
ករ�បកបរបួរមួ

 …េ កនុងបំពងក់របស់ខញុ ំ កនុងកមមវធីិពីរបីេ ដប�់បេំលកេ �រហី��ូ។
មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ។ �ពះអមច ស់េយសូ៊វបន�បទនពរេយង

យ៉ងេ�ចនៃ�កែលង។ ពួកេគបនពយយមេធ�ករបន�ិចៃនយុទធ� ស�របស់
�ពះអមច ស់ ខញុ ំេជ ទុកចិត�ថ�នឹងជវធីិ�តឹម�តវេដមបេីធ�� ជដំបូង េយងចូលេហយ
បញ់ឱយចំ�តងក់ែន�ង។ ខញុ ំបនេ ជេ�ចនៃថងមុនេពលេវ�មកដល់ មនកមម
វធីិដប ់ ឬដបពី់រេ �ពះវ�ិរធំៗទងំអស់េ ទូទងំទី�កង ផុននិក �ននី់
ស�ុបនិង ែថមភ ី េហយនិង េម�និងអនកេផ�ងេទ តេ ទីេនះ ��កដូ់ចជ
ែគមេភ�ងេ ជំុវញិេហយបនទ បម់កន�ំទងំអស់មកជួបជំុកនុងកមមវធីិ�បយំបៃ់ន
ម�សននិបត។ េហយ�គឺជម�សននិបតដធ៏ំបំផុតែដលេយងមនិធ� បម់នេ
�េមរកិខងេជង។ �ជេរ ងដអ៏�ច រយមយួ។ ��រេពល�ពឹកដធ៏ំបំផុត េហយ
—និង—ពិធីជបេ់ល ងេ យបេ់នះ។

2 ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេទថ េតចំនួនប៉ុនម ននកែ់ដលបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �គឺ—�អ�ច រយ�ស់ថេតមនមនុស�ប៉ុនម ននកប់ន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយប៉ុនម ននកប់នជសះេសប យ—េហយបន
សេ ងគ ះ—��គនែ់តជករអ�ច រយ។ ដូេចនះ េយងមនចិត�កត ញូ ចំេពះ�ពះ េពល
េយងេឃញេពលេវ�រកំិលេឡង។ បុរសដអ៏�ច រយជេ�ចនបនចូលមក។ មន ក់
កនុងចំេ�ម…

3 េនះនឹងេធ�ឲយបង�បសេនវលិទទួលបនផលល�ជេ�ចន។ ខញុ ំបនេឃញ
អនកដឹកនេំ�បសប៊េីធេរ ន េចញពីម�វទិយល័យ �ពីសប៊េីធេរ នដអ៏�ច រយបំផុត
េ កនុង…េ កនុង�បជជតិេនះ �កំនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ អូ ខញុ ំេអយ �ពិតជអ�ីមយួ
គតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយបនទ បម់កគតប់ន�បបខ់ញុ ំ គតប់ន
និយយថ “ខញុ ំទទួលបនែខ��តម់យួរបស់អនក។” បននិយយថ “�មនិល�
ខ� ងំេពកេទ។” បននិយយថ “��គនែ់តរេំជបរជំួល ប៉ុែន�” បននិយយថ
“ខញុ ំបនយក�េ ម�វទិយល័យរបស់ខញុ ំ េហយចក�់។” េហយបននិយយ…
កនុងនមជអនកចិត�វទិយដអ៏�ច រយេ ទីេនះ គតប់នឱយពួកេគទងំអស់េ េសង ម។
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“ែមនេហយ េទះយ៉ង�កេ៏�យ េគបនឮ�ម�ង” គតប់ននិយយថ។ េហយ
គតប់ននិយយថគតម់ន…
4 េហយបននិយយថ គតប់ន�កំនុង�ពះវ ិ ញ ណេ �ពះវ�ិររបស់គត់
បនទ បពី់គតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយពួកេគបននិយយថ “េរវ៉រនិ
េតអនកនឹងេរ នជំ�នថមីេ េពល�?”
5 គតប់ននិយយថ “េពល�កមជំនុំរបស់ខញុ ំេរ នមយួេនះសិន។” គិតថគួរឱយ
�ស�ញ់�ស់ អនកដឹងេទ �ននុ�កម �ពីសប៊េីធេរ ន បទ បននិយយថ
“េពល�កមជំនុំរបស់ខញុ ំេរ នេរ ងេនះ។” ដូេចនះ�ជេរ ងល�។ ដូចកូនតូច េទបែតេកតថមី
េហយេ ែតមន…ែមនេហយ អនកដឹងពីអ�ីែដលគត�់តវែតជអ�ី េធ�ជ� �� ចរយ
ែផនកចិត�វទិយេ ម�វទិយល័យេ�បសប៊េីធេរ នដធ៏ំបំផុតេ បូស�ុន ែមនេហយ �
សថិតេ កនុងសហរដ��េមរកិ។
6 ខញុ ំបនេឃញ�គេពទយវះកតេ់បះដូងមន ករ់បស់ ៃមយ៉៉ូស ផ�យដំណឹងល��ម
�ពះវ ិ ញ ណ េហយនិយយភ�ដៃទ។ អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំបនេឃញអនកឯកេទស
មន កេ់ទ ត ែដលជអនកេសែវនេដ ែអតែវនទីសទ េចញពី…គតគ់ឺជ ជ—ជ
—អនកឯកេទសែផនកជំងឺេបះដូង និងបំពងក់ េហយគតជ់បុរសចំ�ស់មន កប់ន
ទទួលពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គតប់នទទួល�។ េ យប់
មយួ ខញុ ំបន�កៃ់ដេលគតេ់ កនុង�ពះវ�ិរ េហយគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ដូេចនះេយង…មនេរ ងជេ�ចនែដល�ពះអមច ស់របស់េយងបនេធ� ែដល
េយងដឹងគុណស�មប�់ទង ់និងជពិេសសបនេឃញេ េពលេនះ។
7 បនទ បម់ក ខញុ ំបននិយយេ កនព់ួកេគថ “េតអនកដឹងេទថេនះជេម៉ង
ែដល�កមុ�ំពហមចរកីំពុងេដកលកច់បេ់ផ�មសំុេ�បង?” ដល់េពលែដលកូនកំេ�ះ
មកដល់ េហយមនុស�ែដលេ�ត មខ�ួនកចូ៏លេ ។ អូ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល
បនដឹងថេយងរស់េ ទីេនះកនុងៃថងចុងេ�កយេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំេជ ថេយង
កំពុងរស់េ កនុង�គដអ៏�ច រយបំផុតមយួែដលពិភពេ�កមនិធ� ប�់គ ល់ េ មុន
ៃថងៃនករយងមករបស់�ពះអមច ស់។ អ�ច រយែមនអត?់ សូមគិត ថ�គបេ់ពល
ឥឡូវេនះ បទគមពរីទងំអស់ជិតបនសេ�មចេហយ! ដូេចនះេហយ េយងកំពុង
ទនទឹងរងច់�ំទងេ់ េពល�មយួ។ េហយេយងគួរែតរស់េ េ�កមកររពំឹងទុក
ែបបេនះ ែដល�គបេ់ពលែដល��ចេកតេឡង។ េ�ត មខ�ួន អធិ�� ន!
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8 េ កនុងករសមភ សមយួចំនួនកនុងៃថងេនះ ខញុ ំ មនម�ង ខញុ ំបនជួបអនក
ផ�យដំណឹងល�មន កម់កពីទី�កងហ�ូម៉ូ� ជ ស�ីក� �ន �យុចិតសិបបីឆន ំ
េហយ នឹងបនឆ�ងផុតេ �បែហលែសសិប�ប។ំ េហយនងេ ែតជ—បវរក ញ
េហយ�តវែតជនរវីយ័េកមងដ�៏សស់�� ត។ េហយនងបននិយយថនង
�តវបនចិ ច ឹមបីបចធ់ំេឡងេ កនុង�គ�រ�គិ�ទ នមយួែដលជកែន�ង “បទ”
មននយ័ថ បទ េហយ “េទ” គឺេទ។ េហយនងមកេ�កមករបេ�ង នដតឹ៏ងរុងឹ
េនះ។ េហយនងបននិយយថ “បង�បស �បណ� ំ េ �យុ�បែហល
អូ” បននិយយថ “�បែហល�បបំីឆន  ំ ខញុ ំគិតថខញុ ំបន�បគល់ជីវតិរបស់ខញុ ំដល់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។” នងបននិយយថ “�បែហលជដបព់ីរឆន  ំ ខញុ ំ�តវបន
ចូលរមួកនុងនិកយមយួទកទ់ញ ថខញុ ំ�តវែតទទួលបនពរជយ័ទីពីរ” េហយ
បននិយយថ “េហយ�តវបនបេ ឆ តយ៉ងខ� ងំេ កនុងេនះ។” ប៉ុែន�នងបន
និយយថ “�យុ�បែហលដប�់បពំីរឆន  ំខញុ ំពិតជបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”
េហយឥឡូវេនះនង�តលបម់កទីេនះវញិ ពយយម�ស់�កមជំនុំបទីសទែដល
កំពុងេដកលកខ់�ះ។ នងបននិយយថ�បសិនេប—�បសិនេបមនអ�ីែដលនង
បនេឃញ “�� ប”់ នងជបទីសទខ�ួនឯង នងបននិយយថ “េតពួកជំនុំប
ទីសទែដលបន�� បទ់ងំេនះ�តលបម់កទីេនះវញិឬ។” នងបនេ ពួកេគថ
“កែន�ង�កស់ព។”
9 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំគិតថេ េពលែដលអនកេ េលសមរភូម…ិ”
ខញុ ំគិតថឥឡូវេនះនង… គិតេមលេ  ខញុ ំ �យុ�សិបពីរ នងបនេចញជ
អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�មុនេពលខញុ ំេកត។ េហយបនទ បម់កខញុ ំគិតថខញុ ំចស់េពក
កនុងករចូលទី�នេបសសកកមម។ េហយខញុ ំគិតថ “ខញុ ំេអយ ឱ�ពះជមច ស់េអយ
សូមអតេ់ទសេ�យទូលបងគំផង។”
10 េហយនង មនសុខភពល� �គនែ់ត�សស់ថ�  និងពូែក�មែដលនង�ចេធ�
បន។ រចួ�បបខ់ញុ ំពីបទពិេ�ធន�៍មផ�ូវេបសសកកមម និងរេប បែដលដំណឹងល�
�តវបនេគ�តវករេ កនុងហ�ូម៉ូ� និង—ចិន ជប៉ុន ជេដម។ ដូេចនះ េគកប៏ ជូ ន
នង�តឡបពី់ទី�លវញិ បននិយយថ “អនកដឹងេហយថ អនកមនិ�ចេ �ល
េបសសកកមមបនេទ បនទ បពី់អនកមន�យុេលសចិតសិបឆន ។ំ” ដូេចនះ េគក៏
ប ជូ ននងមកវញិ។ ប៉ុែន�នងនឹងមនិេ េសង មេទ នងនឹងេ ម�សននិបត
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បទីសទទងំអស់េនះ។ េហយនងបននិយយថ “េ�ក ប៊លីី �គ �”ំ
បននិយយថ “រេប បែដលគតក់ំពុងែតែថ�ង�របទីសទ គឺជបំណុលរបស់
�កមជំនុំបទីសទ។” បននិយយថ “គតម់និនពំួកេគេ ឆង យេដមបទីទួលបន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ” នងបននិយយថ។ អូ បង�សី អនកេ ជបនឹ់ងេរ ង
េនះ។ �តវេហយ។ នងបននិយយថ ជនជតិចិនទងំេនះែដល�តឡបេ់
ទីេនះបននិយយថ នងនឹងមនិអនុ ញ តឱយពួកេគេ ជមយួេហយនិយយថ
“េយងេជ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” បននិយយថ “�មនិអីេទ” ប៉ុែន�នងបន�បបថ់
នងបនឲយពួកេគ�ន កេ់ ទីេនះរហូតដល់មនេរ ងេកតេឡង េហយបនទ បម់ក
ពួកេគក� យជ�គិ�ទ នពិត។
11 ខញុ ំបននិយយថ “េនះេហយជវធីិែដល�េធ�ករ បង�សី។ �គនែ់ត�បប់
ពួកេគ ទុកឱយពួកេគេ រហូតដល់មនអ�ីមយួេកតេឡង។”
12 េតពួក�វក័នឹងនិយយយ៉ង� ឥឡូវេនះ បនទ បពី់�បបំនួៃថង “េយងេជ
ថេយងទទួលបន� េឃញេទ ចូរេយងទទួលយក�េ�យេសចក�ីជំេន  េហយ
បន�ករងររបស់េយង។” េឃញេទ �មនិែដលដំេណ រករេទ។ ពួកេគបនរងច់ំ
េ ទីេនះរហូតដល់ពួកេគដឹងថមនអ�ីមយួេកតេឡង។ េហយេនះេហយជ
ប � របស់េយងេ ៃថងេនះ េយងមនិេ យូរ�គប�់គនេ់ទ។ អ ច ឹង េហយជេហតុ
ផលបនទ បម់កេយង�ចរស់េ ែបប�កប៏ន េធ�អ�ីកេ៏�យ មនិរខំនេយងេទ
េ�យ�រែតេយងមនិ�ន កេ់ ទីេនះយូរ�គប�់គន។់ ៃថងេនះេយងចូលកនុង ែស�ក
េយងេចញេ�ក េហយ ផ�ូវេនះ និងផ�ូវេនះ។ �បសិនេបេយង�ន កេ់ យូរលមម
រហូតដល់អនកចូលជិត េហយបិទទ� រពីេ�កយអនក េនះអនកនឹង�ន កេ់ ទីេនះ។
អនក�តវបនផ�ភជ បរ់ហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក។ ខញុ ំរកី�យ�ស់
ចំេពះេរ ងេនះ។
13 េហយេយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ ដូចែដលខញុ ំបននិយយ េ  ផុននិក និង
�ម�ជលងភន ំ និងអនកជ�គិ�ទ នជេ�ចនេ ទីេនះ ពួកេគជេ�ចនេក� បកនជី់វតិ
ជទី�ស�ញ់។
14 ខញុ ំបនេឡងេលភនខំងតបងូ �បពនធេ ខងេ�កយេនះ េហយខញុ ំ។ ៃថងមយួ មតិ�
ភក័�ិ ប�ូន�បសខញុ ំ ដុក បនទុកេកមង�សីទងំពីរនកេ់នះ េហយ—េហយបង�បស
និងបង�សីវដូ បនទុកេកមង�បសេនះ េហយខញុ ំ និង�បពនធរបស់ខញុ ំបនេ�កបទឹកឃមុ ំ
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េលកទីពីរ។ េហយនងបននិយយថ “ប៊លី អនកដឹងេទ ថេលកេនះគឺពិេសស
ជងករេ�កបទឹកឃមុ ំេលកទីមយួ។” នងបននិយយថ “េលកទីមយួែដលេយង
េ េ�កបទឹកឃមុ ំ េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំបនេធ�គឺអងគុយេ កនុងជំរុេំហយរងច់អំនក
ចូលមកពីករបរបញ់។” នងបននិយយដូេចនះ។
15 ខញុ ំបនេ�បយុទធ� ស�តិចតួច អនកដឹងេទ។ ខញុ ំគិត “ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិមនលុយ
េ�ចនេទ។” សន�ទុំកកនុងកំប៉ុងេម  លមមនឹងេចញដំេណ រេ បរបញ់េហយ ប៉ុែន�
ខញុ ំនឹងេរ បករេ រដូវស�ឹកេឈ�ជះ។ ដូេចនះខញុ ំគិតថ “�គនែ់តេធ��ទងំអស់�ពមគន ”
អនកយល់េទ។ េហយ—េហយខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រេ បរបញ់ �នឹង
ក� យជេពលេ�កបទឹកឃមុ ំផងែដរ អនកដឹងេទ ដូេចនះេហយេយងបនផគួបគន ។ ប៉ុែន�
េលកេនះេយងបនចំ�យ�បកេ់ហយេចញេ េ�ក េហយ េហតុអ�ី បនជមន
េពលដអ៏�ច រយ។
16 េហយពួកេគជេ�ចនមកពីេ�ងឧេបសថេ ទីេនះ។ ខញុ ំេជ ថបង�បសសុត
ែមន �កម�គ�ររបស់គតេ់ ទីេនះ េហយបង�បស ថម សីុមសុន និង
ពួកេគ និងបង�បសម៉ហគី េហយេយងទងំអស់គន មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ កនុង
�ពះអមច ស់។
17 ដូេចនះេហយ េយងបនេឡងេ េលភនខំងតបងូ ែដលសថិតេ ភគខងតបងូ
ៃនទី�កង ផុននិក េហយេ�កកេឡងេចញពីសមព ធេនះ។ �� ! សមព ធកនុងទី�កង
ទំេនប! កុំឆងល់េ េពលែដលមនុស�ចបេ់ផ�មេកនេឡងេ េលែផនដី អំេពបប
និងអំេពហឹង�េកតេឡង។ េហយខញុ ំបនេមលេ ទីេនះ េហយអងគុយទីខពស់
េដមបេីយង�ចេឃញ�ជលងភន ំ ផុននិក ខញុ ំបននិយយេ កន�់បពនធខញុ ំថ “ឆងល់
ថប៉ុនម នដងេហយ �ងំពីេយងមកអងគុយេ ទីេនះកនុងដប�់បនំទីេនះ េត
�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់�តវបនេគយកេ�បេ ជឥត�បេយជនេ៍ កនុងទី�កង
េនះឬ?” ហឹម?
18 �បែហល ែមនេហយ េ កនុងតំបនទី់�កង ករទទួលយកេ កនុង ែថម
ភ ី និង—និង �ននី់ស�ុប និង�មរយៈទីេនះ ខញុ ំគិតថមនមនុស�មយួ�ន
នកេ់ កនុង�ជលងភនេំនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “កលពីបីរយឆន មំុន គម នអ�ី
េ�កពីេដម�តសក ់ និងសត�កនធ យេ ទីេនះេទ។ េហយ��បែហលជ េ ចំេពះ
�ពះេន�តរបស់�ពះអមច ស់ �ជករ�បេសរជង�បសិនេប��តឡបម់កដូចេដមវញិ
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េនះ។” �តវេហយ។ េទះបីជអ�ច រយ—ទី�កងដអ៏�ច រយែដលេគបន�ងសងេ់
ទីេនះ េហយផទះដ�៏សស់�� តជេដម គឺ�� ត។ ប៉ុែន��ជករល� �ជករ�បេសរ
ជង�បសិនេបមនុស��បស�សីេដរេឡងចុះ�មផ�ូវ េលកៃដេឡងេល�កស
េលកតេមកង�ពះជមច ស់ និងអរ�ពះគុណ�ពះអងគ។ ប៉ុែន� ជំនួសមកវញិ �មនជ
ករ េជរ�បមថ បន�ករផឹក��។ អនុ ញ តឲយអរយិធមចូ៌លមក េហយអំេព��កក់
កម៏ន។
19 ខញុ ំបននិយយថ “េតមនអំេពផិតកបតប់៉ុនម ននកេ់ យបម់ញិ េ �កង
េនះ! មនប៉ុនម ននក�់សវងឹ! ផទះប៉ុនម ន…េត—េតមនេរ ងមនិ�ប�កតីប៉ុនម នែដល
�តវបនេធ�កនុងេម៉ងចុងេ�កយេនះ កនុងទី�កងដអ៏�ច រយេនះ!”
20 េហយ�បពនធខញុ ំនិយយមកខញុ ំ នងនិយយែបបេនះ ដូចខញុ ំគិត “េតករមក
ទីេនះមន�បេយជនអ៍�ី? េហតុអ�ីបនជអនកេចញពីផទះមកទីេនះ?”
21 បនទ បម់កខញុ ំបននិយយថ “េនះជអ�ីែដល�េកតេឡង។ បនទ បពី់ទងំអស់
េនះ ែដល�បកដជមនភគេ�ចន ប៉ុែន�មនភគតិចខ�ះេ ទីេនះ។ េត
ករអធិ�� នេ�ម ះ�តងប់៉ុនម នបនេឡងមកេ �ង ចចុងេ�កយេ ទីេនះ ែដល
េទបែតមកបេ�មេ ទីេនះ?”
22 េហយ�ទងល់��ស់ចំេពះពួកេយង ែដល�កមជំនុំនននឹង�តវបននេំចញ
មុនេពលៃថងលិច ែដលអនកមនិ�ចចូលេ កនុងទីធ� ជំុវញិកែន�ងេនះ។ េហយ
អងគករទងំេនះជេដម េហយ�ពះអមច ស់បនបង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ េហយ
�បទនពរដល់ពួកេគ។ េហយខញុ ំមនិែដលបនេធ�អ�ីេទ គឺ�គនែ់តបន�បេ�មភ� ម
ៗេ ឯដំណឹងល�។ េហយេពលខ�ះ ពិត�ស់ �តឹងែតង�ស់ ប៉ុែន��ជវធីិ
ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹង។ �ពិបកេ ទីេនះ។ ដូេចនះ�នឹងកនែ់តលំបកេ ឯទីជំនំុ
ជំរះ ែដលេយង�តវេ�កកឈរេឡង។ ដូេចនះ សរបុមក �ជេរ ងដរ៏ងុេរ ង។ េហយ
េយងចងអ់រគុណ�កមជំនុំេ ទីេនះស�មបក់រអធិ�� ន និងកន�់មជមយួ
េយង េហយ—េហយរក�េយងេ ជិតេឈឆក ង។
23 េហយឥឡូវេនះ�តលបម់កផទះវញិ េ ទីេនះ េហយខញុ ំនឹងបនេ�កកេឡង
េ �ពឹកេនះ�បែហលជេដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺមយួចំនួន។ ខញុ ំបន
ទទួលករសមភ សនជ៍េ�ចនែដលកំពុងរងច់ ំ ករណីខ�ះែដលខញុ ំទទួលបនេ
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ពីរបីៃថងចុងេ�កយចប�់ងំពីខញុ ំមកទីេនះ រងច់មំយួែខចប�់ងំពីខញុ ំបនេ ។
ដូេចនះេហយពួកេគពយយមចូលេ កនព់ួកេគឲយបនេល ន�មែដលពួកេគ�ច
េធ�េ បន េ�យយកពួកេគមកពីកែន�ងេផ�ងៗែដលពួកេគេ ។
24 េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ កនុងរយៈេពល�បែហលពីរសប� ហ៍េទ ត ខញុ ំ
នឹងេ តុកសុន ែដលជែផនកខងេ�កម។ េហយឥឡូវេនះអនកជំនួញេ េពល
េនះ ដូេចនះអនក�ចអធិ�� នស�មបេ់រ ងេនះ… ខញុ ំមនិែដលចូលចិត�េធ�អ�ីេឡយ
រហូតដល់ដំបូងខញុ ំេជ ថ �ជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះ សននិបត
បនទ បេ់កតេឡងេ  ម៉ូដស�ូ េហយបនទ បពី់ទីេនះេ  �៉សីុនេ�ន រដ� �៉សីុនេ�ន
និងេ កនទី់�កង ហ�រូចី បនទ បម់កប៉េឡសទីន េហយបនទ បម់កេ កន�់ ហ�ិក
ខងតបងូ។ េហយ�េកតេឡងេ ចេន� ះេពលេនះនិងែខមថុិន។ េហយខញុ ំ�តវ
បនអេ ជ ញឲយេធ�ជ�គមិនេ សននិបតទងំអស់េនះ។ េហយ��ចផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ
ឱកសមយួេដមបចូីលេ កនុង� ហ�ិកខងតបងូម�ងេទ ត។ ករេ របស់ពួកេគ
�ល់ែខេយងទទួលបនករអេ ជ ញ។ ប៉ុែន��បសិនេបមយួ…
25 មនករបំែបកដធ៏ំមយួេ កនុង�ពះវ�ិរ គឺ�កមជំនំុ េពនទីកុស�។ េហយេប
អនកេ មខ ង មខ ងេទ តមនិមនអ�ីពកព់ន័ធនឹង�េទ។ េហយពួកេគនឹងមនិសហករ
គន េទ ដូេចនះខញុ ំេទបែត�តលបម់កវញិឥឡូវេនះ�បែហល�បឆំន េំ�យករអំពវនវ
កនុងចិត�ខញុ ំឱយេ ។ េហយឥឡូវេនះ �បែហលជអនកជំនួញនឹងយកខញុ ំចូលេ
េហយ �គនែ់ត�ចក�ង�បនេហយ េនះមកពីភគីទងំសងខង អនកេឃញ
េហយ ែដលេធ�ឱយពួកេគទងំអស់គន េឡងដល់កមពស់។ ពួកេគទងំអស់�តវែត
មកសហករកនុងេនះេ�យ�រែតត�មវករហិរ ញ វតថុរបស់ពួកេគ—េសចក�ី�តវករ
របស់ពួកជំនំុគឺេ ទីេនះ ដូេចនះពួកេគ�តវែតមកេដមបសីេ ងគ ះេរ ងចំេពះមុខរបស់
ពួកេគ អនកេឃញេទ។ ដូេចនះ �បែហលជ��ចជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់
េទះជយ៉ង�ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �� បេ់ �ល� ប៉ុែន�ខញុ ំមនិដឹងេទ។
26 េហយបនទ បម់កេ ឆន េំនះ បង�បស បរដរ័ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវដំេណ រកម�ន� ឬ
លិខិតអេ ជ ញ។ េហយ េបនិយយេ�យេ�ម ះ�តង ់ �ជេស វេ ក�មស់ពីរ
ដងែបបេនះែដលចូលមក�ងំពីបុណយណូែអលមុន ពីករអេ ជ ញេ ជុំវញិ។ �
េ�ចនេពកស�មបចិ់ត�មនុស�កនុងករពយយមេ�ះ��យ� ដូេចនះខញុ ំមនិបនយក�
េទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេ �បជំុមយួ េហយចេំមលកែន�ងែដល�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល
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មកខញុ ំឱយេ ពីទីេនះ បនទ បម់ក ខញុ ំនឹងេ  េហយបនទ បម់ក េហយកែន�ង�ែដល
�ទង�់បបខ់ញុ ំឲយេ ។ ដូេចនះ អនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំផង។
27 ខញុ ំចថំកលពីឆន មំុន ចុះជមយួបង�បស…ឬបង�សី ខុកេ ទីេនះ េ េពល
ែដលបង�បស�េហគន�បយ បនេ ខញុ ំឱយេធ�ដំេណ រេ  ែអនឆរកិ។ ចុះេបខញុ ំនឹង
បន��េ�យ�ម នថមនិអីេទ?
28 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនគិតថ សនមតថ់ ខញុ ំបនអធិបបយេល�បធនបទេនះ។ ខញុ ំ
បននិយយេ េពលែដលខញុ ំេចញេ ទីេនះ �បបអ់នកកែសតថ “យកែខ��ត់
ផង។ កុំេចញេ�កេ�យគម នែខ��ត ់ ខញុ ំនឹងអធិបបយេល�បធនបទែដលខញុ ំបន
េធ�េ ទីេនះ។” ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងយកេសចក�ីអធិបបយមយួែដលខញុ ំបនេធ�េ ទីេនះ
អ�ីែដលេ សល់ទងំអស់សុទធែតថមីទងំអស់។ េហយបង�បស ម៉ហគី មន�
ទងំអស់។
29 ករសនមត។់ ដូេចនះ�បសិនេបខញុ ំបនេ ករសនមត េ ទីេនះ �ចបស់ជ
ខុសពីអ�ីែដល�បនែ�បក� យ និមតិ�នឹងមនិ�តវបនបំេពញេទ។ ប៉ុែន�និមតិ�េនះ
�តវបនសេ�មច េហយអនកទងំអស់គន បនដឹង អំពីរេប បែដល�ពះអមច ស់បន
�បទនពរ។
30 ឥឡូវេនះ មនេរ ងមយួេទ តែដលេ កនុងចិត�ខញុ ំជយូរមកេហយ។ �កមជំនុំ
សូមអធិ�� នស�មប�់។ អនកទងំអស់គន េ ទីេនះដឹងថ�ងំពីខញុ ំេ តូច
មកខញុ ំមនិែដលេពញចិត�កនុង�បេទសេនះេទ។ អស់ពីចិត�របស់ខញុ ំែតងែត�បថន
ចងប់នេ�កខងលិច។ េហយខញុ ំចថំេពលខញុ ំកំពុង�ចតេ ម ឲយម� យេកមក
ខញុ ំេ កែន�ងតូចមយួ េនះគឺជ…ជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរេ ទីេនះ កែន�ង
េនះ។ ខញុ ំកំពុងែតេដរ�មជំ�ន េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមន�ពះបនទូលមក
ខញុ ំ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមនិ�ចឲយពរអនកបនេទ តេទ រហូតទល់ែតអនក�� ប់
បងគ បខ់ញុ ំេពញេលញ ដូចអ�័ប�។ំ” េឃញេទ? េហយអ�័ប� ំ �ពះបន�បប់
គតឲ់យែញកខ�ួនេចញ េហយេចញេ ។ េហយេពលគតេ់ធ��ម គតក់យ៏ក
ឪពុក និងកមួយ�បសេ ជមយួ។ េហយរហូតដល់អ�័ប�បំន�� បប់ងគ ប់
�ពះជមច ស់ទងំ�សង េនះមនករសេ�មចេពញេលញនូវអ�ីែដល�ពះបនសនយ
នឹងគត។់ េហយចំណង ែដលជចំណងដសំ៏ខនម់យួែដលចងខញុ ំេ ទីេនះ គឺ
ម� យរបស់ខញុ ំ។ អនកដឹងេហយ។ េហយឥឡូវេនះ ម� យបន�ចកេ េ ជ
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មយួ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថ�តវបតេ់ � �តវេធ�អ�ីេទ ដូេចនះ
សូមអនកអធិ�� នឲយខញុ ំ។

31 ឥឡូវេនះ បង�បសេនវលី ខញុ ំបនេដរេចញេ េលេវទិក ខញុ ំគិតថ “អ ច ឹង ខញុ ំ
នឹងេ ទីេនះ។” មននរ�មន កប់នជួបខញុ ំេហយនិយយថ “ខញុ ំេអយ យបេ់នះ
ពួកេគមនកមមវធីិល��ស់។” បននិយយថ “ពួកេគនឹងមនកមមវធីិអធិបបយ
កមមវធីិចេ�ម ង កមមវធីិអធិ�� ន េហយបនទ បម់កទទួលយកករ�បមូល េហយ
បនទ បម់កបននិយយថពួកេគបន—បនទទួលករ�ងេជង ករ�បកបរបួរមួ
និងកមមវធីិបុណយ�ជមុជទឹក។”

32 ខញុ ំគិត “បង�បសកំសតេ់អយ! ខញុ ំេអយ! ខញុ ំេអយ របស់ទងំអស់េនះ ខញុ ំដឹងថ
�ជអ�ី �បែហលជបនទ បពី់បនអធិបបយយ៉ងលំបកេ �ពឹកេនះ។” ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
គិតថ “ខញុ ំនឹងចូលេ ទីេនះ �បែហលគតច់ងឱ់យខញុ ំេធ�ពិធី�បកបរបួរមួ។”

33 េហយគតប់ននិយយថ “េតអនកនឹងអធិបបយស�មបព់ួកេយងេ យប់
េនះេទ �បសិនេបអនកមន�រមមណ៍ថ�តវបនដឹកន?ំ” ដូេចនះខញុ ំដឹងថ�មននយ័
យ៉ង�។ ដូេចនះ ខញុ ំបន�តឡបេ់ វញិ េហយយកបទគមពរីមយួេ ទីេនះ េហយ
បនកតក់ំណត�់�មយួចំនួន េហយ�បែហលជ�ពះអមច ស់នឹងជួយខញុ ំឱយប ជូ ន
�រខ�ីមយួ�បែហលបនួេម៉ង េហយបនទ បម់កេយងនឹងមន—ករ�ងេជងរបស់
េយង េហយបនទ បម់កករ�បកបរបួរមួ។ េហយបនទ បម់ក េហយ អូ ខញុ ំ �បែហលជ
ខញុ ំនឹងចបម់ុនេពលេនះ។ អតេ់ទ ខញុ ំ�គនែ់តេលងេសចនឹងអនក។ �បែហលៃមភ
�មសិបនទី េហយបនទ បម់កេយងនឹងមនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក…េតអ�ីេ ជ
កររបួរមួ? កររបួរមួេធ��មេនះ បនទ បម់ក ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។

34 ឥឡូវេនះ េយងសបបយចិត�ែដលអនកនឹងទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេប�ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័ េហយែដលគប�់ពះហឫទយ័�ទង ់េហយ
��តឹម�តវទងំអស់ជមយួ�គគង� លនិង�បជជន េ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ ប ់ ខញុ ំ
នឹងចុះេ អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ េហយអធិបបយ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័ ៃថង�ទិតយខងមុខេនះ េ�ពះខញុ ំ�បែហលជៃថង�ទិតយបនទ បខ់ញុ ំនឹង
េ ម�ងេទ តេ េពលេនះ។ េហយេពលែដលខញុ ំចូលមក ខញុ ំចូលចិត�ចូល—េហយ
អធិបបយេ ទីេនះ េ�ពះេយងមនទំនកទ់ំនងជបងប�ូននឹងគន  េហយបង�បស
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េនវលីនិងខញុ ំេ ទីេនះ េហយេយង—េយង�ស�ញ់គន េ វញិេ មក េហយេយង
—េយង—េយងចងេ់ ជិតនិងជួយគន េ វញិេ មក…
35 េនះ�� បេ់ ដូចជករលះបង ់ ប៉ុែន�ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិ�� បេ់ ដូចអនកគិតេទ
េ�កខូរបីននិយយេ េពលមយួថ គត…់ខញុ ំេ កនុងយុទធន ករលកអ់ំពូល
ឲយ�កមហុ៊ន។ េហយគតប់នទិញអំពូលដធ៏ំសេមប មែដលនឹងរក�គុណភព
រយៈេពលបនួឬ�បឆំន  ំ ខញុ ំបនងកមកទិញរថយន� ហ�តពីគត។់ គតប់ន
និយយថ “ប៊លីី ខញុ ំេជ ថេយង�គនែ់តេអះខនងឱយគន េ វញិេ មក។” ដូេចនះ
ជករ�បេសរ�ស់ �គនែ់តជករជួយកនុង�គចបំច។់ ដូេចនះេហយ—េនះ
ជករ�តឹម�តវ។ េយងដឹងពីរេប បមកជួយសេ ងគ ះគន េ វញិេ មក និងជួយគន
េ វញិេ មក។
36 ឥឡូវេនះ សូមចូលេ កនែ់ផនកដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់�ឥឡូវេនះ េហយេបខញុ ំមនិ
�ចឡំេទ ខញុ ំេជ ថខញុ ំេឃញបង ប៊ឡឺី េ ខងេ�កយេនះ ជបង�បសបេ�ម�ពះ
មន កេ់ទ ត។ េហយៃថងេនះេ េពលែដលខញុ ំេដរកត ់ បង�បសជូេន  េជកសុនកំពុង
ឈរេ ទីេនះកនុងទីធ� ជមយួបង�បសេ�កច។ េតេពលខ�ះេគមនកមមវធីិេ ទីេនះ
េទ? ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក ខញុ ំយល់េហយ។ មនិអីេទ េយង�ចផគតផ់គងទឹ់កបន
�បសិនេបពួកេគមនេបកខជន។ េយង—េយងមនទឹកេហយ មនិអីេទ។
37 ដូេចនះឥឡូវេនះ េ�យថេយងនឹងមនកររបួរមួ ខញុ ំគិតថ�ជករល��បសិនេប
ខញុ ំនិយយអំពីកររបួរមួែតប៉ុនម ននទី។
38 ឥឡូវេនះ មុននឹងេយងចូលេ ជិត�ពះបនទូល សូមទុកអ�ីៗទងំអស់េចល
ឥឡូវេនះ េហយ�គបវ់ធីិែដលេកមងៗនិងកូនៗរបស់េយងទងំអស់េចល េហយ
—េហយចូលេ កនវ់ត�មនរបស់�ពះេ�យករអធិ�� ន។ ចូរេយងអធិ�� ន។
េពលេនះេយងបនឱនកបល េហយខញុ ំេជ ចិត�េយងផង �បសិនេបមនករេសនសំុ
េ ទីេនះ…អនកចងឱ់យ�ពះ�ទង�់ជប េហយចងឲ់យខញុ ំចងចអំនកេ ចំេពះ�ពះ េតអនក
�គនែ់តឲយ�បនដឹងេ�យករេលកៃដរបស់អនកេ �ពះ។ �ពះបន�បទនដល់ករ
េសនសំុរបស់អនក�ល់គន ។
39 �ពះដម៏នឫទធ នុភព ជ�ពះវរបិ�ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះអមច ស់ៃន
េយង �ពះអងគេ�បស�ទងឲ់យមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េហយ�ងំ�ទងេ់ ខង�� ំ
�ពះហស�ដម៏នេច��  ធ� បរ់ស់េ េដមបអីង�រេលេរ ងែដលេយងេជ ថ�ទងប់ន
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េធ�ស�មបេ់យង េហយ�រភពថ�ដូេចន ះែមន។ ទូលបងគំទូលអង�រ�ពះជមច ស់
េ យបេ់នះថ�ទងនឹ់ងអតេ់ទសអំេពបបរបស់េយង។ អូ េយងចងេ់ េ�កម
�ពះេ�ហិត�គបេ់ពលេវ� ដបតិេយងមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេនះេទ។
អ�ីៗទងំអស់គឺរុេំឡង េយងមន�រមមណ៍ែបបេនះ �ពះអមច ស់េអយ ករយង
មករបស់�ពះអមច ស់ជិតមកដល់េហយ។ េហយេយងកំពុងេ�ះ��យេដមប ី
េធ�ដំេណ រ។ េហយេ េពលេយងគិតពីករេធ�ដំេណ រ េយង�ចគិតពី�៉លី និង
—និងសេម� កបំពក ់ និងែសបកេជងបែនថម។ ប៉ុែន�េតករេធ�ដំេណ រេនះខុសគន
យ៉ង�! �មនិខចប ់ ��តវបនពន� េចញ េ�យ�កម់យួែឡក។ កនុងនមជ
អនកបេ�មដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ ប៉ុលបនមន�ប�សនេ៍ កនុងេស វេ េហេ�ពរ
ជំពូកទី១២ “េយងទុកេចល�ល់ទមងន ់ និងករមនិេជ ែដលងយ�សលនឹងរខំន
េយង េដមបឱីយេយង�ចរតេ់�យអតធ់មតច់ំេពះករ�ប�ំងែដលបនកំណត់
េ ចំេពះមុខេយង។”
40 េហយេយងមនិ�ចទយពីេរ ងល�ដល់ពិភពេ�កទំេនបេនះបនេទ។ អ�ី
ែដលេយង�ចទយ�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណមនែតមយួគត ់ គឺេ�គះមហន��យ
ប � រ ជួ យែផនដី រលកជេំនរដធ៏ំ �ពះ�ទិតយ និង�ពះចន័ទបតេ់  �កមជំនុំេ
សមយ័េ ឌីេស �គិ�ទ នេ ខងេ�កទ� រ េគះចូល។ �ពះេអយ! ដូចមកីយ៉ពី
បុ�ណ េតគត�់ចឲយពរដល់អ�៏បយ៉់ងដូចេម�ចបន េពលទំនយទស់នឹង
គត?់ កលេ��ដខ៏� ងំពូែកេនះ េអលីយ៉ បនេដរមករកគត ់ េហយេ�យ
�រគតប់នយកជីវតិរបស់បុរសស�ូត�តងេ់នះ គឺ�េបត ដូេចនះគតប់ន
និយយថ “សត�ែឆកនឹងលិទធឈមរបស់អនក។” ដូេចនះ េតមកីយ៉�ចទយពី
ករល�យ៉ងដូចេម�ចបន?
41 េតកូនេ ែដលេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណេ សព�ៃថងេនះ�ចទយពីេរ ងល�
បនយ៉ង� ចំេពះមនុស�ែដលមនបប និង�ពេងយកេន�យែដលបន
បែង�រ�ពះអមច ស់មកខងេ�ក? បពិ�ត�ពះអងគ េយងេឃញែតេសចក�ីជូរចតៃ់ន
េសចក�ីជំនុំជំរះេ ខងមុខ។ េហយែ�សក�បបអ់នកេធ�មនិ�តឹម�តវថ “ចូររតេ់
ឯ�ពះេយហូ�៉ចុះ ដបតិ�ទងជ់ថម�េ កនុង�សកែដលេន យហត!់ �ទងជ់ជ�មក
េ េពលមនពយះុ។ េហយ�ពះនមៃន�ពះអមច ស់គឺជបម៉ដខ៏� ងំក�  េហយមនុស�
សុចរតិរតចូ់លេ កនុងេនះ េហយមនសុវតថិភព។” េតេយង�ចគិតយ៉ង�អំពី
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ទី�កងដអ៏�ច រយទងំេនះែដលបន�ងសង ់ ជកែន�ង�ជកេកន េហយេ េពល
ែដលអនក�បមញ់�ម…បនទ បពី់បុរសេនះេហយគតប់នចូលេ កនុង—បម៉ គត់
មនសុវតថិភព គម នអ�ី�ចបះ៉គតប់នេទ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមឲយេយងខញុ ំ
រតេ់ រក�ព ះអមច ស់ជ�បញប ់ដបតិ�ពះអងគជទីពឹង�ជក និងជកម� ងំរបស់េយង
និងជជំនួយបចចុបបននយ៉ងខ� ងំេ កនុងេពលមនប � ។ ដូេចនះ េឃញេ�យែភនក
ឥ នទី ដូចជមន ប � េកតេឡង ពពកវលិ ផគរ�ន ់និងេផ�កបេនទ រៃនករវនិិចឆយ័
ចុះមកេលែផនដី េយងដឹងថខយល់ពយះុជិតមកដល់េហយ។

42 យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ េយងអធិ�� នស�មបអ់នកេ ទីេនះ ែដលបន
េលកៃដេឡង។ ទូលបងគំមនិដឹងថពួកេគចងប់នអ�ីេទ �ពះបិ� �ទង�់ជប។
ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងផគតផ់គងអ់�ីៗ�គបយ៉់ងដល់�ពលឹងដម៏នតៃម�របស់
ពួកេគ ែដលអតថនយ័េ ពីេ�កយៃដេនះ�តវបនេលកេឡង។ សូម�បទនមក
�ព ះអមច ស់។ ពយបលអនកជំងឺ។ លួងេ�មអនកេន យ�ពយ។ ផ�ល់ភពរកី�យ
ដល់អនកែដល�តវេគជិះជន។់ ផ�ល់សន�ិភពដល់អនកែដលេន យ�ពយ និង��រ
ដល់អនកេ�សកឃ� ន ផ�ល់ទឹកដល់អនកេ�សក និងេសចក�ីអំណរដល់អនកេ�កេ
ផ�ល់អំ�ចដល់�កមជំនំុ។ �ពះអមច ស់េអយ សូមន�ំពះេយសូ៊វមកក�� ល
េយងេ យបេ់នះ ដូចែដលេយងកំពុងេរ បចំេដមបទីទួលយកករ�បកបរបួរមួ
តំ�ងឱយរបូកយែដលខូចរបស់�ទង។់ ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអមច ស់េអយ ថ
�ទងនឹ់ងយងមកកនទូ់លបងគំកនុងរេប បដអ៏�ច រយ។

43 �បទនពរដល់�កមជំនុំតូចេនះ �គគង� លជទី�ស�ញ់ បង�បស េន
វលីរបស់េយង និង�កម�គ�ររបស់គត ់ និងឌីកុន អនកទទួលខុស�តវ និង
មនុស��គបរ់បូែដលមនវត�មន។ �បទនពរដល់អនកដៃ៏ទេទ ត �ពះអមច ស់
ជំុវញិពិភពេ�ក ែដលរងច់េំ�យេសចក�ីរកី�យចំេពះករយងមករបស់
�ពះអមច ស់ ចេងក ង�តវបនរលត ់ េហយបំពងែ់ផ�ងទងំអស់បនរេ�ង េហយ
ពន�ឺៃនដំណឹងល�បនភ�េឺ កែន�ងងងឹត។

44 ឥឡូវេនះ សូមជួយទូលបងគំផង �ពះអមច ស់ ជមយួនឹង�ពះបនទូលពីរបីពកយ
េនះ។ សូម�បទនពរដល់� េ េពលេយង�ន� េហយផ�ល់ឱយេយងនូវបរបិទ
តបតិេយងសំុ�េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
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45 ឥឡូវេនះ េយង�ចនឹងេបកេ កនុងេស វេ មយួ េ ជំពូកទី ៦ៃនគមពរី
យ៉ូ�ន េហយ�នឹងជករល��បសិនេបេយងមន ក់ៗ �នជំពូកទងំមូលេនះ
េ េពលេយងេ ផទះ។ ខញុ ំចង�់ន ចបេ់ផ�មេ ខ៤៧។ ចុះដល់ ៥៩ រមួប ចូ ល
�គនែ់តស�មបវ់ធីិៃនករក�ងអតថបទមយួេ េល�បធនបទៃន: ករ�បកប
របួរមួ។

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល េ េពលបុណយេនះ។ �ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
ែដលមនពិធីបុណយទងំេនះ។ ពួកេគបនផឹកទឹកពីថម េដមបតីំ�ងឲយថមែដលេ
ទីរេ��ថ ន។ េហយពួកេគបរេិភគស�មបន់ំម៉�ែដលបនធ� កចុ់ះជេ�ចន
រយឆន មុំនកនុងពិធីរលឹំក។ ��គនែ់តជបុណយរលំង ដូចេយងមនយបេ់នះ។

�បកដែមន ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ
េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។

ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិ។

ពួកឰយុេកអនក�ល់គន បនបរេិភគនំម៉ន៉ េ ទីរេ��ថ ន េហយក៏
�� បអ់ស់េ ។

ឯនំបុង័ែដលខញុ ំនិយយេនះ គឺជនំបុង័ែដលចុះពី�ថ នសួគម៌ក
េដមបឲីយអនក� ែដលបរេិភគ មនិ�តវ�� បេ់ឡយ។

ខញុ ំជនំបុង័ដរ៏ស់ ែដលចុះពី�ថ នសួគម៌កៈ េបអនក�បរេិភគនំបុង័
េនះ េនះនឹងរស់េ អស់កលបជនិចចៈ ឯនំបុង័ែដលខញុ ំឲយ គឺជរបូ�ចខ់ញុ ំ
ែដលខញុ ំនឹងឲយជំនួសជីវតិមនុស�េ�ក។

ដូេចនះ ពួក�សនយូ៍�េគជែជកគន ថ េធ�ដូចេម�ចឲយអនកេនះ�ចនឹង
ឲយ�ចខ់�ួនមកេយងបរេិភគបន?

េនះ�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ េគថ �បកដែមនខញុ ំ�បប់
អនក�ល់គន ជ�បកដថ េបអនក�ល់គន មនិពិ��ច់ េហយមនិផឹក
ឈមរបស់កូនមនុស� េនះអនក�ល់គន គម នជីវតិេ កនុងខ�ួនេទ។

អនក�ែដលបរេិភគ�ច ់ នឹងឈមរបស់ខញុ ំ េនះមនជីវតិដេ៏
អស់កលបជនិចច េហយខញុ ំនឹងឲយអនកេនះរស់េឡងវញិ េ ៃថងចុងបំផុត។
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ពីេ�ពះ�ចខ់ញុ ំជ��រពិត េហយឈមខញុ ំកជ៏េ�គ ងផឹក
ពិត�បកដ។

អនក�ែដលបរេិភគ�ច ់និងឈមរបស់ខញុ ំ េនះេ កនុងខញុ ំ េហយខញុ ំ
កេ៏ កនុងអនកេនះែដរ។

អនក�ែដលបរេិភគខញុ ំ អនកេនះនឹងរស់េ�យ�រខញុ ំ ដូចជ
�ពះវរបិ�ដម៏ន�ពះជនមរស់ �ទងប់នចតឲ់យខញុ ំមក េហយខញុ ំករ៏ស់េ
េ�យ�រ�ទងែ់ដរ។

នំបុង័េនះជនំបុង័ ែដល ចុះពី�ថ នសួគម៌កជពិត មនិែមនដូចជពួក
ឰយុេកអនក�ល់គន  បនបរេិភគនំម៉ន៉ េហយក�៏� បេ់ េនះេទៈ គឺ
អនក�ែដលបរេិភគនំបុង័េនះ នឹងរស់េ អស់កលបជនិចចវញិ។

�ទងម់ន�ពះបនទូលេសចក�ីទងំេនះ កនុង���បជំុ េ កេពណិម
កំពុងែដល�ទងប់េ�ង នេគ។

46 សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ខញុ ំចងនិ់យយែតប៉ុនម ន
នទីប៉ុេ�� ះ៖ ករ�បកបរបួរមួ។ េតពកយរបួរមួមននយ័ដូចេម�ច? ឃំុ មននយ័ថ
“េដមបនិីយយ។” េដមបមីន េដមប…ីករ�បកបរបួរមួ ពិតជមននយ័ថ “េដមប ី
មនករ�បកបេ�យករសនទនគន េ វញិេ មក។” �បសិនេបអនកនិយយ
ទូរស័ពទជមយួនរ�មន ក ់ អនកេធ�ករសនទនេ ទីេនះ អនកកំពុងទកទ់ងគន
េ វញិេ មក។ េហយេបេយងងកមកឈរេ ខងេ�កយអគរវញិ បុគគល�
មន កនិ់ង�គគង� ល ឬមនុស�ពីរនកព់ួកេគកំពុងទកទ់ងគន េ វញិេ មក។

47 ឥឡូវេនះ អនកមនិនិយយ�មវទិយេុទ េ�ពះអនកមនិ�ចនិយយតបវញិ ឬ
ទូរទស�ន។៍ ប៉ុែន�េ េពល�…អនក�ច�មទូរស័ពទ េ�ពះអនកកំពុងទកទ់ងគន
េ វញិេ មក មនិែមនមខ ងេទ។ �គឺជករ…ខញុ ំមនិ�ចទកទ់ងអនកឥឡូវេនះ
បនេទ េ�ពះអនកមនិនិយយតបវញិ។ អុីចឹង េហយ បនជមនិឮអនកបេ�ម�ពះ
េចញ�រេនះេទ។ េនះនឹងមនិែមនជកររមួគន េដមបទីំនកទ់ំនង។ កររបួរមួនឹង
មនិដូេចន ះេទ… េបមក�គនែ់តទកទ់ងនឹងអនកដឹកន ំ េ គតេ់ មខ ង ឬបុគគល
�មយួ និងទំនកទ់ំនងជមយួគត។់
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48 ប៉ុែន�ចំេពះអ�ីែដលេយងចូលមក កររបួរមួគឺស�មបេ់យងមន ក់ៗ កនុងនមជ
បុគគលេដមបទីកទ់ងនឹង�ពះ�គីសទ។ េនះគឺជករទំនកទ់ំនង។ បនទ បម់ក ករ
�ប�ស័យទកទ់ងគន  មនិែមននិយយទងំអស់គន ែតមយួ េទ គឺេយងនិយយ
ទងំអស់គន  ប៉ុែន�រងច់េំមលអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលមកេយងវញិ។
49 ឥឡូវេនះ មនកែន�ងជេ�ចនដង ែដលេយងេធ�កំហុសដធ៏ំរបស់េយង គឺ
េយងេធ�ករនិយយទងំអស់េហយមនិរងច់ ំ េហយផ�ល់ឱកសឲយ�ទងេ់ឆ�យតប
វញិ។ េយងេ េពលខ�ះ និយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំចងឱ់យ�ទងេ់ធ�ដូេចនះ
េហយដូេចនះ េហយដូេចនះ �ែមន៉” េហយេ�កកេឡងេហយចកេចញ។ ឥឡូវេនះ
េនះពិតជមនិទកទ់ងគន េទ។ េនះេហយេ សំុករអនុេ�គះ។ ប៉ុែន�េ េពល
ែដលអនក�ន កេ់ យូរលមមរហូតដល់�ទងេ់ឆ�យតប េនះជេពលែដលអនកទទួល
បនករ�បកប ទំនកទ់ំនងជមយួ�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះ េហយវធីិដល៏�មយួេដមប ី
របួរមួ គឺ�តវយល់�ពម អនក�តវែតយល់�ពមេលេរ ងមយួចំនួន។ ឥឡូវេនះ េហយ�
ចែម�កែដលេពលខ�ះេ េពលែដលេយងទទួលបនរបស់ទងំេនះ…
50 ករញុំ�តវបនផ�រភជ បជ់មយួនឹង�។ ឥឡូវេនះ អនកយកអនកជំនួញ
េ េពលែដលពួកេគចងេ់ធ�ជំនួញ ពួកេគនឹងអេ ជ ញនរ�មន កម់កទទួលទន
��រេពល�ង ច។ េហយបនទ បពី់ពួកេគបនេរ បចំ��ររចួកនិ៏យយគន
េ វញិេ មក។ អនកលកដ់ល៏�មន ក ់ ជធមម�គតម់និ�ចនិយយជមយួមនុស�
េ េពលេពះទេទបនេទ។ យកល��តវរងច់រំហូតដល់គតម់ន�រមមណ៍ល�
េហយបនទ បម់កបនទ បពី់គតញុ់ំ��រេពល�ពឹក។ កុំេ�កកពីេគង េហយ
�ស់គតឱ់យេ�កកពីេដករចួ�បបពី់េរ ងែដលអនក�តវឱយគតល់ក ់ ប៉ុែន�រងច់ំ
រហូតដល់គតញំុ់��រេពល�ពឹក—និង�តវបនអងគុយកនុង�ថ នភពល�
�តឹម�តវ។
51 េ ៃថងមុន ករអធិបបយអំពី ស�ីែដល�ងេជង�ពះេយសូ៊វ’ េ ក��
ខញុ ំកំពុងអធិបបយេរ ងេនះ ថេពលមនេភញ វមកេលងបុគគលេផ�ងេទ ត មនុស�
េនះមនដំេណ រករជក�់កែ់ដលពួកេគ�តវឆ�ងកត ់ មុនេពលែដលពួកេគ
ពិតជមន�រមមណ៍នឹងមកេលង ឬ �បកប។ដំេណ រទស�នកិចចគឺជករ
ទំនកទ់ំនង។ ឥឡូវេនះពួកេគនឹងមក…បនអេ ជ ញ ជដំបូងអនក�តវែត�តវ
បនទទួលករអេ ជ ញ។ បនទ បម់កអនកនឹងមកដល់ទ� រេហយេគះធូលីនឹង�ង
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េជង េ�យ�រែតករេធ�ដំេណ រ អនកមនក�ិនស�ុយ—ៃនសត�ជេដមេ �មផ�ូវ។
ពួកេគទងំអស់គន …មនុស�បនេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវដូចគន ជមយួនឹងសត�—េហយ
បនទ បម់កមនក�ិននិងធូលី េហយសេម� កបំពកប៉់េឡសទីនបន�ប�កេ់ហយ�
មនេញសនិង�ប�ក�់មេជង និងមុខកែន�ងែដល��តវបនបិទបងំ និង—និង
េ េលៃដ។ េហយ—េហយេគចទំទួលេ មតទ់� រ េហយមនធុងទឹក មនុស�នឹង
�ងេជង។ េហយបនទ បម់កមនបុរសមន កេ់ទ តបនឈរេ ទីេនះេ�យមន
កែន�ងមយួ—កែន�ងេពះេគមយួ េហយេគេបះកែន�ងេពះេគេនះេលៃដ េហយ
េគជូត�យ៉ងេនះ េហយ—េហយយក�មកជូតេលមុខរបស់ពួកេគ បនទ បម់កយក
កែន�ងមកជូតខ�ួនេចញ។ �បនយកភពកខ�កនិ់ងក�ិនទងំអស់េចញ។ េហយ
�នឹងមនអ�ីមយួែដលផ�ល់នូវភព�សស់��យ ដូចជេមនថុល េហយ�េធ�ឱយ
ពួកេគមន�រមមណ៍ធូរ��ល។

52 េពលែដលេគចូលេ  មនិែមនពកែ់សបកេជងកខ�កច់ស់របស់អនក ជនេ់ល
ក�មល�ពំល�ទងំេនះេទ េគមនរបស់ខ�ះ ដូចជែសបកេជងផទ តតូ់ចមយួ េហយ
ពួកេគនឹងេដរចូល។ េហយបនទ បម់ក—េភញ វនឹងចូលេ —េហយបនទ បម់ក
មច ស់ផទះនឹង—នឹងេថបពួកេគជករ�� គមន។៍ េហយ េមលចុះ អនកមនិចងឱ់យ
មច ស់ផទះេថបអនកេទ �បសិនេបអនកធំុក�ិនមនិល�។ អនកនឹងមនិចងេ់ដរេលក�មល�ពំ
េពលអនកកខ�កេ់ទ។ េហយបនទ បម់កមច ស់ផទះនឹងេថបអនកជករ�� គមន ៍ េហយ
បនទ បម់កអនក�គនែ់តជមច ស់ផទះមន កប់៉ុេ�� ះ។

53 េហយ ឥឡូវេនះ �ពះមនេរ ងែបបេនះ។ មុននឹងេយងពិតជេ�ត មខ�ួន
ស�មបក់រទំនកទ់ំនងរបស់�ពះ ជដំបូងេយង�តវ�ងសម� តេ�យទឹកៃន
�ពះបនទូល។ ករែញកេចញ ទឹកៃនករែញកេចញ ែដលបំែបកេយងពីអំេពបប
របស់េយង។ ឥឡូវេនះ ទីមយួ អនកមនិ�ចនិយយជមយួ�ពះេហយអនកកម៏និ
�ចទកទ់ងជមយួ�ពះបនែដរ េហយជ…ដំបូង អនក�តវែ�បចិត�ចំេពះអ�ីែដល
អនកបនេធ� េ�ពះអនកមនិ�ចេជ បន�តឹម�តវរហូតដល់អនកែ�បចិត� “�ពះអមច ស់
េអយ សូមអតេ់ទសដល់ករមនិេជ របស់ទូលបងគំ។” េឃញេទ? “អតេ់ទសឱយករ
មនិេជ របស់ខញុ ំ។” អនក�តវែតែ�បចិត� ជមុនសិន។ េហយេ េពលែដលអនកែ�បចិត�
េនះអនកគឺជ…អំេពបបខងេ�កយរបស់អនក�តវបនេលកែលងេទស បនទ បម់ក
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អនកគឺជេបកខជនស�មបពិ់ធីបុណយ�ជមុជទឹក។ ឥឡូវេនះ បនទ បម់ក �ទងប់ន
សនយជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនទ បពី់ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។
54 ឥឡូវេនះ េរ ងេនះ គឺថ េ េលទំនកទ់ំនងេនះ េយងរកេឃញថមន—ករ
�ងេជងនិងរបស់ែដលជបទ់កទ់ងនឹងករេនះ ផងែដរ េដមប�ីងេជងរបស់
េយង ជនិមតិ�របូៃនភព�� តស�ំៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
55 ឥឡូវេនះ �តវែតមន �រមមណ៏េ វញិេ មក។ �បសិនេបអនកេ �ជងរបស់
អនក—កនុងផទះរបស់អនក បនទ បម់កអនក—អនកមនិ�ច�បកបបនេទ។ អតេ់ទ អនក
—អនកមនិ�ចេធ��បនេទ េ�ពះអនកមនិយល់�សបជមយួគត។់ ប៉ុែន��បសិនេប
អនកមនករយល់�ពម េនះអនក�ច�បកបគន បន។ ដូេចនះ េនះជរេប បែដល
េយងមកដល់តុរបស់�ពះអមច ស់ េយង�តវយល់�សបនឹង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េឃញេទ? េយង�តវែតេកតជថមី ជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេ កនុងេយង “�ែមន៉”
ចំេពះ�គប�់ពះបនទូលែដល�ទងប់នសរេសរ េនះេយង�ចទកទ់ងជមយួ�ទង់
បន។
56 េនះេយងមនពី�ពះជមច ស់ េបចិត�េយងមនិេថក លេទសេយងេទ េនះេយង
នឹងយក�ពះទយ័�ពះបន។ េយងដឹងថេយងទទួលសំេណ របស់េយងេហយញត�ិ
របស់េយង គឺេ�យ�រែតចិត�របស់េយងមនិេថក លេទសេយង។ ឥឡូវេនះ េប�ពះ
�បបេ់យងថេយង�តវេកតម�ងេទ ត េហយេយងមនិបនេកតជថមីេទ បនទ បម់ក
េយងនឹងមន�រមមណ៍អស់សំេណ ចបន�ិចេបេ សួរ�ទង ់ ពីអ�ីកេ៏�យ េឃញ
េទ េ�ពះេយងដឹងថេយងមនិបនបំេពញ�មត�មវកររបស់�ទងេ់ទ។ េរ ង
ែតមយួគតគឺ់ករអធិ�� នរបស់មនុស�មនបប។ ប៉ុែន�េយងនិយយជមយួនឹង
�ទងេ់ េពលែដលេយងេ កនុងករ�បកបជមយួនឹង�ទង ់ ែដលនមំកនូវករ
របួរមួ។
57 ឥឡូវេនះ មេធយបយៃនកររបួរមួេនះ ខញុ ំចងព់នយល់បន�ិច។ ឥឡូវេនះ េយង
យកអ�ីែដលេយងេ ថករ�បកបរបួរមួ គឺនំបុង័ និង��។ ឥឡូវេនះ ��តវបនេគ
បក��យខុសរហូតដល់និយយមនិបនល�។ អូ េមច៉ក�៏�តវបនេគនិយយមនិ
ពិតប៉ុនម នឆន មំកេនះ! េនះគឺពិតជមនិែមនជករ�បកបរបួរមួេនះេទ គឺ�គនែ់ត
ជកររក�ប ញត�ិប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ មូលេហតុែដលេយងេ �ថ
ករ�បកបរបួរមួ គឺេ�យ�រែត�មកពីសមគមកតូលិក ៃនករក� យជ “ពិធី
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េល ង�ពះអមច ស់ ែដលជរបូកយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។” ប៉ុែន� �មនិែមនជ
របូកយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វេទ! ��គនែ់តេ កនុងកររឭំកដល់�ពះកយ�ទង់
ប៉ុេ�� ះ។
58 ខញុ ំមនិខ�ល់ថមនបូជចរយ ឬ�គអធិបបយប៉ុនម ននក ់ ឬអនក�ឲយពរេនះ
�េ ែតជនំបុង័ និង��ដែដល។ គម នសងឃដូចែដលេយង…ពួកេគ�បបេ់យង
េទ េនះគឺ “�ពះ�តវ�� បស់ងឃកលគតេ់ធ�ករ�បកបរបួរមួ” អ�ីែដលេគេ ថករ
�បកបរបួរមួ “េល ង�ពះអមច ស់ ចូលេ កនុងតួពយ ជ នៈរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
បនទ បម់កអនកេជ ទទួលយក� េហយេនះគឺជករ�បកបរបួរមួ។” េនះគឺខុស
េហយ!
59 ករ�បកបរបួរមួគឺ “េដមបនិីយយជមយួ ទកទ់ងជមយួ អ�ីមយួែដល
អនក�ចនិយយជមយួ េហយ�នឹងនិយយេ កនអ់នកវញិ។” េនះគឺជករ
ទំនកទ់ំនង។ ប�� ញន�ំរមនិ�ចនិយយ�តឡបម់កវញិបនេទ។ ដូេចនះ
ករ�បកបរបួរមួពិត�បកដ គឺ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលនិយយ�តឡបម់កវញិ។
េ េពលអនកសួរ�ទង ់ េនះ�ទងម់នបនទូលតបវញិ េនះគឺជកររបួរមួដ�៏តឹម�តវ។
េនះជករចងចមំយួ េដមបយីក…ករឆក ងរបស់�ទង ់ និងកររស់េឡងវញិរបស់
�ទង ់ េហយមនិែមនជករ�បកបរបួរមួេទ។ េយងេ �អ ច ឹង ប៉ុែន��មនិែមនេទ។
�មកពី�ពះវ�ិរកតូលិកៃនករទទួលយកប�� ញេនះដូចែដលេយងបន
ឆ�ងកតៃ់ថងេផ�ងេទ តេ កនុងលំ�បលំ់េ�យ េហយនិយយអំពី�េ េល អនក
មនិេជ  និយយពី �គិ�ទ ន។
60 “រេប បែដលប�� ញ�ងមូលតូចេនះគឺជរបូកយពិតរបស់�ពះ�គីសទ។”
ឥឡូវេនះ �ពះវ�ិរកតូលិកេជ ។ េតអនកធ� បក់តស់មគ ល់េទថ េពលេដរកត់
�ពះវ�ិរ ពួកេគឆ�ងកត ់ មកួរបស់ពួកេគ ជេដម? �មនិែមនជ�កមជំនំុេនះ
េទ �គឺជប�� ញេ ទីេនះ “របូកយែដលបូជចរយបនែ�បក� យពីប�� ញ
េ ជរបូកយពិតរបស់�ពះ�គីសទ” កែន�ងែដលហ�ូងកណ�ុ រនិងេមកណ�ុ រ�ចព�ំ
េ ឆង យ។ េហតុអ�ី អនកមនិ�ច គិតដល់ករគិតែបបសីុវល័ីយបនេទ េហយ
គិតថនំបុង័មយួដំុជរបូកយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ! �មនិ�ចេទ។
61 ករ�បកបរបួរមួ គឺ “េដមបនិីយយ េហយ�និយយ�តឡបម់កវញិ អ�ីមយួែដល
អនកនិយយជមយួគន ។” ពកយកររបួរមួមននយ័ថ “និយយជមយួ” ឬ “�តវ
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បនភជ បជ់មយួនឹងអ�ីមយួែដលកំពុងនិយយេ កនអ់នក។” េហយ�ពះជមច ស់
�ទងម់នបនទូល�តឡបម់កអនកវញិ ករ�បកបរបួរមួ។ េហយ�េ ែតជនំបុង័និង
�� ែដលេយងេ ថករ�បកបរបួរមួ។
62 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលេ ទីេនះ ដូចែដលខញុ ំបន�ន “ពីេ�ពះ
�ចខ់ញុ ំជ��រពិត េហយឈមខញុ ំកជ៏េ�គ ងផឹកពិត�បកដ។”
63 ឥឡូវេនះ េយងចងគិ់តអំពី�ពះេយសូ៊វេហយភជ បជ់មយួ�ទង ់ នូវអ�ីែដលជ
�ទង។់ េតរបូកយរបស់�ទងជ់អ�ី? េតរបូកយរបស់�ពះ�គីសទជអ�ី? �គឺជរបូកយ
ៃនអនកេជ  ែដលជបទ់កទ់ងនឹង�ទងេ់ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនិែមនជ
របូ�ពះ មនិែមនជនំបុង័េទ ែតជ�ពះវ ិ ញ ណែដលេ កនុងចិត�អនកេជ  េហយ
ពួកេគ�តវបនភជ បជ់មយួគន េ វញិេ មក ថេ េពលែដលមនុស�និង�ពះ
�ចនិយយគន េ វញិេ មកបន កូន�បសនិងកូន�សីរបស់�ពះ។ មនុស�រែមង
�� ប ់ �មរយៈករបង�ូរឈមបននកំរផ� ចប់ប េហយបុរសមន កេ់នះ និង ស�ី
េនះ េកមង�បស ឬេកមង�សីែដលមនទំនកទ់ំនងជមយួ�ពះ�គីសទ កំពុងែតទកទ់ង
ជមយួ�ទង ់ែដលជរបូកយ។
64 ជប�ី�បពនធនឹងអងគុយជែជកគន  ឬក�៏បស�សីជសង�រ �ពះ�គីសទនិង�កមជំនុំ
របស់�ទងក់ំពុងទកទ់ងគន ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយង�ចឮពី�ទង់
េហយេមលេឃញអនគតមុនេពល�មកដល់ទីេនះ េហយ�ច�បបេ់ អនគត
ថ�ល�ឥតេខច ះ ពីេ�ពះេយងទកទ់ងនឹង�ពះែដលកនភ់ពអស់កលបកនុងៃដរបស់
�ទង។់ ករ�ប�ស័យទកទ់ងគន េ វញិេ មក របូកយរបស់�ពះ�គីសទ ជរបូកយ
ខងវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទ។ មនិជបព់កព់ន័ធនឹងរបូ�ពះ�បេភទ�មយួ ឬនំបុង័
ឬក—៏��មយួ�េទ ប៉ុែន�េ កនុង—ទ�មងខ់ងវ ិ ញ ណ។
65 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលដូចគន ។ អនកចូលេ យ៉ូ�ន ជំពូកទី៤
ករនិយយជមយួ ស�ីេ អណ�ូ ង នងកំពុងនិយយេលេរ ងមយួដូចជ “ដូន�
េយងបនផឹកទឹកេនះ េហយជីកអណ�ូ ងេនះ យ៉កុប េហយ—និងបនឲយកូនរបស់
គតនិ់ងហ�ូងសត�របស់គតនូ់វទឹកេនះ េហយអនកនិយយថ ‘ថ� យបងគំកនុងទី�កង
មយួ’ និងអនកេផ�ងេទ តនិយយថ ‘េ េលភនេំនះ។’”
66 �ពះេយសូ៊វ—ដូចែដលបនមនបនទូលថ “ចបំន�ិច! េយងជ�សនយូ៍�
េហយេយងយល់អ�ីជអ�ី និងករថ� យបងគំមននយ័ថអ�ី។ ប៉ុែន�សូម�� បេ់រ ងេនះ
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ស�ីេអយ។ េពលេវ�មកដល់ េហយឥឡូវេនះគឺថ អនកថ� យបងគំ�ពះពិតគឺេ�យ
វ ិ ញ ណនិង�មេសចក�ីពិតវញិ។ ‘�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត។’ េហយ
�ពះវរបិ�ែស�ងរកអ�ីែដលនឹងថ� យបងគំ�ទងេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណ និង�ម�ពះបនទូល
ជេសចក�ីពិត។ ‘�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត។’” ឥឡូវេនះ �ទងម់ន
បនទូលេ កន់ ស�ីេនះ។
67 សូមេមល �ពះ�គីសទ…�ពះជ�ពះវ ិ ញ ណ។ �ពះ�គីសទមននយ័ថ “អនកចក់
េ�បង�ងំ ជអនកចកេ់�បង�ងំជមយួ�ពះជមច ស់” ែដល�ងំ�ទងជ់�ពះ�គីសទ។
ឥឡូវេនះ �ពះ�គីសទមនបនទូលថ “ខញុ ំជ��រពិត និងេភសជជៈពិត។” មនិែមនជ
ប�� ញមនិែមនជស ញ ែដលេយងេធ�េ ទីេនះ។ េនះមនិែមនជ�ពះ�គីសទេទ។
��ទំពងំបយជូរែដលេយងផឹកេ �សនៈ មនិែមនជ�ពះ�គីសទេទ។ �តំ�ង
ឱយ�ទង�់មនយ័េធ ប។ ប៉ុែន��ពះ�គីសទជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជករចកេ់�បង�ងំ
េល�កមជំនុំ េនះជ�ច ់និងទឹក។
68 សែ�មកដអ៏�ច រយបំផុតែដលមនេ េលពិភពេ�ក ខញុ ំសងឃមឹថគម ន
អនក�ល់គន �មនិែដលបនឮ�េឡយ ប៉ុែន��បសិនេបអនកធ� បឮ់ េនះគម នករយំ
េសមនឹងករែ�សកឃ� នេនះេទ។ េពលេឃញម� យេ ជមយួកូនតូច េហយនង
េដរមនិបនេទេ�ពះគតទ់នេ់ខ�យ េហយកូនតូចកជិ៏ត�� ប ់ េ�យេពះ�េហម
េចញពីករេ�សកឃ� ន េ�យឮេគដង�កេ់ចញពីេដម�ទងម� យ េមលទរកេនះ
េ�យថព ល់របស់��ចេឃញរហូតទល់ែតពួកេគក� យជែសបកនិងឆ�ឹង េហយ
អ ច ញេធមញតូចរបស់�ភ� ឺ េហយគត ់ មនិ�ចបន�ឺសំេឡងបនេទ ែភនកតូចៗ
របស់គតប់នបិទ។ គម នករយំែ�សក�ដូចករេ�សកឃ� នេនះេទ។
69 េចញេ �លរេ��ថ ន េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកប់តប់ងជី់វតិេ�យ�រ
េ�សកឃ� ន! េរ ងជេ�ចន ែដលខញុ ំ�ច�បបអ់នកេពញមយួយប ់ អំពីេរ ងពិតៃន
�លខ�ច។់ រេប បែដលអនកបន…េ�សកទឹក រេប បែដល�រក�ផ�ល់ឱយអនក—នូវ
ចំ�ំងពន�ឺមយួ។ អនកបនេឃញពួកេគេ ទីេនះ អនកមនិចបំចេ់ ខងេ�ក
លិចេដមបេីមលពួកេគេទ។ ចុះេ �មផ�ូវ េហយេមលេ ដូចជមនទឹកហូរ
�មផ�ូវ។ អនក�ល់គន ធ� បប់នេឃញ បនេបក�នេ េលម�វថីិ។ េនះជ
ពន�ឺចងំែក�ងក� យ។ េនះកលពី៣េ ៤ឆន មំុន ខញុ ំបន�នកែន�ងែដលសត�ទខ�ះ
េហរឆ�ង�បេទស េឃញពន�ឺចងំមកេលផ�ូវ េ�យគិតថកំពុងធ� កេ់លទឹក។ េហយ
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ពួក�ែបកបក ់ បុកបះ៉និងផ�ូវយ៉ងពិបក េ�យគិតថពួកេគកំពុងចុះចតកនុងទឹក
ជចំ�ំងពន�ឺ។

70 េត�រក�បនេធ�ែបបេនះដូចគន េលមនុស�ប៉ុនម នដង ផ�ល់ឱយពួកេគនូវ
ចំ�ំងពន�ឺែក�ងក� យ ែដលជកែន�ងែដលគម នអ�ីេ�ះេ ទីេនះ ប៉ុែន���គនែ់ត
ជករេធ�ជមនជំេន ប៉ុេ�� ះ។ មនុស�ជេ�ចនសព�ៃថងទទួលែបប�សនែដល
េធ�ជមនជំេន  ពយយមបេងកតអ�ីមយួ ឬេធ�ពុតជមនអ�ីមយួ េ េពលែដល�មនិ
ដូេចន ះេឡយ! ដូច ស�ីជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�តូចបននិយយថនងរងច់ំ
រហូតដល់នងមនភពវជិជមន។ េយងគួរេធ��ែបបេនះ�បេសរជង។ អនកមនិ�ច
�តលបម់កវញិ េហយពយយមម�ងេទ តបនេទ។ អនកមនឱកសមយួ េហយអនក
បនទទួលប�ងេ់ម ដូេចនះេយងេ �តងចុ់ះេ កែន�ងសមគ ល់។

71 សែ�មកៃនភពអតឃ់� ន សូម�� ប ់ �ជករយំដខ៏� ងំ េ�ពះ�ជករយំដ៏
េ�ក ម�កំ។ មនុស�ជិត�� ប។់ េហយេបេយង�ចេ ដល់កែន�ងេនះបន េប
�បជជតិេនះ�ចេ ដល់កែន�ងែដល�េ�សករក�ពះខ� ងំ�ស់! �សថិតកនុងភព
អតឃ់� នដ�៏�កកជ់ង�បេទសដូចជ�បេទសឥ�� ែដលេ�សកឃ� នខងែផនក
�ងកយេ េទ ត �បជជតិេនះកំពុងេ�សកឃ� នខងវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន�បនទ បពី់អនក
ឃ� នយ៉ងយូរ �បនេ ដល់កែន�ងែដលអនកមនិដឹងថអនកឃ� ន។

72 ដូចជករបងកក។ បនទ បពី់អនកេ ឆង យ រហូតដល់កក េពលអនក�តជក់
េពក អនកក�៏តជកខ់� ងំ បនទ បម់កមយួសនទុះេ�កយមកអនកែ�បជេក� វញិ។ េហយ
េពលអនកទទួលែបបេនះ អនកនឹងជិត�� ប!់ េហយេនះជប � េ យបេ់នះ។
�កមជំនំុបន�តជកខ់� ងំរហូតដល់ពួកេគកក េហយគិតថពួកេគមនភពកកេ់ក�
េ�យ�រសមជិកភព េហយ�� បខ់ងវ ិ ញ ណ។ ជិត�� ប!់ េ�យមនិដឹងេទ។
ទីបំផុត គតេ់ដកលក ់ ទងំអស់េហយ។ គតម់និភញ កេ់ទ តេទ េ�ពះឈមគត់
កកកនុងសរៃសគត។់

73 ឥឡូវេនះ េ�សកឃ� ន។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ឈមខញុ ំកជ៏េ�គ ង
ផឹកពិត�បកដ។” �បសិនេបអនកេ�សកឃ� នជីវតិ េ�សកឃ� នជីវតិ �ពះេយសូ៊វ
មនទឹកែតមយួគតែ់ដល�ចបំបតក់រេ�សកបន។ “ចូរមករកខញុ ំ អស់អនកែដល
េន យ�ពយ និងបនទុកធងនេ់អយ។” េ កនុងវវិរណៈ �បនែចងថ “សូមឲយអនក
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ែដលេ�សកទឹក មកឯ�បភពទឹកៃនជីវតិ េហយផឹកេ�យេសរ។ី” �បសិនេបអនក
េ�សកទឹកជីវតិ!
74 េយងេឃញថ��វទូិកំពុងទស�នទ៍យ ជួនកលេ េដមែខេនះឬេដមែខ
ចបេ់ផ�មេ ៃថងទី២ឬទី ៥ឬេ កែន�ង�មយួេ ែខេនះ ��វទូិឥ�� ពយករណ៍
ថ ពិភពេ�កនឹងេខទចខទីជបំែណកៗ។ េហយកែសត�េមរកិបនេលងេសច
និងេរ ងេនះ។ ខញុ ំមនិេជ ថពិភពេ�កនឹងែបកបកជ់បំែណកេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយ
ថ�ជេរ ងខុសឆគងកនុងករេលងេសចចំេពះេរ ងេនះ។ េ�យ�រែត មនអ�ីមយួ
កំពុងជួសជុលនឹងេកតេឡងេ ៃថង�មយួ អ�ីមយួែដល�សេដ ងគន នឹងេរ ងេនះ
េ េពលែដលភពទងំ�បគឺំ ភព�ពះអងគ រ ភព�ពហសបត និង និងភពសុ�ក
—ជេដម ចូលមកកនុងពួកេគ—ពួកេគ…ពួកេគមនិែដលេធ��េទ។ អូ ពួកេគអះ�ង
ថ�បែហលជៃមភ�បពំនឆ់ន មំុន ប៉ុែន�េតអនក�ខ�ះែដលេ ទីេនះេដមបដឹីងពី�?
75 ខញុ ំទយថេនះមនកមមវធីិខងវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំេជ ថ�ជករចូលមកកនុងប �
របស់�ពះ ថករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយៃន�ពះបនទូលនឹង�តវបនេបកកនុងអំឡុងេពល
េនះ។ សូមចថំ ពួកេគបនអះ�ងថ �ជផក យបីបនចូលមកកនុងគន�ងរបស់
ពួកេគ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបន�បសូតមក។ េហយេនះគឺ�ប ំេហយ�បគឺំជ
�ពះគុណ ចំនួនៃន�ពះគុណ។ បីគឺជចំនួនៃនភពល�ឥតេខច ះ។ �បគឺំជចំនួនៃន
�ពះគុណ �ពះ-េយ-សូ៊វ �ពះ-គុណ ជំ-េន  ជេដម។ ចំនួន�ពះគុណ! �ពះែតងែត
ប ជូ នអំ�ចរបស់�ទងេ់ �កមជំនំុ �នឹងក� យជ�ពះគុណរបស់�ទង ់�មនិែមន
ជករ�� បប់ងគ បរ់បស់�បជជនេទ។ េហយេអ�យបនមន�ប�សនថ៍
េ កនុងជំពូកទី ៤០ េតេធ�ដូចេម�ច “ចូរែ�សកេ កន�់កងេយរ�ូឡឹមថ ស ងគ ម
របស់នងបនប ចបេ់ហយ” ប៉ុែន� នងមនេទសចំេពះករថ� យបងគំរបូ�ពះ ប៉ុែន�
�ជ�ពះគុណរបស់�ពះ ែដលបនចត�់មក។ �ពះ�ទងប់ ជូ នអ�ីមកេយង �នឹងជ
�ពះគុណរបស់�ទង ់ េហយមនិែមនជគុណសមបត�ិរបស់េយងេទ។ ដូេចនះ ��ច
មននយ័អ�ីមយួ។ ខញុ ំពយករណ៍ថនឹងមនករផ� ស់ប�ូរ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�នឹងេ ជ
យ៉ង�េទ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ�នឹង�តវេ�ះ��យ។ េយងេ េល…មុនៃន�េវ�
េនះឥឡូវេនះ។
76 េហយ�បសិនេបអនក�េ�សកឃ� ន ចូរឲយអនកេនះមកឯ�ពះ�គីសទ។ េប
អនក�េ�សក ចូរឲយអនកេនះមកឯ�ពះ�គីសទ។ �ទងប់ំបតក់រេ�សកទឹក។ �ទងជ់
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អនកបំេពញេសចក�េី�សកឃ� នរបស់េយងទងំអស់។
77 ខញុ ំមនេរ ងមយួ �តវបន�បបខ់ញុ ំកលពីមុន។ ខញុ ំ�បែហលជបន�បប�់
េ កនុង�ពះវ�ិរេនះ។ េបខញុ ំធ� ប ់ សូមអតេ់ទសឱយខញុ ំេបបននិយយដែដលៗ
�គនែ់តបះ៉ចំចំណុចកែន�ងហនឹង។ មនមគគុេទទសកជ៍នជតិឥ�� មន ក ់ឬជ�បេភទ
អនក�តតពិនិតយជនជតិឥ�� ។ គតក់ំពុងេធ�ដំេណ រកនុង�បេទស��៉ចូ េហយ
បនវេង�ង។ េឈម ះរបស់គតគឺ់ ខយ។ េហយគតក់ំពុងេដរ�មផ�ូវមយួ ផ�ូវេលង
េហគម េហយគតគិ់តថ “ឥឡូវេនះ េបខញុ ំេដរបះ៉ចំផ�ូវេនះ ខញុ ំចបស់ជរកេឃញទឹក។”
េហយេសះរបស់�េ�សកខ� ងំរហូតដល់អ�� តរបស់��នេចញ សងួត រនធ�ចមុះ
បនែ�បេ ជ�កហមេហយមនខ�ច។់ គតប់នចងកែន�ង�គបេលមុខរបស់
គតក់នុងពយះុខ�ចរ់ហូតដល់��តវបនក� យដូចជនំមយួ េហយគតប់ន�តវវនិស
េ�យេ�សកទឹក។ េហយគតក់ំពុងដឹកនេំសះរបស់គតេ់ េពលគតប់នជប់
េលផ�ូវ។ េហយគតប់ននិយយថ េពលគតេ់ឡងេលេសះគតប់នេឃញផ�ូវ
េហគមេនះ គតនិ់យយថ “�បកដ�ស់ �នឹងនខំញុ ំេ រកទឹក។” ដូេចនះ គតក់៏
េ�តេលេសះរបស់គតេ់ហយចបេ់ផ�មចុះពីផ�ូវ។
78 េហយេសះកដ៏ឹងថ�េ េលផ�ូវេ រកទឹក។ រេប បែដល�ពះផ�ល់សភវគតិ
ដល់សត�លងង!់ េហយចុះ�មផ�ូវ�បនេ ។ ទីបំផុត មនុស�មយួចំនួនតូចបន
បិទេ មខ ង ែតប៉ុនម ននកប់៉ុេ�� ះេចញពីផ�ូវែដល�តវេគ�យដំ។ េសះចងប់តផ់�ូវ
េនះ ប៉ុែន�ខយគិតខុសគន ។ គតប់នពយយមរក��េ កនុងផ�ូវែដលេឆះយ៉ង
សេនធ សេ ធ  េហយគតក់ច៏បេ់ផ�មចុះ េហយេសះនឹងមនិេ េទ។ គតប់នជំរញុ
� េហយ�បនចបេ់ផ�មផ�ួវេផ�ង។ េហយ�បនចបេ់ផ�មែបរេចញ។ នងេខ�យ
េពកមនិ�ចក ន� កគ់តប់នេទ។
79 គតច់បេ់ផ�មទញៃសពមក�ម�ងេទ ត រហូតដល់គតច់ំណងេសះ េហយ�
រេំភបចិត�ចងចូ់លកនុងទឹក ជីវតិរបស់គតនឹ់ង�តវបនរចួជីវតិ រហូតដល់េសះឈរ
ញ័រ �សកឈ់ម។ េហយគតប់ន�កេឡកេមលចុះ េមលេ ទីេនះ េហយនង
កំពុងញ័រដូចេនះេហយេសទរែតធ� កេ់ េ�កមគត។់ គតេ់មលេ នង េហយ
េឃញឈមេ �តេគ កនង។ គតជ់�គី�ទ ន។ គតនិ់យយេ កនេ់សះរបស់
គត ់ ថ “ខញុ ំបនឮជញឹកញប…់ឬសត�មនសភវគតិ។ �េមលេ មនិដូចជ
ចេងក មតូចេនះបិទផ�ូវេនះនឹង�តវែបររកកែន�ងទឹកេទ។ ��កដូ់ចជផ�ូវដធ៏ំេ
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ទីេនះនឹងនេំ ដល់កែន�ង�បភពទឹកឥតរងីសងួត ប៉ុែន�” បននិយយថ “េបអនកឱយ
ខញុ ំជិះេ�យេ�ម ះ�តងម់កដល់េពលេនះ ខញុ ំនឹងេធ��មសភវគតិរបស់អនក។”
80 អូ េតខញុ ំគិតយ៉ង�អំពីេរ ង�ពះ�គីសទ! ផ�ូវេ រកេសចក�ីវនិស�តវបនេគ
បិទេហយេឆះេពញផ�ូវ ប៉ុែន�មនផ�ូវតូចចេង� តែដលនេំ រកជីវតិ។ មនមនុស�
តិច�ស់ែដលរកេឃញ�។ មនិែមនែតសភវគតិេទ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
នឹងបែង�រអនកឱយងកេ រកទឹកៃនជីវតិេនះ។ ខញុ ំគិតថ �បននឱំយខញុ ំមនសុវតថិភព
មកដល់េពលេនះ ខញុ ំនឹងយក��មផ�ូវែដលេ សល់។
81 េដមបបី ច បេ់រ ង គត—់គតម់និបនេ កន�ះម៉យល៍េទ ទល់ែតេសះ
េ�ម ះ�តងប់ននចូំលកនុងរនធទឹកធំ។ េសះបនដឹងថ�កំពុងែតនិយយអំពីអ�ីែដល
�មននយ័ កនុងរេប បៃនករបេ ចញមតិរបស់�េ នឹង—អនកជិះ។ គតប់នចូល
េ ទីេនះ។ គតប់ននិយយថ គតប់នេបះទឹកចូលេ កនុង�ចមុះរបស់េសះ។
គតងូ់តទឹក គតែ់�សកយំ េហយគតែ់�សកដល់កំពូលសំេឡង េហយផឹកទឹក
ចុះចូលដល់បំពងក់ េហយែ�សកថ “េយងបនសេ ងគ ះ! េយងបនសេ ងគ ះ! េយង
បនសេ ងគ ះ!” េហយេសះផឹកេហយញបញ័់រ។ េហយគតប់ន�កេឡកេមលែផនក
ែដល�ប�កឈ់មរបស់នង បនទ បម់កទងំអស់បនធូរេសប យពី�ន ម។
82 េហយគតប់ននិយយេ េពលេនះ…ឮេគនិយយថ “េចញពីទឹក។” គត់
េមលេ េឃញមនេកមងឃ� លេគតូចមន កឈ់រេ ទីេនះ។ េហយគតប់ន
េចញពីទឹក។ គតថ់គតធំុ់ក�ិនេភ�ង គតេ់មលេ េឃញមនមនុស�មយួ�កម
េបះជំរេំ ទីេនះ។ ពួកេគបនេស� កសេម� កបំពកែ់ដលេ�ត មទុក។ ពួកេគមន
មសមយួចំនួន េហយេ �មផ�ូវ�តឡបម់កវញិ េគមនេសះ េហយដឹកេសះ
ពួកេគបនមកដល់រនធទឹកេនះ េហយបនស�មក េហយពួកេគទងំអស់គន បន
�សវងឹ។
83 េហយនិយយថេគមន�ច�់ងំខ�ះេហយគតក់ញំុ៏ជមយួេគែដរ។ េហយ
និយយថ មនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបននិយយថ “ផឹកចុះ។” គតប់ន
�បបព់ួកេគថគតជ់នរ� គតគឺ់ជ េជកខយ ជ—មគគុេទទសកឥ៍�� ។ ដូេចនះ
គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ផឹកទឹកបន�ិចសិន។”

គតប់ននិយយថ “េទ” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិផឹកេទ។”
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84 េហយេនះគឺជករ�បមថដល់ពួកេគ។ ដូេចនះគតប់ននិយយថ “អនកនឹង
យកេភសជជៈពីេយង!”

គតប់ននិយយថ “េទ ខញុ ំមនិផឹកេទ។”
85 ដូេចនះគតេ់បះកដុងេឡងេហយនិយយថ “ផឹកចុះ!” �សវងឹទងំអស់គន
អនកដឹងេទ ថ�បែហលកន�ះកដុង។

ដូេចនះេហយ គតប់ននិយយថ “អរគុណ ប�ូន�បស។”
86 បននិយយថ “�បសិនេប�ច�់ងំរបស់េយងល��គប�់គនស់�មបញំុ់
��វសីគីរបស់េយងគឺល��គប�់គនស់�មបផ់ឹក។”
87 េហយអនកដឹងពីរេប បែដលពួកេគ�សវងឹ។ េហយគតប់ននិយយថ “េទ”
គតប់ននិយយថ។
88 េហយេគគប�់គបក់េំភ�ង េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះអនកនឹងផឹកឬក៏
យ៉ងេមច៉!”
89 គតប់ននិយយថ “េទ។ េទ ខញុ ំនឹងមនិផឹកេទ។” េហយគតច់បេ់ផ�មត�មង់
កេំភ�ង។ បននិយយថ “ចមំយួែភ�ត។” បននិយយថ “ខញុ ំមនិខ� ច�� បេ់ទ។”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិខ� ច�� បេ់ទ។” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំ
—ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីេរ ងរបស់ខញុ ំមុនេពលខញុ ំ�� ប ់ េហតុផលែដលខញុ ំមនិផឹក។” បន
និយយថ “ខញុ ំជជនជតិេកន�គី។” គតប់ននិយយថ “េហយេ កនុងកប៊នី
េឈចំ�ស់មយួេ �ពឹកមយួ ែដលម� យបនេដក�� ប ់េនះនងបនេ ខញុ ំេ
ែកបរែ�គ េហយបននិយយថ ‘េជក ឪពុករបស់អនកបន�� បជ់មយួនឹងសន�ឹក
េប េ កនុងៃដរបស់គត ់េពញតុ ទងំ�សវងឹ។’ េហយបននិយយថ ‘េជក អនកេធ�
អីកប៏ន ែតកុំផឹកអី។’” េហយបននិយយថ “ខញុ ំ�កៃ់ដ េ េលចិេ ច មម� យខញុ ំ។
េហយខញុ ំបនសនយជមយួ�ពះ កនុងនមជេកមង�បស�យុដបឆ់ន មំន ក ់ ខញុ ំនឹងមនិ
ផឹក��ដំបូងរបស់ខញុ ំេទ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលយក�េទ។” េហយ
បននិយយថ “ឥឡូវេបចងប់ញ់កប៏ញ់េ ចុះ។”
90 េហយេពលអនក�សវងឹេលកកេំភ�ងេបះដប��េឡងវញិ និយយថ “ផឹក�
ឬកឱ៏យខញុ ំបញ់!” េពលេនះកេំភ�ងបនបញ់េហយធុងកផ៏ទុះេឡង។
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91 ឈរេ ែកបរអន�ងម់យួមនេកមងឃ� លេគ�យុតិចមន ក ់ ខូចរបូ�ង ទងំ
ទឹកែភនកហូរេលថព ល់។ គតប់ននិយយថ “េជក ខញុ ំកម៏កពីរដ� េកន�គីែដរ។
ខញុ ំបនសនយជមយួម� យេ ៃថងមយួ ប៉ុែន�ខញុ ំបនបំពនពកយសនយរបស់ខញុ ំ។”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកំពុងរងច់រំហូតដល់មនុស�ទងំេនះ�សវងឹ�គប�់គន់
េហយនឹងសម� បព់ួកេគទងំអស់ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ យកមសែដលេគ
មន។” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំ�សវងឹេហយខញុ ំេធ�ខុស។ ប៉ុែន�” បននិយយ
ថ “ខញុ ំ�បកដថេពលកេំភ�ងរបស់ខញុ ំបនបន�ឺេឡង�មអន�ងៃ់ន�នសួគ ៌ម� យឮខញុ ំ
ចុះហតថេលខសនយថ ខញុ ំនឹងមនិេធ��េទ តេទ។” េហយេ ទីេនះ េ�យ�ពះគុណ
របស់�ពះជមច ស់ គតប់នដកឹនមំនុស�ទងំអស់េនះេ រក�ពះ�គីសទ អស់អនក
ែដលេ ទីេនះ។

92 េឃញេទ មនអ�ីមយួអំពីទឹក អ�ីមយួអំពីករេធ�ឱយ�សស់។ ចំណុចរបស់ខញុ ំ
គឺ េ រកទឹកេ េពលអនកេ�សក។ មនអ�ីែដល�េធ�ចំេពះអនក គឺេ រកទឹកេពល
អនកេ�សក។

93 ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលថ “សន�ិភពរបស់ខញុ ំខញុ ំទុកឱយអនក។ សន�ិភព
របស់ខញុ ំខញុ ំផ�ល់ឱយអនក។” មនិដូចជពិភពេ�កផ�ល់ឲយអនកនូវសន�ិភពេទ ប៉ុែន�
�ជរេប បែដល�ទង�់បទនឲយអនកនូវសន�ិភព។ សន�ិភពរបស់�ទងប់ំបតក់រ
េ�សកទឹករបស់េយង។ �បសិនេបេយង�បថន ចងប់នេសចក�ីសុខ�ន� ចូរ
ឲយេយងមនកម� ងំចិត�កនុងេសចក�ីសុខ�ន�របស់�ទង ់ េដមបដឹីងថេយងមន
េសចក�ីសុខ�ន�ជមយួនឹង�ពះជមច ស់�មរយៈ�ពះអមច ស់េយសូ៊�គិស�របស់
េយង។ �ទងគឺ់ជអនកផ�ល់សន�ិភពរបស់េយង ែដលបំបតក់រេ�សកទឹករបស់
េយង។

94 ខែដលេពលថ “ពីេ�ពះ�ចខ់ញុ ំជ��រពិត េហយឈមខញុ ំកជ៏េ�គ ងផឹក
ពិត�បកដ។” ខញុ ំមនស ញ ណបន�ិចេ �តងេ់នះ ខទី ៥៧ “�ចពិ់តជឈម
ពិតែមន។” សូម�� បអ់�ីែដល�ទងម់នបនទូលេ ទីេនះ។

ដូចជ�ពះវរបិ�ដម៏ន�ពះជនមរស់ �ទងប់នចតឲ់យខញុ ំមក េហយខញុ ំក៏
រស់េ  េ�យ�រ�ទងែ់ដរ។
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95 កនុងនយ័េផ�ងេទ ត “�ពះវរបិ�បនចតខ់ញុ ំមក េហយខញុ ំរស់េ �ម�ទង។់
េហយ�គបគ់ន ែដលមករក�ពះ�គីសទ �តវែតរស់េ �ម�ពះ�គីសទ។” អូ ៎ ខញុ ំេអយ
អនកេ ទីេនះ េនះគឺជករ�បកបរបួរមួ។ េនះជកររបួរមួគន ពិត�បកដែដល
អនករកេឃញ េពលអនករស់េ េ�យ�ពះ�គីសទ។
96 ឥឡូវេនះ �ងកយរបស់េយង�តវករ��រ និងេភសជជៈជេរ ង�ល់ៃថង េដមប ី
រស់�នមនជីវតិ។ េបេយងមនិទទួលទន��រជេរ ង�ល់ៃថង េនះ�ងកយ
របស់េយងនឹងចុះេខ�យ។ មនអ�ីមយួេ កនុងេយងែដលេយង�តវមន��រ។
��រមយួៃថងនឹងមនិមនឥទធិពលស�មបៃ់ថងបនទ បេ់ទ។ អនក�តវែតមន��រ
ជេរ ង�ល់ៃថង េដមបពី�ងឹងជីវតិរែមង�� បរ់បស់អនក។ អនក�ចរស់េ បន ប៉ុែន�
អនកេខ�យជង។ េហយៃថងទីពីរ អនកេ ែតេខ�យជង។ េហយៃថងទីបី អនកនឹង
េខ�យខ� ងំ។
97 ែមនេហយ េនះជអ�ីែដលេយងេធ�ជេ�ចនដងេ កនុងពិភពខងវ ិ ញ ណ។
អនកេឃញេទ ជេរ ង�ល់ៃថង េយង�តវទកទ់ងជមយួ�ពះ�គីសទ។ េយង�តវនិយយ
ជមយួ�ទងជ់េរ ង�ល់ៃថង។ េយង�តវែតេ�ះ��យ�ជមយួ�ទងជ់េរ ង�ល់ៃថង។
ប៉ុលបននិយយថ “ខញុ ំ�� ប�់ល់ៃថង។” េឃញេទ? “ជេរ ង�ល់ៃថងខញុ ំ�� ប ់ ប៉ុែន�
ខញុ ំរស់ មនិែមនជខញុ ំេទ ប៉ុែន��ពះ�គីសទគងេ់ កនុងខញុ ំ។” ដូេចនះ�បសិនេប�ងកយ
របស់អនក�តវករ��រជេរ ង�ល់ៃថង និងផឹកជេរ ង�ល់ៃថង េដមបរីស់�នមនជីវតិ
របូកយខងវ ិ ញ ណរបស់អនក�តវករ��រខងវ ិ ញ ណ និងកររមួរស់ជមយួ
�ពះអមច ស់ជេរ ង�ល់ៃថង េដមបរីស់។ បទ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “មនុស�
មនិែមនរស់េ�យ��រែតប៉ុេ�� ះេទ គឺេ�យ�រ�គបទ់ងំ�ព ះបនទូលែដល
េចញពី�ព ះឱស��ពះ។” ដូេចនះ ជេរ ង�ល់ៃថង េយង�តវសិក��ពះគមពរី។ មនុស�
ខ�ះមនិសិក��ទល់ែតេ�ះ។ អនកខ�ះេរ ស�េរ ង�ល់ពីរេ បីដងកនុងមយួឆន ។ំ
ប៉ុែន� អនកេជ ពិត�បកដែដលេកតេឡងខងវ ិ ញ ណ គត�់ន�ពះគមពរីរបស់គត់
ជេរ ង�ល់ៃថង េហយនិយយជមយួ�ពះអមច ស់។ �តវេហយ។ [កែន�ងទេទេ
េលកែសត—េអដ។] គត�់តវែតអ ច ឹង។ “មនុស�មនិែមនរស់េ�យ��រ
ែតប៉ុេ�� ះេទ គឺេ�យ�រ�គបទ់ងំ�ព ះបនទូលែដលេចញពី�ព ះឱស��ពះ។”
98 ឥឡូវេនះ េរ ងមយួេទ តែដលេយងទទួល��រ គឺករក�ង�ងកយ
របស់េយងេដមបទីបទ់ល់នឹងជំងឺ។ េបអនកមនិទទួលទន��រ េហយបេ�� យ
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ឱយ�ងកយេខ�យ េនះ�នឹង�បឈមនឹងជំងឺ។ ជំងឺនឹងចូលេ កនុងចរន�ឈម
េហយអនកបនេ េហយ។ �បសិនេបឈមរបស់អនកមនិសមបរូ និងបរសុិទធ េនះ
ជំងឺនឹងចូលេ កនុងចរន�ឈមរបស់អនក។ ដូេចនះ អនក�តវែតញំុ��រែដលមន
ជីវជតិល�េដមបរីក�ចរន�ឈមរបស់អនកឱយបន�តឹម�តវ។ �បសិនេបអនកមនិេធ�
េទ អនកមន�ែឡសីុេ នឹងជំងឺ។ េនះជអ�ីែដលជប � ជមយួនឹង�គី�ទ ន
ជេ�ចន។
99 ដូចជរកុខជតិកនុងផទះេក� ។ អនកដឹងេទ អនកយករកុខជតិេចញពីផទះេក�  អនក�តវែត
ែថទ�ំ។ �មនិ�គ ល់�កសធតុេទ។ �មនិ�គ ល់ពន�ឺៃថងនិងរបស់អ�ីេទ ��តវ
បនេគបិទបងំេហយដូចទរក។ េហយេនះជអ�ីែដលជប � ជមយួនឹងមនុស�
ែដលេ ខ�ួនថជ�គិ�ទ ន ពួកេគជរកុខជតិេក� ។ �តវេហយ �ល់ប � េកតេឡង!
អនកដឹងេទ ��គនែ់តជ—េនះ…��គនែ់តជ—រកុខជតិែដល�តវបញ់ថន  ំឬ រកុខជតិ
កូនកត។់
100 អនកដឹងេទ អនកយកេគចស់មយួកបលមកេហយបែង�រ�េចញេ េល
�លេ ម  េហយបតែ់សនងែវងេចញពីទីេនះ ែសនងេនះ�ចេធ��មផ�ូវរបស់គត់
បនេ�ពះគតជ់ពូជេដម។ ប៉ុែន�អនកយក�បងំហគូឬ េហ ហ�តែដលជពូជេគ�ច់
និងកូនកត ់�ជេគែដលល�េមលជង �បកដ�ស់ ធត ់និងមនសុខភពល�
ប៉ុែន�អនកបែង�រ�េចញពីទីេនះ ពួកេគមនិ�ចរស់បនេទ។ ពួកេគនឹង�� ប!់ ពួកេគ
�តវែតែថទ។ំ េឃញេទ?
101 េហយេនះជអ�ីែដលជប � េ ៃថងេនះ េយងបនេស� កពកែ់បប�គិ�ទ
នកនែ់ត�បេសរ �ពះវ�ិរធំជង និងេ�ចន—ៃនករអបរ់ ំ �ទឹស�ីេ�ចន ប៉ុែន�េគ
�តវែថទ�ំគបេ់ពល អនក�តវេមល�មក ចករ់បស់េគមនិដូេចនះេទនឹងមនិេឃញ
ទល់ែតេ�ះ។ អ�ីែដលេយង�តវករគឺ�គិ�ទ នដហ៏មតច់តម់យួចំនួន ែដលេកតមក
េ�កម�ពះេ�ហិតរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ែដលរស់េ មនិែមនេចញពី�ទឹស�ី
�កមជំនំុេទ ប៉ុែន�េចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ កររមួរស់ជមយួ�ពះ�គីសទ។
�ពះបនទូលចូលមកកនុងអនកេជ —របូកយខងវ ិ ញ ណរបស់គត�់តវបនបេងកត
េឡង។ មនិែមនកូនផទះេក� េទ!
102 មនអនកបេ�ម�ពះមយួរបូនិយយៃថងេនះ ខញុ ំបនឮគតនិ់យយ �មករផ�យ
គតថ់ េពលគតចូ់លកនុង�បេទ គតម់នប � ធំគឺ�បេ�ងឆ�ឹង េហយេគនិយយ
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ពីករវះកត។់ េហយពួកេគថេគនឹងេធ�ែបបេនះេហយនិងែបបេនះ េហយកត�់
េហយេធ�ករវះកត ់េហយយកែផនកមយួៃន�បេ�ងឆ�ឹង�កេពញេចញ ែដលនឹងេធ�
ឱយមុខរបស់គតផ់ត ជេដម។ េហយគតប់ននិយយថ គតប់នេលបថន �ំម
ករកំណត។់ េមលេ មនថន េំ�ចន�ស់ែដលគត�់តវេលប។ ប៉ុែន�េពលគត់
មករក�គេពទយ�គិ�ទ នដល៏�មន ក ់ គតប់ននិយយថ “សូមបំេភ�ចពីថន  ំ េហយ
បំេភ�ចពីករវះកតេ់  េហយេយងក�ង�ងកយេដមបឱីយ��ចទបទ់ល់នឹង
ប � រ�ក�បេ�ងឆ�ឹង។” ហនឹងេហយ!

103 េតមនប � អ�ីខ�ះែដលមនុស�មនិបនរស់េ ដូចកលពីមុន? េយង�តវ
បញ់ថន មំយួ�គបស់�មបេ់រ ងេនះេហយមយួស�មបេ់រ ងេនះ បញ់ថន េំល
ខ�ួនឯងពី�គប�់បេភទៃនថន ។ំ េត�ជួយអ�ី? �េធ�ឱយេយងទនេ់ខ�ះ ធត ់ េខ�យ
ទន ់មនិល�។ េ េពលែដលមនុស�ពីមុនរស់បនយូរ…េហតុអ�ី េយង�ែឡសីុេ
នឹងអ�ីៗទងំអស់។ ឥឡូវេនះពួកេគមន�ែឡហ�ុនិីងអ�ីេផ�ងេទ ត។

104 ខញុ ំបនឈរេ ទ�ីប� ហ�ិក មនិ�ចចកថ់ន �ំគនចញ់បនេទ។ ប៉ុែន�មូស
�គនចញ់នឹងខេំ ៃដខញុ ំ ខញុ ំមនជំងឺ�គនចញ់។ ពួកេគមនិញេញតេទ េហយអនកក៏
មនិដឹងែដរ។ ពួក�ខ ំពួកេគ�គនែ់តខ ំេនះេហយជ� អនកធ� បម់ន�។ េបអនក
រស់ អនកនឹងមន�ដប�់បឆំន ។ំ េហយបនទ បម់កេពលខ�ះអនក�ច�� បេ់�យ�រ
�។ េហយមនអនក�សកទងំេនះេ កនុងខទមតូចៗរបស់ពួកេគ ែដលមនមូស
ពសេពញេជងពួកេគ ទងំ��កតកយ។ មូសេ ខជំប�់ មូស�គនចញ់
េហយ�មនិរខំនពួក�េទ។ េហតុអ�ី? ពួកេគបនបេងកតភព�ំ។ ពួកេគមនករ
ចកថ់ន ែំដល�ពះ�បទនឱយ។

105 េហយេនះជប � េ ៃថងេនះជមយួ�បជជន។ េនះជអ�ីែដលជប �
ជមយួ�កមជំនុំ។ េយងបនចកថ់ន េំលទរកជេ�ចននិង�ទឹស�ីែដលបេងកតេ�យ
មនុស� រហូតដល់េយង�តវចកថ់ន កំរព។ អ�ីែដលេយង�តវករគឺករបំផុសគំនិត
របស់�ពះេ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះជអមច ស់។ មនុស��តវរស់េ �បចៃំថងេ�យ
��រ�បេភទេនះ េដមបកី�ង�ពលឹងខ�ួនឱយរចួផុតពីជំងឺខងវ ិ ញ ណ ែដល
កំពុងហូរនិងេ�តេពញ�បេទស។ បនទទួលកំណតច់ំ�ំជេ�ចនអំពីេរ ងេនះ
ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�តវប ឈប។់
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106 ឥឡូវេនះ បេងកតភព�ំ េ�ត មខ�ួនស�មបក់រចក�៉់ក�ំ់ង។ ឥឡូវេនះ
េយងរស់េ េ�យករេនះ េ�យ—�ងកយរបស់េយង�តវែតមន។ េហយេប
េយងមនិេធ�េទ េយង�ច�បឈមនឹងជំងឺ�គប�់បេភទ។ េហយ�ពះបនទូលៃន�ពះ
ដូចជេយងេជ �េហយទទួលយក�េ�យករ�បកបរបួរមួ “�ព ះអមច ស់ �ព ះបនទូល
របស់�ពះអងគគឺជេសចក�ីពិត។”
107 “�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំនិយយថអនកមនិចបំចេ់កតជថមីេទ។ ពួកេគនិយយ
ថ ‘ករចបៃ់ដគឺជករេកតជថមី។’ ពួកេគនិយយថ ‘ករេ�បះ។’ ពួកេគ
និយយេរ ងេផ�ងេទ តទងំអស់េនះ ‘េនះគឺ �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’” ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះអនកេ មុខជមយួនឹងករចក់
ែបបសិបបនិមមតិទងំេនះ�បសិនេបអនកចង ់ អនកេធ�ខ�ួនអនកជ�គី�ទ នសិបបនិមមតិ។
េឃញេទ? អនកមនិចងប់ន�េទ។
108 អនកមនិ�ចមនជីវតិបនេទ គឺមនែត�មរយៈ�ពះ�គីសទប៉ុេ�� ះ។ េហយ
ឥឡូវេនះ េត�ពះបនទូល�ទងេ់ធ�អ�ី? �បេងកតរបូកយខងវ ិ ញ ណរបស់េយង រងឹមំ
េ េពលេយងទកទ់ងនឹង�ទង ់េដមបតីទល់នឹង�រក�។
109 អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំអ�ីែដលអនកនិយយគឺមន ‘ទំនកទ់ំនង
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ទ’?”
110 បទ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូល
គឺេ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបន�តឡបជ់
�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។” េហយេយង�តវទទួល
�ព ះកយរបស់�ទង។់ បនទ បម់ក របូកយរបស់�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះបនទូល។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ េ កនុងយ៉ូ�ន១៥ថ “េប
អនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ េហយករ�បកបរបួរមួរបស់ខញុ ំ ពកយរបស់ខញុ ំសថិតេ កនុង
អនក បនទ បម់កអនក�ចសូមអ�ីែដលអនកចងប់ន េហយ�នឹងេកតេឡងស�មប់
អនក។” ហនឹងេហយ។ �ជករពិត។ េឃញេទ េហយសូមអ�ីែដលអនកចងប់ន!
111 េតអនកេធ�អ�ី? អនកកំពុងបេងកតភព�ំកនង�ងកយរបស់អនកេដមបទីទួល
�៉ក�ំ់ងករពរពីករឆ�ងេមេ�គ…មនអនកចូលមកនិយយថ “អូ �ពះវ�ិរ
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របស់េយងមនិេជ េលករែ�សកេទ។” េឃញេទ អនកមនភព�ំ។ អ�ី? អនកបន
ទទួលករ�បកបរបួរមួេ កនុងអនក ជ�ពះបនទូល។ េហយអនក�តវមន�៉ក�ំ់ង
ករពរពី�។ េបមនេរ ងមនិសមេហតុផលចូលមក េត�ជអ�ី? �គម ន�ពះបនទូល
េ កនុង� េនះអនក�បកដថ�ខុស។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�េមលេ ពិតប៉ុ�� េទ េប�
មនិែមនជ�ពះបនទូលទុក�ឲយេ ែតឯងចុះ។ �តវេហយ ទុក�ឱយេ មន កឯ់ងចុះ។
ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�េធ�េទ ��តវែតេ�ប បេធ បជមយួនឹង�ពះបនទូល!
112 កនុងករអធិ�� ន កលែដលខញុ ំកំពុងដក�សងេ់�កមកីយ៉ឈរេ ទីេនះ
េមលេ  �ពិតជ�តវ�ស់ ខណៈែដលមនអុី��ែអល េហយដីេនះជ
កមមសិទធិរបស់ពួកេគ។ ជនបរេទសទងំេនះបនចូលមកយក�េចញពីពួកេគ
េហយបន�ងសងផ់ទះផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ េហយពួកេគបនកនក់បែ់ផនកៃន
ទឹកដីែដល�ពះបន�បទនដល់ពួកេគ។ ដូេចនះ ��កដូ់ចជេ��េហេ�ពរបនួ
រយនកេ់នះ�តវ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទថ មនអ�ីមយួអំពីយ៉ូ�ផតខងវ ិ ញ ណ គត់
បននិយយថ “េតអនកមនិមនមយួេផ�ងេទ តេទឬ?”
113 បននិយយថ “ខញុ ំមនមន កេ់ទ ត ប៉ុែន�” បននិយយថ “ខញុ ំស�បគ់ត។់ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលគតេ់ធ�គឺទស�ទយពីអំេព��កក។់”

បននិយយថ “េ យកគតម់កេហយ�� បគ់តចុ់ះ។”
114 េហយគតប់នេឡងេ យកគតប់ននិយយថៈ “ចូរបន� េ េលទីេនះ
ប៉ុែន� ខញុ ំេឃញជនជតិអុី��ែអលខច តខ់ច យ ដូចេច មគម នអនកគង� ល។” េហយ
បនទ បម់កគតប់ន�បបនិ់មតិ�របស់គត។់
115 ឥឡូវេនះ េតនរ��តវ? ��កដូ់ចជបនួរយនកេ់នះ�តវ។ បុរសបនួរយ
នកែ់ដលបនហ�ឹក�តយ៉់ងល� េពលថ “ចូរេឡងេ  សូម�ពះអមច ស់គងេ់
ជមយួនឹងអនក។” េហយសូមបែីតេសេដគកម៏ន—មន—មន—មន…េសេដ
គបនសងែ់សនងែដកធំពីរ។ គតប់ននិយយថ “�មរយៈែសនងេនះ អនកនឹង
រញុជនបរេទសេចញពីដី។” គត�់បកដថគតនិ់យយ�តវ។ គតដឹ់ងថគត់
និយយ�តវ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ គតខុ់ស។
116 េហយេ ទីេនះ មកីយ៉ មន កទ់ល់នឹងបនួរយនក ់ េហយគតប់ននិយយ
ថ “េបអនកេឡងេ  អុី��ែអលនឹង�តវខច តខ់ច យ គម នអនកគង� ល។”
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117 េហយអនកេផ�ងេទ តបននិយយថ “េឡងេ  �ពះអមច ស់គងេ់ ជមយួ
អនក!” ឥឡូវេនះ ជមយួសមភ រៈ ពួកេគនិយយ�តវ កែន�ងេនះជកមមសិទធិរបស់
អុី��ែអល។ ប៉ុែន� �ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉បនេថក លេទសអ�័ប ់ដូេចនះ េត�ពះ
�ច�បទនពរដល់អ�ីែដល�ទងប់នេថក លេទសយ៉ងដូចេម�ច?
118 �មនដូចៃថងេនះ។ េឃញេទ? �ពះបនទូលៃនករ�បកបរបួរមួគឺេ កនុងមកី។
ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកកំពុង�ប�ស័យទកទ់ងនឹង�ពះកនុងករទទួលយកករ
�បកបរបួរមួពិត េហយវ ិ ញ ណេ កនុងអនកមនិយល់�សបនឹង�ពះបនទូលេនះេទ
អនកមនិបន�បកបជមយួ�ពះេទ អនកកំពុងទំនកទ់ំនងជមយួ�រក�។ េហយ
�បុិនែក�ងខ�ួន�ស់! �ពះគមពរីបននិយយថ “េ ៃថងចុងេ�កយ�េសទរែត
េបកបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។ ប៉ុែន�ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យ
បតេ់  ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់េយងនឹងមនិបតេ់ឡយ។” េហយ�បសិនេប…ប៉ុល
បនមន�ប�សនថ៍ ក�ទី ១:៨ “�បសិនេបមនេទវ�មកពី�ថ នសួគ៌
�បកសដំណឹងល��មយួេ�កពីដំណឹងល�ែដលអនក�ល់គន បនឮរចួេហយ
សូមឲយេគ�តវប�� �ចុះ។” សូមបែីតេទវ�! េ កនុង�កមជំនុំដំបូង េ េពលែដល
បុរសទងំេនះ ដូចជម៉ទីន អុីរនិេន ស បុរសែដលេគរព�ពះទងំេនះ េ េពល
ែដល�រក�នឹងេលចេឡងដូចជេទវ�ៃនពន�ឺ។ ប៉ុែន� អនកេមលេ  �នឹងេចញ
ឆង យពី�ពះបនទូលបន�ិច។
119 �បនេលចមកឯេអ�៉កនុងនមជេទវ�ៃនពន�ឺ េហយ�បបន់ងថ
“�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ” ប៉ុែន��មនិ
យល់�សបនឹង�ពះេ ចុងប ចប។់ េហយេនះជរេប បែដលករ�បកបរបួរមួមនិ
ពិតេធ�េ ៃថងេនះ។ េ េពលែដលមនុស�គិតថពួកេគកំពុងអធិ�� នដល់�ពះ
េហយមនិេគរព�ម�ពះបនទូល េនះគឺជករ�បកបរបួរមួមនិពិត។
120 “េបអនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ េហយ�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំេ កនុងអនក�ល់គន
ចូរសូមអ�ី�ម�បថន ចុះ” េឃញេទ “េហយ�នឹងសេ�មចឱយអនកជមនិខន។”
ឥឡូវេនះ �មនិ�ចេ បនសូមបមី�ង បនទ បម់កបិទេលកេ�កយ។ “អនក�ល់គន
េ ជបនឹ់ងខញុ ំ ពកយរបស់ខញុ ំសថិតេ កនុងអនក” េនះេហយ �ន កេ់ ទីេនះ។ េ
ជបម់ននយ័ថ “ស�មកេ ទីេនះ �ន កេ់ ទីេនះ។” បទ—�ជករករពរពី
ជំងឺអំេពបប។
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121 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមបិទករអធិបបយ�ពះបនទូលេនះមយួម៉តេ់នះ មុននឹងេយង
េ កនតុ់�បកបរបួរមួ។ �ពះេ�ហិតនិង�ពះកយរបស់�ពះអមច ស់ �យជមយួ
េសចក�ីជំេន  េនះជ�ពះេ�ហិតនិងរបូកយ េនះជ�ពះវ ិ ញ ណនិង�ពះបនទូល
ែដល�យនឹងេសចក�ជំីេន  េសមនឹងជីវតិអស់កលបជនិចច។ “អនក�ែដល
បរេិភគ�ច ់ នឹងឈមរបស់ខញុ ំ េនះមនជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចច េហយខញុ ំ
នឹងឲយអនកេនះរស់េឡងវញិ េ ៃថងចុងបំផុត។” អនកេ ទីេនះ។ េត�គឺជអ�ី? ជ
កររបួរមួរបស់�ពះអមច ស់។ �ពះបនទូលនិង�ពះវ ិ ញ ណ ជីវតិេនះសថិតេ កនុង�ពះ
េ�ហិត �ពះបនទូលនិង�ពះវ ិ ញ ណេសមជីវតិអស់កលបជនិចច េ�យ�រេសចក�ី
ជំេន េល�ពះអមច ស់។
122 េនះជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ េពលខញុ ំេឃញទីប ចបខិ់តជិតមកដល់ េហយ
េមលេឃញថ មនអ�ី�ចេកតេឡងបន�គបេ់ពល េហយដឹងថ េយងមនិេ
ឆង យពកីរយងមករបស់�ពះអមច ស់េទៈ

�ព ះអមច ស់ ដូេចនះ កនុង�ព ះនមៃន�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ ជ�ព ះ�ជ បុ��ៃន�ពះ
សូមឲយខញុ ំយក�ព ះបនទូល ជ�វ េហយ�គវ�ីេ�យេសចក�ីជំេន ែដលខញុ ំមន េហយ
កតផ់�ូវរបស់ខញុ ំ�ម�គបអ់ំ�ច�រក� ដ�ប�ខញុ ំេឃញ�ពះេយសូ៊វ �មរយៈករ
�បកប�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
123 ទំនកទ់ំនងជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ “�បសិនេបអនកេ ជបនឹ់ងខញុ ំ
េហយ�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំេ កនុងអនក ចូរសូមខញុ ំពីអ�ីែដលអនកចងប់ន េហយ�នឹង
សេ�មចស�មបអ់នក។” េម�ចក�៏សស់�� តេម�ះ! មនកររបួរមួយ៉ងពិត�បកដ
ជមយួនឹង�ពះបនទូលនិង�ពះវ ិ ញ ណ េ�យមនេសចក�ីជំេន េដមប�ីគវ�ីជមយួគន
“សូមអ�ីែដលអនក�តវករ េនះ�នឹងសេ�មចស�មបអ់នក។” ចូរេយងអធិ�� ន។
124 �ពះវរបិ�ដវ៏សុិទធដៃ៏ថ�ថនូ និងជ�ពះដឧ៏ត�ុងគឧត�ម េអល ហ�ដឌី ដល់អ�័ប
�។ំ បពិ�ត�ពះអងគេអយ េតករ�បកបរបួរមួដអ៏�ច រយេនះរបស់�ពះអមច ស់េសមនឹង
ជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចចយ៉ង� េហយរេប បែដល�េកតេចញពីេមទនភព
រេប បែដល�ករពរពីករមនិេជ  រេប បែដល�ករពរពីអំេពបបៃនពិភពេ�ក!
�ជករ�បកបរបួរមួ េ�យេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភពចំេពះ�ពះវរបិ�ៃន
�ថ នសួគរ៌បស់េយង។ េហយេ�យេសចក�ីសុចរតិៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយង
មនសិទធិចូលេ កនតុ់��រេនះ។ េហយេយងអធិ�� នថ ឱ�ពះអមច ស់
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េអយ �ទងនឹ់ង�បទនឲយេយងមន ក់ៗ នូវករចូលដំេណ រករេ យបេ់នះ េ�យ
�ពះវ ិ ញ ណ។ អតេ់ទសឱយេយង។ េហយេយងចងឱ់យរបូកយខងវ ិ ញ ណរបស់
េយងរកីចេ�មន។ េយងមនិខ�ល់អំពីករចូលរមួកនុង�កមជំនុំ ឬនិកយមយួចំនួន
េទ។ េយងចង�់ងរបូកយខងវ ិ ញ ណ ករពរអំេពបប ដល់កែន�ងែដលែលង
ចងេ់ធ�ខុស េហយជកែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចយក�ពះបនទូលរបស់�ទង់
និងបបូរមតរ់បស់េយង េហយនិយយ�ដូចែដលបននិយយេ ៃថងេនះ ពីេ�ពះ
�ជ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួែដលេ កនុង�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ទូលបងគំអធិ�� ន ឱ
�ពះវរបិ� សូម�ទង�់បទន�មកេយង។

125 េពលេវ�ជិតដល់េហយ។ េពល� េយងមនិដឹងេទ ថេលខចុងេ�កយ
នឹង�តវបនសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន�ទូលបងគំអធិ�� នេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ
�បសិនេបមនអនកេ ទីេនះែដលមនិ�គ ល់�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ពួកេគ
សូមឲយពួកេគរកេឃញ�ទងេ់ យបេ់នះ េ េពលពួកេគមកដល់ទឹកៃនពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកេនះ ទុកជអនុស�វរយី ៌ េដមប�ីរភពចំេពះរបូកយៃនអនកេជ េនះថ
ពួកេគេជ េរ ងេនះ ថ�ពះេយសូ៊វជអនក�សក��ែរត៉បន�បសូតពី�ពហមចរ ី
ម៉រ ី េហយ�តវបនេគសម� ប ់ េ�យឆក ងេ�យប៉ុនទសពី�ត ់ េហយ�ពះ
�ទងប់នេ�បសឲយរស់េឡងវញិេ ៃថងទីបី េហយ�កេ់ ខង�� ំ�ពះហស�របស់
�ពះអងគ េ យបេ់នះ ធ� បរ់ស់េ េដមបសំុីអង�រ។

126 សូម�បទន�មក �ពះអមច ស់េអយ បុគគលេនះដែដល េគរព�មប ញត�ិៃន
�ពះគមពរី “ចូរែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ស�មបក់រផ� ចប់បរបស់អនក។ ពីេ�ពះមនិមនេឈម ះេផ�ងេទ តេ េ�កម
�ថ នសួគប៌នផ�ល់ឱយកនុងចំេ�មមនុស�ែដលអនក�តវែតបនសេ ងគ ះេឡយ។”
បពិ�ត�ពះអងគេអយ សូមឲយមនុស�ទងំ�យេឃញនូវេសចក�ីេទ ង�តងៃ់ន
� េហយនឹង�ពះបនទូលដរ៏ងឹមចុំះ “គម នេឈម ះេផ�ងេទ តេ េ�កម�ថ នសួគ៌
បន�បទនមកកនុងចំេ�មមនុស�ែដលអនក�តវបនសេ ងគ ះេឡយ មនែត
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” ដូេចនះ �វក័បននិយយថ “ចូរែ�បចិត�
ទងំអស់គន  េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មប់
ករផ� ចប់ប េហយអនកនឹងទទួលអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិ
េសចក�ីសនយេនះមនដល់�គបស់មយ័កល�មែត�ព ះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង
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�ល់គន នឹងេ ។” សូម�បទនមក �ពះអមច ស់ ថនឹងមនករេ ជេ�ចនេ
យបេ់នះ។
127 េហយ��តវបននិយយផងែដរ េ�យមច ស់របស់េយងថ “គម ននរ�
�ចមករកខញុ ំបនេឡយ េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំទញគតម់ក េហយអ�ី
ៗទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមករកខញុ ំ។ េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់
សំេឡងរបស់ខញុ ំ។” មនុស�ចែម�ក េហយ�បសិនេបមនុស�ចែម�កនិយយ សំេឡង
ែដលមនិែមនជបទគមពរី េនះេច មនឹង�គ ល់�ភ� មៗ។ �ពះេអយ! េហយ
�បសិនេប�ជសំេឡងរបស់�ទង ់ �ពះគមពរី ជអ�ីែដល�និយយ េច ម�គបរ់បូនឹង
ឮ� ពីេ�ពះ�ជ��ររបស់េច ម។ ពួកេគបនជែជកគន ។ ពួកេគ�គ ល់��រ
�បេភទ�ែដលបិ�ចិ ច ឹម។ “មនុស�មនិែមនរស់េ�យ��រែតប៉ុេ�� ះេទ
គឺេ�យ�រ�គបទ់ងំ�ព ះបនទូលែដលេចញពី�ព ះឱស��ពះ។” ឱ�ពះអមច ស់េអយ
សូមេ�យមនុស�ជេ�ចននឹងេឃញ េហយនឹងយល់ េហយនឹងមករក�ទងេ់
យបេ់នះ។
128 អស់អនកែដលគម ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូមកុំទុក�េចលចេំម៉ង
េផ�ងេទ ត។ ��ចយឺតេពលកនុងេម៉ងេផ�ងេទ ត។ ពួកេគ�បែហលជមនិេ
ទីេនះេទ។
129 េហយ�ពះវរបិ�េអយ កលែដលេយងបន�បមូលផ�ុ ំគន េ ជុំវញិតុឥឡូវេនះ
េដមបយីករបូតំ�ងៃនរបូកយែដលខូចរបស់�ទង ់ េយងអធិ�� នថ េបសិនជ
មនអំេពបបេ ក�� លេយង �ពះអមច ស់េអយ សូមអតេ់ទសឲយេយងខញុ ំផង។
�ទងម់នបនទូលថ “េពលអនកមកជមយួគន  រងច់ជំុំវញិ។” �ពះជមច ស់េអយ
�បសិនេបមនអំេពបបេ កនុង�កមជំនុំេនះ �គបទី់កែន�ង ទូលបងគំអធិ�� នថ�ពះ
េ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងែញកបុរសេនះេចញពីអំេពបបរបស់គត ់ ឬ
ស�ីេនះ េកមង�បស ឬេកមង�សីេនះ។ េហយឱ�ពះវរបិ� ទូលបងគំអធិ�� នស�មប់
ខ�ួនខញុ ំថ �ទងនឹ់ងែញកទូលបងគំេចញពី�គបក់រសង�យ័ �ល់អំេពបប �ល់ករមនិ
េជ  អ�ីទងំអស់…េយងដឹងថករមនិេជ គឺជអំេពបប។ �ជអំេពបបែតមយួគត់
ែដលមន។ “អនក�ែដលមនិេជ �តវបនកតេ់ទសរចួេហយ។” េហយមនែត
អំេពបបប៉ុេ�� ះែដលមន គឺមនិបនេជ �ពះបនទូលរបស់�ពះេឡយ។ េហយ
ឱ�ពះវរបិ�េអយ �បសិនេបមនករមនិេជ េលទូលបងគំ សូមអតេ់ទសឲយ
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ទូលបងគំផង ឱ�ពះ មនេ�ចន េហយទូលបងគំសូមឲយ�ទងអ់តេ់ទសឲយទូលបងគំ។
សូមអតេ់ទសដល់�កមជំនំុរបស់ទូលបងគំ ែដល�ទងប់ន�បទនដល់ទូលបងគំេ
យបេ់នះ េហយចិ ច ឹមពួកេគ�ម�ពះបនទូល។ ផ�ល់�។
130 េហយេ េពលេយងទទួលកររលឹំកតិចតួចទងំេនះអំពីរបូកយែដលខូច
ពី�ពះអងគែដលមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េហយមន�ពះជនមរស់ជេរ ងរហូត
កនុងចំេ�មេយង�ល់គន  សូមឲយេយងទទួលករ�បកបរបួរមួពី�ទង ់ �ពះអមច ស់
េអយ ជករ�បកបរបួរមួៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សូម�បទន�មក �ពះបិ�។
េយងសំុកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
131 ឥឡូវេនះ ស�មបអ់នកែដល�តវេ និងមនិ�ច�ន កេ់ បន�បែហល
ដប�់បនំទី… មនិមនពួកេយងេ�ចនេទ េហយេយងនឹងទទួលយកពិធីេល ង
�ពះអមច ស់។ �មនិែមនជករ�បកបេល ងចុងេ�កយេទ។ �គឺពិតជស�មប់
អនកេជ �គី�ទ ន�គបរ់បូ។ �ពះមនិមនែដនខណ� �ងបទីសទនិងេមតូឌីសទ
ជេដម។ េយងទងំអស់គន �តវបនទទួលេ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ បនទទួល
បុណយ�ជមុជេ កនុងរបូកយែតមយួ េហយេយងជពលរដ�ៃន�ពះ�ជ�ច�ក
របស់�ពះ។ េហយ�បសិនេបមនអនក�មន កក់នុងចំេ�មពួកេយងែដលចែម�ក
ខញុ ំមនិបនេ ទីេនះេ�ចនេពកេទ េហយមនិដឹងថនរ�ជសមជិក និងនរ�
មនិែមន។ សូមចថំ មនិថអនកជ�កមជំនំុ�កេ៏�យ �មនិមនអ�ីពកព់ន័ធ
ជមយួ�េទ។ មន�កមជំនុំែតមយួ េទះយ៉ង�កេ៏�យ េហយអនកមនិចូលរមួ
កនុង�េទ អនកេកតេ កនុង�។ �តវេហយ។ េហយអនកបនេកតេ កនុង�កមជំនំុៃន
�ពះេនះ។ េហយេយងអធិ�� នថ អនកនឹងទទួល�ពះ�គីសទេ យបេ់នះ ទកទ់ង
នឹង�ទង ់ េ េពលេយងចងចអំំពី�ពះកយែដលខូចរបស់�ទង ់ េហយធតុតូចៗ
ទងំេនះែដលេយងយកពីបុណយរលំង េហយសូម�ពះជមច ស់េ�បះដួងចិត� និង
មនសិកររបស់េយងេ�យ�ពះេ�ហិត។
132 ឥឡូវេនះ ពួកេគនឹងនមំកនូវពិធីេល ង�ពះអមច ស់ េហយេយងនឹង�ន
ឥឡូវេនះពីកូរនិថូសទីមយួ ជំពូកទី១២។ េហយេយងនឹងទទួលយកពិធីេល ង
�ពះមច ស់ភ� មៗបនទ បពី់េនះ េហយេយងេជ ជកថ់�ពះនឹង�បទនពរដល់អនក
យ៉ងបរបិូរណ៍។ េពលេយង�នេនះ ឬមុនេពលេយង�ន េប�តវេ  ែមនេហយ
ក�៏ចេចញបនយ៉ង�សល។ េហយបនទ បម់កេ ជមយួេយងម�ងេទ តេ យប់
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ៃថងពុធ និង�ពឹកៃថង�ទិតយ និងយបៃ់ថង�ទិតយ។ �បសិនេបអនក�ច�ន កេ់ េដមប ី
ទទួលយកករ�បកបរបួរមួជមយួេយង េយងនឹងរកី�យស�មបអ់នកកនុងករេធ��។
បនទ បម់កភ� មៗបនទ បពី់េនះ នឹងមនពិធី…នឹងជពិធីបុណយ�ជមុជទឹក ែដលនឹង
មនរយៈេពល�បែហលដប�់បនំទី។ ឬៃមភនទីយ៉ងេ�ចនបំផុត ខញុ ំគិតអ ច ឹង។
កូរនិថូសទី១ ជំពូកទី១១ខទី២៣។

…ដបតិឯេសចក�ីែដលខញុ ំបនបេ�ង នដល់អនក�ល់គន េនះខញុ ំបន
ទទួលពី�ពះអមច ស់មក គឺថេ េពលយបែ់ដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�តវ
េគប ជូ ន…េនះ�ទងប់នយកនំបុង័ៈ

លុះ�ទងប់នអរ�ពះគុណរចួេហយកក៏ចន់ំបុង័ …េ�យមន
�ពះបនទូលថ ចូរយកពិ�ចុះ◌ៈ េនះជរបូកយខញុ ំ ែដល�តវកចសំ់�ប់
អនក�ល់គន  ចូរេធ�កិចចេនះ ទុកជេសចក�ីរឭំកពីខញុ ំចុះ។

លុះេ�កយែដលបនបរេិភគរចួេហយ េនះ�ទងក់យ៏កែពងែបប
ដូេចន ះែដរ េ�យ�ពះបនទូលថ ែពងេនះជស ញ ថមី េ�យនូវឈម
ខញុ ំ ចូរេធ�ដូេចនះ�ល់េវ��ែដលផឹក ទុកជេសចក�ីរឭំកដល់ខញុ ំ។

ដបតិ�ល់េវ�� ែដលអនក�ល់គន បរេិភគនំបុង័េនះ េហយផឹក
ពីែពងេនះ េនះេឈម ះថសំែដងពីេសចក�ីសុគតរបស់ផង�ពះអមច ស់
ដ�បដល់�ទងយ់ងមក។

បនជអនក�ែដលមនិបរេិភគនំបុង័េនះ ឬផឹកពីែពង…ៃន
�ពះអមច ស់ែបបមនិគួរសម េនះនឹងមនេទសចំេពះរបូអងគ េហយនិង
�ពះេ�ហិតៃន�ពះអមច ស់។

�តវឲយមនុស�លបងខ�ួនឯងេមល រចួសឹមបរេិភគនំបុង័ េហយផឹកពី
ែពងេនះចុះ។

ដបតិអនក�ែដលបរេិភគែបបមនិគួរសម អនកេនះេឈម ះថបរេិភគ
ជេសចក�ីជំនុំជំរះដល់ខ�ួនវញិ េ�យេ�ពះមនិពិចរ�េឃញរបូអងគ
ៃន�ពះអមច ស់េទ។

គឺេ�យេហតុេនះបនជមនអនក�ល់គន ជេ�ចន េ ជេខ�យ
េហយឈឺ កម៏នគន ជេ�ចន…េដកលកេ់ េហយែដរ។
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េបសិនជេយង�ល់គន ពិចរ�េមលកនុងខ�ួនេយង េនះេយងមនិ
�តវជបជំ់នំុជំរះេទ។

ែតកល�េយង�ល់គន �តវជបជំ់នុំជំរះ េនះ�ពះអមច ស់�ទង�់យ
ផច លេយងវញិ េដមបកំុីឲយេយងជបេ់ទសជមយួនឹងេ�កីយេ៍ឡយ។

ដូេចនះ បងប�ូនេអយ កល��បជំុគន េដមបនឹីងបរេិភគេនះ�តវ
បង�ងច់គំន ផង។

133 ឥឡូវេនះ �គនែ់តអធិ�� ន�ង តម់យួែភ�តស�មបេ់យងទងំអស់គន ។
អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ ខណៈេពលែដលខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នក។ [បង�បស�បណ
�អំធិ�� នយ៉ង�សទន—់េអដ។]…?…

សូម�បទនករេសនសំុទងំេនះ �ពះដម៏នេច�� ។ អតេ់ទសឱយេយងពី
ករបំពនរបស់េយង ដូចែដលេយងអតេ់ទសឱយអនកែដលបំពនេលេយង។ េនះ
េយងសូមកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
134 ចំណិតតូចៗទងំេនះែដលជនំបុង័កូសឺរផលិតេ�យគម នខ� ញ់ េ�គ ងេទស
និងេផ�ងៗេទ ត ែដលតំ�ងឱយរបូកយរបស់�ពះអមច ស់។ �មនិមន�ងមូល
េទ �ែបក�គបែ់ផនក។ �េ�យ�រែត�មននយ័ថរបូកយែដលខូចរបស់�ទង់
ែដលបនបកស់�មបេ់យង។ េហយសូម�ពះ�បទនពរដល់អនក�ល់គន ែដល
បនទទួលទន�។ ឥឡូវេនះ �មនិែមនជរបូកយេទ ��គនែ់តជតំ�ង
របូកយប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំគម នអំ�ច គម នអនក�េធ�អីេ�កពីនំបុង័។ �ពះែតមយួ។
េហយេនះជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល�បបេ់យងឲយទទួលបរេិភគនំបុង័េនះ េហយ
ផឹក��មយួែពងេនះ។ ឥឡូវេនះ ចូរេយងឱនកបលចុះ។
135 �ពះដប៏រសុិទធបំផុត ែដលេយងជអនកបេ�ម េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សូមែញកនំបុង័េនះេចញជបរសុិទធ ស�មបក់រេ�ប�បស់�មបំណង�ពះទយ័
េដមបឱីយេយង ដូចែដលេយងបនទទួល� ជករចងចថំ�ពះអមច ស់របស់េយង
�តវបនេគឆក ង េហយ�ពះកយរបស់�ទងដ់វ៏េិសស និងបរសុិទធដូចជ��តវបន
ផ�េំ�យ�� ក�ន មនិងបន�  និងែដកេគល ស�មបេ់យង ថ�មរយៈរបូកយ
ែដលរងទុកខរបស់�ទងប់នេចញមក �ពះវ ិ ញ ណែដល�បទនជីវតិអស់កលបជនិចច
ដល់េយង។ ឱ�ព ះអមច ស់េអយ សូមឲយេយង�ល់គន បរេិភគ��រេនះេ�យ
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�ព ះគុណ ដូចជន ជតិអុី�� ែអលបន�ប�ពឹត�េ ទីរេ� �ថ នអស់ែសសិបឆន ំ
េហយមនិែមនជអនកទនេ់ខ�យកនុងចំេ�មពួកេគេទ។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ សូម
�ទង�់បទនករេនះ ដូចែដលេយងអធិ�� ន �ទងប់នែញកនំបុង័េនះ ជនំបុង័
កូសឺរ ស�មបក់រេ�ប�បស់�មបំណង�ពះទយ័។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
�ែមន៉។

136 ែពងៃនគមពរីស ញ ថមី ជឈម។ ខញុ ំគិតដល់បទេនះ◌ៈ

�ងំពីខញុ ំមនជំេន ខញុ ំបនេឃញដងទឹកហូរេនះ
�ន មរបសួរបស់�ទងប់នផគតផ់គង់
ករេ�បសេ�ះក�ី�ស�ញ់គឺជ�បធនបទរបស់ខញុ ំ
េហយនឹងមនរហូតដល់ខញុ ំ�� ប។់

137 េពលេឃញឈមេនះ ជឈម ទំពងំបយជូ ខញុ ំដឹងថ�តំ�ងឱយ�ពះ
េ�ហិតែដលេចញមកពី�ពះកយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ សូមឲយអនក�
ែដលទទួលបននូវជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចច សូមឲយជំងឺចកេចញពីរបូកយ
របស់ខ�ួន សូមឲយមនភពេន យហត ់និងទនេ់ខ�យេចញ ករជិះជន ់សូម�រក�
(�គបទ់�មង)់ ចកេចញពីពួកេគ េដមបឱីយពួកេគ�ចមនកម� ងំ និងសុខភពដ៏
អ�ច រយ និងជីវតិអស់កលបជនិចច េដមបឱីយពន�ឺរបស់ពួកេគភ�េឺ ចំេពះមុខមនុស�
ជំនន�់�កក ់និងផិតកបតែ់ដលេយងរស់េ  េដមបេីលកតេមកង�ពះជមច ស់។

138 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយងខញុ ំសូមបង� ញដល់�ទងនូ់វផលែផ�
ទំពងំបយជូរ។ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមែញក�េចញជបរសុិទធ
េដមបតីំ�ងឲយ�ពះេ�ហិតៃន�ពះ�ជបុ���ទង ់ �ពះេយសូ៊វ េ កនុង�ែដលេយង
មន “បនរងរបសួេ�យ�រកររលំងរបស់េយង ជមយួនឹង�ន មជរំបស់�ទង់
េយងបនជសះេសប យ។” ឱ�ពះអមច ស់េអយ ជីវតិនឹងមកដល់ពួកេយង ជីវតិ
ដអ៏ស់កលបជនិចច �បកបេ�យបរបិូរណ៍ េដមបេី�យេយង�ចបេ�ម�ទងប់ន
កនែ់ត�បេសរេឡង សូមមនកម� ងំ និងសុខភព េដមបដឹីកេយងពីកែន�ងមយួេ
កែន�ងមយួែដលេយងរពឹំងថនឹងបេ�ម�ទង ់ េទះជេ ទី�ែដល�ទងនឹ់ងេ
េយង។ សូម�បទនពរជយ័ទងំេនះ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េយងអធិ�� ន។ �
ែមន៉។ 
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