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ឆ្ន ាំទ៩ី  លេខ ១៦                                    សម្រាបខ់ខ កកកដា-កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០ 

current topics >>> 

គណុតម្លៃៈ គិតហ ើយហ្វើតា្ព្រះបន្ទូល  

នាំជីវិតរស់ហៅព្បចាំមងៃបាន្ 

បរិសុទ្ធដូចជាព្រះព្គីសទ ។ 

 

បាវចនៃៈ ហ្វើតា្ព្រះបន្ទូល ជីវិតបរិសុទ្ធ។ 

 

 លោកម្ររ ូម្រាក ់វទុធ ី

១.លរើខ្ញ ាំម្ររវូល្វើខបបណា ?           ១-២ 
 

២.មុខវជិ្ជា បខថែមសម្រាបថ់ិសសរិ     ២ 

 

៣.វិញ្ញា បថបម្ររពថ័ធកចិ្ចលបើកថ្ម ី         ៣ 

 

៤.អាំពមី្រពះរណុខែេជួយសលគ រ្ ះ   ៣ 

 

៥.ពរ៌ាថចលូហរៀន្សាោម្រពះរមពរី 

   លមរូឌសីទ កមពញជ្ជ ។             ៤ 

 

៦.ព្ជុង្ួយមន្គាំន្តិខុ្ាំ            ៤ 

 

៧.ការច្េូរមួែ វ្ យសម្រាប ់

   បល ក្ ើរសសិសជ្ជមយួសាោ        ៤

 

 

ព្រឹត្តិបព្ត្ 
  

បុរសាន ក់គារ់កាំពុ្ម្របឈមថឹ្ការាក់ទឹកច្ិរតជ្ជ

ខ្ល ាំ្ ជ្ជមួយអនកែឹកនាំលៅកខថល្ល្វើការរបស់គារ់ លម្ររះ

ថា អនកែឹកនាំាថផ្តេ់រាំថិរឲ្យគារ់ខចីម្រាក់កខថល្ការ្រ

លែើមបីទិញម ូរូ លដាយការ់ម្រាក់ខខស្ ខរ២ឆ្ន ាំលម្រកាយ

មក ខបរជ្ជមកម្រាប់ថា ម្ររូវែកម ូរូលៅវញិ លម្ររះម ូរូ

លនះជ្ជរបស់កខថល្សាន ក់ការកណាត េឲ្យលម្របើការ ល ើយ

ម្រាក់ខខម្ររូវការ់ពី២៥០ែុោល កនញ្មួយខខមក១៥០ វិញ។ 

អវីខែេហាក់ែូច្ជ្ជចច្ែថយលពកលនះ ច្ាំលពេខែេគារ់

លទើបលរៀបការាថម្ររឹមខរ៨ខខប ុលណាណ ះ ខែេជ្ជល រុល្វើ

ឲ្យម្ររួសារថ្មីលថះម្របឈម ថឹ្បញ្ញា លសែឋកិច្ចម្ររួសារ ថិ្

មល្ោាយល្វើែាំលណើរ រាេ់ចថ្ៃ ។  លពេលនះគារ់ាថ

សួរខ្ញ ាំថា លរើលថះជ្ជបាំណ្ម្រពះ រទយ័ម្រពះខែេច្្ឲ់្យ

គារា់ថបទពលិសា្ថ ៍ឬកជ៏្ជការល្វើាបរបសម់ថសុស? 

ច្ុះលបើលរសួរអនកខបបលថះ លរើអនកល្លើយខបបណា? លពេ

លនះខ្ញ ាំពិរជ្ជពិាកកនញ្កាលេើកទឹកចិ្រត ណាស់ ខរអវីខ្ញ ាំល្វើ 

ាថនាំគារ់អ្ិសាឋ ថ ទាំ្ទូេសួរលៅម្រទ្់ថា លរើគារ់

ម្ររូវល្វើខបបណាបថតលទៀរ?។  

១. ម្រពះម្រទ្ខ់រ្ផ្ររផ់្រ្ ឲ់្យអនករ ូរ ៦២:១-៤ 

បនទ ប់ពីខ្ញ ាំអាថម្រពះរមពីរ ទាំថុកែាំលកើ្៦២ ពិរជ្ជច្លមលើយ

កនញ្ការជួយលេើកទឹកចិ្រតឲ្យបថតែាំលណើរលៅលទៀរលៅ

លពេលោកអនកជួបបញ្ញា ថា ម្ររូវល្វើខបបណាបថត ថិ្ម្ររូវ

ពឹ្អា្លេើអនកណាឲ្យពិរម្រាកែ។ លៅកនញ្ទាំថុកែាំលកើ្

លថះាថ្លញះបញ្ញច ាំ្អាំពីលសច្កតីជាំលថឿ ថិ្ទាំថុកច្ិរតរបស់

លសតច្ដាវីឌច្ាំលរះម្រពះ កនញ្ខណៈលោកកាំពុ្ម្របឈម

ថឹ្ ការលបៀរលបៀថ ការបាំពុេពីមថុសសលផ្ស្ៗជ្ជលម្រច្ើថ  
 

លសតច្ដាវីឌប ា្ ញពីអារមមណ៍ខែេ 

ម្របឈមជ្ជមួយ ថិ្សម្ររូវលរកាំពុ្ 

ខរស ខ្ញញចូ្េមកលែើមបីថិ្ម្របហារ 

អនកលសាម ះម្ររ្់ របស់ម្រពះ លដាយ 

កាំោាំ្របស់លរខ្ល ាំ្កាល ។ ឯដាវីឌ លោកលម្របៀបខលួថឯ្

លៅែូច្ជ្ជកាំខផ្្ខែេលម្រទរ ថឹ្ជ្ជរប្ខែេច្្រ់េាំ។ 

លថះលោកច្្់ប ា្ ញថា លោកម្រទាំម្រទលដាយកាំោាំ្

ខលួថខេ្ាថល ើយ អស់មល្ោាយកនញ្ការម្របខជ្ 

ថិ្ទុប់ទេ់ល ើយ លម្ររះថា សម្ររូវរបស់លោក ម្ររប់

លពេលរម្របឹកាគាន  លែើមបីខរថឹ្ទាំោក់អនកលនះចុ្ះពី

យសរបស់ខលួថខរប ុលណាណ ះ។ លៅកនញ្ខ១-២ ដាវីឌចាប់

លផ្តើមខសវ្រកជាំថួយពីម្រពះ លម្ររះម្រពេឹ្ ខ្ញ ាំរ្ច់ាាំម្រពះអ រ្

ខរមយួ លដាយលសៃ ៀមសាៃ រ ់ លសច្កតសីលគ រ្ ះរបសខ្់ញ ាំក៏

មកខរពមី្រទ្ខ់ែរ រមឺ្រទ្ខ់រមយួម្រពះអ រ្ខែេជ្ជថ្មដា 

ល ើយជ្ជលសច្កតសីលគ រ្ ះចថខ្ញ ាំកជ៏្ជប មយ ្ខពសរ់បស់

ខ្ញ ាៗំ មថិម្ររវូរល រ្ើជ្ជខ្ល ាំ្ល ើយ។លៅកនញ្ខខ០៥ឆ្ន ាំ២០១៩ 

លបសកជថវយ័ជ្ជ្៦០ឆ្ន ាំាន ក់ថិយយខបបមិថលពញ

ច្ិរតច្ាំលរះអនកែឹកនាំាន ក់ថា លរើលោកែឹ្លទ អនកបាំលរី

ាន ក់លថះ គារ់ហាក់ែូច្ជ្ជមិថសូវឲ្យរចមលកនញ្ការទាំនក់

ទាំថ្ជ្ជចែរូបាំលរីជ្ជមួយម្រពះវិហារលយើ្លសាះ? ម្រកញម

ជាំថុាំ ថិ្ម្ររួសារគារ់ខវះខ្រយ ្ខ្ល ាំ្យ ្ថឹ្ល ើយ 

គារ់មិថម្រពមហារារ់សុាំជាំថួយពីចែរូទេ់ខរលសាះ 

ល រុអវីាថល្វើខបបលថះ?។ អនកែឹកនាំលនះល្លើយថា មិថ

ខមថខ្ញ ាំមិថឲ្យរចមលែេ់ចែរូលទលយើ្ខ្ញ ាំាថទាំនក់ទាំថ្

្មមតា ម្រគាថ់ខរមិថាថសុាំជាំថួយពីចែរូខរប ុលណាណ ះ។ 

ច្ាំណ្លជើ្ៈ លរើខ្ញ ាំម្ររវូល្វើខបបណា ?  ទាំថកុែាំលកើ្  ៦២:១-១២ 

Newsletter 
  

ារកិា                               ទាំពរ័
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សាោម្រពះរមពីរលមរូឌីសទ កមពញជ្ជ លយើ្មិថាថលតត រខរលេើមុខវិជ្ជា ខែេ

ថិយយខរពីម្រពះបថទូេលនះលទ សាោាថលរៀបច្ាំសិសសឲ្យាថបាំណិថជីវិរ

ម្ររប់ម្រជញ្លម្រជ្ជយកនញ្ការជួយរាំថិរបខថែម សម្រាប់លពេលរលច្ញលៅបាំលរីម្រពះលៅ

កនញ្ស រមថ៍ខែរ។ សិសសលរទទេួាថលមលរៀថសាំខ្ថ់ៗបខថែមលម្រៅពីលមលរៀថ

ខ្្ម្រពេឹ្វិញ្ញា ណែូច្ជ្ជ លមលរៀថរលបៀបសម្រមបសម្រមួេស រមថ៍  ថិ្ការ 

លម្របើម្រាស់្ថធាថខែេាថសម្រាប់ជួយែេ់ខលួថឯ្ ថិ្ស រមថ៍ឲ្យាថ

ការរីកច្លម្រមើថល ើ្។ សាោាថអល ា្ ើញអ ក្ ឆ្រ ថិ្ ព័ថធកិច្ចម្ររប់ម្រជញ្

លម្រជ្ជយ មកជួយែេ់សិសសលៅលពេ មុថលរទទួេសញ្ញា បម្ររប ច្ ប់ លែើមបី 

ទទួេាថថូវច្ាំលណះែឹ្ ថិ្បទពិលសា្ថ៍បខថែមលទៀរសម្រាប់អភិវឌឍថ៍ជីវិរ

រស់លៅកនញ្ការបាំលរីម្រពះ ថិ្លោ្ចាប់ែេ់ស រមថ៍ឲ្យលរាថសារ េ់ម្រពះ។ 

សាោក៏អររុណែេ់អ ក្ ឆ្រ ថិ្ព័ថធកិច្ចម្ររប់ម្រជញ្លម្រជ្ជយខែេាថជួយ ថឹ្

ជ្ជចែរូែ៏េអសម្រាប់អភិវឌឍថ៍ពថលកថ្មីសម្រាប់លបសកកមមថាវ យម្រពះ ៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខរអវីខែេម្រកញមជាំថុាំលយើ្ាថល្វើរឺ លយើ្ខ្ញ ាំាថនាំគាន អ្ិសាឋ ថទូេសុាំែេ់ម្រពះ 

លម្ររះ ម្រពះខែេខ្ញ ាំលជឿ ថិ្ម្រពះខែេចែរូបាំលរីរឺម្រពះខរមួយ ល រុលថះលបើម្រទ្់

ម្របទថពរឲ្យ ម្រទ្់ថឹ្លបើកសខមត្ឲ្យចែរូាថែឹ្ជ្ជមិថខ្ថ។ លម្ររះអវីខ្ញ ាំលជឿ

ថា លបើខ្ញ ាំសុាំ ថិ្ពឹ្អា្លេើមថុសសលបើលរលពញច្ិរតលរឲ្យ ច្ុះលបើលរមិថលពញច្ិរត

លរថិ្មិថឲ្យលទ។ លសតច្ដាវីឌលោកពិរជ្ជខសវ្រកជាំថួយពីម្រពះ លម្ររះម្រទ្់ជ្ជ 

ថ្មដា ជ្ជទីពឹ្ម្រជក ថិ្ជ្ជលសច្កតីសលគ រ្ ះែ៏ពិរសម្រាប់លោក (ទាំថុកែាំលកើ្ 

១៨:២, ៤៦:៧ )។ លោកលអសាយ កល៏េើកទកឹច្រិតលយើ្ កុាំឲ្យ ពឹ្ អា្លេើ

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

ម្រាប់ថា កុាំឲ្យទុកច្ិរតថឹ្អនក ា្ំ ឬថឹ្ពូជព្សចថមថុសសណាល ើយ លរថឹ្ជួយ

ឯ្មិថាថលទ  លរផុ្រែល ា្ើមលៅ ល ើយម្ររ ប់លៅជ្ជែី វិញ លៅចថ្ៃលនះឯ្ 

អស់ទាំ្រាំថិររបស់លរក៏សូថយារ់លៅ ។ លយើ្ម្ររវូការជាំថួយពមីថសុស ខរមថិ

ខមថពឹ្ អា្ទាំ្ម្រសញ្ លទ លម្ររះថាមថសុសអាច្ល្វើឲ្យខកច្រិត ខរម្រពះម្រទ្ម់ថិ

ខែេល្វើឲ្យលយើ្ ខកច្រិតលទ។ 

២. ែបរិលសច្កតសី្ឃមឹ ឬទធ ថភុាព លនះមកខរពីម្រទ្ល់ទ ៦២:៥-១២ 

ម្ររប់មថុសស ថិ្ម្ររប់ជ្ជរិសាសថ៍ ថិ្ពណ៌សមបញរ ម្ររូវការលសច្កតីស្ឃមឹ លបើ

មថសុសារប់្ថ់វូលសច្កតសី្ឃមឹ លនះលរថឹ្ លទរទថល់ៅរកភាពលខាះលេវើយ

បថតចិ្មត្ៗរ រូែេស់ាល បជ់្ជមថិខ្ថ។ ដាវឌីាថដាកល់សច្កតសី្ឃមឹច្ាំលរះ

ម្រពះ លម្ររះាថខរម្រទ្ល់ទ ខែេអាច្ជួយឲ្យលោកាថស្ឈមឹល ើ្ វញិពី

សម្ររវូ ល ើយាថខរម្រពះលទខែេជយួឲ្យលោកអាច្លៅលសៃ ៀមរ្ច់ាាំលសច្កតី

សលគ រ្ ះពមី្រទ្ែ់ព៏រិាថ។ កនញ្ខ៥ ដាវីឌថា ម្រពេឹ្ខ្ញ ាំលអើយ ច្ូរលៅលសៃ ៀមចាាំ

ខរម្រពះចុ្ះ លោកលេើកទឹកច្ិរតម្ររប់គាន ថា លទះមថុសសលរល្វើទុកខលយើ្លបៀរលបៀថ 

ខបបណាក៏លដាយ ច្ូរលៅលសៃ ៀមសិថ រិរឲ្យច្ាស់សិថ សុាំម្រពះឲ្យម្រទ្់ប ា្ ញ

ផ្លវូលយើ្កនញ្ការសលម្រមច្ចិ្រត។ លម្ររះខ៨ លោកថា ជថទាំ្ឡាយលអើយ ចូ្រ

ទុកច្ិរតថឹ្ម្រទ្់ជ្ជថិច្ច ម្រពះម្រទ្ជ់្ជទពីឹ្ម្រជកសាំរាប់លយើ្ខ្ញ ាំទាំ្អស់គាន ។ 

  

លសៀវលៅ  The Massage of Psalms ខែេថិពថធលដាយលោក Michael 

Wilcock ាថប ា្ ញថា ការខែេលយើ្លសៃ ៀមសាៃ រ់ស្ឃមឹពឹ្អា្លេើម្រពះ រឺ

កនញ្ខណៈលពេខែេចិ្រតលយើ្ពិាក ល ើយលបើច្្់ខថ្ល្ លៅកាថ់ម្រពះលនះហាក់

ែូច្ជ្ជរឹ្មិថច្្់ហាសត ីល ើយ លពេលនះអនកម្រគាថ់ខរច្ិរតលៅលសៃ ៀមសម្រាក  

ល ើយអថុញ្ញា រិឲ្យចិ្រត អារមមណ៍ វិញ្ញា ណអនកសាំេឹ្ ថិ្ដាក់លសច្កតីស្ឃមឹ

លេើម្រពះ លដាយអរ់្មរ់ លពេលនះខ្ញ ាំលជឿថា ម្រពះម្រទ្់ថឹ្ល្វើការ ល ើយាថ

បថទូេមកកាថ់អនកថា ម្ររូវល្វើខបបណាមិថខ្ថ។ សូមចាាំថា លៅកនញ្ទីរលហាសាែ ថ 

ាថម្រពះវរតាថចថម្រពះរ្់លៅចាាំជួយ។ កនញ្ជីវិររស់លៅម្របចាាំចថ្ៃរបស់អនកថិ្

ខ្ញ ាំ ខ្ញ ាំលជឿថា ពិរជ្ជាថជួបបញ្ញា ែូច្ដាវីឌខែរ។ លៅលពេអនកជួបលរឿ្ខបបលនះ 

លរើអនកទកុច្ិរតដាកល់សច្កតីស្ឃមឹលេើម្រពះ ឬក៏ ពឹ្អា្លេើមថុសស?  

គសត ីាន ក់ាថ្វីទីបនទ េ់ថា គារ់អស់ស្ឃមឹលៅកនញ្ជីវិររស់លៅម្របចាាំចថ្ៃ 

លម្ររះជីវិររ្ចាាំខរសាល ប់ លដាយគារ់ាថជាំ្ឺលអែ៏។ គារ់ាថការលរីសលអើ្

យ ្ខ្ល ាំ្ពីមថុសសជុាំវិញខលួថ ល្វើឲ្យគារ់កាថ់ខរាក់ទឹកចិ្រត អស់ស្ឃឹមកនញ្ 

ជីវិរ។ការអស់ស្ឃមឹជ្ជមួយមថុសស ាថនាំឲ្យគារ់ចាប់លផ្តើមបតូរមកខសវ្រក

ម្រពះ ថិ្លរៀបរាប់ម្ររប់យ ្ទូេថាវ យលៅម្រពះវិញ។ ការទាំនក់ទាំថ្ជ្ជមួយម្រពះ

ាថល្វើឲ្យគារ់សក ប់ច្ិរត ល ើយអវីខែេពិលសសខថ្មលទៀរ ម្រពះល្លើយថឹ្ការ

អ្ិសាឋ ថរបស់គារ់ ។ គារា់ថល្វើលរសតោមច្ាំថថួបែី្េទធផ្េប ា្ ញថា 

គារគ់ាម ថផ្ទញកលមលរារលទៀរលទ ការពឹ្ អា្លេើម្រពះម្រទ្ម់ថិឲ្យអសស់្ឃមឹលទ។ 

ច្ាំលរះលសច្កតីជាំលថឿែ៏ពរិរបស់ម្ររីសាទ ថ រឺម្ររូវលការខ្ល ច្ម្រពះជ្ជជ្ជ្លការ

ខ្ល ច្មថុសស ល្វើតាមម្រពះបថទូេម្រពះជ្ជជ្ជ្ល្វើបាំលពញចិ្រតមថុសស  លរើខមថលទ? 

ម្រពះម្រទ្ា់ថាថម្រពះបថទូេមត្ល ើយ ខ្ញ ាំាថឮលសច្កតលីថះ២ែ្ផ្្  រថឺា  

ឫទធ ថភុាពសាំលរច្លៅលេើម្រពះ  ែបរិម្រទ្ស់្ែេម់្ររបម់ថសុសទាំ្អសត់ាម 

ការម្របម្រពរឹតរបសល់រ។ លបើអនកល្វើការវាយរចមលខលួថអនកលដាយលសាម ះម្ររ្ច់ថ្ៃលថះ  

ថារវា្ Facebook ថិ្ ម្រពះបថទូេម្រពះ លរើមយួណាអនកលមើេលម្រច្ើថជ្ជ្? ៕ 

 

 
មខុវជិ្ជា បខថែមសម្រាបថ់សិសរិ 



ទំព៍រ 3 

 

 

សូមរងចាំអានភាគបនត នៅនេខនរោយ 

 
 

   

                                               
 

កមមវិ្ី វិញ្ញា បថបម្ររព័ថធកិច្ច ាថចាម់លផ្តើមល ើ្កាេពីឆ្ន ាំ២០១៦ ។ ខែេកមមវិ្ី 
លថះបល ក្ើរល ើ្ាថលគាេបាំណ្ កនញ្ការជួយែេ់ម្រកញមជាំថុាំែូច្ជ្ជៈ 

១. ជួយបណតញ ះបណាត េអនកបាំលរីទាំ្អស់លៅកនញ្ម្រកញមជាំថុាំខែេាថចិ្រតច្្់បាំលរីម្រពះឲ្យាថ

សមរែភាពបខថែមកនញ្ការបលម្រមើ។ ២. ផ្តេ់សិទធិឲ្យអនកខែេច្្់បលម្រមើម្រពះឲ្យលរាថលស រីភាព

កនញ្ការបលម្រមើលៅកនញ្ម្រកញមជាំថុាំាថម្ររឹមម្ររូវ។ ៣.ផ្តេ់ឲ្យថូវសមរែភាព ថិ្ច្ាំលណះែឹ្បខថែម

ខ្្ម្រពះបថទូេ ែេ់អស់អនកម្រពះម្រតាស់លៅឲ្យល្វើព័ថធកិច្ចថាវ យម្រពះឲ្យាថម្របសិទធភាពលៅ

កនញ្ម្រកញមជាំថុាំ ។ ៤.ជ្ជជាំហា៊ា ថមួយកនញ្ការជួយបណតញ ះបណាត េែេ់អនកខែេម្រពះម្រតាស់លៅ

ឲ្យបលម្រមើសម ័ម្ររចិ្រតលៅកនញ្ម្រកញមជាំថុាំឲ្យាថសមរែភាពម្ររប់ម្រគាថ់កនញ្ការល្វើព័ថធកិច្ច ខច្កចាយ

ម្រពះបថទូេ ថិ្ជាំរុញចិ្រតឲ្យខសវ្រកបាំណ្ម្រពះ ឬទ័យម្រពះកនញ្ការបលម្រមើលៅចថ្ៃអនររ។ 

កនញ្ឆ្ន ាំ២០២០-២០២១ សាោាថរលម្រា្ ថឹ្លបើកថាន ក់វិញ្ញា បថបម្ររព័ថធកិច្ចលថះ 

លៅកនញ្សាោតទ េ់ ថិ្កនញ្រាំបថ់កណាត េ ម្រពមទាំ្ទទួេសិសសពីម្ររប់ថិកាយទាំ្អស់

ឲ្យលរអាច្ថឹ្ទទួេការបណតញ ះបណាត េឲ្យាថសមរែភាពេមមកនញ្ការបលម្រមើម្រពះ៕ លយើ្

លជឿថា ម្រពះម្រទ្់ថឹ្ម្របទថពរែេ់អនកបលម្រមើម្រទ្់ ម្ររប់គាន ។ សូមឲ្យម្រពះអ រ្ ខែេយ្មក

លដាយថូវម្រពះនម ម្រពះលយ ូវា៉ា  ាថម្របកបលដាយម្រពះពរ លយើ្ខ្ញ ាំាថសូមឲ្យម្រទ្ា់ថម្រពះ

ពរ អាំពីែាំណាក់ចថម្រពះលយ ូវា៉ា  ទាំថុកែាំលកើ្ ១១៨:២៦៕ 

 

 

 
 លរើាថរកយថិ្រូបភាពអវីខែេអនកថឹ្លម្របើ លែើមបីបរិយយអាំរីហសចក្តី 

សលគ រ្ ះហនះ? ឧទ រណ ៃៈ ទូកសលគ រ្ ះរឺលែើមបី “ជួយសលគ រ្ ះ”អស់អនកខែេ

សែ ិរលៅកនញ្លម្រគាះថាន ក់លៅលេើសមុម្រទ។ ហបើលយើ្រិរអាំពីេកខណៈខុសគាន  ខែេ

ម្រពះលយស៊ាូវម្រទ្់ាថល្វើហៅហលើលឈើឆ្ក ្   ថិ្ការរស់ល ើ្វិញរបស់ព្ទ្ង់ ហនះ

លយើ្កាំពុ្ខរថិយយពីអាថ្៌កាំាាំ្ែ៍អសាច រយ និ្ងលពញលៅលដាយម្រពះរណុខែេ

ម្រពះម្ររីសទាថសុរតសម្រាប់លយើ្។ ម្រទ្់ាថទទួេយកអស់ទាំងការឈឺចាប់ 

ថិ្អាំលពើាបរបស់លយើ្ ទាំងអស់ដាក្់ហលើអងគព្ទ្ង់។  ហព្រះម្រទ្់យ្មក

លែើមបីជួយសលគ រ្ ះ ថិ្រំលដាះលយើ្ព្គប់គ្នា ឲ្យមាន្ហសរីភាររីបាប។ អនកថិពថធចថ 

រមពីរសញ្ញា ថ្មីាថលម្របើម្រាស់ថូវរូបភាព៤ ខែេពួកលរាថលជឿថា ជ្ជលសច្កតីពិរ

អាំពីការសុររ ថិ្ការរស់ល ើ្វិញរបស់ម្រពះលយស៊ាូវ ហដើ្បីបរិយយពីេកខណៈ

ខុសគាន  ខែេម្រពះលយស៊ាូវាថល្វើសម្រាប់្នុ្សស។ 

១. ការអថវុរតលៅកនញ្ម្រពះវហិារ 

      ក្ាុងរូបភាពលថះ រឺជ្ជរហបៀបចថការថាវ យយ ា្បូជ្ជក្ាុងម្រពះវិហារ ខែេយ ា្

បូជ្ជហនះសម្រាប់ហ ះអាំលពើាប្នុ្សស។ ហយើងរក្ហ ើញរកយ “ ីុឡាសមញស 

hilasmos” លៅកនញ្ព្រះគ ព្ីរ ១យ ូហាថ ២:២ រ៉ាូម៣:២៥ ល លម្រពើរ ២:១៧ េូកា

១៨:១៣។ លៅកនញ្ម្រពះរមពីរបកខម្របជ្ជភាសាអ្់លរលសថ្មីៗលថះ ាថបកខម្របរកយ

លនះលដាយការលម្របើជ្ជម្របលយរថា “យ ា្បូជ្ជលោះាប”។  ីុឡាសមញស រឺជ្ជ

រកយមួយខែេាថអរែថ័យពីរយ ្បង្ហា ញភាា ប់រីទាំនក់ទាំថ្ជ្ជមួយថឹ្ការ

សុរររបស់ម្រពះលយស៊ាូវលៅលេើលឈើឆ្ក ្ៈ ទមីយួប ា្ ញថា លសច្កតមី្រសោញ់

របសម់្រពះាថលបើកផ្លវូច្ាំ រសម្រាបល់យើ្  មយួលទៀរ ប ា្ ញពលីសច្កតីលម្រកា្ 

របសម់្រពះខែេាថ្កខបរលច្ញពលីយើ្ ។អនកថិពថធកាំពុ្ខរប ា្ ញថាម្រពះម្ររសីទ  

ាថសរុរលៅលេើលឈើ ឆ្ក ្សម្រាបល់យើ្ ព្គបគ់្នា ។យ ា្បូជ្ជរបស់ព្ទ្ង់តត្ួយ 

ែ្សហព្្ចសម្រាប់មថុសសទាំ្អស់។ ព្រះាថសុរតសម្រាប់ហយើង លដាយ 

 

ម្រទសីត  ីច្ថ លវសល  ីអាំពកីារខសវ ្យេព់ីម្រពះរណុខែេជយួសលគ រ្ ះ llor) 
 លម្ររះព្ទ្ងម់្រសោញ់លយើងព្គប់គ្នា  និ្ងរំហដាះហយើងរី 

    អាំហរើបាប“ែបរិម្ររបគ់ាន ាថល្វើាប ល ើយខវះមថិែេ ់

    សិរេីអចថម្រពះ” រ៉ាូម ៣:២៣ ។ លោកច្ថ លវសល  ីាថលៅ 

    ម្រពះរណុខែេជយួសលគ រ្ ះ ឬម្រពះរណុខែេរាបជ់្ជ

សចុ្ររិ លដាយបរយិយអាំពកីចិ្ចការរបសម់្រពះលយស៊ាវូម្ររសីទ លៅលេើលឈើឆ្ក ្

សម្រាបល់យើ្ ។ម្រពះជ្ជាច ស់ាថម្របទថថូវលសច្កតីលមតាត ករុណា ថិ្ការអរ់

លទសាបែេ់មថុសសទាំ្អស់ខែេខម្របច្ិរត ល ើយាថបាំណ្ច្្់សារ េ់ 

ថិ្បលម្រមើម្រពះ។ ការសុររ ថិ្ការរស់ល ើ្វិញរបស់ម្រពះលយស៊ាូវ ាថផ្តេ់

លសច្កតីសលគ រ្ ះសម្រាប់មថុសសទាំ្អស់ហៅហលើតែន្ដី។ម្រពះរណុខែេជយួ 

សលគ រ្ ះ រជឺ្ជែាំណឹ្ េអខែេម្រពះជ្ជាច សផ់្តេឲ់្យលយើ្ តាមរយៈម្រពះលយស៊ាវូ

ម្ររសីទ  ល ើយម្រទ្់ថឹ្ ម្របទថលសច្កតសីលគ រ្ ះែេអ់សអ់នកណាខែេច្េូមក

ឯម្រទ្់ ឬទទេួលជឿែេម់្រទ្។់ អាខម ថ!!  

២. ការម្របរបិរតកិារលៅទផី្ារ   

 ក្ាុងរូបភារហន្ះាថនាំលយើ្ឲ្យហ ើ្លហលើរកយថា “េូម្រទូ lutroo” ាថ

អរែថ័យថា “លម្រាសលោះ”វារជឺ្ជរកយបលច្ចកលទសមួយ បាន្ប ា្ ញលៅកនញ្

រមពីរា កុស១០:៤៥ លរក្៏លម្របើវាសព្មាប់ការទិញយកមកវិញ ការលដាះឲ្យរួច្។ 

លៅកនញ្រមពីរសញ្ញា ចាស់បង្ហា ញថា ហទះម្រទពយសមបរតិ សរវ មថុសស ថិ្សូមបី

ខរម្របលទសជ្ជរិមួយក្អ៏ាច្ម្ររូវាថលដាះឲ្យរួច្ាថខែរ ១្ីម ូលថ្ ២:៥-៦ ។ 

ការលម្រាសលោះ ក្៏ថិយយអាំពីលសរីភាពផ្្ខែរ។ ាថរូបភាពជ្ជលម្រច្ើថកនញ្

ម្រពះរមពីរខែេថិយយពីលសរីភាព ែូច្ជាម ូលស ថិ្កូថលៅអុីម្រសាខអេ ឬក៍ 

ម្រពះលយស៊ាូវនិ្ងសាលខឬគសត ីលៅឯអណតូ ្ទឹក។ ព្ទ្ងរ់ំហដាះហគឲ្យមាន្លសរីភាព

រួច្ពីាប“លែើរលៅកនញ្ជីវិរថ្មី”រ៉ាូម៦:៤។តាមរយៈ“ការលោះ”លថះព្រះបាន្ជួយ

លយើ្ឲ្យកាល យលៅជ្ជមថុសសែ៍ពិលសសខែេម្រពះជ្ជាច ស់សពវម្រពះ ឬទ័យ។ 

 

 

ពរ៌ាថ វិញ្ញា បថបម្ររពថ័ធកចិ្ចលបើកថ្មី



ទំព៍រ 4 

 

នបើចង់ោលាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏េអ អ្នកររូវបនទាបខលួនឲាយអ្នកដទៃជួយអ្ភិវឌាឃន៏! 

 

 សាោម្រពះរមពីរលមរូឌីសទ កមពញជ្ជាថកិរតិយស សូមលគារពជូថ 

ែាំណឹ្ែេ់ប្បអូថម្រកញមជាំថុាំទាំ្អស់ឱ្យាថម្រជ្ជបថា សាោម្រពះ

រមពីរលមរូឌីសទ កមពញជ្ជ ថឹ្លម្រជើសលរីសថិសសិរឲ្យច្ូេលរៀថ ថាន ក់

សញ្ញា បម្ររលទវ វទិោ (Diploma) ជាំនថទ់ ី២១ ថិ្បរញិ្ញា បម្ររ លទវ

 វទិោ(BD) ជាំនថទ់៣ី ខែេាថេកខខណឌ ែូច្រលៅ៖ 

១.លបកខជថម្ររូវាថអាយុចាប់ពី១៨ឆ្ន ាំល ើ្លៅ។ ២.លបកខជថ ឬ 

លបកខនរី ជ្ជម្ររីសទបរិស័ទខែេាថទទួេលជឿម្រពះលយស៊ាូវ ចាប់ពី ២

ឆ្ន ាំ ល ើ្លៅ ជ្ជអនកខែេាថទទួេពិ្ីម្រជមុជទឹកល ើយ។  

៣.លបកខជថ ឬលបកខនរី អាច្ាថសិទធិលម្រជើសលរីស ការសិកាលពញ

លពេ ថិ្សិកាយកតាមមុខវិជ្ជា ាថ។ ៤.លបកខជថ ឬលបកខនរ ី

អាច្លម្រជើសលរសី សាន កល់ៅសាោ ថិ្ មថិសាន កល់ៅសាោាថ។ 

៥.លបកខជថ ឬលបកខនរី ម្ររូវាថកាំរិរវបប្ម៌ចាប់ពីថាន ក់ទី១០ល ើ្

លៅសម្រាប់ អនកសិកាថាន ក់សញ្ញា បម្ររលទវ វិទោ ។  

ម្របសិថលបើប្បអូថ ម្រកញមជាំថុាំទាំ្អស់ ាថច្ាំណាប់អារមមណ៍ 

សូមល្វើការទាំនក់ទាំថ្មកកាថ់ការិយេ័យរែឋាេ ឬតាមរយៈ

ម្ររូរ វ្ េតទ េ់ ។ សូមបញ្ញា ក់ៈ  ការខច្ករកយ ថិ្ទទួេរកយ

ចាប់ពីខខ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ រលៅ..!!!  

➢ ពរ័ា៌ថបខថែមសមូល្វើការទាំនកទ់ាំថ្តាមទរូសព័ទលេខ 

(+៨៥៥) ៩២ ៣៩៣ ៣១៤/៦៩៨០២១២៥ ឬទាំនកទ់ាំថ្មក 

 អុខីម េៈ  methodistbibleschool.cmbs@gmail.com ,     

              vuthysoklim@yahoo.com   

                                                    សូមម្រពះម្របទថពរ !!!  

  

. 

លរើអវជី្ជថយិមថយ័ចថភាពជ្ជអនកែកឹនាំ?ភាពជ្ជអនកែឹកនាំម្របខ េជ្ជខផ្នកមួយចថ

ការសិកាលម្រច្ើថថិ្ជ្ជច្ាំថុច្ខែេាថការយេ់ែឹ្រិច្រួច្បាំផុ្រចថច្ាំលណះែឹ្របស់មថុ

សស។ លោកលជ. អសូវ៉ាេ សាថឌ់ឺ ថិ្ លោកច្ថខម៊ាកខសវេ ាថ ថិយយែូច្គាន ថា “ការ

ែកឹនាំរជឺ្ជការជះឥទធពិេ”។ មថុសសបាន្ម្រសាវម្រជ្ជវរកល ើញរបករាំល ើញមួយយ ្

សាំខ្ថ់ កនញ្ការជួយរម្រម្ទិស រជឺ្ជម្ររីវសិយ័។ លៅលពេមថុសសាថម្ររីវិវ័យលថះ លទះ

លរហៅទីណាក៏អាច្ជួយលរឲ្យវិេមករកទិសលៅហដើ្ វិញាថខែរ។ ែូច្គាន អនកែឺកនាំខែេ

ម្រពះម្រទ្់ម្រតាស់លៅឲ្យបាំលរីព័ថធកិច្ច ម្រពះរមពរីរជឺ្ជយថែអ៏សាច រយ ថិ្ ជ្ជការរម្រម្ទ់សិែ៏

ម្ររមឹម្ររវូសម្រាបក់ារបាំលរែីេម់្រទ្ ់ ខរលបើអនកែឹកនាំពុាំាថច្ាំលណះែឹ្លៅកនញ្ម្រពះរមពីរលទ 

លនះពិរជ្ជាថបញ្ញា មិថខ្ថ។ 

អនកពរិជ្ជអនកែកឹនាំខែេជះឥទធពិេែេអ់នកជាំនថល់ម្រកាយ ែលូច្នះលរើអនករតិជាាថ 

អភវិឌឍថច៍្ាំលណះដងឹខ្្វញិ្ញា ណរបសអ់នកបាន្ព្តឹ្ ព្តវូតដរឬលទ? 

 

 
 

ម្រជញ្មួយចថរាំថរិខ្ញ ាំ  ពរ៌ាថច្េូលរៀថសាោម្រពះរមពីរលមរឌូីសទ កមពញជ្ជ 


