
បនេ យភពអត់ធន់ 
បធន េឌ េថរ េអហ អុជដូហ 

ទី បឹក ទីពីរ ៃនគណៈ បធនទីមួយ 

 

 េនកនុងអំឡុងទសវត រឆ៍ន ំ 196០ ចរយមន ក់េនឯ កលវទិយល័យ េសនហដ បនេធករ

កលបងពិេ ធន៍ ដ៏តូចមួយនូវ កមំងឆនទៈរបស់កុមរ យុបួនឆន ំ។ គត់បន ក់ នំ ម៉ស េម៉លូ ដ៏ធំ

មួយេនចំេពះមុខពួកកុមរេនះ េហយ បប់កុមរទំងេនះថ ពួក ចញុំនំុេនះភមែតមង ឬ បសិន

េបពួក ចរង់ចំ បែហល 15 នទីេទ ត ពួក ចញុំនំុ ម៉ស េម៉លូដល់េទពីរ។ 

 

បនទ ប់មកគត់បនទុកឱយកុមរទំងេនះេនែតឯង េហយឃំេមលថេតនឹងមនេរ ងអីេកតេឡងេនពី

េ កយកញច ក់ ែដល ចេមលេឃញែតមខ ង។ កុមរខះបនញុំនំ ម៉ស េម៉លូ ភមែតមង េហយខះេទ ត

ចរង់ចំបនែតបុ៉នម ននទី មុនេពលពួក ចុះចញ់ករលបួង។ មនែត 3០ ភគរយបុ៉េ ះែដល ចរង់

ចំបន។ 

 

ជករពិេ ធន៍ដ៏គួរឱយចប់ រមមណ៍លមមែដរ េហយ ចរយរបូេនះបនបនករ កលបងេនែផនក

េផ ងេទ ត េ យនិយយថ «មនបនិចបនួចែដលអនក ចេធជមួយនិងកុមរ ែដលកំពុងពយយមមិន 

ញុំនំម៉ស េម៉លូ» បុ៉ែនេនេពលេពលេវ កនងេទ គត់បន ម នកុមរទំងេនះ េហយចប់េផម

សំគល់ េឃញនូវភព សបគន ដ៏គួរឱយចប់ រមមណ៍ថ៖ កុមរទំងេនះែដលមិន ចរង់ចំបន ែតងមន

បញេនកនុងជីវតិេ កយពីេពលេនះមក េហយមនបញែផនក កបបកិរយិជងកុមរែដល ចរង់ចំបន 

េនេពលែដលកុមរែដល ចរង់ចំបន ទំនងជមនភពវជិជមនជង និងប លចិតឱយេធកិចចករជង 

មនពិនទុ និងចំណូលខពស់ជង េហយមនទំនក់ទំនងលជងកុមរែដលមិន ចរង់ចំបន ។ 

 

អីែដលបនចប់េផមេ យករពិេ ធន៍យ៉ង មញញមួយជមួយនឹងកុមរ េហយនិងនំម៉ស េម៉លូ នឹង

កយេទជករសិក គំរសំូខន់មូយែដលបងញថ លទធភពេដមបីរងចំ--អត់ធន់--គឺជលកខណៈសមបតិ

អតចរតិជគនឹះ ែដល ចពយករនូវេជគជ័យេ កយមកកនុងជីវតិ។ 1 

 

កររង់ចំ ចជករពិបក 

 កររងចំ ចជករលំបក។ កុមរដឹងថ លំបក េហយមនុស េពញវយ័ក៏ដឹងដូេចន ះែដរ។ េយង

រស់េនកនុង ពិភពេ កមួយែដលមនេភជនីយ នញុំ រេល នៗ ករេផញ របនទ ន់ ែខ រភពយន

ែដល ចេរ សបន មចិត េហយនិងចំេលយភមៗចំេពះសំនួរ បកបេទេ យលកខណៈគតិបណិត ឬ

មិនសូវសំខន់បំផុត។ េយងមិនចូលចិតរង់ចំ ។ មនអនកខះក៏មន រមមណ៍ថសំពធឈមរបស់ខួន

េឡងខពស់ េនេពលជួរែដលពួកេគរង់ចំេន ងលក់ទំនិញ េធដំេណ រេទមុខយឺតជងជួរដៃទេទ តែដល



េនជិតខួន។ 

 

ភពអត់ធន់--ជលទធភពេដមបី ក់ចំណង់របស់េយងឱយេនេសង មកនុងរយៈេពលមួយ---គឺជគុណធម៌ដ៏

មនតំៃល និងកំរ។ គុណធម៌េនះ តវបនេមលរលំងជញឹកញប់ េ យ រែតេយងមិនចូលចិត ។ េយង

ចង់បនអីែដលេយងចង់បន េហយេយងចង់បន ឥឡូវេនះ។ េហតុដូេចនះេហយ គំនិតៃនភពអត់ធន់

េនះឯងែដល ក់ដូចជមិនទទួលបនករេពញចិត េហយមនរស់ជតិលីងជូចត់។ 

 

យ៉ង កី េ យគម នករអត់ធន់ េយងមិន ចេធឱយ ពះសព ពះហរទ័យេឡយ េយងមិន ចទទួល

បនភព គប់ល័កខណ៍ េឡយ។ យ៉ងពិត បកដ ករអត់ធន់ គឺជចលនករឱយមនបរសុិទធភព ែដលជំរះ

ឱយមនករយល់ដឹង បេងកនសុភមងគល េផតទេង េហយនិងផល់កីសងឃឹមសំ ប់ភពសុខ ន។ 

 

កនុងនមជឪពុកមយ េយងដឹងថេត លងង់យ៉ង ែដលេយងផល់ឱយ គប់យ៉ងនូវអីៗែដលកូនៗរបស់

េយងចង់បន។ បុ៉ែនមិនែមន តឹមែតកូនៗបុ៉េ ះែដល តវទំេរ សឱយខូចអស់េនះេទ េនេពលែដលទទួល

អី គប់យ៉ងែដលពួកេគចង់បនភមេនះ។ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង ទង់ ជបអំពីអីែដលឪពុកមយល 

យូរៗេទ ចយល់ដឹងថ៖ បសិនេបកូនៗនឹងរកីធំធត់ចស់ទំុ េហយឈនេទដល់សកនុពលរបស់

ពួកេគ ពួកេគ តវែតេរ នរង់ចំ ។ 

 

ករអត់ធន់មិនែមន តឹមែតរង់ចំបុ៉េ ះេឡយ 

 េនេពលខញុំមន យុ 10 ឆន ំ គ របស់ខញុំបនកយេទជជនេភ សខួនេនេលទឹកដីថមីមួយ។ ខញុំ

ែតងែតេធជកូនសិស លមន ក់េនកនុង ---េពលគឺ រហូតដល់េពលេយងមកដល់តំបន់ លឺម៉ង់ខង

លិច។ េនទីេនះ បទពិេ ធន៍ករសិក របស់ខញុំមនលកខណៈខុសែបកពីមុនយ៉ងខំង។ មុខវជិជ  ភូមិវទិយ 

ែដលេយងបនសិក  េនកនុង របស់ខញុំគឺថមីចំេពះខញុំ។ មុខវជិជ  បវតិវទិយ ែដលេយងសិក ក៏ខុសែបក

ពីមុនែដរ។ កលពីមុន ខញុំបនេរ ន ភ រសុ ុ ី ជភ ទីពីរ ឥឡូវេនះគឺ ភ អង់េគស។ េនះគឺជ

ឧបសគគដ៏ធំមួយសំ ប់ខញុំ។ បកដ ស់ មនេពលខះែដលខញុំពិតជេជ ថអ តរបស់ខញុំគឺមិនបេងកត

េឡងេដមបីនិយយភ អង់េគសេឡយ។ 

 

ពីេ ពះកមមវធីិសិក ជេ ចនគឺថមី និងចំែលកស មប់ខញុំ ខញុំេរ នអត់ទន់េគ។ ជេលកតំបូងេនកនុងជីវតិរបស់

ខញុំ ែដលខញុំចប់េផម សពិច សពិលថខញុំមិនមនភពវយ័ឆត គប់ គន់េដមបីេទ េរ នេឡយ។ 

ជសំ ងល ខញុំបនមន គមន ក់ែដលបនបេ ង នខញុំអំពីអីមួយែដលមនតៃម---គត់បនបេ ង នខញុំឱយ

មនភពអត់ធន់។ គត់បនបេ ង នខញុំថកិចចករែដល បកដេហយសថិតេសថរ--ករតសូ៊េ យអត់ធន់---នឹង

ជួយខញុំឱយេរ នបន។ 

 



យូរៗេទ មុខវជិជ ែដលពិបកកយេទចបស់េឡង---សូមបីែតមុខវជិជ  ភ អង់េគស។ បនិចមងៗ ខញុំចប់

េផមេមលេឃញថ បសិនេបខញុំខំពយយមជេទ ងទត់ ខញុំ ចេរ នបន។ មិនសំេរចបនយ៉ងេល ន

េនះេឡយ បុ៉ែនេ យមនករអត់ធន់ ពិតជ ចសំេរចបន។ 

 

េ យ របទពិេ ធន៍េនះខញុំបនេរ នថ ករអត់ធន់គឺធំជងករ គន់ែតរង់ចំអីមួយឱយេកតេឡង---ករ

អត់ធន់ត មវឱយមន ករេធកិចចករយ៉ងសកមមេឆព ះេទកន់េគលេ ែដលសមរមយ េហយមិនបក់ទឹកចិត 

េនេពលែដលលទធផល មិនេលចេចញមកេ យភមៗ ឬេ យគម នករខំ បឹងែ បង។ 

 

មនេគលគំនិតសំខន់មួយេន តង់ចំណុចេនះគឺ៖ ករអត់ធន់ មិនែមន ករណ៍ែដលចំែតទទួលរងនូវ

អំេពមកេលេយង ឬក៏មិនែមនេយងមិនបនេធអីមួយេ យ រែតេសចកីភ័យខចរបស់េយងេនះែដរ។ 

ករអត់ធន់មនន័យថកររង់ចំ និងសូ៊ ទំយ៉ងសកមម។ មនន័យថសថិតេនជមួយអីមួយ េហយេធអី

គប់យ៉ងែដលេយង ចេធ---េធកិចចករមនកីសងឃឹម េហយអនុវតេសចកីជំេន ទទួលយកករលំបក

េ យចិតរងឹបឹុង សូមបីែតេនេពលែដលបំណង បថន  េនកនុងចិតរបស់េយង តវបនពនយរកី។ ករអត់ធន់

មិន តឹមែតសូ៊ ទំបុ៉េ ះេឡយ គឺ សូ៊ ទំបនយ៉ងល! 

 

ផទុយេទវញិ ករគម នភពអត់ធន់គឺជេ គសញញ ៃនភព ម និយម។  ជលកខណៈសមបតិៃនភព កេអត

កទមខួនឯង។ លិចេចញេឡងអំពី ជំងឺដ៏ មញញេពកមួយ ែដលេគេ ថ «អនកដ៏សំខន់បំផុតៃនែផន

ដី» ែដលដឹកនំមនុស ឱយេជ ថខួនេគជអនកសំខន់ជងេគ េហយនិងអនកដៃទេទ ត គន់ែតជតួអងគរង 

េនកនុងឆកេ ខ នដ៏ធំៃនជីវតិរែមង ប់េនះ ែដលេនកនុងេនះ ពួកេគជ  ។ 

 

បងបូន បសេអយ េនះពិតជខុសឆង យអំពីបទ នែដល ពះអងគមច ស់ ទង់ ក់ឱយពួកេយង កនុងនមជ

អនកកន់បពជិតភព។ 

 

ករអត់ធន់៖ េគលករណ៍មួយៃនបពជិតភព 

 កនុងនមជអនកកន់បពជិតភព និងអនកតំ ងឱយ ពះេយសូ៊វ គីសទ េយង តវែតបំេរ អនកដៃទេនកនុង

លកខណៈមួយែដល សបជមួយនឹងគំររូបស់ ទង់។ មនេហតុផលមួយែដលសឹងែត គប់េមេរ នទំងអស់

េនកនុងថន ក់ដឹកនំបពជិតភពេន ចំណុច មួយនឹងេទដល់កណទី 121 ៃន េគលលទធិ និងេសចកី

សញញ ។ េនកនុងបុ៉នម នខេនះ ពះអមច ស់ផល់នូវ េមេរ នខពស់អំពី ករដឹកនំបពជិតភព។ «គម នអំ ច ឬ

ឥទធិពល ច ឬគបបកីន់កប់េ យ របពជិតភពបនេឡយ េលកែលងែតេ យករលួងេ ម 

េ យករអត់ធន់ េ យករទន់ភន់  និងករសូតបូត និងេ យករ ស ញ់េ ម ះ តង់បុ៉េ ះ»។  

 

លកខណៈសមបតិអតចរតិ និងករអនុវតន៍ ពិពណ៌នេនកនុងខទំងេនះបេងកតឱយមនមូល ន គឹះ ៃនករ



អត់ធន់មកអំពី ពះ និងមនទំនក់ទំនងែដលមិន ចផច់បនជមួយនឹងបពជិតភព និងករបំេរ ជ

ឪពុក។ លកខណៈសមបតិទំងេនះនឹងផល់ឱយអនកនូវកមំង និងគតិបណិត កនុងករព ងីកករេ បំេរ របស់

អនក កនុងករផ ពផ យដំណឹងល កនុងករ ក់ទក់ដល់សមជិកកនុង កមបពជិតភព េហយនិងកនុងករផល់

ករបំេរ បពជិតភពដ៏មន រៈសំខន់បំផុត ែដលសថិតេនកនុងជញជ ំងេគហ នរបស់អនកផទ ល់យ៉ងពិត

បកដ។ 

 

សូមឱយេយងចងចំថេហតុផលមួយែដល ពះ ទង់ទុក ពះទ័យផល់បពជិតភពដល់ពួកេយង គឺេដមបីជួយ

េរ បចំេយង សំ ប់ពរជ័យអស់កលបជនិចច េ យសំ ងំនិស ័យរបស់េយង មរយៈករអត់ធន់ែដល តវ

បនត មវឱយមនេនកនុងករបំេរ បពជិតភព។ 

 

ដូចែដល ពះអមច ស់ ទង់មនករអត់ធន់ជមួយេយង សូមឱយេយងមនករអត់ធន់ជមួយអនកទំង យ 

ែដលេយងបំេរ ។ សូមយល់ថពួកគត់ក៏ដូចជពួកេយងែដរ គឺមិនលឥតេខច ះេឡយ។  ពួកគត់ក៏ដូចជ

ពួកេយងែដរ ែតងមនកំហុស។ ពួកគត់ក៏ដូចជពួកេយងែដរ ចង់បនអនកដៃទផល់ដល់ពួកគត់នូវផល

បេយជន៍ៃនករសង ័យ។ 

 

សូមកំុេបះបង់េចលចំេពះនរ មន ក់េឡយ។ េហយេនះរមួទំងក៏កំុេបះបង់ចំេពះខួនអនកផទ ល់ែដរ។ 

 

ខញុំេជ ថេយងមន ក់ៗេនកនុងេពល មួយ ចេយគយល់ចិត ជមួយនឹងអនកជប់បំណុលេនកនុងេរ ង 

េ ប បេធ បរបស់ ពះ គីសទ ែដលបនេពលេទកន់េសចេ យនិយយថ «បពិ ត ពះករុ  សូម ទង់

េម បងង់ឱយទូលបងគំសិន » 

 

េពលេវ  និងមេធយបយរបស់ ពះអមច ស់ 

 កូនេចៃនអីុ ែអ៊លបនរង់ចំអស់រយៈេពល 4០ ឆន ំេនកនុងទីរេ ថ ន មុនេពលែដលពួកេគ

ចចូលេទកន់ែដនដីសនយបន។ យ៉កុបបនរងចំ ៉ ែជលរយៈេពល 7 ឆន ំ ។ សន៍យូ ហ៍បន

រង់ចំរយៈេពល 7០ ឆន ំេនទី កងបបី៊លូន មុនេពលែដលពួកេគ ច តឡប់មកក ង ពះវ ិ របរសុិទធ

វញិបន។ សន៍នីៃហបនរង់ចំសញញ ៃនកំេណ ត ពះ គីសទ សូមបីែតដឹងថ បសិនេបសញញ េនះមិន

េលចេចញមកពួកេគនឹង តវ ប់។ ទុកខេវទនរបស់ពយករ ីយូ៉ែសប សមីធេនកនុង គុក លីបឺធី ប លឱយ

ពយកររីបស់ ពះឆងល់ថ «ដល់េពល ?» (គ. និង ស. 121:2) 

េនកនុងករណីនីមួយៗ ពះវរបិ សួគ៌មន ពះ ជបំណង េនកនុងករត មវឱយកូនេចរបស់ ទង់រង់ចំ ។ 

 

េយង គប់គន តវបនេ ឱយរង់ចំ មរេប បរបស់េយងផទ ល់។ េយងរងចំចេមយចំេពះករអធិ ន ។ 

េយងរង់ចំេរ ងនន ែដលេនេពលខះ ច ក់ដូចជពិតជ តឹម តវ និងលចំេពះេយងែដលេយង



មិន ចយល់ថេហតុអីបនជ ពះវរបិ នឹងពនយរេពលផល់ចេមយេនះេទ។ 

 

ខញុំេនចំេពលែដលខញុំបនេរ បចំេដមបីទទួលករហឹកហឺនជអនកេបកបរយនេ ះចំបំង។ េយងបន

ចំ យេពលយ៉ងេ ចនៃនករហឹកហឺនេយធមុនេពលេចញ បយុទធ េនកនុងករ ត់ បណ។ ខញុំេនែត

មិនចបស់ថេហតុអី កររត់មិនេចះចប់ តវបនចត់ទុកថ  ជែផនកេរ បចំដ៏សំខន់កនុងករកយជអនកេបក

បរយនេ ះ។ យ៉ង កី េយងេនែតរត់ េហយរត់េទ ត។ 

 

េនេពលែដលខញុំកំពុងរត់ ខញុំចប់េផមសំគល់េឃញនូវអីែដលេធឱយខញុំមិនសុខកនុងចិត។ មងេហយមងេទ ត 

ខញុំ តវបនរត់ ៉េ យមនុស ែដលជក់បរ ីផឹក  និង េធ គប់លកខណៈៃនកិចចករែដល បឆំងទស់

ចំេពះ ពះសិកខ បទ េហយជពិេសស ចំេពះចបប់គតិបណិត។ 

 

ខញុំេនចងចំគិតថ «ចំបនិច! េតខញុំមិន តវ ចរត់ និងមិនបរមភេទឬ?» បុ៉ែនខញុំបន បរមភ េហយខញុំ តវបន

រត់ ៉ េ យមនុស ែដលយ៉ងពិត បកដមិនេគរព មអីែដលទក់ទងេទនឹងចបប់គតិបណិត។ ខញុំសូម

រភព ពិតជេធឱយខញុំេនមិនសុខចិតេ ះេនេពលេនះ។ ខញុំបនសួរខួនឯងថ «េតករសនយេនះ

ពិត ឬអត់» 

 

ចេមយមិនបនមកភមេនះេទ។ បុ៉ែនទីបំផុតខញុំបនេរ នថ ករសនយរបស់ ពះមិនែមនសុទធែត តវបន

បំេពញភមៗ ឬេនកនុងមេធយបយែដលេយងរពឹំងទុកេនះេទ េកតេចញមកេទ មេពលេវ របស់

ទង់ និងមេធយបយរបស់ ទង់។ បុ៉នម នឆន ំេ កយមក ខញុំ ចេឃញភសុ ងៃនពរជ័យខងរបូកយ ែដល

បនេកតេឡងចំេពះអនកែដលបនេគរពចបប់គតិបណិត---ជងេនះេទេទ តពរជ័យខងវញិញ ណែដល

បនមកភម មករ ប់បងគ ប់ ពះបញញ តិ ពះ។ េមល តឡប់េទេ កយវញិ ខញុំដឹងចបស់ថករសនយ

របស់ ពះអមច ស់ ែតងែត បកដចបស់ជនិចច េបេទះមិនែតងែតេកតេឡងភមៗក៏េ យ។ 

 

ករអត់ធន់ត មវឱយមនេសចកីជំេន  

 េរ ងដ៏លំបកជេ ចនែដលេយងបនទទួលបទពិេ ធន៍ សំនួរដ៏ពិបកបំផុតជេ ចនែដលេយង

មន បែហលជពិបកនឹងយល់េនខណៈេពលេនះ ស់។ ែតយ៉ង កី បសិនេបេយងអត់ធន់ 

បសិនេបេយងេឆព ះេទមុខេ យេសចកីជំេន  ទីបំផុតេរ ង ៉ វទំង យនឹងកន់ែតចបស់េឡង។ 

 

េ ក ពិក ំ យ៉ង់ បនបេ ង នថ េនេពលេរ ងេកតេឡងែដលគត់មិន ចយល់ឱយបនេពញេលញ 

គត់នឹងសូមដល់ ពះអមច ស់ «សូមផល់ដល់កូន នូវករអត់ធន់ េដមបីរង់ចំរហូតដល់កូន ចយល់ េ យ

ខួនកូនផទ ល់បន» េហយគត់បេ ង នផងែដរថ « បសិនេបអីមួយែដលបនេកតេឡងខញុំមិន ចយល់ ខញុំ

នឹងអធិ នរហូតដល់ខញុំ ចយល់បន» 



 

េយង តវែតេរ នថ េនកនុងែផនកររបស់ ពះអមច ស់ ករយល់ដឹងរបស់េយងជួនកល ចបនមកជ

តំណក់ៗ «មួយបនទ ត់មង មួយបនទ ត់មង មួយសិកខ បទមង មួយសិកខ បទមង» ជសេងខប ចំេណះដឹង និង

ករយល់ដឹងបនមក េ យករចំ យនូវករអត់ធន់។ 

 

ជួនកល ជលងដ៏េ ជៃនបចចុបបននកលរបស់េយងនឹង តវបនយល់បនេ យែតករេមល តឡប់េ កយ

ពី ភនំៃនបទពិេ ធន៍អនគតរបស់េយងបុ៉េ ះ។ ជញឹកញប់ េយងមិន ចេមលេឃញ ពះហ ថ ពះ

អមច ស់េនកនុងជីវតិរបស់ពួកេយងេឡយ រហូតដល់បនទ ប់ពីទុកខេវទនបនកនងផុតេទយ៉ងយូរ។ ជ

ញឹកញប់ េពលដ៏លំបកបំផុតកនុងជីវតិរបស់េយង គឺជដំុឥដ ងសង់ដ៏សំខន់ែដលក ងនូវមូល ន

គឹះៃនអតចរតិរបស់េយង េហយ យផូវេទកន់ឱកស ករយល់ដឹង និងសុភមងគលនេពលអនគត ។ 

 

ករអត់ធន់ ផលែផៃន ពះវញិញ ណ 

 ករអត់ធន់ គឺជលកខណៈរបស់ ពះែដល ចពយបលដល់ ពលឹង េបកេ រកំណប់ ទពយៃន

ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹង េហយែ បផស់បុរស និង សី មញញឱយកយេទជពួកបរសុិទ និងេទវ

ទំង យ។ 

 

ករអត់ធន់មនន័យថ សថិតេនជមួយអីមួយរហូតដល់ទីបញច ប់។ មនន័យថពនយករចង់បនភមៗ

េដមបីពរជ័យនេពលអនគត។ មនន័យថទប់កំហឹង និងជំរះុេចលពកយសំដីែដលគម នភពសបបុរស។ 

មនន័យថត ំងនឹងភព កក់ សូមបីែត ក់ដូចជេធឱយអនកដៃទកយជអនកមនក៏េ យ។ 

 

ករអត់ធន់មនន័យថទទួលយកអីែដលមិន ចផស់បូរបន េហយ បឈមមុខជមួយ េ យក ន 

អនុេ គះ និងេសចកីជំេន ។ មនន័យថ « ពមទទួលនូវអីៗទំងអស់ែដល ពះអមច ស់ ទង់ទតេឃញថ

ល ដូចជកូនេកមង ពម េធ មឪពុកខួនដូេចន ះ» ។  ជចុងេ កយ ករអត់ធន់មនន័យថ «រងឹបឹុង និងខជ ប់

ខជូន េហយឥតែបរេចញ កនុងករកន់ មបញញ តិទំង យៃន ពះ អមច ស់េឡយ» េរ ង ល់េម៉ងកនុងៃថង

និមួយៗ េទះជេនេពលែដលលំបកេដមបីេធ ដូេចន ះក៏េ យ។ េនកនុងពកយសំដីរបស់យូ៉ ន ជអនក

ទទួលវវិរណៈ «េនះេហយជេសចកីអត់ធន់របស់ពួកបរសុិទធ ែដលកន់ មបញញតិរបស់ ពះេហយ . . . 

មនេសចកីជំេន ដល់ ពះេយសូ៊វ»។ 

 

ករអត់ធន់គឺជ ដំេណ រករៃនករបនល គប់លកខណ៍។ េនកនុង ពះគមពីរសញញ ថមី េយង នថ កិចចករឥត

េខច ះៃនករអត់ធន់គឺជករសំ ងំៃន ពលឹង និងទីបំផុត «េដមបីឱយ [អនក ល់គន ] បន គប់លកខណ៍ េហយ

េពញខន តឥតខះអីេឡយ»។  ពះអងគសេ ងគ ះ ខួន ទង់ផទ ល់បនមន ពះបនទូលថ េនកនុងករអត់ធន់

របស់អនក អនកនឹង គប់ គងេល ពលឹងរបស់អនក។ ឬេ បករបកែ ប មភ កិចថ «េនកនុងករអត់ធន់



របស់អនក អនក ឈនះេល ពលឹងរបស់អនក» ករអត់ធន់មនន័យថ េគរព មេសចកីជំេន េ យដឹងថ ជួន

កលកររង់ចំ គឺជករទទួលយកែដលេធឱយេយងរកីចំេរ នបំផុត ។ េនះគឺជករករពិតេនកនុង គរបស់

ពះអងគសេ ងគ ះ។ ក៏ជករពិតេនកនុង គរបស់េយងផងែដរ ពីេ ពះថេយង តវបនបញជ េនកនុងៃថងចុង

េ កយេនះឱយ «សូ៊េនកនុងេសចកីអត់ធន់ចុះ រហូតដល់អនក ល់គន បនលឥតេខច ះ»។ 

 

ពះអមច ស់ បទនពរដល់េយងចំេពះករអត់ធន់របស់េយង 

 េ យករនិយយេឡងវញិអំពី ទំនុកដំេកង កលពីជំនន់បុ ណ បសិនេបេយងរង់ចំេ យ

អត់ធន់ េនះ ពះអមច ស់នឹងេផ ង ពះកណ៌មក ប់ េយង។ ទង់នឹងឮសំែរករបស់េយង។ ទង់នឹង សង់

េយងេចញពីអនង់គួរសេមបម េហយ ក់េជងេយងេលថម  ។ ទង់នឹងប លឱយមនទំនុកថមី េនកនុង

មត់េយង េហយេយងនឹងសរេសរតំេកង ទង់។ អនកែដលេនជំុវញិខួនេយង នឹងេឃញ  េហយពួកេគនឹង

ទុកចិតេល ពះអមច ស់។ 

 

បងបូន បសជទី ស ញ់ កិចចករៃនករអត់ធន់ គឺមនខឹម រជកិចចករទំងេនះ គឺេគរព ពះបញញតិ 

ទុកចិតេល ពះែដលជ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង បំេរ  ទង់េ យទន់ភន់ និងេសចកី ស ញ់ដូច

ពះ គីសទ អនុវតេសចកីជំេន  េហយសងឃឹមេល ពះអងគសេ ងគ ះ េហយកំុចុះចញ់េឡយ។ េមេរ នែដល

េយងេរ នអំពីករអត់ធន់ នឹងបណុះនូវអតចរតិរបស់េយង េលកកមពស់ជីវតិរបស់េយង េហយតំេឡង

សុភមងគលរបស់េយង។ ករណ៍ទំងេនះនឹងជួយេយងឱយកយជអនកកន់បពជិតភពដ៏សកិសម េហយ

និងជកូនសិស ដ៏េ ម ះ តង់របស់ ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទរបស់េយង។ 
 

ខញុំសូមអធិ នថ កអត់ធន់នឹងជលកខណៈសមបតិចមបងរបស់េយង ែដលកន់បពជិតភពរបស់ ពះដ៏

មហិម ថេយងនឹងទុកចិតេ យក នេលករសនយរបស់ ទង់ និងេពលេវ របស់ ទង់ ថេយងនឹង

ប ពឹតចំេពះអនកដៃទេ យករអត់ធន់ និងេសចកីេម ែដលេយងែសងរកសំ ប់ខួនេយងផទ ល់ េហយ

ថេយងនឹងបនេនកនុងករអត់ធន់រហូតដល់េយងបន គប់លកខណ៍ (សូមេមល គ. និង ស. 67:13)។ 
 

េ យនូវ ពះនមដ៏បរសុិទធៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 
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