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េសចក� ី

េផ�ើម 

ខ.១-៣,៦  

“ទូលបង�ំនឹង 

អំពវនាវ 

ដល់្រពះេយ

ហូវ៉ែដល 

្រទងគ់រួសរ 

េសរ យ៉ាង 

េនាះទូល 

បង�ំនឹងបាន 

សេ�ង� ះរចួ 

ពីពកួស្រត�វ 

របស់ទូល 

បង�ំ” 

ខ.១ “ឳ្រពះ 

េយហូវ៉ េអយ 

ទូល 

បង�ំសរេសរ 

្រទង ់ដ្បតិ្រទង ់

បានេលក 

ទូលបង�ំេឡង 

វញិ” 

  ខ.១ “ខ�ុ ំបានរង ់

ច្ំរពះេយហូវ៉ 

េដយអំ 

ណត្់រទងក់ ៏

បានេផ��ង្រពះ 

កណ៌មក 

ស� បេ់ហយ 

ទទលួតមសំ 

ែរករបស់ខ�ុ ំ” 

ខ.១៧ “មាតខ់�ុ ំ 

បានអំពវនាវ 

ដល់្រទង ់

េហយអណា� ត

ខ�ុ ំបានសរ 

េសរដំេកង 

្រទង”់ 

 ខ.១-២ “ខ�ុ ំ្រស 

ឡាញ់្រពះេយ 

ហូវ៉ ដ្បតិ្រទង ់

ែតងស� បសំ់ 

េឡងខ�ុ ំ” “បាន 

ជាខ�ុ ំនឹងអំពវ

នាវដល់្រទង ់

អស់១ជីវតិ” 

ខ.១-៤ “ចូរអរ 

្រពះគុណដល់ 

្រពះេយហូវ៉ 

ដ្បតិ្រទងល់�” 

ខ.១ “កលខ�ុ ំ 

មានេសចក�ីេវ

ទនា េនាះ 

បានអំពវនាវ

ដល់្រពះ 

េយហូវ៉ 

េហយ្រទងប់ា

នតបមក ខ�ុ ំ” 

(ករបក 

ែ្របរបស់ 

អ�កនិពន�) 

�រ�យ 

�រណ៍ 

ខ.៤-៥,៧-

១៩ “ទូលបង�ំ 

បានឈនជា

បេ់ទ 

តមផ�ូវ្រចក 

របស់្រទង ់

េជងទូលបង�ំ 

មនិបានរ 

ឥលេឡយ” 

ខ.២-៣,៦-

៩,១១-១២ក  

“ឳ្រពះេយហូវ៉

េអយ ្រទង ់

បាននា្ំរព 

លឹងទូលបង�ំ 

េឡងរចួពី 

ស� នឃំុ្រព 

លឹងមនុស្ស 

ស� ប ់្រទង ់

បានេ្របាស 

ឲ្យទូលបង�ំ 

រស់េន” 

ខ.៩-១៣, 

២១-២២, 

“ទូលបង�ំបាន 

្រតឡបជ់ាទី 

េដៀលត�ះ 

េដយេ្រពះ 

ពកួតតងំ 

នឹងទូលបង�ំេអ 

ដល់ទងំ 

ពកួអ�កជិត 

ខងៃនទូល 

បង�ំជាខ� ងំ 

េហយជា 

េសចក�ីគរួ 

ខ.៣-៤ “កល 

ទូលបង�ំបាន 

េស��មេន 

េនាះឆ�ឹងទូល 

បង�ំបានេខ្សោះ 

េទ េដយ 

សរដំងូរែដល 

ទូលបង�ំថ�ូរជា 

ដរបរល់ៃថ�” 

ខ.២-៣ “្រពះ 

េយហូវ៉្រទង ់

នឹងជយួ ទំនុក 

បំរងុ េហយ 

ែថរក្សោជីវតិ 

អ�កេនាះ 

េគនឹងបានពរ 

េនែផនដីេនះ 

េហយ្រទងនឹ់ង 

មនិ្របគល់េគ 

េទក�ុងបំណង 

ចិត�ៃនពកួខ� ងំ 

ស្រត�វេឡយ” 

ខ.៥-១២,១៦-

១៩ “មកេនះ 

ចូរមកេមល 

ករទងំប៉នុា� ន 

របស់្រពះ” 

(្របជាជាតិ) 

“មានរបស់ខ�ុ ំ 

បានអំពវនាវ 

ដល់្រទង”់ 

(បគុ�ល) 

ខ.៩-១១ “ែត 

្រទងប់ានដំ 

េកងែស�ង 

របស់ទូលបង�ំ 

េឡងដូចជាែស�

ងៃនេគាៃ្រព” 

“ែភ�កទូល 

បង�ំនឹងេឃញ 

បំណងចិត� 

េកតដល់ពកួ 

ខ� ងំ” 

ខ.៨-៩ “គឺ្រទង ់

បានេ្របាសជី 

វតិខ�ុ ំឲ្យរចួពី 

ស� ប”់ 

ខ.៥,១០-១៣ 

“ខ�ុ ំបានអំពវ 

នាវដល់្រពះ 

េយហូវ៉” 

“សសនទ៍ងំ

ប៉នុា� នបាន 

េឡាមពទ័�ខ�ុ ំ” 

ខ.១,៦ “ជា 

យូរមក 

េហយ ្រព 

លឹងៃនខ�ុ ំ 

បានេនជា 

មយួនឹងពកួ 

អ�កែដល 

ស�បេ់សចក�ី 

សុខ” 



ខ� ចដល់ពកួ 

ែដលធា� ប ់

ស� ល់ទូល 

បង�ំផង”  

�កុមអ�ក 

���ប់�រ 

�យ�រណ៍ 

 ខ.៤”ពកួបរ ិ

សុទ�” 

ខ.២៣ “ពកួ 

បរសុិទ�” 

ខ.១១ “េសចក�ី 

សុចរតិ” 

 ខ.១៦ “អស់ 

អ�កែដល 

េកតខ� ចដល់ 

្រពះេអយ” 

 ខ.១៤,១៨-១៩ 

“េនមខុបណា�  

ជនទងំប៉នុា� ន 

របស់្រទង”់ ក�ុង 

្រពះវហិរ 

  

ប��� ខ.៣,១៧,៤

៧-៤៨ ករជំ 

ទស់របស់ 

ពកួខ� ងំ 

ស្រត�វ 

ខ.២-៣,៩ 

ជម� ឺ

ខ.៨-១១ ពកួ 

អ�កែដល 

េដៀលេត�ះ 

េទកនទំ់នុក 

ជម� ឺ

ខ.៣-៥ អំេព 

បាប និងករ 

បដិេសធលន ់ត ួ

ខ.១២,១៤ 

ទំនុកៃនអ�ក 

ែដលែស�ងរក 

្រពះ 

ខ.១០-

១២,១៤ 

ទុក�្រព�យមា� ក់ៗ  

(“ក�ុងកល 

ែដលមាន 

េសចក�ី 

េវទនា”) និង 

ទុក�្រព�យជាតិ 

(“្រទង់ប់ាននា ំ

េយងខ�ុ ំឲ្យជាប ់

មង េហយ 

បានផ�ុកបន�ុក

យ៉ាងធ�នេ់ន

េលចេង�ះ 

េយងខ�ុ ំ”) 

ខ.១០-១១ 

ករ្របឆាងំ 

ទស់នឹងពកួ 

ខ� ងំស្រត�វ 

ខ.៣,៨ ជម� ឺ

និងភាពេខ�ច 

ខ� ខំង្រពលឹង 

វ�ិ� ណ 

ខ.៧,១០-

១៣,១៨ 

ទំនុកពកួខ� ងំ 

ស្រត�វ និង 

លទ�ផលៃន 

េសចក�ីស� ប ់

ខ.២-៣,៧ 

េសចក�ី 

បេ�� តៃន 

អ�កែដល 

ចូលចិត�ែត 

ចងច់្ំបាង 

�ររ�េ�ះ 

និងេ�គ 

ជ័យដ៏ពិត 

��កដ 

ខ.៦,១៦-

១៩,៤៣  

“ទូលបង�ំ 

បានែ្រសក 

ដល់្រពះៃន 

ទូលបង�ំ្រទង ់

ខ.២-៣,១១  

“ឳ្រពះេយហូវ៉ 

ជា្រពះៃន 

ទូលបង�ំេអយ 

ទូលបង�ំបាន 

អំពវនាវ 

ខ.៧-៨,២១-

២២ “ដ្បតិ 

្រទងប់ាន 

េឃញ 

េសចក�ីេវទនារ

បស់ទូល 

ខ.៥ “្រទងក់ ៏

បានអតេ់ទស 

ចំេពះអំេព 

បាបៃនទូល 

បង�ំេទ” 

ខ.២-៣ “្រទង ់

បាន្រសងខ់�ុ ំ 

េចញពីអន�ង ់

គរួេស្បម ឲ្យ 

រចួពីភកស់�ិតក ៏

ដកេ់ជងខ�ុ ំេល 

ខ.៩,១៩ 

“គឺ្រពះ 

ែដលរក្សោជីវតិ 

េយងឲ្យរស់េន 

កម៏និឲ្យ 

េជងេយង្រត�វ 

ខ.១១ “ែភ�ក 

ទូលបង�ំនឹង 

េឃញបំណង 

ចិត�េកតដល់ 

ពកួខ� ងំ” 

ខ.១-

២,៦,៨,១៦ 

“្រទងែ់តង 

ស� បសំ់េឡងខ�ុ ំ 

នឹងពក្យែដល 

ខ�ុ ំទូលអង�រ..... 

ខ.៥,១៣,១៨

,២១,២៣ 

“្រពះេយហូវ៉ 

្រទងក់ទ៏ទលួ 

ស� ប ់េហយ 

បានដកខ់�ុ  ំ

ខ.១ “្រទង ់

បានតបមក 

ខ�ុ ំ” (ករបក 

ែ្របរបស់ 

អ�កនិពន�) 



កឮ៏សំេឡង 

ទូលបង�ំ ពី 

ក�ុង្រពះវ ិ

ហរ្រទង”់  

“្រទងប់ាន 

ចតពី់េល 

ស� នដខ៏�ស់ 

មក” 

ដល់្រទង ់

េហយ្រទង ់

េ្របាសឲ្យ 

ទូលបង�ំបាន 

ជា ឳ្រពះេយ 

ហូវ៉េអយ 

្រទងប់ាននា ំ

្រពលឹងទូល 

បង�ំេឡង រចួ 

ពីស� នឃំុ្រព 

លឹងមនុស្ស 

ស� ប ់្រទង ់

បានេ្របាសឲ្យ

ទូលបង�ំ 

រស់េន េដម្ប ី

កំុឲ្យទូលបង�ំ 

ចុះេទក�ុង 

រេណ� េឡយ” 

“េនាះ្រទង ់

បានផា� ស់ 

ករយំេសក 

របស់ទូលបង�ំ 

ឲ្យេទជា 

េសចក�ីេ្រតក 

អរេទវញិ” 

បង�ំេហយ”  

“្រទងម់និបាន 

ឃំុឃាងំទូល 

បង�ំ េនក�ុង 

កណា� បៃ់ដៃន

ពកួខ� ងំ 

ស្រត�វេទ”  

“ប៉ែុន�្រទង ់

បានឮសំ 

េឡងែដល 

ទូលបង�ំទូល 

អង�រ ក�ុងករ 

ែដលអំពវ 

នាវដល់្រទង”់ 

ថ�ដ” រឥលេឡយ”  

“្រពះ្រទងប់ាន 

ស� បខ់�ុ ំេហយ 

្រទងប់ាន្រប�ង 

ស� បព់ក្យខ�ុ ំ 

អធិស� ន” 

្រទងប់ានេផ��ង 

្រពះកណ៌មក 

ស� បខ់�ុ ំ” 

ទុកេនទីធំទូ 

លយ” 

មូលេហតុៃន

�ររ�េ�ះ 

ខ.២០-២៤ 

េសចក�ីសុច 

រតិ និងករ 

ស� បប់ង� ប ់

តម្រកិត្យ 

ខ.១០ េសចក�ី 

េមត� ៃន្រពះ 

ខ.៧,១៩ 

េសចក�ីល� 

របស់្រពះ 

“ដ្បតិ្រទង ់

បានេឃញ 

ខ.៥,១០ ្រពម 

ទទលួករអត ់

េទស និង 

េសចក�ីសប្ុបរ

សៃន្រពះ 

ខ.១១ េសចក�ី 

្រសឡាញ់្រពះ 

និងេសចក�ីពិត 

ខ.២០ េសចក�ី 

្រសឡាញ់្រពះ 

ខ.២ េសចក�ី 

្រសឡាញ់ និង 

ភាពេស� ះ្រតង ់

របស់្រពះ 

ខ.៥,៧,១២ 

្រពះគុណ និង 

េសចក�ីេមត�  

របស់្រពះ 

ខ.១,១៩ 

េសចក�ីល�្រពះ 

 



វនិយ័ េសចក�ីេវទនារ

បស់ទូល 

បង�ំេហយ 

ក(បាន្រជាបពី

េសចក�ីថប ់

្រព�យក�ុង្រព 

លឹងទូលបង�ំ 

ែដរ” 

សំណ�ម  ខ.១០ ខ.១-៥,១៤-

១៨ 

 ខ.១១,១៣-

១៦,១៧គ 

  ខ.៤ ខ.២៥ ខ.២ 

�����/�រ 

បេ�ងៀន 

ខ.២៥-២៦   ខ.៨-១០   ខ.៦-៧,១២-

១៥ 

   

�រប��ប់   ខ.២១-២៤ ខ.៨-១១  ខ.២០   ខ.២៥-២៩  

សរេសើរ ខ.៤៦-៤៨  ខ.២១-២២   ខ.២០ ខ.១-៥,៨,១៥  ខ.១-៤,២៦-

២៨  

 

េប����សរេសើរ ខ.៤៩ 

“េហតុេនាះ 

ឳ្រពះេយហូ

វ៉េអយ ទូល 

បង�ំនឹងអរ 

្រពះគុណ 

ដល់្រទងេ់ន 

កណា� ល 

អស់ទងំ 

សសនដ៍ៃទ” 

ខ.១២ “ឳ្រពះ 

េយហូវ៉ជា្រពះ

ៃនទូល 

បង�ំេអយ 

ទូលបង�ំនឹង 

អរ្រពះគុណ 

ដល់្រទងជ់ា 

ដរបេទ” 

   ខ.១៣-១៥ 

“ទូលបង�ំនឹង 

យកដង� យ ដុត 

ចូលេទ 

ក�ុងដំណាក ់

្រទង”់ 

ខ.១-៣ “េនះគឺ 

ជាករល� 

េហយគឺែដល 

នឹងអរ្រពះ 

គុណដល់្រពះ 

េយហូវ៉” 

ខ.១៣-១៤ “គឺ 

ខ�ុ ំនឹងទទលួ 

យកែពងៃន 

េសចក�ី 

សេ�ង� ះេហយ 

នឹងអំពវនាវ 

ដល់្រពះនាម 

្រពះេយហូវ៉” 

ខ.១៧,១៩,២

១,២៨ “ទូល 

បង�ំនឹងអរ្រពះ

គុណដល់ 

្រទង ់ដ្បតិ្រទង ់

បានេឆ�យ 

មកទូលបង�ំ” 

 

�រចូលរួម 

សរេសើរ 

 ខ.៤-៥ “ឳពកួ 

អ�កបរសុិទ� 

របស់្រទង ់

េអយចូរ 

េ្រច�ងសរ 

ខ.២៣ 

“ឳពកួអ�ក 

បរសុិទ�របស់ 

្រទងេ់អយ ចូរ 

្រសឡាញ់ 

ខ.១១ 

“ឳមនុស្ស 

សុចរតិរល់គា�  

េអយ ចូរមាន 

ចិត�សប្បាយ 

 ខ.១-៩ “ៃន 

ែផនដីទងំ 

មលូេអយ ចូរ 

បន�ឺេឡង 

េដយអំណរ 

  ខ.២៩ “ចូរ 

សរេសរដល់ 

្រពះេយហូវ៉

ចុះ ដ្បតិ្រទង ់

ល�” 

 



េសរដល់្រពះ 

េយហូវ៉ចុះ” 

ដល់្រពះេយ 

ហូវ៉ចុះ” 

េហយរកីរយ 

េឡង ក�ុង្រពះ 

េយហូវ៉ចុះ 

អស់អ�កែដល 

មានចិត�េទៀង 

្រតងេ់អយ 

ចូរនាគំា� ែ្រសក 

េឡងេដយអំ 

ណរចុះ” 

ថា� យ្រពះចុះ” 

េប��លះ 

បង់ 

     ខ.១៣-១៥  ខ.១៧-១៩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំនុកអរ�ពះគុណសហគមន៍ 

 ទំនុក.៦៥ ទំនុក.៦៦ ទំនុក.១០៧ ទំនុក.១១៨ ទំនុក.១២៤ ទំនុក.១២៩ 

េសចក�ីេផ�ើម ខ.១-២ “ឳ្រពះអង� 

េអយ េសចក�ីសរ 

េសរចែំត្រទងេ់ន 

្រក�ងសីយ៉ូន េនាះ 

េគនឹងលបំណន ់

ចំេពះ្រទង។់ ឳ្រពះ 

ែដលស� បេ់សចក�ី 

អធិស� នេអយ 

អស់ទងំមនុស្ស 

នឹងមលូមកឯ្រទង”់ 

ខ.១-២ “ៃនែផនដី 

ទងំមលូេអយ ចូរ 

បន�ឺេឡង េដយអំ ណរ 

ថា� យ្រពះចុះ” 

ខ.១-៣ “ឳសូមអរ 

្រពះគុណដល់្រពះេយហូ

វ៉ ដ្បតិ្រទងល់� 

េសចក�ីសប្ុបរសៃន 

្រទងស់�ិតេស�រេនជា 

និច�” 

ខ.១-៤ “ចូរអរ្រពះ 

គុណដល់្រពះេយហូវ៉ 

ដ្បតិ្រទងល់�” 

ខ.១-២”េបមនិែមន 

ជា្រពះេយហូវ៉ែដល 

កនខ់ងពកួេយង 

េនាះគរួឲ្យអី្រស 

ែអលនិយាយឥឡូវថា” 

 

�រ�យ�រណ៍ ខ.៣ “អស់ទងំ 

េសចក�ីទុច�រតិែតង 

ែតឈ�ះទូលបង�ំ 

ឯកររលំងរបស់ 

េយងខ�ុ ំ េនាះ្រទង ់

នឹងជំរះេចល េចញ” 

ខ.៥-១២ “មកេនះ 

ចូរមកេមលករទងំ 

ប៉នុា� នរបស់្រទង”់ 

“្រទងប់ានសកេយង 

ខ�ុ ំដូចជាេគសក 

្របាកែ់ដរ” 

ខ.៤-៧,១០-១៤,១៧-

២០,២៣-៣០ “េគ 

បានេដរសត ់អែណ� ត 

តមផ�ូវ ស� តឈ់ងឹក�ុងទី 

រេហស� ន េគរក 

ទី្រក�ងណា ែដល 

ល�មអ្រស័យេន 

មនិបានេឡយ” 

ខ.៥,១០-១៣ “ខ�ុ  ំ

បានអំពវនាវដល់ 

្រពះេយហូវ”៉ 

“សសនទ៍ងំប៉នុា� ន 

បានេឡាមពទ័�ខ�ុ ំ” 

(ករនិយាយប�� ក ់

របស់េស�ច មនុស្ស 

បានស� ល់ពីេ្រគាះ 

ថា� កែ់ដលបាន្របាប)់ 

ខ.២ខ-៣ក “ក�ុង 

កលែដលមនុស្ស 

បានេលកគា� ទស់ 

នឹងេយង េនាះ្របា 

កដជាេគបានេលប 

េយង ទងំរស់ 

េហយ” 

ខ.២-៣ “គឺតងំពី ខ�ុ  ំ

េនេក�ង េគបានេធ� 

ទុក�ខ�ុ ំជាេ្រចនផង ែមន” 

�កុមអ�ក 

���ប់�រ 

�យ�រណ៍ 

ខ.៤ “អ�កណា 

ែដល្រទងេ់រ ស 

េហយនាមំកេនចំ 

េពះ្រទង”់ 

ខ.១៦ “អស់អ�កែដល 

េកតខ� ចដល់្រពះ” 

    

ប��� ខ.៣ អំេពបាបៃន 

សហគមន ៍

ខ.១០-១២ ទុក្រព�យ 

របស់្របជាជាតិ “្រទង ់

បាននាេំយងខ�ុឲំ្យ 

ជាបម់ង េហយបាន 

ខ.៤-៥,១០-១២,១៧-

២០,២៣-២៧ 

វេង�ងក�ុងទីរេហ ស� ន, 

ជាឃំុឃាងំ, ជម�,ឺ 

ខ.៧,១០-១៣ ទំនុក 

អំពីខ� ងំស្រត�វ និង 

ទស្សនៈអំពីេសចក�ី 

ស� ប ់

ខ.២ខ-៣ ពកួអុ្ីរស 

ែអល្រត�វបានឈ� ន 

ពនពីសំណាកព់កួ 

ស្រត�វ 

ខ.១-៣ ករសង�ត ់

សង�ិនរបស់ពកួបរេទស 



ផ�ុកបន�ុកយ៉ាងធ�ន ់

េនេលចេង�ះេយងខ�ុ ”ំ 

ភាពភយ័ខ� ច 

េនឯសម្ុរទ 

�រអំ�វ�វក��ង 

�បវត�ិ��ស�/កិច� 

�រដ៏�ន�ពះេច��� 

របស់�ពះ 

ខ.៥-៨ “្រទងប់ាន 

តងំអស់ទងំភ�ឲំ្យ 

មាមំនួ េដយឫទ�ិ 

ៃន្រទង ់្រទង្់រកវត ់

េដយឫទ� នុភាព 

្រទងេ់ធ�ឲ្យសូរ 

សន�ឹកៃនសមនុស្ស 

បានស�បឈ់ងឹ” 

ខ.៥-១២ “្រទងបំ់ 

ផា� ស់បំែ្របសម្ុរទឲ្យ 

េទជាដីេគាក េគក ៏

បានេដរកតទ់េន�េទ” 

ខ.៣៣-៤១ “្រទងក់ ៏

បំផា� ស់ទីហតួែហង 

ឲ្យេទជា្រតពងំ 

េហយដីស�ួតេធង 

ឲ្យមានក្បាលទឹក វញិ” 

 ខ.៨ “្រទងប់ាន 

បេង�តៃផ�េមឃ និង 

ែផនដី” 

 

�ររ�េ�ះ និងេ�គ 

ជ័យដ៏ពិត 

��កដ 

ខ.៣ “អស់ទងំ 

េសចក�ីទុច�រតិែតង 

ែតឈ�ះទូលបង�ំ 

ឯកររលំងរបស់ 

េយងខ�ុ ំ េនាះ្រទង ់

នឹងជំរះេចល េចញ” 

ខ.៩ “គឺ្រពះែដលរក្សោ 

ជីវតិេយងឲ្យរស់េន 

កម៏និឲ្យេជងេយង 

្រត�វរឥលេឡយ” 

ខ.២-៣,៦ខ-៧,១៣ខ-

១៤,១៩ខ-២០,២៨ខ-

៣០ 

“្រទងក់េ៏្របាសឲ្យរចួ 

ពីេសចក�ីលំបាក” 

ខ.៥,១៣,១៨,២១,២៣ 

“្រពះេយហូវ៉ 

្រទងក់ទ៏ទលួស� ប ់

េហយបានដកខ់�ុ ំ 

ទុកេនទីធំទូលយ” 

ខ.៦-៧ “សូមឲ្យ្រពះ 

េយហូវ៉បាន្របកប 

េដយ្រពះពរ ែដល 

្រទងម់និបាន្របគល់ 

ពកួេយង ឲ្យជារពំ 

ដល់ដល់េធ�ញេគ 

្រពលឹងេយងបានរចួ 

ដូចជាសត�ស� ប 

ែដលេហរ រចួពី 

អនា� ករ់បស់នាយ ្រពន” 

ខ.២ខ,៤ខ “ែតេគ 

មនិបានឈ�ះខ�ុ ំ េឡយ” 

មូលេហតុៃន�ររ�េ�ះ ខ.៩-១៣ ្រទងយ់ក 

្រពះទយ័ទុកដក ់

នឹងែផនដីទងំមលូ 

េដយេសចក�ី្រស 

ឡាញ់ចំេពះរ�ស� 

របស់្រទង ់

ខ.២០ េសចក�ី្រស 

ឡាញ់្រពះ 

ខ.១,៤៣ េសចក�ីល� 

និងេសចក�ីេមត� ្រពះ 

ខ.១,២៩ េសចក�ីល� 

របស់្រពះ 

ខ.១-២,៨ េសចក� ី

េមត� របស់្រពះចំេពះពកួ

អុី្រស 

ែអល(“េបមនិែមនជា្រពះ

េយហូវ៉ែដល 

កនខ់ងពកួេយង”) 

“្រទងប់ានបេង�តៃផ� 

េមឃ និងែផនដី” 

្រគបល់�មឲ្យ្រទងប់ាន 

រេំដះេយងេហយ។ 

ខ.៤ក េសចក�ីយុត� ិ

ធមរ៌បស់្រពះ 



សំណ�ម    ខ.២៥   

�����/�របេ�ងៀន ខ.៩-១៣ ្រទងយ់ក 

្រពះទយ័ទុកដក ់

នឹងែផនដីទងំមលូ 

    ខ.៦-៧ 

េសចក�ីប��ប់  ខ.២០ “សូមសរេសរ 

្រពះអង� ែដល្រទង ់

មនិបានែបរេចញពី 

េសចក�ីអធិស� ន របស់ខ�ុ ំ 

កម៏និបាន 

បែង�រេសចក�ីសប្ុបរ 

្រទងពី់ខ�ុ ំេចញែដរ” 

ខ.៤៣ “េបអ�កណា 

មាន្របាជា�  េនាះ 

នឹងរក្សោទុកនូវេសច 

ក�ីទងំេនះ េហយ 

នឹងពិចរណាពី 

េសចក�ីសប្ុបរស 

របស់្រពះេយហូវ៉” 

ខ.២៥-២៩ ខ.៨ “ឯេសចក�ីជំ 

នយួរបស់េយង គឺ 

េដយពឹងដល់្រពះ 

នាម្រពះេយហូវ៉ 

ែដល្រទងប់ានបេង�ត 

ៃផ�េមឃ និងែផនដី” 

ខ.៨ “េហយពកួអ�ក 

ែដលេដរតមទីេនាះ 

កម៏និថា សូមឲ្យ្រពះ 

ពរៃន្រពះេយហូវ៉ 

េនេលឯងចុះ េយង 

ឲ្យពរដល់ឯង េដយ 

នូវ្រពះនាម្រពះេយ 

ហូវ៉េនាះេឡយ” 

សរេសើរ ខ.១៣គ ខ.៣-៤,២០  ខ.១-៤,២៦-២៨   

េប����សរេសើរ ខ.១ខ “េនាះេគនឹង 

លបំណនចំ់េពះ 

្រទង”់ 

     

�រចូលរួមសរេសើរ   ខ.១-

៣,៨,១៥,២១,៣១-

៣២,៤៣ 

ខ.១៧,១៩,២១,២៨ 

“ទូលបង�ំនឹងអរ្រពះ 

គុណដល់្រទង ់ដ្បតិ 

្រទងប់ានេឆ�យមក 

ទូលបង�”ំ 

  

េប����លះបង់   ខ.២២    

 


