
មពះថនសកលប�ឋាក�ឋាអ�កបបង�ើតបយើងមក មទង់ឮបហើយបឆ�ើយតប កឋារអធិស�ឋាន 

បតើ�ឋាអស�ឋារ�បុ៉��ឋាប�ឋា ? មពះបយស៊ូវ្ឋានបន��ល�ឋា ៖ មគប់�ឋា�ងអុំ�ឋា្ប�ឋា�ឋានសួគ៌និ

ងែ្នដី�ឋានមបគល់មកខ្ញុំបហើយ  ដូប្�ះមបសិនបបើមពះបយស៊ូវ្ឋានអុំ�ឋា្បលើ�ឋា�ងអស់  

បតើបយើង�ឋា្មសថម៉បឃើញ�ឋា្ឋានអ�ីនឹងបកើត្ឋានបឡើងមបសិនបបើអ�កអធិស្ឋាន ។

សម្បក់ុ្ រ

ករ

តាត��ងសញ្ាទនការអ្សិ្ាន ងសញ្ទនករអ្សិន្
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ឱ ព្រះវរបិតាតែលគង់ធ�ាស�ានសួគ៌ធអើយ 

សូមអរគុណចុំធរារះការពសឡាញ់ទូ

លបង្គុំ ធហើយធ្វើឲ្យទូលបង្គុំក្ា

           យជាកូនម្ាក់របស់ពទង់។ព្រះគណុ
ព្រះគណុ

ទូលបង្គុំ ពសឡាញ់ពទង់

ខគម្ីរចងចាា�
បមើល បស្កតីមស�ឋាញ់��ឋាង�ឋា ែដលមពះវរបិ
តឋា�ឋាន្តល់មកបយើង�ឋាល់��ឋា ឲ�បយើង�ឋានប�ឋា�ឋា
�ឋាកូនរបស់មពះដូប្�ះ – ១យ៉ូ�ឋាន ៣.១ 

  ព្រះធយស៊ូវមានបន្ទលូ

លថាធនរះជារធបៀបតែលធក្មងពបុស ឬធក្ម

ងពសីទទួលព្រះធយស៊ូវជាព្រះអង្គសធ�ង្ារះរ

បស់្ួកធគ ្ួកធគបានមក្ីការបា្់បង់តែ

លព្រូវបានរកធឃើញវិញ។ ការធនារះ

នាមំកនូវធសចកតេីអុំណរែ៏អស្ារ�ធ�ា

ស�ានសួគ៌។

ឱ ព្រះវរបិតាតែលគង់ធ�ាស�ានសួគ៌ធអើយ 

សូមអរគុណចុំធរារះការពសឡាញ់ទូ

លបង្គុំ ធហើយធ្វើឲ្យទូលបង្គុំក្ា

           យជាកូនម្ាក់របស់ពទង់។ 
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ឱ ព្រះវរបិតាតែលគង់ធ�ាស�ានសួគ៌ធអើយ 

សូមអរគុណចុំធរារះការពសឡាញ់ទូ

លបង្គុំ ធហើយធ្វើឲ្យទូលបង្គុំក្ា

           យជាកូនម្ាក់របស់ពទង់។

ព្រះធយស៊ូវរីករាយនឹងអ្នកធ�ាយសាទរ។ ពទង់ធ្វើឲ្យអ្នកធ�ាធសងៃ�មក៏ធ�ាយកតេី

ពសឡាញ់របស់ពទង់។ ពទង់អរសប�ាយធ្លអ្នកធពចៀងសរធសើរ។ 

្រពះេយសូ៊វចងឲ់្យអ�ករាល់គា� ដឹងថា ្រពះជមា� ស់្រសឡញ់េគខា� ងំប៉ុណា�៎  ដូេច�ះ្រទង់
្របាបេ់រឿងមយួអំពីអ�កគង� លមា� ក ់និងេចៀមែដលវេង�ងបាត ់ អ�កគង� លបារម�ណ៍យ៉ា
ងខា� ងំអំពីេចៀមែដលវេង�ងបាត ់ ្រទងប់ានទុកេចៀមេផ្សងៗេទៀតេហើយេចញេទរកេចៀ
មែដលវេង�ងបាត ់េ្រពាះ្រទងច់ងែ់ថរក្សោវេដយសុវត�ិភព  េចៀមគឺជសត�ែដលគា� ន
ទីពឹងែដលេពលខ�ះវវេង�ងេហើយេទតមផ�ូវរបស់វ ពួកវអច្រត�វបានវយ្របហរ 
ឬសីុេដយសត�ខា� ឃ�ុ ំ និងសត�េត។

ករងររបសអ់្នកគងាល ព្រូវករររធចៀម្ីធពគរះថ្ក់ ធហើយធនរះជអវីតែលគ្់បនធ វ្ើ

ធ្លតែលរកធឃើញធចៀមតែលវធងវងប្់ធហើយ គ្់ធព្កអរណស់ គ្់បនបី

�ក្នញងទែរបសគ់្់ធ�តមផ្លូវធ�ផ្ទរះ ធហើយធ្វើ្ិ្ីជប�់ងយាង្ុំធែើម្ីអបអរ។
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សូមជួយទូលបង្គុំឲ្យពសឡាញ់ 
និងស្ាប់បង្ាប់ពទង់។

សូមជួយទូលបង្គុំឲ្យពសឡាញ់ 
និងស្ាប់បង្ាប់ពទង់។

សូមជួយទូលបង្គុំឲ្យពសឡាញ់ សូមជួយទូលបង្គុំឲ្យពសឡាញ់ 
និងស្ាប់បង្ាប់ពទង់។

ខគម្ីរចងចាា�

មត�វឲ�មស�ឋាញ់មពះអង�្�ឋាស់�ឋាមពះថនអ�កឲ�អស់

អុំពី្ិតត  អស់អុំពីមពលឹង បហើយអស់អុំពីគុំនិតអ�ក 

បនះ�ឋាប�ឋាតតិ��ឋាងសុំ�ឋាន់ទី១។  – ្�ឋា�ឋាយ ២២.៣៧-៣៨ 

ធ�ាកអ័រពបាហា�ពសឡាញ់ព្រះជាម្ាស់   

ធ�ាកអ័រពបាហា�បានរស់ធ�ាតា�ង្ីយូរលង់ណាស់ម

កធហើយ។ ធ្លតែលគា្់្ានចូលវ័យចុំណាស់ ព្រះជាម្ាស់

បានមានបន្ទលូលធ�ាកាន់គា្់ថា “សូមធចញ្ីពសុក ្ី�ា្ិសន�ាន 

និង្ីផ្ទរះឪ្ុកឯង ធ�ាធ�ាឯពសុកតែលអញនឹងបង្ាញឯងចុរះ។ 

អញនឹងបធង�ើ្នគរ១យាាង្ុំឲ្យឯង អញនឹងឲ្យ្រែល់ឯង 

�ា�ងធលើកធ្្ារះឯង្ុំផង ឯងនឹងបានធ្វើជាទីបធ��ញ

្រែល់មនុស្ស�ា�ងឡាយ។ ពគប់�ា�ងពគួសារធ�ាតផ

នែីនឹងបាន្រធ�ាយសារឯង”។

ព្រះអង្គចង់ឲ្យធយើងស្បប់ង្បព់ទង់។ ធ្លធយើង

ស្បប់ង្បព់ទង់ ធនរះបង្ញថធយើងពសឡញ់ព្រះអង្គ។

ធសចក្ដពីសឡាញ់
ធសចក្ដពីសឡញ់
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សូមជួយទូលបង្គុំឲ្យពសឡាញ់ 
និងស្ាប់បង្ាប់ពទង់។

ការស្ាប់បង្ាប់ និងការធែើរតាមព្រះធយស៊ូវពគី
ស្ទជាមួយគ្ាគឺជាែុំធណើរែ៏រុំធភ័ើបរីករាយ។

េលាកតអរ័្របាហសំ� បប់ង� ប្់រពះអង�។ គាតប់ានចាកេចញជមយួនឹង្របពន�របស់
គាត ់ទុកេចាលរបស់្រទព្យ េហើយបានេរ ើេទេនទីកែន�ងថ�ីែដលេនឆ� យ។ ករស� ប់
បង� បរ់បស់េលាកអ្័របាហ ំជករចាបេ់ផ�ើមដំេណើ រផ្សងេ្រពងេពញមយួជីវតិ ក�ុងករ
លូតលាស់ៃនករស� បប់ង� ប ់េសចក�ី្រសឡញ់ និងេសចក�ីជំេនឿ។

ព្រះអង្គចង់ឲ្យធយើងស្បប់ង្បព់ទង់។ ធ្លធយើង

ស្បប់ង្បព់ទង់ ធនរះបង្ញថធយើងពសឡញ់ព្រះអង្គ។

សារាា 

ធនរះជាទឹកែីសន�ា 

ព្រះអង្គបានពប
�ាន្រែល់ធយើង!
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សូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពសសូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពស
ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស

សូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពស
ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស

សូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពស
ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស
ឡាញ់ទូលបង្គុំ។

ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស
ឡាញ់ទូលបង្គុំ។

ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស
ឡាញ់ទូលបង្គុំ។

ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស
ឡាញ់ទូលបង្គុំ។

ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស

         ធ្ើការពសឡាញ់អ្នកែទទ

        តាមរធបៀបតែលព្រះអង្គពសឡាញ់ធយើង 

មានន័យយាាងណា? ចូរ្ិចាារណាធបើមា

នធគសួរព្រះធយស៊ូវថា៖ ធ្ើនរណា 

ជាអ្នកជិ្ខាងរបស់ខ្ញុំ? ព្រះធយស៊ូវបា

ន្ន្យល់ធ�ាយនិ�ានធរឿង។ ព្រះ

អង្គជាអ្នកនិ�ានធរឿងែ៏្ូតកម្ាក់។ 

សូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពស
ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស
ឡាញ់ទូលបង្គុំ។

ខគម្ីរចងចាា�

បនះ�ឋាបស្កតីប�ឋាតតិរបស់ខ្ញុំ គឺឲ�អ�ក�ឋាល់��ឋាមស�ឋា

ញ់ដល់��ឋាប�ឋាវិញប�ឋាមក ដូ្�ឋាខ្ញុំ�ឋានមស�ឋាញ់អ�ក

�ឋាល់��ឋាែដរ។ – យ៉ូ�ឋាន ១៥.១២

         ធ្ើការពសឡាញ់អ្នកែទទ         ធ្ើការពសឡាញ់អ្នកែទទ         ធ្ើការពសឡាញ់អ្នកែទទ

សូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពសសូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពសសូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពសសូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពស

ឡាញ់ទូលបង្គុំ។ឡាញ់ទូលបង្គុំ។ឡាញ់ទូលបង្គុំ។ឡាញ់ទូលបង្គុំ។

កុុំភ័័យខ្ាច ខ្ញុំនឹងធមើលតែរក្ាអ្នក។

សូមជួយទូល
បង្គុំផង

ការអាាណិ្ អាាសូរ 
ករអាណិ្ អាសូរ
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សូមជួយទូលបង្គុំធអាាយពស
ឡាញ់អ្នកែទទ ែូចតែលពទង់ពស
ឡាញ់ទូលបង្គុំ។

ខ្ញុំចង់បានធសចកតេីពសឡាញ់ តែលរួមប��លូលជាមួយសកម្មភា្ មិនតម
នព្ឹមត្រាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំប៉ុធណ�ារះធទ។

មានមនុស្សមា� កក់ំពុងែតេធ�ើដំេណើ រពី្រក�ងេយរូសឡិម ចុះេទ្រក�ងេយរខូីរ កធ៏� កខ់�ួ
នេទក�ុងកណា� បៃ់ដពួកេចារ វប�នគ់ាត ់្រពមទាងំវយឲ្យ្រត�វរបសួ រចួេចញបាតេ់ទ 
េចាលគាតឲ់្យេន្រទម។ មានមនុស្សេឃើញ កេ៏ដើរហួសគាតេ់ទ។ ពួកេគមនិបា
នបង� ញេសចក�ីអណិតអសូរពិតេឡើយ។ បន� បម់ក មានសសនស៍ម៉ារមីា� ក ់
(អ�កែដលមនុស្សេមើលងយ មនិឲ្យតៃម�) លុតជង�ងចុ់ះ េហើយេមើលែថរក្សោ 
េដយបានសំអត និងរុរំបសួឲ្យគាត ់្រពមទាងំបាននគំាតេ់ទរកកែន�ងមានសុវត�ិ
ភព។ គាតក់ប៏ានបងៃ់ថ�ចំណាយ ស្រមាបក់រេមើលែថទាគំាតេ់ទៀតផង។ 

ព្រះធយស៊វូបនប��បធ់រឿងធ�យមនបន្ទលូលថ៖ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ�

ធហើយធ្វើនឹងែទទធទៀ្តែលកុំ្ុងឈឺចាបែ់ូធចា្រះតែរ។
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ទូលបង្គុំធសាកស�ាយពគប់រា

ល់អុំធ្ើបាបរបស់ទូលបង្គុំ។ 

សូម�ាងសុំអាា្ទូលបង្គុំ។

ខគម្ីរចងចាា�

សូម�ឋាងទូលបង�ុំឲ���ឋាងស�ឋាត ពីអុំបពើទុ្�រិតរបស់ទូលបង�ុំ្ង 

សូម�ឋាងសុំ�ឋាតអុំបពើ�ឋាបរបស់ទូលបង�ុំ។ – ទុំនុកដុំបកើង ៥១.២

មានធ្លមួយ ធ្ព្ុស បាន

ទូលសួរព្រះធយស៊ូវថា “ព្រះអម្ាស់ធអើយ 

 ធបើបងបអៃលូនខ្ញុំធចរះត្ពបព្ឹ្្ដអុំធ្ើបាបមកធលើ

      ខ្ញុំ ធ្ើខ្ញុំព្រូវអ្់ធ�ាសឲ្យគា្់ប៉ុន្ានែង? រហូ្ែល់

ពបា�ំ្ីរែងឬ?” ព្រះធយស៊ូវមានបន្ទលូលថា “ខ្ញុំពបាប់អ្នកថា 

មិនតមនពបាំី្រែងធទ គឺចិ្សិបពបាំី្រែង។” 

រួចពទង់ចាាប់ ធផ្ដើមនិយាយធរឿងមួយ

ធទៀ្ពបាប់្ួកធគ។

   ឱ ព្រះអង្គម្ាស់ធអើ
    យសូមជួយសធ�ង្ារះ

 ធយើងខ្ញុំផង។

មាាក់ ខ្ញុំខ្ាច!

ទូលបង្គុំធសាកស�ាយពគប់រា

ល់អុំធ្ើបាបរបស់ទូលបង្គុំ។ 

សូម�ាងសុំអាា្ទូលបង្គុំ។ការតពបចិ្ តេ
ករតពបចិ្ តេ

ធ្លធសតេចពជបធរឿងធនរះ ពទង់មនព្រះហឬទយ័ធពក្ជខ្ងំ និងបននិយយថ
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ខ្ញុំចង់អ្់ធ�ាសឲ្យអ្នកែទទ ធពរារះព្រះធយ
ស៊ូវបានអ្់ធ�ាសឲ្យខ្ញុំធហើយ។ 

ខ្ញុំសូមអងវរធ�ាក 
សូមអាាណិ្ធមត្ា

ែល់ពគួសារ និងខ្ញុំផង!

ធ្ើខ្ញុំគួធ្វើយាាងធមច? 

មានេស�ចមយួអង�ែដលចងគ់ិតប�� ីជមយួអ�កបំេរ ើ រចួ្រទងេ់កះេហអ�កបេ្រមើរបស់្រទងម់កទូ
ទាតប់ំណុល ។ មានកូនបំណុលមា� កែ់ដលជំពាក្់របាកយ៉់ាងេ្រចើន េហើយគាតម់និអចសងបំ
ណុលទាងំេនះេទេស�ចបានេឡើយ ។េស�ចបានមានបន�ូលថា  េដយេ្រពាះអ�កគា� នអ�ីសង  
េចហ� យកប៏�� េអយលកខ់�ួនគាត ់ទាងំ្របពន�ទាងំកូន និងរបស់របរែដលគាតម់ាន 
េដើម្បយីក្របាកម់កសងបំណុលេនះ ”។ អ�កបេ្រមើេនះកលុ៏តជង�ងទ់ាងំយំអង�រ។  
េស�ចមាន្រពះហឬទយអ័ណិតអសូ គាតក់ម៏ានបន�ូលថា  
ខ�ុ ំេដះែលងអ�ក ទាងំលុបេចាលបំណុលអ�កេទៀតផង 
។ េពលអ�កបំេរ ើេនះ្របទះេឃើញគូរកនរបស់ខ�ួនមា� ក់
ែដលជំពាក្់របាកខ់�ួនមយួចំនួនតូច គាតក់ប៏ានគំរាមប
��ូ នអ�កេនះដកគុ់គ េបើសិនជគាតម់និអចសងៃថ�ជំ
ពាកប់ាន ។ គូរកនរបស់គាតេ់នះកយ៏ំអង�រសូមក�ីអ
ណិតអសូពីគាត ់ ប៉ុែន�រគាតគ់ា� នក�ីអណិតអសូេទ  
កប៏ានចាបគូ់រកនគាតដ់កគុ់ក។ 

ធ្លធសតេចពជបធរឿងធនរះ ពទង់មនព្រះហឬទយ័ធពក្ជខ្ងំ និងបននិយយថ

តនអ្នកបុំធរើអាពកក់ ! ធយើងបនលបុបុំណុលរបសឯ់ងធចាល�ងំអស់ ធ្ើមនិគួរ

ឲ្យឯងអាណិ្ធមត�ែលគ់ូរកនរបសឯ់ង ែូចធយើងបនអាណិ្ធមត�ែលឯ់ងធទឬ?”
ពទង់បនចាបអ់្នកធនរះ�ក់គុក។
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ខគម្ីរចងចាា�

ខ្ញុំនឹងសរបសើរដល់មពះបយហូ��ឋាអស់អុំពី្ិត� ខ្ញុំនឹងនិ�ឋាន 

ពីអស់�ឋា�ងកឋារអស�ឋារ�របស់មទង់។  – ទុំនុកដុំបកើង ៩.១

កាល្ីធ្លកន្ងធ�ាែ៏យូ 
ជាង ២រាន់�្ាមំុន មានពសតេីម្ាក់ធ្្ារះមាារី  

ព្រូវបានធទវតាមួយអង្គធ្្ារះកាព្ីតយ៉លបាន
ធលចមកឯនាង ធទវតាធនារះបានផតេល់សារែ៏្ិ

ធសសមួយែល់នាង ធទវតាធនារះបាននិយាយថា
កុុំខ្ាចអី មាារី ធអើយ  ្្ិ្ព្រះបានធពបាសធមត្ាែ
ល់នាងធហើយ នាងនឹងមានគភ័៌ពបសូ្បានបុពតា១ 

តែលនាងព្រូវថាាយព្រះនាមថា ធយស៊ូវ 
                       បុព្ធនារះនឹងបានជា្ុំឧ្តេម 
                 ធហើយធគនឹងធ�ាពទង់ថា  
               ជាព្រះរាជបុពតាទនព្រះែ៏ខ្ស់បុំផុ្ ។

ផ�ាយែ៏ភ័្ឺតចងចាា �ងបាន
នា�ធយើងធ�ារកបុព្្ូច

ធយស៊ូវ . ។

ធយើងមានអុំ
ធណាយ!

ទូលបង្គុំនឹងសរធសើរែល់ព្រះ

ធយហូ�ាាអស់អុំ្ីចិ្្ដ។
ទូលបង្គុំនឹងសរធសើរែល់ព្រះ

ធយហូ�ាាអស់អុំ្ីចិ្្ដ។
ទូលបង្គុំនឹងសរធសើរែល់ព្រះ
ទូលបង្គុំនឹងសរធសើរែល់ព្រះ

ធយហូ�ាាអស់អុំ្ីចិ្្ដ។
ការថាាយបង្គុំ
ករថាយបង្គុំ
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េនះកម៏ានអំណរយ៉ាងអស� រ្យ តមករ្របសូ្រតរបស់្រពះេយសូ៊វ ។ េនះ្រសបែ់តមានពួក
ពលបរវិរកកកុញពីស� នសួគ ៌មកេនជមយួនឹងេទវតេនះ កេ៏ពាលសរេសើរដល់្រពះថា   
សួស�ីដល់្រពះេនស� នដខ៏�ស់បំផុត េហើយេសចក�ីសុខសន�េនែផនដី េនកណា� លម
នុស្សែដលជទីគាប្់រពះហឬទយដ័ល់្រទង ់។ ពួកអ�កគង� លភ� មេនះកប៏ានមកេមើល 
េហើយថា� យបង�ំបុ្រតតូចេនះ ។

ខ្ញុំចង់សរធសើរពទង់រាល់ទែងៃ។

សួស្ដីែល់ព្រះអម្ាស់ 
សពមាប់ការពបសូព្

តនព្រះរាជ្យបុពតាពទង់!

�ារក្ូចែ៏ពស

ស់ស�ា្របស់ខ្ញុំ!

ធសចក្ដីសុខសាន្ដ

ធ�ាតផនែី 

មនែូចជមារី យ៉ូតសប ្ួកអ្នកគងាល និង្ួកធហរ មកធគរ្ថា

យបង្គុំព្រះធយស៊វូ ធយើងក៏ព្រូវត្ធគរ្ថាយបង្គុំពទង់ែូចគ។្
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     ខ្ញុំហ្នឹង?
    ធទ ខ្ញុំមិនតមនធទ!
   ចូរធ�ាធអាាយធសងៃ�ម! 

ព្រះធយស៊ូវធអើយ ទូលបង្គុំចង់ធែើរ 

តាមពទង់ ជាព្រះអម្ាស់របស់ទូ 
លបង្គុំ។ សូមតកតពបទូលបង្គុំតាម 

    តែលពទង់ស្វព្រះទ័យ។

ខគម្ីរចងចាា�
អ�ក�ឋាល់��ឋាប�ឋាខ្ញុំ�ឋាប�ឋាកមគ� បហើយ�ឋាមពះអ្�ឋាស់ 
ប�ឋាះក៏មត�វែមន ពីបម�ឋាះគឺខ្ញុំបនះបហើយ។ – យ៉ូ�ឋាន ១៣.១៣ 

         ព្រះធយស៊ូវបានបានពបាប់ធ�ា   
  ធ្ព្ុសថា មុនមាន់រងាវបីែង 

ធ្ព្ុសនឹងបែិធស្មិនស្ាល់ពទង់ 
ធ�ាែុំណាក់សធម្ដចសង� កតន្ង

តែលព្រះធយស៊ូវព្រូវបានធចាាទសួរ 
មុនធ្លពទង់ព្រូវ��ាង។ ធ្ព្ុសគា្់ភ័័យខ្ាច 

និងបានបែិធស្ព្រះធយស៊ូវរាល់ធ្ល 
ធ�ាធ្លតែលគា្់ធ�ាតក្រនឹងពទង់។ 

បន្ាប់មកមាន់ក៏រងាវធ�ើង។ 

អ្នកបានធ�ាជា
មួយព្រះធយស៊ូវ 

បុរសម្ាក់ធនរះធ�ាជាមូយព្រះ
ធយស៊ូវ។

ព្រះធយស៊ូវធអើយ ទូលបង្គុំចង់ធែើរ 

តាមពទង់ ជាព្រះអម្ាស់របស់ទូ 
លបង្គុំ។ សូមតកតពបទូលបង្គុំតាម 

    តែលពទង់ស្វព្រះទ័យ។ការធបតេជ្ាចិ្ តេ
ករធបតេជ្ចិ្ តេ
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ព្រះធយស៊ូវធអើយ ទូលបង្គុំចង់ធស្ារះព្ង់នឹងពទង់ជានិច�។

ភ� មេនះគាតក់នឹ៏កេឃើញ្រពះបន�ូលៃន្រពះអមា� ស់ ែដលមាន្រពះបន�ូលនឹងគាត ់
រចួគាតេ់ចញេទេ្រកេដយយំក�ួល។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊វមនិែដលេបាះបងេ់ចាលេព្រត�ស
េឡើយ។ បន� បម់កេ្រកយេពលែដល្រពះ េយសូ៊វរស់េឡើងវញិ ្រទងប់ានបរេិភគអហរេព
ល្រពឹកជមយួនឹងគាត ់្រទងក់ប៏ានអតេ់ទាសដល់គាតផ់ងែដរ។ ្រពះេយសូ៊វចងឲ់្យេព្រត�ស
ក� យជសិស្ស្រពះអង� និងបេង�ើតសិស្សជេ្រចើនេទៀត។ េទាះបីជេព្រត�សមនិ្រគបល័់ក�ក៏
េដយ ្រពះេយសូ៊វ្រជបថា គាតពិ់តជចងេ់ដើរតម្រទង ់េធ�ើជ្រពះអមា� ស់របស់គាត។់

ធយើងែឹងថាអ្នកជាមនុ

ស្សម្ាក់ក្នញងចុំធណាម្ួ

កធគ អ្នកនិយាយែូចជា 

GALLIEAN .

អ្នកបានធ�ាជា
មួយព្រះធយស៊ូវ 

COCKA
DOODLEDOO

ធ្ព្ុសមនិតែលបែិធស្ព្រះធយស៊វូមតេងធទៀ្ធ�ើយ។

ព្រះធយស៊ូវធអើយ ទូលបង្គុំចង់ធែើរ 

តាមពទង់ ជាព្រះអម្ាស់របស់ទូ 
លបង្គុំ។ សូមតកតពបទូលបង្គុំតាម 

    តែលពទង់ស្វព្រះទ័យ។
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ខ្ញុំនឹងទូលសូម

ព្រះវរបិតា ធហើយពទង់នឹងពប

�ានឲ្យអ្នកជុំនួយម្ាក់ធទៀ្ 

តែលធ�ាជាមួយអ្នកជាធរៀងរហូ្ 

ពទង់ជាវិញ្ាណទនធសចកតេី្ិ្ ។

សូមបុំធ្ញទូលបង្គុំធ�ាយព្រះវិ

ញ្ាណបរិសុទ្ធរបស់ពទង់។

ខគម្ីរចងចាា�
សូមឲ��ឋានបពញ�ឋាមពះវិញ្ឋាណវិញ។ 
– បអបភសូ  ៥.១៨ 

         ព្រះធយស៊ូវមានបន្ទលូលថា  
ខ្ញុំនឹងចាាកធចញធ�ា��ាយ ធហើយ

ធ�ាកតន្ងមួយតែលអ្នក្ុុំអាាចធ�ាបាន 
 ប៉ុតនតេរ កុុំធអាាយអ្នករារាល់គ្ាែប់បារម�ណ៍ធ�ើយ 

 ខ្ញុំនឹងទុកព្រះវិញ្ាណរបស់ខ្ញុំធ�ា ជាមួយនឹងអ្នក ។”
 ធនរះគឺជាអវីតែលបានធកើ្ធ�ើងមុនធ្លតែលព្រះ

ធយស៊ូវ បានសុគ្ធ�ា ធលើធឈើ��ាងធហើ
យរស់ ្ីសុគ្ធ�ើងវិញ គង់ធ�ាខាងស្ា�ទន

ព្រះវរបីតាធ�ាស�ានសូគ៌ពទង់មិនបានទុក
ធយើងធចាាលធទ  ។

�ាាវ!  

្ិ្ជាអស្ារ�តមន!

សូមបុំធ្ញទូលបង្គុំធ�ាយព្រះវិ

ញ្ាណបរិសុទ្ធរបស់ពទង់។

ការ្ឹងតផអៃក
ករ្ឹងតផអៃក
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ព្រះធយស៊ូវធអើយ សូមបុំធ្ញខ្ញុំធ�ាយព្រះវិញ្ាណបរិសុទ្ធ
ទនពទង់ សូមទច្នទូលបង្គុំឲ្យកាន់ត្ែូចព្រះអង្គ។

្រពះេយសូ៊វបានចាត្់រពះវ�ិ� ណ្រទង ់េដើម្បជីួយដល់ពួកជំនំុ ឲ្យចាបេ់ផ�ើមេបសកកម�របស់
ពួកេគ។ មនិយូរប៉ុន� នេនៃថ�ពិេសសមយួ ែដលេហថាៃថ�បុណ្យទី៥០ 
េពលេនះមានខ្យល់េបាកបកខ់ា� ងំ េហើយ្រគបគ់ា� កប៏ានេពញជ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។

ខ្ញុំចង់ធ�ាជាមួយនឹងពទង់តែរ។

អរគុណព្រះធយស៊ូវ 

ព្រះវញិណ្របសព់ទង់ ត្ងត្ធ�ជមយូធយើង ធ្វើជអ្នកជួយកុំសនតេចិ្តេ

ជពគរូបធពងៀន និងជអ្នកែឹកនផំ្លូវរបសធ់យើងផងតែរ ។
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សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។
ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
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ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 
សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ខគម្ីរចងចាា�

បយើង�ឋាល់��ឋា�ឋានបឃើញសិរីល�មទង់ 

គឺ�ឋាសិរីល�ថនមពះ�ឋាជបុមតឋាែត១ 

ែដលមកពីមពះវរបិតឋា ្ឋានបពញ�ឋាមពះគុណ 

និងបស្កតីពិត។  – យ៉ូ�ឋាន ១.១៤  ។ 

  ្ួកសិស្សទូលសួរព្រះធយស៊ូវថា  

ធ្ើនរណា្ុំជាងធគក្នញងនគរស�ានសួគ៌ ?

ព្រះធយស៊ូវពជាប្ីគុំនិ្តែល្ួកធគកុំ្ុងគិ្  

 រួចពទង់ធ�ាធក្មងម្ាក់មកជិ្ពទង់ ។ ព្រះអង្គមានបន្ទលូលថា  

សូមឈរតក្រខ្ញុំ បន្ាប់មកព្រះអង្គបានធមើលធ�ាកាន់្ួក

សិស្ស ធហើយមានបន្ទលូលធ�ាយធសចកតេីអស្ារ�ថា (ែូធច្នរះ

អ្នកណាតែលបន្ាបខ្លួនធអាាយបានែូចកូន្ូចធនរះ  

អ្នកធនារះឯងធ្្ារះថា្ុំជាងធគក្នញង

នគរស�ាន សួគ៌ធហើយ )។

ព្រះធយស៊ូវធអើយ 
ទូលបង្គុំចង់អង្គញយធ�ា

តក្រព្រះអង្គ! 
ព្រះធយស៊ូវធអើយ ពទង់អាាចធ្វើឲ្យទូលបង្គុំជា

ស�ា្។

ឥទ្ធិ្ ល  ឥទ្ធិ្ ល
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សូមតកខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ទនព្រះគុណ 

ធសចកតេី្ិ្ និងធសចក្ដីយុ្តេិ្ម៌របស់ពទង់។

ខ្ញុំត្ងត្្�ាយាមនិយាយការ្ិ្តែរ។ 

្រពះេយសូ៊វេពញ្រពះហឫទយ័នឹងភពយុត�ិធម។៌ ្រទងម់ានបន�ូលថា វអ្រកក់
ណាស់ស្រមាបអ់�កណាែដលេធ�ើបាប ដល់េក�ងៗ។ ្រទងែ់តងែតជួយដល់អស់អ�ក 
ែដលមនុស្សភគេ្រចើនេមើលរលំង រមួទាងំយុវជន អ�កមានជម� ឺនិងអ�ក្រកី្រកផង។

ព្រះអង្គមនព្រះបន្ទលូលអស្រ�បតន�មធទៀ្ថ “អ្នកណតែលទទួលកូន្ូចណមួយែូចកនូធនរះ

ធ�យនូវធ្្រះខ្ញុំ ធនរះក៏ធ្្រះថ ទទួលខ្ញុំតែរ។” អ្នកែឹងធទថ ធ្ើព្រះ
ធយស៊វូមនន័យែូចធច្នរះ ធនរះមក្ីពទង់ជនិច�កលមនបន្ទលូល្ីធសចក្ដី្ិ្ប៉ធុណ�រះ។

ព្រះធយស៊ូវពស

ឡាញ់ខ្ញុំ

ព្រះធយស៊ូវធអើយ ពទង់អាាចធ្វើឲ្យទូលបង្គុំជា
ស�ា្។

ព្រះធយស៊ូវ  

ធ្ើពទង់ចង់ធសា

យអវីខ្រះធទ? 

ចូលមកឈ

រតក្រខ្ញុំ។

17

Khmer-PrayerCovenant_24pg_v2.indd   17Khmer-PrayerCovenant_24pg_v2.indd   17 10/21/21   6:22 PM10/21/21   6:22 PM



សូមតកទូលបង្គុំ 
សពមាប់សិរីលអៃរបស់ពទង់ ព្ម

សូមតកទូលបង្គុំ 
សពមាប់សិរីលអៃរបស់ពទង់ ព្ម

សូមតកទូលបង្គុំ 

�ា�ងនាអំ្នកែទទធែើរតាមពទង់។

សពមាប់សិរីលអៃរបស់ពទង់ ព្ម
�ា�ងនាអំ្នកែទទធែើរតាមពទង់។

សពមាប់សិរីលអៃរបស់ពទង់ ព្ម

ខគម្ីរចងចាា�
“ដូប្�ះ ្ូរប�ឋាប��ញះប���លឲ�្ឋានសិស�ប�ឋាមគប់�ឋា�ងសឋាសន៍ 
មពម�ឋា�ងបធ�ើបុណ�មជមុជទឹកឲ� ប�ឋាយនូវមពះ�ឋាមមពះវរបិតឋា 
មពះ�ឋាជបុមតឋា និងមពះវិញ្ឋាណបរិសុទ�្ុះ”។ – ្�ឋា�ឋាយ ២៨.១៩ 

សាវ័កប៉ុល ជាមនុស្សសុំខាន់ម្ា

ក់ក្នញងព្រះគម្ីរ។ គា្់បានសរធសរព្រះ

គម្ីរជាធពចើនធ�ាក្នញងសញ្ាែ្មី 

ប៉ុតនតេប៉ុល�្ាប់ជាអ្នកសអៃប់ និងជាសព្រូវរប

ស់ព្រះធយស៊ូវពគីស្ទ។ គា្់បានសម្ា

ប់អ្នកធែើរតាមពទង់ ប៉ុតនតេព្រះធយស៊ូវពគី

ស្ទបានផ្ាស់បតេលូរជីវិ្គា្់។ 

ធ្ើព្រះអង្គម្ាស់ជានណា?

សូមតកទូលបង្គុំ 
សពមាប់សិរីលអៃរបស់ពទង់ ព្ម
�ា�ងនាអំ្នកែទទធែើរតាមពទង់។ភា្ ជាសសិ្ស

ភ្ជសសិ្ស
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ធ្ើខ្ញុំអាាចនាអំ្នកណា ឲ្យធែើរតាមព្រះធយស៊ូវបាន?

ព្រះបន្�បលសលុ ធហើយសលុ ក៏បនចាបធ់ផ្ដើមបធពងៀន និងពបកសព្រះបន្ទលូលពគបទ់ីកតនង្តែលគ្់បនធ�។ ធពកយមក ធ្្រះ សលុ ក៏បនប្ដលូរធ�ជ ប៉ុល វញិ។
គ្់បនប្ដលូរធ្រ្ះ បព�្សវ់ញិ សពមបព់្រះធយស៊វូ តែលថាយពគប់� �ងសរិលីអៃែលព់្រះ និងបធពងៀនអ្នកែទទឲ្យធ្វើែូចជគ្់ផងតែរ។

ៃថ�មយួ ែដលមា� កេ់ឈ� ះថា សុល (មុនេពលែដលបានប�ូរេឈ� ះជប៉ុល) 
កំពុងេដើតមផ�ូវេទ្រក�ងដម៉ាស។ ភ� មេនះ មានពន�ឺដភ៏�មឺយួពីេលើេមឃ 
បណា� លឲ្យគាតដ់ួលចុះដល់ដី។ ពន�ឺេនះបណា� លែភ�កគាតម់និអចេមើលេឃើញ។ 
សុលបានលឺសំេលងមយួនិយាយថា “សុល ែនសុល េហតុអ�ីបានជអ�កេបៀតេបៀ
នដល់ខ�ុ ំដូេច�ះ។” គាតេ់ឆ�ើយេដយសួរថា “ឱ្រពះអមា� ស់េអើយ ្រពះអង�ណានុះ៎?” 
រចួគាតប់ានលឺនិយាយថា “ខ�ុ ំេនះជ្រពះេយសូ៊វ ែដលអ�កេបៀតេបៀន។” 
រចួគាតភ់យ័ខា� ច ទាងំញ័រខ�ួនផង។ ក�ុងរយៈ ៣ៃថ� គាតេ់មើលអ�ីមនិេឃើញ េហើយ
គាតក់ម៏និបានបរេិភគអ�ីទាងំអស់ែដរ។

19

Khmer-PrayerCovenant_24pg_v2.indd   19Khmer-PrayerCovenant_24pg_v2.indd   19 10/21/21   6:23 PM10/21/21   6:23 PM



អ្ិស្ានក្នញងនាមព្រះធយស៊ូវពគីស្ទ។ 
អាាតម៉ន 
អ្ិស្ានក្នញងនាមព្រះធយស៊ូវពគីស្ទ។ 
អាាតម៉ន 
អ្ិស្ានក្នញងនាមព្រះធយស៊ូវពគីស្ទ។ អ្ិស្ានក្នញងនាមព្រះធយស៊ូវពគីស្ទ។ 
អាាតម៉ន 

ខគម្ីរចងចាា�

“ប�ឋាយបហតុប�ឋាះ�ឋាន�ឋាមពះ�ឋានបលើកមទង់��ឋាងខ�

ស់  បហើយ�ឋានមប�ឋានឲ�្ឋាន�ឋាមដ៏មបបសើរបលើស

�ឋាង អស់�ឋា�ង�ឋាម្ង។”  – ភីលីព ២.៩  

បារទីធម បានខាាក់ 
ធហើយគា្់ជាអ្នកសុុំ�ានន

ធ�ាមា្់ផ្លូវ។ គា្់ែឹង្ីការអស្ារ�ជាធពចើន 
តែលព្រះធយស៊ូវបានធ្វើ។ គា្់ក៏បានលឺនូវ
រធបៀបតែលព្រះធយស៊ូវ្�ាបាលអ្នកមានជ

មងៃឺ មនុស្សខាាក់ និងអស់អ្នកតែលមិនអាាច
ធែើរបានតែរ។ បារទីធម ចង់ឲ្យព្រះ

ធយស៊ូវ្�ាបាលគា្់ផងតែរ។

បរទីធម ធជឿថព្រះធយស៊វូពគសី្ទមនអុំណច ធែើម្ី្�បលមនុស្ស។

អ្នកអាចពសទម៉ធមើលថ ធ្ើគ្់សប�យចិ្តេយាងណ ធ�ធ្លតែ

លធរឿងែុំបងូ តែលគ្់បនធឃើញ គឺធឃើញព្រះភ័�័ក្ដរបសព់្រះធយស៊វូ។

�ាាវ អស្ារ�តមន!

ចូរមានសង�ឹមធ�ើង!
បារទីធម ពទង់កុំ្ុង

ធ�ាធ�ាកធហើយ។

ជុំធនឿរបស់អ្នកបាន

្�ាបាលអ្នកធហើយ។

សទិ្ធអុំណាច
សទិ្ធអុំណច
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ព្រះធយស៊ូវធ្្ើយ្ប ធ្លតែលបារទីធមតពសករកពទង់ 
ធហើយព្រះធយស៊ូវក៏ធ្្ើយ្បនឹងអ្នកតែរ។

�ឋាត់ែមសកបឡើង�ឋា “ឱមពះបយស៊ូវ សូម�ឋាណិតបមត�ឋាដល់ខ្ញុំ្ងៗ!” 

មនុស�ែដលប�ឋាជុុំវិញ�ឋារទីបម មិន្ឋាន្ិត�ល�បឡើយ។ ពួកបគែមសកកុំែហង�ឋា “្ូរប�ឋាបសងៃ�ម!” 

ែត�ឋាត់ែមសករឹតែត��ឋាងំបឡើង រកមពះបយស៊ូវ។ មពះបយស៊ូវ�ឋានលឺ�ឋាត់ ក៏្ឋានមពះបន��ល�ឋា 

“្ូរ�ឋា�ំឋាត់មកឯខ្ញុំ។” �ឋាត់ក៏ប�ឋាះ�ឋាវធុំ�ឋាត់បចឋាល រួ្ស�ញះបមកឋាកតមមង់ប�ឋាឯមពះបយស៊ូវ។  

មពះបយស៊ូវ្ឋានមពះបន��លសួរ�ឋាត់�ឋា “បតើ្ង់ឲ�ខ្ញុំបធ�ើអ�ីឲ�អ�ក?” ប�ឋាះ�ឋាត់ក៏បឆ�ើយបឡើង�ឋា 

“ប�ឋាកមគ�បអើយ សូមបម�ឋាសែភ�កខ្ញុំឲ��ឋានភ�ឺបឡើង!”

បរទីធម ធជឿថព្រះធយស៊វូពគសី្ទមនអុំណច ធែើម្ី្�បលមនុស្ស។

អ្នកអាចពសទម៉ធមើលថ ធ្ើគ្់សប�យចិ្តេយាងណ ធ�ធ្លតែ

លធរឿងែុំបងូ តែលគ្់បនធឃើញ គឺធឃើញព្រះភ័�័ក្ដរបសព់្រះធយស៊វូ។

ព្រះធយស៊ូវ

អស្ារ�ណាស់! 

ខ្ញុំអាាចធមើលធឃើ

ញព្រះធយស៊ូវ!

21

Khmer-PrayerCovenant_24pg_v2.indd   21Khmer-PrayerCovenant_24pg_v2.indd   21 10/21/21   6:23 PM10/21/21   6:23 PM



ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ាស់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំក្ាយជា
កូនជាទីពសឡាញ់របស់ពទង់ 

ព្រះ្រមកតាមធ�ាយការស្ាប់បង្ាប់

ធយើងព្រូវបានធគសន្ម្់ថា 
ពសឡាញ់ត្អ្នកតែលពសឡាញ់ធយើង 

ធយស៊ូវចង់ឲ្យធយើងអ្់ធ�ាសអ្នកែទទ 
ធ�ាយមិនចងគុំនុុំធ�ើយ។ 

ធយើងគួរសរធសើរ្ុំធកើងព្រះអង្គម្ាស់ធ�ា
ធ្លតែលធយើងរីករាយ។

ធ្លធយើងធបតេជ្ាចិ្តេធែើរតាមព្រះធយស៊ូវ ពទង់
ធ្វើឲ្យធយើងកាន់ត្ែូចពទង់តែមធទៀ្។ 

ព្រះវិញ្ាណបរិសុទ្ធ គឺជាអ្នកបង្ាញផ្លូវធយើង។

ព្រះធយស៊ូវគ្ានមានធ្លសពមាប់ធក្មងៗធទ។ 

ព្រះជាម្ាស់ធពបើត្មនុស្សធ្ញវ័យ  
ធែើម្ីពបាប់អ្នកែទទអុំ្ីព្រះធយស៊ូវ។             

ពគប់�ា�ងអុំណាច�ា �ងធ�ាឋានសួគ៌ 
និងធ�ាតផនែីជារបស់ផងព្រះអង្គ។   

ការអ្ិស្ានផ្ដល់អុំណាច ្ីធពរារះមានអុំណាចក្នញ
ងព្រះនាមព្រះធយស៊ូវពគីស្ទ។     

ព្រះអង្គស្ាប់ខ្ញុំ ធ្លខ្ញុំអ្ិស្ាន។

៤  គសូរងវង់ ព្រូវ ឬ មនិព្រូវ តែលនយិាយអុំ្ចីធម្ ើយ។ ៤  គសូរងវង់ ព្រូវ ឬ មនិព្រូវ តែលនយិាយអុំ្ចីធម្ ើយ។ 

១  ្និិ្ ្យការតា១  ្និិ្ ្យការតា��ងសញ្ាទនការអ្សិ្ានធ� ើងវិញ។ងសញ្ាទនការអ្សិ្ានធ� ើងវិញ។

២  អ្សិ្ានសពមាប់ ការតាងំសញ្ារយៈធ្ល ៤០ទែងៃ ២  អ្សិ្ានសពមាប់ ការតាងំសញ្ារយៈធ្ល ៤០ទែងៃ 

៣ ចូរទធន្ទញខគម្ីរទនការអ្សិ្ាន។ ៣ ចូរទធន្ទញខគម្ីរទនការអ្សិ្ាន។ 

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ
ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ព្រូវ | មិនព្រូវព្រូវ | មិនព្រូវ

ជុំហ
ានសកម្មភា្!

ជុំហ
ានសកម្មភា្!
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    របបៀបអធសិ្ឋាន

                  
     

   
       

    របបៀបអធសិ្ឋាន      

សម្ឋាបក់ុ្ ឋារ
ការតាការតា��ងសញ្ាអ្សិ្ាន ងសញ្ាអ្សិ្ាន 

ខ្ញុំធ្្ារះ 
______________________________ 
ថ្ងៃបនះខ្ញុំចឋាប់ប្តើមអធិស្ឋាន  កឋារតឋាងំសញ្ឋា
អធិស្ឋានសម្ឋាប់កុ្ឋារ 

ទែអៃទនកាលបរិធ្ឆេទរះ______________

ទែគូអ្ិស្ាន   
ការតា�ងសញ្ាអ្ិស្ានរបស់ខ្ញុំ 
__________________  ________
ប្មឋាះ កឋាលបរិប្ឆេទ

__________________  ________
ប្មឋាះ កឋាលបរិប្ឆេទ

__________________  ________
ប្មឋាះ កឋាលបរិប្ឆេទ

 ជុំហ៊ានទី ១  ជុំហ៊ានទី ១   ទូលសូមនូវសុំណូម្រអ្ិស្ានធ�ាយផ្ាល់ខ្លួនរាល់ទែងៃ  
រយៈធ្ល១០ទែងៃ។

 ជុំហ៊ានទី២  ជុំហ៊ានទី២   ធ�ាធ្លតែលបអៃលូនអ្ិស្ានែល់ព្រះធយស៊ូវ

សូមពទង់បង្ាញបអៃលូនថា ធ្ើអ្នកណាតែលពទង់ 

ស្វព្រះហឫទ័យឲ្យបអៃលូននា�ធគចូលរួមអ្ិស្ាន ការតា�ង 

សញ្ាអ្ិស្ានសពមាប់កុមារ។ 

 ជុំហ៊ានទី៣  ជុំហ៊ានទី៣   សូមនា�កុមារឲ្យចូលរួមអ្ិស្ានរយៈធ្ល ៤០ទែងៃ
 ែូចអ្នកអ្ិស្ានសពមាប់្ួកធគតែរ។ ្ួកគា្់អាាច 
ជាមិ្តេភ័័ក្ដ បាា មាាក់ បងបអៃលូនពសី បងបអៃលូនពបុស  ជីែូនជីតា   
ពគរូបធពងៀន ឬ ពគរូគងាាល ។ល។ 

 ជុំហ៊ានទី ៤  ជុំហ៊ានទី ៤   តចកចាាយជាមួយទែគូរតែលបអៃលូនអ្ិស្ាន តា
មរធបៀបតែលព្រះជាម្ាស់កុំ្ុងធ្្ើយ្បធស
ចក្ដី អ្ិស្ានរបស់អ្នក។ អ្នកអាាចសរធសរចុរះ ឬ 
ក៏គូរជាររូបភា្ណាមួយ។

   ជុំហ៊ានទី៥    ជុំហ៊ានទី៥ ទធន្ទញខគម្ីរតែលបានធរៀបចុំធហើយ។

  ជុំហ៊ានទី៦    ជុំហ៊ានទី៦  ផ្ាយែុំណឹងលអៃ្ីព្រះធយស៊ូវពគីស្ទជាមួយអ្នកែទទ។

  ជុំហ៊ានទី៧    ជុំហ៊ានទី៧   ចូរអ្នកអនុវ្តេមតេងធហើយមតេងធទៀ្នូវជុំហានខាងធលើ 
ជាមួយទែគូអ្ិស្ានែ្មីរបស់អ្នក ធ្វើែូធច្នរះធនារះ អ្នកអាា
ចធែើរតាមព្រះធយស៊ូវជាមួយគ្ាបាន។ 
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ព្រះគុណព្រះគុណ  ឱ មពះវរបិតឋាែដលគង់ប�ឋាស�ឋានសួគ៌ 

អរមពះគុណស ម្ឋាប់ក�ីមស�ឋាញ់ដល់ទូលបង�ុំ 

និង�ឋា�ទូលបង�ុំក�ឋាយ �ឋាកូន្�ឋាក់របស់មទង់

ធសចក្ដីពសឡាញ់ធសចក្ដីពសឡាញ់    សូមជួយទូលបង�ុំប�ឋាយមស�ឋាញ់ 

និងស�ឋាប់ប��ឋាប់មទង់

ធសចក្ដីធមត�ាករុណាធសចក្ដីធមត�ាករុណា  សូមជួយទូលបង�ុំប�ឋាយមស�ឋាញ់អ�កដថទ 

ដូ្ែដលមទង់មស�ឋាញ់ទូលបង�ុំែដរ

ការផ្ាស់តពបការផ្ាស់តពប   ទូលបង�ុំបសឋាកស�ឋាយសម្ឋាប់�ឋាបទូលបង�ុំ។ 

សូម�ឋាងសុំ�ឋាតទូលបង�ុំ។

ការថាាយបង្គុំការថាាយបង្គុំ  ទូលបង�ុំនឹងសរបសើរមទង់អស់ពី្ិត�ទូលបង�ុំ!

ការធប្ដជ្ាចិ្តេការធប្ដជ្ាចិ្តេ  មពះបយស៊ូវបអើយ ទូលបង�ុំ្ង់តឋាមមទង់ដូ្

�ឋាមពះអ្�ឋាស់ទូលបង�ុំ។ សូមែកែមបទូលបង�ុំ 

តឋាម្��វែដលមទង់សព�មពះទ័យ។

 ការ្ឹងតផអៃកការ្ឹងតផអៃក  សូមបុំបពញទូលបង�ុំប�ឋាយមពះវិញ្ឋាណបរិសុទ�ទ្

រង់។ ទូលបង�ុំ្ង់ស�ឋាល់ែ្នកឋារមទង់សម្ឋាប់ទូ

លបង�ុំ។

ឥទ្ធិ្លឥទ្ធិ្ល   សូមបធ�ើប�ឋាយទូលបង�ុំក�ឋាយ�ឋាអ�ក�ឋា�សឋារថនមពះ

គុណ បស្ក�ីពិត និងបស្ក�ីយុត�ិធម៌របស់មទង់។

ភា្ជាសិស្សភា្ជាសិស្ស  សូមបមបើទូលបង�ុំសម្ឋាប់សិរីល�មទង់ 

និង�ឋា�អ�កដថទ

 សិទ្ធិអុំណាចសិទ្ធិអុំណាច  អធិស្ឋានក�ញងមពះ�ឋាមមពះបយស៊ូវមគីស�។ 

�ឋាែម៉ន។

សម្បក់ុ្ រការតា
ករត��ងសញ្ាទនការអ្សិ្ាន ងសញ្ទនករអ្សិន្
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by Luke Flowers. The Prayer Covenant for Children is adapted from The 
Prayer Covenant for Children book, by Candy Marballi with Stephen Eyre.
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