
ចំណងជ ើង: “ ព្រះជាម្ចាសក់រំុងស្សែងរកមនសុាសម្នាក់” (ជេជរម្ ៥ : ១) 
” 

សេចក្ដីជូនដណឹំង 
សាលាព្រះគម្ពីរមម្តឌីូស្ទកម្ពុជាមានកតិតយិស្ ស្មូ្មោររជនូដណឹំងដលប់ងប្អូនព្កុម្ជំនុំទងំអស្ឱ់្យបានព្ជាបថា សាលាព្រះគម្ពរីមម្តឌីូស្ទកម្ពុជា នឹងមព្ជើស្
មរ ើស្និស្សតិឲ្យចលូមរៀនថាា កស់្ញ្ញា បព្ត (Diploma) ជំនានទ់១ី៨ និងបរញិ្ញា បព្តផ្នែកមទវវទិា  ផ្ដលមានលកខខណឌ ដចូតមៅ៖ មបកខជនព្តូវមានអាយចុាបរី់១៨
ឆ្ា មំ ើងមៅ មោយគតិចាបរី់ថ្ងៃទ០ី១ ផ្ខតលុា ឆ្ា ១ំ៩៩៦។ ព្ប្សិ្នមបើបងប្អូនព្កុម្ជំនុំទងំអស្ម់ានចណំាបអ់ារម្មណ៍ ស្មូ្ម្វើការទនំាកទ់នំងម្កកាន់
ការយិាលយ័រដឋបាល ឬតាម្រយៈព្គូគង្វវ លផ្ទទ ល ់។   ស្មូ្បញ្ញា កៈ់  ការផ្ចកពាកយ និងទទលួពាកយចាបរី់ខខ ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០១៩ ខាងម្ុខមនះតមៅ..!!!  
**រត័ម៌ានបផ្នែម្ស្មូ្ម្វើការទនំាកទ់នំងតាម្ទរូស្រ័ទមលខ (+៨៥៥) ៩២ ៣៩៣ ៣១៤ ឬទនំាកទ់នំងម្កខាងការយិាលយ័សាលាព្រះគម្ពរីមម្តឌីូស្ទកម្ពុជាផ្ទទ ល។់       
អុីខម្៉ែលៈ  methodistbibleschool.cmbs@gmail.com , vuthysoklim@yahoo.com                                                                      ស្មូ្ព្រះព្ប្ទនររ !!!  

អាេយដ្ឋា នៈ    អគារលេខ ១២៤, ផ្លូវលេខ ១៧លេលេ, ក្រុម ៦, ភូមសិន្សរុំសេ១, សង្កា េ ់េងឹទពុំន្, ខណ្ឌ  មាន្ជយ័, រាជធាន្ភីនលំពញ , ក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា។  
ទូរេព័្ទសេខៈ (+៨៥៥)២៣ ២១០០៣១, (+៨៥៥)៩២ ៣៩៣ ៣១៤   អ ីម ៉ែេៈ methodistbibleschool@gmail.com, vuthysoklim@yahoo.com 

សវេេប  ក្ៈ  www.Facebook.com/ Cmbs Cambodian       

ឆ្ន ទីំ៧   សេខ ១៣                                                                                      េម្រាប់មខ  ក្រា -  ិថ នា ២០១៩ 
ាតិកា 

រចនាបថនិងរចនារបូភាព្ៈ                        
មលាក សាលី ណាមរ ៉ែត  

ម្រតួតព្ិនិតយ និងមក្េម្រ ួេៈ  
មលាកព្គ ូព្ាក ់វទុ ធ ី      
ម្រក្ុ ការងារ 

មលាកព្គូ ព្ាក ់វទុ ធ ី 
មលាក សាលី ណាមរ ៉ែត 
អាកព្គូ ស្ សូានណ់ា លី  
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សង្កត់ធ្ងន់ទៅទ ើចំនួន ពួកទេេិតថា ទ ើមានសិសស 
ទ្ចើនេឺពិតជា្ ទសើរណាស់។ ទេបានទលេចថា េំនិត 
ឬយុទ្ធសាស្រសតរ ស់មនុសសខុសពើ្ពះ(ទេសាយ៥៥:
៨-៩)។ ទ្រះមនុសសេិត និង្្ពួយបារមមណ៍ទៅទ ើ
ចំនួន េុណភាព និង្ទ ើមាន្ វតតិ្តឹម្តូវទទ្ៀតទ ះ
កាន់តតសំខាន់ ទងំ្ទនះជារទ ៀ តែ មនុសសេិត។ 
ទ ើទយើង្ទមើ ពើ្ពះហឬទ័្យ្ពះវញិ ទតើ្ទ្ង្ម់ាន្ពះ
ហឬទ័្យត  ណា? ទតើ្ពះេង្គមានទ្សសនៈនិង្យុទ្ធ
សាស្រសតែូចមនុសសតែរឬទទ្? ខ្ុ ំមនិេិតថា ្ពះេមាា ស់ 
្ទ្ង់្មានទ្សសនៈខុសពើមនុសស។ ចំនុចសំខាន់មួយ
េឺថា្ពះជាមាា ស់្ទ្ង្មិ់ន្ពយួ្ពះហឬទ័្យេពំើចនំនួ
ទ ះទទ្។  
ឧទហរណ៍ៈ ទៅទព តែ ្ពះ្ាស់ទៅទេឌានឲ្យ
ែឹក េុំើ្សាតេ ទៅចបំង្នឹង្ពួកមា៉ា ឌាន េឺមាន
មនុសសចំនួន ៣២,០០០ ក់សទ្មចចិតតទែើរាមទេ 
ឌានទែើមបើទៅចបំង្ជាមួយនឹង្ពួកមា៉ា ឌាន េមពើរទៅ
ហ្វា យ៧។ ្ពះមាន នទូ ្បា ់ទេឌានថា េុើ្សា  
តេ មានមនុសសទ្ចើនណាស់។ ្តង់្ទនះ ខ្ុ ំេិតថា 
្ពះេង្គរា ់ចំនួនមិន្តឹម្តូវ  ទ្រះពួកទេ្តូវចបំង្ 
ជាមួយទ័្ពពួកមា៉ា ឌានចំនួន១៣៥,០០០ ក់។ ទ ើ
ែូទ ន្ ះតមន ទេឌាន្តូវតតតកនទហ្វន តនែមទទ្ៀត។ 
ចុង្ទ្កាយ ្ពះេង្គឲ្យទេឌានមានគ្នន តត៣០០ ក់
 ៉ាុទណាណ ះ  ្ពះ្ទ្ង់្ជួយទេឌានឲ្យអាចយកជ័យជំនៈ 

 ព្រះជាម្ចា ស់ករំងុស្សែង 

     រកមនសុសម្្ចក ក ់
 

 នសិសតិបរញិ្ញា បព្ត 
 

 កមមវធិបីទិវគ្គឆម្ចសទ១ី 

  វញិ្ញា បនបព្តរន្នកកចិា  
 

 សកមមភារផ្សសងៗរបស់ 

     សាលាព្រះគ្មពរី..... 
 

 ទបីន្ទា ល់នសិសតិឆំ្្ទ៣ី 

 ដផំ្ ើរកសំានតព្បចំឆំ្្ 
 

 កមមវធិចីលូឆំ្្ស្មមរ 

 ទបីន្ទា ល់នសិសតិឆំ្្ទ១ី 
 

 ដផំ្ ើរខាងវញិ្ញា  តាម

ស្បបព្ទសឹត ីចន ផ្វសល ី 

ថ្មើៗទនះទយើង្កំពុង្តតពិភាកា 
គ្នន យ៉ា ង្យកចិតតទុ្កដាក់េំពើេ  
េតរ ស់សាលា្ពះេមពើរ ទដាយ 
ទ្រះ ទសទើរតត្េ ់សាលា្ពះេមពើរ 
ទងំ្េស់ រមួទងំ្សាលា្ពះេមពើរ 
ទមតូឌើសទកមពុជាផង្តែរ។ ជាទរៀង្ 
រា ់ឆ្ន  ំ េ្ាននការដាក់រកយចូ ទរៀន ទែើមបើទ្ទ្ួ យក
នូវការហាកឹហានឺកនុង្ការទចញទៅ ំទរ ើព័នធកិចារ ស់្ពះមាន
ការធ្លេ ក់ចុះជា ំដា ់។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ ទយើង្មាននិសសតិ
ដាក់រកយចូ ទរៀនចំនួន៥ ក់ ទហើយទៅទព ្ ឡង្ 
ជា ់បានតត២ ឬ៣ ក់ ៉ាុទណាណ ះ។ ែូទចនះ ទតើនឹង្មានទរឿង្
េាើទកើតទឡើង្ទៅកនុង្ឆ្ន សិំកាថ្មើ តែ នឹង្្តូវចូ មកែ ់ 
ទៅកនុង្តខតុលាខាង្មុខទនះ? ទៅកនុង្្កុមការងារ មាន
េនកខេះមានការ្ពួយបារមមណ៍ទ្ចើន និង្មានេនកខេះ
និយយថា ្ តហ ជាគ្នម នសិសសដាក់រកយចូ ទរៀនទទ្
ទៅឆ្ន ថំ្មើទនះ។ 
   ្ សិនទ ើទយើង្ទធ្ាើការទ្ ៀ ទធ្ៀ ទព ទនះទៅកា ពើ
១០-២០ឆ្ម មុំន េាើៗទងំ្េស់មានការត្ ្ ួ ខុសគ្នន  
្សឡះ។ ទៅទព មុនមាននិសសតិត្មង់្ជួរដាក់រកយ
ចូ ទរៀនទៅសាលា្ពះេមពើរទែើមបើ ំទរ ើ្ ពះ ទហើយទយើង្
ចំណាយទព យ៉ា ង្តិចពើ២ទៅ៣នថ្ង ទែើមបើទធ្ាើសំភាស៍ពួក
ទេ។ តតទៅទព ទនះ ខុសពើមុន តែ ជាទហតុទធ្ាើឲ្យមាន
ការ្ពួយបារមមណ៍ ទ្រះថា  ទ្សសនៈរ ស់មនុសសតតង្តត 

សាលាម្រព្ះគ ពីរស តូឌីេទក្ ព ជា 
 

ព្រឹត្តិបព្រ 

សលាក្ម្រគ ូេង យនិេ  ប   
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ម្រព្ឹតតិប័ម្រតព្័ត៌ានសាលាម្រព្ះគ ពី រស តូឌីេទក្ ព ជា  ឆ្ន ទំី៧  សេខ១៣   

  ម្រព្ះជាាា េក់្ំព្ ងមេេងរក្ ន េសាន ក្់                   និេសតិបរញិ្ញា បម្រតសទវវិទា 

២  

  ទៅកនុង្ទសៀវទៅេលិវឌឍន៍េនកែឹក តំែ ទៅជុវំញិេនក តែ សរទសរទដាយ 
ទលាក ចន តម៊ែកតសា៊ែ  បាន ងាា ញយ៉ា ង្ចបស់េំពើការទ តជ្ាចិតតេស់មួយ
ជើវតិរ ស់េនកែឹក  ំទ ះេឺជាការេលិវឌឃន៍ខេួ ន តនែមឲ្យរ ើកចទ្មើន ទែើមបើ 
ទ្េើយត ចទំរះការ្ាស់ទៅរ ស់្ពះ ។ ទៅកនុង្េមពើររ ៉ាូម២:២១សំតែង្ថា 
ែូទចនះេនកឯង្តែ  ទ្ង្ៀនទេ ទតើមិន ទ្ង្ៀនែ ខ់េួ នឯង្ទទ្ឬេើ េនកឯង្
តែ ្ ទៅថា កុឲំ្យ ចួទេ ទតើេនក ចួឬទទ្ ?  ទហតុទនះកនុង្ មជាេនក ំទរ ើ 
្តូវទចះេលិវឌឍន៍ខេួនជាទរៀង្រា ់នថ្ង ទ ើមិនែូទចនះទទ្ ទយើង្គ្នម នេាើែឹក ទំេទទ្ 
ទៅខាង្ទ្កាមទនះជាសកមមភាពរ ស់េតើតនិសសតិតែ ទេចូ មកសិកា
 តនែមក្មិតថាន ក់ ញ្ញា  ្តទទ្វវទិ្ាទែើមបើេលិវឌឍន៍ខេួនខាង្ឯ្ពះ នទូ ឲ្យ
កាន់តតចបស់តថ្មទទ្ៀតទែើមបើទ្េើយត ចំទរះការ្ាស់ទៅរ ស់្ពះ្ពម
ទងំ្ទ្ ើ្បាស់ និង្ជួយែ ់្កុមជំនុំទអាយកាន់តតរ ើកចទ្មើនតថ្មទទ្ៀត។ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   ទហតុែូទចនះទហើយ សាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទកមពុជា េឺពិតជាថាន   ណតុ ះ
 ណាត  ែ៏ អមួយទៅកនុង្ការជួយទ ើកទ្ឹកចិតតនិង្ជំរុញនូវការេលិវឌឍន៍ពួក
ទេ តនែមទទ្ៀត ទែើមបើឲ្យពួកទេមាន ក់ៗឈានទៅែ ់ទគ្ន ទៅទៅកនុង្ការ
ទឈាង្្ ់យកនូវសកាត នុព ែ៏ពិត្បាកែពើ្ពះែ៏ជា្ពះ៕ 

ទដាយ សាលា្ពះេមពើរ 

ឈ្នះពួកមា៉ា ឌានបានយ៉ា ង្្សួ ។ ឧទហរណ៍មយួទទ្ៀត ្ពះជាមាា ស់
បានទ្ជើសទរ ើសម៉ាូទសឲ្យទធ្ាើទ សកកមមយ៉ា ង្ធ្ំ ទៅទព ទលាកមានអាយុ
៨០ឆ្ន  ំ មិនតមន៤០ឆ្ន ទំទ្ ទហើយទៅទព ទ ះទលាកកំពុង្តតពិបាកចិតត
ទៅកនុង្ទ្ើទហ្វរសាែ ន មិនតមនទៅកនុង្្ពះ រមរាជវងំ្ទឡើយ។ ទតើទរឿង្ទ ះ
មានន័យែូចទមេច? ទ ើសិនជា្ពះជាមាា ស់្ ់អារមមណ៍ទៅទ ើតតចំនួន
មនុសស អាយុនិង្្ វតតិរ ស់មនុសស ខ្ុ ំេិតថា សាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទ 
កមពុជា មានទសចកេើសង្ឃមឹតិចណាស់ស្មា ់ទព េ េត។  ៉ាុតនត្ពះជា
មាា ស់មានទ្សសនៈខុសពើការេតិរ ស់មនុសស ទហតុទនះទយើង្្តវូទូ្ សួរ
្ទ្ង់្ នងិ្ពនិតិយទមើ ទៅទ ើេាើតែ ជា ណំង្្ពះហឬទ័្យរ ស់្ទ្ង់្កនុង្
ការទ្ជើសទរ ើសបាវ ទំរ ើស្មា ់ទព េ េត? មានខេមពើរជាទ្ចើនបានផេ ់
ចទមេើយេំពើទរឿង្រា៉ា វទងំ្េស់ទនះ។ ខ្ុ ំក៏ទជឿតែរថា ្ពះ្ទ្ង់្កំពុង្តតទ្ជើស
ទរ ើសេនក ំទរ ើ្ ទ្ង់្ តនែមែូចជាៈ 
១.្ទ្ង្ទ់រ ើសេនកតែ មានចិតតទសាម ះ្តង្ច់ទំរះ្ទ្ង្(់២របាកស្ត១៦:៩) 
២.្ពះតសាង្រកេនកតែ ថាា យ ង្គពិំត្តង្ ់ថាា យ ង្គទំដាយវញិ្ញា ណនិង្    
   ទសចកេើពិត(យ៉ាូហ្វន ៤: ២៣)។  
៣.្ពះតសាង្រកេនកតែ ទសាម ះ្តង្ ់និង្តសាង្រកទសចកេើពិត(ទយទរមា៥:១)  
     ខេមពើរខាង្ទ ើ ងាា ញេនកនិង្ខ្ុ ំយ៉ា ង្ចបស់េំពើ ំណង្្ពះហឬទ័្យ
រ ស់្ទ្ង់្។ ែូចគ្នន តែរ សាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទកមពុជាទយើង្កពុំង្តតទដេ ត
សំខាន់ទៅទ ើចនុំចទងំ្៣ខាង្ទ ើទនះ ទែើមបើ ណេុ ះ ណាេ  មនុសសតែ 
្ពះជាមាា ស់កពុំង្តតតសាង្រក ដាក់ឲ្យសាលាហាឹកហាឺនទេឲ្យកាេ យជាេនក
ែឹក  ំ និង្េនក ទំរ ើែពិ៏ត។ ែូទចនះខ្ុ ំេិតថា ទយើង្មិន្តូវធ្លេ ក់ទ្ឹកចិតត ឬេិត
ត  េវជិជមានជាមួយនឹង្សាែ នភាពតែ ទយើង្កំពុង្្ ឈ្មមុខទនះទឡើយ  
ការទ្ទ្ ួខុស្តវូរ ស់ទយើង្ េឺ្ តវូ ណតុ ះ ណាត  ្កមុមនុសសតែ ្ទ្ង់្
ដាក់ឲ្យទយើង្ ឲ្យបាន្តមឹ្តវូាមសេង់្ដារ ស់្ពះជាមាា ស់។ ទ ះ្ពះ្ទ្ង់្
នឹង្ទធ្ាើការេសាា រយជាទ្ចើន តនែមទទ្ៀត ទដាយ្ ់ពើមនុសសមាន ក់ទឡើង្ទៅ។ 
្ វតេិសាស្រសត្កុមជំនុំកា ពើ២០០០ឆ្ន មុំន េឺជាទ្ើ  ទ  ់ែ៏ អស្មា ់ 
 ងាា ញទយើង្េំពើការ្ាស់ទៅមនុសស្តឹម្តូវឲ្យ ំទរ ើ្ ពះយ៉ា ង្ផុសផុ ។ 
    ខ្ុ ំសង្ឃមឹនឹង្េធ្ិសាា នថា សាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទកមពុជា េឺជាថាន  
ស្មា ់ ណេុ ះ ណាេ   នងិ្ ទង្កើតបាវ ទំរ ើែ៏មានេុណភាពជាទ្ចើនតែ 
្ពះេង្គកពុំង្តតតសាង្រក។ ្ពះេង្គនឹង្ជ្មុញទ្ឹកចិតតទេមាន ក់ៗទអាយទចញ
ទៅ ំទពញទ សកកមមថាា យ្ទ្ង់្ ជាមួយនឹង្េំណាច្ពះទចសាេ រ ស់្ពះ
ទៅកនុង្្ ទទ្សកមពុជាទនះ និង្ទៅជុំវញិពិលពទលាកទងំ្មូ ។ ការភ្ាក់
ទផអើ ែ៏េសាា រយ និង្សកមមភាពែ៏ផុសផុ ខាង្វញិ្ញា ណ នឹង្ទកើតមានទឡើង្ 
ទហើយនេររ ស់្ពះនឹង្បានព្ង្ើក និង្ព្ង្ើង្ទៅកនុង្្ ទទ្សកមពុជានិង្
ទៅកនុង្ពិលពទលាកទងំ្មូ ាមរយះពួកទេទងំ្េស់ទនះ។ អាតម៉ាន!!! 
សូម្ពះ្ ទនពរ! 
                               ទដាយសាែ  នកិននសាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទកមពុជា 



ម្រព្ឹតតិប័ម្រតព្័ត៌ាន សាលាម្រព្ះគ ពី រស តូឌីេទក្ ព ជា  ឆ្ន ទំី៧ សេខ១៣ 

      ក្ មវិធីបទិវគគឆាេទី១ឆ្ន ២ំ០១៩                       វិញ្ញា បនបម្រតព្ន័ធក្ិចា  

៣  

   វញិ្ញា  ន ្តព័នធកិចា ជាកមមវធិ្ើមួយទទ្ៀតរ ស់សាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទ
កមពុជា។ សាលាបានទរៀ ចំកមមវធិ្ើទនះទឡើង្កា ពើឆ្ន ២ំ០១៥ ទដាយ្ ់
ទផតើមែំ ូង្ទៅទខតតសាា យទរៀង្ ទហើយទព ទនះទយើង្ នតទធ្ាើទៅទខតត  ទ យ
មានជ័យទទ្ៀត។ ទគ្ន  ំណង្ននកមមវធិ្ើទនះេឺៈ 
១. ណតុ ះ ណាត  ឲ្យមានេនកផាយែំណឹង្ អជាទ្ចើនទៅកនុង្្កុមជំនុំ 
   ទែើមបើ ំទរ ើ្ ពះឲ្យមាន្ សិទ្ធភាព។ 
២.ផត ់សិទ្ធិនិង្ជំរុញឲ្យេនកផាយែំណឹង្ អមានចំតណកកនុង្ការទចញ 
    ទៅ ំទរ ើកនុង្្កុមជំនុំ។ 
៣.ជំរុញទ ើកទ្ឹកចិតតែ ់្កុមជំនុំ និង្េនកទជឿទងំ្េស់ឲ្យទចះ ំទរ ើយ៉ា ង្ 
 មាន្ សិទ្ធភាពកនុង្្កុមជំនុំ ាមរយៈចំទណះែឹង្តែ សាលាផត ់ឲ្យ 
៤.កមមវធិ្ើទនះជំរុញនិង្ជួយែ ់សិសសទងំ្េស់ តនែម ឲ្យពួកទេបានយ ់    
    ែឹង្យ៉ា ង្ចបស់េំពើ ំណង្្ពះហឬទ័្យ្ពះ ្ពមទងំ្ទ ើកទ្ឹកចិតតឲ្យ
 ទេឈានជំហ្វនមួយទទ្ៀតទែើមបើចូ ទៅកនុង្ព័នធកិចាននការ ំទរ ើទៅទព 
 េ េត ចំតណកេុណតនមេរ ស់ទេកនុង្ការសិកា េឺទ ើទេេិតនិង្ទធ្ាើ
ាម្ពះ នទូ  ទ ះទេនឹង្រស់ទៅទដាយទធ្ាើ  ទ  ់ពើ្ពះ (ទធ្ាើាម្ពះ
 នទូ  ជើវតិ រសុិទ្ធ)។ កនុង្ឆ្ន ទំនះជាឆ្ន ទំ្ើ២តែ ជាឆ្ន ចុំង្ទ្កាយស្មា ់
សិសសទងំ្េស់២៣ ក់តែ កំពុង្សិកាទៅទ្ើទ ះ។ ពួកទេទងំ្េស់គ្នន
មានខេះជា្េូផាយែំណឹង្ អ ខេះជាយុវជនតែ មានជំទនឿរងឹ្មា ំខេះទទ្ៀត
ជាេនក ំទរ ើ្ ពះផង្ និង្ជាេនករកសុើផង្......និង្ខេះទទ្ៀតជាសមាជិកនន    
េណៈកមមការ្ តិ តតិទៅកនុង្្ពះវហិ្វរផង្តែរ។ ពួកទេទងំ្េស់គ្នន បាន
ចំណាយទព កនុង្ការសិកា្ពះ នទូ  តនែមទទ្ៀត ទែើមបើជួយែ ់ខេួនឯង្
ឲ្យកាន់តតមានទសចកតើជំទនឿរងឹ្មានំិង្អាច ទង្កើតសិសសថាា យ្ពះ នតទទ្ៀត 
និង្មានចំទណះែឹង្ខាង្្ពះ នទូ ែ៏ពិតទែើមបើជួយ្េូេងាា  កនុង្តំ ន់ទៅ
កនុង្ការ ំទរ ើែ ់្កុមជំនុំឲ្យមានភាពរ ើកចទ្មើនតថ្មទទ្ៀត។   
 
 
 
 
 
 
         

  
 
 
 
   ទៅចុង្ ញ្ា  ់នន្មាស និសសតិទងំ្េស់បានជួ ជាមួយេណៈ្េ ់្េង្
សាលា ទែើមបើវយតនមេចំទរះការសិកា េតតចរកិ ភាពជាេនកែឹក .ំ......
និង្ព័នធកិចាចុង្សបាត ហ៍ រចួមកទៅនថ្ងទ្ើ២៥ តខកុមភះ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជាទព 
ទវលាទពញទដាយទសចកតើេំណរចំទរះនិសសតិទងំ្េស់ ្ពមទងំ្ទលាក្េូ
េនក្េូននសាលា្ពះេមពើរបានទរៀ ចំកមមវធិ្ើេរ្ពះេុណ និង្ ិទ្វេគ ញ្ា  ់
ការសិកាស្មា ់្មាសទ្ើ១ឆ្ន ២ំ០១៩។  
   ទៅកនុង្កមមវធិ្ើ ទងំ្េស់គ្នន បានចំណាយទព ទៅកនុង្ការេរ្ពះេុណ
ែ ់្ពះ តែ មួយ្មាសទពញ ្ពះ្ទ្ង់្បាន្ ទនពរឲ្យនិសសតិ ្េូ និង្
 ុេគ ិកទងំ្េស់ទៅកនុង្សាលា មាន្បាជ្ាកនុង្ការសិកា មានសុខភាព អ 
រស់ទៅទដាយមានការរ ួរមួគ្នន តកត្មូវគ្នន ឲ្យមានការរ ើកចទ្មើនទដាយទសចកតើ
្សលាញ់មកពើ្ពះ និង្សូមឲ្យ្ពះ នត្ ទនពរឲ្យទេ នតទទ្ៀតកនុង្ការ
សិកា្ពះ នទូ ្ទ្ង់្។ ែូច្ពះ នទូ កនុង្ទ្ំនុកែំទកើង្១០០:៤  ងាា ញថា 
ចូរ គំ្នន ចូ ាមទា រ្ទ្ង់្ ទដាយទរ រកយេរ្ពះេុណ ទហើយចូ ទៅ
កនុង្ទ្ើលាន្ទ្ង់្ ទដាយ ទ្សរទសើរ ចូរេរ្ពះេុណែ ់្ទ្ង់្ ទហើយសរទសើរ
្ពះ ម្ទ្ង់្ចុះ។  

ទដាយ សាលា្ពះេមពើរ 



ម្រព្ឹតតិប័ ម្រតព្័ត៌ានសាលាម្រព្ះគ ពី រស តូឌីេទក្ ព ជា  ឆ្ន ទំី៧  សេខ១៣ 

េក្ មភាព្សសសងៗរបេស់ាលាម្រព្ះគ ពីរស តូឌីេទក្ ព ជា 

៤  

  

 

 

 

 

 

ទៅកនុង្ចំនុចននទ សកកមមរ ស់សាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទកមពុជា ងាា ញ
ថា ជាសាលាតែ មានសកមមភាព្េ ់្ជងុ្ទ្ជាយទែើមបើសទ្មចទ សក 
កមមរ ស់្ ពះ។  
   ទហតុែូទចនះទហើយ  សាលារ ស់ទយើង្មិនតមន ណតុ ះ ណាត  សិសស
តតតផនកចំទណះែឹង្ខាង្ឯ្ពះ នទូ ទ ះទទ្ ទយើង្មានកមមវធិ្ើទផសង្ៗជា
ទ្ចើនទទ្ៀតទែើមបើជួយែ ់សិសសែូចជា៖ ថាន ក់ែូរតស្រនតើ ជំ ញកនុង្ការ
សាេ  ់ ការទដាះ្សាយទ្ំ ស់ ថាន ក់កំពយូទ័្រ ថាន ក់ភាសាេង់្ទេេស តផនកេ ់
រទំែើមបើសនតិភាពជាមួយេង្គការសាព នសនតិភាព ថាន ក់ស្ម ស្មួ និង្
េលិវឌឍន៍សហេមន៍ ជំ ញកនុង្ ទ្ង្ៀននឹង្ទឈាង្្ ់ែ ់កុមារ  ្កម
សើ ធ្ម៌រ ស់្េើសទ រស័ិទ្ ជាទែើម....។ 
    ទៅកនុង្សាលាទយើង្បានផត ់ឲ្យនិសសតិនូវឧ ករណ៍ ំណិនជើវតិជា
ទ្ចើនទទ្ៀត ទងំ្តផនកខាង្្ព ឹង្វញិ្ញា ណ និង្េំណររ ើករាយែូចជាការ 
ការទធ្ាើការងារជា្កុម េនុវតតន៍ភាពជាេនកែឹក  ំេធ្ិសាា នតម និង្ទ ើក 
ទ្ឹកចិតតគ្នន ឲ្យមានភាពេរស បយាមរយៈខួ កំទណើ តជាទែើម...។ ។ 
ការទងំ្េស់ទនះបានជ្មុញទ្ឹកចិតតរ ស់ពួកទេ តនែមទទ្ៀតកនុង្ការ ំទរ ើ
កាន់តតខាេ ងំ្ទឡើង្។ ខ្ុ ំទជឿថាពួកទេអាចេលិវឌឍន៏ខេួនបានយ៉ា ង្ អ្ ស 
ាមសម័យកា ថ្មើ ទែើមបើ ំទរ ើព័នធកិចា្ពះទៅនថ្ងេ េតខាង្មុខ។      

           ទដាយៈ សាលា្ពះេមពើរ  

  
 



ម្រព្ឹតតិប័ ម្រតព្័ត៌ាន សាលាម្រព្ះគ ពីរស តូឌីេទក្ ព ជា  ឆ្ន ទំី៧  សេខ១៣ 

 ៥  

ទីបនាទ េន់ិេសតិឆ្ន ទំី៣ 

សូមជំរា សួរែ ់ទលាក្េូ េនក្េូ  ង្ អូន
្េើសទ រសិទ័្រមួជំទនឿទងំ្េស់ ជាទ្ើ្សលាញ់
ទៅកនុង្្ពះទយស៊ែូវ្េើសទ។ 
ខ្ុ ំបាទ្ទឈាម ះ ទមឿន ដា ជានិសសតឹឆ្ន ទំ្ើ៣
ជំ ន់ទ្ើ១៦ ននសាលា្ពះេមពើទមតូឌើសទកមពុជា 
ខ្ុ ំទកើតទៅនថ្ងទ្ើ១៩ តខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៣មាន្សុកកំទណើ តទៅលូមិេង្គ
្កសាងំ្ ឃុនំ្ពលាា  ្សុកន្ពក បស ទខតតាតកវ។ មាន ង្ អូន៣ ក់ 
្សើ១ ក់ ខ្ុ ំជាកូនទ្ើ២។ កា ទៅទកមង្កេើ្សនមរ ស់ខ្ុ ំ េឺចង់្កាេ យជា
 ៉ាូ ើសមួយរូ  ពើទ្រះខងុ ំចង់្ជួយតថ្រកាការររសនតិសុខសុវតែិភាព
ែ ់ ង្ អូន្ ជាព រែាទងំ្េស់គ្នន  ទហើយក៏ចង់្កាេ យទៅជាទៅ្កម 
ទែើមបើជួយកាត់កេើរកយុតតិធ្ម៌ែ ់ ង្ អូន្ ជាព រែាទយើង្ផង្តែរ។  
  ទ  ់ពើខ្ុ ំបាន ញ្ា  ់ថាន ក់ទ្ើ១២ ទគ្ន  ំណង្ខ្ុ ំចង់្សិកាទៅសាក 
វទិ្ា ័យតផនកចប ់ និង្តផនកវទិ្ាសាស្រសតនទយបាយ។ ពើទ្រះខ្ុ ំេិតថា
ទ ើខ្ុ ំទចះវទ ះខងុ ំអាចជួយទដាះ្សាយ ញ្ញា ជាទ្ចើនែ ់្ ជាជន។ 
តតទដាយសារជើវភាព្េួសារ ទធ្ាើឲ្យខ្ុ ំមិនអាចទឈាង្្ ់វបាន ខ្ុ ំក៏
បានចូ ទរៀនភាសាកូទរ ៉ា ទហើយនឹង្ចូ ទធ្ាើការទរាង្ច្ក។ 
ទៅកនុង្្កុមជំនុំតែ ខ្ុ ំចូ រមួថាា យ ង្គំ មនុសសភាេទ្ចើនទេពូតកទវ
ហ្វស៍ ែូចជា្េូេងាា  ជាទែើម..។ ចំតណកឯខងុ ំវញិជាមនុសសមាន ក់មិន
សូវទចះនិយយទទ្ ាងំ្តតពើតូចមកខ្ុ ំមិនតែ េិតថាចង់្ទធ្ាើជា្េូ
 ទ្ង្ៀន ឬជា្េូេងាា  ទ ះទទ្។ 
ទៅកនុង្្ពះវហិ្វររ ស់ខ្ុ ំ ្េូេងាា   ទ្ង្ៀន្ពះេមពើរជាទរៀង្រា ់នថ្ង 
ទហើយក៏មានការ្ ឡង្្ពះេមពើរ្ ្តំំ ន់ផង្តែរ។ ទព ្ ឡង្ ខ្ុ ំ
តតង្តតទ្ទ្ួ បានរងាា ន់ ទ្រះកនុង្ចំទណាមពើទ ខ១ែ ់ទ ខ៣្តូវ
តតមានខ្ុ ំមាន ក់តែរ។ នថ្ងមួយ ្េូេងាា  ភាេ ្ ុស បានសួរខ្ុ ំថា ទតើេនក
ចង់្ចូ ទរៀនសាលា្ពះេមពើរទែើមបើ ំទរ ើ្ ពះទទ្? ទព ទ ះ ខងុ ំមាន
អារមមណ៍សាទ ក់ទសទើរកនុង្ការសទ្មចចិតតទ្េើយ ទ្រះខ្ុ ំមានេទ្មាង្២រចួ
ទៅទហើយ។ ទ្រះខ្ុ ំចង់្ទៅទធ្ាើការទៅ្ ទទ្សកូទរ ៉ា និង្ជ ៉ាុន មិនតែ 
ចង់្ទរៀនសលា្ពះេមពើរទទ្។  ទព ទ ះខ្ុ ំបានេធ្ិសាា ន និង្ឲ្យ្កុមជំនុំ
ជួយេធ្ិសាា ន េរេុណ្ពះ   ទ  ់ពើការដាក់រកយ្ ឡង្និង្សមាភ ស៍
ទៅសាលា្ពះេមពើររចួទហើយ ១អាទ្ិតយទ្កាយមក រែាបា សាលាបាន
ទូ្រស័ពទទៅខ្ុ ំថា្  ង្ជា ់ទហើយ   ទ  ់មក្កុមហ៊ែុនជ ៉ាុនបានខ ម
ក្បា ់ខ្ុ ំតែរថាខ្ុ ំជា ់ទៅជ ៉ាុនតែរ។ ខ្ុ ំបានស្មចចិតតភាេ ម្បា ់្កុម

ហ៊ែុនថា សូមទទសខ្ុ ំេត់បានទៅទទ្ ទ្រះខ្ុ ំជា ់ទរៀនទៅសាលា្ពះេមពើរទហើ
យ។ ខ្ុ ំពិតជារទំលើ និង្េរ្ពះេុណ្ពះយ៉ា ង្ខាេ ងំ្ េាើតែ កាន់តតទ ើក
ទ្ឹកចិតតខ្ុ ំតថ្មទទ្ៀតទ ះេឺ្ពះេមគើរនិកខមនំ៤:១០-១២  ងាា ញពើម៉ាូទសទូ្ ទៅ
្ពះទយហូវ៉ាថា ឱ!្ពះេមាា ស់ទេើយ ទូ្  ង្គជំាេនកមិនសូវមានទវហ្វទទ្ 
...................ែបិតទូ្  ង្គមំានមាត់រងឹ្ ទហើយេណាត តក៏ែឡំាន់ផង្។ ្ពះទយ
ហូវ៉ា ្ទ្ង្ម់ាន នទូ ថា ចូរឯង្ទៅឥឡូវចុះ េញនឹង្ទៅជាមយួនិង្មាត់ឯង្ 
្ពមទងំ្ ទ្ង្ៀនទសចកេើតែ ឯង្្តវូនិយយផង្។ ្ពះេមពើរទយទរមា១:៥-៨ 
ទ ើកទឹ្កចិតតខ្ុ ថំាមុនតែ េញបានជ ់ ទង្កើតឯង្ទៅកនុ ង្ទរះមាេ យ ទ ះេញ
សាគ  ់ឯង្ទហើយ ទ ះទយទរមាបានទូ្ ថា ឱ្ពះេមាា ស់ទេើយ ទមើ ទូ្  ង្គំ
គ្នម នទវហ្វទសចកេើេធិ្ បយទទ្ ែបិតទូ្  ង្គជំាមនុសសទកមង្សុទ្ធ ្ពះមាន
 នទូ មកខ្ុ ថំា កុឲំ្យឯង្ថាជាមនុសសទកមង្ទឡើយ ែបិតទ ើេញ្ត់ឯង្ឲ្យទៅ
ឯណា ទ ះឯង្្តវូតតទៅ ទហើយទសចកតើតែ េញបាន ងាគ  ់ឯង្ ទ ះឯង្្តវូ
តត្បា ់តែរ។ 
នថ្ងទនះខ្ុ ចំង្ទ់ ើកទឹ្កចិតតេនកទងំ្េស់គ្នន ថា ទ ើ្ពះ្ាស់ទៅទយើង្ទហើយ
្ទ្ង្នឹ់ង្ទធ្ាើការកនុ ង្ចិតតទយើង្ ឲ្យសទ្មចចិតត្ តឹម្តវូកនុ ង្ការ ទំរ ើ្ ពះជាមិនខាន។ 

   ទដាយ:  នសិសតិឆ្ន ទំ្ើ៣ ទមឿន ដា 
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៦  

កនុង្ែំទណើ រកំសានតទ ះ ពួកទយើង្មានទពញទៅទដាយេំណរស បយ ពើ
ទ្រះថា   ទ  ់ពើការងារ ការសិកា ទយើង្មានទព  ំតហរអារមមណ៍ មិនតត
 ៉ាុទណាណ ះ ទយើង្មិនទលេចកនុង្ការថាា យ ង្គំ្ពះរមួគ្នន  ទ ង្ត បង្កំសានត......
និង្ ទង្កើនការទ្ំ ក់ទ្ំនង្យ៉ា ង្ជិតសនិទ្ធចំទរះគ្នន ទដាយ ងាា ញេំពើទសចកតើ
្សលាញ់កនុង្ មជា ង្ អូន និង្ជាេូរកនកនុង្ការ ំទរ ើ្ ពះជាមួយគ្នន ។ 

ការទងំ្េស់ទនះបាន្េុះ ញ្ញា ងំ្ពើការរ ួរមួគ្នន កនុង្រូ កាយតតមួយរ ស់្ពះ
ទយស៊ែូវ្េើសទជា្ពះេង្គសទស្រងាគ ះននទយើង្ទងំ្េស់គ្នន  ែូច្ពះ នទូ ទៅកនុង្ 

្ពះេមពើរយ៉ាូហ្វន១៣:៣៤-៣៥ សំតែង្ថា ខ្ុ ំឲ្យទសចកតើ ញ្ាតត១ថ្មើែ េ់នក
រា គ់្នន  េឺឲ្យេនករា គ់្នន ្សឡាញ់គ្នន ទៅវញិទៅមក ្តវូឲ្យ្សឡាញ់គ្នន  ែូច
ជាខ្ុ បំាន្សឡាញ់េនករា គ់្នន តែរ។ ទេនឹង្ែឹង្ថាេនករា គ់្នន ជាសិសសរ សខ់្ុ  ំ
ទដាយសារទសចកតើទនះឯង្ េឺទដាយេនករា គ់្នន មានទសចកតើ្សឡាញ់ែ គ់្នន
ទៅវញិទៅមក។                            ទដាយ សាលា្ពះកមពើទមតូឌើសទកមពុជា 

ដំសណើ រក្ំសានតម្របចឆំ្ន រំបេស់ាលា 
  ្ពះេមពើរសាសាត ៣:១-៨ សំតែង្ថា មានទព សរំា ់្េ ់ទងំ្េស់ េឺ
មានទព សរំា ់្េ ់ការ តែ ចង្ទ់ធ្ាើទៅទ្កាមទមឃ។ មានទព សរំា ់
ទកើតមក នឹង្ទព សរំា ់សាេ  ់ទៅ មានទព សរំា ់ដា ំ និង្ទព ែករ ស់
តែ បានដាទំ ះ។ មានទព សរំា ់ទមើ ឲ្យជា មានទព សរំា ់សង្់
ទឡើង្។ មានទព យ ំ និង្ទព ទសើច មានទព សរំា ់ទសាយទសាក និង្
ទព សរំា ់ទលាតកទរោ ង្។ មានទព សរំា ់ទបាះថ្មទ្  និង្ទព 
្ មូ ថ្មមក មានទព តែ េរួឱ ទថ្ើ  និង្ទព តែ េរួត ង្ឱ ទថ្ើ   
 
 
 
 
 
 
 
េរ្ពះេុណែ ់្ពះសាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទកមពុជា ទយើង្មិនចំណាយ 
ទព សំរា ់តតការ ណតុ ះ ណាត  តតខាង្្ព ឹង្វញិ្ញា ណ ទហើយេិតតតពើ 
ទរៀននិង្ទធ្ាើការរហូតទ ះទទ្ ទយើង្ក៏មានទព ស្មា ់ ទង្កើតទ្ំ ក់ទ្ំនង្ 
យ៉ា ង្ អរវង្សិសសជាមួយ្េូ សិសសជាមួយ ុេគ ិកឲ្យមានេំណររ ើករាយ 
ទៅកនុង្ព័នធកិចារ ស់្ពះផង្តែរ។ ទយើង្បានរ ួរមួគ្នន  ទចញទៅកំសានត
ទៅទខតតកំពត និង្ទ្ើ្កុង្តក    ទ  ់ពើសាលាបាន ញ្ា  ់វេគសិកា។ ទៅ
កនុង្ែំទណើ រកំសានតទ ះ រមួមានទងំ្សាស្រសាត ្រយ  ុេគ ិក និង្និសសតិ។  
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ទែើមទឡើយ្ ទទ្សកមពុជាជា្ ទទ្សមួយតែ មានវសិា ភាពធ្ំ ាឹង្ទ ាើយ 
និង្ជា្ ទទ្សមានេរយិធ្ម៌ និង្វ បធ្ម៌រុង្ទរឿង្ ទហើយ្ ជាជនរស់ទៅ
ទដាយសនតិភាព ទចះសាមេគើគ្នន  ្ពមទងំ្តថ្រកានូវទ្ំទនៀមទ្ំលា ់វ បធ្ម៌
បានយ៉ា ង្ អ។  ុពា ុរសទយើង្បាន នស ់ទុ្កនូវេរយិធ្ម៌និង្វ បធ្ម៌ែ៏រុង្
ទរឿង្សំរា ់ទយើង្្េ ់ៗគ្នន ទៅជំ ន់ទ្កាយទនះ។ តតទលាកមិនទន់បាន
សាគ  ់្ពះ្េើសទទឡើយ តតេនកទហើយនិង្ខ្ុ ំទយើង្បានសាគ  ់្ពះ និង្ត្ ចិតត 
ទ្ទ្ួ ទជឿ្ពះេង្គសំរា ់ជើវតិនិង្្េួសារទយើង្ទហើយ ទតើទយើង្ទៅតតតថ្រកា 
នូវវ បធ្ម៌ែ៏រុង្ទរឿង្រ ស់ ុពា ុរសទយើង្ នតទៅទទ្ៀត ឬក៏ទបាះ ង់្ទ្ ?   
    កនុង្ មទយើង្ជាតខមរ ទយើង្េរួតតតថ្រកានូវវ បធ្ម៌ែ៏រុង្ទរឿង្ែូចជាកមមវធិ្ើ
ចូ ឆ្ន ទំនះទុ្ក ទ្រះទយើង្្េើសាទ នមនិបានទបាះ ង់្ទ្ វ បធ្ម៌ ទ្ទំនៀម
ទ្លំា ់ទយើង្ទ្ បានទទ្ ទយើង្ទបាះទ្ តតេាើតែ មនិ្តមឹ្តវូ តែ ទក់
ទ្ង្ជាមយួជទំនឿតត ៉ាុទណាណ ះ។ ទយើង្េ បើ កូំនទៅ្ ុស្សើទ ង្ត បង្ របាំ
្ ជា្ ិយ ឲ្យទេចង្្ទុំ្ក ្ពមទងំ្ ទំេឲ្យសាគ  ់ពើរទ ៀ កនុង្ការទគ្នរព
្ តិ តតែ ់មាា ិា ្ស់ទុ្ំកនុង្លូមិ្សុក ែបតិ្ពះ នទូ ្ពះនិកខមន២ំ០
:១២ ទ្ង្ៀនថា ចូរឲ្យទគ្នរព្ ត ិតតែិ ឪ់ពុកមាត យ ទែើមបើឲ្យបានអាយុតវង្
ទៅកនុង្្សកុ តែ ្ពះទយហូវ៉ា  ជា្ពះននឯង្្ទ្ង់្្ ទនឲ្យ ។ 
ទយើង្ក៏មនិបានថាា យ ង្គែំ ់ទទ្វាតែរ ពើទ្រះេមពើរវវិរណៈ១៩:១០ ទទ្វា
្បា ់ខ្ុ ំថា កុំថាា យ ង្គំខ្ុ  ំ ែបតិខ្ុ ំជាបាវ ំទរ ើជាមួយនឹង្េនកតែរ... ចូរថាា យ ង្គំ
ែ ់្ពះវញិ។ ទហតុទនះទយើង្្បារពធទធ្ាើពិធ្ើចូ ឆ្ន តំខមរ តតជំទនឿទយើង្មិន 
ទគ្នរពថាា យ ង្គំទទ្វាទទ្ ទយើង្ថាា យ ង្គំតត្ពះែ៏ពិតតែ  ទង្កើតនផទទមឃ 
និង្តផនែើ ៉ាុទណាណ ះ ។                   ទដាយៈសាលា្ពះេមពើរ  

 
 ខ្ុ ំបាទ្ទឈាម ះ ធ្ឹម ឈុ្យ ជានិសសតិឆ្ន ទំ្ើ១
ននសាលា្ពះេមពើរទមតូឌើសទកមពុជា ្ពះ្ទ្ង់្
បាន្ាស់ទៅខ្ុ ំទអាយចូ ទរៀនទៅសាលា
្ពះេមពើរទៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦។  
 មូ ទហតុតែ ខ្ុ ំចូ ទរៀនសាលា្ពះេមពើរ
ទែើមបើហាកឹហានឺខេួនឲ្យកាេ យជាេនក ំទរ ើទ សកមមថាា យ្ពះ និង្ជាេនកែឹក ំ
ខាង្្ព ឹង្វញិ្ញា ណ។ ទដាយទ្រះតត្ពះ្ទ្ង់្បាន្ាស់ទៅខ្ុ ំទៅទព 
តែ ខ្ុ ំបានចូ រមួសិកាខ សាលាវេគខេើ មួយតែ មាន្ ធ្លន ទ្ថា «ការ
េធ្ិសាា នតថ្េង្ទ្ំ យ»។ ទៅទព តែ សិកា ្ពះបានមាន នទូ មក
កាន់ខ្ុ ំាមរយៈេនក្េូតែ ជាទ សកជនមាន ក់ គ្នត់បានមកេធ្ិសាា ន
ដាក់នែទ ើខ្ុ ំ ទហើយ្បា ់ខ្ុ ំថា “្ពះ្ទ្ង់្បាន្បា ់ខ្ុឲំ្យមក្បា ់េនកថា 
្ពះ្ទ្ង់្នងឹ្ាងំ្េនកឲ្យកាេ យជាេនកែកឹ ែ៏ំេសាា រយមាន ក់ ទ្រះខ្ុបំាននមិមតិ
ទឃើញេនកកពុំង្តតឈ្ទៅទ ើឆ្កមយួយ៉ា ង្ធ្ ំ ្ កាសេពំើ្ ពះ នទូ ្ពះ 
នងិ្ ំ្ ព ឹង្មនុសសជាទ្ចើនឲ្យទេទ្ទ្ ួទជឿ្ពះ”។ 
 ទព  ញ្ា  ់សិកាខ សាលាខ្ុ ំទៅ នតេិតថា ទតើ្ពះពិតជា្ាស់ទៅខ្ុ ំឲ្យ
 ំទរ ើ្ ទ្ង់្? េរេុណ្ពះទៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ខ្ុ ំបានេធ្ិសាា នសូម្ពះ ្ទ្ង់្
ក៍បាន ងាា ញខ្ុ ំទអាយចបស់មតង្ទទ្ៀតថា ខ្ុ ំនឹង្ទធ្ាើេាើមួយទែើមបើ្ ពះេង្គ 
ទហើយ្ទ្ង់្ក៍ ងាា ញពើទ្ើសំគ្ន ់ឲ្យខ្ុ ំែឹង្ចបស់ថា ទតើខ្ុ ំ្តូវទធ្ាើេាើ? 
 ្ទ្ង់្ ងាា ញទ្ើសំគ្ន ់ពើរែ ់ខ្ុ ំ ទ្ើមយួ ្ពះឲ្យខ្ុ ំយ ស តិថា ខ្ុ ំវទង្ាង្
ផេូវ តត្ទ្ង់្បាន ងាា ញផេូវែ ់ខ្ុ ំ   ទ  ់មក្ទ្ង់្បាន ងាគ  ់ខ្ុ ំឲ្យជួយសាេ រ
េណេូ ង្ េើ្ ពនធមួយេូរកំពុង្ជើកទៅកណាេ  ផេូវ ខ្ុ ំបានជួយសាេ រទ្ឹកពើ
េណេូ ង្ បាន ើទយង្ទហើយទ្ឹកទ ះថាេ ែូចកញ្ា ក់។ មួយសបាេ ហ៏ទ្កាយ
មក ទលា្េូ្បា ់ខ្ុ ំឲ្យេធ្ិ បយ្ពះ នទូ ជំនួសគ្នត់ តតខ្ុ ំេិតទហើយ
្ តកកថា ខ្ុ ំមិនអាចេធ្ិ បយ្ពះ នទូ បានទទ្។ ទលាក្េូ្បា ់ថា 
្ពះ្ទ្ង់្ជាេនកទធ្ាើការកនុង្េនកឲ្យេនកទធ្ាើបាន កុំខាេ ច េរេុណ្ពះខ្ុ ំអាចទធ្ាើ
បានតមន។ ទ្ើសំគ្ន ់ទ្ើ២ ្ពះ ងាា ញរូ ភាពមួយយ៉ា ង្ធ្ំ េឺខ្ុ ំបានឈ្រ
េធ្ិ បយ្ពះ នទូ ្ពះចំទរះមនុសសជាទ្ចើន តែ ខ្ុ ំមិនែឹង្ថាចំនួន
 ៉ាុ ម នទឡើយ ពើទ្រះមនុសសទ្ចើនទពក ខ្ុ ំឈ្រេធ្ិ បយទងំ្មាន្ពះ
វញិ្ញា ណនន្ពះ្ទ្ង់្ជាេនកែឹក ។ំ  
ខ្ុ ំេិតថា ទនះជាការ្ាស់ទៅរ ស់្ពះ ឲ្យខ្ុ ំ ំទរ ើ្ ទ្ង់្ ទហតុទនះបានជាខ្ុ ំ
សទ្មចចិតតចូ ទរៀនសាលា្ពះេមពើរទែើមបើហាកឹហានឺខេួនឲ្យកាេ យទៅជា
េនក ំទរ ើ្ ពះ ទហតុទនះទតើ្ ពះ្ទ្ង់្្ាស់ទៅេនកឲ្យ ទំរ ើ្ ពះ ែូចជាខ្ុតំែរ
ឬទទ្?         

 ទដាយនសិសតិឆ្ន ទំ្ើ១  ធ្មឹ ឈុ្យ 

សតើម្រគីេទបរេិទ័ម្រារព្ធសធេើក្ មវិធីចូេឆ្ន មំដរឬសទ? ទីបនាទ េព់្ីការម្រាេស់ៅរបេម់្រព្ះ 



ម្រព្ឹតតិប័ ម្រតព្័ត៌ានសាលាម្រព្ះគ ពី រស តូឌីេទក្ ព ជា  ឆ្ន ទំី៧  សេខ១៣ 

៨  

    កនុង្ មទយើង្ជា្េើសាទ ន និង្ជាេនកែឹក  ំមានទសចកតើជំទនឿទ ើ្ពះ េនក
ខេះ១ឆ្ន  ំ ខេះពើ១០-២០ឆ្ន  ំ ខេះបានទងំ្សិកាទៅសាលា្ពះេមពើរ និង្បាន
អានទសៀវទៅជាទ្ចើន ទហើយសាត  ់្េូេងាា  ទផសង្ទទ្ៀតជាទ្ចើន បានចូ 
រមួវេគ ណតុ ះ ណាត  ទសទើរ្េ ់្ ទលទ្ទងំ្េស់ផង្តែរ។ ទយើង្បានទ្ទ្ួ 
នូវទមទរៀនជាទ្ចើនតែ អាចជួយឲ្យរ ើកចទ្មើនខាង្ជំទនឿ និង្ព័នធកិចា ំទរ ើ្ ពះ     
ទៅទព ទយើង្កាេ យជាេនកែឹក បំានទ តជ្ាចិតតថា នឹង្ទសាម ះ្តង់្ទៅកនុង្ព័នធ
កិចា  ៉ាុតនតចុះេំពើ ុេគ ដទ  ់រ ស់ទយើង្វញិយ៉ា ង្ទម៉ាចតែរ? ទតើទយើង្បាន
សាគ  ់ពើរទ ៀ រស់ទៅកនុង្ជើវតិជា្េើសាទ ន និង្ជាេនកែឹក ែ៏ំពិតតែរឬទទ្? 
ទតើទយើង្បានទធ្ាើឲ្យជើវតិខាង្វញិ្ញា ណរ ស់ទយើង្មានការរ ើកចទ្មើនជារា ់នថ្ង
តែរឬទទ្? ទតើទយើង្ជួ ឧ សេគកនុង្ជំទនឿតែរទទ្? ទតើខ្ុ ំបានចំណាយទព 
េធ្ិសាា ន និង្មានទព ទសងៀមសាង ត់រា ់នថ្ង ទែើមបើឲ្យមានភាពរ ើកចទ្មើន
ដទ  ់ខេួនជាមួយ្ពះតែរទទ្? ទនះេជឺាសំនរួ្តវូសរួជយួខេួនឯង្ឲ្យបានរ ើក
ចទ្មើនកនុង្ មជា្េើសទ រស័ិទ្ ទព ខេះទយើង្ ទ្ង្ៀន នងិ្ែកឹ ទំេ តតត រ
ជាមនិែងឹ្ថា ទតើ្ តវូែកឹ ខំេួនឯង្យ៉ា ង្ែូចទមតចបាន តមនទទ្?   
   ទលាកេនក ទទះទយើង្ជាេនកណាក៏ទដាយ ទយើង្្តូវរ ើកចំទរ ើននិង្្ក់ឬស
ទ ើ្ពះ នទូ រ ស់្ពះ។ ទយើង្្តូវេនុញ្ញា តឲ្យ្ពះ នទូ ែុសខាត់េតតចរកិ
រ ស់ទយើង្ និង្ ទំយើង្ឲ្យមានទ្ំ ក់ទ្ំនង្ អជាមួយនឹង្មនុសសទផសង្ទទ្ៀត
តែរ?។ សូម្ថំា  ទសចកតើជំទនឿរ ស់្េើសាទ ន េឺមិនតមនជា ញ្ញា ទ ះទទ្ េាើ
តែ ជា ញ្ញា េឺចិតតតែ មិនចង់្្ក់ឬសកនុង្ជំទនឿ និង្ ំទរ ើព័នធកិចាថាា យ្ពះ
វញិទទ្។ ្េូេងាា  ជនជាតិអាស្រហាកិមាន ក់ បាន ងាា ញពើរូ ភាពននជើវតិរ ស់
្េើសាទ នែូចជា ំតណកននវ ទមម មួយែូទ ន្ ះតែរ ពើទ្រះវបាន ងាា ញឲ្យ
ទឃើញថា អាចនឹង្មានដក ្សស់សាអ តជាទ្ចើនែុះទៅទ ើែើ  ៉ាុតនតដក ទងំ្េស់
ទ ះមិនបានែុះ្ក់ឬសទ្ៅទឡើយ ទៅទព ្តូវខយ ់ទតត  ក់មក វ ទមម
នឹង្ទ្កៀមសាិតទៅ ពើទ្រះឬសមិនបាន្ក់ទ្ៅ្េ ់្គ្នន់ទែើមបើទ្ទ្ួ នូវ
សំទណើ មឲ្យបានរស់ទឡើង្ទឡើយ។ ្ពះេមពើរក៏បានផត ់ឲ្យទយើង្នូវរូ ភាពជា
វជិជមានមួយកនុង្ទ្នុំកតទមកើង្ជពូំក១ មានពរទហើយ េនកណាតែ មិនទែើរាម
ែ ូំ ម នរ សម់នុសសអា្កក់ ......េនកទ ះទ្តកេរតតនឹង្្កឹតយវន័ិយរ ស់្ ពះ
ទយហូវ៉ា វញិ ក៏រពឹំង្េិតកនុ ង្្កឹតយវន័ិយ្ទ្ង្ទ់ងំ្យ ់ទងំ្នថ្ងតែរ េនកទ ះនឹង្
ែូចជាទែើមទឈ្ើ តែ ែុះទៅតកបរផេូ វទឹ្ក តែ  ទង្កើតផ ាមរែូវកា  ទហើយ
សេឹកក៏មិនទចះ្សទរនទឡើយ ឯការេាើតែ េនកទ ះទធ្ាើ ទ ះនឹង្ចទំរ ើនទឡើង្
ទងំ្េស់។ ទ ើជា្េើសាទ ន្តវូ្ក់ឬស និង្ ទង្កើតផ ថាា យ្ពះ។ 
    ទ ើទយើង្ទមើ ទែើមទាន តទៅកនុង្្ ទទ្សកមពុជាេឺជា្ ទលទ្ទែើមទឈ្ើតែ  
បាន្ក់ឬសែុះយ៉ា ង្ទ្ៅ េរេុណ្ពះចំទរះទសចកតើពិតទនះ ទែើមទងំ្
ទ ះទទះទៅជិតនឹង្ទ្ឹក  ឬមិនទៅជិតកតើ  ឬសរ ស់វែូចជាយុថាក ែ៏រងឹ្មា ំ

ដំសណើ រខាងវិញ្ញា ណា មបបម្រទឹេត ីចន សវេល ីេម្រាប់ព្័នធក្ិចា និងជីវិតរបេម់្រគសីាទ ន 

មួយ ទៅទព តែ ខយ ់ និង្ពយុះ ក់
ទបាកមកទ ើទ្ើវយ៉ា ង្ណា ទែើមទាន ត
ទ ះទៅតតឈ្ររងឹ្មាែំតែ ។ ជើវតិ
្េើសាទ ន និង្េនកែឹក ំ្ តូវការ្ក់ឬស
កនុង្្ពះ នទូ  ទែើមបើអាច្ ឈ្មមុខ
ទៅនឹង្ទសចកតើ្តូវការ និង្ការរង្ទុ្កខជា
ទ្ចើនបាន ទតើតមនទទ្?  ទយើង្្ តហ 
ជារង្នូវការវយ ុក្េ ់្ ទលទ្ទងំ្េស់។ ែូទចនះទយើង្្តូវការឬសែ៏រងឹ្
មាែុំះ្ក់យ៉ា ង្ទ្ៅ ទ្រះទយើង្្តូវការ ទង្កើតផ តផេ។  ៉ាុ ទ ើកទ្ឹកចិតត
កនុង្្ពះេមពើរកូឡូស២:៧ថា ែូទចនះតែ េនករា គ់្នន បានទ្ទ្ ួ្ពះ្េើសទ
ទយស៊ែូវ ជា្ពះេមាា សត់  យ៉ា ង្ណា ទ ះចូរទែើរកនុ ង្្ទ្ង្ា់មត  យ៉ា ង្
ទ ះចុះ ទដាយបាន្ក់ឫស ទហើយសាអ ង្ទឡើង្កនុ ង្្ទ្ង្ ់ ទងំ្ាងំ្ទៅ
ខាជ  ់ខជួ នកនុ ង្ទសចកតើជទំនឿ ែូចជាបាន ទ្ង្ៀនែ េ់នករា គ់្នន ទហើយ ្ពម
ទងំ្េរ្ពះេុណកាន់តតទ្ចើនទឡើង្ផង្។ 
   ខ្ុ ំចង់្សួរេនកថា ទតើមានេាើទកើតទឡើង្ទព តែ ្ពះេង់្កនុង្ជើវតិរ ស់
េនក?ពិបាកទ្េើយតមនទទ្?ទ្រះវជាការ្ ់ទផតើមននការេលិវឌឍន៏ជើវតិែ៏
យូរេតង្ាង្ និង្ជាែំទណើ រននការរកទឃើញែ៏េសាា រយមួយកនុង្ជើវតិទយើង្ ្ពះ
បាន្ាស់ទៅទយើង្ឲ្យ នតែំទណើ រការរ ើកចទ្មើនទៅមុខមួយជំហ្វ៊ែ នមតង្ៗ 
ទៅនថ្ងទនះ ទតើទលាកេនកចង់្ទដត តចិតតទុ្កដាក់ពើជើវតិននការរ ើកចទ្មើនខាង្
វញិ្ញា ណេនកឬទទ្? ្ពះចង់្ឲ្យទយើង្ទ្ទ្ួ សាគ  ់ទសចកតើ្សលាញ់ និង្្ពះ
េុណតែ ្ទ្ង់្្ ទនមកែ ់ទយើង្រា ់នថ្ងទនះ។ ្េ ់គ្នន ្តូវការ ទ្
ពិទសាធ្ន៏ទនះទែើមបើ ូតលាស់ និង្្ក់ឬសឲ្យបានទ្ៅាមរយៈការ
ទ្ំ ក់ទ្ំនង្រ ស់ទយើង្ជាមួយនឹង្ទសចកតើ្សលាញ់រ ស់្ទ្ង់្ ទទ្ើ ទយើង្
អាច្ កាសពើកតើេំណរែ៏ទររទពញននទសចកតើ្សលាញ់ទនះទៅកនុង្ជើវតិ
ទយើង្បាន។ ្ទ្ង់្បាន្សលាញ់ខ្ុ ំជាមុន ឥ ូវទនះខ្ុ ំចង់្ទ្េើយត ជាមួយ
នឹង្ទសចកតើ្សលាញ់រ ស់្ពះ ាមរយៈការតចក្យនូវឯកសិទ្ធិរ ស់
ទយើង្ជាកូន្ពះតែ បានទ្ទ្ួ ្ពះេុណែ៏េសាា រយនិង្ទសចកតើសទស្រងាគ ះពើ
្ពះទយស៊ែូវ្េើសទននទយើង្។ មាន៣ចំនុចជួយទយើង្ឲ្យ្ក់ឬសបានៈ 

១- ទ្ើ  ទ  ់នន្ពះេមពើរ តែ ជា្ពះ នទូ រ ស់្ពះ 
២-   ទ  ់ពើជើវតិចន ទវសេើ ជាឪពុកនន្កុមជំនុំរ ស់ទយើង្ 
៣-  ទ្ពិទសាធ្ន៏ននែំទណើ រជើវតិខាង្វញិ្ញា ណរ ស់ទយើង្   

ចន ទវសេើ េឺជាមនុសសតែ ទែើរខាង្វញិ្ញា ណែ៏េសាា រយមាន ក់ ទលាក្បា ់ថា 
ទយើង្មិនអាចទធ្ាើជា្េើសាទ នទដាយ្គ្នន់តតទធ្ាើជាសមាជិក្កមុជនុំ ំ៉ាុទណាណ ះ
ទទ្ ទយើង្ក៏មិនអាចទធ្ាើជាេនកែឹក ទំដាយ្គ្នន់តតសាគ  ់្ពះ នទូ តិចតចួ
ទ ះទឡើយ។(សូមរង្់្ អំាន នតទៅទ ខទ្កាយទទ្ៀត) ទដាយៈ ្បាក់ វុទ្ធើ 


