20 ធមមេទសនរបស់េ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

អភិបូជកុមរ្រប ំនក់ទទួលអគគសញ
ញ ្រពះកយ្រពះ្រគីសេ្ត នភនំេពញថមី
ៃថងទី២៩ ឧសភ ២០១៦
បងប្អូនជទី្រស
ញ់!
ៃថងេនះេយើងមនកូនៗ្របំនក់ែដលទទួល្រពះកយ្រពះ្រគីស។
្ត សន្តីេតេរ

ៃន្រពះកុមរេយស៊ូេន

េពលទទួល្រពះកយ្រពះ្រគីសេ្ត លើកទីមួយ គត់បននិយយថ “ៃថងេនះជៃថងដ៏អ

ច រយស្រមប់ ខញំុ
ែដល ក់បីដូចជ្រពះេយស៊ូមកេថើបខញំុ”។ ្រគប់េពលអភិបូជ េយើង្រតូវែតនឹកេឃើញថ គឺជេពលដ៏
អ ច រយស្រមប់េយើង ែដលេយើងមនពិេ
ធន៍ជអងគែតមួយជមួយ្រពះេយស៊ូ។ កនុង្រពះគមពីរែដល
េយើងបន

្ត ប់អំបញ់មិញ មនែចងពីេហតុករណ៍ែដលបនេកើតេឡើងេនេពល្រពះ

ច។ េពល្រពះ

ទិតយជិតលិច ជេពលែដលកេម្ត្រពះ

េមឃេឡើងពណ៌្រកហម ជេពលែដលេយើងមន
កំពុងគង់េនយ៉ ងសនិទធ

ន លជមួយប

ទិតយជិតលិ

ទិតយមិនេក្តប៉ុនមនេទ ជេពលែដលៃផទ

រមមណ៍ថជិតសនិទធនឹងគន េពលេនះ្រពះេយស៊ូ

្ត ជន្របមណជង៥.០០០នក់

្រពះអងគកំពុងអប់រ ំេគ

ពយបលអនកជំងឺទំងមន្រពះបនទូលអំពី្រពះ ជយរបស់្រពះជមចស់្របប់េគផង។
កនុងពិធីជប់េលៀងចុងេ្រកយ ្រពះេយស៊ូបនែចកនំបុ័ងែដលជរូបកយរបស់្រពះអងគផទល់េទ្រកុម
្រគីសទ
្ត ូត កលេនះក៏ជេពល ង ចែដរ។ េនេពល្រពះេយស៊ូមន្រពះជនមរស់េឡើងវ ិញ ្រពះអងគ
បនេធ្វើដំេណើរជមួយ

វ ័កពីរនក់េទភូមិេអម៉ អូស

្រពះេយស៊ូែដលកំពុងទតេមើលេទប

្ត ជនែដលេដើរ

កលេនះក៏ជេពល

ង ចែដរ។

ម្រពះអងគកំពុងឃ្លន។ េ

េពលេនះ

យចប់េផ្តើមពីនំ

បុ័ង្របំដុំនិង្រតីពីរកនទុយ ្រពះអងគមន្រពះបនទូលេទ្រកុម្រគីសទ
្ត ូតថ "ចូរអនក ល់គនយកម្ហូប

ឲយេគបរ ិេភគេទ”។ ្រកុម្រគីសទ
្ត ូតគិតថ អ្វីែដលកំពុងមនមិន្រគប់្រគន់េទ េ
ជន្របមណជង៥.០០០នក់ឯេ
េនះេទ” ្រពះេយស៊ូក៏បញ
ជ េទ

ះ។ ប៉ុែន្ត “គមនករអ្វីអ

យ

រមនប

រ
្ត

ច រយេពក ែដល្រពះជមចស់េធ្វើមិនបន

វ ័កថ “ចូរអនក ល់គនយកម្ហូប

្រពះបញ
ជ របស់្រពះេយស៊ូែដលេយើងសព្វៃថង្រតូវែតអនុវត្តជនិចច

ែដលរស់េនជុំវ ិញេយើងកំពុងជួបទុកខលំបក និងកំពុងជួបបញ
្ហ ។

រឲយេគបរ ិេភគេទ”។ េនះជ
េនេពលេយើងបនេឃើញបងប្អូន

កនុងអងគ្របជុំ្រកុមេ
កអភិបលទូទំងពិភពេ
កទំងមូល ែដលជួបជុំគនជមួយសេម្តចប៉ បេនទី
្រកុងរម
ូ ៉ កលពី៥០ឆនំមុន
កលេនះក៏បនយក្រពះបនទូល
“ចូរអនក ល់គនយកម្ហូប
រឲយេគ
បរ ិេភគ” េធ្វើជ្របធនបទែដរេ

យគូសសងកត់ថ “្របសិនេបើេយើងមិនបនយកម្ហូប

មនុស ែដលគមនទីពឹង មនុស ែដលគមនម្ហូប

រ មនុស ែដលខ្វះខត បនបរ ិេភគេទ េនះេយើង

ក់ដូចជឃតករែដរ”។ ដូេចនះសូមឲយេយើងគិតគូរ ចប់

គមនម្ហូប

យកម្ហូប

រ។ សូមឲយេយើងផ្តល់
រឲយេគបរ ិេភគេទ”។

រែចកដល់

រមមណ៍ដល់បងប្អូនេយើងឯេទៀតៗែដល

រដល់េគ ដូច្រពះេយស៊ួមន្រពះបនទូលថ “ចូរអនក ល់គន

កនុងឆនំ្រពះម
ករុ
ទិគុណេនះ ្រពះេយស៊ូបនបង្ហញពីរេបៀបែដល្រពះបិ
្រពះេយស៊ូសព្វ្រពះហឫទ័យឲយេយើងែចក
រដល់បងប្អូនឯេទៀតៗែដលខ្វះ

្រស

ញ់េយើង។

រ

េដើមបីឲយេគ

មនកម្លំង

ចេងើបឈរេឡើង

េដើមបីឲយេគមនឱកស

សងឃឹម េដើមបីឲយេគមនជីវ ិតថមីនិងេដើមបីឲយេគ

្ត ប់្រពះបនទូល

េដើមបីឲយេគមនេសចក្តី

ចេទមុខបនេដើមបីឲយេគមនជំេនឿ និងេដើមបីឲយេគ

បនទទួលករសេ្រងគះ។ កនុងអងគ្របជុំជមួយ្របធនយុវជនកតូលិក េយើងបនឲយេគរ ិះគិតថ េតើ
េយើងជយុវជន ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីបេ្រមើបងប្អូនេនកនុងេសចក្តី្រស
ញ់ និងកនុងករេលើកែលង
េទសឲយគនេទវ ិញេទមក?។

្រពះបនទូលរបស់្រពះេយស៊ូេនៃថងេនះ ែណនំឲយេយើងយល់ពីតួនទីរបស់េយើង ពីរេបៀបែដលេយើង
បេ្រមើេគ ពីរេបៀបែដលេយើង្រស
ញ់េគ ពីរេបៀបែដលេយើងេលើកែលងេទសឲយេគ និងពីរេបៀប
ែដលេយើងែណនំេគឲយបនទទួលជីវ ិតថមី។ សកមមភពទំងអស់របស់្រពះេយស៊ូ គឺជរេបៀបែដល
េយើង្រតូវ្រប្រពឹត្តេនកនុងកររស់េនរបស់េយើង។

មនសកមមភពបួនយ៉ ងែដលេយើង្រតូវ្រប្រពឹត្តគឺ

ទីមួយ្រពះេយស៊ូយកនំបុ័ងមកកន់ ទីពីរ្រពះេយស៊ូសរេសើរតេមកើង្រពះជមចស់ ទីបី្រពះេយស៊ូកច់នំ
បុ័ងនិង្របទនឲយ

វ ័ក និងទីបួន្រពះេយស៊ូចត់្រកុម

វ ័កឲយែចក

រេទប

្ត ជន រួចេហើយ

ិ
្រពះេយស៊ូឲយេគ្របមូលអ្វីែដលសល់មកទុកវញ
ែដលមនន័យថ្របមូលេសចក្តីសងឃឹម ជំេនឿ េស
ចក្តី្រស

ញ់ េទពេកសលយ សមតថភពមករួមគនអធិ ្ឋ នសរេសើរតេមកើង្រពះជមចស់។ មនុស

េយើងមិន

ចេធ្វើអីេ្វ

យកម្លំងផទល់ខួនបនេទ
្ល

ែតេយើងទទួលកម្លំងពី្រពះជមចស់វ ិញ។

េយស៊ូមននំបុ័ង្របំដុំនិង្រតីពីរកនទុយ ប៉ុែន្ត្រពះអងគ
រ្រពះអងគបនសរេសើរតេមកើង្រពះជមចស់ េ

ែតអធិ ្ឋ ន

ចចិញចឹមមនុស ជង៥.០០០នក់បនគឺេ

យ

្រពះ
យ

រ្រពះអងគបនអធិ ្ឋ ន។ ដូចគនែដរេយើង្រតូវ

េយើង្រតូវេផញើអី្វដ៏តិចតួចែដលេយើងមនេទ្រពះជមចស់ឲយ្រពះអងគបំេពញ

ឲយ្រពះអងគ

គង់េនជមួយេយើង ឲយ្រពះអងគផល
្ត ់សមតថភពឲយេយើងមនក់ៗ េដើមបីេយើងមនជំេនឿ េដើមបីេយើង
មនកម្លំងមកពី្រពះេយស៊ូ េដើមបីេយើង្រប្រពឹត្ត្រគប់កិចចករតេទមុខេទៀត។
បនទប់មក្រពះេយស៊ូបនកច់នំបុ័ងែចកេទ្រកុម្រគីសទ
្ត ូតនិងប

្ត ជន។ ដូចគនែដរ កនុងកររស់េន
េយើង្រតូវែតែចករ ំែលកអ្វីែដលេយើងមនឲយេទបងប្អូនឯេទៀតៗ េដើមបីឲយេគបនេសចក្តីសុខ េដើមបី
ឲយេគមនកម្លំងថមី...។ េ្រកយពីបរ ិេភគែឆ្អត្រគប់ៗគនេហើយ ប ្ត ជន្របមូលនំបុ័ងែដលេនសល់
បន១២ល្អីទុកែចកដល់អនកេផ ងៗេទៀត។ ដូេចនះ្រកុម្រគីសទ
្ត ូតរួមជមួយ្រពះេយស៊ូ មិន្រតឹមែតែចក
ឲយប

្ត ជនបនែឆ្អត ប៉ុែន្តបនបេ្រង នប

្ត ជនឲយេចះ្របមូលអ្វីៗែដលេគមន ទុកស្រមប់ែចក

ឲយអនកឯេទៀតៗែដរ គឺែចកឲយគនេទវ ិញេទមក។ ដូេចនះ្រគប់េពលែដលេយើងេធ្វើសកមមភព េនះ្រតូវ
មនេគលេ

ជនិចចថ ឲយេគទទួលកម្លំងេដើមបីឲយេគ

េដើមបីែចកដល់បងប្អូនឯេទៀតៗែដរ។

រ ំែលកគនេទវ ិញេទមក េ

យ

ចេងើបឈរបន និងឲយេគមនសមតថភព

េយើងទំងអស់គននឹងេទជ្រកុម្រគួ

រមួយែដលេចះែចក

រេយើងមន្រពះេយស៊ូគង់េនជមួយេយើង។

អគគសញញអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់េនេពលេនះ

គឺជឱកសមួយឲយេយើងទំងអស់គនរួមជមួយកូ

នៗទំង្របំនក់ អរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ែដល្របមូលេយើងេធ្វើជ្រកុម្រគួ

រែតមួយ។ េពលេយើង

ិ ពី្រពះអងគ។ កនុងអភិ
ទទួល្រពះកយ្រពះ្រគីស្ត ពិតែមនគឺេយើងទទួល្រពះេយស៊ូ គឺេយើងទទួលជីវត
បូជ មុនែចក្រពះកយ្រពះ្រគីសេ្ត
កបូជចរយបនកច់នំបុ័ងជពីរេហើយែចកឲយេយើង មនន័យ

ថ េយើង្រគប់គនទទួល្រពះកយ្រពះ្រគីសែ្ត តមួយដូចគន ដូេចនះេយើងគឺេយើងជ្រកុម្រគួ
េយើងជ្រពះកយែតមួយរបស់្រពះេយស៊ូ
បូជេ

កបូជចរយមន្រប

េយើងជ្រពះដំ

ក់របស់្រពះ្រគីស។
្ត

សន៍ថ “សូមអេញជ ញ
ើ ឲយបនសសុខ

ឲយេយើងេចញេទកនុងនម្រពះ្រគីស្ត េដើមបីែចករ ំែលកេសចក្តីសុខ

រែតមួយ

េពលបញចប់អភិ

ន្ត” មនន័យថេ
ន្ត េសចក្តី្រស

កចត់

ញ់ អំណរ

សបបយែដលេយើងបនទទួលពី្រពះេយស៊ូ កនុងអភិបូជេនះ េទដល់អនកឯេទៀតៗ។

ៃថងេនះជៃថងពិេសសស្រមប់កូនៗទំង្របំនក់ និងស្រមប់េយើងទំងអស់គន េ
រួមគនថ្វយអភិបូជ

េទៀត

មរយៈសកមមភពរបស់េយើង ្រពះកយេនះមនឥទធិពលដល់មនុស ជេ្រចើននក់

្របេទសេអសប៉ ញ
យ៉ ងធំេលើ
ននក់
េ

រែតមួយែដលទទួលកម្លំងពី្រពះអងគ។ េយើងបនទទួល្រពះកយ្រពះ្រគីស្ត

ិ របស់េយើង។
េនះជអតថន័យៃនជីវត

មួយនឹង

រេយើងបន

ែដល្រគប់អភិបូជគឺជឱកសែដល្រពះេយស៊ូយងមកគង់េនជមួយេយើង

េហើយេយើងេទជ្រគួ
តូចមួយ ប៉ុែន្ត

យ

នយប់ចុងេ្រកយ

ជមួយសេម្តចប៉ បេបេណឌិកតូទី១៦

កនុងទិ យុវជនពិភពេ
កេន
េយើងេនជមួយគនជង២
ននក់ជ

កសធតុដ៏លំបក ែដលមនខយល់និងេភ្ល ង។ កលេនះសេម្តចប៉ បបន
សនៈ

េហើយលុតជងគង់ចុះយ៉ ងសងប់

េយើងបនលត់ជងគង់េ

ង ត់ចំនួន១៥នទី។

យសម្លឹងេមើល្រពះកយ្រពះ្រគីសេ្ត

េយើងទំងអស់គនជង២
យគមនសេម្លង

ះ។ េពលេនះទំងយុវជន ទំងបង្របុស បង្រសី ទំងបូជចរយ ទំងេ

ជមួយសេម្តចប៉ បែដលេនមុខ្រពះកយ្រពះ្រគីស្ត េយើងមនពិេ
មួយជមួយ្រពះេយស៊ូ។ េយើងមកពី្រគប់្របេទសទូទំងពិភពេ

ំង្រពះកយ

កអភិបល

ធន៍អំពីអងគែតមួយ ្រគួ

មួយ
រួម
រែត

កទំងមូល សម្លឹងេមើល្រពះកយ

្រពះ្រគីស្តទំងយល់ថ ្រពះេយស៊ូគង់េនជមួយេយើង និងែណនំឲយេយើងទំងអស់គនរួបរួមគនជ
អងគែតមួយ ជ្រពះកយ្រពះ្រគីសេ្ត នកនុងេសចក្តីសុខ

ន្តរបស់របស់្រពះជមចស់។

ខញំុសូមអធិ ្ឋ ន េដើមបីឲយេយើងមនក់ៗអរ្រពះគុ ណ្រពះជមចស់ េ
ជមួយបងប្អូនទំង
យ។ ែម៉ន។

យែចករ ំែលកអំណរសបបយេនះ

