ទំនុក���ល់ខន
� ៃន�រេជឿទុកចិត�
ទំនុក.៤
ខ.៣,៨ “ប៉ុែន�្រត�វឲ្យ

ខ.១ខ,២,៧ខ-៩,៩-១០

ដឹងថា ្រពះេយហូវ៉

“ដ្បត
ិ ទូលបង�ំយក្រទង់ ជា

ែដលេកតខ�ចដល់

ៃនទូលបង�ំេ្រកព្រី ទង់

្រទង់បានែញកមនុស្ស
្រទង់េចញ ទុកសំ រប់
្រទង់ ្រពះេយហូវ៉្រទង់
នឹង ស�ប់កុ �ងកល

ែដលអញអំពវនាវ

ដល់្រទង់” “ទូលបង�ំ
�រ�ប�សេជឿទុកចិត�

ទំនុក.១៦

ទីពង
ឹ ” “្រទង់ជា្រពះអមា�ស់

ទូលបង�ំរកេសចក�ល
ី � មន
ិ
បានេឡយ” “េអ ចិត�ក៏

បង�ប់ដល់ទូល បង�ំេនេវ

លយប់ែដរ ទូលបង�ំបាន
តំង្រពះ េយហូវ៉ េនមុខ

ទំនុក.២៧

ខ.១-២,៥-៧,១១-១២

ខ.១,១៧,១៨-២០,២៣-

្រទង់ជាអ�កគង�លខ�ុំ

៩ខ,១០,១៣ “្រពះេយហូវ៉្រទ

“្រពលឹងខ�ុរំ ង់ច្រំ ពះ

២៨ “្របាកដ ែមន

ខ�ុន
ំ ឹងមន
ិ ខ�ះអ�េី សះ

ង់ជាពន�ឺ េហយជាេសចក�ី

មានេស�េខៀវខ�”ី

វ៉ ្រទង់ជា ទព
ិ
ី ង
ឹ ពំនាក់ៃនជវី ត

្រទង់បានមានបន�ូល

សង្ឃម
ឹ បានែដរ” “ក៏ នឹង

ពសំ េរចេនេល ្រពះ”

្រទង់ឲ្យខ�ុេំ ដកសំ រកេនទី

េស��មស�ត់” “្រពះ

ខ�ុ”ំ “គង់ែតខ�ុន
ំ ឹងមានចិត�

ម�ងេហយ.....គថា
ឺ ឫទ�នុភា

បំពួនខ�ុេំ នទីសំ ងត់កុ �ង

្រតសល្រទង់” “កល្រទង់

េសចក�ីស�ប់ ដ្បត
ិ

ខងស�ំទូលបង�ំ បានជា

វ៉ េអយ
 ចិត� ទូលបង�ំ

ឳ្រពះេយហូវ៉េអយ


ទូលបង�ំមន
ិ ្រត�វរេង�េឡយ”

េ្របាសឲ្យទូលបង�ំេន

អរសប្បាយ េហយ


មានែត្រទង់េទ ែដល

បាន”

“េហតុេនាះចត
ិ �ទូលបង�ំ
កិតយ
�ិ សៃន

ទូលបង�ំបានរករយេឡ
ី
ង
រូបសច់ៃន ទូលបង�ំកន
៏ ង
ឹ
េន េដយសន�្រតណ
ែដរ ដ្បត
ិ ្រទង់មន
ិ ទុក

ឲ្យ្រពលឹងមនុស្ស ស�ប់េទ”

អង�ែតមួយ េដយ

សេ�ង�ះរបស់ខុ ”�ំ “្រពះេយហូ

បានមាន បន�ូលថា ចូរែស�ងរក

េដយេ្រពះ្រទង់គង់ េន

“្រពលឹងខ�ុេំ អយ


ចូរេនេស��មចំែត្រពះ ចុះ”

“ទល់ែត

ទូលបង�ំបានចូលេទក�ុងទី

បរសុ
ិ ទ�របស់្រពះ”

“ពត
ិ ្របាកដជា

្រទង់ឲ្យេគឈរេន

្រទង់ជានច
ិ �.....ទូល
បង�ំបានយក្រពះ

បានទូលតប ថាទូលបង�ំ
នង
ឹ ែស�ង រក្រពះភ�ក�នង
ឹ

អមា�ស់េយហូវ៉ទុក

ជំនួយរបស់ទូលបង�ំ”

ឲ្យបានែថ�ង្របាប់ពី

ទូលបង�ំ” “្រទង់បានែតងេធ�ជា


ជាទព
 ្ប ី
ី ង
ឹ េហយ
 េដម
អស់ទង
ំ កររបស់ ្រទង់”

“េបកលណាឪពុក មា�យ

លះេចលទូល បង�ំ” “េបសិន

ជាទូល បង�ំមន
ិ បានេជឿថា នង
ឹ

េឃញេសចក�ី

សប្បុរសៃន្រពះេយហូវ៉

េនស�នរបស់ មនុស្សរស់េនះ
េនាះ េតយា
 ៉ ងណាេទ”

ខ.៨,១០ “ជនទំង

ែតកុំឲ្យេធ�បាបេឡយ

េយហូវ៉ចុះ ចូរមានកំ ឡាំង

ចូររ ំពង
ឹ គិតេនក�ុងចិត�កុ �ង

កលែដលេដកេលដំេណក

េហយឲ្យចិត� ក�ហនេឡងេអ

ឡាយេអយ
 ចូរទុក

គួរ រង់ច្រំ ពះេយហូវ៉េទ”

ទុកចិត�ដល់្រពះេយហូវ៉ចុះ”

ដល់សសន៍អីុ ្រសែអល”

ទូលបង�ំេនជាប់នឹង

មុខអញេនាះ ឳ្រពះ េយហូ

ខ.១៤ “ចូររង់ច្រំ ពះ

បូជា ៃនេសចក�ីសុចរតេហ
ិ
យ

្រពះ្រទង់្រប្រពត
ឹ � ល�

កែន�ងដ៏រឥល” “ប៉ែុ ន�

ខ.៤-៥ “ដូេច�ះចូរមានចិត�ញ័រចុះ

េហយ
 េនេស��មចុះចូរថា�យេ្រគ�ង

ទំនុក.៧៣

ខ.១ក,២ក,៣,៥ខ-៦ក,៨,

ទូលបង�ំជាដរប េហយ


េដកដល់េទេដយ

ទំនុក.៦២

ខ.១-៣ “្រពះេយហូវ៉

នង
ឹ សំ រកកយេហយ


េដយសន�្រតណ

�រអេ��ើញឲ��េជឿទុកចិត�

ទំនុក.២៣

ចិត�នឹង្រទង់ជានច
ិ �”

“កុំឲ្យទុកចត
ិ �នង
ឹ េសច
ក�ស
់ ង�ន
ិ េឡយ
ី ង�តស
 ”

ខ.៧ “្រទង់បានេ្របាស ឲ្យចិត�

ខ.៥-៦,១១ “្រពះេយ

ខ.១ “្រពះេយហូវ៉

ខ.១១-១២ក “្រពះ

ហូវ៉្រទង់ជាចំែណក

ជាងពួកទំងេនាះក�ុង

ៃនមរដក េហយ
 ជា

្រទង់ជាអ�កគង�លខ�ុ”ំ

្រទង់បានមានបន�ូល

ទំពង
ំ បាយជូរ របស់

ទូលបង�ំ.......ែខ្ស

មូល���នៃន�រេជឿទុកចិត�

ទូលបង�ំមាន េសចក�អ
ំ រេលស
ី ណ
កលែដល្រស�វនង
ឹ ទឹក
េគបានសំ បូរផង”

ម�ងេហយ
 ..... ឳ្រពះ

ចំែណកក�ុងែពងរបស់

អមា�ស់េអយ
 េសចក�ី
សប្បុរសក៏ជារបស់

រង�ល់បានធា�ក់េនទី

ផង្រទង់ែដរ”

កែន�ងគាប់ចត
ិ �ឲ្យទូល បង�ំ”
“្រទង់នង
ឹ

បង�ញឲ្យទូលបង�ំ
ខ.១,៦ខ “កលណា

ទូលបង�ំអព
ំ វនាវេនាះ

ខ.១ក “ឳ្រពះអង� េអយ


សូ មករពរ ទូលបង�ំផង”

ខ.៤,៧,៩,១១ “ខ�ុបា
ំ នសូ ម
េសចក�ែី ត១ ព្រី ពះេយហូវ៉

សូ ម្រទង់មានបន�ូល

េហយនឹង ែស�ងរកេសចក�ីេនាះ

្រទង់ែតងបន�ូរឲ្យបាន

ៃន្រពះេយហូវ៉ រល់ែតៃថ� អស់

សូ មេមត�េ្របាសដល់

េអយ
 សូ មស�ប់កលទូលបង�ំ

េឆ�យមក...........េនាះ

ឯង គឺឲ្យខ�ុបា
ំ នេនក�ុងដំណាក់

ទូលលវញ
ិ ដូេច�ះ

១ជីវត
ិ ខ�ុ”ំ “ឳ្រពះេយហូវ៉

ទូលបង�ំ េហយស�ប់

អំពវនាវ សូ មអណិតេមត�

េសចក�ីអធិស�នរបស់
សំណ�ម

េឃញផ�ូវជីវតវ
ិ ញ”
ិ

ទូលបង�ំផង”

េឆ�យតបមកទូលបង�ំ ផង”

“សូ មកុល
ំ ក់្រពះ ភ�ក�នង
ឹ ទូល
បង�ំ េហយ
 កុំផាត់អ�កបំេរ  ្រទង់

េចញេដយខ�ល់ េឡយ..... ឳ
្រពះដ៏ ជួយសេ�ង�ះទូលបង�ំ
េអយ
 សូ មកុំ្របាស េចញ ឬ

េបាះបង់ េចលទូលបង�ំេឡយ
 ”
“ឳ្រពះេយហូវ៉េអយ
 សូ ម

បេ្រង�នផ�ូវ្រទង់ ដល់ទូលបង�ំ
េហយេដយេ្រពះមានពួក
ខ�ង
ំ ស្រត�វ េនាះសូ មនាំ

ទូលបង�ំេទតមផ�ូវ របេស�”

ខ.៧ “ទូលបង�ំនង
ឹ

ខ.៦ខ “េហយខ�ុន
ំ ឹង

ែដល្រទង់ជួយ

េសចក�អ
ំ រេនក�ុង
ី ណ

េប���សរេសើរ

សរេសរដល់្រពះេយហូវ៉

ថា�យេ្រគ�ងបូជាៃន

គំនិតទូលបង�ំ”

េរងឧេបាសថ្រទង់ ខ�ុំ
នឹងេ្រច�ង េអខ
�ំ ឹង
 ុន

េ្រច�ងសរេសរដល់

តម��ញ�ងក�ង
� (�រសែម�ង ឬបេ��ញ)

្រពះេយហូវ៉”
ខ.១,២“េសចក�ីចេង��ត

ខ.៤ “ឯពួកអ�កែដល

េតឯ
�ិ ស
 ងរល់ គា�នឹងេធ�ឲ្យកិតយ

េនាះេសចក�ទ
ី ុក�

របស់ខុ ”�ំ “ឳពួកមនុស្ស ជាតេិ អយ


អល័យែតតម្រពះ ដៃទ

របស់អញ ក�យែ្រប

លំ បាកនង
ឹ ចំេរនជា


េទជាអប់យស ដល់
កលណាេទៀត េតន
 ឹង
្រសឡាញ់ ករឥត

្របេយាជន៍ េហយ

ែស�ងរកេសចក�ភ
ូ ភរ
ី ត
ដល់កលណាេទៀត”

េ្រចន
 េឡង
 ដល់េគ”

ខ.៤-៥ “េអ េទះេប

ខ.១ខ,២-៣,៥,១១ខ,

ៃនម�បេ់ សចក�ីស�ប់ក៏

ចំេពះអ�កណា” “េត

េសចក�អ
ី ្រកក់ណា

“េទះបមា
ី ន

ទូលបង�ំេដរកត់្រចកភ�ំ
េដយ គង់ែតមន
ិ ខ�ច
េឡយ ដ្បត
ិ ្រទង់គង់
េនជាមួយនង
ឹ ទូល

១២ “េតខ
�ំ ឹង្រត�វខ�ច
 ុន

េសចក�ីកំេរកក�
 ុ ងចិត�”

ច្បាំងនឹងខ�ុ”ំ “េទះេប

“េដយេ្រពះ

ផង្រទង់ចក់េ្របង

លបេលក្បាលទូល បង�ំ
ំ ៏
ែពងៃនទូលបង�ក
េពញេហៀរ”

បានកែន�ងេចញ

“ែតឯេជងទូលបង�ំ

ពួកពលមកេបាះទ័ព

សន�ចត
ិ �ទូលបង�ំ ្រទង់
ចំេពះពួកខ�ង
ំ ស្រត�វ

មនុស្ស”

នឹងសង�ុញចូលេទេល

េហៀបនង
ឹ ផុតទេី ហយ
 ”

េកតមានចំបាង
ំ ទស់ នឹងខ�ុ”ំ

េរៀបតុេនមុខទូ លបង�ំ

ខ.៣-១៥,២១-២២

្រត�វឲ្យខ�ុំភយ
័ ចំេពះ អ�កណា”
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