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បងប្អន ទី្រស ញ់!
អម ញ់មិញ េ េពលេយើង ្ត ប់្រពះបន្ទលរបស់្រពះេយស៊ូ េ ះេយើង ំងអស់ ្ន នេងើបឈរេឡើង
ងំ អំណរសប យ។ ឥឡវសូមឲ េយើងអង្គយុ ចុះ ំ ងអស់ ្ន វញិ េដើម េី យើង ្ត ប់ធម្មេទស ។ ៃថ្ង
េនះ េយើងកំពុងេធ្វើបូជនិេយសចរណ៍ េយើង ន ្ត ប់ឮ្រពះបន្ទលមួយ ៉ ងពិេសស គឺ្រពះេយស៊ូ ន
េ្រជើសេរស្រកុម្រគសី ្តទូត េធ្វើ មិត្តស ្ល ញ់ដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់្រពះអង្គ។ េយើងឮ នេ ្ម ះ េ ក
សិ េ ក ៉ កុប េ កយ៉ូ ន … េយើងក៏ ចគិតែដរ នេ ្ម ះេយើង ្ន ក់ក្នុងចំេ ម
វក ំ ងអស់របស់្រពះអង្គ។
មពិត្រពះេយស៊ូ ក៏ នេ្រជើសេរសេយើងឲ េ មិត្តស ្ល ញ់របស់្រពះអង្គែដរ។ ពិេសសេ ក្នុង
ចំេ មបងប្អនែដលកំពុងអង្គុយេ ទីេនះ អត់ ននរ ្ន ក់ែដល នឪពុក ្ត យ ្រគីស្តបរិស័ទ
ំងពីេដើមមកេទ ប៉ុែន្តេពលេនះ េហតុអ្វី ន បងប្អនសុខចិតម្ត កទីេនះ និងេធ្វើអ្វីេផ ងពីឪពុក ្ត យ
ពីដូនពី របស់ខ្លន គឺពតិ ្រ កដ ស់ ្រពះេយស៊ូែដល នេ្រជើសេរសបងប្អន េដើម ីេធ្វើ មិត្ត
ស ្ល ញ់របស់្រពះអង្គ។ េ វិទ ្ថ នសន្តៈប៉ូល េ ច ្ក រេទ ង េ ទីរួមេខត្ត ែកវ ្រពះេយស៊ូ ន
េ្រជើសេរសបងប្អនេដើម ីេធ្វមើ ិត្តស ្ល ញ់របស់្រពះអង្គ។ ្រពះអង្គក៏ នេ្រជើសេរសេ កបូ រ និង
និស តិ េទវវិទ ល័យ េដើម ីេធ្វើ មិតស្ត ្ល ញ់របស់្រពះអង្គែដរ។ ដូេច្នះេយើង ំងអស់ ្ន មិនែមន
មនុស ធម្ម េទ ក្នុងចំេ ម្រប ជនេយើង១៥ ន ក់ ្រពះេយស៊ូ នេ្រជើសេរសេយើងេដើម ីេធ្វើ
មិត្តស ្ល ញ់របស់្រពះអង្គ។

ៃថ្ងេនះ្រពះេយស៊ូ ន្រពះបន្ទលមកេយើង “សូមអេញ្ជើញមក មខ្ញ”ុំ េនះ ្រពះបន្ទលែដលបងប្អន
្ល ប់ នឮ ំងពីមុនរួចមកេហើយ។ ក្នុងចំេ មបងប្អនេ ទីេនះ នបងប្អនខ្លះ នេ ្រគីស្ត
បរិស័ទេហើយ នខ្លះេទ ត នចូល្រពះសហគមន៍េហើយ និង នខ្លះេទ តកំពុងែស្វងយល់្រពះ
បន្ទល ដូេច្នះេយើង ្ន ក់ៗ នេឆ្លើយរួចេហើយ នឹង្រពះេយស៊ូែដល ន ន្រពះបន្ទលមកេយើង
“សូមអេញ្ជញើ មក មខ្ញ”ុំ ។ ពីេដើម េពល្រពះេយស៊ូ ន្រពះបន្ទល្រ ស់េ េគ ឲ េ អ្នក
េន ទមនុស ្ល មេ ះអ្នកេន ទពីរ ក់បងប្អន នទុកសំ ញ់េ ល ្ល ម េហើយេដើរ ម
្រពះេយស៊ូេ គឺេ ្របកាសដំណឹង “្រពះ ជ របស់្រពះ ្ច ស់ ងមកជិតបេង្កយើ េហើយ ចូរែ្រប
ចិតគ្ត នំ ិត េហើយេជឿេលើដណ
ំ ងឹ ល្អចះុ ”។ សព្វៃថ្ង េយើងេដើរ ម្រពះេយស៊ូ ក៏េដើម ី្របកាសេសចក្តីដូច
្ន េនះែដរ។
្រពះេយស៊ូេ្រជើសេរសេយើង េ មិតស្ត ្ល ញ់របស់្រពះអង្គ និងបំែ្របេយើងឲ េ មនុស ថ្មី។ វ
ករបស់្រពះេយស៊ូពីមុន េគ អ្នកេន ទ្រតី ប ្ទ ប់មកេគេ អ្នកេន ទមនុស វិញ។ ចំេ ះ
េយើងក៏ដូេ ្ន ះែដរ សូមឲ េយើងគិតពីជវី ិតរបស់េយើង េតើមុនេពលែដលខ្ញុំ ន ្គ ល់្រពះេយស៊ូ មុន
េពលែដលខ្ញុំ ន ្គ ល់្រពះសហគមន៍ ខ្ញុំ មនុស ៉ ងដូចេម្តច? សព្វៃថ្ង ខ្ញុំែដល ន ្គ ល់្រពះ
េយស៊ូេហើយ េតើ នអ្វខី ្លះែដលជួយឲ ជីវិតរបស់ខ្ញុំ នការ ្ល ស់ែ្រប? េតើខ្ញុំ នការ ្ល ស់ែ្របអ្វីខ្លះ?
ៃថ្ងេនះ េយើង នមកដល់ទីេនះ េយើងជួបជុំ ្ន េយើង ្វ គមន៍ ្ន បងប្អន េយើងអធិ ្ឋ ន មួយ ្ន
...។ ក្នុងចំេ មបងប្អន ំងអស់ ពិត ស់ នបងប្អនខ្លះ េទើបែតមក េលើកទីមួយនិងេទើបែត
នបទពិេ ធអង្គុយេ ចំេ ះមុខ្រពះកាយ្រពះ្រគីស្ត។
ៃថ្ងេនះេយើងរិះគិតពីជីវិតរបស់េយើង េយើងដឹង េយើង ន្រពះ ្ច ស់ែដល្រស ញ់េយើង។ េយើង
ដឹង េយើង ន ្ត យែតមួយគឺ្រពះ ង ៉ រែដល្រស ញ់េយើង។ េយើងដឹង េយើង ្រពះសហគម

ន៍ែដល សហគមន៍មិតស្ត ្ល ញ់របស់្រពះ្រគីស្ត ែដលជួបជុំ ្ន អធិ ្ឋ ន ែដលជួបជុំ ្ន ទទួលក ្ល ំងពី
្រពះេយស៊ូ។ ពី្រពឹកមិញខ្ញុំ នប ្ហ ញ ្រពះេយស៊ូ ន្របមូលយកទុក្ខលំ ក របស់េយើង ំ ងអស់
េហើយែ្របឲ េ េសចក្តីសង ឹម េ ពន្លឺ េ ក ្ល ំង ដូច ្ក ឈូកផុសពី ភក់េ ្ក ្រសស់
្អ ត និងែបរេ រក្រពះ ទិត េ េពល្រពឹក្រពលឹម េដើម ីទទួល ពកក់េ ្ត ។ េយើងក៏ដូច ្ក ឈូកដ៏
្រសស់ ្អ តែដរ ដ ិតេយើងក៏ អ្នកែណ ំឲ អ្នកដៃទសប យចិត្តែដរ។ ដូេច្នះសូមឲ េយើងេ
្ក ឈូកដ៏្រសស់ ្អ ត ងេគេ ក្នុង្របេទសកម្ពុ េ ក្នុងពិភពេ ក ំ ង មូល េ យ រ្រពះ
្ច ស់ នេ្រជើសេរសេយើង មិត្តស ្ល ញ់របស់្រពះអង្គ។
សូមកុេំ ធ្វើអ្វីមួយឲ ្រពះ ្ច ស់្រពយ្រពះហឫទ័យេឡើយ។ ្រពះ ្ច ស់ ប់្រពះហឫទ័យនឹងេយើង
ែដលេចះ្រស ញ់ ្ន ែដលេ រព ្ន ែដលជួយ ្ន េ វញិ េ មក នឹងែដលខិតខំែចកធម៌េម ្ត
ករុ
ែណ ំ ឲ អ្នកដៃទ នអំណរសប យេពញខ្លន។ ្រពះ ្ច ស់ក៏ ប់្រពះហឫទ័យនឹងចិត្ត
បរិសុទ្ធរបស់េយើងែដរ គឺឲ េយើងញញឹម និច្ច េ ះបីេយើងែបកេញើស េ ះបីេយើងហត់េនឿយ
េ ះបីេយើងរ រ េ ះបីេយើង ្ល ន េ ះបីេយើង្រតវខ ល់បក់េ ក ៉ ង ្ល ំង ៉ ង ក៏េ យ េ ះ
សូមឲ េយើង នេសក្តីសុខ ងផ្លវចិត្ត េ យដឹង ្រពះេយស៊ូ នេ្រជើសេរសេយើងេធ្វើ មិត្តស ្ល ញ់
របស់្រពះអង្គ េ យ រ្រពះអង្គ្រស ញ់េយើង រហូត្រពះអង្គ ន្រពះបន្ទលមកេយើង “សូម
អេញ្ជើញមក មខ្ញ”ុំ េដើម ីេ ្របកាសដំណឹងល្អពី្រពះ ្ច ស់។
េយើង ន ្ត ប់េ ក្នុងអត្ថបទទី១ “អ្នក នចិត្ត្រស ញ់ែតងែតអត់ធត្ម ម់ និ េចះ ្ន នីសេគេទ អ្នក
នចិត្ត្រស ញ់មនិ យឫកខ្ពស់ មិនអួត។ អ្នក នចិត្ត្រស ញ់មនិ ្រប្រពតឹ អ្ត េំ ពើេ ក ប អ្នក ន
ចិត្ត្រស ញ់អត់ឱនឲ ្រគប់កាលៈេទសៈ េជឿក្នងុ ្រគប់កាលៈេទសៈ សង មឹ ក្នុង្រគប់កាលៈេទសៈ
េហើយ ំ ្រទក្នងុ ្រគប់កាលៈេទសៈ” េនះ អំេ យែដលេយើងទទួលពី្រពះេយស៊ូ។ ដូេច្នះ េ េពល

េនះសូមឲ េយើងេ េស្ង ម ្ង ត់េ យគិតក្នុងចិត្ត
្រពះ ្ច ស់ នេ្រជើសេរសខ្ញុំឲ េធ្វើ មិត្ត
ស ្ល ញ់របស់្រពះេយស៊ូ ្រពះបុ្រ ្រពះអង្គ។ ខ្ញុំ នទទួលជីវិតថ្មីពី្រពះេយស៊ូ។ ខ្ញុំ ន ្គ ល់្រពះ
េយស៊ូ ្រពះអង្គសព្វ្រពះហឫទ័យឲ ខ្ញុំបំេពញកិច្ចការេ យអំណរសប យេ ក្នុងចិត្ត េ យញញឹម
េ ក្នងុ ចិត្ត។ ្រពះេយស៊ចូ ង់ឲ ខ្ញុំេធ្វើ ្ក ឈូកមួយទង ៉ ង ្អ ត និងឲ ខ្ញែុំ ណ ំ បងប្អនឯេទ តៗឲ
នអំណរសប យែដរ។
េនះ តួ ទី េបសកកម្មែដលេយើង ្រគីស្តបរិស័ នទទទួល េដើម កី ង្រពះសហគមន៍របស់
្រពះ ្ច ស់ ដូចេយើង នស្មតទំនុកតេម្កើងេលខ១៥ “េសចក្តសី ចុ រិត យុតធ្តិ ម៌្របណិត េ ក្នងុ
្រពះអ ្ច ស់ សុខ ន្ត ម ន េរ បផ្លវ ្វ យ្រពះ ឥត ន្រកឡះ សុខ ន្តរហូត”។ ែម៉ន!

