១៤ ធមមេទសនរបស់េ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

កនងអភិ
បូជអគគសញ
ញ
ុ

បថងសេនសំេ ងធំ

ៃថងទី២២ ឧសភ ២០១៦

បងប្អូនជទី្រស

ញ់!

ៃថងេនះេយើងេគរព្រពះជមចស់ែដលជ្រពះបិ

និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ ជ្រពះៃ្រតឯក។

្រពះបុ្រ

េរៀង ល់ៃថងេនេពលេយើងអធិ ្ឋ ន េយើងគូសសញញេឈើ ឆកងេ

យ្រពះនម្រពះបិ

្រពះបុ្រ

និង

្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ គឺេយើងចូលេនកនុងជីវ ិតរបស់្រពះជមចស់យ៉ងេ្រជ។ ស្រមប់េយើងជ្រគីស្ត
បរ ិស័ទ

បិ

េយើងមិននិយយេ

យ្រពះនម្រពះជមចស់េនះេទ

យ្រពះនម្រពះ

និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទវធ ិញ ែដលមនន័យថេយើងនឹកដល់ ៖

្រពះបុ្រ

ទីមួយ ្រពះបិ

គឺេយើងនឹកដល់្រពះបិ

សូ្រតធម៌ឱ្រពះបិ
ែដល្រស

ែដល្រស

ញ់និងែដលែថរក េយើង។ េនេពលេយើង

ជឱកសមួយឲយេយើងនឹកដល់្រពះបិ

មនទំនក់ទំនងជមួយ្រពះបិ
ញ់ ែថរក

វ ិញ។ ្រពះបិ
របស់្រពះបិ

ដូេចនះេយើងក៏្រតូវែតមនចិត្ត្រស

ពីរេបៀបែដល្រពះបិ

ែដលបេងកើតេយើង េហើយរ ំឭកឲយេយើង

របស់េយើងជ្រពះជមចស់ែដលគង់េនជមួយេយើង

និងករពរេយើង។ ឆនំេនះជឆនំ្រពះ

ែម្តង្រពះហបញទ័យេម ្ត ករុ
បិ

គឺេយើងនិយយេ

្រស

ករុ

ទិគុណ ជឆនំែដលេយើងស

។ េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទបនទទួលេម ្ត ករុ

ញ់ េម ្ត ករុ

ដូច្រពះបិ

ពី្រពះ

ែដរ។ ៃថងេនះេយើងនឹកេឃើញ

ញ់េយើង េលើកែលងេទសឲយេយើង ករពរនិងែថរក េយើង គឺ្រពះអងគ

េ្រប បដូចជឪពុកែដលបនេចញមកទទួលកូនេពវេង្វងែដរ។
ទីពីរ ្រពះបុ្រ

គឺេយើងនឹកដល់្រពះេយស៊ូែដលបនយងមកកនុងេ

ិ ជប់ជមួយ្រពះបិ
េយើងយ៉ ងខ្លំង។ ្រពះអងគជួយេយើងឲយមនជីវត
វ ិសុទធ។
េយើង។
្រស

្រពះអងគបនេ
េនកនុង្រពះវ ិ

យទិវងគតេនេលើេឈើ ឆកង
រេយើងេឃើញមនទូ

កេនះ និង្រពះអងគ្រស

ញ់

និងជប់ជមួយ្រពះវ ិញញណដ៏

និង្រពះអងគមន្រពះជនមរស់េឡើងវ ិញស្រមប់

ក់្រពះកយ

គឺជសញញសមគល់ថ្រពះេយស៊ូ

ញ់េយើងនិងគង់េនជមួយេយើង។ េយើងេឃើញរូបមួយេទៀតគឺ្រពះេយស៊ូកំពុង

ងរបួស ជ

សញញសមគល់ថ ្រពះេយស៊ូពយបលជំងឺរបស់េយើង និង្រពះអងគជអនកបេ្រមើេហើយ្រពះអងគសូមឲយ
េយើងេទជអនកបេ្រមើដូច្រពះអងគែដរ។
ល់ៃថងេពលអធិ ្ឋ ន សូមបងប្អូននឹកជនិចចថ្រពះបិ

េពញលកខណៈ និងឲយខញំុ្រស

្រស

ញ់ខំុញ ្រពះអងគែណនំខំុឲ
ញ យទទួលជីវ ិដ៏

ញ់អក
ន ដៃទដូច្រពះអងគែដរ។ សូមបងប្អូននឹកជនិចចថ ្រពះេយស៊ូ

្របទនជីវ ិតផទល់របស់្រពះអងគឲយខញំុ និងែណនំខំុញឲយយកចិត្តទុក

ក់បេ្រមើអក
ន ដៃទដូច្រពះអងគែដរ។

សូមបងប្អូននឹកែបបេនះជនិចចេន ល់េពលបងប្អូនគូសសញញេឈើ ឆកង

េ

យ្រពះនម្រពះបិ

និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ។

្រពះបុ្រ

ទីបី ្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ គឺេយើងនឹកដល់្រពះវ ិញញណ ែដលែណនំឲយ្រកុម្រគីសទ
្ត ូតមនចិត្តក្ល
្របកសជំេនឿ។ េយើង

គ ល់្រពះេយស៊ូ េ

ទូត េហើយេគេចញពី្រកុងេយរូ
អងគុយេនទីេនះ គឺេ

ិ ុទធបនសណិ្ឋ តេលើ្រកុម្រគីស្ត
រ្រពះវ ិញញណដ៏វស

យ

ឡឹម ្រកុងរម
ូ ៉ មករហូតដល់្របេទសកមពុជេយើង។ សព្វៃថងេយើង

រកល២០០០ឆនំមុន ្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធបនយងមកគង់េនជមួយ

យ

្រកុម្រគីសទ
្ត ូត។ ៃថងេនះសូមកូនៗទំងអស់ែដលទទួលអគគសញញ
៊ នផ្តល់សកខីភពអំពី្រពះបិ
ទុក

ន

ែដល្រស

ញ់េយើង

បថងស មនេសចក្តីក្ល

អំពី្រពះេយស៊ូែដលែណនំឲយេយើងយកចិត្ត

សូម្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធែណនំឲយកូនៗេចះទទួលខុស្រតូវ

ក់បេ្រមើអនកដៃទ។

ន

េយបល់ល្អ ឲយមន្របជញេឈ្ល សៃវ ឲយេកតខ្លច្រពះបិ

ឲយមន

ិ ញ ណដ៏វ ិសុទធ។ េនះជ
ម្រពះវញ

ឲយេធ្វើ

ច រយែដលកូនៗបនទទួលពី្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ េដើមបីឲយកូនៗេទជមនុស ថមី។

ករអ

ល់ៃថងេពលេយើងអធិ ្ឋ នេ
នម្រពះបុ្រ
ដៃទ។ េ

យនម្រពះបិ

មនន័យថ្រពះបិ

មនន័យថ្រពះេយស៊ូែណនំខំុឲ
ញ យេចះ្រស

្រស

ញ់ខុំញ

ស់។

ញ់ េចះបេ្រមើ េចះយកចិត្តទុក

យនម្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ មនន័យថ្រពះវ ិញញណែណនំឲយខញំុមនចិត្តក្ល

េទជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទ្របកសដំណឹងល្អេនកនុងជីវ ិត្របចំៃថង េនកែន្លងែដលខញុំរស់េន
េនទីផ រ...ឲយខញំុមនទំនក់ទំនង ឲយខញំុេចះ្រស

េ

យ
ក់អនក

ន េដើមបី
េន

ញ់ ឲយខញំុេលើកែលងេទស ឲយខញំុេលើកទឹកចិត្តេគ

ឲយខញំុេចះស្រមុះស្រមួលគន ឲយខញំុរស់េនជអងគែតមួយ ជ្រគួ

រែតមួយ េនកនុង្រពះបិ

និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ។

្រពះបុ្រ

សរុបេសចក្តីមក ស្រមប់េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទ ្រគប់េពលែដលេយើងគួសសញញេឈើ ឆកង គឺេយើងជ
្រគួ

រែតមួយ

េយើងជ្រកុមែតមួយដូច្រកុម្រគីសទ
្ត ូតពីេដើម។

្របកសដំ ណឹងល្អបនេ
ម

ករុ

យ

រេគសហករគន េ

យ

្រកុម្រគីសទ
្ត ូតពីេដើម

ចេចញេទ

រេគជួយគនេទវ ិញេទមក។ កនុងឆនំ្រពះ

ទិគុណេនះ ឲយេយើងេធ្វើដូច្រពះជមចស់គឺ ១+១+១=១។ ្រពះជមចស់គង់េនជមួយ

េយើងេដើមបីឲយេយើងេទជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទពិត្របកដែដលេចះ្រស

ញ់គន

ដូច្រពះបិ

្រស

ញ់

េយើង ដូច្រពះេយស៊ូជអនកបេ្រមើ ដូច្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធែដលបំភឺេ្ល យើង។
សូម្រពះជមចស់ជ្រពះបិ
គូសសញញេឈើ ឆកងេ

្រពះបុ្រ

និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធ ្របទនពរឲយេយើងខញំុទំងអស់គន

យភជប់ខួនជមួ
្ល
យ្រពះជមចស់។ ឲយេយើងខញំុនឹកេឃើញជនិចចថ សញញេឈើ

ឆកងគឺជទុកខលំបករបស់េយើងខញុំផង និងក៏ជេសចក្តីសងឃឹមរបស់េយើងខញុំផងែដរ េ

មចស់ជ្រពះបិ

្រពះបុ្រ

ែម៉ន។

រ្រពះជ

និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទធគង់េនជមួយេយើងខញំុ និងែណនំឲយេយើងខញំុមន

េសចក្តីសងឃឹមជនិចច។ េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុ ណ្រពះជមចស់ ជ្រពះបិ
ដ៏វ ិសុទធ។

យ

្រពះបុ្រ

និង្រពះវ ិញញណ

