ធមមេទសនរបស់េ
កនងអភិ
បូជទិ
ុ
បងប្អូនជទី្រស
ៃថងេនះេយើងបន្ត

យុវជនពិភពេ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ
ក េនទី្រកុង្រកកវ ្របេទសប៉ូឡញ
ូ

ៃថងទី ២៩ កកក

២០១៦

ញ់!
្ត ប់សេម្តចប៉ ប ជភ

អុី

លី សូមេ

កឪពុកជួយបកែ្រប។ អ្វីជចំណុចសំខន់

ែដលខញំុចង់និយយេនេពលេនះ កនុងនមខញំុជេ
កអភិបលភូមិភគភនំេពញ កនុងនមេ
កគីេគ និង
េ
កអន់តូនីែដរ ខញំុសូម្របប់ថ េយើងទំងអស់គន គឺជតំ
ង្រពះសហគមន៍ពី្របេទសកមពុជ េយើង
មកចូលរួមទិ យុវជនពិភពេ

កេនះ មិនែមនជេភញ វេទសចរណ៍េទ េហើយេយើងមិនែមនជអនកែដល

មនសំ

កេ្រជើសេរ ើសែដរ។ ប៉ុែន្តេយើងគឺជតំ

ងែដល្រតូវបនេ

កតូលិកកមពុជ

ងេពញសិទិៃធ ន្រពះសហគមន៍

ែដល្រតូចូលរួមេដើមបីជួបជមួយបងប្អូនទំងអស់មកពីជង១៨០្របេទស។

មនន័យថ េពល្រតឡប់េទវ ិញ េយើង្រតូវនំយកបទពិេ

បនទទួលពីកុងពី
ន
រ
មភូមិភគ េន

តំ

ង

ធន៍ េសចក្តី្រស

ញ់ កម្លំងែដលេយើង

ទិតយកន្លងមក េទជូនដល់បងប្អូនេយើងឯេទៀតៗ េន

ម្រពះសហគមន៍ េន

មកែន្លងែដលេយើងេធ្វើករ និងេនកនុងសងគមរបស់េយើង ដបិតេយើងមកទីេនះមិន

ែមនេដើមបីទទួលបទពិេ

ធន៍ស្រមប់ផទល់ខួនេទ។
្ល

េយើងមនក់ៗមនបទពិេ

ធន៍របស់ខួនផ
្ល
ទ ល់ េដើមបីេយើងែចករ ំែលកជមួយយុវជនពិភពេ

មិញមនមនុស ែត៦០មុឺននក់។

រ ិ៍ និង្រពឹកៃថង

ង ចៃថងេ

ំ ែភនក េ
ននក់ េហើយេនេពលេនះ េយើងដូចជ្រស ង

យ

ទិតយ

ក។ ម ិល

េយើងេនជមួយមនុស ជង២

រមនមនុស េ្រចើនេពក ប៉ុែន្ត េយើង

ំ ែភនកកនុងអំណរសបបយ។ ដូច្រពះនងម៉ រ ីែដរ េពលេទវ ិញ េយើង្រតូវ្របញប់្របញល់ែចក
្រស ង
រ ំែលកបទពិេ

ធន៍ពិេសសេនះ

េសៀវេភមសមួយ

េយើងមិន្រតូវទុកបទពិេ

ែដលមនក់ៗនឹងសរេសរបទពិេ

ធន៍េនះេចលេទ

ធន៍ផទល់ខួនេនកន
្ល
ុងេនះ។

ស់ េហើយខញំុនឹងជំរញ
ុ កនុងករេបះពុមពេដើមបីែចកផ យ។ េពលេយើងេទ

េយើងបេងកើត
ប៉ុនមន

េហើយេយើងនឹងេធ្វើជ
េរឿងេនះពិេសស

ម្រពះសហគមន៍វ ិញ េតើ

ន ៃដយ៉ ងពិត្របកដអ្វីខ្លះ ?

ទិតយមុន េនកនុងភូមិភគភនំេពញ ខញំុបនចត់្រកុម្រគីសទ
្ត ូត១២្រកុម ែដលេចញពី

យ៉ូសីន
ទ ឲយេទ្របកសធម៌េម ្ត ករុ
ជក់ថ តំ

សន្តៈ

ែដលជឱកសមួយេដើមបីឲយយុវជនេយើងេទមុខ។ ប៉ុែន្តខំុេញ ជឿ

ងទំងអស់ែដលអងគុយេនទីេនះ ក៏គិតថេពលេទវ ិញ េតើេយើង្រតូវេធ្វើអី្វេដើមបីឲយ្រពះ

សហគមន៍របស់េយើងរ ីកចេ្រមើន

េដើមបីសងគមរបស់េយើងរ ីកចេ្រមើន។

េយើង “ជទូតរបស់្រពះ្រគីស”្ត ៃថងេនះេយើង

្ត ប់ឮថ

្ត ប់ឮែថមថ “្រពះជមចស់បនេ្រជើសេរ ើសបងប្អូនេធ្វើជជន

ដ៏វ ិសុទ”ធ ។ ដូេចនះេយើងមិនែមនជ “ទូត” ែតប៉ុេ
វ ិសុទ”ធ ។ េនះជករអ

ម ិលមិញេយើងបន

្ណ ះ ប៉ុែន្តេយើងជទូតរបស់្រពះ្រគីស្ត េយើងជ “ជនដ៏

ច រយែដលេយើងបនទទួលករេ្រជើសេរ ើសពី្រពះជមចស់ េហើយេនះមិនែមនជករ

សេ្រមចចិត្តរបស់េយើង មិនែមនជកម្លំងមកពីេយើងេទ។ ដូច្រពះនងម៉ រ ីបនទទួលដំណឹងថ ្រពះ

នងនឹងេធ្វើជម

របស់្រពះជមចស់ ៃថងេនះេយើងទទួលដំណឹងថ េយើងជទូតរបស់្រពះ្រគីស្ត និងជ

ទូតដ៏វ ិសុទធែថមេទៀតផង។
ចូរេយើងេឆ្ល តឱកស

នអតថបទទី១

េពលេយើងទិញកូនម៉ េញមួយ
រេបៀបេបើកបិទ អំពីរេបៀប

ជថមី និង

នអំពីរេបៀបែដលេយើងេទជជនដ៏វ ិសុទធ។ ឧបម

េនះេយើងែតងទទួលបន្រក

ស់មួយសន្លឹក

ក់ថមយ៉ងដូចេម្តច?។ ៃថងេនះ េពលេយើង

ែដលនឹងពនយល់អំពី

នអតថបទទី១ េយើងនឹងទទួល

បនេសចក្តីពនយល់ពី្រពះេយស៊ូ ថ្រតូវេធ្វើយ៉ងដូចេម្តច េដើមបីេយើងក្លយេទជទូតដ៏វ ិសុទធ ែដលមនប
៣ចំណុចសំខន់ដូចតេទ៖
ទី១ “ទូតដ៏វ ិសុទ”ធ គឺេយើង្រតូវករេរៀបចំចិត្ត ឲយមនចិត្ត
ចិត្តសូតបូ
្ល
ត

ចិត្តអត់ធត
ម ់

ែដលជឥរ ិយបទ្រតូវេហៀរេចញពីចិត្តរបស់េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទ

ឥរ ិយបថេនះ ែដលែណនំឲយសេម្តចប៉ ប យ៉ូ

មនរេបៀបរស់េនជធមម

េ

កលវ ិទយល័យ េ

...។ េពល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជសេម្តចប៉ ប េ
កជប់ជមួយ្រពះេយស៊ូ

េហើយ

ន ប៉ូលទី២ ក្លយជសន្តបុគគល។ សម្តចប៉ ប េ

កធ្លប់ជអភិបល្រពះសហគមន៍េនទី្រកុង្រកកវេនះ េ

អនកទទួលខុស្រតូវនិស ិតេនកនុង
ជីវ ិតរបស់េ

ណិតេម ្ត ចិតល
្ត ្អ ចិត្តសបបុរស ចិត្តបនទបខ្លួន

កចូលចិត្តេធ្វើកី

កបនយកេពលេវ

កធ្លប់ជ

ចូលចិតេ្ត ដើរជមួយនិស ិត
ជេ្រចើនេដើមបីអធិ ្ឋ ន េដើមបីឲយ

និងជពិេសសេដើមបីឲយចិត្តគំនិតរបស់េ

ជមួយ្រពះេយស៊ូ។ ចំេពះេយើងក៏ដូេចនះែដរ គឺមុនគិតអំពីកិចក
ច រ អំពី

ក

ន ៃដដ៏អ

ក

េទជែតមួ យ

ច រយេដើមបីេទជជនដ៏

វ ិសុទធ េនះេយើង្រតូវគិតអំពីៃផទកុងៃនចិ
ន
ត្តរបស់េយើងជមុនសិន។
ទី២ ចូរមនសកមមភពជមួយបងប្អូន ចូរេ្រប ន្របេ

និង

ស់េតឿនគនេទវ ិញេទមក និងេលើកែលង

េទសឲយគន ដូច្រពះជមចស់េលើកែលងេទសឲយេយើងែដរ។ េ្រប ន្របេ
េនេពលេយើងេមើលេឃើញេ
េ្រប ន្របេ

គនេដើមបី

ស់េតឿនគនេទវ ិញេទមក

យ្របជញថមនបញ
្ហ េពលេនះកុំឲយេយើងេនេសង ម ប៉ុែន្តឲយេយើងជួយ

ស់េតឿនគន។

ទី៣ សូមឲយេយើងមនទំនក់ទំនងជមួយ្រពះជមចស់ េ

យយកេពលេវ

េដើមបីអធិ ្ឋ ន េដើមបីអរ

្រពះគុណ្រពះអងគ ដបិត្រពះជមចស់ជជីវ ិតរបស់េយើង។
ដូេចនះេដើមបីេទជ្រគីសទ
្ត ូតដ៏វ ិសុទធ ទី១ េយើង្រតូវេរៀបចំចិត្តគំនិត ទី២ េយើង្រតូវមនសកមមភពជមួយ
បងប្អូនឯេទៀតៗ ្រតូវេ្រប ន្របេ ្រតូវបង្ហញេម ្ត ករុ
េ យេលើកែលងេទសឲយគន និងទី៣ េយើង
្រតូវមនចិត្តអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ជនិចច េ យ
រ្រពះជមចស់ជជីវ ិតរបស់េយើង។

េដើមបីឲយេយើងេទមុខបន េយើង្រតូវែតសម្លឹងេមើល្រពះនងម៉ រ ី គឺសម្លឹងេមើលពីរេបៀបរបស់្រពះនង។
្រពះនងម៉ រ ីបនេ្រច ងេលើកតេមកើង្រពះជមចស់ថ

“្រពលឹងខញំុសម
ូ េលើកតេម្តើង្រពះអមចស់

ខញំុមនចិត្ត
អំណរយ៉ ងខ្លង
ំ
េ្រពះ្រពះជមចស់ជ្រពះសេ្រងគះរបស់ខំុ។
ញ
្រពះអងគទតេមើលមកខញំុែដលជអនកបេ្រមើដ៏
ទន់ទបរបស់្រពះអងគ”។ េសចក្តីទំងេនះក៏ជជីវ ិតរបស់េយើងែដរ េយើងមិនែមនជមនុស អ ច រយ េយើង
មិនែមនជមនុស ែដលមនកម្លំងពិេសស ប៉ុែន្តេយើងមនកម្លំងពិេសសេ
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ប៉ុែន្តជសុបិន ជអនគតដ៏ធំទូលំទូ
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េដើរផ្លូវេឈើ ឆកង គឺេយើងចូលេនកនុងទុកខលំបករបស់មនុស េ

ឆកង

ក។ ្រគប់១៤ដំ

ែណនំឲយេយើងចូលេនកនុងទុកខលំបករបស់បងប្អូនេយើង

ទំងមូលកនុងេពលសព្វៃថងេនះ។

ៃថង

ទិតយេយើងេគរព្រពះេយស៊ូ

ក់កលៃនផ្លូវេឈើ

របស់យុវជនេយើងកនុងពិភពេ

ក

ែដលមន្រពះជនមរស់េឡើងវ ិញរួម

ជមួយគន េហើយេយើង្រតឡប់េទវ ិញេនៃថងច័នទ នឹងេទដល់្របេទសរបស់េយើងេនៃថងអងគរ។ ៃថងពុធ
េយើង្រតូវចប់េផ្តើមែចករ ំែលកជមួយបងប្អូន
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