
ចំណងជ ើង: “ ការអស្ចារាយរបសព់្រះ ជៅតែមាន” (ជអជសគាល ៣៦:២២-២៨) 
” 

សេចក្ដីជូនដណឹំង 
សាលាព្រះគម្ពីរមម្តឌីូស្ទកម្ពុជាមានកតិតយិស្ ស្មូ្មោររជនូដណឹំងដលប់ងប្អូនព្កុម្ជំនុំទងំអស្ឱ់្យបានព្ជាបថា សាលាព្រះគម្ពរីមម្តឌីូស្ទកម្ពុជា នឹងមព្ជើស្
មរ ើស្និស្សតិឲ្យចលូមរៀនថាា កស់្ញ្ញា បព្ត (Diploma) ជំនានទ់១ី៩ និងបរញិ្ញា បព្តផ្នែកមទវវទិា ជំនានទ់៣ី ផ្ដលមានលកខខណឌ ដចូតមៅ៖ មបកខជនព្តូវមាន
អាយចុាបរី់១៨ឆ្ា មំ ើងមៅ ស្ព្មាបថ់ាា កប់រញិ្ញា បព្តផ្នែកមទវវទិា ព្តូវមានស្ញ្ាបព្តទទុយិភមូ្ិ។ ព្ប្សិ្នមបើបងប្អូនព្កុម្ជំនុំទងំអស្ម់ានចណំាបអ់ារម្មណ៍ 
ស្មូ្ម្វើការទនំាកទ់នំងម្កកានក់ារយិាលយ័រដឋបាល រាលម់មា៉ោ ងម្វើការ រីថ្ងៃចន័ទដលថ់្ងៃស្ពុ្ក ឬតាម្រយៈព្គូគង្វវ លផ្ទទ ល ់។  ស្មូ្បញ្ញា កៈ់  ការផ្ចកពាកយ និង
ទទលួពាកយចាបរី់ខខ ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ខាងម្ុខមនះតមៅ  ឬមម្ើលតាម្ទរំរ័ Facebook របស្ស់ាលា ម ើយ download យកម្កមព្ប្ើបាន។ **រត័ម៌ានបផ្នែម្
ស្មូ្ម្វើការទនំាកទ់នំងតាម្ទរូស្រ័ទមលខ (+៨៥៥) ៩២ ៣៩៣ ៣១៤ / ០៦៩៨០២១២៥ ឬទនំាកទ់នំងម្កខាងការយិាលយ័សាលាព្រះគម្ពរីមម្តឌីូស្ទកម្ពុជា។ 
អុីខម្៉ោលៈ  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)២៣ ២១០ ០៣១, ៩២ ៣៩៣ ៣១៤/០៦៩ ៨០២ ១២៥ ។  
អ ីម ៉ែេៈ methodistbibleschool@gmail.com, vuthysoklim@yahoo.com 

ឆ្ន ទីំ៨  សេខ ១៤                                                                                      េម្រាប់មខ ត លា- ធ្នូ  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  

ទំព្័រ 
 

១ - ២ 

         

២     

 

៣ 

 

 ៤         

 

៥           

៦-៧   

 

គម្ពីរអេអេគាលជំពូក៣៦:១៧-២០ ប្រាប់ថា កាល
ពួកវង្សេ ីប្រាអេលានអៅកន ង្ប្រេុករបេ់ខ្លួន អ ោះ
អគានបង្អា ប់ប្រេកុអ ោះ អោយផ្លូ វប្របប្រពឹត្ត និង្កិរយិា
អាោ កអប្រគាក..អគានបង្អា ប់ប្រេកុ អោយរូបប្រពោះ អគក៏
បង្អា ប់អ ោ្ ោះបរេិ ទ្ធរបេ់ប្រទ្ង្អ់ទ្ៀត្។ អេត្ អ ោះាន
ជាប្រទ្ង់្ចាក់អេចកតីអប្រកាធអៅអលីអគ គអឺោយអប្ររោះ 
្ម្អែលអគានកំចាយអៅកន ង្ប្រេុក។អតី្េំអពីាប
របេអ់គអាប្រកក់យា៉ា ង្ណាអៅ? អត្អីគម្និនកឹចាពំកីារ
េាា រយអែលប្រទ្ង់្រអំោោះអគអទ្ឬេ ី ឬអោយអប្ររោះអគម្និ
ទ្ កចិត្តនិង្ប្រពោះបនទូលេនារបេ់ប្រពោះ?ប្រពោះគ ណនិង្ 
ការេាា រយប្រទ្ង់្េប្រាប់អគហាក់គាោ នត្ម្ម្ល អប្ររោះទ្អង្វី 
អគម្និាត ប់បង្អា ប់ប្រពោះែអែល អេយីអគអធវាីបទាេ់
ប្របឆងំ្ជាម្យួនងឹ្ប្រទ្ង់្អទ្ៀត្។ អបអីយងី្អម្លីអៅពកួ 
េ បី្រាអេលហាក់ែូចជាម្និរាង្ចាល នងិ្ការអែលប្រពោះ
ោក់ទ្ណឌ កម្ោអគអាោះ។ អេត្ េវអីគម្និអាោះបង់្អចាល
េំអពីាបអគ? ប្រពោះគម្ពីរអេាយ៩:៦-៧,១១:១-៥ 
ទាយថា និង្ានប ប្រត្តូ្ចម្ួយេង្ាប្របេូត្ម្កអែីម្ប ី
េអរង្អា ោះម្ន េសអោក។ កន ង្ប្រពោះគម្ពីរេញ្ញា ថ្ោីម្ន េស
អគម្ិនានទ្ទ្ួលាា ល់ប្រពោះអយេ ូវជាប្រពោះអែលអគរង់្
ចាអំទ្ អថ្ម្ទាងំ្ពួកអគអធវីទ្ កខអបៀត្អបៀនែល់េនកអជឿ 
ប្រទ្ង់្ អេយីប្រពម្ទាងំ្អប្រេកថា ឆា ង្ប្រពោះអយេ ូវអទ្ៀត្
(លូកា២៣:២០-២៣)។ អេត្ អនោះកន ង្ឆន ទំ្៧ី០ ម្ន
ប្រគីេទេករាជប្រពោះានេន ញ្ញា ត្តឲ្យេ ីប្រាអេលាត់្ 

 ការអស្ចា រយរបស់ព្រះ 

នៅតែមាន 

 ព្រះកន៏ព្ែៀមព្រះររ 

    សព្មាបអ់នកតែរ 

 កមមវធិនីបើកបនវសនកាល 

 ព្រះព្ាស់ខ្ញ ុំឲ្យបនព្មើព្រង ់

 សកមមភារនសេងៗ 

 អរព្រះគណុែល់ព្រះ 
    

 ឥែនលងព្បជុុំគ្នន ន ើយ 
 

 ព្រះរាជកុំនណើែ 

 ព្រះគណុព្រងស់តល់ 
 

 មានអវតីែលខ្ញុំអាចចលូ 

   រមួចុំតណកកនញងនបសកកមម 
 
 

 ែុំនណើរខាងវញិ្ញា ណាម

តបបព្រសឹត ីចន នវសល ី 

 អៅកន ង្ប្រពោះគម្ពីរលូកា១:៣៧ានេំអែង្យា៉ា ង្ 
ចាេ់ថា ែបតិ្ការេវអីែលប្រពោះប្រទ្ង់្អធវពី ាំន អ ោះគាោ ន
អាោះអ យី។ ឯប្រពោះគម្ពរី 
អោក បបត្ត១ិ៨:១៤ ក៏េំអែង្ថា 
 អត្ាីនការេវអីែលប្រពោះអយេូវ៉ា អធវមី្និ
អកតី្អែរឬេ ី ែលអ់វោកំណត់្ អ ោះ
េញនឹង្ម្កឯឯង្....។ ទ្េសនៈរបេ់ 
ម្ន េសអត្ង្អត្ានការភ័យខ្លល ច អទាោះជាានអ ញីប្រពោះ
បនទូលបង្អា ញចាេ់យា៉ា ង្ណាក៏អោយ ក៏កន ង្គំនិត្ គិត្ថា 
អធវីម្ិនអកីត្ៗែអែល អប្ររោះអនោះជាគំនិត្ម្ន េសានាប 
អត្ីអោកេនកយល់យា៉ា ង្អម្៉ាចអែរ? 
 អៅកន ង្ប្រពោះគម្ពីរ អេអេគាល៣៦ ានបង្អា ញពី 
ប្រពោះេឬទ័្យប្រពោះចំអរោះប្របជារារេតរបេ់ប្រទ្ង់្ អទាោះអបីពួក 
អគម្ិនាត ប់បង្អា ប់ប្រទ្ង់្ ក៏ប្រទ្ង់្ានអធវីការែ៏េាទ រយរអំោោះ 
ពួកអគឲ្យានអេរភីាពពីការប្រគប់ប្រគង្របេ់ាេន៍ែម្ទ្។ 
១.នេិសយ័របេ់ម្ន េសចអំរោះប្រពោះ ឬប្របវត្តាិរេតែអែលៗ 
 អបីអយងី្អម្ីលេំពីប្របវត្តិារេតរបេ់េ ីប្រាអេល
ានបង្អា ញែអែលៗ អៅកន ង្េញ្ញា ចាេ់ថា ម្ន េសម្ិន
ទ្ កចិត្តអលីប្រពោះ អេយីអគានវលិអៅរកេវីអែលបំអពញចិត្ត
ខ្លួនអគជាជាង្ការពឹង្អាង្អលីប្រពោះ រេូត្ែល់ប្រពោះប្រទ្ង់្ោក់
អគអៅជាទាេករម្នាេន៍ែម្ទ្។ អត្អៅអពលអែលអគ
ភាា ក់ខ្លួនេធិាា នអេវង្រកប្រពោះ ប្រទ្ង់្ានេត់្អទាេឲ្យអគ 
និង្ អំគឲ្យានអេចកតីេ ខ្ានតារជាថ្ោី។   

សាលាម្រព្ះគ ពីរស តូឌីេទក្ ព ជា 
 

ព្រឹត្តិបព្រ 
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ទំព្័ រ១  

ជោកព្រ ូព្ាក ់វទុ្ធ ី



ព្ រឹត្ តិប័ ព្ ត្ រ័ ត្៌មា ន សាលា ព្រ ះ គ ម្ពី រ ម ម្ ត្ូឌី ស្ទ ក ម្ពុ ជា  ឆ្ន ាំ ទី៨   មេ ខ ១ ៤  

  ការអសាា រយរបេម់្រព្ះ សៅមតាន                  ម្រព្ះក្៏សម្រតៀ ម្រព្ះព្រេម្រាបអ់នក្មដរ! 

ទំព្័ រ២  

  អៅកន ង្ប្រពោះគម្ពីរយា៉ា ក ប១:៧ានបង្អា ញថា ប្រគប់ទាងំ្របេ់ែ៏លា 
អែលប្រពោះប្របទានម្ក និង្េេ់ទាងំ្េំអណាយទានែ៏ប្រគប់លកខណ៍ អ ោះេ ទ្ធ
អត្ម្កពីាា នអលី គឺម្កពបី្រពោះវរបិតាម្នពនលឺ អែលប្រទ្ង់្ម្ិនអចោះអប្របប្របួល 
េូម្បអីត្ប្រេអាលម្នអេចកតីផ្លល េអ់ប្របក៏គាោ នអែរ។ អយងី្ានអម្ីលអ ញីេំពី
ប្រពោះគ ណម្នប្រពោះេប្រាប់កូនអែលអាោ ោះប្រត្ង់្របេ់ប្រទ្ង់្។ ប្រទ្ង់្ានប្របទាន 

ប្រពោះពរែល់េិេសឆន ទំ្៣ី ម្នាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជា ទាងំ្េេ់នូវ 
ក ំពយូទ័្រអលបថ្បថ្ោីាន ក់ម្ួយអប្រគឿង្ េប្រាប់កន ង្ជំនួយែល់ការេិកាប្រាវ- 
ប្រជាវរបេ់អគាន ក់ៗ។ 
 េិេសទាងំ្េេ់ពិត្ជាានេំណររកីរាយយា៉ា ង្ខ្លល ងំ្ អែលក ំពយូទ័្រ 
អនោះ ប្រពោះានប្របទានពរឲ្យអគអៅកន ង្អែីម្ឆន េំិកា២០១៩-២០២០ តាម្ 
រយៈប្រកុម្ជំន ំអម្តូ្ឌីេទ អបកកាវ ង្ (Bae Kwang Methodist Church)។ 
អោក លី ហាក់េ ង្ ជាប្រគូគង្អវ លានម្កប្របគល់ក ំពយូទ័្រអនោះែល់េិេស 
ចំនួន៨ ក់ និង្  កយកអផ្នកេិេសក៏ានទ្ទ្ួលម្ួយអប្រគឿង្អែរ អែល 
េរ បទាងំ្េេ់ាន៩អប្រគឿង្។ 
 ជំអនឿរបេ់ខ្ា ំានអជឿថា ប្រពោះប្រទ្ង់្អប្រត្ៀម្ប្រពោះពរេប្រាប់ប្រគប់ 
ម្ន េសទាងំ្េេ ់ជាពអិេេេប្រាប់កូនរបេប់្រទ្ង់្ នងិ្េេេ់នកអែលទូ្ល 
េ អំោយអាោ ោះប្រត្ង់្ពបី្រទ្ង់្ ប្រពម្ទាងំ្រេអ់ៅេប្រាប់េរិលីាប្រទ្ង់្  អ ោះប្រទ្ង់្ 
នងិ្បង្ាូរប្រពោះពរអែលម្និអចោះរងី្េងួត្ពនីគរាា នេគ៌ួែលអ់គ។  អេត្ អនោះ 
អយងី្ជាកូនរបេ់ប្រពោះ គបបទី្ កចិត្តនិង្ពឹង្អាង្អលីប្រទ្ង់្ បំអរបី្រទ្ង់្េេ់ពីចិត្ត 
អ ោះប្រទ្ង់្នឹង្អធវីការជាអប្រចីនេប្រាប់េនក ផ្តល់ឲ្យេនកាននិម្ោិត្ម្កពីប្រពោះនិង្ 
ប្របទានពរឲ្យេនកប្រគប់យា៉ា ង្។  ខ្ា ំអជឿថា ប្រពោះពរអពលអប្រកាយគឺជារបេ់េនក 
ម្ិនខ្លន អម្នអទ្? ។    អោយ ាោប្រពោះគម្ពរី 

អចញពីពិភពអោក អោយារេវី គឺអប្ររោះអត្អគអធវីាបទាេ់នឹង្ប្រពោះ។  
ែូចគាន អែរ អេចកតជីអំនឿរបេ់អយងី្ អបមី្និប្របយត័្ន នងិ្អែរីជាន់ប្របវត្តេិ បី្រា-
អេលអែរ។ ជវីតិ្អោកេនកនងិ្ខ្ា ែូំចគាន  អបអីយងី្េង្ា យរាប់ប្រពោះគ ណនងិ្ការ 
េាា រយអែលប្រពោះផ្តល់ឲ្យ គឺរាប់ម្ិនេេ់ អត្ភាគអប្រចីនអយងី្អភលចប្រពោះគ ណ
ម្នប្រពោះអេយីចាប់អផ្តីម្អធវីទ្អង្វីែអែលទាេ់ប្របឆងំ្នឹង្បំណង្ប្រពោះទ័្យប្រពោះ 
អធវីឲ្យប្របវត្តិារេតចារែអែលៗ។ អេត្ អនោះអតី្ផ្លូ វប្របប្រពឹត្ត និង្កិរយិារបេ់
បង្បាូ នចំអរោះប្រពោះយា៉ា ង្ណាអែររាល់ម្ថ្ងអនោះ? អតី្េនកានអថ្រកាប្រេុក
អែលបង្បាូ នានរេ់អៅរាល់ម្ថ្ងឬអទ្? អតី្អោកេនកានថាវ យបង្ាបំ្រពោះែ៏
ពិត្េេ់ពីចិត្ត និង្អលីកត្អម្ាីង្ប្រពោះ ម្ប្រទ្ង្អ់ែរឬអទ្?  
២.ប្រពោះប្រទ្ង្អ់ធវីការយា៉ា ង្េាា រយជាថ្ោីអែលម្ន េសាោ នមិ្នែល់ 
 អបីតាម្ទ្អង្វីរបេ់េ ីប្រាអេល និង្អយងី្រាល់ម្ថ្ង ម្ិនេម្ឲ្យប្រពោះ 
ផ្តល់ប្រពោះគ ណឲ្យអទ្ អត្ប្រទ្ង់្ានអធវីការែ៏េាា រយជាថ្ោីេប្រាប់រារេតប្រទ្ង់្។ 
អត្ីេវីអែលជាកាេាា រយអែលប្រពោះានអធវីអ ោះ? ប្រពោះបនទូលេនារបេ់ប្រពោះ
កន ង្អេអេគាល ៣៦:២២-៣២ ប្រទ្ង្ា់នេនាថា ប្រទ្ង្នឹ់ង្អធវីការជាថ្ោី 
អត្មិ្នអម្នអោយយល់ែល់ពួកេ ីប្រាអេលអ ីយ គឺអោយយល់ែល់ប្រពោះ
 ម្ែប៏រេិ ទ្ធរបេ់ប្រទ្ង្វ់ញិអទ្ អេត្ េវី អប្ររោះទ្អង្វីម្ន េសអធវីាបប្របឆងំ្នឹង្
ប្រពោះអគមិ្នរាង្ចាល។ ប្រទ្ង្នឹ់ង្អញកអ ោ្ ោះែជ៏ាធំរបេ់ប្រទ្ង្អ់ចញពីេេ់
ទាងំ្ាេន៍ ានន័យថា ឲ្យាេន៍ែម្ទ្ និង្ទ្ទ្លួាា ល់ប្រទ្ង្ថ់ា ជាប្រពោះ 
អនោះបង្អា ញថា គាោ នេវអីែលប្រទ្ង់្អធវមី្និានអ យីអប្ររោះប្រទ្ង់្ជាប្រពោះែ៏ជាប្រពោះ  
ខ្២៤-២៧ ប្រទ្ង់្នងឹ្ប្របមូ្លអគឲ្យម្កឯប្រេុករបេ់អគវញិ ប្រពម្ទាងំ្េំអាត្
អគជាថ្ោអីេយីោក់ចតិ្តថ្ោនីងិ្វញិ្ញា ណថ្ោកីន ង្រារេតរបេ់ប្រទ្ង់្។ឯខ្២៨-៣០ជា 
ការេនាែ៏ាោ នម្និែល់អែលប្រពោះប្រទ្ង់្នងឹ្អធវេីប្រាប់កូនរបេ់ប្រទ្ង់្ គបឺ្រទ្ង់្ 
េអរង្អា ោះអគ អេយីចរំ ង្ចអំរនីែល់អគប្រគប់យា៉ា ង្ អែលអគម្និេម្នងឹ្ទ្ទ្លួ។ 
 ប្រគីាទ នេពវម្ថ្ងកំព ង្អត្ានការផ្ េផ្ ល ប្របកបគាន   បំ្រពលឹង្ 
ម្ន េសថាវ យប្រពោះ ហាក់ពិអេេជាង្ប្រគីាទ នេម័្យអេអេគាល អត្ក៏ាន 
េនកខ្លោះានបកសពួកអែរ។ ខ្ា ំានជំអនឿថា ប្រពោះនឹង្អធវីការេាា រយេប្រាប់
កម្ព ជា អោយ បំ្របជាជនទាងំ្េេ់ឲ្យថាវ យបង្ាបំ្រទ្ង់្។ អទាោះអៅេម័្យអនោះ
ប្រគីាទ នជាអប្រចីនម្ិនចង់្អធវីជាប្រគូគង្អវ លបំអរបី្រពោះអពញអពលក៏អោយ ក៏ប្រពោះ 
ប្រទ្ង់្នងឹ្អធវកីារែ៏េាា រយជាថ្ោកីន ង្ចតិ្តអគ អេយីប្រតាេ់អៅេនកបអប្រម្ឲី្យចូល
ម្កេវកឹេវនឺខ្លួនឲ្យានេម្ត្ាភាពកន ង្ការបអប្រម្បីនត នងិ្អធវជីាទ្បង្ាូរការ 
េាា រយរបេ់ប្រទ្ង់្។ តាម្រយៈេនកបអប្រម្ ីប្រទ្ង់្នងឹ្តាងំ្ប្រពោះ ម្ែ៏បរេិ ទ្ធប្រទ្ង់្ 
អៅកណាត លប្របអទ្េកម្ព ជា ប្រពម្ទាងំ្ោក់វញិ្ញា ណប្រទ្ង់្កន ង្ចតិ្តេនកអជឿប្រគប់
រូប អេយីេអរង្អា ោះអគ ឲ្យានេង្ឃមឹ្អ ងី្វញិ។ អទាោះអពលខ្លោះកន ង្ចតិ្តគាោ ន
េង្ឃមឹ្ អត្ប្រពោះនឹង្ ឲំ្យអយងី្ានេង្ឃមឹ្វញិ។អេអេគាល៣៧បង្អា ញថា 
ប្រពោះានអធវីការែ៏េាា រយ ឆ្ាឹង្េងួត្ម្កជារូបាច់ានជីវតិ្វញិ។ ខ្ា ំអជឿថា 
បំណង្ប្រពោះេឬទ័្យប្រពោះ ប្រទ្ង់្នឹង្ប្របទានពរែល់េនក និង្ប្របជាជាត្ិេនកឲ្យ
ានេង្ឃមឹ្ជាថ្ោីេប្រាប់អបេកកម្ោរបេ់ប្រទ្ង់្។ អោយអោកប្រគូ ប្រាក់ វ ទ្ធី 



ព្ រឹត្ តិប័ ព្ ត្ រ័ ត្៌មា ន  សាលា ព្រ ះ គ ម្ពី រ ម ម្ ត្ូឌី ស្ទក ម្ពុ ជា  ឆ្ន ាំ ទី៨   មេ ខ ១ ៤  

    ក្ មវិធ្ីសបើក្បសវេនកាេថមីឆ្ន ២ំ០១៩                  ម្រព្ះម្រាេស់ៅខ្ ឲំ្យបំសរ ើម្រទង់  

ទំព្័ រ៣  

   អោកប្រគូឈមឹ្ េ ខ្ល បចា បបននជាប្រគូផ្ាយែំណឹង្លាទ្ទ្ួលបនទ ក 
បំអរបី្រពោះអៅកន ង្ប្រកុម្ជំន ំអម្តូ្ឌីេទចំបក់អកាង្ ប្រេុកាវ យប្រជំអខ្ត្តាវ យអរៀង្ 
អោកប្រគូានទ្ទ្ួលអជឿប្រពោះអយេ ូវជា
ប្រពោះេង្ាេអរង្អា ោះេប្រាប់ជីវតិ្អៅកន ង្ 
ឆន ១ំ៩៩៤។ អត្អប្រកាយម្ក អោកប្រគូ
ានអបកអចញពីប្រពោះេង្ាវញិ អេយីរេ់
អៅកន ង្ជីវតិ្ចាេ់ជាអប្រចីនឆន ។ំ េរគ ណ 
ប្រពោះេង្ា ប្រពោះានអគាោះចិត្តអោកប្រគូ 
តាម្រយៈភរយិារបេ់អោកប្រគូឲ្យអេវង្
រកប្រពោះនិង្ថាវ យបង្ាំែល់ប្រទ្ង់្វញិអៅ
កន ង្ឆន ២ំ០១២ អោយចូលរមួ្ថាវ យបង្ាំកន ង្
ប្រពោះវហិារអម្តូ្ឌីេទប្រត្អបក។ចាប់ពីអពល
អ ោះម្កអោកប្រគូានរេ់អៅអោយាន
ជីវតិ្ផ្លល េ់អប្របជាថ្ោី ជាគំរូែល់ប្រកុម្ប្រគួារ 
ែល់េិេស(អោកជាប្រគូបអប្រង្ៀនអៅវទិ្ា
ល័យ) និង្ែល់េេគម្ន៍អែលកំព ង្រេ់
អៅឲ្យអគានអម្ីលអ ញីប្រពោះអយេ ូវអៅកន ង្ជីវតិ្រេ់អៅរបេ់គាត់្។  
  អទាោះអោកានជំអនឿរងឹ្ាចំំអរោះប្រពោះអបបណា ក៏អៅអត្ានការ
ពិាកកន ង្ការប្របកាេប្រពោះបនទូលប្រពោះ ែល់ម្ន េសអែលអៅជ ំវញិអោកឲ្យ
អគានយល់េំពីប្រពោះអែរ។ អៅកន ង្អខ្ឧេភា ឆន ២ំ០១៥ អោកប្រគូាន
េអប្រម្ចចិត្តចូលអរៀនប្រពោះបនទូលបអនាម្ជាម្ួយកម្ោវធិី វញិ្ញា បនបប្រត្ព័នធកិចា
អែលានរយៈអពល២ឆន  ំអែលអបីកបអប្រង្ៀនអោយ ាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ 
ឌេីទកម្ព ជា អៅអខ្ត្តាវ យអរៀង្។ អោកប្រគាូនខ្តិ្ខ្តំ្េ ូរេូត្ានទ្ទ្លួ 
អជាគជ័យ និង្ទ្ទ្ួលវញិ្ញា បនបប្រត្អៅម្ថ្ងទ្ី១២ អខ្កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៧។ 
  អោកប្រគូានបង្អា ញថា អៅអពលអោកប្រគូបញ្ា ប់ការេិកា ប្រពោះ 
ប្រទ្ង់្ានប្រតាេ់អៅអោកប្រគូម្ួយជំហា នអទ្ៀត្ ឲ្យទ្ទ្ួលបនទ កអធវីជាប្រគូ
ផ្ាយែំណឹង្លា បំអរអីៅកន ង្ប្រកុម្ជំន ំអម្តូ្ឌីេទចំបក់អកាង្។ អនោះបង្អា ញថា 
ប្រពោះប្រទ្ង់្ានអរៀបចអំោកប្រគពូមី្យួជហំា នអៅម្យួជហំា នអែមី្បឲី្យកាល យជា
េិេសែ៏ពតិ្របេ់ប្រពោះ នងិ្ជាអផ្នកម្យួកន ង្អបេកកម្ោ បំ្រពលឹង្ម្ន េសថាវ យ
ប្រពោះ។ អទាោះយា៉ា ង្ណា អោកប្រគេូរគ ណប្រពោះ អែលប្រទ្ង់្ានបណត ោះបណាត ល 
ឲ្យានចំអណោះែឹង្ខ្លង្ឯប្រពោះបនទូលលោម្កន ង្ការប្របកាេប្រពោះបនទូល ផ្ាយ
ែំណឹង្លា និង្អម្ីលអថ្រកាកូនអចៀម្អែលប្រពោះអផ្ាីរជាម្ួយអោកឲ្យអគាន
ជំអនឿរងឹ្ា ំនិង្អាចបំអរ ីអេយីនឹង្បអង្ាីត្េិេសថាវ យប្រពោះបនត។  
  ច ង្អប្រកាយអោប្រគូអលីកទ្ឹកចិត្ត និង្េធិាា នថា េូម្ប្រពោះបនត
ប្របទានពរែល់អោកប្រគូ ប្រកុម្ប្រគូារ និង្ប្រកុម្ជំន ំទាងំ្េេ់ឲ្យានអេចកតី
ជំអនឿរងឹ្ា ំ អៅជាប់នឹង្ប្រពោះគ ណម្នប្រពោះ អេយីក ំអភលចនឹង្បំអរ ី អេយី
បអង្ាីត្េិេសថាវ យប្រពោះ។       អោយអោកប្រគ ូឈមឹ្ េ ខ្ល  

 េរគ ណែល់ប្រពោះអែលប្រទ្ង់្អៅអត្បនតប្របទានពរ និង្ផ្តល់ប្រពោះគ ណ
ែល់ាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជា។ កាលពីម្ថ្ងទ្ី១៤ អខ្ត្ ោ ឆន ២ំ០១៩ 
ប្រពោះប្រទ្ង់្ានបនតប្រតាេ់អៅេនកជំ ន់ថ្ោីឲ្យចូលម្កកន ង្ការបណត ោះបណាត ល 
ខ្លួនឯង្ឲ្យកាល យជាេិេសែ៏ពិត្ជាម្ួយនិង្េិេសអផ្សង្អទ្ៀត្កន ង្ការអបីក
បអវេនកាលថ្ោី។ កន ង្អពលអបីកបអវេនកាលអនោះ េិេសទាងំ្េេ់ រមួ្ទាងំ្
ប្រគូបអប្រង្ៀន អេយីនិង្ប គាលិកាោានទ្ឹកម្ ខ្ញញឹម្រកីរាយអោយាន
ជួបជាម្ួយនិង្ម្ិត្តចាេ់ ម្ិត្តថ្ោីរបេ់ខ្លួនអ ងី្វញិ។ ទ្ឹកម្ ខ្របេ់ពួកអគ 
ាន ក់ៗានបង្អា ញេំពីអេចកតីេង្ឃមឹ្ ែ៏ពិត្កន ង្ប្រពោះវត្តានម្នប្រពោះែ៏ានប្រពោះ 

ជនោរេ់ថាពួកអគគឺជាប គាល 
ាន ក់អែលប្រពោះប្រតាេអ់ៅឲ្យ
ចូលម្កបណត ោះបណាត ល
ទាងំ្ខ្លង្អេចកតជីអំនឿ នងិ្
ចអំណោះែងឹ្ខ្លង្ប្រពោះបនទូល
អែីម្បាីនេម្ត្ាភាពកន ង្
ការបនតអបេកកម្ោរបេ់
ប្រពោះ  មំ្ន េសអែលម្ិន
ទាន់ានាា ល់ប្រពោះឲ្យអប្រប
ចិត្ត និង្វលិម្កថាវ យបង្ាំ
ប្រពោះ អេយីរេ់អៅអប្រកាម្
ការែឹក ពំីប្រពោះែ៏ានប្រពោះ
ជនោរេ់អ ងី្វញិ។  
 ែូចកន ង្ប្រពោះបនទូលអៅកន ង្ប្រពោះគម្ពីរ អេអភេូ៤:១១-១២េំអែង្ថា 
អេយីប្រទ្ង់្ានប្របទានឲ្យេនកខ្លោះានអធវីជាាវក័ ខ្លោះជាប្រគូេធិបាយ ខ្លោះជា
ប្រគូផ្ាយែំណឹង្លា ខ្លោះជាប្រគូគង្អវ ល អេយីខ្លោះជាប្រគូបអប្រង្ៀន។ ប្របអយាជន៍
នឹង្ ឲំ្យពួកបរេិ ទ្ធានប្រគប់លកខណ៍អ ងី្ េំរាប់អធវីការជំនួយ អេយីនឹង្
ាា ង្រូបកាយប្រពោះប្រគីេទអ ងី្។  

អោយ ាោប្រពោះគម្ពរី 



ព្ រឹត្ តិប័ ព្ ត្ រ័ ត្៌មា ន សាលា ព្រ ះ គ ម្ពី រ ម ម្ ត្ូឌី ស្ទ ក ម្ពុ ជា  ឆ្ន ាំ ទី៨   មេ ខ ១ ៤  

        េក្ មភាព្សសេងៗរបេស់ាលា                      អរម្រព្ះគ ណដេម់្រព្ះ 

ទំព្័ រ៤  

 ជាអរៀង្រាល់ឆន  ំ ាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជាម្ិនអែលខ្លន
 បំ្រគប់ទាងំ្និេសតិ្ ប គាលិក ប្រពម្ទាងំ្ប្រគូទាងំ្េេ់ ឲ្យចូលម្កអែីម្បអីធវី
ពិធីេរប្រពោះគ ណែល់ប្រពោះអ យី។ ប្រគប់គាន ចូលអៅចំអរោះប្រពោះ អោយេរ-
គ ណប្រពោះ អែលប្រទ្ង់្ានប្របទានប្រគប់យា៉ា ង្េប្រាប់ឆន ចំាេ់ និង្េូម្ការ
ែឹក េំប្រាប់ឆន ថំ្ោីបនតអទ្ៀត្។ែូចប្រពោះបនទូលកន ង្ប្រពោះគម្ពីរ១អថ្េា ូនចិ
៥:១៨ េអំែង្ថា ចូរេរប្រពោះគ ណកន ង្ប្រគប់ការទាងំ្េេ់ ពអីប្ររោះប្រពោះប្រទ្ង់្
េពវប្រពោះេឬទ័្យឲ្យេនករាលគ់ាន អធវយីា៉ា ង្ែូអចាន ោះអោយនូវប្រពោះប្រគេីទអយេ ូវ។ 

 ការេរគ ណ ពិត្ជាបង្អា ញនូវផ្លវជិជានជាអប្រចីន េប្រាប់
េភិវឌឍន៍េត្តចរកិ និង្ជីវតិ្ខ្លង្ប្រពលឹង្វញិ្ញា ណរបេ់ប្រគីាទ នប្រគប់ៗរូប
អេយីក៏េប្រាប់ មំ្កនូវប្រពោះពរែល់អយងី្បនតអទ្ៀត្ផ្ង្អែរ។  អបីអយងី្
អចោះេរគ ណប្រពោះេប្រាប់កចិាការតូ្ច អ ោះប្រពោះប្រទ្ង់្នងឹ្ប្របទានឲ្យេនកទ្ទ្លួ
ាននូវប្រពោះពរេប្រាប់ការធអំៅម្ថ្ងខ្លង្ម្ ខ្ផ្ង្អែរ អត្អីម្នអទ្?។ ប្រពោះគម្ពរី
ទ្នំ កែអំកងី្ ១០៣ ានបង្អា ញប្រគីាទ នឲ្យែឹង្ពីមូ្លអេត្ ម្នការេរប្រពោះ
គ ណែល់ប្រពោះ និង្ម្ន េស ប្រពម្ទាងំ្ជួយអយងី្ឲ្យប្រកអ កអម្ីលេំពីជីវតិ្
ម្ួយឆន កំនលង្អៅថា ានការរកីចអប្រម្ីនេវីខ្លោះ? អេត្ េវីានរកីចអប្រម្ីន? 
អោយអប្ររោះអត្េម្ត្ាភាព ចំអណោះែឹង្ ការអប្រជាម្អប្រជង្ពីេនកអផ្សង្ ឬក៏
អោយអប្ររោះប្រពោះគ ណម្នប្រពោះ អែលប្រទ្ង់្ប្របទានពរឲ្យតាម្រយៈម្ន េស?។ 
អេតចោវឌីានរលឹំកឲ្យអយងី្ែឹង្យា៉ា ង្ចាេ់កន ង្ជីវតិ្រេ់អៅប្របចាមំ្ថ្ងថា 
ប្រត្ូវអត្េរអេីរត្អម្ាីង្ែល់ប្រពោះ និង្េរប្រពោះគ ណប្រទ្ង់្ប្រគប់យា៉ា ង្ជាអរៀង្រាល់
ម្ថ្ង អទាោះេាិត្អៅកន ង្កាលៈអទ្េៈណាក៏អោយ មូ្លអេត្ ៈប្រទ្ង់្េត់្អទាេ
ចអំរោះេេទ់ាងំ្ការទ្ ចារតិ្របេខ់្ា  ំ ប្រទ្ង់្អប្រាេជងំ្ទឺាងំ្ប៉ា  ោ នរបេខ់្ា ឲំ្យជា 
ប្រទ្ង់្ក៏ជយួជវីតិ្ខ្ា ឲំ្យរចួពរីអតត  ប្រទ្ង់្យកអេចកតេីបប រេ នងិ្អេចកតី
អម្តាត ករ ណាបរំក់ជាម្ក ែឲ្យខ្ា ។ំ ប្រទ្ង់្អប្រាេប្របទានឲ្យេបំកកាយម្នខ្ា ំ
ានេាប់េាលអ់ោយរបេល់ា  ប្របអយាជន៍ឲ្យវយ័អកោង្ខ្ា ាំនអកអ ងី្ជាថ្ោ ី
ែូចជាឥរនទ។ី ឆន អំនោះ េរប្រពោះគ ណប្រពោះអែលប្រទ្ង់្ប្របទានពរែល់ាោប្រពោះ
គម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជា ឲ្យអៅអត្អាចបអង្ាីត្េិេសអែីម្បបីអង្ាីត្េិេសបនត។ 

 
 

              

  
 

អោយៈាោប្រពោះគម្ពរី 



ព្ រឹត្ តិប័ ព្ ត្ រ័ ត្៌មា ន  សាលា ព្រ ះ គ ម្ពី រ ម ម្ ត្ូឌី ស្ទក ម្ពុ ជា  ឆ្ន ាំ ទី៨   មេ ខ ១ ៤  

 ទំព្័រ៥  

 ឥតមេងម្របជ គំ្នន  ដូចជាអនក្ខលះធ្លល បស់នាះស ើយ  
 ឥត្អលង្ប្របជ គំាន  ែូចជាេនកខ្លោះធ្លល ប់អ ោះអ យី ប្រត្ូវឲ្យកំឡា

ចិត្តគាន វញិ ឲ្យកាន់អត្ខ្លល ងំ្អ ងី្ផ្ង្ តាម្អែលអ ញីថាម្ថ្ងអ ោះជិត្ម្ក
ែល់អេយី ២៦ ែបតិ្អប្រកាយអែលអយងី្ានទ្ទ្ួលាា ល់អេចកតពីិត្
អេយី អបីអយងី្អធវីាបេោ័ប្រគពីចិត្តអទ្ៀត្ អ ោះគាោ នយញ្ាបូជាណា េំ-
រាប់នឹង្អោោះាបអទ្ៀត្អទ្ (អេអប្រពី១០:២៥-២៦)។  

ពិត្ជាេំខ្លន់ណាេ់អែលគណៈកម្ោការេត្ីត្េិេសម្នាោប្រពោះ
គម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជា ានអរៀបចំឲ្យានការជួបជ ំនូវម្ហាប្រគួារអនោះ
អ ងី្ អោយប្រេបអៅតាម្ប្រពោះបនទូលអែលអចង្ថា ឥត្អលង្ប្របជ គំាន  ែូច
ជាេនកខ្លោះធ្លល ប់អ ោះអ យី។ អទាោះេត្ីត្េិេស អគជាេិេសអែលាន
អរៀនប្រពោះបនទូលប្រពោះ
អពញអពលរេូត្៣
អៅ៤ឆន ក៏ំអោយ 
អពលអនោះជាឱកាេ
េប្រាប់ពួកអគចូល

ម្កអែីម្បបី្របកបគាន  អលីកទ្ឹកចិត្តគាន  ប្រពម្ទាងំ្ែ េខ្លត់្គាន បអនាម្អទ្ៀត្។ 
ែូចរកយេ ភាេិត្អខ្ោរម្ួយអរលថា«អបទី្ កយូរវចាេ់អប្របណីាេ់វថ្ោ»ី
ឯប្រពោះបនទូលប្រពោះអៅកន ង្ប្រពោះគម្ពីរេ ភាេិត្២៧:១៧ ានេំអែង្ថា 
អែករអម្ង្េអំលៀង្អែក ឯម្ន េសក៏អធវឲី្យម្តិ្តេឡំាញ់ខ្លួនម្ ត្ប្រេចួយា៉ា ង្
អ ោះអែរ។ អយងី្ហាក់ែូចជាម្ិនេូវានម្អធាាយណាអផ្សង្អប្រចីន
អែីម្បជីំរ ញអយងី្ឲ្យានទ្ំ ក់ទ្ំនង្គាន ជួយគាន ឲ្យានភាពរងឹ្ាអំប្រៅពី
ការប្របកបគាន អនោះអ យី។ 

ចំអណកអបេកកម្ោអែលពួកអគានអរៀបចំអ ងី្អ ោះគឺអែីម្បាីត រ
នងិ្ពប្រង្ងឹ្ទ្ ំក់ទ្នំង្លាអ ងី្វញិឲ្យានភាពរបួរមួ្គាន អៅកន ង្ការបអប្រម្ី
ប្រពោះ បអប្រម្គីាន នងិ្គាន ឲ្យានប្របេិទ្ធភាពអៅកន ង្ប្របទ្េកម្ព ជា។   

ឯចកខ វេ័ិយរបេ់ពួកអគ ប្រេោញ់ប្រពោះ ប្រាោញ់េនកែម្ទ្ និង្រកីរាយកន ង្ការ
បអប្រម្។ី ាោានេអញ្ជ ីញអោកបណឌិ ត្ ោនអីយ៉ាល កូខ្លេ  ន (Dr Daniel 

Koh Kah Soon ) អែីម្បជីួយជប្រម្ុញទ្ឹកចិត្តពួកអគឲ្យានភាពអឆ្ោះឆ្ួលកន ង្
ការបអប្រម្ី ទ្ំ ក់ទ្ំនង្ កំឡាចិត្តគាន បអនាម្អទ្ៀត្ឲ្យប្រេបតាម្អបេកកម្ោអនោះ។ 

  អយងី្ានអម្ីលអ ញីេំពីអេចកតីេំណរអចញម្កពីខ្លង្កន ង្ចិត្តរបេ់
េត្ីត្េិេសាន ក់ៗកន ង្ការចូលរមួ្ប្របកបគាន អនោះ។ ពួកអគានអចករអំលកទ្ី
ប ទ ល់ បទ្ពិអាធន៍កន ង្ការបអប្រម្ីប្រពោះ រកយកំានតចិត្ត បទ្េរអេីរ និង្
ថាវ យបង្ាំ អេយីេនកខ្លោះក៏ានអលីកពីប្របវត្តិកាលអគរេ់អៅជាម្ួយគាន កន ង្អពល
េិកាយា៉ា ង្រកីរាយ។ ម្ិនអត្ប៉ា អណាណ ោះពួកអគានចំណាយអពលកន ង្ការអាោះ
អឆន ត្អរេីេនកត្ំណាង្គណៈកម្ោការថ្ោីរបេ់េត្ីត្េិេសផ្ង្អែរ អប្ររោះថា ពួក
អគអរៀបចំឲ្យានអាណត្តិកន ង្ការបអប្រម្ីែល់គាន និង្គាន ។  អៅកន ង្អាណត្តិថ្ោីអនោះ    
គណៈកម្ោការអែលានជាប់អឆន ត្ាន អោកេ ខ្ ជាង្ ជាប្របធ្លន ប ទ ប់ម្ក
អោក ឆយ ច ា  អោក អេម្ អម្៉ាង្ម្ថ្ អោកអថ្ង្ ថារត័្ន អោកអៅ ភារម្យ
អោកប្រេី ប  ន េ ជាត្ិ េនកប្រេី អេង្ េ ផ្លនី អោកប្រេី អឆម្ វណណ ង្ ...។ 
អៅម្ថ្ងបញ្ា ប់ពួកអគានប្របកបគាន ជិោះទូ្កកំានតអៅាត់្ទ្អនល និង្បរអិភាគ
អាហាររមួ្គាន យា៉ា ង្េបាយរកីរាយ។ 

 

 

 

 

 

អោយ ាោប្រពោះគម្ពរី 



ព្ រឹត្ តិប័ ព្ ត្ រ័ ត្៌មា ន សាលា ព្រ ះ គ ម្ពី រ ម ម្ ត្ូឌី ស្ទ ក ម្ពុ ជា  ឆ្ន ាំ ទី៨   មេ ខ ១ ៤  

ទំព្័ រ៦  

 េូម្ជប្រាបេួរែល់អោកេនកបង្បាូនកន ង្អេចកតីប្រេោញ់ម្នប្រពោះ 
ខ្ា ំាទ្អ ោ្ ោះ ភាគ ប្របុេ េពវម្ថ្ងជាប្រគូគង្អវ លបំអរអីៅប្រកុម្ជំន ំអម្តូ្ឌីេទម្ប្រព 
អវង្ និង្ជាេត្ីត្េិេសម្នាោប្រពោះគម្ពីអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជា ជំ ន់ទ្៦ីនិង្អរៀន 
បរញិ្ាបប្រត្អទ្វវទិ្ាជំ ន់ទ្១ី បញ្ា ប់កន ង្ឆន ២ំ០១៧។ 
អៅកន ង្បទ្ចអប្រម្ៀង្អខ្ោរបរេិ ទ្ធអលខ្១ចំណង្អជីង្ 
ថា អត្ីឲ្យខ្ា ំអថ្លង្ពីេវីអទ្ៀត្។ បទ្អនោះអរៀបរាប់ពីប្រពោះ 
គ ណម្នប្រពោះែ៏ធំានផ្តល់ឲ្យម្ន េសទាងំ្េេ់អែល 
អគម្ិនេម្នឹង្ទ្ទ្ួលអត្អគានទ្ទ្ួល។ ជាការពិត្ 
ប្រពោះានផ្តល់ប្រពោះគ ណែល់ខ្ា ំនិង្ប្រកុម្ប្រគួារ អទាោះខ្ា ំានេណាត ត្ម្ួយរន់ 
ក៏ម្ិនអាចអថ្លង្អរៀបរាប់េេ់អែរ។ ម្ថ្ងអនោះខ្ា ំចង់្េរគ ណែល់ប្រពោះអែលប្រទ្ង់្ 
ប្របទានពរឲ្យខ្ា ំតាម្រយៈាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជា។ តាម្រយៈាោ 
ប្រពោះានប្របទានពរឲ្យខ្ា  ំនងិ្បផំ្លល េប់អំប្របជវីតិ្ខ្ា យំា៉ា ង្េាា រយ ឲ្យកាល យជាប្រគ ូ
គង្អវ លាន ក់យា៉ា ង្ពតិ្ប្រាកែកន ង្ការអឆ្លយីត្បចអំរោះកាប្រតាេអ់ៅរបេប់្រទ្ង់្ 
 ាោានបណត ោះបណាត លខ្ា ំឲ្យានចំអណោះែឹង្ខ្លង្ប្រពោះបនទូល ភាព
ជាេនកែកឹ  ំនងិ្ជវីតិ្កន ង្ការបអំរ.ី...។ ប្រគបូអប្រង្ៀនទាងំ្អៅកន ង្ នងិ្អប្រៅប្រេុក
ានផ្តល់ឲ្យអម្អរៀនយា៉ា ង្លាៗ  និង្ជាយ ទ្ធារេតេប្រាប់ប្រចូត្ចប្រម្ូត្ថាវ យ
ប្រពោះ។ មូ្លោា នប្រគឹោះម្នការបអប្រម្ីរបេ់ខ្ា ំរាល់ម្ថ្ង អោយានការេត់្ធោត់្ ាន
អេចកតីប្រេោញ់ ានការេត់្អទាេ ជាពិអេេខ្ា ំបំអរបី្រពោះអោយាន 
េនតិភាពអៅខ្លង្កន ង្ចិត្ត វជាគំរូអែលខ្ា ំអរៀនានពីាោអែលផ្តល់ឲ្យខ្ា ំ។ 
នឹកចាអំពលអែលខ្ា ំកំព ង្េិកា ាោានផ្តល់ឲ្យនូវការយកចិត្តទ្ កោក់ 
ចំអរោះេិេសទាងំ្េេ់ អោយអលីកទ្ឹកចិត្ត ជំរ ញចិត្តឲ្យបនតេិកា និង្បំអរ ី
អេយីខ្ា ំក៏នឹកចាពំីេន េាវរយីជ៍ាអប្រចីនកន ង្ការេ់អៅទ្ីអ ោះជាម្ួយេិេស
អផ្សង្អទ្ៀត្អោយេំណរ អយងី្អធវីអបេកកម្ោជាម្ួយគាន  អលង្េបាយ 
និង្អលីកទ្ឹកចិត្តគាន  អម្ីលអថ្រកាគាន យា៉ា ង្រកីរាយ។  
 ខ្ា ំម្ិនែឹង្រករកយេវីអែីម្បេីរគ ណែល់ប្រពោះ និង្ាោអែលានបណត ោះ 
បណាត លខ្ា ំឲ្យានចំអណោះខ្លង្ប្រពោះបនទូល ភាពជាេនកែឹក កំន ង្ការបំអរអីនោះ 
ឲ្យេម្រម្យាន អលីេពីរកយថា «ខ្ា េំរគ ណខ្លល ងំ្ណាេ»់អ យី។ េប្រាប់ 
ខ្ា ំចង់្អ ញីម្ន េសទាងំ្េេ់អគទ្ទ្ួលានបទ្ពិអាធន៍េិកាែូចជាខ្ា  ំ
ខ្ា ំនឹង្អលីកទ្ឹកចិត្តប្រគីាទ នទាងំ្េេ់អែលានចិត្តចង់្បអប្រម្ីប្រពោះ េូម្ចូល 
អរៀនអៅាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជាអែីម្បទី្ទ្ួលាននូវចំណោះជំ ញ
លាៗ  កន ង្ការចូលអៅកន ង្ចប្រម្ូត្របេ់ប្រពោះ។                   អោយ ភាគ ប្របេុ 

     អបអរម្រព្ះរាជយក្ំសណើ តម្រព្ះសយេ វូម្រគីេទ         ម្រព្ះគ ណម្រទង់សតេ ់
  និម្ោិត្របេ់ាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជាគឺ បណត ោះបណាត ល 
ប្របជារារេតរបេ់ប្រពោះេប្រាប់អបេកកម្ោប្រទ្ង់្។ រកយថា បណ្ ោះ  ( ក.ិ )  
អធវីឲ្យែ ោះ : បណ្ ោះេអណ្ក, បណ្ ោះម្េព។ បណ្ ោះបណ្ាល អធវឲី្យែ ោះោល 
ឲ្យអកតី្កាលវលគ ម្ព។   
 អនោះាោអយងី្បណត ោះបណាត លម្ន េស(េិេស)របេ់ប្រពោះប្រគីេទ 
អែីម្បឲី្យអគានជំ ញ ចំអណោះ ប្រពម្ទាងំ្ាា ល់  និង្ែឹង្ពីបំណង្ប្រពោះ 
េឬទ័្យប្រពោះចាេ់ ប្របអយាជន៍ឲ្យអគអាចនិង្អចញអៅបនតអបេកកម្ោ 
ថាវ យប្រពោះអៅអលីទ្ឹកែីម្នប្របអទ្េកម្ព ជា។ អេត្ អនោះាោានត្ួ ទ្ី 
យា៉ា ង្េំខ្លន់កន ង្ការែ េខ្លត់្អគទាងំ្អផ្នកចំអណោះែឹង្ េត្តចរកិកន ង្ការបំអរ ី
ភាពជាេនកែឹក .ំ....ែល់អគ ជាពិអេេអទ្ៀត្ អធវីឲ្យអគអម្ីល ប ទ ប់ម្ក
ឲ្យអគអធវអីយងី្អម្លី។ អេត្ អនោះ អៅអពលប ណយណូអេលជាអពលអវោែ៏ 
េបាយរកីរាយរបេ់េិេស ប គាលិក ប្រគូ ប្រពម្ទាងំ្ប្រគីាទ នទាងំ្េេ់ាន 
េំណរេបាយ េបេរប្រពោះរាជកំអណីត្របេ់ប្រពោះអយេ ូវប្រគីេទ អែលយាង្ 
យកនិេសយ័ជាម្ន េសអៅអលីអផ្នែីជាង្២០០០ឆន មំ្កអនោះ។ អត្េវីអែល 
កាន់អត្ានេំណរអថ្ម្អទ្ៀត្អ ោះ កន ង្ឆន អំនោះ ាោានផ្តល់ឲ្យេិេស 
អគទ្ទ្ួលខ្ េប្រត្ូវប្រគប់ទាងំ្កម្ោវធិីណូអេលទាងំ្េេ់ អេយីពួកអគាន 
អរៀបចំអធវីានយា៉ា ង្លាគួរឲ្យអាទ្នភាព។ ពួកអគបង្អា ញយា៉ា ង្ចាេ់េំពី 
« េត្ាន័យម្នប ណយណូអេល អែលបញ្ញជ ក់េពំកីារប្របេូត្របេ់េង្ាប្រពោះ 
ប្រគេីទគង់្អៅកន ង្ចតិ្តម្ន េសាន ក់ៗអែលអជឿែល់ប្រទ្ង់្ អេយីប្រទ្ង់្ក៏ជា 
អេា៉ា ញូអេល  អែលអប្របថា ប្រពោះេង្ាប្រទ្ង់្គង់្ជាម្យួនងឹ្អយងី្ខ្ា អំែរ»។  
 
 
 
 
 

អោយៈាោប្រពោះគម្ពីរ  



ព្ រឹត្ តិប័ ព្ ត្ រ័ ត្៌មា ន សាលា ព្រ ះ គ ម្ពី រ ម ម្ ត្ូឌី ស្ទ ក ម្ពុ ជា  ឆ្ន ាំ ទី៨   មេ ខ ១ ៤  

ទំព្័ រ៧  

 អោកប៉ា លានបង្អា ញយា៉ា ង្ចាេ់ ប្រពម្ទាងំ្េរគ ណចំអរោះប្រកុម្ជំន ំទាងំ្េេ់ អែលានចូលរមួ្ចំអណកែង្អវ យេប្រាប់អបេកកម្ោរបេ់ប្រពោះ។ 
ជាពិអេេប្រកុម្ជំន ំអៅប្រេុកា៉ា អេែូន កន ង្ប្រពោះគម្ពីរ២កូរនិថូ្េ៨:១-៦ អែលអទាោះអគប្រកីប្រកខ្វោះខ្លត្ អត្អគានចិត្តេទាធ ថាវ យអៅប្រពោះអែីម្បអីបេកកម្ោ។ 
ប្រពោះគម្ពីរកិចាការ២០:៣៥ ប៉ា លនិយាយថា គួរឲ្យខ្អំធវីការែូអចាន ោះ អែីម្បឲី្យានជួយែល់ពួកេនកអខ្ាយ អេយីនឹង្នឹកចាពំីប្រពោះបនទូលម្នប្រពោះេាា េ់អយេ ូវ 
អែលប្រទ្ង់្ានប្រពោះបនទូលថា អែលឲ្យ អ ោះានពរជាជាង្ទ្ទ្លួ ។ អបីេនកថាវ យអៅម្ថ្ងអនោះ អ ោះប្រពោះប្រទ្ង់្នឹង្ចអប្រម្ីនប្រពោះពរែល់េនកជាម្ិនខ្លន។ 

 

ានអវីមដេខ្ ំអាចចេូរ ួចំមណក្ក្ន ងសបេក្ក្ មរបេម់្រព្ះ 

ការថ្វវ យសដើ បចីូេរ ួចំមណក្ក្ន ងសបេក្ក្ មរបេម់្រព្ះ 
ខ្ា ំចូលរមួ្ចំអណកថាវ យជាអផ្នកម្ួយកន ង្ការបណត ោះបណាត លប្របជារារេតរបេ់ប្រពោះេប្រាប់អបេកកម្ោប្រទ្ង់្ ជាម្ួយាោប្រពោះគម្ពីរអម្តូ្ឌីេទកម្ព ជា។ 

១. ែង្អវ យចំណាយទូ្អៅ េប្រាប់ការង្អរាោ    ជាអរៀល            ជាែ ោល រ 
២. ែង្អវ យេប្រាប់អាហារូបករណ៍េិេសអរៀន($២១០០/ឆន )ំ  ជាអរៀល      ជាែ ោល រ 
៣. ែង្អវ យេប្រាប់បណាណ ល័យ និង្បកអប្របអេៀវអៅ   ជាអរៀល      ជាែ ោល រ 
៤. ែង្អវ យេប្រាប់វញិ្ញា បនបប្រត្ព័នធកិចា    ជាអរៀល      ជាែ ោល រ 
៥. ែង្អវ យេប្រាប់ ប្រាក់អខ្ប គាលិក     ជាអរៀល      ជាែ ោល រ 

១. អ ោ្ ោះេនកោក់ែង្អវ យ................................................................................................................................................ 
២.អាេយោា នៈ............................................................................................................................................................ 
៣.ទូ្រេ័ពទទ្ំ ក់ទ្ំនង្ៈ...................................................................េ ីអម្៉ាលៈ...................................................................... 
៤.អៅកន ង្ប្រកុម្ជំន ំៈ.......................................................................េត្ាអលខ្លៈ................................................................. 
៥.ការផ្តល់ជាម្ត្ិអយាបល់ និង្អផ្សង្ៗ............................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................  

Bank Account for transfer USD currency 

Intermediary Bank   :  CITIBANK NA, NEW YOURK, USA. 

SWIFT COD  :  CITIUS33 

ABA   :  021000089 

Beneficiary Bank    :  Maybank (Cambodia) Plc. 

Address   :  #4B, Street 114 (Kramoun Sar) Phnom Penh Cambodia. 

CHIP UID  :  407744 

SWIFT CODE  :  MBBEKHPP 

Beneficiary Name  :  CAMBODIAN METHODIST BIBLE SCHOOL  

Account Number       :  00018/02/000144/01 
Website    : www.maybank2u.com 

Email    : mbb@maybank.com.kh 

ចណំាៈំ អោកេនកក៏អាចោក់ែង្អវ យជាប្រាក់េ ទ្ធម្កាោប្រពោះគម្ពរីអម្តូ្ឌេីទកម្ព ជាអោយផ្លទ ល់ផ្ង្អែរ ។ អបអីោកេនកចង់្ានពត៌្ានលំេតិ្ 
េូម្ទ្ំ ក់ទ្ំនង្ម្កអលខ្ទូ្រេ័ពទ (+855) 017 802 125/ 092 393 314. Facebook: www.Facebook.com/ Cmbs Cambodian.    

អីុមម៉ែេៈ  methodistbibleschool@gmail.com, vuthyphilemon@gmail.com 

  

  

  
  

  

ររម៌ានលំអិរអំរីការចលូរមួចំណែកថ្វា យ 

ររម៌ានលំអិរផ្ទា លខ់្លួន 

របបៀបកនុងការដាកដ់ង្វា យ  

http://www.maybank2u.com


ព្ រឹត្ តិប័ ព្ ត្ រ័ ត្៌មា ន សាលា ព្រ ះ គ ម្ពី រ ម ម្ ត្ូឌី ស្ទ ក ម្ពុ ជា  ឆ្ន ាំ ទី៨   មេ ខ ១ ៤  

ទំព្័ រ៨  

(ត្ពអីលខ្ម្ ន ឆន ទំ្៧ី អលខ្១៣ ទ្ព័ំរទ្៨ី) 
 អោក ចន អវេលី គឺជាម្ន េសអែលអែីរខ្លង្វញិ្ញា ណែ៏េាា រយាន ក់ 
អោកប្រាប់ថាអយីង្មិ្នអាចអធវីជាប្រគីាទ នអោយប្រគាន់អត្អធវីជាេាជិកប្រកុម្
ជនំ បំ៉ា អណាណ ោះអទ្ អយីង្ក៏មិ្នអាចអធវីជាេនកែឹក អំោយប្រគាន់អត្ាា ល់ប្រពោះ 
បនទូលតិ្ចត្ចួអ ោះអ ីយ។ 
 ការែ៏េំខ្លន់អផ្សង្អទ្ៀត្របេ់ប្រគីាទ ន ឬេនកែឹក បំ្រត្ូវអត្ានេម្ត្ា
ភាព។ ២ អពប្រត្ុេ ៣:១៨ ចូរឲ្យេនករាលគ់ាន ចំអរនីអ ងី្កន ង្ប្រពោះគ ណ អេយី
កន ង្ការាា ល់ែល់ប្រពោះអយេ ូវប្រគីេទជាប្រពោះេាា េ់ ជាប្រពោះេង្ាេអរង្អា ោះម្ន
អយងី្រាលគ់ាន  េូម្ឲ្យប្រទ្ង់្ានេិរលីាអៅជាន់ឥ ូវអនោះ ែរាបែល់េេ់កលប
ជានិចា។ អាអម្៉ាន។ 
 អោកចន អវេលី ម្ិនានកត់្ប្រតានូវអេៀវអៅពិអេេេតីពីែំអណីរខ្លង្ 
វញិ្ញា ណរបេ់ប្រគូគង្អវ លអ យី។ អបីានអេៀវអៅយា៉ា ង្ែូអចាន ោះវជាការប្របម្ព
ណាេ់ អប្ររោះអោកានពិពណ៌  ពីប្របវត្តិអែលជាបទ្ពិអាធន៏ និង្ការ
គិត្របេ់អោកអៅអលីបញ្ញា ម្នការរកីចអប្រម្ីនខ្លង្វញិ្ញា ណអនោះយា៉ា ង្លា។ អត្
េវីអែលពិអេេរបេ់អោក ចន អវេលី គឺអោកានទ្ទ្ួលនូវបទ្ពិអាធន៍ 
ជាម្ួយប្រពោះតាម្រយៈការអានបទ្គម្ពីរជាអទ្ៀង្ទាត់្រាល់ម្ថ្ង ការអចកចាយេំពី 
អេចកតីជំអនឿ រេ់អៅកន ង្ជីវតិ្ពិត្ជាម្ួយនឹង្ប្រគូគង្អវ លរបេ់គាត់្ អេយីនឹង្ 
ប្រគីេទបរេ័ិទ្ែម្ទ្អទ្ៀត្ានយា៉ា ង្លា។ អៅកន ង្េំប ប្រត្ជាអប្រចីនអែលគាត់្ាន 
េរអេរ អោកានផ្តល់ការប្របឹកាែល់ប្រគូគង្អវ លជាអប្រចីន េំពីរអបៀបអោោះ 
ប្រាយបញ្ញា ទាក់ទ្ង្នឹង្ការេធិាា ន ការអានប្រពោះគម្ពីរ និង្រអបៀបកន ង្ការ 
ទ្ំ ក់ទ្ំនង្គាន ។ ទាងំ្អនោះ គឺេាិត្អៅកន ង្ការទ្ំ ក់ទ្ំនង្គាន ជាម្ួយប្រពោះ ជា 
ម្ួយគាន នឹង្គាន  អប្ររោះវជាជីវតិ្រេ់អៅប្របចាមំ្ថ្ងរបេ់ពួកអគ។ 
 េំប ប្រត្ចន អវេលីានអផ្ាីរអៅប្រគូគង្អវ លប្រតាចចរាន ក់របេ់អោក។ 
គាត់្ានអចកចាយជាម្ួយនឹង្ប្រគូគង្អវ លអ ោះ នូវផ្លពិាកផ្លទ ល់ខ្លួន កន ង្ 
ការចំណាយអពលកន ង្ជីវតិ្អេងៀម្ាង ត់្ជាម្ួយប្រពោះអនោះ។ អោកបង្អា ញថា 
េូ!េូម្ចាប់អផ្តីម្«េូម្អកលំេរនូវអផ្នកខ្លោះជាអរៀង្រាល់ម្ថ្ងេប្រាប់ការេន វត្តន៍ 
ផ្លទ ល់ខ្លួ ន...ថាអតី្េនកចូលចិត្តវ ឬក៏មិ្នចូលចិត្ត ប្រត្ូវអត្អាន និង្េធិាា នជា 
ប្របចាមំ្ថ្ង។ អប្ររោះវ គឺេប្រាប់ជីវតិ្របេ់អោកេនក មិ្នានផ្លូ វណាអទ្ៀត្អទ្ 
អបីមិ្នែូអចាន ោះអទ្ េនកអាចនឹង្ឥត្ត្ម្ម្ល(អៅជាម្ន េសខ្ជិលប្រចេូេ) ប្រគប់ម្ថ្ង 
របេ់េនកទាងំ្េេ់ ”។  
 េំប ប្រត្អនោះបង្អា ញ ពីរអបៀបអែលអោកគួរប្របយត័្នអបបណាកន ង្ការ 
ទ្ំ ក់ទ្ំនង្ជាម្ួយនឹង្ប្រគូគង្អវ លរបេ់អោក។ អោកម្ិនានេតីបអ ទ េ 
ែល់អគអ ោះអទ្ អោកក៏ម្ិនានបង្អា ញពីការេធិាា ន និង្ការអានប្រពោះគម្ពីរ 
ទ្ កែូចជាេកម្ោភាពប្រត្ឹម្ប្រត្ូវអ ោះអ យី អត្អោកគឺជាេនកអែលអលីកទ្កឹ
ចតិ្តែល់អគវញិ។ ែូអចនោះ ចូរកំានត អេយីាា ង្ចិត្តគាន អៅវញិអៅម្ក ែូចជា
េនករាលគ់ាន កំព ង្អត្អធវអីេយីអ ោះអែរ។ អៅកន ង្អេៀវអៅកំណត់្ប្រតាប្របចាមំ្ថ្ង
របេ់ចន អវេលី ានផ្តល់ឲ្យនូវការយល់ែឹង្េំពីឧបេគាផ្លទ ល់របេ់អោក 

ដំសណើ រខាងវិញ្ញា ណា មបបម្រទឹេត ីចន សវេល ីេម្រាប់ព្័នធក្ិចា និងជីវិតរបេម់្រគសីាទ ន 

េំពីែំអណីរបទ្ពិអាធន៍ខ្លង្វញិ្ញា ណ
របេ់អោក អប្ររោះវម្ិនអម្នប្រគាន់អត្ជា
ប្រទ្ឹេតី និង្ជាយ ទ្ធវធិីម្ួយប៉ា អណាណ ោះអទ្  
អត្វជាបទ្ពិអាធន៏អែលានរេ់អៅ
ផ្លទ ល់ អោយានទ្ំ ក់ទ្ំនង្យា៉ា ង្លា
ជាម្ួយប្រពោះកន ង្ជីវតិ្ប្របចាមំ្ថ្ង។ អោក
ានអចកចាយពីរអបៀបអែលអោកាន
រកីចអប្រម្ីនអៅកន ង្ជីវតិ្អែលានចំណាយអពលអវោអេងៀម្ាង ត់្ផ្លទ ល់ខ្លួន
ជាម្ួយនឹង្ប្រពោះ ប៉ា អនតអោកក៏ានេរអេរេំពីម្ថ្ងអែលអោកានាន 
អារម្ោណ៏ថា ប្រពោះគម្ពីរម្ិនានេវីប្រាប់អោកទាល់អត្អាោះផ្ង្អែរ អនោះគឺជា
ការជប្រម្ុញទ្ឹកចិត្តេប្រាប់អយងី្កន ង្ការអរៀនពីអោក។ ចន អវេលីានអធវី 
អពលអវោអេងៀម្ាង ត់្អនោះ តាងំ្ពីអោកអៅអាយ អកោង្អៅអ យី។ ប គាល
អែលជួយអោកឲ្យេភិវឌឍនូវជីវតិ្ខ្លង្វញិ្ញា ណែ៏លា គឺជាាត យរបេ់អោក
ផ្លទ ល់អ ោ្ ោះេ ូាណា។ េនកប្រេីេ ូាណាពិត្ជាានយកចិត្តទ្ កោក់ 
ចំអរោះេ ខ្ ាលភាពខ្លង្វញិ្ញា ណរបេ់កូនៗខ្លួនប្រគប់គាន ។ េនកប្រេី  ាន
េភិវឌឍជីវតិ្ខ្លង្វញិ្ញា ណែល់កូនប្របុេ កូនប្រេីទាងំ្១៩ ក់របេ់ខ្លួន 
អោយេនកប្រេីានចំណាយអពលជាម្ួយនឹង្កូនប្រគប់ៗគាន តាងំ្ពីអាយ អៅ
អកោង្ម្ួយអា៉ា ង្ជាអរៀង្រាល់េាត េ៏អែីម្បអីធវីេនតរកម្ោជាម្ួយនឹង្អគ។ តាម្ 
រយៈាត យ ចនអវេលីានអរៀនពីេវីអែលជាទ្ំ ក់ទ្ំនង្អោយការផ្តល់ទាងំ្ 
ជីវតិ្ឲ្យានជាប់អៅជាម្ួយនឹង្ប្រពោះអយេ ូវប្រគីេទយា៉ា ង្លា។ ជាអប្រចីនែង្ 
អោកានបញ្ញជ ក់ថា វគឺជាឥទ្ធិពលរបេ់ាត យអែលានចាប់អផ្តីម្ ប្រពម្
ទាងំ្ានគាបំ្រទ្អោកអៅអលីែំអណីរខ្លង្វញិ្ញា ណរបេ់អោក។ តាម្រយៈ 
ាត យរបេ់អោក អោកានអរៀនថា «អេចកតីជអំនឿរបេ់ប្រគីេទបរេ័ិទ្គឺជា 
ាេ ម្នចិត្ត »។ ជីវតិ្អែលានអពលអវោអេងៀម្ាង ត់្ជាម្ួយប្រពោះរបេ់
អោកអវេលីអាចជាប្របភពែ៏ប្របអេីរម្ួយែល់ការជួយ និង្ការបង្អា ត់្បអប្រង្ៀន 
ែល់អយងី្ អៅអពលអែលអយងី្អធវីការប្រាវប្រជាវពីគំរូម្នអពលអវោអេងៀម្
ាង ត់្ពិអេេផ្លទ ល់របេ់អយងី្។ អយងី្ចង់្បង្អា ញនូវការយល់ែឹង្នូវប្រជុង្ 
ម្ួយចំនួនម្នអពលអវោអេងៀម្ាង ត់្ តាម្ប្រទ្ឹេតីអវេលី អែលអាចជួយឲ្យេនក
អៅអត្បអប្រម្ីប្រពោះ និង្បអនាម្នូវការទ្ំ ក់ទ្ំនង្របេ់អយងី្ជាម្ួយនឹង្ប្រពោះ 
ជារាល់ម្ថ្ងបនតអទ្ៀត្។ ចំន ចែ៏េំខ្លន់របេ់អោកកន ង្ការទ្ំ ក់ទ្ំនង្ជា
ម្ួយប្រពោះគឺខ្គម្ពីរចំបង្ៈប្រពោះអយេ ូវានានបនទូលត្បថា“ប្រត្វូឲ្យប្រេោញ់ 
ប្រពោះេាា េ ់ ជាប្រពោះម្នឯង្ឲ្យេេេ់ពំចីតិ្ត េេ់េពំបី្រពលឹង្ អេយីេេេ់ពំី
គនំតិ្ឯង្ អនោះជាបញ្ាត្តយា៉ា ង្េខំ្លន់ទ្១ី” (ា៉ា ថាយ ២២:៣៧-៤០) ។ 
ជីវតិ្អែលានអពលអេងៀម្ាង ត់្របេ់អវេលី ានជំរ ញឲ្យចិត្តអោកកាន់អត្
ប្រេោញ់ប្រពោះជាាា េ់ និង្េនកែម្ទ្អទ្ៀត្កាន់អត្ខ្លល ងំ្អ ងី្អថ្ម្អទ្ៀត្។
អប្ររោះានការទ្ំ ក់ទ្ំនង្ែ៏លាប្របអេីរជាម្ួយនឹង្អេចកតីពិត្អៅកន ង្ជីវតិ្។ 
(េូម្រង្ច់ាអំានបនតអៅអលខ្អប្រកាយអទ្ៀត្)     អោយៈ  ាោប្រពោះគម្ពរី  


