
 មានកុមារ្របមាណជាង១០០នាក់បានចូលេរៀន
េនៅក្នុងកម្មវិធីថាក់្រពះគម្ពីរេពលវិស មកាលេនៅ្រពះ-
វិហារែសនសុខក្នុងរាជធានភី្នំេពញ។ វាគឺជាកម្មវិធី
ែដលមានរយៈេពលចំនួនមយួសបាហ៍ចាប់ពីៃថ្ងទ២ី៥ 
ដល់ៃថ្ងទី២៩ ែខតុលាឆំា២០១៧ ។ 
 កម្មវិធីថាក់្រពះគម្ពីរស្រមាប់កុមារេនះ្រតូវបាន
ឧបត្ថម្ភេដាយ្រកុមជំនុំៃន្រពះវិហារមកពី្របេទស 
សិង្ហបុរី។ េនះបទពិេសាធៃនការងារសហការគាជា
្រកុមដ៏អសារ មួយរវាង្រកុមជំនុំេនៅក្នុង្រសុកនិង្រកុម
ែដលអេញ្ជើញមកពីេ្រកៅ្របេទស។ រីឯសមាជិក្រពះ-
វិហារក៏សកម្មក្នុងការជួយេ្រជាមែ្រជងផងែដរ។ ្រកុម
យុវជនបានសកម្មក្នុងការជួយបកែ្រប និងជួយក្នុង
សកម្មភាពេផ ងៗដៃទេទៀតស្រមាប់កម្មវិធី។ 
 កុមារតូចៗ នងិអ្នកចូលរួមដៃទេទៀតរីករាយក្នុងការ
េរៀនពីេរឿងថ្មី េមេរៀន និងសកម្មភាពជាេ្រចើនរួមមាន៖ 
បទចំេរៀងអមេដាយកាយវិការេទៀតផង។ ការរួបរួមគា
ជាេមេរៀនដ៏សំខាន់មួយែដល្រតូវបានបេ្រងៀន និងែចក
រែលកេនៅក្នុង្រពឹត្តិការណ៍េនះ។ 

 គួរឱ កត់សមា្គល់ថា មិន្រតឹមែតកុមារតូចៗេទែដលមកចូលរួមេនៅក្នុង
កម្មវិធីថាក់្រពះគម្ពីរេនះ ក្នងុេនាះក៏មានឪពុកមាយមយួចំនូនៃនកុមារ 
តូចៗចូលរួមផងែដរ។ 
 មានអ្នកថ្មីមយួចំនួនបានមកទាក់ទងនងឹ្រពះវិហារេដាយសារែតកម្មវិធី
កុមារេនះ។ ្រពះវិហារទទួលបានការេជឿទុកចិត្តពីមនសុ េនៅជុំវិញកាន់ែត
េ្រចើនក្នុងការផ្តល់ការអប់រ និងសីលធមដ៌ល់អ្នកែដលរស់េនៅជុំវិញ។ មាន
អ្នកខ្លះចង់ឲ សកម្មភាព្របេភទេនះឲ បានកាន់ែតេ្រចើនែថមេទៀតេនៅក្នុង
្រពះវិហារ។ 
 ក្នងុការផ យដណំងឹល្អ េយើងមនិ្រតមឹែតែចករែលក្រពះបន្ទលូប៉េុណាោះ 
េទ ប៉ុែន្តែថមទំាងេធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗជាេ្រចើនេទៀតដូចជា ែថទំាអ្នកជម្ងឺ ឬ
ជួយអ្នកែដលមានេសចក្តី្រតូវការជំនួយចំាបាច់ជាេដើម។ មាន្រគសួារ្រកី្រក
ជាេ្រចើនរស់េនៅជុំវិញ្រពះវិហារ េហើយេនះជាមូលេហតុែដលកម្មវិធីថាក់
្រពះគម្ពីរស្រមាប់កុមារ្រតូវបានេធ្វើេឡើងេនៅទីេនះ។ វាជួយដល់កុមារតូចៗ 
និងមនុស េពញវ័យឱ លូតលាស់ខាង្រពលឹងវិ ណ និងខាងរូបកាយ។ 
មិនែតបុ៉េណាោះេសាធនពួកេគក៏ទទួលបានការពិនិត សុខភាពេដាយឥត
គិតៃថ្លែថមេទៀតផង េហើយពួកេគ្រតូវបានបេ្រងៀនពីសីលធម៌ និងេសចក្តី
្រសឡាញ់ក្នុងការជួយឱ ពួកេគកាយេទៅជាកុមារល្អ និងជាពលរដ្ឋល្អ 
នាេពលអនាគត។  

 កម្មវិធីេបាះជំរទទូាំង្របេទស្របចាំឆា២ំ០១៨ 
សូមចូលរួមជាមួយេយើងខ្ញុំេដើម ីរីកចំេរីន 
ខាង្រពលឹងវិ ណ និងទំនាក់ទំនងគា។ 

 
ចាប់ពីៃថ្ងទី ៣១ ែខមករា ដល់ ៃថ្ងទី០៣ កុម្ភៈ  

ឆំា២០១៨ (េខត្តេសៀមរាប)។ 

 កម្មវិធីកមុារេនៅ្រពះវិហារែសនសុខ 

 

 
ទូរសព្ទ័េលខៈ ០២៣ ៨៨៣ ៨៦៤  អ៊ីែម៉លៈ sda@cam.adventist.asia េគហទំព័រ www.camadventist.org 

េលខេចញផ្សាយ #០៧ 

្រ ពឹត្តិ ប័ ្រតព័ត៌មានៃនេបសកកម្ម េសេវនេដយអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជា 

្រតីមាសទី៤ ឆា្ន ំ២០១៧  

េបសកកម្មេសេវនេដយអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជាៈ ផ្ទះេលខ ១៥ ផ្លូវេលខ ៥៦៨ សងា្កត់បឹងកក់២ ខណទ័លួេគាក រាជធានីភ្នំេពញ 

 

្របសិនេបើេលាកអ្នកមានទូរសព្ទែ័ដលដំេណើរការេដាយ
(Android) េលាកអ្នកអាចទាញយកតាមរយៈ 

 ទំព័រ – ១ – 



 គម្ពរីម៉ាឡាគ ី៣:១០ ែចងថា "ចរូនំាយកដងាយ១ភាគក្នងុ
១០ទំាងអស់មកដាកក់្នងុឃាងំចុះ េដើម េីអាយមានេស ៀង
អាហារេនៅក្នងុដណំាកៃ់នអញ េហើយល ងលអញឥឡូវ េបើអញ
មនិេបើកទារសានសួគេ៌ដើម ចីាក្់រពះពរមកេលើឯង ែដលនងឹគាន
កែន្លងល្មមទកុបានេទ េនះេហើយជា្រពះបន្ទលូរបស់្រពះេយហូវា៉
ៃនពកួពលបរិវារ"។ ខ្ញុពំតិជាេជឿេលើខេនះេ្រពាះ្រពះពតិជា
្របទានពរដល់ខ្ញុេំ្រចើនជាងអ្វែីដលខ្ញុ្ំរតវូការ។ 
 ខ្ញុេំឈាះសាវី ប្តរីបស់ខ្ញុេំឈាះជវីហាក។់ េ្រចើនឆំាកន្លងមក 
្រគសួារខ្ញុ្ំរកណាស់។ េរៀងរាល់ៃថ្ងេយើងេទៅេធ្វើការងារសំណង ់ 
េបើគានការងារសំណងេ់ទ េយើងេធ្វើការងារជាជាងេឈើ។ ចណំលូ
្របចំាៃថ្ងស្រមាបែ់តមយួៃថ្ៗង ប៉េុណាោះ។ ប្តរីបស់ខ្ញុេំធ្វើការជាង
េឈើអស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆំារហូតដល់គាតេ់ចះជនំាញខាង
ជាងេឈើ។ គាតច់ងេ់បើកកែន្លងសិប កម្មតចូមយួេនៅផ្ទះ ប៉ែុន្តខ្វះ
លទ្ធភាព។ ៃថ្ងមយួមតិ្តរបស់ខ្ញុមំាកេ់ឈាះ រាយូ៉ បានែណនំាពី
្រពះេយសូ៊វដល់េយើង។ េពលេនាះេយើង្រគានែ់តគតិអពំកីារេធ្វើ
យាង៉ណាេដើម ឲី ែតរស់្របចំាៃថ្ង។ េយើងមនិបានយកចតិ្តទកុដាក ់

ចេំពាះអ្វែីដលគាតប់ានែចករែលកេទ។ េ្រកាយមកេទៀតគាតេ់នៅែត
ព យាម្របាប្់រពះេយសូ៊វដល់េយើងជាេ្រចើនដងេទៀត។ ៃថ្ងមយួ េយើង
មនិដងឹថាមានអ្វេីកើតេឡើងេទ ប៉ែុន្ដេយើងហាកម់ានអារម្មណច៍ងែ់ស្វង
យល់ែថមេទៀតព្ីរពះេយសូ៊វ។  
 េយើងបានចាបេ់ផ្ដើមេទៅ្រពះវិហារជាមយួរាយូ៉ េហើយអ្នកដំា្រកមុជនំុំ
មាកប់ានសិក ្រពះគម្ពរីជាមយួេយើង បនាបម់កេយើងចាបេ់ផ្ដើមេជឿេលើ
្រពះ្រគសី្ទ។ េយើងបានសិក អពំៃីថ្ងបរិសុទ្ធ នងិដងាយមយួភាគក្នងុ 
ដប។់ េយើងគតិថា េបើេយើងមនិេធ្វើការេនៅៃថ្ងេសៅរេទ េយើងនងឹមនិមាន
អាហារ្រគប្់រគាន។់ ដចូគាែដរ េបើេយើងថាយដងាយមយួភាគក្នងុដប ់
េយើងនងឹមាន្របាកក់ានែ់តតចិស្រមាបក់ាររស់េនៅ។ ប៉ែុន្ត ប្តរីបស់ខ្ញុ ំនងិ
ខ្ញុបំានេធ្វើតាមអ្វែីដល្រពះគម្ពរីបេ្រងៀន េហើយេយើងេជឿថា ្រពះនងឹផ្គត់
ផ្គងេ់សចក្ដ្ីរតវូការរបស់េយើង។ េយើងសេ្រមចចិត្ដេទៅ្រពះវិហាររាល់ៃថ្ង
បរិសុទ្ធ នងិថាយដងាយមយួភាគដប់ រាល់សបាហ៍ព្ីរបាកច់ណំលូ
ែដលេយើងរកបានរាល់ៃថ្ង។ េយើងបានអធិសានសំុ្រពះឲ មានការងារ
កានែ់ត្របេសើរេឡើង នងិបាន្របាកច់ណំលូកានែ់តេ្រចើន ្រពះកប៏ាន
េឆ្លើយតបចំេពាះការអធសិានរបស់េយើង។ តាមរយៈការេកើន្របាក់
ចណំលូ េយើងអាចរ៉ាបរ់ងការចណំាយ្របចំាៃថ្ងបាន រហូតអាចសន ំ
បានមយួចនំនួេទៀត។ ពកីារសន េំនះ ខ្ញុអំាចសាងសង់ផ្ទះមយួេនៅ
្រសុក្រសីស្នកំ្នងុេខត្តេសៀមរាប។ េ្រកាយមកេយើងអាចទិញឧបករណ៍
មយួចនំនួក្នងុការេបើកជាសិប កម្មផាល់ខ្លនួេនៅផ្ទះ។ េដាយសារ្រពះពរ
ែដល្រពះបាន្របទានដល់្រគសួារេយើង ខ្ញុអំាចេឃើញថា ្រពះបន្ទលូ
របស់្រទងជ់ាការពតិ។ ្រពះ្របទានដល់េយើងេលើសពអី្វែីដលេយើង្រតវូ
ការ្របសិនេបើេយើងទកុចតិ្ត នងិេសាះ្រតងច់េំពាះ្រពះបន្ទលូ្រទង។់ 

 

 កម្មវិធី េបាះជំរុយុវជនទូទាំង្របេទស 

 កម្មវិធេីបាះជរំយុវជនទូទំាង្របេទសបាន្របារព្ធេនៅភមូថិ្ម
ជលុេខត្តេសៀមរាបពៃីថ្ងទ០ី២ដល់០៥ ែខវិច្ឆកិា ឆំា២០១៧ 
នងិមានយុវជនចនំនួ២៥០នាកច់លូរួមក្នងុេនាះ មាន១០០
នាកម់និែមនជា្រគសីាន។ េយើងមានវាគ្មនិដចូជា ប៉ាស្ទរ័ 
Francis Amer ជា្របធាន នាយកដានយុវជន្របចំាេនៅ 
យូញាន ប៉ាស្ទរ័ លឹម េផង ជានាយកមសិិនកម្ពជុា េលាក 
អ៊ងុ ច្រន្ទវិជ្ជៈ ជា្របធានយុវជនៃនមសិិនកម្ពជុា នងិេលាក
កំាងេសៀកៃឆ ជាេហរញ្ញកិរបស់មសិិន។ ្របធានបទនីមយួ  ៗ
្រតវូបានេរៀបចេំឡើងេដើម ជីរុំញឲ យុវជនមានសាមគ្គភីាព 
នងិការលូតលាស់ជវិីតខាង្រពលឹងវិ ណ។ អ្នកចលូរួម
មានអណំររីករាយជាមយួនងឹការេបាះជរំេនះណាស់រហូត
ដល់ពកួេគែ្រសក្រពមគាេឡើងថា "េយើងចងឱ់ មានកម្មវិធី
េនះម្តងេទៀតេនៅឆំា២០១៨"។ 
 េទាះបជីាយាង៉ណាកេ៏ដាយ េគាលបណំងៃនការេបាះ 
ជរំេនះេដើម នំីាយុវជនមកជួបជុគំា ្រពមទំាងេរៀនអពំសីាមគ្គី
ភាព នងិេដើម េីលើកស្ទយួជវិីតរបស់្រគសីានជាពេិសសេដើម  ី
ផ យដណំងឹល្អដល់យុវជនមនិែមនជា្រគសីានទំាងអស់។  

សូមសរេសើរដល់្រពះជាមាស់ េពលេយើងេឃើញយុវជនមានអំណររីករាយ
នងឹការអធសិានចំាយាមេនៅរាល់េពល្រពកឹជាមយួមតិ្តភក្តរិបស់ពកួេគតាម
្រកមុតចូៗក្នងុជរំទំាងមលូ។ េនះជាែផ្នកមយួដសំ៏ខានប់ផំតុក្នងុេពលេបាះជរំ
យុវជនមានបទពិេសាធនយ៍ាង៉ជតិស្នទិ្ធជាមយួ្រពះដខ៏្ពស់បផំតុ។ ទនំកុចតិ្ត 
នងិសារត្ីរកមុ្រតវូបានព្រងឹងេនៅេពលែដលពកួេគបានសហការជា្រកមុេផ ង  ៗ
គាតាមរយៈសកម្មភាពនានា។ 
 េដាយវាជាការេបាះជរំមយួដម៏ានលទ្ធផលល្អ នាយកដានយុវជនមាន
គេ្រមាងេរៀបច្ំរពតឹ្តកិារណែ៍បបេនះេទៀតយាង៉េហាចណាស់េនៅេរៀងរាល់ពរី
ឆំាម្តង។ ទន្ទមឹនងឹេនះេយើងខ្ញុជំានាយកដានយុវជនសូមអពំាវនាវដល់ថាក់
ដកឹនំា្រពះវិហារ េដើម កីារជរុំញ នងិគំា្រទដល់យុវជនឱ បានចូលរួមក្នងុ
សកម្មភាពែបបេនះ។ កម្មវិធេីនះេរៀបចេំឡើងស្រមាបយុ់វជនជា្រគសីាន នងិ
យុវវ័យមនិែមនជា្រគីសាន។  

 ខ្ញុំពិតជាេជឿែមន! 

ទំព័រ – ២ – 



 

 កចិ្ចការក្នងុចេំណាមបងប្អនូចាមេនៅេខត្ត្រកេចះគឺមានដេំណើរការ
ល្អ។ បច្ចបុ ន្នេនះ កចិ្ចការរបស់ Frontier Frontier Missions (AFM) 
មាន្រគសួារអ្នកផ ព្វផ យដណំងឹល្អចនំនួប្ីរគសួារែដលេផាតេលើ 
បងប្អនូជនជាតិចាម ជាលទ្ធផលមាន្រកមុថាយបង្គតំាមផ្ទះតចូៗចនំនួ
ពរីកពំងុរីកចេ្រមើនេដាយសារកចិ្ចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ពកួេគ។ 
 ្រគសួារ Nicolaides នងិ Hutchison បានេ្របើ្របាស់ការងារផ ព្វ-
ផ យល្អតាមរយៈភាកង់ារសុខភាព ជាមេធ បាយក្នងុការភាបទ់នំាក់
ទនំងជាមយួអ្នកដៃទ េហើយអ្នកចលូរួមមយួចនំនួេនៅក្នងុការថាយបង្គំ
តាមផ្ទះរបស់ពកួេគមានទំាងែខ្មរនងិចាមែដលេកើតេឡើងេដាយសារែត
ការងារទនំាកទ់នំងផាល់ខ្លនួេនះឯង។ មានអ្នកចលូរួមជាែខ្មរពរីនាកគ់ ឺ
ធារី នងិប្តរីបស់នាង Madt បានមកចូលរួមថាយបង្គយំាង៉េទៀងទាត់
រាល់សបាហ៍អស់រយៈេពលជាេ្រចើនែខមកេហើយ។ 
 េនៅក្នងុភមូមិយួេទៀតមាន្រគសួារ Timmins បានជបួជាមយួជនជាត ិ
ចាមមយួចនំនួែដលបានេជឿ្រពះេយសូ៊វរួចេហើយ។ ពកួេគខ្លះបានេជឿ
េលើ្រពះេយសូ៊វអស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆំាមកេហើយ ដេូច្នះ Timmins 
រីករាយ្របមលូពកួេគេរៀងរាល់រេសៀលៃថ្ងបរិសុទ្ធ នងិលាចៃថ្ងពធុេដើម ី
បេ្រងៀនពកួេគបែន្ថមេទៀតអពំ្ីរពះគម្ពរី នងិរេបៀបេដើរតាម្រពះេយសូ៊វ
េដាយេសាះ្រតង។់ មានមាកក់្នងុពកួេគបានេមើលែខ ភាពយន្តអពំ្ីរពះ
េយសូ៊វកាលព២ី០ឆំាមនុ េហើយបានចាបេ់ផ្តើមេជឿេលើ្រទង។់ នាងក៏
ធាបប់ានសុបនិជាេ្រចើនេលើកថា  ្រពះេយសូ៊វបាន្របទានឱនាង នវូការ
ែណនំា នងិជនំយួ។ បរុសមាកេ់ទៀតបានទទួលយក្រពះេយសូ៊វជាអ្នក 

សេ្រងា្គះ្របែហល៤ឆំាមកេហើយ េហើយនយិាយថា ជវិីតរបស់
គាតប់ានផាស់ប្តរូទំាង្រសុង។ េយើងរីករាយ ែដលអ្នកទំាងពរី
បានទទួលបណុ ្រជមជុទកឹជាលទ្ធផល ៃនការងាររបស់ AFM 
សហការជាមយួនងិអ្នកដំា្រកមុជនំុេំនៅ្រកេចះ។ សូមសរេសើរ
តេម្កើង្រពះអមាស់! 
 វត្តមានរបស់ Adventist Frontier Adventist េនៅកម្ពជុាគឺ
េដើម ជីយួដល់េបសកកម្មអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុាក្នងុការបេំពញ
េបសកកម្មរបស់ខ្លនួ។ សូមអធសិានស្រមាបេ់យើងខ្ញុផំង េពល
េយើងខ្ញុបំន្តកចិ្ចការេនៅក្នងុចេំណាមជនជាតិចាមស្រមាប្់រពះ
េយសូ៊វ។ េយើងខ្ញុសូំមសរេសើរ្រពះអមាស់ែដលេយើងទំាងអស់
គាអាចេធ្វើការជាមយួគាេដើម សីេ្រមចបាននវូេគាលេដៅ 
ដអ៏សារ មយួេនះ!  

 

 រយៈេពលមយួឆំាបានកន្លងផតុេទៅយាង៉ឆាបរ់ហ័សដចូជាមយួ
្រព្រពចិែភ្នក។ េយើងមាក់ៗ ពតិជាមានបទពិេសាធនជ៍ាេ្រចើនពឆំីា
មនុែដលអាចជាេមេរៀនស្រមាប់អនាគត។ េយើងកប៏ានេឃើញ្រពះ
ពរជាេ្រចើនព្ីរពះែដល្រទងប់ាន្របទានមក ទំាងេនាះរួមមាន ភាព
កកេ់កៅៃន្រគសួារដអ៏សារ របស់្រពះ េសចក្ដ្ីរសឡាញ់ពមីតិ្តភក្តលិ្ៗអ  
សុខភាពមំាមនួ នងិការការពារព្ីរពះជាមាស់។ 
 េបសកកម្មអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុាសូមអរគណុ្រពះចេំពាះ្រពះពរ 
ដប៏រិបរូណរ៍បស់្រទងដ់ល់សមាជកិៃនពកួជនំុ្ំរពះវិហារេសេវនេដយ-
អាតេ់វនទសី្ទ េនៅទទំូាង្របេទសឲមានសន្តភិាព េសចក្ដអីណំរ  
េសចក្តជីេំនឿ ជាពេិសសគ ឺេសចក្ដ្ីរសឡាញ់របស់្រពះែដល 
បណា្ដលឱមានេសចក្ដ្ីរសឡាញ់កានែ់តេ្រចើនចេំពាះគាេទៅវិញេទៅ 

មកតាមរយៈ្រពះគុណៃន្រពះេយសូ៊វ្រគសី្ទេនៅឆំា២០១៧ ែដល
េទើបែតបានកន្លងេទៅថ្មេីនះ។ 
 េពលេនះេបសកកម្មអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុា សូមេគារពអេញ្ជើញអ្នក
ទំាងអស់គាឱ េផាតអារម្មណេ៍លើឆំាថ្ម២ី០១៨ ជាមយួនងិការេប្តជា
ចតិ្តរបស់េយើងេឡើងវិញ ឬេលើការបន្តការេប្តជាចតិ្តក្នងុការបេ្រមើ
្រពះ។ ដចូេនៅក្នងុ្រពះគម្ពរីស ថ្ម ីេលាកសាវ័កប៉លុបានតំាងចតិ្ត
ថា មនិសាបអ់្វេី្រកៅព្ីរពះេយសូ៊វ្រគសី្ទ នងិការែដលេគឆា្កង្រទងែ់ត
មយួមខុគត។់ ្រពះគម្ពរី ករិូនថសូទ១ី ២:២។ 
 េតើអ្វេីទៅជាទសិេដៅស្រមាបឆំ់ាថ្មរីបស់អ្នក? េតើទំាងទសិេដៅពរី
េនះនងឹកាយជារបស់អ្នកែដរឬេទ?  
 ទីមួយ-ការរស់េឡើងវិញេហើយសាបនាជេំនឿរបស់អ្នក ្រពមទំាង  
                 ទកុចតិ្តេលើ្រពះឲ កានែ់តខំាងេឡើង។  
 ទីពីរ-នំាអ្នកថ្មឲី េជឿ្រពះែដរ។  
 េបសកកម្មអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុាសូមេលើកទកឹចតិ្តដល់សមាជកិ
របស់ខ្លនួថា យាង៉េហាចណាស់សមាជកិមាកនំ់ាអ្នកថ្មមីាកម់ក
ថាយ្រពះអមាស់។ វាមានសារៈសំខានណ់ាស់ស្រមាបេ់យើងក្នងុ
ការេ្រតៀមខ្លនួស្រមាបអ់្វែីដលេយើងកពំងុរងចំ់ាស្រមាបក់ារយាងមក
ជាេលើកទពីរីរបស់្រពះេយសូ៊វ្រគសី្ទ។ េពលេយើងកពំងុេ្រតៀមខ្លនួ
េយើង េយើងកគ៏រួែតជយួអ្នកដៃទឱ ពកួេគេ្រតៀមខ្លនួស្រមាបៃ់ថ្ង 
ដរុ៏ងេរឿងេនាះែដរ ែដល្រពះអមាស់ នងិជា្រពះអង្គសេ្រងា្គះរបស់
េយើងនងឹយាងចុះមក។ 

 

 េបសកកម្មរបស់  AFM េនៅកម្ពុជា  

 ការសេ្រមចចិត្ត  និងទិសេដៅស្រមាប់ឆាំថ្មី  

ទំព័រ – ៣ – 



 ខណៈេពលែដលយុវជន្រតវូទទលួបានការអបរ់ នងិបគុ្គលិក-
លក្ខណៈរបស់ពកួេគ្រតវូបានត្រមង់តំាងពេីនៅកមុារភាព េដើម ឲី
មានទមាបេ់ពញេដាយគណុធម ៌ការេចះទបច់តិ្ដ នងិការេចះបាន៉់
្របមាណ ដេូច្នះពកួេគនងឹមានឥទ្ធពិលមកេលើសង្គម។ ្របសិនេបើ
ពកួេគ្រតវូបានអប់រ នងិ្រគប្់រគងឲ បានល្អេទ ជាលទ្ធផលពកួេគនងឹ
កាយេទៅជាអ្នកែដលេធ្វើអ្វីៗ តាមែតចិត្តខ្លនួឯង មនិេចះប៉ាន្់របមាណ
ចេំពាះចណំងច់ណំលូចតិ្ត ដេូច្នះ ឥទ្ធពិលអា្រកករ់បស់ពកួេគនងឹ 
ជះមកេលើសង្គមនាេពលអនាគត។ ្រកមុហុ៊នែដលយុវវ័យចលូចតិ្ត 
ទមាបែ់ដលពកួេគបេង្កើតេនៅេពលេនះ នងិេគាលការណ៍ែដលពកួេគ
ទទលួយក គជឺាលក្ខណៈៃនសង្គមស្រមាបឆំ់ាខាងមខុ។ 
 ជាឋានសួគ៌ដ៏ែផ្អមែល្ហមបំផុត - េគហដាន គរួែត្រតវូបានបេង្កើត
េឡើងឲ ដចូជាពាក ែដលបានប ក។់វាគរួែតជាសានសួគត៌ចូមយួ 

 ពន័្ធកចិ្ចមណល SALT មានមលូដានេនៅវត្ត្រពះេយសូ៊វេខត្ត
េសៀមរាប បានេធ្វើការរួមគាជាមយួេបសកកម្មអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុា
តំាងពឆំីា១៩៩៦មក។ កចិ្ចការចបំងេនៅេពលបច្ចបុ ន្នេផាតេលើ 
វិស័យអបរ់េដាយមានសាលាេរៀនចនំនួ៣ រួមទំាងការែថទំាេក្មង
ក្ំរពា នងិការផលិតសំភារៈផ ព្វផ យ។ សកម្មភាពទំាងេនះ្រតវូ
ចណំាយ្របាក ់SALT ពងឹែផ្អកេលើ្រពះេដើម បីះ៉ពាល់ចតិ្តមាស់
ជនំយួក្នងុការជយួ្រទ្រទងព់ន័្ធកចិ្ចេនះ។ ្រពះបានផ្គតផ់្គងយ់ាង៉
េ្រចើនចេំពាះេសចក្ត្ីរតវូការរបស់ SALT អស់រយៈេពល២២ឆំា។ 
េពលេយើងេធ្វើការេដាយេសចក្តជីេំនឿ នងិសម្លងឹេមើលេទៅ្រពះ
េដើម ផី្តល់ឲ េនាះ្រទងែ់តងែត េឆ្លើយតាមនងិការអធសិានរបស់
េយើងជានចិ្ច។ 
 េនៅឆំា២០១៤ ្រពះបានេធ្វើការេដើម ជី្រមញុេលាក Tim Mad-
docks ជាសហនាយកៃន SALT ជាមយួនងឹគេ្រមាងែដលអាច
ជយួដល់ការងាររបស់ SALT ក្នងុខណៈេពលែដលបេង្កើតការងារ
ែដលមនិ្រតវូការេនៅៃថ្ងបរិសុទ្ធ នងិបេង្កើតឱកាសសិក ស្រមាប់
យុវវ័យេនៅសាលា ក្រន្តកអាតេ់វនទសី្ទ Kantrok Adventist 
School។ គេ្រមាងេនះគសួឺនេមអេំបៅ Paradise Butterfly Para-
dise េដើម ទីាកទ់ាញេភ្ញៀវេទសចរមកទសនាេខត្តេសៀមរាប សួន
េមអេំបៅ គជឺា្រទងុមានទំហំ២៣០០ែម្៉រតកាេរែដលមានសួន
ច រ្រសស់សាត ទកឹធាក ់នងិ្រសះទកឹ េនៅេពលគេំរាងេនះសា
សងរួ់ចវានងឹកាយេទៅជាកែន្លងែដលមានេមអំេបៅ្របែហលជា
២០០០ក លរស់េនៅ។ េភ្ញៀវេទសចរអាចេទៅេលងសួនច រ 

  

 

 

Atmosphere of the Home 
េនៅេលើែផនដដីេូច្នះែដរ គជឺាកែន្លងែដលមិត្តភាព្រតវូបានបណ្ដុះ
េឡើងជនំសួឱ ការ្រសឡាញក់ារសិក េងើបមខុមនិរួច។ សុភមង្គល
របស់េយើងអា្រស័យេលើការបណ្ដុះេឡើងៃនេសចក្ត្ីរសឡាញ់ ការ
អាណតិអាសូរ នងិសុជវីធមព៌តិ្របាកដចំេពាះគាេទៅវិញេទៅមក។ 

...មានតេទៅេលខេ្រកាយេទៀត 

 សួនេមអំេបៅ  

េនះបានេដាយបង់ៃថ្លចលូ កដ៏ចូជាទញិអាហារេនៅេភាជនយីដាន
េមអេំបៅ នងិទញិវត្ថអុនសុ វរីយ៍េនៅហាងលកវ់ត្ថអុនសុ វរីយ៍ក្នងុសួន
េនះែតម្តង។  
 អ្វីែដលគរួេអាយរេភើបេនាះគខឺណៈេពលែដលេភ្ញៀវេទសចរកពំងុ
មកទសនាសួនេមអេំបៅ េនាះេយើងនងឹមានឱកាសបងាញពកួេគពី
ការតាកែ់តងេនៅក្នងុធម្មជាតែិដលចង្អលុបងាញេទៅកានអ់្នកបេង្កើត ជា
្រពះៃនសានសួគ ៌េហើយអាចែចករែលកសារេទវតាទ១ី េនៅគម្ពរីវិវរណៈ
១៤:៧។ េយើងសប យ ែដលសួនេមអេំបៅអាចជយួេបសកកម្មអាត់
េវនទសី្ទកម្ពជុាតាមរយៈដងាយមយួភាគក្នងុដប ់ពបីគុ្គលិក ការលក់
សំប្ុរត លកអ់ាហារ នងិលកវ់ត្ថអុនសុ វរីយ៍។ 
 េនះជាគេំរាងដធ៏មំយួែដលកពំងុស្ថតិេនៅេ្រកាម SALT េហើយបាន
ចណំាយយាង៉េ្រចើន។ រហូតមកដល់េពលេនះវាមនិទានប់ានបញ្ចប់
េនៅេឡើយេទ។ ប៉ែុន្ត ្រពះេនៅែត្របទានពរេនៅេពលេយើងេធ្វើកចិ្ចការេនះ
េដាយេជឿ នងិទកុចតិ្តចេំពាះ្រទង។់ េនះជាឧទាហរណម៍យួ វាបាន
េកើតេឡើងេនៅរេសៀលៃថ្ងសុ្រក េនៅេម៉ាង៥លាច េពលេនាះខ្ញុ្ំរតវូេបើក
្របាកែ់ខដល់្រកមុការងាររបស់េយើងែដលមាន្របាកស់រុប្របែហល 
៥០០ដលុារ។ េនៅេម៉ាង៣រេសៀលខ្ញុគំានលុយេទ េនាះខ្ញុបំាន
អធសិានសំុឱ ្រពះជួយេផ្ញើលុយឲ មនុេម៉ាង៥លាច េបើមនិដេូច្នះេទខ្ញុំ
្រតវូបញ បក់ារងារសួនេមអេំបៅេហើយ។ ្របែហលកន្លះេម៉ាងេ្រកាយ
មកមានេភ្ញៀវមាកម់កផ្ទះរបស់ខ្ញុ ំេហើយ្របគល់ឱ ខ្ញុ៥ំ០០ដលុារជា 
អេំណាយ។ ្រពះបានេឆ្លើយតបការអធសិានៃថ្លឈ្នលួអ្នកសាងសង់្រតវូ
បានេបើកឲ  េហើយការងារសាងសង្់រតវូបានេធ្វើការបន្តេទៀត។  

ទំព័រ – ៤ – 


