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បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់និងមិត្ត

ជាទរីសសនេហាឱសនះជាឯកសិទ្ិនិងអំណរ

ស�ើម្រីជួបគ្នាកនេនុងនាមជាសមាជិកទូទាំង

ពិភពសោកសោយរួបរួមគ្នាកនេនុងជំសនឿនិងសសចក្តរី

បសឡាញ់របស់សយើងចំសោះបពះនិងចំសោះបរុបរា

បរុបតរីបទង់។

ខ្នុំមានអំណរគរុណជាពិសសសចំសោះវត្តមាន

របស់បបធានថូមា៉ាសសអសម៉នសរុនជាពយាការី�៏ជា

ទរីបសឡាញ់របស់សយើង។សោកបបធានពួកសយើង

នឹងចាំបបសាសន៍របស់សោកដ�លមានការដណនាំ

ការទូនាមាននិងបរាជាញាទាំងសនះកនេនុងចិត្តពួកសយើង

ជានិច្ច។សយើងបសឡាញ់សោកបបធានម៉នសរុន

ស�ើយសយើងអធិសាឋានឲ្យសោកជានិច្ច។

សបចើនឆ្នាំកន្លងមកស�ើយកាលខ្នុំកំពរុងបសបមើជា

បបធានសស្តកសៅដ្វ�រែងស�រែើតអាល្លលឺម៉ង់មានបស្តរីមានាក់

�៏ជាទរីបសឡាញ់ដតមិនសបបាយចិត្តមានាក់រានមករក

ខ្នុំសពលការបបជរុំសស្តកមួយរបស់សយើងរានចប់។

គ្ត់រាននិយាយថា«សតើវាមិនជាថរែរីសទឬ?

ដ�លមានមនរុស្សបួនបរាំនាក់រានស�កលក់អំឡនុង

សពលសោកបបធាននិយាយសនាះ!»

ខ្នុំរានគិតមួយសន្នុះស�ើយតបថា«ខ្នុំ�ឹង

យា៉ាងបរាក�ថាការស�កសៅបពះវិហារគលឺជាការស�ក

មួយដ�លសធរែើឲ្យមានសរុខភាពល្បំផរុតកនេនុងចំសោម

ការស�កនានា»។

ភរិយារបស់ខ្នុំហាសរៀតសាតាប់ឮការសន្នាសនាះ

សោយចច�ន្យសបកាយមកគ្ត់រាននិយាយថាសនាះ

គលឺជាចសម្លើយមួយ�៏បបចពបំផរុតដ�លខ្នុំធាលាប់ស្្លើយ។

ការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដ៏អស្ចារ្យ

ពរីរបរីរយឆ្នាំកន្លងមកស�ើយសៅអាសមរិកខាង

សជើងមានចលនាមួយសៅថា«ការភាញាក់�ឹងខ្លលួន

�៏អសាចារ្យ»រានរីកសរុះសាយទូទាំងចផ្បបសទស។

សគ្លសៅចម្ងបំផរុតរបស់ចលនាសនាះគលឺោស់

មនរុស្សឲ្យភាញាក់សឡើងគលឺោស់អនេកដ�លបង្ហាញថា

ខ្លលួនស�កលង់លក់កនេនុងសរឿងដ�លទាក់ទងនឹងខាង

វិញ្ញាណ។

សកមេងបបរុសយ៉ូដសបស៊មេមីធរានទទួលរងឥទ្ិពល

ពរីសរឿងនានាដ�លសោកសាតាប់ឮពរីអនេកផសាយសាសនា

ដ�លជាដផនេកមួយចនការោស់ឲ្យភាញាក់សឡើងខាង

សាសនាសនាះ។វាគលឺជាស�តរុផលមួយដ�លសោក

រានសសបមចចិត្តដសរែងរកបពះទ័យរបស់បពះអមាចាស់កនេនុង

ការអធិសាឋានផ្ទាល់ខ្លលួនសោយសសាមាះសរ។

អនេកផសាយសាសនាទាំងសនាះមានរចនាបថ

ចនការបបកាស�ំណឹងល្ដ�លសាវាហាប់មាន

មសនាសស្្ចតនាជាមួយនឹងសទសនកថាដ�លសគ

សាគាល់ថាសង្កត់ធ្ងន់សៅសលើអោតាតសភ្លើង�៏គួរឲ្យភ័យ

ខាលាចចនសាថាននរកដ�លរង់ចាំមនរុស្សមានរាប។ ១

ការបសបងៀនរបស់ពួកសគពរុំបោតាលឲ្យមនរុស្សស�ក

លក់សឡើយ—ប៉រុដន្តសទសនកថាទាំងសនះរានបោតាល

ឲ្យមានសរុបិនអាបកក់មួយចំនួន។សគ្លបំណង

និងមាគ្៌ារបស់ពួកសគហាក់�ូចជាបនាលាចមនរុស្សឲ្យ

ចូលបពះវិហារ។

ភ្ពភ័យខ្លាចគឺជាយុទ្ធវិធីមួយ

កនេនុងបបវត្តិសាបស្តជាសរឿយៗភាពភ័យខាលាច

បតូវរានសបបើជាមសធយារាយស�ើម រ្ីនាំមនរុស្សឲ្យសធរែើ

សកមមេភាព។ឪពរុកមាតាយធាលាប់សបបើវិធរីសនះជាមួយកូនៗ

របស់ខ្លលួននសយាជកសបបើវិធរីសនះជាមួយនសយាជិតស�ើយ

អនេកនសយារាយសបបើវិធរីសនះជាមួយអនេកសរាះសឆ្នាត។

អនេកជំនាញដផនេកទរីផសារយល់អំពរីឥទ្ិពលចន

ភាពភ័យខាលាចសនះស�ើយសបបើវាជាសរឿយៗ។សនះជា

មូលស�តរុដ�លការសោសនាផសាយោណិជ្ជកមមេមួយ

ចំនួនហាក់�ូចជាមានសារលិខិតដ�លដថ្លងបញ្ជាក់

ថាបបសិនសបើសយើងមិនទិញបគ្ប់ធរុ្្ញជាតិដ�លជា

អាហារសពលបពឹកឬខកខានមិនរានទិញវីស�អូស�គេម

ឬទូរសព្សចញថមេរីរបស់ពួកសគសទសនាះជរីវិតសយើងស្ិត

កនេនុងភាពសបគ្ះថានាក់ស�ើយមានដតការសាលាប់និងភាព

សសាកសៅប៉រុសោណះ។

សយើងសសើចនឹងសរឿងសនះស�ើយគិតថាសយើងនឹងពរុំ

ធាលាក់ចូលស៊ងចនយរុទ្វិធរីដបបសនាះសឡើយប៉រុដន្តជួនកាល

សយើងធាលាប់រានធាលាក់ចូលស៊ងសនាះស�ើយ។កាន់ដត

អាបកក់ជាងសនះសទៀតសនាះគលឺថាជួនកាលសយើងសបបើ

វិធរីសាបស្តបសស�ៀងសនះស�ើម្រីឲ្យអនេក�ចទសធរែើអរែរីដ�លសយើង

ចង់ឲ្យពួកសគសធរែើ។

សារលិខិតរបស់ខ្នុំចថ្ងសនះមានសគ្លបំណង

ពរីរយា៉ាង៖ទរីមួយគលឺជំររុញឲ្យសយើងស្្ជឹងគិតនិង

ពិចារោអំពរីអរែរីដ�លយ�ើងសបបើការបនាលាចស�ើម្រីជំររុញ

សារលិខិតគណៈបបធានទីមួយខខឧសភាឆ្នាំ២០១៧

សសចក្ីបសឡាញ់ខែលសេញ

ខ្នាតសោះបសណតេញសសចកី្

ភ័យខ្លាចសចញ
ចូរយ�ើងទុកយេចក្តីភ័�ខ្លាចយ�ើងមួ�អយ្លើរេិ្យ�ើ�រេ់យៅយោ�អំណរបន្ទាបខលលួ្េង្ឃឹម

្ិងមា្ទំ្ុកចិត្យ៉ាងរឹងបុឃឹងថាព្រះអមាចាេ់គង់យៅជាមួ�យ�ើង។

ដោយប្រធានដ�ៀដ�ើរដអស្វអុជដូហ្វ
ទីបបរឹកសាទីេីរក្នុងគណៈបបធានទីមួយ
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ចិត្តអនេក�ចទ—រួមទាំងខ្លលួនសយើងផងដ�រ។ទរីពរីរគលឺ

ស�ើម្រីផ្តល់សយាបល់នូវវិធរីដ�លបបសសើរជាងមរុន។

្រញ្ហាជាមួយនឹងភ្ពភ័យខ្លាច

�ំបូងចូរសយើងនិយាយអំពរីបញ្ហាជាមួយនឹងភាព

ភ័យខាលាចសិន។សបរៅពរីសនាះសតើមាននរោខ្លះកនេនុង

ចំសោមពួកសយើងពរុំធាលាប់បតូវរានបង្ំសោយការបនាលាច

ស�ើម្រីបរិសភាគអាហារដ�លបតឹមបតូវជាងមរុនោក់ដខ្ស

បកវា៉ត់សរុវត្ិភាពហាត់បរាណបដន្មសន្សំបរាក់ដថម

ឬសូម្រីដតដបបចិត្តពរីអំសពើរាបដ�រឬសទ?

បរាក�ោស់ភាពភ័យខាលាចអាចមានឥទ្ិពល

ខាលាំងកាលាសលើសកមមេភាពនិងឥរិយាបថរបស់សយើង។

ប៉រុដន្តឥទ្ិពលសនាះវាមានដតបសោតាះអាសននេនិងរាក់

កំដភលប៉រុសោណះ។ភាពភ័យខាលាចកបមមានឥទ្ិពល

ផ្លាស់ប្តអូរ�ួងចិត្តសយើងោស់ស�ើយវានឹងពរុំផ្លាស់ប្តអូរ

សយើងឲ្យសៅជាមនរុស្សដ�លបសឡាញ់អរែរីដ�លបតឹមបតូវ

និងចង់សគ្រពរាមបពះវរបិរាសួគ៌សឡើយ។

មនរុស្សដ�លសោរសពញសោយការភ័យខាលាចអាច

និយា�និងសធរែើកិច្ចការដ�លបតឹមបតូវប៉រុដន្តពួកសគគ្មាន

អារម្មណ៍ថាសរឿងទាំងសនាះបតឹមបតូវសឡើយ។ជាសរឿយៗ

ពួកសគមានអារមមេណ៍ថាគ្មានជំនួយនិងថានាំងថានាក់ចិត្ត

ដថមទាំងខឹងសមបារផងដ�រ។យូរៗសៅអារមមេណ៍

ទាំងសនះនាំឲ្យមានការមិនទរុកចិត្តរឹងទទឹងបពមទាំង

បះសរារផង។

ជាអករុសលវិធរីសាបស្តខរុស្ គេងសនះរានសកើតមាន

សៅកនេនុងជរីវិតនិងភាពជាអនេក�ឹកនាំពរុំដមនមានដតសៅ

កនេនុងពួកខាងសោកិយសនាះសទ។ខ្នុំសកើតទរុក្សពលឮ

សមាជិកសាសនាចបកដ�លអនរុវត្តអំោចបគប់បគង

សោយឥតសរុចរិត—សទាះជាសៅកនេនុងផ្ះពួកសគកនេនុង

ការសៅបសបមើរបស់សាសនាចបកសៅកដន្លងសធរែើការឬ

សៅកនេនុងទំនាក់ទំនងបបចាំចថ្ងរបស់ពួកសគជាមួយអនេក

�ចទសទៀតក្តរី។

ជាសរឿយៗមនរុស្សអាចរិះគន់សោយសម្លនុតសធរែើ

រាបមនរុស្ស�ចទប៉រុដន្តពួកសគពរុំសមើលស�ើញការណ៍

សនះសៅកនេនុងខ្លលួនពួកសគសឡើយ។ពួកសគទាមទារ

ការអនរុសោមរាមចបាប់ផ្ទាល់ខ្លលួនរាមទំសនើងចិត្តសគ

ប៉រុដន្តសៅសពលអនេក�ចទពរុំសធរែើរាមចបាប់បោវៗរបស់ខ្លលួន

សនាះមនរុស្សដបបសនះវាយផ្ចាលពួកសគសោយោក្យសម្តរី

សតិអារមមេណ៍ស�ើយជួនកាលវាយផ្ចាល�ល់ខាង

រូបកាយផងដ�រ។

បពះអមាចាស់មានបន្អូលថា«សៅសពលសយើង...

អនរុវត្តការបតួតបរាឬការបគប់បគងឬការបង្ិតបង្ំ

សៅសលើបពលឹងចនកូនសៅមនរុស្សសោយនូវសសចក្រី�៏

ឥតសរុចរិតោមួយ...សាថានសួគ៌�កខ្លលួនសចញ

[ស�ើយ]បពះវិញ្ញាណចនបពះអមាចាស់ថប់រារម្ភ»។ ២

បបដ�លជាមានបគ្ដ�លសយើងបតូវរានល្លួងឲ្យ

បង្ហាញភស្តនុរាងបតឹមបតូវអំពរីសកមមេភាពរបស់សយើង

សោយការសជឿថាសកមមេភាពោក៏អាចទទួលរាន

�រាបោវាសសបមចរានលទ្ផលល្ចំសោះសគ្លសៅ

ខ្លលួន។សយើងដថមទាំងគិតថាការបគប់បគងមនរុស្ស

ការចាត់ដចងមនរុស្សនិងការសកាងកាចគលឺស�ើម្រីសធរែើឲ្យ

អនេក�ចទរានល្។វាមិនបតឹមបតូវសទ�្ិតបពះអមាចាស់

រានបញ្ជាក់យា៉ាងចបាស់ថា«ផលដផ្លចនបពះវិញ្ញាណ

សនាះគលឺជាសសចក្តរីបសឡាញ់អំណរអរសមបតរីភាព

អត់ធមេត់សរុភាពសប្នុរសសសាមាះបតង់ស្លអូតបូត[និង]

�ឹងខានាត»។ ៣

វិធីដដលប្រដសើរជាងមុន

�រាបោខ្នុំសាគាល់បពះវរបិរាសួគ៌របស់ខ្នុំ

កាន់ដតចបាស់�រាបសនាះខ្នុំកាន់ដតស�ើញរសបៀប

ដ�លបទង់បំផរុសគំនិតនិង�ឹកនាំកូនសៅរបស់

បទង់។បទង់ពរុំពិសរាធគរុំគួនឬសងសឹកសឡើយ។ ៤

បពះរាជបំណងទាំងមូលរបស់បទង់គលឺ—កិច្ចការ

និងសិរីល្របស់បទង់—គលឺ�ឹកនាំសយើងតសម្កើង

សយើងនិងនាំសយើងសៅ�ល់បគប់ទាំងសសចក្តរី

សោរសពញរបស់ផងបទង់។ ៥

បពះរានពិពណ៌នាពរីបពះអងគេបទង់�ល់ម៉ូសសថា

«បទង់មានបពះ�ឫទ័យសមរាតាកររុោស�ើយទន់

សសនាតាសបទង់យលឺតនឹងខាញាល់ស�ើយមានសសចក្តរី

សប្នុរសនិងសសចក្តរីសទៀងបតង់ជាបរិបូរ»។ ៦

សសចក្តរីបសឡាញ់របស់បពះវរបិរាដ�លគង់សៅ

សាថានសួគ៌�ល់ពួកសយើងជាកូនសៅបទង់គលឺ�ួសពរី

ការយល់�ឹងរបស់សយើងខាលាំងោស់។ ៧

សតើសនះមានន័យថាបពះសលើកសទាសឲ្យឬបំសភ្លចពរី

ឥរិយាបថដ�លសធរែើផ្នុយសៅនឹងបពះរាជបញ្ជារបស់បទង់

ឬ?សទពរុំដមនមានន័យ�ូសចានាះសឡើយ!

ប៉រុដន្តបទង់សពរែបពះទ័យឲ្យសយើងផ្លាស់ប្តអូរសលើស

ពរីការបគ្ន់ដតប្តអូរឥរិយាបថសយើងសៅសទៀត។បទង់

មានបពះទ័យឲ្យសយើងផ្លាស់ប្តអូរលក្ណៈរបស់

សយើង។បទង់មានបពះទ័យឲ្យសយើងផ្លាស់ប្តអូរ�ួងចិត្ត

របស់សយើង។

បទង់សពរែបពះទ័យឲ្យសយើងសោងចាប់យក

ស�ើយកាន់�ំបងដ�កឲ្យជាប់បបឈមមរុខនឹង

ភាពភ័យខាលាចរបស់សយើងស�ើយោនសៅមរុខសោយ

កាលាហានស�ើយស�ើររាមផ្លអូវតូចនិងចសង្ៀតសនាះ។

បទង់សពរែបពះទ័យដបបសនះចំសោះពួកសយើងសោយសារ

បទង់បសឡាញ់សយើងស�ើយសោយសារសនះគលឺជាផ្លអូវសឆ្ពះ

សៅរកសរុភមងគេល។

�ូសចនេះសតើបពះជំររុញចិត្តកូនសៅបទង់ឲ្យសធរែើរាមបទង់

យា៉ាង�ូចសម្តចសៅកនេនុងជំនាន់សយើងសនះ?

បទង់រានប្្ជអូនបរុបរាបទង់មក!

បពះរានប្្ជអូនបពះរាជបរុបរាបសង្កើតដតមួយរបស់

បទង់គលឺបពះសយស៊ូវបគរីស្ស�ើម្រីបង្ហាញផ្លអូវបតឹមបតូវ�ល់

សយើង។

បពះជំររុញសយើងរាមរយៈការលួងសោមសោយ

ការអត់ធមេត់សោយការទន់ភ្លន់និងការស្លអូតបូតនិង

សោយការបសឡាញ់សសាមាះបតង់ប៉រុសោណះ។ ៨បពះសៅ

ខាងសយើង។បទង់បសឡាញ់សយើងស�ើយសៅសពល

សយើងជំពប់សជើង�ួលសនាះបទង់មានបពះទ័យចង់ឲ្យ

សយើងសបកាកសឡើងពយាយាមម្តងសទៀតស�ើយដបបកាន់

ដតរឹងមាំសឡើង។

បទង់គលឺជាអងគេ�ឹកនាំសយើង។

បទង់ជាក្តរីសង្ឹម�៏ធំម�ិមានិងជាទរីបសឡាញ់

របស់សយើង។

បទង់សពរែបពះទ័យជំររុញចិត្តសយើងសោយ

សសចក្តរីជំសនឿ។

បទង់ទរុកបពះទ័យសលើសយើងឲ្យសរៀនសូបតពរីកំ�រុស

សយើងស�ើយសធរែើការសបជើសសរើសបតឹមបតូវ។

សនះជាវិធរី�៏បបសសើរជាង! ៩

ចុះដ�ើអ្វីដៅជារដ្រៀ្រអាបកក់ននដោកិយដនះ?

វិធរីមួយដ�លសារំាងចង់ឲ្យសយើងបតួតបរាអនេក

�ចទគលឺរាមរយៈការនិយាយយកឈនេះនិងការនិយាយ

បំសផ្លើស�៏អាបកក់រាមសោកិយ។

បរាក�ោស់សោកិយសនះដតងដតដបបសនះ

ស�ើយនឹងបន្តមានភាពមិនល្ឥតសខាចាះដបបសនះ

ជានិច្ច។មនរុស្សឥតសទាសជាសបចើននាក់បតូវរងទរុក្

សោយសារដតកាលៈសទសៈដ�លរានសរៀបចំសឡើង

បពមទាំងបោតាលមកពរីភាពអមនរុស្សធម៌របស់

មនរុស្ស។អំសពើពរុករលួយនិងភាពទរុច្ចរិតសៅជំនាន់

របស់សយើងគលឺចដម្លកនិងគួរឲ្យភ័យខាលាច។

ប៉រុដន្តសទាះបរីជាមានសរឿងរា៉វទាំងសនះក្តរីខ្នុំចង់រស់

សៅកនេនុងជំនាន់សនះជាងជំនាន់ោៗទាំងអស់សៅកនេនុង

បបវត្តិសាបស្តចនពិភពសោកសនះ។សយើងមានពរជា

អសនកដ�លរានរស់សៅកនេនុងជំនាន់�៏ចបមរុងចសបមើន

មានការយល់�ឹងនិងមានបបសយាជន៍ដ�លពរុំអាច

សបបៀបផ្ឹមរានសនះ។សលើសពរីសនាះសៅសទៀតសយើង

មានពរសោយមានភាពសោរសពញចន�ំណឹងល្របស់

បពះសយស៊ូវបគរីស្ដ�លផ្តល់ទស្សនវិស័យពិសសសមួយ

�ល់សយើងអំពរីសបគ្ះថានាក់ចនពិភពសោកសនះស�ើយ

បង្ហាញសយើងអំពរីរសបៀបសចៀសវាងពរីសបគ្ះថានាក់ទាំងសនះ

ឬរសបៀបសោះបសាយវា។

សៅសពលខ្នុំគិតអំពរីពរជ័យទាំងសនះខ្នុំចង់

លរុតជងគេង់ខ្នុំចរុះស�ើយថាវាយការអធិសាឋានខ្នុំចំសោះ

បពះវរបិរាសួគ៌សយើងសបមាប់សសចក្តរីបសឡាញ់ដ�ល
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គ្មានទរីប្្ចប់របស់បទង់�ល់កូនសៅទាំងអស់របស់

បពះអងគេ។

ខ្នុំពរុំសជឿថាបពះសពរែបពះទ័យឲ្យកូនសៅបទង់

សោរសពញសោយការភ័យខាលាចឬសផ្តាតចិត្តសៅសលើអំសពើ

អាបកក់សៅសលើសោកិយសនះសឡើយ។«�្ិតបពះបទង់

មិនរានបបទានឲ្យសយើងមានវិញ្ញាណដ�លដតងដត

ខាលាចសឡើយគលឺឲ្យមានវិញ្ញាណ�៏មានអំោចសសចក្តរី

បសឡាញ់និងបរាជាញានឹងធឹងវិញ»។ ១០

បទង់រានបបទានស�តរុផលជាសបចើន�ល់សយើងស�ើម្រី

រីករាយ។សយើងបគ្ន់ដតដសរែងរកស�ើយទទួលសាគាល់

ស�តរុផលទាំងសនាះ។ជាសរឿយៗបពះអមាចាស់រំឭកសយើង

ថា«ចូរករុំខាលាចសឡើយ»,«ចូរឲ្យមានសង្ឹមចរុះ»។ ១១

និង«ចូរករុំខាលាចសឡើយ�រែអូងតូចសអើយ»។ ១២

បពះអម្ចាស់នឹងប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិរ្រស់ដយើង

បងប្អូនបបរុសបសរីសយើងគលឺជា«�រែអូងតូច»របស់

បពះអមាចាស់។សយើងគលឺជាពួកបរិសរុទ្សៅជំនាន់ចរុង

សបកាយសនះ។ភាជាប់មកជាមួយសោមាះរបស់សយើងសនាះ

គលឺជាការរាំងចិត្តស�ើម្រីទន្ឹងរង់ចាំការយាងបតឡប់

មកវិញរបស់បពះអងគេសស្វង្គាះនិងការសរៀបចំខ្លលួនសយើង

និងពិភពសោកសនះស�ើម្រីទទួលបទង់។ស�តរុ�ូសចនេះ

ស�ើយចូរសយើងបសបមើបពះស�ើយបសឡាញ់មនរុស្ស

ជរុំវិញខ្លលួន។ចូរសយើងសធរែើ�ូចសនះសោយមានទំនរុកចិត្តពរី

ធមមេជាតិសោយចិត្តរាបសាសោយមិនបបមាថសាសនា

�ចទឬបករុមមនរុស្សោសឡើយ។បងប្អូនបបរុសបសរី

សយើងមានទំនួលខរុសបតូវកនេនុងការសិកសាបពះបន្អូល

បពះស�ើយសាតាប់រាមបពះសូរសសៀងចនបពះវិញ្ញាណថា

សយើងអាច«សាគាល់ទរីសមាគាល់ទាំងឡាយអំពរីសម័យ

កាលនិងទរីសមាគាល់ទាំងឡាយអំពរីការយាងមកចន

កូនមនរុស្ស»។ ១៣

ស�តរុ�ូសចានាះស�ើយសយើងពរុំដមនល្ងង់ស្លាអំពរី

ឧបសគគេចនពិភពសោកសនះស�ើយសយើងក៏ពរុំដមន

មិនសាគាល់អំពរីការលំរាកចនជំនាន់របស់សយើងដ�រ។

ប៉រុដន្តសនះពរុំដមនមានន័យថាសយើងគួរដតោក់បន្នុក

សលើខ្លលួនសយើងឬអនេក�ចទសោយការភ័យខាលាចជាប់

ជានិច្ចសឡើយ។ផ្នុយសៅវិញជាជាងការសៅសមេនុគ

ជាមួយឧបសគគេរបស់សយើងសនាះសតើវាមិនបបសសើរ

សទឬបបសិនសបើសយើងសផ្តាតយកចិត្តទរុកោក់សៅ

សលើភាពអសាចារ្យសសចក្តរីល្�៏ឥតសបបៀបផ្ឹមស�ើយ

បពះសចសាតាទាំងអស់របស់បពះចនសយើងទរុកចិត្តសលើបទង់

ស�ើយសរៀបចំ�ួងចិត្តដ�លសពញសោយអំណរសបមាប់

ការយាងបតឡប់មកវិញរបស់បពះសយស៊ូវបគរីស្សនាះ?

កនេនុងនាមជារាបស្តចនសសចក្តរីសញ្ញារបស់បទង់សយើង

ពរុំបតូវទន់បជាយសោយការភ័យខាលាចថាសរឿងអាបកក់

អាចនឹងសកើតមានសឡើងសឡើយ។ផ្នុយសៅវិញសយើង

អាចោនសៅមរុខសោយសសចក្តរីជំសនឿភាពកាលាហាន

ការសប្តជាញាចិត្តនិងការទរុកចិត្តសលើបពះសៅសពលសយើង

សោះបសាយឧបសគគេនិងឱកាសនានាកនេនុងសពលខាង

មរុខ។ ១៤

សយើងពរុំស�ើរសលើផ្លអូវចនភាពជាសិស្សដតឯងសឡើយ។

«�្ិតគលឺបពះអមាចាស់ជាបពះចនអនេក...យាងសៅជាមួយ

នឹងអនេកបទង់មិនដ�លខាននឹងសបរាសអនេកសទក៏មិន

ដ�លលះសចាលអនេកដ�រ»។ ១៥

«បពះអមាចាស់បទង់នឹងចបាំងជំនួសអនេករាល់គ្នា

ឯអនេករាល់គ្នានឹងសៅដតសស្ងៀមវិញ»។ ១៦

សៅកនេនុងការបបឈមមរុខនឹងការភ័យខាលាចចូរសយើង

ដសរែងរកភាពកាលាហានពបងឹងជំសនឿសយើងស�ើយមាន

ទំនរុកចិត្តសលើការសនយាដ�លថា«ឯសបគឿងសបសាតាវរុធ

ោដ�លសគសធរែើសឡើងសនាះគ្មានោមួយនឹងអាចទាស់

នឹងអនេករានសឡើយ។ ១៧

សតើសយើងរស់សៅកនេនុងបគ្មួយចនភាពសបគ្ះថានាក់

និងចោចលឬ?បរាក�ោស់សយើងកំពរុងរស់សៅ

កនេនុងបគ្សនះដមន។

បពះបទង់រានមានបន្អូលថា«សៅសោកិយសនះ

សនាះអនេករាល់គ្នាមានសសចក្តរីសវទនាដមនប៉រុដន្តបតូវសង្ឹម

សឡើង�្ិតខ្នុំរានឈនេះសោកិយស�ើយ»។ ១៨

សតើសយើងអាចអនរុវត្តសសចក្តរីជំសនឿស�ើម្រីសជឿស�ើយ

សធរែើសកមមេភាពបសបរាមសនាះរានដ�រឬសទ?សតើ

សយើងអាចរស់សៅរាមការរាំងចិត្តនិងសសចក្តរីសញ្ញា

ពិសិ�្ឋទាំងឡាយរបស់សយើងដ�រឬសទ?សតើសយើងអាច

កាន់រាមបពះប្្ញត្តិទាំងឡាយចនបពះសូម្រីដតសយើង

ស្ិតសៅកនេនុងកាលៈសទសៈ�៏សមេនុគសាមាញដ�រឬសទ?

បរាក�ោស់សយើងអាចសធរែើវារាន!

សយើងអាចសធរែើរានសោយសារបពះរានសនយា

ថា«បគប់ការណ៍ទាំងអស់ផ្សំគ្នាសបមាប់សសចក្រីល្

�ល់អនេកសបើសិនជា[អនេករាល់គ្នា]ស�ើរសោយសទៀង

បតង់»។ ១៩ស�តរុ�ូសចានាះស�ើយចូរសយើងទរុកសសចក្តរី

ភ័យខាលាចសយើងមួយអសន្លើរសិនស�ើយរស់សៅសោយ

អំណរសង្ឹមនិងមានទំនរុកចិត្តយា៉ាងរឹងបរុឹងថា

បពះអមាចាស់គង់សៅជាមួយសយើង។

ដសចកី្បសឡាញ់ដដលដពញខ្នា�ដោះ្រដ្តេញដសចក្ី

ភ័យខ្លាចដចញ

មិត្តជាទរីបសឡាញ់បងប្អូនបបរុសបសរីសៅកនេនុង

បពះបគរីស្របស់ខ្នុំសអើយបបសិនសបើសយើងស�ើញថា

សយើងកំពរុងរស់សៅកនេនុងភាពភ័យខាលាចឬថប់រារម្ភឬ

បបសិនសបើសយើងស�ើញថាោក្យសម្តរីអាកប្កិរិយា

ឬទសងរែើផ្ទាល់របស់សយើងកំពរុងដតបោតាលឲ្យអនេក�ចទ

មានការភ័យខាលាចសនាះខ្នុំសូមអធិសាឋានអស់ពរីបពលឹង

ខ្នុំថាឲ្យសយើងអាចមានសសរីភាពពរីការភ័យខាលាចសនាះ

រាមរយៈថានាំបនសាបការភ័យខាលាចដ�លចាត់មកពរីបពះ៖

សសចក្តរីបសឡាញ់�៏សរុទ្សាធរបស់បពះបគរីស្�្ិត

«សសចក្តរីបសឡាញ់ដ�លសពញខានាតសនាះបសណតាញ

សសចក្តរីភ័យខាលាចសចញ»។ ២០

សសចក្តរីបសឡាញ់ដ�លសពញខានាតរបស់បពះបគរីស្

ឈនេះសលើការល្លួងដ�លបង្កឲ្យមានសបគ្ះថានាក់គំរាម

កំដ�ងសម្លនុតសធរែើរាបឬជិះជាន់។

សសចក្តរីបសឡាញ់ដ�លសពញខានាតរបស់

បពះបគរីស្សធរែើឲ្យសយើងស�ើរសោយបនាទាបខ្លលួនចថ្លថនេអូរ

និងមានទំនរុកចិត្តអង់អាចកនេនុងនាមជាអនេកស�ើររាម

របស់បពះអងគេសស្វង្គាះដ�លជាទរីបសឡាញ់របស់

សយើង។សសចក្តរីបសឡាញ់ដ�លសពញខានាតរបស់

បពះបគរីស្ផ្តល់ទំនរុកចិត្ត�ល់សយើងស�ើម្រីបន្តសៅមរុខ

សទាះជាមានការភ័យខាលាចក្តរីស�ើយោក់ទរីទរុកចិត្ត

ទាំងបសរុងរបស់សយើងសលើបពះសចសាតានិងសសចក្តរីល្

សប្នុរសរបស់បពះវរបិរាសួគ៌សយើងនិងបពះបរុបរា

បទង់គលឺបពះសយស៊ូវបគរីស្។

សៅកនេនុងសគ�ោឋានសៅកដន្លងជំនួញសៅកនេនុង

ការសៅបសបមើកនេនុងសាសនាចបកសៅកនេនុង�ួងចិត្តសយើង

ចូរសយើងជំនួសភាពភ័យខាលាចសោយោក់សសចក្តរី

បសឡាញ់សពញខានាតរបស់បពះបគរីស្វិញ។សសចក្រី

បសឡាញ់របស់បពះបគរីស្នឹងជំនួសសសចក្រីភ័យខាលាច

សោយនូវសសចក្រីជំសនឿវិញ!

សសចក្តរីបសឡាញ់របស់បទង់នឹងសធរែើឲ្យសយើង

ទទួលសាគាល់ទរុកចិត្តស�ើយមានជំសនឿសលើសសចក្តរីល្

សប្នុរសរបស់បពះវរបិរាសួគ៌សយើងដផនការ�៏សទវភាព

របស់បទង់�ំណឹងល្បទង់និងបពះប្្ញត្តិបទង់។ ២១

បពះដ�លសោរសពញសោយក្តរីបសឡាញ់និងបងប្អូន

របស់សយើងនឹងបដងរែរការសគ្រពបបតិបត្តិរាមប្្ញត្តិបពះ

របស់សយើងថាជាពរជ័យជាជាងចាត់ទរុកវាជាបន្នុក។

សសចក្រីបសឡាញ់របស់បពះបគរីស្នឹងជួយសយើងឲ្យដបប

កាន់ដតចិត្តល្អភ័យសទាសខាវាយខរែល់និងបូជាចំសោះ

កិច្ចការរបស់បទង់។

សៅសពលសយើងបំសពញ�ួងចិត្តសយើងសោយ

សសចក្តរីបសឡាញ់ចនបពះបគរីស្សនាះសយើងនឹងភាញាក់

សឡើងសោយមាននូវភាពបសស់បសាយខាងវិញ្ញាណ

សឡើងវិញស�ើយសយើងនឹងស�ើរសោយរីករាយសោយ

មានទំនរុកចិត្តភាញាក់សឡើងស�ើយរស់សៅកនេនុងពន្លលឺនិង

សិរីល្ចនបពះអងគេសស្វង្គាះជាទរីបសឡាញ់របស់សយើងគលឺ

បពះសយស៊ូវបគរីស្។

ខ្នុំសូមដថ្លងទរីបនាទាល់ជាមួយនឹងទរីបនាទាល់របស់

យ៉ូហានថា«គ្មានសសចក្តរីភ័យខាលាចោសៅកនេនុង

សសចក្តរីបសឡាញ់[របស់បពះបគរីស្]សឡើយ»។ ២២

បងប្អូនបបរុសបសរីមិត្តសមាលាញ់សអើយបពះសាគាល់បងប្អូន

ចបាស់ោស់។បទង់បសឡាញ់បងប្អូនយា៉ាងឥត
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សខាចាះ។បទង់បជាប�ឹងពរីឥទ្ិពលនាសពលអនាគតរបស់

បងប្អូន។បទង់សពរែបពះទ័យឲ្យបងប្អូន«ករុំខាលាចអរី

ឲ្យបគ្ន់ដតសជឿប៉រុសោណះ» ២៣ស�ើយក៏«សៅជាប់កនេនុង

សសចក្តរីបសឡាញ់[ឥតសខាចាះ]របស់បទង់ដ�រ»។ ២៤

សនះជាការអធិសាឋាននិងការបបសិទ្ពររបស់ខ្នុំកនេនុងបពះ

នាមចនបពះសយស៊ូវបគរីស្អាដម៉ន។

កំ្�់ចំណាំ

 ១.George WhitefieldនិងJonathan Edwards
គលឺជាគំរូ�៏សំខាន់ពរីររូបចនអនេកផសាយសាសនាដបបសនះ។

 ២.សគ្លលទ្ិនិងសសចក្រីសញ្ញា១២១:៣៧។

 ៣.កាឡាទរី៥:២២–២៣។

 ៤.មានបគ្មួយបពះអងគេសស្វង្គាះមានបពះទ័យយាងចូលសៅ

ភូមិមួយរបស់ពួកសាសន៍សាមា៉ារីប៉រុដន្តបបជាជនរានប�ិសសធ

បពះសយស៊ូវស�ើយពរុំទទួលបទង់ឲ្យសៅភូមិរបស់សគសឡើយ។

សិស្សពរីរនាក់របស់បទង់រានអាក់អន់ចិត្តយា៉ាងខាលាំងសោយសារ

សរឿងសនះស�ើយរានទូលសួរថា«បពះអមាចាស់សអើយសតើបទង់សពរែ

បពះ�ឫទ័យឲ្យសយើងខ្នុំសៅសភ្លើងឲ្យធាលាក់ពរីសលើសម�មកបស្ឆះសគ

សទឬអរី?»បពះសយស៊ូវតបវិញសោយការបពមានសនះ៖«អនេករាល់

គ្នាមិន�ឹងជាមានវិញ្ញាណដបបយា៉ាងោសទ។ពរីសបោះកូនមនរុស្ស

មិនដមនមកប៉ងនឹងបំផ្លាញជរីវិតមនរុស្សសទគលឺមកស�ើម រ្ីនឹងជួយ

សស្វង្គាះវិញ»(សូមសមើលលូកា៩:៥១–៥៦កំដណថមេរីរបស់សស្តច

សជមស៍[ឆ្នាំ១៩៨២])។

 ៥.សូមសមើលម៉ូសស១:៣៩សូមសមើលផងដ�រសអសភសូរ៣:១៩។

 ៦.និក្មនំ៣៤:៦។

 ៧.សូមសមើលសអសភសូរ៣:១៩។

 ៨.សូមសមើលសគ្លលទ្ិនិងសសចក្រីសញ្ញា១២១:៤១។

បរាក�ោស់បបសិនសបើបពះរំពឹងឲ្យពួកសយើងដ�លជា

កូនសៅបទង់កនេនុងជរីវិតរដមងសាលាប់មានឥរិយាបថដបបសនះ

ចំសោះគ្នាសនាះបទង់—ដ�លជាអងគេមាននូវបគប់គរុណធម៌ទាំង

អស់—គលឺជាគំរូសបមាប់ឥរិយាបថដបបសនាះ។

 ៩.បករុមបបឹកសាមរុនជរីវិតដផន�រីសនះសៅឯសាថានសួគ៌គលឺជាករណរី

សិកសា�៏អសាចារ្យមួយដ�លបង្ហាញអំពរីបរុគគេលិកលក្ណៈរបស់

បពះ។សៅទរីសនាះបពះវរបិរាសួគ៌សយើងរានបង្ហាញដផនការ

របស់បទង់សបមាប់ភាពរីកចសបមើនអស់កល្របស់សយើង។ធាតរុ

សំខាន់ៗចនដផនការសនាះរួមមានសិទ្ិសបជើសសរើសការសគ្រព

បបតិបត្តិនិងសសចក្តរីសស្វង្គាះរាមរយៈ�ង្វាយធួនចនបពះបគរីស្។

ប៉រុដន្តសូស៊មីស�រែើររានសសនេើសរុំវិធរីសាបស្តមួយសផ្សងពរីសនាះ។វារាន

ធានាថាមនរុស្សទាំងអស់នឹងសគ្រពរាម—នឹងគ្មាននរោមានាក់

រាត់បង់សឡើយ។មសធយារាយដតមួយគត់ស�ើម្រីសសបមចការណ៍

សនះរានគលឺមានដតរាមរយៈការសបបើអំោចផ្តាច់ការនិងការបង្ិត

បង្ំប៉រុសោណះ។បពះវរបិរាសួគ៌ដ�លសពញសោយក្តរីបសឡាញ់របស់

សយើងពរុំអនរុញ្ញាតឲ្យមានដផនការដបបសនាះសឡើយ។បទង់បបទាន

តចម្ល�ល់សិទ្ិសបជើសសរើសរបស់កូនសៅបទង់។បទង់រានបជាប�ឹង

ថាសយើងបតូវដតមានកំ�រុសសៅកនេនុង�ំសណើរសនាះបបសិនសបើសយើង

ពិតជាសរៀនសូបតដមន។ស�ើយសនាះជាមូលស�តរុដ�លបទង់រាន

បបទានបពះអងគេសស្វង្គាះដ�លការបូជាអស់កល្ជានិច្ចអាចោង

ជបមះសយើងពរីអំសពើរាបស�ើយអនរុញ្ញាតឲ្យសយើងបតឡប់ចូលសៅ

កនេនុងនគរបពះវិញ។

សៅសពលបពះវរបិរារបស់សយើងដ�លគង់សៅសាថានសួគ៌

រានទតស�ើញថាកូនសៅជាទរីបសឡាញ់របស់បទង់ជាសបចើន

បតូវរានលូស៊មីស�រែើរទាក់ចិត្តសតើបទង់រានបង្ំពួកសគឲ្យសធរែើរាម

ដផនការបទង់ដ�រឬសទ?សតើបទង់រានសម្លនុតឬគំរាមកំដ�ង

អស់អនេកដ�លសបជើសយកអរែរីដ�លអាបកក់ដបបសនាះដ�រឬសទ?

សទ។បពះដ�លសោរសពញសោយបគប់ទាំងបពះសចសាតារបស់សយើង

អាចបគ្ន់ដតប្្ឈប់ការបះសរារសនះប៉រុសោណះ។បទង់អាចបង្ំ

បពះទ័យបទង់សៅសលើអស់អនេកដ�លបបឆ្ំងតវា៉សនាះស�ើយឲ្យ

ពួកសគសធរែើរាមបទង់។ប៉រុដន្តផ្នុយសៅវិញបទង់រានអនរុញ្ញាតឲ្យ

កូនសៅបទង់សបជើសសរើសសបមាប់ខ្លលួនពួកសគ។

១០.ធរីម៉ូសថទរី២១:៧។

១១.ឧទា�រណ៍សូមសមើលយ៉ូសសរែ១:៩,សអសាយ៤១:១៣,លូកា

១២:៣២,យ៉ូហាន១៦:៣៣,សពបតរុសទរី១៣:១៤,សគ្លលទ្ិ

និងសសចក្រីសញ្ញា៦:៣៦,៥០:៤១,៦១:៣៦,៧៨:១៨។

១២.លូកា១២:៣២។

១៣.សគ្លលទ្ិនិងសសចក្រីសញ្ញា៦៨:១១។

១៤.�ំបូនាមានរបស់ម៉ូសស�ល់មនរុស្សសៅជំនាន់របស់សោកសៅដតអនរុវត្ត

ចំសោះសយើង៖«ករុំខាលាចអរី។...ចាំសមើលសសចក្តរីសស្វង្គាះរបស់

បពះអមាចាស់ដ�លបទង់នឹងសសបមច�ល់អនេករាល់គ្នាសៅចថ្ងសនះ»

(និក្មនំ១៤:១៣កំដណថមេរីរបស់សស្តចសជមស៍)។

១៥.សចាទិយកថា៣១:៦។

១៦.និក្មនំ១៤:១៤កំដណថមេរីរបស់សស្តចសជមស៍។

១៧.សអសាយ៥៤:១៧។

១៨.យ៉ូហាន១៦:៣៣។

១៩.សគ្លលទ្ិនិងសសចក្រីសញ្ញា៩០:២៤សូមសមើលផងដ�រ

កូរិនថូសទរី២២:១៤,សគ្លលទ្ិនិងសសចក្រីសញ្ញា

១០៥:១៤។

២០.យ៉ូហានទរី១៤:១៨។

២១.ចូរសយើងចងចាំថាបពះអងគេសស្វង្គាះពរុំដមនយាងមក«កនេនុងសោកិយ

ស�ើម្រីនឹងជំនរុំជបមះសោកិយសនាះសទគលឺឲ្យសោកិយរានសស្វង្គាះ

សោយសារបទង់វិញ»(យ៉ូហាន៣:១៧)។បរាក�ោស់

«បទង់មិនសធរែើការណ៍ោសឡើយសលើកដលងដតការណ៍សនាះមាន

បបសយាជន៍�ល់មនរុស្សសោក�្ិតបទង់បសឡាញ់មនរុស្សសោក

�ល់ម្ល៉សះរានជាបទង់ប្អូរជរីវិតបទង់ផ្ទាល់ស�ើម្រីបទង់អាចទាញ

មនរុស្សទាំងអស់មករកបទង់»(នរីច�រែទរី២២៦:២៤)។

២២.យ៉ូហានទរី១៤:១៨សូមសមើលផងដ�រយ៉ូហានទរី១៤:១៦។

២៣.មា៉ាករុស៥:៣៦។

២៤.យ៉ូហាន១៥:១០។
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ការបសបងៀនទាំងឡាយសបរាប់ជំោន់របស់សយើង

ចាប់េីខខឧសភាឆ្នាំ២០១៧រហូតែល់ខខតុលាឆ្នាំ២០១៧សមសរៀនថ្នាក់បេ្វជិតភាេ

មិលគីសសាខែកនិងថ្នាក់សរាគមសស្គ្រះសៅសប្តេហ៍ទីបួនគួរខតសរៀបចំសមសរៀនខែលែកបសង់េី

សុន្ទរកថ្មួយឬសបចើនជាងសោះខែលរានសៅក្នុងសន្ិសីទទូសៅខខសមសាឆ្នាំ២០១៧។សៅក្នុងខខតុលា
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បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់ខ្នុំសូម

ជបមាបសួរសោយក្តរីនឹករលឹកបំផរុតកាល

ដ�លសយើងជួបគ្នាម្ងសទៀតកនេនុងសននេិសរីទ

ទូសៅ�៏អសាចារ្យរបស់សាសនាចបកចនបពះសយស៊ូវ

បគរីស្ចនពួកបរិសរុទ្ចថ្ងចរុងសបកាយ។ពរីមរុនចាប់សផ្ើម

សារលិខិតជាផ្លអូវការសៅចថ្ងសនះខ្នុំសូមបបកាស

បពះវិហារបរិសរុទ្ថមេរីចំនួនបរាំសទៀតដ�លនឹងសាងសង់

សៅទរីរាំង�ូចតសៅសនះ៖ទរីបករុងបរាស៊មីលរីយា៉ាបបសទស

សបបស៊មីលទរីបករុងដ្វ�គេសធើរមា៉ានរីលបបសទស�រែរីលរីពរីន

តំបន់ចណរ៉ូប៊មីបបសទសសកនយា៉ាទរីបករុងប៉ូកាដទឡអូរ�្ឋ

ចអោ�ូស�រ�្ឋអាសមរិកនិងទរីបករុងសារា៉តូហាការ�្ឋ

យូថា�៍ស�រ�្ឋអាសមរិក។

នាបពឹកសនះខ្នុំនិយាយអំពរីអនរុភាពចនបពះគម្ពរីរ

មរមននិងតបមូវការ�៏សំខាន់ដ�លសយើងមានកនេនុង

នាមជាសមាជិកចនសាសនាចបកសនះស�ើម រ្ីសិកសា

ពិចារោនិងអនរុវត្តការបសបងៀនពរីបពះគម្ពរីរសៅកនេនុង

ជរីវិតរបស់សយើង។សារៈសំខាន់ចនការមានទរីបនាទាល់

រឹងមាំពិតអំពរីបពះគម្ពរីរមរមនពរុំអាចបំសផ្លើសរានសទ។

សយើងរស់សៅកនេនុងបគ្ដ�លវឹកវរនិងសសចក្រីទរុច្ចរិត

�៏ម�ិមា។សតើមានអរែរីនឹងការោរសយើងពរីអំសពើរាប

និងសសចក្រីអាបកក់ដ�លរាលោលយា៉ាងខាលាំងកនេនុង

ពិភពសោកសពរែចថ្ងសនះ?ខ្នុំសជឿថាការមានទរីបនាទាល់

រឹងមាំអំពរីបពះអងគេសស្វង្គាះរបស់សយើងជាបពះសយស៊ូវ

បគរីស្និងអំពរី�ំណឹងល្របស់បទង់នឹងជួយ�រុំ

បគងសយើងឲ្យទទួលរានសរុវត្ិភាព។បបសិនសបើ

បងប្អូនមិនរានអានបពះគម្ពរីរមរមនរាល់ចថ្ងសទសូម

ចាប់សផ្តើមអាន។បបសិនសបើបងប្អូននឹងអានគម្ពរីរ

សោយការអធិសាឋានស�ើយសោយចិត្តសសាមាះស�ើម្រីសាគាល់

សសចក្រីពិតសនាះបពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្នឹងសបើកសដម្ង

សសចក្រីពិតមកកាន់បងប្អូន។បបសិនសបើគម្ពរីរគឺជា

ការពិត—ស�ើយខ្នុំសូមដថ្លងទរីបនាទាល់�៏ឧឡារិកថា

—យ៉ូដសបសមេ៊មីធគលឺជាពយាការីមួយរូបដ�លរានសមើល

ស�ើញបពះជាបពះវរបិរានិងបពះរាជបរុបរារបស់បទង់

បពះសយស៊ូវបគរីស្។

សោយសារបពះគម្ពរីរមរមនពិតសនាះសាសនាចបក

ចនបពះសយស៊ូវបគរីស្ចនពួកបរិសរុទ្ចថ្ងចរុងសបកាយគលឺជា

សាសនាចបករបស់បពះអមាចាស់ស�ើយបពរែជិតភាព

បរិសរុទ្របស់បពះបតូវរានសាដារសឡើងវិញស�ើម្រីជា

បបសយាជន៍និងជាពរជ័យចនកូនសៅរបស់បទង់។

បបសិនសបើបងប្អូនពរុំទាន់មានទរីបនាទាល់រឹងមាំអំពរី

សរឿងទាំងសនះសទចូរសធរែើអរែរីដ�លចាំរាច់ស�ើម្រីទទួលរាន

ទរីបនាទាល់សនះ។វាជាការចាំរាច់សបមាប់បងប្អូនស�ើម្រី

មានទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លលួនសៅកនេនុងបគ្លំរាកទាំងសនះ

ពរីសបោះទរីបនាទាល់របស់អនេក�ចទនឹង�ឹកនាំបងប្អូន

សៅមិនរានឆ្ងាយសទ។សទាះជាយា៉ាងោក៏សោយ

សៅសពលរានទទួលទរីបនាទាល់ស�ើយទរីបនាទាល់សនាះ

ចាំរាច់បតូវរកសាឲ្យមានតចម្លស�ើយឲ្យសៅរស់រសវើក

រាមរយៈការសគ្រពបបតិបត្តិ�ល់បទប្្ញត្តិរបស់បពះ

និងរាមរយៈការអធិសាឋាននិងការសិកសាបពះគម្ពរីរជា

បបចាំចថ្ងជាបន្បនាទាប់។

បងប្អូនជាទរីបសឡាញ់សៅកនេនុងកិច្ចការរបស់

បពះអមាចាស់សអើយខ្នុំសូមអងរែរ�ល់បងប្អូនទាំងអស់

ឲ្យសិកសានិងពិចារោបពះគម្ពរីរមរមនជាសរៀងរាល់ចថ្ង

បបកបសោយការអធិសាឋាន។សៅសពលសយើងសធរែើ�ូសចានាះ

សយើងនឹងស្ិតសៅកនេនុងសាថានភាពមួយសាដាប់ឭសំសឡង

ចនបពះវិញ្ញាណស�ើម្រីទប់ទល់នឹងការល្លួងស�ើម រ្ីយក

ឈនេះការសង្ស័យនិងការភ័យខាលាចស�ើយទទួលជំនួយ

ពរីសាថានសួគ៌សៅកនេនុងជរីវិតរបស់សយើង។ខ្នុំសូមដថ្លង

ទរីបនាទាល់�ូសចនេះសោយអស់ពរីចិត្តសៅកនេនុងបពះនាមចន

បពះសយស៊ូវបគរីស្អាដម៉ន។

អនុភាេននបេះគម្ីរមរមន
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យោ�ការអធិស្ឋា្។

ដោយប្រធាន�ូម្៉ាសដអសម៉នសុន

សារលិខិតការបសបងៀនសួរសុខទុក្ខខខឧសភាឆ្នាំ២០១៧
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