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ដំេណើ រេឆព ះេទរកកររបួរមួគន ជធ្លុងែតមួយ/Towards a New Solidarity   

 េដើមបីេធ្វើេ យេកើតមននូវកររបួរមួគន ជធ្លុងែតមួយកនុងចំេ មមនុស ទំងអស់  គឺ្រតវករេលើក 

ទឹកចិត្តេ យ មនកររបួរមូគន នូវ្រគប់កំរតិទំងអស់  កនុង្រកម្រគ រ, ្រគប់សហគមន៍, ្រគប់កែន្លងទី្របជំុ 

ជន និង មភូមិ  េហើយរ ង្របេទសទំងអស់ និងទ្វីបទំងអស់កនុងពិភពេ ក។ 

 មយ៉ងវញិេទ តេយើង្រតវែស្វងយល់អំពីទំងន់ៃនករឈឺចប់ និងេ្រគះថន ក់មួយចំនួនែដលជបនទុក 

របស់មនុស  និងពិភពេ កទំងមូល  ែដលេយើងមិនចង់េធ្វើេ យ សថិតកនុងភពភ័យក្ល ច និងករេបះ 

បង់េចលេទ។  េហើយេលើសពីេនះេទេទ តករគំ មកំែហងេ យភពមិនទុកចិត្តគឺជេរ ើយៗមិន ច 

េ យមនុស មនេសចក្តីសងឃឹមបនេឡើយ។ បញៃនផលលំបកេសដកិចចគឺកំពុងេកើនេឡើងយ៉ងគំហុក 

និងជបនទុកយ៉ងធងន់ធងរ   េហើយេពលខ្លះភពសមុក ម ញដ៏េលើសលប់ក៏បនេកើតមនកនុងសងគមជេ្រចើន 

េលើសពីេនះក៏េកើតមននូវេ្រគះមហន្ត យពីធមមជតិែដលេធ្វើេ យមនុស មនភពែតលេ ល និងទំង 

អស់េនះែណនំេ យេយើងមនភពេទទន់េទរកពន្លកៃនេសចក្តីសងឃឹមែដរ។  

 េដើមបីបេងកើតទំរង់ថមីៃនកររបួរមួគន ជធ្លុងែតមួយ៖   េតើេពលេវ ចជអនកបេងកើតនូវករខិតខំ្របឹង 

ែ្របងេដើមបី ត្រត ងនូវករទុកចិត្ត? គឺមិនែមនេទ, មនុស ជអនកេធ្វើ  េហើយសងគមគឺមិន ចរស់បនេទ    

្របសិនេបើគម នករទុកចិត្ត។  

េនេពលទំនុកចិត្ត្រតវបនេគកបត់ េពលេនះរបួសគឺបងកប់ទុកយ៉ងេ្រជកនុងដួងចិត្ត។  

 ករទុកចិត្តគឺមិនែមនខ្វ ក់េហើយងយ សលេបក្របស់េនះេទ  េហើយ ក៏មិនែមនជពកយងយ 

សលមួយែដរ សំ ប់និយយកនុងទំនក់ទំនង។  គឺជលទធផលៃនជំេរ ើសមួយ, ជផលែផ្លៃនភព ន់ 

តឹងខងកនុង  េហើយពីមួយៃថងេទមួយៃថងេយើងទំងអស់គន គឺ្រតវបនេគអេញជ ើញេ យចក់េចញពីេសច 

ក្តីបរមមណ៌េឆព ះេទរកករទុកចិត្ត។                                                         
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ករេជឿទុកចិត្តកនុងចំេ មមនុស /Trust Among Human Beings                     

 េទះបីជយ៉ង  ករេបើកផ្លូវេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តីទុកចិត្តសំ ប់តំរវូករបនទ ន់ មួយ 

គឺេធ្វើេ យករទំនក់ទំនងកន់ែតមនភពងយ សលជង  ពីេ្រពះមនុស េយើងកនុងសងគមបចចុបបននបន 

មនករែបងែចក មែផនកនិមួយៗៃន្រកមមនុស ។ ករហំុព័ទធគំែពងសំ ប់រស់េនមិនែមនសំ ប់ែត 

មនុស  និងទ្វីបបុ៉េ ះេទ បុ៉ែន្តគឺេនកនុងេយើងែដរ មិន្រតឹមែតបុ៉េ ះគឺេនកនុងេបះដូងមនុស មន ក់ៗ  

េហតុេនះេហើយសំុគិតអំពីករ្របកន់ពូជ សន៍ រ ងជនជតិេផ ងៗគន   និងគិតអំពីជនអេន្ត ្របេវសន្ត ។ 

េពលខ្លះ ក់ដូចជេនជិតបំផុត េហើយេពលខ្លះ ក់ដូចជែសនឆង យ  ជក់ែស្តង សនជេ្រចើន 

គឺេនែតមនគំនិតអគតិចំេពះគន និងគន  កនុងេនះ្រគីស្តបរស័ិទខ្លួនឯងគឺ្រតវបនែបងែចក មចំនួនេ្រចើន 

េផ ងៗគន សំ ប់េ េឈម ះរបស់ខ្លួន។ ដូេចនះសន្តិភពៃនពិភពេ កគឺចប់េផ្តើមពីកនុងេបះដូងរបស់េយើង 

មន ក់ៗ។   

 េដើមបីចប់េផ្តើមនូវកររបួរមួគន ជធ្លុងែតមួយគឺចបស់ ស់េយើង្រតវមនទំនក់ទំនងជមួយអនក 

ដៃទេផ ងេទ ត មនេពលខ្លះេយើងគម នអ្វីទំងអស់ េ យ្រគន់ែត ្ត ប់ និងពយយមយល់អំពីបុរស ឬ 

ស្តីែដលមិនបនគិតដូចជេយើង   េពលេនះ ថ នភពែដលេនេសង មនិង ចផ្ល ស់ប្តូបន។ 

 សូមេយើងពយយម េហើយយកចិត្តទុក ក់ចំេពះមនុស ែដលេខ យបំផុត, ចំេពះអស់អនកែដល 

ែស្វងរកករងរមិនបន......េ យករយកចិត្តទុក ក់របស់េយើងចំេពះអនក្រកី្រកបំផុតក៏ ចបងញពីករ 

ចូលរមួពក់ព័នធកនុងទំរង់ៃនសកមមភពរបស់សងគមែដរ។ មួយវញិេទ តែដលសថិតកនុងកំរតិខពស់ជងេនះ គឺ 

កបបកិរយិមួយែដលបងញពីចិត្តទូ យដល់មនុស ទំង យ, ចំេពះអនកែដលេនជិតេយើង និងអនក 

្រកី្រកែដល្រតវករេយើងជចំបច់។  

 េនកនុងរបូភពៃនភព្រកី្រក និងអយុត្តិធម៌ គឺអនកខ្លះបញច ប់ ថ នភពេ យករបំបះបំេប ឬក៏មយ៉ង 

េទ តកនុងេគលបំណងហឹង   ក៏បុ៉ែន្តអំេពើហឹង មិន ចផ្ល ស់ប្តូសងគមបនេទ   ផទុយេទវញិេយើង្រតវ ្ត ប់ 

នូវករបងញពីភពឈឺចប់របស់យុវជនេដើមបីក្ត ប់េ យបននូវអ្វីែដលជមូល ន្រគិះៃនមូលេហតុ។  

 សនទុះេដើមបីេឆព ះេទកន់កររបួរមួគន ជធ្លុងែតមួយគឺ្រតវបនេគរក ទុកេនកនុងជំេនឿយ៉ង្រជល

េ្រជ  ែដលត្រមវេ យមនករែចករែំលក  េហើយករែចករែំលកេនះគឺជអំ ចមួយែដលែណនំេ យ 
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របួរមួគន កនុងចំេ មអនកេជឿ្រគប់ សនទំងអស់   និងមយ៉ងវញិេទ តក៏ជសញញ លរ ងអនកែដលមិន 

េជឿ និងអនកែដលមនជំេនឿយ៉ងមុតមំុ។ 

ករេជឿទុកចិត្តកនុង្រពះជមច ស់/Trust in GOD 

 កររបួរមួគន ជធ្លុងែតមួយកនុងចំេ មមនុស  គឺេយើង ចរកេឃើញបនកនុងវត្តមនរបស់្រពះជ 

មច ស់ េហើយបែនថមេលើេនះេទ តករេជឿទុកចិត្តេលើ្រពះជមច ស់គឺជេរ ើយៗេកើតមននូវសំណួរជ្របចំ។ 

មនអនកែដលេដើរ ម្រពះអងគជេ្រចើននក់  មនបទពិេ ធន៍អវជិជមនេនះកនុងកែន្លងេធ្វើករ  ឬកែន្លង 

សិក ររបស់ពួកេគ  ជួនេពលខ្លះគឺកនុង្រគ ររបស់ពួកេគផទ ល់ែតម្តង។  

 មនមនុស ជេ្រចើនែដលមិន ចេជឿេលើ្រពះជមច ស់ េ យេទះបីជ្រពះអងគ ស ញ់ពួកេគ 

ខ្ល ំងបុ៉ ក៏េ យ   េហើយមយ៉ងវញិេទ តមនអនកខ្លះបនបងញពីភពេ ម ះ្រតង់របស់ខ្លួនថ  េតើេគ ច 

ដឹងអ្វីខ្លះ្របសិនេបើេគេជឿេលើ្រពះជមច ស់?  

 បចចុបបននេនះជំេនឿបនេលចេចញេឡើងកនុងភព្របថុយ្របថនមួយ គឺភព្របថុយ្របថនកនុងករ 

ទុកចិត្តទំង សង។ ជំេនឿមិនែមនមនន័យថជេលខេរ ងទីមួយេនះេទ បុ៉ែន្តតំបូងគឺករ្របកន់ភជ ប់នូវ 

ភពពិត ែដលជករទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយ្រពះជមច ស់   េហើយទំនក់ទំនងេនះ ចេ េយើងេ យ 

វលិចូលេទកនុងពន្លឺៃន្រពះអងគផទ ល់ែតម្តង។ េលើសពីេនះេទេទ តនំេ យេយើងេធ្វើ ម ឬក៏បត់ែបនខ្លួន 

របស់េយើងកនុងជំេនឿយ៉ងពិត្របកដ។  អស់អនកែដលបនទទួលជំេនឿពី្រពះជមច ស់   គឺេធ្វើេ យេយើង 

មនេសរភីព  គឺេសរភីពពីេសចក្តីភ័យក្ល ច   េសរភីពកនុងកររស់េនសំ ប់ជីវតិេយើងផទ ល់។  

 មនុស ទំងអស់េលើពិភពេ កកនុង្រគប់អរយិធម៌   គឺបនយល់េឃើញថ  កល កេជឿទុក 

ចិត្តេលើ្រពះជមច ស់កន់ែតេកើនេឡើង  ដួងចិត្តរបស់េយើងក៏កន់ែតេបើកទូ យដល់មនុស ្រគប់គន ។  បុ៉ែន្ត 

ដួងចិត្តរបស់េយើងមន ក់ៗក៏ទទួល ្វ គមន៍នូវបេចចកវទិយ និងបេចចកេទសទំេនើបៗជេ្រចើនែដល ចេធ្វើ 

េ យេយើងធូ លពីករឈឺចប់និងអនុញញ តេ យសងគមមនភពរកីចំេរ ើនែដរ។ េ្រប បដូចជ្រពះ  

ទិតយ  គឺ្រពះជមច ស់េធ្វើេ យេយើង ស ងំែភនកេពល្រកេឡកេមើល    បុ៉ែន្ត្រពះេយសូ៊បនអនុញញ តេ យ 

ពន្លឺរបស់្រពះជមច ស់ចំងចូលកនុងជីវតិរបស់្រពះអងគទំង សង។ កនុង្រពះគមពីរទំងមូលបនែណនំេយើង 
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េឆព ះេទកន់េសចក្តីពិត  េហើយជក់ែស្តងែដលថវត្តមនរបស់្រពះជមច ស់គឺវេិសសវ ិ ស ឧត្តុងឧត្តម 

ស់កនុងជីវតិេយើងមន ក់ៗ  េ យ្រពះអងគនិយយមកកន់េយើងនូវភ ែដលងយយល់ជទីបំផុត។  

 េតើអ្វីជទីសមគ ល់អំពីជំេនឿរបស់្រគីស្តបរស័ិទ? គឺ្រពះេយសូ៊ផទ ល់  េហើយនឹងទំនក់ទំនងអស់កល 

ជនិចចរបស់េយើងជមួយ្រពះអងគ។ ចេម្លើយេនះេហើយគឺេធ្វើេ យេយើងយល់ដឹងអំពីសំណួរខងេលើ េ យ 

មិនេចះចប់។  

កររមួគន កនុងអងគ្រពះ្រគីស្ត/The Christ of COMMUNION 

 េយើងទំងអស់គន ជបូជនីយជន និងជអនកេដើរ ម្រពះ្រគីស្ត បនទ ប់ពីេយើងទំងអស់គន  បនជួប 

េសចក្តីពិតែដលជ្រពះ្រគីស្តផទ ល់។ ករមនជំេនឿេលើ្រពះ្រគីស្តមិន្រតឹមែត េយើងបនជួប្រពះភ្រក័ 

្រពះអងគផទ ល់េនះេទ ែតេយើងបនទទួល្រពះអងគ ែដលជេសចក្តីពិតចូលកនុងជីវតិរបស់េយើង េ យ 

ចក់ឫសយ៉ងរងឹមំកនុងេយើង និង នំេ យេយើង ៊ ន្របកសេសចក្តីពិតេនះកនុងជីវតិេយើងមន ក់ៗ ។ 

រេប បដ៏ថមីនិងដ៏អ ច រយបំផុត ែដល្រពះអងគបនេធ្វើសំ ប់េយើង េនះគឺ ្រពះេយសូ៊្រគីស្ត ែដលជបុ្រត ដ៏ជទី 

ស ញ់របស់្រពះជមច ស់បនបនទ បខ្លួនសុខចិត្តេកើតជមនុស ដ៏ មញញ និង្រពមបូជ្រពះជនម្រពះអងគ 

ផទ ល់ េដើមបីសេ ងគ ះេយើងទំងអស់គន  ។ ្រពះេយសូ៊ែដលមន នៈេសមើនឹង្រពះជមច ស់ បនសុខចិត្តលះ 

បង់ នៈដ៏ខពង់ខពស់ មកេកើតជ មនុស ដ៏ មញញ ែដលមន ច់មនឈមដូចមនុស សុទធ ត 

េហើយ្រពះជមច ស់បនសំែដងសិររីងុេរឿង និងករអ ច រយរបស់្រពះអងគ មរយ:្រពះេយសូ៊ ែដលេកើត 

ជមនុស េដើមបី េ យមនុស េ កមនជំេនឿេលើ្រពះបិ ែដលជ្រពះជមច ស់។ េ យ រករអ ច រយ 

េនះេធ្វើេ យេយើងមន ក់ៗមនជំេនឿកន់ែតរងឹមំ និង មនេសចក្តីសងឃឹមេឡើងវញិ   ្រពមទំងេធ្វើេ យ 

ពិភពេ ករបស់េយើងមនករែកែ្របេ យ រែតដំណឹងលែដលមកពី្រពះេយសូ៊្រគីស្ត ។ ្រពះ្រគីស្ត 

បនេធ្វើ ម្រពះហឫទ័យ្រពះជមច ស់ េ យសុខចិត្តបូជ្រពះជនម្រពះអងគផទ ល់េនេលើេឈើឆក ង េដើមបី 

បងញេសចក្តី ស ញ់របស់្រពះជមច ស់ចំេពះមនុស េ ក និងេដើមបីបំផ្ល ញេសចក្តី ្រកក់ទំង 

យែដលមនេនកនុងពិភពេ ក ។ េ យេឈើឆក ង្រទង់បនឈនះអំេពើបបនិងេសចក្តី ្រកក់ទំង 

យ  ។    េបើេទះបីលកខណៈៃនកររងទុកខលំបកមិនសមនឹង្រពះអងគទទួល និងមិនមនភពយុត្តិធម៌ 

ក៏េ យ ក៏្រពះអងគេនែតមនជំេនឿ និងទុកចិត្តេលើ្រពះបិ ដ៏មនឫទធ នុភពសព្វ្របក មនអំ ច
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េលើេសចក្តី ្រកក់ទំង យ និង េ យករបូជ្រពះជនមរបស់្រពះេយសូ៊ បនេធ្វើេ យ្រពះអងគឈនះ 

េសចក្តី ្ល ប់ ។  

កររងទុកខលំបកដ៏ែសន ម៉ស់របស់្រពះ្រគីស្តេនេលើេឈើឆក ង រហូតដល់េ យទិវងគត គឺេដើមបីបងញ 

េសចក្តី ស ញ់ដ៏អ ច រយរបស់្រពះអងគចំេពះមនុស េ ក ។ ្រពះជមច ស់បនេ្របស្រពះ្រគីស្ត េ យ 

មន្រពះជនមរស់េឡើងវញិ ្រពះអងគបនឈនះេសចក្តី ្ល ប់ េហើយ្រពះអងគយងមកវញិេនៃថងទីបី្រពម 

ទំង្របទននូវ្រពះវញិញ ណដ៏វសុិទធរបស់្រពះអងគ មកគង់កនុងជីវតិេយើងមន ក់ៗ និង មរយះ្រពះអងគ 

េធ្វើេ យេយើងមនទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយ្រពះបិ   ។  េយើងមនជំេនឿេ យ រែត្រពះ្រគីស្តមន្រពះ 

ជនមរស់េឡើងវញិ េហើយ្រពះអងគបនបងញខ្លួន េនកនុងចំេ មេយើង។ ដូេចនះសូមេ យេយើងទំងអស់ 

គន េបើកែភនកេមើល្រពះភ កក័្រពះអងគ និង ែកែ្របចិត្តគំនិតេ យសុខចិត្តេជឿ  ្រពមទំងេផញើរជីវតិេលើ្រពះអងគ ។ 

េនេពលេយើងសំឡឹងេមើល ពន្លឺរបស់្រពះ្រគីស្តេនកនុងករអធិ ន បន្តិចម្តងៗពន្លឺេនះបនចូលេទកនុង 

េយើងមន ក់ៗ ។  និងេ យ រពន្លឺេនះេហើយ េធ្វើេ យេយើង គ ល់តំៃលៃនជីវតិរស់េនរបស់េយើងសព្វ  

ៃថង ។ េសចក្តី ្រកក់ និងភពងងឹតរបស់េយើង មិន ចអូសទញេយើងបនេទ តេទ ផទុយេទវញិ ្រពះ 

វញិញ ណដ៏វសុិទធគឺ្រពះ្រគីស្តផទ ល់ែដលជពន្លឺ បំភ្លឺជីវតិរបស់េយើង និងករពរេយើងេ យ រចួពីេសចក្តីងងឹត 

។ ករអធិ នបនេធ្វើេ យេយើងមចិត្តេថ្លើមែតមួយនិងរបួរមួគន ជធ្លុងែតយ  កនុងអងគ្រពះ្រគីស្ត។ ដូចនង 

ម៉រម៉ី ស ែដលបនេ្រកកពី្រពលឹមេទផនូរ្រពះេយសូ៊ េហើយបនេឃើញ្រពះអងគមន្រពះជនមរស់ 

េឡើងវញិ  ដូេចនះ មរយ:េហតុករណ៏េនះ េយើងទំងអស់្រតវែត្របកសដំណឹងលេទបងបូនឯេទ តៗ 

េ យបនដឹង ។ េបសកកមម្រពះសហគមន៏ គឺេដើមបី្របែម្របមូលបងបូនទំង្របស ទំង សីទំងេកមង 

ទំងចស់្រគប់ភ  ្រគប់អរយិធម៌ ្រគប់ជតិ សន៏ និង តំបន់ ច់ សយលៃនែផនដីេ យមកចូល 

រមួជម ្រគ រែតមួយកនុងអងគ្រពះ្រគីស្ត ។ ពិតែមន្រពះសហគមន៏គឺជសញញ បញជ ក់បងញអំពីេសច 

ក្តីែដលបនែចងដ៏ពិត្របកដេនកនុង្រពះគមពីរ គឺជរបូករ្រពះ្រគីស្តែដលមន្រពះជនមគង់េន មរយះ 

្រពះវញិញ ណដ៏វសុិទធ េហើយ គឺកែន្លងែដលបនបងញវត្តមន្រពះកយ្រពះ្រគីស្ត យ៉ងពិត្របកដ សំ ប់ 

េយើងមន ក់ៗ។ េនេពល្រពះសហគមន៏ េចះ ្ត ប់គន េទវញិេទមក េចះជួយសំ លទុកខគន េទវញិេទមក 

េចះេលើកែលងេទសេ យគន េទវញិេទមកេនះ  បនក្ល យជកែន្លងមួយែដលមនពន្លឺយ៉ង្រតចះ 

្រតចង់ េពរេពញេ យេសចក្តី ស ញ់ េសចក្តីេម ្ត ករុ  សេន្ត ស្របណី ចិត្តបរសុិទធ និង 
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ករគិតពិចរ ្រតវ  ែដលទំងអស់េនះេកើតមកបនេ យ រករមន្រពះជនមគង់រស់េឡើងវញិរបស់ 

្រពះេយសូ៊ េហើយ្រទង់គង់កនុងេយើង ល់គន  ។  

្រពះ្រគីស្តបនេធ្វើេ យេយើងមនេសរភីព  ្រពះអងគរ ំ យនូវរបងវណៈ នៈខពង់ទប អនកមន អនក្រក   

រចួផុតពីករជិះជន់សងកត់សងកិន េមើលងយេមើលេថកេផ ងៗ   េ យ្រពះសហគមន៏ែដលមនវត្តមន 

្រពះ្រគីស្តេធ្វើេ យទទួលជំេនឿៃនេសចក្តីពិតដ៏្រតឹម្រតវមួយេដើមបីបំភ្លឺេនកនុងដំេណើ រជីវតិេយើង និង កនុងដួង 

ចិត្តេយើង ល់គន  ។  

េធ្វើជអំបិលសំ ប់ពិភពេ ក/Trying to be SALT OF THE EARTH 

 ្រពះ្រគីស្តយងមកមិនែមនេ យេយើងក្ល យជ្រគីស្តបរស័ិទ ច់ែលកពីេគេនះេទ  ែតផទុយេទវញិ 

្រពះអងគចត់េយើង ល់គន េ យេទ កនុងពិភពេ ក េ យេធ្វើជេមដំែបៃនេសចក្តីពិត និងក ងសន្តិភព 

សំ ប់មនុស ទំងអស់ ។ កររបួរមួកនុងចំេ ម្រគីស្តបរស័ិទ មិនែស្តងេចញជលទធផលេ យឯកឯង 

បនេនះេទ  ែត ចេកើតេឡើងេ យមនសញញ មួយេនកនុងចំេ យេយើង ល់គន េ យ រេយើង 

ល់គន គឺជអំបិលសំ ប់ពិភពេ ក។  េ យ្រពះ្រគីស្តេ យទិវងគត និង មន្រពះជនមរស់េឡើងវញិ 

បនេធ្វើមនកររបួរមួគន េឡើងវញិ រ ងមនុស ទំងអស់ ។ េ យ រ្រពះ្រគីស្ត មនុស ឈប់បក់ែបងគន  

ែហកហួរគន  ្រពះអងគ េធ្វើេ យេយើងក្ល យជម ្រគ រែតមួយ េហើយ្រពះអងគបនេ យេយើងមន 

ទំនក់ទំនង រជថមីជមួយ្រពះជមច ស់ ្រពះអងគក៏បនេ យេយើងមនទំនក់ទំនង រជថមីជមួយគន  

េទវញិេទមកែដរ ។  ផទុយេទវញិេបើេយើងជអំបិលបត់ជតិៃ្របេហើយេនះ េតើេគយកេទេធ្វើអ្វីេកើត 

េ្រកពីេបះេចលេទខងេ្រក និងមនុស េដើរជន់បុ៉េ ះ ។ ជពិេសស េតើេយើង ចមនឥទធិពលអ្វីបន 

កនុងករបេងកើតសន្តិភព េបើេយើងមិនមនជតិៃ្របេ ះេនះ? បងបូនជទី ស ញ់ េយើងកំពុងែតសថិតេន 

េពលេវ យ៉ងពិេសសែដលេយើងនឹងទទួល រៃនេសចក្តី ស ញ់ និង សន្តិភពែដលមកពី្រពះ 

ជមច ស់ ។ មរយ: រេនះ ្រពះជមច ស់នឹងលប់បំបត់នូវភពភ័ណ្រចឡំ និងករយល់ខុសរបស់េយើង  

េហើយ្របទនមកវញិនូវ ពន្លឺដ៏្រតចះ្រតចង់េ យេយើងវញិ ។  េដើមបីេ យេយើង ចបងញជំេនឿដូចកល 

ែដលេយើងេទើបែត ទទួលកំ ំងមកពី្រពះអងគេពលេយើងបនទទួលពិធី្រជមុជទឹក។  
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េតើេយើងធ្ល ប់គិតថ េយើងនឹង ចេធ្វើអ្វីែដលអ ច រយេ យខ្លួនឯងរេឺទ? េតើេយើងធ្ល ប់ដឹង ធ្ល ប់េឃើញ 

អនក ែដលេធ្វើដំេណើ រេនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគេ យគម នជំេនឿេ ះរេឺទ? េតើអនក ែដល ចែស្វង 

រកេសចក្តីពិត េ យមិនេ្របើេបះដូង និង ជំេនឿរបស់ពួកេគ ?  

 េនកនុងករពយយមបេងកើតនូវទំរងៃនសងគមថមីមួយ ែដលមនកររបួរមួ និង េពរេពញេ យ 

េសចក្តីពិត ្រតវែត ចេធ្វើេទបនេ យមិនមនករវនិិចឆ័យ។ េនេពលេយើងគិតថ េយើងមន្រគប់អ្វីៗ 

ទំងអស់េហើយ ។ ដូេចនះេតើេយើងនឹងគួរែតេធ្វើអ្វីបន្តេទ ត?  េយើងមិន ចនិយយថអ្វីែដលេយើងមន 

េពញលកខណៈេនះេទ ។  

ែដលកនុងខណៈមនុស ឯេទ តកំពុងែតែស្វងរក និងចត់ទុកេសចក្តី ស ញ់ែដលមកពី្រពះជមច ស់ 

្របេសើរជង ។ េតើេយើងចត់ទុក ថ េសចក្តី ស ញ់ពិតជសំខន់ែមនរេឺទ សំ ប់េយើងមន ក់ៗ ?   

 

 


