
ទីប ចុ ះសព

 សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌មយួ—វត�មនរបស់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទីេនះ ពួកេយងចូលេ ជិត�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

េហយេទះបីជមនសំេឡងមនិល�ពយយមទប ់ េហយត�មវឱយនិយយពកយ
យឺតៗនិងមនសថិរភព�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន ទូលបងគំសំុករែណនដំេ៏ទវភព
របស់�ទង ់និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបេីធ�ករកនុងចំេ�មពួកេយងេ យបេ់នះ។
េហយសូម�ទងែ់ដលគងេ់ �គបទី់កែន�ង សូម�ទងទ់ទួលយក�ពះបនទូលៃន�ពះ
េហយ�បទនដល់ចិត��គបគ់ន  ដូចជេយង�តវករ។ សូម�ទងចិ់ ច ឹមេយងេ យប់
េនះ េ�យេសចក�ីល�របស់�ពះ។
2 េហយេ យបេ់នះ ខណៈេពលែដលេយងកំពុងនិយយេ េល�ពះបនទូល
សូមឲយដួងចិត�របស់េយងែដលេ ចមង យជេ�ចនគីឡូែម�៉តេ កនក់ល់�៉រ ី
ែដលជកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វបនបងៃ់ថ��គប�់គនេ់នះ ែដល�តវបនទមទរ
ពីករជំនំុជំរះដអ៏�ច រយរបស់�ពះពីសួនចបរេអែដន។ េហយៃថងេនះសូមឲយេយងដឹង
ថេយង�បជ់សុចរតិេ�យកររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ និងេ�យករសុគត ករ
ប ចុ ះ និងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់
3 េហយយបេ់នះេយងែលងជរបស់េ�កិយេទ តេហយ ដបតិេយង�តវបន
ទិញេ�យតៃម�ៃន�ពះេ�ហិតដវ៏េិសសៃន�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េហយសូមឲយ
េយងខញុ ំ េ�យចិត�ដឹងគុណ សូមងកមករក�ទងេ់ យបេ់នះ េ�យអស់ពីចិត�
និងកម� ងំ ែដលេយងមនកនុងខ�ួនេយង េហយបេ�ម�ទងេ់�យចិត�បរសុិទធ ឥត
េ ហមង។
4 សូមេ�បស�បទនឲយេ យបេ់នះ ឱ�ពះវរបិ� �បសិនេបមនអនកខ�ះេ ទីេនះ
ែដលមនិ�គ ល់�ទង ់ កនុងករេលកែលងេទសពីអំេពបបរបស់ពួកេគ សូមេ�យ
ពួកេគេ យបេ់នះមកេ�យបនទ បខ�ួនេ កនេ់ឈឆក ង េហយេ ទីេនះបន
�រភពអំេពបបរបស់ពួកេគចំេពះ�ពះដសុ៏ចរតិ េដមបអីតេ់ទស។ េហយសូមឱយ
េនះជយបដ់អ៏�ច រយស�មបេ់យងទងំអស់គន ។ េយងទូលសូមេ កនុង�ពះនមៃន
�ពះ�ជបុ���ទង ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ �ែមន៉។
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5 ឥឡូវេនះ េយងដឹងេហយថ េ េលែផនដីេនះ គម ននរ�មន ក ់ ែដល
�ច�គប�់គនេ់ដមបទីទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយេបកបង� ញ� ពីេ�ពះ
�ពះបនទូល�តវបនសរេសរេ�យករេបកសែម�ង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ
អនកនិពនធៃន�ពះបនទូល។
6 េហយេ េពលែដលមនុស�មន កច់ងែ់ស�ងរក េ �ថ នសួគ ៌ េដមបយីក
េស វេ និងេដមបេី�ះ�� គម នអនក�េ �ថ នសួគ ៌ឬេ េលែផនដី ឬេ េ�កម
ែផនដីេឡយ ែដលសក�ិសមេដមបេី�ះ�� ឬសូមបែីតេមលេស វេ ។ េ ទីេនះ
មនកូនេច មមយួែដល�តវេគសម� ប�់ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ េហយ�ទងយ់ង
មកេហយយកគមពរីេចញពី�ពះហស�របស់�ទងែ់ដល�កេ់លបល�័ងក េហយេ�ះ��
�ពមទងំេបក�ពះបនទូល។
7 េហយយបេ់នះ េយងកំពុងែតេជ  និងទុកចិត�េល�ទង ់ ថ�ទងនឹ់ងេបក
�ពះបនទូលស�មបេ់យង េហយឥឡូវេនះ ដូចែដលខញុ ំបន�នេ កនុងជំពូកទី២
ៃនកិចចករ។
8 ដូចែដលខញុ ំផ�ល់ឱយ យបទី់មយួគឺជករយងមកេលកទីពីរ…របស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ ៃថងពុធ។ េហយយបៃ់ថង�ពហសបតគឺេ េលករលះបង់
ដ�៏គបល់កខ៍។ េហយយបៃ់ថងសុ�កគឺេ េលដង� យធួនដ�៏គបល់កខ ៍ ល�ឥតេខច ះ។
េតអនកយល់េទកលពីយបម់ញិ? ល�ឥតេខច ះ រេប បែដលេយង�ចគម នកំហុស
និងល�ឥតេខច ះចំេពះ�ពះេន�តរបស់�ពះ! េហយយបេ់នះគឺេ េល ទីប ចុ ះសព។
េហយៃថងែស�កេលកររស់េឡងវញិ។ ដូចជៃថងបន�បនទ ប។់
9 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេ�ជសេរ សេ យបេ់នះ ស�មបក់រ�ន�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ
េចញពីេស វេ កិចចករ ជំពូកទី២និងខទី២៥ ទី២៦ និង២៧ រមួប ចូ ល។ េហយ
��នដូចេនះ េព�តសកំពុងនិយយ។

ដបតិហ�ួង�វឌីមន�ពះបនទូលពី�ទងថ់ ទូលបងគំបនេឃញ
�ពះអមច ស់ េ មុខទូលបងគំជនិចច ពីេ�ពះ�ទងស់ណ�ិ តេ ខងៃដ�� ំ
ទូលបងគំ េដមបមីនិឲយទូលបងគំ�តវរេងគេឡយៈ

េហតុេនះបនជចិត�ទូលបងគំមនេសចក�ីអំណរ េហយអ�� ត
ទូលបងគំកែ៏ថ�ង េ�យេសចក�ីេ�តកអរ ១េទ ត របូ�ចទូ់លបងគំនឹង
�ន កេ់  េ�យេសចក�ីសងឃមឹែដរៈ
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ដបតិ�ទងនឹ់ងមនិទុក�ពលឹងទូលបងគំ ឲយជបេ់ កនុង�ថ នឃុំ�ពលឹង
មនុស��� បេ់ទ ក៏មនិឲយអនកបរសុិទធរបស់�ទងេ់ឃញេសចក�ីពុករលួយ
ែដរ។

10 អ�ីែដលជអតថបទដ�៏សស់�� តស�មបយ់បេ់នះ េដមបទីទួលបនបរបិទៃន
�ទងេ់ កនុងផនូរ។
11 េរ ងដំបូងែដលេយងចងេ់មល…ទញករយកចិត�ទុក�ករ់បស់អនកេ
គឺជភពមនិចុះស�មងៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះរក��ពះបនទូលរបស់�ទង់
ក� យជអក�រ។ េហយយបេ់នះ េយងចងព់េន� នគំនិតរបស់េយងេលេរ ងេនះ ថ
�ពះជមច ស់រក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េយង�ចធនបននូវអ�ីែដល�ពះបន
មនបនទូលេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងថ់ជេសចក�ីពិត។ េហយជំេន មនិសថិតេ
េលខ�ចហុ់យៃនគំនិតរបស់មនុស�ឬ�ទឹស�ីរបស់មនុស�េឡយ ប៉ុែន��មនកែន�ង
ស�មកចុងេ�កយរបស់�េ េលថមែដលមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបនៃន�ពះបនទូលដអ៏ស់
កលបរបស់�ពះ។
12 �ពះបនទូល! �បសិនេប�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល េនះជេសចក�ីពិតជ
េរ ងរហូត។ �ទងម់និ�ចយក�មកវញិ េហយនិយយថ “ខញុ ំមនិែមនមននយ័
ពី�េទ។” ខញុ ំ�ចនិយយេហយអនក�ចនិយយបន បនទ បម់កេយងងយនឹង
�ក�ស់ពកយមកវញិ េ�ពះេយងនិយយ�េ�យចំេនះដឹងល�បំផុតរបស់េយង
និងអស់ពីសមតថភព។ ប៉ុែន� �ពះ�ទងខុ់សពីេយងខ� ងំ�ស់។ �ទងគឺ់គម នែដន
កំណត ់ េហតុដូេចនះេហយបនជ�ទងម់និមនបនទូលអ�ីមយួេឡយ លុះ��ែត�
ល�ឥតេខច ះ។ �ទងម់និែដល�តវដកពកយមកវញិ មនិែដល�តវសំុេទសចំេពះអ�ី
ែដល�ទងប់នមនបនទូល។ �ែតងែតឈរម ំជេសចក�ីពិត។
13 សូមបែីតស�មប�់ពះេយសូ៊វ េ កនុងៃថងដអ៏�ច រយេនះ ែដលេយងកំពុង�បរពធ
ពិធី េ េពលែដល�ពះជមច ស់ពិតជបនសម� ប�់ពះ�ជបុ���ទងស់�មប់
អំេពបបៃនេ�កិយ �បែហលជ�បព់នឆ់ន មំុន សូមបែីត�គឹះែផនដីេ មនិទន់
�កេ់ េឡយ។ �ពះបនមន�ពះបនទូល េហយ�ជផលិតផលែដលបនប ចប់
េ �ថ នសួគេ៌ េពលែដល�ពះមនបនទូល� �បនប ចបេ់ហយ។ អូ េបេយង
យល់បនែតអតថនយ័េនះ េតេយងជមនុស�ខុសគន យ៉ង�! េដមបេីមលេ កនុង
េស វេ របស់�ទង ់ ករជំនុំជំរះែដល�តវបន�កេ់ ទីេនះស�មបអ់នកែដលមនិ
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�� បប់ងគ ប ់ �នឹងេធ�ឱយបុរសមន កពិ់និតយេមលខ�ួនឯង ពីមយួេម៉ងេ មយួេម៉ង
េហយ�នឹងេធ�ឱយមនុស�សុចរតិអរសបបយពីមយួេម៉ងេ មយួេម៉ង េដមប�ីន
ពរជយ័ែដល�ពះបនសនយចំេពះអនកេ�ម ះ�តង។់ េហយេយង�ចធនថ
�ល់ពកយទងំអស់នឹង�តវបនបំេពញ េ�យ�គនែ់ត�ក�់ពលឹងេយងេ េល
�ប៉ុេ�� ះ។ �ែតងែតជវធីិេនះ។
14 េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលេ កនេ់�កណូេអ �តឡបេ់
កនុងពិភពមុនេពលមនទឹកជំនន ់ �បែហលជមុនេពលែដល�ពះគមពរី�តវបន
សរេសរ ឬ�ពះគមពរីេនះ�តវបនេគសរេសររចួ ឬយ៉ង�កេ៏�យ �ពះបន
មនបនទូល�បបណូ់េអថ មនខយល់ពយះុមក េហយទឹកនឹង�គបេលែផនដី។
េហយេ�យគម នភស�ុ�ង�មយួែដលថ�នឹងេកតេឡងបន អ�ី�គបយ៉់ងគឺ
ផទុយ�សឡះ ណូេអេធ�ករេ�យេកតខ� ច េហយសងទូ់កធំ េហយេរ បចំ�។ �
គឺស�មបក់រសេ ងគ ះ�គ�រនិងខ�ួនគត។់ �ពះមនិែដលេធ�ឲយគតខ់កចិត�េឡយ
េ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ��តវែតេកតេឡងេ េពលែដល�ពះបននិយយ
ថ�នឹងេកតេឡង។
15 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលយ៉ូប ែដលជេស វេ ចំ�ស់ជងេគបំផុតេ កនុង
�ពះគមពរី ែដលបនសរេសរ�បែហលជមុនេពលេ�កុបបត�ិ�តវបនសរេសរ េហយ
��តវបនប ចូ លកនុង�ពះគមពរី។ េហយេ�កម៉ូេសបនសរេសរេ�កុបបត�ិ។ យ៉ូប
េ កនុងេស វេ របស់គត ់ គតស់�មកយ៉ងសងប ់ �មករសនយែដល�ពះបន
បេងកតគត។់ គតឈ់រែកបរដង� យដុតរបស់គត ់ េ�យមនិភយ័ខ� ចកនុងចិត�
េ�យដងឹថអ�ីែដល�ពះជមច ស់មនបនទូល �ពះជមច ស់�ទង�់ចេធ�បន។ េហយ
េពលអ�ីៗ�កដូ់ចជផទុយេ វញិ យ៉ូបបនឈរយ៉ងរងឹម ំ េ�យ�រករសនយ
របស់�ពះគឺរងឹម។ំ �ពះបនសនយនឹងយ៉ូប េហយយ៉ូបបនពឹងែផ�ក�មករសនយ
េនះ។
16 អូ �បសិនេប�កមជំនុំ�ចេ ដល់កែន�ងេនះ េ កែន�ងែដល��ចពឹងែផ�ក
យ៉ងរងឹមេំ េល�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះេដមបកី� យជករពិត! េត
នឹងមនភពខុសគន យ៉ង� ករែកត�មវនឹងមន េតជផ�ូវកតង់យ�សល
យ៉ង�េហយនិងរកី�យដូចេម�ចេ ែដលនឹងមនអ�ីជអំ�ចែដលនឹងមន
េ េពលែដលបុរសនិង ស�ីនឹងទទួលយក�ពះេ�យគុណតៃម�ចំេពះមុខ អ�ីែដល
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�ទងម់នបនទូលគឺជេសចក�ពិីត។ មនិថ�ថ នភពែបប�េនះេទ �មនិមនអ�ី
ពកព់ន័ធនឹង�េឡយ។ �ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ េនះគឺេ�សចេហយ!
17 េហយយ៉ូប េ េពលែដលគតស់ថិតេ កនុងេពលេវ�ដលំ៏បកបំផុតៃន
បទពិេ�ធនរ៍បស់គតទ់ងំអស់ េ េពលែដលគត�់តវរកេឃញ េ កនុង
វត�មនរបស់�ពះជមច ស់ គឺជមនុស�សុចរតិ។ សូមបែីត�ពះបននិយយ
ថគតល់�ឥតេខច ះ។ េ េលែផនដីេនះគម នអនក�ដូចគតេ់ទ។ ��ងំ
បនទទួលឯកសិទធិេដមបលីបងួគត ់ េ�យនិយយថ “ខញុ ំនឹងេធ�ឲយគត់
�កប់�� ��ទងច់ំេពះមុខ�ទង។់”
18 េហយគតេ់សទរែតយកជីវតិរបស់យ៉ូបេ េហយ េហយនឹងចងេ់ធ�� ប៉ុែន��ពះ
បនគូសបនទ ត�់ពំែដន បននិយយថ “អនក�ចេធ�អ�ីបនចំេពះគត ់ ប៉ុែន�កំុ
យកជីវតិគត។់”
19 េពលេនះយ៉ូបឈរេ �គដសំ៏ខនៃ់នករលបងួ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំដឹង
ថ�ពះេ�បសេ�ះរបស់ខញុ ំមន�ពះជនមគងេ់  េហយេ ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ង
ឈរេ េលែផនដី។ េទះបីដងកូវេចះែសបកបំផ� ញរបូកយេនះកេ៏�យ កខ៏ញុ ំនឹង
េឃញ�ពះកនុង�ចខ់ញុ ំែដរ។” មនិថ�េមលេ ងងឹតយ៉ង� េហយេមលេ មនិ
ពិតយ៉ង�។ មនអ�ីមយួែដលយ៉ូបបនទុកកនុង�ពលឹងរបស់គត ់គឺករសនយដ៏
អស់កលបរបស់�ពះ។ អូ េបេយង�ចេធ�បនែតប៉ុណ�ឹ ង! ចំ�ំ គតប់នពឹងែផ�ក
�មករសនយ “ខញុ ំដឹងថ�ពះេ�បសេ�ះរបស់ខញុ ំមន�ពះជនមរស់។”
20 េហយខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់ថ ពឹងែផ�កេលពកយែដលខញុ ំចងនិ់យយន
េពលអនគត យ៉ូបបនប ជ កក់ែន�ងកបស់ពគត។់ េហយេពលយ៉ូប�� ប ់គត់
ក�៏តវេគប ចុ ះយ៉ងដូេចនះ។
21 មនបុរសមន កេ់ទ ត េឈម ះអ�័ប� ំ ែដលបនយក�ម�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ េហយគតប់នេជ �ពះ។ េហយគតប់នេ របស់ទងំេនះែដលផទុយ
នឹងករសនយែដល�ពះបន�បទនឱយគត ់ �កដូ់ចជមនិមន។ គតប់នយក
�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយេ េពលែដលៃថងបនកន�ងផុតេ  និងសប� ហ៍
និងែខ និងសូមបែីតឆន បំនកន�ងផុតេ  េនះមនិែដលេធ�ឲយអ�័ប�េំង ងឆងល់
សូមបែីតបន�ិច។ �ពះគមពរីបននិយយថ “គតម់និងកេរេ�យករមនិេជ �ម
ករសនយរបស់�ពះេឡយ ប៉ុែន� បនេ�ម ះ�តង ់សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់។”
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22 េ េពលែដលអ�ីៗ�កបី់ដូចជ�ល់ៃថង �កនែ់តពិបកេឡងៗជេរ ង�ល់ៃថង
ប៉ុែន� ជំនួសឱយករចុះេខ�យ យ៉ូបកនែ់តរងឹមជំេរ ង�ល់ៃថង។ អូ េយងមនករ
ធនដម៏នពរ! េ េពលែដលករពិបក�កដូ់ចជេកនេឡងេដមបឱីយេកតេរ ង
គឺ�ពះបនសនយ ពីភពមនិ�ចេ រចួ ជំនួសឱយករេគចេចញ �តឡបេ់ កនុង
ពិភពេ�កវញិ េយងគួរែតឈរឱយកនែ់តរងឹមជំងអ�ីែដលេយងធ� បឈ់រេ
េល�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ �គួរែតេ�ះ��យ� េ េពលែដល�ពះមន
បនទូលអ�ីមយួ។
23 េហយអ�័ប�បំនេ របស់ទងំេនះដូចជមនិមនេទ េ�ពះ�ផទុយនឹង
�ពះបនទូល។ េហយេ េពលែដលអ�័ប�បំនបតប់ងសំ់ណព�ចិត�ជ�បពនធ
របស់គត ់ េឈម ះ��៉ បនទ បពី់រស់េ ជមយួគន អស់ជេ�ចនឆន  ំ គតប់នទិញ
ដីមយួចំែណកេ ជិតកែន�ងប ចុ ះសពយ៉ូប េហយប ចុ ះសព��៉។ ឆងល់ថ
េហតុអ�ី? ពួកេគជេ��! េគេឃញ! ពួកេគបនទកទ់ង�ពះ! េហយឥឡូវេនះ
េពលែដលអ�័ប��ំ� ប ់គត�់តវបនេគប ចុ ះេ ជមយួនឹង��៉។
24 ឥឡូវេនះ គតម់និចងឲ់យអនកទងំេនះផ�ល់ចំែណកដីដល់គតេ់ទ។ គតប់ន
ទិញ� េ ចំេពះមុខ�ក�។ី េតអ�ីេ ជ�បេភទៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹកដ�៏សស់
�� ត។ គតប់នទិញ�េ ចំេពះមុខ�ក� ីថ�ជកមមសិទធិរបស់គត។់ អូ េនះ
ជរេប បែដលអនកេជ ពិត�បកដគួរែតមក មនិែមនរអិលដួលេ �ជងេនះេទ ប៉ុែន�
�តវឈរេ ចំេពះមុខ�ក� ី “ខញុ ំជ�ក�ៃីន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ និងពី�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ និងពីកិចចករដអ៏�ច រយរបស់�ទង”់ និងេ�ចនេទ ត ដូចែដលេយងេឃញៃថងដ៏
��កកេ់នះខិតជិតមកដល់។
25 េហយបនទ បម់កេ េពលែដលកូន�បសរបស់អ�័ប� ំែដលជអុី�ក �ម
ករសនយនឹងផ�ល់ឱយគត។់ េហយេពលអុី�ក�� ប ់គត�់តវបនេគប ចុ ះជមយួ
អ�័ប�។ំ េហយអុី�កបេងកតបនយ៉កុប។
26 េហយេ េពលែដលយ៉កុប…បន�� បេ់ េអហ�ុបី។ ប៉ុែន�ចូរកតស់មគ ល់
មុនគត�់� ប ់ គតប់ននិយយេ កនកូ់ន�បសេ�� របស់គតគឺ់ យ៉ូែសប
“មកេនះ កូន�បស េហយ�កៃ់ដរបស់អនកេល�តគកពិកររបស់ខញុ ំ។” ចេំមលថ
គតពិ់ករេ�យ�រែតេទវ�របស់�ពះអមច ស់បះ៉�តគកគត ់ េហយគតក់ស៏ពឹកពី
ៃថងេនះមក។ គតប់ននិយយថ “សូម�កៃ់ដេល�តគករបស់ខញុ ំ េហយសបថនឹង
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ខញុ ំ េ�យ�ពះៃនបុព�បុរសរបស់េយង កុំឲយអនក�ល់គន ប ចុ ះសពខញុ ំេ �សកេអសីុប
េឡយ។” េហតុអ�ី? អូ ពួកេគមន�ពះបនទូល ពួកេគមនករេបកសែម�ង!
27 េហយខញុ ំសូមឈបេ់ ទីេនះ េដមបនិីយយេ  �កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់ែដល�តវបន�ងសងេ់ឡងេ�យករេបកសែម�ងដេ៏ទវភព មនិែមន
��ស័យេលនិកយ អងគករ មនិ��ស័យេលេគលលទធិ ឬករបេ�ង នេទ ប៉ុែន�
��ស័យេលេសចក�ីពិតខងវ ិ ញ ណៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។
28 េអបិល េ សួនចបរេអែដន មន�េ េពល�កមជំនុំចបេ់ផ�ម។ េតគតដឹ់ង
ថយកកូនេច មមកេ�យរេប ប�? េហតុអ�ីបនជគតម់និយកែផ�េឈដូចក
អុីន? ប៉ុែន��តវបនេបកសែម�ងឲយដឹង!
29 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលម�ងថ “េតមនុស�ថខញុ ំជនរ�?”

“អនកខ�ះបននិយយថ�ទងគឺ់ជ ‘ម៉ូេស’និង ‘េអលីយ៉’ ជេដម។”

�ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�េតអនកនិយយថខញុ ំជនរ�?”
30 អនកេឃញេទ �មនិ��ស័យេលអ�ីែដលអនកេផ�ងគិតេនះេទ �ជអ�ីែដល
អនកដឹងថជករពិត។ “េតអនកនិយយថេមច៉វញិ?” សំណួរេនះនឹងជួបេយង
�ល់គន េ យបេ់នះ “េតអនកនិយយថេមច៉វញិ?”
31 េហយេព�តសនិយយយ៉ងរហ័សេ�យមនិ�ទ កេ់សទរមយួថៈ “�ទងជ់
�ពះ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។”
32 ដូចជ�ពះេយសូ៊វែដលបន�ជបនូវ�ថក៌ំបងំៃនចិត�ទងំអស់ តបតិ�ទង់
មនិែមនជអនក�េ�កពី�ពះេយហូ�៉ែដលបនក� យជ�ចឈ់មេនះេទ
េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អនកមនពរេហយ សីុម៉ូន ជកូនរបស់យ៉ូ�ស ដបតិ
�ចនិ់ងឈមមនិបនេបកសែម�ងករេនះដល់អនក�ល់គន េទ ប៉ុែន��ពះវរបិ�
របស់ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគប៌នេធ�ករេនះ។ េហយេ េលថម�េនះ ខញុ ំនឹងសង់
�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ េហយទ� រនរកមនិ�ចយកឈនះ�បនេទ។”
33 េហយេយងជមនុស�េ េពលែដលេយងមក េយងលូេធ�នចងេ់ដរេ�យ
េសចក�ីជំេន  េយងេមតូឌីសទចងែ់�សកេដមបទីទួល� អនកេពនទីកុស�ចងនិ់យយ
ភ�ដៃទ េដមបទីទួលបន� ប៉ុែន�េនះគឺេ ដប�់នម៉យពី�។
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34 �គឺជករេបកសែម�ងដេ៏ទវភពរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ែដលជ
បុគគលៃន�ពះអងគ�ទងប់នសែម�ងឲយេឃញកនុងចិត� “េ េលថម�េនះ ខញុ ំនឹងសង់
�កមជំនុំរបស់ខញុ ំ េហយទ� រនរកនឹងមនិ�ចយកឈនះ�បនេទ។” �ដំេណ រករ
ល�ឥតេខច ះជមយួម៉ថយៈ២៤ ៥:២៤ ឬយ៉ូ�ន ៥:២៤ “អនក�ែដល�� ប់
�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំមក អនកេនះមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច េហយមនិែដលចូលេ កនុងករផ�នទ េទសេឡយ គឺបនឆ�ងផុត
ពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។” មនិែមនេ�យ�រែតអនកមនចលន�មយួ
�រមមណ៍�មយួេឡយ ប៉ុែន�េ�យ�រអនក�ល់គន បនេ េហយ ឯកសិទធិៃនករ
ឲយ�ពះ�គីសទេបកសែម�ងមកអនកពី�ថ នសួគ ៌ “េ េលថម�េនះ ខញុ ំនឹងសង�់កមជំនំុ
របស់ខញុ ំ។”
35 េហយយ៉កុប េពលគត�់� ប ់ កូនគតក់យ៏កសពេ �ក ់ េហយគត�់តវ
បនេគប ចុ ះជមយួអ�័ប� ំ អុី�ក ��៉ និងយ៉ូប េ ែដនដីបរសុិទធ កនុង
�បេទសប៉េឡសទីន។
36 បនទ បម់ក យ៉ូែសប ជេ��។ គតប់នរកីចេ�មនេ �បេទសេអហ�ុបី។ គត់
បន�គ ល់�ពះ។ �ពះបនេបកសែម�ងអងគ�ទងដ់ល់គត។់ េហយេ េពលែដល
គតប់ន�� បប់ននិយយថៈ “កុំកបឆ់�ឹងខញុ ំេ ទីេនះ ប៉ុែន��កចុ់ះ…េពល�…
ៃថង�មយួ�ពះជមច ស់នឹងមករកអនក!” េហតុអ�ី? គតប់នពឹងែផ�ក�ម�ពះបនទូល
របស់�ពះចំេពះម៉ូេស “បនួរយឆន ពំួកេគនឹងបេ�ម�បជជតិេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងនពំួកេគ
េចញ។” គតប់នពឹងែផ�កជមយួនឹង�ពះបនទូល។
37 េហយអ�ីែដលជរបូភពដ�៏សស់�� តេ ទីេនះ �បសិនេបអនកនឹង
កតស់មគ ល់។ �ល់ជនជតិេហេ�ពរែដលេដរឆ�ងកត ់ េ�យខនងរបស់គត�់តវ
បន�យដំ េ�យអនកដឹកពួកទសករ។ េហយេ េពលែដលគតប់នេមល
ឆ�ឹងរបស់េ��របស់គត ់ យ៉ូែសប គតដឹ់ងថៃថង�មយួពួកេគនឹងេចញេ
េ�ក។ េ�ពះថ ឆ�ឹងទងំេនះ�តវបនទុកេ ទីេនះ េដមបទុីកជអនុស�វរយី ៍ េ
ៃថង�មយួពួកេគនឹងេចញេ េ�ក។
38 �មនរយៈេពល�បែហលដប�់បឬំដប�់បបីំឆន មំុន េ េពលែដលប៊លីីប៉ុល
េកមង�បសតូច�យុ�បែហល៥ឆន  ំ េសទរែត… េយងមនផក តូចមយួែដលេយងកំពុង
យកេ ផនូរម� យគត ់េ េពលៃថងរះ�ពឹកមយួ េ ៃថងបុណយអុីេសទរ ដូចជ�ពះ�ទិតយ
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កំពុង រះមក កំពុងែតរះេឡង ឬមុនពន�ឺៃថង �គឺ បនទ បម់ក�តវេ ថ� យបងគំ។ េហយ
េ េពលេយងេដរចុះេ កនផ់នូរ មតិ�តូចេនះបនេ�ះមកួរបស់គត ់ េពលេយង
ផ� ស់េ កែន�ងែដលប�ូន�សីតូចរបស់គត ់ និងម� យរបស់គត�់តវបនេគប ចុ ះ។
េហយគតច់បេ់ផ�ម�សងូត�សងត ់េហយយំ េហយគតនិ់យយថ “ប៉ េតម៉ក់
ចុះកនុងរនធេនះឬ?”
39 ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ កូន�បស។ នងមនិេ ទីេនះកនុងរនធេនះេទ។ នង
េ កែន�ង�បេសរជងកូននិងប៉មយួ�នដង។”

គតប់ននិយយថ “េតខញុ ំនឹងជួបម៉កម់�ងេទ តេទ?”
40 ខញុ ំបននិយយថ “េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ េបអនកចងប់ន� អនក�ចជួប
នងម�ងេទ ត។”

បននិយយថ “េតរបូកយរបស់នងនឹងេឡងពីផនូរេនះឬ?”
41 ខញុ ំបននិយយថ “សម� ញ់ចិត�ប៉ បិទែភនកចុះ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកេរ ងខ�ីមយួ។
ជេ�ចនរយឆន មំុន �ពឹកែបបេនះ មនផនូរមយួទុកេចល។” ខញុ ំបននិយយថ “�
ជកររលឹំកដល់ ‘អស់អនកែដលេដកកនុង�ពះនឹង�ពះ�គីសទនឹងេ�កកជមយួគន េពល
�ទងយ់ងមក។’” េ�យគម ន�សេមលៃនករសង�យ័ ខញុ ំពឹងែផ�កេលករសនយដ៏
អស់កលបរបស់�ពះ!
42 ដូចយ៉ូបពីេដម េពលេយងឮដូេចន ះ “េផះនឹងេ ជេផះវញិ និងធូលីេ ជធូលី
វញិ” �េធ�ឲយខញុ ំនឹកេឃញដល់មតិ�ដច៏ំ�ស់ ែដលបននិយយថៈ

កំុ�បបខ់ញុ ំ ជេលខេ�កេ
ជីវតិ�គន់ែតជសុបិន�ទេទ!
េហយ�ពលឹងគឺ�� បេ់ហយរ�ករ់អលួ
េហយអ�ីៗ�កម់និែមនជអ�ីែដលពួកេគេឃញ។

គតប់ននិយយថៈ
បទ ជីវតិគឺជករពិត! ជីវតិគឺេ�ម ះ!
េហយផនូរមនិែមនជេគលេ របស់�េទ
ដបតិអនកជធូលីដីនឹង�តវ�តឡបេ់ ជធូលីវញិ
មនិ�តវបននិយយអំពី�ពលឹងេទ។
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43 េគេ �ថេតអូផនី េពលេយងចកេចញពីទីេនះ េយងេ កែន�ងេផ�ង។
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ ខញុ ំទទួលយកពកយរបស់�វក័ េពលគតនិ់យយ
ថ “�បសិនេបេ�ងឧេបសថឬលំេ េ េលែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ េនះេយង
មនកែន�ងមយួែដលកំពុងរងច់រំចួេហយ េដមបផី� ស់ទីពីទីេនះេ កនុងេនះ។”
44 អ�័ប� ំអុី�ក យ៉កុប យ៉ូប េ��ទងំអស់ ពួកេគបនទុកចិត� េហយេជ
ថនឹងមនកររស់េឡងវញិែដល�ពះេ�បសេ�ះនឹងមក។ ពួកេគបនទយអំពី
�ទង។់ េហណុកបនទយអំពី�ទង ់បនពឹងែផ�ក េហយបិទ��ទីបនទ ល់របស់គត់
ជមយួ�។ អុី�ក យ៉កុប �នីែយល៉ េយេរម េអេសគល ពួកេគបនពឹងែផ�ក
ថេ េពលែដល�ពះេមស�ុនីឹងមក។
45 េហយពួកេគបន�� ប ់េហយ�ពលឹងរបស់ពួកេគបនចូលេ កនុង�នសួគ។៌
ពួកេគមនិ�ចចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះបនេទ េ�ពះ (េយងមន�
កលពីយបម់ញិ) ឈមេគនិងពែពមនិ�ចអតេ់ទសបបបនេទ ��គបដណ� ប់
ែតអំេពបប និយយអំពីៃថងែដលករបូជដល៏�ឥតេខច ះ េ�យ�រឈមសត�មនិ
�ច�តឡបម់កកនអ់នកេគរពបូជវញិ ដូេចនះគតនឹ់ងមនិឈបថ់� យយ ញបូជ
�បេភទេនះេទ។
46 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះបនេ�យទិវងគត ជីវតិែដលេ កនុង
�ទងគឺ់គម ននរ�េ�កពី�ពះេឡយ េដមប�ីតឡបម់កវញិេហយយកេយងេ កនុង
�គ�ររបស់�ពះ។ េហយឥឡូវេនះ េយងគឺជកូនរបស់�ពះ ជជីវតិែដលមកពី�ពះ
េ�ហិតរបស់�ទង។់
47 ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់ឲយបនេល ន �មឱយទន។់ េ េពលែដល�តលប់
កនគ់មពរីស ញ ចស់ េហយអស់អនកែដលេជ  និងថ� យបងគុ ំ េហយបន�� ប់
េ កនុងជំេន  េ�យរងច់េំពលេវ�េនះ មូលេហតុែដលេ��ទងំេនះេធ�ដូេចនះ
េហយចងប់ ចុ ះេ ប៉េឡសទីន ពួកេគបនដឹងថ ករេ�បសឲយរស់េឡងវញិនឹង
មនិមនេ �សកេអសីុបេទ។ �នឹងេ ប៉េឡសទីន ែតមយួគត។់
48 េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំនិយយេ យបេ់នះ: ខញុ ំមនេឈម ះ�គប់
�បេភទ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលមនុស�េ ខញុ ំ េនះមនិមននយ័ស�មបខ់ញុ ំេទ។ អ�ី
ែដលខញុ ំចងេ់ធ� គឺដឹងថខញុ ំបន�� បេ់  េហយជីវតិរបស់ខញុ ំ�តវបន�កទុ់កកនុង
�ពះ�គីសទ �មរយៈ�ពះ េហយេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េពលែដល�ទង់
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��ស់េ ពីចំេ�មមនុស��� ប ់ េនះខញុ ំនឹងេឆ�យេ ៃថងេនះ។ ចូរប ចុ ះខញុ ំកនុង
�ពះ�គីសទ ដបតិអនកែដលេ កនុង�ពះ�គីសទនឹងេ�កកេឡងមកជមយួនឹង�ទងេ់
ៃថងេនះ។
49 េតេយងចូលកនុង�ពះ�គីសទេ�យរេប ប�? កូរនិថូសទី១ ១២:១៣ “េ�យ
វ ិ ញ ណែតមយួ េយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជរបូកយែតមយួ
េហយក� យជពលរដ�រមួៃន�ពះ�ជ�ច�ក�ពះ។” េយង�បកសថជអនកេធ�
ដំេណ រ និងជមនុស�ចែម�កេ េលែផនដីេនះ តេ េទ ត ែលងែស�ងរករបស់
េ�កិយទងំេនះេទ តេហយ ប៉ុែន�បនែស�ងរកករយងមករបស់េស�ចែដលមន
�ពះពរេដមបកីនក់បែ់ដនពីសមុ�ទមយួេ សមុ�ទគម ន�ពំែដន េ េពលែដល�ទង់
យងមកកនុងសិរលី�របស់�ទង។់ �បកដ�ស់ េយងែស�ងរកករយងមករបស់
�ទង។់
50 េហយបនទ បម់កគម នមនទិលកនុងចិត�ខញុ ំេទ ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វ
មនេ កនុង�ពះទយ័របស់�ទងេ់ េពល�ទងេ់ េលែផនដីេនះ គឺជភពមនិ
ែ�ប�បលៃន�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ។ េ�យ�រ េយងដឹងថេ កនុង
�ទង ់ ភពេពញេលញៃនរបូកយរបស់�ពះ។ �ពះទងំមូលសថិតេ កនុង�ទង។់
�ទងជ់�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ ប៉ុែន��ទងគ់ងេ់ កនុង
ទ�មងម់នុស� េតអូផនីរបស់�ពះជមច ស់ ជរបូដអ៏�ច រយរបស់�ពះជមច ស់ ែដល
�ទងប់នបេងកតមនុស�មក បនទ បម់ក�ក�់ពះអងគ�ទងេ់ េលែផនដី។ �ទងម់ន
�ងកយមយួ។ �ពះមនិមកេ�យគម នរបូកយេទ។ �ពះមនរបូកយមយួ េហយ
�េមលេ ដូចជមនុស�។ េ�កម៉ូេសបនេឃញ� អនកេផ�ងេទ តបនេឃញ�
េហយេមលេ ដូចជមនុស�។
51 េហយ��គនែ់តជករចប�់រមមណ៍ េនះគឺជអ�ីែដលេនះគឺជប៉ុេនះ។
េហយអ�ី�គបយ៉់ងេ េលែផនដី ភព�សស់�� ត ភពែផ�មែល�ម ភព�សស់�� ត
ៃនែផនដី គម នអ�ីេផ�ងេទ តេ កនុងេ�កេនះេទែតជចេម�យចំេពះអ�ីែដល�បេសរ
ជងេនះេ េទ ត ែដលរងច់េំយងេ េពលែដលេយងចកេចញពីពិភពេ�ក
េនះ។ តបតិអ�ីៗទងំអស់េ េលែផនដី�គនែ់តជគំរៃូនអ�ីែដលេ �ថ នសួគ៌
ប៉ុេ�� ះ។ អ�ី�គបយ៉់ងែដលល� អ�ី�គបយ៉់ងែដល�តឹម�តវ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�សស់
�� ត េដមេឈ សត��� ប អ�ី�គបយ៉់ងគឺ�គនែ់តជគំរៃូនអ�ីែដលេ �ថ នសួគ។៌
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52 ជីវតិរបស់េយង�គនែ់តជគំរបូ៉ុេ�� ះ។ ��គនែ់តជ�សេមល េហយ
មនិែមនជេរ ងពិតេទ។ �ជែផនកអវជិជមន។ ��តវករេសចក�ី�� បេ់ដមបអីភវិឌ�
របូភព េដមប�ីកេ់យងេ កនុងេតអូផនីែដលេយងបនមក។ បនទ បម់កេ កនុង
កររស់េឡងវញិេយងមកកនុងរបូ�ងរបស់�ទង ់ែដលជរបូកយែដលរស់េឡងវញិ។
អ�ីែដល�សស់�� ត មនិ�តឹមែត�សស់�� តប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��គឺជេសចក�ីពិតដ៏
ឧ�រកិៃន�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ ែដលេយងនឹងបនដូច�ទង។់

53 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វបនរមួប ចូ លជមយួនឹងអំ�ច
ទងំអស់របស់�ពះ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងប់នជួប��ងំ �ទងម់និែដល
េ�បអំ�ច�មយួរបស់�ទងេ់ឡយ។ �ទង�់គនែ់តសំេ េល�ពះបនទូល! �ទង់
បនេធ�។ �ទងម់នបនទូលថ “��តវបនែចងថ ‘មនុស�មនិ�តវរស់េ េ�យ
�រែយនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�គឺេ�យ�គប�់ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះឱស�របស់
�ពះ។’”

54 អ ច ឹងេតអនក�ចនិយយថអនក�ចេ ផទះេហយេធ�ជ�គិ�ទ នល�ដូចអនក
េ �ពះវ�ិរេ�យរេប ប�? អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ �ន�ពះបនទូល!
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទ�េ�បសេល�ពះបនទូល។ �ពះគមពរីគឺជរបប��រខងវ ិ ញ ណ
របស់�ពះស�មប�់កមជំនុំរបស់�ទង។់ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអនកែដលនំ
�មកអនក េហយ�ក�់េ កនុងចិត� េហយេ�យអរ�ពះគុណគឺអនកេ��ចទឹក�។
េហយ�ល់ករសនយរបស់�ពះនឹងបេងកតនូវអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលថនឹងេធ�។
��តវែតអ ច ឹង។ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េហយជជីវតិ។

55 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេភ�ចថ ខញុ ំមនេពលែតកន�ះេម៉ងប៉ុេនះ។ ខញុ ំ�តវករេពល
យូរ�ស់ េដមបេី ដល់អ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ។

56 ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់�ពះេយសូ៊វេ កនុងេម៉ងចុងេ�កយ ឬពីរៃន�ពះជនម�ទង់
ទំនយជេ�ចន�តវបនសេ�មច។

57 មនេគនិយយមកខញុ ំថ “បង�បស�បណ�ំ េនះ�តវែតេកតេឡង េហយ�
�តវែតេកតេឡងែបបេនះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “��ចេកតេឡងកនុងរយៈេពលមយួេម៉ង។”
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58 �បសិនេបអនកនឹង�នទំនុកតេមកង េលខ ២២ េហយេមលេម៉ងៃនករ
សុគតរបស់�ទងេ់ េឈឆក ង ខញុ ំេភ�ចថ េតករពយករណ៍ដអ៏�ច រយប៉ុនម ន�តវ
បនសេ�មចកនុងរយៈេពលពីរ ឬបីេម៉ងចុងេ�កយៃនជីវតិរបស់�ទង!់ �បកដ
�ស់ “ពួកេគបនេចះេជងខញុ ំ និងៃដរបស់ខញុ ំ។ �ពះៃនទូលបងគំ �ពះៃនទូលបងគំ
េអយ េហតុអ�ីបនជ�ពះអងគេបះបងទូ់លបងគំ?” ដូចជ �វឌីែ�សកយំ។
59 េហយេរ ងមយួេទ តែដលខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់ េសចក�ីពិត ជែផនកែដល
មនិ�ចខុសបនៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះគមពរីបននិយយថ “�ទងរ់ក�ឆ�ឹង
ទងំអស់របស់�ទង ់ មនិមនឆ�ឹង�មយួ�តវបកេ់ឡយ។” ដបតិេ កនុង�បេភទ
�ចេ់ច មប៉�ក ល់គឺជ�បេភទរបស់�។ កូនេច ម�តវែតគម ន�� ក�ន ម គម នឆ�ឹង
ែដលបក�់តវេ កនុង�ចេ់ច ម។ េហយេ េម៉ងែដល�ទងគ់ង…់�ទងប់នសុគត
ពួកេគបនេឡងេ បំបកេ់ជងរបស់�ទងេ់�យញញួរ។ េហយពីមុនមក…សូម
�កេឡកេមលេពលេវ�ដសំ៏ខន!់ បុរសែដលកនញ់ញួរបនេ�ត មខ�ួន�យេជង
របស់�ទង ់ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះបនមនបនទូលថ “�នឹងមនិមនឆ�ឹងមយួបក់
េ កនុង�ពះកយរបស់�ទងេ់ឡយ។”

“េត�នឹងេកតេឡងេ�យរេប ប�?” េយង�បញប។់
60 �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺអស់កលបជនិចច! �បសិនេប�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺ
ល�ឥតេខច ះ េនះពួកអនកែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ�បកដជេលកេឡងដូចជមនករ
រស់េឡងវញិ។ �ពះមនកតព�កិចចេ នឹង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េដមបពីយបលអនក
ដូចជ�ទងគឺ់េដមប ី ជួយ សេ ងគ ះអនក។ ស�មប�់ទង ់ �គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
ែដលបនសនយ�។ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយេយងគម នសិទធិដកខ�ួនេចញពី
�េទ។ ប៉ុែន��គនែ់តនិយយថ “�គឺជករពិត។” េជ ចុះ! េទះមនេរ ងអ�ីេកតេឡង
កេ៏�យ េជ ចុះ។ េនះជរេប បែដលពួកេគដៃទេទ ត�តវេជ  េហយេយងមនិ�តវ
បនដកេចញពី�េទ។ �ពះបន�បគល់ប៉េឡសទីនេ ឲយអុី��ែអល ប៉ុែន�ពួកេគ
�តវែត�បយុទធេដមប�ីគបទ់ំហំដីែដលពួកេគទទួលបន។ ករសនយគឺជរបស់អនក
ប៉ុែន�អនក�តវែតតសូ៊េដមបបីន�គបអ់ុញីែដលអនកទមទរ �រក�នឹងេឃញ� �បកដ
�ស់ថ�នងឹេឃញ។
61 ប៉ុែន� ចូរកតស់មគ ល់េ េពលែដលពួកេគបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបបីំបក់
េជងរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង �បសិនេបញញួរេនះ�យេជង េហយបក់
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េនះ �ពះនឹង�តវបនរកេឃញថមនិពិត។ ប៉ុែន�មនិមនករ��កក�់គប�់គន់
េ កនុងទរណុកមមដេ៏ខម ងងឹតទងំអស់ េដមបឱីយញញួរ�យ�ប�រ�ងកយដ៏
មនតៃម�េនះេទ។ ដបតិ�ពះបទ�វឌី �បបីំរយឆន មំុន បននិយយថ “�នឹង
មនិមនឆ�ឹង�មយួបកេ់ កនុង�ពះកយរបស់�ទងេ់ឡយ។” �ពះបនទូលរបស់�ពះ
�តវែតឈរេលេសចក�ីពិត។

62 ប៉ុែន�េតពួកេគបនេធ�អ�ីេ េពលេនះ? េគយកលំែពងមកចកេ់ ខង
ចំេហ ង�ព ះអងគ េហយឈមនិងទឹកកេ៏ចញមក េដមបបីំេពញ�មេសចក�ីែដល
�ពះគមពរីែចងថ “ពួកេគបនទម�ុះៃដរបស់ទូលបងគំ និងចំេហ ងរបស់ទូលបងគំ។”
�ពះបនទូល�តវបនបំេពញ។

63 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ទងក់ំពុងេ�យ ទិវងគត អូ េតេម៉ងដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច
យ៉ង�ហន៎! ខញុ ំគិតដល់បទហនឹង េហយនិយយ�តងេ់  �េធ�ឲយខញុ ំឈចឺប ់េពល
ខញុ ំគិតថបទេនះែដលកវនិីពនធេ�ចនឆន មំុនៈ

’ក�� លថម�និងេមឃងងឹត
�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំបនឱនកបលេហយសុគត
�ងំននបនេបកបង� ញផ�ូវ
េ កន�់នសួគដ៌រ៏កី�យនិងៃថងអសកលប។

64 េពលែដល�ទងក់ំពុងពយរួេ ទីេនះ ហូរឈមនិងសុគត េពលែដល�ទងេ់�ន
កបល �ពះ�ទិតយខម សខ�ួនឯងជខ� ងំ េ�យេមលចុះមកជីវតិែមង�� ប ់ែដល�ពះ
បនបេងកត�មរបូ�ទង ់ នឹង�តវបងៃ់ថ�ែបបេនះ េដមបេី�ះ� �ពះ�ទិតយបដិេសធ
មនិេមលចុះមកែផនដីកនុងេម៉ងេនះ។ �ពះចន័ទខម ស់េអ នខ� ងំ�ស់រហូតដល់
គតដ់កកែន�ងរបស់គត។់ េហយផក យែបរខនងមកែផនដី។ អំេពបបគួរឲយរនធត់
�ស់! រេប បែដល�ពះ�តវេ�ះ��យជមយួ�!

65 េហយេដមបេីមលេឃញពួកសងឃចំអកទងំេនះ េ�យេ�� ះទឹកមត�់ក�់ពះ
ភ ក��ទង។់ មនបុរសមន ក�់យ�ពះសិរ នឹងេដមែ�តង េហយនិយយថ “�បសិនេប
អនកជេ�� ចូរ�បបេ់យងថអនក��យអនក។” មន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនដក
ពុកចងក េចញពី�ពះភ័ ក��ទង ់ េហយ�យ�ទងេ់ល�ពះភ័ ក� េហយចងឲ់យ�ទងេ់�កក
េឡង។
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66 �ទងម់នបនទូលថ “�បសិនេប�ជ�ច�ករបស់ខញុ ំសថិតេ េលែផនដីេនះ ខញុ ំ
នឹងេ េ �ពះបិ�របស់ខញុ ំភ� មៗ �ទងនឹ់ងប ជូ នេទវ�ដបពី់រកងមកឯខញុ ំ។”
67 ��ច�តវបនផ� ស់ប�ូរ ប៉ុែន�េត�ទង�់ចេធ��េ�យរេប ប�? �ទងម់និ�ច
េធ��បនេទ េ�ពះជកូនរបស់�ទងផ់ទ ល់ែដលែ�សករក�ពះេ�ហិតរបស់�ទង។់
េតអនក�ច�សៃមេឃញឪពុកមន ក ់ ជឪពុកពិត ែដលមនកូនរបស់គតផ់ទ ល់
(កនុងភពងងឹត) ែ�សកទមទរឈមឪពុករបស់ពួកេគែដរឬេទ? េនះេហយជ
មូលេហតុែដល�ទងម់និ�ចេធ�អ�ីេផ�ងបនេ�កពីសុគត។ �បសិនេប�ទងម់និេធ�
េទ �ជេសចក�ីវនិសស�មបកូ់នេ �ទង ់�ជេសចក�ីវនិសស�មបស់ត�េ�ក។
ប៉ុែន��ទង�់តវសុគត េដមបសីេ ងគ ះ� ស��ទង។់
68 េហយេ េពលែដល�ទងប់នេធ� េ េពលែដល�ទងេ់�នកបល ែផនដីដ៏
ចំ�ស់េនះមនករញ័ររតព់ីេលខនងរបស់�។ �ចបស់ជមនករ�កបថ� យបងគំ
េ�យភយ័ តបតិ�ពះគមពរីបនែចង ថ “ែផនដីទងំមូល ចបពី់េម៉ងទី�បមំយួ
ដល់េម៉ង�បបំនួ ងងឹតេពញៃផទែផនដីទងំមូល។” េហយែផនដីកញ័៏រ េហយ
ថមករ៏លំ។ េហយ�ងំនន�ប�ទបនរែហកពីកំពូលេ បត ប�ុកដង� យបន
�ក�បចុ់ះ។ �ពះ�ជ បុ��ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមគងេ់ បនសុគត។ �ទង់
សុគតពិតរហូតដល់�ពះ�ទិតយទទួល�គ ល់។ �ទងប់នសុគតរហូតដល់�ពះចន័ទ
ទទួល�គ ល់�។ �ទងសុ់គតរហូតដល់ផក យទទួល�គ ល់។ �ទងសុ់គតរហូតដល់
ែផនដីទទួល�គ ល់�។ �ទងសុ់គតរហូតដល់ធតុទងំេនះទទួល�គ ល់�
បរយិកសទទួល�គ ល់�។ អ�ីៗ�តវដឹងថ េនះជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ! ដបតិ
�ពះបនទូលរបស់�ពះមនិ�ចប�ជយ័េឡយ �ទង�់តវបនសនយពីសួនចបរេអែដន
“ពូជែដលនឹងកិនកបលពស់។”
69 ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ�ទង?់ េត�ទងយ់ងេ � េពល�ទង់
បនចកេចញពីេឈឆក ង េហយយងេ កនុងផនូររបស់យ៉ូែសបៃនផនូរេអរម៉ីេថ?
70 �ទង�់កី�ក�ស់�ទងគ់ម នកែន�ងេកយកបលេទ។ �ទងប់នេកតេ កនុងសនូក
មយួ មនេឈម ះេខម េ ពីេ�កយ�ទងដូ់ចជ “កូនខុសចបប។់” �ទង�់តវបនេគ
េសចចំអក ឡកឡឺយ ចំអកេ េលែផនដី។ �ទង�់តវបនេគេសចចំអក េហយ�តវ
បនបដិេសធ។ េហយេ េពលែដល�ទងេ់�យទិវងគត �ទងប់នេ�យទិវងគត
េ�យករកតេ់ទស�ប�រជីវតិ សងខង�ទងម់នេចរពីរនក។់ េហយ�ទងក់៏



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនិមនកែន�ងប ចុ ះសពែដរ េហយ�ទង�់តវបនេគកបក់នុងផនូររបស់អនកេផ�ង។ �ពះ
ៃន�ថ នសួគយ៌ងមកែផនដី! េតេយងគិតថេយងជអនក�ែដល�តវឆ�ងកត់
ករឈចឺបប់ន�ិចហនឹង? អ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបេ់យង! មតិ�េអយ សិក�បន�ិច
េ ។
71 ទ�នរ ៉មុូងំបននិយយថ “ពិត�បកដ�ស់ េនះគឺជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ។” មនុស�មនបប�តវែតទទួល�គ ល់�។ យ៉ូ�សបននិយយថ “ខញុ ំ
បនកបតឈ់មស�ូត�តង។់” គត�់តវែតទទួល�គ ល់�។ ែផនដីទងំមូលបន
ទទួល�គ ល់�។
72 េត�ទងយ់ងេ �? េពលមនុស��� ប ់ េត�ចបេ់ទ? អតេ់ទ បទ។ �ទង់
�តវែតសុគត�មរេប បេនះ ពីេ�ពះ�ពះគមពរីរបស់�ពះបននិយយថ �ទងនឹ់ង
សុគត�មរេប បេនះ។ េហយ�ទងប់នទុកចិត�េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដល�ទង�់ចនិយយថ េ កនុងជីវតិរបស់�ទង ់ “បំផ� ញ
�ពះវ�ិរេនះ េហយខញុ ំនឹងសង�់េឡងវញិកនុងរយៈេពលបីៃថង។”
73 ដបតិ�វឌីបននិយយ េ កែន�ងមយួ មនែតេ កនុង�ពះគមពរី េ�កមករេបក
សែម�ង កល�ពះបទ�វឌី ជមនុស�ៃន�ពះ ជេ��ែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំ
េ�យ�ពះបនទូល បនមនបនទូលថ “ខញុ ំនឹងមនិឱយ�ពះដវ៏សុិទធរបស់ខញុ ំរងទុកខេឃញ
ភពពុករលួយ េហយខញុ ំកម៏និទុក�ពលឹង�ទងេ់ កនុងនរកែដរ។”
74 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អនកបំផ� ញរបូកយេនះ េហយខញុ ំនឹងេលក
�េឡងកនុងរយៈេពលបីៃថង។” �ទងប់នដឹងថ�ពះបនទូលរបស់�ពះមនិ�ចប�
ជយ័បនេទ។ អូ ខញុ ំេអយ!
75 �បសិនេប�ទង�់ចពឹងែផ�កេលករេនះ េ�យេជ ថ�ពះបនទូលរបស់�ពះ
មនិ�ចប�ជយ័េឡយ េតេយង�ចពឹងបនប៉ុនម នេទ តយ៉ង� ែដលេយង
បនេកតម�ងេទ តេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�ជ�ក�េី កនុងចិត�របស់
េយងេ េពលេនះ េយងដឹងថ �ពះដេ៏�បសេ�ះរបស់េយងមន�ពះជនមគងេ់
េហយនឹងយងមកម�ងេទ តេ ៃថង�មយួ។ សូម�បកដថអនកែដលេ កនុង
�ពះ�គីសទនឹងនមំកជមយួនឹង�ទង!់ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។
76 េ ទីេនះគឺ�ទង។់ �ទងប់នដឹងថមនិមនេកសិកមយួៃនរបូកយេនះនឹង
ខូច។ ចិតសិបពីរេម៉ង ភពពុករលួយបនចូលមកដល់។ េនះេហយជមូលេហតុ
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ែដល�ទងម់និបន�ន កេ់ បីៃថង។ �ទងប់នសុគតេ រេស លៃថងសុ�កគឺេ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ។ ប៉ុែន��មនរយៈេពលបីៃថង។ កនុងរយៈេពលបីៃថងេនះ �ទងនឹ់ងមន
�ពះជនមរស់េឡងវញិ េ�យ�រ�ទងទុ់កចិត�េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
77 េនះគឺជ�ទង!់ េត�ទងប់នចកេចញេ � េ េពល�ទងយ់ងេ ?
�ពះគមពរីបននិយយថ “�ទងប់នេឡង។ �ទងប់នេ ផ�ព�ផ�យដល់�ពលឹង
ែដលជបគុ់ក ែដលមនិបនែ�បចិត�េ�យករអតធ់នេ់ សមយ័ណូេអ។” �ពលឹង
របស់�ទង ់ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ េតអូផនីៃនអងគ�ទងផ់ទ ល់បនចុះេ ។ ចូរ
េដរ�ម�ទង។់ េតអនកចងេ់ទ យបេ់នះ េដមបេីដរ�ម�ទង ់ប៉ុនម ននទី? សូមេមល
កែន�ងែដល�ទងប់នេ ។
78 េ ខងេ�កមតំបនទ់ប បន�ក�់�ច�កៃនអំ�ច�រក�
ខងេ�កម…ខងេលែដល�ក�់ពលឹងៃនមនុស�អយុត�ិធម ៌ េ ខងេ�កម��ក់
ែដនរបស់��ងំ នរក។ បនទ បម់កេ ពីេលេយង�ក�់ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ
បនទ បម់កេ េ�កម�សនៈ�ក�់ពលឹងរបស់មនុស�សុចរតិ។ បនទ បគឺ់�ពះ ជ
មច ស់ផទ ល់។ មយួចុះេ ខងេល វ ិ ញ ណទងំពីរេ ទីេនះេ េលែផនដី ែដល
មនឥទធិពលេលមនុស�េ េលែផនដីេនះ។
79 េហយេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគត �ទងក់េ៏ឡង ចុះេ ទីេនះ។
ខញុ ំ�ចេឃញ�ទងេ់ រេស លៃថងសុ�កេនះ បនទ បព់ីករេ�យទិវងគតរបស់�ទង់
[បង�បស �បណ�េំគះេវទិក—េអដ។] េគះទ� រៃនតំបនៃ់នអនកបតប់ង។់ ចូរ
េដរ�ម�ទងប់ន�ិច។ ទ� រេបក។ មន ស�ី មនបុរស មនេកមង�សី មនអនកវយ័
ចំ�ស់ ពួកេគទងំអស់គន េ កែន�ង�កក់ំបងំេនះេ ថគុកៃន�ពលឹងែដល
បតប់ង។់
80 �បសិនេបខញុ ំមនេពល ខញុ ំចង�់បបអ់នក។ េហយ��ច�គនែ់តជករ
េមលេឃញ។ ប៉ុែន�មនេពលមយួខញុ ំបនេ ដល់កែន�ងេនះ េហយបនែ�សកសំុ
ក�ីេម��  េ េពលែដលខញុ ំជមនុស�មនបប�តវវះកត។់ េពលខញុ ំេចញមក ខញុ ំឈរ
េ ទិសខងលិច េលកៃដេឡងេ �ថ នសួគ ៌េហយេឈឆក ងចងំមកេលខញុ ំ។
81 ប៉ុែន� េ កែន�ងកនទុ់កខេនះ �ពះេយសូ៊វបនយងេ មតទ់� រ។ អ�ី�គបយ៉់ង
�តវែតេធ�ជ�ក�ថី �ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េ�យ�រពួកេគ�តវបនេគ
ផ�ព�ផ�យេ កនុងករអតធ់មតៃ់នសមយ័េ�កណូេអ។ េគះទ� រ �ទងម់នបនទូល
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ថ “ខញុ ំគឺជ�ទងែ់ដលេហណុកបននិយយ។ ខញុ ំជពូជរបស់ ស�ី គឺេដមប�ីយកបល
ពស់។ �គប�់ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់�តវបនបំេពញ។ ខញុ ំេទបែត�� បេ់ កល់
�៉រ ី េហយខញុ ំបនេ�ះ�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ។ េហយអនកែដលេហណុកបនែចងេនះ ខញុ ំ
គឺជ�ទង។់” េហយពួកេគគម នេម��  គម នសងឃមឹ េ�យ�រពួកេគបនរលំង។
េហយទ� រ�តវបនបិទេ ចំេពះមុខពួកេគ។
82 ចុះចូលេ កនុងតំបនៃ់ន�រក�! ចុះេ �ចកទ� រនរក! �ទងេ់គះទ� រ។ [បង�បស
�បណ�េំគះេ េលេវទិក—េអដ។]
83 េនះគឺជេពលែដល�ទងេ់ កនុងផនូរ �ពះសព�ទងក់ំពុងរងច់កំររស់េឡងវញិ។
�ទងប់នេ ដល់កែន�ងែដលមនុស�សុចរតិនិងអយុត�ិធមេ៌  កែន�ងែដលអនកនឹង
េ មយួកនុងចំេនមៃថងេនះ េ កែន�ងមយួ ឬកែន�ងេផ�ងេទ ត។
84 េហយ�ទងេ់គះទ� រនរក។ [បង�បស�បណ�បំនេគះេលេវទិក—េអដ។]
េហយេ េពលែដល�ទងប់នេធ�ដូេចន ះ �រក�កេ៏ចញមក។ េហយខញុ ំ�គនែ់តលឺ
�ទងម់នបនទូលថ “អូ ទីបំផុតអនកបនមកដល់េហយ។ ខញុ ំ�បកដជគិតថខញុ ំ
ចបប់នអនក េពលខញុ ំសម� បេ់អបិល។”
85 អនកេឃញេទ េ េពលែដល�គបពូ់ជេនះ�តវបនសនយេ កនុងសួនចបរ
េអែដន �រក�បនពយយមឥតឈបឈ់រេដមបបីំផ� ញ�គបពូ់ជេនះ។ េហយ
ករ�� បរ់បស់េអបិល និងករេកតមករបស់េសត គឺ�គនែ់តជករសុគត ករ
ប ចុ ះ និងកររស់េឡងវញិរបស់�ពះ�គីសទ។ �គបពូ់ជេនះ�តវែតបន�។ េហយ�
បនពយយមបំផ� ញ�។
86 �បននិយយថ “ខញុ ំគិតថខញុ ំចបអ់នកបនេ េពលែដលខញុ ំបំផ� ញេអបិល។
ខញុ ំគិតថខញុ ំចបអ់នកបនេ េពលែដលខញុ ំបំផ� ញេ��។ ខញុ ំមនភពវជិជមន ខញុ ំចប់
អនកបន េ េពលែដលខញុ ំបនកតក់បលយ៉ូ�ន។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ បនទ បពី់បន
ទងំអស់ អនកបនមកដល់េហយ។ ខញុ ំចបអ់នកឥឡូវេនះ។” អូ ខញុ ំេអយ!
87 ខញុ ំ�ចឮ�ទងម់នបនទូលថ “��ងំ មកទីេនះ!” �ទងគឺ់ជេ �� យ
ឥឡូវេនះ។ េឈងចបយ់កគន�ឹះៃនេសចក�ី�� ប ់ េហយយកេ ពយរួេ ចំេហ ង
�ទង។់ “ខញុ ំចងជូ់នដំណឹងដល់អនក។ អនកជមនុស�លងងយូ់រលមមេហយ។ ខញុ ំជ
កូន�បសែដលេកតមកពី�ពហមចរៃីន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ �ពះេ�ហិតរបស់ខញុ ំ
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េ ែត េសមេ េលេឈឆក ង េហយបំណុលទងំអស់�តវបនបង!់ អនកគម នសិទធិ
េទ តេទ។ អនក�តវបនដកេចញ។ ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវគន�ឹះទងំេនះ!” �តវេហយ។ បង�ិល
មយួជំុវញិេហយទត�់មយួេជងជេជងែដលមនសុខភពល� េហយបំបកទ់� រ
�ពមគន  េហយនិយយថ “�ន កេ់ ទីេនះ! ខញុ ំជ េ �� យចបព់ីេពលេនះ
តេ ។”
88 ឥឡូវេនះ �ទងម់និមនកូនេ�ស�មប�់ជ�ច�កេទ េ�ពះ�ទងប់ន
�បទនដល់េព�តស េយងទទួលបនអ�ីៗទងំអស់េ េពល�ពឹក កនុងពិធីបុណយ
�ជមុជទឹក។ ប៉ុែន��ទងម់នកូនេ�រេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរក េហយ�ទងប់ន
យក�មក បនទ បពី់កររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមនកូនេ�
ៃនេសចក�ី�� បនិ់ង�ននរក។” េព�តសមនកូនេ�ៃន�ជ�ច�ក។ ��ងំ
មនកូនេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរក ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វបនទទួល
ពួកេគេហយ �ទងជ់េ �� យ។
89 េ ទីេនះ�ទងច់បេ់ផ�ម។ �មនបុណយអុីេសទរ េពលេវ�បនកន�ងេ យ៉ង
េល ន។ ប៉ុែន�មន�កមមយួេទ ត។ េតយ៉ូបេ ឯ�? េតអ�័ប�េំ ឯ�? េត
ពួកេគេ ឯ�? េតអនកែដលេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះេ ឯ�? េត�ទងេ់ភ�ច
ពួកេគេទ? េតករ�� បប់នបំផ� ញពួកេគេទ? េត�ទងំអស់េនះឬ? មនិែដល
មនិែដលេ�ះ �ពះ�តវរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់
90 ខញុ ំ�ចេមលេឃញ�ទង។់ សូមេមលបន�ិចេ �នសួគ ៌ េហយេមលេ
ទីេនះ។ េហយខញុ ំេឃញ��៉និងអ�័ប�េំដរជំុវញិទីេនះ េហយមយួសនទុះ
េ�កយមក [បង�បស�បណ�េំគះ—េអដ។] អ�ីមយួេ េលទ� រ។ អ�័ប�េំ
េបកទ� រនិយយថ “សម� ញ់ចិត� មកទីេនះ។ េមលេនះ! សូមេមលេ ទីេនះ េនះ
គឺជមនុស�មន កែ់ដលឈរជមយួខញុ ំេ េ�កមេដមេឈអុកេ ៃថងេនះ។” �ទងជ់
�ពះរបស់អ�័ប�។ំ
91 េពលេនះខញុ ំេឃញ�នីែយល៉េមលេល�ម គត ់ និងនិយយថ “េនះជថម�
ែដល�តវេគកតេ់ចញពីភន ំដូចជខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ។”
92 ខញុ ំេឃញយ៉ូបេ�កកេឡងនិយយថ “េនះជ�ពះដេ៏�បសេ�ះរបស់ខញុ ំ ែដល
ខញុ ំបននិយយថ ខញុ ំដឹងថមនជីវតិ េហយេ ៃថង�មយួ �ទងនឹ់ងឈរេ េល
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ែផនដី។ �ងកយរបស់ខញុ ំ�បែហលជមនិបនេផះមយួ�� ប�ពេទ ប៉ុែន�េ កនុង
ដប�់បនំទីពីេពលេនះ ខញុ ំនឹងេ កនុង�ម�ងេទ ត។ េនះជ�ទង។់”
93 េអេសគលេមលពីេល េហយនិយយថ “ខញុ ំបនេឃញមនុស�មន កេ់នះជ
កងេ់ ក�� លកង ់េ�ះេឡងេ ក�� ល�កស។” អូ ខញុ ំេអយ!
94 បនទ បម់ក េហណុកមកដល់។ អុីណុក បននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ�ទង់
យងមកជមយួ នឹងពួកបរសុិទធរបស់�ទង�់បម់ុនឺនក ់េដមបកីតេ់ទស។”
95 មនពួកបរសុិទធៃនគមពរីស ញ ចស់កំពុងរងច់ ំ �បកដ�ស់ថពួកេគ
សថិតេ េ�កមដង� យធួនៃនឈម។ ពួកេគមនិ�ចចូលេ កនុងវត�មនៃន�ពះ
ជ�ពះៃន�ថ នសួគប៌នេទ េ�ពះឈមពែពនិងេច មមនិ�ចដកបបេចញបន
េឡយ។
96 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “បងប�ូនេអយ ខញុ ំជអនកែដលអនក�ល់គន គិតថជខញុ ំ។
ខញុ ំជពូជរបស់ ស�ី។ ខញុ ំជបុ�តរបស់�ពះបទ�វឌី។ ខញុ ំជ�ពះ�ជ បុ��ៃន�ពះ។
ខញុ ំជ�ពហមចរែីដលបេងកតមក។ េ�ហិតរបស់ខញុ ំបនេធ�ជធួនស�មប�់។ អនក
បនរងច់េំ�កមឈមេច មនិងពែព ប៉ុែន�ឥឡូវេនះឈមរបស់ខញុ ំបនធួន េហយ
អនកមនេសរភីព។ េ�ះេឡង ជិតដល់បុណយអុីេសទរេហយ។” គិតេ  យបេ់នះ
�បែហលជមយួពន�់ប ំបនួរយឆន មំុន។
97 ខញុ ំ�ចឮអ�័ប�និំយយថ “�ពះអមច ស់ េអយ េ េពលែដលេយងេ�កក
េឡងេ កនុងខ�ួនរបស់េយងម�ងេទ ត េហយ��៉ និងខញុ ំេទបែត�ស�ញ់�ល�
�ស់ េតអនកយល់ថ�បសិនេបេយងេធ�ឱយកែ ចឈបប់ន�ិច �បេភទែដល េ
េលផ�ូវរបស់អនក?”
98 ែមនេហយ ខញុ ំ�ចឮ�ទងម់នបនទូលថ “េហតុអ�ី េទ �បកដជមនិែមនេទ។ ខញុ ំ
នឹង�ន កេ់ ជមយួសិស�របស់ខញុ ំ�បែហលែសសិបៃថង។ �កេឡកេមលជំុវញិេមល
ថអ�ី�គបយ៉់ង!”
99 េ �ពឹកបុណយអុីេសទរដរ៏ងុេរ ងេនះ (កែន�ងែដលេយងនឹងេ�កកេឡងេ េពល
�ពឹក �ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័) េ េពលែដល�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ
�ពះគមពរីបនែចងថ េយងេ �មម៉ថយ២៧ ថ “ពួកបរសុិទធជេ�ចនែដលេដក
េ កនុងធូលីដី បនេ�កកេឡង េហយេចញពីផនូរ។” េត�ជនរ�? អ�័ប� ំអុី
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�ក យ៉កុប យ៉ូប អស់អនកែដល�មរយៈករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណបនដឹងថ
�ពះេ�បសេ�ះនឹងឈរេ េលែផនដីេ ៃថង�មយួ។ េនះេហយជពួកេគ ផល
ែផ�ដំបូងរបស់អនកែដលេដកលក។់ េ ទីេនះពួកេគបនេដរេ កនុងទី�កង។ ខញុ ំ�ច
េមលេឃញ��៉ និងអ�័ប�េំ េកមង េហយេពរេពញេ�យ…និងសង�  និង
—និងេពញេលញៃនជីវតិ មនិែដលចស់ មនិែដលឈ ឺ ែលងអតឃ់� ន េដរជំុវញិ
ខ�ួន។
100 ៃកផសឈរេ ទីេនះនិយយថ “អនកដឹងអ�ីេទ? មនេរ ងមយួេកតេឡង
កលពីៃថងមុន �គនែ់តេមលេ រេញ៉រៃញ៉ចូលកនុងវ�ិរេនះ! មន…េយងនឹង�តវ
យកនរ�មន កម់កេដរ�ងំននេនះ។ សូម�កេឡកេមល �បអបដ់ង� យទងំេនះ។
េតមនអ�ីេកតេឡង? េតបុរសេនះជេ��ែមនេទ? េតគតជ់េមធមបេ់ទ? ឬ
េតមនអ�ីេកតេឡង? និយយ! មកទីេនះ យ៉ូែសប េតគូេសនហ៍វយ័េកមងេនះជ
នរ�?”

អ�័ប�បំននិយយថ “��៉ េយង�គ ល់េហយ។ េយងេចញេ វញិល�
ជង។”
101 “េលចមកជេ�ចន!” េនះមនិែមនទងំអស់េនះេទ។ េ កនុងករប ចប ់េឃញ
េទ។ ៃថងមយួបនទ បពី់�ទងប់ន…ពួកេគបនេ ឯ អ�័ប� ំ អុី�ក យ៉កុប និង
ពួកេគទងំអស់គន បនេ េលង�សកកំេណ ត។ េពល�ពះេយសូ៊វយងេឡង…
102 អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េត�ជេទវកថ?” អតេ់ទ បទ! ខញុ ំនឹង
បង� ញអនកេ កនុងបទគមពរី បន�ិច។
103 េ េពលែដល�ទងច់បេ់ផ�មេឡង ពួកេគ�គនែ់តេឃញ�ទង ់ ប៉ុែន�ពួកបរសុិទធ
ៃនគមពរីស ញ ចស់បនេ ជមយួ�ទង ់ ដបតិ�ពះគមពរីបននិយយថ “�ទងប់ន
ដឹកនពំួកេឈ�យ េហយឲយអំេ�យដល់មនុស�។” េហយខញុ ំ�ចេឃញ�ទងេ់ពល
�ទងយ់ងេឡង េហយចូលរមួជមយួនឹងពួកជំនុំរបស់�ទង។់
104 េទវ�ពីរនកេ់ចញពី�កមែដលកំពុង�បគុំត ន�ី �តឡបម់កទីេនះវញិ េហយ
និយយថ “អនក�សកកលីេឡេអយ េហតុអ�ីបនជអនកឈរេមល? ដបតិ
�ពះេយសូ៊វដែដលេនះ ែដល�តវបនេលកេឡង កំពុងែតយងមកម�ងេទ ត។”
�បកដ�ស់! េគ�បញប�់តឡបេ់ ចូលរមួដែង�។
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105 េហយចុះពីេលេមឃ �ពះេយសូ៊វនិងពួកបរសុិទធៃនគមពរីស ញ ចស់បនេ ។
ពួកេគឆ�ងកត�់ពះចន័ទ ពួកេគឆ�ងកត�់ពះ�ទិតយ ពួកេគបនឆ�ងកតផ់ក យ។
េហយេ េពលែដលពួកេគបនេឃញ�ថ នសួគព៌ណ៌សដ�៏សស់�� តដអ៏�ច រយ
េនះ ពួកបរសុិទធៃនគមពរីស ញ ចស់បនែ�សកេឡង េ�យដក�សងប់ទគមពរី “ឱ
ទ� រទងំ�យេអយ ចូរេងបកបលេឡង! ឱទ� រដេ៏ អស់កលបជនិចចេអយ ចូរ
េ ជចំហចុះ! េនះម�ក��តដម៏នសិរលី� �ទងនឹ់ងយងចូលមក!”
106 េទវ�ទងំអស់េឡងេលកំពូលភនៃំន�ថ នសួគ ៌េហយេពលថ “េតម�ក��ត
ដម៏នសិរលី�េនះជអនក�?”
107 ពួកបរសុិទធៃនគមពរីស ញ ចស់បននិយយថ “គឺ�ពះេយហូ�៉ៃនពួកពល
បរ�ិរ! �ទងជ់ម�ក��តដម៏នសិរលី�េនះឯង!”
108 េទវ�ចុចប៊ូតុងធំ េហយទ� រគុជកេ៏បកេឡង។
109 ឆ�ងកត�់កងេយរ�ូឡិមមក អនកចបងំដខ៏� ងំពូែក នពំួកបរសុិទធៃនគមពរី
ស ញ ចស់មក។ �កមពួកេទវ�េ�ច ងសរេសរ ដូចែដលេទវ�ែ�សក។ �ទង់
គឺជអនកឈនះដខ៏� ងំ! �ទងម់នេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរកពយរួេ ខង�ទង់
េដរកតម់ុខ�ងំៃនសិរលី�រហូតដល់�ទងេ់ឡងដល់បល�័ងក។ េហយ�ទងម់នបនទូល
ថ “បិ�េអយ �េ ទីេនះ។ ពួកេគបនេជ េ�យជំេន េល�ពះបនទូលរបស់�ទងថ់
ខញុ ំនឹងមកេ ៃថង�មយួ។ ខញុ ំបនយកឈនះទងំេសចក�ី�� ប ់ និងនរក។” េត�ជ
អ�ី បង�បស? �ទងម់ន�ន មេ ៃដរបស់�ទង ់ េដមបបីង� ញថ�ទងប់នចូលកនុង
សមរភូម។ិ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះដខ៏ពងខ់ពស់បំផុត! �ទងគឺ់ជអនកឈនះដអ៏�ច រយ! “�
េ ទីេនះ �ពះបិ�អ�័ប� ំអុី�ក និងយ៉កុប។”
110 ខញុ ំ�ចឮ�ទងម់នបនទូលថ “កូនេអយ ចូរេឡងមកទីេនះែកបរអញ េហយ
អងគុយចុះរហូតដល់អញ�កខ់ម ងំស�តវទងំអស់េ�កមេជងរបស់អនក។” បង�បស
ៃថង�មយួ�ទងនឹ់ងយងមកម�ងេទ ត េហយេតៃថងេនះនឹងេ ជយ៉ង�!
111 �ទងម់និទំេនរេទេពល�ទងេ់ កនុងផនូរ។ េយងគិតថ�ទងក់ំពុងែតេដកេ
ទីេនះ សុគតេហយ។ ប៉ុែន��ទងេ់ ែតមនជយ័ជំនះ គតប់នចុះេ យកកូនេ�
េចញពី��ងំ �ទងម់នកូនេ�ទងំេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរកេ យបេ់នះ។
�ទងប់នមនបនទូលថ “េ�ពះខញុ ំរស់េ  អនកក�៏ចរស់េ បនែដរ។”
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112 ខញុ ំឆងល់ថយបេ់នះ បងប�ូន�បស�សីជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ បនគិតដូេចនះ
េ�យេ�ម ះ�តងពី់�េទ? េតអនកដឹងថអនករស់េ�យ�រែត�ទងរ់ស់េទ? េតអនក
បនសរេសរ��គប�់គនេ់ហយឬេ កនុងករផ�ល់ជូនខ�ួនឯងេហយនិយយថ
“�ពះជមច ស់េអយ ខញុ ំជមនុស�មនបប សូម�ណិតេម�� ខញុ ំផង”? េតអនកធ� ប់
ទទួលយកករលះបងដ់�៏គបល់កខេ៍នះេទ? េតអនកធ� ប�់បប�់ទងថ់ អនក�ស�ញ់
�ទងេ់ទ? េត�បះ៉ពល់ដល់�រមមណ៍របស់អនកេទេពលែដលអនកេធ�ខុស? េបអនក
មនិធ� បម់ករកបទពិេ�ធេនះឥឡូវេនះ េ កនុងផនូរេនះ! េ េពល េវ�របស់េយង
កនែ់តកន�ង។ �គនែ់តមន�រមមណ៍ល�! ប៉ុែន� ខញុ ំឆងល់ថ �បសិនេបអនកមនិធ� ប់
បនទទួល�ពះ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកេទ ខញុ ំឆងល់ថេបអនកនឹង
េធ��េ េពលេយងឱនកបលរបស់េយងមយួែភ�តេ កនុងពកយអធិ�� ន។

113 េលងបទក�� លថម�បកែ់បក �បសិនេបអនក�ច បង�សី េហគតធី
�បសិនេបអនកមន�។ មនិអីេទ អ�ីៗនឹងេធ�បន។

114 េ�យឱនកបលរបស់អនក ខញុ ំនឹងសួរអនកនូវសំណួរដេ៏�ម ះ�តងម់យួ។ ចងចំ
�មតិ� មនុស�មនបប ឬពួកបរសុិទធ អនកមនិេ មនជីវតិរហូតេទ េ េពល
េយងប ចុ ះអនក។ �ពលឹងរបស់អនកេ កែន�ង�មយួ។ ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វបន
យងេ កែន�ងទងំពីរេនះ េយងេ �មបទគមពរី។ េត�ទងនឹ់ងរកអនកេ ឯ�
�បសិនេបអនកនឹងេ យបេ់នះ? េតអនកនឹងមនទ� រៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុបិទ
េ ចំេពះមុខរបស់អនក េ�យ�រែតអនកបនបដិេសធ? ចូរចថំ �ទងម់និ�តឹមែត
ជ�ពះអងគសេ ងគ ះប៉ុេ�� ះេទ �ទងគឺ់ជេ �កម។ អនកជេ �កមឥឡូវេនះ េតអនក
វនិិចឆយ័�ទងេ់�យរេប ប�? សូមឲយ�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនកឥឡូវេនះ។

115 េរ ងតូច�ចចូលមកកនុងចិត�ខញុ ំ។ មយួរយៈមុនេនះ េកមង�បសតូចមន កក់ំពុង
អងគុយកនុងបនទបម់យួ—រេទះមយួ។ កេំភ�ងបនបញ់េ �មផ�ូវ េហយេសះក៏
េឆ�លរតេ់ចញេ  �កំពុងរតេ់ឡងេល�ចងំថមេចត។ មនេកមងឃ� លេគមន ករ់ត់
េ េហយ�បញបប់ ឈបេ់សះមុនេពលរេទះធ� កចូ់ល�ចងំថមភន ំ េ�ពះមនកូនេកមង
េ កនុងរទះេនះ។ គតប់នជួយសេ ងគ ះជីវតិរបស់េកមងតូច។

116 េ�ចនឆន េំ�កយមក ឈរេ កនុងតុ�ករ។ េកមង�បសដែដលេនះធ� ប�់ប�ពឹត�
បទេលមស េដរខុសផ�ូវ មនេទស។ គតផ់ឹក�� េលងែលបងបញ់សម� បប់ុរស
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មន ក ់ េហយ�តវបនេគរកេឃញថមនេទស។ េហយេ �កមេងបេឡងនិយយ
ថ “ខញុ ំកតេ់ទសអនកឲយចងករហូតដល់�ចខ់យល់�� ប។់”
117 យុវជនេនះបននិយយថ “េ �កម!” េហយគតប់នបំែបកកបនួដែង�របស់
តុ�ករ ខណៈែដលគតប់នេ�តពីេលផ�ូវែដក េហយដួលេ េជងេ �កម
េដមបកី�េីម�� ។ គតប់ននិយយថ “េ �កមេមលមុខខញុ ំ! �គ ល់ខញុ ំអត?់”

គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ កូន�បស ខញុ ំមនិ�គ ល់េទ។”
118 គតប់ននិយយថ “េតអនកចពីំជីវតិរបស់េកមង�បសតូចមន កែ់ដលអនកបន
សេ ងគ ះកលពីប៉ុនម នឆន មំុន ពីេសះែដលរតេ់គចឬេទ?”

គតប់ននិយយថ “បទ ខញុ ំចបំន។”
119 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជេកមង�បសេនះ។” គតប់ននិយយថ “េ �កម
អនកបនសេ ងគ ះខញុ ំេ េពលេនះ។ សេ ងគ ះខញុ ំឥឡូវេនះផង!”
120 េ �កមេមលេ គត ់ េហយនិយយថ “កូន�បស េ ៃថងេនះ ខញុ ំបនេធ�ជ
អនកសេ ងគ ះរបស់អនក។ ៃថងេនះខញុ ំជេ �កមរបស់អនក។”
121 ៃថងេនះ �ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះ អនកជមនុស�មនបប ៃថងែស�ក�ទង�់ចជ
េ �កមរបស់អនក។ សូមគិតដល់េពលេនះ ដូចែដលបទេភ�ងកំពុងេលង។ េហយ
អនក�ល់គន ែដលកំពុងអធិ�� ន គឺអនកែដលអធិ�� នជមយួនឹង�ពះ។
122 ខញុ ំឆងល់ថ យបេ់នះ េល ន�ស់ អនកែដលចងទ់ទួល�ពះ�គីសទជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួន និយយថ “�ពះជមច ស់េអយសូម�ណិតេម�� ទូលបងគំជ
មនុស�មនបប។ ខញុ ំចងម់កេ�យករបង�ូរឈម។ ខញុ ំធុញ�ទននឹ់ងករចូល
�ពះវ�ិរ េហយរតពី់កែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ។ ខញុ ំចងេ់កតជថមី។ ខញុ ំចងប់ន
បទពិេ�ធនម៍យួកនុងចិត�ខញុ ំែដលខញុ ំដឹងថ �ពះ�គីសទបនេបកសែម�ងអងគ�ទង់
ដល់ខញុ ំ �មរយៈករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណ ែដល�ទងេ់ទបែតមនបនទូល
�មរយៈបង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំចងប់នករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណ ជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងចិត�ខញុ ំ េធ�ឱយខញុ ំរស់េឡងវញិ ន�ំពះ�គីសទពិតមករកខញុ ំ ជង
ខញុ ំេ ចំេពះខ�ួនខញុ ំ។ ខញុ ំចងប់នបទពិេ�ធនេ៍នះ បង�បស�បណ�។ំ េតអនក
នឹងអធិ�� នឱយខញុ ំេពលខញុ ំេលកៃដរបស់ខញុ ំបនេទ?” េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនក
ឥឡូវេនះ អនកែដលចងឱ់យបនេគចងច។ំ �ពះ�បទនពរអនក ស�ីេអយ។ �ពះ�បទន
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ពរអនកេ ទីេនះ ស�ីេអយ។ េនះជករល�។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ េនះ
ជករល�។ េលកៃដេឡង ឥឡូវេលកៃដេឡង។
123 េតអនកនឹង�ម៉ស់យ៉ងេមច៉បន? េតអនក�ចបដិេសធេរ ងេនះបនេទ មតិ�
េអយ? ចងច។ំ
124 “អូ” អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំ �គអធិបបយបនអធិបបយ
អស់ជេ�ចនឆន ។ំ” ខញុ ំដឹង ប៉ុែន�េ ៃថង�មយួ ពួកេគនឹងឈបផ់�ព�ផ�យ។
េហយរេប បែដលអ�ីៗេមលេ  ��បែហលជភ� មៗ។ អនកនឹង�� បក់រអធិបបយ
ចុងេ�កយរបស់អនក។ និយយឱយ�តងេ់  េនះ�បែហលជចុងេ�កយរបស់អនក។
125 “អូ” អនកនិយយថ “ខញុ ំេ េកមង។” េនះមនិសំខនេ់ទ។ ក�ី�� បម់និែមនេគរព
របស់មនុស� ឬ�យុ ឬសមតថភពេនះេទ។
126 ឥឡូវេនះ េតអនកនឹងទទួលយក�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនេទ េ�យ
េលកៃដរបស់អនក េ�យនិយយថ “�ពះជមច ស់េអយសូម�ណិតេម�� ទូលបងគំ
ផង។”? េលកៃដអនកជមយួនឹងអនកដៃទេទ ត េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំចង់
ទទួលយក�ពះ�គីសទ។” េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកេទ?
127 អនក�ែដលធ� បឈ់បេ់ជ  សូមនិយយថ “�ពះជមច ស់េអយសូម�ណិត
េម�� ទូលបងគំផង។ ខញុ ំចង�់តឡបម់ករក�ពះ�គីសទវញិេ យបេ់នះ ថៃថងែស�ក
�ចនឹងបនជីវតិរស់េឡងវញិ ថមី ស�មបខ់ញុ ំ។” េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកេទ?
េលកៃដេឡង និយយថ “សូមេម�� ចំេពះខញុ ំ។ ខញុ ំចងម់កឥឡូវេនះ។” េតអនក
នឹងេធ��េទ? េលកៃដេឡងនិយយ “ខញុ ំធ� បជ់អនកឈបេ់ជ  ប៉ុែន�យបេ់នះ…” �ពះ
�បទនពរអនក ស�ីេអយ។ �ពះ�បទនពរអនក។ េនះជករល�។ “ខញុ ំនឹងទទួលយក
�ពះ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងទទួលយក�ទងេ់ យបេ់នះ។
ខញុ ំបនវេង�ងឆង យពី�ពះ ជេ�ចនឆន  ំ ប៉ុែន�ឥឡូវខញុ ំ�តឡបម់កផទះវញិ។” េតអនកនឹង
ទទួលយក�ទងេ់ យបេ់នះេទ ថេនះ�ចជកររស់េឡងវញិថមីស�មបអ់នក ជីវតិ
ចស់របស់អនក�ចនឹង�តវបនប ចប?់
128 ស�ីេនះកំពុងេឡងេល�សនៈេដមប�ីរភព េហយឈរ។ មនអនកេផ�ង
ចងយ់កកែន�ងរបស់ពួកេគេ ទីេនះ មកទីេនះជមយួនង�មករ�រភពរបស់
ពួកេគ? េតអនកនឹងេ�កកឈរ េហយេឡងេ �សនៈែដរឬេទ? �សនៈេបក
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េហយ។ ពិត�បកដ។ សូមអេ ជ ញមកឥឡូវេនះ។ េបអនកចងឈ់រេ ទីេនះ េហយ
អធិ�� ន េនះនឹងមនិអីេទ។ ឆបេ់ឡង។ េតអនកនឹងមកេទ? េពលករ�រភពៃន
េសចក�ីជំេន របស់អនក េលជំេន របស់អនកេ េល�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េតអនកនឹងមក
ឥឡូវេនះេទ? �តវេហយ។
129 ���ស័យេលអនក អនក�តវច។ំ អនកគឺជមន ក។់ េតអនកជមនុស�មនបប
ឬ? េតអនកជអនកឈបេ់ជ ែមនេទ? េតអនកមនិេក� មនិ�តជក ់ េហយេ ឆង យពី
�ពះ�គីសទែមនេទ? េហយអនកចងរ់ស់េឡងវញិជមយួ�ទងឥ់ឡូវេនះ ចបេ់ផ�មជីវតិ
ថមីឬ? ចុះអនកជប�ី�បពនធែដលធ� បេ់ —េ េ�កផទះយូរេហយ រវល់េ ផទះែមនេទ?
េតអនកមនិមកត�មងេ់រ ងេនះជមយួ�ពះ និងគន ឥឡូវេនះេទឬ? េធ�ឱយបុណយអុីេសទរ
ក� យជបុណយអុីេសទរស�មបអ់នក ចបេ់ផ�មផទះថមី។
130 ចុះអនកែដលមនិធ� បម់ន មនិែដលមនករអធិ�� នេ កនុងផទះរបស់អនក អនក
�គនែ់តេ ផទះេចញពី�ពះវ�ិរេហយពយយមរស់េ ឱយល�បំផុត�មែដលអនក
�ចេធ�បន មនិែដលន�ំគ�រមកជមយួគន  េហយអធិ�� នេទ? េនះេហយជ
មូលេហតុែដលេយងមនកំហុសអនីតិជន និងអ�ីៗែដលេយងទទួលបន។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលផទះ�េមរចិ�តវបនបំែបក។ េតអនកមនិមកេទ ចបេ់ផ�ម
ម�ងេទ តេ យបេ់នះ? េតអនកនឹងេធ��េទ? អនក�តវបនអេ ជ ញ។ សូមចថំ ខញុ ំជ
អនកបេ�ម�ពះរបស់អនកឥឡូវេនះ។ ខញុ ំនឹងេធ�ជ�ក�េី ៃថងេនះ។

ខណៈេពលែដលេយងឱនកបលចុះ េពលេនះស�មបក់រអធិ�� ន។
131 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដ៌ម៏ន�ពះពររបស់េយង យបេ់នះ េយងនំ
ទស�និកជនមកជួប�ទង ់ េ កនុងភពឧ�រកិដពិ៏សិដ�បំផុតែដលេយងដឹងពី
រេប ប។ េយងចូលេ ជិតបល�័ងករបស់�ទង។់ េហយបនទ បពី់�រេ យបេ់នះ គឺ
ផនូរដធ៏ំេនះ �ទងម់និែដលេ េសង មេឡយ �ពលឹង�ទងប់នយងេ កនុងតំបន់
េហយប ចបកិ់ចចកររបស់�ពះ ែដល�ទង�់តវបនែតង�ងំឲយេធ�។ េហយេ
�ពឹកែស�ក េយងរកេឃញកែន�ងែដល�ទងប់នឆ�ងកត�់�ច�កខងេល េ�យ
បនយកឈនះេលអ�ីៗទងំអស់ េ កនុងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ ប៉ុែន��ទងយ់ង
េចញមកេ �ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរ ស�មបក់រ�បជ់សុចរតិរបស់េយង។ េហយ
េយងេឃញថ �ទងប់នប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកវញិ េដមបកីតេ់ទសមនុស�
ពីអំេពបប។
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132 េហយេយងអធិ�� នេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ សូមឲយអស់អនកែដល
េលកៃដេឡងនឹង�តវនឹកចេំ ចំេពះ�ទង។់ សូមឲយករសេ�មចចិត�របស់ពួកេគ
េចញពីចិត�េ យបេ់នះថ ពួកេគបនទទួល�ទង ់េហយេជ េល�ទង ់េហយសូមឲយ
ពួកេគ�តវបនផ�ភជ បេ់�យ��ៃនករសនយេ យបេ់នះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
សូម�បទន ឱ�ពះបិ�។ ដបតិ េយងខញុ ំនឹង�បគល់�ជូន�ទង ់ េ�យ�រេនះេ
យបេ់នះ។ សូម�ទង�់បទនពរដល់អស់អនកែដលបនឮ �ព ះអមច ស់ អស់អនកែដល
នឹងយក�េ ផទះរបស់ពួកេគ េហយទម� ក�់ឲយទីេ� កនុងចិត�េគ។ សូមឱយពួកេគ
រស់េ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ សូម�ទង�់បទន�មក �ពះវរបិ� ដបតិេយងទូល
សូម�កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។ 
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