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យលច់ាស្អ់្ំពីកិចាការ 

Understand the Task 

  
 
 

 វគឺជាចុងប ច្បប់ៅកបុងរយៈបពលបីកខ្សនការង្វរយ៉ា ងបនឿយហ្តប់ៅកបុងវលករស្បៅប ូគីណាហាវ សូ្។ ោនបភលៀង
ធាល ករ់គបរ់គានប់ៅឆាប ុំបនាោះ និងោនការរបមូលផល នយ៉ា ងលអ។ បៅហាវ យ នអប ជ្ ើញឱ្យចូលរមួរ រពនពិធីជបប់លៀង
មយួយ៉ា ងអធិកអធម។ បុរស្ ស្រស្ថី និងបកមងៗ នបៅជួបជុុំគាប បៅផារដធ៏ុំមយួ។ 
 
 ោនរកុមរ ុំជាបរចើន នបធវើការស្កមថងពិបស្ស្។ អបកភូមទិុំងមូល នបធវើដុំបណ្ើ របៅទស្សនាបៅកបុងផារ។ បនាធ ប់
មករបកហ្លជាពាក់កណាឋ លសថ្ងរតង ់ោនស្ុំបលងមយួ ជាស្ុំបលងយុំកដល នលន់ឮបឡើងបៅកណាឋ លហ្វូងមនុស្សទុំង
បនាោះ។ ោនបុគគលោប ក់ នករស្កយុំយ៉ា ងខាល ុំង បធវើបមើលកតគាត់ោនបរគាោះថាប ក។់ មនុស្សទុំងអស់្ នបផ្ទថ តការយកចិតថ
ទុកោកប់ៅកាន់គាត។់ 
 
 បតើោនអវីបកើតបឡើង? ស្ុំណួ្រ នបចញពីមនុស្សោប កប់ៅមនុស្សោប កប់ទៀត។ អបកខ្លោះគិតថាបុគគលោប កប់នោះ ជាមនុស្ស
ឆកួត ប៉ាុកនថ បុរស្ោប កប់នាោះ នពនយល់ពីបហ្តុផលកដលនាុំឱ្យគាត់យុំ។ គាត ់ននិយយថា «បពលខ្ញុ ុំស្ុំឡឹងបមើលបៅហ្វូង
មនុស្សទុំងបនោះ ខ្ញុ ុំគិតអុំពីសថ្ងកដលរពោះជាោច ស់្នឹងយងមកជាបលើកទីពីរបៅបពលមនុស្សទុំងអស់្បៅកបុងចុំបណាមពួក
បយើងនឹងរតូវធាល កប់ៅសាទ នបរកាមដីកដលពួកបយើងកុំពុងបដើរពីបលើឥឡូវបនោះ»។ អារមមណ៍្សនការ តប់ងម់យួយ៉ា ងធុំ នស្ទិត
បៅបលើខ្លួនខ្ញុ ុំកដលខ្ញុ ុំមនិអាចជួយ អវី នទល់កតបសាោះ ោនកតការករស្កយុំ។ ខ្ញុ ុំោននយ័ថាខ្ញុ ុំចង់យុំបៅខាងកបុងជុំបៅចិតថ
របស់្ខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់ ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំមនិអាចរគបរ់គងវ ន កក៏រស្កបចញមកខាងបរៅ។ 
 
 បៅកបុងបរឿងបនោះ នរ ុំឭកខ្ញុ ុំអុំពីសថ្ងប ច្ បស់នពិធីបុណ្យបៅរកុងបយរសូាឡឹម។ មនុស្សមកពីរគបជ់ាតិសាស្ន៍ទុំងអស់្
គឺពួកបគរបកហ្លជាចាកបចញពីរកុងបយរសូាឡឹមបោយគាម ន នជួបជាមយួរពោះជាោច ស់្។ រពោះរគិស្ថ ន តប់ងវ់ញិ្ញដ ណ្
របស់្មនុស្សយ៉ា ងបរចើនមនិអាចជួយ ពួកបគ នបនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទង ់នបនលឺរពោះសូ្របស្ៀងយ៉ា ងខាល ុំងបៅកានព់ួកបគថា៖ «អបក
ណាបរស្កទឹកសុ្ុំអប ជ្ ើញមករកខ្ញុ ុំ បហ្ើយពិសាចុោះ» (យ៉ាូហាន ៧:៣៧)។ 
 
 ការអប ជ្ ើញរបស់្រពោះបយស្ ូ បចញពីបុំណ្ងចិតថកបុងការជួយ ។ បស្ចកឋីរតូវការដធ៏ុំគឺស្ទិតកបុងចុំបណាមពួកបយើង។ 
មនុស្សជាបរចើនកុំពុងសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ឋ។ បទោះបីបយើងដឹងថា ពួកបយើងមនិអាចបធវើអវីមយួកដលហួ្ស្ពីបទពិបសាធន៍
របស់្បយើងកប៏ោយ។ របកហ្លជាបមបរៀនបនោះនឹងបបើកកភបករបស់្អបកឱ្យប ើញពីតរមូវការដធ៏ុំបចញពីការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ការកចកចាយពីដុំណឹ្ងលអ។ 
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គ្ទរាង 
អវីៗកដលចាុំ ចស់្រោបក់ារផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ Essentials of Personal Evangelism 
 រតូវការអបកបធវើការ Workers Are Needed 
 រតូវការនិមតិថ Vision Is Needed 
 រតូវការការលោះបង ់Dedication Is Needed 
 រតូវការការអធិោឌ ន Prayer Is Needed 
 រតូវការការបនាធ បខ្លួន Humility Is Needed 
 រតូវការការយល់ដឹង Understanding Is Needed 
 

ទោលទៅ 
បង្វា ញពអីវីៗកដលចាុំ ចស់្រោបក់ារផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 

អ្វីៗផដលចាបំាច់ស្រមាប់ការផសពវផាយដណឹំងលអដោយខ្លួនឯងផ្ទា ល ់
Essentials of Personal Evangelism  

ទោលទៅ. បង្ហា ញពីអវីៗណែលចាបំាច្់សរាប់ការផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។ 
 

រតូវការអនរទធវើការ Workers Are Needed 
 មនុស្សរបល់ននាក់ នរស់្បៅបោយមនិ នសាគ ល់ ឬបជឿបៅបលើអុំបណាយសនការស្បស្រង្វគ ោះរបស់្រពោះជាោច ស់្កដល
បកើតបឡើង តាមរយៈរពោះបយស្ ូរគិស្ថបនាោះបទ។ របសិ្នបបើបយើងបៅកានម់នធីរបពទយ ពួកបយើងនឹងប ើញថាមនុស្សមយួចុំនួនធុំ
កុំពុងសាល ប់បោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ ោនមនុស្សភាគបរចើនមនិកដលធាល បឮ់អុំពីរពោះរគិស្ថ និងដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះអងគទល់កត
បសាោះ។ 
 
 បៅបពលរពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅកាន់សាវករបស់្រពោះអងគអុំពីកិចចការដអ៏សាច រយ រទង ់នបរបៀបបធៀបកិចចការបនោះ
បៅនឹងវលករស្ដធ៏ុំលវឹងបលវើយកដលោនរស្ូវលមមរចូត។ ប៉ាុកនថ រទង ់នបកនទមបទៀតថា អបករចូតោនតិចបពក (សូ្មបមើល
ោ៉ា ថាយ ៩:៣៧)។ ោនរគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនកដលមនិទនដ់ឹងខ្លួនអុំពីតរមូវការដធ៏ុំមយួបនោះ។ មនុស្សខ្លោះ ននិយយថា
បនោះមនិកមនជាការង្វររបស់្ពួកបគបទ កបុងការប្ងចាបរ់ពលឹងមនុស្ស។ មនុស្សមយួចុំនួនបទៀត នប្ឈបប់ធវើកិចចការបនោះ
បោយសារកតការភយ័ខាល ច ឬបោយសារពួកបគមនិដឹងអុំពីរបបៀបកបុងការចូលបៅកានម់នុស្ស។ ោនបពលបវលដសទជាបរចើន
បទៀតបៅកបុងរបវតថិសាស្រស្ថរកុមជុំនុុំវលចរមូតរបស់្រពោះអោច ស់្ោនអបករចូតតិច។ រទងក់ុំពុងរតាស់្បៅ និងអងវរកសុ្ុំជាបរៀង
រល់សថ្ង “បតើនរណានឹងបៅស្រោបខ់្ញុ ុំ? បតើនរណានឹងរ បអ់បកមនិបជឿអុំពីការលោះបង់របស់្ខ្ញុ ុំស្រោបព់ួកបគ? បតើនរណាជា
បជើងរបស់្ខ្ញុ ុំស្រោបប់ដើរ និងជាោតរ់បស់្ខ្ញុ ុំស្រោបន់ិយយ? 
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 ពួកបទវតាជាបរចើនោនឆនធៈកបុងការបធវើកិចចការទុំងអស់្បនោះ ប៉ាុកនថ រពោះជាោច ស់្មនិ នបរជើស្បរ ើស្បរបើរ ស់្ពួកបទវតា
ទុំងបនាោះបទ។ រពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគគឺបរបើមនុស្ស។ របសិ្នបបើរគិស្ថបរស័ិ្ទរគបរ់បូរគានក់តចូលរមួជាមយួការផសពវផាយ
ដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ោនមនុស្សជាបរចើននឹងមនិសាល ប់បៅកបុងអុំបពើ បរបស់្បគបនាោះបទ។ 
 
 បទបញ្ញជ របស់្រពោះបយស្ ូគឺមនិកមនផថល់មកស្រោបក់តរបជាជាតិមយួបនាោះបទ។ បទប ដ្តិថបនោះរតូវ នផថល់មក
ស្រោបព់ិភពបលកទុំងមូល។ វគឺស្រោបរ់គបរ់បជាជាតិទុំងអស់្។ វករ៏មួប ច្ូ លទុំងចុងបុំផុតសនកផនដីបនោះផងកដរ។ 
កិចចការកដលរពោះបយស្ ូ នរបគល់មកកានព់ួកបយើងរ កដណាស់្មនិកមនជាកិចចការកដលតូចបនាោះបទ។ វគឺអសាច រយជាងអវី
កដលបយើងអាចរស្សម នបៅបទៀត។ កដលកិចចការបនោះរតូវការអបកបធវើការរគបទ់ីកកនលងទុំងអស់្។ 
 
 ជាការពិតណាស់្កដលបយើង នឮថាោនចុំនួនមនុស្សជាបរចើន នមកកានរ់ពោះរគិស្ថបៅស្ពវសថ្ងបនោះ។ មនុស្សរប់
លននាកក់ុំពុងស្របស្ើតបមកើងរពោះអងគ បៅជុុំវញិពិភពបលក។ ពួកបយើងអរគុណ្រពោះអងគស្រោបក់ិចចការដអ៏សាច រយមយួបនោះ។ 
ប៉ាុកនថ ចុំនួនរបជាជនបៅកបុងពិភពបលកោនការបកើនបឡើងយ៉ា ងឆាបរ់ហ័្ស្ ដូបចបោះវលចរមូតកប៏ៅកតបនថោនការបកើនបឡើង
ផងកដរ។ បៅបពលកដលពួកបយើងស្ុំឡឹងបមើលនូវអវីកដលបៅស្ល់កដលបយើងរតូវបធវើ ពួកបយើងមនិអាចជួយ  ន ប៉ាុកនថ ោន
កតការករស្កយុំទុំងទុកខបសាក ពីបរពាោះោនមនុស្សរបល់ននាកប់ៅកតបនថរស់្បៅកបុងអុំបពើ ប។ 
 
 ការខ្ិតខ្ុំរបឹងករបងរបស់្បយើងបៅបពលបនោះមនិទនោ់នផលកផល ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលអបកបជឿោប ក់ៗ កស្វងរកបដើមផបីធវើ
តាមការដឹកនាុំរបស់្រពោះជាោច ស់្ រពោះជាោច ស់្នឹងផថល់ឱ្កាស្កបុងការនិយយអុំពីរពោះអងគ។ ការយល់ដឹងអុំពីទុំនួលខុ្ស្រតូវ 
និងការសាថ បប់ង្វគ ប់បៅកាន់រពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះអងគនឹងនាុំមកនូវលទនផល។ បៅបពលកដលបយើងោប ក់ៗ កាល យបៅជាអបក
ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ កបុងការយល់ដឹងយ៉ា ងចាស់្ ពីបនធុកចិតថរបស់្ពួកបយើងកដលរពោះជាោច ស់្ ន
របទនឱ្យស្រោបម់នុស្សកដល តប់ងប់ៅជុុំវញិពួកបយើងពួកបយើងនឹងប ើញោនចរមូតខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដអ៏សាច រយ។ 
 
 ចូរពួកបយើងអធិសាឌ នអុំពីចរមូតរបស់្ពួកបយើងផ្ទធ ល់ កដលរទងន់ឹងប ជ្ូ នអបកបធវើការបៅរបមូលផលបៅកបុងវល
ចរមូតរបស់្រពោះអងគ។ បៅបពលកដលអបកអធិសាឌ ន រតូវបជឿថានឹងោនចបមលើយផងកដរ «ទូលបងគុំបៅទីបនោះរសាប់បហ្ើយ! សូ្ម
ចាតទូ់លបងគុំចុោះ» បនាធ ប់មក អបកនឹងសាគ ល់ពីកឋីអុំណ្រសនការចាបប់ផឋើមបធវើការជាមយួរពោះរគិស្ឋ។ 
 
 ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ោនស្រោបរ់គិស្ថបរស័ិ្ទទុំងអស់្។ មនុស្សោប ក់ ននិយយថា
«ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺជាកិចចការទុំងមូលសនរកុមជុំនុុំទុំងមូលស្រោបក់ផនដីទុំងមូល»។ ពួក
បយើង នបកើតជាថ្ម។ី ពួកបយើងមនិកមនជាកមមសិ្ទនិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្ពួកបយើងបទៀតបទ។ ចូរឱ្យពួកបយើង នបបរមើទុំងរស្ុង
ចុំបពាោះរពោះអោច ស់្ និងបៅហាវ យថ្មីរបស់្ពួកបយើង។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១  បតើនរណាជាោច ស់្សនវលចរមូត?………………………………………………………………………………………… 
 
២  បតើនរណាជាអបកបធវើការបៅកបុងវលចរមូត? ……………………………………………………………………………… 
 
៣  បតើអវីគឺជាការចាបប់ផថើមបៅកបុងវលចរមូត?.……………………………………………………………………………… 
 
៤  ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលបៅពីមុខ្បហ្តុផលកដលរតឹមរតូវ បហ្តុអវី នជាោនចុំនួនតិចសនអបកបធវើការបៅកបុងការផសពវ

ផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 ក) រគិស្ថបរស័ិ្ទមនិដឹងនូវអវីកដលខ្លួនរតូវបធវើ។ 
 ខ្) គាម នរគិស្ថបរស័ិ្ទរគបរ់គានក់បុងការបធវើកិចចការបនោះ។ 
 គ) ោនរគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនមនិដឹងពីចុំនួនមនុស្សកដល នសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ 
  ) រគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនបពលខ្លោះោនការភ័យខាល ចកបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់។ 
 ង) រពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្អបកបធវើការតិចតួចប៉ាុបណាត ោះបៅកបុងតុំបនន់ីមយួៗ។ 
 

៥  បតើអវីបៅជាការបឆលើយតបរបស់្រពោះជាោច ស់្ចុំបពាោះបស្ចកថីរតូវការរបស់្អបកបធវើការបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ? 
 ក) រទងច់ងឱ់្យពួកបយើងអធិសាឌ នកដលអបកបបរមើពន័នកិចចនឹងបចញបៅ។ 
 ខ្) រទងន់ឹងចាតប់ ជ្ូ នបទវតាឱ្យបៅបធវើកិចចការបនោះ។ 
 គ) រទងច់ងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនបធវើកិចចការបនោះ។ 
 

៦  ស្របស្របហ្តុផលបីបហ្តុអវី នជាបយើងោប ក់ៗ រតូវកតោនការជាបព់ាកព់ន័នបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួន  
     ឯងផ្ទធ ល់? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រតូវការនិមិតត Vision Is Needed 
 ពួកបយើងកុំពុងរស់្បៅកបុងស្មយ័កាលោនទុកខលុំ កបោយោនតរមូវការដទូ៏លុំទូលយយ៉ា ងបរចើន។ ភាពបធវស្
របកហ្ស្សនរបបទស្ ឬ កកនលងមយួ បស្ចកថីរតូវការគឺដូចគាប  ដូចជាបស្ដឌកិចច រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ អារមមណ៍្ ស្ងគម និង
នបយ យ។ មនុស្សខ្លោះកុំពុងប ោះបងប់ចាលជុំបនឿរបស់្ពួកបគបៅកបុងរពោះជាោច ស់្។ មនុស្សដសទបទៀតកុំពុងសាថ បប់ង្វគ ប់



65 

 

រពមទុំងទទួលវញិ្ញដ ណ្បផសងៗ និងបធវើតាមការបបរងៀនខុ្ស្ឆគង។ តសមលរបស់្សី្លធមគ៏ឺរតូវ នផ្ទល ស់្បឋូរ ខ្ណ្ៈបពលការ
អបរ់ ុំបៅកបុងស្ងគមរតូវ នធាល កចុ់ោះ។ របពន័នផសពវផាយ នរយការណ៍្ពីឧរកិដឌកមម ស្ស្រង្វគ ម ទុរភកិស និងភាពអត់ឃ្លល ន ន
បកើនបឡើងបពលរពលឹងកដលគាម នជុំនួយ នករស្កបឡើងភាល មៗ។ 
 
 ប៉ាុកនថ បបើសិ្នជារពោះជាោច ស់្មនិរបទននិមតិថមកពួកបយើង (បនធុកចិតថជាកល់ក់ និងពិតរ កដ) បនាោះបទ ពួកបយើង
នឹងមនិោនលទនភាពអាចបមើលប ើញពីតរមូវការ និងឮស្ករមកទុំងអស់្បនោះ នបទ។ ការបធវើស្មរបនាធ ល់បោយខ្លូនឯងផ្ទធ ល់ 
ពួកបយើងរតូវការោននិមតិថចាស់្លស់្ ឬ ោនការយល់ដឹងពីល័កខខ្ណ័្ឍ របស់្អបកកដលមនិទនទ់ទួល នការស្បស្រង្វគ ោះ។ 
និមតិថបនោះនឹងបធវើឱ្យបយើងោនបុំណ្ងចិតថកបុងការជួយ មនុស្សកដលរកខ្សត។់ 
 
 បៅបពលកដលបលកប៉ាូល ននិមតិថប ើញអបករស្ុកោ៉ា បស្ដូនោប កឈ់រអងវរបលក (កិចចការ ១៦:៩) បលកមនិ ន
ខ្ជោះខាជ យបពលបវលបនាោះបទ។ បលក និងអបកបធវើការជាមយួ នបធវើដុំបណ្ើ របៅកានរ់សុ្កោ៉ា បស្ដូន បហ្ើយជាលទនផល កផបក
មយួសនទវីបអុឺរ ៉ាបុ នឮអុំពីរពោះគុណ្សនការស្បស្រង្វគ ោះពីរពោះជាោច ស់្ តាមរយៈរពោះបយស្ ូរគិស្ថ។ ចាប់តាុំងពីបពលបនាោះមក ោន
មនុស្សរបរ់យពានអ់បក នថាវ យជីវតិបៅរពោះរគិស្ថ។ 
 
 វគឺបៅបពលកដលរទង ់នប ើញពីល័កខខ្័ណ្ឍ ទូបៅសនមនុស្សបៅរកុងបយរសូាឡឹមកដលរពោះបយស្ ូ នស្រមកទ់ឹក
រពោះបនរតជាមយួបស្ចកថីបមតាថ ករណុារបស់្រពោះអងគ។ រទងយ់ល់ថារបសិ្នបបើពួកបគយល់ចាស់្ពីបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្
រពោះអងគពួកបគនឹងទទួលរពោះអងគ បហ្ើយរទងោ់នកកនលងស្រោកស្រោបព់ួកបគ (លូកា ១៣:៣៤)។ 
 
 និមតិថនាុំឱ្យបយើងោនកោល ុំង និងភាពកាល ហានកបុងការរបយុទនរបឆាុំងជាបរៀងរល់សថ្ងជាមយួអុំបពើ បរបស់្បយើង។ 
និមតិថនឹងជួយ ពួកបយើងឱ្យបៅកតស្ុំឡឹងបមើលបៅកានវ់លចរមូត និងបមើលបៅកានម់នុស្សដូចជារបបៀបកដលរពោះជាោច ស់្
បមើលមកកានព់ួកបគកដរ។ និមតិថនឹងជួយ ពួកបយើងឱ្យស្បស្រង្វគ ោះមនុស្សបចញពីបស្ចកថីសាល ប។់ មនុស្សកដលបៅជុុំវញិពួកបយើង
នឹងសាល ប់បៅកបុងអុំបពើ បរបស់្ពួកបគ ដូបចបោះលុោះរតាកតពួកបយើងោននិមតិថកដលបពារបពញបោយអុំណាចបចសាថ ។ ចូរឱ្យពួក
បយើង នសូ្មោច ស់្ចរមូតស្រោបន់ិមតិថបនោះ ដូបចបោះពួកបយើងអាចបធវើតាមរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ោននិមតិថោននយ័ថាប ើញ 

 ក) រគបប់រឿងរ៉ា វកដលខុ្ស្ឆគងបៅកបុងពិភពបលកស្ពវសថ្ងបនោះ។ 
 ខ្) ពីការ តប់ង ់និងការសាល បរ់បស់្មនុស្សដូចជារពោះជាោច ស់្ នប ើញពួកបគ។ 
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៨ ពួកបយើងរតូវការនិមតិថពីបរពាោះ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ ចូរបសាម ោះរតងជ់ាមយួខ្លួនរបស់្អបកផ្ទធ ល់បោយោក ់X បៅកបុងរបអបក់ដលពិពណ៌្នាអុំពីអបក 
 

នមិតិថរបស់្ខ្ញុ ុំ កតងកត ញឹកញាប ់ មថងោក ល 
ខ្ញុ ុំដឹងពីតរមូវការរបស់្អបកដសទ    
ខ្ញុ ុំគិតអុំពីអវីកដលបកើតបឡើងចុំបពាោះមនុស្ស    
ខ្ញុ ុំោនបស្ចកថីកាល ហានកបុងការបធវើទីបនាធ ល់    
ខ្ញុ ុំចងរ់ បម់នុស្សដសទបទៀតអុំពរីពោះបយស្ ូ    
ខ្ញុ ុំចងជ់ួយ មនុស្សដសទបទៀតបដើមផកីស្វងរករពោះរគិស្ថ    

 

រតូវការការលះបង ់Dedication Is Needed 

 រពោះបយស្ ូ នបបថជាញ ចិតថស្រោបប់បស្កកមមរបស់្រពោះអងគកដលរទងោ់នរពោះបនធូលបៅកានព់ួកសាវកថា «អាហារ
របស់្ខ្ញុ ុំ … គឺបធវើតាមរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគ កដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមករពមទុំងបបងាើយកិចចការរបស់្រពោះអងគបអាយ ន
ស្ុំបរច» (យ៉ាូហាន ៤:៣៤)។ រពោះបយស្ ូជាអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ដប៏ឆបើមជាងបគបៅបពលកដលរពោះអងគ
ោនរពោះជនមរស់្ រពោះបយស្ ូ នបនថការបសាយអាហារបនោះរហូ្តដល់សថ្ងកដលរទង ់នករស្កបឡើងថា «វចបស់្ពវរគប់
បហ្ើយ!» រទង ់នបុំបពញកិចចការចបស់្ពវរគបក់ដលរពោះបិតា នប ជ្ូ នរទងឱ់្យមក។ 
 
 សាវកប៉ាូល នលោះបងប់ដើមផផីាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ ជីវតិ និងការស្របស្ររបស់្បលកប៉ាូល ន
រសាយបុំភលអឺុំពីកិចចការទុំងបនោះ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន នបបើកស្កមឋងថាបលកប៉ាូលរតូវជួបទុកខលុំ កជាបរចើនបៅកបុងរកុង
បយរសូាឡឹម ដូបចបោះបហ្ើយ នជាអបកបធវើការជាមយួបលកប៉ាូល នពាយមការពារគាតម់និឱ្យបៅរកុងបយរសូាឡឹម។ ប៉ាុកនថ 
បលកប៉ាូលបៅកតទទូចសូ្មចង់បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអោច ស់្។ 
 

បហ្តុអវី នជាបងបអូននាុំគាប យុំរពមទុំងបធវើបអាយខ្ញុ ុំពិ កចិតថដូបចបោះ? ខ្ញុ ុំ នរបុងបរបៀបខ្លួនរចួបរស្ចបហ្ើយ 
មនិរតឹមកតបអាយបគចងប៉ាុបណាត ោះបទគឺកថ្មទុំងបអាយបគស្ោល ប់បៅរកុងបយរសូាឡឹមបរពាោះកតរពោះនាមរបស់្
រពោះអោច ស់្បយស្ ូ បទៀតផង (កិចចការ ២១:១៣-១៤)។ 

 
 បលកប៉ាូល នបមើលប ើញកិចចការបនោះស្ុំខាន់ជាងជីវតិរបស់្បលកផ្ទធ ល់។ ស្រោបប់លកប៉ាូលផ្ទធ ល់វមនិខុ្ស្គាប
រតងណ់ាបទថាគាតស់ាល ប់ ឬ គាត់រស់្។ គាតប់ធវើនូវអវីកដលរពោះអងគ នចាតគ់ាតឱ់្យបធវើ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើស្បរ ើស្ពាកយកដលរតឹមរតូវបៅកបុងវងរ់កចក និងស្របស្រវបៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន 
 
១០ សាវកប៉ាូល នបមើលប ើញ………………………………………………….(ការង្វរ/មាូបអាហារ) 
 របស់្គាតស់្ុំខាន់ជាង………………………………………………………(សុ្ខ្ភាព/ជីវតិ) របស់្គាតផ់្ទធ ល់។  
 
១១ អាថ្ក៍ុំ ុំងចុំបពាោះការលោះបងដ់ព៏ិតបៅកបុងការបធវើកិចចការរបស់្រពោះជាោច ស់្គឺខ្ញុ ុំរតូវ 
 ក) ោកប់ុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្បៅកបុងបុំណ្ងចិតថរបស់្ខ្ញុ ុំ។ 

 ខ្) បធវើនូវអវីកដលខ្ញុ ុំគិតថាលអបុំផុតស្រោបខ់្ញុ ុំ។ 
 

រតូវការការអធិោា ន Prayer Is Needed 
 បៅបពលរពោះបយស្ ូ នបង្វា ញពីទុំហ្ុំដធ៏ុំសនវលចរមូតបៅកានស់ាវករបស់្រពោះអងគ បតើអបកគិតថារទងន់ឹងបធវើអវី
បនាធ ប?់ បយើងរបកហ្លជាគិតថារទងគ់ួរកតប ជ្ូ នពួកបគជាបនាធ នប់ៅកានវ់លចរមូតបនោះ។ ប៉ាុកនថ អតប់ទ រពោះអងគោន
រពោះបនធូលបៅបគថា៖ «បហ្តុបនោះចូរអងវរោច ស់្ករស្បអាយចាត់អបករចូតមកកបុងករស្របស់្បលក» (លូកា ១០:២)។ 
 
 បពលកដលពួកបយើងអធិសាឌ នបៅកានោ់ច ស់្សនវលចរមូត ពួកបយើងបង្វា ញពី ការយកចិតថទុកោក ់កថីរស្ឡាញ់ និង
បស្ចកថីបមតាថ ករណុាដអ៏សាច រយស្រោបរ់ពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដល តប់ង។់ កិចចការទុំងបនោះនឹងដឹកនាុំពួកបយើងបៅកាន់
ការអធិសាឌ ន និងការកចកចាយរជសារអុំពីរពោះរគិស្ថ។ 
 
 បៅបពលកដលរបជាជនអុីរសាកអលមនិ នសាថ បប់ង្វគ ប់ បហ្ើយរពោះជាោច ស់្បហ្ៀបនឹងវនិិចឆយ័បទស្បៅបលើ
របជាជាតមិយួបនោះ បលកម៉ាូបស្ នសុ្ុំការអតប់ទស្ និងបស្ចកថីបមតាថ ករណុាបៅកបុងបស្ចកថីអធិសាឌ នរបស់្បលក។ 
រពោះជាោច ស់្រទងរ់ពោះស្ណាថ ប់ការអធិសាឌ ន និងទទួលស្ុំណូ្មពររបស់្បលក (និកខមនុំ៣ ២:៣០-៣២)។ 
 
 រពោះជាោច ស់្ នចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះអងគបៅកានអ់បកបជឿ១២០នាកប់ៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហាសិ្ប ពីបរពាោះ
រពោះបយស្ ូ នស្នាថារបទនឱ្យ។ លទនផលសនការចាកប់ងាូរ គឺបធវើឱ្យោនការយកចិតថទុកោក់យ៉ា ងអសាច រយស្រោប់មនុស្ស
កដល តប់ង ់(កិចចការ ២:១-៤)។ ពួកសាវក នប ើញរពោះបយស្ ូយងបឡើងបៅកាន់រពោះបិតារបស់្រពោះអងគបៅសាទ ន
បរមសុ្ខ្។ ពួកបគ នឮពីរពោះអងគបៅបពលកដលរទង ់នកផថផ្ទថ ុំពួកបគឱ្យរងច់ាុំបៅកបុងរកុងបយរសូាឡឹមស្រោបក់ារយង
មកសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ (កិចចការ ១:១-៥)។ បនាធ បម់ក ១២០នាក់សនពកួបគ នផថុ ុំគាប រងច់ាុំបោយការអធិសាឌ នបដើមផទីទួល
រពោះវញិ្ញដ ណ្តាមរពោះបនធូលស្នា។ អបកទុំងបនាោះគឺជាមនុស្សដុំបូងកដលរពោះជាោច ស់្ នប ជ្ូ នបៅកបុងវលចរមូតរបស់្
រពោះអងគ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍   
 
១២ រគិស្ថបរស័ិ្ទកដលពិតជាយកចិតថទុកោកប់ៅបលើរពលឹងមនុស្សកដល តប់ងន់ឹង 

 ក) អធិសាឌ ន 
 ខ្) ខ្វល់ខាវ យ 
 

១៣ អស់្អបកកដលបជឿបហ្ើយ នអធិសាឌ នបៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហាសិ្បគឺ 
 ក) ជាអបកកដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្ បហ្ើយចាតប់ ជ្ូ នបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ។ 

 ខ្) មនិ នលោះបងព់ិតរ កដបៅកបុងកិចចការរបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 

១៤ បៅបពលកដលពួកបយើងអធិសាឌ នថាសូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្ចាត់ប ជ្ូ នអបកបធវើការបយើងរតូវដឹងថា 
 ក) រទងរ់បកហ្លជាមនិបឆលើយតបបស្ចកថីអធិសាឌ នរបស់្ពួកបយើង។ 

 ខ្) រទងរ់បកហ្លជាចាតប់ ជ្ូ នពួកបយើង។ 
 

រតូវការការបនា បខលួន Humility Is Needed 
 បរគាោះថាប កដ់ធ៏ុំបុំផុតមយួបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ គឺបកើតបឡើងចុំបពាោះអបកបបរមើពន័នកិចច
កដលស្ុំឡឹងបមើលបៅបលើអវីមយួកដលបជាគជយ័កដលពួកបគ នបធវើបោយសារកតខ្លួនពួកបគផ្ទធ ល់។ អបក និងខ្ញុ ុំរតូវ ន
រពោះជាោច ស់្ចាតប់ ជ្ូ ន។ បយើងបរបើរពោះនាមរពោះអោច ស់្របស់្ពួកបយើងបៅរគបក់ិចចការសនការបធវើស្មរបនាធ ល់ទុំងអស់្របស់្ពួក
បយើង។ របសិ្នបបើោច ស់្សនវលចរមូត នរបទនពរដល់កិចចការរបស់្ពួកបយើង និងបណាថ លឱ្យកិចចការរបស់្ពួកបយើងបបងកើត
ផលកផល ពួកបយើងគួរកតោនការរបុងរបយត័បកុុំឱ្យោនអុំនួតបៅកបុងខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ ជាការពិតណាស់្ បយើងគួរកតរកីរយបៅ
កបុងរពោះអោច ស់្របស់្បយើងកដលរទងោ់នបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័បនាធ បអងគរទងផ់្ទធ ល់ និងបយើងរតូវកតថាវ យរគបទ់ុំងសិ្ររីងុបរឿង
បៅកានរ់ពោះបិតារបស់្រពោះអងគ។ 
 
 បៅបពលកដលោវឌីរបយុទនជាមយួកូលីយ៉ា ត បគាលបៅរបស់្ោវឌីគឺថាវ យសិ្ររីងុបរឿងបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្។ ចូរអាន
នូវអវីកដលគាត ់ននិយយបៅកានកូ់លីយ៉ា ត៖  
 

ឯងកានោ់វ កានល់ុំកពង និងស្ប មកវយអញ រឯីអញវញិ អញមកវយឯង កបុងនាមរពោះអោច ស់្សន 
ពិភពទុំងមូល ជារពោះសនពលទព័អុីរសាកអល កដលឯង នបុំ ក់មុខ្។ សថ្ងបនោះ រពោះអោច ស់្របគល់ 
ឯងមកកបុងកណាឋ បស់ដអញ អញនឹងរបហារឯង រពមទុំងកាត់កឯងបទៀតផង។ សថ្ងបនោះអញកយ៏កបខាម ច
ទហានភលីីស្ធីនបៅបអាយតាម ត និងស្តវសាហាវសីុ្កដរ។ ដូបចបោះ របជាជនទុំងអស់្បៅបលើកផនដីនឹងដឹង 
ថា អុីរសាកអលោនរពោះជាោច ស់្ជួយ ការពារ។ ស្ហ្គមន៍សនជនជាតិអុីរសាកអលទុំងមូលនឹងដឹងថា 
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រពោះអោច ស់្របទនបអាយបយើងោនជយ័ជុំនោះ ពុុំកមនបោយោវ ឬលុំកពងបទ ដផតិរពោះអោច ស់្ចាុំងជុំនួស្បយើង 
រពោះអងគនឹងរបគល់ពួកឯងមកកបុងកណាឋ បស់ដរបស់្ពួកបយើង។  (១សាុំយូកអល ១៧:៤៥-៤៧)។ 

 
 ោវឌីមនិ ននិយយថាពិភពបលកទុំងមូលបនោះគួរកតដឹងថាគាត ់ោវឌី គឺជាអបកកាល ហាន ឬ ជាអបកតស្ ូបនាោះបទ។ 
បុំណ្ងចិតថរបស់្គាតគ់ឺថាមនុស្សគួរកតដឹងថារពោះជាោច ស់្គាម នកដនកុំណ្តប់ហ្ើយរពោះអងគអាចស្បស្រង្វគ ោះមនុស្សបៅរគបស់ាទ ន
ភាពទុំងអស់្។ 
 
 កបុងនាមជាអបកបធវើការបៅកបុងវលចរមូត ពួកបយើងរតូវកតបនាធ បខ្លួន និងមនិរតូវដបណ្ថើ មយកសិ្ររីងុបរឿងស្រោបអ់វី
កដលបយើង នបធវើបនាោះបទ។ ពួកបយើងរតូវកតថាវ យរគបទ់ុំងសិ្ររីងុបរឿងបៅកានោ់ច ស់្សនវលចរមូត។ ពួកបយើងរតូវកតោន
ឆនធៈអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគ នបរបើរ ស់្ពួកបយើងបដើមផឱី្យមនុស្សដសទបទៀតនឹងប ើញសិ្ររីងុបរឿងរបស់្រពោះអងគ។ បនោះគឺជា
វញិ្ញដ ណ្ដព៏ិតសនអបកបបរមើពន័នកិចចកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៥ ពាកយបនាធ បខ្លួ នោនន័យផធុយពីពាកយ 
 ក) មនិអាតាម និយម 
 ខ្) អុំនួត 
 
១៦ អបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទគួរកតបនាធ បខ្លួន និងថាវ យរគបទ់ុំងសិ្ររីងុបរឿងបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្ពីបរពាោះ 
 ក) គាម នរពោះជាោច ស់្អបកបបរមើពន័នកិចចមនិអាចបធវើអវី នទល់កតបសាោះ។ 
 ខ្) កផបករបស់្អបកបបរមើពន័នកិចចអសាច រយជាងកផបករបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 

រតូវការការយល់ែឹង Understanding Is Needed 
ោគ ល់ពីរិច្ចការ Know the Assignment 

 
 ការពាយមបធវើកិចចការអវីមយួកដលមនិបចញពីឆនធៈរបស់្ពួកបយើងផ្ទធ ល់នឹងនាុំបយើងបៅរកការលុំ ក។ ពួកបយើងជា
អបកបធវើការរមួជាមយួរពោះជាោច ស់្ (១កូរនិថូ្ស្ ៣:៩) ពួកបយើងមនិរគានក់តបធវើការស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្បនាោះបទ។ បៅកបុងការ
ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ កដូ៏ចជាពន័នកិចចដសទបទៀតបៅកបុងរកុមជុំនុុំកដរពួកបយើងោនកផបកកដលរតូវបធវើបហ្ើយ
រពោះជាោច ស់្កោ៏នកផបករបស់្រពោះអងគកដលរតូវបធវើកដរ។ លទនផលលអបកើតបឡើង បៅបពលកដលកផបកទុំងពីរបនោះស្ទិតបៅកបុង
កកនលងកដលជាកមមសិ្ទនិរបស់្ពួកបគ។ 
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 ពួកបយើងរតូវ នប ជ្ូ នឱ្យបៅបរពាោះរគាបពូ់ជ ោុំ និងបរសាចទឹក។ ោននយ័ថាពួកបយើងកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីអវី
កដលរពោះរគិស្ថ នបធវើស្រោបព់ួកបយើង និងចាបយ់កឱ្កាស្កបុងការបធវើកិចចការបនោះផងកដរ។ កផបកកដលបៅស្ល់ជារបស់្
រពោះជាោច ស់្ រពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន។ 
 
 វពិតជាការលអបពលប ើញមនុស្សទទួល នការស្បស្រង្វគ ោះ។ វជាការលអបពលប ើញពួកបគរតឡបប់ៅកាន់
រពោះជាោច ស់្តាមរយៈទីបនាធ ល់របស់្ពួកបយើង។ ប៉ាុកនថ រតូវចាុំថាពួកបយើងមនិអាចបធវើឱ្យមនុស្សដឹងពីអុំបពើ បរបស់្ពួកបគ
តាមរយៈការនិយយរបស់្បយើង នបទ។ ោនកតរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះជាោច ស់្កដលជាអបកបញ្ញជ កក់បុងចិតថរបស់្ពួកបគបៅ
បពលកដលពួកបយើងនិយយ។ ពួកបយើងមនិអាចស្បស្រង្វគ ោះមនុស្ស នបទ។ ប៉ាុកនថ រពោះរគិស្ថអាចបធវើ នតាមរយៈពួកបយើង។ 
 
 ដូបចបោះមនិថាអបក នប ើញលទនផលបកើតបឡើង ឬ អតប់នាោះបទចុំបពាោះកិចចការរបស់្បយើងគឺផាយដុំណឹ្ងលអ និងោស់្
បតឿនមនុស្សអុំពីភាពបរគាោះថាប កស់នការសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ អបកកដលចាត់ប ជ្ូ នបយើង នោនរពោះបនធូលមកកាន់
បយើងថាពាកយរបស់្រពោះអងគនឹងមនិវលិរតឡបម់ករករពោះអងគវញិបឡើយ ដរបណាទល់កត នស្ុំបរចតាមបុំណ្ងរបស់្
រពោះអងគជាមុនសិ្ន (បអសាយ ៥៥:១១)។ កុុំឱ្យបយើងពាយមបថូរទុំនួលខុ្ស្រតូវរបស់្បយើងជាមយួរពោះជាោច ស់្។ 
 

ោគ ល់រពះគ្មពីរ Know the Bible 

 អបកបបរមើពន័នកិចចកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់មនិអាចោនកថីរ ុំពឹងថានឹងោនរបសិ្ទនភាពបោយ
គាម នចុំបណ្ោះដឹងទូបៅសនរពោះគមពរី គឺរពោះបនធូលសនរពោះជាោច ស់្បនាោះបទ។ បយើងគួរកតដឹងថារពោះគមពរីោនការកបងកចកជាកផបកធុំ 
និងកផបកតូច។ បយើងរតូវដឹងថាកកនលងណាកដលបយើងអាចកស្វងរកខ្គនលឹោះកដលនឹងជួយ ពួកបយើងកបុងការនិយយជាមយួ
មនុស្សអុំពីរពោះរគិស្ថ។ បយើងគួរកតោនស្មតទភាពកបុងការបករសាយ និងអនុវតថនខ៍្គមពរីទុំងបនាោះ។ រគបរ់ពលឹងរគិស្ថ
បរស័ិ្ទកដលោនជយ័ជុំនោះគួរកតោនចុំបណ្ោះដឹងជាមូលោឌ នរគឹោះខាងរពោះគមពរីបដើមផជីារបបយជនស៍្រោបក់ាររកីចបរមើន និង
បទពិបសាធនរ៍បស់្រគិស្ថបរស័ិ្ទ។  
 
 ជាអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ពួកបយើងគួរកតរការពោះបនធូលកដលផថល់ជុំបនឿបៅកបុងគុំនិតរបស់្ពួក
បយើង។ បនោះជារពោះបនធូលកដលនាុំមកនូវការកាតប់ទស្ ផ្ទល ស់្បថូរជីវតិ បបរងៀនពីភាពបរសុិ្ទន និងការពារបយើងបចញពីការធាល ក់
ចុោះកបុងអុំបពើ ប។ បៅបពលកដលពួកបយើងសាគ ល់រពោះបនធូល រពោះបនធូលនឹងជួយ ពួកបយើងកបុងការនិយយបោយបរបើពាកយ
បពចនរ៍តឹមរតវូបៅកបុងបពលបវលរតឹមរតូវ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៧ គូស្រងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលបៅពីមុខ្របបយគកដលរតមឹរតវូ។ 

 ក) ពន័នកិចចរបស់្ពួកបយើងស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្គឺជួយ មនុស្សឱ្យទទួលសាគ ល់ថាពួកបគជាមនុស្សោន ប។ 
 ខ្) កបុងនាមជាអបកបបរមើពន័នកិចចរបស់្រពោះជាោច ស់្ បយើងោនកផបករបស់្ពួកបយើង និងរទងោ់នកផបករបស់្រពោះអងគ។ 
 គ) បយើងរតូវការការយល់ដឹងខាងរពោះគមពរីតាមលុំោបល់ុំបោយយ៉ា ងឥតបខាច ោះបដើមផកីាល យបៅជាអបកផសពវផាយ 

      ដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
  ) របសិ្នបបើបយើងបមើលមនិប ើញពីលទនផលបៅកបុងពន័នកិចចផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្បយើង ោនន័យថាបយើងមនិ នបធវើ  
       កផបករបស់្ពួកបយើង។ 
 ង) ពន័នកិចចចមផងរបស់្រគិស្ថបរស័ិ្ទគឺជាការផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ។ 
 ច) ពួកបយើងដឹងថារពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្កតងកតោនបគាលបុំណ្ងប្ងចាប់ និងនាុំមនុស្សមកកាន ់

     រពោះរគិស្ថ។ 
 

១៨ ពនយល់ពីអតថនយ័សនរបបយគទុំងបនោះបោយស្របស្ររតឹមកតមយួឃ្លល តាមរយៈគុំនិតរបស់្អបកផ្ទធ ល់។ 
 ក) យល់ពីការង្វរ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) យល់ពីរពោះគមពរី 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១០ ពន័នកិចច ជីវតិ។ 
 
១  រពោះជាោច ស់្ 
 
២  អបកបជឿទុំងអស់្កបុងរពោះរគិស្ថ 
 
១១ ក) ោកប់ុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្បៅកបុងបុំណ្ងចិតថរបស់្ខ្ញុ ុំ។ 
 
៣  រពលឹងបុរស្ ស្រស្ថី និងកុោរ 
 
១២ ក) អធិសាឌ ន។ 
 
៤  ក) គ) និង  ) រតឹមរតូវ 
 
១៣  ក) ជាអបកកដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្បហ្ើយចាតប់ ជ្ូ នបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ។ 
 
៥  ក) រទងច់ងឱ់្យពួកបយើងអធិសាឌ នកដលអបកបបរមើពន័នកិចចនឹងបចញបៅ។ 
 
១៤ ខ្) រទងរ់បកហ្លជាចាតប់ ជ្ូ នពួកបយើង។ 
 
៦  (ោកច់ុំណុ្ចមយួណាមុនក ៏ន) 
 ក) មនុស្សកុំពុងសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ 
 ខ្) ចុំនួនរបជាជនកុំពុងបកើនបឡើង។ 
 គ) រពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្កបុងការបរបើរ ស់្ពួកបយើងជាអបកបបរមើពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគ។ 
 
១៥  ខ្) អុំណួ្ត។ 
 
៧  ខ្) ពីការ តប់ង ់និងការសាល បរ់បស់្បុរស្ និងស្រស្ថីទុំងឡាយ ដូចកដលរពោះជាោច ស់្ នទតប ើញពួកបគ។ 
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១៦  ក) គាម នរពោះជាោច ស់្អបកបបរមើពន័នកិចចមនិអាចបធវើអវី នទល់កតបសាោះ។ 
 
៨  បនោះជារបបៀបមយួកតប៉ាុបណាត ោះកដលពួកបយើងអាចប ើញពីតរមូវការដអ៏សាច រយស្រោបអ់ស់្អបកកដលគាម នរពោះរគិស្ថ។ 
 
១៧  ខ្) ង) និងច) រតឹមរតូវ 
 
៩  គិតអុំពីមនុស្សកដល នសាល ប់ និង តប់ងក់ដលអបកធាល ប់សាគ ល់។ 
 សូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្របទននិមតិថមកកានអ់បកកថ្មបទៀតបដើមផបីចញបៅកានព់ួកបគជាមយួដុំណឹ្ងលអ។ 
 
១៨  ចបមលើយរបស់្អបកគួរកតដូចជា៖ 
 ក) បយើងគឺជាអបកកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ បហ្ើយកិចចការកដលបៅស្ល់រតូវទុកឱ្យរពោះជាោច ស់្។ 

 ខ្) បយើងរតូវការការយល់ដឹងជាលកខណ្ៈទូបៅខាងរពោះគមពរី និងខ្គនលឹោះបដើមផបីធវើឱ្យស្មរបនាធ ល់របស់្បយើងកានក់ត
      ោនរបសិ្ទនភាព។ 

  


