
កិចចកររបស់េយងចំេពះ ពះ៖ េបសកកមមរបស់ឪពុកមយចំេពះជំនន់កំពុងេពញវយ័ 
ែអលេឌរ រ ៉បឺូត ឌី ែហល 

ៃន កមៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

េនរេស លេនះ ខញុំមនបំណងេដមបីេលកទឹកចិតដល់ពុកមយទំង យ និងអស់អនកែដល តវ

បនេ ឲយដឹកនំ និងបេ មដល់យុវវយ័េនកនុងពិភពេ កេនះ។ ពះអមច ស់បនេបកសែមងដល់យូ៉ែសប 

សមុីធថ េយងមន «កតពកិចចដ៏ចំបច់ែដលេយងមនចំេពះជំនន់េ កយ» (គ. និង ស 123:11)។  

 

េពញមួយជីវតិរបស់ខញុំកនុងនមជឪពុក និងជជី មន ក់ ខញុំបនពិចរ នូវសំណួរែដលេលកេឡងថ 

េតកិចចកររបស់ខញុំចំេពះ ពះ ែដលទក់ទងនឹងពួកយុវវយ័មនអីខះ? េតខញុំ ចែចកចយអីមួយចំនួនែដល

ខញុំបនេរ ន មរយៈករសញជ ឹងគិត និងទីបនទ ល់ផទ ល់ខួនែដរឬេទ? 

 

ចំេពះេយង គប់គន  ករេធកិចចកររបស់េយងចំេពះ ពះ កនុងនមជឪពុកមយ និងជអនកដឹកនំ គឺ

ចប់េផម មរយៈគំរ-ូ--ែដលជកររស់េន មេគលករណ៍ទំង យៃនដំណឹងលជបនបនទ ប់ និង

េ យឧស ហ៍េនកនុងេគហ ន។ ករណ៍េនះ តវករនូវករេបជញ ចិត និងភពឧស ហ៍ បចំៃថង។ 

 

ចំេពះយុវវយ័ គឺគម នក ជំនួស មួយស មប់ករេមលេឃញ អំពីកររស់េន មដំណឹងលេនកនុង

ជីវតិ បចំៃថងរបស់េយងេឡយ។ កងពលកេមះមិន តវេង ងឆងល់អំពីអីែដលឪពុកមយរបស់ខួនេជ

េនះេទ។ ពួកេគបននិយយថ «េយងខញុំមិនសង ័យេ ះថ មយេយងដឹងករណ៍េនះ»  (សូមេមល 

លម៉ 56:47--48)។ េតកូនេចរបស់េយងដឹងនូវអីែដលេយងដឹងែដរឬេទ? 

 

ខញុំមនេច បសមន ក់ែដលេន គមួយបនសំុខញុំឲយេទេមលែខ ភពយនដ៏លបីជមួយនឹងគត់ បុ៉ែន ែខ ភព

យនេនះមិនសមរមយេឡយ ។ ខញុំបន បប់គត់ថ ខញុំពំុទន់ គប់ យុេមលែខ ភពយនេនះេទ។ គត់

បនេង ងឆងល់រហូតដល់េ កយយរបស់គត់បនពនយល់ដល់គត់អំពីអីែដលខញុំចង់មនន័យ។ «េ ក

 ឥឡូវេនះេចយល់េហយ េ ក នឹងពំុមន យុសមលមមនឹងេមលែខ ភពយនេនះេឡយែមនេទ?» 

គត់គិត តវេហយ! 

េ កពីករបងញផូវដល់យុវវយ័ មរយៈគំរ ូេយង តវដឹកនំពួកេគ មរយៈករយល់ដឹងពីដួងចិតរបស់

ពួកេគ េហយេដរជមួយនឹងពួកេគេនេលផូវៃនដំណឹងល។ េដមបីយល់ដួងចិតពួកេគឲយបនចបស់ េយង

តវេធអីៗឲយបនេ ចនេលសពីករ គន់ែតេនកនុងបនទប់ែតមួយ ឬចូលរមួេនកនុងសកមមជ គ រ និងេន

កនុង សនច កែតមួយ។ េយង តេវ បែផនករ េហយកប់យកឱកសបេ ង នែដលេធឲយមនចំ ប់

រមមណ៍ដ៏យូរអែងងេនកនុងគំនិត និងដួងចិតរបស់ពួកេគ។ 



 

ឧទហរណ៍ ពួកអនកដឹកនំ សនច កបនេរ បចំែផនករស មប់ករជួបជំុគន  និងករេបះជំរជំ កម

កយឫទធិជេទ ងទត់---បុ៉ែនេតករេធសកមមភពទំងេនះនឹងេធឲយេ មចបននូវេគលបំណងដ៏សំខន់

បំផុតរបស់ពួកេគែដរឬេទ? 

 

សេដ ងគន េនះែដរ អនកមយទំង យ េនេពលអនកេបកបររថយន ឬេដរជូនកូនេទ  ឬសកមម

ភពេផ ងៗរបស់ពួកេគ េតអនកបនេ បេពលេវ េនះេដមបីនិយយនឹងពួកេគអំពីកីសងឃឹម ភពភ័យខច 

និងកីអំណររបស់ពួកេគែដរឬេទ? 

 

ករប៉ន់ បមណហួសេពកអំពីឥទធិពលរបស់ឪពុកមយែដលយល់ពីដួងចិតកូនេចរបស់ខួន គឺមិន ច

េកតេឡងបនេឡយ។ ករសិក វ ជវបនឲយដឹងថ អំឡុងេពលៃនករផស់បូរដ៏សំខន់បំផុតេនកនុង

ជីវតិ---រមូទំងេពលែដលយុវវយ័ចង់ឃតឆង យេចញពី សនច កកី---ឥទធិពលដ៏ធំេធងបំផុតេនះ

មិន ចេកតេចញមកពីករសមភ សន៍នឹងបី៊ស ពេឡយ បុ៉ែនគឺ េកតេចញមកពីករសនិទធ ន លែដល បកប

េ យភពកក់េក មនមិតភព និងេចះខល់ខយជមួយនឹងឪពុកមយ។ 

 

េនេពលេយងអងគុយេនតុ រេពល ង ចេ យមនករណ៍េនះកនុងគំនិត េត គ រទំងមូលរបស់

េយងេនទីេនះែដរឬេទ? កលពីេនេកមងខញុំេនចំពីករសំុករអនុញញ តេទេលងកី យកូនបល់េន

េពល រេពល ង ច។ ខញុំបននិយយេទកន់អនកមយរបស់ខញុំថ «សូមទុក ររបស់កូនេនកនុងទូ

ចុះ»។ គត់បនេឆយតបវញិថ ឪ រ ៉បឺ៊ូត ម៉ក់ចង់ឲយកូនស មក េហយ តឡប់មកផទះញុំ រេពល ង ច

ជមួយគន សិន េហយបនទ ប់ពីេនះកូន ចេទេលងរហូតដល់យប់ក៏បនែដរ»។ គត់បនបេ ង នដល់

េយង គប់គន ថ កងល់ចំេពះករបរេិភគ រជ គ រ គឺពំុែមនទក់ទងនឹងបញមូបេឡយ បុ៉ែនគឺជ

ភពសនិទធ ន លកនុង គ រែដល ចចិញច ឹមបីបច់ដល់ដួង ពលឹងរបស់េយង។ េសចកី ស ញ់ដ៏ធំបំផុត

ែដលេយង តវផល់គឺសថិតេនកនុងរងង់ គ ររបស់េយង។ 

 

ស មប់ភពសនិទធ ន លជមួយនឹងយុវវយ័េដមបីេធឲយមនករដក់ជប់េនកនុងដួងចិតរបស់ពួកេគ េយង តវ

ែតយកចិតទុក ក់េទេលពួកេគ  ដូចែដលេយងេធចំេពះមិតរមួករងរែដលគួរឲយទុកចិត  ឬមិតដ៏ជិត

សនិទធមន ក់ែដរ។ សំខន់បំផុត គឺករសួរសំណួរពួកេគ ករអនុញញ តឲយពួកេគបេញចញេយបល់ បនទ ប់មក

តង ប់ ប់ គឺ ប់ជមួយនឹង តេច កខងវញិញ ណ1 កលពីបុ៉នម នឆន ំមុន ខញុំបន ន រព័ត៌មន

មួយ ខណៈែដលេច បសរបស់ខញុំមន ក់អងគុយេនែកបរេនះ។ េនេពលខញុំ ន ខញុំបនឮសេមងដ៏ែផម

ែលមរបស់គត់និយយ មពីេ កយ។ បុ៉នម ននទីេ កយមក ខញុំមនករភញ ក់េផលេនេពលគត់បន

រញុខួនឯងចុះេឡងេនចេនះ ក ស រព័ត៌មនេនះ និងរបូខញុំ។ េ យយកៃដរបស់គត់ចប់មុខ

របស់ខញុំ េហយយក ចមុះរបស់គត់ប៉ះនឹង ចមុះរបស់ខញុំ េនះគត់បនសួរថ «េ ក ! េតេ ក



បន ប់េចេទ?» 

  

ម៉ក់ ប៉ េតេ កទំងពីរបន ប់កូនេទ? េ ក េ កយយ េតេ កទំងពីរបន ប់កូនេទ? 

ករ ប់គឺមនន័យថ ករយល់ពីចិតៃនយុវវយ័របស់េយង និងមនទំនក់ទំនងនឹងពួកេគ។ េហយករ

មនទំនក់ទំនងនឹងពួកេគពំុែមន គន់ែតជករសនទនជមួយនឹងពួកេគេនះេទ បុ៉ែន រមួផ ំនឹងករេធកិចច

ករទំង យជមួយនឹងពួកេគផងែដរ។ 

 

ថមីៗេនះ ខញុំបន ប់ឮអនកមយរបស់ខញុំេរ ប ប់េឡងវញិពីរេប បែដលគត់ជួយដល់កូន សីបីនក់ដំបូង

របស់ខួនឲយបំេពញកិចចករេនកនុងករព ងឹងខួនៃន កមយុវនរ ី មរយៈករេធនូវអីែដលបនរពឹំងទុក---

េ យករទទួលចំេណះដឹង និងករបញច ប់គេ មងនន។ បនទ ប់មក គត់បនពនយល់េ យកី ស ញ់

ថ «ថមីៗេនះ ម៉ក់បនេធករជមួយនឹងកូន សីទីបួនរបស់ម៉ក់េ យករេធកិចចកររបស់នងជមួយគន ។ 

បនេធឲយជីវតិ និងទំនក់ទំនងរបស់េយងមនករផស់បូរ។ បុ៉ែន ខញុំមន រមមណ៍េ ក យ េនេពល

ខញុំដឹងពីអីែដលខញុំបនបត់បង់ េ យករមិនបនេធកិចចករេនះជមួយនឹងកូន សីរបស់ខញុំបីនក់េទ ត»។ 

 

សមជិក សនច កែដលមនវយ័ចំ ស់គួរយល់ថ េយបល់េនកនុងកមមវធីិករអភិវឌ ន៍ខួនៃន កម

យុវនរ ីនិងកិចចករចំេពះ ពះ គឺពំុែមនជបញជ ីដ៏ែវងែដល គន់ែតគូសធីកេនះេឡយ។ គឺជេគលេ

ែដលេធេឡងេ យយុវជន និងយុវនរមីន ក់ៗេដមបីជួយពួកេគឲយមនភពសកិសម េដមបីទទួលពិធី

បរសុិទធកនុង ពះវ ិ របរសុិទធ បំេរ េបសកកមម ចូលេទកនុង ពហ៍ពិពហ៍ដ៏េនអស់កលបជនិចច េហយរកី

យនឹងភពដំេកងេឡង។ បុ៉ែន សូមយល់ថ៖ ករែដលយុវជនយុវនរពីយយមសេ មចេគលេ ទំង

េនះែតមន ក់ឯង េនះ គឺករបត់បង់ និងជេ កនដកមមដ៏ធំមួយ ! ឪពុកមយទំង យ ពមទំងពួកអនក

ដឹកនំយុវជនផងែដរ េយងសូមេលកទឹកចិតដល់អនក ល់គន ឲយចូលរមួចំែណកេនកនុងកមមវធីិករព ងីកខួន

ៃន កមយុវនរ ីនិងកិចចករចំេពះ ពះជមួយនិងពួកយុវវយ័របស់អនក។ ពំុែមនែតពួកេគមន ក់ឯងែដលនឹងរកី

ចេ មនេនះេទ គឺរមួទំងអនកផងែដរ។ េហយសំខន់ជងេនះេទ ត អនកនឹងរកីចេ មនរមួគន េនកនុងចំណង

ៃនេសចកីជំេន  និងមិតភពមួយែដលនឹងអនុញញ តឲយអនកជួយព ងឹងគន េទវញិេទមក េហយបនេដរេន

េលផូវៃនដំណឹងលជេរ ងរហូត។ 

 

ែផនកដ៏សំខន់បំផុតមួយេនកនុងករបំេពញកិចចកររបស់េយងចំេពះ ពះកនុងនមជឪពុកមយ គឺករ

បេ ង នកូនេចរបស់េយងអំពីដំណឹងល និងករេរ បចំពួកេគឲយចូលរមួយ៉ងេក វកេនកនុង សនច ក

ែដលបន រេឡងវញិរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ។ សូមចងចំពីេមេរ នៃន សរបស់េសចេបនយ៉មីន។ 

ជលទធផលៃនបេ ង នរបស់ ទង់ េនះមនមនុស វយ័ចំ ស់ជេ ចនបនមនករផស់បូរដ៏ធំេនកនុង

ដួងចិត។ បុ៉ែន ឪមនមនុស ជេ ចៃនជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័ែដលពំុ ចយល់នូវពកយេពចន៍ៃនេសច

េបនយ៉មីនបនេឡយ េ យខួនេនេកមងេពកកនុងកល ទង់បនមនបនទូលេទកន់ បជជន ទង់ េហយ



ពួកេគពំុបនេជ ។ ឯចិតេគ តឡប់ជរងឹរសូេទវញិ 9 មូ៉ យ 26:13។ 

 

គឺជកិចចករដ៏សំខន់របស់េយងេនកនុងករជួយពួកយុវវយ័ឲយយល់ េហយេជ េលដំណឹងល សប ម

វធីិផទ ល់ខួនមួយែដលមនលកខណៈសីុជំេ ។ េយង ចបេ ង នពួកេគឲយេដរេនកនុងពនឺ េហយជពនឺ

ែដលមិន ចខចីបនេឡយ។ ពួកេគ តវែតទទួលបន ពនឺៃនទីបនទ ល់េ យខួនឯង មកពី បភពៃនពនឺខង

វញិញ ណ---ជ ពះផទ ល់។ ពួកេគ តវយល់ពីអតសញញ ណរបស់ខួន និងអីែដល ពះវរបិ សួគ៌សព ពះទ័យ

ឲយពួកេគេធ។ េតេយងជួយពួកេគ មរេប ប ? 

 

េនេពលេយងេធ តីជួបជំុ កម គ រ ករ បឹក កនុង គ រ  ឬករសនទនអំពីដំណឹងលដ៏មនអតថន័យ

មួយ ជមួយនិងកូនេចរបស់េយង េនះេយងមនឱកសេដមបីសមឹងេមលែភនករបស់ពួកេគ េហយ បប់

ពួកេគថ េយង ស ញ់ពួកេគ េហយថ ពះវរបិ សួគ៌ ស ញ់ពួកេគ។ េនកនុងបរយិកសដ៏ពិសិដ

ទំងេនះ េយងក៏ ចជួយពួកេគឲយយល់សីុជំេ កនុងដួងចិតរបស់េគអំពីអតសញញ ណរបស់ខួន េហយថេត

ពួកេគមនភ័ពសំ ងបុ៉ ែដលបនមកកន់ែផនដីេនះ េហយរស់េនកនុង គ ររបស់េយងេនះ។ 

េន ល់ករ ប ស័យទក់ទង េយង ចែចកចយ ឬបងញអំពីេគលករណ៍ និងពរជ័យៃនដំណឹងល។ 

េនកនុងេពលេវ ដ៏មនតៃមទំងេនះ ករែដល គន់ែតដឹង គឺ ពំុ គប់ គន់ចំេពះពួកយុវវយ័របស់េយង

េឡយ។ ពួកេគ តវែតេធ។ ករចូលរមួចំែណកេ យអស់ពីចិតេនកនុងពិធីបរសុិទធនន កនុង កម និងអងគ

ករជំនួយ កនុងកមមវធីិែដលបំផុសគំនិត សកមមភពលៗជួយពួកយុវវយ័របស់េយងឲយពក់នូវេ គ ងសឹកៃន

ពះ។ េតអនកនឹងជួយពួកេគឲយពក់នូវេ គ ងសឹកេនះ េដមបីពួកេគ ចត ំងនឹង ពញេភងទំង យ

របស់មស តវែដរឬេទ? េដមបីេ ជសយកផូវរបស់ ពះអមច ស់ ពួកេគ តវ គ ល់ពីផូវរបស់ ទង់។ េហយ

េដមបី គ ល់ពីផូវរបស់ ទង់ េយង តវបេ ង ន េហយដឹកនំពួកេគឲយអនុវត ចូលរមួចំែណក 

និងេធអីែដល តឹម តវ។ 

 

ករបេ ង ន និងករដឹកនំជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័ត មវឲយមនករ ក់ែផនករ និងកិចចខិតខំដ៏ឧស ហ៍

ពយយម។ ឧទហរណ៍ េតេយងេរ បចំ គ ររបស់េយងឲយចូលរមួចំែណកេនកនុងពិធីបរសុិទធៃន

កម៉ង់ជេរ ង ល់សបហ៍ែដរឬេទ? េតេយងេរ បចំពួកេគឲយចូលរមួេនកនុងករសមភ សន៍ដងយមួយ

ភគកនុងដប់ជមួយនិងេយងែដរឬេទ? េតេយងេរ បចំពួកេគស មប់ពិធីបុណយ ជមុជទឹក និងពិធីបញជ ក់ 

ពិធីបុណយ ជមុជទឹកស មប់មរណជន និងថន ក់សិកខ ែដរឬេទ? េតេយងកំពុងេរ បចំពួកេគស មប់

ពះវ ិ របរសុិទធ---េ យពំុែមន គន់ជអីមួយែដលេធេឡងេដមបីបេ មេបសកកមមេពញេម៉ង ឬ

ពហ៍ពិពហ៍េនះេទ បុ៉ែនជករ ំងចិតមួយែដរឬេទ? 

 

េនកនុងករេរ បចំខងដំណឹងលេនះ េយងគួរចងចំថ សនច ក និងកមមវធីិទំង យរបស់ខួន 

គឺជៃដគូដ៏លបំផុតរបស់េយង។ ពំុែមន បកួត បែជងនឹង គ រស មប់េពលេវ  និងចំ ប់ រមមណ៍



ពីសំ ក់ពួកយុវវយ័េនះេទ។ ផទុយេទវញិ អងគករបឋមសិក  ថន ក់ ៃថង ទិតយ កមបពជិតភព

េអរ ៉នុ និងថន ក់យុវនរ ីគឺ តវបនបេងកតេឡងេដមបីជួយដល់ពួកយុវវយ័ឲយមនករទទួលខុស តវេនកនុង

េគហ ន ករេគរព បតិបតិ គរវភព និងេសចកី ស ញ់ និងភពេ ម ះ តង់កន់ែតេ ចនេឡងកនុង

នមជអនកតំ ងរបស់ ពះ គីសទេនកនុងពិភពេ កេនះ និងេធជឪពុកមយដ៏មន បសិទធភពនេពល

អនគត។ ករណ៍ទំងេនះ ពំុែមនជបនទុកមកេលេយងេឡយ េលកែលងែតេយងមិនបនយល់ពីេគល

បំណងរបស់ បុ៉េ ះ។ កនុងនមជឪពុកមយ េនេពលេយងយល់ពីេគលបំណងទំងេនះ េហយេ ប  

េដមបីជួយេយង េនះ នឹងកយេទជធនធន និងពរជ័យដ៏មនតៃមមួយ។ 

 

េនកនុងករេ របស់ខញុំ ខញុំបននិយយនឹងសមជិកជេ ចន ជអនកែដលបនបេ មជអនក ផ ពផ យ

សនវយ័ចំ ស់យូរេហយ។ មនមួយចំនួនបនបេ មេបសកកមមកលពីេនជយុវវយ័ េហយចង់

បេ មមងេទ ត។ េយង តវករជអនកផ ពផ យ សនវយ័ចំ ស់េ ចន។ បុ៉ែន បងបូន បស សីរបស់

ខញុំ---ែដលជឪពុកមយ និងជអនកដឹកនំៃនជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័េអយ--- េទះបីជេបសកកមម េពញ

េម៉ងក៏េ យ ក៏តៃមដ៏មហិមេនកនុងេពលពីរបីែខេនះ ចមនភពយូរអែងង ទិភពដ៏យូរអែងងរបស់

េយងជអនកផ ពផ យ សន គឺជករផស់ែ បចិតកូនេចរបស់េយងផទ ល់  និងពួកយុវវយ័ៃន សន

ច ក។  េគហ ន កម និងថន ក់របស់េយង ក៏ជចំែណកៃនតំបន់េបសកកមមរបស់េយងផងែដរ។ កូន និង

េចរបស់េយង គឺជពួកអនកេរ នដ៏សំខន់បំផុតរបស់េយង។ កិចចករផ ពផ យ សនដ៏ធំបំផុតែដល

េយងពំុធប់េធពីមុនមក គឺសថិតេនកនុងេគហ នរបស់េយងផទ ល់។ ឧទហរណ៍ េបនរ មន ក់ េនកនុង

គ ររបស់អនក កំពុងវេងងេន មផូវចែមក អនកក៏ ចេធជអនកជួយសេ ងគ ះផងែដរ េ យករចូល

រមួចំែណកេនកនុងកិចចករជួយសេ ងគ ះដ៏ធំបំផុត ែដល សនច កពំុធប់មនពីមុនមក។ េនកនុង

កិចចករេនះ សូមេធ មគំរែូដល បកបេ យករបំផុសគំនិតរបស់លីៃហ និង ៉។ សូមចងចំថ  លីៃហ

បនសមឹងេមលេទេលផូវេនះេ យកី ពយបរមភថ « បែហលជ» េលមិន េលមយួលនឹងមនេសចកី

េ ម ះ តង់ េហយេធ ម។ គត់គម នករេជ ជក់ថ ពួកេគនឹង តឡប់មកវញិេឡយ បុ៉ែនគត់េនែតបន

បេ ង នពួកេគ «េ យអស់ទំង រមមណ៍របស់េមបដ៏ទន់ភន់មន ក់»។ 

 

េបកូនេចរបស់អនកបនេដរផូវខុស  សូមសមឹងេមលេទផូវេនះ េហយេចលែភនករបស់អនករៃំពរកពួកេគ។ 

សូមេធដូចជឪពុកៃនកូន បសែដលខជះខជ យ ែដលបនេរ បខួនជេ សចកនុងកររត់េទរកពួកេគ េហយ

ឱបពួកេគ មរេប បែដលពួកេគនឹងទទួលយក។ សូមបេ ង ន ែថងទីបនទ ល់  ែចកចយ និងេលកទឹក

ចិតពួកេគេ យអស់ទំង រមមណ៍របស់ឪពុកមយដ៏ទន់ភន់មន ក់។  

 

ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ មរយៈបទពិេ ធន៍ផទ ល់របស់ខញុំថ៖ ភពប ជ័យេនកនុងជីវតិេនះេកតេឡងេន

េពលអនក ពមចុះចញ់បុ៉េ ះ។ ពំុែដលេល នេពក ឬយឺតេពកេដមបីចប់េផមេនះេឡយ។ កំុបរមភ

ចំេពះអីែដលេកតេឡងកលពីមុន។ សូមេធករេ ទូរស័ពទ។ សូមសរេសរលិខិតខីមួយ។ សួរសុខទុកខ។ 



សូមេធករអេញជ ញឲយ តឡប់មកេគហ ន។ សូមកំុមនករភ័យខច ឬេអ នខម ស់។ កូនរបស់អនកគឺជ

កូនរបស់ ពះវរបិ សួគ៌។ អនកកំពុងេធកិចចកររបស់ ទង់។ ទង់បនសនយថនឹង បមូលផំុកូនេចរបស់អនក 

េហយ ទង់នឹងគង់េនជមួយអនក។ បធនម៉នសុន បនេលកទឹកចិតេយងឲយេធជមនុស រងឹមំ។ េសចកី

ជំេន ដ៏ធំេធងបំផុតែដលេយងមននឹងសថិតេនកនុងេគហ នរបស់េយង ដ ប េយងបនមនភពរងឹមំ

េនកនុងករ កលបង និងកនុងភពលំបកកនុងនមជឪពុកមយ។ 

 

េយង គប់គន ច តវបនេលកទឹកចិតេនកនុងអំ ចខងវញិញ ណថ េបេយងពិតរស់េន មេសចកី

សញញ ទំង យកនុង ពះវ ិ របរសុិទធ េនះេសចកីសញញ ចមនមកេលកូនេចរបស់េយង។ េបអនក

មិនបនផ ភជ ប់េនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធ សូមេធកិចចករេនះេដមបីជ បេយជន៍ដល់ខួនអនក និងសមជិក

គ ររបស់អនក។ េនេពលអនកទទួលពិធីបរសុិទធេនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធ អនកនឹង តវបន បទនឲយនូវ

អំ ចមកពី ថ នសួគ៌េដមបីអនក ច បឈមមុខនឹងឧបសគគេ យមនទំនុកចិត និងេ យកីអំណរ។ 

េយងបនខិតខំេធកិចចករពង បវតិេដមបីេយង ចេធពិធីបរសុិទធដ៏ពិសិដៃនករសេ ងគ ះដល់ដូន របស់

េយង។ បុ៉ែន កិចចករពង បវតិដ៏ធំបំផុតែដលេយងនឹងេធ គឺជករេរ បចំកូនេចរបស់េយងខងវញិញ ណ

េនកនុងជំនន់ែដលកំពុងេពញវយ័ ែដលនឹងធនដល់កររក ទុក និងករបនដ៏េនអស់កលបជនិចចៃន

គ ររបស់េយងស មប់ជំនន់េ កយ មរយៈករេគរព បតិបតិរបស់ពួកេគ។ 

 

ថមីៗេនះ បធនម៉នសុនបនមន ប សន៍េទកន់ពួកអនកមយមួយ កមតូចថ «េពលខះ េយងឆប់

វនិិចឆ័យេពកេទេលផលប៉ះពល់ៃនភពេជគជ័យ និងករប ជ័យរបស់េយង»។ ខញុំសូមបែនថមេទ តថ 

សូមកំុគិតថករ កលបងេនៃថងេនះគឺជេរ ងដ៏េនអស់កលបជនិចចឲយេ ះ។ ពះវរបិ សួគ៌គឺេធកិចច

កររបស់ ទង់េនកនុងរយៈេពលែវង។ ពយករយូ៉ីែសប សមុីធ បនមន ប សន៍ថ «មនករណ៍ជេ ចន

េនអនគត... េហតុដូេចនះេហយ...ចូរេយង ប ពឹតករណ៍ទំងេនះ ែដលេនកនុងអំ ចេយងេ យ

មនចិតរកី យចុះ េហយលំ ប់េនះេយង ចឈរេនេសង មេ យេជ ជក់ថនឹងបនេឃញេសចកី

សេ ងគ ះពី ពះ និងបន ពះពហុ ទង់េបកសែមងមកឲយេឃញ» (គ. និង ស. 123:15, 17)។ 

 

ខញុំសូមែថងនូវទីបនទ ល់ពិេសសរបស់ខញុំថ ពះេយសូ៊វ គីសទមន ពះជនមរស់។ ទង់គឺអនកគងលេច មែដល

វេងងផូវ ជអនកជួយសេ ងគ ះដល់ដួង ពលឹងែដលជប់ចំណង ជអនកពយបលដល់ដួងចិតែដលមនរបួស 

និងជេសចកីសងឃឹមៃនមនុស េ ក គប់របូ។ េ យមន ទង់េធជេ កេច យរបស់េយង ចូរេយង

បំេពញកិចចកររបស់េយងចំេពះ ពះេ យេសចកីជំេន េទេល ទង់ និងេសចកី ស ញ់ដ៏េន

អស់កលបជនិចចរបស់ ទង់ចំេពះេយងមន ក់ៗ ខញុំអធិ នេនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 


