
ព័ន្ធកិច្ចស្ត្រ ី          ឯកសារ្ម្រាប់្ិ្ ស MTC 

មេម ៀនទ២ី៖ កេមវធិពីន័ធកចិ្ចស្ត្រី  េួបញ្ចូលទាំងកា ្ិការពះគេព ី នងិ កា អធសិ្ឋា ន 

របមោគមោលបាំណង៖ 

ដដើម្បើផ្តល់ឲ្យអនកដឹកនាំររើស្ទបរិសស័្ទបនូវូំដាំដ ើ សរមសមួ្ាក់ក់ូ ឹវឹឹរមសអវុំត្តកម្មំធ័ើស្ទប័ការរះរម្ពើស វ័ឹ រមសអធ័ស្ឋា វ
ស្ទបរាិស់្តស្ទបតើ។ 

វត្ថុបាំណងននកា ម ៀន៖ 

ដម្ដសៀវដវះ ជួាឲ្យអនកដឹកនាំររើស្ទបរិសស័្ទបនូាល់រើចាំវុចដូចខាឹដររមម្៖ 
១. រមសរ័រ ៌នអាំរើូរម្ឹន់វរមសស្ទប័ការរះរម្ពើសតាម្រកុម្តូ្ច 
២. ស្ទបាំដ ើ មួ្ាចាំវួវ ដដើម្បើដលើកកម្ពស្ទបរ់មសអធ័ស្ឋា វដៅកនុឹចាំដោម្ស្តស្ទបតើ 

ម្ច្ករមីផរើេ 

កម្មំធ័ើរនវធក័ចចស្តស្ទបតើដវះ សមួ្ិញ្ចូ លក់ាឹំ រនវធក័ចចនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស រមសអធ័ស្ឋា វ រមសផ្ាាដាំ ឹឹលអ រមសិដរម្ើ វ័ឹ 
ររឹត្ត័រមស ៍នវរមសរិកិគ្នន ។ រមសស្ទប័កា វ័ឹ រមសអវុំត្តតាម្ររះរម្ពើស រឺជាអាូ័ភារចាំិឹនវរនវធក័ចចដវះ។ ដគ្នលដៅ
នវរនវធក័ចចដវះ រឺឲ្យស្តស្ទបតើាវិូរ័ដស្ឋធវ៍ដសស្ទបាំិូសែិិរើរមសស្ឋគ ល់ររះររើស្ទបរ ដចាច័ត្តដជឿជាក ់ វ័ឹ ាល់ចាស្ទប់ 
ដដើម្បើឲ្យរួកដរអាចស ើកចដរម្ើវដឡើឹ ាវលកខ ៈដូចរូឹ ់(កូឡូស្ទប ២:២)។ រមសអធ័ស្ឋា វ កសជាែផ្នកមួ្ាដសស្ទបាំខាវន់វ
កម្មំធ័ើផ្ឹែដស ដបត័្ដាើឹ បាវែញកដរលដំលារ័ដស្ទបស្ទបស្ទបរាិស់្តស្ទបតើ ដដើម្បើអធ័ស្ឋា វជាមួ្ាគ្នន ។ 

I. ទរេងន់នកា ្ិការពះគេព ី 

 ក. ររះរម្ពើស អាចរតូ្ំបាវស្ទប័កាតាម្សដិៀិជាដរចើវ។ ំធ័ើស្ឋស្តស្ទបតនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស ែដលបាវរ ៌ន
ខាឹដររមម្ រឺជារមសស្ទប័កាែិិរ័ភាកាតាម្រកុម្តូ្ច។  

  ស្ទបាំគ្នល៖់ ដស្ទបៀំដៅរនវធក័ចចរកុម្តូ្ចនវរនវធក័ចច ិ៊វឺហាំ (Burnham Ministries) កសផ្តល់វូំរនត្៌ាវដស
ាវរិដោជវអ៍ាំរើរមសស្ទប័ការរះរម្ពើសតាម្រកុម្តូ្ចផ្ឹែដស។ 

  ១. រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស ាវិញ្ចូ លវូំរមសរ័ភាកាតាម្រកុម្តូ្ចស្ទបរាិ់ែផ្នកខ្លះនវររះរម្ពើស។ 

  ២. ស្ទបាជ័កនវរកុម្ស្ទប័ការរះរម្ពើស ូូួលបាវស្ទបាំវួសរ័ភាកាាកដៅស្ទប័កាដៅកនុឹស្ទបបាត ហ៍ ដដើម្បើ
ដរត្ៀម្ខ្លួវស្ទបរាិរ់មសស្ទប័ការរះរម្ពើសកនុឹរកុម្។ 



  ៣. រមសរ័ភាកា រតូ្ំបាវដឹកនាំដចាស្តស្ទបតើែដលាវភារដរញំ នាដៅកនុឹជាំដវឿសិស្ទប់នឹ។ នឹ
អាចជានារ័ម ជាភសោ័ររូរង្វវ ល ឬជាអនកស្ទបមនររច័ត្ត ែដលរតូ្ំបាវែត្ឹតាាឹំ ដចានារ័ម។ 

  ៤. ដ ើិអាច ស្ទបាជ័កនវរកុម្ស្ទប័ការរះរម្ពើសាន ក់ៗ  ចូលសមួ្ចាំែ កដៅកនុឹរមសរ័ភាកា។ 

 ខ្. ើូកែវលឹជួិជុាំ 

  ១. រិស្ទប័វដ ើិាវអគ្នសរួកជាំវុាំ រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស អាចដធវើដឡើឹ ដៅកនុឹរួកជាំវុាំ ដចាដរ ើិរបាស្ទប់
ិវរិដ់ផ្េឹៗដធវើជារកុម្តូ្ច។ 

  ២. រិស្ទប័វដ ើិគ្នម វអគ្នសរកុម្ជាំវុាំដូ វាអាចដធវើដឡើឹ ដៅតាម្ផ្រះសិស្ទប់ស្ទបាជ័ករួកជាំវុាំ ដចាដរ ើិ
របាស្ទប់ិវរិដ់ៅកនុឹផ្រះ។ 

 រ. ស្តស្ទបតើែដលអាចចូលសមួ្ 

  ១. ស្តស្ទបតើអាចូូួលរិដោជវរ៍ើូរម្ឹន់វរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស ចាិរ់ើចាំវួវស្ទបាជ័ករបាាំ ឬរបាាំមួ្ា
នក ់ឬាវចាំវួវជាដរចើវនក។់ 

  ២. ដរលែដលរកុម្ស ើកចដរម្ើវដល់ស្ទបាជ័ក១០ ឬ១២នក ់ ចូសែិឹែចករកុម្ជារើស ដចាដរ ើិអនក
ដឹកនាំរ័ភាកាចាំវួវរើសនក។់ 

  ៣. ិវតដរ ើិរបាស្ទប់ដគ្នលរមស ៍ដែដល ដរលែដលស្ទបាជ័កស្តស្ទបតើាវចាំវួវដកើវដឡើឹ ៖ អនកដឹកនាំ
រ័ភាកាាន ក់ស្ទបរាិស់្ទបាជ័ករបាាំ ឬរបាាំមួ្ានក។់ 

  ៤. ស្តស្ទបតើែដលចូលសមួ្ អាចសមួ្ក់ាឹំ ស្តស្ទបតើជាអនកដជឿ ដៅតាម្ដាំោករ់មលដផ្េឹៗនវរមសលូត្លាស្ទប់ វ័ឹ 
ស្តស្ទបតើែដលជាអនកម័្វដជឿផ្ឹែដស។ 

 ឃ. ស្ទបាា សៈស្ទប័កា 

  ១. ស្តស្ទបតើអាចស្ទប័កាតាម្ក ឌ រម្ពើសកនុឹររះរម្ពើស ឬរើតួ្អ គឹនវររះរម្ពើស 

  ២. រួកដរអាចស្ទប័កាតាម្រិធាវិូ ឬិញ្ហា  ក់ក់ូ ឹវឹឹស្តស្ទបតើ ដូចជា អាពាហ៍រ័ពាហ៍ រមសច័ញ្ច ឹម្
កូវ រមសររិរ់រឹផ្រះស្ទបាំែិឹ ដាំោក់រមលនវជើំត័្ រមសស្ទបដរម្ចច័ត្ត ាូំនក់ូ ាំវឹ វ័ឹ អាសម្ម ៍។ 

  ៣. ដរលែដលស្ទប័ការិធាវិូ ក់ក់ូ ឹវឹឹស្តស្ទបតើ លកខខ្ ឌ ដសស្ទបាំខាវដ់នះរឺថា រមសរ័ភាការតូ្ំែត្
ដចញរើអវើែដលររះរម្ពើសែចឹក់ក់ូ ឹវឹឹរិធាវដនះ។ 

  ៤. ស្ទបាា សៈស្ទប័កា រួសែត្រតូ្ំបាវអវុម្នត្រើររូរង្វវ ល វ័ឹ/ឬនារ័មរនវធក័ចចស្តស្ទបតើ។ 



 ឹ. ដា៉ឹដរលនវរមសជួិជុាំ 

  ១. រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស អាចដធវើដឡើឹ ដៅដរលនងង ឬដរលលាង ច (ឬក់ាឹំ រើសដរល) អារស្ទបនាដលើត្រមូ្ំ
រមសជាកែ់ស្ទបតឹសិស្ទប់ស្តស្ទបតើដៅកនុឹរួកជាំវុាំ។ 

  ២. សាៈដរលម្ួាដា៉ឹដៅរើសដា៉ឹ រឺជាសាៈដរលដសលអស្ទបរាិ់រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស។ ចូសដសៀិចាំ
ដរលមួ្ាដា៉ឹស្ទបរាិ់រមសស្ទប័ការរះរម្ពើសែិិរ័ភាការកុម្តូ្ច ដហើាដា៉ឹិែវែម្ដូៀត្ អាច
រតូ្ំបាវដរ ើិរបាស្ទប់ស្ទបរាិ់រមសអធ័ស្ឋា វ រមសរិកិគ្នន  វ័ឹ រមសដរចៀឹថាវ ាិ គឹាំ។ 

  ៣. រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស អាចដាំដ ើ សរមសដលើស្ទបរើរើសដា៉ឹបាវ ិ៉ុែវត វារតូ្ំែត្ាវរមសាល់ររម្រើ
ស្តស្ទបតើៗជាមុ្វស្ទប័វ ដដើម្បើឲ្យរួកដរអាចដសៀិចាំដរលដំលាសិស្ទប់រួកដរ។ 

  ៤. កនុឹកាំឡុឹដរលនវរមសរិកិគ្នន  រួសែត្ិញ្ចូ លដភស្ទបជជះ ដូចជា ូឹកែត្ ឬរមដហវ ដដើម្បើូ ូួលក់វ 
រិស្ទប័វដ ើិអាច។ រមសរិកិគ្នន ដវះ អាចដកើត្មុ្វ ឬដររមាដរលនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស។ 

 ច. ដគ្នលរមស ៍ែ នាំស្ទបរាិ់រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស 

  ១. អនកស្ទបរម្ិស្ទបរម្ួលនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស (រិស្ទប័វដ ើិាវាន ក)់ វ័ឹ នារ័ម ស្ទបដរម្ចច័ត្តរើអវើ
ែដលរកុម្វឹឹស្ទប័កា។ ដាើឹ សូ្ទបម្ផ្តល់ជាអវុស្ឋស្ទបវ៍ថា ក់ាឹំ ក ឌ រម្ពើសនវររះរម្ពើស វ័ឹ រមស
ស្ទប័កាអាំរើរិធាវិូជាក់លាក ់ ដចាែផ្អកដលើដគ្នលរមស ៍ររះរម្ពើស រតូ្ំបាវិញ្ចូ លដៅកនុឹ
កម្មំធ័ើស្ទប័ការិចាាំឆ្ន ាំ។ 

  ២. ស្ទបាជ័កក់ាឹំ អស្ទប់នវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស រតូ្ំាវដស្ទបៀំដៅស្ទប័ស្ទបេ ឬដស្ទបៀំដៅស្ទបសដស្ទបសម្ួាកាល 
ែដលាវស្ទបាំវួសស្ទបរាិ់រមសស្ទប័ការរះរម្ពើសដៅកនុឹដនះ ដដើម្បើស្ទប័កាដៅផ្រះ មុ្វដរលរមសជួិជុាំ
ស្ទប័ការិចាាំស្ទបបាត ហ៍។ វាជារមសស្ទបាំខាវស់្ទបរាិស់្ទបាជ័ក ែដលរតូ្ំាវក័ចចរមសស្ឋលាខ្លើមួ្ា (ឬ
រមសអាវ) ដដើម្បើដធវើជាដសៀឹរាល់ស្ទបបាត ហ៍ ដបត័្រមសដវះជួាឲ្យរួកដរិដ កឹើត្ូាល ិ់នវរមសស្ទប័ការរះ
រម្ពើសជាដូៀឹក់ត្។់ 

  ៣. ចាិដ់ផ្តើម្រមសស្ទប័ការរះរម្ពើសរិចាាំស្ទបបាត ហ៍ក់វដ់រល (ចិក់់វដ់រល ផ្ឹែដស)។ អនកដឹកនាំនវ
រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស រួសែត្ចាិដ់ផ្តើម្រមសស្ទប័កា ដចារមសអធ័ស្ឋា វ។ នឹអធ័ស្ឋា វស្ទបរាិ់
ស្ទបាំ ូម្រសែដលនឹបាវូូួល មុ្វដរលចាិដ់ផ្តើម្រមសស្ទប័ការរះរម្ពើស។ ស្ទបាជ័កអាចស្ទបមនររច័ត្ត
ាកស្ទបាំ ូម្រសអធ័ស្ឋា វក់ាឹំ ដនះ ដៅផ្រះជាមួ្ារួកដរ ដហើាអធ័ស្ឋា វកនុឹស្ទបបាត ហ៍ដនះ។ 



  ៤. សុ្ទបាំឲ្យអនកស្ទបមនររច័ត្តអាវខាល ាឹំ ៗវូំែផ្នកវើមួ្ាៗនវដម្ដសៀវស្ទប័ការរះរម្ពើស មុ្វដរលចូលដល់រមស
រ័ភាកាអាំរើស្ទបាំវួស។ 

  ៥. ស្ទបួសស្ទបាំវួសែដលាវជាដរស្ទបចដៅកនុឹដម្ដសៀវ។ ិនរ ិរ់ើស្ទបាជ័ករកុម្បាវិដញ្ចញម្ត័្សិស្ទប់រួក
ដរដហើា ចូសិវតដៅស្ទបាំវួសិនរ ិ។់ ដលើកូឹកច័ត្តឲ្យររិ់គ្នន ចូលសមួ្ដៅកនុឹរមសរ័ភាកា។ អនកខ្លះ
អាចខាម ស្ទបដអៀវកនុឹរមសវ័ោា ដូដចនះ កុាំិ ខឹាំរួកដរដឡើា។ 

  ៦. ិនរ ិរ់ើរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស ចាិដ់ផ្តើម្ដាំដ ើ សរមសដហើា អនកដឹកនាំនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស អាចដស្ទបនើ
សុ្ទបាំឲ្យស្ទបាជ័ករកុម្ តិូសដំវគ្នន ដឹកនាំរមសរ័ភាកា។ ដវះរឺជាសដិៀិមួ្ា ដដើម្បើិ វឹឹកិ វឹឺវ វ័ឹ   
ិាំពាក់ិ ាំិវ៉ឲ្យាវអនកដឹកនាំងមើដៅកនុឹរកុម្។ ោ៉ឹោកសដចា វាជារមសស្ទបាំខាវ ់ ែដលម័្វរតូ្ំ
ិ ខឹាំវសោាន កឲ់្យដឹកនាំរមសរ័ភាកាដឡើា។ អនកដឹកនាំនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស ិវតូូួលខុ្ស្ទប
រតូ្ំស្ទបរាិរ់កុម្ វ័ឹ ដសៀិចាំដម្ដសៀវសិស្ទប់នឹ។ 

  ៧. ិនរ ិរ់ើរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស ចាិដ់ផ្តើម្ដាំដ ើ សរមសដហើា អនកដឹកនាំនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស អាចសុ្ទបាំ
ឲ្យស្ទបាជ័ករកុម្ាន កអ់ធ័ស្ឋា វដ ើិករមសស្ទប័កា។ ចូសដចៀស្ទបវាឹដៅដ ម្ ះវសោាន កឲ់្យអធ័ស្ឋា វ 
លុះរតាែត្អនកបាវសុ្ទបាំនឹជាមុ្វស្ទប័វ។ វារ័បាកស្ទបរាិ់ស្តស្ទបតើមួ្ាចាំវួវកនុឹរមសអធ័ស្ឋា វខាល ាឹំ ៗ។ 
ស្ទបាជ័ក ម័្វរតូ្ំូូួលអាសម្ម ៍អាា៉ស្ទប់ ឬបាកមុ់្ខ្ដឡើា។ រមសសុ្ទបាំឲ្យស្តស្ទបតើាន ក់អធ័ស្ឋា វ 
រិស្ទប័វដ ើិនឹាវរមសរ័បាក ដនះវាអាចដធវើឲ្យនឹឈិចូ់លសមួ្កនុឹរមសស្ទប័ការរះរម្ពើសរិចាាំ  
ស្ទបបាត ហ៍។  

  ៨. រតូ្ំចាាំថា ដគ្នលដៅនវរមសស្ទប័កាវើមួ្ាៗ រឺដដើម្បើឲ្យអនកដឹកនាំែ នាំស្ទបាជ័កឲ្យស្ទប័ការរះ
ិវរូលសិស្ទប់ររះ វ័ឹ ដដើម្បើជួារួកដរអវុំត្តតាម្ដស្ទបចកតើរ័ត្ដចញរើររះរម្ពើសដៅកនុឹជើំត័្សិស្ទប់
រួកដរ។ 

II.  មបៀបមលើកកេព្ ់ឲ្យមានកា អធិស្ឋា ន 

 ក. ដៅដរលែដលរួកជាំវុាំចាិដ់ផ្តើម្រនវធក័ចចស្តស្ទបតើ រិធាវិូដាំិូ រួសែត្ជាដម្ដសៀវស្ទប័ការរះរម្ពើសជាែខ្េអាំរើ
រមសអធ័ស្ឋា វ។ (ដម្ដសៀវស្ទប័ការរះរម្ពើសរាំសូចាំវួវរើសអាំរើរិធាវិូនវរមសអធ័ស្ឋា វ រត្ូំបាវផ្តល់ជូវដៅ
កនុឹដស្ទបចកតើស្ទបវន័ចា វ (ឧិស្ទបម្ពនវធ ក) ដហើាអាចាកម្កដរ ើិរបាស្ទប់ដៅកនុឹរមសរ័ភាការកុម្តូ្ច)។ 

  ១. អនកដឹកនាំនវរកុម្ស្ទប័ការរះរម្ពើស អាចដលើកូឹកច័ត្តស្តស្ទបតើឲ្យិដ កឹើត្រមសលត្ដ់ាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ
ស្ទបរាិដ់រលអធ័ស្ឋា វផ្ទរ ល់ខ្លួវ ដចារ័ភាកាអាំរើវាដៅកនុឹដរលអវុំត្តនវរមសស្ទប័ការរះរម្ពើស។ 



  ២. អនកដឹកនាំនវរកុម្ស្ទប័ការរះរម្ពើស អាចដឹកនាំស្តស្ទបតើឲ្យិដ កឹើត្ដរលអធ័ស្ឋា វជាដូៀឹក់ត្ដ់ៅកនុឹ
ររួស្ឋស ដដើម្បើជរមុ្ញឲ្យាវរមសលូត្លាស្ទប់ខាឹំញ័្ហា  ដៅកនុឹររួស្ឋស។ 

 ខ្. រមសអធ័ស្ឋា វជាមួ្ាគ្នន ជាដូៀឹក់ត្ ់រឺជាសដិៀិមួ្ាដូៀត្ ដដើម្បើដលើកកម្ពស្ទប់រមសអធ័ស្ឋា វ 

  ១. អនកស្ទបរម្ិស្ទបរម្ួលនវរមសអធ័ស្ឋា វ (ឬនារ័ម) អដញ្ជ ើញស្តស្ទបតើៗដៅរួកជាំវុាំ ឲ្យម្កចូលសមួ្រមស
អធ័ស្ឋា វដៅរួកជាំវុាំ ឬដៅផ្រះវសោាន ក ់ មួ្ានងងកនុឹមួ្ាស្ទបបាត ហ៍ ឬរបាាំនងងកនុឹមួ្ាស្ទបបាត ហ៍។ 
ដា៉ឹដរលនវរមសអធ័ស្ឋា វ រតូ្ំែត្កាំ ត្ឲ់្យបាវចាស្ទប់លាស្ទប់។ 

  ២. អនកស្ទបរម្ិស្ទបរមួ្ល ឬនារ័មនវរមសអធ័ស្ឋា វ ដឹកនាំរមសអធ័ស្ឋា វស្ទបរាិែ់ផ្នកដផ្េឹៗនវត្រម្ូំ
រមសរិចាាំនងង ិែវែម្រើដលើស្ទបាំ ូម្រសសិស្ទប់ស្តស្ទបតើៗែដលបាវដលើកដឡើឹ ។ ឧក់ហស ៍អាំរើែផ្នក 
ខុ្ស្ទបៗគ្នន ក់ាឹំ របាាំនវត្រមូ្ំរមស ដ ើិាវសាៈដរលរបាាំនងង ដដើម្បើអធ័ស្ឋា វ សមួ្ាវ៖ អាពាហ៍រ័ពាហ៍ 
វ័ឹ រកុម្ររួស្ឋស អនកដឹកនាំរួកជាំវុាំកនុឹរស្ទបុក អនកដឹកនាំសចា ភ័បាល ស្ទបាំ ូម្រសនវរមសផ្ាា
ដាំ ឹឹលអផ្ទរ ល់ខ្លួវ វ័ឹ រមសផ្ាាដាំ ឹឹលអក់ក់ូ ឹវឹឹែផ្នកដនូដូៀត្នវរ័ភរដលាក។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ឧប្ម្ព័ន្ធ ក 
មម្មរៀន្្កិាម្រពះគម្ពីរគំរអូំពីការអធិសាា ន្ 

 
មេម ៀនទី១៖ កា អធិស្ឋា ន 

I. ដត្ើអវើដៅជារមសអធ័ស្ឋា វ? 

ក. រមសអធ័ស្ឋា វ រឺជារមសរបារស្ទបនាក់ក់ូឹជាមួ្ាររះជាាច ស្ទប់ 

ដរលែដលអនកបាវូូួលររះដាស្ទប៊ូំររើស្ទបរ ជាររះស្ទបដស្តង្វគ ះសិស្ទប់អនក អនកបាវរមល ាជាកូវសិស្ទប់រូឹ់។ 
ដចាស្ឋសែត្អនកជាកូវសិស្ទប់រូឹ ់ ដូដចនះ អនកាវឯកស្ទប័ ធូ័រ័ដស្ទបស្ទបកនុឹរមសវ័ោាដចាផ្ទរ ល់ជាមួ្ា
ររះិ័តាែដលរឹដ់ៅស្ឋែ វស្ទបួរស៌ិស្ទប់អនក។ រមសវ័ោាជាមួ្ារូឹ់ រឺជារមសអធ័ស្ឋា វ។ វារឺជារមស
របារស្ទបនាក់ក់ូឹជាមួ្ាររះម្ួាអ គឹ ែដលអនកស្ឋគ ល់ វ័ឹ រស្ទបឡាញ់។ ររះជាាច ស្ទប់ចឹឲ់្យអនកចូល
កនុឹររះំត្តាវសិស្ទប់រូឹ ់វ័ឹ វ័ោាជាមួ្ារូឹ់ក់ាឹំ ាវ ាូំវុកច័ត្ត។ 

សូ្ទបម្អាវ ា៉ូហវ ១:១២ 
១. ដត្ើ ាូំនក់ូ ាំវឹែិិអវើែដលអនកាវជាមួ្ាររះជាាច ស្ទប់? 

សូ្ទបម្អាវដហដររើស ៤:១៤-១៦ 
២. ដត្ើអវើដៅជាភារំដ័ស្ទបស្ទបសិស្ទប់ររះដាស្ទប៊ូំ កនុឹនម្ជាស្ទបឹឃលួឹដសខ្ពឹ់ខ្ពស្ទប់? 
៣. ដត្ើរូឹ់វឹឹដធវើអវើខ្លះស្ទបរាិអ់នក ែដលជាកូវសិស្ទប់រូឹ?់ 

 ខ្. ររះជាាច ស្ទប់ចឹឲ់្យអនកអធ័ស្ឋា វ ឬវ័ោាដៅរមវរ់ូឹអ់ាំរើដសឿឹររិ់ោ៉ឹ។ រូឹ់ចាិអ់ាសម្ម ៍ដលើអនក 
វ័ឹ ត្រមូ្ំរមសសិស្ទប់អនក។ 

  សូ្ទបម្អាវ ភើលើរ ៤:៦-៧ 
  ១. ដត្ើររះជាាច ស្ទប់ចឹឲ់្យអនកអធ័ស្ឋា វអាំរើអវើ? 
  ២. ដត្ើររះជាាច ស្ទប់ចឹឲ់្យអនកដ ល្ើាត្ិចាំដពាះរមលៈដូស្ទបៈលាំបាកៗដចាសដិៀិោ? 
  ៣. ដត្ើម្វុស្ទបេដ ល្ើាត្ិដចាសដិៀិោ ដៅដរលែដលរួកដរម័្វូុកច័ត្តដលើរូឹ?់ 
  ៤. ដត្ើអវើដៅជាល ធូផ្លនវរមសដ ល្ើាត្ិតាម្សដិៀិសិស្ទប់ររះជាាច ស្ទប់? 



II. ដត្ើវសោខ្លះ ែដលអាចអធ័ស្ឋា វបាវ? 

 ក. ដ ើិអនកដជឿដលើរូឹ ់អនកអាចអធ័ស្ឋា វបាវ។ 

  សូ្ទបម្អាវ ដហដររើស ១១:៦ 
  ១. ដត្ើវាត្រមូ្ំឲ្យាវជាំដវឿែិិោ? 

  សូ្ទបម្អាវ ១ធើម្៉ូដង ២:៥ 
  ២. ដត្ើដាើឹ អាចចូលដៅសកររះជាាច ស្ទប់បាវដចាសដិៀិោ? 

 ខ្. ដ ើិអនកជាកម្មស្ទប័ ធូ័សិស្ទប់ររះររើស្ទបរ ដនះអនកអាចអធ័ស្ឋា វបាវដហើា។ អនកូូលសុ្ទបាំដៅកនុឹស្ទប័ ធូ័អាំោច
នវររះនម្សិស្ទប់រូឹ ់រស្ទបិដៅតាម្លកខ ៈសិស្ទប់រូឹ់ជាវសោ។ កនុឹនម្ជាអនកដជឿាន ក់ដលើអ គឹររះ
ររើស្ទបរ អនកអាចូូលសុ្ទបាំកនុឹររះនម្សិស្ទប់ររះដាស្ទប៊ូំ ដចាស្ឋសែត្អនកជាកម្មស្ទប័ ធូ័សិស្ទប់រូឹ។់ ដូចជា
ររះិ័តាែដលបាវដ ល្ើាត្ិពាកយអធ័ស្ឋា វសិស្ទប់ររះដាស្ទប៊ូំ ដនះរូឹក់សវឹឹដ ល្ើាត្ិពាកយអធ័ស្ឋា វ
សិស្ទប់អនកផ្ឹែដស ដរលែដលអនកូូលសុ្ទបាំកនុឹររះនម្សិស្ទប់ររះដាស្ទប៊ូំ។ 

  សូ្ទបម្អាវ ា៉ូហវ ១៦:២៤ 
  ១. ដៅដរលែដលររះដាស្ទប៊ូបាវាវិវរូលដៅរមវរួ់កស្ទប័ស្ទបេសិស្ទប់រូឹ់ដៅាិ ់ មុ្វដរលដរឆ្ក ឹ

រូឹ ់ដត្ើរូឹ់បាវរបាិរួ់កដរឲ្យូូលសុ្ទបាំោ៉ឹដូចដម្តច? 
  ២. ដត្ើាវល ធូផ្លអវើខ្លះដកើត្ដឡើឹ  ដចញរើរមសអធ័ស្ឋា វកនុឹឥសោ័ិងែិិដវះ? 

 រ. ររះជាាច ស្ទប់ចឹឲ់្យដួឹច័ត្តសិស្ទប់អនកបាវស្ឋអ ត្ិសសុ័្ទប ធូ 

  សូ្ទបម្អាវ ាូំវុកដាំដកើឹ ៦៦:១៨-២០ 
  ១. ដត្ើាវអវើខ្លះដកើត្ដឡើឹ  ដរលែដលអនកវ័ោាដៅរមវរ់រះ ិ៉ុែវត អនកដៅាវបាិកនុឹដួឹច័ត្ត

សិស្ទប់អនក? 
  ២. ដហតុ្អវើបាវជាដាើឹ អាចស្ទបសដស្ទបើសររះជាាច ស្ទប់បាវ? 

 ឃ. ដ ើិអនកាវដួឹច័ត្តែដលអត្ដ់ក់ស្ទប ដនះអនកអាចអធ័ស្ឋា វក់ាឹំ ាវ ាូំវុកច័ត្ត។ ឧិស្ទបរគរារា ាឹំ ចាំដពាះ
ពាកយអធ័ស្ឋា វសិស្ទប់អនក រឺជាំញ័្ហា  ែដលម័្វអត្ដ់ក់ស្ទប។ ដ ើិអនករុាំរួវវឹឹវសោាន ក ់អនករតូ្ំែត្អត្់
ដក់ស្ទបរួកដរ ដដើម្បើឲ្យររះិ័តាអត្ដ់ក់ស្ទបដល់អនក វ័ឹ ស្ឋត ិឮ់ពាកយអធ័ស្ឋា វសិស្ទប់អនក។ អនករិែហល
ជារត្ូំអត្ដ់ក់ស្ទបដល់ិុរគលាន ក់ ជាដរចើវដលើកដរចើវស្ឋ ិ៉ុែវត ររះជាាច ស្ទប់រជាិដឹឹអាំរើ្វរៈសិស្ទប់អនក
កនុឹរមសអត្ដ់ក់ស្ទប ដហើារូឹ់វឹឹជួាអនកកនុឹរមសដធវើវា។ 



  សូ្ទបម្អាវ ា៉ថាា ៦:១៤-១៥ 
  ១. ដត្ើររះដាស្ទប៊ូំចឹឲ់្យអនកអត្់ដក់ស្ទបដល់វសោ? 

  សូ្ទបម្អាវ ា៉ថាា ១៨:២១-៣៥ 
  ២. ដត្ើដស្ទបតចដៅកនុឹរិស្ឋន ដវះ ិង្វា ញរើរមសអត្់ដក់ស្ទបតាម្សដិៀិោ? 
  ៣. ផ្រុាដៅំញ័ ដត្ើបាំិដរម្ើិង្វា ញអាកិបក័សោ័អវើខ្លះចាំដពាះបាំិដរម្ើរូកវសិស្ទប់គ្នត្?់ 
  ៤. ដត្ើរិស្ឋន ដវះិដរឹៀវអនកអាំរើស្ឋសៈស្ទបាំខាវន់វរមសអត្ដ់ក់ស្ទបអនកដនូោ៉ឹដូចដម្តចែដស? 

V. មេតុ្អវបីានជារតូ្វអធិស្ឋា ន? 

 ក. ររះជាាច ស្ទប់ចឹឲ់្យអនករិកិគ្នន ជាមួ្ារូឹ់ដៅកនុឹរមសអធ័ស្ឋា វ។ 

  សូ្ទបម្អាវ ា៉ូហវ ១៥:៥-៨ 
  ១. ដត្ើាវចាំវុចអវើខ្លះ ែដលិង្វា ញថា អនកដជឿរតូ្ំរមសរមសរិកិគ្នន ជាមួ្ាររះអាច ស្ទប់ដៅកនុឹរមស

អធ័ស្ឋា វ? 

 ខ្. ររះជាាច ស្ទប់រមសពាសអនកខាឹសូិរមា អាសម្ម ៍ រាំវ័ត្ វ័ឹ ំញ័្ហា   ដៅដរលែដលអនកអធ័ស្ឋា វ។ 

  សូ្ទបម្អាវ ាូំវុកដាំដកើឹ ៩១:១៤-១៥ 
  ២. ដត្ើររះជាាច ស្ទប់រមសពាសអនកបាវដចាសដិៀិោ ដៅដរលែដលអនករស្ទបឡាញ់រូឹ់ វ័ឹ អាំពាំ

នំសករូឹ?់ 

  សូ្ទបម្អាវ ភើលើរ ៤:៦-៧ 
  ៣. ដត្ើររះជាាច ស្ទប់ជួាអនកខាឹអាសម្ម ៍ដចាសដិៀិោ ដរលែដលអនកអធ័ស្ឋា វ? 

  សូ្ទបម្អាវ ោ៉កុិ ១:៥-៦ 
  ៤. ដត្ើររះជាាច ស្ទប់ជួាអនកខាឹរាំវ័ត្ិញ្ហា បាវដចាសដិៀិោ ដរលែដលអនកអធ័ស្ឋា វ? ដត្ើ

រូឹវឹ់ឹដ ល្ើាត្ិអនក ដៅដររមម្ស្ឋែ វភារោខ្លះ? 

  សូ្ទបម្អាវ ា៉ថាា ២៦:៤១ 
  ៥. ដត្ើអវើដៅជាដហតុ្ផ្លខាឹំញ័្ហា  មួ្ានវដហតុ្ផ្លដផ្េឹដូៀត្ ែដលអនករួសែត្អធ័ស្ឋា វ? 

 



 ាំលឹកមេម ៀន 

ដត្ើអវើដៅជារមសអធ័ស្ឋា វ? 
ដត្ើវសោអាចអធ័ស្ឋា វបាវ? 
ដហតុ្អវើបាវជារតូ្ំអធ័ស្ឋា វ? 

សូ្ទបម្ដរជើស្ទបដស ើស្ទបខ្រម្ពើសមួ្ាដៅកនុឹដម្ដសៀវដវះ ដដើម្បើូ ដវរញ។ 

 

មេម ៀនទី២៖ កា អធិស្ឋា ន 

I.  មបៀបអធិស្ឋា ន 

ក. វ័ោាដៅរមវរ់រះជាាច ស្ទប់ដចាដូៀឹរត្ឹ ់វ័ឹ ដៅកែវលឹស្ទបងិស់្ឋង ត្់ 

 សូ្ទបម្អាវ ា៉ថាា ៦:៥-៨ 
 ១. ដត្ើររះដាស្ទប៊ូំសុ្ទបាំឲ្យអនកអធ័ស្ឋា វោ៉ឹដូចដម្តច? 
 ២. ដត្ើអនករ័ត្ថា អវើដៅជាស្ឋសៈស្ទបាំខាវន់វឥសោ័ិងដវះ? 
 ៣. ដត្ើកែវលឹោ ជាកែវលឹស្ទបងិ់ស្ឋង ត្ ់ែដលអនកអាចអធ័ស្ឋា វបាវ? 
 ៤. ដត្ើររះដាស្ទប៊ូំិញ្ហជ ក់រើភារចាាំបាច ់ ែដលអនករតូ្ំអធ័ស្ឋា វដៅរមវរ់ូឹដ់ចាដចញច័ត្តោ៉ឹ

ដូចដម្តច? 

 ខ្. ដសៀិចាំរមសអធ័ស្ឋា វសិស្ទប់អនក ឲ្យរស្ទបិតាម្រមសអធ័ស្ឋា វរាំសូ ែដលររះដាស្ទប៊ូំបាវរិក់វដល់រួកស្ទប័ស្ទបេ
សិស្ទប់រូឹ។់ 

  សូ្ទបម្អាវ ា៉ថាា ៦:៩-១០ 
  ១. ដត្ើពាកយអធ័ស្ឋា វដាំិូឹសិស្ទប់ររះដាស្ទប៊ូំ ផ្តល់ឲ្យអនកាវអាសម្ម ៍ស្ទបន័ ធូស្ឋន លជាមួ្ារូឹោ៉់ឹ

ដូចដម្តច? 
  ២. ដត្ើអនករតូ្ំដលើកក័ត្ត័ាស្ទបររះជាាច ស្ទប់ដៅកនុឹពាកយអធ័ស្ឋា វសិស្ទប់អនកដចាសដិៀិោ? 

  ៣. ដត្ើអនករតូ្ំាវំញ័្ហា  ែិិោ ដ ើិអនកអធ័ស្ឋា វសុ្ទបាំឲ្យររះហឫូនា វ័ឹ រមសររឹរាជយសិស្ទប់រូឹ់
បាវស្ទបដរម្ច? 

  ៤. ដត្ើស្ទបាំ ូម្រសអធ័ស្ឋា វចាំវួវ ើិស្ទបរាិ់ត្រមូ្ំរមសសិស្ទប់អនកាវអវើខ្លះ? 



  ៥. ដត្ើត្រមូ្ំរមសសិស្ទប់អនកខ្ពស្ទប់ជាឹត្រមូ្ំរមសខាឹស្ទបាា សៈបាវដចាសដិៀិោ? 
  ៦. ដត្ើពាកយអធ័ស្ឋា វដវះ ិង្វា ញអនកថា អនករ័ត្ជារត្ូំរឹឹអាឹដលើររះជាាច ស្ទប់ដៅកនុឹរមសអធ័ស្ឋា វ 

ដដើម្បើដចៀស្ទបផុ្ត្រើអាំដរើបាិបាវដចាសដិៀិោ? 

II. កា អនុវត្រជាកស់្្រងននពាកយអធិស្ឋា នគាំ  ូប្់រពះមេ  ្ូវ 

 ក. រមសអធ័ស្ឋា វរាំសូ ែដលររះដាស្ទប៊ូំបាវិដរឹៀវដល់រួកស្ទប័ស្ទបេ សមួ្ាវចាំវុចដូចខាឹដររមម្៖ 

  រមសស្ទបសដស្ទបើស រមសស្ឋសភារ រមសអសររះរុ  វ័ឹ រមសូូលសុ្ទបាំ។ 

រមសស្ទបសដស្ទបើស រឺជារមស ល្ុះិញ្ហច ាឹំ ដលើររះជាាច ស្ទប់ ិនរ ិម់្ក ិង្វា ញរមសស្ទបសដស្ទបើសដល់រូឹ់ស្ទបរាិដ់ស្ទបចកតើ
រស្ទបឡាញ់ ររះដចស្ឋត  ឫក់ធ វុភារ វ័ឹ លកខ ៈស្ទបម្បត្ត័សិស្ទប់រូឹដ់នូដូៀត្។ 

សូ្ទបម្អាវ ាូំវុកដាំដកើឹ ១៤៥:១-៦ 
១. ដត្ើាវរមសរ័រ ៌នអវើខ្លះអាំរើររះជាាច ស្ទប់ ែដលនាំឲ្យាវរមសស្ទបសដស្ទបើសដល់រូឹ?់ 

រមសស្ឋសភារ រឺជារមសូូួលស្ឋគ ល់អាំដរើបាិសិស្ទប់អនកចាំដពាះររះជាាច ស្ទប់។ រមសស្ឋសភារ ពាករ់នវធវឹឹ
ភារដូៀឹរត្ឹ់ វ័ឹ រមសិនរ ិខ្លួវសិស្ទប់រូឹ ់ដៅចាំដពាះរូឹ។់ 

សូ្ទបម្អាវ ១ា៉ូហវ ១:៩ 
  ២. ដត្ើស្ទបកម្មភារិនរ ិខ្លួវអវើខ្លះ ែដលវឹឹជួាឲ្យអនកាវភារស្ទបន័ ធូស្ឋន លជាមួ្ាររះជាាច ស្ទប់? ដត្ើ

ាវែផ្នកោខ្លះ ដៅកនុឹជើំត័្សិស្ទប់អនក ែដលក់ញអនកដចញរើរូឹែ់ដសឬដូ? សូ្ទបម្របាិរ់ូឹ់ថា 
អនករតូ្ំរមសជាំវួាសិស្ទប់រូឹដ់ៅកនុឹែផ្នកក់ាឹំ ដនះ។ 

រមសអសររះរុ  រឺជារមសរបាិរ់រះរើច័ត្តកត្ញ្ាូែដលអនកាវចាំដពាះអវើររិ់ោ៉ឹែដលរូឹប់ាវដធវើ 
ដក់ះ ើិជាដៅកនុឹស្ឋែ វភារម័្វស ើករាា វ័ឹ រ័បាកកសដចា។ 

សូ្ទបម្អាវ ដអដភសូ្ទប ៥:១៩-២០ 
  ៣. ដត្ើច័ត្តរាំវ័ត្អវើែដល ាិំដរញដួឹច័ត្តសិស្ទប់អនក ដៅដរលែដលអនកាវភាររតឹ្ម្រតូ្ំជាមួ្ាររះជា

ាច ស្ទប់? ដក់ះ ើិជាដួឹច័ត្តសិស្ទប់អនករ័បាកកសដចា ដត្ើអនករតូ្ំស្ទបសដស្ទបើសរូឹស់្ទបរាិ់អវើខ្លះ? 

  រមសូូលអឹវស រឺជារមសូូលសុ្ទបាំជាកល់ាក ់ស្ទបរាិអ់នកដនូ វ័ឹ ស្ទបរាិ់ខ្លួវឯឹ។ 

   



  សូ្ទបម្អាវ ភើលើរ ៤:៦-៧ 
  ៤. ដត្ើររះជាាច ស្ទប់ចឹឲ់្យអនកដធវើអវើខ្លះក់ក់ូឹវឹឹត្រមូ្ំរមសសិស្ទប់អនក វ័ឹ ត្រមូ្ំរមសសិស្ទប់អនកដនូ? 

 ខ្. រមសអធ័ស្ឋា វ តាម្ររះហឫូនាសិស្ទប់រូឹ ់ាវវនាថា អនកកាំរុឹែត្ូុកច័ត្តដលើររះជាាច ស្ទប់ ដដើម្បើដ ល្ើា
ត្ិតាម្ស្ទបាំ ូម្រសសិស្ទប់អនក។ 

  សូ្ទបម្អាវ ា៉ថាា ៧:៩-១១ 
  ១. ដត្ើអវើដៅែដលិង្វា ញថា ររះជាាច ស្ទប់ចឹរ់ិក់វឲ្យអនកវូំអាំដោាលអៗ ? 

  ២. ដត្ើអនករ័ត្ថា ររះជាាច ស្ទប់វឹឹដ ល្ើាត្ិោ៉ឹដូចដម្តចចាំដពាះស្ទបាំ ូម្រសសិស្ទប់អនកស្ទបរាិអ់វើមួ្ា 
ែដលរូឹ់បាវរជាិថាជារមសអារកកស់្ទបរាិអ់នក ឬដ ើិរូឹរ់ជាិថា ចដម្លើាវឹឹលអរិដស្ទបើស
ស្ទបរាិអ់នកដៅដរលដររមា? 

  សូ្ទបម្អាវ ោ៉កុិ ៤:៣ 
  ៣. ដត្ើររះជាាច ស្ទប់រ័ចាសោអវើខ្លះកនុឹរមសដ ល្ើាត្ិចាំដពាះស្ទបាំ ូម្រសសិស្ទប់អនក? 

  សូ្ទបម្អាវ ដអដភសូ្ទប ៣:១៤-១៩ 
  ៤. ដចញរើរមសអាវពាកយអធ័ស្ឋា វសិស្ទប់ដលាកិ៉ូលស្ទបរាិ់អនកដជឿ ដត្ើររះជាាច ស្ទប់ចឹអ់ភ័ំឌ្ឍអវើខ្លះ

ដៅកនុឹជើំត័្សិស្ទប់អនក? ដត្ើពាកយអធ័ស្ឋា វសិស្ទប់ដលាកិ៉ូលជួាអនកឲ្យាល់រើររះហឫូនាសិស្ទប់
ររះ វ័ឹ ផ្លលអិ ាំផុ្ត្សិស្ទប់រូឹច់ាំដពាះអនកោ៉ឹដូចដម្តចែដស? 

 ាំលឹកមេម ៀន 

ដត្ើអនករួសែត្អធ័ស្ឋា វដៅកែវលឹោ? 
ដត្ើធាតុ្ក់ាឹំ ិួវដៅកនុឹរមសអធ័ស្ឋា វរាំសូសិស្ទប់ររះដាស្ទប៊ូំាវអវើខ្លះ ែដលអនកអាចាករាំសូតាម្ដៅកនុឹជើំត័្អធ័ស្ឋា វ
សិស្ទប់អនក? 
ដត្ើវាពាករ់នវធវឹឹអវើខ្លះដចញរើូស្ទបេវៈសិស្ទប់ររះជាាច ស្ទប់ ស្ទបរាិ់រមសដ ល្ើាត្ិតាម្ស្ទបាំ ូម្រសសិស្ទប់អនក? 

 

 

 

 



ឧប្ម្ព័ន្ធ ខ 
គំរនូន្វគគអធិសាា ន្អំពីម្ច្ករីម្រ្ឡាញ ់

 
ិូចដរម្ៀឹ៖ ដរជើស្ទបដស ើស្ទបិូចដរម្ៀឹមួ្ាិូអាំរើដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់សិស្ទប់ររះជាាច ស្ទប់ 

រមសស្ឋវ រម្វ៖៍ អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ សុ្ទបាំឲ្យរកុម្ដររមកឈស វ័ឹ ស្ទបងិស់្ឋង ត្ច័់ត្តសិស្ទប់រួកដរ ដៅដរលែដលរួកដរ
ដរត្ៀម្ខ្លួវស្ទបសដស្ទបើសរូឹ ់ែដលជាររះដរញដចាដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់។ 

រមសអធ័ស្ឋា វ៖ អធ័ស្ឋា វដ ើិកកម្មំធ័ើ ដចាវសោាន ក ់ ែដលអនកដឹកនាំបាវសុ្ទបាំជាមុ្វ។ អធ័ស្ឋា វស្ទបរាិ់រមសដឹកនាំ 
វ័ឹ ររះរសសិស្ទប់រូឹស់្ទបរាិ់ំ រគនវរមសអធ័ស្ឋា វ។ 

រមសអធ័ស្ឋា វផ្ទរ លខ់្លួវ៖ អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ សុ្ទបាំឲ្យស្តស្ទបតើៗស្ឋសភារអាំដរើបាិសិស្ទប់រួកដរដចាស្ឋង ត្់ៗ ។ 

អាវជាម្ាួគ្នន ៖ អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ សុ្ទបាំឲ្យរកុម្អាវខាល ាឹំ ៗអាំរើដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់សិស្ទប់ររះជាាច ស្ទប់ (ស ៉ូម្ ៨:
៣១-៣៩) 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹសុ្ទបាំឲ្យរកុម្អ គឹុាចុះ វ័ឹ អាវក ឌ រម្ពើស ា៉កុស្ទប ១២:៣០, ៣១ វ័ឹ សុ្ទបាំឲ្យរកុម្ឱវ
កាលចុះ ដហើាវ័ោាខ្រម្ពើសដនះដៅរមវរ់រះជាាច ស្ទប់ជាពាកយអធ័ស្ឋា វ។ 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹសុ្ទបាំឲ្យរកុម្អាវ ា៉ូហវ ១៤:២១ ជាស្ទបដម្លឹែត្ម្ួា។ 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹែ នាំស្ទបាជ័ករកុម្ស្ទប័ការរះរម្ពើសាន ក ់ ែដលវឹឹដឡើឹ ម្កែចកចាាសាៈដរលរបាាំ
ន ើូអាំរើរិធាវិូនវដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់។ 

រកុម្ដរចៀឹចដរម្ៀឹ៖ ដរចៀឹិូចដរម្ៀឹអាំរើដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់សិស្ទប់ររះ។ 

រមសអធ័ស្ឋា វផ្ទរ លខ់្លួវ៖ អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វសុ្ទបាំឲ្យស្តស្ទបតើលុត្ជ គឹឹ់ចុះ។ សុ្ទបាំឲ្យរួកដរិង្វា ញដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់សិស្ទប់
រួកដរដៅរមវ់ររះជាាច ស្ទប់ដចាស្ឋង ត្់ៗ ។ 

រមសូូលសុ្ទបាំ៖ អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វសុ្ទបាំឲ្យស្តស្ទបតើៗអធ័ស្ឋា វស្ទបរាិ់ម្វុស្ទបេាន ក ់ ែដលរួកដរាវរមសរ័បាកកនុឹរមស
រស្ទបឡាញ់។ នឹរបាិរួ់កដរឲ្យូូលសុ្ទបាំររះជាាច ស្ទប់រើអវើែដលរួកដរអាចដធវើ ដដើម្បើអភ័ំឌ្ឍ ាូំនក់ូ ាំវឹដវះ។ នឹ
វ័ោាថា “ឥឡូំ សូ្ទបម្អធ័ស្ឋា វស្ទបរាិ់ិុរគលដវះ វ័ឹ អធ័ស្ឋា វសុ្ទបាំឲ្យររះអឹគរិក់វវូំឱរមស្ទប ដដើម្បើិ ង្វា ញដល់



រួកដរថា អនកខ្វល់ខាវ ាចាំដពាះរួកដរ។ ូូលសុ្ទបាំររះជាាច ស្ទប់ឲ្យិង្វា ញអនករើអវើែដលរួកដររតូ្ំរមស ដូចជា ពាកយស្ទបាំដើរ័
ដរាះ អាំដោា ដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់ ឬដរលដំលាសិស្ទប់អនក។ របាិរ់រះជាាច ស្ទប់រើអវើែដលអនកចឹដ់ធវើ។ សុ្ទបាំឲ្យរូឹ់រិក់វ
កាល ាឹំ  វ័ឹ របាជាា សិស្ទប់រូឹដ់ល់អនក។” 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹអធ័ស្ឋា វ ដហើាសុ្ទបាំឲ្យររះជាាច ស្ទប់ជួា វ័ឹ ដឹកនាំស្តស្ទបតើាន ក់ៗ  ដៅដរលែដលនឹ
រាោម្រាបាលូាំនក់ូ ាំវឹ តាម្សាៈដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់ វ័ឹ រមសស្ឋត ិ់ិ ង្វគ ិ់ចាំដពាះិូិញ្ហជ សិស្ទប់រូឹ។់ 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹសុ្ទបាំឲ្យស្តស្ទបតើៗដររមកឈស វ័ឹ រមវន់ដគ្នន  ដហើាិនរ ិម់្ក នឹអធ័ស្ឋា វសុ្ទបាំឲ្យាវ   
ដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់ដៅកនុឹចាំដោម្អនកដជឿ សុ្ទបាំឲ្យររះជាាច ស្ទប់ដ ើិកដួឹច័ត្តកនុឹរមសែចកស ាំែលក ខ្វល់ខាវ ា វ័ឹ រស្ទបឡាញ់
ចាំដពាះគ្នន ដៅំញ័ដៅម្ក។ 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹែ នាំអាំរើស្ទបាជ័កនវរកុម្ស្ទប័ការរះរម្ពើសាន ក ់ ែដលវឹឹដឡើឹ ម្កែចកចាាសាៈ
ដរលរបាាំន ើូអាំរើរិធាវិូនវដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់។ 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹសុ្ទបាំឲ្យស្តស្ទបតើៗដររមកឈស វ័ឹ ដរចៀឹចដរម្ៀឹមួ្ាិូអាំរើដស្ទបចកតើរស្ទបឡាញ់សិស្ទប់រួកដរ
ចាំដពាះររះជាាច ស្ទប់។ 

អនកដឹកនាំនវរមសអធ័ស្ឋា វ៖ នឹសុ្ទបាំឲ្យស្តស្ទបតើៗអ គឹុាចុះ ដហើាចូលដៅតាម្រកុម្ែដលាវគ្នន ើិ ឬិួវនក ់ ិនរ ិ់ម្ក 
អធ័ស្ឋា វជាមួ្ាគ្នន ស្ទបរាិ់ស្ទបាំ ូម្រសែដលបាវចកដ់ៅកនុឹកស្តវតក ឬកូវរិអិ់។ រួកដរកសអាចអធ័ស្ឋា វស្ទបរាិ់
ស្ទបាំ ូម្រសសិស្ទប់គ្នន ដៅំញ័ដៅម្កផ្ឹែដស។ 

ិ័ូកម្មំ ធ័ើ ដចារមសដរចៀឹជាម្ាួគ្នន  


