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ខ.៣,៨ “ប៉ុែន�្រត�វឲ្យ 

ដឹងថា ្រពះេយហូវ៉ 

្រទងប់ានែញកមនុស្ស 

ែដលេកតខ� ចដល់ 

្រទងេ់ចញ ទុកសំរប ់

្រទង ់្រពះេយហូវ៉្រទង ់

នឹង ស� បក់�ុងកល 

ែដលអញអពំវនាវ 

ដល់្រទង”់ “ទូលបង�ំ 

នឹងសំរកកយេហយ 

េដកដល់េទេដយ 

េសចក�ីស�ប ់ដ្បតិ  

ឳ្រពះេយហូវ៉េអយ 

មានែត្រទងេ់ទ ែដល 

េ្របាសឲ្យទូលបង�ំេន 

េដយសន�្រតណ 

បាន” 

ខ.១ខ,២,៧ខ-៩,៩-១០ 

“ដ្បតិទូលបង�ំយក្រទង ់ជា

ទីពងឹ” “្រទងជ់ា្រពះអមា� ស់

ៃនទូលបង�ំេ្រកព្ីរទង ់

ទូលបង�ំរកេសចក�ីល� មនិ

បានេឡយ” “េអ ចិត�ក៏

បង� បដ់ល់ទូល បង�ំេនេវ

លយបែ់ដរ ទូលបង�ំបាន

តងំ្រពះ េយហូវ៉ េនមុខ

ទូលបង�ំជាដរប េហយ 

េដយេ្រពះ្រទងគ់ង ់េន

ខងស� ំទូលបង�ំ បានជា

ទូលបង�ំមនិ ្រត�វរេង�េឡយ” 

“េហតុេនាះចិត�ទូលបង�ំ

អរសប្បាយ េហយ

កិត�យិសៃន 

ទូលបង�ំបានរកីរយេឡង 

របូសចៃ់ន ទូលបង�ំកន៏ងឹ

េន េដយសន�្រតណ 

ែដរ ដ្បតិ្រទងម់និទុក 

ឲ្យ្រពលឹងមនុស្ស ស� បេ់ទ” 

ខ.១-៣ “្រពះេយហូវ៉ 

្រទងជ់ាអ�កគង� លខ�ុ  ំ

ខ�ុនំឹងមនិខ�ះអ�េីសះ 

្រទងឲ់្យខ�ុ េំដកសំរកេនទី
មានេស� េខៀវខ�”ី 

ខ.១ក,២ក,៣,៥ខ-៦ក,៨,

៩ខ,១០,១៣ “្រពះេយហូវ៉្រទ

ងជ់ាពន�ឺ េហយជាេសចក�ី 

សេ�ង� ះរបស់ខ�ុ”ំ “្រពះេយហូ

វ៉្រទងជ់ា ទីពងឹពនំាកៃ់នជីវតិ

ខ�ុ”ំ “គងែ់តខ�ុនំឹងមានចិត� 

សង្ឃមឹបានែដរ” “ក ៏នឹង

បំពួនខ�ុេំនទីសំ ងតក់�ុង

្រតសល្រទង”់ “កល្រទង់

បានមាន បន�ូលថា ចូរែស�ងរក 

មុខអញេនាះ ឳ្រពះ េយហូ

វ៉េអយ ចិត� ទូលបង�ំ

បានទូលតប ថាទូលបង�ំ

នឹងែស�ង រក្រពះភ�ក�នឹង

ទូលបង�ំ” “្រទងប់ានែតងេធ�ជា 

ជំនួយរបស់ទូលបង�ំ” 

“េបកលណាឪពុក មា� យ

លះេចលទូល បង�ំ” “េបសិន

ជាទូល បង�ំមនិបានេជឿថា នងឹ 

េឃញេសចក�ី 

សប្ុបរសៃន្រពះេយហូវ៉ 

េនស� នរបស់ មនុស្សរស់េនះ 

េនាះ េតយ៉ាងណាេទ” 

ខ.១-២,៥-៧,១១-១២ 

“្រពលឹងខ�ុរំងច់្ំរពះ 

អង�ែតមយួ េដយ 

េស��មស� ត”់ “្រពះ 

្រទងប់ានមានបន�ូល 

ម�ងេហយ.....គថឺាឫទ� នុភា

ពសំេរចេនេល ្រពះ” 

“្រពលឹងខ�ុេំអយ 

ចូរេនេស��មចែំត្រពះ ចុះ” 

ខ.១,១៧,១៨-២០,២៣-

២៨ “្របាកដ ែមន 

្រពះ្រទង្់រប្រពតឹ� ល� 

ដល់សសនអ៍ុ ី្រសែអល” 

“ទល់ែត 

ទូលបង�ំបានចូលេទក�ុងទី
បរសុិទ�របស់្រពះ” 

“ពតិ្របាកដជា 

្រទងឲ់្យេគឈរេន 

កែន�ងដរ៏ឥល” “ប៉ែុន� 

ទូលបង�ំេនជាបន់ឹង 

្រទងជ់ានចិ�.....ទូល 

បង�ំបានយក្រពះ 

អមា� ស់េយហូវ៉ទុក 

ជាទីពងឹេហយ េដម្ប ី

ឲ្យបានែថ�ង្របាបព់ ី

អស់ទងំកររបស់ ្រទង”់ 

�
រអ

េ�
�ើញ

ឲ��
េជ

ឿទ
ុកច

តិ� 

ខ.៤-៥ “ដូេច�ះចូរមានចិត�ញ័រចុះ 

ែតកុំឲ្យេធ�បាបេឡយ 

ចូររពំងឹគិតេនក�ុងចិត�ក�ុង

កលែដលេដកេលដំេណក 

េហយេនេស��មចុះចូរថា� យេ្រគ�ង

បូជា ៃនេសចក�ីសុចរតិេហយ 

ទុកចិត�ដល់្រពះេយហូវ៉ចុះ” 

  ខ.១៤ “ចូររងច់្ំរពះ 

េយហូវ៉ចុះ ចូរមានក ំឡាងំ 

េហយឲ្យចិត� ក� ហនេឡងេអ 

គួរ រងច់្ំរពះេយហូវ៉េទ” 

ខ.៨,១០ “ជនទងំ 

ឡាយេអយ ចូរទុក 

ចិត�នឹង្រទងជ់ានចិ�” 

“កុំឲ្យទុកចិត�នឹងេសច 

ក�ីសង�តស់ង�និេឡយ” 
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ខ.៧ “្រទងប់ានេ្របាស ឲ្យចិត� 

ទូលបង�ំមាន េសចក�ីអណំរេលស 

ជាងពួកទងំេនាះក�ុង 

កលែដល្រស�វនងឹទឹក 

ទំពងំបាយជូរ របស់ 

េគបានសំបូរផង” 

ខ.៥-៦,១១ “្រពះេយ 

ហូវ៉្រទងជ់ាចំែណក 

ៃនមរដក េហយជា 

ចំែណកក�ុងែពងរបស់ 

ទូលបង�ំ.......ែខ្ស 

រង� ល់បានធា� កេ់នទី 

កែន�ងគាបច់ិត�ឲ្យទូល បង�ំ” 

“្រទងន់ឹង 

បង� ញឲ្យទូលបង�ំ 

េឃញផ�ូវជីវតិវញិ” 

ខ.១ “្រពះេយហូវ៉ 

្រទងជ់ាអ�កគង� លខ�ុ”ំ 

 ខ.១១-១២ក “្រពះ 

្រទងប់ានមានបន�ូល 

ម�ងេហយ..... ឳ្រពះ 

អមា� ស់េអយ េសចក�ី 

សប្ុបរសកជ៏ារបស់ 

ផង្រទងែ់ដរ” 
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ខ.១,៦ខ “កលណា 

ទូលបង�ំអពំវនាវេនាះ 

សូម្រទងម់ានបន�ូល 

េឆ�យមក...........េនាះ 

្រទងែ់តងបន�ូរឲ្យបាន 

ទូលលវញិ ដូេច�ះ 

សូមេមត� េ្របាសដល់ 

ទូលបង�ំ េហយស� ប ់

េសចក�ីអធិស� នរបស់ 

ទូលបង�ំផង” 

ខ.១ក “ឳ្រពះអង� េអយ 

សូមករពរ ទូលបង�ំផង” 

 ខ.៤,៧,៩,១១ “ខ�ុបំានសូម

េសចក�ីែត១ ព្ីរពះេយហូវ៉ 

េហយនឹង ែស�ងរកេសចក�ីេនាះ 

ឯង គឺឲ្យខ�ុបំានេនក�ុងដំណាក់

ៃន្រពះេយហូវ៉ រល់ែតៃថ� អស់

១ជីវតិ ខ�ុ”ំ “ឳ្រពះេយហូវ៉ 

េអយ សូមស� បក់លទូលបង�ំ

អពំវនាវ សូមអណិតេមត�  

េឆ�យតបមកទូលបង�ំ ផង” 

“សូមកុលំក្់រពះ ភ�ក�នឹងទូល

បង�ំ េហយកុំផាតអ់�កបំេរ  ្រទង់

េចញេដយខ� ល់ េឡយ..... ឳ

្រពះដ ៏ជួយ សេ�ង� ះទូលបង�ំ 

េអយ សូមកុំ្របាស េចញ ឬ

េបាះបង ់េចលទូលបង�ំេឡយ” 

“ឳ្រពះេយហូវ៉េអយ សូម

បេ្រង�នផ�ូវ្រទង ់ដល់ទូលបង�ំ

េហយេដយេ្រពះមានពួក 

ខ� ងំស្រត�វ េនាះសូមនាំ

ទូលបង�ំេទតមផ�ូវ របេស�” 
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 ខ.៧ “ទូលបង�ំនងឹ 

សរេសរដល់្រពះេយហូវ៉ 

ែដល្រទងជួ់យ  

គំនិតទូលបង�ំ” 

 ខ.៦ខ “េហយខ�ុនំឹង 

ថា� យេ្រគ�ងបូជាៃន 

េសចក�ីអណំរេនក�ុង 

េរងឧេបាសថ្រទង ់ខ�ុ  ំ

នឹងេ្រច�ង េអខ�ុនំឹង 

េ្រច�ងសរេសរដល់ 

្រពះេយហូវ៉” 
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ខ.១,២“េសចក�ីចេង��ត 

របស់ខ�ុ”ំ“ឳពួកមនុស្ស ជាតេិអយ 

េតឯងរល់ គា� នឹងេធ�ឲ្យកិត�យិស 

របស់អញ ក� យែ្រប 

េទជាអបយ់ស ដល់ 

កលណាេទៀត េតនឹង 

្រសឡាញ់ករឥត 

្របេយាជន ៍េហយ 

ែស�ងរកេសចក�ីភតូភរ 

ដល់កលណាេទៀត” 

ខ.៤ “ឯពួកអ�កែដល 

អល័យែតតម្រពះ ដៃទ 

េនាះេសចក�ទុីក� 

លំបាកនងឹចំេរ នជា 

េ្រចនេឡងដល់េគ” 

ខ.៤-៥ “េអ េទះេប 

ទូលបង�ំេដរកត្់រចកភ� ំ

ៃនម�បេ់សចក�ីស� បក់ ៏

េដយ គងែ់តមនិខ� ច 

េសចក�ីអ្រកកណ់ា 

េឡយ ដ្បតិ្រទងគ់ង ់

េនជាមយួនងឹទូល 

បង�ំ្រពនង ់េហយនឹង 

ដំបងរបស់្រទងក់ ំ

សន�ចិត�ទូលបង�ំ ្រទង ់

េរៀបតុេនមុខទូលបង�ំ 

ចំេពះពួកខ� ងំស្រត�វ 

ផង្រទងច់កេ់្របង 

លបេលក្បាលទូល បង�ំ 

ែពងៃនទូលបង�កំ ៏

េពញេហៀរ” 

ខ.១ខ,២-៣,៥,១១ខ, 

១២ “េតខ�ុនំឹង្រត�វខ� ច 

ចំេពះអ�កណា” “េត 

្រត�វឲ្យខ�ុ ំភយ័ចំេពះ អ�កណា” 

“េទះបីមាន 

ពួកពលមកេបាះទព័ 

ច្បាំងនឹងខ�ុ”ំ “េទះេប 

េកតមានចំបាងំទស់ នឹងខ�ុ”ំ 

ដ្បតិេនៃថ�អ ្រកក”់ 

“េដយេ្រពះ 

មានពួកខ� ងំស្រត�វ” 

“េទតមចិត�ៃនពួកអ�ក 

ែដលតតងំនឹងទូល 

បង�ំេឡយ” “ដ្បតិមាន 

ស�របនា� ល់ែក�ងបាន 

េលកគា� ទស់នងឹទូលបង�ំ” 

ខ.៣-៤ “េតអ�ករល់គា�  

នឹងសង�ុញចូលេទេល 

មនុស្ស” 

ខ.៣-១៥,២១-២២ 

“ែតឯេជងទូលបង� ំ

បានកែន�ងេចញ 

េហៀបនឹងផុតទីេហយ” 

“កលទូលបង�មំាន 

េសចក�ីកំេរ កក�ុងចិត�” 
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ឿទ

កុច
ិត� 

ខ.១-២ “ឳ្រពះអមា� ស់ េអយ 

្រទងប់ានេធ�ជា ទអី្រស័យេនៃន 

េយងខ�ុេំនអស់ទងំ ដំណតមក” 

 

ខ.១,៩ខ,១០ខ,១១ខ “មនិែមន

េយងខ�ុ  ំឳ្រពះេយហូវ៉េអយ 

មនិែមនេយងខ�ុែំដលគួរេលកដំេក
ងេទ សូម្រទងេ់លកដំេកង 

្រពះនាម្រទងវ់ញិ” “្រទងជ់ា

អ�កជួយ  នងឹ ជាែខលរបស់ឯង” 

ខ.២-៣ “េមល ែភ�ក 

ពួកទស្រកេឡក 

េមលេទៃដេចហ� យ 

ខ�ួន........េនាះែភ�ក 

េយងខ�ុកំ្៏រកេឡកេមល 

េទ្រពះេយហូវ៉” 

ខ.៦ “សូមឲ្យ្រពះេយ 

ហូវ៉បាន្របកបេដយ 

្រពះពរ ែដល្រទងម់និ 

បាន្របគល់ពួកេយង 

ឲ្យជារពំដល់េធ�ញេគ” 

ខ.១-២ “ពួកអ�កែដល 

ទុកចិត�នងឹ្រពះេយហូវ៉ 

េគដូចជាភ�សីុំយ៉ូន 

ែដលនឹងរេង�មនិបាន” 

ខ.១-៣ “កល្រពះេយហូវ៉

្រទងប់ាននាពួំក េឈ�យមក

ឯ្រក�ងសី យ៉ូនវញិេនាះេយង 

រល់គា� បានដូចជាមនុស្សែដល

យល់ សប�ិេទ ្រគាេនាះមាត ់

េយងបានេពញ េដយ

ករេសចសប្បាយ” 
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េ�
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 ខ.៩,១០ខ,១១ខ “ឳ 

អ្ីរសែអលេអយ( េអរ ៉នុេអយ 

ចូរទុក ចិត�នឹង្រពះេយហូវ៉ចុះ) 

ចូរទុកចិត�នឹង្រពះ េយហូវ៉ចុះ” 

    

មូល
�

��នៃ
ន�

រេជ
ឿទ

ុកច
ិត�  ខ.១២-១៣ “្រពះេយ ហូវ៉ 

្រទងប់ាននឹងច ំពេីយងខ�ុ  ំ

្រទងន់ងឹ្រប ទនពរពតិ ្រទងន់ឹង 

្របទនពរដល់ពួកវង្ស 

អុ្ីរសែអល” “ឯស� នសួគ ៌គឺជា 

ស� នរបស់្រពះេយហូ វ៉” 

ខ.១ “ឳ្រពះែដលគង ់

េនស� នសួកគេ៌អយ 

ទូលបង�ំេងបែភ�ក 

េមលដល់្រទង ់េដយ 

សង្ឃមឹ” 

 

ខ.៨ “ឯេសចក�ជីនួំយ 

របស់េយង គឺេដយ 

ពងឹដល់្រពះនាម្រពះ 

េយហូវ៉ ែដល្រទង ់

បានបេង�តៃផ�េមឃ 

នឹងែផនដ”ី 

ខ.២ “មានភ�េំនពទ័�ជុំ 

វញិ្រក�ងេយរសូឡិម 

យ៉ាងណា េនាះ្រពះេយ 

ហូវ៉កគ៏ងេ់នជុំវញិ 

រ�ស�្រទងយ៉់ាេនាះ ែដរ” 

ខ.៥-៦ “អស់អ�ក ែដលសប

េ្រពះ េដយ្រសកទ់ឹកែភ�ក េនាះ

នឹងបាន្រច�តវញិ េដយេ្រច�ងអរ 

សប្បាយ.....េនាះ្របាកដជានឹង

ចូលមកវញិ េដយអណំរ ្រពម 

ទងំយកកណា� បម់កផង” 

ស
ំណ

�ម 

ខ.១២,១៣,១៤,១៥,១៧ “សូម

បេ្រង�នឲ្យ េយងខ�ុេំចះកំណតរ់ល់ 

ៃថ�អយុៃនេយងខ�ុ”ំ “ឳ្រពះេយហូវ៉

េអយ សូមវលិមកវញិ..... សូមសំ

រល្រពះហឫទយ័” “ឳសូមចំែអត 

េយងខ�ុ  ំេដយេសចក�ី សប្ុបរស

ៃន្រទង”់ “សូមឲ្យេយងខ�ុបំានៃថ�

អរសប្បាយ” “សូមឲ្យ្រពះគុណៃន 

្រពះេយហូវ៉ ជា្រពះៃន េយងខ�ុ  ំ

បានសណ�ិ ត េលេយងខ�ុ  ំេហយ 

តងំករៃនេយងខ�ុឲំ្យខ� បខ់�ួនេឡង 

េអ សូម តងំករៃនៃដេយងខ�ុ  ំឲ្យ

ស�ិតេស�រចុះ” 

ខ.១៤-១៥,១៨ខ 

“្រពះេយហូវ៉ចំេរ ន ឯងរល់គា�  

ឲ្យកនែ់ត 

េ្រចនេឡងគឯឺងរល់គា�  

េហយនឹងកូនេច របស់

ឯងរល់គា� ផង 

ឯងរល់គា� បានពរព ី្រពះេយហូវ៉ 

ជា្រពះ” “ចូរសរេសរដល់្រពះ 

េយហូវ៉ចុះ” 

ខ.៣ “ឳ្រពះេយហូវ៉ េអយ 

សូម្រទងេ់មត�  

េ្របាសដល់េយងខ�ុ”ំ 

 ខ.៤-៥ “ឳ្រពះេយហូ 

វ៉េអយ សូមេ្របាស 

េសចក�ីល�ដល់មនុស្ស 

ល�.........សូមឲ្យេសចក�ី
សុខ្រគបេលសលន ៍

អុ្ីរសែអលផង” 

ខ.៤ “ឳ្រពះេយហូវ៉ េអយ 

សូមនាពួំក េយងខ�ុែំដលជា 

េឈ�យឲ្យ្រតឡបម់កវញិ 

ដូចជាទឹកេ្រជាះ 

េន្រស�កខងត្ូបង” 
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 ខ.១៧-១៨ “មនុស្ស 

ស� បរ់ែមងមនិសរ 

េសរដល់្រពះេយហូវ៉ 

........ែតចំែណក េយងខ�ុ  ំ

នឹងសូមឲ្យ ្រពះេយហូវ៉បាន្រប 

កបេដយ្រពះពរ...... 

ចូរសរេសរដល់្រពះ េយហូវ៉ចុះ” 
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ខ.៣-១១ “្រទងេ់ធ�ឲ្យ 

មនុស្ស្រតឡបេ់ទជាធូលីដីវញិ......

...េតមាន អ�កណាស� ល់អណំាច 

ៃនេសចក�ីខ� ល់” 

ខ.២ “េតមានទំនងអ� ី

ឲ្យពួកសសនដ៍ៃទ សួរថា 

េត្រពះេគេន ឯណា” 

ខ.៣ខ-៤ “ដ្បតិេយង 

ខ�ុែំឆ�តចេំពះេសចក�ី 

េមលងយយ៉ាងៃ្រកែលង។ 

្រពលឹងៃន 

េយងខ�ុែំឆ�តចំេពះ 

េសចក�ីចំអក” 

ខ.១-៥,៧ “េបមនិ 

ែមនជា្រពះេយហូវ៉ 

ែដលកនខ់ងពួក េយង-

េអ ទឹកវល់្រច 

បល់បានហូរមក្រគបេល
្រពលឹងេយង” 

“្រពលឹងេយងបានរចួ 

ដូចជាសត�ស� បែដល 

េហរ” 

 

ខ.៣ “ពេី្រពះដំបងៃន 

េសចក�ីអ្រកក ់នងឹមនិ 

្រគបេលចំែណកៃន 

មនុស្សសុចរតិេឡយ” 

 

 


