១៨ ធមមេទសនរបស់េ
កនងអភិ
បូជទិ
ុ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

យុវជនពិភពេ

ក

េនទី្រកុង្រកកវ្របេទសប៉ូឡញ
ូ
ៃថងទី២៨ កកក

បងប្អូនជទី្រស
ៃថងេនះជេពលេវ

២០១៦

ញ់!
មួយ

ពិភពេ

េដើមបីេយើងអធិ ្ឋ នស្រមុះស្រមួលេនកនុង្រពះសហគមន៍

និងេនកនុង

កទំងមូល។ េនកនុងអតថបទទីមួយ “្របសិនេបើអក
ន
មនក់េនរួមជមួយ្រពះ្រគីស្ត អនក
េនះបនេកើតជថមី” េនះជដំណឹងល្អមួយស្រមប់េយើង។ េយើងេទជមនុស ថមី ដូេចនះេយើង្រតូវករ
គិតពីឥទធិពលែដលមនេនកនុងជីវ ិតរបស់េយើង

ជពិេសសបងប្អូនេនទីេនះបនទទួលអគគសញញ

្រជមុជទឹកថមីៗ មិនែមនពីេកមងមកេទ ដូេចនះេពលេយើង

្ត ប់ឮថ “េបើអក
ន

មនក់រម
ួ ជមួយ្រពះ្រគីស្ត

អនកេនះបនេកើតជថមី” េនះនំឲយបងប្អូននឹកេឃើញពីអគគសញញ្រជមុជទឹករបស់ខួន។
្ល
េយើងបន្តេកើត

ជថមីជេរៀង ល់ៃថង ដូចេ
បនេកើតជមនុស ថមី?”។

កនីកូេដមបនទូលសួរេទ្រពះេយស៊ូថ “េតើខំុ្រញ តូវេធ្វើយ៉ងដូចេម្តចេដើមបី

្រពះេយស៊ូែណនំឲយេយើងេធ្វើជមនុស ថមី

េ

យ

រេយើងសុខចិត្តែ្របចិត្តគំនិត

និងេជឿេលើ្រពះ

បនទូលរបស់្រពះជមចស់ ែដលែណនំឲយជីវ ិតរបស់េយើងបន្តិចម្តងៗេទជជីវ ិតថមី។ ជីវ ិតរបស់េយើង
េ្រប បដូចជផ្លូវមិនល្អែដលមន្រគលុក មនទឹកដក់ ពិបកេធ្វើដំេណើរ។ ប៉ុែន្តេយើង្រតូវែតេធ្វើឲយជីវ ិត
ិ មួយយ៉ ង
របស់េយើងបន្តិចម្តងៗេទជជីវត

អំណរសបបយមកពី្រពះជមចស់។

្អ ត

េ

យ

រេយើងទទួលេសចក្តី្រស

មអតថបទទីមួយែដលេយើងបន

ញ់

និង

្ត ប់ គឺេយើងទទួលមុខងរ

ពីរយ៉ ងេដើមបីេទជមនុស ថមី គឺ ៖
ទីមួយ “ស្រមុះស្រមួលមនុស មនឲយជននឹង្រពះជមចស់វ ិញ” េ
្រគប់គនឲយេគ្រសុះ្រសួលជមួយ្រពះជមចស់។
យ៉ ង គឺ៖ ទី១ អនកែដលខ្វះសមភរៈ ខ្វះម្ហូប
ែដលខ្វះទំនក់ទំនងជមួយ្រពះជមចស់។

យឲយេយើងខិតខំែណនំមនុស

េនកនុងពិភពេ
កសព្វៃថងមនភពកម ត់ទុគ៌តបី
រ ទី២ អនកែដលខ្វះសីលធម៌ ខ្វះផ្លូវេដើរ ទី៣ អនក

មនមនុស ជេ្រចើនែដលែបកេចញពី្រពះជមចស់។

ដូេចនះតួនទីរបស់េយើង គឺស្រមុះស្រមួលមនុស ទំងអស់េនះ ឲយមកជននឹង្រពះជមចស់វ ិញ។
ទីពីរ “េយើងជទូតរបស់្រពះជមចស់ ជទូតរបស់្រពះ្រគីស”្ត ។ ្រពះជមចស់មន្រពះបនទូល

ស់េតឿន

បងប្អូនឯេទៀតៗ មរយៈេយើង។
សនទូតក្តី េទវទូតក្តី ្រគីសទ
្ត ូតក្តី គឺជ្រពះជមចស់ផទល់ែដល
បនេ្រជើសេរស
ើ េដើមបីឲយបំេពញកិចចករថ្វយ្រពះអងគ។ ្រពះជមចស់ក៏េ្រជើសេរ ើសេយើងែដរ េដើមបីឲយ
េយើងេទជទូតរបស់្រពះ្រគីស្ត បង្ហញ្រពះ្រគីសដ
្ត ល់បងប្អូនឯេទៀតៗ
កលពីឆនំ១៩៩៧ េយើងមនទិ យុវជនពិភពេ
មន្រគីសប
្ត រស
ិ ័ទជេ្រចើនេភ្លច

មរេបៀបេយើងរស់េន។

កេនទី្រកុងប៉ រ ីស្របេទសប ង
ំ ។ ្របេទសេនះ

សនរបស់ខួ្លន។ មុនចប់េផ្តើមទិ យុវជន មន្របជជនប ង
ំ ជ

េ្រចើននិយយថកមមវ ិធីេនះគមនន័យ និងគមនមនុស ចូលរួមេទ។ ប៉ុែន្តេពលេគេឃើញមនយុវជនជ

េ្រចើនមកពីទូទំងពិភពេ
នប៉ូលទី ពីរ

កទំងមូល ជួបជុំគនេនែកបរទូេអសែហ្វលេដើមបី

និងេពញមួយ

្វ គមន៍សេម្តចប៉ បយ៉ូ

ទិតយេនទី្រកុងប៉ រ ីសេគេឃើញមនករជួបជុំគនដ៏ធំេ្រច ងេកត

សរេសើរ្រពះជមចស់ េនះបនេធ្វើឲយជនជតិប ង
ំ ភញក់

ម រតី។ េនះជរេបៀបែដលេយើងេធ្វើជទូត

េដើមបីផ្តល់សកខីភព េដើមបីនំឲយយុវជនជេ្រចើនែ្របចិត្តគំនិត។ រហូតដល់ទិ យុវជនពិភពេ

កេន

ទី្រកុង្រកកវេនះ យុវជនែដលមកចូលរួមេ្រចើនជងេគ គឺជយុវជនប ង
ំ ។
រេបៀបែដលេយើង្របកសដំណឹងល្អមនឥទធិពល

ស់។

ស្រមប់េយើងជយុវជនមកពី្របេទស

កមពុជ សូមឲយេយើងគិតពីរេបៀបេយើងផ្តល់សកខីភព្របចំៃថង។ េយើងេទជទូតរបស់្រពះ្រគីសព
្ត ិត
ែមន េនេពល
េយើងេចះបង្ហញអំណរសបបយ និងេសចក្តី្រស
ញ់ដូចឪពុកេនកនុង្រពះគមពីរ
ែដលេយើងបន

្ត ប់េនៃថងេនះ។

េយើងដូចឪពុកែដលែចក្រទពយសមបត្តិឲយកូនភ្លមេនេពលកូន

សុំ។ ចំេពះេយើង ្រទពយសមបត្តិែដលេយើងបនទទួលពី្រពះជមចស់គឺជីវ ិតដ៏េពញលកខណៈ និងេស
ចក្តី្រស

ិ ដ៏
្រពះជមចស់សព្វ្រពះហឫទ័យឲយេយើងមនជីវត

ញ់ដ៏េពញបរ ិបូរណ៍របស់្រពះអងគ។

េពញលកខណៈេនះ ឲយេយើងមនេសចក្តី្រស
េ

ករបស់េយើងសព្វៃថង គឺករខ្វះេសចក្តី្រស

ញ់ដ៏េពញបរ ិបូណ៍េនះ ដបិតអីបញ
្ហ ដ៏ធំេនកនុងពិភព

ញ់ និងករសម្លប់ទរកេនកនុងៃផទ ជជីវ ិតដំបូង

ជជីវ ិតែដលែដលមកពី្រពះជមចស់។ េយើងទំងអស់គនបនទទួលជីវ ិត ដូេចនះេយើង្រតូវែតែថរក
ជីវ ិតនិង្រស

ញ់ជីវ ិត។ េទះបីកូនេខ យ កូនដួលក៏ឪពុកេនែត

បនយល់ពីបញ
្ហ របស់កូន។

កលឪពុកបនេឃើញកូនពីចមងយ

្វ គមន៍កូនជនិចច េ្រពះឪពុក
គត់មនចិត្ត

ណិត

សូរកូន

ៃ្រកែលងក៏រត់េទទទួលកូន និងឱបេថើបកូនេទៀតផង។ េ្រកយមកគត់េរៀបចំពិធីជប់េលៀងេដើមបី
ឲយកូនសបបយចិត្ត
្រស

ិ េគមនតៃម្លពិតែមន។
េដើមបីឲយកូនដឹងថជីវត

េនះជរេបៀបែដល្រពះបិ

ញ់េយើង។

ៃថងេនះេយើងខញំុសបបយចិត្ត េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ េ

ឲយេយើងខញំុេធ្វើជទូតរបស់្រពះ្រគីស្ត េដើមបីស្រមុះស្រមួលមនុស េ

េយើងខញំុទទួលជីវ ិតថមីជនិចច េ

យ

យ

រ្រពះអងគបនេ្រជើសេរស
ើ

កនឹង្រពះជមចស់ និងេដើមបីឲយ

រេយើងខញំុជប់ជមួយ្រពះ្រគីស។
្ត សូមអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់

សូម្រពះអងគជួយឲយេយើងខញំុបន្តេធ្វើដំេណើរេនកនុង

េយស៊ូែដលគង់េនកនុងដូងចិត្តរបស់េយើងខញុំ

មសមងត់ៃនដួងចិត្តរបស់េយើងខញំុ េដើមបីជួប្រពះ

ំងពីយូរមកេហើយ។

ែម៉ន។

