�រលិខិតរបស់សេម� ចគី រ �ល
��៉្រទី�ក ៃនន៍ទី្រក �ងម៉ូ ស�ន
� ិង្របេទសរុស� ្សី� ំងមូ ល

ចំេ�ះ� �ស្សពបូ ��រ្យឌីកុន្រពះសង្ឃនិងដូ នជីនិងអ� កេ��ះ្រតង់� ំងអ
ស់ៃន
្រពះសហគមន៍អរថូ ដុករបស់រុស� ្សី
ក��ងឧ�សបុណ្យ�៉ស់��
េ�កអភិ�ល�ទីេ�រពដ៏ខ�ង់ខ�ស់
េ�កគ��ល�បូ ��រ្យ េ�កឧប��ក បព� ជិតបព� ជិ� ដ៏�នកិត�ិយស
និងបងប� �ន្រគីស�បរ �ស័ទ�ទី្រស�ញ់
ៃថ� េនះ
�
ៃថ� ដព
៏ ិសិដ�ែដល្រពះអ��ស់�នបេង� ើតមក
េ�រេពញេ�យអំណរនិងពន� ឺេ�គជ័យ!
េយើងរ ួម�� រ �ក�យេឡើងេ�យ�នទទួ លដំណឹងល� េនះ
�
�ដំណឹងផ� ល់ឲ្យមនុស្សេ�ក�នជី វតេពញបរ
�បូ ណ៌
េហើយ�ដំណឹងែដលេយើងែចកតៗ��
ពីមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស��ក់
ពីចិត�មួយេ�ចិត�មួយ៖
� !
្រពះ្រគិស��នរស់េឡើង វញ
េយើងរ ួម��្រប�សនូ វជំេនឿេលើ្រពះអង� �៉ង��ប់ខ� �ន�៖
�ៃថ� សុ្រកពិសិដ�
េយើងរ ួម��ឈរែក្បរ្រពះេឈើ��ង
� និងពួ ក�ស� ីៗែដលអធិ��នេ��ត់ផ�របស់
េ�កសេ្រងងរ ួម�មួ យពួ ក�វក
�
�
្រពះអង� ។
រ �ឯ�ៃថ� ដ៏ពិសិដ�េនះវញ
រ ួម�មួ យអស់េទវទូ ត� ំង�យរបស់្រពះ���ស់
�ន�្រពះសហគមន៍ៃន��នបរមសុខនិង្រពះសហគមន៍េ�េលើែផនដីេនះ
រ ួម���ធ��ងែតមួ យ
�ន្រប�ស�៉ងេក� �វ���
ៃថ� េនះ
�រសេ���ះ�នមកដល់ពិភពេ�កេនះេហើយ
�
េ�យ�រែត្រពះ្រគីស��ន្រពះជន� រស់េឡើង វញដ៏
រុងេរឿង!
្រពះអង� េ�េពញេ�េ�យសិ រ �រុងេរឿងនិង្រពះេច��!
�
្រពឹត�ិ�រណ៍ៃន�ររស់េឡើង វញដ៏
រង
ុ េរឿងរបស់្រពះអង�
ពិត�សក� ី�ពដ៏ភ�ឺ��ងបំផុត
ប��ក់នូវ្រពះ្រ����ណដ៏អ��រ្យរបស់្រពះ���ស់
ែដល្រស�ញ់មនុស្សេ�កហួ ស្រប�ណ។
បងប� �នដឹងរ ួច�ល់េហើយ�
�លពីេដើមដំបូង
េ្រ�ះែតអំេពើ�បរបស់េ�កអ�ំនិង�ងេអ��
�ន�មនុស្សេ�ក� ំងមូ ល�ន��ក់ក��ង្រគែវង្រច�ក់ៃន�បកម� ដ៏ែសន
េវទ�។
�ប់�ំងពីេពលេ�ះមក
្រត�វេគបិទ��រ
1

មិនឲ្យមនុស្សចូ លេ�ក��ង្រពះ�ជ្យៃន��នបរមសុខេទៀត�នេឡើយ
េហើយក៏មនុស្សេយើង្រត�វ�នទទួ លរ��ន់មកពី�បកម�
កឺមនុស្សេយើង្រត�វេ�យទុក�លំ�កនិងទទួ លមរណ�ព�ពុំ�ន។
េ�ក�ដកម� ដ៏កំសត់េអើយ!
ក៏ប៉ុែន�
េ�ះបី�មនុស្សេ�ក�ន��ច់ចំណងេម្រតី�មួ យ្រពះ���ស់�្របភពៃន
�
ជី វតេ�ះក៏
េ�យ
្រទង់មិនបេ�
� យឲ្យមនុស្សេ�កខ� ះ�តនូ វធម៌េម��ករុ�
និងនូ វេសចក� ី្រស�ញ់របស់្រពះអង� េ�ះេឡើយ។
«�លពីេដើម
េសចក� ី្រស�ញ់របស់្រពះ���ស់ហួសពី�រ��នរបស់េយើង
��នទីសំ�ល់�មួ យ�ចសែម� ងេ�ះ�នេឡើយ»
(េ�ក
នីកូ�ស
� ទ�
� � � ងអង� ្រពះ្រគីស�” VI)។
��សុី�ស ដ៏ វសុ
“ជី វតក
េសចក� ី្រស�ញ់្រត�វ�នេកើត�រ ូប�ង
េ�េពលែដលេយើង្រប្រពឹត�អំេពើរល� ្រគប់�៉ងចំេ�ះអ� កដ៏ៃទ
សុខចិត�នឹងស៊ូ ្រ� ំ�រលំ�កនិងទុក�្រព� យរ ួម�មួ យពួ កេគ
្រពម� ំងរងទុក��៉ងែសងេវទ�េដើម្បី�្របេ�ជន៍ដល់ពួកេគផងែដរ៖
គឺ្រពះសេ���ះរបស់េយើងេនះេហើយ
ែដលេធ� ើឲ្យេសចក� ី្រស�ញ់�នេកើត�រ ូប�ងដ៏េពញលក� ណៈ។
េ�យ្រពះអង� �នកំេណើត�មនុស្ស
េ�ះ្រទង់�ន្រប�នឲ្យមនុស្សេ�កេកើត�ថ� ី
ផុតពី��មរបួ សៃន�ប
េដើម។
េ�យ្រពះអង� សព� ្រពះហឬទ័យេ�យទិវង� តេ�េលើេឈើ��ង
េ�ះ្រទង់�នរ�េ�ះេយើងឲ្យរ ួចពីអំ�ចរបស់�រ។
«េហតុេនះេហើយ
� � � ងអង� ្រពះ្រគីស��េ្រសច។
�ន�េយើងខ��ំទទួ លជី វតក
� ទ�ក��ង្រពះេ�ហិតដ៏ប រ �សុទ�ឥតេ�
្រពះអង� �ន�ងស��តេយើងឲ្យ�នវសុ
� ី
ហ� ងរបស់្រពះអង�
និងេ្រ�ស្រប�នឲ្យេយើងេដើរ�ម��
៌ ៃនជី វតថ�
�
េ��ះេ��ន�ររស់េឡើង វញដ៏
រុងេរឿងដូ ច្រពះ្រគីស�េ�ះែដរ
� ទ� ពី្របេទសសុី រ �
្របកបេ�េ�យេសចក� ីសង្ឃឹម» (េ�ក ែអ៉េ�ហ� ម ដ៏ វសុ
“អ��ធិប�យេលើ ឌី�េត�រ�ន” 21)។
�
្រពះ្រគីស�
�្រពះសេ���ះ�ន្រពះជន� រស់េឡើង វញដ៏
រុងេរឿង
�
�នេបើកចំហ��រ្រពះ�ជ្យៃន��នបរមសុខេឡើង វញ
�
្រទង់�នផ� ល់ឲ្យជី វតរបស់
មនុស្សេ��េ�កេនះ
�
េ�េពញេ�យអត� ន័យដ៏ៃថ� �� វេសស។
«្រពះអង� �ន�ំងខ� �នទុក�គំរ ូៃនគុណធម៌្រគប់ែបប�៉ង
េហើយក៏រ ូប�យ្របកបេ�យសិ រ �រុងេរឿងរបស់្រពះអង� មិនេចះរលួ យេទៀតេទ
ផ� ល់ឲ្យអស់អ�កេជឿសង្ឃឹមេលើ្រពះអង�
េដើរ�មគន� ងរបស់្រពះអង� េ�ះ�នែដរ» (េ�ក �៉ក់សុីម េតអូ ឡ�ហ�ស
�
� ទ�
ដ៏ វសុ
“�ម� �ហ��
� ”
42)។
េហតុេនះេហើយ
ចូ រឲ្យេយើង�មនុស្សេ�កីយ៍�បច��ប្បន� េនះ
0
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�ន់កិ រ ����ទឲ្យ�នសមរម្យនឹង្រពះបន� �លដំណឹងល� របស់្រពះ្រគីស�។
�
ចូ រឲ្យេយើងសុខចិត� លះបង់កិ រ ���រ�ទៃនជី វត�ស់
(កូ ឡ�ស ៣:៩)
ែដលេយើង��ប់�ន់ពីេដើម
្រពម� ំងចូ លរ ួមក��ងពិធិបុណ្យៃន
� ទ�
្រពះសហគមន៍ដ៏ វសុ
និងទទួ លអគ� ���� ំងប៉ុ��នែដល�េករ�� �មរតកៃន្រពះបន� �លសន�ដ៏អ��
រ្យរបស់្រពះ���ស់
�
�ក� ិន្រកអូ បពិេ�រៃនជី វតអស់
កល្ប�និច�ស្រ�ប់េយើង។
�
េ្រ�ះែតជំេនឿេលើ្រពះ្រគីស��្រពះសេ���ះ�ន្រពះជន� រស់េឡើង វញហ�
ឹងេហើ
យ
�ន�្រពះអង� ពន� ត់្រព� ញេភ� ើងៃនទុក�េវទ�របស់មនុស្សេ�ក
្រពម� ំងប�
� លឲ្យមនុស្សេ�កីយ៍ែបរេចញពីអ�ីៗែដលឥតខ� ឹម�រ
េដើម្បី្រប�ំងនឹង�រល្ប
� ងមកពី�បកម�
� � � ងេ�កីយ៍។
និងឈ� ះទុក�កង� ល់អំពីជី វតក
ចូ រឲ្យេយើងយកចិត�ទុក�ក់
េឆ� ើយតបេ�នឹងេសចក� ី្រស�ញ់របស់្រពះ���ស់
ែដល្រ�ស់េ�េយើងឲ្យសែម� ងនូ វ
េសចក� ី្រស�ញ់ផុសេចញពីចិត�ប រ �សុទ�
ពីមនសិ�រ្រជះ�� និងពីជំេនឿឥតពុតក្ប
� ត (១ ធីម៉ូេថ ១:៥)។ ដូ េច� ះ
សូ មឲ្យបងប� �នេឆ� ើយតបេ�នឹង្រពះហឬទ័យដ៏សប្ប
� រសរបស់្រពះអង�
េ�យ�នចិត�េម��ចំេ�ះអ� កដ៏ៃទ
្រពម� ំងេឆ� ើយតបេ�នឹង្រពះហឬទ័យទុក�ក់របស់្រពះអង�
� ួមក��ងសង� ម
េ�យខំ្របឹងក�ងជី វតរ
្រសប�មដំបូ��ននិង�រេ្រប�ន្របេ�ៃន្រពះបន� �លដំណឹងល� របស់្រពះ្រគីស�។
េ�ះបី��ន្របេទស�តិនិងទឹកដីេផ្សងៗ��ក៏េ�យ
�ន�្រពះ���ស់សព� ្រពះហឫទ័យនឹង្របែម្របមូ ល្រគីសបរ �ស័ទពី្រគប់�តិ
្រគប់�សន៍
��ប់�ន�ក់
ឲ្យរ ួបរ ួម���នចិត�េថ� ើមែតមួ យ
អបអរ�ទរ្រពះអង� ក��ងបុណ្យចម� ងដ៏ឧ�រ �ក។
េយើង�មនុស្សេ��េ�កេនះ រ ួម�មួ យនឹងអស់េទវទូ តៃន��នបរមសុខ
បន� ឺសំេឡង្រពម�� េ្រច�ងបទេលើកតេម� ើង្រពះអ��ស់េយស៊ូ ឥតឈប់ឈរ ្រពះអង� �នបង� �រេ�ហិតរបស់្រពះអង� ��ល់េដើម្បី�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់មនុ
ស្ស� ំងអស់
្រទង់�នេ្រ�សេ�ះពិភពេ�កេ�យបង់ៃថ� �៉ងេ្រចើន
�
ផ� ល់ឲ្យេយើង�នជី វត។
ពីមួយ��ំេ�មួ យ��ំ
ពីមួយសតវត្សេ�មួ យសតវត្ស
ពីសហស្សវត្សរ�េ�សហស្សរ� �ន�្រប��តិ��េ�េលើែផនដី បន� ឺសេម� ង
ែ្រសកចេ្រម�ងដ៏េ�គជ័យ
ែថ� ងអំណរគុណ្រពះ���ស់។
្របសិនេបើ�ន�រល្ប
� ង
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