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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�ើបាបិរបិស់ួទូូលបិងំំ់ 
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�នការរបិស់ួព្រះទូង់ស់ួព្រះម្នាបិទូ់ូលបិងំំ់។

 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។

សមម្រាាប់់កុុម្រាារ

កាារ 

តាាតាា��ងសញ្ញា
ាាននៃកាារអធិិស្ឋាាានៃ ងសញ្ញាាាននៃកាារអធិិស្ឋាាានៃ 



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



បោះ�ះ�ពុមុ្ពព 
បោះ�ើកទី៣ី
កាារចូូលរមួប់ន្ថែ�ែមទៀ�ៀត

គំ�ំសូទៀម�ៀងថ្មីី�

ទៀ��ឌី� ម្រាាាទៀប់ល� ទៀ��ឌី� ម្រាាាទៀប់ល� 
ជាមយួនឹ ង់ នៅសួទផាន នៅ�រ �

នៅសួចំកីូ� �នយល់ នៅ�យ លូកា នៅ�ា វ រ័   |   បិ�ុើកូថ្វា នៅ�យ នៅជួើ រ � គុ� កូ

បិនៅនៅង់ៀនកុូម្នាររនៅបិៀបិ��ិស្ថាា ន! សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ

កាារ 

 តាាតាា��ងស
ញ្ញាាាននៃកាារអធិិស្ឋាាានៃ ងសញ្ញាាាននៃកាារអធិិស្ឋាាានៃ 
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វាាជាា��ំរ �ងិកាារទៀ�ារ�ដល់ Biblica-សម្រាាគំមម�ះគំមី�រ��ដរជាាតិ ន្ថែដលបាា�កាាាយជាាដៃដគំរូ ទៀលើកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ។ កុមុ្រាារម�ិ

មតមឹន្ថែតជាា�នកុដកឹុនាំា�ំកួុជំ�ំុំដៃថ្មីៃ�នាំាគំតប់ុទុៀ�ះាះទៀ� �កួុទៀគំភាាគំទៀមចូើ� ន្ថែថ្មីមទាំាងំជាា�នកុចូលូរមួកុន�ង�កួុជំ�ំុជំំុវំិញិ�ភិ�ទៀ�ាកុស�វដៃថ្មីៃទៀ�ះផងន្ថែដរ។ កាារ�ធិសិ្ឋាាា�ស

មម្រាាប់ក់ុមុ្រាារម្រាា�ឥ�ិ�ិលខ្លាំាាងំ �ងិផដលផ់ល�សក់ុលបន្ថែដរ ន្ថែដលតាំាមរយៈ�កួុទៀគំ ទៀនាំាះម�សុសជំុវំិញិ�ភិ�ទៀ�ាកុ�ងឹស្ឋាាាលម់�ះមគំ�សទផងន្ថែដរ។ ទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះកុ�៏ងឹ

ជំយួប់ទំៀ�ញកុចិូចកាារទៀនាំាះផងន្ថែដរ!

– ទៀ�ាកុ ឡាាទៀរ�ូូ ទៀ��ទៀឌីើស្ឋាា�់ នាំាយកុជាា��់សីភ់ាា�ជាាដៃដគំសូកុល ដៃ� BIBLICA-សម្រាាគំមម�ះគំមី�រ��ដរជាាត។ិ

ឥឡូូ វិទៀ�ះ ជាាទៀ�លន្ថែដលមតវូិតមមងន់្ថែភនកុរប់សទ់ៀយើងទៀ�ាកាា�ក់ុមុ្រាារ ន្ថែដល�កួុទៀគំជាាម�សុសជំនំាំា�ថ់្មីី�ដៃ��នកុផ្លាាាសន់្ថែមប់�ភិ�ទៀ�ាកុ ន្ថែដល�ភិ�ទៀ�ាកុកុ�ំងុរងច់ាំា�ំ

�លួយកុកាារប់ទៀ�ចះទៀ�ាយទៀសចូកុដ�ជំទំៀ�ឿ។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ ជាា��ឺ�ដចូូជាាកុងុតាំាកុទ់ៀភឺើង ន្ថែដលកុ�ំងុទៀដើរតយួ៉ាាាងសខំ្លាំា�ស់មម្រាាប់ក់ាារ

ផ្លាាាសប់់ដូ រ។ តាំាមរយៈកាារ�ធិសិ្ឋាាា� កុមុ្រាារកុ�ំងុន្ថែតមតវូិបាា�ទៀផ្លាោាតកាារយកុចូតិដ�កុុ�ាកុ់ �ងិកុ�ំងុផ្លាាាសន់្ថែមប់ជំ�វិតិរប់ស�់កួុទៀគំ។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�ស

មម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ គំ�កុ�ំងុកាាាយជាាឧប់កុរ�ស៍ខំ្លាំា�ម់យួ ទៀដើមប�ទៀលើកុកុមសីក់ុមុ្រាារទាំាងំសកុលកុន�ងទៀ�លម�ម�ាា ��ៈទៀ�លន្ថែដលទៀយើងបាាតប់់ងគ់ំ�ុតដៃមសឺនូ លដស៏ខំ្លាំា

�រ់ប់ស�់កួុទៀគំ ទៀនាំាះគំ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� ន្ថែដលម�ះទៀយសូវូិបាា�ប់ទៀមងៀ�។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� ជាាកាារមតាំាសទ់ៀ�ាមកុ��ម�ះ ទៀ�ើយទៀ�ាកុមស� ទៀ��ឌី� 

ម្រាាាទៀប់ល� កុប៏ាា�សរទៀសរ�កុុកុន�ងទៀសៀវិទៀ�ារប់ស�់ាតផ់ងន្ថែដរ។

–  ទៀ�ាកុ លវ�ស ប់ូសូ �នកុសមមប់សមមលួ��ដរជាាតិ TWC �នកុប់ទំៀរើទៀស្ឋាះាះមតង់ កាារប់ផំ្លាាាសប់់នំ្ថែមប់�ភិ�ទៀ�ាកុ ២០២០ ស�ស្ឋាាាប់�កិុចូលនាំា4/14 

ជាាមយួ�ងឹមគំគូំង្វាាាល �ាម សូូ គំ�ម

កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ គំ�ជាាកាារ�ុះពាារជំ�ំៈឧប់សគំគ ន្ថែដល�ងឹចូងដងួចូតិដកុមុ្រាារ កុន�ងទៀប់សកុកុមី ទៀដើមប�ជំរំញុឲ្យយកាាររកីុចូទៀមមើ�កុន�ង�គំរ�្

រះ តាំាមរយៈកាារ�ធិសិ្ឋាាា�រប់ស�់កួុទៀគំ។ �រគំ�ុដល់ ទៀ�ាកុមស� ទៀ��ឌី� សមម្រាាប់់ទៀសៀវិទៀ�ាន្ថែដលម្រាា�មប់ស�ិភិាា�ទៀ�ះ។  

– ទៀ�ាកុ ហ្គាាារី ម�វូ ស ��មុប់ធាា� តបំ់�ប់់ចូចមឹកុ�ោាល �ងិមប់ធាា�ទៀប់សកុកុមអីាាទៀមរកិុខ្លាំាងទៀជំើង។

កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ ជាាទៀសៀវិទៀ�ាដ�៏ស្ឋាាារយ�ាស!់ ��ំាចូដៃ�កាារទៀផ្លាោាតទៀលើ ភាា�ចូ�ាស�់ាស់ 

�ងិម្រាា�ភាា�ស្ឋាាមញ្ញាន្ថែដលង្វាាយយល់ វាាជាា�ទំៀ�ាយយ៉ាាាងសខំ្លាំា�់ កុន�ងរបូ់កាាយរប់សម់�ះមគំ�សទ! �ំ�ទំៀជំឿថាា ម�ះជាាម្រាាាស�់ងឹទៀមប់ើទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះ 

ទៀដើមប�ជំយួឲ្យយទៀកុងីជំនំាំា�ទ់ៀមកាាយ ឲ្យយម្រាា�ចូតិដ�ធិសិ្ឋាាា�យ៉ាាាងទៀកុឺ�វិកាាា ចាំាកុម់គំឹះម្រាាកំុន�ងម�ះប់�ទូ លម�ះ �ងិកាារលះប់ងក់ុន�ងកាារប់ទំៀរើម�ះ ទៀដើមប�ថាាាយសរិលីអដលម់�ង!់ 

កុន�ងនាំាមជាាឪ�កុុ �ងិមគំគូំង្វាាាលដៃ�ទៀសចូកុដ��ធិសិ្ឋាាា� �ំ�នំ្ថែ�នាំា�ំ�ចូូ សមម្រាាប់ក់ាារទៀមប់ើមបាាសទ់ៀសៀវិទៀ�ាមយួទៀ�ះ! ចូរូទៀយើងទៀដើរតាំាមម�ះមគំ�សទជាាមយួ�ាា 

ទៀ�ាយកាារ�ធិសិ្ឋាាា� ជាាមយួ�ងឹកុ�ូៗរប់សទ់ៀយើងទាំាងំ�ស�់ាា! 

– ប់�ិតិ ទៀចូស្ឋាា�់ �ូបុ់បាាដ នាំាយកុមជំឈម�លិ��ឺ�ដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា��ភិ�ទៀ�ាកុ

ទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះគំ�ជាាមគំគ�ទៀ�សន្ថែដលបាា���យលយ់៉ាាាងទៀកុ�ាះកុ�ាយ �ងិជាាមគំគ�ទៀ�ស�ធិសិ្ឋាាា� សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារទៀ�ាជំុវំិញិ�ភិ�ទៀ�ាកុ សមម្រាាប់�់កួុជំ�ំុំ ស្ឋាា�ាទៀរៀ� 

�ងិតមមវូិកាាររប់សម់គួំស្ឋាារ។ ទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះកុក៏ុ�ំងុផ�ាភាាាប់យ់៉ាាាងលអ ទៀ�ា�ងឹកាារ��វុិតដជាាកុន់្ថែសដងរប់ស�់នកុសកិុ�ាផងន្ថែដរ។ 

–  ទៀ�ាកុ របូ់�ត ទៀមើកុដ�ូាល់ �គំគនាំាយកុន្ថែដលបាា�ចូលូ�វិិតដ�៍ មប់ធាា�

កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ កុ�ំងុផ�ាភាាាប់យ់៉ាាាងឆាាប់រ់�ស័ផងន្ថែដរ។ មគំបូ់ទៀមងៀ�អាាចូយកុវាាមកុទៀមប់ើមបាាសប់ាា� �ងិជាាទៀមទៀរៀ� 

ន្ថែដលម្រាា�តលុយភាា�រវាាងកាារ�ធិសិ្ឋាាា� សកិុ�ាម�ះគំមី�រ �ងិកាារ��វុិតដជាាកុន់្ថែសដងបាា�យ៉ាាាងលអ។ ទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះ ជាាទៀសៀវិទៀ�ាមយួកុន�ងចូទំៀ�ាមទៀសៀវិទៀ�ាកុុ

ម្រាារន្ថែដលលកុ�់ាចូប់់ផំតុ។ ទៀ�ើយកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� ផដល�់វូិគំ�ុតដៃម�ឺទិៀសស ដលថ់ាាាកុប់់ទៀមងៀ�កុមុ្រាារដៃថ្មីៃអាា�តិយមប់កុប់ទៀ�ាយមប់ស�ិភិាា�។  

�ំ�មំសឡាាញ់ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារទៀ�ះ�ាស់ ទៀមពាាះវាាប់ង្វាាាញផឺូ វិឲ្យយកុមុ្រាារម្រាា�កាារស�ទនាំាជាាមយួម�ះដ�៏ស្ឋាាារយ �ងិម្រាា�ឥ�ិ�ិល ទៀ�ើ

យទៀ�ល�កួុទៀគំអាាចូយលទ់ៀសចូកុដ��តិកុន�ងម�ះគំមី�រយ៉ាាាងសុ�ជំទៀម�ា ន្ថែដលស្ឋាាមញ្ញាង្វាាយយល់ �ងិម្រាា�កាារន្ថែលបងកុសំ្ឋាា�ដសប់�ាយៗផងន្ថែដរ។ វាាបាា�នាំា�ំនកុអាា

�ឲ្យយដកុ�ទិៀស្ឋាាធិ��៍វូិកាារលអរប់សម់�ះ តាំាមរយៈជំ�វិតិផ្លាាាល�់ឺ� �រប់ស�់កួុទៀគំ ទៀ�ើយវាា�ងឹនាំា�ំកួុទៀគំទៀមើលទៀ�ើញ�វូិទៀរឿងរ៉ាាាវិទាំាងំមលូដៃ�កាារតាំាងំសញ្ញាាារប់សម់�ះ 

ជាាមយួ�ងឹម�សុសជាាត។ិទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះ ម្រាា�ទៀមទៀរៀ�ជាាទៀមចូើ� សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារមគំប់វ់ិយ័។ ទៀមទៀរៀ�សប់�ាយៗ ង្វាាយយល់ �ងិម្រាា�មប់ស�ិភិាា�។ 

– យុទូៀសវ ម្រាាា��ុ� �នកុមគំប់ម់គំងធិ�ធាា� មគំប់ទ់ាំាងំ�សជ់ាារប់សម់�ះមគំ�សទ
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កាាលប់�ុយដៃថ្មីៃ��៥០ ស្ឋាាវិកុទៀ�មតសុបាា�ទៀធិវ ើកាារមប់កាាសថាា រ៉ាាមស្រទៀ�ា�គំរម�ះជាាម្រាាាស់ �ិង�ំទៀ�ាយទាំា�ដៃ�ម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិស�ុិ ជាាកុមសី�ិិរិប់ស់ទៀយ ើង 

�ិងដល់កុ�ូទៀ�ាទៀយ ើងផងន្ថែដរ (កុចិូចកាារ ២.៣៩)។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់់កុុម្រាារ ប់ង្វាាាញ�វូិស�ិិនិ្ថែដលថាា ទៀសចូកុដ��តិដៃ�កាារស�្ារប់ស់ម�ះ 

ម្រាា�ជាាប់ទ់ាំាកុ�់ង ទៀ� ើយ�ិងទៀកុ ើតម្រាា��តិមបាាកុដ សមម្រាាប់់�កួុជំ�ំុនំាំាទៀ�លប់ចូច �ប់ប�ន កុដ៏ចូូជាាទៀ�ល�ត�តកាាលន្ថែដរ។ 

– សុ�ដ�� មុសូយ� ��មុប់ធាា�មប់ចាំាតំបំ់�អ់ាាម�វកិុ ទៀសចូកុដ�ទៀមតាំោា��ដរជាាតិ

វាាជាាឯកុស�ិិ�ិិទៀសស�ាស ់ទៀដើមប�ចូូលរមួជាាមួយ�ងឹកុចិូចស� ា្�ធិិស្ឋាាា�សមម្រាាប់់កុុម្រាារ �ិង�ធិិស្ឋាាា�រួម�ាា ដទូៀចូនះ មគំប់់ម�សុស មគំប់់��កុន្ថែ�ឺង 

អាាចូស្ឋាាាល់ម�ះមគំ�សទបាា�! កាារ�ធិិស្ឋាាា�សមម្រាាប់់កុុម្រាារ នាំាមំកុ�ូវិកាាររបួ់រួមជាាមួយទៀយើងទាំាងំ�ស�់ាា ម�មទាំាងំនាំា�ូំវិកាារស�វម�ះ�ឫ�យ័រប់សម់�ះជាាម្រាាាស់ផងន្ថែដរ!

–  ទៀជំើរី �ទូៀសទើទៀ�ា ទៀសចូកុដ��ធិសិ្ឋាាា�សកុល គំទៀមម្រាាងភាា�យ�ដម�ះទៀយសូវូិ

�ំ�មំ្រាា�ទៀសចូកុដ�ទៀស្ឋាាម�សសដៃមកុន្ថែលង ន្ថែដលកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�ទៀ�ះ មតវូិបាា�ទៀរៀប់ចូទំៀឡូើងសមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ ជាាមប់ទៀយ៉ាាជំ�ឲ៍្យយទៀមប់ើមបាាសក់ុន�ងជំ�

វិតិ�ធិសិ្ឋាាា�រប់ស�់កួុទៀគំ។ �ំ�មំ្រាា�ទៀសចូកុដ��ស្ឋាាារយផងន្ថែដរ ទៀប់ើកាារទៀមប់ើមបាាសទ់ៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះឲ្យយបាា�មតមឹមតវូិប់ផំតុ ទៀនាំាះ�ងឹអាាចូឲ្យយកុមុ្រាារទៀ�ាជំុវំិញិ�ភិ�

ទៀ�ាកុអាាចូរសទ់ៀ�ាកុន�ងជំ�វិតិន្ថែដលទៀ�ញទៀ�ាយកាារ�ធិសិ្ឋាាា�។ ទៀ�តទុៀ�ះ ទៀយើងសមូមប់កាាសឲ្យយខ្លាំាាងំថាា “ឆាាប់ទ់ៀឡូើងទៀកុងីៗ ទៀតាំាះទៀយើងទៀរៀ��ធិសិ្ឋាាា� 

�ងិទៀរៀ�ថាាាយប់ងគមំ�ះ�ម្រាាាស”់។  

– ប់�ិតិ លូ សុ�រុី នាំាយកុ�ភវិិឌីឍ�ប៍់�ុវជំតិ/��័កិុចិូច�ធិសិ្ឋាាា� �កួុជំ�ំុបំ់រសិ�ុបិ់�ុយដៃថ្មីៃ��៥០��ដរជាាតិ

ម�ះទៀយសូវូិស�វម�ះ�យ័ឲ្យយកុមុ្រាារ មកុរកុម�ះ�ងគ។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ ម�ិមតមឹន្ថែតផដលជ់ាាផឺូ វិឲ្យយកុមុ្រាារមគំប់វ់ិយ័ ន្ថែដលអាា

ចូស្ឋាាាលម់�ងទ់ៀ�ាយជំតិសន�ិិបិ់ុទុៀ�ះាះទៀ� វាាន្ថែថ្មីមទាំាងំផដលឲ់្យយស�ិិ�ិទំៀ�ាចូទៀ�ា�កួុទៀគំ ទៀ�ាយកាាាយជាា�នកុទៀដើរតាំាមម�ះមគំ�សទន្ថែដលទៀ�ញទៀ�ាយ��ំរ 

ទៀ�លន្ថែដល�កួុទៀគំ�ធិសិ្ឋាាា� �ងិន្ថែចូកុចាំាយដលក់ុមុ្រាារឯទៀ�ៀត។ ទៀ��ឌី� �រគំ�ុចូទំៀពាាះធិ�ធាា�ដ�៏ស្ឋាាារយទៀ�ះ!

– ដ�ូ ទៀសដ�ប់�ូ នាំាយកុកាារយិ៉ាាលយ័ដៃ�ន្ថែ�សភាា�យ�ដម�ះមគំ�សទ គំទៀមម្រាាងកាាតាំាល�រ

កុន�ងភាា�ជាាដៃដគំជូាាមយួ�ងឹ��័កិុចិូចជាាទៀមចូើ�ទៀ�ៀត កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� គំ�កាារផ្លាាាសប់់ដូ រជំ�វិតិន្ថែដលវាាកុ�ំងុទៀកុើតម្រាា�មគំប់�់�កុន្ថែ�ងឺ។ �ំ�មំ្រាា�ចូតិដរ�ទៀភើប់ចូំ

ទៀពាាះទៀសៀវិទៀ�ា�ធិសិ្ឋាាា�ន្ថែដលម្រាា�ផលន្ថែផទឺៀ�ះ�ាស់ (ឥឡូូ វិកាា�ន់្ថែតលអមប់ទៀសើរជាាងម�ុទៀ�ៀត) វាា�ងឹជំមមញុឲ្យយកុមុ្រាារទាំាងំសកុល រ៉ាាប់�់ា�នាំាកុអ់ាាចូចូលូរមួ

�ធិសិ្ឋាាា�ទៀ�ាយថាា “ម�ះ�ម្រាាាសទ់ៀ�ើយ សមូប់ទំៀ�ញ�ំ�ទំៀ�ាយម�ះវិញិ្ញាាា�ប់រសិ�ុ!ិ”  

–  ទៀមកុកុ សដតត�ុ �នកុសមមប់សមមលួគំទៀមម្រាាង �ងិភាា�ជាាដៃដគំូ កាារយិ៉ាាលយ័មប់ធាា��ងគកាារ�សិសតិ

រទៀប់ៀប់ផ្លាាាសប់់ដូ រជំ�វិិតសមម្រាាប់់កុុម្រាារ មតូវិបាា�ប់ទៀមងៀ�ឲ្យយ�កួុទៀគំយល�់�តមមូវិកាារ ដៃ�ទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា� រទៀប់ៀប់�ធិិស្ឋាាា� �ិង��ំាចូដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�! ប់ន្ថែ�ែម��ទៀ�ះ 

��ំ�ស្ឋាារៈសខំ្លាំា�ដ់ៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា� ទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះកុប៏់ទៀមងៀ�កុុម្រាារ��ំ�ទៀសចូកុដ�មសឡាាញរ់ប់សម់�ះសមម្រាាប់់�កួុទៀគំ �ិង��ំ�ស្ឋាារៈសខំ្លាំា�់ដៃ�កាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ងផ់ងន្ថែដរ។ 

– ថ្មីមូ្រាាាស់ មតាំាសថ់្មី៍ �ត�ត�គំគនាំាយកុដៃ�មកុុមមគំសួ្ឋាាររប់សម់�ះ

ម�ះកុ�ំងុទៀរើសកុមុ្រាារ �ងិយវុិជំ� ន្ថែដលជាា�នកុផ្លាាាសប់់ដូ រ�ភិ�ទៀ�ាកុជំនំាំាកុទ់ៀមកាាយ។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ ជាាធិ�ធាា�យ៉ាាាង�ស្ឋាាារយ 

ន្ថែដលឲ្យយ�កួុទៀគំទៀរៀ� �ធិសិ្ឋាាា�ទៀ�ាយយកុម�ះមគំ�សទជាា�តភិាា�សមម្រាាប់ជ់ំ�វិតិ �ងិជំយួដល�់នកុដដៃ� ជាាទៀរៀងរ៉ាាលដ់ៃថ្មីៃ។ វាា�តិជាាលអ�ាស!់ �ំ�ជំាា�នកុ�ាមំ�ម្រាាាកុ!់ 

�ំ�មំ្រាា�ន្ថែផ�កាារន្ថែចូកុចាំាយទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះ ជាាមយួ�ងឹមតិដភក័ុដរប់ស�់ំ�ទំាំាងំ�ស់ �ងិមតិដរមួកាារង្វាាររប់ស�់ំ�ំ ជាា�ទិៀសសជាាមយួទៀកុងីៗ។ �ំ�ទំៀលើកុ�កឹុចូតិដ�នកុ 

ឲ្យយទៀធិវើដចូូជាា�ំ�នំ្ថែដរ។  

–  ថ្មីម វិុចិូ�រ័ មប់ធាា� សមី�័ទិៀប់សកុកុមី  �នកុសមមប់សមមលួ តបំ់�អ់ាាទៀមរកិុខ្លាំាងទៀជំើង៤ដល១់៤

កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�សមម្រាាប់់កុុម្រាារ ជាាលំនាំាតំាំាមម�ះគំមី�រដ�៏ស្ឋាាារយមយួ ទៀដើមប�រកីុចូទៀមមើ��ូវិកុដ�មសឡាាញ ់�ងិភាា�សន�ិិស្ឋាាាលរប់សទ់ៀយើង 

ជាាមួយ�ងឹម�ះជាាម្រាាាស។់ �ំ�ទំៀជំឿថាា វាា�ងឹទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�នកុទៀជំឿទាំាងំ�សឲ់្យយ�ធិិស្ឋាាា� ទៀធិវើផ�ាយដ�ំងឹលអ �ងិប់ទៀមងៀ�កូុ�ៗរប់សទ់ៀយើង ឲ្យយទៀដើរតាំាមទៀ�ាយស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់  

ទៀ�ា�ងឹម�ះរ៉ាាជំប់ញ្ជាាាដស៏ខំ្លាំា� ់�ងិទៀប់សកុកុមីដ៏�ស្ឋាាារយ។ �ំ�សំមូ�រម�ះគំ�ុម�ះ សមម្រាាប់់�ទំៀ�ាយដ�៏ស្ឋាាារយមយួទៀ�ះ ទៀដើមប�របូ់កាាយម�ះមគំ�សទ!

– ម្រាាាសល វិទីៀលៀម ទៀសូ� មគំគូំង្វាាាលជាា��់សី់ �កួុជំ�ំុបំាាប់�់�សទ�ាស្ឋាាន្ថែរ�ត ផ�ឡាាដលិហ្គាាាបាាា PA �ងិជាាមប់ធាា� កាារមប់កុប់អាាទៀមរកិុ-អាាម�កិុជាាតិ SBC
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ជូួនចំំនៅ�ះ កុូម្នារ�ងំ់�ស់ួជុួំវ ិញ់�ិ ��នៅលាកូ  សមូឲ្យយ�នកុអាាចូរកីុចូទៀមមើ� ឲ្យយយល�់�ទៀសចូកុដ�មសឡាាញដ់៏

មជាាលទៀម�ារប់សម់�ះវិរប់តិាំាន្ថែដលគំងទ់ៀ�ាស្ឋាាា�សគួំ។៌

ជូួនចំំនៅ�ះ វ �កូ ស្ថាើ ម��៏ជាទូ� នៅគ្នារ�របិស់ួខ្ញុំាុ ំ និ ង់កូូនៗរបិស់ួនៅយើ ង់ យែណូាថ្វាន ់និ ង់ម្នាែ រា  
សមម្រាាប់់កុដ�មសឡាាញ់ កាារ�ាមំ� �ិងកាារទៀលើកុ�កឹុចូតិដ។ 

ជូួនចំំនៅ�ះ នៅសួទផាន �ុ� រ � ទៃ�គូុរនិ �នធរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ  សមម្រាាប់រ់៉ាាលក់ាារវិភិាាគំទាំា�ចូទំៀ�ះជំនំាំាញរប់ស�់ាត់ 

កាារន្ថែ�នាំាផំឺូ វិ �ងិកាារទៀប់ដជាាាចូតិដចូទំៀពាាះគំទៀមម្រាាងមយួទៀ�ះ ទៀ�ាយទៀស្ឋាះាះមតង។់

ជូួនចំំនៅ�ះ នៅជួើ រ � នៅគុើ កូ  សមម្រាាប់ស់នាំោា�ចូតិដ �ងិកាារ�ាមំ�យ៉ាាាងទៀ�ញ��ំងឹ កុន�ងកាារ�មង�កុ�សស�វិសិយ័ដៃ�

កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� ទៀ�ាដលក់ុមុ្រាារទៀ�ាជំុវំិញិ�ភិ�ទៀ�ាកុ។

ជូួនចំំនៅ�ះ ស្ដ្រីសួី� �ងំ់�ស់ួ ដែ�លនៅ�កូាងុ់ព្រះកូមុ ចំំនៅ�ះការជួយួឲ្យយម្នានភា�ព្រះបិនៅសួើ រនៅ�ើ ង់ 
សួព្រះម្នាបិក់ារ��ិស្ថាា នសួព្រះម្នាបិកុ់ូម្នារ ដែ�លម្នានៈ  អាាម� ទៀគំើកុ, ស្ឋាារ��ុ ម្រាាាស�ុ, ទៀសទផ្លាា�� ផ្លាាា�កុវូិកីុ, ស្ឋាារ��ុ 

ស្ឋាាាត �ងិ កាា�� ទៀសទល� ។

ជូួនចំំនៅ�ះ  �ូ� ម្រាាា ចូ� �ងិ កាា�� ទៀសទល� ដៃ�ចូលនាំា ៤/១៤ សមម្រាាប់ក់ាារ�ាកុប់់�ចូ ល 

�ងិកាារន្ថែ�នាំារំប់ស�់កួុ�ាត។់ 
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�ំ�បំាា�ចូលូរមួជាាមយួ�ងឹ��័កិុចិូច តាំាមរយៈកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�ជាាមយួយវុិជំ� �សរ់យៈទៀ�លជាាង ៤៥ឆាាាំ ទៀ�ើយ។ 

�ំ�មំ្រាា�ទៀសចូកុដ�រកីុរ៉ាាយ�ាស់ ន្ថែដលទៀ�ើញកាារន្ថែដលម�ះកុ�ំងុមប់ទាំា��រ �ងិ�មង�កុ��័កិុចិូចទៀ�ះ។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ 

គំ�ជាាឧប់កុរ�ម៍យួន្ថែដលម�ះស�វម�ះ�ឫ�យ័។ �ំ�មំ�ិន្ថែដលម្រាា��សស�វិសិយ័ទៀ�ះ��ម�ុមកុទៀ� រ�តូដល់ ទៀ�ាកុមស� ទៀ��ឌី� ម្រាាាប់លូ បាា�

ន្ថែចូកុចាំាយ�សស�វិសិយ័រប់ស�់ាតដ់ល�់ំ�។ំ ម�ះជាាម្រាាាសប់ាា�ដកឹុនាំា�ំាត់ ឲ្យយប់ទៀងើើតមកុមុជំនំាំាញមយួ សមម្រាាប់�់�័កិុចិូចកុមុ្រាារទៀ�ះទៀឡូើង។ ចាំាប់ត់ាំាងំ 

ទៀ��ឌី� �ងិមកុមុ�ាត់ លះប់ងម់គំប់ន់្ថែប់ប់យ៉ាាាង ទៀលើ��័កិុចិូចសមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារមកុ �កួុ�ាតម់្រាា�ចូតិដទៀ�ះ�លួ�ាស់ ទៀដើមប�ទៀមជំើសទៀរើសយកុកាារតាំាងំស

ញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� តាំាមភាាស្ឋាាសមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ។ ទៀមកាាយ��ប់ទៀងើើត�សស�វិសិយ័សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ តាំាមរយៈកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�ទៀ�ះ 

ទៀ��ឌី� �ងិ�នកុឯទៀ�ៀត បាា�ទៀ�ើញ��តមមវូិកាារចូបំ់ង តាំាមរយៈទៀសៀវិទៀ�ាមយួទៀ�ះ។ 

កុដ៏ចូូជាាទៀសៀវិទៀ�ាសមម្រាាប់យ់វុិជំ�ន្ថែដរ ន្ថែដលកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារទៀ�ះ ជាាឧប់កុរ�ម៍យួ ន្ថែដលប់ង្វាាាញផឺូ វិ �ងិប់

ទៀងើើ�ភាា�ជាាប់�់ាប់ក់ុន�ងកាារ�ធិសិ្ឋាាា�។ ទៀ�ើយដចូូជាាទៀសចូកុដ�ប់ញ្ជាាាកុក់ុ�ងឺទៀ�ាន្ថែដរ ន្ថែដលកាារតាំាងំសញ្ញាាាទៀ�ះមតវូិបាា�សរទៀសរទៀឡូើងសមម្រាាប់ក់ុុ

ម្រាារ។ វាាប់ង្វាាាញឲ្យយកុមុ្រាារទៀ�ើញថាា �កួុទៀគំកុ�ំងុទៀ�ាឯ�ា ន្ថែតវាាម�ិបាា��កុុឲ្យយកុមុ្រាារទៀចាំាលទៀ�ា��ទៀនាំាះទៀ�។ កាារតាំាងំសញ្ញាាាទៀ�ះលអ សទៀងេប់�ឺ� 

�យ័មតង់ �ងិជំមមញុចូតិដកុន�ងកាារ�ធិសិ្ឋាាា� ន្ថែដលឲ្យយកុមុ្រាាររកីុចូទៀមមើ�ខ្លាំាងម�លងឹវិញិ្ញាាា�រប់ស�់កួុទៀគំបាា�។ 

ទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះ មតវូិបាា�សរទៀសរទៀផ្លាោាតទៀលើកុមុ្រាារ។ ប់ុនុ្ថែ�ដ �ំ�ទំៀជំឿជាាកុថ់ាា វាា�ងឹអាាចូនាំាមំ�ះ�រ �ងិកាាររកីុចូទៀមមើ�ដលឪ់�កុុម្រាោាយ ន្ថែដលអាាចូ

ឲ្យយ�កួុ�ាត�់ងឹកាាាយជាាផឺូ វិដៃ�ម�ះ�រ ដលក់ុ�ូៗរប់ស�់កួុ�ាត។់ ទៀ�ើយកាារតាំាងំសញ្ញាាាទៀ�ះកុ�៏ងឹផដលម់�ះ�រ �ងិចូទៀមមើ�ដលម់គំបូ់ទៀមងៀ�កុមុ្រាា

រដៃថ្មីៃអាា�តិយ ន្ថែដល�កួុ�ាត�់ងឹឲ្យយ�រទៀ�ាដលស់សិសរប់ស�់កួុ�ាត។់ ទៀលើស��ទៀ�ះទៀ�ៀត វាាកុ�៏ងឹផដលម់�ះ�រ ម�មទាំាងំចូទៀមមើ�ដលម់គំគូំង្វាាាល 

ន្ថែដល�កួុ�ាតក់ុ�៏ងឹឲ្យយ�រ �ងិចូទៀមមើ�ទៀលើដទំៀ�ើរកាារ កាារប់ទៀមងៀ�ដលម់គំ�សទប់រសិ�័ជាាទៀមចូើ�ទៀ�ៀតផងន្ថែដរ។

វាា�ងឹជំយួកុមុ្រាារឲ្យយទៀចូះ�ធិសិ្ឋាាា�ទៀ�ាយ�ឺ� �ឯង �ងិនាំាឲំ្យយ�កួុទៀគំទៀចូះ�ធិសិ្ឋាាា�បាា�ជាាមយួ�ងឹឪ�កុុម្រាោាយរប់ស�់កួុទៀគំ 

ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀជំឿជាាកុ់ �ងិមសឡាាញ។់ �វ�ន្ថែដលជាាកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�ផដលឲ់្យយឪ�កុុម្រាោាយ �ងិមគំបូ់ទៀមងៀ�ជាាមយួ�ងឹផឺូ វិ 

ន្ថែដលកុមុ្រាារ�ងឹអាាចូ�ធិសិ្ឋាាា�បាា�។ វាាគំជឹាាផឺូ វិន្ថែដលសទំៀលៀងកាារ�ធិសិ្ឋាាា� ន្ថែដលប់ង្វាាាញកុមុ្រាារ ឲ្យយទៀ�ើញ�វូិកុដ�មសឡាាញ់ �ងិទៀសចូកុដ�ស�ុស្ឋាា�្

ដន្ថែដលម�ះមប់ទាំា�ឲ្យយ ទៀ�ើយកុមុ្រាារមគំប់រ់បូ់កុម៏តវូិកាារផងន្ថែដរ។

ជាាដបំ់ងូទៀឡូើយ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ ម�ា�ន់្ថែតជាាគំ�ំតិលអមយួន្ថែតប់ុទុៀ�ះាះ។ ឥឡូូ វិទៀ�ះ �ំ�ទំៀជំឿជាាកុថ់ាា 

កាារប់ទៀងើើតជាាទៀសៀវិទៀ�ា កាារតាំាងំសញ្ញាាាលដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�សមម្រាាប់់កុុម្រាារ គំ�ជាាកាារសទៀមមចូចិូតដមយួន្ថែដលសខំ្លាំា�ប់់ផំតុ ន្ថែដលមកុុម�នកុដឹកុនាំាទំៀយើង�្

ញ�បំាា�ប់ទៀងើើតទៀឡូើង។ វាាអាាចូជាាកាារផគ��ំាាទៀឡូើង ន្ថែដលអាាចូឲ្យយទៀភឺើងទៀ�ះសទៀនាំោាសទៀ�ោាទៀឡូើង ទៀ�ាជំុវំិញិ�ភិ�ទៀ�ាកុ តាំាមរយៈកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាា

រ�ធិសិ្ឋាាា�ទៀ�ះ។ 

នៅជួើ រ � នៅគុើ កូ
ស្ឋាាាប់�កិុ �ងិជាាមប់ធាា�ដៃ�កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� 
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បិនៅព្រះង់ៀនកុូម្នាររនៅបិៀបិ��ិ ស្ថាា ន 

ម�ះគំមី�រលកូាាជំ�ំកូុ ១១ ចាំាប់ទ់ៀផដើមជាាមយួ�ងឹកាារ�លូសមូដស៏្ឋាាមញ្ញាមយួរប់ស�់កួុសសិស “សមូម�ងប់់ទៀមងៀ�ទៀយើង�ំ�ំ ឲ្យយទៀចូះ�ធិសិ្ឋាាា�”។ ចាំាប់ត់ាំាងំ��កាា

រទៀបាាះ�មុផី�ាយទៀលើកុដបំ់ងូទៀ�ាឆាាាំ ២០១៤ ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដល ថ្មីម វិុកិុ�រ័ បាា��ទៀ�ើើញទៀយើងឲ្យយទៀរៀប់ចូទំៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះទៀឡូើងទៀ�ា កុន�ងស�នសិ����វុិតដ�ល៍អប់ំ

ផតុ៤/១៤  ទៀ�ាមកុងុញុូ យកុុ (the 4/14 Best Practices Conference in NYC) ម�ះបាា�ទៀមប់ើមបាាស់ កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�សមម្រាាប់ក់ុមុ្រាារ

ទៀ�ះ ទៀដើមប�ផ�ាយដ�ំងឹលអ �ងិប់ទៀមងៀ�កុមុ្រាារ ��ទមឹ�ងឹកាារប់ទៀមងៀ�ឲ្យយ�កួុទៀគំឲ្យយទៀចូះ�ធិសិ្ឋាាា�ផងន្ថែដរ។ ទៀ�លន្ថែដលកុមុ្រាារម្រាា�ប់��ទិៀស្ឋាាធិ����កាារទៀ�ឺើយ

តប់ �ិង����ំាចូដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� �កួុទៀគំរកីុរ៉ាាយ ទៀ�ើយជំទំៀ�ឿ�កួុទៀគំរឹងម្រាាំ ម�មទាំាងំ�កួុទៀគំ�ងឹចូង�់ធិសិ្ឋាាា�ទៀមចូើ�ន្ថែថ្មីមទៀ�ៀត។ 

កាារ�ធិសិ្ឋាាា� គំ�ជាាវិ�ិយ័ខ្លាំាងម�លងឹវិញិ្ញាាា�ដស៏ខំ្លាំា�ប់់ផំតុមយួ ��ទៀមពាាះកាារ�ធិសិ្ឋាាា�រកុ�ា�នំាំាកុ�់�ំងរប់សទ់ៀយើងជាាមយួ�ងឹម�ះទៀយសូវូិ។ ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដល

ទៀយើងចូ�ំាយទៀ�ល�ធិសិ្ឋាាា�កាា�ន់្ថែតទៀមចូើ� ទៀនាំាះទៀយើង�ងឹកាាាយកាា�ន់្ថែតដចូូម�ះទៀយសូវូិន្ថែដរ ន្ថែដលទៀ�ញទៀ�ាយម�ះគំ�ុ កុដ�មសឡាាញ់ កុដ�ទៀមតាំោាកុរ�ុា 

�ងិកាារ�តទ់ៀទាំាស។ កាារ�ធិសិ្ឋាាា�រប់សទ់ៀយើង គំ�ថាា ទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះ�ងឹជំយួសមមលួដលច់ូលនាំា�ធិសិ្ឋាាា�ម�ម�ាា ទាំាងំកុមុ្រាារ�ងិយវុិជំ�ទៀ�ាមគំប់�់�កុន្ថែ�ងឺ �ងិ

នាំាឲំ្យយម្រាា��នកុទៀដើរតាំាមម�ះមគំ�សទជំនំាំា�ទ់ៀមកាាយ ន្ថែដលយល�់វូិតដៃមដឺៃ�កាារប់ទៀមងៀ�មតមឹមតវូិ ម�មទាំាងំជាាឯកុស�ិិិ ន្ថែដលទៀយើង��លួបាា� ដចូូជាាកុ�ូរប់សម់�ង់ 

ន្ថែដលចូ�ំាយទៀ�លទៀ�ៀងទាំាតក់ុន�ងកាារ�យិ៉ាាយជាាមយួ�ងឹម�ងន់្ថែដរ។ 

ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដលកុមុ្រាារចាំាប់ទ់ៀផដើមដទំៀ�ើរកុន�ងកាារ�ធិសិ្ឋាាា�ទៀ�ះ ទៀយើងចូងទ់ៀ�ើញ�កួុទៀគំដកុ�ទិៀស្ឋាាធិជាាមយួម�ះ តាំាមវិធិិ�ន្ថែដលម្រាា���ំាចូ 

កាារទៀរៀ���រទៀប់ៀប់ស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់ម់�ង់ �ងិកាារទៀ�ឺើយតប់��កាារនាំាំដៃ�ម�ះវិញិ្ញាាា�ប់រសិ�ុ។ិ  

ម�ះម�ង់ម្រាា�ប់�ទូលទៀ�ាកាា�់កុូ�រប់ស់ម�ង់ ទៀ�ាយវិិធិ�ទៀផសងៗជាាទៀមចូើ�ឥតគំ�នាំា តាំាមរយៈម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិ។ កាារទៀរៀ�ស្ឋាោាប់់ 

គំ�ជាា�វ�ន្ថែដលទៀយើងសងឹឹមថាា �ួកុទៀគំ�ិងន្ថែសវងរកុទៀ�ើញ ទៀ�លន្ថែដល�ួកុទៀគំចាំាប់់ទៀផដើមរទៀប់ៀប់ដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�។ �ូល�� ម�ឡាា �នកុប់ទៀ�ះះកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

ទៀ�ើយបាា�ន្ថែចូកុចាំាយជាាមួយ�ឹង�ំ�ំថាា “សូមឲ្យយម�ះ�ូវិកាារសរទៀសើរតទៀមើើង” ន្ថែដលដកុមសង់�� �ំ�ុកុដំទៀកុើង ៤៦.១០ បាា�ន្ថែចូងថាា “សូមប់ងអង់សិ� 

ឲ្យយបាា�ដឹងថាា �ញជាាម�ះ”។ វាាគំ�ជាាកាារ�ទៀ�ើើញមួយ ទៀដើមប���ុញ្ញាាាតឲ្យយកុុម្រាារទៀសៃ�មស្ឋាាាត់រយៈទៀ�ល ៥នាំា�� ជាាមួយ�ឹងម�ះដ៏�ីស់ប់ំផុត។ 

�ិតជាាគំំ�ិតដ៏�ស្ឋាាារយ�ាស់ សមម្រាាប់់កុុម្រាារ �ិងយុវិជំ�! ម�ា�់ន្ថែត�ទៀ�ើើញកុុម្រាារចូំ�ាយទៀ�លទៀសៃ�មស្ឋាាាត់ ៥នាំា��ប់ុុទៀ�ះាះ ទៀ�ាចូំទៀពាាះម�ះ 

�ិង��ុញ្ញាាាតឲ្យយ�ួកុទៀគំស្ឋាោាប់់�ូវិ�វ�ន្ថែដលម�ង់ចូង់ម្រាា�ប់�ទូល ឬមបាាប់់ឲ្យយ�ួកុទៀគំទៀធិវើ។ ទៀយើង�ឹង��យល់ប់ន្ថែ�ែម ទៀ�ាជំំ�ូកុប់នាំាាប់់ទៀ�ៀត។ 

កាារស្ឋាោាប់់សំទៀលងម�ះរប់ស់ទៀយើង គំ�ម្រាា�ស្ឋាារៈសំខ្លាំា�់ដូចូទៀ�ា�ឹងកាារ�ធិិស្ឋាាា�រប់ស់ទៀយើងន្ថែដរ។ ម�ង់ម្រាា�ប់�ទូលមកុកាា�់ទៀយើងតាំាមរយៈម�ះប់�ទូលរប់

ស់ម�ង់ ទៀ�ើយ�ិងកាារមបាាប់់យ៉ាាាងយកុចូិតដ�ុកុ�ាកុ់��ម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិ។ ទៀ�ាកុន�ងម�ះគំមី�រ ទៀកុីងតូចូ ស្ឋាាំយុូន្ថែ�ល ទៀរៀ�ស្ឋាាាល់សំទៀលងរប់ស់ម�ះ ទៀ�ើ

យម�ះកុ៏អាាចូទៀមប់ើ�ាត់ឲ្យយដឹកុនាំាំមប់ជាាជាាតិមួយបាា�ផងន្ថែដរ។ 

ទៀប់សកុកុមរីប់សទ់ៀយើង គំ�ជាាកាារទៀមសកុឃ្លាាា�ចូងប់ាា�រប់សទ់ៀយើងៈ កាារដកឹុនាំាកំុមុ្រាារ �ងិយវុិជំ�ទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូវូិ តាំាមរយៈ��ំាចូដៃ� 

កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�។ ទៀ�លន្ថែដលទៀយើងកុ�ំងុប់បំ់�ុកុមុ្រាារជាាមយួ�ងឹទៀសៀវិទៀ�ាទៀ�ះ ម�ះកុក៏ុ�ំងុទៀធិវើកាារយ៉ាាាង�ស្ឋាាារយតាំាមរទៀប់ៀប់ន្ថែដលម្រាា�សកុើ

�ា��ុល តាំាមរយៈ�កួុទៀគំផងន្ថែដរ។ ទៀយើងបាា�ទៀ�ាងចាំាប់ក់ុមុ្រាារជាាង ២,៥ �ា�នាំាកុ់ ទៀ�ាកុន�ង ៥៣មប់ទៀ�ស�ទូាំាងំ�ភិ�ទៀ�ាកុរចួូមកុទៀ�ើយ។ កុមុ្រាារ 

២,៥ �ា�នាំាកុទ់ៀ�ះន្ថែដរ កុ�ំងុទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូវូិទាំាងំ�ស�់ាា! កុមុ្រាារ ២,៥ �ា�នាំាកុ់ កុក៏ុ�ំងុទៀរៀ�ស្ឋាោាប់ស់ទំៀលង �ងិស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់ម់�ះជាាម្រាាាសផ់ងន្ថែដរ! 

ទៀ�ើយទៀយើងទៀជំឿថាា វាាម�ា�ន់្ថែតជាាកាារចាំាប់ទ់ៀផដើមប់ុទុៀ�ះាះ។ 

�នកុអាាចូន្ថែសវងរកុទៀមើលទៀសៀវិទៀ�ាលអៗ សមម្រាាប់់កុ�ូរប់សទ់ៀយើង តាំាមទៀគំ��ំ�រ័ៈ theprayercovenant.org/children ។ �នកុ�ឹងរកុទៀ�ើញ�វូិទៀសៀវិទៀ�ាន្ថែដលម្រាា� 

របូ់ភាា� �ងិ��ប់នាំាាលជ់ាាទៀមចូើ� ��កាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�សមម្រាាប់់កុុម្រាារពាាសទៀ�ញ�ភិ�ទៀ�ាកុ។ ទៀយើងចូូលចូតិដទៀរឿងទាំាងំទៀនាំាះ�ាស!់ សមូសរទៀសរចុូះ �ិ

ងន្ថែចូកុចាំាយទៀរឿងកុន�ងកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា� ជាាមួយ�ងឹទៀយើង។ ទៀយើង�ំ��ំ�ទងឹរងច់ាំា�ំ�លួដ�ំងឹ���នកុ។



នៅសួចំកូី� នៅ�ីើ ម
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ការនៅរៀន��ិ ស្ថាា ន 
កុ�ូៗរប់ស�់នកុមប់ន្ថែ�ល�ងឹសរួថាា ទៀតើកាារតាំាងំសញ្ញាាាគំ�ជាា�វ�? វាាម�ា�ន់្ថែតជាាកាារស�្ារវាាងម�សុស២នាំាកុ់ ឬទៀមចូើ�នាំាកុ់ ន្ថែដលកាារស�្ាទៀដើមប��ធិសិ្ឋាាា�

សមម្រាាប់�់ាាទៀ�ាវិញិទៀ�ាមកុ ទៀ�ាទៀវិ�ា�ាមយួជាាកុ�់ាកុន់្ថែដល�កួុទៀគំជាាទៀមជំើសទៀរើសបាា�។ កុមុ្រាារម្រាា��នំាំាកុ�់�ំង�ាា ន្ថែដលជាា�សស�ៈដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា� 

សមម្រាាប់ម់�សុសម្រាាាកុ់ ��រនាំាកុ់ ឬ កុប៏់�នាំាកុ់ ទៀនាំាះគំរួឲ្យយរកីុរ៉ាាយ ន្ថែដលង្វាាយមសលួ ទៀដើមប�ឲ្យយ�កួុទៀគំយលប់ាា�។ ទៀ�លន្ថែដល�នកុសកិុ�ាតាំាមរយៈទៀមទៀរៀ���មួ

យៗ មតវូិមបាាកុដទៀ�ាយសរួថាា “ទៀតើ�រ�ាន្ថែដលម�ះជាាម្រាាាសក់ុ�ំងុ�ាកុទ់ៀ�ាកុន�ងចូតិដ�នកុ ទៀដើមប�ប់�ចូ លកុន�ងកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិសិ្ឋាាា�ជាាមយួ?” ទៀ�ើយ 

ទៀតើតាំាមមទៀធិ្ាបាាយ�វ� ន្ថែដលម�ះកុ�ំងុម្រាា�ប់�ទូ លមកុកាា��់នកុ ទៀដើមប�ឲ្យយន្ថែចូកុចាំាយទៀរឿងរប់សម់�ងជ់ាាមយួ�ងឹ�នកុឯទៀ�ៀតទៀនាំាះបាា�? 

ជាាទៀរឿយៗ កុុម្រាារចាំាប់់ទៀផដើមកាារតាំាងំសញ្ញាាាជាាមួយ�ងឹឪ�កុុម្រាោាយ ប់ងប់អូ �មបុ់សមស� �ិងមតិដភក័ុដ។ �ួកុទៀគំអាាចូចូូលកុន�ងកាារតាំាងំសញ្ញាាាដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�ថី្មី�ទៀ�ាទៀ�ល�ាក៏ុ

បាា�។ ទៀ�ាលប់�ំងចូបំ់ង គំ�ទៀដើមប�ឲ្យយកុុម្រាាររកីុចូទៀមមើ�ជំ�វិិតដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�។ ជាាញកឹុញាាប់់ជាាងទៀ�ះទៀ�ាទៀ�ៀត កុុម្រាារទាំាងំទៀនាំាះគំ�ជាា�នកុន្ថែដលចាំាប់់ទៀផដើមដកឹុនាំាកំាារ�ធិិស្ឋាាា� 

ទៀ�ាផទះរប់ស�់កួុទៀគំ។  

ទៀយើងសងឹមឹថាា �នកុ�ងឹរកីុរ៉ាាយជាាមយួ�ងឹប់ងឺថ់្មីី� ន្ថែដល�ាកុប់់�ចូ លទៀសៀវិទៀ�ាទាំាងំមលូ ទៀ�ាជាា១០ជំ�ំកូុ ន្ថែដលរមួម្រាា�ន្ថែផនកុដៃ�កាារប់ទៀងើើតសសិសៈ ម�ះគំ�ុ 

កុដ�មសឡាាញ់ កុដ�ទៀមតាំោាកុរ�ុា កាារន្ថែមប់ចូតិដ កាារថាាាយប់ងគំ កាារទៀប់ដជាាាចូតិដ កាារ�ងឹន្ថែផអកុ ឥ�ិ�ិល ភាា�ជាាសសិស �ងិស�ិិ�ិ�ំាចូ។ ទៀមទៀរៀ�គំរួឲ្យយរ�ទៀភើប់��មយួៗ 

រមួម្រាា�ទៀរឿងរ៉ាាាវិម�ះគំមី�រ �គំមី�រចូងចាំាំ មកុ�ាសកុចិូចកាារ កាារ�ធិសិ្ឋាាា�មសុះ�ាា កាារទៀ�ាះទៀឡូើង �ងិម្រាា�សកុមភីាា�ដដៃ�ទៀ�ៀត។   

សមូរកុទៀមើលរបូ់ត�ំាងទាំាងំ១០ទៀ�ះ ន្ថែដលរបូ់��មយួៗសម្រាាាល�់វូិសកុមភីាា�ទៀ�ា�ងឹទៀមទៀរៀ���មយួៗ។

កុមីវិិធិ�សកិុ�ា គំ�ម្រាា�ភាា�ប់�ន្ថែប់�បាា�។ សូមសទៀមមចូចិូតដ�វូិ�វ�ន្ថែដលអាាចូដំទៀ�ើរកាារបាា�សមម្រាាប់់�នកុ មិ�ថាាកុន�ងថាាាក់ុប់ទៀមងៀ�ដៃថ្មីៃអាា�ិតយ កុមីវិិធិ�VBS 

ឬកុមីវិិធិ�សកិុ�ាតាំាមមកុុមតចូូ។ ទៀយើងផដលម់តឲិ្យយ�ាកុវ់ាាចូូលទៀ�ាកុន�ងចូ�ំាត់ថាាាក់ុ��រ។ ��មួយ ប់ទៀមងៀ�កុុម្រាារតាំាមរយៈ�ឹឺមស្ឋាារទៀ�ាលទាំាងំ១០ 

កុន�ងរយៈទៀ�ល១០សបាោា� ៍ប់នាំាាប់់មកុទៀសនើរឲ្យយ�កួុទៀគំទៀធិវើកាារម�មទៀម�ៀងជាាមួយ�ងឹមតិដ ឬសម្រាាជិំកុកុន�ងមគួំស្ឋាាររប់សទ់ៀគំ�ាម្រាាាក់ុ។ ទៀ�ល�នកុប់�ចប់់កុមីវិិធិ�សកិុ�ារួចូ

រ៉ាាល ់សមូរកុ�ាកាារ�ធិិស្ឋាាា�ជាា�ធិិភាា�កុន�ងថាាាកុទ់ៀរៀ�។ ទៀធិវើដូចូជាាទៀ�លន្ថែដល�នកុចំូ�ាយទៀ�លថាាាយប់ងគទំៀ�ាយចូទៀមមៀង �ិងប់ន្ថែ�ែមទៀ�លទៀវិ�ារ៉ាាលស់បាោា� ៍ទៀដើ

មប�ចូូលរមួកាារថាាាយប់ងគ�ំធិិស្ឋាាា�។ សមូទៀសនើសុកុំុម្រាារឲ្យយន្ថែចូកុចាំាយៈ

• រទៀប់ៀប់ន្ថែដលម�ះកុ�ំងុផ្លាាាសប់់ដូ រ�កួុទៀគំ

• រទៀប់ៀប់ន្ថែដលម�ះកុ�ំងុផ្លាាាសប់់ដូ រ�រ�ាម្រាាាកុ់ ន្ថែដល�កួុទៀគំកុ�ំងុ�ធិសិ្ឋាាា�ឲ្យយ

• រទៀប់ៀប់ន្ថែដលម�ះកុ�ំងុម្រាា�ប់�ទូ លទៀ�ាកាា��់កួុទៀគំ

• សមូទៀ�ឺើយតប់�ងឹកាារ�ធិសិ្ឋាាា�

• ស�ំមូ�រ�ធិសិ្ឋាាា�

�រគំ�ុ សមម្រាាប់់ភាា�ជាាដៃដគូំរកុន�ងកាារដកឹុនាំា�ំនកុដដៃ�ទៀ�ាម�ះមគំ�សទ តាំាមរយៈ��ំាចូដៃ�កាារ�ធិិស្ឋាាា�។

ទៀតើ�នកុអាាចូទៀធិវើវាាបាា�ទៀ�? កាារទៀ�ាះទៀឡូើង!មកុ�ាសកិុចូចកាារទៀតើ�នកុអាាចូន្ថែសវងរកុបាា�ទៀ�? កាារ�ធិិស្ឋាាា�ម�ម�ាា សមូ��៌នាំា!ទៀតើ�នកុអាាចូដឹងបាា�ទៀ�? ទៀតើ�នកុអាាចូស្ឋាោាប់់ល�ទៀ�? សមូស្ឋាាកុលបង!ទៀតើ�នកុអាាចូ�ិយ៉ាាយបាា�ទៀ�?



គុំរលំូនាំរំបិស់ួ�ាកូ�ឹ កូនាំ ំនៅមនៅរៀនទូ�១ ព្រះ�ះគុុណ

សួកូមេភា� ទូ�១

ព្រះ�ះគុុណ

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

ការចំង់ចាំទំៃនការ��ិស្ថាា ន

ឱ ម�ះវិរប់ិតាំាន្ថែដលគំង់ទៀ�ាស្ឋាាា�សួគំ៌ សូម�រម�ះគំុ

�ចូំទៀពាាះកាារមសឡាាញ់�ូលប់ងគំ �ិងទៀធិវើឲ្យយ�ូលប់ងគំ

កាាាយជាាកុូ�ម្រាាាកុ់រប់ស់ម�ង់។

សូមអាា�ទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�ទាំាំងមសុងទាំាំង�ស់�ាា - 

សូមទៀផ្លាោាតទៀ�ាទៀលើ�ឺឹមស្ឋាារ ដូចូជាា �ំ��ម�ះគំុ�។

សូមទៀមចូៀង�ូវិទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�ទាំាំងមសុងទាំាំង�ស់�ាា។ 

(ចាំាកុ់ប់�ចូទៀមមៀង)

ការទូនៅនទញ់ខ្ញុំគុមព�រ (១យែូហាន ៣.១)

ដែលីង់លីង់ព្រះបាជាា
ពាាកុយ��មួយៗម្រាា�ប់ំន្ថែ�កុទៀផសងៗ�ាា។ ប់ំន្ថែ�កុទាំាំងទៀនាំាះមតូវិ

�ាកុ់ពាាកុយឲ្យយមតឹមមតូវិ ទៀដើមប�ប់ំទៀ�ញ�គំមី�រ។

ដែលីង់កូំស្ថានីកីានៅខ្ញុំៀនសួ
�នកុម្រាា�មគំូប់ង្វាាាត់ម្រាាាកុ់ ជាាមួយ�ឹង�គំមី�រទាំាំងមសុង 

ន្ថែដលបាា�សទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ៀ�ស។ កុុម្រាារចាំាប់់ទៀផដើមអាា��

ទៀនាំាះទៀឡូើងម�ម�ាា ទៀមកាាយមកុមគំូប់ង្វាាាត់ទៀនាំាះ�ឹងចាំាប់់ទៀផដើមលុ

ប់ពាាកុយ�ឺះៗ រ�ូតពាាកុយទាំាំង�ស់មតូវិលុប់ទៀចូញទាំាំង�ស់កុន�ង

�ទៀនាំាះ រួចូឲ្យយកុុម្រាារអាា� ទៀ�ាយចូងចាំាំវាាទៀ�ាកុន�ងចូិតដ។

�រជាជួួរ!
មបាាប់់កុុម្រាារឲ្យយឈរជាាជំួរ។ ទៀកុីង��មួយៗអាា�ពាាកុយកុន�ង

�គំមី�រប់�ដប់នាំាាប់់�ាា។ ទៀប់ើ�ួកុទៀគំអាា��ុសពាាកុយ�ាមួយ 

�ួកុទៀគំមតូវិ�ងគ�យចូុះ។ 

សូមផដល់រង្វាាា�់ទៀលើកុ�ឹកុចូិតដ សមម្រាាប់់�នកុ�ាន្ថែដលអាាចូ�

ទៀ�ទញ�គំមី�រ។

កុុម្រាារមតូវិប់ដូរ�ាាអាា� ជាាមួយ�ឹង�គំមី�រទៀផសងៗ�ាា។
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សួកូមេភា�ទូ�៣៖ នៅតើ�ាកូ�ចំយល់បាននៅទូ?

សួកូមេភា�ទូ�២៖ 

សួកូមេភា�ទូ�៣៖ 

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

ទៀ�លសិកុ�ាម�ះគំមី�រ-ជំ�កុឲ្យយទៀម�ាទៀ�ាកុន�ងម�ះប់�ទូលម�ះ។ ម្រាា��គំមី�រទៀយ៉ាាង ន្ថែដលទាំាកុ់�ង�ឹង�តែប់�ទៀរឿង។ 

ប់ទៀងើើតឲ្យយម្រាា�កាារមប់កុួតមប់ន្ថែជំង ថាាទៀតើ�នកុ�ាន្ថែដលអាាចូរកុទៀ�ើញ�គំមី�រមុ�ទៀគំ (៣�ម�ះគំមី�រ ដូចូខ្លាំាងទៀមកាាម)៖

កាារ�ិភាាកុ�ា ឬកាារន្ថែចូកុចាំាយ។ ន្ថែផអកុតាំាមកាារយល់ទៀ�ើញទៀ�ាយទៀសរី-កុុម្រាារអាាចូប់ង្វាាាញទៀចូញ�ូវិកាារសងស័យ��ជំំ

ទៀ�ឿរប់ស់�ឺ�� កាារទៀចាំា�សួរ កាារន្ថែចូកុចាំាយ��ភាា�ភ័យខ្លាំាាចូ ។ល។ ទៀកុីង��មួយៗប់ទៀ�ចញ�ូវិកាារយល់ទៀ�ើញទៀផសង

ៗ�ាាទាំាកុ់�ង�ឹងជំំទៀ�ឿ។ �នកុដឹកុនាំាំគំួរន្ថែតទៀប់ើកុចូំ�រចូិតដ ទៀ�ាយន្ថែចូកុចាំាយទៀរឿងរ៉ាាាវិផ្លាាាល់�ឺ��កុន�ងជំ�វិិតរប់ស់�ួកុ�ាត់ 

ទាំាកុ់�ង�ឹងម�ះគំុ�។ សូមប់នាំាាប់�ឺ��ចូុះចូូលជាាមួយ�ឹងកុុម្រាារ ទៀធិវើដូទៀចូនះ ទៀនាំាះកុុម្រាារ�ឹងទៀធិវើដូចូជាា�នកុដឹកុនាំាំន្ថែដរ។  

ឧទាំា�រ�៍�ឺះៗដៃ�សំ�ួរទាំាំងទៀនាំាះម្រាា�ដូចូជាា៖

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

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

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

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

�គំមី�រ�ិយ៉ាាយ�� “ម�ះគំុ�”

យែូហាន ៣.១៦

១យែូហាន ៤.១០

រ ែូម ៨.៣៨-៣៩

(�នកុអាាចូទៀមប់ើ�គំមី�រទាំាំងទៀ�ះឬទៀមប់ើ�ទៀផសងទៀ�ៀត)

នៅតើខ្ញុំគុមព�រនៅនះកូំ�ុង់ព្រះបាបិ�់ើ��ល់ខ្ញុំាុ ំ?

នៅតើខ្ញុំគុមព�រនៅនះនៅ�ាើយតបិយ៉ាែ ង់ណា សួព្រះម្នាបិជ់ួ�វតិខ្ញុំាុ ំ? 

នៅតើខ្ញុំាុ ំបាន���ើ� �ំ��ព្រះ�ះគុុណ?

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

ទៀ�ះជាាឱកាាសមួយ ន្ថែដលអាាចូឲ្យយកុុម្រាារ�ធិិស្ឋាាា�ម�ម�ាា។ �នកុ�ឺះមប់ន្ថែ�លជាាមិ�ន្ថែដលធាាាប់់�ធិិស្ឋាាា�ដូចូទៀ�ះ��មុ�មកុទៀ� 

ទៀ�ើយ�នកុ�ឺះទៀ�ៀ�ខ្លាំះាស់កុន�ងកាារ�ធិិស្ឋាាា�ផងន្ថែដរ។ កាារ�ធិិស្ឋាាា�ម�ម�ាា �ឹងជំួយទៀធិវើឲ្យយកាារ�ូល�ងវរដល់ម�ះម្រាា�ភាា�ស្

រួល �ិងម្រាា��ំ�រ ន្ថែដលវាាហ្គាាកុ់ដូចូជាា�នកុកុំ�ុងប់�ឺ�សំទៀឡូងជាាពាាកុយន្ថែតមួយ ឬ ជាាមប់ទៀយ៉ាាគំ�ធិិស្ឋាាា��ឺ�ៗម�ម�ាាទៀឡូើង។ 

ចាំាប់់ទៀផដើមទៀ�ាយកាារប់ទៀមងៀ�កុុម្រាារ ��ម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ �ិងកុិចូចកាាររប់ស់ម�ង់។ កាារទៀ�ះកុ៏ជាាវិិធិ�កុន�ងកាារថាាាយប់ង្

គំំ �ិងសរទៀសើរតទៀមើើងផងន្ថែដរ។ កុុម្រាារចូូលចូិតដកាារ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែប់ប់ទៀ�ះ ទៀ�ើយ�ិង��ួលបាា�ចូទៀមឺើយឆាាប់់រ�័ស។ �នកុដឹងជាាកុ់

ថាាម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិ�ឹងតទៀមើើងទៀឡូើងតាំាមរយៈកាារ�ធិិស្ឋាាា�រប់ស់�ួកុទៀគំ។ ដៃថ្មីៃ��មួយៗ កាារ�ធិិស្ឋាាា�រប់ស់�ួកុទៀគំ�ឹងកាា�់

ន្ថែតង្វាាយមសួលទៀឡូើង ម�មទាំាងំរ៉ាាល់ដៃថ្មីៃចូុងសបាោា�៍ កាារ�ធិិស្ឋាាា�ទៀ�ះ�ឹងជំមមុញ�ួកុទៀគំចាំាប់់ទៀផដើមន្ថែចូកុចាំាយ សំ�ូម�រ�ធិិ

ស្ឋាាា�ផ្លាាាល់�ឺ��បាា�ទៀ�ៀតផង។

សកុមីភាា��ធិិស្ឋាាា�មួយទៀ�ៀត គំ� “កាារ�ធិិស្ឋាាា�តាំាម��៌”។ ចាំាកុ់ទៀភឺងចូទៀមមៀងថាាាយប់ងគំសមម្រាាប់់កុុម្រាារ 

ទៀ�ើយឲ្យយ�ួកុទៀគំទៀផដកុ�ឺ��ទៀលើទៀ្ះា ទៀ�ាយរ�កុរ៉ាាយជាាមួយ�ឹងកាារប់ទៀងើើតរប់ស់ម�ះ ដូចូជាាដៃផទទៀម� ទៀដើមទៀឈើ ��កុ។ 

ទៀ�ាទៀលើមកុ�ាសធិំ�័រស សូមឲ្យយកុុម្រាារគំូរស្ឋាះា�ៗ ទៀ�ាតាំាមអាារមី�៍ទៀគំ �ូវិ�វ�កុ៏ទៀ�ាយន្ថែដល�ួកុដឹងបាា�ថាាម�ះកុំ�ុងម្រាា�

ប់�ទូលទៀ�ាកាា�់�ួកុទៀគំ។ កុុម្រាារចូូលចូិតដកាារ�ធិិស្ឋាាា�តាំាម��៌�ាស់ ទៀ�ើយ�នកុ�ឹងទៀសៃើចូសរទៀសើរ ទៀ�លន្ថែដល�នកុទៀ�ើ

ញ�ូវិ�វ�ន្ថែដលកុុម្រាារន្ថែចូកុចាំាយ។ សកុមីភាា�ទៀ�ះចូំ�ាយទៀ�ល ៣០នាំា��។ 

ម�ះ�ម្រាាាស់ជាាម�ះសុចូរិតរប់ស់ទៀយើង (ម�ះទៀយ�ូវាាា សុ�តទៀកុ�ូ)

ទៀ�ម្រាាាញុូន្ថែ�ឡូ (ទៀ�ម្រាាាញុូន្ថែ�ល)

ម�ះវិរប់ិតាំា (�័របាា)

ម�ះដ៏ទៀ�ា�ស់កុលបជាា�ិចូច (ន្ថែ�ល�ូឡាាម)

ម�ះដ៏�ីស់ប់ំផុត (ន្ថែ�លទៀ�លយុុ�)

ទៀ�ាមកុម (សូប់ទៀផត)

ម�ះជាាម្រាាាស់ជាា�នកុគំង្វាាាលរប់ស់�ំ�ំ (ម�ះទៀយ�ូវាាា រូ�ុ�)

ម�ះជាាម្រាាាស់ជាាថ្មីី�ារប់ស់�ំ�ំ (ម�ះទៀយ�ូវាាា សូូរី)

ម�ះទៀយ�ូវាាាជាាទៀសចូកុដ�សុ�ស្ឋាា�ដរប់ស់�ំ�ំ (ទៀយ�ូវាាា ស្ឋាាឡូូម)

ម�ះ ��ិកុរដ៏ម្រាា�ម�ះទៀចូស្ឋាោា (ន្ថែ�លឡូូ�ុ�ម)

ម�ះ�ម្រាាាស់ (ម�ះទៀយ�ូវាាា)

ម�ះន្ថែដល�តទៀមើល�ំ�ំ (ទៀ�ល រី)

ម�ះដ៏ម្រាា�មគំប់់ម�ះទៀចូស្ឋាោា (ទៀ�ល ស្ឋាាដ�ាយ)

ម�ះ�ម្រាាាស់�ឹងផគត់ផគង់ឲ្យយ (ម�ះទៀយ�ូវាាា យ�ទៀរ)

ម�ះ�ម្រាាាស់ន្ថែដល�្ាបាាល (ម�ះទៀយ�ូវាាា រូទៀផ)

សួកូមេភា�ទូ�៤៖ 

គុំរលំូនាំរំបិស់ួ�ាកូ�ឹ កូនាំ ំនៅមនៅរៀនទូ�១ ព្រះ�ះគុុណ
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ការបិនៅព្រះង់ៀនគំុរូនៅ�ើមី�នៅព្រះបិើសួព្រះម្នាបិព់្រះបិធានបិទូ�ងំ់ ១០

សួកូមេភា�ទូ�៥៖ សូួមនិយ៉ាយ!

សួកូមេភា�ទូ�៦៖ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់នៅទូ? 

សូមឲ្យយកុុម្រាារន្ថែចូកុចាំាយគំំ�ិតរប់ស់�ួកុទៀគំទៀ�ាយទៀសរី �ំ��ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ម�ះ៖ កាារភ័យខ្លាំាាចូ �ិងកាារម�ួយបាារមភ 

ទៀលើកាារបាាត់ប់ង់ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ ឬ �ំ�រន្ថែដល�ួកុទៀគំ��ួលបាា���កាារទៀរៀ��ូវិទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ម�ង់ចូំទៀពាាះ�ួកុទៀគំ។  

មប់ធាា�ប់��ឺះៗ សមម្រាាប់់កាារ�ិភាាកុ�ាប់�ដ រួមម្រាា�ៈ

ទៀ�ល�ិទាំា�ទៀរឿង ជាាកាារចូូលចូិតដសមម្រាាប់់កុុម្រាារ។ សូមចាំាប់់ទៀផដើមអាា�ទៀរឿងមបាាប់់កុុម្រាារ ម�មទាំាំងសួរសំ�ួរ។ (១៥នាំា��)

ទៀមជំើសទៀរើស�នកុសី័មគំចូិតដឲ្យយសន្ថែមដងជាាតួ�ងគ ទៀរឿងកុន�ងម�ះគំមី�រជាាស្ឋាាចូ់ទៀរឿង។ ទៀសឺ�កុពាាកុ់ស្ឋាាមញ្ញា 

ទៀ�ាយម្រាា�សំភាារៈសមម្រាាប់់�នកុគំង្វាាាល �ិងសកុដ័សមទៀ�ា�ឹងទៀ�លទៀវិ�ា ដូចូជាាមកុម្រាារុ�កុ�ាល �ិងន្ថែ�សចូង់។ (១៥នាំា��)

ទៀដើរតួទៀ�ាយ�ិទាំា�ទៀរឿងមដងទៀ�ៀត។ �ិយ៉ាាយមបាាប់់ទៀរឿងទៀ�ាយស្ឋាាមញ្ញា ដន្ថែដលៗ �ិង��ុញ្ញាាាតឲ្យយកុុម្រាារ�ិយ៉ាាយទៀរឿងទៀឡូើ

ងវិិញ។ ប់ទៀងើើត ៨មកុុម រួចូទៀបាាះបាាល់ឲ្យយដល់ទៀកុីងម្រាាាកុ់។ �ួកុទៀគំចាំាប់់ទៀផដើមជាាមួយស្ឋាាចូ់ទៀរឿងដំប់ូង ប់នាំាាប់់មកុទៀបាាះបាាល់

ទៀ�ាឲ្យយទៀកុីងម្រាាាកុ់ទៀ�ៀត ន្ថែដលទៀកុីងម្រាាាកុ់ទៀនាំាះ�ឹង�ិយ៉ាាយទៀរឿងប់នាំាាប់់។ ទៀបាាះបាាល់រ�ូតដល់កុុម្រាារ�ិយ៉ាាយទៀរឿងបាា�ទាំាំង

មសុង។ (១៥នាំា��)

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

នៅតើ�ើ�ជា នៅសួចំកូី�ព្រះសួឡាញ់់��៏ស់ួកូលីជានចិំា? 
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៖

15



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

ទៀ�ល�ិភាាកុ�ាៈ សូម�ិភាាកុ�ាតាំាមសំ�ួរដូចូតទៀ�ាទៀ�ះ ឬកុ៏ប់ទៀងើើតជាាសំ�ួរផ្លាាាល់�ឺ���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�បិង្គាា ញ់�ល់�ាកូឯនៅទូៀត�ំ��ព្រះ�ះគុុណ?

សួកូមេភា�ទូ� ៧៖ កាារ�ាកុ់ពាាកុយ

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

ដែលីង់កូំស្ថានី�ំ�� “�ាកូគុង្គាើ ល និង់នៅចំៀម” 

សួកូមេភា�ទូ� ៨៖ 

១.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់ៈ ន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀ�ះដូចូជាាន្ថែលបង “លួចូស្ឋាាចូ់” ន្ថែដលន្ថែចូកុជាា ៤មចូកុ �ិងទៀម�ា��ទៀ�ះរួមម្រាា�ៈ “ទៀចូៀម” 

“ចូចូកុ” �ិង “�នកុគំង្វាាាល”។ 

២.  ចូូរមបាាប់់�នកុទៀលង�ូវិម�ំន្ថែដ�កុំ�ត់ ទៀ�ាយន្ថែលបងទៀ�ះសែិតទៀ�ាទៀលើដៃផទកាាទៀរធិំមួយ។ ចូំ�ុចូកុ�ោាលកាាទៀរធិំ 

ម្រាា�កាាទៀរតូចូជាាងន្ថែដលជាាកុន្ថែ�ឺង “ទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់” រស់ទៀ�ា។ ម្រាា�ចូចូកុចូំ�ួ� ៦កុ�ាល

 ន្ថែដលកុំ�ុងចាំាំកាារពាារទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់ទៀនាំាះ។ សូមន្ថែចូកុ�នកុទៀលងទៀ�ាជាា ៤មកុុម ន្ថែដលមកុុម��មួយៗ សែិតទៀ�ាកុន្ថែ�ឺងផ្

ទៀសង�ាាដៃ�មចូកុទាំាំង៤ ទៀ�ាយទៀ�ាខ្លាំាងទៀម�ាដៃផទកាាទៀរធិំ។ 

៣.  �នកុទៀលងមតូវិន្ថែចូកុជាា ៤មកុុម (មតូវិន្ថែចូកុជាា ២មកុុម ទៀប់ើម្រាា��នកុទៀលងតិចូជាាង ១០នាំាកុ់) 

ចូូរឲ្យយទៀល�ទៀរៀងតាំាមជំួរ�នកុទៀលង��មួយៗ ទៀ�ាយ�នកុទៀលងទាំាំងទៀនាំាះម្រាា�ទៀល�ទៀរៀង��១ ២ ៣ �ិងទៀមចូើ�ទៀ�ៀត។ 

៤.  សូម��យល់ ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដល�នកុប់ង្វាាាត់ទៀលងន្ថែមសកុ “ទៀល��ាមួយ” �នកុទៀលងទាំាំង ៤មចូកុ 

ន្ថែដលមតូវិ�ឹងទៀល�ទៀរៀងរប់ស់�ឺ�� មតូវិរត់ចូូលកុន�ងដៃផទកាាទៀរ ទៀដើមប��្ាយ៉ាាមប់ុះ �ិងសទៀ�ង្វាាាះទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់មួយទៀ�ាចូំកុ

�ោាល។ មប់សិ�ទៀប់ើ�នកុទៀលងទៀនាំាះមតូវិចូចូកុចាំាប់់បាា�វិិញ �នកុទៀលងទៀនាំាះមតូវិចាំាញ់ ទៀ�ាយចាំាំទៀលងវិគំគទៀមកាាយទៀ�ៀត។ 

៥. ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ មតូវិម្រាា� “ចូចូកុ” ទៀមចូើ�ជាាង “�នកុជំួយសទៀ�ង្វាាាះទៀចូៀម”។ 

៦. ទៀចូៀមទាំាំងឡាាយ�ឹងមិ�អាាចូជំួយទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់ទៀនាំាះបាា�ទៀ� ទៀមពាាះម្រាា�ចូចូកុទៀមចូើ��ាស់ចាំាំកាារពាារ។ 

៧.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ សូមទៀលងមដងទៀ�ៀត ទៀលើកុទៀ�ះសូម��យល់ ទៀ�ាយម្រាា�មគំូប់ប់ង្វាាាត់ទៀលងម្រាាាកុ់ ន្ថែដល�ឹងទៀធិវើជាា 

“�នកុគំង្វាាាលលអ” ទៀ�ើយ�ិងអាាចូទៀ�ាមគំប់់ទៀ�លថាា “ចូចូកុទៀចូញទៀ�ា! ទៀចូៀមមតឡូប់់ទៀ�ាផទះវិិញ!” 

ទៀ�លល�ចូចូកុមតូវិ�ងគ�យចូុះ ទៀ�ើយទៀចូៀមទាំាំង�ស់អាាចូទៀ�ាផទះ តាំាមជំួររប់ស់�ឺ��ទៀដើមប�ទៀលងមដងទៀ�ៀត។  

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

គុំរលំូនាំរំបិស់ួ�ាកូ�ឹ កូនាំ ំនៅមនៅរៀនទូ�១ ព្រះ�ះគុុណ
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ការបិនៅព្រះង់ៀនគំុរូនៅ�ើមី�នៅព្រះបិើសួព្រះម្នាបិព់្រះបិធានបិទូ�ងំ់ ១០

សួកូមេភា�ទូ�១០៖ ការនៅគ្នាះនៅ�ើង់! 

ទៀ�ះជាាកាារចំូ�ូលចូិតដមួយទៀផសងទៀ�ៀតសមម្រាាប់់កុុម្រាារ។ �តែប់�ទៀរឿង��មួយៗប់�ចប់់ទៀ�ាយកាារទៀ�ាះ។ វាា��ុញ្ញាាាតិ 

ឲ្យយកុុម្រាារប់ង្វាាាញ�ូវិគំំ�ិតដៃចូនមប់ឌិីតរប់ស់�ឺ��។ សូមឲ្យយទៀកីុងៗ�ូវិសំភាារៈមួយចូំ�ួ�ដូចូជាា៖ សគរទៀ�ាះ កាោាចូុចូ 

សំភាារៈន្ថែដលប់ទៀងើើតសំទៀលង�ាមួយ ឬក៏ុឲ្យយ�ួកុទៀគំ�ូវិសំភាារៈទៀផសងៗកុន�ងផទះក៏ុបាា�។ សូមទៀរើសទៀកីុងម្រាាាក់ុឲ្យយទៀ�ាះ 

�ិងកុុម្រាារឯទៀ�ៀតកុន�ងមកុុមទៀ�ឺើយតប់ជាាពាាកុយប់ទៀនាំាារ ន្ថែដលពាាកុយប់ទៀនាំាារទៀនាំាះទាំាក់ុ�ង�ឹង ម�ះគុំ�។ 

សួកូមេភា�ទូ� ១០៖ 

សួកូមេភា�ទូ�៩៖ ព្រះកូ�សួកិូចំាការ

សូមឲ្យយមកុ�ាសកុិចូចកាារ ដល់ទៀកុីងម្រាាាកុ់ៗ។ ឲ្យយប់ូ�ចូ ទៀ�ះាដៃដ ទៀ�ះាដៃដ��៌ �ិងដ�ស��៌ ទៀដើមប�ទៀធិវើកុិចូចកាារ។ �នកុមិ�មតូវិឲ្យយមកុ�ាស

ន្ថែដលគំូសរួចូទៀ�ើយទៀ� ន្ថែតជាាមកុ�ាសថ្មីី�ន្ថែដលមតូវិសរទៀសរ ឬគំូសទៀ�ាយ�ឺ��ឯង។ សំ�ួររ�លឹកុទៀ�ាតាំាម�តែប់�ទៀរឿង��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 នៅ�េ ទៃ� និង់រូបិភា�បិិទូភាា បិន់ៅ�សង់ៗ នៅ�ើមី�ឲ្យយកុូម្នារបិនៅង់ាើតជាកាត�រព្រះ�ះគុុណ�ល់ព្រះ�ះ
នៅយសូូួវ។ ឬ នៅព្រះជួើសួនៅរ ើសួរបូិភា�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�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
ឱ ម�ះវិរប់តិាំាន្ថែដលគំងទ់ៀ�ាស្ឋាាា�សគួំទ៌ៀ�ើយ សមូ�រគំ�ុចំូទៀពាាះកាារមសឡាាញ់�លូប់ងគំ 

ទៀ�ើយទៀធិវើ ឲ្យយ�លូប់ងគកំាាាយជាាកុ�ូម្រាាាកុរ់ប់សម់�ង។់

–––––

១យែហូាន ៣.១  
ទៀមើល ទៀសចូកុ្រ�មសឡាាញយ់៉ាាាង�ា�ន ន្ថែដលម�ះវិរប់តិាំាបាា�ផ្រលម់កុទៀយើងរ៉ាាល�់ាា ឲ្យយទៀយើងបាា�ទៀ�ាថាាជាាកុ�ូរប់សម់�ះដទូៀចូនះ។ 

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ?
យែហូាន ៣.១៦

១យែហូាន ៤.១០

រ ែមូ ៨.៣៨-៣៩

ទៀតើ�នកុដឹងយ៉ាាាងដូចូទៀមដចូ 

ថាាម�ះមសឡាាញ់ទៀយើង?
ទៀតើ�នកុប់ង្វាាាញទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់�នកុយ៉ាាាងដូចូទៀមដចូ?

ទៀតើ�វ�ន្ថែដលទៀធិវើឲ្យយ
ទៀយើងកាាាយជាាកុូ�ម�ង់?

ទៀតើ�វ�ន្ថែដលទៀធិវើឲ្យយ�នកុដឹង

ថាាទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
ទៀប់ើថាាាកុ់�នកុធំិទៀ�កុ សូមបំ់ន្ថែប់កុទៀ�ាជាាមកុុមតូចូៗ ទៀ�ើយដឹកុនាំាំ�ួកុទៀគំទៀ�ាយ “ឱ 

ម�ះវិរបិ់តាំាន្ថែដលគំង់ទៀ�ាស្ឋាាា�សួគំ៌ទៀ�ើយ សូម�រគុំ�ចូំទៀពាាះកាារមស�ាញ់�ូលប់ងគំទៀ�ើយទៀធិវើឲ្យយ �ូលប់

ងគំកាាាយជាាកូុ�ម្រាាាកុ់រប់ស់ម�ង់។” ឲ្យយកុុម្រាារ�ិយ៉ាាយស្ឋាារទៀឡូើងវិិញតាំាមជំួរ ប់នាំាាប់់មកុសុំឲ្យយ�ួកុទៀគំមដងម្រាាាកុ់ៗ 

ឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ម្រាាាកុ់មួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលដល់ម�ះ �ូវិរទៀប់ៀប់ន្ថែដល�ួកុទៀគំមសឡាាញ់កុន�ងនាំាមជាាកូុ�ម�ង់ �វ�

ជាាទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់�ស់កុលបជាា�ិចូចរប់ស់ម�ះន្ថែដលម្រាា��័យសមម្រាាប់់�ួកុទៀគំ ទៀ�ើយ�ិងកាារ�រម�ះគុំ�ស

មម្រាាប់់ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ម�ង់ផងន្ថែដរ។ �ួកុទៀគំ�ូលទៀ�ាកាា�់ម�ះនាំាមម�ះ ឬ កាារទៀ�ាកាា�់កុិចូចកាារន្ថែដលម�ង់បាា

�ទៀធិវើ ដូចូន្ថែដលបាា�ន្ថែចូកុចាំាយទៀ�ាកុន�ងទៀមទៀរៀ�គំំរូ។ ន្ថែតទៀប់ើថាាាកុ់រប់ស់�នកុតូចូ �នកុអាាចូទៀធិវើកាារ�ធិិស្ឋាាា�ទៀ�ាយ 

ទៀរៀប់ចំូឲ្យយកុុម្រាារកាា�់ដៃដជាារងវង់ ទៀ�ើយឲ្យយទៀកីុងម្រាាាកុ់ៗដឹកុនាំាំកាារ�ធិិស្ឋាាា� �ួកុទៀគំ�ឹងអាាចូទៀធិវើបាា�។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ម�ះគុំ�ម្រាា��័យថាា��ួលបាា�កាារមសឡាាញ់ ទៀទាំាះប់�ជាាទៀយើងមិ�ទៀធិវើ�វ�ទាំាំង�ស់ 

ទៀដើមប���ួលបាា�វាាក៏ុទៀ�ាយ។

•  ទៀយើងដឹងថាា ម�ះមសឡាាញ់ទៀយើង ទៀ�ាយម�ះម�ង់បាា�ប់ទៀងើើតទៀយើង ផគត់ផគង់ទៀយើង �ិងបាា�ប់�ើូ�ម�ះរ៉ាាជំ្

យបុ់មតាំាម�ង់ន្ថែតមួយ គំ��ងគម�ះទៀយសូូវិ ទៀដើមប�មកុសុគំតទៀ�ាទៀលើទៀឈើឆាាាងសមម្រាាប់់ទៀយើងរ៉ាាល់�ាា។

•  ទៀតើ�នកុដឹងទៀ�ថាា �វ�ជាាទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ដ៏ទៀ�ា�ស់កុលបជាា�ិចូច? វាាម្រាា��័យថាា 

ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ន្ថែដល�ះា���ប់�ចប់់ ទៀទាំាះប់�ជាាទៀ�លទៀវិ�ាយូរយ៉ាាាង�ាក៏ុទៀ�ាយ។

•  វាាមិ�ន្ថែដលប់�ចប់់ទៀឡូើយ ទៀទាំាះប់�ជាា�នកុទៀធិវើកំុ�ុសកុ៏ទៀ�ាយ។

•  វាាមិ�ន្ថែដលប់�ចប់់ទៀឡូើយ ទៀទាំាះប់�ជាា�នកុម្រាា�អាារមី�៌ភ័យខ្លាំាាចូក៏ុទៀ�ាយ។

•  វាាមិ�ន្ថែដលប់�ចប់់ទៀឡូើយ ទៀទាំាះប់��រ�ាម�ុសសន្ថែដលទៀយើងមសឡាាញ់ស្ឋាាាប់់ក៏ុទៀ�ាយ។

•  វាាមិ�ន្ថែដលប់�ចប់់ទៀឡូើយ ទៀទាំាះប់�ជាាឪ�ុកុម្រាោាយ�នកុបាាត់ប់ង់កាារង្វាារទៀធិវើកុ៏ទៀ�ាយ។

•  វាាមិ�ន្ថែដលប់�ចប់់ទៀឡូើយ ទៀទាំាះប់�ជាា�នកុ��ួលបាា�ចូំ�ាត់ថាាាកុ់ទៀ�ាស្ឋាា�ាមិ�លអកុ៏ទៀ�ាយ។ 

•  មិ�ថាាម្រាា�ទៀរឿង�វ�ទៀកុើតទៀឡូើងក៏ុទៀ�ាយ ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់រប់ស់ម�ះទៀយសូូវិ�ឹងមិ�ប់�ចប់់ 

ទៀ�ើយ�ិងមិ�ន្ថែដលប់រ៉ាាជំ័យទៀឡូើយ។

សមូឲ្យយកុមុ្រាារន្ថែចូកុចាំាយគំ�ំតិទៀយ៉ាាប់លទ់ៀ�ាយទៀសរី ��ទៀសចូកុដ�មសឡាាញរ់ប់សម់�ះ៖ កាារភយ័ខ្លាំាាចូ កាារថ្មីប់ប់ាារមភ �ំ

��កាារបាាតប់់ងទ់ៀសចូកុដ�មសឡាាញរ់ប់សម់�ះ ឬកុ៏ ទៀសចូកុដ�ស�ុ �ងិកាារដកុ�ទិៀស្ឋាាធិ�ទ៍ៀសចូកុដ���ំរ ម�មទាំាងំកាារទៀរៀ

���ំ�ទៀសចូកុដ�មសឡាាញរ់ប់សម់�ង។់ 
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នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
ព្រះបិស្ថាា �ំ��នៅចំៀមដែ�លបានបាត ់(លូកា ១៥.១-៧)

ម�ះទៀយសូវូិចូង់ឲ្យយម�សុសម្រាាាដងឹថាា ទៀតើម�ះមសឡាាញ�់កួុទៀគំខ្លាំាាងំប់ុ�ុះា។ ម�ងក់ុប៏ាា��ិទាំា�ទៀរឿង��ំ��្

�កុគំង្វាាាលម្រាាាកុ់ ទៀ�ើយ�ងិទៀចូៀមរប់ស�់ាតន់្ថែដលបាា�បាាត។់ �នកុគំង្វាាាលម�ួបាារមភ��ទៀចូៀមមយួន្ថែដលបាា

�បាាត់ ទៀ�តទុៀនាំាះទៀ�ើយបាា�ជាា�ាត�់កុុទៀចូៀមកុន�ង�វូ ងទៀផសងៗទៀ�ៀ

តទៀចាំាល �ងិន្ថែសវងរកុទៀចូៀមន្ថែដលបាា�បាាតទ់ៀនាំាះ។ ទៀ�ល�ឺះ 

ទៀចូៀមវិទៀងវង �ិងទៀដើរទៀ�ាតាំាមផឺូ វិរប់ស�់កួុវាាទៀរៀង�ឺ� �។ �ួកុវាា 

ជាាសតវន្ថែដល�ះា�សងឹឹម ន្ថែដលង្វាាយមសលួរងកាារវាាយមប់ហ្គាារ 

ឬចាំាប់់ជាាចូ�ំ���សតវខ្លាំាា�ី�ំ �វូ ងចូចូកុ ឬ �វូ ងទៀតាំា។ 

កាារង្វាាររប់ស�់នកុគំង្វាាាល គំ�កាារង្វាារទៀចូៀម��ទៀម�ាះថាាាកុ់ ទៀនាំាះគំ�ជាា�្

វិី ន្ថែដល�នកុគំង្វាាាលបាា�ទៀធិវើ។ �ាត់ម្រាា�ចិូតដសប់�ាយរកីុរ៉ាាយ�ាស់ 

ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដល�ាតរ់កុទៀ�ើញទៀចូៀមន្ថែដលបាា�បាាត់ ទៀ�ើ

យប់�មតកុងទៀ�ាយដៃដរប់ស�់ាតត់ាំាមផឺូ វិមកុផទះវិិញ។ 

ប់នាំាាប់់មកុ�ាត់បាា�ទៀ�ាមតិដភក័ុដ ម�មទាំាងំ�នកុជិំតខ្លាំាតរប់ស់

�ាតម់កុ�ប់�រស្ឋាា�រ�ងឹទៀចូៀមមយួន្ថែដលបាា�រកុទៀ�ើញវិិញ។ 

ម�ះទៀយសូូវិបាា�ម្រាា�ប់�ទូ លថាា ទៀរឿងទៀ�ះដចូូជាា�វ�ន្ថែដលទៀ�ាស្ឋាាា�សគួំ៌ 

ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដលទៀកីុងមបុ់ស ឬ មស� បុ់រស ឬ នាំារី ��ួលម�ងជ់ាាម�ះ�ងគសទៀ�ង្វាាាះ 

�កួុទៀគំទៀចូញ��ផឺូ វិមតូវិបាា�វិទៀងវងមតឡូប់់ជាារកុទៀ�ើញវិិញ ន្ថែដលទៀនាំាះ�ឹងនាំាទំៀសចូកុដ��ំ

�រយ៉ាាាងខ្លាំាាងំ �ិងកាារ�ប់�រស្ឋាា�រទៀ�ាស្ឋាាា�សគួំ។៌ កុ�ិម�ះគំមី�រ ទៀសផ្លាានាំា ៣.១៧ ជួំយទៀយើងឲ្យយដងឹថាា ទៀសចូកុដ���ំ

ររប់សម់�ះវិរប់តិាំាន្ថែដលគំង់ទៀ�ាស្ឋាាា�សគួំស៌្ឋាា�រចូទំៀពាាះកុ�ូម�ង។់ “ម�ះ�ងគជាាម�ះដម៏្រាា�ឥ�ិឬិ�ិិ ន្ថែដល�ងឹសទៀ�ង្វាាាះ ម�ះ

�ងគ�ងឹរកីុរ៉ាាយចូទំៀពាាះ�នកុទៀ�ាយ�រសប់�ាយ ម�ះ�ងគ�ងឹទៀធិវើ�សឲ្យយ�នកុម្រាា�ចិូតដសៃប់់ទៀ�ាយទៀសចូកុដ�មសឡាាញរ់ប់សម់�ះ�ងគ 

ម�ះ�ងគ�ងឹរកីុរ៉ាាយចូទំៀពាាះ�នកុ ទៀ�ាយសទំៀឡូងទៀមចូៀងយ៉ាាាងឮ”។ ទៀតើកាារទៀ�ះ ទៀធិវើឲ្យយ�នកុម្រាា�អាារមី�យ៍៉ាាាងដចូូទៀមដចូ? 

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមទៀជំឿថាា ម�ះទៀយសូូវិបាា�សុគំតសមម្រាាប់់�ំទៀ�ើបាាប់រប់ស់�នកុ ទៀ�ើយម�ង់រស់ទៀ�ាកុន�ងចូិតដរប់ស់�នកុ។

• សូមទៀជំឿថាា ម�ះគំុ�ម�ង់ទៀធិវើឲ្យយ�នកុបាា�កាាាយជាាកុូ�ជាា��មសឡាាញ់រប់ស់ម�ង់។

• សូមទៀជំឿថាា ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ម�ង់សមម្រាាប់់�នកុ �ឹងមិ�ន្ថែដលប់�ចប់់ ទៀទាំាះម្រាា�ទៀរឿង�វ�ទៀកុើតទៀឡូើងក៏ុទៀ�ាយ។

• សូមទៀជំឿថាា ម�ះអាាចូទៀមប់ើ�នកុ ទៀដើមប�ន្ថែចូកុចាំាយម�ះប់�ទូលដៃ�ម�ះគុំ�ម�ង់ ជាាមួយ�ឹង�រ�ាម្រាាាកុ់ទៀ�ាដៃថ្មីៃទៀ�ះ។
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១. ទៀលងទៀលើកុដំប់ូង ទៀតើ�រ�ាម្រាាាកុ់អាាចូជំួយសទៀ�ង្វាាាះទៀចូៀមទៀចូញ���វូងចូចូកុបាា� ន្ថែដរឬទៀ�? ទៀប់ើមិ�អាាចូ ទៀ�តុ�វ�?

២.  ទៀ�ាម�ះគំមី�រ ទៀតើម្រាា�ទៀចូៀមប់ុុនាំះា�ន្ថែដល�នកុគំង្វាាាលលអទៀចូញទៀ�ាជំួយសទៀ�ង្វាាាះ? ន្ថែត១គំត់! ទៀកុីងទាំាំង�ស់�ាា 

ទៀតើ�នកុរ៉ាាល់�ាាដឹងន្ថែដរទៀ�ថាា ទៀប់ើសិ�ជាា�នកុជាាទៀចូៀមន្ថែដលបាា�បាាត់ ទៀតើ�នកុគំង្វាាាលលអ ឬ ម�ះទៀយសូូវិ 

�ឹងមតឡូប់់មកុរកុ�នកុន្ថែដរឬទៀ�? ទៀតើកាារ�វ�ន្ថែដលទៀធិវើឲ្យយ�នកុដឹងថាា ម�ះទៀយសូូវិកុំ�ុងន្ថែសវងរកុ�នកុមគំប់់ទៀ�លទៀវិ�ា?

៣.  ទៀតាំាះទៀយើង�ធិិស្ឋាាា�។ សូមថាាតាំាម�ំ�ំ។ ម�ះ�ងគទៀ�ើយ �ូលប់ងគំ�រម�ះគំុ�ម�ង់ ន្ថែដលទៀយើងម្រាា��ំ�រកុន�ងកាារទៀល

ងន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀ�ះ សូមជំួយ�ូលប់ងគំឲ្យយយល់ថាា ម�ះគំុ�គំ�កាារ��ួលបាា��វ�មួយ ន្ថែដល�ូលប់ងគំបាា�ស�សំ ឬ 

មប់ឹងន្ថែមប់ងរកុវាាទៀ�ាយ�ឺ��ឯងទៀឡូើយ។ ទៀនាំាះជាា�ំទៀ�ាយវិិញ។ ទៀតាំាះទៀយើឈប់់ប់�ដិចូ ទៀ�ើយស្ឋាោាប់់សំទៀឡូងន្ថែដលម�ង់

�ិយ៉ាាយមកុកាា�់ទៀយើង។ ទៀតើ�ូលប់ងគំធាាាប់់បាា�សុំម�ះ���ំទៀ�ាយដៃ�ម�ះគំុ�ទៀនាំាះទៀ�? (ឈប់់ប់�ដិចូ) ម�ះ�ងគទៀ�ើយ 

សូម�រម�ះគំុ�ម�ង់ ន្ថែដលម�ង់ទៀធិវើឲ្យយ�ូលប់ងគំកាាាយជាាកុូ�ម្រាាាកុ់ដៃ�កុូ�ៗរប់ស់ម�ង់។ �ូលប់ងគំជាាកុូ�រប់ស់ម�ង់ទៀ�ើយ!

* [�នកុដឹកុនាំាំ កាារ�ធិិស្ឋាាា�ទាំាំងទៀ�ះគំ� “កាារ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែដលថាាតាំាម�ំ�ំ” ទាំាំងទៀកុីងមប់ុសៗ �ិងមស�ៗថាាតាំាម�ំ�ំទាំាំង�ស់�ាា...]
* * [�នកុដឹកុនាំាំ សូមឈប់់ប់�ដិចូរយៈទៀ�ល ១០វិិនាំា�� ទៀ�ាយ��ុញ្ញាាាតឲ្យយម�ះ�ិយ៉ាាយទៀ�ាកាា�់ចូិតដរប់ស់ទៀកុីងម្រាាាកុ់ៗ។ 
ទៀយើងកុំ�ុងប់ទៀមងៀ�កុុម្រាារ ឲ្យយអាាចូ�ិយ៉ាាយកុន�ងទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា� ម�មទាំាំងស្ឋាោាប់់សំទៀឡូងកុន�ងទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�ផងន្ថែដរ។]

សំួណួរ

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

១.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់ៈ ន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀ�ះដូចូជាាន្ថែលបង “លួចូស្ឋាាចូ់” ន្ថែដលន្ថែចូកុជាា ៤មចូកុ �ិងទៀម�ា��ទៀ�ះរួមម្រាា�ៈ “ទៀចូៀម” 

“ចូចូកុ” �ិង “�នកុគំង្វាាាល”។ 

២.  ចូូរមបាាប់់�នកុទៀលង�ូវិម�ំន្ថែដ�កុំ�ត់ ទៀ�ាយន្ថែលបងទៀ�ះសែិតទៀ�ាទៀលើដៃផទកាាទៀរធិំមួយ។ ចូំ�ុចូកុ�ោាលកាាទៀរធិំ 

ម្រាា�កាាទៀរតូចូជាាងន្ថែដលជាាកុន្ថែ�ឺង “ទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់” រស់ទៀ�ា។ ម្រាា�ចូចូកុចូំ�ួ� ៦កុ�ាល 

ន្ថែដលកុំ�ុងចាំាំកាារពាារទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់ទៀនាំាះ។ សូមន្ថែចូកុ�នកុទៀលងទៀ�ាជាា ៤មកុុម ន្ថែដលមកុុម��មួយៗ សែិតទៀ�ាកុន្ថែ�ឺងទៀផសង

�ាាដៃ�មចូកុទាំាំង៤ ទៀ�ាយទៀ�ាខ្លាំាងទៀម�ាដៃផទកាាទៀរធិំ។ 

៣.  �នកុទៀលងមតូវិន្ថែចូកុជាា ៤មកុុម (មតូវិន្ថែចូកុជាា ២មកុុម ទៀប់ើម្រាា��នកុទៀលងតិចូជាាង ១០នាំាកុ់) 

ចូូរឲ្យយទៀល�ទៀរៀងតាំាមជំួរ�នកុទៀលង��មួយៗ ទៀ�ាយ�នកុទៀលងទាំាំងទៀនាំាះម្រាា�ទៀល�ទៀរៀង��១ ២ ៣ �ិងទៀមចូើ�ទៀ�ៀត។ 

៤.  សូម��យល់ ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដល�នកុប់ង្វាាាត់ទៀលងន្ថែមសកុ “ទៀល��ាមួយ” �នកុទៀលងទាំាំង ៤មចូកុ

 ន្ថែដលមតូវិ�ឹងទៀល�ទៀរៀងរប់ស់�ឺ�� មតូវិរត់ចូូលកុន�ងដៃផទកាាទៀរ ទៀដើមប��្ាយ៉ាាមប់ុះ �ិងសទៀ�ង្វាាាះទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់មួយទៀ�ាចូំកុ

�ោាល។ មប់សិ�ទៀប់ើ�នកុទៀលងទៀនាំាះមតូវិចូចូកុចាំាប់់បាា�វិិញ �នកុទៀលងទៀនាំាះមតូវិចាំាញ់ ទៀ�ាយចាំាំទៀលងវិគំគទៀមកាាយទៀ�ៀត។  

៥.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ មតូវិម្រាា� “ចូចូកុ” ទៀមចូើ�ជាាង “�នកុជំួយសទៀ�ង្វាាាះទៀចូៀម”។

៦.  ទៀចូៀមទាំាំងឡាាយ�ឹងមិ�អាាចូជំួយទៀចូៀមន្ថែដលបាាត់ទៀនាំាះបាា�ទៀ� ទៀមពាាះម្រាា�ចូចូកុទៀមចូើ��ាស់ចាំាំកាារពាារ។ 

៧.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ សូមទៀលងមដងទៀ�ៀត ទៀលើកុទៀ�ះសូម��យល់ ទៀ�ាយម្រាា�មគំូប់ប់ង្វាាាត់ទៀលងម្រាាាកុ់ ន្ថែដល�ឹងទៀធិវើជាា 

“�នកុគំង្វាាាលលអ” ទៀ�ើយ�ិងអាាចូទៀ�ាមគំប់់ទៀ�លថាា “ចូចូកុទៀចូញទៀ�ា! ទៀចូៀមមតឡូប់់ទៀ�ាផទះវិិញ!” 

ទៀ�លល�ចូចូកុមតូវិ�ងគ�យចូុះ ទៀ�ើយទៀចូៀមទាំាំង�ស់អាាចូទៀ�ាផទះ តាំាមជំួររប់ស់�ឺ��ទៀដើមប�ទៀលងមដងទៀ�ៀត។  

•  នៅសួចំកូី� �ិ ត�ាភាា បិជ់ួ� វ ិតៈ �ាកូគុង្គាើ លលាដែតង់ដែតព្រះបាកូ�ថ្វា នៅចំៀម�ងំ់�ស់ួម្នានសុួវតាិ ភា� នៅ��ទះរបិស់ួខ្ញុំានួ។  
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 ១ នៅតើ �ាកូ�ចំចាំជំួរួទូ�១ ទៃននៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា ន និ ង់សួនៅសួរចុំះ�ូចំខ្វាង់នៅព្រះកាមនៅនះនៅទូ?

២ បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

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

 ឲ្យយនៅយើ ង់បាននៅ�ជា...................... ។

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

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

�ាកូជាកូូនព្រះទូង់?់

៥ នៅ�លនៅ�ាើ យតបិ  

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

ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

ព្រះ�ះគុុណ
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ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!

ខ្ញុំាុគឺំុ ជាកូូនជាទូ� ព្រះសួឡាញ់់របិស់ួនៅសួចីំនៅលើ �ស់ួ�ងំ់នៅសួចីំ!

គុឺ ជាខ្ញុំាុ ំគុឺ ជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុគឺំុ ជាកូមេសិួទូធិ របិស់ួព្រះទូង់ ់ទៃនស្ថាាន�៏នៅ��ស់ួកូលីជានិ ចំា!

គុឺ ជាខ្ញុំាុ ំគុឺ ជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុ ំព្រះតូ វបានសួនៅស្ដ្រីងំ្គាះនៅ�យព្រះ�ះគុុណ និ ង់ការនៅព្រះបាសួនៅលាះនៅ�យនៅលា�ិ តរបិស់ួព្រះទូង់!់

គុឺ ជាខ្ញុំាុ ំគុឺ ជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុ ំព្រះតូ វបានព្រះគុបិបាងំ់នៅ�យព្រះ�ះ�សួារបិស់ួព្រះទូង់ឲ់្យយម្នានសុួវតាិ ភា� នៅចំៀសួ�ុត�� នៅព្រះគ្នាះថ្វាា កូ!់

គុឺ ជាខ្ញុំាុ ំគុឺ ជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុ ំ�រព្រះ�ះគុុណ ដែ�លនៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ ់សួព្រះម្នាបិខ់្ញុំាុ ំនឹ ង់មិនដែ�ល�ុតនៅ�ើយ កូ៏មិនព្រះតូ វបិញ្ញាបិដ់ែ�រ!

គុឺ ជាខ្ញុំាុ ំគុឺ ជាខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុគឺំុ ជាកូូនទៃនព្រះ�ះ�៏ខ្ញុំពស់ួបិ�ុំត!  

�ដែមែន!

ព្រះ�ះគុុណ

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!



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�ំ��គុំនិតឯង់ 
នៅនះជាបិញ្ញា តិីយ៉ាែ ង់សំួខ្វានទ់ូ�១។ 
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នៅតើ �ាកូ�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ? 
សមូជំយួ�លូប់ងគឲំ្យយមសឡាាញ់ �ងិស្ឋាាាប់ប់់ង្វាាាប់ម់�ង។់

–––––

ម្នាែ ថ្វាយ ២២.៣៧, ៣៨ 
មតូវិឲ្យយមសឡាាញម់�ះ�ម្រាាាស ់ជាាម�ះដៃ�ឯងឲ្យយ�ស�់�ំ�ចិូតដ �ស�់�ំ�ម�លងឹ ទៀ�ើយ�ស�់�ំ�គំំ�តិឯង 

ទៀ�ះជាាប់ញ្ញាតដយិ៉ាាាងសខំ្លាំា��់�១។ 

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
នៅចាំទិូ យកូថ្វា ៧.៩

យែហូាន ១៤.១៥

២យែហូាន ១.៦

កូូ�ូសួ ៣.២០

ទៀតើកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ 

ជាា�វ�?

ទៀតើទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់សំខ្លាំា�់ជាាងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ ន្ថែម�ឬ?

ទៀ�តុ�វ�បាា�ជាាទៀសចូកុដ�មស
ឡាាញ់មតូវិបាា�ផ�ាភាាាប់់ទៀ�ា�ឹង

កាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?

នៅសួចំកូី� ព្រះសួឡាញ់់
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នៅសួចំកូី� ព្រះសួឡាញ់់

“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�។ សូម

ទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលសូមម�ះទៀ�ាតាំាម

ពាាកុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សូមម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ 

�ួកុទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�

ន្ថែចូកុចាំាយកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ម�ះទៀយសូូវិចូង់ឲ្យយទៀយើងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ឪ�ុកុម្រាោាយរប់ស់ទៀយើង។

•  ម�ះទៀយសូូវិចូង់ឲ្យយទៀយើងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ះ�ងគ។ កាារទៀ�ះនាំាំឲ្យយម�ង់ស�វម�ះ�ឫ�័យ។

•  ទៀយើងប់ង្វាាាញទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ចូំទៀពាាះម�ង់ ទៀ�ាយស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់មគំប់់កាារទាំាំង�ស់។

•  �នកុ�ឹងទៀ�ើញតាំាមរយៈទៀរឿង ន្ថែដលម�ះ�រ��ួលបាា�ទៀ�ាយកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់។

•  កាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ �ិងកាារទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូូវិ គំ�ជាាកាារទៀធិវើដំទៀ�ើរដ៏គំួរឲ្យយរីកុរ៉ាាយមួយ។

ទៀ�ា��ទៀ�ះ�នកុអាាចូចាំាប់ទ់ៀផដើមកុចិូច�ភិាាកុ�ាន្ថែដល�យិ៉ាាយ��ំ�កាារស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់។់ ទៀ�លទៀយើងស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់ឪ់�កុុម្រាោា

យរប់សទ់ៀយើង ទៀនាំាះសរប់ញ្ជាាាកុឲ់្យយទៀ�ើញថាាទៀយើស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់ម់�ះ�ងគន្ថែដរ ទៀមពាាះម�ងម់្រាា�ប់�ទូ លថាា ទៀយើ

ងមតវូិន្ថែតស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់ឪ់�កុុម្រាោាយរប់សទ់ៀយើងកុន�ងមគំប់ក់ាារទាំាងំ�ស។់ សមូឲ្យយកុមុ្រាារន្ថែចូកុចាំាយ ចូ�ំចុូ�បិាាកុៗ

ន្ថែដល�កួុទៀគំម្រាា�ទាំាកុ�់ង�ងឹកាារស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់់ ប់ុនុ្ថែ�ដ��ទមឹ�ងឹទៀ�ះ ន្ថែចូកុចាំាយ��ម�ះ�រន្ថែដលទៀគំដកុ�ទិៀស្ឋាាធិ�៍ 

ទៀ�ល�កួុទៀគំស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់។់ ចូងុទៀមកាាយ សមូជំយួ�កួុទៀគំឲ្យយយល�់�កាារផ�ាភាាាប់�់ាា រវាាងទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ 

�ងិកាារស្ឋាោាប់ប់់ង្វាាាប់។់
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នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមប់ង្វាាាញទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារថាាាយប់ងគំរប់ស់�នកុ ទៀ�ាយកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់�ូវិ�វ�ន្ថែដលម�ង់មបាាប់់។

•  សូមស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ឪ�ុកុម្រាោាយរប់ស់�នកុ ន្ថែដលទៀ�ះគំ�ជាាកាារទៀ�ារ�ទៀកាាតខ្លាំាាចូដល់ម�ះ។

•  សូមទៀប់ដជាាាចូិតដមសឡាាញ់ម�ះឲ្យយ�ស់��ចិូតដ ម�លឹង គំំ�ិត �ិងកំុ�ាំងរប់ស់�នកុ។ 

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

ទៀ�ាកុ�រ័មបាាហ្គាាបំាា�រសទ់ៀ�ាតាំាងំ��យរូលង�់ាសម់កុទៀ�ើយ។ ទៀ�លន្ថែដល�ាត�់ា�ចូូលវិយ័ចូ�ំាស់ 

ម�ះជាាម្រាាាស់បាា�ម្រាា�ប់�ទូ លទៀ�ាកាា��់ាតថ់ាា “សមូទៀចូញ��មសកុុ ��ញាាតសិនាំោា� 

�ងិ��ផទះឪ�កុុឯង ទៀ�ាទៀ�ាឯមសកុុន្ថែដល�ញ�ងឹប់ង្វាាាញឯងចុូះ។ 

�ញ�ងឹប់ទៀងើើត�គំរ១យ៉ាាាងធិ�ំ�ឯង �ញ�ងឹឲ្យយ�រដលឯ់ង 

ទាំាងំទៀលើកុទៀ�ះាះឯងធិផំង ឯង�ងឹបាា�ទៀធិវើជាា��ប់ទៀ�ចញ�រដ

លម់�សុសទាំាងំឡាាយ។ មគំប់់ទាំាងំមគួំទៀ�ាន្ថែផ�ដ��ងឹបាា��រ

ទៀ�ាយស្ឋាារឯង”។ ទៀ�ាកុតាំា�រ័មបាាហ្គាាសំ្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ះ

�ងគ។ �ាត់បាា�ចាំាកុទៀចូញជាាមយួ�ងឹមប់��ិរប់ស�់ាត។់ 

ស្ឋាារ៉ាា កីុ� យមបុ់សរប់ស�់ាត់ ឡូ�ត ទៀ�ើយ�ងិកុមីស�ិិទិាំាងំ�

សរ់ប់ស�់ាតផ់ង។ �ួកុ�ាត់បាា�ចាំាកុទៀចូញ��មសកុុកំុទៀ�ើត 

ទៀចូញ��មកុុងទៀ�មបុ់� ទៀឆាះាះទៀ�ាកាា�ក់ុន្ថែ�ឺងថី្មី�មយួ 

ន្ថែដល�កួុ�ាត់បាា�ទៀ�ាថាា��កុដ�ស�្ា។ 

ទៀតើ�នកុន្ថែដលគំតិទៀ�ថាា ទៀ�ត�ុវ�បាា�ជាា�ាតប់ាា�ធិ្

ទៀវិើតាំាម�វ�ន្ថែដលម�ះជាាម្រាាាសប់ាា�មបាាប់់ដល�់ាត?់ �ំ�ទំៀជំឿថាា 

�នកុមបាាកុដជាាដឹង! គំ��ាតប់ាា�ទៀរៀ�មសឡាាញ់ �ងិទៀរៀ�ស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់។ 

កាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់រប់ស�់ាត់ គំ�បាា�ចាំាប់់ទៀផដើមទៀ�ញដទំៀ�ើរជំ�វិិតដៃ�កាារលតូ

�ាសរ់ប់ស�់ាត់ កុន�ងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ កាារមសឡាាញ់ ទៀ�ើយ�ងិទៀសចូកុដ�ជំំទៀ�ឿ។ 

នៅសួចំកូី� ព្រះសួឡាញ់់



១.  �ំ�ំទៀជំឿថាា ន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀនាំាះគំួរឲ្យយរីកុរ៉ាាយ�ាស់! វាាជាាកាារសំខ្លាំា�់�ាស់ន្ថែដលមតូវិទៀមើលទៀ�ាមុ�

ជាា�ិចូច ទៀតើ�ឹងម្រាា��វ�ទៀកុើតទៀឡូើង ទៀប់ើសិ�ជាា�នកុទៀលងម្រាាាកុ់ង្វាាកុន្ថែប់រទៀ�ាកុ�ទ�យរប់ស់�ាត់ខ្លាំាងទៀមកាាយ? 

(�នកុទៀលងទៀនាំាះ�ឹងប់�ែយទៀលប�� ទៀ�ើយ�ិងបាាត់កុ�ទ�យ�ាត់ផងន្ថែដរ)។

២.  ទៀ�ាកុន�ងម�ះគំមី�រ �វ��ឺះន្ថែដលទៀ�ាកុតាំា�័រមបាាហ្គាាំបាា�ទៀបាាះប់ង់ �ិងបាា��ុកុទៀចាំាល ទៀ�ាយសំឡូឹងទៀឆាះាះទៀ�ាមុ� 

ទៀ�ើយទៀដើរតាំាមម�ះ? (�ឹកុដ�រប់ស់�ាត់ មុ�រប់ររប់ស់�ាត់ មិតដភ័កុដិរប់ស់�ាត់)

៣.  ម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ សូម�រម�ះគំុ�ម�ង់សមម្រាាប់់កាារទៀ�ា�ំ�ំទៀ�ាដៃថ្មីៃទៀ�ះ។ សូមប់ង្វាាាញ�ំ�ំឥឡូូវិទៀ�ះ �ូវិរទៀប់ៀប់ន្ថែដ

លម�ង់ចូង់ឲ្យយ�ំ�ំស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ �ិងរទៀប់ៀប់ន្ថែដលឲ្យយ�ំ�ំមសឡាាញ់ ទៀ�ាយ�ស់��ចូិតដ �ស់��ម�លឹង �ិង�ស់��គំំ�ិត។ 

(ឈប់់ប់�ដិចូ) ម�ះ�ងគទៀ�ើយ �ំ�ំមស�ាញ់ម�ង់ សូមម�ង់ជំួយឲ្យយ�ំ�ំទៀចូះស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់។

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ចូំរកំុូង្គាកូនៅព្រះកាយ

១.  ចូូរន្ថែប់ងន្ថែចូកុ�នកុទៀលង ១០នាំាកុ់ កុន�ង១មកុុមៗ។ មកុុម��មួយៗមតូវិកាា�់ដៃដ�ាា �ិងឈរជាារងវង់។ សូម�ំ�ាកុ់ដៃដចូុះ 

�ិងមុ�ន្ថែប់រទៀ�ា�នកុខ្លាំាងស្ឋាោាំដៃដ ទៀ�ាយមតូវិទៀមើល�នង�នកុទៀនាំាះ (កុ�ទ�យ)។

២.  �នកុទៀលងទាំាំង�ស់មតូវិចូងកុ�ទ�យភាាាប់់�ឹងទៀខ្លាំា សំ�ត់ ឬ ន្ថែ�សមកុវាាាត់ ទៀប់ើសិ�ជាាអាាចូ។ 

�នកុទៀលង�ាន្ថែដលមិ�អាាចូចូងកុ�ទ�យបាា�ៈ សូមទៀមប់ើមកុ�ាត់ចូងភាាាប់់�ាាជំុំវិិញចូទៀងើះ ដូចូជាាន្ថែ�សមកុវាាាត់ 

ប់នាំាាប់់មកុចូងកុ�ទ�យភាាាប់់�ឹងវាា។ 

៣.  ចូូរ��យល់ �នកុទៀលងទាំាំង�ស់មតូវិចាំាប់់កុ�ទ�យ�នកុទៀលងទៀ�ាខ្លាំាងមុ��ួកុទៀគំ។ ទៀ�លកុ�ទ�យមតូវិបាា�ទៀ�ាះទៀចូញ 

�នកុទៀលងម្រាាាកុ់ទៀនាំាះមតូវិចាំាញ់។  

៤.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់ៈ ចូូរ��យល់�នកុទៀលងថាា ទៀដើមប�ឈនះ �នកុទៀលងទាំាំង�ស់មិ�មតូវិង្វាាកុទៀមកាាយទៀឡូើយ ប់ុុន្ថែ�ដទៀផ្លាោាតទៀលើ�វ�

ន្ថែដលទៀ�ាខ្លាំាងមុ��ួកុទៀគំវិិញ (ទៀ�ាលទៀ�ា)។ 

៥.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់ៈ ទៀប់ើរត់ជាារងវង់ ទៀ�ាយ�្ាយ៉ាាមចាំាប់់កុ�ទ�យ�នកុខ្លាំាងមុ� ជាាកាារ�ិបាាកុប់�ដិចូ (ទៀប់ើម្រាា��នកុទៀលងតិចូ)។ 

ចូូរ�ិយ៉ាាយថាា “ចាំាប់់ទៀផដើម” ទៀនាំាះ�នកុទៀលងទាំាំង�ស់�ឹង�្ាយ៉ាាមកាារពាារកុ�ទ�យរប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀ�លន្ថែដល�នកុដដៃ��្ា

យ៉ាាមទាំាញកុ�ទ�យរប់ស់�ួកុទៀគំទៀចូញ។ 

៦.  ទៀ�ល�នកុប់ទៀមងៀ�ទៀលងន្ថែមសកុថាា “ឈប់់” �នកុទៀលង�ាន្ថែដលមិ�រប់ូតកុ�ទ�យ គំ�ជាា�នកុឈនះ។

•  នៅសួចំកូី� �ិ ត�ារភាា បិជ់ួ� វ ិតៈ នៅលាកូតា�័ រព្រះបាហាពំ្រះតូ វបានព្រះ�ះព្រះតាស់ួនៅ�ឲ្យយនៅ�រកូកូដែនាង់�េ� មយួ។ គ្នា
តប់ានចាំកូនៅចំញ់នៅ�យទុូកូនៅចាំលរបិស់ួរបិររបិស់ួគ្នាត ់�ូចំជាព្រះសួកុូកំូនៅណើ តគ្នាត ់ឪ�ុកូមី្នាយរបិស់ួគ្នាត ់
ការង្គាររបិស់ួគ្នាត។់ នៅបិើ នៅមើលនៅ�កានគ់្នាត ់គ្នាតប់ានសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិព់្រះ�ះ នៅ�ើ យព្រះ�ះ�ង់បំានព្រះបិ�ន�រ�ល់គ្នាត់
យ៉ាែ ង់�សំួនៅមីើម។
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ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

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

២ បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

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

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

 នៅនះជាបិញ្ញាតិី ___________”។

៣ នៅតើ �ើ� ជាការសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ?់

៤ នៅតើ �ាកូគិុ តថ្វា�ើ� ដែ�លជាការលំបាកូបំិ�ុត កូាងុ់ការសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ?់

៥ នៅ�លនៅ�ាើ យតបិ៖

  នៅ�នៅលើ ព្រះកូ�សួសួរនៅសួរដែ�លម្នានបិនាំទ ត ់សូួមសួរនៅសួរខ្ញុំគុមព� រចំង់ចាំទំៃ�ៃនៅនះ នៅ�យយកូចិំ តីទុូកូ�កូ ់បិនាំទ បិម់កូបិិ តវ៉ាភាា បិន់ៅ�
នឹ ង់ព្រះកូ�សួ�័ណ៌ដែ�ល�ាកូចូំលចំិ តី នៅ�យព្រះកូ�សួ�័ណ៌នៅនាំះគុរួដែតជាព្រះកូ�សួខ្ញុំគុមព� រ នៅ�ើើ �ូនៅចំាះ នៅនាំះព្រះកូ�សួ�័ណ៌�ូចំជា
សុូួមសួង់ខ្វាង់ខ្ញុំគុមព� ររបិស់ួ�ាកូ។ �ាកូ�ចំ�យួរវ៉ានៅ�នៅលើ ជួញ្ញាា ំង់បិនទបិន់ៅគុង់របិស់ួ�ាកូ ឬនៅលើ តុនៅរៀនរបិស់ួ�ាកូ នៅ�ើ មី� រលឹំ កូ�ាកូ�� បិ
ញ្ញាតីិ �ំបិ�ុំតរបិស់ួព្រះ�ះជាម្នាា ស់ួ។ 

នៅសួចំកូី� ព្រះសួឡាញ់់
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នៅតើ �ាកូនៅ�ើើ �ើ� មនុនៅគុ ជានៅរៀង់រាល់ទៃ�ៃ?

ទុូកូចំិ តី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់និ ង់��ិស្ថាា ន!

នៅតើ �ាកូគួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លដែ�ល�ាកូ�ន�� ព្រះ�ះបិនទលូបិរ សុិួទូធរបិស់ួព្រះ�ះ?

ទុូកូចំិ តី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់និ ង់��ិស្ថាា ន!

នៅតើ �ាកូគួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�ល�ាកូព្រះតូ វលីងួ់ឲ្យយនៅ�ើើ ខុ្ញុំសួ?

ទុូកូចំិ តី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់និ ង់��ិស្ថាា ន!

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

ទុូកូចំិ តី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់និ ង់��ិស្ថាា ន!

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

ទុូកូចំិ តី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់និ ង់��ិស្ថាា ន!

នៅតើ �ាកូគួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�ើ មី�គ្នាបិព់្រះ�ះ�ឬទូ័យព្រះ�ះ 

ទុូកូចំិ តី សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ ់និ ង់��ិស្ថាា ន!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

នៅសួចំកូី� ព្រះសួឡាញ់់



សូួមជួួយទូូលបិងំំ់ឲ្យយព្រះសួឡាញ់់�ាកូ�ទៃទូ  
�ូចំជាព្រះទូង់ព់្រះសួឡាញ់់ទូូលបិង់ំំ។

�ាកូព្រះសុួកូស្ថាម្នាែ រ �ម្នាា កូម់្នានចំិតីសួបិីុរសួ លូកា ១០.២៥-៣៧

នៅសួចំកូី��ណិ ត�សូួរ
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យែូហាន ១៥.១២

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

នៅតើ �ាកូ�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
សមូជំយួ�លូប់ងគឲំ្យយមសឡាាញ�់នកុដដៃ� ដចូូជាាម�ងម់សឡាាញ�់លូប់ងគ�ំលូប់ងគ។ំ

–––––

យែហូាន ១៥.១២  
ប់ញ្ញាតដទិៀ�ះគំ�ថាា មតូវិមសឡាាញ�់នកុដដៃ�ឲ្យយដចូូន្ថែដល�ំ�បំាា�មសឡាាញ�់នកុរ៉ាាល�់ាាន្ថែដរ។

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ៥.៤៤-៤៨

១កូូរ ិន�ូសួ ១៣.៤-៧

១យែហូាន ៤.៧-៧

១យែហូាន ៣.១៨

ទៀតើ�រ�ាន្ថែដល

មតូវិបាា�ប់ង្វាាាប់់ឲ្យយទៀយើ

ងមសឡាាញ់?

ទៀតើទៀយើងមតូវិមសឡាាញ់យ៉ាាាងដូចូទៀមដចូ?

ទៀតើទៀ�ល�ាន្ថែដល�នកុយល់��ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់រប់ស់មគួំស្ឋាាររប់ស់�នកុ?

ទៀតើទៀ�ល�ាន្ថែដល�នកុ

យល់��ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់រប់

ស់ម�ះ�ម្រាាាស់?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�។ សូម

ទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលសូមម�ះទៀ�ាតាំា

មពាាកុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សុំម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ 

�ួកុទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាមម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�

ន្ថែចូកុចាំាយកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ម�ះគុំ�ម្រាា��័យថាា��ួលបាា�កាារមសឡាាញ់ ទៀទាំាះប់�ជាាទៀយើងមិ�ទៀធិវើ�វ�ទាំាំង�ស់ 

ទៀដើមប���ួលបាា�វាាក៏ុទៀ�ាយ។

•  មសឡាាញ់�នកុដដៃ� ម្រាា��័យថាាមសឡាាញ់ដល់មិតដភ័កុដ �ិងមសឡាាញ់ខ្លាំះាំងសមតូវិរប់ស់�នកុ។ �ូ! 

ទៀ�ះជាាកាារ�ិបាាកុ�ាស់។ 

•  មសឡាាញ់�នកុដដៃ�ម្រាា��័យថាា មសឡាាញ់ដូចូន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិបាា�មសឡាាញ់ទៀ�ាយកាារលះប់ង់។ 

ទៀនាំាះម្រាា��័យថាា ឲ្យយ�តិភាា�ដល់�នកុដដៃ�ជាាង�ឺ��ឯង។ 

សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដទៀកុងីឲ្យយន្ថែចូកុចាំាយ �ងិ�ភិាាកុ�ាទៀ�ាយទៀសរ�ី�កាារម�យួបាារមភ �ងិប់ញ្ជាាាលបំាាកុនាំានាំារប់ស�់កួុទៀគំ 

��ំ�ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ�់នកុដដៃ� តាំាម�វ�ន្ថែដលម�ះទៀយសូវូិតមមវូិឲ្យយទៀធិវើ។ សមូទៀផ្លាោាតទៀលើ�តែប់�ម�ះគំមី�រ ម្រាាាថាាយ 

ជំ�ំកូុ៥។ កុុម្រាារមប់ន្ថែ�លជាាចូងន់្ថែចូកុចាំាយចូ�ំចុូលបំាាកុៗ កុន�ង�នំាំាកុ�់�ំង �ងិន្ថែចូកុចាំាយ��ំ� ទៀ�ត�ុវ�បាា�ជាាកាារ

ទៀនាំាះវាាលបំាាកុទៀដើមប�មសឡាាញ�់ស�់នកុ�ាន្ថែដលម�ិចូលូចូតិដ�កួុទៀគំ។ សមូ�យិ៉ាាយ��ំ�លកុេ�ៈដៃ�ទៀសចូកុដ�មសឡាា

ញ់ ន្ថែដលបាា�ប់ង្វាាាញតាំាមរយៈ�តែប់�ម�ះគំមី�រ ១កុរូ�ិថ្មីសូ ជំ�ំកូុ១៣។ ទៀតើចូ�ំចុូ�ាមយួន្ថែដលលបំាាកុកុន�ងកាារ

��វុិតដជាាង ទៀតើចូ�ំចុូមយួ�ាន្ថែដលង្វាាយមសលួជាាង?
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នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
�ាកូព្រះសុួកូស្ថាម្នាែ រ �ម្នាា កូម់្នានចំិតីសួបិីុរសួ (លូកា ១០.២៥-៣៧)

ទៀតើ
ម្រាា��័យយ៉ាាាង�ា ន្ថែដលមសឡាាញ�់នកុដដៃ�តាំាមន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិបាា�មសឡាាញទ់ៀយើងរ៉ាាល�់ាា? 

ទៀតើរកុចូទៀមឺើយទាំាងំ�ស�់ាា។ ម្រាា�ម្រាាាកុប់ាា�សរួម�ះទៀយសូូវិថាា “ទៀតើ�រ�ាជាា�នកុជិំតខ្លាំាង�ំ�?ំ” ម�ះទៀយសូវូិបាា���យ

ល�់ាតត់ាំាមរយៈទៀរឿងមយួ។ ម�ង�់យិ៉ាាយទៀរឿងយ៉ាាាងល�ំតិ។ ម�ះទៀយសូវូិគំ�ជាា�នកុ

�ទិាំា�ទៀរឿងយ៉ាាាងបិុ់�មប់សប់់ម្រាាាកុ។់ ម�ងប់ាា�ម្រាា�ប់�ទូ លថាា “ម្រាា�ម�សុស

ម្រាាាកុក់ុ�ំងុន្ថែតទៀធិវើដទំៀ�ើរ��មកុុងទៀយរសូ្ឋាាឡូមិ ចុូះទៀ�ាមកុុងទៀយរ�ីរូ ក៏ុធាាាកុ�់្

ល�ួទៀ�ាកុន�ងកុ�ោាប់់ដៃដ�ួកុទៀចាំារ វាាបឺ់��់ាត់ ម�មទាំាងំវាាយឲ្យយមតូវិរប់សួ 

រចួូទៀចូញបាាតទ់ៀ�ា ទៀចាំាល�ាតឲ់្យយទៀ�ាម�ម។ ជួំ�ជាាម្រាា�សងឹមួយ�ងគ 

ចុូះមកុតាំាមផឺូ វិទៀនាំាះ កាាលបាា�ទៀ�ើញ�ាត់ ចុូះមកុតាំាមផឺូ វិទៀនាំាះ 

កាាលបាា�ទៀ�ើញ�ាត់ ទៀនាំាះកុវ៏ាាងតាំាមម្រាាាង�សួទៀ�ា”។ 

រវាាង�នកុ �ិង�ំ�ំ �ាតម់�ិម្រាា�ចិូតដអាា�ិតអាាសូរ�តិមបាាកុ

ដទៀ�។ ម�ះទៀយសូបូាា�ប់�ដថាា “ទៀ�ើយម្រាា��ួកុទៀលវិមី្រាាាកុ់ 

មកុដលក់ុន្ថែ�ឺងទៀនាំាះន្ថែដរ កាាលបាា�ទៀ�ើញទៀ�ើយ 

កុវ៏ាាងតាំាមម្រាាាង�សួទៀ�ាទៀ�ៀត”។ ទៀតើទៀតើវាា�ិតទៀ�? ទៀតើ�នកុដឹង

ថាា�ងឹម្រាា��វ�ទៀកុើតទៀឡូើងប់នាំាាប់់ទៀ�? “ន្ថែតម្រាា�ស្ឋាាស�ស៍្ឋាាម្រាាារមី្រាាាកុ់ 

(�នកុន្ថែដល�កួុយ�ូាទៀមើលង្វាាយ មិ�ឲ្យយតដៃមឺ) បាា�ទៀ�ើញប់រុសន់្ថែដលមតូវិរប់សួ 

ទៀតើ�នកុដឹងទៀ�ថាា ទៀតើ�ាតប់ាា�ទៀធិវើ�វ�? �ាត់បាា�ប់ង្វាាាញទៀសចូកុដ�មសឡាាញរ់ប់សម់�ះ�

ម្រាាាស់ ទៀ�ាយជំយួទៀមើលន្ថែថ្មីទាំា�ំាត។់ �ាត់បាា�ចូូលទៀ�ារុ�រប់សួឲ្យយ រួចូទៀលើកុ�ាក់ុទៀលើសតវ�ារប់ស�់ាត់ ដកឹុទៀ�ាឯផទះស�ំាក់ុ 

ទៀ�ើយបាា�មបាាប់់ម្រាាាស់ផទះថាា សមូន្ថែថ្មីរកុ�ា�នទៀ�ះផង រ�តូដល�់ាតប់ាា�មប់ទៀសើរទៀឡូើង។ រួចូស្ឋាាស�ស៍្ឋាាម្រាាារបីាា��ិយ៉ាាយថាា 

“ទៀ�ះមបាាកុម់យួចូ�ំ�ួសមម្រាាប់់កាារ�្ាបាាល ទៀ�ើយទៀប់ើ�នកុចំូ�ាយទៀលើស��ទៀ�ះ ទៀ�ល�ំ�មំកុវិិញ �ំ��ឹំងសង�នកុ”។ ទៀតើ�នកុដឹងថាា 

ម�ះទៀយសូូវិប់�ចប់់ទៀរឿងទៀនាំាះយ៉ាាាងដចូូទៀមដចូ? ម�ងម់្រាា�ប់�ទូ លថាា “ទៀ�ាចុូះ សមូ�នកុមប់ម�ឹតដន្ថែប់ប់យ៉ាាាងដទូៀចាំាាះន្ថែដរ”។ 

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមមសឡាាញ់ដូចូន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិមសឡាាញ់ទៀ�ាយប់ង់ដៃថឺ្មីជំ�វិិត

•  សូមមសឡាាញ់ ជាាមួយ�ឹងសកុមីភាា� ទៀ�ាយមិ�ម�ា�់ន្ថែតពាាកុយសមដ�ប់ុុទៀ�ះាះទៀ�។ ទៀ�ល�នកុយកុចិូតដ�ុកុ�ាក់ុ�នកុដដៃ� 

�នកុកំុ�ុងប់ង្វាាាញ��ទៀសចូកុដ�អាា�ិតអាាសូរ។

•  សូមមសឡាាញ់ម�ះទៀយសូូវិ ឲ្យយ�ស់�ំ��ចិូតដ ទៀ�ើយ�ូលសូមម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិ ឲ្យយ�នកុអាាចូមសឡាាញ់�នកុដដៃ�បាា�។ 
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១.  កុុម្រាាររ៉ាាល់�ាា ទៀតើទៀ�តុ�វ�បាា�ជាា�នកុប់�ដចាំាកុ់�ឹកុឥតឈប់់ទៀ�ាកុន�ងន្ថែកុវិ�ឹកុរប់ស់�នកុ ន្ថែដលទៀ�ាប់នាំាាប់់�នកុដូទៀចូនះ? ទៀតើទៀ�តុ

�វ��នកុមិ��ុកុ�ឹកុទៀនាំាះសមម្រាាប់់�ឺ���នកុ? (ទៀ�ល�ំ�ំចាំាកុ់�ឹកុឲ្យយទៀគំកាា�់ន្ថែតទៀមចូើ� �ំ�ំកុ៏��ួលបាា�វាាកាា�់ន្ថែតទៀមចូើ�ទៀ�ៀតន្ថែដរ)

២.  កុន�ងម�ះគំមី�រ ទៀយើងទៀ�ើញថាាម្រាា�ប់ុរសម្រាាាកុ់ន្ថែដលរងទៀម�ាះ ទៀ�ើយមតូវិកាារជំំ�ួយ ទៀតើទៀ�តុ�វ�បាា�ជាា�នកុគំិតថាា 

ស្ឋាាស�៍ស្ឋាាម្រាាារីម្រាាាកុ់ទៀនាំាះ ម្រាា�ចូិតដសប់ប�រស់ សមម្រាាប់់�នកុន្ថែដលរងទៀម�ាះ ទៀ�ើយ�ាត់បាា�ជំួយប់ុរសទៀនាំាះ? 

(ប់ុរសទៀនាំាះមតូវិកាារជំំ�ួយ ទៀ�ើយស្ឋាាស�៍ស្ឋាាម្រាាារីអាាចូផដល់ឲ្យយ�វ�ន្ថែដលប់ុរសទៀនាំាះមតូវិកាារ)

៣.  ម�ះជាាម្រាាាស់ជំួយ�ូលប់ងគំ ឲ្យយន្ថែភនកុរប់ស់�ូលប់ងគំទៀប់ើកុទៀឡូើង ទៀដើមប�ទៀមើលទៀ�ើញ�នកុន្ថែដលមតូវិកាារជំំ�ួយទៀ�ាជំុំវិិញ�ឺ�

��ូលប់ងគំ �ួកុ�ាត់ន្ថែដលមតូវិកាារទៀសចូកុដ�អាា�ិតអាាសូរ។ ឥឡូូវិទៀ�ះ សូមម�ះទៀយសូូវិស�វម�ះ�័យប់ង្វាាាញ�ូលប់ងគំ 

ឲ្យយទៀ�ើញថាា�រ�ាន្ថែដលមតូវិកាារជំំ�ួយ តាំាមរយៈជំ�វិិតរប់ស់�ូលប់ងគំ។ (ផ្លាាាកុប់�ដិតសិ�) សូមម�ះទៀយសូូវិជំួយ�ូលប់ងគំ 

ឲ្យយមសឡាាញ់�នកុដដៃ� �ិងឲ្យយ�ូលប់ងគំកាាាយ�នកុជំំ�ួយម្រាាាកុ់។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
មនិព្រះតូវបិញ្ញឈបិដ់ែកូវទឹូកូ

១.   ន្ថែចូកុ�នកុទៀលងទៀ�ាជាា ២មកុុម (ទៀប់ើម្រាា�ទៀកុីងទៀមចូើ� អាាចូន្ថែចូកុមកុុមប់ន្ថែ�ែមកុ៏បាា�)

២.  តំទៀរៀប់�នកុទៀលងទៀ�ាជាាជំួរៗ ទៀ�ាយស្ឋាះាមតូវិមតង់�ឹង�ឹងស្ឋាះា��មួយៗ ទៀ�ើយឈរឲ្យយឃ្លាាាត�ាា ១�ស់ដៃដ។

៣.  ទៀ�ាខ្លាំាងមុ�ជំួរ ម្រាា�ធិុង�ឹកុធិំ១ ទៀ�ើយទៀ�ាខ្លាំាងទៀមកាាយជំួរ��មួយៗ កុ៏ម្រាា�ធិុង�ឹកុធិំ១ន្ថែដរ។  

៤. សូមឲ្យយន្ថែកុវិ�ឹកុជំ័រដល់�នកុទៀលងម្រាាាកុ់ៗ។

៥.  ទៀ�លល�សំទៀលងថាា “ចាំាប់់ទៀផដើម” �នកុទៀលងទៀ�ាខ្លាំាងមុ�ទៀគំ ដៃ�ជំួរ��មួយៗមតូវិដង�ឹកុកុន�ងធិុង រួចូយកុ�ឹកុន្ថែដល

ដងបាា�ចាំាកុ់ប់ំទៀ�ញន្ថែកុវិរប់ស់�នកុទៀលងប់នាំាាប់់កុន�ងជំួរ ទៀ�ើយ�នកុទៀលងប់នាំាាប់់មតូវិប់�ដចាំាកុ់�ឹកុឲ្យយ�ាាជាាប់�ដប់នាំាាប់់ 

ទៀ�ាយមិ�មតូវិ�ុកុ�ឹកុទៀ�ាកុន�ងន្ថែកុវិ�ឺ��ទៀឡូើយ។ �នកុទៀលងទៀមកាាយទៀគំប់ងអស់មតូវិចាំាកុ់�ឹកុចូូលទៀ�ាកុន�ងធិុង�ឹកុទៀ�ាខ្លាំាង

ទៀមកាាយ ទៀ�ើយមតូវិន្ថែមសកុទៀឡូើងថាា “សូមជំួយ �ំ�ំមតូវិកាារ�ឹកុប់ន្ថែ�ែម!”

៦.  ទៀ�ល�នកុទៀលងទៀ�ាខ្លាំាងមុ�បាា�ល� �ួកុទៀគំចាំាប់់ទៀផដើមយកុន្ថែកុវិរប់ស់�ួកុទៀគំដង�ឹកុទៀចូញ��កុន�ងធិុងខ្លាំាងមុ�ប់ន្ថែ�ែម

ទៀ�ៀត រួចូចាំាកុ់ប់�ដ�ាា ដន្ថែដលៗ រ�ូតទាំាល់ន្ថែតដល់ទៀ�លកុំ�ត់។

៧.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់សមម្រាាប់់�នកុប់ង្វាាាត់ទៀលង៖ ជំុំ��១ សូមកុុំ�ាកុ់�ឹកុទៀ�ាកុន�ងធិុងខ្លាំាងមុ�ទៀមចូើ� ន្ថែតជំុំប់�ដប់នាំាាប់់ មតូវិ�ា

កុ់�ឹកុទៀ�ាកុន�ងធិុងខ្លាំាងមុ�ប់ន្ថែ�ែមរ�ូត ទៀដើមប�ឲ្យយកុុម្រាារអាាចូដកុ�ឹកុទៀនាំាះទៀ�ាជំុំប់�ដប់នាំាាប់់ទៀ�ៀតបាា�។

៨.  ចូំ�ុចូ�ស់សំទៀ�ើចូៈ សូមទៀធិវើជាាគំំ�ូសចូំពាាកុ់កុ�ោាលទៀលើធិុងខ្លាំាងទៀមកាាយ ទៀ�ើយមបាាប់់កុុម្រាារ 

�ួកុទៀគំម្រាា�ទៀ�លមតឹមន្ថែត ៥នាំា��ប់ុុទៀ�ះាះ ទៀដើមប�ចាំាកុ់ឲ្យយទៀ�ញគំំ�ូសកុ�ោាលដៃ�ធិុងទៀនាំាះ។

• នៅសួចំកូី� �ិ ត�ាភាា បិជ់ួ� វ ិត៖ នៅយើ ង់ព្រះតូ វឲ្យយ�ាកូ�ទៃទូនៅទូៀត នូវ�ើ� ដែ�លនៅយើ ង់បានទូទូលួមកូ�� ព្រះ�ះជាម្នាា ស់ួ។
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 ១ នៅតើ �ាកូចាំបំាននៅទូ នៅ�បិនាំទ បិទ់ូ� ៣ ទៃននៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា ន �� នៅសួចំកូី� ណាណិ ត�សូួរ? សូួមសួរនៅសួរវ៉ាចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម

២ បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

 យែហូាន ១៥.១២ “នៅនះជា _______________ គុឺ ឲ្យយ�ាកូរាល់គ្នាា  _______________ 

 នៅ�វ ិញ់នៅ�មកូ �ូចំជាខ្ញុំាុ.ំ..................... �ាកូរាល់គ្នាា ដែ�រ។ 

៣  នៅតើ នៅ�តុ�ើ� បានជាការសុួគុតរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�នៅលើ នៅ�ើឆ្កាា ង់ ជាឧ��រណ៍ទៃននៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់ឥតនៅខ្វាា ះ 
សួព្រះម្នាបិ�់ាកូ? 

៤ សូួមបិង្គាា ញ់វ ិ�� មយួ ដែ�ល�ាកូ�ចំបិង្គាា ញ់នូវនៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់ដែ�លលះបិង់ ់សួព្រះម្នាបិ�់ាកូណាម្នាា កូ ់ដែ�ល�ាកូសំ្ថាល់។ 

៥ នៅ�លនៅ�ាើ យតបិ  

  នៅព្រះបិើ ព្រះកូ�សួតាមការបិង្គាា តប់ិង្គាា ញ់ ��សួ�ណ៌ និ ង់ខ្ញុំើឺ ត សូួមបិនៅង់ាើ តជាកាត សួព្រះម្នាបិន់រណាម្នាា កូ ់ដែ�ល�ាកូចំង់ប់ិង្គាា ញ់នៅសួចំ
កូី� ព្រះសួឡាញ់់នៅ�កាន។់ �ាកូ�ចំសួរនៅសួរខ្ញុំព្រះ�ះគុមព� រចំង់ចាំសំួព្រះម្នាបិទ់ៃ�ៃនៅនះបានដែ�រ នៅ�ដែ�ាកូខ្ញុំាះទៃនកាតរបិស់ួ�ាកូ!

ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

នៅសួចំកូី� �ណិ ត�សូួរ
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ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ងំ់ �ស់ួ��ំ� ចំិ តីរបិស់ួខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ងំ់ �ស់ួ��ំ� ព្រះ�លឹ ង់របិស់ួខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ព្រះ�ះ�ងំ់ �ស់ួ��ំ� គុនំិ តរបិស់ួខ្ញុំាុ។ំ

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ ់�ស់ួ��ំ� កូលំំាង់របិស់ួខ្ញុំាុ!ំ

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

នៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់របិស់ួព្រះទូង់គ់ុឺ ជា�ើ� មយួ ដែ�លខ្ញុំាុចំំង់ន់ៅមើលនៅ�ើញ់ និ ង់យល់បាន!

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

ខ្ញុំាុចំំង់ប់ិង្គាា ញ់�ាកូ�ទៃទូ នៅ�យនៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់គ់ុឺ�ិ តព្រះបាកូ�!

ខ្ញុំាុ ំព្រះសួឡាញ់់ ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ណ់ាស់ួ!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

នៅសួចំកូី� �ណិ ត�សូួរ

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!



ទូូលបិងំំ់នៅស្ថាកូសី្ថាយព្រះគុបិរ់ាល់�ំនៅ�ើបាបិរបិស់ួទូូ 
លបិង់ំំ។ សូួមលាង់សំួ�តទូូលបិងំំ់។ការដែព្រះបិចំិតី

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

សូួមលាង់ទូូលបិងំំ់ឲ្យយបានស្ថាា ត ���ំនៅ�ើទុូចំារតិរបិស់ួទូូលបិងំំ់ 
នៅ�ើយសូួមសួម្នាា តទូូលបិងំំ់���ំនៅ�ើបាបិ�ង់!
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នៅតើ �ាកូ�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
�លូប់ងគទំៀស្ឋាាកុស្ឋាោាយមគំប់់រ៉ាាល�់ទំៀ�ើបាាប់រប់ស�់ូ លប់ងគ។ំ សមូ�ាងសអំាាត�លូប់ងគ។ំ

–––––

ទូនុំកូ�ំនៅកូើ ង់ ៥១.២  
សមូ�ាង�លូប់ងគឲំ្យយបាា�ស្ឋាាាត ���ទំៀ�ើ�ចុូចរតិរប់ស�់លូប់ងគ ំទៀ�ើយសមូសម្រាាាត�លូប់ងគ�ំ��ំទៀ�ើបាាប់ផង!

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ៦.៩-១៥

កូិ ចំាការ ៣.១៩

១យែហូាន ១.៩

ទៀតើ�នកុម្រាា�អាារមី�៍យ៉ាាាងដចូូទៀមដចូ 

ទៀមកាាយទៀ�លន្ថែដល�នកុទៀធិវើ�វ�មយួ�សុ?

ទៀតើ�វ� 
ន្ថែដលរ៉ាារ៉ាាំង�នកុ��កាារ�ិយ៉ាាយថាា 

“�ំ�ំសុំទៀទាំាស”?

ទៀតើ�នកុម្រាា�អាារមី�៍យ៉ាាាងដូចូទៀមដចូ 

ទៀមកាាយទៀ�លន្ថែដល�នកុមតូវិបាា��ត់

ទៀទាំាសឲ្យយ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�។ សូម

ទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលសូមម�ះទៀ�ាតាំាម

ពាាកុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សូមម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ 

�ួកុទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�

ន្ថែចូកុចាំាយកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ទៀតើ�វ�ជាាកាារ�ិបាាកុបំ់ផុតសមម្រាាប់់�នកុ ទៀដើមប�យល់�ំ��កាារ�ត់ទៀទាំាស?

•  ទៀ�តុ�វ�បាា�ជាាកាារទៀនាំាះ�ិបាាកុ ទៀដើមប��ត់ទៀទាំាស�នកុដដៃ� ន្ថែដលទៀធិវើឲ្យយ�នកុឈ�ចាំាប់់?

•  ទៀ�តុ�វ�បាា�ជាា�ិបាាកុកុន�ងកាារ�ិយ៉ាាយថាា “�ំ�ំសុំទៀទាំាស សូម�ត់ទៀទាំាសឲ្យយ�ំ�ំផង”?

•  ទៀតើ�នកុម្រាា�អាារមី�៍យ៉ាាាង�ា ទៀមកាាយទៀ�លចូូលទៀ�ាយបាា�សំអាាតទៀ�ាចូំទៀពាាះម�ះ 

ឪ�ុកុម្រាោាយរប់ស់�នកុ ប់ងប់អូ�មបុ់សមស�រប់ស់�នកុ ឬ មិតដភ័កុដិរប់ស់�នកុ?

សមូនាំាកំាារ�ភិាាកុ�ា ទៀ�ាយ�យិ៉ាាយ��ំ�ម�ះ�យ័រប់សម់�ះសមម្រាាប់ក់ាារ�តទ់ៀទាំាស 

មគំប់រ់៉ាាលទ់ាំាងំ�ទំៀ�ើបាាប់រប់សទ់ៀយើង។ ម�ះ�ងគជាាគំរំរូប់សទ់ៀយើង ទៀ�ើយទៀ�ាយទៀមពាាះម�ង�់តទ់ៀទាំាសទៀយើង 

ទៀ�ើប់ទៀយើងមតវូិន្ថែតម្រាា���ទៈ ទៀដើមប��តទ់ៀទាំាសដល�់នកុដដៃ�ន្ថែដរ។ �នកុមប់ន្ថែ�លជាាចូងអ់ាា�ទៀសចូកុដ��ធិសិ្ឋាាា�រប់

សម់�ះទាំាងំ�ស�់ាាទៀ�ើយ។ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដកុមុ្រាារ ឲ្យយន្ថែចូកុចាំាយទៀ�ាយទៀសរី ��ំ�ទៀ�លន្ថែដល�កួុទៀគំ�បិាាកុកុន�

ងកាារ�តទ់ៀទាំាសឲ្យយ �ងិទៀធិៀប់�ងឹកាារន្ថែដលទៀគំមតវូិបាា��តទ់ៀទាំាសឲ្យយ �កួុទៀគំម្រាា�អាារម�ីយ៍៉ាាាង�ា។
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នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមន្ថែមប់ចិូតដទៀចូញ���ំទៀ�ើបាាប់រប់ស់�នកុ ជាាទៀរៀងរ៉ាាល់ដៃថ្មីៃ ទៀ�ាយ�ូលសូមម�ះសំអាាត�នកុឲ្យយបាា�ស្ឋាាាតដូចូទៀ�មៈ។ 

•  សូមទៀជំឿថាា ម�ះ�ងគ�ាងសំអាាតមគំប់់រ៉ាាល់�ំទៀ�ើបាាប់រប់ស់�នកុបាា�។

•  សូម�ូលសូមម�ះឲ្យយជួំយ�នកុកំុុមប់ម�ឹតដបាាប់។

•  សូម�ូលសូមម�ះឲ្យយជួំយ�នកុឲ្យយជាា�នកុ�ត់ទៀទាំាស �ិងម្រាា�ចិូតដសប់ប�រស។

•  សូមទៀមតៀម�ឺ��ជាាទៀមសចូ ទៀដើមប��ត់ទៀទាំាស�នកុដដៃ� �ិងមិ�ចូង់កុំ�ឹង�ឹង�នកុទាំាំងទៀនាំាះទៀឡូើយ។

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

ទៀ�លទៀនាំាះទៀ�មតុសចូូលមកុជិំតម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�លូថាា៖ “ម�ះ�ម្រាាាសទ់ៀ�ើយ ទៀប់ើប់ងប់អូ ��ំ�ទំៀចូះន្ថែតមប់ម�ឹតដ�ទំៀ�ើបាាប់ម

កុទៀលើ�ំ�ំ ទៀតើ�ំ�មំតូវិ�តទ់ៀទាំាសឲ្យយ�ាតប់់ុនុាំះា�ដង? រ�តូដលម់បាា�ំ�រដងឬ?” ម�ះទៀយសូូវិម្រាា�ម�ះប់�ទូ លទៀ�ា�ាតថ់ាា៖ 

“�ំ�មំបាាប់់�នកុថាា ម�ិន្ថែម�មបាា�ំ�រដងទៀ� គំ� ចិូតសបិ់ដងមបាា�ំ�រដង។ រចួូម�ងច់ាំាប់់ទៀផដើម�យិ៉ាាយទៀរឿ

ងមយួទៀ�ៀតមបាាប់់�កួុទៀគំ។ ម្រាា�ទៀសដចូមួយ�ងគ ន្ថែដលចូង់គំតិប់�ើ�ជាាមួយ�កួុ�នកុប់ទៀមមើ 

រចួូម�ងក់ុទ៏ៀ�ា�នកុប់ទៀមមើរប់សម់�ងម់កុ�ទូាំាតប់់�ំលុ។ ម្រាា�កុ�ូប់�ំលុម្រាាាកុ់ 

ន្ថែដលជំំពាាក់ុមបាាកុយ់៉ាាាងទៀមចូើ� ន្ថែដលចូ�ំ�ួមបាាក់ុទៀនាំាះ �ាត�់ងឹម�ិអាា

ចូសងប់�ំលុទៀសដចូទៀនាំាះបាា�ទៀឡូើយ។ ទៀសដចូបាា�ម្រាា�ប់�ទូ លថាា 

“ទៀ�ាយទៀមពាាះ�នកុទៀនាំាះ�ះា��វ�សង ទៀ�ាហ្គាាាយរប់ស�់ាតប់់ញ្ជាាាឲ្យយ

លកុ�ឺ់� ��ាត់ ទាំាងំមប់��ិ ទាំាងំកុ�ូ ទាំាងំរប់សរ់ប់រន្ថែដល�ាតម់្រាា� 

ទៀដើមប�យកុមបាាក់ុមកុសងប់�ំលុទៀនាំាះ”។ �នកុប់ទៀមមើទៀនាំាះកុល៏តុជំ

ងគងទ់ៀ�ាចូទំៀពាាះទៀសដចូ �ូល�ងវរថាា “ប់�ិមតម�ះកុរុ�ា សមូម�ង់

ទៀមតាំោាកំុុទៀធិវើដទូៀចាំាាះទៀឡូើយ! សូមម�ងផ់ដលទ់ៀសចូកុដ�ទៀមតាំោាកុរុ�ាដល�់ំ�ំ 

�ងិមគួំស្ឋាារ�ំ�ផំង”។ ទៀសដចូម្រាា�ម�ះ�ឬ�យ័អាា�ិតអាាសូរដល�់ាត់ 

កុម៏្រាា�ប់�ទូ លថាា “�ំ�ទំៀ�ាះន្ថែលង�នកុ ទាំាងំលបុ់ទៀចាំាលប់�ំលុ�នកុទៀ�ៀតផង”។ 

ប់ុនុ្ថែ�ដ សមូស្ឋាាកុលបងស្ឋាះា�ទៀ�ាទៀមើលថាា ទៀតើ�នកុប់ទៀមមើទៀនាំាះ បាា�ទៀធិវើ�វ�ដចូូ

ទៀ�ាហ្គាាាយ�ាតទ់ៀធិវើឬទៀ�? ទៀ�ល�នកុប់ទៀមមើទៀនាំាះទៀចូញទៀ�ា �ាតប់ាា�ជួំប់�ឹងគំកូុ�រប់

ស�ឺ់� �ម្រាាាកុ់ ន្ថែដលជំំពាាក់ុមបាាកុ�់ាតម់យួរយទៀដ�ារី �ាត�់យិ៉ាាយទៀ�ាកាា��់នកុទៀនាំាះថាា “ទៀប់ើ�នកុមិ�ម�មសងប់�ំលុមគំ

ប់់ចូ�ំ�ួមបាាក់ុ ន្ថែដល�នកុបាា�ជំំពាាកុ�់ំ�ទំៀ� �ំ��ឹំងចាំាប់់�នកុយកុទៀ�ា�ាកុគ់ំកុុឲ្យយខ្លាំា�ន្ថែតបាា�”។ គូំកុ�រប់ស�់នកុទៀនាំាះកុម៏កាាប់ចុូះ 

ទៀ�ើយ�ងវរថាា “សមូទៀមតាំោា��្ាទៀ�លឲ្យយ�ាាផង �ំ�សំមូ�ងវរដលឯ់ង”។ ន្ថែត�នកុប់ទៀមមើន្ថែដលម្រាា�ចិូតដទៀឃ្លាារទៀ�ាទៀនាំាះ គំ្

ម្រាា�ទៀសចូកុដ�អាា�តិអាាសូរដលក់ុគូំ�រប់ស�់ាតទ់ៀឡូើយ។ ផទ�យទៀ�ាវិិញ �ាតប់ាា�ចាំាប់់�នកុទៀនាំាះទៀ�ា�ាកុគ់ំកុុ។ មិ�យរូប់ុនុាំះា� 

ទៀមកាាយទៀ�លន្ថែដលទៀសដចូដងឹទៀរឿងរ៉ាាាវិ ន្ថែដល�នកុប់ទៀមមើទៀនាំាះបាា�ទៀធិវើ។ ទៀសដចូម្រាា�ម�ះ�យ័ទៀមកាាធិជាាខ្លាំាាងំ �ិងបាា��ិយ៉ាាយថាា 

“ន្ថែ��នកុប់ទៀមមើអាាមកុក់ុ! ទៀយើងបាា�លបុ់បំ់�លុរប់សឯ់ងទៀចាំាលទាំាងំ�ស់ ទៀ�លឯងបាា��ងវរដលទ់ៀយើង។ ដទូៀចូនះ ទៀតើម�ិគួំរឲ្យយឯង

អាា�ិតទៀមតាំោាដលគ់ំកូុ�រប់សឯ់ង ដូចូទៀយើងបាា�អាា�តិទៀមតាំោាដលឯ់ងទៀ�ឬ?” ទៀតើ�នកុដឹងទៀ�ថាា ទៀតើទៀសដចូទៀនាំាះទៀធិវើ�វ�ចូទំៀពាាះ�នកុប់

ទៀមមើទៀនាំាះ? ម�ងប់ាា�ចាំាប់់�នកុទៀនាំាះ�ាកុគ់ំកុុ ទៀ�ើយទៀធិវើទាំារ�ុកុមី រ�តូដល�់នកុទៀនាំាះបាា�សងប់�ំលុមគំប់់ចូ�ំ�ួ។

ការដែព្រះបិចិំ តី
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១.   តាំាមន្ថែលបងទៀ�ះ ទៀតើ�នកុមតូវិទៀធិវើ�វ� ទៀ�ល�នកុល��នកុដឹកុនាំាំន្ថែមសកុថាា “ទៀភឺើងមកុ�ម”? ទៀប់ើសិ�ជាា�នកុទៀ�ារត់ ឬទៀធិវើចូលនាំា �នកុមតូវិ 

១.ឈប់់ទៀលង ២.មតឡូប់់ទៀ�ាប់នាំាាប់់ចាំាប់់ទៀផដើមមដងទៀ�ៀត ៣.ចាំាប់់ទៀផដើមមដងទៀ�ៀតទៀមកាាយចូប់់ជំុំទៀ�ះ។

២.  តាំាមរយៈម�ះគំមី�រ ទៀតើ�នកុប់ទៀមមើម្រាាាកុ់ទៀនាំាះបាា���ួលម�ះគំុ� �ិងកាារ�ត់ទៀទាំាសមកុ��ទៀសដចូ ន្ថែដរឬទៀ�? (�ិត�ាស់) ចូុះ 

ទៀតើ�នកុប់ទៀមមើម្រាាាកុ់ទៀនាំាះផដល់កាារអាា�ិតអាាសូរ �ិងកាារ�ត់ទៀទាំាសដល់គំូកុ�ន្ថែដលជំំពាាកុ់�ាត់ ន្ថែដរឬទៀ�? (�ត់ទាំាល់ន្ថែតទៀស្ឋាាះ) 

ទៀតើទៀសដចូ ម�ង់ទៀ�ញចូិតដ ឬមិ�ទៀ�ញចូិតដជាាមួយ�ឹង�នកុប់ទៀមមើ ន្ថែដលមិ��ត់ទៀទាំាសទៀនាំាះ? (�ិតជាាមិ�ទៀ�ញចូិតដទាំាល់ន្ថែតទៀស្ឋាាះ)

៣.  ម�ះទៀយសូូវិ ម�ង់ផដល់ឲ្យយទៀយើង�ូវិកាារ�ត់ទៀទាំាស។ ម�ះ�ងគឲ្យយទៀយើង�ូវិម�ះគំុ�។ ទៀប់ើសិ�ជាា�ូលប់ងគំទៀធិវើ�វ� 

ន្ថែដលម�ង់មិ�ស�វម�ះ�ឫ�័យ សូមរ�លឹកុ�ូលប់ងគំ ឲ្យយទៀចូះន្ថែមប់ចូិតដ៖ ឈប់់ប់�ដទៀធិវើ �ឺ�ះប់ញ្ជាាាំង ង្វាាកុន្ថែប់រទៀមកាាយ 

ទៀ�ើយ�ិងចាំាប់់ទៀផដើមស្ឋាារជាាថ្មីី�ទៀឡូើងវិិញ។ សូមម�ង់ប់ង្វាាាញ�ូលប់ងគំ ចូំ�ុចូ�ា�ឺះន្ថែដល�ូលប់ងគំមតូវិកាារកាា

រន្ថែមប់ចូិតដ។ (ឈប់់ប់�ដិចូ) សូម�រម�ះគំុ�ម�ង់ សមម្រាាប់់ម�ះគំុ� សមម្រាាប់់កាារ�ាង �ិងសម្រាាាត�ូលប់ងគំ 

ម�មទាំាំងកាារ�ត់ទៀទាំាសដល់�ូលប់ងគំ។ សូមឲ្យយ�ូលប់ងគំទៀចូះ �ត់ទៀទាំាសដល់�នកុដដៃ�ផងន្ថែដរ។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
នៅ�ាើង់ព្រះកូ�ម នៅ�ាើង់ទៃបិតង់ 

១.  សមម្រាាប់់ន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀ�ះ សូមប់ង្វាាាញ�នកុទៀលងប់នាំាាត់ចាំាប់់ទៀផដើម �ិងប់នាំាាប់់ប់�ចប់់។ 

២.  សូមមបាាប់់ដល់�នកុទៀលងទាំាំង�ស់ ឲ្យយឈរខ្លាំាងទៀមកាាយប់នាំាាត់ចាំាប់់ទៀផដើម។

៣.  សូម��យល់�នកុទៀលងថាា ទៀ�ាទៀ�លន្ថែដល�នកុដឹកុនាំាំន្ថែមសកុថាា “ទៀភឺើងដៃប់តង” �នកុទៀលងទាំាំង�ស់អាាចូរត់ទៀឆាះាះ

ទៀ�ាកាា�់ប់នាំាាប់់ប់�ចប់់។ ន្ថែតទៀ�លន្ថែដល�នកុដឹកុនាំាំន្ថែមសកុថាា “ទៀភឺើងមកុ�ម” �នកុទៀលងទាំាំង�ស់មតូវិឈប់់ភាាាមៗ។ 

�នកុទៀលង�ាន្ថែដលមិ�ឈប់់ មតង់ចូំ�ុចូ “ទៀភឺើងមកុ�ម” ទៀ� �ួកុទៀគំមតូវិមតឡូប់់ទៀ�ាចូំ�ុចូប់នាំាាត់ចាំាប់់ទៀផដើមវិិញ។

៤.  សូមមបាាប់់�នកុជំួយដដៃ�ទៀ�ៀតឈរទៀ�ាមតង់ប់នាំាាត់ប់�ចប់់។ ទៀ�ើយង្វាាកុជំុំវិិញទៀមើល�នកុទៀលងទាំាំងទៀនាំាះ។ 

សូមឲ្យយជំទៀមមើសរវាាង “ទៀភឺើងដៃប់តង” �ិង “ទៀភឺើងមកុ�ម”។ ទៀប់ើ�នកុទៀលងម្រាាាកុ់�ាន្ថែដលទៀ�ាដល់ប់នាំាាប់់ប់�ចប់់មុ�

ទៀគំ �នកុទៀនាំាះជាា�នកុឈនះ។

៦.  ទៀ�ល�នកុជំួយមបាាប់់ថាា “ទៀភឺើងមកុ�ម” �នកុជំួយសូមទៀមើលជំុំវិិញ �ិងទៀមើលមគំប់់�នកុទៀលង ទៀតើទៀគំបាា�ឈប់់ឬទៀ�ា។ 

ទៀប់ើម្រាា��នកុទៀលង�ាកុំ�ុងរត់ ទៀទាំាះល�សំទៀលងន្ថែមសកុថាា “ទៀភឺើងមកុ�ម” �នកុទៀនាំាះបាា�ទៀលីើស�ឹងលកុេ�ដិកុន្ថែលបង

ទៀនាំាះទៀ�ើយ។ ដូទៀចូនះ �នកុទៀនាំាះអាាចូ ១.ឈប់់ ២.មតឡូប់់ទៀ�ាប់នាំាាប់់ចាំាប់់ទៀផដើមមដងទៀ�ៀត ៣.ចាំាប់់ទៀផដើមមដងទៀ�ៀតទៀមកាា

យចូប់់ជំុំទៀ�ះ។ 

៧.  សូមទៀលងន្ថែលបងទៀ�ះប់� ឬប់ួ�ដង

•  នៅសួចំកូី� �ិ តដែ�ល�ារភាា បិន់ឹ ង់ជួ� វ ិត៖ នៅនះគុឺ ជាការចំង់ាលុបិង្គាា ញ់យ៉ាែ ង់ចំាស់ួ�� ការដែព្រះបិចិំ តីៈ 
នៅ�លដែ�លនរណាម្នាា កូន់ៅលង់ខុ្ញុំសួលកូខនីិ កូ នៅគុព្រះតូ វ ១.�បិន់ៅលង់ ២.ព្រះត�បិន់ៅ�បិនាំទ បិច់ាំបិន់ៅ�ីើ មមងី់នៅទូៀត 
៣.ចាំបិន់ៅ�ីើ មមងី់នៅទូៀតនៅព្រះកាយចំបិជុ់ួំនៅនះ។
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 ១ នៅតើ �ាកូចាំនំៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នទូ�ំ័ រទូ�៤ ��ំ� ការដែព្រះបិចិំ ត?ី សូួមសួរនៅសួរវ៉ាចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

២ បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

 ទូនុំកូ�ំនៅកូើ ង់ ៥១.២ “សូួមលាង់ខ្ញុំាុ ំ_______________  �� ___________ 

 សូួមសំួ�ត_______________ �ង់។ ។

៣ នៅ�តុ�ើ� នៅយើ ង់ព្រះតូ វលនត់�ួំនៅ�ើ បាបិរបិស់ួនៅយើ ង់ នៅ�កានព់្រះ�ះជាម្នាា ស់ួរាល់ទៃ�ៃ? 

៤ នៅ�តុ�ើ� សំួខ្វាន ់នៅ�លដែ�លនៅយើ ង់�តន់ៅ�សួឲ្យយ�ាកូ�ទៃទូ?

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

ការដែព្រះបិចិំ តី
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នៅតើ នៅយើ ង់គួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លនៅយើ ង់មិនសី្ថាបិប់ិងំ្គាបិ?់

ដែព្រះបិចិំ តី ��ិស្ថាា ន និ ង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើ នៅយើ ង់គួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លនៅយើ ង់និយ៉ាយ�ើ� ខុ្ញុំសួ?

ដែព្រះបិចិំ តី ��ិស្ថាា ន និ ង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើ នៅយើ ង់គួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លនៅយើ ង់និយ៉ាយកុូ�កូ?

ដែព្រះបិចិំ តី ��ិស្ថាា ន និ ង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើ នៅយើ ង់គួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លនៅយើ ង់ចាំបិន់ៅ�ីើ មនៅ�ា ះ?

ដែព្រះបិចិំ តី ��ិស្ថាា ន និ ង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើ នៅយើ ង់គួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លនៅយើ ង់មិន�តន់ៅ�សួឲ្យយ�ាកូ�ទៃទូ?

ដែព្រះបិចិំ តី ��ិស្ថាា ន និ ង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើ នៅយើ ង់គួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លនៅយើ ង់មិនចំិ តាលានិ ង់�ាកូ�ទៃទូ?

ដែព្រះបិចិំ តី ��ិស្ថាា ន និ ង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

នៅតើ នៅយើ ង់គួុរនៅ�ើើ �ើ� នៅ�លនៅយើ ង់មិនចំង់ន់ៅ�ើ រតាម�ាវូរបិស់ួនៅយើ ង់?

ដែព្រះបិចិំ តី ��ិស្ថាា ន និ ង់ ង្គាកូនៅចំញ់!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!



ទូូលបិងំំ់នឹង់សួរនៅសួើរ�ល់ព្រះ�ះ
នៅយ�ូវ៉ាែ �ស់ួ�ំ��ចំិតី។

ការថ្វាើ យបិង់ំំ

នៅរឿង់រាែ វ��កូំនៅណើ តរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ លូកា ជំួ�ូកូ១ និង់ ២
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ទូំនុកូ�ំនៅកូើង់ ៩.១ 

ខ្ញុំាុ ំនឹង់សួរនៅសួើរ�ល់ព្រះ�ះនៅយ�ូវ៉ាែ �ស់ួ�ំ��ចំិតី 
ខ្ញុំាុ ំនឹង់ព្រះបាបិ�់ំ��ការ �ស្ថាា រយ��ំស់ួរបិស់ួព្រះទូង់។់ 
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នៅតើ �ាកូ�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
�លូប់ងគ�ំងឹសរទៀសើរដលម់�ះទៀយ�វូាាា�ស�់�ំ�ចូតិដ។

–––––

ទូនុំកូ�ំនៅកូើ ង់ ៩.១   
�ំ��ឹំងសរទៀសើរដលម់�ះទៀយ�ូវាាា�ស�់�ំ�ចិូតដ �ំ��ឹំងមបាាប់់��ំ�កាារ �ស្ឋាាារយទាំា�ំស់រប់សម់�ង។់ 

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 

ទូនុំកូ�ំនៅកូើ ង់ ១៤៥

ម្នាែ ថ្វាយ ២១.១៦-១៧

១ដែ�សួា�ូនិ ចំ ៥.១៨

វ ិវរណៈ ៤.៨-១១

ទៀតើ�វ� 

ជាាកាារសរទៀសើរតទៀមើើង?
ទៀតើ�ំ�ំអាាចូសរទៀសើរតទៀមើើងម�ះ យ៉ាាាងដូចូទៀមដចូ?

ទៀ�ល�ា 

�ំ�ំអាាចូសរទៀសើរតទៀមើើងម�ះ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?

ការថ្វាើ យបិង់ំំ
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ការថ្វាើ យបិង់ំំ

“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិ

ស្ឋាាា�។ សូមទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ា

យ�ូលសូមម�ះទៀ�ាតាំាមពាាកុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សូមម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូ

កុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ �ួកុទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ 

ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�ន្ថែចូកុចាំាយកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ទៀ�ល�ឺះកាារសរទៀសើរតទៀមើើងរប់ស់�ំ�ំហ្គាាកុ់ដូចូជាាង្វាាយមសួលជាាង�នកុដដៃ�សរទៀសើរតទៀមើើងម�ះ។

•  សូមន្ថែចូកុចាំាយ ទៀ�លន្ថែដល�នកុម្រាា�អាារមី�៍ង្វាាយមសួលកុន�ងកាារសរទៀសើរតទៀមើើងម�ះ។

•  សូមន្ថែចូកុចាំាយ ទៀ�ល�នកុម្រាា�អាារមី�៍លំបាាកុកុន�ងកាារសរទៀសើរតទៀមើើងម�ះ។

•  សូមម្រាា�ចិូតដ�រម�ះគុំ� មិ�ម�ា�់ន្ថែតចូង់ឲ្យយម�ះស�វម�ះ�ឫ�័យន្ថែតប់ុុទៀ�ះាះទៀ� ន្ថែតចូិតដ�រ�្

រះគុំ�ជាាន្ថែផនកុមូយដៃ�កាារសរទៀសើរតទៀមើើងម�ង់។ សូមសរទៀសើរតទៀមើើងម�ង់ទៀ�ល�នកុភាាាកុ់ទៀឡូើង! 

សូមសរទៀសើរតទៀមើើងម�ង់ ទៀ�ល�នកុទៀ�ាស្ឋាា�ាទៀរៀ� �ិងមតឡូប់់មកុផទះវិិញ! សូមសរទៀសើរតទៀមើើងម�ង់ 

មុ�ទៀ�ល�នកុចូូលទៀគំង! 

•  សូម��ុវិតដ�៍ជាា�ំ�ាប់់ដៃ�កាារសរទៀសើរតទៀមើើង ន្ថែដលមិ�មតឹមន្ថែតម�ះ�ងគស�វម�ះ�ឫ�័យន្ថែតប់ុុទៀ�ះាះ

ទៀ� ន្ថែតន្ថែថ្មីមទាំាំងទៀធិវើឲ្យយ�នកុម្រាា�អាារមី�៍រីកុរ៉ាាយ �ិងម�ះ�រផងន្ថែដរ! 

កុមុ្រាាររ៉ាាល�់ាា�ងឹយល�់�កាារថាាាយប់ងគ!ំ �កួុទៀគំប់ង្វាាាញកាារថាាាយប់ងគទំៀ�ះទៀ�ាយកុដ�មសឡាាញដ់លម់�ះទៀយ

សូវូិ �ិងកាារទៀ�ះ�ងឹប់�ដរកីុសុះស្ឋាាយ។ សមូន្ថែចូកុចាំាយជាាមយួ�កួុទៀគំ �វូិរទៀប់ៀប់នាំានាំាដៃ�កាារថាាាយប់ងគំ 

ន្ថែដល�កួុទៀគំចូលូចូតិដប់ផំតុ។ សមូមបាាកុដ កាារ�រម�ះគំ�ុមតវូិបាា�ទៀលើកុទៀឡូើងន្ថែដរ។ 

វាាជាាកាារលបំាាកុទៀដើមប��រម�ះគំ�ុ មគំប់ក់ាារទាំាងំ�ស់ មគំប់ទ់ៀ�លទាំាងំ�ស។់ ដទូៀចូនះ វាា�ងឹម�ិយ�តទៀដើមប�ចាំាប់ទ់ៀផដើម

��វុិតដជាា��ំាប់់ ដៃ�កាារសរទៀសើរតទៀមើើង �ងិកាារ�រម�ះគំ�ុម�ង។់ 
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នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
នៅរឿង់រាែ វ�កូទ់ូង់នឹង់ការព្រះបិសូួព្រះតរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ (លូកា ជំួ�ូកូ១ និង់ ២)

កាាល��ទៀ�លកុ�ឺងទៀ�ាដយ៏រូ ជាាង ២ពាា�់ឆាាាមុំ� ម្រាា�មសដ�ម្រាាាកុទ់ៀ�ះាះម្រាាារី មតូវិបាា�ទៀ�វិតាំាមួយ�ងគទៀ�ះាះកាាម��

ន្ថែយលុ បាា�ទៀលចូមកុឯនាំាង។ ទៀ�វិតាំាទៀនាំាះបាា�ផដលស់្ឋាារដ�៏ទិៀសសមយួដលន់ាំាង។ ទៀ�វិតាំាទៀនាំាះបាា��យិ៉ាាយថាា 

កំុុខ្លាំាាចូ�� ម្រាាារទីៀ�ើយ ដបតិម�ះបាា�ទៀមបាាសទៀមតាំោាដលន់ាំាងទៀ�ើយ។ 

នាំាង�ងឹម្រាា�គំភ៌មប់សតូបាា�ប់មុតាំា១ ន្ថែដលនាំាងមតូវិថាាាយម�ះនាំាមថាា 

ទៀយសូវូិ។ បុ់មតទៀនាំាះ�ងឹបាា�ជាាធិឧំតដម ទៀ�ើយទៀគំ�ឹងទៀ�ាម�ង់ ជាា�្

រះរ៉ាាជំប់មុតាំាដៃ�ម�ះដ�ី៏សប់់ផំតុ”។ ទៀនាំាះកុម៏្រាា��ំ�រយ៉ាាាង�ស្ឋាាារយ 

តាំាមកាារមប់សមូតរប់សម់�ះទៀយសូូវិ។ “ទៀនាំាះមស្ឋាាប់់ម្រាា��ួកុ�

លប់រិវាារកុកុកុុញ��ស្ឋាាា�សគួំ៌ មកុទៀ�ាជាាមយួ�ងឹទៀ�វិតាំាទៀនាំាះ 

កុទ៏ៀពាាលសរទៀសើរដលម់�ះថាា ‘សសួដ�ដលម់�ះទៀ�ាស្

ថាា�ដ៏�ីសប់់ផំតុ ទៀ�ើយទៀសចូកុដ�ស�ុស្ឋាា�ដទៀ�ាន្ថែផ�ដ� 

ទៀ�ាកុ�ោាលម�សុស ន្ថែដលជាា���ាត់ម�ះ�ឬ�យ័ដលម់�ង’់” 

�កួុ�នកុគំង្វាាាលភាាាមទៀនាំាះកុប៏ាា�មកុទៀមើល ទៀ�ើយថាាាយប់ងគបុំ់មតតូចូ 

ន្ថែដលជាាទៀសដចូតចូូទៀនាំាះ។ �ួកុទៀគំសរទៀសើរតទៀមើើង 

�ងិថាាាយសរិរីងុទៀរឿងដលម់�ះ ���វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�ទៀ�ើញ �ងិបាា�ល�។ 

�កួុទៀហ្គាារ៉ាាន្ថែដលបាា�មកុ���ិសខ្លាំាងទៀកុើត កុ៏ន្ថែសវងរកុបុ់មតតូចូទៀយសូវូិន្ថែដរ។ 

ម្រាា�ផ្លាាាយដភ៏ឺ�ន្ថែចូងចាំាបំាា�ប់ង្វាាាញផឺូ វិ�ួកុទៀហ្គាារ៉ាានាំាទៀ�លយប់់ ឲ្យយមកុថាាាយប់

ងគមំហ្គាាកុសមតរប់ស�់កួុ�ាត់។ ម្រាា�ដូចូជាាម្រាាារី យុនូ្ថែសប់ �កួុ�នកុគំង្វាាាល �ិង�កួុទៀហ្គាារ៉ាា មកុទៀ�ារ�ថាាាយប់ងគមំ�ះទៀយសូវូិ 

ទៀយើងកុម៏តូវិន្ថែតទៀ�ារ�ថាាាយប់ងគមំ�ងដ់ចូូ�ាា។ ទៀ�ាដៃថ្មីៃមយួ ទៀ�លន្ថែដលទៀយើងទៀ�ាឯ�គំរស្ឋាាា�សគួំ៌ 

ទៀយើង�ងឹឈរទៀ�ាជំុំវិិញប់ល័ងើរប់សម់�ង់ ទៀ�ារ�ថាាាយប់ងគមំ�ះ�ងគជាាទៀរៀងរ�តូ។ 

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមសរទៀសើរតទៀមើើងម�ះ�ម្រាាាស់រ៉ាាល់ដៃថ្មីៃ។

•  សូមសរទៀសើរតទៀមើើងម�ះ�ម្រាាាស់មគំប់់កាាលៈទៀ�សៈទាំាំង�ស់។ កាារទៀ�ះជាាជំទៀមមើស។ 

•  សូមថាាាយចូិតដទាំាំង�រម�ះគុំ�ដល់ម�ះ�ងគ �ិងសមម្រាាប់់�នកុន្ថែដលម�ង់�ាកុ់ទៀ�ាជំុំវិិញជំ�វិិត�នកុផងន្ថែដរ 

ន្ថែដលម្រាា� មគួំស្ឋាាររប់ស់�នកុ មិតដភ័កុដិរប់ស់�នកុ �ិងទៀ�ាកុមគំូ�នកុមគូំរប់ស់�នកុ។

•  សូមសរទៀសើរតទៀមើើងម�ះឲ្យយបាា�ខ្លាំាាប់់�ើ��។ 

ការថ្វាើ យបិង់ំំ
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១.  តាំាមន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀ�ះ ទៀ�តុ�វ�បាា�ជាា�នកុទៀមជំើសទៀរើសប់�ចូទៀមមៀងថាាាយប់ងគំទៀនាំាះ? (ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ ចូំ�ាយទៀ�លសួរ 

សំ�ួរ “ទៀ�តុ�វ�”។ កាារទៀ�ះ�ឹងជំួយឲ្យយកុុម្រាារចាំាប់់ទៀផដើម�ិចាំារ�ាកាារថាាាយប់ងគំ �ិងទៀ�តុ�វ�បាា�ជាា�ួកុទៀគំរីកុរ៉ាាយកុន�ងកាារថាាា

យប់ងគំ ម�មទាំាំងប់�ចូទៀមមៀង�វ�ជាាកាារចូូលចូិតដរប់ស់�ួកុទៀគំ។) 

២.  កុន�ងម�ះគំមី�រ ម�ះបាា�ប់�ើូ�ម�ះរ៉ាាជំប់ុមតាំាម�ង់ ម�ះទៀយសូូវិ �ួកុ�នកុគំង្វាាាល �ិង�ួកុទៀហ្គាារ៉ាា សូមប�ន្ថែតទៀសដចូទៀលើន្ថែផ�ដ� 

កុ៏មកុថាាាយប់ងគំម�ះទៀយសូូវិផងន្ថែដរ។ ទៀតើន្ថែផនកុ�ាសំខ្លាំា�់កុន�ងជំ�វិិតម�ះទៀយសូូវិ កាារមប់សូមត ជំ�វិិតរប់ស់ម�ង់ 

កាារសុគំតសងដៃថ្មីឺបាាប់ ឬ កាាររស់��ស្ឋាាាប់់ទៀឡូើងវិិញរប់ស់ម�ង់? ទៀតើ�នកុមតូវិ�រម�ះគំុ�ម�ង់ទៀ�កុន�ងជំ�វិិតរប់ស់�នកុ?

៣.  ឱ ម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ សមូ�រម�ះគុំ�ម�ង់ សមម្រាាប់់កាារយ៉ាាងមកុមប់សូមត។ ម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ �រម�ះគុំ�ម�ង់ ន្ថែដ

លម�ង់់កាាាយជាាម�ះ�ងគសទៀ�ង្វាាាះរប់ស�់លូប់ងគ ំទៀ�ាយបាា�សគុំតសងដៃថឺ្មីទៀមបាាសទៀ�ាះដ�៏លូប់ងគ។ំ ម�ះទៀយសូវូិទៀ�ើយ 

�រម�ះគុំ�ម�ង់ ន្ថែដលម�ង់កាាាយជាាម�ះ�ម្រាាាសរ់ប់ស�់លូប់ងគ។ំ ម�ះទៀយសូវូិទៀ�ើយ សមូប់ង្វាាាញ�លូប់ងគផូឺំវិទៀផសងៗ 

ន្ថែដល�លូប់ងគអំាាចូថាាាយប់ងគមំ�ង់ ទៀម�ា��កាារទៀមចូៀងថាាាយប់ងគមំ�ង់។ (ឈប់់ប់�ដចិូ) ម�ះទៀយសូវូិទៀ�ើយ សមូជួំយ�លូប់ងគអំាាចូប់្

រ៉ាាប់់�នកុដដៃ�ទៀ�ៀត ��ំ�ស្ឋាាាម�ះ�សែដ៏�ស្ឋាាារយរប់ស់ម�ង់ តាំាមរយៈម្រាាត�់លូប់ងគ ំសកុមីភាា��លូប់ងគ ំ�ងិកិុចូចកាាររប់ស់�ូលប់ងគ។ំ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ចំនៅព្រះមៀង់ជាចំំណង់ចំ់ំណូលចំិតីរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ

១.  សូមប់ង្វាាាញទៀ�ាយទៀធិវើកាាយវិិកាាដៃដ សមម្រាាប់់ចូទៀមមៀងម្រាា�ចូំ�ងទៀជំើងថាា “Humble Yourself in the Sight of the 

Lord.”។ 

២.  តាំាមទៀកុ��ំ�័រ www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc

៣.  (ប់នាំាាប់�ឺ��ចូុះ ឬ humble yourself = សូម�ាកុ់ដៃដទាំាំង��រផគ�ប់�ាា �ិងទៀអាា�មុ�ទៀ�ាទៀមកាាម។ ម�ង់�ឹងតទៀមើើងទៀឡូើង 

ឬ He will lift you up = ទៀ�ាយកាាយវិិកាារប់�ទ�់ជំងគង់ ដំប់ូងជំងគង់មួយមតូវិទៀលើកុទៀឡូើង ប់នាំាាប់់មកុឈរមតង់ 

ប់នាំាាប់់មកុទៀ�ៀត យកុដៃដទាំាំង��រសមងួមចូូល�ាាថាាាយប់ងគំដល់ម�ះ�ម្រាាាស់)។

៤.  សូមន្ថែចូកុ�នកុទៀលងជាា ២មកុុម �ិង��ុញ្ញាាាតឲ្យយមកុុម��មួយៗចូទៀមមៀង១ប់� ទៀដើមប�ស្ឋាោាប់់ 

ទៀ�ើយ�ិងប់ទៀងើើតកាាយវិិកាាដៃដទៀ�ាយ�ឺ��ឯង (ម្រាា�ចូទៀមមៀងថាាាយប់ងគំ ២ប់� ន្ថែដល�នកុចូូលចូិតដ ទៀមតៀមរួចូជាាទៀមសចូ)។

៥.  សូមឲ្យយមកុុម��មួយៗ��ុវិតដ�៍ហ្គាាត់ចូលនាំាដៃដ ប់នាំាាប់់មកុប់ទៀមងៀ�កាារទៀធិវើកាាយវិិកាាដៃដរប់ស់�ួកុទៀគំ ឬ “ប់ង្វាាាញ” 

ដល់មកុុមដដៃ�ទៀ�ៀត។

៦.  ទៀ�លទៀ�ៀប់ប់�ចប់់ សូមឲ្យយ�នកុទៀលងទាំាំង�ស់ទៀបាាះទៀឆាាាត ថាាទៀតើប់�ចូទៀមមៀងថាាាយប់ងគំ�ាមួយ (កុន�ងចូំទៀ�ាម ៣ប់�) 

ន្ថែដលទៀគំចូូលចូិតដជាាង។ ទៀមកាាយមកុសួរថាា “ទៀតើទៀ�តុ�វ�បាា�ជាាប់�ចូទៀមមៀងទៀនាំាះជាាចូំ�ង់ចូំ�ូលចូិតដរប់ស់�នកុ?”

•  នៅសួចំកូី� �ិ តភាា បិន់ឹ ង់ជួ� វ ិត៖ កុូម្នារកូ�ុំង់នៅរៀនថ្វាើ យបិង់ំំ តាមរនៅបិៀបិដែ�លម្នាន�តាន័យសួព្រះម្នាបិ�់កួូនៅគុ 
នៅ�ើ យការសំួខ្វានប់ិំ�ុតនៅនាំះ កុូម្នារកូ�ុំង់ចាំបិន់ៅ�ីើ ម�ាុះបិញ្ញាា ំង់ និ ង់គិុ តថ្វា “នៅតើ បិទូចំនៅព្រះមៀង់ថ្វាើ យបិង់ំំ�ើ� 
ដែ�ល�កួូនៅគុចូំលចំិ តី និ ង់នៅ�តុ�ើ� ”។ �ាកូបិង្គាា តប់ិនៅព្រះង់ៀន សូួមដែចំកូចាំយចំនៅព្រះមៀង់ថ្វាើ យបិង់ំំជាចំណំង់ច់ំណូំលចំិ
តរីបិស់ួ�ាកូ និ ង់ដែចំកូចាំយជាមយួកុូម្នារថ្វា នៅ�តុ�ើ� ចំនៅព្រះមៀង់នៅនាំះជាការចូំលចំិ តរីបិស់ួ�ាកូ។
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 ១ នៅតើ �ាកូចាំនំៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នជួរួទូ�៥ ��ំ� ការថ្វាើ យបិង់ំ?ំ សូួមសួរនៅសួរចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម

២ សូួមបិំនៅ�ញ់ឃ្លាា ខ្វាង់នៅព្រះកាម

 ទូនុំកូ�ំនៅកូើ ង់ ៩.១ “ខ្ញុំាុនឹំ ង់_______________ ព្រះ�ះនៅយ�ូវ៉ាែ �ស់ួ��ំ� ___________ 

 ខ្ញុំាុនឹំ ង់ _______________ �� �ស់ួ�ងំ់ ___________

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

៤ នៅតើទូព្រះមង់ទ់ៃនការថ្វាើ យបិងំំ់ដែបិបិណា ដែ�លជាការចូំលចំិ តីរបិស់ួ�ាកូ? 

៥ នៅ�លនៅ�ាើ យតបិ  

  សូួមបិនៅង់ាើ តជាឧបិកូរណ៍តស្ដ្រីនី� (ម្នាែ រាែ ខ្វា) នៅ�យស្ថាមញ្ញា  និ ង់រ �កូរាយ។ ដែ�ាកូខ្ញុំាះ 
 សូួមចាំកូប់ិំនៅ�ញ់ដែកូវដែ�លគ្នាេ នទូឹ កូ នៅ�យ�ង់ារ ឬ ព្រះគ្នាបិស់ួដែណីកូសួៃតួ។ សូួមតុបិដែតង់�បិនៅ�យបិិ តសួទិ កូគុ័ រ 
 ឬ សួរនៅសួរខ្ញុំើឺ ត។ សូួមនៅព្រះចំៀង់រាថំ្វាើ យព្រះ�ះនៅយសូូួវ! 
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ការថ្វាើ យបិង់ំំ

ព្រះ�ះនៅយសូូួវសួមនឹ ង់ទូទួូលការសួរនៅសួើ រតនៅមាើ ង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

នៅយើ ង់គួុរសួរនៅសួើ រតនៅមាើ ង់ព្រះទូង់រ់ាល់ទៃ�ៃ!

�ដែមែន �ដែមែន!

វ៉ា�ីល់ឲ្យយព្រះទូង់នូ់វ�ណំរ�៏�ស្ថាា រយ ដែ�លលឺ កូូនរបិស់ួព្រះទូង់ន់ៅព្រះចំៀង់នៅ�ើ ង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

�ូនៅចំាះ ឥ�ូវនៅនះ សូួមនៅយើ ង់នៅព្រះចំៀង់សួរនៅសួើ រតនៅមាើ ង់ព្រះទូង់ន់ៅ�ើ ង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

ព្រះ�ះនៅយសូូួវយ៉ាង់មកូសួនៅស្ដ្រីងំ្គាះនៅយើ ង់នៅចំញ់�� �ំនៅ�ើ បាបិ!

�ដែមែន �ដែមែន!

នៅយើ ង់យកូព្រះ�ះ�ងំ់ជាព្រះ�ះព្រះគុ�សួទ នៅសួចីំរបិស់ួនៅយើ ង់ ជានៅរៀង់�៏រាបិតនៅ�!

�ដែមែន �ដែមែន!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ�៍ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!



ព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�ើយ ទូូលបិង់ំំចំង់ន់ៅ�ើរតាមព្រះទូង់ ់
ជាព្រះ�ះ�ម្នាា ស់ួរបិស់ួទូូលបិងំំ់។ សូួមដែកូដែព្រះបិទូូ
លបិង់ំំតាមដែ�លព្រះទូង់ស់ួ�ើព្រះ�ះទូយ័។ការនៅបិជីាា ចំិ តី

នៅ�ព្រះតុសួមនិព្រះគុបិល័់កូខនៅទូ លូកា ២២.៥៤-៦២
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លូកា ៩.២៣

រចួំព្រះទូង់ម់្នានព្រះ�ះបិនទូលនៅ�មនុសួស�ងំ់�ស់ួថ្វា 
នៅបិើ�ាកូណាចំង់ម់កូតាមខ្ញុំាុ ំ ព្រះតូវឲ្យយ�ាកូនៅនាំះលះកាតច់ំិតាខ្ញុំាួនឯង់ 
�ងំ់�ទុកូនៅ�ើឆ្កាា ង់ខ្ញុំាួនរាល់ដែតទៃ�ៃ នៅ�ើយមកូតាមខ្ញុំាុ ំចុំះ។ 
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នៅតើ �ាកូ�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
ម�ះទៀយសូវូិទៀ�ើយ �ូលប់ងគចំូង់ទៀដើរតាំាមម�ង់ ជាាម�ះ�ម្រាាាស់រប់ស�់លូប់ងគ។ំ សមូន្ថែកុន្ថែមប់�លូ

ប់ងគតំាំាមន្ថែដលម�ងស់�វម�ះ�យ័។

–––––

លូកា ៩.២៣  
រចួូម�ងម់្រាា�ម�ះប់�ទូ លទៀ�ាម�សុសទាំាងំ�សថ់ាា ទៀប់ើ�នកុ�ាចូង់មកុតាំាម�ំ� ំមតូវិឲ្យយ�នកុទៀនាំាះលះកាាតច់ូតិ្រ�ឺ� �ឯង 

ទាំាងំផទ�កុទៀឈើឆាាាង�ឺ� �រ៉ាាលន់្ថែតដៃថ្មីៃ ទៀ�ើយមកុតាំាម�ំ�ចុំូះ។

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ៤.១៨-២២

ម្នាែ ថ្វាយ ១៦.២៤

កាឡាទូ� ២.២០

ទៀតើទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូូវិ 

ម្រាា��័យយ៉ាាាង�ា?

ទៀតើ�រ�ា ឬ ទៀតើ�វ� 
ន្ថែដល�នកុទៀប់ដជាាាចូិតដទៀដើរតាំាម? 

ទៀតើម�ះកំុ�ុងន្ថែកុន្ថែមប់�ំ�ំ
តាំាមរទៀប់ៀប់�

ា?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?

ការនៅបិជីាា ចិំ តី
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�។ សូមទៀលើ

កុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលសូមម�ះទៀ�ាតាំាមពាាកុយ

ផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សូមម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ �ួកុទៀគំ

�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�ន្ថែចូកុចាំាយ

កុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  កាារទៀប់ដជាាាចូិតដជាាកាារស�្ាទៀ�ាយទៀស្ឋាះាះមតង់ទៀ�ា�ឹង�រ�ាម្រាាាកុ់ ឬ បុ់�វទៀ�តុ�ាមួយ។

•  កាារទៀប់ដជាាាចូិតដជាាប់់ទាំាកុ់�ង�ឹងទៀ�លទៀវិ�ា មបាាកុ់កាាស �ិងកិុចូច�ិត�ំមបឹ់ងន្ថែមប់ង។ 

វាាដូចូជាាចូូលរួម�ឹងមកុុមកុ�ឡាា�ាមួយ ន្ថែដល��ួលបាា�ដៃថឺ្មីឈន�ល មតូវិចូូលរួម�វឹកុហ្គាាាត់ 

�ិងមតូវិចូូលរួមទៀលងន្ថែដរ។  

•  ម�ះទៀយសូូវិចូង់ឲ្យយ�នកុទៀប់ដជាាាចូិតដតាំាមម�ង់ ទៀធិវើជាាម�ះ�ម្រាាាស់កុន�ងជំ�វិិតរប់ស់�នកុ។

•  “សូមន្ថែកុន្ថែមប់�ូលប់ងគំតាំាមន្ថែដលម�ង់ស�វម�ះ�័យ” កាារ�ិយ៉ាាយន្ថែប់ប់ទៀ�ះ គំ��នកុម្រាា���ទៈរស់ទៀ�ាជំ�វិិត

ន្ថែដលទៀប់ដជាាាចូិតដទាំាំងមសុង សមម្រាាប់់ម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ។ 

•  កាាររកុ�ាកាារទៀប់ដជាាាចូិតដមិ�ង្វាាយមសួលទៀនាំាះទៀ�។

ទៀ�ល�នកុ�យិ៉ាាយ��កាារទៀប់ដជាាាចូតិដ សមូឲ្យយកុមុ្រាារន្ថែចូកុចាំាយកាារទៀប់ដជាាាចូតិដ ន្ថែដល�កួុទៀគំធាាាប់ប់ាា�ទៀធិវើ 

(កាារទៀលងកុ�ឡាា កាារទៀលងត��ដ� ។ល។) �ងិថាាទៀតើ�វ�ន្ថែដលង្វាាយមសលួ ម�មទាំាងំកាារលបំាាកុរប់ស�់កួុទៀគំ ទាំាកុ់

�ង�ងឹកាាររកុ�ាកាារទៀប់ដជាាាចូតិដទាំាងំទៀនាំាះ។ សមូ�យិ៉ាាយ��ំ��តែ�យ័ ដៃ��នកុទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូវូិទៀ�ាយទៀប់ដជាាាចូិ

តដផងន្ថែដរ។ ទៀតើចូ�ំចុូ�វ��ឺះ ន្ថែដលកាារទៀប់ដជាាាចូតិដទាំាងំទៀនាំាះ�សុ�ាា? ទៀតើចូ�ំចុូ�វ��ឺះ ន្ថែដលកាារទៀប់ដជាាាចូតិដទាំាងំទៀនាំាះ 

មសទៀដៀង�ាា? សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដកុមុ្រាារ ឲ្យយន្ថែចូកុចាំាយទៀ�ាយទៀសរី �ងិទៀ�ាយទៀស្ឋាះាះមតង។់ 

ការនៅបិជីាា ចិំ តី
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ការនៅបិជីាា ចិំ តី

នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
នៅ�ព្រះតុសួមនិព្រះគុបិល័់កូខនៅទូ (លូកា ២២.៥៤.-៦២)

ម្រាា�មដងទៀនាំាះទៀ�មតុសបាា��យិ៉ាាយទៀ�ាកាា�ម់�ះទៀយសូូវិថាា “ទៀទាំាះប់�ជាាម�សុសទាំាងំ�សប់់ដិទៀសធិម�ងក់ុទ៏ៀ�ាយ 

កុ�៏ំ��ឹំងម�ិប់ដិទៀសធិម�ងន់្ថែដរ”។ ម�ះទៀយសូវូិមជាាប់ដឹងទៀផសង���ាត់�ះអាាង ទៀ�ើយបាា�មបាាប់់ទៀ�ា�ាតថ់ាា 

ម�ុម្រាា�់រង្វាាវិប់�ដង �ាត់�ងឹប់ដិទៀសធិម�ិស្ឋាាាលម់�ង់ ទៀ�ាដ�ំាក់ុសទៀមដចូសងឹ 

កុន្ថែ�ឺងន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិមតូវិបាា�ទៀចាំា�សរួ មុ�ទៀ�លម�ងម់តូវិឆាាាង។ 

កាារទៀនាំាះបាា�ទៀកុើតទៀឡូើង ដូចូ�វ�ន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិម្រាា�ប់�ទូ ល។ 

ម្រាា�មស�ម្រាាាកុទ់ៀ�ើញទៀ�មតុស ទៀ�ើយ�យិ៉ាាយថាា “�នកុបាា�ទៀ�ា

ជាាមយួម�ះទៀយសូូវិទៀនាំាះន្ថែដរ។” ទៀ�មតុសមប់ន្ថែកុកុទៀឡូើង “ទៀ� 

�ំ�មិំ�ស្ឋាាាលម់�សុសទៀនាំាះ (ម�ះទៀយសូូវិ) ទៀ�!” ទៀ�លទៀនាំាះ

ម្រាា�មស�ម្រាាាកុទ់ៀ�ៀត�យិ៉ាាយទៀ�ាកាា�ម់�សុសទៀ�ា��ទៀនាំាះថាា 

“�នកុទៀ�ះ ជាា�ួកុ�នកុទៀនាំាះន្ថែដរ” �ាតក់ុប៏ាា�មប់ន្ថែកុកុមដងទៀ�ៀត។ 

ប់ុនុាំះា�ទៀម្រាាាងទៀមកាាយ ទៀ�មតុសភយ័ខ្លាំាាចូខ្លាំាាងំ�ាស។់ 

�ាតម់�ិចូង់ឲ្យយម�សុសចូ�ំា�ំាត់ទៀ�ៀត ន្ថែតទៀគំទៀ�ាន្ថែតប់�ដ�យិ៉ាាយ។ 

“�នកុទៀ�ះមបាាកុដជាាបាា�ទៀ�ាជាាមយួ�ងឹម�សុសទៀនាំាះន្ថែដរ។ 

�នកុ�ិយ៉ាាយដចូូជាា�នកុមសុកុកាាល�ទៀឡូ”។ ន្ថែតទៀ�មតុសទៀជំរមប់ម្រាាថ្មី 

ទាំាងំសបថ្មីទៀឡូើងថាា “�នកុទៀ�ើយ �ំ�មិំ�ដឹងជាា�នកុថាាដចូូទៀមដចូទៀ�”។ 

កាារទៀ�ះបាា�ទៀកុើតទៀឡូើង ដូចូជាាម�ះទៀយសូវូិបាា�ម្រាា�ប់�ទូ លរចួូទៀ�ើយ។ ភាាាម

ទៀនាំាះ�ាតក់ុ�៏កឹុទៀ�ើញម�ះប់�ទូ លដៃ�ម�ះ�ម្រាាាស់ ន្ថែដលម្រាា�ម�ះប់�ទូ ល�ងឹ�ាត់ រចួូ�ាតទ់ៀចូញទៀ�ាទៀម�ាទៀ�ាយយកំុដ� ល។ 

�ាតប់ាា�ដងឹថាា �ាតប់ាា�ទៀធិវើ�វូិ�វ�ន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិបាា�មបាាប់់�កុុជាាម�ុ ទៀ�ើយ�ាតម់្រាា�អាារមី�ម៍�ិគំប់ប�ដៃមកុន្ថែលង។ 

ប់ុនុ្ថែ�ដ ម�ះទៀយសូូវិម�ិន្ថែដលទៀបាាះប់ង់ទៀចាំាលទៀ�មតុសទៀឡូើយ។ ទៀមកាាយមកុ ទៀមកាាយទៀ�លន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិរសទ់ៀឡូើងវិិញ �្

រះ�ងគបាា�យ៉ាាងទៀ�ាទៀ�នរ�ទៀ�ឺ��ទៀបូ់� ។ ទៀមកាាយមកុ ទៀ�លន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិរសទ់ៀឡូើងវិិញជាាមួយ�ងឹ�កួុសសិសរប់សម់�ង�់្

លះ។ ម�ះទៀយសូវូិសួរទៀ�មតុសប់�ដង “ទៀ�មតុស ទៀតើ�នកុមសឡាាញ�់ំ�ទំៀ�?” មគំប់់ទៀ�លទៀ�មតុសទៀ�ឺើយថាា “ម�ះ�ម្រាាាសទ់ៀ�ើយ 

ម�ងម់ជាាប់ទៀ�ើយថាា �ំ�មំសឡាាញម់�ង”់ ទៀ�ើយមគំប់់ទៀ�លម�ះទៀយសូូវិម្រាា�ប់�ទូ លថាា “សមូឲ្យយចូ�ំ�ដល�់វូ ងទៀចូៀម�ំ�សំុ�ផង”។ 

ម�ះទៀយសូូវិចូង់ឲ្យយទៀ�មតុសកាាាយជាាសសិសរប់សម់�ង់ ទៀ�ាយប់ទៀងើើតសសិសប់�ដ។ ទៀទាំាះប់�ជាាទៀ�មតុសម�ិមគំប់់លក័ុេក៏ុទៀ�ាយ 

ម�ះទៀយសូូវិមជាាប់ថាា �ាត�់តិជាាចូង់ទៀដើរតាំាមម�ង់ ទៀធិវើជាាម�ះ�ម្រាាាសរ់ប់ស�់ាត។់ ចាំាប់់��ទៀ�លទៀនាំាះមកុ ទៀ�មតុសម�ិន្ថែដលប់ដិ

ទៀសធិម�ះទៀយសូវូិមដងទៀ�ៀតទៀឡូើយ។  

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
• សូមទៀប់ដជាាាចូិតដទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូូវិ ទៀធិវើជាាម�ះ�ម្រាាាស់កុន�ងជំ�វិិត�នកុ។

•  សូមទៀប់ដជាាាចូិតដ��ុញ្ញាាាតឲ្យយម�ះទៀយសូូវិ�ប់់ស្ឋាាាត់�ូវិគំំ�ិតរប់ស់�នកុ សកុមីភាា�រប់ស់�នកុ �ិងចំូ�ង់រប់ស់�នកុ។

•  សូមឲ្យយម�ះទៀយសូូវិកាាាយជាា��ិភាា�ជាាង�វ�ៗទាំាំង�ស់កុន�ងទៀ�ាកុិយទៀ�ះន្ថែដលនាំាំ�នកុឲ្យយ ទៀដើរតាំាមម�ង់ 

ស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់ �ិងម្រាា�លកុេ�ៈដូចូម�ង់។ 
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១.  តាំាមកាារទៀលងទៀ�ះ ម្រាា�ចូទៀមឺើយន្ថែត��រប់ុុទៀ�ះាះមគំប់់រ៉ាាល់សំ�ួរទាំាំង�ស់ ន្ថែដលចូទៀមឺើយទៀនាំាះអាាចូ “មតូវិ” ឬកុ៏ 

“�ុស”។ ទៀតើ�នកុរត់ទៀ�ាកាា�់�ិសទៀ�ា�ា ទៀ�លចូទៀមឺើយទៀនាំាះមតឹមមតូវិ? (ខ្លាំាងស្ឋាោាំ)

២.  តាំាមរយៈម�ះគំមី�រ ទៀតើទៀ�ាកុទៀ�មតុសបាា��ិយ៉ាាយកាារ�ិត ឬ បាា��ិយ៉ាាយកុុ�កុ? 

ទៀ�តុ�វ�បាា�ជាា�ាត់�ិយ៉ាាយកុុ�កុ? ទៀ�ល�នកុម្រាា�ជំទៀមមើស�ិយ៉ាាយកាារ�ិត ឬ�ិយ៉ាាយកុុ�កុ 

ទៀតើ�នកុទៀរើសយកុមួយ�ា? (�ិយ៉ាាយកាារ�ិត) ទៀ�តុ�វ�? (កាារកុុ�កុទៀធិវើឲ្យយទៀយើងទៀធិវើ�ុស ន្ថែដលកាារទៀ�ះជាាកាារមិ

�ស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ះ)។

៣.  ឱ ម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ �ូលប់ងគំចូង់ទៀដើតាំាមម�ង់ជាាម�ះ�ម្រាាាស់រប់ស់�ូលប់ងគំ។ សូមន្ថែកុន្ថែមប់�ូលប់ងគំតាំាមផឺូវិន្ថែដល

ម�ង់ស�វម�ះ�័យ។ សូមម�ះ�ងគប់ង្វាាាញ�ូលប់ងគំ �ូវិផឺូវិន្ថែដល�ូលប់ងគំអាាចូទៀដើរតាំាមម�ង់បាា�។ (ឈប់់ប់�ដិចូ) 

ផឺូវិទៀនាំាះ�ឹងមិ�ង្វាាយមសួលទៀឡូើយ ប់ុុន្ថែ�ដ �ូលប់ងគំ�ុកុចូិតដថាាម�ង់�ឹងប់ង្វាាាញផឺូវិដល់�ូលប់ងគំជាាកុ់ជាាមិ�ខ្លាំា�។

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ព្រះតូវ ឬ ខុ្ញុំសួ

១.  សូមឲ្យយ�នកុទៀលងឈរជាាជំួរចូំកុ�ោាលប់�ទប់់ �នកុទៀលងមតូវិឈរជាាជំួរ��ខ្លាំាងមុ� ដល់ខ្លាំាងទៀមកាាយ។ 

២.  សូមន្ថែប់ងន្ថែចូកុជាាជំួរឈរទៀ�ាចូំកុ�ោាលប់�ទប់់។ ខ្លាំាងស្ឋាោាំ �ិងខ្លាំាងទៀ�វង។ សូម��យល់ថាា �នកុ�ឹងសួរជាាសំ�ួរ 

ទៀ�ើយឲ្យយ�ួកុទៀគំជាា�នកុទៀ�ឺើយ មតូវិ ឬ �ុស។ ន្ថែតជាាជាាងម�ា�់ន្ថែត�ិយ៉ាាយ មតូវិ ឬ �ុស �នកុទៀលង�ឹងទៀ�ឺើយ 

ទៀ�ាយចាំាប់់ទៀផដើម��ខ្លាំាងស្ឋាោាំ សមម្រាាប់់ចូទៀមឺើយ “មតូវិ” ឬ ចាំាប់់ទៀផដើម��ខ្លាំាងទៀ�វងសមម្រាាប់់ចូទៀមឺើយ “មិ�មតូវិ”។ 

៣.  ឧទាំារ�រ�៍ សំ�ួរម្រាា�ដូចូជាា “ម�ះចូ័�ទរះទៀឡូើងទៀ�ាទៀ�លដៃថ្មីៃ!” (ចូទៀមឺើយគំ��ុស 

ទៀ�ើយ�នកុទៀលងមតូវិរត់��ខ្លាំាងទៀ�វង ទៀឆាះាះទៀ�ា “ជំញ្ជាាាំងខ្លាំាងទៀ�វង”)

៤.  ភាា�សប់�ាយ៖ �នកុទៀលង ២នាំាកុ់ចូុងទៀមកាាយន្ថែដលប់ុះ�ឹងជំញ្ជាាាំងយ�តមតូវិចាំាកុទៀចូញ��កាារមប់កុួត ឬ 

�ងគ�យទៀមើលទៀគំ រ�ូតដល់ចាំាប់់ទៀផដើមទៀលងជាាថ្មីី�។ ប់�្រទៀលងរ�ូតសល់ន្ថែត�នកុទៀលងចូុងទៀមកាាយ ៤នាំាកុ់

 �ិងមប់កាាសថាា “�នកុទៀនាំាះជាា�នកុឈនះ”។ 

៥.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ សូមសួរសំ�ួររ�លឹកុ ��ទៀមទៀរៀ�មុ�ៗ “ម�ះទៀយសូូវិជាា�នកុគំង្វាាាលលអ 

ន្ថែដល�ះា�ទៀចូៀម�ាមួយបាាត់ប់ង់!” (ទៀប់ើទៀ�ឺើយមតឹមមតូវិ �នកុទៀលងមតូវិរត់ខ្លាំាងស្ឋាោាំ�ួកុទៀគំ ទៀឆាះាះទៀ�ា 

“ជំញ្ជាាាំងខ្លាំាងស្ឋាោាំ”)។ 

•  នៅសួចំកូី� �ិ ត�ារភាា បិជ់ួ� វ ិត៖ នៅ�ព្រះតុសួមិនបាននិ យ៉ាយព្រះតង់ន់ៅទូ នៅ�ព្រះតសុួកុូ�កូនៅ�ើ មី�ការ�រខ្ញុំានួគ្នាត ់
នៅ�ើ យគ្នាតម់្នាន�រមេណ៍ នៅស្ថាកូសី្ថាយ នៅព្រះកាយនៅ�លគ្នាតប់ានកុូ�កូ។ ព្រះ�ះជាម្នាា ស់ួសួ�ើព្រះ�ះទូ័យឲ្យយនៅយើ ង់ 
និ យ៉ាយការ�ិ ត។ ព្រះ�ះនៅយសូូួវជា�ាូវ ជានៅសួចំកូី� �ិ ត និ ង់ជាជួ� វ ិត �ាកូនៅជួឿ�ងំ់�ស់ួព្រះតូ វនៅបិជីាា ចំិ តនីៅ�ើ រតា
មព្រះ�ះ�ង់ំ និ ង់សី្ថាបិប់ិងំ្គាបិត់ាមនៅសួចំកូី� �ិ ត។  
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ការនៅបិជីាា ចិំ តី

ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

 ១ នៅតើ �ាកូចំង់ចាំនូំវនៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នបិនាំទ តទ់ូ� ៦ ��ំ� ការនៅបិជីាា ចំិ តនីៅទូ? សូួមសួរនៅសួរចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម

២ បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

 នៅបិើ �ាកូណា _______________  ព្រះតូ វឲ្យយ�ាកូនៅនាំះ ___________ �ងំ់_______________ 

 រាល់ដែតទៃ�ៃ នៅ�ើ យ___________ ។ 

៣ នៅ�តុ�ើ� ការនៅ�ើ រតាមព្រះ�ះនៅយសូូួវ ជាការនៅបីិជាា ចំិ តី?

៤ នៅតើ �ាកូបាននៅបិជីាា ចំិ តនីៅលើ �ើ� ខ្ញុំាះ? 

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖  

  សូួមបិិទូដែ�ាកូ នៅ�ើយទូូលសួួរ �ងំ់សី្ថាបិព់្រះ�ះនៅយសូូួវថ្វា “នៅតើ វ៉ានឹ ង់នៅ�ជា�ើ� នៅបិើខ្ញុំាុជំា�ាកូនៅ�ើ រតាមព្រះទូង់ន់ៅ�យចំិ តីនៅ�ះ�លួ 
 និ ង់នៅបីិជាា ចំិ តី?” នៅតើ ព្រះទូង់ន់ឹ ង់នៅ�ើើ �ើ� ? សូួមគូុសួរបូិភា��� �ើ� ដែ�លព្រះ�ះនៅយសូូួវបិង្គាា ញ់�ាកូ បិនាំទ បិម់កូដែចំកូចាំយរបូិភា�នៅនាំះនៅ�
 កានម់ិ តីរមួថ្វាា កូ ់និ ង់ឪ�ុកូមី្នាយរបិស់ួ�ាកូ។
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ការនៅបិជីាា ចិំ តី

�ាកូជួយួលាង់ចាំនមី្នាយ�ាកូនៅ�លមយួទៃ�ៃ។

ការនៅនាំះលានៅ�ើយ លានៅ�ើយ!

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

ការនៅនាំះមិនលានៅទូ មិនលានៅទូ!

�ាកូជួួយមិ តី�័កីូម្នាា កូ ់ដែ�លមិនសូួវ�ូដែកូកូាងុ់ថ្វាា កូន់ៅរៀន។

ការនៅនាំះលានៅ�ើយ លានៅ�ើយ!

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

ការនៅនាំះមិនលានៅទូ មិនលានៅទូ!

�ាកូរកូារាល់ការសួនារបិស់ួ�ាកូ�ងំ់�ស់ួ។

ការនៅនាំះលានៅ�ើយ លានៅ�ើយ!

�ូនៅចំាះ សូួមរកូាការនៅបីិជាា ចំិ តីរបិស់ួ�ាកូ និ ង់ចំង់ចាំ�ំ�ិស្ថាា ន!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ�៍ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!



សូួមបំិនៅ�ញ់ទូូលបិងំំ់នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណបិរសុិួទូធរបិស់ួព្រះទូ
ង់។់ ទូូលបិងំំ់ចំង់សំ់្ថាល់ដែ�នការព្រះទូង់ ់សួព្រះម្នាបិទូ់ូលបិង់ំ។ំ

�ាកូកំូស្ថានីចិំតី យែូហាន ១៤.១៥-៣១

ការ�ឹង់ដែ�ាកូ
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នៅ�នៅ�សូួ ៥: ១៨

សូួមឲ្យយបាននៅ�ញ់ជាមយួព្រះ�ះវញិ្ញាា ណវញិ់។



68

នៅតើ �ាកូ�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
សមូប់ទំៀ�ញ�លូប់ងគទំៀ�ាយម�ះវិញិ្ញាាា�ប់រសិ�ុរិប់សម់�ង។់ �លូប់ងគចំូងស់្ឋាាាលន់្ថែផ�កាារម�ង់ 

សមម្រាាប់�់លូប់ងគ។ំ

–––––

នៅ�នៅ�សូួ ៥: ១៨  

សមូឲ្យយបាា�ទៀ�ញជាាមយួម�ះវិិញ្ញាាា�វិិញ។

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 

កូិ ចំាការ ២.១-១៧

រ ែមូ ៨.២៦-២៧

រ ែមូ ១៥.១៣

កាឡាទូ� ២.២២-២៦

សមូឲ្យយបាា�ទៀ�ញជាាមួយម�ះវិិញ្ញាាា� 

ម្រាា��័យ�យ័�វ�? 

ទៀតើទៀធិវើដូចូទៀមដចូ ទៀដើ

មប�ឲ្យយបាា�ទៀ�ញជាាមួយ

ម�ះវិិញ្ញាាា�?

ស្ឋាោាប់់ល�សំទៀលងម�ះ ម្រាា��័យ�យ័�វ�?

សូមឲ្យយបាា��ឹងន្ថែផអកុទៀលើម�ះ ម្រាា��័យ�យ័�វ�? 

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?

ការ�ឹ ង់ដែ�ាកូ
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិ

ស្ឋាាា�។ សូមទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ា

យ�ូលសូមម�ះទៀ�ាតាំាមពាាកុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សូមម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូ

កុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ �ួកុទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ 

ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�ន្ថែចូកុចាំាយកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ម�ះចូង់�ិយ៉ាាយទៀ�ាកាា�់�នកុ។ ទៀ�ល�ឺះ វាាលំបាាកុស្ឋាោាប់់ល�សំទៀលងម�ង់។ បុុ់ន្ថែ�ដ 

ទៀប់ើទៀយើងទៀ�ាន្ថែតប់�្រស្ឋាោាប់់ ទៀនាំាះទៀយើង�ឹងអាាចូទៀរៀ�ស្ឋាាាល់សំទៀលងម�ង់បាា�។ 

•  ទៀយើងមតូវិន្ថែត�ឹងន្ថែផអកុទាំាំងមសុងទៀលើម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់ម�ះ។ ទៀយើងមតូវិន្ថែត�ុកុចិូតដទៀលើ�ំ�ា

ចូរប់ស់ម�ះ មិ�ន្ថែម��ឹងទៀលើកុំ�ាំងរប់ស់�ឺ��ឯងទៀឡូើយ។

• ទៀយើងមតូវិន្ថែត�ឹងន្ថែផអកុទាំាំងមសុងទៀលើម�ះវិិញ្ញាាា�រប់ស់ម�ង់ ទៀដើមប�ឲ្យយបាា�កាា�់ន្ថែតដូចូម�ះទៀយសូូវិ។

• ទៀ�ល�នកុម្រាា�ទៀ�លជាាមួយម�ះវិិញ្ញាាា� ម�ះទៀយសូូវិ�ឹងទៀមប់ើ�នកុកាា�់ន្ថែតធិំទៀឡូើងៗ។ 

•  �នកុ�ឹងកាា�់ន្ថែតម្រាា�ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ ទៀសចូកុដ��ំ�រ ទៀសចូកុដ�សុ�ស្ឋាា�ដ ភាា��ត់ធីិត់ 

�ិងផលន្ថែផឺដដៃ�ទៀ�ៀតដៃ�ម�ះវិិញ្ញាាា�។

សមូនាំាកំុចិូច�ភិាាកុ�ា ទៀ�ាយ�យិ៉ាាយ��ំ� ទៀតើម្រាា��យ័�វ� ន្ថែដលម្រាា�មតិដម្រាាាកុ់ �ងិ�នកុជំយួកុសំ្ឋាា�ដចូតិដម្រាាាកុ់ ន្ថែដល

�នកុអាាចូ�ងឹពាាកុឲ់្យយជំយួប់ង្វាាាញផឺូ វិ�នកុបាា�រ៉ាាលដ់ៃថ្មីៃ។ ទៀតើ�នំាំាកុ�់�ំងទៀនាំាះ ដចូូទៀ�ា�ងឹ�វ�ន្ថែដរ? សមូ�ភិាាកុ�ា

��ផលន្ថែផទឺៀផសងៗដៃ�ម�ះវិញិ្ញាាា� ទៀ�ើយ�កុុឲ្យយកុមុ្រាារន្ថែចូកុចាំាយ ចូ�ំចុូមយួ�ាន្ថែដល�កួុទៀគំកុ�ំងុ�្ាយ៉ាាម

ជំ�ំះជាាងទៀគំ។ 

ការ�ឹ ង់ដែ�ាកូ
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នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
�ាកូជួួយកំូស្ថានីចិំតី (យែូហាន ១៤.១៥-៣១)

សូមចូ�ំាយទៀ�លប់�ដចិូ ទៀ�ាយប់�ិន្ថែភនកុ �ិងមសដៃមុទៀ�ាមតិដម្រាាាកុ់ ន្ថែដល�នកុមសឡាាញខ់្លាំាាងំ។ 

ទៀតើ�នកុទៀ�ើញម�ុរប់សទ់ៀគំទៀ�? ឥឡូូ វិ សមូមសដៃមថាា មតិដម្រាាាកុទ់ៀនាំាះ�យិ៉ាាយ “�ំ��ឹំងចាំាកុទៀចូញទៀ�ាដៃថ្មីៃន្ថែសអកុ 

ទៀ�ាកុន្ថែ�ងឺឆាាាយ កុន្ថែ�ងឺន្ថែដល�នកុមិ�អាាចូទៀ�ាដល។់ បុុ់ន្ថែ�ដ សមូកំុុថ្មីប់់បាារមភ��៍� �ំ��ឹំង�កុុម�ះវិិញ្ញាាា�រប់ស�់ំ�នំ្ថែដល

�ងឹ�យិ៉ាាយជាាមយួ�នកុ ទៀ�ើយកុជ៏ំយួដល�់នកុផងន្ថែដរ។” ជាាកាារ�តិ�ាស់ 

កាារទៀ�ះទៀម�ា��ម�ះ ទៀនាំាះ�ងឹម�ិអាាចូទៀកុើតទៀឡូើងបាា�ទៀ�។ ប់ុនុ្ថែ�ដ 

ទៀ�ះជាា�វ�ន្ថែដលបាា�ទៀកុើតទៀឡូើង ម�ុទៀ�លម�ះទៀយសូូវិសុគំតទៀលើទៀឈើឆាាាង 

ទៀ�ើយបាា�រស�់�សគុំតទៀឡូើងវិិញ ទៀ�ាយគំង់ទៀ�ាខ្លាំា

ងស្ឋាោាំដៃដដៃ�ម�ះវិរប់តិាំាន្ថែដលគំង់ទៀ�ាស្ឋាាា�សគួំ។៌ 

ម�ះ�ងគម�ិ�ុកុទៀយើងឲ្យយទៀ�ាន្ថែតឯងទៀឡូើយ។ ម�ះទៀយសូូវិបាា

�ម្រាា�ម�ះប់�ទូ លទៀ�ាកុន�ងម�ះគំមី�រ យុហូ្គាា� ១៤.១៦-១៧

 “ទៀនាំាះ�ំ��ឹំង�លូសមូដលម់�ះវិរប់តិាំា ទៀ�ើយម�ង�់ងឹមប់ទាំា��្

រះដ៏ជាាជំំ�យួ១�ងគទៀ�ៀត មកុ�នកុរ៉ាាល�់ាា ឲ្យយបាា�គំង់ទៀ�ាជាាមយួ 

ទៀ�ា�សក់ុលបទៀរៀងទៀ�ា គំ�ជាាម�ះវិិញ្ញាាា�ដៃ�ទៀសចូកុ្រ��តិ។” 

ម�ះទៀយសូូវិបាា�ប់�ើូ �ម�ះវិិញ្ញាាា�រប់សម់�ង់ មកុជួំយ

ដល�់កួុជំំ�ំុទៀដើមប�ចាំាប់់ទៀផដើមទៀធិវើទៀប់សកុកុមី។ កាារទៀ�ះមិ�យរូទៀ� 

ទៀ�ាយម�ា�ន់្ថែតកុន�ងទៀ�លដៃថ្មីៃ�ទិៀសសមយួ ន្ថែដលទៀ�ាថាាដៃថ្មីៃប់�ុយ��៥០ 

ទៀ�លទៀនាំាះម្រាា��យលទ់ៀបាាកុប់កុខ់្លាំាាងំ ទៀ�ើយមគំប់់�ាាកុប៏ាា�ទៀ�ញជាាម�ះវិិញ្ញាាា�

ប់រិស�ិុ។ ម�ះវិិញ្ញាាា�រប់សម់�ះ�ងគគំង់ទៀ�ាជាាមយួ�កួុ�ាត់ ដចូូជាា�នកុជួំយកុសំ្ឋាា�ដចូតិដ ជាាមគួំប់ទៀមងៀ� �ិងជាា�នកុដឹកុនាំាផឺំូ វិ។ 

ទៀ�ើយម�ះវិិញ្ញាាា�ដន្ថែដល កុរ៏សទ់ៀ�ាកុន�ង�ស�់នកុ�ាន្ថែដលជាាកូុ�រប់សម់�ះ�ងគ ដចូូជាា�នកុ �ិង�ំ�ផំងន្ថែដរ។ ម�ងច់ូង់ដកឹុនាំាំ

ទៀយើងទៀ�ាយម�ះវិិញ្ញាាា�រប់សម់�ង។់ ទៀតើ�នកុកំុ�ងុស្ឋាោាប់់ម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិស�ិុន្ថែម�ទៀ�?

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមកាាាយជាា�នកុ�ឹងន្ថែផអកុទៀលើម�ះវិិញ្ញាាា�រប់ស់ម�ះ ទៀដើមប�ដឹកុនាំាំ កំុស្ឋាា�ដចូិតដ �ិងប់ទៀមងៀ�ដល់�នកុ។

•  សូម�ូលសុំម�ះវិរបិ់តាំាន្ថែដលគំង់ទៀ�ាស្ឋាាា�សួគំ៌ ឲ្យយប់ំទៀ�ញ�នកុទៀ�ាយម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់ម�ង់រ៉ាាល់ដៃថ្មីៃ។

•  ទៀតើ�ំ�ំអាាចូន្ថែញកុទៀ�ល�ឺះ ស្ឋាោាប់់សំទៀលងម�ះបាា�ទៀ�? “សូមឲ្យយម�ង់ ហ្គាាយ ហ្គាាាយ” ទៀនាំាះម្រាា��័យថាា 

�នកុទៀ�ាទៀសៃ�មស្ឋាាាត់រយៈទៀ�ល ៥នាំា�� ជាាមួយ�ឹងម�ះដ៏�ីស់ប់ំផុត។ កាារស្ឋាោាប់់អាាចូសំខ្លាំា�់ជាាងកាារ�ិយ៉ាាយ។ 

ទៀតើម�ះអាាចូម្រាា�ប់�ទូលមកុកាា�់�នកុទៀ�ាយរទៀប់ៀប់�ា? សូមអាា� �ំ�ុកុដំទៀកុើង ៤៦.១០ ទាំាំង�ស់�ាា។

ការ�ឹ ង់ដែ�ាកូ
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១.  ទៀដើមប�ស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់តាំាម “សុ�មុូ�” ភាាាមៗ ទៀតើ�នកុមតូវិទៀធិវើ�វ�? (ស្ឋាោាប់់យ៉ាាាងយកុចូិតដ�ុកុ�ាកុ់ ទៀផ្លាោាតអាារមី�៍ 

�ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ភាាាមៗ ទៀ�លន្ថែដល សុ�មុូ�ប់ង្វាាាប់់) ចូុះ ទៀ�លសុ�មុូ��សឹប់វិិញ ទៀតើ�នកុមតូវិទៀធិវើ�វ�?

២.  ទៀយើងមតូវិន្ថែតស្ឋាោាប់់ម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់ម�ះ ន្ថែដលជាា�នកុកុំស្ឋាា�ដចូិតដទៀយើង ជាាមគំូប់ទៀមងៀ� 

�ិងជាា�នកុដឹកុនាំាំផឺូវិរប់ស់ទៀយើង។ ទៀតើទៀយើងអាាចូស្ឋាោាប់់ល�សំទៀលងរប់ស់ម�ះបាា� យ៉ាាាងដូចូទៀមដចូ? ទៀតើទៀយើងមតូវិទៀធិវើ�វ�? 

(ស្ឋាោាប់់យ៉ាាាងយកុចូិតដ�ុកុ�ាកុ់ ទៀផ្លាោាតអាារមី�៍ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ភាាាមៗ ទៀ�លន្ថែដល ម�ះ�ងគប់ង្វាាាប់់) ទៀតើកាារ�ឹងន្ថែផអកុ 

កាារ�ុកុចូិតដ ទៀលើម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិ ទៀដើមប�ដឹកុនាំាំ�នកុ ម្រាា��័យ�វ�?

៣.  ម�ះ�ងគទៀ�ើយ សូមប់ំទៀ�ញ�ូលប់ងគំទៀ�ាយម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិរប់ស់ម�ង់ សូមជំួយ�ូលប់ងគំឲ្យយស្ឋាោាប់់សំទៀឡូងម�ង់ទៀ�ា

យយកុចូិតដ�ុកុ�ាកុ់ រ៉ាាល់ទៀ�លម�ង់ម្រាា�ម�ះប់�ទូលមកុកាា�់�ូលប់ងគំ។ សូមជំួយឲ្យយ�ូលប់ងគំស្ឋាោាប់់សំទៀលងម�ង់ទៀ�ាយយ

កុចូិតដ�ុកុ�ាកុ់ ទៀ�លម�ង់ម្រាា�ម�ះប់�ទូលមកុកាា�់�ូលប់ងគំ។ ឥឡូូវិទៀ�ះ សូមម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិ�ិយ៉ាាយមកុកាា�់ចូិតដ�ូ

លប់ងគំ ទៀ�ើយប់ង្វាាាញ�ូលប់ងគំផឺូវិមួយ ន្ថែដល�ូលប់ងគំអាាចូទៀដើរតាំាមម�ង់កាា�់ន្ថែតជំិតសនិ�ិប់ន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ (ឈប់់ប់�ដិចូ) ឱ 

ម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិទៀ�ើយ �ូលប់ងគំ�រម�ះគំុ�ម�ង់ ន្ថែដលម�ង់មតឡូប់់ជាាមគំូប់ទៀមងៀ� �ិងជាា�នកុដឹកុនាំាំផឺូវិរប់ស់�ូលប់ងគំ។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
សឺុួមែូន សុួ�សួ (Simon Sez)

១.  សូមចាំាប់់ទៀផដើម��យល់ដល់�នកុទៀលងថាា �ួកុទៀគំមតូវិស្ឋាោាប់់ទៀ�ាយយកុចូិតដ�ុកុ�ាកុ់ កុន�ងកាារទៀលងន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀ�ះ។

២.  �នកុដឹកុនាំាំទៀលងម្រាា�ទៀ�ះាះថាា “សុ�មុូ�”។ សុ�មុូ�ទៀសនើ�នកុទៀលងឲ្យយទៀធិវើតាំាម�ាត់ ដូចូជាា 

“សូមប់ុះមម្រាាមទៀជំើងរប់ស់�នកុ”។ កុុម្រាារមតូវិប់ុះមម្រាាមទៀជំើងរប់ស់ទៀគំ តាំាម�វ�ន្ថែដល សុ�មុូ� បាា�មបាាប់់។ 

៣.  កុុម្រាារ�ិងចាំាញ់ ទៀប់ើទៀគំទៀធិវើ�ុស���វ�ន្ថែដល សុ�មុូ� បាា�មបាាប់់។

៤.  ដំប់ូង សុ�មុូ� �ឹងនាំាំ�នកុទៀលងទៀធិវើតាំាម �វ�ៗន្ថែដលង្វាាយៗសមម្រាាប់់�ួកុទៀគំទៀធិវើតាំាម ដូចូជាា ប់ុះមតទៀចូៀកុ 

ទៀ�ាត៥ដង ជាាទៀដើម។ សូម�ងគ�យចូុះ ទៀមកាាកុឈរទៀឡូើង...។ ទៀ�លន្ថែលបងទៀ�ះកុំ�ុងទៀលង សុ�មុូ� 

ទៀសនើឲ្យយម្រាា�កាារមប់កុួតមប់ន្ថែជំង�ឺះៗ ដូចូជាា “សុ�មុូ� សុ�ស ប់ុះមម្រាាមទៀជំើង មិ�ន្ថែម�មចូមុះទៀ�” “សុ�មុូ� សុ�ស ប់ុះមចូមុះ 

ម�មទាំាំងមម្រាាមទៀជំើង” ឬ “សូមប់ុះមតទៀចូៀកុ” (ទៀ�ាយមិ�បាា��ិយ៉ាាយថាា “សុ�មុូ� សុ�ស”)។

៥.  ប់�្រទៀលងរ�ូតទៀ�ាសល់ន្ថែត�នកុទៀលង ៤នាំាកុ់ប់ុុទៀ�ះាះ ន្ថែដល�ឹងមតូវិមប់កាាស ថាាជាា�នកុឈនះ�ូន្ថែកុទាំាំងស្ឋាោាប់់ 

�ិង�ូន្ថែកុទាំាំងទៀធិវើតាំាម។

៦. ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ សូមទៀលងមដងទៀ�ៀត ន្ថែតទៀ�លទៀ�ះ សុ�មុូ� មតូវិ�សឹប់មបាាប់់វិិញ។

៧.  រួចូប់�្រទៀលងរ�ូតទៀ�ាសល់ន្ថែត�នកុទៀលង ៤នាំាកុ់ប់ុុទៀ�ះាះ ន្ថែដល�ឹងមតូវិមប់កាាស ថាាជាា�នកុឈនះ�ូន្ថែកុទាំាំងស្ឋាោាប់់ 

�ិង�ូន្ថែកុទាំាំងទៀធិវើតាំាម។ 

•  ទៀសចូកុដ��ិតភាាាប់់�ឹងជំ�វិិត៖ ម�ះន្ថែតងន្ថែត�ិយ៉ាាយមកុទៀយើងតាំាមរយៈម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិ។ ទៀយើងមតូវិន្ថែត�ឹងន្ថែផអកុ 

�ិង�ុកុចូិតដទៀលើម�ង់ ទៀ�ាយម�ង់�ឹងជំួយកុំស្ឋាា�ដចូិតដ ប់ទៀមងៀ� �ិងដឹកុនាំាំផឺូវិទៀយើងរ៉ាាល់�ាា។ ទៀយើងមតូវិចូំ�ាយទៀ�ល

ស្ឋាោាប់់ម�ះ�ងគម្រាា�ប់�ទូល មកុកាា�់ចូិតដរប់ស់ទៀយើង។ 
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ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

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

 សូួមសួរនៅសួរវ៉ាចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

២ ចូំរបិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

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

៣ សូួមសួរនៅសួរនៅ�េ ះ�លដែ�ាទៃនព្រះ�ះវ ិញ្ញាា ណបិរ សុិួទូធខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

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

 នៅតើ ការលំបាកូនៅនាំះ នៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា ន�ចំជួយួ�ាកូបានយ៉ាែ ង់�ូចំនៅមីចំ?

៥ នៅ�លនៅ�ាើ យតបិ៖  
 សូួមឲ្យយព្រះ�ះនូវ ហាយហាើ យ (High Five)! សូួមបិិទូដែ�ាកូរបិស់ួ�ាកូ និ ង់សី្ថាបិសំ់ួនៅលង់ 
 ដែ�លព្រះ�ះព្រះទូង់ន់ឹ ង់ម្នានបិនទលូមកូកាន�់ាកូ។ នៅតើ ព្រះ�ះ�ង់បំានរលឹំ កូ�ាកូ��ខ្ញុំគុមព� រណាមយួនៅទូ? 
 នៅតើ ព្រះទូង់ប់ានឲ្យយ�ាកូគុនំិ តណាមយួ ដែ�រឬនៅទូ? នៅតើ ព្រះទូង់ប់ានរលឹំ កូ�ាកូ តាមមនុសួសជាកូល់ាកូណ់ាម្នាា កូន់ៅទូ? 
 សូួមគូុសួ ឬ សួរនៅសួរចុំះនៅលើ ព្រះកូ�របិស់ួ�ាកូ នូវ�ើ� ដែ�ល�ាកូយល់ថ្វា ព្រះ�ះនឹ ង់ម្នានបិនទលូមកូកាន�់ាកូ។ 
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ខ្វាទូ� បានសួនៅព្រះមចំចិំ តីនាំមំិ តីរបិស់ួគ្នាតន់ៅ�ព្រះ�ះវ ិហារ។

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? ព្រះតូ វនៅ�ើយ ព្រះតូ វនៅ�ើយ

ជូួ មិនបានសិួ កូា និ ង់លួចំចំមាង់នៅ�លព្រះបិ�ង់។

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? មិនព្រះតូ វនៅទូ មិនព្រះតូ វនៅទូ

សូូួសុួ� បានដែចំកូចាំយទូ� បិនាំទ ល់របិស់ួគ្នាតជ់ាមយួនឹ ង់មិនរមួថ្វាា កូ�់ងំ់�ស់ួរបិស់ួគ្នាត។់

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? ព្រះតូ វនៅ�ើយ ព្រះតូ វនៅ�ើយ

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

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? ព្រះតូ វនៅ�ើយ ព្រះតូ វនៅ�ើយ

នៅ�ព្រះតុសួបានយកូរបិស់ួខ្ញុំាះៗ ដែ�លមិនដែមនជាកូមេសិួទូធិ របិស់ួគ្នាត។់

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ? មិនព្រះតូ វនៅទូ មិនព្រះតូ វនៅទូ

នៅចំសុួ� បាន��ិស្ថាា ន សួព្រះម្នាបិកូ់ូននៅបិសួកូជួនម្នាា កូ។់

នៅ�យព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ និ ង់នៅនាំះជាការនៅគ្នាះ!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ�៍ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!



សូួមនៅ�ើើឲ្យយទូូលបិងំំ់កាា យជា�ាកូនាំសំ្ថារទៃនព្រះ�ះគុុណ 
នៅសួចំកីូ��ិត និង់នៅសួចំកីូ�យុតីិ�មរ៌បិស់ួព្រះទូង់។់

ព្រះ�ះនៅយសូូួវ និង់កុូម្នារ ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.១-៦

ឥទូធ ិ�ល



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�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
សមូទៀធិវើឲ្យយ�លូប់ងគកំាាាយជាា�នកុនាំាសំ្ឋាារដៃ�ម�ះគំ�ុ ទៀសចូកុដ��តិ �ងិទៀសចូកុដ�យតុដធិិមរ៌ប់សម់�ង។់

–––––

យែហូាន ១.១៤  
ទៀយើងរ៉ាាល�់ាាបាា�ទៀ�ើញសរិលីអម�ង ់គំ�ជាាសរិលីអដៃ�ម�ះរ៉ាាជំប់មុតាំាន្ថែត១ ន្ថែដលមកុ��ម�ះវិរប់តិាំា ម្រាា�ទៀ�ញជាាម�ះគំ�ុ  

�ងិទៀសចូកុ្រ��តិ។

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 
ម្នាែ ថ្វាយ ១៩.១៣-១៥

កូិ ចំាការ ២.១៦-១៧

លូកា ១៨.១៥-១៧

ទៀតើ�ំទៀ�ាយទាំា��វ��ឺះ 

ន្ថែដលម�ះឲ្យយមកុ�នកុ?

ទៀតើ�វ�ន្ថែដលជាាភាា��ុស�ាា 
រវាាងទៀសចូកុដ��ិត 
�ិងកាារកុុ�កុ?

ទៀតើម្រាា�ប់ញ្ជាាា�វ�ជាាមួ 

យ�ឹងកាារកុុ�កុ?

ទៀតើ�ំ�ំអាាចូប់ង្វាាាញម�ះ
គំុ�រប់ស់ម�ះដល់�នកុដដៃ�បាា�យ៉ាាាងដូចូទៀមដចូ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?

ឥទូធិ �ល
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�។ សូម

ទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលសុំម�ះទៀ�ាតាំាមពាា

កុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សុំម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ �ួកុ

ទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�ន្ថែចូកុចាំា

យកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ម�ះទៀយសូូវិផដល់�ូវិយុតដិធិម៌រ៉ាាល់ដៃថ្មីៃ ទៀ�លម�ង់�្ាបាាល�នកុជំំង� �ិងជួំយដល់�នកុមកុ�មកុ។ 

•  ម�ះ�ងគមិ�យកុចិូតដ�ុកុ�ាក់ុថាា�នកុ ចាំាស់ ឬ ទៀកីុង ម្រាា� ឬ មកុ ទៀនាំាះទៀ�។

•  ម�ះ�ងគយកុចិូតដ�ុកុ�ាក់ុម�ុសសមគំប់់�ាាទៀ�ាយទៀសីើភាា��ាា។ 

•  ម�ះ�ងគផដល់កុដ�មសឡាាញ់ �ិងម�ះគុំ�ដល់ម�ុសសមគំប់់�ាា។

•  ម�ះ�ងគន្ថែតងន្ថែតម្រាា�ម�ះប់�ទូលទៀ�ាយទៀសចូកុដ��ិត។

សូមឲ្យយកុុម្រាារន្ថែចូកុចាំាយវិិធិ�ទៀផសងៗ ន្ថែដល�ួកុទៀគំអាាចូកាាាយជាាភាាាកុ់ង្វាារ សមម្រាាប់់ភាា�យុតដិធិម៌។ 

សូម�ិភាាកុ�ា ទៀ�លន្ថែដលកាារទៀនាំាះលំបាាកុ ទៀដើមប�មបាាប់់ទៀសចូកុដ��ិត។ ទៀតើទៀ�តុដូចូទៀមដចូ 

មិ�ឲ្យយ�នកុ�ិយ៉ាាយទៀ�ាយ�ិតមតង់បាា� ទៀ�ាយ�ាកុ់ម�ះប់�ទូលរប់ស់ម�ះ�ុកុន្ថែតកុន�ងចិូតដ�នកុ?

ឥទូធិ �ល
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នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
ព្រះ�ះនៅយសូូួវ និង់កុូម្នារ (ម្នាែ ថ្វាយ ១៨.១-៦)

នាំារទៀសៀលដៃថ្មីៃដភ៏ឺ�ន្ថែចូងចាំាងំមយួ �កួុសសិសបាា�កុ�ំងុ�ងគ�យជំុវំិញិ�យិ៉ាាយ�ងឹម�ះទៀយសូវូិ។ 

�កួុ�ាត់ហ្គាាកុដ់ចូូជាាទៀយើងរ៉ាាល�់ាាន្ថែដរ ន្ថែដលទៀ�ល�ឺះម�ួយបាារមភ�៍ ��ំ��រ�ាន្ថែដល��ួលបាា�កាារយកុចិូតដ�ុ

កុ�ាក់ុយ៉ាាាងលអទៀ�ាផទះ ទៀ�ាស្ឋាា�ាទៀរៀ� ឬ ទៀ�ាកុន្ថែ�ឺងទៀលងកុសំ្ឋាា�ដ ន្ថែដល�កួុសសិសកុ�៏វលខ់្លាំាាយមសទៀដៀង�ងឹទៀយើងន្ថែដរ។ 

�កួុ�ាត់សរួម�ះទៀយសូូវិ “�� ��... ដទូៀចូនះ” �ួកុ�ាត់ទៀ�ះកុ�ាល ទៀ�ាយសរួម�ះ�ងគថាា 

“ទៀតើ�រ�ាធំិជាាងទៀគំកុន�ង�គំរស្ឋាាា�សគួំ?៌” តាំាម�ំ�សំ្ឋាះា�គំ�ថាា �កួុ�ាត់រ��ឹងថាា

ម�ះទៀយសូូវិ�ឹងចូងអ�ល�រ�ាម្រាាាកុក់ុន�ងចូទំៀ�ាម�កួុ�ាត់ជាាកុជ់ាាម�ិខ្លាំា�។ 

ម�ះទៀយសូូវិមជាាប់���វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំកុ�ំងុគំតិ រួចូម�ងទ់ៀ�ាទៀកីុងម្រាាាកុម់កុ

ជំតិម�ង។់ ម�ះ�ងគម្រាា�ប់�ទូ លថាា “សមូឈរន្ថែកុបរ�ំ�”ំ ប់នាំាាប់់មកុម�ះ

�ងគបាា�ទៀមើលទៀ�ាកាា��់កួុសសិស ទៀ�ើយម្រាា�ប់�ទូ លទៀ�ាយទៀសចូកុ្

ដ��ស្ឋាាារយថាា “ដទូៀចូនះ �នកុ�ាន្ថែដលប់នាំាាប់�ឺ� � ឲ្យយបាា�ដូចូកូុ�តូចូទៀ�ះ 

�នកុទៀនាំាះឯងទៀ�ះាះថាា ធិជំាាងទៀគំកុន�ង�គំរស្ឋាាា�សគួំទ៌ៀ�ើយ។” �្

រះ�ងគម្រាា�ម�ះប់�ទូ ល�ស្ឋាាារយប់ន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា “�នកុ�ាន្ថែដល��ួ

លកុ�ូតូចូ�ាមួយដចូូកូុ�ទៀ�ះ ទៀ�ាយ�វូិទៀ�ះាះ�ំ�ំ ទៀនាំាះកុទ៏ៀ�ះាះថាា 

��ួល�ំ�នំ្ថែដរ។” កាារទៀនាំាះ�តិជាា�ស្ឋាាារយខ្លាំាាងំ�ាស់ �នកុដឹងទៀ� 

ទៀ�លម�ះទៀយសូវូិបាា�ម្រាា�ប់�ទូ ល ម�ះ�ងគកុម៏្រាា�ចូង់សទំៀ�ាដូចូទៀនាំាះន្ថែម� �្

ទៀរ៉ាាះម�ះ�ងគន្ថែតងន្ថែតម្រាា�ប់�ទូ ល�តិមតង់។ 

ម�ះទៀយសូូវិម្រាា�ដួងចូតិដសមម្រាាប់់យតុដធិិម៌។ ម�ះ�ងគយកុចិូតដ�កុុ�ាក់ុ�នកុមកុ�មកុ។ ម�ះ�ងគប់ង្វាាាញទៀសចូកុដ�អាា�តិអាាសូរដល�់នកុ

ម្រាា�ជំំង�។ ម�ះ�ងគបាា�នាំាទំៀសចូកុដ�ស�ុស្ឋាា�ដ ដល�់ស�់នកុន្ថែដលរងទៀម�ាះផឺូ វិចូតិដ។ ម�ះ�ងគកុ៏ន្ថែតងន្ថែតស�វម�ះ�យ័ចូ�ំាយទៀ�

លជាាមួយ�ងឹកុុម្រាារ ន្ថែដលជាា�ិចូចកាាល�កួុទៀគំន្ថែតងន្ថែតទៀមើលរ�លង។ ម�ះទៀយសូូវិម្រាា�ប់�ទូ លថាា “កំុុឲ្យយទៀមើលង្វាាយចូទំៀពាាះកុ�ូតូ

ចូ�ាមួយទៀនាំាះទៀឡូើយ។” ទៀតើ�នកុអាាចូយលប់ាា�ទៀ� ថាាទៀតើម�ះ�ងគមសឡាាញ់ �ងិយកុចិូតដ�កុុ�ាក់ុ�នកុខ្លាំាាងំប់ុ�ុះា?

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
• សូម��ុញ្ញាាាតឲ្យយម�ះទៀមប់ើ�នកុ ជាា�នកុនាំាំស្ឋាារដៃ�ម�ះគុំ� ទៀសចូកុដ��ិត �ិងទៀសចូកុដ�យុតដិធិម៌។

• សូមសទៀមមចូចិូតដទៀចូញ��ចូិតដ�នកុ ទៀដើមប��ិយ៉ាាយន្ថែតទៀសចូកុដ��ិតបុុ់ទៀ�ះាះ។

• សូមចូងចាំាំម�ះប់�ទូលរប់ស់ម�ះ។



ឥទូធិ �ល

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.

79

១.  ទៀកុីងមប់ុសៗ ទៀកុីងមស�ៗ ទៀតើដៃដរប់ស់�នកុ�្ាយ៉ាាមកាារពាារ��កាារ�ិ�័យទៀ�ាយទៀធិវើអាាវិ�ង ន្ថែម�ទៀ�? (មិ�ន្ថែម�ទៀ� �នកុប់ទៀមងៀ�ទៀល

ងបាា�សងកាារ�ិ�័យរប់ស់ទៀយើង ទៀ�ើយបាា�ទៀធិវើអាាវិ�ង់ជំំ�ួសវិិញ) �ិតជាា�ស្ឋាាារយ�ាស់! ទៀ�តុ�វ�បាា�ជាា�នកុប់ទៀមងៀ�ទៀលងមតូ

វិសងកាារ�ិ�័យរប់ស់�នកុ? 

២.  តាំាមរយៈម�ះគំមី�រទៀ�ាយស្ឋាារន្ថែត�ំទៀ�ើបាាប់រប់ស់ទៀយើង មគំប់់កាារទាំាំង�ស់មិ�នាំាំឲ្យយម�ះស�វម�ះ�័យទៀនាំាះទៀ� 

ទៀ�ាយទៀយើងមតូវិ��ួលកាារ�ិ�័យទៀនាំាះ (ទៀសចូកុដ�ស្ឋាាាប់់)។ ទៀតើ�រ�ាន្ថែដលសងកាារ�ិ�័យរប់ស់�នកុ? (ម�ះទៀយសូូវិ) ទៀ�តុ�វ�

ម�ះទៀយសូូវិសងកាារ�ិ�័យរប់ស់�នកុ?

៣.  ឱ ម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទទៀ�ើយ �ូលប់ងគំ�រម�ះគំុ�ម�ង់សមម្រាាប់់ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ដល់�ូលប់ងគំជាាខ្លាំាាំង 

ទៀ�ាយម�ង់បាា�សុគំតជំំ�ួស�ូលប់ងគំ ទៀដើមប�សងកាារ�ិ�័យរប់ស់�ូលប់ងគំ។ ទៀកុីងមប់ុសៗ ទៀកុីងមស�ៗ 

ចូូរទៀសៃ�មស្ឋាាាត់មួយទៀភឺត ទៀ�ាយស�ើិងគំិតថាា ម�ះទៀយសូូវិមសឡាាញ់�នកុខ្លាំាាំងយ៉ាាាង�ា។ (ឈប់់ប់�ដិចូ) ឱ ម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ 

សូម�ត់ទៀទាំាសមគំប់់រ៉ាាល់�ំទៀ�ើបាាប់�ូលប់ងគំ។ �ូលប់ងគំចូង់ន្ថែកុន្ថែមប់ �ិងមតឡូប់់ទៀចូញ���ំទៀ�ើបាាប់ទាំាំងទៀនាំាះ។ សូមម�ះទៀយសូូវិ

ទៀធិវើជាាម�ះ�ងគសទៀ�ង្វាាាះរប់ស់�ូលប់ងគំ។ សូមម�ះទៀយសូូវិប់ទៀមងៀ�រទៀប់ៀប់ន្ថែដលជំ�វិិត�ូលប់ងគំអាាចូប់ង្វាាាញម�ះគំុ� ទៀសចូកុដ��ិត 

�ិងទៀសចូកុដ�យុតដិធិម៌បាា�? (ឈប់់ប់�ដិចូ) សូមម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ �ូលប់ងគំ�រម�ះគំុ�ម�ង់ សមម្រាាប់់កាារន្ថែកុ�ូលប់ងគំមតឡូប់់ជាា

កុូ�ម�ង់ម្រាាាកុ់ន្ថែដរ។ សូមម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិសុ�ិប់ំភឺ�ផឺូវិ�ូលប់ងគំជាាទៀរៀងរ៉ាាល់ដៃថ្មីៃ!

សំួណួរ

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

១.  �នកុទៀលងទាំាំង�ស់មតូវិឈរជាាជំួរកុន�ងប់�ទប់់ទៀ�ាន្ថែផនកុ ឬកុ៏កុន្ថែ�ឺង�ាមួយ។សូមចូងអ�លទៀ�ាកាា�់ចូំ�ុចូមួយន្ថែដល

ទៀ�ាឆាាាយ។ សូម��យល់�នកុទៀលងឲ្យយរត់����ទៀ�ះ (ចូំ�ុចូចាំាប់់ទៀផដើម) ទៀ�ាកាា�់��ទៀនាំាះ (ចូំ�ុចូន្ថែដលទៀ�ាឆាាាយ) 

រួចូទៀ�ើយមតឡូប់់មកុវិិញ។

២.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ សូមកុំ�ត់ទៀម្រាាាង ន្ថែដល�នកុទៀលងទៀនាំាះមតូវិមតឡូប់់មកុចូំ�ុចូចាំាប់់ទៀផដើមវិិញ។ សូមមបាាប់់�នកុទៀលងទៀ�ា

យមតូវិរត់មដងទៀ�ៀត ប់ុុន្ថែ�ដ ទៀ�លទៀ�ះ�នកុទៀលងមតូវិរត់មកុដល់ចូំ�ុចូចាំាប់់ទៀផដើមវិិញ មតឹមន្ថែតពាាកុ់កុ�ោាលដៃ�ទៀ�លន្ថែដ

ល�ួកុទៀគំរត់ទៀលើកុ��១។ ទៀប់ើ�ួកុទៀគំមិ�អាាចូមកុដល់��មតឹមទៀ�លពាាកុ់កុ�ោាលទៀនាំាះទៀ� �ួកុទៀគំមតូវិ�ិ�័យ ឬ ឲ្យយអាាវិ�ង់ដ� 

(pushups) ១០ដង។ សូមចូំ�ាំថាា �នកុទៀលងទាំាំង�ស់�ឹងមិ�អាាចូរត់មកុដល់��ទាំា�់ទៀ�លទៀឡូើយ ទៀមពាាះន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដ

ទៀ�ះតមមូវិឲ្យយ�នកុទៀលងមតូវិចាំាញ់។

៣.  សូម��ុញ្ញាាាតឲ្យយ�នកុទៀលងទាំាំង�ស់�្ាយ៉ាាមមដងទៀ�ៀត ទៀ�ើយ��ុញ្ញាាាតឲ្យយន្ថែតកុុម្រាាររត់ប់ុុទៀ�ះាះ។

៤.  ទៀមកាាយ�នកុទៀលង�្ាយ៉ាាមជាាទៀមចូើ�ដងទៀ�ើយ ទៀមកាាយមកុសូម��យល់ថាា�ួកុទៀគំ�ឹងមិ�អាាចូរត់ដល់��ទាំា�់ទៀ�លទៀឡូើយ 

ទៀ�ាយ�ួកុទៀគំម្រាា�ទៀ�ល�ឺ� ទៀ�ើយមតូវិន្ថែត��ួលរង�ិ�័យ។

៥.  ទៀមកាាយទៀ�លន្ថែដល�នកុទៀលងមតូវិ�ិ�័យទៀ�ាយអាាវិ�ង់ដ�រួចូទៀ�ើយ សូមឲ្យយ�នកុប់ទៀមងៀ�ទៀលងរត់មកុ ទៀ�ើយ�ិ

យ៉ាាយទៀ�ាកាា�់�នកុប់ទៀមងៀ�ទៀលងម្រាាាកុ់ទៀ�ៀតថាា “�នកុមិ�មតូវិឲ្យយកុុម្រាាររង�ិ�័យទៀឡូើយ �នកុទៀមើលទៀ�ើញថាា 

�ួកុទៀគំមប់ឹងន្ថែមប់ងយ៉ាាាង�ាទៀ�!” រួចូមតូវិទៀ�ឺើយតប់ថាា ប់ុុន្ថែ�ដ ទៀយើងទាំាំង�ស់�ាាម�មទៀម�ៀងរួចូទៀ�ើយថាា 

�កួុទៀគំ�ឹងមតូវិរង�ិ�យ័។ ចូូរឲ្យយ�នកុប់ទៀមងៀ�ទៀលងដដៃ�ទៀ�ៀត�ិយ៉ាាយថាា “ចាំាបំ់�ដចិូ �ំ��ំងឹសងដៃថឺ្មីកាារ�ិ�យ័ទៀនាំាះវិិញ” 

(ទៀធិវើតាំាមកាារម�មទៀម�ៀង�ាា��មុ� ទៀ�ាយឲ្យយ�នកុប់ទៀមងៀ�ទៀលងដដៃ�ទៀធិវើអាាវិ�ង់ ១០ដង)។ 

•  នៅសួចំកីូ��ិ តភាា បិន់ឹ ង់ជួ� វ តិ៖ ព្រះ�ះសួ�ើព្រះ�ះទូ័យនៅព្រះបិើ កុូម្នារម្នានឥទូធិ �ល�ល់ព្រះកុូមព្រះគួុស្ថារ និ ង់មិ តី�័កីូិ របិស់ួ�កួូនៅគុ។
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ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

 ១ នៅតើ �ាកូ�ចំចាំជំួរួទូ�១ ទៃននៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា ន និ ង់សួនៅសួរចុំះ�ូចំខ្វាង់នៅព្រះកាមនៅនះនៅទូ?

២ បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

 យែហូាន ១.១៤ “នៅយើ ង់រាល់គ្នាា បាននៅ�ើ ញ់ ___________  គុឺ ជា ________ ទៃន ____________ 

 ដែ�លមកូ�� ___________ ម្នាននៅ�ញ់ជា ________ និ ង់ ________ ។

៣  នៅតើ �ាកូដែ�លទូទួូលស្ថាើ គុមន៍�ាកូ�េ�ណាម្នាា កូ ់មកូស្ថាលានៅរៀន�ាកូ ព្រះ�ះវ ិហារ�ាកូ ដែ�រឬនៅទូ? នៅបិើ ម្នាន 
 សូួមដែចំកូចាំយនៅ�លណា ដែ�ល�ាកូស្ថាើ គុមន៍ម្នាា កូន់ៅនាំះ។ នៅបិើ សិួនមិន�នន់ៅទូ 

 នៅតើ �ាកូ�ចំស្ថាកូលីង់ទូទូលួស្ថាើ គុមន៍ នៅគុបាននៅទូ? នៅបិើ �ាកូនៅ�ើើ កានដ់ែតនៅព្រះចំើន នៅនាំះវ៉ានឹ ង់កានដ់ែតង្គាយព្រះសួួល!

៤ នៅតើ �ាកូធាា បិម់្នានឥទូធិ �ល ឬ ធាា បិប់ិញ្ញាុ ះបិញ្ញាូលនរណាម្នាា កូ ់នៅ�យឲ្យយនៅគុនៅ�ើើ ការ�៏ព្រះតឹ មព្រះតូ វ កូាងុ់នៅ�លស្ថាានភា�លំបាកូ 

 ដែ�រឬនៅទូ? នៅបិើ ម្នាន សូួមដែចំកូចាំយរនៅបិៀបិដែ�លមនុសួសម្នាា កូន់ៅនាំះនៅ�ាើយតបិ នៅ�នឹ ង់ជំួនយួរបិស់ួ�ាកូ។ 

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖ 

  សូួមទូូលសួួរព្រះ�ះ ព្រះ�ម�ងំ់សី្ថាបិសំ់ួនៅលង់ �ូចំដែ�ល�ាកូនៅ�ាើយតាមសំួណួរ�ងំ់នៅនះ។ នៅតើ �ាកូ�ចំគិុ តបាននៅទូ 
 នូវវ ិ�� ដែ�លព្រះ�ះ�ចំនៅព្រះបិើ �ាកូ នៅ�ើ មី� នៅ�ង់ចាំបិម់នុសួសជានៅព្រះចំើននៅ�ជុួំវ ញិ់�ាកូ? ព្រះបិដែ�លជា 
 ចាំបិន់ៅ�ីើ មនៅ�ជាមយួព្រះកុូម��ិស្ថាា ន នៅ�ព្រះ�ះវ ិហារ? ព្រះបិដែ�ល �នៅញ្ញា ើ ញ់មិ តី�័ កីូិ ខ្ញុំាះនៅ�ព្រះ�ះវ ិហារ 
 ដែ�លនៅគុមិនសូួវបាននៅ�? ទូទួូលស្ថាើ គុមន៍�ាកូជិួ តខ្វាង់ ឬ នៅកូេង់ណាដែ�លមកូជានៅលើ កូតំបិងូ់ កូាងុ់ថ្វាា កូន់ៅរៀន�ាកូ?
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ខ្ញុំាុចំំង់ក់ាា យជាភាា កូង់្គារទៃននៅសួចំកីូ��ិ ត!

ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ !

ខ្ញុំាុចំំង់ដ់ែ�ាង់�� ព្រះ�ះបិនទលូទៃនព្រះ�ះគុុណរបិស់ួព្រះទូង់!់

ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ !

ខ្ញុំាុចំំង់ប់ិង្គាា ញ់ភា�យុតីិ �ម៌របិស់ួព្រះ�ះ�ងំ់ តាមជួ� វ ិតរបិស់ួខ្ញុំាុ ំរាល់ទៃ�ៃ!

ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ !

ខ្ញុំាុចំំង់ជ់ួយួ�ស់ួ�ាកូដែ�លបាតប់ិង់ ់និ ង់�ាកូបានវនៅង់ើង់។

ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ !

ខ្ញុំាុចំំង់ជ់ួយួ�ស់ួ�ាកូដែ�លព្រះតូ វការជួនំយួ!

ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ !

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

ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ ខ្ញុំាុនឹំ ង់នៅ�ើើ !

ខ្ញុំាុចំំង់ក់ាា យជាភាា កូង់្គារទៃននៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់របិស់ួព្រះទូង់!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!



សូួមដែកូទូូលបិងំំ់ សួព្រះម្នាបិសិ់ួរ �លារបិស់ួព្រះទូង់ ់
ព្រះ�ម�ងំ់នាំ�ំាកូ�ទៃទូនៅ�ើរតាមព្រះទូង់។់

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

ភា�ជាសិួ សួស
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ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩ 

ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩ “�ូនៅចំាះ ចូំរនៅ�បិញ្ញាុ ះបិញ្ញាូ លឲ្យយម្នានសិួសួសនៅ�ព្រះគុបិ�់ំ
ង់ស្ថាសួន ៍ព្រះ�ម�ងំ់នៅ�ើើបិុណយព្រះជួមុជួទឹូកូឲ្យយ នៅ�យនូវព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះវរបិិតា 
ព្រះ�ះរាជួបុិព្រះតា និង់ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណបិរសុិួទូធចុំះ”។ 
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នៅតើ �ាកូ�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
សមូន្ថែកុ�លូប់ងគំ សមម្រាាប់់សរិលីអរប់សម់�ង់ ម�មទាំាងំនាំា�ំនកុដដៃ�ទៀដើរតាំាមម�ង។់

–––––

ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៩ 

ម្រាាាថាាយ ២៨.១៩ “ដទូៀចូនះ ចូូរទៀ�ាប់�ច�ះប់�ចូ លឲ្យយម្រាា�សិសសទៀ�ាមគំប់់ទាំាងំស្ឋាាស� ៍ម�មទាំាងំទៀធិវើប់�ុយមជំមុជំ�ឹកុឲ្យយ 

ទៀ�ាយ�វូិម�ះនាំាមម�ះវិរប់តិាំា ម�ះរ៉ាាជំប់មុតាំា �ិងម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិស�ិុចុូះ”។

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 

ម្នាែ កុូសួ ១៦.១៥

យែហូាន ១៧.៤-៥

រ ែមូ ១០.១៣-១៧

កូូ�ុសួ ៣.១៧

ទៀតើទៀប់សកុជំ� 

ជាា�វ�?

ទៀតើម្រាា��័យ�វ� ន្ថែដ

លទៀធិវើ�វ�មួយសមម្រាាប់់សិរី

លអដៃ�ម�ះ?

ទៀតើម្រាា�វិិធិ��ា�ឺះ ន្ថែដលទៀយើងអាាចូមបាាប់់ទៀគំ�ំ��ម�ះទៀយសូូវិ?

ទៀតើសិសស 
ជាា�វ�?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�។ សូម

ទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលសុំម�ះទៀ�ាតាំាម

ពាាកុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សុំម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ 

�ួកុទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�

ន្ថែចូកុចាំាយកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ទៀប់សកុជំ� ជាា�នកុទាំាំងឡាាយ�ាន្ថែដលមតូវិបាា���ួលកាារមតាំាស់ទៀ�ាមកុ��ម�ះ ទៀដើមប�ប់ទៀមងៀ�ដំ�ឹ

ងលអដៃ�ម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ។

•  ជាាទៀមចូើ�ដង ម្រាា��័យថាា កាារទៀធិវើដំទៀ�ើរទៀ�ាកាា�់មប់ទៀ�សឆាាាយៗ ទៀ�ើយទៀរៀ���ភាាស្ឋាាថី្មី� 

�ិងវិប់បធិម៌ថី្មី�។ ទៀ�ះជាាជំ�វិិតន្ថែដលលះប់ង់�ីស់ �ិងថាាាយទាំាំងមសុងទៀ�ាកាា�់ម�ះ។

•  ម�ះទៀយសូូវិចូង់ឲ្យយទៀយើងមគំប់់�ាា កាាាយជាាទៀប់សកុជំ� មគំប់់កុន្ថែ�ឺង�ាន្ថែដលទៀយើងរស់ទៀ�ា 

ទៀ�ើយកាាាយជាា��ឺ� ទៀ�ាស្ឋាា�ាទៀរៀ� �ិងទៀ�ាផទះផងន្ថែដរ។

�នកុមប់ន្ថែ�លចូងច់ាំាប់ទ់ៀផដើមទៀ�ាយជំយួកុមុ្រាារ ន្ថែចូកុចាំាយទៀរឿងរ៉ាាាវិទាំាកុ�់ង�ងឹទៀប់សកុជំ� 

ទៀចូញ���កួុជំ�ំុរំប់ស�់កួុទៀគំ ឬ �នកុន្ថែដលទៀគំស្ឋាាាលទ់ៀ�ាជំុវំិញិ�ភិ�ទៀ�ាកុ។ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំ 

ឲ្យយ�យិ៉ាាយ��ំ�វិធិិ� ន្ថែដល�កួុទៀគំអាាចូន្ថែចូកុចាំាយម�ះទៀយសូវូិ ជាាមយួ�ងឹមគំសួ្ឋាារ ម�មទាំាងំមតិដភក័ុដរប់ស�់នកុ។ 
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នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
សុួល ��នៅតើសឺុួសួ កាា យជាបិែុល ជាស្ថាវក័ូរបិស់ួព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ កូិចំាការ ៩.១-២២

ប់ុុល ម្រាា�មដង�នកុសអប់់ �ងិជាាសមតូវិរប់សម់�ះមគំ�សទ �ងិ�នកុទៀដើរតាំាមម�ះ�ងគន្ថែដរ បាា�កាាាយជាា�នកុដឹកុនាំាដ៏ំម្រាា�ឥ�ិ�ិលប់ផំតុ 

កុន�ងចូទំៀ�ាម�នកុដឹកុនាំាឯំទៀ�ៀត ទៀ�ើយកុជ៏ាាទៀប់សកុជំ�សមម្រាាប់់ដ�ំងឹលអ ទៀ�ា�កួុជំំ�ំុជំំនាំា�ទ់ៀដើម។ កាារទៀ�ះបាា�ទៀកុើតទៀឡូើង 

ទៀ�ាដៃថ្មីៃមយួ ន្ថែដលម្រាាាកុទ់ៀ�ះាះថាា សលុ (ម�ុទៀ�លន្ថែដលបាា�ប់ដូ រទៀ�ះាះជាាប់ុលុ) 

កុ�ំងុទៀដើតាំាមផឺូ វិទៀ�ាមកុងុ�ាម្រាាាស។ ភាាាមទៀនាំាះ ម្រាា���ឺ�ដភ៏ឺ�មយួ��ទៀលើទៀម� 

ប់�ោាលឲ្យយ�ាតដ់លួចុូះដលដ់�។ ��ឺ�ទៀនាំាះប់�ោាលន្ថែភនកុ�ាតម់ិ

�អាាចូទៀមើលទៀ�ើញ។ សលុបាា�ល�សទំៀលងមយួ�យិ៉ាាយថាា 

“សលុ ន្ថែ�សលុ ទៀ�ត�ុវ�បាា�ជាា�នកុទៀប់ៀតទៀប់ៀ�ដល�់ំ�ដូំទៀចូនះ។” 

�ាតទ់ៀ�ឺើយទៀ�ាយសរួថាា “ឱម�ះ�ម្រាាាសទ់ៀ�ើយ ម�ះ�ងគ�ា�ុ�ះ?” 

រចួូ�ាតប់ាា�ល��យិ៉ាាយថាា “�ំ�ទំៀ�ះជាាម�ះទៀយសូវូិ ន្ថែដល�នកុទៀប់ៀតទៀប់ៀ� 

�នកុធាាកុជ់ំល់�ងឹជំ�ឺ� ញដទូៀចូនះ។” រួចូ�ាតភ់យ័ញរ័។ កុន�ងរយៈ ៣ដៃថ្មីៃ

 �ាតទ់ៀមើល�វ�ម�ិទៀ�ើញ ទៀ�ើយ�ាតក់ុម៏�ិបាា�ប់រទិៀភាាគំ�វ�ទាំាងំ�សន់្ថែដរ។ 

ម្រាា��នកុបំ់ទៀរើម�ះម្រាាាកុទ់ៀ�ះាះ អាានាំាុានាំាស ន្ថែដលម�ះបាា�ចាំាតប់់�ើូ �ឲ្យ្

យទៀ�ាន្ថែសវងរកុសលុ។ “អាានាំានានាំាស �ំ�បំាា�ទៀមប់ើឲ្យយ�នកុទៀ�ាទៀមបាាសន្ថែភនកុរ

ប់សស់លុ។ �ំ�បំាា�ទៀរើស�ាតឲ់្យយកាាាយជាាទៀប់សកុជំ�។” ទៀ�ាកុអាា�ននុាំាស 

ម�ិបាា�យលច់ូ�ាស�់�កាារទៀ�ះទៀ�។ ទៀមពាាះ�ាតប់ាា�ល�ទៀគំ�យិ៉ាាយ��មគំប់់ទាំាងំកាា

រអាាមកុក់ុ ន្ថែដលសលុបាា�ទៀធិវើ�កុុេដលម់គំ�ស្ឋាាា� បុុ់ន្ថែ�ដ អាានាំានានាំាស ស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ះ។ 

ម�ះបាា��្ាបាាលសលុ ទៀ�ើយសលុ ក៏ុបាា�ចាំាប់់ទៀផដើមប់ទៀមងៀ� �ិងមប់កាាសម�ះប់�ទូ លមគំប់់��កុន្ថែ�ឺងន្ថែដល�ាតប់ាា�ទៀ�ា។ 

ម�សុសជាាទៀមចូើ� បាា�កាាាយជាា�នកុទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ។ ទៀមកាាយមកុ ទៀ�ះាះ សលុ ក៏ុបាា�ប់ដូ រទៀ�ាជាា ប់ុលុ វិិញ។ 

កុន�ងម�ះគំមី�រម្រាា�ជាាសបំ់មុត �ិងទៀសចូកុដ�ប់ទៀមងៀ�ជាាទៀមចូើ�រប់ស�់ាត់ ទៀផំើរទៀ�ាដល�់កួុជំំ�ំុជាាទៀមចូើ�។ �ាត់បាា�ប់ដូ រទៀ�ះាះ 

ប់មញ្ជាាាស់វិិញ សមម្រាាប់់ម�ះទៀយសូូវិ ន្ថែដលថាាាយមគំប់់ទាំាងំសរិលីអដលម់�ះ �ិងប់ទៀមងៀ��នកុដដៃ�ឲ្យយទៀធិវើដូចូជាា�ាតផ់ងន្ថែដរ។ 

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
• ចូូរសទៀមមចូចិូតដទៀចូញ��ចិូតដ�នកុថាា ទៀទាំាះប់�ជាាទៀធិវើ�វ�កុ៏ទៀ�ាយ កុ៏�នកុ�ឹងទៀធិវើទៀដើមប�ថាាាយសិរីលអដល់ម�ះ។

• ចូូរចូងចាំាំថាា �ំទៀ�ាយទាំា� �ិងល�ិភាា�រប់ស់�នកុបាា�មកុ��ម�ះ។

• ចូូរឲ្យយ�វ�ន្ថែដល�នកុទៀធិវើ កាាាយជាា�ំទៀ�ាយដៃ�ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ដល់ម�ះទៀយសូូវិ។

• ចូូរ�ូលសូមម�ះ ឲ្យយជួំយ�នកុរីកុចូទៀមមើ�ភាា�កាាាហ្គាា�ទៀឡូើង ទៀដើមប�នាំាំ�នកុដដៃ�ទៀ�ៀតទៀដើរតាំាមម�ះ�ងគ។

• ចូូរ�ូលសូមម�ះ សមម្រាាប់់ឱកាាសផ�ាយកុដ�មសឡាាញ់ ទៀ�ាកុន្ថែ�ឺង�ាន្ថែដលទៀយើងទៀ�ា។

•  សូមទៀមប់ើចូលនាំាដៃដ ចាំាប់់តាំាំង��កាារប់ទៀងើើត រ�ូតដល់ម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ ទៀដើមប�ផ�ាយដំ�ឹងលអ ជាាមួយ�ឹងមិតដភ័កុដិ 

�ិងមកុុមមគួំស្ឋាាររប់ស់�នកុ។ ទៀ�ះជាាវិិធិ�ស្ឋាាមសដន្ថែដលស្ឋាាមញ្ញា ទៀ�ើយង្វាាយមសួល។ ទៀ�ាទៀលើ�ំ�័រ១០៩ 

ន្ថែផនកុខ្លាំាងទៀមកាាយទៀសៀវិទៀ�ា។
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១.  តាំាមកាារទៀលង ទៀតើកុុម្រាារប់ុុនាំះា��នកុ ន្ថែដល�ឹងមតូវិបាា�ចាំាប់់�ាកុ់កុន�ងសំ�ាញ់ ទៀដើមប�ប់�ចប់់ន្ថែលបងកុំស្ឋាា�ដទៀ�ះ ៣ ឬ ៤នាំាកុ់

? (គំ�មគំប់់�ាា!) ចាំាំប់�ដិចូ ចូុះទៀតើ�នកុទៀលងម្រាាាកុ់ចាំាប់់បាា��នកុទៀលងទាំាំង�ស់�ាកុ់កុន�ងសំ�ាញ់បាា� ទៀ�ាយរទៀប់ៀប់�ា? 

(ទៀ�ាយចាំាប់់ទៀផដើមន្ថែតម្រាាាកុ់ រួចូវាា�ឹងប់�ដទៀធិវើ��ុគំុ�យ៉ាាាងឆាាប់់រ�័ស)។ 

២.  តាំាមរយៈម�ះគំមី�រ ទៀតើម�ះទៀយសូូវិបាា�មបាាប់ឲ់្យយ�នកុទៀដើរតាំាមម�ង់ �កួុសិសសម�ង ់ទៀធិវើ�វ�? ទៀតើម�ះទៀយសូូវិបាា�មបាាប់�់ួកុសិសស�្

រង់ ឲ្យយប់ទៀងើើតសិសស ន្ថែតកុន�ងស្ឋាាស�៍មួយន្ថែតប់ុុទៀ�ះាះន្ថែម�ទៀ�? (�ត់ទៀ� គំ�មគំប់់ស្ឋាាស�៍ទាំាំង�ស់!)

៣.  ឱ ម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ �ូលប់ងគំចូង់ស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់ ទៀ�ាយប់ទៀងើើតសិសសមគំប់់ទាំាំងស្ឋាាស�៍។ �ូលប់ងគំអាាចូចាំាប់់ទៀផដើមឥឡូូវិទៀ�ះ 

ដៃថ្មីៃទៀ�ះ ទៀ�ាយ�ធិិស្ឋាាា�សមម្រាាប់់ជាាតិស្ឋាាស�៍ទាំាំង�ស់ ទៀ�ើយទៀ�ាយមបាាប់់មគំប់់�នកុន្ថែដល�ូលប់ងគំបាា�ស្ឋាាាល់��ម�ះទៀយ

សូូវិ។ ម�ះ�ងគទៀ�ើយ សូមប់ង្វាាាញ�ូលប់ងគំឥឡូូវិទៀ�ះ �ូវិម�ុសសទាំាំងឡាាយ�ាន្ថែដលម�ះ�ងគចូង់ឲ្យយ�ូលប់ងគំទៀលើកុ�ឹកុចូិតដទៀ�ា

យទៀដើរតាំាមម�ង់។ (ឈប់់ប់�ដិចូ) ម�ះទៀយសូូវិទៀ�ើយ សូមប់ទៀមងៀ��ូលប់ងគំ �ូវិរទៀប់ៀប់កាាាយជាា�នកុប់ទៀងើើតសិសសដ៏លអម្រាាាកុ់។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
ការភាា បិន់ឹង់សំួណាញ់់ 

១.  សូមប់ង្វាាាញមបាាប់់�នកុទៀលង�ូវិម�ំន្ថែដ�កុំ�ត់ ន្ថែដល�ួកុទៀគំ�ឹងចាំាប់់ទៀផដើមទៀលង។

២.  ទៀ�ាយសុវិតែិភាា�៖ ទៀប់ើម្រាា��នកុទៀលងទៀមចូើ�នាំាកុ់ ទៀនាំាះមតូវិន្ថែចូកុ�ួកុទៀគំជាាទៀមចូើ�មកុុម ទៀ�ាយទៀកុីងអាាយុតិចូប់ំផុត 

ទៀលងកុន្ថែ�ឺង១ �ិងទៀកុីងអាាយុទៀមចូើ�ជាាងទៀគំ ទៀលងកុន្ថែ�ឺង១ទៀផសងទៀ�ៀត។ 

៣.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ សូម��យល់�នកុទៀលង ន្ថែលបងទៀ�ះ�ឹងមិ�ប់�ចប់់ទៀ� លុះមតាំាន្ថែត�នកុទៀលងទាំាំង�ស់ចាំាប់់បាា�សំ�ាញ់។

៤.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ សូមទៀមជំើសទៀរើស�នកុទៀលងទាំាប់ជាាងទៀគំម្រាាាកុ់ មតូវិទៀធិវើជាាម្រាាាកុ់ “�ូ�ត/It”។ សូមទៀមជំើសទៀរើស�នកុទៀលង 

មតូវិទៀធិវើជាា “�ូ�ត/It”។ �នកុទៀលង�ាន្ថែដលមតូវិបាា�ទៀមជំើសទៀរើស ឲ្យយទៀធិវើជាា “�ូ�ត/It” ប់នាំាាប់់មកុរត់ទៀដញចាំាប់់�នកុឯទៀ�ៀត 

ទៀ�ាយ�្ាយ៉ាាមទៀ�ា “ប់ុះ/Tag” ម្រាាាកុ់កុន�ងចូំទៀ�ាម�នកុឯទៀ�ៀត (ប់ុះ�នកុទៀលងទាំាំងទៀនាំាះទៀ�ាយដៃដ) 

��ៈ�នកុទៀលងឯទៀ�ៀត�្ាយ៉ាាមរត់ទៀគំចូ។ 

៥.  ទៀប់ើ�នកុទៀលងម្រាាាកុ់ន្ថែដលទៀ�ាថាា “�ូ�ត/It” ប់ុះ�នកុទៀលង�ាម្រាាាកុ់ ទៀនាំាះ�នកុទាំាំង��រ�ឹងមតឡូប់់កាាាយជាា “�ូ�ត/It” 

ទៀ�ើយ�នកុទៀលងទាំាំង��រ មតូវិកាា�់ដៃដទៀ�ាយ�ាតស�ិឹងដូចូជាា “សំ�ាញ់”។ 

៦.  ទៀ�លន្ថែដល�នកុទៀលងថី្មី�មតូវិបាា� “�ូ�ត/It” បុ់ះ មតូវិចូូលរួមជាា “ស�ំាញ”់ ន្ថែដល�នកុទៀលងទាំាងំទៀនាំាះកាា�ដ់ៃដ�ាាជាាជំរួន្ថែវិងមួយ។ 

៧.  សូមប់�ដទៀលងរ�ូតដល់ “សំ�ាញ់” ទៀនាំាះ មប់មូលបាា��នកុទៀលងទាំាំង�ស់។ 

៨.  សូមប់�ដទៀលងឲ្យយបាា�ទៀមចូើ�ដង តាំាមទៀ�លន្ថែដលបាា�កុំ�ត់ ទៀ�ើយទៀ�ល��មួយៗ �នកុន្ថែដលទាំាប់ជាាងទៀគំ 

មតូវិចាំាប់់ទៀផដើមទៀ�ាយទៀធិវើជាា “�ូ�ត/It”។

•  នៅសួចំកូី� �ិ តភាា បិន់ឹ ង់ជួ� វ ិត៖ �ាកូនៅលង់ម្នាា កូប់ានចាំបិន់ៅ�ីើ ម នៅ�យចាំបិ�់ាកូនៅលង់ដែតម្នាា កូដ់ែតបិែនុៅណាះ ះ បិនាំទ បិម់កូសំួ
ណាញ់់នឹ ង់រ �កូកានដ់ែត�ំនៅ�ើ ង់ៗ និ ង់បានចាំបិក់ានដ់ែតនៅព្រះចំើ ននៅ�ើ ង់កូាងុ់នៅ�លដែតមយួ នៅ�ើ យចុំង់នៅព្រះកាយនៅនាំះនឹ ង់
ចាំបិប់ាន�ងំ់�ស់ួ�កូក់ូាងុ់សំួណាញ់់។ ការបិនៅង់ាើ តសិួសួសចាំបិន់ៅ�ីើ មនៅ�យការបិនៅព្រះង់ៀនមនុសួសដែតម្នាា កូដ់ែតបិែនុៅណាះ ះ 
បិនាំទ បិម់កូវ៉ានឹ ង់បិននីៅ�ើើ ��ុគុុណនៅព្រះចំើ ននៅ�ើ ង់ !ៗ
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ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

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

២ បិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

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

 ព្រះ�ម�ងំ់នៅ�ើើ ___________នៅ�យនូវ ___________  ___________ និ ង់ ___________ ចុំះ។

៣ នៅតើ នៅបិសួកូជួនជា�ើ� ?

៤ នៅតើ �ាកូ ឬកូ៏ខ្ញុំាុ ំ�ចំកាា យជានៅបិសួកូជួន នៅ�យបិនៅង់ាើ តសិួសួស សូួមី� ដែតជាមយួនឹ ង់�ាកូជិួ តខ្វាង់នៅយើ ង់បាន យ៉ាែ ង់�ូចំនៅមីចំ?

៥ នៅ�លនៅ�ាើយតបិ៖

  សូួមព្រះបាបិន់ៅ�េ ះមនុសួសណាម្នាា កូ ់ដែ�ល�ាកូសំ្ថាល់ បិែដុែនីគ្នាតម់ិនសំ្ថាល់ព្រះ�ះនៅយសូូួវនៅ�នៅ�ើយ។ 
 សូួមសួរនៅសួរនៅ�េ ះគ្នាតន់ៅលើ កាតមយួ នៅ�ើយនៅបីិជាា ចំិ តី��ិស្ថាា នសួព្រះម្នាបិគ់្នាតរ់ាល់ទៃ�ៃ។ ចូំរចំង់ចាំថំ្វា 
 ព្រះ�ះ�ចំនៅព្រះបិើ �ាកូ នៅ�ើ មី� ព្រះបាបិ�់ាកូ�ទៃទូ�� នៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់ព្រះទូង់ប់ាន។
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មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

ខ្ញុំាុ�ិំ តជាចំង់ប់ានព្រះ�ះទូ័យ�ឬទូ័យព្រះ�ះ នៅ�ើ មី� ព្រះសួឡាញ់់។

�ិ តណាស់ួ �ិ តណាស់ួ!

ខ្ញុំាុ�ិំ តជាចំង់ប់ានព្រះ�ះទូ័យ�ឬទូ័យព្រះ�ះ នៅ�ើ មី�បិំនៅរ ើ។

�ិ តណាស់ួ �ិ តណាស់ួ!

ខ្ញុំាុ�ឹំ ង់ថ្វាព្រះ�ះ�ចំនៅព្រះបិើខ្ញុំាុ ំ�ូចំជាចំំដែណកូតូចំមយួរបិស់ួព្រះទូង់។់

�ិ តណាស់ួ �ិ តណាស់ួ!

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

�ិ តណាស់ួ �ិ តណាស់ួ!

ខ្ញុំាុចំំង់ន់ៅ�បិនៅង់ាើ តសិួសួសកូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ។

�ិ តណាស់ួ �ិ តណាស់ួ!

នៅតើ �ាកូនឹ ង់ចូំលរមួចំំដែណកូនៅ�ើើ �ូចំខ្ញុំាុ ំដែ�រ ឬនៅទូ?

�ិ តណាស់ួ �ិ តណាស់ួ!

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!



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

មនុសួសខ្វាើ កូម់្នាា កូន់ៅ�េ ះ បារទូ�នៅម ម្នាែ កុូសួ ១០.៤៦-៥២

សួិទូធ ិ �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�ចំនិ យ៉ាយបាននៅទូ?
�ធិិស្ឋាាា�កុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូវូិមគំ�សទ។ អាាន្ថែមុ�

–––––

��ល� � ២.៩   
“ទៀ�ាយទៀ�តទុៀនាំាះបាា�ជាាម�ះបាា�ទៀលើកុម�ងយ់៉ាាាង�ីស ់ ទៀ�ើយបាា�មប់ទាំា�ឲ្យយម្រាា�នាំាមដម៏ប់ទៀសើរទៀលើសជាាង 

�សទ់ាំាងំនាំាមផង។” 

នៅតើ �ាកូ�ចំដែសួើង់រកូបាននៅទូ? 

ម្នាែ ថ្វាយ ១.២១

ម្នាែ ថ្វាយ ២៨.១៨

យែហូាន ១៤.១៣

កូិ ចំាការ ៤.១២

ទៀតើ�ឹងម្រាា�កាារ�វ�ទៀកុើតទៀឡូើង 

ទៀប់ើ�នកុជាា�នកុមគំប់់មគំង�ិភ�

ទៀ�ាកុទៀ�ះ?

ទៀ�តុ�វ�ជាាកាារលអ ន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិមគំប់់មគំង�ិភ�ទៀ�ា
កុទៀ�ះ?

ទៀ�តុ�វ�ទៀយើងគំួរ�ធិិ

ស្ឋាាា�កុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយ

សូូវិមគំ�សទ?

ទៀ�តុ�វ�បាា�ជាាម្រាា��ំ�ាចូ ទៀ�ាយ�ូវិម�ះ នាំាមម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ?

នៅតើ

�ាកូ�ចំ�ឹ ង់បាននៅទូ?

សិួទូធិ �ណំាចំ
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“ការ��ិ ស្ថាា ននៅ�តល� ង់”
សូមនាំាំកុុម្រាារចំូ�ាយទៀ�ល�ធិិស្ឋាាា�ផ្លាាាល់ៗ�ឺ��មដងទៀ�ៀត ទៀ�ាយកាារ�ធិិស្ឋាាា� 

“សូមជួំយឲ្យយ�ូលប់ងគំមសឡាាញ់ �ិងស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់”។ សូមឲ្យយកុុម្រាារថាាតាំាមទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�។ សូម

ទៀលើកុ�ឹកុចិូតដ�ួកុទៀគំឲ្យយ�ធិិស្ឋាាា�ន្ថែតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�មតឹមន្ថែតមួយមប់ទៀយ៉ាាគំ ទៀ�ាយ�ូលសុំម�ះទៀ�ាតាំាម

ពាាកុយផ្លាាាល់�ឺ��រប់ស់�ួកុទៀគំ ទៀដើមប�សុំម�ង់ជំួយប់ទៀមងៀ���ទៀសចូកុដ�មសឡាាញ់ �ិងកាារស្ឋាោាប់់ប់ង្វាាាប់់ម�ង់។ 

�ួកុទៀគំ�ំពាាវិនាំាវិតាំាមម�ះនាំាមទៀផសងៗរប់ស់ម�ះ�ងគ ទៀ�ើយ�ិងស្ឋាាាម�ះ�សែរប់ស់ម�ង់ ដូចូន្ថែដលបាា�

ន្ថែចូកុចាំាយកុន�ងទៀមទៀរៀ�ជាាគំំរូមស្ឋាាប់់។ 

សូួម�ណ៌នាំ!
•  ម�ះគំមី�រន្ថែចូងថាា “មគំប់់ទាំាំង�ំ�ាចូបាា�មប់គំល់មកុ�ំ�ំទៀ�ាទៀលើស្ឋាាា�សួគំ៌ ទៀ�ើយទៀលើន្ថែផ�ដ�ផង។” ទៀ�

លទៀយើង�ធិិស្ឋាាា�កុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ ទៀយើងម្រាា�សិ�ិិ�ំ�ាចូ។ 

•  ម្រាា�កាារទៀលើកុទៀឡូើងជាាសំ�ួរ៖ ទៀប់ើទៀយើង�ធិិស្ឋាាា�កុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ ទៀតើម�ះទៀ�ឺើយតប់មគំ

ប់់ទាំាំងទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�រប់ស់ទៀយើង ន្ថែដលទៀយើងចូង់បាា���ម�ង់ បាា�ន្ថែដរឬទៀ�? 

•  ទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�រប់ស់ទៀយើងមតូវិទៀផ្លាោាតទៀលើកាារ ន្ថែដលថាាាយសិរីលអដល់ម�ះវិរបិ់តាំាន្ថែដលគំង់ទៀ�ាស្ឋាាា�

សួគំ៌ ទៀ�ើយម្រាា�មប់ទៀយ៉ាាជំ�៍សមម្រាាប់់អាា�ាចូមកុម�ះ�ងគទៀ�ាទៀលើន្ថែផ�ដ�។

សមូឲ្យយកុមុ្រាារន្ថែចូកុចាំាយទៀ�ាយទៀសរី ��ំ�ជំ�វិតិ�ធិសិ្ឋាាា�រប់ស�់កួុទៀគំ។ ទៀតើ�កួុទៀគំធាាាប់ប់ាា���លួបាា�ចូទៀមឺើយ��

កាារ�ធិសិ្ឋាាា�រប់ស�់កួុគំ ន្ថែដរឬទៀ�? ទៀតើ�កួុទៀគំធាាាប់ប់ាា�រស្ឋាាយចូតិដ ទៀ�ាយស្ឋាារ�កួុទៀគំគំតិថាាទៀសចូកុដ��ធិសិ្ឋាាា

��ឺះៗ ន្ថែដលម�ិ��លួបាា�ចូទៀមឺើយតាំាម�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំសងឹមឹ�កុុ? 

សិួទូធិ �ណំាចំ
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សិួទូធិ �ណំាចំ

នៅតើ �ាកូ�ចំសី្ថាបិលឺ់ នៅទូ?
មនុសួសខ្វាើ កូម់្នាា កូន់ៅ�េ ះ បារទូ�នៅម (ម្នាែ កុូសួ ១០.៤៦-៥២)

បាារ��ទៀម បាា�ខ្លាំាាកុ់ ទៀ�ើយ�ាតជ់ាា�នកុសមូទាំា�ទៀ�ាម្រាាតផឺ់ូ វិទៀ�ាមកុងុទៀយរ�ីរូ។ �ាត់ដងឹ��កាារ�ស្ឋាាារយជាាទៀមចូើ� 

ន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិបាា�ទៀធិវើ។ �ាត់កុប៏ាា�ល��វូិរទៀប់ៀប់ន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិ�្ាបាាល�នកុម្រាា�ជំម្

ង� ម�សុសខ្លាំាាកុ់ �ងិ�ស�់នកុន្ថែដលម�ិអាាចូទៀដើរបាា�ន្ថែដរ។ បាារ��ទៀម ចូង់ឲ្យយម�ះទៀយសូូវិ�្ាបាាល�ាតផ់ងន្ថែដរ។ 

�ាតន់្ថែមសកុទៀឡូើងថាា “ឱម�ះទៀយសូូវិ សូមអាា�ិតទៀមតាំាាដល�់លូប់ងគផំងៗ!” 

ម�សុសន្ថែដលទៀ�ាជំុំវិិញបាារ��ទៀម មិ�ម្រាា�ចិូតដលអទៀឡូើយ។ 

�កួុទៀគំន្ថែមសកុកុនំ្ថែ�ងថាា “ចូូរទៀ�ាទៀសៃ�ម!” ន្ថែត�ាតន់្ថែមសកុរតឹន្ថែតខ្លាំាាងំទៀឡូើង 

រកុម�ះទៀយសូវូិ។ ម�ះទៀយសូូវិបាា�ល��ាត់ កុម៏្រាា�ម�ះប់�ទូ លថាា 

“ចូូរនាំា�ំាតម់កុឯ�ំ�។ំ” ប់�ោាជំ�ក៏ុបាា��ិយ៉ាាយថាា “ចូូរសងឹឹមចុូះ 

ម�ងប់ាា�ទៀ�ាឯងទៀ�ើយ!” �ាតក់ុទ៏ៀបាាះអាាវិធំិ�ាតទ់ៀចាំាល រចួូសទ�ះ

ទៀមកាាកុមមង់ទៀ�ាឯម�ះទៀយសូវូិ។ ម�ះទៀយសូូវិម្រាា�ម�ះប់�ទូ លសួ

រ�ាតថ់ាា “ទៀតើចូង់ឲ្យយ�ំ�ទំៀធិវើ�វ�ឲ្យយ�នកុ?” ទៀនាំាះ�ាតក់ុទ៏ៀ�ឺើយទៀឡូើងថាា 

“ទៀ�ាកុមគំទូៀ�ើយ សមូទៀមបាាសន្ថែភនកុ�លូប់ងគឲំ្យយបាា�ភឺ�ទៀឡូើង!” 

ម�ងក់ុម៏្រាា�ម�ះប់�ទូ លទៀ�ា�ាតថ់ាា “ទៀ�ាចុូះទៀសចូកុ្រ�ជំំទៀ�ឿ�នកុបាា�

សទៀ�ង្វាាាះ�នកុទៀ�ើយ។” បាារ��ទៀម ទៀជំឿថាាម�ះទៀយសូវូិម្រាា��ំ�ាចូ 

ទៀមបាាសឲ្យយជាាបាា�។ ឥឡូូ វិទៀ�ះ �នកុអាាចូមសដៃមបាា�ថាា 

ទៀតើ�ាតស់ប់�ាយចូតិដខ្លាំាាងំយ៉ាាាង�ា ទៀ�លន្ថែដលន្ថែភនកុរប់ស�់ាតប់ាា�ភឺ�ទៀឡូើង។ 

ទៀ�ើយទៀតើ�នកុអាាចូមសដៃមថាា ទៀតើ�ាត�់ងឹម្រាា�អាារមី�យ៍៉ាាាង�ា ទៀ�លន្ថែដលទៀយើង

បាា�ន្ថែភនកុទៀឡូើងទៀ�ើញម�ះទៀយសូូវិ? �ាត់ម�ិទៀ�ាដចូូ��មុ�ទៀ�ៀតទៀឡូើយ គំ��ាតប់ាា�ចាំាប់់ទៀផដើមទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូូវិ ទៀ�ើយបាា�

មបាាប់់ម�សុសមគំប់់�ាា��កាារ�ស្ឋាាារយន្ថែដលម�ះទៀយសូូវិបាា�ទៀធិវើ។ 

នៅតើ �ាកូ�ចំនៅ�ើើ វ៉ាបាននៅទូ?
•  សូមទៀផ្លាោាតទៀសចូកុដ��ធិិស្ឋាាា�រប់ស់�នកុ ទៀលើ�វ�ន្ថែដល�ឹង�ាប់់ម�ះ�័យម�ះទៀយសូូវិ។

•  សូម�ធិិស្ឋាាា�កុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិ សមម្រាាប់់មបាាជាាា �ិងកាារដឹកុនាំាំ។

•  សូម�ធិិស្ឋាាា�កុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិ សមម្រាាប់់កាារ�្ាបាាល �ិងកំុ�ាំង។

•  សូមទៀជំឿទៀចូញ��ចូិតដរប់ស់�នកុ ទៀ�ាយកុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទម្រាា��ំ�ាចូ�ិតមបាាកុដ។



១.  តាំាមកាារទៀលងទៀ�ះ ទៀតើ�នកុគិំតថាាលបំាាកុន្ថែម�ទៀ� ន្ថែដល�ុកុចិូតដ�នកុដឹកុនាំាទំៀលង ទៀ�លន្ថែដល�ាតម់បាាប់់�នកុឲ្យយរ

តទ់ាំាងំប់�ិន្ថែភនកុទៀនាំាះ? ទៀ�ត�ុវ��នកុស្ឋាោាប់់តាំាម�នកុដឹកុនាំាទំៀលង ទៀ�ត�ុវ� �ត្រ�លកុរស្ឋាោាប់់តាំាមមគូំប់ង្វាាាត�់កួុទៀគំ? 

(មគូំប់ង្វាាាតម់្រាា�ប់��ិទៀស្ឋាាធិ�ជ៍ាាង�នកុ មគូំប់ង្វាាាតច់ូង់ឲ្យយ�នកុឈនះ �ាតម់្រាា�តិចូ�ិចូប់ទៀមងៀ� ទៀ�ើយ�ាតក់ុម៏្រាា�ចូកុេ�វិិសយ័មប់

ទៀសើរផងន្ថែដរ។ 

២.  ចាំាប់់តាំាំង��ម�ះបាា�ប់ទៀងើើតរប់ស់ទាំាំង�ស់ ម�ង់មគំប់់មគំងទាំាំង�ស់ ទៀ�ើយម�ះរ៉ាាជំយប់ុមតាំាម�ង់ ម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ 

ជាាទៀសដចូទៀលើ�ស់ទាំាំងទៀសដចូផងន្ថែដរ ទៀនាំាះទៀតើ�ំ�ាចូទៀចូស្ឋាោា�ស្ឋាាារយយ៉ាាាង�ា ន្ថែដលអាាចូមប់ទាំា�ឲ្យយ រ៉ាាល់ទៀ�លន្ថែដល�ន

កុ�ធិិស្ឋាាា��ាប់់ម�ះ�ឬ�័យម�ង់ទៀ�ាយ�ូវិម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិ? (មគំប់់�ំ�ាចូអាាចូឲ្យយបាា�)។

៣.  ឱ ម�ះ�ងគទៀ�ើយ �លូប់ងគសំមូ�រម�ះគុំ�ម�ង់ សមម្រាាប់់កាារប់�ើ�ូម�ះទៀយសូវូិមកុទៀលើន្ថែផ�ដ� សូម�រម�ះគុំ�ម�ង់ន្ថែដ

លម�ង់��ុញ្ញាាាតឲ្យយ�ូលប់ងគកំាាាយកុ�ូម្រាាាកុរ់ប់សម់�ង់ ន្ថែដលអាាចូ�ធិិស្ឋាាា�កុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ។ ម�ះ�ងគទៀ�ើយ 

�លូប់ងគ�ឹំងន្ថែផអកុទៀលើម�ះវិិញ្ញាាា�ប់រិស�ិុ ទៀដើមប�ដកឹុនាំា�ូំលប់ងគ។ំ ម�ះ�ងគទៀ�ើយ ទៀតើម�ង់�ងឹទៀមប់ើជំ�វិិត�ូលប់ងគនំ្ថែប់ប់�ា 

ទៀដើមប�ថាាាយសរិលីអដលម់�ង់បាា�? (ឈប់់ប់�ដចិូ) �ូលប់ងគ�ូំលសមូកុន�ងម�ះនាំាមម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទ។ 

សំួណួរ

សូួមស្ថាកូលីង់!
“នៅ�ើើតាម�ាកូ�ឹកូនាំនំៅលង់” 

១.  សូម��យល់�នកុទៀលងទាំាំង�ស់ថាា �ួកុទៀគំជាា�នកុដឹកុនាំាំទៀលងន្ថែលបងទៀ�ះ ទៀ�ើយ�ួកុទៀគំមតូវិជំមមុញចូិតដ�នកុទៀលង

យ៉ាាាង�ា។ 

២.  �នកុទៀលងទាំាំង�ស់មតូវិប់�ឈរស្ឋាះា�ល់�ឹងស្ឋាះា ម្រាា�២ទៀផសង�ាា ន្ថែតមតូវិន្ថែប់រមុ�រកុ�ាា ទៀ�ាយទៀ�ាជំិតលី

មន្ថែដលអាាចូឲ្យយដៃដស�ិឹងទៀ�ាប់ុះ�ឹង�នកុទៀផសងបាា�។ ទៀ�លចាំាប់់ទៀផដើម �នកុទៀលងម្រាាាកុ់មតូវិរត់��ខ្លាំាងមុ�ជំួរ 

រ�ូតដល់ប់�ចប់់ជំួរ តាំាមចូទៀនាំាាះដៃដស�ិឹងរប់ស់�នកុទៀលងឯទៀ�ៀត។ 

៣.  ស្ឋាោាប់់ទៀ�ាដូចូជាាង្វាាយមសួល? ឈប់់សិ�! �នកុន្ថែដលរត់មតូវិរត់ទៀ�ាយប់ិ�ន្ថែភនកុ (អាាចូចូងមកុម្រាា ឬ 

ម�ា�់ន្ថែតប់ិ�ន្ថែភនកុ)។

៤.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់សមម្រាាប់់�នកុដឹកុនាំាំទៀលង៖ �នកុដឹកុនាំាំទៀលងម្រាាាកុ់ឈរចូុងប់�ចប់់ជំួរ ទៀដើមប�ចាំាំមបាាប់់ឲ្យយទៀគំឈប់់រត់ 

ទៀ�ល�ាត់រត់ដល់��។ ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់៖ ទៀ�ះជាាកាារ��ួល�ុសមតូវិរប់ស់�នកុដឹកុនាំាំទៀលង សមម្រាាប់់សុវិតែិភាា�ដល់

�នកុទៀលងទាំាំង�ស់�ាា។

៥.  ចូំ�ុចូសំខ្លាំា�់សមម្រាាប់់�នកុទៀលង៖ ចូូរមបាាកុដថាា �នកុទៀលងទាំាំង�ស់ន្ថែដលឈរតាំាមជំួរគំួរយល់ថាា 

ទៀប់ើ�នកុទៀលងម្រាាាកុ់រត់�ុសផឺូវិ �ួកុទៀគំមតូវិជំួយទៀ�ាយទៀមប់ើដៃដមបាាប់់ជាាសញ្ញាាា ឲ្យយវិិលចូូលមតូវិជំួរវិិញ។ 

៦. �នកុទៀលងម្រាាាកុ់ មតូវិបាា�ទៀមជំើសទៀរើសឲ្យយរត់ រវាាងជំួរទាំាំង��រ ចាំាប់់��ចូំ�ុចូចាំាប់់ទៀផដើម ដល់ទៀ�ាលទៀ�ា។

•  នៅសួចំកូី� �ិ តភាា បិន់ឹ ង់ជួ� វ ិត៖ �ាកូនៅលង់�ងំ់�ស់ួបានសី្ថាបិ ់និ ង់នៅ�ើើ តាម�ាកូបិនៅព្រះង់ៀននៅលង់ នៅព្រះ�ះ�កួូនៅគុទុូ
កូចំិ ត�ីាកូបិនៅព្រះង់ៀននៅលង់�ងំ់នៅនាំះ ដែ�លនៅយើ ង់ព្រះតូ វសី្ថាបិ ់“�ាកូបិនៅព្រះង់ៀននៅលង់” របិស់ួនៅយើ ង់។ សូួមី� ដែត�ាកូ
នៅជួឿព្រះ�ះនៅយសូូួវគុរួដែតទុូកូចំិ តី សី្ថាបិ ់និ ង់នៅ�ើើ តាមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅព្រះ�ះព្រះទូង់ម់្នានព្រះគុបិ�់ងំ់�ណំាចំនៅចំសី្ថា!
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ព្រះកូ�សួកិូ ចំាការ

១  �បិ�រស្ថាទូរ! �ាកូបានចូំល�ល់នៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នបិនាំទ តចុ់ំង់នៅព្រះកាយនៅ�ើ យ ��ំ� សិួទូធិ �ណំាចំ! សូួមសួរនៅសួរចុំះខ្វាង់នៅព្រះកាម៖

២ ចូំរបិំនៅ�ញ់ចំនៅនាំា ះ

 ��ល� � ២.៩ “នៅ�យនៅ�តុនៅនាំះ បានជាព្រះ�ះ ___________ ព្រះទូង់ ់___________ 

នៅ�ើ យបាន ___________ �៏ព្រះបិនៅសួើ រ _______________ �ងំ់នាំម�ង់។ 

៣  តាមការគុិ ត��ំ� នៅរឿង់កូាងុ់ព្រះ�ះគុមព� រទៃ�ៃនៅនះ នៅ�តុ�ើ� �ាកូគិុ តថ្វា បារទូ� នៅម ព្រះតូ វបាន�ាបាលនៅ�យព្រះ�ះនៅយសូូួវព្រះគុ�សួទ? 
 នៅបិើ ព្រះ�ះនៅយសូូួវបានលឺ បារទូ� នៅម នៅតើ ព្រះទូង់�់ចំលឺសំួនៅលង់�ាកូដែ�រនៅទូ? នៅ�ើ យនៅបិើ ព្រះ�ះនៅយសូូួវលឺសំួនៅលង់�ាកូ នៅតើ ព្រះទូង់់
 �ចំនៅ�ាើ យតបិនៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ �ូចំជាព្រះទូង់ប់ាននៅ�ាើ យតបិនឹ ង់បារទូ� នៅម ដែ�រនៅទូ? ចំនៅមាើយនៅនះ គឺុ 
 ព្រះតឹ មព្រះតូ វណាស់ួ! �ាកូ�ចំទូូលសូួមព្រះ�ះឲ្យយ�ាបាល ឲ្យយ�ល់ីកូលំំាង់ ឬ ឲ្យយ�ល់ីជួនំយួសួព្រះម្នាបិ�់ាកូ និ ង់�ាកូ�ទៃទូនៅទូៀត 

 នៅព្រះ�ះព្រះ�ះសី្ថាបិលឹ់ និ ង់�ចំនៅ�ាើ យតបិនៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នបាន! 

៥ នៅ�លនៅ�ាើ យតបិ៖  
 សូួមនៅ�ើើ ជាព្រះបិ�បិសំ់ួណូម��ិស្ថាា នមយួ។ �ាកូ�ចំនៅព្រះបិើ ព្រះបាស់ួព្រះបិ�បិណ់ាកូ៏បាន �ូចំជា ព្រះបិ�បិដ់ែសួីកូនៅជួើ ង់ ឬ ព្រះបិ�បិ�់�
 ព្រះកូ�សួកាតុង់រ ឹង់ទូំ�ណំាមយួដែ�ល�ាកូនៅព្រះជួើសួនៅរ ើសួ។ �ាកូកូ៏�ចំតុបិដែតង់ព្រះបិ�បិន់ៅនាំះ នៅ�យខ្ញុំាបិព់្រះកូ�សួ ឬ បិិទូសួទិ កូគុ័ រ 
 ឬ សួរនៅសួរនៅ�យស្ថាមញ្ញាថ្វា “ព្រះបិ�បិ�់�ិស្ថាា នរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ”។ សូួមសួរនៅសួរចុំះនៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ និ ង់រកូាវ៉ាកូាងុ់ព្រះបិ�បិ់
 នៅនាំះទុូកូជាការចំង់ចាំ ំកូាងុ់ការ��ិស្ថាា នរាល់ទៃ�ៃ។ នៅបិើ ព្រះ�ះនៅ�ាើ យតបិនូវនៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ 
 ចូំរសួរនៅសួរចុំះដែ�រកូាងុ់ព្រះបិ�បិ ់នៅ�ើ មី� �រព្រះ�ះគុុណ�ល់ព្រះទូង់ស់ួព្រះម្នាបិក់ារសី្ថាបិលឺ់សំួនៅលង់ 
 និ ង់ការនៅ�ាើ យតបិនៅសួចំកូី� ��ិស្ថាា នរបិស់ួ�ាកូ!



97

ការនៅគ្នាះនៅ�ើ ង់!

ព្រះ�ះនៅយសូូួវជានាំមដែ�លខ្ញុំពស់ួនៅលើ សួ�ស់ួ�ងំ់នាំម!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើ ង់រកូនៅ�ើញ់នៅសួចំកីូ��ិ ត និ ង់�ំណាចំ!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើ ង់រកូនៅ�ើញ់ការ�ាបាល និ ង់កំូលំាង់!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើ ង់រកូនៅ�ើញ់នៅសួចំកីូ�សួង់ឹឹម និ ង់�ំណរ!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើ ង់រកូនៅ�ើញ់ព្រះ�ះគុុណ និ ង់នៅសួចំកីូ� សុួខ្ញុំស្ថានី!

�ដែមែន �ដែមែន!

កូាងុ់ព្រះ�ះនាំមព្រះ�ះនៅយសូូួវ នៅយើ ង់រកូនៅ�ើញ់នៅសួចំកីូ� ព្រះសួឡាញ់់ដែ�លព្រះគុបិល័់កូខណ៍!

�ដែមែន �ដែមែន!

មគំបូ់ទៀមងៀ�អាា��កុសរទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ះា ទៀ�ើយកុមុ្រាារទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ាយអាា�តាំាមន្ថែតទៀ�ាន្ថែផនកុ��ទ៌ៀ�ៀវិវិញិ។ 

ទៀមកាាយមកុ សមូទៀលើកុ�កឹុចូតិដ�កួុទៀគំឲ្យយសរទៀសរទៀលើកាោាទៀ�ាះរប់ស�់កួុទៀគំតាំាមមកុមុ ទៀ�ាយសរទៀសរស�ំមូ�រ�កួុទៀគំ

ទៀ�ាទៀលើកាោាទៀ�ៀ�។ សមូទៀមើលចូ�ំាប់អ់ាារមភ ន្ថែដល�កួុទៀគំទៀ�ាះ�វូិ�វ�ន្ថែដល�កួុទៀគំបាា�សរទៀសរទៀនាំាះចូុះ!

សិួទូធិ �ណំាចំ
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នៅ�េ ះ កាលបិរ ិនៅចំេទូ

ឯកូស្ថារនៅសួចំកីូ�សួញ្ញាា ��ិស្ថាា នរបិស់ួខ្ញុំាុ ំ



©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

ព្រះ�ះគុណ
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នៅសួ
ចំកូី� ព្រះសួ

ឡា
ញ់
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កា
រដែព្រះបិចំិ តី
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កា
រថ្វាើ យ

បិង់ំ ំ 
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កា
រនៅបិជីាា ចំិ តី
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កា
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ឥទូធិ �ល
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ភា
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សួ
ិ ទូធិ �ណំា

ចំ 
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នៅ�ើើ ចំលនាំទៃ���ំ� �ំណឹ ង់លា ទៃនការបិនៅង់ាើ ត នៅ�ឯ�នធ័កិូចំារបិស់ួព្រះ�ះព្រះគុ� សួទ
នៅនះជាឧ��រណ៍សួព្រះម្នាបិកុ់ូម្នារ នៅ�ើមី�ដែចំកូចាំយ�ំណឹង់លា នៅ�យនៅព្រះបិើកាយវកិារទៃ�។ សូួមនៅ�ើើតាម�ាព្រះកាមន�
មយួៗខ្វាង់នៅព្រះកាម នៅ�ើយនៅមើលថ្វានៅតើ វ៉ា�ីល់ភា�រ �កូរាយ និង់ង្គាយព្រះសួួលបិែុណាះ  នៅ�ើមី�ដែចំកូចាំយជាមយួមតិី�កូីិ 
និង់ព្រះគុួស្ថាររបិស់ួ�ាកូ! នៅនះជាឧបិកូរណ៍លាមយួ ដែ�លចំង់ភាា បិគ់្នាា បានលា នៅ�នឹង់នៅសួចំកូី���ិស្ថាា នភា�ជាសិួសួស 
“ចូំរនៅព្រះបិើទូូលបិង់ំំសួព្រះម្នាបិសិ់ួរ �លារបិស់ួព្រះទូង់ ់និង់សួព្រះម្នាបិន់ាំ�ំាកូ�ទៃទូនៅ�ើរតាមព្រះទូង់ដ់ែ�រ។” 

១. តាំាំង��ដំប់ូងទៀឡូើយ ម�ះបាា�ប់ទៀងើើត�ិភ�
ទៀ�ាកុដ៏លអឥតទៀខ្លាំាាះ។

២. �ំទៀ�ើបាាប់បាា�កាាត់ផ្លាោាចូ់�ិភ�ទៀ�ាកុដ៏លអ
ឥតទៀខ្លាំាាះ។

៣. ឈន�លដៃ��ំទៀ�ើបាាប់ គំ�ជាាទៀសចូកុដ�ស្ឋាាាប់់។

៤. ម�ះរ៉ាាជំយប់ុមតាំារប់ស់ម�ះ ម�ះទៀយសូូវិ 
បាា�សងដៃថ្មីឺរប់ស់�ំទៀ�ើបាាប់។

៥. ម�ះទៀយសូូវិគំ�ជាាម�ុសសដ៏ឥតទៀខ្លាំាាះន្ថែតមួ
យគំត់។

៦. ម�ះទៀយសូូវិបាា�សុគំត។

៧. ម�ះទៀយសូូវិបាា�ប់�ច�ះកុន�ងផនូរ។ ៨. ម�ះទៀយសូូវិបាា�រស់��សុគំតទៀឡូើងវិិញ។ ៩. ទៀមពាាះម�ះទៀយសូូវិបាា�សុគំត សមម្រាាប់់មគំប់់
រ៉ាាល់�ំទៀ�ើបាាប់រប់ស់�នកុ។

១០. ឥឡូូវិទៀ�ះ ម�ះទៀយសូូវិមប់ទាំា�ឲ្យយ�នកុ�ូវិ�ំ
ទៀ�ាយដ៏�ស់កុលបជាា�ិចូច។

១១. ទៀតើ�នកុទៀ�ញចូិតដ�ឹង�ំទៀ�ាយទៀ�ះន្ថែដ
រឬទៀ�?

១២. ទៀ�ាយទៀសចូកុដ�ជំំទៀ�ឿ ចូូរ�លូសមូម�ះឲ្យយ�្
រង់កាាាយជាាម�ះ�ងគសទៀ�ង្វាាាះរប់ស់�នកុ។

១៣. ចូូរទៀចូញទៀ�ាមបាាប់់ទៀគំ�ំ��ដំ�ឹងលអ
ទៀ�ះចូុះ! 
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ការតាងំ់សួញ្ញាា ទៃនការ��ិស្ថាា នសួព្រះម្នាបិ�់នធានកុូម្នារ  
អាាចូន្ថែសវងរកុតាំាម�ូ��ទៀធិើទៀ�ត ន្ថែដលម្រាា�គំំរូទៀសៀវិទៀ�ារប់ស់ទៀយើង ទៀសៀវិទៀ�ាតូចូៗ 

កាាត�ធិិស្ឋាាា� ទៀសៀវិទៀ�ាផ្លាាត់�័�៌ �ិងវិីទៀដ�ូវិគំគ�វឹកុ�វ��ដដៃ�ទៀ�ៀត កាារស្ឋាោាប់់សំទៀឡូង 

�ិងធិ�ធាា�ន្ថែដលអាាចូទាំាញយកុមកុទៀមប់ើមបាាស់បាា�ដដៃ�ទៀ�ៀត។ 

theprayercovenant.org/children 
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ចូូរ�ំពាាវិនាំាវិដល់�ញ  ទៀនាំាះ�ញ�ឹងទៀ�ឺើយតប់ ទៀ�ើយ�ឹងប់ង្វាាាញទៀអាាយឯង

ទៀ�ើញកាារយ៉ាាាងធិំទៀ�ើយមុតម្រាាំន្ថែដល ឯងមិ�ដឹង។ ទៀយទៀរម្រាា ៣៣: ៣

នាំ
�ំិ

��នៅលាកូ�ំង់មលូ

� �ិ ស្ថាា ន

VI�សស�វិិស័យ៖ ចូង់ទៀ�ើញកាារភាាាកុ់ទៀឡូើងដៃ��ំ�ាចូដ៏�ីស់ប់ំផុតរប់ស់ម�ះទៀយសូូវិមគំ�សទតាំាមរយៈម�ះប់�ទូលរប់ស់ម�ង់។ 

ទៀប់សកុកុមី៖ ដឹកុនាំាំកុុម្រាារ �ិងម�ុសសចាំាស់ឲ្យយទៀដើរតាំាមម�ះទៀយសូូវិ តាំាមរយៈ�ំ�ាចូដៃ�កាារតាំាំងសញ្ញាាា�ធិិស្ឋាាា�។ 

ចូូលរួមជាាមួយចូលនាំាទៀ�ះទៀ�ាដៃថ្មីៃទៀ�ះ៖ សមម្រាាប់់�័ត៌ម្រាា�ប់ន្ថែ�ែម សូមចូូលទៀ�ាកាា�់ទៀកុ��ំ�័រ 

theprayercovenant.org




