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ររបសេ់ កេបេណឌិកត ូ  
ជអ បល្រពះសហគមន្៍រកុងរ ៉មូ 

េផញីជនូយវុជន យវុនរីកនុងពិភពេ កទំងមលូ 
កនុងទិ សកលទី២៦ របសយ់វុវយ័ន ឆន ំ ២០១១ 

“ចូរចក់ឫសនិងក ងជីវតិេលើ្រពះ្រគីស្ត ចូររក ជំេនឿឲយបនរងឹបឹុង (កូឡ២,៧)˝ 

ប្អូនៗ កមួយជទី្រស ញ់! 

ខញុំែតងែតនឹកដល់ទិ សកលៃនយុវវយ័េន្រកុងសីុដនីនឆន ំ២០០៨ េនេពលេនះ្រពះវញិញ ណ 
របស់្រពះជមច ស់សែម្តងឫទធ នុភពដ៏អ ច រយ នំឲយេយើងទំងបុ៉នម នែដលមកពីពិភពេ កទំងមូលរេំភើប 
ចិត្តយ៉ងខ្ល ំង េ យរបួរមួគន ជចិត្តេថ្លើមែតមួយ។ េពលេនះ  េយើងបនេលើកតេមកើងជំេនឿរបស់េយើងយ៉ង 
អ ច រយ។ េនេពល្របជំុេនះក៏ដូចេនេពល្របជំុឆន ំមុនៗែដរ យុវជនយុវនរជីេ្រចើន បនទទួលផលយ៉ង 
បរបូិណ៍ ស្រមប់ជីវតិរបស់ខ្លួន និងស្រមប់្រពះសហគមន៍ទំងមូលផងែដរ។ 

ឥឡូវេយើងសូមនឹកគិតដល់ទិ សកលរបស់យុវវយ័ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេន្រកុងម៉្រឌីដ (្របេទស 
េអសប៉ញ) នែខសី  ២០១១ ខងមុខេនះ។ េនឆន ំ១៩៨៩  អងគ្របជំុយុវជនសកល ន ក់េនមួយរយៈ
េន្របេទសេអសប៉ញម្តងេហើយ គឺេនបូជនិេយស ្ឋ ន សន្តយ៉កុប េន្រកុងកំបូ៉ែស្តល។ បុ៉នម នែខេ្រកយ 
មក  ្រ ប់ែតជញជ ំងែដលែញកទី្រកុងែប៊រ ំង  េន្របេទសអល្លឺម៉ង់្រតូវរលំ ជ្រពឹត្តិករណ៍្របវត្តិ ្រស្ត 
មួយដ៏សំខន់។ េនសម័យឥឡូវ្របជជនេនទ្វីបអឺរ ៉បុ ្រតូវែស្វងរកឫសវបបធម៌របស់ខ្លួនេឡើងវញិជចំ 
បច់ គឺជវបបធម៌ែដលមន្រគីស្ត សនជ្រគឹះ។ េហតុេនះេហើយ េយើង ត់េពលឲយជួបគន  េន្រកុង 
ម៉្រឌីដ េ យមន្របធនបទដូចតេទ៖ “ចូរចក់ឫស និងក ងជីវតិេលើ្រពះ្រគីស្ត ចូររក ជំេនឿឲយបន
រងឹបឹុង (កូឡ២,៧)˝។   

ខញុំសូមអេញជ ើញប្អូនៗ កមួយមករមួ្របជំុ េ្រពះ្របជំុេនះមន រៈសំខន់ខ្ល ំង ស់ ស្រមប់្រពះ
សហគមន៍េនទ្វីបអឺរ ៉បុផង និងស្រមប់្រពះសហគមន៍ទំងមូលផងែដរ។ ខញុំមនបំណងឲយយុវជនទំង 
អស់ េទះជយុវជនែដលេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះេយសូ៊្រគីស្តក្តី េទះជយុវជនែដលេន ទ ក់េសទើ និងេនមន 
មនទិលសង ័យអំពីជំេនឿេលើ្រពះ្រគីស្តក្តី ឬជយុវជនែដលគម នជំេនឿេលើ្រពះអងគេ ះក្តី ឲយមនបទពិេ - 
ធន៍អំពី្រពះ្រគីស្តកនុង្របជំុេនះ េពលគឺខញុំចង់ឲយយុវជនទំងអស់មនបទពិេ ធន៍អំពី្រពះអមច ស់េយសូ៊ 
ែដលមន្រពះជនមថមី គង់េនជមួយេយើង និង្រស ញ់េយើង។ បទពិេ ធន៍េនះ មុខជនឹងមនឥទធិពល 
យ៉ងខ្ល ំង កនុងកររស់េនរបស់ខ្លួនពំុខន។ 

 
១-ដំេណីរេទរក្របភពៃនេសចកីគសងឃឹម 

េន្រគប់សម័យ សូមបីែតសព្វៃថងែដរ យុវជនជេ្រចើនមនបំណងយ៉ងខ្ល ំង ចង់ឲយមនុស មន 
ទំនក់ទំនងយ៉ងេ ម ះ្រតង់និង មគគីគន ។ មនគន ជេ្រចើនសង្វ តចង់ក ងទំនក់ទំនងដ៏ពិត្របកដ
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េ យ្រស ញ់គន យ៉ងេ ម ះ ចង់ក ង្រកុម្រគួ រែដលមនចិត្តេថ្លើមែតមួយ  ចង់ឲយខ្លួនបនចិត្តនឹងន 
េសង ម ង ត់ និងរស់េនេ យេសចក្តីសុខ ន្តយ៉ងពិត្របកដ។ ដូេចនះ យុវជនសងឃឹមថនឹងមនអន- 
គតភ្លឺ ្វ ង ្របកបេ យសុភមងគល។ 

មពិត េពលខញុំនឹកដល់កលខញុំេនជយុវជន ខញុំដឹងចបស់ថ យុវជនមិនសូវខ្វល់ខ្វ យអំពីកររស់ 
េនយ៉ងនឹងន េសង ម ង ត់ និងេសចក្តីសុខ ន្តបុ៉នម នេទ។ ករែស្វងរកករងរែដល ចផ្តល់ឲយកររស់
េនរបស់ខ្លួនបនេសចក្តីសុខ ន្តនិងនក្តី ពិតជករសំខន់ដ៏ចំបច់ែមន។ បុ៉ែន្ត េទះបីយុវជនខិតខំែស្វង 
រកករងរក្តី ក៏េគេនែតសង្វ តែស្វងរកឧត្តមគតិដ៏ល្អ្របេសើរ យកមកត្រមង់ជីវតិរបស់ខ្លួន។ េពលខញុំេនជ 
យុវជន េយើងមិនចង់បងខូចជីវតិ េ យរស់េន មរេបៀបមនុស ជំនន់មុន ែដលមិនចង់ែកែ្របអ្វីេ ះ 
េនះេឡើយ គឺេនេពលេនះ េយើងចង់បនអ្វីៗសុទធែតល្ៗអ  និងថមីៗែប្លកពីមុន គឺេយើងចង់ែស្វងរកតៃម្លៃន 
ជីវតិដ៏្របេសើរ។ 

មពិតេនជំនន់េនះ បំណងេយើងភជ ប់េទនឹងសភពករណ៍នេយបយ គឺេយើងរស់េនកនុង របប
លទធិផ្ត ច់ករជតិសងគមនិយម និងេកើតស្រងគ មសកលទី២។ េពលេនះ អំ ចរ ្ឋ ភិបលដូចជឃំុ 
ឃំងេយើង។ ដូេចនះ េនេពលេនះេយើងមនបំណងចង់រចួខ្លួន ចង់បនេសរភីព និងចង់ព្រងីកសមតថភព 
ទំងអស់របស់ខ្លួនកនុង នៈជមនុសយ។ ខញុំយល់េឃើញថ យុវជនកនុង្រគប់សម័យមនបំណងចង់សទុះេចញ 
ផុតពីទំេនៀមទម្ល ប់ គឺយុវជនសង្វ តចង់បនអ្វីៗែដលពិត ល្អ្របេសើរ ជងកររស់េនជធមម  េ យ
មិន្រពមែ្របអ្វីជថមីេឡើយ។ េតើយុវជនមនបំណងដូេចនះ ្រគន់ែតជករយល់សប្តិ៍បុ៉េ ្ណ ះឬ? េនេពល 
េពញវយ័ យុវជនមុខជនឹងេភ្លចសប្តិ៍េនះេហើយេមើលេទ? េទ! មនុស េកើតមកេដើមបីស្វះែស្វងរកអ្វីដ៏ល្អ 
្របេសើរជនិចច េពលគឺអ្វីែដលមិនសថិតេនកនុងេ កេនះេទ។ អ្វីៗឯេទៀត មិន ចេធ្វើឲយចិត្តបនសកប់សកល់ 
េទ។ សន្តអូហគូ ្ត ំង មន្រប សន៍យ៉ងពិត្របកដថ “ចិត្តេយើងេនែតខ្វល់ខ្វ យឥតឈប់ឈរជនិចច 
ទល់ែតស្រមកេនកនុង្រពះជមច ស់េទើបសកប់សកល់”។ បំណងរបស់មនុស េយើង ចង់បនជីវតិដ៏្របេសើរ 
ជងពីមុន។ បំណងេនះ ពិតជសញញ សមគ ល់បញជ ក់ថ ្រពះជមច ស់្របតិ ្ឋ នេយើង និងដូចជមន ្ល ក 

ន មរបស់្រពះអងគចរកិកប់ទុកកនុងចិត្តេយើងែដរ។ ្រពះជមច ស់ជជីវតិ េហតុេនះេហើយបនជអ្វីៗែដល 
្រពះអងគ្របតិ ្ឋ នមក ែស្វងរកចង់បនជីវតិ។ ជពិេសសមនុស ែដល្រពះអងគ្របតិ ្ឋ នឲយជរបូតំ ង
របស់្រពះអងគ និងឲយមនលកខណៈដូច្រពះអងគ ក៏សង្វ តចង់បនេសចក្តី្រស ញ់ ចង់បនអំណរសបបយ 
និងចង់បនេសចក្តីសុខ ន្ត។   

េយើងយល់ចបស់ថ អនកែដលចង់បំបត់្រពះជមច ស់ េ យមនបំណងចង់ឲយមនុស មនជីវតិរស់ 
រេវ ើក ពិតជយល់ខុសទំង្រសុងេហើយ  េ្រពះ្រពះជមច ស់ជ្របភពៃនជីវតិ។ ដូេចនះអនកែដលចង់បំបត់្រពះ 
អងគ ដូចជផ្ត ច់ខ្លួនពី្របភពៃនជីវតិេនះ េហើយឃ្ល តឆង យពីេសចក្តីេពញលកខណៈជមនុស  ្រពមទំងឃ្ល ត 
ឆង យពីអំណរសបបយដ៏ពិត្របកដ។ សត្វេ កែដលេកើតមក ែតឃ្ល តពី្រពះែដល្របតិ ្ឋ នខ្លួនមក ពិត 
ជមន សនសូនយ។ មអរយិធម៌បចចុបបនន កនុងតំបន់ខ្លះេនពិភពេ ក ជពិេសសេនបសចឹម្របេទស 
មនុស ជេ្រចើនត្រមង់នឹងបំបត់្រពះជមច ស់ េចញពីកររស់េនរបស់េគ ឬយល់េឃើញថអនកកន់ ស- 
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ន ្រគន់ែត ្រតូវកន់ែបបឯកជន េ យ សនគម នទក់ទិនជមួយនឹងកររស់េនកនុងសងគម។ បុ៉ែន្តផទុយ 
េទវញិ អ្វីៗដ៏មនតៃម្លេហើយែដលជ្រគឹះៃនសង្គម េពលគឺតៃម្លដ៏ៃថ្លថនូរៃនជិវតិមនុស  តៃម្លៃន មគគី 

មគគ  តៃម្លៃនករងរ តៃម្លៃន្រកុម្រគួ រ សុទធែតហូរេចញមកពីដំណឹងល្អរបស់្រពះ្រគីស្ត។ េយើងយល់ 
េឃើញថ េនទ្វីបអឺរ ៉បុ មនុស ដូចជបនបំបត់្រពះជមច ស់េហើយ គឺដូចជែលងចងចំ្រគីស្ត សន ឬ 
បដិេសធ្រគីស្ត សនយ៉ងជក់ចបស់ គឺលះបង់េចលតៃម្លដ៏ៃថ្លថនូរៃនជំេនឿេលើ្រពះ្រគីស្តេទៀតផង។ ករ 
លះបង់ដូេចនះ ចប ្ត លឲយេគបត់បង់បុគគលិកលកខណៈ ដ៏េ្រជបំផុតរបស់ខ្លួនផទ ល់ែដរ។ 

េហតុេនះេហើយ បនជខញុំអេញជ ើញប្អូនៗ កមួយយុវជនជមិត្តសម្ល ញ់ឲយព្រងឹងដំេណើ រៃនជំេនឿេទ 
កន់្រពះជមច ស់  ជ្រពះបិ របស់្រពះអមច ស់េយសូ៊្រគីស្ត។ ប្អូនៗ កមួយយុវជនពិតជអនគតៃនសងគម 
និងពិតជអនគតៃន្រពះសហគមន៍ែដរ។ ្រគីស្តទូតបូ៉លែតងសរេសរជូន្រគីស្តបរស័ិទ្រកុងកូឡូសថ េគ 
្រតូវែតមនឫសនិងមន្រគឹះដ៏មំ  េទើប ចរស់េនបនយ៉ងេពញេលញ។ េសចក្តីេនះ ក៏ពិត្របកដែមន 
ស្រមប់េនសម័យឥឡូវេនះ គឺជងេនសម័យឯេទៀតៗេទេទៀត េ្រពះយុវជនជ្រចីន គម នេគលដ៏រងឹ 
បឹុងយកមកក ងជីវតិរបស់ខ្លួនេទ ប ្ត លឲយេគគម នចិត្តនឹងនែដរ។ មនុស ទួេទ ែតងនឹកគិតថអ្វីៗក៏ 
េ យ មនតៃម្លេសមើគម  គម នេសចក្តីពិត គម នេគល ែដលមនុស ទំងអស់្រតូវេគរព្រគប់គន ។ រេបៀបគិត 
ដូេចនះ មិនបេងកើតេសរភីពដ៏ពិត្របកដេទ ផទុយេទវញិប ្ត លឲយមនុស មន គម នចិត្តនឹងន និងេសចក្តីសុខ 

ន្តកនុងខ្លួនេទ ប ្ត លឲយេគខកចិត្ត និងឲយេគប ្ត យខ្លួន មរេបៀបគិត និង មរេបៀប្រប្រពឹត្តរបស់ 
មនុស ទូេទេនសម័យឥឡូវ។   

ប្អូនៗ កមួយយុវជន! ប្អូនៗ កមួយយុវជនមនសិទធិនឹងទទួលេគលជំហរដ៏រងឹបឹុង យ៉ងចបស់យកមក 
ជួយកនុងេពលេធ្វើជេ្រមើសរបស់ខ្លួន និងមកក ងអនគតរបស់ខ្លួនេទៀត ដូចពន្លក្រតូវករបេងគ លទំ ខំ្លួន 
ចក់ឫស និងេទជេដើមេឈើមំមួន ចបេងកើតផលែផ្លបន។ 
 
២-“ចរូចកឫ់ស និងក ងជី តេលី្រពះ្រ ស្ត ចរូរក ជំេនឿឲយបនរឹងបុឹង˝ 

ខញុំចង់រះិគិតអំពីពកយទំងបី ែដល្រគីស្តទូតបូ៉លសរេសរេនះ យកមកពនយល់អំពី រៈសំខន់ៃន 
ជំេនឿកនុងកររស់េនរបស់្រគីស្តបរស័ិទគឺថ៖ “ចក់ឫស˝ “និងក ងជីវតិេលើ្រពះ្រគីស្ត” “រក ជំេនឿឲយបន
រងឹបឹុង”។ មននិមិត្តរបូបីយ៉ង គឺទីមួយ “ចក់ឫស” នំឲយនឹកដល់េដើមេឈើ និងឫសែដលបឺតជីរជតិមក 
ចិញច ឹមេដើម។ ទីពីរគឺ “ក ងជីវតិ” នំឲយនឹកដល់ករ ងសង់ផទះ។ទីបីគឺ “ឲយបនរងឹបឹុង” នំឲយគិតដល់ 
កម្ល ំងកយ កម្ល ំងចិត្តគំនិតែដលចេ្រមើនេឡើង។ មុននឹងពនយល់ពកយទំងបីេនះ ខញុំសូមកត់សមគ ល់ថ 
កិរយិស័ពទទំងបីេនះ  គឺ“ចក់ឫស ក ង  រក ជំេនឿ˝  សុទធែតជកិរយិស័ពទ អសកមម មេវយយករណ៍ 
្រកិក។  មភ េដើម  កិរយិស័ពទ អសកមមមនន័យថ ្រពះ្រគីស្តផទ ល់ជ្របធនៃនកិរយិស័ពទ គឺ្រពះអងគ 
េហើយែដលមនបំណងចង់ចក់ឫស ចង់ក ង និងចង់ព្រងឹងជំេនឿរបស់្រគីស្តបរស័ិទ។ និមិត្តរបូទីមួយ 
គឺេដើមេឈើែដលចក់ឫសយ៉ងមំ  ឫសទំងេនះចិញច ឹមេដើម េធ្វើឲយេដើមសថិតេសថរនឹងន និងបនរងឹបឹុង។ 
េបើគម នឫស ខយល់បក់េបកមក មុខជនឹងរលំេដើមេឈើ េហើយ ក៏េ្រក មស្វិតេទ។ ខញុំសូមសួរថ  េតើេយើង
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មនចក់ឫស ខ្លះ? េយើងមនឪពុកម្ត យ មន្រកុម្រគួ រ មនអរយិធម៌្របេទសេយើង ែដលសុទធែតជ 
ឫសដ៏មន រៈសំខន់ កនុងបុគគលិកលកខណៈរបស់េយើងែមន។ ្រពះគមពីរសែម្តងឫសមួយេទៀត  គឺពយករ ី
េយេរមីែចងថ៖ “អនកែដលេផញើជីវតិេលើ្រពះអមច ស់ និងយក្រពះអងគេធ្វើជបែង្អក ពិតជទទួល្រពះពរមិន
ខន! អនកេនះេ្រប បបននឹងេដើមេឈើដុះេនែកបរផ្លូវទឹក ែដលមនឫសចក់េទរកទឹកហូរ គឺ មិនខ្ល ច
កេម្ដ េហើយស្លឹករបស់ េនេខៀវខចីជនិចច។ េនេពល ងំសងួត មិន្រពួយបរមភអ្វីេទ គឺ េនែតបេងកើតែផ្លផក  
ដែដល។ (យរ ១៧,៧.៨)។ 

ពយករេីយេរមីយល់េឃើញថពកយ “ចក់ឫស” មនន័យថ េផញើជីវតិេលើ្រពះអមច ស់ទំងទុកចិត្តេជឿ 
េលើ្រពះអងគ។ េយើងេយងជីវតិពី្រពះជមច ស់មក។ េ្រកពី្រពះអងគ េយើងមិន ចរស់េនយ៉ងពិត្របកដ 
បនេទ។ “្រពះជមច ស់បន្របទន្រពះជនមផទ ល់របស់្រពះអងគមកេយើង េហើយ្រពះជនមេនះសថិតេនកនុង្រពះ 
បុ្រ របស់្រពះអងគ” (១យហ ៥,១១)។ ្រពះេយសូ៊ផទ ល់បង្ហ ញ្រពះអងគទុកជជីវតិរបស់េយើង (យហ ១៤, 
៦)។  េហតុេនះេហើយ ្រគីស្តបរស័ិទមិន្រគន់ែតជអនកេជឿេសចក្តីពិតមួយចំនួនេទ ែតជអនកមនទំនក់ 
ទំនងេ យផទ ល់ជមួយ្រពះេយសូ៊្រគីស្ត ជអនកជួប្រពះបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ ែដលផ្តល់ឲយខ្លួនមនជីវតិ 
រស់រេវ ើកេ យមនកម្ល ំងថមី។ េនេពលេយើងមនទំនក់ទំនងជមួយ្រពះ្រគីស្ត  ្រពះអងគសែម្តងបុគគលិក 
លកខណៈរបស់េយើងផទ ល់។ េពលេនះជីវតិេយើងក៏ចេ្រមើនេឡើង និងបនេពញលកខណៈេ យេយើងបន 
ចងមិត្តភពជមួយ្រពះអងគ។ 

ជួនកលេនេពលយុវវយ័ មន ក់ៗសួរខ្លួនឯងថ េតើជីវតិខញុំមនអតថន័យយ៉ង ? េតើខញុំមនបំណង 
ចង់ត្រមង់ជីវតិខញុំេទរកទិស ? យុវវយ័ពិតជដំ ក់កលជ្រគឹះៃនជីវតិមនុស ។ ជួនកលសំណួរ 
ទំងេនះ ប ្ត លឲយខ្លួន្រពួយបរមភយ៉ងយូរ។ យុវជននឹកគិតដល់ករងរែដលខ្លួនចង់េធ្វើេនពលអន 
គតផង នឹកគិតដល់ទំនក់ទំនងកនុងសងគមែដលខ្លួន្រតូវចងផង នឹកគិតដល់មេនសេញច តនខងផ្លូវចិត្តផង 
។ល។ េពលខញុំសរេសរេសចក្តីេនះ ខញុំនឹករឭកថ េពលខញុំេនយុវជន ម៉យងខញុំដឹងខ្លួនថ ្រពះអមច ស់សព្វ្រពះ 
ហឫទ័យឲយខញុំេទជបូជចរយ បុ៉ែន្តបនទ ប់មក  គឺេ្រកយស្រងគ មសកលទី២ េនេពលខញុំេរៀនេនេទវវទិយ- 
ល័យនិងេនម វទិយល័យ ខញុំ្រតូវែតបញជ ក់េសចក្តីេនះឲយបនចបស់។ ខញុំែតងសួរខ្លួនឯងថេតើ្រពះ 
អមច ស់ ពិតជេ ខញុំឲយេទជបូជចរយែមនឬយ៉ង ? េតើ្រពះអងគមនគេ្រមងករឲយខញុំេទជបូជចរយ
ពិតឬយ៉ង ? េតើខញុំមនសមតថភព ចមនចិត្តភក្តី េ ម ះ្រតង់នឹង្រពះអងគជនិចច ឬយ៉ង ? េតើខញុំ 

ច បេ្រមើ្រពះអងគេ យអស់ពីចិត្តបន ឬយ៉ង ? ខញុំសេ្រមចចិត្តេទជបូជចរយមិនែមនេ យ្រសួល 
េទ គឺ ទំងេកើតទុកខែមន។ គម ននរ ចេ្រជើសេរ ើសអ្វីមួយេ យមិនេកើតទុកខេទ េ្រពះខ្លួន្រតូវលះបង់ 
អ្វីៗទំងអស់ េផ ងពីអ្វីែដលេយើងបនេ្រជើសេរ ើសេនះ។ បុ៉ែន្តេ្រកយមក ពន្លឺេលចេចញមក េហើយខញុំេជឿ 
ជក់ថ  ្រពះអមច ស់សព្វ្រពះហឫទ័យឲយខញុំថ្វ យខ្លួនេទ្រពះអងគែមន។ ្រពះអងគមុខជនឹង្របទនកម្ល ំងឲយ 
ខញុំពំុខន។ ្របសិនេបើខញុំ ្ត ប់្រពះអងគ  េធ្វើដំេណើ ររមួជមួយ្រពះអងក  ខញុំពិតជ គ ល់ខ្លួនខញុំផទ ល់។ ករសំខន់ 
គឺខញុំមិនចង់ េធ្វើ មបំណងរបស់ខ្លួនផទ ល់  ែតេធ្វើ ម្រពះហឫទ័យរបស់្រពះអងគវញិ  េទើបកររស់េនរបស់ 
ខ្លួនមនអតថន័យពិត្របកដផង។ 
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េដើមេឈើមនឫសេធ្វើឲយេដើមភជ ប់យ៉ងមំមួននឹងដីយ៉ង  ្រគឹះក៏េធ្វើឲយផទះេនសថិតេសថរជយូរ 
យ៉ងេនះែដរ។ េយើង “ចក់្រគឹះេលើ្រពះ្រគីស្ត” េ យេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះអងគ (កូឡ២,៦) េយើងដូចផទះ ង 
សង់េលើ្រគឹះដូេចនះែដរ។ ម្របវត្តិ ្រស្តដ៏វសុិទធ មនឧទហរណ៍របស់សន្តបុគគលជេ្រចើន ែដលក ង 
ជីវតិរបស់ខ្លួនេលើ្រពះបនទូលរបស់្រពះជមច ស់ជ្រគឹះ។ េ ក ្រប ំ ងសង់ជីវតិរបស់ខ្លួនេលើ្រពះ 
បនទូលរបស់្រពះជមច ស់ជ្រគឹះមុនេគបង្អស់។ េ កជបុព្វបុរសខងជំេនឿេធ្វើ ម្រពះបញជ របស់្រពះជ 
មច ស់ ែដលសូមឲយចកេចញពី្រកុម្រគួ រ ឪពុករបស់េ ក េចញដំេណើ រេឆព ះេទទឹកដីែដលេ កមិន 

គ ល់។ “េ ក ្រប ំេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះជមច ស់ េហើយ្រពះអងគេ្របសេ កឲយបនសុចរតិ េ យ 
េឈ្វងយល់ដល់ជំេនឿេនះ េ កក៏ទទួលេឈម ះថជ “មិត្តសម្ល ញ់របស់្រពះអងគ” ែថមេទៀត (យក ២,២៣) 
។ អស់អនកែដលយក្រពះ្រគីស្តជ្រគឹះៃនជីវតិ ែតងតបេឆ្លើយនឹង្រពះជមច ស់្រ ស់េ េគ គឺអនកទំងេនះ 
េផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះអងគ និង្របតិបត្តិ ម្រពះបនទូល្រពះអងគែដរ។ ្រពះេយសូ៊េ្រប ន្របេ ្រកុម វក័ថ៖ 
“េហតុអ្វីបនជអនក ល់គន េ ខញុំថ "្រពះអមច ស់!្រពះអមច ស់!" ែតមិន្រប្រពឹត្ត មពកយខញុំដូេចនះ?˝ (លក ៦, 
៤៦)។ េពលេនះ្រពះអងគយកនិមិត្តរបូអំពីផទះមកបញច ក់ថ៖ “អនកែដលមករកខញុំ ្ត ប់ពកយខញុំេហើយ្រប្រពឹត្ត 

មខញុំ ខញុំបង្ហ ញ្របប់ឲយអនក ល់គន ដឹងថ េគេ្រប បបនេទនឹងមនុស ្របេភទ  គឺអនកេនះេ្រប បបន
នឹងមនុស មន ក់ែដលសង់ផទះ។ គត់ជីកដីយ៉ងេ្រជ េហើយចក់្រគឹះេលើផទ ំងថម លុះទឹកជំនន់មកដល់ េទះ 
បីទឹកហូរមកប៉ះយ៉ង ក៏េ យ ក៏មិន ចេធ្វើឲយផទះេនះរេងគើបនែដរ េ្រពះគត់បនសង់យ៉ងមំ។ 
ចំែណកឯអនកែដល ្ត ប់ពកយខញុំ ែតមិន្រប្រពឹត្ត ម េ្រប បបននឹងមនុស មន ក់ែដលសង់ផទះេ យពំុបន
ចក់្រគឹះ។ លុះទឹកហូរបក់មក ផទះេនះក៏រលំខូចខតភ្ល មគម នអ្វីសល់េឡើយ˝ (លក ៦,៤៦.៤៩)។ 

យុវជនជមិត្តសម្ល ញ់ ចូរសង់ផទះរបស់ខ្លួនេលើផទ ំងថមដូចអនកេនះែដលជីកដីយ៉ងេ្រជ។ ចូរប្អូនៗ 
កមួយខិតខំ ម្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគីស្តជេរៀង ល់ៃថង ចូរ ្ត ប់្រពះអងគដូច ្ត ប់មិត្តសម្ល ញ់ដ៏ពិត្របកដ 
មន ក់ ែដលរមួដំេណើ រជមួយដូេចនះែដរ។ េបើ្រពះអងគគង់េនែកបរប្អូនៗ កមួយ េនះប្អូនៗ កមួយពិតជនឹងមន 
ចិត្តក្ល ន ច្របឈមមុខនឹងឧបសគគនន បញ្ហ នន ករខកចិត្ត និងប ជ័យេ យចិត្តសងឃឹម។ 
ជេរឿយៗ សងគមមនុស ែតងែតហុចឲយប្អូនៗ កមួយ ចេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ មរេបៀបេផ ង  េហើយ 
្រសួលជង ក៏បុ៉ែន្តប្អូនៗ កមួយដឹងខ្លួនថ  រេបៀបេ ះ្រ យទំងេនះសុទធែតបេញឆ តចិត្តប្អូនៗ កមួយ មិន 
ផ្តល់ឲយចិត្តបននឹងន េហើយក៏មិនផ្តល់អំណរសបបយែដរ។ មនែត្រពះបនទូល្រពះជមច ស់បុ៉េ ្ណ ះេទ 
ែដលបង្ហ ញមគ៌ដ៏ពិត្របកដ មនែតជំេនឿែដលេយើងបនទទួលបុ៉េ ្ណ ះេទ ជពន្លឺបំភ្លឺ ដំេណើ រជីវតិ
េយើង។ ចូរទទួល្រពះអំេ យទនខងវញិញ ណេនះទំងអរ្រពះគុណ គឺប្អូនៗ កមួយបនទទួលអំេ យ 
ទនេនះពី្រកុម្រគួ រ ចូរសេ្រមចចិត្តតបេឆ្លើយនឹង្រពះជមច ស់ែដល្រ ស់េ ប្អូនៗ កមួយកនុង នៈជ 
អនកទទួលខុស្រតូវ និងេទជមនុស េពញវយ័ខងជំេនឿ។ កំុេជឿអស់អនកែដល្របប់ថប្អូនៗ កមួយមិន្រតូវ 
ករអនកដៃទេដើមបីក ងជីវតិេឡើយ។ ផទុយេទវញិចូរពឹងែផ្អកេលើជំេនឿរបស់ ច់ញតិ េលើជំេនឿរបស់ 
្រពះសហគមន៍ សូមអរ្រពះគុណ្រពះអមច ស់ េ យប្អូនៗ កមួយបនទទួលជំេនឿនិងេ យបនយកមកេធ្វើ 
ជកមមសិទធរបស់ខ្លួនផទ ល់។ 
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៣-“ចរូរក ជំេនឿឲយបនរឹងបុឹង” 
  “ចូរចក់ឫស និងក ងជីវតិេលើ្រពះ្រគីស្ត ចូររក ជំេនឿឲយបនរងឹបឹុង” (កូឡ២,៧)។ ្រគីស្តទូត 
បូ៉ល សរេសរលិខិតេនះេផញើជូន្រគីស្តបរស័ិទ្រកុងកូឡូស េដើមបីតបេឆ្លើយនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់េគ។ េន 
្រកុងកូឡូស អនក្រកុងខ្លះ្របកន់េគលគំនិត មអរយិធម៌របស់េគេនសម័យេនះ ខុស្រសឡះពីជំេនឿ 
របស់្រពះសហគមន៍ ប ្ត លឲយ្រគីស្តបរស័ិទែបរខនងពីដំណឹងល្អរបស់្រពះ្រគីស្ត។ 

 
ប្អូនៗ កមួយយុវជនដ៏ជទី្រស ញ់! អរយិធម៌សម័យឥឡូវ ក៏ដូចអរយិធម៌េន្រកុងកូឡូសន 

សម័យមុនែដរ គឺមនមនុស ជេ្រចើន្របកន់េគលគំនិតម៉យង មិនគិតអំពី សនេ ះ េគមនបំណង
បេណ្ត ញ្រពះជមច ស់េចញពីកររស់េនរបស់មនុស េ ក និងពីសងគម។ េគមនបំណងចង់បេងកើត ថ ន 
បរមសុខេនេលើែផនដី េ យគម ន្រពះអងគេ ះ។  ក៏បុ៉ែន្ត ម្របវត្តិ្រ ស្ត េយើងមនបទពិេ ធន៍ថ 

ពិភពេ កែដលគម ន សន ឬគម ន្រពះជមច ស់ ក្ល យេទជ ថ ននរកេទវញិ គឺមន ក់ៗគិតែតពី្របេយ- 
ជន៍ផទ ល់ខ្លួន ្រកុម្រគួ រននបក់ែបកគន  ទំងមនុស ទំង្របជជតិស្អប់គន េទវញិេទមក មនុស ខ្វះ 
េសចក្តី្រស ញ់ ខ្វះអំណរសបបយ ខ្វះេសចក្តីសងឃឹម។ ផទុយេទវញិេនកែន្លង មនមនុស និង្របជ 
ជនរស់េនេ យេគរព សន និងនឹកគិតដល់្រពះជមច ស់ េគរព្របណិប័តិន៍្រពះអងគ មេសចក្តីពិត 
និង ្ត ប់្រពះសូរេសៀង្រពះអងគ េនកែន្លងេនះ េគ ងសង់អរយិធម៌ៃនេសចក្តី្រស ញ់ េគនំគន េគរព 
កិត្តិយសដ៏ៃថ្លថនូររបស់មនុស មន ក់ៗ មនុស របួរមួគន កន់ែតជិតសនិទធេឡើងៗ េហើយកររបួរមួគន េនះបេងកើត 
ផលល្អជេ្រចើន។ បុ៉ែន្តមន្រគីស្តបរស័ិទខ្លះ បេ ្ត យខ្លួនចូលចិត្ត មេគលគំនិតរបស់មនុស ែដលចង់ 
ផ្ត ច់ សនពីសងគម ឬេពញចិត្តនឹង សនខ្លះែដលែណនំឲយឃ្ល តឆង យពីជំេនឿេលើ្រពះេយសូ៊្រគីស្ត ។ 
មន្រគីស្តបរស័ិទមួយចំនួនេទៀត េទះបីេគមិន មេគលគំនិតទំងេនះក្តី ក៏បេ ្ត យឲយជំេនឿរបស់េគ
េលើ្រពះ្រគីស្តអន់ថយ ប ្ត លឲយេកើតលទធផល ្រកក់  េហើយែលងេគរព មសីលធម៌េទៀតផង។ 
   

្រគីស្តទូតបូ៉ល រឭំកបងប្អូនែដលបេ ្ត យខ្លួន មេគលគំនិតែប្លកពីដំណឹងល្អទំងេនះ អំពីឫទធ - 
នុភពរបស់្រពះ្រគីស្ត ែដលេ យទិវងគតនិងមន្រពះជនមថមីដ៏រងុេរឿង។ គេ្រមងករដ៏អ ច រយរបស់្រពះជ 
មច ស់េនះ ពិតជ្រគឹះៃនជីវតិរបស់េយើង គឺជសនូលៃនជំេនឿរបស់្រគីស្តបរស័ិទ។ ទស នវទិយទំងបុ៉នម ន 
ែដលមិនទទួលគេ្រមងករដ៏អ ច រយេនះ ចត់ទុកជំេនឿេលើ្រពះ្រគីស្តថ ជ “ជំេនឿេល ” (១ករ ១,២៣) 
ែតអនកកន់ មទស នវទិយទំងេនះបង្ហ ញឲយដឹងថ  េគមិន ចេ ះ្រ យសំណួរដ៏សំខន់ៗ ែដល 
េចទេឡើងកនុងចិត្តមនុស បនេឡើយ។ េហតុេនះេហើយ បនជខញុំ  កនុង នៈជអនកបន្តមុខងររបស់្រគីស្ត 
ទូតសិ មក ខញុំក៏ចង់ព្រងឹង ជំេនឿ ប្អូនៗ កមួយ ឲយបនរងឹបឹុងែដរ (លក ២២,៣២)។ េយើងេជឿជក់ថ  ្រពះ 
្រគីស្តេយសូ៊ បនបូជ្រពះជនមេលើេឈើឆក ង េដើមបីែចករែំលក្រពះហឫទ័យ្រស ញ់របស់្រពះអងគឲយមនុស  
េ ក។ េពល្រពះអងគរងទុកខលំបក ្រពះអងគផទុកអំេពើបបរបស់េយើងមក ក់េលើ្រពះអងគ ្រទង់េធ្វើឲយ្រពះ
បិ េលើកែលងេទសឲយេយើង និងចងសមពនធេម្រតីជថមីរ ង្រពះបិ  និងមនុស េយើង ្រពមទំងេ្របស
ឲយេយើងមនផ្លូវេទកន់្រពះជនមផទ ល់របស់្រពះបិ ។ ដូេចនះ្រពះេយសូ៊រេំ ះេយើងឲយបនរចួពីអ្វីៗ ែដល
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ងំដំេណើ រជីវតិរបស់េយើង េពលគឺអំេពើបបែដលប ្ត លឲយេយើងេទជទសករ។ េ យ រ្រពះអងគ 
េយើង ច្រស ញ់មនុស ទំងអស់បន សូមបីែតខម ំងស្រតូវ ក៏េយើង ច្រស ញ់បនែដរ  ្រពមទំង 
ែចករែំលក្រពះហឫទ័យ្រស ញ់េនះដល់បងប្អូន្រកី្រកជងេគ និងដល់បងប្អូនែដលេកើតទុកខេ្រចើនជងេគ 
ផងែដរ។ 

 
យុវជនជទី្រស ញ់ ! េយើងែតងែតខ្ល ចេឈើឆក ង ក់ដូចេឈើឆក ងេនះ ជសញញ សមគ ល់ៃន 

ករបំផ្ល ញជីវតិ។ ែតផទុយេទវញិ េឈើឆក ងសែម្តងអំពី្រពះហឫទ័យ្រស ញ់ែដលហួសពីករ ម ន របស់ 
្រពះជមច ស់ចំេពះមនុស េ ក និងជ្របភពៃនជីវតិែដលផុសេឡើង។ ្រពះជនមរបស់្រពះបិ  បនផុស 
េចញ មកពី្រពះេបះដូង្រពះេយសូ៊ ែដល្រតូវេគចក់ទម្លុះេនេលើេឈើឆក ង។ ្រពះអងគសព្វ្រពះហឫទ័យ 
្របទន្រពះជនមេនះជនិចច មកអស់អនកែដលសុខចិត្តសម្លឹងេមើល្រពះេយសូ៊ែដល្រតូវេគឆក ងេនះ។ េហតុ 
េនះខញុំេនែតអេញជ ើញប្អូនៗ កមួយឲយទទួលេឈើឆក ងរបស់្រពះេយសូ៊ ទុកជសញញ សមគ ល់សែម្តងអំពី្រពះ 
ហឫទ័យ្រស ញ់របស់្រពះបិ  និងទុកជ្របភពៃនជីវតិថមី។ េ្រកពី្រពះ្រគីស្ត ែដលេ យទិវងគតនិង 
មន្រពះជនមថមីដ៏រងុេរឿងេនះ គម នករសេ្រងគ ះេផ ងេទៀតេឡើយ! មនែត្រពះ្រគីស្តមួយ្រពះអងគគត់ែដល

ចរេំ ះមនុស េ កឲយបនរចួផុតពីេសចក្តី ្រកក់!  មនែត្រពះ្រគីស្តមួយ្រពះអងគេទ ែដល ចព្រងីក
្រពះ ជយៃនយុត្តិធម៌  ៃនសន្តិភព និងៃនេសចក្តី្រស ញ់ែដលេយើងទំងអស់គន សង្វ តែស្វងរកចង់ បន 
េនះ។ 
 
 ៤-េទះបីេយីងេមីល្រពះ្រ ស្តមិនេឃីញកី្ត ក្៏រតូវេផញីជី ត េជឿេលី្រពះ្រ ស្ត 

កនុងគមពីរដំណឹងល្អ មនែចងអំពីបទពិេ ធន៍របស់្រគីស្តទូតថូម៉ ែដលទទួលគេ្រមងករដ៏ 
អ ច រយៃនេឈើឆគ ង  គឺអំពី្រពះ្រគីស្តែដលេ យទិវងគតនិងមន្រពះជនមថមីដ៏រងុេរឿង។ េ កថូម៉ជ្រគីស្ត 
ទូតមន ក់កនុងចំេ ម្រគីស្តទូតទំងដប់ពីរនក់។ េ កេដើរ ម្រពះេយសូ៊ េឃើញ្រពះអងគេ្របសអនកជំងឺឲយ 
បនជ និងេឃើញ្រពះអងគេធ្វើករអ ច រយេផ ងៗ។ េ កក៏ ្ត ប់្រពះអងគមន្រពះបនទូលែដរ។ បុ៉ែន្តេនេពល 
្រពះបរម្រគូទទួលមរណភព គត់ដូចជវលិវល់កនុងចិត្ត។ ង ចបុណយចម្លង េពល្រពះអមច ស់សែម្តង្រពះ 
អងគឲយ្រកុម វក័េឃើញ េ កថូម៉មិនេនជមួយពួកេគេទ។ េពល្រកុម្រគីស្តទូតជ្រមបគត់ថ  ្រពះ 
េយសូ៊មន្រពះជនមគង់េន និងសែម្តង្រពះអងគឲយេគេឃើញ េ ក្របកសថ៖ “េបើខញុំមិនេឃើញ ន មែដក 
េគលេនបតៃដ និងមិនបន ក់្រមមៃដកនុង ន មែដកេគល េហើយេបើខញុំមិន ក់ៃដ្រតង់ឆ្អឹងជំនីររបស់ 
េ កេទ ខញុំមិនេជឿជ ច់ខត” (យហ២០,២៥)។ 

េយើងក៏ចង់េឃើញ្រពះេយសូ៊ែដរ ចង់និយយជមួយ្រពះអងគ ចង់ដឹងចបស់ថ្រពះអងគគង់េនជ មួយេយើង
ែមន។ សព្វៃថង មនុស ជេ្រចើនពិបក គ ល់្រពះេយសូ៊។ មនេគផ យទស នៈអំពី្រពះេយសូ៊ 

មេគ្រសម័យេឃើញ ទំងអះ ងថ  ទស នៈទំងេនះជវទិយ ្រស្ត។ េ យគិតដូេចនះ េគបំបត់ 
លកខណៈដ៏ ឧត្តុងគឧត្តមរបស់្រពះអងគ ែដលមនែតមួយ្រពះអងគគត់។ េហតុេនះេហើយ បនជេ្រកយពីបន 
សិក និងសមឹង ម ធិ៍េធ្វើសមម ធិជយូរឆន ំ ខញុំមនគំនិតផុសេឡើងកនុងចិត្ត ចង់បញជូ នបទពិេ ធន៍ខ្លះៗអំពីខញុំ 
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ជួប្រពះេយសូ៊េ យផទ ល់ខ្លួន។ ខញុំបនសរេសរេសៀវេភមួយអំពី្រពះេយសូ៊។ ដូេចនះខញុំ ចជួយប្អូនៗ 
កមួយឲយ ចេឃើញ  ច ្ត ប់ ចពល់្រពះអមច ស់បន េ្រពះ្រពះជមច ស់យងមកជួបមនុស េយើង 
េដើមបីសែម្តងឲយេយើង គ ល់្រពះអងគ កនុងអងគ្រពះេយសូ៊ជអមច ស់េនះ។ 

 ្របំបីៃថងេ្រកយមក េពល្រពះេយសូ៊ផទ ល់សែម្តង្រពះអងគឲយ្រកុម វក័េឃើញ ្រពះអងគមន្រពះ
បនទូលមក្រគីស្តទូតថូម៉ថ៖ “ចូរ ក់្រមមៃដអនកមកបតៃដខញុំ ចូរ ក់ៃដអនក្រតង់ឆ្អឹងជំនីរខញុំ។ ចូរេជឿេទ 
កំុរងឹរសូមិន្រពមេជឿេឡើយ!” (យហ ២០,២៦.២៧)។ េយើងក៏ ចពល់្រពះេយសូ៊ម៉យងែដរ គឺដូចជ ក់ៃដ
េលើសញញ សមគ ល់ បញជ ក់អំពី្រពះេយសូ៊េ យទិវងគត និងអំពី្រពះអងគ្រស ញ់េយើង។  េនេពលេយើង 
ទទួលអគគសញញ នន ្រពះអងគគង់េនែកបរេយើងយ៉ងពិេសស ្រពះអងគ្របគល់្រពះអងគឲយេយើង។   

យុវជនជទី្រស ញ់! ចូរយកចិត្តទុក ក់េរៀនឲយ “េឃើញ” ឲយ “ជួប” ្រពះេយសូ៊។  កនុងអគគសញញ  
អរ្រពះគុណ ្រពះអងគគង់េនែកបរេយើងរហូតដល់េធ្វើជ រស្រមប់ផគត់ផគង់េយើងឲយេធ្វើដំេណើ រ។ កនុងអគគ 
សញញ េលើកែលងេទស ្រពះអងគសែម្តង្រពះហឫទ័យេម ្ត ករុ ឲយេយើង គ ល់។ ចូរទទួល គ ល់វត្តមន
របស់្រពះេយសូ៊កនុងជន្រកី្រក កនុងអនកជំងឺ កនុងបងប្អូនែដល្របឈរមុខនឹងទុកខលំបក េហើយែដល្រតូវករឲយ 
ប្អូនៗ កមួយជួយ។ ចូរបេ្រមើ្រពះអងគកនុងបងប្អូនទំងេនះេទ។ 

 ចូរចប់េផ្តើមនិយយសនទននឹង្រពះ្រគីស្តេ យផទ ល់ខ្លួន មជំេនឿ។ ចូរនិយយសនទនឲយកន់ែត
្របេសើរេឡើងៗ។ ចូរខិតខំឲយ គ ល់្រពះ្រគីស្តេ យ ន្រពះគមពីរ េ យ នេសចក្តីេ្រប ន្របេ ៃន្រពះ 
សហគមន៍កតូលិក។ ចូរនិយយសនទនជមួយ្រពះអងគេ យអធិ ្ឋ ន ចូរេផញើជីវតិេលើ្រពះអងគ  ទុកចិត្តេលើ 
្រពះអងគេទ! ្រពះអងគនឹងមិនែដលកបត់ករទុកចិត្តរបស់ប្អូនៗ កមួយេទ! “អនកមនជំេនឿ ម្រគីស្ត សន 

ជបឋម ្រតូវេផញើជីវតិទំង្រសុងេ យផទ ល់េទេលើ្រពះជមច ស់។ េនេពលជមួយគន េនះ អនកមនជំេនឿក៏ 
សុខចិត្តទទួលេសចក្តីពិតទំងអស់ ែដល្រពះអងគបនសែម្តងឲយមនុស េ ក គ ល់”។ េធ្វើដូេចនះប្អូនៗកមួយ 
មុខជនឹងមនជំេនឿកន់ែតមំមួននិងេពញលកខណៈ  មិនអះ ងែតេលើមេនសេញច តនខង សន  ឬ 
េលើករេ្រប ន្របេ  ែដលប្អូនៗ កមួយបនទទួលកលេនពីេនេកមងបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតប្អូនៗកមួយ ច គ ល់ 
្រពះជមច ស់ និង ចរស់េនេ យ រ្រពះអងគយ៉ងពិត្របកដ ដូច្រគីស្តទូតថូម៉ែដលបង្ហ ញជំេនឿរបស់ 
ខ្លួនថ៖ “្រពះអងគពិតជ្រពះអមច ស់ និងជ្រពះរបស់ខញុំែមន!”។ 
 
៥-ជំេនឿរបស្់រពះសហគមន ៍គំ្រទេយីងេដីមបីឲយេយីងេធ្វីជ ក ីបន 

េពល្រពះេយសូ៊មន្រពះបនទូល្របកសថ៖ “អនកេជឿ មកពីអនកេឃើញខញុំ អនក េជឿេ យឥតបន
េឃើញេ ះ អនកេនះពិតជមនសុភមងគលេហើយ!” (យហ ២០,២៨) េនេពលេនះ្រពះអងគនឹកគិតដល់ 
្រពះសហគមន៍ែដលយកជំេនឿរបស់្រកុម្រគីស្តទូតេធ្វើជ្រគឹះ គឺពី្រកុម្រគីស្តទូតជ ក ីែដលបនេឃើញ 
្រពះអងគផទ ល់នឹងែភនក។ េយើងយល់េឃើញថ ជំេនឿរបស់ខ្លួនផទ ល់ចំេពះ្រពះ្រគីស្ត េកើតមកពីករសនទន 
ជមួយ្រពះអងគ  បុ៉ែន្តជំេនឿេនះក៏ភជ ប់ជមួយជំេនឿរបស់្រពះសហគមន៍ែដរ។ េយើងមិនែមនជអនកេជឿ ច់ 
ែឡកពីេគបនេទ ែតេ យ រអគគសញញ ្រជមុជទឹក េយើង្រតឡប់េទជសមជិកៃន្រពះសហគមន៍ ជ 
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ម ្រគួ ររចួេហើយ។ ជំេនឿែដល្រពះសហគមន៍្របកសេនះ ផ្តល់ឲយជំេនឿរបស់ខ្លួនផទ ល់បននឹងននិង 
មនទី ងែដរ។ េពលេយើងថ្វ យអភិបូជជេរៀង ល់ៃថង ទិតយ េយើង្របកសធម៌េជឿ។ ធម៌េជឿេនះករ 
ពរេយើងកំុឲយេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះមួយអងគែប្លកពី្រពះបិ  ែដល្រពះេយសូ៊បនសែម្តងឲយេយើង គ ល់។ “អនក 
េជឿមន ក់ៗ ដូចជកងតូចមួយកនុង្រច ក់ដ៏ធំរបស់អស់អនកេជឿ។ ខញុំ ចេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះជមច ស់បន 
េ យជំេនឿអនកដៃទជួយគំ្រទ។ េ យខញុំេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះជមច ស់ ខញុំក៏ជួយគំ្រទជំេនឿរបស់អនកឯេទៀតៗ 
ែដរ”។ សូមអរ្រពះគុណ្រពះអមច ស់ជនិចច ែដល្រពះអងគបន្របទន្រពះសហគមន៍ឲយេយើង។  ្រពះសហ 
គមន៍ែណនំេយើងឲយចេ្រមើនេឡើងខងជំេនឿ េ យមនចិត្តនឹងន គឺជំេនឿេនះផ្តល់ជីវតិដ៏ពិត្របកដឲយ 
េយើង (យហ ២០,៣១)។ 
  

ម្របវត្តិ ្រស្តៃន្រពះសហគមន៍ ប ្ត សន្តបុគគលនិងមរណ ក ីទំង យ េយងយកម្ល ំង 
េនេជើងេឈើឆគ ងដ៏រងុេរឿងរបស់្រពះ្រគីស្ត។ ដូេចនះប ្ត សន្តបុគគលនិងមរណ ក ីទំង យ ចមន 
ចិត្តេ ម ះ នឹង្រពះជមច ស់ រហូតដល់ ចបូជជីវតិបន។ េគេយងយកកម្ល ំងកនុងជំេនឿ  ចឈនះភពទន់ 
េខ យរបស់ខ្លួនផទ ល់ មកពុះពរឧបសគគននបន។ ្រគីស្តទូតយូ៉ នមន្រប សន៍ថ៖ “េតើនរ

ចឈនះេ កីយ៍បន? គឺអនកែដលេជឿថ ្រពះេយសូ៊ពិតជ្រពះបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ែមន” (១យហ ៥, 
៥)។ ជ័យជមនះែដលេកើតពីជំេនឿ គឺជជ័យជមនះេកើតពីេសចក្តី្រស ញ់។ ្រគីស្តបរស័ិទជេ្រចើនឥតគណន 
ផ្តល់សកខីភពកលពីមុន េហើយមនេគេនែតផ្តល់សកខីភពឥឡូវេនះេទៀត បនរស់េនេ យ រកម្ល ំង 
ៃនជំេនឿ ែដលេលចេចញមកពីេសចក្តី្រស ញ់ គឺពួកេគយកចិត្តទុក ក់ក ងសន្តិភព ខិតខំទមទរ 
យុត្តិធម៌កនុងសងគម ងសង់ពិភពេ ក្របកបេ យមនុស ធម៌ឲយកន់ែត្របេសើរេឡើងៗ ជពិភពេ ក 

ម្រពះហឫទ័យរបស់្រពះជមច ស់។ េគេប្តជញ ចិត្តកនុង្រគប់វស័ិយៃនសងគម េ យយកសមតថភពនិង 
បេចចកេទសរបស់ខ្លួន មកជួយដល់្របេយជន៍រមួយ៉ងសកមម។ េសចក្តី្រស ញ់ែដលផុសេចញពីជំេនឿ 
ែណនំេគឲយផ្តល់សកខីភពយ៉ងចបស់ ទំងេ យេគេពលពកយសម្តី ទំងេ យេគ្រប្រពឹត្តកិចចករ គឺ្រពះ 
្រគីស្តពំុ្រគន់ែតជសមបត្តិដ៏ៃថ្លថនូរស្រមប់ែតខ្លួនេគបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតជសមបត្តិដ៏ៃថ្លថនូរជងេគ  ែដលេយើង្រតូវ 
ែតែចករែំលកដល់អនកដៃទេទៀត។ សម័យឥឡូវជសម័យមនុស េ ករបួរមួគន  ចូរប្អូនៗ កមួយេធ្វើជ ក ី 
កនុងពិភពេ កទំងមូលេទ! ចូរេធ្វើជ ក ីអំពីេសចក្តីសងឃឹមរបស់្រគីស្តបរស័ិទ កនុងពិភពេ កទំង 
មូល!។ មនមនុស ជេ្រចើនចង់បនេសចក្តីសងឃឹមេនះ!។ េពល្រពះេយសូ៊េនមុខផនូររបស់េ ក រ 
ជមិត្តសម្ល ញ់ ែដលែចក នបួនៃថងេទេហើយេនះ មុន្រពះអងគេ្របសឲយគត់មនជីវតិថមី ្រពះអងគមន្រពះ 
បនទូលេទនងម៉ថ ថ៖ “េបើនងេផញើជីវតិ េជឿេលើខញុំ នងមុខជនឹងេឃើញសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជមច ស់” 
(យហ ១១,៤០)។ ប្អូនៗ កមួយក៏ដូេចនះែដរ េបើប្អូនៗ កមួយេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះេយសូ៊ េធ្វើ ក ីេ យរស់េន

មជំេនឿជេរៀង ល់ៃថង ប្អូនៗ កមួយក៏មុខជនឹងជួយយុវជនឯេទៀតៗ ដូចប្អូនៗ កមួយឲយរកេឃើញអតថន័យ
ៃនជីវតិ និងបនអំណរែដលេកើតមកពីខ្លួនបនជួប្រពះ្រគីស្ត។ 
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៦-ចរូនឹក តដលទិ់ សកលេន្រកុងម៉្រឌីដ ញ 
  យុវជនជមិត្តសម្ល ញ់!  ខញុំសូមអេញជ ើញប្អូនៗ កមួយ ជថមី ឲយចូលរមួមកទិ សកលៃនយុវវយ័េន 
្រកុងម៉្រឌីដ ខញុំមនអំណរជពន្លឹករង់ចំប្អូនៗ កមួយមន ក់ៗផទ ល់។្រពះ្រគីស្តសព្វ្រពះហឫទ័យព្រងឹងជំេនឿ 
ប្អូនៗ កមួយេ យ រ្រពះសហគមន៍។ ករេ្រជើសេរ ើសេផញើជីវតិេជឿេលើ្រពះ្រគីស្ត និងរស់េន ម្រពះអងគ 
មិនងយេទ។ ជួនកលេយើងមិនេ ម ះនឹង្រពះអងគ មនគន ជេ្រចើនលបួងេយើងឲយេដើរផ្លូវ្រសួលេដើរជង។ 
ករទំងេនះ សុទធែតជឧបសគគ ងំដំេណើ រេយើង។ កំុអស់សងឃឹមឲយេ ះ! ផទុយេទវញិ ចូររកឲយសហ- 
គមន៍្រគីស្តបរស័ិទ មភូមិភគមកជួយ គឺ្រពះសហគមន៍ែតម្តង! ចូរេ្រត មខ្លួនអស់មួយឆន ំយ៉ងល្អ គឺចូរ 
ជួបអភិបល្រពះសហគមន៍របស់ប្អូនៗ របស់កមួយ ចូរជួបបូជចររយ  អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករែណនំ 
យុវជនកនុងភូមិភគ កនុងសហគមន៍ កនុងភូមិ  កនុងសមគម និងកនុងចលនេផ ងៗ។ ្របសិនេបើប្អូនៗ កមួយ 
េ្រត មខ្លួនខងវញិញ ណយ៉ងល្អេ យអធិ ្ឋ ន េ យរមួគន ្ត ប់្រពះបនទូលរបស់្រពះជមច ស់ និងេ យគំ
្រទគន េទវញិេទមក មុខជ្របជំុេយើងេន្រកុងម៉្រឌីដខងមុខេនះបនល្អ្របេសើរពំុខន។ 

 
យុវជនជមិត្តសម្ល ញ់! ្រពះសហគមន៍ពឹងេលើប្អូនៗ កមួយ! ្រពះសហគមន៍្រតូវករជំេនឿដ៏រស់រេវ ើក

របស់ប្អូនៗ កមួយ ្រតូវករេសចក្តី្រស ញ់របស់ប្អូនៗ កមួយែដល ចបេងកើតអ្វីេ្រចើនយ៉ង ្រតូវករកម្ល ំងនិង 
េសចក្តីសងឃឹមរបស់ប្អូនៗ កមួយ! វត្តមនរបស់ប្អូនៗ កមួយេធ្វើឲយ្រពះសហគមន៍ែ្របជថមី មិនឲយចស់និងផ្តល់ 
សនទុះេឡើងយ៉ងថមី។ េហតុេនះេហើយបនជទិ សកលៃនយុវវយ័ ជ្រពះអំេ យទនមិន្រគន់ស្រមប់ 
ែតប្អូនៗកមួយបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតស្រមប់្របជ ្រស្តរបស់្រពះជមច ស់ទំងមូលផងែដរ។  ្រពះសហគមន៍េន 
្របេទសេអសប៉ញេ្រត មខ្លួនយ៉ងសកមមនឹងទទួលប្អូនៗ កមួយ និងចំទទួលបទពិេ ធន៍ៃនជំេនឿយ៉ង 
សបបយរកី យរបស់ប្អូនៗ កមួយ។ ខញុំសូមអរគុណភូមិភគ្រពះសហគមន៍ មភូមិទីសកក រៈនន ្រកុម 
្រគួ របព្វជិត បព្វជិ  សមគម និងចលនននរបស់្រពះសហគមន៍ែដលខិតខំេរៀបចំទិ សកលេនះ 
េ យចិត្តទូលំទូ យ។ គង់ែត្រពះអមច ស់នឹង្របទនពរឲយ្រគប់គន ពំុខន។ 

សូមនង្រពហមចរម៉ីរ ីជួយចត់ែចងដំេណើ រកនុងកិចចេរៀបចំេនះ។ េពលេទវទូត្របកសដំណឹង នង 
ម៉រទីទួល្រពះបនទូលេ យជំេនឿ។នងសុខចិត្តសហករនឹង្រពះ ជកិចចរបស់្រពះជមច ស់កនុងរបូកយនង 
។ េពលនងតបេឆ្លើយថ “នងខញុំជអនកបេ្រមើរបស់្រពះអងគ”  នងបនទទួលេសចក្តី្រស ញ់យ៉ងខ្ល ំង 
ជំរញុឲយនងថ្វ យខ្លួនទំង្រសុងេលើ្រពះអងគ។ 

សូមនងម៉រជួីយអង្វរ្រពះជមច ស់ស្រមប់ប្អូនៗ កមួយៗ េដើមបីឲយប្អូនៗ កមួយ ចចេ្រមើនេឡើងខង 
ជំេនឿ និងខងេសចក្តី្រស ញ់េនទិ សកលខងមុខេនះ។   

ខញុំសូមេផញើសួរសុខទុកខកនុង នៈជឪពុកទំងអធិ ្ឋ ន។  
ខញុំសូម្រពះជមច ស់្របទនពរដល់ប្អូនៗ ដល់កមួយៗផង! 

                                                   េធ្វើេនបុរ ី ៉ ទីកង់ ៃថងទី០៦ សី  ឆន ំ២០១០   

                                                   ្រតូវនឹងៃថងបុណយ្រពះអមច ស់សែម្តងសិររីងុេរឿង 


