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     នរបើរពះបនទលូរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់
  នៅនពលដែលអនកអធិស្ឋា ន 

     Use God’s Word When You Pray 

 
  
 រគបអ់វីទុំងអរ់កដលបយើងបធវើរតូវកតបធវើបោយជុំបនឿ ពីបរពាោះជីវតិរតូវ នោងរងប់ឡើងបៅបលើជុំបនឿ។ បយើងទទួល
ទនោហារ បហើយបយើងបជឿថា ោហារនឹងបធវើឱ្យបយើងធុំធាត។់ បយើងបផញើរុំបុរត បហើយបយើងបជឿថា របពន័នសរបរនីយន៍ឹងបផញើ
រុំបុរតទុំងបនាោះបៅមនុរសបៅកបុងទីរកុង និងរជធានីនានា។ បយើងបៅរួររុខ្ទុកខមតិថភកថិ បហើយបយើងបជឿថា គ្នត់នឹងរកា
ការរនារបរ់គ្នតប់ដើមផជីួបបយើង។ 
 

 ជីវតិរបរ់រគិរថបររ័ិទក ៏នោងរងប់លើជុំបនឿកដរ។ បយើងបជឿថារពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់បយើង បហើយយករពោះទយ័
ទុកោកច់ុំបពាោះបញ្ញា របរ់បយើង ដូបចបោះបហើយបយើងអធិោឌ នបៅរករពោះអងគបោយភាពបជឿជាក ់និងរ ុំពឹងថារទងន់ឹងបឆលើយតប។ 
 

 ប៉ាុកនថ បហតុអវី នជាបយើងបជឿថារពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់បយើង? បយើងបជឿថារទងរ់រឡាញ់បយើង បោយបរពាោះរទងម់្ចន
បនធូលដូបចបោះបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ។ រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ គឺបពញបៅបោយការបជឿជាក ់និងការទុកចិតថ
 ន បនោះគឺជារពោះជាម្ចច រ់។ របរិនបបើរពោះបនធូលនិយយថា រទងរ់រឡាញ់បយើង បនាោះរពោះជាម្ចច រ់ពិតជាររឡាញ់បយើង
កមន។ បៅបពលរទងអ់បញ្ជ ើញបយើងឱ្យអធិោឌ ន រទងព់ិតជាម្ចននយ័អញ្ច ឹងកមន។ 

 
 បមបរៀនបនោះ ពនយល់ពីរបបៀបបផសងៗកដលរពោះគមពរី នជួយ អបកបៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន។ អបកនឹងបរៀនពីរបបៀប
រិកាបមបរៀនបនោះ បរបើរ រ់បមបរៀបនោះបៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន បហើយោកប់រចកថីរនាបមបរៀនចូលបៅកបុងរកមមភាព
បនោះ។  
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គ្ទរាង 
ក. បរបើរពោះគមពរីជាការកណ្នាុំរបរ់អបក Use the Bible as Your Guide 
ខ្. ពរងឹងជុំបនឿរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះគមពរី Strengthen Your Faith with the Bible 
គ. បរបើខ្គមពរីបៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន Use Bible Verses When You Pray 
 . បធវើបោយជុំបនឿបលើរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ Act in Faith on God’s Promises 
 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីោររុំខាន់សនការបរបើរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជាការកណ្នាុំរបរ់អបក។ 
២. ពិភាកាពីោររុំខាន់សនជុំបនឿ កដលជាទិដឌភាពមយួសនបទពិបោធន៍របរ់បយើងកដលជារគិរថបររ័ិទ។ 
៣. បញ្ញជ ក់ពីោររុំខាន់សនការពឹងកផអកបលើបរចកថីរនាបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
៤. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបបធវើតាមរពោះបនធួលរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ក. នរបើរពះគមពីរជាការដែនរំបស្អ់នក Use the Bible as Your Guide 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីស្ឋរសំខាន់ម្នការទររើរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់ជ្ជការណណនរំបស់អនរ។ 

 

 រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា ម្ចនទុំនាកទ់ុំនងបោយផ្ទធ ល់មយួ រវងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងការអធិោឌ ន
របរ់បយើង។  

 
បបើអបករល់គ្នប រទិតបៅជាបន់ឹងខ្ញុ ុំ បហើយបបើពាកយខ្ញុ ុំរទិតបៅជាបន់ឹងអបករល់គ្នប  ចូរទូលរុុំអវីៗតាមកតអបករល់
គ្នប  រ ថាប ចង ់នចុោះ បនាោះអបករល់គ្នប មុខ្កត នទទួលជាមនិខាន។ (យ៉ាូហាន ១៥:៧) 

 

 បនោះជាបរចកថីរនាអោច រយកដលបបរងៀនបយើងថា ការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើងរបកហលជាោររ័យបៅ
បលើអវីមយួ កដលជាកផបកសនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលម្ចនបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់បយើង។ បយើងរតូវកតរញ្ជ ឹងគិតពី
អវីកដលរពោះគមពរី ននិយយ និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះបនធូលកណ្នាុំបយើងបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ បយើងបធវើតាមអវីកដល
រពោះគមពរីបបរងៀនអុំពីរបបៀបកដលរតូវអធិោឌ ន និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបនធូលមកកាន់បយើង តាមរយៈរពោះបនធូល
របរ់រពោះអងគបៅបពលបយើងអធិោឌ ន។ អធិោឌ នជាមយួអបកដសទ ការោនបចញពីរពោះគមពរី និងនិយយអុំពីអវីកដលបយើង ន
ោនបធវើឱ្យរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនពិតកមនចុំបពាោះបយើង។  
 

 រពោះគមពរីបបរងៀនបយើងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ ចុំបពាោះជីវតិរបរ់បយើង និងអនុញ្ញដ តឱ្យបយើងដឹងនូវអវី
កដលបយើងរតូវអធិោឌ នបដើមផឱី្យបុំណ្ងរពោះហឬទយ័របរ់រពោះអងគ នរបរមច។ បយើងរតូវកតអធិោឌ នចុំបពាោះអវីកដលនឹង
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បលើកតបមោើងដល់រពោះជាម្ចច រ់ និងអវីកដលនឹងលអរបបរើរររម្ចបអ់បកដសទកដរ មនិកមនរតឹមកតអវីកដលបយើងរគ្ននក់តចង ់ន ឬ 
ររម្ចបក់តបុំបពញចិតថខ្លួនឯងប៉ាុបណាត ោះបនាោះបទ។ 

 
បងបអូនម្ចនចិតថបលភលន់ កតមនិ នដូចការប៉ាងរ ថាប បទ បងបអូនករ៏ម្ចល ប ់និង ប្ នីរបគ បហើយបៅកត
គ្នម ន នផលអវី បងបអូនប ល្ ោះរបកកក និងទរ់កទងគ្នប  កប៏ៅកតពុុំ នទទួលអវីកដរ បរពាោះបងបអូនមនិទូល
រូមពីរពោះជាម្ចច រ់។ បងបអូនទូលរូមកដរ កតឥត នទទួល បរពាោះបងបអូនទូលរូមបោយបុំណ្ងោរកក ់គឺ
បងបអូនចង ់នរុំរប់កតបុំបពញចិតថបររើបរោលរបរ់ខ្លួនប៉ាុបណាត ោះ។ (យ៉ា កុប ៤:២-៣) 

 
ចូររបុងោម រតី បហើយអធិោឌ ន កុុំបោយចាញ់ការលផងួបឡើយ។ វញិ្ញដ ណ្របរ់មនុរសរបុងបរបៀបជាបររចកមន 
កតបគបៅទនប់ខ្ាយ បរពាោះនិរសយ័បលកីយ។៍ (ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៤១) 

 

 បរចកថីអធិោឌ នជាបរចើនបៅកបុងរពោះគមពរី ជាការកណ្នាុំដល៏អររម្ចបប់យើង។ បយើងរបកហលជាបងាូរបចញរពលឹង
វញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងកបុងរពោះបនធូលសនការយុំបោករបរ់បរថចោវឌីររម្ចបក់ារអតប់ទរ ឬ បៅកបុងបរចកថីអធិោឌ នយ៉ា ង
តានតឹងរបរ់រពោះបយរ ូ ចុំបពាោះការបគ្នរពរបតិបត័នត៍ាម បៅមុនបពលកដលរទងរ់តូវ នបគបញ្ចូ នបៅឆាោ ង។ 

 
ឱ្រពោះជាម្ចច រ់បអើយ! រូមរបណី្របនាឋ រទូលបងគុំផង ដផតិរពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័ បមតាថ ករណុាដ៏
បលើរលប់ រូមបលើកកលងបទរបោយទូលបងគុំផង ដផតិរពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័ោណិ្តបមតាថ
ដទូ៏លុំទូលយ។ (ទុំនុកតបមោើង ៥១:១) 

 
ឱ្រពោះជាម្ចច រ់បអើយ! រូមបរ ររបទនបោយទូលបងគុំម្ចនចិតថបររុិទន រូមរបទនចិតថគុំនិតថ្មីដរ៏ងឹបុឹងមក
ទូលបងគុំផង។ (ទុំនុកតបមោើង ៥១:១០) 

 
រពោះអងគយងបៅមុខ្បនថិច រកាបរពោះភស្តកថដល់ដីទូលអងវរថា៖ «ឱ្រពោះបិតាបអើយ! របរិនបបើ ន រូមបោយ
កពងសនទុកខលុំ កបនោះ បចញឆាង យពីទូលបងគុំបៅ ប៉ាុកនថ រូមកុុំបធវើតាមបុំណ្ងទូលបងគុំបឡើយ គឺរូមបោយ ន
រុំបរចតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគវញិ។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៣៩) 

 

 បបើរិនបយើងចងឱ់្យបរចកថីអធោិឌ នរបរ់បយើងម្ចនរបរិទនភាព បយើងនឹងបុំបពញចិតថគុំនិតរបរ់បយើងបោយ
រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បៅបពលរពោះបនធូលរទិតបៅកបុងបយើង បនាោះបយើងោចទូលរូម និងទទួលការបឆលើយតបចុំបពាោះ
បរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរររបររគមពរីយ៉ាូហាន ១៥: ៧ ពីការចងចាុំបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ បតើអបកគិតពីអតទនយ័របរ់រពោះបយរ ូថា   
   «រពោះបនធូលរបរ់ខ្ញុ ុំរទិតបៅកបុងអបក» ជាអវី? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
២ បតើរពោះគមពរីកណ្នាុំអបកបៅបពលអធិោឌ នបោយរបបៀបណា? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ខ. ពរងឹងជំននឿរបស្អ់នកជាមួយនឹងរពះគមពីរ Strengthen Your Faith with the Bible 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីស្ឋរសំខាន់ម្នជំទនឿណែលជ្ជទិែាភាពមួយម្នបទពទិស្ឋធន៍របស់ទយើងណែលជ្ជរគ្ិសតបរសិ័ទ។ 

 
 បតើអបកធាល បន់ិយយថា «ខ្ញុ ុំចងម់្ចនជុំបនឿកថ្មបទៀត» ឬ «ខ្ញុ ុំមនិម្ចនជុំបនឿទល់បោោះ?» ប៉ាុកនថ អបកធាល បម់្ចនជុំបនឿរចួ
មកបហើយ! រគប់គ្នប រុទនកតម្ចនជុំបនឿ។ បៅបដើមដុំបូងសនបមបរៀនបនោះ ខ្ញុ ុំ ននិយយអវីៗកដលោមញ្ដជាបរចើន កដលរល់សថ្ង 
គឺបយើងបធវើបោយពឹងកផអកបលើជុំបនឿ។ 
 

 ឥលូវបនោះ អបកគឺជារគិរថបររ័ិទ បហើយអបកម្ចនជុំបនឿថ្មី។ បរចកថីជុំបនឿបនោះ គឺជាការបជឿបៅបលើរពោះជាម្ចច រ់ គឺជា
រពោះមយួអងគកដលបយើងបមើលមនិប ើញ។ ជុំបនឿបនោះគឺជាមូលោឌ នរគឹោះសនជីវតិថ្មីរបរ់អបក។ 

 
ជុំបនឿបធវើបោយបយើងម្ចនអវីៗកដលបយើងរងឃមឹថានឹង ន និងបធវើបោយោគ ល់ជាកច់ារ់នូវអវីៗកដលបយើង
បមើលពុុំប ើញ។ (បហរបឺ ១១:១) 

 

 រពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់របទនជុំបនឿដល់បយើង ការបជឿជាក់កដលរទងន់ឹងបធវើអវីកដលរទង ់នរនា។ រទងប់ធវើការតាមរយៈ
រពោះបនធូលរបរ់រពោះងគមកពរងឹងជុំបនឿរបរ់បយើង បហើយបយើងរហការជាមយួរពោះអងគបៅកបុងកិចចការបនោះ ជុំបនឿរបរ់បយើង
លូតលរ់ បៅបពលបយើងោនអុំពីការអោច រយបផសងៗ កដល នបកើតបឡើងចុំបពាោះអបកដសទ។ បយើងរញ្ច ឹងគិតអុំពីបរចកថី
ររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើង និងដឹងថាអវីកដលរទង ់នបធវើចុំបពាោះមនុរសបៅរមយ័រពោះគមពរី បនាោះរទងន់ឹងបធវើ
ចុំបពាោះបយើងដូចគ្នប បៅរពវសថ្ងបនោះកដរ។  
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រតូវរមលងឹបមើលបៅរពោះបយរ ូ កដលជាបដើមកុំបណ្ើ តសនជុំបនឿ បហើយបធវើបោយជុំបនឿបនោះ នរគបល់កខណ្ៈ។ 
រពោះអងគរុខ្ចិតថលោះបងអ់ុំណ្រ កដលបរមុងទុករុំរបរ់ពោះអងគ បហើយរងទុកខលុំ កបៅបលើបឈើឆាោ ងឥតខាល ច
ខាម រ់បោោះបឡើយ។ ឥឡូវបនោះ រពោះអងគគងប់ៅខាងោឋ ុំបលល័ងោរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (បហរបឺ ១២:២) 

 
ខ្ញុ ុំរូមជុំរបបងបអូន តាមរពោះអុំបណាយទនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទនមកខ្ញុ ុំថា ម្ចប ក់ៗ មនិរតូវបលើកតសមល
ខ្លួនឯងខ្ពរ់ ហួរពីគុំនិតកដលរតូវគិតបនាោះបឡើយ កតរតូវគិតបោយ នរមរមយតាមកុំរតិសនជុំបនឿ កដល
រពោះជាម្ចច រ់របទនបោយម្ចប ក់ៗ ។ (រ ៉ាមូ ១២:៣) 

 
ដូបចបោះ ជុំបនឿបកើតមកពីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់ រឯីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់បនាោះបកើតមកពីរពោះបនធូល
របរ់រពោះរគិរឋ។ (រ ៉ាមូ ១០:១៧) 

 

 បៅកបុងគមពរីរ ៉ាមូ ១០: ១៧ បយើងរតូវ នរ ុំឭកឱ្យប ើញថា បនោះគឺមនិរតឹមកតជាការោន និងការរញ្ច ឹងគិតអុំពី
រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលនាុំឱ្យបយើងម្ចនជុំបនឿបនាោះបទ។ ការោឋ ប់ការអធិបាយ បធវើឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងកានក់ត
រងឹម្ចុំ។ ររម្ចប់បហតុផលបនោះបយើងបៅថាវ យបងគុំបៅរពោះវហិារ និងោឋ ប់ការផាយដុំណឹ្ងលអបៅបពលបយើងោច។ ការ
បបរងៀនចបរមៀង និងទីបនាធ ល់បផសងៗអុំពីរពោះបយរ ូជារពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលពរងឹងជុំបនឿរបរ់បយើងបៅកបុង
រពោះអងគ។ 
 

 បយើងមនិយល់រគបទ់ុំងអរ់អុំពីកិចចការបនោះបទ ប៉ាុកនថ បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច រ់បធវើការតាមរយៈជុំបនឿរបរ់បយើង។ អបក
មនិបជឿររ ុំងកិចចការរបរ់រពោះអងគកបុងបយើង។ 
 

 បៅទីបនាោះ រពោះបយរ ូ ពុុំ នបធវើការអោច រយបរចើនបឡើយ បរពាោះបគគ្នម នជុំបនឿ។ (ម្ច៉ា ថាយ ១៣:៥៨) 
 

រពោះជាម្ចច រ់ោចរុំបរចកិចចការរពវរគបទ់ុំងអរ់ដល់អបកបជឿ។ (ម្ច៉ា កុរ ៩:២៣) 
 

ម្ចនស្តរថីម្ចប ក់បកើតជុំងឺធាល ក់្ម ដបព់ីរឆាប ុំមកបហើយ នាងមកពីបរកាយរពោះបយរ ូ បហើយពាល់ជាយរពោះពស្តរឋ
រពោះអងគ ដផតិនាងរោិះគិតកបុងចិតថថា «បបើខ្ញុ ុំរគ្ននក់ត នពាល់ោវបលក ខ្ញុ ុំមុខ្ជាទទួលការរបស្តងាគ ោះមនិខាន»។ 
រពោះបយរ ូ កបរបៅបរកាយ ទតប ើញនាង កម៏្ចនរពោះបនធូលថា៖ «កូនររីបអើយ! ចូរកាល ហានបឡើង ជុំបនឿរបរ់
នាង នរបស្តងាគ ោះនាងបហើយ»។ ស្តរថីធាល ក់្ម នជារោះបរផ ើយបៅបពលបនាោះ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៩:២០-២២)
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បពលរពោះអងគយងបៅដល់ផធោះ មនុរសខាវ កទ់ុំងពីរនាក់ចូលបៅជិតរពោះអងគ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបៅ
អបកទុំងពីរថា៖ «បតើអបកបជឿថាខ្ញុ ុំោចបធវើបោយកភបកអបកភល ឺនឬ?»។ បគទូលរពោះអងគថា៖ «បយើងខ្ញុ ុំបជឿបហើយ 
រពោះអម្ចច រ់បអើយ»។ រពោះអងគកព៏ាល់កភបកអបកទុំងពីរ ទុំងម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «រុុំបោយ នរុំបរចតាមជុំបនឿ
របរ់អបកចុោះ»។ បពលបនាោះ កភបករបរ់បគក ៏នភល។ឺ (ម្ច៉ា ថាយ ៩:២៨-៣០) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរឱ្យឧទហរណ៍្បដើមផបីងាា ញថារគបគ់្នប ម្ចនជុំបនឿ។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………    
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ បយងបៅតាមគមពរី បហរបឺ ១២: ២ និងរ ៉ាមូ ១២: ៣ បតើជុំបនឿរបរ់បយើង នមកពីណា បដើមផបីជឿបលើរពោះជាម្ចច រ់ និង  
   ទុកចិតថបលើបរចកថីរនារបរ់រពោះអងគ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………   
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ បតើជុំបនឿបកើតម្ចនបោយរបបៀបណា បបើបយងបៅតាមគមពរី បហរបឺ ១០: ១៧? បតើម្ចនការកណ្នាុំអវីខ្លោះដល់អបកនូវអវីកដល 
    អបកគួរកតបធវើ? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. នរបើខគមពីរនៅនពលដែលអនកអធិស្ឋា ន Use Bible Verses When You Pray 
ទោលទៅទ៣ី. បញ្ញា រ់ពីស្ឋរសំខាន់ម្នការពឹងណផែរទលើទសច្រតីសនាទៅរនុងរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 បរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះកូនរបរ់រពោះអងគ គឺដូចជាករក ឬ បរៀវបៅធនាគ្នរបៅធនាគ្នរសននរគ
ឋានរួគ។៌ បយើងម្ចនបរចកថីរនាបផសងៗបៅកបុងរពោះគមពរី (បរៀវបៅករករបរ់បយើង) និងរតូវកតបងាា ញពីបរចកថីរនា
ទុំងបនោះររម្ចបក់ារចុំណាយរ ក។់ គណ្នីរបរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងមនិកដលអរ់បទ ដូបចបោះ បយើងោចបងាា ញខ្គមពរីទុំងបនោះ
បៅរពោះជាម្ចច រ់បៅបពលបយើងអធិោឌ ន និងដឹងថារទងន់ឹងបលើកកិតថិយររបរ់បុរតារបរ់រពោះអងគបៅបលើពួកបគ។ 
រពោះជាម្ចច រ់ គឺ នរបរមចបរចកថីបោម ោះរតង់បៅនឹងបរចកថីរនារបរ់រពោះអងគ។ 



59 
 

ធនោរម្នស្ឋែ នបរមសុខ 
ចុំណាយបៅ…………………អបកបជឿរគបរ់បូ……………………..  
បូកររបុ…………………រគបត់រមូវការរបរ់ពួកនាង/ពួកគ្នត់…… 
 

 រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ គឺ នរបរមចបោយបរចកថីរនាកដលរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង នបុំបពញ និង
ោច់្ មរបរ់បយើងរតូវការ។ បោយបរពាោះរពោះបយរ ូ នបុំផ្ទល រ់បុំករបមនុរស ចិញ្ច ឹម និងពា លពួកបគ បយើងដឹងថា 
រទងខ់្វល់ខាវ យអុំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ រទងរ់នាររម្ចលនូវបនធុករបរ់បយើង មតិថភាពររម្ចបភ់ាពឯបការបរ់បយើង 
ការអតប់ទរររម្ចបអ់ុំបពើ ប ការបោោះកលង បចញពីទម្ចល ប់ោរកក់ៗ  និងអវីៗបផសងៗបទៀតកដលបយើងរតូវការ។ 

 
រពោះរបរ់ខ្ញុ ុំនឹងបុំបពញបរចកឋីរតូវការរគបយ់៉ា ងរបរ់បងបអូន ររបតាមរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរបុំផុតរបរ់រពោះអងគ 
បោយរមួកបុងអងគរពោះរគិរឋបយរ ូ។ (ភលីីព ៤:១៩) 

 

 រពោះ ទោវឌី ជាកខ្សរជវងសរបរ់រពោះអម្ចច រ់បយរ ូ សនបយើងកដល នយងមកកបុងបលកីយបនោះ បដើមផរីបទននូវគុំរូ
ពីរបបៀបកដលបយើងោចបធវើឱ្យបរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាកផបកមយួបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 

 
បពិរតរពោះជាអម្ចច រ់ ឥឡូវបនោះ រូមបោយរពោះបនធូលកដលរពោះអងគរនាចុំបពាោះទូលបងគុំ និងកូនបៅរបរ់
ទូលបងគុំ បៅរទិតបរទររហូតតបៅ បហើយរូមរទងរ់ុំបរចតាមរពោះបនធូលបនោះផង។ រូមបោយរពោះនាមរបរ់
រពោះអងគ នឧតឋុងគឧតឋមជានិចច បហើយរូមបោយបគបៅកតបពាលថា “រពោះអម្ចច រ់សនពិភពទុំងមូល ជារពោះ
របរ់ជនជាតិអុីរោកអល”។ រូមបរ ររបទនបោយពូជពងសរបរ់ោវឌី ជាអបកបុំបរ ើរបរ់រពោះអងគ  ន
រទិតបរទរបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរបរ់រពោះអងគ រហូតតបៅផង។ បពិរតរពោះអម្ចច រ់សនពិភពទុំងមូល ជារពោះសនជន
ជាតិអុីរោកអល! រពោះអងគ នបរ របោយទូលបងគុំដឹង អុំពីគុំបរងការកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័ នឹង
កតងតាុំងពូជពងសរបរ់ទូលបងគុំ បោយបឡើងរបងរជយបនថពីទូលបងគុំ។ បហតុបនោះបហើយ នជាទូលបងគុំម្ចន
ចិតថកាល ហាន ទូលពាកយអធិោឌ នបនោះថាវ យរពោះអងគ។ បពិរតរពោះជាអម្ចច រ់! ម្ចនកតរពោះអងគបទជារពោះជាម្ចច រ់ 
បរចកឋីទុំងប៉ាុនាម នកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលរុទនកតពិត ឥឡូវបនោះ រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលរនារបទន
រុភមងគលមកទូលបងគុំ។ ឥឡូវបនោះ រូមរពោះអងគរបទនពរដល់ពូជពងសរបរ់ទូលបងគុំ បដើមផបីោយបគ ន
រទិតបរទរបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរបរ់រពោះអងគតបរៀងបៅ។ រពោះជាអម្ចច រ់បអើយ! រូមរបទនពរដល់ពូជពងសរបរ់
ទូលបងគុំ ររបតាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគផង បនាោះពួកបគនឹងទទួលរពោះពរអរ់កលផជានិចច។ 
(២ោុំយូកអល ៧:២៥-២៩) 
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 អបកោចអធិោឌ នររបដៀងគ្នប បៅនឹងបរចកថីអធិោឌ នររម្ចបរ់ម្ចជិកបៅកបុងរគួោររបរ់អបក កដលមនិទន់បជឿ
បលើរពោះបយរ ូ ឬ មនិទន់ទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្តងាគ ោះ។ 

 
រពោះបិតា កូនរូមអរគុណ្ដល់រពោះអងគបោយបរពាោះរទងរ់រឡាញ់__________________(រូមបុំបពញ
ទុំនាកទ់ុំនង និងប ម្ ោះ) របរ់ខ្ញុ ុំកដលមនិទន់ោគ ល់រពោះអងគបៅបឡើយ។ បៅកបុងគមពរី កិចចការ ១៦: ៣១ 
បលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ នរ បអ់បកយមគុកថា «បជឿបលើរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ បហើយអបកនឹង ន
របស្តងាគ ោះ ទុំងអបកនិងអបកផធោះរបរ់អបក។» កូនពិតជាបជឿបលើរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ បហើយកូននឹងទូលអងវរររម្ចប់
រកុមរគួោររបរ់កូនទុំងអរ់ឱ្យ នទទួលការរបស្តងាគ ោះ។ 

 
រូមជួយ _______________ឱ្យទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូ។ រូមបរបើកូនបដើមផជីួយ ដល់គ្នត់(នាង)។ រូម
រ បកូ់ននូវអវីកដលកូនរតូវបធវើ និងរូមជួយ កូនបដើមផបីធវើកិចចការបនោះ។ រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចប់
ការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នបនោះ។ កូនដឹងថាអវីកដលរទង ់នបធវើររម្ចបអ់បកទុំងបនាោះរទងន់ឹងបធវើររម្ចប់
កូនដូចគ្នប កដរ បហើយកូនពិតជាអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចបក់ិចចការបនោះ។ កូនទូលរូមកិចចការបនោះបៅកបុង
រពោះនាមរពោះបយរ ូរគិរគ។ ោកម៉ាន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរបបងោើត «ធនាគ្នរសនោទ នបរមរុខ្» មយួបហើយពិនិតយបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក ដូចឧទហរណ៍្កដលបគ នផឋល់ឱ្យ។   
    រូមបុំបពញប ម្ ោះរបរ់អបកបៅមុខ្ ចុំណាយបៅ ។  បនាធ បម់ក បៅកកនលង បូកររបុ រូមររបររនូវបរចកថីរតូវការកដល  
    អបកចងឱ់្យរពោះជាម្ចច រ់ជួយ ។ រូមនិយយជាមយួរពោះអងគអុំពីកិចចការបនោះ រូមដកររងគ់មពរីភលីីព ៤:១៩។ 
 
៧ របរិនជារម្ចជិកណាម្ចប ករ់បរ់រគួោររបរ់អបកមនិទន់បជឿបលើរពោះបយរ ូ បៅបឡើយ រូមបុំបពញបៅកបុងចបនាល ោះនានា  
    បៅកបុងការអធិោឌ នបោយកផអកបៅបលើគមពរីកិចចការ ១៦: ៣១។ 
 
៨ រូមទបនធញគមពរីភលីីព ៤: ១៩ បហើយដកររងខ់្បនាោះបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់អបក។ បតើខ្គមពរីបនាោះបធវើឱ្យអបកម្ចន 
    ោរមមណ៍្ថាម្ចនការធានាអោះោងយ៉ា ងខាល ុំង (ជុំបនឿ) ររម្ចប់ចបមលើយបនោះកដរឬបទ? 
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ឃ. នធវើនោយជំននឿនលើរពះបនទូលស្នារបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់ 
        Act in Faith on God’s Promises 
ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបទធវើតាមរពះបនទូលសនារបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 

ទរតៀមខលួនទទួលច្ទមលើយ Prepare for the Answer 
 បលកនាយកសនវទិាោទ នរពោះគមពរី និងភរយិរបរ់បលក នអធិោឌ នដល់រពោះអម្ចច រ់ឱ្យរបទនពួកគ្នតនូ់វរតវ
មយួចុំនួនបដើមផផីគតផ់គងទ់ឹកបោោះររម្ចបប់រចកថីរតូវការរបរ់រិរស។ ពួកគ្នតម់្ចនវលបៅម ជាបរចើនររម្ចបរ់តវបគ្ន ប៉ាុកនថ
របងមយួចុំនួនម្ចនភាពរទុឌបរទម ឬ រតូវកតជួរជុល។ សថ្ងមយួ រពោះអម្ចច រ់ម្ចនបនធូលបៅកាន់ពួកគ្នតប់ៅកបុងគុំនិតរបរ់
ពួកគ្នតថ់ា៖ «បតើអបកនឹងោក់រតវបគ្ន កដលអបកកុំពុងកតអធិោឌ នទូលរូមបនោះ បៅកកនលងណា? បបើរិនជាអបករ ុំពឹងថាបយើង
នឹងបឆលើយតប ចូរបរតៀមខ្លួនជាបររច។ ចូរជួរជុលរបង។» បោយការោឋ បប់ងាគ ប់ ពួកគ្នត ់នជួរជុលរបង។ ប៉ាុនាម នសថ្ង
បរកាយមកបនាធ បព់ីកិចចការបនោះរចួរល់រពោះជាម្ចច រ់ នផគតផ់គងរ់តវបគ្នដល់គ្នត។់ 
 

 បុររម្ចនជុំងឺម្ចប ក់កដលមនិោចនឹងបងើបបចញពកីរគរបរ់គ្នតអ់រ់រយៈបពលជាយូរមកបហើយ  នអបញ្ជ ើញរគូ
គងាវ លម្ចប កឱ់្យមកអធិោឌ នររម្ចបក់ារពា លគ្នត។់ គ្នត់ នរ បរ់បពននគ្នតថ់ា៖ «បរៀបចុំរបមលៀកបុំពាក់បងរចួបហើយ
ឬបៅ។ បងនឹងបរកាកបឡើង បនាធ បព់ីបលករគូគងាវ លអធិោឌ នឱ្យបងរចួ»។ គ្នត ់នបរកាកបឡើងយ៉ា ងលអអោច រយ។ 
 

 បតើអបកម្ចន «របងបដើមផជីួរជុល» បដើមផបីរតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការទទួលនូវអវីកដលអបក នអធិោឌ នរូម បហើយ
បដើមផទីទួលនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរនាថានឹងរបទនឱ្យអបកឬបៅ? រូមបនថបធវើនូវអវីកដលជាកផបករបរ់បយើង បហើយបជឿ
ថាចបមលើយនឹងមកដល់។ 

 

ទជឿ និងអររពះគ្ុណែលរ់ពះជ្ជាច ស់ Believe and Thank God 
 ឧទហរណ៍្ថាអបកជាមនុរសរកគ្នម នការងារបធវើ បររកឃ្លល ន និងជុំពាកប់ុំណុ្លបគ។ បនាធ បម់ក ពូរបរ់អបកកដលជា
អបកម្ចនរ បអ់បកថាគ្នតន់ឹងរងរល់បុំណុ្លរបរ់អបក បហើយផឋល់ការងារមយួដល់អបក។ គ្នត់ឱ្យករកមយួដល់អបក ដូបចបោះ
អបកោចទទួល នោហារ កដលអបករតូវការ និងរបមលៀកបុំពាក់មយួចុំនួន។ អបកនឹងនិយយថា៖ «វបមើលបៅពិតជាអោច រយ
ណារ់ ប៉ាុកនថខ្ញុ ុំរតូវកតបមើលរិន ថាបតើករកបនោះរតឹមរតូវឬអត។់ បបើរិនជាខ្ញុ ុំទទួលលុយបោយបរពាោះកតករកបនាោះ ខ្ញុ ុំនឹង
អរគុណ្ពូ។ បៅបពលខ្ញុ ុំទទួលរ កក់ខ្ដុំបូងររម្ចបក់ារងារកដលពូ នផថល់ឱ្យខ្ញុ ុំបនាោះ ខ្ញុ ុំរ កដជានឹងអរគុណ្ដល់ពូ?» បបើ
តាមពិតវមនិកមនដូបចាប ោះបទ! អបកនឹងរបាយ អបកបជឿការពិតនូវអវីកដលគ្នត់ នរនានឹងអបក។ បតើបយើងគួរកតបជឿបៅបលើ
រពោះជាម្ចច រ់កដរឬបទ? រទងរ់បាយបៅបពលបយើងបជឿ និងអររពោះគុណ្រពោះអងគបោយភាពបោម ោះរតង់ចុំបពាោះអវីកដលរទង ់ន
ផថល់ឱ្យបយើង បទោះបីជាមុនបពលបយើងម្ចនវបៅកបុងសដរបរ់បយើងកប៏ោយ។ ចូរបលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់
ការបឆលើយតប។ 
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បហតុបនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា អវីកប៏ោយបោយកតអបករល់គ្នប អធិោឌ នរុុំ ចូរបជឿថាអបករល់
គ្នប  នទទួលបហើយ បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនបោយអបករល់គ្នប ជាពុុំខាន។ (ម្ច៉ា កុរ ១១:២៤) 

 
កប៏៉ាុកនថ អបកបនាោះរតូវទូលរូម បោយចិតថបជឿ ឥតរងសយ័អវីបោោះ ដផតិអបកកដលម្ចនចិតថរងសយ័ បរបៀប ន
នឹងរលករមុរទរតូវបកប់ កចុោះបឡើងបៅតាមខ្យល់។ (យ៉ា កុប ១:៦) 

 

ច្ូរបនតទជឿ Keep on Believing 
 បរឿងរ៉ា វរបរ់បលកោរ ហាុំ (ជាបុពវបុររសនអុំបូរោរ៉ាប ់និងអុំបូរយូោ) បបរងៀនបយើងឱ្យបនថជុំបនឿ បោយ
រពោះជាម្ចច រ់ នរ បប់លកោរ ហាុំថា គ្នត់នឹងកាល យបៅជាបិតាសនមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍។ ប៉ាុកនថ ២៥ឆាប ុំកនលងផុតបៅ
បលកោរ ហាុំគ្នម នកូនបោោះ។ 

 
កាលបណាោះ បលកម្ចនោយុជិតមយួរយឆាប ុំបហើយ បទោះបបីលកបមើលមករបូកាយរបរ់បលក ប ើញថាជិត
ោល ប ់និងបមើលបៅបលកយយោរ៉ា ប ើញថា ពុុំោចបបងោើតកូន នបោោះបនាោះកប៏ោយ ក៏ជុំបនឿរបរ់បលក
មនិអនថ់្យកដរ។ បលកមនិ តជ់ុំបនឿ បហើយមនិរងសយ័នឹងរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់បទ ផធុយបៅ
វញិ ជុំបនឿរបរ់បលកបធវើបោយបលកម្ចនកម្ចល ុំងចិតថនឹងបលើកតបមោើងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បរពាោះបលក
បជឿរ កដកបុងចិតថថា បបើរពោះជាម្ចច រ់រនាបធវើអវី រទងព់ិតជាម្ចនឫទន នុភាពនឹងរុំបរចតាម នមនិខាន។ 
(រ ៉ាមូ ៤:១៩-២១) 

 

 គុំររូបរ់បលកោរ ហាុំ បបរងៀនបយើងឱ្យចាកបចញពីទរសនៈធមមជាតិសនជុំបនឿ។ បញ្ឈបក់ាររមលងឹបមើលបៅបញ្ញា  
និងបផ្ទឋ តរុំខាន់បៅបលើបរចកថីរនា។ ចូរកុុំរមលងឹបមើលបៅរពុំកដនកុំណ្ត់របរ់អបក ឬ បញ្ញា ព ិកៗកដលបិទផលូវរបរ់
អបក។ រូមរមលងឹបមើលបៅរពោះរគិរថ។ បទោះបីជាបៅបពលកដលរគបយ់៉ា ងហាកប់ីដូចជាបដើរខុ្រ ប៉ាុកនថ ចូរបៅកតទុកចិតថ និង
បលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់។ ភបុំសនបញ្ញា ជាបរចើនមនិោចឃ្លត់អបកពីការបនថដុំបណ្ើ រជាមយួរពោះបយរ ូ នបឡើយ។ រទងន់ឹងដក
បញ្ញា ទុំងបនាោះបចញ បហើយបងាា ញផលូវអបកតាមរយៈបញ្ញា ទុំងបនាោះ ឬ បលើកអបកឱ្យផុតពីបញ្ញា បនាោះ។ ភបុំមនិកមនជាបញ្ញា
ចុំបពាោះរពោះអងគបឡើយ។ 

 
រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបឆលើយបៅបគថា៖ «ខ្ញុ ុំរុុំរ បប់ោយអបករល់គ្នប ដឹងចារ់ថា របរិនបបើអបករល់គ្នប
ម្ចនជុំបនឿឥតរងសយ័បោោះ អបករល់គ្នប មនិរតឹមកតោចបធវើបោយបដើមឧទុមពរបនោះបរកៀមរវិតប៉ាុបណាត ោះបទ គឺបបើ
អបករល់គ្នប បពាលបៅកាន់ភបុំបនោះថាៈ “ចូរបចញពីទីបនោះ ធាល កក់បុងរមុរទបៅ!”បនាោះនឹងរុំបរចដូបចាប ោះជាមនិ
ខាន។ អវីកប៏ោយបោយកតអបករល់គ្នប អធិោឌ នរុុំទុំងម្ចនជុំបនឿ អបករល់គ្នប មុខ្ជា នទទួលកមន»។ 
(ម្ច៉ា ថាយ ២១:២១-២២) 
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ទទួល ទហើយទធវើសរមមភាព Accept and Act 
 បៅបពលកដលបយើងបជឿថា បយើងទទួល ន បនាោះបយើងបធវើរកមមភាព។ មនុរសកដលអធិោឌ នបដើមផបីុំកបកទម្ចល បម់និ
លអ រតូវប ោះជុំហានបោយជុំបនឿ បោយការប ោះបចាលនូវអវីកដលពួកបគ នទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យរ ុំបោោះពួកបគបចញពី
កិចចការបនាោះ។ អរ់អបកកដលអធិោឌ នឱ្យរពោះជាម្ចច រ់បរបើ ចូរប ោះជុំហានបោយជុំបនឿ បធវើអវីកដលរទងរ់ បព់ួកបគឱ្យបធវើបោយ
ទុកចិតថបលើឬទន នុភាពរបរ់រពោះអងគ បដើមផជីួយ ដល់ពួកបគ។ បៅបពលបយើងចាបប់ផឋើមបធវើតាមរពោះបនធូលរនារបរ់
រពោះជាម្ចច រ់ បនាោះបយើងប ើញថាវ នរបរមច។ បនោះគឺជាលុំនាុំសនរពោះគមពរី។ 

 
រឯីជុំបនឿវញិកដូ៏បចាប ោះកដរ របរិនបបើគ្នម នការរបរពឹតថអុំបពើលអបទ ជុំបនឿបនាោះោល ប់កតមឋង!  របរិនបបើម្ចនម្ចប ក់
បពាលថាៈ អបកឯងម្ចនជុំបនឿ រឯីខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំរបរពឹតថអុំបពើលអ។ រូមបងាា ញជុំបនឿរបរ់អបកកដលឥតម្ចនការរបរពឹតថ
អុំបពើលអ បោយខ្ញុ ុំបមើលបមើល៍ បនាោះខ្ញុ ុំនឹងបងាា ញបោយអបកប ើញជុំបនឿរបរ់ខ្ញុ ុំ បោយអុំបពើលអកដលខ្ញុ ុំ ន
របរពឹតថ។ (យ៉ា កុប ២:១៧-១៨) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ចុំណ្ងបជើងបមបរៀនបៅកផបកបនោះ ម្ចនប ម្ ោះបនួរបបៀប បដើមផបីធវើរកមមភាពតបនឹងបរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់  
    បៅបពល (ឬបនាធ បព់ី) អធិោឌ នទូលរុុំអវីមយួ។ បតើម្ចនអវីខ្លោះ? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១0 បតើបនួរបបៀបបដើមផបីធវើរកមមភាពបលើបរចកថីជុំបនឿណាមយួ កដលអបកម្ចនគបរម្ចងបរបើជារបចាុំ? 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ ចូរររបររបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបកពីអវីកដលអបកកុំពុងអធិោឌ នទូលរូម បរចកថីរនាកដលអបកកុំពុងចង ់ន   
      និងកិចចការបនួបទៀតកដលអបកនឹងររបររវចូលឥលូវបនោះ។ បៅបពលអបកររបររចប ់រូមររបររលទនផល។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥  បោយោថ បឮ់មនុរសអធិបាយពីរពោះរគិរថ បោយរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បនោះកណ្នាុំថា បយើងគួរោឋ ប ់ 
 ដុំណឹ្ងលអកដលកចកចាយបៅរពោះវហិារ ឬ បៅកកនលងណាកដលបយើងម្ចនឱ្ការ។ 
 
១  «បបើអបករល់គ្នប រទិតបៅជាបន់ឹងខ្ញុ ុំ បហើយបបើពាកយខ្ញុ ុំរទិតបៅជាបន់ឹងអបករល់គ្នប  ចូរទូលរុុំអវីៗតាមកតអបករល់គ្នប
 រ ថាប ចង ់នចុោះ បនាោះអបករល់គ្នប មុខ្កត នទទួលជាមនិខាន..» ឃ្លល បនោះ «បបើពាកយខ្ញុ ុំរទិតបៅជាបន់ឹងអបករល់គ្នប » 
 កណ្នាុំថាបយើងរតូវកតចងចាុំអវី កដលរពោះបយរ ូបបរងៀនអបក និងបធវើនូវអីវកដលរទងម់្ចនរពោះបនធូល។  
 
៦-៨  ចបមលើយរបរ់អបក។ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាការបធវើកិចចការទុំងបនោះ នឹងជួយ ដល់អបក។ 
 
២  វរ បអ់បកពីរបបៀបចូលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់ និងអវីកដលអបកអធិោឌ នទូលរូម។ ការអធិោឌ ននានាបៅកបុងរពោះគមពរី 
 គឺជាគុំររូរម្ចបអ់បក។ 
 
៩ បរតៀមខ្លួនទទួលចបមលើយ បជឿ និងអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ ចូរបនថជុំបនឿ ទទួល និងបធវើរកមមភាព។ 
 
៣ អបករបកហលជានិយយពីមាូបោហារកដលបយើងបរបិភាគ រុំបុរតកដលបយើងបផញើ ការណាត់ជួបកដលបយើងរកា។ 
 
១០ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកនឹងបរបើទុំងបនួខាងបលើបនោះ។ 
 
៤  មកពីរពោះបយរ ូ និងមកពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១១ រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់អបក បៅបពលអបកោក់កិចចការទុំងបនោះ កបុងការអនុវតថបរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបក។ 
 
 
 
 
 
 
 
 


