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លេខលេញផ្សាយ #០៤ 

 កាេព្ថី្ងៃទ១ី៤ មខ ករា ឆ្ន២ំ០១៧ កន្លងលៅលន្េះ
មាន្ព្ធិសីលមាោធព្ព្េះវហិារងម ីយួលៅកនងុលខត្តកពំ្ងធ់។ំ  
 ព្ធិដីល៏ោរលព្ញលោយកតអីណំរលព្កា ព្ព្េះព្ររបសព់្ព្េះ
ជាមាាសប់ាន្ព្បព្ព្តឹ្តល ើងលៅព្សកុសន្ទកុមដេមាន្ការ
ចេូរ ួព្ពី្ក ុជនំ្ុលំៅទលី េះ បា៉ាសទរ័ព្បចលំខត្តកពំ្ងធ់ ំ
ព្ក ុជនំ្ុ ំកព្ទីរី ួលខត្តកពំ្ងធ់ ំ  កព្អីាយសុសីុ ី  ន្តន្ត ី   
 សិនិ្ ន្ងិល្ញៀវកតិ្ិតយស យួចនំ្នួ្លទៀត្មដេរ ួមាន្
ចនំ្នួ្ព្បមាណជា១៣០ ក។់   

 លៅកនងុឪកាសល េះលោក លោង សាេនូ្ ជាព្បធាន្
ការយិាេយ័ធ មការសាស ព្សកុសន្ទកុបាន្សរលសើរ
ដេក់ចិចការមដេព្ព្េះវហិារបាន្លធវើ កដ៏ចូជាបលំរើដេស់ហ
េ ន្ ៍លោកបាន្មាន្ព្បសាសន្ោ៍ “ព្ព្េះវហិារលន្េះលដើរត្ួ
 ទយីា៉ាងសខំាន្ក់នងុវសិយ័អបរ់ ំ ជាព្លិសសដេយ់វុជន្
ឲ្យងាកឆ្ាយព្លីព្េឿងលញៀន្ ន្ងិការលសព្សរុា”។ លោក
បាន្បន្តលទៀត្ោ “ ខញុសំ ូលកាត្សរលសើលោយលសាមេះ
ចលំោេះលោក ស ឹ ធារទិធ មដេជាអនកដកឹ ពំ្ក ុជនំ្ុលំៅ
ទលីន្េះ គាត្ជ់ា ន្សុ្សមាន្ចតិ្តលចេះឈឆឺ្ាេ លចេះជយួទកុខ
ធរុៈអនកដថ្ទ និ្ោយប ់ ឬថ្ងៃ។ ទងំលន្េះជាទលងវើេអលៅ
កនងុសងគ មដេលយើងព្បិាករកបាន្ណាស ់”។ 

 េរួឲ្យកត្ស់មាាេផ់ងមដរ កចិចការរបសព់្ព្េះវហិារលៅ
ព្សកុសន្ទកុលន្េះរ ួមាន្ដចូជា ោនកល់រៀន្អកខរក មលៅ្ ូិ
ទេួចន្ម់ដេមាន្សសិ្សព្បមាណជា២៤០ ក ់ ចបព់្ី
ោនក ់លត្តយ្យ ដេោ់នកទ់៧ី មដេជាការងារ យួមាន្
ព្បលយាជន្យ៍ា៉ាងសខំាន្ដ់េស់ហេ ន្។៍  លព្ៅព្លីន្េះ
ព្ព្េះវហិារបាន្បលងកើត្ព្ក ុត្ចូៗចនំ្នួ្៦លផ្សងលទៀត្លៅ
តា ផទេះរបសព់្ក ុជនំ្ុសំព្មាបស់កិ្ាព្ព្េះេ ពរី ន្ងិោាយ 
 

ព្រឹត្តិប័ ព្ត្រ័ត្៌មានននលបសកកមមលសលេនលេយអាត្់លេនទីសទកមពុជា  

ព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧  

 ពិធីសម្ភោធព្ពះវិហារម្េត្តកំពង់ធំ  

លបសកក មលសលវន្លដយអាត្់លវន្ទីសទក ពុជាៈ ផទេះលេខ ១៥ ផលូវលេខ ៥៦៨ សងាាត្់បឹងកក់២ ខណឌ័ទួេលគាក រាជធាន្ី្នំលព្ញ 

បងគ។ំ រើឯលៅព្ព្េះវហិារផ្ទាេម់ាន្
ោនកប់លព្ងៀន្ព្ព្េះេ ពរី ន្ងិ ភាសា
មខមរផងមដរ។ 

 លៅកនងុក មវធិោីាយបងគ ំថ្ងៃ
បរសិទុធល េះ លោកបា៉ាសទរ័ េ ឹ 
លផង មដេជា យកលបសកក ម-
អាត្ល់វន្ទសីទក ពជុាបាន្អធបិ្ាយ
លេើព្បធាន្បទសញ្ញាចងុបញ្ចបថ់្ន្
ព្ិ្ ព្លោកលោយសងកត្ធ់ៃន្ល់ៅលេើបទទ ំយថ្ន្ព្ព្េះេ ពរីវវិរណៈ។ កនងុការ
អធបិ្ាយល េះលោកបាន្លេើកយកន្វូឧទហរណជ៍ាលព្ចើន្មដេបាន្លកើត្
ល ើងលៅជុវំញិព្ិ្ ព្លោក ត្យួា៉ាងដចូជា៖ ជ ៃ ឺ រញ្ជយួមផន្ដ ី ការផទុេះ្នលំ្លើង 
សន្តងាា  អណំត្ ់ លព្គាេះរាងំសៃតួ្ជាលដើ   កចងអេុបងាាញអពំ្កីារមដេបទ
ទ ំយថ្ន្ព្ព្េះេ ពរីព្ត្វូបាន្សលព្ ច។  

 ចងុបញ្ចបថ់្ន្ការអធបិ្ាយលោក យកបាន្អោំវ វន្ងិលេើកទកឹចតិ្តដេ់
សមាជកិព្ព្េះវហិារ កដ៏ចូជាអនកមដេបាន្ចេូរ ួ 
ទងំអសឲ់្យរសល់ៅកនងុការចយំា ជាន្ចិច។  
លោយលោកបាន្មាន្ព្បសាសន្ោ៍ “  ស ូឲ្យ  
លយើងរសល់ៅ និ្ម ន្សព្មាបម់ត្ខាងសាច ់
ឈា ប៉ែលុណាេះលទ ប៉ែមុន្តចរូឲ្យលយើងបាន្រស ់
លៅសព្មាបព់្ព្េះលយស វូព្េសីទ ន្ងិព្ព្េះវញិ្ញាណ 
ផងមដរ ”  លោកបមន្ែ លទៀត្ោ  
“  ព្សបលព្េ ជា យួគានមដេ 
លយើងកពំ្ងុមត្ព្បងឹមព្បង 
លធវើការងារលផ្សងៗយា៉ាង 
 មាញកឹលដើ ្បចីញិ្ច ឹ 
ជវីតិ្ល េះស ូឲ្យ 
លយើងបាន្រសល់ៅ 
កនងុការលរៀបចខំលនួ្ 
របសល់យើងន្ងិអនក 
មដេលៅជុវំញិខលនួ្ 
លយើងលដើ ្បជីបួជា យួ 
ព្ព្េះលយស វូព្េសីទមដេ 
ព្ទងន់្ងឹយាង កវញិកនងុ 
លព្េដខ៏លខីាង ខុលន្េះ ”។ 

 ទំព័រ – ១ – 

ណ 



 ទំព័រ – ២ – 

 សកិាាសាោទងំព្រីកមន្លងលន្េះបាន្ព្បព្ព្តឹ្ត
លៅលៅ ជ្ឈ ណឌេហវកឹហវនឺ្ព្ព្េះេ ពរី្ នលំព្ញ ន្ងិ
លសៀ រាប (SALT) អនកចេូរ ួកនងុក មវធិសីរបុ ៨០
 កម់ដេអលញ្ជើញ កព្បីណាាលខត្ត  ទទូងំ
ព្បលទសក ពជុា។ កតរីពំ្ងឹប ាបព់្សីកិាាសាោលន្េះ
ព្ត្វូបាន្បញ្ចបេ់ ឺ សកិាាកា មដេបាន្ចេូរ ួទងំ 
អសន់្ងិបាន្យេប់មន្ែ កាន្ម់ត្ច្ាសអ់ពំ្តី្ ួទី
របសខ់លនួ្ ព្ព្ ទងំន្ងឹជយួដេក់ចិចការរបសព់្ព្េះឲ្យ
បាន្កាន្ម់ត្ព្បលសើរល ើងទកទ់ងលៅន្ងិចនំ្នួ្
សមាជកិចេូរ ួោាយបងគ ំន្ងិព្បាកដ់ងាាយផងមដរ។ 

 លន្េះជាលេើទ ីយួលហើយលៅកនងុឆ្ន២ំ០១៧លន្េះ 
មដេ យកោាន្កិចចការមងរក្ាព្ទព្្យស ្បត្តិ
របស់ព្ព្េះ ន្ិង យកោាន្ព្េូេងាាេបាន្ផតេ់វេគ
ហវឹកហវឺន្ដេ់សមាជិកមដេមាន្ត្ួ ទីលៅតា 
ព្ព្េះវិហារ ន្ិងត្ំបន់្  ទូទំងព្បលទសក ពុជា។  

 សកិាាសាោសតអីពំ្កីារមងរក្ាព្ទព្្យស ្បត្តរិបសព់្ព្េះ ន្ងិកចិចការ 
ព្េេូងាាេបាន្ព្បព្ព្តឹ្តលៅលៅព្រីកមន្លងលផ្សងគានជាបន្តប ាបច់បព់្ថី្ងៃទ១ី៦ដេ ់
២០ មខ ករា ឆ្ន២ំ០១៧។  

 លោយមាន្ការសហការរវាង សិនិ្ក ពជុាេលឺោក កាងំ លសៀកមឈ 
បា៉ាសទរ័ ហង្ស តារា ជា យួន្ងិបា៉ាសទរ័ លអដ  និ្ោ (Edmund Liah) ជាព្បធាន្
 យកោាន្កចិចការបា៉ាសទរ័ ន្ងិជាព្បធាន្ យកោាន្ការមងរក្ាព្ទព្្យរបសព់្ព្េះ
ព្បចលំៅយញូាន្ (Union) បាន្លរៀបចឲំ្យមាន្វេគសកិាាសាោលន្េះល ើងកនងុ
លគាេបណំងព្ព្ងកឹស ត្ែភាព្អនកមដេមាន្ត្ ួទជីាអនកមងរក្ាព្ទព្្យស ្បត្តិ
របសព់្ព្េះលៅតា ព្ព្េះវហិារឲ្យកាន្ម់ត្ព្បលសើរល ើង ព្ព្ ទំងជយួដេព់្កុ ជនំ្ុំ
ឲ្យបាន្កាាយលៅជាសាវកមដេលដើរតា ព្ព្េះលោយលសាមេះព្ត្ង។់  

 ក មវិធីផ្ាយដំណងឹេអចំនួ្ន្ពី្រថ្ងៃេឺចប់ពី្ថ្ងៃទី០២-០៣ មខ ី  
ឆ្នំ២០១៧កន្លងលៅលន្េះបាន្លធវើល ើងលៅព្ព្េះវិហារមព្ព្កទេក់នងុតំ្បន់្
្នំលព្ញខាងត្្បូង មដេមាន្អនកចូេរួ ចំន្ួន្១៤៤ ក់ កនុងល េះអនកមដេ
 ិន្ម ន្ជាសមាជិកមាន្ចំនួ្ន្៤៥ ក់។  

 ព្ព្េះវិហារលសលវន្លដយអាត្់លវន្ទីសទមព្ព្កទេជ់ាព្ព្េះវិហារបំបួសរួច
លហើយកនងុចំលណា ព្ព្េះវិហារទំងព្បំា ួយថ្ន្ ិសនិ្ក ពជុាមដេមាន្ទីតំាង
លៅកនងុខណឌម័ាន្ជ័យរាជធានី្ ន្លំព្ញ។ លន្េះេឺជាយុទធសាន្តសត ួយកនងុការ
ផ្ាយដំណឹងេអជាខានត្តូ្ចមដេមាន្សារៈសខំាន្់សព្មាប់សមាជិក ន្ិង
អនក និ្ម ន្ជាសមាជកិកនងុលគាេបណំងផតេឲ់្យព្កួលេយេដ់ងឹអពំ្សីខុភាព្ 
ព្ព្ ទងំបលព្ញៀបសារថ្ន្លសចកតសីលន្តងាាេះដេ ់ន្សុ្សព្េបគ់ានផងមដរ។  ការលធវើ 
ដចូលន្េះេជឺា្សតតុាងយា៉ាងេអ យួកនងុការបងាាញដេអ់នកដថ្ទោ ព្ព្េះវហិារ 
អាត្ល់វន្ទសីទ និ្ម ន្លផ្ទោត្សខំាន្ល់ៅលេើមត្លសចកតជីលំន្ឿថ្ន្ការសលន្តងាាេះ  
 លព្េអ េត្ប៉ែលុណាេះល េះលទ ប៉ែុមន្ត ក៏លផ្ទោត្យា៉ាងសំខាន្់លៅលេើបញ្ញា
សខុភាព្សព្មាបក់ាររសល់ៅ លព្េបចចបុ្បន្នលន្េះផងមដរព្បលយាជន្ឲ៍្យទទេួ
បាន្ន្វូជវីតិ្មដេលោរលព្ញលៅលោយសខុភាព្េអ ន្ងិសុ្  ងគេដព៏្តិ្។  

 បងបអនូ្មដេ ិន្ម ន្ជាសមាជិក លហើយក៏ជាអនកមដេធាាប់មត្រិេះេន់្
ដេ់ព្េីសទបរិស័ទ ប ាប់ព្ីបាន្ចេូរួ លៅកនុងក មវិធីផ្ាយដំណឹងេអលន្េះ 

ពួ្កលេបាន្ដំណាេោ “ ជីវិត្របសព់្េីសាាន្ េឺពិ្ត្
ជារស់លៅលព្ញលោយលសចកតីសង្ឃឹ ម ន្ េ ឺិន្
្័យបារ មណអំ៍ពី្អវីល ើយលោយពឹ្ងអាងលៅលេើ
ព្ព្េះលយស វូតា រយៈលសចកតជីលំន្ឿរបសព់្កួលេ លហើយ 
មង ទំងមាន្សុខភាព្េអមង លទៀត្ផង ” ព្ួកលេ
បាន្បន្តលទៀត្ោ “ លយើងន្ឹងយកន្ូវលគាេការថ្ន្
ល លរៀន្សុខភាព្លន្េះលៅអន្ុវត្តតា  លហើយលេើក
លព្កាយនឹ្ងចូេរួ លទៀត្ លបើព្ព្េះវិហារមាន្ក មវិធី
លដើ ្បីមសវងយេប់មន្ែ អំពី្ព្ព្េះលយស វូ ”។ 

 េួររំេឹកផងមដរោ ក មវិធីផ្ាយដំណឹងេអ
ខានត្ត្ូចលន្េះព្ព្េះវិហារត្ំបន្់្នំលព្ញខាងត្្បូងបាន្
លព្បើកនងុការបំប៉ែន្បមន្ែ មផនកលសចកតជំីលន្ឿរបសពួ់្ក
ជំន្ុំ ព្ព្ ទំងលឈាងផ្ាយដំណឹងដេ់អនកជិត្
ខាងលៅជុំវិញទីតំាងព្ព្េះវិហារផងមដរ។  

 ការថែរកសា ព្រពសយសមសបត្តិ ព្ពះ  និងកិច្ចការព្រូរង្វាល  

 កមមវិធីផ្សាយដំណឹងលអ  

ណ 



 ទំព័រ – ៣ – 

 កនងុក មវធិលីន្េះលព្ៅព្វីេគបណ្តេះបណាាេេមឺាន្បញ្ចេូការផ្ាយ
ដណំងឹេអដេស់កិាាកា ផងមដរលោយអនកចេូរ ួមាន្ដចូជា៖ 
លោក លន្ត្ ច ិោ ជា យកវទិ្ាធកិាថ្ន្សកេវទិ្ាេយ័ឯកលទស
ក ពជុា (CUS) សាខាលខត្តកពំ្ងធ់ ំ រ ួទងំន្សិ្សតិ្ចនំ្នួ្៤០ ក ់ 
លោក យកអងកការ Seechange ន្ងិបេុគេកិចនំ្នួ្២១ ក ់លព្ៅ
ព្លីន្េះមាន្សមាជកិព្ព្េះវហិារលខត្តកពំ្ងធ់ចំនំ្នួ្១៧ កផ់ងមដរ។  
 អនកមដេបលព្ងៀន្មាន្អនកព្ស ី ប នុ្ សខុ ុ ជាព្បធាន្ LE ថ្ន្ 
 សិុនិ្ក ពជុា  លោក ន្តហវងស់ុសី (Francis Lajanim )ជាព្បធាន្LE 
លៅយញូាន្ ន្ងិបា៉ាសទរ័ ហង្ស តារា ជាអេគលេខាធកិារថ្ន្ សិនិ្ 
ក ពជុា។  
 ក មវធិបីាន្ព្បព្ព្តឹ្តលៅលព្កា ព្ព្េះព្រថ្ន្ព្ព្េះជាមាាសល់ោយរេនូ្ 
ន្ងិមាន្អណំរលោយលផ្ទោត្លៅលេើព្បធាន្បទចនំ្នួ្៤សខំាន្រ់ ួមាន្៖ 
១-ចណំចុ១០យា៉ាងថ្ន្ការសាាេប់រុស ន្ងិន្តសត ី២-ការចត្ម់ចងមផនក
េក ់ ៣-ភាព្ជាអនកដកឹ ំថ្ន្ព្ព្េងឹវញិ្ញាណ ន្ងិ៤-ឥរយិាបទថ្ន្
 ន្សុ្ស។ លៅចងុចញ្ញាបថ់្ន្វេគហវកឹហវនឺ្កម៏ាន្ការព្បេេវ់ញិ្ញា- 
បន្បព្ត្ជនូ្សកិាាកា ទងំ៧៨ កម់ដេបាន្ចេូរ ួផងមដរ។ 

 ថ្ងៃទ១ី៨ មខ  ី េជឺាទវិាយវុជន្ព្ិ្ ព្លោក ន្ងិជាលព្េលវោយា៉ាង
ព្លិសស យួកនងុការរេំកឹដេយ់វុជន្ កដ៏ចូជាអនកដថ្ទលទៀត្ឲ្យបាន្ដងឹ
ោ យវុជន្ជាកមាាងំ យួយា៉ាងសខំាន្ក់នងុរាេស់ក មភាព្ទងំឡាយ។ 
លៅកនងុឪកាសដស៏ខំាន្ល់ន្េះ  យកោាន្យវុជន្របសអ់ាត្ល់វន្ទសីទក ពជុា
បាន្លរៀបចកំ មវធិ ីយួកនងុលគាេបណំងដចូខាងលេើ េរឺេំកឹឲ្យយវុជន្ដងឹ
ោ ខលនួ្មាន្ចមំណកយា៉ាងសខំាន្រ់ាេស់ក មភាព្  ចលំោេះព្ព្េះវហិារ ក៏
ដចូជាសងគ ផងមដរ។ សក មភាព្ព្រីមដេបាន្បញ្ចេូេលឺៅថ្ងៃល េះេកឺារ
មចកអាហារដេអ់នកគាមន្ផទេះសម ប្ងលៅតា ដងផលវូលៅរាជធាន្ ី្នលំព្ញ ឬ
អនកសុទំន្ ន្ងិ យួលទៀត្េកឺារដរូមផលលបា៉ា ជា យួន្ងិបារើព្អីនកជកប់ារើកនងុ
ការលេើកកពំ្សស់ខុភាព្។ មាន្យវុជន្ចនំ្នួ្៥០ កប់ាន្ចេូរ ួលៅកនងុ
ក មវធិលីន្េះ កនងុល េះមាន្២០ កម់ដេ និ្ម ន្ជាព្េសីាាន្។ ទវិាយវុជន្
ព្ិ្ ព្លោកលន្េះេលឺដើ ្បឲី្យយវុជន្ទងំអសរ់ ួចមំណកដេក់ារព្បកាស
ផ្ាយដណំងឹេអអពំ្កីារយាង កលេើកទពី្រីរបសព់្ព្េះលយស វូព្េសីទ។ វាេឺ
ជាការងារ យួមដេយវុជន្េរួលធវើទកទ់ងលៅន្ងិលសចកតជីលំន្ឿរបសខ់លនួ្
លព្ៅព្កីារ កព្ព្េះវហិារន្ងិសាោបក់ារបលព្ងៀន្ឬលសចកតអីធបិ្ាយ។   
 េរូឲ្យចបអ់ារ មណផ៍ងមដរចលំោេះឪព្កុមាោយរបសប់អនូ្ៗ យួចនំ្នួ្
បាន្សរលសើរអពំ្សីក មភាព្លន្េះព្លិសសការជយួដេជ់ន្ព្កពី្ក។ ព្កួលេ
បាន្ចេូរ ួគាពំ្ទដេក់ មវធិលីន្េះ ន្ងិបន្តការគាពំ្ទក មវធិលីេើកលព្កាយៗ
លទៀត្ផងមដរ។ 

 េរួរេំកឹមដរោ ទវិាយវុជន្េជឺាមផនក យួថ្ន្ព្ព្តឹ្តកិារណម៍ដេ ន្សុ្ស 
វយ័លកមងជាលព្ចើន្មដេអាចមាន្ទ ំកទ់នំ្ងលៅន្ងិសហេ ន្។៍ វាេជឺា
ថ្ងៃ យួមដេលយើងអាចព្ចបាចប់ញ្ចេូគានរវាងយវុជន្មដេ និ្ម ន្ជា 
ព្េសីាាន្ ន្ងិយវុជន្ជាព្េសីាាន្ លដើ ្បឱី្យព្កួលេអាចចេូរ ួសហការគាន 

កនងុការងារបលំរើដេអ់នកដថ្ទ ព្ព្ ទំងមាន្ភាព្ជតិ្សនទិធរវាងគាន
ន្ងិគាន កដ៏ចូជាមាន្ភាព្ជតិ្សនទិធលៅន្ងិព្ព្េះអមាាសផ់ងមដរតា 
រយៈការមចករមំេកអវមីដេលយើងមាន្ដេជ់ន្ព្កពី្ក អនកគាមន្ផទេះ
សម ្បង អនកជ ៃ ឺ  ន្សុ្សចសជ់រា ជន្ព្កិារ ន្ងិកមុារកពំ្ោជា 
លដើ ។  យកោាន្យវុជន្អាត្ល់វន្ទសីទក ពជុាបាន្កពំ្ងុមត្
ខតិ្ខលំធវើយា៉ាងណាលដើ ្បលីធវើឱ្យទវិាយវុជន្ព្ិ្ ព្លោកលន្េះជា 
ឪកាស យួសរំាបឲ់្យយុវជន្លធវើសក មភាព្មាន្ព្បលយាជន្ដ៍េ់
សងគ  ទ ំកទ់នំ្ងរវាងយវុជន្ន្ងិយវុជន្ លហើយជាថ្ងៃដម៏ាន្
អណំរ ន្ងិលោរលព្ញលៅលោយអត្ែន្យ័សព្មាបឆ់្នខំាង ខុលទៀត្។ 
លយើងន្ងឹព្្ាយា ឱ្យអសព់្សី ត្ែភាព្កនងុការលេើកទកឹចតិ្តដេ់
យវុជន្ឲ្យបាន្កាន្ម់ត្លព្ចើន្ កចេូរ ួកនងុព្ព្តឹ្តកិារណល៍ន្េះកនងុលគាេ 
បណំងលដើ ្បលីធវើជាព្ន្លដឺេអ់នកដថ្ទ ន្ងិជយួដេស់ងគ ក ពជុា។ 
លយើងសង្ឃឹ ោ យុវជន្ន្ងឹមាន្ការរបួរ ួគានលធវើការ លដើ ្បីបលព្ ើ
ព្ព្េះអមាាស ់ ន្ងិលចេះជយួគានលៅវញិលៅ កកនងុជវីតិ្រសល់ៅព្បចំ
ថ្ងៃ។ សាវកប៉ែេុបាន្មាន្ព្បសាសន្ោ៍  "លដើ ្បឲ្ីយអនករាេគ់ានព្ព្ 
លព្ព្ៀង េូមាត្ម់ត្ យួន្ងឹសរលសើរដលំកើងដេព់្ព្េះដជ៏ាព្ព្េះវរបតិា  
ថ្ន្ព្ព្េះលយស វូព្េសីទ ជាព្ព្េះអមាាសថ់្ន្លយើងរាេគ់ាន" ។ 
(រ  ូ ១៥:៦)  

 មាន្អនកចេូរ ួចនំ្នួ្៧៨ កក់នងុវេគបណ្តេះបណាាេភានកង់ារអនក
ផ្ាយដណំងឹេអតា រយៈការេកល់សៀវលៅកាេព្ថី្ងៃទ១ី៧-១៨មខ
  ិឆ្ន២ំ០១៧កន្លងលៅលន្េះ។  
 យា៉ាងលហាចណាសល់ន្េះជាលេើកទ ីយួលហើយសព្មាបល់ខត្តកពំ្ងធ់ំ
មដេបាន្លរៀបចឲំ្យមាន្វេគបណ្តេះបណាាេលន្េះល ើងលដើ ្បលីរៀបចអំនក
ផ្ាយដណំងឹេអតា រយៈការេកល់សៀវលៅ។ លៅកនងុចលំណា អនក
មដេចេូរ ួល េះមាន្សមាជកិចនំ្នួ្១៥ កប់ាន្លព្ត្ៀ ខលនួ្រចួរាេ់
លដើ ្បចីបល់ផតើ ការងារលន្េះ ន្ងិមាន្ចនំ្នួ្៩ កល់ផ្សងលទៀត្កពំ្ងុចប់
អារ មណ។៍  

 វរគបណ្តះបណ្តាលភ្នាកង់្វរអ្នកលក់ម្សៀវម្ៅ LE 

 រិវាយុវជនពិភពម្ោក  



 ទំព័រ – ៤ – 

 សកិាាកា ចនំ្នួ្៦០ កប់ាន្ចេូរ ួកនងុវេគហវកឹហវនឺ្ យួសតអីពំ្កីារ
បលងកើត្ព្ក ុត្ចូមដេព្បព្ព្តឹ្តលៅចបព់្ថី្ងៃទ១ី៤-១៥ មខ  ី ឆ្ន២ំ០១៧ 
កន្លងលៅលន្េះ។  
 សកិាាសាោចនំ្នួ្ព្រីថ្ងៃលៅ ជ្ឈ ណឌេហវកឹហវនឺ្ព្ព្េះេ ពរីលសលវន្
លដយអាត្ល់វន្ទសីទក ពជុាមដេលផ្ទោត្សខំាន្ច់លំោេះការងារបលងកើត្ព្ក ុ 
ត្ចូ លៗៅតា ព្ព្េះវហិារ ន្ងិព្ក ុធទំទូងំ សិនិ្ក ពជុាទងំ េូ។  
 លដើ ្បជីយួឲ្យព្ព្េះវហិារមាន្ការរើកបមន្ែ លទៀត្  យកោាន្ផ្ាយ
ដណំងឹេអោនកយ់ញូាន្ ន្ងិ យកោាន្ផ្ាយដណំងឹេអរបស ់សិនិ្
ក ពជុាបាន្សហការគានកនងុការផតេវ់េគសកិ្ាដេស់កិាាកា កនងុការ
បលងកើត្ព្ក ុត្ចូលៅតា ផទេះ សាាបន្ ័ឬលៅសហេ ន្រ៍បសខ់លនួ្ជាលដើ ។ 
វាេមនិ្ព្រីរបូ កព្យីញូាន្ េលឺោកបណឌតិ្ ប ៊ឺសុនិ្ រើចាត្ (Berson Rich-
ard) ន្ងិបណឌតិ្ ហុ ឺហឺគនិ្ (Hermogenes Villanueva) ជាអនកផតេ់
ន្វូល លរៀន្លៅកនងុវេគសកិ្ាលន្េះ ។ សកិាាកា ចេូរ ួមាន្ បា៉ាសទរ័ អនកោំ
ព្ក ុជនំ្ុ ំអនកដកឹ ពំ្ព្េះវហិារ ន្ងិអនកដកឹ ពំ្ក ុត្ចូៗ។   
 ល លរៀន្សខំាន្់ៗ ចនំ្នួ្៦មដេបាន្លេើកយក កមចកចយដេ ់
សកិាាកា កនងុរយៈលព្េព្រីថ្ងៃលន្េះមាន្៖ 
 ១-លគាេការថ្ន្ការផ្ាយដណំងឹេអតា រយៈព្ព្េះជន្មរបស ់
          ព្ព្េះលយស វូព្េសីទ។ 
 

 ល្លៀត្លៅកនងុឳកាសល េះអនកដកឹ កំមុាររបសព់្ព្េះវហិារទកួលគាក
កប៏ាន្ផ្ាយដណំងឹេអដេក់មុារ ន្ងិឳព្កុមាោយរបសព់្កួលេទំងអស់
មដេបាន្ចេូរ ួ ជា យួន្ងិការន្ទិន្លរឿងលៅកនងុព្ព្េះេ ពរី ព្ព្ ទងំ
មាន្ការព្បេបំទល្លងព្ពី្ក ុវយិ ូងុមង លទៀត្ផង។  
 ក មវិធីបាន្បញ្ចប់លៅលោយលជាេជ័យ លហើយផេចំលណញេឺ
បាន្ទំងកុមារព្កីព្កទំងឡាយលៅតំ្បន្់មព្ព្កោប ន្ិងបអូន្ៗ
 កព្ីព្ព្េះវិហារទួេលគាកផងមដរ លោយព្េប់គានបាន្ចំណាយ
លព្េសប្ាយជា ួយគាន មាន្ភាព្សនិទធសានេជា ួយគាន ជា
ព្ិលសសេឺការមចករំមេកន្ូវអវីៗមដេព្ួកលេមាន្លៅដេ់អនក
មដេខវេះខាត្។  

 េូររំេឹកមដរចំលោេះកិចចការមចករំមេកគានលន្េះ មដេលយើងេួរមត្ 
បន្តបលព្ងៀន្ដេកុ់មារទំងឡាយឲ្យលចេះមចករំមេកដេអ់នកដថ្ទ 
និ្ងមាន្ភាព្កាាហាន្កនងុការជួយអនកដថ្ទ។ លធវើយា៉ាងណាលដើ ្បី
ឲ្យព្កួលេកាាយខលនួ្លៅជាព្េរដឋេអលៅកនងសងគ  លព្េបចចបុ្បន្ន 
ន្ិងជាព្េរដឋដ៏ព្ិសិទធថ្ន្ន្េរសាាន្សេួ៌លៅលព្េដ៏ខលីខាង ុខ
លន្េះ។   
 “ ចរូបងាាត្ក់នូ្លកមង ឲ្យព្បព្ព្តឹ្តតា ផលវូមដេេរួព្បព្ព្តឹ្ត ល េះវាន្ងឹ
 និ្េេះបងពី់្ផលវូល េះដរាបដេច់ស ់”។ សុភាត្ិត្ ២២:៦ 

 ២-វធិសីាន្តសតថ្ន្ការចុេះសរួសខុទកុខលៅតា ផទេះ។ 
 ៣-លគាេការ ន្ងិវធិសីាន្តសតកនងុការឈាន្លៅរកការសលព្ ចចតិ្ត 
 ៤-វធិសីាន្តសតងាយៗកនងុការបលព្ងៀន្ព្ព្េះេ ពរី។ 
 ៦-រលបៀបតា រកអនកមដេបាត្ប់ងឲ់្យព្ត្ ប ់កវញិ។ 
 ៧-ព្ន្័ធកចិចថ្ន្ព្ក ុត្ចូ លៗៅកនងុព្ព្េះជាមាាស។់ 
 លគាេបណំងថ្ន្វេគហវកឹហវនឺ្េជឺាចមំណក យួកនងុការជយួព្គំាព្ទ  
កដ៏ចូជាផតេន់្វូេនំ្តិ្ ន្ងិវធិសីាន្តសតកនងុការបលងកើត្ព្ក ុត្ចូ លៗដើ ្បី
ជយួព្ព្ងងឹសមាជកិភាព្ព្ព្ ទងំបលងកើន្សមាជកិភាព្ផងមដរ។  
លៅលព្េបញ្ចបវ់េគសកិ្ាលន្េះកម៏ាន្ព្បេេវ់ញិ្ញាបន្បព្ត្ជនូ្ដេ់
សកិាាកា ទងំអសម់ដេបាន្ចេូរ ួលទៀត្ផង។ 

 ទវិាកមុារព្ិ្ ព្លោក េជឺាថ្ងៃព្លិសស យួសព្មាបក់មុារថ្ន្
ព្ព្េះវហិារអាត្ល់វន្ទសីទទងំឡាយទទូងំព្ិ្ ព្លោក កនងុការចេូ
រ ួកចិចការសងគ  ន្ងិលរៀន្មសវងយេអ់ពំ្កីារមចករមំេកលសចកតី
ព្សឡាញ ់ដេក់មុារដថ្ទលទៀត្លៅតា ត្បំន្ល់រៀងៗខលនួ្។  
 លៅកនងុឪកាសដេ៏អលន្េះព្ព្េះវហិារទេួលគាកមដេរ ួមាន្បា៉ាសទរ័  
ព្ក ុជនំ្ុ ំ អនកដកឹ កំមុារ ន្ងិឳព្កុមាោយ យួចនំ្នួ្ ទងំអស់
ព្បមាណជា៤០ កប់ាន្លធវើដលំណើរលៅកាន្ព់្ក ុោាយបងគ ំយួ
មដេមាន្ទតីាងំលៅមព្ព្កោប កនងុលគាេបណំងបលព្ងៀន្ឲ្យ
កមុារត្ចូ រៗបសល់យើងលចេះមចករមំេកន្វូលសចកតពី្សឡាញរ់បស់
ព្កួលេដេក់មុារដថ្ទលទៀត្តា រយៈការមចករមំេកន្វូអាហារ  
សលំេៀកបោំក ់ន្ងិរបសរ់បរ យួចនំ្នួ្លផ្សង លៗទៀត្។  

 រិវាកុភរពិភពម្ោក  

 ការបម្ងកើត្ព្កុមត្ូច្ៗ  


