
ចូរែបរេទរក ពះអមច ស់  
ែអលេឌរ ដូណល អិល ហល សម 

គណៈ បធនៃនពួកចិតសិប  

 

 ជេ ចនឆន ំកនងេទេហយ ខញុំបនសេងកតេឃញករខូចចិតមួយ… ែដលបនែ បកយេទជ 

េ កនដកមម។ គូ មីភរយិវយ័េកមងមួយគូជិតនឹងស មលកូនទីមួយរបស់ពួកេគេទេហយ។ ជីវតិរបស់ 

ពួកេគេពរេពញ េទេ យកីរពឹំងទុក និងកីរេំភបចំេពះបទពិេ ធន៍ដ៏ធំេនះ។ អំឡុងេពលសំ លទរក 

ភពសមុ គ ម ញមួយ បនេកតេឡង េហយទរក តវ ប់។ ករខូចចិតេនះបនែ បកយជទុកខេ ក 

ទុកខេ កេនះបនែ បកយេទជ កំហឹង កំហឹងែ បកយេទជករសីបេនទ ស ករសីបេនទ សែ ប កយ

េទ ជករសងសឹកចំេពះេវជជបណិត ែដលទទួលខុស តវចំេពះករសំ លេនះទំង សង។ ឪពុកមយ 

និងសមជិក គ រ េផ ងេទ តបនចូលរមួចំែណក យ៉ងខំង ពួកេគែសងរកេធករ បំផញ េករេ៍ឈម ះ 

និង ជីពរបស់ គេពទយេនះ។ ជេ ចនសបហ៍ ជេ ចនែខកនង ភពលីងជូចត់េនះ បនសីុបំផញ កម

គ រ ភពលីងជូរចត់របស់ពួកេគបន ល លដល់ ពះអមច ស់។ «េត ទង់ អនុញញ តឱយេហតុករណ៍

ដ៏ កក់េនះេកត េឡងេ យរេប ប ?» ពួកេគបនបដិេសធ កិចចខិតខំមងេហយមងេទ ត របស់អនក 

ដឹកនំ និងសមជិក សនច ក ចំេពះករលួង េ មខង វញិញ ណ និងខងសតិ រមមណ៍ េហយកនុង

គេនះបនផច់ទំនក់ទំនងជមួយ សនច ក។  មកដល់ េពលេនះ កម គ របួនជំនន់េហយ 

ែដលបនរងឥទធិពលេ យ រេរ ងេនះ។ ែដល គមុនធប់មន េសចកីជំេន  និងករលះបង់ចំេពះ

ពះអមច ស់ និង សនច ក េហយគម នសកមមភពខង វញិញ ណ េ យសមជិក គ រ ប់

ទសវត រម៍កេហយ។  

 

េនកនុង គដ៏ពិបកបំផុតកនុងជីវតិ ជេរ យៗគឺមន បភពៃនភពសុខ នែតមួយគត់។ មច ស់ៃនេម តីភព 

គឺ ពះេយសូ៊វ គីសទ ទង់បនព ងីក ពះគុណរបស់ ទង់េ យកីអេញជ ញ «អស់អនកែដលេន យ ពយ េហយ 

ផទុកធងន់េអយ ចូរមកឯខញុំ ខញុំនឹងឱយអនក ល់គន ឈប់សំ ក។ ចូរទទួលនឹមខញុំ េហយេរ ននឹង ខញុំចុះ…េនះអនក 

ល់គន  នឹងបនេសចកីសំ ក ដល់ ពលឹង»។ (ម៉ថយ 11:28--29 )។ ទង់បនសនយបែនថមេទ តថ 

«…ខញុំទុកេសចកីសុខ នេននឹងអនក ល់គន ៖ េហយែដលខញុំឱយេនះមិនែមនដូចជេ កីយឱយេទ» 

(យូ៉ ន 14:27 )។  

 

ជីដូនជី ខងឪពុករបស់ខញុំមនកូនពីរ កូន បសមន ក់ (ឪពុករបស់ខញុំ) និងកូន សីមន ក់។ បនទ ប់ពីបំេរ  

េបសកកមម និងកងទព័េន ៃវមក ឪពុករបស់ខញុំបន តឡប់េទកន់េកះវញិេនកនុងឆន ំ 1946 េដមបី 

ថ បនវជិជ ជីវៈ ផទ ល់ខួនរបស់គត់ និងចិញច ឹម កម គ ររបស់គត់ផទ ល់។ ឪពុកមយរបស់គត់រស់េន 

កនុងទី កង សតល៍ េលក ក៏ដូចជបូន សីរបស់គត់ែដរ។ គត់បនេរ បករេនកនុងឆន ំ 1946 េហយបួនឆន ំ 

េ កយមកមនទមងន់ បនកូន បសមន ក់។ គឺមនអីមួយពិេសស ស់ែដលឪពុកមយរពឹំងថ នឹងមន 



កូន សី (ែដលេនកនុងេពលេនះ មនកូន សីែតមន ក់គត់) ផល់កំេណ តជេលកដំបូង។ គម ននរ មន ក់ដឹង 

ថគត់មនកូនេភះេនះេទ។ ជអកុសល នង និងកូនេភះទំងពីរបន ប់អំឡុងេពលឆងទេន។  

 

ជីដូនជី របស់ខញុំបនខូចចិត។ េទះជយ៉ង កី ទុកខ ពយរបស់ពួកេគ ភមៗេនះបនែបរេទរក 

ពះអមច ស់ និងដងយធួនរបស់ ទង់។ េ យពំុចំបច់រស់េនកនុងទុកខ ពយ េហយេហតុអីបនជេរ ង េនះ 

េកតេឡង និង តវសីបេនទ សនរ េនះ ពួកគត់បនែសងរក «េសចកី សុខ ន...ែដលហួស ពីអស់ 

ទំងគំនិត» (ភីលីព 4:7 ) េហយបនេផតយកចិតទុក ក់ កនុងកររស់េនកនុងជីវតិសុចរតិ។ េ ក  

េ កយយរបស់ខញុំមិនែមន ជអនកមន ទពយសមបតិេទ ពួកេគមិនែដលមនតួរនទីសំខន់េនកនុងសងគម 

ពួកេគមិនែដលកន់តួរនទីខពស់េនកនុង សនច ក--- ពួកេគ គន់ែតជពួកបរសុិទធ ៃថងចុងេ កយែដល 

មនករលះបង់ មញញបុ៉េ ះ។  

 

បនទ ប់ពីចូលនិវតន៍េនកនុង 1956 ពួកគត់បនផស់េទរស់េន ៃវ ៉ជមួយ ច់ញញ តិ ែតមួយគត់ របស់ 

ពួកគត់។ បុ៉នម នឆន ំេ កយមក កម គ ររបស់ពួកគត់ េនែតរស់េនេ យកី ស ញ់ បំេរ េនកនុង 

សនច ក (ពួក គត់បនឱយតៃមជពិេសសជង 20 ឆន ំែដលជអនកេធពិធីករេនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធ) 

េហយអីែដលសំខន់បំផុតេនះ គឺពួកគត់រកី យកនុងករេនជមួយគន ។ ពួកគត់មិនចង់េនឃតឆង យ 

ពីគន េទ េហយពួកគត់ ក៏បននិយយផងែដរថ នរ ែដល ប់មុន តវរកមេធយបយយ៉ង ឱយពួក 

គត់ជួបជំុគន ឱយបនឆប់។ េនៃថងខួបកំេណ តទី  90 របស់ពួកគត់ជិតមកដល់ និងបនទ ប់ពីបនេរ ប 

ពហ៍ពិពហ៍អស់រយៈេពល  65 ឆន ំ មក ពួកគត់បនទទួលមរណៈភព មួយេម៉ងឃតពីគន បុ៉េ ះ 

េ យជមងឺចស់ជ ។ កនុងនមជបី៊ស ពរបស់ពួកគត់ ខញុំបនដឹកនំពិធីបុណយសពទំងពីររបស់ពួកគត់។  

 

េសចកីេ ម ះ តង់របស់េ ក  ត និងេ កយយ លូ មនជពិេសសេនេពលែដល ពួកគត់ 

បឈមមុខជមួយនឹងករពិបក ឥឡូវេនះមនឥទធិពលដល់កូនេចជំនន់េ កយបួនជំនន់។ េ យផទ ល់ 

និងយ៉ង ជលេ ជ មនឥទធិពលចំេពះកូនរបស់ពួកគត់ (ឪពុករបស់ខញុំ) និងមយរបស់ខញុំ 

េនេពលកូន សីបេងកតរបស់ឪពុកមយខញុំ ជកូនេពរបស់ពួកគត់ បន ប់េ យ រ មនបញ 

កនុងេពលសំ លទរក។ ដប់ៃថងេ កយពីសំ លទរកេហយ គត់បនទទួលមរណភពកនុង យុ 34 ឆន ំ 

បន ល់ទុកកូនបួននក់ ែដលកូនទំងេនះចេនះ យុពីដប់ៃថង េទ បំបីឆន ំ។ 

េ យពួកគត់ធប់បនេមលេឃញគំរកូលពីជំនន់មុន ឪពុកមយរបស់ខញុំ--- 

គម នករ ទ ក់េសទរអីទំងអស់--- បនែបរេទរក ពះអមច ស់ចំេពះេរ ង កក់េនះ។  

 

េនទូទំងពិភពេ ក និងេនកនុងចំេ មសមជិកភពៃន សនច ក មននូវកីអំណរដ៏អ ច រយ 

និងករឈឺ ចប់ដ៏ខំងបំផុត។ ទំងពីរចំណុចេនះគឺជែផនកមួយៃនែផនករ។ េបគម នមួយ េយងមិន ច 

យល់មួយេទ តេឡយ។ «េហយមនមនុស េ ក េដមបីេគ ចមនេសចកីអំណរ» (នីៃហទី 2  2:25) 



េហយ «តបិតជករចំបច់ តវែត មនករផទុយចំេពះេរ ងសព រេពរ» (នីៃហទី 2  2:11 ) 

ែដលមិនែមនជករផទុយគន  េនះេទ ទំងពីរេនះគឺ បំេពញឱយគន េទវញិេទមក។ េដមបីពិពណ៌ន អំពី  

រមមណ៍របស់គត់ េនេពលគត់ែបរេទរក ពះអមច ស់ លម៉តូច បននិយយថ៖ « ពលឹងឪពុកបន 

េពរេពញេទេ យ េសចកីអំណរ េលសជងករឈឺចប់ របស់ឪពុកេទេទ ត» ( លម៉ 36:20 )។  

 

មនុស ខះបនយកឈនះេលបញរធំៗ អនកខះេទ តេធឱយបញរតូចេទជធំ។ សីុមូ៉ន ៉យឌឺស៍ 

ជអនកដឹកនំ សនេខមេប៊លលីេតមន ក់ េ កយមកបនឮអំពី សនច ក េហយបនជួបជមួយេ ក 

យូ៉ែសប សមុីធ ។ េ យបនទទួលបទពិេ ធន៍ខងវញិញ ណ េ កបនចូលរមួកនុង សនច កេនែខ 

មិថុន ឆន ំ 1831។ េ កយមកមិនយូរបុ៉នម ន គត់ តវបនែតង ំងជែអលេឌរ និងបនេ ឱយបំេរ  

េបសកកមម។ បុ៉ែនេនកនុងសំបុ ត េ បំេរ របស់គត់មកពីគណៈ បធនទីមួយ និងសំបុ តជផូវករ 

ពីគណៈកមមករ េ ឱយផ ពផ យេនះ បនសរេសរេឈម ះរបស់គត់ខុស...េ យខុសអក រមួយតួរ។  

តកូលរបស់គត់ បកប R-i-d-e-r មិន តឹម តវ អីែដល តវគឺ R-y-d-e-r។ ចំណុចេនះេធឱយ គត់មន 

ចមងល់អំពីករេ របស់គត់ េហយេតែបបបទទំងេនះ េចញមកពី ។ គត់េ ជសេរ សមិនេទ 

េបសកកមម េហយបនធក់ចុះ ែដលេ កយមកដឹកនំេទរកករសប់េខពម និងមនេចតន បឆំង ជមួយ 

យូ៉ែសប និង សនច ក។ េនែខ មិន ឆន ំ 1832 េនេពល យូ៉ែសប សមុីធ និងសិុដនី រកិដុន  តវបនេគ 

បងខិតបងខំឱយេចញពីផទះ ចន ចនសិន នេពលយប់េ យពួកមនុស កំ ច បនចក់ជ័រេកសូ៊រេលេ ក 

និង ក់េ មសតេលេ ក មនសេមងមួយបនែ សកយ៉ងខំងថ «ៃសមូ៉ន ៃសមូ៉ន េតធុងជ័រេក 

សូ៊េនឯ ?» (Joseph Smith, History of the Church 1:262—263 )។ រយៈេពលតិចជងដប់ែខបុ៉េ ះ 

ៃសមូ៉ ៉យឌ័រ ផស់បូរពីអនកែ បចិតដ៏ក ន េទជេមពួកមនុស  កំ ច គត់ចប់េផមបដិេសធ 

ពះវញិញ ណ េ យ រករ ក់អន់ចិតចំេពះេរ ងសរេសរេឈម ះគត់ខុស… េ យអក រមួយតួរ។ 

មិនថបញរមនទំហំបុ៉ន េនះេទ រេប បែដលេយងេឆយតប ច ត មង់ផូវៃនជីវតិរបស់េយង។  

 

ពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ បនផល់ជគំរមួូយកនុងករ បឈរមុខនឹងេ កនដកមម និងបចច មិតផទ ល់ខួន។ 

បនេបកសែមងដល់េ កអំឡុងេពលែដលេ កសថិតេនកនុងបរយិកសមួយែដលគម នធម៌េម  

េនកនុងគុក លិបឺ៊ធី  ែដលេនះគឺជករដឹកនំដ៏េទវភព (ែដលេនះជករពិពណ៌នអំពីជីវតិរបស់ យូ៉ែសប 

ែដលសថិតកនុងដំ ក់កលេនះ េហយក៏េដមបីជករ ស់េត នផងែដរ)៖ េហយ «ពួកលងង់េខនឹង េសច 

ចំអកអនក... េបសិនជអនក តវបនេ  ឱយឆង កត់េសចកីេវទន េបសិនជអនកមនេ គះ េនកនុងចំេ ម 

ពួកបងបូនអនក... េបសិនជអនក តវេគេចទ េ យករេចទ ែកងកយ គប់ែបបយ៉ង េបសិនជពួកខម ំង 

ស តវរបស់អនកសងកត់មកេលអនក... េហយេបសិនជអនក តវេបះេទកនុងរេ  ឬេទកនុងក ប់ ៃដៃន 

ពួកឃតករ...េហយអស់ទំងធនធតុ បមូលគន  ងំផូវ េហយេទះបីេលសជង អីៗទំងអស់ 

េបសិនជចងក រមត់ៃន ថ ននរក និង រ តបក់អនកកី បុ តេយងេអយ ចូរអនកដឹងថ គប់ករណ៍ទំងេនះ 

នឹងផល់ករពិេ ធន៍ដល់អនក េហយនឹងេទជករលដល់អនកេទវញិ» (គ. និង ស.  122:1, 5--7 )។ 



បនទ ប់មក មនេសចកីែថងដ៏ ជលេ ជថ៖ «កូនមនុស បនចុះទបជងករណ៍ទំងេនះ េទេទ ត។ 

េតអនកធំជង ទង់ឬអី?» (គ. និង ស. 122:8 )។ បនទ ប់ពីខេនះមកក៏មនេសចកីែណនំ និងេសចកីសនយ 

ដ៏អ ច រយយ៉ងចបស់ថ។ «េហតុដូេចនះេហយ កូនកន់ផូវឱយខជ ប់ េហយ បពជិតភព នឹងេនជមួយអនក 

តបិតកំរតិទំង យរបស់ពួកេគ តវបនចត់ទុក... េហតុដូេចនះេហយ ចូរកំុខចនូវអី ែដលមនុស ច 

ប ពឹតេនះេឡយ តបិត ពះ ទង់គង់េនជមួយអនក ជេរ ងដ បតេទ» ( គ. និង ស. 122:9 )។  

 

បុ៉នម នឆន ំេ កយមកេទ ត យូ៉ែសប សមុីធ បនបនដល់ទីបញច ប់េ យេសចកីសុចរតិ េនកនុងជីវតិែដល 

េពរេពញ េទេ យករពិបក។ េ កខិតខំផល់ឱយនូវសកនុពលែដលេពរេពញេទេ យេសចកីជំេន  

«េហយរឯីេ គះែដលខញុំ តវបនេ ឱយឆងកត់ េនះ ក់ដូចជតូច ចចំេពះខញុំ... ទឹកេ ជេនះេហយ 

ែដលខញុំធប់ែហលកត់...ខញុំ... សរេសរ ដំេកងកនុងេសចកីេវទន តបិត... ពះ  [បន ] រេំ ះខញុំឱយរចួ ពីករណ៍ 

ទំងអស់ េហយនឹងរេំ ះខញុំឱយរចួពីអំណិះតេទ» (គ. និង ស. 127:2 )។ យូ៉ែសប មនទំនុក ចិត យកឈនះ 

េលករផទុយែដលែតងែតេកតមនជនិចច គឺពឹងែផកេទេលសមតថភពរបស់គត់ េ យករបនរែបរេទរក 

ពះអមច ស់។  

 

េបអនកមន រមមណ៍ថអនក តវបនេគេធខុសមកេលខួន េ យមនុស មន ក់ដូចជ (សមជិក គ រ 

មិតភកិ សមជិក មន ក់ៃន សនច ក អនកដឹកនំ សនច ក និងពណិជចករ មន ក់) ឬេ យអី 

មួយដូចជ (េសចកី ប់របស់មនុស ជទី ស ញ់ មនបញសុខភព វបិតិហិរញញវតថុ កររេំ ភបំពន 

និងករេញ នថន ំកី) ចូរ បឈមមុខនឹងបញរទំងេនះេ យផទ ល់ និងេ បអស់ទំងកមំងែដលអនកមន។ 

«កូនកន់ផូវឱយខជ ប់» (គ. និង ស.  122:9 ) ករចុះចញ់មិនែមនជជេ មសេឡយ។ េហយចូរកំុពនយរេពល 

កនុងករែបរេទរក ពះអមច ស់។ ចូរអនុវតនូវេសចកីជំេន ទំងអស់ែដលអនកមនចំេពះ ទង់។ ចូរទុកឱយ 

ទង់ស មលបនទុករបស់អនក។ ទុកឱយ ពះគុណរបស់ ទង់ ស មលបនទុករបស់អនក។ េយងទំងអស់គន  

តវបនសនយថ េយងនឹង៖ «កំុឱយេគរងទុកខនូវេសចកីទុកខេវទនេ យ បករ មួយេឡយ េលក 

ែលងែតករណ៍េនះ តវបនេលបេទកនុង េសចកីអំណរៃន ពះ គីសទបុ៉េ ះ» ( លម៉ 31:38 )។ ចូរកំុ 

អនុញញ តឱយ ថ នភពេ កិយេនះ េធឱយអនកអសមតថភពខងវញិញ ណេឡយ។  

 

ទេងរែដលជគំរយ៉ូងលបំផុតរបស់ ទង់េនះគឺ  ដងយធួនត មវឱយ ពះេយសូ៊វ ចុះ «េ កម គប់ទំងអស់» 

(គ. និង ស.  88:6 ) េហយ ទង់រងទុកខ «ករឈឺចប់ៃនមនុស ទំងអស់» (នីៃហទី 2 9:21 )។ 

េហតុដូេចនះេហយ េយងមន ករយល់ដឹងអំពីដងយធួនថ មនេគលបំណងយ៉ងទូលំទូ យ ជងករ 

ែដល គន់ែតផល់ជមេធយបយ េដមបីយក ឈនះេលអំេពបប។ េនះគឺជេជគជ័យ ដ៏មហិមជងេគេន 

េលែផនដី ែដល បទនឱយ ពះអងគសេ ងគ ះនូវអំ ច េដមបីបំេពញេសចកីសនយេនះ «បុ៉ែនេបសិនជអនក 

ល់គន ែបរ តឡប់មករក ពះអមច ស់ េ យេ ម ះពីចិត េហយ ក់ទីទុកចិតរបស់អនកេទេល ទង់ េហយ 

បំេរ  ទង់ឱយអស់ពីករពយយមៃនគំនិតវញិ េបសិនជអនក ល់គន  េធយ៉ងេនះ ទង់ នឹង…េ ះែលងអនកឱយ 



រចួផុតពីេសវកភព» (មូ៉ យ 7:33 )។  

 

ខណៈេពលែដលេយងេធពិធីរឭំកបុណយអីុេសទរន ពឹកេនះ ចូរេយងែបរេទរក ពះអមច ស់ ែដលជ 

«ផក យ ពឹកដ៏ភឺចិែញច ង» (វវិរណៈ 22:16 )។ ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ ទង់ជពនឺបំភឺផូវ ជេសចកីពិត 

និងជជីវតិរបស់េយងជេរ ងរហូត (យូ៉ ន 14:6 )េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 


