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រពះជាមាា សរ់បទានចាប់ 
ដលអ់្នរសរមាប់ការរសព់ៅ 

God Gives You Rules for Living 
 
  

បដើមផទីទួល នបណ័្ត បបើកបរ ដុំបូងអបករតូវរបឡងរញ្ជដ ចរចរណ៍្ និងចាបច់រចរណ៍្ជាប់រិន បហើយវាជាអវីកដល
អបកបបើកបររតវូកតដឹង។ របរិនបបើបយើងបោរពចាបច់រចរណ៍្ បយើងនឹងមនិជួបបរោោះថាប កប់រចើនបទ។ បយើងកន៏ឹងមនិមន
បញ្ជា ជាមយួប៉ាូលីរកដលបធវើឱ្យរ កដថា ចាបរ់បបទររតូវ នបោរពឬអត។់ បពលខ្លោះ បយើងចងប់បើកបរបលឿនហួរ 
កុំណ្ត ់ប៉ាុកនថ ចាបប់របើបលផឿន នបបងកើតបឡើងមក បដើមផបីលើកទឹកចិតថបយើងកុុំឱ្យបធវើអវីកដលមនបរោោះថាប ក។់ 
 
 បយើងកម៏នចាបក់ដលរគបរ់គងរគួសារបយើងកដរ។ ឧទាហរណ៍្ កូនៗរតូវការចាប។់ ពួកបគនឹងមនអារមមណ៍្ថា 
មនរុវតថិភាពកានក់តខ្នល ុំងបឡើង របរិនបបើពួកបគដឹងពីអវីកដល នរ ុំពឹងទុកអុំពីពួកបគ។ របរិនបបើពួកបគមនិបោរពតាម
ចាបប់ទ ពួកបគនងឹអាចោកប់ទារ។ ការអបរ់ ុំលអ របរិនបបើបធវើវាបោយកថីររឡាញ់។ 
 
 រពោះជាមច រ់ ជារពោះកដល នបបងកើតមនុរសបទាុំងអរ់កម៏នចាបក់ដរ។ រទងម់នរពោះទយ័ឱ្យបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ 
បធវើតាមចាបទ់ាុំងប៉ាុនាម នរបរ់រពោះអងគ។ បហតុបនោះបហើយ នជារទងរ់កមថងចាបរ់បរ់រពោះអងគតាមរយៈបោកម៉ាូបរ និងរពោះ 
បយរ ូរគិរថ កដលជារពោះបុរតារពោះអងគ។ 
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គ្ទព្ាង  
ក. ចាបរ់បរ់មនុរសប Rules of Men 
ខ្. បទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់តាមរយៈបោកម៉ាូបរ Commandments of God by Moses 
គ. ការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ Teaching of Jesus 
 .  ការកណ្នាុំរបរ់ពួកសាវក័ Apostles’ Directions 
 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពីទុំនួលខុ្ររតូវរបរ់រគរិថបររ័ិទចុំបពាោះចាបរ់បបទររបរ់បគ។ 
២. បង្ហា ញពីសាររុំខ្ននស់នបទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់។ 
៣. រ បថ់ា បហតុអវី នជាបញ្ដតថិរបរ់រពោះរគិរថរតូវបៅថា បញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ 
៤. ររបររវធិីបផសបងៗកដលបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះរគិរថអាចអនុវតថកបុងជីវតិររ់បបរបចាុំសែង ដូចកដល ន 
 រកមថងឱ្យប ើញកបុងបរចកថីបបរងៀនរបរ់ពួកសាវក័។ 
 

រ.  ចាប់របសម់នុសស Rules of Men 
ទោលទៅទ១ី. ប ា្ ញពីទំនួលខ សព្តូវរបស់ព្គ្ិសតបរសិ័ទច្ំទពាះច្ាប់ព្រទទសរបស់ទគ្។ 
 
 ចាបរ់បរ់រពោះជាមច រ់រតូវកតបធវើតាមលុំោប់លុំបោយកបុងរងគម។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យមនុរសប និងរគួសារ 
របរ់បគររ់បបជាមយួោប បោយរុខ្សានថ និងចុោះររមុងោប ។ រទង ់នអនុញ្ជដ តឱ្យមនុរសបអភវិឌណរបពន័ននបោ យ 
បផសបងៗ។ បយើងរបកហលជាររ់បបកបុងកុលរមពន័នជាមយួបមកស្តនាធ ញ ររ់កបុងរបបរជាធិបបតយយជាមយួបរថច ឬ ររ់កបុងរបប 
សាធារណ្ៈជាមយួរបធានាតិបតី។ មនអបកដឹកនាុំជាបរចើនកដលជាអបកបបងកើតចាប ់ឬ វនិយ័កដលរគបរ់គងរងគមរបរ់បគ។ 
មនិកមនអបកដឹកនាុំ ឬ ចាបទ់ាុំងអរ់រុទនកតលអកបុងរពោះបនរតរបរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ ប៉ាុកនថ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងបោរព 
ចាបទ់ាុំងបនាោះ។ 
 
 សាវក័ប៉ាូលរ បប់យើងពីការបនោះកបុងកណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ១៣:១-៣ ថា៖ 
 

មនុរសបរគបរ់បូរតូវសាឋ ប់បង្ហគ ប់អាជាញ ធរ ដផតិអុំណាចទាុំងឡាយរុទនកតមកពីរពោះជាមច រ់ គឺរពោះអងគ ន 
កតងតាុំងបអាយមនអុំណាចទាុំងបនាោះបឡើង។ ដូបចបោះ អបកកដលរបឆាុំងនឹងអាជាញ ធរ កដូ៏ចជារបឆាុំងនឹងរបបៀប
បរៀបរយ កដលរពោះជាមច រ់ នចាតក់ចងបនាោះកដរ បហើយអបកកដលរបឆាុំង មុខ្ជាបធវើបអាយខ្លួនមនបទារមនិ
ខ្នន។ អបករបរពឹតថអុំបពើលអមនិខ្នល ចអបករគបរ់គងររុកបឡើយ មនកតអបករបរពឹតថអុំបពើអារកកប់៉ាុបណាត ោះកដល
ខ្នល ច។ បបើអបកមនិចងខ់្នល ចអាជាញ ធរបទ ចូររបរពឹតថអុំបពើលអបៅ បនាោះអាជាញ ធរនឹងររបរើរអបកជាមនិខ្នន។ 
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អុំណាចរតូវ នបបងកើតបឡើងបដើមផរីគបរ់គងអុំបពើអារកក ់និងោកប់ទារអរ់អបកកដលបលមើរចាប។់ បោកប៉ាូល 
មនរបសារន៍ថា ពីបរពាោះអាជាញ ធរ នោកប់ទារអបករបរពឹតថអុំបពើអារកក ់បទើបអបកទាុំងបនាោះបដើរតួជាអបកបបរមើរបរ់ 
រពោះជាមច រ់។  បយើងរតូវសាឋ ប់បង្ហគ បអ់ាជាញ ធរ មនិកមនបោយខ្នល ចទទួលទណ្ឍ កមមប៉ាុបណាត ោះបទ »គបឺធវើបោយមនមនរិការ
ផង» (រ ៉ាមូ ១៣:៥)។ 
 
 បរកាយមកបោកប៉ាូលមនរបសារនអ៍ុំពីការបងព់ននជាបរឿងរ៉ា វទាកទ់ងនឹងមនរិការ ៖ 
 

បហតុបនោះបហើយ នជាបងបអូនរតូវកតបងព់ននោរ ដផតិបោកទាុំងបនាោះទទួលមុខ្ង្ហរពីរពោះជាមច រ់ បដើមផ ី
បុំបពញកិចចការបនោះោ៉ា ងហមតច់ត។់ រតូវជូនបោកទាុំងបនាោះ នូវអវីកដលបងបអូនរតូវជូន គឺបងអ់ាករបៅបោក
ណា កដលបងបអូនរតូវបង ់បងព់ននបៅបោកណាកដលបងបអូនរតូវបងព់នន បកាតខ្នល ចបោកណាកដលបងបអូន
រតូវបកាតខ្នល ច បោរពបោកណាកដលបងបអូនរតូវបោរព។ (រ ៉ាមូ ១៣:៦-៧) 

 
 រគិរថបររ័ិទជុំពាកភ់ារកិចចទីមយួចុំបពាោះរពោះរជរពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ កបុងនាមជារបជាពលរដឌកដលមនបររភីាពសន 
រពោះរជរពោះជាមច រ់ បយើងរតូវកតបធវើជាគុំរលូអររមបអ់បកមនិបជឿ កបុងការសាថ បប់ង្ហគ ប់អាជាញ ធរតាមរយៈការបងព់ននរបរ់ 
បយើង។ បោកបពរតុរបលើកទឹកចិតថបយើងថា «រូមបោរពចុោះចូលអុំណាចនានា បបបលើកផនដបីនោះបោយយល់ដល់
រពោះអមច រ់» (១បពរតុរ ២:១៣)។ 
 
 រពោះបយរ ូគឺជាគុំរដូអ៏សាច រយចុំបពាោះការបោរពចុោះចូលអាជាញ ធរ។ បទាោះបីរទងជ់ាបរថចបលើអរ់ទាុំងបរថចកប៏ោយ ក៏ 
រទងប់បកតបងព់ននកដរបដើមផកុីុំឱ្យទារ់ចិតថមនុរសប (ប ើញបប ម៉ា ថា ១៧:២៤-២៧)។ បពលររតូវ នពាោមោកអ់នាធ ក់ 
រពោះអងគបោយបរបើរុំណួ្រអុំពីការបងព់នន រពោះបយរ ូទូនាម នថា «អវីៗកដលជារបរ់រពោះបៅអធិរជ ចូរថាវ យបៅរពោះបៅអធិរជ
វញិបៅ បហើយអវីៗកដលជារបរ់រពោះជាមច រ់ ចូរថាវ យបៅរពោះជាមច រ់វញិកដរ» (ម៉ា ថាយ ២២:២១)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគពិតរ កដណាកដលរថីអុំពីអតថចរតិរបរ់រគិរថបររ័ិទចុំបពាោះរោឌ ភ ិល។ 
  ក) រគិរថបររ័ិទមនិគួរបងព់ននោរបទ ពីបរពាោះបគជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ 
  ខ្) បគមនបុំណ្ងចិតថបោរពចុោះចូលនឹងចាបរ់បរ់របបទរ។ 
  គ) បគបងព់ននោរតាមមនរិការ។ 
   ) បគបោរពអុំណាចមនុរសប។ 
  ង) បគបលើកចាបរ់បរ់រពោះជាមច រ់ខ្ពរ់ជាងចាបរ់បរ់មនុរសប។ 
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ខ.  បទបញ្ញា របសរ់ពះជាមាា សត់ាមរយៈពោរម៉ូពស Commandments of God by Moses 
ទោលទៅទ២ី. ប ា្ ញពីសារសំខាន់ម្នបទបញ្ញា របស់ព្ពះជ្ជាច ស់។ 
 

 ចាបរ់បរ់មនុរសបអាចលអ ឬ អាចអារកក។់ ចាបទ់ាុំងបនាោះរតូវ នបបងកើតបឡើងបដើមផបីបរមើរងគម។ ប៉ាុកនថ ចាប ់
របរ់រពោះជាមច រ់លអ និង រមឥតបខ្នច ោះររមបម់នុរសបរគបរ់បូរគបទ់ីកកនលង។ អបកររបររទុំនុកតបមកើងោនម់ត់ថា «ឱ្រពោះ 
អមច រ់បអើយ រពោះអងគរុចរតិ វនិយ័របរ់រពោះអងគរុទនកតរតឹមរតូវ! រពោះអងគរបទានដុំបូនាម នមកបោយរុចរតិ និងរតឹមរតូវ 
បុំផុត» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៣៧-១៣៨)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នរបទានវនិយ័ដល់របជារស្តរថរពោះអងគតាមរយៈអបកបបរមើរពោះអងគគឺ បោកម៉ាូបរ។ បរកាយមក  
រពោះជាមច រ់ នរកមថងឱ្យប ើញវនិយ័លអឥតបខ្នច ោះរបរ់រពោះអងគបៅកានជ់នជាតិបហរបឺ ជាជាតិសារនក៍ដលរទង ់នបរជើរ 
បរ ើរបពលរទងរ់បទានបទបញ្ជជ បៅឱ្យបោកម៉ាូបរបបភបុំរីុសណ្។ រូមអាន និកខមនុំជុំពូក១៩ ដល់៣១។ វនិយ័រុំខ្នន់ៗ  
មយួចុំនួនមនកបុងរកឹតយវនិយ័ដបរ់បការ។ 
 
 កបុងទុតិយកថាជុំពូក៥ បោកម៉ាូបរ នមនរបសារនរ៍ បរ់កឹតយវនិយ័ទាុំងបនាោះបៅរបជារស្តរថ បដើមផបីគ នរិកា 
និងបោរពរបតិបតថិ (ខ្១)។ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យជនជាតិបហរបឺដឹងថា រកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះជារគឹោះសនរមពននបមរតីរបរ់រពោះ
ជាមច រ់ជាមយួបគ។ រពោះជាមច រ់នឹងបបកតបនថរបទានពរដល់បគ របរិនបបើបគបោរពតាមវនិយ័បនាោះ (ខ្៣២ ដល់ ៣៣)។ 
 

បទាោះបីបយើងជារបជារស្តរថរបរ់រពោះជាមច រ់សនរមពននបមរតីែមីតាមរយៈការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូកប៏ោយ កប៏យើងគួរ 
កតបបកតរការកឹតយវនិយ័ទាុំងដបរ់បការ។ រកឹតយវនិយ័ដបរ់បការររមបម់នុរសបរគបរ់បូ។ បបើោម នរកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះបទ បយើង 
ពុុំអាចមនរុភាពលអ ចបរមើនរងុបរឿង និងរងគមលអ នបឡើយ។ បតាោះ រូមបយើងរ ុំលឹករកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះបោយរបងខប៖ 
 
 ១. មនិរតូវបោរពរពោះណាបផសបង បរ ពីបយើងបឡើយ។   
  ២. មនិរតូវឆាល ក់របូអវី ឬយកវតទុកដលជាតុំណាងអវីមយួ បបបលើបម  បបបលើកផនដី ឬបបកបុងទឹក បរកាមដី បធវើជា 
       រពោះបឡើយ។ 
  ៣. មនិរតូវយករពោះនាមរបរ់រពោះអមច រ់ ជារពោះរបរ់អបក បៅបរបើឥត នការបនាោះបឡើយ។ 
  ៤. ចូររ ុំលឹកសែងរបផទ័ បហើយកញកសែងបនាោះជាសែងដវ៏រុិទន។ 
  ៥. ចូរបោរពមតាបិតារបរ់អបក។ 

៦. កុុំរមល បម់នុរសប។  
៧. កុុំរបរពឹតថអុំបពើផិតកផត។់  
៨. កុុំលួចបលនប់គ។  
៩. កុុំបធវើសាកសបកីកលងកាល យ កដលនាុំបអាយអបកដសទមនបទារ។  
១០. កុុំបោភលនច់ង ់នផធោះ ឬ របពននរបរ់អបកដសទ។ 
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រពោះជាមច រ់របទានវនិយ័ទាុំងបនោះមកបដើមផជីួយ បយើងឱ្យររ់បបរុខ្សានថ និងចុំរងុចបរមើន។ រទងរ់បទានដល់បគ 

ពីបរពាោះរទងជ់ារពោះបិតាកដលមនរពោះហឫទយ័របផរុរ និងគួរឱ្យររឡាញ់។ 
 

ចូរទទលួសាគ ល់ថា រពោះអមច រ់ ជារពោះរបរ់អបក  នអបរ់ ុំអបកដូចឪពុកអបរ់ ុំកូន។ ចូរកានត់ាមបទបញ្ជជ របរ់ 
រពោះអមច រ់ ជារពោះសនអបក បហើយបដើរតាមមោ៌របរ់រពោះអងគ និងបោរពបកាតខ្នល ចរពោះអងគ។  
(ទុតិយកថា ៨:៥-៦) 

 
  សារនអ៍ុីរសាកអលមនិកតងកតបធវើតាមវនិយ័ទាុំងបនោះបទ បហើយបគរតូវទទួលបទារ។ ប៉ាុកនថ បគមនិអារកកជ់ាងមនុរសប
បផសបងបទៀតបទ។ បុររស្តរថីរគបរ់បូរបរពឹតថអុំបពើ បរបឆាុំងនឹងរពោះជាមច រ់ បោយការរបរពឹតថបលមើរនឹងវនិយ័មយួ ឬ បរចើនជាង
នឹងបទៀតសនរកឹតយវនិយ័ទាុំងដបរ់បការ។ រូមផកីតពួកខ្នងសារនាកប៏ធើវខុ្រនូវចុំណុ្ចខ្លោះកដរ។ 
 
 កណ្ឍ គមពរីម៉ា កុរកតរ់តាថា សែងមយួ មនបុររវយ័បកមងខ្នងសារនាមប ក ់នមករករពោះបយរ ូ  បហើយចងដ់ឹងថា 
បតើោតរ់តូវកតបធវើអវីបដើមផទីទួលជីវតិអរ់កលផ។ រពោះបយរ ូ នរួរបៅោតអ់ុំពីបទបញ្ជជ រ ុំចុងបរកាយ បហើយបុររបនោះ 
និោយទាុំងមនអុំណួ្តថា ោត់ នរបតិបតថិតាមបទបញ្ជជ ទាុំងបនាោះបហើយ។ បរកាយមក រពោះបយរ ូ នរ បោ់តឱ់្យលក់
រទពយរមផតថិទាុំងអរ់របរ់ោត ់រចួបហើយរឹមបដើរតាមរពោះអងគ។ បុររវយ័បកមង នបដើរបចញទាុំងទឹកមុខ្ររបពាន ដផតិោត់
មនរទពយរមផតថិរថុករថមាណារ់។ (រូមអាន ម៉ា កុរ ១០:១៧-២២)។ បយើងអាចររសម នថា ោតរ់រឡាញ់រទពយ
រមផតថិជាជាងការសាថ បប់ង្ហគ បរ់ពោះបុរតារបរ់រពោះជាមច រ់បៅបទៀត។ ោត ់នបធវើខុ្រនឹងបទបញ្ជជ ទីមយួបោយមនិដឹង
ខ្លួន។ 
 
 ជាការពិតណារ់ រពោះជាមច រ់មនបទោឌ នខ្ពរ់ចុំបពាោះការរបរពឹតថរបរ់រស្តរថរពោះអងគ។ ោម ននរណាមប កអ់ាច 
បុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់របរ់រពោះជាមច រ់បោយខ្លួនឯង នបឡើយ។ សាវក័ប៉ាូលបញ្ជជ កព់ីបញ្ជា របរ់បយើងកបុង 
កណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៧:២១-២៥។ បទាោះបីបយើងដឹងថា រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់រតឹមរតូវ និងមនបុំណ្ងចិតថចងរ់បរពឹតថអុំបពើ
លអកប៏ោយ កប៏យើងដឹងថា វាពិ កកបុងការយកឈបោះបលើនិរសបយ័បោកិយរ៍បរ់បយើង។ វាគួរឱ្យបរតកអរណារ់  ដផតិ
រពោះជាមច រ់មនចបមលើយ! 
 

ការអវីកដលរកឹតយវនិយ័បធវើពុុំបកើត បរពាោះនិរសបយ័បោកីយ ៍នបធវើបអាយរកឹតយវនិយ័បនាោះបៅជាអរ់ឫទនិ 
រពោះជាមច រ់ នរុំបរចការបនាោះរចួបៅបហើយ គឺបរពាោះកត ប រពោះអងគចាតរ់ពោះបុរតារបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់  
បអាយោងមកមននិរសបយ័ជាមនុរសបដូចមនុរសបឯបទៀតៗកដលមន ប បដើមផោីក់បទារ បកបុងនិរសបយ័
ជាមនុរសបកដលជាមនុរសប។ រពោះអងគបធវើដូបចបោះ បដើមផបីរ របយើងបអាយ នរុចរតិ ររបតាមការតុំរវូរបរ់
រកឹតយវនិយ័ គឺចុំបពាោះបយើងកដលមនិររ់បបតាមនិរសបយ័បោកីយ ៍កតររ់បបតាមរពោះវញិ្ជដ ណ្វញិ។  
(រ ៉ាមូ ៨:៣-៤) 
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រពោះបយរ ូ ជាបុរតមនុរសប និងជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់  នបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់របរ់រពោះជាមច រ់  

(ម៉ា ថាយ ៥:១៧)។ តាមរយៈការរុគតរបរ់រពោះអងគ បយើងរតូវ នអតប់ទារនូវរល់អុំបពើខុ្រឆគងរបរ់បយើង បហើយតាម 
រយៈរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះអងគ បយើងបរៀនកាតត់ាមរកឹតយវនិយ័រពោះជាមច រ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៣៥-៣៧ ោកក់បុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ បរៀនវា បហើយយកវាបធវើជា 
    បរចកថីអធិសាឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក។ 
 

រូមនាុំទូលបងគុំបដើរតាមមោ៌សនបទបញ្ជជ របរ់រពោះអងគ ដផតិទូលបងគុំបពញចិតថនឹងបទបញ្ជជ ទាុំងបនោះណារ់។ 
រូមទាកទ់ាញចិតថទូលបងគុំ បអាយបធវើតាមដុំបូនាម នរបរ់រពោះអងគ គឺមនិកមនបអាយរកកុំសរបឡើយ! រូមទាញ
អារមមណ៍្ទូលបងគុំ បអាយកបរបចញពីអវីៗកដលឥតខ្លឹមសារ បហើយបអាយទូលបងគុំមនជីវតិររ់បបតាមមោ៌
របរ់រពោះអងគ! (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៣៥-៣៧) 
 

៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគ កដលពណ៌្នាអុំពីរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់។ 
 ក) រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់លអឥតបខ្នច ោះ។ 
 ខ្) រកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់កដល នរបទានមកបោកម៉ាូបរគឺររមបក់តជនជាតិបហរបឺប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) មនុរសបអាចបោរពតាមបទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការោ៉ា ងង្ហយររួល។ 
  ) រពោះជាមច រ់ នរបទានរកឹតយវនិយ័មកបដើមផជីួយ បយើងឱ្យររ់បបរតឹមរតូវ។ 
 ង) បទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការហួររមយ័បហើយ។ 
 ច) រពោះបយរ ូកាន់តាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់របរ់រពោះជាមច រ់។ 
 ឆ) បយើងរតូវការរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផជីួយ បយើងឱ្យកានត់ាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះ។ 
 
៤ របរិនបបើអបកមនិទានរិ់កាបទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការបទ ចូរកតរ់តាបទបញ្ជជ ទាុំងបនាោះបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក រពមទាុំង 
   ចងចាុំវាផង។ បពលអបករិកាបទបញ្ជជ ទាុំងបនាោះចូរទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកឱ្យបចោះកានត់ាមបទបញ្ជជ ទាុំង   
   បនាោះផង។ 
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គ.  ការបពរងៀនរបសរ់ពះពយស៊ ូTeachings of Jesus 
ទោលទៅទ៣ី. ព្ាប់ថា ទហត អវីបានជ្ជបញ្ាតតិរបស់ព្ពះព្គ្ិសតព្តូវទៅថា បញ្ាតតិម្នទសច្រតីព្សឡាញ់។ 
 
 បពលមយួ មនបណ្ឍិ តខ្នងវនិយ័មប កម់ករករពោះបយរ ូ បហើយ នរួររុំណួ្រពិ កមយួបៅកានរ់ពោះអងគរថីអុំពី 
រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់៖ «បតើមនបទបញ្ជជ ណារុំខ្ននជ់ាងបគ?» (ម៉ា ថាយ ២២:៣៦)។ រពោះបយរ ូពុុំ នបរជើរបរ ើរ 
បទបញ្ជជ មយួណាបចញពីបទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការបឡើយ។ ផធុយបៅវញិ រទង ់នបរជើរបរ ើរបចញពីបទបញ្ជជ របរ់ 
រពោះជាមច រ់កបុងរមពននបមរតីចារ់ កដលរបប់ញ្ចូ លបទបញ្ជជ បនួដុំបូងគឺ៖ «អបករតូវររឡាញ់រពោះអមច រ់ ជារពោះរបរ់អបក 
បអាយអរ់ពីចិតថគុំនិត អរ់ពីសាម រតី និងអរ់ពីកមល ុំងកាយ» (ទុតិយកថា ៦:៥)។ 
 
 របរិនបបើអបកររឡាញ់រពោះជាមច រ់ អបកនឹងថាវ យបងគុំរពោះអងគកតមយួអងគគត ់អបកនឹងមនិបរបើរពោះនាមរពោះអងគអសារ
ឥតការបឡើយ បហើយអបកនឹងោប់រពោះទយ័រពោះអងគ។ បរចកថីររឡាញ់នឹងបធវើជាការជុំរញុទឹកចិតថពីខ្នងបរកាយការសាថ ប់
បង្ហគ បរ់បរ់អបកចុំបពាោះរកតឹយវនិយ័ទាុំងអរ់។ កបុងចបមលើយបៅកានប់ណ្ឍិ តខ្នងវនិយ័ រពោះបយរ ូ នបកនទមបទបញ្ជជ ដ៏
អសាច រយទីពីរ កដលរកប ើញកបុងរមពននបមរតីចារ់។ បទបញ្ជជ បនោះរបប់ញ្ចូ លបទបញ្ជជ រ ុំចុងបរកាយគឺ៖ «ចូរររឡាញ់អបក
ដសទបអាយ នដូចររឡាញ់ខ្លួនឯង» (បលវវីនិយ័ ១៩:១៨)។ ការររឡាញ់អបកដសទទាកទ់ងនឹងការចង ់នរបរ់លអបុំផុត
ររមបទុ់កឱ្យបគ។ បនោះបហើយជាបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្។ 
 
 បបបពលកដលរពោះបយរ ូបរៀបនឹងចាកបចញពីពួកសាវក័ រទង ់នបបរងៀនពួកបគ «របរិនបបើអបករល់ោប ររឡាញ់ខ្ញុ ុំ 
អបករល់ោប ពិតជាកាន់តាមបទបញ្ជជ របរ់ខ្ញុ ុំ» (យ៉ាូហាន ១៤:១៥)។ រទង ់នរនាថានឹងបញ្ចូ នរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួ 
អងគគឺ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផបីបរងៀនបយើងឱ្យបយើងបចោះពីរបបៀបកានត់ាមបទបញ្ជជ  (យ៉ាូហាន ១៤:១៦-១៧, ២៦)។ 
បនាធ បម់ក រទងម់នរពោះបនធូលថា៖   
 

បនោះជាបទបញ្ជជ របរ់ខ្ញុ ុំ ចូរអបករល់ោប ររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក ដូចខ្ញុ ុំ នររឡាញ់អបករល់ោប កដរ។  
ោម ននរណាមនបរចកឋីររឡាញ់ខ្នល ុំងជាងអបកកដលរ ូបឋូរជីវតិ បដើមផមីតិថរមល ញ់របរ់ខ្លួនបនាោះបឡើយ។  
(យ៉ាូហាន ១៥:១២-១៣) 

 
បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូគឺមនការអនុវតថនជ៍ាកក់រថង៖ រទង ់នរបទានរពោះជនមរទងផ់្ទធ ល់បដើមផរីបស្តង្ហគ ោះ 

បយើង។ ឥឡូវ រទងរ់ពវរពោះទ័យឱ្យបយើងបធវើអវីមយួកដរ។ សាវក័ប៉ាូល នយល់ពីការបនោះ បពលបោកររបររ »រតូវជួយ រ ុំកលក 
ទុកខធុរៈោប បៅវញិបៅមក បធវើោ៉ា ងបនោះ បទើបបងបអូនបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរគិរឋទាុំងររុង» (កាឡាទី ៦:២)។ 
 
 បយើងបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះរពោះអមច រ់សនបយើង តាមរយៈការរបរពឹតថអុំបពើលអចុំបពាោះអបកដសទ។ បតើអបកចង 
ចាុំកបុងបមបរៀនទីមយួ អុំពីបុំណ្ងរពោះទយ័រពោះជាមច រ់ររមបប់ុរតធីតារបរ់រពោះអងគគឺថា បគរតូវកតរបរពឹតថអុំបពើលអកដរឬបទ? 
ឥឡូវបយើងប ើញបហើយថា វាជាបទបញ្ជជ របរ់រពោះបយរ ូ។ 
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 បរចកថីររឡាញ់កដលមនរបរិទនិភាពគឺជារកឹតយវនិយ័របូលសនរពោះរជរបរ់រពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ បយើង នប ើញ 
ថា ចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់វបិររជាងបរចកថីររឡាញ់បៅបទៀត។ រទងក់រុ៏ចរតិផង។ បរចកថីររឡាញ់កដល 
មនរបរិទនិភាពរតូវកត នដឹកនាុំកបុងរបបៀបរតឹមរតូវ។ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនបរចើនអុំពីបរចកថីររឡាញ់ និងបរចកថី 
រុចរតិ។ ការបបរងៀនបបបលើភបុំ រកប ើញកបុងកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយជុំពូក៥ ដល់ ជុំពូក៧ រ បអ់ុំពីបរចកថីបបរងៀនមយួចុំនួន។ 
 

បបកបុងការបបរងៀនបនោះ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ ប់សាវក័រពោះអងគអុំពីបទោឌ នខ្ពរ់សនបរចកថីរុចរតិកដលបគរតវូ 
ប៉ាងរ ថាប ។ បគមនិរោនក់តឈបព់ីការរបរពឹតថអុំបពើអារកកប់នាោះបទ កែមទាុំងឈបព់ីការគិតអារកកប់ទៀតផង។ ឧទាហរណ៍្ 
ការឈបរ់បរពឹតថអុំបពើផិតកផតម់និរគបរ់ោនប់ទ។ បយើងកម៏និរតូវមនគុំនិតចងរ់បរពឹតថអុំបពើផិតកផតក់ដរ (ម៉ា ថាយ ៥:២៧-
២៨)។ រពោះបយរ ូកម៏និរកបរ់ពោះទយ័កដរ របរិនបបើបយើងរោនក់តបធវើលអចុំបពាោះកតមតិថភកថិបយើង។ រទងប់ង្ហគ បប់យើងឱ្យ
ររឡាញ់ខ្នម ុំងររតូវរបរ់បយើង រពមទាុំងអធិសាឌ នឱ្យបគផង បធវើដូបចបោះ បយើងនឹង នបៅជាបុរតធីតាពិតរ កដរបរ់ 
រពោះបិតាកដលគងប់បសាទ នបរមរុខ្ (ម៉ា ថាយ ៥:៤៣-៤៥)។ 
 
 បរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះបយរ ូមនភាពវជិជមន និងបបងកើតរបបៀបែមីសនជីវតិ។ ការឱ្យ និងការអធិសាឌ នរបរ់បយើង 
រតូវកតបធវើបោយសាង ត់ៗ  កុុំបធវើបោយអតួបនាោះបឡើយ។ បយើងរតូវអវីរគបោ់៉ា ងររមបរ់ពោះជាមច រ់មនិកមនររមបក់ារររបរើរ 
របរ់មនុរសបបទ។ បយើងមនិរតូវបធវើជាមនុរសបោកពុ់ត កដលលអកតរុំបកបរ បឡើយ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បស់ាវក័ 
រពោះអងគមថងបហើយមថងបទៀតថា រពោះជាមច រ់យករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះការជុំរញុទឹកចិតថ អតថចរតិ រពមទាុំងការរបរពឹតថ 
បផសបងៗ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

៥ អវីកដលរពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បប់យើងឱ្យបធវើបពលខ្លោះវាខុ្រពីអវីកដលនិរសបយ័មនុរសបចង់ ន។ ចូរគូររងវងប់លើ 
   អកសបរបបពីមុខ្បរចកថីបង្ហគ បក់ដល នរបទានបពលរទងប់បរងៀនបលើភបុំ ជាអវីកដលអបករតូវការជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
   ដវ៏រុិទន។ 
 ក) រតូវអររបាយ បពលអបករតូវបគបបៀតបបៀន។ 
 ខ្) បគចពីការរងរឹក បពលមននរណាមប កប់ធវើខុ្រចុំបពាោះអបក។ 
 គ) ររឡាញ់ខ្នម ុំងររតូវរបរ់អបក។ 
  ) បរបើអុំបណាយទានសនបរចកថីបមតាថ ករណុាបោយសាង ត់ៗ ។ 
 ង) អតប់ទារឱ្យអបកដសទ បពលបគបធវើឱ្យអបកអាកអ់នច់ិតថ។ 
 ច) បញ្ឈបព់ីការវនិិចឆយ័មនុរសបបផសបងបទៀត។ 
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៦ បតើអបកមនបញ្ជា ធុំជាងបគមយួណា កបុងចុំបណាមបរចកថីបង្ហគ ប់ទាុំងបនោះ? ចូរររបររវាោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក  បហើយ   
   អធិសាឌ នទូលរូមជុំនួយពីរពោះជាមច រ់ បដើមផឱី្យអបកបចោះកានត់ាមបរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះបយរ ូ។ ចូរទុកកកនលងមយួ បដើមផ ី 
   ររបររពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកឱ្យបចោះកាន់តាមបរចកថីបង្ហគ បរ់ ថ ហ៍បនោះ។ 
 

ឃ. ការបណនរំបសព់ួរសាវ័រ Apostles’ Directions 
ទោលទៅទ៤ី. សរទសរវិធីទផសងៗណដលបញ្ាតតិម្នទសច្រតីព្សឡាញ់របស់ព្ពះព្គ្ិសតអាច្អន វតតរន ងជីវិតរស់ទៅព្រចមំ្ថៃ ដូច្ណដលបានសណមតង 
                 ឱ្យទ ើញរន ងទសច្រតីបទព្ងៀនរបស់ពួរសាវរ័។ 

 
បរកាយពីរពោះបយរ ូោងបៅឯរពោះបិតាវញិ សាវក័រពោះអងគ នបចញបៅរគបទ់ីកកនលង បដើមផផីសបពវផាយដុំណឹ្ងលអ 

អុំពីការរបស្តង្ហគ ោះ។ កបុងចុំបណាមពួកបគ មយួចុំនួន នបៅជួបជនជាតិយូោកដល នដឹងថា រពោះជាមច រ់បររុិទន បហើយរទង់ 
 នរបទានរកឹតយវនិយ័មកបដើមផជីួយ បគឱ្យរចួផុតពីអុំបពើ ប។ មនុរសបទាុំងបនោះង្ហយបរៀន នពីវនិយ័រថីអុំពីបរចកថីររឡាញ់ 
 កដលរពោះបយរ ូ នរបទាន។ ប៉ាុកនថ មនុរសបបផសបងបទៀតពុុំដឹងពីចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់បទ។ ពួកសាវក័ នបបរងៀន 
មូលោឌ នបកនទមដល់ពួកបគ។ អបកទាុំងបនោះមនសារនារបរ់បគផ្ទធ ល់ បហើយរតូវការបរៀនរបបៀបែមីសនជីវតិ។ របបៀបចារ់របរ់ 
បគមនិបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័បទ ដូបចបោះ ពួកសាវក័ នបបរងៀនបគអុំពីបរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះបយរ ូ។ 
 
 បរចកថីបបរងៀនរបរ់ពួកសាវក័មនបបកបុងរពោះគមពរី។ ពួកសាវក័បបរងៀនដូចអវកីដលរពោះបយរ ូ នបបរងៀន រពមទាុំង
រ បព់ីរបបៀបកដលបរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះអមច រ់អាចជួយ ពួកបគចុំបពាោះបញ្ជា របរ់ពួកបគ។ ឧទាហរណ៍្ សាវក័យ៉ាូហាន
បបរងៀនពបីរចកថីបង្ហគ បក់ដលឱ្យបជឿបលើរពោះបយរ ូ រពមទាុំងររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក។ បោក នររបររថា «បយើងមនិ
រតូវររឡាញ់រតឹមកតបបូរមត ់ឬពាកយរុំដីប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរតូវររឡាញ់តាមអុំបពើកដលបយើងរបរពឹតថ និងតាមបរចកឋីពិតវញិ» 
(១យ៉ាូហាន ៣:១៨)។ 
 

បោកោ៉ា កុបយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការបនោះដូចោប ។ បោកបលើកទឹកចិតថឱ្យរគបោ់ប បធវើកិចចការរតឹមរតូវបោយ 
របតិបតថិតាម «រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរជយ ររបតាមគមពរី» (ោ៉ា កុប ២:៨) កដលជាបរចកថីបង្ហគ បឱ់្យររឡាញ់បងបអូនឯ
បទៀតៗរបរ់បយើង។ បោក នផថល់ដុំបូនាម នថា «ផធុយបៅវញិ របរិនបបើបងបអូននាុំោប របកានវ់ណ្ត ៈ  នបរចកឋីថា បងបអូន
របរពឹតថអុំបពើ ប បហើយរកឹតយវនិយ័ចាត់ទុកបងបអូនជាអបករបរពឹតថបទបលមើរ» (ោ៉ា កុប ២:៩)។ ការបរ ើរបអើង—ដូចជា ការ 
ររឡាញ់ ឬ ការរអបម់នុរសបមប ក ់បោយបរពាោះកតជាតិសារន ៍បភទ ឬ វណ្ត ៈ—គឺរបឆាុំងនឹងបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់ 
បហើយ។ រគិរថបររ័ិទផ្ទល រ់បថូរអតថចរតិរបរ់បយើងចុំបពាោះមនុរសប។ បយើងអានកបុងកណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប៖ 
 

រឯីសារនាដប៏ររុិទន ឥតបខ្នច ោះបបចុំបពាោះរពោះភស្តកថរពោះបិតាជាមច រ់វញិ គឺរទិតបបបលើការបៅរួររុខ្ទុកខបកមង
កុំរពា និងស្តរថីបមម៉ា យកដលមនទុកខលុំ ក រពមទាុំងរទិតបបបលើការរកាខ្លួនបអាយផុតពីអុំបពើបៅហមងរបរ់
បោកីយប៍នោះ។ (ោ៉ា កុប ១:២៧) 
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 សាវក័ប៉ាូលធាល បប់ធវើជាទារករសនរកឹតយវនិយ័របរ់មនុរសបមុនបពលបោកកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ បោក នដឹងថា 
រកឹតយវនិយ័ទាុំងបនាោះមនិអាចរបស្តង្ហគ ោះបោក នបឡើយ ដផតិការរបស្តង្ហគ ោះមនិកមនមកពីលទនផលសនការរបឹងករបងរបរ់ 
មនុរសប។ (រូមអាន បអបភរូ ២:៨-៩)។ ប៉ាុកនថ បបបពលបយើង នទទួលរពោះអុំបណាយទានសនការរបស្តង្ហគ ោះតាមរយៈ 
រពោះបយរ ូបហើយ បយើងទទួលខុ្ររតូវបធវើឱ្យរបបភទែមសីនជីវតិររ់របវ ើក។ បោកប៉ាូលោរ់បតឿនបយើងថា៖ 
 

ដូបចបោះ ខ្ញុ ុំរូមជុំរបបងបអូន និងបញ្ជជ ក់កបុងរពោះនាមរពោះអមច រ់ថា រូមកុុំររ់បបដូចសារន៍ដសទ កដល
របរពឹតថតាមរ ជាញ ដឥ៏តរបបោជនរ៍បរ់បគបនាោះបទៀតបឡើយ។ គុំនិតអបកទាុំងបនាោះងងឹតរូនយរុង បគបប
ឆាង យពីរពោះជនមរបរ់រពោះជាមច រ់ បរពាោះបគមនិសាគ ល់រពោះអងគ បហើយមនចិតថរងឹររូបទៀតផង… រតូវករបគុំនិត
រ ជាញ  និងវញិ្ជដ ណ្បអាយ នែមីបឡើង បហើយរតូវពាកជ់ីវតិែមដីរុ៏ចរតិ និងវរុិទនមកពីបរចកឋីពិត ជាជីវតិ
កដលរពោះជាមច រ់ នបបងកើត។ (បអបភរូ ៤:១៧-១៨, ២៣-២៤) 

 
 បោកប៉ាូលផថល់ជូនដុំបូនាម ន និងការកណ្នាុំជាបរចើនររមបរ់រ់បបជាជីវតិរគិរថបររ័ិទ បោយសារអុំណាចសន 
រពោះវញិ្ជដ ណ្។ ររបតាមកណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ជុំពូក៤ ដល់ ជុំពូក៦។ 
 
 ១. ចូរបនាធ បខ្លួន រលូតបូត និងអតធ់មតជ់ានិចច។ 
 ២. រកមថងបរចកថីររឡាញ់របរ់អបក តាមរយៈការអតឱ់្នឱ្យោប បៅវញិបៅមក។ 
  ៣. កុុំកុហកបទៀត! រតូវនិោយការពិត។ 
  ៤. បញ្ឈបក់ារលួច បហើយចាបប់ផថើមបធវើការ។ 
  ៥. ជួយ ជនរកីរក។ 
  ៦. កុុំបរបើពាកយកដលបធវើឱ្យអនថរយ កតបរបើពាកយកដលមនរបបោជនវ៍ញិ។ 
  ៧. ោម នចិតថលវីងជូរចត ់ឬ កុំហឹង មនកតចិតថរបផរុរ និងចិតថទន់ភលន។់ 
  ៨. អតប់ទារោប បៅវញិបៅមក។ 
  ៩. ោម នការរ រចាករីលធម ៌ឬ ការរបរពឹតថអុំបពើអ យមុខ្ ឬ ការបោភលន។់ 
  ១០. បរៀនពីអវីកដលបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័។ 
  ១១. កុុំឱ្យររវងឹរសា កតរតូវបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្វញិ។ 
  ១២. អរគុណ្រពោះជាមច រ់កបុងរគបក់ិចចការទាុំងអរ់។ 
  ១៣. ចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក។ 
  ១៤. ភរោិរតូវចុោះចូលនឹងសាវ មខី្លួន ដូចចុោះចូលនឹងរពោះអមច រ់។ 
  ១៥. សាវ មរីតូវររឡាញ់ភរោិខ្លួន ដូចរពោះរគិរថររឡាញ់រកុមជុំនុុំ។ 
  ១៦. បុរតធីតារតូវបោរពសាថ បប់ង្ហគ បឪ់ពុកមថ យខ្លួន។ 
  ១៧. ឪពុកមថ យ កុុំបធវើបអាយកូនរបរ់ខ្លួនមបួ ៉ា បនាោះបឡើយ កតរតូវអបរ់ ុំវាបោយពាកយបរបៀនរបបៅ និងដុំបូនាម ន 
         ររបតាមរពោះអមច រ់។ 
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  ១៨. ពាកប់រគឿងរឹករបរ់រពោះជាមច រ់។ 
  ១៩. អធិសាឌ នរគបក់ាលៈបទរៈទាុំងអរ់ បបបពលកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្ដឹកនាុំ។ 
 
 ការកណ្នាុំអីកអ៏សាច រយបមល៉ាោះ! វាមនិកមនជាបញ្ជ ីសនអវីកដលមនិរតូវបធវើបនាោះបទ។ វាជាបញ្ជ ីសនភាពវជិជមន និងរកមម 
ភាពសនការរបរពឹតថអុំបពើលអបផសបងៗ។ ការរបរពឹតថអុំបពើកានក់តលអមនិរោនក់តបធវើឱ្យបយើងកានក់តរបាយរកីរយប៉ាុបណាត ោះបទ កែម
ទាុំងបធវើឱ្យបយើងកានក់តមនលកខណ្ៈដូចរពោះបិតារបរ់បយើងកដលគងប់បសាទ នរួគប៌ៅបទៀតផង។ ដូចកដលបោកប៉ាូល
រ ុំលឹកបយើងពីការបនោះថា វាជាបោលបុំណ្ងសនការររ់បបបោយសារបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់៖ 
 

រូមបងបអូនយកតុំរបត់ាមរពោះជាមច រ់ចុោះ បរពាោះបងបអូនជាបុរតធីតាដជ៏ាទីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ ចូរររ់
បបបោយមនចិតថររឡាញ់ ដូចរពោះរគិរឋ នររឡាញ់បយើង បហើយ នបូជារពោះជនមរុំរបប់យើង ទុកជា
តង្ហវ យថាវ យរពោះជាមច រ់ និងទុកជាយញ្ដបូជាកដលោបរ់ពោះហឫទ័យរពោះអងគ។ (បអបភរូ ៥:១-២) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្ការរបរពឹតថនីមយួៗកដលកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ 
 ក) វាយកូនរបរ់អបក បរពាោះវាបដើរយឺត 
 ខ្) ចកមអតអបកបររកឃ្លល ន 
 គ) ជួយ មនុរសបរកការង្ហរបធវើ 
  ) ោកប់ណាថ សារអបកបបើកបររែយនថ ជាមច រ់រែយនថបរធើកតបធវើឱ្យអបកមនបញ្ជា ធងនធ់ងរ 
 ង) អធិសាឌ នររមបរ់គូគង្ហវ លរបរ់អបក 
 ច) បោរពចារ់ទុុំកបុងរហគមនរ៍បរ់អបក 
 
៨ បយើងរគបោ់ប មនចុំណុ្ចកបុងជីវតិរបរ់បយើងកដលបយើងមនិកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ ទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ 
   ដវ៏រុិទនឱ្យបង្ហា ញអបកនូវចុំណុ្ចណាកដលអបកមនិ នកាន់តាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ រូមអនុញ្ជដ តឱ្យរទងជ់ួយ   
   អបកកកករប។ 
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៩ បបកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក ចូរគូរតារងខ្នងបរកាម រពមទាុំងបុំបពញរកបឡានដូចកដល នបង្ហា ញ។ ចូរររបររ 
   វធិីកដលអបកកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់ររមបព់ីររ ថ ហ៍។ រ ថ ហ៍ទីពីរគួរកតររួលជាងរ ថ ហ៍ទីមយួ។ 
 
ការររ់បបជាមយួខ្លួនឯង ការររ់បបជាមយួរគួសារ ការររ់បបកបុងរហគមន៍ ការររ់បបកបុងរកុមជុំនុុំ 
 
 
 

   

 
 

ឥឡូវអបក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួបហើយ អបកបរតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការបឆលើយរុំណួ្របបជុំពូកវាយតសមលទីមយួ ។ 
ចូររ ុំលឹកបមបរៀនមុនៗ បនាធ បម់ក បធវើតាមការកណ្នាុំកដលមនបបបលើរកោរចបមលើយ។ រូមបផញើរកោរចបមលើយបៅកានរ់គូ 
របរ់អបកបដើមផកីក។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ ចុំណុ្ចទាុំងអរ់រុទនកតហួរពីរមតទភាពរបរ់បយើង ដូបចបោះចុំណុ្ចទាុំងអរ់រុទនកតរតូវការជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
     ដវ៏រុិទន។ 
 
១ របបោគ ខ្) គ)  ) និងរបបោគ ង) ពិតរ កដ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៧ ឃ្លល  ខ្) គ) ង) និង ច) រតឹមរតូវ។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៣ របបោគ ក)  ) ង) និង ឆ) រតឹមរតូវ។ 
 
៩ ចបមលើយរបរ់អបក។ បពលអបកបនថកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់ រពោះជាមច រ់នឹងបធវើឱ្យអបកកាន់កតរបាយ 
 បឡើង។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
  


