ធម្មទេសនារបស់ទោកអភិបាលអូលវ
ី ីទេ
អភិបូជាអន្តរជាតិទៅផ្សារតូច
ថ្ងៃេ០
ី ៤ ម្ិងុនា ២០១៧
អត្ថបទទី១៖ កក ២,១-១១
អត្ថបទទី២៖ ១ករ ១២,៣ខ-៧.១២-១៣
ដំណឹងល្អ៖ យហ ២០,១៩-២៣

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់!
ថ្ងៃននេះនយើងមានអំណររបាយ

នយើងជួបជំគ្នាជាមហាគ្រួសាររបរ់គ្រេះគ្រីរត

នៅកាងគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធ។ នៅនរល្នយើងសាតប់ចនគ្មៀង សាតប់អត្ថបទរមពីរភាសានសេងៗ
គ្នា នំឲ្យនយើងនឹកន

ើញដល្់គ្កុមគ្រីរទ
ត ូត្រីនដើម ដដល្ន្យាយភាសានសេងៗគ្នា។ ខ្ំរូម

សាារមន៍នោកឪរក ន្ងបងបអូនទំងអរ់ ដដល្មករីរហរមន៍នសេងៗ មានបារំង កូនរ ៉េ
អង់នរេរ...ជានដើម។
មនគ្រេះនយរូយាងន

ើងសាថនបរមរខ គ្រេះអងមានគ្រេះបនទូល្បីដ៏រំខាន់ដល្់គ្កុម

គ្រីរទ
ត ូត្ “រូមឲ្យអាករល្់គ្នាបានគ្បកបនោយនរចកតីរខសានត / ដូចគ្រេះប្តាដដល្បាន
ចាត្់ខំឲ្
្ យមកយា៉េ ងណា ខ្ំឲ្យអាករល្់គ្នាន៉យា៉េ ងននេះដដរ / ចូរទទួល្គ្រេះវិញ ្ញាណ”។ នយើង
អាចន្យាយថា គ្រេះបនទូល្ទំងបីននេះ រឺជាល្កខខណឌដដល្គ្រេះនយរូទកឲ្យគ្កុមគ្រីរទ
ត ូត្
ដដល្ជាអាកបនតនបរកកមមរីគ្រេះអង ជានបរកកមមដដល្គ្រេះអងបានចាប់នសតើម។ គ្រេះនយរូ
បានគ្បទននរចកតីរខសានតននេះឲ្យនរ

នោយសារនរចកតីរខសានតននេះមករីគ្រេះជាមាារ់

ជាមូល្ោានគ្រឹេះថ្នគ្រប់នបរកកមមកាងជីវិញ ្ត្របរ់នរ ន្ងរបរ់នយើងដដរ។ ររាថ្ងៃ គ្បរ្ននបើ
កាងដួងច្ត្តរបរ់នយើងឥត្មាននរចកតីរខសានត
សានតនៅកាងរ្ភរនោកបាននទ

ននេះនយើងម្ន

អាចកសាងនរចកតីរខ

នហើយនបើរ្ភរនោកឥត្មាននរចកតីរខសានតនទ

ននេះ

រ្ភរនោកនយើងក៏ម្នអាចអភ្វិញឌ្ឍបានដដរ។ គ្បរ្ននបើនយើងឥត្មាននរចកតីរខសានតរវាង
គ្នានឹងគ្នានៅកាងគ្រេះរហរមន៍ ននេះគ្រេះរហរមន៍នយើងក៏ម្នអាចមានជីវិញ ្ត្បានដដរ។
នរល្ននេះ
នោក ននេះនយើងន

គ្បរ្ននបើនយើងគ្ត្

ប់នមើ ល្ន៉ថ្ងៃដំបូងដដល្គ្រេះជាមាារ់បនងកើត្រ្ភរ

ើញថា កាល្ននេះរ្ភរនោកមាននរចកតីរខសានត ន្ងរខដមរមន

រវាងគ្នានឹងគ្នាខាេំងណារ់។ ប៉េដនតបនទប់មក មានអាោំន្ងនអវា៉េ ដដល្ចាប់នសតើមមានច្ត្តនោភ

ល្ន់។ អាោំន្ងនអវា៉េ ជាត្ំណាងឲ្យមនរេជាត្្ បានចាប់នសតើមតាំងខេួននរមើនឹងគ្រេះជាមាារ់
នហើយមនរេបានខ្ ត្ខំសាងរង់កំរូល្ គ្បាសាទបាដបល្នដើមបីបង្ហាញថា ខេួនមានអំណាច
នល្ើរគ្រេះជាមាារ់

ដដល្នៅនរល្ននេះគ្រេះជាមាារ់បានបំដបកនរ

នដើមបីបនងកើត្នរចកតី

រខសានតសាជាងមី។ នគ្កាយមកមានទឹ កជំនន់ល្្ចរ្ភរ នោកទំងមូល្ ន្ងបនទប់រីទឹក
បានស្រកចេះ
គ្ត្

មានរញាមួយនទៀត្រឺគ្ាបរដដល្នហើរនចញរីរំនៅនោកណូនអ

បាន

ប់មកវិញ ្ញនដើមបីបង្ហាញថា នរចកតីរខសានតបានមកវិញ ្ញនហើយ។
ដូនចាេះតាំងរីនដើមនរៀងមក

គ្រេះជាមាារ់បានបនងកើត្នរចកតីរខសានតរគ្មាប់មនរេ

នយើង ជាអាីដដល្រ្ ភរនោករបរ់នយើងគ្ត្ូវិញការយា៉េ ងខាេំង។ នៅកាងរ្ភរនោករបរ់នយើង
ររាថ្ងៃ គ្បនទរមហាអំណាចកំរងដត្ទរ់រំន្ត្គ្នា កាងការការាររ្ភរនោក ការារ
ធមមជាត្្ ន្ងការារអាីៗទំងអរ់ ដដល្គ្រេះជាមាារ់បានគ្បទនឲ្យនយើងទកជាល្ំនៅោាន
រួម។ កាល្រីប៉េនមនឆ្ាំកនេងន៉ នមដឹកនំគ្បនទរធំៗកាងរ្ភរនោក បានចេះហត្ថនល្ខា
ឯកភារគ្នានល្ើការកាត្់បនថយឧរម័នសទេះកញ្ាក់ ដត្ឥ
ននេះ។

ូវិញននេះ នរដបកបាក់គ្នានល្ើនគ្នល្ការណ៍

គ្រឹកម្ញនៅគ្បនទរអង់នរេរមាននភវិញរកមមនកើត្ន

ើង...

នោយសារដត្ទំនក់ ទំនងគ្នារបរ់មនរេនយើងខាេះនរចកតីរខសានត
ការរអប់គ្នា

ទំងអរ់ននេះបង្ហាញថា
ដូនចាេះនយើងម្នខាេះនទ

ការន្ យាយនដើមគ្នា ការបងករនរឿងោក់គ្នាទំងនៅកាងរងម ន្ងទំងនៅកាង

គ្រេះរហរមន៍ដដរ។
ប៉េដនតថ្ងៃននេះ

គ្រេះនយរូមានគ្រេះបនទូល្យា៉េ ងចារ់មកនយើងថា

សានតរង់នៅជាមួយបងបអូន”

ដដល្មានន័យថា

“រូមនរចកតីរខ

រូមឲ្យបងបអូនទទួល្យកនរចកតីនរចកតី

រខសានតទកកាងខេួន នដើមបីកសាងជីវិញ ្ត្របរ់ខួនផ្ទ
េ
ទ ល្់ នដើមបីកសាងទំនក់ទំនងល្អរវាងគ្នា
នឹងគ្នា នដើមបីកសាងគ្រេះរហរមន៍ ន្ងរ្ភរនោករបរ់នយើង។ ដូនចាេះ រូមឲ្យនយើងយក
ច្ត្តទកោក់រកានរចកតីរខសានតដដល្គ្រេះជាមាារ់បានគ្បទនឲ្យនយើង

ដប្ត្មានដត្

នរចកតីរខសានតននេះនទ ដដល្ដណនំឲ្យជីវិញ ្ត្របរ់នយើងរ ីកចនគ្មើន ន្ងឲ្យរ្ភរនោករបរ់
នយើងអភ្វិញឌ្ឍយា៉េ ងរ្ត្គ្បាកដ។ នៅនរល្នយើងនារនរញនោយ នរចកតីរខសានត នរល្
ននេះនយើងនឹងអាចទទួល្គ្រេះបនទូល្មួយដងមនទៀត្រឺ “ដូចគ្រេះប្តាបានចាត្់ ខ្ំឲ្យមកយា៉េ ង
ណា

ខ្ំចាត្់អក
ា រល្់គ្នាឲ្យន៉យា៉េ ងននេះដដរ”

ដដល្មានន័យថាគ្រេះអងចាត្់នយើងឲ្យន៉

បំនរញនបរកកមម។ ជារ្នររគ្រេះបនទូល្ននេះ រឺរគ្មាប់បងបអូនដដល្នឹងទទួល្អររញា

ោបថាៃរនៅនរល្ននេះ រឺគ្រេះនយរូចាត្់បងបអូនឲ្យន៉គ្បការដំណឹងល្អដូចគ្រេះអងដដរ។
គ្រេះនយរូបាននគ្ជើ រនរ ើរនយើងទំងអរ់គ្នា

ឲ្យទទួល្នបរកកមមដូចគ្រេះអងបានទទួល្រី

គ្រេះប្តា។ នយើងបនតនបរកកមមរបរ់គ្រេះនយរូ នោយនយើងបនតគ្បការដំណឹងល្អនៅនល្ើ
ដសនដីននេះតាមការ
ដំណឹងល្អ

ររ់នៅរបរ់នយើង។

បងបអូនគ្ត្ូវិញរ្ត្អំរីរនបៀបដដល្នយើងគ្ត្ូវិញគ្បការ

នោយកំរ្ត្សាមនថានយើងគ្ត្ូវិញគ្បការតាមរនបៀបដ៏អសាារយ

គ្បការតាមរនបៀបធមមតាកាងជីវិញ ្ត្គ្បចាំថ្ងៃរបរ់នយើង

តាមរ្ត្រឺនយើង

នោយឲ្យនយើងនចេះបង្ហាញនរចកតី

ស្រឡាញ់នៅកាងគ្រួសារ នៅកាងសាោ នៅកដនេងនធាើការ...។ នោយឲ្យនយើងនចេះបនគ្មើគ្នា
ន៉វិញ ្ញន៉មក

ដូ ចគ្រេះនយរូគ្បទនរញាចងនគ្កាយមននរល្

គ្រេះអងនសាយទ្វិញងត្រឺ

គ្រេះអងបានោងនជើងគ្កុមសាវិញ ័ក នោយមានគ្រេះបនទូល្ថា “រូមបនគ្មើ គ្នាន៉វិញ ្ញន៉មក”។
នរចកតីស្រឡាញ់រ្ត្គ្បាកដ

រឺនៅនរល្ណានយើងបនគ្មើ គ្នាន៉វិញ ្ញន៉មក។

នោយឲ្យនយើងយកច្ត្តទកោក់នល្ើកដល្ងនទរគ្នាន៉វិញ ្ញន៉មក

ចងនគ្កាយ

រឺនល្ើកដល្ងនទរ

យា៉េ ងនគ្ៅរីកាងដួងច្ត្តរបរ់នយើង នោយទទួល្ការនល្ើកដល្ងនទររីនរ ន្ ងយកច្ត្តទក
ោក់នល្ើកដល្ងនទរឲ្យនរដដរ។ ទំងអរ់ននេះ រឺជាការបំ នរញនបរកកមមដ៏អសាារយ ដដល្
នយើងបានទទួល្រីគ្រេះនយរូ

នដើមបីគ្បការដំណឹងល្អ

អំរីគ្រេះរជយគ្រេះជាមាារ់តាមរយៈ

ជីវិញ ្ត្គ្បចាំថ្ងៃរបរ់នយើង។
គ្រេះនយរូគ្ទង់នវាងយល្់ថា មនរេនយើងម្នមានកមាេំងល្មមនដើមបីនធាើក្ចាការទំង
ននេះនទ នហត្ដូចននេះនហើយ បានជាគ្រេះអងមានគ្រេះបនទូល្ថា “ចូរទទួល្គ្រេះវិញ ្ញាណ” នដើមបី
ទទួល្កមាេំងរីគ្រេះអង។

គ្រេះនយរូម្នទកឲ្យនយើងឯកានោយរឹងនល្ើកមាេំងខេួនឯងផ្ទទល្់

នដើមបីស្រឡាញ់ នដើមបីបនគ្មើ នដើមបីនល្ើកដល្ងនទរ នដើមបីនធាើជារំរដ
ូ ៏វិញ ្រទធដល្់នរននេះនទ ដត្
គ្រេះអងបានគ្បទនគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធនដើមបីជួយនយើង។
នយរូគ្បទនឲ្យនយើង

ជាគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធដដល្

គ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធដដល្គ្រេះ

ដណនំនយើងឲ្យន៉ជាធេងមួយ

ដូច

គ្រេះប្តា គ្រេះបគ្តា ជាធេងដត្មួយ នដើមបីឲ្យគ្រេះរហរមន៍របរ់ នយើងន៉ជាគ្កុមគ្រួសារ
ដត្មួយ។

ថ្ងៃននេះនៅកាងគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធ

នយើងទទួ ល្នរចកតីរខសានត

រគ្មាប់

គ្រេះរហរមន៍របរ់នយើង នដើមបីឲ្យគ្រេះរហរមន៍របរ់នយើងន៉ជាគ្រួសារមួយ ដដល្នយើង
របាយច្ត្តនរល្នយើងជួបជំគ្នា

ដដល្នយើងរបាយច្ត្តនរល្នយើងអធ្ោានជាមួយគ្នា

ដដល្នយើង របាយច្ត្តដប្ត្នយើងជាបងបអូនបនងកើត្នឹងគ្នា។

ឆ្ាំននេះនៅភូម្ភារភាំនរញ នយើងមាននបកខជន១៥០នក់បានទទួល្អររញាគ្ជមជ
ទឹក

ដដល្មានទំងនោកយាយចារ់ៗ

មានទំងគ្រូបនគ្ងៀន

មានទំងគ្បជាជនធមមតា

មានទំងកូនដង៉េត្ មានទំងយវិញជន។ រួកនរបានទទួល្គ្រេះបនទូល្ទកនៅកាងជីវិញ ្ត្របរ់នរ
នរបានរកន

ើញគ្រួសារមួយ

ន៉វិញ ្ញន៉មក

ដដល្នចេះស្រឡាញ់គ្នាន៉វិញ ្ញន៉មក

ដដល្នចេះនល្ើកដល្ងនទរ

ដដល្នចេះនគ្នររគ្នា

ឲ្យគ្នាន៉វិញ ្ញន៉មក។

គ្រួសារដដល្នចេះ

ស្រឡាញ់គ្នាន៉វិញ ្ញន៉មក រឺជាគ្រួសារដដល្នចេះទទួល្បងបអូនជាន្ចា នរល្មានបងបអូនខេេះ
វិញនងាងសេូវិញ

នរល្មានបងបអូនខេេះន៉ឆ្ៃយរីគ្រេះនយរូទំងម្នដឹងខេួន

គ្រេះរហរមន៍នៅដត្ទទួល្សាារមន៍នរជាន្ចា

ប៉េដនតឪរកមាតយរឺជា

ទំងនល្ើកដល្ងនទរឲ្យនរសង។

នយើង

ទទួល្អំណាចនដើមបីនល្ើកដល្ងនទរឲ្យនរ ដូចនយើងបានសាតប់ នៅថ្ងៃននេះថា “គ្រេះវិញ ្ញាណ
ដ៏វិញ ្រទធដណនំឲ្យនយើងមានរ្ទ្នធ ល្ើកដល្ងនទរឲ្យនរ”។

នយើងមានការរ្នសាធអំរីការ

នល្ើកដល្ងនទរននេះ នោយដឹងថានយើងមានរមត្ថភារនល្ើកដល្ងនទរឲ្យនរ នោយសារ
គ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធសតល្់កមាេំងឲ្យនយើង នដើមបីឲ្យនយើងបនងកើត្គ្រួសារដ៏រខសានតមួយនៅកាង
គ្រេះរហរមន៍។
រូមគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធយាងមក

រណ្ា ត្នល្ើគ្រេះរហរមន៍

នោក នល្ើរងមរបរ់នយើង នដើមបីឲ្យនយើងរកន

រណ្ា ត្នល្ើរ្ភរ

ើញនរចកតីរខសានត ឲ្យនយើងបំផ្ទេញការ

រអប់គ្នា ការនមើល្ង្ហយគ្នា ការន្យាយនដើមគ្នាដដល្គ្នមនគ្បនយាជន៍ ។ គ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធ
រកមម ប៉េដនតនបើនយើងម្នរកមមគ្រេះ វិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធម្នអាចរកមមបាននទ។ គ្រេះវិញ ្ញាណ
ដ៏វិញ ្រទធអាចរកមម គ្បរ្ននបើនយើងជាអាក ទទួល្ខ្ត្ខំអនវិញត្តរ្ត្គ្បាកដដមន នោយបនគ្មើ
នោយស្រឡាញ់ នោយនល្ើកដល្ងនទរ ដត្នបើនយើងនដកល្ក់ នយើងប្ទគ្ត្នចៀក នបេះដូង
ដភាក... ននេះគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធម្នអាចរកមមបាននទ។ នហត្ននេះនហើយ នៅថ្ងៃននេះនយើង
រូមអធ្ោាន

រូមគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធមានឥទធ្រល្នល្ើគ្រេះ

នល្ើរ្ភរនោករបរ់នយើង
នបើកដភាក

នបើកគ្ត្នចៀក

នោយដឹ ងថាអាីៗទំងអរ់

រហរមន៍របរ់នយើង

អាស្រ័យនល្ើនយើងនបើកច្ត្តរំន្ត្

នដើមបីឲ្យគ្រេះវិញ ្ញាណដ៏វិញ ្រទធមានរកមមភារនៅកាងរ្ភរនោក

នយើង នដើមបីឲ្យរ្ភរនោករបរ់នយើងទទួល្នរចកតីរខសានត ដូចគ្រេះនយរូមានគ្រេះបនទូល្
ថា “រូមឲ្យអាករល្់គ្នាបានគ្បកបនោយនរចកតីរខសានត”។ អាដម៉េន។

