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សង្ឃមឹគ្រប់ពេលពេលា 
សារសម្រាបឆ់្ន ាំ ២០២១ 

 
មនុសសជាតិវវិតតទៅមខុ ទម្ររោះតតានមនុសសទម្ររើនឥតគណនាសុខរតិតតរករ ាំតែក ទាំង
ានរិតតសបបុរស សូមបតីតកនុងសម័យដ៏តសនទវទនាទនោះ។ 
 
កនុងទេែកនលងមកទនោះ យុវជនយុវនារមីយួរាំនួនបាននិយាយមកដែ់ទយើងថា េួកទគ
ម្រេួយបារមភអាំេអីនាគតរបស់ខលួន ៖ ទតើេួកទគានទសរកដីសងឃមឹអវីសម្រាប់ទ្វើជាទិសទៅ
កនុងជីវតិ? អាំឡុងទេែតដែអវីៗទាំងអស់ដូរជារែាំទៅទ ើយ ទតើេួកទគអាររ ាំេឹងទុកទែើ
អវី? សីុជទម្រៅជាង នឹងទៅទទៀត ទតើានទោែបាំណងអវេីិតម្របាកដសម្រាប់ជីវតិេកួទគ? 
ប ុតនដានអនកខលោះម្របាប់ថា ៖ « កុាំអស់សងឃមឹ ! រូរចាប់អារមមណ៍នងឹសញ្ញា ននទសរកដីសងឃមឹ
វញិ»1។ 
 

ចាបអ់ារមមណ៍នូវសញ្ញា ននទសរកដីសងឃមឹ 
 

កនុងសភាេការណ៍េិភេទោក តដែរងទម្រោោះជមងរឺាតតាតកូវដី១៩ទនោះ ទយើងទ ើញថា 
មនុសសកាន់តតទម្ររើនធ្លល ក់កនុងភាេម្រកីម្រក។ គាំទរាងការនិងទសរកដីសទម្រមរខាងនទយាបាយ

                                              
1 សម្រាប់បងបអូន ដែលានអាយុពី១៥ ែល់៣៥ឆ្ន ាំ ហ ើយដែលចង់ហ ល្ើយសារ២០២១ហនេះ ហយើងសូម
អហ ជ្ ើញបងបអូន ឲ្យផ្ដល់សក្ខីភាពឬឧទា រណ៍រ (ជាការច្ចនម្របឌិតក៏្បានឬជាហរឿងបុគ្គលក៏្បាន) ដែល
បានបងកឲ្យខ្លួនានហសចក្ដីសងឃឹមហ ើងវញិ។ ហយើងនឹងផ្ាយចហមលើយរបស់បងបអូនហៅហពលខាងមុខ្ហនេះ 
ជាអតថបទ ឬជាវហីែអូ ឬជាPodcastsដែរ។ សូមហផ្ញើសាន ច្ែហៅអាស័យដ្ឋា នអីុដម៉ែល solidarity@taize.fr ។ 

mailto:solidarity@taize.fr
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សាំខាន់ណាស់ ក៏ប ុតនតភាេសាមគគនីិងភាតរភាេ តដែមកេខីាងទយើង ក៏សាំខានដូ់រោន  
តដរ។ ានបងបអូនទម្ររើនរង់បទម្រមើអនកដនទ។ រិតតសបបុរសរបស់ទគរ ាំែឹកទយើងថា ានតត
ការស ការោន  តដែអារទបើកផ្លូវមយួ សម្រាប់អនាគតរបស់ទយើង។  
 
យុវជនយុវនារកីាន់តតទម្ររើនរាំណាយកាល ាំងរបស់ទគ ទដើមបកីារររភេតផ្នដ ី តដែជាផ្ទោះ
រមួរបស់ទយើង។ ជាេិទសស េួកទគតកតម្របរទបៀបរស់ទៅ កុាំទអាយបងកទម្រោោះថាន ក់សម្រាប ់
បរសិាា ននិង្មមជាតិ2។ កិរចការផ្ដួរទផ្ដើមទាំងអស់ទនោះជារាំតណកមយួននរទមលើយរមួរបស់
មនុសសជាត។ិ រាំទរោះអនកទជឿទែើម្រេោះជាាច ស់ តផ្នដីជាម្រេោះអាំទណាយរបស់ម្រេោះអងគ តដែ
ម្រេោះអងគទុកឲ្យទយើងតែទាំ។ 
 
មនុសសសម័យឥឡូវទនោះកាន់តតយែ់យា ងរាស់អាំេីររនាសមពន័ធ តដែនាាំឲ្យានភាេ
អយុតតិ្ម ៌កនុងសងគម។ ភាេអយុតតិ្ ម៌ខលោះជាទករមរតកេីម្របវតតិសាស្រសត។ ភាេអយុតតិ្ មខ៌លោះ

                                              
2ហតើហយើងអាចរេិះគិ្តអាំពីអវីដែលហយើងអាចផ្លល ស់បដូរបាន ហែើមបកីារពារបរសិាថ ននិងធាតុអាកាស? ក្នុងម្រគ្ប់
និកាយម្រគី្សដសាសនា ានស គ្មន៍ឬម្រកុ្មជាំនុាំដែលខ្ាំតស ូ។ សូមហៅហមើលតាមបណ្ដដ ញ Green 
Churches។ 
 

ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ស គ្មន៍និងម្រកុ្មជាំនុាំហៅទវីបអឺរ ៉ែុប បានអាំពាវនាឲ្យម្របជាជនខិ្តខ្ាំរស់ហៅតាមរហបៀប ដែល
មិនបងកហម្ររេះថ្នន ក់្ែល់បរសិាថ ន ែូចជាបនថយការហម្របើម្របាស់ថ្នមពល(ឧ. អគ្គិសនី, ហម្របង, អុស ។ល។) 
ហ វ្ើែាំហណើ រជិេះរថយនតសាធារណៈ(ឧ. ឡានម្រកុ្ង) ឬក៏្ែូចជាបនថយការផ្លិតសាំរាម (ឧ. ចុបហម្របើម្របាស់កា
បាល សទិក្)។ 
 

ហៅហតហ េ ហយើងខិ្តខ្ាំការពារបរសិាថ នដែរ៖ ហយើងក៏្សូមរង់ចាំហោបល់ពីបងបអូន។ សូមសរហសរមក្
ហយើងតាមហគ្ ទាំព័រ www.taize.fr/eco ។ 

http://www.taize.fr/eco
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ទទៀតមកេីអនកកាន់អាំណារមនិបានទម្របើអាំណាររបស់ខលួន ទដើមបបីទម្រមើតម្រមូវការរបស់ 
សងគម។ ទទងវើខុសឆ្គងទាំងអស់ទនោះនាាំឲ្យទយើងយែ់េីការខករតិតនងិកាំ ឹងរបស់ម្របជា 
េែរដឋ្មមតា។ ទតើអនកណាសុខរិតតកសាងយុតតិ្ មន៌ិងសនតិភាេ ទៅកនុងសងគម ជា
េិទសស ទោយទជៀសវាងឲ្យានការតបកបាក់តែមទទៀត? 
 

អនុវតតភាតរភាេ 
 
េិតតមន កនុងសម័យទររទេញទោយវបិតតិទនោះ ទៅតតានមូែទ តុទដើមបសីងឃមឹ សូមបតីត
ទេែណាោម នសញ្ញា ននទសរកដីសងឃមឹទែ់តតទសាោះ។ ទដើមបទី្វើបាន រូរទយើងរមួជាមយួ
ោន  គឺរមួជាមយួម្រគីសតបរស័ិទនិកាយទផ្សងៗ ជាមយួអនកកាន់សាសនាដនទ ជាមយួមនុសស
មនិានជាំទនឿ ទដើមបកីសាងភាតរភាេនងិសងគមតរករ ាំតែក។ 
 
ទេែណាទយើងរស់ទៅដូរជាបងបអូន ទេែណាទយើងសនិទធសាន ែនឹងអនកតូរតារ ទេែ
ទនាោះ អាំណរសបាយរបស់ទយើងកាន់តតខាល ាំង។ ការោម នជម្រមក ភាេចាស់ជរា ជមង ឺ ភាេ
ឯកា បញ្ញា ទផ្សងៗកនុងការអប់រ ាំកុារ េិការភាេ ឬការទភៀសខលួនទៅជាជនអទនាត ម្របទវសន ៍
គឺ ានកាែៈទទសៈម្រគប់តបបយា ង តដែអារទ្វើឲ្យទយើងធ្លល ករុ់ោះកនុងភាេទន់ទខោយ។ 
ដូរទនោះ ជាំងរឺាតតាត កូវដី១៩ បង្ហា ញចា មនុសសជាតិទន់ទខោយណាស់។ 
 
ទយើងម្រតូវការជាំនួយេអីនកដនទខាល ាំងណាស់។ សទមដរបា ប ស្រ វង់សីុសកូ រ ាំែឹកទយើង កនុងសារ
ែិខិតរបស់ទោក (Fratelli tutti) ថា៖ « ោម ននរណាអារសទស្រង្ហគ ោះខលួនឯង ទោយផ្ទទ ែ់ 
ខលួនបានទទ»។ ទោកបតនាមថា៖ «ោម នអនកណាអាររកអតតសញ្ញា ណេិតម្របាកដរបស់ខលួន
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ទ ើញ ទបើសិនជាមនិទបើករិតតដែ់េិភេទោក មនិរ ាំទភើបនងឹម្រេឹតតកិារណ៍តដែទកើតទឡើង
ទៅទីឆ្ង យ មនិម្រេមទទួែេីភាេសមបូរតបបរបស់វបប្ម៌ទផ្សងៗ ឬមយួទទៀត មនិរងរូ់ែ
រមួរាំតណកកនុងវបិដិសារនីនម្របជាជនដនទទទ» (កថាខណឌ ទែខ 32 និងទែខ 146)។ 
 

ទជឿ-ទុករិតតទែើម្រេោះវតតានមយួអងគ 
 
ទៅភូមទិតទ ស ទយើងទ ើញថា ទដើមបរីកោទិសទៅននជីវតិ យុវជនយុវនារមីយួរាំននួសួរខលួន
ឯង តាមរទបៀបែម ីអាំេជីាំទនឿទែើម្រេោះជាាច ស់ថា៖ ទតើទជឿទែើម្រេោះអងគានអតាន័យអវ?ី ទ ើយ
ទបើសិនជាានម្រេោះជាាច ស់េតិតមន ទតើម្រេោះអងគសកមមទៅកនុងម្របវតតសិាស្រសតរបស់មនុសស 
និងទៅកនុងជីវតិរបស់ទយើងផ្ទទ ែ់តដរឬ? 
 
ទេែសាកទឆ្លើយ កុាំទឆ្លើយទោយេឹងតតទែើគាំនិតរបស់ខលួន េីទម្ររោះម្រេោះអងគ ួសទែើសេអីវី
តដែអារគតិនិងម្រសនម ជាោរ់ខាត។ ទយើងជាអនករក តដែរង់បានទសរកតីម្រសឡាញ់នងិ
ទសរកដីេតិ។ ទយើងទាំងអស់ោន កាំេុងទ្វើដាំទណើ រតាមផ្លូវវញិ្ញា ណ តតទទោះជាទយើងបានទៅ
ដែ់កម្រមតិណាក៏ទោយ ជាទូទៅ ទយើងទៅតតរាតរកនងិសាទ ក់ទសទើរ។ ក៏ប ុតនត រូរទយើងកាល យ
ទៅជា "អនកទ្វើដាំទណើ រទររទេញទោយការទុករិតត"  ទដើមបទីដើរជាមយួោន  និងតរករ ាំតែកអវី
តដែទយើងបានរកទ ើញ ម្រេមទាំងសាំណួរ ឬរទមលើយរាស់ោស់ផ្ងតដរ។ 
 
បងម្របុស Roger ធ្លល ប់ានម្របសាសនថ៍ា៖ «ជាំទនឿ គឺដូរជាការទុករតិតដ៏សាមញ្ា ទែើម្រេោះ
ជាាច ស់ ជាការទុករតិតតដែបម្រមោះខលួនរាប់រន់ដង តាមកាែៈទទសៈននជីវតិ សូមបតីត
ទយើងាន ក់ៗទៅសងសយ័ទៅទឡើយក៏ទោយ»។ 
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ទជឿទុករតិតបាននយ័ថាទម រ? មុនដាំបូង ានន័យថា គឺទុករិតតទែើវតតានមយួ (ឬម្រេោះ
វតតានមយួ!) តដែកបទ់ៅកនុងទីសាង តក់ាំបាាំងដួងរិតតរបស់ទយើងផ្ង និងគងទ់ៅទូទាំង
សាកែទោកផ្ង   ជាម្រេោះវតតានមនិអារចាប់បានផ្ង តតានភាេជាក់តសដងេតិម្របកដ
ផ្ងតដរ។ ម្រេោះវតតានទនោះមនិបងខាំទយើងទទ តតរាែ់ទេែទវោ ទយើងអារទទួែម្រេោះអងគ
បាន កនុងភាេសងប់សាង ត់ននរិតត ដូរជាដទងាើមមយ ង។ ម្រេោះវតតានទនោះទររទេញទោយ
ទសរកដីម្រសឡាញ់ តដែទៅជាមយួទយើងរ ូត សូមបតីតទេែសងស័យ ឬានអារមមណ៍មនិ
សូវយែ់េីម្រេោះជាាច ស់កទ៏ោយ។ 
 

រកទ ើញអនាគតែម ី
 
ម្រេោះជាាច ស់ានវតតានទររទេញទោយ្ម៌ទមតាត ករណុា។ ទតើម្រេោះគមពរីដាំណឹងែអេនយែ់
ការអាែ៍កាំបាាំងទនោះយា ងដូរទមដរតដរ? 
 
ម្រេោះទយស ូទទួែកាល ាំងេីម្រេោះវតតាន(របស់ម្រេោះបិតា) រ ូតឥតឈបឈ់រ។ ម្រេោះអងគយក
រិតតទុកោកអ់ាំេីម្រេោះវតតានទនោះ ម្រគប់ទេែទវោ េីទម្ររោះវតតានទនោះជាេនល ឺជាដទងាើម និង
ជាខយែ់របស់ម្រេោះវញិ្ញា ណដ៏វសុិទធ។ 
 
ទេែម្រេោះទយស ូទសាយទុកខែាំបាក ទៅទែើទឈើឆ្ក ង ម្រទង់ជួបវបិដសិារ ី និងភាេឯទកា។ 
ទេែទនាោះ ម្រេោះអងគតម្រសកទៅទៅកាន់ម្រេោះបិតាថា៖ «ឱម្រេោះអាច ស់ទអើយ! ម្រេោះអាច ស់
ទអើយ! ទ តុអវីម្រេោះអងគទបាោះបង់ទចាែទូែបងគាំដូទរនោះ?» ម្រេោះអងគម្រតូវទគកបត ់ ទ្វើទណឌ កមម 
ម្របហារជីវតិ តតកនុងយប់អនធការទនោះ ម្រទង់ក៏បញ្ចូ ែទសរកដីម្រសឡាញ់។ ទ ើយទសរកដី
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ម្រសឡាញ់ទនោះខាល ាំងជាងអាំទេើអាម្រកក់ទាំងឡាយ។ នាងា រេីីភូមាិ ោឡា និងម្រកុមម្រគីសត
ទូតបានម្របកាសដាំណឹងគួរឲ្យឆ្ងែ់ទនាោះ គឺថា៖ «ម្រេោះម្រគីសដានម្រេោះជនមរស់ទឡើងវញិ»។ 
ទសរកដីម្រសឡាញ់របស់ម្រេោះជាាច ស់បានឈនោះការសអប់នងិទសរកដីសាល ប។់ 
 

ម្រគីសដបរស័ិទទដើមដាំបងូរ ាំទភើបរតិតជាខាល ាំង ទៅទេែសាដ ប់ឮដាំណឹងែអទនោះ ទ ើយេួកទគផ្ដែ់
សកខីភាេថា ឥឡូវទនោះ ម្រេោះម្រគីសតគង់ទៅជតិសនិទធនឹងម្រេោះជាាច ស់។ ម្រេោះវញិ្ញា ណរបស់ម្រេោះ
អងគបាំទេញេិភេទោកទាំងមូែ ម្រេមទាំងរតិតមនុសសាន ក់ៗ។ ម្រេោះអងគរមួរស់ជាមយួអនក
តូរតារ ទ ើយរកយុតតិ្មឲ៌្យទគ។ ម្រេោះម្រគីសដជាទិសទៅម្របវតតិសាស្រសតផ្ង និងទិសទៅសាន
ម្រេោះ សាទាំងឡាយរបស់ម្រេោះអងគផ្ង។ ទៅទេែទយើងសាល ប ់ ម្រេោះអងគទទួែទយើង ទៅកនុង
អាំណរសបាយដ៏ទេញែកខណៈ។ ម្រេោះអងគទបើកអនាគតែមឲី្យទយើង  ួសេី ិងោរបស់
មនុសស និង ួសេីឧបម្រទេ្មមជាត ិនិងជមងនឺានា។ ទតើេួកទយើងអារទមើែទ ើញបាន? 
 

ផ្ទល ស់បដូររទបៀបតដែទយើងទមើែទ ើញ 
 

ម្រេោះម្រគីសត តដែានម្រេោះជនមរស់ទឡើងវញិ ទបើកអនាគតែមីឲ្យទយើង ទ ើយផ្ដែ់េនលឺមយួដែ់
ជីវតិទយើង។ ម្រេោះជនមែមីរបស់ម្រេោះអងគកាំចាត់ភាេងងតឹននការភ័យខាល រ ទ្វើឲ្យម្របភេទឹកនន
ជីវតិផុ្សទឡើង ទ ើយម្របទនឲ្យទយើងទម្ររៀងទកាតសរទសើរម្រេោះជាាច ស់ ទោយអាំណរ 
សបាយ។ 
 

ដូទរនោះ ទយើងអារដងឹ អស់េដីួងរតិតថា ម្រេោះម្រគីសតបនតទញ ទ ើយម្របមែូមនុសស និងេភិេ
ទោក កនុងទសរកដីម្រសឡាញ់របស់ម្រេោះជាាច ស់  ឥតឈបឈ់រ រ ូតដែ់អវសានកាែ។ 
ទ ើយម្រេោះអងគឲ្យទយើងរូែរមួរាំតណកកនុងទបសកកមមទនោះ។ 
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ម្រេោះជាាច ស់សេវម្រេោះ ឫទ័យឲ្យទយើងបាំទេញការទនោះ រមួជាមយួោន  ជាម្រេោះស គមន៍តត
មយួ។ ទដើមបទី្វើបាន ទយើងម្រតូវេម្រងីកទមម្រតភីាេរបស់ទយើង ឲ្យបានដែ់មនុសសទាំង 
អស់។ សូមបតីតខាម ាំងសម្រតូវ ក៏ម្រេោះម្រគីសតសូមឲ្យទយើងម្រសឡាញ់ទគតដរ។ សនតិភាេ តដែ
មកេីម្រេោះអងគ អារផ្សោះផ្ោជនជាតិតដែជាសម្រតូវោន  ឲ្យទៅជា្លុងតតមយួ3។ 
 

                                              
3 ក្នុងហពលែ៏ពិបាក្ដែលវរីុសកូ្វែីក្ាំពុងដតវាយលុក្ ម្រពេះស គ្មន៍ហៅដតបនតហលើក្តហមកើងភាតរភាព
របស់ម្រកុ្មម្រគួ្សារមនុសេជាតិ។ ហនេះជាហោបល់ខ្លេះដែលអាចហ វ្ើបាន ៖ 
 

-ហែើមបីឲ្យសងគមរបស់ហយើងម្របក្បហដ្ឋយ្ម៌ហមតាត ក្រណុ្ដកាន់ដតហម្រចើន ហយើងម្រតូវសាដ ប់រន ហៅវញិហៅមក្ 
ជាពិហសសហដ្ឋយរា នបុហរនិចឆ័យ ហ ើយហ នហ វ្ើែាំហណើ ររួមជាមួយរន  ហដ្ឋយទទួលសាគ ល់ភាពខុ្សរន
រវាងរន ។ ហតើបងបអូនដែលមិនដមនជាម្រគី្សដបរស័ិទអាចយល់ម្រពមសនទនាជាមួយម្រពេះស គ្មន៍ដែរឬ? 
 

-សពវច្ថៃ ជនអហនាទ ម្របហវសន៍ ឬអនក្ហ ៀសខ្លួន បានសុាំមក្ហៅក្នុងម្របហទសហយើង។ ការទទួលមនុសេាន ក់្ឬ
ម្រគួ្សារមួយដែលជាជនហ ៀសខ្លួន ក្នុងម្រពេះស គ្មន៍ឬម្រកុ្មជាំនុាំ អាចផ្ដល់ក្ាល ាំងថាីឲ្យហយើង។ មនុសេ
មួយចាំនួនដែលមិនធាល ប់មក្ម្រពេះវហិរក៏្អាចហ ល្ៀតឱកាស ចូលរួមក្នុងការងារហនេះ ហែើមបីជួយរន ។ ហនេះជា
បទពិហសា្ន៍របស់ហយើងហៅ ូមិហតហ េ ដែលហយើងរួមជាមួយម្របជាជនក្នុងហខ្តតហយើង ហែើមបីទទួល 
ជនហ ៀសខ្លួនពីហម្រចើនម្របហទស។ 
 

-ហបើហយើងចង់បហងកើតផ្ទេះក្ក់្ហដដ  ក៏្ហយើងម្រតូវដតយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្សាដ ប់អនក្ដែលទន់ហខ្ាយជាងហគ្។ ជា
ទូហៅ ម្រពេះស គ្មន៍ម្រតូវដតខិ្តខ្ាំពាោមដថមហទៀត ហែើមបីការពារតច្មលរបស់មនុសេទាាំងអស់។ 
ជួនណ្ដ រហបៀបដែលម្រពេះស គ្មន៍ហម្របើអាំណ្ដច បានបងកឲ្យអនក្ខ្លេះរងទុក្ខលាំបាក្ តាមផ្លូវកាយ តាមផ្លូវ
ចិតត និងតាមផ្លូវវញិ្ញា ណ។ ែូហចនេះហៅហតហ េ ហយើងខិ្តខ្ាំពាោមរេិះគិ្តពីចរណ្ដ ហែើមបសីាគ ល់ខ្លួនឯង
កាន់ដតចាស់ ហ ើយមិនហជៀសវាងហសចក្ដីពិតផ្ង។ 
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រូរទុកឲ្យម្រេោះម្រគសីតផ្ទល ស់បដូររទបៀបទមើែទ ើញរបស់ទយើង៖ ទេែទយើងរមួជាមយួម្រេោះអងគ 
ទយើងទទួែសាគ ែ់តនមលរបស់មនុសសាន ក់ៗ និងទសាភ័ណភាេនន្មមជាត ិ កាន់តតរាស់
ទឡើងៗ។ ទសរកដីសងឃមឹមនិតមនជាការទុករិតតស ុប ក៏ប ុតនដទោយានម្រគឹោះទែើម្រេោះម្រគីសត 
ទសរកដីសងឃមឹអារទកើតទឡើង មដងទ ើយមដងទទៀត ឥតឈបឈ់រ។ ទយើងានអាំណរដ៏
ទែើសែប ់ តដែទ្វើឲ្យទយើងានរិតតកាល ហាន ទដើមបទីទែួការខុសម្រតូវ តដែម្រេោះជាាច ស់
បានម្របទនឲ្យទយើងបាំទេញ ទៅទែើតផ្នដីទនោះ។ 
 
 

ខ្ុ ាំសូមបញ្ញា ក់ដែ់អស់អនក តដែអានសារទនោះថា ខ្ុ ាំនងឹរមួអ្ិោឋ នជាមយួោន ។ 
 

 
 
ឱ ព្រះយេស ៊ូព្រីសតយ ើេ ! យេើងខ ្ញុំស៊ូមយ ើកតយមកើងព្រះ ងគ សព្ាបធ់មយ៌មត្តត ករញណា 
នងិព្រះហឫទេ័សាមញ្ញ របស់ព្រះ ងគ។  ស់មួេជីវតិរបស់ព្រះ ងគ ព្រះហឫទេ័
សញភាររាបសារយនះបានបញ្ច ុំងរនលរឺបស់ព្រះជាាច ស់ ររឺនលហឺនឹងដែ ភ្លឺក នញងយបះែ៊ូង
របស់យេើងខ ្ញុំថ្ងៃយនះ។ រនលយឺនះអាចរាបា មញខរបួសរបស់យេើងខ ្ញុំ នងិ បដមលងភារទន ់
យខោេ ឬភារសងសេ័របស់ខ លនួ ឲ្យយៅជាព្រភ្រមា៉ាង ឬថាមរ ដកថ្នន ឬទុំន ញកចតិ ត 
ដែ ជា ុំយណាេទានរបស់ព្រះ ងគ។ យោេរនលរឺបស់ព្រះជាាច ស់បុំភ្លយឺេើងខ ្ញុំ ព្រះ ងគ
យព្ោសព្រទានឲ្យយេើងខ ្ញុំសងឃឹមព្របយ់រ យវលា។  
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អតាបទគមពរីខលោះទនោះអារជួយ ទយើងឲ្យសញ្ា ឹងគិតកានត់តសីុជទម្រៅ៖ 
 
ម្រេោះនាងា រធី្លល ប់ទម្ររៀងថា ៖ «ម្រទងប់ានសតមតងបទ្ធបិារម ី កាំចាត់មនុសសតដែានរតិតទឆ្មើង
នឆ្ម ម្រទងប់ានទាល កអ់នកកានអ់ាំណាររុោះេតីាំតណង  ទ ើយម្រទង់ទែើកតទមកើងមនុសសទនទ់ប
ទឡើង» (ែក.១,៤៦-៥៦)។  
ម្រេោះនាងា រ ី ាដ យម្រេោះទយស ូ  សងឃមឹខាល ាំងៗថា គង់តតានការផ្ទល ស់បដូរយា ងទេញទែញ
ននសាា នភាេរស់ទៅរបស់មនុសស កប៏ ុតនដការផ្ទល ស់បដូរទនាោះម្រតូវទររទេញទោយទសរកដ ី
ម្រសោញ់និងភាេទន់ភលន់។ 
 
ម្រេោះទយស ូានម្រេោះបនទូែថា៖ «ម្រេោះដជ៏យួ ការររ  គឺម្រេោះវញិ្ញា ណដ៏វសុិទធ តដែម្រេោះបតិាចាត់
ឲ្យមកកនុងនាមខ្ុ ាំ    នងឹបទម្រងៀនទសរកតទីាំងអស់ដែ់អនករាែ់ោន  ម្រេមទាំងរ ាំែឹកអវីៗ តដែខ្ុ ាំ
បានម្របាប់អនករាែ់ោន ផ្ង» (យ . ១៤,១៥-៣១)។ 
ម្រេោះទយស ូមនិទបាោះបង់ទចាែទយើងឲ្យាន ក់ឯងបានទទ។ មុនទសាយទវិងគត ម្រេោះអងគបាន
បញ្ញា ក់យា ងរាស់ថា ម្រទង់នឹងគង់ជាមយួសាវក័ជានរិចរ ូត តាមរយៈម្រេោះវញិ្ញា ណដ៏
វសុិទធ។ ម្រេោះអងគរស់កនុងទយើង ទែើកទឹករិតតទយើង ោាំម្រទទយើង ទ ើយបាំភលទឺយើង ទដើមបឲី្យ
ទយើងទដើរតាមម្រេោះទយស ូ  ជាទរៀងរាែ់នែង។ 
 
«រូរទអាយនផ្ទទម ានអាំណរសបាយ ! រូរទអាយតផ្នដបីានរកីរាយទឡើង ទ ើយសមុម្រទ  
នងិ  អវីៗតដែសាិតទៅកនុងសមុម្រទ  បនលសឺាំទឡងយា ងអងឺកង ! រូរទអាយតម្រសរាំការ  និង អវីៗ
តដែសាិតទៅទីទនាោះ  ទម្រតកអរសបាយ ! រូរទអាយនម្រេម្រេកឹោទាំងប នុាម នតម្រសកទហា ទៅ
រាំទរោះម្រេោះភ័ស្រកតម្រេោះអាច ស់ ដបតិម្រេោះអងគយាងមកទ ើយ ម្រេោះអងគយាងមកវនិរិឆយ័ទទសតផ្ន
ដី ម្រេោះអងគវនិរិឆ័យទទសតផ្នដី  ទោយយុតតិ្ ម»៌ (ទន. ៩៦)។ 
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ទាំនុកតទមកើងភាគទម្ររើនអទញ្ា ើញទយើងឲ្យទកាតសរទសើរម្រេោះជាាច ស់ មនិម្រោន់តតប ុទណាណ ោះ
ទសាត គឺអទញ្ា ើញ្មមជាតិទាំងមូែ តដែជាសាន ម្រេោះ សដរបស់ម្រេោះអងគ ឲ្យរូែរមួរាំតណក
តដរ។ ទយើងមនិរង់ការររ្មមជាតិ េីទម្ររោះទយើងម្រតូវការ្មមជាតិ ទដើមបរីស់ទៅានជីវតិ 
គឺទយើងរង់ការររ្មមជាតិ េីទម្ររោះទយើងជាតផ្នកមយួនន្មមជាតផិ្ង ទ ើយម្រេោះ ឫទ័យ
ម្របណីសទណាដ សរបស់ម្រេោះអងគក៏ម្រគប់ម្រគងទែើជីវតិម្រគប់តបបយា ងផ្ងតដរ។ 
 

 
 
 
 
 


