
ថ្ងៃ សៅរ ៍ទី ០២ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១១             
ផទះកូនក្កម ាំ 

អ្នកទ ាំងពីរនឹងក្រឡប់ជាសាច់ខរមួយស ទធ 

ទាំន កខែែរបរសិ ទធ 
៨០ ព្រះព្រសី្ទជាព្រះល ើទ ាំងអស្ ់

១- រពះររីស្ទជារពះលលទីាំងអស្ ់     ររប់ទាំងរបស្រ់ទង់បលងកីត                                                                                      
មនុស្សស្តវរកុ្ខជាតិផ្កក លអលឆីត   រពះអងគបលងកីតពួក្លទវតា  ។ 

២- ផផនដីធាំលនះមិនលកី្តឯង   លមឃខ្ពស្ធ់ាំលធងយ៉ា ងអស្ចា រយ                                                                                     
រពះអងគបលងកីតល យីរក្ា   ឲ្យមានចលនាចូរលមីលចុះ  ។ 

៣- រពះអងគជារពះលលធីមមជាតិ   ដីទឹក្លភលីងធាតុផគរខ្យលព់យុះ                                                                                           
ផដក្ស្ចព ន់មាស្រាក់្លពរជភលឆឺលុះ   តបូងពណ៌ចាំរះុមនុស្សឆ្ឆនលរបី  ។ 

៤- រពះអងគជារពះលលរីាប់ពូជ   តិណជាតិតូចៗនិងលដីមលឈ ី                                                                                  
មានផផលមានផ្កក មនុស្សស្តវលរបី   យក្មក្ឆ្ឆនលធវីជាអាហារ  ។ 

៥- ស្ពវស្តវលៅរស្រ់ទង់បលងកីត   បក្សរីស្ស្ល់ឆីតលរបីស្ខ្ទិងខ្លល                                                                                         
រមាស្រមាាំង វូងមច្ឆា   មនុស្សច្ឆប់លោក្តា ានឥតលទស្  ។ 

៦- លររៀងយនាលោងចរក្លររឿងអាវធុ  មនុស្សលធវីលកី្តសុ្ទធពីរបស្ ់                                                                                       
លកី្តល ងីពិរពះាម នចលនាល ះ   លធវីលកី្តលរបីចុះដឹងរុណរពះ  ។ 

៧- រពះររីស្ទជារពះមនុស្សលោក្លយងី   ផស្បក្លមម ស្លលៀងតាមពូជាស្ចស្ន៍                                                                      
ឪពុក្ផតមួយលកី្តពីរពះ   ផតាបានឈនះលទីបយ៉ា ង នងឹ  ។ 

៨- រពះអងគជារពះអីុស្រ្ស្ចា ផអល   ជាជនជាតិផដលរពះលរសី្តាាំង                                                                                    
លរៀបក្តរស្លស្រ្ គ្ ះដលរ់ពលងឹ   លរស្ចចរស្ង់មនុស្សលយងីឲ្យរចួស្ចល ប់  ។ 

៩- រពះអងគមិនរពះផតាោ ាំង   អាលមរចិក្តាំង ក្លឹង អាោ៉ា ប់                                                                                                   
ជារពះផខ្មរផដរចូររតងរតាប់   ថាឲ្យ្យស្ចា ប់រពះររប់ជន  ។ 

១០- រពះអងគជារពះលលទីាំងរពះ   មានផតរទង់ចាស្ល់ពញរពះរុណ                                                                                 
ររីពះឯលទៀតឥតមានបុណយ  មនុស្សខ្ាំបន់រស្ន់ជួយមិនាន  ។ 

២៣ រីលព្រះព្រះអម្ខា ស្ល់ ើងព្រង់ អ 

១- មាន លបណ្តា ជនលៅផផនដីលអីយ   ចូរបនលថឺាវ យជាពាក្យអាំណរ (លអីយ ជាពាក្យអាំណរ)                                     
មាន លបណ្តា ជនលៅផផនដីលអីយ   ចូរបនលថឺាវ យជាពាក្យអាំណរ                                                                       

ចូរថាវ យបងគាំរពះលោយលស្ចម ះស្   ពីលរពាះរទង់លអនឹងលយងីខុ្្ាំណ្តស្ ់(ស្ទួន)   ។ 

២- ចូរបាំលររីទង់លោយអរស្បាយ   ចូរផរស្ក្លរចៀងថាវ យលៅចាំលពាះរពះ (លអីយ លៅចាំលពាះរពះ)                                 
ចូរបាំលររីទង់លោយអរស្បាយ   ចូរផរស្ក្លរចៀងថាវ យលៅចាំលពាះរពះ                                                                 

ពីលរពាះរទង់លអនឹងលយងីខុ្្ាំណ្តស្ ់  ចូរលរចៀងថាវ យរពះលោយលស្ចម ះពីចិតា (ស្ទួន)   ។ 

៣- ចូរដឹងថារទង់ជាអាទិក្រ   បលងកតីលយងីមក្ជាោស្រ្ស្ាពិស្ដិឋ (លអីយ ជាពាក្យអាំណរ)                                            
ចូរដឹងថារទង់ជាអាទិក្រ   បលងកតីលយងីមក្ជាោស្រ្ស្ាពិស្ដិឋ                                                                               

លយងីោលា់ន ជាោស្រ្ស្ារពះអងគពិត  ចូរលយងីថាវ យចិតាលស្ន ៍ស្និទធភក្ា ី(ស្ទួន)   ។ 

៤- ចូរចូលរចក្រទង់លោយអររពះរុណ ល យីចូលរពះោនលោយលរចៀងបទថមី(លអីយ លោយលរចៀងបទថម)ី                         
ចូរចូលរចក្រទង់លោយអររពះរុណ  ល យីចូលរពះោនលោយលរចៀងបទថម ី                                                     

លរចៀងបទស្រលស្រីរពះដ៏មានជ័យ  លយងីលរចៀងោល់ផថែថាវ យរពះអមាា ស្(់ស្ទួន)   ។ 

៥- ពីលរពាះរពះអមាា ស្ល់យងីរទង់លអ   ក្ាីលស្ន ៍រទង់ក៏្មិនផរបរក្ឡាស្ ់(លអីយ មិនផរបរក្ឡាស្)់                        
ពីលរពាះរពះអមាា ស្់លយងីរទង់លអ   ក្ាីលស្ន ៍រទង់ក៏្មិនផរបរក្ឡាស្ ់                                                               

២២០ ព្រងធ់ាំណាស្ណ់ា 
១-       ឧ!រពះអមាា ស់្  ក្តលខ្្ុ ាំនឹក្លស្ែចីខ្លល ាំងអស្ចា រយ ពសី្ក្លលោក្   ផដលរទង់ស្ចងលោយរពះ ស្ថ                          
រពមទាំងផគរោន់   នងិអស់្ទាំងតាោភលថឺាល    ខ្្ុ ាំលក្តតឫទធរិទង់   ផដលផស្ាងក្នុងភពទាំងអស់្  ។ 

បនទរ-       លនាះចតិាខ្្ុ ាំលរចៀង   ស្រលស្រីរពះអងគស្លស្រ្ គ្ ះ   រទង់ធាំណ្តស់្ណ្ត   រទង់ធាំអស្ចា រយ                                  
លនាះចតិាខ្្ុ ាំលរចៀង   ស្រលស្រីរពះអងគស្លស្រ្ គ្ ះ   រទង់ធាំណ្តស់្ណ្ត   រទង់ធាំអស្ចា រយ   ។  

២-       ក្តលណ្តខ្្ុ ាំលដរី ល ងីភនាំក្តត់ផរពលដរោស្   ល យីលបឺក្ស ី  យាំពលីោះលលរីពកឹ្ា                                               
ក្តលណ្តខ្្ុ ាំលមលី   ពលីលកី្ាំពូលខ្ពង់ខ្ពស់្ណ្តស់្   ទាំងលសូឺ្រទឹក្   នងិខ្យល់បក់្លាំល យីណ្ត  ។ 

៣-       ក្តលខ្្ុ ាំនកឹ្ថា   រពះានរបទនឥតស្ាំផច   រពះោជបុរតា   ស្ែួនោែ របស់្រពះអងគ                                            
មក្លរាស្លោះខ្្ុ ាំ   ឲ្យរចួពាីបយ៉ា ងធែន់ឆ្រក្   លោយរទង់សុ្រត   ជាប់លឈឆី្កក ងររួលស្បមីផង  ។ 

៤-       លុះដល់រពះររសី្ទ   យងមក្ោន់លសូឺ្រលអងីក្ង  ទាំងរស្ង់ខ្្ុ ាំល ងី   ជាមយួរទង់ជាវសុិ្ទធ                          
លនាះចតិាខ្្ុ ាំលរតក្   នងិរក្តបថាវ យបងគាំរពះអងគ   ទាំងផថលងលៅថា   រពះខ្្ុ ាំរទង់ធាំបាំផុត  ។ 

How Great Thou Art                                                                                      

1. O Lord my God, When I in awesome wonder, 

Consider all the worlds Thy Hands have made; 

I see the stars, I hear the rolling thunder, 

Thy power throughout the universe displayed. 

 

Chorus: Then sings my soul, My Savoir God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art. 

Then sings my soul, My Savoir God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art! 

2. When through the woods, and forest glades I wander, 

And hear the birds sing sweetly in the trees. 

When I look down, from lofty mountain grandeur 

And see the brook, and feel the gentle breeze. 

 

 

3. Then sings my soul, My Savior God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art. 

Then sings my soul, My Savoir God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art! 

 

 

4. And when I think, that God, His Son not sparing; 

Sent Him to die, I scarce can take it in; 

That on the Cross, my burden gladly bearing, 

He bled and died to take away my sin. 

សូមអ្រគ ណចាំស ះ
វរតមានរបស់សោកអ្នក! 

កនូប្រុសនាម           កនូស្សីនាម            
សមីត លូកា               សសង សខុា 

រិធីអារហរ៍ិរហ ៍



កម្មវិធីម្ង្គលកនុង្ព្រះអម្ខា សយ់េស ៊ូវព្ីសទ 
ថ្ងៃយៅរ ៍ ទ០ី២  ខែកកកដា  ឆ្ន ាំ២០១១ 

យោក សមីត ល៊ូកា និង្ កញ្ញា  យសង្ សខុា 

 
ម ៉ោ ង ០៦:៣០ ព្ពឹក : ជួបជ ុំ  ឯកឧត្តម មោកឧកញ៉ោ  មោកជុំទាវ មោក មោកព្រី  អ្នកនាង 

  កញ្ញា ម ើមបហីែជុំនូន (កុំណត្)់ 

ម ៉ោ ង ៧:០០ ព្ពឹក : ពិធីហែជុំនូន (កុំណត្)់ 

ម ៉ោ ង ០៧:៤៥ ព្ពឹក : ពិធីរុំពះផទឹម ឬគួចដ   

ម ៉ោ ង ០៨:១៥ ព្ពឹក : ពិសាអាហារមពលព្ពឹក 

ម ៉ោ ង ០៩:០០ ព្ពឹក : ពិធីផស ុំផ្ ុំ  

   មភេងកុំ រមបើកកមមវធិី.................................................ព្កុមមភេងហមមរ 

   អ្ធិដ្ឋា នមបើកកមមវធិី.............................មោកព្គូគង្វា ល ររ់ សាវ ទ្ធ 

   ទ្ុំន កបររិ ទ្ធ ៣បទ្.................................................ព្កុមមភេងហមមរ 

   អានព្ពះគមពរី 

    មអ្មភរូរ ៥:២២-៣៣.........មោកព្គូគង្វា ល ររ់ សាវ ទ្ធ 

   រុំហ ងព្ពះបនទូល..............................មោកព្គូគង្វា ល  ឃីម ឡយ 

   ពិធីបតូរកិចចរនា...............................មោកព្គូគង្វា ល  ឃីម ឡយ 

   ពិធីបតូរជម ជ្ ៀន..................................មោកព្គូគង្វា ល  ឃីម ឡយ 

   អ្ធិសាា នរូមព្ពះពររុំរាបគូ់ព្រករមមម ងថ្មី 

   ការព្បការគូព្រករមមម ងថ្មី.................មោកព្គូគង្វា ល  ឃីម ឡយ 

   ចមព្មៀងររមរើរបិទ្កមមវធិី.....................យ វជន សាវ ទ្ធ មអ្មរគាល 

   ពិធីហថ្េងអ្ុំណរគ ណឪព ក ត យ.............មោកព្គូគង្វា ល ររ់ សាវ ទ្ធ 

   ព្បរិទ្ធពរជយ័...................................មោកព្គូគង្វា ល ឃីម ឡយ 

ម ៉ោ ង ១០:០០ ព្ពឹក : សាចញ់្ញា ត្ត ិមតិ្តភក្រកតថ័្ត្របូជ ុំគាន  

ម ៉ោ ង ១១:០០ ព្ពឹក : ពិសាអាហារមពលដថ្ៃព្ត្ង ់

ម ៉ោ ង ១៦:០០ ោៃ ច : អ្ម ជ្ ើញមភញៀវកិត្តិយរទ្ទ្ួលទានអាហារកន ងពិធីមង្លអាពាែ៍ពិពាែ៍ 

  មៅមោជនីយដ្ឋា ននាគ រ ។  

 THE MARRIAGE PROGRAM 

Saturday, July 2nd, 2011 
Rev. Luke Smith and Miss Sokha Seng  

 

06:30  Preparing for the Fruit Walk Ceremony  
07:00  Fruit Walk Ceremony  
07:45   Gift Giving Ceremony  

08:15   Breakfast 

09:00   Wedding Service 

 Prelude Music..........…………Traditional Music Team 

 Invocation..........................................Rev. Savuth Ros 

 3 Hymns of Praise……………Traditional Music Team 

 Scripture Reading:  

   Ephesians 5:22-33...............Rev. Savuth Ros 

 Message................................................Rev. Lloyd Kim 

 Exchange of Wedding Vows..............Rev. Lloyd Kim 

 Exchange of Rings...............................Rev. Lloyd Kim 

 The Prayer  of Blessing.........................Rev. Lloyd Kim 

 Pronouncement...................................Rev. Lloyd Kim 

 Closing Song.........................................Ezekiel Savuth  

 Expression of Thanks to Parents........Rev. Savuth Ros 

 Benediction..........................................Rev. Lloyd Kim 

10:00   Pictures with Family and Friends 

11:00   Lunch 

16:00   Marriage Reception at Golden Dragon 
   Restaurant 

សេសភសូរ ៥:២២-៣៣                                                                                            

ស្រសតរីាលគ់្នន សេើយ ចរូឲ្យចុុះចលូចសំ ុះរតីខ្ លនួ ដូចជាចុុះចលូនងឹប្ពុះេម្ខា សដ់ដរ ដបិត
រតីជាកាលននប្រពនធ ដូចជាប្ពុះប្រសីទប្រងជ់ាសិរសាននពួកជំន ុដំដរ កជ៏ាប្ពុះេងគ
សសរ គ្ ុះដលរូ់បកាយផង ស ើយដូចជាពួកជំន ុចំុុះចលូនងឹប្ពុះប្រីសទជាយ៉ាងណា សនាុះ
ប្តូវឲ្យប្រពនធចុុះចលូនងឹរតីខ្ លនួក នុងប្របក់ារទងំេស់យ៉ាងសនាុះដដរ។                  

បរុសរាលគ់្នន សេើយ ចរូស្សឡាញ់ប្រពនធខ្ លនួ ដូចជាប្ពុះប្រសីទបានស្សឡាញ់ដលពួ់ក
ជំន ុ ំ ស ើយបានប្ររលប់្ពុះេងគប្រងជំ់នសួផង សដើមយីឲ្យប្រងប់ានដញកពួកជំន ុសំចញ
ជាបរសិរុ ធ សោយបានលាងសំអាតនងឹរកឹ រជឺាប្ពុះបនទលូ ប្រសយជនន៍ងឹថ្វា យពួក
ជំន ុដំលប់្ពុះេងគប្រងរ់កុជាពួកជំន ុដំឧ៏ត តមឥតប្រលាក ់ឥតប្ជួញ ឬម្ខនេាីឲ្យដូច
ស ើយ រឲឺ្យបានបរសិរុ ធ ស ើយឥតកដនលងបសនាទសបានវញិ ។ 

ប្តូ វឲ្យរតីស្សឡាញ់ប្រពនធដបបយ៉ាងសនាុះឯង រដូឺចជាស្សឡាញ់រូបកាយរបសខ់្ លនួ
ដដរ េនកណាដដលស្សឡាញ់ប្រពនធខ្ លនួ សនាុះកស៏ ម្ ុះថ្វស្សឡាញ់ដលខ់្ លនួឯងស ើយ 
ដបិតមិនដដលម្ខនេនកណាសអបរូ់បសាចខ់្ លនួឯងស ើយ រសឺរដតងចញិ្ច ឹ មស ើយ
ថ្វន កថ់្ នមវញិ ដូចជាប្ពុះេម្ខច ស់ដលពួ់កជំន ុដំដរ ដបិតសយើងរាលគ់្នន ជាេវៈយវៈរបស់
រូបេងគ  នងិសាចឆ់អឹងប្រង ់សោយស តសុនាុះបានជាមនសុសប្រសុនងឹលាចាកពីឪពកុ
ម្ខត យសៅសៅជាបន់ងឹប្រពនធ ស ើយេនកទងំពីរសនាុះនងឹប្ត បជ់ាសាចដ់តមួយវញិ។  
សសចកតអីាថ្ក៌បំាងំ សនុះសប្ៅណាស ់ដតខ្ ្ុនំយិយខាងឯប្ពុះប្រសីទនងិពួកជំន ុវំញិ ប៉ាដុន ត
ប្តូវឲ្យេនករាលគ់្នន ទងំេស់ស្សឡាញ់ប្រពនធខ្ លនួ ដូចជាខ្ លនួឯង  ស ើយប្រពនធកប៏្តវូ
សកាតខាល ចរតីដដរ  ។ 

Ephesians 5:22-33 

W ives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is 
the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, 

and is himself its Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives 
should submit in everything to their husbands.   

H usbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself 
up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the wash-

ing of water with the word, so that he might present the church to himself in 
splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy 
and without blemish. In the same way husbands should love their wives as 
their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated 
his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, 
because we are members of his body.  

T herefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, 
and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am 

saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you 
love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. 


