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វធីិរបស់អារក្សសាតាំង ដ ើម្បបីាំផ្លា ញជាំដ ឿរបស់គ្រីសទបរស័ិទ 

ដតើមា អ្វីដក្ើតដ ើងដៅដេលដ លម្ ុសសឮ ដ ើយទទួលដជឿ ាំណឹងលអរបស់គ្េះដយស ៊ូវគ្រីសទ? ស៊ូម្
អា  កិ្ច្ចការ ២៦:១៦-១៨ : 

១៦ ចូរក្រោកឈរក្ ើង ដ្បតិខ្ញុំបានក្េចមកឲ្យអ្នកក្ ើញ ក្ដ្ើមបនឹីងតុំងអ្នក ឲ្យក្្វើជាអ្នកបុំក្រ ើ ក្ ើយជាទីបន្ទា េ់ ពី
អ្ស់ទុំងោរដដ្េអ្នកបានក្ ើញក្ ើយ រពមទុំងោរដដ្េខ្ញុំនឹងក្េចមក ឲ្យអ្នកក្ ើញក្ៅមញខក្ទៀត ១៧ ខ្ញុំបាន
ដញកអ្នកក្ចញពីបណ្តា ជន និងពីពួកសាសន៍ដ្ទទ ក្ដ្ើមបនឹីងចាត់អ្នកឲ្យក្ៅឯក្េវញិ ១៨ របក្ោជន៍នឹងបុំភ្លឺ ដភ្នកក្េ 
ឲ្យបានដបរក្ចញពីក្សចកាីងងឹត មកឯពនល ឺក្ ើយពីអ្ុំណ្តចអារកសសាតុំង មកឯរពះវញិ ក្ដ្ើមបឲី្យក្េបានរចួពីបាប 
ក្ ើយបានទទួេមរដ្ក ជាមួយនឹងពួកអ្នកដដ្េបានដញកជាបរសិញទធ ក្ោយសារក្សចកាីជុំក្នឿក្ជឿដ្េ់ខ្ញុំ 

ខទាំងដ ះបង្ហា ញថា មា គ្េះរុ អ្សាច រយ ៏ធាំខាះ ដ លដក្ើតដ ើង ដៅដេលដ លម្ ុសសទទួល ដជឿ
 ាំណឹងលអរបស់គ្ទង់ : 

1. អ្នក្ដ លេីមុ្ ខវះដននក្ខាងឯវញិ្ញា ណ ដ ើយសាា ល់ដសច្ក្តីេិតមិ្ បា ដ ះ គ្តូវបា គ្េះ ដបើក្
ដននក្របស់ដរ ឲ្យដម្ើលដ ើញដសច្ក្តីេិតបា ដៅវញិ 
 

2. អ្នក្ដ លេីមុ្ ដៅជាប់ក្នុងដសច្ក្តីងងឹត គ្េះអ្ងាបា ទញេួក្ដរឲ្យដច្ញេីដសច្ក្តីងងឹត ដ ើយ
ច្៊ូលក្នុងេ ាឺរបស់គ្េះដៅវញិ 
 

3. អ្នក្ដ លេីមុ្ ដៅដគ្កាម្អ្ាំណាច្របស់អារក្សសាតាំង បា រចួ្ខាួ ដច្ញេីការសងកត់សងកិ  របស់
វា ច្៊ូលក្នុង រររបស់គ្េះ ដ លមា គ្េះេរវញិ។ 
 

4. អ្នក្ដ លេីមុ្ ដៅជាប់មា ដទសធង ់ គ្តូវបា ទទួលការដលើក្ដលងដទស ដ ើយបា ទទួល 
ភាេជាក្៊ូ គ្េះ  ិងមា ម្រ ក្របស់គ្េះគ្រីសទ 
 

ដតើអ្នក្រិតថា អារក្សសាតាំងមា ការគ្បតិក្ម្មអអ្វីខាះ ដៅដេលដ ល រណាមាន ក់្ដជឿដលើគ្េះដយស ៊ូវ? ដតើ
អ្នក្រិតថា វា ឹងមា ការគ្បតិក្ម្មអអ្វី ដៅឯន៊ូមិ្ណាដ លមា គ្ក្មុ្ជាំ ុាំគ្េះដយស ៊ូវថ្មអីដ ះដ ើង ដៅទី
ដ ះ? 
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 ដៅដេលដ លដយើងអា គ្េះរម្ពីរ កិ្ច្ចការ ដយើងដ ើញយ៉ាងច្ាស់អ្ាំេីការ គ្បតិក្ម្មអរបស់វា។ 
អ្នក្ ឹក្ ាំសាស ចាប់ដ្តើម្គ្បឆាំង ិងអ្នក្ដជឿ ដ ើយ ាំឲ្យគ្បជាជ ដបៀតដបៀ  ល់ដរ្ង។ 
ដ ះដ ើដយជាវធីិមួ្យរបស់អារក្សសាតាំង។ 

 ដៅដេលដ លដយើងអា  សាំបុគ្តរបស់េួក្សាវក្ ដយើងដ ើញដោក្ទាំងដ ះ ដលើក្ទឹក្ចិ្តត 
ដ ើយបដគ្ងៀ អ្នក្ដជឿ។ មួ្យដទៀត ដយើងដ ើញពាក្យគ្េមា   ិងពាក្យសតីបដ ទ សដ រ។ ដ តុអ្វី
បា ជាេួក្សាវក្ដគ្បើពាក្យគ្េមា   ិងពាក្យសតីបដ ទ សដ ះ? េីដគ្ពាះដោក្ទាំងអ្ស់ ដ ះ ឹង
ថា អារក្សសាតាំង ក្ាំេង់ដតរក្សីុបាំផ្លា ញជាំដ ឿរបស់ដរ  ៊ូដច្នះដោក្សាវក្ខាំដថ្ទាំ ជាំដ ឿរបស់
ក្៊ូ ដច្ៀម្ន គ្េះដៅវញិ។ 
 

ដតើអារក្សសាតាំងដតងដតដគ្បើវធីិឯណាដទៀត ដ ើម្បបីាំផ្លា ញជាំដ ឿរបស់គ្រីសទបរស័ិទ? មា វធីិេីរដទៀត
របស់វា រឺ: 

1. អារក្សសាតាំងដគ្បើគ្រូដក្ាងកាា យ ដ លផ្លា ស់្ដ៊ូវឥត ័យ ាំណឹងលអន គ្េះដយស ៊ូវគ្រីសទ។ ស៊ូម្
អា  កាឡាទី ១:៦-៩ : 
៦ ខ្ញុំឆ្ងេ់ណ្តស់ ពីដ្ុំក្ ើ រដដ្េអ្នករាេ់គ្នន បានផ្លល ស់ដរបក្ចញពីរពះ ដដ្េរទង់បានក្ៅអ្នករាេ់គ្នន មក 
កនញងរពះេញ  ទនរពះរេីសា ជាឆាប់ក្ម្លះ និងក្ៅតមដ្ុំ ឹងេអក្សសងក្ទៀតក្ន្ទះ ៧ ដដ្េមិនដមនជាដ្ុំ ឹង
េអ១ក្ទៀតក្ទ េឺមានមនញសសខលះបុំភាន់អ្នករាេ់គ្នន វញិ ក្ ើយចង់បងខូចដ្ុំ ឹងេអរពះរេីសាសង ៨ ប្ញដនា ក្បើ
ក្យើងខ្ញុំ ឬក្ទវតពីសាា នសួេ៌ នឹងរបាប់ដ្ុំ ឹងណ្តមកអ្នករាេ់គ្នន  ខញសពីដ្ុំ ឹងេអ ដដ្េក្យើងខ្ញុំបានរបាប់
ក្ ើយ ក្ន្ទះឲ្យក្េរតវូបណ្តា សាចញះ ៩ ឯក្សចកាីដដ្េខ្ញុំក្ទើប នឹងនិោយអ្មាញ់មិញក្នះ ក្ន្ទះខ្ញុំនិោយ
មាងក្ទៀតថា ក្បើអ្នកណ្តរបាប់ដ្ុំ ឹងណ្ត ខញសអ្ុំពីដ្ុំ ឹងេអ ដដ្េអ្នករាេ់គ្នន បានទទួេក្ ើយ ក្ន្ទះឲ្យក្េ
រតវូបណ្តា សាចញះ ១០ ដ្បតិក្តើខ្ញុំរក បញ្ញ ះបញូ្េអ្នកណ្ត ក្តើជាមនញសស ឬរពះ ឬចង់បុំក្ពញចិតាមនញសសឬអី្ 
ក្បើសិនជាខ្ញុំចង់បុំក្ពញចិតាមនញសស ក្ន្ទះខ្ញុំមិនដមនជាបាវបុំក្រ ើរបស់រពះរេីសាក្ទ។ 

 ឧទ រណ៍ គ្រខូាះបដគ្ងៀ ថា អ្នក្ដជឿដលើគ្េះដយស ៊ូវដ ើរ្ា៊ូវេីរក៏្បា ដ រ េីដគ្ពាះដរ 
អ្ ុញ្ញា តដអាយអ្នក្ដជឿដ ើរក្នុង្ា៊ូវបាប។ ពាក្យ ដជឿ របស់េួក្ដរគ្មមអ   ័យថា ដក្ដគ្បដទ 
ដរបដគ្ងៀ ថា ដយើងដជឿដ យកាមអ  ការដក្ដគ្បចិ្តតក៏្បា ដ រ។  
 

2. អារក្សសាតាំងដគ្បើដសច្ក្តីលបួងដ រ។ វាខាំគ្បឹងលបួងអ្នក្ដជឿដលើគ្េះឲ្យគ្ត ប់ដៅ្ា៊ូវបាបវញិ កុ្ាំ
ឲ្យដរដ ើរក្នុងជីវតិថ្មអីរបស់គ្េះដទ។ ដតើដ តុអ្វីបា ជាវាខាំគ្បឹង ាំដយើងឲ្យគ្បគ្េឹតតបាប ៊ូដច្នះ? 
េីដគ្ពាះវា ឹងថា អ្ស់អ្នក្ណាដ លមិ្ គ្េម្ដក្ដគ្បចិ្តត ដ ើម្បីដ ើរតម្គ្េះដយស ៊ូវដ ះ អ្នក្ដ ះ
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ដៅដតដគ្កាម្អ្ាំណាច្របស់វា ដ លដទ ដ ើយអ្នក្ដ ះ មិ្ ទ ់ជាក្៊ូ របស់គ្េះ្ង។ ស៊ូម្អា 
ខរម្ពីរដ ះ : 
រតវូរបរពឹតា ដូ្ក្ចាន ះ ក្ោយដឹ្ងក្ពេក្វលាថា ដ្េ់ក្ម្ាងនឹងភ្ាក់ពីក្ដ្កក្ ើយ ដ្បតិឥ ូវក្នះ ក្សចកាីសក្គ រ្ ះ
បានមកជិតបក្ងកើយ ជាជាងោេក្យើងក្ទើបនឹងក្ជឿក្ន្ទះ ១២ យប់យូរណ្តស់ក្ ើយ ទងងក៏ជិតរះ ដូ្ក្ចនះ ក្យើង
រតវូក្ោះក្ចាេអ្ស់ទុំងោររបស់ក្សចកាីងងឹតក្ចញ ក្ ើយពាក់ក្រេឿងសឹករបស់ពនលឺវញិ ១៣ រតវូឲ្យក្យើង
ក្ដ្ើរតម ដដ្េេួរេបប ីដូ្ចជាក្ដ្ើរក្ៅក្ពេទងង មិនដមនក្ោយសញីសឹក ក្េងដេបង ឬមានស្សីញី ឬក្ោយ
ក្ ល្ ះរបដកក និង ន្ នីស ក្ន្ទះក្ ើយ ១៤ េឺរតវូរបោប់ខលួន ក្ោយរពះអ្ម្ាស់ក្យស ូវរេីសាវញិ ក្ ើយកញុំ
ឲ្យសរត់សរង់ ក្ដ្ើមបនឹីងបុំក្ពញក្សចកាីប្ងរបាថាន  ខាងឯសាច់្មក្ ើយ។  (រមូ ១៣:១២-១៤) 
 
ខ្ញុំបានក្្វើសុំបញរតក្ស្ើមករបាប់អ្នករាេ់គ្នន ថា កញុំឲ្យភ្ប់របសពវនឹងមនញសសកុំសិតក្ ើយ ១០ ដតពាកយក្ន្ទះមិន
សុំក្ៅ ចុំក្ពាះមនញសសកុំសិតរបស់សងក្លាកីយ៍ក្នះ ឬមនញសសក្លាភ្ មនញសសបលន់កុំដ ង ឬមនញសសថាវ យបងរុំរបូ
រពះក្ន្ទះក្ទ ដ្បតិក្បើដូ្ក្ចាន ះ ក្ន្ទះរតវូដតក្ចញឲ្យសញតពីក្លាកីយ៍ក្នះក្ៅ ១១ េឺខ្ញុំបានសរក្សរមក អ្នករាេ់គ្នន  
ក្ោយន័យោ្ងក្នះថា ក្បើមានអ្នកណ្តក្ៅកនញងពួកជុំនញុំ ជាមនញសសកុំសិត ឬក្លាភ្ ឬថាវ យបងរុំរបូរពះ ឬក្ជរ
របមាង ជាអ្នករបមឹក ឬបលន់កុំដ ង ក្ន្ទះមិនរតវូឲ្យភ្ប់របសពវនឹងក្េក្ ើយ ក៏មិនរតវូទុំងបរកិ្ភាេជាមួយ
នឹងក្េសង ១២ ដ្បតិក្តើរតវូោរអ្វីឲ្យខ្ញុំជុំនញុំជុំរះដ្េ់មនញសសខាងក្រៅ ក្តើអ្នករាេ់គ្នន មិនជុំនញុំជុំរះមនញសសកនញងពួក
ជុំនញុំក្ទឬអី្ ១៣ ឯចុំដ កពួកអ្នកខាង ក្រៅ ក្ន្ទះរពះនឹងជុំនញុំជុំរះក្េ ក្ ើយរតវូឲ្យអ្នករាេ់គ្នន បក្ ា ញ
មនញសសអារកក់ក្ន្ទះ ពីពួកអ្នករាេ់គ្នន ក្ចញ។ (កូរនិងូស ទី១ ៥:៩-១៣) 
៩ ក្តើមិនដឹ្ងថា ពួកមនញសសទញចរ្តិមិនដដ្េបានរេងនេររពះទញកជាមរដ្កក្ទឬអី្ កញុំឲ្យរច ុំក្ ើយ ដ្បតិពួក
មនញសសកុំសិត ពួកថាវ យបងរុំរបូរពះ ពួកសហាយសមន់ ពួកអ្នកសុំក្រចកិចក្្ោយខលួនឯង ពួកក្េងកូនជឹង 
១០ ពួកក្ចារ ពួកមនញសសក្លាភ្ ពួករបមឹក ពួកតមះក្ដ្ៀេ និងពួកបលន់កុំដ ង ក្ន្ទះមិនដដ្េបានរេងនេរ
រពះទញកជាមរដ្កក្ ើយ ១១ ឯពួកអ្នករាេ់គ្នន  ខលះ ពីក្ដ្ើមក៏ជាមនញសសោ្ងដូ្ក្ចាន ះដដ្រ ដតបានលាងសាអ ត
ក្ ើយ ក៏បានដញកជាបរសិញទធ ក្ ើយរាប់ជាសញចរតិសង ក្ោយនូវរពះន្ទមរពះអ្ម្ាស់ក្យស ូវ និងរពះ
វញិ្ញា  របស់រពះទនក្យើងរាេ់គ្នន ។ (កូរនិងូស ទី១ ៦:៩-១១) 
 
រឯីកិចោ្រខាងសាច់្ម ក្ន្ទះរបាកដ្ចាស់ក្ ើយ េឺជាក្សចកាី កុំសិត សហាយសមន់ ក្សាម កក្រគ្នក 
អាសអាភាស ២០ ថាវ យបងរុំរបូរពះ មនាអាេម សុំអ្ប់គ្នន  ក្ ល្ ះរបដកក ន្ នីស កុំ ឹង ទស់ដទងគ្នន  បាក់
ដបក បកសពួក ២១ រចដ ន ោប់សុំឡាប់ របមឹក សញីសឹករជេុ និងោរអ្វីក្ទៀត ដដ្េស្សក្ដ្ៀងនឹងក្សចកាី
ទុំងក្នះសង ក្ ើយខ្ញុំរបាប់អ្នករាេ់គ្នន ទញកជាមញន ដូ្ចជាបានរបាប់រចួមកក្ ើយថា អ្ស់អ្នកដដ្េរបរពឹតា
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ដូ្ក្ចនះ ក្ន្ទះមិនបានរេងនេររពះ ទញកជាមរដ្កក្ ើយ ២២ ដតឯសេដសលទនរពះវញិ្ញា  វញិ ក្ន្ទះេឺក្សចកាី
ស្សឡាញ់ អ្ុំ រអ្រ ក្មរតីភាព អ្ត់្មត់ សញភាព សបបញរស ក្សាម ះរតង់ ២៣ សលូតបូត ក្ ើយដឹ្ងខាន ត គ្នម ន
រកឹតយវន័ិយណ្តទស់នឹងក្សចកាីោ្ងក្ន្ទះក្ទ ២៤ ក្ ើយអ្ស់អ្នកដដ្េជា របស់សងរពះរេីសា ក្ន្ទះបាន
ឆាក ងសាច់្មក្ ើយ រពមទុំងក្សចកាីរ ុំជួេ និងក្សចកាីប្ងរបាថាន ទុំងប្ញន្ទម នសង ២៥ ក្បើសិនជាក្យើងរស់
ក្ោយនូវរពះវញិ្ញា   ក្ន្ទះរតវូក្ដ្ើរក្ោយរពះវញិ្ញា  ដដ្រ ២៦ កញុំឲ្យក្យើងរាេ់គ្នន រកក្ករ ាិ៍ក្ ម្ ះ ដដ្េឥត
របក្ោជន៍ ទុំងចាក់រញក ក្ ើយ ន្ នីសគ្នន ក្ៅវញិក្ៅមកក្ ើយ។ (ោឡាទី ៥:១៩-២៦) 
 

ដយងតម្គ្េះរម្ពីរដ ះ ដយើងដ ើញច្ាស់ថា មា អ្ាំដេើបាបខាះ ដ លអារក្សសាតាំងដគ្បើ ដ យភាេ
ខនះដខនង ដ ើម្បឲី្យអ្នក្ដជឿវដងវងដច្ញេីគ្េះ។ អ្ស់ទាំងអ្នក្ដ លមិ្ គ្េម្ដក្ដគ្បតម្ជីវតិថ្មអីក្នុងគ្េះដយស ៊ូវ
គ្មមអ  ដ ម្អ ះជាក្៊ូ របស់គ្េះដទ េីដគ្ពាះអ្នក្ទាំងដ ះគ្មមអ  ចិ្តតចុ្ះច្៊ូល ៊ូវច្ាំដពាះគ្េះដទ មិ្ ច្ង់ទទួលគ្េះ
ដយស ៊ូវជាមាច ស់ន ជីវតិខាួ ដទ ជាអ្នក្មិ្ ដជឿ ដ ល។ ស៊ូម្ដម្ើលខរម្ពីរដៅដលើម្ដង ដទៀត ដ ើយស៊ូម្
មា ការយក្ចិ្តតទុក្ ក់្ដៅដលើ ការគ្បគ្េឹតតអាគ្ក្ក់្ដ លអ្នក្ដជឿដលើគ្េះគ្តូវដត ដ ះដចាលដច្ញេីជីវតិ
ដ ះ។ 
 
ដ ះដ ើយជាការដបាក្បដញ្ញោ តរបស់អារក្យសាតាំង រឺ ាំឲ្យម្ ុសសស្សឡាញ់បាបជាជាងគ្េះ  ាំឲ្យច្ង់
បា អ្ាំដេើបាបជាជាងដសច្ក្តីសដគង្ហា ះ ដ ើយ ាំឲ្យដរយក្វាជាមាច ស់របស់ខាួ  មិ្ ដម្  គ្េះដ ល
ស្សឡាញ់េួក្ដរវញិ។ ស៊ូម្អា  ដអ្ដនស៊ូវ ៥:១-១២ 

១ ដូ្ក្ចនះ ចូររតប់តមរពះ ដូ្ចជាកូនសងួនភាង  ២ ក្ ើយក្ដ្ើរកនញងក្សចកាី ស្សឡាញ់ ដូ្ចជារពះរេីសាបានស្សឡាញ់
ក្យើង រពមទុំងរបេេ់រពះអ្ងររទង់ជុំនួសក្យើងសង ទញកជាដ្ វ្ យ ក្ ើយជាយញាបូជា សុំរាប់ជាកលិនឈងញយថាវ យដ្េ់
រពះ។  ៣ ឯក្សចកាី កុំសិត ក្សចកាីក្សាម កក្រគ្នករេប់ោ្ង និងក្សចកាីក្លាភ្ ក្ន្ទះមិនរតវូទុំងឲ្យឮក្ ម្ ះកនញងពួកអ្នក
រាេ់គ្នន សង ដូ្ចជាេួរេបបកីនញងពួកបរសិញទធ ៤ រពមទុំងក្រឿងេួរខាម ស ពាកយសុំដី្ចុំកួត និងពាកយកុំដបលង ដដ្េក្សចកាី
ទុំងក្ន្ទះមិនេួរេបបដីដ្រ ស កូ្ពាេដតពាកយសុំរាប់អ្ររពះេញ វញិ ៥ ដ្បតិអ្នករាេ់គ្នន ដឹ្ង ថា គ្នម នមនញសសកុំសិត ឬ
ក្សាម កក្រគ្នក ឬក្លាភ្ េឺជាមនញសសថាវ យបងរុំរបូរពះ ដដ្េនឹងរេងមរដ្កកនញងនេរទនរពះរេីសា ក្ ើយទនរពះសងបាន
ក្ ើយ ៦ កញុំឲ្យអ្នកណ្តបក្ញ្ញោ ត អ្នករាេ់គ្នន  ក្ោយពាកយសុំដី្ឥតរបក្ោជន៍ក្ ើយ ដ្បតិេឺក្ោយក្រពាះក្សចកាីទុំង
ក្ន្ទះ បានជាក្សចកាីក្រោ្របស់រពះ បានមកក្េើមនញសសរងឹចក្ចស ៧ ដូ្ក្ចនះ កញុំឲ្យមានចុំដ កជា១នឹងក្េក្ ើយ 
៨ ដ្បតិោេពីក្ដ្ើមអ្នករាេ់គ្នន ក៏ងងឹតដដ្រ ដតឥ ូវក្នះវញិ បានភ្លឺកនញងរពះអ្ម្ាស់ ដូ្ក្ចនះ ចូរក្ដ្ើរដូ្ចជាមនញសសភ្លឺចញះ 
៩ ដ្បតិសេដសលទនពនលឺ ក្ន្ទះមានក្ៅកនញងរេប់ទុំងកិរោិេអ ក្សចកាីសញចរតិ និងក្សចកាីពិត ១០ ចូរេក្មើេឲ្យដឹ្ងក្សច
កាីអ្វី ដដ្េរពះអ្ម្ាស់រទង់សពវរពះ ឫទ័យចញះ ១១ កញុំឲ្យរបកបកនញងោរឥតសេរបក្ោជន៍របស់ក្សចកាីងងឹតក្ ើយ 
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ស ូបក្ន្ទា សវញិ ១២ ដ្បតិោរទុំងប្ញន្ទម នដដ្េក្េរបរពឹតាក្ោយសុំ្ត់ ក្ន្ទះក្បើរគ្នន់ដតនិោយពីោរទុំងក្ន្ទះ ក៏េួរ
ខាម សក្ៅក្ ើយ 
 

ដយងតម្គ្េះរម្ពីរច្ាស់ទាំងអ្ស់ដ ះ ដយើងទាំងអ្ស់គ្មន គ្តូវមា ចិ្តតេឹងដៅដលើគ្េះដយស ៊ូវ ជាគ្េះអ្ងា
សដគ្ង្ហះរបស់ខាួ  ដ ើម្បីមា ការគ្បគ្េឹតតដ លបញ្ញា ក់្េីការដក្ដគ្បចិ្តតរបស់ខាួ ។ អ្នក្ដជឿគ្តូវមា ការ
អាណិតអាស៊ូរ ល់អ្នក្ដ លជាំេប់ ួល ដ ើយជួយអ្នក្ទាំងដ ះឲ្យឈរដ ើងវញិ ក្នុងគ្េះរុណន គ្េះ។ 
អ្ស់អ្នក្ដ លមិ្ គ្េម្ដ ើរតម្គ្េះ ប៉ាុដ តមា ចិ្តតប តក្នុង្ា៊ូវបាប អ្នក្ដ ះ គ្តវូ ច់្ដច្ញេីគ្ក្មុ្ជាំ ុាំ រ ៊ូត
 ល់គ្មត់ប ទ បខាួ  ដ ើយសាំដរច្ចិ្តតដ ើរតម្គ្េះអ្ងាគ្ទង់។ ដបើគ្មមអ   ៊ូច្ជាមា ក្នុងដម្ដរៀ ដ ះដទ ដយើង
មិ្ ដសាមអ ះគ្តង់ច្ាំដពាះគ្េះ ឬ ាំណឹងលអរបស់គ្ទង់ដ ើយ។ 
 
ស៊ូម្ឲ្យបងបអ៊ូ ទាំងឡាយណា ដ លដជឿ ាំ ឹងលអរបស់គ្េះក្នុងដសច្ក្តីេិត ឲ្យដច្ះការពារ ាំណឹងលអដ ះ 
ដ យការគ្បគ្េឹតតតម្វាក្នុងក្ាំឡាងដ លម្ក្េីគ្េះរុណរបស់គ្េះដយស ៊ូវគ្រីសទ។ កុ្ាំចាញ់ការដបាក្ ប
ដញ្ញច តរបស់អារក្សសាតាំងដ ើយ! 


