១៦ ធមមេទសនរបស់េ
កនងអភិ
បូជទិ
ុ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

យុវជនពិភពេ

ក

េនទី្រកុង្រកកវ ្របេទសប៉ូឡញ
ូ
ៃថងទី២៧ កកក

បងប្អូនជទី្រស
ញ់!
អតថបទែដលេយើង ្ត ប់េនេពលេនះ

២០១៦

ជួយឲយេយើងរ ិះគិតពីទិ យុវជនភិភពេ

កពី្រពឹកេនះេទ។

អតថបទទីមួយែចងថ “ពីកំេណើតមក េយើងជមនុស ែដល្រតូវទទួលេទស” ក៏ប៉ុែន្ត្រពះជមចស់ែដល
មន្រពះហបញទ័យ
្ល ប់េ

យ

ណិតេម ្ត ដ៏េលើសលប់ ្រពះអងគ្រស

រអំេពើបបរបស់េយើងក៏េ

ជមួយ្រពះ្រគីសវ្ត ិញ។

យ

ញ់េយើងខ្លំង

ស់ គឺេទះបីេយើង្រតូវ

ិ រួម
ក៏្រពះអងគបនេ្របស្របទនឲយេយើងមនជីវត

េយើងជមនុស បបមនភពងងឹតេនកនុងខ្លួន

ដំណឹងល្អែដលេយើងបនទទួលពីកុនងអតថបទេនះ

ំងពីេដើមេរៀងមក

ប៉ុែន្ត

គឺេយើងជអនកបបែដល្រពះជមចស់េលើកែលង

េទសឲយ និង្រពះអងគ្របទនជីវ ិតថមីឲយេយើង។

េយើងែលងជប់ជមួយបបកមម េយើងែលងជប់ជមួយអ្វីែដល
េនះជអំណរសបបយរបស់េយើងជ្រគីសប
្ត រស
ិ ័ទ
េចញពី្រពះពុទធ

សនមកចូល

ង
ំ ផ្លូវជីវ ិតរបស់េយើងេទៀតេហើយ

ជពិេសសជអំណរសបបយរបស់បងប្អូនែដល

សនកតូលិកេយើង។

បងប្អូនបនែ្របចិត្តគំនិតដ៏កំពូលេដើមបី
ទទួលជីវ ិតថមី។ “េយើងជអនកមនបបែដល្រពះជមចស់េលើកែលងេទសឲយ” េនះជេសចក្តីសងឃឹម

របស់មនុស េយើង ែដលចប់េផ្តើមមន

ិ
ំងពីេពលែដល្រពះេយស៊ូមន្រពះជនមរស់េឡើងវញ
ពីេគ

ឆកងសម្លប់េនេលើេឈើ ឆកង។ េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទ េយើងទទួលជីវ ិតវ ិញពី្រពះ្រគីស្ត េទះបីេយើង
យ។ ជីវ ិតរបស់េយើងមិនែដលអស់សងឃឹមេទ េទះបីេយើងេនទីងងឹត េទះបីេយើងវេង្វង

្ល ប់ក៏េ

ផ្លូវ ដបិតេយើងមន្រពះជមចស់ជទីពឹង។ េតើេធ្វើយ៉ង
េពលេយើង

្ត ប់អតថបទ្រពះគមពីរៃថងេនះ

េលើកែលងេទសឲយេយើង

េដើមបីជីវ ិតេយើងជប់ជមួយ្រពះេយស៊ូ?

ែណនំឲយេយើងយល់ែថមេទៀតពីរេបៀបែដល្រពះេយស៊ូ

និងពីរេបៀបែដល្រពះេយស៊ូឲយេយើងទទូលជីវ ិតថមីពី្រពះជមចស់។

ជ

េលើកទីមួយែដលេយើងេឃើញ្រពះេយស៊ូកំពុងសរេសរេលើដីខ ច់ គឺកំពុងសរេសររបយករណ៍អំពី
បបរបស់្រស្តីមនបបមនក់

ប៉ុែន្តេ្រកយមកមនខយល់ផត់មកេធ្វើឲយរលុបរបយករណ៍េនះអស់

េនះមនន័យថអំេពើបបរបស់នងមិនសំខន់េទ។ ៃថងេនះ្រពះេយស៊ូចង់បង្ហញថ អ្វីែដលេយើងេធ្វើ
ខុសមិនសំខន់េទស្រមប់្រពះជមចស់

អ្វីែដលសំខន់គឺឲយេយើងែ្របចិត្តគំនិត

ទទួលករេលើកែលងេទសពី្រពះមចស់េ

យចប់េផ្តើមជីវ ិតថមី។ ្រពះជមចស់មិនវ ិនិច័យ
ឆ បបរបស់ខំុញ

ប៉ុែន្ត្រពះអងគទនទឹងរង់ចំខំុញចូលេទទទួលជីវ ិតថមីពី្រពះអងគ េ
ចិត្តគំនិតេហើយ។ ្រពះេយស៊ូមន្រពះបនទូលថ “ខញំុក៏មិន
េពលេនះតេទ កុំ្រប្រពឹតអ
្ត ំេពើបបេទៀតេឡើយ”។

សន្តីេតេរ
ដងថ

ៃន្រពះកុមរេយស៊ូ

យឲយខញំុសេ្រមចចិត្តេនៃថងេនះថ ខញំុែ្រប
ក់េទសនងែដរ សូមអេញជើញេទចុះ ែតពី

បនយល់អំពីេហតុករណ៍េនះចបស់

“េទះបីខំុធ
ញ ្ល ប់េធ្វើអំេពើបបធំជងេគកនុងពិភពេ

ឲយេយើងសុខចិត្ត

កទំងមូល

ស់េ

យនិយយេ្រចើន

ែតខញំុដឹងថ្រពះជមចស់េលើក

ិ មកគិតពិចរ
ែលងេទសឲយខញុំ”។ សូមេយើងវល

ិ របស់េយើងវ ិញ ជទូេទេយើងចូលចិត្ត
អំពីជីវត

វ ិនិច័ឆយបបរបស់េគ េយើងមិនចូលចិតទ
្ត ុកឱកសឲយេគែ្របចិត្តគំនិតដូច្រពះេយស៊ូេទ។ កនុងសងគម

េពលេយើងេធ្វើខុសចបប់ េនះេយើង្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ ប៉ុែន្ត្រពះជមចស់ខុសែប្លកវ ិ
ញ។ ្រពះេយស៊ូបនអត់េទសបបឲយេចរែដលេគឆកងេនែកបរ្រពះអងគ ប៉ុែន្តសងគមមិន

ចេលើក

ែលងេទសឲយេចរេនះបនេទ។ យុតិធ
្ត ម៌របស់្រពះជមចស់េផ ងពីយុតិ្តធម៌របស់មនុស គឺ្រពះអងគ
ែណនំឲយមនុស ែដលចង់ទទួលជីវ ិតថមី

ចទទួលបន។

មនុស ែដលចង់ែ្របចិត្តគំនិតពិតែមន

ចទទួលជីវ ិតថមីបន។ ស្រមប់េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទ េពល
ែថមេទៀត ថេតើខំុញជនរ
ែដលវ ិនិច័យ
ឆ េគ? េតើខំុជ
ញ នរ
ែត្រពះេយស៊ូក៏មិនបន ក់េទសេគផងេនះ។
្រពះេយស៊ូបនែណនំឲយេយើងយកចិត្តទុក

្ត ប់អតថបទេនះេយើង្រតូវករគិតេ្រចើន
ែដលកត់កីេ្ត គនិង

ក់ពិនិតយេមើលខ្លួនឯងជមុនសិន

ក់េទសេគ សូមបី

េ

យ្រពះអងគមន

្រពះបនទូលថ “កនុងចំេ
មអនក ល់គន សុឲ
ំ យអនកែដលគមនបបេ ះយកដុំថគ
ម ប់នងមុនេគេទ”។
េ្រកយមកគមនេនសល់មនក់ េ យ
រេគបនចូលេនកនុងជីវ ិតផទល់ខួន
្ល
េហើយេឃើញមនបប

ជេ្រចើន។ េ្រកយមក្រពះេយស៊ូសួរនងថ “នងេអើយពួកេគេទ
េទសនងេទឬ? ដូេចនះខញុំក៏មិន

អស់េហើយ? គមនអនក

ក់

រខញុំដឹងថនងចង់ទទួលជីវ ិតថមី”។ េនះ
ះេយើងពីចំណងបប
ពីចំណងៃនអំេពើ ្រកក់ននែដល

ក់េទសនងែដរ េ

យ

ជ្រពះបនទូលរបស់្រពះេយស៊ូែដលរ ំេ
ែណនំឲយេយើងទទួលេសរ ីភពពិត្របកដ គឺទទួលជីវ ិតថមី។

កនុងេពលទទួលអគគសញញេលើកែលងេទស េ
កបូជចរយមន្រប
្រពះសហគមន៍ ខញំុេលើកែលងេទសឲយកូនេ យនម្រពះបិ
្រពះបុ្រ

សន៍ថ “រ ីឯខញំុវ ិញ េ

ពកយែដលេចញពី្រពះបនទូលរបស់្រពះេយស៊ូចំេពះ្រស្តីមនបបេនះ។
មន្រប

សន៍េទៀតថ “សូមអេញជ ញ
ើ េ

យសុខ

យនម

និង្រពះវ ិញញណដ៏វ ិសុទ”ធ ជ
បនទប់មកេ

កបូជចរយ

ន្តចុះ” គឺដូច្រពះេយស៊ូែដលមន្រពះបនទូលេទ

្រស្តីមនបបេនះថ “សូមនងេទចុះ ែតពីេពលេនះតេទកុំ្រប្រពឹតអ
្ត ំេពើបបេទៀតេឡើយ”។

េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ែដលបនយងមកេដើមបីឲយេយើងខញំុយល់ ឲយេយើងខញំុេឃើញ ឲយ

េយើងខញំុ

គ ល់្រពះហបញទ័យេម ្ត ករុ

របស់្រពះអងគ

និង្រពះអងគយងមកេនកនុងដួងចិត្តរបស់

េយើងខញំុ េនកនុង
មសមងត់របស់េយើងខញំុ េដើមបីឲយេយើងខញំុែ្របចិត្តគំនិតទទួលជីវ ិតថមី េដើមបីកុំេយើងខញំុ
េភ្លចថ េយើងខញំុរស់េនេលើែផនដីេនះមិនែមនេដើមបី ក់េទសេគ ប៉ុែន្តេដើមបីជួយេគឲយេគទទួលជីវ ិត
ថមី និងឲយេគបន

្ត ប់្រពះបនទូលរបស់្រពះេយស៊ូថ“សូមអេញជ ញ
ើ េទចុះេ

យសុខ

ន្ត”។

ែម៉ន។

