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ខ.២-៣ ជម�នឺិង 

ភាពេខ�ចខ� ខំង 

្រពលឹងវ�ិ� ណ 

ខ.១-២ ភាពេខ�ច 

ខ� ខំង្រពលឹងវ�ិ� ណ 

ខ.១៤-១៥,១៧-១៨ 

ជម� ឺនងិភាពេខ�ចខ� ខំង

្រពលឹងវ�ិ� ណ 

ខ.១-៣,៨-៩ ជម� ឺ

និងភាពេខ�ចខ� ខំង

្រពលឹងវ�ិ� ណ 

ខ.៧,៩ខ-១០ ជម� ឺ

និងភាពេខ�ចខ� ខំង

្រពលឹងវ�ិ� ណ 

ខ.៣,៥-៦ ជម� ឺនងិ 

ភាពេខ�ចខ�ខំង្រពលឹង

វ�ិ� ណ្របែហល

បណា� លមកពអីេំពបាប 

ខ.១,៣,២០-២១  

ករេបៀតេបៀន/ 

ករេចទ្របកន ់

កំហុស 
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ខ.៥ “ដ្បតិក�ុង 

មរណភាព គា� ន 

េសចក�ីនកឹចពំ្ីរទង់

េទៀតេឡយេនស� នឃុំ 

្រពលឹងមនុស្សស� ប”់ 

ខ.១ “ឳ្រពះេយ 

ហូវ៉ េអយ េត 

្រទងន់ងឹ េភ�ចទូល 

បង�ំដល់កលណា 

េទៀត” 

ខ.១-២,១៥ “ឳ្រពះ 

ៃនទូលបង�ំ ្រពះៃនទូល

បង�ំេអយ េហតុអ� ីបាន

ជា្រទងល់ះ េចល 

ទូបង�”ំ 

ខ.៥ក,៧  “កល 

្រទង ់បានលក្់រពះភ�ក� 

េទ េនាះទូលបង�ំ

មានេសចក�ីតកស់�ុត” 

 ខ.៤ “ដ្បតិ្រពះហស� 

ៃន្រទងប់ានសង�ត ់

េលទូលបង�ំជាធ�ន ់

ទងំយបទ់ងំៃថ�” 

ខ.១៣គ-១៤ 

“េហយេសចក�ី 

អធិស� នរបស់ទូលបង�ំ 

បាន្រតបចូ់លមកក�ុង 

្រទ�ងខ�ួនវញិ” 
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   ខ.៦-៨ “ចំែណកទូល

បង�ំៗជាដង�ូវ មនិែមនជា 

មនុស្សេទ” 
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ខ.៧,១០ “ែភ�កទូល 

បង�ំ្រសវងំេទ េដយ

ថប្់រព�យកេ៏ទជាចស់ 

េដយេ្រពះពួកែដល 

តតងំ នឹងទូលបង�”ំ 

ខ.២ខ,៤ ”ែ្រកង 

ខ� ងំស្រត�វរបស់ 

ទូលបង�ំ ថា អញ 

បានឈ�ះវេហយ” 

ខ.៧-៨,១២,១៣, 

១៦ “អស់អ�កែដល

េឃញ ទូលបង�ំកឡ៏ក

េឡយឲ្យ” 

ខ.១គ “(្រទង)់ មនិ 

បានេបកឲ្យពួកខ� ងំ

ស្រត�វមានេសចក�ីអណំរ 

េដយឈ� ះទូលបង�ំ

េឡយ” 

ខ.១ខ,១១-១៣,១៨ 

“េដយយេ្រពះពួកតតងំ 

នឹងទូលបង�ំ េអដល់ទងំ

ពួកអ�កជិតខងទូលបង�ំ

ជាខ� ងំ” 

 ខ.១,៣-៨,១១-១៧ 

“មានសក្ស ី

េកងេលកគា�  េឡង” 

េជ
ឿទ

ុកច
តិ� ខ.៤,១០ ខ.៥-៦ ខ.៣-៥,៩-១០, 

២៤,២៦-៣១ 

ខ.៥,៧ក ខ.១ក.៦,១៤-១៥ក, 

១៩-២០,២១-២៤ 

ខ.១០ ខ.១០,២៤ 

ស
ំណ
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ខ.១-៤ “ឳ្រពះេយ 

ហូវ៉េអយ សូម 

កុំ បេនា� សទូល 

បង�ំ ក�ុងកល 

ែដល្រទង ់ខ� ល់” 

ខ.១-៤ “ឳ្រពះេយ 

ហូវ៉ ជា្រពះៃន 

ទូលបង�ំេអយ សូម

ពចិរណាេមល េហយ 

េឆ�យមកទូល បង� ំ

ផង” 

ខ.១១,១៩-២១ “សូម 

កុំគងឆ់ា� យពទូីល បង� ំ

េឡយ” 

ខ.១០ “ឳ្រពះេយ 

ហូវ៉េអយ សូម 

្រទងស់� ប ់េហយ 

េ្របាស េមត� ដល់ 

ទូលបង�ំ” 

ខ.១ខ-៥,៩ក,១៥ខ-១៨ 

“សូមកុំឲ្យទូល 

បង�ំ្រត�វ ខ� ស 

េឡយ” 

 ខ.១-៨,១៧,១៩, 

២២-២៧ “ឳ្រពះ 

េយហូវ៉េអយ សូម

្រទងក់រពរ ទូលបង�ំ

ចំេពះ ពួកអ�កែដល 

តតងំនឹងទូលបង�ំ” 
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 ខ.២-៤ ចូរទុកចតិ� 

ដល់្រពះេយហូវ៉ជា្រពះ

ៃនេសចក�ីសប្ុបរស 

ខ.៥-៦ ចូរទុកចតិ� 

ដល់្រពះេយហូវ៉ជា 

្រពះៃនេសចក�ីសប្ុបរស 

ខ.៤-៥  ចូរទុកចតិ� 

ដល់្រទងជ់ា្រពះែដល 

េ្របាសពួកឭយុេកឲ្យរចួ 

ខ.២,១០ េសចក� ី

េមត� ៃន្រពះ 

ខ.៩ក,១៥ខ-២០ 

េសចក�ី េមត�  និង 

េសចក�ីល� របស់្រពះ 

ខ.១-២,៥ ករសរភាព 

និងករអតេ់ទសរបស់

្រពះ 

ខ.៤-១០ ករជំនុ ំ

ជំរះរបស់្រពះ 
េប
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 ខ.៦ “ទូលបង�នំឹង 

េ្រច�ងថា� យ្រពះ 

េយហូវ៉” 

ខ.២២,២៥ “ ទូល 

បង�ំនងឹ្របកស 

្របាបព់នីាម្រទង ់

ដល់ពួក បងប�ូន” 

ខ.១,១២ខ “ឳ្រពះ 

េយហូវ៉ ជា្រពះ 

ៃនទូបង�ំេអយ 

ទូលបង�ំនងឹអរ 

្រពះគុណ ដល់ 

្រទងជ់ាដរបេទ” 

ខ.៧-៨ “ទូលបង� ំ

នឹងមានចិត�អ ំ

ណរេហយរកី 

រយ េដយេសចក�ី 

សប្ុបរសរបស់្រទង”់ 

 ខ.៩-១០,១៨,២៨ 

“យ៉ាងេនាះ  អណា� ត

ទូលបង�ំ នងឹែថ�ង្របាប ់

ពេីសចក�ីសុចរតិ របស់

្រទង ់េហយ ពេីសចក�ី
សរ េសរៃន្រទងជ់ា 

ដរបរល់ៃថ�” 
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  ខ.៣-៤ “ពួកឭយុ 

េកេយង ខ�ុបំាន 

ទុកចិត�នងឹ្រទង ់
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      ខ.៨-១០  
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ខ.២-៣,១៣ 

ជម� ឺនងិភាព 

េខ�ចខ� ខំង 

្រពលឹង 

វ�ិ� ណ  

ខ.១-១៤ ភាព េខ�ច

ខ� ខំង ្រពលឹង 

វ�ិ� ណ(្របែហល

ជាជម�ខឺ៨)បណា� ល

មកពអីេំពបាប 

ខ.២-៣,៥,១៩ 

ករេបៀតេបៀនភាព

េខ�ចខ� ខំង ្រពលឹង

វ�ិ� ណ អេំពបាប(្រប 

ែហលជាជម� ឺខ.៣) 

ខ.៩,១៩-២១ ជម� ឺ

(វយ័ចស់) 

និងភាពេខ�ចខ�  ំ

ខងវ�ិ� ណ 

ខ.៣-៧  ភាពចៃ្រង ខ.២-១១,១៣-១៧ 

ភាពេខ�ចខ� ខំង

្រពលឹង វ�ិ� ណ ជម�ឺ
ករបនា� បខ�ួនៃន្របជា

ជាត ិ

ខ.៣-៤,១០ ជម� ឺ

(្របែហលជា

អេំពបាប) 

ខ.៣-៤ អេំព បាប 
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ខ.៩-១១ “សូម 

ដករពំត ់របស់

្រទងេ់ចញពទូីល 

បង�ំ” 

  ខ.២០ “្រទងប់ានឲ្យ

េយងខ�ុេំឃញេសចក�ី
េវទនាដលំ៏បាក

ជាេ្រចនេហយ” 

 ខ.៩-១១,២៣, 

“ដ្បតិ្រទងប់ានេលក

ទូលបង�ំ េឡង េហយ 

េបាះេចលវញិ” 
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 ខ.៣-៥ “ដ្បតិ 

ទូលបង�ំស� ល់ 

 អេំពរលំង 

របស់ទូលបង�ំ 

េហយ” 

ខ.៥ “ឯអេំព 

បាបៃនទូលបង� ំ

កម៏និបិទបាងំ 

នឹង្រទងែ់ដរ” 
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  ខ.៤-៥,១៤,១៨-

១៩,២១ “ពួក អ�ក

ែដលស�បទូ់លបង�ំេដ

យ ឥតេហតុេនាះមាន

េ្រចនជាង សកក់្បាល

ៃន ទូលបង�ំេទេទៀត” 

ខ.១០-១១ “ដ្បតិ 

ពួកខ� ងំស្រត�វ 

េគនិយាយេដម 

ពទូីលបង�ំ” 

ខ.៨ “ឯងនងឹបាន

្រកេឡកេឃញករតប 

ស�ង ដល់ពួកមនុស្ស

អ្រកក ់េដយែភ�កែត 

ប៉ុេណា� ះេទ” 

ខ.៨ “ពួកខ� ងំ ស្រត�វ

េពល ្របេទចចំេពះ 

ទូលបង�ំជាដរប 

រល់ៃថ�” 

  

េជ
ឿទ

ុកច
តិ�  ខ.១-២,១៧ ខ.១៣,១៦, 

៣៣ 

ខ.១,៦,៧ខ-៨,១៤-

២១ 

ខ.១-១៣ ខ.១២-២២,២៥-

២៨ 

ខ.៨-១៨ ខ.៣-៨ 

ស
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ខ.៤-១៣ 

“ឳ្រពះេយហូ 

វ៉េអយ សូម 

ឲ្យទូលបង�ំ 

ដឹងពចុីងប ំ

ផុតៃនទូល បងំ�” 

ខ.១-២,៧-

១២,១៤,១៨ 

“ឳ្រពះអង� 

េអយសូមអ 

ណិតេមត�  

ដល់ទូលបង�”ំ 

ខ.១,៦,១៣,១៨,២

២-២៩  “ឳ្រពះអង�

េអយ សូមជួយ  

សេ�ង� ះទូលបង�ដំ្បតិ

ទឹកបាន ហូរចូលដល់ 

្រពលឹងៃនទូល 

បង�ំេហយ” 

ខ.២-៤,៩,១២-១៣ 

“សូម្រទង ់

េដះទូលបង�ំឲ្យ រចួ 

េហយ េ្រសច្រសង ់

េដយេសចក�ី 

សុចរតិរបស់ ្រទង”់ 

 ខ.១-២,២៤ 

“សូមកុំដកទូល 

បង�ំេចញ េនេវ 

លកណា� លអ 

យុទូលបង�ំ េឡយ” 

 ខ.២ “សូមឲ្យ 

្រពះកណ៌្រទង ់

្រប�ងស� ប ់

ពក្យទូលបង�ំ 

ទូលអង�រ” 
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 ខ.៤-៦,៧-៨  

ស� ល់ពជីីវតិ ែដល

ដខ៏� ីនិងេសចក�ី
េមត�  របស់្រពះ 

ខ.៣-១២ 

ករសរភាព 

និងករអត ់

េទសរបស់្រពះ  

ខ.១៣-១៨ 

ភាពល�ៃនេសចក�្ីរស

លញ់ របស់្រពះ 

ខ.១៩-២១ 

េសចក�ីសេ�ង� ះ 

របស់្រពះេយហូ វ៉ 

ខ.៩-១៣  

បានយក្រពះដ ៏

ខ�ស់បំផុតជាទី 

លំេនរបស់ឯង 

ខ.១-២,១៣-២០ 

េសចក�ី េមត� ករណុា 

របស់្រពះ និង 

ករអន�រគមន ៍

ខ.៧-១៨ ចូរទុក 

ចិត�នឹងេសចក�ី 

េមត� ករណុា 

របស់្រពះចុះ 

ខ.៣-៤,៧-៨ 

ករអតេ់ទស 

និងេសចក�ីេម 

ត� ៃន្រពះ 

េប
��

��ស
រេស

ើរ 

 ខ.១៥ “េនាះ 

មាតទូ់លបង�ំ 

នឹងបាន្រប 

កស្របាបព់ ី

េសចក�ីសរ 

េសររបស់្រទង”់ 

ខ.៣០-៣១ 

“ទូលបង�ំនងឹ 

េ្រច�ងទំនុក 

សរេសរដល់ 

្រពះនាមរបស់ ្រពះ” 

ខ.៦គ,១៤-

១៦,២២-២៤ 

“ឳ្រពះៃនទូល 

បង�ំេអយ ទូល 

បង�ំនងឹសរ េសរ 

្រទងេ់ដយពណិ ែដរ” 

 ខ.២១-២២ “្រប 

េយាជនឲ៍្យ មនុស្ស

ទងំ ឡាយបាន្រប 

កស្រពះនាមៃន្រពះ

េយហូវ៉ េន្រក�ង

សីយ៉ូន នងឹេសចក�ី
សរ េសរ្រទងេ់ន 

្រក�ងេយរសូ ឡិម” 

ខ.១,២ក,២០-២២ 

“្រពលឹង អញេអយ 

ចូរ សរេសរដល់ 

្រពះេយហូវ៉ចុះ” 

 

េប
��

��បំេ
រ� 

 ខ.១៣-១៤ 

“េនាះទូលបង�ំ 

នឹងបេ្រង�នព ី

អស់ទងំផ�ូវៃន ្រទង”់ 

      

�
រអ

ំ�
វ�

វក
��ង�

បវ
ត�ិ

�
�ស

�/ក
ិច��

រដ
�៏

ន

�ព
ះេ

ច�
��រប

ស
់�ព

ះ    ខ.១៦-១៧ “ទូល 

បង�ំនងឹេទ េដយ

្រពះេចស�  របស់្រពះ 

អមា� ស់េយហូវ៉” 

  ខ.៧ “្រទងប់ាន 

សំែដងឲ្យម៉ូេស 

ស� ល់អស់ទងំ 

ផ�ូវរបស់្រទង”់ 

 

ទំ�
យ

រប
ស

់

អ�ក
នពិ

ន�/
អ៊ ី

��
ែអ

ល
     ខ.១៤-១៦ ខ.១៨-២០   

 

 

 

 

 



ទំនុកតម��ញបុគ�ល���ក់ៗ៖ ចេ�មៀងៃន�រេធ�ើទកុ�បកុេម�ញ និង�រេ�ទ�ប�ន ់
 

ទំនុក.៣ ទំនុក.៤ ទំនុក.៥ ទំនកុ.៧ ទំនុក.១១ ទំនុក.១៧ ទំនុក.២៣ ទំនុក.២៧ ទំនុក.៥៧ ទំនុក.៦៣ 

ប�
�� 

ខ.១-២,៦ 

ស្រត�វ 

ខ.២-៣ ឈ ឺ

ចបេ់ដយ 

េ្រពះអ�ក ដៃទ 

ខ.៨ ស្រត�វ 

 

ខ.១-៩ ស្រត�វ 

 

ខ.១-៣ ស្រត�វ 

 

ខ.៧-១២ ស្រត�វ 

 

ខ.៥ ស្រត�វ ខ.២-៣,៦,១០ 

-១២ ស្រត�វ 

និងចម្បាងំ  

ខ.៣-៤,៦ ស្រត�វ ខ.៩-១០ ស្រត�វ 

តម
��ញ

�
ស

់នឹង
�ព

ះ 

     ខ.៣ “្រទង ់បាន

សកល ចិត�ទូល

បង�ំ េហយ ្រទង ់

បានពចិរណា 

ទូលបង�ំ េនេវល 

យប.់........ ឥត

េឃញកំហុសអ� ី

េសះ” 

    

តម
��ញ

�
ស

 ់

នឹង
ខ��ន

ឯង
           

តម
��ញ

�
ស

 ់

នឹង
ស

�ត
�វ 

ខ.១-២ “ពួក 

ខ� ងំៃនទូល 

បង�ំមានគា�  

កនែ់ត 

េ្រចនេឡង 

យ៉ាងណាហ�” 

ខ.២ “ឳពួក 

មនុស្សជាត ិ

េអយ េតឯង

រល់គា� នងឹេធ�ឲ្យ 

កិត�យិស របស់

អញក� យែ្រប

េទជាអបយ់ស 

ដល់កលណា

េទៀត” 

ខ.៩-១០ 

“ដ្បតិេនក�ុង 

មាតពួ់កេនាះ 

គា� ន េសចក�ីពតិ 

េឡយ” 

 

ខ.៦,១៤-១៦ 

“សូមេងប េឡង 

ទស់ នឹងេសចក�ី 

េឃារេឃ 

របស់ពួក 

តតងំនឹង 

ទូលបង�ំ” 

 

ខ.១ខ-៣ 

“ពួកមនុស្ស 

អ្រកកេ់គ យឹតធ�ូ” 

 

ខ.៧-១២ “េគ 

បិទភ�តិជុំវញិ 

េដយខ� ញ់ 

របស់េគ” 

ខ.៥ “្រទង ់

េរៀបតុេនមុខ 

ទូលបង�ំ ចំេពះពួក 

ខ� ងំស្រត�វផង” 

ខ.២-៣,៦, 

១២ “ដ្បតិ មានស�រ 

បនា� ល់ែក�ង ក� យ 

េលកគា�  ទស់នឹង

ទូល បង�ំ” 

ខ.៤,៦ 

“្រពលឹងទូល 

បង�ំេនកណា� ល

ហ�ូង សិង�” 

ខ.៩-១០ “ែត 

អស់អ�ក ែដល

រកប ំផា� ញ 

្រពលឹងៃនទូល 

បងំ�” 

េជ
ឿទ

ុកច
តិ� ខ.៣-៦ ខ.៣ខ,៨ ខ.៣-៧ 

 

ខ.១,៩-១១ ខ.១ក,៤-៧ 

 

ខ.៦-៨,១៤ខ-

១៥ 

ខ.១-៦ ខ.១-៣,៥, 

១៣-១៤ 

ខ.១-៣,១០ ខ.៣-៥ 



ស
ំណ

�ម 
ខ.៧-៨ “ឳ 

្រពះេយហូ វ៉

េអយ សូម្រទង ់

េ្រកកេឡង 

ឳ្រពះេយហូ 

វ៉ៃនទូល 

បង�ំេអយ” 

ខ.១,៦ខ 

“សូមេមត�  

េ្របាសដល់ 

ទូលបង�ំ េហយ

ស� ប ់េសចក�ី 

អធិស� នរបស់

ទូលបង�ំផង” 

ខ.១៣,៨,១០-

១១ “ឳ្រពះ 

េយហូវ៉េអយ 

សូម េផ��ង្រពះ 

កណ៌ស� ប ់

ពក្យរបស់ 

ទូលបង�ំ” 

ខ.១-៩ “សូម 

្រទងជួ់យ  

សេ�ង� ះទូល 

បង�ំឲ្យរចួព ី

អស់អ�ក ែដល

េដញតម

ទូលបង�ំផង” 

 

 

ខ.១-២,៦-

៩,១៣-១៤ក 

“ឳ្រពះេយហូវ៉

េអយ សូម ្រទង់

េ្រកកេឡងរងំផ�ូ
វេគ” 

 ខ.៤,៧-១២ “ខ�ុ  ំ

បានសូម េសចក�ី
ែត១ព្ីរពះេយហូវ៉

..........គឺឲ្យខ�ុ  ំបាន

េនក�ុងដំណាកៃ់ន

្រពះេយហូវ៉ រល់

ែតៃថ�អស់១ជីវតិខ�ុ”ំ 

ខ.១ “សូមអ 

ណិតេមត�  ដល់

ទូលបង�ំ ឳ្រពះ

អង� េអយ សូម 

អណិតេមត�

ទូលបង�ំ ផង” 

 
ដំេ

�
ះ�

�
យ

 

ខ.៣-៥,៧  

ចូរទុកចិត� ដល់

្រពះេយ ហូវ៉ 

និង អន�រគមន ៍

របស់្រទង ់

ខ.៥-៨ ចូរ 

ថា� យេ្រគ�ង 

បូជាៃន េសចក�ី
សុចរតិ េហយ 

ទុកចិត�ដល់ 

្រពះេយហូវ៉ ចុះ 

ខ.១០ ករ 

កតេ់ទស 

របស់្រពះ 

ខ.១-២,៨,១០-

១៣ យក្រទង់

ជាទី្រជកេកន 

និងេសចក�ី 

សុចរតិផា� ល់ ខ�ួន 

ខ.១,៤-៧ ចូរទុក

ចិត�ដល់ េសចក�ី
យុត�ធិមរ៌បស់្រពះ 

និងេសចក�ី 

សុចរតិផា� ល់ ខ�ួន 

ខ.១៣-១៤ក 

ករកត ់

េទសរបស់្រពះ 

 

ខ.៥-៦ េសចក�លី� 

និងករអន�រ 

គមនរ៍បស់្រពះ 

ខ.៤ េសចក�ី 

េមត� របស់ ្រទង ់

និងករ 

គងេ់នក�ុងដំ 

ណាកៃ់ន្រទង ់

ខ.១-៣,៧ 

េសចក�ីេមត�  

និងេសចក�ីសុចរ ិ
តរបស់ ្រទង ់

ខ.១-២ 

ថា� យបង�ំ 

និងេជឿទុក 

ចិត�ដល់្រពះ 

េប
��

��ស
រេស

ើរ 

  ខ.១១ “េនាះអស់

អ�កែដលពងឹដល់ 

្រទង ់េគនងឹរកី

រយេឡង េគនឹង

េ្រច�ងេដយ

អណំរ ជានិច�” 

ខ.១៧ “ខ�ុនំឹង 

សរេសរដល់ 

្រពះេយហូវ៉” 

   ខ.៦ខ “ខ�ុនំឹង 

េ្រច�ង េអខ�ុ  ំ

នឹងេ្រច�ងសរ 

េសរដល់្រពះ 

េយហូវ៉” 

ខ.៧ខ,៩ 

“ទូលបង�ំនងឹ 

េ្រច�ង េអ 

ទូលបង�ំនងឹ 

េ្រច�ងសរ េសរ” 

ខ.៣-៨ “គឺយ៉ាង

េនាះ ែដលទូល 

បង�ំនងឹេលក

ដំេកង្រទង ់ក�ុង

កលែដលេន

រស់េនេឡយ” 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំនុកតម��ញសហគមន ៍
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ប�

�� 

ខ.៩-១៦ បរជយ័ 

ក�ុងសឹកស�ង� ម 

ខ.១-៣, ១០ បរជយ័ 

ក�ុងសឹកស�ង� ម 

ខ.១,៣-៨ បរជយ័ 

ក�ុងសឹកស�ង� ម និង

ករវនិាសៃនទីបរសុិទ� 

ខ.១-២,៥-៩ េសចក�ី
េវទនា ្របែហលមកពី
បរជយ័ក�ុងស�ង� ម 

ខ.១-៤ 

បរជយ័ក�ុងស�ង� ម 

 

ខ.១៣-១៧  

បរជយ័ក�ុងស�ង� ម 

ខ.២-៨  មានករគំរម

កំែហងពសី្រត�វ 

តម
��ញ

�
ស

់នឹង
 

�ព
ះ 

ខ.៩-១៤, ២៣-២៤ 

“្រទងប់ានេបាះបងេ់យង

ខ�ុ  ំេហយបានេធ�ឲ្យេយង

ខ�ុអំបយ់សផង” 

ខ.១-៣, ១០ «ឳ្រពះ

េយហូវ៉េអយ ្រទងប់ាន

េបាះបងេ់ចលេយងខ�ុ»ំ 

ខ.១,១០-១១ “ឳ្រពះ

េយហូវ៉េអយ េហតុអ�ី
បានជា្រទងេ់បាះបងេ់ច

លេយងខ�ុជំាដរប” 

ខ.៧-៩ “េត្រពះអមា� ស់

្រទងន់ងឹេបាះបងេ់ចល

ជាដរបឬ?” 

ខ.៥-៦,១២-១៣« ឳ្រពះ

េយហូវ៉េអយ េតដល់

កលណាេទៀត េត្រទង់

នឹងមានេសចក�ខី� ល់ជានិ
ច�ឬអ?ី» 

ខ.៤-១៧ “េត្រទងន់ឹង

ខ� ល់ទស់នងឹេសចក�ីអធិ
ស� នរបស់រ�ស�្រទងដ់ល់

កលណា” 

 

តម
��ញ

�
ស

់

នឹង
 

ខ��ន
ឯង

        

តម
��ញ

�
ស

់នឹង
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    ខ.១-៤ “ឳ្រពះេអយ ពួក

សសនដ៍ៃទបានចូលរកុ

រនក�ុងមរដក្រទងេ់ហយ” 

ខ.៦,១៣«ពួកខ� ងំស្រត�វ

របស់េយងខ�ុកំេ៏សចឡក

ក�ុងពួកេគ» 

ខ.២-៨ “ដ្បតិេមល 

ពួកខ� ងំស្រត�វ្រទង ់េគ

កំពុងែតអ៊ែូអ េហយ

ពួកអ�កែដលស�ប្់រទង ់

េគេធ�្រកអតឺ្រកេអង” 

េជ
ឿទ

ុកច
តិ� ខ.១-៨ ខ.៤, ១២ ខ.១២-១៧ ខ.១០-២០ ខ.១៣ ខ.១-២ខ,៣,៧,១៩ ខ.១៨ 
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ខ.២៣-៣៦ “ឳ្រពះ

េយហូវ៉េអយ សូម្រទង់

េតនេឡង េហតុអ�ីបាន

ជា្រទងេ់នផ�ំលក ់សូម

្រទងេ់តនេឡង កុំេបាះ

បងេ់ចលេយងខ�ុ”ំ 

ខ.៥,១១ 

“សូមជួយ សេ�ង� ះេយង

ខ�ុេំដយសរ្រពះហត�

ស� ំៃន្រទង”់ 

ខ.២-៣,១៨-២៣ “សូម 

នឹកចពំពួីកជំនុំែដល

្រទងេ់រ សបានពកីល

ចស់បុរណ” 

 ខ.៦-១២ “សូមចក់

េសចក�ីេ្រកធរបស់្រទង់

េទេលសសនដ៍ៃទ 

ែដលមនិស� ល់្រទង”់ 

ខ.១-៣,៧,១៤-១៥,១៩

« ឳ្រពះៃនពួកពលបរវិរ

េអយ សូមបង�ិលេយងខ�ុ ំ

មកវញិ សូមឲ្យ្រពះភ�ក�

្រទងភ់�មឺក េនាះេយងខ�ុ ំ

នឹងបានរចួេហយ» 

ខ.១-៣,៩-១៨ 

“សូម្រទងេ់ធ�ដល់េគ 

ដូចបានេធ�ដល់សស

នម៉៍ាឌន” 
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 ខ.៤-៩,២៣-២៦ 

្រពះេចស�  និងេសចក�ី
េមត� ករណុារបស់្រពះ 

ខ.៥-១២ អន�រគមន៍

របស់្រពះ 

ខ.១៣-២៣ អន�រគមន៍

របស់្រពះ 

ខ.៥,១០-២០ នកឹចពំី
ទេង�ដ្៏រពះអណំាចរបស់

្រពះ 

ខ.៩-១២ អន�រគមន៍

របស់្រពះ និងករអត់

េទសបាប 

ខ.៣,៧,១៩ អន�រគមន៍

របស់្រពះ និងករែដល

្រទងស់ព�្រពះទយ័ 

ខ.១,៩-១៨ 

អន�រគមនរ៍បស់្រពះ 
េប
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រេស
ើរ 

ខ.៨«េយងខ�ុបំានអតូពី
្រពះ ជាដរបរល់ៃថ�» 

ខ.៦ “ទូលបង�នំឹង 

េ្រច�ងថា� យ្រពះ 

េយហូវ៉” 

ខ.២១ “សូមឲ្យមនុស្ស

្រកី្រក េហយកំសត់

ទុគត៌បានសរេសរដល់

្រពះនាម្រទងវ់ញិ” 

  

 

ខ.១៣ “យ៉ាងេនាះ េយង

ខ�ុជំារ�ស�របស់្រទង ់

េហយជាហ�ូងេចៀមេនទី
គង� ល្រទង ់េយងខ�ុនំឹង

អរ្រពះគុណ(សរេសរ)ដ

ល់្រទងជ់ាដរបតេទ” 

ខ.១៨«សូមេ្របាសឲ្យេយ
ងខ�ុមំានជីវតិេឡងវញិ 

េនាះេយងខ�ុនំឹងអពំវនាវ

ដល់្រពះនាម្រទង»់ 
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ខ.១-៣  ខ២-៣,១៣-១៧ ខ.៥,១០-២០  ខ.៨-១១ ខ.៩-១២ 

ទំ�
យ

  ខ.៦-៨      

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំនុកតម��ញសហគមន ៍
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ប�
�� 

ខ.៤-៧ ជយ័ជំនះ 

ក�ុងសឹកស�ង� ម 

 

ខ.៧-១០  ជីវតិដខ៏� ី

និងយកឈ�ះក�ុង 

ស�ង� ម 

 

ខ.៤-៧ ជយ័ជំនះ 

ក�ុងសឹកស�ង� ម 

 

ខ.៣-៤ ្របែហល 

ជាជយ័ជនំះក�ុង 

ស�ង� ម 

 

ខ.១-២ក ករបនា� បខ�ួន 

របស់អ�កែដល្រត�វ 

និរេទស 

 

ខ.១-៤ ករនិរេទស 

េទបាប៊ឡូីន និង 

ករេធ�ទុក�របស់ 

ពួកអ�កចបច់ង 
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ខ.៤-៧ “េត្រទង ់

នឹងខ� ល់ចំេពះ 

េយងខ�ុជំាដរបឬ” 

 

ខ.៧-១០ “ដ្បតិ េយង

ខ�ុ្ំរត�វវនិាស េទេដយ

េសចក�ី ខ� ល់របស់្រទង ់

េហយេសចក�ីេ្រកធរប

ស់្រទងក់ ៏បំភយ័េយងខ�ុ”ំ 
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 ខ.៤-១១ “ឳ្រពះ 

េយហូវ៉េអយ េគ 

ញំាញីរ�ស�របស់ ្រទង ់

េហយេធ�ទុក� 

ដល់មរដក្រទង”់ 

 

ខ.៣-៤ “្រពលឹង  

ៃនេយងខ�ុែំឆ�តចំ 

េពះេសចក�ចីំអក 

របស់មនុស្សែដល 

េនេដយឥត កង�ល់” 

 

 ខ.៧-៩ “សប្បាយ េហយ 

អ�កណា 

ែដលសងដល់ឯង 

តមករែដលឯង 

បាន្រប្រពតឹ�នឹង េយង” 

េជ
ឿទ

ុកច
តិ� 

ខ.១-៣,៨-១៣ ខ.១-២ ខ.៩-១៤,១៨-

១៩,២២-២៣ 

ខ.២  ខ.៧ “ឳ្រពះេយ 

ហូវ៉េអយ សូម 

្រទងន់កឹចពំពួីក 

ជនជាតេិអដំមថា 

េនៃថ�លំបាកៃន 

្រក�ងេយរសូឡិម” 
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ខ.៤,៧ “ឳ្រពះដ ៏

ជួសសេ�ង� ះេយង 

ខ�ុេំអយ” 

 

ខ.១២-១៧ “ឳ្រពះ 

េយហូវ៉េអយ 

សូមវលិមកវញិ 

េតដល់កលណាេទ” 

 

ខ.១-៣ “ឳេច 

្រកមៃនែផនដី េអយ 

សូម្រទង ់េ្រកកេឡង 

សូម សងដល់ពួកេឆ�ង 

ៃឆ�តមសមគួរ 

 

ខ.៣-៤ “ឳ្រពះេយ 

ហូវ៉េអយ សូម 

្រទងេ់មត� េ្របាស 

ដល់េយងខ�ុ  ំសូម 

េមត� េ្របាសេយង ខ�ុផំង 

ដ្បតិេយងខ�ុ  ំែឆ�តចំេពះ 

េសចក�ីេមលងយ 

យ៉ាងៃ្រកែលង” 

 

ខ.៤ “ឳ្រពះេយហូវ៉ 

េអយ សូមនាពួំក 

េយងខ�ុែំដលជា េឈ�យ 

ឲ្យ្រតឡប ់មកវញិ 

ដូចជាទឹក 

េ្រជាះេន្រស�កខង ត្ូបង” 
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 ខ. ៤-៧ អន�រគម 

នរ៍បស់្រពះ 

 

ខ.១១-១៧ អន�រ 

គមនរ៍បស់្រពះ 

 

ខ.១៤-២៣ 

េសចក�ីេមត�  

និងករជនុំំជំរះ 

របស់្រពះ 

ខ.៣ េសចក�ី 

េមត� ករណុាៃន ្រពះ 

 

ខ.២ខ-៣ អន�រ 

គមនរ៍បស់្រពះ 
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ខ.១-៣ ខ.១   ខ.១-៣  

ទំ�
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