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បងប្អន ទី្រស ញ់!
ៃថ្ងេនះេយើងរួម ្ន អធិ ្ឋ នេពញមួយយប់េលើកទី៥១។ េយើងអរ្រពះគុណ្រពះ ្ច ស់ែដលេយើង ន ្ត ប់
្រពះបន្ទល្រពះេយស៊ូ ត់្រកុម វក ងំ ១២ ក់ឲ េ ្របកាសដំណឹងល្អ។ ពីេដើម ្រពះេយស៊ូ ន
េ្រជើសេរស វកឲ េគេ ្របកាសដំណឹងល្អ ឲ េគព លអ្នកជំងឺឲ សះេស ើយ ឲ េគេ្រ សមនុស
្ល ប់ឲ រស់េឡើងវិញ និងឲ េគបេណ្ត ញេ ្ម ចេចញពីមនុស ែដរ។ ្រពះេយស៊ូ នេរ បចំេបសកកម្មេនះ
ែដល ដំបូង្រពះអង្គ ន ត់្រគីស្តទូត១២រូប ប ្ទ ប់មក្រពះេយស៊ូ ត់ វក៧២រូប។ មុន ងេឡើង
្ថ នបរមសុខ ្រពះេយស៊ូ ន ្ត ្រំ គីស្តទូត ងំ ១២រូប “ចូរេចញេ ្របកាសដំណងឹ ល្អ េ ក្នងុ ពិភព
េ ក ងំ មូល រហូតដល់តបំ ន់ ច់្រស លៃនែផនដី េ យព លអ្នកជំងឺ េ យ្របកាសអំពី្រពះ
ជ របស់្រពះ ្ច ស់ែដលមកជិតដល់េហើយ”។
្រកុម្រគីស្តទូតែដល នទទួល្រពះវិ ្ញ ណដ៏វសិ ុទ្ធេ ៃថ្ងបុណ ទី៥០ ន ប់េផ្តើមេរ បចំ្រពះសហគមន៍
េ យ នេ្រជើសេរសឧប ្ឋ កេដើម ីជយួ បេ្រមើ ក្នងុ េ ះ្រកុម្រគីស្តទូត នមុខ រអប់រជំេនឿ និងែណ ំ
ការអធិ ្ឋ ន និង ន្រកុមឧប ្ឋ កែដលទទួលខុស្រតវ ងកិច្ចការេម ្ត ករុ េ យយកចិត្តទុក ក់នឹង
អ្នក្រកី្រក ប ្ហ ញពីរេប បែដល្រពះ ្ច ស់្រស ញ់មនុស េ ក។ េ្រកាយមក េគេ្រជើសេរស ស់ទំ
េ ក្នុង្រពះសហគមន៍ឲ បំេពញកិចកា្ច រ ម្រកុមនីមួយៗ េ យទូលអង្វរ្រពះវិ ្ញ ណដ៏វិសុទ្ធបំភ្លឺ។ ្រពះ
សហគមន៍េដើមដំបូង ន ត់ែចងឲ នេ កអភិ លេដើម ីេមើលែថ្រពះសហគមន៍ក្នុងតំបន់មួយ ៉ ង
ធំ និងេរ បចំឲ នបូ រ បេ្រមើ ម្រពះសហគមន៍នីមួយៗ េ យអប់រជំេនឿ ែណ កាំ រអធិ ្ឋ ន អភិ

បូ អគ្គស ្ញ និងេរ បចំ្រកុមឧប ្ឋ កេដើម បី េ្រមើតុអ្នក្រក្រី ក ្រស្តីេម ៉ យ កុ រកំ្រ
ន ពកក់េ ្ត េសចក្តសី ង ឹម ក្នុងេសចក្តី្រស ញ់ពីបងប្អន។

ឲ ពួកេគ

សព្វៃថ្ង្រពះសហគមន៍រស់េ ន េ យ រ នេ កអភិ ល អ្នកស្រមុះស្រមល ែថរក ការឯក
ពរ ង ្ន នឹង ្ន នឹង មួយសេម្តច ៉ ប។ េយើង នបូ រ ម្រពះសហគមន៍នីមយួ ៗ េដើម ីជួយ
បេ្រមើ ជួយេលើកទឹកចិត្ត ជួយអធិ ្ឋ នេ យ ម្រពះេយស៊ូ្រគីស្ត ្ទ ល់។ េយើង ន្រគីស្តបរិស័ទបំេពញ
កិច្ចការក្នុងគណៈកម្មការេផ ងៗ េដើម ីបេ្រមើ្រពះសហគមន៍។ េយើង នបង្របុសបង្រសីែដលបេ្រមើ្រពះ
សហគមន៍ក្នុងរេប បពិេសស េ យេផ្ញើជីវិត ងំ ្រសុងេ ្រពះ ្ច ស់អស់កល និច្ច។ េយើង ច
និ យ ្របសិនេបើឥត នបូ រ េ ះ្រពះសហគមន៍របស់េយើងមិន ចរស់ នេទ ឥត នបូ
រ ឥត នអគ្គស ្ញ ដូច អគ្គស ្ញ ្រពះកាយ្រពះ្រគីស្ត អគ្គស ្ញ េលើកែលងេ ស េដើម។ េហតុ
េនះេហើយ េ ម្រពះសហគមន៍នីមួយៗ េយើង្រតវែតយកចិត្តទុក ក់ េដើម ីឲ នយុវជនយុវ រខ្លះៗ
្ត ប់ឮ្រពះបន្ទល្រ ស់េ េដើម ី ្វ យខ្លនេ អ្នកបេ្រមើក្នុងកិច្ចការដ៏ពិេសសេនះ។
្រពះបន្ទលក្នងុ អត្ថបទទីមយួ េយើងេឃើញពីរេប បែដល្រពះ ្ច ស់្រស ញ់េយើង គឺ “េយើងែណ េំ គ
េ យចិត្ត ណិត សូរ និងេ យចិត្ត្រស ញ់ េយើង ្ន ក់ថម្ន េគដូចឪពុកេលើកកូនមកបីេថើប េហើយ
េយើងយកចិតទ្ត កុ ក់បញ្ចកុ ចំណេី គ ែតពួកេគមុន្រពមវលិ មករកេយើងវញិ េទ”។ ដូេច្នះ្រពះ ្ច ស់ែថ
រក េយើងេ យ រ្រពះអង្គ្រស ញ់េយើង េ យ្រពះអង្គគង់េ មួយេយើង ដូចក្នុងអត្ថបទែដល ន
ែចង “េយើង ្រពះដ៏វិសទុ ែ្ធ ដលស្ថតិ េ មួយអ្នក េយើងមិនែមនមកេដើម បី ំ ្ល ញេឡើយ”។ េយើងដឹង
្រពះ ្ច ស់េធ្វើដំេណើរ មួយេយើង និង ពិេសសក្នុង្រពះសហគមន៍នីមួយៗ្រពះ ្ច ស់កំពុងទត

េមើលេ យុវជនយុវ រែដល ចបេ្រមើ្រពះសហគមន៍អស់មួយជីវិត េ យបំេពញមុខ រ បូ រ
បង្រសីបង្របុស។ េពលអធិ ្ឋ ន េពលេវ មួយឲ េយើងនឹកគិតពីការ្រ ស់េ េនះ។
្របសិនេបើេយើងមិនយកចិតទ្ត ុក ក់ក្នុងការអធិ ្ឋ នស្រ ប់ការ្រ ស់េ េទ េតើអ្នក នឹង ចទទួល
ការ្រ ស់េ ន? សព្វៃថ្ង នយុវជនប៉ុ ្ម នអ្នកែដលកំពងុ គិតអំពីជីវិត អ្នកបួស បូ រ ែដល
ងំ អស់េ ះេកើតមកពីការអធិ ្ឋ នរបស់េយើង។ ្រពះសហគមន៍របស់េយើងយកចិតទ្ត ុក ក់ែថរក យុវ
ជនយុវ រ ែថរក កូនេក្មងរបស់េយើង េដើម ីឲ េគ ្ន ក់ៗ នឱកាសគិតពីអ គតរបស់េគ េដើម ីេគ ច
និ យេ កាន់ឪពុក ្ត យ េ ក េ ក យ អំពីការបូ ជីវិតេដើម ីបេ្រមើ្រពះសហគមន៍អស់មួយ
ជីវិតរបស់េគ។ ្រពះសហគមន៍របស់េយើងរកចេ្រមនើ េឡើង េ េពល នការ្រ ស់េ ែដលេចញពី
្រពះសហគមន៍របស់ខ្លនេយើង ្ទ ល់។ េយើងមិន ចទីពឹងេលើបូ រ បង្របុស បង្រសីមកពីបរេទស
នេទ។ ្រពះសហគមន៍របស់េយើង ្រតវការ នយុវជនយុវ របន្តេវន ងំ យល់ដឹង “្រពះសហគម
ន៍េនះ របស់េយើងខ្ញុំ ្រពះសហគមន៍ែដលេយើងខ្ញុំ្រតវែតបេ្រម”ើ ។ មណ្ឌ លសកម្ម ព ងំ ៩របស់្រពះ
សហគមន៍ភូមិ គភ្នំេពញេយើង កំពុងរង់ បំ ូ រ បង្របុស បង្រសី ែដលេចញពីទឹកដី ភូមិកេំ ណើត
របស់េយើងេ យ ្ទ ល់។
ដូេច្នះឪពុក ្ត យ េ ក េ ក យ ្រតវការគិតពិ រ ្រតវការអធិ ្ឋ នែថមេទ តេដើម ីសូម្រពះ
្ច ស់ ណិត សូរេយើង និច្ច ្រស ញ់េយើង និច្ច ែថរក េយើង និច្ច េ យសូមឲ នយុវជន យុ
វ រខ្លះស្ម័្រគបេ្រមើ្រពះសហគមន៍ ម្រពះហឫទ័យ្រពះេយស៊ូ ែដល ត់េគេ ្របកាសដំណឹងល្អ ឲ
មនុស ងំ អស់ទទួលជីវិតថ្មី េ យ ន្រពះបន្ទល “ចូរ្របកាសពី្រពះ ជ ៃន ្ថ បរមសុខមកជិត
បេង្កយើ េហើយ”។ េយើង ងំ អស់ ្ន ្រគីស្តបរិស័ទ នទទួលេបសកកម្មេនះ ប៉ុែន្ត្រតវ នមនុស មួយ

ចំនួនទទួលេបសកកម្មក្នុងរេប បពិេសស េ យទទួលអគ្គស ្ញ ែតង ងំ បូ រ េ យទទួល្រពះពរ
រស់េ ្រកុមបង្របុស បង្រសី ស ្ញ ៉ ងអ ្ច រ របស់្រពះសហគមន៍ ងំ មូល និងេដើម ីបេ្រមបើ ង
ប្អនេ យ ម្រពះ ្ច ស់។ េយើងអរ្រពះគុណ្រពះ ្ច ស់ េយើងដឹង ្រពះអង្គ្រស ញ់េយើង ្រពះអង្គ
ែថរក េយើង ្រពះអង្គយកចិត្តទុក ក់ មួយេយើង និង្រពះអង្គ ណិត សូរេយើង និច្ច។
យប់េនះេយើងអធិ ្ឋ ន េ យសម្លឹងេមើល្រពះកាយ្រពះ្រគីស្ត េ យដឹង េយើង្រតវការទីពឹងេលើ្រពះ
េយស៊ូែដល្រស ញ់េយើង ែដលែថរក េយើង ែដល ណិត សូរេយើង។ ប៉ុែន្តេយើងក៏្រតវ ្ញ ក់ ្ម រតី
្រពះ ្ច ស់មិនែមន្រ ស់េ េគេទ ែត្រពះអង្គ្រ ស់េ ខ្ញុំ ែដល យុវជន យុវ រឲ បំេពញមុខ
រពិេសសេដើម ីបេ្រមើ្រពះសហគមន៍។ ្រពះអង្គ្រ ស់េ ខ្ញុំ ឪពុក ្ត យ
យឲ េយើង ្ន ក់ៗ
យកចិត្តទុក ក់អធិ ្ឋ នឲ កូនេ េលើកទឹកចិត្តកនូ េ និងែថរក អប់រពួកេគែដល នបំណងចង់បេ្រមើ
្រពះសហគមន៍ េ យេធ្វើ េ កបូ រ បង្របុសបង្រសី។ល។
ចូរ្របកាស “្រពះ ជ របស់្រពះ ្ច ស់មកជិតបេង្កតើ េហើយ” េនះ ្រពះប ្ជ របស់្រពះេយស៊ូែដល
ត់ឲ េយើងេ ឲ េយើងទទួលខុស្រតវ េ យដឹង ្រពះ ្ច ស់ ន្រពះហឫទ័យ ណិត សូរេយើង
្រស ញ់ ្ន ក់ថ្នមេយើង និច្ច។ េនះ ក ្ល ងំ របស់េយើង េដើម ីកា្លយ វកដ៏ ទី្រស ញ់របស់្រពះ្រគី
ស្ត។ ែម៉ន។

