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រពះជាមាា សប់ពងកើតអ្នរ ជាអ្នរ 

God Made You What You Are  
  
  

 
 រពោះគមពរីរ បប់យើងអុំពីបុររមប កប់ ម្ ោះបគឌាន កដលបោក នគិតថា បោកមនិរុំខ្ននអ់វីបទ។ បោក នោក់
ខ្លួនពីពួកខ្នម ុំងររតូវកដល ន ល្ នពានរបបទររបរ់បោក។ បពលបោកបគឌានប ោះបងក់ថីរងឃមឹទាុំងអរ់ររមប់
របជាជនរបរ់បោក រពោះជាមច រ់ នចាតប់ទវតាឱ្យមកបលើកទឹកចិតថបោក។ បទវតានាុំរពោះបនធូលមកថា៖ «វរីជនដអ៏ងអ់ាច
បអើយ រពោះអមច រ់គងប់បជាមយួអបកបហើយ!» (បៅហាវ យ ៦:១២)។ 
 
 រពោះជាមច រ់មនិវាយតសមលបោកបគឌានតាមរយៈភាពភយ័ខ្នល ច ឬ ភាពអរនថិរុខ្របរ់បោកបទ ជុំនួរឱ្យការបនោះ 
វញិ រពោះជាមច រ់ នទតប ើញរកាថ នុពលរបរ់បោកបគឌានកបុងការជួយ ដល់របជាជនរបរ់បោក។ រពោះជាមច រ់ទត 
ប ើញថា បោកជាវរីជន (អបកចមាុំង) មនិកមនមនុរសបកុំសាកបទ (រូមអាន បៅហាវ យ ៦-៨)។ ឆាប់ៗ បនាោះ របជាជន ន 
ដឹងថា រពោះអមច រ់គងប់បជាមយួបោកបគឌាន ដផតិបោកមនអាកបផកិរោិខុ្រពីមុន។ 
 
 រូមគិតអុំពីបោកបគឌាន បហើយមនកមល ុំងចិតថបឡើង។ អបករបកហលជាមនអារមមណ៍្ថា អបកមនិរុំខ្នន ់ប៉ាុកនថ 
អបករុំខ្នន់—កបុងរពោះបនរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយបរពាោះអបកជាមនុរសបរុំខ្ននរ់រមបរ់ពោះអងគ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យ 
អបកមនអាកបផកិរោិខុ្រកបលកពីមុន។ 
  



18 
 

គ្ទព្ាង 
ក. អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់: បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ You Are Somebody: A Child of God 
ខ្. អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់: រមជិកមប កស់នរពោះកាយរពោះរគិរថ You Are Somebody: A Member of Christ Body 
គ. អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់: ទូតសនរពោះរជយរពោះជាមច រ់ You Are Somebody: An Ambassador of the Kingdom 
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់សារៈរុំខ្ននរ់បរ់អបកកបុងនាមជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ និងរបបៀបកដលការពិតបនោះមនឥទនិពលបលើ 
     ជីវតិអបក។ 
២. ពិពណ៌្នាពីការទទួលខុ្ររតូវផ្ទធ ល់ររមបក់ារររ់បបជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ ររបតាមរពោះគមពរី។ 
៣. ពនយល់ថា បហតុអវី នជារពោះជាមច រ់ោកអ់បកកបុងរពោះកាយរពោះរគិរថ។ 
៤. បលើកឧទាហរណ៍្មយួពីទុំនួលខុ្ររតូវនានារបរ់អបកកបុងនាមជាអបកបជឿ។ 
៥. ពិពណ៌្នាអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបអ់បកបបបលើកផនដីបនោះ កបុងនាមជាទូតរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 

រ.  អ្នរជាមនុសសសខំាន់: បុរតធីតារបសរ់ពះជាមាា ស ់ 
     You Are Somebody: A Child of God 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់សារសំខាន់របស់អនររន ងនមជ្ជប ព្តធីតារបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ និងរទបៀបណដលការពិតទនះានឥទធិពលទលើជីវិតអនរ។ 
 
 បតើមនបរឿងអវបីកើតបឡើង បបបពលអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទ? អបកលនត់ួ បរបរ់អបក បហើយរពោះជាមច រ់ ន 
អតប់ទារអបក។ អបក នរបស្តង្ហគ ោះ បោយបរពាោះអបកទូលរូមរពោះបយរ ូរគិរថឱ្យបធវើជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ និងជារពោះអមច រ់កបុងជីវតិ 
អបក។ អបកបជឿថា រទងជ់ារពោះបុរតាសនរពោះ រពមទាុំងទទួលរពោះអងគោកក់បុងចិតថអបក បដើមផរីគបរ់គងជវីតិអបក។ 
 

ព្ពះជ្ជាច ស់បានសទគ គ្ ះអនរ God Has Done a Work in You 
 គមពរីដុំណឹ្ងលអយ៉ាូហានរ បប់យើងពីការលអៗ នបកើតបឡើង បពលមនុរសបទទួលរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះអមច រ់ 
និងជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ រូមអានខ្គមពរីទាុំងបនោះបោយរបុងរបយត័ប៖ 
 

រឯីអរ់អបកកដល នទទួលរពោះអងគ គឺអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះនាមរពោះអងគ រពោះអងគរបទានបអាយបគអាចបៅ
ជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់—អបកទាុំងបនាោះពុុំកមនបកើតពីបោហិត ពីចុំណ្ង់តណាា  ឬពីបុំណ្ងមនុរសបបឡើយ គឺ
បកើតពីរពោះជាមច រ់វញិ។ (យ៉ាូហាន ១:១២-១៣) 
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 បតើការបនោះររមបក់តអរ់អបកកដលររ់បបរមយ័កាលរពោះបយរ ូឬ? បទ មនិអញ្ច ឹងបទ! ការបកើតជាែមីគឺជាការ 
រតឹមរតូវ និងជាបទពិបសាធនរ៍បរ់អរ់អបកកដលបជឿ និងទទួលរពោះបយរ ូ។ បយើង នបកើតជាែមីបោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្ 
ដវ៏រុិទន។ 
 
 រពោះជាមច រ់របទានជីវតិដល់អបកតាមរបបៀបពិបររមយួ។ វាមនិកមនជាជីវតិែមីខ្នងរបូកាយបនាោះបទ—ោម ននរណា 
មប កអ់ាចកាល យបៅជាទារកមថងបទៀតបនាោះបឡើយ។ វាជាជីវតិែមីខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្ កដលរពោះជាមច រ់ផ្ទធ ល់ នរបទានមក។ រទង់ 
គឺជារពោះបិតារបរ់អរ់អបកកដល នបកើតជាែមីទាុំងអរ់។ បយើងជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ។ 
 
 ដូបចបោះ របរិនបបើអបកជាអបកបជឿរគរិថបររ័ិទ អបកគឺជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់បហើយ។ បតើអបកអាចររសម នបទថា 
អបករុំខ្នន់ោ៉ា ងណាកដលរពោះបបងកើតអបកមក? អបកពិតជាមនុរសបរុំខ្នន!់ អបកជាបុរតសនរពោះដម៏នរគបទ់ាុំងរពោះបចសាថ ។  
រពោះអាទិករជារពោះបិតា របរ់អបក ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

 ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយរតឹមរតូវបុំផុតចុំបពាោះរុំណួ្រនីមយួៗកបុងរុំណួ្រទាុំងពីរបនោះ។ ចូរគូរអកសបរបបពីមុខ្ជបរមើរ 
របរ់អបក។ 
 
១ កណ្ឍ គមពរី យ៉ាូហាន ១:១២ រ បប់យើងថា បតើបយើងរតូវការបធវើអវីខ្លោះបដើមផកីាល យជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់?  
 ក) អតប់ទារ និងបុំបភលចអបកដសទ 
 ខ្) ទទួល និងបជឿបលើរពោះបយរ ូ 
 គ) កាល យជាទារក និងធុំលូតោរ់មថងបទៀត 
 
២ បតើរពោះជាមច រ់បធវើកិចចការអវីខ្លោះកបុងអបក បបបពលអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទ? 
 ក) រទងប់ធវើឱ្យអបកកាល យជាបុរតរពោះអងគ និងជួយ អបកឱ្យរបរពឹតថកបុងរបបៀបមយួរបបរើរជាងមុន។ 
 ខ្) រទងប់ធវើឱ្យអបកមនអារមមណ៍្ថា អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់ជាងមនុរសបឯបទៀតៗ។ 
 
បផធៀងចបមលើយរបរ់អបកបបចុងបមបរៀនបនោះ។ 
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ទោលបំណងសព្ាប់អនរជ្ជប ព្តធីតារបស់ព្ពះអងគ Purpose for You as His Child 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពីទំនួលខ សព្តូវផ្ទា ល់សព្ាប់ការរស់ទៅជ្ជប ព្តរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ ព្សបតាមព្ពះបនាូលព្ពះ។ 
 
 បពលអបកបរៀនថា រពោះជាមច រ់ជារពោះបិតារបរ់អបកកដលគងប់បសាទ នរួគ ៌របកហលអបកគិតអុំពីឪពុករបរ់អបក 
ផ្ទធ ល់។ បតើឪពុករបរ់អបកមនលកខណ្ៈដូចបមថច បពលអបកបបបកមង? ពិតណារ់ ោតម់និលអឥតបខ្នច ោះបទ បរពាោះមនកត 
រពោះជាមច រ់ប៉ាុបណាត ោះកដលលអឥតបខ្នច ោះ។ ប៉ាុកនថ ឪពុកលអររឡាញ់កូនៗរបរ់ោត។់ ោតច់ងឱ់្យកូនៗរបរ់ោតម់នរបរ់ 
លអៗបុំផុតកដលោតអ់ាចផថល់ឱ្យ ន។ ោតច់ងឱ់្យពួកបគមនជីវតិរបាយរកីរយ និងបពញបលញ រពមទាុំងកាល យជា 
មនុរសបលអផង។ 
 
 រពោះវរបិតាកដលគងប់បសាទ នរួគ៌កដូ៏ចោប កដរ។ រទងរ់ពវរពោះហឫទយ័អវីកដលលអបុំផុតររមបប់ុរតធីតារបរ់ 
រពោះអងគ។ រទងម់នបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ររមបជ់ីវតិែមីរបរ់បយើងកបុងនាមជារគិរថបររ័ិទ។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ 
ឱ្យបយើងរកីរយ បបបពលកដលបយើងបុំបពញតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រទងរ់រមបជ់ីវតិបយើង។ 
  
 បបកបុងកណ្ឍ គមពរីបអបភរូជុំពូក២ បយើងរិកាអុំពីការធុំអសាច រយកដលរពោះជាមច រ់ នបធវើររមបប់យើង។ បយើង ន
សាល បខ់្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្ បោយបធវើតាមគុំនិតប៉ាងរ ថាប របរ់ខ្លួនឯង។ ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់បធវើឱ្យបយើងររ់បបកបុងរពោះបយរ ូ
រគិរថ។ អុំបណាយទានបនោះជាជីវតិែមីមកពីរពោះបោយសារជុំបនឿកបុងរពោះបយរ ូ។ សាវក័ប៉ាូល នររបររអុំពីការកាល យជាបុរត
ធីតារបរ់រពោះជាមច រ់មនន័យោ៉ា ងណាបនាោះ៖ 
 

បយើងជាសាប រពោះហរឋកដលរពោះជាមច រ់ នបបងកើតមក កបុងអងគរពោះរគិរឋបយរ ូ បដើមផបីអាយបយើងរបរពឹតថអុំបពើ
លអកដលរពោះអងគ នបរមុងទុកជាមុនរុំរបប់អាយបយើងរបរពឹតថតាម។ (បអបភរូ ២:១០) 

 
 បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបប់ុរតធីតារពោះអងគរមួមនជីវតិសនការរបរពឹតថអុំបពើលអ។ ការរបរពឹតថអុំបពើលអ 
មននយ័ថា ការបធវើអវីកដលលអ និងរតឹមរតូវកបុងរគបក់ារទាុំងអរ់។ បយើងគួរកតបរបើបពលបវោ និងបទពបការលយរបរ់បយើង 
ទាុំងអរ់បធវើជាមនុរសបលអ។ ការបនោះនឹងបធវើឱ្យរពោះបិតាកដលគងប់បសាទ នរួគ៌ោបរ់ពោះទយ័ រពមទាុំងផថល់ឱ្យបយើងមនជីវតិ 
រកីរយ និងបពញបលញ។ 
 
 ប៉ាុកនថ ការរបរពឹតថអុំបពើលអកតមយួមខុ្ មនិអាចបធវើឱ្យនរណាមប កក់ាល យជារគិរថបររ័ិទ នបឡើយ។ បបកបុងកណ្ឍ គមពរី 
បអបភរូ ២:៨-៩ បយើងរិកាថា ការរបស្តង្ហគ ោះមនិកមនជាការរក នមកបនាោះបទ។ វាជារពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមច រ់។ 
ប៉ាុកនថ បពលណាមនមប ក់កាល យជាបុរតសនរពោះ បគរតវូកតររ់បបររបតាមបទោឌ នរបរ់រពោះ។ បុរតរបរ់រពោះខុ្រពីបគ បហើយ 
របរពឹតថខុ្រពីមនុរសបបផសបងបទៀតកដលមនិកមនជារគិរថបររ័ិទ។ រគិរថបររ័ិទបង្ហា ញពីជុំបនឿរបរ់បគ តាមរយៈការបធវើអវីៗ 
កដលែមីររមបរ់ពោះជាមច រ់។ បនោះជារពោះរជសារកបុងគមពរី ោ៉ា កុប ១:២២-២៥—ជុំបនឿរតូវកតបង្ហា ញពីការរបតិបតថិតាម។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
  
 ចូរគូររងវងប់លើអកសបរសនឃ្លល កដលរតឹមរតូវបបកបុងរបបោគនីមយួៗ។ 
 
៣ បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបជ់ីវតិអបកបជឿគឺ អបករតូវកត 
 ក) រក នការរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ 
 ខ្) បធវើលអ និងរតមឹរតូវរគបក់ារទាុំងអរ់។ 
 
៤ កណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប ១:២២-២៦ រ បប់យើងថា បយើងមនិរោនក់តសាថ បរ់ពោះបនធូលរពោះប៉ាុបណាត ោះបទ កតក ៏
 ក) អានរពោះបនធូលជាបរឿយៗផង។ 
 ខ្) ឆងល់ថា រពោះបនធូលមនអតទន័យអវីខ្លោះ។ 
 គ) អនុវតថតាមរពោះបនធូលផង។ 
  

 បយើង ននិោយរចួបហើយអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបរ់គិរថបររ័ិទអុំពីការរបរពឹតថអុំបពើលអ។ ប៉ាុកនថ 
វារុំខ្ននច់ុំបពាោះអបកកដលអបកយល់ថា អវីកដលអបកបធវើគឺ ខុ្រពីអវីកដលជាលកខណ្ៈរបរ់អបក។ អបកគឺជា មនុរសបរុំខ្នន់—អបក 
គឺជា បុរតរបរ់រពោះជាមច រ់! ប៉ាុកនថ បតើបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់នឹងមនលកខណ្ៈោ៉ា ងដូចបមថច? រពោះជាមច រ់ ន 
បរជើរបរ ើរបយើង «តាុំងពីមុនកុំបណ្ើ តពិភពបោកមកបម៉ាលោះ បដើមផបីអាយបយើង នវរុិទន និងឥតបៅហមងបបចុំបពាោះរពោះភស្តកថ
រពោះអងគ« (បអបភរូ ១:៤)។  
 
 រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបុរតធីតារពោះអងគ នវរុិទន និងឥតបៅហមង។ អបកដឹងថា អបកបជឿគឺជា ការបបងកើតែមី។ 
អបកកអ៏ាចដឹងតាមរយៈការអានរពោះគមពរី និងតាមរយៈបទពិបសាធនថ៍ា រគិរថបររ័ិទមនិលអឥតបខ្នច ោះរហូតបទ។ រូមផកីតពួក 
សាវក័កម៏នកុំហុរកដរ។ ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបុរតធីតារពោះអងគ នបៅជាវរុិទន។ ការបនោះរតូវការបពលបវោ 
បរបៀបដូចបកមងកដលកុំពុងលូតោរ់អញ្ច ឹងកដរ។ ការពិត ការលូតោរ់របរ់បយើងនឹងមនិបពញបលញបទ រហូតដល់បយើង 
បៅបបសាទ នរួគ៌។  

ប ព្តធីតារបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ 
     គឺជា   ការបបងកើតែមី 
     មនិកមន   លអឥតបខ្នច ោះមយួរ ុំបពច 
      នបៅជា  វរុិទន និង ឥតបៅហមង 
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 ជាងបឈើរបកហលរងឃមឹថា កូនរបុររបរ់ោតន់ឹងកាល យជាជាងបឈើជុំនាញមប ក។់ អបកចបរមៀងរបកហលចង ់
ឱ្យកូនររីរបរ់ោតក់ាល យជាតស្តនថីករដអ៏សាច រយមប ក។់ ប៉ាុកនថ បតើការបកើតកបុងរគួសារមយួផថល់ឱ្យកូននូវជុំនាញដូចឪពុកមថ យ 
បគកមនឬ? បទ មនិអញ្ច ឹងបទ។ វារតូវការបពលបវោ ការបបរងៀន នងិការអនុវតថន ៍បដើមផអីភវិឌណជុំនាញអវីមយួ។ កូនរតូវកត 
ចងប់រៀនពីឪពុកមថ យ បហើយបធវើតាមការបបរងៀនរបរ់ឪពុកមថ យកដរ។ 
 
 រពោះជាមច រ់អាចជួយ អបកបជឿផ្ទល រ់បថូរអតថចរតិរបរ់បគ។ អតថចរតិ ជារបបៀបកដលបយើងមនអារមមណ៍្អុំពីមនុរសប 
និងវតទុបផសបងៗ។ អតថចរតិបង្ហា ញថា បយើងជាមនុរសបកបបណា។ ដូបចបោះ បពលរពោះជាមច រ់របស្តង្ហគ ោះបយើង រទងផ់្ទល រ់បថូរជីវតិ 
ខ្នងកបុងរបរ់បយើង។ បនាធ បម់ក ជីវតិែមីរបរ់បយើងបបញ្ចញអតថចរតិ និងការរបរពឹតថកបបរពោះ។ វាជានិយមនយ័មយួរបរ់ 
រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី៖ អនុវតថជីវតិែមីរបរ់អបក តាមរយៈអតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
៥ ចូរររបររកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបកពីរបបៀបកដលរពោះជាមច រ់ផ្ទល រ់បថូរអារមមណ៍្ និងការរបរពឹតថរបរ់អបក។ បតើអវី 
    កដលរពោះជាមច រ់បធវើកបុងជីវតិអបក  នបលើកទឹកចិតថអបកកដរឬបទ? 
 
៦ ចូរផគូផគងពាកយកដលចងអុលរ បព់ីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះររមបជ់ីវតិអបក (រកបឡានខ្នងសាថ ុំ) ជាមយួនឹងចុំណុ្ចបី 
    ោ៉ា ងកដលវាប៉ាោះពាល់កបុងជីវតិអបក (រកបឡានខ្នងបឆវង)។ ររបររបលខ្បបចបនាល ោះកដល នផថល់ជូន។ 
…… ក ការរបរពឹតថ  ១) របស្តង្ហគ ោះ 
…… ខ្ ជីវតិែមី   ២)  នវរុិទន និងឥតបៅហមង 
…… គ អតថចរតិ   ៣) របរពឹតថលអ 
 

ខ.  អ្នរជាមនុសសសខំាន់ៈ សមាជិរមាន រ់ម្នរពះកាយរពះរគិសត  
      You Are Somebody: A Member of Christ’s Body 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ថា ទហត អវីបានជ្ជព្ពះជ្ជាច ស់ដារ់អនររន ងព្ពះកាយព្ពះព្គ្ិសត។ 
 
 អបករបកហលជាធាល បឮ់នរណាមប កន់ិោយថា «របរិនបបើអបកជាអបកមន បកតមប កប់បបលើកផនដីបនោះ រពោះបយរ ូ 
 នរុគតររមបអ់បកបហើយ!» ប៉ាុកនថ មនិកមនកតអបកមប កប់ទ កមនបទ? វាជាកផបកមយួសនគបរមងកផនការរបរ់រពោះសនការ 
របស្តង្ហគ ោះ កដលមនុរសបជាបរចើនគួរកត ន។ ជាការពិត អបកជាមប កក់បុងចុំបណាមបនាោះកដរ។ ការរងទុកខលុំ ករបរ់រពោះបយរ ូ  
នាុំឱ្យបុរតធីតាជាបរចើនឱ្យទទួលរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ (បហរបឺ ២:១០)។ រពោះជាមច រ់ នតរមូវរពោះបុរតារពោះអងគទុកជា 
មុន គឺរពោះបយរ ូ បដើមផឱី្យ នបៅជា «បរៀមចផង កបុងបណាថ បងបអូន (របុរៗ) ជាបរចើន» (រ ៉ាមូ ៨:២៩)។ 
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 បតើអបកគិតថាពាកយ បុរតា  និង បងបអូ នរបុរៗ  មនិមនអបកកបុងបនាោះឬ របរិនបបើអបកជាស្តរថី? បទ អបកមនរិទនិបរមើ 
កបុងការកដលបៅថាជា «បុរតរបរ់រពោះ»។ អរ់អបកកដល នបជឿ និង នទទួលរពោះមនរិទនិកាល យជាបុរតធីតារបរ់ 
រពោះជាមច រ់ទាុំងអរ់។ 
 

ព្ពះជ្ជាច ស់បានដារ់អនរទៅរន ងព្គ្ួសារមួយ God Has Placed You in a Family 
 រពោះជាមច រ់មនបុរតា និងបុរតីជាបរចើននាក:់ រគិរថបររ័ិទកដលបបងកើតរកុមរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់។ រពោះបិតា 
រពវរពោះទយ័ឱ្យរគួសាររពោះអងគជារកុមរមួកតមយួ។ រពោះគមពរីបញ្ជជ កព់ីការបនោះ បោយបៅរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់ថា 
«របូកាយរបរ់រពោះរគិរថ» (បអបភរូ ៤:១២)។  
 
 របូកាយមយួមនរររីងគបរចើនផគុ ុំចូលោប  រររីងគទាុំងអរ់បធវើការររមបប់ោលបុំណ្ងកតមយួ។ បទាោះបីរររីងគ 
ខុ្រៗោប  កតរតូវការោប បៅវញិបៅមក! របូកាយរពោះរគិរថកដូ៏ចោប កដរ។ វារតូវបបងកើតបឡើងបោយរគិរថបររ័ិទមកពីរបបទរ 
ជាតិសារន ៍និងអាយុខុ្រៗពីោប ។ ប៉ាុកនថ វារមួកតមយួ—កាល យជារបូកាយកតមយួ និងរកុមរគួសារកតមយួ។ បោកប៉ាូល 
ររបររបៅកានអ់បកបជឿបបរកុងបអបភរូថា »បងបអូនកលងជាជនបរបទរ ឬជាអាណិ្កជនបទៀតបហើយ គឺបងបអូនជាជនរមួ
ជាតិជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទន និងជារកុមរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់» (បអបភរូ ២:១៩)។ 
 
 ភាពរបួរមួពិតជាអសាច រយកមន! ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់ពុុំ នបធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទមនរបូកាយកតមយួ កដលរោនក់តមន 
រកុមកតមយួបនាោះបទ។ រគូបងវឹក ល់ទាតម់និរបមូលកីឡាករបដើមផរីោនក់តនិោយថា ោតម់នរកុមបនាោះបទ។ ោតប់រងួប 
បរងួមបគបដើមផឱី្យបគបលង! រពោះជាមច រ់មនបោលបុំណ្ងររមបរ់បូកាយរបរ់រពោះរគិរថ បហើយអបកមនចុំកណ្កកបុងការ 
បលងវាកដរ។ 
 

ទោលបំណងសព្ាប់អនររន ងព្រុមព្គ្ួសារទនះ Purpose for You in the Family 
 បហតុអវី នជារពោះជាមច រ់ោកម់នុរសបជារកុមរគួសារ? រូមគិតអុំពីកុមរកុំរពា និងស្តរថីបមម៉ា យកបុងររុករបរ់ 
អបក។ វាង្ហយររួលកបុងការកដលប ើញថា មនុរសបរតូវការមនុរសប។ រគួសារគឺជាវធិីរបរ់រពោះជាមច រ់កដលបុំបពញតរមូវការ 
របរ់បគ ទាុំងខ្នងរបូកាយ ទាុំងខ្នងអារមមណ៍្។ រគួសារអាចផថល់អាហារ និងការសាប កប់បជាមយួោប តាមរយៈរមជិក 
មប ក់ៗ ។ រគួសារអាចបុំបពញតរមូវការឱ្យោប បៅវញិបៅមក។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នោកប់ុរតធីតារបរ់រពោះអងគមប ក់ៗ កបុងរគួសាររពោះអងគចុំបពាោះបហតុផលដូចោប —ពីបរពាោះបយើងរតូវការ
ោប បៅវញិបៅមក។ របកហល អបកមនិមនអារមមណ៍្ថា អបករតូវការជុំនួយពីរគិរថបររ័ិទដសទបទៀតររមបត់រមូវការខ្នង
របូកាយ ឬ តរមូវការខ្នងអារមមណ៍្។ របកហលអបកមនរគួសារកដលររឡាញ់ និងយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបក។ ប៉ាុកនថ 
បងបអូនកបុងរពោះរគិរថនឹងអាចរតូវការជុំនួយពីអបកតាមរបបៀបទាុំងបនោះ។ បោយោម នការរងសបយ័អបកមនចុំកណ្កដរ៏ុំខ្នន់ 
កបុងការបធវើពន័នកិចចបដើមផរីមជិកឯបទៀតបបកបុងរគួសារ។ 
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 បយើងទាុំងអរ់ោប រតូវកតមនចុំកណ្កកបុងជីវតិខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្សនរគួសាររពោះ។ អបកររបររបៅកានស់ារនប៍ហរបឺ ន
ោកត់រមូវការខ្នងរបូកាយ ខ្នងឯអារមមណ៍្ និងតរមូវការខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្ជាមយួោប ។ 
 

បតាងបយើងបមើលកែរកាោប បៅវញិបៅមក បដើមផជីួយ ោរ់បតឿនោប បអាយមនចិតថររឡាញ់ និងរបរពឹតថអុំបពើ
លអ។ មនិរតូវលោះបង់ការរបជុុំោប  ដូចអបកខ្លោះធាល ប់បធវើបនាោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងរតូវបលើកទឹកចិតថោប បៅវញិ
បៅមក បអាយរតឹកតខ្នល ុំងបឡើង បោយប ើញថាសែងសនរពោះអមច រ់កានក់តជិតមកដល់បហើយ។  
(បហរបឺ ១០:២៤-២៥)  

 
 តាមរយៈការរបជុុំោប ជាមយួរគិរថបររ័ិទដសទបទៀត អបកអាចបុំបពញតរមូវការរបរ់អបក ន បហើយបគកអ៏ាចបុំបពញ 
តរមូវការរបរ់បគ នកដរ។ បនោះបហើយជា រកមរីលធម៌តាមរពោះគមពរី។ អបកអនុវតថជីវតិែមីបនោះតាមរយៈការជួយ ដល់រគួសារសន 
រពោះ។ បោកប៉ាូលផថល់ជូនបយើងនូវឧទាហរណ៍្មយួអុំពីអាកបផកិរោិ និងការរបរពឹតថរបរ់បោក បពលបោកនិោយថា  
«បងបអូនរបកហលជា នឮបគនិោយអុំពីមុខ្ង្ហរកដលរពោះជាមច រ់របណី្របនាឋ របអាយខ្ញុ ុំបុំបពញ បដើមផជីារបបោជន៍ដល់
បងបអូនបនាោះបហើយបមើលបៅ» (បអបភរូ ៣:២)។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងររ់បបររមប់ការលអរបរ់អបកដសទកបុង 
របូកាយរបរ់រពោះរគិរថ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគរតមឹរតវូ រថីអុំពីរពោះជាមច រ់ និងអុំពីរកុមរគួសាររពោះអងគ។ 
 ក) រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបុរតធីតារបរ់រពោះអងគបបរមើោប បៅវញិបៅមក។ 
 ខ្) មនុរសបទាុំងអរ់ជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់។ 
 គ) បយើងមនិគួររអបរ់គិរថបររ័ិទដសទបទៀតបទ រពោះជាមច រ់ នបបងកើតបគមកជាបងបអូនរបុរររីកដរ។ 
  ) របូកាយរបរ់រពោះរគិរថបកើតមនបឡើងគឺ បដើមផបីុំបពញតរមូវការរបរ់រមជិកនីមយួៗ។ 
 
៨ ចូរគិតអុំពីរគិរថបររ័ិទបបកបុងរហគមនរ៍បរ់អបក។ បតើពួកបគមនតរមូវការអវីខ្លោះ? បតើអបកជាចុំកណ្កមយួសនចបមលើយរបរ់ 
   រពោះចុំបពាោះតរមូវការរបរ់ពួកបគកដរឬបទ?  
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គ.  អ្នរជាមនុសសសខំាន់ៈ ទូតម្នរពះរាជយរពះជាមាា ស ់ 
      You Are Somebody: An Ambassador of the Kingdom 
ទោលទៅទ៤ី. ទលើរឧទាហរណ៍មួយពីទំនួលខ សព្តូវននរបស់អនររន ងនមជ្ជអនរទជឿ។ 
 
 បតើមនបរឿងអវបីកើតបឡើងចុំបពាោះរគួសារកដលមនិលូតោរ់? រគួសាររតូវកតបកើនរមជិកឱ្យ នបរចើន។ បពល 
រពោះជាមច រ់ នបបងកើតមនុរសបដុំបូង រទងម់នរពោះបនធូលរ បប់គឱ្យបបងកើតកូនបៅឱ្យ នបកើនបរចើនបឡើង (បោកុបផតថិ 
១:២៨)។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យរគួសារខ្នងវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះអងគដូចោប កដរ។ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យមនមនុរសប 
បកើតជាែមកីានក់តបរចើនបឡើងៗកបុងរគួសាររពោះអងគ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលបៅកាន់សាវក័របរ់រពោះអងគថា ដូបចបោះ ចូរបចញ
បៅនាុំមនុរសបរគបជ់ាតិសារន៍បអាយបធវើជារិរសប បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនាមរពោះបិតា រពោះបុរតា និង
រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន (ម៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ 
 
 អបកបជឿកដលជារបូកាយរបរ់រពោះរគិរថរតូវកតលូតោរ់បឡើង បហើយរមជិកមប ក់ៗ មនចុំកណ្កបរៀងខ្លួនកបុង 
ដុំបណ្ើ រការបនោះ។ អបករតូវ នបង្ហគ បឱ់្យជួយ ឱ្យអរ់ពីរមតទភាពរបរ់អបកបដើមផនីាុំអបកបជឿកានក់តបរចើនចូលមកកបុងរកុម 
រគួសាររបរ់រពោះ។ 
 

ព្ពះជ្ជាច ស់បានទ រអនរឱ្យទៅរន ងទោរទនះ God Has Left You in the World 
 បពលអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទ អបកមិន ចាកបចញពីកផនដីបនោះ បហើយបៅសាទ នរួគភ៌ាល មៗបនាោះបទ។ ប៉ាុកនថ ការបៅបប
ជាមយួរពោះអមច រ់បបសាទ នរួគប៌នាោះរបបរើរជាងជីវតិបបកផនដីបនោះឆាង យណារ់ (ភលីីព ១:២៣)។ រពោះជាមច រ់អាចនាុំ
អបកបៅបបជាមយួរពោះអងគ ប៉ាុកនថ រទងប់រជើរបរ ើរមនិនាុំអបកយកបៅជាមយួរពោះអងគបទ។ 
 
 របកហលជាមនចុំណុ្ចមយួបទៀតកដល មិន  បកើតបឡើង បពលអបកកាល យជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បញ្ជា ទាុំងអរ់
កដលរថីអុំពីលុយ និងការង្ហរ មនិ តភ់ាល មៗបទ។ អបកជិតខ្នង និងរកុមការង្ហររបរ់អបកមនិកានក់តររួរយរកទ់ាក ់និង
កានក់តជួយ អបកភាល មៗបនាោះបទ។ បហតុអវី នអញ្ច ឹង? អបកបបកតររ់បបបលើកផនដីបនោះបបបឡើយ។ អវីៗកដលបបកផនដីមនិ
ង្ហយររួលរហូតបនាោះបទ។ បញ្ជា ោយឡុំនឹងអុំណ្ររបាយ។ អបករបកហលជារតូវពិ ករបរមចចិតថជាងមុនបពលអបក
កាល យជារគិរថបររ័ិទបៅបទៀត។ រគួសារ និងមតិថភកថិរបរ់អបករបកហលមនិយល់ចិតថអបក។ បបបពលបនោះ វញិ្ជដ ណ្អារកក ់
(ជាបទវតាអារកកក់ដលរបឆាុំងការលអទាុំងអរ់របរ់រពោះ) កុំពុងកតរបឆាុំងនឹងអបកបទៀត។  
  
 ប៉ាុកនថ រូមគិតពិចារណាអុំពីបរចកថីអធិសាឌ នរបរ់រពោះបយរ ូបៅកានរ់ពោះជាមច រ់ររមប់សាវក័រពោះអងគ៖ 
 

ទូលបងគុំមនិអងវររពោះអងគ បអាយយកបគបចញពីបោកបនោះបឡើយ គឺរូមរទងប់មតាថ ការពារបគពីអុំណាច
មរកុំណាចវញិ។ បគមនិបកើតពីនិរសបយ័បោកីយប៍ទ ដូចទូលបងគុំមនិបកើតពនីិរសបយ័បោកីយប៍នោះកដរ។ 
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… ទូលបងគុំចាតប់គបអាយបៅកបុងបោក ដូចរពោះអងគ នចាតទូ់លបងគុំបអាយមកកបុងបោកកដរ។  
(យ៉ាូហាន ១៧:១៥-១៦, ១៨) 

 
 របរិនបបើរពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបុរតធីតារពោះអងគររ់បបបបបលើកផនដីបនោះ អបកអាចរ កដចិតថ នថា វានឹង 
មនបហតុផលលអ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
  
 បរជើរបរ ើរចបមលើយរតឹមរតូវកដល នផថល់ជូន បហើយររបររវាោកប់បកកនលងទុំបនរ។ 
 
៩ កបុងនាមជាអបកបជឿ បយើងមនទុំនួលខុ្ររតូវកបុងការ ……………………………………  
              (រ ប ់/ ប ល្ ោះរបកកក)   
   មនុរសបទាុំងអរ់បបរគបទ់ីកកនលងអុំពី ……………………………………………………………  ។       
             (អរ័ោុំ និងបអវា៉ា  / រកុមរគួសាររបរ់រពោះ) 
 

ទោលបំណងសព្ាប់អនរទៅរន ងទោរទនះ Purpose for You in the World 
ទោលទៅទ៥ី. ពិពណ៌នអំពីទោលបំណងរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់សព្ាប់អនរទៅទលើណផនដីទនះ រន ងនមជ្ជទូតរបស់ព្ពះព្គ្ិសត។ 
 
 រគិរថបររ័ិទមយួចុំនួនចងផ់្ទថ ចខ់្លួនបចញពីអបកដសទ។ បគបចញពីផធោះ ពីរកុមរគួសារ និងពីភូមរិបរ់បគបដើមផរីរ់បបឱ្យ
ឆាង យពីកផនដី។ ការកបបបនោះមនិកមនជាអវីកដលរពោះជាមច រ់ចង ់នបទ។ គបរមងកផនការរបរ់រទងរ់រមបអ់បក និង
ររមបប់ុរតធីតាទាុំងអរ់គឺ បធវើកិចចការរបរ់រពោះអងគបបកបុងបោកិយប៍នោះ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បស់ាវក័រពោះអងគថា 
«ដូចរពោះបិតា នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមកោ៉ា ងណា ខ្ញុ ុំចាតអ់បករល់ោប បអាយបៅោ៉ា ងបនាោះកដរ» (យ៉ាូហាន ២០:២១)។ អបករតូវ 
ចាតឱ់្យបចញបៅកបុងបោកិយដូ៍ចរទង ់នចាតប់ោកបពរតុរ បោកោ៉ា កុប បោកយ៉ាូហាន និងសាវក័ទាុំងអរ់របរ់ 
រពោះអងគកដរ។ អបករតូវកតតុំណាងឱ្យរពោះអមច រ់រ បប់ៅកានអ់រ់អបកកដលបបជុុំវញិអបក។   
 
 រូមសាថ បនូ់វអវីកដលបោកប៉ាូលនិោយអុំពីការររ់បបរបរ់រគិរថបររ័ិទ កបុងនាមជាអបកតុំណាងឱ្យរពោះជាមច រ់៖  

ចូរបធវើកិចចការទាុំងអរ់ បោយឥតរអ ូរទាុំ ឬជកជកតវា៉ា បឡើយ បដើមផបីអាយបងបអូន នលអឥតបខ្នច ោះ ឥតបៅហមង 
ជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់កដលឥតមនកុំហុរ កបុងចុំបណាមមនុរសបបវៀចបវរ និងខ្ិលខូ្ចបបជុំនាន់បនោះ។ បង
បអូនភលកឺបុងចុំបណាមពួកបគ ដូចពនលឺកដលបុំភលពឺិភពបោក ទាុំងនាុំរពោះបនធូលកដលផឋល់ជីវតិមកបអាយពួកបគ។ 
បបើបងបអូនបធវើដូបចបោះ ខ្ញុ ុំនឹង នខ្ពរ់មុខ្បបសែងរពោះរគិរឋោងមកបរពាោះកិចចការកដលខ្ញុ ុំ នខ្ុំរបឹងបធវើ ទាុំង
បនឿយហតប់នាោះ មនិកមនអសារឥតការបទ។ (ភលីីព ២:១៤-១៦) 
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 ដូបចបោះ ការង្ហររបរ់អបកទាកទ់ិននឹងការររ់បប អារមមណ៍្  និងការរបរពឹតថ ។ អបកជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់ កដល 
ោម នបទារ និងមនភាពបររុិទន។ អបកមនអារមមណ៍្ដូចបុរតរបរ់រពោះ កដលរបាយរកីរយ និងបចោះសាថ បប់ង្ហគ ប់ កតមនិ 
រអ ូរទាុំ។ អបករតូវកតរបរពឹតថដូចបុរតរពោះអងគ គឺបធវើអវីៗរគបទ់ាុំងអរ់កដលអបកអាចបធវើ នររមបម់នុរសបដសទ និងរ បប់គ 
អុំពីរពោះរគិរថ។ 
 
 មនុរសបមប កក់ដលតុំណាងឱ្យរបបទរកបុងទឹកដីបរបទររតូវ នបៅថា ទូត។ មនុរសបមប កប់នាោះរុំខ្នន់ណារ់។ 
មនុរសបដសទសាគ ល់ថា ទូតជាអវី បហើយបគមកពីណាផង។ បបកបុងទឹកដីបរបទរ ទូតនិោយបោយអុំណាច បបបពលកដល 
មនបរឿងពាកព់ន័ននឹងរបបទររបរ់បគ។ 
 
 អបកគឺជាទូត អបកតុំណាងឱ្យរពោះរជយសនរពោះជាមច រ់។ សាវក័ប៉ាូលបញ្ជជ កគ់ុំនិតបនោះ៖ «ដូបចបោះ បយើងជាទូតរបរ់ 
រពោះរគិរឋ គឺដូចជារពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលោរ់បតឿនបងបអូន តាមរយៈបយើងកដរ។ បយើងរូមអងវរបងបអូនកបុងរពោះនាម
រពោះរគិរឋថា ទុកបអាយរពោះជាមច រ់រុំរោុះរុំរលួបងបអូន បអាយជានានឹងរពោះអងគវញិបៅ» (២កូរនិែូរ ៥:២០)។ 
 
 បោលបុំណ្ងរពោះជាមច រ់គឺឱ្យអបកនិោយតុំណាងរពោះរគិរថ។ រពោះជាមច រ់ចាតអ់បកឱ្យបៅបង្ហា ញ និងរបការ 
រ បប់គថា រទងរ់រឡាញ់បគ និងរពវរពោះទយ័របទានឱ្យបគមនជីវតិែមី។ បតើមនអភយ័ឯករិទនិអវីខ្លោះកដលអសាច រយជាងបនោះ? 
បតើរតូវទទួលខុ្ររតូវបរចើនជាងបនោះអវីខ្លោះ? បតើរកមមភាពអវីខ្លោះកដលអបករតូវកតបធវើ បដើមផអីនុវតថជីវតិែមរីបរ់អបក? 
 
 បោលបុំណ្ងរពោះជាមច រ់ររមបអ់បកគឺខ្ពងខ់្ពរ់ណារ់។ ោម ននរណាមប កអ់ាចបុំបពញការបនោះបោយអុំណាច 
ខ្លួនបគ នបឡើយ។ ប៉ាុកនថ អបក នបកើតជាែមីបោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្សនរពោះ បហើយរទងគ់ងរ់ណ្ឌិ តកបុងអបកបដើមផជីួយ អបកឱ្យបធវើ 
អវីកដលអបកពុុំអាចបធវើ នកាលពីមុន។ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកឱ្យររ់បបតាមនិរសបយ័ែមីរបរ់អបក ទាុំងខ្នងអតថចរតិ 
ទាុំងខ្នងការរបរពឹតថ បដើមផឱី្យរមនឹងបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ អបករតូវកតអនុញ្ជដ តឱ្យរទងជ់ួយ អបកតាមរយៈការរបរពឹតថ 
តាមនូវអវីកដលរទងម់នរពោះបនធូលរ បអ់បក។ អបករតូវទទួលបលើរបបៀបកដលអបកររ់បបតាមអវីកដលរពោះជាមច រ់ នផធុកផ្ទថ ក់ 
បលើអបក។ ការបលើកទឹកចិតថរបរ់បោកប៉ាូលចុំបពាោះធីម៉ាូបែជាការរ ុំលឹកោ៉ា ងលអមយួថា អបករតូវកតខ្បោះកខ្បង។ «ចូរខ្ុំរបឹងបធវើោ៉ា ង
ណា បអាយ នោបរ់ពោះហឫទ័យរពោះជាមច រ់ និងចូលជិតរពោះអងគកបុងឋានៈជាកមមករ កដលោម នអវីនាុំបអាយបអៀនខ្នម រ 
បរពាោះខ្លួន នកចកផាយរពោះបនធូលសនបរចកឋីពិត ោ៉ា ងរតឹមរតូវ» (២ធីម៉ាូបែ ២:១៥)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ភលីីព ២:១៤-១៦ ចូលកបុងបរៀវបៅររបររអបក។ បនាធ បម់ក ចូរគូរបនាធ តប់បពីបរកាមពាកយ 
      ណាកដលអាចជួយ អបកឱ្យររ់បបកបុងជីវតិែមី។ ចូររិកាពីខ្គមពរីបនោះរហូតដល់អបកដឹងពីវា។ 
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១១ កបុងនាមជាទូតរបរ់រពោះរគិរថ បតើអបកតុំណាងឱ្យនរណា? 
 
១២ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគរតមឹរតវូនីមយួៗខ្នងបរកាម។ 
 ក) កបុងនាមជាអបកបជឿមប ក ់អបករតូវកតរអ រូទាុំអុំពីអរ់អបកកដលមនិររ់បបឱ្យ នរតឹមរតូវ។ 
 ខ្) បោលបុំណ្ងរពោះជាមច រ់ររមបអ់បកកបុងបោកិយប៍នោះគឺ ឱ្យអបកបធវើជាពនលឺរបរ់រពោះអងគ និងនិោយតុំណាង 

  រពោះអងគ។ 
 គ) អបករតូវទទួលខុ្ររតូវបលើរបបៀបកដលអបកររ់បបតាមជីវតិែមីអបក កបុងនាមជាបុរតរបរ់រពោះ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
  

 ចបមលើយចុំបពាោះលុំហាតស់នការរិការបរ់អបកមនិ នោកត់ាមលុំោបល់ុំបោយបទ។ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិអាចប ើញ 
ចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របរកាយៗ មុនបពល នបទ។ កុុំពាោមបមើលមុន។ 
 
៧ របបោគ ក) ខ្) និង  ) ពិតរ កដ។ 
 
១ ខ្) ទទួល និងបជឿបលើរពោះបយរ ូ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
២ ក) រទងប់ធវើឱ្យអបកកាល យជាបុរតរពោះអងគ និងជួយ អបកឱ្យរបរពឹតថកបុងរបបៀបមយួរបបរើរជាងមុន។ 
 
៩ រ ប ់និងរកុមរគួសាររបរ់រពោះ 
 
៣ ខ្) បធវើលអ និងរតឹមរតូវកបុងរគបក់ារទាុំងអរ់។ 
 
១០  ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៤ គ) អនុវតថតាមរពោះបនធូលផង។ 
 
១១  រពោះរគិរថកាលបបកផនដី 
 
៥ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១២  របបោគ ខ្) និង គ) ពិតរ កដ។ 
 
៦ ក ៣) របរពឹតថលអ 
 ខ្ ១) របស្តង្ហគ ោះ 
 គ ២)  នវរុិទន និងឥតបៅហមង 
 
 


