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ដល់អ្នកដ្រលសក្តិសម និងមកុដទាំងអស់។

“នោះ ពួក ចាស់ទុំ ទាំង ២៤ នាក់ ក៏ ទំលាក់ ខ្លួន ក្រ្រប ចុះ នៅ 
ចំពោះ ព្រះអង្គ ដ្រល គង់ លើ បល្ល័ង្ក ទាំង ថ្វ្រយ បង្គំ ដល់ ព្រះ 
ដ៏ មាន ព្រះជន្ម រស់ អស់ កល្រប ជានិច្ច រៀង រាប ត ទៅ នោះ 

ហើយ ក៏ ដាក់ មកុដ ខ្លួន ចុះ ថ្វ្រយ នៅ មុខ បល្ល័ង្ក ដោយ ទូល 
ថ ឱ ព្រះអមា្ច្រស់ ជា ព្រះ ន្រ យើង រាល់ គ្ន្រ អើយ ទ្រង់ គួរ នឹង 
ទទួល សិរីល្អ កិត្តិនាម និង ព្រះច្រសា្ត្រ ដ្របិត ទ្រង់ បាន បង្កើត 
របស់ សព្វ សារពើ មក ហើយ គឺ ដោយ បំណង ព្រះហឫទ័យ 
ទ្រង់ ហើយ ដ្រល របស់ ទាំង នោះ បាន កើត មក ហើយ មាន 

នៅ ផង។” វិវរណៈ ៤:១០-១១ 

ស្តេចលើអស់ទាំងស្តេច 

ហើយពេះលើអស់ទាំងពេះ
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ថ្ង្រ  ល្រង!

ថ្ង្រ អត់រៀន!
អូន ចង់ទៅសាលារៀនថ្ង្រ!
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តើនរណាដឹងថហ្រតុអ្វីយើងត្រូវការនៅផ្ទះ?
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វាគឺពីព្រ្រះវីរុសកូរ៉ូណា!

ទ្រ! វាត្រូវបានគ្រហៅថ កូវីដ បូក ១៩!

...កូរ៉ូណា 
បាយ វីស៍?
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គ្រហៅវាថវីរុសកូរ៉ូណា 
ហើយត្រូវបានសា្គ្រល់ថជា កូវីដ ១៩ផងដ្ររ។ 

នៅចុងឆ្ន្រំ ២០១៩ ម្ររោគចំឡ្រកមួយបានល្រ
ចឡើងដ្រលមិនដូចម្ររោគដ៏ទ្រទ្រ។
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ម្ររោគន្រះគឺជាវីរុសមួយប្រភ្រទ។  
វាថ្មីណាស់ ដូច្ន្រះហើយអ្នកវិទ្រយាសាស្រ្តកំពុងត្រព្រយាយាមស្វ្រងយល់ពីវា។

ប៉ុន្ត្រវាមិនរស់រាយទ្រ។ តាមពិតទៅ  វាពូក្រមានល្រប្រចណាស់។

សា-កូ-២
ឈ្មេះមួយទៀតគឺ វីរុសកូរ៉ូណា

ឈ្ម្រះរបស់ខ្ញុំគឺ
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វីរុសកូរ៉ូណាពិបាករកពីព្រ្រះវាតូចណាស់។ 
វាដាច់ខាតមិនអាចមើលឃើញដោយភ្ន្រកទ
ទ្ររបស់យើងបានទ្រ។
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មានកន្ល្រងបីដ្រលវីរុសអាចចូល
ទៅខាងក្នុងខ្លួនហើយធ្វើឱ្រយយើ
ងមានជម្ងឺ: ភ្ន្រករបស់អ្នក ច្រមុះ 
ហើយនិងមាត់របស់អ្នក។
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ប្រសិនបើយើងធ្ល្រក់ខ្លួនឈឺដោយសារវីរុសកូរ៉ូណា យើងប្រហ្រលជាមានអារ
ម្មណ៍ថអស់កមា្ល្រំង ហើយនឹងក្អក ឈឺបំពង់ក ឬគ្រុនក្ត្រ។

ប៉ុន្ត្រកុំបារម្ភ! យើងភាគច្រើននឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រ្រលវិញក្នុងព្រលឆប់ៗ។
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មនុស្រសមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការធូរស្របើយនៅព្រលដ្រលវីរុសកូរ៉ូណាធ្វើឱ្រយពួ
កគ្រកើតជម្ងឺ ដូចជា ជីដូនជីតារបស់យើង។
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តើវីរុសកូរ៉ូណាធ្វើឱ្រយមនុស្រស
មានជម្ងឺយា៉្រងដូចម្ត្រច?
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អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រកំពុងសិក្រសាបន្ថ្រមអំពីវីរុ
សន្រះ។ ពួកគ្របានរកឃើញរឿងផ្រស្រង
ៗជាច្រើនពីវីរុសន្រះ។
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ព្រលគ្រពង្រីកមើលឲ្រយជិត វីរុសកូរ៉ូណាមើលទៅដូចជាស្ត្រចតូចល្អិតមួយ! 
តើប្អូនៗមើលឃើញមកុដតូចៗទាំងអស់នោះទ្រ?   

អញ្ចឹង!  តោះយើងឲ្រយឈ្ម្រះវាថ ស្ត្រច កូវីដ។

មើលណេរ!
មកុដរបស់ខ្ញុំចេើនណាស់
យ៉េងម៉េចដេរ! 
ចេណេនខ្ញុំទេ?
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ស្ត្រចកូវិដ ប្រើមកុដរបស់វាដើម្របីធ្វើការអាក្រក់។ ដូចជាចោរមា្ន្រក់ វាប្រើមកុដរបស់វា
ដើម្របីដោះសោសុខភាពល្អ នៅក្នុងខ្លួនយើង។

កោសិកា  ផ្ទះ 
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បនា្ទ្រប់ពីស្ត្រចកូវីដបានលួចចូល វាបានរៀបចំផ្រនការប្រយុទ្ធ និងបង្កើតកងទ័ព។

នេះគឺជាផេនការ

R-បេយុទ្ធដ៏សេន

n-អាកេក់

a-ពិសពុលរបស់ខ្ញុំ។

នេះគឺជាផេនការ-បេយុទ្ធដ៏សេន-
អាកេក់-ពិសពុលរបស់ខ្ញុំ។

កងទ័ពស្ត្រចកូវីដមហាអាក្រក់ ហើយមានល្រប្រចដូចស្ត្រចកូវីដដ្ររ។



18

ដូចអ្នកបានឃើញហើយថ ស្ត្រចកូវីដគឺជាស្ត្រចអាក្រក់ដ្រលមានគោលបំណង
ធ្វើឱ្រយរាងកាយ                                                របស់យើង        មានជម្ងឺ!



19

ប៉ុន្ត្រមានស្ត្រចល្អមា្ន្រក់ដ្រលផ្ទុយទាំងស្រង់ពីស្ត្រច កូវិដ ។ ឈ្ម្រះរបស់ទ្រង់គឺ 
ព្រះយ្រស៊ូវ ហើយទ្រង់ជាអ្នក បង្កើតយើង!

ស្តេចលើអស់ទាំងស្តេច 

ហើយពេះលើអស់ទាំងពេះ
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ព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវបានស្រឡាញ់យើង* អភ័យទោសដល់យើង ហើយព្រយាបាល
យើងពីជម្ងឺដ៏គ្រ្រះថ្ន្រក់ (ដូចជាជំងឺ ស្ត្រចកូវិដ)។

*មិនអីទ្រដ្រលយើងមានអារម្មណ៍សោកសៅនៅព្រលយើងបាត់បង់នរណាមា្ន្រក់ដ្រលយើងស្រឡាញ់ – 
ព្រះយ្រស៊ូវក៏ស្រក់ទឹកភ្ន្រកដ្ររ។ យើងអាចស្វ្រងរកព្រះយ្រស៊ូវសំរាប់ការលួងលោមនិងការយកចិត្តទុកដា

ក់ ពីព្រ្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើង។
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តើអ្នកដឹងទ្រថគ្រ្រះថ្ន្រក់ដ៏ធំបំផុតរបស់យើងមិនម្រនស្ត្រចកូវីដទ្រ? 
គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ៏ធំបំផុតរបស់យើងគឺ អំពើបាប របស់យើង។ តាមរយៈការសុគត់
នៅលើឈើឆ្ក្រងសម្រ្រប់យើង ព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវបានទទួលយកជំងឺរបស់ 

យើងទាំងអស់។*

*ព្រះយ្រស៊ូវបានសងថ្ល្រលោះបាបរបស់យើងដោយការសុគតនៅលើឈើឆ្ក្រង 
ដើម្របីឲ្រយយើងបានជាសះស្របើយ និងប្រទានជីវិតអស់កល្របជានិច្ចនៅព្រលយើងទុកចិត្តលើទ្រង់។
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ទោះជាទ្រង់បានសុគត់ ក៏ព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវបានរស់ឡើងវិញ!
ទ្រង់បានបង្ហ្រញដល់យើងថ យើងមិនចាំបាច់ ខា្ល្រចភាពឈឺចាប់ ជំងឺ 

ឬស្រចក្តីសា្ល្រប់នោះទ្រ!
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ទោះបីជាមនុស្រសជាច្រើនកំពុងត្រឈឺនិងពិបាកក្នុងការធូរស្របើយក៏ដោយ 
ព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវបានសន្រយាថ នៅថ្ង្រណាមួយនឹងល្រងមានការឈឺចាប់ 

គ្ម្រនទុក្ខព្រួយ និងគ្ម្រនស្រចក្តីសា្ល្រប់ទៀតឡើយ។

“ មើលន ៏ខ្ញ ុកំពុំងធ្ ើអ្ ីៗ ទា ងំអសថ់្ ី ”

នឹងគ្ម េនកា រស្ា េប់ មរណទកុ្  ឬកា រយំស ក

ឬកា រឈឺច ប់ទៀតឡើយ។
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*នៅព្រលដ្រលប្អូនៗជឿទុកចិត្តលើព្រះយ្រស៊ូវ ទ្រង់បានប្រទានព្រះវិញ្ញ្រណរបស់

ទ្រង់ដល់ប្អូនៗ ឲ្រយយកចិត្តទុកដាក់ដូចទ្រង់ដ្ររ។ ន្រះគឺជាការអសា្ច្ររ្រយ។

មុនដល់ព្រលនោះ យើងចង់ថ្ររក្រសាអ្នកដទ្រដូចព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវថ្ររក្រសាដល់
យើងដ្ររ។ ន្រះគឺជាមហាអំណាចរបស់យើង ដ្រលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដូចទ្រង់ដ្ររ 

ព្រលយើងជឿជាក់លើទ្រង់!

ការយកចិត្តទុកដាក់

ការដឹកជញ្ជូនមហាអំណាច

តើប្អូនៗប្រើមហាអំណាចន្រះប្រឆំងនឹងស្ត្រចកូវីដយា៉្រងដូចម្ត្រច?
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មហាអំណាចជំហានទី ១ ៖  លាងដ្ររបស់ប្អូនៗ! ការលាងដ្ររបស់ប្អូនៗជាមួយសា
ប៊ូនិងទឹករយៈព្រល ២០ វិនាទី នឹងការពារប្អូនៗពីការឆ្លងម្ររោគមកកាន់ខ្លួនប្អូនៗ 

និងអ្នកដទ្រ។

ក ខ  គ  ឃ ង ...

សាប៊ូ
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តើប្អូនៗដឹងទ្រថ សាប៊ូក៏ជាអាវុធអសា្ច្ររ្រយមួយដ្ររ? តាមពិតស្ត្រចកូវីដ 
និងកងទ័ពរបស់វាខា្ល្រចសាប៊ូ!

ដកថយ! ដកថយ!! 
វាគឺជាកេុមសាប៊ូអសា្ចេរេយ!

សាប៊ូមានសមត្ថភាពបំផ្ល្រញវីរុស 
នៅព្រលវានៅលើស្រប្រករបស់ប្អូនៗ។
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មហាអំណាចជំហានទី ២៖ ព្រយាយាមកុំប៉ះពាល់មុខរបស់ប្អូនៗ! ការប្រយ័ត្នប្រប
ន្រះធ្វើឲ្រយស្ត្រចកូវីដកាន់ត្រពិបាក ចូលភ្ន្រក ច្រមុះ និងមាត់របស់ប្អូនៗ។

ប្រសិនបើប្អូនៗញីភ្ន្រក ប៉ះមាត់ 
ឬឆ្កឹះអាចម៍ច្រមុះរបស់ប្អូនៗ 
(អ៊្ហ្រក) ប្អូនៗអាចកើតជម្ងឺ 

ហើយបនា្ទ្រប់មកចម្លងម្ររោគទៅ 
អ្នកដទ្រទៀតផង។

អ្ហ៊ែក

សា្ងេប! 
ហហហម ...!
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បើយើងជៀសវាងការប៉ះពាល់មុខរបស់យើង យើងអាចនឹងបំផ្ល្រញផ្រនការប្រ
យុទ្ធដ៏សាហាវរបស់ស្ត្រចកូវីដ ដ្រលបានធ្វើឲ្រយមនុស្រសឈឺ  ឲ្រយរលំរលាយ បាន។

ដេរបស់ខ្ញុំសា្អេត និងមានអនាម័យ 
ហើយខ្ញុំមិនប៉ះមុខទេ ស្តេចកូវីដ 

មិនអាចធ្ើបាបខ្ញុំបានឡើយ!
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ជំហានមហាអំណាចទី ៣៖ ក្អកឬកណា្ត្រស់តាមវិធីត្រឹមត្រូវ! ការខ្ទប់ឬបិតមា
ត់ព្រលក្អកនិងកណា្ត្រស់ដោយ ប្រើក្រដាសអនាម័យឬកន្រស្រង ហើយប្អូនៗក៏
អាចខ្ទប់មាត់ដោយក្រងដ្ររបស់ប្អូនៗបានដ្ររ វាគឺជាវិធីមួយ ផ្រស្រងទៀតដើម្

បីកាពារការចម្លងម្ររោគទៅអ្នកដ៏ទ្រ។
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យើងគំងធ្េក់នៅនឹងគ
នា្េក់កេងដេជារណ្តេនេ
សេចក្ដីវិនាសនេះហើយ

ប៉ុន្ត្រពួកវាមិនអាចចុះចតនៅលើម
នុស្រស ហើយធ្វើឱ្រយពួកគ្រឈឺបានទ្រ 
ប្រសិនបើប្អូនៗច្រះក្អកឬកណា្ត្រស់ 
តាមរបៀបរបបត្រឹមត្រូវ។

ប្អូនៗឃើញទ្រ ស្ត្រចកូវីដ និ
ងកងទ័ពរបស់វាចូលចិត្តធ្វើដំ
ណើរតាមអា កាស្រសា។
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មហាអំណាចជំហានទី ៤៖ ព្រយាយាមសា្ន្រក់នៅក្នុងផ្ទះ ត្រត្រូវបន្តទំនាក់ទំនងល្អ
ជាមួយអ្នកដ៏ទ្រ! នៅព្រលដ្រលប្អូនៗសា្ន្រក់នៅក្នុងផ្អះ ប្អូនៗនៅត្រអាចបន្តទំនា
ក់ទំនងទៅកាន់មនុស្រសដ៏ទ្របានដ្ររ គិតអំពីមនុស្រសដ្រលប្អូនៗនឹកនា ហើយបង្ហ្រ
ញពួកគ្រថអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រ។ ផ្ញើរូបភាពឱ្រយពួកគ្រ សរស្ររសំបុត្រ 

ឬនិយាយជាមួយពួកគ្រតាមទូរស័ព្ទ។

លោ
កតា

លោកយយ

គេូបង្ឹកបាល់ទាត់
មិត្តភក្តិជិតស្និទ

គេូភ្លេង
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មហាអំណាចជំហានទី ៥: អានព្រះគម្ពីរហើយអធិសា្ឋ្រន! ការអានព្រះបន្ទូលរបស់
ព្រះហើយអធិសា្ឋ្រនដល់ទ្រង់ នឹងជួយយើងឱ្រយរីកលូតលាស់ពីមហាអំណាចក្នុងការ

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ដូចជាព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវដ្ររ!

អធិសា្ថេនសំរាប់អ្នកមានជម្ងឺ

អធិសា្ថេនសំរាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដេលកា្េហាន

អានពេះគម្ពីរ
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ឥឡូវន្រះប្អូនៗបានដឹងរឿងពីមហាអំណាចអស់ហើយ តើប្អូនៗនឹងប្រើប្រ្រស់ម
ហាអំណាចរបស់ប្អូនៗយា៉្រងដូចម្ត្រចដ្ររ?

សញ្ញេ 
មហាអំណាច នេការ

យកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្ញុំ
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 ខ្ញុំកំពុងលាងកម្ទ្រចស្ត្រចកូវីដ 
ហើយនិងកងទ័ព្ធរបស់វាដោយសាប៊ូ និងទឹក!
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ខ្ញុំកំពុងគូររូបមួយឲ្រយពួកមា៉្រករបស់ខ្ញុំ!
ខ្ញុំ នឹក អ្នក!
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សូមប្អូនសម្លឹងមើលទៅព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវ នៅព្រលប្អូនៗអនុវត្តមហាអំណាចរ
បស់ប្អូនៗរាល់ថ្ង្រ។ 

ប្អូនៗអាចផ្ល្រស់ប្តូរពិភពលោកន្រះឲ្រយទៅជាល្អបាន នៅព្រលប្អូនៗធ្វើការយកចិត្តទុ
កដាក់ដូចព្រះមហាក្រសត្រយ្រស៊ូវដ្ររ!



បំពាក់មកុដទៅលើទ្រង់គ្រប់មកុដ ទាំងអស់  

បំពាក់មកុដទៅលើទ្រង់គ្រប់មកុដ ទាំងអស់
ចៀមដ្រលគង់លើបល្ល័ងៈ

មើលន៏! របៀបដ្រលបទភ្ល្រងនៅសា្ថ្រនសួគ៌ជន់ជោ
តន្ត្រីទាំងអស់ត្រជារបស់ខ្លួន!

ចូរភា្ញ្រក់ឡើង ព្រលឹងខ្ញុំអើយ ហើយច្រៀង
អំពីព្រះអង្គដ្រលបានសុគត់សំរាប់អ្នក

ហើយសរសើរទ្រង់ថជាស្ត្រចដ្រលគ្ម្រនគូប្រៀប
ឆ្លងកាត់អស់កល្របជានិច្ច។

king of kings
and 

Lord of lords

សា្តេប់បទចមេៀង!

https://www.youtube.com/watch?v=nG_sMsWFk0U
https://www.youtube.com/watch?v=DzMZ4Ab1vJc
https://www.youtube.com/watch?v=DzMZ4Ab1vJc
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ត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរវិញ
ខគម្ពីរសម្រ្រប់ការសិក្រសាបន្ថ្រមទៀតជាមួយកុមារ

ព្រះ យ្រស៊ូ គ្រី ស្ទ
ទំ. ២០ ដានីយ៉្រល  ៧ៈ ១៣-១៤; អ្រសាយ 
៩:៦-៧; យ៉ូហាន ១:១; ១៨:៣៧; កូល៉ុស 
១ៈ១៦

ការព្រយាបាល និងការអសា្ច្ររ្រយ
ទំ. ២១ មា៉្រថយ ៩ៈ២០-២២, ១៤ៈ១៤; 
មា៉្រកុស ១ៈ១៥; យ៉ូហាន ៩ៈ១-៧, ១១ៈ១-៤៤

អំពើបាប ការឆ្ក្រង និងការសង្គ្រ្រះ
ទំ. ២២ អ្រសាយ ៦៤ៈ៦ , ៥៣ៈ ៤-៥; មា៉្រថយ 
៨ៈ១៧; យ៉ូហាន ៣ៈ ១៦; កិច្ចការ ៤ៈ២៣; រ៉ូម 
៣ៈ ២៣, ៦ៈ២៣,  ១០ៈ៩

ការរស់ឡើងវិញ និងការសោយរាជ្រយ
ទំ ២៣ ទំនុកដំកើង ៥៦ៈ៣; មា៉្រកុស ១៦ៈ៦; 
យ៉ូហាន ១១ៈ២៥, ១៦ៈ៣៣; ១កូរិនថូស 
១៥ៈ៥៥-៥៧; អ្រភ្រសូ ១ៈ២០- ២១

ឋានសួគ៌ថ្មី និងផ្រនដីថ្មី
ទំ ២៤ អ្រសាយ ២៥ៈ ៨, ៦៥ៈ១៧-២៥; 
វិវរណះ ២១ៈ ១-៥

ផលផ្ល្រន្រព្រះវិញ្ញ្រណ
ទំ. ២៥ ២កូរិនថូស ៥ៈ១៤  -១៥; ភីលីព ២ៈ៣-
៤, កាឡាទី  ៥ៈ ២២-២៣; ២ធីម៉ូថ្រ ១ៈ៧

ការលើកទឹកចិត្ត
ទំ. ៣២ ភីលីព ១ៈ៣; ១ថ្រស្រសាឡូនិច ៥ៈ១១

ការអាន និងការអធិសា្ឋ្រន
ទំ. ៣៣    ២របាក្រសត្រ ៧ៈ១៤; មា៉្រថយ ៤ៈ៤; 
១ធីម៉ូថ្រ ២ៈ១; ២ធីម៉ូថ្រ ៣ៈ១៦-១៧;  ភីលីព 
៤ៈ ៦-៧

ការភា្ជ្រប់ភ្ជួនរបស់ពួកបរិសុទ្ធ
ទំ. ២៨ ហ្រព្រើ ១២ៈ១-២; អ្រភ្រសូ ៥ៈ១, 
២ៈ៨-១០; ភីលីព ១ៈ៦
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