ធម្មទេសនារបស់ទោកអភិបាលអូលវ
ី ីទេ
អភិបូជាបុណ្យព្រះទេសព្ូ បសូតទៅចំការទេៀង
ថ្ងៃេី២៥ ធនូ ២០១៦
អតថបទទី ១៖ អរ ៩,១-៦
អតថបទទី ២៖ ទត ២,១១-១៤
ដាំែឹងលអ៖ លក្ ២,១-១៤

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់!

យប់ននេះក្នុងបរ ិយាការដ៏រុខសានត ណែនាំឲ្យនយើងមានអាំែររបាយគឺព្រេះនយរូជាអមាារ់
ព្បរូតន

ើយ។ ននេះជាអាំែររបាយ ណដលនយើងទនទឹងរងចាំបួនរប្តត

ននេះគឺរងចាំសាតប់ព្រេះបនទូលណដលថា ព្រេះអមាារ់នយរូព្បរូតន

៍មក្ន

ើយ ទនទឹងរងចាំយប់

ើយ។ ដូន្នេះ យប់ននេះនយើងរួមគ្ននអបអរ

សាទរព្រេះនយរូព្បរូត…!
រាព្តីណដលព្រេះនយរូព្បរូតឆ្នាំននេះ
្ាំនោមអនក្រាល់គ្ននអនក្ោធាំជាងនគ?

ខ្ុាំមានរាំែួរមួយរព្មាប់បងបអូនទាំងអរ់គឺ

បុនានរប្តត

៍មុន

នតើនៅក្នុង

ព្ក្ុមអនក្វ ិភាគរព្មាប់រិភរនោក្នគប្តន

និយាយថា មាន២៥នក្់ណដលមានអាំោ្ មានឥទធិរលនព្្ើនជាងនគ ណដលមានដូ្ជា៖

1. នោក្ ហ្វាឌិមីរ រូទីន (Mr. Vladimir Putin) ជាព្បធានធិបតី ព្បជាជនរូរសី
2. នោក្ ដូោល ព្រាំ (Mr. Donald Trump) ជាព្បធានធិបតីថ្ីៗ
ា ននរ
3. នោក្ស្រី អងន

រដឋអានមរ ិក្

ឡា
េ
ណមរណគល (Mrs. Angela Merkel) ជាព្បធានធិបតីននព្បនទរអាឡឺ

មង់
4. នោក្ រុី រុន
ិ រីង (Mr. Xi Jinping) ជាព្បធានធិបតីននព្បនទរ្ិន
5. រនមត្ប្តប ហ្វ

ង
ា ់ររ
ុី ូេ (Pope Francis) ជាអភិប្តលព្រេះរ

្ុេះនៅព្បនទរក្មពុជានយើងវ ិញ

នតើអនក្ោធាំជាងនគ?

គមន៍ព្ក្ុមរម
ូ ។
នយើងមាន្នមលើយនរៀងៗខលួន។

នព្កាយមក្នយើងរួរថា នតើអនក្ោធាំជាងនគនៅក្នុងភូមិរបរ់នយើង? នតើអនក្ោធាំជាងនគនៅ
ក្នុងព្ក្ុមព្គួសារនយើង? នតើអនក្ោធាំជាងនគនៅក្ណនលងណដលនយើងនធាើការ?។ នទើ បនយើងគិតដល់
ព្រេះជាមាារ់

គឺព្រេះជាមាារ់ជាព្រេះណដលប្តនបនងេើតនទទនមឃនិងណទនដី

ព្រមទាំងមនុរសទាំង

អរ់ និងអាីៗទាំងអរ់នៅនលើណទនដី ។ ព្រេះជាមាារ់ដ៏មានប្ទធនុភារររាព្បការ
ណដលមានជីវ ិតអរ់កាលជានិ្ា

ដូន្នេះនយើងអា្និយាយប្តនថា

ព្រេះជាមាារ់

អនក្ណដលខពរ់បាំទុតនៅក្នុង

្ាំនោមរតានោក្ទាំងឡាយគឺព្រេះជាមាារ់។ យប់ននេះព្រេះជាមាារ់ ប្តនចប់ក្ាំនែើតជាក្ូន
ណងតមួយយាងតូ្។

នរលនយើងជួបអនក្ធាំអនក្មានអាំោ្

នយើងមិនហ្វនអងគុយរួមតុជាមួយគ្នត់នទ

បុណនត

នរលនយើងនឃើញក្ូ នណងត នយើងចប់នថ្ើ បនយើងមិនខ្លល្អាីនឡើយ។ នរលអនក្ធាំ អនក្មានអាំោ្
ណស្រក្ នធាើឲ្យនយើងខ្លល្ បុណនតនរលក្ូនណងតណស្រក្ នយើងមិនខ្លល្នទ។ ដូន្នេះនថ្ៃននេះ នយើងយល់
នោយសារមានការអសាារយមួយប្តននក្ើ តនឡើង គឺព្រេះជាមាារ់ប្តនចប់ក្ាំនែើតជាមនុរស នដើមបី
ណែនាំឲ្យនយើងយល់ថា

ព្រេះជាមាារ់យាងមក្ក្ុាំឲ្យនយើងភ័យខ្លល្

ន

ើយណថ្មទាំងឲ្យនយើង

ទទួលជីវ ិតថ្ាី។ ននេះជារញ្ញារមាគល់ដ៏អសាារយ គឺព្រេះក្ុមារនយរូ មានព្រេះនងមារ ី មាននោក្
យូណរប មានព្គូគង្វាល មាននហ្វរាចរយ មក្រួររុខទុក្ខឲ្យទាំងអរ់គ្ននមាននរ្ក្តីរុខ។ នថ្ៃ
ននេះ ព្រេះនយរូប្តនឲ្យនយើងទាំងអរ់គ្ននមាននរ្ក្តីរុខ នដើមបីឲ្យនយើងទាំងអរ់គ្ននមាននរ្
ក្តីរងឃឹមជានិ្ា នោយសារព្រេះក្ុមារនយរូ ណដលជាព្រេះរនហ្វង្វគេះប្តនព្បរូតន
រប្តត

៍មុន ខ្ាំុប្តននឃើញព្រេះជាមាារ់នៅព្រេះរ

ើយ។

គមន៍រនតបូល នរលគែក្មាការ

នយើងប្តនទទួលសាាគមន៍បងបអូនព្ក្ីព្ក្១០០ព្គួសារយាងរាក្់ទក្់

នោយប្តនណ្ក្អាំនោយ

ណ្ក្អាំែររបាយ និងញ
ុ ាំអាហ្វររួមគ្ននទាំងអាំែររបាយ ខ្ាំុនជឿថានរលននេះព្រេះជាមាារ់
គង់នៅណមន។
បីបួននថ្ៃមុននៅ្ាំការនទៀង

នយើងប្តនទទួលរដឋមហ្វនតីព្ក្រួងអប់រ ាំយុវជននិងក្ីឡា

នរលគែអធិបតីព្តលប់នៅវ ិញអរ់ន
្ូលព្រេះវ ិហ្វរនដើមបីថាាយបងគាំុ។

ើយ នៅរល់អនុ រដឋនលខ្លធិការមានក្់ គ្នត់ប្តនរុាំខាំុ្

នរលននេះខ្ាំុភា្ក្់នោយសារគ្នត់រុទធបរ ិរ័ទ

ធូបថាាយបងគាំុ និងរុាំព្រេះរររីខាំុ្ ន

នៅ

ណតគ្នត់ប្តនអុជ

ើយប្តនរុាំទឹក្ព្រេះររមួយដបយក្នៅទទេះ រព្មាប់ក្ូននៅ

ក្នុងនទទនិងព្ក្ុមព្គួសារគ្នត់នទៀតទង។ នៅនរលននេះ ខ្ាំុប្តននឃើញព្រេះជាមាារ់មតងនទៀត។
បុនាននថ្ៃមុន ខ្ាំុប្តន្ូលរួមក្មាវ ិធីជាមួយបងស្រីនមរតក្រុោនៅនចមនៅ និងនៅទលូវ
ព្រេះមុនីវងស ណដលប្តនព្បមូលអនក្ព្ក្ីព្ក្១០០០នក្់ ណដលមានទាំងរុទធបរ ិរ័ទ ទាំងឥសាលម
បរ ិរ័ទ

ទាំងព្គីរប
ត រ ិរ័ទអងគុយជាមួយគ្នន

នៅនរលននេះខ្ាំុប្តននឃើញបងបអូនទាំងអរ់
ន

នោយណ្ក្អាំែររបាយជូនគ្នននៅវ ិញនៅមក្
ដូ្ជាបងបអូនននព្ក្ុមព្គួសារណតមួយ

ើយខ្ាំុប្តននឃើញព្រេះនយរូ និងវតតមានរបរ់ព្រេះជាមាារ់រិតណមន។

នរលននេះ

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់!
យប់ននេះរូមឲ្យបងបអូននបើក្ណភនក្ និងនបើក្ព្តន្ៀក្ធាំៗ នដើមបីសាតប់រាំននៀងនទវទូ តណដល
ក្ាំរុងនព្្ៀងថា

“ព្រេះអមាារ់នយរព្ូ បរូតន

យ
ើ ”

ឲ្យនយើងរក្នឃើញវតតមានរបរ់ព្រេះជាមាារ់

នៅក្នុងជីវ ិតនយើង។ វតតមានរបរ់ព្រេះជាមាារ់តូ្ោរ់ បុណនតមានប្ទធនុភារណែនាំឲ្យជីវ ិត
របរ់នយើងនៅជាជីវ ិតថ្ាី

ណែនាំឲ្យភារងងឹតរបរ់នយើងនៅជារនលឺ

ណែនាំឲ្យការរិប្តក្្ិតត

របរ់នយើងនៅជានរ្ក្តីរុខសានត។
ក្នលងមក្ក្នុងរិភរនោក្របរ់នយើង មានរហ្វង្វគមនព្្ើន មានភាវរក្មានព្្ើន មានការ

រមាលប់ជីវ ិតមនុរសនព្្ើន
នោយសារព្គ្នប់ណបក្
នរ ើរន

ើ ខលេះៗ

យប់មិញនៅក្នុងវ ិសាលវ ិហ្វរមួយនៅនោក្ខ្លងលិ្ព្តូវក្ាំទិ្

នៅរល់ណតជញ្ញ
ជ ាំងណដលដាំបូលខលេះៗ

នដើមបីនរៀប្ាំនរាងព្រេះនយរូព្បរូត

ព្គីរប
ត រ ិរ័ទនៅទីននេះប្តននៅ

នឹ ងនគប្តនជួបជុាំគ្នននដើមបីនព្្ៀងនកាត

ររនរើរព្រេះជាមាារ់ ណដលប្តនចប់ក្ាំនែើតជាមនុរស និងនដើមបីព្បទនជីវ ិតដល់មនុរសនោក្
អតថន័យននការយាងរបរ់ព្រេះនយរូ

គឺនដើមបីណក្ណព្បភារងងឹត

ណក្ណព្បការអរ់រងឃឹមរបរ់

មនុរសនោក្។
នៅក្នុងជីវ ិតរបរ់នយើង មានបញ្ញ
ា នព្្ើនោរ់ ដូ្ជា ភារព្ក្ីព្ក្ បញ្ញ
ា ព្ក្ុមព្គួសារ
បញ្ញ
ា នព្គឿងនញៀន បញ្ញ
ា ណលបងរុីរង បញ្ញ
ា

ិងា…។ បុណនតនយើងដឹងថា ព្រេះនយរូយាងមក្

នដើមបីយក្ទុក្ខលាំប្តក្របរ់នយើងទាំងអរ់ឲ្យណព្បជានរ្ក្តីរងឃឹមវ ិញ

នោយសារយប់ននេះ

នយើងនកាតររនរើរជីវ ិតថ្ាីគឺព្រេះនយរូយាងមក្។ ដូន្នេះខ្ាំុអន្ជើញបងបអូនទាំងអរ់ ្ូលរួមនៅ
ក្នុងបដិវតត នដើមបីណក្ណព្បរិភរនោក្ទាំងមូល គឺបដិវតតននធម៌នមរតក្រុោ ឲ្យនយើងររ់នៅក្នុង
វបបធម៌នននមរតក្រុោ។ ក្នុងបីឆ្នាំក្នលងមក្ នយើងប្តនព្បការអាំរីធម៌នមរតក្រុោ ដល់នរល
នវោឲ្យនយើងអនុវតតនៅនរលខ្លងមុខ នដើមបីណក្ណព្បវបបធម៌របរ់នយើងនៅជាវបបធម៌នននមរតក្រុ
ោ។

ខ្ាំុរូមអន្ជើញបងបអូន

្ូលក្នុងបដិវតតននេះយាងធាំ

នដើមបីឲ្យរិភរនោក្របរ់នយើង

រងគមរបរ់នយើង នៅជារញ្ញារមាគល់មួយដ៏រិនររ អាំរីធម៌នមរតក្រុោរបរ់ព្រេះជាមាារ់។
នថ្ៃននេះមាននៅអធិការ និងគែក្មាការវតត ប្តននិមនតនិងអន្ជើញមក្នដើមបីជូនររព្រេះរ

គម

ន៍របរ់នយើង ក្នុងឱការបុែយព្រេះនយរូព្បរូត។ យប់ននេះ នយើងមានបងបអូនរាប់ពាន់នក្់

ប្តនមក្្ូលរួមនមើលការរណមតងនទសងៗ នដើមបីអបអរបុែយព្រេះនយរូព្បរូត។ ព្រឹក្មិញនយើង
មានក្ុមារាក្ុមារ ីជាង៣០០០នក្់ ណដលមក្រីក្ណនលងនទសងៗនដើមបីណ្ក្រ ាំណលក្អាំ ែររបាយនន
ព្រេះនយរូយាងមក្

នៅព្រេះរ

គមន៍រនតីមារ ីញញឹម្ាំ ការនទៀង

ណែនាំឲ្យនយើងយល់ថា

នយើងមានក្មាលាំងោរ់ នដើមបីបនងេើតរិភរថ្ាី និងនរ្ក្តីរងឃឹមរបរ់នយើងមានក្់ៗ។ ដូន្នេះ យប់
ននេះ

នយើង្ូលរួមនៅក្នុងរនមលងរបរ់នទវទូតទាំងឡាយ

ព្រេះជាមាារ់

នៅឋានដ៏ខពង់ខពរ់បាំទុត

រូមនលើក្តនមេើងនររ ីរុងនរឿងរបរ់

និងរូមឲ្យបុព្តដ៏ជាទីស្រឡាញ់របរ់ព្រេះអងគ

ព្បក្បនោយនរ្ក្តីរុខសានតនៅនលើណទនដី។ អបអរសាទរព្រេះនយរូព្បរូត! អាណមន។

ប្តន

