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សារលិខិតសារគណៈប្រធានត្ំរន់អាស៊ី

ក្នុងសាសនាចកកនៃក្រះ។ហ�ើយ្ួកហេក្រូវ

បាៃញែកហចែហោយហកររះហេមាៃចិ្ ្ត

ឧសសា�៏ដល់ក្រះៃិងដល់មៃុស្សហោកផង

ហកររះ្ួកហេមាៃចិ ្្តហ�ៀងក្ង់ៃិងសុចរិ្ហោយ

ឥ្ហ្ចរះក្នុងកេប់ការណ៏ទាំងអស់ហ�ើយ្ ួកហេ

មាៃចិ្ ្តរឹងបុឹងហៅក្នុងហសចក្តតីជហំៃឿហជឿដលក់្រះ

កេតីស្ទេឺរ�រូ្ដល់ចុងបំផុ្»។បងកសតីររូបហៃរះ

បាៃកបាប់ខ្នុំៃរូវថាគា្់ក្រូវបាៃបំផុសជាយ៉ាង

ណាហោយការ្ ិ្ណ៌នាអំ្ តីកបជាជៃទាំងហៃរះ

ហៅក្នុងក្រះេម្តីរមរមៃ។ខ្នុំបាៃេិ្ក្នុងចិ្្តថា

គា្់េឺ្ ិ្ជាដរូចជាកបជាជៃៃតីន�វៃញដលបាៃ

្ិ្ណ៌នាហៅក្នុងខេម្តីរហនារះណាស់។

ភា្ឧ�សា�៍្យាយមរបស់គា្់ចហំររះក្រះ

បាៃសញម្តងឲ្យហ�ើែតាមរយៈការឧសសា�៏

្យាយមអាៃក្រះេម្តីររបស់គា្់។ហ្លខ្នុំសួរគា្់ថាហ្ើ

គា្់កំ្ុងអាៃអវៃតីហៅក្នុងលតីអា�រូណាគា្់បាៃចង្នុលបង្ហាែ

ថាេឺសុៃ្ទរកថាហៅក្នុងសៃិ្សតី��រូហៅថ្តីៗរបស់ញអលហ�ើររ័សុល

អិមណិលសៃុហ�ើយគា្់បាៃចាប់ហផដើមសហងខេបឲ្យខ្នុំសាតាប់។

ខ្នុំបាៃេិ្ក្នុងចិ្ ្តថា«ហៃរះេឺជាកស្តតីមានាក់ញដលកំ្ុងញ្សាដាប់

សហមលេងរបស់ក្រះហ្លក�ង់មាៃបៃ្ទទូលហៅកាៃ់គា្់តាម

រយៈក្រះេម្តីរៃិងតាមរយៈ្ យាការីញដលហៅរស់។ក�ង់បាៃដឹកនាំ

នាងឲ្យកាៃ់ញ្ញកបកាលាយដរូចក្រះកេតីស្ទតាមរយៈសារលិខិ្ញដល

គា្់បាៃរកហ�ើែក្នុងេម្តីរៃិងលតីអា�រូណា»។ជាហកចើៃឆ្នាំ

កៃលេងហៅខ្នុំមាៃមិ្ ្តមានាក់បាៃហ�ើងភ្ំជាមួយកកុមហក្ងកបុសៗ

មក ត្ីសាសនាចកកហៅ្ំបៃ់ហ្រ�គេៃហ�ៃហែៀៃភាេ្ ង

លិចស�រដ្ឋអាហមរិក។ហ្ល្ួកហេចរុះកាៃ់ញ្ហករៅក្នុងកជលង

ភ្ំ្ងហកកាមគា្់បាៃហស្ៀយកាបរូបមួយយ៉ាងធ្ងៃ់។�ម្ងៃ់កាបរូប

បាៃហធវៃើឲ្យជងគេង់របស់គា្់ឈឺហ�ើយមិៃអាចបៃ្តដហំណើរហៅមុខ

ហ�ៀ្បាៃ។្ួកហេក្រូវញ្ហរៀបចំកកមុសហ្រង្ររះហដើម្តី

នាំគា្់ហចែ្តី្ំបៃ់កជលងភ្ំហនារះ។ហៅហ្លញដលកកមុសហ្រង្ររះ

កំ្ ុងញ្ញសងគា្់ហចែគា្់បាៃហបើកក្រះេម្តីរមរមៃហៅ�ំ្័រ

ញដលបាៃហកជើសហរើសហោយករវេឺៃតីន�វៃ�តី24:20ហ�ើយអាៃថា៖

«ក្រះរបស់ខ្នុំេឺជា�តីញផ្ករបស់ខ្នុំក�ង់បាៃដឹកនាំខ្នុំឲ្យឆលេងកា្់

ហសចក្តតី�ុកខេហវ�នាទាំងឡាយរបស់ខ្នុំហៅក្នុង�តីរហោសាថាៃហ�ើយ

ក�ង់បាៃរកសាខ្នុំហៅហលើនផ្ទ�ឹកនៃ�តីជំហៅដ៏ធំ»។ក្រះេម្តីរហៃរះ

បាៃបហំ្ែដួងចិ ្្តគា្់ហៅហ្លគា្់បាៃដឹងថាមាៃ

ព័ត៌មានសាសទាច�ក

ការទទួលការខែនាំពីពពរះគម្ីរ
អែលឌ�ើរ	ឡារ	ីវ៉ាយ	វិលសិន	ននពួកចិតស្ិរនាក់

ជាទពី្រឹក្សាទីមួយក្្នុងគែៈព្ធានតំ្ ន់អាស៊ី

ក្្នុងសាសនាចកកញ្ងៃិយយថាហយើងៃិយយហៅកាៃ់ក្រះ

ហៅក្នុងការអធសិាឋាៃហ�ើយក�ង់ហឆលេើយ្បៃឹងហយើងវិែតាម

រយៈក្រះេម្តីរ។ខណៈញដលហយើងអាៃហយើងមាៃឯកសិ�ិ្សាតាប់ឮ

ក�ង់មាៃបៃ្ទទូលមកកាៃ់ហយើងតាមរយៈក្រះវិញ្ញាណរបស់ក�ង់។

ហគាលល�្ិៃិងហសចកដតីសញ្ញា18:34–36បាៃបហកងៀៃហយើងថា៖«

ក្រះបៃ្ទទូលទាំងហៃរះ្ំុញមៃជារក្យនៃមៃុស្សហោកឬនៃមៃុស្សហ�...

្្ិ្ជាសហំ�ងហយើងហៃរះហ�ើយញដលមាៃបៃ្ទទូលមកកាៃ់អ្ក្្ិ្

ក្រះបៃ្ទទូលទាំងហៃរះក្រូវបាៃកបទាៃដល់អ្ក...ហ�្ុដរូហច្រះហ�ើយ

អ្ករាល់គានាអាចហធវៃើ�តីបនាទាល់ថាអ្កបាៃឮសំហ�ងរបស់ហយើង

ហ�ើយសារល់ក្រះបៃ្ទទូលទាំងឡាយរបសហ់យើង»។

ហ្លហយើងអធសិាឋាៃហ�ើយ��ួលអារម្ណ៏ថា

ក្រះវិញ្ញាណដឹកនាហំយើងហនារះហយើងអាចៃិយយបាៃយ៉ាង

កបាកដថាហយើងសាដាប់ឮសំហ�ងក្រះអមាចស់។

ភរិយរបស់ខ្នុំេឺជាអ្កញកបចិ្ ្តហជឿចរូលសាសនាចកក។

នាងបាៃធំហ�ើងហៅក្នុងហេ�ោឋាៃមួយញដលគាមាៃឥ�ិ្្ល

សាសនាអវៃតីទាំងអស់។ហ្លនាងមាៃអាយុ11ឆ្នាំនា

ងបាៃហរៀៃអំ្ តីការសាតារហ�ើងវែិនៃដំណឹងល្របស់សាសនាចកក

នៃក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទ្ តីជតីដរូៃរបស់នាងញដលបាៃញកបចិ្ ្តហជឿ

ចរូលសាសនាចកកកាល្ តីប៉ុនាមាៃឆ្នាំមុៃមកហនារះ។ភរិយខ្នុំ

បាៃៃឹកចាំៃរូវអៃុសសាវរីយ៍ដ៏ល្ហ្លហ�ើែជតីដរូៃនាងអងគេនុយហៅ

ហលើញកេគា្់រាល់យប់អាៃក្រះេម្តីរមៃុគា្់ចរូលសំរាៃ។

ជតីដរូៃរបស់នាងបាៃដឹងថាសហំ�ងរបស់ក្រះអមាចស់ៃឹងមាៃ

ហៅហ្លគា្់បាៃហបើកក្រះេម្តីរៃិងចាបហ់ផ្តើមអាៃហ�ើយគា្់

បាៃហធវៃើជាេំររូដ៍ល្ដលហ់ៅកសតីរបស់គា្់។

ហ�ើបញ្មួយឆ្នាំមុៃហៃរះខ្នុំបាៃមាៃឱកាសចុរះសួរសុខ�ុកខេ

សមាជិកមានាក់ហៅម៉ុងហោរលតីដល់ហេ�ោឋាៃរបស់គា្់។

ហ្លហយើងហដើរចរូលក្នុងផ្ទរះហនារះខ្នុំបាៃក្់សមារល់ហ�ើែក្រះេម្តីរ

ៃិង�ស្សនាវដ្តតីលតីអា�រូណាបាៃហបើកផងញដរ។ខ្នុំបាៃសួរបងកសតី

ញដលបាៃសាវាេមៃ៏ហយើងចរូលផ្ទរះរបស់គា្់ឲ្យកបាប់ខ្នុំថាហ ើ្គា្់

កំ្ ុងអាៃអំ្តីអវៃតី។គា្់បាៃហលើកក្រះេម្តីររបស់គា្់ហ�ើងញដលហបើក

ដល់អាលមា៉ា27:27ហ�ើយអាៃថា៖«ហ�ើយ្ ួកហេហៅក្នុងចំហណាម

កបជាជៃៃតីន�វៃហ�ើយក្រូវបាៃរាប់ក្នុងចហំណាមកបជាជៃញដលហៅ

អែលឌ�ើរ ឡារី 

វ៉ាយវិលសិន



2	 លីអាហូណា

ក្រះហចសាតានៃការសហ្រង្ររះរបស់ក្រះអងគេសហ្រង្ររះហៅជិ្ហនារះ។

ៃតីន�វៃបាៃសរហសរក្យហ្ចៃ៏ទាំងហនារះហដើម្តី្ ិ្ណ៌នា

្តីប�្ិហសាធៃ៏គា្់ផ្ទាល់ហ្លជួបឧបសេគេ�ៃ្ទមឹៃឹងហនារះសហមលេង

របសក់្រះអមាចស់ក៏បាៃមាៃបៃ្ទទូលមកកាៃ់មិ្ ្តរបស់ខ្នុំដរូចគានាញដរ

ហ្ល្ុរះររៃឹងសាថាៃភា្ហនារះ។េៃលេឹរះដ៏សំ្ៃ់ក្នុងការសាដាប់

ក្រះអមាចស់មាៃបៃ្ទទូលមកកាៃ់ហយើងតាមរយៈរក្យនៃប�េម្តីរ

េឺការហរៀៃសរូក្នៃជំនាែក្នុងការប្រៀរប�ៀររទគម្ពីរ។ៃតីន�វៃ

បាៃ្ៃ្យល់ថា៖«ហ�ើយខ្នុំបាៃអាៃហរឿងជាហកចើៃហៅឲ្យ[កេួសារ

របស់ខ្នុំ]ញដលមាៃសរហសរ...ប៉ុញៃ្តហដើម្តីបញ្នុរះបញ្ទូល្ ួកហេឲ្យ

បាៃហកចើៃញថមហ�ៀ្ឲ្យហជឿដល់ក្រះអមាចស់ជាក្រះដ៏ហកបាសហោរះ

របស់្ ួកហេហនារះខ្នុំបាៃអាៃឲ្យហេសាតាប់ៃរូវហរឿងញដលបាៃសរហសរ

ហោយ្ យាការីហអសាយ្្ិ្ខ្នុំហកបៀបហធៀបប�េម្តីរទាំងអស់ហៅៃឹង

ខលេលួៃហយើងហដើម្តី�ុកជាកបហយជៃ៍ៃិងការហចរះដឹងដល់ហយើង។»

ហ្លមៃុស្សកាលាយជាសមាជិកថ្តីនៃសាសនាចកកឬក៏ជា

ករូៃ រ្ូចៗញដលបាៃធហំ�ើងហៅក្នុងសាសនាចកកជា�រូហៅ្ ួកហេ

មៃិដឹង្ តីរហបៀបហកបៀបហធៀបខលេលួៃហេហៅៃឹងប�េម្តីរហ�។វិធតីល្

មួយហដើម្តីហរៀៃហធវៃើដរូហច្រះេឺតាមរយៈការអាៃជាមួយៃរណា

មានាក់ញដលដឹងៃិងជា�រូហៅមាៃប�្ិហសាធៃ៍ជាសមាជិកនៃ

សាសនាចកកយរូរហកចើៃជាង។មាៃមៃុស្សជាហកចើៃមៃិ�មាលាប់

អាៃក្រះេម្តីរហ�។្ួកហេក្រូវការជំៃួយ្ តីៃរណាមានាក់ញដលអាច

ដឹកនាំ្ ួកហេហបើ្ ួកហេចង់ហរៀៃសាដាប់សហំ�ងរបស់ក្រះអមាចស់

ហៅហ្ល្ ួកហេអាៃ។

មាៃដហំណើរហរឿងមួយហៅក្នុងេម្តីរកិច្ការជំ្ រូក�តី8ញដលភតីលតី្

បាៃជួបបុរសមានាក់មិៃសរូវហចរះអាៃៃិង្ិបាកយល់ក្រះេម្តីរ។

ភតីលតី្េឺជាបុរសមានាក់ក្នុងចហំណាមបុរសទាំងកបាំ្តីរនាក់ញដល

បាៃហកជើសហរើសជាជំៃួយការសាវកទាំងដប់្តីរ(កិច្ការ6:2–6)។

ក្នុងឱកាសហនារះគា្់បាៃជួបមៃុស្សកហកមៀវ«ហអស៊ីហភៀៃ»។

ភតីលតី្ហ�ើែក្រះេម្តីររបស់គា្់ហបើកហៅក្ង់ហអសាយរួចក៏សួរថា

ហ ើ្គា្់យល់្តីអវៃតីញដលគា្់កំ្ុងអាៃឬហ�។បុរសមា្កហ់នារះហឆលេើយ

ថា៖«ហបើគាមាៃៃរណាដឹកនាំខ្នុំហនារះហធវៃើដរូចហម្តចឲ្យខ្នុំយល់បាៃ?»

(កិច្ការ8:31)

សមាជិកថ្តីៃិងយុវវ័យហយើងភាេហកចើៃហ�ើែថាខលេលួៃស្ិ្ក្នុង

សាថាៃភា្ដរូចគានាហៃរះ។ហលើកញលងញ្មាៃៃរណាមានាក់ដឹកនាំ្ ួកហេ

ហបើមៃិដរូហច្រះហ�ហ្ើ្ួកហេអាចហរៀៃ្ តីរហបៀបហបៀបហធៀបប�េម្តីរ

ហៅៃឹងខលេលួៃ្ ួកហេៃិងសាដាប់ឮសំហ�ងរបស់ក្រះអមាចស់

ៃិយយមកកាៃ់្ួកហេដរូចហម្តចបាៃ?្ួកហេក្រូវការនដេរូ

ឬអ្កញណនាំអាៃក្រះេម្តីរ។ហយើងទាំងអសគ់ានាញដលជាសមាជិក

ក្រូវការហមើលញថៃិងជួយដល់អ្កទាំងឡាយញដលក្រូវការជំៃួយដរូច

ភតីលតី្បាៃបហកងៀៃឲ្យ្ ួកហេអាៃក្រះេម្តីរដរូហច្រះហ�ើប្ួកហេអាច

មាៃភា្រឹងមាំ្ ងវិញ្ញាណហោយផ្ទាល់ៃិងមាៃៃរូវការញណនាំ្ តី

ក្រះេម្តីរទាំងហនារះ។

កាល្ តី្ តីរបតីឆ្នាំមុៃភរិយរបស់ខ្នុំៃិងខ្នុំបាៃជួលអ្កហ៉៉ា

ការមានាក់ឲ្យញកលំអផ្ទរះរបស់ហយើងហ�ើងវិែ។គា្់គាមាៃកបវ្្តជិា

អ្កកាៃ់សាសសនាអវៃតីហ�។ហយើងចាបហ់ផ្តើមមាៃឱកាស្ិភាកសា

ជាមួយគា្់អំ្តីដំណឹងល្ខណៈញដលគា្់ហធវៃើការក្នុងផ្ទរះរបស់

ហយើង។បនាទាប់្ តី្តីរបតីញខហកកាយមកហយើងបាៃឲ្យក្រះេម្តីរមរមៃគា្់

មួយកបាលៃិងអហញជើែគា្់ចរូលរួមសាសនាចកកជាមួយហយើង។

មៃិយរូរប៉ុនាមាៃគា្់បាៃចាប់ហផ្តើមជួបជាមួយៃឹង្ ួកអ្កផ្ស្វៃផសាយ

សាសនាៃិងបាៃ��ួលបុណ្យកជមុជ�ឹក។ហទារះជាយ៉ាងណា

ខ្នុំបាៃក្់សមារល់ហ�ើែថាគា្់ដរូចជាអល់ញអកក្នុងការអាៃក្រះ

េម្តីរហៅថានាក់សាោនថ្ងអា�ិ្្យ។ដរូហច្រះខ្នុំបាៃសួរគា្់អំ្តីហរឿងហនារះ។

គា្់បាៃកបាប់ខ្នុំថាគា្់អាៃមៃិសាទា្់ហ�ហ�ើយគា្់មិៃបាៃ

អាៃហសៀវហៅអស់រយៈហ្ល30ឆ្នាំហ�ើយ។ខ្នុំអាចហមើលហ�ើែថា

គា្់ោក់ដរូចជាៃឹង្ំុអាៃក្រះេម្តីរមរមៃហោយខលេលួៃគា្់

ឬហកបៀបហធៀបប�េម្តីរហៅៃឹងខលេលួៃគា្់ហនារះហ�ើយ។ដរូហច្រះ

ខ្នុំហស្ើសុំអាៃជាមួយគា្់។

ការណ៍ហនារះបាៃចាប់ហផ្តើមជាប�្ិហសាធៃ៏មួយ

ដ៏ជា�តីហមា�ៃភា្ជាងហេបំផុ្ញដលខ្នុំធ្លាប់មាៃក្នុងនាមជា

សមាជិកនៃសាសនាចកកអស់រយៈហ្លជាហកចើៃឆ្នាំមកហនារះ។

ហយើងបាៃជួបគានាហៅផ្ទរះរបស់ខ្នុំ្ តីរដងក្នុងមួយសបាតា�៏ហ�ើយ

ចំណាយហ្លកបញ�លជាមួយហមា៉ាងអាៃជាមួយគានា។នារហសៀលនថ្ង

អា�ិ្្យបនាទាប់្ តីក្រះវិោរវាេឺជាហ្លហវោដ៍ល្ហ�ើយគា្់ៃឹងមក

ផ្ទរះរបស់ហយើងនាោងាចមួយហ�ៀ្ក្នុងសបាតា�៍ផងញដរ។ខណៈហ្ល

ហយើងអាៃជាមួយគានាហយើងៃឹងផ្អាកជាែឹកញាប់ហដើម ត្ី្ ិភាកសាអំ្តី

អវៃតីញដលគា្់មិៃយល់ហ�ើយៃិយយអំ្តីការអៃុវ្្តៃ៍ផ្ទាល់ខលេលួៃៃរូវអវៃតី

ញដលហយើងកំ្ុងញ្អាៃហនារះ។ខ្នុំអាចហមើលហ�ើែឫស្ ងក្លឹង

វិញ្ញាណរបស់គា្់ចាក់ចុរះហៅញ្ហករៅកេប់ហ្លញដលហយើងអាៃ។

បច្នុប្ៃ្ហៃរះគា្់េឺជាសមាជិកនៃសាសនាចកកដ៍រឹងមាមំានាក់ញដល

មាៃ�តីបនាទាល់ៃិងការយល់ដឹងយ៉ាងហករៅកជរះអំ្តីក្រះេម្តីរមរមៃ។

គា្់ដឹង្តីរហបៀបហដើម្តីហកបៀបហធៀបប�េម្តីរហៅៃឹងខលេលួៃគា្់ផ្ទាល់

ហ�ើយគា្់បាៃសាដាប់ឮសហំ�ងរបស់ក្រះអមាចស់មាៃបៃ្ទទូលមកកាៃ់

គា្់ហចែមក្ តី�ំ្័រក្រះេម្តីរទាំងហនារះ។
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វាជាឱកាសរបសហ់យើងកេប់ហ្លញដលហយើងហបើកក្រះេម្តីរអាៃ។

គាមាៃកបភ្ញណនាំណាអសាចរ្យជាងមក្តីក្រះក�ងហ់ោយផ្ទាល់ហនារះហ�។

ក�ងៃឹ់ងផ្តល់ចហមលេើយដលហ់យើងហៅតាមហសចក្តតីក្រូវការកបចាំនថ្ង

របសហ់យើងហបើហយើងអាៃក្រះេម្តីរហ�ើយហកបៀបហធៀបប�េម្តីរទាំងហនារះ

មកខលេលួៃហយើង។ខ្នុំសរូមអធិសាឋាៃថាហយើងៃឹងញសវៃងរកឱកាស្ ិហសស

ហដើម្តីកាលាយជានដេរូក្នុងការអាៃក្រះេម្តីរៃិងជាអ្កញណនាំអាៃក្រះ

េម្តីរជាមួយអស់អ្កញដលហ�ើបចាប់ហផ្តើមដំហណើរក្នុងការអាៃក្រះ

េម្តីររបស់្ ួកហេផ្ទាល់។បនាទាប់មកហយើងអាចៃិយយទាំងអស់គានា

ថា៖«ក្រះបៃ្ទទូលនៃក�ង់ជាចហងកៀងដល់ហជើង�រូលបងគេំហ�ើយជា្ ៃលេឺ

បំភលេឺផលេទូវរបស់�រូលបងគេំផង»។(�ំៃុកដំហកើង119:105)។◼

ព័ត៌មាន—ថថងៃ	ទ	ី16	ខែ	វិច្ិកា	2013
ែង្គការ	ស្រ្បុរសធម៌	នន	ពួក	្ររិសុទ្ធ	ន្ងៃ	ចុង	ឌបកាយ		បាន	ផ្តល	់នូវ	យុទ្ធនាការ	ចាក់	ថ្នា	ំ្រង្ការ	ដ	៏ធំ	ប្រឆាំង	នឹង	ជំងឺកប្ជ្ិល	និង	ជំងឺ	ស្អូច	ដល	់ប្រឌទស	កម្បុជា

យុ�ន្ាការមួយក្នុងហគាលបំណងចាក់ថានាំ

បង្ការជំងឺដល់កុមារជាង4ោៃនាក់

ហនារះកកសួងសុ្ភិបាលនៃកបហ�សកម្នុជា

ក្មជាមួយៃឹងនដេរូនានាដរូចជាអងគេការ

សប្នុរសធម៌នៃ្ ួកបរិស�ុ្នថ្ងចុងហកកាយ

អងគេការសុខភា្្ ិភ្ហោកោរវីៃិង

មរូលលិធិអងគេការស�កបជាជា្ិបាៃចាប់

ហផ្តើមខិ្ខិ�រូទាំងកបហ�សហដើម្តីលុបបំបា្់

ហចាលៃរូវជំងឺកកញជិលៃិងជំងឺស្ទូច្ តីកបហ�ស

កម្នុជា។យុ�ន្ាការហៃរះៃឹងបៃ្តរ�រូ្

ដល់ដំណាច់ញខធ្ទូ។យុ�ន្ាការហៃរះបាៃ

ចាប់ហផ្តើមហៅរក់កណាតាលញខ្ុោហ�ើយ

ៃឹងបៃ្តរំកិលហៅមុខជាបតីដំណាក់កាល

ហៅកាៃ់កេប់ភរូមិកសុកៃិង�ុំ។ហោយ

មាៃកិច្ស�កប្ិប្្តិការយ៉ាងស្ិ�្ជាមួយ

នាយកោឋាៃនានានៃជួររាជរោឋាភិបាលក្នុង

មរូលោឋាៃៃិងកកសួងសុ្ភិបាលៃិង

កកសួងអប់រំេឺជាក្តតីរំ្ឹងហដើម្តី��ួលបាៃ

ល�ផ្លយ៉ាងមាៃហជាេជ័យ។កុមារកេប់

ររូបញដលមាៃអាយុចហនាលារះ្ តី9ញខហៅដល់15

ឆ្នាំៃឹងក្រូវបាៃចាក់ថានាំបង្ការកបឆំ្ងៃឹងជំងឺ

ទាំងហៃរះ។

«កបហ�សកម្នុជាបាៃរីកចហកមើៃយ៉ាង

្លាំងក្នុងការលុបបំបា្់ជំងឺកកញជលិជាមួយ

ៃឹងយ�ុ្នាការចាក់ថានាំបង្ការជំងឺកកញជលិ

ថានាក់ជា្ិដ៏មាៃហជាេជ័យជាបៃ្តបនាទាប់

(ហោយគាមាៃករណតីជំងឺកកញជិលហ�ៀ្ហ�ើយ

ចាប់តាំង្ តីញខវិច្ិកាឆ្នាំ2011មក)។

ហទារះបតីជាយ៉ាងណាក៏ហោយហៅញ្មាៃ

ោៃិភ័យនៃការឆលេងជំងឺកកញជិលមក្ តី

កបហ�សដន�ហផ្សងហ�ៀ្ញដល្ ុំធ្លាប់��ួល

បាៃហជាេជ័យហៅហ�ើយក្នុងការលុបបំបា្់

ជំងឺទាំងហៃរះ»។ហៃរះហបើតាមកបសាសៃ៍

របស់ស៊ីហស្ទើរខរូលស៍ជាអ្ក្ ំណាងមានាក់

នៃអងគេការសប ន្ុរសធម៌អិល.�តី.ហអស.

ក្មជាមួយញអលហ�ើរខរូលស៍ញដលជាអ្ក

សកមបសកមលួកម្វិធតីការចាក់ថានាំបង្ការហៃរះ

ហោយមាៃជំៃួយរបស់សមាជិកនៃសា្

ជាហកចើៃនៃសាសនាចកកនៃក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទ

រូបថត នន ការ ផ្ដល់ ការ ចាក ់ថ្នា ំបង្កា ជំងឺ កញ្ជ្ិល និង ជំងឺ ស្អូច ឌៅ តាម សាលា ឌរៀន
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នៃ្ ួកបរិសុ�្នថ្ងចុងហកកាយក្នុងមរូលោឋាៃ។

គា្់បាៃៃិយយថា«កកមុអ្កស្័កេចិ្ ្ត

ទាំងហៃរះរួមជាមួយៃឹងមៃុស្សដន�ហ�ៀ្ជា

ហកចើៃបាៃរំនាំៃរូវដំណឹងល្ដល់អ្កជិ្

្ងៃិងមិ្ ្តភក្តិរបស់្ ួកហេហោយហធវៃើការ

ចរុះជួបៃិងញចកកកោស់ជរូៃដំណឹងហនារះ

ហោយផ្ទាល់»។

យ�ុ្នាការថានាក់ជា្ិដ៏ធំហៃរះៃឹងការររ

កបជាជៃកម្នុជាឲ្យកាៃ់ញ្ហចរះការររ្ តីជំងឺ រូបថត កុមារាអែល ទទួល ការចាក់ ថ្នាំ បង្ការ

កកញជិលក្មទាំងការររកកុមារ្ តីការឆលេង

ជំងឺស្ទូចនាហ្លអនាេ្ៃិងការររ្ តីការ

បងកឲ្យមាៃផលវិបាកធ្ងៃ់ធ្ងរនៃបណតាតំហរាេ

សញ្ញាជំងឺស្ទូច្ តីកហំណើ្ជំងឺស្ទូចអាច

បណាតាលឲ្យមាៃជំងឺញដល្ យាបាល្ ុំជា

ហៅហលើទារកហបើសិៃមាតាយររូបហនារះបាៃឆលេង

ហរាេហៃរះអំ�នុងហ្លមាៃនផ្ទហររះហនារះ។

ហៅហ្លចាប់ហផ្តើមជាផលេទូវការនៃយុ�ន្ាការ

ហៃរះហៅក្នុង�តីកកងុភ្ំហ្ែឯកឧ ្្តមរដ្ឋម្រៃ្តតី

នៃកកសួងសុ្ភិបាលហវជជបណ្ិ្ម៉ម

ប៊ៃុហ�ងបាៃមាៃកបសាសៃ៍ថា«ជាមួយ

ៃឹងការញណនាំ្ តីការចាក់ថានាំបង្ការជំងឺស្ទូច

ញដលហធវៃើហ�ើងហោយកម្វិធតីចាក់ថានាំបង្ការ

ថានាក់ជា្ិរួមជាមួយៃឹងយុ�្នាការហៃរះ

ហដើម្តីចាក់ថានាំបង្ការដល់កុមារទាំងអស់

រ�រូ្ដល់អាយុ15ឆ្នាំហនារះគាមាៃកុមារ

ណាមានាក់ៃឹងង្យរងឥ�ិ្្ល្ តីជំងឺស្ទូច

ហ�ើយហៅហ្ល្ ួកហេធំហ្ែវ័យហ�ើង

ហ�ើយហរៀបចំខលេលួៃរួចរាល់ហដើម្តីចាប់ហផ្តើម

កេួសារផ្ទាល់របស់្ ួកហេ»។◼

រូបថត កុមារ អែល ចាក់ ថ្នា ំបង្ការ រួច មានកូន នែ ញជលក់ ថ្នាំ

ផ្លូវ	ទាំងឡាយ	រ្ស់	ពពរះអមាចាស់
ប្រធាន	ឌដវ�ី	ស៊ី	មូន	ប្រធាន	ឌ្រសកកម្ម	ភ្ំឌពញ	កម្បុជា

កាល្ តីខ្នុំហៅហក្ងមាៃហ្លខលេរះជតីតាៃិងឪ្ុករបស់ខ្នុំបាៃ

យកខ្នុំហៅស្ទទូចក្តី។ញផ្កមួយដ៏លំបាកបំផុ្ សកមាប់ខ្នុំ

ហនារះេឺចងញផលេសៃ្ទទូចហៅចុងនៃញខ្សសៃ្ទទូច។ខ្នុំបាៃ្ យាយមចងជា

ហកចើៃដងប៉ញុៃ្ត្ ុំអាចចងចាប់ហ�ើយ។ខ្នុំមៃិហចរះរហបៀបក្ឹមក្រូវហដើម ត្ី

ចងចំណងហនារះហ�ើយ។ញផលេសៃ្ទទូចរបរូ្ហចែយ៉ាងកសលួ។ជតីតា

របស់ខ្នុំបាៃបហកងៀៃខ្នុំ្ តីរហបៀបចងចំណងឲ្យហៅជាប់ៃឹងញខ្សសៃ្ទទូច

េឺជារហបៀបចងដ៏ក្ឹមក្រូវហ�ើបវាជាប់—ដរូហច្រះញផលេសៃ្ទទូចៃឹងមិៃរបរូ្

ហចែហ�ើយ។ហៅហ្លមួយគា្់បាៃបង្ហាែខ្នុំ្ តីវិធតីក្ឹមក្រូវញ្

កមាមនដរបស់ខ្នុំហៅញ្្ ិបាកចងវាប៉ញុៃ្តហកកាយ្ តីចងហកចើៃដងហៅវា

កាៃ់ញ្កសួលបៃ្តចិម្តងៗ។មាៃហ្លខ្នុំហយើងក្រូវការមៃុស្សមានាក់

ហ�ៀ្ហដើម្តីបង្ហាែហយើង្ តីរហបៀបហដើម្តីហធវៃើអវៃតីហផ្សងៗញដលជារហបៀបដ៏

ក្ឹមក្រូវ—ហ�ើយហយើងក្រូវការប�្ិហសាធៃ៍ៃិងការអៃុវ្្តហដើម្តីហធវៃើ

កិច្ការហនារះឲ្យបាៃល្កបហសើរ។

ក្រះអមាចស់បាៃកបាប់្ យាការីបុរាណេឺហអសាយថា«ក្រះហយ�រូវា៉

ក�ង់មាៃបៃ្ទទូលថាេំៃិ្អែមៃិញមៃដរូចជាេំៃិ្ឯងរាល់គានាហ�ឯផលេទូវ

របស់ឯងរាល់គានាក៏មិៃញមៃជាផលេទូវរបស់អែញដរ។្្ិ្ញដលនផ្ទហម�

ខ្ស់ជាងញផៃដតីយ៉ាងណាហនារះអស់ទាំងផលេទូវរបស់អែខ្ស់ជាងផលេទូវ

របស់ឯងហ�ើយេំៃិ្របស់អែក៏ខ្ស់ជាងេំៃិ្របស់ឯងរាល់គានា

យ៉ាងហនារះញដរ»(ហអសាយ55:8–9)។

ហោយសារក�ង់ញាណដឹងហកចើៃជាងហយើងហ�ើយហោយសារ

ហយើងជាបុក្របស់ក�ង់ហនារះវាមាៃៃ័យថាហយើងេួរញ្សាកល្ង

ហរៀៃហធវៃើអវៃតីៗតាមផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់។ក្រះវរបិតាសួេ៌របស់ហយើង
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ចង់ឲ្យហយើងរីករាយរីកចហកមើៃហរៀៃហ�ើយក្�ប់ហៅកាៃ់ក�ង់វែិ។

ផលេទូវនានារបស់ហោកិយេឺជាផលេទូវរបស់មៃុស្សញដលដឹកនាំហៅកាៃ់

�តីងងឹ្ៃិងភា្អស់សង្ឹម។ផលេទូវទាំងឡាយរបស់ក្រះអមាចស់ដឹក

នាំហៅកាៃ់ជតីវិ្ អស់កល្ជាៃិច្ៃិងក្តតីអំណរ។ហ ើ្ហយើងហរៀៃ្ តីផលេទូវ

ទាំងឡាយរបស់ក្រះអមាចស់បាៃតាមរហបៀបណា?

ក្រះអមាចស់បាៃហរៀបចំ្ យាការីទាំងឡាយហដើម្តីដឹកនាំ្ ួកហយើង។

ហៅក្នុងក្រះេម្តីរមរមៃហយើងបាៃអាៃ្ តី្ យាការីៃិងហស្តចនានា

ញដល«សុ�្ញ្ជាមៃុស្ស្ លាំង្ រូញកញដលមាៃហសចក្តតីជហំៃឿហជឿដល់

ក្រះអមាចស់ហ�ើយ្ ួកហេបាៃបហកងៀៃកបជាជៃអំ្តីផលេទូវទាំងឡាយរបស់

ក្រះអមាចស់»(យ៉ារ៉ុម1:7)។ហស្តចម៉រូសាយៃិងបិតារបស់ក�ង់

េឺហស្តចហបៃយ៉ាមតីៃទាំង្ តីរអងគេេឺជា្ យាការីៃិងជាអ្កដឹកនាំញដល

មាៃលកខេណៈញបបហៃរះ។«ហ�ើយហ�្ុការណ៍បាៃហកើ្ហ�ើងថា

ហស្តចម៉រូសាយបាៃហដើរតាមផលេទូវទាំងឡាយរបស់ក្រះអមាចស់...ហ�ើយ

បាៃកាៃ់តាមក្រះបញ្្ញ ្តិទាំងឡាយរបស់ក�ង់ៃរូវកេប់អវៃតីៗទាំងអស់

ញដលក�ង់បាៃបញ្ជាដល់ហោក(ម៉រូសាយ6:6)។

ការហគារ្តាមក្រះបញ្្ញ ្តិទាំងឡាយរបស់ក្រះេឺជា្ កមរូវការ

សំ្ៃ់មួយហដើម្តីហដើរតាមផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់។វាង្យកសួលហដើម្តី

ហោរះសារឬយកហលសសមហ�្ុផលចំហររះខលេលួៃ្ តីមរូលហ�្ុញដល

ហយើងមិៃអាចហគារ្កប្ិប្្តិតាមបាៃ៖ក្រះវោិរហៅឆ្ងាយណាស់ខ្នុំ

មៃិអាចហៅបាៃហ�។ខ្នុំគាមាៃកបាក់កាស់កេប់កគាៃ់ហ�ើយដរូហច្រះខ្នុំមិៃ

អាចបង់ដង្វាយមួយភាេក្នុងដប់របស់ខ្នុំបាៃហ�ើយ។វាមៃិញមៃជា

រហបៀបញដលហយើងហធវៃើអញ្ឹងហៅក្នុងកបហ�សរបស់ហយើងហនារះហ�ដរូហច្រះខ្នុំ

មៃិអាចហៅបហកងៀៃតាមផ្ទរះបាៃហ�ើយ។ហៅក្នុងវប្ធម៌របស់ហយើង

ហយើងក្រូវញ្ចំណាយកបាក់ហកចើៃហៅហលើ្ ិធតីជបហ់លៀងមងគេលការដរូហច្រះ

ហយើងមិៃអាចហៅក្រះវិោរបរិសុ�្ហដើម្តីហរៀបការបាៃហ�ើយ។ទាំង

ហៃរះេឺជាផលេទូវរបស់មៃុស្ស។ផលេទូវរបស់មៃុស្សេឺង្យកសួលញសវៃងរក

ហ�ើយហធវៃើតាម។ផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់េឺ�្្់ច្់ៃិង្រូចចហង្ៀ្

ប៉ញុៃ្តដឹកនាំហៅកាៃ់្ រជ័យនានាៃិងភា្ហរររែនៃហសចក្តតី

អំណរដ៏អស់កល្ជាៃិច្។ក្រះហយស៊រូវបាៃមាៃក្រះបៃ្ទទូលហៅកាៃ់

្ួកសិស្សរបស់ក�ង់ថា«ចរូរឲ្យចរូលតាមទាវារចហង្ៀ្្្ិ្ទាវារញដល

នាំហៅឯហសចក្តតី�ិៃវិនាសហនារះធំហ�ើយ�រូោយផងក៏មាៃមៃុស្ស

ជាហកចើៃញដលចរូលតាមទាវារហនារះញ្ឯទាវារញដលនាំហៅឯជតីវិ្ ហនារះ្ រូច

ហ�ើយចហង្ៀ្វែិក៏មាៃមៃុស្ស្ ិចណាស់ញដលរកផលេទូវហនារះហ�ើែ»

(មា៉ាថាយ7:13–14)។

អ្កអាចហកជើសហរើសហដើម្តីហដើរតាមផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់

ហោយហកជើសហរើសមកកាៃ់ក្រះវោិរហរៀងរាល់នថ្ងអា�ិ្្យហោយ

ហកជើសហរើសហដើម្តីបង់ដង្វាយមួយភាេក្នុងដប់ហទារះបតីជាមាៃអវៃតីហកើ្

ហ�ើងក៏ហោយហោយហកជើសហរើសហដើម្តីហរៀបការហៅក្នុងក្រះវិោរបរិសុ�្

ហ�ើយហោយហកជើសហរើសហដើម្តីបំហ្ែការហៅបហកមើនានារួមមាៃទាំង

ការចា្់តាំងឲ្យបហកងៀៃតាមផ្ទរះៃិងការសួរសុខ�ុកខេតាមផ្ទរះ។

កិច្ការនៃហសចក្តតីសហ្រង្ររះេឺជាកិច្ការរបស់ក្រះអមាចស់

ហ�ើយហយើងហធវៃើកិច្ការហនារះតាមផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់។កិច្ការអ្ក

ផ្ស្វៃផសាយសាសនាេឺជាេំររូដ៏អសាចរ្យនៃរហបៀបញដលផលេទូវរបស់

ក្រះអមាចស់ហផ្សង្ តីផលេទូវរបស់មៃុស្ស។ហបើសិៃហយើងកគាៃ់ញ្

ខវៃល់្វាយ្ តីការហធវៃើឲ្យមាៃសមាជិកហកចើៃបញៃ្មហ�ៀ្ហនារះកបញ�ល

ជាសាសនាចកកហៃរះៃឹងហធវៃើអវៃតីដរូចញដលក្រះវិោរកេតីសាទាៃដន�ហ�ៀ្

ហធវៃើ—ដរូចជាផ្តល់អងករឬអាោរជាហកចើៃហោយឥ្េិ្នថលេដល់

មៃុស្សនានាញដលមកកាៃ់ក្រះវោិរ។ប៉ុញៃ្តហនារះេឺមៃិញមៃជាផលេទូវ

របស់ក្រះអមាចស់ហនារះហ�។ផ្ទនុយហៅវិែក្រះអមាចស់បាៃហៅយុវជៃ

ៃិងយុវនារីហដើម្តីបហកមើៃិងផ្តល់រយៈហ្ល2ឆ្នាំឬ18ញខនៃ

ជតីវិ្របស់្ ួកហេលរះបង់កបាក់កាក់ៃិងហ្លហវោផ្ទាល់ខលេលួៃហ�ើយ

�មាលាក់ហចាលមួយអហៃលេើៃរូវចំណាប់អារម្ណ៍ដន�ហផ្សងហ�ៀ្ដរូចជា

សាោហរៀៃឬការង្រហដើម្តីញចកចាយហគាលការណ៍ទាំងឡាយនៃ

ដំណឹងល្របស់ក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទដល់អស់អ្កញដលចាប់អារម្ណ៍

ចង់ហរៀៃ។អស់អ្កញដលហរៀៃក្រូវបាៃហស្ើសុំឲ្យលរះបង់យ៉ាងហកចើៃ

ហដើម្តី��ួលយកដំណឹងល្។្ួកហេក្រូវបាៃហស្ើសុំឲ្យបង់ដង្វាយ

មួយភាេក្នុងដប់របស់ខលេលួៃ។្ួកហេក្រូវបាៃហស្ើសុំឲ្យលរះបង់

ហ្លហវោហដើម្តីមកកាៃ់ក្រះវិោរហ�ើយបហកមើហៅក្នុងការហៅ

បហកមើនានាញដលគាមាៃកនកម។្ួកហេក្រូវបាៃហស្ើសុំឲ្យលរះបង់

វប្ធម៌កបន្ណតីញដលមៃិកសបគានាហៅៃឹងក្រះបញ្្ញ ្តិនានារបស់ក្រះ។

ការណ៍ហៃរះោក់បតីដរូចជា្ ិបាកញមៃហ�?ហ�្ុអវៃតីបាៃជាមៃុស្ស

មានាក់ចង់លរះបង់ហ្លហវោយ៉ាងហកចើៃហ�ើយក្រូវញ្ខិ្ខំហធវៃើការ

យ៉ាង្ លាំងហនារះ?ប៉ុញៃ្តក្រះអមាចស់ញាណដឹងថាតាមរយៈការលរះបង់

ខលេលួៃរបស់ហយើងក្នុងការបហកមើហនារះហយើងៃឹងញសវៃងរកហ�ើែ្ តីខលេលួៃរបស់

ហយើង។តាមរយៈការបរូជាហៃរះក្រះអមាចស់សាថាបនាហសចក្តតីជំហៃឿៃិង

�តីបនាទាល់ទាំងហៅក្នុងដួងចិ្្តរបស់សិស្សៃិងកេរូបហកងៀៃ។សា្

នានាៃឹងក្រូវបាៃ្ កងឹងអនាេ្អ្កដឹកនាំៃឹងក្រូវបាៃបហកងៀៃ

ហគាលការណ៍នានានៃការបហកមើហ�ើយអ្្ទូ្ហ�្ុនានាៃឹងហកើ្

ហ�ើងហៅហ្លហសចក្តតីជំហៃឿក្រូវបាៃអៃុវ្្ត។ការណ៍ដរូចគានាហៃរះ

ៃឹងអាចហកើ្ហ�ើងហៅហ្លហយើងហធវៃើតាមការ�រូលនាមាៃរបស់

ក្រះអមាចស់ហដើម្តីលរះបង់ខលេលួៃរបស់ហយើងហៅក្នុងការបហកមើដល់

មៃុស្សដន�—ហទារះបតីវាជាការ្ហមកើងការហៅបហកមើរបស់ហយើងក្តតី
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ការបហកងៀៃតាមផ្ទរះៃិងការសួរសុខ�ុកខេតាមផ្ទរះឬញថទាំដល់ជៃ

�ុរេ៌្ៃិងជៃ�័លកក។

េំររូហផ្សងហ�ៀ្នៃរហបៀបញដលផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់ហផ្សង្ តីផលេទូវរបស់

មៃុស្សហនារះេឺថានាក់ដឹកនាំហៅក្នុងសាសនាចកកហៃរះ។ហៅក្នុង

្ិភ្ហោកមៃុស្សញដលមាៃឋាៃៈខ្ស់បំផុ្ កបធ្នាធិប្តីហធវៃើ

ការសហកមចចិ ្្តទាំងអស់បាៃកបាក់ញខហកចើៃហ�ើយមាៃឯកស�ិ្ិ

ហកចើៃបំផុ្។ថានាក់ដឹកនាំញដលហដើរតាមផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់េឺហធវៃើអវៃតី

ទាំងអស់ហដើម្តីបហកមើបរូជាៃិងបនាទាបខលេលួៃក្រះហយស៊រូវក�ង់ផ្ទាល់

បាៃបង្ហាែេំររូហៃរះហៅហ្លក�ង់បាៃលុ្ជងគេង់ហ�ើយោងហជើង

ឲ្យសិស្សរបស់ក�ង់បហកងៀៃ្ ួកហេថា«អ្កណាញដលធំជាងហេក្នុង

្ួកអ្ករាល់គានាហនារះក្រូវហធវៃើជាអ្កបហកមើដល់អ្ករាល់គានាវែិ»។អ្ក

ដឹកនាំហៅក្នុងសាសនាចកករបស់ក្រះអមាចស់គាមាៃឯកសិ�ិ្ណាហកចើៃ

ជាងមៃុស្សមានាក់ហ�ៀ្ហ�ើយហ�ើយចំណាយហ្លហវោយ៉ាងហកចើៃ

ហោយស្័កេចិ្ ្តបហកមើហោយគាមាៃកបាក់កនកមហ�ើយ។្រជ័យនានា

ដ៏សំ្ៃ់បំផុ្នៃដំណឹងល្ដរូចជាអហំណាយទាៃនៃក្រះវិញ្ញាណ

បរិស�ុ្ៃិង្រជ័យនានានៃប្វៃជិ្ ភា្េឺ��ួលបាៃហោយឥ្

បង់នថលេហ�ើយមាៃហស្ើៗគានាដល់សមាជិកទាំងអស់។ហទារះបតីជាអ្ក

ដឹកនាំប្វៃជិ្ ភា្ហធវៃើជាអធិប្តីៃិងដឹកនាំការកបជុំហផ្សងៗហៅនថ្ង

អា�ិ្្យក៏ហោយជាធម្តា្ ួកហេក៏ហៅញ្មាៃវ្្តមាៃហៅនថ្ងហៅរ៍

ហោយសំអា្បៃ្ទប់�ឹកនៃអគារសាសនាចកកឬក៏ហៅជាមួយកេសួារ

ញដល�័លកកហដើម្តីជួយ្ ួកហេ�ិែអាោរផងញដរ។្ួកគា្់កបឹកសា

រួមគានាជាមួយអ្កដឹកនាំប្វៃជិ្ ភា្ដន�ហ�ៀ្ហៅក្នុងសា្ហ�ើយ

ផ្តល់ការចា្់តាំងដល់មៃុស្សហផ្សងៗហ�ៀ្ហ�ើយជួយហធវៃើកិច្ការ។

្ួកគា្់បហកមើក្នុងរយៈហ្លកំណ្់មួយហ�ើយបនាទាប់មក្ ួកគា្់

��ួលយកការហៅបហកមើថ្តីនានាហោយបនាទាបខលេលួៃ។កាល្ តីហ្ល

ញដលខ្នុំក្រូវបាៃហោរះញលង្ តីប៊ីស្ស្

ខ្នុំ្ ិ្ជាសង្ឹមថា្ួកហេៃឹងហៅ

ខ្នុំឲ្យបហកមើជាកេរូថានាក់បឋមសិកសា។

ខ្នុំមិៃ��ួលវាតាមបំណងរបស់ខ្នុំ

ហ�ើយ—ផ្ទនុយហៅវិែខ្នុំក្រូវបាៃហៅ

ជាអ្កកបឹកសាករូរ៉ុម�តីកុៃៃិងជួយ

យុវជៃហៅក្នុងវួដរបស់ហយើង។ខ្នុំ

រីករាយហដើម្តី��ួលការហៅបហកមើ

អវៃតីក៏ហោយញដលក្រះអមាចស់ស្វៃ

ក្រះ�ឫ�័យឲ្យខ្នុំហធវៃើ។

ផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់្ ិ្ជាផ្ទនុយ្ តី

ផលេទូវរបស់មៃុស្ស្ លាំងណាស់ហៅហ្លញដលវាក្រូវបាៃហកបើកបាស់

ៃិងការររហោយអំណាចដ៏្ ិសិដ្ឋនៃអំណាចនៃការបហងកើ្ៃិង

ចបាប់ក្�ច្ារីយភា្។ក្រះវរបិតាសួេ៌បាៃញចកអំណាចដ៏អសាចរ្យ

ៃិង្ិសិដ្ឋហៃរះជាមួយ្ ួកហយើងមានាក់ៗហដើម្តីបហងកើ្ជតីវិ្នៃររូបកាយ

ប៉ញុៃ្តក�ង់្ ិ្ជា�្្់ច្់្ លាំងណាស់្ តីរហបៀបញដលអំណាចហៃរះក្រូវ

បាៃហកបើកបាស់—េឺថាអំណាចហៃរះេឺកគាៃ់ញ្ហកបើកបាស់ហៅក្នុង

ចំណងនៃអារ�៍្ ិរ�៍ហ្ែចបាប់ប៉ហុណាណរះ។ផលេទូវនៃហោកិយ

បហកងៀៃថាវាមិៃថវៃតីហ�ថាហៅហ្លណាៃិងរហបៀបណាញដលក្រូវ

ហកបើកបាស់អំណាចហៃរះហ�ើយ—េឺថាវាសំ្ៃ់កគាៃ់ញ្មាៃមៃុស្ស

្តីរនាក់កសឡាែ់គានាប៉ហុណាណរះេឺបាៃហ�ើយ។វាសំ្ៃ់ថាហធវៃើហម្តច

ក៏ហោយឲ្យញ្ហយើងមាៃអារម្ណ៍ល្។ផលេទូវរបស់មៃុស្សដឹកនាំ

ហៅរកការបា្់បង់ៃរូវក្តតីសុបិៃ្តខរូចចិ្ ្តកកមុកេួសារមៃិដហំណើរការ

ល្ហកើ្�ុកៃិងហធវៃើកំ�ុស។ផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់ដឹកនាំហយើង

ហៅកាៃ់ហសចក្តតីអំណរនៃកកុមកេួសារ�ំនាក់�ំៃងនៃ�ំៃុកចិ្ ្តៃិង

សុភមងគេលដ៏្ ិ្អស់កល្ជាៃិច្។កកមុកេួសារក្រូវបាៃការររ

ៃិង្កងឹង។សរូមហកជើសហរើសហដើម្តីរស់ហៅតាមចបាប់ក្�ច្ារីយ

ភា្ហ�ើយរីករាយៃឹង�ំៃុកចិ ្្តៃិងសៃ្តិភា្្ តីក្រះវិញ្ញាណញដល

ៃឹងមកក្នុងជតីវិ្ របស់អ្ក។

ផលេទូវមួយដ៏សំ្ៃ់បំផុ្របស់ក្រះអមាចស់េឺជាហគាលល�ិ្នៃ

ក្រះកេតីស្ទ។ក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទេឺជា«ផលេទូវហសចក្តតី្ ិ្ៃិងជាជតីវិ្ »

(យ៉រូោៃ14:6)។ហគាលការណ៍នៃហសចក្តតីជំហៃឿហលើក្រះអងគេសហ្រង្ររះ

ការញកបចិ្ ្តបុណ្យកជមុជ�ឹកៃិងការរកសាហសចក្តតីសញ្ញានានារបស់

ហយើងការ��ួលក្រះវិញ្ញាណបរិសុ�្ហៅក្នុងជតីវិ្ របស់ហយើងហ�ើយស៊រូ

កទាំយ៉ាងហសាមារះក្ង់ដល់�តីបញ្ប់េឺជាហគាលការណ៍ញដលអាចជួយ

ហយើងយកឈ្រះហលើកេប់បញ្ហាៃិងកេប់ឧបសេគេហៅក្នុងជតីវិ្របស់

ហយើង។ហៅហ្លហយើងអៃុវ ្្តហគាលការណ៍ទាំងហៃរះជាកបចាំហនារះ

ហយើងអាច��ួលបាៃៃរូវក្រះេុណៃិងអំណាចញដល�រូរហចែមក្ តី

ដង្វាយធួៃរបស់ក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទ។ហយើងអាចហធវៃើអវៃតីៗបាៃហកចើៃជាង

ហៃរះយល់ដឹងហកចើៃជាងហៃរះកសឡាែ់ឲ្យបាៃហកចើៃជាងហៃរះ។

ឧទា�រណ៍ឧបមាថាហយើងមាៃសាថាៃភា្មួយញដលអ្កជិ្

្ងមានាក់ៃិងមិ ្្តភក្តិមានាក់បាៃហធវៃើអវៃតីមួយឲ្យអ្កអៃ់ចិ ្្ត។ផលេទូវរបស់

មៃុស្សេឺថាៃឹងហបៀម�ុកការស្ប់ហខ្ើមបុេគេលមានាក់ហនារះអៃ់ចិ ្្ត

ហ�ើយបដិហសធមិៃក្មៃិយយជាមួយ្ ួកហេ។ហគាលល�្ិរបស់

ក្រះកេតីស្ទបហកងៀៃហយើងឲ្យមាៃហសចក្តតីជំហៃឿថាតាមរយៈដង្វាយធៃួ

នៃក្រះកេតីស្ទហនារះ្ ួកហេអាចញកបចិ្ ្ត្ួកហេអាចផ្លាស់ប្តទូរ។ហយើង

ហកជើសហរើសអភ័យហទាសហ�ើយរកសាហសចក្តតីសញ្ញារបស់ហយើងហដើម ត្ី

អែលឌ�ើរ/ស៊ឌីសទើរ មូន
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កសឡាែ់ៃិងបហកមើ្ ួកហេហទារះបតីជា្ ួកហេបាៃហធវៃើអវៃតីខុសចហំររះ

ហយើងក៏ហោយ។ហៅហ្លហយើងហធវៃើញបបហនារះហនារះក្រះវិញ្ញាណៃឹង

�រូរចរូលមកក្នុងជតីវិ្របស់ហយើង។�ំនាក់�ំៃងល្ក្រូវបាៃសាតារហ�ើង

វែិ។ក្តតីឈឺចាប់ៃឹងជៃំួសហោយភា្សុខសាៃ្តហៅក្នុងដួងចិ្្តរបស់

ហយើង។ក្រះអមាចស់ៃឹងដឹកនាំហយើងហៅកាៃ់កញៃលេងញដលកាៃ់ញ្

កបហសើរ។កបញ�លជាបុេគេលមានាក់ហនារះអាចកាលាយជាកបភ្ដ៏

អសាចរ្យនៃ្ រជ័យនានា្ ងសាច់ឈាមឬ្ងវិញ្ញាណហៅក្នុង

ជតីវិ្របស់ហយើង។

ហគាលល�្ិនៃក្រះកេតីស្ទេឺ«ហៃរះេឺជាផលេទូវហ�ើយគាមាៃផលេទូវឯណាហ�ៀ្ហ�

ឬក៏ហឈាមារះណាហ�ៀ្ហៅហកកាមហម�ហៃរះញដលមៃុស្សអាចបាៃសហ្រង្ររះ

ហៅក្នុងៃេរនៃក្រះហ�ើយ»(ៃតីន�វៃ�តី231:21)។ខ្នុំសរូមអធិសាឋាៃឲ្យ

្ួកហយើងមានាក់ៗៃឹងហកជើសហរើសហដើរតាមផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់ហកចើៃជាង

ផលេទូវរបស់មៃុស្ស។វាក្រូវការៃរូវប�្ ិហសាធៃិងការអៃុវ ្្តៃិងហសចក្តតី

ជហំៃឿហដើម្តីហរៀៃហដើរតាមផលេទូវរបស់ក្រះអមាចស់។ដរូចញដលហយើងដឹង

ហនារះខ្នុំដឹងញដរថាហយើងៃឹង��ួលបាៃ្ រជាមួយៃឹងសុភមងគេលភា្

សុខសាៃ្តៃិងហសចក្តតីអំណរដ៏ម�ិមាជាងហៃរះ។◼

ឥទ្ិពល	ថន	ការ	ញ�ៀន
អែលឌ�ើរ	និង	ស៊ឌីសទើរ	អ្រ៊លឌ�ើ		
(	ែ្ក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនាជា	គសូាវាមី	ភរិយា	)

ឥ�ិ្្លនៃការហែៀៃេឺមាៃឥ�្ិ្ល

្លាំងណាស់ហ�ើយបំផ្លាែបេុគេល

មានាក់ហនារះហោយេិ្ថាៃឹងគាមាៃក្តតីសង្ឹម

ហ�ើយ។មាៃមៃុស្សហផ្សងហ�ៀ្ៃិយយ

ថាការហែៀៃកគាៃ់ញ្ជា�មាលាប់អាកកក់មួយ

ហ�ើយ«ខ្នុំអាចឈប់វាបាៃហ្លណាញដល

ខ្នុំចង់ឈប់»។

ភា្្ិ្ហនារះេឺថាឥ�្ិ្លនៃការហែៀៃ

បាៃយកឈរ្ះហលើសម្្ភា្របស់ហយើង

ហដើម្តីហកជើសហរើសអវៃតីៗទាំងអស់ញដលបុេគេល

មានាក់ចង់ហធវៃើហដើម្តីបហំ្ែតាមការហែៀៃឬ

អាកប្កិរិយរបស់្ ួកហេ។

«ហ្ើខ្នុំអាចបញ្ឈប់វាហោយរហបៀបណា

ហៅ?ខ្នុំចង់បញ្ឈប់វាប៉ញុៃ្តខ្នុំមៃិដឹងថាឈប់

តាមរហបៀបណាហ�ើយ»។

ហសវាកម្កកមុកេួសារអិល.�តី.ហអស.

ផ្តល់កកមុគាំក�ដល់ការ្យាបាល្តីការហែៀៃ

ញដលអាចចរូលរួមហោយមៃុស្សកេប់ររូបញដល

មាៃបំណងកបាថានាយកឈ្រះហលើការហែៀៃ

ណាមួយ។ការហែៀៃទាំងហនារះរួមមាៃ

ការហកបើកបាស់ថានាំជក់ហកេឿងកសវឹងកាហ�វៃ

ញ្ថានាំ(ទាំងថានាំញដលមាៃហវជជបញ្ជាឬ

ថានាំហែៀៃ)ររូបអាសកគាមញល្ងស៊ីសង

វិប្្តិនៃការបរិហភាេអាោរ។ល។

កម្វិធតីហៃរះក្រូវបាៃហៅថា«កម្វិធតី

ជោំៃទាំង12ហដើម្តីជាសរះហស្ើយ្ តី

ការហែៀៃ»វាេឺជាកញៃលេងមួយញដលមាៃ

សុវ្ិ្ភា្ៃិងជា�តី�ុកចិ្ ្តសកមាប់មៃុស្ស

កេបគ់ានាហដើម្តីមកហ�ើយហរៀៃ្ តីជោំៃទាំង

ដប់ ត្ីរៃិងវិធ្ៃការចាំបាច់នានាហដើម្តី

ញសវៃងរកវិធតីជាសរះហស្ើយ។ហៅហ្លបេុគេល

ណាមានាក់អៃុវ្្តតាមហគាលការណ៍ទាំង

ដប់ ត្ីរញដលបាៃបហកងៀៃហៅក្នុងកម្វិធតីហៃរះ

ហ�ើយមាៃបំណងកបាថានាដ៏្ ិ្ហដើម្តីយក

ឈ្រះហលើការហែៀៃរបស់្ ួកហេហនារះក្រះអងគេ

សហ្រង្ររះ្ កងងឹ្ ួកហេហ�ើយ្ ួកហេចាប់ហផ្តើម

��ួលអារម្ណ៍នៃឥ�្ិ្លរបស់ក�ង់ហៅ

ក្នុងជតីវិ្ របស់្ ួកហេ។តាមរយៈដង្វាយធៃួ

របស់ក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទញដលអាចហធវៃើឲ្យ

ការយកឈ្រះហលើការហែៀៃរបស់មៃុស្ស

អាចហកើ្ហ�ើងបាៃ។

មាៃសមាជិកៃិងសាសនាេៃ់ការីជា

ហកចើៃហៅក្នុងហបសកកម្ភ្ំហ្ែកម្នុជាញដល

មាៃបំណងកបាថានាយកឈ្រះហលើការហែៀៃ

របស់្ ួកហេប៉ុញៃ្ត្ ុំដឹង្ តីរហបៀបហដើម្តីហធវៃើឬ

ជោំៃអវៃតីញដលអាចហធវៃើបាៃហដើម្តីឲ្យខលេលួៃហេ

ចាកហចែ្ តីការហែៀៃហនារះហ�ើយ។អ្ក

ផ្ស្វៃផសាយសាសនាញដលជាញអលហ�ើរៃិង

ស៊ីហស្ទើរមួយចំៃួៃហៅក្នុងហបសកកម្ហៃរះ

បាៃហស្ើសុំជំៃួយ្ តីអ្កផ្ស្វៃផសាយសាសនា

វ័យចំណាស់។ថានាក់ទាំងហៃរះកំ្ុងញ្

ដំហណើរការហៅតាមអគារសាសនាចកក

អិល.�តី.ហអស.នានាហៅក្នុង�តីកកុងភ្ំហ្ែ។

ថានាក់ហៃរះហរៀៃញ្ម្តងក្នុងមួយសបាតា�៍

ហ�ើយមាៃរយៈហ្លមួយហមា៉ាង។អ្ក

ចរូលរួមហរៀៃអ្កផ្ស្វៃផសាយសាសនាៃិង

អ្កផ្ស្វៃផសាយសាសនាវ័យចំណាស់អាៃ

ហមហរៀៃមួយ្ តីហមហរៀៃទាំង12ជំោៃ

ហរៀងរាល់សបាតា�៍។្ួកហេក៏បាៃអហញជើែ

អ្កចរូលរួមហរៀៃហនារះឲ្យញចកចាយហយបល់

របស់្ ួកហេអំ្តីជំោៃញដលបាៃ្ ិភាកសា

គានារួចឬអវៃតីញដល្ ួកហេបាៃហធវៃើឬបាៃហរៀៃ

ទាក់�ងៃឹងជោំៃមួយញដល្ ួកហេកំ្ុងញ្

អៃុវ ្្ត។តាមរយៈការញចកចាយហៃរះ្ួកហេ

អាចហ�ើែថា្ួកហេមិៃឯហកាហ�។្ួកហេ

ក៏ញកបជាយល់្ តីការចាំបាច់ហដើម្តីមាៃក្រះអងគេ

សហ្រង្ររះហៅក្នុងជតីវិ្ របស់្ ួកហេ។

ការអធិសាឋាៃេឺជាញផក្មួយយ៉ាង

សំ្ៃ់នៃកម្វិធតីៃិងការជាសរះហស ើ្យ

ហៃរះ។ការ��ួលយកដង្វាយធួៃរបស់

ក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទៃិងហសចក្តតីហមតាតាករុណាដ៏
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�ៃ់ភលេៃ់របស់ក�ង់ញដលមាៃដល់មៃុស្សកេប់

ររូបក៏ជាញផ្កមួយដ៏សំ្ៃ់ផងញដរ។ហៃរះ

េឺជាកម្វិធតីមួយញដលញផ្កហលើក្រះវិញ្ញាណ

ហ�ើយជាកម្វិធតីមួយនៃការអៃុវ ្្តៃ៍។

ល�ផ្លញដល��ួលបាៃេឺ្ ិ្ជាសមៃឹង

កិច្ខិ្ ខំហនារះណាស់។◼

ព័ត៌មាន	ញច�	ផសាយ—
ថថងៃ	ទ	ី1	ខែ	ធ្លូ	ឆ្នាំ	
2013

ការរកសាខលេលួៃឲ្យមាៃសុខភា្ល្ហនារះ

េឺមិៃង្យកសលួហ�...

កកមុកេសួារចំៃួៃ500កេួសារ��ួលធុង

ចហកមារះ�ឹកសាអា្ៃិងកញ្ប់អនាម័យ

កកមុកេួសារចំៃួៃកបាំរយកេួសារៃិង

សមាជិកហទាលហផ្សងៗហ�ៀ្បាៃ��ួល

កញ្ប់អនាម័យញដលមាៃធុងចហកមារះ�ឹក

សាអា្ៃិងការបរំក់បំប៉ៃញផ្កអនាម័យ

ញដលមាៃរយៈហ្ល្ ិចជាង្ តីរនថ្ង។

សមាជិកបាៃកបមរូលកញ្ប់អនាម័យ

នានាហកកាមការហមើលខុសក្រូវយ៉ាងល្ិ្

ល្ៃ់្ តីកបធ្ៃកេបក់េងអងគេការសប្នុរសធម៌

អិល.�តី.ហអស.នៃកបហ�សកម្នុជាេឺញអលហ�ើរ

ខរូលស៍។កញ្ប់អនាម័យទាំងហនារះមាៃ

របស់របរញថទាំសុខភា្ចកមុរះជាហកចើៃ។

អងគេការសប្នុរសធម៌អិល.�តី.ហអស.េឺជា

សាសនាចកកនៃក្រះហយស៊រូវកេតីស្ទនៃ្ ួក

បរិសុ�្នថ្ងចុងហកកាយញដលជាអងគេការហករៅ

រោឋាភិបាលនៃកបហ�សកម្នុជា។

ហៅចុងបញ្ប់នៃសៃិ្សតី�មណ្ល

ភ្ំហ្ែ្ ងហជើងនៃការកបជុំថាវាយបងគេនុំនថ្ង

អា�ិ្្យមាៃកកមុកេួសារៃិងសមាជិក CA
M
BO

DI
AN

ហទាលជាហកចើៃបាៃ��ួលកញ្ប់អនាម័យ

ទាំងហនារះៃិងហសចក្តតីញណនាំហដើម្តីហកបើកបាស់

របស់របរហនារះ។

កបធ្ៃហអងញដលជាកបធ្ៃមណ្ល

ភ្ំហ្ែ្ ងហជើងបាៃមាៃកបសាសៃ៍ថា

«ខ្នុំរីករាយញដលបាៃហ�ើែកកុមកេួសារ

ជាហកចើៃ��ួលធុងចហកមារះ�ឹកសាអា្ៃិង

កញ្ប់អនាម័យ ត្ីហកររះធុងចហកមារះ�ឹក

សាអា្ៃិងកញ្ប់អនាម័យហនារះេឺស�ុ្ញ្

ជារបស់របរហកបើកបាស់កបចាំនថ្ងញដលមាៃ

កបហយជៃ៍ដរូចជាសាប៊រូកកាស់សិ្សក់

កន្រៃ្តកា្់កកចកបង់ស្ិ្បិ្ ដហំៅកញៃ្សង

កកណា្់ជរូ្កចាសកចាសដុរះហធ្ែៃិង

ថានាំដុរះហធ្ែ។ហៅហ្លហកបើវាបាៃក្ឹមក្រូវ

ហនារះៃឹងធ្នាបាៃៃរូវកកមុកេួសារញដលមាៃ

សុខភា្កបហសើរជាងមុៃ»។

ហោយបាៃសួរថាហ�្ុអវៃតីបាៃហកជើសហរើស

យកហផើងចហកមារះ�ឹកសាអា្ដ៏ធំហធវៃើ្ តីដតីឥដ្ឋ

ដរូហច្រះកបធ្ៃហអងបាៃហឆលេើយថា«ធុង

ចហកមារះ�ឹកសាអា្ហៃរះ្ុំមាៃ្ នមលេនថលេហ�ប៉ញុៃ្ត

មាៃកបហយជៃ៍ណាស់មិៃក្រូវការ្ ភាជាប់

ជាមួយហភលេើងអេគេតីសៃតីហ�ើយការញថទាំក៏ង្យ

កសលួហ�ៀ្ហ�ើយវាបាៃជាប់ចំណា្់ថានាក់

ក្នុងការហធវៃើហ្ស្តទាំងអស់របស់រោឋាភិបាល។

ញអលហ�ើរខរូលស៍អ្កផ្ស្វៃផសាយ

សាសនាវ័យចំណាស់ញដលកេបក់េងអងគេការ

រូបថត សមាជិក ជួយ 

ឌវចខ្ចប់ក្ជ្ចប់ សមាភារ 

ែនាម័យ

រូបថត ញ្ួសារ អែល ទទួល 

បាន ធុង ចឌញមាោះ ទឹក

សប្នុរសធម៌អិល.�តី.ហអស.ៃិងជាអ្កដឹក

នាំេហកមាងហៃរះរំហភើបរីករាយញដលគា្់ហធវៃើ

ការជាមួយៃឹងអ្កស្័កេចិ្ ្តញដលកកុម

កេួសារជាហកចើៃបាៃ��ួលកញ្ប់សមាភារ

អនាម័យទាំងហនារះ។គា្់ៃិយយថា

«វា្ ិ្ជាអសាចរ្យញដលហ�ើែអ្ក��ួល

របស់ទាំងហនារះមាៃការចាប់អារម្ណ៍ដ៏

្ិ្ហលើរបស់របរទាំងហនារះ្តីហកររះខ្នុំដឹងថា

ហៅហ្ល្ ួកហេបាៃហធវៃើការហៅក្នុងេហកមាង

្ួកហេមាៃអំណរេុណចហំររះអវៃតីញដល្ ួកហេ

បាៃ��ួលហេញថរកសាវាហ�ើយៃឹងហកបើកបាស់

វាក្ឹមក្រូវ»។ខរូលស៍បាៃបៃ្តហ�ៀ្ថា

«ហៃរះ្ ិ្ជាេហកមាងមួយដ៏រីករាយណាស់។

ផ្ទរះជាហកចើៃៃឹង��ួលកបហយជៃ៍្តីធុងចហកមារះ

�ឹកសាអា្ៃិងកញ្ប់អនាម័យទាំងហៃរះ។◼


