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  អ្នកមានលិតតសមាល ញម់ាន ក់— 

រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ 
      You Have a Friend— the Holy Spirit 

 

 រពវសថ្ងបនោះមានមនុរសបរចើនជាងរមយ័មុនកនុងរបវតតិោស្ររតសនពិភពបលកកុំពុងកតបលើកបឡើងអុំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ដវ៏រុិទធ និងកិចចការរបរ់រពោះអងគ។ ពួកបគ នដឹងថារពោះអងគគឺជាបុគគល មនិកមនរោនក់តជាឥទធិពលប៉ុបណាណ ោះបទ។ រពោះអងគ
 ននាុំមកនូវជីវតិថ្មី និងអុំណាចបចោត ចូលកនុងរកុមជុំនុុំរបព់ាន។់ មនុរសរបល់ននាករ់ពវសថ្ងបនោះ កុំពុងយល់ដឹងពីអវី
កដលរគិរតបររ័ិទដុំបូងចងរ់ ប ់បៅបពលកដលពួកបគនិយយអុំពីការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
 កនុងទរសនាវដតី Pentecostal Evangel បលករ ៉បូឺត រីុ ខានន់ីងហាម (Robert C. Cunningham)  នររបររអុំពី
រុំណួ្របនោះ៖ 
  

បតើការបពារបពញបោយរពោះជាមាច រ់មាននយ័យ៉ងណា…“បយើងដឹងថា វមាននយ័យ៉ងណា ររមាបម់នុរស
មាន កក់ដលបពារបពញបោយការភ័យខាល ច ការរចកណ្ន ឬ កុំហឹង! … មាននយ័ថា កមាល ុំងដខ៏ាល ុំងទាុំងបនោះជុំរញុ
ឱ្យោតប់ធវើរកមមភាព កដលបបញ្ចញទឹកចិតតកដលរតួតរតាបលើោត។់  

 
រិររីងុបរឿងពិតរ កដរបរ់បពនទកុីរត (បុណ្យសថ្ងទីហារិប) បៅទីបនោះ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធយងមកកនុង
ជីវតិ និងរបូកាយរបរ់បុររ និង ស្ររតីកនុងករមតិមយួកដលពួកបគ  នបពារបពញបោយវតតមានរបរ់រពអងគ…..
រពោះអមាច រ់យងមកភាល ម បហើយ នបុំបពញរពោះវហិារនូវវតតមានរបរ់រពោះអងគ! មនុរសជារពោះវហិាររបរ់រពោះ
ជាមាច រ់។ រូមគិតពិចារណាបរឿងបនោះ! រូមឱ្យបយើងបរៀនមតងបទៀតពីការអោច រយកដលមនិអាចកថ្លង នអុំពីការ
 នបពារបពញបោយរពោះជាមាច រ់។  
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គ្ទរាង 
ក. រពោះអងគជាមតិតរមាល ញ់ដព៏ិបររ He Is a Special Friend 
ខ្. រពោះអងគនឹងជួយ អនក He Will Help You 
គ. រពោះអងគនឹងបបរងៀនអនក He Will Teach You 
ឃ. រពោះអងគនឹងបធវើឱ្យរពោះជាមាច រ់ពិតជាមានកមនររមាបអ់នក He Will Make God Real to You 
ង. រពោះអងគនឹងបុំបពញជីវតិរបរ់អនកបោយបរចកតីររឡាញ់ He Will Fill Your Life with Love 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចបធវើជាមតិតរមាល ញ់របរ់អនក។  
២. ររបរររពោះនាមចុំនួនរ ុំពីរ កដលរពោះគមពរីបរបើររមាបរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ 
៣. ពណ៌្នាពីតួនាទីរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត និងរពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្។ 
៤. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់អនុញ្ញដ តឱ្យបយើងោគ ល់រពោះអងគ។ 
៥. បងាា ញពីទិដឌភាពរ ុំយ៉ងរតីអុំពីបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។ 

 
ក. រពះអ្ងគជាលិតតសមាល ញដ់៏ពិពសស He Is a Special Friend 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធអាច្ទធវើជ្ជមិតតសាល ញ់របស់អនរ។  
 
 បតើមតិតរមាល ញ់របបភទណាកដលអនកចង ់ន? អនកចងឱ់្យោតរ់រឡាញ់អនក យកចិតតទុកោកច់ុំបពាោះអនក និងបញ្ញា
របរ់អនកបដើមបរីមួចុំកណ្កកនុងរុភមងគលរបរ់អនក។ អនករបកហលជាចង ់នមតិតបោម ោះរតង ់បចោះរ បក់ារពិតដល់អនក បទាោះបី
ជាបពលខ្លោះ វជាការឈចឺាបក់ប៏ោយ រពមទាុំងបងាា ញកុំហុររបរ់អនកបោយបរចកតីររឡាញ់បដើមបជីួយ អនកឱ្យកានក់ត
របបរើរបឡើង។  
 
 របកហលជាអនកចង ់នមតិតរមាល ញ់កដលមានរ ជាញ ខាល ុំង និងរបបរើរជាងអនក។ កាលណាអនកកាន់កតចុំណាយ
បពលបរចើនជាមយួោន  អនកកានក់តមានលកខណ្ៈដូចមតិតរមាល ញ់របរ់អនក គឺអនកខាល ុំង មានរ ជាញ  និងរបបរើរជាងអនកនាបពល
ឥឡូវបនោះ។  
 
 រពោះបយរូ៊រគិរតជារបបភទមតិតរមាល ញ់កបបបនោះចុំបពាោះបលកបពរតុរ យ៉កុប យ៉ូហាន និងរិរសដសទបផសងបទៀត។ 
រពោះអងគជាមតិតរមាល ញ់របរ់មនុរសមាន ប។ រពោះអងគ នអតប់ទារ បដល់ពួកបគ រពមទាុំង នរបទានជីវតិថ្មីដល់ពួក
បគ។ រពោះអងគជាមតិតរមាល ញ់ដល់អរ់អនកកដលចង ់នមតិតភាពរបរ់រពោះអងគៈ មាន ឬ រក មនុរសមាន ប ឬ របជាជនដ៏
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វរុិទធ អវជិាជ  ឬ មានការអបរ់ ុំខ្ពរ់ ឬ ជាជាតិោរនណ៍ាកប៏ោយ។ រពោះអងគ នរបទានបរចកតីររឡាញ់បពញបរបិូរយ៉ង 
រជាលបរៅ និងោម នភាពអាតាម និយមជាងពួកបគ នធាល ប់ោគ ល់បៅបទៀត បនាោះគឺជាបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។  
 
 ប៉ុកនត របូកាយមនុរសជាតិ នកុំណ្តរ់ពោះបយរូ៊។ រពោះអងគអាចរោនក់តបៅកកនលងមយួកនុងបពលកតមយួប៉ុបណាណ ោះ។ 
រពោះអងគមនិអាចបៅជាមយួមតិតរមាល ញ់របរ់រពោះអងគទាុំងអរ់ោន កដលរតូវការរពោះអងគ នបនាោះបទ។ បហតុដូបចនោះបហើយ ន
ជារពោះបយរូ៊មានរពោះបនទូលរ ប់អនកបដើរតាមរពោះអងគថា រពោះអងគនឹងយងរតឡបប់ៅោថ នបរមរុខ្វញិ បហើយបញ្ជូ នមតិត
រមាល ញ់ និងអនកដជ៏ាជុំនួយមាន កប់ទៀត កដលអាចគងប់ៅជាមយួពួកបគទាុំងអរ់កនុងបពលកតមយួបៅកកនលងកដលពួកបគបៅ។  
 

”ខ្ញុ ុំនឹងទូលអងវររពោះបិតា បហើយរទងរ់បទានរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួអងគបទៀត បអាយគងប់ៅជាមយួអនករល់ោន
ជាដរបបរៀងបៅ…មនុរសបលកពុុំអាចទទួលរពោះអងគ នបទ បរពាោះបគបមើលរពោះអងគមនិបឃើញ បហើយកម៏និ
ោគ ល់រពោះអងគផង ។ រឯីអនករល់ោន វញិ អនករល់ោន ោគ ល់រពោះអងគ បរពាោះរពោះអងគរថិតបៅជាបន់ឹងអនករល់ោន  
បហើយរពោះអងគនឹងគងក់នុងអនករល់ោន ” ។ (យ៉ូហាន ១៤:១៦-១៧) 

 
 អនកដជ៏ាជុំនួយកដលរពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលចាតម់កបនាោះ គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ កដលជាបុគគលទីបីសនរពោះ
សរតឯក។ រពោះអងគមានលកខណ្ៈ អុំណាចបចោត  និងបោលបុំណ្ងដូចនឹងរពោះជាមាច រ់ជារពោះបិតា និងរពោះបយរូ៊រគិរតជា 
រពោះបុរតា។ រពោះអងគរជាបរគបក់ិចចការទាុំងអរ់ បហើយរពោះអងគមានរគបទ់ាុំងអុំណាចបចោត ។ រពោះអងគមនិមានរបូកាយបទ 
ប៉ុកនត រពោះអងគអាចគងប់ៅរគបទ់ីកកនលងកនុងបពលកតមយួ។ រពោះបយរូ៊ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធតាមរពោះបនទូលរនារបរ់
រពោះអងគ បដើមបឱី្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចគងប់ៅកនុងអរ់អនកណាកដលទទួលបជឿរពោះអងគ។ រពោះអងគ នយងមកបដើមបបីធវើការ
ររមាបអ់នក ដូចរពោះបយរូ៊ នបធវើររមាបអ់នកកដលបដើរតាមរពោះអងគយ៉ងដូបចាន ោះកដរ។  
 

“បបើខ្ញុ ុំបៅ បទើបមានរបបយជនដ៍ល់អនករល់ោន  ។ បបើខ្ញុ ុំមនិបៅបទ រពោះដជ៏ួយ ការពារមនិយងមករកអនករល់
ោន បឡើយ។ ផទុយបៅវញិ បបើខ្ញុ ុំបៅ ខ្ញុ ុំនឹងចាតរ់ពោះអងគបអាយមករកអនករល់ោន ”។ (យ៉ូហាន ១៦:៧) 

 
 បពលខ្លោះ បតើអនកមានអារមមណ៍្ថាោម ននរណាមាន កយ់ល់ពីអនក ឬ ខ្វល់ខាវ យអុំពីបញ្ញា របរ់អនកកដរឬបទ? រពោះជាមាច រ់
យល់ និងខ្វល់ខាវ យពីអនក។ រពោះអងគរជាបអុំពីបរចកតីរតូវការរបរ់អនក។ រពោះអងគររឡាញ់អនកខាល ុំង រហូតដល់រពោះអងគ ន
ចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះអងគឱ្យយងមកបធវើជាមតិតរមាល ញ់ និងជារពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់អនក។ បៅកនុងមុខ្វជិាជ បនោះ 
អនកនឹងដឹងអុំពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមក អវីកដលរពោះអងគ នបធវើររមាបរ់គិរតបររ័ិទដុំបូង និងពីអវីកដល
រពោះអងគនឹងបធវើររមាបអ់នក។ បោយមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជាមតិតរមាល ញ់របរ់អនក អនកនឹងមនិកដលមានអារមមណ៍្បៅមាន ក់
ឯង ឬ ោម នអនកជួយ បទៀតបឡើយ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរចងចាុំកណ្ឍ គមពរីយ៉ូហាន ១៤:១៦-១៧។ ចូររញ្ច ឹងគិតអុំពីអវីកដលរពោះបយរូ៊ នបធវើររមាបម់នុរស និងអវីកដល 
    រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងបធវើររមាបអ់នក។  
 
២ “អនកដជ៏ួយ ការពារ” កដលរពោះបយរូ៊មានរពោះបនទូលរនាចាតម់កជា…............................................................. 
 

ខ. រពះអ្ងគនឹងជួយអ្នក He Will Help You 
ទោលទៅទ២ី. សរទសររពះនមច្ំនួនររពំីរ ណដលរពះគ្មពីរទររើសរាប់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
 
 រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរនាចាតរ់ពោះដជ៏ួយ ការពារមយួអងគ។ ពាកយកដលរពោះអងគ នបរបើកនុងភាោរកិកគឺ 
ផ្ទរ៉កលិត  កដលបពលខ្លោះបគបកករបថា “អនកដជ៏ួយ កមានតចិតត”។ ពាកយបនោះមាននយ័ថា “អនកកដលបៅកកបរចាុំជួយ ”។ រពោះនាម
ដសទបផសងបទៀតសនផ្ទរ៉កលិតបងាា ញអុំពីអុំណាចបចោត  និងការទទួលខុ្ររតូវរបរ់រពោះអងគ និងរបបៀបកដលរពោះអងគនឹងជួយ  
អនក។ បគបៅរពោះអងគថារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្  
រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះរគីរត និងរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់។ បទាោះបីអនកមានបញ្ញា អវីកប៏ោយ រពោះដ៏ជយួ ការពាររបរ់អនក
មានដុំបណាោះរោយ។ 
 

រពះវិញ្ញា ណម្នជីវិត The Spirit of Life 
 បតើអនករតូវការការបរ រឱ្យជាររមាបរ់បូកាយរបរ់អនកកដរឬបទ? បៅកកនលងបផសងៗបទៀតកនុងពិភពបលក មនុរស
មានជុំងឺទទួល នការបរ រឱ្យជាដអ៏ោច រយនាបពលរពវសថ្ងបោយការបឆលើយតបចុំបពាោះការអធិោឌ ន។ រតបចៀកថ្លងអ់ាច 
ោត ប់ឮមតងបទៀត កភនកខាវ កអ់ាចបមើលបឃើញ បហើយមនុរសពិការ នប ោះបចាលបឈើរចតរ់បរ់ពួកបគ បហើយអាចបដើរមតង
បទៀតបោយអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ រពោះអងគជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ កដលរបទានជីវតិដល់មនុរសទាុំង 
អរ់។ រពោះអងគ នបធវើការតាមរយៈរពោះបយរូ៊បដើមបបីរ រមនុរសឈឱឺ្យជារោះបរប ើយ និងបៅកតបធវើការដកដល។  
 
 កនុងបៅបមបរៀនបនាទ ប ់អនកនឹងរិកាបកនថមបទៀតអុំពរីបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ផឋល់ជីវតិដល់អនក និងផតល់រុខ្ភាព
ររមាបទ់ាុំងរបូកាយ និងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ កដលជាជីវតិបពារបពញបោយអុំណ្រ និងការរកបច់ិតតបៅបលើកផនដី និងជាជីវតិ
របកបបោយរិររីងុបរឿងដរ៏ថិតបរថរអរ់កលបជានិចចកនុងបលកខាងមុខ្។ ប៉ុកនត បដើមបមីានអុំណ្រនឹងជីវតិកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្
របទានមកអនករតូវកតអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំអនក។ 
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“ដបតិអនកកដលររ់បៅតាមនិរសយ័បលកីយ ៍គិតកតពីអវីៗកដលទាកទ់ងនឹងបលកីយ ៍រឯីអនកកដររ់បៅតាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្ គិតកតពីអវីៗកដលទាកទ់ងនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្។ ការគិតខាងបលកីយន៍ាុំបអាយ ោល ប់ រឯីការគិត
ខាងរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំបអាយមានជីវតិ និងបរចកឋីរុខ្ោនតវញិ”។ (រ ៉មូ ៨:៥-៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ កនុងបរៀវបៅកុំណ្តរ់តារបរ់អនក ចូរបរៀបរបរ់ពោះនាមទាុំងរ ុំពីរ កដលរពោះគមពរីបរបើររមាបរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
៤ បតើអនកចង ់នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបធវើជាមតិតរមាល ញ់ និងជារពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់អនកឬបទ?  
    ……….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៥ បតើអនកចងោ់គ ល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធឱ្យ នកានក់តចារ់កដរឬបទ?  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ រូមអានកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៨:៥-៦ពីរបីដង។ ចូរពិចារណាអុំពីការផ្ទល រ់ករបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចនាុំមកកនុងជីវតិរបរ់  
    អនក។ 
 

រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ The Holy Spirit 
 បតើអនកគិតថាពិ កររ់បៅកនុងជីវតិរុចរតិរតឹមរតូវកដរឬបទ? បតើអនកចងប់ធវើជារគិរតបររ័ិទរបបរើរជាងមុនឬបទ? 
រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់អនកជារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ឬ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនភាពវរុិទធ។ ដវ៏រុិទធមានន័យថា “កញកបចញពីអុំបពើ ប 
និងថាវ យខ្លួនដល់រពោះជាមាច រ់”។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបើករកមតងអុំពីអុំបពើ បដអ៏ារកករ់បរ់បយើង និងជួយ បយើងយកឈនោះ
បលើអុំបពើ បទាុំងបនាោះ។ បៅបពលកដលបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគបធវើតាមកផនការរបរ់រពោះអងគ រពោះអងគនឹងដឹកនាុំបយើងឱ្យ 
កានក់តជិតរនិទធិជាមយួរពោះជាមាច រ់ និងកបរបចញពីអុំណួ្ត ភាពអាតាម និយម ចិតតរងឹររូ កុំហឹង ការបរ ើរបអើង ចិតតរមអប ់
ភាពតូចចិតត ភាពខ្ជិល ការអាណិ្តខ្លួនឯង អុំបពើបលភលន ់គុំនិត ឬ រកមមភាពអរីលធម។៌  
 
 របកហលជាអនករតូវការយកឈនោះបលើទមាល បអ់ារកកម់យួចុំនួន។ របរិនបបើ អនកជារគិរតបររ័ិទ របូកាយរបរ់អនកជា
រពោះវហិាររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ រពោះអងគនឹងជួយ អនកយកឈនោះទមាល បណ់ាមយួកដលបងកបរោោះថាន កដ់ល់របូកាយរបរ់ 
អនក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបរ រមនុរសកដលបញៀនថាន ុំរបព់ានន់ាកឱ់្យមានបររភីាព។ វទិាោស្ររតរុខាភ ិល និង
អនកបបរមើការងាររងគមអាចរោនក់តផតល់ការជួយ របស្រងាគ ោះបបណាត ោះអារននកតប៉ុបណាណ ោះ។ កនុងការខ្ុំរបឹងបោយអរ់រងឃមឹចុង
បរកាយបដើមប ី”យកឈនោះទមាល បប់នាោះ” ពកួបគកបររករពោះជាមាច រ់ឱ្យជួយ ”។ បនាទ បព់ីទទួលរពោះអមាច រ់បយរូ៊ ជារពោះរបស្រងាគ ោះ
របរ់ពួកបគ ពួកបគ នទូលរុុំឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំបពញ និងរបទានពួកបគនូវអុំណាចបចោត បដើមបរីរ់បៅររមាប ់
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រពោះជាមាច រ់។ បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបុំបពញពួកបគ រពោះអងគរ ុំបោោះពួកបគបចញពីទមាល បប់ញៀនថាន ុំ។ រពោះអងគបុំបពញ
ពួកបគបោយបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ និងបុំបពញបុំណ្ងចិតតបគឱ្យបចោះជួយ ដល់អនកដសទ។ បចចុបបននបនោះ មនុរសជា
បរចើនកុំពុងរបការដុំណឹ្ងលអ។ ជីវតិរបរ់ពួកបគ នវរុិទធ បរពាោះកតរពោះវញិ្ញដ ណ្សនភាពវរុិទធគង់រណ្ឌិ តកនុងពួកបគ។ 
  
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើអនកចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរ រអនកឱ្យរចួពីអុំបពើ ប ឬ ទមាល បអ់ារកកណ់ាខ្លោះកដរឬបទ? ចូរកតរ់តាចុំណុ្ចទាុំង  
    បនាោះចូលបៅកនុងបរៀវបៅររបរររបរ់អនក បហើយទូលរុុំរពោះអងគឱ្យរ ុំបោោះអនកបចញពីអុំបពើ បទាុំងបនោះ។  
 

គ. រពះអ្ងគនឹងបពរងៀនអ្នក He Will Teach You 
ទោលទៅទ៣ី. ពណ៌នពីតួនទីរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ ជ្ជរពះវិញ្ញា ណម្នទសច្រតីពិត និងរពះវិញ្ញា ណម្នររជ្ជា ញាណ។ 
 

រពះវិញ្ញា ណម្នទសច្រតីពិត The Spirit of Truth 

 ដូចរពោះបយរូ៊ នបបរងៀនបរចកតីពិតដល់ពួករិរសរបរ់រពោះអងគថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងបបរងៀនអនក បហើយ 
រពោះអងគនឹងបឆលើយរុំណួ្ររបរ់អនកអុំពីរពោះជាមាច រ់។ រពោះអងគនឹងបងាា ញអនកអុំពីបោលបុំណ្ងសនជីវតិ បហើយនឹងជួយ អនកឱ្យ
យល់ពីរពោះគមពរី។ អវីៗកដលធាល ប់បធវើឱ្យអនកបងឿងឆងល់នឹងបធវើឱ្យអនកយល់ចារ់ភាល ម។ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលថា៖ 
 

”កាលណារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកឋីពិតយងមកដល់ រពោះអងគនឹងកណ្នាុំអនករល់ោន បអាយោគ ល់បរចកឋីពិត
រគបច់ុំពូក”។ (យ៉ូហាន ១៦:១៣) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរចងចាុំកណ្ឍ គមពរីយ៉ូហាន ១៦:១៣ ។  
 
៩ បតើអនកចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិតបបរងៀនអនកកដរឬបទ? ........................................................................ 
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រពះវិញ្ញា ណម្នររជ្ជា ញាណ The Spirit of Wisdom 
 បតើអនកឆងល់ថាអនករតូវបធវើយ៉ងដូចបមតច ឬ រតូវបោោះរោយនូវបញ្ញា របរ់អនកបោយរបបៀបណា? រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ
ញាណ្ នយងមកបដើមបជីួយ អនក។ រពោះអងគនឹងដឹកនាុំ បហើយបងាា ញអវីកដលលអបុំផុតររមាប់អនក។ កនុងបមបរៀនទី៤ អនក
នឹងរិកាអុំពីរបបៀបរពោះអងគបធវើកិចចការបនាោះ។  
 
 បតើអនកចង ់នរ ជាញ បដើមបបីធវើការថាវ យរពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ អនកបឃើញថាអនកជុំនួយការរតូវកត
បពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបដើមបបីធវើការងាររបរ់ពួកបគតាមកដលពួកបគគួរបធវើ។ របកហលជាអនកបបរងៀនបៅោល
សថ្ងអាទិតយ ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬ របការដុំណឹ្ងលអ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្ចង់បុំបពញអនក និងជួយ អនក 
ដូចរពោះអងគ នជួយ ដល់អនកបបរមើរពោះអងគកនុងរកុមជុំនុុំដុំបូងកដរ។ កិចចការ ៦:១០ ការកតរ់តាពីបលកបរទផ្ទន “ប៉ុកនត បគពុុំ
អាចជកជកឈនោះបលកបរទផ្ទន បរពាោះបលកមានរបោរនរ៍បកបបោយរ ជាញ មកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្” ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើអនកចង ់នការចាកប់ុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្កដរឬបទ?  
      ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ឃ. រពះអ្ងគនឹងពធវើឱ្យរពះជាមាា សព់ិតជាមានមលនសរមាប់អ្នក  
       He Will Make God Real to You 
ទោលទៅទ៤ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណដលរពះជ្ជាច ស់អនុញ្ញា តឱ្យទយើងស្ឋគ ល់រពះអងគ។ 
 

រពះវិញ្ញា ណរបស់រពះជ្ជាច ស់ The Spirit of God 

 បតើរពោះជាមាច រ់ហាកប់ីដូចជាមានពិតកមនររមាបអ់នកឬបទ? បតើរពោះអងគជាអនករគបរ់គងដឆ៏ាង យោច់រកងវង កដល
អនកកររកដបងាា យរករពោះអងគរោនក់តកនុងបពលមានបញ្ញា ធុំកដរឬបទ? ឬ បតើរពោះអងគជារពោះបិតារបកបបោយបរចកតីររឡាញ់ 
កដលយករពោះហឫទយ័ទុកោកអ់ុំពីរគបអ់វីៗទាុំងអរ់កនុងជីវតិរបរ់អនកកដរឬបទ? បតើអនកអធិោឌ នខ្លីៗ បោយោរកតវជា 
ភារកិចចឬ? ឬ បតើការអធិោឌ នទាុំងបនាោះជាការរនទនាបចញពីចិតតបោម ោះរតងជ់ាមយួរពោះបិតារបរ់អនក? រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
រពោះជាមាច រ់ នយងមកបដើមបជីួយ អនកឱ្យោគ ល់រពោះជាមាច រ់កានក់តរបបរើរ។ ោវកប៉ូល នររបររថា៖ 
 

“រពោះជាមាច រ់ នរុំកដងបអាយបយើងដឹងអុំពីគុំបរងការដល៏ក់កុំ ុំងបនាោះ តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ ដបតិរពោះ
វញិ្ញដ ណ្បឈវងយល់អវីៗទាុំងអរ់ រូមបកីតជុំបៅរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះជាមាច រ់ករ៏ទងប់ឈវងយល់ដរ។ ចុំបពាោះ
មនុរសបលក ោម ននរណាយល់អុំពីមនុរស ន បរៅពីវញិ្ញដ ណ្កដលបៅកនុងខ្លួនបគបនាោះបទ។ រឯីរពោះជាមាច រ់
កដូ៏បចាន ោះកដរ ោម ននរណាមាន កយ់ល់អុំពីរពោះអងគ ន បរៅពីរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាមាច រ់បនាោះឡយ។ ចុំបពាោះ
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បយើង បយើងពុុំ នទទួលវញិ្ញដ ណ្បលកីយប៍ទ គឺបយើង នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្កដលមកពីរពោះជាមាច រ់ បដើមប ី
បអាយោគ ល់អវីៗកដលរពោះអងគបរ ររបទានមកបយើង។ (១កូរនិថូ្រ ២:១០-១២) 

 
 រគូបបរងៀនរបរ់អនកនឹងអធិោឌ នររមាបអ់នក ដូចបលកប៉ូល នអធិោឌ នររមាប់រគិរតបររ័ិទបៅរកុងបអបភរូ៖ 
 

”រូមបអាយរពោះរបរ់រពោះបយរូ៊រគិរឋជាអមាច រ់សនបយើង គឺរពោះបិតារបកបបោយរិររីងុបរឿង របទានរពវញិ្ញដ ណ្ 
បអាយបងបអូនមានរ ជាញ  និងរុំកដងបអាយបងបអូនោគ ល់រពោះអងគយ៉ងចារ់។ រូមរពោះបិតាបុំភលចឺិតតគុំនិត
បងបអូនបអាយយល់ថា បោយរពោះអងគរតារ់បៅបងបអូន បងបអូនមានបរចកឋីរងឃមឹយ៉ងណា និងយល់ថា 
បោយបងបអូនទទួលមតក៌រមួជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទធ បងបអូននឹងមានរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរបលើរលបយ៉់ង
ណាកដរ !។  រូមរទងរ់បទានបអាយបងបអូនយល់បទៀតថា ឫទាធ នុភាពដអ៏ោច រយបុំផុតកដលរពោះអងគរុំកដងមក 
ជារបបយជន៍ដល់បយើងជាអនកបជឿ មានទុំហុំធុំបធងយ៉ងណា ររបតាមមហិទធិឫទធិសនរពោះបចោឋ ដខ៏ាល ុំងកាល  
កដលរទង ់នរុំកដងកនុងអងគរពោះរគិរឋ។” ។ (បអបភរូ ១:១៦-១៩) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ ចូរអានគណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ១:១៦-១៩ ពីរបីដង។ ចូរឱ្យបរចកតីអធិោឌ នបនោះជាបរចកតីអធិោឌ នរបរ់អនកផ្ទទ ល់។ ចូរបរបើ  
      បរចកតីអធោិឌ នបនោះររមាប់អនក និង អនកដសទ។  
 
១២ ររបតាមកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ២:១០-១២ បតើរពោះជាមាច រ់បបើករកមតងរបូអងគរទងឱ់្យបយើងោគ ល់តាមរបបៀបណាខ្លោះ?  
      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

រពះវិញ្ញា ណរបស់រពះរគ្ិសត The Spirit of Christ 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះរគិរត នបបើករកមតងឱ្យអនកោគ ល់រពោះបយរូ៊ចារ់ បៅបពលរពោះអងគ នរបស្រងាគ ោះ 
អនក។ រពោះអងគ នឱ្យអនកោគ ល់ថារពោះបយរូ៊បលើរពីរគូបបរងៀនដអ៏ោច រយកដល នមានរពោះជនមគងប់ៅយូរមកបហើយ។  
រពោះអងគ នកណ្នាុំអនកផ្ទទ ល់បៅកានរ់ពោះបយរូ៊ កដលជាបុរតារបរ់រពោះជាមាច រ់ និង នជួយ អនកឱ្យទទួលរពោះអងគជា 
រពោះរបស្រងាគ ោះ រពោះអមាច រ់ និងជារពោះមហាកសរតរបរ់អនក។ រពោះអងគ នផារភាជ បអ់នកជាមយួរពោះរគិរត និងឱ្យអនកកាល យជា
រមាជិកសនរពោះកាយ និងរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអងគ។ រមពនធបមរតីភាព គឺជាការពិតណារ់ កដលរពោះរគិរតគងក់នុងអនកតាមរយៈ
រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ។ គមពរីរ ៉មូ ៨:៩ “អនកណាោម នរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះរគិរត អនកបនាោះមនិកមនជាកូនបៅរបរ់ 
រពោះអងគ”។ 
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 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះរគិរតគងប់ៅជាមយួអនកបដើរតាមរពោះបយរូ៊ មុនបុណ្យសថ្ងទីហារិប ប៉ុកនត រពោះបយរូ៊ ន
មានរពោះបនទូលរនាថា រពោះអងគនឹងយងមកកនុងរបបៀបថ្មី បហើយបុំបពញពួកបគ។ រពោះបយរូ៊រទងផ់្ទទ ល់ នរជមុជពួកបគ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បៅបពលរពោះអងគ នរជមុជឱ្យពួកបគ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបបរងៀនពួកបគបកនថមបទៀតអុំពី 
រពោះបយរូ៊ និង នរបទានអុំណាចបចោត ដល់ពួកបគបដើមបរី បអ់នកដសទអុំពីរពោះរគិរត។  
 
 ដូចោន នឹងនាបពលបចចុបបននបនោះកដរ អរ់អនកកដល នបកើតជាថ្មី មានរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះរគិរត។ ប៉ុកនត រពោះបយរូ៊
ចងរ់ជមុជឱ្យពួកបគកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ បដើមបឱី្យពួកបគបធវើជាបនាទ ល់របកបបោយរបរិទធភាពកថ្មបទៀតររមាប ់
រពោះអងគ។ រពោះបយរូ៊មានរពោះបនទូលថា៖  
 

“រឯីរពោះដជ៏ួយ ការពារ កដលខ្ញុ ុំនឹងចាតព់ីរពោះបិតាបអាយមករកអនករល់ោន  គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរុំកដង
បរចកឋីពិត រពោះអងគបចញពីរពោះបិតាមក។ កាលណារពោះអងគយងមកដល់ រទងន់ឹងបធវើជាបនាទ ល់អុំពីខ្ញុ ុំ”។  
(យ៉ូហាន ១៥:២៦) 

 
“បបើអនករល់ោន របរពឹតតតាមបរចកឋីកដលខ្ញុ ុំ នបងាគ ប់មក អនករល់ោន ពិតជាមតិតរមាល ញ់របរ់ខ្ញុ ុំកមន”។  
(យ៉ូហាន ១៦:១៤) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ បតើអនកចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្រកមតងឱ្យអនកោគ ល់រពោះបយរូ៊ នកានក់តចារ់កដរបទ? បបើដូបចនោះកមន ចូរទូលរុុំរពោះអងគ  
       ររមាបក់ារបនោះ។  
 

ង. រពះអ្ងគនឹងបំពពញជីវិតរបសអ់្នកពោយពសចកតីរសឡាញ ់ 
     He Will Fill Your Life with Love 
ទោលទៅទ៥ី. បង្ហា ញពីទិដាភាពររយ៉ំងសតីអំពីទសច្រតីរសឡាញ់របស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 

 អវីកដលពិភពបលករបរ់បយើងរតូវការបុំផុតបនាោះ គឺជាបរចកតីររឡាញ់មនិអាតាម និយម ជាបរចកតីររឡាញ់មានកត
រពោះជាមាច រ់កដលអាចរបទានឱ្យ។ រពោះជាមាច រ់អាចបរបើអនកបដើមបជីួយ បុំបពញបរចកតីរតូវការបនាោះ របរិនបបើ អនករពមឱ្យ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបុំបពញអនកនូវបរចកតីររឡាញ់បនោះ។  

 
 បៅជុំនានរ់មពនធបមរតីចារ់ រពោះជាមាច រ់ នបងាា ញបរចកតីររឡាញ់រពោះអងគដល់ពួកពាការ ីបហើយពួកបគ ននាុំ
បរចកតីររឡាញ់បនាោះដល់របជារស្ររត។ ប៉ុកនត មនុរសជាបរចើនបៅកតគិតថារពោះជាមាច រ់ដូចជាបៅរកមដត៏ឹងកតង កដលចាុំកត
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ោកទ់ណ្ឍ កមម បៅបពលពួកបគរបរពឹតត ប។ ពួកបគមនិ នយល់ថារពោះអងគចងជ់ួយ របស្រងាគ ោះពួកបគបចញពីអុំបពើ ប និងបធវើ
ជារពោះបិតារបរ់ពួកបគបនាោះបឡើយ។  

 
 បរកាយមក រពោះជាមាច រ់ នចាត់រពោះបយរូ៊រគិរតជារពោះបុរតារបរ់រពោះអងគមកគងប់ៅកនុងចុំបណាមពួកបគ និង
បងាា ញដល់ពួកបគអុំពីលកខណ្ៈពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ បៅកនុងបរចកតីបបរងៀនរបរ់រពោះបយរូ៊ អនកដឹងអុំពីបរចកតីររឡាញ់
ដអ៏ោច រយរបរ់រពោះជាមាច រ់ររមាប់មនុរសជាតិទាុំងអរ់។ បយើងបមើលបឃើញបរចកតីររឡាញ់បនោះ រកមតងបចញជា
រកមមភាពកនុងជីវតិរបរ់រពោះបយរូ៊។ កនុងការរុគត និងការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរូ៊ អនកបឃើញពីភរតុតាង
សនបរចកតរីរឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបអ់នក។  

 
 ប៉ុកនត បរឿងកដល នបកើតបឡើងកាលពី២០០០ឆាន ុំមុនហាកប់ីដូចជាខុ្រោន ខាល ុំងបពកបទ។ បយើងជួបរបទោះបញ្ញា ជា
បរចើននាបពលរពវសថ្ងបនោះដូចជា ភាពបររកឃ្លល ន អុំបពើហិងា អុំបពើឧរកិដឌកមម និងរស្រងាគ ម។ បយើងឆងល់ថាបតើរពោះជាមាច រ់
មានរពោះហឫទយ័ទុកោកក់ដរឬបទ។ បយើងចងជ់ួបរពោះអងគផ្ទទ ល់ និងចងដ់ឹងថាបតើរពោះជាមាច រ់ពិតជាររឡាញ់បយើងកដរឬ 
អត។់  
 
 បហតុដូបចនោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបដើមបរីបទានឱ្យអនកមានពិបោធផ្ទទ ល់ជាមយួរពោះជាមាច រ់។ ដូច 
រពោះបយរូ៊ នយងមកបដើមបបីងាា ញពីបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះបិតា បហើយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នយងមកបដើមបបីបើក 
រកមតងនូវបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះបិតា និងរពោះបុរតា។ រពោះអងគនឹងចាកប់ងាូរបរចកតីររឡាញ់កនុងជីវតិរបរ់អនក កដលអនក
មនិអាចពណ៌្នា ន។ រពោះអងគចាបប់ផតើមបធវើការបនោះ បៅបពលអនកកកករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊រគិរត។ បៅបពលអនកទទួលពិធី
រជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ អនកអាចមានរមតថភាពកានក់តបរចើនបឡើងបដើមបរីកមតងបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។ 
បរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់កតងកតបុំបពញអនកបពញមយួជីវតិ បៅបពលកដលអនក នបពារបពញបៅបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទធមតងបហើយមតងបទៀត។ បលកប៉ូលររបររថា៖ “បរចកឋីរងឃមឹមនិបធវើបអាយបយើងខ្កចិតតបឡើយ បរពាោះរពោះជាមាច រ់
 នចាក់បងាូររពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងគមកកនុងចិតតបយើង បោយរបទានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធមកបយើង”។ (រ ៉មូ ៥:៥) 

 
 បរចកតីររឡាញ់ទាុំងរ ុំយ៉ងកដលបុំបពញកនុងជីវតិរបរ់អនក៖ 
 ១. បរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបអ់នក។  
 ២. បរចកតីររឡាញ់របរ់អនកររមាបរ់ពោះជាមាច រ់។  
 ៣. បរចកតីររឡាញ់របរ់បងបអូនរគិរតបររ័ិទដសទបទៀតចុំបពាោះអនក។  
 ៤. បរចកតីររឡាញ់របរ់អនកររមាបរ់គិរតបររ័ិទដសទបទៀត។  
 ៥. បរចកតីររឡាញ់របរ់អនកររមាបរ់គប់ៗ ោន ។  
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 អនកកដល នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបរៀបរបប់ទពិបោធនរ៍បរ់ពួកបគដូចតបៅ៖ 
 

“វជាការរជមុជសនបរចកតីររឡាញ់។ ភាល មៗបនាោះ ខ្ញុ ុំមានបរចកតីររឡាញ់ដអ៏ោច រយចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់ និង 
រពោះបនទូលរបរ់រពោះអងគ”។  

 
“រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នរបទានមកខ្ញុ ុំនូវបរចកតីររឡាញ់ថ្មីររមាបរ់គួោររបរ់ខ្ញុ ុំ មតិតរមាល ញ់ រគិរត
បររ័ិទដសទបទៀត និងអនកកដលធាល បជ់ាររតូវរបរ់ខ្ញុ ុំ”។  

  
“រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបធវើឱ្យភនុំកាល់វ៉រពីិតជាមានកមនចុំបពាោះខ្ញុ ុំ។ដួងចិតតរបរ់ខ្ញុ ុំ នបពារបពញបៅបោយ
ការដឹងគុណ្ចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់។ បរចកតីររឡាញ់ដអ៏ោច រយររមាបរ់ពោះជាមាច រ់ ន ញ់បចញពីកនុងខ្លួន
របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយផទុោះបចញពីបបូរមាតរ់បរ់ខ្ញុ ុំបដើមបរីរបរើរតបមកើងរពោះអងគ”។ 

 
“រករមកយុំបធវើឱ្យរបូកាយខ្ញុ ុំញ័រ ដូចបរចកតីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ររមាបរ់ពលឹងកដល ត់បង ់ន
បុំបពញខ្ញុ ុំ បហើយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នអធិោឌ នតាមរយៈខ្ញុ ុំ បដើមបឱី្យពួកបគ នទទួលការរបស្រងាគ ោះ”។  

 
 បទពិបោធនក៍នុងជុំនានប់ចចុបបននយកគុំរតូាមរកុមជុំនុុំដុំបូង ជាគុំរសូនបរចកតីររឡាញ់។ បៅរគបទ់ីកកនលងកដលអនក
បៅអនកនឹងទទួលោគ ល់ពីបរចកតីររឡាញ់របរ់បងបអូនរបុរររី កដលបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្កនុងរពោះអមាច រ់។ អនក
អាច្នបៅរកជីវតិមយួបពារបពញបោយអុំណ្រជាង កដលអនកធាល បគ់ិត បៅបពលអនកអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះដវ៏រុិទធ នបុំបពញ
អនកបោយបរចកតីររឡាញ់។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ ចូរចងចាុំកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៥:៥។  
 
១៥ ចូរគូររពាងអុំពីបរចកតីររឡាញ់ទាុំងរ ុំយ៉ង បៅកនុងបរៀវបៅររបរររបរ់អនក។  
 
១៦ កនុងបពលរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ ចូរអានយ៉ងតិចមយួជុំពូកកនុងមយួសថ្ងពីកណ្ឍ គមពរីកិចចការកនុងរពោះគមពរីរបរ់អនក។ ចូរគូរ  
      បនាទ តខ់ាងបរកាមប ម្ ោះរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបៅកកនលងណាអនកកដលអនករកបឃើញ។ បនាទ បម់ក អនកនឹងរយការណ៍្  
      អុំពបីរឿងបនោះ។  
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១៧ របរិនបបើបយើងចងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនក ជុំហានដុំបូង គឺរតូវោគ ល់បរចកតីរតូវការរបរ់បយើងរិន។ 
      ចូរររបររអកសរ “ត”  បនាទ បព់ីតួនាទីនីមយួៗរបរ់រពោះអងគ កដលអនករតូវការចារ់លរ់ (ជុំនួយពីរពោះដជ៏ួយ  
      ការពារ។ ល។) 
 រពោះដជ៏ួយ ការពារ  ……. រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត ……… 
 រពោះដជ៏ួយ កមានតចិតត  ……. រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះរគិរត ………. 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះជាមាច រ់ ....... រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្ ………. 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ  …….. រពោះវញិ្ញដ ណ្សនភាពវរុិទធ ………. 
 
 ឥឡូវបនោះ ចូររតឡបម់កវញិ បហើយររបររអកសរ “ប” (ររមាបប់ទពិបោធន)៍ កនុងតួនាទីនីមយួៗ កដលអនក ន
ពិបោធពីជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ បនាទ បម់ក ចូរអររពោះគុណ្ដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ចុំបពាោះអវីកដលរពោះអងគ នបធវើ
ររមាបប់យើង។ បនាទ បម់កបទៀត រូមអធិោឌ នររមាបប់រចកតីរតូវការរបរ់អនក កដលអនក នររបររអកសរ “ត” ។ អនកអាច
ររបររពីបរចកតរីតូវការទាុំងអរ់បនោះបៅបលើរកោរបរៀវបៅបផសងមយួ បហើយរកាវទុកកនុងរពោះគមពរីរបរ់អនក បដើមបជីួយ 
ោរ់បតឿនអនកឱ្យអធិោឌ ននូវរល់បរចកតីរតូវការទាុំងបនាោះ និងអររពោះគុណ្ដល់រពោះជាមាច រ់ បៅបពលរពោះអងគបឆលើយតប។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
  
 ចបមលើយររមាបល់ុំហាតរិ់ការបរ់អនក មនិរតូវ នបគបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបឡើយ។ រុំណួ្រទាុំងបនោះ រតូវ ន
បគបធវើរចួបហើយ ដូបចនោះអនកនឹងមនិបមើលបឃើញចបមលើយររមាប់រុំណួ្របនាទ បក់នុងបពលបនាោះបទ។ រូមបមើលបលខ្កដលអនករតូវ
ការ បហើយកុុំពាយមបមើលចបមលើយមុន។ 
 
១២ រពោះអងគរកមតងរបូអងគរទងឱ់្យបយើងោគ ល់តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរបរ់រពោះអងគ។  
 
២ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
១៥ ឥឡូវបនោះ ចូរបងាា ញការគូររពាង ឬ ដារកាមរបរ់អនកររមាប់មាន កប់ផសងបទៀត និងពនយល់បករោយវ។  
 
៣ រពោះនាម (លុំោបល់ុំបោយមយួណាក ៏ន):  
 ក)  រពោះដជ៏ួយ កមានតចិតត  
 ខ្)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ  
 គ)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ  
 ឃ)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត  
 ង)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ   
 ច)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះរគិរត និង 
  ឆ)  រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះជាមាច រ់។  

 
 
 
 
 
 
 
 


