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 ព្រះ�ះគុុណ ឱ ព្រះ�ះវរបិិតាដែ�លគុង់ន់ៅ�ស្ថាា នសួួគុន៌ៅ�ើយ សូួម� 
   រព្រះ�ះគុុណចំំនៅ�ះការព្រះសួលាញ់់ទូូលបិងំំ់ នៅ�ើយនៅ�ើើនៅ�យទូូ

លបិង់ំំកាា យជាកូូនម្នាា កូរ់បិស់ួព្រះទូង់។់

 នៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ សូួមជួួយទូូលបិងំំ់ឲ្យយព្រះសួឡាញ់់ និង់សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិព់្រះទូង់។់

 ការ�ណិត�សូួរ  សូួមជួួយទូូលបិងំំ់នៅ�យនៅចំះព្រះសួលាញ់់�ាកូ�ទៃទូ តាមរនៅបិៀបិ
ដែ�លព្រះ�ះ�ងំ់ព្រះសួលាញ់់�ល់ទូូលបិងំំ់។

 ការដែព្រះបិចិំតី  ទូូលបិងំំ់នៅស្ថាកូស្ថាា យចំំនៅ�ះ�ំនៅ�ើបាបិរបិស់ួទូូលបិង់ំំ 
សូួមលាង់សំួ�តទូូលបិងំំ់នៅ�យបានស្ថាា ត។

 ការថ្វាើ យបិង់ំ ំ  ទូូលបិងំំ់នឹង់សួរនៅសួើរព្រះទូង់ន់ៅ�យ�ស់ួ���ួង់ចិំតីទូូលបិង់ំំ!

 ការនៅបិីជាា ចំិតា  ព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�ើយ ទូូលបិង់ំំចំង់ន់ៅ�ើរតាមព្រះទូង់ ់នៅ�ើើជាព្រះ�ះ�ង់ ្
គុម្នាា ស់ួរបិស់ួទូូលបិងំំ់ សូួមដែកូទៃចំាទូូលបិងំំ់តាមព្រះទូង់ស់ួ�ើព្រះ�ះ
�ឫទូយ័។

 ការ�ឹង់ដែ�ាកូ  សូួមបំិនៅ�ញ់ទូូលបិងំំ់នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណបិរសុិួទូធទៃនព្រះទូង់។់ ទូូ
លបិង់ំំចំង់សំ់្ថាល់ដែ�នការរបិស់ួព្រះទូង់ស់ួព្រះម្នាបិទូ់ូលបិង់ំំ។

 ឥទូធិ�ល  សូួមដែកូទូូលបិងំំ់នៅ�ើើជា�ាកូនាំសំ្ថារទៃនព្រះ�ះគុុណ នៅសួចំកីូ��ិត 
និង់នៅសួចំកីូ�យុតីិ�មរ៌បិស់ួព្រះទូង់។់

 ភា�ជាសិួសួស  សូួមនៅព្រះបិើទូូលបិងំំ់សួព្រះម្នាបិជ់ាសិួរ �លារបិស់ួព្រះទូង់ ់និង់នៅ�ើមី�នាំំ
�ាកូនៅ�សង់នៅទូៀតឲ្យយនៅគុមកូតាមព្រះទូង់។់

 សិួទូធិ�ំណាចំ  ��ិស្ថាា នកូាុង់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ។ �ដែមែន។

សមម្រាប់់កុុម្រារ

ការ 

តាតា��ងសញ្ញា
ាននៃការអធិិស្ឋាានៃ ងសញ្ញាាននៃការអធិិស្ឋាានៃ 
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ព្រះបិស្ថាា �ំ��នៅចំៀមដែ�លបាត ់លូកា ១៥.១-៧ | នៅមើល នៅសួចំកូា�ព្រះសួឡាញ់់យ៉ាែ ង់ណា�ា ដែ�លព្រះ�ះវរ
បិិតាបាន�ាល់មកូនៅយើង់រាល់គ្នាា  ឲ្យយនៅយើង់បាននៅ�ថ្វាជាកូូនរបិស់ួព្រះ�ះ�ូនៅចំាះ ។ —១យែូហាន ៣.១

នៅរឿង់នៅលាកូ�រ័ព្រះបាហា ំ នៅលាកុូបិីតិី ១២.១-៥ | ៣៧ នៅនាំះព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�ាើយថ្វា 
«ព្រះតូវឲ្យយព្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ម្នាា ស់ួ ជាព្រះ�ះទៃនឯង់ឲ្យយ�ស់ួ�ំ��ចំិតា �ស់ួ�ំ��ព្រះ�លឹង់ នៅ�ើយ�ស់ួ�ំ��គុំនិត  

 —។ ម្នាែ ថ្វាយ ២២.៣៧-៣៨

�ាកូព្រះសុួកូស្ថាម្នាែ រ �ម្នានចំិតីសួបិីុរសួម្នាា កូ ់ លូកា ១០.២៥-៣៧ | នៅនះជានៅសួចំកូា�បិញ្ញា តាិរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ 
គុឺឲ្យយ�ាកូរាល់គ្នាា ព្រះសួឡាញ់់�ល់គ្នាា នៅ�វញិ់នៅ�មកូ �ូចំជាខ្ញុំាុ ំបានព្រះសួឡាញ់់�ាកូរាល់គ្នាា ដែ�រ ។  —
យែូហាន ១៥.១២

ព្រះបិស្ថាា �ំ��បាវបំិនៅព្រះមើដែ�លបាន�តន់ៅ�សួឲ្យយ  ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.២១-៣៥  |  
សូួមលាង់ទូូលបិង់ំំឲ្យយយ៉ាែ ង់ស្ថាា ត ���ំនៅ�ើទុូចំារតិរបិស់ួទូូលបិង់ំំ�ង់ 
សូួមលាង់សំួ�ត�ំនៅ�ើបាបិរបិស់ួទូូលបិង់ំំ ។  —ទូំនុកូ�ំនៅកូើង់ ៥១.២

នៅរឿង់កំូនៅណើ តព្រះ�ះនៅយសូូួវ  លូកា ២.១-២០ | ខ្ញុំាុ ំនឹង់សួរនៅសួើរ�ល់ព្រះ�ះនៅយ�ូវ៉ាែ �ស់ួ��ចំិតាខ្ញុំាុ ំ ខ្ញុំាុ ំនឹង់
ព្រះបាបិ�់ំ��ការ�ស្ថាា រយ�ងំ់�ស់ួរបិស់ួព្រះទូង់។់  —ទំូនុកូ�ំនៅកូើង់ ៩.១

នៅ�ព្រះតុសួមនិព្រះគុបិល់កូខណ៍  លូកា ២២.៥៤-៦២ | រចួំព្រះទូង់ម់្នានព្រះ�ះបិនទូលនៅ�មនុសួស�ងំ់�ស់ួ
ថ្វា នៅបិើ�ាកូណាចំង់ម់កូតាមខ្ញុំាុ ំ ព្រះតូវឲ្យយ�ាកូនៅនាំះលះកាតច់ំិតាខ្ញុំាួនឯង់ �ងំ់�ទុកូនៅ�ើឆ្កាា ង់ខ្ញុំាួនរាល់ដែតទៃ�ៃ 
នៅ�ើយមកូតាមខ្ញុំាុ ំចុំះ។  —លូកា ៩.២៣

�ាកូកំូស្ថានីចិំតី  យែូហាន ១៤.១៥-៣១ | សូួមឲ្យយបាននៅ�ញ់ជាព្រះ�ះវញិ្ញាា ណវញិ់។   
—នៅ�នៅ�សូួ ៥.១៨ខ្ញុំ

ព្រះ�ះនៅយសូូួវ និង់នៅកូេង់តូចំៗ  ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.១-៦ | នៅយើង់រាល់គ្នាា បាននៅ�ើញ់សិួរ �លាព្រះទូង់ ់
គុឺជាសិួរ �លាទៃនព្រះ�ះរាជួបុិព្រះតាដែត១ ដែ�លមកូ��ព្រះ�ះវរបិិតា ម្នាននៅ�ញ់ជាព្រះ�ះគុុណ និង់នៅសួចំកូា��ិត។ 

 —យែូហាន ១.១៤

សុួលមកូ��នៅតើសឺុួសួព្រះតូវបានបូីិរនៅ�េ ះជាបិែុល កូិចំាការ ៩.១-២២ | �ូនៅចំាះ សូួម
នៅ�បិញ្ញាុ ះបិញ្ញាូ លឲ្យយម្នានសិួសួសនៅ�ព្រះគុបិ�់ងំ់ស្ថាសួន ៍ព្រះ�ម�ងំ់នៅ�ើើបិុណយព្រះជួមុជួទឹូកូឲ្យយ 
នៅ�យនូវព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះវរបិិតា ព្រះ�ះរាជួបិុព្រះតា និង់ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណបិរសុិួទូធចុំះ។ ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩

មនុសួសខ្វាើ កូម់្នាា កូន់ៅ�េ ះបារទូ�នៅម  ម្នាែ កុូសួ ១០.៤៦-៥២ | នៅ�យនៅ�តុនៅនាំះបានជាព្រះ�ះបាន
នៅលើកូព្រះទូង់ន់ៅ�ើង់យ៉ាែ ង់ខ្ញុំពស់ួ នៅ�ើយបានព្រះបិ�នឲ្យយម្នាននាំម�ព៏្រះបិនៅសួើរ នៅលើសួជាង់�ស់ួ�ងំ់នាំម�ង់។ 
��ល�� ២.៩

ខ្ញុំព្រះ�ះគុមព�រចំង់ចាំំ
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គោបាះពមុី គោបាះពមុី គោបាះពមុី 
លើលើកុ��៣លើលើកុ��៣លើលើកុ��៣
គោបាះពមុី 
លើលើកុ��៣
គោបាះពមុី គោបាះពមុី គោបាះពមុី 
លើលើកុ��៣
គោបាះពមុី 
លើលើកុ��៣
គោបាះពមុី 
លើលើកុ��៣
គោបាះពមុី គោបាះពមុី គោបាះពមុី 
លើលើកុ��៣
គោបាះពមុី 

ការើូលរួមប់កែនិែមអៀ�ៀតិ

គនំិសូអៀមពៀង�ី�

ណេខ្ពនិ�� ម្រាាណេប់ល�ណេខ្ពនិ�� ម្រាាណេប់ល�
ជាមយួនឹង់ នៅសួទផាន នៅ�រ �

នៅសួចំកីូ��នយល់ នៅ�យ លូកា នៅផា វរ័   |   បុិ�ើកូថ្វា នៅ�យ នៅជួើរ � គុ�កូ

បិនៅព្រះង់ៀនកុូម្នាររនៅបិៀបិ��ិស្ថាា ន!ស��បក់�ុ
រ

ការ

តាតា ំងំសញ្ញាាននៃការអធិិស្ឋាានៃងសញ្ញាាននៃការអធិិស្ឋាានៃ
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តារាង់មាតិកូារ

5
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6

វាជា�ំ�រ និិងការគោ�រពដល់ Biblica-សម្រាគមមពះគមី�រ�និដរជាតិិ កែដលបានិកាាយជាដៃដគរូ លើលើការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារ។ កុុម្រារមនិិ

មតិមឹកែតិជា�នកុដកឹុនាំពំកួុជំនំិុដំៃ�ៃ�នាំគតិប់ុុគោ�ះះណេ� ពកួុណេគភាគលើមើើនិ កែ�មទាំងំជា�នកុើលូរួមកុន�ងពកួុជំនំិុជំំុវំិញិពភិពគោ�កុសពវដៃ�ៃណេនិះផងកែដរ។ ការ�ធិសិ្ឋាានិស

មម្រាប់ក់ុមុ្រារម្រានិឥ�ិពិលខ្លាំាងំ និងិផដល់ផល�សក់ុលបកែដរ កែដលតាំមរយៈពកួុណេគ គោនាំះមនិសុសជំុវំិញិពភិពគោ�កុនិងឹស្ឋាាល់មពះមគ�សទផងកែដរ។ អៀសៀវិភៅ�ណេនិះកុន៏ិងឹ

ជំយួប់ំណេពញកុើិចការគោនាំះផងកែដរ!

– គោ�កុ ឡាណេរ�ូូ ណេ�និលើ�ើស្ឋានិ់ នាំយកុជានិខ់្ពសី់ភាពជាដៃដគសូកុល ដៃនិ BIBLICA-សម្រាគមមពះគមី�រ�និដរជាតិ។ិ

ឥឡូូ វិណេនិះ ជាណេពលកែដលមតិវូិតិមមងក់ែភនកុរប់ស់លើយើងភៅ�កានិក់ុមុ្រារ កែដលពកួុណេគជាមនិសុសជំនំាំនិ�់ី�ដៃនិ�នកុផ្លាាស់កែមប់ពិភពគោ�កុ កែដលពិភពគោ�កុកុពំុងរងច់ាំ�ំ

�លួយកុការប់ណេ�ចះគោ�យណេសើកុដ�ជំនំឿនិឿ។ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុមុ្រារ ជាពនិឺ�ដើូជាកុុងតាំកុល់ើភឺើង កែដលកុពំុងលើដើរតិយួ៉ាាងសខំ្លាំនិស់មម្រាប់់ការ

ផ្លាាស់ប់ដូ រ។ តាំមរយៈការ�ធិសិ្ឋាានិ កុុម្រារកុពំុងកែតិមតិវូិបានិគោផ្លាោតិការយកុើតិិដ�កុុ�កុ ់និិងកុពំុងផ្លាាស់កែមប់ជំ�វិិតិរប់ស់ពកួុណេគ។ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិស

មម្រាប់ក់ុមុ្រារ គ�កុពំងុកាាយជាឧប់កុរ�ស៍ខំ្លាំនិម់យួ លើដើមប�លើលើកុកុមសីក់ុមុ្រារទាំងំសកុលកុន�ងណេពលមពម�ា ខ្ព�ៈណេពលកែដលលើយើងបាតិប់់ងគ់�ុតិដៃមសឺនូ លដស៏ខំ្លាំ

និរ់ប់ស់ពកួុណេគ គោនាំះគ�ការ�ធិសិ្ឋាានិ កែដលមពះណេយសូូវិបានិប់អៀមងៀនិ។ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ ជាការមតាំស់ភៅ�មកុព�មពះ លើ�ើយគោ�កុមស� ណេខ្ពនិ�� 

ម្រាាណេប់ល� កុប៏ានិសរណេសរ�កុុកុន�ងអៀសៀវិភៅ�រប់ស់�តិផ់ងកែដរ។

–  គោ�កុ លវ�ស ប់ូសូ �នកុសមមប់សមមលួ�និដរជាតិិ TWC �នកុប់ំលើរើគោស្ឋាះះមតិង់ ការប់ំផ្លាាស់ប់ំកែមប់ពិភពគោ�កុ ២០២០ ស�ស្ឋាាប់និកិុើលនាំ4/14 

ជាមយួនិឹងមគគូង្វាាល �ម សូូ គ�ម

ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុមុ្រារ គ�ជាការពុះពារជំនំិៈឧប់សគគ កែដលនិងឹើងដួងើតិិដកុមុ្រារ កុន�ងណេប់សកុកុម ីលើដើមប�ជំរំុញឲ្យយការរីកុើលើមមើនិកុន�ងនិគរព្

រះ តាំមរយៈការ�ធិសិ្ឋាានិរប់ស់ពកួុណេគ។ �រគ�ុដល់ គោ�កុមស� ណេខ្ពនិ�� សមម្រាប់់អៀសៀវិភៅ�កែដលម្រានិមប់ស�ិភិាពណេនិះ។  

– គោ�កុ ហ្គាារី ម�វូ ស �និុមប់ធានិ តិំប់និ់ប់ើចឹមកុ�ោល និិងមប់ធានិណេប់សកុកុមីអាណេមរិកុខ្លាំងលើជំើង។

ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារ ជាអៀសៀវិភៅ�ដ៏�ស្ឋាារយ�ស់! �ំ�ើដៃនិការគោផ្លាោតិលើលើ ភាពើាស�់ស់ 

និិងម្រានិភាពស្ឋាមញ្ញកែដលង្វាយយល់ វាជា�ំគោ�យយ៉ាាងសខំ្លាំនិ់ កុន�ងរូប់កាយរប់ស់មពះមគ�សទ! ខ្ពំ�ំ នឿជំឿថា មពះជាម្រាាសន់ិឹងលើមប់ើអៀសៀវិភៅ�ណេនិះ 

លើដើមប�ជំយួឲ្យយណេកុីងជំនំាំនិគ់ោមកាយ ឲ្យយម្រានិើតិិដ�ធិសិ្ឋាានិយ៉ាាងអៀកុឺ�វិកាា ចាំកុ់មគឹះម្រាកំុន�ងមពះប់និទូ លមពះ និិងការលះប់ងក់ុន�ងការប់ំលើរើមពះ លើដើមប�ថាាយសិរលីអដល់ម�ង!់ 

កុន�ងនាំមជាឪពកុុ និិងមគគូង្វាាលដៃនិណេសើកុដ��ធិសិ្ឋាានិ ខ្ពំ�ំ កែ�នាំ�ំ�ើូ សមម្រាប់់ការលើមប់ើមបាស់អៀសៀវិភៅ�មយួណេនិះ! ើរូលើយើងលើដើរតាំមមពះមគ�សទជាមយួ�ា 

គោ�យការ�ធិសិ្ឋាានិ ជាមយួនិឹងកុនូិៗរប់ស់លើយើងទាំំង�ស់�ា! 

– ប់�ិតិិ ណេើស្ឋានិ់ �ូុប់បាដ នាំយកុមជំឈម�លិពនិឺ�ដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិពិភពគោ�កុ

អៀសៀវិភៅ�ណេនិះគ�ជាមគគ�ណេ�សកែដលបានិពនិយលយ់៉ាាងគោកុាះកុាយ និិងជាមគគ�ណេ�ស�ធិសិ្ឋាានិ សមម្រាប់់កុុម្រារភៅ�ជំុវំិិញពិភពគោ�កុ សមម្រាប់់ពកួុជំនំិុ ំស្ឋា�អៀរៀនិ 

និិងតិមមូវិការរប់ស់មគសួ្ឋារ។ អៀសៀវិភៅ�ណេនិះកុក៏ុពំុងផាភាាប់យ់៉ាាងលអ ភៅ�និឹងការ�និវុិតិដជាកុ់កែសដងរប់ស់�នកុសិកុាផងកែដរ។ 

–  គោ�កុ រូប់�តិ លើមើកុដ�ូល់ �គគនាំយកុកែដលបានិើលូនិវិិតិដនិ៍ មប់ធានិ

ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារ កុពំុងផាភាាប់យ់៉ាាងឆាប់់រ�ស័ផងកែដរ។ មគូប់អៀមងៀនិអាើយកុវាមកុលើមប់ើមបាស់បានិ និិងជាណេមអៀរៀនិ 

កែដលម្រានិតិលុយភាពរវាងការ�ធិសិ្ឋាានិ សិកុាមពះគមី�រ និិងការ�និវុិតិដជាកុ់កែសដងបានិយ៉ាាងលអ។ អៀសៀវិភៅ�ណេនិះ ជាអៀសៀវិភៅ�មយួកុន�ងើំគោ�មអៀសៀវិភៅ�កុុ

ម្រារកែដលលកុ�់ើ់ប់ំផតុិ។ លើ�ើយការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ ផដលន់ិវូិគ�ុតិដៃមឺពិណេសស ដល់ថាាកុ់ប់អៀមងៀនិកុុម្រារដៃ�ៃអា�តិិយមប់កុប់គោ�យមប់ស�ិភិាព។  

ខ្ពំ�ំ មសឡាញ់ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារណេនិះ�ស់ គោមពាះវាប់ង្វាាញផឺូ វិឲ្យយកុុម្រារម្រានិការសនិទនាំជាមយួមពះដ៏�ស្ឋាារយ និិងម្រានិឥ�ិពិល លើ�ើ

យណេពលពកួុណេគអាើយល់ណេសើកុដ�ពតិិកុន�ងមពះគមី�រយ៉ាាងសី�ជំភៅម� កែដលស្ឋាមញ្ញង្វាយយល់ និិងម្រានិការកែលបងកុសំ្ឋានិដសប់ាយៗផងកែដរ។ វាបានិនាំំ�នកុអា

និឲ្យយដកុពគិោស្ឋាធិនិន៍ិវូិការលអរប់ស់មពះ តាំមរយៈជំ�វិតិិផ្លាាលខ់្ពឺ� និរប់ស់ពកួុណេគ លើ�ើយវានិឹងនាំពំកួុណេគលើមើលលើ�ើញនិវូិនឿរឿងរ៉ាាវិទាំំងមលូដៃនិការតាំំងសញ្ញាារប់ស់មពះ 

ជាមយួនិឹងមនិសុសជាតិ។ិអៀសៀវិភៅ�ណេនិះ ម្រានិណេមអៀរៀនិជាលើមើើនិ សមម្រាប់់កុុម្រារមគប់់វិយ័។ ណេមអៀរៀនិសប់ាយៗ ង្វាយយល់ និិងម្រានិមប់ស�ិភិាព។ 

– យុូណេសវ ម្រាា�នុិ� �នកុមគប់់មគងធិនិធានិ មគប់ទ់ាំំង�ស់ជារប់ស់មពះមគ�សទ
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កាាលប់�ុយដៃ�ៃ��៥០ ស្ឋាាវិកុណេពមតិសុបាានិណេធិវ ើកាារមប់កាាសថាា រ៉ាាមស្រណេ�ានិគរមពះជាាម្រាាាស់ និិង�ំណេ�ាយទាំានិដៃនិមពះវិិញាា�ប់រិស�ុិ ជាាកុមសី�ិិរិប់ស់ណេយ ើង 

និិងដល់កុនូិណេ�ាណេយ ើងផងកែដរ (កុើិចកាារ ២.៣៩)។ កាារតាំាងំសញាាដៃនិកាារ�ធិសិ្ឋាាានិសមម្រាាប់់កុុម្រាារ ប់ង្វាាាញនិវូិស�ិិកិែដលថាា ណេសើកុដ�ពតិិដៃនិកាារសនិ្ារប់ស់មពះ 

ម្រាានិជាាប់ទ់ាំាកុ�់ង ណេ� ើយនិិងណេកុ ើតិម្រាានិពតិិមបាាកុដ សមម្រាាប់់ពកួុជំនំិុនំាំាណេពលប់ើច �ប់បនិន កុដ៏ើូជាាណេពល�តិ�តិកាាលកែដរ។ 

– សី�ដនិ� មូុសយ� �និុមប់ធានិមប់ចាំតំិំប់និ់អាម�វកិុ ណេសើកុដ�ណេមតាំោ�និដរជាតិិ

វាជាឯកុស�ិិពិណិេសស�ស ់លើដើមប�ើលូរួមជាមយួនិងឹកុើិចសនិ្�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់ក់ុមុ្រារ និងិ�ធិសិ្ឋាានិរួម�ា ដណូេើនះ មគប់់មនិសុស មគប់�់�កុកែនិងឺ 

អាើស្ឋាាល់មពះមគ�សទបានិ! ការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់កុ់ុម្រារ នាំមំកុនូិវិការរួប់រួមជាមយួលើយើងទាំងំ�ស�់ា មពមទាំងំនាំនំិវូិការសពវមពះ�ឫ�យ័រប់ស់មពះជាម្រាាសផ់ងកែដរ!

–  លើជំើរី �ូលើសទើភៅ� ណេសើកុដ��ធិសិ្ឋាានិសកុល គគោមម្រាងភាពយនិដមពះណេយសូូវិ

ខ្ពំ�ំម្រានិណេសើកុដ�គោស្ឋាមនិសសដៃមកុកែលង កែដលការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិណេនិះ មតិវូិបានិអៀរៀប់ើំលើឡូើងសមម្រាប់់កុុម្រារ ជាមប់គោយ៉ាជំនិឲ៍្យយលើមប់ើមបាស់កុន�ងជំ�

វិិតិ�ធិសិ្ឋាានិរប់ស់ពកួុណេគ។ ខ្ពំ�ំម្រានិណេសើកុដ��ស្ឋាារយផងកែដរ លើប់ើការលើមប់ើមបាស់អៀសៀវិភៅ�ណេនិះឲ្យយបានិមតិឹមមតិវូិប់ំផតុិ គោនាំះនិឹងអាើឲ្យយកុុម្រារភៅ�ជំុវំិិញពិភព

គោ�កុអាើរស់ភៅ�កុន�ងជំ�វិិតិកែដលណេពញគោ�យការ�ធិសិ្ឋាានិ។ ណេ�តិុណេនិះ លើយើងសូមមប់កាសឲ្យយខ្លាំាំងថា “ឆាប់់លើឡូើងណេកុីងៗ គោតាំះលើយើងអៀរៀនិ�ធិសិ្ឋាានិ 

និិងអៀរៀនិថាាយប់ងគមំពះ�ម្រាាស់”។  

– ប់�ិតិិ លូ សី�រីី នាំយកុ�ភវិិ�ឍនិ៍ប់ុពវជំតិិ/ពន័ិកិុើិច�ធិសិ្ឋាានិ ពកួុជំនំិុំប់រិស�ុបិ់�ុយដៃ�ៃ��៥០�និដរជាតិិ

មពះណេយសូូវិសពវមពះ�យ័ឲ្យយកុុម្រារ មកុរកុមពះ�ងគ។ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារ មនិិមតិឹមកែតិផដល់ជាផឺូ វិឲ្យយកុុម្រារមគប់់វិយ័ កែដលអា

ើស្ឋាាល់ម�ងគ់ោ�យជំតិិសន�ិិបិ់ុុគោ�ះះណេ� វាកែ�មទាំំងផដលឲ់្យយស�ិិ�ិំគោ�ើភៅ�ពកួុណេគ គោ�យកាាយជា�នកុលើដើរតាំមមពះមគ�សទកែដលណេពញគោ�យ�ំ�រ 

ណេពលកែដលពកួុណេគ�ធិសិ្ឋាានិ និិងកែើកុចាំយដល់កុុម្រារឯអៀ�ៀតិ។ ណេខ្ពនិ�� �រគ�ុើំគោពាះធិនិធានិដ៏�ស្ឋាារយណេនិះ!

– ដនូិ ណេសដនិប់នូិ នាំយកុការិយ៉ាលយ័ដៃនិកែខ្ពសភាពយនិដមពះមគ�សទ គគោមម្រាងកាតាំល�រ

កុន�ងភាពជាដៃដគជូាមយួនិឹងពន័ិកិុើិចជាលើមើើនិអៀ�ៀតិ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ គ�ការផ្លាាស់ប់ដូ រជំ�វិិតិកែដលវាកុពំុងលើកុើតិម្រានិមគប់�់�កុកែនិឺង។ ខ្ពំ�ំម្រានិើតិិដរំលើភើប់ើំ

គោពាះអៀសៀវិភៅ��ធិសិ្ឋាានិកែដលម្រានិផលកែផឺណេនិះ�ស់ (ឥឡូូ វិកានិ់កែតិលអមប់លើសើរជាងមនុិអៀ�ៀតិ) វានិឹងជំមមុញឲ្យយកុុម្រារទាំំងសកុល រ៉ាប់�់និនាំកុ់អាើើលូរួម

�ធិសិ្ឋាានិគោ�យថា “មពះ�ម្រាាស់លើ�ើយ សូមប់ំណេពញខ្ពំ�ំ គោ�យមពះវិិញ្ញាា�ប់រិស�ុ!ិ”  

–  ណេមកុកុ សដតិតិនុិ �នកុសមមប់សមមលួគគោមម្រាង និិងភាពជាដៃដគូ ការិយ៉ាលយ័មប់ធានិ�ងគការនិសិសិតិ

រអៀប់ៀប់ផ្លាាស់ប់ដូ រជំ�វិតិិសមម្រាប់ក់ុមុ្រារ មតិវូិបានិប់អៀមងៀនិឲ្យយពកួុណេគយល់ព�តិមមវូិការ ដៃនិណេសើកុដ��ធិសិ្ឋាានិ រអៀប់ៀប់�ធិសិ្ឋាានិ និងិ��ំើដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ! ប់កែនិែមព�ណេនិះ 

�ពំ�ស្ឋារៈសខំ្លាំនិដ់ៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ អៀសៀវិភៅ�ណេនិះកុប៏់អៀមងៀនិកុមុ្រារ�ពំ�ណេសើកុដ�មសឡាញរ់ប់ស់មពះសមម្រាប់ព់កួុណេគ និងិ�ពំ�ស្ឋារៈសខំ្លាំនិដ់ៃនិការស្ឋាោប់ប់់ង្វាាប់់ម�ងផ់ងកែដរ។ 

– �ូម្រាាស់ មតាំស់�៍ �តិ�តិ�គគនាំយកុដៃនិមកុុមមគសួ្ឋាររប់ស់មពះ

មពះកុពំុងលើរើសកុុម្រារ និិងយុវិជំនិ កែដលជា�នកុផ្លាាស់ប់ដូ រពិភពគោ�កុជំនំាំកុ់គោមកាយ។ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារ ជាធិនិធានិយ៉ាាង�ស្ឋាារយ 

កែដលឲ្យយពកួុណេគអៀរៀនិ �ធិសិ្ឋាានិគោ�យយកុមពះមគ�សទជា�តិិភាពសមម្រាប់់ជំ�វិិតិ និិងជំយួដល់�នកុដដៃ� ជាអៀរៀងរ៉ាល់ដៃ�ៃ។ វាពតិិជាលអ�ស់! ខ្ពំ�ំជា�នកុ�មំ�ម្រាាកុ់! 

ខ្ពំ�ំម្រានិកែផនិការកែើកុចាំយអៀសៀវិភៅ�ណេនិះ ជាមយួនិឹងមិតិដភក័ុដរប់សខ់្ពំ�ំទាំំង�ស់ និិងមិតិដរួមការង្វាររប់សខ់្ពំ�ំ ជាពិណេសសជាមយួណេកុីងៗ។ ខ្ពំ�ំ លើលើកុ�កឹុើតិិដ�នកុ 

ឲ្យយលើធិវើដើូជាខ្ពំ�ំ កែដរ។  

–  �ម វិីើិ�រ័ មប់ធានិ សមីន័ិិណេប់សកុកុមី  �នកុសមមប់សមមលួ តិំប់និ់អាណេមរិកុខ្លាំងលើជំើង៤ដល១់៤

ការតាំងំសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់ក់ុមុ្រារ ជាលនំាំតំាំមមពះគមី�រដ�៏ស្ឋាារយមយួ លើដើមប�រកីុើលើមមើនិនិវូិកុដ�មសឡាញ ់និងិភាពសន�ិសិ្ឋាាលរប់ស់លើយើង 

ជាមយួនិងឹមពះជាម្រាាស។់ ខ្ពំ�ំនឿជំឿថា វានិងឹលើលើកុ�កឹុើតិិដ�នកុនឿជំឿទាំងំ�សឲ់្យយ�ធិសិ្ឋាានិ លើធិវើផាយដ�ំងឹលអ និងិប់អៀមងៀនិកុនូិៗរប់ស់លើយើង ឲ្យយលើដើរតាំមគោ�យស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់  

ភៅ�និងឹមពះរ៉ាជំប់ញ្ញាាដស៏ខំ្លាំនិ ់និិងណេប់សកុកុមីដ៏�ស្ឋាារយ។ ខំ្ព�ំសូម�រមពះគ�ុមពះ សមម្រាប់់�ំគោ�យដ�៏ស្ឋាារយមយួណេនិះ លើដើមប�រូប់កាយមពះមគ�សទ!

– ម្រាាសល វិីអៀលៀម លើសីើ មគគូង្វាាលជានិខ់្ពសី់ ពកួុជំនំិុបំាប់�់�សទ�ស្ឋាកែរ�តិ ផ�ឡាដលិហ្គាាបាា PA និិងជាមប់ធានិ ការមប់កុប់អាណេមរិកុ-អាម�កិុជាតិិ SBC
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ជូួនចំនំៅ�ះ កុូម្នារ�ងំ់�ស់ួជុួវំញិ់�ិ��នៅលាកូ  សូមឲ្យយ�នកុអាើរីកុើលើមមើនិ ឲ្យយយល់ព�ណេសើកុដ�មសឡាញដ់៏

មជាលភៅម�រប់ស់មពះវិរប់ិតាំកែដលគងភ់ៅ�ស្ឋាានិសួគ។៌

ជូួនចំនំៅ�ះ វ �កូ ស្ថាើ ម��ជ៏ាទូ�នៅគ្នារ�របិស់ួខ្ញុំាុ ំ នងិ់កូូនៗរបិស់ួនៅយើង់ យែណូាថ្វាន ់និង់ម្នាែ រា  
សមម្រាប់់កុដ�មសឡាញ់ ការ�មំ� និងិការលើលើកុ�កឹុើតិិដ។ 

ជូួនចំនំៅ�ះ នៅសួទផាន �ុ�រ � ទៃ�គូុរន�ិនធរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ  សមម្រាប់រ់៉ាល់ការវិិភាគទាំនិើំណេ�ះជំនំាំញរប់ស់�តិ់ 

ការកែ�នាំផំឺូ វិ និងិការណេប់ដជាាើតិិដើំគោពាះគគោមម្រាងមយួណេនិះ គោ�យគោស្ឋាះះមតិង។់

ជូួនចំនំៅ�ះ នៅជួើរ � នៅគុើកូ  សមម្រាប់ស់នាំោនិើតិិដ និងិការ�មំ�យ៉ាាងណេពញ��ំឹង កុន�ងការពមង�កុ�សសនិវិសិយ័ដៃនិ

ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ ភៅ�ដល់កុមុ្រារភៅ�ជំុវំិិញពិភពគោ�កុ។

ជូួនចំនំៅ�ះ ស្ដ្រីសួី��ងំ់�ស់ួ ដែ�លនៅ�កូាុង់ព្រះកូមុ ចំនំៅ�ះការជួយួឲ្យយម្នានភា�ព្រះបិនៅសួើរនៅ�ើង់ 
សួព្រះម្នាបិក់ារ��ិស្ថាា នសួព្រះម្នាបិកុ់ូម្នារ ដែ�លម្នានៈ  អាម� លើគើកុ, ស្ឋារ�នុិ ម្រាាសនុិ, ណេសទផ្លានិ� ផ្លាានិកុវូិកីុ, ស្ឋារ�នុិ 

ស្ឋាាតិ និិង កា�� ណេសទល� ។

ជូួនចំនំៅ�ះ  �ូ� ម្រាា ើនិ និងិ កា�� ណេសទល� ដៃនិើលនាំ ៤/១៤ សមម្រាប់់ការ�កុប់់�ចូ ល 

និងិការកែ�នាំរំប់ស់ពកួុ�តិ។់ 
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ខ្ពំ�ំបានិើលូរួមជាមយួនិឹងពន័ិកិុើិច តាំមរយៈការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិជាមយួយុវិជំនិ �ស់រយៈណេពលជាង ៤៥ឆាាំ លើ�ើយ។ 

ខ្ពំ�ំម្រានិណេសើកុដ�រីកុរ៉ាយ�ស ់កែដលលើ�ើញការកែដលមពះកុពំុងមប់ទាំនិពរ និិងពមង�កុពន័ិកិុើិចណេនិះ។ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុមុ្រារ 

គ�ជាឧប់កុរ�៍មយួកែដលមពះសពវមពះ�ឫ�យ័។ ខ្ពំ�ំមនិិកែដលម្រានិ�សសនិវិសិយ័ណេនិះព�មនុិមកុណេ� រ�តូិដល់ គោ�កុមស� ណេខ្ពនិ�� ម្រាាប់លូ បានិ

កែើកុចាំយ�សសនិវិសិយ័រប់ស់�តិដ់លខ់្ពំ�ំ។ មពះជាម្រាាស់បានិដកឹុនាំ�ំតិ ់ឲ្យយប់លើងើើតិមកុុមជំនំាំញមយួ សមម្រាប់់ពន័ិកិុើិចកុុម្រារណេនិះលើឡូើង។ ចាំប់់តាំំង 

ណេខ្ពនិ�� និិងមកុុម�តិ់ លះប់ងម់គប់់កែប់ប់យ៉ាាង លើលើពន័ិកិុើិចសមម្រាប់់កុុម្រារមកុ ពកួុ�តិ់ម្រានិើតិិដណេ�ះ�លួ�ស់ លើដើមប�លើមជំើសលើរើសយកុការតាំំងស

ញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ តាំមភាស្ឋាសមម្រាប់់កុុម្រារ។ គោមកាយព�ប់លើងើើតិ�សសនិវិសិយ័សមម្រាប់់កុុម្រារ តាំមរយៈការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិណេនិះ 

ណេខ្ពនិ�� និិង�នកុឯអៀ�ៀតិ បានិលើ�ើញព�តិមមូវិការើំប់ង តាំមរយៈអៀសៀវិភៅ�មយួណេនិះ។ 

កុដ៏ើូជាអៀសៀវិភៅ�សមម្រាប់យ់ុវិជំនិកែដរ កែដលការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារណេនិះ ជាឧប់កុរ�៍មយួ កែដលប់ង្វាាញផឺូ វិ និិងប់

លើងើើនិភាពជាប់�់ប់់កុន�ងការ�ធិសិ្ឋាានិ។ លើ�ើយដើូជាណេសើកុដ�ប់ញ្ញាាកុក់ុនិឺងភៅ�កែដរ កែដលការតាំំងសញ្ញាាណេនិះមតិវូិបានិសរណេសរលើឡូើងសមម្រាប់់កុុ

ម្រារ។ វាប់ង្វាាញឲ្យយកុុម្រារលើ�ើញថា ពកួុណេគកុពំុងភៅ�ឯ� កែតិវាមនិិបានិ�កុុឲ្យយកុុម្រារគោចាំលភៅ���គោនាំះណេ�។ ការតាំំងសញ្ញាាណេនិះលអ សណេងេប់ខ្ពឺ� 

និយ័មតិង់ និិងជំមមុញើតិិដកុន�ងការ�ធិសិ្ឋាានិ កែដលឲ្យយកុុម្រាររីកុើលើមមើនិខ្លាំងមពលឹងវិិញ្ញាា�រប់ស់ពកួុណេគបានិ។ 

អៀសៀវិភៅ�ណេនិះ មតិវូិបានិសរណេសរគោផ្លាោតិលើលើកុុម្រារ។ ប់ុុកែនិដ ខ្ពំ�ំ នឿជំឿជាកុថ់ា វានិឹងអាើនាំមំពះពរ និិងការរីកុើលើមមើនិដលឪ់ពកុុម្រាោយ កែដលអាើ

ឲ្យយពកួុ�តិន់ិឹងកាាយជាផឺូ វិដៃនិមពះពរ ដល់កុនូិៗរប់ស់ពកួុ�តិ។់ លើ�ើយការតាំំងសញ្ញាាណេនិះកុន៏ិឹងផដល់មពះពរ និិងើលើមមើនិដល់មគូប់អៀមងៀនិកុុម្រា

រដៃ�ៃអា�តិិយ កែដលពកួុ�តិន់ិឹងឲ្យយពរភៅ�ដលស់សិសរប់ស់ពកួុ�តិ។់ លើលើសព�ណេនិះអៀ�ៀតិ វាកុន៏ិឹងផដល់មពះពរ មពមទាំំងើលើមមើនិដល់មគគូង្វាាល 

កែដលពកួុ�តិក់ុន៏ិឹងឲ្យយពរ និិងើលើមមើនិលើលើដលំើ�ើរការ ការប់អៀមងៀនិដល់មគ�សទប់រិស�័ជាលើមើើនិអៀ�ៀតិផងកែដរ។

វានិឹងជំយួកុុម្រារឲ្យយណេើះ�ធិសិ្ឋាានិគោ�យខ្ពឺ� និឯង និិងនាំឲំ្យយពកួុណេគណេើះ�ធិសិ្ឋាានិបានិជាមយួនិឹងឪពកុុម្រាោយរប់ស់ពកួុណេគ 

កែដលពកួុណេគនឿជំឿជាកុ់ និិងមសឡាញ។់ �វ�កែដលជាការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិផដលឲ់្យយឪពកុុម្រាោយ និិងមគូប់អៀមងៀនិជាមយួនិឹងផឺូ វិ 

កែដលកុមុ្រារនិងឹអាើ�ធិសិ្ឋាានិបានិ។ វាគជឹាផឺូ វិកែដលសំអៀលៀងការ�ធិសិ្ឋាានិ កែដលប់ង្វាាញកុមុ្រារ ឲ្យយលើ�ើញនិវូិកុដ�មសឡាញ ់និងិណេសើកុដ�សខុ្ពស្ឋានិ្

ដកែដលមពះមប់ទាំនិឲ្យយ លើ�ើយកុុម្រារមគប់់រូប់កុ៏មតិវូិការផងកែដរ។

ជាដបំ់ូងលើឡូើយ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារ ម�និ់កែតិជាគនំិតិិលអមយួកែតិប់ុុគោ�ះះ។ ឥឡូូ វិណេនិះ ខ្ពំ�ំ នឿជំឿជាកុថ់ា 

ការប់លើងើើតិជាអៀសៀវិភៅ� ការតាំងំសញ្ញាាលដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់ក់ុមុ្រារ គ�ជាការសណេមមើើតិិដមយួកែដលសខំ្លាំនិប់់ផំតុិ កែដលមកុមុ�នកុដកឹុនាំលំើយើងខ្ព្

ញ�ំបានិប់លើងើើតិលើឡូើង។ វាអាើជាការផគ�ំ�ាលើឡូើង កែដលអាើឲ្យយលើភឺើងណេ�ះសគោនាំោសភៅ�ោលើឡូើង ភៅ�ជំុវំិិញពិភពគោ�កុ តាំមរយៈការតាំំងសញ្ញាាដៃនិកា

រ�ធិសិ្ឋាានិណេនិះ។ 

នៅជួើរ � នៅគុើកូ
ស្ឋាាប់និកិុ និិងជាមប់ធានិដៃនិការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ 
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បិនៅព្រះង់ៀនកុូម្នាររនៅបិៀបិ��ិស្ថាា ន 

មពះគមី�រលូកាជំពំកូុ ១១ ចាំប់់លើផដើមជាមយួនិឹងការ�លូសូមដស៏្ឋាមញ្ញមយួរប់ស់ពកួុសសិស “សូមម�ងប់់អៀមងៀនិលើយើងខ្ពំ�ំ ឲ្យយណេើះ�ធិសិ្ឋាានិ”។ ចាំប់់តាំំងព�កា

រគោបាះពុមីផាយលើលើកុដបំ់ូងភៅ�ឆាាំ ២០១៤ ភៅ�ណេពលកែដល �ម វិីកិុ�រ័ បានិ�លើ�ើើញលើយើងឲ្យយអៀរៀប់ើំអៀសៀវិភៅ�ណេនិះលើឡូើងភៅ� កុន�ងសនិនសិ���និវុិតិដនិល៍អប់ំ

ផតុិ៤/១៤  ភៅ�មកុុងញុូ យុកុ (the 4/14 Best Practices Conference in NYC) មពះបានិលើមប់ើមបាស់ ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់់កុុម្រារ

ណេនិះ លើដើមប�ផាយដ�ំឹងលអ និិងប់អៀមងៀនិកុុម្រារ �និទឹមនិឹងការប់អៀមងៀនិឲ្យយពកួុណេគឲ្យយណេើះ�ធិសិ្ឋាានិផងកែដរ។ ណេពលកែដលកុុម្រារម្រានិប់�ពិគោស្ឋាធិព�ព�ការលើ�ឺើយ

តិប់ និិងព��ំ�ើដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ ពកួុណេគរីកុរ៉ាយ លើ�ើយជំនំឿនិឿពកួុណេគរឹងម្រាំ មពមទាំំងពកួុណេគនិឹងើង់�ធិសិ្ឋាានិលើមើើនិកែ�មអៀ�ៀតិ។ 

ការ�ធិសិ្ឋាានិ គ�ជាវិនិិយ័ខ្លាំងមពលឹងវិិញ្ញាា�ដស៏ខំ្លាំនិប់់ំផតុិមយួ ព�គោមពាះការ�ធិសិ្ឋាានិរកុា�នំាំកុ�់នំិងរប់ស់លើយើងជាមយួនិឹងមពះណេយសូូវិ។ ភៅ�ណេពលកែដល

លើយើងើ�ំយណេពល�ធិសិ្ឋាានិកានិ់កែតិលើមើើនិ គោនាំះលើយើងនិឹងកាាយកានិ់កែតិដើូមពះណេយសូូវិកែដរ កែដលណេពញគោ�យមពះគ�ុ កុដ�មសឡាញ់ កុដ�ណេមតាំោកុរុ� 

និិងការ�តិ់គោទាំស។ ការ�ធិសិ្ឋាានិរប់ស់លើយើង គ�ថា អៀសៀវិភៅ�ណេនិះនិឹងជំយួសមមួលដល់ើលនាំ�ធិសិ្ឋាានិមពម�ា ទាំំងកុុម្រារនិិងយុវិជំនិភៅ�មគប់�់�កុកែនិឺង និិង

នាំឲំ្យយម្រានិ�នកុលើដើរតាំមមពះមគ�សទជំនំាំនិគ់ោមកាយ កែដលយលន់ិវូិតិដៃមឺដៃនិការប់អៀមងៀនិមតិមឹមតិវូិ មពមទាំំងជាឯកុស�ិិ ិកែដលលើយើង��លួបានិ ដើូជាកុនូិរប់ស់ម�ង់ 

កែដលើ�ំយណេពលអៀ�ៀងទាំតិក់ុន�ងការនិយិ៉ាយជាមយួនិឹងម�ងក់ែដរ។ 

ភៅ�ណេពលកែដលកុុម្រារចាំប់់លើផដើមដលំើ�ើរកុន�ងការ�ធិសិ្ឋាានិណេនិះ លើយើងើងល់ើ�ើញពកួុណេគដកុពិគោស្ឋាធិជាមយួមពះ តាំមវិិធិ�កែដលម្រានិ�ំ�ើ 

ការអៀរៀនិព�រអៀប់ៀប់ស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់ និិងការលើ�ឺើយតិប់ព�ការនាំំដៃនិមពះវិិញ្ញាា�ប់រិស�ុ។ិ  

មពះម�ង់ម្រានិប់និទូលភៅ�កានិ់កុូនិរប់ស់ម�ង់ គោ�យវិិធិ�ណេផសងៗជាលើមើើនិឥតិគ�នាំ តាំមរយៈមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិ។ ការអៀរៀនិស្ឋាោប់់ 

គ�ជា�វ�កែដលលើយើងសងឹឹមថា ពួកុណេគនិិងកែសវងរកុលើ�ើញ ណេពលកែដលពួកុណេគចាំប់់លើផដើមរអៀប់ៀប់ដៃនិការ�ធិិស្ឋាានិ។ ខ្ពូល�និ ម�ឡា �នកុប់ណេ�ះះការ�ធិិស្ឋាានិ 

លើ�ើយបានិកែើកុចាំយជាមួយនិឹងខ្ពំ�ំថា “សូមឲ្យយមពះនិូវិការសរលើសើរតិលើមើើង” កែដលដកុមសង់ព� �ំនិុកុដំលើកុើង ៤៦.១០ បានិកែើងថា “សូមប់ងអង់សិនិ 

ឲ្យយបានិដឹងថា �ញជាមពះ”។ វាគ�ជាការ�លើ�ើើញមួយ លើដើមប��និុញ្ញាាតិឲ្យយកុុម្រារអៀសៃ�មស្ឋាាតិ់រយៈណេពល ៥នាំ�� ជាមួយនិឹងមពះដ៏ខ្ពីស់ប់ំផុតិ។ 

ពិតិជាគំនិិតិដ៏�ស្ឋាារយ�ស់ សមម្រាប់់កុុម្រារ និិងយុវិជំនិ! ម�និ់កែតិ�លើ�ើើញកុុម្រារើំ�យណេពលអៀសៃ�មស្ឋាាតិ់ ៥នាំ��ប់ុុគោ�ះះ ភៅ�ើំគោពាះមពះ 

និិង�និុញ្ញាាតិឲ្យយពួកុណេគស្ឋាោប់់និូវិ�វ�កែដលម�ង់ើង់ម្រានិប់និទូល ឬមបាប់់ឲ្យយពួកុណេគលើធិវើ។ លើយើងនិឹងពនិយល់ប់កែនិែម ភៅ�ជំំពូកុប់នាំាប់់អៀ�ៀតិ។ 

ការស្ឋាោប់់សំណេលងមពះរប់ស់លើយើង គ�ម្រានិស្ឋារៈសំខ្លាំនិ់ដូើភៅ�និឹងការ�ធិិស្ឋាានិរប់ស់លើយើងកែដរ។ ម�ង់ម្រានិប់និទូលមកុកានិ់លើយើងតាំមរយៈមពះប់និទូលរប់

ស់ម�ង់ លើ�ើយនិិងការមបាប់់យ៉ាាងយកុើិតិដ�ុកុ�កុ់ព�មពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិ។ ភៅ�កុន�ងមពះគមី�រ ណេកុីងតិូើ ស្ឋាំយុូកែ�ល អៀរៀនិស្ឋាាល់សំណេលងរប់ស់មពះ លើ�ើ

យមពះកុ៏អាើលើមប់ើ�តិ់ឲ្យយដឹកុនាំំមប់ជាជាតិិមួយបានិផងកែដរ។ 

ណេប់សកុកុមីរប់ស់លើយើង គ�ជាការណេមសកុឃ្លាានិើងប់ានិរប់ស់លើយើងៈ ការដកឹុនាំកំុុម្រារ និិងយុវិជំនិលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិ តាំមរយៈ�ំ�ើដៃនិ 

ការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ។ ណេពលកែដលលើយើងកុពំុងប់ំប់នុិកុុម្រារជាមយួនិឹងអៀសៀវិភៅ�ណេនិះ មពះកុក៏ុពំុងលើធិវើការយ៉ាាង�ស្ឋាារយតាំមរអៀប់ៀប់កែដលម្រានិសកុើ

�និពុល តាំមរយៈពកួុណេគផងកែដរ។ លើយើងបានិគោ�ងចាំប់់កុុម្រារជាង ២,៥ �និនាំកុ់ ភៅ�កុន�ង ៥៣មប់ណេ�ស�ទូាំំងពិភពគោ�កុរួើមកុលើ�ើយ។ កុុម្រារ 

២,៥ �និនាំកុ់ណេនិះកែដរ កុពំុងលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិទាំំង�ស់�ា! កុុម្រារ ២,៥ �និនាំកុ់ កុក៏ុពំុងអៀរៀនិស្ឋាោប់ស់ំណេលង និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់មពះជាម្រាាស់ផងកែដរ! 

លើ�ើយលើយើងនឿជំឿថា វាម�និ់កែតិជាការចាំប់់លើផដើមប់ុុគោ�ះះ។ 

�នកុអាើកែសវងរកុលើមើលអៀសៀវិភៅ�លអៗ សមម្រាប់់កុនូិរប់ស់លើយើង តាំមណេគ��ពំរ័ៈ theprayercovenant.org/children ។ �នកុនឹិងរកុលើ�ើញនិវូិអៀសៀវិភៅ�កែដលម្រានិ 

រូប់ភាព និងិ��ប់នាំាលជ់ាលើមើើនិ ព�ការតាំងំសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិសមម្រាប់ក់ុមុ្រារពាសណេពញពភិពគោ�កុ។ លើយើងើលូើតិិដនឿរឿងទាំងំគោនាំះ�ស!់ សូមសរណេសរើះុ និិ

ងកែើកុចាំយនឿរឿងកុន�ងការតាំងំសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ ជាមយួនិងឹលើយើង។ លើយើងខ្ពំ�ំ�និទងឹរងច់ាំ�ំ�លួដ�ំងឹព��នកុ។
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នៅសួចំកូី�នៅ�ីើ ម

11

ការនៅរៀន��ិស្ថាា ន 
កុនូិៗរប់ស់�នកុមប់កែ�លនិឹងសួរថា លើតិើការតាំំងសញ្ញាាគ�ជា�វ�? វាម�និ់កែតិជាការសនិ្រវាងមនិសុស២នាំកុ់ ឬលើមើើនិនាំកុ់ កែដលការសនិ្លើដើមប��ធិសិ្ឋាានិ

សមម្រាប់់�ាភៅ�វិិញភៅ�មកុ ភៅ�ណេវិ��មយួជាកុ�់កុ់កែដលពកួុណេគជាលើមជំើសលើរើសបានិ។ កុុម្រារម្រានិ�នំាំកុ�់នំិង�ា កែដលជា�សសនិៈដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ 

សមម្រាប់់មនិសុសម្រាាកុ់ ព�រនាំកុ់ ឬ កុ៏ប់�នាំកុ់ គោនាំះគរួឲ្យយរីកុរ៉ាយ កែដលង្វាយមសលួ លើដើមប�ឲ្យយពកួុណេគយល់បានិ។ ណេពលកែដល�នកុសិកុាតាំមរយៈណេមអៀរៀនិនិ�មួ

យៗ មតិវូិមបាកុដគោ�យសួរថា “លើតិើនិរ�កែដលមពះជាម្រាាស់កុពំុង�កុ់ភៅ�កុន�ងើតិិដ�នកុ លើដើមប�ប់�ចូ លកុន�ងការតាំំងសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិជាមយួ?” លើ�ើយ 

លើតិើតាំមមគោធិ្បាយ�វ� កែដលមពះកុពំុងម្រានិប់និទូ លមកុកានិ់�នកុ លើដើមប�ឲ្យយកែើកុចាំយនឿរឿងរប់ស់ម�ងជ់ាមយួនិឹង�នកុឯអៀ�ៀតិគោនាំះបានិ? 

ជានឿរឿយៗ កុមុ្រារចាំប់់លើផដើមការតាំងំសញ្ញាាជាមយួនិងឹឪពកុុម្រាោយ ប់ងប់អូនិមប់សុមស� និងិមតិិដភក័ុដ។ ពកួុណេគអាើើលូកុន�ងការតាំងំសញ្ញាាដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ�ី�ភៅ�ណេពល�កុ៏

បានិ។ គោ�លប់�ំងើបំ់ង គ�លើដើមប�ឲ្យយកុមុ្រាររកីុើលើមមើនិជំ�វិតិិដៃនិការ�ធិសិ្ឋាានិ។ ជាញកឹុ�ប់ជ់ាងណេនិះភៅ�អៀ�ៀតិ កុមុ្រារទាំងំគោនាំះគ�ជា�នកុកែដលចាំប់ល់ើផដើមដកឹុនាំកំារ�ធិសិ្ឋាានិ 

ភៅ�ផទះរប់សព់កួុណេគ។  

លើយើងសងឹឹមថា �នកុនិឹងរីកុរ៉ាយជាមយួនិឹងប់ឺង�់ី� កែដល�កុ់ប់�ចូ លអៀសៀវិភៅ�ទាំំងមលូ ភៅ�ជា១០ជំពំកូុ កែដលរួមម្រានិកែផនកុដៃនិការប់លើងើើតិសសិសៈ មពះគ�ុ 

កុដ�មសឡាញ់ កុដ�ណេមតាំោកុរុ� ការកែមប់ើតិិដ ការថាាយប់ងគំ ការណេប់ដជាាើតិិដ ការពឹងកែផអកុ ឥ�ិពិល ភាពជាសសិស និិងស�ិិ�ិំ�ើ។ ណេមអៀរៀនិគរួឲ្យយរំលើភើប់និ�មយួៗ 

រួមម្រានិនឿរឿងរ៉ាាវិមពះគមី�រ ខ្ពគមី�រើងចាំំ មកុ�សកុើិចការ ការ�ធិសិ្ឋាានិមសុះ�ា ការគោ�ះលើឡូើង និិងម្រានិសកុមីភាពដដៃ�អៀ�ៀតិ។  

សូមរកុលើមើលរូប់តិ�ំងទាំំង១០ណេនិះ កែដលរូប់និ�មយួៗសម្រាាលន់ិវូិសកុមីភាពភៅ�និឹងណេមអៀរៀនិនិ�មយួៗ។

កុមីវិិធិ�សិកុា គ�ម្រានិភាពប់�កែប់និបានិ។ សូមសណេមមើើតិិដនិវូិ�វ�កែដលអាើដលំើ�ើរការបានិសមម្រាប់់�នកុ មនិិថាកុន�ងថាាកុប់់អៀមងៀនិដៃ�ៃអា�តិិយ កុមីវិិធិ�VBS 

ឬកុមីវិិធិ�សិកុាតាំមមកុុមតិើូ។ លើយើងផដល់មតិឲិ្យយ�ក់ុវាើលូភៅ�កុន�ងើ�ំតិថ់ាាកុព់�រ។ ��មយួ ប់អៀមងៀនិកុមុ្រារតាំមរយៈខ្ពឺមឹស្ឋារគោ�លទាំំង១០ 

កុន�ងរយៈណេពល១០សបាោ� ៍ប់នាំាប់់មកុលើសនើរឲ្យយពកួុណេគលើធិវើការមពមអៀមពៀងជាមយួនិងឹមតិិដ ឬសម្រាជំកិុកុន�ងមគសួ្ឋាររប់ស់ណេគ�ម្រាាកុ។់ ណេពល�នកុប់�ចប់ក់ុមវីិធិិ�សកិុារួើ

រ៉ាល ់សូមរកុាការ�ធិសិ្ឋាានិជា�ធិភិាពកុន�ងថាាកុអ់ៀរៀនិ។ លើធិវើដើូជាណេពលកែដល�នកុើ�ំយណេពលថាាយប់ងគគំោ�យើអៀមមៀង និងិប់កែនិែមណេពលណេវិ�រ៉ាលស់បាោ� ៍លើដើ

មប�ើលូរួមការថាាយប់ងគំ�ធិសិ្ឋាានិ។ សូមលើសនើសុំកុមុ្រារឲ្យយកែើកុចាំយៈ

• រអៀប់ៀប់កែដលមពះកុពំុងផ្លាាស់ប់ដូ រពកួុណេគ

• រអៀប់ៀប់កែដលមពះកុពំុងផ្លាាស់ប់ដូ រនិរ�ម្រាាកុ់ កែដលពកួុណេគកុពំុង�ធិសិ្ឋាានិឲ្យយ

• រអៀប់ៀប់កែដលមពះកុពំុងម្រានិប់និទូ លភៅ�កានិព់កួុណេគ

• សូមលើ�ឺើយតិប់និឹងការ�ធិសិ្ឋាានិ

• ស�ំ�មពរ�ធិសិ្ឋាានិ

�រគុ� សមម្រាប់់ភាពជាដៃដគូរកុន�ងការដឹកុនាំំ�នកុដដៃ�ភៅ�មពះមគ�សទ តាំមរយៈ�ំ�ើដៃនិការ�ធិិស្ឋាានិ។

លើតិើ�នកុអាើលើធិវើវាបានិណេ�? ការគោ�ះលើឡូើង!ការគោ�ះលើឡូើង!មកុ�សកិុើចការលើតិើ�នកុអាើកែសវងរកុបានិណេ�?លើតិើ�នកុអាើកែសវងរកុបានិណេ�? ការ�ធិិស្ឋាានិមពម�ាការ�ធិិស្ឋាានិមពម�ា សមូព�ន៌ាំ!សមូព�ន៌ាំ!លើតិើ�នកុអាើកែសវងរកុបានិណេ�?លើតិើ�នកុអាើកែសវងរកុបានិណេ�? ការ�ធិិស្ឋាានិមពម�ាការ�ធិិស្ឋាានិមពម�ាលើតិើ�នកុអាើដឹងបានិណេ�? លើតិើ�នកុអាើស្ឋាោប់់ល�ណេ�? លើតិើ�នកុអាើលើធិវើវាបានិណេ�? លើតិើ�នកុអាើលើធិវើវាបានិណេ�? មកុ�សកិុើចការសមូស្ឋាកុលបង!លើតិើ�នកុអាើនិិយ៉ាយបានិណេ�? លើតិើ�នកុអាើកែសវងរកុបានិណេ�?លើតិើ�នកុអាើកែសវងរកុបានិណេ�?លើតិើ�នកុអាើនិិយ៉ាយបានិណេ�?
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គុរំលំូនាំរំបិស់ួ�ាកូ�ឹកូនាំ ំនៅមនៅរៀនទូ�១ ព្រះ�ះគុុណ

សួកូមេភា� ទូ�១

ព្រះ�ះគុុណ

សួកូមេភា� ទូ�១៖ នៅតើ�ាកូ�ចំនិយ៉ាយបាននៅទូ?

ការចំង់ចាំទំៃនការ��ិស្ថាា ន

ឱ មពះវិរប់ិតាំកែដលគង់ភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌ សូម�រមពះគុ

�ើំគោពាះការមសឡាញ់�ូលប់ងគំ និិងលើធិវើឲ្យយ�ូលប់ងគំ

កាាយជាកុូនិម្រាាកុ់រប់ស់ម�ង់។

សូមអានិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិទាំំងមសុងទាំំង�ស់�ា - 

សូមគោផ្លាោតិភៅ�លើលើខ្ពឺឹមស្ឋារ ដូើជា �ំព�មពះគុ�។

សូមអៀមើៀងនិូវិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិទាំំងមសុងទាំំង�ស់�ា។ 

(ចាំកុ់ប់�ើអៀមមៀង)

ការទូនៅនទញ់ខ្ញុំគុមព�រ (១យែូហាន ៣.១)

សួកូមេភា� ទូ�១៖

ការចំង់ចាំទំៃនការ��ិស្ថាា ន

ដែលីង់លីង់ព្រះបាជាា
ពាកុយនិ�មួយៗម្រានិប់ំកែនិកុណេផសងៗ�ា។ ប់ំកែនិកុទាំំងគោនាំះមតិូវិ

�កុ់ពាកុយឲ្យយមតិឹមមតិូវិ លើដើមប�ប់ំណេពញខ្ពគមី�រ។

ដែលីង់កូំស្ថានីកីានៅខ្ញុំៀនសួ
�នកុម្រានិមគូប់ង្វាាតិ់ម្រាាកុ់ ជាមួយនិឹងខ្ពគមី�រទាំំងមសុង 

កែដលបានិសណេសរលើលើកាោអៀខ្ពៀនិស។ កុុម្រារចាំប់់លើផដើមអានិខ្ព

គោនាំះលើឡូើងមពម�ា គោមកាយមកុមគូប់ង្វាាតិ់គោនាំះនិឹងចាំប់់លើផដើមលុ

ប់ពាកុយខ្ពឺះៗ រ�ូតិពាកុយទាំំង�ស់មតិូវិលុប់ណេើញទាំំង�ស់កុន�ង

ខ្ពគោនាំះ រួើឲ្យយកុុម្រារអានិ គោ�យើងចាំំវាភៅ�កុន�ងើិតិដ។

�រជាជួួរ!
មបាប់់កុុម្រារឲ្យយឈ្នួរជាជំួរ។ ណេកុីងនិ�មួយៗអានិពាកុយកុន�ង

ខ្ពគមី�រប់និដប់នាំាប់់�ា។ លើប់ើពួកុណេគអានិខ្ពុសពាកុយ�មួយ 

ពួកុណេគមតិូវិ�ងគ�យើុះ។ 

សូមផដល់រង្វាានិ់លើលើកុ�ឹកុើិតិដ សមម្រាប់់�នកុ�កែដលអាើ�

ណេនិទញខ្ពគមី�រ។

កុុម្រាារមតិូវិប់ដូរ�ាាអាានិ ជាាមួយនិឹងខ្ពគមី�រណេផសងៗ�ាា។
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សួកូមេភា�ទូ�៣៖ នៅតើ�ាកូ�ចំយល់បាននៅទូ?

សួកូមេភា�ទូ�២៖ 

សួកូមេភា�ទូ�៣៖ 

សួកូមេភា�ទូ�២៖ នៅតើ�ាកូ�ចំរកូនៅ�ើញ់នៅទូ? 

ណេពលសិកុាមពះគមី�រ-ជំ�កុឲ្យយភៅម�ភៅ�កុន�ងមពះប់និទូលមពះ។ ម្រានិខ្ពគមី�រគោយ៉ាង កែដលទាំកុ់�ងនិឹង�តិែប់�នឿរឿង។ 

ប់លើងើើតិឲ្យយម្រានិការមប់កុួតិមប់កែជំង ថាលើតិើ�នកុ�កែដលអាើរកុលើ�ើញខ្ពគមី�រមុនិណេគ (៣ខ្ពមពះគមី�រ ដូើខ្លាំងគោមកាម)៖

ការពិភាកុា ឬការកែើកុចាំយ។ កែផអកុតាំមការយល់លើ�ើញគោ�យណេសរី-កុុម្រារអាើប់ង្វាាញណេើញនិូវិការសងស័យព�ជំំ

នឿនិឿរប់ស់ខ្ពឺ�និ ការគោចាំ�សួរ ការកែើកុចាំយព�ភាពភ័យខ្លាំាើ ។ល។ ណេកុីងនិ�មួយៗប់ណេ�ចញនិូវិការយល់លើ�ើញណេផសង

ៗ�ាទាំកុ់�ងនិឹងជំំនឿនិឿ។ �នកុដឹកុនាំំគួរកែតិលើប់ើកុើំ�រើិតិដ គោ�យកែើកុចាំយនឿរឿងរ៉ាាវិផ្លាាល់ខ្ពឺ�និកុន�ងជំ�វិិតិរប់ស់ពួកុ�តិ់ 

ទាំកុ់�ងនិឹងមពះគុ�។ សូមប់នាំាប់ខ្ពឺ�និើុះើូលជាមួយនិឹងកុុម្រារ លើធិវើដូណេើនះ គោនាំះកុុម្រារនិឹងលើធិវើដូើជា�នកុដឹកុនាំំកែដរ។  

ឧទាំ�រ�៍ខ្ពឺះៗដៃនិសំនិួរទាំំងគោនាំះម្រានិដូើជា៖

១. នៅតើ�ាកូ�ឹង់យ៉ាែ ង់�ូចំនៅមីចំ ថ្វាព្រះ�ះព្រះសួឡាញ់់នៅយើង់?

២. នៅតើ�ាកូបិង្គា� ញ់នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់�ាកូយ៉ាែ ង់�ូចំនៅមីចំ?

៣. នៅតើ�ើ�ដែ�លនៅ�ើើឲ្យយ�ាកូយល់នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់បាន? 

៤. នៅតើ�ើ�ដែ�លនៅ�ើើឲ្យយនៅយើង់កាា យជាកូូនរបិស់ួព្រះ�ះ?

ខ្ពគមី�រនិិយ៉ាយព� “មពះគុ�”

យែូហាន ៣.១៦

១យែូហាន ៤.១០

រ ែូម ៨.៣៨-៣៩

(�នកុអាើលើមប់ើខ្ពគមី�រទាំំងណេនិះឬលើមប់ើខ្ពណេផសងអៀ�ៀតិ)

នៅតើខ្ញុំគុមព�រនៅនះកូំ�ុង់ព្រះបាបិ�់ើ��ល់ខ្ញុំាុ ំ?

នៅតើខ្ញុំគុមព�រនៅនះនៅ�ាើយតបិយ៉ាែ ង់ណា សួព្រះម្នាបិជ់ួ�វតិខ្ញុំាុ ំ? 

នៅតើខ្ញុំាុ ំបាន���ើ� �ំ��ព្រះ�ះគុុណ?

សួកូមេភា�ទូ�២៖ នៅតើ�ាកូ�ចំរកូនៅ�ើញ់នៅទូ? 

ណេពលសិកុាមពះគមី�រ-ជំ�កុឲ្យយភៅម�ភៅ�កុន�ងមពះប់និទូលមពះ។ ម្រានិខ្ពគមី�រគោយ៉ាង កែដលទាំកុ់�ងនិឹង�តិែប់�នឿរឿង។ 

ប់លើងើើតិឲ្យយម្រានិការមប់កុួតិមប់កែជំង ថាលើតិើ�នកុ�កែដលអាើរកុលើ�ើញខ្ពគមី�រមុនិណេគ (៣ខ្ពមពះគមី�រ ដូើខ្លាំងគោមកាម)៖

សួកូមេភា�ទូ�៣៖ នៅតើ�ាកូ�ចំយល់បាននៅទូ?

ការពិភាកុា ឬការកែើកុចាំយ។ កែផអកុតាំមការយល់លើ�ើញគោ�យណេសរី-កុុម្រារអាើប់ង្វាាញណេើញនិូវិការសងស័យព�ជំំ

នឿនិឿរប់ស់ខ្ពឺ�និ ការគោចាំ�សួរ ការកែើកុចាំយព�ភាពភ័យខ្លាំាើ ។ល។ ណេកុីងនិ�មួយៗប់ណេ�ចញនិូវិការយល់លើ�ើញណេផសង

ការបិនៅព្រះង់ៀនគំុរូនៅ�ើមី�នៅព្រះបិើសួព្រះម្នាបិព់្រះបិធនបិទូ�ងំ់ ១០
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សួកូមេភា�ទូ�៤៖ ការ��ិស្ថាា នព្រះ�មគ្នាា

ណេនិះជាាឱកាាសមួយ កែដលអាាើឲ្យយកុុម្រាារ�ធិិស្ឋាាានិមពម�ាា។ �នកុខ្ពឺះមប់កែ�លជាាមិនិកែដលធាាាប់់�ធិិស្ឋាាានិដូើណេនិះព�មុនិមកុណេ� 

ណេ�ើយ�នកុខ្ពឺះណេ�ៀនិខ្លាំះាស់កុន�ងកាារ�ធិិស្ឋាាានិផងកែដរ។ កាារ�ធិិស្ឋាាានិមពម�ាា និឹងជំួយណេធិវើឲ្យយកាារ�ូល�ងវរដល់មពះម្រាានិភាាពស្

រួល និិងម្រាានិ�ំ�រ កែដលវាាហ្គាាកុ់ដូើជាា�នកុកុំពុងប់និឺ�សំណេឡូងជាាពាាកុយកែតិមួយ ឬ ជាាមប់ណេយ៉ាាគ�ធិិស្ឋាាានិខ្ពឺ�ៗមពម�ាាណេឡូើង។ 

ចាំាប់់ណេផដើមណេ�ាយកាារប់ណេមងៀនិកុុម្រាារ ព�មពះនាំាមណេផសងៗរប់ស់មពះ និិងកុិើចកាាររប់ស់ម�ង់។ កាារណេនិះកុ៏ជាាវិិធិ�កុន�ងកាារថាាាយប់ង្

គំ និិងសរណេសើរតិណេមើើងផងកែដរ។ កុុម្រាារើូលើិតិដកាារ�ធិិស្ឋាាានិកែប់ប់ណេនិះ ណេ�ើយនិិង��ួលបាានិើណេមឺើយឆាាប់់រ�័ស។ �នកុដឹងជាាកុ់

ថាាមពះវិិញាា�ប់រិសុ�ិនិឹងតិណេមើើងណេឡូើងតាំាមរយៈកាារ�ធិិស្ឋាាានិរប់ស់ពួកុណេគ។ ដៃ�ៃនិ�មួយៗ កាារ�ធិិស្ឋាាានិរប់ស់ពួកុណេគនិឹងកាានិ់

កែតិង្វាាយមសួលណេឡូើង មពមទាំាងំរ៉ាាល់ដៃ�ៃើុងសបាោា�៍ កាារ�ធិិស្ឋាាានិណេនិះនិឹងជំមមុញពួកុណេគចាំាប់់ណេផដើមកែើកុចាំាយ សំ�ូមពរ�ធិិ

ស្ឋាាានិផ្លាាាល់ខ្ពឺ�និបាានិណេ�ៀតិផង។

សកុមីភាាព�ធិិស្ឋាាានិមួយណេ�ៀតិ គ� “កាារ�ធិិស្ឋាាានិតាំាមព�៌”។ ចាំាកុ់ណេភឺងើណេមមៀងថាាាយប់ងគំសមម្រាាប់់កុុម្រាារ 

ណេ�ើយឲ្យយពួកុណេគណេផដកុខ្ពឺ�និណេលើណេ�ះា ណេ�ាយរ�កុរ៉ាាយជាាមួយនិឹងកាារប់ណេងើើតិរប់ស់មពះ ដូើជាាដៃផទណេម� ណេដើមណេឈ្នួើ ពពកុ។ 

ណេ�ាណេលើមកុ�ាសធិំព័រស សូមឲ្យយកុុម្រាារគូរស្ឋាះានិៗ ណេ�ាតាំាមអាារមី�៍ណេគ និូវិ�វ�កុ៏ណេ�ាយកែដលពួកុដឹងបាានិថាាមពះកុំពុងម្រាានិ

ប់និទូលណេ�ាកាានិ់ពួកុណេគ។ កុុម្រាារើូលើិតិដកាារ�ធិិស្ឋាាានិតាំាមព�៌�ាស់ ណេ�ើយ�នកុនិឹងណេសៃើើសរណេសើរ ណេពលកែដល�នកុណេ�ើ

ញនិូវិ�វ�កែដលកុុម្រាារកែើកុចាំាយ។ សកុមីភាាពណេនិះើំ�ាយណេពល ៣០នាំា��។ 

សួកូមេភា�ទូ�៤៖ ការ��ិស្ថាា នព្រះ�មគ្នាា

ណេនិះជាាឱកាាសមួយ កែដលអាាើឲ្យយកុុម្រាារ�ធិិស្ឋាាានិមពម�ាា។ �នកុខ្ពឺះមប់កែ�លជាាមិនិកែដលធាាាប់់�ធិិស្ឋាាានិដូើណេនិះព�មុនិមកុណេ� 

មពះ�ម្រាាស់ជាមពះសុើរិតិរប់ស់លើយើង (មពះណេយ�ូវាា សី�តិណេកុនិូ)

ណេ�ម្រាាញុូកែ�ឡូ (ណេ�ម្រាាញុូកែ�ល)

មពះវិរប់ិតាំ (�័របា)

មពះដ៏ភៅ��ស់កុលបជានិិើច (កែ�ល�ូឡាម)

មពះដ៏ខ្ពីស់ប់ំផុតិ (កែ�លណេ�លយុុនិ)

ភៅ�មកុម (សូប់ណេផតិ)

មពះជាម្រាាស់ជា�នកុគង្វាាលរប់ស់ខ្ពំ�ំ (មពះណេយ�ូវាា រូ�ី�)

មពះជាម្រាាស់ជា�ី�រប់ស់ខ្ពំ�ំ (មពះណេយ�ូវាា សូូរី)

មពះណេយ�ូវាាជាណេសើកុដ�សុខ្ពស្ឋានិដរប់ស់ខ្ពំ�ំ (ណេយ�ូវាា ស្ឋាឡូូម)

មពះ ��ិកុរដ៏ម្រានិមពះណេើស្ឋាោ (កែ�លឡូូ�ី�ម)

មពះ�ម្រាាស់ (មពះណេយ�ូវាា)

មពះកែដល�តិលើមើលខ្ពំ�ំ (ណេ�ល រី)

មពះដ៏ម្រានិមគប់់មពះណេើស្ឋាោ (ណេ�ល ស្ឋាដ�យ)

មពះ�ម្រាាស់និឹងផគតិ់ផគង់ឲ្យយ (មពះណេយ�ូវាា យ�ណេរ)

មពះ�ម្រាាស់កែដលព្បាល (មពះណេយ�ូវាា រូណេផ)

សួកូមេភា�ទូ�៤៖ 

គុរំលំូនាំរំបិស់ួ�ាកូ�ឹកូនាំ ំនៅមនៅរៀនទូ�១ ព្រះ�ះគុុណ
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ការបិនៅព្រះង់ៀនគំុរូនៅ�ើមី�នៅព្រះបិើសួព្រះម្នាបិព់្រះបិធនបិទូ�ងំ់ ១០

សួកូមេភា�ទូ�៥៖ សូួមនិយ៉ាយ!

សួកូមេភា�ទូ�៦៖ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?

សូមឲ្យយកុុម្រារកែើកុចាំយគំនិិតិរប់ស់ពួកុណេគគោ�យណេសរី �ំព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់មពះ៖ ការភ័យខ្លាំាើ និិងការមពួយបារម� 

លើលើការបាតិ់ប់ង់ណេសើកុដ�មសឡាញ់ ឬ �ំ�រកែដលពួកុណេគ��ួលបានិព�ការអៀរៀនិនិូវិណេសើកុដ�មសឡាញ់ម�ង់ើំគោពាះពួកុណេគ។  

មប់ធានិប់�ខ្ពឺះៗ សមម្រាប់់ការពិភាកុាប់និដ រួមម្រានិៈ

ណេពលនិិទាំនិនឿរឿង ជាការើូលើិតិដសមម្រាប់់កុុម្រារ។ សូមចាំប់់លើផដើមអានិនឿរឿងមបាប់់កុុម្រារ មពមទាំំងសួរសំ��រ។ (១៥នាំ��)

លើមជំើសលើរើស�នកុសី័មគើិតិដឲ្យយសកែមដងជាតិួ�ងគ នឿរឿងកុន�ងមពះគមី�រជាស្ឋាើ់នឿរឿង។ អៀសឺ�កុពាកុ់ស្ឋាមញ្ញ 

គោ�យម្រានិសំភារៈសមម្រាប់់�នកុគង្វាាល និិងសកុដ័សមភៅ�និឹងណេពលណេវិ� ដូើជាមកុម្រារុំកុាល និិងកែខ្ពសើង់។ (១៥នាំ��)

លើដើរតិួគោ�យនិិទាំនិនឿរឿងមដងអៀ�ៀតិ។ និិយ៉ាយមបាប់់នឿរឿងគោ�យស្ឋាមញ្ញ ដកែដលៗ និិង�និុញ្ញាាតិឲ្យយកុុម្រារនិិយ៉ាយនឿរឿងលើឡូើ

ងវិិញ។ ប់លើងើើតិ ៨មកុុម រួើគោបាះបាល់ឲ្យយដល់ណេកុីងម្រាាកុ់។ ពួកុណេគចាំប់់លើផដើមជាមួយស្ឋាើ់នឿរឿងដំប់ូង ប់នាំាប់់មកុគោបាះបាល់

ភៅ�ឲ្យយណេកុីងម្រាាកុ់អៀ�ៀតិ កែដលណេកុីងម្រាាកុ់គោនាំះនិឹងនិិយ៉ាយនឿរឿងប់នាំាប់់។ គោបាះបាល់រ�ូតិដល់កុុម្រារនិិយ៉ាយនឿរឿងបានិទាំំង

មសុង។ (១៥នាំ��)

សួកូមេភា�ទូ�៥៖ សូួមនិយ៉ាយ!

សូមឲ្យយកុុម្រារកែើកុចាំយគំនិិតិរប់ស់ពួកុណេគគោ�យណេសរី �ំព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់មពះ៖ ការភ័យខ្លាំាើ និិងការមពួយបារម� 

លើលើការបាតិ់ប់ង់ណេសើកុដ�មសឡាញ់ ឬ �ំ�រកែដលពួកុណេគ��ួលបានិព�ការអៀរៀនិនិូវិណេសើកុដ�មសឡាញ់ម�ង់ើំគោពាះពួកុណេគ។  

សួកូមេភា�ទូ�៦៖ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?

ណេពលនិិទាំនិនឿរឿង ជាការើូលើិតិដសមម្រាប់់កុុម្រារ។ សូមចាំប់់លើផដើមអានិនឿរឿងមបាប់់កុុម្រារ មពមទាំំងសួរសំ��រ។ (១៥នាំ��)

ព្រះ�ះគុុណម្នាននយ័ថ្វា ព្រះតូវបានព្រះសួឡាញ់់ 
នៅ�ះបិ�ជានៅយើង់មនិបាននៅ�ើើ�ើ� នៅ�ើមី�ស័ួកូីសួមនឹ
ង់បាននៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់នៅនាំះកូន៏ៅ�យ។

នៅតើ�ើ�ជា នៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់��៏ស់ួកូលីជានិចំា? 
វ៉ាម្នាននយ័ថ្វា 
នៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ដែ�លនឹង់មនិបិញ្ញាបិ!់ 
វ៉ានឹង់មនិបិញ្ញាបិ ់
នៅ�យនៅព្រះ�ះ�ាកូនៅ�ើើ�ើ�ខុ្ញុំសួនៅនាំះនៅ�ើយ។ 

វ៉ាមនិបិញ្ញាបិ ់នៅ�យនៅព្រះ�ះ�ាកូម្នាន�រមេណ៍�័
យខ្វាា ចំនៅនាំះនៅ�ើយ។ វ៉ានឹង់មនិបិញ្ញាបិ ់នៅ�យ� ្
នៅរាះដែតឪ�ុកូមី្នាយ�ាកូបាតប់ិង់ក់ារង្គារនៅនាំះ
នៅ�ើយ។ វ៉ានឹង់មនិបិញ្ញាបិ ់នៅ�យនៅព្រះ�ះ.... 
(សូួមឲ្យយ�ួកូនៅគុបំិនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះទំូនៅនរ)។ 

មនិថ្វាម្នាននៅរឿង់�ើ�នៅកូើតនៅ�ើង់ នៅសួចំកូី�ព្រះសួ
ឡាញ់់របិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវនឹង់មនិដែ�លបិញ្ញាបិ ់
និង់មនិដែ�លខ្ញុំកូបិំណង់នៅនាំះនៅ�ើយ។ 

សួកូមេភា�ទូ�៥៖ 

សួកូមេភា�ទូ�៦៖
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សួកូមេភា�ទូ�៧៖ នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើបាននៅទូ?សួកូមេភា�ទូ�៧៖ នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើបាននៅទូ?

ណេពលពិភាកុាៈ សូមពិភាកុាតាំមសំនិួរដូើតិភៅ�ណេនិះ ឬកុ៏ប់លើងើើតិជាសំនិួរផ្លាាល់ខ្ពឺ�និ�នកុៈ

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ាើយតបិ នូវ�ើ�ដែ�ល�ាកូនៅរៀនបានទៃ�ៃនៅនះសួព្រះម្នាបិជ់ួ�វតិ�ាកូ បានយ៉ាែ ង់�ូចំនៅមីចំ?

នៅតើ�ាកូបាននៅ�ើញ់��ព្រះ�ះគុុណ តាមសួកូមេភា�នៅទូ?

នៅតើការ�ើ�មយួ ដែ�ល�ាកូ�ចំនៅ�ើើបាន នៅ�ើមី�បិង្គា� ញ់�ល់�ាកូឯនៅទូៀត�ំ��ព្រះ�ះគុុណ?

សួកូមេភា�ទូ�៧៖ ការ�កុ់ពាកុយ

សួកូមេភា�ទូ�៨៖ សូួមនៅ�ើរតួ! (DJ’S GAMES from GameLife)សួកូមេភា�ទូ�៨៖ សូួមនៅ�ើរតួ!

ដែលីង់កូំស្ថានី�ំ�� “�ាកូគុង្គាើ ល និង់នៅចំៀម” 

សួកូមេភា�ទូ�៨៖ 

១.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់ៈ កែលបងកុំស្ឋានិដណេនិះដូើជាកែលបង “លួើស្ឋាើ់” កែដលកែើកុជា ៤មើកុ និិងភៅម�ព�ណេនិះរួមម្រានិៈ “អៀើៀម” 

“ើើកុ” និិង “�នកុគង្វាាល”។ 

២.  ើូរមបាប់់�នកុណេលងនិូវិមពំកែដនិកុំ�តិ់ គោ�យកែលបងណេនិះសែិតិភៅ�លើលើដៃផទកាណេរធិំមួយ។ ើំនិុើកុ�ោលកាណេរធិំ 

ម្រានិកាណេរតិូើជាងកែដលជាកុកែនិឺង “អៀើៀមកែដលបាតិ់” រស់ភៅ�។ ម្រានិើើកុើំនិួនិ ៦កុាល

 កែដលកុំពុងចាំំការពារអៀើៀមកែដលបាតិ់គោនាំះ។ សូមកែើកុ�នកុណេលងភៅ�ជា ៤មកុុម កែដលមកុុមនិ�មួយៗ សែិតិភៅ�កុកែនិឺងផ្

ណេសង�ាដៃនិមើកុទាំំង៤ គោ�យភៅ�ខ្លាំងភៅម�ដៃផទកាណេរធិំ។ 

៣.  �នកុណេលងមតិូវិកែើកុជា ៤មកុុម (មតិូវិកែើកុជា ២មកុុម លើប់ើម្រានិ�នកុណេលងតិិើជាង ១០នាំកុ់) 

ើូរឲ្យយណេលខ្ពអៀរៀងតាំមជំួរ�នកុណេលងនិ�មួយៗ គោ�យ�នកុណេលងទាំំងគោនាំះម្រានិណេលខ្ពអៀរៀង��១ ២ ៣ និិងលើមើើនិអៀ�ៀតិ។ 

៤.  សូមពនិយល់ ភៅ�ណេពលកែដល�នកុប់ង្វាាតិ់ណេលងកែមសកុ “ណេលខ្ព�មួយ” �នកុណេលងទាំំង ៤មើកុ 

កែដលមតិូវិនិឹងណេលខ្ពអៀរៀងរប់ស់ខ្ពឺ�និ មតិូវិរតិ់ើូលកុន�ងដៃផទកាណេរ លើដើមប�ព្យ៉ាមប់ុះ និិងសគោ�ង្វាាះអៀើៀមកែដលបាតិ់មួយភៅ�ើំកុ

�ោល។ មប់សិនិលើប់ើ�នកុណេលងគោនាំះមតិូវិើើកុចាំប់់បានិវិិញ �នកុណេលងគោនាំះមតិូវិចាំញ់ គោ�យចាំំណេលងវិគគគោមកាយអៀ�ៀតិ។ 

៥. ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ មតិូវិម្រានិ “ើើកុ” លើមើើនិជាង “�នកុជំួយសគោ�ង្វាាះអៀើៀម”។

៦. អៀើៀមទាំំងឡាយនិឹងមិនិអាើជំួយអៀើៀមកែដលបាតិ់គោនាំះបានិណេ� គោមពាះម្រានិើើកុលើមើើនិ�ស់ចាំំការពារ។ 

៧.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ សូមណេលងមដងអៀ�ៀតិ លើលើកុណេនិះសូមពនិយល់ គោ�យម្រានិមគូប់ប់ង្វាាតិ់ណេលងម្រាាកុ់ កែដលនិឹងលើធិវើជា 

“�នកុគង្វាាលលអ” លើ�ើយនិិងអាើភៅ�មគប់់ណេពលថា “ើើកុណេើញភៅ�! អៀើៀមមតិឡូប់់ភៅ�ផទះវិិញ!” 

ណេពលល�ើើកុមតិូវិ�ងគ�យើុះ លើ�ើយអៀើៀមទាំំង�ស់អាើភៅ�ផទះ តាំមជំួររប់ស់ខ្ពឺ�និលើដើមប�ណេលងមដងអៀ�ៀតិ។  

•  នៅសួចំកូី��ិត�្សោភាា បិជ់ួ�វតិៈ �ាកូគុង្គាើ លលាដែតង់ដែតព្រះបាកូ�ថ្វា នៅចំៀម�ងំ់�ស់ួម្នានសុួវតាិភា� 
នៅ��ទះរបិស់ួខ្ញុំាួន។ 

គុរំលំូនាំរំបិស់ួ�ាកូ�ឹកូនាំ ំនៅមនៅរៀនទូ�១ ព្រះ�ះគុុណ
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ការបិនៅព្រះង់ៀនគំុរូនៅ�ើមី�នៅព្រះបិើសួព្រះម្នាបិព់្រះបិធនបិទូ�ងំ់ ១០

សួកូមេភា�ទូ�១០៖ ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់! សួកូមេភា�ទូ�១០៖ ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់! សួកូមេភា�ទូ�១០៖ ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់! 

ណេនិះជាការើំ��លើិតិដមួយណេផសងអៀ�ៀតិសមម្រាប់់កុុម្រារ។ �តិែប់�នឿរឿងនិ�មួយៗប់�ចប់់គោ�យការគោ�ះ។ វា�នុិញ្ញាាតិិ

ឲ្យយកុុម្រារប់ង្វាាញនូិវិគំនិិតិដៃើនមប់�ិតិរប់ស់ខឺ្ព�និ។ សូមឲ្យយណេកីុងៗនូិវិសំភារៈមួយើំនួិនិដូើជា៖ សគរគោ�ះ កាោើុើ 

សំភារៈកែដលប់លើងើើតិសំណេលង�មួយ ឬក៏ុឲ្យយពួកុណេគនូិវិសំភារៈណេផសងៗកុន�ងផទះក៏ុបានិ។ សូមលើរើសណេកីុងម្រាាក់ុឲ្យយគោ�ះ 

និិងកុុម្រារឯអៀ�ៀតិកុន�ងមកុុមលើ�ឺើយតិប់ជាពាកុយប់គោនាំារ កែដលពាកុយប់គោនាំារគោនាំះទាំក់ុ�ងនឹិង មពះគុ�។ 

សួកូមេភា�ទូ�១០៖ 

សួកូមេភា�ទូ�៩៖ ព្រះកូ�សួកិូចំាការសួកូមេភា�ទូ�៩៖ ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

សូមឲ្យយមកុ�សកុិើចការ ដល់ណេកុីងម្រាាកុ់ៗ។ ឲ្យយប់ូ�ើ ភៅ�ះដៃដ ភៅ�ះដៃដព�៌ និិងដ�សព�៌ លើដើមប�លើធិវើកុិើចការ។ �នកុមិនិមតិូវិឲ្យយមកុ�ស

កែដលគូសរួើលើ�ើយណេ� កែតិជាមកុ�ស�ី�កែដលមតិូវិសរណេសរ ឬគូសគោ�យខ្ពឺ�និឯង។ សំ��ររំលឹកុភៅ�តាំម�តិែប់�នឿរឿងនិ�មួយៗ។ 

សួកូមេភា�ទូ�៩៖ 

១. នៅតើ�ាកូចំង់ចាំនំៅសួចំកូី���ិស្ថាា នទៃនជួួរទូ�១ បាននៅទូ? ចូំរសួរនៅសួរចុំះ�ូចំខ្វាង់នៅព្រះកាមៈ

២. បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

១យែូហាន ៣.១ “នៅមើល __________________ ដែ�ល _________ 

បាន�ីល់មកូ _________ ឲ្យយនៅយើង់បាននៅ�ជា ___________ ។

៣.  តាម�កូយសំួ��ផាទ ល់ខ្ញុំាួន នៅតើ�ាកូ�ចំដែចំកូចាំយបាននៅទូ ការដែ�លឲ្យយ�ាកូ�ឹង់ថ្វា 
�ាកូជាកូូនព្រះ�ះជានិចំានៅនាំះ?

៤.  ព្រះ�ះនៅយសូូួវសំ្ថាល់�ាកូតាមនៅ�េ ះ និង់សំ្ថាល់ព្រះគុបិ�់ងំ់�ស់ួរបិស់ួ�ាកូ! នៅតើ�ាកូ�ចំសួរនៅសួរព្រះបិនៅយ៉ាគុមយួ 
ឬ គូុសួជារូបិភា�មយួ ដែ�ល�ិ�ណ៌នាំ ��រនៅបិៀបិដែ�លនៅ�ើើឲ្យយ�ាកូសំ្ថាល់ថ្វាជាកូូនព្រះទូង់ប់ាន?

៥. នៅ�លនៅ�ាើយតបិ
ជាការលាដែ�លព្រះតូវ�រព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ! ការនៅនះគ្នាបិព់្រះ�ះទូយ័�ល់ព្រះ�ះនៅយសូូួវណាស់ួ។ នៅតើ�ាកូ�ចំសួរនៅសួ
រចុំះនូវការ�រព្រះ�ះគុុណ ដែ�ល�ាកូទូទួូលបាន��ព្រះ�ះនៅយសូូួវបាននៅទូ? (សូួម�ីល់ឲ្យយជាព្រះកូ�សួផាត�់ណ៌ 
��សួ�ណ៌ ខ្ញុំើតឺ នៅខេ ទៃ� និង់រូបិភា�បិិទូភាា បិន់ៅ�សង់ៗ នៅ�ើមី�ឲ្យយកុូម្នារបិនៅង់ាើតជាកាត�រព្រះ�ះគុុណ�ល់ព្រះ�ះ
នៅយសូូួវ។ ឬ នៅព្រះជួើសួនៅរ ើសួរូបិភា�ដែ�លគូុសួរចួំនៅ�ើយណាមយួកូប៏ាន។)
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ឱ ព្រះ�ះវរបិិតាដែ�លគុង់ន់ៅ�ស្ថាា នសួួគុន៌ៅ�ើយ 
សូួម�រគុុណចំំនៅ�ះការព្រះសួឡាញ់់ទូូលបិងំំ់ នៅ�ើយនៅ�ើើ 
ឲ្យយទូូលបិងំំ់កាា យជាកូូនម្នាា កូរ់បិស់ួព្រះទូង់។់ព្រះ�ះគុុណ

ព្រះបិស្ថាា �ំ��នៅចំៀមដែ�លបាត ់លូកា ១៥.១-៧
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១យែូហាន ៣.១ 

នៅមើល នៅសួចំកូា�ព្រះសួឡាញ់់យ៉ាែ ង់ណា�ា ដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាបាន�ាល់មកូនៅយើង់រា
ល់គ្នាា  ឲ្យយនៅយើង់បាននៅ�ថ្វាជាកូូនរបិស់ួព្រះ�ះ�ូនៅចំាះ។ 
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ព្រះ�ះគុុណ

នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
ឱ មពះវិរបិ់តាំកែដលគង់ភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌លើ�ើយ សូម�រគុ�ើំគោពាះការមសឡាញ�ូ់លប់ងគំ 

លើ�ើយលើធិវើ ឲ្យយ�លូប់ងគកំាាយជាកូុនិម្រាាកុរ់ប់ស់ម�ង។់

–––––

១យែូហាន ៣.១
លើមើល ណេសើកុ្រ�មសឡាញយ់៉ាាង��ន កែដលមពះវិរបិ់តាំបានិផ្រល់មកុលើយើងរ៉ាល់�ា ឲ្យយលើយើងបានិភៅ�ថាជាកូុនិរប់ស់មពះដូណេើនះ។ 

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ?
យែូហាន ៣.១៦

១យែូហាន ៤.១០

រ ែមូ ៨.៣៨-៣៩

លើតិើ�នកុដឹងយ៉ាាងដូើណេមដើ 

ថាមពះមសឡាញ់លើយើង?
លើតិើ�នកុប់ង្វាាញណេសើកុដ�មសឡាញ់�នកុយ៉ាាងដូើណេមដើ?

លើតិើ�វ�កែដលលើធិវើឲ្យយ
លើយើងកាាយជាកូុនិម�ង់?

លើតិើ�វ�កែដលលើធិវើឲ្យយ�នកុដឹង

ថាណេសើកុដ�មសឡាញ់?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?
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“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
លើប់ើថាាក់ុ�នកុធំិណេពកុ សូមបំ់កែប់កុភៅ�ជាមកុុមតូិើៗ លើ�ើយដឹកុនាំំពួកុណេគគោ�យ “ឱ 

មពះវិរបិ់តាំកែដលគង់ភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌លើ�ើយ សូម�រគុ�ើំគោពាះការមស�ញ់�ូលប់ងគំលើ�ើយលើធិវើឲ្យយ �ូលប់

ងគំកាាយជាកូុនិម្រាាក់ុរប់ស់ម�ង់។” ឲ្យយកុុម្រារនិិយ៉ាយស្ឋារលើឡូើងវិិញតាំមជួំរ ប់នាំាប់់មកុសុំឲ្យយពួកុណេគមដងម្រាាក់ុៗ 

ឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិម្រាាក់ុមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលដល់មពះ នូិវិរអៀប់ៀប់កែដលពួកុណេគមសឡាញ់កុន�ងនាំមជាកូុនិម�ង់ �វ�

ជាណេសើកុដ�មសឡាញ់�ស់កុលបជានិិើចរប់ស់មពះកែដលម្រានិន័ិយសមម្រាប់់ពួកុណេគ លើ�ើយនិិងការ�រមពះគុ�ស

មម្រាប់់ណេសើកុដ�មសឡាញ់ម�ង់ផងកែដរ។ ពួកុណេគ�ូលភៅ�កាន់ិមពះនាំមមពះ ឬ ការភៅ�កាន់ិកិុើចការកែដលម�ង់បា

និលើធិវើ ដូើកែដលបានិកែើកុចាំយភៅ�កុន�ងណេមអៀរៀនិគំរូ។ កែតិលើប់ើថាាក់ុរប់ស់�នកុតូិើ �នកុអាើលើធិវើការ�ធិិស្ឋាានិគោ�យ 

អៀរៀប់ើំឲ្យយកុុម្រារកាន់ិដៃដជារងវង់ លើ�ើយឲ្យយណេកីុងម្រាាក់ុៗដឹកុនាំំការ�ធិិស្ឋាានិ ពួកុណេគនឹិងអាើលើធិវើបានិ។

សូួម�ណ៌នាំ!
•  មពះគុ�ម្រានិន័ិយថា��ួលបានិការមសឡាញ់ គោទាំះប់�ជាលើយើងមិនិលើធិវើ�វ�ទាំំង�ស់ 

លើដើមប���ួលបានិវាក៏ុគោ�យ។

•  លើយើងដឹងថា មពះមសឡាញ់លើយើង គោ�យមពះម�ង់បានិប់លើងើើតិលើយើង ផគត់ិផគង់លើយើង និិងបានិប់�ើូនិមពះរ៉ាជំ្

យបុ់មតាំម�ង់កែតិមួយ គ��ងគមពះណេយសូូវិ លើដើមប�មកុសុគតិភៅ�លើលើលើឈ្នួើឆាាងសមម្រាប់់លើយើងរ៉ាល់�ា។

•  លើតិើ�នកុដឹងណេ�ថា �វ�ជាណេសើកុដ�មសឡាញ់ដ៏ភៅ��ស់កុលបជានិិើច? វាម្រានិន័ិយថា 

ណេសើកុដ�មសឡាញ់កែដល�ះនិ��ប់�ចប់់ គោទាំះប់�ជាណេពលណេវិ�យូរយ៉ាាង�ក៏ុគោ�យ។

•  វាមិនិកែដលប់�ចប់់លើឡូើយ គោទាំះប់�ជា�នកុលើធិវើកំុ�ុសក៏ុគោ�យ។

•  វាមិនិកែដលប់�ចប់់លើឡូើយ គោទាំះប់�ជា�នកុម្រានិអារមី�៌ភ័យខ្លាំាើក៏ុគោ�យ។

•  វាមិនិកែដលប់�ចប់់លើឡូើយ គោទាំះប់�និរ�មនុិសសកែដលលើយើងមសឡាញ់ស្ឋាាប់់ក៏ុគោ�យ។

•  វាមិនិកែដលប់�ចប់់លើឡូើយ គោទាំះប់�ជាឪពុកុម្រាោយ�នកុបាត់ិប់ង់ការង្វារលើធិវើក៏ុគោ�យ។

•  វាមិនិកែដលប់�ចប់់លើឡូើយ គោទាំះប់�ជា�នកុ��ួលបានិើំ�ត់ិថាាក់ុភៅ�ស្ឋា�មិនិលអក៏ុគោ�យ។ 

•  មិនិថាម្រានិនឿរឿង�វ�លើកុើតិលើឡូើងក៏ុគោ�យ ណេសើកុដ�មសឡាញ់រប់ស់មពះណេយសូូវិនឹិងមិនិប់�ចប់់ 

លើ�ើយនិិងមិនិកែដលប់រ៉ាជ័ំយលើឡូើយ។

សូមឲ្យយកុមុ្រារកែើកុចាំយគនំិតិិគោយ៉ាប់ល់គោ�យណេសរ ីព�ណេសើកុដ�មសឡាញរ់ប់ស់មពះ៖ ការភយ័ខ្លាំាើ ការ�ប់់បារម� �ំ

ព�ការបាតិប់់ងណ់េសើកុដ�មសឡាញរ់ប់ស់មពះ ឬកុ ៏ណេសើកុដ�សខុ្ព និងិការដកុពគិោស្ឋាធិនិណ៍េសើកុដ���ំរ មពមទាំងំការអៀរៀ

និ�ំព�ណេសើកុដ�មសឡាញរ់ប់ស់ម�ង។់ 
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នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
ព្រះបិស្ថាា �ំ��នៅចំៀមដែ�លបានបាត ់(លូកា ១៥.១-៧)

មពះណេយសូូវិើងឲ់្យយមនិសុសម្រាាដឹងថា លើតិើមពះមសឡាញព់កួុណេគខ្លាំាំងប់ុុ�ះ។ ម�ង់កុប៏ានិនិទិាំនិនឿរឿង�ំព��្

និកុគង្វាាលម្រាាកុ់ លើ�ើយនិិងអៀើៀមរប់ស់�តិ់កែដលបានិបាតិ។់ �នកុគង្វាាលមពបួារម�ព�អៀើៀមមួយកែដលបា

និបាត់ិ ណេ�តុិគោនាំះលើ�ើយបានិជា�ត់ិ�ុកុអៀើៀមកុន�ង�វូ ងណេផសងៗអៀ�ៀ

តិគោចាំល និិងកែសវងរកុអៀើៀមកែដលបានិបាត់ិគោនាំះ។ ណេពលខឺ្ពះ 

អៀើៀមវិណេងវង និិងលើដើរភៅ�តាំមផឺូ វិរប់ស់ពួកុវាអៀរៀងខឺ្ព� និ។ ពួកុវា 

ជាសតិវកែដល�ះនិសងឹឹម កែដលង្វាយមសួលរងការវាយមប់ហ្គារ 

ឬចាំប់់ជាើ�ំ�ព�សតិវខ្លាំា�ី�ំ �វូ ងើើកុ ឬ �វូ ងគោតាំ។ 

ការង្វាររប់ស់�នកុគង្វាាល គ�ការង្វារអៀើៀមព�គោម�ះថាាក់ុ គោនាំះគ�ជា�្

វិីកែដល�នកុគង្វាាលបានិលើធិវើ។ �តិ់ម្រានិើតិិដសប់ាយរីកុរ៉ាយ�ស់ 

ភៅ�ណេពលកែដល�ត់ិរកុលើ�ើញអៀើៀមកែដលបានិបាត់ិ លើ�ើ

យប់�មតិកុងគោ�យដៃដរប់ស់�តិត់ាំមផឺូ វិមកុផទះវិិញ។ 

ប់នាំាប់់មកុ�តិប់ានិភៅ�មិតិដភក័ុដ មពមទាំំង�នកុជំតិិខ្លាំតិរប់ស់

�តិ់មកុ�ប់�រស្ឋា�រនិឹងអៀើៀមមួយកែដលបានិរកុលើ�ើញវិិញ។ 

មពះណេយសូូវិបានិម្រានិប់និទូ លថា នឿរឿងណេនិះដូើជា�វ�កែដលភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌ 

ភៅ�ណេពលកែដលណេកីុងមបុ់ស ឬ មស� បុ់រស ឬ នាំរី ��ួលម�ង់ជាមពះ�ងគសគោ�ង្វាាះ 

ពួកុណេគណេើញព�ផឺូ វិមតូិវិបានិវិណេងវងមតិឡូប់់ជារកុលើ�ើញវិិញ កែដលគោនាំះនឹិងនាំំណេសើកុដ��ំ

�រយ៉ាាងខ្លាំាំង និិងការ�ប់�រស្ឋា�រភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌។ កុ�ិមពះគមី�រ ណេសផ្លានាំ ៣.១៧ ជួំយលើយើងឲ្យយដឹងថា ណេសើកុដ��ំ�

ររប់ស់មពះវិរបិ់តាំកែដលគង់ភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌ស្ឋា�រើំគោពាះកូុនិម�ង់។ “មពះ�ងគជាមពះដ៏ម្រានិឥ�ិិឬ�ិិ កែដលនឹិងសគោ�ង្វាាះ មពះ

�ងគនិឹងរីកុរ៉ាយើំគោពាះ�នកុគោ�យ�រសប់ាយ មពះ�ងគនិឹងលើធិវើ�សឲ្យយ�នកុម្រានិើតិិដសៃប់់គោ�យណេសើកុដ�មសឡាញរ់ប់ស់មពះ�ងគ 

មពះ�ងគនឹិងរីកុរ៉ាយើំគោពាះ�នកុ គោ�យសំណេឡូងអៀមើៀងយ៉ាាងឮ”។ លើតិើការណេនិះ លើធិវើឲ្យយ�នកុម្រានិអារមី�យ៍៉ាាងដូើណេមដើ? 

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមនឿជំឿថា មពះណេយសូូវិបានិសុគតិសមម្រាប់់�ំលើពើបាប់រប់ស់�នកុ លើ�ើយម�ង់រស់ភៅ�កុន�ងើិតិដរប់ស់�នកុ។

• សូមនឿជំឿថា មពះគុ�ម�ង់លើធិវើឲ្យយ�នកុបានិកាាយជាកូុនិជា��មសឡាញ់រប់ស់ម�ង់។

• សូមនឿជំឿថា ណេសើកុដ�មសឡាញ់ម�ង់សមម្រាប់់�នកុ នឹិងមិនិកែដលប់�ចប់់ គោទាំះម្រានិនឿរឿង�វ�លើកុើតិលើឡូើងក៏ុគោ�យ។

• សូមនឿជំឿថា មពះអាើលើមប់ើ�នកុ លើដើមប�កែើកុចាំយមពះប់និទូលដៃនិមពះគុ�ម�ង់ ជាមួយនឹិងនិរ�ម្រាាក់ុភៅ�ដៃ�ៃណេនិះ។
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ព្រះ�ះគុុណ

១. ណេលងលើលើកុដំប់ូង លើតិើនិរ�ម្រាាកុ់អាើជំួយសគោ�ង្វាាះអៀើៀមណេើញព��វូងើើកុបានិ កែដរឬណេ�? លើប់ើមិនិអាើ ណេ�តិុ�វ�?

២.  ភៅ�មពះគមី�រ លើតិើម្រានិអៀើៀមប់ុុនាំះនិកែដល�នកុគង្វាាលលអណេើញភៅ�ជំួយសគោ�ង្វាាះ? កែតិ១គតិ់! ណេកុីងទាំំង�ស់�ា 

លើតិើ�នកុរ៉ាល់�ាដឹងកែដរណេ�ថា លើប់ើសិនិជា�នកុជាអៀើៀមកែដលបានិបាតិ់ លើតិើ�នកុគង្វាាលលអ ឬ មពះណេយសូូវិ 

និឹងមតិឡូប់់មកុរកុ�នកុកែដរឬណេ�? លើតិើការ�វ�កែដលលើធិវើឲ្យយ�នកុដឹងថា មពះណេយសូូវិកុំពុងកែសវងរកុ�នកុមគប់់ណេពលណេវិ�?

៣.  គោតាំះលើយើង�ធិិស្ឋាានិ។ សូមថាតាំមខ្ពំ�ំ។ មពះ�ងគលើ�ើយ �ូលប់ងគំ�រមពះគុ�ម�ង់ កែដលលើយើងម្រានិ�ំ�រកុន�ងការណេល

ងកែលបងកុំស្ឋានិដណេនិះ សូមជំួយ�ូលប់ងគំឲ្យយយល់ថា មពះគុ�គ�ការ��ួលបានិ�វ�មួយ កែដល�ូលប់ងគំបានិសនិសំ ឬ 

មប់ឹងកែមប់ងរកុវាគោ�យខ្ពឺ�និឯងលើឡូើយ។ គោនាំះជា�ំគោ�យវិិញ។ គោតាំះលើយើឈ្នួប់់ប់និដិើ លើ�ើយស្ឋាោប់់សំណេឡូងកែដលម�ង់

និិយ៉ាយមកុកានិ់លើយើង។ លើតិើ�ូលប់ងគំធាាប់់បានិសុំមពះព��ំគោ�យដៃនិមពះគុ�គោនាំះណេ�? (ឈ្នួប់់ប់និដិើ) មពះ�ងគលើ�ើយ 

សូម�រមពះគុ�ម�ង់ កែដលម�ង់លើធិវើឲ្យយ�ូលប់ងគំកាាយជាកុូនិម្រាាកុ់ដៃនិកុូនិៗរប់ស់ម�ង់។ �ូលប់ងគំជាកុូនិរប់ស់ម�ង់លើ�ើយ!

* [�នកុដឹកុនាំំ ការ�ធិិស្ឋាានិទាំំងណេនិះគ� “ការ�ធិិស្ឋាានិកែដលថាតាំមខ្ពំ�ំ” ទាំំងណេកុីងមប់ុសៗ និិងមស�ៗថាតាំមខ្ពំ�ំទាំំង�ស់�ា...]
* * [�នកុដឹកុនាំំ សូមឈ្នួប់់ប់និដិើរយៈណេពល ១០វិិនាំ�� គោ�យ�និុញ្ញាាតិឲ្យយមពះនិិយ៉ាយភៅ�កានិ់ើិតិដរប់ស់ណេកុីងម្រាាកុ់ៗ។ 
លើយើងកុំពុងប់អៀមងៀនិកុុម្រារ ឲ្យយអាើនិិយ៉ាយកុន�ងណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ មពមទាំំងស្ឋាោប់់សំណេឡូងកុន�ងណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិផងកែដរ។]

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ដែលីង់កំូស្ថានី�ំ�� “�ាកូគុង្គាើ ល និង់នៅចំៀម” 

១.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់ៈ កែលបងកុំស្ឋានិដណេនិះដូើជាកែលបង “លួើស្ឋាើ់” កែដលកែើកុជា ៤មើកុ និិងភៅម�ព�ណេនិះរួមម្រានិៈ “អៀើៀម” 

“ើើកុ” និិង “�នកុគង្វាាល”។ 

២.  ើូរមបាប់់�នកុណេលងនិូវិមពំកែដនិកុំ�តិ់ គោ�យកែលបងណេនិះសែិតិភៅ�លើលើដៃផទកាណេរធិំមួយ។ ើំនិុើកុ�ោលកាណេរធិំ 

ម្រានិកាណេរតិូើជាងកែដលជាកុកែនិឺង “អៀើៀមកែដលបាតិ់” រស់ភៅ�។ ម្រានិើើកុើំនិួនិ ៦កុាល 

កែដលកុំពុងចាំំការពារអៀើៀមកែដលបាតិ់គោនាំះ។ សូមកែើកុ�នកុណេលងភៅ�ជា ៤មកុុម កែដលមកុុមនិ�មួយៗ សែិតិភៅ�កុកែនិឺងណេផសង

�ាដៃនិមើកុទាំំង៤ គោ�យភៅ�ខ្លាំងភៅម�ដៃផទកាណេរធិំ។ 

៣.  �នកុណេលងមតិូវិកែើកុជា ៤មកុុម (មតិូវិកែើកុជា ២មកុុម លើប់ើម្រានិ�នកុណេលងតិិើជាង ១០នាំកុ់) 

ើូរឲ្យយណេលខ្ពអៀរៀងតាំមជំួរ�នកុណេលងនិ�មួយៗ គោ�យ�នកុណេលងទាំំងគោនាំះម្រានិណេលខ្ពអៀរៀង��១ ២ ៣ និិងលើមើើនិអៀ�ៀតិ។ 

៤.  សូមពនិយល់ ភៅ�ណេពលកែដល�នកុប់ង្វាាតិ់ណេលងកែមសកុ “ណេលខ្ព�មួយ” �នកុណេលងទាំំង ៤មើកុ

 កែដលមតិូវិនិឹងណេលខ្ពអៀរៀងរប់ស់ខ្ពឺ�និ មតិូវិរតិ់ើូលកុន�ងដៃផទកាណេរ លើដើមប�ព្យ៉ាមប់ុះ និិងសគោ�ង្វាាះអៀើៀមកែដលបាតិ់មួយភៅ�ើំកុ

�ោល។ មប់សិនិលើប់ើ�នកុណេលងគោនាំះមតិូវិើើកុចាំប់់បានិវិិញ �នកុណេលងគោនាំះមតិូវិចាំញ់ គោ�យចាំំណេលងវិគគគោមកាយអៀ�ៀតិ។  

៥.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ មតិូវិម្រានិ “ើើកុ” លើមើើនិជាង “�នកុជំួយសគោ�ង្វាាះអៀើៀម”។

៦.  អៀើៀមទាំំងឡាយនិឹងមិនិអាើជំួយអៀើៀមកែដលបាតិ់គោនាំះបានិណេ� គោមពាះម្រានិើើកុលើមើើនិ�ស់ចាំំការពារ។ 

៧.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ សូមណេលងមដងអៀ�ៀតិ លើលើកុណេនិះសូមពនិយល់ គោ�យម្រានិមគូប់ប់ង្វាាតិ់ណេលងម្រាាកុ់ កែដលនិឹងលើធិវើជា 

“�នកុគង្វាាលលអ” លើ�ើយនិិងអាើភៅ�មគប់់ណេពលថា “ើើកុណេើញភៅ�! អៀើៀមមតិឡូប់់ភៅ�ផទះវិិញ!” 

ណេពលល�ើើកុមតិូវិ�ងគ�យើុះ លើ�ើយអៀើៀមទាំំង�ស់អាើភៅ�ផទះ តាំមជំួររប់ស់ខ្ពឺ�និលើដើមប�ណេលងមដងអៀ�ៀតិ។  

•  នៅសួចំកូី��តិ�្សោភាា បិជ់ួ�វតិៈ �ាកូគុង្គាើ លលាដែតង់ដែតព្រះបាកូ�ថ្វា នៅចំៀម�ងំ់�ស់ួម្នានសុួវតាភិា� នៅ��ទះរបិស់ួខ្ញុំានួ។  

សូួមស្ថាកូលីង់!
ដែលីង់កំូស្ថានី�ំ�� “�ាកូគុង្គាើ ល និង់នៅចំៀម” 
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១ នៅតើ�ាកូ�ចំចាំជំួរួទូ�១ ទៃននៅសួចំកូី���ិស្ថាា ន និង់សួនៅសួរចុំះ�ូចំខ្វាង់នៅព្រះកាមនៅនះនៅទូ?

២ បិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

១យែូហាន ៣.១ “នៅមើល _______________ ដែ�ល ___________ បាន�ីល់មកូ_______________ 

 ឲ្យយនៅយើង់បាននៅ�ជា...................... ។

៣ តាម�កូយសំួ��ផាទ ល់ខ្ញុំានួ នៅតើ�ាកូ�ចំដែចំកូចាំយបាននៅទូ ��ការដែ�លនៅ�ើើឲ្យយ�ឹង់បានថ្វា �ាកូជាកូូនព្រះ�ះជានិចំានៅនាំះ?

៤ �ូចំជាឪ�ុកូមី្នាយ�ាកូដែ�រ ព្រះ�ះនៅយសូូួវសំ្ថាល់នៅ�េ ះ�ាកូ និង់សំ្ថាល់�ើ�ៗ �ងំ់�ស់ួរបិស់ួ�ាកូ!
  នៅតើ�ាកូ�ចំសួរនៅសួរព្រះបិនៅយ៉ាគុមយួ ឬ គូុសួជារបូិភា�មយួ ដែ�ល�ិ�ណ៌នាំ ��រនៅបិៀបិដែ�លនៅ�ើើឲ្យយ�ាកូសំ្ថាល់ថ្វា 

�ាកូជាកូូនព្រះទូង់?់

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ

  ជាការលាដែ�លព្រះតវូ�រព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ! ការនៅនះគ្នាបិព់្រះ�ះទូយ័�ល់ព្រះ�ះនៅយសូូួវណាស់ួ។ នៅតើ�ាកូ�ចំសួរនៅសួរ 
ការ�រព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ ដែ�ល�ាកូនៅមើលនៅ�ើញ់��ព្រះ�ះនៅយសូូួវបាននៅទូ?

ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

ព្រះ�ះគុុណ
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ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!

ខ្ញុំាុគឺំុជាកូូនជាទូ�ព្រះសួឡាញ់់របិស់ួនៅសួចីំនៅលើ�ស់ួ�ងំ់នៅសួចីំ!

គុជឺាខ្ញុំាុ ំគឺុជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុគឺំុជាកូមេសិួទូធរិបិស់ួព្រះទូង់ ់ទៃនស្ថាា ន�ន៏ៅ��ស់ួកូលីជានចិំា!

គុជឺាខ្ញុំាុ ំគឺុជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុពំ្រះតូវបានសួនៅស្ដ្រីងំ្គាះនៅ�យព្រះ�ះគុុណ និង់ការនៅព្រះបាសួនៅលាះនៅ�យនៅលា�តិរបិស់ួព្រះទូង់!់

គុជឺាខ្ញុំាុ ំគឺុជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុពំ្រះតូវបានព្រះគុបិបាងំ់នៅ�យព្រះ�ះ�សួារបិស់ួព្រះទូង់ឲ់្យយម្នានសុួវតាភិា� នៅចំៀសួ�ុត��នៅព្រះគ្នាះថ្វាា កូ!់

គុជឺាខ្ញុំាុ ំគឺុជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុ�ំរព្រះ�ះគុុណ ដែ�លនៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ ់សួព្រះម្នាបិខ់្ញុំាុ ំនងឹ់មនិដែ�ល�ុតនៅ�ើយ កូម៏និព្រះតូវបិញ្ញាបិដ់ែ�រ!

គុជឺាខ្ញុំាុ ំគឺុជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុគឺំុជាកូូនទៃនព្រះ�ះ�ខ៏្ញុំពស់ួបិ�ុំត!  

�ដែមែន!

ព្រះ�ះគុុណ

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម� កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!
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នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់ សូួមជួួយទូូលបិងំំ់ឲ្យយព្រះសួឡាញ់់ និង់ស្ថាា បិប់ិងំ្គាបិព់្រះទូង់។់

នៅរឿង់របិស់ួនៅលាកូ�រ័ព្រះបាហា ំនៅលាកុូបិីតិី ១២.១-៥
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ម្នាែ ថ្វាយ ២២.៣៧, ៣៨ 

ព្រះតូវឲ្យយព្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ម្នាា ស់ួ ជាព្រះ�ះទៃនឯង់ឲ្យយ�ស់ួ�ំ��ចំិតី 
�ស់ួ�ំ��ព្រះ�លឹង់ នៅ�ើយ�ស់ួ�ំ��គំុនិតឯង់ 
នៅនះជាបិញ្ញា តិីយ៉ាែ ង់សំួខ្វានទ់ូ�១។ 
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នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ? 
សូមជំយួ�លូប់ងគឲំ្យយមសឡាញ់ និិងស្ឋា�ប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង។់

–––––

ម្នាែ ថ្វាយ ២២.៣៧, ៣៨ 
មតូិវិឲ្យយមសឡាញម់ពះ�ម្រាាស ់ជាមពះដៃនិឯងឲ្យយ�ស់�ំព�ើិតិដ �ស់�ំព�មពលឹង លើ�ើយ�ស់�ំព�គំនិិតិឯង 

ណេនិះជាប់ញ្ញតិដយិ៉ាាងសខំ្លាំនិ�់�១។ 

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
នៅចាំទិូយកូថ្វា ៧.៩

យែូហាន ១៤.១៥

២យែូហាន ១.៦

កូូ�ូសួ ៣.២០

លើតិើការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ 

ជា�វ�?

លើតិើណេសើកុដ�មសឡាញ់សំខ្លាំន់ិជាងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ កែមនិឬ?

ណេ�តុិ�វ�បានិជាណេសើកុដ�មស
ឡាញ់មតូិវិបានិផាភាាប់់ភៅ�នឹិង

ការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់
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នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់

“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ។ សូម

លើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលសូមមពះភៅ�តាំម

ពាកុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សូមម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ 

ពួកុណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិ

កែើកុចាំយកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។

សូួម�ណ៌នាំ!
•  មពះណេយសូូវិើង់ឲ្យយលើយើងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ឪពុកុម្រាោយរប់ស់លើយើង។

•  មពះណេយសូូវិើង់ឲ្យយលើយើងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់មពះ�ងគ។ ការណេនិះនាំំឲ្យយម�ង់សពវមពះ�ឫ�័យ។

•  លើយើងប់ង្វាាញណេសើកុដ�មសឡាញ់ើំគោពាះម�ង់ គោ�យស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់មគប់់ការទាំំង�ស់។

•  �នកុនឹិងលើ�ើញតាំមរយៈនឿរឿង កែដលមពះពរ��ួលបានិគោ�យការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់។

•  ការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ និិងការលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិ គ�ជាការលើធិវើដំលើ�ើរដ៏គួរឲ្យយរីកុរ៉ាយមួយ។

ភៅ���ណេនិះ�នកុអាើចាំប់់លើផដើមកុើិចពិភាកុាកែដលនិយិ៉ាយ�ំព�ការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់។់ ណេពលលើយើងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់ឪ់ពកុុម្រាោ

យរប់ស់លើយើង គោនាំះសរប់ញ្ញាាកុឲ់្យយលើ�ើញថាលើយើស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់មពះ�ងគកែដរ គោមពាះម�ងម់្រានិប់និទូ លថា លើយើ

ងមតិវូិកែតិស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់ឪ់ពកុុម្រាោយរប់ស់លើយើងកុន�ងមគប់់ការទាំំង�ស។់ សូមឲ្យយកុុម្រារកែើកុចាំយ ើ�ំ�ើពបិាកុៗ

កែដលពកួុណេគម្រានិទាំកុ�់ងនិឹងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ ប់ុុកែនិដ�និទឹមនិឹងណេនិះ កែើកុចាំយព�មពះពរកែដលណេគដកុពិគោស្ឋាធិនិ៍ 

ណេពលពកួុណេគស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់។់ ើុងគោមកាយ សូមជំយួពកួុណេគឲ្យយយល់ព�ការផាភាាប់់�ា រវាងណេសើកុដ�មសឡាញ់ 

និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់។់
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នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមប់ង្វាាញណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការថាាយប់ងគំរប់ស់�នកុ គោ�យការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់នូិវិ�វ�កែដលម�ង់មបាប់់។

•  សូមស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ឪពុកុម្រាោយរប់ស់�នកុ កែដលណេនិះគ�ជាការគោ�រពគោកាតិខ្លាំាើដល់មពះ។

•  សូមណេប់ដជាាើិតិដមសឡាញ់មពះឲ្យយ�ស់ព�ើិតិដ មពលឹង គំនិិតិ និិងកំុ�ំងរប់ស់�នកុ។ 

នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
នៅរឿង់របិស់ួនៅលាកូ�រ័ព្រះបាហា ំ(នៅលាកុូបិីតិី ១២.១-៥)

គោ�កុ�័រមបាហ្គាបំានិរស់ភៅ�តាំងំព�យរូលង�់ស់មកុលើ�ើយ។ ណេពលកែដល�តិ�់និើលូវិយ័ើ�ំស់ 

មពះជាម្រាាស់បានិម្រានិប់និទូ លភៅ�កានិ�់តិថ់ា “សូមណេើញព�មសុកុ ព��តិសិនាំោនិ 

និិងព�ផទះឪពកុុឯង ភៅ�ភៅ�ឯមសុកុកែដល�ញនិឹងប់ង្វាាញឯងើុះ។ 

�ញនិឹងប់លើងើើតិនិគរ១យ៉ាាងធិំព�ឯង �ញនិឹងឲ្យយពរដល់ឯង 

ទាំំងលើលើកុគោ�ះះឯងធំិផង ឯងនឹិងបានិលើធិវើជា��ប់ណេ�ចញពរដ

ល់មនុិសសទាំំងឡាយ។ មគប់ទ់ាំំងមគួភៅ�កែផនិដ�និឹងបានិពរ

គោ�យស្ឋារឯង”។ គោ�កុតាំ�័រមបាហំ្គាស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់មពះ

�ងគ។ �ត់ិបានិចាំកុណេើញជាមួយនិឹងមប់ពនិរិប់ស់�តិ។់ 

ស្ឋារ៉ា កុី� យមប់ុសរប់ស់�តិ់ ឡូ�តិ លើ�ើយនិិងកុមីស�ិិិទាំំង�

ស់រប់ស់�តិផ់ង។ ពកួុ�តិប់ានិចាំកុណេើញព�មសុកុកុំលើ�ើតិ 

ណេើញព�មកុុងណេ�មប់ុនិ គោឆា�ះភៅ�កានិក់ុកែនិឺង�ី�មួយ 

កែដលពកួុ�តិប់ានិភៅ�ថា��កុដ�សនិ្។ 

លើតិើ�នកុកែដលគតិិណេ�ថា ណេ�តិុ�វ�បានិជា�តិប់ានិធិ្

លើវិើតាំម�វ�កែដលមពះជាម្រាាស់បានិមបាប់់ដល់�ត់ិ? ខំ្ព�ំ នឿជំឿថា 

�នកុមបាកុដជាដឹង! គ��តិប់ានិអៀរៀនិមសឡាញ់ និិងអៀរៀនិស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់។់ 

ការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់រប់ស់�តិ់ គ�បានិចាំប់់លើផដើមណេពញដលំើ�ើរជំ�វិិតិដៃនិការលូតិ

�ស់រប់ស់�តិ់ កុន�ងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ ការមសឡាញ់ លើ�ើយនិិងណេសើកុដ�ជំំនឿនិឿ។ 

នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់

kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   30kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   30 2/22/22   2:22 PM2/22/22   2:22 PM



១.  ខ្ពំ�ំនឿជំឿថា កែលបងកុំស្ឋានិដគោនាំះគួរឲ្យយរីកុរ៉ាយ�ស់! វាជាការសំខ្លាំនិ់�ស់កែដលមតិូវិលើមើលភៅ�មុខ្ព

ជានិិើច លើតិើនិឹងម្រានិ�វ�លើកុើតិលើឡូើង លើប់ើសិនិជា�នកុណេលងម្រាាកុ់ង្វាកុកែប់រភៅ�កុនិទ�យរប់ស់�តិ់ខ្លាំងគោមកាយ? 

(�នកុណេលងគោនាំះនិឹងប់និែយនឿលប�និ លើ�ើយនិិងបាតិ់កុនិទ�យ�តិ់ផងកែដរ)។

២.  ភៅ�កុន�ងមពះគមី�រ �វ�ខ្ពឺះកែដលគោ�កុតាំ�័រមបាហ្គាំបានិគោបាះប់ង់ និិងបានិ�ុកុគោចាំល គោ�យសំឡូឹងគោឆា�ះភៅ�មុខ្ព 

លើ�ើយលើដើរតាំមមពះ? (�ឹកុដ�រប់ស់�តិ់ មុខ្ពរប់ររប់ស់�តិ់ មិតិដភ័កុដិរប់ស់�តិ់)

៣.  មពះណេយសូូវិលើ�ើយ សូម�រមពះគុ�ម�ង់សមម្រាប់់ការភៅ�ខ្ពំ�ំភៅ�ដៃ�ៃណេនិះ។ សូមប់ង្វាាញខ្ពំ�ំឥឡូូវិណេនិះ និូវិរអៀប់ៀប់កែដ

លម�ង់ើង់ឲ្យយខ្ពំ�ំស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ និិងរអៀប់ៀប់កែដលឲ្យយខ្ពំ�ំមសឡាញ់ គោ�យ�ស់ព�ើិតិដ �ស់ព�មពលឹង និិង�ស់ព�គំនិិតិ។ 

(ឈ្នួប់់ប់និដិើ) មពះ�ងគលើ�ើយ ខ្ពំ�ំមស�ញ់ម�ង់ សូមម�ង់ជំួយឲ្យយខ្ពំ�ំណេើះស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់។

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ចូំរកំុូង្គាកូនៅព្រះកាយ

១.  ើូរកែប់ងកែើកុ�នកុណេលង ១០នាំកុ់ កុន�ង១មកុុមៗ។ មកុុមនិ�មួយៗមតិូវិកានិ់ដៃដ�ា និិងឈ្នួរជារងវង់។ សូម�ំ�កុ់ដៃដើុះ 

និិងមុខ្ពកែប់រភៅ��នកុខ្លាំងស្ឋាោំដៃដ គោ�យមតិូវិលើមើលខ្ពនង�នកុគោនាំះ (កុនិទ�យ)។

២.  �នកុណេលងទាំំង�ស់មតិូវិើងកុនិទ�យភាាប់់និឹងគោខ្លាំ សំពតិ់ ឬ កែខ្ពសមកុវាាតិ់ លើប់ើសិនិជាអាើ។ 

�នកុណេលង�កែដលមិនិអាើើងកុនិទ�យបានិៈ សូមលើមប់ើមកុ�តិ់ើងភាាប់់�ាជំុំវិិញើណេងើះ ដូើជាកែខ្ពសមកុវាាតិ់ 

ប់នាំាប់់មកុើងកុនិទ�យភាាប់់និឹងវា។ 

៣.  ើូរពនិយល់ �នកុណេលងទាំំង�ស់មតិូវិចាំប់់កុនិទ�យ�នកុណេលងភៅ�ខ្លាំងមុខ្ពពួកុណេគ។ ណេពលកុនិទ�យមតិូវិបានិគោ�ះណេើញ 

�នកុណេលងម្រាាកុ់គោនាំះមតិូវិចាំញ់។  

៤.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់ៈ ើូរពនិយល់�នកុណេលងថា លើដើមប�ឈ្នួនះ �នកុណេលងទាំំង�ស់មិនិមតិូវិង្វាកុគោមកាយលើឡូើយ ប់ុុកែនិដគោផ្លាោតិលើលើ�វ�

កែដលភៅ�ខ្លាំងមុខ្ពពួកុណេគវិិញ (គោ�លភៅ�)។ 

៥.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់ៈ លើប់ើរតិ់ជារងវង់ គោ�យព្យ៉ាមចាំប់់កុនិទ�យ�នកុខ្លាំងមុខ្ព ជាការពិបាកុប់និដិើ (លើប់ើម្រានិ�នកុណេលងតិិើ)។ 

ើូរនិិយ៉ាយថា “ចាំប់់លើផដើម” គោនាំះ�នកុណេលងទាំំង�ស់និឹងព្យ៉ាមការពារកុនិទ�យរប់ស់ពួកុណេគ ណេពលកែដល�នកុដដៃ�ព្

យ៉ាមទាំញកុនិទ�យរប់ស់ពួកុណេគណេើញ។ 

៦.  ណេពល�នកុប់អៀមងៀនិណេលងកែមសកុថា “ឈ្នួប់់” �នកុណេលង�កែដលមិនិរប់ូតិកុនិទ�យ គ�ជា�នកុឈ្នួនះ។

•  នៅសួចំកូី��តិ�្សោរភាា បិជ់ួ�វតិៈ នៅលាកូតា�រ័ព្រះបាហាពំ្រះតវូបានព្រះ�ះព្រះតាស់ួនៅ�ឲ្យយនៅ�រកូកូដែនាង់�េ�មយួ។ គ្នា
តប់ានចាំកូនៅចំញ់នៅ�យទុូកូនៅចាំលរបិស់ួរបិររបិស់ួគ្នាត ់�ូចំជាព្រះសួកុូកំូនៅណើ តគ្នាត ់ឪ�ុកូមី្នាយរបិស់ួគ្នាត ់
ការង្គាររបិស់ួគ្នាត។់ នៅបិើនៅមើលនៅ�កានគ់្នាត ់គ្នាតប់ានសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិព់្រះ�ះ នៅ�ើយព្រះ�ះ�ង់បំានព្រះបិ�ន�រ�ល់គ្នាត់
យ៉ាែ ង់�សំួនៅមីើម។

សូួមស្ថាកូលីង់!
ចូំរកំុូង្គាកូនៅព្រះកាយ
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ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

១ នៅតើ�ាកូចំង់ច់ាំនូំវបិនាំទ តទ់ូ�២ ទៃនការ��ិស្ថាា ន��នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់នៅទូ? សូួមសួរនៅសួរវ៉ាចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម

២ បិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

ម្នាែ ថ្វាយ ២២.៣៧-៣៨ “___________ ព្រះ�ះ�ម្នាា ស់ួ ___________ ___________ 

 �ស់ួ�ំ��___________ �ស់ួ�ំ��___________ នៅ�ើយ�ស់ួ�ំ��___________។ 

 នៅនះជាបិញ្ញាតិី___________”។

៣ នៅតើ�ើ� ជាការសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ?់

៤ នៅតើ�ាកូគិុតថ្វា�ើ�ដែ�លជាការលំបាកូបំិ�ុត កូាងុ់ការសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ?់

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖

នៅ�នៅលើព្រះកូ�សួសួរនៅសួរដែ�លម្នានបិនាំទ ត ់សូួមសួរនៅសួរខ្ញុំគុមព�រចំង់ចាំទំៃ�ៃនៅនះ នៅ�យយកូចិំតីទុូកូ�កូ ់បិនាំទ បិម់កូបិិតវ៉ាភាា បិន់ៅ�
នងឹ់ព្រះកូ�សួ�ណ៌័ដែ�ល�ាកូចូំលចិំតី នៅ�យព្រះកូ�សួ�ណ៌័នៅនាំះគួុរដែតជាព្រះកូ�សួខ្ញុំគុមព�រ នៅ�ើើ�ូនៅចំាះ នៅនាំះព្រះកូ�សួ�ណ៌័�ូចំជា
សុូួមសួង់ខ្វាង់ខ្ញុំគុមព�ររបិស់ួ�ាកូ។ �ាកូ�ចំ�យួរវ៉ានៅ�នៅលើជួញ្ញាា ងំ់បិនទបិន់ៅគុង់របិស់ួ�ាកូ ឬនៅលើតុនៅរៀនរបិស់ួ�ាកូ នៅ�ើមី�រលឹំកូ�ាកូ��បិ
ញ្ញាតី�ិបំិ�ុំតរបិស់ួព្រះ�ះជាម្នាា ស់ួ។ 

នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់
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នៅតើ�ាកូនៅ�ើើ�ើ�មុននៅគុ ជានៅរៀង់រាល់ទៃ�ៃ?

ទុូកូចិំតី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់នងិ់��សិ្ថាា ន!

នៅតើ�ាកូគួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លដែ�ល�ាកូ�ន��ព្រះ�ះបិនទលូបិរសុិួទូធរបិស់ួព្រះ�ះ?

ទុូកូចិំតី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់នងិ់��សិ្ថាា ន!

នៅតើ�ាកូគួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�ល�ាកូព្រះតូវលីួង់ឲ្យយនៅ�ើើខុ្ញុំសួ?

ទុូកូចិំតី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់នងិ់��សិ្ថាា ន!

នៅតើ�ាកូគួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�ល�ាកូម្នានទៃ�ៃមនិលា ឬទៃ�ៃសូូួយ?

ទុូកូចិំតី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់នងិ់��សិ្ថាា ន!

នៅតើ�ាកូគួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�ល�ាកូ�យ័ខ្វាា ចំនៅ�នៅ�លរាព្រះត�?

ទុូកូចិំតី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់នងិ់��សិ្ថាា ន!

នៅតើ�ាកូគួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�ើមី�គ្នាបិព់្រះ�ះ�ឬទូយ័ព្រះ�ះ 

ទុូកូចិំតី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់នងិ់��សិ្ថាា ន!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម� កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់
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សូួមជួួយទូូលបិងំំ់ឲ្យយព្រះសួឡាញ់់�ាកូ�ទៃទូ 
�ូចំជាព្រះទូង់ព់្រះសួឡាញ់់ទូូលបិងំ់ំ។

�ាកូព្រះសួុកូស្ថាម្នាែ រ �ម្នាា កូម់្នានចំិតីសួបិីុរសួ លូកា ១០.២៥-៣៧

នៅសួចំកូី��ណិត�សូួរ
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យែូហាន ១៥.១២

បិញ្ញា តិីនៅនះគឺុថ្វា ព្រះតូវព្រះសួឡាញ់់�ាកូ�ទៃទូឲ្យយ�ូចំដែ�លខ្ញុំាុ ំ
បានព្រះសួឡាញ់់�ាកូរាល់គ្នាា ដែ�រ។
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នៅសួចំកូី��ណិត�សូួរ

នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
សូមជំយួ�លូប់ងគឲំ្យយមសឡាញ់�នកុដដៃ� ដើូជាម�ងម់សឡាញ�់លូប់ងគ�ំលូប់ងគ។ំ

–––––

យែូហាន ១៥.១២
ប់ញ្ញតិដិណេនិះគ�ថា មតូិវិមសឡាញ់�នកុដដៃ�ឲ្យយដើូកែដលខ្ពំ�ំបានិមសឡាញ់�នកុរ៉ាល់�ាកែដរ។

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ៥.៤៤-៤៨

១កូូរនិ�ូសួ ១៣.៤-៧

១យែូហាន ៤.៧-៧

១យែូហាន ៣.១៨

លើតិើនិរ�កែដល

មតូិវិបានិប់ង្វាាប់់ឲ្យយលើយើ

ងមសឡាញ់?

លើតិើលើយើងមតូិវិមសឡាញ់យ៉ាាងដូើណេមដើ?

លើតិើណេពល�កែដល�នកុយល់ព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់រប់ស់មគួស្ឋាររប់ស់�នកុ?

លើតិើណេពល�កែដល�នកុ

យល់ព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់រប់

ស់មពះ�ម្រាាស់?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   36kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   36 2/22/22   2:23 PM2/22/22   2:23 PM



37

“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ។ សូម

លើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលសូមមពះភៅ�តាំ

មពាកុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សុំម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ 

ពួកុណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ លើ�ើយនិិងស្ឋាាមមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិ

កែើកុចាំយកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  មពះគុ�ម្រានិន័ិយថា��ួលបានិការមសឡាញ់ គោទាំះប់�ជាលើយើងមិនិលើធិវើ�វ�ទាំំង�ស់ 

លើដើមប���ួលបានិវាក៏ុគោ�យ។

•  មសឡាញ់�នកុដដៃ� ម្រានិន័ិយថាមសឡាញ់ដល់មិតិដភ័កុដ និិងមសឡាញ់ខ្លាំះំងសមតូិវិរប់ស់�នកុ។ �ូ! 

ណេនិះជាការពិបាកុ�ស់។ 

•  មសឡាញ់�នកុដដៃ�ម្រានិន័ិយថា មសឡាញ់ដូើកែដលមពះណេយសូូវិបានិមសឡាញ់គោ�យការលះប់ង់។ 

គោនាំះម្រានិន័ិយថា ឲ្យយ�តិិភាពដល់�នកុដដៃ�ជាងខឺ្ព�និឯង។ 

សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដណេកុងីឲ្យយកែើកុចាំយ និងិពភិាកុាគោ�យណេសរីព�ការមពយួបារម� និងិប់ញ្ញាាលំបាកុនាំនាំរប់ស់ពកួុណេគ 

�ំព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់�នកុដដៃ� តាំម�វ�កែដលមពះណេយសូូវិតិមមូវិឲ្យយលើធិវើ។ សូមគោផ្លាោតិលើលើ�តិែប់�មពះគមី�រ ម្រាាថាយ 

ជំពំកូុ៥។ កុមុ្រារមប់កែ�លជាើងក់ែើកុចាំយើ�ំ�ើលំបាកុៗ កុន�ង�នំាំកុ�់នំិង និិងកែើកុចាំយ�ំព� ណេ�តិុ�វ�បានិជាការ

គោនាំះវាលបំាកុលើដើមប�មសឡាញ�់ស់�នកុ�កែដលមនិិើលូើតិិដពកួុណេគ។ សូមនិយិ៉ាយ�ពំ�លកុេ�ៈដៃនិណេសើកុដ�មសឡា

ញ់ កែដលបានិប់ង្វាាញតាំមរយៈ�តិែប់�មពះគមី�រ ១កុរូិនិ�សូ ជំពំកូុ១៣។ លើតិើើ�ំ�ើ�មយួកែដលលំបាកុកុន�ងការ

�និវុិតិដជាង លើតិើើ�ំ�ើមយួ�កែដលង្វាយមសលួជាង?

នៅសួចំកូី��ណិត�សូួរ
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នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
�ាកូព្រះសួុកូស្ថាម្នាែ រ �ម្នាា កូម់្នានចំិតីសួបិីុរសួ (លូកា ១០.២៥-៣៧)

លើតិើ
ម្រានិន័ិយយ៉ាាង� កែដលមសឡាញ់�នកុដដៃ�តាំមកែដលមពះណេយសូូវិបានិមសឡាញ់លើយើងរ៉ាល់�ា? 

លើតិើរកុើលើមឺើយទាំំង�ស់�ា។ ម្រានិម្រាាក់ុបានិសួរមពះណេយសូូវិថា “លើតិើនិរ�ជា�នកុជិំតិខ្លាំងខំ្ព�ំ?” មពះណេយសូូវិបានិពនិយ

ល់�ត់ិតាំមរយៈនឿរឿងមួយ។ ម�ង់និិយ៉ាយនឿរឿងយ៉ាាងលំ�ិតិ។ មពះណេយសូូវិគ�ជា�នកុ

និទិាំនិនឿរឿងយ៉ាាងប់ីនិិមប់សប់់ម្រាាកុ។់ ម�ងប់ានិម្រានិប់និទូ លថា “ម្រានិមនិសុស

ម្រាាកុក់ុពំុងកែតិលើធិវើដលំើ�ើរព�មកុុងណេយរូស្ឋាឡូិម ើុះភៅ�មកុុងណេយរីខ្ពរូ កុធ៏ាាកុខ់្ព្

លួនិភៅ�កុន�ងកុ�ោប់់ដៃដពកួុគោចាំរ វាប់ឺនិ�់តិ់ មពមទាំំងវាយឲ្យយមតិវូិរប់ួស 

រួើណេើញបាត់ិភៅ� គោចាំល�ត់ិឲ្យយភៅ�ម�ម។ ជួំនិជាម្រានិសងឹមួយ�ងគ 

ើុះមកុតាំមផឺូ វិគោនាំះ កាលបានិលើ�ើញ�ត់ិ ើុះមកុតាំមផឺូ វិគោនាំះ 

កាលបានិលើ�ើញ�ត់ិ គោនាំះក៏ុវាងតាំមម្រា�ង�សួភៅ�”។ 

រវាង�នកុ និិងខ្ពំ�ំ �តិ់មិនិម្រានិើិតិដអា�តិិអាសូរពតិិមបាកុ

ដណេ�។ មពះណេយសូូបានិប់និដថា “លើ�ើយម្រានិពួកុណេលវីិម្រាាក់ុ 

មកុដល់កុកែនឺិងគោនាំះកែដរ កាលបានិលើ�ើញលើ�ើយ 

ក៏ុវាងតាំមម្រា�ង�សួភៅ�អៀ�ៀតិ”។ លើតិើលើតិើវាពិតិណេ�? លើតិើ�នកុដឹង

ថានិឹងម្រានិ�វ�លើកុើតិលើឡូើងប់នាំាប់់ណេ�? “កែតិម្រានិស្ឋាសនិស៍្ឋាម្រាារីម្រាាកុ់ 

(�នកុកែដលពួកុយូ�លើមើលង្វាយ មិនិឲ្យយតិដៃមឺ) បានិលើ�ើញបុ់រស់កែដលមតូិវិរបួ់ស 

លើតិើ�នកុដឹងណេ�ថា លើតិើ�ត់ិបានិលើធិវើ�វ�? �ត់ិបានិប់ង្វាាញណេសើកុដ�មសឡាញរ់ប់ស់មពះ�

ម្រាាស់ គោ�យជំយួលើមើលកែ�ទាំ�ំតិ។់ �តិប់ានិើលូភៅ�រុំរប់ួសឲ្យយ រួើលើលើកុ�កុ់លើលើសតិវ�រប់ស់�តិ់ ដកឹុភៅ�ឯផទះសំ�កុ់ 

លើ�ើយបានិមបាប់់ម្រាាស់ផទះថា សូមកែ�រកុា�នណេនិះផង រ�តូិដល់�ត់ិបានិមប់លើសើរលើឡូើង។ រួើស្ឋាសន៍ិស្ឋាម្រាារីបានិនិិយ៉ាយថា 

“ណេនិះមបាកុ់មយួើនំិនួិសមម្រាប់់ការព្បាល លើ�ើយលើប់ើ�នកុើ�ំយលើលើសព�ណេនិះ ណេពលខ្ពំ�ំមកុវិិញ ខ្ពំ�ំនិឹងសង�នកុ”។ លើតិើ�នកុដឹងថា 

មពះណេយសូូវិប់�ចប់់នឿរឿងគោនាំះយ៉ាាងដូើណេមដើ? ម�ង់ម្រានិប់និទូ លថា “ភៅ�ើុះ សូម�នកុមប់មពឹតិដកែប់ប់យ៉ាាងដូគោចាំាះកែដរ”។ 

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមមសឡាញ់ដូើកែដលមពះណេយសូូវិមសឡាញ់គោ�យប់ង់ដៃ�ឺជំ�វិិតិ

•  សូមមសឡាញ់ ជាមួយនឹិងសកុមីភាព គោ�យមិនិម�ន់ិកែតិពាកុយសមដ�បុុ់គោ�ះះណេ�។ ណេពល�នកុយកុើិតិដ�ុកុ�ក់ុ�នកុដដៃ� 

�នកុកំុពុងប់ង្វាាញព�ណេសើកុដ�អា�ិតិអាសូរ។

•  សូមមសឡាញ់មពះណេយសូូវិ ឲ្យយ�ស់�ំព�ើិតិដ លើ�ើយ�ូលសូមមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិ ឲ្យយ�នកុអាើមសឡាញ់�នកុដដៃ�បានិ។ 

នៅសួចំកូី��ណិត�សូួរ
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១.  កុុម្រាររ៉ាល់�ា លើតិើណេ�តិុ�វ�បានិជា�នកុប់និដចាំកុ់�ឹកុឥតិឈ្នួប់់ភៅ�កុន�ងកែកុវិ�ឹកុរប់ស់�នកុ កែដលភៅ�ប់នាំាប់់�នកុដូណេើនះ? លើតិើណេ�តិុ

�វ��នកុមិនិ�ុកុ�ឹកុគោនាំះសមម្រាប់់ខ្ពឺ�និ�នកុ? (ណេពលខ្ពំ�ំចាំកុ់�ឹកុឲ្យយណេគកានិ់កែតិលើមើើនិ ខ្ពំ�ំកុ៏��ួលបានិវាកានិ់កែតិលើមើើនិអៀ�ៀតិកែដរ)

២.  កុន�ងមពះគមី�រ លើយើងលើ�ើញថាម្រានិប់ុរសម្រាាកុ់កែដលរងគោម�ះ លើ�ើយមតិូវិការជំំនិួយ លើតិើណេ�តិុ�វ�បានិជា�នកុគិតិថា 

ស្ឋាសនិ៍ស្ឋាម្រាារីម្រាាកុ់គោនាំះ ម្រានិើិតិដសប់ប�រស់ សមម្រាប់់�នកុកែដលរងគោម�ះ លើ�ើយ�តិ់បានិជំួយប់ុរសគោនាំះ? 

(ប់ុរសគោនាំះមតិូវិការជំំនិួយ លើ�ើយស្ឋាសនិ៍ស្ឋាម្រាារីអាើផដល់ឲ្យយ�វ�កែដលប់ុរសគោនាំះមតិូវិការ)

៣.  មពះជាម្រាាស់ជំួយ�ូលប់ងគំ ឲ្យយកែភនកុរប់ស់�ូលប់ងគំលើប់ើកុលើឡូើង លើដើមប�លើមើលលើ�ើញ�នកុកែដលមតិូវិការជំំនិួយភៅ�ជំុំវិិញខ្ពឺ�

និ�ូលប់ងគំ ពួកុ�តិ់កែដលមតិូវិការណេសើកុដ�អា�ិតិអាសូរ។ ឥឡូូវិណេនិះ សូមមពះណេយសូូវិសពវមពះ�័យប់ង្វាាញ�ូលប់ងគំ 

ឲ្យយលើ�ើញថានិរ�កែដលមតិូវិការជំំនិួយ តាំមរយៈជំ�វិិតិរប់ស់�ូលប់ងគំ។ (ផ្លា�កុប់និដិតិសិនិ) សូមមពះណេយសូូវិជំួយ�ូលប់ងគំ 

ឲ្យយមសឡាញ់�នកុដដៃ� និិងឲ្យយ�ូលប់ងគំកាាយ�នកុជំំនិួយម្រាាកុ់។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
មនិព្រះតូវបិញ្ញ្ឈបិដ់ែកូវទឹូកូ

១.   កែើកុ�នកុណេលងភៅ�ជា ២មកុុម (លើប់ើម្រានិណេកុីងលើមើើនិ អាើកែើកុមកុុមប់កែនិែមកុ៏បានិ)

២.  តិំអៀរៀប់�នកុណេលងភៅ�ជាជំួរៗ គោ�យស្ឋាះមតិូវិមតិង់និឹងនិឹងស្ឋាះនិ�មួយៗ លើ�ើយឈ្នួរឲ្យយឃ្លាាតិ�ា ១�ស់ដៃដ។

៣.  ភៅ�ខ្លាំងមុខ្ពជំួរ ម្រានិធិុង�ឹកុធិំ១ លើ�ើយភៅ�ខ្លាំងគោមកាយជំួរនិ�មួយៗ កុ៏ម្រានិធិុង�ឹកុធិំ១កែដរ។  

៤. សូមឲ្យយកែកុវិ�ឹកុជំ័រដល់�នកុណេលងម្រាាកុ់ៗ។

៥.  ណេពលល�សំណេលងថា “ចាំប់់លើផដើម” �នកុណេលងភៅ�ខ្លាំងមុខ្ពណេគ ដៃនិជំួរនិ�មួយៗមតិូវិដង�ឹកុកុន�ងធិុង រួើយកុ�ឹកុកែដល

ដងបានិចាំកុ់ប់ំណេពញកែកុវិរប់ស់�នកុណេលងប់នាំាប់់កុន�ងជំួរ លើ�ើយ�នកុណេលងប់នាំាប់់មតិូវិប់និដចាំកុ់�ឹកុឲ្យយ�ាជាប់និដប់នាំាប់់ 

គោ�យមិនិមតិូវិ�ុកុ�ឹកុភៅ�កុន�ងកែកុវិខ្ពឺ�និលើឡូើយ។ �នកុណេលងគោមកាយណេគប់ងអស់មតិូវិចាំកុ់�ឹកុើូលភៅ�កុន�ងធិុង�ឹកុភៅ�ខ្លាំង

គោមកាយ លើ�ើយមតិូវិកែមសកុលើឡូើងថា “សូមជំួយ ខ្ពំ�ំមតិូវិការ�ឹកុប់កែនិែម!”

៦.  ណេពល�នកុណេលងភៅ�ខ្លាំងមុខ្ពបានិល� ពួកុណេគចាំប់់លើផដើមយកុកែកុវិរប់ស់ពួកុណេគដង�ឹកុណេើញព�កុន�ងធិុងខ្លាំងមុខ្ពប់កែនិែម

អៀ�ៀតិ រួើចាំកុ់ប់និដ�ា ដកែដលៗ រ�ូតិទាំល់កែតិដល់ណេពលកុំ�តិ់។

៧.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់សមម្រាប់់�នកុប់ង្វាាតិ់ណេលង៖ ជំុំ��១ សូមកុុំ�កុ់�ឹកុភៅ�កុន�ងធិុងខ្លាំងមុខ្ពលើមើើនិ កែតិជំុំប់និដប់នាំាប់់ មតិូវិ�

កុ់�ឹកុភៅ�កុន�ងធិុងខ្លាំងមុខ្ពប់កែនិែមរ�ូតិ លើដើមប�ឲ្យយកុុម្រារអាើដកុ�ឹកុគោនាំះភៅ�ជំុំប់និដប់នាំាប់់អៀ�ៀតិបានិ។

៨.  ើំនិុើ�ស់សំលើ�ើើៈ សូមលើធិវើជាគំនិូសើំពាកុ់កុ�ោលលើលើធិុងខ្លាំងគោមកាយ លើ�ើយមបាប់់កុុម្រារ 

ពួកុណេគម្រានិណេពលមតិឹមកែតិ ៥នាំ��ប់ុុគោ�ះះ លើដើមប�ចាំកុ់ឲ្យយណេពញគំនិូសកុ�ោលដៃនិធិុងគោនាំះ។

• នៅសួចំកូី��តិ�្សោភាា បិជ់ួ�វតិ៖ នៅយើង់ព្រះតូវឲ្យយ�ាកូ�ទៃទូនៅទូៀត នូវ�ើ�ដែ�លនៅយើង់បានទូទូលួមកូ��ព្រះ�ះជាម្នាា ស់ួ។

សូួមស្ថាកូលីង់!
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១ នៅតើ�ាកូចាំបំាននៅទូ នៅ�បិនាំទ បិទ់ូ�៣ ទៃននៅសួចំកូី���ិស្ថាា ន ��នៅសួចំកូី�ណាណិត�សូួរ? សូួមសួរនៅសួរវ៉ាចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម

២ បិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

យែហូាន ១៥.១២ “នៅនះជា _______________ គឺុឲ្យយ�ាកូរាល់គ្នាា  _______________ 

 នៅ�វញិ់នៅ�មកូ �ូចំជាខ្ញុំាុ.ំ..................... �ាកូរាល់គ្នាា ដែ�រ។ 

៣   នៅតើនៅ�តុ�ើ�បានជាការសុួគុតរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�នៅលើនៅ�ើឆ្កាា ង់ ជាឧ��រណ៍ទៃននៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ឥតនៅខ្វាា ះ 
សួព្រះម្នាបិ�់ាកូ? 

៤ សូួមបិង្គា� ញ់វ�ិ�មយួ ដែ�ល�ាកូ�ចំបិង្គា� ញ់នូវនៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ដែ�លលះបិង់ ់សួព្រះម្នាបិ�់ាកូណាម្នាា កូ ់ដែ�ល�ាកូសំ្ថាល់។ 

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ

  នៅព្រះបិើព្រះកូ�សួតាមការបិង្គា� តប់ិង្គា� ញ់ ��សួ�ណ៌ នងិ់ខ្ញុំើតឺ សូួមបិនៅង់ាើតជាកាត សួព្រះម្នាបិន់រណាម្នាា កូ ់ដែ�ល�ាកូចំង់ប់ិង្គា� ញ់នៅសួចំ
កីូ�ព្រះសួឡាញ់់នៅ�កាន។់ �ាកូ�ចំសួរនៅសួរខ្ញុំព្រះ�ះគុមព�រចំង់ចាំសំួព្រះម្នាបិទ់ៃ�ៃនៅនះបានដែ�រ នៅ�ដែ�ាកូខ្ញុំាះទៃនកាតរបិស់ួ�ាកូ!

ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

នៅសួចំកូី��ណិត�សូួរ
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ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ងំ់ �ស់ួ�ំ��ចំតីិរបិស់ួខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ងំ់ �ស់ួ�ំ��ព្រះ�លឹង់របិស់ួខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ងំ់ �ស់ួ�ំ��គំុនិតរបិស់ួខ្ញុំាុ។ំ

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ ់�ស់ួ��ំ�កូលំំាង់របិស់ួខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

នៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់របិស់ួព្រះទូង់គឺ់ុជា�ើ�មយួ ដែ�លខ្ញុំាុចំំង់ន់ៅមើលនៅ�ើញ់ នងិ់យល់បាន!

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុចំំង់ប់ិង្គា� ញ់�ាកូ�ទៃទូ នៅ�យនៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់គឺ់ុ�តិព្រះបាកូ�!

ខ្ញុំាុពំ្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម� កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

នៅសួចំកូី��ណិត�សូួរ

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!
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ទូូលបិងំំ់នៅស្ថាកូសី្ថាយព្រះគុបិរ់ាល់�ំនៅ�ើបាបិរបិស់ួទូូ 
លបិងំ់ំ។ សូួមលាង់សំួ�តទូូលបិងំំ់។ការដែព្រះបិចំតិី

នៅរឿង់នៅព្រះបិៀបិនៅ�ៀបិ�ំ���ាកូបិនៅព្រះមើដែ�លមនិ�តន់ៅ�សួ ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.២១-៣៥
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ទំូនុកូ�ំនៅកូើង់ ៥១.២ 

សូួមលាង់ទូូលបិងំំ់ឲ្យយបានស្ថាា ត ���ំនៅ�ើទុូចំារតិរបិស់ួទូូលបិងំំ់ 
នៅ�ើយសូួមសួម្នាា តទូូលបិងំ់ំ���ំនៅ�ើបាបិ�ង់!
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នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
�លូប់ងគគំោស្ឋាកុស្ឋាោយមគប់់រ៉ាល់�ំលើពើបាប់រប់ស�់ូ លប់ងគ។ំ សូម�ងសំអាតិ�លូប់ងគ។ំ

–––––

ទូនុំកូ�ំនៅកូើង់ ៥១.២
សូម�ង�លូប់ងគឲំ្យយបានិស្ឋា�តិ ព��ំលើពើ�ើុចរិតិរប់ស�់លូប់ងគ ំលើ�ើយសូមសម្រា�តិ�លូប់ងគពំ��ំលើពើបាប់ផង!

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ៦.៩-១៥

កូចិំាការ ៣.១៩

១យែូហាន ១.៩

លើតិើ�នកុម្រានិអារមី�៍យ៉ាាងដូើណេមដើ 

គោមកាយណេពលកែដល�នកុលើធិវើ�វ�មួយខុ្ពស?

លើតិើ�វ� 
កែដលរ៉ារ៉ាំង�នកុព�ការនិិយ៉ាយថា 

“ខំ្ព�ំសុំគោទាំស”?

លើតិើ�នកុម្រានិអារមី�៍យ៉ាាងដូើណេមដើ 

គោមកាយណេពលកែដល�នកុមតូិវិបានិ�ត់ិ

គោទាំសឲ្យយ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

ការដែព្រះបិចិំតី
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“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ។ សូម

លើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលសូមមពះភៅ�តាំម

ពាកុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សូមម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ 

ពួកុណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិ

កែើកុចាំយកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  លើតិើ�វ�ជាការពិបាកុបំ់ផុតិសមម្រាប់់�នកុ លើដើមប�យល់�ំព�ការ�ត់ិគោទាំស?

•  ណេ�តុិ�វ�បានិជាការគោនាំះពិបាកុ លើដើមប��ត់ិគោទាំស�នកុដដៃ� កែដលលើធិវើឲ្យយ�នកុឈ្នួ�ចាំប់់?

•  ណេ�តុិ�វ�បានិជាពិបាកុកុន�ងការនិិយ៉ាយថា “ខំ្ព�ំសុំគោទាំស សូម�ត់ិគោទាំសឲ្យយខំ្ព�ំផង”?

•  លើតិើ�នកុម្រានិអារមី�៍យ៉ាាង� គោមកាយណេពលើូលគោ�យបានិសំអាតិភៅ�ើំគោពាះមពះ 

ឪពុកុម្រាោយរប់ស់�នកុ ប់ងប់អូនិមបុ់សមស�រប់ស់�នកុ ឬ មិតិដភ័កុដិរប់ស់�នកុ?

សូមនាំកំារពិភាកុា គោ�យនិយិ៉ាយ�ំព�មពះ�យ័រប់ស់មពះសមម្រាប់់ការ�តិ់គោទាំស 

មគប់់រ៉ាលទ់ាំំង�ំលើពើបាប់រប់ស់លើយើង។ មពះ�ងគជាគរំូរប់ស់លើយើង លើ�ើយគោ�យគោមពាះម�ង់�តិ់គោទាំសលើយើង 

លើ�ើប់លើយើងមតិវូិកែតិម្រានិ�និទៈ លើដើមប��តិ់គោទាំសដល់�នកុដដៃ�កែដរ។ �នកុមប់កែ�លជាើង់អានិណេសើកុដ��ធិសិ្ឋាានិរប់

ស់មពះទាំំង�ស់�ាលើ�ើយ។ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដកុុម្រារ ឲ្យយកែើកុចាំយគោ�យណេសរ ី�ំព�ណេពលកែដលពកួុណេគពបិាកុកុន�

ងការ�តិ់គោទាំសឲ្យយ និិងអៀធិៀប់និឹងការកែដលណេគមតិវូិបានិ�តិ់គោទាំសឲ្យយ ពកួុណេគម្រានិអារម�ីយ៍៉ាាង�។

ការដែព្រះបិចិំតី
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នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមកែមប់ើិតិដណេើញព��ំលើពើបាប់រប់ស់�នកុ ជាអៀរៀងរ៉ាល់ដៃ�ៃ គោ�យ�ូលសូមមពះសំអាតិ�នកុឲ្យយបានិស្ឋា�តិដូើណេ�មៈ។ 

•  សូមនឿជំឿថា មពះ�ងគ�ងសំអាតិមគប់់រ៉ាល់�ំលើពើបាប់រប់ស់�នកុបានិ។

•  សូម�ូលសូមមពះឲ្យយជួំយ�នកុកំុុមប់មពឹតិដបាប់។

•  សូម�ូលសូមមពះឲ្យយជួំយ�នកុឲ្យយជា�នកុ�ត់ិគោទាំស និិងម្រានិើិតិដសប់ប�រស។

•  សូមអៀមតិៀមខឺ្ព�និជាណេមសើ លើដើមប��ត់ិគោទាំស�នកុដដៃ� និិងមិនិើង់កំុ�ឹងនឹិង�នកុទាំំងគោនាំះលើឡូើយ។

នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
នៅរឿង់នៅព្រះបិៀបិនៅ�ៀបិ�ំ���ាកូបិនៅព្រះមើដែ�លមនិ�តន់ៅ�សួ ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.២១-៣៥

ណេពលគោនាំះណេពមតុិសើូលមកុជិំតិមពះ�ងគ លើ�ើយ�ូលថា៖ “មពះ�ម្រាាស់លើ�ើយ លើប់ើប់ងប់អូ និខំ្ព�ំ ណេើះកែតិមប់មពឹតិដ�ំលើពើបាប់ម

កុលើលើខំ្ព�ំ លើតិើខំ្ព�ំ មតូិវិ�ត់ិគោទាំសឲ្យយ�ត់ិបុុ់នាំះនិដង? រ�តូិដល់មបាពំ�រដងឬ?” មពះណេយសូូវិម្រានិមពះប់និទូ លភៅ��ត់ិថា៖ 

“ខ្ពំ�ំមបាប់់�នកុថា មនិិកែមនិមបាពំ�រដងណេ� គ� ើតិិសិប់ដងមបាពំ�រដង។ រួើម�ង់ចាំប់់លើផដើមនិយិ៉ាយនឿរឿ

ងមយួអៀ�ៀតិមបាប់់ពកួុណេគ។ ម្រានិណេសដើមយួ�ងគ កែដលើងគ់តិិប់�ើ�ជាមយួពកួុ�នកុប់លើមមើ 

រួើម�ងក់ុ៏ភៅ��នកុប់លើមមើរប់ស់ម�ង់មកុ�ទូាំតិ់ប់ំ��ល។ ម្រានិកុនូិប់ំ��លម្រាាកុ់ 

កែដលជំំពាក់ុមបាក់ុយ៉ាាងលើមើើនិ កែដលើំនួិនិមបាក់ុគោនាំះ �ត់ិនឹិងមិនិអា

ើសងបំ់��លណេសដើគោនាំះបានិលើឡូើយ។ ណេសដើបានិម្រានិប់និទូ លថា 

“គោ�យគោមពាះ�នកុគោនាំះ�ះនិ�វ�សង ភៅ� ហ្គាាយរប់ស់�ត់ិប់ញ្ញាាឲ្យយ

លកុខឺ់្ព� និ�តិ់ ទាំំងមប់ពនិិ ទាំំងកុនូិ ទាំំងរប់ស់រប់រកែដល�តិ់ម្រានិ 

លើដើមប�យកុមបាក់ុមកុសងបំ់��លគោនាំះ”។ �នកុប់លើមមើគោនាំះក៏ុលុតិជំ

ងគង់ភៅ�ើំគោពាះណេសដើ �ូល�ងវរថា “ប់ពិមតិមពះកុរុ� សូមម�ង់

ណេមតាំោកុុំលើធិវើដគូោចាំាះលើឡូើយ! សូមម�ងផ់ដល់ណេសើកុដ�ណេមតាំោកុរុ�ដល់ខ្ពំ�ំ 

និិងមគសួ្ឋារខ្ពំ�ំផង”។ ណេសដើម្រានិមពះ�ឬ�យ័អា�តិិអាសូរដល់�តិ់ 

ក៏ុម្រានិប់និទូ លថា “ខំ្ព�ំ គោ�ះកែលង�នកុ ទាំំងលុប់គោចាំលបំ់��ល�នកុអៀ�ៀតិផង”។ 

បុុ់កែនិដ សូមស្ឋាកុលបងស្ឋាះនិភៅ�លើមើលថា លើតិើ�នកុប់លើមមើគោនាំះ បានិលើធិវើ�វ�ដូើ

ភៅ� ហ្គាាយ�ត់ិលើធិវើឬណេ�? ណេពល�នកុប់លើមមើគោនាំះណេើញភៅ� �ត់ិបានិជួំប់នឹិងគូកុនិរប់

ស់ខ្ពឺ� និម្រាាកុ់ កែដលជំពំាកុ់មបាកុ�់តិ់មួយរយណេដ�រី �ត់ិនិយិ៉ាយភៅ�កានិ់�នកុគោនាំះថា “លើប់ើ�នកុមនិិមពមសងប់ំ��លមគ

ប់់ើនំិនួិមបាកុ់ កែដល�នកុបានិជំពំាកុខ់្ពំ�ំ ណេ� ខ្ពំ�ំនិឹងចាំប់់�នកុយកុភៅ��កុគ់កុុឲ្យយខ្លាំនិកែតិបានិ”។ គូកុនិរប់ស់�នកុគោនាំះកុ៏មកាប់ើុះ 

លើ�ើយ�ងវរថា “សូមណេមតាំោពនិ្ណេពលឲ្យយ�ាផង ខំ្ព�ំសូម�ងវរដល់ឯង”។ កែតិ�នកុប់លើមមើកែដលម្រានិើិតិដគោឃ្លារភៅ�គោនាំះ គ្

ម្រានិណេសើកុដ�អា�តិិអាសូរដល់កុគូនិរប់ស់�តិ់លើឡូើយ។ ផទ�យភៅ�វិិញ �តិប់ានិចាំប់់�នកុគោនាំះភៅ��កុគ់កុុ។ មិនិយូរប់ុុនាំះនិ 

គោមកាយណេពលកែដលណេសដើដឹងនឿរឿងរ៉ាាវិ កែដល�នកុប់លើមមើគោនាំះបានិលើធិវើ។ ណេសដើម្រានិមពះ�័យគោមកាធិជាខ្លាំាំង និិងបានិនិិយ៉ាយថា 

“កែនិ�នកុប់លើមមើអាមកុកុ់! លើយើងបានិលុប់ប់�ំ�លរប់ស់ឯងគោចាំលទាំំង�ស ់ណេពលឯងបានិ�ងវរដល់លើយើង។ ដណូេើនះ លើតិើមនិិគួរឲ្យយឯង

អា�តិិណេមតាំោដល់គកូុនិរប់ស់ឯង ដើូលើយើងបានិអា�តិិណេមតាំោដល់ឯងណេ�ឬ?” លើតិើ�នកុដឹងណេ�ថា លើតិើណេសដើគោនាំះលើធិវើ�វ�ើំគោពាះ�នកុប់

លើមមើគោនាំះ? ម�ង់បានិចាំប់់�នកុគោនាំះ�ក់ុគុកុ លើ�ើយលើធិវើទាំរុ�កុមី រ�តូិដល់�នកុគោនាំះបានិសងបំ់��លមគប់់ើំនួិនិ។

ការដែព្រះបិចិំតី
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១.   តាំមកែលបងណេនិះ លើតិើ�នកុមតិូវិលើធិវើ�វ� ណេពល�នកុល��នកុដឹកុនាំំកែមសកុថា “លើភឺើងមកុ�ម”? លើប់ើសិនិជា�នកុភៅ�រតិ់ ឬលើធិវើើលនាំ �នកុមតិូវិ 

១.ឈ្នួប់់ណេលង ២.មតិឡូប់់ភៅ�ប់នាំាប់់ចាំប់់លើផដើមមដងអៀ�ៀតិ ៣.ចាំប់់លើផដើមមដងអៀ�ៀតិគោមកាយើប់់ជំុំណេនិះ។

២.  តាំមរយៈមពះគមី�រ លើតិើ�នកុប់លើមមើម្រាាកុ់គោនាំះបានិ��ួលមពះគុ� និិងការ�តិ់គោទាំសមកុព�ណេសដើ កែដរឬណេ�? (ពិតិ�ស់) ើុះ 

លើតិើ�នកុប់លើមមើម្រាាកុ់គោនាំះផដល់ការអា�ិតិអាសូរ និិងការ�តិ់គោទាំសដល់គូកុនិកែដលជំំពាកុ់�តិ់ កែដរឬណេ�? (�តិ់ទាំល់កែតិគោស្ឋាះ) 

លើតិើណេសដើ ម�ង់ណេពញើិតិដ ឬមិនិណេពញើិតិដជាមួយនិឹង�នកុប់លើមមើ កែដលមិនិ�តិ់គោទាំសគោនាំះ? (ពិតិជាមិនិណេពញើិតិដទាំល់កែតិគោស្ឋាះ)

៣.  មពះណេយសូូវិ ម�ង់ផដល់ឲ្យយលើយើងនិូវិការ�តិ់គោទាំស។ មពះ�ងគឲ្យយលើយើងនិូវិមពះគុ�។ លើប់ើសិនិជា�ូលប់ងគំលើធិវើ�វ� 

កែដលម�ង់មិនិសពវមពះ�ឫ�័យ សូមរំលឹកុ�ូលប់ងគំ ឲ្យយណេើះកែមប់ើិតិដ៖ ឈ្នួប់់ប់និដលើធិវើ �ឺ�ះប់ញ្ញាាំង ង្វាកុកែប់រគោមកាយ 

លើ�ើយនិិងចាំប់់លើផដើមស្ឋារជា�ី�លើឡូើងវិិញ។ សូមម�ង់ប់ង្វាាញ�ូលប់ងគំ ើំ��ើ�ខ្ពឺះកែដល�ូលប់ងគំមតិូវិការកា

រកែមប់ើិតិដ។ (ឈ្នួប់់ប់និដិើ) សូម�រមពះគុ�ម�ង់ សមម្រាប់់មពះគុ� សមម្រាប់់ការ�ង និិងសម្រា�តិ�ូលប់ងគំ 

មពមទាំំងការ�តិ់គោទាំសដល់�ូលប់ងគំ។ សូមឲ្យយ�ូលប់ងគំណេើះ �តិ់គោទាំសដល់�នកុដដៃ�ផងកែដរ។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
នៅ�ាើង់ព្រះកូ�ម នៅ�ាើង់ទៃបិតង់ 

១.  សមម្រាប់់កែលបងកុំស្ឋានិដណេនិះ សូមប់ង្វាាញ�នកុណេលងប់នាំាតិ់ចាំប់់លើផដើម និិងប់នាំាប់់ប់�ចប់់។ 

២.  សូមមបាប់់ដល់�នកុណេលងទាំំង�ស់ ឲ្យយឈ្នួរខ្លាំងគោមកាយប់នាំាតិ់ចាំប់់លើផដើម។

៣.  សូមពនិយល់�នកុណេលងថា ភៅ�ណេពលកែដល�នកុដឹកុនាំំកែមសកុថា “លើភឺើងដៃប់តិង” �នកុណេលងទាំំង�ស់អាើរតិ់គោឆា�ះ

ភៅ�កានិ់ប់នាំាប់់ប់�ចប់់។ កែតិណេពលកែដល�នកុដឹកុនាំំកែមសកុថា “លើភឺើងមកុ�ម” �នកុណេលងទាំំង�ស់មតិូវិឈ្នួប់់ភាាមៗ។ 

�នកុណេលង�កែដលមិនិឈ្នួប់់ មតិង់ើំ��ើ “លើភឺើងមកុ�ម” ណេ� ពួកុណេគមតិូវិមតិឡូប់់ភៅ�ើំ��ើប់នាំាតិ់ចាំប់់លើផដើមវិិញ។

៤.  សូមមបាប់់�នកុជំួយដដៃ�អៀ�ៀតិឈ្នួរភៅ�មតិង់ប់នាំាតិ់ប់�ចប់់។ លើ�ើយង្វាកុជំុំវិិញលើមើល�នកុណេលងទាំំងគោនាំះ។ 

សូមឲ្យយជំលើមមើសរវាង “លើភឺើងដៃប់តិង” និិង “លើភឺើងមកុ�ម”។ លើប់ើ�នកុណេលងម្រាាកុ់�កែដលភៅ�ដល់ប់នាំាប់់ប់�ចប់់មុនិ

ណេគ �នកុគោនាំះជា�នកុឈ្នួនះ។

៦.  ណេពល�នកុជំួយមបាប់់ថា “លើភឺើងមកុ�ម” �នកុជំួយសូមលើមើលជំុំវិិញ និិងលើមើលមគប់់�នកុណេលង លើតិើណេគបានិឈ្នួប់់ឬភៅ�។ 

លើប់ើម្រានិ�នកុណេលង�កុំពុងរតិ់ គោទាំះល�សំណេលងកែមសកុថា “លើភឺើងមកុ�ម” �នកុគោនាំះបានិលើលីើសនិឹងលកុេនិដិកុកែលបង

គោនាំះលើ�ើយ។ ដូណេើនះ �នកុគោនាំះអាើ ១.ឈ្នួប់់ ២.មតិឡូប់់ភៅ�ប់នាំាប់់ចាំប់់លើផដើមមដងអៀ�ៀតិ ៣.ចាំប់់លើផដើមមដងអៀ�ៀតិគោមកា

យើប់់ជំុំណេនិះ។ 

៧.  សូមណេលងកែលបងណេនិះប់� ឬប់ួនិដង

•  នៅសួចំកូី��តិដែ�ល�្សោរភាា បិន់ងឹ់ជួ�វតិ៖ នៅនះគុជឺាការចំង់ាលុបិង្គា� ញ់យ៉ាែ ង់ចំ្បោស់ួ��ការដែព្រះបិចិំតីៈ 
នៅ�លដែ�លនរណាម្នាា កូន់ៅលង់ខុ្ញុំសួលកូខនីកិូ នៅគុព្រះតវូ ១.�បិន់ៅលង់ ២.ព្រះត�បិន់ៅ�បិនាំទ បិច់ាំបិន់ៅ�ីើមមងី់នៅទូៀត 
៣.ចាំបិន់ៅ�ីើមមងី់នៅទូៀតនៅព្រះកាយចំបិជំុ់ួនៅនះ។

សូួមស្ថាកូលីង់!
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១ នៅតើ�ាកូចាំនំៅសួចំកូី���ិស្ថាា នទូ�ំរ័ទូ�៤ ��ំ�ការដែព្រះបិចិំត?ី សូួមសួរនៅសួរវ៉ាចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

២ បិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

ទំូនុកូ�ំនៅកូើង់ ៥១.២ “សូួមលាង់ខ្ញុំាុ ំ_______________  �� ___________ 

 សូួមសំួ�ត_______________ �ង់។ ។

៣ នៅ�តុ�ើ� នៅយើង់ព្រះតូវលនតួ់�ំនៅ�ើបាបិរបិស់ួនៅយើង់ នៅ�កានព់្រះ�ះជាម្នាា ស់ួរាល់ទៃ�ៃ? 

៤ នៅ�តុ�ើ�សំួខ្វាន ់នៅ�លដែ�លនៅយើង់�តន់ៅ�សួឲ្យយ�ាកូ�ទៃទូ?

៥ ភាា បិក់ារ�តន់ៅ�សួៈ
  សូួមកាតព់្រះកូ�សួជា�ាូតៗបិែនុគ្នាា ។ នៅ�ចុំង់ម្នាខ ង់ទៃនព្រះកូ�សួ�ាូត សួរនៅសួរថ្វា “ព្រះ�ះ�ងំ់�តន់ៅ�សួ�ខ៍្ញុំាុ ំ 
 នៅ�ល___________” នៅ�ចុំង់ម្នាខ ង់នៅទូៀត សួរនៅសួរថ្វា “ខ្ញុំាុ�ំតន់ៅ�សួឲ្យយ�ាកូ�ទៃទូ នៅ�ល_______________” 
 នៅ�ើយបិិទូចុំង់�ងំ់��រភាា បិគ់្នាា ។ �ាកូ�ចំ�យួរវ៉ានៅ�កូាងុ់បិនទបិ�់ាកូ �ូចំជាការរលឹំកូ�ាកូ ��ការ�រព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ 
 សួព្រះម្នាបិក់ារ�តន់ៅ�សួបាបិដែ�លមនិដែ�លបិញ្ញាបិ។់ 

ការដែព្រះបិចិំតី

ព្រះកូ�សួកិូចំាការ
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ការដែព្រះបិចិំតី

នៅតើនៅយើង់គួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លនៅយើង់មនិសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ?់

ដែព្រះបិចិំតី ��ិស្ថាា ន និង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើនៅយើង់គួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លនៅយើង់និយ៉ាយ�ើ�ខុ្ញុំសួ?

ដែព្រះបិចិំតី ��ិស្ថាា ន និង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើនៅយើង់គួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លនៅយើង់និយ៉ាយកុូ�កូ?

ដែព្រះបិចិំតី ��ិស្ថាា ន និង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើនៅយើង់គួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លនៅយើង់ចាំបិន់ៅ�ីើមនៅ�ា ះ?

ដែព្រះបិចិំតី ��ិស្ថាា ន និង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើនៅយើង់គួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លនៅយើង់មនិ�តន់ៅ�សួឲ្យយ�ាកូ�ទៃទូ?

ដែព្រះបិចិំតី ��ិស្ថាា ន និង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើនៅយើង់គួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លនៅយើង់មនិចិំតាលានិង់�ាកូ�ទៃទូ?

ដែព្រះបិចិំតី ��ិស្ថាា ន និង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើនៅយើង់គួុរនៅ�ើើ�ើ� នៅ�លនៅយើង់មនិចំង់ន់ៅ�ើរតាម�ាូវរបិស់ួនៅយើង់?

ដែព្រះបិចិំតី ��ិស្ថាា ន និង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម� កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!
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ទូូលបិងំំ់នឹង់សួរនៅសួើរ�ល់ព្រះ�ះ
នៅយ�ូវ៉ាែ �ស់ួ�ំ��ចំិតី។

ការថ្វាើ យបិង់ំំ

នៅរឿង់រាែ វ��កំូនៅណើ តរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ លូកា ជួំ�ូកូ១ និង់ ២
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ទំូនុកូ�ំនៅកូើង់ ៩.១ 

ខ្ញុំាុ ំនឹង់សួរនៅសួើរ�ល់ព្រះ�ះនៅយ�ូវ៉ាែ �ស់ួ�ំ��ចំិតី 
ខ្ញុំាុ ំនឹង់ព្រះបាបិ�ំ់��ការ �ស្ថាា រយ��ំស់ួរបិស់ួព្រះទូង់។់ 
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នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
�លូប់ងគនំិឹងសរលើសើរដល់មពះណេយ�វូាា�ស់�ំព�ើតិិដ។

–––––

ទូនុំកូ�ំនៅកូើង់ ៩.១ 
ខ្ពំ�ំនិឹងសរលើសើរដល់មពះណេយ�វូាា�ស់�ំព�ើតិិដ ខ្ពំ�ំនិឹងមបាប់់�ំព�ការ �ស្ឋាារយទាំំ�ស់រប់ស់ម�ង។់ 

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ?
ទូនុំកូ�ំនៅកូើង់ ១៤៥

ម្នាែ ថ្វាយ ២១.១៦-១៧

១ដែ�សួ្សោ�ូនចិំ ៥.១៨

វវិរណៈ ៤.៨-១១

លើតិើ�វ� 

ជាការសរលើសើរតិលើមើើង?
លើតិើខំ្ព�ំអាើសរលើសើរតិលើមើើងមពះ យ៉ាាងដូើណេមដើ?

ណេពល� 

ខំ្ព�ំអាើសរលើសើរតិលើមើើងមពះ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

ការថ្វាើ យបិង់ំំ
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ការថ្វាើ យបិង់ំំ

“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិ

ស្ឋាានិ។ សូមលើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�

យ�ូលសូមមពះភៅ�តាំមពាកុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សូមម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើ

កុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ ពួកុណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ 

លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិកែើកុចាំយកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ណេពលខឺ្ពះការសរលើសើរតិលើមើើងរប់ស់ខំ្ព�ំហ្គាក់ុដូើជាង្វាយមសួលជាង�នកុដដៃ�សរលើសើរតិលើមើើងមពះ។

•  សូមកែើកុចាំយ ណេពលកែដល�នកុម្រានិអារមី�៍ង្វាយមសួលកុន�ងការសរលើសើរតិលើមើើងមពះ។

•  សូមកែើកុចាំយ ណេពល�នកុម្រានិអារមី�៍លំបាកុកុន�ងការសរលើសើរតិលើមើើងមពះ។

•  សូមម្រានិើិតិដ�រមពះគុ� មិនិម�ន់ិកែតិើង់ឲ្យយមពះសពវមពះ�ឫ�័យកែតិបុុ់គោ�ះះណេ� កែតិើិតិដ�រព្

រះគុ�ជាកែផនកុមូយដៃនិការសរលើសើរតិលើមើើងម�ង់។ សូមសរលើសើរតិលើមើើងម�ង់ណេពល�នកុភាាក់ុលើឡូើង! 

សូមសរលើសើរតិលើមើើងម�ង់ ណេពល�នកុភៅ�ស្ឋា�អៀរៀនិ និិងមតិឡូប់់មកុផទះវិិញ! សូមសរលើសើរតិលើមើើងម�ង់ 

មុនិណេពល�នកុើូលណេគង! 

•  សូម�នុិវិតិដន៍ិជា�ំ�ប់់ដៃនិការសរលើសើរតិលើមើើង កែដលមិនិមតឹិមកែតិមពះ�ងគសពវមពះ�ឫ�័យកែតិបុុ់គោ�ះះ

ណេ� កែតិកែ�មទាំំងលើធិវើឲ្យយ�នកុម្រានិអារមី�៍រីកុរ៉ាយ និិងមពះពរផងកែដរ! 

កុុម្រាររ៉ាល់�ានិឹងយល់ព�ការថាាយប់ងគ!ំ ពកួុណេគប់ង្វាាញការថាាយប់ងគណំេនិះគោ�យកុដ�មសឡាញដ់ល់មពះណេយ

សូូវិ និិងការណេនិះនិឹងប់និដរីកុសុះស្ឋាយ។ សូមកែើកុចាំយជាមយួពកួុណេគ និវូិរអៀប់ៀប់នាំនាំដៃនិការថាាយប់ងគំ 

កែដលពកួុណេគើលូើតិិដប់ំផតុិ។ សូមមបាកុដ ការ�រមពះគ�ុមតិវូិបានិលើលើកុលើឡូើងកែដរ។ 

វាជាការលំបាកុលើដើមប��រមពះគ�ុ មគប់ក់ារទាំងំ�ស ់មគប់់ណេពលទាំងំ�ស។់ ដណូេើនះ វានិងឹមនិិយ�តិលើដើមប�ចាំប់់លើផដើម

�និវុិតិដជា��ំប់់ ដៃនិការសរលើសើរតិលើមើើង និិងការ�រមពះគ�ុម�ង។់ 
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នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
នៅរឿង់រាែ វ�កូទ់ូង់នឹង់ការព្រះបិសូួព្រះតរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ (លូកា ជំួ�ូកូ១ និង់ ២)

កាលព�ណេពលកុនិឺងភៅ�ដយ៏ូរ ជាង ២ពានិឆ់ាាំមុនិ ម្រានិមសដ�ម្រាាកុ់គោ�ះះម្រាារី មតិវូិបានិណេ�វិតាំមួយ�ងគគោ�ះះកាមព�

កែយុល បានិណេលើមកុឯនាំង។ ណេ�វិតាំគោនាំះបានិផដល់ស្ឋារដ៏ពិណេសសមួយដល់នាំង។ ណេ�វិតាំគោនាំះបានិនិិយ៉ាយថា 

កំុុខ្លាំាើ�� ម្រាារីលើ�ើយ ដបិតិមពះបានិគោមបាសណេមតាំោដល់នាំងលើ�ើយ។ 

នាំងនឹិងម្រានិគភ៌មប់សូតិបានិប់ុមតាំ១ កែដលនាំងមតិវូិថាាយមពះនាំមថា 

ណេយសូូវិ។ បុ់មតិគោនាំះនឹិងបានិជាធំិឧតិដម លើ�ើយណេគនឹិងភៅ�ម�ង់ ជាព្

រះរ៉ាជំប់ុមតាំដៃនិមពះដ៏ខ្ពសី់ប់ំផតុិ”។ គោនាំះកុ៏ម្រានិ�ំ�រយ៉ាាង�ស្ឋាារយ 

តាំមការមប់សូមតិរប់ស់មពះណេយសូូវិ។ “គោនាំះមស្ឋាប់់ម្រានិពួកុព

លប់រិវារកុកុកុញុព�ស្ឋាានិសួគ៌ មកុភៅ�ជាមួយនិឹងណេ�វិតាំគោនាំះ 

ក៏ុគោពាលសរលើសើរដល់មពះថា ‘សួសដ�ដល់មពះភៅ�ស្

ថានិដខ៏្ពសី់ប់ំផតុិ លើ�ើយណេសើកុដ�សុខ្ពស្ឋានិដភៅ�កែផនិដ� 

ភៅ�កុ�ោលមនុិសស កែដលជា���តិ់មពះ�ឬ�យ័ដល់ម�ង’់” 

ពកួុ�នកុគង្វាាលភាាមគោនាំះកុប៏ានិមកុលើមើល លើ�ើយថាាយប់ងគំប់ុមតិតិើូ 

កែដលជាណេសដើតូិើគោនាំះ។ ពួកុណេគសរលើសើរតិលើមើើង 

និិងថាាយសិរីរុងនឿរឿងដល់មពះ ព��វ�កែដលពួកុណេគបានិលើ�ើញ និិងបានិល�។ 

ពកួុគោហ្គារ៉ាកែដលបានិមកុព��សិខ្លាំងលើកុើតិ កុ៏កែសវងរកុប់ុមតិតិើូណេយសូូវិកែដរ។ 

ម្រានិផ្លាាយដ៏ភឺ�កែើងចាំបំានិប់ង្វាាញផឺូ វិពកួុគោហ្គារ៉ានាំណេពលយប់់ ឲ្យយមកុថាាយប់

ងគំមហ្គាកុសមតិរប់ស់ពកួុ�តិ។់ ម្រានិដើូជាម្រាារី យុូកែសប់ ពកួុ�នកុគង្វាាល និិងពកួុគោហ្គារ៉ា មកុគោ�រពថាាយប់ងគមំពះណេយសូូវិ 

លើយើងក៏ុមតូិវិកែតិគោ�រពថាាយប់ងគមំ�ង់ដូើ�ា។ ភៅ�ដៃ�ៃមួយ ណេពលកែដលលើយើងភៅ�ឯនិគរស្ឋាានិសួគ៌ 

លើយើងនិឹងឈ្នួរភៅ�ជំុវំិិញប់ល័ងើរប់ស់ម�ង់ គោ�រពថាាយប់ងគមំពះ�ងគជាអៀរៀងរ�តូិ។ 

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមសរលើសើរតិលើមើើងមពះ�ម្រាាស់រ៉ាល់ដៃ�ៃ។

•  សូមសរលើសើរតិលើមើើងមពះ�ម្រាាស់មគប់់កាលៈណេ�សៈទាំំង�ស់។ ការណេនិះជាជំលើមមើស។ 

•  សូមថាាយើិតិដទាំំង�រមពះគុ�ដល់មពះ�ងគ និិងសមម្រាប់់�នកុកែដលម�ង់�ក់ុភៅ�ជំុំវិិញជំ�វិិតិ�នកុផងកែដរ 

កែដលម្រានិ មគួស្ឋាររប់ស់�នកុ មិតិដភ័កុដិរប់ស់�នកុ និិងគោ�កុមគូ�នកុមគូរប់ស់�នកុ។

•  សូមសរលើសើរតិលើមើើងមពះឲ្យយបានិខ្លាំាប់់ខ្ពើ�និ។ 

ការថ្វាើ យបិង់ំំ
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១.  តាំមកែលបងកុំស្ឋានិដណេនិះ ណេ�តិុ�វ�បានិជា�នកុលើមជំើសលើរើសប់�ើអៀមមៀងថាាយប់ងគំគោនាំះ? (ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ ើំ�យណេពលសួរ 

សំ��រ “ណេ�តិុ�វ�”។ ការណេនិះនិឹងជំួយឲ្យយកុុម្រារចាំប់់លើផដើមពិចាំរ�ការថាាយប់ងគំ និិងណេ�តិុ�វ�បានិជាពួកុណេគរីកុរ៉ាយកុន�ងការថាា

យប់ងគំ មពមទាំំងប់�ើអៀមមៀង�វ�ជាការើូលើិតិដរប់ស់ពួកុណេគ។) 

២.  កុន�ងមពះគមី�រ មពះបានិប់�ើូនិមពះរ៉ាជំប់ុមតាំម�ង់ មពះណេយសូូវិ ពួកុ�នកុគង្វាាល និិងពួកុគោហ្គារ៉ា សូមប�កែតិណេសដើលើលើកែផនិដ� 

កុ៏មកុថាាយប់ងគំមពះណេយសូូវិផងកែដរ។ លើតិើកែផនកុ�សំខ្លាំនិ់កុន�ងជំ�វិិតិមពះណេយសូូវិ ការមប់សូមតិ ជំ�វិិតិរប់ស់ម�ង់ 

ការសុគតិសងដៃ�ឺបាប់ ឬ ការរស់ព�ស្ឋាាប់់លើឡូើងវិិញរប់ស់ម�ង់? លើតិើ�នកុមតិូវិ�រមពះគុ�ម�ង់ណេ�កុន�ងជំ�វិិតិរប់ស់�នកុ?

៣.  ឱ មពះណេយសូវូិលើ�ើយ សមូ�រមពះគុ�ម�ង់ សមម្រាប់់ការយ៉ាងមកុមប់សមូតិ។ មពះណេយសូវូិលើ�ើយ �រមពះគុ�ម�ង់ កែដ

លម�ង់់កាាយជាមពះ�ងគសគោ�ង្វាាះរប់ស�ូ់លប់ងគ ំគោ�យបានិសគុតិសងដៃ�ឺគោមបាសគោ�ះដ៏�ូលប់ងគ។ំ មពះណេយសូវូិលើ�ើយ 

�រមពះគុ�ម�ង់ កែដលម�ង់កាាយជាមពះ�ម្រាាសរ់ប់ស�ូ់លប់ងគ។ំ មពះណេយសូវូិលើ�ើយ សមូប់ង្វាាញ�ូលប់ងគផូឺំវិណេផសងៗ 

កែដល�ូលប់ងគអំាើថាាយប់ងគមំ�ង់ ភៅម�ព�ការអៀមើៀងថាាយប់ងគមំ�ង់។ (ឈ្នួប់់ប់និដើិ) មពះណេយសូវូិលើ�ើយ សមូជួំយ�ូលប់ងគអំាើប់្

រ៉ាប់់�នកុដដៃ�អៀ�ៀតិ �ំព�ស្ឋាាមពះ�សែដ៏�ស្ឋាារយរប់សម់�ង់ តាំមរយៈម្រាត់ិ�ូលប់ងគ ំសកុមីភាព�ូលប់ងគ ំនិិងកិុើចការរប់ស�ូ់លប់ងគ។ំ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ចំនៅព្រះមៀង់ជាចំំណង់ចំ់ំណូលចិំតីរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ

១.  សូមប់ង្វាាញគោ�យលើធិវើកាយវិិកាដៃដ សមម្រាប់់ើអៀមមៀងម្រានិើំ�ងលើជំើងថា “Humble Yourself in the Sight of the 

Lord.”។ 

២.  តាំមណេកុ��ំព័រ www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc

៣.  (ប់នាំាប់ខ្ពឺ�និើុះ ឬ humble yourself = សូម�កុ់ដៃដទាំំងព�រផគ�ប់�ា និិងគោអានិមុខ្ពភៅ�គោមកាម។ ម�ង់និឹងតិលើមើើងលើឡូើង 

ឬ He will lift you up = គោ�យកាយវិិការប់និទនិ់ជំងគង់ ដំប់ូងជំងគង់មួយមតិូវិលើលើកុលើឡូើង ប់នាំាប់់មកុឈ្នួរមតិង់ 

ប់នាំាប់់មកុអៀ�ៀតិ យកុដៃដទាំំងព�រសមងួមើូល�ាថាាយប់ងគំដល់មពះ�ម្រាាស់)។

៤.  សូមកែើកុ�នកុណេលងជា ២មកុុម និិង�និុញ្ញាាតិឲ្យយមកុុមនិ�មួយៗើអៀមមៀង១ប់� លើដើមប�ស្ឋាោប់់ 

លើ�ើយនិិងប់លើងើើតិកាយវិិកាដៃដគោ�យខ្ពឺ�និឯង (ម្រានិើអៀមមៀងថាាយប់ងគំ ២ប់� កែដល�នកុើូលើិតិដ អៀមតិៀមរួើជាណេមសើ)។

៥.  សូមឲ្យយមកុុមនិ�មួយៗ�និុវិតិដនិ៍ហ្គាតិ់ើលនាំដៃដ ប់នាំាប់់មកុប់អៀមងៀនិការលើធិវើកាយវិិកាដៃដរប់ស់ពួកុណេគ ឬ “ប់ង្វាាញ” 

ដល់មកុុមដដៃ�អៀ�ៀតិ។

៦.  ណេពលអៀ�ៀប់ប់�ចប់់ សូមឲ្យយ�នកុណេលងទាំំង�ស់គោបាះគោឆាាតិ ថាលើតិើប់�ើអៀមមៀងថាាយប់ងគំ�មួយ (កុន�ងើំគោ�ម ៣ប់�) 

កែដលណេគើូលើិតិដជាង។ គោមកាយមកុសួរថា “លើតិើណេ�តិុ�វ�បានិជាប់�ើអៀមមៀងគោនាំះជាើំ�ង់ើំ��លើិតិដរប់ស់�នកុ?”

•  នៅសួចំកូី��តិភាា បិនឹ់ង់ជួ�វតិ៖ កុូម្នារកូ�ុំង់នៅរៀនថ្វាើ យបិង់ំំ តាមរនៅបិៀបិដែ�លម្នាន�តានយ័សួព្រះម្នាបិ�់កួូនៅគុ 
នៅ�ើយការសំួខ្វានប់ិ�ុំតនៅនាំះ កុូម្នារកូ�ុំង់ចាំបិន់ៅ�ីើម�ាុះបិញ្ញាា ងំ់ និង់គិុតថ្វា “នៅតើបិទូចំនៅព្រះមៀង់ថ្វាើ យបិង់ំ�ំើ� 
ដែ�ល�កួូនៅគុចូំលចិំតី និង់នៅ�តុ�ើ�”។ �ាកូបិង្គា� តប់ិនៅព្រះង់ៀន សូួមដែចំកូចាំយចំនៅព្រះមៀង់ថ្វាើ យបិង់ំជំាចំណំង់ច់ំណូំលចិំ
តរីបិស់ួ�ាកូ និង់ដែចំកូចាំយជាមយួកុូម្នារថ្វា នៅ�តុ�ើ�ចំនៅព្រះមៀង់នៅនាំះជាការចូំលចិំតរីបិស់ួ�ាកូ។

សូួមស្ថាកូលីង់!
ចំនៅព្រះមៀង់ជាចំំណង់ចំ់ំណូលចិំតីរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ

55

ការថ្វាើ យបិង់ំំ
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ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

ការថ្វាើ យបិង់ំំ

១ នៅតើ�ាកូចាំនំៅសួចំកូី���ិស្ថាា នជួរួទូ�៥ ��ំ�ការថ្វាើ យបិង់ំ?ំ សូួមសួរនៅសួរចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម

២ សូួមបិនំៅ�ញ់ឃាា ខ្វាង់នៅព្រះកាម

ទំូនុកូ�ំនៅកូើង់ ៩.១ “ខ្ញុំាុនឹំង់_______________ ព្រះ�ះនៅយ�ូវ៉ាែ �ស់ួ�ំ�� ___________ 

 ខ្ញុំាុនឹំង់ _______________ ���ស់ួ�ងំ់ ___________

៣ នៅតើ�ាកូ�ចំព្រះបាបិ�់�រនៅបិៀបិថ្វាើ យបិងំំ់ព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅ�សង់ ��គ្នាា  បានដែ�រឬនៅទូ?

៤ នៅតើទូព្រះមង់ទ់ៃនការថ្វាើ យបិងំំ់ដែបិបិណា ដែ�លជាការចូំលចិំតីរបិស់ួ�ាកូ? 

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ

សូួមបិនៅង់ាើតជាឧបិកូរណ៍តស្ដ្រីនី� (ម្នាែ រាែខ្វា) នៅ�យស្ថាមញ្ញា  និង់រ �កូរាយ។ ដែ�ាកូខ្ញុំាះ 
 សូួមចាំកូបំ់ិនៅ�ញ់ដែកូវដែ�លគ្នាេ នទឹូកូ នៅ�យ�ង់ារ ឬ ព្រះគ្នាបិស់ួដែណីកូសួៃួត។ សូួមតុបិដែតង់�បិនៅ�យបិិតសួទិកូគុរ័ 
 ឬ សួរនៅសួរខ្ញុំើតឺ។ សូួមនៅព្រះចំៀង់រាថំ្វាើ យព្រះ�ះនៅយសូូួវ! 
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ការថ្វាើ យបិង់ំំ

ព្រះ�ះនៅយសូូួវសួមនឹង់ទូទួូលការសួរនៅសួើរតនៅមាើង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

នៅយើង់គួុរសួរនៅសួើរតនៅមាើង់ព្រះទូង់រ់ាល់ទៃ�ៃ!

�ដែមែន �ដែមែន!

វ៉ា�ីល់ឲ្យយព្រះទូង់នូ់វ�ំណរ��៏ស្ថាា រយ ដែ�លលឺកូូនរបិស់ួព្រះទូង់ន់ៅព្រះចំៀង់នៅ�ើង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

�ូនៅចំាះ ឥ�ូវនៅនះ សូួមនៅយើង់នៅព្រះចំៀង់សួរនៅសួើរតនៅមាើង់ព្រះទូង់ន់ៅ�ើង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

ព្រះ�ះនៅយសូូួវយ៉ាង់មកូសួនៅស្ដ្រីងំ្គាះនៅយើង់នៅចំញ់���ំនៅ�ើបាបិ!

�ដែមែន �ដែមែន!

នៅយើង់យកូព្រះ�ះ�ងំ់ជាព្រះ�ះព្រះគុ�សួទ នៅសួចីំរបិស់ួនៅយើង់ ជានៅរៀង់�រ៏ាបិតនៅ�!

�ដែមែន �ដែមែន!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម��៍ កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!

kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   57kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   57 2/22/22   2:23 PM2/22/22   2:23 PM



ព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�ើយ ទូូលបិងំ់ំចំង់ន់ៅ�ើរតាមព្រះទូង់ ់
ជាព្រះ�ះ�ម្នាា ស់ួរបិស់ួទូូលបិងំំ់។ សូួមដែកូដែព្រះបិទូូ
លបិងំ់ំតាមដែ�លព្រះទូង់ស់ួ�ើព្រះ�ះទូយ័។ការនៅបិជីាា ចំតិី

នៅ�ព្រះតុសួមនិព្រះគុបិល័់កូខនៅទូ លូកា ២២.៥៤-៦២
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លូកា ៩.២៣

រចួំព្រះទូង់ម់្នានព្រះ�ះបិនទូលនៅ�មនុសួស�ងំ់�ស់ួថ្វា 
នៅបិើ�ាកូណាចំង់ម់កូតាមខ្ញុំាុ ំ ព្រះតូវឲ្យយ�ាកូនៅនាំះលះកាតចិ់ំតាខ្ញុំាួនឯង់ 
�ងំ់�ទុកូនៅ�ើឆ្កាា ង់ខ្ញុំាួនរាល់ដែតទៃ�ៃ នៅ�ើយមកូតាមខ្ញុំាុ ំចុំះ។ 
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នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
មពះណេយសូូវិលើ�ើយ �លូប់ងគើំងល់ើដើរតាំមម�ង់ ជាមពះ�ម្រាាស់រប់ស�់លូប់ងគ។ំ សូមកែកុកែមប់�លូ

ប់ងគតំាំមកែដលម�ងស់ពវមពះ�យ័។

–––––

លូកា ៩.២៣ 
រួើម�ង់ម្រានិមពះប់និទូ លភៅ�មនុិសសទាំំង�ស់ថា លើប់ើ�នកុ�ើង់មកុតាំមខំ្ព� ំមតូិវិឲ្យយ�នកុគោនាំះលះកាត់ិើិតិ្រខឺ្ព� និឯង 

ទាំំងផទ�កុលើឈ្នួើឆាាងខឺ្ព� និរ៉ាល់កែតិដៃ�ៃ លើ�ើយមកុតាំមខំ្ព�ំើុះ។

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ៤.១៨-២២

ម្នាែ ថ្វាយ ១៦.២៤

កាឡាទូ� ២.២០

លើតិើលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិ 

ម្រានិន័ិយយ៉ាាង�?

លើតិើនិរ� ឬ លើតិើ�វ� 
កែដល�នកុណេប់ដជាាើិតិដលើដើរតាំម? 

លើតិើមពះកំុពុងកែកុកែមប់ខំ្ព�ំ
តាំមរអៀប់ៀប់�

?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

ការនៅបិជីាា ចិំតី
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“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ។ សូមលើលើ

កុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលសូមមពះភៅ�តាំមពាកុយ

ផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សូមម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ ពួកុណេគ

�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិកែើកុចាំយ

កុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ការណេប់ដជាាើិតិដជាការសនិ្គោ�យគោស្ឋាះះមតិង់ភៅ�នឹិងនិរ�ម្រាាក់ុ ឬ បុ់ពវណេ�តុិ�មួយ។

•  ការណេប់ដជាាើិតិដជាប់់ទាំក់ុ�ងនឹិងណេពលណេវិ� មបាក់ុកាស និិងកិុើចខិ្ពតិខំ្ពមបឹ់ងកែមប់ង។ 

វាដូើជាើូលរួមនឹិងមកុុមកុ�ឡា�មួយ កែដល��ួលបានិដៃ�ឺឈ្នួន�ល មតូិវិើូលរួម�វឹកុហ្គាាត់ិ 

និិងមតូិវិើូលរួមណេលងកែដរ។  

•  មពះណេយសូូវិើង់ឲ្យយ�នកុណេប់ដជាាើិតិដតាំមម�ង់ លើធិវើជាមពះ�ម្រាាស់កុន�ងជំ�វិិតិរប់ស់�នកុ។

•  “សូមកែកុកែមប់�ូលប់ងគំតាំមកែដលម�ង់សពវមពះ�័យ” ការនិិយ៉ាយកែប់ប់ណេនិះ គ��នកុម្រានិ�និទៈរស់ភៅ�ជំ�វិិតិ

កែដលណេប់ដជាាើិតិដទាំំងមសុង សមម្រាប់់មពះណេយសូូវិមគ�សទ។ 

•  ការរកុាការណេប់ដជាាើិតិដមិនិង្វាយមសួលគោនាំះណេ�។

ណេពល�នកុនិយិ៉ាយព�ការណេប់ដជាាើតិិដ សូមឲ្យយកុុម្រារកែើកុចាំយការណេប់ដជាាើតិិដ កែដលពកួុណេគធាាប់់បានិលើធិវើ 

(ការណេលងកុ�ឡា ការណេលងតិ�និដ� ។ល។) និិងថាលើតិើ�វ�កែដលង្វាយមសលួ មពមទាំំងការលំបាកុរប់ស់ពកួុណេគ ទាំកុ់

�ងនិឹងការរកុាការណេប់ដជាាើតិិដទាំំងគោនាំះ។ សូមនិយិ៉ាយ�ំព��តិែនិយ័ ដៃនិ�នកុលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិគោ�យណេប់ដជាាើិ

តិដផងកែដរ។ លើតិើើ�ំ�ើ�វ�ខ្ពឺះ កែដលការណេប់ដជាាើតិិដទាំំងគោនាំះខ្ពសុ�ា? លើតិើើ�ំ�ើ�វ�ខ្ពឺះ កែដលការណេប់ដជាាើតិិដទាំំងគោនាំះ 

មសអៀដៀង�ា? សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដកុុម្រារ ឲ្យយកែើកុចាំយគោ�យណេសរី និិងគោ�យគោស្ឋាះះមតិង។់ 

ការនៅបិជីាា ចិំតី
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នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
នៅ�ព្រះតុសួមនិព្រះគុបិល័់កូខនៅទូ (លូកា ២២.៥៤.-៦២)

ម្រានិមដងគោនាំះណេពមតុិសបានិនិិយ៉ាយភៅ�កាន់ិមពះណេយសូូវិថា “គោទាំះប់�ជាមនុិសសទាំំង�ស់ប់ដិណេសធិម�ង់ក៏ុគោ�យ 

ក៏ុខំ្ព�ំនឹិងមិនិប់ដិណេសធិម�ង់កែដរ”។ មពះណេយសូូវិមជាប់ដឹងណេផសងព��ត់ិ�ះអាង លើ�ើយបានិមបាប់់ភៅ��ត់ិថា 

មុនិម្រានិរ់ង្វាវិប់�ដង �តិន់ិឹងប់ដណិេសធិមិនិស្ឋាាល់ម�ង់ ភៅ�ដ�ំកុស់ណេមដើសងឹ 

កុកែនឺិងកែដលមពះណេយសូូវិមតូិវិបានិគោចាំ�សួរ មុនិណេពលម�ង់មតូិវិឆាាង។ 

ការគោនាំះបានិលើកុើតិលើឡូើង ដូើ�វ�កែដលមពះណេយសូូវិម្រានិប់និទូ ល។ 

ម្រានិមស�ម្រាាក់ុលើ�ើញណេពមតុិស លើ�ើយនិិយ៉ាយថា “�នកុបានិភៅ�

ជាមួយមពះណេយសូូវិគោនាំះកែដរ។” ណេពមតុិសមប់កែកុកុលើឡូើង “ណេ� 

ខំ្ព�ំ មិនិស្ឋាាល់មនុិសសគោនាំះ (មពះណេយសូូវិ) ណេ�!” ណេពលគោនាំះ

ម្រានិមស�ម្រាាកុ់អៀ�ៀតិនិយិ៉ាយភៅ�កានិ់មនិសុសភៅ���គោនាំះថា 

“�នកុណេនិះ ជាពួកុ�នកុគោនាំះកែដរ” �ត់ិក៏ុបានិមប់កែកុកុមដងអៀ�ៀតិ។ 

ប់ុុនាំះនិគោម្រាាងគោមកាយ ណេពមតិសុភយ័ខ្លាំាើខ្លាំាំង�ស់។ 

�តិ់មិនិើងឲ់្យយមនិសុសើ�ំ�ំតិ់អៀ�ៀតិ កែតិណេគភៅ�កែតិប់និដនិយិ៉ាយ។ 

“�នកុណេនិះមបាកុដជាបានិភៅ�ជាមួយនឹិងមនុិសសគោនាំះកែដរ។ 

�នកុនិិយ៉ាយដូើជា�នកុមសុកុកាល�ណេឡូ”។ កែតិណេពមតុិសណេជំរមប់ម្រា� 

ទាំំងសប�លើឡូើងថា “�នកុលើ�ើយ ខំ្ព�ំ មិនិដឹងជា�នកុថាដូើណេមដើណេ�”។ 

ការណេនិះបានិលើកុើតិលើឡូើង ដូើជាមពះណេយសូូវិបានិម្រានិប់និទូ លរួើលើ�ើយ។ ភាាម

គោនាំះ�ត់ិក៏ុនឹិកុលើ�ើញមពះប់និទូ លដៃនិមពះ�ម្រាាស់ កែដលម្រានិមពះប់និទូ លនឹិង�ត់ិ រួើ�ត់ិណេើញភៅ�ភៅម�គោ�យយំកុដ� ល។ 

�តិប់ានិដឹងថា �តិប់ានិលើធិវើនិវូិ�វ�កែដលមពះណេយសូូវិបានិមបាប់�់កុុជាមុនិ លើ�ើយ�តិ់ម្រានិអារមី�៍មិនិគប់ប�ដៃមកុកែលង។ 

បុុ់កែនិដ មពះណេយសូូវិមិនិកែដលគោបាះប់ង់គោចាំលណេពមតុិសលើឡូើយ។ គោមកាយមកុ គោមកាយណេពលកែដលមពះណេយសូូវិរស់លើឡូើងវិិញ ព្

រះ�ងគបានិយ៉ាងភៅ�ណេ�នរ�ណេនឺិ��លើបូ់� ។ គោមកាយមកុ ណេពលកែដលមពះណេយសូូវិរស់លើឡូើងវិិញជាមួយនឹិងពួកុសិសសរប់ស់ម�ង់ខ្ព្

លះ។ មពះណេយសូូវិសួរណេពមតុិសប់�ដង “ណេពមតុិស លើតិើ�នកុមសឡាញខំ់្ព�ំណេ�?” មគប់់ណេពលណេពមតុិសលើ�ឺើយថា “មពះ�ម្រាាស់លើ�ើយ 

ម�ង់មជាប់លើ�ើយថា ខំ្ព�ំ មសឡាញ់ម�ង់” លើ�ើយមគប់់ណេពលមពះណេយសូូវិម្រានិប់និទូ លថា “សូមឲ្យយើំ��ដល់�វូ ងអៀើៀមខំ្ព�ំសី�ផង”។ 

មពះណេយសូូវិើង់ឲ្យយណេពមតុិសកាាយជាសិសសរប់ស់ម�ង់ គោ�យប់លើងើើតិសិសសប់និដ។ គោទាំះប់�ជាណេពមតុិសមិនិមគប់់ល័កុេក៏ុគោ�យ 

មពះណេយសូូវិមជាប់ថា �ត់ិពិតិជាើង់លើដើរតាំមម�ង់ លើធិវើជាមពះ�ម្រាាស់រប់ស់�ត់ិ។ ចាំប់់ព�ណេពលគោនាំះមកុ ណេពមតុិសមិនិកែដលប់ដិ

ណេសធិមពះណេយសូូវិមដងអៀ�ៀតិលើឡូើយ។  

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
• សូមណេប់ដជាាើិតិដលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិ លើធិវើជាមពះ�ម្រាាស់កុន�ងជំ�វិិតិ�នកុ។

•  សូមណេប់ដជាាើិតិដ�នុិញ្ញាាតិឲ្យយមពះណេយសូូវិ�ប់់ស្ឋាាត់ិនូិវិគំនិិតិរប់ស់�នកុ សកុមីភាពរប់ស់�នកុ និិងើំ�ង់រប់ស់�នកុ។

•  សូមឲ្យយមពះណេយសូូវិកាាយជា��ិភាពជាង�វ�ៗទាំំង�ស់កុន�ងគោ�កិុយណេនិះកែដលនាំំ�នកុឲ្យយ លើដើរតាំមម�ង់ 

ស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់ និិងម្រានិលកុេ�ៈដូើម�ង់។ 
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១.  តាំមការណេលងណេនិះ ម្រានិើលើមឺើយកែតិព�រប់ុុគោ�ះះមគប់់រ៉ាល់សំ��រទាំំង�ស់ កែដលើលើមឺើយគោនាំះអាើ “មតិូវិ” ឬកុ៏ 

“ខ្ពុស”។ លើតិើ�នកុរតិ់ភៅ�កានិ់�ិសភៅ�� ណេពលើលើមឺើយគោនាំះមតិឹមមតិូវិ? (ខ្លាំងស្ឋាោំ)

២.  តាំមរយៈមពះគមី�រ លើតិើគោ�កុណេពមតិុសបានិនិិយ៉ាយការពិតិ ឬ បានិនិិយ៉ាយកុុ�កុ? 

ណេ�តិុ�វ�បានិជា�តិ់និិយ៉ាយកុុ�កុ? ណេពល�នកុម្រានិជំលើមមើសនិិយ៉ាយការពិតិ ឬនិិយ៉ាយកុុ�កុ 

លើតិើ�នកុលើរើសយកុមួយ�? (និិយ៉ាយការពិតិ) ណេ�តិុ�វ�? (ការកុុ�កុលើធិវើឲ្យយលើយើងលើធិវើខ្ពុស កែដលការណេនិះជាការមិ

និស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់មពះ)។

៣.  ឱ មពះណេយសូូវិលើ�ើយ �ូលប់ងគំើង់លើដើតាំមម�ង់ជាមពះ�ម្រាាស់រប់ស់�ូលប់ងគំ។ សូមកែកុកែមប់�ូលប់ងគំតាំមផឺូវិកែដល

ម�ង់សពវមពះ�័យ។ សូមមពះ�ងគប់ង្វាាញ�ូលប់ងគំ និូវិផឺូវិកែដល�ូលប់ងគំអាើលើដើរតាំមម�ង់បានិ។ (ឈ្នួប់់ប់និដិើ) 

ផឺូវិគោនាំះនិឹងមិនិង្វាយមសួលលើឡូើយ ប់ុុកែនិដ �ូលប់ងគំ�ុកុើិតិដថាម�ង់និឹងប់ង្វាាញផឺូវិដល់�ូលប់ងគំជាកុ់ជាមិនិខ្លាំនិ។

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ព្រះតូវ ឬ ខុ្ញុំសួ

១.  សូមឲ្យយ�នកុណេលងឈ្នួរជាជំួរើំកុ�ោលប់និទប់់ �នកុណេលងមតិូវិឈ្នួរជាជំួរព�ខ្លាំងមុខ្ព ដល់ខ្លាំងគោមកាយ។ 

២.  សូមកែប់ងកែើកុជាជំួរឈ្នួរភៅ�ើំកុ�ោលប់និទប់់។ ខ្លាំងស្ឋាោំ និិងខ្លាំងណេ�វង។ សូមពនិយល់ថា �នកុនិឹងសួរជាសំ��រ 

លើ�ើយឲ្យយពួកុណេគជា�នកុលើ�ឺើយ មតិូវិ ឬ ខ្ពុស។ កែតិជាជាងម�និ់កែតិនិិយ៉ាយ មតិូវិ ឬ ខ្ពុស �នកុណេលងនិឹងលើ�ឺើយ 

គោ�យចាំប់់លើផដើមព�ខ្លាំងស្ឋាោំ សមម្រាប់់ើលើមឺើយ “មតិូវិ” ឬ ចាំប់់លើផដើមព�ខ្លាំងណេ�វងសមម្រាប់់ើលើមឺើយ “មិនិមតិូវិ”។ 

៣.  ឧទាំរ�រ�៍ សំ��រម្រានិដូើជា “មពះើ័និទរះលើឡូើងភៅ�ណេពលដៃ�ៃ!” (ើលើមឺើយគ�ខ្ពុស 

លើ�ើយ�នកុណេលងមតិូវិរតិ់ព�ខ្លាំងណេ�វង គោឆា�ះភៅ� “ជំញ្ញាាំងខ្លាំងណេ�វង”)

៤.  ភាពសប់ាយ៖ �នកុណេលង ២នាំកុ់ើុងគោមកាយកែដលប់ុះនិឹងជំញ្ញាាំងយ�តិមតិូវិចាំកុណេើញព�ការមប់កុួតិ ឬ 

�ងគ�យលើមើលណេគ រ�ូតិដល់ចាំប់់លើផដើមណេលងជា�ី�។ ប់និ្រណេលងរ�ូតិសល់កែតិ�នកុណេលងើុងគោមកាយ ៤នាំកុ់

 និិងមប់កាសថា “�នកុគោនាំះជា�នកុឈ្នួនះ”។ 

៥.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ សូមសួរសំ��ររំលឹកុ ព�ណេមអៀរៀនិមុនិៗ “មពះណេយសូូវិជា�នកុគង្វាាលលអ 

កែដល�ះនិអៀើៀម�មួយបាតិ់ប់ង់!” (លើប់ើលើ�ឺើយមតិឹមមតិូវិ �នកុណេលងមតិូវិរតិ់ខ្លាំងស្ឋាោំពួកុណេគ គោឆា�ះភៅ� 

“ជំញ្ញាាំងខ្លាំងស្ឋាោំ”)។ 

•  នៅសួចំកូី��តិ�្សោរភាា បិជ់ួ�វតិ៖ នៅ�ព្រះតសុួមនិបាននិយ៉ាយព្រះតង់ន់ៅទូ នៅ�ព្រះតសុួកុូ�កូនៅ�ើមី�ការ�រខ្ញុំានួគ្នាត ់
នៅ�ើយគ្នាតម់្នាន�រមេណ៍នៅស្ថាកូសី្ថាយ នៅព្រះកាយនៅ�លគ្នាតប់ានកុូ�កូ។ ព្រះ�ះជាម្នាា ស់ួសួ�ើព្រះ�ះទូយ័ឲ្យយនៅយើង់ 
នយិ៉ាយការ�ិត។ ព្រះ�ះនៅយសូូួវជា�ាូវ ជានៅសួចំកូី��តិ និង់ជាជួ�វតិ �ាកូនៅជួឿ�ងំ់�ស់ួព្រះតវូនៅបិជីាា ចិំតនីៅ�ើរតា
មព្រះ�ះ�ង់ំ និង់សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិត់ាមនៅសួចំកូី��តិ។  

សូួមស្ថាកូលីង់!

63
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ការនៅបិជីាា ចិំតី

ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

១ នៅតើ�ាកូចំង់ចាំនូំវនៅសួចំកូី���ិស្ថាា នបិនាំទ តទ់ូ�៦ ��ំ�ការនៅបិជីាា ចិំតនីៅទូ? សូួមសួរនៅសួរចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម

២ បិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

នៅបិើ�ាកូណា _______________  ព្រះតូវឲ្យយ�ាកូនៅនាំះ ___________ �ងំ់_______________ 

 រាល់ដែតទៃ�ៃ នៅ�ើយ___________ ។ 

៣ នៅ�តុ�ើ�ការនៅ�ើរតាមព្រះ�ះនៅយសូូួវ ជាការនៅបីិជាា ចិំតី?

៤ នៅតើ�ាកូបាននៅបិជីាា ចិំតនីៅលើ�ើ�ខ្ញុំាះ? 

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖

  សូួមបិិទូដែ�ាកូ នៅ�ើយទូូលសួួរ �ងំ់សី្ថាបិព់្រះ�ះនៅយសូូួវថ្វា “នៅតើវ៉ានឹង់នៅ�ជា�ើ� នៅបិើខ្ញុំាុជំា�ាកូនៅ�ើរតាមព្រះទូង់ន់ៅ�យចិំតីនៅ�ះ�លួ 
 និង់នៅបីិជាា ចិំតី?” នៅតើព្រះទូង់នឹ់ង់នៅ�ើើ�ើ�? សូួមគូុសួរូបិភា����ើ�ដែ�លព្រះ�ះនៅយសូូួវបិង្គា� ញ់�ាកូ បិនាំទ បិម់កូដែចំកូចាំយរូបិភា�នៅនាំះនៅ�
 កានម់តិរីមួថ្វាា កូ ់និង់ឪ�ុកូមី្នាយរបិស់ួ�ាកូ។
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ការនៅបិជីាា ចិំតី

�ាកូជួយួលាង់ចាំនមី្នាយ�ាកូនៅ�លមយួទៃ�ៃ។

ការនៅនាំះលានៅ�ើយ លានៅ�ើយ!

�ាកូចុំះនៅ�េ ះកូាងុ់ព្រះកុូមកូ�ឡាណាមយួ នៅ�ើយនៅ�ាចំចូំលរមួនៅលង់។

ការនៅនាំះមនិលានៅទូ មនិលានៅទូ!

�ាកូជួួយមតីិ�កី័ូម្នាា កូ ់ដែ�លមនិសូួវ�ូដែកូកូាងុ់ថ្វាា កូន់ៅរៀន។

ការនៅនាំះលានៅ�ើយ លានៅ�ើយ!

�ាកូផាា កូនៅមនៅរៀន�ាណូរបិស់ួ�ាកូ នៅព្រះ�ះ�ាកូយល់ថ្វា វ៉ាគ្នាេ នព្រះបិនៅយ៉ាជួន។៍

ការនៅនាំះមនិលានៅទូ មនិលានៅទូ!

�ាកូរកូ្សោរាល់ការសួនារបិស់ួ�ាកូ�ងំ់�ស់ួ។

ការនៅនាំះលានៅ�ើយ លានៅ�ើយ!

�ូនៅចំាះ សូួមរកូ្សោការនៅបីិជាា ចិំតីរបិស់ួ�ាកូ និង់ចំង់ចាំ�ំ�ិស្ថាា ន!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម��៍ កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!
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សូួមបំិនៅ�ញ់ទូូលបិងំំ់នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណបិរសុិួទូធរបិស់ួព្រះទូ
ង់។់ ទូូលបិងំំ់ចំង់សំ់្ថាល់ដែ�នការព្រះទូង់ ់សួព្រះម្នាបិទូ់ូលបិងំំ់។

�ាកូកំូស្ថានីចិំតី យែូហាន ១៤.១៥-៣១

ការ�ងឹ់ដែ�ាកូ
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នៅ�នៅ�សូួ ៥: ១៨

សូួមឲ្យយបាននៅ�ញ់ជាមយួព្រះ�ះវញិ្ញាា ណវញិ់។
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68

នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
សូមប់ំណេពញ�លូប់ងគគំោ�យមពះវិញិ្ញាា�ប់រសិ�ុរិប់ស់ម�ង។់ �លូប់ងគើំងស់្ឋាាល់កែផនិការម�ង់ 

សមម្រាប់�់លូប់ងគ។ំ

–––––

នៅ�នៅ�សូួ ៥: ១៨
សូមឲ្យយបានិណេពញជាមយួមពះវិិញ្ញាា�វិិញ។

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ?
កូចិំាការ ២.១-១៧

រ ែមូ ៨.២៦-២៧

រ ែមូ ១៥.១៣

កាឡាទូ� ២.២២-២៦

សមូឲ្យយបានិណេពញជាមួយមពះវិិញ្ញាា� 

ម្រានិន័ិយនិយ័�វ�? 

លើតិើលើធិវើដូើណេមដើ លើដើ

មប�ឲ្យយបានិណេពញជាមួយ

មពះវិិញ្ញាា�?

ស្ឋាោប់់ល�សំណេលងមពះ ម្រានិន័ិយនិយ័�វ�?

សូមឲ្យយបានិពឹងកែផអកុលើលើមពះ ម្រានិន័ិយនិយ័�វ�? 

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

ការ�ងឹ់ដែ�ាកូ
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“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិ

ស្ឋាានិ។ សូមលើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�

យ�ូលសូមមពះភៅ�តាំមពាកុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សូមម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើ

កុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ ពួកុណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ 

លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិកែើកុចាំយកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  មពះើង់និិយ៉ាយភៅ�កាន់ិ�នកុ។ ណេពលខឺ្ពះ វាលំបាកុស្ឋាោប់់ល�សំណេលងម�ង់។ បុុ់កែនិដ 

លើប់ើលើយើងភៅ�កែតិប់និ្រស្ឋាោប់់ គោនាំះលើយើងនឹិងអាើអៀរៀនិស្ឋាាល់សំណេលងម�ង់បានិ។

•  លើយើងមតូិវិកែតិពឹងកែផអកុទាំំងមសុងលើលើមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់មពះ។ លើយើងមតូិវិកែតិ�ុកុើិតិដលើលើ�ំ�

ើរប់ស់មពះ មិនិកែមនិពឹងលើលើកំុ�ំងរប់ស់ខឺ្ព�និឯងលើឡូើយ។

• លើយើងមតូិវិកែតិពឹងកែផអកុទាំំងមសុងលើលើមពះវិិញ្ញាា�រប់ស់ម�ង់ លើដើមប�ឲ្យយបានិកាន់ិកែតិដូើមពះណេយសូូវិ។

• ណេពល�នកុម្រានិណេពលជាមួយមពះវិិញ្ញាា� មពះណេយសូូវិនឹិងលើមប់ើ�នកុកាន់ិកែតិធំិលើឡូើងៗ។ 

•  �នកុនឹិងកាន់ិកែតិម្រានិណេសើកុដ�មសឡាញ់ ណេសើកុដ��ំ�រ ណេសើកុដ�សុខ្ពស្ឋានិដ ភាព�ត់ិធីិត់ិ 

និិងផលកែផឺដដៃ�អៀ�ៀតិដៃនិមពះវិិញ្ញាា�។

សូមនាំកំុើិចពភិាកុា គោ�យនិយិ៉ាយ�ំព� លើតិើម្រានិនិយ័�វ� កែដលម្រានិមតិិដម្រាាកុ ់និងិ�នកុជំយួកុសំ្ឋានិដើតិិដម្រាាកុ ់កែដល

�នកុអាើពងឹពាកុឲ់្យយជំយួប់ង្វាាញផឺូ វិ�នកុបានិរ៉ាល់ដៃ�ៃ។ លើតិើ�នំាំកុ�់នំិងគោនាំះ ដើូភៅ�និងឹ�វ�កែដរ? សូមពភិាកុា

ព�ផលកែផណឺេផសងៗដៃនិមពះវិិញ្ញាា� លើ�ើយ�ុកុឲ្យយកុមុ្រារកែើកុចាំយ ើនំិើុមយួ�កែដលពកួុណេគកុពំងុព្យ៉ាម

ជំនំិះជាងណេគ។ 

ការ�ងឹ់ដែ�ាកូ

kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   69kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   69 2/22/22   2:23 PM2/22/22   2:23 PM



70

នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
�ាកូជួួយកំូស្ថានីចិំតី (យែូហាន ១៤.១៥-៣១)

សូមើ�ំយណេពលប់និដើិ គោ�យបិ់�កែភនកុ និិងមសដៃមុភៅ�មិតិដម្រាាកុ់ កែដល�នកុមសឡាញខ់្លាំាំង។ 

លើតិើ�នកុលើ�ើញមុខ្ពរប់ស់ណេគណេ�? ឥឡូូ វិ សូមមសដៃមថា មិតិដម្រាាក់ុគោនាំះនិិយ៉ាយ “ខំ្ព�ំនឹិងចាំកុណេើញភៅ�ដៃ�ៃកែសអកុ 

ភៅ�កុកែនិឺងឆាាយ កុកែនិឺងកែដល�នកុមិនិអាើភៅ�ដល់។ ប់ុុកែនិដ សូមកុុ�ំប់់បារម��៍�� ខ្ពំ�ំនិឹង�កុុមពះវិិញ្ញាា�រប់ស់ខ្ពំ�ំ កែដល

និឹងនិិយ៉ាយជាមួយ�នកុ លើ�ើយកុជ៏ំយួដល់�នកុផងកែដរ។” ជាការពតិិ�ស់ 

ការណេនិះភៅម�ព�មពះ គោនាំះនឹិងមិនិអាើលើកុើតិលើឡូើងបានិណេ�។ បុុ់កែនិដ 

ណេនិះជា�វ�កែដលបានិលើកុើតិលើឡូើង មុនិណេពលមពះណេយសូូវិសុគតិលើលើលើឈ្នួើឆាាង 

លើ�ើយបានិរស់ព�សុគតិលើឡូើងវិិញ គោ�យគង់ភៅ�ខ្លាំ

ងស្ឋាោំដៃដដៃនិមពះវិរប់ិតាំកែដលគង់ភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌។ 

មពះ�ងគមិនិ�ុកុលើយើងឲ្យយភៅ�កែតិឯងលើឡូើយ។ មពះណេយសូូវិបា

និម្រានិមពះប់និទូ លភៅ�កុន�ងមពះគមី�រ យុូហ្គានិ ១៤.១៦-១៧

 “គោនាំះខំ្ព�ំនឹិង�ូលសូមដល់មពះវិរបិ់តាំ លើ�ើយម�ង់នឹិងមប់ទាំនិព្

រះដជ៏ាជំនំិយួ១�ងគអៀ�ៀតិ មកុ�នកុរ៉ាល់�ា ឲ្យយបានិគង់ភៅ�ជាមួយ 

ភៅ��ស់កុលបអៀរៀងភៅ� គ�ជាមពះវិិញ្ញាា�ដៃនិណេសើកុ្រ�ពិតិ។” 

មពះណេយសូូវិបានិប់�ើូ និមពះវិិញ្ញាា�រប់ស់ម�ង់ មកុជួំយ

ដល់ពួកុជំនំិុំលើដើមប�ចាំប់់លើផដើមលើធិវើណេប់សកុកុមី។ ការណេនិះមិនិយូរណេ� 

គោ�យម�ន់ិកែតិកុន�ងណេពលដៃ�ៃពិណេសសមួយ កែដលភៅ�ថាដៃ�ៃបុ់�យ��៥០ 

ណេពលគោនាំះម្រានិខ្ពយល់គោបាកុប់ក់ុខ្លាំាំង លើ�ើយមគប់់�ាក៏ុបានិណេពញជាមពះវិិញ្ញាា�

ប់រសិ�ុ។ិ មពះវិិញ្ញាា�រប់ស់មពះ�ងគគងភ់ៅ�ជាមយួពកួុ�តិ ់ដើូជា�នកុជំយួកុសំ្ឋានិដើតិិដ ជាមគបួ់អៀមងៀនិ និិងជា�នកុដកឹុនាំផំឺូ វិ។ 

លើ�ើយមពះវិិញ្ញាា�ដកែដល កុរ៏ស់ភៅ�កុន�ង�ស់�នកុ�កែដលជាកុនូិរប់ស់មពះ�ងគ ដើូជា�នកុ និិងខ្ពំ�ំផងកែដរ។ ម�ងើ់ងដ់កឹុនាំំ

លើយើងគោ�យមពះវិិញ្ញាា�រប់ស់ម�ង។់ លើតិើ�នកុកុពំុងស្ឋាោប់់មពះវិិញ្ញាា�ប់រិស�ុិកែមនិណេ�?

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមកាាយជា�នកុពឹងកែផអកុលើលើមពះវិិញ្ញាា�រប់ស់មពះ លើដើមប�ដឹកុនាំំ កំុស្ឋានិដើិតិដ និិងប់អៀមងៀនិដល់�នកុ។

•  សូម�ូលសុំមពះវិរបិ់តាំកែដលគង់ភៅ�ស្ឋាានិសួគ៌ ឲ្យយបំ់ណេពញ�នកុគោ�យមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់ម�ង់រ៉ាល់ដៃ�ៃ។

•  លើតិើខំ្ព�ំអាើកែញកុណេពលខឺ្ពះ ស្ឋាោប់់សំណេលងមពះបានិណេ�? “សូមឲ្យយម�ង់ ហ្គាយ ហ្គាាយ” គោនាំះម្រានិន័ិយថា 

�នកុភៅ�អៀសៃ�មស្ឋាាត់ិរយៈណេពល ៥នាំ�� ជាមួយនឹិងមពះដ៏ខី្ពស់បំ់ផុតិ។ ការស្ឋាោប់់អាើសំខ្លាំន់ិជាងការនិិយ៉ាយ។ 

លើតិើមពះអាើម្រានិប់និទូលមកុកាន់ិ�នកុគោ�យរអៀប់ៀប់�? សូមអានិ �ំនុិកុដំលើកុើង ៤៦.១០ ទាំំង�ស់�ា។

ការ�ងឹ់ដែ�ាកូ
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ការ�ងឹ់ដែ�ាកូ

១.  លើដើមប�ស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់តាំម “សី�មុូនិ” ភាាមៗ លើតិើ�នកុមតិូវិលើធិវើ�វ�? (ស្ឋាោប់់យ៉ាាងយកុើិតិដ�ុកុ�កុ់ គោផ្លាោតិអារមី�៍ 

និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ភាាមៗ ណេពលកែដល សី�មុូនិប់ង្វាាប់់) ើុះ ណេពលសី�មុូនិខ្ពសឹប់វិិញ លើតិើ�នកុមតិូវិលើធិវើ�វ�?

២.  លើយើងមតិូវិកែតិស្ឋាោប់់មពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់មពះ កែដលជា�នកុកុំស្ឋានិដើិតិដលើយើង ជាមគូប់អៀមងៀនិ 

និិងជា�នកុដឹកុនាំំផឺូវិរប់ស់លើយើង។ លើតិើលើយើងអាើស្ឋាោប់់ល�សំណេលងរប់ស់មពះបានិ យ៉ាាងដូើណេមដើ? លើតិើលើយើងមតិូវិលើធិវើ�វ�? 

(ស្ឋាោប់់យ៉ាាងយកុើិតិដ�ុកុ�កុ់ គោផ្លាោតិអារមី�៍ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ភាាមៗ ណេពលកែដល មពះ�ងគប់ង្វាាប់់) លើតិើការពឹងកែផអកុ 

ការ�ុកុើិតិដ លើលើមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិ លើដើមប�ដឹកុនាំំ�នកុ ម្រានិនិ័យ�វ�?

៣.  មពះ�ងគលើ�ើយ សូមប់ំណេពញ�ូលប់ងគំគោ�យមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់ម�ង់ សូមជំួយ�ូលប់ងគំឲ្យយស្ឋាោប់់សំណេឡូងម�ង់គោ�

យយកុើិតិដ�ុកុ�កុ់ រ៉ាល់ណេពលម�ង់ម្រានិមពះប់និទូលមកុកានិ់�ូលប់ងគំ។ សូមជំួយឲ្យយ�ូលប់ងគំស្ឋាោប់់សំណេលងម�ង់គោ�យយ

កុើិតិដ�ុកុ�កុ់ ណេពលម�ង់ម្រានិមពះប់និទូលមកុកានិ់�ូលប់ងគំ។ ឥឡូូវិណេនិះ សូមមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិនិិយ៉ាយមកុកានិ់ើិតិដ�ូ

លប់ងគំ លើ�ើយប់ង្វាាញ�ូលប់ងគំផឺូវិមួយ កែដល�ូលប់ងគំអាើលើដើរតាំមម�ង់កានិ់កែតិជំិតិសនិ�ិប់កែនិែមអៀ�ៀតិ។ (ឈ្នួប់់ប់និដិើ) ឱ 

មពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិលើ�ើយ �ូលប់ងគំ�រមពះគុ�ម�ង់ កែដលម�ង់មតិឡូប់់ជាមគូប់អៀមងៀនិ និិងជា�នកុដឹកុនាំំផឺូវិរប់ស់�ូលប់ងគំ។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
សឺុួមែូន សុួ�សួ (Simon Sez)

១.  សូមចាំប់់លើផដើមពនិយល់ដល់�នកុណេលងថា ពួកុណេគមតិូវិស្ឋាោប់់គោ�យយកុើិតិដ�ុកុ�កុ់ កុន�ងការណេលងកែលបងកុំស្ឋានិដណេនិះ។

២.  �នកុដឹកុនាំំណេលងម្រានិគោ�ះះថា “សី�មុូនិ”។ សី�មុូនិលើសនើ�នកុណេលងឲ្យយលើធិវើតាំម�តិ់ ដូើជា 

“សូមប់ុះមម្រាមលើជំើងរប់ស់�នកុ”។ កុុម្រារមតិូវិប់ុះមម្រាមលើជំើងរប់ស់ណេគ តាំម�វ�កែដល សី�មុូនិ បានិមបាប់់។ 

៣.  កុុម្រារនិិងចាំញ់ លើប់ើណេគលើធិវើខ្ពុសព��វ�កែដល សី�មុូនិ បានិមបាប់់។

៤.  ដំប់ូង សី�មុូនិ និឹងនាំំ�នកុណេលងលើធិវើតាំម �វ�ៗកែដលង្វាយៗសមម្រាប់់ពួកុណេគលើធិវើតាំម ដូើជា ប់ុះមតិអៀើៀកុ 

គោ�តិ៥ដង ជាលើដើម។ សូម�ងគ�យើុះ គោមកាកុឈ្នួរលើឡូើង...។ ណេពលកែលបងណេនិះកុំពុងណេលង សី�មុូនិ 

លើសនើឲ្យយម្រានិការមប់កុួតិមប់កែជំងខ្ពឺះៗ ដូើជា “សី�មុូនិ សី�ស ប់ុះមម្រាមលើជំើង មិនិកែមនិមើមុះណេ�” “សី�មុូនិ សី�ស ប់ុះមើមុះ 

មពមទាំំងមម្រាមលើជំើង” ឬ “សូមប់ុះមតិអៀើៀកុ” (គោ�យមិនិបានិនិិយ៉ាយថា “សី�មុូនិ សី�ស”)។

៥.  ប់និ្រណេលងរ�ូតិភៅ�សល់កែតិ�នកុណេលង ៤នាំកុ់ប់ុុគោ�ះះ កែដលនិឹងមតិូវិមប់កាស ថាជា�នកុឈ្នួនះពូកែកុទាំំងស្ឋាោប់់ 

និិងពូកែកុទាំំងលើធិវើតាំម។

៦. ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ សូមណេលងមដងអៀ�ៀតិ កែតិណេពលណេនិះ សី�មុូនិ មតិូវិខ្ពសឹប់មបាប់់វិិញ។

៧.  រួើប់និ្រណេលងរ�ូតិភៅ�សល់កែតិ�នកុណេលង ៤នាំកុ់ប់ុុគោ�ះះ កែដលនិឹងមតិូវិមប់កាស ថាជា�នកុឈ្នួនះពូកែកុទាំំងស្ឋាោប់់ 

និិងពូកែកុទាំំងលើធិវើតាំម។

•  ណេសើកុដ�ពិតិភាាប់់និឹងជំ�វិិតិ៖ មពះកែតិងកែតិនិិយ៉ាយមកុលើយើងតាំមរយៈមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិ។ លើយើងមតិូវិកែតិពឹងកែផអកុ 

និិង�ុកុើិតិដលើលើម�ង់ គោ�យម�ង់និឹងជំួយកុំស្ឋានិដើិតិដ ប់អៀមងៀនិ និិងដឹកុនាំំផឺូវិលើយើងរ៉ាល់�ា។ លើយើងមតិូវិើំ�យណេពល

ស្ឋាោប់់មពះ�ងគម្រានិប់និទូល មកុកានិ់ើិតិដរប់ស់លើយើង។ 
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ការ�ងឹ់ដែ�ាកូ

ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

១   នៅ�ះបិ�ជាវ៉ាលំបាកូកូី� បិែដុែនី �ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាន! នៅតើ�ាកូចំង់ចាំនំៅសួចំកូី���ិស្ថាា នបិនាំទ តទ់ូ�៧ ��ំ�ការ�ឹង់ដែ�ាកូ? 

 សូួមសួរនៅសួរវ៉ាចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

២ ចូំរបិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

នៅ�នៅ�សូួរ ៥.១៨ “សូួម _______________ ជា _______________ ។

៣ សូួមសួរនៅសួរនៅ�េ ះ�លដែ�ាទៃនព្រះ�ះវញិ្ញាា ណបិរសុិួទូធខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

៤ នៅតើ�លដែ�ាណាមយួដែ�ល�ិបាកូបិ�ុំត សួព្រះម្នាបិ�់ាកូ? 

 នៅតើការលំបាកូនៅនាំះ នៅសួចំកូី���ិស្ថាា ន�ចំជួយួ�ាកូបានយ៉ាែ ង់�ូចំនៅមចីំ?

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖ 
 សូួមឲ្យយព្រះ�ះនូវ ហាយហាើ យ (High Five)! សូួមបិទិូដែ�ាកូរបិស់ួ�ាកូ នងិ់សី្ថាបិសំ់ួនៅលង់ 
 ដែ�លព្រះ�ះព្រះទូង់នឹ់ង់ម្នានបិនទលូមកូកាន�់ាកូ។ នៅតើព្រះ�ះ�ង់បំានរលឹំកូ�ាកូ��ខ្ញុំគុមព�រណាមយួនៅទូ? 
 នៅតើព្រះទូង់ប់ានឲ្យយ�ាកូគុនិំតណាមយួ ដែ�រឬនៅទូ? នៅតើព្រះទូង់ប់ានរលឹំកូ�ាកូ តាមមនុសួសជាកូល់ាកូណ់ាម្នាា កូន់ៅទូ? 
 សូួមគូុសួ ឬ សួរនៅសួរចុំះនៅលើព្រះកូ�របិស់ួ�ាកូ នូវ�ើ�ដែ�ល�ាកូយល់ថ្វា ព្រះ�ះនងឹ់ម្នានបិនទលូមកូកាន�់ាកូ។ 
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ការ�ងឹ់ដែ�ាកូ

ខ្វាទូ�បានសួនៅព្រះមចំចិំតីនាំមំតីិរបិស់ួគ្នាតន់ៅ�ព្រះ�ះវហិារ។

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? ព្រះតូវនៅ�ើយ ព្រះតូវនៅ�ើយ

ជូួ មនិបានសិួកូ្សោ និង់លួចំចំមាង់នៅ�លព្រះបិ�ង់។

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? មនិព្រះតូវនៅទូ មនិព្រះតូវនៅទូ

សូូួសុួ� បានដែចំកូចាំយទូ�បិនាំទ ល់របិស់ួគ្នាតជ់ាមយួនឹង់មនិរមួថ្វាា កូ�់ងំ់�ស់ួរបិស់ួគ្នាត។់

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? ព្រះតូវនៅ�ើយ ព្រះតូវនៅ�ើយ

នៅព្រះបិន បាន��ិស្ថាា ន�ាបាលជំួង់�ឺល់មី្នាយគ្នាត ់ដែ�លមី្នាយគ្នាត�់�ឺៃន�់ៃរ។

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? ព្រះតូវនៅ�ើយ ព្រះតូវនៅ�ើយ

នៅ�ព្រះតុសួបានយកូរបិស់ួខ្ញុំាះៗ ដែ�លមនិដែមនជាកូមេសិួទូធរិបិស់ួគ្នាត។់

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? មនិព្រះតូវនៅទូ មនិព្រះតូវនៅទូ

នៅចំសុួ�បាន��ិស្ថាា ន សួព្រះម្នាបិកូ់ូននៅបិសួកូជួនម្នាា កូ។់

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ និង់នៅនាំះជាការនៅគ្នាះ!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម��៍ កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!
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សូួមនៅ�ើើឲ្យយទូូលបិងំំ់កាា យជា�ាកូនាំសំ្ថារទៃនព្រះ�ះគុុណ 
នៅសួចំកីូ��ិត និង់នៅសួចំកីូ�យុតិី�មរ៌បិស់ួព្រះទូង់។់

ព្រះ�ះនៅយសូូួវ និង់កុូម្នារ ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.១-៦

ឥទូធ�ិល
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យែូហាន ១.១៤

នៅយើង់រាល់គ្នាា បាននៅ�ើញ់សិួរ �លាព្រះទូង់ ់គឺុជាសិួរ �លាទៃនព្រះ�ះរាជួបុិព្រះតាដែត១ 
ដែ�លមកូ��ព្រះ�ះវរបិិតា ម្នាននៅ�ញ់ជាព្រះ�ះគុុណ និង់នៅសួចំកូា��ិត។ 75
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នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
សូមលើធិវើឲ្យយ�លូប់ងគកំាាយជា�នកុនាំសំ្ឋារដៃនិមពះគ�ុ ណេសើកុដ�ពតិិ និិងណេសើកុដ�យុតិដធិិម៌រប់ស់ម�ង។់

–––––

យែូហាន ១.១៤ 
លើយើងរ៉ាល់�ាបានិលើ�ើញសិរីលអម�ង់ គ�ជាសិរីលអដៃនិមពះរ៉ាជំបុ់មតាំកែតិ១ កែដលមកុព�មពះវិរបិ់តាំ ម្រានិណេពញជាមពះគុ� 

និិងណេសើកុ្រ�ពតិិ។

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ១៩.១៣-១៥

កូចិំាការ ២.១៦-១៧

លូកា ១៨.១៥-១៧

លើតិើ�ំគោ�យទាំនិ�វ�ខឺ្ពះ 

កែដលមពះឲ្យយមកុ�នកុ?

លើតិើ�វ�កែដលជាភាពខុ្ពស�ា 
រវាងណេសើកុដ�ពិតិ 
និិងការកុុ�កុ?

លើតិើម្រានិប់ញ្ញាា�វ�ជាមួ 

យនឹិងការកុុ�កុ?

លើតិើខំ្ព�ំអាើប់ង្វាាញមពះ
គុ�រប់ស់មពះដល់�នកុដដៃ�បានិយ៉ាាងដូើណេមដើ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

ឥទូធ�ិល
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“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ។ សូម

លើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលសុំមពះភៅ�តាំមពា

កុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សុំម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ ពួកុ

ណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិកែើកុចាំ

យកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។

សូួម�ណ៌នាំ!
•  មពះណេយសូូវិផដល់នូិវិយុតិដិធិម៌រ៉ាល់ដៃ�ៃ ណេពលម�ង់ព្បាល�នកុជំំង� និិងជួំយដល់�នកុមកុ�មកុ។ 

•  មពះ�ងគមិនិយកុើិតិដ�ុកុ�ក់ុថា�នកុ ចាំស់ ឬ ណេកីុង ម្រានិ ឬ មកុ គោនាំះណេ�។

•  មពះ�ងគយកុើិតិដ�ុកុ�ក់ុមនុិសសមគប់់�ាគោ�យលើសីើភាព�ា។ 

•  មពះ�ងគផដល់កុដ�មសឡាញ់ និិងមពះគុ�ដល់មនុិសសមគប់់�ា។

•  មពះ�ងគកែតិងកែតិម្រានិមពះប់និទូលគោ�យណេសើកុដ�ពិតិ។

សូមឲ្យយកុុម្រារកែើកុចាំយវិិធិ�ណេផសងៗ កែដលពួកុណេគអាើកាាយជាភាាក់ុង្វារ សមម្រាប់់ភាពយុតិដិធិម៌។ 

សូមពិភាកុា ណេពលកែដលការគោនាំះលំបាកុ លើដើមប�មបាប់់ណេសើកុដ�ពិតិ។ លើតិើណេ�តុិដូើណេមដើ 

មិនិឲ្យយ�នកុនិិយ៉ាយគោ�យពិតិមតិង់បានិ គោ�យ�ក់ុមពះប់និទូលរប់ស់មពះ�ុកុកែតិកុន�ងើិតិដ�នកុ?

ឥទូធ�ិល
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ឥទូធ�ិល

នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
ព្រះ�ះនៅយសូូួវ និង់កុូម្នារ (ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.១-៦)

នាំរអៀសៀលដៃ�ៃដ៏ភឺ�កែើងចាំំងមួយ ពកួុសិសសបានិកុពំុង�ងគ�យជំុវំិិញនិយិ៉ាយនិឹងមពះណេយសូូវិ។ 

ពកួុ�តិ់ហ្គាកុដ់ើូជាលើយើងរ៉ាល់�ាកែដរ កែដលណេពលខ្ពឺះមពយួបារម��៍ �ំព�និរ�កែដល��លួបានិការយកុើតិិដ�ុ

កុ�ក់ុយ៉ាាងលអភៅ�ផទះ ភៅ�ស្ឋា�អៀរៀនិ ឬ ភៅ�កុកែនឺិងណេលងកំុស្ឋានិដ កែដលពួកុសិសសក៏ុខ្ពវល់ខ្លាំាយមសអៀដៀងនឹិងលើយើងកែដរ។ 

ពួកុ�ត់ិសួរមពះណេយសូូវិ “�� ��... ដូណេើនះ” ពួកុ�ត់ិណេ�ះកុាល គោ�យសួរមពះ�ងគថា 

“លើតិើនិរ�ធិជំាងណេគកុន�ងនិគរស្ឋាានិសួគ៌?” តាំមខ្ពំ�ំស្ឋាះនិគ�ថា ពកួុ�តិរ់ំពឹងថា

មពះណេយសូវូិនិងឹើងអ�លនិរ�ម្រាាកុក់ុន�ងើំគោ�មពកួុ�តិជ់ាកុជ់ាមនិិខ្លាំនិ។ 

មពះណេយសូូវិមជាប់ព��វ�កែដលពកួុណេគកុពំុងគតិិ រួើម�ងភ់ៅ�ណេកុីងម្រាាកុ់មកុ

ជិំតិម�ង់។ មពះ�ងគម្រានិប់និទូ លថា “សូមឈ្នួរកែកុបរខំ្ព�ំ ” ប់នាំាប់់មកុមពះ

�ងគបានិលើមើលភៅ�កាន់ិពួកុសិសស លើ�ើយម្រានិប់និទូ លគោ�យណេសើកុ្

ដ��ស្ឋាារយថា “ដណូេើនះ �នកុ�កែដលប់នាំាប់ខ្ពឺ� និ ឲ្យយបានិដើូកុនូិតិើូណេនិះ 

�នកុគោនាំះឯងគោ�ះះថា ធំិជាងណេគកុន�ងនិគរស្ឋាានិសួគ៌លើ�ើយ។” ព្

រះ�ងគម្រានិមពះប់និទូ ល�ស្ឋាារយប់កែនិែមអៀ�ៀតិថា “�នកុ�កែដល��ួ

លកូុនិតូិើ�មួយដូើកូុនិណេនិះ គោ�យនូិវិគោ�ះះខំ្ព�ំ គោនាំះក៏ុគោ�ះះថា 

��លួខ្ពំ�ំ កែដរ។” ការគោនាំះពតិិជា�ស្ឋាារយខ្លាំាំង�ស់ �នកុដឹងណេ� 

ណេពលមពះណេយសូវូិបានិម្រានិប់និទូល មពះ�ងគក៏ុម្រានិើង់សភំៅ�ដូើគោនាំះកែមនិ ព្

គោរ៉ាះមពះ�ងគកែតិងកែតិម្រានិប់និទូ លពិតិមតិង់។ 

មពះណេយសូវូិម្រានិដងួើតិិដសមម្រាប់យ់តុិដធិិម។៌ មពះ�ងគយកុើតិិដ�កុុ�កុ�់នកុមកុ�មកុ។ មពះ�ងគប់ង្វាាញណេសើកុដ�អា�តិិអាសរូដល់�នកុ

ម្រានិជំំង�។ មពះ�ងគបានិនាំណំេសើកុដ�សខុ្ពស្ឋានិដ ដល់�ស់�នកុកែដលរងគោម�ះផឺូ វិើតិិដ។ មពះ�ងគកុក៏ែតិងកែតិសពវមពះ�យ័ើំ�យណេព

លជាមយួនិឹងកុុម្រារ កែដលជានិើិចកាលពកួុណេគកែតិងកែតិលើមើលរំលង។ មពះណេយសូូវិម្រានិប់និទូ លថា “កុុឲំ្យយលើមើលង្វាយើំគោពាះកុនូិតិូ

ើ�មួយគោនាំះលើឡូើយ។” លើតិើ�នកុអាើយល់បានិណេ� ថាលើតិើមពះ�ងគមសឡាញ់ និិងយកុើិតិដ�ុកុ�ក់ុ�នកុខ្លាំាំងបុុ់�ះ?

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
• សូម�នុិញ្ញាាតិឲ្យយមពះលើមប់ើ�នកុ ជា�នកុនាំំស្ឋារដៃនិមពះគុ� ណេសើកុដ�ពិតិ និិងណេសើកុដ�យុតិដិធិម៌។

• សូមសណេមមើើិតិដណេើញព�ើិតិដ�នកុ លើដើមប�និិយ៉ាយកែតិណេសើកុដ�ពិតិបុុ់គោ�ះះ។

• សូមើងចាំំមពះប់និទូលរប់ស់មពះ។
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១.  ណេកុីងមប់ុសៗ ណេកុីងមស�ៗ លើតិើដៃដរប់ស់�នកុព្យ៉ាមការពារព�ការពិនិ័យគោ�យលើធិវើអាវិ�ង កែមនិណេ�? (មិនិកែមនិណេ� �នកុប់អៀមងៀនិណេល

ងបានិសងការពិនិ័យរប់ស់លើយើង លើ�ើយបានិលើធិវើអាវិ�ង់ជំំនិួសវិិញ) ពិតិជា�ស្ឋាារយ�ស់! ណេ�តិុ�វ�បានិជា�នកុប់អៀមងៀនិណេលងមតិូ

វិសងការពិនិ័យរប់ស់�នកុ? 

២.  តាំមរយៈមពះគមី�រគោ�យស្ឋារកែតិ�ំលើពើបាប់រប់ស់លើយើង មគប់់ការទាំំង�ស់មិនិនាំំឲ្យយមពះសពវមពះ�័យគោនាំះណេ� 

គោ�យលើយើងមតូិវិ��ួលការពិន័ិយគោនាំះ (ណេសើកុដ�ស្ឋាាប់់)។ លើតិើនិរ�កែដលសងការពិន័ិយរប់ស់�នកុ? (មពះណេយសូូវិ) ណេ�តុិ�វ�

មពះណេយសូូវិសងការពិន័ិយរប់ស់�នកុ?

៣.  ឱ មពះណេយសូូវិមគ�សទលើ�ើយ �ូលប់ងគំ�រមពះគុ�ម�ង់សមម្រាប់់ណេសើកុដ�មសឡាញ់ដល់�ូលប់ងគំជាខ្លាំាំង 

គោ�យម�ង់បានិសុគតិជំំនិួស�ូលប់ងគំ លើដើមប�សងការពិនិ័យរប់ស់�ូលប់ងគំ។ ណេកុីងមប់ុសៗ ណេកុីងមស�ៗ 

ើូរអៀសៃ�មស្ឋាាតិ់មួយណេភឺតិ គោ�យស�ើិងគិតិថា មពះណេយសូូវិមសឡាញ់�នកុខ្លាំាំងយ៉ាាង�។ (ឈ្នួប់់ប់និដិើ) ឱ មពះណេយសូូវិលើ�ើយ 

សូម�តិ់គោទាំសមគប់់រ៉ាល់�ំលើពើបាប់�ូលប់ងគំ។ �ូលប់ងគំើង់កែកុកែមប់ និិងមតិឡូប់់ណេើញព��ំលើពើបាប់ទាំំងគោនាំះ។ សូមមពះណេយសូូវិ

លើធិវើជាមពះ�ងគសគោ�ង្វាាះរប់ស់�ូលប់ងគំ។ សូមមពះណេយសូូវិប់អៀមងៀនិរអៀប់ៀប់កែដលជំ�វិិតិ�ូលប់ងគំអាើប់ង្វាាញមពះគុ� ណេសើកុដ�ពិតិ 

និិងណេសើកុដ�យុតិដិធិម៌បានិ? (ឈ្នួប់់ប់និដិើ) សូមមពះណេយសូូវិលើ�ើយ �ូលប់ងគំ�រមពះគុ�ម�ង់ សមម្រាប់់ការកែកុ�ូលប់ងគំមតិឡូប់់ជា

កុូនិម�ង់ម្រាាកុ់កែដរ។ សូមមពះវិិញ្ញាា�ប់រិសុ�ិប់ំភឺ�ផឺូវិ�ូលប់ងគំជាអៀរៀងរ៉ាល់ដៃ�ៃ!

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
កាយវកិារនៅ�យទៃ���ការ�ិនយ័ និង់�ំណឹង់លា 

១.  �នកុណេលងទាំំង�ស់មតិូវិឈ្នួរជាជំួរកុន�ងប់និទប់់ភៅ�កែផនកុ ឬកុ៏កុកែនិឺង�មួយ។សូមើងអ�លភៅ�កានិ់ើំ��ើមួយកែដល

ភៅ�ឆាាយ។ សូមពនិយល់�នកុណេលងឲ្យយរតិ់ព���ណេនិះ (ើំ��ើចាំប់់លើផដើម) ភៅ�កានិ់��គោនាំះ (ើំ��ើកែដលភៅ�ឆាាយ) 

រួើលើ�ើយមតិឡូប់់មកុវិិញ។

២.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ សូមកុំ�តិ់គោម្រាាង កែដល�នកុណេលងគោនាំះមតិូវិមតិឡូប់់មកុើំ��ើចាំប់់លើផដើមវិិញ។ សូមមបាប់់�នកុណេលងគោ�

យមតិូវិរតិ់មដងអៀ�ៀតិ ប់ុុកែនិដ ណេពលណេនិះ�នកុណេលងមតិូវិរតិ់មកុដល់ើំ��ើចាំប់់លើផដើមវិិញ មតិឹមកែតិពាកុ់កុ�ោលដៃនិណេពលកែដ

លពួកុណេគរតិ់លើលើកុ��១។ លើប់ើពួកុណេគមិនិអាើមកុដល់��មតិឹមណេពលពាកុ់កុ�ោលគោនាំះណេ� ពួកុណេគមតិូវិពិនិ័យ ឬ ឲ្យយអាវិ�ង់ដ� 

(pushups) ១០ដង។ សូមើំ�ំថា �នកុណេលងទាំំង�ស់និឹងមិនិអាើរតិ់មកុដល់��ទាំនិ់ណេពលលើឡូើយ គោមពាះកែលបងកុំស្ឋានិដ

ណេនិះតិមមូវិឲ្យយ�នកុណេលងមតិូវិចាំញ់។

៣.  សូម�និុញ្ញាាតិឲ្យយ�នកុណេលងទាំំង�ស់ព្យ៉ាមមដងអៀ�ៀតិ លើ�ើយ�និុញ្ញាាតិឲ្យយកែតិកុុម្រាររតិ់ប់ុុគោ�ះះ។

៤.  គោមកាយ�នកុណេលងព្យ៉ាមជាលើមើើនិដងលើ�ើយ គោមកាយមកុសូមពនិយល់ថាពួកុណេគនិឹងមិនិអាើរតិ់ដល់��ទាំនិ់ណេពលលើឡូើយ 

គោ�យពួកុណេគម្រានិណេពលខ្ពឺ� លើ�ើយមតិូវិកែតិ��ួលរងពិនិ័យ។

៥.  គោមកាយណេពលកែដល�នកុណេលងមតិូវិពិនិ័យគោ�យអាវិ�ង់ដ�រួើលើ�ើយ សូមឲ្យយ�នកុប់អៀមងៀនិណេលងរតិ់មកុ លើ�ើយនិិ

យ៉ាយភៅ�កានិ់�នកុប់អៀមងៀនិណេលងម្រាាកុ់អៀ�ៀតិថា “�នកុមិនិមតិូវិឲ្យយកុុម្រាររងពិនិ័យលើឡូើយ �នកុលើមើលលើ�ើញថា 

ពួកុណេគមប់ឹងកែមប់ងយ៉ាាង�ណេ�!” រួើមតិូវិលើ�ឺើយតិប់ថា ប់ុុកែនិដ លើយើងទាំំង�ស់�ាមពមអៀមពៀងរួើលើ�ើយថា 

ពួកុណេគនឹិងមតូិវិរងពិន័ិយ។ ើូរឲ្យយ�នកុប់អៀមងៀនិណេលងដដៃ�អៀ�ៀតិនិិយ៉ាយថា “ចាំបំ់និដើិ ខំ្ព�នឹំិងសងដៃ�ឺការពិន័ិយគោនាំះវិិញ” 

(លើធិវើតាំមការមពមអៀមពៀង�ាព�មុនិ គោ�យឲ្យយ�នកុប់អៀមងៀនិណេលងដដៃ�លើធិវើអាវិ�ង់ ១០ដង)។ 

•  នៅសួចំកីូ��តិភាា បិនឹ់ង់ជួ�វតិ៖ ព្រះ�ះសួ�ើព្រះ�ះទូយ័នៅព្រះបិើកុូម្នារម្នានឥទូធ�ិល�ល់ព្រះកុូមព្រះគួុស្ថារ និង់មតីិ�កិី័ូរបិស់ួ�ួកូនៅគុ។

សូួមស្ថាកូលីង់!
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ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

១ នៅតើ�ាកូ�ចំចាំជំួរួទូ�១ ទៃននៅសួចំកូី���ិស្ថាា ន និង់សួនៅសួរចុំះ�ូចំខ្វាង់នៅព្រះកាមនៅនះនៅទូ?

២ បិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

យែូហាន ១.១៤ “នៅយើង់រាល់គ្នាា បាននៅ�ើញ់ ___________  គឺុជា ________ ទៃន ____________ 

 ដែ�លមកូ�� ___________ ម្នាននៅ�ញ់ជា ________ និង់ ________ ។

៣   នៅតើ�ាកូដែ�លទូទួូលស្ថាើ គុមន�៍ាកូ�េ�ណាម្នាា កូ ់មកូស្ថាលានៅរៀន�ាកូ ព្រះ�ះវហិារ�ាកូ ដែ�រឬនៅទូ? នៅបិើម្នាន 
 សូួមដែចំកូចាំយនៅ�លណា ដែ�ល�ាកូស្ថាើ គុមនម៍្នាា កូន់ៅនាំះ។ នៅបិើសិួនមនិ�នន់ៅទូ 

 នៅតើ�ាកូ�ចំស្ថាកូលីង់ទូទួូលស្ថាើ គុមនន៍ៅគុបាននៅទូ? នៅបិើ�ាកូនៅ�ើើកានដ់ែតនៅព្រះចំើន នៅនាំះវ៉ានឹង់កានដ់ែតង្គាយព្រះសួលួ!

៤ នៅតើ�ាកូធា បិម់្នានឥទូធ�ិល ឬ ធា បិប់ិញ្ញាុ ះបិញ្ញាូលនរណាម្នាា កូ ់នៅ�យឲ្យយនៅគុនៅ�ើើការ�ព៏្រះតឹមព្រះតូវ កូាងុ់នៅ�លស្ថាា នភា�លំបាកូ 

 ដែ�រឬនៅទូ? នៅបិើម្នាន សូួមដែចំកូចាំយរនៅបិៀបិដែ�លមនុសួសម្នាា កូន់ៅនាំះនៅ�ាើយតបិ នៅ�នឹង់ជំួនួយរបិស់ួ�ាកូ។ 

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖

  សូួមទូូលសួួរព្រះ�ះ ព្រះ�ម�ងំ់សី្ថាបិសំ់ួនៅលង់ �ូចំដែ�ល�ាកូនៅ�ាើយតាមសំួណួរ�ងំ់នៅនះ។ នៅតើ�ាកូ�ចំគិុតបាននៅទូ 
 នូវវ�ិ�ដែ�លព្រះ�ះ�ចំនៅព្រះបិើ�ាកូ នៅ�ើមី�នៅ�ង់ចាំបិម់នុសួសជានៅព្រះចំើននៅ�ជំុួវញិ់�ាកូ? ព្រះបិដែ�លជា 
 ចាំបិន់ៅ�ីើមនៅ�ជាមយួព្រះកុូម��ិស្ថាា ន នៅ�ព្រះ�ះវហិារ? ព្រះបិដែ�ល �នៅញ្ញា ើញ់មតីិ�កិី័ូខ្ញុំាះនៅ�ព្រះ�ះវហិារ 
 ដែ�លនៅគុមនិសូួវបាននៅ�? ទូទួូលស្ថាើ គុមន�៍ាកូជិួតខ្វាង់ ឬ នៅកូេង់ណាដែ�លមកូជានៅលើកូតំបូិង់ កូាងុ់ថ្វាា កូន់ៅរៀន�ាកូ?
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ខ្ញុំាុចំំង់ក់ាា យជាភាា កូង់្គារទៃននៅសួចំកីូ��តិ!

ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ!

ខ្ញុំាុចំំង់ដ់ែ�ាង់��ព្រះ�ះបិនទលូទៃនព្រះ�ះគុុណរបិស់ួព្រះទូង់!់

ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ!

ខ្ញុំាុចំំង់ប់ិង្គា� ញ់ភា�យុតី�ិមរ៌បិស់ួព្រះ�ះ�ង់ ំតាមជួ�វតិរបិស់ួខ្ញុំាុរំាល់ទៃ�ៃ!

ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ!

ខ្ញុំាុចំំង់ជ់ួយួ�ស់ួ�ាកូដែ�លបាតប់ិង់ ់និង់�ាកូបានវនៅង់ើង់។

ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ!

ខ្ញុំាុចំំង់ជ់ួយួ�ស់ួ�ាកូដែ�លព្រះតវូការជំួនយួ!

ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ!

ខ្ញុំាុចំំង់ជ់ួយួ�ស់ួ�ាកូដែ�ល�ាកូ�ទៃទូនៅមើលរលំង់!

ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំង់នៅ�ើើ!

ខ្ញុំាុចំំង់ក់ាា យជាភាា កូង់្គារទៃននៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់របិស់ួព្រះទូង់!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម� កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!
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សូួមដែកូទូូលបិងំំ់ សួព្រះម្នាបិសិ់ួរ �លារបិស់ួព្រះទូង់ ់
ព្រះ�ម�ងំ់នាំ�ំាកូ�ទៃទូនៅ�ើរតាមព្រះទូង់។់

សុួល ��នៅតើសឺុួសួ កាា យជាបិែុល ជាស្ថាវក័ូរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ កិូចំាការ ៩.១-២២

ភា�ជាសិួសួស
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ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩ 

ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩ “�ូនៅចំាះ ចូំរនៅ�បិញ្ញាុ ះបិញ្ញាូ លឲ្យយម្នានសិួសួសនៅ�ព្រះគុបិ�់ំ
ង់ស្ថាសួន ៍ព្រះ�ម�ងំ់នៅ�ើើបុិណយព្រះជួមុជួទឹូកូឲ្យយ នៅ�យនូវព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះវរបិិតា 
ព្រះ�ះរាជួបុិព្រះតា និង់ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណបិរសុិួទូធចុំះ”។ 
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84

នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
សូមកែកុ�លូប់ងគំ សមម្រាប់ស់ិរីលអរប់ស់ម�ង់ មពមទាំំងនាំំ�នកុដដៃ�លើដើរតាំមម�ង។់

–––––

ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩ 

ម្រាាថាយ ២៨.១៩ “ដូណេើនះ ើូរភៅ�ប់�ច�ះប់�ចូ លឲ្យយម្រានិសសិសភៅ�មគប់់ទាំំងស្ឋាសន៍ិ មពមទាំំងលើធិវើបុ់�យមជំមុជំ�ឹកុឲ្យយ 

គោ�យនូិវិមពះនាំមមពះវិរបិ់តាំ មពះរ៉ាជំបុ់មតាំ និិងមពះវិិញ្ញាា�ប់រិស�ិុើុះ”។

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ?
ម្នាែ កុូសួ ១៦.១៥

យែូហាន ១៧.៤-៥

រ ែមូ ១០.១៣-១៧

កូូ�ុសួ ៣.១៧

លើតិើណេប់សកុជំនិ 

ជា�វ�?

លើតិើម្រានិន័ិយ�វ� កែដ

លលើធិវើ�វ�មួយសមម្រាប់់សិរី

លអដៃនិមពះ?

លើតិើម្រានិវិិធិ��ខឺ្ពះ កែដលលើយើងអាើមបាប់់ណេគ�ំព�មពះណេយសូូវិ?

លើតិើសិសស 
ជា�វ�?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

ភា�ជាសិួសួស
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“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ។ សូម

លើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលសុំមពះភៅ�តាំម

ពាកុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សុំម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ 

ពួកុណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិ

កែើកុចាំយកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ណេប់សកុជំនិ ជា�នកុទាំំងឡាយ�កែដលមតូិវិបានិ��ួលការមតាំស់ភៅ�មកុព�មពះ លើដើមប�ប់អៀមងៀនិដំ�ឹ

ងលអដៃនិមពះណេយសូូវិមគ�សទ។

•  ជាលើមើើនិដង ម្រានិន័ិយថា ការលើធិវើដំលើ�ើរភៅ�កាន់ិមប់ណេ�សឆាាយៗ លើ�ើយអៀរៀនិព�ភាស្ឋា�ី� 

និិងវិប់បធិម៌�ី�។ ណេនិះជាជំ�វិិតិកែដលលះប់ង់ខី្ពស់ និិងថាាយទាំំងមសុងភៅ�កាន់ិមពះ។

•  មពះណេយសូូវិើង់ឲ្យយលើយើងមគប់់�ា កាាយជាណេប់សកុជំនិ មគប់់កុកែនឺិង�កែដលលើយើងរស់ភៅ� 

លើ�ើយកាាយជាពនឺិ� ភៅ�ស្ឋា�អៀរៀនិ និិងភៅ�ផទះផងកែដរ។

�នកុមប់កែ�លើងច់ាំប់់លើផដើមគោ�យជំយួកុុម្រារ កែើកុចាំយនឿរឿងរ៉ាាវិទាំកុ�់ងនិឹងណេប់សកុជំនិ 

ណេើញព�ពកួុជំនំិុរំប់ស់ពកួុណេគ ឬ �នកុកែដលណេគស្ឋាាល់ភៅ�ជំុវំិិញពិភពគោ�កុ។ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគ 

ឲ្យយនិយិ៉ាយ�ំព�វិិធិ� កែដលពកួុណេគអាើកែើកុចាំយមពះណេយសូូវិ ជាមយួនិឹងមគសួ្ឋារ មពមទាំំងមិតិដភក័ុដរប់ស់�នកុ។ 

ភា�ជាសិួសួស
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នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
សុួល ��នៅតើសឺុួសួ កាា យជាបិែុល ជាស្ថាវក័ូរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ កិូចំាការ ៩.១-២២

ប់ុុល ម្រានិមដង�នកុសអប់ ់និងិជាសមតិវូិរប់ស់មពះមគ�សទ និងិ�នកុលើដើរតាំមមពះ�ងគកែដរ បានិកាាយជា�នកុដកឹុនាំដំម៏្រានិឥ�ិពិលប់ំផតុិ 

កុន�ងើំគោ�ម�នកុដកឹុនាំំឯអៀ�ៀតិ លើ�ើយកុជ៏ាណេប់សកុជំនិសមម្រាប់ដ់�ំឹងលអ ភៅ�ពកួុជំនំិុជំំំនាំនិ់លើដើម។ ការណេនិះបានិលើកុើតិលើឡូើង 

ភៅ�ដៃ�ៃមួយ កែដលម្រាាក់ុគោ�ះះថា សុល (មុនិណេពលកែដលបានិប់ដូ រគោ�ះះជាបុុ់ល) 

កុពំុងលើដើតាំមផឺូ វិភៅ�មកុុង�ម្រាាស។ ភាាមគោនាំះ ម្រានិពនិឺ�ដ៏ភឺ�មួយព�លើលើណេម� 

ប់�ោលឲ្យយ�តិដ់លួើុះដល់ដ�។ ពនិឺ�គោនាំះប់�ោលកែភនកុ�តិ់មិ

និអាើលើមើលលើ�ើញ។ សុលបានិល�សំណេលងមួយនិយិ៉ាយថា 

“សុល កែនិសុល ណេ�តិុ�វ�បានិជា�នកុអៀប់ៀតិអៀប់ៀនិដល់ខ្ពំ�ំដណូេើនះ។” 

�ត់ិលើ�ឺើយគោ�យសួរថា “ឱមពះ�ម្រាាស់លើ�ើយ មពះ�ងគ�ន៎ុិះ?” 

រួើ�ត់ិបានិល�និិយ៉ាយថា “ខំ្ព�ំណេនិះជាមពះណេយសូូវិ កែដល�នកុអៀប់ៀតិអៀប់ៀនិ 

�នកុធាកុជ់ំល់និឹងជំនឺិ� ញដណូេើនះ។” រួើ�តិ់ភយ័ញរ័។ កុន�ងរយៈ ៣ដៃ�ៃ

 �តិ់លើមើល�វ�មនិិលើ�ើញ លើ�ើយ�តិក់ុ៏មនិិបានិប់រិគោភាគ�វ�ទាំំង�ស់កែដរ។ 

ម្រានិ�នកុបំ់លើរើមពះម្រាាក់ុគោ�ះះ អានាំានុាំស កែដលមពះបានិចាំត់ិប់�ើូ និឲ្យ្

យភៅ�កែសវងរកុសុល។ “អានាំាននាំស ខំ្ព�ំបានិលើមប់ើឲ្យយ�នកុភៅ�គោមបាសកែភនកុរ

ប់ស់សុល។ ខំ្ព�ំបានិលើរើស�ត់ិឲ្យយកាាយជាណេប់សកុជំនិ។” គោ�កុអានិននុាំស 

មនិិបានិយល់ើាស់ព�ការណេនិះណេ�។ គោមពាះ�តិប់ានិល�ណេគនិយិ៉ាយព�មគប់ទ់ាំងំកា

រអាមកុកុ់ កែដលសុលបានិលើធិវើ�កុុេដល់មគ�ស្ឋាានិ ប់ុុកែនិដ អានាំាននាំស ស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់មពះ។ 

មពះបានិព្បាលសុល លើ�ើយសុល ក៏ុបានិចាំប់់លើផដើមប់អៀមងៀនិ និិងមប់កាសមពះប់និទូ លមគប់់��កុកែនឺិងកែដល�ត់ិបានិភៅ�។ 

មនុិសសជាលើមើើនិ បានិកាាយជា�នកុលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិមគ�សទ។ គោមកាយមកុ គោ�ះះ សុល ក៏ុបានិប់ដូ រភៅ�ជា បុុ់ល វិិញ។ 

កុន�ងមពះគមី�រម្រានិជាសំបុ់មតិ និិងណេសើកុដ�ប់អៀមងៀនិជាលើមើើនិរប់ស់�ត់ិ លើផំើរភៅ�ដល់ពួកុជំំនំុិជាលើមើើនិ។ �ត់ិបានិប់ដូ រគោ�ះះ 

ប់មញ្ញាាស់វិិញ សមម្រាប់់មពះណេយសូូវិ កែដលថាាយមគប់់ទាំំងសិរីលអដល់មពះ និិងប់អៀមងៀនិ�នកុដដៃ�ឲ្យយលើធិវើដូើជា�ត់ិផងកែដរ។ 

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
• ើូរសណេមមើើិតិដណេើញព�ើិតិដ�នកុថា គោទាំះប់�ជាលើធិវើ�វ�ក៏ុគោ�យ ក៏ុ�នកុនឹិងលើធិវើលើដើមប�ថាាយសិរីលអដល់មពះ។

• ើូរើងចាំំថា �ំគោ�យទាំនិ និិងល�ិភាពរប់ស់�នកុបានិមកុព�មពះ។

• ើូរឲ្យយ�វ�កែដល�នកុលើធិវើ កាាយជា�ំគោ�យដៃនិណេសើកុដ�មសឡាញ់ដល់មពះណេយសូូវិ។

• ើូរ�ូលសូមមពះ ឲ្យយជួំយ�នកុរីកុើលើមមើនិភាពកាាហ្គានិលើឡូើង លើដើមប�នាំំ�នកុដដៃ�អៀ�ៀតិលើដើរតាំមមពះ�ងគ។

• ើូរ�ូលសូមមពះ សមម្រាប់់ឱកាសផាយកុដ�មសឡាញ់ ភៅ�កុកែនឺិង�កែដលលើយើងភៅ�។

•  សូមលើមប់ើើលនាំដៃដ ចាំប់់តាំំងព�ការប់លើងើើតិ រ�ូតិដល់មពះណេយសូូវិមគ�សទ លើដើមប�ផាយដំ�ឹងលអ ជាមួយនឹិងមិតិដភ័កុដិ 

និិងមកុុមមគួស្ឋាររប់ស់�នកុ។ ណេនិះជាវិិធិ�ស្ឋាមសដកែដលស្ឋាមញ្ញ លើ�ើយង្វាយមសួល។ ភៅ�លើលើ�ំព័រ១០៩ 

កែផនកុខ្លាំងគោមកាយអៀសៀវិភៅ�។
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១.  តាំមការណេលង លើតិើកុុម្រារប់ុុនាំះនិ�នកុ កែដលនិឹងមតិូវិបានិចាំប់់�កុ់កុន�ងសំ�ញ់ លើដើមប�ប់�ចប់់កែលបងកុំស្ឋានិដណេនិះ ៣ ឬ ៤នាំកុ់

? (គ�មគប់់�ា!) ចាំំប់និដិើ ើុះលើតិើ�នកុណេលងម្រាាកុ់ចាំប់់បានិ�នកុណេលងទាំំង�ស់�កុ់កុន�ងសំ�ញ់បានិ គោ�យរអៀប់ៀប់�? 

(គោ�យចាំប់់លើផដើមកែតិម្រាាកុ់ រួើវានិឹងប់និដលើធិវើព�ុគុ�យ៉ាាងឆាប់់រ�័ស)។ 

២.  តាំមរយៈមពះគមី�រ លើតិើមពះណេយសូូវិបានិមបាប់់ឲ្យយ�នកុលើដើរតាំមម�ង់ ពួកុសិសសម�ង់ លើធិវើ�វ�? លើតិើមពះណេយសូូវិបានិមបាប់់ពួកុសិសស�្

រង់ ឲ្យយប់លើងើើតិសិសស កែតិកុន�ងស្ឋាសនិ៍មួយកែតិប់ុុគោ�ះះកែមនិណេ�? (�តិ់ណេ� គ�មគប់់ស្ឋាសនិ៍ទាំំង�ស់!)

៣.  ឱ មពះណេយសូូវិលើ�ើយ �ូលប់ងគំើង់ស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់ គោ�យប់លើងើើតិសិសសមគប់់ទាំំងស្ឋាសនិ៍។ �ូលប់ងគំអាើចាំប់់លើផដើមឥឡូូវិណេនិះ 

ដៃ�ៃណេនិះ គោ�យ�ធិិស្ឋាានិសមម្រាប់់ជាតិិស្ឋាសនិ៍ទាំំង�ស់ លើ�ើយគោ�យមបាប់់មគប់់�នកុកែដល�ូលប់ងគំបានិស្ឋាាល់ព�មពះណេយ

សូូវិ។ មពះ�ងគលើ�ើយ សូមប់ង្វាាញ�ូលប់ងគំឥឡូូវិណេនិះ និូវិមនិុសសទាំំងឡាយ�កែដលមពះ�ងគើង់ឲ្យយ�ូលប់ងគំលើលើកុ�ឹកុើិតិដគោ�

យលើដើរតាំមម�ង់។ (ឈ្នួប់់ប់និដិើ) មពះណេយសូូវិលើ�ើយ សូមប់អៀមងៀនិ�ូលប់ងគំ និូវិរអៀប់ៀប់កាាយជា�នកុប់លើងើើតិសិសសដ៏លអម្រាាកុ់។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ការភាា បិន់ឹង់សំួណាញ់់ 

១.  សូមប់ង្វាាញមបាប់់�នកុណេលងនិូវិមពំកែដនិកុំ�តិ់ កែដលពួកុណេគនិឹងចាំប់់លើផដើមណេលង។

២.  គោ�យសុវិតិែិភាព៖ លើប់ើម្រានិ�នកុណេលងលើមើើនិនាំកុ់ គោនាំះមតិូវិកែើកុពួកុណេគជាលើមើើនិមកុុម គោ�យណេកុីងអាយុតិិើប់ំផុតិ 

ណេលងកុកែនិឺង១ និិងណេកុីងអាយុលើមើើនិជាងណេគ ណេលងកុកែនិឺង១ណេផសងអៀ�ៀតិ។ 

៣.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ សូមពនិយល់�នកុណេលង កែលបងណេនិះនិឹងមិនិប់�ចប់់ណេ� លុះមតាំកែតិ�នកុណេលងទាំំង�ស់ចាំប់់បានិសំ�ញ់។

៤.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ សូមលើមជំើសលើរើស�នកុណេលងទាំប់ជាងណេគម្រាាកុ់ មតិូវិលើធិវើជាម្រាាកុ់ “�ូ�តិ/It”។ សូមលើមជំើសលើរើស�នកុណេលង 

មតិូវិលើធិវើជា “�ូ�តិ/It”។ �នកុណេលង�កែដលមតិូវិបានិលើមជំើសលើរើស ឲ្យយលើធិវើជា “�ូ�តិ/It” ប់នាំាប់់មកុរតិ់ណេដញចាំប់់�នកុឯអៀ�ៀតិ 

គោ�យព្យ៉ាមភៅ� “ប់ុះ/Tag” ម្រាាកុ់កុន�ងើំគោ�ម�នកុឯអៀ�ៀតិ (ប់ុះ�នកុណេលងទាំំងគោនាំះគោ�យដៃដ) 

ខ្ព�ៈ�នកុណេលងឯអៀ�ៀតិព្យ៉ាមរតិ់ណេគើ។ 

៥.  លើប់ើ�នកុណេលងម្រាាកុ់កែដលភៅ�ថា “�ូ�តិ/It” ប់ុះ�នកុណេលង�ម្រាាកុ់ គោនាំះ�នកុទាំំងព�រនិឹងមតិឡូប់់កាាយជា “�ូ�តិ/It” 

លើ�ើយ�នកុណេលងទាំំងព�រ មតិូវិកានិ់ដៃដគោ�យ�តិសនិិឹងដូើជា “សំ�ញ់”។ 

៦.  ណេពលកែដល�នកុណេលង�ី�មតូិវិបានិ “�ូ�តិ/It” បុ់ះ មតូិវិើូលរួមជា “ស�ំញ”់ កែដល�នកុណេលងទាំងំគោនាំះកាន់ិដៃដ�ាជាជួំរកែវិងមួយ។ 

៧.  សូមប់និដណេលងរ�ូតិដល់ “សំ�ញ់” គោនាំះ មប់មូលបានិ�នកុណេលងទាំំង�ស់។ 

៨.  សូមប់និដណេលងឲ្យយបានិលើមើើនិដង តាំមណេពលកែដលបានិកុំ�តិ់ លើ�ើយណេពលនិ�មួយៗ �នកុកែដលទាំប់ជាងណេគ 

មតិូវិចាំប់់លើផដើមគោ�យលើធិវើជា “�ូ�តិ/It”។

•  នៅសួចំកីូ��តិភាា បិនឹ់ង់ជួ�វតិ៖ �ាកូនៅលង់ម្នាា កូប់ានចាំបិន់ៅ�ីើម នៅ�យចាំបិ�់ាកូនៅលង់ដែតម្នាា កូដ់ែតបិែនុៅណាា ះ បិនាំទ បិម់កូសំួ
ណាញ់់នងឹ់រ �កូកានដ់ែត�នំៅ�ើង់ៗ និង់បានចាំបិក់ានដ់ែតនៅព្រះចំើននៅ�ើង់កូាុង់នៅ�លដែតមយួ នៅ�ើយចុំង់នៅព្រះកាយនៅនាំះនឹង់
ចាំបិប់ាន�ងំ់�ស់ួ�កូក់ូាុង់សំួណាញ់់។ ការបិនៅង់ាើតសិួសួសចាំបិន់ៅ�ីើមនៅ�យការបិនៅព្រះង់ៀនមនុសួសដែតម្នាា កូដ់ែតបិែនុៅណាា ះ 
បិនាំទ បិម់កូវ៉ានឹង់បិនីនៅ�ើើ��ុគុុណនៅព្រះចំើននៅ�ើង់ !ៗ

សូួមស្ថាកូលីង់!
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ភា�ជាសិួសួស

ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

១ �ាកូជិួតចំបិន់ៅមនៅរៀននៅ�ើយ! នៅតើ�ាកូចំង់ចាំនំៅសួចំកូី���ិស្ថាា នជួរួទូ�៩ ��ំ�ភា�ជាសិួសួសនៅទូ? សូួមសួរនៅសួរចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

២ បិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩ “�ូនៅចំាះ ចូំរ ___________ ឲ្យយម្នាន ___________ នៅ�ព្រះគុបិ ់___________ 

 ព្រះ�ម�ងំ់នៅ�ើើ___________នៅ�យនូវ ___________  ___________ និង់ ___________ ចុំះ។

៣ នៅតើនៅបិសួកូជួនជា�ើ�?

៤ នៅតើ�ាកូ ឬកូខ៏្ញុំាុ�ំចំកាា យជានៅបិសួកូជួន នៅ�យបិនៅង់ាើតសិួសួស សូួមី�ដែតជាមយួនឹង់�ាកូជិួតខ្វាង់នៅយើង់បាន យ៉ាែ ង់�ូចំនៅមីចំ?

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖

  សូួមព្រះបាបិន់ៅ�េ ះមនុសួសណាម្នាា កូ ់ដែ�ល�ាកូសំ្ថាល់ បិែដុែនីគ្នាតម់និសំ្ថាល់ព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�នៅ�ើយ។ 
 សូួមសួរនៅសួរនៅ�េ ះគ្នាតន់ៅលើកាតមយួ នៅ�ើយនៅបីិជាា ចិំតី��ិស្ថាា នសួព្រះម្នាបិគ់្នាតរ់ាល់ទៃ�ៃ។ ចូំរចំង់ចាំថំ្វា 
 ព្រះ�ះ�ចំនៅព្រះបិើ�ាកូ នៅ�ើមី�ព្រះបាបិ�់ាកូ�ទៃទូ��នៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ប់ាន។
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ភា�ជាសិួសួស

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម� កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

ខ្ញុំាុ�ិំតជាចំង់ប់ានព្រះ�ះទូយ័�ឬទូយ័ព្រះ�ះ នៅ�ើមី�ព្រះសួឡាញ់់។

�តិណាស់ួ �ិតណាស់ួ!

ខ្ញុំាុ�ិំតជាចំង់ប់ានព្រះ�ះទូយ័�ឬទូយ័ព្រះ�ះ នៅ�ើមី�បំិនៅរ ើ។

�តិណាស់ួ �ិតណាស់ួ!

ខ្ញុំាុ�ឹំង់ថ្វាព្រះ�ះ�ចំនៅព្រះបិើខ្ញុំាុ ំ�ូចំជាចំំដែណកូតូចំមយួរបិស់ួព្រះទូង់។់

�តិណាស់ួ �ិតណាស់ួ!

នៅ�ើមី�ដែចំកូចាំយនៅរឿង់រាែ វទៃននៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ដែ�លមនិដែ�លបិញ្ញាបិ។់

�តិណាស់ួ �ិតណាស់ួ!

ខ្ញុំាុចំំង់ន់ៅ�បិនៅង់ាើតសិួសួសកូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ។

�តិណាស់ួ �ិតណាស់ួ!

នៅតើ�ាកូនឹង់ចូំលរមួចំំដែណកូនៅ�ើើ�ូចំខ្ញុំាុដំែ�រ ឬនៅទូ?

�តិណាស់ួ �ិតណាស់ួ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!
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��ិស្ថាា នកូាុង់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ។ 
�ដែមែន

មនុសួសខ្វាើ កូម់្នាា កូន់ៅ�េ ះ បារទូ�នៅម ម្នាែ កុូសួ ១០.៤៦-៥២

សួទិូធ�ិណំាចំ
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��ល�� ២.៩ 

“នៅ�យនៅ�តុនៅនាំះបានជាព្រះ�ះបាននៅលើកូព្រះទូង់យ់៉ាែ ង់ខ្ញុំពស់ួ  
នៅ�ើយបានព្រះបិ�នឲ្យយម្នាននាំម�ព៏្រះបិនៅសួើរនៅលើសួជាង់ 
�ស់ួ�ងំ់នាំម�ង់។” 
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នៅតើ�ាកូ�ចំនយិ៉ាយបាននៅទូ?
�ធិិស្ឋាានិកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូូវិមគ�សទ។ អាកែមុនិ

–––––

��ល�� ២.៩ 
“គោ�យណេ�តុិគោនាំះបានិជាមពះបានិលើលើកុម�ង់យ៉ាាងខី្ពស ់ លើ�ើយបានិមប់ទាំនិឲ្យយម្រានិនាំមដ៏មប់លើសើរលើលើសជាង 

�សទ់ាំំងនាំមផង។” 

នៅតើ�ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ?
ម្នាែ ថ្វាយ ១.២១

ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៨

យែូហាន ១៤.១៣

កូចិំាការ ៤.១២

លើតិើនឹិងម្រានិការ�វ�លើកុើតិលើឡូើង 

លើប់ើ�នកុជា�នកុមគប់់មគងពិភព

គោ�កុណេនិះ?

ណេ�តុិ�វ�ជាការលអ កែដលមពះណេយសូូវិមគប់់មគងពិភពគោ�
កុណេនិះ?

ណេ�តុិ�វ�លើយើងគួរ�ធិិ

ស្ឋាានិកុន�ងមពះនាំមមពះណេយ

សូូវិមគ�សទ?

ណេ�តុិ�វ�បានិជាម្រានិ�ំ�ើ គោ�យនូិវិមពះ នាំមមពះណេយសូូវិមគ�សទ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹង់បាននៅទូ?

សិួទូធ�ិណំាចំ
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“ការ��ិស្ថាា ននៅ�តល�ង់”
សូមនាំំកុុម្រារើំ�យណេពល�ធិិស្ឋាានិផ្លាាល់ៗខឺ្ព�និមដងអៀ�ៀតិ គោ�យការ�ធិិស្ឋាានិ 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាញ់ និិងស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រារថាតាំមណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិ។ សូម

លើលើកុ�ឹកុើិតិដពួកុណេគឲ្យយ�ធិិស្ឋាានិកែតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិមតឹិមកែតិមួយមប់គោយ៉ាគ គោ�យ�ូលសុំមពះភៅ�តាំម

ពាកុយផ្លាាល់ខឺ្ព�និរប់ស់ពួកុណេគ លើដើមប�សុំម�ង់ជួំយប់អៀមងៀនិព�ណេសើកុដ�មសឡាញ់ និិងការស្ឋាោប់់ប់ង្វាាប់់ម�ង់។ 

ពួកុណេគ�ំពាវិនាំវិតាំមមពះនាំមណេផសងៗរប់ស់មពះ�ងគ លើ�ើយនិិងស្ឋាាមពះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូើកែដលបានិ

កែើកុចាំយកុន�ងណេមអៀរៀនិជាគំរូមស្ឋាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  មពះគមី�រកែើងថា “មគប់់ទាំំង�ំ�ើបានិមប់គល់មកុខំ្ព�ំភៅ�លើលើស្ឋាានិសួគ៌ លើ�ើយលើលើកែផនិដ�ផង។” ណេព

លលើយើង�ធិិស្ឋាានិកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូូវិមគ�សទ លើយើងម្រានិសិ�ិិ�ំ�ើ។ 

•  ម្រានិការលើលើកុលើឡូើងជាសំ��រ៖ លើប់ើលើយើង�ធិិស្ឋាានិកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូូវិមគ�សទ លើតិើមពះលើ�ឺើយតិប់មគ

ប់់ទាំំងណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិរប់ស់លើយើង កែដលលើយើងើង់បានិព�ម�ង់ បានិកែដរឬណេ�? 

•  ណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិរប់ស់លើយើងមតូិវិគោផ្លាោតិលើលើការ កែដលថាាយសិរីលអដល់មពះវិរបិ់តាំកែដលគង់ភៅ�ស្ឋាានិ

សួគ៌ លើ�ើយម្រានិមប់គោយ៉ាជំន៍ិសមម្រាប់់អា�ើមកុមពះ�ងគភៅ�លើលើកែផនិដ�។

សូមឲ្យយកុមុ្រារកែើកុចាំយគោ�យណេសរ ី�ំព�ជំ�វិតិិ�ធិសិ្ឋាានិរប់ស់ពកួុណេគ។ លើតិើពកួុណេគធាាប់់បានិ��លួបានិើលើមឺើយព�

ការ�ធិសិ្ឋាានិរប់ស់ពកួុគ កែដរឬណេ�? លើតិើពកួុណេគធាាប់់បានិរស្ឋាយើតិិដ គោ�យស្ឋារពកួុណេគគតិិថាណេសើកុដ��ធិសិ្ឋាា

និខ្ពឺះៗ កែដលមនិិ��លួបានិើលើមឺើយតាំម�វ�កែដលពកួុណេគសងឹឹម�កុុ? 

សិួទូធ�ិណំាចំ
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សិួទូធ�ិណំាចំ

នៅតើ�ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ?
មនុសួសខ្វាើ កូម់្នាា កូន់ៅ�េ ះ បារទូ�នៅម (ម្នាែ កុូសួ ១០.៤៦-៥២)

បារ��ណេម បានិខ្លាំាក់ុ លើ�ើយ�ត់ិជា�នកុសូមទាំនិភៅ�ម្រាត់ិផឺូ វិភៅ�មកុុងណេយរីខូ្ពរ។ �ត់ិដឹងព�ការ�ស្ឋាារយជាលើមើើនិ 

កែដលមពះណេយសូូវិបានិលើធិវើ។ �ត់ិក៏ុបានិល�នូិវិរអៀប់ៀប់កែដលមពះណេយសូូវិព្បាល�នកុម្រានិជំម្

ង� មនុិសសខ្លាំាក់ុ និិង�ស់�នកុកែដលមិនិអាើលើដើរបានិកែដរ។ បារ��ណេម ើង់ឲ្យយមពះណេយសូូវិព្បាល�ត់ិផងកែដរ។ 

�ត់ិកែមសកុលើឡូើងថា “ឱមពះណេយសូូវិ សូមអា�តិិណេមតាំ�ដល�ូ់លប់ងគផំងៗ!” 

មនិសុសកែដលភៅ�ជំុវំិិញបារ��ណេម មិនិម្រានិើតិិដលអលើឡូើយ។ 

ពួកុណេគកែមសកុកំុកែ�ងថា “ើូរភៅ�អៀសៃ�ម!” កែតិ�ត់ិកែមសកុរឹតិកែតិខ្លាំាំងលើឡូើង 

រកុមពះណេយសូូវិ។ មពះណេយសូូវិបានិល��ត់ិ ក៏ុម្រានិមពះប់និទូ លថា 

“ើូរនាំ�ំតិ់មកុឯខ្ពំ�ំ។” ប់�ោជំនិកុប៏ានិនិយិ៉ាយថា “ើរូសងឹឹមើុះ 

ម�ង់បានិភៅ�ឯងលើ�ើយ!” �ត់ិក៏ុគោបាះអាវិធំិ�ត់ិគោចាំល រួើសទ�ះ

គោមកាកុមមង់ភៅ�ឯមពះណេយសូូវិ។ មពះណេយសូូវិម្រានិមពះប់និទូ លសួ

រ�ត់ិថា “លើតិើើង់ឲ្យយខំ្ព�ំ លើធិវើ�វ�ឲ្យយ�នកុ?” គោនាំះ�ត់ិក៏ុលើ�ឺើយលើឡូើងថា 

“គោ�កុមគូលើ�ើយ សូមគោមបាសកែភនកុ�ូលប់ងគឲំ្យយបានិភឺ�លើឡូើង!” 

ម�ង់ក៏ុម្រានិមពះប់និទូ លភៅ��ត់ិថា “ភៅ�ើុះណេសើកុ្រ�ជំំនឿនិឿ�នកុបានិ

សគោ�ង្វាាះ�នកុលើ�ើយ។” បារ��ណេម នឿជំឿថាមពះណេយសូូវិម្រានិ�ំ�ើ 

គោមបាសឲ្យយជាបានិ។ ឥឡូូ វិណេនិះ �នកុអាើមសដៃមបានិថា 

លើតិើ�តិស់ប់ាយើតិិដខ្លាំាំងយ៉ាាង� ណេពលកែដលកែភនកុរប់ស់�តិប់ានិភឺ�លើឡូើង។ 

លើ�ើយលើតិើ�នកុអាើមសដៃមថា លើតិើ�ត់ិនឹិងម្រានិអារមី�៍យ៉ាាង� ណេពលកែដលលើយើង

បានិកែភនកុលើឡូើងលើ�ើញមពះណេយសូូវិ? �ត់ិមិនិភៅ�ដូើព�មុនិអៀ�ៀតិលើឡូើយ គ��ត់ិបានិចាំប់់លើផដើមលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិ លើ�ើយបានិ

មបាប់់មនិសុសមគប់់�ាព�ការ�ស្ឋាារយកែដលមពះណេយសូូវិបានិលើធិវើ។ 

នៅតើ�ាកូ�ចំនៅ�ើើវ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមគោផ្លាោតិណេសើកុដ��ធិិស្ឋាានិរប់ស់�នកុ លើលើ�វ�កែដលនឹិង�ប់់មពះ�័យមពះណេយសូូវិ។

•  សូម�ធិិស្ឋាានិកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូូវិ សមម្រាប់់មបាជាា និិងការដឹកុនាំំ។

•  សូម�ធិិស្ឋាានិកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូូវិ សមម្រាប់់ការព្បាល និិងកំុ�ំង។

•  សូមនឿជំឿណេើញព�ើិតិដរប់ស់�នកុ គោ�យកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូូវិមគ�សទម្រានិ�ំ�ើពិតិមបាកុដ។
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១.  តាំមការណេលងណេនិះ លើតិើ�នកុគិតិថាលបំាកុកែមនិណេ� កែដល�ុកុើិតិដ�នកុដឹកុនាំណំេលង ណេពលកែដល�ត់ិមបាប់់�នកុឲ្យយរ

ត់ិទាំងំបិ់�កែភនកុគោនាំះ? ណេ�តុិ�វ��នកុស្ឋាោប់់តាំម�នកុដឹកុនាំណំេលង ណេ�តុិ�វ� �តិ្រពលកុរស្ឋាោប់់តាំមមគូប់ង្វាាត់ិពួកុណេគ? 

(មគូប់ង្វាាត់ិម្រានិប់�ពិគោស្ឋាធិន៍ិជាង�នកុ មគូប់ង្វាាត់ិើង់ឲ្យយ�នកុឈ្នួនះ �ត់ិម្រានិតិិើនិិើប់អៀមងៀនិ លើ�ើយ�ត់ិក៏ុម្រានិើកុេ�វិិសយ័មប់

លើសើរផងកែដរ។ 

២.  ចាំប់់តាំំងព�មពះបានិប់លើងើើតិរប់ស់ទាំំង�ស់ ម�ង់មគប់់មគងទាំំង�ស់ លើ�ើយមពះរ៉ាជំយប់ុមតាំម�ង់ មពះណេយសូូវិមគ�សទ 

ជាណេសដើលើលើ�ស់ទាំំងណេសដើផងកែដរ គោនាំះលើតិើ�ំ�ើណេើស្ឋាោ�ស្ឋាារយយ៉ាាង� កែដលអាើមប់ទាំនិឲ្យយ រ៉ាល់ណេពលកែដល�ន

កុ�ធិិស្ឋាានិ�ប់់មពះ�ឬ�័យម�ង់គោ�យនិូវិមពះនាំមមពះណេយសូូវិ? (មគប់់�ំ�ើអាើឲ្យយបានិ)។

៣.  ឱ មពះ�ងគលើ�ើយ �ូលប់ងគសំមូ�រមពះគុ�ម�ង់ សមម្រាប់់ការប់�ើនូិមពះណេយសូវូិមកុលើលើកែផនិដ� សមូ�រមពះគុ�ម�ង់កែដ

លម�ង់�នុិញ្ញាាតិឲ្យយ�ូលប់ងគកំាាយកូុនិម្រាាក់ុរប់សម់�ង់ កែដលអាើ�ធិិស្ឋាានិកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូវូិមគ�សទ។ មពះ�ងគលើ�ើយ 

�ូលប់ងគពឹំងកែផអកុលើលើមពះវិិញ្ញាា�ប់រិស�ិុ លើដើមប�ដឹកុនាំ�ូំលប់ងគ។ំ មពះ�ងគលើ�ើយ លើតិើម�ង់នឹិងលើមប់ើជំ�វិិតិ�ូលប់ងគកំែប់ប់� 

លើដើមប�ថាាយសរីិលអដលម់�ង់បានិ? (ឈ្នួប់់ប់និដើិ) �ូលប់ងគ�ូំលសមូកុន�ងមពះនាំមមពះណេយសូវូិមគ�សទ។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
“នៅ�ើើតាម�ាកូ�ឹកូនាំនំៅលង់” 

១.  សូមពនិយល់�នកុណេលងទាំំង�ស់ថា ពួកុណេគជា�នកុដឹកុនាំំណេលងកែលបងណេនិះ លើ�ើយពួកុណេគមតិូវិជំមមុញើិតិដ�នកុណេលង

យ៉ាាង�។ 

២.  �នកុណេលងទាំំង�ស់មតិូវិប់�ឈរស្ឋាះ�ល់និឹងស្ឋាះ ម្រានិ២ណេផសង�ា កែតិមតិូវិកែប់រមុខ្ពរកុ�ា គោ�យភៅ�ជំិតិលី

មកែដលអាើឲ្យយដៃដសនិិឹងភៅ�ប់ុះនិឹង�នកុណេផសងបានិ។ ណេពលចាំប់់លើផដើម �នកុណេលងម្រាាកុ់មតិូវិរតិ់ព�ខ្លាំងមុខ្ពជំួរ 

រ�ូតិដល់ប់�ចប់់ជំួរ តាំមើគោនាំាះដៃដសនិិឹងរប់ស់�នកុណេលងឯអៀ�ៀតិ។ 

៣.  ស្ឋាោប់់ភៅ�ដូើជាង្វាយមសួល? ឈ្នួប់់សិនិ! �នកុកែដលរតិ់មតិូវិរតិ់គោ�យប់ិ�កែភនកុ (អាើើងមកុម្រា ឬ 

ម�និ់កែតិប់ិ�កែភនកុ)។

៤.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់សមម្រាប់់�នកុដឹកុនាំំណេលង៖ �នកុដឹកុនាំំណេលងម្រាាកុ់ឈ្នួរើុងប់�ចប់់ជំួរ លើដើមប�ចាំំមបាប់់ឲ្យយណេគឈ្នួប់់រតិ់ 

ណេពល�តិ់រតិ់ដល់��។ ើំ��ើសំខ្លាំនិ់៖ ណេនិះជាការ��ួលខ្ពុសមតិូវិរប់ស់�នកុដឹកុនាំំណេលង សមម្រាប់់សុវិតិែិភាពដល់

�នកុណេលងទាំំង�ស់�ា។

៥.  ើំ��ើសំខ្លាំនិ់សមម្រាប់់�នកុណេលង៖ ើូរមបាកុដថា �នកុណេលងទាំំង�ស់កែដលឈ្នួរតាំមជំួរគួរយល់ថា 

លើប់ើ�នកុណេលងម្រាាកុ់រតិ់ខ្ពុសផឺូវិ ពួកុណេគមតិូវិជំួយគោ�យលើមប់ើដៃដមបាប់់ជាសញ្ញាា ឲ្យយវិិលើូលមតិូវិជំួរវិិញ។ 

៦. �នកុណេលងម្រាាកុ់ មតិូវិបានិលើមជំើសលើរើសឲ្យយរតិ់ រវាងជំួរទាំំងព�រ ចាំប់់ព�ើំ��ើចាំប់់លើផដើម ដល់គោ�លភៅ�។

•  នៅសួចំកីូ��តិភាា បិនឹ់ង់ជួ�វតិ៖ �ាកូនៅលង់�ងំ់�ស់ួបានសី្ថាបិ ់នងិ់នៅ�ើើតាម�ាកូបិនៅព្រះង់ៀននៅលង់ នៅព្រះ�ះ�កួូនៅគុទុូ
កូចំតិ�ីាកូបិនៅព្រះង់ៀននៅលង់�ងំ់នៅនាំះ ដែ�លនៅយើង់ព្រះតវូសី្ថាបិ ់“�ាកូបិនៅព្រះង់ៀននៅលង់” របិស់ួនៅយើង់។ សូួមី�ដែត�ាកូ
នៅជួឿព្រះ�ះនៅយសូូួវគុរួដែតទុូកូចិំតី សី្ថាបិ ់និង់នៅ�ើើតាមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅព្រះ�ះព្រះទូង់ម់្នានព្រះគុបិ�់ងំ់�ណំាចំនៅចំសី្ថា!

សូួមស្ថាកូលីង់!

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved. 95

សិួទូធ�ិណំាចំ

kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   95kPCBOOK_Interior3rd_KHMER.indd   95 2/22/22   2:24 PM2/22/22   2:24 PM



96

សិួទូធ�ិណំាចំ

ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

១   �បិ�រស្ថាទូរ! �ាកូបានចូំល�ល់នៅសួចំកូី���ិស្ថាា នបិនាំទ តចុ់ំង់នៅព្រះកាយនៅ�ើយ ��ំ�សិួទូធ�ិណំាចំ! សូួមសួរនៅសួរចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

២ ចូំរបិនំៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

��ល�� ២.៩ “នៅ�យនៅ�តុនៅនាំះ បានជាព្រះ�ះ ___________ ព្រះទូង់ ់___________ 

នៅ�ើយបាន ___________ �ព៏្រះបិនៅសួើរ _______________ �ងំ់នាំម�ង់។

៣   តាមការគិុត��ំ�នៅរឿង់កូាុង់ព្រះ�ះគុមព�រទៃ�ៃនៅនះ នៅ�តុ�ើ��ាកូគិុតថ្វា បារទូ�នៅម ព្រះតវូបាន�ាបាលនៅ�យព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ? 
 នៅបិើព្រះ�ះនៅយសូូួវបានលឺបារទូ�នៅម នៅតើព្រះទូង់�់ចំលឺសំួនៅលង់�ាកូដែ�រនៅទូ? នៅ�ើយនៅបិើព្រះ�ះនៅយសូូួវលឺសំួនៅលង់�ាកូ នៅតើព្រះទូង់់
 �ចំនៅ�ាើយតបិនៅសួចំកូី���ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ �ូចំជាព្រះទូង់ប់ាននៅ�ាើយតបិនឹង់បារទូ�នៅម ដែ�រនៅទូ? ចំនៅមាើយនៅនះ គឺុ 
 ព្រះតឹមព្រះតវូណាស់ួ! �ាកូ�ចំទូូលសូួមព្រះ�ះឲ្យយ�ាបាល ឲ្យយ�ល់ីកូលំំាង់ ឬ ឲ្យយ�ល់ីជំួនយួសួព្រះម្នាបិ�់ាកូ និង់�ាកូ�ទៃទូនៅទូៀត 

 នៅព្រះ�ះព្រះ�ះសី្ថាបិលឹ់ និង់�ចំនៅ�ាើយតបិនៅសួចំកូី���ិស្ថាា នបាន!

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖  
 សូួមនៅ�ើើជាព្រះបិ�បិសំ់ួណូម��សិ្ថាា នមយួ។ �ាកូ�ចំនៅព្រះបិើព្រះបាស់ួព្រះបិ�បិណ់ាកូប៏ាន �ូចំជា ព្រះបិ�បិដ់ែសួីកូនៅជួើង់ ឬ ព្រះបិ�បិ�់�
 ព្រះកូ�សួកាតុង់រងឹ់ទូ�ំណំាមយួដែ�ល�ាកូនៅព្រះជួើសួនៅរ ើសួ។ �ាកូកូ�៏ចំតុបិដែតង់ព្រះបិ�បិន់ៅនាំះ នៅ�យខ្ញុំាបិព់្រះកូ�សួ ឬ បិិទូសួទិកូគុរ័ 
 ឬ សួរនៅសួរនៅ�យស្ថាមញ្ញាថ្វា “ព្រះបិ�បិ�់�ិស្ថាា នរបិស់ួខ្ញុំាុ”ំ។ សូួមសួរនៅសួរចុំះនៅសួចំកូី���ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ និង់រកូ្សោវ៉ាកូាុង់ព្រះបិ�បិ់
 នៅនាំះទុូកូជាការចំង់ចាំ ំកូាុង់ការ��សិ្ថាា នរាល់ទៃ�ៃ។ នៅបិើព្រះ�ះនៅ�ាើយតបិនូវនៅសួចំកូី���ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ 
 ចូំរសួរនៅសួរចុំះដែ�រកូាុង់ព្រះបិ�បិ ់នៅ�ើមី��រព្រះ�ះគុុណ�ល់ព្រះទូង់ស់ួព្រះម្នាបិក់ារសី្ថាបិលឺ់សំួនៅលង់ 
 និង់ការនៅ�ាើយតបិនៅសួចំកូី���ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ!
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ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់!

ព្រះ�ះនៅយសូូួវជានាំមដែ�លខ្ញុំពស់ួនៅលើសួ�ស់ួ�ងំ់នាំម!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើង់រកូនៅ�ើញ់នៅសួចំកីូ��តិ និង់�ំណាចំ!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើង់រកូនៅ�ើញ់ការ�ាបាល និង់កំូលំាង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើង់រកូនៅ�ើញ់នៅសួចំកីូ�សួង់្ឃមឹ និង់�ំណរ!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើង់រកូនៅ�ើញ់ព្រះ�ះគុុណ និង់នៅសួចំកីូ�សុួខ្ញុំស្ថានី!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើង់រកូនៅ�ើញ់នៅសួចំកីូ�ព្រះសួឡាញ់់ដែ�លព្រះគុបិល័់កូខណ៍!

�ដែមែន �ដែមែន!

មគូប់អៀមងៀនិអានិ�កុសរភៅ�កែផនកុព�៌ភៅ�ះ លើ�ើយកុុម្រារលើ�ឺើយតិប់ គោ�យអានិតាំមកែតិភៅ�កែផនកុព�៌អៀខ្ពៀវិវិិញ។ 

គោមកាយមកុ សូមលើលើកុ�កឹុើតិិដពកួុណេគឲ្យយសរណេសរលើលើកាោគោ�ះរប់ស់ពកួុណេគតាំមមកុុម គោ�យសរណេសរស�ំ�មពរពកួុណេគ

ភៅ�លើលើកាោអៀខ្ពៀនិ។ សូមលើមើលើ�ំប់់អារម� កែដលពកួុណេគគោ�ះនិវូិ�វ�កែដលពកួុណេគបានិសរណេសរគោនាំះើុះ!

សិួទូធ�ិណំាចំ
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នៅ�េ ះ កាលបិរនិៅចំេទូ

ឯកូស្ថារនៅសួចំកីូ�សួញ្ញាា ��ិស្ថាា នរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ
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ព្រះ�ះគុណ
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នៅសួ
ចំកូី� ព្រះសួ

ឡា
ញ់
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កា
រដែព្រះបិចំតិី
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កា
រថ្វាើ យ

បិង់ំ ំ 
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កា
រនៅបិជីាា ចំតិី
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កា
រ�ងឹ់ដែ�ាកូ 
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ឥទូធ�ិល
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សួ
ទិូធ�ិណំា

ចំ 
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នៅ�ើើ ចំលនាំទៃ���ំ��ំណឹង់លា ទៃនការបិនៅង់ាើ ត នៅ�ឯ�នធកិ័ូចំារបិស់ួព្រះ�ះព្រះគុ� សួទ

នៅនះជាឧ��រណ៍សួព្រះម្នាបិកុ់ូម្នារ នៅ�ើមី�ដែចំកូចាំយ�ំណឹង់លា នៅ�យនៅព្រះបិើកាយវកិារទៃ�។ សូួមនៅ�ើើតាម�ាព្រះកាមន�
មយួៗខ្វាង់នៅព្រះកាម នៅ�ើយនៅមើលថ្វានៅតើ វ៉ា�ីល់ភា�រ �កូរាយ និង់ង្គាយព្រះសួួលបិែុណាា  នៅ�ើមី�ដែចំកូចាំយជាមយួមតិី�កូីិ 
និង់ព្រះគុួស្ថាររបិស់ួ�ាកូ! នៅនះជាឧបិកូរណ៍លាមយួ ដែ�លចំង់ភាា បិគ់្នាា បានលា នៅ�នឹង់នៅសួចំកូី���ិស្ថាា នភា�ជាសិួសួស 
“ចូំរនៅព្រះបិើទូូលបិង់ំំសួព្រះម្នាបិសិ់ួរ �លារបិស់ួព្រះទូង់ ់និង់សួព្រះម្នាបិន់ាំ�ំាកូ�ទៃទូនៅ�ើរតាមព្រះទូង់ដ់ែ�រ។” 

១. តាំំងព�ដំប់ូងលើឡូើយ មពះបានិប់លើងើើតិពិភព
គោ�កុដ៏លអឥតិគោខ្លាំាះ។

២. �ំលើពើបាប់បានិកាតិ់ផ្លាោើ់ពិភពគោ�កុដ៏លអ
ឥតិគោខ្លាំាះ។

៣. ឈ្នួន�លដៃនិ�ំលើពើបាប់ គ�ជាណេសើកុដ�ស្ឋាាប់់។

៤. មពះរ៉ាជំយប់ុមតាំរប់ស់មពះ មពះណេយសូូវិ 
បានិសងដៃ�ឺរប់ស់�ំលើពើបាប់។

៥. មពះណេយសូូវិគ�ជាមនិុសសដ៏ឥតិគោខ្លាំាះកែតិមួ
យគតិ់។

៦. មពះណេយសូូវិបានិសុគតិ។

៧. មពះណេយសូូវិបានិប់�ច�ះកុន�ងផនូរ។ ៨. មពះណេយសូូវិបានិរស់ព�សុគតិលើឡូើងវិិញ។ ៩. គោមពាះមពះណេយសូូវិបានិសុគតិ សមម្រាប់់មគប់់
រ៉ាល់�ំលើពើបាប់រប់ស់�នកុ។

១០. ឥឡូូវិណេនិះ មពះណេយសូូវិមប់ទាំនិឲ្យយ�នកុនិូវិ�ំ
គោ�យដ៏�ស់កុលបជានិិើច។

១១. លើតិើ�នកុណេពញើិតិដនិឹង�ំគោ�យណេនិះកែដ
រឬណេ�?

១២. គោ�យណេសើកុដ�ជំំនឿនិឿ ើរូ�ូលសមូមពះឲ្យយ�្
រង់កាាយជាមពះ�ងគសគោ�ង្វាាះរប់ស់�នកុ។

១៣. ើូរណេើញភៅ�មបាប់់ណេគ�ំព�ដំ�ឹងលអ
ណេនិះើុះ! 
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ការតាងំ់សួញ្ញាា ទៃនការ��ិស្ថាា នសួព្រះម្នាបិ�់នធនកុូម្នារ

អាើកែសវងរកុតាំម�ូ�និលើធិើណេ�តិ កែដលម្រានិគំរូអៀសៀវិភៅ�រប់ស់លើយើង អៀសៀវិភៅ�តិូើៗ 

កាតិ�ធិិស្ឋាានិ អៀសៀវិភៅ�ផ្លាតិ់ព័�៌ និិងវិីណេដ�ូវិគគ�វឹកុ�វ�និដដៃ�អៀ�ៀតិ ការស្ឋាោប់់សំណេឡូង 

និិងធិនិធានិកែដលអាើទាំញយកុមកុលើមប់ើមបាស់បានិដដៃ�អៀ�ៀតិ។ 

theprayercovenant.org/children 
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111
ើូរ�ំពាវិនាំវិដល់�ញ  គោនាំះ�ញនឹិងលើ�ឺើយតិប់ លើ�ើយនឹិងប់ង្វាាញគោអាយឯង

លើ�ើញការយ៉ាាងធំិលើ�ើយមុតិមំ្រាកែដល ឯងមិនិដឹង។ ណេយណេរម្រា ៣៣: ៣

នាំ
�ំិ�

�នៅលាកូ�ងំ់មលូ
នាំ

�ិ�
�នៅលា �ង់មលូ

��ិ ស្ថាា ន

VI�សសនិវិិស័យ៖ ើង់លើ�ើញការភាាកុ់លើឡូើងដៃនិ�ំ�ើដ៏ខ្ពីស់ប់ំផុតិរប់ស់មពះណេយសូូវិមគ�សទតាំមរយៈមពះប់និទូលរប់ស់ម�ង់។ 

ណេប់សកុកុមី៖ ដឹកុនាំំកុុម្រារ និិងមនិុសសចាំស់ឲ្យយលើដើរតាំមមពះណេយសូូវិ តាំមរយៈ�ំ�ើដៃនិការតាំំងសញ្ញាា�ធិិស្ឋាានិ។ 

ើូលរួមជាមួយើលនាំណេនិះភៅ�ដៃ�ៃណេនិះ៖ សមម្រាប់់ព័តិ៌ម្រានិប់កែនិែម សូមើូលភៅ�កានិ់ណេកុ��ំព័រ 

theprayercovenant.org
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