ធមមេទសនរបស់េ
កនងទិ
ុ

ម

ករ ុ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

ទិគុណស្រមប់អនកជំងឺនិងជនពិករ

េន្រពះសហគមន៍សន្តៈសិ

និង សន្តៈប៉ូល ភនំេពញថមី

ៃថងទី ១២ មិថុន ឆន ំ ២០១៦
បងប្អូនជទី្រស

ៃថង

ញ់!

ទិតយមុន ្រពះសហគមន៍េយើងបនទទួលកូនៗ្របំនក់ ែដលទទួលអគគសញញ្រពះកយ្រពះ្រគីស្ត

េហើយេនៃថងេនះ េយើងបនទទួលកូនៗបីនក់េទៀត ែដលទទួលអគគសញញ្រជមុជទឹក។ ៃថងេនះេយើង
បន

្ត ប់អតថបទទីពីររបស់សន្តៈ ប៉ូល ែដលែចងថ “ដូេចនះមិនែមនខញំុេទែដលរស់េន គឺ្រពះ្រគីសេ្ត ទេតើ

ែដលរស់េនកនុងខញំុ...” ែណនំឲយេយើងយល់អតថន័យយ៉ ងេ្រជអំពីអគគសញញ្រជមុជទឹកែដលេយើងទទួល

ជីវ ិតថមីពី្រពះេយស៊ូ មនន័យថ្រពះេយស៊ូគង់េនកនុងេយើង េហើយេយើងែតមួយជមួយនឹង្រពះអងគ េយើង

រួម

្ល ប់រម
ួ រស់ជមួយ្រពះអងគ។ េពលទទួលអគគសញញ្រជមុជទឹក េ្របងែដលេយើងទទួលជសញញថ

េយើងទទួលកម្លំងពី្រពះេយស៊ូ។

វសែដលេយើងទទួល

បង្ហញថរូបកយរបស់េយើង

ជីវ ិតរបស់

េយើងរួមែតមួយជមួយ្រពះេយស៊ូ េយើងបំពក់្រពះេយស៊ូេហើយ។ េទៀនេឆះែដលេយើងទទួល គឺជពន្លឺ
របស់្រពះេយស៊ូែដលបំភឺជ
្ល ីវ ិតរបស់េយើង ឲយដឹងថេយើងមិនរស់េនដូចពីមុនេទៀតេទ។ ចំេពះបងប្អូន

េយើងមួយចំនួនែដលបនទទួលអគគសញញ្រជមុជទឹកេនេពលេពញវ ័យ
មុននិងេ្រកយេពលទទួលអគគសញញ។
េគេនេកមង

េនះបងប្អូនចំចបស់អំពីជីវ ិត

ប៉ុែន្តស្រមប់កូនៗែដលទទួលអគគសញញ្រជមុជទឹកេនៃថងេនះ

ស់ កររស់េនរបស់េគតេទមុខ គឺសងឃឹមេលើឪពុកម្តយធម៌ែដល្រតូវជួយេមើលកូនធម៌

របស់ខួន
្ល
រួមជមួយនឹងឪពុកម្តយបេងកើតែដល្រតូវអប់រ ំកូនៗ ឲយេគេធ្វើដំេណើររួមជមួ យនឹង្រពះេយស៊ូ
ែដលបន្តិចម្តងៗ ឲយេគេចះសូ្រតធម៌បពិ្រត្រពះនងម៉ រ ី ធម៌ឱ្រពះបិ

និងេពលេគធំបន្តិច ែណនំឲយេគ

េទទទួលករអប់រ ំេន្រពះសហគមន៍របស់ខួន
្ល េហើយេពលេគធំេឡើង េនះេគនឹង

៊ ននិយយថ “មិន

ែមនខញំុេទែដលរស់េន គឺ្រពះេយស៊ូេទេតើែដលគង់េនកនុងខញំុ...” ដូចសន្តៈប៉ូលបនមន្រប

ៃថងេនះជទិ ្រពះម
េដើមបីឲយេយើង
េនេពល

ករុ

ទិគុណស្រមប់អនកជំងឺ កនុងឆនំ្រពះម

ករុ

្ត ប់្រពះបនទូលដំណឹងល្អ ែដលបង្ហញអំពីរេបៀប្រពះបិ

ជមួយ្រពះេយស៊ូេ
ឲយមនចិត្តេម ្ត ករុ

យ

រេយើង
ដូច្រពះបិ

្ត ប់្រពះបនទូលរបស់្រពះអងគ។

ទិគុណ គឺជឱកសមួយ

្រស

េយើងសម្លឹងេមើល្រពះេយស៊ូ េនះគឺេយើងេមើលេឃើញ្រពះបិ

សន៍ែដរ។

ញ់េយើង ឲយេយើងដឹងថ
េហើយេយើងជធ្លុងែតមួយ

ឆនំេនះ្រពះសហគមន៍អេញជើញេយើង

ែដលមន្រពះហបញទ័យេម ្ត ករុ

។ សប្តហ៍មុន្រពះេយស៊ូបន

មន្រពះបនទូលេទកន់្រស្តីេមម៉ យមនក់ថ៖ “កុំយំអីនងេអើយ...”។ កនុងឆនំ្រពះម

ករុ

ទិគុណេនះ

ពកយ “កុំយំអី! កុំពិបកចិត្តអី! កុំបក់ទឹកចិតអ
្ត ី!” មនអតថន័យ

ស់ស្រមប់េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទ។

េនៃថងេនះ ្រស្តីែដលមនបបេពញខ្លួនបនមកជួប្រពះេយស៊ូេនផទះេ

នងបនចូលេទេទៀបនឹង្រពះបទ្រពះអងគ
និងនងជូត្រពះបទ្រពះអងគេ

េហើយនងបន

កសុីម៉ូនសិ

។ េពលេនះ

ង្រពះបទ្រពះអងគេ

យេ្របង្រកអូប

យសក់របស់នងេទៀតផង។ េនេពលេនះនងយំខ្លំង

ស់េ

យ

មនមូលេហតុពីរយ៉ ងគឺ៖ ទីមួយេ្រពះនងនឹកេឃើញដល់បបរបស់ខួន
្ល និងទីពីរេ្រពះនងនឹកេឃើញ

ដល់្រពះហឫទ័យ្របណីសេន្តសដ៏េលើសលប់របស់្រពះេយស៊ូចំេពះនង ្រពះអងគ

្វ គមន៍នង

្រពះ

អងគមិនបដិេសធនងដូចសងគមែដលេគបដិេសធនងេទ។ ភ្លមេនះែដរ ្រពះេយស៊ូមន្រពះបនទូលេទ

នងថ៖ “នងេអើយ ខញំុេលើកែលងេទសឲយនងបនរួចពីបបេហើយ ជំេនឿរបស់នងបនសេ្រងគះនង
េហើយ សូមនងអេញជើញេទវ ិញេ

យេសចក្តីសុខ

ន្ត...” េនះជ្រពះបនទូលែដលេពរេពញេ

ហឫទ័យ្របណីសេន្តសែដលេយើងចង់បនបំផុត។ កនុងឆនំ្រពះម

ករុ

យ្រពះ

ទិគុណេនះ សូមឲយេយើងជ

្រគីសប
្ត រ ិស័ទ្របកសជំេនឿដូចសន្តៈប៉ូល្របកសែដរថ៖ “មិនែមនខញំុេទែដលរស់េន គឺ្រពះេយស៊ូ្រគី ស្ត
េទែដលគង់េនកនុងខញំុ...” េហើយសូមឲយេយើងេធ្វើសញញសមគល់ៃនធម៌េម ្ត ករុ

របស់្រពះជមចស់ដល់

អនកដៃទផង។

យប់មិញេនះ េនភូមិសុខ
េលៀងក

ន្ត េយើងបន្របមូល្របជជន្របមណជង ៤៥០ នក់ចូលរួមកនុងពិធីជប់

្ត រ ិស័ទ មនអនកជំងឺេអដស៍ មនជនពិករ មនកូន
ងសុខសន្តិភពកនុងភូមិ ែដលមន្រគីសប

ៗមេត្តយយនិង

ពយបលរបស់េគ មនអនកភូមិ មនឪពុកម្តយរបស់អនកពិករនិងអនកជំងឺ... បង

ប្អូនទំងអស់គន បនេរៀបចំខួនយ៉
្ល
ង
សុខ
ករុ

្អ តបតទំងបង្ហញ

ន្តកុនងចិត្ត េគជមនុស មនតៃម្ល េ

ពី្រពះជមចស់

យ

រមមណ៍ថេគមនភពកក់េក្ត មនេសចក្តី

រេគបនទទួលេសចក្តី្រស

ញ់ ទទួលធម៌េម ្ត

មរយៈកយវ ិកររបស់េយើងជ្រពះសហគមន៍។ ទំងអស់េនះគឺជអ្វីែដលេយើង

ជ្រពះសហគមន៍ចង់ជូនេទបងប្អូនេយើង ដូច្រពះេយស៊ូមន្រពះបនទូលេទកន់្រស្តីមនបបមនក់េនះ

ថ៖ “សូមនងអេញជើញេទវ ិញេ
ចក្តីសុខ

យេសចក្តីសុខ

ន្ត...”។ ដូេចនះ េតើេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីេយើងក

ន្ត? េតើេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីេយើងបង្ហញធម៌េម ្ត ករុ

ងេស

របស់្រពះជមចស់ដល់បងប្អូនេយើង?

ស្រមប់េយើងជ្រពះសហគមន៍កុងភូ
ន
មិភគភនំេពញ េន្រគប់ ទីកែន្លងែដលេយើងមនវត្តមន េនះសូម

ឲយេយើងេទជភូមិសុខ

ថ េយើង្រតូវយកចិត្តទុក
ចិត្តទុក

ន្តយ៉ងតូចមួយេដើមបីបង្ហញធម៌េម ្ត ករុ
ក់ដល់មនុស ទំង

ក់នឹងមនុស ចស់ជ

របស់្រពះជមចស់

គឺមនន័យ

យែដលគមនទីពឹង ែដលសងគមេមើលមិនេឃើញ យក

ជនពិករធងន់ែដលគមនអនកែថទំជេដើម។ល។

េយើង្រតូវយកចិ ត្ត

ទុក

ក់េលើ

ទិភពទំង ៧ ែដលមនដូចជ៖ ១/ ករអប់រ ំ, សុខភព, ជនពិករ, ពលករ, ករករពរ

ធមមជតិ , ករែណនំឲយអនក្រកី្រកចូលកនុងសងគម, និងវ ិស័យអន្តរ

្រគប់ទីកែន្លងែដលេយើងរស់េនមនសន្តិភព

មនេសចក្តី្រស

សន។ េយើង្រតូវខិតខំេធ្វើ េដើមបីឲយ
ញ់

្រពះជមចស់។ េយើង្រតូវខិតខំយ្រពះសហគមន៍របស់េយើងេទជភូមិសុខ
េគេមើលេឃើញថ ពិតែមន្រពះេយស៊ូបន្របទនេសចក្តីសុខ
ក

ងជីវ ិតយ៉ ងពិត្របកដ ែដលេគ
យ

ន្តដ៏តូចមួយ ែដលែណនំឲយ

ន្តដល់េគ េ

យ

រខ្លួនេគផទល់បន

ចេធ្វើដំេណើរេទមុខបន ដូចកលពីេដើមែដល្រពះអងគមន្រពះ

បនទូលេទ្រស្តីមនបបថ “សូមនងអេញជើញេទវ ិញេ

ជីវ ិតរបស់បងប្អូនបន គឺេ

មន្រគប់លកខណៈសមបត្តិមកពី

យេសចក្តីសុខ

ន្ត...”។ េយើង

ចជួយក

ង

រេយើងចូលេនកនុងសងគម េយើងចូលកនុង្រកុមេផ ងៗេដើមបីជួយសងគម

ឲយបេងកើតទំនក់ទំនងគនយ៉ ងពិតៗ។ េពលមនជនពិករ អនកជំងឺ អនកគមនទីពឹង អនកភូមិ សិស
...បនហូបបយទំងអំណរសបបយជមួយគន
សងគមយ៉ ងពិត្របកដ
ករុ

ជ្រកុម្រគួ

រែតមួយ។

េនះពិតែមនគឺេយើងបនែណនំឲយពួកេគចូលេនកនុង
ខញំុសងឃឹមថ

ទិគុណេនះ នឹងេទជឆនំែដលមនផលែផ្លយ៉ងេ្រចើន េ

ទំងមន្រពះបនទូលមកេយើងថ៖ “សូមេចញេទ! េ

ក្តីសុខ

យ

ភូមិភគភនំេពញេយើងកនុងឆនំ្រពះម

យ

រមន្រពះេយស៊ូគង់េនជមួ យ

រអនកបនទទួលជីវ ិតថមី និងបនទទួលេសច

ន្តេហើយ”។

សូម្រពះបិ

ជអមចស់ ្រទង់្រពះេម ្ត ្របទនពរដល់េយើងខញំុទំងអស់គនែដលជជនពិករ ជអនកជំងឺ

ជមនុស គ-ថ្លង់ ជមនុស មនសុខភពធមម

ឲយេយើងខញំុដឹងថ េយើងខញំុទំងអស់គនជ្រកុម្រគួ

មួយ ែដល្រពះជមចស់ែណនំឲយេយើងខញំុេធ្វើជបងប្អូនគនកនុងអងគ្រពះ្រគីស្ត ែដលេពរេពញេ

្រស

ៃថងេនះ

ញ់ និ ងេពរេពញេ

មចស់ជ្រពះបិ

យេសចក្តី

យអំណរសបបយ។

េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ជ្រពះបិ

េ្របស្របទនឲយេយើងខញំុ

រែត

ស្រមប់្រពះសហគមន៍ែដល្រពះេយស៊ូបន

ស្រមប់កម្លំងែដលេយើងខញំុបនទទួលពី្រពះអងគ។

ែដលគង់េនជមួយេយើងខញំុជនិចច។

ែម៉ន។

សូមអរ្រពះគុណ្រពះជ

