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Mary’s Secret for a Merry Christmas
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៣៩ នៅគ្រាន

ោះ ម៉ារាក៏នគ្រោកន ើង នៅឯគ្ររុកភ្នំជាគ្ររញារ់ ដល់ភ្ូម១
ិ កនុងនេត្តយូដា ៤០ ក៏

ចូលនៅកនុងផ្ទោះសាោរី ជំរាររួរដល់នេលីសារិត្ ៤១ ោលនេលីសារិត្បានឮពាក្យម៉ារាជំ
រាររួរ ន ោះកូនក៏រគ្រងោះនៅកនុងផ្ផ្ទ រួចាត្់បាននេញជាគ្រេោះវិញ្ញណ
ា ររិរុទ្ធ ៤២ ក៏រនលឺរំន ង
យ៉ាងខ្លំងថា កនុងរណ្តាេួកគ្ររីៗ គឺ ងន

ើយ ជាស្តរតីមនេរេិត្ គ្រេមទំងកូននៅកនង
ុ ផ្ផ្ទ

ង

ផ្ង ៤៣ ដូចនមតច ន៎ បានជាដល់នៅគ្រេោះមតាគ្រេោះេមារ់ផ្នេ្ុំក៏មករួរដូនចនោះដដរ ៤៤ ដ្បិត្
នមើល ោលរំន ង ងជំរាររួរឮមកដល់គ្រត្នចៀកេ្ុំ ន

ោះកូននៅកនុងនពាោះេ្ុំក៏រគ្រងោះនដាយនរ

ចកតីេំណរ ៤៥

ងមនេរន យ
ើ នដាយ ងបាននជឿ ដ្បិត្នរចកតីដដលគ្រេោះេមារ់មនគ្រេោះ

រនទូលមក ង ន

ោះនឹងបានរំនរចជាមិនខ្ន។ ៤៦ រួចម៉ារានិយយន ង
ើ ថា គ្រេលឹងេ្ុំនលើក

ដំនកើងគ្រេោះេមារ់ ៤៧ វិញ្ញណ
ា េ្ុំក៏រីករាយនឹងគ្រេោះដ៏ជាគ្រេោះេងគរនស្ត្រោះផ្នេ្ុំ ៤៨ ដ្បិត្គ្រទ្ង់
បានទ្ត្នមើលរណ្តានទរនថាករររ់េ្ុំ ជាបាវរំនរីគ្រទ្ង់ នមើលចុោះ េីននោះនៅមុេ គ្រគរ់ទង
ំ ដំណ
មនុរ្សនឹងរារ់េ្ុំថា ជាេនកមនេរ ៤៩ េីនគ្រពាោះគ្រេោះដ៏មនគ្រេោះនចសាា គ្រទ្ង់បាននគ្របារនរចកតី
យ៉ាងលអវិនររដល់េ្ុំ គ្រេោះ មគ្រទ្ង់ររិរុទ្ធ ៥០ គ្រទ្ង់មននរចកតនី មតាាករុណ្តដល់គ្រគរ់ទំងដំ
ណមនុរស្ ដដលនគនោត្ខ្លចគ្រទ្ង់ត្នរៀងនៅ ៥១ គ្រទ្ង់បានរំដដងឫទ្ធិ នដាយគ្រេោះ រតគ្រទ្ង់
គ្រេមទំងកំចាត្់កំចាយមនុរ្សេំនួត្ នដាយសារគំនិត្ដដលនៅកនុងចិត្តេន
លួ នគ ៥២ ទំងទ្ំលាក់
នរតចេីរលល័ងកនចញ ន យ
ើ នលើកមនុរ្សរារសាន ើងវិញ ៥៣ ឯមនុរស្ ឃ្លលន គ្រទ្ង់បានចំដេត្
នដាយរររ់លអ ដត្េួកេនកមន គ្រទ្ង់បានរនណេញឲ្យនៅទ្នទ្វិញ ៥៤ គ្រទ្ង់បានជួយេគ្រ៊ី សា
ដេល ជាេនករំនរីគ្រទ្ង់ ឲ្យបាននឹកចាំេនី រចកតីនមតាាករុណ្តគ្រទ្ង់ ៥៥ ដូចជាគ្រទ្ង់មនគ្រេោះរនទូល
នឹងេួកឰយុនោនយើង គឺនឹងនលាកេ័គ្របាហំ ន យ
ើ នឹងេូជនលាកជានរៀងរារដរារត្មក
៥៦ ម៉ារាក៏នៅជាមួយនឹងនេលីសារិត្ គ្ររដ

លជា៣ដេ នទ្ើរគ្រត្ រ់នៅផ្ទោះេលួនវិញ។

១-ទទួលស្គាលកា
់ រទាបអន់ស

ង
ើ Recognize

our lowliness

ក-សតើនាងម៉ារីបនលន់តួរអវីខ្ះល រីខ្ួលននាង? What did Mary confess about herself?
"ដ្បិតព្ទង់បនទតស ើលសណ្ឋានទាបសោករបស់ខ្្ញំ ជាបវបំសរីព្ទង់
He has been mindful of the humble state of his servant" Luke 1:48

ខ្-សេតុអប
វី នជាព្រះព្បទានររដល់នាងចំស

ះសណ្ឋានទាបអន់របស់នាង?

Why did God bless her despite her lowliness?
"ព្ទង់បនជួ

អ៊ីព្សអអល ជាអនកបំសរីព្ទង់ ឲ្យបននឹកចំរីសសចកតីស ត្តាករុណ្ឋព្ទង់ He has helped his

servant Israel, remembering to be merciful" Luke 1:54.

រ-សតើស្វដ
ើ ច
ូ ស ច
ត សដើ ្បីសអា

ភារឯសការបស់ស

ើងទទួលបនការអាណិតអាសូររីព្រះ?

How alone can we receive God’s mercy?
"ព្ទង់មនសសចកតីស ត្តាករុណ្ឋដល់ព្រប់ទាំងដំណ នុស្ស អដលសរសកាតខ្លាចព្ទង់តសរៀងសៅ
His mercy extends to those who fear him" Luke 1:50

២-មនអំណរកនង
ញ ភារអស្គារយ្ របស់ព្ទង់ Rejoice in his greatness
ក-សតើអជា
ីវ ការអស្គារ្យរីបុព្តតូចនិងការងាររបស់ព្ទង់?
What’s so great about this Child and his work?
"វិញ្ញាណខ្្ញំក៏រីករា

នឹងព្រះដ៏ជាព្រះអងគសសគងាាះថ្នខ្្ញំ My spirit rejoices in God my Savior" Luke 1:47

ខ្-សតើស្វដ
ើ ច
ូ តចសដើ ្បីសអា
ស

ព្ទង់បំសរញការលអដល់ស

ង
ើ សដើ ្បសី អា

ស

ើង

ើញភារអស្គារ្យរបស់ព្ទង់បន?

How does he fill us so with good things so that we can see his greatness?
"ឯ នុសស្ ឃ្លាន ព្ទង់បនចំអអតសោ

របស់លអ អតរួកអនកមន ព្ទង់បនបសណេញឲ្យសៅទសទវិញHe has filled

the hungry with good things but has sent the rich away empty" Luke 1:53.

