិកសនលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់ លពោះជាមាច រ់ជាអបករ៉ាប់រងបនធុក
របរ់អបក ។ 

៣. រុវតទិភាព: លពោះជាមាច រ់ នរនា បុំបពញរល់លគប់តលមូវការរបរ់អបកោុំងអរ់។ បៅបពលកដលអបកបោរព
ោថ ប់ប គ្ ប់លពោះអងគ អបកអាចពឹងកផអកដល់លពោះអងគកបុងការកថ្រកាអបក។ មានលគិរថបររ័ិទជាបលចើនពាន់អបក 
អាចល ប់អបកពីបទពិបោធន ៍កដលលពោះជាមាច រ់មនិកដលប ោះបង់បចាលពួកបគបឡើយ។ 

ចូរនាុំយកដ ឝ្ យមយួភាគដប់ោុំងប៉ាុនាយ ន មកោក់បៅកបុងឃ្លវ ុំង បដើមផ ី បអាយមានបរផៀងអាហារកបុងដុំណាក់
របរ់បយើង។ ចូរបធឝើយ៉ា ងបនោះ បដើមផលីផងលបយើងបៅបនាោះ អបករល់ោប នឹងប ើញថាបយើងនឹងបបើក
សផធបម បងាូរលពោះពរដ៏បលើរលប់មកបលើអបករល់ោប។ (មា៉ា ឡាគី ៣:១០) 

 
បហតុបនោះ មាប ក់ៗលតូវកតចូលល ក់តាមកតខ្វួនរុំបរចចិតថ បោយមនិនឹងោថ យ ឬ  បទើរទ័លបឡើយ ដផតិ
លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យ នឹងអបកណាកដលបធឝើអុំបណាយបោយចិតថរកីរយ។  (២កូរនិថូ្រ ៩:៧) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
  
១៤ បៅខ្នងបលកាមបនោះជាលបបយគអុំពីការថាឝ យបងគុំ។ បតើលបបយគមយួណា ល ប់ពីោរៈរុំខ្នន់កដលលគិរថបររ័ិទលតូវឱ្រ? 
 ក) លពោះជាមាច រ់របផរុរ និងលបោនកិចចការលអរលមាប់មនុរសលគប់របូ។ 
 ខ្) អរ់អបកកដលឱ្រនឹងទទួល នការបុំបពញតាមបរចកឋីលតូវការផ្ទធ ល់ខ្វួនវញិ។ 
 គ) ដ ឝ្ យដប់ភាគរយគឺជាល ក់មយួភាគដប់កដលលពោះជាមាច រ់រក ន។  
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ការជួយតាមរទបៀបណ លអនរអាច្ទធវើបាន Helping In Any Way That You can 

         កិចចការអឝីក៏បោយកដលអបកបធឝើរលមាបល់ពោះអមាច រ់ ដូចជាការប ររលមាមបៅកកនវងថាឝ យបងគុំ ផធោះអបកជិតខ្នង 
ោលសថ្ងអាទិតរ បៅផធោះរបរ់អបកជាបដើម និងជួយ អបកឱ្ររកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ រូមរួរបៅលគូគ ឝ្ លរបរ់អបកថា អបក
អាចបធឝើអឝីខ្វោះបដើមផថីាឝ យលពោះជាមាច រ់។ 
 

ការរួមចំ្ណណរការ្រទៅរនុងការចាត់ណច្ងររុមជំនំុ Taking Part in Church Organization  
 មានរបបៀបជាបលចើន កបុងការរមួចុំកណ្កបៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ ជាឧោហរណ៍្ ការចូលរមួកមយវធិីរិកាសថ្ងអាទិតរ និងការ
លបជុុំលកុមតូច។ បៅទីបនាោះ អបកអាចបធឝើជារមាជិកដ៏បោយ ោះលតង់បៅកបុងថាប ក់បរៀន និងរិកាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់
តាមលបព័នន។ មនិលតូវខ្កខ្ននឱ្ការបនោះបឡើយ។ បុររ គរថី យុវជន យុវនារ ីនិងកុមារកុមារ ីអាចមានលកុម (អងគការ) 
ផ្ទធ ល់ៗខ្វួន ។ បៅកបុងការលបជុុំរបរ់បគ បគថាឝ យបងគុំលពោះអមាច រ់ និងបធឝើកិចចការជាបលចើន (គបលមាង) ថាឝ យលពោះអងគ។ រូម
ចូលរមួជាមយួលកុមមយួ កបុងចុំបណាមលកុមបនោះ អបកនឹងទទួលនូវការោឝ គមន៍ដ៏កក់បៅថ  និងមានអុំណ្រជាមយួនឹង
រកមយភាពោុំងបនោះ។ លកុមោុំងបនោះពាយមប្ងចាប់ ប ា្ ត់បបលងៀន និងជួយ ដល់អបកកដលខ្ឝោះខ្នត។ បោោះបីជាបុគគល
មាប ក់អាចបធឝើ នកិចចការបនថិចបនថួចក៏បោយ លពោះជាមាច រ់បធឝើការបៅកបុងចុំបណាមការរបួរមួរបរ់បុលតាបុលតីលពោះអងគ  កដល
កុំពុងបធឝើការបៅបលើកផនដីបនោះថាឝ យលពោះអងគ ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៥ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ ជារបបៀបកដលមនុរសរមួចុំកណ្ក នបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ? ចូរគូររងឝង់បៅពីមុខ្ចុំណុ្ចកដលអបក 
      គិតថាអបកអាចបធឝើ ន ។ បរបើរុុំបៅលគូគ ឝ្ ល ឬ អបកដឹកនាុំអបកបដើមផបីធឝើវ។ 
 ក) ការលបមូល ឬ រប់ល ក់ដ ឝ្ យ ។ 
 ខ្) កថ្រកាបកយងៗបៅកបុងអុំឡុងបមា៉ា ងថាឝ យបងគុំ ។ 
 គ) រួររុខ្ទុកខអបកជុំងឺ និងអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ ។ 
  ) ការជួយ មនុរសចារ់ នចូលរមួថាឝ យបងគុំ ។ 
 ង) ការនិយយជាមយួអបកកដលចង់ដឹងអុំពីជុំបនឿរបរ់លគិរថបររ័ិទ ។ 
 ច) ការកថ្រកាអោរលកុមជុំនុុំ ។ 
 ឆ) បុំបពញតលមូវការដល់លកុមជុំនុុំកដលខ្ឝោះខ្នត ។ 
 ជ) ជួយ បៅកបុងលកុមតូច ។ 
 ឈ) ជួយ បលងបភវងបៅកបុងលកុមថាឝ យបងគុំ ។ 
 ញ) ចូលរមួជាមយួលកុមចបលមៀង។ 
 ដ) ចូលរមូបៅកបុងលកុមផាយដុំណឹ្ងលអ និង កមយវធិីបផសងៗ ។ 
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សរមមភាពទរច្ើនទពរ? Too Many Activities? 
 មនិលតូវខ្ឝល់ខ្នឝ យបឡើយ លបរិនបបើអបកមនិ នចូលរមួបលចើនជាមយួនឹងរកមយភាពោុំងអរ់បនោះបទបនាោះ។ 
លពោះអមាច រ់យល់ដល់អបក បហើយលពោះអងគនឹងជួយ ដល់អបកឱ្របធឝើអឝីកដលអបកអាចបធឝើ ន។ 
 
 អបកនឹងមានអុំណ្រជាមយួរកមយភាពោុំងបនោះ បៅកបុងជីវតិថ្យីរបរ់អបក។ វនឹងកាវ យជាបរចកថីអុំណ្រមយួ បៅបពល
កដលដឹងថា អបកជួយ ដល់អបកដសទឱ្របជៀរផុតពីការោក់ទណ្ឍ កមយអរ់កលផ មកជីវតិអរ់កលផជានិចចបនាោះ។ អឝីលគប់យ៉ា ង
កដលអបកបធឝើរលមាប់លពោះជាមាច រ់បៅបពលឥឡូវបនោះ លពោះអងគនឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អបក បៅកបុងពិភពកដលជិតមកដល់។ 
 
 អបក នរិកាចប់បមបរៀន បៅជុំពូកមយួបហើយបៅបពលបនោះ អបកបលតៀមខ្វួនជាបលរច កបុងការបឆវើយនូវការវយតសមវ
ជុំពូកទីមយួ។ រូមបមើលបមបរៀនមុនៗបឡើងវញិ បនាធ ប់មក បធឝើតាមការកណ្នាុំរនវឹកចបមវើយជុំពូកមយួ។ អបកគួរកតបុំបពញឱ្រ
ចប់រពឝលគប់ និងបផញើរនវឹកចបមវើយរបរ់អបក បៅកាន់លគូកណ្នាុំរបរ់អបក បដើមផបីធឝើការកកតលមូវ។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 

៧ គ) អត់បោរឱ្រោត់ និងបនថចូលរមួថាឝ យបងគុំ។ 
 
១  ខ្) ចុំណាប់អារមយណ៍្រុំខ្នន់របរ់បគ។ 
 
៨ បហលបឺ ១០:៣៥។ 
 
៤ គ) ចុំណាយបពលបវលជាមយួនឹងលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 
៩ ឃ្លវ  ក), ខ្), ង), ច), និង ឆ) ជាលបបយគកដលលតូវបធឝើបៅបពលមានរនថិបវលកបុងលគួោរ។ 
 
៥ ក) ការពនរល់ពីរបបៀបសនការរបគ គ្ ោះដល់អបកដសទ។ 
   
១៣ គ) បលចៀងបចញពីដួងចិតថ បដើមផថីាឝ យរិររីងុដល់លពោះជាមាច រ់ ។ 
 
៦  ) ចបមវើយគឺ “ការបលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក” អាចជាចបមវើយលតឹមលតូវ។ 
  
១៤ ក) លពោះជាមាច រ់របផរុរ និងលបោនកិចចការលអរលមាប់លគប់ោប ។ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


