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េបើេយើងបេ្រង នេ យ្រពះវញិញ ណ េហើយអនកបន ្ដ ប់េ យ្រពះវញិញ ណ េនះនឹងមនអនកនិយយ មន ក់នឹងេលើកេឡើងនូវអ្វីមួយែដលទក់ទងនឹង

ថ នភពរបស់អនក ។ 
 

មុនចកេចញពី្រកុងេ វ ូនរដូវរងកនុងឆន ំ 1846 ្របធន  ្រពិក ំ យ៉ង់ បនសុបិនេឃើញេទវ មួយអងគឈរេនេលើភនំមួយែដលមន ងេកន 
េនទីកែន្លងមួយកនុងទិសខងលិច េ យចង្អុលេទ្រជលងភនំមួយេនខងេ្រកម ។េពលេ កបនេទដល់្រជលងភនំ សលត៍ េលក ្របមណជ 18 ែខ
េ្រកយមក េនះេ កបនេឃើញពីទី ំងែដលេយើងបនជួបជំុគន េនេពលេនះ ពីេលើទី ំងេនះបន្តិច គឺជជយភនំែតមួយែដលេ កបនេឃើញេនកនុង
ករនិមិត្ត ។ 
 
ដូចែដលបន្របប់ជេរឿយៗពីេលើេវទិកេនះ បង្របុស  ្រពិក ំ បននំអនកដឹកនំមួយចំនួនេទកន់កំពូលភនំេនះ េហើយបន្របកសថ គឺជ« ទង់ជ័យ
េនេលើកំពូលភនំ » ជេឈម ះមួយែដលបនបំេពញអតថន័យខង សនស្រមប់ សន៍អីុ្រ ែអលសម័យទំេនើបទំងេនះ ។កលពីពីរពន់្របំរយឆន ំមុន 
ពយករ ីេអ យ បន្របកសថ េនៃថងចុងេ្រកយ « េនះភនំជទី ្អ ង្រពះវ ិ រៃន្រពះេយហូ ៉នឹងបន ំងេឡើងខពស់េលើសអស់ទំងភនំ … េហើយ [ េនទី
េនះ ] ្រទង់នឹងេលើកទង់មួយេឡើងស្រមប់អស់ទំង សន៍ » ។1 
 
េ យេមើលេឃើញថ សម័យកលរបស់ខ្លួនសេ្រមចករពយករណ៍េនះមិនបនេពញេលញ េនះបងប្អូន្របុសចង់បង្ហូតនូវទង់ជ័យ្រសេដៀងគន េនះេឡើង 
េដើមបីបេងកើតជគំនិតៃនពកយថ « ទង់ជ័យស្រមប់អស់ទំង សន៍ » ។ ែអលេឌើរ  ហីុបឺរ សីុ គិមបុល បនហូតកែន ងៃដពណ៌េលឿងេចញមក ។ បង្របុស 
្រពិក ំយ៉ង់បនផ រភជ ប់ករណ៍េនះនឹងេឈើ្រជត់មួយែដលែអលេឌើរ  វលិហ្វដ រេីឈើដស៍ បនកន់ េហើយបន ក់ទង់ជ័យៃចន្របឌិតេនះ េ យ
្របកសថ ្រជលងភនំៃនទី្រកុង សលត៍ េលក និងភនំែដលេនជំុវញិេនះជកែន្លងែដលបនពយករទុក េហើយជកែន្លងែដលបនទូលៃន្រពះអមច ស់នឹងេចញេទ
នៃថងចុងេ្រកយ ។ 
 
បងប្អូន្របុស្រសីទំង យ សននិសីទទូេទេនះ និងសននិសីទពក់ក ្ដ លឆន ំេផ ងេទៀត គឺជករបន្តៃនករ្របកសពីមុនេនះដល់ពិភពេ ក ។ ខញុំែថ្លងទី
បនទ ល់ថ ្រពឹត្តិករណ៍ែដលបនេកើតេឡើងពីរៃថងមកេនះគឺជភស្តុ ងមួយេទៀត ដូចែដលទំនុកតេមកើងបនែចងថ « េមើលន៏ ទង់ជ័យៃនសីុយូ៉នកំពុងបក់រវ ិ
ចៗ » ។2 េហើយ្របកដ ស់ថ ន័យពីរយ៉ងៃនពកយ «បទ ្ឋ ន » គឺមនជអន្តរជតិ ។ មិនែមនជេរឿងៃចដនយេឡើយ ែដលករេបះពុមពជភ
អង់េគ្លសៃន រលិខិតកនុងសននិសីទទូេទរបស់េយើងគឺសថិតកនុងទស នវដ្ដីមួយែដលមនេឈម ះដ៏ មញញថ The Ensign (ទង់ជ័យ)េនះ ។ 
 
ខណៈែដលសននិសីទរបស់េយើងេរៀបនឹងបញច ប់ ខញុំសំុឲយអនកពិចរ នូវ រលិខិតែដលបន ្ដ ប់ និងបតុភូតដ៏ចែម្លកែដលសននិសីទទូេទេនះមន ---ជ
អ្វីែដលេយើងជពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយេជឿ សននិសីទែបបេនះ និងអ្វីែដលេយើងអេញជ ើញឲយពិភពេ កេនះ ្ដ ប់ េហើយសេងកតេមើលពីបញ្ហ ទំងេនះ ។េយើ
ងសូមែថ្លងទីបនទ ល់េទ្រគប់ទំង សន៍ ្រគប់ពូជមនុស  ្រគប់ភ  េហើយនឹង្រគប់ទំង្របជជនថ ស្រមប់ជំនន់េយើងនិងេនកនុងសម័យេយើង ពកយទូ
នម នែដលអនកបនឮគឺសថិតេនេ្រកមករដឹកនំៃន្រពះវញិញ ណបរសុិទធ « ជ្រពះហឫទ័យៃន្រពះអមច ស់ ...ជបនទូលៃន្រពះអមច ស់ ...ជសេម្លងៃន្រពះអមច ស់ 
េហើយជ្រពះេច ្ដ ៃន្រពះចំេពះេសចក្ដីសេ្រងគ ះ » ។3 
 
្របែហលជអនកបនដឹងរចួេហើយ ( ែតេបើអនកមិនទន់ដឹងេនេឡើយ េនះអនកគួរ ) ដឹងថ គម នបុរស ឬ្រស្តី មន ក់ែដលបនេឡើងនិយយេនទីេនះ ក្រម
នឹង្រតូវបនេគកំណត់្របធនបទឲយ ស់ ។ ពួកគត់មន ក់ៗ្រតូវតម រេហើយអធិ ្ឋ ន សិក េហើយែស្វងយល់ សរេសរម្ដងេហើយម្ដងេទៀត រហូតដល់
គត់េជឿថ ស្រមប់សននិសីទេនះ េនកនុងខណៈេនះ ្របធនបទរបស់គតគឺជ្របធនបទែដល្រពះអមច ស់សព្វ្រពះទ័យឲយពួកគត់េលើកេឡើងនូវអ្វីែដលពួក
គត់ចង់េលើកេឡើង ។ បុរស្រស្តី្រគប់របូ អនក ល់គន បន ្ដ ប់ឮកលពីដប់េម៉ងកន្លងេទកនុងសននិសីទទូេទេនះបនពយយមេធ្វើ មករបំផុសគំនិតេនះ ។  
 
បុគគលមន ក់ៗបនស្រមក់ទឹកែភនក មនករ្រពួយបរមភ េហើយែស្វងរកេ យអស់ពីចិត្តនូវករែណនំរបស់្រពះអមច ស់េដើមបីដឹកនំគំនិត និង រមមណ៍ពួក
េគ ។ដូចែដល ្រពិក ំយ៉ង់ បនេឃើញេទវ មួយអងគឈរេនេលើទីេនះ េនះខញុំក៏េមើលេឃើញពួកេទវ ទំងេនះកំពុងឈរេនកនុងទីេនះែដរ ។ បងប្អូន



្របុស្រសីទំង យ កនុងចំេ មពួកអនកដឹកនំទូេទៃន សនច្រកនឹងមិនសុខ្រសួលកនុងចិត្តចំេពះករេ ែបបេនះេឡើយ ែតេនះជរេបៀបែដលខញុំ
េមើលេឃើញពួកគត់ ---គឺជអនកនំនូវ រលិខិតរបស់េទវ  ជបុរស្រស្តីែដលជួប ល់បញ្ហ របូកយ បញ្ហ ហិរញញវតថុ និងបញ្ហ ្រគួ រដូចជអនកនិងខញុំែដរ 
ែតជមនុស ែដលបនលះបង់ជីវតិរបស់ខ្លួនេ យក្ដីជំេនឿស្រមប់ករេ ែដលពួកេគមន និងចំេពះកតព្វកិចចេដើមបីផ យបនទូលៃន្រពះ ែដលមិនែមន
ពកយសម្ដីរបស់េគ ។ 
 
េហើយសូមពិចរ រលិខិតេផ ងៗគន ែដលបន ្ដ ប់ ែដលមនភពអ ច រយ េ យគម នករស្រមបស្រមួលៃន្របធនបទ មួយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ែត
ជករដឹកនំពី ថ នសួគ៌ ។ ចុះេហតុអ្វីបនជ មិនដូចគន  ? ្រកុមជំនំុរបស់េយើងភគេ្រចើន ទំងេនទីេនះនិងកែន្លងេផ ងេទៀត ្រតូវបនបេងកើតជសមជិក

សនច្រក ។ ែតេ យវធីិ ្រស្តៃនទូរគមនគមន៍ថមីដ៏អ ច រយជេ្រចើន េនះអនក ្ដ ប់មួយែផនកធំស្រមប់សននិសីទេយើងមិនែមនជសមជិក សន
ច្រក ។ ដូេចនះ េយើង្រតូវនិយយេទអនកែដល គ ល់េយើងយ៉ងចបស់ និងអនកែដលមិន គ ល់េយើងេ ះ ។ស្រមប់អនកែដលេនកនុង សនច្រក េយើង្រតូវ
និយយេទកន់កុមរ យុវវយ័ ពួកមជឈិមវយ័វយ័េកមង មនុស វយ័ក ្ដ ល និងមនុស ចំ ស់ ។ េយើង្រតូវនិយយេទ្រគួ រ និងឪពុកម្ដ យ្រពមទំង
កុមរេន មផទះ េហើយេយើងក៏និយយេទអនកែដលមិនទន់េរៀបករ អនកែដលគម នកូន និង្របែហលជអនកែដលេនឆង យពី្រគួ រផងែដរ ។ 
 
េនកនុងសននិសីទទូេទមួយ េយើងែតងែតបញជ ក់ពីេគលករណ៍ដ៏អស់កលបៃនក្ដីជំេនឿ ក្ដីសងឃឹម ក្ដីសបបុរស4 និង្រពះ្រគីសទែដល្រតូវបនេគឆក ង5 េហើយក៏
និយយពីបញ្ហ សីលធម៌ដ៏ជក់ ក់មួយចំនួនេនសម័យេនះផងែដរ ។ េនកនុង្រពះគមពីរ េយើងបនបញជ ថ « ចូរកំុថអ្វីដល់តំណេនះេឡើយ  េលើកែលងែត
ករែ្របចិត្ត »6 ខណៈេពលជមួយគន ែដលេយើង្រតូវផ យ« ដំណឹងល្អដល់មនុស ទល់្រក [ និង ] េ្របសមនុស ែដលមនចិត្តសេ្រងង » ។  
 
េទះជសថិតកនុងទ្រមង់ែបប ក្ដី រលិខិតទំងេនះកនុងសននិសីទ « ្របកស្របប់ពីឥស រភពដល់ពួកជប់ឃំុឃំង » 7េហើយ្របកស្របប់ពី « សមបត្តិ
របស់្រពះ្រគីសទដ៏្របមណមិនបន » ។8 េនកនុងភពខុសគន ទូេទៃនករបេ្រង នែដលបនេធ្វើេឡើង គឺជករសនមតថ នឹងមនអ្វីមួយស្រមប់មនុស ្រគប់
គន  ។ េ យគំនិតេនះ ខញុំសននិ ្ឋ នថ ្របធន  រ ៉លូ បី៊ លី បនពិពណ៌នយ៉ងល្អកលពីបុ៉នម នឆន ំមុន េពលេ កបនមន្រប សន៍ថ « ពិត ស់ 
ដំណឹងល្អគឺេដើមបីលួងេ មដល់ជនរងទុកខ េហើយេធ្វើអនករងទុកខបនភពសុខ្រសួល » ។9 

 
េយើងែតងែតចង់ឲយករបេ្រង នេយើងកនុងសននិសីទទូេទ្របកបេ យក្ដីសបបុរស និងេបើកចំហ្រសប មករបេ្រង នរបស់្រពះ្រគីសទ េ យចំថដូចជេយើង
បេ្រង នពីវន័ិយែដលែតងែតមនកនុង រលិខិត្រទង់អញច ឹងែដរ ។ េនកនុងករបេ្រង នដ៏ល្អបំផុតែដលបនេធ្វើេឡើង ្រពះេយសូ៊វបនេផ្ដើមេ យ្របកសពីពរ
ជ័យដ៏អ ច រយែដលេយើង្រគប់គន ចង់បន ---ជពរជ័យែដលបនសនយចំេពះអនកែដលកម ត់ខងឯវញិញ ណ អនកែដលមនចិត្តបរសុិទធ អនកែដលផ ះផ េគ 
និងអនកែដលស្លូត្រតង់ ។10 ករបេ្រង នទំងេនះមននូវករេលើកតេមកើង និងករលួងេ មដល់្រពលឹង ។ ែតេនកនុងបេ្រង នដែដលេនះ ្រពះអងគសេ្រងគ ះ
បនបន្ត េ យបង្ហ ញពីរេបៀបែដលអនកផ ះផ េគ និងអនកែដលមនចិត្តបរសុិទធ្រតូវេធ្វើ ។  
 
្រទង់បនមនបនទូលថ « អនក ល់គន បនឮេសចក្ដីែដលសំែដងដល់មនុស ពីបុ ណថ « កំុឲយសម្ល ប់មនុស ឲយេ ះ » ។ « ែតខញុំ្របប់អនក ល់គន ដូេចនះវញិ
ថ សូមបីែតអនក ែដលខឹងបងប្អូន េនះែ្រកង្រតូវជប់ជំនំុជ្រមះែដរ » ។11 េហើយដូចគន េនះែដរ « អនក ល់គន បនឮេសចក្ដីែដលសែម្ដងពីេដើមថ កំុផិតឲយ
េ ះ បុ៉ែន្តខញុំ្របប់អនក ល់គន ថ សូមបីែតអនក ែដល្រគន់ែត្រកេឡកេឃើញ្រស្តី េហើយមនតេ្រមកសេ្រមើបចង់បន េនះេឈម ះថបន្រប្រពឹត្តេសចក្ដី
កំផិតនឹងនងេនះកនុងចិត្តខ្លួនេហើយ»។12  
 
ពិត ស់ េពលេយើងក្ល យជសិស ដ៏្របៃព េនះនឹងមនត្រមូវករជេ្រចើនពីេយើងរហូតដល់េយើង ចបំេពញត្រមូវករដ៏ធំេនះែដលបន្របកសកនុងករ
បេ្រង នេនះថ « ចូរអនក ល់គន បន្រគប់លកខណ៍ដូចជ្រពះវរបិ ៃនអនកែដលគង់េន ថ នសួគ៌្រទង់្រគប់លកខណ៍ែដរ » ។13 ករេធ្វើជសិស មន ក់គឺមនភព
ងយ្រសួលេពលេយើងេរៀនពីដំណឹងល្អជេលើកដំបូង ែត នឹងក្ល យជេរឿងដ៏លំបក េពលេយើងឈនេទដល់ក្រមិតដ៏ខពស់បំផុតៃនភពជសិស ដ៏ពិត ។ 
ពិត ស់ អនកែដលគិតថ ្រពះេយសូ៊វបនបេ្រង នថមនុស នឹងមិនទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើបបខ្លួន គឺជអនកែដលមិនបន ន្រពះគមពីរឲយបនល្អិត
ល្អន់េឡើយ ! ែមនេហើយ កនុងបញ្ហ ៃនភពជសិស របស់េយើង សនច្រកមិនដូចជេភជនីយ ្ឋ នមួយែដលេយើង ចបញជ ទិញនូវអ្វីែដលេយើងចង់បន
េឡើយ ។ េនៃថង មួយ ្រគប់ទំងជងគង់នឹងលុតចុះ េហើយ្រគប់ទំងអ ្ដ តនឹងសបថថ ្រពះេយសូ៊វគឺជ្រពះ្រគីសទ េហើយថករសេ្រងគ ះ ចេកើតមនែត

មរេបៀបរបស់្រទង់បុ៉េ ្ណ ះ ។14 

 



េទះជេយើងចង់ផ យឲយ្រតឹម្រតូវទំងេសចក្ដីពិតដ៏តឹងរុងឹ និងមនករលួងេ មៃនដំណឹងល្អកនុងសននិសីទទូេទក្ដី ក៏សូមចំផងែដរថ េពលេយើងនិយយ
ពី្របធនបទែដលពិបកនឹងទទួលយក េនះេយើងដឹងថ មនុស ្រគប់គន ពំុែមនកំពុងែតេមើលរបូ ស្រគម ឬកំពុងេជៀស ងពីករេរៀបករ ឬកំពុងមន
ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទមិន្រតឹម្រតូវទំងអស់គន េនះេទ ។ េយើងមិនបនដឹងថ មនុស ្រគប់គន កំពុងែតេលមើសនឹងៃថងឈប់ស្រមក ឬេធ្វើទីបនទ ល់ែក្លងក្ល យ ឬ
រេំ ភបំពនេលើភរយិេនះេទ ។ េយើងដឹងថ អនក ្ដ ប់របស់េយើងភគេ្រចើន ពំុមនករ្រពួយបរមភពីេរឿងែបបេនះេឡើយ ែតេយើងសថិតេនេ្រកមបញញត្តិដ៏
ពិសិដ្ឋមួយ្រពមនដល់អនកែដលមនកំហុសចំេពះេរឿងេនះ េទះជេនទី ក្ដីកនុងពិភពេ កេនះ ។ 
 
ដូេចនះ េបើអនកកំពុងពយយមេធ្វើឲយអស់ពីលទធភពអនក ...ឧទហរណ៍ េបើអនកកំពុងពយយមេធ្វើ ្រតីជួបជំុ្រកុម្រគួ រ េទះជមនភពវកឹវរែដលេពលខ្លះេកើត
េឡើងេ យ រមនេកមងតូចៗ ---េនះសូម្រតង់្រ ប់ ្ដ ប់នូវ្របធនបទែដលអនកេធ្វើបនល្អ និង្របធនបទមួយែដល្រតូវករករែកលំអឲយបន្របេសើរ
េឡើង ។ េបើេយើងបេ្រង នេ យ្រពះវញិញ ណ េហើយអនកបន ្ដ ប់េ យ្រពះវញិញ ណ េនះនឹងមនអនកនិយយ មន ក់នឹងេលើកេឡើងនូវអ្វីមួយែដល
ទក់ទងនឹង ថ នភពរបស់អនក ។ 
 
បងប្អូន្របុស្រសីទំង យ កនុងសននិសីទទូេទ េយើងរមួបញចូ លទីបនទ ល់េយើងនឹងទីបនទ ល់េផ ងេទៀតែដលនឹងេកើតមន ពីេ្រពះេទះជយ៉ង ក្ដី ្រពះ
នឹងេធ្វើឲយបនទូលរបស់្រទង់្រតូវបនេគឮ ។ 
 
្រពះអមច ស់បនមនបនទូលេទពួកពយកររីបស់្រទង់ថ « េយើងចត់ឲយអនកេទេធ្វើបនទ ល់ េហើយ្រពមន្របជជន » ។15 
 
« [ េហើយ ] បនទ ប់ពីទីបនទ ល់របស់អនក េនះទីបនទ ល់អំពីែផនដីរជួំលនឹង …អំពីសូរផគរ ន់ ...សូររនទះបញ់ និង...ខយល់ពយុះ និងសូររលកទឹក 
សមុ្រទេបកហួស ហួសណី ... ។ 
 
« េហើយពួកេទវ នឹង ...[ បន្លឺ ] សេម្លងយ៉ងខ្ល ំង េ យបន្លឺែ្រតៃន្រពះ » ។16 

 
ពួកេទវ ទំងេនះែដលេឡើងមកកន់េវទិកេនះ មននូវរេបៀបេរៀងៗខ្លួន េដើមបី« បន្លឺែ្រតៃន្រពះ » ។ ល់ករបេ្រង ននីមួយៗមនទំងទីបនទ ល់និងករ
្រពមន សូមបីែតធមមជតិក្ដី ក៏នឹងេធ្វើទីបនទ ល់ និង្រពមនកនុងៃថងចុងេ្រកយេនះផងែដរ ។ 
 
បន្តិចេទៀត ្របធន  ម៉នសុន នឹងមកកន់េវទិកេដើមបីបញច ប់នូវសននិសីទេនះ ។ ខញុំ្របប់េរឿងមួយចំនួនពីបុរសមន ក់េនះ ែដលជ វកចបងនិងជពយករ ី
ស្រមប់សម័យែដលេយើងកំពុងរស់េនេពលេនះ ។េ យពិចរ ពីទំនួលខុស្រតូវែដលខញុំបនេលើកេឡើង េនះ បង្ហ ញឲយេឃើញថជីវតិរបស់ពួកពយ
ករគឺីពំុងយ្រសួលេឡើយ េហើយជីវតិ្របធន  ម៉នសុន ក៏ដូចគន ែដរ ។ េ ក្រតូវបនេ ឲយេធ្វើជ វកកនុងវយ័ 36 ឆន ំ េហើយេពលេនះេ កមនកូន

យុ 12 ឆន ំ 9 ឆន ំ និង4 ឆន ំ ។ បង្រសី  ម៉នសុន េហើយនិងកូនៗ បនលះបង់ ្វ មី និងឪពុកខ្លួនស្រមប់ សនច្រក និងភរកិចចអស់រយៈេពលេ្រចើនជង
សិបឆន ំរហូតមកដល់េពលេនះ ។ ពួកេគបនសូ៊្រទំនឹងជំងឺ និងត្រមូវករជេ្រចើន ទំងបញ្ហ តូចធំកនុងជីវតិរែមង ្ល ប់ែដលមនុស ្រគប់គន ជួប ែដលមន

មួយចំនួនពួកេគនឹងជួបេនេពលអនគត ។ ែត្របធន   ម៉នសុន េនែតរកី យកនុង្រគប់ករណ៍ទំងអស់ ។ គម នអ្វីមួយ ចេធ្វើឲយេ កបក់ទឹកចិត្ត
េឡើយ ។ េ កមនក្ដីជំេនឿនិងកម្ល ំងដ៏អ ច រយ ។ 
 
្របធន េយើង្រស ញ់េហើយេគរពេ ក ។ ករលះបង់របស់េ កគឺជគំរមួូយស្រមប់េយើង្រគប់គន  ។ េយើងសូមអរគុណេ កចំេពះករដឹកនំរបស់
េ ក ។ ស្រមប់អនកដប់បួននក់េផ ងេទៀតែដលកន់តំែណងជ វក រមួទំងអនកេផ ងេទៀតែដលអងគុយេលើេវទិកេនះ អនកែដលអងគុយកនុង្រកុមជំនំុេន
ខងមុខេយើងផងែដរ េហើយមនុស ដ៏េ្រចើនេនជំុវញិពិភពេ ក្រស ញ់អនក គំ្រទអនក េហើយឈរ្របេកៀក ម គន នឹងអនកកនុងកិចចករេនះ ។ អនកជអនកនំ

រមន ក់របស់េទវ  ែដលបនេ ំងពីមុនករបងកបេងកើតពិភពេ កេនះេទេទៀត េដើមបី្រគវទីង់ជ័យៃនដំណឹងល្អៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទេទពិភពេ ក
ទំងមូល ។  
 
អនកកំពុងេធ្វើករេនះបនយ៉ងអ ច រយ ។ ខញុំសូមែថ្លងទីបនទ ល់ពីអ្វីែដលដំណឹងល្អ្របកស និងពីករសេ្រងគ ះែដលដំណឹងល្អបនផ្ដល់កនុង្រពះនមៃន្រពះ
េយសូ៊វ្រគីសទ ែម៉ន។ 
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1. េអ យ2:2; 11:12 ។ 
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3. េគលលទធិ និងេសចក្ដីសញញ  68:4។ 
4. សូមេមើល កូរនិថូសទី 1 13:13 ។ 
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6. េគលលទធិ និងេសចក្ដីសញញ  6:9; 11:9 ។ 
7. េអ យ61:1 ។ 
8. េអេភសូរ 3:8 ។ 
9. សូមេមើល Harold B. Lee កនុង « The Message » New Era ែខ មក  ឆន ំ 1971 ទំព័រ 6 ។ 
10. សូមេមើល ម៉ថយ5:3–12 ។ 
11. ម៉ថយ5:21–22 សូមេមើល នីៃហ្វទី 3 12:22 ។ 
12. ម៉ថយ 5:27–28 ។ 
13. ម៉ថយ 5:48 ។ 
14. សូមេមើល រ ៉មូ 14:11 មូ៉ យ 27:1 ។ 
15. េគលលទធិ និងេសចក្ដីសញញ  88:81 ។ 
16. េគលលទធិ និងេសចក្ដីសញញ  88:89–90, 92 ។ 
 


