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ចូលរមួជាមួយអនកែម្ទ 

នៅនពលអនកអធិស្ឋា ន 
Join with Others When You Pray 

 
  
 បតើអបកធាល ប ់នរកប ើញរពោះពរ កដលមកពីការអធិោឌ នជាមយួរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀតកដរឬបទ? បតើអបកធាល ប ់ន 
បធវើវជាការអនុវតថបដើមផជីួបជុុំរគោួររបរ់អបកទុំងអរ់គ្នប  ចុំបពាោះការអធិោឌ នអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់រចកថីបមតាថ
ករណុារបរ់រពោះអងគ បហើយនាុំយកបរចកថីរតូវការរបរ់អបកបៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់កដរឬបទ? បតើអបកចូលរមួការរបជុុំគ្នប
អធិោឌ នររម្ចបរ់ពោះវហិាររបរ់អបកកដរឬបទ? 
  

 រទងន់ាុំរបជារស្តរថរបរ់រពោះអងគឱ្យចូលជិតគ្នប  បៅបពលណាកដលពួកបគកចកចាយនូវកថីអុំណ្រ និងការខ្វល់ខាវ យ
ជាមយួគ្នប ។ កផនការរបរ់រពោះអងគចុំបពាោះពួកបគ គឱឺ្យពួកបគយល់ និងយកចិតថទុកោក់អុំពីតរមូវការរបរ់អបកដសទ។ បយើង
ម្ចនបទពិបោធន៍ជាបរចើនពីការរបទនពរ បៅបពលបយើងបធវើតាមកផនការរបរ់រពោះអងគ។ អវីបៅជាការោគ ល់យ៉ា ងបរៅពី
មតិថភាពកដលបយើងម្ចន បៅបពលកដលបយើងោចដកបនធុកបចញពីដួងចិតថរបរ់បងរបុរ ឬ បងររីតាមរយៈការអធិោឌ ន។ 
បរចកថីជុំបនឿរបរ់បយើងកានក់តរងឹម្ចុំ គឺបៅបពលកដលបយើងបលើកទឹកចិតថគ្នប បៅវញិបៅមកឱ្យទុកចិតថបលើបរចកថីរនារបរ់
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

 បមបរៀនបនោះពនយល់ពបីគ្នលការណ៍្សនការអធិោឌ នជាមយួអបកដសទ និងផឋល់ឱ្យបយើងនូវរបបភទសនការអធិោឌ ន កដល
មកពីរពោះគមពរីបនោះ។ បៅបពលកដលអបកអនុវតថបគ្នលការណ៍្កដលអបកបរៀន បនាោះជីវតិខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបកនឹងរកី
ចបរមើន បហើយបពញបរបិូរណ៍្។ អបកនឹងដឹងពីទុំនាកទ់ុំនងយ៉ា ងរងឹម្ចុំ ជាមយួរពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់អបក 
និងជាមយួបងបអូនរបុរររី កដលជាបុរតធីតាសនរគួោររបរ់រពោះអងគ។ 
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គ្ទរាង 
ក. អធិោឌ នជាមយួមតិថភកថិម្ចប ក់ Pray with a Friend  
ខ្. អធិោឌ នជាមយួរគួោររបរ់អបក Pray with Your Family 
គ. អធិោឌ នជាមយួរកុមអធិោឌ ន Pray with a Prayer Group 
 . អធិោឌ នជាមយួពួកជុំនុុំ Pray with the Church 
 

ទោលទៅ 

១. ទទួលយកអតទរបបយជនព៍ីឱ្ការអធិោឌ នជាមយួអបកដសទ។ 
២. បបងោើតលុំនាុំគុំរអូធិោឌ នររម្ចបរ់គួោរ។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបចាបប់ផឋើមរកុមអធិោឌ ន។ 
៤. បញ្ញជ កព់ីតរមូវការនានាបៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបក កដលអបកោចអធិោឌ ន។ 
 

ក. អធិស្ឋា នជាមួយមិតតភកតិមាន ក់ Pray with a Friend 
ទោលទៅទ១ី. ទទួលយរអតែររទយាជន៍ពឱី្កាសអធិស្ឋា នជ្ជមួយអនរែម្ទ។ 

 
 រពោះបយរ ូ នរនាថានឹងគងជ់ាមយួបយើងកបុងរបបៀបពិបររមយួ បៅកកនលងណាកដលបយើងជួបជុុំគ្នប ពីពីរ ឬ បី
នាកក់បុងនាមរបរ់រពោះអងគ។ ដូចជាោវកពីរនាកក់ដលបធវើដុំបណ្ើ របឆាព ោះបៅភមូបិអបម្ច៉ា រ  នប ើញរពោះរគិរថបៅបពលកដល
ពួកបគនិយយអុំពីរពោះអងគ។ អបក និងមតិថភកថិោចដឹងពីវតថម្ចនរបរ់រពោះអងគ។ រទង់នឹងម្ចនរពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈ
បទគមពរី។ រទងគ់ងប់ៅទីបនាោះ បដើមផរីបទនពរដល់អបក បុំបពញអបកបោយកឋអីុំណ្រកបុងរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះអងគ បហើយចាត់
បញ្ជូ នអបកឱ្យរ បអ់បកដសទថារទងម់្ចនរពោះជនមគងប់ៅ។ 
 

 រពោះបយរ ូអនុញ្ញដ តឱ្យោវកបៅភូមបិអបម្ច៉ា រោគ ល់រពោះអងគ បៅបពលកដលរទងរ់មូតុជាមយួពួកបគ។ ការទទួលទន
ោហារជាមយួមតិថភកថិផឋល់ឱ្ការបដើមផោីគ ល់គ្នប កានក់តចារ់ជាមយួអបកបផសង និងជាមយួរពោះអម្ចច រ់បៅបពលបយើង
និយយអុំពីអវីកដលរទង ់នបធវើររម្ចបប់យើង។ រគិរថបររ័ិទជាបរចើនអបញ្ជ ើញមតិថម្ចប ក ់ឬ បរចើននាកប់ៅទទួលោហារបពល
លង ចបដើមផកីណ្នាុំពួកបគឱ្យោគ ល់រពោះបយរ ូ  បហើយរទងគ់ងប់ៅទីបនាោះ។ 
 

 ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកម្ចនមតិថភកថិជារគិរថបររ័ិទម្ចប ក ់កដលោចជាសដគូរអធិោឌ នររម្ចប់អបក បុគគលម្ចប កក់ដលអបកោច
អធិោឌ នជាមយួយ៉ា ងបទៀងទតជ់ារបចាុំ ឬ យ៉ា ងបហាចណារ់មយួរ ថ ហ៍មឋង។ កបុងការម្ចនបុគគលម្ចប ក់កដលោចយល់
ររបជាមយួកបុងការអធិោឌ នោរៈរុំខាន់។ បនោះោចជានរណាម្ចប កជ់ួយ  និងបលើកទឹកចិតថអបក ឬ រគិរថបររ័ិទថ្មីណាម្ចប ក់
កដលរតូវការជុំនួយរបរ់អបកកបុងការអធិោឌ ន។ អបករ កដជាចងអ់ធិោឌ នជាញឹកញាប់ជាមយួមតិថភកថិបផសងៗកដលអបកនាុំ
ចូលមកកាន់រពោះអម្ចច រ់។ 
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 រពោះគមពរីផឋល់នូវបរចកថីរនារបរ់រពោះបយរ ូររម្ចប់ពីរ ឬ បីនាកក់ដល នជួបជុុំគ្នប អធិោឌ ន។ 

 
ខ្ញុ ុំរុុំរ បប់ោយអបករល់គ្នប ដឹងចារ់បទៀតថា កបុងចុំបណាមអបករល់គ្នប  របរិនបបើម្ចនពីរនាកប់ៅបលើកផនដី
បនោះ រមួចិតថគុំនិតគ្នប  ទូលរូមអវីកប៏ោយ រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្នឹងរបទនបោយជា
មនិខាន ដផតិបៅទីណាម្ចនពីរ ឬបីនាកជ់ួបជុុំគ្នប កបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំករ៏ទិតបៅទីបនាោះជាមយួបគកដរ។  
(ម្ច៉ា ថាយ ១៨:១៩-២០) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រូមទបនធញគមពរី ម្ច៉ា ថាយ ១៨: ១៩-២០។ 
 
២ ចូរររបររប ម្ ោះមតិថភកថិរបរ់អបកកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក រមួទុំងម្ចប ក់កដលអបក នអធិោឌ នជាលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ 
    ខ្លួន ឬ ជាមយួម្ចប ក់កដលអបករតូវអធិោឌ នឱ្យ។ បបើរិនជាអបកមនិម្ចនសដគូរអធិោឌ នបទ រូមរកបមើលបបើរិនជាអបកោច 
    ករវងរកម្ចប ក។់ 
 

ខ. អធិស្ឋា នជាមួយរគួស្ឋររបស្អ់នក Pray With Your Family 
ទោលទៅទ២ី. បទងកើតលំនគំ្ំរូអធិស្ឋា នសរាប់រគ្ួស្ឋរ។ 

 
 រគួោររបរ់រគិរថបររ័ិទ គឺជារពោះពរដអ៏ោច រយមយួ។ ជាកាពិត វោចជាកិចចការតិចតួចសនោទ នរួគប៌ៅបលើកផនដី 
បៅបពលកដលរគួោរទុំងមូលថាវ យបងគុំ និងបបរមើរពោះជាម្ចច រ់ជាមយួគ្នប ។ របរិនបបើរគួោររបរ់អបកោគ ល់រពោះអម្ចច រ់ 
ពួកបគគួរកតរកីរយជាមយួនឹងការលូតលរ់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក បហើយម្ចនរបបយជនត៍ាមរយៈរគួោរអធិោឌ ន
ជាបរៀងរល់សថ្ង។ កុំឡុងបពលបនោះ បពលបវលជារបចាុំសនការអធិោឌ ន បពលខ្លោះបយើងោចបៅថា «រនឋិបវលរគួោរ» កដល
ឪពុកម្ចថ យគួរកតជាអបកដឹកនាុំ។ របរិនបបើម្ចនកតឪពុក ឬ ម្ចថ យបៅកបុងផធោះជារគិរថបររ័ិទ ឪពុក ឬ ម្ចថ យគួរកតរបមូល
កូនៗ បហើយអធិោឌ នជាមយួពួកបគជាបរៀងរល់សថ្ង ចូរយកចិតថទុកោកប់ធវើវបោយរុភាព និងបោយការពិចារណា។ 
 

 បទោះបីជាឪពុកម្ចឋ យគួរកតជាអបកដឹកនាុំរនថិបវលរគួោរកប៏ោយ រម្ចជិកនីមយួៗសនរគួោររគិរថបររ័ិទោចបរបើ
រុុំអបកបផសងបទៀតឱ្យោនរពោះគមពរី និងអធិោឌ ន នកដរ។ រគួោររគិរថបររ័ិទកោ៏ចអធិោឌ នជាមយួគ្នប  បៅបពលទទួល
ទនោហារ អររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបោ់ហារ និងទូលរូមរពោះអងគររម្ចប់រពោះពរ។  
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ពួកបគហាមរ មមនិបោយយកបឋីរបពនន មនិបោយបរបិភាគោហារខ្លោះកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងោើតមក បដើមផ ី
បោយអបកបជឿកដលោគ ល់បរចកឋីពិតបរបិភាគ ទុំងអររពោះគុណ្។ អវីៗកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងោើតមករុទនកត
លអទុំងអរ់ មនិរតូវបចាលណាមយួបឡើយ គឺរតូវទទួលទុំងអររពោះគុណ្វញិ។ (១ ធីម៉ាូបថ្ ៤:៣-៤) 

 

 បៅបពលកដលកូនៗ  នបបរងៀនឱ្យអធិោឌ នររម្ចប់គ្នប បៅវញិបៅមក និងររម្ចបត់រមូវការម្ចប ក់ៗបៅកបុង
រគួោរជាការអោច រយណារ់។ ពួកបគោចចូលបៅជិតឪពុកម្ចឋ យរបរ់បគ នបៅរគបក់ាលៈបទរៈ និងអធិោឌ នររម្ចប់
បញ្ញា របរ់ពួកបគ។ ពួកបគបបងោើតនូវការទទួលោគ ល់អុំពីទម្ចល ប់សនឆាកជីវតិ កដលរពោះជាម្ចច រ់ នផគតផ់គង ់និងរមលងឹបមើល
បៅរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបក់ារកណ្នាុំ និងជាជុំនួយ។ រគួោរកដលអធិោឌ នរមួគ្នប ពរងឹងនូវបរចកថីររឡាញ់បោយចងភាជ ប់
ពួកបគជាមយួគ្នប ។ ជីវតិកានក់តម្ចនភាពរលូន ពីបរពាោះពួកបគអធិោឌ នររម្ចបទ់ុំនាក់ទុំនងរគួោរ និងការបឆលើយតបរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

អធិស្ឋា ន 
   សរាបរ់គ្ួស្ឋរ    ជ្ជមួយរគ្ួស្ឋរ 
   ការរបស្តងាគ ោះររម្ចបទ់ុំងអរ់គ្នប   ការថាវ យបងគុំបៅកបុងរគួោរ 
   ទុំនាកទ់ុំនងរគួោរ    បពលបរបិភាគោហារ 
   តរមូវការរបរ់រគួោរ   បៅរកុមជុំនុុំ 
   តរមូវការផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ    ជាមយួបុគគលម្ចប ក់ៗ  
  
 បៅកបុងករណី្បនោះអបកចងម់្ចនរនថិបវលរគួោរបៅកបុងផធោះរបរ់អបក (ឬចងជ់ួយ រគួោរបផសងបទៀត បដើមផបីធវើកិចចការ
បនាោះកដរ) ទុំងបនោះ ជាគុំរកូណ្នាុំមយួចុំនួន។ 
 

ការណណនសំរាបក់ារថ្វវ យបងគំរនុងរគ្ួស្ឋរ Suggestions for Family Devotions 

១.  បរជើរបរ ើរបពលបវលបទៀងទតម់យួ កដលរមរមយបុំផុតររម្ចប់រគបគ់្នប ។ បៅបពលរពឹករពលឹម គឺជាការលអ។ 
 រគួោរមយួចុំនួនម្ចនការអធិោឌ នបៅតុោហារបពលរពឹក។ រគួោរបផសងបទៀតករវងរកបៅបពលលង ច គឺម្ចន
 របបយជនប៍រចើនជាង។ 
២.  អធិោឌ នជាមយួគ្នប ជារបចាុំ បៅបពលបវលដូចគ្នប  បបើរិនជាោចបធវើ ន។ 
៣.  ឱ្យរម្ចជិកសនរគួោរនីមយួៗ នចូលរមួចុំកណ្ក។ ដូចជាការោន រុំណូ្មពរអធិោឌ ន មតិបយបល់ និង
 ការអធិោឌ ន។ 
៤.  ោនអតទបទខ្លី បហើយងាយយល់ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជាពិបររ របរិនបបើម្ចនកូនតូចៗបៅកបុងរគួោរ។ 
 (អបករបកហលជានឹងចងប់របើបរៀវបៅបរឿងរបរ់រពោះគមពរីជាមយួកូនតូចៗ)។ ម្ចនរគួោរជាបរចើនបរបើការោនជារបចាុំ 
 កដល នមកពីបរៀវបៅរនថិបវល។ 
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៥.  ឱ្យរម្ចជិកនីមយួៗសនរគួោរកចកចាយនូវរុំណួ្រ ឬ មតិបយបល់អុំពីអវីកដល នោន។ 
៦. បរចៀងចបរមៀងរមួគ្នប មយួ ឬ ពីរបទបដើមផរីរបរើររពោះ បហើយអររពោះគុណ្ ឬ ក៏ថាវ យបងគុំ។ 
៧.  ផឋល់ឱ្ការឱ្យនិយយពីតរមូវការពិបររ ឬ ផឋល់មូលបហតុកបុងការអរគុណ្។ 
៨.  ម្ចនបពលបវលខ្លីររម្ចបអ់ធិោឌ ន កដលម្ចនម្ចប កោ់ចនឹងដឹកនាុំ ឬ កទ៏ុំងអរ់គ្នប ោចនឹង
 ចូលរមួសនការអធិោឌ ន។ (ខ្ញុ ុំរូមកណ្នាុំពីការអធិោឌ នខ្លី ដូបចបោះរគួោរនឹងមនិធុញរទន ់និងមនិអតប់ពញចិតថនឹង
 បពលអធិោឌ នបនាោះបទ)។ 
៩.  បលើកទឹកចិតថទុំងអរ់គ្នប ឱ្យោឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ចូររ ុំពឹងថារទងន់ឹងម្ចនរពោះបនធូល។ 
១០.  កុុំ កទ់ឹកចិតថ របរិនបបើម្ចនការររ ុំង និងបពលបវលមនិរមរមយ បៅបពលកដលវមនិោចម្ចនការអធិោឌ នជា
 រគួោរ។ ចូរបៅកតបនថកិចចការបនោះ។ ចូរកុុំពាយមបធវើតាមកមមវធិីកដលបគបរៀបចុំឱ្យ ប៉ាុកនថរតូវយកលុំនាុំតាម
 កាលៈបទរៈណាកដលរពោះជាម្ចច រដឹកនាុំ ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ រូមនិយយជាមយួរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត អុំពគុីណ្តសមលសនការអធិោឌ នជារគួោរពីបពលបវលដរ៏បបរើរបុំផុត និង 
    គបរម្ចងដល៏អមយួបដើមផបីធវើតាម។ បបើរិនជាអបកររ់បៅជាមយួរគួោរ រូមពិភាកាកិចចការបនោះជាមយួរគួោរអបក។  
    បបើរិនជាម្ចនការអធិោឌ ន ជារគួោររចួបហើយ រូមររបររនូវការកណ្នាុំររម្ចបក់ាររកីចបរមើនចូលកបុងបរៀវបៅ 
    ររបរររបរ់អបក។ 
 
៤ កតរ់តាឱ្ការចុំនួនបនួ បដើមផអីធិោឌ នជាមយួរម្ចជិកបផសងបទៀតសនរគួោរ។ បតើទុំងបូនបនោះ មយួណាកដលអបកកុំពុង 
    បរបើ ឬ អបកនឹងបរបើកបុងបពលឥលូវបនោះ? 
 
៥ របរិនបបើអបកម្ចនឱ្ការ រូមចាបប់ផឋើមអធិោឌ នជារគួោរ បទោះបីជាអបកចាបប់ផឋើមជាមយួមនុរសកតម្ចប កក់ប៏ោយ។ 
 

គ. អធិស្ឋា នជាមួយរកុមអធិស្ឋា ន Pray with a Prayer Group 

ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបចាប់ទផាើ មររុមអធិស្ឋា ន។ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងបធវើការតាមរបបៀបមយួដអ៏ោច រយ កបុងរកុមអធិោឌ នតូចៗបៅបលើពិភពបលករពវសថ្ងបនោះ។ មតិថភកថិ
ទុំងឡាយរបមូលគ្នប បៅរិការពោះគមពរី និងអធិោឌ ន៖ រពោះជាម្ចច រ់បឆលើយតបការអធិោឌ ន បៅបពលកដលពួកបគរបួរមួកបុង
ជុំបនឿររម្ចប់រុំណូ្មពររបរ់បុគគលម្ចប ក់ៗ ។ អបកជិតខាងកដលមនិទនទ់ទួលការរបស្តងាគ ោះ ជាធមមតាទទួល ការអបញ្ជ ើញកបុង
ការបៅផធោះរបរ់មតិថភកថិម្ចនភាពងាយររួលជាងឱ្យពួកបគបៅរពោះវហិារ។ ពួកបគភាគបរចើន កុំពុងករវងរករពោះរគិរថបៅកបុង
ផធោះ កដលម្ចនការរបជុុំគ្នប អធិោឌ ន។ ការអោច រយសនការបរ រជុំងឺ ឱ្យជា នកុំពុងកតបកើតបឡើង រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងកត
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បោោះរោយបញ្ញា នានាកបុងទុំនាក់ទុំនងរគួោរ និងមនុរសរបព់ាន់នាក ់នបពញបៅបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅកបុងរកុម
អធិោឌ នតូចៗ។  
 

 កិចចការកដលបកើតបឡើងរពវសថ្ង ដូចជាកិចចការសនរមយ័រពោះគមពរីរមពននបមរតថី្មីកដរ។ រគិរថបររ័ិទដុំបូង នជួបជុុំ
គ្នប បៅកបុងរពោះវហិាររបរ់ោរន៍យូោ និងោលរបជុុំរបរ់ោរនយូ៍ោ (ទីកកនលងថាវ យបងគុំជាោធារណ្របរ់ោរន៍
យូោ) និងជាលុំបៅឋានរបរ់អបកបជឿបផសងបទៀតកដរ។ បរកាយមក ពួកបគរតូវ នបគបបៀតបបៀន និងចាកបចញពីោលរបជុុំ
របរ់ោរន៍យូោ។ ប៉ាុកនថ ពួកបគបៅកតម្ចនបរចកថីរនារបរ់រពោះរគិរថ បហើយប ើញការរនា នរបរមចបៅបពលពួក
បគរបជុុំគ្នប កបុងរកុមតូចៗ។ បៅកបុងផធោះ កបុងរងូភបុំ តាមដងទបនល បៅកបុងរងូបរកាមដកីបុងចុំបណាមទីបញ្ចុ ោះរពបៅកបុងគុក ពួកបគ
 នអធិោឌ នជុុំគ្នប ។ រពោះជាម្ចច រ់ នបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់ពួកបគ។ 
 

 បលកបពរតុរ នរបការដុំណឹ្ងលអបលើកដុំបូងដល់ បៅមនុរសកដលមនិកមនជាជនជាតិយូោ បៅកបុងផធោះរបរ់
បលកកូបនលរ កដលជានាយទហានកបុងកងវរបរនាតូចរ ៉ាមុូ្ច ុំងម្ចប ក។់ រពោះជាម្ចច រ់ នបុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
ដល់អរ់អបកកដលរបមូលគ្នប បៅទីបនាោះ បហើយបធវើឱ្យយល់ចារ់ពីដុំណឹ្ងលអកដលម្ចនររម្ចបម់នុរសទុំងអរ់កដលបៅ
រគបទ់ីកកនលង។ 
 

 បរកាយមក បលកបពរតុរជាបគុ់ក បហើយរតូវ នបគកាតប់ទររបហារជីវតិ។ ប៉ាុកនថ អបកបជឿទុំងអរ់ នរបជុុំគ្នប បៅ
កបុងផធោះរបរ់នាងម្ច៉ា រ ីកដលរតូវជាម្ចឋ យរបរ់បលកម្ច៉ា កុរ បហើយ នអធិោឌ នររម្ចប់បលកបពរតុរយ៉ា ងបោម ោះអរ់ពី
ចិតថ។ បនាធ បម់ក បទវតា ននាុំបលកបពរតុរបចញពីគុកកបុងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ 
បហតុការណ៍្បនោះបងាា ញពីអុំណាច សនការអធិោឌ ន។ រចវក់របូតធាល ក ់ទវ របបើកចុំហរ បហើយការរ ុំបោោះឱ្យម្ចនបររភីាព ន
បកើតបឡើង បៅបពលកដលរបជារស្តរឋរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជួបជុុំគ្នប  បហើយអធិោឌ ន។ 
 

 រកុមជុំនុុំបៅរកុងភលីីព ចាបប់ផឋើមបឡើងបោយរកុមអធិោឌ ន។ បលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ នរកប ើញរកុមស្តរថី 
កដលជួបជុុំគ្នប អធិោឌ នតាមដងទបនល។ ស្តរថីម្ចប ក់កបុងចុំបណាមស្តរថីទុំងអរ់គឺ នាងលីឌា នទទួលរពោះរគិរថ។ នាង ន
អបញ្ជ ើញបលកប៉ាូល និងបលករីុឡារបៅផធោះរបរ់នាង ដូបចបោះពួកបគោចម្ចនមូលោឌ នរគឹោះររម្ចប់ កិចចការរបរ់បគខ្ណ្ៈ
បពលពួកបគបៅរកុងភលីីព។ កិចចការដអ៏ោច រយោចបកើតបឡើងពីការជួបជុុំអធិោឌ នរបរ់រកុមស្តរថី! រុំបុរតបលកប៉ាូល នបផញើ
បៅរកុមជុំនុុំភលីីពប៉ាុនាម នឆាប ុំបរកាយមកបងាា ញពីកម្ចល ុំងសនរកុមជុំនុុំរបរ់រកុងភលីីព។  
 

 រកុមតូចៗរពវសថ្ង ជាធមមតាម្ចនការផ្ទល រ់បថូរយ៉ា ងខាល ុំងកបុងកមមវធិរីបរ់ខ្លួន។ អបកខ្លោះជួបជុុំគ្នប មយួរ ថ ហ៍មឋងបៅ
តាមផធោះដកដល។ អបកដសទបផសងបទៀតជួបជុុំគ្នប បៅកបុងផធោះរបរ់រម្ចជិកបផសងបទៀតសនរកុមបនាោះ។ បហើយអបកបផសងបទៀតជួបជុុំ
បៅកបុងរពោះវហិារ បរងចរក ការយិល័យ និងបៅោលបរៀនជាបដើម។ កបុងមយួរកុមោចចាបប់ផឋើមបោយរតឹមកតម្ចនគ្នប ពីរ 
ឬបីនាកក់ ៏ន។ បបើរិនជាម្ចនបរចើនជាងដបព់ីរនាក់វនឹងម្ចនការពិ កររម្ចបទ់ុំងអរ់គ្នប  កបុងការចូលរមួបោយបររ ី
បៅកបុងរកុមតូចបនាោះ។ រកុមស្តរថីមយួចុំនួនជួបជុុំគ្នប បៅបពលរពឹក ឬ បពលរបរៀរខ្ណ្ៈបពលកដលបរុរៗកុំពុងបធវើការ 
បហើយបកមងៗកុំពុងបៅោល។ រកុមរមួបញ្ចូ លគ្នប  (បុររ និងស្តរថី) ជាធមមតាជួបជុុំគ្នប បៅបពលលង ច។ បនាធ បព់ីការអធិោឌ ន 
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រកុមខ្លោះម្ចនបភរជៈ និងការរបកបគ្នប  បហើយរកុមបផសងបទៀតកម៏និម្ចន។ អបកខ្លោះបទៀត អធិោឌ នបៅបពលោហារបពលរពឹក ឬ 
ជបប់លៀងបៅកបុងរណាឌ គ្នរ ឬ បភាជនីយោឌ ន។ 

 
 បុគគលម្ចប ក់ៗ កដលម្ចនតួនាទីកបុងរកុមអធិោឌ នគួរកតពិចារណាពីោទ នភាព និងការទទួលខុ្ររតូវចុំបពាោះអរ់អបក
កដលចូលរមួ។ របរិនបបើការជួបជុុំម្ចនរយៈបពលយូរបពក អបកខ្លោះនឹងមនិោចចូលរមួបរពាោះកតភារកិចចបៅឯផធោះរបរ់បគ។ អបក
ម្ចនភារកិចច មនិគួរប ោះបង់បចាលភារកិចចបឡើយ។ អបកខ្លោះរបកហលជា តប់ងនូ់វចុំណាបោ់រមមណ៍្បបើរិនជាការជួបជុុំ បនាោះ
ចុំណាយបពលយូរ។ ប៉ាុកនថរកុមខ្លោះរបកហលជាោចនឹងទុកអវីៗបចាលមយួដុុំរិន បហើយចុំណាយបពលកបុងការទុំនាក់ទុំនង
ជាមយួរពោះជាម្ចច រ់។ របរិនបបើ ម្ចនរម្ចជិកមយួចុំនួនរតូវការបៅមុន បនាោះពួកបគម្ចនរិទនិកបុងការបៅមុន។ បៅបពល
កដលរពោះជាម្ចច រ់កុំពុងបធវើការអោច រយនានា ផ្ទល រ់បថូរជីវតិ និងបុំបពញមនុរសបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគបពលបវលហាក់
បីដូចជាខ្លីណារ់។ 
 

 ការកណ្នាុំបៅកបុងបមបរៀនបនោះ ររម្ចបរ់នថិបវលរគួោរោចជាជុំនួយររម្ចប់ការដឹកនាុំរកុមអធិោឌ ន។ ជាទូបៅ
ទុំងបនោះជាជុំហានដល៏អ៖ 

១. ចាបប់ផថើមបពលបវលខ្លីររម្ចបប់ោយការបរចៀងររបរើរ។ កិចចការបនោះជួយ ឱ្យគុំនិតរបរ់បយើងបផ្ទថ តរុំខាន់បៅបលើ
 រពោះជាម្ចច រ់ និងបរចកថីបមតាថ ករណុារបរ់រពោះអងគ បហើយនិងការបលើកទឹកចិតថបោយជុំបនឿ។ 
២. ម្ចនបពលខ្លីររម្ចបោ់ន និងកចកចាយកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ កិចចការបនោះ របកហលជានឹងរិកា
 រពោះគមពរីជាមយួរគូ ឬ បុគគលម្ចប ក់ៗកដលោចផឋល់ខ្គមពរី និងរ បព់ីរបបៀបកដលកិចចការបនាោះោចជួយ ដល់
 គ្នត/់នាង។ 
៣. ម្ចនកុំណ្តរ់តាអុំពកីារអធិោឌ ន កដលម្ចនការបឆលើយតប។ បៅកបុងវធិីបនោះ បុគគលម្ចប ក់ៗ ោចអររពោះគុណ្
 រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់វី កដលរទង ់នបធវើ និងការបលើកទឹកចិតថឱ្យអធិោឌ នររម្ចបត់រមូវការរបរ់អបកដសទបផសង
 បទៀត។ 
៤. បលើកទឹកចិតថដល់អរ់អបកកដលម្ចនតរមូវការពិបររ ឬ រុំណូ្មពរអធិោឌ ន បដើមផកីចកចាយដល់អបកដសទកដល
 បៅកបុងរកុម។ 
៥. បលើកទឹកចិតថឱ្យទុំងអរ់គ្នប ឱ្យ នចូលរមួអធិោឌ នររម្ចបប់រចកថីរតូវការ និងររម្ចបអ់បកដសទ បៅបពល កដល
 រពោះអម្ចច រ់ដឹកនាុំ។ 

 

 រកុមអធិោឌ នមយួចុំនួន ជាកផបកមយួសនកមមវធិីរបរ់រកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ តាមរយៈពួកបគ មនុរសជាបរចើនោចម្ចន
បទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនពីការបធវើជាកមមរិទនសនរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ឧទហរណ៍្ដូចជារកុមជុំនុុំមយួបៅទីរកុងបរអ ូល 
របបទរកូបរ ៉ា នរកីចបរមើន រម្ចជិកពីពីរមុនីបីពាន់នាកដ់ល់បីមុនីរ ុំពានន់ាក់កបុងរយៈបពលមយួឆាប ុំ បោយោរកតការចាប់
បផឋើមបោយរកុមអធិោឌ ន។ រកុមនីមយួៗ ម្ចនការបរៀបចុំជាមូលោឌ នតូចៗសនមនុរសដបន់ាក ់បហើយពួកបគ នជួបជុុំគ្នប មយួ
រ ថ ហ៍មឋងកបុងផធោះរម្ចជិកទុំងអរ់បៅកបុងទីរកុងទុំងមូល។ លទនផលពិតជាអោច រយណារ់៖ ការដូរជុំបនឿ ការអោច រយ 
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ពិតជារកីចបរមើនកមន! រកុមជុំនុុំបនោះបៅកតបនថការរកីចបរមើនតាមរកុមបការិការនីមយួៗបដើមផបីនថការជួបជុុំ និងកាន់កតបកើន
ចុំនួនបឡើង។ 
 

 បៅតាមតុំបនប់ផសងបទៀត រម្ចជិកកដលមកពីរកុមជុំនុុំកដលម្ចនរបវតថិបផសងគ្នប  នជួបជុុំគ្នប ជារកុមៗ។ រពោះជាម្ចច រ់
បុំផ្ទល រ់បុំករបជីវតិបធវើឱ្យរកុមជុំនុុំម្ចនជីវតិ និងនាុំការរបួរមួយ៉ា ងអោច រយកបុងរបូកាយរបរ់រពោះរគិរថ បៅបពលកដលរបជារស្តរថ
របរ់រពោះអងគអធិោឌ នរមួគ្នប ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើរកុមអធិោឌ នបៅកបុងតុំបនអ់បកគឺជាអវី? ចូរកតវ់ចូលបៅកបុងបរៀវបៅររបររអបកនូវអវីកដលអបកដឹងបៅបពលណាកដល 
   ពួកបគជួបជុុំ និងបៅកកនលងណា។ ចូរគូរបនាធ តព់ីបរកាមនូវអវី កដលអបកនឹងផ្ទថ ុំបផញើបៅកាន់មតិថភកថិកដលររ់បៅជិតផធោះរបរ់ 
   អបក។ រូមអធិោឌ នររម្ចប់រកុមបផសងៗបទៀត។ 
 
៧ របរិនបបើគ្នម នរកុមអធិោឌ នបៅកបុងផធោះអបកជិតខាងរបរ់អបក រូមអធិោឌ នអុំពីការកដលោចនឹងម្ចន។ ចូរររបររនូវអវី 
    កដលរពោះអម្ចច រ់ម្ចនបនធូលមកកានអ់បកអុំពីលទនភាព ពីកកនលងកដលរតូវជួបជុុំ នរណាកដលរតូវអបញ្ជ ើញ បពលណា  និង 
    ចាបប់ផថើមបោយរបបៀបណា។ ចូរបធវើអវីកដលរទងរ់ បអ់បកឱ្យបធវើ។ 
 

ឃ. អធិស្ឋា នជាមួយពួកជំនុំ Pray with the Church 
ទោលទៅទ៤ី. បញ្ញា រ់ពីតរមូវការននទៅរនុងររុមជំនុរំបស់អនរ ណែលអនរអាច្អធិស្ឋា ន។ 

 
 ចលនារកុមអធិោឌ នអោច រយណារ់ ប៉ាុកនថពួកជុំនុុំអោច រយជាងរកុមអធិោឌ នបៅបទៀត។ ពួកជុំនុុំរតូវកតនាុំរពោះរគិរថ 
បៅកានព់ិភពបលកបធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទនានារទិតកបុងជុំបនឿ បងាា តព់ួកបគឱ្យបបរមើ និងជយួ កបុងជីវតិជារបចាុំរបរ់ពួកបគ 
បហើយនិងកិចចការររម្ចប់រពោះរគិរថ។ បយើងនឹងរកប ើញនូវរពោះពរដអ៏ោច រយ មតិថភាព និងពន័នកិចចកបុងរកុមអធិោឌ ន ប៉ាុកនថ
បយើងករ៏តូវការចូលរមួបៅកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបនក់ដរ។ អបកណាកដលបយើងដឹកនាុំបៅរករពោះរគិរថកបុងរកុមអធិោឌ ន គួរកតោច
ដឹកនាុំចូលបៅកបុងការរបកបកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបនក់ដរ។ ពួកបគរតវូការពន័នកិចច និងគួរកតអភវិឌណចូលបៅកបុងរម្ចជិករងឹម្ចុំ
កដលោចបកើតបឡើងកបុងកិចចការរបរ់ពួកបគ ន។ 
 

 ការអធិោឌ នជាជីវតិសនពួកជុំនុុំ បហើយការអធិោឌ នម្ចនអុំណាច។ រពោះបយរ ូម្ចនបនធូលអុំពីរពោះវហិារគឺដូចជាផធោះសន
ការអធិោឌ នកដរ។ ពួកោវក នបៅរពោះវហិារបដើមផអីធិោឌ ន។ អបកដឹកនាុំរកុមជុំនុុំ នចុំណាយបពលបវលជាបរចើនបដើមផ ី
អធិោឌ ន។ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យផធោះរគបគ់្នប  នថាវ យបៅរពោះអងគររម្ចបក់ារថាវ យបងគុំជាោធារណ្ៈនឹងកាល យ
បៅជាផធោះរបរ់អបកអធិោឌ ន និងជាកកនលង កដលរទងោ់ចជួបជុុំជាមយួរបជារស្តរថរបរ់រពោះអងគ ន។ 
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បនាោះបយើងនឹងនាុំបគមកកានភ់បុំដវ៏រុិទនរបរ់បយើង បយើងបធវើបោយបគរកីរយបៅកបុងដុំណាករ់បរ់បយើងកដលជា
កកនលងអធិោឌ ន បយើងនឹងទទួលតងាវ យដុតទុំងមូល រពមទុំងយញ្ដបូជាបផសងៗកដលបគយកមកថាវ យបៅ
បលើោរនៈរបរ់បយើង។ ដផតិបគនឹងបៅដុំណាករ់បរ់បយើងថាជាកកនលងរុំរបជ់ាតិោរន៍ទុំងអរ់
អធិោឌ ន។ (បអោយ ៥៦:៧) 

 
រិរសទុំងបនាោះពាយមោឋ បប់រចកឋីបបរងៀនរបរ់រកុមោវក័ រមួររ់ជាមយួគ្នប ជាបងបអូន បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័ 
និងពាយមអធិោឌ ន។ មនុរសម្ចប បកាតរញបក់រញងរគប់ៗ គ្នប  ដផតិរកុមោវក័ នរុំកដងឫទនិ ដិហារយិ ៍និង
បធវើទីរុំគ្នល់បផសងៗជាបរចើន។ (កិចចការ ២៤:២-៤៣) 

 
ជាបរៀងរល់សថ្ង បគរមួចិតថគុំនិតគ្នប ពាយមចូលរពោះវហិារ បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័បៅតាមផធោះ រពមទុំងបរបិភាគ
ោហារជាមយួគ្នប យ៉ា ងរបាយរកីរយ និងបោយចិតថបោម ោះររផង។ បគនាុំគ្នប ររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់ 
បហើយរបជាជនទុំងមូលបគ្នរពរបោ់នពួកបគទុំងអរ់គ្នប ។ រពោះអម្ចច រ់បកនទមចុំនួនអបកកដលរពោះអងគ ន
របស្តងាគ ោះ មកកបុងរកុមរបរ់បគជាបរៀងរល់សថ្ង។ (កិចចការ ២៤:៤៦-៤៧) 

 
បៅបពលអធិោឌ នបម្ច៉ា ងបីរបរៀល បលកបពរតុរ និងបលកយ៉ាូហាន នបឡើងបៅរពោះវហិារជាមយួគ្នប ។  
(កិចចការ ៣:១) 

 

 បៅឯរបងរពោះវហិារ ខ្ណ្ៈបពលកដលពួកបលកទុំងពីរកុំពុងបដើរចូលបៅកបុងរពោះវហិារបដើមផអីធិោឌ ន បលកបពរតុរ 
និងបលកយ៉ាូហាន នប ើញអបករុុំទនម្ចប កក់ដលមនិោចបដើរ ន។ បៅកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូពួកបលក នបងាគ ប់បុររ
បនាោះឱ្យបរកាកបឡើង បហើយបដើរ គ្នតក់ប៏ដើរ នកមន។ ជាលទនផលសនការបរ រឱ្យជាបនោះ និងការកថ្លងរុនធរកថារបរ់បលក
បពរតុរដល់មនុរសកដល នប ើញកិចចការបនាោះ ម្ចនមនុរសរបម្ចណ្បីពាន់នាក ់នទទួលរពោះរគិរថ បៅសថ្ងបនាោះ។ អបក
ម្ចនអុំណាចនានា នចាប់បលកបពរតុរ និងបលកយ៉ាូហានបៅកបុងគុកចុំបពាោះការរបការដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយរ ូ និង
 នបញ្ញជ ឱ្យពួកបលកឈប់បធវើកិចចការបនាោះបទៀត។ ភាល មបនាោះ គ្នតក់ ៏នរតូវបគបោោះកលង ពួកបលក ន ជួបជុុំគ្នប ជាមយួ
រគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត បហើយ នអធិោឌ នដល់រពោះជាម្ចច រ់ឱ្យរបទននូវបរចកថីកាល ហាន បដើមផបីនថរ បម់នុរសអុំពី
រពោះបយរ ូ។ 
 

កាលពួកបគទូលអងវររពោះជាម្ចច រ់ដូបចាប ោះរចួបហើយ កកនលងកដលបគជួបជុុំគ្នប បនាោះករ៏ញ្ជួ យ បគ នបពារបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនទុំងអរ់គ្នប  បហើយនាុំគ្នប កថ្លងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយចិតថអងោ់ច។ 
(កិចចការ ៤:៣១) 

 

 បតើអបកោចបបងោើតដុំណាក់រពោះជាម្ចច រ់ ជាដុំណាកម់យួសនការអធិោឌ នបៅសថ្ងបនោះបោយរបបៀបណា? បយើងបញ្ចូ ល
ការអធិោឌ នទុំងអរ់បៅកបុងការបបរមើបផសងៗ រមូម្ចនថាប ករ់ពោះបនធូល ការថាវ យបងគុំ ការរបកបយុវជន ការផាយដុំណឹ្ងលអ
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នានា។ បយើងផឋល់ឱ្ការររម្ចបរ់ុំណូ្មពរអធិោឌ ន និងទីបនាធ ល់អុំពីការបឆលើយតបការអធិោឌ ន។ ពួកជុំនុុំមយួចុំនួនម្ចន
បនធបអ់ធោិឌ នបៅកកនលងកដលមនុរសរបមូលផឋុ ុំគ្នប អធិោឌ ន មុនបពលការថាវ យបងគុំចាបប់ផឋើម។ អរ់អបកណាកដលចងទ់ទួល
រពោះរគិរថ ឬ ចង់បពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏រុិទន ចូរបៅបនធបអ់ធិោឌ ន បៅបពលកដលអបកបញ្ចប់ការថាវ យបងគុំបនាោះ។ 
រគិរថបររ័ិទនានា  នកណ្នាុំ និងអធិោឌ នជាមយួពួកបគ។ បៅតាម រកុមជុំនុុំបផសងបទៀត មនុរសោចបៅោរនៈកដលបៅ
ខាងមុខ្រកុមជុំនុុំ បដើមផអីធិោឌ នបៅបពលមុន ឬ បនាធ ប់ពីកមមវធិី។  
 

 រកុមជុំនុុំជាបរចើន  នបបើកទវ រររម្ចបម់នុរសចូលមកអធិោឌ នបពលណាក ៏ន។ អបកខ្លោះម្ចនការអធិោឌ ន
បៅបពលរពឹករពលឹមមុនបពលកដលមនុរសបៅបធវើការរបរ់ពួកបគ។ បៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់របបទរកូបរ ៉ាជាបរចើនម្ចនបុររ និង
ស្តរថីរបរ់យនាកជ់ួបជុុំគ្នប បម្ច៉ា ង ៥:០០ ជាបរៀងរល់រពឹកបដើមផអីធិោឌ ន។ 
 

 បតើរកុមជុំនុុំរបរ់អបករតូវការភាញ ក់រឭកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ឱ្យរកីផុលផុរកដរឬបទ? បតើរគូគងាវ លរបរ់អបករតូវការ
អុំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងពន័នកិចចរបរ់គ្នតប់កនទមបទៀតកដរឬបទ? បតើអបកចងឱ់្យរម្ចជិកសនរកុមជុំនុុំរបរ់អបកបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងម្ចនភាពកាល ហានបធវើជាបនាធ ល់ដូចជារកុមជុំនុុំបដើមបធវើកដរឬបទ? បតើអបកចងប់ ើញការអោច រយ 
បៅកបុងការបឆលើយតបការអធិោឌ ន និងឱ្យរពោះអម្ចច រ់បកនទមមនុរសមកកបុងរពោះវហិាររបរ់អបកដល់នរណាកដលនឹងទទួល ន
ការរបស្តងាគ ោះកដរឬបទ? បបើរិនជាដូបចាប ោះ ចូរអធិោឌ នររម្ចប់រកុមជុំនុុំរបរ់អបក បៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបក និងជាមយួពួកជុំនុុំ
របរ់អបក។ រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងបធវើកិចចការទុំងបនោះ បៅកបុងរកុមជុំនុុំ ជាបរចើនបៅរពវសថ្ង។ រទងោ់ចបរបើអបកឱ្យនាុំលទនផលទុំង
បនោះបៅរកុមជុំនុុំរបរ់អបក បៅបពលកដលអបកបធវើកផបករបរ់អបក និងបលើកទឹកចិតថ អបកដសទបទៀតឱ្យអធិោឌ ន។  

 
ខ្ញុ ុំម្ចនអុំណ្រខាល ុំងណារ់ បៅបពលបគរ បខ់្ញុ ុំថា: ចូរបយើងនាុំគ្នប បៅរពោះដុំណាក់របរ់រពោះអម្ចច រ់!»។ 
(ទុំនុកតបមោើង ១២២:១) 

 
ចូរបលើកសដរបណ្មយបៅរកទីរកាោ រៈ ចូរររបរើរតបមោើងរពោះអម្ចច រ់!»។ (ទុំនុកតបមោើង ១៣៤:១) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរកតរ់តាអុំពីបរចកថីរតូវការបៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបកចុំបពាោះតរមូវការណាកដលអបកម្ចនបុំណ្ងចងអ់ធិោឌ នចូលបៅកបុង 
    បរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ ចូរអធិោឌ នពីតរមូវការទុំងបនាោះ។ 
 
៩ ចូរទូលរុុំរពោះជាម្ចច រ់ពីរបបៀបកដលអបកោចជួយ អភវិឌណនខាងកផបកពន័នកិចចអធិោឌ នឱ្យកានក់តរីុជបរៅ បៅកបុងរកុមជុំនុុំ 
    របរ់អបក។ ចូរររបររការបឆលើយតបរបរ់រពោះអងគ ចូលបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤  បៅកបុងរនថិបវលរគួោរ បៅបពលបរបិភាគោហារ បៅរកុមជុំនុុំ នងិជាមយួរម្ចជិកម្ចប ក់ៗ សនរគោួរផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់
 អបកបៅបពលណាក ៏ន ជាពិបររ បៅបពលគ្នត ់ឬ នាងម្ចនតរមូវការពិបររ។ ឬកោ៏ចជាបពលកដលអបកម្ចន
 តរមូវការ។ ម្ចថ យជាបរចើន  នបធវើបនាធ ល់ពីការបរ រឱ្យ នជាភាល មៗពីការឈកឺាល ឬ ពីបញ្ញា នានា បៅបពល
 កដលកូនតូចម្ចប ក ់នោកស់ដបលើកាលរបរ់គ្នត ់បហើយទូលរូមរពោះបយរ ូកបុងការបធវើឱ្យគ្នត ់នធូររោល។ 
 
 រគបទ់ុំងចបមលើយបផសងៗបទៀត គឺជាបគ្នលការណ៍្សនលុំហាត់អនុវតថនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនកដលអបក នបរៀន។ របរិនជាអបក
កុំពុងបធវើអវីកដលរតូវ នកណ្នាុំបៅកបុងបមបរៀនបនោះ បនាោះអបកកុំពុងកតរកីចបរមើនបៅកបុងពន័នកិចចអធោិឌ នរបរ់អបករចួបហើយ។   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


