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ទី បឹក ទីពីរេនកនុងគណៈ បធនទីមួយ 

 

 អំឡុងេពលៃនករទមក់ គប់ែបកេទេលទី កងមួយកនុងស ងគ មេ កេលកទីពីរ មនដំេណ រេរ ង

មួយ តវបនេគនិទនថ របូសំ កដ៏ធំរបស់ ពះេយសូ៊វបនទទួលករខូចខតយ៉ងខំង។ េនេពល

បជពលរដបនរកេឃញរបូសំ កេនះេន យជមួយនឹងកំេទចថម ពួកេគបនទួញេ កពីេ ពះ

គឺជនិមិតរបូៃនេសចកីេជំ  និងវតមនរបស់ ពះេនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។ 

 

ពួកអនកជំនញមនលទធភពេនកនុងករជួសជុលរបូសំ កេនះេសទរែតទំង សង បុ៉ែនៃដទំងពីររបស់របូ

សំ កេនះមនករខូចខតយ៉ងខំងរហូតដល់ពួកេគមិន ចេធឲយដូចេដមវញិបន។ មនមនុស មួយ

ចំនួនបនឲយេយបល់ថ ពួកេគគួរជួលជងសូនរបូមន ក់ឲយេធៃដទំងពីរេនះជថមីេឡងវញិ បុ៉ែនមន

មនុស េផ ងេទ តចង់ឲយ េនដូចេដម---ទុកជករចងចំជេរ ងរហូតមួយពីេ កនដកមមៃនស ងគ ម។ 

េនទីបំផុត របូសំ កេនះ តវរក ទុកេ យគម នៃដ។ បុ៉ែន បជជនេនទី កងេនះបនបែនថមនូវរបស់

មួយ---េន តង់ គឹះរបស់របូសំ កេនះ គឺពួកេគបន ក់ កសញញ មួយេ យមនសរេសរនូវពកយដ៏

មញញថ៖ «ថីេប ពះ គីសទគម ន ពះហសក៏ពិតែមន បុ៉ែនេយងមន»។ 

 

េយងគឺជ ពះហសរបស់ ពះ គីសទេនកនុងដំេណ រេរ ងេនះគឺផទុកនូវេមេរ នដ៏សំខន់មួយ។ េនេពលខញុំគិត

អំពី ពះអងគសេ ងគ ះ ជេរ យៗខញុំនឹកគិតដល់ ទង់ជមួយនឹង ពហស តសនធឹង េដមបីជួយលួងេ មម 

ពយបល បទនពរ និងផល់េសចកី ស ញ់។ ទង់បនមនបនទូលេទកន់ បជជនទូេទ---េហយមិន

ែដលេមល លចំេពះពួកេគេឡយ។ ទង់ ស ញ់មនុស ែដល ប  និងសុភព េហយ ទង់បន

យងេនកនុងចំេ មពួកេគ េ យបេ មដល់ពួកេគ និងផល់េសចកីសងឃឹម និងេសចកីសេ ងគ ះ។ 

 

េនះគឺជអីែដល ទង់េធេនកនុងជីវតិរែមង ប់របស់ ទង់។ គឺជអីែដល ទង់នឹងេធ េប ទង់មន ពះជនម

រស់េនកនុងចំេ មេយងសពៃថងេនះ។ េហយ គឺជអីែដលេយងគួរែតេធេនកនុងនមជអនកេដរ ម ទង់ 

និងកនុងនមជសមជិក សនច កៃន ពះេយសូ៊វ គីសទៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ។ 

 

េនេពល ពឹកដ៏ សស់បំ ពងៃនបុណយអីុេសទរេនះ សូមឲយគំនិត និងដួងចិតរបស់េយងខិតេទជិត ទង់---

ែដលជេសចកីសងឃឹមៃនអីុ ែអល និងជពនឺៃនពិភពេ ក។ 

 

េនេពលេយងេធ មគំរដ៏ូលឥតេខច ះរបស់ ទង់ េនះៃដរបស់េយង ចែ បកយេទជ ពះហសរបស់

ទង់ ែភនករបស់េយងកយជ ពះេន តរបស់ ទង់ េហយដួងចិតរបស់េយងកយជ ពះទ័យរបស់ ទង់។ 



 

ៃដរបស់េយង ចេធករឱប កេ ប ខញុំមនចិតរេំភបយ៉ងខំង មរយៈវធីិែដលសមជិក សនច ក

របស់េយងបេ មដល់មនុស ដៃទេទ ត។ េនេពលេយងឮពីករលះបង់េ យឥតសំៃច និងេសចកីេម ដ៏

កក់េក េនះដួងចិតរបស់េយងេពរេពញេ យអំណរគុណ និងសុភមងគល។ អនកគឺជពនឺដ៏ តចះ តចង់

ស មប់ពិភពេ កេនះ េហយអនក តវបនេគ គ ល់េ យេសចកីល និងកីេម របស់អនក។ 

 

ជអកុសល េយងបនឮមងេហយមងេទ តអំពីសមជិក សនច កែដលបនបក់ទឹកចិត េហយបនទ ប់

មកក៏ឈប់មកចូលរមួេនកនុងករ បជំុ ពះវ ិ ររបស់េយង ពីេ ពះពួកេគគិតថពួកេគគឺជមនុស ែដលមិន

សកិសម។ 

 

កលពីខញុំេនេកមង បេទស លឺម៉ងទទួលរងនូវភពេខទចខទ ំ េ យ រែតស ងគ មេ កេលកទីពីរ។ មន

មនុស ជេ ចនទទួលរងនូវភពេ សកឃន មនជមងឺ េហយ ប់។ ខញុំេនចំយ៉ងចបស់ថ មនករដឹក

ជញជូ នមូប រ និងសំេល កបំពក់ មកប៉ល់មនុស ធម៌ជេ ចនែដលមកពី សនច កកនុងទី កង

សលត៍ េលក។ រហូតមកដល់េពលេនះ ខញុំេនចំពីកិនៃនសំេល កបំពក់េនះ េហយខញុំេនចំពីរស់ជតិដ៏

ែផមៃនែផភិចកំបុ៉ង។ 

 

បែហលជេនេពលេនះមនមនុស មួយចំនួនបនចូលរមួកនុង សនច កេ យ រែតរបស់េនះ។ 

មនសមជិកមួយចំនួនបនេមលងយដល់ពួកអនកផស់ែ បចិតថមីទំងេនះ។ ពួកេគែថមទំងេ អនកទំង

េនះេ យេឈម ះមិនសមរមយថ៖ Büchsen Mormonen ឬ«ពួក រកំបុ៉ងមរមន»។ ពួកេគមន

ករសប់េខពមដល់សមជិកថមីទំងេនះ ពីេ ពះពួកេគេជ ថ េនេពលេសចកី តវករខង ច់ឈមរបស់

អនកទំងេនះ តវបនបំេពញ េនះពួកេគនឹងចកេចញពី សនច ក េហយនិងមិនវលិ តឡប់មកវញិ

េឡយ។ 

 

េទះបីជមនមនុស មួយចំនួនបនចកេចញ េហយមនភគេ ចនបនេនកី---ក៏ពួកេគបនភក់នូវភព

ែផមែលមៃនដំណឹងល េហយទទួល រមមណ៍នូវករឱប កេ បដ៏ទន់ភន់ៃនករេមលែថពីសំ ក់បង

បូន បស សីទំង យែដរ។ ពួកេគបនរកេឃញថ «នគររបស់ ពះគឺជផទះរបស់ពួកេគ»។ េហយឥឡូវ

េនះ គឺបីេទបួនជំនន់េ កយមក មន គ រជេ ចនបនេដញរកសមជិកភពកនុង សនច ក តឡប់

េទពួកអនកផស់ែ បចិតទំងេនះ។ 

 

ខញុំសងឃឹមថ េយងនឹង គមន៍ េហយ ស ញ់ ល់កូនេចរបស់ ពះ រមួទំងអស់អនកែដលេស កពក់ 

មនរបូ ង និយយសី ឬេធអីែដលខុសពីេគផងែដរ។ គឺជអំេពបបមួយដ៏ធំេនកនុងករេធឲយមនុស ដៃទ

េទ តយល់ថពួកេគជមនុស ែដលគួរឲយខចេនះ។ ចូរេយងជួយេលកសទួយមនុស ែដលេនជំុវញិេយង។ 



ចូរេយង តសនធឹងៃដ គមន៍។ ចូរេយងផល់ឲយបងបូន បស សីរបស់េយងេនកនុង សនច កនូវភព

មនុស ធម៌ កីេម ករុ   និងេសចកីសបបុរសែដលេធឲយពួកេគទទួល រមមណ៍ជេរ ងរហូតថ េនទី

បំផុតពួកេគបនែសងរកនគរៃន ពះេឃញេហយ។ 

 

េនេពលេយង តវបនលបួងឲយវនិិចឆ័យេទេលអនក មន ក់ ចូរេយងគិតអំពី ពះអងគសេ ងគ ះ គឺជអងគែដល 

« ស ញ់មនុស េ កដល់េម៉ះបនជ ទង់បូរជីវតិ ទង់ផទ ល់េដមបី ទង់ ចទញមនុស ទំងអស់  មក

រក ទង់។ េហតុដូេចន ះេហយ ទង់មិនែដលបញជ ដល់អនក មន ក់ថ េគនឹងមិនគួរទទួលយកេសចកី

សេ ងគ ះរបស់ ទង់េនះេឡយ។ 

 

«េមលចុះ េត ទង់ែដលបនឺសេមង ក់អនក មន ក់ថ៖ ថយេចញពីេយងេទឬអី?...េត ទង់ែដលបន

បញជ ឲយអនក មន ក់េចញពី ជំនំុ ឬេចញពីទីកែនងថយបងគំទំង យឬេទ? េមលចុះ ខញុំសូម បប់

អនកថ៖ េទ។...បុ៉ែន ទង់មនបនទូលថ៖ មករកេយងចុះអស់អនក ល់គន េនចុងែផនដីេអយ...[តបិត] មនុស

េ កទំងអស់ បនទទួលយកឯកសិទធិដូចៗគន  េហយគម នអនក មន ក់ តវបន ម បមេឡយ»។1 

 

េនេពលខញុំបនបទគមពីរេនះ បនសបញជ ក់ថ អស់អនក ែដលទទួលបនករសីបេនទ សដ៏ខំងបំផុត

របស់ ពះអងគសេ ងគ ះ ជេរ យគឺជអនកែដលេលកខួនឯងេឡងេ យ រែត ទពយសមបតិ ឥទធិពល ឬ

េសចកីសុចរតិមិនបរសុិទធរបស់ខួន។ 

មនេពលមួយ ពះអងគសេ ងគ ះបនបេ ង ននូវដំេណ រេរ ងេ ប បេធ បមួយអំពីបរសុពីរនក់ែដលចូលេទ

កនុង ពះវ ិ របរសុិទធេដមបីអធិ ន។ បុរសទីមួយ គឺជងពួកផ ៉ សីុែដលមនកិតិយសបនអធិ នថ    

«ឱ ពះអងគេអយ ទូលបងគំអរ ពះគុណដល់ ទង់ េ ពះទូលបងគំមិនដូចជមនុស ឯេទ ត ែដលជមនុស បន់ 

ទុចចរតិ េហយកំផិត ឬដូចជអនកយកពនធេនះេទ។ ទូលបងគំតមកនុងមួយ ទិតយពីរដង េហយក៏ថយមួយភគ

កនុងដប់ពីរបស់ទំងអមបលម៉នែដលទូលបងគំបនចំេណញផង»។ 

 

រឯីបុរសមន ក់េទ ត ជអនកយកពនធែដលេគសប់ បនឈរ«េនទីឆង យមិនទំងេងបេមលេទេលេមឃផង ក៏

គក់ ទងទូលថ ឱ ពះអងគេអយ សូម ទង់េម អត់េទសដល់ទូលបងគំែដលជអនកមនបបផង»។ េហយ

ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ «ខញុំ បប់អនក ល់គន ថ កលចុះេទដល់ផទះ អនកេនះបន ប់ជសុចរតិជ

ជងអនកមួយេនះ»។2 

 

ធតុពិជក់ែសង គឺេយង« គប់គន េធបប េហយខះមិនដល់សិរលីៃន ពះ»។3 េយង គប់គន តវករនូវ

េសចកីេម ករុ ។ េនៃថងចុងេ កយ េពលេយង តវបនេ េទកន់េវទិកជំនំុជំរះកីរបស់ ពះ េត

េយងមិនសងឃឹមថ ភពមិនលឥតេខច ះដ៏េ ចនរបស់េយងនឹង តវបនអភ័យេទសឲយេទឬ? េតេយងមិន

ចង់បននូវ រមមណ៍ៃនករឱប កេ បរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះេទឬអី? 



 

េមលេទមនែតេរ ងមយ៉ងបុ៉េ ះែដល តឹម តវ េហយសមរមយេដមបីេយង ចជួយដល់មនុស ដៃទ 

គឺជអីែដលេយងចង់បនយ៉ង ជលេ ជបំផុតស មប់ខួនឯង។ 

 

ខញុំពំុែមនមនន័យថ ឲយេយងទទួលយកអំេពបប ឬអំេព កក់េនះេទ។ េទះជយ៉ងកី េនកនុង

េសចកីក នរបស់េយង េពលខះេយងមនករភ័ន ចឡំរ ងអំេពបប និងអនកមនបប េហយេយងេធ

ករេថក លេទសយ៉ងឆប់រហ័ស និងខះនូវេសចកីេម ករុ ។ េយងបនេរ នពីវវិរណៈសម័យទំេនបថ 

«តៃមៃន ពលឹងទំង យគឺមហិម ស់ចំេពះ ពះេន តៃន ពះ»។ 4 េយងមិន ចកំណត់តៃមៃនដួង

ពលឹងមួយេទ តឲយេលសពីអីែដលេយង ច ស់នូវ បែវងៃន កលេ កេនះបនេឡយ។ មនុស គប់

របូែដលេយងបនជួបគឺជមនុស ដ៏សំខន់ចំេពះ ពះវរបិ សួគ៌េយង។ េនេពលេយងយល់ពីករណ៍េនះ 

េនះេយង ចចប់េផមយល់ពីរេប បែដលេយងគួរ ប ពឹតចំេពះមនុស ដៃទ។ 

 

មន សីមន ក់ែដលបនឆងកត់ករ កលបង និងទុកខេ កជេ ចនឆន ំបននិយយទំងទឹកែភនកថ «ខញុំ

បនដឹងថ ខញុំេ ប បដូចជ ក ស បក់ 20 ដុ រមួយដ៏ចស់ ---ែដល តវបនេគឈី ែហក មនភព

កខក់ តវេគបំភ័ន  និងេធឲយខូចខតដូេចន ះែដរ។ បុ៉ែន ខញុំេនែតជ ក ស បក់ 20 ដុ រដែដល។ 

ខញុំេនមនតៃម។ េទះបីជខញុំ ចមនរបូ ងមិនដូចេដម េហយេទះបីជខញុំ តវខញុកខញី និង តវបនេគេ បកី 

ក៏ខញុំេនមនតៃម 20 ដុ រេពញែដរ»។ 

ៃដរបស់េយង ចេធករលួងេ មចិត ចូរឲយដួងចិត និងៃដទំងេទររបស់េយងបន តសនធឹងេចញេទ

កនុងកីេម ករុ ចំេពះអនកដៃទ ពីេ ពះមនុស គប់របូកំពុងេដរេនេលផូវដ៏លំបករបស់ខួន។ កនុងនម

ជសិស របស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ េយង តវបនេ ឲយគំ ទ និងពយបលជជងករេថក លេទស។ េយង

តវបនបញជ ឲយទួញយំជមួយនិងអស់អនក ែដលទួញយំ េហយកំ នចិតដល់អស់អនក ែដល តវ

ករកំ នចិត។ 5 

 

ចំេពះករគិតថ អស់អនកែដលរងទុកខគួរសកិសមនឹងទទួលបនករណ៍េនះេហយ គឺពំុែមនជករ តឹម តវ

េឡយកនុងនមេយងជ គី ទ ន។ ៃថង ទិតយៃនបុណយអីុេសទរ គឺជៃថងដ៏លមួយេដមបីនឹកចំថ ពះអងគ

សេ ងគ ះរបស់េយងបនយល់ ពមេលក ក់មកេលអងគ ទង់នូវករឈឺចប់ ជមងឺ និងកររងទុកខរបស់េយង

ល់គន ---រមួទំងេយងទំងអស់គន ែដលេមលេទគួរែតទទួលកររងទុកខេនះកី។ 6 

 

េនកនុង ពះគមពីរសុភសិតបនែចងថ «មិតសំ ញ់រែមង ស ញ់គន េន គប់េវ  ឯបងបូនក៏េកតមក

ស មប់ គលំបកែដរ»។ 7 ចូរេយងមនេសចកី ស ញ់ គប់េពលទំងអស់។ េហយជពិេសស ចូរ

េយងជួយដល់បងបូន បស សីរបស់េយងកនុង គៃនេសចកីរងទុកខេវទន។ 

 



ៃដរបស់េយង ចេធករបេ ម េរ ងនិទនបុ ណមួយរបស់ សន៍យូ បនដំ លពីបងបូន បសពីរ

នក់ េឈម ះ អ័ បំ និងហ ិមរ ីែដលជមច ស់េលែ សមួយកែនង េហយពួកេគេធែ សេនះជមួយគន ។ 

ពួកេគបនយល់េធករពក់ក លមន ក់ េហយែចកផលេសមគន ។ មនយប់មួយ លុះករ ចតកត់យក

ផលបនជិតចូលមកដល់ ហ ិមរ ីក៏េដកមិនលក់ ពីេ ពះ ដូចជមិនយុតិ ធម៌េ ះចំេពះអ័ បំ ែដល តវ

ចិញច ឹមបីបច់ដល់ បពនធ និងកូន បស បំពីរនក់ េហយែបរជទទួលបនផលែតពក់ក លដូចជខួន

ែដលជមនុស េនលីវែដរ។ 

 

ដូេចនះ ហ ិមរ ីក៏បនេស កពក់ េហយេចញេទ លែ សេ យ ង ត់ៗ េហយគត់ក៏បនយកមួយភគបី

ៃនផលរបស់ខួនេទ ក់េនកនុងពំនូករបស់បងបូន បសគត់។ បនទ ប់មក គត់ក៏ តឡប់មកសំ កវញិ 

េ យគិតថគត់បនេធនូវេរ ងដ៏ តឹម តវមួយ។ 

 

កនុងេពលែតមួយ អ័ បំ ក៏េដកមិនលក់ែដរ។ គត់បនគិតដល់បងបូន បសគត់ ហ ិមរ ីែដលរស់េន

ែតមន ក់ឯង េហយគម នកូន បសជួយគត់េធករងរ ចតកត់។ ដូចជមិនយុតិធម៌េ ះែដលហ ិមរ ីជ

អនកែដលខិតខំេធករ តវទទួលបនែតចំែណកពក់ក លៃនករ ចតកត់េនះ។ ពិត ស់ ករណ៍

េនះនឹងមិនេធ ពះសព ពះទ័យេឡយ។ េហតុដូេចនះេហយ អ័ បំបនេចញេទ លែ សេ យេសង ម ង ត់ 

េហយយកបីភគៃនផលរបស់គត់េទ ក់េនកនុងពំនូកៃនផលរបស់បូន បសជទី ស ញ់របស់គត់។ 

 

លុះែសកេឡង បងបូន បសទំងពីរបនេចញេទ លែ ស េហយពួកេគក៏មនករភញ ក់េផល េ យ រ

ពំនូករបស់ពួកេគទំងពីរេនដែដល។ លុះយប់េឡង បង បសទំងពីរនក់េនះបនេចញពីផទះរបស់ខួន

េទេធកិចចករដែដលដូចជយប់ម ិលែដរ។ បុ៉ែន េលកេនះពួកេគបនជួបគន  េហយេនេពលែដលពួកេគ

បនេឃញដូេចនះ េនះពួកេគបនស មក់ទឹកែភនក េហយឱបគន េទវញិេទមក។ ពួកេគគឺគម នពកយនឹងែថង

េឡយ តបិតដួងចិតរបស់ពួកេគគឺេពរេពញេ យេសចកី ស ញ់ និងករដឹងគុណ។8 

 

េនះគឺជវញិញ ណៃនកីេម ករុ ៖ ែដលេយង ស ញ់អនកដៃទដូចជខួនឯង 9 ែសងរកសុភមងគលរបស់

ពួកេគ េហយ ប ពឹតចំេពះពួកេគដូចជេយង ប ពឹតចំេពះខួនឯងែដរ។ 10 

 

េសចកី ស ញ់ពិត តវមនករអនុវតន៍។ េយង ចនិយយអំពីេសចកី ស ញ់េពញមួយៃថង---េយង

ចសរេសរលិខិតខីៗ ឬកំ ពយែដលេលកេឡងពីេសចកី ស ញ់ េ ច ងចេ ម ងែដលសរេសរដំេកង

ពីេសចកី ស ញ់ និងផ យករេទសនែដលេលកទឹកចិតឲយមនេសចកី ស ញ់ក៏ពិតែមន---បុ៉ែន 

ពកយសមីរបស់េយងនឹងកយជ រឥតករ ែដលេ ប បបនេទនឹង «លងិនែដលឮខទរ ឬដូចជឈឹង

ែដលឮ ទហឹងបុ៉េ ះ» លុះ េយងបងញេសចកី ស ញ់េនះឲយេកតជសកមមភពផងែដរ។ 11 

 



ពះ គីសទមិន គន់ែតមនបនទូលេ យកី ស ញ់បុ៉េ ះេទ ែត ទង់ក៏បនបង ជេរ ង ល់ៃថងកនុង

ដំេណ រជីវតិរបស់ ទងផងែដរ។ ទង់មិនបនែញកអងគ ទង់េចញពីហូងមនុស េឡយ។ ករសថិតេនកនុង

ចំេ មមនុស  ទង់បនជួលដល់មនុស មន ក់មងៗ។ ទង់បនជួយសេ ងគ ះដល់មនុស ែដលវេងងផូវ។ 

ទង់មិនែមន គន់បេ ង នេនកនុងថន ក់មួយអំពីករជួយេ យកី ស ញ់ រចួេហយ បគល់ករងរជក់

ែសងេទឲយអនកដៃទេនះេទ។ ទង់មិនែមនបេ ង ន តឹមែតមយ៉ងេនះេទ បុ៉ែន ទង់ក៏បនបងញេយងពី

រេប បេដមបី «ជួយអនកទន់េខ យ េលកៃដែដលេ យ េហយចេ មនកមំងដល់កបលជងគង់ែដលញ័រ» ផង

ែដរ។ 12 

 

ពះ គីសទ ជបពីរេប បដ៏លឥតេខច ះេដមបីបេ មដល់មនុស ដៃទ។ េនេពល ពះអងគសេ ងគ ះ តសនធឹង

ពះហសរបស់ ទង់ េនះអស់អនកែដល ទង់បនប៉ះ តវបនេលកដំេកង េហយែ បកយជមនុស ដ៏ បៃព 

និងមនភពរងឹមំ។ 

 

េបេយងគឺជ ពះហសរបស់ ទង់ េតេយងនឹងមិនេធកិចចករដូចគន េនះេទឬអី? 

 

ៃដរបស់េយងគឺជ ពះហសរបស់ ទង់ ពះអងគសេ ងគ ះបនេបកសែមងនូវ ទិភពដ៏លឥតេខច ះស មប់

ជីវតិរបស់េយង េគហ ន វដួ និងសហគមន៍របស់េយង េនេពល ទង់មនបនទូលអំពី ពះបញញតិដ៏ធំថ៖ 

« តវឲយ ស ញ់ ពះអមច ស់ជ ពះៃនឯងឲយអស់អំពីចិត អស់អំពី ពលឹង េហយអស់អំពីគំនិតឯង»។13 

េនេពល ពះបញញតិដ៏ធំទំងពីរេនះកយជក ដ៏សំខន់កនុងជីវតិរបស់េយង េនះអីៗ គប់យ៉ងនឹងមន

ភព តឹម តវ ពីេ ពះ «ប កិតយវន័ិយ និងអស់ទំងទំនយេ ទំងបុ៉នម ន ក៏សេ មចេនបទបញញតិ

ទំងពីរ បករេនះឯង»។14 

 

េយងមនជេ មសមួយេនកនុងរេប បែដលចំ យេពលេវ របស់េយងេនេលែផនដីេនះ។ េយង ច

ចំ យេពលេវ របស់េយងគិតពិចរ ពីេរ ងលំអិតៃនជីវតិ និង កិតយវន័ិយ។ បុ៉ែន េបេយងមិនគិត

ដល់ ពះបញញតិដ៏ធំេនះ េនះអីៗទំងអស់នឹងកយជ រឥតករ េហយេយងនឹងកយេទជពពក

ឥតទឹកែដល តវខយលបក់ផត់េទមក និងជេដមេឈឥតែផ។15 

 

េតេយងមិន ស ញ់ ពះជ ពះវរបិ  និងបងបូនរបស់េយងេទឬអី ពីេ ពះករណ៍េនះគឺជក ដ៏

សំខន់េនកនុងករេដរ ម ពះេយសូ៊វ ែដលជ ពះ គីសទ? េសចកីសបបុរសធម៌ គឺជឥរយិបទែដលសិស

របស់ ទង់ និង សនច កៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ តវបនេគទទួល គ ល់េនជំុវញិពិភពេ ក។ 16 េបគម ន

េសចកី ស ញ់ េនះេយង គន់ែតជ ទង់ ទយមួយៃនសិស  និង សនច ករបស់ ទង់---ែដលគម ន

ខឹម រអីទំងអស់។ 

 



េតករបេង នរបស់េយងេ យគម ននូវេសចកី ស ញ់េនះ មនលកខណៈលែបប ែដរ? េតកិចចករ

ផ ពផ យ សន កិចចករ ពះវ ិ របរសុិទធ ឬកិចចករសុខុមលភពមនលកខណៈលែបប ែដរ េប

គម នេសចកី ស ញ់េនះ? េសចកី ស ញ់ គឺជអីមួយែដលបនបំផុសគំនិតដល់ ពះវរបិ សួគ៌ឲយ

បេងកតវញិញ ណរបស់េយងេឡង។ គឺជអីមួយែដលបនដឹកនំ ពះអងគសេ ងគ ះេទកន់សួនចបរែគតេស

ម៉នី េដមបីលះបង់របូកយរបស់ ទង់ស មប់អំេពបរបស់េយង។ េសចកី ស ញ់ដ៏សុទធ ធៃន

ពះ គីសទ គឺជក ដ៏សំខន់េនកនុងែផនករសេ ងគ ះ។ គឺជ បភពៃនសុភមងគល ជករពយបលថមីមួយ

ែដលពំុធប់មន និងជ គឹះដ៏មនតៃមៃនេសចកីសងឃឹម។ 

 

េនេពលេយង តសនធឹងៃដរបស់េយងេទរកមនុស ដៃទេទ តេនកនុងេសចកី ស ញ់ដូចជ ពះ គីសទ 

េនះនឹងមនអីមួយែដលអ ច រយេកតេឡងចំេពះេយង។ វញិញ ណរបស់េយងនឹង តវបនពយបល េហយ

នឹង តវបន ងសំ ត និងកន់ែតមនភពរងឹមំ។ េយងនឹងរកី យ មនេសចកីសុខ ន និង ប់

ករខ ឹប បប់ពី ពះវញិញ ណបរសុិទធកន់ែតេ ចនេឡង។ 

 

បងបូន បស សី និងមិតភកិជទី ស ញ់របស់ខញុំេអយ ខញុំសូមបនឺសេមងរបស់ខញុំេឡងែថងអំណរគុណ

ដល់ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង ស មប់អំេ យទនៃន ពះ ជបុ របស់ ទង់។ ខញុំសូមែថងអំណរគុណ

េ យអស់ពីដួងចិត និង ពលឹងរបស់ខញុំស មប់ជីវតិ និងគំររូបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ និងស មប់ករលះបង់

ែដលគម ននូវអំេពបប និងភព ម និយមរបស់ ទង់។ ខញុំមនកីរកី យេ យបនដឹងថ ទង់មិនបន

សុគតេឡយ បុ៉ែន ទង់បនមន ពះជនមរស់េឡងវញិ! ទង់រស់ េហយបន តឡប់មកកន់ែផនដីេដមបី

រេឡងវញិនូវសិទធិអំ ច និងដំណឹងលរបស់ ទង់ដល់មនុស េ ក។ ទង់បន បទនឲយេយងនូវគំរដ៏ូ

លឥតេខច ះអំពី បេភទៃនមនុស ែដលេយងគួរែ បកយ។ 

 

េនៃថង ទិតយៃនបុណយអីុេសទរេនះ និងជេរ ង ល់ៃថង េនេពលេយងសញជ ឹងគិតេ យមនគរវភព និង

េ យេសងចសរេសរអំពីរេប បែដល ពះអងគសេ ងគ ះឱប កេ បេយង លួងេ មេយង និងពយបលេយង 

ចូរេយងេបជញ ចិតេដមបីេធជ ពះហសរបស់ ទង់ េដមបីេធឲយមនុស ដៃទេទ តទទួល រមមណ៍នូវករឱប

កេ ប បកបេ យកី ស ញ់របស់ ទង់ មរយៈេយង។ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 

 

កំណត់ចំ ំ 

1. នីៃហទី 2 26:24--28 ។ ករគូសបញជ ក់ តវបនបែនថម។ 

2. លូក 18:9--14។ 

3. រ ៉មូ 3:23។ 

4. គ. និង ស. 18:10។ 

5. សូមេមល មូ៉ យ 18:9។ 



6. សូមេមល លម៉ 7:11--13 េគលលទធិ និង េសចកីសញញ  19:16។ 

7. សុភសិត 17:17។ 

8. សូមេមល Clarence Cook «Abram and Zimri» Poems (ឆន ំ 1902) ទំព័រ 6--9។ 

9. សូមេមល ម៉ថយ 22:39។ 

10. សូមេមល ម៉ថយ 7:12។ 

11. កូរនិថូសទី 1 13:1។ 

12. េគលលទធិ និង េសចកីសញញ  81:5។ 

13. ម៉ថយ 22:37--39។ 

14. ម៉ថយ 22:40។ 

15. សូមេមល យូ ស 1: 12។ 

16. សូមេមល យូ៉ ន 13:35។ 

 


