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សារលិខិតគណៈប្រធានតំ្រន់អាស៊ី

ព្រះអង្គសង្គ្ររះបងពងៀនអំ្ីរងបៀបទទួលបាន

្រជ័យមក្ ីដគ្វាយធួនរបស់ពទង់។ពទង់មាន

ព្រះបន្ទូលថា«អស់អ្នកដដលងនឿយព្ួយង�ើយ

ផ្ទុកធ្ងន់ងអើយចូរមកឯខ្ទុំខ្ទុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់

សពមាក។ចូរទទួលនឹមខ្ទុំង�ើយងរៀននឹងខ្ទុំចុរះ។...

្ីងពររះនឹមខ្ទុំគ្យងទង�ើយបន្ទុកខ្ទុំក៏ពរាល»។
3


ពបសិនងបើងយើងមានបន្ទុកននអំង្ើបាបដ៏ធ្ងន់ងយើងអាច

«មករកពទង់»។ងៅង្លងយើង«ងរៀននឹងពទង់»

ងយើងអាចទុកបន្ទុកននអំង្ើបាបដ៏ធ្ងន់របស់ងយើងងៅ

ជាមួយនឹងពទង់ប៉ុដនតែងយើងព្ូវដ្មានឆន្ទៈងលើកដាក់

មកងលើខ្លួនងយើងនូវនឹមនិងបន្ទុករបស់ពទង់វិញ។នឹម

និងបន្ទុករបស់ពទង់គឺជាដំង�ើរការននការដពបចិ្តែ។

ងបើងពបៀបងធៀបងៅនឹងបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ននអំង្ើបាបរបស់

ងយើងបន្ទុកននការដពបចិ្តែគឺជា«្ន្ឺ»ង�ើយមាន

ភា្គ្យពសួលងដើម្ីដរកងៅង្លងយើង«ទទួលនឹម»

ជាមួយព្រះអង្គសង្គ្ររះនិងដគ្វាយធួនរបស់ពទង់។

ដគ្វាយធួន្ ិ្ជាជួយអ្នកមានបាបដដល

គ្មានសង្័យងដើម្ីដកយកបន្ទុកននអំង្ើបាបរបស់

្ួកងគងចញចុរះង្ើជនរងងពគ្រះវិញយ៉ាងងម៉ចដដរ?

ចុរះង្ើគិលានុបដ្ឋយិកាដ៏សប្ទុរសងោរះយ៉ាងងម៉ចដដរ?

ពសតែីដ៏ពបន្រូបងនរះបានរងទុក្ខយ៉ាងង្ក្ន់។គ្្់

ងៅដ្រងទុក្ខខាងរាងកាយខាងងសដ្ឋកិច្ចនិងខាង

ស្ិអារម្ម�៍ងដាយរារអំង្ើបាបរបស់យុវជនរូប

ងោរះ។ទងងវើរបស់យុវជនងោរះបានបងងកើ្ឲ្យមាន

បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ជាងពចើនឲ្យគ្្់ដរក។ពកុមពគួរារ

របស់ពសតែីរូបងនរះក៏រងទុក្ខធ្ងន់ផងដដរ។្ួកងគបាន

បារម្ភយ៉ាងខាលាំងថាង្ើងលាកយយនឹងងៅរស់រាន

មានជីវិ្ឬព្ូវអស់ជីវិ្។្ួកងគបានចំណាយ

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

គ្រាងោរះមានសភា្យប់ងពរៅងៅង�ើយ។

មានអ្នកមាដាយជាទីពសឡាញ់មានាក់ដដលជា

ងលាកយយនិងគិលានុបដ្ឋយិកាបានព្ឡប់មក

ផ្រះវិញ។គ្្់បានចំណាយង្លងៅយប់ងោរះងដើម្ី

ងមើលដែអ្នកជំងឺ។គ្្់មានចិ្តែអា�ិ្អាសូរង្ញ

ងដាយក្ីពសឡាញ់និងភក្ីភា្។ជីវិ្របស់គ្្់

បគ្ហាញគំរូអំ្ីការបងពមើដដលមិនគិ្្ ីខ្លួនឯង។

កាលគ្្់កំ្ុងងធវើដំង�ើរងៅផ្រះវិញងោរះក៏មាន

យុវជនមានាក់បានងបើកឡានងៅផ្រះដដរ។គ្្់ពសវឹង

ពរាង�ើយបានងបើកឡានទាំងខុសចបាប់។គ្្់្ ុំ

បានងមើលងភ្ើងពក�មង�ើយ្ ុំបានង�ើញថាមាន

ឡានមួយកំ្ុងឆ្ងកា្់ផ្ទូវខាងមុខគ្្់ដដរ។គ្្់

បានបដនថែមងល្ឿនសំងៅងៅរកផ្ទូវពបស្វងោរះង�ើយ

បានបុកឡានមួយងទៀ្យ៉ាងង្ញទំ�ឹង។ពសតែីដដល

ងៅក្នទុងឡានងោរះបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។គ្្់

ព្ូវបានងគដឹកងៅមន្ីរង្ទ្យង�ើយពកុមងវជ្ជប�្ិ្

បានងធវើការវរះកា្់យ៉ាងយូរងដើម្ី្ យាយមរកសាជីវិ្

របស់គ្្់។គ្្់បានរងទុក្ខក្នទុងជីវិ្របស់គ្្់អស់

រយទៈង្លជាងពចើនសបាដា�៍។គ្្់បានរងការឈឺចាប់

យ៉ាងខាលាំងងៅពគ្ងោរះនិងអស់រយទៈង្លជាងពចើនឆ្នាំ

មកងទៀ្ផងដដរ។នែ្្ យាបាលរបស់គ្្់មាន្ នម្

នែ្នពកដលង។ចំដ�កយុវជនងោរះវិញរងរបួសដ្

បនតែិចបនតែលួចប៉ុងណាណរះ។យុវជនងោរះព្ូវបានសងពមច

ក្ីឲ្យជាប់ងទាស្ ីបទងបើកបរង្លពសវឹងង�ើយព្ូវ

ជាប់្ ន្ធធោគ្រ។យុវជនងនរះបានពបព្ឹ្តែអំង្ើបាប

ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។

អំង្ើបាបគឺជាដផ្នកមួយក្នទុងជីវិ្រដមងរាលាប់របស់

ងយើង។ងយើងទាំងអស់គ្នាពបព្ឹ្តែអំង្ើបាបងៅង្ល

ណាមួយក្នទុងជីវិ្របស់ងយើង។លទ្ធផលននអំង្ើបាប

មានចំងររះអ្នកពបព្ឹ្តែបាបគឺជាងរឿងដ៏ធំនិងងៅដ៏

អស់កល្ជានិច្ច។ពបសិនងបើគ្មានការដពបចិ្តែងទងោរះ

អំង្ើបាបនឹងរារាំងងយើង្ ីវ្តែមានននព្រះ។
1
ដគ្វាយធួន

ននព្រះងយស៊ូវពគីស្ផ្ល់លទ្ធភា្ងយើងឲ្យដបពចិ្តែ្ ី

អំង្ើបាបរបស់ងយើងមានភា្រាអា្ស្ំង�ើយព្ឡប់

ងៅរកព្រះវរបិតាសួគ៌របស់ងយើងវិញបាន។
2

បាន	ចមគ្េើន	កម្លាំង	មោយ	ដង្វាយធួន	នន	គ្្រះមយស៊ូវគ្្រីស្ទ
អែលឌ�ើរ ស្ទីវិន ែិល តូរ៉ុនតូ

នន	្ ួក	ចិតសិប	នាក់ អែលឌ�ើរ ស្ទីវិន ែិល តូរ៉ុនតូ



2 លរីអាហូណា

ង្លជាងពចើនងមា៉ាងងដើម្ីជួយង�ើយលួងងលាមចិ្តែ

គ្្់។ជីវិ្របស់្ ួកងគព្ូវបានរំខាន។បន្ទុកខាង

រាងកាយខាងងសដ្ឋកិច្ចខាងវិញ្ញា�និងខាង

វិញ្ញា�របស់្ ួកងគមានសភា្ធ្ងន់នពកដលង។

មានជនរងងពគ្រះដនទងទៀ្ជាងពចើនងដាយរារដ្

អំង្ើបាបរបស់យុវជនងនរះ។ឪ្ុកមាដាយពកុមពគួរារ

និងមិ្តែភក្ិរបស់យុវជនរូបងនរះទទួលរងការប៉រះទង្គិច

និងភា្អាមា៉ាស់ងដាយរារដ្ទងងវើទាំងងនរះ។

្ួកងគព្ូវគិ្គូរអំ្ី្ នម្ងមធាវីផងចា្់ដចងការគ្រ

ផ្ទាល់ខ្លួនផងង�ើយចូលសវោការផង។ជីវិ្របស់

្ួកងគព្ូវបានរំខានខ�ទៈង្លដដល្ ួកងគដរកបន្ទុក

បដនថែមជាងពចើនទាក់ទងនឹងអំង្ើបាបរបស់គ្្់។

ង្ើជនរងងពគ្រះងដាយរារអំង្ើបាបទាំងងនរះអាច

រកង�ើញភា្រឹងមាំការសពមាលទុកភា្សុខរានតែ

និងការ្យាបាលបានយ៉ាងដូចងម្ច?្ួកងគក៏

អាចគ្កងៅរកព្រះអង្គសង្គ្ររះនិងដគ្វាយធួន

របស់ពទង់ផងដដរ។

ដអលង�ើរអូកបានបងពងៀនោង្លែ្មីៗងនរះ

ថា«ងៅក្នទុងជីវិ្រដមងរាលាប់ងនរះងយើងងចៀសមិន

រួច្ ីងសចកតែីរាលាប់និងបន្ទុកននអំង្ើបាបងឡើយ។

ដគ្វាយធួនននព្រះងយស៊ូវពគីស្លុបបំបា្់ចំ�ុច

្ីរយ៉ាងដដលងចៀសមិនរួចក្នទុងជីវិ្រដមងរាលាប់ងនរះ។

ប៉ុដនតែងពរៅ្ីងសចកតែីរាលាប់និងអំង្ើបាបងយើងមាន

ឧបសគ្គងផ្ងៗជាងពចើនងទៀ្ងៅង្លងយើង្ ុរះររ

ឆ្ងកា្់ជីវិ្រដមងរាលាប់ងនរះ។ងដាយងពររះដគ្វាយធួន

ដដដលងោរះព្រះអង្គសង្គ្ររះរបស់ងយើងអាចពបទាន

កមាលាំងដដលងយើងព្ូវការងដើម្ីយកឈ្នរះងលើឧបសគ្គ

ននជីវិ្ដមងរាលាប់ងនរះ»។
4

ងៅង្លងយើងយល់ចបាស់អំ្ីព្រះងចរាដានន

ដគ្វាយធួនរបស់ព្រះងយស៊ូវពគីស្ងយើងចាប់ងផ្ើម

យល់អំ្ីមូលង�្ុដដលវាព្ូវបាន្ ិ្�៌ោថា

«និរនតែរនិងដ៏អស់កល្ជានិច្ច»។
5
និរនតែរមានន័យ

ថាបនតែងៅងដាយឥ្ព្ំដដន។ដ៏អស់កល្ជានិច្ច
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មានន័យថាបនតែងៅងដាយឥ្ង្លបញ្ចប់។សូម

គិ្អំ្ីអំងណាយនិងព្រះងចរាតាងោរះ!

្យាការីអាលមា៉ា្ន្យល់ថាដគ្វាយធួន្ ុំ

ពគ្ន់ដ្អាចឲ្យងយើងបានអ្់ងទាស្ ីអំង្ើបាប

របស់ងយើងងោរះងទ។ងលាកបងពងៀនថាតាមរយទៈ

ការដពបចិ្តែងោរះព្រះអង្គសង្គ្ររះ«នឹងងលើកដាក់

មកងលើអង្គពទង់នូវការឈឺចាប់និងជំងឺទាំងឡាយ

របស់រាពសតែពទង់។...ពទង់នឹងយកដាក់ងលើរូបអង្គ

ពទង់នូវងសចក្ីរាលាប់ងដើម្ីពទង់អាចពរាយចំ�ង

ទាំងឡាយននងសចក្ីរាលាប់។...ពទង់នឹងដាក់

ងលើរូបអង្គពទង់នូវជំងឺឈឺចាប់របស់្ ួកងគ។...

[ង�ើយ]នឹងងលើកដាក់មកងលើអង្គពទង់នូវអំង្ើបាប

របស់រាពសតែពទង់»។
6
ដគ្វាយធួនបនតែងលើស្ ីអ្នក

មានបាបងៅងទៀ្ងដើម្ីរួមបញ្ចទូលទាំងអ្នកដដល

រងការឈឺចាប់ជំងឺនិងងរាគ្ងដាយរារដ្អំង្ើបាប

របស់មនុស្ងផ្ងងទៀ្។

ដគ្វាយធួនអាចជួយជនរងងពគ្រះ្ ីអំង្ើបាប

តាមរងបៀបជាងពចើន។ង្លខ្រះដគ្វាយធួនផ្ល់

កមាលាំងឲ្យងយើងដរកបន្ទុករបស់ងយើង។ពបជាជន

របស់អាលមា៉ាបានជួបពបទរះងរឿងងនរះងៅង្ល្ ួកងគ

ព្ូវដរកបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដដលបានផ្ទុកផ្ដាក់មកងលើ្ ួកងគ

ងដាយងសតែចទុច្ចរិ្មួយអង្គ។ងពកាយ្ ី្ ួកងគបាន

អំរវោវងៅកាន់ព្រះអមាចាស់ពទង់បានសនយានឹង

្ួកងគថា«ងយើងនឹងសពមាលបន្ទុកទាំងឡាយ

ដដលដាក់ងៅរាមាអ្នកផងង�ើយសូម្ីដ្រូបអ្នកមិន

អាចចាប់អារម្ម�៍ថាមានបន្ទុកទាំងងោរះងៅងលើខ្នង

អ្នកងឡើយ។...ងដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចដឹងជា្ ិ្

ពបាកដថាងយើងជាព្រះអមាចាស់ដ៏ជាព្រះមករករាពសតែ

ងយើងក្នទុងង្លងគសថែិ្ក្នទុងងសចក្ីងវទោ»។
7
ងទារះ

ជាដគ្វាយធួន្ ុំដកយកបន្ទុកទាំងអស់្ ីងយើងយ៉ាង

ណាក្ីក៏វាអាចបដនថែមសម្ថែភា្ឲ្យងយើងអាចដរកវា

បានដដរ។

ងៅង្លខ្រះងទៀ្ព្រះអង្គសង្គ្ររះពបទានឲ្យ

ងយើងនូវការលួងងលាមខាងវិញ្ញា�និងខាង

ស្ិអារម្ម�៍។ព្រះអង្គសង្គ្ររះបានបងពងៀនថា

«មាន្ រង�ើយអស់អ្នកដដលយំងរាកដ្ិ្អ្នក
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ស

នា
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ទាំងងោរះនឹងបានងសចកតែីកំរានតែចិ្តែ»។
8
ពទង់

បានងព្ៀមព្រះកាយជាងពសចងដើម្ីលួងងលាម

ការប៉រះទង្គិចចិ្តែង�ើយជូ្ទឹកដភ្នកឲ្យងយើង។

តាមរយទៈដគ្វាយធួនព្រះអង្គសង្គ្ររះក៏អាចមាន

ព្រះបន្ទូលឲ្យមានភា្សុខរានតែចូលមកក្នទុងព្លឹង

របស់ងយើងដដរ។ព្រះអង្គសង្គ្ររះព្ូវបានរារល់ថាជា

មាចាស់ននងមព្ីភា្។
9
ពទង់បានសនយាថានឹងពបទាន

ភា្សុខរានតែដដលដួងចិ្តែរបស់ងយើងនឹងមិនមាន

ងសចក្ីអំ្ល់ឬភ័យខាលាចងទៀ្ងឡើយ។
10

ពបាកដណាស់ង្លខ្រះដគ្វាយធួនអាចជួយ

ងយើងបានទាំងពសុង។ងៅង្លព្រះអង្គសង្គ្ររះ

បានយងងៅទវីបអាងមរិកបោទាប់្ ីពទង់បានមាន

ព្រះជន្មរស់ងឡើងវិញពទង់បានពតាស់បគ្រប់ឲ្យងគោំ

យក«អ្នកដដលរងទុក្ខងដាយជំងឺណាក៏ងដាយ»

មកថាវាយពទង់។ងពកាយមកពទង់ក៏បានងពបាស

្ួកងគ«បានជាទាំងអស់គ្នា»
11
—ងដាយគ្មាន

លក្ខខ�្គ្មានការបង់នែ្គ្មានការទាមទារអវី

ទាំងអស់។ង្លខ្រះពទង់អាចងពបាសងយើងងដាយ

ផ្ទាល់ងដាយដកយកងសចក្ីឈឺចាប់ខាងរូបកាយ

ខាងស្ិអារម្ម�៍ឬសូម្ីដ្ខាងវិញ្ញា�ផងដដរ

ទុកជាអំងណាយមកព្រះអង្គសង្គ្ររះដ៏ង្ញងដាយ

ក្ីពសឡាញ់។

ជនរងងពគ្រះងដាយរារអំង្ើបាបទទួលបាន

្រជ័យ្ ីដគ្វាយធួនងៅតាមរងបៀបដូចគ្នាដដលអ្នក

មានបាបទទួលដដរ។្ួកងគពគ្ន់ដ្ព្ូវងធវើតាម

ការបងពងៀនរបស់ព្រះអង្គសង្គ្ររះងដើម្ី«ចូរមកឯខ្ទុំ»

ង�ើយ«ងរៀននឹងខ្ទុំ»ចុរះ។ងៅង្ល«ងរៀននឹងពទង់»
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្ួកងគក៏ព្ូវដ្មានឆន្ទៈដាក់ចុរះនូវបន្ទុកដដល្ ួកងគ

ដរក—ដដលញឹកញាប់ជាបន្ទុកននភា្លវីងជូរច្់

ងសចក្ីងពកាធការមិនទុកចិ្តែខ្លួនឯងងសចក្ីភ័យខាលាច

និងសម្ប់។ងយើង«មកឯពទង់»តាមរងបៀបជា

ងពចើន។ងយើងមកឯពទង់ងៅក្នទុងការអធិរាឋានដូចជា

ពបជាជនរបស់អាលមា៉ាបានងធវើដដរ។ងយើងមកឯពទង់

ងៅង្លងយើងអានអំ្ីពទង់និងអំ្ីការបងពងៀនរបស់

ពទង់ងៅក្នទុងព្រះគម្ីរ។ងយើងមកឯពទង់ងៅង្លងយើង

ងៅព្រះវិហារង�ើយរាដាប់សុន្រកថាដ៏បំផុសគំនិ្ដដល

ផ្ល់ឲ្យងដាយថានាក់ដឹកោំនិងមិ្តែភក្ិរបស់ងយើង។

ងយើងមកឯពទង់ងៅង្លងយើងបងពមើមនុស្ទូងៅ

ងទារះជាតាមរយទៈការងៅបងពមើឬទងងវើដ៏រាមញ្ញ

ងចញ្ីសណាដានចិ្តែនិងងសចក្ីសប្ទុរសក្ី។

ងយើងអាចនឹងមកឯពទង់បានគ្យបំផុ្

ងៅង្លងយើងទទួលទានរាពកាម៉ង់ជាងរៀងរាល់

សបាដា�៍។ងៅក្នទុងពគ្ដ៏វិងសសវិរាលងោរះគឺងៅ

ង្លងយើងទទួលទាននំបុ័ងនិងទឹកងយើងរំឭកចាំ

អំ្ីពទង់ព្មទាំងដគ្វាយធួនរបស់ពទង់។ងៅង្ល

ងយើងទទួលទាននំបុ័ងងយើងសញ្ជឹងគិ្ដល់ព្រះកាយ

ដដលបានវាយជាំនិងងខ្ចខាទាំរបស់ពទង់។ងយើង

ចងចាំអំ្ីការឈឺចាប់និងងសចក្ីងវទោដដលពទង់

បានរងទុក្ខសពមាប់ងយើង។ងៅង្លងយើងទទួលទាន

ទឹកងយើងចងចាំអំ្ីព្រះងចរាដាននដគ្វាយធួនដ៏

អរាចារ្យដដលសមាអា្និងងពបាសងយើង។ងយើង

ចងចាំអំ្ីរងបៀបដដលវា្ ុំពគ្ន់ដ្លាងសមាអា្

អំង្ើបាប្ ីអ្នកមានបាបងោរះងទប៉ុដនតែវាក៏្ ពងឹង

លួងងលាមចិ្តែោំយកភា្សុខរានតែង�ើយ្ យាបាល

ដល់អ្នកដដលកំ្ុងរងទុក្ខងដាយរារដ្អំង្ើបាប

របស់មនុស្ដនទដដរ។ងយើងព្ូវបានរំឭកថាងយើង

អាចបានព្រះវិញ្ញា�របស់ពទង់គង់ងៅជាមួយនឹង

ងយើងជាដរាប។

គិលានុបដ្ឋយិកាដ៏សប្ទុរសរូបងោរះទទួលបាន

កមាលាំងងដើម្ីដាក់បន្ទុកននងសចក្ីងពកាធរបស់គ្្់ចុរះ

ងដាយអភ័យងទាសឲ្យយុវជនរូបងោរះងដាយចិ្តែ

សប្ទុរស។គ្្់បានងៅកាន់ដ្ជិ្ព្រះអមាចាស់

ងៅក្នទុងពគ្ដ៏លំបាកងនរះតាមរយទៈការអធិរាឋាន

របស់គ្្់ផងនិង្ីអ្នកដនទជំនួសឲ្យគ្្់ផង។

គ្្់បានព្ឡប់ងៅកាន់ជីវិ្ដដលង្ញងដាយ

ការបងពមើវិញងដាយជួយ្ យាបាលអ្នកជំងឺបរិចាចាគ

សងម្ៀកបំរក់ដដលគ្្់ងដរងដាយនដងៅឲ្យជនពកីពក

ងធវើការងៅនែ្ងបុ�្យងដើម្ីឲ្យមនុស្ដនទអាចរីករាយ

បានងៅជាមួយពកុមពគួរាររបស់្ ួកងគង�ើយងធវើ

កិច្ចការដ៏សប្ទុរសដនទងទៀ្ជាងពចើន។ដគ្វាយធួន

ព្រះអង្គសង្គ្ររះ្ ុំបាន្ យាបាលគ្្់ទាំងពសុង

ងោរះងទប៉ុដនតែបានោំឲ្យមានភា្សុខរានតែដល់

ព្លឹងគ្្់ង�ើយបានពបទានកមាលាំងឲ្យគ្្់្ តាំង

នឹងភា្ឈឺចាប់ព្មទាំងរូបកាយពទុ�ងពទាមរបស់

គ្្់ដដលនឹងមិនអាច្ យាបាលឲ្យជាសរះងស្ើយបាន

ងឡើយងោរះ។

ចំងររះអ្នកដដលរងរបួសងដាយមនុស្ដនទចំងររះ

អ្នកដដលរងឈឺចាប់ងដាយគ្មានកំ�ុសចំងររះអ្នក

ដដលរងទុក្ខតាមរងបៀបណាក៏ងដាយងោរះ្រជ័យ

ននដគ្វាយធួនមានសពមាប់អ្នកជា—និរនតែរនិងដ៏

អស់កល្ជានិច្ច។◼

្រំណត់ ចំណាំ

 1.សូមងមើលនីន�វទី327:19។

 2.សូមងមើលគ.និងស.58:42។

3.សូមងមើលមា៉ាថាយ11:28–30។

 4.សូមងមើលដាល្ិនងអកអូក«Strengthened 
by the Atonement of Jesus Christ»,
Liahona,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ2015ទំ្័រ61សន្និសីទ

ទូងៅដខ្ុលាឆ្នាំ2015www.lds.org/general- 
conference/2015/10/strengthened- by- the- 
atonement- of- jesus- christ។

 5.សូមងមើលអាលមា៉ា34:14–15។

 6.សូមងមើលអាលមា៉ា7:11–13គូសបញ្ជាក់បដនថែម។

 7.សូមងមើលម៉ូរាយ24:12–15។

 8.មា៉ាថាយ5:4សូមងមើលផងដដរនីន�វទី312:4។

 9.សូមងមើលនីន�វទី219:6ងអរាយ9:6។

10.សូមងមើលយ៉ូហាន14:27។

11.សូមងមើលនីន�វទី317:9។
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ព័ត៌មាន្រ្នុងបសុ្រ

ទរីបនាទាល់	របស់	ែ្ញំ
ឌពប្រ បសទីល្រ័្ខ

ជាយុវោរីងៅក្នទុងរាខាងសៀមរាបខ្ទុំជាសមាជិក

5ឆ្នាំង�ើយ។ង�្ុដ្មក្ីងសចក្ីជំងនឿ

បានងធវើឲ្យខ្ទុំឈរយ៉ាងរឹងមាំង�ើយខ្ទុំងធវើជាគំរូដល់

ពគួរាររបស់ខ្ទុំ។ងសចក្ីជំងនឿខាងអធិរាឋានបានងធវើ

ឲ្យមានការរីកចងពមើនសមាជិកជាងពចើនងៅក្នទុង

រាសោចពកង�ើយក៏មានការបងពងៀន្ីដអ៊លង�ើរ

និងស៊ីងស្ើរផងដដរ។

កាល្ីមុនខ្ទុំបានគិ្ថានឹងមានសមាជិកជា

ងពចើនង�ើយឥឡទូវងនរះ្ិ្ជាមានសមាជិក

ងពចើនដមនង�ើយខ្ទុំក៏មិនបានគិ្រាមានថា

ទរីបនាទាល់	របស់	ែ្ញំ

ែ្ញំបាទោមងឆ្មរារិកា

ជាសមាជិករាខាងសៀមរាប។

ខ្ទុំបាទបានងមើលង�ើញថារាសោ

ចពកងយើងមានការរីកចងពមើនគួរឲ្យ

ងស្ើចសរងសើរ។ទាំងងនរះជាការខិ្ខំ

របស់អ្នកផសាយរាសោង្ញងមា៉ាងនិង

សមាជិកទាំងអស់គ្នាបានបំង្ញតាមព្រះ

បញ្ញ្តែិរបស់ព្រះវបិតារបស់ងយើង។ង�ើយ

រាខាងសៀមរាបមានសមាជិកងកើនងឡើងជា

បនតែបោទាប់ងទើបអាចដចកជា្ីររាខាបាន

គឺរាខាងសៀមរាបទី1និងរាខាងសៀមរាបទី2

ទាំងងនរះសុទ្ធដ្ជា្រជ័យបានមក្ីព្រះរបស់

សមាជិកទាំងអស់គ្នាដដលបានចង្ទុលបគ្ហាញ

្ីព្រះវិញ្ញា�បរិសុទ្ធបគ្ហាញផ្ទូវដល់្ួកកូនៗ

របស់ពទង់ឲ្យងចរះជួយនិងពសលាញ់គ្នា។

ងដាយរារបងប្ទូនពបុសពសីទាំងអស់គ្នា

ងចរះពសលាញ់គ្នារាមគ្គីគ្នានិងមានការរីក

ចងពមើនជាបនតែបោទាប់រ�ូ្ដល់ងយើងមាន

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធងៅងសៀមរាបងយើងងនរះ។

មយា៉ាងវិញងទៀ្ងដើម្ីឲ្យមានការពសលាញ់

គ្នាងៅវិញងៅមកងោរះងយើងព្ូវមានការ

ងគ្រ្តាមព្រះបញ្ញ្តែិរបស់ពទង់ឲ្យបានព្ឹម

ព្ូវមិននិយយអាពកក់្ីគ្នាងៅវិញងៅមក

មិននិយយកុ�កនិងមិនងរើសងអើងគ្នា។

ជាចុងងពកាយខ្ទុំសូមដែ្ងទីបោទាល់ថា

រាសោចពកននព្រះងយស៊ូពគីស្នន

្ួកបរិសុទ្ធនែ្ងចុងងពកាយជាការ្ិ្

ង�ើយព្រះគម្ីរមរមនជាការ្ិ្។ខ្ទុំដឹង

ថា្យាការីស្វនែ្ងបានទទួលវិវរ�ទៈ

្ីព្រះជាការ្ិ្។ក្នទុងោមព្រះអង្គមាចាស់ព្រះ

ងយស៊ូពគីស្។អាដមន។◼

ឌេជ្រ ជសទីលក័្ខ
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មានការបំដបករាខាងនរះដដរ។

ដ្ងដាយការរីកចងពមើនសមាជិកជាងពចើន

ងធវើឲ្យរាខាងសៀមរាបមានការបំដបក

ង�ើយនិងមានអគ្រែ្មីងទៀ្។ងដាយមានមនុស្

ងពចើនងទើបសមាជិកមួយចំនួនមាន្ួោទីនិងមានការ

បងពមើង្លែ្មីៗងនរះខ្ទុំមានការបងពមើជាពបធានយុវោរី

ងៅក្នទុងព្រះវិហារងៅក្នទុងងខ្តែងសៀមរាបងៅរាខា

ទី្ីរងទារះវាជាកដន្ងដដលងៅឆ្ងាយ្ីផ្រះខ្ទុំក៏

ងដាយងទារះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ទុំង្ញចិ្តែរីករាយងៅ

ក្នទុងការងៅបងពមើែ្មីរបស់ខ្ទុំ។ខ្ទុំទទួលបានអារម្ម�៍

លួងងលាមចិ្តែ្ីព្រះអមាចាស់ង�ើយខ្ទុំបានចាប់

ងផ្ើមដ�ោំខ្លួនខ្ទុំឲ្យសមាជិកជាងពចើនរារល់អំ្ី

ខ្លួនខ្ទុំង�ើយខ្ទុំសូមអគុ�សពមាប់ការងៅងនរះ

ង�ើយខ្ទុំក៏មានមិ្តែែ្មីៗសំខាន់បំផុ្ងោរះខ្ទុំកាន់ដ្ដឹង

កាន់ដ្ចបាស់ដែមងទៀ្ថាង�្ុអវីបានជាខ្ទុំព្ូវដ្ងៅ

ព្រះវិហារង�ើយឥឡទូវងនរះខ្ទុំកំ្ុងជួយ្ួកស៊ីងស្ើរ

ផសាយរាសោងដើម្ីរកអ្នកែ្មីរាប់អានដល់្ួកងគ។

ង�ើយខ្ទុំមានអារម្ម�៍រីករាយបំផុ្ងៅង្លដដលមាន

្ីររាខាងៅងខ្តែងសៀមរាបង�ើយខ្ទុំសង្ឹមថាពគប់

រាខាទាំងអស់និងមានការរីកចងពមើនងឡើងង�ើយខ្ទុំ

សង្ឹមថានឹងមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធរាងសង់ងឡើងងៅ

ពបងទសរបស់ងយើង។

ងដាយរាការអធិរាឋានងទើបមានការដពបពបួល

ចូរងយើងសង្ឹមសពមាប់នែ្ងអោគ្ខាងមុខរបស់

្ួកងយើងទាំងអស់គ្នាខ្ទុំដឹងថាខ្ទុំងធវើកិច្ចការងនរះក្នទុង

ោមព្រះអមាចាស់ង�ើយខ្ទុំសូមដែ្ងទីបោទាល់ថា

រាសោចពកននព្រះងយស៊ូពគីស្នន្ួកបរិសុទ្ធនែ្ង

ចុងងពកាយជាការ្ិ្ព្រះគម្ីរមរមនជាការ្ិ្

្យាការីរស់ងៅស្វនែ្ងព្ូវបានងៅមក្ី

ព្រះង�ើយ្យាការីែូមា៉ាសងអសម៉នសុន

ជា្យាការី្ិ្ង�ើយរាសោចពកងនរះព្ូវបាន

រាថាបោងឡើងវិញងរាយ្យាការីយ៉ូដសបស្មីធ

ក្នទុងោមព្រះងយស៊ូវពគីស្អាដមន។◼

ទរីបនាទាល់	របស់	ែ្ញំ

សួរស្ី!បងប្ទូនពបុសពសីជាទីពសលាញ់!

ោងខ្ទុំង្មារះដ�មចោនា

ជាសមាជិកមួយរូបងៅរាខាងសៀមរាប។ង�ើយ

ខ្ទុំបានទទួលបុ�្យពជមុជទឹកងៅនែ្ងទី25ងមរា

ឆ្នាំ2010។ង�ើយខ្ទុំ្ិ្ជាមានងមាទនភា្បំផុ្

និងមានងសចក្ីអំ�រដដលខ្ទុំបានរារល់ដំ�ឹងល្

មួយងនរះ។ង�ើយព្រះងយស៊ូពគីស្គឺជាព្រះអង្គ

សង្គ្ររះនន្ិភ្ងលាកងនរះពទង់បានផ្លាស់ប្ទូរជីវិ្

មនុស្មានាក់ៗដដលមនុស្ទាំងឡាយណាដដល

បានជួបនឹងពទង់ហាក់បីដូចជាមាន្ន្ឺដ៏ភ្ឺអរាចារ្យ

ងដើម្ីបំភ្ឺជីវិ្ងៅងលាកិយងនរះ។

ព្រះងយស៊ូពគីស្ពទង់ជាអង្គននងសចក្ីពសលាញ់

ដ៏ម�ិមា្ីងពររះពទង់បានងធវើដគ្វាយធួនសពមាប់

មនុស្ទាំងអស់។ខ្ទុំដឹងថាក្នទុងោមជាសមាជិកងៅ

ក្នទុងរាសោចពកននព្រះងយស៊ូពគីស្នន្ួកបរិសុទ្ធនែ្ង

ចុងងពកាយវាមិនគ្យពសួលងទប៉ុដន្ងដាយរារដ្

ងសចក្ីជំងនឿអាចោំងយើងងៅកាន់ភា្ងជាគជ័យក្នទុង

ជីវិ្ងនរះ។ជាក់ដស្ងដូចជាងៅរាខាងសៀមរាប

ជាងដើមឥឡទូវមានអគ្រមួយដ៏ពសស់រាអា្ផ្ទាល់ខ្លួន

ង�ើយែ្មីៗងនរះងទៀ្ងរា្រាខាងសៀមរាបព្ូវបាន

បំដបកងចញជា្ីររាខាងទៀ្។មួយងនរះគឺជា្រជ័យ

ដ៏អរាចារ្យសពមាប់រាខាងសៀមរាប។

ជាចុងងពកាយងនរះក្នទុងោមខ្ទុំជាសមាជិកមួយរូប

ងៅក្នទុងរាខាងសៀមរាបខ្ទុំ្ិ្ជាមានងសចក្ីអំ�រ

ខាលាំងណាស់។ខ្ទុំសង្ឹមថាងៅនែ្ងខាងមុខងទៀ្

រាខាងសៀមរាបនឹងមានសមាជិកងពចើនងឡើងៗ។

ព្រះពទង់នឹងងរៀបចំសពមាប់ងយើងទាំងអស់គ្នា

ពទង់រារល់ងយើងមានាក់ៗចបាស់ណាស់។សូមងយើងទាំង

អស់គ្នាបនតែងលើផ្ទូវដ៏្ូចចងង្ៀ្មួយងនរះង្ញមួយជីវិ្

ងយើងរ�ូ្។ព្រះពទង់ពសលាញ់ងយើងទាំងអស់។◼

អែម ចន្នា
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ទរីបនាទាល់	របស់	ែ្ញំ

ែ្ញំង្មារះរិទ្ធស៊ុនភីនិច្ចអាយុ18ឆ្នាំ

ខ្ទុំបានទទួលបុ�្យពជមុជទឹកងៅនែ្ងទី

09ដខធ្នទូឆ្នាំ2012ងៅក្នទុងរាសោចពកនន

ព្រះងយស៊ូពគីស្នន្ួកបរិសុទ្ធនែ្ងចុងងពកាយ

ខ្ទុំជាសមាជិករយទៈង្ល2ឆ្នាំមកង�ើយ។ង�ើយ

តាមរយទៈងសចក្ីជំងនឿរបស់្ួកងយើងងធវើឲ្យពកុមពគួរារ

របស់ខ្ទុំអាចមានងសចក្ីសុខសុភមង្គលងៅក្នទុង

ពគួរារ។្ួកងយើងបានងៅព្រះវិហារជាងរៀងរាល់

សបាដា�៍្ួកងយើងដ្ងដ្នឹកចាំអំ្ីដគ្វាយធួនរបស់ពទង់

បានសុគ្ជំនួស្ួកងយើងងដើម្ីលាងនូវអំង្ើបាបដដល

ងយើងបានងធវើជាងរៀងរាល់នែ្ង។ពទង់ចង់ឲ្យងយើងកាលាយជាកូន

ល្របស់ពទង់ង�ើយងធវើនូវកិច្ចការរបស់ពទង់ងដើម្ីកាលាយជា

អ្នកផ្្វផសាយរាសោដ៏ល្របស់ពទង់ងដើម្ីោំកូនងចៀម

ដដលវងងវងមកកាន់ពទង់វិញ។្ួកងគនឹងងធវើតាមព្រះ

បញ្ញ្តែិរបស់ព្រះងយស៊ូពគីស្និងព្រះវបិតាងដាយតាមរយរះព្រះ

វិញ្ញា�បរិសុទ្ធដឹកោំ្ួកងគ។ង�ើយឥឡទូវងនរះខ្ទុំ

បានសងងក្ង�ើញថាងៅក្នទុងរាសោចពករបស់

្ួកងយើងមានសមាជិកងពចើនជាងមុនខាលាំងណាស់

ងនរះងដាយរារដ្ការបងពមើដដលមានដូចជាអ្នកផ្្វ

ផសាយរាសោរបស់ពទង់។ពគូតាមថានាក់និងបង

ប្ទូនពបុសពសីបានលរះបង់ងដើម្ីបងពមើពទង់ងដាយអស់

្ីចិ្តែអស់្ីកំលាំងអស់្ី្លំនិងអស់្ីគំនិ្

ង�ើយព្រះបានសនយាជាមួយ្ួកងយើងថា៖

• ឈរឥ្ងទាស

• ងសចក្ីសង្គ្ររះដល់ព្លឹង

• ងដើម្ីឲ្យបាន្រជ័យកាន់ដ្ងពចើន

ង្លងនរះងៅក្នទុងរាសោចពករបស់្ួកងយើង

ងៅក្នទុងងខ្តែងសៀមរាបរាខាចំនួន្ីរង�ើយ។

ខ្ទុំសបបាយចិ្តែណាស់។ង�ើយងយើងមានព្រះ

វិហារែ្មីងដាយផ្ទាល់ខ្លួនងទៀ្ងនរះជាក្ីសុបិនតែរបស់ខ្ទុំ។

ខ្ទុំពសលាញ់ព្រះខាលាំងណាស់ខ្ទុំចង់និយយថាអរគុ�

ពទង់ដដលផ្ល់្រជ័យដ៏ធំមកកាន់្ួកងយើង។

ង�ើយខ្ទុំសង្ឹមថាងៅក្នទុងពបងទសកម្ទុជានឹងមាន

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធងដាយតាមរយទៈការអធិរាឋាន

និងការបងពមើពទង់ងដាយអស់្ីចិ្តែ។ខ្ទុំដឹងថាតាម

រយទៈការបងពមើរបស់្ួកងយើងងោរះងយើងនឹងមាន្រជ័យ

«ង�ើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាងៅក្នទុងការបងពមើដល់ CA
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មនុស្ទូងៅងោរះអ្នករាល់គ្នាពគ្ន់ដ្ងៅក្នទុងការបងពមើ

ដល់ព្រះដ្ប៉ុងណាណរះ»។ខ្ទុំសូមងលើកទឹកចិ្តែអ្ន

កទាំងអស់គ្នាឲ្យបងពមើពទង់ងដាយអស់្ីចិ

្តែង�ើយបងពមើពទង់ងដាយមានចិ្តែសបបាយរីក

រាយដ្ិ្ខ្ទុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពសលាញ់

ព្រះង�ើយព្រះក៏ពសលាញ់អ្នកវិញដូចគ្នា។

ខ្ទុំដឹងថាព្រះមានព្រះជន្មងៅរស់ង�ើយព្រះគម្ីរ

មរមនជាសក្ខីបទរបស់ព្រះខ្ទុំពសលាញ់ពទង់។

ក្នទុងព្រះោមននព្រះងយស៊ូពគីស្អាដមន។◼

 រិទ្ធ សុ៊នភទីនិច្ច


