សារលិខិតជូនពររបស់ សម្តេចព្ពឹទ្ធាចារយននរដ្ឋធានីតូសគូ និងព្បម្េសរុស្សទ្ធ
ី ង
ាំ តូល
ម្ោក គីរល
ី កនង
ស ឱកាសពិធប
ី ុណ្យបសាារ
ជូនចាំម្ ោះ ពួកតហាបូជាចារយ ពួកបូជាចារយ ពួកឌីកន
ុ
ពួកសងឃ ព្ពតទ្ធាំងម្្ញជ
ើ ន
ូ សមាជិកទ្ធាំងអស់ ម្ៅេូទ្ធង
ាំ
ព្ពោះសហគតន៍ព្គិសេសាសនាអថូដ្ក
ុ ព្បចាាំម្ៅព្បម្េសរុស្សី

សម្តេចម្ោកតហាបូជាចារយ ម្ោកបូជាចារយនិងឌីកុនជាេីម្ោរព
ម្ោកសងឃនិងដ្ូនជីដដ្លជាេីម្ោរព បងបអន
ូ ជាេីព្សឡាញ់ម្អើយ!
ព្ពោះព្គិសេបនរស់ ម្ ង
ើ វិញ!

កនសងពិធីបុណ្យននការរងេុករខ ហូ តដ្ល់ សុគត

និងការមានព្ពោះជនមរស់ ម្ ើងវិញរបស់ ព្ពោះម្យសូ វ

ដ្៏អសាារយ និងការសម្គ្គោះពិភពម្ោកម្នោះ ខញស
សាំ ូតជព្មាបសួរម្ៅកាន់ អស់ ម្ោកអន កអស់ ពីដ្ង
ួ ចិតេរបស់ ខញសាំ
ម្ោយការប្ាញព្បប់ ដ្ល់ អស់ ម្ោកអន កនូវព្ពោះបនទូលអោះអាងទ្ធាំងម្នោះសេី ពីជវី ត
ិ ។ ម្ៅនថៃដ្វ៏ ស
ិ ុេាដ្ម្៏ លើស

លប់ ដដ្លបនព្បរពាម្ ើងម្នោះ គឺជាកេអ
ី ាំណ្រខាងវិញ្ញាណ្ និងការដ្ឹងគុណ្យងព្ជាលម្ព្ៅចាំម្ ោះព្ពោះជា
មាាស់ ដដ្លសដតេងឲ្យម្ ើ ញពី ដ្ង
ួ ព្ពោះេ័យ និងជម្ព្ៅននម្សចកេព្ី សឡាញ់របស់ ព្ពោះអាេិករ (ព្ពោះបម្ងាត
ើ )
ដដ្លព្េង់មានចាំម្ ោះតនុស្ជាតិ ម្ៅម្ពលដដ្លម្យើ ងចង់ពាយតប្ាញពីអារតម ណ្៍របស់ ម្យើ ង ម្នាោះ
ម្យើ ងម្សទើរដតតិ នអាចរកម្ ើ ញព្ពោះបនេូលណាម្្្ងម្េៀតម្ព្ៅពីគសេី ៗដដ្លបន្លិតជ័រលវង
ី ម្េស ដដ្ល
ពួកនាងបនរត់ ម្ៅរកពួកសាវក ម្ដ្ើតបីព្បប់ ពក
ួ ម្គអាំពីព្ពឹតេិការណ្៍ដ្៏អសាារយ ដដ្លពួកនាងបនម្ ើ ញព្ពោះ
ជាមាាស់ ។
តនុស្មានក់ អាចព្សនតម្តើ ល ថាម្តើមានការលាំបកយងណាចាំម្ ោះសិ ស្របស់ ព្ពោះសម្គ្គោះកនសង
ការម្ជឿម្លើការពិតននការមានព្ពោះជនមរស់ ម្ ើងវិញរបស់ ព្ពោះអងគ។ ការម្នោះតិនយូ របុ នាមនម្េ ដដ្លពួកម្គ
បនម្ ើ ញម្ោកព្គដ្
៏ េីព្សឡាញ់របស់ ពួកម្គព្តវូ បនម្គម្ធវើទ្ធរុណ្កតម និងឆ្កាង។ ម្ហតុការណ្៍ម្នោះម្េើប
ូ ជា
ដតម្ៅថមៗ
ី កនសងគាំនិតរបស់ ពួកម្គម្ៅម្ ើយម្េ គឺជាការចងចាាំអាំពីរម្បៀបដដ្លព្ពោះសពរបស់ ព្េង់ដដ្លបន
សុគត និងោមនព្ពោះជនម ម្ហើ យព្តវូ បនម្គោក់ កនសង្នូរ ម្ោយមានថមដ្ធ
៏ ន
ៃ ់ តួយបនរម្តៀលម្ៅបិេមាត់ ទ្ធវរ
្នូរ។ ម្ហើ យឥ ូវម្នោះ េុកខព្ពយ
ិ ម្ហើ យេឹកដភនកនន
ួ ្េល់កដនែងដ្ល់ ភាពរឹងមាាំននជំម្នឿ និងជ័យជតនោះននជីវត
ម្សចកេេ
ី ុកល
ខ ប
ាំ កបនដព្បម្ៅជាេឹកដភនកននកេីអាំណ្រ។

បេពិម្សាធន៍ននការព្បកបទ្ធក់ េងោនពិតព្បកដ្ជាតួយព្ពោះព្គីសទ ដដ្លព្េង់បនមានព្ពោះជនមរស់
ម្ ើងវិញ និងជាកេីអាំណ្រពី ការរងេុករខ ហូ តដ្ល់ សុគត និងការមានព្ពោះជនមរស់ ម្ ើងវិញរបស់ ព្ពោះម្យសូវ
ដដ្លតិនបនរោយ ដថតទ្ធាំងបនជំរញ
ុ និង្េល់សាែបដ្ល់ពក
ួ សាវកដដ្លបនម្ៅដ្ល់ ចុងបាំ្ត
ុ ននដ្នដ្ី
ម្ដ្ើតបីអធិបាយព្ពោះបនទូលអាំពីការអត់ ម្ទ្ធសបប និងម្សចកេីសម្គ្គោះដដ្លម្យើ ងបនេេួលតាតរយៈព្ពោះ
ជាមាាស់ ម្យសូវដដ្លមានព្ពោះជនមរស់ ម្ ើងវិញម្ចញពី្ូរន ។ ម្ោយតិនមានភាពភ័យខាែចចាំម្ ោះេុកខលប
ាំ ក
និងការម្ធវើេុកម្ខ បៀតម្បៀនយងនព្ពន្្ រងេុកខលប
ាំ កយងម្នឿយហត់ និងម្សចកេីម្វេនាម្្្ងៗ ពួកសាវក
តិនម្ចោះម្នឿយហត់

និងបនម្ធវើបនាទល់ ម្ោយភាពកាែហានពី ព្ពោះព្គីសទ

ដដ្លព្េង់ជាអន កឈ្ន ោះម្លើម្សចកេី

សាែប់ ទ្ធាំងព្សុង។
អស់ រយៈម្ពលពី រ ន់ ឆ្កនាំតកម្ហើ យ ដ្ំណ្ឹងននការមានព្ពោះជនមរស់ ម្ ើងវិញបនបម្ងាើតម្ ើងដដ្ល
ជាសនូលសាំខាន់ ននជីវត
ិ របស់ ព្ពោះសហគតន៍ ដដ្លបនខិតខាំនាាំយកដ្ំណ្ឹងទ្ធាំងម្នោះម្ៅកាន់ តនុស្ព្គប់ រប
ូ

ដដ្លចូលតកកនសងម្ោកិយ (យូ ហាន ១:៩)។ ម្ៅកនសងពនែឺននការរងេុកខរហូ តដ្ល់ការសុ គត និងការមានព្ពោះ
ជនមរស់ ម្ ើងវិញរបស់ ព្ពោះម្យសូវ

អវ ីព្គប់ យងគឺពិតជាខុសោនដតនដេន:

ការភ័យខាែច

និងភាពអស់

សងឃឹត បណា
េ លតកពី េុកខព្ពយ
ួ េុកខម្វេនា និងបញ្ញាម្ោកិយ ចាកឆ្កៃយម្ៅ។ ម្ហើ យសូតបីដតកាលៈម្េ
សៈដ្៏លប
ាំ កននព្ោដ្៏លប
ាំ កទ្ធាំងម្នោះ ក៏ បត់ បង់នវូ ភាពព្សច
ួ ម្គម្ៅកនសងេស្នៈនន
ួ ព្សាវដ្៏អាព្កក់ របស់ ពក
ភាពអស់ កលបជានិចាដដ្លបន្េល់ឲ្យម្យើ ង។
ម្ដ្ើតបីម្ធវើបនាទល់ ពីព្ពោះសម្គ្គោះដដ្លមានព្ពោះជនមរស់ ម្ ើងវិញ

ម្យើ ងតិនចាាំបច់ ម្ៅកដនែងណា

ឆ្កៃយដ្ូចពួកសាវកបនម្ធវើម្េ, ពួកម្គបន្ាយដ្ំណ្ឹងពី ការរងេុករខ ហូ តដ្ល់ សុគត និងការមានព្ពោះជនមរស់
ម្ ើងវិញរបស់ ព្ពោះម្យសូ វម្ៅកាន់ ម្ោកិយទ្ធាំងតូល។ តនុស្ជាម្ព្ចើនម្ៅជុវំ ញ
ិ ម្យើ ងកាំពង
ុ ព្តវូ ការគាំរព
ូ ី
ការរស់ ម្ៅម្ោយជំម្នឿព្គីសទបរិស័េដដ្លម្ធវើតាតរយៈម្សចកដីព្សឡាញ់ (កាឡាេី ៥:៦)។

ព្ពោះជាមាាស់

តិនទ្ធតទ្ធរពី ម្យើ ងនូវេម្ងវវើ រី ភាពតួយចាំនន
ួ ដដ្លហួ សពី កមាែាំងរបស់ ម្យើ ងម្េ។ ព្េង់ព្ោន់ ដតសុាំឲ្យម្យើ ង
សដតេងម្សចកដីព្សឡាញ់ចម្ាំ ោះោនម្ៅវិញម្ៅតក ម្ោយព្តវូ ចាាំថាតាតរយៈការម្ធវើដ្ម្ូ ចនោះ ម្យើ ងក៏ សដតេង
ម្សចកដីព្សឡាញ់ចម្ាំ ោះព្េង់ដដ្រ។ សានតញញឹត ការយកចិតេេុកោក់ និងការអាណ្ិតអាសូរចាំម្ ោះអន ក
ដដ្លម្ៅជិតម្យើ ង ក៏ដ្ច
ូ ជា កយសតេី លង
ួ ចិតេ និងការោាំព្េទ្ធន់ ម្ពលម្វោ អាចកាែយជាេម្ងវដ្
ើ ស
៏ ាំខាន់
បាំ្ត
ុ របស់ ម្យើ ងសព្មាប់ ជាព្បម្យជន៍ដ្ល់ព្ពោះជាមាាស់ ននម្យើ ង។
សពវនថៃម្នោះ ម្ៅម្ពលដដ្លពិ ភពម្ោកព្តវូ បនដហកហួ រម្ោយជម្មាែោះ និងការព្បឈ្តតុ ខោន,
ម្ៅម្ពលដដ្លចិតេជាម្ព្ចើនម្ រម្ពញម្ៅម្ោយការសអប់ ការភ័យខាែច និងការព្ចដណ្ន វាពិតជាមានសារៈ
សាំខាន់ ជាពិម្សសកនសងការយកចិតេេុកោក់ ចម្ាំ ោះអាជីពជាព្គីសទបរិស័េរបស់ ម្យើ ង និងម្ដ្ើតបីប្ាញម្សច
កេីព្សឡាញ់ដ្ម្៏ សាមោះសម័ព្គចាំម្ ោះអន កជិតខាងរបស់ ម្យើ ង – ម្សចកេីព្សឡាញ់ដតតួយគត់ ដដ្លអាចពាបល
របួសដដ្លរងេុកខម្ោយអាំម្ពើអាព្កក់
អនាធិបម្តយយ

និងភាពដកែងកាែយ។

ម្យើ ងតិ នព្តវូ ចុោះចាញ់នឹងការលបួងរបស់ ពក
ួ

ដដ្លពាយតបាំផ្លែញការរួបរួតដ្៏មានពររវាងព្គីសទបរិស័េអូ តដ្
ូ ក
ុ ម្នាោះម្េ។

ខញសស
ាំ ូត

បួងសួងដ្ល់ព្ពោះជាមាាស់ ម្យសូវ

ដដ្លជាអន កេេួលតរណ្ភាពននម្យើ ង

ម្ហើ យសូតឲ្យអន កម្លើកការ

អធិសាឋនដ្៏ម្កែៀវកាែរបស់ អន កចាំម្ ោះព្េង់្ងដដ្រ ម្ដ្ើតបីឲ្យព្គប់ ឧបសគគបនជ័យជតនោះ សនេិភាពយូ រអដងវង
និងរបួសននការដបកបក់ ោនបនជាសោះម្សបើយម្ោយព្ពោះគុណ្ននព្ពោះជាមាាស់ ។
ជព្មាបសួ រអស់ ម្ោកអន កម្ៅកនសងពិធីបុណ្យននការរងេុករខ ហូ តដ្ល់ សុគត និងការមានព្ពោះជនមរស់
ម្ ើងវិញរបស់ ព្ពោះម្យសូ វ,
ម្ ើងវិញ

ខញស
សាំ ូតអាំ វនាវជូនម្ោកអន កនូវពរជ័យននព្ពោះព្គីសទដដ្លមានព្ពោះជនមរស់

ម្ហើ យសូ តជូនពរដ្ល់ម្ោកអន កនូវកេីអាំណ្រកនសងពិធីបុណ្យព្ពោះម្យសូ វមានព្ពោះជនមរស់ ម្ ើងវិញ

ដដ្លតិនម្ចោះរីងសៃួត ម្ហើ យពព្ងឹងម្យើ ងកនសងជំម្នឿ, ម្សចកេីសងឃឹត និងម្សចកេីព្សឡាញ់។ ព្ពោះសពវព្ពោះ
ហឫេ័យ សូតឲ្យពនែឺម្នោះតិ នរលត់ កនសងចិតេរបស់ ម្យើ ងម្ ើយ គឺដតងដតភែឺកនសងម្ោកិយ (មាថាយ ៥:១៤)។
ម្ហើ យសូតឲ្យម្យើ ងបាំភែឺម្ោយព្ពោះបនទូលននព្ពោះ ម្ោយការអានដ្ំណ្ឹងលអ និងការេេួលទ្ធនព្ពោះគុណ្នន
ព្ពោះជាមាាស់ ម្ោយអគគសញ្ញាព្គីសទបរិស័េននព្ពោះសហគតន៍

ឲ្យបនរីកចម្ព្តើ នជាលាំោប់ កនសងចាំម្ណ្ោះដ្ឹង

អាំពីព្ពោះជាមាាស់

ដ្ូម្ចនោះតនុស្នឹងម្ ើ ញអាំម្ពើ លរអ បស់ ម្យើ ង

និងតាតការបាំម្ពញតាតបញ្ាតេិរបស់ ព្េង់

សូតម្លើកតម្តាើងព្ពោះបិតាននម្យើ ង ដដ្លគង់ម្ៅសាានបរតសុខ (មាថាយ ៥:១៦) ម្ហើ យចូលរួតជាតួយ
ម្យើ ងកនសងការព្បកាសម្ោយអាំណ្រថា៖

ព្ពោះព្គិសេពិតជាបនរស់ ម្ ង
ើ វិញ!

+គីរល
ី
សម្តដចព្ពឹទ្ធាចារយននរដ្ឋធានីតូសគូ និងព្បម្េសរុស្សទ្ធ
ី ង
ាំ តូល

ពិធីបុណ្យបសាាររបស់ ព្ពោះព្គិសដ
២០២២

