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ទី បឹក ទីពីរ ៃនគណៈបី៊ស ពអធិបតី 

 

 េនះគឺជពិភពេ កមួយេពរេពញេទេ យបញ។ ចមបងំ និងេ គះមហន យមនេន គប់

ទីកែនងទំងអស់។ ជួនកល ក់ដូចជមនុស ខួនឯងកំពុងចងភជួរខួនឯង។ េ គះមហន យធមមជតិ

បំផិចបំផញេខទចខទី ក៏ដូចជ បេភទេ កនដកមមេនកនុងបុគគលមន ក់ៗ ដូចជ ភពមិនេ ម ះ តង់ ភព-

េឃរេឃ និងករខះភកីភព។ 
 

េ យទស ន៍ទយអំពីសម័យេយងបចចុបបនន ពះអមច ស់បនមន ពះបនទូលថ «ៃផទេមឃនឹងញប់ញ័រ 

េហយ ពមទំងែផនដីផងែដរ េហយនឹងមនេសចកីេវទនដ៏ធំេនកនុងចំេ មកូនេចមនុស  បុ៉ែនរឯី ស

េយងវញិ េនះនឹងរក ទុក » េយងគួរែតទទួលបននូវករលួងេ មេ យករសនយេនះ។  
 

េទះជមហន យបំផញ «សូមបីែតអតថន័យៃនវធីិរបស់េយង» មហន យទំងេនះមិនទុកឲយជីវតិេយង

េខទចខទីជេរ ងរហូតេឡយ។  ពួក ច « ស់រជួំលេគ» «េធឲយ [េយង]ភញ ក់រឭំកដល់កិចចកររបស់អនក

ចំេពះ ពះ» និងរក េយងឲយេដរ មគនងៃន...ករណីកិចចរបស់េយង»។ 
 

េនកនុង បេទសហូឡង់ កនុងអំឡុងស ងគ មេ កេលកទី២ គ រ ខេសពរ េធន បូ៊ម េ បេគហ នរបស់

ពួកេគជទី ក់ខួនស មប់អនកែដល តវ មសមប់េ យពួក សីុស ។ េនះគឺជវធីិរស់េនរបស់

ពួកេគេទ មេសចកីជំេន ជ គី ទ ន ។ សមជិកបួននក់កនុង គ របនបត់បង់ជីវតិេ យ រែតផល់

ជំរកដល់ ជនភសខួន ។ ខូរ ីេធន បូ៊ម និងបូន សីរបស់នង េប៊តសីុ ចំ យេពល ប់ែខយ៉ងលំបក

លំបិនេនកនុងជំរ ំ ៉ េវន៉ បក់ ែដលមនេឈម ះដ៏ កក់មួយ។ 
 

េនកនុង ៉ េវន៉ បក់ ខូរ ីនិងេប៊តសីុ បនេរ នថ ពះជួយេយងឲយេចះអភ័យេទស។ េ កយពីស ងគ ម ខូរ ី

បន ំងចិតេដមបីែចកចយ រដំណឹងេនះ។ េនកនុងេពលមួយ នងបននិយយេទកន់មនុស មួយ

កម េនកនុង បេទស លឺម៉ង់ ែដលទទួលរងេ គះេ យ រមហន យៃនស ងគ ម។ រដំណឹងរបស់

នងគឺ « ពះ ទង់អភ័យេទស»។ គឺេនេពលេនះេហយែដលភពេ ម ះ តង់របស់ ខូរ ីេធន បូ៊ម បននំមក

នូវពរជ័យ។  
 

បុរសមន ក់បនេដរេទជិតនង។ នងបន គ ល់គត់ជឆម ំគុកដ៏កច វមន ក់េនកនុងជំរ។ំ គត់បន

និយយថ «អនកបនរឭំកអំពី ៉ េវន៉ បក់េនកនុងករនិយយរបស់អនក។ ខញុំបនេធជឆម ំយមេនទីេនះ។ 

បុ៉ែនចប់ ំងពីេពលេនះមក ខញុំបនកយខួនជ គី ទ នមន ក់»។ គត់ពនយល់ថ គត់បនែសងរកករ

អភ័យេទសរបស់ ពះចំេពះេរ ងដ៏េឃរេឃែដលគត់បនេធ។ គត់បន តៃដរបស់គត់េចញមក 

េហយសួរថ «េតអនកនឹងអភ័យេទសឲយខញុំេទ?» 



 

ខូរ ីេធន បូ៊ម បននិយយេនេពលេនះថ៖ « មិនយូរជងបុ៉នម នវនិទីែដលគត់បនឈរេនទីេនះ---

តៃដេចញមក---បុ៉ែនចំេពះខញុំ ក់ដូចជ ប់េម៉ង េនេពលខញុំ ំងនឹងេរ ងែដលលំបកបំផុតែដលខញុំ

មិនែដលធប់េធពីមុនមក...។ រដំណឹងែដលថ ពះ ទង់អភ័យេទសមន...លកខខ័ណមួយថ៖ េយង

អភ័យេទសដល់ អនកែដលេធឲយេយងឈឺចប់....ខញុំបនអធិ នេ យ ង ត់ថ «ជួយខញុំផង! ខញុំ ចេលក

ៃដរបស់ខញុំ។ ខញុំ ចេធអីៗក៏បន។ សូម ទង់ បទននូវ រមមណ៍មកដល់ខញុំផង»។ 
 

«េ យលំបក ខញុំបនបងខំៃដរបស់ខញុំេទចប់ៃដែដលលូកមកចប់ៃដខញុំ។ េនេពលខញុំេធដូេចនះ េរ ងែដលមិន

គួរឲយេជ បនេកតេឡង។ រលកបនចប់េផមពី ម ហូរដល់ៃដរបស់ខញុំ េបកបក់េទេលៃដទំងពីរែដលចប់

គន ។ េហយេនេពលេនះ កំេ ៃនករពយបលេនះ ក់ដូចជេជរជន់ខួនខញុំទំងមូល បេងកតឲយមន

ទឹកែភនកេនកនុងែភនករបស់ខញុំ។  
 

«ខញុំបនយំេ យនិយយថ ខញុំអភ័យេទសដល់អនក បង បសេ យអស់ពីដួងចិតរបស់ខញុំ» េយងបនចប់

ៃដគន េទវញិេទមកអស់រយៈេពលមួយយ៉ងយូរ អតីតឆម ំយម និង អតីតអនកេទស។ ខញុំមិនធប់ែដលដឹង

ថ េសចកី ស ញ់របស់ ពះពិតជខំងកដូចែដលខញុំដឹងេនេពលេនះេឡយ»។ 
 

ចំេពះអនក ែដលេជ ស ងអំេព កក់ េហយរស់េនេ យសុចរតិ អនក ែដលតសូ៊េដមបីៃថងែដលភឺ

ជងមុន េហយេគរព មបញញតិ ពះ េរ ង ៉ វនននឹង ចបន បេសរេឡង សូមបីែតេនេពល បឈមមុខ

នឹងេ កនដកមម ក៏េ យ ។ ពះអងគសេ ងគ ះបនបងញផូវដល់េយង។ េនកនុងសួនចបរេគតេសម៉នី 

េនេលេឈឆក ង េហយនិងេនកនុងផនូរ ទង់បនេ កកេឡងេ យនំមកនូវជីវតិ និងេសចកីសងឃឹមដល់

េយង គប់របូ។ ៃថងេនះ ដូចែដល ទង់បនមនបនទូល កលេនេលែផនដី ទង់ បប់េយងថ «ចូរ មក ម

ខញុំ»។ 
 

បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន បន បឹក ថ៖ « បសិនេបេយងនឹងេដរេ យេងបមុខេឆព ះេទមុខ េយង

តវែតបរចិច គចំេពះជីវតិេយង។ បសិនេបេយងនឹងបំេពញនូវ សនរបស់េយង េហយ តឡប់េទរស់េន

ជមួយ ពះវរបិ េន ថ នសួគ៌វញិ េយង តវែតេគរពបញញតិរបស់ ទង់ និង ក់គនងជីវតិរបស់េយង ម

ពះអងគសេ ងគ ះ។ េ យករេធដូេចន ះ េយងនឹងមិន គន់ែតសំេរចបននូវេគលេ ស មប់ជីវតិដ៏េន

អស់កលបជនិចចបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនេយងនឹងេធឲយពិភពេ កកន់ែតសមបូរណ៍ហូរេហ រ និង បេសរជង

េពលេយងមិនបន រស់េន និងបំេពញ មភរកិចចរបស់េយងេទេទ ត»។ 
 

េនកនុង ពះគមពីរបរសុិទធមនែចងនូវពកយេពចន៍ដ៏បំផុសគំនិតថ « ករណ៍ទំងអស់បនសំែដងទុកេហយ 

ដូេចនះ ចូរេកតខចដល់ ពះ េហយកន់ មបញញតិ ទង់ចុះ តបិតបុ៉េ ះឯងជកិចចទំងមូលែដលមនុស

តវេធ » ។ 
 

េតអីេទែដលេ ថកតពកិចច?   



  

កតពកិចចែដលខញុំេលកេឡងេនះ គឺជអីែដលេយង តវបនរពឹំងទុកថនឹង តវេធ និងកយខួនេទ

ជ។ ជ រៈសំខន់ខងសីលធម៌ែដល ស់េត នេចញមកអំពីបុគគល និងសហគមនូវអីែដល តឹម តវ

ពិត និងគួរឲយេគរព។ កតពកិចចមិនចំបច់ តវករេសចកីលឥតេខច ះេនះេទ បុ៉ែន តវករភពអំណត់

ពយយមវញិ។ មិនែមន គន់ែតជអីែដល សប មចបប់បុ៉េ ះេឡយ បុ៉ែន គឺជអីែដលមន

គុណធម៌។ មិន តវបនរក ទុកស មប់ែតអនកខំង ឬ នៈខពស់េឡយ បុ៉ែនផទុយេទវញិ សថិតេនេល

មូល ន គឹះៃនករទទួលខុស តវ ភពេទ ង តង់ និងភពក នផទ ល់ខួន។ ករេធ មកតពកិចចរបស់

មនុស មន ក់ គឺជករសែមងេចញនូវេសចកីជំេន  ។ 
 

បធន មនសុន បនមន ប សន៍អំពីពកយេនះថ «ខញុំ ស ញ់ និងរកី យជមួយនឹងពកយដ៏ឧតុង

ឧតម គឺជពកយ កតពកិចច ។ ” ស មប់សមជិក សនច កៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ គនងៃន កតពកិចច

របស់េយងគឺករេគរពេសចកីសញញ របស់េយងេនកនុងជីវតិ បចំៃថង។ 

 

េតកតពកិចចរបស់េយង តវមនចំេពះនរ  និងអីខះ?  

  

ទីមួយ គនងៃនកតពកិចចរបស់េយងគឺចំេពះ ពះ ែដលជ ពះវរបិ ដ៏អស់កលប។ ទង់គឺជអងគ

បេងកតែផនករសេ ងគ ះ ជអងគេរ បចំ ថ នសួគ៌ និងែផនដី ជអងគបេងកត អ័ ម និង េអ ៉។ ទង់គឺជ បភព

ៃនេសចកីពិត ជនិមិតរបូៃនេសចកី ស ញ់ និងជបុពេហតុេធឲយមនករេ បសេ ះ ។ 
 

បធន យូ៉ែសប េអហ សមុីធ បនមន ប សន៍ថ៖ «អីែដលេយងមនគឺបនមកពី [ ពះ] ...។ េនកនុង

របស់ខួនេយង េយង គន់ែតជដីែដលគម នជីវតិិមួយដំុបុ៉េ ះ។ ជីវតិ បញញ  គតិបណិត ករវនិិចឆ័យ 

អំ ចៃនករទញរកេហតុផលទំងអស់េនះ សុទធែតជអំេ យរបស់ ពះចំេពះកូនេចមនុស ។ ទង់

ផល់ដល់េយងនូវកមំងខង ងកយ ក៏ដូចជ អំ ចខង ម រតីរបស់េយងផងែដរ។ មនុស ... គប់របូគួរ

ែតមន រមមណ៍អំពីជេ មៃនដួងចិតរបស់ខួនថ ពួកេគជំពក់ ពះគុណដល់ ពះដ៏មហិមស មប់របូកយ

របស់ខួន  និងលកខណៈសមបតិែដលពួកេគមន ដូចជលកខណៈសមបតិរបស់ ពះ...។ េយងគួរេគរព ពះឲយ

អស់ពីបញញ  កមំង ករយល់ដឹង គតិបណិតរបស់េយង េហយនិងឲយអស់ពីអនុភពែដលេយងមន។ 

េយងគួរពយយមេធអំេពលកនុងពិភពេ កេនះ។ េនះគឺជ កតពកិចចរបស់េយង។» 
 

មនុស មន ក់មិន ចេធកតពកិចចចំេពះ ពះែដលជ ពះវរបិ  េ យមិនបនេធដូចជ ពះ ជបុ របស់

ពះ ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទបនេឡយ។ ទង់គឺជ ពះអងគេ បសេ ះ និងជេសចរបស់េយង។ 

េទះពួក ទង់មិនែមនជអងគែតមួយក៏េ យ ក៏ ទង់មនេគលបំណងែតមួយែដរ។ េដមបីថយបងគំ ពះមួយ

អងគត មវឲយមនករថយបងគំស មប់អងគមួយេទ ត ពីេ ពះ ពះវរបិ បនបញជ ថ គឺ មែតរយៈ ពះនម

ៃន ពះ គីសទបុ៉េ ះែដលេយង ចបំេពញនូវភរកិចចែដល ទង់ ក់ឲយបនេពញេលញ។ 



 

កនុងនមជបុរស សី និងជកុម កុមរ ីករបំេពញកតពកិចចចំេពះ ពះ នឹងជួយពួកេគបនទទួល

រមមណ៍ៃនករេលកទឹកចិត េដមបីបំេពញកតពកិចចចំេពះអនកដៃទ ចំេពះ កម គ ររបស់េគ ចំេពះ ពះ

វ ិ រ និងជតិរបស់ពួកេគ ចំេពះ គប់េរ ងទំងអស់ ែដល តវករករែថរក របស់ពួកេគ។ ពួកេគ តវចង

ភជ ប់េ យភរកិចច េដមបីព ងីកនូវេទពេកសលយ របស់ពួកេគ និងេដមបីេធជមនុស ល និងេគរពចបប់។  

ពួកេគេទជមនុស ក់ខួន ប  និង ទទួលយកយ៉ងងយ សល។ ករេចះ បមណយកឈនះេលករ

ហួសេហតុ ករ ប់បងគ ប់ដឹកនំករអំណត់តសូ៊របស់ពួកេគ។ េសចកីសុខ នេកតេឡងចំេពះពួកេគ។ 

ពលរដេទជេ ម ះសម័ គ។ សហគមន៍េទជមនចិតេម  េហយអនកជិតខងេទជ មិតភ័ក។ ពះៃន

ថ នសួគ៌សព ពះទ័យែផនដីមនភពសងប់ ង ត់ េហយពិភពេ កកយជកែនងែដលលជងមុន ។ 
 

គឺជវធីិដ៏ចបស់ ស់មួយែដលអនក ល់គន ចដឹង។ ជែខ ជីវតិរបស់មនុស ល់គន ស មប់ករេឆព ះ

េទកន់ ថ នសួគ៌។ វក បុ៉លបនមន ប សន៍ថ៖ « ពះេន តៃន ពះអមច ស់ែតងទតមកេលមនុស

សុចរតិ ឯ ពះកណ៍ ទង់ក៏េផទ ង ប់ ពកយ ទូលអងររបស់េគ» ។ 
 

ករអធិ នែដល  េ ម ះ តង់ បំផុសគំនិត ផល់ដល់េយង គប់របូនូវករដឹកនំ ែដលេយង តវករ

ចំបច់បំផុតមកពី ពះ។ ពិក ំ យ៉ង់ បនផល់ បឹក ថ «េនេពលខះ មនុស មនភព ចបូក ចបល់ 

និងេពរេពញេទេ យករខល់ខយ និងបញ... បុ៉ែនករវនិិចឆ័យរបស់េយងបេ ង នេយងថ ជ

កតពកិចចរបស់េយង េដមបីអធិ ន»។ 
 

ពះេយសូ៊វបេ ង នថ៖ « បកដែមន អនក ល់គន តវចំយម េហយអធិ នជនិចច ខចែ កងអនកធក់េទ

កនុងេសចកីលបួង តបិត រក ំងមនបំណងចង់បនអនក ល់គន  េដមបី ចែរងអនក ល់គន ដូចជ សវ

អញច ឹង ។ដូេចនះ អនក ល់គន តវែតអធិ នដល់ ពះវរបិ  េ យនូវនមេយងជនិចច េហយសូមបីជអី 

ែដលអនក ល់គន សំុ ពះវរបិ  េ យនូវនមេយង ែដល តឹម តវ និងេ យេជ ថ អនកនឹងបនទទួល 

េមលចុះ នឹងបន បទនដល់អនក។ ចូរអធិ នេនកនុង កម គ រអនក ដល់ ពះវរបិ េ យនូវនមេយង

ជនិចច េដមបីឲយ បពនធរបស់អនក និងកូនេចរបស់ អនកបនពរ»។ 
 

េដមបីឲយករអធិ នមន បសិទធភព ពួកេគ តវែតសថិតេន សបគន ជមួយនឹងែផនករៃន ថ នសួគ៌។ 

ករអធិ នេ យជំេន ផល់ែផផក  េនេពលមនគនង សបគន េនះ េហយគនង សបគន េនះមនបន 

េនេពលអធិ ន តវបនបំផុសគំនិតេ យ ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ ពះវញិញ ណបងញនូវអីែដលេយងគួរ

ទូលសំុ។ េបគម នករដឹកនំដ៏បំផុសគំនិតេនះ េយងនឹង «ទូលសំុ» េដមបីែសងរកែត មឆនទៈរបស់េយង

បុ៉េ ះ និងមិន ម «ឆនទៈ ទង់» េឡយ។ ជករសំខន់ែដលេយង តវបនដឹកនំេ យ ពះវញិញ ណ

បរសុិទធ េនេពលេយងអធិ ន ដូចែដលេយងទទួលបនករបំភឺេ យ ពះវញិញ ណដូចគន េនះ េនេពល

េយងទទួលបនចេមយចំេពះករអធិ ន។ ករអធិ នែបបេនះនំមកនូវពរជ័យៃន ថ នសួគ៌ ពីេ ពះ

ពះវរបិ របស់េយង « ទង់ ជបនូវរបស់អីែដល [េយង] តវករ មុនែដល [េយង] សំុ» េទេទ ត េហយ



ទង់េឆយតបចំេពះករអធិ នែដលេ ម ះ តង់។ េនទីបំផុត គឺ ទង់ផទ ល់ែដលបសនយថ 

«ចូរសំុេនះនឹងែតងឲយអនក ចូរេគះ េនះែតងនឹងេបកឲយអនក»។ 
 

ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ គនងៃនកតពកិចចេនះ តវបនគូសបញជ ក់យ៉ងចបស់េ យេសចកីជំេន  និងករ

េជ ែដលមិន ចែបងែចកបនេទេល ពះ ែដលជ ពះវរបិ ដ៏អស់កលបរបស់េយង និង ពះ ជបុ

ទង់ ពះេយសូ៊វ គីសទ និងអនុភពៃនករអធិ ន។ គនងេនះ តវបនេធដំេណ រេ យកូនេចរបស់ ពះ

ទំងអស់ែដល ស ញ់ ទង់ េហយនិងមនេគល បំណងេគរព ម ពះបញញតិ។ ចំេពះមនុស វយ័េកមង 

នឹងនំេទរកករេជគជ័យផទ ល់ខួន និងករេរ បចំខួន ។ ស មប់មនុស េពញវយ័ នឹងនំេទរកេសចកី

ជំេន ថមីេឡងវញិ និងដំេ ះ យ។ ចំេពះមនុស មនវយ័ចំ ស់ នឹងនំេទរកទស នៈវស័ិយ និង

ករសូ៊ ទំេនកនុងសុចរតិភពដល់ទីបញច ប់។ បំពក់ឲយអនកេធដំេណ រែដលមនជំេន  នូវកមំងៃន ពះ

អមច ស់ ករករពរអនកដំេណ រេនះពីអំេព កក់េនេពលេនះ េហយផល់ដល់ពួកេគនូវចំេណះដឹងថ 

«េសចកីទំងអស់បនសំែដងទុកេហយ ដូេចនះចូរេកតខចដល់ ពះ េហយកន់ ម ពះបញញតិ ទង់ចុះ 

តបិតបុ៉េ ះឯងជកិចចទំងមូលែដលមនុស តវេធ» េ យនូវ ពះនម ពះេយសូ៊វ គីសទ។ ែម៉ន។ 
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បន ក់បែនថម។ 

20. នីៃហ ទី 3 18:18--21។ 

21. សូមេមល គ. និង ស. 50:29--30។ 

22. យ៉កុប 4:3។ 

23. យ៉កុប 4:3។ 

24. ម៉ថយ 6:8។ 

25. ម៉ថយ 7:7; សូមេមល Joseph Smith Translation ម៉ថយ 7:12—13 េនកនុង Bible appendix។ 

26.  12:13 អក រេ ទតបែនថម ។ 


