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សំណូមពរសម្មាប់ឆ្ន  ំ២០១៩ 

 

 

ចូរយ ើងក ុំយលេចទទួលស្វាគមន៍យលញៀវ  ាងរាក់ទាក់ 
 

 

 
«សូមក ភំ្លេចទទួលអ្នកដទទយ ាងរាក់ ទាក់។ ភ្ដាយទទួលអ្នកដទទដូភ្ចនេះ  

អ្នកខ្េេះបានទទួលភ្ទវទូតទាំងមិនដឹងខ្េួន» (ភ្េម្បឺ ១៣,២) 
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សេគមន៍ភ្តភ្េេបានភ្រៀបចបំជូនីយចរភ្ដាយភ្ជឿជាក ់(The pilgrimage of trust) ភ្ដើមបីម្បមូលផ្តុំយ វជនឱ្យ
ជួបជ ុំគ្នន ជាភ្ម្ចីនទសេវតេរក៍នេងមកមិនដដលខ្កខ្ានភ្ ីយ ភ្េីយភ្នៅដតបន្ដុំភ្ណីរការរេូតមកដល់សពវទងៃភ្នៅ
ម្គប់ទវីបទាំងអ្ស់។ 

រាល់ការជួបជ ុំគ្នន នីមយួៗ អ្វដីដលនាំឱ្យកត់សមគាល់ជាងភ្គគឺការទទួលសវាគមន៍ភ្លញៀវយ ាងរាក់ទាក់ ទាងំយ វជន
ដដលចូលរួម ទាងំអ្នកដដលភ្បកីទវារទទួលសវាគមន៍ភ្លញៀវ។ 

កាលពីដខ្សីេា ឆ្ន ២ំ០១៨កនេងភ្ទៅ ភ្យីងអ្ាចសទងភ់្មីលភ្ ីញតទមេទនការទទួលសវាគមន៍ភ្លញៀវភ្នេះជាងមើម្ងភ្ទៀត
ភ្នៅទីម្ក ងេ ងក ង កនតងភ្ពលដដលមានការជួបជ ុំគ្នន រវាងយ វជនមកពីម្បភ្ទសនានាកនតងទវីបអ្ាស ី និងមកពីម្បភ្ទស
ភ្ផេងភ្ទៀត រួមមានយ វជនមកពីម្បភ្ទសនានាដដលធ្លេ ប់មានជភ្មេាេះ និងខ្េេះភ្ទៀតមកពមី្បភ្ទសកំព ងមានសនាម
របួសទនម្បវត្ិសាស្រស្ដដលម្តវូការពយាបាល។ 

យ វជនម្បាពំីររយនាក់កនតងចភំ្ណាមអ្នកចូលរួមទាងំអ្ស់មកពីតំបន់ភ្ផេងៗកនតងម្បភ្ទសចិន។ វត្មានរបស់យ វជន
ដដលមកពីម្បភ្ទសជាភ្ម្ចីន និងកិចចសវាគមន៍ភ្នៅតាមម្ក មម្គួសារដដលពួកភ្គបានទទួលភ្នៅទីម្ក ងេ ងក ងជាទី
សញ្ញាសមគាល់ទនភ្សចក្ីសងឃឹម។ 

ម្គីស្បរិស័ទភ្កមងខ្ចភី្នៅអ្ាស ីទូភ្ទៅជាម្ក មតូចភាគតិចភ្នៅកនតងសងគម ដដលកពំ ងដតមានការដម្បម្បួលយ ាងខ្េាំង។ 
ពួកភ្គពយាយាមទទួលយកកមេាំងមកពីជុំភ្នឿរបស់ពួកភ្គកនតងអ្ងគម្ពេះម្គីស្ ភ្េីយរស់ភ្នៅដចូបងបអូនម្ប សស្សីភ្នៅកនតង
ម្ពេះសេគមន៍។ 

បនទាប់ពីការជបួជ ុំយ វជនអ្រឺ  បភ្នៅទីម្ក ងម ាម្រីដកនេងភ្ទៅ និងភ្នៅឆ្ន ២ំ០១៩ភ្នេះ ទាងំភ្នៅលូមិភ្តភ្េេ ភ្នៅទីម្ក ងភ្ប
រ ូត ភ្នៅទីម្ក ងកាព និងភ្នៅទីកដនេងភ្ផេងភ្ទៀតកី្ ភ្យងីនឹងរិេះគិតឱ្យបានស ីជភ្ម្មៅភ្នៅភ្លីទិដឋភាពភ្ផេងសី្ពីការ
ទទួលសវាគមន៍ភ្លញៀវយ ាងរាក់ទាក់។ 

សំណូមពរនានាជាបន្បនទាប់គឺចាក់ឫសភ្នៅកនតងជុំភ្នឿ។ សំណូរពរទាងំភ្នេះអ្ភ្ញ្ជីញម្គីស្បរិស័ទឱ្យដសវងរកម្បលពទន
ការទទួលសវាគមន៍ភ្លញៀវយ ាងរាក់ទាក់កនតងម្ពេះជាមចាស់។ ការរិេះគិតភ្នេះនាំភ្យីងឱ្យដាក់សំណួរខ្េួនភ្យីងដដលជារូប
តំណាងរបស់ម្ពេះជាមចាស់។ ម្ពេះជាមចាស់មិនផ្ាចន់រណាមនាកភ់្ចញភ្នាេះភ្ទ ដតម្ពេះអ្ងគសវាគមន៍មន សេមនាក់ៗ។ 

បងម្ប សទាំងអ្ស់រួមទាំងខ្ញតភំ្ ញីងា បទពិភ្សាធន៍ទនការទទួលសវាគមន៍ភ្លញៀវយ ាងរាក់ទាកម់ិនម្គ្នន់ដតទាក់ទង
ជាមួយម្គីស្បរិស័ទមកពីម្ពេះសេគមន៍នានាប  ភ្ណ្ាេះភ្ទ ដតក៏មានបងបអនូភ្ជឿសាសនាដទទ និងបងបអនូដដលគ្នម ន
ជុំភ្នឿផងដដរ។ 

កនតងសថានការណ៍លបំាក កាលណាទំន កចិត្េាក់បីដូចជាបាត់បង់ ភ្តីភ្យីងភ្នៅមានកមេាំងចិត្រួមគ្នន រស់ភ្នៅភ្ដាយ
ភ្ចេះទទួលសវាគមន៍ភ្លញៀវយ ាងរាក់ទាក់ និងភ្ធវីឱ្យការទ កចិតរ្កីចភ្ម្មីនភ្ ីងដដរឬភ្ទ?   
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សំណូមពរទី១៖ 
ស្ស្វងរកប្រលពននការទទួលយលញៀវ  ាងរាក់ទាក់កនុងប្ពះជាមចាស់្ 

តាងំពីភ្ដើមដុំបូងបងអស់ទនចម្កវាលភ្នេះ ម្ពេះជាមចាស់បានបំភ្ពញកិចចការយ ាងអ្ាង៌កំបាងំ។ ការអ្សចារយភ្នេះជាភ្បេះ
ដូងទនបទកំណាពយកនតងភ្រឿងសី្អ្ំពីសនាម្ពេះេស្របស់ម្ពេះជាមចាស់ ដដលភ្នៅខ្ាងភ្ដើមដុំបូងអ្ងអស់ទនម្ពេះគមពរី។ ម្ពេះ
ជាមចាស់ទតនូវអ្វដីដលម្ពេះអ្ងគបភ្ងកើតឱ្យមានជើវតិ ដងមទាំងម្បទានម្ពេះពរដល់ជើវតិទាងំភ្នាេះ។ ម្ពេះអ្ងគភ្ ីញងា
ម្គប់សនាម្ពេះេស្ទាងំអ្ស់ស ទែដតលអ។ ចម្កវាលទាំងមូលបានភ្ពារភ្ពញភ្ដាយភ្សចក្ីស្ស ាញ់យ ាងម្ជាលភ្ម្ជៅពី
ម្ពេះជាមចាស់។ 

ភ្នៅភ្ពលខ្េេះ ភ្យីងយល់ម្ពេះជាមចាស់បនិ្ចបនួ្ច ប  ដន្ភ្យងីអ្ាចទ កចិត្ភ្លីម្ពេះអ្ងគដដលសពវម្ពេះេឫទ័យឱ្យភ្យីង
មានស លមងគល និងទទួលសវាគមន៍ភ្យីងទាងំអ្ស់គ្នន ភ្ដាយឥតលកខខ្ណឌ ជាម ន។ ម្ពេះជាមចាស់ផទាល់ជាម្បលពទនការ
ទទួលសវាគមន៍។ 

ភ្លីសពីភ្នេះភ្ទៀត តាមរយៈម្ពេះម្គីស្ ម្ពេះជាមចាស់កាេ យជាមនាក់កនតងចភំ្ណាមភ្យីង ភ្ដើមបនីាំនិងសវាគមន៍មន សេឱ្យ
បានជិតសនិតរួមជាមយួម្ពេះអ្ងគ។ ការទទួលសវាគមន៍របស់ម្ពេះជាមចាស់ភ្នេះនាំភ្យីងឱ្យពាល់ម្តូវដល់ទីជភ្ម្មៅទន
ម្ពលឹងរបស់ភ្យីង។ ការទទលួសវាគមន៍ភ្នេះនាំភ្យីងឆ្េង និងភ្ទៅេួសពីម្ពំដដនទាងំ ាយរបស់មន សេ។ 

 ម្បឈមនឹងភ្ម្គ្នេះងនាក់ដដលកពំ ងសងកត់ភ្លីសមយ័កាលរបសភ់្យីង ភ្តីភ្យីងបភ្ណ្ាយឱ្យខ្េនួភ្យីងធ្លេ ក់
ទឹកចិត្ឬមួយយ ាង? ភ្ដើមបដីងរកេាភ្សចក្ីសងឃឹមរបស់ភ្យងីឱ្យភ្នៅមានជើវិត ចូរភ្យងីពិភ្សាធភ្មីល
វិញ្ញាណដដលនាំឱ្យភាញ ក់ភ្ផអើល គបបីសមេឹងភ្មីលជ ុំវិញខ្េួនភ្យីងភ្ដាយដកវដលនកដដលភ្ចេះងេឹងដងេងពីអ្វីៗ
ទាងំអ្ស់ដដលទាក់ទាញនាំឱ្យចង់គយគន់។ 

 ភ្នៅមនាក់ឯង ឬភ្នៅជាមួយអ្នកឯភ្ទៀត ចូរអ្ានម្ពេះគមពីរភ្ដាយចាប់ភ្ផ្ើមពីម្ពេះគមពរីដុំណងឹលអដដល
ភ្រៀបរាប់អ្ំពីជើវិតរបស់ម្ពេះភ្យស ូ។ ភ្យីងម្បដេលមិនអ្ាចយល់ទាំងអ្ស់កនតងភ្ពលដតមយួ ដត
ជួនកាលភ្យីងអ្ាចដឹងពីភ្សចក្ីសំខ្ាន់។ ចូរភ្យីងភ្មីលម្ពេះគមពីរដូចជាម្បលពមយួដដលនាំឱ្យភ្យងី
ទ កចិតភ្្លីម្ពេះជាមចាស់កានដ់តរឹងប ឹងភ្ ងី។ 

 

កូនប្រុសដែលបានចាកចេញពីផ្ទះច ៅឆ្ងា យ ច ីយកវ៏លិប្រឡរច់ ៅរកឪពកុវិញ។ កាលឪពកុ
ច ីញកនូពីេម្ាាយ គារម់្ានេិរតអាណិរ អាសូរកប្ក ដលង ករ៏រ់ច ៅ  ួលកូន ច ីយឱរច ើរ
ច ៀរផ្ង។ (លូកា ១៥,២០) 

ភ្តីម្បសនាដដលភ្យីងអ្ានកនតងកណឌ គមពីរដុំណឹងលអតាមសន្លូកា ១៥,១១-៣២ ភ្នេះបភ្ម្ងៀនអ្វដីល់ខ្ញតអំ្ពីំ
ការទទួលសវាគមន៍របស់ម្ពេះជាមចាស់? 
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សំណូមពរទី២៖ 

ចូរ កចិត្តទ កដាក់ចុំយពាះវត្តមានររស់្ប្ពះប្គើស្តយនៅកនុងជីវិត្ររស់្យ ើង 

ម្ពេះជាមចាស់ម្បទានការទទួលសវាគមន៍ឱ្យភ្យីង ប  ដន្ភ្យីងភ្ឆ្េីយតបភ្ដាយភ្សរភីាព ភ្ទីបការទទួលសវាគមន៍ភ្នេះ
អ្ាចរួមជាមយួម្ពេះអ្ងគយ ាងពតិម្បាកដ។ 

ម្ពេះភ្យស ូបងហាញឱ្យភ្យីងសគាល់ងា ម្ពេះជាមចាស់ជាភ្សចក្ីស្ស ាញ់ ម្ពេះអ្ងគម្បទានមិតភ្ាពដល់ភ្យីង។ ម្ពេះម្គីស្
ឈរយ ាងស ភាពភ្នៅមាតទ់វារទាំងភ្គ្នេះទវារភ្ទៀតផង។ ភ្ម្បៀបបីដូចប រសទ គ៌តមនាក ់ គ្នត់សងឃឹម និងរង់ចាកំារ
ទទួលសវាគមន៍យ ាងរាក់ទាក់ពភី្យីងម្ត បម់កវិញ។ ម្បសិនភ្បីនរណាមនាក់ភ្បីកទវារទទលួម្ពេះអ្ងគ ម្ពេះអ្ងគនឹង
យាងចូលកនតងផទេះអ្នកភ្នាេះ។ 

តាមរយៈការអ្ធិដឋានយ ាងសាមញ្ញ ភ្យីងផ្លឱ់្យម្ពេះអ្ងគចលូគង់កនតងដួងចិត្របស់ភ្យីង។ ភ្ទាេះបីភ្ពលខ្េេះ ភ្យងី
ពិបាកដឹងពវីត្មានរបស់ម្ពេះអ្ងគ ម្ពេះអ្ងគយាងមកគង់កនតងភ្យងី។ 

 អ្ធិដឋានកនតងម្ពេះវេិារ ភ្ទាេះបមីានរយៈភ្ពលខ្េដីតមយួដលេត ចូរយកភ្ពលទំភ្នរ កនតងភ្ពលលៃាចឬកនតង
ភ្ពលម្ពឹក ភ្ដើមបីងវាយភ្ទៅម្ពេះជាមចាស់សម្មាប់ជើវិតម្បចាទំងៃរបស់ភ្យងី។ ភ្ធវីដូភ្ចនេះ ភ្យងីកសាង
ងាមពលកនតងចិតភ្្ដើមបីជមនេះនឹងភ្ពលភ្វលា។ ភ្យងីនឹករំឭកពវីត្មានម្ពេះម្គីស្រំភ្ដាេះភ្យីងពភីាពល័យ
ខ្េាច ភ្ពាលគឺភាពល័យចំភ្ពាេះអ្នកដទទ ភាពលយ័ខ្េាចងាមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់ និងការម្ពយួបារមភម្បឈម
ភ្ទៅនឹងអ្នាគតដដលមិនចបាស់លាស់។ 

 ភ្នៅភ្ពលភ្យងីគ្នម នភ្ពលភ្វលាភ្ម្ចីន ភ្យីងអ្ាចនិយាយទូលម្ពេះម្គីស្អ្ពីំខ្េួនភ្យីង និងអ្នកដទទ ទាងំ
អ្នកភ្នៅជិតនិងភ្នៅឆ្ៃ យ សូមបីដតភ្ពាលពាកយពីរប ីេាដូចជាការខ្េឹបជាភ្ដើម។ ភ្យីងអ្ាចទូលម្ពេះ
អ្ងគនូវអ្វដីដលមានភ្នៅកនតងភ្យងី និងអ្វដីដលភ្យីងព យំល់។ ពាកយភ្ពចន៍ពរីប ីេាកនតងម្ពេះគមពីរកអ៏្ាច
ឱ្យភ្យីងចងចាជំានិចចភ្ពញមួយទងៃ។ 
 

ប្ពះប្រីសតដែលម្ានប្ពះជនមរស់ចឡងីវិញម្ានប្ពះរនទូល ា៖ «ចម្ីល ៍ ចយីងឈរចនៅម្ារ ់វារ 
 ាាំងចគាះ វារច ៀរផ្ង ប្រសិនចរមី្ានអនកណាម្នាកឮ់សាំចឡងចយីង ច ីយចរីក វារឱយ ចយីង
នឹងេូលច ៅកនុងផ្ទះអនកចនាះ ចយីងនឹងររិចោររួម្ជាម្ួយអនកចនាះច ីយអនកចនាះកន៏ងឹ
ររិចោររួម្ជាម្ួយចយីងដែរ» (វិវរណៈ ៣,២០)។ 

ភ្តីអ្វដីដលជួយខ្ញតឱំ្យឮម្ពេះម្គីស្? 
ភ្តីពាកយ “ភ្បកីទវារ” មានន័យអ្វីសម្មាប់ខ្ញតចំំភ្ពាេះម្ពេះអ្ងគ? 
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សំណូមពរទ៣ី៖ 

ចូរទទួលស្វាគមនន៍វូអុំយ ា ទាន និងស្ដនកប្មិត្ស្ដលយ ើងមានផងស្ដរ 

ម្ពេះជាមចាស់ទទួលសវាគមន៍អ្វីៗ ទាងំអ្ស់កនតងខ្េួនភ្យីង ការភ្ឆ្េយីតបរបស់ភ្យងី ភ្យីងអ្ាចទទួលសគាល់ខ្េួនឯងដដល
ជាមន សេមនាក់។ ភ្ធវីដូភ្ចនេះជាការចាប់ភ្ផ្ើមពយាបាលនូវអ្វីដដលចាបំាច់ចំភ្ពាេះភ្យងីទាងំអ្សគ់្នន ។ 

ចូរភ្យងីភ្លីកតភ្មកីងម្ពេះជាមចាស់សម្មាប់អ្ំភ្ណាយទានរបសភ់្យីង។ ចូរភ្យីងទទួលសវាគមន៍ភាពទន់ភ្ខ្េាយរបស់
ភ្យីងដូចជាទវារដដលម្ពេះជាមចាស់យាងចូលគង់កនតងភ្យីង។ ភ្ដើមបីម្ពេះអ្ងគដកឹនាំភ្យីងដវងឆ្ៃ យ ភ្ដើមបីជយួភ្យីងដក
ដម្បជើវិតរបស់ភ្យីង ម្ពេះជាមចាស់សពវម្ពេះេឫទ័យឱ្យភ្យីងភ្ចេះទទួលសវាគមន៍ចំភ្ពាេះខ្េួនឯងជាម ន។ 

ការទទួលសគាល់ចំភ្ពាេះដដនកម្មិតរបស់ភ្យីងមិនភ្ធវីឱ្យភ្យីងអ្សកមមកនតងការម្បឈមភ្ទៅនឹងអ្ំភ្ពអី្យ ត្ធិម៌ អ្ភំ្ពី
េិងេា និងអ្ំភ្ពីជួញដូរមន សេភ្នាេះភ្ទ។ ផទតយភ្ទៅវិញ ការទទួលយល់ម្ពមចំភ្ពាេះដដនកម្មិតរបស់ភ្យីងអ្ាចឱ្យ
ភ្យីងមានកមេាំងតស ូជាមួយនងឹដួងចិត្ដដលភ្ចេះសម្ម េះសម្មលួ។ 

ម្ពេះវិញ្ញាណដ៏វិស ទែជាភ្លេងីដដលលាក់កប់ភ្ម្ជៅភ្នៅកនតងខ្េួនភ្យងីផេាស់ដម្បបនិ្ចម្ងៗនូវអ្វីៗ ម្គប់យ ាងដដលភ្នៅកនតង
ភ្យីង និងអ្វីៗភ្នៅជ ុំវិញភ្យីងដដលម្បឆ្ងំភ្ទៅនឹងជើវិត។ 

 ភ្ដើមបីដសវងរកអ្ភំ្ណាយទានរបស់ខ្េួនភ្យីង និងទទួលយល់ម្ពមចំភ្ពាេះដដនកម្មិតរបស់ភ្យីង ចូរ
ភ្យីងរកភ្មីលមន សេណាដដលអ្ាចទ កចិត្បាន ដដលអ្ាចស្ាប់ភ្យីងភ្ដាយសន្ានចិត្លអ មន សេមនាក់
ដដលជយួឱ្យភ្យងីរីកចភ្ម្មីនភ្ ីងទាងំជើវិតនិងជុំភ្នឿ។ 

 កនតងការអ្ធិដឋាន គបបីភ្ម្ចៀងភ្លីកតភ្មកងី។ ភ្ធវដីូភ្ចនេះគឺបម្ងួបបម្ងួមជើវតិរបសភ់្យីង។ អ្ធិដឋាន
ភ្ម្ចៀងរួមគ្នន ជាភ្រឿងដដលមិនអ្ាចជុំនួសបាន និងភ្លីសពភី្នេះវាអ្ាចរកេាសភ្មេងឱ្យលាន់ឮភ្ ីងកនតង
ដួងចិត្របស់ភ្យីង។ 
 
«អស់អនកដែលចនឿយ  រ់ និងម្ានរនទកុធ្ានច់អីយ! េូរម្ករកខ្ុាំ ខ្ុាំនឹងឱយអនករាលគ់ាន បាន
សប្ម្ាក។ េូរយកនមឹ្ររសខ់្ុាំែាកច់លអីនករាលគ់ាន  ច យីចរៀនពខី្ុាំច ៅ អនករាល់គាន ម្ុខជាបាន
សារេ់ិរតម្ិនខាន ែបិរខ្ុាំសលូរ និងម្ានេិរតសុោព។ នឹម្ររសខ់្ុាំស្សួល ច ីយរនទកុដែលខ្ុាំែាក់
ចលអីនករាលគ់ាន កស៏្សាលដែរ» (ម្៉ា ាយ ១១,២៨-៣០)។ 
 
ភ្តីអ្វីជាបនទតក និងអ្វីជាការសម្មាកដដលម្ពេះភ្យស ូមានម្ពេះបនទូល? 
ភ្តីខ្ញតអំ្ាចភ្រៀនអ្វីពីម្ពេះអ្ងគ? 
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ចូរស្ស្វងរកមិត្តភាពយនៅកនុងប្ពះស្ហគមន៍ 

ភ្ដើមបដីចករំដលកការទ កចិតរ្បស់ភ្យីងភ្លីម្ពេះជាមចាស់ជាមយួអ្នកដទទ ភ្យីងម្តូវការមលូដឋានជាភ្ម្ចីនដដលភ្យងី
អ្ាចរកបានមិនម្គ្នន់ដតជាមយួមិត្លកិ្ពីរបីនាកដ់ដលសគាលច់បាស់ ប  ដន្ជាមិត្ភាពមយួដដលទូលំទូលាយរួមជាមយួ
អ្នកដទទភ្ម្ៅពីភ្យីង។ 

ភ្នៅតាមម្ពេះវិេារ និងតាមសេគមន៍មូលដឋានម្បដមម្បមលូគ្នន តាមជុំនាន់ខ្ សៗគ្នន  ម្ពមទាងំមន សេមកពីសងគម 
និងវបបធម៌ភ្ផេងៗ។ ភ្នៅទភី្នាេះមានកំណប់ទនមិតភ្ាពមយួដដលជួនកាលមិនធ្លេ ប់ជួប ភ្េីយដដលម្តូវការភ្ម្បី
ម្បាស់ឱ្យបានម្តឹមម្តូវ។ 

ម្បសិនភ្បីម្ពេះសេគមន៍តាមមលូដឋានភ្ម្បៀបបាននឹងម្ក មម្គសួារមួយដដលភ្ចេះទទួលសវាគមន៍យ ាងរាក់ទាក់ ភ្ពាល
ជាកដនេងដដលនាំឱ្យភ្យីងមានអ្ារមមណ៍ងាជាផទេះរបស់ខ្េួន ភ្ទាេះបីមានភាពសងេ័យ និងមានសំណួរកនតងខ្េួន ដតមិន
ល័យខ្េាចការវិនិចឆ័យ។   

ម្ពេះសេគមន៍ភ្កីតមានភ្នៅទណីាដដលម្ពេះវញិ្ញាណដ៏វិស ទែផេតុំ ភ្នៅទីណាដដលមិត្ភាពរបស់ម្ពេះម្គីស្លេឺដចងចាងំភ្ ីង
។ ម្បភ្ទសមយួចំនួនភ្នៅភាគខ្ាងតបូងមានម្ក មសេគមន៍ម្គីស្បរិស័ទតូចៗដដលសម័ម្គចតិ្បភ្ម្មីអ្នកជិតខ្ាង ឬ
អ្នកលូមិរបស់ខ្េួន។ ភ្តីពួកភ្គអ្ាចជាម្បលពដដលជយួបលំេឺភ្នៅកនតងម្បភ្ទសឯភ្ទៀតដដរឬភ្ទ?  

 ការជួបជ ុំគ្នន ភ្ដាយភ្ទៀងទាតក់នតងម្ក មតូចៗភ្ដើមបីអ្ធដិឋាន និងដចករដំលកពតិជាលអណាស់ ប  ដន្ភ្យីង
គបបីគ្នមំ្ទដល់ជើវិតសេគមន៍ម្គីស្បរិស័ទធដំដលភ្កតីមានភ្នៅកនតងម្ក ង ឬកនតងលូមិរបស់ភ្យងី។ ភ្តី
ម្ក មតូចៗរបស់ភ្យងីភ្ចេះយកចិត្ទ កដាក់ ឧទាេរណ៍ចំភ្ពាេះអ្ស់អ្នកដដលមកចូលរួមកមមវិធីភ្នៅទងៃ
អ្ាទិតយដតមិនសគាល់នរណាមនាក់ភ្នៅទភី្នាេះដដរឬភ្ទ? 

 ម្ពេះម្គីស្សពវម្ពេះេឫទ័យម្បដមម្បមូលអ្ស់អ្នកដដលស្ស ាញ់ និងភ្ដើរតាមម្ពេះអ្ងគឱ្យភ្ទៅជាអ្ងគដត
មួយ េួសពីគណៈដដលខ្េួនជាសមាជិក។ ដចករដំលកការទទួលសវាគមន៍ជាមាគ៌្នភ្ឆ្ព េះភ្ទៅរកការ
រួបរួមគ្នន ជាធេតងដតមួយ។ ភ្តីភ្យីងមិនអ្ាចអ្ភ្ញ្ជីញអ្សអ់្នកដដលភ្នៅជ ុំវិញភ្យីងមានជុំភ្នឿដបេកពី
ភ្យីងឱ្យអ្ធិដឋានរួមគ្នន ជាមួយភ្យីងញឹកញាប់ជាងទមេាបដ់ដលភ្យីងធ្លេ ប់ភ្ធវដីដរភ្ទឬ? 

ចនៅចលចីឈីឆ្ងា ងម្ុនចពលប្ពះចយស ូសរុរ ប្ពះអងគច ីញម្ាតាររស់ប្ពះអងគ នងិសាវ័កម្នាក់
ដែលប្ពះអងគស្សឡាញ់ចនៅដកបរចនាះ។ ប្ពះចយស មូ្ានប្ពះរនទូលច ៅម្ាតាប្ពះអងគ ា៖ «អនក
ចអីយ! ចនះច ីយកនូររសអ់នក»។ រនទារម់្ក ប្ពះ អងគម្ានប្ពះ រនទូលច ៅសាវ័ក ា៖ «ចនះ
ច ីយម្ដាយររសអ់នក»។ តាាំងពចីពលចនាះម្ក សាវក័ចនាះយកគារម់្កចនៅជាម្ួយ» (យូ៉
 ាន ១៩,២៥-២៧)។ 

ភ្នៅដកបរភ្ឈីឆ្ក ង ម្ពេះភ្យស ូបានបភ្ងកើតម្ក មម្គួសារមយួងមើភ្ដាយម្ពេះេឫទយ័របស់ម្ពេះអ្ងគផទាល់។ 
ភ្តីភ្យីងភ្ធវដីូចភ្ម្ចអ្ាចរសភ់្នៅជាមួយគ្នន ដូចជាបងបអូននាភ្ពលសពវទងៃភ្នេះ? 
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សំណូមពរទី៥៖ 

ស្ូមអន វត្តការទទួលស្វាគមន៍យលញៀវ  ាងរាក់ទាក់យដា ស្របុរស្ 

ការទទួលសវាគមន៍របស់ម្ពេះជាមចាស់ចភំ្ពាេះភ្យងីជាការអ្ភ្ញ្ជញី។ ភ្តីភ្យងីអ្ាចទទួលអ្នកដទទភ្ដាយមិនភ្ធវីតាម
រភ្បៀបដដលភ្យីងចង់ ដតភ្ធវីតាមរភ្បៀបដដលពកួភ្គចងប់ានដដរឬភ្ទ? ភ្តីភ្យងីអ្ាចបភ្ណ្ាយខ្េួនឱ្យពួកភ្គ
សវាគមន៍ភ្យីងតាមរភ្បៀបរបសព់ួកភ្គ ដតមិនដមនតាមរភ្បៀបរបស់ភ្យងីបានដដរឬភ្ទ? 

 ចូរភ្យងីកាេ យខ្េួនជាស្រសី្ និងប រសដដលភ្ចេះទទួលសវាគមន៍ ភ្ដាយយកភ្ពលភ្វលាស្ាបន់រណាមនាក ់
ភ្ដាយអ្ភ្ញ្ជីញភ្គពិសាអ្ាេារ ចូលភ្ទៅដកបរជនទ គ៌ត និយាយស្ីពិភ្រាេះពិសាចភំ្ពាេះអ្នកដដលភ្យីង
ជួបជាភ្ដើម។ 

 ភ្នៅចំភ្ពាេះម ខ្បញ្ហាម្បឈមធៃន់ធរភ្ដាយសារវិបត្ិជនអ្ភ្ន្ាម្បភ្វសន៍ ភ្យីងគបបីរកមភ្ធយាបាយភ្ធវឱី្យ
ការទទួលសវាគមន៍កាេ យជាឱ្កាសមួយ ភ្ពាលគឺមិនម្គ្នន់ដតទទួលសវាគមន៍អ្ស់អ្នកដដលបានទទួលរួច
ភ្េីយ ដតម្តូវទទួលសវាគមន៍អ្ស់អ្នកដដលមិនទាន់បានទទលួផងដដរ។ ការជបួគ្នន ពីមន សេមនាក់ភ្ទៅ
មន សេមនាក់ជាភ្រឿងចាបំាចភ់្ដាយខ្ានមិនបាន ដបិតភ្យីងអ្ាចស្ាប់គ្នន បាន។ ឧទាេរណ ៍ ការស្ាប់
ភ្រឿងរ ាវរបស់ជនអ្ភ្ន្ាម្បភ្វសន៍ និងជនភ្លៀសខ្េួនណាមនាក់ជាភ្ដើម។ ការជួបអ្ស់អ្នកដដលមកពីទី
កដនេងភ្ផេងៗនឹងជយួឱ្យភ្យីងយល់ពីឫសគល់របស់ខ្េួនឯងកាន់ដតម្បភ្សីរភ្ ីង ភ្េីយក៏ជួយឱ្យភ្យងី
សគាលពី់អ្ត្សញ្ញាណរបស់ខ្េួនកាន់ដតស ីជភ្ម្មៅផងដដរ។ 

 ភ្យីងម្តូវដងទាំដផនដើ។ លពដផនដើដ៏អ្សចារយភ្នេះជាផទេះរមួរបស់ភ្យងី។ ចូរភ្យងីដងរកេាវាភ្ដើមបី
អ្ាចទទួលសវាគមន៍ដលម់ន សេជុំនាន់ភ្ម្កាយភ្ទៀត។ ការរឭំកពីររភ្បៀបទនជើវិតរស់ភ្នៅជាភ្រឿង
ចាបំាច់ ភ្ដើមបអី្ាចភ្ធវីអ្វីៗ ម្គប់យ ាងបញ្ឈប់គំនិតភ្លលាដដលភ្ធវីអ្ាជើវកមមភ្លីធនធ្លនធមមជាតិ និង
ម្បយ ទែម្បឆ្ងំនឹងការបំព លបរិសថានតាមទម្មង់ភ្ផេងៗ និងការបំផេាញជើវចរំ េះជាភ្ដើម។ ភ្នៅភ្ពល
ភ្យីងរួមសាមគគីគ្នន ជាមួយនឹងសនាម្ពេះេស្ទាំង ាយ ភ្យងីឹនឹងរកភ្ ីញអ្ំណរសបបាយដដលេូរមក
ពីការទាងំអ្ស់ភ្នាេះ។ 

ប្ពះចយស មូ្ានប្ពះរនទូល ា៖ «ចយីងសុាំប្បារឱ់យអនករាលគ់ាន ែឹងេបាស ់ា ប្ររច់ពលដែលអនក
រាលគ់ាន ប្រប្ពឹរតអាំចព ីាាំងចនាះ េាំចពាះអនករេូ តាេជាងចររាំផ្រុម្នាក់ ដែលជារង រអូនររស់
ចយីងចនះ អនករាលគ់ាន កែ៏ូេជាបានប្រប្ពឹរតេាំចពាះចយីងដែរ» (ម្៉ា ាយ ២៥,៤០)។ 
ចយីងប្រូវជួយ ាំនកុរប្ម្ុងអស់អនកដែលប្ក ខសរ ់ ច យីប្រូវេងចាាំប្ពះ រនទូលររសប់្ពះ អម្ចាស់ 
ចយស  ូា៖ «ចរឱីយចនាះនឹងបានសុភម្ងគលចប្េីនជាង  ួល» (កេិចការ ២០,៣៥)។ 

ភ្នៅភ្ពលណាដដលខ្ញតមំានបទពិភ្សាធន៍អ្ំពីការឱ្យភ្េយីទទួលបានស លមងគល? 
ភ្តីខ្ញតដឹំងងា ខ្ញតក៏ំម្តូវការទទួលអ្វីៗពីអ្នកដទទដដរឬភ្ទ? 
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រូជនើ ចរយដា យជឿជាក់ ២០១៩ 
 
យនៅយត្យហេ 
ចរៀងរាល់សបាត  ៍ប្រចាាំឆ្ងន ាំ 
ពីមួយអ្ាទិតយភ្ទៅមយួអ្ាទតិយមានយ វជនអ្នរ្ជាតិជាភ្ម្ចីនជួបជ ុំគ្នន  

េុងសបាត  អ៍ាំពមី្ិរតោពរវាងយុវជនប្រីសតររិស័  និងរងរអូនអុសីលាម្ 

ចាប់ពីថ្ងៃព្ពហសបត ិ៍ ទ២ី២ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃអាទ តយ ទី២៥ ខែសីហា  
ដចករដំលកអ្ពំីទំនាក់ទំនងរបស់ភ្យីងជាមយួម្ពេះជាមចាស់ អ្ពំីរភ្បៀបអ្ធដិឋាន។ រកភ្មីលពាកយភ្ផេងៗភ្ដើមបីភ្មីល
ភ្ ីញនូវអ្វីដដលបម្ងួបបម្ងួមភ្យីង និងអ្វដីដលដបេកពីភ្យីង។ 

សបាត  ក៍នការរះិររិសប្ម្ារម់្នុសសចពញវ័យពីអាយុ១៨-៣៥ឆ្ងន ាំ 

ចាប់ពីថ្ងៃអាទ តយ ទី២៥ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃអាទ តយ ទី០១ ខែកញ្ញា 
រិេះគិត និងដចករដំលកភ្នៅកនតងម្ក ម សិកាខ សាលាដណនាំភ្ដាយវាគមិនមកពមី្បភ្ទសភ្ផេងៗ។ បងបអូនដដលមាន
បំណងអ្ាចចូលរួមកនតងកមមវធិីពភិ្សសភ្ផ្ាតភ្លីបញ្ហាបរិសថាន និងបដម្មបម្មួលអ្ាកាសធ្លត ។ 

យនៅទើក្ក ងយររុត្ 
ជំនរួយុវជនប្រីសតររិស័ អនតរនិយាយអនតរជារិ 
ពីថ្ងៃសុព្ក ទី២២ ខែម នា ដល់ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែម នា 
ម្ពេះសេគមន៍នានាភ្នៅលីបង ់ និងម្ក មម្បឹកេាម្ពេះសេគមន៍ភ្នៅមជឈឹមបូព៌ាទទួលសវាគមន៍យ វជនជួបជ ុំគ្នន ជាភ្លកី
ដុំបូងភ្រៀបចំភ្ដាយភ្តភ្េេភ្នៅលីបង់។ 

យនៅទើក្ក ងកាព 
ជំ ានរនទារក់នរជូនេីរចែាយចជឿជាកច់នៅអាប្ពេិ 
ពីថ្ងៃពុធ ទ២ី៥ ខែកញ្ញា ដលថ់្ងៃអាទ តយ ទី២៩ ខែកញ្ញា 
ភ្នៅអ្ាម្ពិចខ្ាងតបូង និងភ្នៅម្បភ្ទសឯភ្ទៀតអ្ភ្ញ្ជីញយ វជនឲ្យភ្ធវីដុំភ្ណីរួមគ្នន ភ្ដើមបីម្បារពែ និងផល្់សកខីភាព
ជាមួយគ្នន ចភំ្ពាេះជុំភ្នឿរបស់ពកួភ្គ។ 

យនៅទើក្ក ងវ េតូ្ស្វ័ វ (Wrocław) 
ជំនរួយុវជនអរឺ៉ុរ 
ពីថ្ងៃសសៅរ៍ ទី២៨ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ដល់ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ជុំនួបយ វជនអ្ឺរ  បភ្លីកទ៤ី២នឹងម្បម្ពឹត្ភ្ទៅភ្នៅទីម្ក ងវ េតូសវ័វ (Wrocław) ម្បភ្ទសប ូ ូញ 

 
ព័ត៌មានបដនថមអ្ំពីជុំនួបភ្ផេងៗសូមភ្មីលៈ 

 


