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     ការរបកាន់នោលជំហរនៅ 

 ក្នងុស្ហរមន៍ 
 Standing in Community 

 

 
 

 «សូមអរគុណ្បនោះ គឺជាការផ្ទល ស់បថូររបស់អបក»។ 
  
 «ប៉ាុកនថ បោក នបធវើឱ្យខ្ញុ ុំមានការផ្ទល ស់បថូរជាបរចើន។ បនោះគឺជារបស់បោក»។ 
  
 «អបករតឹមរតូវណាស់។ អបកគឺជាមនុសសដប៏ស្តម ោះរតងម់ាប ក!់ មនិមានមនុសសបរចើនអាចបធវើការទុំងអស់បនោះ នបឡើយ
  
 «ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំជារគិសថបរស័ិទបហើយរពោះគមពរីបបរងៀនខ្ញុ ុំឱ្យថា បយើងរតូវកតមានភាពបស្តម ោះរតង!់»  
 
 អបករបកហលជាមានបទពិបស្តធនដូ៍ចខាងបលើ។ បតើមាច ស់ហាងប ា្ ញការភាញ កប់ផអើលចុំបពាោះអបកបទបៅបពលកដលអបក
ោតអ់ាប់លុយឱ្យអបកបលើស? ឬអបកមានវធិីណាបផសងបទៀតកដលអបកប ា្ ញពីបោលការជារគិសថបរស័ិទរបស់អបកកដរឬបទ?
បនោះគឺជាឧទហរណ៍្សនការប ា្ ញពីដួងចិតថសនសហគមន៍លអ។ អបករតូវរបកានប់ោលជុំហរបោយបស្តម ោះរតង។់ បៅកបុងបមបរៀន
បនោះបយើងនឹងកសវងយល់ពីអតទនយ័សនពាកយថារបកានប់ោលជុំហរ។ បៅកដលបយើងរបកានយ់កជុំហរអវីកដលរតឹមរតូវមនិថា
បទោះបីជាអវីបកើតបឡើងកប៏ោយគឺបយើងកុំពុងកតរបកានជ់ុំហរបៅកបុងសហគមន។៍  
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គ្ទរាង 
ក. ការរបកានយ់កបោលជុំហរ និង រពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ Standing and the Word of God 

ខ្. ការរបកានយ់កបោលជុំហរ និង របសពណី្ Standing and Tradition 

គ. ការរបកានយ់កបោលជុំហរ និង ចាបស់ហគមន៍ Standing and Regulations  

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីស្តរៈសុំខានស់នការរបកានស់រមាបប់សចកឋីសុចរតិ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីមបធា យកដលអបកអាចបលើកតបមកើងរពោះជាមាច ស់តាមរយៈរបសពណី្បៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
៣. ស្តគ ល់ពីរបបៀបប ា្ ញឥរយិាបថ្រគិសថបរស័ិទបៅកានស់ហគមន។៍ 
 

ក្. ការរបកាន់យក្នោលជំហរ និង រពឹះបនទូលរបស្រ់ពឹះជាមាច ស្ ់
      Standing and the Word of God 

ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីសារៈសំខាន់ម្នការររកាន់យរទោលជំហរទសច្រដីសុច្រតិ 
 

 ស្តវក័ប៉ាូល នជុំរញុថា «ចូរបងបអូនរបោបខ់្លួនបោយបរគឿងសគស្តឋ វធុទុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះជាមាច ស់បដើមផអីាចតតាុំង
នឹងកលលផចិរបស់មារ» (បអបភសូ ៦:១១)។ រពោះគមពរី នប ា្ ញបយើងនូវការឈរយា៉ា ងរងឹមាុំរបឆាុំងជាមយួនឹងសរតូវរបស់
បយើងបោយបុំពាកនូ់វបរគឿងស្តគស្តថ វធុកដលរពោះជាមាច ស់របទនមក។ បតើពាកយថារបកានជ់ុំហរមាននយ័យា៉ា ងដូចបមថច? វា
មាននយ័ថារបឆាុំងនឹងអវីមយួ ឬ កវ៏ាមាននយ័ថាសរមាបអ់វីមយួ។ បៅកបុងករណី្ជាបរចើនរពោះគមពរីរ បប់យើងឱ្យរបកានជ់ុំហរ
របឆាុំងនឹងអវីមយួកដលគួររបឆាុំង។ ជាការពិតកបុងនាមបយើងជារគសិថបរស័ិទ បយើងរតូវបពញចិតថនឹងអវីកដលជារបស់ 
រពោះជាមាច ស់។ ការរបកានប់ោលជុំហររងឹមាុំមាននយ័ថាបោរពតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់នូវអវីកដលអបកបរៀន នពី
រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។  
 
 តាមរយៈខ្រពោះគមពរីកដល នបលើកបឡើងខាងបលើ បយើងរតូវកតបុំពាកនូ់វបរគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់។ 
ស្តគស្តថ វធុ គឺជាបរគឿងកដកសរមាបប់ុំពាកក់ារពារខ្លួន។ ចូរចងចាុំថាបហតុអវី នជាបយើងរតូវបុំពាកប់រគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់
រពោះជាមាច ស់ ដូបចបោះអបកនឹងឈរយា៉ា ងរងឹមាុំរបឆាុំងនឹងលផចិវញិ្ញដ ណ្អារកក។់  

 
 បរគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់ នរបទននូវការការពារដល់បយើង។ បោកស្តវក័ប៉ាូលរ បប់យើងពីកផបក              
នីមយួៗសនបរគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់កដលប ា្ ញបយើងពីរបបៀបបរៀបចុំខ្លួនរចួជាបរសចបដើមផតីយុទនជាមយួនឹងខាម ុំង
សរតូវ។ ស្តគស្តថ វធុគឺជាងបរគឿងសរមាបក់ារពារខ្លួនបដើមផឱី្យបយើងមានជុំហររងឹមាុំ។ ការបនោះមាននយ័ថាអបកនឹងមនិបដិបសធ
នូវអវីកដលអបកបជឿបឡើយ។  
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 ការរបកានប់ោលជុំហរដរ៏ងឹមាុំ គឺការឥត្កបរ។ បទោះបីជាមានសកមមភាពអារកក ់ឬ ការបបរងៀនខុ្សឆគងអវីកប៏ោយ
កម៏និប៉ាោះពាល់ដល់អបកកដរ។ ជីវតិជារគិសថបរស័ិទរបស់អបកនឹង នរងឹមាុំបឡើងតាមរយៈការអនុវតថននូ៍វការរបរពឹតថរតឹមរតវូ 
និងតាមការបបរងៀនរតូវ។  
 
 បយើងគួរកតប ា្ ញសកមមភាពរបបភទបនោះតាមរយៈទមាល ប់ជារគិសថបរស័ិទលអ បោយការបៅរពោះវហិារជារបចាុំ។ បៅ
បពលកដលអបកដឹងថាដល់បពលរតូវបៅរពោះវហិារថាវ យបងគុំរពោះអមាច ស់អបកនឹងបៅ។ អបកមនិរតូវស្តធ ក់បសធើរកបុងការសបរមចចិតថ
បឡើយ។ វាគឺជាខាប តគុំរសូរមាប់ជីវតិរបស់អបក។ សរមាប់អបកវាគឺជាបរឿងស្តមចដ កដលអបករតូវបធវើ។ ប៉ាុកនថ បៅកបុងស្តទ នការណ៍្
មយួចុំនួនបៅកបុងជីវតិរបស់មនុសសមានជុំហររបឆាុំងបៅនឹងអវមីយួ។ បោកប៉ាូល នផថល់ដុំបូនាម នថា «បហតុបនោះចូរបងបអូន
បរបើបរគឿងសគស្តឋ វធុទុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះជាមាច ស់បៅបដើមផបីអាយបងបអូនអាចតទល់បៅសថ្ងអពមងគល បហើយមានជុំហររងឹបុឹង
ដកដល បោយ នបរបើរគបម់បធា យ។ដូបចបោះ ចូរមានជុំហររងឹបុឹងបឡើង ចូរយកបសចកឋីពិតមករកវាតច់បងកោះ យកបសចកឋី
សុចរតិបធវើជាអាវបរកាោះ» (បអបភសូ ៦:១៣-១៤)។ 

  
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីោនីកយ៉ាល៣បយើង នដឹងថាបសថចស្តងសង់របូសុំណាកនិងរ បប់ៅរបជាជនឱ្យថាវ យបងគុំរបូ
សុំណាងបនោះ។ បុរសរយ័បកមងទុំងបីនាក ់នបដិបសធ។ បទោះបីជាបគដឹងថាទណ្ឍ កមមរបស់បគរតូវប ោះចូលបៅកបុងចគ ក្ ន ឬ 
ឡបភលើងកប៏ោយគឺបគមនិផ្ទល ស់បថូរសកមមភាពរបស់បគបឡើយ។ បសថចខាញ ល់យា៉ា ងខាល ុំង។ រពោះអងគ នឱ្យបគដុតបភលើងកដលមាន 
កុំបៅយា៉ា ងបៅថ ជាងមុន។ យុវជនជុំទងទ់ុំងបីនាក់ នបដិបសធរពមទុំងរបកានជ់ុំហរមនិផ្ទល ស់បថូរចិតថបឡើយ។ បគរតូវ ន
ប ោះចូលបៅកបុងបភលើងកដលកុំពុងកតបឆោះ។ បសចកថីស្តល ប់ហាកដូ់ចជាមកដល់ពួកបគ។ 

 
 ប៉ាុកនថ រពោះជាមាច ស់មនិ នឱ្យបគស្តល ប់បឡើយ។ ពួកបសថច និង នាមុនឺរបស់រពោះអងគមានការភាញ កប់ផអើលយា៉ា ងខាល ុំង។  
រពោះអងគ នបៅយុវជនទុំងបីឱ្យបចញមកខាងបរៅ និង មានបនធូលបៅកានព់ួកបគថា «ដផតិោម នរពោះណាអាចរ ុំបោោះមនុសស
ដូចរពោះអងគបទ» (ោនីកញ៉ាល ៣:១៦)។ យុវជនទុំងបីនាក ់នរបកានប់ោលជុំហរមនិបោរព និងថាវ យបងគុំរពោះកកលងកាល យ
ទុំងបនាោះបទ។ បោយស្តកតបសចកថីជុំបនឿ និងលទនផលចុងបរកាយរបស់បុរសវយ័បកមងទុំងបីនាក់ នបធវើឱ្យបសឋច និងរបជា
រគសថរបស់រពោះអងគ នប ើញពីឫទន នុភាពដអ៏ស្តច រយរបស់រពោះជាមាច ស់។  

 
 ជុំបនឿរបស់អបករតូវកតបចញពីចិតថ។ បៅបពលកដលមតិថភកថរិបស់អបកបមើលប ើញពីដួងចិតថរស់បៅជាសហគមនរ៍បស់
អបកនិងការឈរបោយឥត្កបរចុំបពាោះបរឿងអវីកដលរតឹមរតូវបគនឹងឱ្យតសមលអបក បហើយបគនឹងបមើលប ើញពីឫទន នុភាពរបស់ 
រពោះជាមាច ស់បៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ បៅបពលកដលការរស់បៅជាកក់សថងមានអវីមយួជរមុញឱ្យអបកបដិបសធកផបកណាមយួកបុង
ភាពជារគិសថបរស័ិទរបស់អបក ចូរសបរមចចិតថបោយឈរបលើបោលការណ៍្របកានជ់ុំហរឥត្កបរចុំបពាោះអវីកដលរតឹមរតូវ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ការរបកានជ់ុំហរមាននយ័ថាការរបឆាុំងបៅនឹងអវីកដល 
 ក) មនិកមនចាបប់ផថើមបៅកបុងរកុមជុំនុុំបឡើយ។ 
 ខ្) របឆាុំងបៅនឹងអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀន។   
 
២ ការរបកានប់ោលជុំហរទមទរឱ្យបយើង 
 ក) កតងកតរបឆាុំងជាមយួនឹងអវីមយួ។  
 ខ្) ជាបរឿយៗបធវើតរមូវបៅតាមអវីមយួ។  
 
៣ បរឿងរ៉ា វអុំពីយុវជនទុំងបីនាកប់ៅកបុងគមពរីោនីកយ៉ាល បបរងៀនបយើងថាបយើងរតូវកត 
 ក) បោរពរពោះជាមាច ស់ជាជាងមនុសស។ 
 ខ្) បោរពតាមចាបរ់បស់ខ្លួនបយើងបទោះបីជាបគទមទរអវីកប៏ោយ។ 
 
៤ បយើងរតូវរបកានជ់ុំហរឥត្កបរ បៅបពលកដលបយើង  
 ក) បោរពតាមរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់បទោះបីជាបពលខ្លោះវាមនិរសួលកប៏ោយ។ 
 ខ្) បធវើអវីកដលនឹងនាុំមកនូវបញ្ញា តិចតួច។ 
 

ខ. ការរបកាន់យក្នោលជំហរ និង របម្ពណី្ Standing and Tradition 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពមីទធាបាយណែលអនរអាច្ទលើរតទមកើងរពះជ្ជាច ស់តាមរយៈររម្ពណីទៅរនុងសហគ្មន៍របស់អនរ។ 

 
 របសពណី្គឺជាជុំបនឿ ឬ ជាទុំបលៀមទមាល បព់ីជុំនាន់មយួបៅជុំនាន់មយួបទៀត។ បទោះបីជាបគមនិ នសរបសរវាទុក ប៉ាុកនថ
វាពិតជាមានស្តរៈសុំខាន់សរមាបរ់បជាជនបៅកបុងសហគមន។៍ របសពណី្មយួចុំនួនគឺលអ និងជួយ ដល់មនុសសឱ្យចងចាុំពី
អតីតកាលរបស់បគ។ របសពណី្មយួចុំនួនបទៀតមនិលអសរមាបរ់គិសថបរស័ិទបឡើយ។ របសពណី្មយួចុំនួនអាចដឹកនាុំបយើងឱ្យ
បធវើអវីកដលរបឆាុំងបៅនឹងបសចកថីបបរងៀនកបុងរពោះគមពរី។ បៅកបុងស្តទ នការណ៍្កបបដូបចបោះបយើងរតូវកតមានជុំហរឱ្យរងឹមាុំ និង
របកានយ់កអវីកដលរតឹមរតូវ។  
  
 ជាឧទហរណ៍្ បៅរបបទសមយួចុំនួនបៅបលើពិភពបោក កដលមានស្តច់ញាតិស្តល ប់ជាបរចើនឆាប ុំមកបហើយ មានការ
បោរពយា៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់បុំផុត។ ចុំណុ្ចបនោះមនិកមនមាននយ័ថាអារកកប់នាោះបទ។ បយើងរតូវចងចាុំបោយបសចកថីបោរពចុំបពាោះ
ស្តច់ញាតិកដល នស្តល ប។់ ប៉ាុកនថ បយើងមនិកមនសកមថងការបោរពរហូតដល់ថាវ យបងគុំស្តកសពទុំងអស់បនាោះបទ។ បៅ
បពលកដលបយើងថាវ យបងគុំដូនតារបស់បយើង បយើងមនិ នបធវើតាមរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់បឡើយ។ បៅកបុងនិកខមនុំ   
២០:៣ រពោះជាមាច ស់មានរពោះបនធូលថា «មនិរតូវបោរពរពោះណាបផសង បរៅពីបយើងបឡើយ»។ អស់អបកកដលស្តល ប់បៅគឺកលង
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មានបទៀតបហើយ។ បយើងរតូវកតចាកបចញពីបគបោយមានរពោះជាមាច ស់។ ឥឡូវបនោះបយើងគួរកតរស់បៅបោយបយើងដឹងរ កដ
ថាវញិ្ញដ ណ្របស់បយើងនឹងបៅណាបៅបពលកដលបយើងស្តល បប់ៅ។  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ របសពណី្គជឺា 
 ក) ជុំបនឿ ឬ ទុំនាមទមាល ប់ គឺមានពីជុំនានម់យួបៅជុំនានម់យួបទៀត។ 
 ខ្) គឺជាចាបជ់ាោយលកខណ៍្អកសររបស់រគួស្តរកដលរតូវកតបោរព។ 
 
៦ រគិសថបរស័ិទគួរកត  
 ក) ពាយាមរកមកវធិកីដលបរបើរ ស់របសពណី្ឱ្យ នលអ សរមាបជ់ាទីបនាធ ល់របស់រគិសថបរស័ិទ។ 
 ខ្) មនិមានអវីសរមាប់បធវើជាមយួនឹងរបសពណី្បៅកបុងសហគមន៍បឡើយ។ 
  
៧ ចូរបឆលើយសុំណួ្រខាងបរកាម 
 ក) បតើរបសពណី្ចុំនួនមយួកដល នអនុវតថនប៍ៅកបុងរបបទសរបស់អបកគឹជាអវី? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ខ្) បតើមានវធិីណាបទៀតកដលអាចសបងកតប ើញថាវាមនិ នបុំផ្ទល ញដល់បនាធ ល់អុំពីរគិសថបរស័ិទ? ចូរពនយល់។ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បតើមានរបសពណី្កដលអនុវតថនប៍ៅកបុងសហគមន៍របស់អបក កដលមនិសមរមយសរមាបរ់គិសថបរស័ិទកដរឬបទ? បតើ
      អបករតវបធវើយា៉ា ងដូចបមថចអុំពីរបសពណី្ទុំងអស់បនោះ?  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
រ. ការរបកាន់យក្នោលជំហរ និង ច្ាប់ស្ហរមន៍ Standing and Regulations 

ទោលទៅទី ៣. សាគ ល់ពីរទបៀបបង្ហា ញឥរយិាបថរគ្ិសតបរសិ័ទទៅកាន់សហគ្មន៍។ 
 
 រពោះជាមាច ស់ នរបទនរោឌ ភ ិល អបករគបរ់គង និង អាជាញ ធរមកឱ្យបយើង។ បៅកបុង ១ធីម៉ាូបថ្ ២:១-២  បយើងរតូវ
 នកណ្នាុំឱ្យទូលអងវរសរមាបអ់បកកដលជាអាជាញ ធររគបរ់គងបលើបយើង។ បៅបពលកដលបយើងអធិស្តឌ នសរមាបព់ួកគ       
រពោះជាមាច ស់នឹងបរបើរ ស់បគបដើមផជីាអបករបទនពរ។  
  
 រពោះគមពរីរ បក់ ៏នបបរងៀនបយើងកដរថាឱ្យចុោះចូលនិងបោរពចុំបពាោះចាបក់ដលអបករគបរ់គង នបបងកើត។ បៅកបុង
កណ្ឍ គមពរីទីតុស ៣:១ «ចូររ ុំលឹកោស់បតឿនបងបអូនបអាយបោរពចុោះចូលនឹងអាជាញ ធរចុោះចូលនឹងរដឌអុំណាចបអាយបគបចោះ
ស្តឋ ប់ប គ្ បន់ិងរបុងបរបៀបរបរពតឹថអុំបពើលអរគបយ់ា៉ា ង»។ ជារគិសថបរស័ិទរតូវកតបោរពចុោះចូលជាមយួចាបរ់បស់រោឌ ភ ិល
បលើកកលងកតចាបប់នាោះផធុយពីរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់។  
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 រោឌ ភ ិលរតូវសបរមចចិតថថាសថ្ងណាជាសថ្ងឈប់សរមាករបចាុំសថ្ង។ មានសថ្ងសរមាកជាបរចើនកដលជាបទ់ុំនាក់ទុំនងជា
មយួនឹងស្តសនាបៅកបុងរបបទស។ បពលខ្លោះ សថ្ងរ រពនពិធី ជាសថ្ងកដលមនិសុំខាន់សរមាប់រគិសថបរស័ិទ។ កុុំអនុញ្ញដ តឱ្យការ
បនោះរ ុំខានអបកបឡើយ។ អបកអាចថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់បពញមយួឆាប ុំជាបរៀងរល់សថ្ង។ បៅបពលកដលសថ្ងសរមាក នមកដល់ 
ចូរចុំណាយបពលសរមាក និង អររពោះគុណ្ជាអមាច ស់ កដលបុំភលបឺភលើងរបស់រពោះអងគកបុងជីវតិរបស់អបក។ 
 
 បៅកបុងតុំបនម់យួចុំនួនសថ្ងឈប់សរមាកជាឧកាសដព៏ិបសសសរមាបរ់គិសថបរស័ិទ។ មនុសសបៅតាមដងផលូវនឹង ន
អានខ្ិតបណ្ត័ ដុំណឹ្ងលអ។ របសិនបបើអបកចងប់ធវើកិចចការទុំងបនោះបៅតុំបនរ់បស់អបកបរបើសថ្ងឈបស់រមាករបស់អបកបដើមផកីចក
ចាយខ្ិតបណ្ត័ និងបធវើសមរបនាធ ល់បៅកានម់នុសសកដលរតូវការរពោះរគិសថ។ វារបកហលជាអាចបៅរចួកបុងការអធិបាយ 
រពោះបនធូលបៅតាមកកនលងស្តធារណ្ៈរបសិនបបើអបកបបឋជាញ ចិតថកបុងការបធវើវា។ រតឡបស់ថ្ងឈបស់រមាករបស់រគិសថបរស័ិទបៅជា
សថ្ងបធវើការសរមាបរ់ពោះជាមាច ស់។ 
 
 បពលខ្លោះបយើងរតូវការកកតរមូវគបរមាង ឬ កាលវភិាគរបស់បយើងបដើមផរីសបតាមការតរមូវរបស់រោឌ ភ ិល។ ជា
ឧទហរណ៍្បៅកបុងរបបទសមយួរោឌ ភ ិលបបងកើតចាបម់យួបោយបធវើការជួបជុុំខាងពិភាកាខាងនបយា យបៅរពឹកសថ្ង 
អាទិតយ។ រគបោ់ប តរមូវឱ្យចូលរមួ។ រកុមជុំនុុំរតូវកតសហការណ៍្។ បតើរកុមជុំនុុំរតូវបធវើយា៉ា ងដូចបមថចកបុងករណី្កបបបនោះ?  
រពោះជាមាច ស់មនិកមនមានកដនកុំណ្ត់សរមាបឱ់្យបយើងថាវ យបងគុំកតសថ្ងអាទិតយបឡើយ។ រកុមជុំនុុំភាគបរចើនមានកមមវធិថីាវ យបងគុំ
បរៀងរល់ោង ចសថ្ងបមរ។៍ តាមរយៈវធិបីនោះ រគិសថបរស័ិទកដលបោរពចាបន់ិង បៅកតមានបពលសរមាបថ់ាវ យបងគុំរពោះអមាច ស់។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បទបញ្ញដ តថិគួរកតរតូវ នបោរព 
 ក) កបុងរគបស់កមមភាព។ 
 ខ្) បលើកកលងកតខុ្សជាមយួរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់។ 
 
៩ សថ្ងឈប់សរមាកដរ៏សបចាបគ់ួរកត  
 ក) រតូវ នសបងកតបមើលបៅបពលកដលមានបហតុផលស្តសនាសរមាបព់ួកបគ។ 
 ខ្) រតូវ នរកបមើលបៅបពលកដលមានឱ្កាសបដើមផបីធវើជាបនាធ ល់។  
 
១០ បៅបពលកដលមុខ្្ររោឌ ភ ិលជោះឥទនិពលបៅបលើមុខ្្ររបស់រកុមជុំនុុំ រគិសថបរស័ិទគួរកត  
 ក) សហរបតិបតថិការណ៍្ជាមយួ ឱ្យ នកានក់តបរចើនកាន់កតលអ។ 
 ខ្) មនិយកចិតថទុកោក់នឹងការទមទររបស់រោឌ ភ ិល។  
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 របសិនបបើបយើងចងឱ់្យទីបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទរបស់បយើងមានការជោះឥទនិពលបៅដល់សហគមន៍ បយើងរតូវរបកាន់
ជុំហរបោយឥត្កបរចុំបពាោះអវីកដលរតឹមរតូវ។ បយើងគួរកតបធវើជារបជាពលរដឌកដលបស្តម ោះរតងឱ់្យ នកានក់តបរចើន និង 
ប ា្ ញការបោរពដល់រោឌ ភ ិលនិងអបកដឹកនាុំរបស់បយើង។ បៅបពលកដលបទបចដតិថបបងកើតបឡើយផធុយពីបោលការណ៍្ជា
រគិសថបរស័ិទរបស់បយើង បយើងរតូវកតអធិស្តឌ ននិងទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់សរមាប់រ ជាញ បដើមផដីឹងពីរបបៀបបោោះរស្តយ 
និងជួយ ឱ្យបយើងមានឆនធោះកបុងការរបកានជ់ុំហរចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ ក) ពាយាមរកវធិកីបុងការបរបើរ ស់របសណ្ណី្សរមាបជ់ាបនាធ ល់របស់រគិសថបរស័ិទ។ 
 
១ ខ្) គឺរបឆាុំងបៅនឹងអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀន។ 
 
៧ ក) ខ្) គ) ចបមលើយរបស់អបក។ បតើអបកយល់ ពីមូលបហតុកដលបយើងរតូវកតរបកានជ់ុំហររបឆាុំងបៅនឹងរបសពណី្ទុំង
 ឡាយកដលមនិមកពីរពោះជាមាច ស់បទ?  
 
២ ខ្) ជាបរឿយៗបធវើតរមូវបៅតាមអវីមយួ។  
 
៨ ខ្)  បលើកកលងកតខុ្សជាមយួរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់។ 
 
៣ ក) បោរពរពោះជាមាច ស់ជាជាងមនុសស។ 
 
៩ ខ្) រតូវ នរកបមើលបៅបពលកដលមានឱ្កាសបដើមផបីធវើជាបនាធ ល់។ 
 
៤ ក) បោរពតាមរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់បទោះបីជាបពលខ្លោះវាមនិរសួលកប៏ោយ។ 
 
១០ ក) សហរបតបតថកិារណ៍្ជាមយួ ឱ្យ នកានក់តបរចើនកាន់កតលអ។ 
 
៥ ក) ជុំបនឿ ឬ ទុំនាមទមាល ប ់មានពីជុំនានម់យួបៅជុំនានម់យួបទៀត។ 
 
 
 
  
 
  


