
េដមបឱីយកូនេចរបស់េយង ចេមលេឃញ ពះភ័ ករបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ 
សិុេសទរ េឆលរលី សីុ ន់ 

បធនអងគករបឋមសិក ទូេទ 

 

 អស់ជេ ចនឆន ំកនងេទ ខញុំបេ ង នដល់ កមពួកអនកដឹកនំកុមរតូចៗ អំពីរេប បេដមបី ផល់ 

េមេរ នដំណឹងលខីមួយ េទដល់កុមរតូចៗ។ អនកដឹកនំមន ក់ មនកូន បសតូចរបស់នងបីេនេលេភ។ 

ខញុំបនកន់របូភពរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ េនកនុងៃដរបស់ខញុំ េហយបងញអំពីរេប ប េដមបីនិយយេទកន់ 

កុមរតូចៗ បនចប់េផមនិយយអំពី ពះេយសូ៊វ។ េកមង បសដ៏តូចមន ក់ លូនចុះពីេលេភរបស់មយ  

េដរេតស សមករកខញុំ េមលរបូភពេ យយកចិតទុក ក់ េហយ ទ បេលមុខរបូភពេនះ។ េន តង់ 

ចំនុចេនះកនុងេមេរ ន ខញុំបនសួរសំណួរ “េតរបូេនះជនរ ?” េ យមន ន មញញឹមេនេលមុខរបស់  

កុមរតូចេនះេឆយថ « ពះេយសូ៊វ»។ 

 

កុមរតូចេនះ មិនទន់មន យុធំលមមនឹងេចះនិយយេឈម ះខួនឯងផង បុ៉ែន គ ល់ចបស់នូវរបូភព 

និង គ ល់េឈម ះ ពះអងគសេ ងគ ះ។ េនេពលខញុំេមលេទករេឆយយ៉ងែផមែលមេនះ ខញុំបនគិតអំពី ពះ 

បនទូលរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ េពល ទង់មនបនទូលថ «ចូរែសងរក ពះភ កៃន ពះអមច ស់ជនិចច បេយជន៍ 

ឱយអនក ល់គន  ចបន ពលឹងរបស់ខួន េ យមនចិតអត់ធន់ េហយអនក ល់គន នឹងបនជីវតិដ៏េនអស់ 

កលបជនិចច» (គ. និង ស. 101:38) 

 

េតករែសងរក ពះភ័ កៃន ពះអងគសេ ងគ ះមនន័យដូចេមច? បកដ ស់ មនន័យេ ចនជង 

ករ គន់ែត គ ល់របូភពរបស់ ទង់។ ករអេញជ ញរបស់ ពះ គីសទ េដមបីែសងរក ទង់ គឺជករអេញជ ញមួយ 

េដមបី គ ល់ថ ទង់គឺជនរ  េត ទង់បនេធអីខះស មប់េយង េហយេត ទង់បនសំុឱយេយងេធអីខះ។ 

ករមករក ពះ គីសទ េហយទីបំផុត ករេមលេឃញ ពះភ័ ករបស់ ទង់ េកតមនែតេនេពលេយង ខិតេទ 

ជិត ទង់ មរយៈេសចកីជំេន  និងសកមមភពរបស់េយង។ េកតមន មរយៈករខិតខំេពញមួយជីវតិ។ 

ដូេចនះេតេយងែសងរក ទង់េនកនុងជីវតិេនះ េដមបីេយង ចេមលេឃញ ពះភ ករបស់ ទង់កនុងជីវតិេ កយ 

េ យរេប ប ? 

 

េយងមនដំេណ រេរ ងេនកនុងនីៃហទី 3 មន បជជនមួយ កម បនេមលេឃញ ពះភ ក របស់ ពះអងគ 

សេ ងគ ះ េនកនុងជីវតិេនះ េ យពិត។ េហយខណៈេពលែដលេយងមិន ចេមលេឃញ ទង់នេពលេនះ 

េនះ បែហលជេយង ចេរ នមកពីបទពិេ ធន៍របស់ពួកេគ។ បនទ ប់ពីករសុគតរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ 

ទង់បនយងេទជួប បជជន ទំងេនះ បនបេ ង ន េហយ បទនពរដល់ពួកេគ។ េហយបនទ ប់មក 

«េហយេហតុករណ៍បនេកតេឡងថ ទង់បនបញជ ពួកេគនំកូនេកមងតូចៗមករក ទង់» (នីៃហទី 3 17: 



11) 

 

គឺជករទទួលខុស តវដ៏ពិសិដរបស់េយង កនុងនមជឪពុកមយ និងអនកដឹកនំ ៃនជំនន់កំពុង 

េពញវយ័េនះ របស់កូនតូចៗ េដមបីនំពួកេគេទរក ពះអងគសេ ងគ ះ េដមបីពួកេគ ចេមលេឃញ 

ពះភ ករបស់ ទង់ និង ពះភ ករបស់ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយងផងែដរ។ េនេពលេយងេធ េនះេយង 

កំពុងែតនំខួនេយងេទផងែដរ។ 

 

មនសំណួរជថមីេទ តថ េតេយង ចេធករេនះេ យរេប ប  ជពិេសសេនកនុងពិភពេ កមួយ 

ែដលេពរេពញេទេ យកររខំនេនះ? េនកនុងនីៃហទី 3 ឪពុកមយទំងេនះ ស ញ់ ពះអមច ស់ 

ពួកេគជពួកអនកេជ ។ ពួកេគមនេសចកីជំេន េទេលអពភូតេហតុទំង យ ែដល ពះ េយសូ៊វបន 

សែមង។ ពួកេគ ស ញ់កូនៗរបស់ពួកេគ។ ពួកេគបន បមូលផំុកូនៗឱយ ប់ ពះបនទូល របស់ ពះ 

អមច ស់ េហយេគរព ម ពះបញញតិទំង យរបស់ ទង់ េដមបីនំកូនតូចៗមករក ទង់។ 

 

បនទ ប់ពីកូនតូចៗ តវបននំេទ ពះ គីសទបនសំុឱយឪពុកមយទំង យលុតជងគង់ចុះ។ បនទ ប់មក 

ទង់បនេធស មប់ពួកេគ ដូចជ ទង់បនេធស មប់េយងទំងអស់គន ែដរ។ ទង់បនអធិ ន េទកន់ 

ពះវរបិ ស មប់ពួកេគ េហយេនេពល ទង់បនអធិ ន េនះេគបននិយយថ ពះបនទូលទំងេនះ 

«មហិម និងដ៏គួរឱយអ ច រយ ស់» ែដលមិន ចពិពណ៌នបន។ មរយៈករមករក ពះអងគសេ ងគ ះ 

េហយទទួលយកដងយធួនរបស់ ទង់ េនះឪពុកមយទំងេនះ តវបនព ងឹងឱយេធអីៗទំងអស់ 

ែដលចំបច់ េដមបី «នំ» កូនេចរបស់ពួកេគ។  

 

េរ ងេផ ងេទ ត ែដល ពះ គីសទបនសំុឱយឪពុកមយទំងេនះេធ គឺមនេនកនុងនីៃហទី 3 22:13៖ «ឯកូនេច 

ទំងបុ៉នម នរបស់អនក នឹងេធជសិស របស់ ពះអមច ស់ េហយ ល់គន នឹងមនសនិសុខជបរបូិរណ៍»។ 

 

េហតុដូេចនះេហយ េ យករេធ មបទពិេ ធន៍ផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគជមួយ ពះអងគសេ ងគ ះ េនះឪពុក 

មយពួក សន៍នីៃហទំងេនះ បនបេ ង នកូនេចរបស់ពួកេគអំពី ទង់។ ពួកេគបនបេ ង ន ដល់កូនៗ 

ឱយ ស ញ់ ពះអមច ស់។ ពួកេគបនបេ ង នកូនៗអំពីដំណឹងលរបស់ ទង់។ ពួកេគបនបេ ង ន 

ដល់កូនអំពីរេប បរស់េន ម។ ពួកេគបនបេ ង នដល់កូនៗយ៉ងល េដមបីឱយមនេសចកីសុចរតិ និង 

េសចកីសុខ នមនេនេលទឹកដី អស់រយៈេពល 200 ឆន ំ។ 

 

ឥឡូវេនះ ខញុំចង់សំុឱយអនកេមលេនជំុវញិខួនរកមនុស ែដលអនក ស ញ់។ េនះគឺជេរ ងសំខន់បំផុត--- 

គ ររបស់េយង។ ខញុំ បកដថ អនកចង់បន គ រេនះេធជ គ ររបស់អនកដ៏អស់កលបជនិចច 

េលសជងអីៗទំងអស់។ ដំេណ រេរ ងេនកនុងនីៃហទី 3 ចជួយេយងនំកូនេចរបស់េយង េទកន់ ទង់ 



េ យ រែត ផល់ជគំរដូល់េយងេធ ម។ ទីមួយ េយង តវែត ស ញ់ ពះអមច ស់ ឱយអស់ពី 

ដួងចិតរបស់េយង េហយេយង តវែត ស ញ់កូនៗរបស់េយង។ ទីពីរ េយង តវែតែ បកយជគំរ ូ

ដ៏សកិសមមួយចំេពះពួកេគ េ យករបនែសងរក ពះអមច ស់ និងពយយមរស់េន មដំណឹងល។ ទីបី 

េយង តវែតបេ ង នដល់កូនៗរបស់េយងអំពីដំណឹងល និងអំពីរេប បេដមបីរស់េន មករបេ ង ន 

ដំណឹងល។  

 

ករេធ មគំរេូដមបីនំកូនៗរបស់េយងមករក ពះអងគសេ ងគ ះេនះ គឺជដំេណ រករមួយ។ ចូរ កេឡក 

េមលគំរមូងេទ ត។ ទីមួយេយង តវែតេរ នរេប បេដមបី ស ញ់ ពះអមច ស់ និង ស ញ់ គ រ 

របស់េយង។ េរ ងេនះ តវករេពលេវ  និងបទពិេ ធន៍ េសចកីជំេន  និងត មវឱយមនករបំេរ  

េ យមិនគិតពីខួនឯង។ បនទ ប់មក េនេពលេយងេពរេពញេទេ យេសចកី ស ញ់ ចំេពះ ពះ 

អមច ស់ េនះេយង ចមនេសចកី ស ញ់។ ទង់ ចមន ពះកែន ងចំេពះអីែដលេយងេធ បុ៉ែន ទង់ 

ស ញ់េយង េហយែតងែតគង់េនជិតេដមបីជួយេយង។ េនះគឺជរេប បែដលេយង តវែតេរ ន 

ស ញ់កូនៗរបស់េយង។ 

 

ទីពីរ េយង តវែតែ បកយជគំរដ៏ូសកិសម។ េនះក៏ជដំេណ រករមួយផងែដរ។ េបសិនជេយងចង់ឱយ 

កូនៗរបស់េយងមករក ពះ គីសទ េដមបីឱយពួកេគ ចេមលេឃញ ពះភ ក ទង់ គឺជករសំខន់ ែដល 

េយងែសងរកផងែដរ។ េយង តវែតដឹងរេប ប េដមបីបងញេទកន់កូនៗ។ េយង តវែតេរ បចំជីវតិ 

របស់េយងផទ ល់ ឱយមនរេប បេរ បរយ េដមបីឱយកូនៗ ចេមលមកេយង េហយេធ ម។ េយង ចសួរថ 

«េតកូនៗរបស់ខញុំេមលេឃញអីខះ េនេពលពួកេគេមលមកទឹកមុខរបស់ខញុំ? េតពួកេគេមលេឃញរបូភព 

ពះអងគសេ ងគ ះេនេលមុខរបស់ខញុំ េ យ រែតរេប បែដលខញុំរស់េនកនុងជីវតិរបស់ខញុំឬេទ?»  

 

ឥឡូវេនះ សូមចងចំថ គម នេយង ល់គន មន ក់ នឹងមនគំរលូឥតេខច ះស មប់កូនៗរបស់េយងេទ 

បុ៉ែនេយងទំងអស់គន  ចែ បកយជឪពុកមយ និងអនកដឹកនំែដលមនភពសកិសម។ ករពយយម 

របស់េយង េដមបីមនភពសកិសម គឺជគំរមួូយេទេហយ។ េយង ចដឹង េនេពលេយងធក់ចុះមងមក ល 

បុ៉ែនេយង ចបនេនពយយម។ ជមួយនឹង ពះអមច ស់ និង មរយៈ ពះអមច ស់ េនះេយង ច តវ 

បនព ងឹង ឱយេធជមនុស ែដលេយងចំបច់ តវែ បកយ។ េយង ចេធអីែដលេយងចំបច់ តវេធ។ 

 

េហយទីបី េយងមនដំេណ រករៃនករនំកូនៗរបស់េយងមករក ពះអងគសេ ងគ ះ មរយៈករបេ ង ន 

ដល់ពួកេគ អំពីេសចកីពិតៃនដំណឹងល មកពី ពះគមពីរ និងពួកពយករ ីេហយជួយពួកេគឱយដឹង និងទទួល 

គ ល់ ពះវញិញ ណ។ សូមបីែតេកមងតូចៗក៏ ចយល់ និងទទួលយកេរ ង ទំង យែដលមន 

លកខណៈអស់កលប ផងែដរ។ ពួកេគ ស ញ់ ពះគមពីរ េហយពួកេគ ស ញ់ពយករ។ី 

ពួកេគចង់កយជមនុស លពីកំេណ ត។ ស័យេលេយងកនុងករជួយពួកេគរក ទំនក់ទំនងេនះ 



េដមបីឱយ ថ នសួគ៌េបកចំហរ។ ស័យេទេលេយងេដមបីករពរពួកេគពីឥទធិពល និងកររខំនពី 

ពះវញិញ ណ។ េយង ចរកេឃញជំនួយ និងករដឹកនំេនកនុង ពះគមពីរ។ បនទ ប់មក េយង ចបេ ង នកូន 

េចរបស់េយង ឱយែសងរកចេមយផទ ល់ខួនេនទីេនះ។ េយង ចបេ ង នដល់ពួកេគនូវេគលករណ៍ 

តឹម តវ េហយជួយពួកេគឱយអនុវតេនកនុងជីវតិ។ េយង ចដឹកនំពួកេគ ឱយេដរេឆព ះេទ ពះវញិញ ណ 

េដមបីពួកេគ ចទទួលបន ក ីផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគអំពីេសចកីពិត ែដលពួកេគកំពុងែតេរ ន។ េយង 

ចជួយពួកេគែសងរកកីអំណរកនុងកររស់េន មដំណឹងល។ ករណ៍េនះនឹង ថ បន គឹះ ៃនេសចកី 

ជំេន  និងករេគរព បតិបតិដ៏រងឹមំមួយ េនកនុងជីវតិរស់េនរបស់ពួកេគ ែដលនឹងព ងឹងពួកេគ។ 

 

ឥឡូវេនះ េរ ងទំងអស់េនះមិនែមនេកតមកេ យងយ សលេនះេទ។ ដំេណ រេរ ងពួក សន៍ នីៃហ 

បន បប់ថ  គ រទំងេនះ មនេសចកីសុខ នរយៈេពល 200 ឆន ំ។ បុ៉ែន ពិតជ តវករនូវករខិត 

ខំ បឹងែ បងយ៉ងខំង។ តវករនូវករខិតខំ ករអត់ធមត់ និងេសចកីជំេន យ៉ងេ ចន បុ៉ែនគម នអីែដល

សំខន់ ឬជរងន់ជងេនះេទ។ េហយ ពះអមច ស់ នឹងគង់េនចំជួយេយង ពីេ ពះ ទង់ ស ញ់កូនតូចៗ

ទំងេនះេ ចនជងេយង។ ទង់ ស ញ់ពួកេគ េហយ ទង់នឹង បទនពរដល់ពួកេគ។ 

 

អនកនឹងចងចំថ ទង់បន បទនពរដល់កូនតូចៗ សន៍នីៃហ មន ក់ៗ េហយអធិ នស មប់ពួកេគ។ 

បនទ ប់មក « ទង់មនបនទូលេទហូងមនុស ថ៖ េមលន៍ កូនតូចៗរបស់អនក ល់គន ។ េហយេនេពលពួកេគ 

កេឡកេមលេទ េនះពួកេគបនសមឹងេមលេទេលៃផទេមឃ េហយេឃញៃផទេមឃេបកចំហរ េហយពួក 

េគេឃញពួកេទវ  េ ះចុះមកពី ថ នសួគ៌ ក់បីដូចជេនក លេភង េហយពួកេទវ ក៏ចុះមក 

ែហរហមជំុវញិពួកកូនេកមងទំងេនះ រឯីេភងក៏ព័ទធជំុវញិពួក  េហយពួកេទវ បនេធករងរបំេរ ដល់ 

ពួកកូនេកមង»។ (នីៃហទី 3 17:23—24)។ 

 

េតកូនតូចៗរបស់េយង ចទទួលបទពិេ ធន៍ៃនពរជ័យដូចគន េនះនសពៃថងេនះេ យរេប ប ? 

ែអលេឌរ អិម រស័សុល បឡឺដ បនមន ប សន៍ថ «ជក់ែសង ស់ថ េយង ល់គន  ែដលមនកូន 

ដ៏មនតៃម គឺ តវបន បគល់ឱយនូវកិចចករពិសិដ និងៃថថនូ តបិតេយងជមនុស ែដល ពះបនែតង ំង 

ឱយឱប កេ បកូនៗេនសពៃថងេនះ េ យកី ស ញ់ និងេ យេភងៃនេសចកីជំេន  េហយយល់ថ 

ពួកេគជនរ »។ (ែអលេឌរ M. Russell Ballard «Great Shall Be the Peace of Thy Children» Ensign 

ែខ េម  ឆន ំ 1994 ទំព័រ 59-61) 

 

បងបូន បស សី េយងគឺជេទវ  ែដល ពះវរបិ សួគ៌បនបញជូ នមកសពៃថងេនះ េដមបី បទនពរដល់ 

កូនៗ េហយេយង ចជួយពួកេគថ ៃថង មួយពួកេគ ចេមលេឃញ ពះភ ករបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ 

េនេពលេយងបេ ង នេគលករណ៍ទំង យៃនដំណឹងល េហយបំេពញកនុងេគហ នរបស់េយង េ យ 

កីអំណរ េនកនុងកររស់េន មេគលករណ៍ទំងេនះ។ េយង ចមក គ ល់ ទង់ជមួយគន ។ េយង ច 



ដឹងអំពីេសចកី ស ញ់របស់ ទង់ និងពរជ័យទំង យរបស់ ទង់។ េហយ មរយៈ ទង់ េយង ច 

តឡប់េទរកវតមនរបស់ ពះវរបិ ។ េយងេធករណ៍េនះ េនេពលេយងសម គ័ចិតេគរព បតិបតិ េ ម ះ 

តង់ និងឧស ហ៍ពយយមេនកនុងករេធ មករបេ ង នរបស់ ទង់។ 

 

« បកដែមន ពះអមច ស់ ទង់មន ពះបនទូលដូេចនះថ េហតុករណ៍នឹងេកតេឡងថ មនុស គប់របូ 

ែដលលះបង់េចលអំេពបបទំង យរបស់ខួន េហយមករកេយង េហយអំពវនវ ដល់ ពះនមរបស់ 

េយង េហយេគរព មសេមងរបស់េយង េហយកន់ ម ពះបញញតិទំង យរបស់េយង េនះនឹងបន 

េឃញ ពះភ ករបស់េយង េហយ គ ល់ថេយងជ ពះ» (គ. និងស. 93:1)។ 

 

បងបូន បស សី ខញុំដឹងថ ពះមន ពះជនមរស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ គឺជ ពះ ជបុ របស់ ទង់ ជ ពះអងគ 

សេ ងគ ះ និង ពះេ បសេ ះរបស់េយង។ ទង់បនអេញជ ញេយងឱយមករក ទង់ េហយបនបញជ  េយង 

ឱយនំកូនេចរបស់េយងមក េដមបីេយង ចេមលេឃញ ពះភ ករបស់ ទង់ជមួយគន  េហយរស់េនដ៏អស់ 

កលបជនិចចជមួយ ទង់ និងជមួយ ពះវរបិ ថ នសួគ៌របស់េយង។ េនះគឺជករអធិ នរបស់ខញុំសំុឱយ 

េយងទំងអស់ ចេធករ េដមបីទទួលបនពរជ័យដ៏មហិមេនះ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ 

ែម៉ន។ 


