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ច្ាំណ្លជើ្ៈ លរើខញ្ ម្រាំ រូវល្វខើ បបណា ? ទាំថក
ុ ែាំលកើ្ ៦២:១-១២
បុរសានក់គារ់កាំពុ្ម្របឈមថឹ្ការាក់ទឹកច្ិរតជ្ជ

លសត ច្ដាវីឌប្ាញពីអារមមណ៍ខែេ

ខ្លាំ្ ជ្ជមួយអន កែឹកនាំ លៅកខថល្ល្វើការរបស់គារ់ លម្ររះ

ម្របឈមជ្ជមួយ ថិ្សម្ររូវលរកាំពុ្

ថា អន កែឹកនាំ ាថផ្តេ់រាំថិរឲ្យគារ់ខចីម្រាក់កខថល្ការ្រ

ខរស្ខញញច្ូេមកលែើមបីថិ្ម្របហារ

លែើមបីទិញមូរូ លដាយការ់ម្រាក់ខខស្ ខរ២ឆ្នាំលម្រកាយ

អន កលសា
ម ះម្ររ្់ របស់ម្រពះ លដាយ

ិ
មក ខបរជ្ជមកម្រាប់ថា ម្ររូវែកមូរូលៅវញ
លម្ររះមូរូ

កាំោាំ្របស់លរខ្លាំ្កាល។ ឯដាវីឌ លោកលម្របៀបខលួថឯ្

លនះជ្ជរបស់កខថល្សា
ន ក់ការកណា
ត េឲ្យលម្របើការ ល

លៅែូច្ជ្ជកាំខផ្្ខែេលម្រទរ ថឹ្ជ្ជរប្ខែេច្្់រេាំ។

ម្រាក់ខខម្ររូវការ់ពី២៥០ែុោលកនញ្មួយខខមក១៥០ វិញ។

លថះលោកច្្់ប្ាញថា

អវ ីខែេហាក់ែូច្ជ្ជចច្ែថយលពកលនះ

ខលួថខេ្ាថល

ច្ាំលពេខែេគារ់

លទើបលរៀបការាថម្ររឹមខរ៨ខខបុលណាណះ ខែេជ្ជល

៦.ព្ជុង្ួយមន្គាំន្ត
ិ ខ្ុ ាំ

៤

៧.ការច្ូេរួមែ្វយសម្រាប់
បល្ករ
ើ សិសសជ្ជមួយសាោ

គុណតម្លៃៈ គិតហ

៤

ើយហ្វើតា្ព្រះបន្ទូល

នាំ ជី វិតរស់ហៅព្បចាំ មងៃបាន្
បរិសុទ្ធដូចជាព្រះព្គីសទ។
បាវចនៃៈ ហ្វើតា្ព្រះបន្ទូល ជី វិតបរិសុទ្ធ។

ើយ

រុល្វើ

ថិ្ទុបទ
់ េ់ល

លោកម្ររូ ម្រាក់ វុទធី

លោកម្រទាំម្រទលដាយកាំោាំ្

ើយ អស់មល្ោាយកនញ្ការម្របខជ្
ើយ លម្ររះថា សម្ររូវរបស់លោក ម្ររប់

ឲ្យម្ររួសារថ្មីលថះម្របឈម ថឹ្បញ្ញាលសែឋកិច្ម្រច រួសារ ថិ្

លពេលរម្របឹកាគាន

មល្ោាយល្វើែាំលណើរ រាេ់ចថ្ៃ ។

លពេលនះគារ់ាថ

យសរបស់ខលួថខរបុលណាណះ។ លៅកនញ្ខ១-២ ដាវីឌចាប់

រទ័យម្រពះខែេច្្់ឲ្យ

លផ្តើមខសវ ្រកជាំថួយពីម្រពះ លម្ររះម្រពេឹ្ខ្ញរាំ ្់ចាាំម្រពះអ្រ

គារ់ាថបទពិលសា្ថ៍ ឬក៏ជ្ជការល្វា
ើ បរបស់មថុសស?

ខរមួយ លដាយលសៃ ៀមសា
ៃ រ់ លសច្កតស
ី លគ្រះរបស់ខញ្ក
ាំ ៏

ច្ុះលបើលរសួរអន កខបបលថះ លរើអនកល្លយ
ើ ខបបណា? លពេ

មកខរពីម្រទ្់ខែរ

លនះខ្ញាំពិរជ្ជពិាកកនញ្កាលេើកទឹកច្ិរត ណាស់ ខរអវ ីខញ្ាំល្វើ

ល

ាថនាំ គារ់អ្ិសា
ឋ ថ ទាំ្ទូេសួរលៅម្រទ្់ថា លរើគារ់

ខ្ញៗ
ាំ មិថម្ររូវរល្រជ្ជ
ើ ខ្លាំ្ល យ
ើ ។លៅកនញ្ខខ០៥ឆ្នាំ២០១៩

ម្ររូវល្វើខបបណាបថតលទៀរ?។

លបសកជថវ័យជ្ជ្៦០ឆ្នាំានក់ថិយយខបបមិថលពញ

សួរខ្ញាំថា

លរើលថះជ្ជបាំណ្ម្រពះ

១. ម្រពះម្រទ្់ខរ្ផ្ររផ្
់ ្
រ ឲ្
់ យអន ករ

ូរ ៦២:១-៤

លែើមបីខរថឹ្ទាំោក់អនកលនះច្ុះពី

រឺម្រទ្់ខរមួយម្រពះអ្រខែេជ្ជថ្មដា

យ
ើ ជ្ជលសច្កតស
ី លគ្រះចថខ្ញក
ាំ ជ្ជ
៏ បមយ្ខពសរ់ បស់

ច្ិរតច្ាំលរះអន កែឹកនាំ ានក់ថា លរើលោកែឹ្លទ អន កបាំល រី

បនទប់ពីខញ្ាំអាថម្រពះរមពីរ ទាំថុកែាំលកើ្៦២ ពិរជ្ជច្លមលើយ

ានក់លថះ គារ់ហាក់ែូច្ជ្ជមិថសូវឲ្យរចមលកញ្
ន ការទាំនក់

កនញ្ការជួយលេើកទឹកច្ិរតឲ្យបថតែាំលណើរលៅលទៀរលៅ

ទាំថ្ជ្ជចែរូបាំល រីជ្ជមួយម្រពះវិហារលយើ្លសាះ?

លពេលោកអនកជួបបញ្ញាថា ម្ររូវល្វើខបបណាបថត ថិ្ម្ររូវ

ជាំថុាំ ថិ្ម្ររួសារគារ់ខវះខ្រយ្ខ្លាំ្យ្ថឹ្ល

ពឹ្អា្លេើអនកណាឲ្យពិរម្រាកែ។ លៅកនញ្ទាំថុកែាំលកើ្

គារ់មិថម្រពមហារារ់សុាំជាំថួយពីចែរូទេ់ខរលសាះ

លថះាថ្លញះបញ្ញចាំ្អាំពីលសច្កតីជាំលថឿ ថិ្ទាំថុកច្ិរតរបស់

ល

លសត ច្ដាវីឌច្ាំលរះម្រពះ

ខមថខ្ញាំមិថឲ្យរចមលែេ់ចែរូលទលយើ្ខ្ញាំាថទាំនក់ទាំថ្

កនញ្ខណៈលោកកាំពុ្ម្របឈម

ថឹ្ ការលបៀរលបៀថ ការបាំពុេពីមថុសសលផ្ស្ៗជ្ជលម្រច្ើថ

ម្រកញម
ើយ

រុអវីាថល្វើខបបលថះ?។ អន កែឹកនាំ លនះល្លើយថា មិថ

្មមតា ម្រគាថ់ខរមិថាថសុាំជាំថួយពីចែរូខរបុលណាណះ។

ទំព៍រ

1

ខរអវ ីខែេម្រកញមជាំថុាំលយើ្ាថល្វើរឺ លយើ្ខ្ញាំាថនាំ គានអ្ិសា
ឋ ថទូេសុាំែេ់ម្រពះ

លសៀវលៅ

លម្ររះ ម្រពះខែេខ្ញាំលជឿ ថិ្ម្រពះខែេចែរូបាំល រីរឺម្រពះខរមួយ ល

Wilcock ាថប្ាញថា ការខែេលយើ្លសៃ ៀមសា
ៃ រ់ស្ឃឹមពឹ្អា្លេើម្រពះ រឺ

រុលថះលបើម្រទ្់

The Massage of Psalms ខែេថិពថធលដាយលោក Michael

ម្របទថពរឲ្យ ម្រទ្់ថឹ្លបើកសខមត្ឲ្យចែរូាថែឹ្ជ្ជមិថខ្ថ។ លម្ររះអវ ីខញ្ាំលជឿ

កនញ្ខណៈលពេខែេច្ិរតលយើ្ពិាក ល

ថា លបើខញ្ាំសុាំ ថិ្ពឹ្អា្លេើមថុសសលបើលរលពញច្ិរលត រឲ្យ ច្ុះលបើលរមិថលពញច្ិរត

ែូច្ជ្ជរឹ្មិថច្្់ហាសត ីល ើយ

លរថិ្មិថឲ្យលទ។ លសត ច្ដាវីឌលោកពិរជ្ជខសវ ្រកជាំថួយពីម្រពះ លម្ររះម្រទ្់ជ្ជ

ល

ថ្មដា ជ្ជទីពឹ្ម្រជក ថិ្ជ្ជលសច្កតីសលគ្រះែ៏ពិរសម្រាប់លោក (ទាំថុកែាំលកើ្

លេើម្រពះ លដាយអរ់្រ
ម ់ លពេលនះខ្ញាំលជឿថា ម្រពះម្រទ្់ថឹ្ល្វើការ ល

១៨:២, ៤៦:៧ )។ លោកលអសាយ ក៏លេើកទឹកច្ិរលត យើ្កុឲ្
ាំ យ ពឹ្អា្លេើ

បថទូេមកកាថ់អនកថា ម្ររូវល្វើខបបណាមិថខ្ថ។ សូមចាាំ ថា លៅកនញ្ទីរលហាសា
ែ ថ

មថុសសលម្រច្ើថលពកល យ
ើ
(លអសាយ២:២២)។ ឯទាំថុកែាំលកើ្ ១៤៦:៣-៥ ក៏

ាថម្រពះវរតាថចថម្រពះរ្់លៅចាាំ ជួយ។ កនញ្ជី វិររស់លៅម្របចាាំ ចថ្ៃរបស់អនកថិ្

ម្រាប់ថា កុាំឲ្យទុកច្ិរតថឹ្អន ក្ាំ ឬថឹ្ពូជព្សចថមថុសសណាល ើយ លរថឹ្ជួយ

ខ្ញាំ ខ្ញាំលជឿថា ពិរជ្ជាថជួបបញ្ញាែូច្ដាវីឌខែរ។ លៅលពេអន កជួបលរឿ្ខបបលនះ

ឯ្មិថាថលទ លរផ្ុរែល្ាើមលៅ ល

ើយម្ររ ប់លៅជ្ជែី វិញ លៅចថ្ៃលនះឯ្

អស់ទាំ្រាំថិររបស់លរក៏សូថយារ់លៅ ។ លយើ្ម្ររូវការជាំថួយពីមថុសស ខរមិថ

ើយលបើច្្់ខថ្ល្លៅកាថ់ម្រពះលនះហាក់

លពេលនះអន កម្រគាថ់ខរច្ិរតលៅលសៃ ៀមសម្រាក

ើយអថុញ្ញារិឲ្យច្ិរត អារមមណ៍ វិញ្ញាណអន កសាំេឹ្ ថិ្ដាក់លសច្កតីស្ឃឹម
ើយាថ

លរើអនកទុកច្ិរតដាក់លសច្កតីស្ឃឹមលេើម្រពះ ឬក៏ ពឹ្អា្លេើមថុសស?
គសត ីានក់ាថ្វីទីបនទេ់ថា គារ់អស់ស្ឃឹមលៅកនញ្ជី វិររស់លៅម្របចាាំ ចថ្ៃ

ខមថពឹ្អា្ទាំ ្ម្រសញ្លទ លម្ររះថាមថុសសអាច្ល្វឲ្
ើ យខកច្ិរត ខរម្រពះម្រទ្់មថ
ិ

លម្ររះជី វិររ្ចាាំ ខរសា
ល ប់

ខែេល្វឲ្
ើ យលយើ្ខកច្ិរលត ទ។

យ្ខ្លាំ្ពីមថុសសជុាំ វិញខលួថ ល្វើឲ្យគារ់កាថ់ខរាក់ទឹកច្ិរត អស់ស្ឃឹមកនញ្

២. ែបិរលសច្កតស
ី ្ឃឹម ឬទធថុភាព លនះមកខរពីម្រទ្់លទ ៦២:៥-១២

ជី វិរ។ការអស់ស្ឃឹមជ្ជមួយមថុសស ាថនាំ ឲ្យគារ់ចាប់លផ្តើមបតូរមកខសវ ្រក

ម្ររប់មថុសស ថិ្ម្ររប់ជ្ជរិសាសថ៍ ថិ្ពណ៌សមបញរ ម្ររូវការលសច្កតីស្ឃឹម លបើ

ម្រពះ ថិ្លរៀបរាប់ម្ររប់យ្ទូេថាវយលៅម្រពះវិញ។ ការទាំនក់ទាំថ្ជ្ជមួយម្រពះ

មថុសសារ់ប្់ថវូ លសច្កតស
ី ្ឃឹម លនះលរថឹ្លទរទថ់លៅរកភាពលខាះលេវយ
ើ

ាថល្វើឲ្យគារ់សកប់ច្ិរត

បថតច្
ិ មត្ៗរ
ម្រពះ

រ
ូ ែេ់សា
ល ប់ជ្ជមិថខ្ថ។

លម្ររះាថខរម្រទ្់លទ

សម្ររូវ

ល

ី ាថដាក់លសច្កតស
ដាវឌ
ី ្ឃឹមច្ាំលរះ

ិ ពី
ខែេអាច្ជួយឲ្យលោកាថស្ឈឹមល ្
ើ វញ

យ
ើ ាថខរម្រពះលទខែេជួយឲ្យលោកអាច្លៅលសៃ ៀមរ្់ចាាំលសច្កតី

លដាយគារ់ាថជាំ្ឺលអែ៏។

ល

គារ់ាថការលរីសលអើ្

ើយអវ ីខែេពិលសសខថ្មលទៀរ

ម្រពះល្លើយថឹ្ការ

អ្ិសា
ឋ ថរបស់គារ់ ។ គារ់ាថល្វលើ រសត ោមច្ាំថថ
ួ បីែ្េទធផ្េប្ាញថា
គារ់គាមថផ្ទក
ិ ឲ្យអស់ស្ឃឹមលទ។
ញ លមលរារលទៀរលទ ការពឹ្អា្លេើម្រពះម្រទ្់មថ
ច្ាំលរះលសច្កតីជាំលថឿែ៏ពរ
ិ របស់ម្ររីសា
ទ ថ

រឺម្ររូវលការខ្លច្ម្រពះជ្ជជ្ជ្លការ

សលគ្រះពីម្រទ្់ែព
៏ រ
ិ ាថ។ កនញ្ខ៥ ដាវីឌថា ម្រពេឹ្ខ្ញាំលអើយ ច្ូរលៅលសៃ ៀមចាាំ

ខ្លច្មថុសស ល្វើតាមម្រពះបថទូេម្រពះជ្ជជ្ជ្ល្វើបាំលពញច្ិរតមថុសស លរើខមថលទ?

ខរម្រពះច្ុះ លោកលេើកទឹកច្ិរតម្ររប់គានថា លទះមថុសសលរល្វើទុកខលយើ្លបៀរលបៀថ

ម្រពះម្រទ្់ាថាថម្រពះបថទេ
ូ មត្ល

ខបបណាក៏លដាយ ច្ូរលៅលសៃ ៀមសិថ រិរឲ្យច្ាស់សិថ សុាំម្រពះឲ្យម្រទ្់ប្ាញ

ឫទធថុភាពសាំលរច្លៅលេើម្រពះ ែបិរម្រទ្់ស្ែេ់ម្ររប់មថុសសទាំ្អស់តាម

ផ្លវូ លយើ្កនញ្ការសលម្រមច្ច្ិរត។ លម្ររះខ៨ លោកថា ជថទាំ្ឡាយលអើយ ច្ូរ

ការម្របម្រពឹររត បស់លរ។

ទុកច្ិរតថឹ្ម្រទ្់ជ្ជថិច្ច ម្រពះម្រទ្់ជ្ជទីពឹ្ម្រជកសាំរាប់លយើ្ខ្ញាំទាំ្អស់គាន។

ថារវា្ Facebook ថិ្ម្រពះបថទេ
ួ ណាអន កលមើេលម្រច្ើថជ្ជ្? ៕
ូ ម្រពះ លរើមយ

យ
ើ ខ្ញា
ាំ ថឮលសច្កតលី ថះ២ែ្ផ្្ រឺថា

លបើអនកល្វកា
ើ រវាយរចមលខលួថអន កលដាយលសា
ម ះម្ររ្់ចថ្ៃលថះ

ិ ា បខថែមសម្រាប់ថស
មុខ វជ្ជ
ិ សិរ
សាោម្រពះរមពីរលមរូឌីសទកមពញជ្ជ
ថិយយខរពីម្រពះបថទេ
ូ លនះលទ

លយើ្មិថាថលតតរខរលេើមុខ វិជ្ជាខែេ

សាោាថលរៀបច្ាំសិសសឲ្យាថបាំណិថជី វិរ

ម្ររប់ម្រជញ្លម្រជ្ជយកនញ្ការជួយរាំថិរបខថែម សម្រាប់លពេលរលច្ញលៅបាំល រីម្រពះលៅ
កនញ្ស

រមថ៍ខែរ។

សិសសលរទទួេាថលមលរៀថសាំខ្ថ់ៗបខថែមលម្រៅពីលមលរៀថ

ខ្្ម្រពេឹ្ វិញ្ញាណែូច្ជ្ជ លមលរៀថរលបៀបសម្រមបសម្រមួេស
លម្របើម្រាស់្ថធាថខែេាថសម្រាប់ជួយែេ់ខលួថឯ្
ការរីកច្លម្រមើថល ើ្។

សាោាថអល្ា ើញអ្កឆ្រ

រមថ៍ ថិ្ការ

ថិ្ស
ថិ្

រមថ៍ឲ្យាថ

ព័ថធកិច្ម្រច រប់ម្រជញ្

លម្រជ្ជយ មកជួយែេ់សិសសលៅលពេ មុថលរទទួេសញ្ញាបម្ររប្ច ប់ លែើមបី
ទទួេាថថូវច្ាំលណះែឹ្
រស់លៅកនញ្ការបាំល រីម្រពះ

ថិ្បទពិលសា្ថ៍បខថែមលទៀរសម្រាប់អភិវឌឍថ៍ជី វិរ
ថិ្លោ្ចាប់ែេ់ស

រមថ៍ឲ្យលរាថសា
រ េ់ម្រពះ។

សាោក៏អររុណែេ់អ្កឆ្រ ថិ្ព័ថធកិច្ម្រច រប់ម្រជញ្លម្រជ្ជយខែេាថជួយ ថឹ្
ជ្ជចែរូែ៏េស
អ ម្រាប់អភិវឌឍថ៍ពថលកថ្មីសម្រាប់លបសកកមមថាវយម្រពះ ៕

ទំព៍រ

2

ពរ៌ាថ វិញ្ញាបថបម្ររព័ថធកច្
ិ លច បើកថ្មី
កមម វិ្ី វិញ្ញាបថបម្ររព័ថធកិច្ច ាថចាម់លផ្តើមល ើ្កាេពីឆ្នាំ២០១៦ ។ ខែេកមម វិ្ី
លថះបល្កើរល ើ្ាថលគាេបាំណ្ កនញ្ការជួយែេ់ម្រកញមជាំថុាំែូច្ជ្ជៈ
១. ជួយបណញត ះបណា
ត េអន កបាំល រីទាំ្អស់លៅកនញ្ម្រកញមជាំថុាំខែេាថច្ិរតច្្់បាំល រីម្រពះឲ្យាថ
សមរែភាពបខថែមកនញ្ការបលម្រមើ។ ២. ផ្តេ់សិទធិឲ្យអន កខែេច្្់បលម្រមើម្រពះឲ្យលរាថលស រីភាព
កនញ្ការបលម្រមើលៅកនញ្ម្រកញមជាំថុាំាថម្ររឹមម្ររូវ។ ៣.ផ្តេ់ឲ្យថូវសមរែភាព ថិ្ច្ាំលណះែឹ្បខថែម
ខ្្ម្រពះបថទូេ

ែេ់អស់អនកម្រពះម្រតាស់លៅឲ្យល្វើព័ថធកិច្ថា
ច វ យម្រពះឲ្យាថម្របសិទធភាពលៅ

កនញ្ម្រកញមជាំថុាំ ។ ៤.ជ្ជជាំហា
៊ា ថមួយកនញ្ការជួយបណញត ះបណា
ត េែេ់អនកខែេម្រពះម្រតាស់លៅ
ឲ្យបលម្រមើសម័ម្ររច្ិរតលៅកនញ្ម្រកញមជាំថុាំឲ្យាថសមរែភាពម្ររប់ម្រគាថ់កញ្
ន ការល្វើព័ថធកិច្ច ខច្កចាយ
ម្រពះបថទូេ ថិ្ជាំរុញច្ិរតឲ្យខសវ ្រកបាំណ្ម្រពះ

ឬទ័យម្រពះកនញ្ការបលម្រមើលៅចថ្ៃអនររ។

កនញ្ឆ្នាំ២០២០-២០២១ សាោាថរលម្រា្ ថឹ្លបើកថានក់ វិញ្ញាបថបម្ររព័ថធកិច្លច ថះ
លៅកនញ្សាោតទេ់ ថិ្កនញ្រាំបថ់កណា
ត េ ម្រពមទាំ្ទទួេសិសសពីម្ររប់ថិកាយទាំ្អស់
ឲ្យលរអាច្ថឹ្ទទួេការបណញត ះបណា
ត េឲ្យាថសមរែភាពេមមកនញ្ការបលម្រមើម្រពះ៕

លយើ្

លជឿថា ម្រពះម្រទ្់ថឹ្ម្របទថពរែេ់អនកបលម្រមើម្រទ្់ ម្ររប់គាន។ សូមឲ្យម្រពះអ្រ ខែេយ្មក
លដាយថូវម្រពះនម ម្រពះលយ
ពរ អាំពីែាំណាក់ចថម្រពះលយ

ូវា៉ា ាថម្របកបលដាយម្រពះពរ លយើ្ខ្ញាំាថសូមឲ្យម្រទ្់ាថម្រពះ
ូវា៉ា ទាំថុកែាំលកើ្ ១១៨:២៦៕
llor)

ម្រទីសតី ច្ថ លវសល ី អាំពកា
ី រខសវ ្យេ់ពីម្រពះរុណខែេជួយសលគ្រះ

លម្ររះព្ទ្ង់ម្រសោញ់លយើងព្គប់គ្នា ន្ិងរំហដាះហយើងរី

លរើាថរកយថិ្រូបភាពអវ ីខែេអន កថឹ្លម្របើ លែើមបីប រិយយអាំរីហសចក្តី
សលគ្រះហនះ? ឧទ

អាំហរើបាប“ែបិរម្ររប់គានាថល្វា
ើ បល

រណៃៈ ទូកសលគ្រះរឺលែើមបី “ជួយសលគ្រះ”អស់អនកខែេ

សែ ិរលៅកនញ្លម្រគាះថានក់លៅលេើសមុម្រទ។ ហបើលយើ្រិរអាំពីេកខណៈខុសគាន ខែេ
ម្រពះលយស៊ាូវម្រទ្់ាថល្វើហៅហលើលឈើឆ្ក្

យ
ើ ខវះមិថែេ់

សិ រេ
ី ចអ ថម្រពះ” រ៉ាូម ៣:២៣ ។ លោកច្ថ លវសល ី ាថលៅ

ថិ្ការរស់ល ើ្ វិញរបស់ព្ទ្ង់ ហនះ

ម្រពះរុណខែេជួយសលគ្រះ

ឬម្រពះរុណខែេរាប់ជ្ជ

លយើ្កាំពុ្ខរថិយយពីអាថ្៌កាំាាំ្ែ៍អសា
ច រយ ន្ិងលពញលៅលដាយម្រពះរុណខែេ

សុច្ រិរ លដាយបរិយយអាំពក
ី ច្
ិ កា
ច ររបស់ម្រពះលយស៊ាវូ ម្ររីសទលៅលេើលឈើឆ្ក្

ម្រពះម្ររីសទាថសុរតសម្រាប់លយើ្។ ម្រទ្់ាថទទួេយកអស់ទាំងការឈឺចាប់

សម្រាប់លយើ្។ម្រពះជ្ជាចស់ាថម្របទថថូវលសច្កតីលមតាតករុណា

ថិ្អាំលពើាបរបស់លយើ្ ទាំងអស់ដាក្់ហលើអងគព្ទ្ង់។

លទសាបែេ់មថុសសទាំ្អស់ខែេខម្របច្ិរត ល

ហព្រះម្រទ្់យ្មក

ថិ្ការអរ់

ើយាថបាំណ្ច្្់សា
រ េ់

លែើមបីជួយសលគ្រះ ថិ្រំលដាះលយើ្ព្គប់គ្នាឲ្យមាន្ហសរីភាររីបាប។ អន កថិពថធចថ

ថិ្បលម្រមើម្រពះ។ ការសុររ ថិ្ការរស់ល ើ្ វិញរបស់ម្រពះលយស៊ាូវ ាថផ្តេ់

រមពីរសញ្ញាថ្មីាថលម្របើម្រាស់ថូវរូបភាព៤ ខែេពួកលរាថលជឿថា ជ្ជលសច្កតីពិរ

លសច្កតីសលគ្រះសម្រាប់មថុសសទាំ្អស់ហៅហលើតែន្ដី។ម្រពះរុណខែេជួយ

អាំពីការសុររ ថិ្ការរស់ល ើ្ វិញរបស់ម្រពះលយស៊ាូវ ហដើ្បីប រិយយពីេកខណៈ

សលគ្រះ រឺជ្ជែាំណ្
ឹ េអខែេម្រពះជ្ជាចស់ផ្េ
ត ឲ្
់ យលយើ្តាមរយៈម្រពះលយស៊ាវូ

ខុសគាន ខែេម្រពះលយស៊ាូវាថល្វើសម្រាប់្ន្ុសស។

ម្ររីសទ ល

ិ រ
១. ការអថុវរតលៅកនញ្ម្រពះវហា

ឯម្រទ្់ ឬទទួេលជឿែេ់ម្រទ្់។ អាខមថ!!

ក្ាុងរូបភាពលថះ រឺជ្ជរហបៀបចថការថាវយយ្ាបូជ្ជក្ាុងម្រពះវិហារ ខែេយ្ា
បូជ្ជហនះសម្រាប់ហ

ះអាំលពើាប្ន្ុសស។ ហយើងរក្ហ

ើញរកយ “

យ
ើ ម្រទ្់ថ្
ឹ ម្របទថលសច្កតស
ី លគ្រះែេ់អស់អនកណាខែេច្ូេមក

២. ការម្របរិបរតកា
ិ រលៅទីផ្ារ

ុីឡាសមញ ស

ក្ាុងរូបភារហន្ះាថនាំ លយើ្ឲ្យហ្ើលហលើរកយថា “េូម្រទូ lutroo” ាថ

លម្រពើរ ២:១៧ េូកា

អរែថ័យថា “លម្រាសលោះ”វារឺជ្ជរកយបលច្ចកលទសមួយ បាន្ប្ាញលៅកនញ្

១៨:១៣។ លៅកនញ្ម្រពះរមពីរបកខម្របជ្ជភាសាអ្់លរលសថ្មីៗលថះ ាថបកខម្របរកយ

រមពីរាកុស១០:៤៥ លរក្៏លម្របើវាសព្មាប់ការទិញយកមកវិញ ការលដាះឲ្យរួច្។

លនះលដាយការលម្របើជ្ជម្របលយរថា “យ្ាបូជ្ជលោះាប”។

លៅកនញ្រមពីរសញ្ញាចាស់បង្ហាញថា ហទះម្រទពយសមបរតិ សរវ មថុសស ថិ្សូមបី

hilasmos” លៅកនញ្ព្រះគ្ពីរ ១យូហាថ ២:២ រ៉ាូម៣:២៥ ល

ុីឡាសមញ ស រឺជ្ជ

រកយមួយខែេាថអរែថ័យពីរយ្បង្ហាញភាាប់រីទាំនក់ទាំថ្ជ្ជមួយថឹ្ការ

ខរម្របលទសជ្ជរិមួយក្៏អាច្ម្ររូវាថលដាះឲ្យរួច្ាថខែរ ១្ីមូលថ្ ២:៥-៦ ។

សុរររបស់ម្រពះលយស៊ាូវលៅលេើលឈើឆ្ក្ៈ ទីមយ
ួ ប្ាញថា លសច្កតម្រី សោញ់

ការលម្រាសលោះ ក្៏ថិយយអាំពីលសរីភាពផ្្ខែរ។ ាថរូបភាពជ្ជលម្រច្ើថកនញ្

របស់ម្រពះាថលបើកផ្លវូ ច្ាំ

រសម្រាប់លយើ្ មួយលទៀរ ប្ាញពីលសច្កតីលម្រកា្

ម្រពះរមពីរខែេថិយយពីលសរីភាព ែូច្ជាមូលស ថិ្កូថលៅអុីម្រសាខអេ ឬក៍

របស់ម្រពះខែេាថ្កខបរលច្ញពីលយើ្។អន កថិពថធកព
ាំ ុ្ខរប្ាញថាម្រពះម្ររីសទ

ម្រពះលយស៊ាូវន្ិងសាលខឬគសត ីលៅឯអណតូ្ទឹក។ ព្ទ្ង់រំហដាះហគឲ្យមាន្លសរីភាព

ាថសុររលៅលេើលឈើ ឆ្ក្សម្រាប់លយើ្ព្គប់គ្នា។យ្ាបូជ្ជរបស់ព្ទ្ង់តត្ួយ

រួច្ពីាប“លែើរលៅកនញ្ជី វិរថ្មី”រ៉ាូម៦:៤។តាមរយៈ“ការលោះ”លថះព្រះបាន្ជួយ

ែ្សហព្្ចសម្រាប់មថុសសទាំ្អស់។ ព្រះាថសុរតសម្រាប់ហយើង លដាយ

លយើ្ឲ្យកាលយលៅជ្ជមថុសសែ៍ពិលសសខែេម្រពះជ្ជាចស់សពវម្រពះ

ឬទ័យ។

សូមរងចាំអានភាគបនត នៅនេខនរោយ
ទំព៍រ

3

ម្រជញ្មួយចថរាំថរ
ិ ខ្ញ ាំ

ពរ៌ាថច្ូេលរៀថសាោម្រពះរមពីរលមរូឌីសទកមពញជ្ជ
សាោម្រពះរមពីរលមរូឌីសទកមពញជ្ជាថកិរតិយស សូមលគារពជូថ

ឹ នាំ ?ភាពជ្ជអន កែឹកនាំ ម្របខ
លរើអវជ្ជ
ី ថិយមថ័យចថភាពជ្ជអន កែក

េជ្ជខផ្នកមួយចថ

ែាំណឹ្ែេ់ប្បអូថម្រកញមជាំថុាំទាំ្អស់ឱ្យាថម្រជ្ជបថា សាោម្រពះ

ការសិកាលម្រច្ើថថិ្ជ្ជច្ាំថុច្ខែេាថការយេ់ែឹ្រិច្រួច្បាំផ្ុរចថច្ាំលណះែឹ្របស់មថុ

រមពីរលមរូឌីសទកមពញជ្ជ

សស។ លោកលជ. អូសវ៉ាេ សាថ់ឌឺ ថិ្ លោកច្ថខម៊ាកខសវ េ ាថ ថិយយែូច្គានថា “ការ

ថឹ្លម្រជើសលរីសថិសសិរឲ្យច្ូេលរៀថ

ថានក់

ិ ោ (Diploma) ជាំនថ់ទី ២១ ថិ្បរិញ្ញាបម្ររ លទវ
សញ្ញាបម្ររលទវ វទ

ឹ នាំ រជ្ជ
ែក
ឺ ការជះឥទធព
ិ េ”។

ិ ោ(BD) ជាំនថ់ទ៣
វទ
ី ខែេាថេកខខណឌែូច្រលៅ៖

ិ យ
សាំខ្ថ់ កនញ្ការជួយរម្រម្ទិស រឺជ្ជម្ររី វស
័ ។ លៅលពេមថុសសាថម្ររី វិវ័យលថះ លទះ

១.លបកខជថម្ររូវាថអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំល ើ្លៅ។ ២.លបកខជថ ឬ

លរហៅទីណាក៏អាច្ជួយលរឲ្យវិេមករកទិសលៅហដើ្ វិញាថខែរ។ ែូច្គានអន កែឺកនាំ ខែេ

លបកខន រី ជ្ជម្ររីសទបរិស័ទខែេាថទទួេលជឿម្រពះលយស៊ាូវ ចាប់ពី ២

ម្រពះម្រទ្់ម្រតាស់លៅឲ្យបាំល រីព័ថធកិច្ច ម្រពះរមពរី រឺជ្ជយថែ៏អសា
ច រយ ថិ្ជ្ជការរម្រម្់ទស
ិ ែ៏

ឆ្នាំ ល ើ្លៅ ជ្ជអន កខែេាថទទួេពិ្ីម្រជមុជទឹកល

ម្ររឹមម្ររូវសម្រាប់ការបាំល រីែេ់ម្រទ្់

ើយ។

៣.លបកខជថ ឬលបកខន រី អាច្ាថសិទធិលម្រជើសលរីស ការសិកាលពញ
លពេ ថិ្សិកាយកតាមមុខ វិជ្ជាាថ។ ៤.លបកខជថ ឬលបកខន រី
អាច្លម្រជើសលរីស សា
ន ក់លៅសាោ ថិ្មិថសា
ន ក់លៅសាោាថ។

មថុសសបាន្ម្រសាវម្រជ្ជវរកល

ើញរបករាំល

ើញមួយយ្

ឹ លៅកនញ្ម្រពះរមពីរលទ
ខរលបើអនកែឹកនាំ ពុាំាថច្ាំលណះែ្

លនះពិរជ្ជាថបញ្ញាមិថខ្ថ។
ឹ នាំ ខែេជះឥទធព
អន កពិរជ្ជអន កែក
ិ េែេ់អនកជាំនថ់លម្រកាយ ែូលច្នះលរើអនករិតជាាថ
ឹ ខ្្វញ្ញ
ិ ា ណរបស់អនកបាន្ព្តឹ្ព្តូវតដរឬលទ?
អភិវឌឍថ៍ច្លាំ ណះដង

៥.លបកខជថ ឬលបកខន រី ម្ររូវាថកាំ រិរវបប្ម៌ចាប់ពីថានក់ទី១០ល ើ្
លៅសម្រាប់ អន កសិកាថានក់សញ្ញាបម្ររលទវ វិទោ ។
ម្របសិថលបើប្បអូថ ម្រកញមជាំថុាំទាំ្អស់ ាថច្ាំណាប់អារមមណ៍
សូមល្វើការទាំនក់ទាំថ្មកកាថ់កា រិយេ័យរែឋាេ
ម្ររូរ្វេតទេ់ ។ សូមបញ្ញាក់ៈ

ឬតាមរយៈ

ការខច្ករកយ ថិ្ទទួេរកយ

ចាប់ពីខខ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រលៅ..!!!
➢

ព័រា
៌ ថបខថែមសូមល្វកា
ើ រទាំនក់ទថ
ាំ ្តាមទូរស័ពទលេខ

(+៨៥៥) ៩២ ៣៩៣ ៣១៤/៦៩៨០២១២៥ ឬទាំនក់ទថ
ាំ ្មក
អុខី មេៈ methodistbibleschool.cmbs@gmail.com ,
vuthysoklim@yahoo.com
សូមម្រពះម្របទថពរ !!!

នបើចង់ោលាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏េអ អ្នកររូវបនទាបខលួនឲាយអ្នកដទៃជួយអ្ភិវឌាឃន៏!

.

ទំព៍រ
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