
ជួយពួកេគេន មផូវ តឡប់េទផទះរបស់ពួកេគវិញ 
បធនហិនរ ីបី៊ វរងិ 

ជទី បឹក ទីមួយេនកនុងគណៈ បធនទីមួយ  

 

 បងបូន បស សី ពះវរបិ សួគ៌របស់េយងចង់ េហយ តវករេយងឱយជួយកូនេចខងវញិញ ណ

របស់ ទង់ តឡប់ េទរក ទង់វញិ។ ខញុំនិយយេនៃថងេនះេទកន់មនុស វយ័េកមង ែដលមនជំេន េល

សនច កពិតេនះ ែដលបនចប់េផមេដររចួេហយេនេលផូវតូច តង់ និងចេង ត េដមបី តឡប់េទកន់

េគហ នសួគ៌របស់ពួកេគវញិ។ ទង់ចង់ឱយវញិញ ណរបស់ពួកេគមនភពរងឹមំ ំងពីេនវយ័េកមង េដមបី

ឈរេនេលផូវេនះ។ េហយ ទង់ តវករជំនួយ ពីពួកេយង េដមបីជួយពួកេគ តឡប់េទកន់ផូវេនះវញិឱយ

បនឆប់ បសិនេបពួកេគចប់េផមវេងង។  

 

ខញុំចប់េផមេមលេឃញករណ៍េនះកន់ែតចបស់ កលខញុំេនជបី៊ស ពេកមងមួយរបូ ពីមូលេហតុែដល

ពះអមច ស់ ចង់ឱយេយងព ងឹងកូនេចរបស់េយង េនេពលពួកេគេនេកមង និងសេ ងគ ះពួកេគឱយបនឆប់។ 

ខញុំនឹងនិយយ បប់អនកនូវេរ ងមួយ អំពីបុរសវយ័េកមងមន ក់ែដលតំ ងឱយមនុស ជេ ចន ែដលខញុំពយយម

ជួយជេ ចនឆន ំកនងមកេនះ។  

 

នងអងគុយទល់មុខខញុំកនុងករយិល័យរបស់បី៊ស ព។ នងេរ ប ប់ បប់ខញុំ អំពីដំេណ រជីវតិរបស់នង។ 

នងបនទទួល ពិធីបុណយ ជមុជទឹក និងពិធីបញជ ក់ជសមជិកៃន សនច ក េនេពលនងមន យុ

បំបីឆន ំ។  នងមិនបនហូរ ទឹកែភនកេទេពលែដលនងេរ ប ប់ អំពីរយៈេពលជងៃមភឆន ំកនងមកេនះ 

បុ៉ែនសេមងរបស់នងេពរេពញេទេ យភពេ ក ម កំ។ នងបននិយយថ ផូវែដលេឆព ះេទរក

អំេពបបបនចប់េផម េពលែដលនងេ ជសេរ សេសពគប់ ជមួយមនុស ែដលនងគិតថ ជមនុស

ែដលមនភពភញ ក់េផល។ ដំបូងនងបនចប់េផមបំពនេទេលបញញតិែដល េមលេទ ក់បីដូចជមិន

សូវសំខន់។  

 

ដំបូងនងខល់ខយបនិចបនួច េហយមន រមមណ៍ថខុសតិចតួច។ បុ៉ែនករេសពគប់ជមួយមិតទំង

យផល់នូវ រមមណ៍ថមីដល់នង េ យចប់េផមមនករចូលចិត ដូេចនះេហយឱកសៃនករ ំងចិត

េដមបីេធករែ បចិត ក់បីដូចជកន់ែតតិច និងមិនសូវសំខន់។ បទបញញតិសំខន់ៗែដលនងបំពន ក់

បីដូចជកន់ែតេកនេឡង សុបិនៃនកររកី យជមួយេគហ នសួគ៌ ក់បីដូចជរ យ បសូនយ។  

 

នងអងគុយទល់មុខខញុំ េនកនុង ថ នភពមួយកំសត់ ស់។ នងចង់ឱយខញុំសេ ងគ ះនងពីអងគប់ៃនអំេពបប 

ែដលនងមន រមមណ៍ថជបនទុកមួយសំ ប់នង។ បុ៉ែនមេធយបយែតមួយគត់េដមបីេងបេចញពីេរ ងេនះ 

សំ ប់នងគឺ តវអនុវតេសចកីជំេន េល ពះេយសូ៊វ គីសទ តវែតមនចិតសេ ងក េដមបីែ បចិត ដូេចនះេទប



ច ជះ ត មនករផស់បូ និងមនភពរងឹមំ មរយៈដងយធួនរបស់ ពះអមច ស់។ ខញុំបនែថង

ទីបនទ ល់ដល់នងថ អី គប់យ៉ង ចេទរចួ។ ចេទរចួ បុ៉ែន មនករពិបក ជងករអនុវតន៍

េសចកីជំេន ំងពីេនវយ័េកមងកនុងជីវតិរបស់នង េនកនុងដំេណ រេទកន់េគហ នរបស់ ពះ និងេនេពល

ែដលនងចប់េផមវេងង កលពីដំបូង។  

 

ដូេចនះេហយវធីិែតមួយគត់ដ៏លបំផុតែដលេយង ចផល់ដល់កូនេចរបស់ ពះ គឺក ងេសចកីជំេន េល

ពះេយសូ៊វ គីសទ និងដំណឹងលែដលបន រេឡងវញិរបស់ ទង់ កលពីពួកេគេនេកមង។ េហយបនទ ប់

មកេយង តវជួយដុតបំភឺ េសចកីជំេន េនះឱយបនឆប់ មុនេពល តវបត់បង់ េពលែដលពួកេគវេងង

េចញពីផូវេនះ។  

 

ដូេចនះ អនក និងខញុំ តវបនរពឹំងទុកឱយចប់យកឱកសេនជិតៗេនះ េដមបីជួយអនកេធដំេណ រកនុងចំេ ម

កូនេចរបស់ ពះ។ ពះអងគសេ ងគ ះបន បប់េយងពីមូលេហតុេនះ េហតុអីេយង តវេធដូេចនះ េនេពល

ទង់ពិពណ៌នអំពីេ គះថន ក់ ចំេពះដំេណ រ តឡប់េទកន់េគហ នវញិ ចំេពះកូនេចខងវញិញ ណ

ទំងអស់របស់ ពះេនកនុងអ័ពទៃនអំេពបប និងេនកនុងអីែដល ំងបេងកតេឡង៖ 

 

«ចូរឱយេទ មទរចេង ត តបិតទរែដលនំេទឯេសចកីបំផិចបំផញ េនះធំេហយទូ យផង ក៏មន

មនុស ជេ ចនែដលចូល មទរេនះ។ ែតផូវែដលនំេទឯជីវតិ េនះតូចេហយចេង តវញិ ក៏មនមនុស

តិច ស់ែដលរកផូវេនះេឃញ»។ 1 

 

េ យេមលេឃញពីតំរវូកររបស់កូនេច ទង់ ពះវរបិ សួគ៌ជទី ស ញ់បនផល់នូវេសចកីែណនំ 

និងជួយសេ ងគ ះពួកេគ មផូវរបស់ពួកេគ។ ទង់បនបញជូ ន ពះ ជបុ របស់ ទង់ ពះេយសូ៊វ គីសទ 

ឱយ ចេធដំេណ រេន មផូវែដលមនសុវតថិភព និង ចេមលេឃញ។ ទង់បនេ ពយកររីបស់ ទង់េន

កនុងជំនន់េនះ គឺ បធនថូម៉ស េអស ម៉នសុន។ ំងពីវយ័េកមងមកេម៉ះ បធន ម៉នសុន មិន តឹមែតបន

បេ ង នឱយេនេលផូវេនះបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនក៏បនបេ ង នឱយជួយអនកែដលសថិតកនុងទុកខ ពយផងែដរ។  

ពះវរបិ សួគ៌បន ក់េយងេនកនុង ថ នភពខុសៗគន េដមបីជួយព ងឹង េហយេនកនុងេពលែដលចំបច់ 

េយង ចដឹកនំអនកដំេណ រទំងេនះេទរកសុវតថិភពផងែដរ។ ករចត់ ំងដ៏សំខន់ និងមនអំ ច

ជងេគគឺ េនកនុង កម គ ររបស់េយង។ គ រសំខន់ ស់ េ ពះ គ រមនឱកសចប់េផមជីវតិ

កុមរឱយឈនេជងយ៉ង រងឹមំ េនេលផូវ តឡប់េទេគហ នសួគ៌វញិ។ ឪពុកមយ បងបូន បស សី 

េ កយយេ ក  ពូ និងមីង គឺជអនកែណនំ និងអនកសេ ងគ ះដ៏មនអំ ច និងមនសុវតិភពេ យ

ចំណងៃនេសចកី ស ញ់ពីធមមជតិ របស់ គ រ។  

  

គ រមនអតថ បេយជន៍ ស់េនកនុង យុ បំបីឆន ំដំបូងៃនជីវតិរបស់កុមរ។ េនកនុងឆន ំែដលមន



ករគំពរេនះ េ យដងយធួនរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ ំងបនេ បអ័ពទ ៃនេសចកីងងឹតកំបំងផូវ 

បិទទរ តឡប់េទកន់េគហ ន សួគ៌វញិ។ េនកនុងឆន ំដ៏មនតៃមទំងេនះ ពះអមច ស់បនជួយ កម

គ រ មរយៈករេ អនកេធករថន ក់កុមរ េដមបីជួយព ងឹងកុមរខងវញិញ ណ។ ទង់ក៏បនផល់អនក

កន់បពជិតភពេអរ ៉នុេដមបីេធពិធី កម៉ង់។ េនកនុងពិធី អធិ ន កម៉ង់ កុមរបនឮេសចកីសនយ

ថពួកេគ ចមន ពះវញិញ ណៃន ពះ បសិនេបពួកេគេគរព មបញញតិរបស់ ពះ។ ជលទធផល ពួកេគ

តវបនករពរទប់ទល់នឹងករលបួងេនេពល េកតមន េហយបនទ ប់មក នេពលអនគត ពួកេគនឹងេទ

សេ ងគ ះអនកេផ ងេទ ត។  

 

បី៊ស ពភគេ ចនេនកនុង សនច កបនទទួលនូវករបំផុសគំនិត េដមបីេ មនុស ែដលរងឹមំជងេគ

មន ក់េនកនុងវដួ េដមបីបំេរ កុមរេនកនុងថន ក់កុមរ។ ពួកេគដឹងថ បសិនេបកុមរមន ក់រងឹមំ េ យ រ

េសចកីជំេន  និងទីបនទ ល់  េនះពួកេគនឹង តវករករជួយឱយរចួពីេ គះថន ក់កន់ែតតិចកនុងវយ័ជំទង់របស់

ពួកេគ។ ពួកេគដឹងថ គឹះ ដ៏រងឹមំខងវញិញ ណ ចេធឱយមនភពខុសគន អស់មួយជីវតិ។  

 

េយងទំងអស់គន ចជួយ េ កយយេ ក  និងសមជិក គប់របូ ែដល គ ល់កុមរទំងអស់សុទធែត

ច ជួយដល់ពួកេគបន។ មិនចំបច់ តវករករេ ជផូវករេនកនុងថន ក់កុមរេនះេទ។ ឬចំបច់

កំណត់ថ យុបុ៉  េនះេទ។ សីមន ក់ ជមនុស េកមងជេគបំផុតែដល តវបនេ ឱយេធជគណៈ

កមមករថន ក់កុមរទូេទ ែដលបនជួយបេងកតបវចន ជ.រ.ត (េ ជសេរ សផូវ តវ)។  

 

នងមិនែដលេន យហត់កនុងករបំេរ ដល់កុមរេទ។ នងបេ ង ន ដល់កុមរកនុងវដួរបស់នង ែដលជ

ករេសនសំុរបស់នងផទ ល់រហូតដល់នងមន យុជិត 9០ ឆន ំ។ កុមរតូចៗ ចទទួល រមមណ៍ថ នង

មនេសចកី ស ញ់ចំេពះពួកេគ។ ពួកេគបនេមលេឃញគំររូបស់នង។ ពួកេគបនេរ នេគលលទធិដ៏

មញញ ៃនដំណឹងល ៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ។ រមួេសចកីមក ពីេ ពះគំររូបស់នង ពួកេគបនេរ ន គ ល់ពី

រមមណ៍ និង គ ល់ ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ េនេពលែដលពួកេគទទួល រមមណ៍ដូេចនះ េនះពួកេគចប់េផម

ទទួលនូវេសចកីជំេន ែដលពួកេគ តវករ េដមបីតទល់នឹងករលបួង។ េនះពួកេគ តវករជំនួយសេ ងគ ះ

កន់ែតតិច េហយពួកេគបនេ ត មខួនេដមបីេទសេ ងគ ះអនកដៃទ។  

 

ខញុំបនេរ នអំពីអំ ចៃនេសចកីជំេន ដ៏ មេញញ េនកនុងករអធិ ន និង ពះវញិញ ណបរសុិទធ េនេពល

កូនរបស់េយងេនតូចៗ។ កូន បសចបងរបស់េយងមិនទន់បនទទួលបុណយ ជមុជទឹកេនេឡយេទ។ 

ឪពុកមយរបស់គត់ គថន ក់កុមរ និងអនកដឹកនំបពជិតភព បនពយយមជួយឱយគត់ទទួល រមមណ៍ 

និង គ ល់ ពះវញិញ ណ េហយដឹងអំពីរេប បេដមបីទទួលជំនួយពី ទង់។  

 

រេស លៃថងមួយ ភរយិរបស់ខញុំបនជូនគត់េទផទះ សីមន ក់ ែដលបនបេ ង នគត់ឱយេចះ ន។ គេ មង



របស់ខញុំគឺ តវេទទទួលគត់ មផូវែដលខញុំ តឡប់មកពីេធករវញិ។  

 

េមេរ នរបស់គត់បនបញច ប់មុនេពលែដលេយងរពឹំងទុក។ គត់មនទំនុកចិតថគត់ គ ល់ផូវេទផទះ។ 

ដូេចនះេហយគត់បនចប់េផមេដរេទ។ េ កយមកគត់និយយថគត់ពិតជមនទំនុកចិតខំង ស់ 

េហយេពញចិតនឹងគំនិតមួយគឺករេធដំេណ រែតមន ក់ឯង។ បនទ ប់ពីគត់េធដំេណ រ បែហលជជិតមួយគីឡូ

ែម៉ ត េមឃចប់េផមងងឹត។ គត់ចប់េផមមន រមមណ៍ថគត់េនឆង យពីផទះ ស់។  

 

គត់េនចំថ ពនឺេភង នែដលេបកកត់គត់េនះ េមលមិនចបស់េ យ រទឹកែភនករបស់គត់។ គត់

មន រមមណ៍ ដូចជកូនេកមងតូចមន ក់ គឺមិនែមនជេកមង បសែដលមនទំនុកចិត ថ ចចប់េផមេដរេទ

ផទះែតមន ក់ឯងបនេនះេទ។ គត់ចប់េផមដឹងថគត់ តវករជំនួយ។ េពលេនះមនអីមួយបនផុសេឡង

កនុងគំនិតរបស់គត់។ គត់ដឹងថគត់ តវករអធិ ន។ េហយគត់បនចុះពីេលថនល់េហយេដរសំេ េទ

រកេដមេឈែដលគត់េមលេឃញតិចៗ េនេពលេមឃងងឹត។ គត់បនរកកែនងលុតជងគង់ចុះអធិ ន។  

 

មរយៈគុមគេមព ធេនះគត់ ចឮសេមងនិយយមកកន់គត់។ មនុស វយ័េកមងពីរនក់បនឮគត់កំពុង

យំ។ េពលពួកេគេដរមកជិត ពួកេគនិយយថ៖ «េតេយង ចជួយអនកបនេទ?» គត់និយយ បប់ពួកេគ

ទំងទឹកែភនកថ គត់វេងងផូវ េហយគត់ចង់ តឡប់េទផទះវញិ។ េតគត់ចំេលខទូរស័ពទ ឬ ស័យ នផទះ

ឬេទ។ គត់មិនចំេទ។ ពួកេគបនសួរថេតគត់ គ ល់េឈម ះរបស់គត់េទ ពួកេគបននំគត់េទជិត

កែនងែដលគត់រស់េន។ ពួកេគបនរកេឈម ះ តកូលេនកនុងេស វេភទូរស័ពទ។  

 

េនេពលខញុំទទួលទូរស័ពទេហយ ខញុំ បញប់ បញល់ េទជួបអនកសេ ងគ ះ េ យមនអំណរគុណចំេពះ ពះ 

ែដលបនបញជូ នមនុស លេន មផូវ តឡប់េទផទះវញិរបស់គត់។ េហយខញុំែតងែតមនអំណរគុណ ែដល

គត់ តវបនបេ ង នឱយអធិ នជមួយេសចកីជំេន  េហយជំនួយេនះបនេកតមនេនេពលគត់វេងង

ផូវ។ េសចកីជំេន េនះបនដឹកនំគត់េទរកសុវតថិភព េហយបនេធឱយគត់កយេទជអនកជួយសេ ងគ ះ

វញិជេ ចនដង ប់មិនអស់។  

 

ពះអមច ស់បនេរ បចំគំរសូេ ងគ ះ និងអនកជួយសេ ងគ ះេនកនុងនគររបស់ ទង់។ ពះបញញ របស់ ទង់ គឺ

ពះអមច ស់បនបំផុសគំនិត អនកបំេរ របស់ ទង់នូវមេធយបយដ៏មនអំ ចេដមបីជួយព ងឹងេយង ទង់

បនចត់ ំងអនកជួយសេ ងគ ះដ៏លបំផុត េនេពលេយងឆងកត់ជីវតិជយុវវយ័។  

 

អនកបនដឹងអំពីកមមវធីិពីរដ៏មនអំ ចែដលបនផល់ឱយេ យ ពះអមច ស់។ មួយសំ ប់យុវនរ ីគឺ តវបន

េ ថ «ករព ងីកខួនរបស់យុវនរ»ី មួយេទ តសំ ប់អនកកន់បពជិតភពេអរ ៉នុ គឺ តវបនេ ថ 

«កតពកិចចចំេពះ ពះ» េយងសូមេលកទឹកចិតដល់យុវជនវយ័េកមង ៃនជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័សូម



េមលេឃញពីសកនុពលរបស់ពួកេគ កនុងករក ងព ងឹងខងវញិញ ណដ៏អ ច រយ។ េហយេយងសូមអងរ

ដល់អស់អនកែដលែថទំយុវជនវយ័េកមងទំងេនះ សូមចិញជ ឹមពួកេគេទ មអីែដល ពះអមច ស់ចង់ឱយេយង

េធ េដមបីជួយពួកេគ។ េហយេ យ រអនគត របស់ សនច កពឹងែផកេលពួកេគ ដូេចនះេយងទំង

អស់គន តវែតយកចិតទុក ក់។  

 

កមមវធីិទំងពីរបនែកលំអរ បុ៉ែនេគលបំណងរបស់ បនេ យគម នករែ ប បល។ បធន ម៉នសុន  បន

ចត់ទុករេប បេនះ៖ េយង តវែត «េរ ននូវអីែដលេយងគួរេរ ន េធនូវអីែដលេយងគួរេធ េហយេទកែនង

ែដលេយងគួរេទ»។ 2 

 

កូនេស វេភករព ងីកខួនរបស់យុវនរ ីបនបងញពីេគលបំណងយ៉ងចបស់ ស់ចំេពះពួកេគ៖  

 

«កមមវធីិករព ងីកខួនរបស់យុវនរ ីបនេ បនូវតៃមទំង បំបីរបស់យុវនរ ីេដមបីជួយអនកឱយយល់កន់ែត

ចបស់ថេតអនកជនរ  េហតុអីអនកមករស់េនេលែផនដី េហយអនកគួរែតេធអីកនុងនមជបុ តីរបស់ ពះ 

េដមបីេរ បចំខួនសំ ប់ៃថងែដលអនក តវេទ ពះវ ិ របរសុិទធ េដមបីេធេសចកីសញញ ពិសិដ»។ 3 

 

េស វេភេនះបននិយយេទ តថ យុវនរនឹីង «េធករ ំងចិត អនុវត  េហយ យករណ៍អំពីកររកីចំេរ ន

របស់អនក េទឪពុកមយ ឬអនកដឹកនំ» ក៏បនសនយែដរថ «គំរទំូង យែដលអនក ថ បនេឡង េន

េពលអនកេធករកនុងេស វេភកររកីចំេរ នផទ ល់ខួន--- ដូចជករអធិ ន ករសិក ពះគមពីរ ករបំេរ  និង

កររក កំណត់េហតុ--- នឹងកយជទមប់ បចំៃថងផទ ល់ខួន។ ទមប់ទំងេនះ នឹងព ងឹងដល់ទីបនទ ល់

របស់អនក េហយជួយអនកឱយេរ ន និងរកីចំេរ នអស់មួយជីវតិរបស់អនក»។ 4 

 

កមមវធីិកតពកិចចចំេពះ ពះ សំ ប់យុវជនេនកនុងបពជិតភពេអរ ៉នុ បនជួយព ងឹង និងមនករេផតយក

ចិតទុក ក់។ មនេនកនុងកូនេស វេភធមម មួយ សំ ប់មុខតំែណងទំងបីៃនបពជិតភពេអរ ៉នុ។ 

យុវជននឹងអនកដឹកនំរបស់ពួកេគ នឹងទទួលបនកូនេស វេភថមីេនះមន ក់មួយចបប់។ គឺជឧបករណ៍

ដ៏មនអំ ច។  

 

នឹងជួយព ងឹងដល់ទីបនទ ល់របស់យុវជន និងទំនក់ទំនងពួកេគជមួយ ពះ។ នឹងជួយពួកេគេរ ន 

េហយចង់បំេពញកតពកិចចរបស់ពួកេគ។ នឹងជួយព ងឹងទំនក់ទំនងពួកេគជមួយឪពុកមយ កនុង

ចំេ មសមជិក កម និងរ ងយុវជន និងអនកដឹកនំរបស់ពួកេគ។  

 

កមមវធីិទំងពីរបន ក់ករទទួលខុស តវយ៉ងធំ កនុងកិចចខិតខំរបស់មនុស វយ័េកមងផទ ល់។ ពួកេគ តវបន

អេញជ ញឱយេរ ន និងេធនូវអីែដលនឹងមនករពិបកសំ ប់មនុស គប់របូ។ េពលខញុំគិតអំពីយុវវយ័របស់ខញុំ



ផទ ល់ ខញុំមិនចំអំពីអីែដលជឧបសគគេនះេទ។ ែមនេហយ មងមក ល ខញុំ តវបនអេញជ ញឱយសំេរចនូវ

ករពិបកៗ បុ៉ែនយូរៗមងបុ៉េ ះ។ កមមវធីិេនះរពឹំងទុកឱយមនករេធជប់ជនិចច តវខិតខំឱយខំង  និង

បេងកននូវករេរ នសូ ត និងបទពិេ ធន៍ខងវញិញ ណ ប់ឆន ំ។  

 

េនេពលខញុំគិតអំពី  ខញុំដឹងថមតិករៃនកូនេស វេភេនះ គឺតំ ងឱយ ច់ឈម ៃនករទុក ពះទ័យ

របស់ ពះអមច ស់ ចំេពះជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័ និងចំេពះេយងទំងអស់គន ែដល ស ញ់ពួកេគ។ 

េហយខញុំបនេមលេឃញភសុ ងថ ករទុក ពះទ័យេនះគឺបនេរ បចំយ៉ងល។  

 

េនកនុងករេទសួរសុខទុកខពួកេគ ខញុំបនេមលេឃញទេងររបស់ កមបពជិតភពេអរ ៉នុ។ ខញុំបនេមលេឃញ

យុវជនេធ មគំរៃូនករេរ នសូ ត ក់ែផនករេធនូវអីែដល ពះចង់ឱយពួកេគេធ េហយបនទ ប់មកេធនូវអី

ែដលពួកេគេបជញ  ថ តវេធ េហយែចកចយជមួយអនកដៃទនូវករផស់បូរខងវញិញ ណរបស់េគ។ េហយ

េនេពលែដលខញុំេមល និង ប់ កន់ែតេធឱយខញុំេមលេឃញចបស់ថ ឪពុកមយ អនកដឹកនំ មិតភកិ 

និងសូមបីែតអនកជិតខងកនុង កមជំុនំ តវបនដក់ជប់េ យ ពះវញិញ ណ េនេពលពួកេគបនឮអំពី

ទីបនទ ល់របស់យុវវយ័អំពីរេប បែដលពួកេគ តវបនព ងឹង។ យុវវយ័ តវបនេលកេឡង េនេពលពួកេគ

ែថងទីបនទ ល់ ក៏ដូចគន ជមួយនឹងអនក ែដលពយយមជួយបីបច់ពួកេគផងែដរ។  

 

កមមវធីិយុវនរមីនគំរដ៏ូមនអំ ចដូចគន  េដមបីអភិវឌ កមំងខងវញិញ ណេនកនុងយុវនរ ីេហយផល់

ឱកសដល់េយងេដមបីជួយ។ េស វេភករអភិវឌ ន៍ខួនសំ ប់យុវនរ ីជួយយុវនរឱីយទទួលពិធីករៃន

ពះវ ិ របរសុិទធ។ បនជួយ មរយៈគំររូបស់មយ េ កយយ និង សីសុចរតិ គប់របូែដលេនជំុវញិ

ពួកេគេនកនុង សនច ក។ ខញុំបនេមលេឃញអំពីរេប បែដលឪពុកមយជួយកូន សីសេ មចបននូវ

េគលេ  និងសុបិនរបស់នង មរយៈករកត់សំគល់ និងចូលរមួចំែណកនូវ ល់ គប់កិចចករលែដល

នងបនេធ។  

 

េទបែតបុ៉នម នៃថងកនងេទបុ៉េ ះ ខញុំបនេមលមយមន ក់ឈរជមួយកូន សីរបស់នងេនេពលពួកេគ

ទទួល រងន់ែដលពួកេគបនកយជគំរ ូដ៏េលចេធរកនុងភពជ សី។ េហយពួកេគបនែចកចយជមួយ

ខញុំេត មនន័យយ៉ង ចំេពះពួកេគ េនះខញុំបនទទួល រមមណ៍េ យមនករអនុញញ តពី ពះអមច ស់ 

េហយ ពមទំងេលកទឹកចិតដល់េយងទំងអស់គន ។  

  

សូមផល់ជំនួយែដលេយង ចេធបនដល់មនុស វយ័េកមងទំងេនះ េនះអីែដលអ ច រយនឹងដឹកិនំពួកេគ 

ឱយទទួលនូវ រមមណ៍ែដលមនទំនុកចិតថពួកេគេន មផូវ តឡប់េទកន់េគហ ន ពះ េហយពួកេគ

ចេធបន។ េហយេយងេធនូវអីែដល បេសរបំផុតេដមបីេទជមួយពួកេគ។ ពីេ ពះេន មផូវមន

គឡុក េហយេពលខះមនថម េនេពលខះពួកេគនឹងមន រមមណ៍បក់ទឹកចិត និង ប់អួរ។ េនេពលខះ



ពួកេគនឹង ចបូក ចបល់ អំពីេជគ សនរបស់ពួកេគ េហយេង ងឆងល់ បនទ ប់ពីករែសងរកេគលេ ែដល

មិនសូវសំខន់ចំេពះភពអស់កលបរបស់ពួកេគ។ កមមវធីិែដលមនករបំផុសេនះយ៉ងេ ច ស់ក៏េធ

ឱយមនចំ ប់ រមមណ៍ ពីេ ពះ នឹងដឹកនំជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័ឱយអេញជ ញ និងទទួលភពជៃដគូ

ពី ពះវញិញ ណបរសុិទធ។  

 

ដំបូនម នដ៏លបំផុតសំ ប់េយងែដល តវផល់ឱយជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័គឺថ ពួកេគ ច តឡប់េទកន់

ពះវរបិ សួគ៌វញិមនែត មរយៈករដឹកនំ និងករែកតំរវូពី ពះវញិញ ណៃន ពះបុ៉េ ះ។ ដូេចនះេហយ

េបសិនជេយងឈសៃវ េយងនឹងមនេសចកីក ន ករសរេសរ និងយកគំរូ ម គប់យ៉ងែដល

អេញជ ញភពជៃដគូៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ េនេពលពួកេគែចកចយនូវអីែដលពួកេគកំពុងេធ និង

រមមណ៍ែដលពួកេគមន េនះេយងក៏ តវែតមនភពសកិសមេដមបីមន ពះវញិញ ណបរសុិទធផងែដរ។ 

បនទ ប់មកេយងនឹងទទួល រមមណ៍េ យកីេកតសេសរ និង ន មញញឹម ៃនករ សះ សលជមួយ ពះ។ 

េហយេបសិនជេយងមន រមមណ៍ថ តវផល់ដំបូនម នែដល តឹម តវ េនះពួកេគនឹងទទួល រមមណ៍ៃន

េសចកី ស ញ់របស់េយង និងរបស់ ពះេនកនុងេនះ គឺមិនែមនជករសីបេនទ ស េហយបដិេសធ ែដល

ចេបកៃដឱយ ំងដឹកនំអនគតពួកេគេនះេទ។  

 

គំរែូដលពួកេគ តវករពីេយងបំផុតគឺ េធនូវអីែដលពួកេគ តវេធ។ េយង តវអធិ នសំុអំេ យទនៃន

ពះវញិញ ណ។ េយង តវេធករពិចរ េនកនុង ពះគមពីរ និងពកយេពចន៍របស់ពយករែីដលេនរស់។ េយង

តវេរ បចំែផនករ ែដលមិន តឹមែតជបំណង បថន បុ៉េ ះេទ បុ៉ែនគឺជេសចកីសញញ ។ បនទ ប់មកេយង

តវរក េសចកីសនយរបស់េយងចំេពះ ពះ។ េហយេយង តវេលកអនកដៃទេឡង មរយៈករែចកចយ

ពរជ័យៃនដងយធួនែដលេកតមនចំេពះជីវតិរបស់េយង។  

 

េហយេយង តវយកមកេ ប បស់កនុងជីវតិរបស់េយងផទ ល់ េហយ តវខជ ប់ខជួន និងបនមនភពេ ម ះ តង់ 

ែដល ពះអមច ស់រពឹំងចង់បនពីពួកេគ។ េហយេពលេយងេធដូេចនះ េយងនឹងជួយពួកេគឱយទទួល រមមណ៍

ពី ពះវញិញ ណនិងករអះ ងថ បសិនេបពួកេគនឹងតទល់ជមួយ េនះពួកេគនឹងឮ ពះបនទូលពី ពះអងគ

សេ ងគ ះ និង ពះវរបិ សួគ៌ជទី ស ញ់ថ៖ «... បៃពេហយបវលេ ម ះ តង់េអយ ឯងមនចិតេ ម ះនឹង

តតរបស់បនិចេនះ ដូេចនះអញនឹង ំងឱយឯង តតេលរបស់ជេ ចនេទ ត ចូរឱយឯង បកបេ យេសចកី

អំណររបស់េច យឯងចុះ»។ 5  េហយេយងែដលជអនកបនជួយពួកេគ នឹងឮពកយេពចន៍ទំងេនះ

េ យកីអំណរ។  

 

ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ ពះអមច ស់ ស ញ់អនក និងកូនេច គប់របូរបស់ ពះ។ េនះគឺជនគររបស់ ទង់

ែដលបន រេឡងេ យកូនេ របពជិតភព មរយៈពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ។   ថូម៉ស េអស ម៉នសុន 

គឺជពយកររីបស់ ពះអមច ស់នេពលបចចុបបននេនះ។ ខញុំសូមសនយនឹងអនក ល់គន មន ក់ៗថ េនេពលអនកេធ



មករែណនំែដលមនករបំផុសគំនិតេនកនុង សនច កពិតៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ អំពីពួកយុវវយ័េនះ 

េយងែដលជអនកជួយ និង ស ញ់ពួកេគ ចបញជូ នពួកេគេទេគហ ន ពះវរបិ សួគ៌ និង ពះអងគ

សេ ងគ ះេ យសុវតិភព េដមបីរស់េនជមួយ កម គ រ និងមនកីអំណរជេរ ងរហូត។ េនកនុង ពះនម

ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។  

 

កំណត់ចំ ំ  

1. នីៃហទី 3 14:13--14។  

2. សូមេមល Thomas S. Monson សននិសីទទូេទ ែខ តុ  ឆន ំ 2008។  

3. កូនេស វេភ ករព ងីកខួនរបស់យុវនរ ី«ករឈរជ ក ីរបស់ ពះ» ទំព័រ 6។  

4.  កូនេស វេភ ករព ងីកខួនរបស់យុវនរ ី«ករឈរជ ក ីរបស់ ពះ» ទំព័រ 6 ។ 

5. ម៉ថយ 25:21។ 


