ធម្មទេសនារបស់ទោកអភិបាលអូលវ
ី ីទេ
អភិបូជាសិកសា
ខ ោអំពីបរ ិសាានទៅចំការទេៀង
ថ្ងៃេី១៥ ម្ករា ២០១៧
អតាបទទី១៖ អរ ៤៩,៣.៥-៦
អតាបទទី ២៖ ១ក្រ ១,១-៣
ែំណឹងលអ៖

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់!
នៅថ្ងៃននេះ ដែលន
បាន

១,២៩-៣៤

ើងបានគិតរួមគ្នាអំពីផលប្បនោជន៍ថ្នបរ ិស្ថានដផនែីរបរ់ន

ល់ថា ពិតដមនជាប្ពេះជាម្ចារ់ដែលបានបនងកើតអវីៗទំងអរ់។ នៅថ្ងៃននេះ ន

រនាបូលដែលម្ចនប្បស្ថរន៍ថា “រូមប្ពេះជាម្ចារ់ជាប្ពេះបិតារបរ់ន

ើង ន

ើង

ើងបានស្ថាប់

ង
ើ និងប្ពេះអម្ចារ់ន

រូ ប្គី

រាប្បណីរនតារ និងប្បទននរចក្ាីរា
ស ស្ថនាែល់បងបអូន”។ ា្សំនជឿថាជូនពរននេះ ជាពាក្យជូនពរ
មួ

ដែលន

ើងចង់ស្ថាប់នរៀងៗាលួន

គឺទទួលពីប្ពេះន

រូប្គីរាការប្បណីរនតារ

និងជាពិនររ

ទទួលនរចក្ាីរសាស្ថនា ។
នៅនពលដែលន
ម្ចតារបរ់ន

ើង ន

ើង

ើងនិោ

ពីបរ ិស្ថាន

ន

នោ

ស្ថរប្ពេះន

រូ ដែលដណតំឲ្យន

រូជានរចក្ាីរសាស្ថនា

នោ

ប្ជមសជទឹក្រួចន

ស្ថរប្ពេះន

ើងនឹងន

ើ

ន

ើងចូលអភិបូជា

មសនន

ើងដចក្នំប្ពេះកា

ើញនពលចូលអភិបូជា

ប្ពេះន

រូគង់នៅជាមួ

ើងជូនពរគ្នានៅវ ិញនៅមក្ែល់អាក្ជិតខាង ន

នរចក្ាីរសាស្ថនា”

ជួនកាលន

ើងន្វើលអ

រាល់ែង ជានរចក្ាីរសាស្ថនាមួ
ដែលា្សំឲ្យប្ពេះពរបញ្ាប់ាសំន
្ ិោ

ដែលន
ថា

ជួនកាលន

ើញនរចក្ាីរសាស្ថនា

ើងពីមួ

ថ្ងៃនៅមួ

ែល់បងបអូន

ើង

និងប្ពេះន

ថ្ងៃ។

ដែលទទួលពិ្ី
នែើមបីនោ

រូដណតំ ឲ្យន

ើងមិនទសក្រប្ម្ចប់ន

ើងន្វើនលឿន

ើង

ើង នពលអភិបូជា

ើងថា ”នរចក្ាីរសាស្ថនា

ជួនកាលន

ើងទទួលនៅនពលដែលន

ើងប្តូវដចក្ជាមួ

ើងអត់រូវចាប់

ើងអភិបូជា ជានរៀង

បងបអូនឯនទៀតៗ នោ

ស្ថរនៅនពល

រូមអរ់បងបអូនអនញ្ជើញឲ្យបានរសាស្ថនា។

ែូនចាេះតាមពិត

នរចក្ាីរសាស្ថនានៅក្ាសងអភិបូជាចាប់នផាើមពីនែើម
ស្ថរនោក្អភិបាលមិននិោ

ន

ើងប្តូវ

រូោងមក្ដណតំ ឲ្យមនសរស

ើងរំពេះថ្ែោងស្ថអត ន

ោរមមណ៍ បសដនាតាមការពិតនរចក្ាីរសាស្ថនាដែលន

នោ

ើង ន

ើងដចក្រញ្ញាថ្ននរចក្ាីរសារវាងគ្នានឹងគ្នា។ ននេះជាឱការមួ

ទទួលនរចក្ាីរសាស្ថនាននេះ។ បសដនានរចក្ាីរសាស្ថនាននេះ ន
ន

ើងរក្ន

ើងម្ចននរចក្ាីរសាស្ថនា និងនរចក្ាីរសាស្ថនាននេះជាក្ាីរងឃឹមរបរ់ន
រាល់ែងនពលន

ន

ើង អំពីពិភពនោក្ដែលជា

ើងចង់រក្នរចក្ាីរសាស្ថនានៅក្ាសងជីវ ិតន

ល់ថាប្បរិននបើន

ន្វើែូចនមាចនែើមបីនែើរតាមប្ពេះបនទូលរបរ់ប្ពេះន
នតេះ

ដែលជាម្ចតារបរ់ន

ជាពិនររនពលនោក្អភិបាលថាវ

ថា រូមប្ពេះអម្ចារ់គង់ជាមួ

រូមនរចក្ាីរសាស្ថនារបរ់ប្ពេះអម្ចារ់គង់ជាមួ

បងបអូន។

អភិបូជា

បងបអូន ដតនោក្អភិបាលថា

ែូនចាេះប្បរិននបើន

ើងនឹក្ន

ើញ

អភិ

បូជា ជានពលនវោមួ

នែើមបីទទួលនរចក្ាីរសាស្ថនា ពាក្យែំបូងនែើមបីស្ថវគមន៍ រូមនរចក្ាីស្ថនា

របរ់ប្ពេះអម្ចារ់គង់ជាមួ
នោ

បងបអូន

រ

ូតែល់ន

បង្ហាញរញ្ញាថ្ននរចក្ាីរសារវាងគ្នានឹងគ្នា

អនញ្ជើញនោ
នោក្

រសាស្ថនា។

ូហានបាទីរទ ន

និោ

ញ
ើ ែូនចាាេះដមនន

នពលដែលន

ន

រូ។ ន

ើ

សំ ម

បងបអូន

បងបអូនឯនទៀតៗ

នោក្

ា្សំរប
សំ ញ្ញ
ា ក្់ថា នោក្ននេះពិតជាប្ពេះបសប្តារបរ់ប្ពេះជាម្ចារ់

ន

ើងនពារនពញនោ

ើងម្ចនតួតទីមួ

ូហានបាទីរទ នៅនពលគ្នត់ន

តសននេះន

ើ

នរចក្ាីស្រឡាញ់

ន

ើងទំងអរ់គ្នា នៅ
និងនរចក្ាីរសាស្ថនា

គឺដចក្នរចក្ាីរសាស្ថនាននេះែល់បងបអូនឯនទៀតៗ ែូច

ើញប្ពេះន

រូ នៅក្ាសងចំនោមប្បជាជនដែលមក្ទទួលពិ្ី
ស្ថរគ្នត់ន

ើញរញ្ញា

គឺរតវប្ពាបជារញ្ញាថ្ននរចក្ាីរសាស្ថនា។ ប្ពាបជារញ្ញាថ្ននរចក្ាីរសាស្ថនា នោ

នែើមម្ចនរំនៅ្ំមួ
នោ

រម័

ស្ថរមនសរសន

ែូច

ូហានបាទីរដា ែលជាគំរនូ ៅក្ាសង

ប្ជមសជទឹក្ គ្នត់ែឹងភ្លលមននេះជាបសប្តារបរ់ប្ពេះជាម្ចារ់។ គ្នត់ែឹងភ្លលម នោ
មួ

ើងរសំនោ

និងររ់នៅជារនបៀបស្ថមញ្ា ែល់ក្ំពូល

ង
ើ ទទួលនរចក្ាីរា
ស ស្ថនាដមន។ ន

ើងនចញពីអភិបូជា

ទទួលពីប្ពេះន
នោក្

ស្ថរគ្នត់ញ
ស ំដតទឹក្

នរចក្ាីរសាស្ថនាននេះ

បំផសតន

នែើមបីដចក្រ ំដលក្ជាមួ

ើងបានស្ថាប់អតាបទអំបាញ់មិញ នោក្

នោ

ដមន ដែលដណតំនោ

និងពាក្យចសងនប្កា

នរចក្ាីរសាស្ថនាននេះ

ការង្ហរ្មមជាតិ
ថា ា្សំន

ើងដចក្គ្នានៅវ ិញនៅមក្

ស្ថរពី

នោក្ណូនអលដែលថ្ងៃនតេះម្ចនទឹក្ជំនន់នលើពិភពនោក្ទំងមូល

ើងម្ចនអំនពើរបាបនប្ចើននពក្។ ប្ពេះជាម្ចារ់ថា ូលូវននេះន

ើងប្បមូលរតវមួ

គូៗ ោក្់នៅនលើរំនៅ្ំននេះនែើមបីរនរង្ហគេះប្គប់រតវ ប្គប់មនសរស និងនោក្ណូនអល នៅពិនិតយ
នមើលទឹក្ជំនន់ន
ក្ដនលង ន

ើ

ើ

នោក្ណូនអលបាន

បានតំមក្វ ិញជាមួ

ននេះបង្ហាញថាជានរចក្ាីរសាស្ថនា
នែើមននេះ គឺនែើមអូលីវ ីន

ដមក្ន

ក្រតវប្ពាបមួ
ើ តូចមួ

នោ

ន

ើ

រតវប្ពាបនតេះន

នៅក្ាសងម្ចត់ ដែលជារញ្ញាមួ

ស្ថររាំងន

ើ

ែូនចាេះនែើមន

គឺនែើមថ្ននរចក្ាីរសាស្ថនា។ នោ

ើរប្គប់ទី

បង្ហាញថាដមក្
ើងវ ិញ។

ើ ចាប់នផាើមែសេះន

ស្ថរនែើមអូលីវ ីន

តាមប្បថ្ពណីជា

នែើមដែលបង្ហាញថ្ននរចក្ាីរសាស្ថនា និងរតវប្ពាបជារញ្ញារំគ្នល់ថ្ននរចក្ាីរសាស្ថនា។
ែូនចាេះនៅនពលនោក្
ន

ើញរញ្ញាមួ

ូហានបាទីរទ

ោងពិនររគឺប្ពាបរ។

បានន

ើញប្ពេះន

ប្ពាបរ

រូក្ំពសងទទួលពិ្ីប្ជមសជទឹក្គ្នត់

ជារញ្ញារំគ្នល់ននេះជាបសប្តារបរ់ប្ពេះជា

ម្ចារ់ ដែលដណតំឲ្យមនសរសនោក្ទទួលនរចក្ាីរសាស្ថនា។ ែូនចាេះនៅថ្ងៃននេះ ដែលន
ន

ើងែឹងថាជីវ ិតរបរ់ន

ក្ាីរសាស្ថនាែូចន
ន

ើញនូវអវីដែលន

ើង

ើង ជាជីវ ិតដែលបង្ហាញប្ពេះប្គីរា នែើមបីឲ្យន

ប្ពេះរបរ់ាសំព
្ ិតជាក្ំោង
ំ របរ់ាសំដ្ មន។
ឡា

ើងដណតំអាក្ែថ្ទទទួលនរច

ទទួលនរចក្ាីរសាស្ថនានៅនពលចូលអ្ិោានមាងៗ

ើងបានស្ថាប់នៅក្ាសងអតាបទទីមួ

ជាពិនររនោ

នឹក្

“ប្ពេះជាម្ចារ់ចាត់ទសក្ា្សំជាមនសរសថ្ងលងូរា ន

ា្សំមិនដមនជាអាក្បនប្មើ

នៅនលើដផនែីននេះ។” ែូនចាេះជាតួតទីដែលន

ើងរួបរួមគ្នា

ើ

បសដនាាសំន្ ្វើជាពនលឺបំភឺប្ល បជាជាតិទំង

ើងទទួល ថ្ងៃាសំរ
្ បា

ចិតានោ

ស្ថរន

ើងនជឿ

ថា ប្ពេះរ

រគមន៍កាតូលិក្ តាមរ

រទីន ននេះជាគណៈក្មមការមួ

ដែលនៅក្ាសងរិកាារិោមួ

ម្ចារ់ ន្វើជាពនលឺបំភឺប្ល បជាជាតិទំងឡា
ម្ចនបងបអូន ដែលជាតំោងប្ពេះរ
របរ់ន

បអូនឯនទៀតៗ។ នោ
ដចក្អំនបារ នពលន
បា

។ ថ្ងៃននេះដែលន
គមន៍នីមួ

ើងន្វើជាពនលឺបំភឺប្ល បជាជាតិទំងឡា

បានទទួលពីប្ពេះជាម្ចារ់ ជារនបៀបមួ

របា

ៈគណៈក្មមការនបរក្ក្មមប្បការែំណឹងលអ របរ់ស្ថោ

ចិតា នោ

នែើមបីអនសវតាន៍ប្ពេះបនទូលរបរ់ប្ពេះជា
ើងម្ចននមភូមិនប្ចើនដែលចូលរួម ដែល

ៗនៅក្ាសងនាតាតាដក្វ។

ន

ើងបានបំនពញតួតទី

។ អំពី្មមជាតិ អំពីការដងរក្ាប្ទពយរមបតាិ ដែលន

ើង

នែើមបីរដមាងនរចក្ាីស្រឡាញ់ និងនរចក្ាីរសាស្ថនាែល់បង

ស្ថរា្សំនជឿថាថ្ងៃននេះ បងបអូនទំងអរ់គ្នាបានទទួលនរចក្ាីរសា នពលន
ើងដចក្រករប្គ្នប់្មមជាតិ នពលន

ស្ថរនពញមួ

ូ

ើងោំនែើមន

ើ ទំងអរ់គ្នារបា

ថ្ងៃបានទទួលនូវពនលឺ បានទទួលនរចក្ាីរសា នភតរភ្លព បាន

ើង
ចិតា
ូប

រួមគ្នា បានទទួលចំនណេះែឹងាលេះ នឹងជាពិនររបានទទួលក្ំោំងនែើមបីនៅតាមភូមិនរៀងៗាលួន

ន្វើែូចនមាចនែើមបីអប់រ ំប្បជាជនតៗគ្នា ពីប្ទពយរមបតាិដែលន
រប្ម្ចប់ក្ូនៗរបរ់ាសំ្ និងរប្ម្ចប់ជីវ ិតរបរ់ាសំ។
្ នែើមបីនោ
ជាម្ចារ់ជាក្ំោំងរបរ់ាសំព
្ ិតដមន។ ោដមន!

ើងទទួលពីប្ពេះជាម្ចារ់ និងបនាដងរក្ា
ន

ើងរួមគ្នា ម្ចនក្ំោំងនោ

ស្ថរប្ពេះ

