
គប់ករទងំអស់ផ គំន សំ ប់េសចកីល  
ែអលេឌរ េជមស៍ បី៊ ម៉ទីណូ 

ៃនពួក កមចិតសិបនក់  

 

េពលខញុំេនេកមងខញុំទនទឹងរង់ចំរដូវផក រកីចូលមកដល់។ េនេពល កសធតុកក់េក េនះខញុំបន 

េ ត មខួនជេ សច សំ ប់ករចប់េផមកី  េបសបល មងេទ ត។ ដូចេកមង បសភគេ ចនផងែដរ ខញុំមន 

បំណង បថន ថ ខញុំនឹងកយេទជកី ករ េបសបល ដ៏អ ច រយមន ក់។ ខញុំសូមរឮំកេឡងវញិអំពីេរ ងរបស់

េកមង បសមន ក់ ែដលមន កី សៃម សេដ ងគន េនះែដរ។ ជមួយនឹងបំណង បថន ចង់កយជកី ករ

បល់េបះដ៏អ ច រយបនទ ប់ គត់បន សេ មចចិតថ តវេចញេទខងេ ក េដមបីអនុវត។ គត់បន កន់ 

េបសបល េនកនុងៃដេហយេចល េឡងេទេល ពមជមួយនឹងបំណង បថន ថគត់នឹង យកូនបល់ឱយ

បនឆង យបំផុត មែដល ចេធេទបន គត់យកដំបងដ៏ធំ មួយ កវ ីបុ៉ែនដំបងបនធក់ េទេល ដីមិន

ទំងប៉ះេឈដំបងផង។ េ យគម នករ បែកកអីទំងអស់ គត់បនេទេធ ដូេចនះមងេទ ត។ គត់េរ ប នឹង

គប់បល់េទេហយ ករេបជញ ចិតរបស់គត់បនេកនេឡង ជគំនិតមួយដ៏មនអំ ចថ តវែត យ បន

ជបចូលកនុងដួងចិតរបស់គត់។ បុ៉ែនជអកុសល លទធផលេនែតដូចមុន។ បល់បនធក់េទេលដី។ 

បុ៉ែនដូចអនកេលង េបសបល ដ៏លទំងអស់បនដឹង ប់េហយថ អនកមនឱកសបីដង មុនេពលែដល 

អនក តវេចញ។ គត់បនយកចិតទុក ក់កន់ែតខំង េនេពលគប់បល់េទខងេល េហយបន គវ ីដំបង 

យ៉ងមនអំ ច គឺគត់បន ពយយមកន់ែតខំងជងមុន។ េនេពលកូនបល់ធក់េទេលដីមងេទ ត 

គត់បនហូរទឹកែភនក រេំពចេនះ ប់ែត ន មញញឹមដ៏ធំមួយបនេលចេឡង េហយគត់ បនបន 

និយយថ «ឱ!  អនកគប់េអយ»។ 

 

េយងទំងអស់គន  នឹង បឈមមុខនឹងឧបសគគ ពមទំងករ កលបង ដូចជេនកនុងឧទហរណ៍ដ៏ មញញ 

រេប បែដលេយងមន បតិកមមតបចំេពះករពិបកទំងេនះនឹងកំណត់អំពីេជគជ័យ និងសុភមងគលរបស់

េយង។ េយងមន ក់ៗនឹង បឈមមុខនឹងមស តវ េទះបីជេយងេនទី កី។ េយង តវបនបេ ង នេន

កនុង ពះគមពីរថ៖ «តបិតជករចំបច់… តវែតមនករផទុយចំេពះេរ ងសព រេព។» 1 េយងមន ក់ៗនឹង

បឈមមុខនឹងេពលពិបក េហយសំណួរគឺមិនែមន េពល េយង តវ បឈមមុខនឹង េនះេទ បុ៉ែន

គឺេតេយង តវ បឈមមុខនឹង រេប ប ។  

 

វកបុ៉ល បនបេ ង នេមេរ នមួយគួរឱយចប់ រមមណ៍ ែតបុ៉នម នឆន ំបុ៉េ ះពីមុនេពលពួកបរសុិទធេនរ ៉មូ 

តវ បឈមមុខជមួយនឹងករេធទុកខបុកេមនញយ៉ងេឃេឃ ជងយុគសម័យ ៗទំងអស់ៃន គី ទ ន។ 

បុ៉ល បនរឮំកដល់ពួកបរសុិទធថ « គប់ករណ៍ទំងអស់ផ ំគន  សំ ប់េសចកីលដល់ពួកអនកែដល ស ញ់

ពះ» 2 ពះវរបិ សួគ៌ របស់េយង ែដល ស ញ់េយងពី ទង់េពញលកខណៈ និងឥតេខច ះ ទង់អនុញញ ត



ឱយេយង មន បទពិេ ធន៍ែដលនឹង អនុញញ តឱយេយងអភិវឌ ន៍របូកយ និងឥរយិបថ ថេយង តវែត

កន់ែតែ បកយដូច ពះ គីសទ។ ករ កលបងរបស់េយងេកតមនជេ ចនទ មង់ បុ៉ែនករ កលបង

នីមួយៗ អនុញញ ឱយេយងែ បកយកន់ែតដូច ពះអងគសេ ងគ ះ េន េពលេយងេរ ន គ ល់េសចកីល ែដល

េកតមកពីបទពិេ ធន៍នីមួយៗ។ េយងយល់អំពីេគលលទធិទំងេនះ េយង ចបេងកននូវភព បកដយ៉ង

មហិមចំេពះេសចកី ស ញ់របស់ ពះវរបិ ។ ែដលេយងនឹងមិនដឹងេទ េនកនុងជីវតិេនះចំេពះអីែដល

េយង បឈមមុខ បុ៉ែនេយង ចមនទំនុកចិតថ េយង ចរកីចំេរ នពី បទពិេ ធន៍ទំងេនះ។  

 

ឥឡូវេនះខញុំចប់េផមដឹងថ ងយ សលជង េនេពលេយង កេឡកេ កយេមលករ កលបងទំង

យែដល កនងផុតេទ េហយេមលេឃញនូវអីែដលេយងបនេរ នពីបទពិេ ធន៍របស់េយង បុ៉ែន

ឧបសគគទំងេនះ គឺេដមបីកររកីចំេរ ន នូវទស នៈវស័ិយដ៏អស់កលប ខណៈេពលែដលេយងឆងកត់ករ

បឡងរបស់េយង។ ករ កលបងរបស់េយងមួយចំនួន ក់បីដូចជមិនអ ច រយេទ បុ៉ែនចំេពះេយងទំង

អស់គន ែដលឆងកត់បទពិេ ធន៍ទំងេនះ េនះគឺករ កលបងពិតជ តវ ត មវឱយេយងបនទ បខួនរបស់

េយងចំេពះ ពះភ័ ក ពះ និង តវេរ នពី ទង់។  

 

េនកនុងៃថង ទិតយបុណយអីុេសទរេនះេយងបនចងចំអំពីជីវតិរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង។ ទង់គឺជ

អងគែដល េយងចង់យកគំរូ ម ពី គប់សកមមភពទំងអស់របស់េយង។ ខញុំសូមេលកេឡង បំចំណុច 

ែដលេយង ចេរ នពីជីវតិ េននទីចុងេ កយរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ េនេលែផនដីែដល ចជួយេយង

បឈមមុខនឹងករ កលបងរបស់េយង។  

 

ទីមួយ ទង់មិនែមនែសងរកេធ ម ពះទ័យរបស់ ទង់េឡយ បុ៉ែនេធ ម ពះទ័យរបស់ ពះបិ ទង់វញិ។ 

ទង់បនេបជញ បំេពញេបសកកមមពិសិដរបស់ ទង់ េទះបីជមនករ កលបងយ៉ង កី។ ដូចជេន

េពល ទង់ធក់ចុះ តវ បឈមមុខេនកនុងសួនចបែគេសម៉នី ទង់បនទូលសូមថ៖ «ឱ! ពះបិ េអយ េប

សិនជ ទង់សព ពះហឬទ័យ េនះសូមយកែពងេនះេចញពីទូលបងគំេទ បុ៉ែនកំុ មចិតទូលបងគំេឡយ 

សូម មែត ពះទ័យ ទង់វញិ»។  3  េនេពល ខះេយងឆងកត់ករឈឺចប់ និងទុកខ ពយ ែដលេនះ

បែហលជ ចេធឱយេយងរកីចំេរ ន និងមនករេរ បចំសំ ប់ ករ កលបងសកនុពលនេពលអនគត។ 

ខញុំសូមសួរសំណួរមួយដល់អនកមយទំង យ «េតអនកនឹងេធអីម៉យង ែដលបងកឱយមនករឈឺចប់ និងេធ

ឱយកូនរបស់អនកយំ េនេពលែដលពួកេគមិនបនេធអីខុសែដរឬេទ?» ជករពិត ស់ អនកបនេធ! អនក

មយល គប់របូបននំកូនតូចរបស់អនកេទជួប គេពទយេដមបីចក់ថន ំ ៉ ក់ ំង េហយកូនតូចភគេ ចន 

េចញពីករយិល័យរបស់េវជជបណិតទំងទឹកែភនក។ េហតុអីអនកេធដូេចនះ? ពីេ ពះអនកដឹងថ ករឈឺចប់

តិចតួចកនុង េពលេនះ នឹងជួយករពរពួកេគពីករឈឺចប់ និងទុកខេវទនែដល ចេកតមននេពល

អនគត។ ពះវរបិ សួគ៌របស់ េយង ទង់ ជប ំងពីេដមដំបូងរហូតដល់ចុងបញច ប់។ េយង តវែតេធ ម

គំររូបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ និងទុកចិតេល ទង់។  



 

ទីពីរ េពលេយង បឈមមុខនឹងករ កលបង េយង តវេរ នមិនតូញែត ឬរអូ៊រទំេនះេទ។ នីៃហ េនកនុង

ទស ននិមិត អំពីករបូជដ៏ធំែដលធួននឹងបប េ កបន បប់េយងថ៖ «េហតុដូេចនះេហយពួកេគ យ

ទង់ ក៏ ទង់អត់ធមត់ ពួកេគទះ ទង់ ក៏ ទង់អត់ធមត់។ ែមនេហយពួកេគេ ះ ក់ ទង់ ក៏ ទង់អត់ធមត់ ពីេ ពះ

មកពីេសចកីេម ករុ  និងករអត់ធមត់ ែដល ទង់មនចំេពះកូនេចមនុស ។» 4 េយង តវែតខំ បឹងេ ះ

យបញជនិចច និងយកឈនះេលករ កលបង ជំនួសេ យករសួរថ «េហតុអីជរបូខញុំ?» ឬ «េតខញុំ តវ

េធដូចេមចេទបសមនឹងបនទទួល ?» សំណួរ បែហល ចជ «េតខញុំ តវេធអី? េតខញុំ ចេរ នអីខះពី

បទពិេ ធន៍េនះ? េតខញុំ តវមនករផស់បូរអីខះ?» ជេ ចនឆន ំកនងេទេហយ អំឡុងេពលេធករបំេរ 

េនេវនីហ ូ  កូន បសេពរបស់េយងបនចកេចញពីវទិយល័យដ៏សុខ សលរបស់គត់ េដមបីចូលរមួ

ជមួយេយង។ គត់មិនបនរអូ៊រទំអីទំងអស់ បុ៉ែន មជក់ែសងគត់សមុ គ ម ញ េនេពលែដលគត់េទ 

បេទសេនះែដលអីៗ គប់យ៉ងថមីសំ ប់គត់ បុ៉ែន ជករអភិវឌ ន៍មួយដ៏អ ច រយ បទពិេ ធន៍េចញពី

ករ កលបង មួយេនះ បនែ បកយេទជ ពរជ័យមួយដ៏ធំេនកនុងជីវតិរបស់គត់។ គត់បនបំេពញ

កិចចករទំងេនះ មរយៈករែកែ បឥរយិបទ របស់គត់ និងអភិវឌ ករេបជញ ចិតេដមបីេជគជ័យ។  

 

ទីបី េពលេយង បឈមមុខនឹងឧបសគគរបស់េយង េយង តវែសងរកជំនួយដ៏អ ច រយពី ពះ។ គឺ ពះអងគ

សេ ងគ ះរបស់ េយងទំងអស់គន  តវែសងរកករអធិ ន «ទទូចរតឹែតខំងេឡង» 5 ដូចជ ទង់េនកនុង

សួនចបរែគតេសម៉នី។ េយង ចេរ នបេងកនេសចកីជំេន ដ៏អ ច រយ បសិនេបេយងេធដូេចនះ។ េយង

តវែតចងចំថ ជញឹកញប់ចេមយមក ពី ពះវរបិ សួគ៌ គឺមិនបនដកយកករ កលបងពីេយងេទ 

ផទុយេទវញិ ទង់ជួយព ងឹងេយង េពលេយងឆងកត់ បទពិេ ធន៍ទំងេនះ។ ដូចជអនកែដលេដរ ម 

លម៉ ពះអមច ស់ ច «សំ លបនទុកទំង យែដល ក់េន េល ម អនកផង េហយសូមបីែតរបូអនក

ក៏នឹងមិន ចចប់ រមមណ៍ថ មនបនទុកទំងេនះេនេលខនងអនកេឡយ។» 6 ចំេពះករ កលបង

ទំង យរបស់េយង េយងគួរែតមិនេធឱយជូរចត់ ឬគម នករេបជញ ចិតចំេពះ  បុ៉ែនចូរេយងេធ មគំរូ

របស់ ពះអងគសេ ងគ ះគឺទទូចកន់ែតខំងេឡង កន់ែតេ ម ះសម័ គ និងកន់ែតេ ម ះ តង់។  

 

ទីបួន តវេរ នបំេរ  និងគិតពីអនកដៃទេទះជេយងកំពុងសថិតេនកនុង គែដល តវ កលបងកី។ ពះ គីសទ 

គឺជគំរដ៏ូមហិមអំពីករបំេរ ។ ជីវតិរបស់ ទង់េពរេពញេទេ យគំរៃូនករជួយ និងបំេរ អនកដៃទ េហយ

អំេ យទនដ៏អ ច រយ ជងេគ គឺអីែដល ទង់បនេធសំ ប់េយង។ ដូចជ ទង់បនមន ពះបនទូលថ៖ 

«តបិតេមលចុះ េយងជ ពះ បនរងទុកខនូវ ករទំងេនះជំនួសមនុស ទំងអស់ េដមបីកំុឱយេគ ចរងទុកខ 

េបសិនជពួកេគែ បចិត។» 7 េយង តវែតែ បចិត បនទ ប់ មក តវេធ មគំរៃូនករបំេរ របស់ ទង់។ េពល

េយងបំេរ អនកដៃទ េនះេយងនឹងេភចបញផទ ល់ខួនរបស់េយង េហយ មរយៈកិចចករទំងេនះ 

េនះេយងនឹងបនធូ លពីករឈឺចប់ ឬភពមិន សលកនុងចិតៃនអនកដៃទ េយងព ងឹងខួន របស់

េយង។ េនកនុងសននិសីទចុងេ កយបងស់ ពយករជីទី ស ញ់របស់េយង គឺ បធន ថូម៉ស េអស 



ម៉នសុនបនែថងថ៖ ខញុំេជ ថ ពះអងគសេ ងគ ះកំពុង បប់េយងថេលកែលងែតេយង តវេបះបង់ខួនឯង 

េនកនុងករបំេរ អនកដៃទ មិនដូេចនះេទជីវតិរបស់េយងមនេគលបំណងតិចតួចបុ៉េ ះ។ អស់អនកែដល

រស់េនសំ ប់ែតខួនឯង េនទីបំផុតនឹងសថិត េនកនុងភពងងឹត េហយ តវបត់បង់និមិតរបូេនកនុងជីវតិ

ពួកេគ ខណៈេពលអនកែដលេបះបង់ខួនឯង កនុងករបំេរ  អនកដៃទបនរកីចំេរ ន និងលូត ស់--- េហយ

ែដលជេសចកីសេ ងគ ះសំ ប់ជីវតិរបស់ពួកេគ។»9 

 

ទី បំ អភ័យេទសឱយអនកដៃទ េហយមិន តវែសងរកទំ ក់កំហុស ចំេពះ ថ នភពរបស់េយងេលពួក

េគេឡយ។ េនេពលខះេយងចូលចិតនិយយថ៖ « បសិនេបពួកេគមិនេធដូេចនះេទ េនះខញុំនឹងគម ន

បតិកមមតបវញិដូចខញុំបនេធេនះេទ។» ែដលេនះគឺជនិនន កររបស់មនុស ខង ច់ឈម គឺករទំ ក់

កំហុសេទេលអនកដៃទ ដូេចនះពួកេគមិនបច់ទទួល ខុស តវចំេពះសកមមភពរបស់ពួកេគផទ ល់។ ពះអងគ

សេ ងគ ះ បន កេឡកេមលអនកដំែដកេគល ទង់េលេឈឆក ង េហយបនទូលអងរដល់ ពះវរបិ របស់

ទង់ថ៖ «ឱ! ពះវរបិ េអយ សូមអត់េទសដល់អនកទំងេនះផង តបិតេគមិន ដឹងជេគេធអីេទ» 10 

េតេយងមិន ចអភ័យេទស ឱយបនេ ចនជងេនះេទឬអី?  

 

េនេពលែដលេយងឆងកត់ករ កលបងទំង យៃនជីវតិេនះ ចូរេយងរក សកនុពលដ៏អស់កលប

ជនិចច ចូរេយង កំុរអូ៊ ចូរេយងេពរេពញេទេ យករអធិ នបែនថមេទ ត ចូរេយងបំេរ អនកដៃទ ចូរេយង

អភ័យេទស ដល់គន េទវញិ េទមក។ េពលេយងេធដូេចនះ « គប់ករទំងអស់ [នឹង] ផ ំគន សំ ប់េសចកី

លដល់  [េយង] ែដល ស ញ់ ពះ»។ 11 ខញុំសូមែថងជ ក ីដ៏ឧ រកិ និងជក់ចបស់ថ ពះវរបិ

ស ញ់េយង េហយ ទង់បន បញជូ ន ពះ ជបុ ទង់មក េដមបីបងញ និងេរ បចំផូវសំ ប់េយង។ 

ទង់បនរងទុកខ បនសុគត េហយ ទង់បន រស់េឡងវញិ េដមបីឱយេយង ចមនជីវតិរស់ េហយ ទង់

មនបំណង បថន ថេយង « ចមនេសចកីអំណរ» 12 េទះជេយងសថិតេនកនុងជីវតិ កលបងកី។ 

ខញុំសូមេពលពកយទំងេនះ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។  

 

កំណត់ចំ ំ  

1. នីៃហទី 2  2:11។  

2. រ ៉មូ 8:28។  

3. លូក 22:42។  

4. នីៃហទី 1  19:9។  

5. លូក 22:44។  

6. មូ៉ យ 24:14។  

7. គ. និង ស. 19:16។  

8. ថូម៉ស េអស ម៉នសុន «េតខញុំបនេធអីខះចំេពះនរ មន ក់េនៃថងេនះ?» Ensign ែខ វចិឆិក  2009 ទំព័រ 



85។  

9. លូក 23:34។  

10. រ ៉មូ  8:28។  

11. នីៃហទី 2 2:25។ 


