២១ អប់រ ំេលើកទីបរី បស់េ
កនងទិ
ុ

យុវជនពិភពេ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

ក េនទី្រកុង្រកកវ្របេទសប៉ូឡញ
ូ

ៃថងទី២៩ កកក

២០១៦

្រប នបទ៖ ឱ្រពះអ ្ច ស់េអើយ! សូម្រពះអង្គេ្រ ស្របណីឲ ខ្ញុំ នចិតេ្ត ម ្ត ករុ ដូច្រពះអង្គ។
បពិ្រត្រពះអមចស់ជ្រពះបិ

!

េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុណ្រពះអងគ

ដំេណើរដ៏វ ិសុទធេនៃថងេនះ រួមជមួយសេម្តចប៉ បយ៉ូ
ឲយេយើងខញំុ

នប៉ូលទីពីរនិងសន្តីហូសទ
្វ ី

! សូម្រពះអងគ្របទនពរឲយេយើងខញុំទំងអស់គន ជតំ

ង្រពះសហគមន៍កតូលិក

េន្របទសកមពុជ ្របទនពរឲយយុវជនទំងអស់ែដលមកពីទូទំងពិភពេ
គនេដើមបីបង្ហញជំេនឿ បង្ហញេសចក្តី្រស
ញ់។
បពិ្រត្រពះអមចស់ជ្រពះបិ
េម ្ត ករុ

ែដលែណនំ

របស់្រពះអងគែថមេទៀត ស្រមប់ជីវ ិតរបស់េយើងខញំុផទល់។

គ ល់ធម៌េម ្ត ករុ

បពិ្រត្រពះបិ

ែដលបនែណនំឲយេយើងខញំុេធ្វើ

កទំងមូលែដលជួបជុំ

! ៃថងេនះ្រពះអងគែណនំឲយេយើងខញំុទំងអស់គន េទជឧបករណ៍ៃនធម៌

របស់្រពះអងគស្រមប់ពិភពេ

កទំងមូល។ សូម្រពះអងគជួយឲយេយើងខញំុភញក់

េយើងខញំុឈរេឡើងេដើមបីេទ្របកសដំណឹងល្អដល់ពិភពេ

កទំងមូល

ម រតី ឲយ

ជពិេសសដល់បងប្អូន

្របជជនកមពុជេយើងខញំុ។ េយើងខញំុសូមទូលអង្វរ្រពះអងគ កនុងនម្រពះេយស៊ូជ្រពះ្រគីសន
្ត ិងជ្រពះអ
មចស់េយើងខញំុ។ េ យ្រពះនម្រពះបិ ្រពះបុ្រ និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ។ ែម៉ន។
ម ិលមិញេយើងបនជួបជមួយសេម្តចប៉ ប ប៉ុែន្តអក
ន ខ្លះមនសំ

ងជង េ

យ

របនេឃើញស

េម្តចប៉ បពីទីជិត េន

មផ្លូវែដលេគេទយកម្ហូប។
មិនែមនជករៃចដនយេទស្រមប់េយើងជ្រគី
ស្តបរ ិស័ទ អ្វីៗទំងអស់ែដលបនេកើតេឡើង គឺជសញញសមគល់ពីវត្តមនរបស់្រពះជមចស់ស្រមប់
ជីវ ិតរបស់េយើង។ សេម្តចប៉ បចង់េឃើញ និងចង់ជួបេយើងជ្រពះសហគមន៍មកពី្របេទសកមពុជ។

ៃថងេនះ េយើងមកទន់េពលេវ
សន្តៈយ៉ូ
ភ

នប៉ូលទី២

កនុងដំេណើរបូជនិយចររបស់េយើង គឺេយើងបនចូលេទដល់កែន្លង
េទដល់កែន្លងបង្រសីហូសទ
្វ ី
ែដលមនបង្រសីមនក់កំពុងពនយល់ជ

ប ង
ំ េហើយខញំុជបកែ្រប។ េយើងបនចូលេទយ៉ ង្រសួល ែដល២០នទីេ្រកយមក មន

មនុស ជេ្រចើនបនចូលេទដល់ែដរ ប៉ុែន្តពិបកនឹងចូលមកដល់ខងកនុងេនះ

ស់។ កុំគិតថជ

ករៃចដនយ គឺជ្រពះជមចស់ែដលបនេរៀបចំស្រមប់េយើង។
ៃថងេនះ
េយើង

សូមឲយេយើងមនក់ៗទទួល

គ ល់ថមនវត្តមនរបស់្រពះជមចស់ពិតែមនេនកនុងជីវ ិតរបស់

េហើយ្របសិនេបើពីមួយៃថងេទមួយៃថង

ិ
េយើងរកេឃើញសញញសមគល់រេបៀបេនះេនកនុងជីវត

របស់េយើង េនះេយើងមុខជនឹងមនេសចក្តីសុខ មនេសរ ីភព មនកម្លំងេពញខ្លួនពី្រពះជមចស់

ែដលគង់េនកនុងជីវ ិត្របចំៃថងរបស់េយើង។ ដូេចនះ ល់យប់មុនចូលដំេណក សូមឲយេយើងនឹកេឃើញ

េសចក្តីេនះ និង ល់េពលភញក់ពីដំេណក សូមឲយនឹកេឃើញពី្រពះេយស៊ូ្របសូត ្រពះេយស៊ូេ
ទិវងគត

និង្រពះេយស៊ូមនជនមរស់េឡើងវ ិញ

ែដលមនេ្រកលេគ េឈើ ឆកង និងពន្លឺ។

េដើមបីេយើងចូលេនកនុង្របវត្តិ

យ

្រស្តៃនករសេ្រងគះ

េនេពលចូលដំេណកេយើង្រតូវនឹកថ “េតើៃថងេនះ មនសញញអីព
្វ ិេសសមកពី្រពះជមចស់ស្រមប់ខុំ?
ញ ”

្រតូវេជឿជក់ថ អ្វីទំងអស់ែដលបនេកើតេឡើងចំេពះេយើង មិនែមនជករៃចដនយដូចេយើងគិតេនះ

េទ គឺជ្រពះជមចស់ែដលបនេរៀបចំទុកជមុន េដើមបីឲយេយើងយល់ថ ្រពះអងគមនវត្តមនគង់េន
កនុងខ្លួនេយើង។ កុំេភ្លចពីរេបៀបែដលេ
កអភិបលេអមីលបនទទួលមរណភព ខញុំសូមរ ំឭកបង
ប្អូនថ
មពិតេ
កអភិបលេអមីល្រតូវទទួលមរណភពមួយែខមុន
មុនេពលេ
កទទួល

មរណភពេទេទៀត ដបិតសុខភពរបស់េ

កធងន់ធងរ

ស់ ប៉ុែន្ត េ

កទទួលមរណភពេនេម៉ ង

១១េពលៃថងជិត្រតង់ េនេពលេយើងកំពុងសូ្រតផគំ្រតង់វគគ្រពះេយស៊ូជិតផុតដេង្ហើម គឺ១៥នទីេ្រកយ
េពលេយើងថ្វយអភិបូជជមួយេ
បនេរៀបចំេពលេវ

ករួចេហើយ។

ស្រមប់ឲយេ

េនះមិនែមនៃចដនយេទ

កទទួលមរណភព

គឺជ្រពះជមចស់ែដល

ែដលអស់មួយជីវ ិត

កបនេផញើជីវ ិត

េ

ទំង្រសុងេលើ្រពះជមចស់។
ល់ៃថង សូមឲយេយើងសម្លឹងរកេមើលសញញេផ ងៗ ែដល្រពះជមចស់បនេរៀបចំស្រមប់េយើងមនក់ៗ
េដើមបីអរ្រពះគុណ្រពះអងគ
្រពះអងគ។

និងេដើមបីបន្តិចម្តងៗេយើងមនទំនក់ទំនងកន់ែតជិតសនិទធេឡើងជមួយ

ៃថងេនះេពលខញំុចូលកនុង្រពះវ ិ

រ

្រ

ប់ែតមនមនុស មួយ្រកុមមកសុំថតរូបជមួយខញំុ

េ្រកយមកខញំុសួរថេគមកពី្របេទស
េគ្របប់ខំុញថមកពី្របេទសចិន ែដលេនជប់នឹងខ្លួនខញំុ
មនធតុរបស់សន្តបុគគលមកពី្របេទសចិន។ េនះជករេរៀបចំរបស់្រពះជមចស់។
្របធនបទេនៃថងទីមួយជួយឲយេយើងយល់ថ

“ដល់េពលែដលេយើងទទួលអគគសញញេលើកែលង

េទស”។ ្របធនបទេនៃថងទីពីរ ជួយឲយេយើងយល់ថ “្រពះហប្ញទយ័ ្របណីសេ ្ត សរបស់្រពះ្រគីស្តបះ៉ េបះដូងខ្ញ”ុំ និង្របធនបទៃថង
ទីបីេនះ គឺ “ឱ្រពះអមចស់េអើយ! សូម្រពះអងគេ្របស្របណី ឲយខញំុមនចិតេ្ត ម ្ត ករុ
ដូច្រពះអងគ”។
កនុងពកយអធិ ្ឋ នរបស់បង្រសីហូសទ
្វ ី
បនែណនំឲយេយើងចប់ រមមណ៍េ្របើសរ ី ងគរបស់េយើង
េដើមបីសែម្តងធម៌េម ្ត ករុ

របស់្រពះជមចស់ គឺ៖

១ ែភនក ឲយែភនករបស់េយើងេមើលេឃើញទុកខលំបករបស់បងប្អូនឯេទៀតៗ

២ ្រតេចៀក ឲយ្រតេចៀករបស់េយើង

្ត ប់ឮពីទុកខលំបករបស់បងប្អូនឯេទៀតៗ

៣ មត់ ឲយមត់របស់េយើង បេញច ញសេម្លងេលើកទឹកចិត្ត និងេលើកែលងេទសឲយបងប្អូនឯេទៀតៗ
៤ ៃដ ឲយៃដរបស់េយើង េធ្វើកិចចករេម ្ត ករុ

៥ េបះដូង ឲយេបះដូងរបស់េយើង ្រស

។

ញ់មនុស ទំងអស់។

៦ េជើង ឲយេជើងរបស់េយើង េដើរេទជួយអនកដៃទ។
រូប្រពះេយស៊ូែដលបង្រសីហូសទ
្វ ី

្រពះហឫទ័យសបបុរស

បនគូរ

គឺ្រពះេយស៊ូមនែភនក្រសទន់

មនៃដែដលបង្ហញថ្រពះអងគេលើកែលងេទស

ែដលបង្ហញថ្រពះអងគមន្រពះហឫទ័យ្របណីសេន្តស

បង្ហញថ្រពះអងគមន
មនរសមីេចញពីេបះដូង

មនេជើងែដលមន

ែដល្រស្តីមនបបបនេថើប

ជេជើងែដលបនេធ្វើដំេណើរេទ្របកសដំណឹងល្អ

ែដលបង្ហញអំពីេសចក្តី្រស

ញ់ដ៏េពញលកខណៈរបស់្រពះអងគចំេពះមនុស េ

ែដលបង្រសីហូសទ
្វ ី

ន មរបួស
និង

ជេជើ ង
វពណ៌ស

ក។ សរុបមក រូប

គូរ ែណនំឲយេយើងេចះេ្របើសរ ី ងគទំងអស់ ទំងែភនក ទំងៃដ ទំងមត់ ទំង

េបះដូង ទំងេជើងេដើមបីបង្ហញធម៌េម ្ត ករុ

។ ដូេចនះសូមឲយេយើងេរៀងៗខ្លួន្រស

ញ់រប
ូ កយ

របស់េយើងទុកស្រមប់បេ្រមើអនកដៃទ ដូចមនែចងកនុង្រពះគមពីរអំពីបុរសអនកមនមនក់ អង្វរសុំ្រពះ

េយស៊ូ្របទនជីវ ិតអស់កលបជនិចច។
យ្រស

ញ់

េពលេនះ

្រពះេយស៊ូទតសម្លឹងេទគត់េ

ែណនំឲយបុរសេនះមនភពកក់េក្តកនុងដួងចិត្ត។

យ្រពះហបញទ័

េនះជរេបៀបែដល្រពះេយស៊ូ

ែណនំឲយេយើងេចះេ្របើែភនករបស់េយើង។ ចំេពះៃដ េជើង មត់ និងេបះដូងក៏ដូចគនែដរ មន
សំខន់

ស់ គឺឲយេយើងទុកស្រមប់បេ្រមើអនកដៃទ។

េ្របើេយើង េដើមបីេទជសញញសមគល់ៃនធម៌េម ្ត ករុ

មរយៈរូបកយរបស់េយើង ្រពះេយស៊ូបន
។

ម ិលមិញសេម្តចប៉ បបនសួរដល់យុវជនទំងអស់ថ
ឬេទ?”

“េតើកួយៗ
ម

េ្រកយមកសេម្តចប៉ បបនស្តីបេនទសយុវជនែដលខជិល

ែដលមន

យុេទើបែត២៥ឆនំ

ស្រមប់យុវជនឯេទៀតៗ

េគសូមចូលនិវត្ត។

និងស្រមប់យុវជនជំនន់េ្រកយ

សម្លឹងេមើល្រពះេយស៊ូែដលយងមករ ំេ

មនសុបិនស
្ត ្រមប់អនគតែដរ
េ

យសំេ

េទេលើយុវជនខ្លះ

េយើងជយុវជន្រតូវែតេទជកបលម៉ សុីន

ពិបក ែដលកំពុងអស់កម្លំង េទជមនកម្លំង និងមន
ទំងអស់គន

រៈ

េដើមបីែណនំឲយមនុស ែដលកំពុង

ម រតីវ ិញ។ ៃថងេនះខញំុសូមែណនំឲយេយើង

ះពិភពេ

កេយើងទំងមូល

ែដលសេម្តច

ប៉ បសូមឲយេយើងែ្រសកខ្លំងៗេដើមបីឮដល់្រគប់ទីកែន្លងៃនែផនដីរបស់េយើង។ េពលេនះ ខញំុក៏សូមឲយ
េយើងមនក់ៗគិតអំពីរេបៀបែដលេយើង្រតូវេធ្វើែដរ េ យសូមឲយេយើងពិនិតយេមើល មរយៈធម៌របស់
សន្តៈ្រហ្វង់ស័រ្វ ៃនទី្រកុង

សុីសុី។

ធម៌របស់សន្ត្រហ្វង់សរ័ ្វ
បនទរ៖ ឱ!្រពះអមចស់េអើយ សូម្រពះអងគេ្របស្របណីឲយខញុំេចះ ក
1- េនេពលមនុស ស្អប់គន

េពលមនុស ្របមថគន
2- េនេពលមនុស ស្អប់គន
េពលមនុស មនសង យ
័
3- េពលមនុស ចកក្តីពិត
េពលមនុស អស់សងឃឹម
4- េពលមនុស េកើតទុក្រខ ពួយ
េពលមនុស ខ្វក់ងងឹត
្របសិនេបើេយើងអនុវត្ត
ប៉ បយ៉ូ

ងសន្តិភព ែដលមកពី្រពះអងគ។

សូម្រពះអងគ្របទនឲយខញំុបង្ហញេសចក្តី្រស

ញ់

សូម្រពះអងគ្របទន ឲយខញំុេចះនំេគ អត់េទសគន។
សូម្រពះអងគ្របទនឲយខញំុេចះស្រមុះស្រមួលេគ

មិនទុកចិតគ
្ត ន សូម្រពះអងគ្របទនឲយខញំុនេំ គ ឲយទុកចិតគ
្ត ន វ ិញ។
សូម្រពះអងគ្របទនឲយខញំុនេំ គរកេសចក្តីពិត

សូម្រពះអងគ្របទនឲយខញំុ េចះនំេគឲយមន ក្តីសងឃឹមេឡើងវ ិញ។

សូម្រពះអងគ្របទនឲយខញំុជួយស្រមលទុកេខ គ
សូម្រពះអងគ្របទនឲយខញុំនព
ំ ន្លឺឲយភ្លឺ ្វ ងរុងេរឿង។

មេសចក្តីទំងអស់េនះ េនះសងគមរបស់េយើងនឹងេទជសងគមថមី។ សេម្តច
េនកនុងជីវ ិតផទល់ខួ្លនរបស់េគ។
ប៉ុែន្តជកិចចករែដលេយើង្រតូវេធ្វើេដើមបីឲយេគបន

នប៉ូលទីពីរសងឃឹមថយុវជននឹងអនុវត្តេសចក្តីទំងេនះ

ករេលើកែលងេទសមិន្រគន់ែតជពកយសម្តីេទ
ទទួលនូវេសចក្តីសុខ

ន្ត និងេជគជ័យពីេយើងែដរ។

ឱ!្រពះអមចស់េអើយ
សូមឲយខញំុ យកចិតទ
្ត ុក

ក់រ ំែលកទុកអ
ខ ក
ន ឯេទៀត ជជងឲយេគរ ំែលកទុកខ
ខ ំុញ

សូមឲយខញុំ េចះយល់ចិតអ
្ត ក
ន ដៃទ ជជងឲយេគយល់ចិតខ
្ត ុំញ

សូមឲយខញុំេចះ ្រស

ញ់អក
ន ដៃទ ជជងឲយេគ្រស

សន្តៈ្រហ្វង់ស័រ្វ បនសុបិន្តេឃើញថមន្រពះវ ិ
្រពះវ ិ

រេនះកុំឲយបក់រលំ។ ្រពះវ ិ

ញ់ខុំ។
ញ

រមួយកំពុងបក់រលំ

រេនះគឺជវ ិ

លវ ិ

េហើយគត់បនកល់និងទប់

ររបស់សេម្តចប៉ ប។ េ្រកយមកគត់

បនេទជួបសេម្តចប៉ ប និងបនេរៀប ប់អំពីសុបិន្តេនះ ែដលែណនំឲយសេម្តចប៉ បភញក់
េ្រកយមក សេម្តចប៉ បបនគំ្រទសន្តៈ្រហ្វង់ស័រ្វ ឲយេចញេទ្របកសដំណឹងល្អ េ
ទុក

ក់ជមួយអនកតូច

រេបៀបែដលេយើង្រតូវ្រស

ម រតី។

យឲយយកចិត្ត

ច និងរស់េនជមួយអនក្រកី្រក។ ដូេចនះបទេនះសន្តៈ្រហ្វង់ស័រ្វ ចង់បង្ហញពី
ញ់។ កុំឲយេយើងគិតថេគ្រតូវ្រស

ញ់េយើង េគ្រតូវករែចកឲយេយើង េគ

្រតូវករជួយេយើង េគ្រតូវករេលើកទឹកចិត្តេយើង ប៉ុែន្តគឺេយើងវ ិញេទែដល្រតូវករជួយេគ េលើកទឹកចិត្ត
េគ ្រស

ញ់េគ ែចករ ំែលកឲយេគ និងទទួលេគជអនកក

្ត ល ែដលេយើង្រតូវ្រស

ញ់។ េសចក្តី

េនះជករបេ្រង នរបស់របស់្រពះេយស៊ូ។
េយើងសម្រ័ គបូជជីវ ិត េពលេនះេយើងទទួលជីវ ិតវ ិញ។

ដបិតេពល

េនះែណនំឲយេយើងនឹកេឃើញដល់សន្តៈម៉ កសុីមំងកុលេប ែដលសុខចិត្តបូជជីវ ិត។ េតើេយើង្រតូវ
បូជអ្វីខ្លះកនុងកររស់េន? គឺេយើង្រតូវសុខចិត្តឈឺចប់ខ្លះៗេដើមបីទទួលជីវ ិត និងេដើមបីែចកជីវ ិតដល់

អនកដៃទែដរ។ េនះជអតថន័យៃនបូជនិយចរេនៃថងែស្អក ែដលេយើង្រតូវកររ ិះគិតឲយបនេ្រចើនេន

េពលេយើងេដើរ។

ល់ែខ េយើងមនកមមវ ិធីជួបជុំគនេពញមួយយប់េដើមបីអធិ ្ឋ ន គឺជឱកសែដល

េយើង្រតូវខិតខំចូលឲយបនេទដល់ជីវ ិតៃនករលះបង់។ កនុងកររស់េន មនរេបៀបជេ្រចើនេដើមបី
លះបង់ និងេដើមបីទទួលជីវ ិត៖
េយើងលះបង់្របេយជន៍ផទល់ េពលេនះេយើងទទួល្របេយជន៍វ ិញ។

ដបិតេពល
អនកម្តយេតេរ

ធ្លប់មន្រប

សន៍ថ “េសចក្តី្រស

ញ់របស់ខុំញ ជតំណក់ទឹកមួយេនកនុងម

សមុ្រទ ប៉ុែន្តេពលខញំុ្របមូលតំណក់ទឹកេនះមក េនះខញំុមនតំណក់ជេ្រចើន”។ ្របសិនេបើេយើងយល់ថ

េយើងមនក់ៗជតំណក់ទឹកៃនេសចក្តី្រស
្របេទសឥ

្ឌ

ញ់

េនះេយើងមនតំណក់ទឹកេ្រចើន

ស់។

េន

ៃថងមួយេនះេន

មដងផ្លូវ អនកម្តយេតេរ
បនេឃើញអនកជំងឺមនក់ជិត ្ល ប់។
េពលេដើរហួសេទ គត់នឹកេឃើញថអនកជំងឺជិត ្ល ប់េនះគឺជ្រពះេយស៊ូ គត់ក៏្រតឡប់មកវ ិញភ្លម

ទំងយកអនកជំងឺេនះេទែថទំ។
ជួយែថអនកជំងឺែដលេហៀបនឹង

ំងពីេពលេនះមក គត់បនចប់េផ្តើម្របមូលយុវនរ ីខ្លះៗ មក
្ល ប់េន

មផ្លូវ។ គត់ែលងគិតពី្របេយជន៍ផទល់ខួន
្ល ែតគត់គិតពី
ំ សង់ដឺប៉ូល ជសន្តបុគគលមួយដ៏ពិេសសែដលបន
្របេយជន៍រម
ួ ថ្វយេទ្រពះជមចស់។ សន្តៈ ុ ង

លះបង់្របេយជន៍ផទល់ខួនេដើ
្ល
មបីបេ្រមើអនក្រកី្រក។ មុនេពលទទួលមរណភព មនេគសួរេទេ

ក

ថ “េតើេ

កេនមនខ្វះអ្វីេទ?” គត់េឆ្លើយថ “ខញំុេនខ្វះេសចក្តីមួយ គឺខំុម
ញ ិនទន់បន្រស ញ់បង
ប្អូនលមមេនេឡើយ”។ ឯសន្តៈ មីេញ ងវ ិញ េ
កសុខចិត្តលះបង់េចលអ្វីៗទំងអស់េទរស់េន
េលើេកះមួយជមួយអនកជំងឺឃង
្ល ់។ េ

កបេ្រមើេគេនទីេនះ ែដលេ្រកយមកេ

កទទួលមរណ

ភពេ

យ

រឆ្លងជំងឺឃង
្ល ់េនះ។ េនះជសញញសមគល់អំពីករលះបង់្របេយជន៍ផទល់ខួ្លន េដើមបី

ទទួលជីវ ិតថមី។
ដបិតេពល

េយើងអត់េទសឲយអនកដៃទ េពលេនះ្រពះអមចស់េលើកែលងេទសឲយេយើង។

ៃថងេនះេយើង្រតូវែតនឹកេឃើញដល់សន្តៈយ៉ូ
េ

ក្រប

ក់េ

នប៉ូលទីពីរ ែដលេយើងបនេឃើញរួចេហើយ

យឈម។ ឃដកលបបញ់សម្លប់េ

ប៉ុនមនឆនំេ្រកយមក
ឃតកេនះ។

សន្តៈយ៉ូ

េពលេយើង

វរបស់

កេនៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆនំ១៩៨១។

នប៉ូលទីពីរបនេទដល់មនទីរឃុំឃំងេដើមបីេលើកែលងេទសឲយ

្ត ប់េសចក្តីេនះ

េយើង្របដូចេ

កជ្រពះេយស៊ូែដលបនេលើកែលង

េទសឲយអនកែដលបនឆកង្រពះអងគេនេលើេឈើ ឆកង។
ដបិតេពល

េយើង

ចកេ

កុំឲយេយើង្រពួយចិត្តនឹងេសចក្តី

កេនះេទ េពលេនះេយើងនឹងមនជីវ ិតអស់កលបជនិច។
ច
្ល ប់

ប៉ុែន្តឲយេយើងសម្លប់ភពងងឹតេនកនុងជីវ ិតរបស់េយើង

េយើងទទួលជីវ ិតថមី។ ្របសិនេបើេយើងមិនសុខចិត្ត

េដើមបី

្ល ប់ េនះក៏ឥតមនែផ្លែដរ។ ឧបមដូចជ្រគប់

ពូជែដលេគយកេទ
េនះក៏េ
េ

យ

យ

បេ្រពះ េ្រកយមកេគដកយកេទសទូង េហើយចុងេ្រកយបនបេងកើតផល
រែត្រគប់ពូជមួយ្រគប់បនងប់។
ឬដូចដងកូវនង
ដំបូង មិន ្អ តេទ
ប៉ុែន្ត

រ បនរុខ្ល
ំ ួនយ៉ ងយូរៗ និងេ្រកយមក បនក្លយជេមអំេបមួយយ៉ ង ្អ ត ែដលេនះ
្របដូចេទនឹងយុវជនែដលេនមនឱកសេ្រចើន េដើមបីនឹងែ្របចិត្តគំនិត។ កនុងអតថបទទីមួយបន
ែចងថ “្រពះជមចស់បនេ្រជើសេរ ើសេយើង ឲយេយើងេធ្វើជអនកដ៏វ ិសុទ”ធ ដូេចនះេដើមបីេធ្វើអនកដ៏វ ិសុទធ េនះ
េយើង្រតូវសម្លប់ជីវ ិតចស់ េ

យេយើងទទួលអគគសញញេលើកែលងេទស និងេ

េចលអ្វីែដលចស់ េដើមបីទទួលយកជីវ ិតថមីែដលមនែផ្លេ្រចើន េ
ចក្តីសុខស្រមប់អនកដៃទ និងេ

យេយើងេចះ្រស

យេយើងលះបង់

យេយើងខិតខំបេងកើតែផ្ល បេងកើតេស

ញ់ និងេចះេលើកែលងេទសឲយអនកដៃទ។

សូម្រពះជមចស់្របទនពរឲយេយើងខញំុ េដើមបីេយើងខញំុទំងអស់គនមនកម្លំងេពញខ្លួន េទជយុវជន
ែដលភញក់

លះបង់ េ

ម រតី

េដើមបីេធ្វើជ

យសុខចិត្តបូជ េ

ក ីៃន្រពះហបញទ័យ្រស

ញ់របស់្រពះជមចស់

យសុខចិត្តេលើកែលងេទស េ

យសុខចិត្ត្រស

េ

យសុខចិត្ត

ញ់។

ែម៉ន។

