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សារលិខិត	គណៈប្រធាន	តំ្រន់	អាស៊ី

សិទ្ិជ្រើសជ�ើស
អែលឌ�ើរ	ហ្វូក	ជួន	អសសែណូ	ចូវ	ននពួកចិតសិ្រនាក់

សិទ្ិ	ឌបជើសឌរើស-	ជា	ែំឌោយទាន	មួយ	មក	ពី	បពរះ	
ឌហើយ	ចាំបាច់	សបរា្រ់	ភាពឌលើក	តឌមកើង	រ្រស់	ឌយើង

សិទ្ិជ្រើសជ�ើសឬសិទ្ិ�បស់ជ�ើងជ�ើម្បី

ជ្រើសជ�ើសគឺជាអំជោ�ទានមួ�មកពបី

្ពរះវ�បិតាជ�ើងដ�លគង់ជៅឋានសួគ៌។

ជៅរបីវិត�បស់ជ�ើងមុនឆាករបីវិតជនរះជ�ើង

បាន�ីករា�ជាមួ�អំជោ�ទានជនរះ�ួចមក

ជ�ើ�គឺដ�លអាចឲ្យជ�ើងជ្រើសជ�ើស�វាង

កា�ជ្វើតាម្ពរះអង្គសជ្គ្ររះ�បស់ជ�ើងឬ

លូស៊ីជ�វើ�ជៅក្នុង្កុម្បរឹកសាននឋានសួគ៌។

វាពិតជាសំខាន់ោស់ថាអំឡនុងជពលនន

្កុម្បរឹកសាជោរះ្ពរះវ�បិតាសួគ៌បានបជ្តេញ

លូស៊ីជ�វើ�ជចញជោ�សា�វា«ដសវង�ក

បំផ្លាញសិទ្ិជ្រើសជ�ើស�បស់មនុស្ស»។

(ម៉ូជស4:3)។

សិទ្ិជ្រើសជ�ើសគឺជាសិទ្ិសំខាន់បំផុត

ជៅក្នុង�ំជ្ើ�របីវិតជ�ើងជឆាពរះជៅកាន់ភាព

ជលើកតជមកើង។សាតេប់ជមើលជៅដផនកា��បស់

លូស៊ីជ�វើ�ហាក់�ូចជាទាក់ទាញោស់

ជៅជពលវាធាោអរះអាងថាគ្មាន្ពលរឹងោ

មួ�្តូវបាត់ជឡើ�ជោរះ(សូមជមើលម៉ូជស

4:1)។ជ�ើម្បីជ្វើ�ូជច្រះវាបានជស្ើសុំ�ក

�កសិទ្ិជ្រើសជ�ើស�បស់ជ�ើង�ូចជនរះគ្មាន

ន�ោម្នាក់នរឹងជ្រើសជ�ើសខុសជឡើ�ជៅ

ក្នុងរបីវិតជនរះ។ជទារះជាយ៉ាងោក៏ជោ�

ជបើគ្មានលទ្ភាពជ�ើម្បីជ្វើកា�សជ្មចចិត្តជទ

ជោរះជ�ើងនរឹងគ្មានឱកាសជ�ើម្បីជ�ៀនជឡើ�។

ជ�ើ�ជោ�គ្មានកា�ជ�ៀនពបីបទពិជសា្ន៍

ចាស់ៗជោរះជ�ើងនរឹងពុំអាច�ីកចជ្មើនដផ្ក

បញ្ញាឬវិញ្ញា្បានជឡើ�។ជ�តុ�ូជច្រះ

ជ�ើ�អំជោ�ទានននសិទ្ិជ្រើសជ�ើស

គឺពិតជាចាំបាច់ោស់ចំជោរះភាពជលើក

តជមកើង�បស់ជ�ើង។ជ�ើង្តូវដតផ្តល់តនមលៃ

�ល់អំជោ�ទាន�៏អសាចា�្យជនរះជោ�កា�

ជ្បើ្បាស់វាយ៉ាងឆាលាតនវ។

្រទពិឌសាធន៍	ថ្ីៗ	ឌនរះ

កា�តាំងចិត្តមួ��បស់ខ្នុំក្នុងឆានាំថ្បី

ឆានាំ2014ជនរះគឺ�កសាខលៃលួន្បា្�បស់ខ្នុំ

ឲ្យម្នសុខភាពល្អ។ខ្នុំជ្រើសជ�ើស�ក

កា�ជឡើងភ្ំកមសាន្ត�ូជច្រះខ្នុំអាចជកាត

ស្ងប់ដស្ងង�ល់កា�បងកបជងកើត�បស់្ពរះអម្ចាស់

ជោរះខ្នុំហាត់្បា្កាន់ដតជ្ចើនតាមដ�ល

ខ្នុំ្តូវកា�។�ូចជាទបី្កុង្ ំៗដ��ទបី្កុង

�ុងកុងក៏ជាទបី្កុងដ�លម្នសួនឧទយាន

្សស់សាអាតជាជ្ចើន។ជៅចុងសបាតេ�៍

មួ�ខ្នុំបានសជ្មចចិត្តជឡើងកូនភ្ំមួ�ជៅ

រិតជោរះដ�លខ្នុំពុំធាលាប់បានជៅជលងពបីមុន

ជឡើ�។បោទាប់ពបីខ្នុំបាន្សាវ្សាវយ៉ាង

ជ្ចើនតាមអ៊ីនជ្ើ�ដ្តខ្នុំបានម្នទំនុក

ចិត្តជ�ើម្បីជៅជឡើងភ្ំជោរះតាមជគ្លជៅ

ជ្គ្ងទុក។

កា�ជឡើងជៅ�ល់កំពូលកូនភ្ំជោរះមិន

សូវជាពិបាកប៉ុោមានជោរះជទជ�ើ��រាបោ

ដ�លខ្នុំជឡើងកាន់ដតរិត�ល់កំពូល�រាប

ជោរះខ្នុំជ�ើញជទសភាពកាន់ដត្សស់សាអាត។

បោទាប់ពបីជកាតស្ងប់ដស្ងង�ល់ជទសភាព�៏

្សស់សាអាតជៅជលើកំពូលភ្ំជោរះមួ�្សបក់

មកជោរះខ្នុំបានចាប់ជផ្តើមចុរះជ្កាមជៅ្រុង

ម្ខាងជទៀតននកូនភ្ំជោរះ។

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

ពបី�បបីោទបីបោទាប់ពបីចុរះពបីកូនភ្ំជោរះខ្នុំបាន

រួបនរឹងបុ�សវ័�កោតាលម្នាក់ដ�លខ្នុំពុំ

ធាលាប់បានរួបពបីមុនជឡើ�បានជឡើងមក�ក

ខ្នុំ។ជ្រៅពបីោក់ដស្កជរើងកដវងជោរះគ្ត់

ជសលៃៀកោក់ដ�លជមើលជៅ�ូចជាគ្ត់កំពុង

ជ�ើ�កមសាន្តជពលនថ្ងជៅក្នុងសួនឧទយានដ�ល

ម្នឆ័្តបាំងពនលៃឺ្ពរះអាទិត្យ។បោទាប់ពបី

គ្ត់សមលៃរឹងជមើលខ្នុំនិងអវបីៗទាំងអស់ដ�លខ្នុំ

កាន់ជោរះខ្នុំ�រឹង្បាក�ថាគ្ត់កំពុងគិតថា

ខ្នុំគឺជា«អ្កជឡើងភ្ំដ�លម្នបទពិជសា្ន៍

ម្នាក់»។ជ�ើងបានសាវាគមន៍គ្នាជៅវិញជៅ

មកជោ�ងក់កបាលគ្ត់បានជ�ើ��ួសខ្នុំជៅ

ជ�ើ�បន្តជឡើងកូនភ្ំជទៀត។

អែលឌ�ើរ ហ្វូក ជួន 

អ្សែណូ ចូវ
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ភាលាមជោរះទិសជៅ�បស់ខ្នុំគឺគ្កជៅ

�កផលៃលូវចុរះភ្ំ�៏ល្អបំផុតជ�ើ�យ៉ាងជហាច

ោស់ខ្នុំបានជ�ើញផលៃលូវពបី�។ផលៃលូវមួ�គឺជា

ផលៃលួវដ�លបុ�សជោរះជ�ើ�ជឡើងភ្ំផលៃលូវមួ�ជទៀត

គឺជៅរិតកដនលៃងខ្នុំឈ�ជ�ើ�វាហាក់បបី�ូច

ជារិតជាងនិងជាផលៃលូវ្តង់�កជរើងភ្ំ។

ជៅជពលខ្នុំបានចុរះជៅតាមផលៃលូវ្តង់ជោរះ

ខ្នុំម្នអា�ម្្៍ថាម្នជគសមលៃរឹងជមើលមកខ្នុំ

ខ្នុំបានគ្កជ្កា�ជ�ើ�បានជ�ើញថា

បុ�សជោរះកំពុងដតជមើលមកខ្នុំ។ខ្នុំពុំខវល់

នរឹងគ្ត់ជឡើ�ជ�ើ�ខ្នុំបន្តជ�ើ�ចុរះជៅ

ជ្កាមជទៀត។មិន�ូ�ប៉ុោមានខ្នុំបាន�រឹង

ថាផលៃលូវជោរះជចាតខាលាំងជាងផលៃលូវដ�លខ្នុំ

បានជ�ើ�ពបីមុនជ�ើ�ហាក់�ូចជា្បឈម

នរឹងជ្គ្រះថានាក់ោស់ជបើគិតពបីក្មិត

ននសមត្ថភាពជឡើងភ្ំ�បស់ខ្នុំ។ខ្នុំបាន

បកជ្កា�ជៅផលៃលូវបំដបកវិញជ�ើ�ចាប់

ជផ្តើមជ�ើ�ចុរះជៅតាមផលៃលូវមួ�ជផ្សងជទៀត។

ម្តងជនរះបុ�សជោរះបានចុរះមកវិញជ�ើ�

រួបខ្នុំជ�ើ�គ្ត់បាននិយយថា«ជ�ើ�

តាមផលៃលូវមួ�ជោរះវាជលឿនជាងប៉ុដន្តវា

ជចាតោស់»។

ពបីមុនខ្នុំអាចជឆលៃើ�តបនរឹងគ្ត់គ្ត់បាន

ជ�ើ��ួសខ្នុំជ�ើ�ជ�ើ�ចុរះជៅ។គំនិតមួ�

បានផុសក្នុងគំនិតខ្នុំថា«ចូ�ជ�ើ�តាមគ្ត់

ជៅ»ជ�ើ�ខ្នុំបានជ�ើ�តាមគ្ត់។មិន

�ូ�ប៉ុោមានខ្នុំ�រឹងថាម្នផលៃលូវពបី�បបីជ�ើម្បីចុរះពបី

ជលើកូនភ្ំមកជ្កាមវិញប៉ុដន្តម្នដតផលៃលូវមួ�

ដ�លបុ�សជោរះបានជ�ើ�ប៉ុជោណរះដ�លវា

ដតងដតគ្�្សួលជ�ើ�ម្នសុវត្ថិភាព

ជាងផលៃលូវជផ្សង។គ្ត់ជៅពបីមុខខ្នុំ្បដ�លជា

20ជៅ30ដម៉្តប៉ុដន្តជទារះបបីជាខ្នុំពយាយម

អស់ពបីសមត្ថភាពជ�ើម្បីជ�ើ�ឲ្យទាន់គ្ត់ក៏ខ្នុំ

មិនអាចជ�ើ�ទាន់ដ��។ម្តងម្កាលគ្ត់បាន

គ្កមកជមើលថាខ្នុំអាចជ�ើ�ទាន់នរឹងគ្ត់ដ��

ជទ។ជៅជពលជ�ើងជ�ើ�ចុរះជៅ�ល់ជរើងភ្ំ

ជោរះខ្នុំពិតជា្តូវកា�បង្អង់ជល្ឿនជ�ើម្បី�ក

�ជងហើមជ�ើ�ជៅទបីបំផុតគ្ត់បានជ�ើ�បាត់

ពបីដភ្កខ្នុំជៅ។
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ខ្នុំបានទទួលអា�ម្្៍យ៉ាងខាលាំងថា

ជៅជពលខ្នុំ្តូវកា�រំនួ�បុ�សម្នាក់ជោរះ

បាន�រឹងជ�ើ�គ្ត់បានផ្លាស់ប្តលូ�ដផនកា�

�បស់គ្ត់ជ�ើ�ោំផលៃលូវខ្នុំជោ�សុវត្ថិភាព

ចុរះពបីជលើកូនភ្ំជោរះមកវិញ។ខ្នុំម្ន

អំ្�គុ្ោស់ដ�លគ្ត់ស្័្គោំផលៃលូវខ្នុំ

ជ�ើ�ថាខ្នុំបានសជ្មចចិត្ត្តរឹម្តូវជ�ើម្បី

ជ�ើ�តាមគ្ត់។

បទពិជសា្ន៍ជនរះ�ំលរឹកខ្នុំពបី

ជគ្លកា�្៍សំខាន់ៗ ពបី�បបីទាក់ទងនរឹង

កា�សជ្មចចិត្ត។

ឌយើង	បតូវអត	ទទួល	យក	លទ្ផល	ទាំងឡាយ	នន	
ជឌបមើស	រ្រស់	ឌយើង	ឌទារះ	្រី	វា	ល្អ	ឬ	អាបកក់	ក្ី		។

រជ្មើស�បស់ជ�ើងជ�ើម្បីជ�ើ�តាម

្ពរះអង្គសជ្គ្ររះជៅក្នុងរបីវិតមុនដផន�បី

បានផ្តល់សិទ្ិជ្រើសជ�ើស�ល់ជ�ើងជ�ើម្បី

មក�ស់ជៅជលើដផន�បីជនរះជ�ើ�ទទួល

បទពិជសា្ន៍ននរបីវិត�ដមងសាលាប់(សូម

ជមើលអ័្បាហាំ3:26)។ជ�ើងជ�ៀនជៅ

ក្នុងជគ្លលទ្ិនិងជសចក្តបីសញ្ញាថា:

«ម្ន្កិត្យវិន័�មួ��៏ពុំអាច�កជចញ

បានដ�លបានជ្វើជៅឋានសួគ៌មុន

កំជ្ើតជោកិ�មកមលៃ៉ជរះដ�ល្គប់្ពរះព�

ទាំងអស់ដផ្អកជៅជលើ—ជ�ើ�កាលោ

ជ�ើងបាន្ពរះព�ោមួ�ពបី្ពរះជោរះ

គឺជោ�សា�កា�ជគ្�ព�ល់្កិត្យវិន័�

ជោរះដ�ល្ពរះព�ជោរះដផ្អកជៅជលើ»។

(គនិងស130:20–21)

ជគ្លកា�្៍�ូចគ្នាជនរះពុំ្គ្ន់ដតអនុវត្ត

ចំជោរះចបាប់ននន�គជសជឡសាទាលប៉ុជោណរះ

ជទប៉ុដន្តក៏អនុវត្តក្នុងរបីវិត�ស់ជៅ្បចាំនថ្ង

�បស់ជ�ើងផងដ��។ជបើសិនខ្នុំជ្រើស�ក

កា�្បថុ�្បថានជ�ើម្បីជ្វើ�ំជ្ើ�តាមផលៃលូវ

មួ�ជោរះដ�លចុរះ្តង់ជៅកាន់ជរើងភ្ំជោ�

ពុំបានជ�ៀបចំខលៃលួនសមល្មជទជោរះមលៃ៉ជរះខ្នុំ

្បដ�លជាម្នជ្គ្រះថានាក់ជ�ើ�្តូវឈឺ

ចាប់យ៉ាង�ំ្ំជ�ើ�ជមើលជៅ។

ជឌបមើស	ប្រចាំ	នថងៃ	រ្រស់	ឌយើង		បតូវអត	បស្រគ្នា	ជាមួយ	
នឹង	ឌគ្លឌៅ	ែស់កល្ប	រ្រស់	ឌយើង		។

ជគ្លបំ្ងចម្ងននរបីវិតជនរះគឺ

ជ�ើម្បីបគ្ហាញខលៃលួនជ�ើងថា«ជបើសិនជា

[ពួកជ�ើង]នរឹង្ប្ពរឹត្តនូវអវបីៗ្គប់យ៉ាង

ដ�ល្ពរះអម្ចាស់�៏ជា្ពរះ[�បស់ជ�ើង]

នរឹងបញ្ជា�ល់[ពួកជ�ើង](សូមជមើល

អ័្បាហាំ)។ជៅជពល្រមុរទរឹកជ�ើង

បានជ្វើជសចក្តបីសញ្ញាជ�ើម្បី�ក្ពរះោម

នន្ពរះ្គបីស្ទោក់ជលើខលៃលួនជ�ើងជ�ើ�

បជ្មើ្ទង់និងមនុស្សទូជៅ�បស់ជ�ើង

(សូមជមើល5:7–8,18:8–10)។វា

សំខាន់ថាជ�ើង្តូវដតដ្បជសចក្តបីសញ្ញា

ទាំងជោរះជៅជាសកម្ភាពជោ�អនុវត្ត

ជគ្លកា�្៍ទាំងឡា�នន�ំ្រឹងល្អ

ជៅក្នុងរបីវិត�ស់ជៅ្បចាំនថ្ង�បស់ជ�ើង

ជ�ើ�ជ�ៀបចំខលៃលួនជ�ើងជ�ើម្បីបជ្មើគ្នាជៅវិញ

ជៅមក។

ជោ�ជ្បៀបជ្ៀបកា�្៍ជនរះជៅនរឹង

បទពិជសា្ន៍ននកា�ជឡើងភ្ំកមសាន្ត�បស់

ខ្នុំ—វាមិន្គប់្គ្ន់ជទជោ�្គ្ន់ដតម្ន

បំ្ងជ�ើម្បីជៅផ្ទរះវិញបោទាប់ពបីជៅជលង

ជលើកំពូលកូនភ្ំជោរះខ្នុំ្តូវដតដសវង�កនិង

ជ�ើ�តាមផលៃលូវដ�លនរឹងោំខ្នុំជោ�សុវត្ថិភាព

ជ�ើម្បីចុរះពបីភ្ំជោរះវិញ។



4	 លីអាហូណា

ចំឌណរះ	ដឹង	និង	្រទពិឌសាធន៍	អាច	ជួយ	
ឌយើង	ឌធ្ើការ	សឌបមចចិត្	បាន	បតឹមបតូវ	ឌោយ	
ការឌបជើសឌរើស	ឌនារះ	ឌយើង	អាច	ឌធ្ើតាម	នរោ	រានាក់	
អដល	រាន	ចំឌណរះ	ដឹង	អ្រ្រ	ឌនារះ		។

ជោ�សា�វាគឺជាជលើក�ំបូងដ�លខ្នុំ

ជៅជលងកូនភ្ំជោរះជោរះខ្នុំពុំសារល់ផលៃលូវ

មួ�ោដ�លជាផលៃលូវ្តូវជ�ើម្បីជ�ើ�ជឡើ�។

ជោ�សំោងល្អម្នមនុស្សម្នាក់ដ�ល

សារល់តំបន់ជោរះបានចបាស់ល្អបានោំផលៃលូវ

ខ្នុំ�ូជច្រះខ្នុំអាចជចៀសវាងពបីកា�្បថុ�្បថាន

ដ�លពុំសំខាន់ឬនរឹងម្នជ្គ្រះថានាក់។

ជៅក្នុង�ំជ្ើ�របីវិត�ដមងសាលាប់

�បស់ជ�ើងជ�ើម្បីជៅកាន់ជគ�ោឋាន�៏

អស់កល្�បស់ជ�ើងជោរះ្ពរះអម្ចាស់

បានបញ្លូនអ្កបជ្មើ្ទង់—គឺពយាកា�ី

សាវកនិងអ្ក�រឹកោំសាសោច្ក�នទ

ជទៀតជ�ើម្បីជ្វើជាគំ�ូនិងផ្តល់កា�ដ្ោំ

អ�្យជកា�បស់ពួកជោកបានជ�ើ�តាមចង្អនុលបគ្ហាញពបី«ផលៃលូវមួ�

�៏្តង់ជៅកាន់ដ�ន�បីសនយា»។អាលម្៉ាក៏ម្ន្បសាសន៍ផងដ��ថា

ជពល្គួសា��បស់លបីន�«ខ្ិល្ចអូសជ�ើ�ជភលៃចអនុវត្តជសចក្បីរំជនឿ

និងជសចក្បីពយាយម�បស់ជគ...ពួកជគពុំអាចជ្វើ�ំជ្ើ�ជៅមុខជទៀត

បានជទ»ជ�ើ�ថា«ពួកជគជៅក្នុងទបី�ជហាសាថានឬពុំបានជ្វើ�ំជ្ើ�

តាមផលៃលូវ្តង់ជ�ើ�្តូវ�ងទុក្ខជោ�កា�ជ្សកឃ្លានជោ�ជ្ោរះ

អំជពើ�ំលងទាំងឡា��បស់ពួកជគ»។(អាលម្៉ា37:41–42)

ជពល្គួសា��បស់លបីន�ជគ្�ព្បតិបត្តិតាម្ពរះបន្ទលូល�បស់្ពរះ

អម្ចាស់អនុវត្តជសចក្បីរំជនឿជៅក្នុង្ទង់និងម្នកា�ពយាយមជោរះ

ពួកជគបាន�ីកចជ្មើនក្នុងកា�ជ្វើ�ំជ្ើ��បស់ជគជ�ើ�បានជ្វើ�ំជ្ើ�

ជលើផលៃលូវ្តង់—ដ�លរាល់រំហាននបីមួ�ៗោំពួកជគឲ្យខិតជៅរិត

ផ្លូវមួយ	ដ៏្្រង់
ឌោយឌដវី�ស៊ី	មូន

	្្រធាន	ជ្រសកកម្មភ្ំជេញ	កម្ពុជា

ជៅ
ក្នុង្ពរះគម្បី�ម�មនជ�ើងជ�ៀនថា្គួសា��បស់លបីន�្តូវបាន

�រឹកោំក្នុងកា�ជ្វើ�ំជ្ើ�កាត់ទបី�ជហាសាថានជោ��ុំមូល�៏គួ�

ឲ្យកត់សម្រល់មួ�ឬ្តបីវិស័�ជ�ៀបចំជោ�្ពរះអម្ចាស់ដ�លជៅ

ថាលបីអា�ូោ។អាលម្៉ាបានបជ្ងៀនកូន្បុស�បស់ជោក

ជ�ជលមិនថាកា�ជគ្�ព្បតិបត្តិចំជោរះ្ពរះបន្ទលូល�បស់្ពរះ្គបីស្ទ

«នរឹងចង្អនុលបគ្ហាញកូននូវផលៃលូវមួ��៏្តង់ជៅកាន់សុភមង្គល�៏ជៅ

អស់កល្ជានិច្»(អាលម្៉ា37:44)គឺ�ូចជា្តបីវិស័�ដ�លពួក

�ល់ពួកជ�ើង។វាគឺកា�ឆាលាតនវជ�ើម្បី

ជ្វើតាមពួកគ្ត់ជ្ោរះពួកគ្ត់នរឹង�រឹកោំ

ជ�ើងជោ�សុវត្ថិភាពជៅជលើផលៃលូវ្តូវ

ជានិច្។ជ�ើ�ជៅជពលជ�ើងបានទទួល

បទពិជសា្ន៍និងទបីបោទាល់ជ�ើ�ជោរះ

ជ�ើងអាចកាលា�ជាអ្កោំផលៃលូវស្ម្ប់មនុស្ស

�នទជផ្សងជទៀត។

សិទ្ិឌបជើសឌរើស	និង	ដង្វាយធួន

ជាមួ�នរឹងសិទ្ិជ្រើសជ�ើសជោរះនរឹង

ម្នជពលខលៃរះដ�លនរឹងអាចជ្វើកា�ជ្រើសជ�ើស

ខុសឬជ្វើអំជពើបាប។ជាសំោងល្អជៅ

ក្នុងដផនកា��៏ម�ិម្ននជសចក្តបីសជ្គ្ររះ

្ពរះអម្ចាស់បានផ្តល់នូវអំជោ�ទានមួ�

ជផ្សងជទៀត�ល់ជ�ើង—គឺ�គ្វា�្ួន។

្ពរះអម្ចាស់ម្ន្ពរះទ័�បូជាអង្គ្ទង់ជ�ើម្បី

្ួននរឹងអំជពើបាប�បស់ជ�ើង�ូជច្រះជាមួ�នរឹង

កា�ដ្បចិត្តជោ�ជសាមារះស�ជោរះជ�ើងអាច

នរឹង្តូវបានសជ្គ្ររះតាម��ៈ្ពរះគុ្�បស់

្ទង់បោទាប់ពបីជ�ើងបានជ្វើអវបីៗឲ្យអស់ពបី

លទ្ភាព�បស់ជ�ើង។

អំជោ�ទានទាំងពបីជនរះគឺ

សិទ្ិជ្រើសជ�ើសនិង�គ្វា�្ួន�ួមគ្នាជ�ើម្បី

អាចឲ្យជ�ើងទទួលបាននូវបទពិជសា្ន៍

ជ�ើម្បីបគ្ហាញឆន្ទៈ�បស់ជ�ើងជ្វើតាម

្ពរះវ�បិតាជ�ើម្បីដ្បចិត្តពបីអំជពើបាប�បស់ជ�ើង

និងជ�ើម្បីជ�ៀបចំខលៃលួនជ�ើង្តឡប់ជៅផ្ទរះសួគ្៌ា

�បស់ជ�ើងវិញ។ខ្នុំម្នអំ្�គុ្ចំជោរះ

អំជោ�ទាន�៏អសាចា�្យទាំងពបី�ជនរះ។

ខ្នុំសូមដថលៃងទបីបោទាល់ថា្ពរះម្ន្ពរះរន្

�ស់ជៅ្ពរះជ�ស៊ូវគឺជា្ពរះ្គបីស្ទជ�ើ�ពួក

្ទង់្សឡាញ់ជ�ើង។ជៅក្នុង្ពរះោមនន

្ពរះជ�ស៊ូវ្គបីស្ទជា្ពរះអង្គសជ្គ្ររះនិងជា

ជៅហាវា��បស់ជ�ើងអាដម៉ន។◼
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ជគ្លជៅដ�លចង់បាន។ប៉ុដន្តជៅជពលពួកជគខ្ិល្ចអូសឬ

មិនអនុវត្តជសចក្បីរំជនឿពួកជគជៅដតបន្តជ្វើកា��ដ�លៗរាល់នថ្ង—

ជវចសម្ព�្តសាលជ�ៀបចំអាហា�ទទួលទាន្បចាំនថ្ងឃ្វាល�វលូង

ជចៀមពដពនិងអូ�្ឋរុំគ្នាបំជពញ�បទរឹកឬថង់�បស់ជគជ�ើ�ជ�ើ�

រាប់ជម្៉ាងជៅក្នុងទបី�ជហាសាថានជោរះពួកជគនរឹងមិនម្នកា��ីកចជ្មើន

�ូចគ្នាក្នុងកា�ជឆាពរះជៅ�កជគ្លជៅ�បស់ជគជទ។ពួកជគមិនបានជ�ើ�

តាមផលៃលូវ្តង់ជទ។ជ�ើងជស្ទើ�ដតអាច្សនមពបី្គួសា��បស់លបីន�ក្នុង

អំឡនុងជពលជោរះ—ដ�ល្បដ�លជាវជងវងផលៃលូវឬជ�ើ�តាមផលៃលូវចំជ�ៀង

ជ�ើ�ជៅជ�ើ�មកក្នុងទបី�ជហាសាថានជោ�ឆ្ងល់ខលៃលួនឯងថាផលៃលូវជនរះជាផលៃលូវ្តូវឬ

ផលៃលូវខុស្បដ�លនថ្ងខលៃរះមិនជ�ើ�ជៅមុខជទដតជ�ើ�ថ�ជ្កា�ជៅវិញ។

ជតើម្នប៉ុោមាន�ងដ�លរបីវិតជ�ើងរួប្បទរះជ�ឿង�ូចគ្នាជោរះ?

ជតើជ�ើងកំពុងជ្វើឲ្យម្នកា��ីកចជ្មើនពិត្បាក�ជឆាពរះជៅកាន់ជគ្លជៅ

�៏អស់កល្នន្កុម្គួសា�ភាពតជមកើងជឡើង�៏អស់កល្ជ�ើ�

កាលា��ូចជា្ពរះវ�បិតាសួគ៌�បស់ជ�ើងដ��ឬជទ?្ពរះវ�បិតាសួគ៌�បស់

ជ�ើងបានចង្អនុលបគ្ហាញជោ�ជសចក្បី្សឡាញ់ពបីផលៃលូវ�៏្តង់មួ�ជ�ើម្បី

ឲ្យជ�ើងជគ្�ព្បតិបត្តិតាមប៉ុដន្ត�ូចជា្គួសា��បស់លបីន�ដ��ជពល

ខលៃរះជ�ើងម្នភាពខ្ិល្ចអូសជភលៃចអនុវត្តជសចក្បីរំជនឿ�បស់ជ�ើងឬ

មិនសូវម្នកា�ពយាយម�ូចជាអវបីដ�លជ�ើងគួ�ដតម្នក្នុងកា��កសាបទ

បញ្ញត្តិទាំងឡា�ជោរះជទ។ជៅជពលជោរះជ�ើ�ដ�លរបីវិត�បស់

ជ�ើងអាចនរឹង�សាត់ជៅតាមទិសជៅជផ្សងជ�ើ�មិនអាច�ីកចជ្មើន

ជឆាពរះជៅ�កជគ្លជៅ�៏អស់កល្ជានិច្�បស់ជ�ើងបានជឡើ�។ជៅ

ជពលជោរះជ�ើ�ដ�លជ�ើងអាចនរឹងម្នអា�ម្្៍ថាម្នទុក្ខ្ពួ�

ជ្ចើនជាងសុភមង្គលជៅចំ្គ្ដ�លជ�ើងទទួល�ងផលវិបាកននកា�

មិនជគ្�ព្បតិបត្តិ្ពរះបញ្ញត្តិ្ពរះ។ជ�ើងម្នអា�ម្្៍ថាឃ្លាតឆាងា�

ពបី្ពរះ។អាលម្៉ាបជ្ងៀនជ�ើងថាជពលជ�ើងកំពុងជៅជលើ«ផលៃលូវនន

ជសចក្បីសុច�ិត»ជ�ើងកំពុងជៅជលើ«ផលៃលូវដ�លោំជ�ើងជៅ�កនគ�នន

្ពរះ»—ជ�ើងកំពុង«ត្មង់ផលៃលូវ�បស់្ទង់»(អាលម្៉ា7:19)។

ជោកក៏ម្ន្បសាសន៍ផងដ��ថា្ពរះអម្ចាស់«្ទង់មិនជ�ើ�ជលើផលៃលូវ

ជវៀចវាងជឡើ�ជ�ើ�្ទង់ក៏មិនដ�លដប�ជចញពបីអវបីដ�ល្ទង់ម្ន

្ពរះបន្ទលូលដ��ជ�ើ�សូម្បីដតបន្តិចបន្តលួចក៏្ទង់មិនគ្កពបីជឆវងជៅ

សាដាំឬពបីខុសមក្តូវដ��»។(អាលម្៉ា7:20)។�ូជច្រះជពលជ�ើង

ជ្រើសជ�ើសចាកជចញពបីផលៃលូវននជសចក្បីសុច�ិតជ�ើ�សាកល្ងផលៃលូវមួ�

ជផ្សងជោរះ្ពរះអម្ចាស់មិនអាចគង់ជៅជាមួ�ជ�ើងជឡើ�។្ទង់

មិនអាចយងជាមួ�ជ�ើងជទ្បសិនជបើជ�ើងចាកជចញពបីផលៃលូវ្តង់

ជោរះ។ជ�ើងជៅជោ�ឯកឯងជៅចំ្ុចជោរះ។ជ�ើង�កខលៃលួនជ�ើង

ឲ្យកាន់ដតឃ្លាតឆាងា�ពបី្ទង់។្បសិនជបើជ�ើងជ�ើញថាខលៃលួនជ�ើងម្ន

អា�ម្្៍កាន់ដតឃ្លាតឆាងា�ពបី្ពរះជោរះមិនដមនជា្ទង់ជទដ�ល�ក

្ពរះកា�ជចញ។គឺជាជ�ើងជទជតើ។

្ពរះវ�បិតាសួគ៌�បស់ជ�ើងពិតជាម្ន្ពរះទ័�ចង់ឲ្យជ�ើងម្ន

កា��ីកចជ្មើនបានជ្ចើនតាមដ�លអាចជ្វើជៅបានក្នុងរបីវិតជនរះ។

ជ�ើងម្នាក់ៗម្នជពលជវោជាក់ោក់មួ�ដបងដចកឲ្យជ�ើង។

្ពរះវ�បិតាសួគ៌ម្ន្ពរះទ័�ចង់ឲ្យជ�ើងជ្បើ្បាស់ជពលជវោ�បស់

ជ�ើងជោ�ឆាលាតនវក្នុងរបីវិតជនរះ។អវបីទាំងអស់ដ�លជ�ើងកាលា�ជៅ

ជាអវបីទាំងអស់ដ�លជ�ើងជ�ៀនលក្ខ្ៈ�ូចជា្ពរះ្គបីស្ទទាំងអស់

ដ�លជ�ើងអភិវឌ្ឍក្នុងរបីវិតជនរះ—ទាំងអស់ជោរះជ�ើ�គឺជាអវបីដ�ល

ជ�ើងនរឹងោំជៅជាមួ�ជ�ើងជៅកាន់ភាព�៏អស់កល្ជានិច្។

«ជគ្លកា�្៍ននបញ្ញាោក៏ជោ�ដ�លជ�ើងបានជៅក្នុងរបីវិត

ជនរះជោរះនរឹងជៅជាប់នរឹងជ�ើងក្នុង�ំជ្ើ��ស់ជឡើងវិញ។ជ�ើ�

ជបើសិនជាអ្កោមួ�បានចំជ្រះវិជាជានិងបញ្ញាជ្ចើនជាងអ្ក

ជផ្សងជៅក្នុងរបីវិតជនរះជោ�សា�កា�ពយាយមនិងកា�ជគ្�ព�បស់

ខលៃលួនអ្កជោរះនរឹងបានជ្បៀបជ្ចើនជៅពិភពខាងមុខ»។(គ.និងស.

130:18–19)កា�ជ្វើ�ំជ្ើ�ជលើផលៃលូវចំ្តង់ក្នុងរបីវិតជនរះ—ដ�លជា

កា�ជ្វើ�ំជ្ើ�ជៅជលើផលៃលូវ្តង់ជ�ើ�តូចចជង្អៀតនរឹងជ្វើឲ្យជ�ើងជៅបាន

ឆាងា�ជាងកា�ដ�លជ�ើងជ�ើ�តាមផលៃលូវវាង្តូវវជងវងនិងកា�ចំោ�

ជពល�៏ម្នតនមលៃជៅជលើដផន�បី�កផលៃលូវមកវិញពបីផលៃលូវទ័ល។សម្រិក

ម្នាក់ជៅ្បជទសកម្នុជាបានជ�ៀបរាប់ឲ្យខ្នុំសាដាប់ម្ងពបីបទពិជសា្ន៍

យ៉ាង�ន្ត់ននកា�បង្ខំឲ្យវិល្តឡប់មក្បជទសកម្នុជាវិញបោទាប់ពបី

ពយាយម�ត់ជគចខលៃលួនជៅ្បជទសនថក្នុងអំឡនុងសម័�ដខ្�្ក�ម។

គ្ត់គឺជាជក្ង្បុសម្នាក់ជៅជពលជោរះជ�ើ�គ្ត់និងមនុស្សជផ្សងៗ

ជទៀតជាជ្ចើន្តូវបានបង្ខំឲ្យជៅ�កផលៃលូវភ្ំតូចចជង្អៀត្បកបជោ�ជ្គ្រះ

ថានាក់និងជចាទ្តឡប់ជៅ្រលងភ្ំនន្បជទសកម្នុជាវិញ។អ្កដ�ល

ជ�ើ�ផ្សងជ្ពងទាំងប៉ុោមានដ�លសូម្បីដតគ្កចម្ងា�បន្តិចជចញពបីផលៃលូវ

តូចចជង្អៀតជោរះ្តូវបានសម្លាប់ឬជ្វើឲ្យពិកា�ជោ�សា�កា�ផ្ទនុរះមបីន

ដ�ល្តូវបានបងកប់ោក់ទុកជៅ្គប់ទបីកដនលៃងោសជពញ�បីជលើកដលង
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ដតជៅចំជលើផលៃលូវជោរះ។ជៅសងខាងផលៃលូវជោរះម្នោសជពញជៅ

ជោ�បំដ្ករាងកា�ជសសសល់ននអ្កដ�លបានសាលាប់ជោ�

ពយាយមដសវង�កផលៃលូវដ�លគ្�្សួលជាងជោរះ។របីវិតជនរះក៏�ូជច្រះ

ដ��។្គ្ប់មបីនខាងវិញ្ញា្�បស់សាតាំងគឺជៅ្គប់ទបីកដនលៃង�ង់ចាំ

បំផ្លាញជ�ើង្បសិនជបើជ�ើងមិនស្ថិតជលើផលៃលូវ្តង់ជ�ើ�តូចចជង្អៀត

ជទជោរះ។

កា�ស្ថិតជៅជលើផលៃលូវ្តង់ត្មូវឲ្យជ�ើងពយាយមជោ�ឥតឈប់ឈ�

ជគ្�ព្បតិបត្តិតាម្គប់បទបញ្ញត្តិ�បស់្ពរះជ�ើ�អ្ិសាឋានជាជទៀង

ទាត់និងសិកសា្ពរះគម្បី�។ជៅជពលជ�ើងអាន្ពរះបន្ទលូលនន្ពរះ

ជោរះជ�ើងកាន់ខាជាប់ជៅនរឹង«�ំបងដ�ក»—គឺជា្ពរះបន្ទលូលនន

្ពរះដ�លនរឹងរួ�ជ�ើងឲ្យស្ថិតជៅជលើផលៃលូវជោរះ។្បសិនជបើជ�ើង

្ពដលងជ�ើ�ខ្ិល្ចអូសក្នុងកា�អាន្ពរះគម្បី�អ្ិសាឋានចូល�ួម

្ពរះវិហា�ជ�ើ��កសាបទបញ្ញត្តិជោរះវាគ្�្សួលក្នុងកា�បំភ័ន្

ជោ�កា�ខវល់ខាវា�និងកា�ល្លួងជោម�បស់ពិភពជោកជ�ើ�

ចាកជចញពបីផលៃលូវជោរះ�ួចវជងវងឬឈឺចាប់។កម្លាំងននអំជពើអា្កក់គឺ

ខាលាំងជ�ើ�ម្នជ្ចើនសន្រឹកសោធាប់ជៅក្នុងពិភពជោកសពវនថ្ងជនរះ។

្បសិនជបើជ�ើងផ្អាកឬពនយា�ជពលក្នុងកា�ខិតខំ�បស់ជ�ើងជ�ើម្បីបន្ត

ស្ថិតជៅជលើផលៃលូវននជសចក្បីសុច�ិតជោរះជ�ើងនរឹង្តូវបាន�កឈ្រះ

ជ�ើ�្តូវបាន�៊ុមព័ទ្និងបំផលៃិចបំផ្លាញខាងវិញ្ញា្។ជ�ើងមិន

អាចម្នលទ្ភាពក្នុងកា�គ្កជៅជឆវងឬជៅសាដាំ។ជ�ើងមិនអាច

ម្នលទ្ភាពក្នុងកា��ង់ចាំជ�ើម្បី�កសាបទបញ្ញត្តិមួ�ចំនួន�ូចជាកា�

បង់�គ្វា�មួ�ភាគក្នុង�ប់ឬកា��កសានថ្ងឈប់ស្ម្កជានថ្ងប�ិសុទ្

ជឡើ�។ជ�ើងមិនអាចម្នលទ្ភាពក្នុងកា��ង់ចាំជ�ើម្បីជ�ៀបចំខលៃលួន

ជ�ើងឲ្យសក្ិសមជ�ើម្បីជៅកាន់្ពរះវិហា�ប�ិសុទ្ជោរះជទ។ជ�ើងមិន

អាចម្នលទ្ភាពជ�ើម្បីបំភ័ន្ជោ�្ទពសម្ត្តិឬកា�សបបា�ខាង

ជោកិ�ជឡើ�។ជ�ើង្តូវដតស្ថិតជៅជលើផលៃលូវចំ្តង់ជ�ើ�សមលៃរឹង

យ៉ាង�ឹងម្ំជៅជលើជគ្លជៅ�៏អស់កល្ដ�លជ�ើងដសវង�កជ�ើម្បី

ឲ្យជ�ើងអាចជៅដតម្នសុវត្ថិភាពនិង្តូវបានកា�ោ�ជៅក្នុង�ំជ្ើ�

�បស់ជ�ើងក្នុងរបីវិតជនរះ។ខ្នុំសូមដថលៃងទបីបោទាល់ថា្ពរះអង្គសជ្គ្ររះ

នរឹងរួ�ជ�ើ�កា�ោ�ជ�ើងជៅជពលជ�ើងជ្វើ�ំជ្ើ�តាមផលៃលូវ្តង់

—ជាផលៃលូវតូចជ�ើ�ចជង្អៀតដ�លោំជ�ើងជៅកាន់របីវិត�៏អស់កល្—

ដ�លជា�ំ្រឹងល្អនន្ពរះជ�ស៊ូវ្គបីស្ទ។◼

កា�	្រំខ្រក	សាខា្េរះវិហា�	ជៅ	ជែ្រ្តជសៀមរា្រ
ឌោយ		ឌលៀម	ឌៅពីសាល

សាខា	ជសៀមរា្រ

កាលនថ្ងអាទិត្យទបី២៨ដខកញ្ញា

ឆានាំ២០១៤ម្នកា�

្បកាសជាផលៃលូវកា�ថានរឹងម្នកា�បំដបក

សាខាជសៀមរាបជាពបី�សាខា។ជ�ើ�ជៅ

នថ្ងអាទិត្យទបី០៥ដខតុោឆានាំ២០១៤ជា

្ពរឹត្តកា�្៍�៏សំខាន់មួ�ស្ម្ប់សម្រិក

ជៅជខត្តជសៀមរាបដ�លសាខាជសៀមរាប

បានបំដបកជាពបី�សាខា។ោនថ្ងជោរះជ�ើង

ម្នសម្រិកបានមកចូល�ួមចំនួន២១២

ោក់។ជោរះជាក្បីអំ្��៏អសាចា�្យោស់។

ឥឡលូវជ�ើងនរឹងម្នសាខាជសៀមរាបទបី

១និងសាខាជសៀមរាបទបី២ដ�លសាខា

ជសៀមរាបទបី១ស្ថិតជៅខាងដប៉កខាង

ជកើតស្ទរឹងសដងកជ�ើ�សាខាជសៀមរាបទបី

២គឺស្ថិតជៅដប៉កខាងលិចស្ទរឹងសដងក។

គ្ៈ្បធានសាខាជសៀមរាបទបី១�ួមម្ន

្បធានដកវសុភបីនជា្បធាននិង្បធាន

ឡ�ប៊ុនជសៀកជាទបី្បរឹកសាទបី១ជ�ើ�

គណៈប្រធានសាខាឌ្ៀមរា្រ ២ 
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្បធានរុំសុភ័្្ឌជាទបី្បរឹកសាទបី២។

ចំដ្កឯគ្ៈ្បធានសាខាជសៀមរាបទបី

២�ួមម្ន្បធាន�ូោរា៉ជា្បធាននិង

អ៊ុង�ីវង្សជាទបី្បរឹកសាទបី១ជ�ើ�្បធាន

ជលៀមជៅពបីសាលជាទបី្បរឹកសាទបី២។

ជម្៉ាងកា�្បរុំថាវា�បង្គំជៅនថ្ងអាទិត្យ

ស្ម្ប់សាខាជសៀមរាបទបី១នរឹងជ្វើ

ជឡើងជៅជ�ៀងរាល់ជម្៉ាង២�ជសៀល

ជ�ើ�ជម្៉ាងកា�្បរុំថាវា�បង្គំជៅនថ្ងអាទិត្យ

ស្ម្ប់សាខាជសៀមរាបទបី២នរឹងជ្វើជឡើង

ជៅជ�ៀងរាល់ជម្៉ាង៩្ពរឹកជ�ើ�កាលវិភាគ

ជនរះនរឹងជ្វើកា�ផ្លាស់ប្តលូ�ជៅជ�ៀងរាល់ដខមករា

ននឆានាំនបីមួ�ៗ។

ឱ!ជនរះជាកា�បគ្ហាញ�៏អសាចា�្យឲ្យ

ជ�ើញចបាស់ពបីព�រ័�ដ�ល្ពរះអម្ចាស់

បានចាក់ជ្សាចមកជលើ្បជទសកម្នុជា។

�ំ្រឹងល្អ�បស់្ពរះកំពុង�ីកចជ្មើន

ជឡើងជោ�សា�ដតជសចក្បីរំជនឿនិង

កិច្ខិតខំ្បរឹងដ្បង�បស់សម្រិកអ្ក

ផ្សពវផសា�សាសោនិងថានាក់�រឹកោំ

ទាំងឡា�។◼

គណៈប្រធានសាខាឌ្ៀមរា្រ ១ និងបគួសារ
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កា�	្រំខ្រក	សាខាជកៀនសាវាយ
ឌោយ		ែ៊ុន	សុផល្លារត្ន័

សាខា	ជៅជ្មៅ	ទី	១

ជ�ើងម្នអំ្�គុ្ចំជោរះកា�បជ្មើ

និងខិតខំ្បរឹងដ្បង�បស់សម្រិកនិងថានាក់

�រឹកោំមកពបី្គប់អង្គកា�រំនួ�ទាំងអស់។

គណៈប្រធានសាខាឌគៀនសាវាយ

គណៈប្រធានសាខាចបារែំឌៅ

្េរឹត្តកា�្៍�៏អសាចា�្យនិង

�៏�ំជភើប�ីករា�មួ�ជទៀតបានជកើត

ជឡើងកាលពបីនថ្ងទបី១៩ដខតុោឆានាំ

២០១៤គឺជាកា�បជងកើតសាខាថ្បីមួ�ជទៀត

ជៅតំបន់ចបា�អំជៅដ�លបំដបកជចញ

ពបីសាខាជកៀនសាវា�។

ជោ�សា�ដតជសចក្តបីរំជនឿនិង

កា�ខិតខំ្បរឹងដ្បង�បស់សម្រិកនិង

អ្កផ្សពវផសា�សាសោក្នុងកា�ពជនលៃឿន

កា�ផ្សពវផសា��ំ្រឹងល្អ្ពរះជ�ស៊ូវ្គបីស្ទ

ជោរះចំនួន�បស់សម្រិកបានជកើនជឡើង

��ូត�ល់ជ�ើងបានទទួលនូវកា�បំដបកសា

ខាជកៀនសាវា�ជៅជាពបី�សាខាផងដ��គឺ

សាខាជកៀនសាវា�និងសាខាចបា�អំជៅ។

គ្ៈ្បធានសាខាជកៀនសាវា��ួមម្ន

្បធានយនចាន់្ួកជា្បធានជ�ើ�

្បធានញាបពិសិទ្ឋជាទបី្បរឹកសាទបី១

និង្បធានអ៊ូចវ្្ណថនជាទបី្បរឹកសាទបី២។

ចំដ្កឯសាខាចបា�អំជៅ�ួមម្ន្បធាន

ជចវកុសលជា្បធានជ�ើ�្បធានផុន

ផ្នជាទបី្បរឹកសាទបី១និង្បធានជ៉៉ាជ�េត

ជាទបី្បរឹកសាទបី២។

ជម្៉ាងកា�្បរុំថាវា�បង្គំជៅនថ្ងអាទិត្យ

ស្ម្ប់សាខាជគៀនសាវា�នរឹងជ្វើ

ជឡើងជៅជម្៉ាង9្ពរឹកជ�ើ�ជម្៉ាងកា�

្បរុំថាវា�បង្គំជៅនថ្ងអាទិត្យស្ម្ប់សាខាចបា�

អំជៅនរឹងជ្វើជឡើងជៅជ�ៀងរាល់ជម្៉ាង2

�ជសៀលក្នុងអគ្�្បរុំដតមួ�។

ជនរះជាជម្ទនភាពនិងជសចក្បី�ីករា�ជាអ

តិប�ិម្ក្នុងកា�ទទួលបាននូវកា��ីកចជ្មើន�៏

ឆាប់ដបបជនរះ។◼


