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នឹកគិតអំពីអនកែម្ទ 
នៅនពលអនកអធិស្ឋា ន 

Think about Others When You Pray 

  
 
 បតើអបកបធវើអវីបៅបពលកដលអបកដឹងពីនរណាម្ចប កក់ដលកុំពុងឈចឺាប់ ឬ ម្ចនបញ្ញា ? អបករបកហលជានិយយថា «ខ្ញុ ុំ
នឹងពាយមជួយ ដល់គ្នត។់» ប៉ាុកនថ ចុោះបបើរិនជាអបកបៅឆាង យ? ចុោះរបរិនបបើគ្នត់រតូវការអវីកដលអបកមនិម្ចន? ចុោះរបរិន
បបើគ្នតម់្ចនបញ្ញា ពិ កកដលហួរពីរមតទភាពរបរ់អបកកបុងការបោោះរោយ? 
 
 បៅកបុងោទ នភាពទុំងបនោះ អបកោចអធិោឌ ន។ បទោះបីជាអបកគិតថាអបកោចជួយ អបកដសទ អបកកគ៏ួរកតអធិោឌ ន។ 
គ្នត ់ឬ នាង របកហលម្ចនតរមូវការកដលមនិោចបមើលប ើញ។ បៅបពលអបកអធិោឌ ន រពោះជាម្ចច រ់នឹងបងាា ញអបកនូវអរ់
អបកណាកដលម្ចនតរមូវការ និងនិយយបៅកាន់អបកអុំពីរបបៀបកបុងការជួយ ។ 
 
 បមបរៀនបនោះ ពនយល់ពីគនលឹោះខ្លោះៗបដើមផអីធិោឌ នររម្ចប់អបកដសទ។ បមបរៀនបនោះ នឹងជួយ អបកឱ្យដឹងពីអវីកដលរតូវ
អធិោឌ ន និងពីរបបៀបអធិោឌ ន។ បៅបពលអបកោក់អវីកដលអបកបរៀនកបុងការអនុវតថ បនាោះអបកនឹងបធវើតាមគុំរនូានា កដល ន
ោកប់ៅកបុងរពោះគមពរី បហើយកន៏ឹងចូលរមួកបុងកិចចការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់អបកដសទកដរ ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បមើលរកពបីរចកថីរតូវការរបរ់អបកដសទ Look at the Needs of Others 
ខ្. អធិោឌ នររម្ចប់រគួោររបរ់អបក Pray for Your Family 
គ. អធិោឌ នររម្ចប់អបកដសទ Pray for Others 
 . ជួយ បុំបពញតរមូវការ Help Meet the Needs 
 

ទោលទៅ 
១. យល់ចិតថមនុរស កដលម្ចនបរចកថីរតូវការ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីោរៈរុំខាន់សនការអធិោឌ ន ររម្ចប់រគួោររបរ់បយើង។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលបយើងគួរកតអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។ 
៤. ពនយល់ពីតួនាទីរបរ់បយើងបៅកបុងការបុំបពញតរមូវការអបកដសទ។ 
 

ក. រកនមើលពនីស្ចកតីរតូវការរបស្អ់នកែម្ទ  Look at the Needs of Others 
ទោលទៅទ១ី. យល់ច្ិតតមនុសស ណែលានទសច្រតីរតូវការ។  

 
 រពោះបយរ ូទតមនុរសជុុំវញិរពោះអងគ បហើយ នប ើញពីបរចកថីរតូវការរបរ់ពួកបគ។ រទងម់្ចនរពោះហឫទយ័ទុកោក ់
ចុំបពាោះអរ់អបកកដលរងការឈចឺាប។់ រទងទ់ទួលោវ គមនអ៍បករក ជនអនាថា មនុរសខាវ ក ់មនុរស លង។់ បទោះបីជា កុំឡុង
បពលកដលមនុរសជាបរចើន នោឋ ប់ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគកប៏ោយ ក៏រពោះបយរ ូ រជាបថាពួកបគឃ្លល ន បហើយរទង ់ន
រ បព់ួករិរសរបរ់រពោះអងគឱ្យផឋល់អវីៗដល់ពួកបគបដើមផឱី្យពួកបគបរបិភាគ។ 

 
 បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះមនុរស បធវើឱ្យរពោះអងគឈចឺាបជ់ាមយួអរ់អបកណាកដលរងការឈចឺាប់។ 
បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនកបុងបយើងនឹងជួយ បយើងរមលងឹបឆាព ោះបៅរពោះបនរតរបរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះអរ់អបក
ណា កដលបមើលមនិប ើញ បោយោរអុំបពើ ប ជាជនរងបរគ្នោះរបរ់ម្ចោតាុំង មនុរស តប់ង ់និងអបកកដលទទួលរងនូវ
ការឈចឺាប់អរ់កលផ។ បរចកថីររឡាញ់កបបបនោះ នឹងនាុំបយើងឱ្យអធិោឌ ន រូមផកីតរពោះបយរ ូក ៏នបធវើដូចគ្នប កដរ។ 
រពោះបយរ ូក ៏នរមលងឹបមើលបៅបរចកថីរតូវការរបរ់អរ់អបក កដលចុំអកោក់រពោះអងគ បៅបពលរទងរ់តូវ នបគឆាោ ងបៅ
បឈើឆាោ ង ររម្ចប់អុំបពើ បរបរ់ពួកបគកដរ។ រពោះបយរ ូបនលឺររបមលងថា៖ 

 
ឱ្រពោះបិតាបអើយ! រូមរពោះអងគអតប់ទរបោយអបកទុំងបនោះផង ដផតិបគមនិដឹងថាបគកុំពុងបធវើអវីបឡើយ។  
(លូកា ២៣:៣៤) 
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 មថងបហើយមឋងបទៀត រពោះបយរ ូ ន «បពញបៅបោយរពោះហឫទយ័ោណិ្តោរូរ» ឬ«រ ុំជួលរពោះទយ័ បោយកឋី
ោណិ្តោរូរ» បៅបពលកដលរទងទ់តបមើលបៅបរចកថីរតូវការរបរ់មនុរស។ បរចកថីកឋួលោណិ្ត ម្ចននយ័ថា «ការឈឺ
ចាបជ់ាមយួ ឬ យល់ោរមមណ៍្ឈចឺាប់របរ់អបកដសទទុកដូចជាការឈចឺាប់របរ់ខ្លួនឯង។ បរចកថីកថួលោណិ្តបនោះ ននាុំ
រពោះបយរ ូ បៅកាន់បរចកថីអធិោឌ ន និងបធវើកិចចការ។ ការអោច រយរបរ់រពោះអងគ នផឋល់នូវលទនផលដធ៏ុំវបិររវោិលចុំបពាោះ
បរចកថីកថួលោណិ្តរបរ់រពោះអងគ ការរកមឋងនូវបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កបុងការបុំបពញនូវបរចកថីរតូវការរបរ់
មនុរស។ 

 
កាលរពោះបយរ ូយងបឡើងពទូីក ទតប ើញមហាជនដប៏រចើនយ៉ា ងបនោះ រពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័
ោណិ្តោរូរបគពនប់ពកណារ់ បហើយរទងក់ប៏រ រអបកជុំងបឺោយ នជា។ (ម្ច៉ា ថាយ ១៤:១៤) 

 

 មនុរសមយួចុំនួនគិតកតពីបញ្ញា  ឬ ផលរបបយជនរ៍បរ់ពួកបគកតប៉ាុបណាត ោះ បហើយបមើលមនិប ើញពីបរចកថីរតូវការ
របរ់មនុរសកដលបៅជុុំវញិខ្លួនពួកបគបឡើយ។ អវីកដលោរកកប់នាោះ មនុរសមយួចុំនួនប ើញកតបញ្ញា របរ់អបកដសទ កតគ្នម ន
ោរមមណ៍្ខ្វល់ខាវ យ ោណិ្ត ោរូរ ឬ ជួយ រ ុំកលកទុកខចុំបពាោះអបកកដលម្ចនការឈចឺាប់បោោះបឡើយ។ បយើងរតូវកតអធិោឌ ន 
បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងបធវើឱ្យបយើងដឹងកថ្មបទៀត ចុំបពាោះបញ្ញា របរ់មនុរស កដលបៅជុុំវញិខ្លួនបយើង។ បនាធ បម់ក រពោះជាម្ចច រ់ 
នឹងចាកប់ុំបពញបយើងបោយបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគដល់មនុរស កដលបយើងកុំពុងកតអធិោឌ នឱ្យ បហើយបយើងោច
អធិោឌ នបោយបរចកថីកថួលោណិ្តរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 

 ការខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះមនុរសកដលម្ចនតរមូវការ បធើវឱ្យការអធិោឌ នម្ចនរបរិទនភាព។ វនាុំមកនូវបរចកថីបោម ោះរតង់
កបុងការអធិោឌ ន ទូលអងវរកានក់តរជាលបរៅបឡើង (អធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ) និងបបងោើតជុំបនឿចុំបពាោះចបមលើយកដលបយើងដឹង
ថារពោះជាម្ចច រ់ខ្វល់ខាវ ល់ចុំបពាោះបរចកថីរតូវការ។ 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរចមលងបរចកថីរតូវការកដលបៅកបុងតារងខាងបរកាមកបុងគមពរី លូកា ១១:៩ កដលបៅកបុងបមបរៀនទី១ ទុំពរ័ទី២១ ចូលកបុង  
    បរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ តាមរយៈចុំនុចនីមយួៗ ចូរររបររប ម្ ោះរបរ់មនុរសម្ចប កក់ដលអបកោគ ល់ថាម្ចន 
    តរមូវការ។ 
  
២ ចូររញ្ជ ឹងគិតពីបរចកថីរតូវការរបរ់បុគគលម្ចប ក់ៗ  កដលអបកជួបជាបរៀងរល់សថ្ង។ ចូរររបររបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់  
    អបកនូវប ម្ ោះ និងបរចកថីរតូវការរបរ់អបកណាកដលអបកម្ចនោរមមណ៍្ខ្វល់ខាវ យជាពិបររ។ 
 
៣ ចូរទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់បដើមផជីួយ អបកឱ្យររឡាញ់មនុរស បហើយដឹងពីតរមូវការរបរ់ពួកបគដូចជារបរ់ខ្លួនឯង។ ចូរ 
    អធិោឌ នបោយបរចកថីកឋួលោណិ្តចុំបពាោះមនុរសកដលបៅកបុងបញ្ជ ីប ម្ ោះរបរ់អបក។ 
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ខ. អធិស្ឋា នស្រមាបរ់គួស្ឋររបស្អ់នក Pray for Your Family 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពសី្ឋរៈសំខាន់ម្នការអធិស្ឋា ន សរាប់រគ្ួស្ឋររបស់ទយើង។ 

 
 បៅកបុងរពោះគមពរីម្ចនគុំររូបរ់បុររ និងស្តរថីជាបរចើនកដល នអធិោឌ នររម្ចបកូ់នៗ និងរម្ចជិកបផសងៗបទៀតសន
រគួោររបរ់ពួកបគ។ បរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលកអរ ហាុំ កដល នរបស្តងាគ ោះបលកឡុតជាកមួយរបរ់គ្នត់បចញពីបរចកថី
ោល ប ់បៅបពលកដលរកុងរុដុមរតូវ នបុំផ្ទល ញ។ រពោះជាម្ចច រ់ នបឆលើយតបការអធិោឌ នកបុងការបរជើរបរ ើររបពននររម្ចប់
កូនរបុររបរ់គ្នត ់គឺបលកអុីោក។ បលកអុីោក នអធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច រ់កបុងការពា លរបពននរបរ់គ្នត ់គឺ
បលកររីបរបបកា។ បលកររី នអធិោឌ នររម្ចបកូ់នៗរបរ់គ្នតម់ុនបពលពួកបគបកើតមកបមលោះ។ បលកម្ច៉ា ណូ្ោ  ន
អធិោឌ នថា រូមរពោះជាម្ចច រ់នឹងអនុញ្ញដ តឱ្យពួកគ្នត់ដឹងពីរបបៀបចិញ្ច ឹមកូនរបរ់ពួកបគ។ ជាបរៀងរល់សថ្ង បលកយ៉ាូប  ន
អធិោឌ នដល់រពោះជាម្ចច រ់ឱ្យរកាកូនៗរបរ់គ្នត់ពីអុំបពើ ប ឬ អតប់ទរដល់ពួកបគបៅបពលពួកបគរបរពឹតថ ប។ ឪពុក
ម្ចឋ យ ននាុំកូនៗរបរ់ពួកបគបៅរពោះវហិារ បហើយថាវ យពួកគ្នតប់ៅរពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចថ យរគបគ់្នប   ននាុំកូនៗរបរ់ពួកបគ
បៅរករពោះបយរ ូបដើមផឱី្យរបរ់រពោះអងគរបទនពរ បហើយបរ រឱ្យជាពីជុំងឺ។ 
 

 តាមរយៈរពោះគមពរីបយើងរកប ើញថា រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរកុមរគួោរទុំងមូល នបបរមើរពោះអងគទុំង
អរ់គ្នប  និងម្ចនអុំណ្របោយរពោះពររបរ់រពោះអងគបលើរកុមរគួោររបរ់អបក។ របរិនបបើរម្ចជិកនីមយួៗបៅកបុងរគួោរ
របរ់អបកមនិទនទ់ទួលបជឿបលើរពោះរគិរថជារពោះរបស្តងាគ ោះ ការអធិោឌ នដរ៏ុំខាន់របរ់អបកររម្ចបព់ួកបគ គឺបរចកឋីរបស្តងាគ ោះ
របរ់ពួកបគ។ បនោះជាខ្រពោះគមពរីដអ៏ោច រយកដលរ បព់ីអវី កដលបយើងោចនឹងរ ុំពឹង នបបើរិនជាបយើងបជឿ។ 

 
រូមបជឿបលើរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ បៅ បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបស្តងាគ ោះបលក រពមទុំងរបស្តងាគ ោះរកុមរគោួររបរ់
បលកផងកដរ។ (កិចចការ ១៦:៣១) 

 

 បនោះគឺជាខ្គមពរីចងចាុំ និងដកររងប់ៅបពលបយើងអធិោឌ នររម្ចបរ់កុមរគួោររបរ់បយើងអុំពីការរបស្តងាគ ោះ។ ការ
ពរងឹងជុំបនឿរបរ់បយើងបនោះ បពលបយើងរ ុំឭកខ្លួនបយើងថារពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរកុមរគួោរទុំងមូលបជឿ និង ន
របស្តងាគ ោះ។ បោយោរជុំបនឿ បយើងោចរបការពីការរបស្តងាគ ោះរបរ់ពួកបគ។ 
 

 បរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះរគួោររបរ់បយើងគួរកតបធវើឱ្យបយើងម្ចនភាពអតធ់មត ់និងរបផរុរជាមយួពួកបគ បទោះបីជា
ពួកបគរបឆាុំងនឹងដុំណឹ្ងលអកប៏ោយ។ តាមពិតម្ចោតាុំងមនិចងឱ់្យរគួោរ និងមតិថភកថិរបរ់បយើងទទួលការរបស្តងាគ ោះបទ។ 
បពលខ្លោះ បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នកានក់តខាល ុំងររម្ចប់អបកដសទ ពួកបគហាក់ដូចជាបោះប ររបឆាុំង និងកិចចការរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់កានក់តខាល ុំង។ ដូបចបោះ បនោះគឺរុំខាន់ បរពាោះបយើង៖ ១) បនថការអធិោឌ ន និងររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់កបុងជុំបនឿ 
ចុំបពាោះការបឆលើយតប ២) ចូរអតធ់មត ់៣) បងាា ញពួកបគថាបយើងររឡាញ់ពួកបគ និង៤) ោឋ ប់បងាគ ប់រពោះអម្ចច រ់ បៅបពល
រពោះអងគបងាា ញបយើងពីរបបៀបបធវើជាបនាធ ល់ដល់ពួកបគ ឬ កអ៏ធិោឌ នររម្ចបព់ួកបគ។ 

 ការអធិោឌ ន + ការអតធ់មត ់+ បរចកថីររឡាញ់ + ការោឋ បប់ងាគ ប ់= លទនផល 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ គូររញ្ញដ  X បៅជិតបរចកថីអធិោឌ ន ររម្ចប់រគួោរកដលបយើងរកប ើញគុំរបូៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 .….ក) ោហាររបចាុំសថ្ង 
 .….ខ្) ការបរ រឱ្យជាពីជុំងឺ 
 .….គ) ការកណ្នាុំកបុងការចិញ្ច ឹមបី ចកូ់នៗ 
 .…. ) ការការពារ 
 .….ង) ការអតប់ទរររម្ចប់អុំបពើ ប 
 .….ច) ការការពាររបឆាុំងនឹងអុំបពើ ប 
 .….ឆ) ការថាវ យកូនៗ 
 .….ជ) ការរបទនពរដល់កូនៗ 
 .….ឈ) ការកណ្នាុំកបុងការបរជើរបរ ើរគូរររករ 
  
 បៅកបុងលុំហាត់ខាងបលើ ចូរគូរបនាធ តប់ៅបរចកថីអធិោឌ នណាកដលអបក នបធវើររម្ចប់រម្ចជិករគួោររបរ់អបក។ ចូរ
គូរ X បៅពីមុខ្បរចកថីអធិោឌ នណាកដលអបកម្ចនគបរម្ចងចងន់ិយយបៅរពោះជាម្ចច រ់អុំពីកិចចការបនោះឥលូវបនោះ។ 
 
៥ ចូរររបររបញ្ជ ីប ម្ ោះរបរ់រគោួរ និងោច់ញាតិរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ ចូរទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់  
   បដើមផជីួយ អបកឱ្យោគ ល់ និងដឹងពីតរមូវការរបរ់ពួកបគ។ បៅបពលរទងជ់ួយ បយើងឱ្យប ើញពីតរមវូការទុំងបនោះរូមររបររ 
   តរមូវការទុំងបនោះបៅជិតប ម្ ោះមនុរសម្ចប ក់ៗ  បនាធ បម់ក ចូរអធិោឌ នឱ្យពួកបគជាបរៀងរល់សថ្ង។ បៅបពលកដល   
   រពោះជាម្ចច រ់បឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់អបក ចូរររបររកាលបរបិចឆទ និងតរមូវការកដល នបុំបពញ។ របរិនបបើអបកគ្នម ន  
   រគួោរ និងោច់ញាតិ អបករបកហលជាចងប់ធវើកិចចការបនោះររម្ចបរ់គួោរ ឬ មតិថភកថិបផសងៗបទៀត។ 
 
៦ រូមទបនធញគមពរី កិចចការ ១៦: ៣១ បហើយររងព់ាកយកដលអបកអធិោឌ នររម្ចបក់ាររបស្តងាគ ោះដល់រគួោរអបក (ឬ ររម្ចប់  
    រគួោរ មតិថភកិថរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត)។ 
 

គ. អធិស្ឋា នស្រមាបអ់នកែម្ទ Pray for Others 
ទោលទៅទី៣. ពិពណ៌នពរីទបៀបណែលទយើងគ្ួរណតអធិស្ឋា នសរាប់អនរែម្ទ។ 

  

 វជាអភយ័ឯករិទនមយួកដលបយើងម្ចនភារកិចចបធវើកិចចការជាមយួរពោះជាម្ចច រ់បដើមផជីយួ អបកដសទតាមរយៈ
ការអធិោឌ ន។ មនុរសបៅរគបទ់ីកកនលងទុំងអរ់រតូវការការបលើកទឹកចិតថ និងជាជុំនួយ។ ចូរពិចារណាបមើលពីរគូបបរងៀនបៅ
តាមោល អបកដឹកនាុំបៅកបុងរកុមជុំនុុំ និងមស្តនថីរជការកដលបធវើការបៅជួររជរោឌ ភ ិលនានា។ ពួកបគករ៏តូវការជុំនួយរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់កដរ។ បយើងអធិោឌ នររម្ចបរ់បជាជាតិរបរ់បយើង និងអបកដសទររម្ចប់ការកកករបជាថ្មី បហើយនិងររម្ចប់
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របជារស្តរថរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅរគបទ់ីកកនលងកដរ។ រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះហឫទយ័ខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះតរមូវការមនុរសជាតិរគប់
របូ បហើយរពោះអងគម្ចនដុំបណាោះរោយរគបប់ញ្ញា ទុំងអរ់។ បយើងបធវើជាសដគូររបរ់រពោះអងគបោយកចកចាយភាពខ្វល់ខាវ យ
របរ់រពោះអងគ យកបរចកថីរតូវការរបរ់មនុរសបៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ ោឋ ប់តាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះអងគ បនាធ បម់ក បធវើអវី
កដលរទងរ់ បប់យើងឱ្យបធវើ។ រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បងាា ញបយើងពីរបបៀបអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។  

 
ជាបឋម ខ្ញុ ុំរូមកផឋផ្ទឋ ុំបោយបគទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់អធិោឌ ន* និងអងវររពោះអងគទុំងអររពោះគុណ្ រុំរប់
មនុរសទុំងអរ់ផង។ រតូវទូលអងវររុំរបប់រឋច និងអបកកាន់អុំណាចរគប់ៗ របូ បដើមផបីោយបយើងររ់បៅ ន
រុខ្បកសមកានថ គ្នម នចលចល ទុំងបគ្នរពរបណិ្បត័នរ៍ពោះជាម្ចច រ់អរ់ពីចិតថ និងម្ចនជីវតិសថ្លថ្បូរ។ បនោះ
បហើយជាការលអ និងគ្នបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់បយើង កដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័
បោយមនុរសទុំងអរ់  នទទួលការរបស្តងាគ ោះ និង នោគ ល់បរចកឋីពិតយ៉ា ងចារ់។ (១ធីម៉ាូបថ្ ២:១-៤) 

 
រឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំរុុំបញ្ញជ ក់រ បអ់បករល់គ្នប ថា ចូរររឡាញ់ខាម ុំងររតូវរបរ់អបករល់គ្នប  រពមទុំងទូលអងវរ
រពោះជាម្ចច រ់ រូមរពោះអងគរបទនពរបោយអរ់អបកកដលបបៀតបបៀនអបករល់គ្នប ផង។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:៤៤) 

 
រពោះ ទបរបដគ្នចាតប់លកបយហ ូកាល ជាកូនរបរ់បលកបរបលម្ច និងបលកបូជាចារយបរផ្ទនា ជាកូន 
របរ់បលកម្ច៉ា បរយ៉ា  បោយបៅជួបពាការបីយបរម្ចបហើយរ បថ់ា៖ «ចូរទូលអងវររពោះអម្ចច រ់ជារពោះសនបយើង 
រូមរពោះអងគរបណី្របនាឋ របយើងផង។ (បយបរម្ច ៣៧:៣) 

 
ចូរនាុំគ្នប ទូលរូមរពោះអម្ចច រ់របទនរនថិភាព មករកុងបយរោូឡឹម រូមបោយអរ់អបកកដលររឡាញ់រកុង
បនោះ ោចររ់បៅយ៉ា ងរុខ្ោនថ!។ (ទុំនុកតបមោើង ១២២:៦) 

 
រូមរពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់បលក បងាា ញបោយបយើងខ្ញុ ុំោគ ល់ផលូវកដលបយើងខ្ញុ ុំរតូវបដើរ និងអុំបពើកដលបយើងខ្ញុ ុំ
រតូវរបរពឹតថ។ (បយបរម្ច ៤២:៣) 

 
បៅទីបុំផុត បងបអូនបអើយ រូមអធិោឌ នបោយបយើងផង បដើមផបីោយរពោះបនធូលរបរ់រពោះអម្ចច រ់  ន
ផសពវផាយយ៉ា ងឆាបរ់ហ័រតបៅបទៀត និង នរងុបរឿងដូចបៅកបុងចុំបណាមបងបអូនកដរ។ រូមអធិោឌ ន
បោយបយើងបគចផុតពីមនុរសពាល ពីមនុរសោរកក ់ដផតិមនិកមនរគបគ់្នប បទកដលម្ចនជុំបនឿ។ រពោះអម្ចច រ់
ម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរតង ់រពោះអងគនឹងបរ ររបទនបោយបងបអូនម្ចនជុំហររងឹបុឹង និងការពារបងបអូនកុុំ
បោយធាល កប់ៅកបុងកណាឋ បស់ដរបរ់បមកុំណាច។ (២ បថ្រាឡូនិច ៣:១-២) 
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កបុងចុំបណាមបងបអូន បបើម្ចននរណាម្ចប ក់បកើតទុកខលុំ ក រតូវបោយគ្នត់អធិោឌ ន បបើម្ចននរណាអររបាយ 
រតូវបរចៀងបទបលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់។ កបុងចុំបណាមបងបអូន បបើនរណាម្ចនជុំងឺ រតូវអបញ្ជ ើញរពឹទន ចារយរបរ់
រកុមជុំនុុំមក បដើមផបីោយបលកទុំងបនាោះអធិោឌ នបោយគ្នត់ និងលបបរបងបោយកបុងរពោះនាមរពោះអម្ចច រ់។ 
ពាកយអធិោឌ នកដលផុរបចញមកពីជុំបនឿ នឹងរបស្តងាគ ោះអបកជុំងឺបនាោះ បហើយរពោះអម្ចច រ់នឹងបរ រគ្នតប់ោយ
បរកាកបឡើងវញិ របរិនបបើគ្នត ់នរបរពឹតថអុំបពើ ប រពោះអងគនឹងបលើកកលងបទរបោយ។ ដូបចបោះ រូមបង
បអូនលនត់ួ បដល់គ្នប បៅវញិបៅមក រពមទុំងអធិោឌ នបោយគ្នប បៅវញិបៅមកផង បដើមផបីោយ នជា
រោះបរផ ើយ។ ពាកយទូលអងវររបរ់មនុរសរុចរតិម្ចនរបរិទនភាពខាល ុំងណារ់។ (យ៉ា កុប ៥:១៣-១៦) 

 

 បរបងកដល នបលើកបឡើងបៅកបុងខ្គមពរីទុំងបនោះមនិម្ចនអុំណាចបរ រអបកជុំងឺឱ្យជាបនាោះបទ ប៉ាុកនថ វតុំណាងឱ្យពី
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលជាអបកបធវើការវញិ។ បពលបវលបៅកបុងរពោះគមពរី បរបងកដលលបបៅបលើកាលមនុរសបៅបពលបគ
ថាវ យខ្លួនគ្នតប់ៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ និងបបរមើដល់រពោះអងគ។ ការអធិោឌ នររម្ចបក់ារបរ រជុំង ឺ នរមួបញ្ចូ លនូវ
ការលនត់ ួប និងការថាវ យខ្លួនបៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់។ រពវសថ្ង ម្ចនមនុរសជាបរចើនរ បព់ីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់
បរ រពួកបគឱ្យជាពីជុំងឺកដលបមើលមនិជា បៅបពលកដលពួកបគបធវើតាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះអងគដូចម្ចនកចងបៅកបុងគមពរី 
យ៉ា កុប ៥: ១៣-១៦។ 
 

 ចូរឱ្យបយើង នអធិោឌ នទុំងអរ់គ្នប ឥលូវបនោះ៖ 

 
រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្ កូនររឡាញ់រពោះអងគបរពាោះរទងោ់ករមឱ្យកូនថាវ យបងគុំ និង
ររឡាញ់។ រទង់ជារពោះកដលបពញបៅបោយឫទន នុភាព ជារពោះោទិករកដលបបងោើតអវីៗទុំងអរ់ឥលូវបនោះ 
រូមគងប់ៅទីបនោះជាមយួកូន បហើយនាុំចិតឋកូនឱ្យអធិោឌ ន។ 

 
 រទងទ់តប ើញកុំហុរ និងការបរជយ័របរ់កូនទុំងអរ់គ្នប ។ កូនរូមលនត់ួនូវកិចចការទុំងអរ់បៅ
ចុំបពាោះរពោះអងគ។ រូមរពោះអងគ អតប់ទរឱ្យកូន និងជួយ កូននូវអវីកដលរទងច់ងឱ់្យកូនបធវើ។ រូមអររពោះគុណ្
រពោះអងគររម្ចប់ការកដលរទងប់ញ្ចូ នបុរតារបរ់រពោះអងគ គឺរពោះបយរ ូ រគិរថបដើមផរីបស្តងាគ ោះកូនឱ្យរចួពី ប។ 
រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចប់ការកដលបធវើឱ្យកូនកាល យជាបុរតាបុរតីរបរ់រពោះអងគ។ កូនចូលបៅជិតរពោះអងគ
បោយអុំណ្រកបុ ងការបធវើជាសដគូរ ជាមយួរពោះអងគកបុ ងការអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។ 

 
 រូមរពោះទនពរររម្ចបរ់គួោររបរ់កូន និងឱ្យកូនបមើលប ើញនូវតរមូវការរបរ់មនុរសម្ចប ក់ៗ ។ រូមបងាា ញកូនពី
 របបៀបកដលកូនោចជួយ ដល់អបកដសទម្ចប ក់ៗ ។ ពួកបគមយួចុំនួនរតវូការបរចកថីរបស្តងាគ ោះរបរ់រពោះអងគ។ រូមជួយ កូន
 ឱ្យរ បព់ួកបគអុំពីរពោះអងគ បហើយបងាា ញពួកបគពីបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគបៅកបុ ងកិចចការកដលកូនបធវើ និង
 និយយ។  
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កូនរូមអធិោឌ នររម្ចប់អបកដឹកនាុំរបជាជាតិរបរ់កូន និងរបជាជាតិដសទបទៀតកដរ។ រូមរបទនឱ្យពួកបគ
នូវរ ជាញ ។ រូមជួយ ពួកបគឱ្យោគ ល់រពោះអងគ និងបបរមើរពោះអងគផង។ រូមរទងន់ាុំបរចកថីរុខ្ោនថដល់
ពិភពបលក។ រូមរបទនោហារររម្ចបអ់បកកដលអតឃ់្លល ន រូមពា លអបកកដលម្ចនជុំងឺ បហើយនិង
ផឋល់បររភីាពដល់អរ់អបកណាកដលរតូវបគរងោត់រងោិន។ 

 
កូនរូមអធិោឌ នររម្ចប់មិតថភកថិរបរ់កូន និងរគិរថបររ័ិទនានា បហើយររម្ចបរ់គូគងាវ ល និងពួកជុំនុុំ
របរ់បយើងរគបគ់្នប ។ កូនអធិោឌ នររម្ចបរ់បជារស្តរថរបរ់រពោះអងគ និងកិចចការរបរ់រពោះអងគបៅរគបក់ដនដី 
កដលជាោណាចរករបរ់រពោះអងគកដលនឹងជិតយងមក បហើយនិងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគនឹង
របរមចបៅបលើ កផនដី និងបៅោទ នបរមរុខ្។ រូមរទងជ់ួយ កូនបដើមផឱី្យកិចចការរបរ់កូនជាកផបកមយួបៅ
កបុ ងកិចចការបនោះ បហើយឱ្យ នររមចកមន។ កូនទូលរូមបោយបៅកបុ ងរពោះនាមរបរ់រពោះបយរ ូ និងបោយ
រិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។ ោកម៉ាន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ រូមោនខ្គមពរីបៅកបុងកផបករបរ់បមបរៀនបនោះមឋងបទៀតបោយរបុងរបយត័ប បហើយទូលរូមដល់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផបីងាា ញ 
    អបកបៅកកនលងណាកដលអបករបកហលជាបធវររបកហលបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់អបក។ រូមររបររអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់  
    រ បអ់បកឱ្យបធវើវចូលបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ 
 
៨ ចូរអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នពីមុនមឋងបទៀត។ ចូរបធវើកផបកនីមយួៗឱ្យម្ចនភាពចាល់លរ់ជុំនួរឱ្យជាលកខណ្ៈទូបៅ៖ 
    «[ខ្ញុ ុំ] ររឡាញ់អបក…កុំហុររបរ់ខ្ញុ ុំ (ចូរឱ្យប ម្ ោះទុំងបនាោះ)…រគួោររបរ់ខ្ញុ ុំ (ររបររប ម្ ោះពួកគ្នត ់និងអធិោឌ នជា  
    លកខណ្ៈពិបររររម្ចប់បរចកថីរតូវការរបរ់ពួកបគ)»។ ចូរររបររប ម្ ោះអបកដឹកនាុំនានាកដលអបកអធិោឌ នឱ្យ។   
    បញ្ញជ ក់ពីបញ្ញា ជាក់លក់នានា និងកផបកពិបររកដលអបករតូវការ បហើយអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចបអ់ភយ័ឯករិទន  
    ចុំបពាោះការជួយ តាមរយៈការអធិោឌ ន។ 
 

ឃ. ជួយបំនពញតរមវូការ Help Meet the Need 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីតួនទីរបស់ទយើងទៅរនុងការបំទពញតរមូវការអនរែម្ទ។ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់កុំណ្តក់ម្ចល ុំងជាបរចើនបធវើឱ្យម្ចនចលនា បដើមផបីឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន និងបុំបពញតរមូវការមនុរស។ 
ដុំបូង រទងជ់ួយ បយើងឱ្យប ើញពីតរមូវការ និង                                           ។ បនាធ បម់ក 
រទងប់ងាា ញបយើងពីរបបៀបអធិោឌ ន     ការទុំងបនាោះ        ឱ្យ                        ត ។     ឱ្យ    
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                ត       និងជួយ បយើងឱ្យបធវើ ដូបចបោះបយើងនឹងម្ចនរពោះពរពីការងារកដលបយើងបធវើជាសដគូររបរ់រពោះអងគ។ 
រពោះជាម្ចច រ់កប៏ធវើការកបុងមនុរសដសទ និងបធវើអវកីដលហួរពីនិរសយ័ធមមជាតិកដលមនុរសមនិោចបធវើ ន។ រទង់ក ៏នបញ្ជូ ន 
បទវតារបរ់រពោះអងគ បដើមផបីុំបពញនូវបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ និងបឆលើយតបចុំបពាោះការអធិោឌ នរបរ់បយើងផងកដរ។ 
 

របបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់បឆលើយតបការអធោិឌ ន 
រ បប់យើងនូវអវីកដលរតូវបធវើ បធវើការកបុងកាលៈបទរៈនានា 
រ បអ់បកដសទនូវអវីកដលរតូវបធវើ បធវើការកបុងបយើង 
រ បប់ទវតានូវអវីកដលរតូវបធវើ ការពារអុំណាចសនវញិ្ញដ ណ្ោរកក ់

បធវើការកបុងធមមជាតិ បធវើការកបុងការអោច រយ 
 
  

 ការអោច រយសនការរបទនោហារដល់មនុរសរ ុំពាន់នាករ់បរ់រពោះបយរ ូ បងាា ញបយើងនូវរបបៀបមយួកដលបយើងោច
ជួយ រពោះអងគកបុងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ រទង់ នអធិោឌ នបលើោហារសថ្ងរតងរ់បរ់បកមងរបរុម្ចប ក ់ោហារបនាោះ ន 
បកើនបរចើនបឡើង បហើយោកោ់ហារបៅកបុងសដរបរ់ោវកទុំងអរ់បដើមផកីចកដល់ហវូងមនុរស។ បកមងរបុរបនាោះោចបរបិភាគ
ោហារបនាោះ។ ោវកកោ៏ចញុាុំោហារបនាោះ ន។ ប៉ាុកនថ បោយបរពាោះពួកបគ នឱ្យោហារទុំងអរ់បនាោះបៅមនុរស 
ការអោច រយក ៏នបកើតបឡើង។ បៅបពលពកួបគកចកគ្នប  រពោះជាម្ចច រ់បធវើវឱ្យម្ចនចុំនួនបរចើនបឡើងរហូតដល់រគបគ់្នប ម្ចនបរចើន
បដើមផបីរបិភាគ បហើយបៅរល់ដបព់ីរលអីបទៀត។ បយើងករ៏តូវកតបធវើឱ្យបលើរពីការអធិោឌ ន ររម្ចប់តរមូវការរបរ់អរ់អបកណា 
កដលបររកឃ្លល នគឺមនិកមនររម្ចបក់តនុំបុង័ខាងោច់្មប៉ាុបណាត ោះបទ កតករ៏រម្ចបន់ុំបុង័ខាងជីវតិផងកដរ។ រពោះជាម្ចច រ់
នឹងរបទនពរបយើង បហើយផគតផ់គងរ់គបត់រមូវការរបរ់បយើងកដរ បៅបពលបយើងអធិោឌ ន និងកចកដល់អបកដសទ។ រពោះបយរ ូ
ម្ចនរពោះបនធូលថា៖ 

 
ចូរបធវើអុំបណាយដល់អបកដសទ បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនអុំបណាយដល់អបករល់គ្នប កដរ រទងន់ឹងរបទនមក
យ៉ា ងបរបិូណ៌្ហូរបហៀរ។ រពោះជាម្ចច រ់នឹងវល់បោយអបក តាមរងាវ ល់កដលអបកវល់បោយអបកដសទ។                  
(លូកា ៦:៣៨) 

 

 កណ្ឍ គមពរីបនបហម្ច គឺជាទីបនាធ ល់បលើកទឹកចិតថផ្ទធ ល់ខ្លួនសនរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុងបុគគល កដល
អធិោឌ នបៅកបុងអបកដសទ និងបៅកបុងកាលៈបទរៈណាមយួបដើមផបីឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ បលកបនបហម្ច ជាទរករ
បៅររុក ប ឡូីន កដលម្ចនតួនាទីលអជាអបកបបរមើកដលោចទុកចិតថរបរ់រពោះរជា។ ប៉ាុកនថ គ្នតខ់្វល់ខាវ យចុំបពាោះបរចកថី
រតូវការរបរ់អបកដសទ ជាពិបររមនុរសកដលជាជនរមួជាតិរបរ់គ្នតឱ់្យ នរតឡបប់ៅរកុងបយរ ៉ាោូឡឹមវញិ។ បៅបពល
បងរបុររបរ់គ្នត ់ននាុំដុំណឹ្ងសនបញ្ញា បៅទីបនាោះមករ បគ់្នត ់បលកបនបហម្ច នបឆលើយតបថា៖ 
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បពលខ្ញុ ុំឮពាកយទុំងបនាោះខ្ញុ ុំអងគុយចុោះ បហើយយុំបោក រពមទុំងកានទុ់កខអរ់រយៈបពលជាបរចើនសថ្ង។ ខ្ញុ ុំតម
ោហារ បហើយទូលអងវររពោះសនោទ នបរមរុខ្។ (បនបហម្ច ១:៤) 

 

 បលកបនបហម្ច  នអធិោឌ នអុំពីកុំកផងកដលរតូវការជួរជុលបឡើងវញិ បដើមផកីារពាររបជារស្តរថពីខាម ុំងររតូវរបរ់
ពួកបគ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ នោកគ់បរម្ចងបៅកបុងដួងចិតថរបរ់បលកឱ្យបធវើអវីកដលជាតរមូវការ។ បលកបនបហម្ច ម្ចន
ោរមមណ៍្ខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះការអបងោតបមើលពីកិចចការបនោះរបរ់រពោះរជា បហើយរួរពីមូលបហតុកដលបលកបកើតទុកខ។ បលក
បនបហម្ច ម្ចនការភយ័ខាល ចបរពាោះគ្នម ននរណាម្ចប ក់រតូវម្ចនទឹកមុខ្បរកៀមរកុំបៅចុំបពាោះរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះរជាបឡើយ។ គ្នត់
ោចនឹងរតូវទទួលបទរ ឬ ក៏ តប់ងជ់ីវតិចុំបពាោះការមនិរបាយចិតថរបរ់រពោះរជា។ ប៉ាុកនថ បលកបនបហម្ច បឆលើយតបយ៉ា ង
រហ័រ បហើយអធិោឌ នយ៉ា ងបរងៀមោង ត់បៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ បហើយយកឱ្ការបនោះនិយយបៅកានរ់ពោះរជាអុំពីបរចកថី
រតូវការរបរ់របបទរខ្លួន។ បលកបនបហម្ច នអធិោឌ នថា «រូមរបទនភាពបជាគជយ័ឱ្យទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ បហើយបធវើឱ្យ
រពោះរជាបមតាថ ដល់ទូលបងគុំផង»។ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ក ៏នបធវើកិចចការបនាោះយ៉ា ងពិតរ កដកមន។ ជុំនួរឱ្យការមនិ
របាយចិតថ រពោះរជា នពិភាកាបញ្ញា ជាមយួបលកបនបហម្ច។ 

 
រពោះបៅអធិរជម្ចនរជឱ្ងាោ រមកខ្ញុ ុំថា៖ «បតើបលកចងរុ់ុំអវីពីបយើង?»។ បពលបនាោះ ខ្ញុ ុំកអ៏ធិោឌ នដល់រពោះសន
ោទ នបរមរុខ្ រចួខ្ញុ ុំទូលបរឋចវញិថា៖ «របរិនបបើរពោះករណុារពវរពោះហឫទយ័ បហើយបបើរទងរ់បណី្
របនាឋ រដល់ទូលបងគុំកមនបនាោះ រូមចាត់ទូលបងគុំបោយបៅររុកយូោ គឺបៅរកុងកដលម្ចនផបូរបុពវបុររ
របរ់ទូលបងគុំ បដើមផរីងរ់កុងបនាោះបឡើងវញិផង»។ រពោះរជាបោយម្ចនរពោះមបហរីគងប់ៅកកផរផងរួរខ្ញុ ុំបទៀត
ថា៖ «បតើបលករតូវការរយៈបពលប៉ាុនាម ន បដើមផបីធវើដុំបណ្ើ របៅ បហើយអងាោ ល់បទើបបលករតឡបម់កវញិ?»។ ខ្ញុ ុំ
ទូលរពោះបៅអធិរជពីបពលបវលកដលខ្ញុ ុំរតូវរតឡបម់កវញិ បហើយបរឋចកយ៏ល់រពមបោយខ្ញុ ុំបចញដុំបណ្ើ រ។ 
(បនបហម្ច ២:៤-៦) 

 

 ពិតជារ ុំបភើប! រពោះរជា នកាល យបៅជាសដគូរកបុងគបរម្ចងការរបរ់បលកបនបហម្ច បៅបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់ ន
បឆលើយតបនូវបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលក។ រពោះរជា នរបទនឱ្យបលកបនបហម្ចនូវអុំណាច ការផគតផ់គង ់និងទហាន 
កងទព័បដើមផកីារពារបលក។ 
 

 រពោះជាម្ចច រ់ជួយ បលកបនបហម្ចជាបនថបនាធ ប់គ្នប កបុងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ បលកបនបហម្ច នោងរង់
កុំកផងរបរ់រកុងបយរោូឡឹម បហើយបបរមើការងារជាអបករគបរ់គង។ បលកបនបហម្ច  នរបទននូវោថ្ក៌ុំ ុំងសនភាព
បជាគជយ័របរ់គ្នត់ជាពាកយថា «បោយបរពាោះរពោះជាម្ចច រ់គងជ់ាមយួខ្ញុ ុំ»។ បយើងកោ៏ចនិយយថាកិចចការដអ៏ោច រយកដល
បយើង នបុំបពញតាមរយៈការអធិោឌ នរបរ់គ្នត ់ពីបរពាោះគ្នតម់្ចនឆនធោះកបុងការបធវើជាសដគូរជាមយួរពោះជាម្ចច រ់កបុងការ
បឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នទុំងអរ់។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បលកបនបហម្ច គឺជាគុំរមូយួដល៏អចុំបពាោះការអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទបោយបរពាោះបលក 
 ក) ម្ចនតួនាទីលអ បហើយម្ចនឥទនិពលកបុងជួរមស្តនថី។ 
 ខ្)  នបធវើការបរបើរុុំយ៉ា ងជាកល់ក ់បហើយ នបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីធវើការ។ 
 គ) ទុកចិតថបលើរពោះរជា កដលជាររតូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១០ រូមរ ុំឭកនូវបរចកថីរតូវការកដលអបក នររបររបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក និង នអធិោឌ នររម្ចបប់មបរៀន 
      បនោះ។ ទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់ បដើមផបីងាា ញអបកនូវអវី កដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើពកីិចចការទុំងបនាោះ។ ចូរោឋ ប់ 
      ចបមលើយរបរ់រពោះអងគ។ ចូរររបររបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបកនូវគុំនិតនានា កដលរទងរ់បទនឱ្យអបកអុំពីរបបៀប កដល រទង ់
      រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកជួយ បឆលើយនូវបរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបក។ បនាធ បម់ក ចូរចាបយ់កឱ្ការកដលរទងរ់បទនមក 
      ឱ្យអបក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៩ ខ្)  នបធវើការបរបើរុុំយ៉ា ងជាកល់ក ់បហើយបរតៀមជាបររចកបុងការបធវើ។ ឃ្លល  គ) គឺមនិរតឹមរតវូបទ។ បទោះបីជាបលក
      បនបហម្ច រតូវ នបគនិរបទរ កប៏លកមនិ នបមើលរពោះរជាដូចជាឧបគគរចុំបពាោះដុំបណាោះរោយបនាោះកដរ ប៉ាុកនថ 
      បលកបមើលដូចជាសដគូរកដលម្ចនរកាឋ នុពល។  
 
៤ រគបគ់ុំរទូុំងអរ់គឺម្ចនបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 លុំហាត់បផសងៗបទៀតកដលបៅកបុងបមបរៀបនោះ គឺជាការអនុវតថនជ៍ាកក់រឋងកបុងការអធិោឌ ន។ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាគុំរទូុំងអរ់
 បនាោះនឹង នជួយ អបក។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


