
ព្រះនៃសកលល�ោកជោអ្នកបល្កើតល�ើ្មក ព្រ្់ឮល�ើ�ល្លើ�តប កោរអធិស្ោៃ 

លតើវោអស្ោរ្យប៉ុណ្ោល�ោ ? ព្រះល�ស៊ូវមោៃបៃ្ទូលថោ ៖ ព្រប់ទោ�្អំណោចល�ោឋោៃសួ្រ៌ៃិ

្ផែៃដីបោៃពប្រល់មកខ្ញំល�ើ�  ដូលច្នរះពបសិៃលបើព្រះល�ស៊ូវមោៃអំណោចលលើទោ�្អស់  

លតើល�ើ្អោចពសនមល�ើញថោមោៃអ្ីៃឹ្លកើតមោៃល�ើ្ពបសិៃលបើអ្នកអធិស្ោៃ ។

សពមោបក់មុោរ

កោរ

តា�ងសញ្ានៃការអធសិ្ាៃ 



ឱ ព្រះវរបិតាដែលគង់ន�ាស្ាៃសួគន៌អើយ  

សូមអរគុណចំន�ារះការពសឡាញ់ទូលបង្ំ  

ន�ើយនធវើទូលបង្ំក្ាយជាកូៃម្ាក់របស់ពទង់។ ព្រះគណុ
ទូលបង្ំ ពសឡាញ់ពទង់

ខព្រះគម្ពីរចងចា�
លមើល លសចក្ីពសឡោញ់យ៉ោ្ណោ�្នន៍ ផដលព្រះវរ
បិតោបោៃែ្ល់មកល�ើ្រោល់គ្ោ ឲ្យល�ើ្បោៃល�ោ
ថោជោកូៃរបស់ព្រះដូលច្នរះ – ១�៉ូហោៃ ៣.១ 

ព្រះនយស៊ូវរពីករាយៃឹងអ្នកន�ាយសាទរ។ ពទង់នធវើឲ្យអ្នកន�ានសងៀមក៏ន�ាយក្ពី

ពសឡាញ់របស់ពទង់។ ពទង់អរសប ា្យន្លអ្នកនពចៀងសរនសើរ។ 

ព្រះយេសូ៊វចងឲ់្យអ្នករាល់គ្្ន ដឹងថា ព្រះជាម្ចា ស់ពសឡាញ់យេខ្លា ងំប៉ុណ្ណា៎  ដូយច្នរះព្រង ់
ពរាបយ់�ឿងមេួអំ្ីអ្នកេង្វា លម្្ន ក ់និងយចៀមដដលវយងវាងរាត ់ អ្នកេង្វា លរា�ម្មណ៍យ៉
ងខ្លា ងំអំ្ីយចៀមដដលវយងវាងរាត ់ ព្រងរ់ាន្ុរកយចៀមយ្សេងៗយ្រៀតយ�ើេយចញយៅ�កយចៀ
មដដលវយងវាងរាត ់យពររះព្រងច់ងដ់ែ�កសាវាយោេសុវត្ិភា្  យចៀមេឺជាសតវាដដលគ្្ម ន
្រី្ឹងដដលយ្លខលារះវាវយងវាងយ�ើេយៅតាម្លាូវ�បស់វា ្ួកវាអាចពតរូវរានវាេពបហា� 
ឬសីុយោេសតវាខ្លា ឃ្មុ ំ និងសតវាយតា។

  ព្រះនយស៊ូវមាៃបៃ្ទូ 

លថានៃរះជារនបៀបដែលនកមេងពបសុ ឬនកមេ

ងពសពីទទួលព្រះនយស៊ូវជាព្រះអង្សន្គ្ារះរ

បស់្ ួកនគ ្ួកនគបាៃមក្ពីការបាត់បង់ដែ

លពតរូវបាៃរកន�ើញវិញ។ ការន�ារះ 

�ាមំកៃូវនសចក្ពីអំណរែ៏អស្ារ្យន�ា 

ស្ាៃសួគ៌។

ការគាររបសអ់្នកគគ្ាល ពតរូវការ�ារនចៀម្ពីនពរារះថ្ាក់ ន�ើយន�ារះជាអវពីដែលរាត់បាៃនធវើ 

ន្លដែលរកន�ើញនចៀមដែលវនងវងបាត់ន�ើយ  រាត់នពតកអរណាស ់ រាត់បាៃបពី 

  វាក្ននុងនែរបសរ់ាត់នទាតាមផ្ទូវនទាផ្រះ ន�ើយនធវើ្ិធពីជបល់ាងយ៉ាងធំនែើម ព្ីអបអរ។

ឱ ព្រះវរបិតាដែលគង់ន�ាស្ាៃសួគន៌អើយ  

សូមអរគុណចំន�ារះការពសឡាញ់ទូលបង្ំ  

ន�ើយនធវើទូលបង្ំក្ាយជាកូៃម្ាក់របស់ពទង់។ 
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សូមជួយទូលបង្គំឲ្យសសឡាញ់ 
និងស្ាប់បង្ាប់សទង់។

សូមជួយទូលបង្ំឲ្យពសឡាញ់ 
ៃិងស្ាប់បគ្ាប់ពទង់។

ខព្រះគម្ពីរចងចា�

ពតរូវឲ្យពសឡោញ់ព្រះអ្្គម្ោស់ជោព្រះនៃអ្នកឲ្យអស់

អំ្ ីចិត្  អស់អំ្ីព្លឹ្ ល�ើ�អស់អំ្ ី្ំរៃិតអ្នក 

លៃរះជោបញោត្ិយ៉ោ្សំខោៃ់្រី១។  – ម៉ោថោ� ២២.៣៧-៣៨ 
ការស្ាប់បគ្ាប់ ៃិងការនែើរតាមព្រះនយស៊ូវពគពី
ស្ជាមួយរ្ាគឺជាែំនណើរែ៏រនំ�ើបរពីករាយ។

យោកតាអ�័ពរាហាសំ្ដា បប់ង្គា បព់្រះអងគា។ គ្តរ់ានចាកយចញជាមេួនឹងពប្ន្ធ�បស់
គ្ត ់្ុរកយចាល�បស់ព្រ្្យ យ�ើេរានយ� ើយៅយៅ្ីរកដនលាងែ្មីដដលយៅឆ្ងា េ។ កា�ស្ដា ប់
បង្គា ប�់បស់យោកអព័រាហា ំជាកា�ចាបយ់្តើមដំយណើ �្សេងយព្ងយ្ញមេួជីវតិ ក្នុងកា�
លូតោស់ននកា�ស្ដា បប់ង្គា ប ់យសចកតីពសឡាញ់ និងយសចកតីជយំនឿ។

នលាកអ័រពបាហា�ពសឡាញ់ព្រះជាម្ាស់    

នលាកអ័រពបាហា�បាៃរស់ន�ាតា�ង្ពីយូរលង់ណាស់ម 

កន�ើយ។ ន្លដែលរាត់ឈាៃចូលវ័យចំណាស់ ព្រះជាម្ាស់

បាៃមាៃបៃ្ទូលនទាកាៃ់រាត់ថា “សូមនចញ្ពីពសុក ្ពីញាតិស�្ាៃ 

ៃិង្ពីផរ្ះឪ្ុកឯង នទាន�ាឯពសុកដែលអញៃឹងបគ្ាញឯងចុរះ។ 

អញៃឹងបនងកើតៃគរ១យ៉ាងធំ្ពីឯង អញៃឹងឲ្យ្រែល់ឯង  

ទា �ងនលើកនឈមារះឯងធំផង ឯងៃឹងបាៃនធវើជាទពីបន្ចេញ 

្រែល់មៃុស្សទា�ងឡាយ។ ពគប់ទា�ងពគរួន�ាដផ 

ៃែពីៃឹងបាៃ្រន�ាយសារឯង”។

    ព្រះអង្ចង់ឲ្យនយើងស្ាបប់គ្ាបព់ទង់។ ន្លនយើង 

ស្ាបប់គ្ាបព់ទង់ ន�ារះបគ្ាញថានយើងពសឡាញ់ព្រះអង្។

សារ៉ា 

នៃរះជាទឹកែពីសៃ្ា 

ព្រះអង្បាៃពប 
ទាៃ្រែល់នយើង!

នសចក្ពីពសឡាញ់
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សូមជួយទូលបង្គំអ�ោយសស 
ឡោញ់អ្នកដទទ ដូចដដលសទង់សស 
ឡោញ់ទូលបង្គំដដរ

         នតើការពសឡាញ់អ្នកែនទ 

        តាមរនបៀបដែលព្រះអង្ពសឡាញន់យើង 

មាៃៃ័យយ៉ាងណា? ចូរ្ិចារណានបើមា 

ៃនគសួរព្រះនយស៊ូវថា៖ នតើៃរណា  

ជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្នុំ? ព្រះនយស៊ូវបា 

ៃ្ៃ្យល់ន�ាយៃិទាៃនរឿង។ ព្រះ 

អង្ជាអ្នកៃិទាៃនរឿងែ៏្ូដកម្ាក់។ 

សូមជួយទូលបង្ំន�ាយពស 
ឡាញ់អ្នកែនទ ែូចដែលពទង់ពស 
ឡាញ់ទូលបង្ំដែរ

ខព្រះគម្ពីរចងចា� 

លៃរះជោលសចក្ីបញោត្របស់ខ្ញំ ្រឺឲ្យអ្នករោល់គ្ោពសឡោ

ញ់ដល់គ្ោល�ោវិញល�ោមក ដូចជោខ្ញំបោៃពសឡោញ់អ្នក

រោល់គ្ោផដរ។ – �៉ូហោៃ ១៥.១២ ខ្នុំចង់បាៃនសចក្ពីពសឡាញ់ ដែលរួមប្ចេទូលជាមួយសកមមេភា្ មិៃដម
ៃពតឹមដត�ាក្យសម្ពីរបស់ខ្នុំប៉ុនណណារះនទ។

ម្នមនុសសេម្្ន កក់ំ្ុងដតយ្វាើដំយណើ �្ីពករុងយេ�ូស្ឡិម ចុរះយៅពករុងយេ�ខូី� កធ៏្លា កខ់លាួ
នយៅក្នុងកណ្ដា បន់ដ្ួកយចា� វាបលានគ់្ត ់ព្មទាងំវាេឲ្យពតរូវ�បសួ �ចួយចញរាតយ់ៅ 
យចាលគ្តឲ់្យយៅព្រម។ ម្នមនុសសេយឃើញ កយ៏ដើ��ួសគ្តយ់ៅ។ ្ួកយេមនិរា
នបង្ហា ញយសចកដាីអាណិតអាសូ�្ិតយឡើេ។ បន្ទា បម់ក ម្នស្សនស៍្ម៉្�មី្្ន ក ់
(អ្នកដដលមនុសសេយមើលង្េ មនិឲ្យតនមលា) រានលតជ់ងគាងចុ់រះ យ�ើេយមើលដែ�កសា 
យោេរានសំអាត និង�ុ�ំបសួឲ្យគ្ត ់ព្មទាងំរានន្គំ្តយ់ៅ�កកដនលាងម្នសុវតដាិ
ភា្។ គ្តក់រ៏ានបងន់ែលាចណំ្េ សពម្បក់ា�យមើលដែទាគំ្តយ់្រៀត្ង។ 

កុំ�័យខ្ាច ខ្នុំៃឹងនមើលដែរក្ាអ្នក។

ព្រះនយស៊វូបាៃប្ចេបន់រឿងន�ាយមាៃបៃ្ទូលថា៖ ខ្នុំចង់ឲ្យអ្នកនទា  

ន�ើយនធវើៃឹងែនទនទៀតដែលកំ្ុងឈឺចាបែ់ូនច្ារះដែរ។ 

សូមជួយទូល 
បង្ំផង

ការ�ាណតិ�ាសូរ 
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ទូលបង្ំនសាកស្ាយពគប់រា

ល់អំន្ើបាបរបស់ទូលបង្ំ។ 

សូមលាងស�ំាតទូលបង្ំ។

ខព្រះគម្ពីរចងចា�

សូម�ោ្្រូលប្្គំឲ្យយ៉ោ្ស្ោត ្ីអំល្ើ្ុរច្ចរិតរបស់្រូលប្្គំែ្ 

សូម�ោ្សំអោតអំល្ើបោបរបស់្ូរលប្្គ។ំ – ្រំៃុកដំលកើ្ ៥១.២ ខ្នុំចង់អត់នទាសឲ្យអ្នកែនទ នព�ារះព្រះនយ
ស៊ូវបាៃអត់នទាសឲ្យខ្នុំន�ើយ។ 

មាៃន្លមួយ ន្ពតុស  

បាៃទូលសួព្រះនយស៊ូវថា “ព្រះអម្ាស់នអើយ  

 នបើបងប្ទូៃខ្នុំនចរះដតពបព្ឹត្អំន ើ្បាបមកនលើខ្នុំ នតើខ្នុំពតរូ

វអតន់ទាសឲ្យរាត់ប៉�ុមាៃែង? រ�ូតែល់ពបា�្ំ ពីរែងឬ?” 

ព្រះនយស៊ូវមាៃបៃ្ទូលថា “ខ្ំពបាប់អ្នកថាមិៃដមៃពបាំ្ពីរែ

ងនទ គឺពបាំ្ពីរចិតសិបែង ។” រួចពទង់ចាប់

        នផ្ើមៃិយាយនរឿងមួយនទៀតពបាប់្ួកនគ។

   ឱ ព្រះអង្ម្ាស់នអើ
    យសូមជួយសន្គ្ារះ 

 នយើងខ្នុំផង។

ខ្នុំសូមអងវរនលាក 
សូមណាណិតនមត្ា 

ែល់ពគរួសារ ៃិងខ្នុំផង!

ម៉ាក់ ខ្នុំខ្ាច!

នតើខ្នុំគួនធវើយ៉ាងនមច? 

ម្នយសតចមេួអងគាដដលចងេ់ិតបញី្ជាមេួអ្នកបយំ� ើ �ចួព្រងយ់ការះយៅអ្នកបយពមើ�បស់ព្រងម់ក្ូរ
ទាតប់ំណុល ។ ម្នកូនបំណុលម្្ន កដ់ដលជំរកព់រាកយ៉់ងយពចើន យ�ើេគ្តម់និអាចសងបំ
ណុលទាងំយន្រះយៅយសតចរានយឡើេ ។យសតចរានម្នបនទាូលថា  យោេយពររះអ្នកគ្្ម នអវាីសង  
យៅហាវា េកប៏ញ្្យអាេលកខ់លាួនគ្ត ់ទាងំពប្ន្ធទាងំកូន និង�បស់�ប�ដដលគ្តម់្ន 
យដើម្េីកពរាកម់កសងបំណុលយន្រះ ។ អ្នកបំយ� ើ យន្រះកល៏តជ់ងគាងទ់ាងំេំ្ូរលអងវា�  
យសតចម្នព្រះ�ឬ្រេអ័ាណិតអាសូ គ្តក់ម៏្នបនទាូលថា  
ខ្ុ ំយោរះដលងអ្នក  ទាងំលុបយចាលបំណុលអ្នកយ្រៀត្ង 
។ យ្លអ្នកបំយ� ើយន្រះពប្ររះយឃើញេូកន�បស់ខលាួនម្្ន ក់
ដដលជំរកព់រាកខ់លាួនមេួចំនួនតូច គ្តក់រ៏ានេំរាមប
ញូ្នអ្នកយន្រះោកេុ់េ យបើសិនជាគ្តម់និអាចសងនែលា
ជំរករ់ាន ។ េូកន�បស់គ្តយ់ន្រះកេ៏ំអងវា�សូមកតីអា
ណិតអាសូ្ីគ្ត ់ ប៉ុដនត�គ្តគ់្្ម នកតីអាណិតអាសូយ្រ  
កច៏ាបេូ់កនគ្តោ់កេុ់ក ។

ទូលបង្ំនសាកស្ាយពគប់រា

ល់អំន ើ្បាបរបស់ទូលបង្ំ។ 

សូមលាងស�ំាតទូលបង្ំ។ការដពបចតិ្

ន្លនសច្ពជាបនរឿងន�ារះ  ពទង់មាៃព្រះ�ឬទយ័នពកាធជាខ្ាងំ ៃិងបាៃៃិយាយថា   

ដៃអ្នកបនំរើ�ាពកក់ !  នយើងបាៃលបុបណំុលរបសឯ់ងនចាលទាងំអស ់ នតើមៃិគួរន�ា

យឯង�ាណិតនមត្ាែលគ់ូកៃរបសឯ់ងែូចជានយើងបាៃ�ាណិតនមត្ាែលឯ់ងនទឬ ?  
ពទង់បាៃចាបអ់្នកន�ារះ�ាក់គុក។ 
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ខព្រះគម្ពីរចងចា�

ខ្ញំៃឹ្សរលសើរដល់ព្រះល��ូវ៉ោអស់អំ្ ីចិត្ដ ខ្ញំៃឹ្ៃិទោៃ 

្ីអស់ទោ�្កោរអស្ោរ្យរបសព់្រ្់។  – ្ំរៃុកដំលកើ្ ៩.១

យន្រះកម៏្នអំណ�យ៉ងអស្ចា �្យ តាមកា�ពបសូពត�បស់ព្រះយេសូ៊វ ។ យន្រះពស្បដ់តម្ន្ួក
្លប�វិា�កកកុញ្ីស្្នសួេ ៌មកយៅជាមេួនឹងយ្រវតាយន្រះ កយ៏រលស�យសើ�ដល់ព្រះថា   
សួសតីដល់ព្រះយៅស្្នដខ៏្ពស់បំ្ ុត  យ�ើេយសចកតីសុខស្នតយៅដ្នដី យៅកណ្ត លម
នុសសេដដលជា្រីគ្បព់្រះ�ឬ្រេដ័ល់ព្រង ់។ ្ួកអ្នកេង្វា លភាលា មយន្រះករ៏ានមកយមើល 
យ�ើេថាវា េបងគាំបុពតតូចយន្រះ ។

កាល្ពីន្លកៃ្ងនទាែ៏យូ  
ជាង ២�ាៃ់ឆ្ាមំៃុ មាៃពស្ពីម្ាក់នឈមារះម៉ារា  

ពតរូវបាៃនទវតាមួយអង្នឈមារះកាព្ពីដយ៉លបាៃ
នលចមកឯ�ាង   នទវតាន�ារះបាៃផ្ល់សារែ៏្ិ

នសសមួយែល់�ាង  នទវតាន�ារះបាៃៃិយាយថា 
កុំខ្ាចអពីម៉ារានអើយ  ត្ិតព្រះបាៃនពបាសនមត្ាែ

ល់�ាងន�ើយ  �ាងៃឹងមាៃគ�៌ពបសូតបាៃបុពតា១ 
ដែល�ាងពតរូវថ្ាយព្រះ�ាមថា នយស៊ូវ 

                         បុពតន�ារះៃឹងបាៃជាធំឧត្ម  
                 ន�ើយនគៃឹងន�ាពទង់ថា  
               ជាព្រះរាជបុពតានៃព្រះែ៏ខ្ស់បំផុត ។

ខ្នុំចង់សរនសើរពទង់រាល់នែង។

ផ្ាយែ៏�្ឺដចងចា �ងបាៃ 
�ា�នយើងនទារកបុពតតូច 

នយស៊ូវ . ។

សួស្ពីែល់ព្រះអម្ាស់ 
សពមាប់ការពបសូពត 

ដៃព្រះរាជ្យបុពតាពទង់!

នយើងមាៃអំ 
នណាយ!

ទារកតូចែ៏ពស 

ស់ស្ាតរបស់ខ្នុំ!

នសចក្ពីសុខសាៃ្ 

ន�ាដផៃែពី 

     មាៃែូចជាម៉ារា យ៉ូដសប ្ួកអ្នកគគ្ាល ៃិង្ួកនហារា មកនរារ្ថ្ា 

     យបង្ពំ្រះនយស៊វូ នយើងក៏ពតរូវដតនរារ្ថ្ាយបង្ំពទង់ែូចរ្ា។

ទូលបង្គំនឹងសរសសើរ
ដល់ព្រះ

សេហូវ៉ាអស់អគំ្ីចិត
្ដ។

ទូលបង្ំៃឹងសរនសើរែល់ព្រះ

នយ�ូវ៉ាអស់អំ្ពីចិត្។
ការថ្ាយបង្ំ
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     ខ្នុំ�្នឹង?
    នទ ខ្នុំមិៃដមៃនទ!
   ចូរន�ាន�ាយនសងៀម! 

ព្រះនយស៊ូវនអើយ ទូលបង្ំចង់នែើរ 

តាមពទង់ ជាព្រះអម្ាស់របស់ទូ 
លបង្ំ។ សូមដកដពបទូលបង្ំតាម  

    ដែលពទង់ស្វព្រះទ័យ។

ខព្រះគម្ពីរចងចា�
អ្នករោល់គ្ោល�ោខ្ញំជោល�ោកព្ររូ ល�ើ�ជោព្រះអម្ោស់ 
ល�ោរះក៏ពតរូវផមៃ ្ីលពរោរះ្រឺខ្ញំលៃរះល�ើ�។ – �៉ូហោៃ ១៣.១៣ 

ព្រះនយស៊ូវនអើយ ទូលបង្ំចង់នសមារះពតង់ៃឹងពទង់ជាៃិចចេ។

ភាលា មយន្រះគ្តក់នឹ៏កយឃើញព្រះបនទាូលននព្រះអម្ចា ស់ ដដលម្នព្រះបនទាូលនឹងគ្ត ់
�ចួគ្តយ់ចញយៅយពរៅយោេេំកដាួល។ ប៉ុដនដា ព្រះយេសូ៊វមនិដដលយរារះបងយ់ចាលយ្ពតរុស
យឡើេ។ យពកាេមក យពកាេយ្លដដលព្រះយេសូ៊វ�ស់យឡើងវញិ ព្រងរ់ានប�យិភាេអាហា�
យ្លព្ឹកជាមេួនឹងគ្ត ់ព្រងក់រ៏ានអតយ់ទាសដល់គ្ត់្ ងដដ�។ ព្រះយេសូ៊វចងឲ់្យយ្ពតរុ
សកាលា េជាសិសសេព្រះអងគា និងបយងកើតសិសសេជាយពចើនយ្រៀត។ យទារះបីជាយ្ពតរុសមនិពេបល័់ក្ខក៏
យោេ ព្រះយេសូ៊វពជាបថា គ្ត់្ ិតជាចងយ់ដើ�តាមព្រង ់យ វ្ាើជាព្រះអម្ចា ស់�បស់គ្ត។់

         ព្រះនយស៊ូវបាៃបាៃពបាបន់ទា    
  ន្ពតុសថា មៃុមាៃ់រគាវបពីែង 

ន្ពតុសៃឹងបែិនសធមៃិស្ាល់ពទង់ 
ន�ាែំណាក់សនមច្សង្ឃ កដៃ្ង

ដែលព្រះនយស៊ូវពតរូវបាៃនចាទសួរ 
មុៃន្លពទង់ពតរូវឆ្ាង។ ន្ពតសុរាត់�័យខ្ាច 

ៃិងបាៃបែិនសធព្រះនយស៊ូវរាល់ន្ល 
ន�ាន្លដែលរាត់ន�ាដក្រៃឹងពទង់។ 

ប�្ាប់មកមាៃ់ក៏រគាវន�ើង។ 

នយើងែឹងថាអ្នកជាមៃុ

ស្សម្ាក់ក្ននុងចំនណាម្ួ

កនគ អ្នកៃិយាយែូចជា 

GALLIEAN .

អ្នកបាៃន�ាជា 
មូយព្រះនយស៊ូវ!

COCKA 
DOODLEDOOបុរសម្ាក់នៃរះ ន�ាជាមូយព្រះ នយស៊ូវ។

    ន្ពតសុមៃិដែលបែិនសធព្រះនយស៊វូមង្នទៀតន�ើយ។

ព្រះនយស៊ូវនអើយ ទូលបង្ំចង់នែើរ 

តាមពទង់ ជាព្រះអម្ាស់របស់ទូ 
លបង្ំ។ សូមដកដពបទូលបង្ំតាម  

    ដែលពទង់ស្វព្រះទ័យ។ការនបជ្្ាចតិ្
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ខ្នុំៃឹងទូលសូម 

ព្រះវរបិតា ន�ើយពទង់ៃឹងពប

ទាៃឲ្យអ្នកជៃួំយម្ាក់នទៀត 

ដែលន�ាជាមួយអ្នកជានរៀងរ�ូត 

ពទង់ជាវិញ្ាណនៃនសចក្ពី្ិត ។

សូមបនំ្ញទូលបង្ំន�ាយព្រះវិ

ញ្ាណបរិសុទ្ធរបសព់ទង់។

ខព្រះគម្ពីរចងចា�
សូមឲ្យបោៃល្ញជោព្រះវិញ្ោណវិញ។ 
– លអលេសូ  ៥.១៨ ព្រះនយស៊ូវនអើយ សូមបនំ្ញខ្នុំន�ាយព្រះវិញ្ាណបរិសុទ្ធ

នៃពទង់ សូមនច្នទូលបង្ំឲ្យកាៃ់ដតែូចព្រះអង្។

ព្រះយេសូ៊វរានចាតព់្រះវញិ្ញា ណព្រង ់យដើម្ជីេួ�ដល់្ួកជំនំុ ឲ្យចាបយ់្តើមយបសកកម្ម�បស់ 
្ួកយេ។ មនិេូ�ប៉ុន្្ម នយៅនែងា្ិយសសមេួ ដដលយៅថានែងាបុណ្យ្ីរ៥០ 
យ្លយន្រះម្នខ្យល់យរាកបកខ់្លា ងំ យ�ើេពេបគ់្្ន ករ៏ានយ្ញជាព្រះវញិ្ញា ណប�សុិ្រ្ធ។

         ព្រះនយស៊ូវមាៃបៃ្ទូលថា   
ខ្នុំៃឹងចាកនចញនទាឆ្ាយ ន�ើយ 

នទាកដៃ្ងមួយដែលអ្នក្ុំ�ាចនទាបាៃ  
 ប៉ុដៃ្រ កុនំ�ាយអ្នករាល់រ្ាែប់បារម្ភន�ើយ

 ខ្នុំៃឹងទុកព្រះវិញ្ាណរបស់ខ្នុំន�ា ជាមួយៃឹងអ្នក ។” 
 នៃរះគឺជាអវពីដែលបាៃនកើតន�ើងមុៃន្លដែលព្រះ 

នយស៊ូវ បាៃសុគតន�ា នលើនឈើឆ្ាងន�ើ 
យរស់ ្ពីសុគតន�ើងវិញ គង់ន�ាខាងស្ា�នៃ 

ព្រះវរបពីតាន�ាស្ាៃសូគ៌ពទង់មិៃបាៃទុក 
នយើងនចាលនទ  ។

វ៉ាវ!  

ខ្នុំចង់នទាជាមួយ ៃឹងពទង់ដែរ។

អរគុណព្រះនយស៊ូវ 

្ិតជាអស្ារ្យដមៃ!

ព្រះវញិ្ាណរបសព់ទង់ ដតងដតន�ាជាមយូនយើង នធវើជាអ្នកជួយកំសាៃ្ចិត្   

ជាពគរូបនពងៀៃ ៃិងជាអ្នកែឹក�ាផំ្ទូវរបសន់យើងផងដែរ  ។

សូមបំន្ញទូលបង្ំន�ាយព្រះវិ

ញ្ាណបរិសុទ្ធរបសព់ទង់។

ការ្ឹងដផ្ក
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សូមកែខ្ញុំធ្វើជាឧបែរណ៍នៃព្រះគុណ 

ធសចែ្តី្ិត ៃិងធសចែ្តីយុត្ិ្ម៌របស់ព្រង់។
សូមដកខ្នុំនធវើជាឧបករណ៍នៃព្រះគុណ 

នសចក្ពី្ិត ៃិងនសចក្ពីយុត្ិធម៌របស់ពទង់។សូមកែខ្ញុំធ្វើជាឧបែរណ៍នៃព្រះគុណ 

ធសចែ្តី្ិត ៃិងធសចែ្តីយុត្ិ្ម៌របស់ព្រង់។

ខព្រះគម្ពីរចងចា�

ល�ើ្រោល់គ្ោបោៃល�ើញសិរីល្អព្រ្់ 

្រឺជោសិរីល្អនៃព្រះរោជបុពតោផត១ 

ផដលមក្ីព្រះវរបិតោ មោៃល្ញជោព្រះ្រុណ 

ៃិ្លសចក្ី្ិត។  – �៉ូហោៃ ១.១៤  ។ ខ្នុំដតងដត្្ាយាមៃិយាយការ្ិតដែរ។ 

ព្រះយេសូ៊វយ្ញព្រះ�ឫ្រេ័នឹងភា្េុតតិ្ម។៌ ព្រងម់្នបនទាូលថា វាអាពកក់
ណ្ស់សពម្បអ់្នកណ្ដដលយ្វាើរាប ដល់យក្មងៗ។ ព្រងដ់តងដតជួេ�ដល់អស់អ្នក 
ដដលមនុសសេភាេយពចើនយមើល�លំង �មួទាងំេុវជន អ្នកម្នជមងា ឺនិងអ្នកពកីពក្ង។

  ្ួកសិស្សទូលសួរព្រះនយស៊ូវថា  

នតើៃរណាធំជាងនគក្ននុងៃគរស្ាៃសួគ៌ ?

ព្រះនយស៊ូវពជាប្ពីគំៃិតដែល្ួកនគកំ្ុងគិត   

 រួចពទង់ន�ានកមេងម្ាក់មកជិតពទង់ ។ ព្រះអង្មាៃបៃ្ទូលថា  

សូមឈរដក្រខ្នុំ   ប�្ាប់មកពទង់ទតនទាកាៃ់្ួកសិស្ស 

ន�ើយមាៃបៃ្ទូលន�ាយនសចក្ពីអស្ារ្យថា (ែូនច្នរះអ្នក

ណាដែលប�្ាបខ្លួៃន�ាយបាៃែូចកូៃតូចនៃរះ  

អ្នកន�ារះឯងនឈមារះថាធំជាងនគក្ននុងៃគរស្ាៃ 

សួគន៌�ើយ )។

ព្រះអង្មាៃព្រះបៃ្ទូលអស្ារ្យបដៃថែមនទៀតថា “អ្នកណាដែលទទួលកូៃតូចណាមួយែូចកៃូនៃរះ 

ន�ាយៃូវនឈមារះខ្នុំ ន�ារះក៏នឈមារះថា ទទួលខ្នុំដែរ។” អ្នកែឹងនទថា នតើព្រះ 
នយស៊វូមាៃៃ័យែូចនច្នរះ ន�ារះមក្ពីពទង់ជាៃិចចេកាលមាៃបៃ្ទូល្ពីនសចក្ពី្ិតប៉នុណណារះ។

ព្រះនយស៊ូវនអើយ  
ទូលបង្ំចង់អង្នុយន�ា

ដក្រព្រះអង្! 

ព្រះនយស៊ូវពស 

ឡាញ់ខ្នុំ

ព្រះនយស៊ូវនអើយ  ពទង់�ាចនធវើឲ្យទូលបង្ំជា 
ស្ាត។

ព្រះនយស៊ូវ   

នតើពទង់ចង់នសា 

យអវពីខ្រះនទ? 

ចូលមកឈ 

រដក្រខ្នុំ។

ឥទ្ធិ្ ល  
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សូមកែទូលបង្គំ 
សម្រាប់សិរីល្អរបស់មទង់ ម្រម 
ទរា�ងនរាអំ្នែដទទដដើរតរាមមទង់។

ខព្រះគម្ពីរចងចា�
“ដូលច្នរះ ចូរល�ោបញ្ចញរះបញ្ចទូលឲ្យមោៃសិស្សល�ោព្រប់ទោ�្សោសៃន៍ 
ព្មទោ�្លធ្ើបុណ្យពជមុជ្រឹកឲ្យ ល�ោ�ៃូវព្រះ�ោមព្រះវរបិតោ 
ព្រះរោជបុពតោ ៃិ្ព្រះវិញ្ោណបរិស្ុរ្ធចុរះ”។ – ម៉ោថោ� ២៨.១៩ នតើខ្នុំ�ាច�ាអំ្នកណា ឲ្យនែើរតាមព្រះនយស៊ូវនទ?

សាវ័កប៉ុល ជាមៃុស្សសំខាៃ់ម្ា 

ក់ក្ននុងព្រះគម្ពីរ។ រាត់បាៃសរនសរក

ណ្ឌព្រះគម្ពីរជានពចើៃន�ាក្ននុងសញ្ាែមេពី 

ប៉ុដៃប្៉ុលធ្ាប់ជាអ្នកស្ប់ ៃិងជាសពតរូវរប 

ស់ព្រះនយស៊ូវពគពីស្។ រាត់បាៃសម្ា 

ប់អ្នកនែើរតាមពទង់ ប៉ដុៃ្ព្រះនយស៊ូវពគពី 

ស្បាៃផ្ាស់ប្ទូរជពីវិតរាត់។ 

ព្រះបាៃ្្ាបាលសលុ ន�ើយសលុ ក៏បាៃចាបន់ផ្ើមបនពងៀៃ ៃិងពបកាសព្រះបៃ្ទូលពគបទ់ពីកដៃង្ដែលរាត់បាៃនទា។ នពកាយមក នឈមារះ សលុ ក៏បាៃប្ទូរនទាជា ប៉ុល វញិ។ 
រាត់បាៃប្ទូរនឈមារះ បព្្ចាសវ់ញិ សពមាបព់្រះនយស៊វូ ដែលថ្ាយពគប់          ទា�ងសរិពីលែ្លព់្រះ ៃិងបនពងៀៃអ្នកែនទឲ្យនធវើែូចជារាត់ផងដែរ។

នតើព្រះអង្ម្ាស់ណាៃុរះ?

សូមដកទូលបង្ំ 
សពមាប់សិរពីល្របសព់ទង់ ព្ម 
ទា�ង�ាអំ្នកែនទនែើរតាមពទង់។ភា្ ជាសសិ្ស

នែងាមេួ ដដលម្្ន កយ់ ្្ម រះថា សុល (មុនយ្លដដលរានបដាូ�យ ្្ម រះជាប៉ុល) 
កំ្ ុងយដើតាម្លាូវយៅពករុងោម៉្ស។ ភាលា មយន្រះ ម្ន្នលាឺដភ៏លាមឺេួ្ីយលើយមឃ 
បណ្ដា លឲ្យគ្តដ់ួលចុរះដល់ដី។ ្នលាឺយន្រះបណ្ដា លដភ្នកគ្តម់និអាចយមើលយឃើញ។ 
សុលរានលឺសំយលងមេួនិយេថា “សុល ដនសុល យ�តុអវាីរានជាអ្នកយបៀតយបៀ
នដល់ខ្ុ ំដូយច្នរះ។” គ្តយ់ ល្ាើេយោេសួ�ថា “ឱព្រះអម្ចា ស់យអើេ ព្រះអងគាណ្នុរ៎ះ?” 
�ចួគ្តរ់ានលឺនិយេថា “ខ្ុ ំយនរះជាព្រះយេសូ៊វ ដដលអ្នកយបៀតយបៀន។” 
�ចួគ្តភ់េ័ខ្លា ច ទាងំញ័�ខលាួន្ង។ ក្នុង�េៈ ៣នែងា គ្តយ់មើលអវាីមនិយឃើញ យ�ើេ
គ្តក់ម៏និរានប�យិភាេអវាីទាងំអស់ដដ�។
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អធិស្ឋានក្នុងនឋាមព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទ។ 
អឋាមមែន 
អធិស្ាៃក្ននុង�ាមព្រះនយស៊ូវពគពីស្។ 
�ាដម៉ៃ 

ខព្រះគម្ពីរចងចា�

“ល�ោ�ល�តុល�ោរះបោៃជោព្រះបោៃលលើកព្រ្់យ៉ោ្ខ្ព

ស់  ល�ើ�បោៃពបទោៃឲ្យមោៃ�ោមដ៏ពបលសើរលលើស

ជោ្ អស់ទោ�្�ោមែ្។”  – េីលី្ ២.៩  

 
ព្រះនយស៊ូវន្្ើយតប ន្លដែលបារទពីនមដពសករកពទង់ 
ន�ើយព្រះនយស៊ូវក៏ន្្ើយតបៃឹងអ្នកដែរ។

គោត់ផពសកល�ើ្ថោ “ឱព្រះល�ស៊ូវ សូមអោណិតលមត្ោដល់ខ្ញំែ្ៗ!” 
មៃុស្សផដលល�ោជុំវិញបោរ្រីលម មិៃមោៃចិត្ដល្អល�ើ�។ ្ួកល្រផពសកកំផ�្ថោ “ចូរល�ោលសងៀម!” 
ផតគោត់ផពសករឹតផតខ្ោំ្ល�ើ្ រកព្រះល�ស៊ូវ។ ព្រះល�ស៊ូវបោៃលឺគោត់ ក៏មោៃព្រះបៃ្ទូលថោ 
“ចូរ�ោគំោត់មកឯខ្ញំ។” គោត់ក៏លបោរះអោវធំគោត់ល�ោល រួចស្ញរះលពកោកពម្់ល�ោឯព្រះល�ស៊ូវ។ ្្
ររះល�ស៊ូវមោៃព្រះបៃ្ទូលសួរគោត់ថោ “លតើច្់ឲ្យខ្ញំលធ្ើអ្ីឲ្យអ្នក?” ល�ោរះគោត់កល៏្លើ�ល�ើ្ថោ 
“ល�ោកព្ររូលអើ� សូមលពបោសផេ្នកខ្ញំឲ្យបោៃេលឺល�ើ្!”បារទពីនម បាៃខ្ាក់ 

ន�ើយរាត់ជាអ្នកសូមទាៃ 
ន�ាមាត់ផ្ទូវ។ រាត់ែឹង្ពីការអស្ារ្យជានពចើៃ 
ដែលព្រះនយស៊ូវបាៃនធវើ។ រាត់ក៏បាៃលឺៃូវ
រនបៀបដែលព្រះនយស៊ូវ្្ាបាលអ្នកមាៃជ

មងឺ មៃុស្សខ្ាក់ ៃិងអស់អ្នកដែលមៃិ�ាច 
នែើរបាៃដែរ។ បារទពីនម ចង់ឲ្យព្រះ 

នយស៊ូវ្្ាបាលរាត់ផងដែរ។

បារទពីនម នជឿថាព្រះនយស៊វូពគពីសម្ាៃអំណាច នែើម ព្ី្្ាបាលមៃុស្ស។ 

អ្នក�ាចពសនមនមើលថា នតើរាត់សប ា្យចិត្យ៉ាងណា ន�ាន្លដែ 

លនរឿងែំបងូ ដែលរាត់បាៃន�ើញ ន�ើញព្រះ�័្ ករ្បសព់្រះនយស៊វូ។

វ៉ាវ អស្ារ្យដមៃ!

ព្រះនយស៊ូវ 

អស្ារ្យណាស់! 

ចូរមាៃសង្ឃឹមន�ើង!
បារទពីនម ពទង់កំ្ុង 

ន�ានលាកន�ើយ។

ខ្នុំ�ាចនមើលន�ើ 

ញព្រះនយស៊ូវ!

ជំនៃឿរបស់អ្នកបាៃ 

្្ាបាលអ្នកន�ើយ។

សទិ្ធអណំាច
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 ជំហ៊ាៃទពី ១   ទូលសូមៃូវសំណូមអធិស្ាៃន�ាយផ្ាល់ខ្លួៃរាល់នែង  
រយៈន្ល១០នែង។

 ជំហ៊ាៃទពី២   ន�ាន្លដែលប្ទូៃអធិស្ាៃែល់ព្រះនយស៊ូវ

សូមពទង់បគ្ាញប្ទូៃថា នតើអ្នកណាដែលពទង់ 

ស្វព្រះ�ឫទ័យឲ្យប្ទូៃ�ា�នគចូលរួមអធិស្ាៃ ការតា�ង 

សញ្ាអធិស្ាៃសពមាប់កុមារ។ 

 ជំហ៊ាៃទពី៣   សូម�ា�មារឲ្យចូលរួមអធិស្ាៃរយៈន្ល ៤០នែង 
ែូចអ្នកអធិស្ាៃសពមាប់្ួកនគដែរ។ ្ួករាត់�ាច 
ជាមិត្�័ក្ ប៉ា ម៉ាក់ បងប្ទូៃពសពី បងប្ទូៃពបុស  ជពីែូៃជពីតា   
ពគរូបនពងៀៃ ឬ ពគរូគគ្ាល ។ល។ 

 ជំហ៊ាៃទពី ៤   ដចកចាយជាមួយនែគូរដែលប្ទូៃអធិស្ាៃ តា
មរនបៀបដែលព្រះជាម្ាស់កំ្ ុងន្្ើយតបនស
ចក្ពី អធិស្ាៃរបស់អ្នក។ អ្នក�ាចសរនសរចរុះ ឬ 
ក៏គូរជារូបភា្ ណាមួយ។

   ជំហ៊ាៃទពី៥ ទនៃ្ញខព្រះគម្ពីរដែលបាៃនរៀបចំន�ើយ។

  ជំហ៊ាៃទពី៦  ផ្ាយែំណឹងល្្ពីព្រះនយស៊ូវពគពីស្ជាមួយអ្នកែនទ។

  ជំហ៊ាៃទពី៧   ចូរអ្នកអៃុវត្ម្ងន�ើយម្ងនទៀតៃូវជំហាៃខាងនលើ 
ជាមួយនែគូអធិស្ាៃែមេពីរបស់អ្នក នធវើែូនច្នរះន�ារះ អ្នក�ា
ចនែើរតាមព្រះនយស៊ូវជាមួយរ្ាបាៃ។ 

ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ាស់បាៃនធវើឲ្យខ្នុំក្ាយជា
កូៃជាទពីពសឡាញ់របស់ពទង់ 

ព្រះ្រមកតាមន�ាយការស្ាប់បគ្ាប់

នយើងពតរូវបាៃនគសៃមេត់ថា 
ពសឡាញ់ដតអ្នកដែលពសឡាញ់នយើង 

នយស៊ូវចង់ឲ្យនយើងអត់នទាសអ្នកែនទ 
ន�ាយមៃិចងគំៃុំន�ើយ។ 

នយើងគួរសរនសើរតំនកើងព្រះអង្ម្ាស់ន�ា
ន្លដែលនយើងរពីករាយ។

ន្លនយើងនប្ជ្ាចិត្នែើរតាមព្រះនយស៊ូវ ពទង់
នធវើឲ្យនយើងកាៃ់ដតែូចពទង់ដែមនទៀត។ 

ព្រះវិញ្ាណបរិសុទ្ធ គឺជាអ្នកបគ្ាញផ្ទូវនយើង។

ព្រះនយស៊ូវរមាៃមាៃន្លសពមាបន់កមេងៗនទ។ 

ព្រះជាម្ាស់នពបើដតមៃុស្សន្ញវ័យ  
នែើម ព្ីពបាប់អ្នកែនទអំ្ពីព្រះនយស៊ូវ។             

ពគប់ទា�ងអំណាចទា �ងន�ាឋាៃសួគ៌ 
ៃិងន�ាដផៃែពីជារបស់ផងព្រះអង្។   

ការអធិស្ាៃផ្ល់អំណាច ្ពីនព�ារះមាៃអំណាចក្ននុ
ងព្រះ�ាមព្រះនយស៊ូវពគពីស្។     

ព្រះអង្ស្ាប់ខ្នុំ ន្លខ្នុំអធិស្ាៃ។

៤  គសូរងវង់ ពតរូវ ឬ មៃិពតរូវ ដែលៃិយាយអំ្ពីចនម្ ើយ។ 

១  ្ៃិតិ្យការតា�ងសញ្ានៃការអធសិ្ាៃន� ើងវិញ។

២  អធសិ្ាៃសពមាប់ ការអធសិ្ាៃតា�ងសញ្ារយៈន្ល ៤០នែង 

៣ ចូរទនៃញ្ខព្រះគម្ពីរនៃការអធសិ្ាៃ។ 

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត
្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

្ិត | មិៃ្ិត

ជហំ
ាៃសកមមេភា្!

                  
     

   
       

    រលបៀបអធសិ្ោៃ   

សពមោបក់មុោរ
ការតា�ងសញ្ាអធសិ្ាៃ 

ខ្នុំនឈមារះ 
______________________________ 
ន្ងលៃរះខ្ញំ�ោបល់ែ្ើមអធិស្ោៃ  កោរតោំ្សញ្ោ
អធិស្ោៃសពមោប់កុមោរ 

នែ្នៃកាលបរិន្ឆេទរះ______________

នែគូអធិស្ាៃ   
ការតា�ងសញ្ាអធិស្ាៃរបស់ខ្នុំ 
__________________  ________
ល្មោរះ កោលបរលិចឆេ្រ

__________________  ________
ល្មោរះ កោលបរលិចឆេ្រ

__________________  ________
ល្មោរះ កោលបរលិចឆេ្រ
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 ព្រះគុណ  ឱ ព្រះវរបិតោផដល្រ្់ល�ោស្ោៃស្ួរ៌ 

អរព្រះ្ុរណស ពមោប់ក្ដីពសឡោញ់ដល្់រូលប្្គ ំ

ៃិ្�ោ�្ូរលប្្គំក្ោ� ជោកូៃម្ោក់របសព់្រ្់

 នសចក្ពីពសឡាញ ់   សូមជួ�្ូរលប្្គំលអោ�ពសឡោញ់ 

ៃិ្ស្ោប់បង្ោប់ព្រ្់

 នសចក្ពីនមត្ាករុណា  សូមជួ�្ូរលប្្គំលអោ�ពសឡោញ់អ្នកដន្រ 

ដូចផដលព្រ្់ពសឡោញ់្ូរលប្្គំផដរ

 ការផ្ាស់ដពប   ្ូរលប ្្គំលសោកស្ោ�សពមោប់បោប្ូរលប្្គ។ំ 

សូម�ោ្សំអោត្ូរលប្្គំ។

 ការថ្ាយបង្ ំ  ្រូលប ្្គំៃឹ្សរលសើរព្រ្់អស់្ ីចិត្ដ្ូរលប្្គំ!

 ការនបជ្្ាចិត្  ព្រះល�ស៊ូវលអើ� ្ូរលប្្គំច្់តោមព្រ្់ដូច

ជោព្រះអម្ោស់្ូរលប្្គ។ំ សូមផកផពប្ូរលប្្គំ 

តោមែលទូវផដលព្រ្់ស្ព្្រះ្រ័�។

 ការ្ឹងដផ្ក  សូមបំល្ញ្ូរលប ្្គំល�ោ�ព្រះវិញ្ោណបរិស្ុរ្ធ្រ្

រ្់។ ្រូលប ្្គំច្់ស្ោល់ផែៃកោរព្រ្់សពមោប្ូ់រ

លប្្គំ។

 ឥទ្ធិ្ល   សូមលធ្ើលអោ�្រូលប្្គកំ្ោ�ជោអ្នក�ោ�សោរនៃព្រះ 

្រុណ លសចក្ដី្ិត ៃិ្លសចក្ដី�ុត្ដិធម៌របស់ព្រ្់។

 ភា្ជាសិស្ស  សូមលពបើ្រូលប្្គសំពមោប់សិរីល្អព្រ្់  

ៃិ្�ោ�អ្នកដន្រ

 សិទ្ធិអំណាច  អធិស្ោៃក្នញ្ព្រះ�ោមព្រះល�ស៊ូវព្រីស្។ 

អោផម៉ៃ។

សពមោបក់មុោរការតា�ងសញ្ានៃការអធសិ្ាៃ 
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