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យ ហូានជំពូកទី ១៤-១៥  

John 14-15 
  
 

 
 
គ្ទរាង 
ក. រពោះបយស ូជាម្ចោ៌បៅកាន់រពោះបិតា Jesus, the Way to the Father 
ខ្. រពោះបនធូលសនាអុំពីរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន The Promise of the Holy Spirit 
គ. រពោះបយស ូជាបដើមទុំពាុំង យជូដព៏ិត Jesus, the Real Vine 
 . បសចកឋីសអបរ់បស់មនុសសមបលក The World’s Hatred  
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពីអតទនយ័កដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះអងគជាផលូវ ជាបសចកឋីពិត និងជាជីវតិ។ 
២. ពនយល់លកខណ្ៈធមមជាតិ និងកិចចការរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ 
៣. បរៀបរបព់ទីុំនាកទ់ុំនងកដល ននិយយថា រពោះបយស ូជាបដើមទុំពាុំង យជូ បហើយអស់អបកកដលបជឿជាកមក។ 
៤. ចងអុលរ បព់ីមូលបហតុកដលនាុំឱ្យម្ចនការបបៀតបបៀន។ 
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ក. រពោះរយស្ ជូាមាគ៌ា រៅកាន់រពោះបិតា Jesus, the Way to the Father 

ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីអតែន័យណដលរពះទយស៊ូានរពះបនទូលថា រពះអងគជ្ជផលូវ ជ្ជទសចរេីពិត និងជ្ជជីវិត។ 
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១៤:១-១៤។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅសិសសរបស់រពោះអងគថា រទងន់ឹងសុគត
បហើយចាកបចញពីពួកបគ ពួកសិសសម្ចនការបកើតទុកខជាខាល ុំង។ រពោះបយស ូ នបលើកទឹកចិតថពួកបគបោយម្ចនរពោះបនធូលថា 
រទងយ់ងបៅបដើមផបីរៀបចុំកកនលងសរម្ចបព់ួកបគ បហើយរពោះអងគនឹងយងរតឡបម់កវញិបដើមផនីាុំពួកបគបៅបៅជាមយួរពោះអងគ 
(ខ្៣)។ 
  
 បតើវជាបពលបវលលអយ៉ា ងណាបៅ! បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នសបរមចតាមរពោះបនធូលសនារបស់រពោះអងគ! វ
សុំខាន់ណាស់សរម្ចបឱ់្យបយើងទុំងអស់ោប បរតៀមខ្លួនសរម្ចបក់ិចចការបនោះ។ ពួកបយើងរតូវ នរលឹកោស់បតឿនពីោរៈ
សុំខាន់សនការដឹងថារពោះបយស ូគឺជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង។ តាមរយៈការបជឿបលើរពោះអងគ បយើងទុំងអស់ោប រ កដចាស់ថា
នឹងទទួលសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគបៅបពលកដលរទងយ់ងរតឡបម់ករកបយើងវញិ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមឋងបទៀតថា
រទងគ់ឺជាផលូវបៅកានរ់ពោះបិតា៖ “ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាផលូវ ជាបសចកឋីពិត និងជាជីវតិ។ ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចបៅកានរ់ពោះ បិតា ន
បឡើយ បលើក កលងកតបៅតាមរយៈខ្ញុ ុំ” (យ៉ាូហាន ១៤:៦) 
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលសនាថាអស់អបកកដល នបជឿបលើរពោះអងគនឹងបធវើកិចចការកដលរបបសើរជាងកិចចការកដលពួក
បគ នប ើញរពោះអងគបធវើបៅបទៀត។ រពោះបយស ូអាចរតឹមកតគងប់ៅកកនលងមយួកបុងបពលកតមយួ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលអបកបដើរ
តាមរពោះអងគបកើនចុំនួនបៅដល់របល់ននាក ់គឺពួកបគរមួោប អាចបធវើកិចចការបរចើនជាងរពោះបយស ូ នបធវើបៅបទៀត។ 
  
 រពោះបយស ូកម៏្ចនរពោះបនធូលបទៀតកដរថាបយើងអាចអធិោឌ នទូលសូមបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគ (ខ្១៣-១៤)។ 
ទូលសូមបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះបយស ូម្ចននយ័ថាបយើងអធិោឌ នដូចជារពោះបយស ូ នបធវើកដរ គឺបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫ
ទយ័របស់រពោះបិតា។ បសចកថីរតូវការបនោះគឺឱ្យបយើងយល់ពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយអធិោឌ នជាមយួនឹង
សិទនអុំណាចរបស់រពោះបយស ូ។ ជុំងឺ និងវញិ្ហដ ណ្អារកក ់នបបណ្ឋ ញបចញបៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលកដល
បពញបោយអុំណាច។ បយើងអាចរ ុំពឹងប ើញការអោច រយ នបៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នបៅកបុងអុំណាចសនរពោះនាមរបស់
រពោះបយស ូ កតប៉ាុបណាត ោះ។ ពួកបយើងទុំងអស់ោម នអុំណាចបៅកបុងខ្លួនរបស់ពួកបយើងបឡើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ សូមចងចាុំ យ៉ាូហាន ១៤:៣ និងខ្៦។ 
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២ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបលើកទឹកចិតថោវក័របស់រពោះអងគយ៉ា ងដូចបមឋចបនាធ ប់ពីរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថារទងន់ឹង  
    ចាកបចញពីពួកបគ ?រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា  
 ក) រទងន់ឹងយងរតឡបម់កវញិ បហើយនាុំយកពួកបគបៅបៅជាមយួរពោះអងគ។ 
 ខ្) ពួកបគនឹងោល ប ់បហើយនឹង នបៅបៅជាមយួរពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបគនឹងមនិរតូវការរពោះអងគបទៀតបឡើយ។  
 
៣ បតើម្ចនផលូវប៉ាុនាម នបៅឯរពោះជាម្ចច ស់? 
 ក) ម្ចនបរចើន។ រគបោ់សនាទុំងអស់នឹងយកអបកបៅឯរពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) រគបផ់លូវទុំងអស់កដលអបកបដើរតាមគឺ រតឹមរតូវរបសិនបបើអបកបដើរតាម។ 
 គ) ផលូវមយួគឺរពោះបយស ូ រគិសថ។ 
 
៤ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលយ៉ា ងដូចបមឋចអុំពីការអធិោឌ ន? 
 ក) ោវក័របស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកបុងនាមរបស់រពោះអងគបយងបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបស់រពោះបិតា។ 
 ខ្) ោវក័របស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកបុងប ម្ ោះរបស់នាងម្ច៉ា រ ីពីបរពាោះនាងគឺជាម្ចឋ យរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) សិសសរបស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកានរ់បូបដិម្ច។ 
 

ខ. រពោះបនទូលស្នាអ្ពំីរពោះវិញ្ញា ណ The Promise of The Holy Spirit  
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់លរេណៈធមមជ្ជតិ និងរិចចការរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៤:១៥-៣១។ បៅកបុងជុំពូកទី ១៤-១៦ បយើង នអានអុំពីកិចចការជាបរចើនអុំពីរពោះវញិ្ហដ ណ្
ដវ៏សុិទនកដល នបធវើជាអបកជុំនួយរបស់បយើង។ អស់អបកកដលមនិទុកចិតថ ឬមនិបជឿបលើរពោះជាម្ចច ស់មនិអាចទទួល ន
រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបទ។ រពោះអងគគឺជារពោះវញិ្ហដ ណ្សនបសចកឋីពិតកដលជួយ បយើងឱ្យដឹងពីបសចកឋីពិតតាមរយៈការរលឹកោស់
បតឿនបយើងអុំពីអវីកដលរពោះបយស ូ នបបរងៀន។ 
  
 រពោះបយស ូ នសនាថា “ខ្ញុ ុំនឹងទូល អងវររពោះ បិតា បហើយរទងរ់បទនរពោះដជ៏ួយ ការពារ មយួអងគបទៀត ឱ្យគងប់ៅជា
មយួអបករល់ោប ជាដរបតបរៀងបៅ” (យ៉ាូហាន ១៤:១៦)។ រពោះបយស ូកម៏្ចនរពោះបនធូលបទៀតកដរថាអវីកដលជាការបញ្ហជ ក់ពីការ
រសឡាញ់របស់បយើងចុំបពាោះរពោះអងគគឺ៖ “អបកណារសឡាញ់ខ្ញុ ុំ អបកបនាោះនឹងរបតិបតថតិាមពាកយខ្ញុ ុំ។ រពោះ បិតាខ្ញុ ុំនឹងរសឡាញ់
អបកបនាោះ បហើយរពោះ បិតា និងខ្ញុ ុំ ក៏នឹងមកតាុំងលុំ បៅ បៅកបុងអបកបនាោះកដរ” (យ៉ាូហាន ១៤:២៣)។ 
  
 ម្ចនមនុសសជាបរចើនគិតថាបទបញ្ហជ របស់រពោះបយស ូគឺពិ កណាស់។ ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់រស់កបុង
ចុំបណាមបយើង រពោះអងគនឹងជួយ បយើងឱ្យម្ចនបទពិបោធជីវតិថ្មី។ ជាមយួជុំនួយកដលមកពីរពោះជាម្ចច ស់ បយើងអាចបធវើរគប់
យ៉ា ងទុំងអស់កដលរពោះអងគ នបងាគ ប។់  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ១៤:១៦,២៣។ 
 
៦ បតើជុំនួយអវីកដលរពោះបយស ូ នសនាជាមយួោវក័របស់រពោះអងគបនាធ បព់ីរទង ់នចាកបចញពីពួកបគ? 
 ក) រទងន់ឹងបញ្ជូ នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យមករស់បៅជាមយួពួកបគ។ 
 ខ្) រទងន់ឹងអធិោឌ នសរម្ចប់ពួកបគ។ 
 គ) រទងន់ឹងនិយយជាមយួពួកបគ។ 
 
៧ បតើអវីជាការោកលផងសរម្ចបអ់ស់អបកកដល ននិយយថា ពួកបគរសឡាញ់រពោះបយស ូ? 
 ក) ពួកបគបៅរពោះវហិារ បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹក។ 
 ខ្) ពួកបគោឋ ប់បងាគ បក់ារបបរងៀនរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបគរបរពឹតថអុំបពើលអ។ 
 

គ. រពោះរយស្ ជូារដើមទំពងំបាយជូដ៏ពិត Jesus, The Real Vine 
ទោលទៅទ៣ី. ទរៀបរាប់ពីទំនរ់ទំនងណដលបាននិយាយថា រពះទយស៊ូជ្ជទដើមទំពាងំបាយជូ ទហើយអស់អនរណដលទជឿជ្ជណមរ។  
 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៥:១-១៧។ រពោះបយស ូ បរបៀបបធៀបអងគរទងប់ៅនឹងបដើមទុំពាុំង យជូ បហើយអបកកដលបដើរតាម
រពោះអងគទុំងអស់គឺជាកមក។ រពោះជនមរបស់រពោះអងគបៅកបុងបយើងបបងកើតជាផលកផលសនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដូចជា បសចកឋីរសឡាញ់ 
បសចកឋីអុំណ្រ បសចកឋីសុខ្ោនថ ការអតធ់មត ់ចិតថសបផរុស ចិតថបមតាថ  ភាពបោម ោះរតង ់ចិតថសុភាព និងបចោះទុកចិតថខ្លួនឯង 
(កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ 
   
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថាពួកោវក័របស់រពោះអងគ នសម្ចអ តបោយរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ រពោះជាម្ចច ស់បរបើ
រពោះគមពរីជាកាុំបិតកដល នកាតយ់កអវីកដលបធវើឱ្យបយើងម្ចនចិតថអាតាម និយម ចិតថអុំនួត និងម្ចនអាកបផកិរយិខុ្សឆគង។ 
បៅបពលកដលបយើងអានរពោះគមពរី បយើងបជឿ និងទទួលយករពោះគមពរីជាខាប តគុំរសូរម្ចប់ជីវតិរបស់បយើង បហើយរពោះវញិ្ហដ ណ្
ដវ៏សុិទនជួយ បយើងឱ្យប ោះបចាលកមកណាកដលមនិ នបបងកើតផលផលកផលសរម្ចបប់យើង។ ជីវតិបពញបរបិូរណ៌្របស់រពោះរគិសថ
ដូចជារកុខជាតកិដលហូរពីបដើមបៅកមក កដលនាុំមកនូវការរកីចុំបរ ើនខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ បហើយបបងកើតជាផលកផលខាង
រពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
   
 រពោះបនធូលបៅកតដកដល នបលើកបឡើងបរចើនបលើកបរចើនោបៅកបុងយ៉ាូហានជុំពូកទី១៥ បៅកបុងខ្ទី ៤ ៥ ៦ ៧ ៩ 
និងទី ១០។ ការបលើកបឡើងបញ្ហជ កប់នោះគឺម្ចនោរៈសុំខានណ់ាស់។ របសិនកមកមនិសទិតបៅជាបប់ដើមបឈើ ឬបដើមទុំពាុំង
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 យជូ វនឹងោល ប់ពីបរពាោះជីវតិរបស់វ នមកពីបដើម។ បៅកបុងរបបៀបដូចោប  ជីវតិខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់បយើងគឺអារស័យ
បៅការសទិតបៅជាបជ់ាមយួរពោះបយស ូ រគិសថ។ ដរបណាបយើងសទិតបៅជាបជ់ាមយួរពោះអងគ បយើងនឹងទទួល នជីវតិបពញ
បរបិូរណ៌្។  
 

រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “ខ្ញុ ុំបនោះបហើយជាបដើមទុំពាុំង  យជូរ អបករល់ោប ជាកមកអបកណាសទិតបៅជាប់នឹង
ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំបៅជាបន់ឹងអបកបនាោះ បទើបអបកបនាោះបបងកើតផល នបរចើន។បបើោចព់ីខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពុុំអាចបធវើអវីបកើត
បឡើយ។” (យ៉ាូហាន ១៥:៥) 

 

 ទុំនាកទ់ុំនងរវងអបកបជឿ និងរពោះបយស ូគឺជាការរសឡាញ់ និងការោឋ ប់បងាគ ប។់ ពាកយរសឡាញ់រតូវ នបរបើជាង
ោមសិបដងបៅកបុងជុំពូកទី ១៣ រហូតដល់ជុំពូកទី១៧។ មុនដុំបូងរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីបសចកឋីរសឡាញ់របស់
រពោះបិតាចុំបពាោះរពោះអងគ បនាធ ប់មករបបៀបរសឡាញ់របស់រពោះអងគចុំបពាោះោវក័របស់រពោះអងគ។ ោវក័រតូវកតបនថការរសឡាញ់
របស់រពោះអងគ។ 
  
 បៅបពលកដលបយើងបៅជាប់ជាមយួរពោះបយស ូ  រទងន់ឹងជួយ បយើងឱ្យរសឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក។ ជួនកាលបយើង
និយយថាបយើងអាចរសឡាញ់មនុសសម្ចប កព់ិតរ ដកមយួ របសិនបបើពួកបគជាមនុសសកដលលអរបបសើរ។ ប៉ាុកនថរពោះបយស ូមនិ
 នរសឡាញ់បយើងបោយោរកតបយើងជាមនុសសគួរឱ្យរសឡាញ់បនាោះបទ។ រទងរ់សឡាញ់បយើង និងសុគតសរម្ចប់បយើងបៅ
បពលកដលបយើងបៅជាមនុសសម្ចន បបៅបឡើយ។ រទងប់រជើសបរ ើសបយើងបដើមផឱី្យពិភពបលក នបមើលប ើញពីជីវតិ និង
បសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគបៅកបុងបយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៨ សូមចងចាុំគមពរី កាឡាទី ៥:២២-២៣ និងយ៉ាូហាន ១៥:៥ ។ 
 
៩ បៅកបុងយ៉ាូហាន ១៥ បតើរពោះបយស ូ នបរបៀបបធៀបរពោះអងគ និងពួកោវក័របស់រពោះអងគបៅនឹងអវី? 
 ក) កសិោឌ ន និងកផលបឈើ 
 ខ្) ទុំពាុំង យជូរ និងកមករបស់វ 
 គ) បៅហាវ យ និងទសករ 
 
១០ បតើរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ បធវើអវីខ្លោះ? 
 ក) បធវើឱ្យបយើង នោអ តបៅបពលកដលបយើងទទួលរពោះបនធូល និងោឋ ប់បងាគ ប ់
 ខ្) របសិនបបើបយើង នអាន ជីវតិរបស់បយើងនឹង នសម្ចអ តបោយសវ័យរបវតថិ 
 គ) មនិ នបធវើអវីទុំងអស់ 
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១១ បតើអវជីាមូលោឌ នរគឹោះសនទុំនាកទ់ុំនងរវងអបកបជឿនិងរពោះបយស ូ? 
 ក) រសឡាញ់ និងការោឋ ប់បងាគ ប ់
 ខ្) សម្ចជិករកុមជុំនុុំ 
 គ) បធវើអុំបពើលអ 
 

ឃ. រស្ចកដីស្អប់របស្ម់នុស្សមរោក The World’s Hatred  
ទោលទៅទ៤ី. ចងអុលរាប់ពីមូលទហតុណដលនឱំ្យានការទបៀតទបៀន។ 

 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៥:១៨-២៧ និងយ៉ាូហាន ១៦:១-៤។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីការបបៀតបបៀន និងការយល់
រចលុំកដល ពួក ោវក័នឹងរងទុកខបៅកបុងពិភពបលក។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកានោ់វក័ទុំងដបម់យួរបស់រពោះអងគ 
ម្ចនោវក័ដបន់ាក ់នឹងរតូវបគសម្ចល ប ់បោយោរកតកចកចាយដុំណឹ្ងលអ បហើយម្ចនកតយ៉ាូហានមយួប៉ាុបណាត ោះកដលោល ប់
បោយធមមជាតិ។  
 
 បតើបហតុអវី នជាពិភពបលកសអបអ់ស់អបកកដលបដើរតាមរពោះបយស ូ? សរម្ចប់បហតុផលមយួដកដលគឺមកពីពួកបគ
សអបរ់ពោះអងគ។ រគិសថបរស័ិទពិតរ កដបចោះទទួលោគ ល់អុំបពើ ប បហើយអបកកដល នបធវើអុំបពើ បម្ចនអារមមណ៍្ឈចឺាប។់ 
បនាធ បម់កោតាុំង កដលជាសរតូវ របស់រពោះជាម្ចច ស់ករ៏បយុទនរបឆាុំងជាមយួរគិសថបរស័ិទ។ វបធវើឱ្យមនុសសសអបោ់ប  បហើយ
បធវើទុកខបុកបមបញរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត។ រគិសថបរស័ិទ បៅកបុងរបបទសមយួចុំនួន ពួកបគ នរតូវរគួោររបស់ពួកបគវយបធវើ
 ប អបកដឹកនាុំពួកបគ នបបណ្ឋ ញពួកបគបចញពីសហគមន៍ និងរតូវបគចាបោ់កគុ់ក។ ម្ចនរគិសថបរស័ិទមយួចុំនួនបទៀត
រតូវ នបគបញ្ចូ ន បៅសម្ចល ប់បោយោរកតបៅកកនលងខ្លោះបងាា ញថារគិសថបរស័ិទគឺមនិរសបចាប។់  
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា មនុសសបលក នបបៀតបបៀនរពោះអងគ បហើយពួកបគនឹងបបៀតបបៀនដល់អស់អបកកដលបដើរ
តាមរពោះអងគកដរ។ ប៉ាុកនថរពោះអងគ នសនាថានឹងរបទនរពោះដជ៏ាជុំនួយមយួសរម្ចបប់យើងទុំងអស់ោប គឺជារពោះវញិ្ហដ ណ្
ដវ៏សុិទន។ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងម្ចន រពោះបនធូលបកនទមបទៀតអុំពីរពោះបយស ូ  បហើយនឹងជួយ ដល់អស់អបកកដលបជឿបដើមផកីារ
ពារដុំណឹ្ងលអសនរពោះអម្ចច ស់បយស ូ រគិសថ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ សូមអធិោឌ នសរម្ចប់អស់អបកកដលកុំពុងកតរងទុកខលុំ កបោយោរការបបៀតបបៀន សុុំរគគូងាវ លរបស់អបកអធិោឌ ន  
       សរម្ចបរ់បបទសមយួជាក់លក។់ 
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១៣ បតើអវីកដលជាបសចកឋីសនាអុំពីជុំនួយកដលរពោះបយស ូ នសនាមឋងបទៀតថានឹងរបទនឱ្យ? 
 ក) រទងស់នាថា មតិថភកថិរបស់ពួកបគនឹងជួយ ពួកបគ។ 
 ខ្) រទងស់នាថាម្ចច ស់ចុំការនឹងផឋល់ឱ្យពួកបគនូវកផលបឈើកដល នមកពីបដើមទុំពាុំង យជូ។ 
 គ) រទង ់នសនានឹងពួកបគពីរពោះវញិ្ហដ ណ្បរសុិទន។  
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ  
 
២ ក) រទងន់ឹងយងរតឡបម់កវញិ បហើយនាុំយកពួកបគបៅបៅជាមយួរពោះអងគ 
 
៦ ក) រទងន់ឹងបញ្ជូ នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យមករស់បៅជាមយួពួកបគ 
 
៣ គ) ផលូវមយួគឺរពោះបយស ូ រគិសថ 
 
៧ ខ្) ពួកបគោឋ ប់បងាគ បត់ាមការបបរងៀនរបស់រពោះអងគ 
 
៤ ក) ោវក័របស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគបយងបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះបិតា 
 
៩ ខ្) ទុំពាុំង យជូរ និងកមករបស់វ 
 
១១ ក) រសឡាញ់ និងការោឋ បប់ងាគ ប ់
 
១០ ក) បធវើឱ្យបយើង នោអ តបៅបពលកដលបយើងទទួលរពោះបនធូល និងោឋ បប់ងាគ ប់ 
 
១៣ គ) រទង ់នសនានឹងពួកបគពីរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន 

 
  


