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រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ 
ជួយអ្នកអ្ធិស្ឋា ន 

The Holy Spirit Helps You Pray 

 

 និរសតិមយួចុំនួនកដល នរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នររបររថា៖ 

 
“មានបទពិបោធនថ៍្មីកនុងបរចកតីអធិោឌ ន ជាបទពិបោធនថ៍្មីមយួកដលបយើងភាគបរចើន នកតរ់មាគ ល់ពី
ការចាបប់ផតើមសនជីវតិខាងជុំបនឿដម៏ុតមាុំ…មនុរសជាបរចើន នអធិោឌ នយ៉ងយូរ បពារបពញបៅបោយការ
ររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់”។  

 
“ការអធិោឌ នកាល យជាអុំណ្រដព៏ិតដឹងពីវតតមាន និងបរចកតីររឡាញ់ដ៏ខាល ុំងខាល របរ់រពោះជាមាច រ់ កដលខ្ញុ ុំ
អាចចងចាុំអងគុយចុោះរយៈបពលកនលោះបម៉ាងបោយរោនក់តបរើចបចញនូវបរចកតីអុំណ្រអុំពីបរចកតីររឡាញ់
របរ់រពោះជាមាច រ់”។  

 
“ការចុំណាយបពលអធិោឌ នរបរ់ខ្ញុ ុំជាបពលបវលមានអុំណ្របុំផុត។ ខ្ញុ ុំទទួលោគ ល់នូវអុំណ្រសនការ 
អធិោឌ ន។ ការររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់ជាកិចចការកដលខ្ញុ ុំមនិកដលបធវើពីមុនបទ។ ខ្ញុ ុំកតងកតអធិោឌ ន  
បៅបពលខ្ញុ ុំចង ់នអវីមយួ ឬ កនុងការអររពោះគុណ្ ឬ បោយោរកតខ្ញុ ុំ នដឹងថាបនោះជាកិចចការកដលរគិរត
បររ័ិទរគប់ៗ របូគួរកតបធវើ បដើមបកីានក់តជិតរនិទធិជាមយួរពោះជាមាច រ់ និង ររ់កនុងជីវតិកានក់តរបបរើរជារគិរត 
បររ័ិទ។ វជាអុំណ្របដើមបអីធិោឌ នបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់កនុងការររបរើរតបមកើងដល់រពោះអងគផ្ទទ ល់។ ខ្ញុ ុំ ន
ពិបោធនូវភាពជិតរនិទធិ និងអុំណ្រដស៏រកកលង ខ្ណ្ៈបពលខ្ញុ ុំ នអធិោឌ ន” (រ៉ណាហាក ន (Ranaghan)  
ទុំពរ័ ៤០-៤១, ៦៤, ៨០-៨១) ។  
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គ្ទរាង 
ក. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបរងៀនអនកអធិោឌ ន The Holy Spirit Teaches You to Pray 
ខ្. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកឱ្យថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ The Holy Spirit Helps You Worship God 
គ. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកោរភាព ប The Holy Spirit Helps You Confess 
ឃ. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបងាា ញអវីកដលអនករតូវទូលរុុំ The Holy Spirit Shows You What to Ask 
ង. រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈអនក The Holy Spirit Prays Through You 

 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់បីរចកតីពិតរុំខាន់ៗ អុំពីការអធិោឌ ន បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបរងៀនអនក។  
២. បរៀនពីជុំហានកដលអាចជួយ អនកថាវ យបងគុំកនុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង។  
៣. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកកុំចាតឧ់បរគគររ ុំងការអធិោឌ នរបរ់អនក។ 
៤. ពិភាកាពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចជួយ អនកឱ្យអធិោឌ នយ៉ងមានរបរិទធិភាព។  

 
ក. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធបពរងៀនអ្នកអ្ធសិ្ឋា ន 
     The Holy Spirit Teaches You to Pray 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីទសច្រតីពិតសំខាន់ៗអំពីការអធិស្ឋា ន ទៅទពលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធបទរងៀនអនរ។  
 
 បតើការអធិោឌ នជាអវីកនុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់អនក ជាភារកិចច ឬ ជាការរនទនាកដលអនកបពញចិតតជាមយួ 
រពោះជាមាច រ់? បតើរពោះជាមាច រ់ហាកដូ់ចជាបៅកកបរអនក បៅបពលអនកអធិោឌ នឬ? បតើរពោះជាមាច រ់បឆលើយតបការអធិោឌ ន 
របរ់អនកកដរឬបទ? បតើអនកចងប់ធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់កនុងការអធិោឌ ន និងបមើលបឃើញលទធផលដអ៏ោច រយកដរឬបទ?  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបបរងៀនអនកពរីបបៀបអធិោឌ ន។ 

 
 អនក នរិកាពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ នរកមតងរពោះជាមាច រ់យ៉ងចារ់ដល់អនក។ បៅបពលកដលរពោះអងគ
បងាា ញពីបរចកតីររឡាញ់ដធ៏ុំរបរ់រពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះអនក បនាោះអនកររឡាញ់រពោះជាមាច រ់កានក់តខាល ុំងបឡើង បហើយអនកចង់
ចុំណាយបពលអធិោឌ នកថ្មបទៀត ជាមយួនឹងរទងប់ោយការអធិោឌ ន។ អនកដឹងបហើយថារពោះជាមាច រ់យករពោះហឫទយ័គិត
គូរអុំពីអនក បដើមបឱី្យ អនកមានទុំនុកចិតតកនុងការទូលរុុំរពោះជាមាច រ់តាមអវីកដលអនករតូវការ។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្របទានជុំបនឿដល់អនកបដើមបទូីលរុុំ និងបញ្ញជ កអ់ោះអាងថារពោះជាមាច រ់នឹងបឆលើយតប។ រទងប់របើរពោះបនទូល
របរ់រពោះជាមាច រ់បដើមបបីបរងៀនអនកកនុងការអធិោឌ ន។ រពោះគមពរីរ បអ់នកអុំពីអវីកដលរតូវអធិោឌ ន របបៀបអធិោឌ ន និងអវីកដល



47 

 

រតូវរ ុំពឹងគិត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្រកមតងរពោះបនទូលរនារបរ់រពោះជាមាច រ់យ៉ងជាកច់ារ់ដល់អនក និងជួយ អនកឱ្យរបការ 
រពោះបនទូលរនាទាុំងបនាោះ។  
 
 ការអធិោឌ ន គឺជាការរនទនាជាមយួរពោះជាមាច រ់។ ការអធិោឌ នអាចជាពាកយរុំដី ឬ ជាគុំនិតបរងៀមោង តក់ដល
រញ្ជ ឹងបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់។ ការអធិោឌ នជាការរនទនាកនុងរបបៀបពីរយ៉ង គឺអនកគួរកតោត បរ់ពោះជាមាច រ់ រពមទាុំងនិយយ
បៅកានរ់ពោះអងគផងកដរ។ បៅបពលអនកនិយយបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់ អនកគួរកតបធវើកិចចការបីយ៉ង៖ 
 ១. ថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់។  
 ២. ោរភាពកុំហុររបរ់អនក។  
 ៣. ទូលរុុំអវីកដលអនកចង ់ន។ 
  
 ចូរពិចារណាអុំពីការអធិោឌ នរបរ់អនកដូចជាកងក់ដលជួយ អនកបឆាព ោះបៅមុខ្កនុងជីវតិរគិរតបររ័ិទ និងការបបរមើដល់
រពោះជាមាច រ់។ កងន់ឹងមនិអាចបៅ នឆាង យបោយ តប់ង់កផនកណាមយួបឡើយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធចងជ់ួយ អនកកនុងរគប់
កផនកសនការអធិោឌ នរបរ់អនក។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើការអធិោឌ នជាអវី? 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
២ ចូរបរៀបរបក់ិចចការបីយ៉ងកដលអនកគួរកតបធវើកនុងការអធិោឌ ន។ ចូរោកអ់កសរ X បៅខាងបរកាយកផនកណាកដលបមើលបៅ  
    ទនប់ខ្ាយកនុងការអធិោឌ នរបរ់អនក ។  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធជួយអ្នកថាវ យបងគំរពះជាមាា ស ់ 
     The Holy Spirit Helps You Worship God 
ទោលទៅទ២ី. ទរៀនពីជំហានណដលអាច្ជួយអនរថ្វវ យបងគំរនុងជីវិតរស់ទៅររចមំ្ថៃ។  
 
 បតើការថាវ យបងគុំមានចុំកណ្កអវីកនុងការអធិោឌ នរបរ់អនក? អនករកមតងបរចកតីររឡាញ់របរ់អនកចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់
កនុងការថាវ យបងគុំ។ របរិនបបើោម នបរចកតីររឡាញ់ កោ៏ម នការថាវ យបងគុំពិតរ កដកដរ ោម នអវីទាុំងអរ់ រោនក់តជាការ
របរពឹតតកដលោម ននយ័។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនាុំអនកចូលកនុងវតតមានរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងជួយ អនកបឆលើយតបនឹងបរចកតី
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ររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ បពលខ្លោះ ពាកយសនចបរមៀងទុំនុកតបមកើងរកមតងពីអារមមណ៍្សនបរចកតីររឡាញ់របរ់អនក នយ៉ង
លអបុំផុត បហតុដូបចនោះ អនកបរចៀងថាវ យរពោះជាមាច រ់។ ជួនកាល អនកររបរើរតបមកើងរពោះអងគតាមរយៈពាកយរុំដី បហើយបពលខ្លោះ 
កនុងភាពបរងៀមោង តប់ោយររបរើរពីបរចកតីរបបរុររបរ់រពោះអងគ។  
 

“បោយោររពោះរគិរតបនោះបហើយ កដលបយើងទាុំងពីរោរនម៍ានផលូវចូលបៅរករពោះបិតា បោយរមួកនុងរពោះ
វញិ្ញដ ណ្កតមយួ” ។ (បអបភរូ ២:១៨) 

 
“ដបតិបយើងឯបណ្ោះវញិបទ កដលជាអនកកាតក់របកពិតរ កដ គឺបយើងរល់ោន កដលជាអនកកាតក់របកពិត
រ កដ គឺបយើងរល់ោន កដលជាអនកបោរពថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងអតួអាងបលើរពោះ 
រគិរតបយរូ៊ បយើងមនិពឹងកផអកបលើបលកីយប៍ទ” ។ (ភលីីព ៣:៣) 

 
“រពោះជាមាច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្ បហតុបនោះអរ់អនកកដលថាវ យបងគុំរពោះអងគ រតូវកតថាវ យបងគុំតាមវញិ្ញដ ណ្ និង តាម 
បរចកតីពិត” ។ (យ៉ូហាន ៤:២៤) 

 
 រគូអធិបាយដអ៏ោច រយមយួរបូបលក ឆាល ហវ៊ីននី (Charles Finney)  នររបររថា៖ 

 
បៅបពលខ្ញុ ុំចូលកនុងបនទប ់បហើយបិទទាវ  ហាកប់ីដូចជាខ្ញុ ុំ នជួបរពោះអមាច រ់បយរូ៊រគិរតមុខ្ទល់នឹងមុខ្…
រពោះអងគពុុំ នមានរពោះបនទូលអវីបទ ប៉ុកនត រទងទ់តបមើលខ្ញុ ុំបដើមបបីុំ កច់ិតតខ្ញុ ុំឱ្យដួលចុោះកកបររពោះ ទារពោះអងគ។ 
ខ្ញុ ុំ នកររកយុំខាល ុំងដូចកូនបកមង និង នោរភាព បតាមកដលខ្ញុ ុំអាចបធវើ នបោយនិយយោុំងៗ…បៅ
បពលខ្ញុ ុំ នកបរបៅអងគុយជិតឡបភលើង ខ្ញុ ុំរោបក់ត នទទួលការរជមុជដអ៏ោច រយកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ…
ោម នពាកយរុំដីកដលអាចកថ្លងពីបរចកតីររឡាញ់ដអ៏ោច រយកដលហូរបពញបពារកនុងចិតតរបរ់ខ្ញុ ុំបនោះបឡើយ។ ខ្ញុ ុំ
 នកររកយុំបោយអុំណ្រ និងបោយបរចកតីររឡាញ់។  

 
 បតើអនកចងប់ធវើឱ្យការថាវ យបងគុំជាកផនកមយួសនជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់អនកកដរឬបទ? អនកអាចបធវើកិចចការបនោះតាមរយៈ
រហការជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធតាមរបបៀបរ ុំយ៉ងៈ 
 

១. រូមអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជាបរៀងរល់សថ្ង។ កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងនឹងជួយ អនកឱ្យររបរើរដល់រពោះជាមាច រ់   
     កថ្មបទៀត។  
 
២. រូមកតរ់មាគ ល់ការអធិោឌ នកនុងរពោះគមពរី ។ បរចកតីអធិោឌ នទាុំងបនាោះជាគុំររូរមាប់បយើង។  
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៣. បៅបពលអនកអធិោឌ ន ចូរថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់ជាមុនរិន មុននឹងទូលរុុំរពោះអងគររមាបប់រចកតីរតូវការរបរ់ 
     អនក។  

 
“ចូរនាុំោន ចូលតាមទាវ ររពោះដុំណាករ់បរ់រពោះអងគបោយអររពោះគុណ្ ចូរនាុំោន ចូលមកកនុងរពោះវហិារបោយ
ពាកយររបរើរតបមកើង ចូរបលើកតបមកើងរពោះអងគ ចូរររបរើរតបមកើងរពោះនាមរពោះអងគ”។ (ទុំនុកតបមកើង ១០០:៤) 

 
៤. បរចៀងចបរមៀងសនការថាវ យបងគុំ និងការអររពោះគុណ្។ ចូរបរចៀងថាវ យរពោះជាមាច រ់បៅផទោះ ឬ កនុងរកុមជុំនុុំ។ ចូរ  
    រញ្ជ ឹងគិតអុំពីពាកយបពចន ៍និងអតថនយ័របរ់វ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចរបទានអនកនូវចបរមៀងថ្មីសនការ  
    ថាវ យបងគុំដល់រពោះជាមាច រ់។  

 
“រតូវបអាយ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ចូរនិយយោន បៅវញិបៅមកបោយបរបើទុំនុកតបមកើង 
បទររបរើររពោះជាមាច រ់ និង បទចបរមៀងមកពីវញិ្ញដ ណ្។ ចូរបរចៀង និង បលើកតបមកើងរពោះអមាច រ់បអាយ
អរ់ពីចិតត។ រតូវអររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់ ជារពោះបិតារគបប់ពលបវល និងរគបក់ិចចការកនុងរពោះនាមរពោះ
បយរូ៊រគិរត ជារពោះអមាច រ់សនបយើង”។ (បអបភរូ ៥:១៨-២០) 

 
៥. ចូរទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធឱ្យជួយ អនក។ មនុរសជាបរចើនកដល នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ  

  របការរ បព់ីអុំណ្រ និងបររភីាពថ្មី កដលពួកបគ នរកបឃើញកនុងការថាវ យបងគុំ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធចង ់ 
  ជួយ អនកកដរ។  

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរអររពោះគុណ្រពោះជាមាច រ់ កដលរពោះអងគ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធឱ្យយងមកជួយ អនកឱ្យថាវ យបងគុំរពោះអងគ។  
    បនាទ បម់ក ចុំណាយបពលពីរ ឬ បីនាទី អររពោះគុណ្ ររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងគុំរពោះជាមាច រ់បោយមនិទូលរុុំអវីពី 
    រពោះអងគបឡើយ។  
 
៤ ចូរអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ១៤៥ យ៉ងលឺថាវ យបៅរពោះជាមាច រ់ និងបរចៀងចបរមៀងថាវ យបងគុំដល់រពោះជាមាច រ់។  
 
៥ ចូរររបររចូលបៅកនុងបរៀវបៅររបរររបរ់អនកនូវកិចចការបផសងៗកដលអនកចងអ់ររពោះគុណ្។  
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គ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធជួយអ្នកស្ឋរភាពបាប The Holy Spirit Helps You Confess 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធជួយអនររំចត់ឧបសគ្គរារាងំការអធិស្ឋា នរបស់អនរ។ 
 
 បតើអនកធាល បម់ានអារមមណ៍្ថា ការអធិោឌ នរបរ់អនកមនិអាច្នបៅដល់រពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
ចងជ់ួយ អនកកុំចាតរ់គបអ់វីៗកដលររ ុំងការអធិោឌ នរបរ់អនក។ ចូរពិចារណាពីអាកបបកិរយិរបរ់បកមងរបុរមាន ក ់បៅបពល
បកមងបនាោះមនិោត បប់ងាគ បឪ់ពុក។ បតើបកមងបនាោះមានចិតតរបាយរកីរយបៅជួបឪពុកកដរឬបទ? បតើកុមារបនាោះរតប់ៅជួយ ឪពុក 
ឬ បគចបចញពីឪពុក? របរិនបបើោតរ់តូវការជុំនួយពីឪពុករបរ់ោត ់អារមមណ៍្មានបទាររបរ់កុមារបនាោះជាឧបរគគររ ុំង។ 
កុមារបនាោះចាុំ ចោ់រភាពរល់កុំហុរកដលខ្លួន នរបរពឹតត រុុំការអតប់ទារពីឪពុកនឹងឈបរ់ងឹមានោះមនិោត បប់ងាគ ប។់ 
បៅបពលកុមារបនោះ នបធវើការទាុំងបនោះ កុមារបនាោះបជឿជាកព់ីបរចកតីររឡាញ់របរ់ឪពុករបរ់ខ្លួន និងមានទុំនុកចិតតកនុងការ
រុុំជុំនួយ។  

 
 ការដូចោន បនោះបកើតបឡើងរវងរពោះជាមាច រ់ និងបយើងកដរ។ ប៉ុកនត បយើងបរចើនកតបមើលមនិបឃើញរល់កុំហុររបរ់ខ្លួន 
ឯង។ បហតុដូបចនោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ បយើងតាមរយៈការបបើករកមតងកុំហុររបរ់បយើង។ រពោះអងគបបើករកមតងពីការ
អារកកស់នអុំបពើ ប និងឱ្យបយើងោរភាព បចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់។ របរិនបយើងបធវើខុ្រនឹងអនកដសទ រពោះអងគមានរពោះបនទូល 
រ បប់យើងឱ្យទូលរុុំការអតប់ទារពីពួកបគ និងជួយ បយើងផសោះផារោន ។ បនោះជាកផនកសនចលនាផុរផុលចាបត់ាុំងពីរមយ័
មានរពោះគមពរីមកបមលោះ។  

 
 បលកដូណាថាន់ ហកូហវរផតល់ឧទាហរណ៍្ជាបរចើនកនុងបរៀវបៅ បៅបពលបភលើងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បកប់លើ របបទរ 
កូបរ ៉។ កនុងរយៈបពលជាបរចើនកខ្ បបរកជននិកាយបរពរប៊បីធរន និងនិកាយបមតូឌីរ នជួបជុុំោន ជាបរៀងរល់សថ្ងបដើមប ី
អធិោឌ នររមាបច់លនាផុលផុល។ ចលនាផុរផុលមយួដ៏អោច រយ នបកើតបឡើង បហើយបនតមានជាបរចើនឆាន ុំ និង ន
បបងកើតរកុមជុំនុុំខាងវញិ្ញដ ណ្ដរ៏ងឹមាុំ។ ចលនាបនោះ  នចាបប់ផតើមបៅកនុងោថ នីយិ៍ោចរ់រយលមយួសនររុកពីងយ៉ង។  
 

មនុរសជាបរចើន នចាបប់ផតើមកររកយុំ និងោរភាព បរបរ់ពួកបគ កនុងខ្ណ្ៈបពលររបរើតបមកើង និង
ថាវ យបងគុំជាទមាល ប។់ បលកោវ កឡន មានរបោរន៍ថាោតម់និកដលជួបរបទោះបរឿងចកមលកកបបបនោះបទ បហើយ
ោត ់នរបការបទចបរមៀងទុំនុកតបមកើង បោយចងព់ិនិតយបមើលអារមមណ៍្កដលរគបដ់ណ្ត បប់លើទរសនិកជន
ទាុំងបនាោះ។ ោត់ នោកលបងពីរបីដង ប៉ុកនត ឥត នការបោោះ បោយភាពភាញ កប់ផអើលជាខាល ុំង ោត់ នដឹង
ថាមានមាន កប់ផសងបទៀតកុំពុងរគបរ់គងការរបជុុំោន បនោះ (១៩៤៣ ទុំព័រ ៨) ។  
 
បនាទ បព់ី ការជួបជុុំោន បនោះ រកុមជុំនុុំបមកនុងររុកពីងយ៉ងរ ុំពឹងគិតទទួល នរពោះពរពិបររកនុងអុំឡុងបពលរ
 ត ហ៍អធិោឌ នបនោះ ប៉ុកនត វហាក់បីដូចជារពោះជាមាច រ់មនិ នបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់ពួកបគបឡើយ។ 
បពលលង ចចុងបរកាយ មនុរស១៥០០នាកក់ដលមានវតតមានទីបនាោះមានការភាញ កប់ផអើលយ៉ងខាល ុំង បៅបពល
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អនកដឹកនាុំរកុមជុំនុុំបលកកអល៊ឌឺ គីល នបរកាកឈរបឡើង បហើយមានរបោរន៍ថារពោះជាមាច រ់មនិអាច
របទានពរពួកបគ បរពាោះកតអុំបពើ បរបរ់ោត។់ កនុងបពលបរនើរុុំរបរ់មតិតរមាល ញ់កដលបហៀបនឹងោល បោ់ត់
 នយល់រពមកថ្រការទពយរមបតតិរបរ់មតិតភកតិោត។់ ប៉ុកនត ោត់ នយកថ្វកិារមយួចុំនួនទុកររមាបខ់្លួន
ោត។់ បរកាយពីោរភាព បរចួបហើយ ោត់ នមានរបោរន៍ថា“ខ្ញុ ុំនឹងរបគល់ថ្វកិារបនោះបៅស្ររតីបមម៉ាយ
វញិបៅរពឹកករអក”។  
 
រ ុំបពចបនាោះ រនាុំង នដួលចុោះ បហើយរពោះជាមាច រ់ ជារពោះដវ៏រុិទធ នយងមក។ ការបណាត លចិតតឱ្យដឹងពី
អុំបពើ ប នរគបដណ្ត បប់លើទរសនិកជនទាុំងបនាោះ។ កមមវធិីថាវ យបងគុំ នចាបប់ផតើមបៅបម៉ាង៧លង ចសថ្ង
អាទិតយ និងមនិ នបញ្ចបរ់ហូតដល់បម៉ាង២រពឹកសថ្ងចន័ទ ប៉ុកនត កនុងអុំឡុងបពលបនាោះ មនុរសជាបរចើនកុំពុងឈរ
កររកយុំ និងោរភាព បរបរ់ពួកបគ។  
 
ការចុំណាយបពលអធិោឌ នពីរ ឬ បីកខ្បនោះ នផតល់លទធផលយ៉ងលអ បរពាោះបៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ
 នយងមក រពោះអងគ នរបរមចកិចចការជាបរចើនកនុងរយៈបពលកនលោះសថ្ង ជាងបយើងទាុំងអរ់ោន ជាបបរក
ជនកដលអាចរបរមចកនុងរយៈបពលកនលោះឆាន ុំ។ កនុងរយៈបពលមនិដល់ពីរកខ្ផង មានមនុរសបរចើនជាងពីរពាន់
នាក ់នកកករបចិតតទទួលបជឿបលើរពោះបយរូ៊។  
 
បៅពាកក់ណាត លឆាន ុំ១៩០៧ មានមនុរសកកករបចិតត៣០០០០នាកក់ដល នទាកទ់ងជាមយួមជឈមណ្ឍ លពីង
យ៉ង។ ពិតរ កដណារ់កដលចលនាផុរផុលពុុំទាន់ ន ត់បងប់ៅវញិបទរហូតដល់ឆាន ុំ១៩១០ បរពាោះ
កនុងកខ្តុលសនឆាន ុំបនាោះ មានមនុរស៤០០០នាក ់នរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ កនុងរយៈបពលកតមយួរ ត ហ៍ 
(ហកូហវរ (Goforth) ទុំពរ័ ៩, ១២)។  
 

 កិចចការកដល នបកើតបឡើងបៅររុកពីងយ៉ង ក ៏នបកើតបឡើងកនុងរកុមជុំនុុំជាបរចើនបផសងបទៀត បៅជុុំវញិពិភពបលក
កនុងអុំឡុងរតវតសទ២ី០។ បៅបពលរគិរតបររ័ិទ នអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធករវងរករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់ពួកបគ 
រពោះអងគបបើករកមតងពីឧបរគគចុំបពាោះចលនាផុរផុល។ បៅបពលរគិរតបររ័ិទោរភាព បរបរ់ពួកបគ និងផសោះផាជាមយួ
រពោះជាមាច រ់ និងខ្លួនពួកបគ រពោះជាមាច រ់អាចបរបើពួកបគររមាបរិ់ររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។ ចលនាផុរផុលបកើតបឡើង។  
ការអធិោឌ នទទួល នការបឆលើយតប។ រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ទទួល នការរបស្រងាគ ោះ។  

 
“របរិនបបើរបជារស្ររតរបរ់បយើង គឺរបជារស្ររតកដលជាកមមរិទធរបរ់បយើងផ្ទទ ល់ នាុំោន បនាទ បខ្លួន អធិោឌ ន 
និងករវងរកបយើង បហើយរបរិនបបើបគប ោះបងប់ចាលផលូវអារកករ់បរ់ខ្លួន បយើងនឹងោត បប់គពីោថ នបរមរុខ្ 
បយើងនឹងបលើកកលងបទារបគបអាយរចួពី ប រពមទាុំងបរ រររុកបគបអាយ នជាផង”។  
(២រ រកសរត ៧:១៤) 

 



52 

 

“របរិនបបើបយើងបពាលថា បយើងោម ន បបោោះ បនាោះបយើងបបញ្ញឆ តខ្លួនឯង បហើយបរចកតីពិតកម៏និរថិតបៅ
កនុងបយើងកដរ។ ប៉ុកនត បបើបយើងទទលួោរភាពអុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាមាច រ់កដលមានរពោះហឫទយ័
បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទារបយើងបអាយរចួពី ប រពមទាុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទធរចួពី
រគបអ់ុំបពើទុចចរតិទាុំងអរ់ផង”។ (១យ៉ូហាន ១:៨-៩) 

 
“ោម ននរណាមាន ក់អាចបមើលបឃើញកុំហុរកដលខ្លួនរបរពឹតតិបោយអបចតនាបនាោះ នបឡើយ រូមបលើកកលង
បទារទូលបងគុំនូវកុំហុរណាកដលទូលបងគុំបមើលមនិបឃើញបនាោះផង។ រូមបរ ររបណី្ទទួល ពាកយកដល
ទូលបងគុំទូលថាវ យ រពមទាុំងទទួលគុំនិតកដលទូលបងគុំរោិះគិតបៅចុំបពាោះរពោះភស័្រកតរពោះអងគបនោះផង ដបតិរពោះអងគ
ជាថ្មោ និងជារពោះកដលការពារទូលបងគុំ”។ (ទុំនុកតបមកើង ១៩:១២-១៤) 

 
“ឱ្រពោះជាមាច រ់បអើយ រូមពិនិតយបមើលទូលបងគុំបដើមបបីអាយោគ ល់ចិតតទូលបងគុំ រូមលបងលបមើលទូលបងគុំ
បដើមបបីអាយរជាបអវីៗកដលទូលបងគុំគិត។ របរិនបបើបឃើញទូលបងគុំបដើរខុ្រផលូវ បនាោះរូមដឹកនាុំទូលបងគុំបអាយ
បដើរកនុងមាោ៌កដលរថិតបរថរអរ់កលបជានិចចផង”។ (ទុំនុកតបមកើង ១៣៩:២៣-២៤)   

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងអ់កសរបៅខាងមុខ្របបយគកដលរតឹមរតូវ ។  
 ក) កនុងររុកពីងយ៉ង រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នដឹកនាុំមនុរសជាបរចើនឱ្យោរភាព និងកកករបចិតតបចញពីអុំបពើ ប
      របរ់ពួកបគ។  
 ខ្) កនុងកណ្ឍ គមពរី១យ៉ូហាន ១:៨-៩  នកចងថារពោះជាមាច រ់នឹងបបើករកមតងពីអនាគតកាលដល់បយើង របរិនបបើ
      បយើងោរភាព បរបរ់បយើង។  
 គ) ជួនកាល បយើងរតូវការជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ បដើមបពីិនិតយបមើលកុំហុររបរ់បយើង។  
 
៧ ចូរអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ៥១។ ខ្ ៤ ជាឧទាហរណ៍្មយួសន 
 ក) ការថាវ យបងគុំ 
 ខ្) ការោរភាព 
 គ) ការទូលរុុំរពោះជាមាច រ់ផគតផ់គងប់រចកតីរតូវការ 
 
៨ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរី ២រ រកសរត ៧:១៤ និងទុំនុកតបមកើង ១៩:១២, ១៤; ១៣៩:២៣-២៤។ រូមអានខ្ទាុំងបនោះ  
    មតងបទៀតថាវ យបៅរពោះជាមាច រ់។ ចូររងចាុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបងាា ញអនករល់កុំហុររបរ់អនក។ ចូរទូលរុុំការអតប់ទារ  
     ប ជុំនួយ និងបធវើតាមរពោះអងគ។  
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ឃ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធបង្ហា ញអ្វីមដលអ្នករតូវទូលសុ ំ 
       The Holy Spirit Shows You What to Ask 
ទោលទៅទ៤ី. ពិភារាពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធអាច្ជួយអនរឱ្យអធិស្ឋា នយ៉ងានររសិទធិភាព។  
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជុំរញុអនកឱ្យទូលរុុំរពោះបិតារបរ់អនកនូវអវីជាបរចកតីរតូវការរបរ់អនក។ រពោះអងគោរ់បតឿនអនកឱ្យ
អធិោឌ នររមាបអ់នកដសទ និងបរចកតីរតូវការរបរ់ពួកបគ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្របទានជុំបនឿដល់អនក បដើមបបីជឿថារពោះជាមាច រ់នឹង
របទានឱ្យនូវអវកីដលអនកទូលរុុំ។  
 

“រូមកុុំខ្វល់ខាវ យនឹងអវីបឡើយ ផទុយបៅវញិ កនុងរគបក់ាលៈបទរៈទាុំងអរ់ រតូវទូលរពោះជាមាច រ់បអាយរជាប
ពីរុំណូ្មពររបរ់បងបអូន បោយអធិោឌ ន និង ទូលអងវរ ទាុំងអររពោះគុណ្ផង”។ (ភលីីព ៤:៦) 

 
 ប៉ុកនត បពលខ្លោះ រូមបកីតអវីកដលអនករតូវការកអ៏នកមនិដឹងផង។ បហតុដូបចនោះបហើយ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ ជាមតិតរមាល ញ់
គងប់ៅកនុងអនក បដើមបរី ុំឮកអនកនូវអវីកដលរតូវទូលរុុំកនុងការអធិោឌ នររមាបទ់ាុំងខ្លួនឯង និងអនកដសទ។  

 
 រពោះជាមាច រ់ នបរជើរបរ ើរបធវើការតាមរយៈការអធិោឌ នរបរ់អនក។ កកនលងណាកដលមានបរចកតីរតូវការ បនាោះរទង់
នឹងរ បកូ់នរបរ់រពោះអងគឱ្យអធិោឌ ន។ បនាទ បម់ក រពោះអងគបធវើអវីកដលជាការចាុំ ច ់កនុងការបឆលើយតបនឹងបរចកតីអធិោឌ ន
របរ់ពួកបគ។ បនោះជារបបៀបកដលរពោះអងគរបស្រងាគ ោះរពលឹងមនុរស បញ្ជូ នចលនាផុរផុល បរ រអនកឈឱឺ្យជារោះបរប ើយ 
បោោះរោយបញ្ញា  និងផគតផ់គង់បរចកតីរតូវការ។  

 
 រពោះជាមាច រ់របទានទុំនួលខុ្ររតូវមយួដល់អនក បដើមបអីធិោឌ នររមាបរ់គួោរ មតិតរមាល ញ់ រកុមជុំនុុំ របបទរជាតិ 
និងពិភពបលករបរ់អនក។ របបៀបកដលអនកអធិោឌ ននឹងមានឥទធិពលបលើកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់ជុុំវញិពិភពបលក។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចទាញចុំណាបអ់ារមមណ៍្អនកឱ្យអធិោឌ នររមាបម់នុរសណាមាន ក់ បោយមនិចាុំ ច់ឱ្យអនក
ដឹងពីបរចកតីរតូវការរបរ់ោត។់ របកហលបុររមាន កប់នាោះឈរឺហូតជិតោល ប ់បរោោះថាន កធ់ងន ់ឬ ជួបរបទោះបរចកតីលបងួដ៏
អារកក ់ឬ បរចកតីរតូវការខាល ុំងជាបនាទ នស់នអុំណាចបចោត ដអ៏ោច រយបដើមបបីធវើកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ ការអធិោឌ នរបរ់អនក
នឹងជួយ មនុរសកដលរថិតកនុងទុកខលុំ ក។  

 
 រគិរតបររ័ិទមាន កប់ៅតុំបនប់ឆនរខាងលិចសនរហរដឌអាបមរកិ  នមានរបោរនប៍ៅកានរ់គូគងាវ លរបរ់ោតថ់ា៖ 
“ខ្ញុ ុំមានបទពិបោធនដ៍អ៏ោច រយមយួបៅសថ្ងបនោះ។ រពោះជាមាច រ់ នមានរពោះបនទូលមកខ្ញុ ុំ និង នរ បខ់្ញុ ុំឱ្យអធិោឌ នររមាប់
មនុរសមាន កប់ ម្ ោះអាល់វ៉ វក៉ខ្ឺរកនុងរបបទរអាស្រហវិក។ ខ្ញុ ុំ នអធិោឌ នរហូតទាល់ខ្ញុ ុំបជឿជាកថ់ា រពោះជាមាច រ់ នបឆលើយ  
តប”។ បៅពាកក់ណាត លពិភពបលកពីោន  បបរកជនមាន កប់ ម្ ោះអាល់វ៉ វក៉ខ្ឺរ នោល បប់ោយោរជុំងឺរគុនចាញ់។ បៅ
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បពលបអូនរបុរកដលោតម់និោគ ល់កនុងរពោះរគិរត នអធិោឌ ន ោត ់នបគងលក ់និង នបរកាកបឡើងបហើយជារោះបរប ើយ
បឡើងវញិ។ រពោះជាមាច រ់ នជួយ របស្រងាគ ោះជីវតិោត ់បរពាោះកតមនុរសមាន ក ់នោត ប់បងាគ បរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  

 
“ចូរអធិោឌ នរគបប់ពលបវល តាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ បោយបរបើទាុំងពាកយអធិោឌ ន ទាុំងពាកយទូល
អងវររគបយ៉់ង បហើយរបុងោម រតីទូលអងវររពោះជាមាច រ់បោយចិតតពាយមបុំផុតរុំរបរ់បជាជនដវ៏រុិទធទាុំង
អរ់”។ (បអបភរូ ៦:១៨) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ចូរទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីភលីីព ៤:៦ និង បអបភរូ ៦:១៨ ។  
 
១០ ចូរអធិោឌ នររមាបអ់នកដសទបផសងបទៀត កដលអនកអាចោគ ល់កដលកុំពុងរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ។ ចូរអធិោឌ នររមាបម់តិត  
      រមាល ញ់ ឬ ោច់ញាតិរបរ់អនកកដលរតូវការោគ ល់រពោះបយរូ៊រគិរត និងរពមទទួលការរបស្រងាគ ោះរបរ់រពោះអងគ។  
 

ង. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធអ្ធិស្ឋា នតាលរយៈអ្នក The Holy Spirit Prays Through You 

 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹងអធិោឌ នតាមរយៈអនកកនុងភាោរបរ់អនក កដលបលើរពីរបបៀបធមមតារបរ់អនកសន 
ការអធិោឌ ន។ អាចថាជាបរចកតីរតូវការកដលអនក នដឹង ឬ ជាបរចកតីរតូវការកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធបណាត លឱ្យអនកដឹង 
បៅបពលរពោះអងគដឹកនាុំចិតតគុំនិត និងអារមមណ៍្របរ់អនក។ ការអធិោឌ នបុំបពញបយើងនូវជបរៅសនកនុងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
អនក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធទូលអងវររពោះជាមាច រ់ររមាបប់រចកតីរតូវការរបរ់អនក ឬ ររមាបប់រចកតីរតូវរបរ់អនកដសទ។  

 
 បៅបពលអនកអធិោឌ ន អនកអាចមានអារមមណ៍្ថាមានបនទុកពីតរមូវការមនិចាុំ ចរ់បរ់ខ្លួនផ្ទទ ល់។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធអាចអធិោឌ នតាមរយៈអនក បោយកររកយុំចុំបពាោះបរចកតីរតូវការកដលអនកមានអារមមណ៍្ដឹង ប៉ុកនត មនិអាចយល់ ន។  

 
“កាលរពោះរគិរឋររ់បៅកនុងបលកបនោះបៅបឡើយ រពោះអងគ នបនលឺរុំបឡងយ៉ងខាល ុំង និងបងាូរទឹកកភនកទូលអងវរ
ទូលរូមរពោះជាមាច រ់ កដលអាចរបស្រងាគ ោះរពោះអងគបអាយរចួពីោល ប់។ បោយរពោះរគិរឋ នបោរពរបណិ្បត័ន៍
រពោះជាមាច រ់ បនាោះរពោះជាមាច រ់កប៏រ ររបទានតាមពាកយទូលអងវរ”។ (បហរបឺ ៥:៧) 

 
“រពោះវញិ្ញដ ណ្ក៏យងមកជួយ បយើងកដលទនប់ខ្ាយបនោះកដរ ដបតិបយើងពុុំដឹងអធិោឌ នដូចបមតច បដើមបបីអាយ 
 នរមបនាោះបឡើយ កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទទ ល់ រទងទូ់លអងវរបអាយបយើងបោយរពោះរូរបរៀង កដលោម ននរណា
អាចកថ្លង ន”។ (រ ៉មូ ៨:២៦-២៧)   
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 បពលខ្លោះ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចអធិោឌ នតាមរយៈអនកកនុងភាោមយួកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ និងរពោះបិតាយល់ ប៉ុកនត 
អនកមនិយល់។ បលកប៉ូលបៅការអធិោឌ នបនោះថា ការអធិោឌ នជាភាោដសទ ឬ កលូររូឡាបលៀ។ កនុងកកនលងខ្លោះ បគបក
ករបថា “និយយជាភាោចកមលកអោច រយ” បរពាោះភាោណាកដលបយើងមនិយល់ចកមលកររមាបប់យើង។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈអនកចុំបពាោះរគបប់ញ្ញា លុំអិតបផសងៗ កដលអនកមនិចាុំ ចរ់តូវដឹង។ រទងម់ាន
រិទធិអុំណាចបលើអុំណាចមារោតាុំង កដលនឹងររ ុំងការអធិោឌ នរបរ់អនក។ រពោះអងគរបការពីជ័យជុំនោះ និងររបរើរ 
រពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះការបឆលើយតប។ រពោះអងគរកមតងពីភាោសនោថ នបរមរុខ្ ចុំបពាោះបរចកតីររឡាញ់កដលអនកមនិ នដឹងពី
របបៀបរកមតងបរចកតីរតូវការកដលជាបនទុកដល់រពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អនក ឬ ការររបរើរតបមកើងកដលបពញចិតតរបរ់អនក។  

 
 បលកប៉ូល នបបរងៀនរកុមជុំនុុំកូរនិថូ្រថា ការអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈពួកបគ ជាភាោ
ដសទមានោរៈរុំខាន ់ប៉ុកនត ការអធិោឌ នជាភាោដសទមនិ នដកទុំនួលខុ្ររតូវរបរ់ពួកបគបចញពីការអធិោឌ ន  
តាមរយៈរ ជាញ របរ់ពួកបគបឡើយ។ ការអធិោឌ នទាុំងពីររបបភទបនោះមានការចាុំ ច។់  
 

“អនកណានិយយភាោចុំកឡកអោច រយ អនកបនាោះនិយយបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់ មនិនិយយបៅកាន់មនុរសបទ 
ដបតិោម ននរណាយល់នយ័ បរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំចិតតអនកបនាោះបអាយកថ្លងពីបរចកតីដល៏កក់ុំ ុំង។”  
(១កូរនិថូ្រ ១៤:២) 

 
“របរិនបបើខ្ញុ ុំអធិោឌ នជាភាោចុំកឡក វញិ្ញដ ណ្ខ្ញុ ុំបៅអធិោឌ នពិតកមន ប៉ុកនត រ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំ បៅបរងៀមឥតរោិះ
គិតអវីបទ ។ ដូបចនោះ បតើខ្ញុ ុំរតូវបធវើដូចបមតច? ខ្ញុ ុំនឹងអធិោឌ នបោយបរបើវញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំកន៏ឹងអធិោឌ ន
បោយរ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំផងកដរ។” (១កូរនិថូ្រ ១៤:១៤-១៥) 

 
“ចូរអធិោឌ នបអាយោន បៅវញិបៅមក”។ (យ៉កុប ៥:១៦) 

 
 រពោះជាមាច រ់របទានអនកនូវបទពិបោធនដ៍រ៏ ុំបភើបមយួកនុងការបធវើការជាមយួរពោះអងគ។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វរុិទធដឹកនាុំអនក បបរងៀនអនកអធោិឌ ន និងអធិោឌ នតាមរយៈអនក។ អនកនឹងបឃើញការបឆលើយតបដអ៏ោច រយជាបរចើនចុំបពាោះការ
អធិោឌ ន បៅបពលអនករពមទទួលយកកិចចបបរមើបនោះ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ រូមទបនទញចងចាុំកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៨:២៦-២៧។ បតើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នររបតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់  
      នរណា? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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១២ បតើអនកចង ់នពន័ធកិចចសនការអធិោឌ នកដរឬបទ? រូមចាបប់ផតើមឥឡូវបនោះ។ ចូរទូលរុុំរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបដើមបឱី្យអនក  
      ដឹងពីការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគ។ រូមចុំណាយបពលបវលអធិោឌ នបៅឯរកុមជុំនុុំ ផទោះ ឬ កកនលងណាកដលអនកបៅ។   
      របរិនបបើអាចបធវើ ន រូមចូលរមួមយួបម៉ាង ឬ បរចើនបម៉ាងកនុងការអធិោឌ នជាមយួមតិតរមាល ញ់កដលដឹងពីរបបៀប  
      អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអធិោឌ នតាមរយៈពួកបគ។  

 
 ឥឡូវបនោះ អនក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួបហើយ  អនកកប៏រតៀមខ្លួនបដើមបបីឆលើយតបបៅនឹងការវយតសមលរបរ់បមបរៀនកដរ។ 
ចូរបមើលបមបរៀនមុនៗបឡើងវញិ បនាទ បម់កបមើលតាមរកោរ់ចបមលើយ។ ចូររ ុំលឹកបមបរៀនមុនៗ បនាទ ប់មកបធវើតាមបរចកតីកណ្នាុំ
បលើរកោរចបមលើយរបរ់អនក។ ចូរបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អនកបៅកានអ់ារ័យោឌ នកដលបគ នផតល់បៅបលើទុំពរ័ដុំបូង ឬ បផញើ
រកោរចបមលើយបនោះបៅរគូរបរ់អនក។ រូមបនតរិកាជុំពូកទីពីរ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ របបយគ ក) និង គ) គឺរតឹមរតូវ។  
 
១ ការរនទនាជាមយួរពោះជាមាច រ់។  
 
៧ ខ្) ការោរភាព 
 
២ ថាវ យបងគុំ ោរភាព ទូលរុុំ 
 
១១ បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។  
 
៩ បតើមានអវីមយួកដលអនកខ្វល់ខាវ យឥឡូវបនោះកដរឬបទ? បហតុអវីមនិទូលរ បរ់ពោះជាមាច រ់ និងរុុំជុំនួយរបរ់រពោះអងគ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


