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 សូមឲយេយងេ�នកបលបន�ិច។ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព េយង
មនអំណរគុណែដលេយងេ ទីេនះយបេ់នះ។ េយង េយងដឹងគុណែដល

េយងដឹងថវត�មនរបស់�ទងេ់ ទីេនះជមយួេយង។ ឥឡូវេនះ េយងអធិ�� ន
ឲយអនកបេ�ម�ពះរបស់េយងមន ក់ៗ  �មែដលេយង�តវករ។ េយងសូម�េ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។ (សូមអនកអងគុយចុះ។)

មន�រមមណ៍ល�ែមនែទនែដលមនម�ីកហ�ូនទងំេនះេ ដំេណ រករ។ ខញុ ំ
ពិតជមនករេ�ក�� យចំេពះភពរេញ៉រៃញ៉ែដលកលពីម�លិមញិ �រែដល
ខញុ ំចងឱ់យអនកបនឮយ៉ងខ� ងំ។
2 េហយខញុ ំចងឱ់យអនក�បកដថបនេឃញ�។ �គឺជ—យុថក ែដលេយងមន។
េយងមនិ�តវបនេបះយុថក �មរយៈ�កមជំនំុេទ។ េយង�តវបនេបះយុថក េ កនុង
�ពះ�គីសទ អនកេឃញេទ។ �ទងគឺ់ជផ�ូវែតមយួគត។់ �ទងជ់កែន�ងសុវតថិភព
ែតមយួគត ់ គឺជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះ�ទង�់ក�់ពះនម�ទង។់ េហយ�ពះ
�ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងជួបមនុស�េ កែន�ងែដល�ទងេ់�ជសេរ ស�ក�់ពះនម
�ទង។់ មនិែមនេ កនុងទ� រ�មយួេឡយ គឺេ កនុងទ� រែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស។
េហយេ កែន�ងេនះ �ទងនឹ់ងជួបមនុស� េហយេ ទីេនះែតប៉ុេ�� ះ។ េហយ
េយងរកេឃញថ �ពះមនិែដល�ក�់ពះនម�ទងេ់ កែន�ង�េឡយ ប៉ុែន�េ កនុង
�ពះ�ជបុ���ទង ់គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ដូចជកូន�បសែតងែតយកនមឪពុក។

េហយឥឡូវេនះអនកនិយយថ “េត�អនុវត�អ�ីេ ៃថងេនះ? មន ក់ៗ និយយថ ‘ខញុ ំ
េ កនុង�ពះេយសូ៊វ។’”
3 �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េនះ “កលេដមដំបូងគឺជ�ពះបនទូល េហយ
�ពះបនទូលគឺេ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ �ពះបនទូលបនេកតមក
ជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។” ជថមីម�ងេទ ត �ក�៏តវ
បនសរេសរេ កនុង វវិរណៈ ជំពូកទី១៩ េ េពលែដលេយងបនេឃញ�ទងយ់ង
មក កូន�កមុនិំងកូនកំេ�ះ �វកករ់បស់�ទងប់នធ� កក់នុងឈម “នមរបស់�ទង់
�តវបនេគេ ថ ‘�ពះបនទូលរបស់�ពះ។’” �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
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4 េហយេនះគឺ�ទងជ់អំ�ចៃនករេ�បសេ�ះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ គឺថ—ថមវន�ែដលចូលមកកនុងេមកនិច ជ�ពះបនទូល ែដលេធ�ឱយ�
មនជីវតិ។ េហយ�ទងំអស់�តវែតេធ�ករជមយួគន  េបមនិដូេចនះេទ�នឹងមនិ
ដំេណ រករ។ ��តវែតយក�ពះគមពរីទងំមូល �ពះ�គីសទទងំមូល ដំណឹងល�
េពញេលញ។
5 ខញុ ំចងនិ់យយថ េ កនប់៉ុស�៍ែដលខញុ ំបនេមល�មទូរទស�ន៍
កលពីយបម់ញិថ េ�យដឹងថ�នឹងេកតេឡង េហយខញុ ំបនេមល�។ ខញុ ំចងផ់�ល់
មតិដល់បងប�ូនទងំេនះ ែដលមនេ កនុងប៉ុស�៍េនះ ជករេឆ�យសំណួរដអ៏�ច រយ!
េហយខញុ ំជអនករះិគនខ់� ងំ អនកដឹងេហយ េទះយ៉ង�កេ៏�យ ប៉ុែន�មនិមនអ�ី�តវ
រះិគនេ់ ទីេនះេទ។ �ពិតជពិត�បកដ�ស់ េហយខញុ ំ�ចយល់�សបជមយួ
�មយួរយភគរយ។ [�កមជំនុំអបអរ�ទរ—េអដ។] សូមអរគុណ។ �ែមន៉។
ចេម�យរបស់ពួកេគគឺ�តឹម�តវ។ ខញុ ំពិតជបនេកតសរេសរចំេពះ�។ ខញុ ំ�គនែ់ត
ចងឲ់យខញុ ំមនែខ�ភពយន�មយួេដមបបីង� ញកនុង�កមជំនុំរបស់ខញុ ំេ ផទះ។ �ពិតជ
ល��ស់។
6 េហយខញុ ំពិតជអរគុណ�ស់ែដលបនដឹងេរ ងេនះ—ែដល�ពះបន
េ�ះ��យកនុង��ច�កដៃទ េ�កពី�កមេពនទីកុស�របស់េយង េហយកំពុង
េរ សមនុស� �គបពូ់ជៃន�ពះ ែដល�តវបន�កេ់ ទីេនះអស់ជេ�ចនឆន មំកេនះ
េ�យរងច់ពំន�ឺបំភ�ឆឺ�ងកតព់ួកេគ។
7 េហយ�កផ៏�ល់ឱយេយងនូវករ�ពមនមយួផង មតិ�េអយ េដមបដឹីងថ
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “េ េពលែដល�កមុ�ំពហមចរែីដលកំពុងេដកលក់
េនះចបេ់ផ�មចូលមកទិញេ�បង េនះគឺជេពលែដលកូនកំេ�ះកំពុងមក។” ដូេចនះ
េយង�ចេឃញេ�យករេនះ េ េពលែដលេយងេឃញ�គឹ�ទ ន �ពីសប៊េីធ
េរ ន េមតូឌីសទ បទីសទ លូេធ�ន ចូលមកេដមបយីកេ�បង េនះគឺជេម៉ងែដល
កូនកំេ�ះមកដល់។ ចូរេយងចងច�ំ។
8 ខញុ ំមនិែដលឮប៊លីី កូន�បសរបស់ខញុ ំនិយយជមយួខញុ ំដូចែដលគតប់នេធ�
កលពីប៉ុនម ននទីមុនេនះេទ។ គតប់ននិយយថ “ប៉ ខញុ ំមនិ�បបប៉់ថ�តវេធ�អ�ី
េទ។ ខញុ ំមនិមននយ័ថេធ�ឱយប៉ចប�់រមមណ៍េ�យអ�ីមយួេទ ប៉ុែន�” បន�ថ “ប៉
េធ�អ�ីកេ៏�យចុះែតសូមទុកេពលឱយពួកេគែដលឈ។ឺ” គតេ់ពលថ “មនិែដល
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េឃញមនមនុស�ឈេឺ�ចនេទ!” បែនថមថ “ខញុ ំបនឲយកតពីររយសន�ឹកកនុងេពល
ែតម�ងឬពីរដងប៉ុេ�� ះ។” បននិយយថ “មនមនុស�ឈេឺ�ចន�ស់!” គត់
ក�មនឹង�បបខ់ញុ ំយ៉ងេនះ�ស់។

9 េហយបនទ បម់កខញុ ំមកយបេ់នះជមយួនឹងកំណតច់ំ�ំខ�ីែដលបន
សរេសរេ ទីេនះ េហយមតិេយបល់មយួចំនួនេលករជំនុំជំរះែដលនឹងមកដល់
េហយេ�យដឹងថេយងកំពុងអងគុយេ ទីេនះេ យបេ់នះេ�យ�ពះពិេ�ធរបស់
�ពះែដលញ័រេ ពីេ�កមេយង េហយមនិយូរប៉ុនម ននងនឹងអូស�េឡងេល។
េ�យដឹងថ េសចក�ីេ�កធរបស់�ពះជមច ស់កំពុងរងច់។ំ �គនែ់តេ េពលេនះ�
នឹង�តវបននិយយថ �នឹង�តវបនប ចប ់ស�មប�់ប�់ននក។់ េហយេ�យ
ដឹងថេ កនុងចិត�េហយដឹងថ�ដូេចនះ! េហយបនទ បម់កេយងេឃញមនុស�ឈឺ
េ�ចន�ស់ ចុចនិងទញ។

10 េហយខញុ ំបនគិតថ “យបេ់នះ ពួកេគភគេ�ចនជ�គិ�ទ ន។” េហយខញុ ំសូម
និយយេ កន ់ អនកជកូនរបស់�ពះ។ អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ� អនកេបះបងអ់�ីៗ
េផ�ងេទ តេ ។ អនកបេ�ម�ពះ ទងំៃថងទងំយប ់ េ�យអស់ពីចិត�។ អនក អនក
�ចមន�រមមណ៍ថមនអ�ីមយួខុស។ អនក�ច�បប�់េ េពលអនកេដរ�មផ�ូវ…
និងកែន�ង� ែដលអនកេ ។ អនកដឹងេទ �បសិនេបអនកជមនុស�ខងវ ិ ញ ណ
េហយខញុ ំដឹងថអនកមន។

11 េហយខញុ ំកំពុងនិយយជមយួបុរសមន កគឺ់បង�បស ស�ម។ី ខញុ ំមនិដឹងថតូនី
េ ទីេនះ ឬអត។់ គត ់ គឺជគត…់[បង�បសមន កនិ់យយថ “តូនី ��
េម?”—េអដ។] តូនី ��េម ��េម ��េម? អតេ់ទ។ ខញុ ំេ តូនី�ចឡំ
េហយ។ [បង�បសមន កនិ់យយអ�ីមយួ។] េទ េនះមនិែមនតូនីហនឹងេទ។ េនះគឺជ
តូនីៃន—ៃន—េ តុកសុន។ េតគតេ់ឈម ះអី? [មនអនកេផ�ងនិយយថ “ ស�ម។ី”]
ស�ម!ី ខញុ ំដឹងថ�ជ ��េម ស�ម ីឬខ�ះ។ ខញុ ំមនទងំអស់…

12 េ កនុង�ងរបស់គត ់ ៃថងមុនមនបុរសមន កចូ់លមក េធ�កូដកមមយ៉ងខ� ងំ។
គតក់ំពុងែតនិយយអ�ីែដលនមំកនូវករចងចខំញុ ំមកវញិេ េពលែដលខញុ ំ…េពល
ចុងេ�កយែដលខញុ ំចូល—េ កនុង�បេទសឥ�� ។
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13 ជកែន�ងែដល ខញុ ំគិតថ �ពះអមច ស់បន�បទនឱយេយងនូវហ�ូងមនុស�ដធ៏ំ
បំផុតែដលេយងមនិធ� បម់នេ េពលែតមយួ គឺេ កនុងទី�កងបុមៃប។ េយងមនិ
�ចរកកែន�ង�កព់ួកេគបនេទ �បម់ុនឺនកនិ់ង�បព់នន់ក។់
14 េហយមុននឹងេយងេ ដល់ទីេនះ មនកែសតមយួបនបកែ�ប។
ែមនេហយ ឥ�� គឺជ�បេទសែដលមនពីរភ�—�ជកែសត
ភ�អងេ់គ�ស។ េហយបននិយយថ “ែមនេហយ កររ ជួ យដី�តវែតចបេ់ហយ
សត��� បកំពុងេ�ះេហរ�តឡបេ់ ផទះរបស់ពួកេគេ កនុងសំបុករបស់ពួកេគ។”
15 ប៉ុនម នៃថងមុនកររ ជួ យដីមកដល់ ែដលបនបំផ� ញរបងនិងរបស់របរ។ សត�
�� បតូចៗរកជ�មកេ កនុងថម េហយសងសំ់បុក េហយេ េពលរេស ល ឬ
េពលៃថង�តង ់េ េពលែដល�ពះ�ទិតយពិតជេក� ខ� ងំ សត�ទងំអស់ឈរេ ជុំវញិ
ជ ជ ំងថមទងំេនះ េដមបចូីលេ កនុងម�ប។់ េហយអស់រយៈេពលពីរៃថង សត��� ប
េ េ�កេដមេឈ ពួក�នឹងមនិមកសំបុករបស់ពួកេគេទ េហយពីរៃថង សត�ពហៈនៈ
េច ម និងេគ�កបី ពួកេគនឹងមនិមកេ េពលរេស ល ឬេ ជុំវញិជ ជ ំងទងំេនះ
េឡយ។ ពួកេគ—ពួកេគេ ខងេ�ក�ល េហយឈរទល់មុខគន  េដមបជីម�ប។់
16 បនទ បម់ក រ ជួ យដីមយួរេំពចេនះ�គនែ់តអ�ងនជ ជ ំង និងបករ់លំអគរ។
េហយ េមលចុះ �បសិនេបសត��� បតូចៗទងំេនះបនេ ទីេនះ ពួកេគនឹង
�តវវនិស។ �បសិនេបសត�េគឈរេ ខងេ�កម េហយហ�ូងេច មនឹង�តវវនិស។
�ពះ�ពមនធមមជតិ!
17 ប៉ុនម នៃថងមុនេនះ េ កនុង�ងរបស់បង�បស តូនី ខញុ ំបន�� បប់ុរសមន កេ់
ទីេនះែដលនិយយ… េ េពលែដលកររ ជួ យដីេនះបនេកតេឡងេ ���ក
គតក់ំពុងសទូច�តីេ កែន�ងែដលេយងេ ថ ស�ូនីផុញ េ មុកិសិុក។ េហយគត់
បននិយយថ “បក�មីនិសីុចំណី េហយ�តីកម៏និសីុែដរ។ មនអ�ីមយួខុសធមម�។
េហយភ� មៗេនះ កររ ជួ យដីកេ៏កតេឡង។”
18 េហយេ ៃថងេផ�ងេទ ត េ េពលែដល�បនេកតេឡងេ កនុង�បេទសឥ��
ឬេ កែន�ង�កេ៏�យ គតប់ននិយយថ គតក់ំពុងេន�ទម�ងេទ ត។
គតប់នគិតថ “ែមនេហយ �ចែម�ក។ �តីទងំធ� បសីុ់េ េពលហនឹង។ គម នអី
រេម លេ កនុងទឹកេទ គឺគម នអីញ័រេ�ះ។ ទឹកសងប�់ង ត�់ស់ ជេពលេវ�ល�
ស�មប�់តីសីុ ប៉ុែន��មនិបនសីុេទ។ េហយសត��� បទងំអស់ែដលជធមម�
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េ ទីេនះ សត�េ�ក ល ចបយ់ក�តី និងរបស់របរទងំេនះ ទងំអស់គន កំពុង
េដរជំុវញិមត�់ចងំទេន� េ�យឱបគន េ វញិេ មក។ មយួសនទុះ ទឹកសមុ�ទពី
ខងេ�កមចបេ់ផ�មេឡងយ៉ងដូេចនះ កររ ជួ យដីបនេកតេឡងេ ែផនកមខ ងេទ ត
ៃនែផនដី។” េមល ពួក�តីបនដឹងថមនអ�ីមយួខុសធមម� មនអ�ីមយួកំពុងែត
េរ បនឹងេកតេឡង។ សត��� បទងំេនះបនដឹងដូចគន ។
19 �បកដ�ស់ �បសិនេប�ពះ�ទង�់បទនឲយ�តី និងបក�យីល់ដឹង េត�ទងគ់ួរ
ឲយកូនៗ—�ទងដឹ់ងេលសជប៉ុនម នេ េទ ត! េយងដឹងថេយងេ �គចុងេ�កយ
េហយករវនិិចឆយ័កំពុងរងច់ ំ ដូេចនះេយង�តវេគរពយ៉ងពិត�បកដ។ ចូររតេ់
រក�ពះេ�យអស់ពីចិត�! “ឱ�កងកេពណិមេអយ អនកែដលបនតេមកងេឡង
េ �ថ នសួគន៌ឹង�តវធ� កេ់ នរក” េហយៃថងេនះនងេដកេ េ�កមែ�គៃនទឹក។
�គនែ់តចេំមល េហយអធិ�� ន។
20 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ ខញុ ំចង�់នកែន�ងមយួេ ទីេនះកនុងបទគមពរី មយួែភ�ត។
េយងនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ ប៊លីីបននិយយថ គតផ់�ល់កតអធិ�� ន
មយួបច។់ េហយគតប់នឲយេចញខ�ះពីម�លិមញិ េហយខញុ ំមនិែដលបន
អធិ�� នឱយអនក�មយួេ េឡយេទកលពីយបម់ញិ។ េហយខញុ ំបនឆងល់ថ
េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក…��គនែ់តជ…អនកមនិ�ចេធ�
ឱយ�ដំេណ រករបនេទ។ �ដូចជដងថ�ឹងតូចមយួ អនកទញខ�ួនអនកចូលេ កនុង
ឧបករណ៍មយួ។ អនកគឺជអនកែដលេធ��បតិបត�ិករៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិែមន
ខញុ ំេទ។ អនកេធ��េ�យខ�ួនឯង។ ដូេចនះេហយ កលពីយបម់ញិ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់
េឃញ សូមបែីតេ កនុងករយល់ដឹង ក�៏មនិែដលេរ សជមយួមនុស��តឹម�តវែដរ។
ពួកេគ�កដូ់ចជមនិទទួលយក�េទ។ ខញុ ំបនរកេឃញ�េ ទីេនះ ថមីៗេនះ �
�កបី់ដូចជតិចឬេ�ចន គឺដូចខញុ ំកំពុងនិយយ �កៃ់ដេលអនកជំងឺ េគដឹងេហយ។
21 េយងគួរែតដឹងថេ កនុងេយង�តវបនផ�ល់ឱយ េយងែដលេជ េល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយបនេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណ�ទង ់ េហយេពរេពញ
េ�យអំ�ចៃនករេ�បសេ�ះ ជអំ�ចែដលេ កនុងអនក។ េ�យករ
�កៃ់ដេលអនកដៃទ ដូចជពួកសិស�បនេធ� េហយចុះ�មសមយ័កល �ពិតជ
បនេ�បសអនកជំងឺ េ�បសមនុស��� ប ់ បង� ញករនិមតិ� ទំនយ។ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ែដលបនគងេ់ កនុងចំេ�មពួក�វកសមយ័េដមគឺគងេ់
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កនុង�កមជំនំុសព�ៃថងេនះ េធ�ករដូចគន ខ� ងំ�ស់។ េហយេល ន�មែដលេយង
�ចទទួល�គ ល់! េមលចុះ មនិថ�ដំេណ រករប៉ុ�� េទ អនក�តវែតទទួល�គ ល់�
េហយេជ �។ �នឹងមនិេធ�ល�បន�ិចេទ ទល់ែតអនកេជ ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេជ
� ប � របស់អនក�តវបនប ចប។់ �ជករពិត។
22 ឥឡូវេនះ ចូរេយងេបកេ បទគមពរី។ ខញុ ំកំពុងអងគុយេ ទីេនះ មយួសនទុះ
មុនេនះ សរេសរបទគមពរីពីរបីេទ ត េដមបផី� ស់ប�ូរអតថបទរបស់ខញុ ំស�មប់
េពលយប។់ េហយខញុ ំចង�់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ខ�ះ េចញពីេស វេ
លូកជំពូកទី ៨េ�យចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី៤០។ �� បឥ់ឡូវេនះ ខញុ ំនឹង�ន
ឲយទូលំទូ�យ។

កល�ពះេយសូ៊វបន�តឡបេ់ វញិេហយ េនះប�� មនុស�ក៏
ទទួល�ទងេ់�យអំណរ ដបតិេគទនទឹងេមលែតផ�ូវ�ទងទ់ងំអស់គន ។
េតេនះមនិែមនជ�កបបកិរយិល�ស�មប�់កមេយងេ យបេ់នះេទឬ?

េនះេឃញមនមនុស�មន កេ់ឈម ះៃយរ៉ ៉សុ ជេម���បជុំៈ គត់
មកទំ�កខ់�ួន�កបេ េទ ប�ពះបទ�ពះេយសូ៊វ សូមអង�រ�ទង ់ ឲយ
យងេ ផទះគតៈ់

េ�ពះគតម់នកូន�សីែត១ �យុ�បែហល១២ឆន  ំ មនជំងឺឈឺ
ជិត�� ប ់ កល�ទងក់ំពុងែតយងេ  េនះប�� មនុស��បេ�ជ តគន
េល�ទង។់

េហយមន ស�ីមន ក ់ មនជំងឺធ� កឈ់ម១២ឆន មំកេហយ នងបន
ចំ�យ�ទពយខ�ួនទងំអស់ េ�យរក�គេពទយ ែតគម ន�គ�មយួេមល
ឲយជបនេទ

នងមកពីេ�កយ ចបព់ល់ជយ�ពះព ស��ទង ់ េនះឈមកប៏ត់
ធ� កម់កកនុងខណៈ១រេំពចេនះ។

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលសួរថ អនក�ពល់ខញុ ំ? កលមនុស�
ទងំអស់កំពុងែត�បែកក េនះេព�តស និងពួកអនកែដលេ ជមយួ
ទូលថ េ�ក�គ ប�� មនុស�កំពុង�បេ�ជ តគន េតប ត�ទង ់ដូេចនះ �ទង់
មន�ពះបនទូលថ អនក�ពល់�ទងេ់ធ�អី?
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…�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ ចបស់ជមនអនក�ពល់ខញុ ំពិត
ដបតិខញុ ំដឹងថ មនឫទធិផ�យេចញពីខញុ ំេ េហយ។

កល ស�ីេនះបនេឃញថ �កខ់�ួនមនិកំបងំេទ េនះកចូ៏លមក
ទងំញ័ររនធត ់ ផ�ួលខ�ួនេ ចំេពះ�ទង់ ទូលេ មុខមនុស�ទងំអស់ ពី
េហតុែដលនងពល់�ទង ់ េហយពីែបបែដលនងបនជភ� ម១រេំពច
ផង។

�ទងម់ន�ពះបនទូលេ នងថ ចូរសងឃមឹេឡង កូន�សីេអយ ដបតិ
េសចក�ីជំេន នងបនសេ ងគ ះនងេហយ ចូរេ េ�យសុខ�ន�ចុះ។

កល�ទងក់ំពុងែតមន�ពះបនទូលេ េឡយ េនះមនមន កម់កពីផទះ
េម���បជំុ ជំ�បគតថ់ កូនេ�ក�� បេ់ហយ កុំេ រខំនចិត�
េ�ក�គេទ ត។

�ពះេយសូ៊វកឮ៏ េហយមន�ពះបនទូលេ គតថ់ កុំខ� ចេឡយ ឲយ
�គនែ់តេជ ប៉ុេ�� ះ េនះនងនឹងបនរស់វញិ។

រចួ�ទងយ់ងចូលេ កនុងផទះ មនិឲយអនក�េ ជមយួេឡយ
េលកែតេព�តស…យ៉កុប និងយ៉ូ�ន េហយឪពុកម� យរបស់កូន
េនះប៉ុេ�� ះ។

ឯមនុស�ទងំអស់ េគកំពុងែតយំ…េ�កសេ�ងងនឹងនង ែត�ទង់
មន�ពះបនទូលថ កំុយំអី នងមនិែមន�� បេ់ទ គឺនងេដកលកេ់ទេត។

េគកេ៏សចចំអកឲយ�ទង ់ដបតិេគដឹងថ នង�� បពិ់តែមន។
េនះ�ទងប់េណ� ញេគេចញអស់ េហយចបៃ់ដនង មន�ពះបនទូលជ

ខ� ងំថ កូនេអយ ចូរេ�កកេឡង។
ខណៈេនះ �ពលឹងនងកម៏កវញិ េហយនងេ�កកេឡងភ� មៈ េនះ

�ទងប់ងគ បឲ់យេគយកអ�ីៗ មកឲយនងបរេិភគ។
ឪពុកម� យនងកេ៏កតមនេសចក�ីអ�ច រយ ែត�ទង�់ម មនិឲយេគ

�បបអ់នក�ដឹងពីករេនះេឡយ។
23 ឥឡូវេនះចូរេយងអធិ�� ន។ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទី�ស�ញ់ េ េពល
េយង�ន�ពះបនទូលេនះ េយងដឹងថេនះជេសចក�ីពិត។ េរ ងេនះបនេកតេឡង។
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�មនិែមនជេរ ងេទវកថមយួចំនួនែដលេយងនឹង�នេចញពីកែសត ឬេស វេ
�បឌិតខ�ះ ប៉ុែន�េនះមកពីេស វេ ែដលេយងដឹងថជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េយង
េជ ថ�បនេកតេឡង។ េយងេជ ថ �ពះេយសូ៊វេនះ ែដលបនេធ�េរ ងគួរឲយ
កតស់មគ ល់េនះ មនពីរករណីេ ទីេនះ ស�ីែដលមនប � ឈម និងកូនែដល
�� ប ់ េយងេជ ថ�ទងជ់បុ��របស់�ពះ ថ�ពះបនេ�បស�ទងម់ន�ពះជនមរស់
េឡងវញិ េហយបនបង� ញ�ទងដ់ល់េយងេ យបេ់នះ កនុងបុគគលៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។
24 េហយេយងេជ ថ�ទងេ់ ទីេនះជមយួេយងេ យបេ់នះ។ េហយេជ ថ�ទង់
គឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង់
បនេ ដល់�បជជន។ េហយេ េពលែដលមនុស�េ រក�ទង ់ លទធផលដូចគន
ែដល�តវបនផ�ល់ឱយេ ៃថងេនះនឹង�តវបនផ�ល់ឱយេ ៃថងេនះ។ សូម�បទន�ម�ង
េទ ត�ពះបិ� េដមបឲីយេយង�ចមនករចកេ់�បង�ងំថមី។ ដូចបង�បស �
កេរ នបនសូមយ៉ងេ�ម ះសម័�គមយួរយៈមុនេនះ េហយសំុេ�យទស�និកជនេជ
េយងកំពុងសំុម�ងេទ តេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
25 ខញុ ំចងនិ់យយែតមយួែភ�ត េហយ�នឹងមនែតមយួែភ�តប៉ុេ�� ះ េ�ពះខញុ ំចង់
ឲយពួកេគែដលមនកតអធិ�� នមកទីេនះ េហយអធិ�� នឲយពួកេគ។ េហយ
លុបេចលអ�ីេផ�ងេទ តគឺ�គនែ់តអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ ប៉ុែន�មុននឹងេយង
អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ េយង�តវេធ�ឲយមនុស�មន�កបបកិរយិែបបេនះ។ �ជ
�កបបកិរយិែដលែតងែតនមំកនូវលទធផល។ �ជ�កបបកិរយិែដលអនក�ប�ពឹត�
ចំេពះ�ពះ។
26 េនះជ ស�ីមន កប់នពល់សេម� កបំពករ់បស់�ទង ់ នងបនជសះេសប យ
េ�យមនប � ឈម។ ទ�នមន កប់នេ�� ះទឹកមត�់កម់ុខរបស់�ទង់
េហយ�កម់កុដបន� េ េលកបលរបស់�ទង ់ េហយមន�រមមណ៍ថគម ន
គុណធម។៌
27 �ជវធីិ� ស�របស់អនក។ �កបបកិរយិគឺជអ�ីែដល��តវករ។ េហយេនះ
េហយជអ�ីែដល�េ យបេ់នះ មតិ�សម� ញ់ ��តវករ�កបបកិរយិែបបហនឹង។
េយងមន េហយេជ ថេយងេ កនុងវត�មនរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ប៉ុែន��គឺជ
�កបបកិរយិរបស់អនកែដលនមំកនូវលទធផល។ េមកនិចគឺេ ទីេនះ េហយ
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ថមវន�កដូ៏ចគន ែដរ។ �បសិនេបអនក�ចចបេ់ផ�មបន េនះ�ពះនឹងេធ�អ�ីែដល
េ សល់។
28 ឥឡូវេនះ �បធនបទេនះែដលខញុ ំចងនិ់យយមយួែភ�ត គឺ៖ ករប ជ ក់
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះជេរ ងដអ៏�ច រយមយួែដល�តវគិតអំពីេរ ងេនះ៖
ករប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់
29 ឥឡូវេនះ �ពះគឺ�គនែ់ត�ចប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ យបេ់នះ
ដូចែដល�ទងធ់� បប់នេធ�ករប ជ ក។់ េហយ�ពះគមពរីកប៏នែចងថ “ប ជ កអ់�ី
ៗទងំអស់។ �បកនខ់ជ បនូ់វអ�ីែដលល�។”
30 ឥឡូវអនកបនឮេហយ មនិសង�យ័េទ ចបស់ជបនឮសុភសិតចស់
“ប ជ ក�់ចុះ ខញុ ំនឹងេជ ។” ប៉ុែន��មនិែមនជករពិតេទ។ ជេ�ចនដងែដលខញុ ំ
បនេឃញេរ ងជេ�ចនបនបង� ញថគឺពិតជ�តវបនវទិយ� ស�សូមបែីតបន
ប ជ ក ់េហយមនុស�មនិទនេ់ជ បនេទះយ៉ង�កេ៏�យ។
31 ខញុ ំកំពុងនិយយជមយួបុរសមន ក ់ េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ។ េយងកំពុង
និយយអំពីករពយបលដេ៏ទវភព។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិេជ េទ។ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថនឹងមនអ�ីេកតេឡង មនភស�ុ�ងប៉ុនម នែដលអនក�ចបង� ញពី� ខញុ ំ
េ ែតមនិេជ ។” ែមនេហយ មនិថអនកធ� បេ់ធ�អ�ីស�មបប់ុរសេនះ គត—់គត់
បនបតប់ង។់ គតម់និ�ចេជ បនេទ។ មនិមនអ�ីេ កនុងគត ់េដមបេីជ ។
32 ខញុ ំេទបែតមន—បទពិេ�ធនតិ៍ចតួចេ ទីេនះ �បែហលមយួសប� ហ៍មុន
ដូចែដលអនកទងំអស់គន ដឹងេហយថខញុ ំ—ខញុ ំបរបញ់។ េហយេពលខញុ ំ�តឡប់
មកពីករ�បជំុវញិ ខញុ ំបនបរបញ់សត�េ�។ េហយបនទ បពី់ខញុ ំបនផ� ស់េ រដ�
�រហី��ូ �ជករល� ខញុ ំចូលចិត�បរបញ់ជេហគមធំ េហយខញុ ំចូលចិត�េចញេ
េ�កកនុងចំេ�មធមមជតិ េហយេមល�។
33 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិែមនជឃតករេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តបរបញ់។ ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនិចូលចិត�បំផ� ញេហគមេទ ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថមនិ�តវេទ។ ខញុ ំគិតថ�ជអំេពបប
េ�ចន�ស់កនុងករសម� បជ់េហគម េ េពលែដលអនកមនិេ�ប�េហយនឹងេ�ប�
កនុងេគលបំណង ដូចែដល�នឹងសម� បអ់�ីេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំេជ ថ�ខុស។ េយង
មនិគួរេធ�ដូេចនះេទ។ �ពះបន�បទន�មកេយងជ��រ និងកនុងេគលបំណង
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េហយេយងមនិគួរបំផ� ញ�េឡយ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ អ�ីែដលចបបែ់ចងថអនក�ច
ទទួលយកបន។ �គនែ់តកំុខជះខជ យ�។

34 េហយខញុ ំចុះេ ទីេនះ រដូវកលគឺេចញស�មបអ់�ីេផ�ងេទ ត។ សត�េ�
សម� បស់ត�េគ�កបីជេ�ចន។ េហយខញុ ំ�គ ល់អនកចិ ច ឹមជេ�ចនេ កនុង�បេទស។
េហយ�ល់េពលែដលេគសម� ប ់ េហតុអ�ី ពួកេគេ ខញុ ំ េ េពលែដលសត�េ�
មយួកបលបនចូលកនុងចំេ�មហ�ូងេច ម។ មតិ�ភក័�ិខញុ ំមន ក ់ កនុងមយួយប ់ បត់
�បែហល បីពន�់បរំយដុ�� រ េ�យសត�េ�មយួកបលបនសម� បកូ់នេច ម។
គតប់នចូលេ  េហយ ពិត�ស់ េ�ែដលេ សល់នឹង�តវសងស�មប់
អំេពបបរបស់គត។់ ដូេចនះេហយបនជខញុ ំចបស់ត�េ� េហយដូេចនះ�គឺជសត�
េ�ដធ៏ំមយួ និង�បែវង�បបំនួហ�ីត េហយមនទមងនជិ់តពីរជង �គឺ—�ជសត�េ�
ធំដល៏�។

35 េហយបនទ បម់ក ខញុ ំបនេចញពី�បេទស�រហី��ូ េឡងេ រដ�យូថហ៍ េដមប ី
បរបញ់។ ដូេចនះេហយបនជខញុ ំ�តវបនេគ�បបថ់មនមនុស�េ ទីេនះ ថបុរស
មន កែ់ដលខញុ ំនឹង�ម�បមញ់ជមយួ េនះគឺជអនទ ករ់�� ភបិល “េហយ េដមបជី
�បេយជន ៍កំុនិយយអ�ីអំពី�សនជុំវញិខ�ួនគត។់” បននិយយថ “គតព់ិតជ
មនុស�កច�ស់។”

េហយខញុ ំបននិយយថ បទ ខញុ ំបន�បបប់ុរសែដលខញុ ំេ ជមយួ ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំនឹងមនិេរ ប�បពី់�េទ។”

36 គតប់ននិយយថ “កុំនិយយ ‘�គអធិបបយ។’ �បសិនេបអនកេធ�ែបបេនះ
អនកនឹងមនិ�ចេ បរបញ់បនេទ។ គតនឹ់ងមនិយកអនកេ េទ។” បននិយយ
ថ “ខញុ ំ�ម�បមញ់ជមយួគតបី់ៃថង េហយេដកជមយួគត�់ល់យប ់ហូបជមយួ
គត�់ល់ៃថង េហយគតម់និែដលនិយយថ ‘អរណុសួស�ី។ េតអនកសុខសបបយ
ឬេទេឡយ? ចងញំុ់អី? �ងចន។’ គម នអ�ីេ�ះ!” បននិយយថ “ឥឡូវេនះ
�គនែ់តកំុនិយយអ�ីអំពី�។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិនិយយមយួម៉តេ់ទ។” ដូេចនះ ខញុ ំមនិបន�បប់
គតថ់ ខញុ ំនឹងមនិអធិ�� នេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តបន��បបគ់តថ់ ខញុ ំគឺជ…េហយខញុ ំ
អធិ�� ន។
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37 ដូេចនះេពលេយងេ�កកពីដំេណក បុរសេនះជមនុស�រងឹរសូ េហយខញុ ំមនិ
គិតថគតេ់ជ អ�ីេទ។ េហយគតេ់ទបែតបតប់ងកូ់នមយួកលពីប៉ុនម នយបម់ុន
េនះ ជទរកមនិទនេ់កត។ ដូេចនះ េយងបនេ បរបញ់។ េហយេ ៃថងទី
ពីរ បុរសែដលខញុ ំកំពុង�ម�បមញ់ជមយួបន�បបគ់តថ់ ខញុ ំេ បរបញ់�គប់
ទីកែន�ងទូទងំ�បេទស។ ដូេចនះ េ េពលែដលអនកបរបញ់ឯេទ ត ែដលេ ជ
មយួខញុ ំ បនចកេចញ ពួកេយងបនេ ដល់កំពូលភន ំែដលជកែន�ងេយង�គនែ់ត
រត�់មសត�េ�រហូតដល់េយងយក�ចូលេ កនុងថម េហយ�បនរតេ់ចញ។
ដូេចនះេហយ ពួកេយងបនអងគុយេ ទីេនះ រងច់ែំឆក�តឡបម់កវញិ។ េហយបុរស
េនះនិយយមកខញុ ំ គតប់ននិយយថ “អនក�បមញ់មន កេ់ទ ត ជមតិ�របស់អនក
�បបខ់ញុ ំថអនក�ចបរបញ់�គបទី់កែន�ង។ េតអនកមនលុយេ�ចនែមនេទ?” បន
និយយថ “ខញុ ំគិតថ�មនិែមនជេរ ងរបស់ខញុ ំេទ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ” ខញុ ំបននិយយថ “�មនិែមនថមនលុយ
េ�ចនេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវបនឧបតថមភ។”

េហយគតប់ននិយយថ “អូ ខញុ ំយល់េហយ។” គតប់ននិយយថ
“ែមនេហយ ខញុ ំគិតថ�មនិែមនជេរ ងរបស់ខញុ ំេទ តេទ ប៉ុែន�” បននិយយថ “េត
អនកេ ជបជ់មយួ�កមហុ៊នែដលឧបតថមភអនកឬ?”

គតក់ំពុងទញ�េចញពីខញុ ំភ� មៗ។ ខញុ ំបនសនយថខញុ ំនឹងមនិយកេទ េឃញ
េទ។ អ ច ឹងខញុ ំនិយយថ បទ ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទបទ។ ខញុ ំជ�គគង� ល ជ
អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។”

គតប់ននិយយថ “ជអ�ី?”
ខញុ ំបននិយយថ “អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។” េហយគត�់គនែ់តឈរេមល

ខញុ ំពីរបីនទី។
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកមនក�ីសងឃមឹស�មបជី់វតិបនទ បពី់េនះេទ? េតអ�ីជ

ក�ីសងឃមឹរបស់អនក?”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជ េជក មរមន។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “ជអ�ី?”
គតប់ននិយយថ “េជក មរមន។”
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ខញុ ំបននិយយថ “េតេនះជ�បេភទអ�ី?”

បននិយយថ “អនកែដលបនសបថេហយផឹកកេហ�េហយជកប់រ។ី”

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ករ�រភពេ�យេ�ម ះ�តងគ់ឺល�ស�មប់
�ពលឹង។”
38 េហយបនទ បម់កគតប់ននិយយ—គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងសួ់រអនកពី
អ�ីមយួ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�តវបនេគ�បបថ់�ពះវ�ិរមរមនគឺជ�កមជំនំុ
ពិតែតមយួគតែ់ដលមន។” គតប់ននិយយថ “េតអនកេជ េទ?”
39 ខញុ ំបននិយយថ “េពលេ �ពះវ�ិរ ខញុ ំគិតថ�ល�ដូចេគែដរ។ ខញុ ំដឹងែត
េសចក�ីពិតមយួប៉ុេ�� ះ េហយេនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ
ដឹងថ�ទងពិ់ត។”
40 “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនកូនមន កេ់កតេ យបម់ុន េ ែត
មនិទនេ់កត។” គតប់ននិយយថ “មនេគ�បបខ់ញុ ំថទរកេនះ េ មនិទន់
េកតមក �ពះកម៏និមនិបនផ�ល់ដេង�មជីវតិចូលេ កនុង�េឡយ ខញុ ំមនិទនេ់ឃញ�
ផងេទ។” គតប់ននិយយថ “ចុះមតិ�យល់យ៉ង�ែដរចំេពះេរ ងេនះ?”
41 “ែមនេហយ” ខញុ ំបននិយយថ “អនកនឹងមនិ�ចេទ កនុងនមជេជក មរ
មនរ អនកនឹងមនិ�ចេទ។ េរ ងមយួែដល�បកដេនះគឺ អនកនឹងមនិេឃញ�េទ
ដ�ប�អនកេ ជេជក មរមនរ។” េហយគតប់ននិយយថ…ែមនេហយ
គតប់នរញុខនងខញុ ំ ដូេចនះខញុ ំករ៏ញុខនងគតប់ន�ិច អនកេឃញេទ។ េយងមន—មន
េពលេវ�េដមបរីញុខនងគន ។ ដូេចនះគតប់ននិយយថ—គតថ់…ខញុ ំបននិយយ
ថ “មនេរ ងអ�ី?”

គតប់ននិយយថ “អូ ខញុ ំមនិដឹងេទ។” េហយគតប់ននិយយថ “ចុះមតិ�
យល់យ៉ង�ែដរ?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ�គ ល់េរ ងល�ៗជេ�ចន…”
42 ខញុ ំមនិដឹងថគតជ់មរមនេទ។ េហយខញុ ំគឺ… ខញុ ំដឹងថ េ កនុងរដ�យូថហ៍ �
�បែហលជមន ប៉ុែន�ខញុ ំ…េ�ពះមនុស�ភគេ�ចនេ ទីេនះគឺជមរមន េ ជំុវញិ
ទី�កងសលតេ៍លក។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ េនះមនិែមនជទី�កងសលតេ៍លក
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េទ។ ដូេចនះខញុ ំគិតថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនមតិ�ជមរមនដល៏�មយួចំនួនេ កនុងបនទ តក់�ី
អធិ�� ន ជមនុស�ល�។”

43 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនជួបបុរសល�មន ក—់គឺជពួកមរមន។” េហយ
គតប់ននិយយថ ជករ�បេសរ�ស់ គតប់ននិយយថ…ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំមនិដឹងករបេ�ង នរបស់ពួកេគអំពីេរ ងេនះ េហយខញុ ំមនិចងនិ់យយអ�ីែដល
ផទុយនឹងករបេ�ង នរបស់ពួកេគេទ េ�ពះេនះជអ�ីែដលអនកមន េហយខញុ ំេគរព�
យ៉ងខ� ងំ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េតអនកេជ េទ?”

គតប់ននិយយថ “បទ េ�ក ខញុ ំេជ ។ ប៉ុែន�” បនបន�ថ “ខញុ ំមនិេ ជប់
ជមយួ�េទ។”

44 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំេជ �ពះគមពរីបេ�ង នថ �ពះបន�គ ល់ទរក
េនះ �ប�់នឆន មំុន មុនេពលបេងកតពិភពេ�ក។” ខញុ ំបននិយយថ “�ពះ
បនមនបនទូល�បបេ់យេរមថ ‘មុនេពលអនកេ កនុងៃផទម� យរបស់អនក មុនេពល
អនកេចញពីៃផទ ខញុ ំបន�គ ល់អនក បនែញកអនកជបរសុិទធ េហយបនែតង�ងំ
អនកជេ��ដល់ជតិ�សន។៍’” ខញុ ំបននិយយថ “េនះេហយជរេប បែដល
�ទងប់នដឹងអំពី� េឃញេទ។”

គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “សូមអរគុណ។”

45 គតច់បេ់ផ�មេដរចុះពីេលភន។ំ រចួគតក់ប៏នជួបនឹងអនកេផ�ងេទ ត េហយ
គតនិ់យយថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិ�បបខ់ញុ ំថ បុរសេនះជ�គអធិបបយ?”
ដូេចនះេហយេយង…គតនិ់យយជមយួគតប់ន�ិច េហយចបេ់ផ�ម�បបគ់តអ់ំពី
កិចច�បជំុ។

46 ឥឡូវេនះ ពួកមរមនេជ េលទំនយ។ ខញុ ំអត…់�បែហលជគម នអនក�មយួ
េ ទីេនះេទ ប៉ុែន�ពួកេគ—ប៉ុែន�ពួកេគេជ េល—េលករទស�ទយ។ ប៉ុែន� ដូេចនះ
�បែហលជខញុ ំកំពុងនិយយេចញពី�� ប៉ុែន�ខញុ ំ…បទ។ បទ។ ប៉ុែន�
េទះជយ៉ង�កេ៏�យពួកេគេជ ។

េហយគតនិ់យយថ គត�់តលបម់កឯខញុ ំវញិ បននិយយថ “ខញុ ំយល់ថ
អនកគឺជេ��។”
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ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ េ�ក។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ…�ពះអមច ស់បន
បង� ញខញុ ំនូវេរ ងមយួចំនួនែដលនឹងេកតេឡង។”
47 េហយគតប់នេចញ ភ� មៗ ថ “េ�ះចូលេ ។” េហយគតក់ចុ៏ះេ កនុង
�ន…ទី�កងតូចរបស់គតពី់កែន�ងែដលគតរ់ស់េ ។ មយួសនទុះ គតប់នបត់
េ ។ េយងកំពុងេរ បចំែឆក េដមបេី បរបញ់ម�ងេទ តឥឡូវហនឹងបនទ បពី់��រ
ៃថង�តង។់ េហយេ េពលែដលេយងេ  េហតុអ�ី គតប់នចុះពីេល�ន។
48 មយួសនទុះ យុវជនមន កែ់ដលមនរបូ�ង�� តបត�តលបម់កវញិ �យុ
�បែហលដប�់បពីំរឆន  ំ សុភពបុរស�គិ�ទ នពិត�បកដមន ក។់ គតប់ននិយយ
ថ “េនះជបង�បសរបស់ខញុ ំ។” បននិយយថ “គតម់និែមនជេជក មរមនរេទ។
គតគឺ់ជមរមនពិត�បកដ។”

ខញុ ំបននិយយថ “កូន�បស េតអនកសុខសបបយេទ?”

េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំយល់េហយ ែដលបង�បសរបស់ខញុ ំ�បបខ់ញុ ំថ
អនកគឺជេ��។”

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ បទ។” ខញុ ំបននិយយថ “�មនិែមនថខញុ ំជេ��
េទ។” ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់បនបង� ញខញុ ំនូវអ�ីែដល�តវេកតេឡង។”
49 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំរងករបញ់�ប�រមយួេ ៃដខញុ ំឥឡូវេនះ ខញុ ំ�តវែតេ
េលតុរវះកត។់” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�បង�បសរបស់ខញុ ំបន�បបខ់ញុ ំែបបេនះ។
េហយខញុ ំបននិយយថ ‘េបអុីចឹងែមន ខញុ ំមនិ�តវករវះកតេ់ទ។’” គតេ់មលមកខញុ ំ
�តង់ៗ  េ�យែភនកេ�ម ះ�តង ់ ពិត េ�ម ះ�តង ់ បននិយយថ “អនក�កៃ់ដរបស់
អនកេលខញុ ំ។ េបេរ ងទងំេនះពិតែមន ខញុ ំមនិ�តវករករវះកតេ់ទ។” គតប់នេ ផទះ
យ៉ងសុខសបបយ។
50 បង�បសមន កេ់នះ ជមតិ�របស់ខញុ ំជ�គិ�ទ ន កំពុងេដរ�បមញ់ជមយួខញុ ំ
មកពីទី�កងផុននិក។ គតនិ់យយមកខញុ ំ គតថ់…េកមង�បសទងំេនះខ�ះកំពុង
អងគុយេ ទីេនះ។ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគខញុ ំដឹងថមនវត�មនេ ទីេនះ។ េយង
បនេ ផទះ។ គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ��ំបសិនេប�ពះអមច ស់
នឹងបង� ញអនកនូវនិមតិ�មយួ េហយអនុ ញ តឱយអនក�បបព់ួកមរមននូវអ�ីែដលនឹង
េកតេឡង េនះនឹងេធ�� ពីេ�ពះពួកេគកំពុងែស�ងរក�។”
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51 ដូេចនះ ខញុ ំបនអធិ�� ន េហយខញុ ំបនអធិ�� នេទ ត។ េហយេ �មផ�ូវ�តឡប់
មកផទះវញិ ខញុ ំបនេឡងមកវញិ េ ៃថងចន័ទ ៃថង�ទិតយ េវ�េម៉ង�បែហល១០ ខញុ ំ
កំពុងឈរេ កនុងបនទប ់ពីេ�កយ�កមជំនំុេ �ពឹកេនះ េហយេមលេ េ�ក។

52 េហយខញុ ំបនេឃញពន�ឺពិល ឬពន�ឺមយួ�បេភទែដលកំពុងភ�។ឺ េហយខញុ ំ
បនេឃញសត�េ�ែដលេ នឹងេដមេឈមយួ េហយ—េហយ�តូចេពកស�មប់
ខញុ ំកនុងករបញ់។ ខញុ ំមនិចងប់ន�េទ។ េហយមនអនកេផ�ងេទ តបញ់� េហយ
េពលេគបញ់�េ�យកេំភ�ងធំេពក។ �បនេខទច�ចស់ត�េ�េនះ។ ខញុ ំមនិបន
េកតសរេសរចំេពះ—េនះ—រេប បែដល��តវបនសម� បេ់ទ។

53 េពលខញុ ំេ�កកេឡងេ ទី�កងផុននិក ខញុ ំបន�បបប់ង�បស �វសុនេនះ
េហយបងម៉ុសេឡ។ ខញុ ំដឹងថគតេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំបនេឃញគតេ់ ៃថងមុន
េ កែន�ង�មយួ។ េហយគតនឹ់ងេឡងជមយួខញុ ំ គតនិ់ង�បពនធរបស់គត។់
េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកេមលនិងេឃញ េនះេហយជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។ �នឹងេកតេឡង�មរេប បេនះ។”

54 យបែ់ដលេយងរងច់ ំ បនួឬ�បយំប ់ េយងបនបរបញ់ ឬៃថង។ អនកក�ម
ធ� បជ់ួបេដមេឈមនេ�េ េពលយប។់ េកតេឡង �តឡបម់កផទះវញិ ពួកេគ
បន�បែលងែឆក អនក�បមញ់េនះ េកមងមរមនេនះ។ និង—េ�បនឆ�ងកតេ់ល
ផ�ូវមយួ ឬែឆក�យ�ប�រេលផ�ូវរបស់សត�េ� ជជង េហយរតន់�ំេឡងេល
េដមេឈ។ េហយេ េម៉ងដបយ់បេ់គមក នេំយងេចញពីែ�គ។ េយងបន
េចញេ ទីេនះ េហយមនេ�ដែដលេនះេ កនុងេដមេឈ។ ពន�ឺេភ�ង បង
�បសម៉ុសេឡបនបញ់គតេ់�យកម� ងំ�បែហលែសសិបបនួ ែដលេសទរែតកត់
�ចស់ត�េ�ពកក់�� លជពីរ។ េហយេ ទីេនះ �គឺ�គនែ់តជវធីិែដល��តវ
បនេគនិយយ។

េ ៃថងបនទ ប ់ ខញុ ំបនជួប�បធនេហគមរបស់រដ� គឺជពួក េជកមរមនរមន ក់
េទ ត។ បននេំកមង�បសទងំេនះេ ជមយួគន  េហយនពំួកេគ�តឡបេ់ ផទះ
វញិេ កន�់ពះ�គីសទ។

ខញុ ំ�បបអ់នកថ �ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ពះ
ប ជ កថ់�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ដូេចនះ។



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

អនកធ� បឮ់េគនិយយថ “បនេឃញគឺបនេជ ។” េនះមនិពិតទងំ�សងេទ។
មនុស�ជេ�ចនបនេឃញេហយេ ែតមនិេជ ។
55 ៃថងែដល�ពះេយសូ៊វគងេ់ េលែផនដី េហតុអ�ីបនជេគមនិទទួល�គ ល់
�ទង ់ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបនបង� ញឱយេឃញ? េហតុអ�ីបនជ
�បជជនមនិដឹងថេ�កម៉ូេសបននិយយថ “�ពះអមច ស់ ជ�ពះរបស់អនកនឹង
មន�ពះជនមរស់េឡងជេ��មន កែ់ដលេ�ប បដូចនឹងខញុ ំ”? េហយ�ទងប់នបំេពញ
�គប�់ពះបនទូលែដល�ពះគមពរីបនមនបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ� ប៉ុែន�ពួកេគមនិេជ េទ។
56 ប៉ុែន� �ពះេ �គបស់មយ័កល �ទងប់នបង� ញ�ពះបនទូល�ទងថ់ពិត។
�ទងែ់តងែតប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់ បនទ បម់កពួកេគនិយយេពលខ�ះថ
“បនេឃញគឺបនេជ ។” �មនិដូេចន ះេទ។ ប៉ុែន�េយងដឹងថ �ពះ�ទងយ់ងេ �តង់
េលករបង� ញ�ពះបនទូល�ទង�់គបស់មយ័កល។
57 េយងដឹងថ �ទងប់នបង� ញ�ដល់អ�័ម និងេអ�៉ េ េពលែដល�ទង់
មនបនទូលថ “ៃថងែដលអនកបរេិភគ� ៃថងេនះអនកនឹង�តវ�� ប។់” េយង�តវែត
ទទួល�គ ល់ថ េនះជករពិត។ េយងេជ ថ �ទងប់នបង� ញ�ដល់េយង េហយ
េយងដឹងថ�ជករពិត។
58 ឥឡូវេនះ េយង�គនែ់តយកកែន�ងមយួចំនួនែដល�ពះបនប ជ កពី់
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ចូរេយងយកឧទហរណ៍េ កនុងៃថង—របស់ណូេអ។ �ពះ
បនមនបនទូលេ ណូេអនូវ�រមយួែដលពិតជមនិមនវទិយ� ស�និងមនិគួរ
ឱយេជ ។ គម ននរ�មន ក�់ចេជ បនេទ។ �មនិែដលមនេភ� ងធ� កម់កេលែផនដី
េទ។ អតទ់ងំវទិយ� ស�!
59 �បែហលជពួកេគជសមយ័វទិយ� ស�ធំជងេយងឥឡូវេនះ េ�យ�រែត
ពួកេគបន�ងសងពី់�៉មតី និងសត�ពហៈនៈមន�� បជេដម េ សមយ័
េនះ ែដលេយងមនិ�ច�ងសងឥ់ឡូវេនះបន។ ពួកេគបន�គ ល់ថមពល
មយួ�បេភទ ៃនថមពលេមកនិច �បែហលជ�តូមចិ ឬអ�ីមយួ ថេគ�ចេលក
ផទ ងំថមធំៗទងំេនះ ែដលេយងមនិ�ចេធ�បនេ ៃថងេនះ។ ប៉ុែន�ពួកេគបនេធ�
េរ ងវទិយ� ស�ដអ៏�ច រយ។ ពួក�មនរបស់មយង៉ែដលពួកេគ�ចបន�ប�ងកយ
េដមបេីធ�ឱយ�េមលេ មនលកខណៈធមមជតិ�បរ់យឆន ។ំ េយងបនបតប់ងសិ់លបៈ
េនះ។
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60 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ដូចេ ជំននេ់�កណូេអែដរ េពលបុ�ត
មនុស�នឹងមកដល់។” េហយេយងដឹងថេយង�តវចូលេ កនុងយុគសមយ័
វទិយ� ស�ដអ៏�ច រយមយួេទ ត។
61 េហយឥឡូវេនះ �រែដលណូេអមនគឺផទុយពីជំេន េ ៃថងេនះខ� ងំ�ស់
េ កនុង�កមជំនុំ។ េហយ�កផ៏ទុយ�សឡះពីករ��វ�ជវវទិយ� ស�ផងែដរ។ ប៉ុែន�
�ពះបនបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទងថ់ជករពិត។ �ពះបនប ជ កថ់អ�ីែដល
េ��េនះបននិយយគឺជករពិត។
62 េយងកនឹ៏ងយកេរ ងមយួេទ តស�មបម់យួែភ�ត។ អ�័ប�គឺំជេ��
មន កេ់ទ តរបស់�ពះអមច ស់ ែដល�ពះបនទូលបនមកដល់គត។់ រចួ�បបគ់តថ់
កលគតម់ន�យុចិតសិប�បឆំន  ំ េហយ��៉មន�យុហុកសិប�បឆំន  ំ ថ
គតនឹ់ងមនកូនេ�យ��៉។ ឥឡូវេនះ េនះពិតជភញ កេ់ផ�លស�មបអ់នកមនិ
េជ ។ េតអនក�ច�សៃមបនេទថ ៃថងេនះមនេរ ងែបបេនះេកតេឡងេទ សូមបែីត
កនុងសមយ័េនះ ជមយួនឹងសមទិធិផលវទិយ� ស�ទងំអស់របស់េយង និងទរក
ែដលេ ទឹកេ�ះេគទងំអស់េនះ ែដលពួកេគនិយយ និងេផ�ងៗេទ ត? ប៉ុែន� ស�ី
ចំ�ស់មន កេ់នះមន�យុហុកសិប�បឆំន  ំ និងបុរសចំ�ស់មន ក�់យុចិតសិប
�បឆំន  ំប៉ុែន� �ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់បនមកដល់េ�កអ�័ប� ំេហយ�បប់
េ�កថ ករេនះនឹងេកតេឡង។ េហយអ�័ប�បំនេជ �ពះ។ ឥឡូវេនះ មនិថ
�ពះ�ទងម់នបនទូលេ�ចនប៉ុ��  េហយជករពិតប៉ុ�� កេ៏�យ អ�័ប��ំតវេជ
នូវអ�ីែដល�ពះមនបនទូល េដមបេីធ��បន។ ឥឡូវេនះ រកេមលពីរេប បែដលបុរស
េនះ�តវបន�កលបង ជមយួនឹងទីបនទ ល់របស់គត ់ែដលគតប់នេជ ។
63 បុរសដែដលែដលបន�រភពេនះ គតេ់ជ �ពះ គតជ់មនុស�ដូចអនក
អងគុយេ ទីេនះយបេ់នះ។ េយងេ ែតេជ �ពះ។ េយង�តវែតេជ �ពះបនទូលរបស់
�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត។ េហយ�ទងនឹ់ងបង� ញ�ថ �គឺជេសចក�ីពិត �បសិនេប
េយង�គនែ់តេជ �។
64 ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមលឧបសគគែដលអ�័ប�មំន។ េរ ងដំបូងគឺ
�យុរបស់គតគ់ឺចិតសិប�បឆំន  ំ េហយ��៉មន�យុហុកសិប�ប។ំ នង
បនឆ�ងកតក់រផ� ស់ប�ូរៃនជីវតិ អស់រដូវ។ គម នករសង�យ័េទ ប៉ុែន�អ�ីែដល�
បនឈបជ់េ�ចនឆន មំុន។ គតប់នរស់េ ជមយួនងជ�បពនធ។ �ជប�ូន�សី
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ពកក់�� លរបស់គត ់�បែហលជបនយកនងេ េពលនងេ េកមងេ េឡយ
េហយបនេរ បករជមយួនង។ េហយគតម់និមនកូនេទ។ នងពិតជគម ន
កូន។ េហយឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ េដមបេីធ�ែបបេនះ គត�់តវែញកខ�ួនគត់
េចញពី�បជជនទងំអស់ែដលមនិេជ  េដមបេីធ�ឱយ�េកតេឡង។

65 ខញុ ំមនិចងនិ់យយថ អនក�តវបំែបកខ�ួនឯងពីមនុស�េទ។ ប៉ុែន�អនក�តវែញកខ�ួន
អនកេចញពីករនិយយេដមៃនករមនិេជ ទងំអស់ េហយេ ឲយឆង យពីេរ ងេនះ។
េ េពលែដលមនុស�និយយថ “អូ េរ ងទងំេនះមនិេកតេឡងេទ! េនះជ�កម
មនុស�ឆកួត! អតម់នេរ ងអីេកតេឡងេទ” �គនែ់តបិទ�តេច កេហយេដរេចញ។ កុំ
យកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�។

66 �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ “េ�កអ�័ប�មំនិេង ងឆងល់នឹងករសនយរបស់
�ពះជមច ស់ េ�យ�រករមនិេជ េទ។ ប៉ុែន�គតម់នកម� ងំ េហយសរេសរតេមកង
�ពះ។” េឈម ះរបស់គត�់តវបនផ� ស់ប�ូរពី�ប�៉់មេ ជអ�័ប� ំ ករប�ូរេឈម ះ
របស់គតប់នេធ�ឱយេឈម ះរបស់គតក់� យជ “បិ�ៃនជតិ�សន។៍” េតអនក
�ច�សៃមេមលបុរសមន កែ់ដលរស់េ ជមយួ�បពនធែដលជទី�ស�ញ់របស់
គតែ់ដលគតប់នរស់េ ជមយួនងអស់រយៈេពលប៉ុនម នឆន មំកេនះ េហយ
ឥឡូវេនះេ កែន�ង�មយួែដលមន�យុែបត៉សិបឆន េំហយ�បពនធរបស់គត់
�យុចិតសិបឆន ។ំ េហយេ�យមនិមនកូនសូមបែីតមយួឬក�ីសងឃមឹថ�ច
មនកូន�មយួេ េឡយេទ បនអះ�ងថគតជ់ “បិ�ៃនជតិ�សន។៍” េត
អនក�ច�សៃមេមលថកររះិគនរ់បស់អនកែដលបនឆ�ងកតនឹ់ងនិយយយ៉ងេមច៉
“�ពះបិ�ៃន�បជជតិទងំ�យ ឥឡូវេនះ េតអនកមនកូនប៉ុនម ននក?់” េហយ
�ល់កររះិគនគ់ត�់តវែតឆ�ងកត!់

67 ប៉ុែន�អ�័ប�មំនិបន�ទឌេ�ទមេ កែន�ង� េ�យ�រករមនិេជ
េឡយ។ គតេ់ជ ថ�ពះជមច ស់�ចេធ��មអ�ីែដល�ទងប់នសនយ។ ថ
�ពះជមច ស់នឹងប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់ មនិថ��តវចំ�យេពលយូរប៉ុ��
េនះេទ។ ប៉ុែន�ជំនួសឱយករចុះេខ�យ�ល់េពល ដូចជេយងងយនឹងជួប គត់
កនែ់តរងឹម�ំគបេ់ពល។ “�បសិនេប�មនិបនេកតេឡងេ ៃថងេនះេទ ៃថងែស�ក�
នឹងមនករអ�ច រយជងេនះ េ�ពះ�កនែ់តចស់េ មយួៃថងេទ ត។” េនះគឺជ�ពះ
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េនះជ�ពះេ កនុងអ�័ប� ំ តបតិគតដឹ់ងថ�ពះបនបង� ញពី�ពះបនទូលទងំអស់
របស់�ទងដូ់េចនះ។

�បសិនេបកូនរបស់�ទងនឹ់ងទទួលយកែត�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ដូេចនះ�ទង�់ច
ប ជ ក�់េ�យ�រអនក! េនះជវធីិែតមយួគតែ់ដល�ទង�់ចប ជ កពី់�ពះបនទូល
របស់�ទង។់

�ទងម់និបង� ញ�ដល់អនកមនិេជ េទ។ ពួកេគមនិ�ច�តវបនបង� ញឱយ
េឃញេទ ពួកេគជអនកមនិេជ ។ ប៉ុែន� �មនិែមនស�មបអ់នកមនិេជ េទ។ �មនិែមន
ស�មបអ់នកមនិេជ េទ។
68 �គឺស�មបគ់តែ់ដលេជ ។ េហយ�បសិនេប�ទង�់ចរកេឃញនរ�
មន កែ់ដលនឹងេជ �ពះបនទូល�ទង ់ េនះ�ទងនឹ់ងប ជ ក�់ពះបនទូល�ទងេ់�យ�រ
អនកេនះ។ េហយជួនកលជំងឺ និងេរ ង�៉វេកតេឡងចំេពះេយង�មរេប បេនះ
ែដល�ពះ�ចបង� ញអងគ�ទងប់ន។

េតអនកនឹកេឃញបុរសខ� កែ់ភនកែដល�ពះេយសូ៊វបនរកេឃញេទ? ពួកេគថ
“អនក�ជអនកេធ�បប គត ់ឬឪពុកគតឬ់ម� យគត?់”
69 �ទងម់នបនទូលថ “កម៏និែមន េ កនុងករណី�មយួែដរ ប៉ុែន�េដមបឲីយកិចចករ
របស់�ពះ�ច�តវបនេគ�គ ល់។” េឃញេទ �បនេកតេឡងចំេពះេកមង�បស
េនះ េដមបឲីយ�ពះេយសូ៊វ�ច�តវបនេគេលកតេមកង។ េពលខ�ះជំងឺមនិែមនជ
ប�� �េទ �ជពរជយ័ ថេយង�ចភជ បេ់សចក�ីជំេន របស់េយងេ ទីេនះ
េហយេ របស់ទងំេនះែដលមនិែមនដូចជ�មន�បេយជន។៍ �ពះ�ទងម់ន
បនទូលដូេចនះ េហយ�ទងនឹ់ងប ជ កដូ់េចន ះែដរ �បសិនេបអនកមនិចុះេខ�យេ�កម
ករ�កលបង។
70 �ទង�់ចប ជ កពី់យ៉ូប កនុងេពលមយួ ថគតនឹ់ងមនិ�កប់�� �រ�ទង់
េឡយ។ សូមេមលករ�កលបងែដលយ៉ូបបនឆ�ងកត។់ ប៉ុែន�េ កនុងថគ មៃន
ករ�� ប ់ គតេ់ ែតនិយយថ “�ព ះអមច ស់បន�បទនមក �ព ះអមច ស់ដក
យកវញិ សូមសរេសរតំេកង�ព ះនម�ព ះអមច ស់!” គត�់បកដជេជ ។ �ពះបន
បង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទងដ់ល់យ៉ូប។ �ទងប់នបង� ញ�ដល់អ�័ប�។ំ �ទង់
បនបង� ញ�ដូេចនះ។
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71 �ទងក់ប៏នបង� ញ�េ�យេ�កម៉ូេសែដរ។ េហយេ េពលែដលេ�កម៉ូេស
េ េពលែដលមនករលំបកយ៉ងខ� ងំ�បឆងំនឹងគត ់ ម៉ូេសមន�េ កនុងចិត�
របស់គត ់ �បែហល េដមបជីអនករេំ�ះ ម� យរបស់គត�់បែហលជបន�បបគ់ត់
ថគតប់នេកតជកូន�តឹម�តវ។ នង—នងជ�គបង� តរ់បស់គតែ់ដលបន
ចិ ច ឹមគតេ់ឡងេ កនុង�ងំរបស់ផេ�៉ន ចបស់ជបន�បបគ់តថ់ “កូនេអយ
េយងបនអធិ�� នសំុឲយេយងបនរេំ�ះឲយរចួ េហយេយងេជ ថអនកជកូនេនះ
ែដល�ពះនឹងេ�បេដមបរីេំ�ះ។” េហយបនទ បម់កេ េពលែដលគត…់
72 េឃញេទ គតប់នេឡងមក េហយក� យជ—កូន�សីរបស់ផេ�៉ន េហយ
េយងដឹងថគតនឹ់ងេឡងសនង�ជយ។ េហតុអ�ី គម នករសង�យ័កនុងចិត�របស់
ពួកេគថ គតនឹ់ងក� យជផេ�៉នបនទ ប ់ “េហយេនះជរេប បែដលគត់
នឹងរេំ�ះ�បជជន េ�យេធ�ជផេ�៉នបនទ ប។់” ប៉ុែន��ពះមន…�បសិនេប�
នឹងក� យជដូេចនះ េនះគតន់ឹងេធ���មរយៈសមភ រៈមយួ �មរយៈ ក—ក
—សកមមភពនេយបយ។ ប៉ុែន� �ពះមនិែតងែតេធ�ដូេចនះេទ។
73 �ពះមនវធីិផទ ល់ខ�ួនេដមបេីធ�ករ េហយ�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ង “នពំួកេគ
េចញ។” �ទងប់ន�បបអ់�័ប�ថំ “បនទ បពី់បនួរយឆន ។ំ” �ទងនឹ់ង “នពំួកេគ
េចញេ�យៃដដខ៏� ងំក� ” �ទងនឹ់ង “បង� ញស ញ និងភពអ�ច រយ។” ដូេចនះគត់
មនិ�ចេធ�ែបបេនះបនេទ ដូេចនះអ�័ប…េយងដឹងថអ�័ប�បំនេជ �ពះ េហយ
ឥឡូវេនះគឺម៉ូេសែដលេជ �ពះ។
74 េ�កម៉ូេសបនេមលេ េ�កបង�ួចែដលផេ�៉នបនេធ� គតក់េ៏ឃញ
�បជជនដែដល។ �ពះេ ផេ�៉នបនេមលមកេលពួកេគ ដូចជ “មនុស�ែដល
�តវប�� � ជមនុស�ែដលគម នអ�ីេ�កែតពី�កមៃនអនក�ជលនិយមស�មប�់ពះ
អនកខ�ះេបះបងេ់ចល�ពះេ កែន�ង�មយួ ែដលពួកេគមនិដឹងអំពីអ�ីទងំអស់។
ករបង� ញែដលេមលមនិេឃញមយួចំនួនែដលពួកេគអធិ�� នសំុ គឺគម នអ�ីេ�ះ
ចំេពះ�។ ពួកេគជអនកនិយម�ជល។ េហយពួកេគគឺជទសករមយួ�កម។ េហយ
�ពះរបស់ពួកេគបនទុកឱយពួកេគេធ�ជទសករ បង� ញថ�ទងម់និែមនជ�ពះ
េទ។”
75 េហយេ ក�� លៃនេរ ងទងំមូល �ទងប់នេលកបុរសេនះេឡង។ �ពះ�ទង់
េធ�អ�ីៗកនុងវធីិដែ៏ប�កែបបេនះ េ�យសថិតេ េ�កម�។ មនិែមនជ�វក័ មនិែមន
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ជ�គ មនិែមនជសងឃ មនិែមនជអនកបរសុិទធរបស់ខ�ួនេឡយ។ ប៉ុែន��គនែ់តជ
មនុស�ធមម�មន កេ់កតមកេដមបកីរងរេនះ។ េហយ�ពះជមច ស់បនេ គត់
ឱយេធ�ជេ��របស់�ទង ់ េហយបនចតគ់តេ់ ទីេនះ។ េហយគម នអ�ីេ កនុង
ៃដរបស់គតេ់ទ េលកែលងែតដំបងេឈ េដមប�ីបឈមមុខនឹងកងទព័ េ�គ ងយន�
ែដលបនស ជ ័យេ�កិយទងំមូល។ ប៉ុែន� េ�យដំបងេនះេ កនុងៃដ ដូចជ
�ពះបន�បបគ់តឲ់យកនដំ់បងេនះេ ៃដគត ់ េហយគតនឹ់ងរេំ�ះអុី��ែអល
គតក់ចុ៏ះេ េធ�េ�ពះ�ពះជមច ស់សនយ។ េតគតនឹ់ងេធ��េ�យរេប ប�? “ខញុ ំ
នឹងេ ជមយួអនក។”

គតប់ននិយយថ “សូមបង� ញសិររីងុេរ ងរបស់�ពះអងគមកទូលបងគំ។ ខញុ ំ
និយយយឺត។ ខញុ ំមនិ�ចនិយយ�តវេទ។ េហយខញុ ំ…” គតម់នេលសមយួ
�ន។
76 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។” េហយេនះជអ�ីទងំអស់
ែដល��តវករ។ គតប់នេ េ�យទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េទះបីជ
កិចចករេនះេមលេ េ�គះថន កយ៉់ង�កេ៏�យ ម៉ូេសបនបន�េជ �ពះ។ េហយ
�ពះជមច ស់បនបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �មរយៈេ�កម៉ូេស ថជេសចក�ី
ពិត។ េ�យ�រែតេទះជមនអ�ីេកតេឡងយ៉ង�កេ៏�យ ម៉ូេសបនេ
ជបនឹ់ង�ពះបនទូល។ េ កនុងេពលេវ�ៃនករេធ�ដំេណ រ…
77 �ពះ�ទងម់នបនទូល�បបេ់គចុះេ �សកេអសីុបែដរថ �ទងនឹ់ងរេំ�ះេគ “ចូល
េ កនុង�សកសនយ ជដីល�េពរេពញេ�យទឹកេ�ះ និងទឹកឃមុ ំ។” េហយ�ពិតជ
េ ទីេនះ។ ពួកេគមនិដឹងថេ ទីេនះេទ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “�េ ទីេនះ
េហយខញុ ំបនឱយ�េ អនក។ �ជរបស់អនករចួេហយ �គនែ់តេ ទមទរ�!”
78 េហយេ ទីរេ��ថ ន េ េពលែដលពួកេគជេ�ចនេចញមក�កំនុង
�ពះវ ិ ញ ណ េ េពលែដលនងម៉�ម�យសគរ�ក ់ បរេិភគនំម៉�ពី�ថ នសួគ៌
បន�� បេ់�កម៉ូេសេ�ច ងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ េមលអពភូតេហតុ និងទីសំគល់
នន។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ករបង� ញមយួ េដមបេីជ �ពះបនទូលរបស់�ពះ
ទងំមូល ករសនយទងំអស់ ពួកេគបនប�ជយ័។

មនែតពីរនកប់៉ុេ�� ះែដលេជ � គឺយ៉ូេស� និងកែលប។ េហយពួកេគបន
យកមកវញិនូវភស�ុ�ងែដលថដីេនះល�។
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79 ប៉ុែន� កលៈេទសៈេនះជអ�ីែដល��ងំពួកេគ។ េ�យ�រែតពួកេគបន
និយយថ “េយងមនិ�ចយកដីេនះបនេទ េ�យ�រទី�កងរបស់ពួកេគមន
ជ ជ ំង—របស់ពួកេគ—តំ�ងរបស់ពួកេគេ ទីេនះ។ មនិែមនតំ�ងរបស់
ពួកេគេទ ប៉ុែន�ជរបស់ពួកេគ—មនុស�របស់ពួកេគគឺជមនុស�យក�ដធ៏ំ។ េហតុអ�ី
គឺេយងេមលេ ដូចសត�កណ�ូ ប។”

80 យ៉ូេស� និង កែលប មន�ប�សនថ៍ “េយងេលសពី�ចយក�បន
េ េទ ត។” េហតុអ�ី? �ពះបន�បទន�ដល់ពួកេគ េទះបីយក�េនះធំប៉ុ��
កេ៏�យ។ ឧបសគគមនិមននយ័អ�ីស�មបព់ួកេគ។ �ពះមនបនទូលដូេចនះ! េហយ
�ពះបនបង� ញ�េ�យពួកេគ។ ពួកេគបនឆ�ងកតយ់កដី�ម�ពះបនទូល ពួកេគ
នឹងយកបន។ �ទងប់នបង� ញ�ដល់ពួកេគ។

81 ឥឡូវេនះេពលេឡងដល់ែខេម� េ េពលែដលទឹកកំពុងធ� កចុ់ះពីេលភន ំេល
ផទ ងំទឹកកក ជេដម េហយេមលេ ដូចជ�ពះជេមទព័ដក៏ំសត ់ េដមបដឹីកនទំព័
របស់�ទងេ់ឡងេ កែន�ងមយួ �ទងប់នឲយេគខទ ស់េចញពីែដនដីសនយ។ េហយ
េពលែដល�ទងប់នយកពួកេគមក �ទងនឹ់ងយកពួកេគមក �ជែខដលំ៏បកបំផុត
ៃនឆន ។ំ ែខែដលទឹកទេន�យរ័�នហូ់រេពញ�ចងំទេន� ហូរធ� កចូ់លែ�ស។ េហតុអ�ី
�បសិនេបពួកេគចង�់យលុក ��តវែតជរដូវេក�  ែដលពួកេគ�ចឆ�ងកតប់ន។
ប៉ុែន��ទងប់នរងច់រំហូតដល់ទឹកេ� ។ �ទងចូ់លចិត�បង� ញថ�ទងជ់�ពះ។ �ទង់
ចូលចិត�បង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េ�យមនិគិតពីអ�ីទងំអស់។

82 មនិខ�ល់ថ�គេពទយនិយយអី “អនកកំពុងជិត�� បេ់�យជំងឺម�រកី។” េនះ
េហយជអ�ីទងំអស់ែដលមនុស�ដឹង។ �បែហលជទឹកេ� េហយស�មបអ់នកខ�ះ
យបេ់នះ។ ប៉ុែន� ចូរចថំ �ពះបនសនយ។ �ពះរក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់េហយ�ពះ
បង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �គឺជករពិត។

83 �ទងប់នរងច់រំហូតដល់ទឹកេឡងភក ់ រហូតដល់េ� េឡងេលលិចកបល
ជេដម េហយបនទ បម់ក�ទងេ់បកផ�ូវ។ �ទងប់នេ មុនពួកេគ េហយេធ�ជផ�ូវ។

84 េតពួកេគនឹងចូលេ �កងេយរខូីេ�យរេប ប� េពលែដល��តវបនបិទ
ទងំអស់? យ៉ូេស�ឆងល់។ គតប់នដឹងថ �ពះបនដឹកនគំតរ់ហូតដល់ចមង យ
េនះ ជំ�នបនទ បជ់កិចចកររបស់�ពះ។
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85 ៃថងមយួ េ េពលែដលគតេ់ចញេដរជំុវញិជ ជ ំង គតប់នេឃញបុរសមន ក់
ឈរកន�់វរបស់គត។់ គតទ់ញ�វេ ជួបបុរសេនះ គតន់ិយយថ “េត
អនកជនរ�? េតអនកេ ខងេយងឬអនកជស�តវរបស់េយង?”

86 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជេមទព័របស់�ពះអមច ស់។” េហយ�ទងប់ន�បប់
គតពី់អ�ីែដល�តវេធ�។ េតគតនឹ់ងផ�ុ ំែ�តេហយជ ជ ំងរលំេ�យរេប ប� េដមបឲីយ
េគ�ចឱយរេទះចំបងំឆ�ងកតប់ន? េតមនអ�ីទកទ់ងនឹងែ�ត?

87 �ពះេ�បវធីិ�ម ញ ែបបេនះ។ �គឺដូេចនះ ភព�ម ញ របស់� អ�ីែដលេធ�ឱយ�
ជ�ពះស�មបខ់ញុ ំ។ េយងែតងែតពយយមែស�ងរកអ�ីែដលអ�ច រយ នឹងេធ�អ�ីមយួ ឯ
�ពះ…អងគករដអ៏�ច រយមយួចំនួននឹងយកេរ ងទងំ�សងេហយជ�មះ�ទងំអស់។
េ េពលែដល �ពះជមច ស់យកមនុស��ម ញមន ក ់ �គនែ់តជបុរសែដល�ទង់
�ចកនេ់ �ពះហស�របស់�ទងប់ន េហយ�ទងនឹ់ងប ជ ក�់ល់�ពះបនទូលែដល
�ទងម់នបនទូល េ�យ�។ យកវធីិងយៗតិចតួចែបបេនះ!

88 “បន�ឺសំេឡងែ�ត។” មនិជីកជ ជ ំងេទ ប៉ុែន� “�គនែ់តបន�ឺសំេឡងែ�ត េនះ
ជ ជ ំងនឹងដួលរលំ។ ករផ�ុ ំែ�តនឹងផ�ួលរលំំជ ជ ំង។” លងងយ៉់ង�ចំេពះចិត�
ខង�ចឈ់ម! ប៉ុែន� �ពះបនបង� ញថ�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជករពិត ដបតិ
ជ ជ ំងបនដួលរលំ មយួេ ពីេលមខ ងេទ ត។ ពួកេគេឡងេ �តងេ់ហយចប់
យក�កងេនះ។

89 អូ �ពះចូលចិត�បង� ញខ�ួនឯងថជ�ពះ! យ៉ូេស�បនដឹងេរ ងេនះ។ ៃថងមយួ
េហយេ េពលែដលគតឈ់រេ ទីេនះ ភពចែម�កដអ៏�ច រយបំផុតែដលមនិធ� ប់
មន េ ខងេ�កៃនករសុគត ករប ចុ ះសព និងកររស់េឡងវញិរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ េពលស�តវ…�ទងប់នកំចតព់ួកេគ េហយកងទព័េផ�ង
ៗេ េលភន។ំ �ទងប់នឲយេគេធ�ដំេណ រ េហយ�ពះ�ទិតយនឹងលិចចុះ។ អូ!
ដល់េពលេហយស�មបឧ់ត�មេសនីយយ៍៉ូេស�!

90 ចូរចថំ គតប់ន�យលុកទឹកដីេនះ េ�យមនិមនមនទីរេពទយ
គិ�នុប�� យិក �កមសេ ងគ ះបឋម ឬមនអនករបសួ។ �បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដល
�ចយកឈនះ�បន។ បទ ែមនេហយ។ �ទងម់និែដលមនមនទីរេពទយ គម ន
គិ�នុប�� យិក េហយគតម់និែដលបតប់ងម់នុស��មន កេ់ឡយ ដ�ប�
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ពួកេគេដរ�មឆនទៈ និង�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ �ពះបនប ជ កថ់�ទងគ់ង់
ជមយួនឹងពួកេគ។ �តឹម�តវេហយ។ សូមចំ�ំឥឡូវេនះ។

91 េហយេយងដឹងថយ៉ូេស�បនដឹង េបយបចូ់លមក េនះេគនឹងរអិលេជង
េ រកគន  េហយ—េហយ�បមូលផ�ុ ំគន េហយបេងកតកងទព័ធំមយួេទ ត េហយ
គតនឹ់ងមនេពលដលំ៏បកជមយួពួកេគេ ៃថងបនទ ប។់ គតម់និដឹងថ�តវេធ�
យ៉ង�េទ ដូេចនះគតប់នសម�ងឹេ រក�ពះ។ គត�់តវករជំនួយ េហយគត់
�តវករ�ពះ�ទិតយេនះេដមបឈីរេសង ម។ ដូេចនះគត�់គនែ់តប ជ �ពះ�ទិតយេនះ
ឱយេ េសង មនិង…បននិយយថ “�ពះចន័ទេ ពយរួេ េល�ហ�ឡុង” កុំេរ 
ទល់ែតគតប់ ជ ។ �ពះចន័ទនិង�ពះ�ទិតយបនេ េសង មអស់រយៈេពលៃមភបនួ
េម៉ង េ េពលែដលេ�កយ៉ូេស�បនចបងំដេណ� មយកជយ័ជំនះេលស�តវ។
េ�យ�រែតគតេ់ធ�បន�តឹម�តវេ កនុងជួរៃនកតព�កិចច។ គតម់នសិទធិេធ��
េ�យ�រគតេ់ធ��មប ញត�ិរបស់�ពះ។

92 េហយដ�ប�អនកសថិតេ កនុងជួរៃនកតព�កិចច រក��ពះបនទូលរបស់�ពះ
េធ��មអ�ីែដល�ទងប់ន�បបអ់នកឱយេធ�។ ករេដរ�មប ជ របស់�ពះ អនកមនសិទធិ
និយយេ កនភ់នេំនះថ “រកំិលេ !”

93 �ពះរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ “េបនិយយេ ភនេំនះ ‘ចូរេរ េចញេ ’ កុំ
សង�យ័កនុងចិត� ប៉ុែន� ចូរេជ ថអ�ីែដលអនកបននិយយនឹងេកតេឡង អនក�ច
ទទួលបននូវអ�ីែដលអនកបនសូម។” �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលដូេចនះេ កនុង
ម៉កុស ១១:២២។ េនះជេសចក�ីពិត។ ខញុ ំដឹងថេនះជេសចក�ីពិត។ �ជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយេនះប ជ កថ់�ជេសចក�ីពិត។ េយង�គនែ់តខ� ច
េពលខ�ះ។ េយងេ ដល់កែន�ងមយួ េយងខ� ច�ទងម់និរក��ពះបនទូលេនះ។ �ទង់
នឹងរក��ពះបនទូលេនះ។ �ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ��។ ឥឡូវេនះ េយងរក
េឃញថជករពិត។ �ទងប់នបង� ញ�។

94 ទំនយរបស់េអ�យ កនុងេពលមយួ មនអ�ីែដលមនិធ� បេ់កតេឡង មនិធ� ប់
មនពីមុនមក េហយមនិែដលមន�ងំពីេពលេនះមក។ �ទងម់នបនទូលថ “ ស�ី
�ពហមចរនឹីងមនគភ។៌” េតអនក�ច�សៃមេមលនរមីន កេ់�យមនិ�គ ល់បុរស�
ផងនឹងមនកូនបនេទ? េអ�យបននិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគភ។៌”
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េហយ�ពះបនេធ�ឲយ ស�ី�ពហមចរមីនគភ ៌ េដមបបី ជ កពី់េសចក�ីពិតៃន
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងប់នបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ�យេ�ពះ ស�ី
�ពហមចរមីនគភ ៌េហយនងបន�បសូត�ពះ�ជបុ��។
95 ឥឡូវេនះ �ពះបនទូលេនះបនក� យជ�ចឈ់ម សូមេមលអ�ីែដល�បន
េធ�។ េ េពលែដល�ពះ�ជបុ�តេនះបនយងមក �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលផទ ល់។
“កលេដមដំបូងគឺមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគឺេ ជមយួ�ពះ េហយ
�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបនេកតមកជ�ចឈ់ម េហយគងេ់
កនុងចំេ�មពួកេយង។”
96 �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលដម៏ន�ពះជនមរស់េនះ។ �ទងប់នប ជ កថ់ �ទងជ់
�ពះបនទូលដម៏នជីវតិេនះ។ �ទងម់នបនទូលេ កន�់គទងំេនះេ ៃថងេនះថ
“េតអនក��ចេថក លេទសខញុ ំពីអំេពបប?” អំេពបប “ករមនិេជ ។” “េតអនក�
�ច�បបខ់ញុ ំថខញុ ំជអនកមនិេជ ? �គបព់កយែដលសរេសរពីខញុ ំ �តវបនសេ�មច។”
ករពយករណ៍�បពំីរចុងេ�កយៃនជីវតិរបស់�ទង�់តវបនបំេពញកនុងរយៈេពល
�បពំីរេម៉ងចុងេ�កយ េ េលេឈឆក ង។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនសរេសរអំពី�ទង់
�តវបនសេ�មច ពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះបនទូល។ �ទងប់នបង� ញថ�ទងគឺ់ជ។ �ទង់
បនពយបលអនកជំងឺ។ �ទងប់នេ�បសមនុស��� បឱ់យរស់េឡងវញិ។ �ទងប់ន
ឈនះេសចក�ី�� ប ់នរក និងផនូរ។ �ទងប់នបង� ញថ�ទងជ់�ពះបនទូល។

សូមកតស់មគ ល់ករណីេនះេ ផទះរបស់ៃយរ៉សូ។ �ទងគ់ឺជ…�ទងប់ន�បប់
ពួកេគពីេសចក�ីពិត។ េយងេឃញ�ទងេ់ពល�ទងឆ់�ងសមុ�ទ។ �ទងចូ់លមក។
97 មន ស�ីតូចមន កេ់ឡងេលភន ំ ែដលបនចំ�យ�បកទ់ងំអស់ជមយួនឹង
�គេពទយ។ គម នករេង ងឆងល់េទ �គេពទយបនេធ�អ�ីៗទងំអស់ែដលពួកេគដឹងពី
រេប បេធ� េដមបេី�យ ស�ីេនះបនជសះេសប យ។ �បែហលជ�គេពទយជនជតិ
េហេ�ពរ េហយេនះជ ស�ីជនជតិេហេ�ពរ ដូេចនះពួកេគបនេធ�អស់ពីសមតថភព
េដមបបី�ូន�សីរបស់ពួកេគ។ េទះបីជពួកេគគម នអ�ី�ចប ឈបប់ � ឈមេនះបន
កេ៏�យ �បែហលជ េពលអស់រដូវ េហយឈមរបស់នងបនហូររហូតដល់
នង… នងតូចេខ�យ�ស់ នងេសទរែតមនិ�ចេដរបនេទ ត។ េហយនង
បនឮអំពី�ពះេយសូ៊វ។ េហយេពលេឃញទូកតូចរញុចូលេ កនុងេដមែ�តង នងក៏
ចុះេ រក។
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98 អនករះិគន�់ទងជ់េ�ចនឈរេ ទីេនះ។ េហយ�ទងម់និរចួផុតពីកររះិគន់
ដូចសព�ៃថងេនះេទ។ �បសិនេបពួកេគបនដឹងថ�ទងជ់នរ� ពួកេគនឹងមនិ�តវ
បនេគរះិគន�់ទងេ់ឡយ។ ប៉ុែន�ពួកេគជអនករះិគន�់ទងេ់�ពះពួកេគមនិដឹងថ�ទង់
ជនរ�។

េហយេនះជវធីិជមយួ�រៃថងេនះ មនុស��បស�សីល�ៗជេ�ចនរះិគនេ់រ ង
េនះេ�ពះមនិដឹងថ�ជអ�ី។
99 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េបអនកបន�គ ល់ម៉ូេស អនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ។
េ�កម៉ូេសបននិយយអំពីខញុ ំ។ បុរសអ�ច រយជេ�ចន�បថន ចងេ់ឃញៃថងេនះ។
េបខញុ ំមនិេធ�កិចចកររបស់�ពះវរបិ�េទ េនះកុំេជ ខញុ ំេឡយ។ ខញុ ំមន�ក�ធីំ�ស់”
�ទងម់នបនទូលថ “ជងេ�កយ៉ូ�នចំេពះកិចចករែដលខញុ ំេធ� េនះប ជ កថ់
�ពះបិ�គងេ់ ជមយួខញុ ំ។” �ទងម់នកិចចករធំជងេនះ ពីេ�ពះ�ទងប់នកំណត់
អត�ស ញ ណ។ យ៉ូ�នក�៏តវបនេគ�គ ល់ថជសំេឡងមនុស�មន កែ់�សកេ ទី
រេ��ថ ន។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងយ់ងមក �ទងគឺ់ជេ��ែដលេ�កម៉ូេស
បននិយយថនឹង�តវបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ។

ដូចខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិថ �ទងយ់ងមកបីនម។ �ពះនមៃន
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ជបុ�តមនុស� និងជបុ�តរបស់�ពះបទ�វឌី។
100 េ េពលែដល�ទងេ់ េលែផនដីេនះ ជេលកដំបូង �ទងគឺ់ជកូនមនុស�។
�ទងម់និ�ចជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះេ េពលេនះបនេទ។ �ទងម់និែដល
អះ�ងថជបុ��េទ។ �ទងម់នបនទូលថ �ទងគឺ់ជ “កូនមនុស�។” េ េពលែដល
នរ�មន កសួ់រ�ទង ់ �ទងម់នបនទូលថ “អនកេឃញកូនមនុស�។ កូនមនុស�។”
ឥឡូវេនះ “កូនមនុស�” គឺជេ��។ �ទង�់តវែតមក�មរេប បេនះ ពីេ�ពះបទ
គមពរី �ទងម់និ�ចមកផទុយនឹងបទគមពរីបនេទ។
101 េនះេហយជមូលេហតុ ែដលៃថងេនះ គឺ—�ររបស់េយងៃនេម៉ងេនះមនិ
�ចមក�មរយៈអនកេទវវទិយនិងអនកខង�ទឹស�ីេទ ��តវែត�តឡបេ់ រកេរ ង
ដែដលែដល�បនសនយថនឹងេធ�។ ��តវែតជវធីិេនះ។
102 ដូេចនះ េយងេឃញថ េ កនុងបុរសេនះ �ទង�់តវែតជេ��។ មនិែមនជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះេ ទីេនះេទ �ទង�់តវែតជកូនមនុស�។ �ពះេយហូ�៉�ទងផ់ទ ល់
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េ េ�� េយេរម និងពួកេគថ “កូនមនុស�។” “េពលេឃញកូនមនុស�…” “េត
កូនមនុស�ជនរ�?” ពួកេគបនបន�សួរ។

103 បនទ បម់ក �ទងប់នបេ�មមុខងររបស់�ទងជ់កូនមនុស�។ បនទ បម់ក �ទង់
បនបេ�មមុខងររបស់�ទងក់នុងនមជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ពះជ�ពះវ ិ ញ ណ
េហយេពលេនះ�ទងប់នបេ�ម�មសមយ័�កមជំនុំ កនុងនមជ�ពះ�ជបុ��ៃន
�ពះ។ ឥឡូវេនះ េ កនុងសហស�វត�រ ៍ �ទងនឹ់ងក� យជ�ពះ�ជបុ��របស់�វឌី
េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់លបល�័ងករបស់�វឌី។ �ទងនឹ់ង�គង�ជយជបុ�តរបស់
�ពះបទ�វឌី។ បុ�តមនុស� �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះបទ�វឌី
េហយជបុរសដូចគន �គបេ់ពលេវ�។

104 ដូចជ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ជមុខងររបស់
�ពះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះដជ៏�ពះវរបិ� បនទ បម់ក�ទងប់នក� យជ�ពះជ�ពះ�ជបុ��
ឥឡូវេនះ�ទងគឺ់ជ�ពះដជ៏�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនិែមន�ពះបីេទ �ពះែតមយួ ករ
បង� ញបី លកខណៈបីៃន�ពះែតមយួ។

ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញ េហយេ កនុងេម៉ងេនះែដលេយងកំពុងរស់េ
�ពះជមច ស់រក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់ដូច�ទងប់នេធ�េ េពលេនះ។

105 េយងដឹងថ�ទងយ់ងកតស់មុ�ទ។ ស�ីមន កេ់នះបនេជ េល�ទង ់ មន
អ�ីមយួេ កនុងខ�ួននងចបេ់ផ�មធងន។់ នងគម នបទគមពរីស�មប�់េទ គម នបទគមពរី
ដូចជយ៉ូេស�បនប ជ ប ឈប�់ពះ�ទិតយេឡយ ប៉ុែន� នងេជ កនុងចិត�ថ �ទងជ់
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ដូេចនះនងបននិយយថ “េបខញុ ំ�ចពល់ែតសេម� កបំពក់
របស់�ទង ់ េនះខញុ ំនឹងបនជ។” ដូេចនះ នងបនសងកតេ់លហ�ូងមនុស�រហូតដល់
នងពល់�ពះព ស�របស់�ទង ់េហយប � ឈមកឈ៏បហូ់រ។

106 ឥឡូវេនះ �ទងប់នេមលេ េលអនក�� ប ់ េដមបដឹីងថអនក�ពល់�ទង។់
គម នករសង�យ័េទ មននរ�មន ក។់ �ទងប់នឈប។់ មនុស�ទងំអស់នគំន
មកជំុគន  អនកខ�ះេសចចំអក�ក�់ពះអងគ អនកខ�ះេសចចំអក�ក�់ពះអងគ បូជចរយ
ឈរសួរ�ពះអងគ និងពួកបព�ជិតជេដម។ ប៉ុែន� មនអនកខ�ះេជ េល�ទង។់ េហយ
មយួសនទុះេ�កយមក �ទងក់ឈ៏ប ់ រេំពចេនះកែ៏បរមកវញិ េហយមនបនទូលថ
“អនក�បះ៉ខញុ ំ?”
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107 ពួកេគខ�ះបននិយយថ “េហតុអីេ�ក�គ!” ខញុ ំេជ ថ េព�តសបននិយយ
“េហតុអ�ី េ�ពះមនហ�ូងមនុស�ទងំមូលកំពុងេចមេ�ម�ទង។់ េហតុអ�ី? មនិ ‘បះ៉’
�ទងប់ន? េហតុអ�ី េ�ពះអនក�គបគ់ន កំពុងបះ៉�ទង!់”

�ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�ខញុ ំយល់េឃញថ អំ�ចបនបតពី់ខញុ ំ។” �ទង់
េខ�យ។ �គឺជ�បេភទេផ�ងគន ៃនករបះ៉។
108 េបអនកេឃញែតប៉ុណ�ឹ ង បងប�ូនេអយ! �បសិនេបអនក�ចបះ៉�ទងេ់�យ
ករបះ៉ជក�់កេ់នះ! អូ មនុស�ឈ ឺ ខញុ ំកំពុងេរ បចំេដមបអីធិ�� នស�មបអ់នក
�គនែ់តពីរបីនទីប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គម ន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេលសពីអ�ីែដលអនកមនេ ទីេនះេទ បុរសទងំេនះបនមកទីេនះ។ មន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន  ប៉ុែន��ជប ញត�ិរបស់�ពះ េហយ�បសិនេបអនកនឹងេជ ថ
េដមបកី� យជប ញត�ិរបស់�ពះ ៃនករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ េហយ�កៃ់ដេល
ពួកេគ េហយបេណ� ញវ ិ ញ ណ��កក ់េនះករសនយែដល�ទងប់នែចង េនះនឹង
ក� យជេរ ងដែដលែដលនឹងេកតេឡងេលអនក�ល់គន ។ អនកនឹងទទួលបនអ�ីែដល
អនកសំុ �បសិនេបអនក�ចេជ បន។

“េតអនកេជ ថខញុ ំ�ចេធ�បនេទ?” េបបននិយយេ �ពះេយសូ៊វ។
109 “បទ �ពះអមច ស់ ខញុ ំេជ ” បុរសែដលមនកូនែដលមនជំងឺឆកួត�ជកបន
និយយថ “ខញុ ំេជ ថ�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ែដលនឹង�តវយងមកកនុង
ពិភពេ�ក។” ឥឡូវេនះ េយងដឹងេហយថ ��ចយកែត�កបបកិរយិេនះេដមប ី
នមំកនូវលទធផល។
110 ឥឡូវេនះ ចូរេយងគិតពី�ទងម់យួែភ�ត េ ទីេនះ�ទងក់ំពុងេ េលផ�ូវរបស់
�ទង។់ បូជចរយតូចមន កប់នចុះមក េ�យមនិសង�យ័ ប៉ុែន�មតិ�តូចេនះជអនកេជ
កនុងបនទ ត�់ពំែដន។
111 មនពួកេគេ�ចន�ស់េ កនុងពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ ជអនកេជ តិចតួចេ
េលបនទ ត�់ពំែដន។ ពួកេគចងេ់ជ ករេនះ។ ពួកេគចងេ់ជ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
មនពិត។ ពួកេគចងេ់ជ ថេនះជទេង�របស់�វក័ ដូច�ពះបនសនយេ ៃថង
ចុងេ�កយបង�ស់ �ទងនឹ់ងបង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ េយង…គតច់ងេ់ជ េល
ម៉�គី៤ ែដល�ទងប់នសនយេ �គចុងេ�កយបង�ស់—ជំេន េពនទីកុស�េដម
នឹង�តវបន�� រេឡងវញិ—េ �កមជំនុំម�ងេទ ត។
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112 ម៉�គី ៤អះ�ង។ “េមល អញនឹងចតេ់អលីយ៉េ ឯឯងេ ៃថងចុងេ�កយ
បង�ស់” �តវេហយ “េហយគតនឹ់ង�� រជំេន របស់កូន�តឡបម់កកនឪ់ពុក
ម�ងេទ ត” េឃញេទ “ជំេន របស់ឪពុកចំេពះកូនផងែដរ។” េឃញេទ ��តវែត
មន។

អនកនិយយថ “េនះគឺជយ៉ូ�នបទីសទ។” េទ អតេ់ទ។
113 យ៉ូ�នបទីសទគឺជម៉�គី៣។ ហនឹងេហយ។ ម៉ថយ ១១ កច៏ឹងែដរ “េប
អនក�ចទទួលបន េនះគឺជអនកែដលេគបនែចងថ ‘េមលចុះ ខញុ ំចតទូ់តរបស់ខញុ ំ
េ មុនខញុ ំ។’” �គឺជេអលីយ៉។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ�ែមន។ ប៉ុែន�មនិែមន
េអលីយ៉ៃនម៉�គី៤ ទល់ែតេ�ះ។
114 េ�យ�រែត “ភ� មៗបនទ បព់ី�រេនះ ែផនដីនឹង�តវេឆះេ�យេភ�ង េហយ
មនុស�សុចរតិេដរេ េលេផះរបស់មនុស���កក។់” ដូេចនះ �មនិែដលេកតេឡង
កនុងសមយ័យ៉ូ�នេទ។ េយង�តវែតមន�រ�តឡបម់កវញិ េហយនមំនុស�
េចញពីលកខខណ� និកយទងំអស់េនះ �តលបេ់ ជំេន េពនទីកុស�េដម។
េហយេយងកំពុងេមលេឃញថ�បនេកតេឡង �កំពុងបំេពញបទគមពរីែដល
�តវេកតេឡង។ បទគមពរីទងំអស់�តវែតបំេពញ។ េតេយង�ច�កព់កយបន
ប៉ុនម នេទ ត �នឹងចំ�យេពលយូរជងេពលខញុ ំឥឡូវេនះ េដមបបីង� ញ ប៉ុែន�អនក
យល់ថេរ ងទងំេនះ��តវែតេកតេឡងដូចេនះ ដល់កូនេ របស់អ�័ប� ំ ដូច
�ទងប់នសនយ។
115 េយងេឃញ�ពះេយសូ៊វយងេឡងឥឡូវេនះ េដមបេី�បសេកមង�សីតូចេនះ។
ពីេ�ពះ ឪពុក ជអនកេជ េលបនទ ត�់ពំែដន មនអ�ីមយង៉មកដល់កែន�ងែដលគត់
�តវ�គ ល់�ពះេយសូ៊វ។ ដូេចនះ �គេពទយបនេបះបងន់ងេចល។ េហយគតប់ន
ពកម់កួេខម តូចរបស់គត ់ េហយចុះេ េ�កមេដមបដឹីងថេតគត�់ចរកេឃញ
�ពះេយសូ៊វឬអត។់ េឃញេទ �ទងែ់តងែតេ ទីេនះ េ េពលែដលអនកចងប់ន
�ទង។់ គតប់នរកេឃញ�ទងេ់ទបែតចូលេ �ចងំ។
116 េហយគតប់ននិយយថ “ចូរមកឯកូន�សីរបស់ខញុ ំ សូម�កៃ់ដេលនង
េនះនងនឹងបនជជមនិខន។” បននិយយថ “នងកំពុងេដកេ ចំណុច
�� ប។់ នងគឺជកូនែតមយួគតរ់បស់ខញុ ំ។” បននិយយថ “នងមន�យុ
ដបពី់រឆន ។ំេយងមនិមនកូនេផ�ងេទ តេទ។ �បពនធនិងខញុ ំ” �បែហល “កំពុងចស់។
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េហយេនះគឺជកូនែតមយួគតែ់ដលេយងមន េហយនងកំពុងេដកជិត�� ប។់
�ពះអមច ស់ ទូលបងគំេជ �ទង។់ �បសិនេប�ទង�់គនែ់តមក�កៃ់ដេលនង នង
នឹងជសះេសប យ។”

សូមេមល េតគតទ់ទួល�គ ល់អ�ី? គតប់នទទួល�គ ល់ថ�ពះបនទូលសនយ
របស់�ពះជមច ស់�តវបនបង� ញេ កនុងបុរសេនះ។
117 ដូចេ�កនីកូេដមបននិយយថ “េ�ក�គ អនក�គ េយងដឹងថ �ពះអងគជ
�គមកពី�ពះជមច ស់។ េយងដឹងេហយ។ ពួកផរសីុីកដឹ៏ង។” េហតុអ�ីបនជពួកេគ
មនិ�រភព? “គម នអនក��ចេធ�អ�ីែដលអនកេធ�បនេឡយ េពលគឺ េលកែត�ពះ
េ ជមយួគត។់ េយងដឹងថ�ទងម់កពី�ពះ។”
118 េ ទីេនះ េយងរកេឃញថ ៃយរ៉ ៉សុបនេជ េរ ងដែដល។ គតប់ននិយយថ
“មក�កៃ់ដរបស់�ទង។់” គតប់នដឹងថ�ពះជមច ស់េ កនុង�ទង។់ “�កៃ់ដរបស់
�ទងេ់លកូនរបស់ខញុ ំ។ េទះនងសថិតេ ចំណុច�� បក់េ៏�យ កន៏ងេ រស់ែដរ។”
119 �ទង�់គនែ់តេដរជមយួគត។់ េហយខណៈែដល�ទងក់ំពុងេ  មនអនក
រត�់តឡបម់កវញិ េហយនិយយថ “កុំរខំន�ទងអី់ កុំេធ�កររខំនេ�កមច ស់
េ�ចនេពក។ េកមង—េកមង�សីេនះ�� បេ់ហយ នងបនេ បតេ់ហយ។ នងបន
ផុតេហយ។”

�ពះេយសូ៊វែបរេ រកេ�កៃយរ៉ ៉សុថ៖ “េតខញុ ំមនិបននិយយេ កនអ់នក ‘េប
អនក�គនែ់តេជ  អនកនឹងេឃញសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់’? េប�គនែ់តេជ !”
120 �ទងយ់ងចូលេ កនុងបនទប ់េហយេ ទីេនះ េគទងំអស់គន យំេ�ក េហយ
�ទេ�យំ ដូចជមនុស��មន កនឹ់ងយំ។ េកមង�សីដល៏�មន កជ់កូន�សីរបស់
�គគង� លបន�� ប ់ េហយនង�តវបនេគយកេចញពីពិភពេ�កេនះ។ េហយ
នង�បែហលជបន�� បអ់ស់ជេ�ចនេម៉ង េហយបនទ បម់កេគបន�កន់ង
េចញេ េល�ឡុង។ េហយបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបបី ចុ ះសពរបស់នង
�បែហល េហយយកនងេ ប ចុ ះកនុងទីប ចុ ះ។

បនទ បម់ក េយងេឃញថ�ពះេយសូ៊វបនយងចូលេ កនុងផទះ។ ពួកេគ
ទងំអស់គន យំេ�ក។ �ទងម់នបនទូលថ “សូមក�ីសុខ�ន�មនដល់អនក។” �ទង់
មនបនទូលថ “នងមនិ�� បេ់ទ ប៉ុែន�នងកំពុងេដកលក។់”
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121 ឥឡូវេនះេតអនក�ច�សៃមគិតពីអ�ីែដលពួកេគបនគិតេទ? “េហតុអ�ី បុរស
េនះេយងក�៏គ ល់ ឥឡូវេនះ។ េយងយល់ថ�ទងជ់កូនមនិ�សបចបប។់ េហយ
េយងបនឮពីករពយកររបស់�ទងទ់ងំអស់ែដល�ទងេ់ធ�។ ឥឡូវេយងដឹងេហយថ
សងឃគឺ�តវ ‘បុរសេនះឆកួតេហយ’ ដបតិេយងដឹងថនង�� បេ់ហយ។ េវជជបណ�ិ ត
បន�បកសពីនង ‘�� ប’់ េហយនងេដកេ ទីេនះ។ នងបនផុតេ េហយ
េយងដឹងថនងបន�� ប។់” ពួកេគបននិយយ ពួកេគេសចចំអកឱយ�ទង់
មយង៉វញិេទ ត េធ�ឱយ�ទងម់ន�រមមណ៍ខម ស់េអ ន េ�យកររះិគន�់ទង។់
122 ប៉ុែន��ទងប់នមនបនទូលថ នងមនិ�� បេ់ទ។ េនះេហយជអ�ីែដល�
�តវករ។ “នងកំពុងេដកលក។់” មនិថអនករះិគនេ់�ចនប៉ុ�� េទ �ទងនឹ់ងប ជ ក់
�ពះបនទូល�ទង!់ �ទងប់ន�កព់ួកេគទងំអស់េចញពីផទះ េហយដកអនកមនិេជ
ទងំអស់េចញ។ បនយកេព�តស យ៉កុប និងយ៉ូ�ន ជអនកេជ  �ក�បីី
នក ់ និងឪពុកម� យ ចូលេ ចបៃ់ដកូន�សី េហយបននិយយជភ�ែដល
េ �ពលឹងនង�តឡបម់កពីកែន�ង�មយួេ ទីេនះកនុងភពអស់កលបជនិចច។
េហយេកមង�សីបនរស់េឡងវញិ។
123 េត�ទងប់នេធ�អ�ី? �ទងប់ ជ ក�់ពះបនទូល�ទង។់ �ទងប់នបង� ញពីអ�ីែដល
�ទងម់នបនទូល។ នងមនិ�� បេ់ទ។ នងេដកលកេ់ហយ។ ឥឡូវេនះ េយង
រកេឃញថ កិចចករេនះ េ�យ�គ ល់ េហយ�ទងប់នបង� ញអ�ីេផ�ងេទ តេ
ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ �ទងប់នបង� ញថ�ទងជ់�ពះ។ �ទងប់នប ជ កថ់ �ទង់
មនករដឹងមុន។ េមលអ�ីែដល�ពះបនទូល�ទងម់នបនទូលឥឡូវេនះ។ “នងមនិ
�� បេ់ទ ប៉ុែន�នងកំពុងេដកលក។់” សូមេមល នងមនិ�� ប ់�ងំពីដំបូង។ នង
េដកលកេ់ហយ។ បនបង� ញករដឹងជមុនរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ �បែហលជ
មន�សី�កមុជំេ�ចនបន�� បេ់ �ពឹកៃថងដែដល ប៉ុែន�មន កេ់នះមនិ�� បេ់ទ។ នង
េដកលកដូ់ច��រ។ េហយ�ទងប់នេ នងេចញពីដំេណកេនះ េ�ពះនង
មនិទន�់� បេ់ទ។
124 “េហយអនក�ែដលេជ េលខញុ ំ េទះបីជគតប់ន�� បេ់ េហយកេ៏�យ ក៏
គតនឹ់ងមនជីវតិរស់ែដរ។ េហយអនក�ែដលរស់េ  េហយេជ េលខញុ ំ អនកេនះ
នឹងមនិ�� បេ់ឡយ។” មនែតអនកែដលមនេ េឈម ះេលេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច មប៉ុេ�� ះ ែដល�ទងប់នេ�បសេ�ះេ េពល�ទងសុ់គត េនះគឺជអនក
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ែដល�ទងនឹ់ងេ េចញពីដំេណកេនះ េ ៃថងេនះ អស់អនកែដលបនេ�បសឲយ
រស់េឡងវញិេ�យឫទធ នុភពរបស់�ទង ់ ែដលមនអំ�ចៃនករេ�បសេ�ះ
េនះ�កេ់ កនុងពួកេគ។ ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិ។ សូមបែីត
បនទ បពី់េអលីេសបន�� បេ់  េហយឆ�ឹងរបស់គតប់ន�កក់នុងផនូរ អំ�ចៃន
ករេ�បសេ�ះេនះេ ែតមនេ េលឆ�ឹងរបស់គត។់

125 �បកដ�ស់ �ទងប់នបង� ញថ�ទងជ់នរ�។ ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញ
ម�ងេទ ត ដូចគន ែដរ �ទងក់ប៏នប ជ កែ់ដរថ េ កនុងេហេ�ពរជំពូកទី៤និងខ
ទី១២។ �ទងប់នបង� ញថ�ទងជ់�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទងពិ់តជបនេធ�។
សូមកតស់មគ ល់នូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ េហេ�ពរ ១២េហេ�ពរ ៤:១២និយយថ
“�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់មនអំ�ចជង េល នជង�វមុខពីរ—េហយ�ក៏
ជអនកយល់ដឹងពីគំនិត និងេចតនៃនចិត�ែដរ។” សូមេមលមយួែភ�តឥឡូវេនះ។

126 េ េពលែដល�ទងប់នចបេ់ផ�មកិចចបេ�មរបស់�ទងជ់េលកដំបូង បនទ បពី់
�ទងប់នេចញមកេដមបបីង� ញថ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល េពល�ទងេ់ចញពីទី
រេ��ថ នពីករលបងួរបស់�ទង ់ មនបុរសមន កេ់ឈម ះេព�តស ែដលកលេនះ
េឈម ះថសីុម៉ូន។ េហយគតប់នមកឯ�ពះេយសូ៊វជមយួនឹងប�ូន�បសរបស់
គតគឺ់ អនេ�ទ។ េហយេពលែដលគតប់នេដរចូលេ កនុងវត�មនរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េនះ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ៖ “េឈម ះរបស់អនកគឺសីុ
ម៉ូន។ េហយឪពុករបស់អនកគឺយ៉ូ�ស។ ចបព់ីេពលេនះេ  អនកនឹង�តវេ ថ
េព�តស។” េនះបនបង� ញថ�ទងជ់�ពះបនទូល ពីេ�ពះ�ពះបនទូលគឺជអនក
យល់ដឹងពីគំនិត និងេចតនៃនចិត�។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។

127 ភលីីពបនេឃញេហតុករណ៍េនះ។ គតប់នេដរជំុវញិភន ំបតម់យួៃថង េហយ
�តឡបម់កវញិ។ េហយគតប់ននមំតិ�មន កេ់ឈម ះ�ថែណលមកជមយួ។
េហយគតប់ននិយយថ “េរ ងទងំេនះពិតជេកតេឡងែមន។ េ�កម៉ូេស
បននិយយថ ‘�ពះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយងនឹងេលកេឡងេ��មយួរបូ’ ដូច
គត ់ េហយបុរសេនះគឺជមនុស�។ េហតុអ�ី �ទងម់នបនទូល�បបសីុ់ម៉ូនថគត់
ជនរ� សូមបែីតឪពុកគតជ់នរ� េហយេយងដឹងថអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល
គឺជករពិត។ េ�យ�រែត�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល�េ កនុង�ពះបនទូល េហយ
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េ ទីេនះ��តវបនបង� ញថ�ទង�់តវែតេធ�ដូេចនះ។ េហយេនះប ជ កថ់េនះគឺជ
�ពះេមស� ុ ។ី”

េពលែដលគតេ់ដរេឡងេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
េ គតថ់៖ “នុះ៎ន ៍ជ�សនអ៍ុី��ែអលពិតែមន ែដលឥតមនចិត�ឧបយ។”

គតប់ននិយយថ “េ�ក�គ េត�ទង�់គ ល់ខញុ ំេពល�?”

បននិយយថ “មុនេពលេ�កភលីីពេ អនក េពលែដលអនកេ េ�កម
េដមេឈ ខញុ ំបនេឃញអនក។” �ទងប់នប ជ ក�់ពះបនទូល�ទង។់ �ទងប់នប ជ ក់
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទងប់នេធ�។

128 ស�ីេ អណ�ូ ងេនះេ េពលែដលនងមន… ែមនេហយ �ទងប់នសំុនង
ឲយ�ទងផឹ់កទឹកពីក�ម ែដលនងកំពុងដងទឹកពីអណ�ូ ង េហយនងបននិយយ
ថ “�មនិែមនជទម� បស់�មបអ់នកជជនជតិយូ�េទ កនុងករសូមេយងខញុ ំជ ស�ី
�សន�៍ម៉រយ៉ីងដូេចនះ េ�ពះេយងគម នករទំនកទ់ំនងេទ។”

�ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន��បសិនេបអនកដឹងថអនកកំពុងនិយយជមយួ
អនក� អនកនឹងសំុខញុ ំផឹកវញិ។”

នងបននិយយថ “អណ�ូ ងគឺេ� ។”

េហយករសនទនកប៏ន�េ មុខ ទីបំផុត�ទងប់នរកេឃញថនងមនប �
អ�ី។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “េ យកប�ីនងេហយមកទីេនះ។”

នងបននិយយថ “ខញុ ំមនិមនប�ីេទ។”

�ទងម់នបនទូលថ “អនកបននិយយគឺករពិត េ�ពះអនកមនប�ី�បេំហយ
េហយអនកែដលអនកេ ជមយួឥឡូវេនះមនិែមនជប�ីរបស់អនកេទ។”

129 “េហតុអ�ី” នងបននិយយថ “េ�កមច ស់ ខញុ ំយល់េឃញថ េ�កគឺជ
េ��។” នង…“េយងគម នេ��អស់រយៈេពលបនួរយឆន មំកេហយ អនកដឹងេទ។”
បននិយយថ “ខញុ ំយល់េឃញថ �ទងគឺ់ជេ��។ ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ េពល
�ពះេមស�ុយីងមក ែដលេ ថ�ពះ�គីសទ េ េពលែដល�ទងយ់ងមក �ទងនឹ់ង
�បបេ់យងពីេរ ងទងំេនះ។ េនះនឹងក� យជទីសំគល់របស់�ទង។់”
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េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ពះអងគែដលនិយយជមយួអនក”
�ទងប់នប ជ ក�់ពះបនទូល�ទង។់ �ទង…់េយងប ជ កនូ់វអ�ីែដល�ទងប់នអះ�ង
ថជ។ �ទងគឺ់ជ�ពះេមស�ុ ី ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
130 ឥឡូវេនះ េយងកដឹ៏ងែដរថ ស�ីតូចមន កេ់នះែដលមនប � ឈមេនះ
ែដលបះ៉នឹងសេម� កបំពករ់បស់�ទង ់ េនះកប៏នប ជ កដ់ល់នងថ �ទងគឺ់ជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
131 សូមចថំ យបេ់នះ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូល…ផងែដរេ កនុងេហេ�ពរ១
េហេ�ពរជំពូកទី៣ ខញុ ំេជ  �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះ�ទងជ់សេម�ចសងឃ”
សមយ័េនះេយងកំពុងរស់េ  “សេម�ចសងឃអងគុយកនុងេច�� ៃន�ពះ កនុង�ថ នសួគ៌
ែដល�ចបះ៉ពល់េ�យ�រមមណ៍ៃនភពទនេ់ខ�យរបស់េយង។”

េហេ�ពរ ១៣:៨ បននិយយថ “�ទងេ់ ដែដលដូចកលពី ម�លិមញិ ៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។” �ទងជ់�ពះដែដលែដល�ទងគ់ងេ់ េពលេនះ។ �ទងក់ដូ៏ចគន
េ យបេ់នះ។
132 យ៉ូ�ន ១៤:១២ �ទងម់នបនទូលថ “អនក�េជ េលខញុ ំ និងកិចចករែដលខញុ ំេធ�
អនកេនះនឹងេធ�ែដរ។ គតនឹ់ងេធ�េ�ចនជងេនះេ េទ ត ដបតិខញុ ំេ ឯ�ពះវរបិ�ខញុ ំ។”
េឃញេទ? “អនក�ែដលេជ េលខញុ ំ កិចចករទងំេនះែដលខញុ ំេធ� គតក់នឹ៏ងេធ�ែដរ។”
133 េ កនុងម៉ថយ ២៨ �ទងម់នបនទូលថ “បន�ិចេទ ត េ�កិយនឹងែលងេឃញ
ខញុ ំេទ ត ែតអនកនឹងេឃញខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនករហូតដល់ទីប ច បៃ់នេ�កិយ។”
134 �ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
�ទងឈ់រេ យបេ់នះ េដមបបី ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់ (េពលេវ�របស់ខញុ ំបន
កន�ងផុតេ េហយ។) ប៉ុែន��ទងប់នបង� ញថ�ទង�់ចេធ�បន។ េពលេនះ �ទង់
បនប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់ជអ�ីែដល�ទងប់នសនយស�មបៃ់ថងេនះ។ �ទង់
បនប ជ កព់កយរបស់េអ�យ។ �ទងប់នប ជ កព់កយរបស់ណូេអ។ �ទងប់ន
ប ជ កព់កយរបស់ម៉ូេស។ �ទងប់នប ជ ក�់ល់ពកយរបស់េ��។
135 �ទងប់នសនយ កនុងៃថងេនះ ជៃថងែដលេយងរស់េ  ថេ�កិយនឹងសថិត
កនុង�ថ នភព�កងសូដំុម មនុស��ស�ញ់េភទដូចគន ។ �គនែ់ត�កេឡកេមល�
េ កនុងពិភពេ�កនេពលបចចុបបននេនះ េ ជុំវញិពិភពេ�កែដលជកែន�ងែដល



ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង់ 35

ខញុ ំេធ�ដំេណ រ មនិ�តឹមែតេ ទីេនះេទ េ �គបទី់កែន�ង។ �សំខន។់ េ �បេទស
សុ៊យែអត បុរស និង ស�ីវយ័េកមងេ ជិះសគី��ត។ េហយពួកេគេ កនុង�បេទស
�ល�ឺមង៉ ់និងេ �បេទសប�ងំ និង�គបទី់កែន�ងេផ�ងេទ ត ��គនែ់តជ�បេភទៃន
ហ�ូងមនុស�គម នស�� បធ់ន បែ់ដលេយងមនេ ទីេនះេ កនុងសហរដ��េមរកិ។
�ជសមយ័កល។ �បសិនេបខញុ ំមនឱកស�តលបម់កវញិ ខញុ ំចងនិ់យយេរ ង
ទំនយខ�ះេ កនអ់នក េដមបបីង� ញអនកថសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។
�ពះគមពរីបនែចងថ “កុមរនឹង�គប�់គងឪពុកម� យរបស់ពួកេគ។” [កែន�ងទេទ
េ េលកែសត—េអដ។]

136 …�ពះបនទូល។ ប៉ុែន� ចូរចថំ អ�័ប�មំនពូជមយួ ែដលជពូជអុី�ក។
គតម់ន�គបពូ់ជេផ�ងេទ តបនទ បពី់ករ�� បរ់បស់��៉។ េហយគតម់ន
�យុមយួរយែសសិប�បឆំន  ំ គតប់នេរ បករជមយួនឹង ស�ីមន កេ់ទ តមនកូន
�បស�បពំីរនកេ់�កពីកូន�សី េ�យ�រ�ពះបនែ�បគតេ់ ជយុវជនមន កវ់ញិ
េ េពលគតម់ន�យុមយួរយឆន ។ំ េពលេនះគតម់ន�យុ�តឹមែតែសសិប
�បបំ៉ុេ�� ះ ដូេចនះេហយគតក់…៏េយងដឹងេរ ងេនះ។ ខញុ ំបនអធិបបយេរ ងេនះ
េ កនអ់នកេ ទីេនះកនុងរដ�កលីហ�័រញ៉ កលពីឆន មំុន។

137 េហយឥឡូវេនះ េយងយល់ថ ពូជរបស់អ�័ប�មំនិែមនជពូជខងផ�ូវេភទ
�មរយៈ��៉េទ គឺអុី�កែដលបេងកត�បជជតិមយួ ប៉ុែន�ពូជ�ជវង�គឺ�ម
ករសនយ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ�មរយៈពូជេនះ �ទងប់នបេងកតពូជ�ជវង�
មយួេឡង។ អូ! ឥឡូវេយងជបព�ជិត ជជតិ�ជ ជជតិបរសុិទធ ថ� យករសរេសរ
តេមកង�ពះ ជយ ញបូជៃនបបូរមតរ់បស់េយងែដលេលកតេមកង�ពះនម�ទង។់
�ពះបនប ជ ក�់ពះបនទូល�ទង ់�ទងប់នបង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកេលេយង។

138 �ទងម់នបនទូលថ “ដូចេ សមយ័�កងសូដុំម េនះនឹងមនេ ៃថងែដលកូន
មនុស�នឹង�តវេបកសែម�ង។” ឥឡូវេនះអនកបនកតស់មគ ល់? ពី�ពះ�ជបុ��ៃន
�ពះ មុនេពល�ទងក់� យជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះបទ�វឌី �ទងប់នបង� ញអងគ
�ទងម់�ងេទ តថកូនមនុស�។ េតអនកបនកតស់មគ ល់បទគមពរីេទ?

139 ដបតិ �ទងែ់តងែតេធ� �ទងម់និែដលេធ�អ�ីេឡយ លុះ��ែត�ទងប់ង� ញដល់ពួក
េ��ជអនកបំេរ របស់�ទងជ់មុនសិន។ េនះពិតេហយ។ េនះជអ�ីែដល�ទងប់ន
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សនយ។ េឃញេទ? �ទងម់និែដលេធ�អ�ីេ�ះ…�ពះមនិ�ចកុហកបនេទ។ �ទង់
ែតងែតបង� ញ�ជមុន មុននឹង�ទងេ់ធ��។
140 សូម�កេឡកេមល�ថ នភពែដលេយងកំពុងអងគុយេ ៃថងេនះ។ រកេមល
កែន�ងែដលេយងេ ។ អនក�ល់គន នឹងទទួល�គ ល់ថេយងេ �កងសូដំុ
មទំេនប។ អនកដឹងថ�បេទសេនះគឺស�មប�់។ មន…េលសពីក�ីសងឃមឹ គម ន
េសចក�ីសេ ងគ ះ�េ សល់ស�មបជ់តិេនះ ឬកគ៏ម នជតិ�សនេ៍ផ�ងេទ ត
ែដរ។ េយងេលសពីេនះឥឡូវេនះ។ ទំនយែដលបនទយអំពីេរ ងេនះ �តវ
បនសេ�មច។ �ពះកំពុង�បមូលយកេច មតូចចុងេ�កយេនះេ �គបទី់កែន�ង។ �
នឹងមន េ កនុងៃថងមយួ។ េយងេ េពលប ចប។់ េមល �មទី�ងំ។
141 ខញុ ំសំុអនកកនុងនមជបង�បស ឬប�ូន�សីមន ក ់ ឲយ�ងជំេន មយួែភ�តបែនថម
េទ ត មុននឹងេយងអធិ�� នស�មបម់នុស�ទងំេនះ។ េហយខញុ ំដឹងថេយងមនិ
�តវេ េ េពល�មយួេឡយ។ បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំចងច់បេ់ផ�មបនទ តអ់ធិ�� ន
បនទ បម់កអនកែដល�តវេ  �បែហលជេ ។ េឃញេទ? អនកែដលចងេ់ កនុង
បនទ តអ់ធិ�� ន �ចនឹងេ ។ ប៉ុែន�សូមឲយខញុ ំកនុងនមជបង�បសមន ក�់គនែ់ត
ចង�ុល�បបអ់នកបន�ិចសិន។
142 សូមេមល�ពះេយសូ៊វ េ កនុងលូក ១៧:៣០ សូមេមល េ េពលែដល�ទង់
កំពុងមនបនទូលេ ទីេនះអំពី�គចុងេ�កយ េតពួកេគនឹងេ ជយ៉ង�េ
សមយ័េ�កណូេអ។ បនទ បម់ក �ទងម់នបនទូលថ “េហយកដូ៏ចគន ែដរ េ
សមយ័�កងសូដំុម។” បនបនទូលថ “េ េពលែដលបុ�តមនុស��តវបនបង� ញ។”
កូនមនុស�ម�ងេទ ត មនិែមនជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះេទ។ “កូនមនុស�” េឃញេទ
ែដលនមំកនូវម៉�គី៤ ម�ងេទ ត �តងេ់ េ�កយ។ ករពយករណ៍េផ�ងេទ ត
ទងំអស់េនះនឹងមកដល់ រេប បែដល��តវបនសនមតថ់�តវេធ�។ �ទងប់នបង� ញ
�ពះបនទូល�ទងថ់ដូេចនះ។ �តវេហយ។
143 េហយសូមកតស់មគ ល់ កនុងករេធ�ដូេចនះ រេប បែដល�ទងនឹ់ងចកប់ង�ូរ
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងម់កេលមនុស�ទងំអស់ និងអ�ីែដលនឹងេកតេឡង រេប ប
ែដលករ�� រេឡងវញិនឹង�តលបម់កវញិ។ “េហយកូន�បស�សីរបស់អនកនឹង
ទយ។ េល�សីបេ�មនិងអនកបេ�មរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងចកេ់ចញពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំ។
េហយខញុ ំនឹងបង� ញទីសំគល់េ �ថ នសួគខ៌ងេល។”
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144 ខញុ ំទទួលបនរបូភពេ ទីេនះ ពីបង�បសលី �៉េឡេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងប់ង� ញ
អនកពីអ�ីែដលបនេកតេឡងេ េលភន ំ ៃថងមុនេពលែដលកូនសិស���ទងំអស់
េចញមក មុនេពល�បធនបទដអ៏�ច រយៃនករេបកេនះ ��ទងំ�បពីំរ។ េពល
ែដលេកមង��េចញមក េ�កកេឡងអធិ�� នេ ទីេនះ េភ�ងេ កនុងរងូេ�កម
ដី បនទ បម់ក�តឡបេ់ េហយផទុះេឡង េហយ�តឡបចុ់ះមកវញិម�ងេទ ត។ េនះជ
អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថ�តវេ �បប�់បជជន។ េយង…េ ទីេនះ �គឺជកែន�ង
ែដល��តុកសុន…និងកែន�ងែដល�បនេឡងេល�កស។

145 េហយវទិយ� ស�បនយករបូភព ជេដម េហយសួរអំពី�។ ពួកេគថ “េត�
េ ឯ�? េតមនអ�ីេកតេឡង?” ពួកេគមនិ�ចបេងកត�េចញបនេទ េឃញេទ។
អូ �មនិបនេធ�េ �ជងមយួេទ គឺមនែតមនសិករ��កកប់៉ុេ�� ះ។ �មនិែដល…
�ពះេយសូ៊វ េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ មនមនុស��ប�់ននកម់និែដល
ដឹងថ�ទងេ់ េលែផនដី។ បទ។ នឹងមន�ប�់ននកេ់ ៃថងេនះនឹងមនិយល់
�បសិ់ប�ននកៃ់នពួកេគ។

146 ប៉ុែន�នឹងមន ចំេពះអនកែដល��តវបនប ជូ នេ  ពួកេគនឹងយល់។
“អនក�បជញនឹង�គ ល់�ពះរបស់ខ�ួនេ ៃថងេនះ េហយេគនឹងេធ�ករេកងចំេណញ។”
េយងដឹងេ សមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ឥឡូវេនះ។

147 សូម�កេឡកេមល�កងសូដុមឥឡូវេនះ េមលអ�ីែដលបនេកតេឡង។ �ទង់
មនបនទូលថ “ដូចេ សមយ័�កងសូដុំមែដរ។” មនមនុស�មយួ�កមកំពុង
ែស�ងរកកូន�បសែដលបនសនយ។ េយងេជ ។ េនះគឺអ�័ប� ំ និង�កមរបស់
គត។់ មនចេងក មមនិេក� មនិ�តជក ់ឡុត មនិេជ ពកក់�� ល ែតជអនកេជ  ចុះ
កនុង�កងសូដំុម។ មនមនុស�បីថន ក។់

148 ពួកេគែតងែតមនបីថន កជ់និចច។ � ំ េសម �បជជនរបស់យ៉េផត។
មយង៉េទ ត អនកេជ  អនកេធ�ជេជ  និងអនកមនិេជ ។ ពួកេគេ �គបទី់កែន�ង េហយ
េយង—េយងរកេឃញពួកេគេ �គប�់កម។ េហយេ �គបទី់កែន�ង អនករកេឃញ
ពួកេគ។ េហយ�កមទងំេនះេ ែតេ ទីេនះ។ អនក�តវែបងែចក�។ អនក�ច�គ ល់
�បន�មរយៈបទគមពរី�គនែ់ត រមួខ�ួន�ផទ ល់េ កនុង។
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149 �� បេ់រ ងេនះ។ េមលកែន�ងែដលេយងកំពុងអងគុយ ទី�ងំ និងទំនយ
យបេ់នះ។ ឥឡូវេនះ េយងទងំអស់គន ដឹងថពិភពេ�កសថិតេ កនុង�ថ នភ
ពសូដុម។

េយងដឹងពីទំនយទងំអស់របស់អុី��ែអល គឺសថិតេ កនុងទឹកដីកំេណ ត
របស់ខ�ួន។ េបអនកចងដឹ់ងថ�បេទសេយងកំពុងឈរេ ទី� សូមេមល
អុី��ែអលថ�េ ទី�។

150 ចងដឹ់ងថ�ពះវ�ិរមន�ថ នភពែបប�េនះ សូមេមលរេប បែដល ស�ី
�ប�ពឹត�។ នងគឺជ�ពះវ�ិរ។ េឃញនង អសីលធម ៌ មនិសមរមយ េមល េមល
កែន�ងែដល�កមជំនុំសថិតេ ។ �គនែ់តេមល� េមល េឃញេទ �គនែ់តេមល ស�ី។
អនកេឃញកែន�ង� រេប បែដល ស�ីរបស់អនកបនទ បបេនថ ក េហយក� យជករ
បំពុលខ� ងំ េនះជរេប បែដល�កមជំនំុរបស់អនកគឺសថិតេ  សូមេមល �បេភទែបប
េនះ។

151 េមលកែន�ងែដលអុី��ែអលេ  អនកេឃញតួេលខេពលេវ�ែដលេយង
កំពុងេ ។ េមល �គនែ់តេមលទីសំគល់ និងករអ�ច រយទងំេនះ។ �បសិនេបអនក
—�បសិនេបអនក ឬ�បសិនេបែភនករបស់អនកេបក សូមេមល កែន�ងែដលេយងេ ។

152 ឥឡូវេនះ េមលទី�ងំែដលេយងកំពុងអងគុយ ពិភពេ�កសថិតកនុង�ថ នភព
�កងសូដំុម។ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ “ដូចែដល�េ ។” ឥឡូវេនះ សូមកត់
សមគ ល់ មននរ�មន កេ់ កនុងៃថងេនះ កំពុងេមលកូន�បសែដលបនសនយ។
អ�័ប� ំ និង��៉ ពួកេគកំពុងចេំមលកូន�បសែដលបនសនយេ កនុង�កម
របស់អ�័ប�។ំ ពួកេគមនិេ �កងសូដំុមេទ។ ប៉ុែន��គនែ់តេ េពលេនះ ជំពូក
ចុងេ�កយៃន�ពឹត�ិករណ៍េនះ មុនេពលកូន�បសែដលបនសនយមក មនបុរសបី
នកប់នចុះពី�ថ នសួគម៌ក…េទវ�ពីររបូនិង�ពះ។ រចួេគចុះមកនិយយជមយួអ័
�ប� ំ េ េ�កមេដមអុក។ េត��តវេទ? េហយពីរនកក់នុងចំេ�មពួកេគចុះេ
�កងសូដំុម េហយែ�សក�បឆងំនឹងអំេពបបរបស់�កងេនះ។ េហយ�គឺមុនករ
េឆះៃនពិភព�សនដ៍ៃទេ េពលេនះ។ េ េពលេនះ ពួក�កងសូដុំមទងំអស់
�តវ�� ប។់ ែតពីរបីនកប់៉ុេ�� ះ�តវបនដកេចញ ឡុតនិងកូន�សីពីរនករ់បស់
គត។់ �បពនធរបស់គតម់និបនរចួេទ។ នងបនែបរេ�កយវញិ។ រេប បែដលខញុ ំ
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�គនែ់តចងម់នេពលេវ�េដមបបីង� ញអនកឥឡូវេនះ ជកែន�ងែដល�កមជំនំុកំពុង
ឈរេ ទី�ងំេនះ។ ខញុ ំចងឱ់យអនកកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ។
153 េហយមនបុរសមន កេ់ ពីេ�កយខនង ែដលបននិយយជមយួអ�័ប�ំ
េហយ�ទងប់នេធ�ទីសមគ ល់ដល់អ�័ប�។ំ េហយ េមល អ�័ប�បំនេឃញ�ពះ
េ កនុងទីសំគល់ដអ៏�ច រយជេ�ចន។ េយងេជ េហយ ែមនេទ? េ មុនេពលបុ��
មកដល់។ ប៉ុែន�មុនេពលបុ���តវបនេគបង� ញេនះ មនទីសំគល់មយួែដល�តវ
បនផ�ល់ឲយគត។់
154 ពីេ�ពះ�ពះ�ជបុ�� ជ�ពះ�ជបុ��ពិត គឺ�តវជ�ពះ�ជ បុ��ៃន�ពះ
�មរយៈេសចក�ីជំេន របស់អ�័ប� ំេឃញេទ គឺ�ពះេយសូ៊វ។ េយងជពូជរបស់អ័
�ប� ំ�� បក់នុង�ពះ�គីសទ េយងជពូជរបស់អ�័ប�។ំ
155 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ មុនេពលែដល�េកតេឡង បុ��េនះនឹងមក។
ឥឡូវេនះ អនកែដល�ន កេ់ េហយនិយយជមយួអ�័ប� ំ បនែបរខនងេ
�ត�ល េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អ�័ប�។ំ” ឥឡូវ គឺមយួៃថងមុនេនះ គត់
គឺេឈម ះ�ប�៉់ម។ ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលថ “អ�័ប� ំ�បពនធរបស់ឯង ��៉
េ ឯ�?” មនិែមន��យេទ �-�៉-យ។ �-�៉ ជ�ពះនង។ “េត�បពនធឯង
��៉េ ឯ�?”

បននិយយថ “នងេ កនុងតងេ់ ពីេ�កយ�ទង។់”
156 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេ សួរសុខទុកខអនក េឃញេទ �មករសនយរបស់ខញុ ំ
ែដលខញុ ំបនសនយនិងអនក។” កនុងនយ័េផ�ងេទ តគឺ “េពលេវ�យុវវយ័របស់��៉
នឹងចបេ់ផ�មេ ធមម�ៃនជីវតិរបស់នងម�ងេទ ត។”
157 េហយ��៉ ែដលមនវយ័ចំ�ស់ មយួរយឆន ឥំឡូវេនះេហយ េ កនុងតង់
បនេសចយកៃដ�វបិតមតរ់បស់នង។ េឃញនងញញឹម�កខ់�ួនឯង នឹកថ
“េតបុរសេនះគិតថ�តវេ�យរេប ប�? េឃញេទ ខញុ ំជ ស�ីចំ�ស់មន ក ់េហយ
អ�័ប�មំច ស់របស់ខញុ ំេ ទីេនះផងែដរែដល ចស់េហយ កិចចករ�គ�រ�តវបន
លុបេចលអស់រយៈេពលជេ�ចនឆន ។ំ” បននិយយថ “េតខញុ ំ�ចសបបយចិត�
ម�ងេទ តជមយួមច ស់របស់ខញុ ំេ�យរេប ប�? គតច់ស់េហយ ខញុ ំកច៏ស់ែដរ
ផុតករមនគភ ៌សរៃសទឹកេ�ះបនបត�់ល់… ‘នងសងួតអស់េហយ។’ េតេយង
�ចសបបយចិត�ម�ងេទ តេ�យរេប ប�?”
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158 បុរសេនះ ែដលែបរខនងេ �ត�លនិយយថ “េហតុអ�ីបនជ��៉េសច
េ�យនិយយថ ‘េតរបស់ទងំេនះ�ចេ រចួយ៉ងដូចេម�ចបន?’” អ�ីហនឹង?
វចិរណ ញ ណ ទំនយ! េឃញេទ? េឃញេទ? េនះេហយជអ�ីែដលគត់
បនេឃញ។
159 ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលថ “េនះនឹងវលិមកម�ងេទ ត េហយកូនមនុស�”
េនះគឺជកូនមនុស�េ ទីេនះ។ ែមនេហយ គតប់នេ �ទងថ់ េអឡូហុីម
“�ពះជមច ស់។” េអឡូហុីម �គបគ់ន �គ ល់ែមនេហយ េអឡូហុីមគឺជ�ពះអមច ស់។
“កលេដមដំបូង េអឡូហុីមបនបេងកតៃផទេមឃនិងែផនដី” ��គប�់គន។់ កូន
មនុស�បនក� យជ�ចឈ់មេ ទីេនះ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះជ�ចឈ់ម
េ េពលេនះ ដូចជេតអូផនី ឈរេ ទីេនះេ�យយល់េឃញនូវអ�ីែដល�
�៉កំពុងនិយយេ កនុង�ត�លេ ពីេ�កយ�ទង។់ �ទងប់នសនយ។ េឃញេទ។
ពូជពង�របស់អ�័ប��ំតវបនសនយថនឹងេឃញេរ ងដូចគន ។
160 ប៉ុែន� ចូរកតស់មគ ល់ពីឡុត គតម់នអនកន�ំរចុះេ ទីេនះ ែដរ េហយពីរ
នកប់នចុះេ ទីេនះ។ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគចុះេ  េហយមន កេ់ទ តចុះ
ជមយួគត។់ ពួកេគបនអធិបបយ េហយេ �បជជនឲយរតេ់ចញពីេសចក�ី
េ�កធែដលនឹងមកដល់។
161 �ម�ថ នភពជកែ់ស�ង ពិភពេ�កមនិែដលអងគុយេ កនុងទឹកដីេនះ
ចប�់ងំពីៃថងេនះែដល�ពះេយសូ៊វបនសនយ រហូតដល់ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំចងសួ់រ
អនក�បវត�ិ� ស��ែដល�ចេ កនុងអគរ ឬ�បសិនេបអនកឮសូមបែីតេ កនុង
ែខ��តេ់នះ េហយឮ�េ េពល�កប៏ន សូមសរេសរមកខញុ ំ។ ខញុ ំបនសិក��បវត�ិ
� ស�ឥឡូវេនះអស់រយៈេពល�មសិបឆន  ំ�បវត�ិ� ស��ពះគមពរី េហយមនិែដល
មនមនុស��មន កែ់ដលខញុ ំបនេឃញេ កនុង�បវត�ិ� ស�ទងំអស់ៃន�កមជំនំុ
ឆ�ងកត�់គពួកជំនុំទងំ�បពីំរេនះេទ។ ឥឡូវេយងេ �គេ ឌីេស េហយេយង
ដឹងេរ ងេនះ។
162 មនិែដលមនអនកន�ំរ�មន ក ់ ែដលបនេ �ពះវ�ិរទងំមូល េ�យ
េឈម ះរបស់គតប់ ច បេ់�យ ហ-ាំ រហូតមកដល់េពលេនះ។ �គ -ហ-ាំ ប៊លីី
�គ �។ំ មន ម៉ូឌី ហ�ីននី �នឃី ណុក លូេធ ជេដម ប៉ុែន�មនិែដលមន
ហ-ាំ េឡយ “បិ�ៃនជតិ�សន។៍” ឥឡូវចូចថំ គតគឺ់ �គ -ហ-ាំ �បមំយួ
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អក�រ។ ប៉ុែន� អ-័�ប-ហ-ាំគឺជអក�រ�បពីំរ។ សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគចុះេ ទីេនះ
ប៊លីី �គ �នំឹងចូលេ កនុង—ទូទងំពិភពេ�ក និងេ េចញពី�កងសូដុំម
“ចូរេចញមក ចូររតេ់ចញពីេសចក�ីេ�កធែដលនឹងមកដល់។” គម នអនក�ែដល
ខញុ ំ�គ ល់េ កនុង�លេបសសកកមមែដលបនកន�់ម�ពះេ�យ�ពះបនទូលសុចរតិ
េនះេឡយ ដូចប៊លីី �គ �បំនេធ�។ គត�់ចបង� ញ�បន។ គតម់និែមន
ជអនកេទវវទូិែបបេនះេទ…�មខញុ ំ�ម នគតជ់អនកេទវវទិយ ប៉ុែន�គតម់និែមនជ
�គដម៏នឥទធិពលែបបេនះេទ។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួគត។់ បុរសេនះ
នឹងឈរេ ទីេនះដូចជេមេរ នេ ��ៃថង�ទិតយ នមំនុស�ទងំេនះយ៉ង
អធិកអធម។ គតជ់អនកបំេរ របស់�ពះៃនសមយ័កល។ េ អនក�? �កមជំនុំ
ធមមជតិ គឺេ ទី�កងសូដុំម។

163 ប៉ុែន�សូមចថំ មន�កមជំនំុខងវ ិ ញ ណមយួ ែដលមនិមនេ កនុង
សេម� កបំពកនិ់កយេនះ ផងែដរ។ �កមែដលបនេ េចញ េហយពួកេគបន
ទទួល�រមយួ ផងែដរ និងអនកន�ំរមយួ។ េហយ�ជអ�ី? ករយល់េឃញនូវ
គំនិតែដលមនេ កនុងចិត�។ �ពះែតងែតប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់

164 ចូរអធិ�� ន។ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព �គដម៏ន�រៈសំខនេ់នះ
ជកែន�ងែដលករសេ�មចចិត��តវែតេធ� េពលេវ�កំពុងែតរកិំលេ មុខ េយង
មនិដឹងថេត�ពះអមច ស់របស់េយងនឹងមកដល់េវ�ប៉ុនម នេទ។ េហយដូចែដល
េយងេឃញទំនយទងំេនះែដល�តវបនេធ�េឡងេ�យ�ទង ់ �មរយៈេ��
របស់�ទង�់គបជំ់ននម់កេហយ ឥឡូវេនះ�តវបន�ត�ត�ង។ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ ទូលបងគំសូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគស�មបក់រេនះ ែដលសូមបែីតមនុស�មន
កយសមបទ និង�ចចូល—កនុងេទវវទិយបន ែដល�ចេ�កកឈរេឡង�បឆងំ
នឹងអំេព��កករ់បស់េ�កិយនិងអនកមនិេជ  េហយេ េលបនទះទងំេនះ េហយ
េលសពី�សេមលៃនករសង�យ័ឈរេ ទីេនះ ក� �ននិង�៊ន េ�យដឹងពី
កែន�ងែដលពួកេគកំពុងឈរ េហយបង� ញ�ពះបនទូលេនះថជករពិត �មរយៈ
បទគមពរី។ េហយបនទ បម់កេយងែដលកំពុងរងច់កំរយងមក របស់�ពះអមច ស់
េជ េលអ�ីេផ�ងេទ តែដល�តវបនទយទុកថនឹងេកតេឡង ឈរេ�យរកី�យ
នឹងេឃញ�ទងេ់ដរេ កនុងចំេ�មពួកេយងេហយ�ប�ពឹត��មករែដល�ទងម់ន
បនទូលថនឹងេកតេឡង ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទងថ់�តឹម�តវ។ �ពះដអ៏ស់កលប
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កូន�ទងែ់ដលឈកឺំពុងអងគុយេ ទីេនះ។
165 ទូលបងគំមនិដឹងថេយង�តវេធ�ករេពលប៉ុនម នេទ តេទ។ �ពះ�ទិតយ
េពល�ង ចកំពុងលិច។ ប៉ុែន��ទងប់នសនយនឹងេ�� “�នឹងមនពន�ឺេ េពល
�ង ច។” េហយេយងេឃញ�ពះ�ទិតយរះេ ទិសខងេកត គឺ�ពះ�ទិតយរះេ
ទិសខងលិច។ អរយិធមប៌នេធ�ដំេណ រជមយួ�ពះ�ទិតយ េហយឥឡូវេនះេយង
េ េឆនរខងលិច េហយដំណឹងល�បនេធ�ដំេណ រេ�យអរយិធម។៌ ឥឡូវេនះ
ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងដឹងថេនះជចុងប ចបៃ់នដំណឹងល� ជចុងប ចបៃ់ន
េពលេវ� និងចុងប ចបៃ់នសមយ័កល។ នងកំពុងធ� កចូ់លេ កនុងភពអស់
កលបជនិចច។ ប៉ុែន��ទងប់នសនយថ�ពះ�ជបុ��នឹងេចញមក កូនមនុស�នឹង
�តវបនេបកសែម�ង។ េ ៃថងចុងេ�កយេនះ �នឹងេកតេឡង។ ពន�ឺេពល�ង ចបន
មកដល់ �ពះបិ�េអយ។ េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបក់រេនះ។ េហយេ�យ
បនទ បខ�ួនដូចេនះ ប៉ុែន��ទងេ់ធ��យ៉ង�ម ញ  ជេ�ចនដង។ េ េលកំពូលអនកធំ
ែដលេគេ ថអនកគិតេ�  េហយេបកបង� ញ�ដល់ទរកែដល�ចនឹងេរ ន។
166 ទូលបងគំសូមអង�រ �ពះជមច ស់ ែដល�ទងនឹ់ងេធ�ដូេចនះ េ យបេ់នះ ចំេពះកូន
�ទងែ់ដលមនជមងដឺក៏ំសតេ់ ទីេនះ នឹងបនេឃញករសនយរបស់�ពះ។ េហយ
ពួកេគមន ក់ៗ នឹងបនជសះេសប យ េហយចកេចញពីទីេនះ ៃថងែស�កជមយួនឹង
�ងកយដរ៏ងឹមថំមី េហយបនជសះេសប យេឡងវញិ។ សូម�ពះអងគ�បទន�មក
េដមបឲីយពួកេគ�ចយក�រពីមន កេ់ មន កេ់ទ ត រហូតដល់ចុងេ�កយេនះេ កនុង
េ�កល េហយទ� រនឹង�តវបិទ។ ជួយពួកេយងផង ឱ�ពះជមច ស់េអយ! ទូលបងគំ
ទូលសូម�ទង ់យបេ់នះ ចំេពះមុខករទងំអស់េនះ �បសិនេប�ទងនឹ់ងេធ�ម�ងេទ ត
ឱ�ពះវរបិ� ស�មបទូ់លបងគំ។
167 �—��កបី់ដូចជេ យបេ់ផ�ងេទ ត មនុស�មនិែដលកតសំ់គល់�េ�ចន
េទ។ ប៉ុែន� ទូលបងគំអធិ�� ន សូមឲយ�េកតេឡងម�ងេទ តេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់។
េ�យេហតុថ ទូលបងគំបនចំ�យេពលេ�ចនកនុងករនិយយ ប៉ុែន�ទូលបងគំ
មនិដឹងថ េតេយងនឹង�តវេធ�េរ ងេនះបនយូរប៉ុ�� េនះេទ។ ដូេចនះ ទូលបងគំ
អធិ�� ន ឱ�ពះបិ� េត�ទងនឹ់ង�� បទូ់លបងគំឬេទ? េហយ�� បក់រអធិ�� ន
របស់បុរសនិង ស�ីែដលេគរព�ពះទងំេនះ ែដលអងគុយេ ទីេនះយបេ់នះ ែដល
េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ ពួកេគជអនកេជ �ពះអមច ស់ �ទង�់គនែ់ត
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�ចេធ�ករកនុងចំេ�មពួកេគ។ េហយេយង…ទូលបងគំអធិ�� នឲយ�ទងប់ ជ ក់
�ពះបនទូល�ទង ់ ែដល�ទងប់នមនបនទូល “អនក�េជ េលខញុ ំ កិចចករែដលខញុ ំេធ�
អនកេនះនឹងេធ�ែដរ។” សូមេ�យ�េកតេឡងម�ងេទ ត �ពះេយសូ៊វ េដមបបីង� ញថ
�ទងគឺ់េ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ទូលបងគំសំុ�
ស�មបសិ់រលី�ៃន�ពះ កនុង�ពះនមៃន�ពះ�ជបុ���ទង ់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �
ែមន៉។
168 បន�ិចេទ តេនះ ខញុ ំចងដឹ់ងថេតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលមនកត
អធិ�� ន។ ខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យអនកេលកៃដអនកមន ក់ៗ េឡង អនកែដលមនកតអធិ�� ន។
ជករ�បេសរ�ស់ ជទូេ  ខញុ ំគិតថ �គនែ់តទងំអស់ហនឹង។
169 ខញុ ំចងដឹ់ងថេតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលគម នកតអធិ�� ន
េហយអនកមនជំងឺ េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកេហយនិយយថ “ខញុ ំគម នកត
អធិ�� ន េហយខញុ ំមនជំងឺ។ ខញុ ំ�តវករកត។”
170 ខញុ ំចងសំុ់ឱយអនកេ�នេគរពមយួែភ�ត។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងនិ់យយជមយួអនក។
�ែតងែតជប � របស់ខញុ ំ ខញុ ំនិយយយូរេពក។ ប៉ុែន�មុនេពលអនកមកខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹ
និងេជ ជកថ់ �ពះនឹងបង� ញពីករេនះ និងអ�ីែដលខញុ ំបននិយយថជករពិត
និងអនុ ញ តឱយ—អនុ ញ តឱយ�ទងេ់ឃញ។

ឥឡូវេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលអងគុយេ ទីេនះឈ ឺ ែដលដឹងថខញុ ំ
មនិដឹងេរ ងមយួអំពីអនក េលកៃដេឡង។ េមលចុះ។ �តវេហយ។

ខញុ ំចងឱ់យអនកែដលគម នកតអធិ�� នឥឡូវេនះ។ កតអធិ�� ននឹង�តវបន
េ ។ ខញុ ំចងឱ់យអនកអធិ�� ន។
171 �ពះគមពរីបនែចងថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។” �ទងម់នបនទូលថ “�ទងជ់ម�បូជចរយអងគុយេ
ទីេនះ េធ�ករអង�រ�មករ�រភពរបស់េយង។” េយង�តវ�រភព�ជមុនសិន
មុននឹង�ទង�់ចេធ�ជសេម�ចសងឃ េ�ពះ�ទង�់គនែ់តអង�រចំេពះករ�រភព
របស់េយងប៉ុេ�� ះ។ េត�តវេទបងប�ូនអនកបេ�ម�ពះ? េឃញេទ �ទង�់គនែ់ត
អង�រេលករ�រភពរបស់េយងប៉ុេ�� ះ អ�ីែដលេយង�រភព�បប�់ទងគឺ់ជអ�ី
ែដល�ទងប់នេធ�ស�មបេ់យង។ មនិែមនជអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ� េនះេទ។ �ទង់
បនេធ��រចួេហយ។ េយង�តវែត�រភពថ�ទងប់នេធ�េហយ។ “�ទងប់នរង
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របសួេ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង េ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទង ់ េយង�តវបន
ពយបល។”

172 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ�៌ទង�់ជប។ េហយសម�ងឹេមលអនក គឺេឃញ
ខញុ ំទទួល�គ ល់មតិ�ល�របស់ខញុ ំមន កម់កពីរដ� អូៃហអូ គតនិ់ង�បពនធគតែ់ដលអងគុយ
េ ទីេនះ គឺេ�ក ឌុច និង�បពនធគត។់ េហយខញុ ំេជ ថ អងគុយទីពីរ ឬទីបីពីពួកេគ
គឺម�ងេទ តថ េរវ៉រនិ ប�រ័ ែដលខញុ ំបនេឃញកលពីយបម់ញិ។ �ងងឹតេ កែន�ង
ទស�និកជន ស�មបខ់ញុ ំ ពន�ឺទងំេនះេ ទីេនះគឺដូចជ�ពិលបន�ិចស�មបខ់ញុ ំ េហយ
ខញុ ំ—ខញុ ំមនិេឃញអនកចបស់េពកេទ។

173 ប៉ុែន�ខញុ ំចងឱ់យអនកអធិ�� ន។ េហយអនក�កចិ់ត�អនកនូវអ�ីែដលអនក�តវករ
េហយអនកសូមសេម�ចសងឃរបស់េយងថ េតនរ��ចបះ៉ពល់េ�យ�រមមណ៍
ៃនភពទនេ់ខ�យរបស់េយង។

174 ឥឡូវេនះខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេហយអនក�បែហល�គនែ់តបះ៉ខញុ ំ ទុកដូចជបះ៉
បង�បសរបស់អនក។ ប�ីរបស់អនក �គគង� លរបស់អនក នរ�មន ក ់ �នឹងមនិ—�
នឹងមនិដំេណ រករល�េទ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកពល់�ទង ់ េហយ�បសិនេបេយង
ពិតជ�សប�ម�ពះវ ិ ញ ណ�ទងែ់មន បនទ បម់ក �ទង�់ចេ�បេសចក�ីជំេន របស់
អនក េដមបពីល់�ទង ់េហយអំេ�យទនរបស់ខញុ ំេដមបនិីយយ�តឡបម់កវញិ។

175 េឃញេទ ខញុ ំនឹង�ង តដូ់ចេនះ េនះគឺេ ទីេនះ េ�យគម នសំេឡងនិយយ
�មរយៈ�។ �តវែតមន…េនះគឺ ជករ�ង តេ់�យគម នអ�ីមយួេ ទីេនះេដមប ី
និយយ�មរយៈ�េឡយ។ េហយបុគគល�កេ៏�យ កំុនិយយ េ េពលែដល�
មកដល់េរ ងទងំេនះ លុះ��ែត�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល�មរយៈពួកេគ។

176 ឥឡូវអនកអធិ�� ន េហយេមលថេតករទងំេនះែដលខញុ ំបននិយយគឺជ
ករពិតេទ។ �ពះជួយ�ឱយក� យជដូេចនះ។ ខញុ ំមនិនិយយថ�ទងនឹ់ងេធ�េទ។ ខញុ ំ
សងឃមឹថ�ទងនឹ់ងេធ�។ ខញុ ំេជ ជកថ់�ទងនឹ់ងេធ�។ �ទងម់និែដលេធ�ឱយខញុ ំខកចិត�
េឡយ អស់រយៈេពលជេ�ចនឆន មំកេហយ េ ជុំវញិពិភពេ�ក ជមយួ�គប់
ជតិ�សន ៍ និង�ប�់ននក។់ �ទងម់និែដលេធ�ឲយខញុ ំប�ជយ័េឡយ។ េហយខញុ ំ
�បកដថ ដូចជខញុ ំេជ ថខញុ ំឈរេ ទីេនះ �ទងនឹ់ងមនិេធ�ឲយខញុ ំប�ជយ័ឥឡូវេនះ
េទ។
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177 ខញុ ំនឹងសំុអនកឲយេគរព េហយអងគុយបន�ិចសិន។ េយងនឹងប ចបទ់ស�និកជន
សំខន់ៗ េហយអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ មយួែភ�ត។

178 ប៉ុែន�ខញុ ំចងឲ់យអនក�ល់គន  ជអនកេជ  �បសិនេបអនក�ល់គន មនិេមលមកខញុ ំេទ ែត
�តវេជ �ពះ។ និយយថ “ខញុ ំេជ ថអ�ីែដលបុរសេនះបននិយយគឺជបទគមពរី។
ខញុ ំមនិដឹងថេយងេ ឆង យជងេពលែដលគតន់ិយយេនះេទ។ ប៉ុែន��បសិនេប�
េ ជិត េនះ��តវែតេកតេឡង។ �បសិនេប�ពះបនទូលរបស់�ទងជ់�ពះបនទូលរបស់
�ពះ េនះពកយរបស់គតនឹ់ងប�ជយ័ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះនឹងមនិប�ជយ័
េទ។”

179 �ពះមនកតព�កិចចេដមបបី�មងទុក�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងនឹ់ងប ជ ក់
�។ �ទងនឹ់ងប ជ ក�់។ “អនក�ែដលេជ េលខញុ ំ។” �ទងប់នប ជ កថ់េនះជ
ៃថងចុងេ�កយ។ �ទងប់នបង� ញពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ �ទងប់នប ជ កថ់ េនះ
�តវបនេគសនមតថ់នឹងេកតេឡង។

180 េហយសូមចថំ អ�័ប� ំ និង�កមរបស់គតម់និែដលបនទទួលទីសមគ ល់
មយួេទ តពី�ពះេឡយ រហូតដល់កូន�បសែដលបនសនយមកដល់។ េតមន
ប៉ុនម ននកដឹ់ងថ�ជករពិត? ស ញ ៃនករយល់ដឹង! េហយពូជ�ជវង�របស់
អ�័ប� ំ សូមឲយខញុ ំ�� បចុ់ះ…ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ
អនកកំពុងទទួលបនទីសំគល់ចុងេ�កយរបស់អនក។ េនះគឺេយង�មបទគមពរី
និងករេបកសែម�ងៃន�ពះែដលមនកនុងចិត�ខញុ ំ ែដលមនបនទូលថ េនះគឺជេសចក�ី
ពិត។ េហយខញុ ំេជ ថអនកនឹងេជ ថ�ជករពិត។

181 ឥឡូវេនះអនកេជ ។ �គបគ់ន �គនែ់តេជ  និយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វសូម
ឱយខញុ ំបះ៉�ទងផ់ង។ ខញុ ំមនេសចក�ី�តវករកនុងចិត� េហយខញុ ំដឹងថ បង�បស�បណ
�មំនិដឹងអ�ីអំពីខញុ ំេទ។ ខញុ ំកម៏និ�គ ល់បុរសេនះែដរ គតម់និ�គ ល់ខញុ ំេទ ប៉ុែន��ទង់
�ជប។ េហយ�បសិនេបគតប់ន�បបខ់ញុ ំពីករពិត េរ ងេនះនឹងេកតេឡង។” ខញុ ំសំុ
អនកកំុផ� ស់ទីឥឡូវេនះបន�ិច។ ពិត�ស់…

េឃញេទ អនកគឺជវ ិ ញ ណ។ េហយខញុ ំទទួលយកវ ិ ញ ណទងំអស់េ
ទីេនះ េ េ�កមករ�គប�់គងរបស់ខញុ ំ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបឲីយ
�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នបំេពញ។
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ឥឡូវេនះ�គនែ់តេគរព។ អធិ�� ន។ េមលេ �ទងនិ់យយថ “�ពះអមច ស់
ទូលបងគំេជ ។ ជួយអនកែដលមនិេជ របស់ទូលបងគំផង។”

េ�ះចបេ់ផ�ម។ ខញុ ំ�តវេផ� តេលែផនកខ�ះៃនអគរេ ទីេនះ េ�ពះ េឃញេទ
អនក�ល់គន េ�ចន�ស់ េហយអនកមន ក់ៗ គឺជវ ិ ញ ណ។
182 ខញុ ំមនិ�ច។ អនកនិយយថ “ចុះខញុ ំវញិ?” ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ។ �
ជអធិបេតយយភព។ កិចចករទងំអស់របស់�ពះគឺអធិបេតយយភព។ នឹងមន
មនុស�ជេ�ចនបនជសះេសប យឆ�ងកតេ់វទិកេនះ យបេ់នះ េហយ�បែហលជ
មនមនុស�េ�ចន�ស់មនិបន។ �ទងំអស់េ កនុងអធិបេតយយរបស់�ពះ។ េត
អនក��ច�បប�់ទងពី់អ�ីែដល�តវេធ�? គម ននរ�មន កេ់ឡយ។ �ទងេ់ធ�ករ�ម
ឆនទៈរបស់�ទង ់ែផនកររបស់�ទង។់
183 ប៉ុែន�អនក�គនែ់តេជ ។ បនទ បខ�ួន។ កុំភយ័។ �គនែ់តេឈងេ រក�ពះ េហយ
និយយថ “�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំេជ ។” េឃញេទ? “អនុ ញ តឱយទូលបងគំបះ៉
សេម� កបំពករ់បស់�ទង។់ ទូលបងគំមនត�មវករែបបេនះ-និង-ែបបេនះ។ ទូលបងគំ
ដឹងថបង�បសមនិ�គ ល់ទូលបងគំេទ ឬដឹងពីត�មវកររបស់ទូលបងគំេឡយ ប៉ុែន�
គតប់ន�បបេ់យងអំពីករទងំេនះែដល�ទងប់នេធ� េហយនិយយថ�ទងេ់
ទីេនះដូចគន េ ៃថងេនះ។”
184 េនះមនិ�បប់ ចូ លបងប�ូនេ ទីេនះេ េលេវទិកេទ កនុងចំេ�មអនក
ទងំអស់។ ខញុ ំ�គនែ់តសួរអនកជបងប�ូនរបស់ខញុ ំជអនករមួករងររបស់—ៃន
ដំណឹងល�របស់�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំនិយយេ កនអ់នកេ�យេ�ម ះដូចែដលខញុ ំដឹង
ដូចជ—បុរសមន កែ់ដល�� បជ់មយួអនក េឃញេទ ចកេចញពីេ�កិយេនះ។
េយង�តវែតចកេចញ។ េហយខញុ ំ�តវ�បបេ់រ ងមយួេ ៃថងជំនុំជំរះ ស�មបអ់�ីែដលខញុ ំ
និយយ។ ខញុ ំដឹងេរ ងហនឹង ដឹង�ស់។ េហយខញុ ំសូមេកតសរេសរអនក អ�ីែដលអនក
គឺជអនក ឈរេ ទីេនះជមយួខញុ ំ ជួយខញុ ំ។ ខញុ ំកំពុងពយយមជួយអនក េធ��គបយ៉់ង
ែដលខញុ ំ�ចេធ�បន េដមបជី�បេយជនដ៍ល់�ពះ�ជ�ច�កៃន�ពះ។

ខញុ ំកំពុងអធិ�� ន និងសូម�ពះ។

េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលធ� បេ់ឃញពន�ឺេនះកនុងរបូ? េតអនកបនេឃញរបូភព
របស់�េទ? េ ទីេនះ �ពយរួេ ទីេនះ។ េតអនកមនិេឃញ�េទឬ?
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185 ស�ីមន កេ់នះអងគុយេ ទីេនះេ�យមនកែន�ងៃដ។ នងកំពុងអធិ�� ន
ស�មបម់នុស�ជទី�ស�ញ់។ �តវេហយ េ�ក�សី។ ជទី�ស�ញ់…េត
អនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់�ទង ់ ឬអតេ់ទសេតេជ ថខញុ ំជអនកបេ�មរបស់�ទងេ់ទ?
[បង�សីនិយយថ “ខញុ ំ�បកដជេជ ។”—េអដ។] េតអនកេជ េទ? �តវេហយ។
ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះ�ចបង� ញឱយខញុ ំដឹងនូវអ�ីែដលជប �  េហតុអ�ី អនកនឹង
ទទួលយក�មកពី�ពះ ដូច ស�ីែដលពល់សេម� កបំពករ់បស់�ទង?់ ឥឡូវេនះ
អនកដឹងថអនកជ—អនកសថិតេ ចមង យៃមភឬ�មសិបហ�ីតពីខញុ ំ ឬេ�ចនជងេនះ
អនកមនិែដលបះ៉ខញុ ំេទ។ ប៉ុែន�អនកបនបះ៉អ�ីមយួ ែដលអនកដឹងថអនកកំពុងទកទ់ង
ជមយួអ�ីមយួ នរ�មន ក។់ េត�ជអ�ី �គឺស�មប់ ស�ី ែដលជកូន�សីរបស់
អនក។ �តវេហយ។ េតអនកេជ ថនងនឹងជសះេសប យេទ? នងជអនកេញ នថន ។ំ
េនះពិតជ�តឹម�តវ។ ខញុ ំេឃញនងែហលទឹកទងំ�សវងឹ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ
កែន�ងៃដែដលអនកមនេ កនុងៃដរបស់អនក អនក�កេ់លនង េហយកំុសង�យ័។ ខញុ ំ
េជ ថ�ពះនឹងរេំ�ះនង។ េតអនកនឹងេជ �ជមយួខញុ ំេទ? �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�គ ល់ ស�ីេនះេទ ប៉ុែន��ពះ�គ ល់នង។ េតអនកេជ េ�យ
អស់ពីចិត�េទ?
186 បុរសែដលអងគុយេលេនះពក�់វឆនូត េ�យមនក�នលូន េតអនកេជ ថ�ពះ
នឹងពយបលអនក េហយេធ�ឱយអនកជសះេសប យេទ? េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ��េទ?
ខញុ ំមនិែដលេឃញបុរសេនះេទកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េតអនកមនកតអធិ�� នេទ?
[បង�បសនិយយថ “េទ ខញុ ំអតម់នេទ។”—េអដ។] អនកមនិមនេទ? អនកមនិ
�តវករ�េទ។

“េបអនកេជ !”
187 េនះជ ស�ីមន កែ់ដលកំពុងពយយមសម�ងឹេមលពីេលគឺ ស�ីមន កេ់នះអងគុយេ
ទីេនះ។ នងគឺជអនកដៃ៏ទស�មបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន�នងពិតជភយ័�ស់។ ខញុ ំមនិ�គ ល់
នងេទ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញនងេទ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន��ពះ�គ ល់នង េហយ
នងដឹងថឥឡូវេនះនងកំពុងទកទ់ងជមយួអ�ីមយួ។ អនកបនអធិ�� នេ
ទីេនះេ�យមូលេហតុខ�ះ។ េហតុផលែដលអនកេ  អនកមនិ�ច�ន កេ់ បនយូរ
ជងយបេ់នះេទ។ អនក�តវែតចកេចញពីករ�បជុំ។ អនកេ�គងនឹងេ ផទះរបស់អនក
េ ៃថងែស�ក។ អនកមនិែមនមកពីទីេនះ ឬកម៏និែមនជអនកមកពីរដ� កលីហ�័រញ៉
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ែដរ។ អនកេ ខងេកតពីទីេនះ។ អនកេ �មផ�ូវ�កស។ អនកកំពុងេរ បចំែផនករ
េធ�ដំេណ រ�ម�កស។ អនកមកពីអូក� ហូម៉។ បទ។ �តវេហយ។

188 អនកកស៏ថិតកនុង�ថ នភពជិត�� បែ់ដរ។ អនកមកទីេនះេដមបអីធិ�� ន។ អនក
មនិមនកតអធិ�� នេទ។ ប៉ុែន�អនកេជ ថអនកនឹងបនជសះេសប យ �បសិនេប
អនក�ចមកទីេនះបន។ �តវេហយ។ �ថ នភពរបស់អនកគឺម�រកី ផងែដរ។
ម�រកីសថិតេ កនុងឆ�ឹង។ េតអនកេជ ថអនកនឹងជសះេសប យឥឡូវេនះេទ? អនកេជ
ថអនកមនទំនកទ់ំនងជមយួ�ទង ់ប�ូន�សី? �បែហលជ�ពះនឹង�បបខ់ញុ ំថអនកជ
នរ� េនះ�ចជួយអនកបនេទ? �បសិនេប�ែមន ចូរេលកៃដេឡង �បសិនេប
អនកេជ ថ (�ពះ) �នឹងជួយអនក។ មនិអីេទ េ�ក�សីសទីលអនក�ច�តលបេ់ អូក�
ហូម៉វញិ។

ខញុ ំមនិ�គ ល់ ស�ីេនះេទ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញនងេទ។

189 េនះ�សីមន កអ់ងគុយខងេ�កយនង។ នងរងផលបះ៉ពល់េ�យេហមសរៃស
ែវន៉។ េហយនងកម៏នកូន�បសមន កែ់ដល�សវងឹ�� េហយនងកំពុងអធិ�� ន
ឲយគត។់ �បសិនេបនងេជ  នង�ចជសះេសប យ។ េ�ក�សីម៉សុន េតអនក
នឹងេជ េ�យអស់ពីចិត� េហយេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងផ�ល់ករពយបលដល់
អនកេទ? អនកេជ ?

ែមនេហយ បនទ បម់ក�កៃ់ដរបស់អនកេ េល ស�ីែដលអងគុយែកបរអនកេ
ទីេនះ នងកំពុងអធិ�� នស�មបប់�ីរបស់នងែដលមនិបនសេ ងគ ះ។ �ពះនឹង
ផ�ល់ករពយបល។

ចូរេយងអធិ�� ន។

190 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឱយ�ទង�់បទនពរេនះដល់នង។
សូម�បទនឲយ ស�ីេនះទទួលបំណង�បថន ៃនចិត�របស់នងផង �ព ះអមច ស់។
ជំេន របស់នងគឺជិតសនិទធនឹង�ទង ់ �បនបះ៉�ទង។់ េហយទូលបងគំអធិ�� ន ឱ
�ពះវរបិ� ែដល�ទងនឹ់ងជួយ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ ចូរេជ េ�យអស់ពីចិត�ថ អនកបនទទួល�។ េតអនកនឹងេជ េទ?
�តវេហយ។ �ពះ�បទនពរអនក។



ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង់ 49

េតអនកេជ ថប�ីរបស់អនកនឹងបនសេ ងគ ះេទ ស�ីេអយ? េតអនកេជ េ�យអស់ពី
ចិត�េទ? េលកៃដេឡង អនកេជ ។
191 ��កដូ់ចជ េ ចំេពះមុខខញុ ំ ស�ីមន កែ់ដលធងន�់ស់។ េ ទីេនះនង
អងគុយ។ េតអនកេជ ថខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ពះេទ? េតអនកេជ ថខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ពះ
េទ? អនកេជ ។ �តវេហយ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ អ�ីែដលប � របស់អនកគឺ�កេពញ។
អនកេលសទមងន។់ អនកធ� បេ់ ជួប�គេពទយ គតប់ននិយយថ គតម់និ�ចេធ�អ�ី
បនេទ ប៉ុែន�េនះគឺជ�គេពទយេ េលែផនដី។ េឃញេទ? អនក…អនកមនទុកខ�ពយ
េ�ចន។ អនកបនបតប់ងប់�ីរបស់អនក។ អនកមនិែមនមកពីទីេនះេទ។ អនកពិតជ
មកពីរដ� �កន�់ស។ អនកកំពុងែតរកករងរេធ� េហយអនកមនិ�ចរកករងរ
េធ�បនេទ។ អនកខ� ច អ�ីមយួ ថអនកនឹងមនិ�តវបនេ ។ ប៉ុែន�ជំេន របស់អនក
ឥឡូវេនះបនបះ៉ចំ�ពះ។ បង�សីខញុ ំេអយ េ េហយ េជ ចុះ។ �ពះ�បទនឱយអនកនូវ
ករងរ �បទនឱយអនកនូវបំណង�បថន ៃនចិត�របស់អនក។

�ពះប ជ កថ់�ពះបនទូល�ទងពិ់ត។ េតអនកេជ ថ�ដូេចនះេទ? ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
�គនែ់តចងឱ់យអនកអធិ�� នជមយួខញុ ំម�ងេទ ត។
192 ឱ�ពះវរបិ�េអយ �ទងគឺ់ជ�ពះែតមយួែដលបនប ជ ក។់ េ េពលែដល�ទង់
មនបនទូលថ “េកមង�សីមនិ�� បេ់ទនងកំពុងេដកលក”់ បនទ បម់ក�ទងប់ ជ ក់
�។ ឥឡូវេនះ �ទងប់នសនយថ េ មុនេពលេវ�ចុងេ�កយមកដល់ ថកូន
មនុស�នឹងបង� ញអងគ�ទង�់មរេប បែដល�ទងប់នេធ�េ �កងសូដុំម។ �ទងប់ន
សនយេហយ �ពះអមច ស់េអយ។ ឥឡូវេនះ �ទងប់នយងមកែផនដី កនុងទ�មងៃ់ន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបនចូលរមួកនុងចំេ�មពួកេយង េ យបេ់នះ េយងជ
អនកេជ  េហយបនប ជ ក�់េហយ។ �ទងប់នប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទងដូ់ចជ
�ទងប់នេធ�េ ៃថងេនះ។ �ពះអមច ស់េអយ េយងមនិ�តវករភស�ុ�ងេទ តេទ។
�ទងស់ថិតកនុងចំេ�មពួកេយង។ ពួកេយង�ស�ញ់�ទង។់ េហយេយងដឹងថ
េនះគឺជទីសមគ ល់ចុងេ�កយបង�ស់មុនករយងមករបស់�ទង ់ េយង�មបទ
គមពរី។ េហយ�សេមលនិងទីសមគ ល់ទងំអស់មនិែដលប�ជយ័េឡយ។ ពួកេគ
�តវែតមនភពវជិជមន។
193 ដូេចនះេយងខញុ ំអធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ� ដូចជកូនេ របស់�ទងម់កឥឡូវេនះ
េដមបអីធិ�� នឲយ�គបគ់ន បនជសះេសប យ។ សូមកុំឲយមនអនកជំងឺែដលេ
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េសសសល់កនុងចំេ�មេយង េ េពលប ចបក់មមវធីិពយបលេនះ។ ឱ�ពះ
ដជ៏ទី�ស�ញ់េអយ េត�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយករចកេ់�បង�ងំរបស់�ទង់
យ៉ងសបបរុសមនចំេពះ� ស��ទងេ់ េពលេនះេទ េដមបឱីយពួកេគមន ក់ៗ បន
ជសះេសប យ?

194 េហយ�បសិនេបមនខ�ះេ ទីេនះ ែដលមនិែមនជកូនរបស់�ទងេ់ េឡយ
េហយែផ�កេលេរ ងទងំេនះ ថ… ពួកេគបនឮ�ពះបនទូល េហយបនេឃញ
ករែដលបនេធ�េនះ �គនែ់តបង� ញឲយេឃញយ៉ងចបស់ចំេពះលិខិតេនះ
េហយថ�ទងជ់នរ�េហយ�ទងជ់អ�ី ែដល�ទងេ់ ទីេនះ។

195 េហយ �ពះអមច ស់េអយ េត�ទងនឹ់ង—េត�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់ករកុហកេទ?
េហតុអ�ី ចបស់ជមនិែមនេទ �ពះអមច ស់។ ប៉ុែន��ទងប់នសនយថនឹង�បទនពរ
ដល់�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ�នឹងមនិ�តឡបជ់េមឃៈេឡយ។ �នឹងសេ�មច
បននូវអ�ីែដល��តវបនេគប�មងទុក។ េហយឥឡូវេនះ �ទងប់នេធ�េរ ងេនះ
េ ចំេពះមុខេយង យបេ់នះ ហួសពី�សេមលៃនករសង�យ័។

196 េហយេ�យឱនកបលរបស់េយង េតមនមនុស�េ ទីេនះែដលមនិធ� បេ់ជ
េទ? ែដលចងេ់លកៃដេឡង? េ�យឱនកបលរបស់អនក �គនែ់តេលកៃដរបស់
អនកេឡង។ េហយេ�កកឈរ េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ េ�យអស់ពី
ចិត�។ េហយខញុ ំចងទ់ទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ឥឡូវេនះ។” េតអនកនឹងេធ�ែបប
េនះេទ នរ�មន ក ់ នរ�ែដលេ ទីេនះ ែដលមនិទនទ់ទួលយក�ពះ�គីសទ
េហយចងទ់ទួលេ េពលេនះ? ខញុ ំនឹងមនិ�បបអ់នកេទ…អនកេ �ពះវ�ិរែដលអនក
េ�ជសេរ ស។ ប៉ុែន�ខញុ ំសំុឱយអនកទទួល�ពះេយសូ៊វ�គីសទខណៈេពលែដលអនក… អនក
�បែហលជនឹងមនិមនភពជិតសនិទធជមយួ�ទងេ់ឡយ។ រហូតដល់អនកេឃញ
�ទងេ់�យផទ ល់ េ េពលែដល�ទងយ់ងមកកនុងរបូកយែដល�ចេមលេឃញ
របស់�ទងពី់�ថ នសួគ។៌ េតឥឡូវេនះអនកនឹងទទួលយក�ទងេ់ទេបអនកមនិែដល
បនេធ��?

197 េ�យេឃញថគម ននរ�មន កឈ់រេ ទីេនះេទ អ ច ឹងខញុ ំេជ ថអនក
ទងំអស់គន ជមនុស�ែដលមន�បជញ  ជមនុស�មនករយល់ដឹង និងដឹងពីអ�ី
ែដលអនកកំពុងេធ�។ �បសិនេបអនកអងគុយេ េ�កមេនះ អនកចថំ “�បសិនេបអនក
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ខម សខញុ ំេ ចំេពះមុខមនុស� េនះខញុ ំនឹងខម សអនកេ ចំេពះ�ពះបិ�របស់ខញុ ំែដរ។”
មននរ�មន កេ់�កកឈរ �បែហល បទ េ កនុងទស�និកជន េ ខងេ�កយ។

198 ឱ�ពះជមច ស់េអយ អនកទងំេនះ�បែហលជ ទូលបងគំមនិបនេឃញេទ
ែដលឈរ ពួកេគចងទ់ទួលយក�ទង។់ ពួកេគទទួល�គ ល់ �ពះអមច ស់េអយ
ករេនះមនិទនប់នេធ�រហូតដល់េពលេនះ េហយឥឡូវេនះ �ទងប់ ជ ក�់ េហយ
ប ជ កថ់�ដូេចនះ។ ទូលបងគំអធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ� ថេ កនុងដួងចិត�របស់ពួកេគ
មនកររេំជបរជំួលយ៉ងចែម�កេ េពលេនះ… េតេយងដឹងេ�យរេប ប� ប៉ុែន�
េតអនកេនះជមនុស�ចុងេ�កយែដលចូលមកខង�? េនះ�បែហលជទីប ចប់
ស�មបទី់�កង េ�ះ េអនជឺេលស។ េនះ�បែហលជ�ពលឹងចុងេ�កយែដលនឹង
េកតេ កនុង�ពះ�ជ�ច�ក។ េយងមនិដឹងថេពលេនះមកដល់េពល�េទ។
េហយេ េពលែដល�េកតេឡង ទ� រនឹង�តវបិទ �ងកយនឹងេពញេលញ។ �នឹង
មនិែមនជរបូកយចែម�កឬកូន�កមុចំែម�កេឡយ។ �នឹងមនសមជិកជេ�ចន
ែដលេឈម ះ�តវបន�កេ់ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច មមុន�គិះៃនែផនដី ែដល
�ពះេយសូ៊វយងមកេដមបយីក ដូចជអ�័ម េដរេចញេ សេ ងគ ះ�បពនធរបស់
គត។់ ទូលបងគំសូមអង�រ �ពះអងគថ �ទងនឹ់ងទទួលពួកេគឥឡូវេនះចូលកនុង
�ជ�ច�ករបស់�ទង។់ ពួកេគេ កនុង�ពះហស��ទង។់ េ�ះ��យជមយួពួកេគ
�ពះអមច ស់ ទូលបងគំអធិ�� នកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

199 សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក�ល់គន ែដលបនឈរ។ ខញុ ំមនិដឹងថអនកខ�ះកំពុង
ឈរេទ។ អនកខ�ះឈរេ ខងេ�កយ ខ�ះេឡងេលយ។៉ ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនកេធ�េរ ង
មយួស�មបខ់ញុ ំ។ សូមយល់ពីខញុ ំ។ ជួបអនកបេ�ម�ពះខ�ះេ ទីេនះ េហយនិយយ
ជមយួពួកេគ បនទ បពី់ថ� យបងគំចប។់ េតអនកនឹងេធ��េទ? កុំេ�យខកខន។
�បសិនេបអនកមនិធ� បប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកជ
�គី�ទ នេទ ចូរេធ��បនទ បម់កេទ ត រចួបន�កនៃ់ដអនករហូតដល់អនកទទួលបន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

200 ឥឡូវេនះ េហយមនុស�ជេ�ចនមនកតអធិ�� នេ ទីេនះ។ េយងនឹងសំុឱយ
ពួកេគឈរ េហយេឡងមកទីេនះ េហយខញុ ំគិតថេដរឆ�ងកត។់ ឬខញុ ំ�តវែតមក…
[បង�បសមន កនិ់យយថ “េទ។”—េអដ។] ខញុ ំនឹងមនិ�ច។ [“មកពីខងេនះមក



52 �ពះបនទូលជសេម�ង

ទីេនះ។”] ពីខងេនះមកទីេនះ �ចេចញមក�មផ�ូវេនះ េលខងេនះ អនកែដលមន
កតអធិ�� ន។
201 េហយឥឡូវេនះ �បសិនេបមនអនក�មន កែ់ដល�តវេ បតេ់ហយ…េ�ពះខញុ ំ
យឺត។ ខញុ ំសំុេទស។ ខញុ ំនឹងពយយមេធ�ឱយល�ជងេនះបន�ិចេ យបែ់ស�ក។ េ …
ដបន់ទីបនទ បពី់ដប ់ េ�យនឡិកេ េលជ ជ ំង។ សូមអរគុណយ៉ងខ� ងំ
ចំេពះករចូលរមួរបស់អនកេ យបេ់នះ េហយសូម�ពះៃន�ថ នសួគ�៌បទនពរដល់
អនក។ �បសិនេបអនកចង�់ន កេ់  និងេមលករត�មងជ់ួអធិ�� ន េយងែតងែត
�� គមនអ៍នកជនិចច។ ប៉ុែន�េយងនឹងចបេ់ផ�មអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺឥឡូវេនះ
េហយខញុ ំមនិចងទុ់កអនកយូរេពកេទ លុះ��ែតអនកចងេ់ ។ អនក�ចេចញបនកនុង
�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ សូមឲយេសចក�ីសុខ�ន�របស់�ពះបនេ ជមយួ
អនក េហយ�បទនពរដល់អនក េហយឲយអនកបនស�មកកនុងខ�ួនអនកេពញមយួយប់
េហយសូមឱយអនកមនសុខភពល� ដូេចនះអនក�ច�តឡបម់កវញិេ យបែ់ស�ក។
សូម�ពះជមច ស់គងជ់មយួអនកឥឡូវេនះ។
202 េហយទុកឱយអនកែដលមនបណ័� អធិ�� នឈរស�មបក់រអធិ�� នឥឡូវេនះ
ដូចែដលេយងអធិ�� នជសកលស�មប�់បជជន។ ឥឡូវេនះេយងចងឱ់យ
អនកដឹង ឥឡូវេនះ អនកែដលកំពុងឈរកនជ់មយួកតអធិ�� ន េតមន
ករសង�យ័េ កនុងជីវតិរបស់អនកេទ? េតមនេទ អតេ់ទសឱយខញុ ំ អំេពបប�មយួ
េ កនុងជីវតិរបស់អនកែដលអនកមនិបន�រភព? េបមន ខញុ ំសំុសួរអនកចុះ។ កំុចូល
េ កនុងជួរអធិ�� នជមយួនឹងអំេពបបែដលមនិបន�រភពេ កនុងចិត�របស់
អនក។ េ�ពះ អនក�តវែត…េនះគឺជនំបុង័របស់កុមរ េឃញេទ។ េហយ�បសិនេប
អនកមនិែមនជ�គិ�ទ នេទ ចូរ�បគល់ជីវតិរបស់អនកេ នឹង�ពះ�គីសទ េ កនុងជួរ
អធិ�� ន បនទ បម់កសឹមមក។ �គឺស�មបអ់នកេជ ។ េតអនកនឹងេធ��េទ? ទទួល
�ទងជ់មុនជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនក េហយបនទ បម់កមកេ េលេវទិក េដមប ី
បនអធិ�� ន។
203 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបប់ុគគលមន ក់ៗ ។ មនិ�គនែ់តឆ�ងកតព់ួកេគ
ដូចជ �បេភទៃនទម� បម់យួចំនួន។ េយងេ កនុង�ពះវ�ិរមយួឥឡូវេនះ។ ខញុ ំ
គិតថ បង�សី វយ៉ីតបនផ�ល់េហតុផលដល់េយងែដលេយង�ច�ន កេ់
េហយអធិ�� ន។ [បង�បសមន កនិ់យយថ “បទ េពញមយួយប ់ ឱយែតអនក
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ចងប់ន។”—េអដ។] េយង�ច�ន កេ់ បនយូរ�មែដលេយងចង។់ េហយ
ខញុ ំសូមអរគុណបង�សី�៉យ៉តនិងបុគគលិកេ ទីេនះ ែដលបនអនុ ញ តឱយពួក
េយងេធ�ដូេចនះ។ �ពះ�បទនពរដល់នង។ �� មដីក៏� �នរបស់នងបនឈរេល
េវទិកេនះ អធិ�� នឲយអនកមនជំងឺរហូតដល់េ�កបន�� ប ់�មខញុ ំដឹង ទ�ន
ពិត�បកដៃនេឈឆក ង។ េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងពយយមបន�េធ�េរ ងដែដលេនះ
សូម�បទនពរដល់�បជជនេនះ។
204 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំអធិ�� នឲយអនក�ល់គន បនមកដល់ទីេនះ…អនកមនិចបំច់
�រភពអ�ីែដលអនកចងេ់ធ�េនះេទ។ អនកមនិចបំចនិ់យយអ�ីជប � របស់អនក
េទ។ សូមអេ ជ ញមក េហយអនុ ញ តឱយខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នក េហយេជ ។
205 េតអនកេជ ថ�ពះបនចតខ់ញុ ំឲយេធ�ករេនះេទ? េលកៃដេឡង។ ចងចអំ�ីែដល
េទវ�របស់�ពះអមច ស់បននិយយ? “េបអនកេធ�ឲយមនុស�េជ អនក ចូរេ�ម ះ�តង់
េពលអនកអធិ�� ន េនះគម នអ�ី��ងំករអធិ�� នអនកេឡយ។” េហយអនកដឹងថ
េនះជករពិត។ ��តវបនប ជ កម់�ងេហយម�ងេទ ត។

ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងសួរថ បង�សីរ ៉សូរបស់េយង �បសិនេបនងនឹង េលងេភ�ង
េនះ �គនែ់តេជ ឬ�គេពទយដអ៏�ច រយឥឡូវេនះគឺេ ជិត ឬអ�ីមយួ។
206 ខញុ ំចងឱ់យអនក�ល់គន ឥឡូវេនះេ កនុង—េ កនុងករ�បកបជមយួខញុ ំ។ េតបនេទ
អនកកជ៏ អនកែដលមនិេ កនុងជួរអធិ�� ន េតអនកនឹងអធិ�� នស�មបម់នុស�
ទងំេនះែដរឬេទ? ែមនេហយ សនយនឹងេគថ េលកៃដេឡង “ខញុ ំនឹងអធិ�� ន
េឃញេទ។ េយងទងំអស់គន នឹងអធិ�� ន។” �តវេហយ។ បទ។

ខញុ ំចងេ់�យអនកេ  �បសិនេបអនក�តវចកេចញ ចូរេ �ង ត់ៗ ឥឡូវេនះ េដមប ី
កំុឱយពួកេគរខំនេ េពលេយងអធិ�� ន។

េជ េទថ�ចបេ់ហយ ប�ូន�សី? [បង�សីនិយយថ “េ�យអស់ពី
ចិត�។”—េអដ។]

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ខញុ ំ�កៃ់ដេលប�ូន�សី តសូ៊នឹងទុកខលំបកៃនរបូកយរបស់
នង។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ចកេចញពីនង។ �ែមន៉។

ជូនពរ ប�ូន�សី។
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េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�េទ? �ល់អំេពបបរបស់អនក�តវបន�រភព?
�មែដលអនកដឹង េតអនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចកនុងករទទួលបនករពយបលរបស់
អនក េហយឬេ ?
207 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់ទូលបងគំ កនុង�ពះនមៃន
�ពះ�ជបុ���ទង ់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយសូមឲយកររងទុកខៃនរបូកយនងរលត់
េ  កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

អំេពបបទងំអស់�តវបន�រភព េហយអនកេ�ត មខ�ួនស�មបក់រពយបល
របស់អនកេហយឬេ ? អនកេជ េទ បង�បស? [បង�បសនិយយថ “ខញុ ំេជ េ�យ
អស់ពីចិត�។”—េអដ។]
208 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលបង�បសរបស់ទូលបងគំ ដូចែដល
េយងដឹងថ�ទងម់នវត�មនេ ទីេនះ �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង
ពយបលគតក់នុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ។ �ែមន៉។

អំេពបបទងំអស់បន�រភព? អតេ់ទ អនក�� បម់និឮេទ។ េតអនកេជ
ថអនកនឹង�� បឮ់វញិេទ? [បង�សីនិយយថ “ខញុ ំេជ ជក។់ ប៉ុែន�ខញុ ំបន
ថ�ង។់”—េអដ។] អនកេជ ។

ស�ីេនះថ�ងេ់ហយ។ េយងេ អធិ�� នេ ទីេនះ។
209 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នឲយ�ពះអងគេ�បសប�ូន�សីរបស់
េយង េហយយកជំងឺថ�ងេ់នះេចញពីនង។ នងកំពុងអងគុយេ កនុងពិភពបិទជិត
ែដលនងមនិ�ច�� បឮ់។ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឲយ�ទងប់នេ�បសនងឲយបន
ជ�មរយៈ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
210 ខញុ ំនឹងសំុឱយមនុស�េ�នកបលរបស់អនកបន�ិច។ ខញុ ំចងេ់ឃញអ�ីែដលបន
េកតេឡងចំេពះនង។ ឥឡូវេនះ សូមកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ កុំឲយអនក�
េងបកបល ឬែភនកេឡងេឡយ។ ឥឡូវេនះ អនកមនិ�តវេធ�ែបបេនះេទ រហូតដល់ខញុ ំ
�បបអ់នកឱយដឹង។
211 អនក�ចឮខញុ ំេ េពលេនះ? [បង�សីនិយយថ “មុនសូវចបស់។” បង�បស
�បណ�ទំះៃដម�ង។ “ខញុ ំ�ចឮអនក។”—េអដ] ឮខញុ ំ? [“ខ�ះ។”] ឮេទ? នង
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�ច�� បប់នឥឡូវេនះ។ [បង�បស �បណ�ទំះៃដម�ងេទ ត។] េឃញេទ? ឮ
សំេឡងេនះ?
212 ឥឡូវេនះអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�។ អនកនឹងេជ ? េហយអនកេជ  េហយ�ពះនឹង
េធ�ឱយអនកមនសុខភពល�ទងំ�សង។ នងបននិយយថ។ ខញុ ំ�គនែ់តអធិ�� ន
េហយ�កៃ់ដ េល �តេច ករបស់នង េហយនងបននិយយថ នង�ចលឺ
អ�ីមយួ។ ជករ�បេសរ�ស់ �គនែ់តបន�ឥឡូវេនះ េជ ថអនកនឹងឮល�ឥតេខច ះ
េហយអនកនឹងឮ។

េតអំេពបបទងំអស់�តវបន�រភពេទ បង�សី? [បង�សីនិយយថ
“ចស។”—េអដ។] េតអនកេ�ត មខ�ួនស�មបក់រពយបលរបស់អនកេហយឬេ ?
[“ចស។”]
213 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់ទូលបងគំ េ�យដឹងថ
េ កនុងខ�ួនេយងមនិែមនជរបស់ល�េទ គឺេ កនុងខ�ួនេយង។ ប៉ុែន�េយងដឹងថេយង
ជ�គិ�ទ ន ែដលេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ េហយេយង�កៃ់ដេលបង�សីរបស់
េយង េហយសំុករពយបលនងកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
214 ឥឡូវេនះអនកេជ ថអនកនឹងបនជសះេសប យ? [បង�សីនិយយថ
“ជសះេសប យ។”—េអដ។] មនិអីេទ ឥឡូវេនះអនក—អនកបនជសះេសប យ
េហយ។ េនះជវធីិេដមបេីធ��។ �តវេហយ។ �តវេហយ។
215 អំេពបបទងំអស់�តវបន�រភព? [បង�សីនិយយថ “ចស
េ�ក។”—េអដ។] េហយអនកេ�ត មខ�ួនស�មបក់រពយបលរបស់អនកេហយ
ឬេ ? [“ចស។”] អនកេជ េ�យករេលកៃដសំពះថ �ពះែដល�ជបពីចិត�មនុស�
�ទងនឹ់ងេ�បសអនកឲយជ? [“ខញុ ំេជ ។”]
216 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង ទូលបងគំអធិ�� នសូមឲយ�ទងេ់�បស
បង�សីរបស់េយង េពលេយង�កៃ់ដេលនង េហយសូមកនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទថ �ទងនឹ់ងេធ�ឱយនងបនជសះេសប យ។ �ែមន៉។
217 េតអនកសុខសបបយេទ? ជករពិត�ស់ អនកដឹងថខញុ ំដឹងថអនកមនប �
អ�ី។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តមនិនិយយ� េ�ពះ អនកេធ� �នឹង—�នឹងបន�េ មុខនិងបន�
េទ ត។ ប៉ុែន��បសិនេបអនក…េតអំេពបបទងំអស់�តវបន�រភពេទ? [បង�សី
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និយយថ “ចស េ�ក។”—េអដ។] េហយអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឱយអនកបនជ?
[“ចស េ�ក។”] េតអនកេជ ថជំងឺរ�កសន� ក…់ខញុ ំបននិយយ�រចួេហយ។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងជ់ួយនង និងេធ�ឱយនង
ជសះេសប យ។ ផ�ល់� េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។

អនកនឹងមនិពិករេទ។ េ ចុះ េហយេជ េ�យអស់ពីចិត�។
218 េតអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឱយអនកជសះេសប យេទ? [បង�សីនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] អំេពបបទងំអស់�តវបន�រភព េហយអនកេ�ត មខ�ួនស�មប់
ករពយបលរបស់អនកេហយឬេ ? េតអនកេជ ថខនងរបស់អនកនឹងជេទ?

�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព ទូលបងគំអធិ�� នសូមឱយ�ទងេ់�បសនង
និងេធ�ឱយនងជ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ដូេចនះ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរដល់អនកបង�សី។ េ ចុះ េហយេជ ឥឡូវេនះ។

េតអំេពបបទងំអស់�តវបន�រភពេហយឬេ  បង�សី េ�ត មខ�ួន
ជេ�សចស�មបក់រពយបលរបស់អនកេហយឬេ ?

�ពះជមច ស់ជទី�ស�ញ់ អំេពបបរបស់នង នងបននិយយថ �តវបន
�រភព។ ទូលបងគំ�កៃ់ដេល ស�ីេនះ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សំុករ
ពយបលនង។ �ែមន៉។
219 េតអំេពបបទងំអស់�តវបន�រភពេទ? អនក�តវែតនិយយពកយពិត អនក
ឈខឺ� ងំ អនកដឹងេរ ងេនះ។ អនកដឹងថខញុ ំដឹងថមនប � អ�ីខុសជមយួអនក។
េហយេតអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឱយអនកជសះេសប យ ពយបលចិត�អនក និងេធ�ឱយអនក
បនជសះេសប យទងំ�សងេទ?

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ថ
�ទងនឹ់ងពយបលនង េហយេធ�ឱយនងជ។ សូមឲយករេនះចកេចញពីនង ឱ
�ពះវរបិ� កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរអនកឥឡូវេនះ។ កំុសង�យ័។ េ ចុះ េហយេជ ។

អំេពបបទងំអស់បន�រភព? េតអនកេ�ត មខ�ួនស�មបក់រពយបល
េហយឬេ ?



ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង់ 57

�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព ទូលបងគំបន�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់
េយង។ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយនងបនជសះេសប យ។ �
ែមន៉។

កំុសង�យ័។ េ ចុះ េហយេជ ។
អំេពបបទងំអស់បន�រភព េតអនកេ�ត មខ�ួនស�មបក់រពយបលេហយ

ឬេ ?
220 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ�បស
បង�បសរបស់េយង �ទងនឹ់ងេ�បសឱយគតជ់។ សូម�បទនមក �ពះបិ�។
ទូលបងគំ�កៃ់ដេលគត ់ កនុងេគលបំណងេនះ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន៉។

�ពះ�បទនពរអនក។ ខញុ ំេជ េ�យអស់ពីចិត�។
េជ េទបង�សី? អំេពបបទងំអស់�តវបន�រភព េហយអនកេ�ត មខ�ួន

ស�មបក់រពយបលេហយឬេ ?
ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលបង�សី កនុង�ពះនមៃន

�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេ�យនង�តវបនេ�បសឱយជស�មបសិ់រលី�របស់�ទង។់
�ែមន៉។
221 ឥឡូវេនះជេ�ចនដងដូចេនះ �គនែ់តបះ៉ដូច�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ
“ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអនកេជ ។ �បសិនេបពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ។” ខញុ ំ
ចបេ់ផ�មកតស់មគ ល់កនុងករ�បជំុថ �មន�បសិទធភពល�ជង�សិបភគរយ
ជងអ�ីែដល�េធ�េ េពលែដលអនកេ មនុស�េ កនុងជួរមនករយល់ដឹង េ�ពះ
អនកបន�តឹមែតពីរបី។ េហយេនះជវធីិមយួ មនករជសះេសប យជេ�ចនេទ ត។
222 េតអនកបន�រភពបបទងំអស់ៃនករមនិេជ របស់អនកេហយឬេ ? េត
អនកេជ ថឥឡូវេនះអនកនឹងបនជសះេសប យេទ? [បង�សីនិយយថ “ចស
េហយបនរេំ�ះ។”—េអដ។]

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នឲយ�ទងប់នេ�បសបង�សីរបស់
េយងឱយជសះេសប យ េ េពលទូលបងគំចបៃ់ដនង េហយសូមេ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រពយបលរបស់នង។ �ែមន៉។
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សូម�ពះ�បទនពរដល់អនកបង�សី។

េតអនកេជ េទឥឡូវេនះ? [បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។] អំេពបប
ទងំអស់�តវបន�រភព? [“ចស។”]

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់េយង កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រពយបលរបស់នង។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ ដល់អនកបង�សី។

�កដូ់ចជេរ ងតូចមយួ ប៉ុែន��ជ�ពះែដលបនសនយ។

អំេពបប�តវបន�រភព?

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នឲយ�ពះអងគេ�បសប�ូន�សីរបស់
េយងេនះ។ េ េពលទូលបងគំ�កៃ់ដេលនងកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សូមឲយនងេ  េហយបនសុខ។ �ែមន៉។

អំេពបប�តវបន�រភព?

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឲយ�ទងេ់�បសបង�សីរបស់េយង
ដូចទូលបងគំ�កៃ់ដេលនង កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ េ េពលែដលអនកមកជមយួេមកនិច អនុ ញ តឱយ��យចំឌី
�មកិ �នឹងដំេណ រករ។

អំេពបប�តវបន�រភព? [បង�សីេឆ�យ—េអដ។] អនករចួ�ល់េហយ។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឱយ�ទងេ់�បសនងឱយជ និងេធ�ឱយ
នងជេឡងវញិ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ ដល់អនកបង�សី។

អំេពបបទងំអស់បន�រភព? [បង�សីនិយយថ “អ�ី
�គបយ៉់ង។”—េអដ។]

ឱ�ពះជមច ស់េអយ កលែដល ស�ីេនះេមលមកទូលបងគំកនុងែកវែភនក ទូលបងគំ
េជ ដូេចន ះ។ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងេ�បសនងឱយជសះេសប យ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
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223 �ទង�់គនែ់តននំងមក េតអនកឬ បង�សី? េត�ទង�់គនែ់តននំងមក
ែមនេទ? �តវេហយ។ ប�ូន�សីេជ ថ �ពះនឹងេ�បសអនកឲយបនជឬ? [បង�សី
និយយថ “ខញុ ំេជ ថ�ពះ�ចឱយខញុ ំេមលេឃញម�ងេទ ត។”—េអដ។] សូម
�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក។
224 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ �ទងែ់តងែត�ណិត�សូរដល់មនុស�ខ� ក ់ និងអនក
ខ�ះខត។ ឥឡូវេនះ ពួកេគបនេឃញអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ យបេ់នះ។ ដូេចនះ
េយងេជ ថ �ពះអមច ស់េអយ ទីសំគល់ចុងេ�កយដអ៏�ច រយេនះ កំពុងេធ�ករ
កនុងចំេ�មេយងខញុ ំឥឡូវេនះ។ ទូលបងគំសំុឲយ ស�ីខ� កែ់ភនកមន កេ់នះបនភ�វឺញិ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ សូម�យករណ៍មកេយងឥឡូវេនះ។ �យករណ៍ពី�។

[បង�សីមន កនិ់យយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអដ។] អូ បទ អនកេជ ថ
�ពះនឹងពយបលអនក? [“�េលលូយ៉!”]

ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព ទូលបងគំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់េយង
េហយសំុឱយ�ទងេ់�បសនងឱយជ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក បង�សី។ អនុ ញ តឱយេយង�� បពី់រេប បែដលអនក
—រេប បែដលអនកចុះស�មងគន ។

េជ េទបង�សី? [បង�សីនិយយថ “ចសខញុ ំេជ ។”—េអដ។]

ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព ទូលបងគំអធិ�� នស�មបប់�ូន�សីរបស់
េយង េ�យេជ ជកថ់�ទងនឹ់ងពយបលនងឥឡូវេនះ។ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលនង
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

ឥឡូវេនះេជ ។ �តវេហយ។ េជ េហយ េ ចុះ។

េជ េទ បង�បស? [បង�បសនិយយថ “បទ។”—េអដ។] អំេពបបទងំអស់
បន�រភព?

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងនឹ់ងេ�បសបងប�ូនរបស់េយង
េហយេ�បសគតឱ់យជកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

អនកេជ េទ បង�សី?
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225 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� ន េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យ
បនទ បខ�ួន កនុងភពែផ�មែល�ម និងភពស�ូតបូតៃនេម៉ងេនះ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេធ�ឲយ ស�ីេនះជសះេសប យ។ [បង�សីនិយយថ “េហយខញុ ំអធិ�� ន
អធិ�� នស�មបកូ់ន�បសរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិបនេឃញគតអ់ស់រយៈេពលៃមភឆន មំក
េហយ។”—េអដ។] ខញុ ំអធិ�� នថ�ពះនឹងប ជូ នកូន�បសរបស់អនកេ មកឯអនកវញិ
បង�សី ជទី�ស�ញ់។ �ពះ�បទនពរអនក។

បិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបប់�ូន�សីរបស់េយងេ ទីេនះ។ េ�យ
ភពែផ�មែល�មៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូម�ទងយ់ងមកឥឡូវេនះ េហយេ�បស
បង�សីរបស់េយង កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

�បទនពរអនក ប�ូន�សី។

�ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបប់ង�បសរបស់ទូលបងគំ
េពលគតឈ់រេ ទីេនះ េហយទូលបងគំក�៏កៃ់ដេលគត ់ េហយសំុករេ�បស
គតក់នុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។

ជូនពរ បង�បស។ �តវេហយ។

េកមង�បសតូច?

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ករ�កៃ់ដេលកូនតូច ទូលបងគំសូម�បទនពរដល់គត់
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រពយបលរបស់គត។់

េតអនកេជ េទ បង�សី? [បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។] អនកចងឱ់យ
អធិ�� នឱយផងែដរ?

226 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបន់ង ដូចែដលទូលបងគំ�កៃ់ដ
េលនង។ ឥឡូវេនះ េនះជេបសកកមមរបស់�ទង ់ េនះេហយជអ�ីែដល�ទងប់ន
មនបនទូលថនឹងេធ� “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។ �បសិនេប
េគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជេឡងវញិ។” �ទងប់នមនបនទូលដូេចនះ
�ពះអមច ស់។ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលដូេចនះ ែមនេទ? �តវែតែបបហនឹង បង�សី។
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ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឱយ�ទងេ់�បសបង�សីរបស់េយង
និងេធ�ឱយនងជវញិ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។ សូម�ពះ�បទនពរ
ដល់អនក បង�សី។

េតអនកេជ េទ បង�សី?
227 ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ទូលបងគំសូមពរជយ័របស់�ទងម់ក េលបង�សីរបស់
េយង េ�យ�គនែ់តេគរព�មអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលនឹងេធ�។ �ទងម់នបនទូលថ
“ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។ េបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ” �ទង់
មនបនទូលថ “ពួកេគនឹងជេឡងវញិ។”
228 សូមឲយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះមយួែភ�ត និយយកនុងេរ ងេនះ�គនែ់តឲយមនុស�
ស�មកមយួែភ�តសិន។ អនករះិគនម់ន កនិ់យយ ចំេពះខញុ ំ េនះមនិដូេចន ះេទ។ ប៉ុែន�
អនកេឃញេទ �ទងម់នបនទូលថ “ស ញ ទងំេនះនឹងេធ��ម។”
229 អនកបនឮ�ររបស់ខញុ ំេ េលករជំនំុជ�មះ េ�យ�ក�់ពះេយសូ៊វេ កនុង
ករកតេ់ទស។ សូមេមល �ទងប់ន�បបេ់�កណូេអ “�នឹងមនេភ� ង
ធ� ក។់” �មនិែដលមនេភ� ងធ� កម់យួរយៃមភឆន មំកេហយ ប៉ុែន��េភ� ងេទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។ �ទង�់បបអ់�័ប�ថំគតនឹ់ងមនកូន�បសមន កេ់�យ�
�៉។ �គឺៃមភ�បឆំន េំ�កយមក។ �ទងម់និែដលនិយយថេពល�េទ។ �ទងម់ន
បនទូលថពួកេគមនកូន�បស។ ៃមភ�បឆំន េំ�កយមក �បនេកតេឡង។ េឃញេទ
�ទងម់និបននិយយថេពល�េទ។
230 �ទងម់នបនទូលថ “ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះអនកជំងឺ។
�ពះនឹងេលកពួកេគេឡង។ �បសិនេបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបន
ជេឡងវញិ។” េតេនះជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលេទ? �ទងម់និបននិយយថ
ពួកេគនឹងេ�តេឡងេហយេធ��ភ� មៗេនះេទ។ �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគនឹង
េងបេឡងវញិ។” េឃញេទ េនះគឺជករសនយរបស់�ទង។់ េនះេហយជអ�ីែដល
េយងេជ ។

មក ប�ូន�សី។ េតអនកេជ ថ�ជករពិតេទ? [បង�សីនិយយថ “ចសខញុ ំ
េជ ។”—េអដ។] េពលេនះគម នវធីិ�ែដល�ច��ងំអនកពីករជសះេសប យ
បនេទ។
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ខញុ ំ�កៃ់ដេលបង�សី កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រពយបល
នង។ �ែមន៉។

េតអនកេជ េទ បង�សី? [បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។] អំេពបប
ទងំអស់បន�រភពេហយ េ�ត មខ�ួនេហយឬេ ?

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលបង�សី េ�យេគរព�មប ញត�ិរបស់
�ពះអងគ េហយសូមករពយបលនងកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

231 ខញុ ំចងឱ់យអនកែដល�តវបនអធិ�� នឱយ ខញុ ំចងឱ់យអនកេធ�ស�មបខ់ញុ ំេរ ងមយួ។
ខញុ ំចងឱ់យអនក�យករណ៍ មុនេពលកិចច�បជំុទងំេនះចប ់ េតមនអ�ីេកតេឡង
េហយ�គនែ់តេ�យទស�និកជន និងអនកេផ�ងេទ តបនេឃញនូវអ�ីែដលពិតជ
េកតេឡង។ �បែហលជៃថងែស�ក ៃថងបនទ ប ់ឬេពល� អនក�គនែ់តេមលអ�ីែដល
េកតេឡង។

232 អុីែមល៉របស់ខញុ ំបនបង� ញថ�ជ—�ខុសគន ឆង យពីករឲយពួកេគ�កលបង
�កលបងជំេន របស់ពួកេគផទ ល់។ េ�យ�រ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ
“ពួកេគ�កៃ់ដេលពួកេគ។ ពួកេគ�កៃ់ដេលេគ ពួកេគនឹងជេឡងវញិ។” ឥឡូវេនះ
យល់អ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ �ទងម់និបននិយយថ ពួកេគនឹងេ�តេឡងចុះ
មកេលឥដ�េនះេទ។ ពួកេគ�ចេធ��បន។ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគនឹងជ
សះេសប យេឡងវញិ។” េតេនះជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលេទ? េនះេហយជអ�ី
ែដល�ទងម់នបនទូល។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំេជ ។ េហយ�ទងេ់ ទីេនះឥឡូវេនះ
គឺជអនកែដលបននិយយថ�ពះបនទូលគឺេ ទីេនះេដមបេីធ�ឱយ�េកតេឡង។

េតអនកេជ េទ េ�ក? [បង�បសនិយយថ “�ែមន៉”—េអដ។]

�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ជទីេគរព �មករ�រភពៃនេសចក�ីជំេន  និង
េសចក�ីជំេន េជ ដល់�ទង ់ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលគត ់ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ស�មបក់រពយបលរបស់គត។់

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេល ស�ីេនះ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រពយបលរបស់នង។ �តវេហយ។
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ឱ�ពះវរបិ�ជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំ�កៃ់ដេល ស�ីេនះ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រពយបលរបស់នង។ �ទងម់នបនទូលថ “នងនឹងជ
សះេសប យ។”

េ�ត មស�មបក់រពយបលេហយឬេ  បង�សី?
ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលនង កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ

េដមប�ីទងនឹ់ងពយបលនង។
មនិអីេទ បង�សី ជទី�ស�ញ់ អ�ី�គបយ៉់ងេ�ត មខ�ួនជេ�សចស�មប់

ករពយបល? ជំេន របស់អនក�តវបនសេ�មចេហយ េតអនកេជ ថអនកនឹងបន
ជសះេសប យេទ?
233 េហយ �ពះអងគេអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលនង េ�យេគរព�មប ញត�ិរបស់
�ទង ់ “ដល់ពិភពេ�កទងំមូល �គបស់ត�េ�ក។” ទូលបងគំ�កៃ់ដេលនង កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េដមបពីយបលនង។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលបង�បសរបស់ទូលបងគំ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបពីយបល�ទង។់

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់ទូលបងគំ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រពយបលរបស់នង។

[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…ចុះ�ម�ចកផ�ូវ។ ខញុ ំ�គនែ់តមនិចងេ់ធ�
ឱយអនកធុញ�ទន។់ អនកនឹងមនិអីេទ �បសិនេបអនកេជ �ឥឡូវេនះ។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឲយ�ទងេ់�បសបង�សីទូលបងគំ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…េដមបជីួយទូលបងគំអធិ�� នស�មប់
មនុស�ទងំេនះ។
234 ឥឡូវេនះ េយងមនកែន�ងៃដខ�ះេ ទីេនះ េហយអ�ីៗេផ�ងេទ តេ ទីេនះ
េដមបអីធិ�� ន។ េហយខញុ ំចងឱ់យអនកបន�អធិ�� នជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ
ក ចបតូ់ចៗទងំេនះ ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំដឹងថេនះ�� បេ់ ចែម�ក�ស់ស�មប់
មនុស�កនុងករអធិ�� នេលរបស់តូចមយួដូចេនះ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនក�ចចូល
មកកនុងករយិល័យរបស់ខញុ ំ បនែតម�ង េហយ�គនែ់តេមល។ �បសិនេបេយងបន
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រក�ទីបនទ ល់កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន េំនះ ខញុ ំគិតថអនកមនិ�ចឈរេ េលេវទិក
េនះេទ ែដល�តវបនពយបលេ�យ�គនែ់តេផញ�ក�តអ់ធិ�� នែបបេនះ �ប់
�ននកេ់ ជំុវញិ និងជំុវញិពិភពេ�ក។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថ�ជអ�ី—ជអ�ី?

មននរ�មន កយ់កកែន�ងៃដេនះេ ទីេនះ—ឯេកមងេនះ… េតអនក �គ ល់
កែន�ងៃដរបស់អនកេទ បង�បស? មនិអីេទ។
235 េហយខញុ ំបនេឃញេកមងពិករតូចៗជសះេសប យ។ េហយអនកេឃញេទ ថ
�ជអ�ី ��គនែ់តជចំណុចទំនកទ់ំនង ដូចែដល អូរល៉ រ ៉បូ៊តឺធ� បនិ់យយ។ �
�គនែ់តជចំណុចទំនកទ់ំនងប៉ុេ�� ះ។ េយងអធិ�� ន។ ឥឡូវេនះ េយងមនិ
េធ�ករេនះេ�យខ�ួនឯងេទ េយងេធ�ករេនះេ�យ�រ�ពះគមពរីបងគ បេ់យងឲយេធ�
ដូេចនះ។ េយងទងំអស់គន ដឹងថេនះជករពិត។
236 ឥឡូវេនះមនមនុស�ជេ�ចនែដលពួកេគបនចកេ់�បង�ងំកែន�ងៃដ
ជេដម។ ឥឡូវេនះ េយងគិតថ មនិអីេទ �បកដ�ស់ ប៉ុែន��បសិនេបេយង
�គនែ់ត…�ពះគមពរីមនិបនែចងពីពួកេគេទ។ “ចកេ់�បង�ងំ” កែន�ងៃដ។
237 “ប៉ុែន�េគយកកែន�ងៃដប៉ុលេចញ។” ឥឡូវេនះេមលអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ
អំពី? ឥឡូវេនះ អ�ីែដលពួកេគបនេឃញ អំ�ចៃនករេ�បសឲយរស់េឡងវញិ
ែដលមនេ កនុងប៉ុល ែដលពួកេគដឹងថគតជ់អនកបេ�មរបស់�ពះ។ ពួកេគ
បនដឹងថ �ពះគងេ់ កនុងគត។់ ពួកេគបនដឹងថអ�ី�គបយ៉់ងែដលគតប់ន
បះ៉គឺមនពរ។ េតមនប៉ុនម ននកយ់ល់? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
238 អនកដឹងេទ ខញុ ំគិតថប៉ុលពិតជមនបទគមពរីេ កនុងអ�ីែដលគតប់នេធ�។ េត
អនកមនិគិតដូេចនះេទឬ? េតអនកចង�់បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដលខញុ ំគិតថគតម់នគំនិតេធ�
�? [មននរ�មន កនិ់យយថ “ពីេអលីេស។”—េអដ។] ពីេអលីេស �តវេហយ។
េឃញេទ េអលីយ៉បននិយយថ “យករបស់េនះេ �កេ់លទរក។” េហយ
េ��កប៏ ជូ នដំបងមកេ�យដឹងថអ�ីៗែដលគតប់ះ៉េនះបនពរ។ គតដឹ់ងពី
ជំហររបស់គត។់ គត…់�បសិនេបគត�់គនែ់ត�ចឱយ ស�ីេនះេជ េរ ងដូចគន ។

សូមេមល ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីមនិែដលបននិយយថ “ពួកេគនឹងអធិ�� ន
ស�មបអ់នកជំងឺ។” �បននិយយថ “ពួកេគនឹង�កៃ់ដេលអនកជំងឺ។”
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239 ឥឡូវេនះ�គនែ់តគិត មនុស�ែដលបនេឃញេ កនុង�វក័េព�តស វត�មន
របស់�ពះបនសែម�ងេ កនុងបុរសមន កេ់នះ ដ�ប�ពួកេគ—ពួកេគែថមទងំ�ក់
មនុស�េ កនុង�សេមលរបស់េ�ក េហយពួកេគបនជសះេសប យ។ េតមន
ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ�ជបទគមពរី? េនះគឺជបទគមពរីដូចយ៉ូ�ន ៣:១៦។
េឃញេទ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះទងំអស់។ ឥឡូវេនះ �បជជនេអយ អនកដឹង
េហយថ �សេមលរបស់បុរសេនះមនិបនេ�បសមនុស�េឡយ។

240 ប៉ុែន� េមលចុះ �បសិនេប�ពះេច�� ៃន�ពះមនេលេ��េនះ អស់ជេ�ចន
ឆន  ំ និងជេ�ចនឆន បំនទ បពី់គតប់ន�� បេ់  រហូតមកដល់េពលេនះមនមនុស�
�� បម់ន ក�់តវបនេគេបះេចលេលខ�ួន�បណនិងឆ�ឹង។ �ងកយមនិេ ទីេនះ
សូមបែីត ឆ�ឹងេ ទីេនះ។ េហយវត�មនរបស់�ពះបនសថិតេ េលឆ�ឹងទងំេនះ
រហូតដល់បុរសែដល�� បេ់នះបនរស់េឡងវញិ។

241 ឥឡូវេនះអនកមនិដឹងេទថ�ពះែតមយួែដលបនេធ�ករទងំអស់េនះគឺ
េ យបេ់នះ? ស�មប—់ស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំគិតថេយងគួរែតជមនុស�ែដលមន
សុភមងគលបំផុតកនុងពិភពេ�ក។ �គនែ់តគិតពីេរ ងេនះ។

242 ខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិបនេធ�ឱយទស�និកជនចប�់រមមណ៍ខញុ ំឱយេជ ថ�ជអ�ី
ែដលខញុ ំេធ�េ�យខ�ួនឯង។ អនក—អនកដឹង�បេសរជងេនះ។ ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក
េឃញេទ េហយខញុ ំ�គនែ់តជបងប�ូនរបស់អនកប៉ុេ�� ះ។

243 ប៉ុែន�ខញុ ំដឹង ខញុ ំដឹងេរ ងេនះថ �ពះេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំដឹងថ�ទងប់ន�បទន
អ�ីមយួដល់េយង ថេយងមនិ�ចពនយល់�បនេទ មនែត�ពះបនទូលរបស់�ពះ
េទ ែដលអះ�ងថ�គួរែតេ ទីេនះេ េពលេនះ។ ដូេចនះ �កផ៏�ល់ឱយេយងនូវ
អត�ស ញ ណេដមបដឹីងថេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយ។ �ផ�ល់ឱយេយង
នូវអត�ស ញ ណេដមប�ីគ ល់�បជជនេនះ េនះ�តវបនេ�ជសេរ ស េរ ស�ងំ េ
េចញ កំណតទុ់កជមុន…

244 ឥឡូវេនះ េនះជពកយធំ កំណតទុ់កជមុន ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន ដឹងថ�
គឺជករពិត។ េយងពិតជដឹងេហយថ �ពះដគ៏ម នទីប ច បប់នកំណតទុ់កជមុន
នូវអ�ីៗទងំអស់េ�យករដឹងជមុន មុនេពលកំេណ តៃនែផនដី សូមបែីតកូនេច ម
ក�៏តវបនេគសម� បែ់ដរ។ និង�ល់េឈម ះែដលធ� បម់នេ េលេស វេ  �តវបន
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�កេ់ េលេស វេ មុនេពលែដលេស វេ �តវបនសរេសរ។ េតមនប៉ុនម ននក់
ែដលដឹងថ�ជករពិត?
245 េហយ�ពះេយសូ៊វបនយងមក—េដមបេី�ះអនកែដលមនេ កនុងេស វេ ។
េ កនុង�ពះគមពរី កូនេច មបនមកពីេ�កយ�ងំនន េហយបនយកគមពរីេហយេបក
��ែដល��តវបនេបះ�� ដបតិ�ទងប់នមកេដមបទីមទរអ�ីទងំអស់ែដល�ទង់
បនេ�ះ។ �ទងជ់អនកអង�រឥឡូវេនះ ជអនកអន��គមេធ�ករអង�រដល់អនកែដល
�ទងប់នេ�បសេ�ះ។ អនកទងំអស់ែដលេឈម ះ�តវបនសរេសរេ េលេស វេ
ជីវតិរបស់កូនេច ម �តវបនេ�ះ។
246 ដូចែដលខញុ ំបនេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍ដ�៏�កកម់យួេ យបម់ញិ…ខញុ ំកំពុង
រងច់…ំកែន�ងៃដទងំអស់េនះេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិ�គនែ់តពយយមផ�យេឡងវញិ
េទ ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយថមនេសចក�ីែថ�ងករណ៍តិចតួច…ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិ�� ប់
េ ជករលះបងេ់ឡយ េឃញេទ។ ប៉ុែន�ដូចកសិករែដល�កេ់មមនេ់ហយមនិ
មនពង�គប�់គន ់ដូេចនះគតប់នយកពងឥ នទី។ គតប់ន�ក�់េ េ�កមេមមន់
េហយនងបនញស់ជឥ នទី។ េហយគតជ់មតិ�ដច៏ែម�កកនុងចំេ�មសត�មន់
ទងំអស់ េ�ពះមនិបនេឃញរបស់ដូចគន ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលគតម់និធ� បេ់ឃញ គឺ
េមមន។់ គតប់នឮែតសំេឡងមយួ �មនិដូចសំេឡងគតេ់ទ។ គតក់ម៏និ�ច
បេ ចញសំេឡងដូចេមមន ់ ឬកូនមនែ់ដរ។ គតម់និេពញចិត�នឹងរបប��រ
របស់ពួកេគេទ េ�យ�រពួកេគហូបពីចមក រ។ មនអ�ីែប�កអំពីគត ់ ប៉ុែន�គត់
មនិដឹងថមនអ�ីខុសគន េនះេទ។
247 េហយបនទ បម់កៃថងមយួ មនសត�ឥ នទីែដលដឹងថនងបនបេងកតពង
ជេ�ចន។ េហយមនពងមយួកនុងចំេ�មសុ៊តទងំេនះ ែដល�តវជកូនរបស់
នងបនបត។់ ដូេចនះ នងកេ៏ �ម�បមញ់គត ់ េហយរកេឃញគតេ់ កនុង
ចមក រ។ េហយនងបនែ�សក។ េហយេ េពលែដលនងែ�សក សត�ឥ នទីតូច
បនដឹងពីសំេឡងរបស់ម� យ។ ដូច�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េច មរបស់ខញុ ំ
�គ ល់សំេឡងរបស់ខញុ ំ។”
248 ខញុ ំគិតថកលពីយបម់ញិ េ េពលែដលខញុ ំបនេឃញ�កមជំនុំៃនបទីសទ េ�ប
សប៊ធីីេរ ន និងអ�ីេទ ត ពួកេគ�បែហលជ�តវបនេគនេំចញមកេ�កមេមមន។់
សំុេទស បង�បស េឃញេទ។ ប៉ុែន�ម� យបនដឹងថ នងមនកូនរបស់នង
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េ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ ដូេចនះ ពួកបុរសែដលឈរេ ទីេនះ មនិ�បែកក
នឹងករចិ ច ឹមែដលពួកេគទទួលបនពីេមមន ់េនះេឡយ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះពួក�ជ
ឥ នទី អនកេឃញេហយ ពួក�េហររក��ររបស់ពួកេគ។ េឃញេទ?
249 េហយខញុ ំគិតថ�កមជំនំុគឺជទិដ�ភពមយួែដលខញុ ំបនេឃញមនិយូរប៉ុនម នមក
ពីទី�កងតុកសុន ឬពី—ពីផុននិកេ  តុកសុន។ ខញុ ំបនេឃញករេមលេឃញ
ដ�៏ថក៌ំបងំមយួ។ េហយ�បនេធ�ឲយចិត�ខញុ ំខូចចិត� េដមបេីឃញអ�ីែដលបន
េកតេឡង រេប ប…សត��ទ ំងែដលធ� បេ់ហរេល�កស ជបងប�ូនរបស់ឥ នទី
ែដលជ�បេភទ�កមជំនំុ។

េហយ�ពះេយហូ�៉គឺជឥ នទី។ �ទងប់នេ េ��របស់�ទង ់ “ឥ នទី។” �ទង់
បនេ អងគ�ទងថ់ �ពះេយហូ�៉ “ឥ នទី។”
250 ប៉ុែន�សត��ទ ំងេនះបនបតអ់ត�ស ញ ណជយូរមកេហយ េ�ពះ�ែលងេហរ
�ម�កសេហយ�បមញ់�ចដូ់ចែដល�គួរេធ�។ ប៉ុែន��អងគុយេលែខ�ប�� ញ
ទូរស័ពទ េហយេធ�ដូចអនកេរ សចំណី។ គត—់គត�់ម�បមញ់សត�ទន�យែដល
រថយន�បនសម� ប ់ េហយ� និង�ម តកេ៏ចញេ សីុ�ចជ់មយួគន ។ គតេ់�ត
ដូចសត��ម ត ជំនួសឱយករេដរដូចគតគ់ួរេដរ។ គតប់នបតប់ងអ់ត�ស ញ ណ
របស់គត។់
251 េហយខញុ ំនិយយេនះេ�យេសចក�ី�ស�ញ់ និងករេគរពពី�ពះ
ជយូរមកេហយ ពួកជំនំុបនបតប់ងអ់ត�ស ញ ណរបស់នងជប�ូន�សីឥ នទី។
នងអងគុយជំុវញិ។ ជំនួសឱយករជីកកកយេ កនុង�ពះបនទូល េហយែស�ងរកថ
េតេរ ងទងំេនះ�តវឬអត ់ នងរងច់អំក�រសិលប�៍�ៃថង�ទិតយមយួ�កម ែដល
�តវបនបេងកតេឡងេ�យ�កមប ញ វន�េ កែន�ង�មយួ ទន�យងបខ់�ះ�តវេគ
សម� បេ់ កែន�ងេផ�ង។ េ�តដូចសត��ម ត! �ពះជួយេយងឱយេហរឆង យពីេនះ។

ករសនយទងំេនះគឺជករពិត។ មនិែមនជអ�ីែដលអនក�មន កប់ននិយយ
អំពី�េទ ប៉ុែន�ជអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលអំពីពួកេគ! ពួកេគជករពិត។ ខញុ ំ
រកី�យ�ស់ែដលមនទំនកទ់ំនងជមយួសត�ឥ នទី។

ចូរេយងអធិ�� នជមយួគន ស�មបអ់នកឈរឺបស់េយង។
252 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ��តវបនបេ�ង នេ កនុង�ពះគមពរីថពួកេគបន
យកេចញពី�ងកយរបស់ប៉ុល កែន�ងៃដ និង�វផយ។ �រក�េចញពីមនុស�
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េហយវ ិ ញ ណ��កកក់ច៏កេចញពីេគ។ ឥឡូវេនះ �ពះបិ� ទូលបងគំឈរេ ទីេនះ
េលកែន�ងៃដទងំេនះ តំ�ងឱយមនុស��គបរ់បូែដលមនវត�មន។ �ជរបូកយ
របស់�ពះ�គីសទ េយងរមួគន ។ េយងកំពុងទមទរេ�យ�ពះគុណ និងេសចក�ី
�ស�ញ់ថ េយងេ ទីេនះេដមបតីំ�ងឱយកូន�កមុរំបស់�ទង ់ និងេជ  រមួរស់
ជមយួ�ទងក់នុង�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ទង។់ េហយេយងដឹងថេយងមនិែមនជ
�វកប៉ុល ប៉ុែន�េយងដឹងថ�ទងេ់ ែតជ�ពះេយសូ៊វ។
253 េហយេយងអធិ�� នសូមឲយ�ទងេ់គរពដល់េសចក�ីជំេន របស់មនុស�
ទងំេនះ។ �បសិនេបពួកេគបនរស់េ កនុងសមយ័របស់ប៉ុល េនះពួកេគនឹង
បនឮដំណឹងល�ដូចគន េនះ េឃញេរ ងដូចគន េនះ។ ដូេចនះេហយ ពួកេគជមនុស�
ដូចគន ។ �ទងគឺ់ជ�ពះដែដល។ ដូេចនះ ទូលបងគំសូមអធិ�� នដល់�ពះែដល�ទង់
នឹងេគរពដល់េសចក�ីជំេន របស់ពួកេគ ដូចជ�ទងប់នេធ�េ កនុងសមយ័�ពះគមពរី
ែដរ។ េហយសូមឲយវ ិ ញ ណកំ�ច �គបជំ់ងឺ �គបទ់ងំទុកខេវទន ែដលចងមនុស�
ែដលកែន�ងៃដនិងវតថុទងំេនះេ ទីេនះតំ�ង សូមឲយអំ�ច��កកៃ់នជំងឺ
ចកេចញពីពួកេគ។
254 មនេគនិយយថ មនេពលមយួថ អុី��ែអលកំពុងេដរកនុងជួរកតព�កិចច
េ កនែ់ដនដីសនយ។ េហយេ កនុងជួរកតព�កិចច ខម ងំស�តវមក េហយរងច់ំ
ពួកេគេ �ជងមយួ េហយសមុ�ទ�កហមបនកតព់ួកេគេចញពីជួរកតព�កិចច
េហយេ កនុងករែហកបនួរបស់ពួកេគ។ េហយ�ពះជមច ស់បនទតេមលពីេល
េមឃ �មរយៈបេងគ លេភ�ង េហយសមុ�ទបនភយ័ខ� ច។ �បនរកិំលរលករបស់
�មកវញិ េ�យ�ររលករបស់�ពះសថិតេ បតសមុ�ទ។ េហយ�បនេបកផ�ូវ
ស�មបកូ់នេ របស់�ទង ់េដរកនុងជួរៃនករេគរព�បតិបត�ិ។
255 ឥឡូវេនះ �ពះេអយ េបសមុ�ទ�កហមភយ័ខ� ច េហយរកិំលរលករបស់�
�តឡបទឹ់កវញិ េហយផ�ល់កែន�ងដល់កូនៗែដលេដរកបនួេ�យេគរព�បតិបត�ិ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ យបេ់នះ ចូរេមលចុះ�មរយៈ�ពះេ�ហិតៃន�ពះ�ជបុ���ទង់
�ពះេយសូ៊វ ែដលបនសនយ។ េហយេ េពលែដលកែន�ងៃដទងំេនះ�តវបន
�កេ់ េលរបូកយមនុស�ឈ។ឺ សូមឲយែភនករបស់�ពះទតេមល េហយសូមឲយជំងឺ
េនះ ជ�រក�េនះភយ័ខ� ច េហយផ� ស់ទីេចញ។ េហយសូម�បជជនបន�ដំេណ រ
េ កនទឹ់កដីសនយ�បកបេ�យសុខភពមមំនួ។ កលែដលអុី��ែអល
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េដរកតទី់រេ��ថ ន គម នមនុស�ទនេ់ខ�យ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ េ
ចុងមខ ងេទ តេទ។ សូមឲយ��តវបន�បទនដល់មនុស�ទងំេនះ ឱ�ពះវរបិ� ដបតិ
េយងបនប ជូ នកែន�ងៃដទងំេនះ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
256 សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនកមន ក់ៗ ។ េពលែដលអនកទទួលបន
កែន�ងៃដឥឡូវេនះ អនកេជ េ�យអស់ពីចិត�។ េតអនកេជ ថ�ពះបនឮករេនះេទ?
េឃញេទ? ខញុ ំ—ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះ។ កុំសង�យ័ បន�ិចេ�ះេឡយ។ សូមេមល
��ច�កដូ់ចជចែម�ក�ស់។ សំុេទស ចបំន�ិចសិន។ កុំសង�យ័ បន�ិច�
េឡយ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ចូរេជ ថ អ�ីែដលេយងបនសំុ �ពះជមច ស់�បទនឱយ។
257 េតអនកេជ ថេនះជ�ពះេ ទីេនះ ដឹងពី�ថក៌ំបងំៃនចិត�របស់អនកេទ? េត
អនកដឹង និងេជ ថេនះជ�ពះេទ? ឥឡូវេនះ�គនែ់តេ�ះ��យគំនិតរបស់អនក
ឥឡូវេនះ�មនិ�ចជអ�ីេផ�ងេទ តេទ។ េឃញេទ?
258 ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបៃថងែស�កនឹងមនករដអ៏�ច រយ រេប ប
ែដលឆន មំុនេនះនឹងក� យជ�បវត�ិ� ស�។ េហយេ េពលែដលមនុស�េ ប៉ុនម ន
ឆន ខំងមុខ �បសិនេប�ជែបបេនះ ពួកេគនឹងមកនិយយថ “ែមនេហយ
�បសិនេបខញុ ំនឹងរស់េ េពលេនះ ខញុ ំបនេឃញថបនេធ�េហយ េកមង�បសេអយ
េនះជអ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំ�តវែតដឹង។ ខញុ ំពិតជេជ ែមន!” សូមេមលករដូចគន
ែដលអនកេជ  �បសិនេបអនកបន�តឡបេ់ ទីេនះវញិ េ េពលែដល�ទងប់ន
េធ�ករេនះ! សូមចថំ �េ ែតជ�ទង។់ �ជជីវតិរបស់�ទងេ់ កនុងអនក។ �ពះ
�បទនពរអនក។ 
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