
ៃថងឈប់ស្រមក និង ្រកម៉ង ់
ែអលេឌើរ អិល ថម ែភរ ី
ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 
សូមឲយ្រគួ ររបស់អនក បនេពរេពញេ យក្ដី្រស ញ់ េនេពលអនកេគរពៃថងឈប់ស្រមកេពញមួយៃថង េហើយទទួលបទពិេ ធន៍ពរជ័យខងវញិញ ណ
េពញមួយសប្ដ ហ៍ ។ 
 

បងប្អូន្របុស្រសីរបស់ខញុំេនទូទំងពិភពេ ក ្រពឹកេនះេយើងបនមក ្ដ ប់សេម្លងរបស់ពយករ ី។ ខញុំែថ្លងទីបនទ ល់ថ សេម្លងែដលេយើងេទើបែត
បន ្ដ ប់េនះ គឺជសេម្លងរបស់ពយករេីនរស់របស់្រពះ េនេលើែផនដីសព្វៃថងេនះ ជ្របធនថូម៉ស េអស ម៉នសុន ។ េយើងមនពរ ស់ មរយៈករ
បេ្រង ន និងគំររូបស់េ ក ! 
ឆន ំេនះេយើងមនឱកសសិក ពកយសម្ដីរបស់ពយករេីនកនុង្រពះគមពីរសញញ ថមី ។ ខណៈែដលគមពីរសញញ ចស់ សិក អំពីពយករ ី និង្របជជនមួយ្រកុម 
េនះ្រពះគមពីរសញញ ថមី បនេផ្ដ តេទេលើជីវតិ និងឥទធិពលរបស់បុរសែតមន ក់គត់ ែដលមកកនុងជីវតិរែមង ្ល ប់ មនសញជ តិពីរ េន ថ នសួគ៌ផង និងែផនដី
ផង —ជ្រពះអងគសេ្រងគ ះ និង្រពះេ្របសេ ះរបស់េយើង ្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ។ 
 
ពិភពេ កសព្វៃថងេនះ គឺេជរជន់េទេ យេគលលទធិរបស់មនុស  ែដលងយនឹងបំេភ្លច េហើយបត់បង់ជំេនឿេលើអ្វីៗែដលជេរឿងសំខន់អំពីជីវតិ និងករ
បេ្រមើរបស់្រពះអងគសេ្រងគ ះ —កនុង្រពះគមពីរសញញ ថមី ។ ្រពះគមពីរពិសិដ្ឋេនះ គឺេផ្ដ តេទេលើ្របវត្តិ ្រស្ត្រពះគមពីរ ដូចជ្រពះអងគសេ្រងគ ះផទ ល់ គឺជចំណុច
សំខន់ៃនជីវតិរស់េនរបស់េយើង ។ េយើង្រតូវែត ំងចិត្តេដើមបីសិក  និងទុក ជរតនៈសមបត្តិ ! 
 
េយើង ចរកមុក្ដ ៃន្របជញ ែដលមនតៃម្លមិន ចកត់ៃថ្លបនេនកនុងករសិក ្រពះគមពីរសញញ ថមី ។ ខញុំែតងែតចូលចិត្ត នដំេណើ រេរឿងរបស់បុ៉ល េនេពល
គត់បនេធ្វើដំេណើ រ និងេរៀបចំ សនច្រក ជពិេសសករបេ្រង នរបស់គត់េទកន់្របជជនធីមូ៉េថ ។ កនុងជំពូកទីបួនៃនករសរេសររបស់បុ៉លេទកន់
្របជជនធីមូ៉េថ េយើង នថ ៖ 
 
« ចូរផ្ដ ំេគពីេសចក្ដីទំងេនះ េហើយបង្ហ ត់បេ្រង នចុះ ចូរេធ្វើជគំរដូល់ពួកអនកេជឿ េ យពកយសម្ដី កិរយិ្រប្រពឹត្ត េសចក្ដី្រស ញ់ េសចក្ដីជំេនឿ និង
េសចក្ដីបរសុិទធ » ។ 1 ខញុំនឹកមិនេឃើញពីផ្លូវ ែដលល្អជងេនះស្រមប់េយើងេឡើយ កនុងករចប់េផ្ដើម ឬករបន្តេធ្វើជគំរៃូនពួកអនកេជឿ េនកនុងកររក ៃថង
ឈប់ស្រមករបស់េយើងេនះ ។ 
 

ំងពីករបេងកើតេ កិយ មនមួយៃថង្រតូវបនែញកេចញពីៃថងេផ ងៗ ។ « ្រពះ្រទង់ក៏្របទនពរដល់ៃថងទី 7 េនះ »  ។2 សូមបីែត្រពះ្រទង់ស្រមកពីករងរ
េនៃថងេនះ េហើយ្រទង់រពឹំងចង់ឲយកូនេចរបស់្រទង់េធ្វើដូចគន ែដរ ។ ចំេពះកូនេចអីុ្រ ែអល ្រទង់បនផ្ដល់បញញត្តិថ ៖   
 
« ចូរឲយនឹកចំពីៃថងឈប់ស្រមក េដើមបីែញកៃថងេនះេចញជបរសុិទធ ។ កនុងរ ង 6 ៃថង េនះ្រតូវឲយឯងេធ្វើអស់ទំងកររបស់ឯងចុះ ែតៃថងទី 7 េនះគឺជៃថង
ឈប់ស្រមកថ្វ យ ្រពះអមច ស់ជ្រពះៃនឯងវញិ ... េហតុេនះបនជ្រពះេយហូ ៉្រទង់បន្របទនពរដល់ៃថងឈប់ស្រមក េហើយក៏ែញកេចញជ
បរសុិទធ » ។ 3 

 

គំរៃូនកររក ៃថងឈប់ស្រមក ្រតូវែតមនករថ្វ យបងគំជនិចច ។ បនទ ប់ពីេ កអ័ ម និងនងេអ ៉បនចូលមកកនុងភពរែមង ្ល ប់ ពួកេគ្រតូវបនបញជ ឲយ 
« ថ្វ យបងគំ្រពះអមច ស់ជ្រពះរបស់ពួកេគ េហើយគបបីយកកូនសត្វចបងៃនហ្វូងេចៀមរបស់េគមកថ្វ យជយញញបូជទំង យដល់្រពះអមច ស់ ...ជនិមិត្តរបូ
អំពីករបូជៃន្រពះ ជបុ្រ បេងកើតែតមួយៃន្រពះវរ -បិ  » ។ 4 ករថ្វ យយញញបូជសត្វបនរឭំកដល់កូនេចអ័ មថ េនៃថងមួយ កូនេចៀមៃន្រពះ ្រពះ
េយសូ៊វ្រគីសទ នឹងលះបង់្រពះជនមរបស់្រទង់ស្រមប់េយើង ។ 
 
េនកនុងឆកជីវតិរបស់្រទង់ ្រពះអងគសេ្រងគ ះមនបនទូលអំពីករពលិកមមេនះ ។ 5 េពល្រទង់្រតូវេគឆក ង បនទូលរបស់្រទង់្រតូវបនបំេពញ ។ េពលកូនសិស
របស់្រទង់មកជួបជំុគន េនបនទប់ខងេលើ ឆង យពីកររខំនៃនេ កិយ ្រទង់បនេរៀបចំ ្រកម៉ង់ៃន រេពលយប់របស់្រពះ -អមច ស់ ។ « ្រគែដលកំពុង



ែតបរេិភគ េនះ្រពះេយសូ៊វ្រទង់យកនំប័ុង េហើយកល្រទង់បន្របទនពរ េនះក៏កច់្របទនេទពួកសិស  េ យបនទូលថ ចូរយកបរេិភគចុះ េនះេហើយ
ជរបូកយខញុំ ។ រចួ្រទង់យកែពងមក្របទនពរ ក៏ហុចេទឲយេគ េ យបនទូលថ ចូរបរេិភគពីែពងេនះទំងអស់គន ចុះ តបិតេនះជឈមខញុំ គឺជឈមៃន
សញញ ថមី ែដលបន្រចួចេចញ ស្រមប់មនុស ជេ្រចើន ្របេយជន៍នឹងផ្ដ ច់បប » ។ 6 

 

ចប់ ំងពី្រគេនះមក ដង្វ យធួនរបស់្រពះអងគសេ្រងគ ះ ក្ល យជករបូជដ៏មហិម និងជពលិកមមចុងេ្រកយ ។ េនេពល្រទង់យងមកទ្វីប េមរកិ បនទ ប់
ពីកររស់េឡើងវញិ ្រទង់បន្របគល់បព្វជិតភពរបស់្រទង់ដល់ពួកសិស របស់្រទង់ េហើយបនែណនំពីពិធី ្រកម៉ង់ េ យមន្រពះបនទូលថ « េហើយ
ករណ៍េនះ អនក ល់គន ្រតូវេធ្វើជនិចច គឺដូចែដលេយើងបនកច់ េហើយ្របទនពរនំប័ុង េហើយែចកដល់អនក ល់គន  ... ។ េហើយករណ៍េនះនឹងេទជទី
បនទ ល់ដល់្រពះវរបិ ថ អនក ល់គន ចងចំដល់េយើងជនិចច ។ េហើយេបើសិនជអនក ល់គន ចងចំេយើងជនិចច េនះអនក ល់គន នឹងមន្រពះវញិញ ណរបស់
េយើងេនជមួយនឹងអនក » ។ 7 

 

េនះគឺជេរឿងអ ច រយែដលសូមបីែតេនកនុង្រគេខម ងងឹតៃនករកបត់ សន ក៏គំរៃូនករថ្វ យបងគំកនុងៃថងឈប់ស្រមក និង ្រកម៉ង់េនះបនបន្តអនុវត្ត ម
រេបៀបេផ ងៗជេ្រចើន ។ េនេពលដំណឹងល្អ ្រតូវបន ្ត េឡើងវញិ មន វកបីរបូ េព្រតុស យ៉កុប និងយូ៉ ន ែដលបនទទួល ្រកម៉ង់មកពី្រពះអងគ
សេ្រងគ ះដំបូងេគ បនេលចមកឯយូ៉ែសប សមុីធ និងអូលីេវ ើ េខឌឺរ ី េ្រកមករដឹកនំរបស់ពួកគត់ សិទធិអំ ចបព្វជិតភពែដលចំបច់េដើមបីចត់ែចងដល់
ពិធី ្រកម៉ង់ដល់សមជិក សនច្រករបស់្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ្រតូវបន ្ត រេឡើងវញិ។ 8 
 

េ យបន្របគល់ពី្រពះអងគសេ្រងគ ះដល់ពួកពយករ ីនិងពួក វករបស់្រទង់ េហើយេចញពីពួកគត់មកេយើង សិទធិអំ ចបព្វជិតភពេនះេនបន្តមនេលើ
ែផនដីសព្វៃថងេនះ ។ ពួកអនកកន់បព្វជិតភពវយ័េកមងេនទូទំងពិភពេ ក មនគុណសមបត្តិនឹងអនុវត្តអំ ចបព្វជិតភព មរយៈករេគរព មបទ
បញញត្តិេ យអស់ពីចិត្ត និងរស់េន មបទ ្ឋ នដំណឹងល្អ ។ េនេពលយុវជនទំងេនះ រក ៃដ ្អ តស្អំ និងដួងចិត្តបរសុិទធខងវញិញ ណ ពួកេគេរៀបចំ 
្របសិទធពរ និងែចក ្រកម៉ង់ មរេបៀបរបស់្រពះអងគសេ្រងគ ះ --ជវធីិមួយែដលកំណត់ មអ្វីែដល្រទង់បនេធ្វើ កលពីជងពីរពន់ឆន ំកន្លងេទ ។ 
 
ករទទួលទន ្រកម៉ង់ គឺសំខន់កនុងករែញកៃថងឈប់ស្រមករបស់េយើងឲយបរសុិទធ ។ េនកនុងេគលលទធិ និងេសចក្ដីសញញ  ្រពះអមច ស់បញជ ដល់េយើង
្រគប់គន ថ ៖ « េហើយ្របេយជន៍ឲយអនក ល់គន ចរក ខ្លួនឲយបនេពញេលញ កំុឲយ្រប ក់ពីេ កិយ េនះអនក្រតូវេទដំ ក់ៃនករអធិ ្ឋ ន េហើយ
ថ្វ យ ្រកម៉ង់របស់អនកេឡើង េនៃថងបរសុិទធរបស់េយើងចុះ ។ តបិត្របកដែមន ៃថងេនះ្រតូវបនចត់ទុកដល់អនក េដើមបីឲយស្រមកពីករងរទំង យរបស់
អនក េហើយេដើមបីថ្វ យភក្ដីភពរបស់អនកដល់្រពះដ៏ខពស់បំផុត ... ។ េហើយអនកមិន្រតូវេធ្វើអ្វីេឡើយ » ។ 9 

 

េនេពលេយើងពិចរ អំពីគំរៃូនៃថងឈប់ស្រមក និង ្រកម៉ង់េនកនុងជីវតិផទ ល់របស់េយើង មនេរឿងបីយ៉ង ែដល្រពះអមច ស់ត្រមូវពីេយើង ។ ទីមួយ 
កររក ខ្លួនេយើងកំុឲយ្រប ក់ពីេ កិយ ។ ទីពីរ ករេទដំ ក់ៃនករអធិ ្ឋ ន េហើយថ្វ យ ្រកម៉ង់របស់េយើងេឡើង ។ េហើយទីបី គឺករស្រមកពី
ករងរទំង យរបស់េយើង ។ គឺជេរឿងដ៏មនកិត្តិយស េដើមបីេធ្វើជពួក្រគី ទ នមន ក់ រស់េនជសិស ពិត្របកដរបស់្រពះ្រគីសទ ។ ្រទង់មនបនទូលអំពី
េយើងថ « េគមិនែមនជរបស់ផងេ កិយ ដូចជទូលបងគំក៏មិនែមនជរបស់េ កិយែដរ » ។ 11 េដើមបីរក ខ្លួនេយើងកំុឲយ្រប ក់ពីេ កិយ ្រទង់សងឃឹម
ថេយើងេចៀស ងពីកររខំនៃនេ កិយ ខងជំនួញ និងពីអ្វីៗែដលសបបយេនៃថងឈប់ស្រមក ។ 
ខញុំេជឿថ ្រទង់ក៏មន្រពះទ័យចង់ឲយេយើងេស្ល កពក់សមរមយែដរ ។យុវវយ័របស់េយើង ចគិតពីពកយពីេដើមថ « សំេលៀកបំពក់ ្អ តៃថង ទិតយ » ហួស
សម័យ ។ បុ៉ែន្តេយើងដឹងថ េនេពលសំេលៀកបំពក់ៃថង ទិតយមិនសមរមយ េនះសំេលៀកបំពក់ ល់ៃថង កបបកិរយិ និងសកមមភពទំង - យក៏មិន
សមរមយ មេនះែដរ ។ ្របកដ ស់ ចនឹងមិនចំបច់ស្រមប់កូនៗរបស់េយើងេស្ល កសំេលៀកបំពក់ៃថង ទិតយ រហូតដល់្រពះ ទិតយលិចេនះ
េទ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ មរយៈសំេលៀកបំពក់ េយើងេលើកទឹកចិត្តពួកេគឲយេស្ល កពក់ េហើយេនកនុងសកមមភពែដលេយើងេរៀបចំ េយើងជួយពួក
េគេរៀបចំស្រមប់ ្រកម៉ង់ និងរកី យចំេពះពរជ័យទំង យេពញមួយៃថងេនះ ។ 
 
េតើករថ្វ យ ្រកម៉ង់របស់េយើងេឡើងថ្វ យ្រពះអមច ស់ មនន័យយ៉ង  ? េយើងទទួល គ ល់ថ េយើងទំងអស់គន បនេធ្វើខុសឆគង ។ េយើង មន ក់ៗ
ចំបច់្រតូវ រភព េហើយលះបង់អំេពើបប និងកំហុសរបស់េយើងចំេពះ្រពះវរបិ សួគ៌របស់េយើង និងអនកដៃទែដលេយើងេធ្វើឲយ ក់អន់ចិត្ត ។ ៃថងឈប់
ស្រមកផ្ដល់ឲយេយើងនូវឱកសដ៏មនតៃម្ល េដើមបីថ្វ យេរឿងទំងេនះ --- ្រកម៉ង់របស់េយើង --ថ្វ យដល់្រពះអមច ស់ ។ ្រទង់មនបនទូលថ « បុ៉ែន្តចូរនឹកចំ
ថ េនៃថងេនះ ជៃថងរបស់្រពះអមច ស់ អនក្រតូវថ្វ យដង្វ យទំង យរបស់អនក និង ្រកម៉ង់ទំង យរបស់អនកដល់្រពះដ៏ខពស់បំផុត េ យ រភពនូវ
អំេពើបបទំង យរបស់អនកដល់បងប្អូនរបស់អនក និងេនចំេពះ្រពះអមច ស់ចុះ » ។ 11 



 

ែអលេឌើរ េមលវនិ ជី ប ដ បនឲយេយបល់ថ « េយើងចង់ឲយពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយ្រគប់របូមកកន់តុ ្រកម៉ង់ េ យ រ គឺជកែន្លងស្រមប់ករ
អេងកតេមើលខ្លួនឯង ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយខ្លួនឯង ជកែន្លងែដលេយើង ចេរៀន េដើមបីែកទិសេ របស់េយើង េហើយេធ្វើ្រតឹម្រតូវស្រមប់ជីវតិរបស់េយើង នំ
ខ្លួនេយើងឲយ្រសប មករបេ្រង នរបស់ សនច្រក និងជមួយបងប្អូន្របុស្រសីរបស់េយើង » ។ 12 

 

េនេពលេយើងសក្ដិសមទទួលទន ្រកម៉ង់ េយើងេធ្វើជ ក ីថ េយើងយល់្រពមទទួលយក្រពះនមៃន្រពះអងគសេ្រងគ ះមក ក់េលើខ្លួនេយើង េហើយកន់
ម្រពះបញញត្តិទំង យរបស់្រទង់ និងចងចំ ្រទង់ជនិចច េដើមបីេយើង ចមន្រពះវញិញ ណរបស់្រទង់េនជមួយេយើង ។ មរេបៀបេនះ េយើងរឭំកេសចក្ដី

សញញ ៃនពិធីបុណយ្រជមុជទឹករបស់េយើង ។ ្រពះ -អមច ស់បនអះ ងនឹងសិស ្រទង់ថ « េនេពលអនកេធ្វើករណ៍េនះញឹកញប់ េនះអនកនឹងចងចំេម៉ងេនះ 
ែដលេយើងេនជមួយនឹងអនក » ។ 13 
 

េពលខ្លះ េយើងគិតអំពីករស្រមកពីករងររបស់េយើង េ យ្រគន់ែត ក់ក ្ដ ប់បញឈរេចលេនកនុងែ្រស និងករ ក់ផ្ល កសញញ ថ « បិទ » េនេលើទ្វ រ
ង ។ បុ៉ែន្តពិភពេ កសព្វៃថង ករងររមួមនកិចចករ្របចំៃថងកនុងជីវតិរបស់េយើង ។ ករណ៍េនះ ចមនន័យថ ជសកមមភព ជីវកមម ែដលេយើង ច

សេ្រមចបនេនផទះ ករ្រប ំងអត្តពលកមម និងករខិតខំដៃទេទៀត ែដលនំេយើងេចញពីករថ្វ យបងគំេនៃថងឈប់ស្រមក និងឱកសេដើមបីបេ្រមើដល់អនក
ដៃទ ។ 
 

្រពះអមច ស់បនេបើកសែម្ដងដល់ពួកបរសុិទធជំនន់មុនថ « ចូរកំុ្របែហសនឹងករណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋទំង យេឡើយ » 14 ជកររឭំកដល់េយើងអំពីអ្វីែដល្រទង់
បន្របប់ដល់ពួកសិស  «ៃថងឈប់ស្រមកបន ំងស្រមប់ឲយមនុស  មិនែមនជមនុស ស្រមប់ៃថងឈប់ស្រមកេទ » ។ 15 

 

បងប្អូន្របុស្រសី េនកនុងៃថងចុងេ្រកយេនះ ស្រតូវមនេជគជ័យ េពលេយើងមិនសូវ ំងចិត្តរបស់េយើងចំេពះ្រពះអងគសេ្រងគ ះ មិនខ្វល់អំពីករបេ្រង ន
របស់្រទង់េនកនុងគមពីរសញញ ថមី និងគមពីរេផ ងេទៀត េហើយឈប់េដើរ ម្រទង់ ។ ឪពុកម្ដ យទំង យ ឥឡូវេនះគឺជេពលេដើមបីបេ្រង នកូនៗរបស់េយើង 
ឲយេធ្វើជគំរៃូនពួកអនកេជឿ មរយៈករចូលរមួ កនុងករ្របជំុ ្រកម៉ង់ ។ េនេពល្រពឹកៃថង ទិតយមកដល់ សូមជួយពួកេគឲយស្រមកបនល្អ េស្ល កពក់
សមរមយ និងេរៀបចំខ្លួនខងវញិញ ណ េដើមបីទទួលទននិមិត្តរបូៃន ្រកម៉ង់ និងទទួលករបំភ្លឺ ករ ្អ ង អំ ចតេមកើងៃន្រពះវញិញ ណបរសុិទធ ។ សូមឲយ
្រគួ ររបស់អនក បនេពរេពញេ យក្ដី្រស ញ់ េនេពលអនកេគរពៃថងឈប់ស្រមកេពញមួយៃថង េហើយទទួលបទពិេ ធន៍ពរជ័យខងវញិញ ណេពញ
មួយសប្ដ ហ៍ ។ សូមអេញជ ើញកូន្របុស្រសីរបស់អនកឲយ« េ្រកកេឡើង េហើយបញច ំងពន្លឺេចញេទ » មរយៈកររក ៃថងឈប់ស្រមកឲយបរសុិទធ េដើមបី
« ្របេយជន៍ឲយពន្លឺរបស់[ ពួកេគ ] ចបនេទជបមណីយដល់ សន៍នន » ។ 16 
 

ជេ្រចើនឆន ំបនកន្លងេទ ខញុំបន្តរឭំកអំពីៃថងឈប់ស្រមក កលពីខញុំេនជ យុវវយ័ និងេពលធំេឡើង ។ ខញុំេនែតចំពីៃថងដំបូង ែដលខញុំបនបេ្រមើ ្រកម៉ង់ 
កនុងនមជឌីកុនមន ក់ និងចំអំពីកូនែកវតូចៗែចកេទដល់សមជិកវដួ ។ កលពីបុ៉នម នឆន ំមុន អគរ សនច្រក  ្រតូវបន ងសង់េឡើងវញិេនទី្រកុង
របស់ខញុំ តំបន់េវទិក្រតូវបនបិទជិត ។ េនេពល បនេបើកវញិ េនះមនកូនែកវតូចៗ កប់ ក់េន ប់ឆន ំ ។ ខញុំទទួលបនែកវមួយទុកជអនុស វរយ៍ី ។ 
 
ខញុំេនចំផងែដរអំពីហឹបពណ៌ៃបតងែដលេយើងយកេទជមួយេយើងេនកនុង្រកុមនវកិ ។ េនខងកនុងហឹបេនះមនថសេឈើនិងកញច ប់ែកវ ្រកម៉ង់ជ
េ្រចើន េដើមបីេយើង ចបនទទួលពរេ យក្ដីសុខ ន្ត និងក្ដីសងឃឹម ៃន រជប់េលៀងរបស់្រពះអមច ស់ េទះបីជេនកនុងជេម្ល ះ និងភពអស់សងឃឹមៃន
ស្រងគ មក្ដី ។ 
 
េនេពលខញុំគិតអំពីែពង ្រកម៉ង់កលពីខញុំេនយុវវយ័ ្រជលងភនំែដលជទីជ្រមកមួយៃនផទះ កលពីេកមងរបស់ខញុំ ែដលមនចមង យ ប់ពន់គីឡូពីម ស
មុ្រទប៉សីុហ្វិក ខញុំមនអំណរគុណ ស់ ែដល្រពះអងគសេ្រងគ ះៃនពិភពេ កបនសម័្រគ្រពះទ័យេដើមបីផឹក« ែពងល្វីង » 17 ស្រមប់្របេយជន៍ខញុំ ។ េហើយ
េ យ រ្រទង់បនេធ្វើដូេចន ះ ខញុំ ចនិយយជមួយនឹងទំនុកតេមកើងថ « ែពងៃនទូលបងគំក៏េពញេហៀរ » ជមួយនឹងពរជ័យៃនដង្វ យធួនដ៏និរន្ត និងេនដ៏
អស់កលបជនិចចរបស់្រទង់ ។ 
 

េនៃថងេនះ មុនៃថងឈប់ស្រមក េនេពលេយើងចប់េផ្ដើមសននិសីទដ៏ធំេនះ សូមេយើងចំនូវពរជ័យ និងឱកសែដលេយើងមន េនេពលេយើងចូលរមួករ្របជំុ
្រកម៉ង់ ល់សប្ដ ហ៍េនកនុងវដួ និង ខរបស់េយើង ។ ចូរេយើងេរៀបចំខ្លួន េហើយដឹកនំខ្លួនកនុងៃថងឈប់ស្រមក មរេបៀបមួយែដលនឹងទញពរជ័យ

ទំង យ ែដលបនសនយដល់េយើង និង្រគួ ររបស់េយើង ។ ខញុំែថ្លងជ ក ីដ៏ពិេសសថ ក្ដីអំណរដ៏មហិមបំផុតែដលេយើងទទួលេនកនុងជីវតិេនះេកើត



មន មរយៈករេធ្វើ ម្រពះអងគសេ្រងគ ះ ។ ចូរេយើងកន់ ម្រពះបញញត្តិរបស់្រទង់ េ យកររក ៃថងពិសិដ្ឋ្រទង់ឲយបរសុិទធ េនះជករអធិ ្ឋ នរបស់ខញុំ កនុង
្រពះនមៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ែម៉ន ។ 
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