
 ដូចដដលបានគ្រោងទុកជាមុន ររឹត្តកិារណ៍គ្នេះបានសគំ្រចគ្ៅតាម
គ្ោលបំណងននការរកីចគ្រមើនដនែកខាងវញិ្ញាណ និងមិត្តភារ។ គ្សចកតី
អធិបបាយននររេះរីគ្វទិកាគ្ៅកែងុអំឡងុគ្បាេះជំរបំានជួយររងឹងគ្សចកតី
ជំគ្នឿ នដលគ់្សចកតសីងបឃមឹ និងដឹកនអំែកចូលរមួឱបយបានដសែងយលរី់
ររេះកាន់ដត្របគ្សើរគ្ឡើង។ គ្រៅរីគ្នេះក៏មានសកមមភារមួយចំនួនដដល
ជាឱកាសសរំាប់អែកចូលរមួររប់ោាឱបយកាន់ដត្ជិត្សែទិធជាមួយោាជារកុម
ររួសាររបសរ់រេះនងដដរ។ 
 រួរឱបយកត់្សមាាលដ់ដរថា អែកចូលរមួទងំអសប់ានចំណាយរបាក់
ផ្ទាលខ់្លនួរបសរួ់កគ្ររមួទងំការគ្ធែើដំគ្ណើរនិងអាហារទងំរសងុគ្ៅឆ្ាំ
គ្នេះ។ គ្នេះរឺជាការរបគ្សើរណាសគ់្ៅគ្រលគ្យើងគ្ ើញសមាជិកមករី
ទូទងំរបគ្ទសមានឆនទៈកែងុការចំណាយគ្រលគ្វលា និងរបាក់កាស
របសរួ់កគ្រផ្ទាលស់រមាប់ចូលរមួការគ្បាេះជំរ ំដ៏មានអំណររកីរាយ
គ្នេះ។ 
 គ្ៅគ្រលជិត្បិទកមមវធីិគ្បាេះជំរសំមាជិកមួយចំនួនបានគ្ៅជួបមន្រនតី
របសគ់្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទរបសគ់្យើងគ្ោយមានសគំ្ណើសុឱំបយមាន
ការជួបជំុោាដបបគ្នេះគ្ទៀត្ឲបយបានញកឹញាប់។ រួកគ្របាននិយាយ
គ្ោយទឹកមុខ្ញញមឹថា "គ្យើងនឹងចូលរមួគ្ទៀត្ គ្ទេះជាគ្យើងរតូ្វគ្ចញ
នលលចំណាយររប់យា៉ាងក៏គ្ោយ" ។ កែងុការគ្ឆលើយត្បគ្ៅនិងសគំ្ណើគ្នេះ
គ្លាកកាងំ គ្សៀកដែ ជាហរិញ្ញកឹននគ្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទបានមាន
របសាសន៍ថា "គ្យើងក៏ចង់ឱបយមានការគ្បាេះជំរដំបបគ្នេះជាញកឹញាប់ 
ដដរ។ ប ដុនត គ្ទេះបីជាសមាជិកគ្ចញនលលចំណាយរបសរួ់កគ្រក៏គ្ោយ  
ក៏គ្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទរតូ្វការចំណាយកែងុចំនួនយា៉ាងគ្រចើនដដរ 
សរំាប់ការចំណាយគ្នបេងៗគ្ទៀត្។ សមូឱបយគ្យើងអធិសាានរបសនិគ្បើវា
ជាដននការរបសរ់រេះគ្យើងទងំអសោ់ាអាចគ្ធែើបាន " 

 
 មានសមាជិក និងគ្ ញ្ៀវរបមាណជាបីពាន់នក់បានមក
ជួបជំុោាគ្ៅកែងុមណឌល SALT គ្ៅគ្ខ្ត្តគ្សៀមរាបកាលរី
នលៃទី១ដល៣់ ដខ្កុមភៈឆ្ា២ំ០១៨។ 
 គ្នេះរឺជាការគ្បាេះជំរទូំទងំរបគ្ទសគ្លើកទី៥របស់
គ្បសកកមមគ្សគ្វនគ្ដយអាត់្គ្វនទីសទកមពជុា ការគ្បាេះជំរទូំ
ទងំរបគ្ទសគ្លើកទី១រតូ្វបានគ្ធែើគ្ឡើងកែងុឆ្ា២ំ០០១។ 
កមមវធីិគ្នេះបានគ្រៀបចំគ្ឡើងគ្ដើមបបរីបកបោាជាមួយសមាជិក 
របសខ់្លនួគ្ៅទូទងំរបគ្ទស កែងុការគ្លើកទឹកចិត្តដលក់ាររកី
ចគ្រមើនខាងររលងឹវញិ្ញាណ នលវូចិត្ត និងនលវូកាយ។ មាន
សកិាាសាលាបានគ្រៀបចំគ្ឡើងររមទងំសកមមភារជាគ្រចើន
គ្ៅកែងុជំរដំដលនតលឱ់កាសឱបយអែកចូលរមួររប់ោាអាច
អ្ិវឌបឍន៍ និងទទួលបាននូវចំណងមិត្តភារដ៏រងឹមារំវាងោា
គ្ៅវញិគ្ៅមក។ 
 "ទុកចិត្តនិងររេះបនទលូរទង់" រឺជារបធានបទននការគ្បាេះ
ជំរគំ្ៅឆ្ាគំ្នេះ។ គ្ោយដនែកគ្លើរបធានបទគ្នេះគ្មគ្រៀនសរំាប់
សកិាាសាលា និងគ្សចកដអីធិបបាយរតូ្វបានគ្រៀបចំគ្ដើមបបី
គ្លើកទឹកចិត្តដលអ់ែកចូលរមួរបសគ់្យើងឱបយទុកចិត្តគ្លើររេះ
បនទលូរបសរ់រេះគ្ៅកែងុជីវតិ្របចនំលៃរបសរួ់កគ្រ។ 
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លេខលេញផ្សាយ #០៨ 

ព្ រឹត្តិ ប័ ព្ត្រ័ត៌្មានននលបសកកមមលសលេនលេយអាត់្លេនទីសទកមពុជា  

ព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨  

គ្បសកកមមគ្សគ្វនគ្ដយអាត់្គ្វនទីសទកមពុជាៈ នទេះគ្លខ្ ១៥ នលូវគ្លខ្ ៥៦៨ សង្កាត់្បឹងកក់២ ខ្ណឌ័ទួលគ្ោក រាជធានី ែ្ំគ្រញ 

 ទំព័រ – ១ – 

ការប ោះជំរំទូទំងប្របទសប ើកទី៥នៃបរសកកម្មបសបេៃបេយអាត់បេៃទីសទកម្ពុជា  



 ការចែកចាយេិទ្ យុជូៃេ ់ប្រធាៃតំរៃ់ម្ួយែំៃួៃ  
 គ្ៅគ្រលរគ្សៀលមួយកែងុអំឡងុគ្រលននការគ្បាេះជំរទូំទងំរបគ្ទសគ្លើកទី៥នន
គ្បសកកមមគ្សគ្វនគ្ដយអាត់្គ្វនទីសទកមពជុាគ្ៅទូទងំគ្ខ្ត្តគ្សៀមរាប វទិបយចំុនួន៥០
គ្ររឿងរតូ្វបានដចកជូនដលថ់ាាក់ដឹកនរំកុមជំនំុគ្ៅតំ្បន់ោច់រសយាលភារឦសាន
ននរបគ្ទសកមពជុា។ 
 វទិបយនីុមួយៗដដលដចកជូនគ្នេះមានបដនែមភាាប់ជាមួយនូវអងគចងចមួំយបនទេះ 
(Micro-SD Card 8Gb) ដដលនទកុគ្ៅគ្ោយកមមវធីិវទិបយ ុនិងររេះរមពរី។ នយកោាន
របរ័នធនបេរែនបាយននគ្បសកកមមគ្សគ្វនគ្ដយអាត់្គ្វនទីសទកមពជុា បានខិ្ត្ខំ្នលតិ្នូវ
សភំារៈគ្នបេងៗ គ្ដើមបបឱីបយរបជារលរដឋអាចរកបាន ររប់គ្រលនិងររប់ទីកដនលង។  
 គ្រៅរីវទិបយ ុក៏មានអងគចងចបំដនែមមួយចំនួនគ្ទៀត្ក៏រតូ្វបានគ្រដចកជូន គ្ដើមបបឱីបយ
រួកោត់្យកគ្ៅដចករដំលកជាមួយអែកដនទគ្ទៀត្ដដលមានឧបករណ៍ដដលអាចគ្របើ
របាសជ់ាមួយបាន ដូចជាទូរសរទ ឬឧបករណ៍បំរងសគំ្ឡងចលត័្។ 
 គ្នេះរឺជាការង្ករចូលរមួោរំទដលអ់ែកបំគ្ររីរេះជាមាាសគ់្ៅតាមតំ្បន់ដដលជួយ
គ្រជាមដរជងគ្សចកតជំីគ្នឿ ក៏ដូចជានបាយដំណឹងលែដលអ់ែកដនទគ្នបេងគ្ទៀត្ដដល
កំរុងដសែងរកររេះបនទលូរបសរ់រេះ។ គ្ខ្ត្តរកគ្ចេះ រត្នរិរ ីមណឌលរិរ ីនិងសទងឹដរត្ង រឺ 

ជាគ្ខ្ត្តគ្ៅ ដប កអាគ្រែយន៍នរបគ្ទសកមពជុា
ដដលជាតំ្បន់ោច់រសយាលកែងុចំគ្ណាមគ្ខ្ត្ត
មួយ ចំនួនគ្ទៀត្ដដលគ្យើងកំរុងដត្គ្ធែើការជាមួ
យ។ តាមវធីិគ្នេះគ្យើងអាចចូលរមួជាកំលំាង
ដលកិ់ចចការរបសរ់រេះអមាាសឲ់បយគ្ឆ្ពេះគ្ៅមុខ្។  
 គ្យើងក៏មានរំគ្រាងគ្នេះជួយដលប់ណាាគ្ខ្ត្ត
គ្នបេងគ្ទៀត្គ្ៅកែងុរបគ្ទសកមពជុាជាមួយនឹង
សមាារៈដូចោាគ្នេះនងដដរ។ គ្យើងខំ្របឹងគ្ធែើ
អសរី់សមត្ែភារគ្ដើមបបបីគ្រមើររេះអមាាសគ់្ោយ
ការរបរលខ់្លនួគ្យើងទងំរសងុគ្ៅឯរទង់គ្ហើយ
អធិសាានថា រទង់នឹងរបទនររដលអ់សអ់ែក
ដដលបានលរឺរេះបនទលូរបសរ់ទង់តាមរយៈ
ឧបករណ៍ដដលគ្យើងដចករដំលកកែគុ្រលកនលង
មកគ្នេះ។ 
 វទិបយសុគំ្ឡងគ្មរតី្ភារ សមូសដមតងនូវការ
គ្កាត្សរគ្សើរដលរ់រូរង្កាលកែងុតំ្បន់ និងអែក
ោរំកុមជំនំុដដលដត្ងដត្មានឆនទៈកែងុការគ្ធែើជា
នដរូជាមួយការង្ករលែដ៏របគ្សើរគ្នេះគ្ដើមបបី
នបាយដំណឹងលែតាមរយៈវទិបយ។ុ គ្យើងគ្ជឿជាក់
ថា របជាជនកមពជុាជាគ្រចើននឹងទទួលបានររេះ
ររតាមរយៈការោរំទដ៏សបបបរុសរបសគ់្លាក
អែកទងំអសោ់ា។ 

 ការភាាប់រកុមអារតាចរក្រអង់គ្រលសរីនលៃទី 11-25 ដខ្មីនឆ្ា ំ
2018. គ្យើងមានគ្សចកតរីកីរាយកែងុការ សាារមន៍ដលរ់កុមអារតាទីរីរ
របសគ់្យើងរីចរក្រអង់គ្រលស! រកុមការង្ករគ្នេះរតូ្វបានគ្រៀបចំគ្ឡើង
តាមរយៈនដរូរបសគ់្យើងរឺ អារតាចរក្រអង់គ្រលស គ្ដើមបបជួីយដល់
សហរមន៍របសគ់្យើងគ្ៅកមពជុា។ សមាជិករកុមចំនួនទងំ16នក់បាន
មកដលទី់រកងុ ែ្គំ្រញគ្ោយសវុត្ែភិារ។ រកមុការង្ករបានមកគ្មើល
ការយិាលយ័ អារតាគ្ៅរាជធានី ែ្គំ្រញគ្ដើមបបដីសែងយលអំ់រីការង្ករ
របសអ់ារតា និងសកមមភារដដលរួកគ្រនឹងគ្ធែើ។ រួកគ្របានគ្ៅទសបេន
តំ្បន់របវត្តសិាន្រសតគ្ដើមបបគី្រៀនសរូត្រីវបបបធម៌ និងរបវត្តសិាន្រសតកមពជុាមុន
គ្រលរួកគ្រគ្ធែើដំគ្ណើរគ្ៅកដនលងគ្ធែើការសរមាប់រគ្រមាង EMBRACE 
គ្ៅគ្ខ្ត្តររេះវហិារដដលជារគ្រមាងសាងសង់ដដលរមួមានដូចជា៖ ទី

ជរមក  

 ការភ្ជារ់ ប្កុម្អាប្ាែប្កភពអង់បលេស  

កដនលងគ្កមងគ្លង បងគន់អនម័យ អាងទឹក អណតងូទឹក 
សកមមភារអប់រដំនែកចំណីអាហារបូត្ែមភ  គ្ធែើបទបង្កាញ 
និងសកមមភារកលបិរបសកុ់មារ។  ទំព័រ – ២ – 



ភាាក់ង្ករអ្ិវឌបឍន៍ និងជំនួយសគ្ន្រង្កាេះ អាត់្គ្វនទីសទ (ADRA /   
អារតា) កមពជុា និងគ្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទកមពជុា (CAM) រមួ
ជាមួយការោរំទរីសមាជិកររេះវហិារ គ្លាកររូអែកររូននសាលា
បឋមសកិបាអាត់្គ្វនទីសទររីសាានសាន់(Christensen) គ្ៅ
មណឌលរិរ ីបានដចកចយគ្សបបៀងអាហារដលរ់រួសារចំនួន 
២២០ ជាររួសារទទួលរងនូវគ្រោេះអរគិ្ យ័ឆ្បគ្ឆេះកាលរីនលៃទី 
១០ ដខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៨ ដដលបានគ្ឆេះបំផ្ទាញនបារដសនមគ្ន
រមបយកែងុរកុងគ្ខ្ត្តមណឌលរិរ។ី អរគិ្ យ័គ្នេះបានឆ្បគ្ឆេះបំផ្ទាញ
ចំនួនរបមាណជា ៨០% ននទីនបាររមួទងំហាង និងតូ្បលក់ 
សភំារៈគ្នបេងៗគ្ទៀត្ចំនួន ២២៣ និងបានសមាាប់មនុសបេ២នក់ 
ររមទងំរងរបួសធៃន់៣នក់គ្នបេងគ្ទៀត្។ ររសួារនីមួយៗទទួល
បានអងករ២៥រីឡរូកាម មី៥៣កញ្ចប់ រតី្ខ្១០កំប ងុ អំបិល១
រីឡរូកាម និងគ្របងឆ្១លរីត្។ 
អរគិ្ យ័បានចប់គ្នតើមគ្ៅគ្មា៉ាង២រលំងអរធារត្ឈានចូលររឹក
នលៃទី១០ដខ្កមុភៈ ឆ្ា២ំ០១៨ គ្ោយសារចរនតអរគសិនី គ្បើតាម
អាជាាធរមូលោាន។ ររួសារជាគ្រចើនបាត់្បង់រទរបយសមបបត្ត ិប េះ 
រលដ់លជី់វភាររសគ់្ៅរបសរួ់កគ្រ គ្ហើយបានទទួលរងនូវការ
លបំាកគ្ោយគ្ហតុ្ការណ៍គ្នេះ។ រួកគ្របានដសែងរកទីជំរក 
បគ្ណាាេះអាសនែជាមួយសាច់ញាតិ្ អែកជិត្ខាង វត្តអារាម និង 

 ការប្េើយតរបប្រោះម្ហៃតរាយពីអលគីភ័យ  

 ទំព័រ – ៣ – 

សាលរោា្ បិាល។ កាកបាទរកហមបាននតល់្ យួនិងអាហារ
ខ្លេះ ភាាមៗ។ គ្ៅគ្រលអារតា ADRA និង CAM បានជួបជាមួយ
អាជាាធរមូលោានរួកគ្របានរបាប់ថា មានត្រមវូការជាបនាន់
ចំគ្ពាេះអាហារ។ រួកគ្របានរនបយលថ់ា ខ្ណៈគ្រលដដលររួសារ
មានជរមកបគ្ណាាេះអាសនែគ្ហើយគ្នេះ វានឹងរតូ្វការគ្រលមួយ
ចំនួនគ្ដើមបបឲីបយរួកគ្រអាចរទរទង់ជីវភាររបសរួ់កគ្រគ្ឡើងវញិ 
ដត្គ្រលគ្នេះរួកគ្រមិនអាចដសែងរកអាហារររប់រោន់គ្ដើមបបនីគត់្
នគង់ដលរ់រួសាររបសរួ់កគ្របានគ្ៅគ្ឡើយគ្ទ។ 
អារតា (ADRA)បានគ្ធែើការជាមួយ CAM និងអែកដឹកនរំរេះ
វហិាររបចតំំ្បន់ រមួទងំគ្លាកររូអែកររូននសាលាបឋមសកិបា
អាត់្គ្វនទីសទររសីាានសាន់ គ្ដើមបបគី្វចខ្ចប់គ្សបបៀងអាហារ។ គ្ោយ
គ្ធែើការជាមួយអែកគ្ធែើការង្កររបសរ់ោា្ បិាល រកុមការង្កររបស់
គ្យើងបានដចកអាហារដលរ់រួសាររងគ្រោេះចំនួន២២០។ 
គ្យើងខ្ញុសំមូឱបយររប់ោាបនតអធិសាានសរមាប់ររួសារដដលរងនល
ប េះពាល ់គ្ៅគ្រលរួកគ្រកំរុងសែេះដសែងកែងុការចិញ្ចមឹជីវតិ្ និង
នទេះសដមបបងរបសរួ់កគ្រ ជារិគ្សសដលអ់ែកដដលកំរុងកាន់ទុកខ
ចំគ្ពាេះការបាត់្បង់មនុសបេជាទីរសឡាញរ់បសរួ់កគ្រ។ សមូអរ
រុណចំគ្ពាេះការអធិសាាន និងការោរំទទងំអសរ់បសគ់្លាកអែក!  

គ្រឿងរបសរួ់កគ្ហារា និងគ្សដច រឺជារបវត្តសិាន្រសតដ៏រិសដិឋរបសរ់បជាជនអ ៊ីរសាដអលដដលគ្យើង
អាចគ្រៀនគ្មគ្រៀនដ៏អសាារបយសរំាប់ជីវតិ្។ គ្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទកមពជុាបានបកដរប គ្បាេះរុមព និង
ដចកចយដលស់មាជិក សរំាប់គ្របើកែងុការថាាយបងគតំាមរកុមថាាយបងគ ំ ររួសារ និងសមូបបដីត្
សមាជិកមាាក់ៗផ្ទាលខ់្លនួ។ គ្សៀវគ្ៅគ្នេះគ្ពារគ្រញគ្ៅគ្ោយគ្មគ្រៀនដ៏សមបបរូដបបននគ្សចកដជំីគ្នឿ
គ្លើររេះ និងររេះរាជបុរតារបសរ់ទង់ដដលជាររេះអងគសគ្ន្រង្កាេះននរិ្រគ្លាក គ្ហើយជាគ្រឿងរា៉ាវនន 
្សតតុាងរបសរ់ទង់តាមរយៈជីវតិ្របសបុ់រស និងន្រសតដ៏ីអសាារបយននសម័យរមពរីសញ្ញាចសដ់ដល
អាចបគ្ងកើនបទរិគ្សាធន៍ខាងដនែកររលងឹវញិ្ញាណររមទងំបំ ល្រំឺនិត្ដលអ់សអ់ែកដដលបាន 
អាន។ កែងុនមជាគ្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទកមពជុា សមូអគ្ញ្ជើញអែកទងំអសោ់ាចំណាយគ្រល
គ្វលាជាគ្រៀងរាលន់លៃគ្ដើមបបអីានគ្សៀវគ្ៅគ្នេះដដលជាមរគគុ្ទទសក៍គ្ដើមបបនីតលឱ់បយអែកនូវការយលដឹ់ង
បដនែមគ្ទៀត្អំរីររេះរមពរី។ គ្យើងខ្ញុសំមូអធិសាាន គ្ហើយគ្ជឿថា គ្សចកដសីងបឃមឹ ជំគ្នឿ និងការ
គ្លើកទឹកចិត្តនឹងរតូ្វបានរកគ្ ើញនិងរបទនដលអ់សអ់ែកដដលរិត្ជាដសែងរកររេះគ្យហវូា៉ា
គ្ោយអសរី់ចិត្ត។ គ្យគ្រមា ២៩:១៣ «ឯងរាលោ់ានឹងដសែងរកអញ គ្ហើយនឹងគ្ ើញនង គ្រល
ដដលឯងដសែងរកអញឱបយអសអំ់រីចិត្ដ»។ 

 សំរារ់ការថ្វាយរងគំ  

គ្ដើមបបបីនតការបំប នដលស់មាជិក
របសខ់្លនួគ្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទ 
កមពជុាបានគ្ផ្ទោត្ជាសខំាន់គ្លើការ 
នលតិ្ ការបកដរប និងការដចក
ចយសមាារៈគ្ៅតាមត្រមូវការនន
ចំគ្ណេះដឹងអំរីអាណាចរករបស់
ររេះ។ គ្សៀវគ្ៅ រួកគ្ហារា និងគ្សត
ច ជាអំគ្ណាយននសាានដរបសអ់ែក
រស ីដអលលនី ជី នវ៉ៃត៍្ ដដលនឹងរតូ្វ
ដបងដចកជាបួនភារ សរំាប់គ្របើកែងុ
ឆ្ា២ំ០១៨ និងរតី្មាសទី១ ននឆ្ាំ
២០១៩។ 
 



  របសនិគ្បើអែកចង់កាាយជារួកបរសិទុធគ្ៅសាានសរ៌ួ អែករតូ្វ
ដត្ជារកួបរសិទុធគ្ៅគ្លើដននដសីនិ។ លកខណៈទងំ ឡាយនន
អត្តចរតិ្ដដលអែកគ្រញចតិ្តកែងុជវីតិ្នងឹមនិរត្វូបានផ្ទាសប់តរូ
គ្ោយគ្សចកដសីាាប ់ឬគ្ោយការរសគ់្ឡើងវញិគ្ឡើយ។ អែកនងឹ
គ្ងើបគ្ឡើងរនីែរូមកវញិគ្ោយមានអត្តចរតិ្ដចូគ្លាកអែកមាន
គ្ៅកែងុនទេះ នងិកែងុសងគមរបសអ់ែកដដដល។ ររេះគ្យស វូមនិ
ផ្ទាសប់តរូអត្តចរតិ្គ្ៅគ្រលដដលរទងយ់ាងមកវញិគ្នេះគ្ទ។ កចិច
ការននការផ្ទាសប់តរូរត្វូដត្គ្ធែើគ្ៅគ្រលឥឡវូគ្នេះ។ សកមមភារនន
ជវីតិ្របចនំលៃរបសគ់្យើងករំងុកណំត្គ់្ជារ វាសនរបសគ់្យើង
គ្ហើយ។ ---ត្គ្ៅគ្លខ្គ្រកាយគ្ទៀត្--- 

 សាានសរ៌ួដ៏រសសបំ់ររងបំនុត្រឺជាគ្រហោានដដលររេះវញិ្ញាណ នន
ររេះអមាាសដឹ់កន។ំ គ្បើសនិជាឆនទៈរបសរ់រេះរតូ្វបានបំគ្រញ គ្នេះ
សាាមី និង្រយិានឹងគ្ោររោា គ្ហើយបណតដេះគ្សចកដរីសឡាញ ់និងទំនុក
ចិត្តដលោ់ាគ្ៅវញិគ្ៅមក។ 
 សារៈសខំានន់នបរយិាកាសគ្រហោាន-បរយិាកាសលែជំុវញិជីវតិ្
ទងំឡាយននឪរុកនិងមាាយបានបំគ្រញគ្រហោានទងំមូល។ គ្លើស 
រីគ្នេះគ្ៅគ្ទៀត្ ឪរុកមាោយភារគ្រចើនបគ្ងកើត្បរយិាកាសលែគ្ៅកែងុរងែង់
ននគ្រហោាន គ្ហើយគ្ៅគ្រលមានការដខ្ែងរំនិត្រវាងឪរុក និងមាោយ
គ្កើត្គ្ឡើង គ្នេះកូនៗក៏ទទួលនូវរំរគូ្នេះដូចោា។ សមូគ្ធែើឱបយបរយិាកាស
ននគ្រហោានរបសអ់ែកមានកលនិែៃយុដដលរបកបគ្ៅគ្ោយការគ្ចេះ
យលោ់ាយា៉ាងរបគ្សើរបំនុត្។ របសនិគ្បើអែកមិនទន់គ្ជារជ័យកែងុការ
កាាយខ្លនួគ្ៅជាជាររីសទបរសិទ័ដ៏លែតាមររេះរមពរីគ្ៅគ្ឡើយគ្នេះអែក
រតូ្វដរបចិត្ដ។ ដបបតិ្អត្តចរតិ្ដដលអែកមានគ្ៅគ្រលគ្នេះនឹងកាាយគ្ៅជា
អត្តចរតិ្របសអ់ែកគ្ៅគ្រលររេះររីសទយាងមកវញិ។  

 មានបងបែនូចំនួន២៤នក់បានទទួលបុណបយរជមុជទឹកដដលជាលទធនលននការគ្បតជាាចិត្ត និង
អែកបំគ្រដ៏ីគ្សាមេះរត្ង់របសរ់រេះអមាាសស់រមាប់រតី្មាសទី១ ននឆ្ា២ំ០១៨គ្នេះ។ រិធីបុណបយរជមុជ
ទឹកដត្ងដត្ជាគ្រលមួយដដលមានគ្សចកតអំីណរដលម់នុសបេររប់ោារមួទងំគ្បកខជន សាច់ញាតិ្ 
និងរកុមជំនំុទងំមូល។ 
 គ្ទេះជាយា៉ាងណាក៏គ្ោយ អែដីដលគ្ៅរីខាងគ្រកាយននររឹត្តកិារណ៍គ្នេះភារគ្រចើនមិនរតូ្វ
បានកត់្សោំលគ់្នេះគ្ទ។ សមាជិកររួសារលមទីងំគ្នេះរឺជាអែកដដលរតូ្វបានចុេះគ្ៅជួប
របារសយ័ទក់ទងយា៉ាងលែជាមួយនឹងរួកអែកោរំកុមជំនំុ និងររូរង្កាលតំ្បន់។ រួកគ្រទងំអស់
ោាបានបគ្រមើររេះអមាាសយ់ា៉ាងគ្សាមេះរត្ង់គ្ៅកែងុតំ្បន់របសរួ់កគ្រគ្រៀងៗខ្លនួទូទងំរបគ្ទស 
កមពជុា។  គ្យើងបានកត្ស់មាាលគ់្ ើញថា លទធនលគ្នេះអាចគ្កើត្គ្ឡើងគ្ៅគ្រលដដលគ្យើងគ្ធែើ
ការរមួោាជារកុម។ ជារិគ្សស រឺជារកុមមួយដដលសមរ័រចិត្តកែងុការឲបយររេះវញិ្ញាណបរសិទុធននររេះ
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពសបំ់នុត្ដឹកន។ំ 
 គ្បសកកមមអាត់្គ្វនទីសទកមពជុា សមូដលលងអំណររុណ និងគ្ោររចំគ្ពាេះការគ្បតជាាចិត្តរបស់
គ្លាកអែកដដលបំគ្រកីារង្ករដលរ់រេះជាមាាសគ់្ៅតាមតំ្បន់នីមួយៗយា៉ាងខាាងំ កែងុការនមំនុសបេ
មករកររេះអមាាស។់ តាមរយៈការង្ករចុេះគ្ៅសរួសខុ្ទុកខរីនទេះមួយគ្ៅនទេះមួយ ការនបាយដំណឹង
លែ មិត្តភារ ការបគ្រងៀនររេះរមពរីជាគ្ទៀងទត់្ និងការនបាយដំណឹងលែខាាត្តូ្ចជាវធីិសាន្រសតមួយ
ដដលនឱំបយមានអំណរយា៉ាងខាាងំ។ 

   រិត្ណាស!់ វារឺជាគ្សចកតអំីណរ 
ប ដុនត វាមិនទន់រតូ្វបានបញ្ចប់គ្ៅ
គ្ឡើយគ្ទ។ ជំហានមួយដដលរួរឱបយ
ចប់អារមមណ៍ រឺរតូ្វគ្ធែើយា៉ាងណា
គ្ដើមបបជួីយសមាជិកលមីៗ ឱបយលតូ្លាស់
កែងុជីវតិ្លមរីរីសទបរសិទ័របសរួ់កគ្រ។ 
 គ្ទេះបីជាររូរង្កាល អែកដឹកន ំ
រួកអែកចសទំុ់ ឬសមាជិករកុមជំនំុកតី
ក៏មានទំនួលខុ្សរតូ្វកែងុការដលរកបា
សមាជិកលម ីគ្ដើមបបឲីបយរួកគ្របានរកី
ចគ្រមើន និងជាសមាជិកដ៏លែមាាក់
ដដលអាចកាាយជាអែកបំគ្រដីលរ់រេះ
គ្យស វូររីសទនងនគ្រលអនរត្។ 
 គ្នេះរឺជាដនែកមួយកែងុចំគ្ណាម
ដនែកសខំាន់ៗននការទទួលខុ្សរតូ្វ
របសគ់្យើងកែងុនមជាររីសាាន។ 
«ដបបតិ្ររេះរទង់មិនដមនជាអែក
រមឹលរុណ ដដលរទង់នឹងគ្ ល្ចការ
ដដលអែករាលោ់ាគ្ធែើ និងគ្សចកតី
រសឡាញ ់ដដលអែករាលោ់ាបាន
សដំដងដលរ់រេះនមរទង់ គ្ោយបាន
បំគ្ររួីកបរសិទុធ គ្ហើយក៏គ្ៅដត្បំគ្រី
គ្ទៀត្គ្នេះគ្ទ»។ គ្ហគ្ររើរ ៦:១០  

 ពិធីរុណ្យប្ជម្ុជទឹកប្តីមាសទី១ឆ្នំ២០១៨  

 ទំព័រ – ៤ – 

 ររិយាកាសនៃប្កុម្ប្លួសារ  


