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បងប្អន ទី្រស ញ់!
សូមអរ្រពះគុណ្រពះ ្ច ស់ស្រ ប់្រពះសហគមន៍េ ្របេទសកម្ពុ
ស្រ ប់យុវជនយុវ រ
ស្រ ប់បង្របុស ល ែដលនឹងទទួលអគ្គស ្ញ ែតង ំង ឧប ្ឋ កេ ៃថ្ងែស្អក។ េពលេនះ ឱ
កាសមួយ ស្រ ប់េយើងចូល ៉ ងេ្រ េ ក្នុងជីវិតែដលេយើង នទទួលពី្រពះ ្ច ស់ ពិេសស
ក្នុង ្ន ំ្រពះម ករុ ទិគុណេនះ។
ៃថ្ងេនះេយើងេ រព្រពះេបះដូងរបស់្រពះេយស៊ូ និង្រពះហប្ញទ័យេម ្ត ករុ របស់្រពះេយស៊ូ និងៃថ្ង
ែស្អកេយើងេ រព្រពះេបះដូងរបស់្រពះ ង ៉ រ។ ្រពះេយស៊ូនិង្រពះ ង ៉ រ ែណ ំឲ េយើង ្គ ល់
្រពះហប្ញទ័យ្រស ញ់របស់្រពះបិ ។ ្រពះេយស៊ូ នេធ្វើដំេណើរពីភមូ មិ ួយេ ភូមិមួយេទ តេដើម ី
្របកាសអំពី្រពះ ជ របស់្រពះ ្ច ស់ និង ពិេសសេដើម ីែណ ំឲ មនុស ំងអស់ ្គ ល់្រពះបិ
និងែ្របចិត្តគំនិតមកេផ្ញជើ ីវិតេលើ្រពះអង្គ េ យ ន ្ត ប់្រពះបន្ទលដំណឹងល្អរបស់្រពះ ្ច ស់។ ្រពះ
េយស៊ូក៏អេញ្ជញើ េយើង ំងអស់ ្ន ឲ េ ្រពះ ្ច ស់ ្រពះបិ
អប ែដរ េ យ រ្រពះ
បិ គង់េ មួយេយើង និងែណ ំឲ េយើងទទួលជីវិតថ្មី។
ជីវិតថ្មែី ដល្រពះបិ ្រប នឲ េយើង គឺេសចក្ត្រី ស ញ់ ែដលេ្រប បដូច ឪពុក នកូនេ ន
្ល ត ្ង យេ ។ េ េពល ត់បង់អ្វីៗ ំងអស់ កូនេ េ ះក៏នឹកេឃើញដល់ឪពុករបស់ខ្លន េហើយ
សុខចិត្ត្រតឡប់មករកឪពុកវិញ។ មកមិន ន់ដល់ផ្ទះផង ឪពុកែដល នេឃើញកូនពីច ្ង យ ក៏រត់េ
ទទួល ្វ គមន៍កូន ងំ ចិត្ត្រស ញ់ នឹករឭកកូន និង នអំណរសប យេ យ រ នេឃើញកូន
ែដល ត់បង់េ វិល្រតឡប់មកវិញ។ េនះ ពិេ ធន៍ស្រ ប់ែណ ំេយើងេ ក្នុង ្ន ំ្រពះម

ករុ ទិគណ
ុ េនះ។ ចំេ ះេយើង ថ្វីដ ិតែតេយើង មនុស ន ប នេធ្វើខុសពី្រពះហប្ញទ័យរបស់
្រពះ ្ច ស់ េយើង នរស់េ ្ង យពីដំណឹងល្អ ពីធម្មវិន័យែដល្រពះេយស៊ូ នេ្រប ន្របេ ឲ េយើង
្រស ញ់ ្ន េ វិញេ មកដូច្រពះអង្គ ន្រស ញ់េយើង ឲ េយើង្រស ញ់ ្ម ំងស្រតវ ឲ េយើង
េលើកែលងេ សឲ េគ៧០គុណនឹង៧ដង... ប៉ុែន្ត្រពះ ្ច ស់េ ែតទទួល ្វ គមន៍េយើង និច្ច ្រពះ
អង្គេលើកែលងេ សឲ េយើង ្រពះអង្គ្របណីសេ ្ត សេយើងេដើម ឲី េយើង នទទួលជីវិតថ្មី និង
ពិេសសឲ េយើងទទួលកិត្តិយស បុ្រតធី ដ៏េពញលក្ខណៈរបស់្រពះអង្គ េ េពលេយើងទទួល ្គ ល់
ពី ពទន់េខ យរបស់ខ្លន។
ពិតែមន េយើង អ្នក បែដល នទទួលការេលើកែលងេ ស និងកិត្តិយសដ៏េពញលក្ខណៈ ថ្មី
ពី្រពះ ្ច ស់។ េនះ អំណរសប យរបស់េយើងក្នុង ្ន ំ្រពះម ករុ ទិគុណេនះ និង ពិេសស
ក្នុងយប់េនះ យប់ទី៥០ ែដលេយើងរួម ្ន អធិ ្ឋ ន រួម ្ន អង្គុយេ ែក រេឈើ ្ក ងរបស់្រពះេយស៊ូ ដូច
្រពះ ង ៉ រែដលេ ែក រ្រពះេយស៊ូ ំងពី្រពះអង្គ ប់ៃផ្ទ រហូត្រពះអង្គេ យទិវង្គត។ ្រពះ ង ៉ រ
ែតងយល់ពី្រពះបំណងរបស់្រពះេយស៊ូ េ យ រ្រពះ ង នសម្លឹងេមើល្រពះេយស៊ូ។ េពលេនះ
េយើងសម្លឹងេមើល្រពះេយស៊ូដូច្រពះ ងែដរ េដើម ីេយើងយល់ពី្រពះហឫទ័យរបស់្រពះអង្គ។
យប់េនះេ ែក រេឈើ ្ក ង េយើងនឹកដល់្រពះេយស៊ូែដលប ្ហ ញ្រពះហប្ញទ័យេម ្ត ករុ របស់្រពះ
បិ ចំេ ះេយើង េ យ្រពះអង្គេលើកែលងេ សឲ អ្នកែដល នេធ្វើគុត្រពះអង្គ េ យ ន្រពះបន្ទល
“ឱ្រពះបិ េអើយ! កុំ ក់េ សេគេធ្វអើ ្វី េ យ រេគមិនដឹង េគកំពងុ េធ្វើអេ្វី ឡើយ”។ េយើងនឹក
ដល់្រពះេយស៊ូែដល នេលើកែលងេ ស ឲ អ្នកេ សែដល ប់ ្ក ងែក រ្រពះអង្គ េ យ ន្រពះ
បន្ទល “ៃថ្ងេនះ ពិតែមនអ្នកនឹង នេ ្ថ នបរមសុខ មួយខ្ញ”ុំ ។ ចុងេ្រកាយ ្រពះេយស៊ូ ន
ទតសម្លឹងេ
និងេ កយ៉ូ នេ យ ន្រពះបន្ទល “អ្នកេអើយ សូមទទួល ត់ទកុ កូន

ផងចុះ” និង “យ៉ូ នេអើយ សូមទទួល ទុក របស់អក្ន ផងចុះ”។ ពិតែមន្រពះ ង ៉
រ ្រពះ ៃន្រពះសហគមន៍ ែដលែណ ំឲ េយើងចូលេ ក្នុង្រពះហប្ញទ័យ្របណីសេ ្ត សរបស់
្រពះ ្ច ស់ ឲ េយើង នពិេ ធន៍េ ក្នុងដួងចិត្ត េ ក្នុងជីវតិ ពីរេប បែដល្រពះ ្ច ស់្រស ញ់
េយើងេ យ ្ម ន្រពំែដន។
យប់េនះេយើងអង្គុយសម្លឹងេមើលទឹក ែដលកំពុងហូរេចញពី្រពះេបះដូង្រពះេយស៊ូ មក ងជ្រមះចិត្ត
គំនិតរបស់េយើងឲ បរិសុទ្ធ។ េយើងសម្លឹងេមើល្រពះេ ហិត ែដលកំពុងហូរេចញពី្រពះេបះដូង ្រពះ
្រគសី ្ត ចូលេ ក្នងុ សរៃសរ មរបស់េយើង េដើម ឲី េយើងទទួលជីវតិ ដ៏បរិបរូ ណ៌ព្រី ពះអង្គ និងឲ
េយើងេចះ្រស ញ់ ្ន េ វិញេ មក ដូច្រពះេយស៊ូ ន្រស ញ់េយើងែដរ។ ៃថ្ងេនះ ្រពះ ង ៉ រ
ែដល ្រពះ ៃន្រពះហប្ញទ័យ្របណីសេ ្ត ស
របស់្រពះបុ្រ ែដល ្រពះភ្រក្តរបស់្រពះ
បិ ្រពះ ងអេញ្ជើញេយើង ្ន ក់ៗ ែដល ្រគីស្តបរិស័ទ ឲ ទទួលេបសកកម្មថ្មី េចញេ ្រគប់ទី
កែន្លង េដើម សី ែម្តង្រពះហប្ញទ័យេម ្ត ករុ របស់្រពះ ្ច ស់ ចំេ ះមនុស ំង យ។
ក្នុងសង្គមរបស់េយើងបច្ចុប ន្នេនះ មិនខ្វះេទអ្នកែដល ្ម នទីពឹង មិនខ្វះេទអ្នកែដល ្ម នេសចក្តីសង ឹ
ម។ ៃថ្ងេនះ េយើងែដល នទទួលេបសកកម្មថ្មី គឺេយើងេនះេហើយែដល្រតវេ ែណ ំពួកេគ ឲ
ចេងើបឈរេឡើង ដូច្រពះេយស៊ូ ន្រពះបន្ទល “ ងេអើយឈរេឡើង ដ ិតជំេនឿរបស់ ង ន
សេ្រ ះ ងេហើយ”។ ៃថ្ងេនះ ្រពះេយស៊ូក៏ ន្រពះបន្ទលមកេយើងែដរ “ចូរេចញេ ជំេនឿរបស់
អ្នក នសេ្រ ះអ្នកេហើយ” គឺ្រពះអង្គ ត់េយើងឲ េចញេ េធ្វើ ស ្ញ ស ្គ ល់ៃន្រពះហប្ញទ័យ
្រស ញ់របស់្រពះបិ េដើម ីឲ សង្គមរបស់េយើងបច្ចុប ន្នេ សង្គមថ្មី េ យ រេសចក្តី្រស ញ់
របស់េយើង។ កែន្លង នេសចក្តី្រស ញ់ កែន្លងេ ះនឹង នសកម្ម ពសេ្រ ្គ ះ ែដលែណ ំ
ឲ អ្នកដៃទ នជីវិតដ៏បរិបូណ៌។

យប់េនះេយើងខ្ញុំសូមអរ្រពះគុណ្រពះ ្ច ស់អស់ពីដួងចិត្ត
រួម មួយ្រពះ ង ៉ រែដលេឆ្លើយ
“ ងខ្ញុំ អ្នកបេ្រមើ សូម្រពះអង្គេធ្វើ ម្រពះហប្ញទ័យរបស់្រពះអង្គចះុ ”។ យប់េនះ្រពះ ្ច ស់ ន
េ្រជើសេរសេយើងខ្ញុំ ឲ េធ្វើ វកៃនធម៌េម ្ត ករុ ឲ េធ្វើ អ្នកបេ្រមើេដើម ីបន្តេបសកកម្មរបស់្រពះ
អង្គ គឺេបសកកម្ម្របកាសដំណឹងល្អ ែដល្រពះេយស៊ូ ន្រប នឲ ្រកុម្រគីស្តទូតេដើមដំបូង ែដល
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