
ជំេន

 ប៉ុែន� អនក�តវេ�បជំេន េល�ពះ េដមបេីធ�ឲយ�ដំេណ រករ។ េឃញេទ? ដូេចនះ
អនកមនកររស់េឡងវញិេ�យខ�ួនឯងេ កនុងខ�ួនអនក។ កររស់េឡងវញិ

របស់អនកសថិតេ កនុងខ�ួនអនក េ កនុងវ ិ ញ ណរបស់អនក។
2 ឥឡូវេនះ អនកដឹងេទ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគតេ េលេឈឆក ង
“�ពលឹង�ទងប់នចុះេ កនុងនរក េហយបនអធិបបយដល់�ពលឹងែដលជបឃំុ់
ែដលមនិែ�បចិត�េ កនុងៃថងសូ៊�ទរំបស់ណូេអ។” �កសពរបស់�ទងប់នចូលេ
កនុងផនូរ។ ប៉ុែន� មុនេពល�ទងសុ់គត �ទងប់ន�ក�់ពះវ ិ ញ ណ�ទងេ់ កនុង�ពះហស�
ៃន�ពះ។ ចូលេ កនុង�ពះហស�…“សូមថ� យវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំេ កនុង�ពះហស�
�ទង។់” ដូេចនះ អនកេឃញេទ �ពះវ ិ ញ ណ�ទងប់នយងេ កន�់ពះ។ �ពលឹងរបស់
�ទងប់នេ នរក �កសពរបស់�ទងប់នេ ឯផនូរ។
3 ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណែដលគងេ់ កនុង�ទង ់ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។
“�ពះវ ិ ញ ណេនះ �ទងប់នចកេ់�បង�ងំពួកេ�� កនុង�គដហ៏ួតែហង េដមប ី
ន�ំរេ កនម់នុស�។ េ ៃថងចុងេ�កយ �មរយៈ�ពះ�គីសទ េហយឥឡូវេនះ
េ កនុងៃថងេនះ �មរយៈដំណឹងល�។” ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងទទួល
�ពះ�គីសទេ កនុងចិត�របស់េយង េនះមនអ�ីៗទងំអស់ែដលេយង�តវករ។
មនជីវតិអស់កលបជនិចច។
4 ឥឡូវេនះ �ពះ�គីសទមនិ�ច�តឡបម់កវញិបនេទរហូតដល់បីៃថង�តវបន
បំេពញ។ េ�យ�រែត �ពះវ ិ ញ ណ�ទងគ់ងេ់ ពីេ�កយទស�នយ័ភព ដូចជ
របរមយួ ដូចេនះ �ទងម់និ�ចឆ�ងកតរ់បរេនះបនេឡយ េ�ពះ�ជ�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ ែដល “�ទង�់តវេដកកនុងផនូរបីៃថងបីយប។់” ឥឡូវេនះ �ទងម់និ
�ច�តឡបម់កវញិបនេទ រហូតដល់បីៃថងបីយប។់ េពលបីៃថងបីយប ់ �ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ទងប់នរលតេ់ ។ �បនចូលេ កន�់ពលឹងរបស់�ទងេ់�យផទ ល់ េហយ
�ពលឹង�ទងប់ន�តឡបម់កវញិ េហយយករបូកយមកបំេពញ�មពកយែដល�ទង់
មនបនទូលថ “ខញុ ំមនអំ�ចេដមប�ីកជី់វតិរបស់ខញុ ំចុះ។ ខញុ ំមនអំ�ចេដមប ី
យក�ម�ងេទ ត។ ខញុ ំមនអំ�ច។”
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5 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន មនអំ�ចដូចគន  េ�ពះអនក�ល់គន ជបុ��បុ�តីរបស់
�ពះ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណែដលគងេ់ កនុងអនក េ �ពឹកេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលគងេ់ កនុងអនកេ �ពឹកេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដលនឹងេ�បសអនកេឡង។
ដូេចនះ អនកមនកម� ងំេដមបេីលកខ�ួនអនកេឡងវញិ។
6 េ េពលអនក�� ប ់ �ពលឹងរបស់អនកនឹងចូលេ កនុង—េ …េ េ�កម
�សនៈរបស់�ពះ មនិែមនេ កនុង…េ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ វ ិ ញ ណ
របស់អនកនឹងេ រក�ពះ ប៉ុែន�អនកមនិ�ច�តឡបម់កវញិបនេទ។ ចូរចថំេ កនុង
�ពះគមពរី �បននិយយថវ ិ ញ ណ…“�ពលឹងេ េ�កម�សនៈយំ ‘�ព ះអមច ស់
េអយ េតយូរប៉ុ�� ?’” េហយពួកេគមនិ�ច�តឡបម់កវញិបនេទរហូតទល់ែត
បទគមពរីបនបំេពញ េហយដូចជ�ពះ�គីសទែដរ េនះមនិ�ច�តឡបម់កវញិបនេទ
រហូតដល់បទគមពរីបនសេ�មច។ បនទ បពី់ករ ែដលបនេធ�រចួ ទុកខទងំអស់ក៏
រលត ់េហយបងប�ូនែដលរងទុកខដូចគន េនះ ឬេយងរងទុកខដូចពួកេគរងទុកខ ជេដម
បនទ បម់ក េ ៃថងេនះ អនកនឹងដឹងចបស់ថអនកកបេ់ ឯ� វ ិ ញ ណរបស់អនកនឹង
ែលងេចញពី�ពះេហយនឹងមកឯ�ពលឹង។
7 ឥឡូវេនះ �ពលឹងគឺជែផនកមយួរបស់អនកែដលដឹងនិងយល់ ភពឆ� តៃវរបស់
អនក។ អនកេ ចនិំមតិ�ែដលខញុ ំមនិធ� បម់នពីមុនមក ឬកក៏រេបកសែម�ងខ�ីបន
ចូលេ កនុងកែន�ងេនះ េហយបនេឃញមនុស�ទងំេនះ? [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉”—េអដ។] ឥឡូវេនះ វ ិ ញ ណរបស់អនកនឹង�តលបម់ករករបូកយេនះ
វញិ េហយ—�ងកយែបបេនះ �ពលឹង ែដលជរបូកយមនិ�តវករករបរេិភគ
ជេដម។ “�បសិនេប�ពះពន� របស់ែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ េយងមនកែន�ងមយួ
ែដលកំពុងរងច់រំចួេហយ” របូកយេ �ថ នសួគ។៌ េហយជមយួនឹងវ ិ ញ ណ
េនះ និង�ពលឹងេនះ និងរបូកយ�ថ នសួគ ៌អនកនឹងេងបេឡងម�ងេទ តនូវរបូកយ
ធមមជតិេនះស�មបស់ហស�វត�រដ៍អ៏�ច រយេនះ។ េឃញេទ? អនកមនអំ�ច
េ កនុងអនកឥឡូវេនះ េដមបេីធ��ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�អំ�ចែដលអនកមនេ កនុងអនក
ឥឡូវេនះ �ចបេងកតពិភពេ�កថមីមយួ។ �ពះមនិមនចំណុចតូច ចំណុចេខ�យ
និងចំណុចធងន ់ ធំៗ ែដលមនឥទធិពល ករបះ៉ពល់តិចតួចបំផុតរបស់�ពះគឺ
សព��គប ់េឃញេទ ករបះ៉តិចតួច បំផុតរបស់�ពះ។
8 ដូេចនះ អនកដឹងេទ ដូេចនះខញុ ំកំពុងពយយមេធ�ឱយអនកេ កនុងេសចក�ីជំេន ឥឡូវេនះ
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អនកដឹងថមនអ�ីមយួបនេកតេឡងចំេពះអនក កនុងនមជ�គី�ទ ន។ េតអនកដឹង
េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] អនកធ� បជិ់ះមកទីេនះកនុងភក ់មន
ទងំភកៃ់នអំេពបប�គបយ៉់ង និងករផឹកសីុ និងករេលងែលបងសីុសង—និងេរ ង
ៃនេ�កិយ។ ែមនេហយ េ េពលែដលអនកេជ ថ�ពះ�គីសទអតេ់ទសអំេពបប
របស់អនក េនះអនកបនេលកេឡងេចញពីេលេរ ងេនះ។ ឥឡូវេនះអនកកំពុងជិះ
េ ទីេនះ េឃញេទ េល�ទងំអស់។ េហតុអ�ី? េ�យ�រែតអនកេជ ថអនកជ
�គី�ទ ន។ េពលែដលអនកទទួលយក�ពះ�គិស� េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយង
មករកអនក េនះអនកមនជំេន េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលផ�ល់ឱយអនកនូវអំ�ច
េដមបជិីះពីេល�បេភទៃនអំេពបបេនះ។
9 ែមនេហយ ឥឡូវេនះ េរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវែតេធ� េដមបជិីះកនែ់ត
ខពស់កនុងករពយបល �គនែ់តមនជំេន កនែ់តេ�ចន �គនែ់ត—�គនែ់តបន�រញុ
�េចញ។ េឃញេទ? េហយអនកេ ទីេនះ។ ឥឡូវអនកឈ ឺេហយអនកមនិែមនជ�គិ
�ទ នេទ ក� យជ�គិ�ទ នមន កឥ់ឡូវេនះ េដមបឱីយអំ�ចៃនករពយបលនឹងចូល
មកកនុងអនក េ�យក� យជ�គី�ទ ន។ េហយ�នឹងផ�ល់ឱយអនកនូវជំេន េដមបជិីះពីេល
អំេពបប។ �នឹងផ�ល់ឱយអនកនូវជំេន ។ េហយអ�ី�គបយ៉់ងែដលអនក�តវករ កនុងករ
េធ�ដំេណ រេនះ គឺេ កនុងអនកឥឡូវេនះ។ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�គឺ�តវ
មនជំេន េល�ពះ ែដលរញុេរ ងល�េចញពីអនក ែដលេ កនុងអនកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ េតអនកយល់ចបស់េទឥឡូវេនះ? អនកបនយល់េទ?
10 ខញុ ំេជ ថ ប៊លីីបន�បបខ់ញុ ំ កលពីយបម់ញិ បនទូរស័ពទមកខញុ ំេហយនិយយ
ថ “សូមអេ ជ ញមក�ពឹកេនះ ជពិេសសស�មបម់នុស�មន កម់ក េ�យគិតថ
េយងមនកមមវធីិកនុងសប� ហ៍េនះ អំពី��ទងំ�បពំីរេនះ។” េហយខញុ ំេជ ថ ពួកេគ
បននកូំនែដលឈ។ឺ េហយ�បសិនេបអនកេ ទីេនះឥឡូវេនះ �េ�ក សូម
ចថំ អនកមនិ�ច… ជំេន —ជំេន របស់អនកនឹង�តវេ រកកូនេនះ �បសិនេប�
—�បសិនេប�តូច ជទរក។
11 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះសូមឲយខញុ ំយកបទគមពរីមយួេទ ត េបមនិអីេទ ែតបន�ិចសិន។
[បង�បស េនវលិ និយយថ “េ បន�បន បង�បស។ �ែមន៉។”—េអដ។]
12 សូមចថំ ឥឡូវេនះ េ កនុងេស វេ ដំណឹងល� េយងបន�នេ កនុងជំពូក
ទី១៦ ខញុ ំេជ ថ កនុងកិចចករ ែដលជកែន�ងែដលប៉ុល និងសីុ�សជបគុ់កយប់
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មយួ។ េហយេគ�តវេគ�យេ�យ�រេគេដញវ ិ ញ ណ��កកេ់ចញពី�សីេចះទយ
មន ក។់ េហយ�គឺ…េហយនង េ �� យរបស់នងបនខឹងនឹងេរ ងេនះ។ េហយ
�យេគ�កក់នុងគុកេ� ។ េហយបនទ បម់កេ េពលែដលពួកេគបនេធ�ដូេចនះ
ខណៈេពលែដលប៉ុល និងសីុ�សកំពុងអធិ�� ន េនះ�ពះជមច ស់បនប ជូ ន
កររ ជួ យដីមយួ េហយបនអ�ងនគុកចុះ។
13 េមគុកភលីីព ជេមទព័ ែដល បតប់ង—់អនកេទសរបស់គត ់គឺ�តវមនេទស
េសមរជីវតិរបស់គត ់ នឹង�តវចំ�យស�មបអ់នកេទស។ ទញ�វប�មងេធ�
អត�ឃត េពលប៉ុលរតេ់ចញមកនិយយថ “កុំេធ�បបខ�ួនឯង។ េយងទងំអស់គន
េ ទីេនះ។”
14 េហយេមទព័មន កេ់នះបន និយយថ មនករចប�់រមមណ៍ខ�ះកនុងពួកេគនិង
ប៉ុល។ ពួកេគ�បែហលជបនេ�ច ងចំេរ ង។ ពួកេគ�បែហលជបនផ�ល់ទីបនទ ល់
ឬបនេធ�អ�ីមយួ។ ប៉ុែន� េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ពួកេគបនដឹងថពួកេគជ
មនុស�បរសុិទធ។ ពួកេគដឹងថមនអ�ីែប�កពីបុរសទងំេនះ។ េ�យ�រែតគត់
បនសួរយ៉ងេល នថ “េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ីេដមបបីនសេ ងគ ះ? េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ីេដមបបីន
សេ ងគ ះ?”
15 ឥឡូវេនះ ប៉ុលបននិយយថ “េជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េនះអនក និង
ផទះរបស់អនកនឹងបនសេ ងគ ះ។”
16 ឥឡូវេនះ �បសិនេបេជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ…េនះមនិមននយ័ថ
ករសេ ងគ ះរបស់គតនឹ់ងជួយសេ ងគ ះអនកផទះេនះេទ។ ប៉ុែន��បសិនេបគតម់ន
ជំេន េល�ពះ�គប�់គនស់�មបក់រសេ ងគ ះរបស់គត ់ គត�់ចមនជំេន ដូចគន
ស�មបអ់នកផទះរបស់គត។់ េហយអនកផទះរបស់គតនឹ់ង�តវចូលមក េឃញេទ ជួប
េរ ងដូចគន ។
17 ដូចគន នឹងយ៉ូបែដរ ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិ េ រដ� ហ�កហ�ុ ី
កនុងករ�បជំុ។ ខញុ ំបននិយយថ “េ�កយ៉ូបបននិយយថ ‘ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
មនិដឹងថកូនរបស់ខញុ ំបន�ប�ពឹត�អំេពបបេទ ប៉ុែន�ចុះេបពួកេគបនេធ�បបវញិេត
យ៉ង�េ ?” េហយយ៉ូបមនកិចចករមយួែដល�តវេធ� គឺេដមបឱីយមនេសចក�ី
សុចរតិ គឺថ� យតង� យដុត។ គតប់ននិយយថ គតន់ឹងថ� យតង� យដុត
�បសិនេបកូនរបស់គតប់ន�ប�ពឹត�អំេពបប េនះេគនឹងបនរចួពីបបេហយ។
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េហយ�ជេរ ងល�ែដលឪពុកបនេធ�។ េនះជឪពុកែដលមនគំនិតល�។ េយង
�តវករឪពុក�បេភទេនះបែនថមេទ តសព�ៃថង។ េ�កយ៉ូបកថ៏� យតង� យដុត។ េនះ
េហយជេរ ងមុនេពលេ�កនដកមមរបស់គតប់នេកតេឡង។
18 ប៉ុែន�េពលកូនរបស់គត�់តវបនេគសម� បអ់ស់ េហយេច មរបស់គតក់�៏តវ
បំផ� ញ េហយយករបស់ទងំអស់ែដលគតម់ន គតក់ំពុងអងគុយេលគំនរេផះេ
ខងេ�កយផទះ េហយយកេផះមកបចេលខ�ួនគត។់
19 េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញេទ បនទ បពី់ៃថងៃនេ�កនដកមមរបស់គត ់ េត
េពល�ែដល�ពះបនចបេ់ផ�ម�� រគតម់�ងេទ ត? េ កែន�ងែដលគតម់ន
េគ មយួមុនឺកបល េនះ�ទងប់ន�� រេឡងវញិេទ�ដង។ េច មរបស់គតេ់កនេឡង
េទ�ដង េហយែថមទងំេទ�ដងអ�ី�គបយ៉់ង។ ប៉ុែន�េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? េហយ
�ពះកប៏នឲយយ៉ូបមនកូនទងំ�បពីំរនកែ់ដរ។ េតអនកធ� បគិ់តថពួកេគេ ឯ�
េទ? តង� យដុតេនះឈរស�មបព់ួកេគ។ ពួកេគបនសេ ងគ ះ េ កនុងសិរលី� រងច់ំ
�ទងយ់ងមក។ គតេ់ ជមយួពួកេគេ ៃថងេនះ។ “អនកនិងផទះរបស់អនកនឹងបន
សេ ងគ ះ។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ យ៉ូបមនេរ ងមយួែដល�តវេធ� េដមបេីធ�ឱយមន
ភពសុចរតិ គឺថ� យតង� យដុត។
20 អនកមនេរ ងមយួែដល�តវេធ� គឺ�តវសុចរតិ េនះគឺមនជំេន េល�ពះ។ ដបតិ
អនក�ល់គន បនសេ ងគ ះេ�យ�រេសចក�ីជំេន  េហយេ�យ�រេសចក�ីជំេន  អនក
បនជសះេសប យ េ�យ�រេសចក�ីជំេន  អនកនឹងទទួលបនអ�ីៗ�គបយ៉់ងែដល
អនកមន។ េឃញេទ? �គឺេ�យ�រជំេន  ែដលអនកេជ ។ ឥឡូវេនះ “េជ េល
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េនះអនក និងអនកផទះរបស់អនកនឹងបនសេ ងគ ះ។”
21 ឥឡូវេនះ �េ�ក �បសិនេបអនកបនយកទរកមកទីេនះេដមបអីធិ�� ន
សូមអនកេជ ចុះ។ ខញុ ំេ ទីេនះេដមប�ីកេ់សចក�ីជំេន របស់ខញុ ំជមយួជំេន របស់អនក
េហយេយងនឹងេជ ជមយួគន ថ�ពះនឹងពយបលទរកេនះ។
22 អនកេឃញេទ េយងមនអំ�ចកនុងករេធ��។ អនកមនអំ�ចកនុងករេធ�
�។ �គិ�ទ ន�គបរ់បូមនអំ�ចេដមបេីធ��។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�បសិនេបេយង�គនែ់ត
�ចទទួលយក…អំ�ចេនះ�តវបន�គប�់គងេ�យចបប។់
23 ដូចែដលខញុ ំបននិយយជញឹកញប ់�ដូចជទំនញ�គប�់គងទឹក េ�ពះ�ជ
ចបប។់ ទំនញែផនដី�គប�់គងទឹក។
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24 �ពះ�ទិតយ�តវបន�គប�់គងេ�យ—េ�យ…ឬែផនដី េវនៃនែផនដី។ អនក
មនិ�ចេធ�ឱយ�ពះ�ទិតយេធ�េរ ងមយួបនេទ បនទ បម់កនិយយថ “ខញុ ំេជ ថខញុ ំចង់
េគងយូរបន�ិច។ រងច់មំយួេម៉ងសិន។” �នឹងមនិេធ��មេទ េឃញេទ េ�ពះ�
មនចបប។់ �បសិនេបអនកនឹងេធ�ករ�មចបបេ់នះ េនះអ�ីៗនឹងល�។ �បសិនេប
អនកចូលេគងទនេ់ពល អនក�ចភញ កទ់នេ់ពល។ េហយ�បសិនេបអនក…
25 ដូចជេយងមន បឹងឧត�ម បឹងអន�រយី៉ូ បឹងហូ៊រនុ និង បឹងធំ ទងំអស់េ
ទីេនះ។ េយងមនដី�បសិ់បពនគុ់ណនិង�បព់នហិ់ច�េ រដ�េណ�៉� និងក
លីហ�័រញ៉ និង�រហី��ូ និងមុកិសិុកថមី េនះកំពុងេឆះេឡង ស�មបទឹ់កេនះ
ៃនដីែដលនឹងេលកអ�ីទងំអស់េឡង។ អនក�ចចិ ច ឹមពិភពេ�កទងំមូល េ
ទីេនះ �បសិនេបអនកមនទឹកេនះ េឡងេល េ ទីេនះ ចុះេ ទីេនះ។ េហយ�
នឹងមនិរខំនេនះេទ េ�ពះ��តវបនផគតផ់គងេ់ រដូវផក រកី។ �គនែ់ត�េចញភ� ម
�គនែ់តេឡងដល់ក�មតិម�ងេទ ត េ�ពះទំនញសងកត�់េ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបអនក�ចេធ�ករ�មចបបទ់ំនញ អនក�ចយកបឹងធំៗ និងទឹកែដល
�បេទសទងំមូលេ ទីេនះ េហយផគតផ់គងពិ់ភពេ�កទងំមូល គម ននរ�
មន កនឹ់ងេ�សកឃ� នេឡយ។ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចអងគុយេ ទីេនះ េហយនិយយថ
“បទ។ ខញុ ំេឃញ�។ �បកដ�ស់។” អនក�តវែតេ េធ��។
26 ែមនេហយ េនះគឺដូចគន នឹងចបបរ់បស់�ពះ។ ចបបរ់បស់�ពះគឺជេសចក�ី
ជំេន ។ េហយេយងបនទទួលេសចក�ីជំេន េ ទីេនះ �ពឹកេនះ េដមបពីយបល
ជំងឺ េធ�អ�ីៗ។ ប៉ុែន���តវបន�គប�់គងេ�យចបប ់ េហយចបបេ់នះគឺជជំេន ។
ចបបរ់បស់�ពះគឺជជំេន ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អ�ីកេ៏�យែដលអនក
ចងប់ន េ េពលែដលអនកអធិ�� ន �បសិនេបអនក�ចេជ ថអនកទទួលបន�
អនក�ចមន�។” អនកេ ទីេនះ។ ដូេចនះ �ជេសចក�ីជំេន ែដល�គប�់គង� េហយ
េសចក�ីជំេន �តវបនផ�ល់ឱយេយង ដូចែដលេយង�តវករ�ែដរ។ ឥឡូវេនះ េយង
�តវែត…�ពះ�ទង�់បទនឲយេយងខ�ះមនជំេន  ខ�ះមនជំេន េផ�ងេទ ត។ �មនិែមន
ជអំ�ចដអ៏�ច រយមយួចំនួនែដលអនកមន។ ពីេ�ពះ េ េពលែដលអនកក� យជ
�គិ�ទ ន—អនកមនអំ�ចរចួេហយ ប៉ុែន�អនកខ�ះជំេន កនុងករ�បតិបត�ិករអំ�ច
េនះ។
27 ដូេចនះ �ពឹកេនះ េ េពលែដលអនកមកអធិ�� ន សូមចថំ �ពះគមពរីបន
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ែចងេរ ងេនះ។ �ជករពិត។ យ៉កុប ៥:១៤ែចងថ “�បសិនេបមនអនក�
មន កឈ់ ឺ ចូរេ ពួកចស់ទុំៃន�កមជំនុំមក។ ចូរឲយេគ�បេ�បង េហយអធិ�� ន
េលពួកេគ។ ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងសេ ងគ ះអនកជំងឺ េហយ�ពះនឹងេ�បស
គតឲ់យរស់េឡងវញិ។” �ជករសនយ �បសិនេបអនកនឹងេជ ។ ដូេចនះ សូមេមល ករ
េ�បសឱយជមន�ភចំេពះបុគគល។
28 �គឺេ កនុងសមយ័របស់�ពះេយសូ៊វជអនកភូម�ិ�ែរត៉។ �ទងម់និ�ច
ពយបលមនុស�ែដល�បឆងំនឹង—�បឆងំនឹងជំេន របស់ពួកេគបនេទ។ �ទង់
មនបនទូលថ “ខញុ ំ�ច �បសិនេបអនកេជ ។ �បសិនេបអនកេជ ថខញុ ំ�ចេធ�បន ខញុ ំ
�ចេធ�បន។” េប�ចេជ បន!
29 ដូេចនះមនុស�មយួចំនួនេបះេចល—េបះអំ�ចៃនករពយបលេ កន់
អនកផ�យដំណឹងល�មយួចំនួនេផ�ងេទ ត។ �មនិែមនអ ច ឹងេទ។ អំ�ចៃនករ
ពយបលគឺេ កនុងអនក។ �សថិតេ កនុងអនក។ ពួកេគ�គនែ់ត�ករ់េទះេ មុខេសះ។
អនកផ�យដំណឹងល�មនិមនអំ�ចពយបលេទ។
30 �ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលមនអំ�ចពយបល េហយអនកមន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះគឺជេដមេឈតូចែដលជអនក េហយអ�ីៗទងំអស់ែដល
អនក�តវករគឺសថិតេ កនុងអនក។ ដូេចនះ អនក�គនែ់តចបេ់ផ�មផឹកពីករសនយរបស់
�ពះ និយយថ “�គឺជករពិត។ �ពះមនបនទូលថ �ទងនឹ់ងេ�បសខញុ ំឲយជ។
‘េ�យ�ន មរបសួរបស់�ទង ់ខញុ ំបនជេហយ។’” ហនឹងេហយ។ េតអនកដឹងថអនកេធ�
អ�ីេទ? អនកចបេ់ផ�មជំរញុករពយបល េនះេហយជអ�ីទងំអស់។ េឃញេទ?
េហយបនទ បម់ក អនកេផ�ងេទ ត�ចេមលេឃញអ�ីែដលអនកមន។
31 ឥឡូវេនះ�ជអ�ី “រឯីេសចក�ីជំេន  េនះគឺជចិត�ែដលដឹងជកថ់នឹងបនដូច
សងឃមឹ ជសំគល់ពីករែដលេមលមនិេឃញ។”
32 ខញុ ំ�ច�កេ់ដមេឈតូចេនះេចញ។ ខញុ ំមនិេឃញែផ�េប៉មេទ ប៉ុែន�ពួក�េ
ទីេនះ។ េដមេឈតូចេនះដឹងថពួកេគេ ទីេនះ។ ដូេចនះគតេ់ទបែតចបេ់ផ�ម
ផឹក រញុ និងរញុ េ�ពះគតដ់ឹង “�សថិតេ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងយក�េចញេ ទីេនះ
បនទ បពី់មយួរយៈ។ ទុកេពលឱយខញុ ំបន�ិច។ ទុកេពលេ�យខញុ ំបន�ិច។” គត�់គនែ់ត
បន�ផឹក។ “បទ ខញុ ំដឹងថែផ�េប៉មេ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងនពំួកេគេឡងមក បនទ បពី់មយួ
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រយៈ។” េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺេ ទីេនះពួកេគមកែមន។ ែផ�េប៉មមកដល់
េហយ េ�ពះគតេ់ជ ថមនេ កនុងគត។់
33 េហយ�បសិនេបអនកេជ ថអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក េដមប ី
ពយបលអនក េនះអនកេ ទីេនះ។ �គនែ់តបន�ជំរញុ។ េឃញេទ? អនកមនជំេន ។
អនកមនិ�ចេឃញលទធផលភ� មៗេទ។ អនកមនិេឃញ�េទ។
34 ឥឡូវេនះ សូមេមល យ៉កុបបន�បជ់សុចរតិដល់អ�័ប�េំ�យករ�ប�ពឹត�
របស់គត។់ ប៉ុលបន�បជ់សុចរតិដល់អ�័ប� ំេ�យ�រជំេន របស់គត។់ េត
េយងនិយយអ�ី រ�ងអនកទងំពីរ? អ�័ប�កំំពុងនិយយអំពីអ�ី…ខញុ ំមននយ័ថ
ប៉ុលកំពុងនិយយអំពីអ�ីែដល�ពះបនេឃញេ កនុងអ�័ប�។ំ េហយយ៉កុប
កំពុងនិយយអំពីអ�ីែដលមនុស�បនេឃញេ កនុងអ�័ប�។ំ េឃញេទ? ឥឡូវ
េឃញេទ?
35 ដូេចនះ �ពះ�ទង�់ជបថ មុនទរកេកតមក េនះអ�័ប�មំនជំេន ។ េហយ
អ�័ប�បំនបង� ញ�ដល់�ពះ េ�យេធ�ដូចជ (គត)់ ថទរកនឹងមកេ េពល
ែដលគតេ់�ក វ។ គតម់និមនកូនេទ។ សបនូរបស់�បពនធគតប់ន�� ប ់ េហយ
គតប់នេ�ក វេហយ។ ប៉ុែន�េទះជយ៉ង� គតប់នដឹងថ “េ ទីេនះ
កែន�ង�មយួមនទរក។” អនកេឃញេទ គតប់នបន�ផឹកករសនយ េ�យ
ពឹងែផ�កេល ែអល-��យដអ៏�ច រយរបស់�ពះ ជេដម�ទង។ ទំេនរេ ទីេនះ
ផឹក� េ�យដឹងថ�ពះជមច ស់នឹង�បទន�េ គត។់ គត�់ជបថ�ជករសនយ
េហយ�ទង�់តវែតេធ��។
36 េហយេយងជកូនេ របស់អ�័ប�។ំ ដូេចនះ ចូរេយងពឹងែផ�កេលករសនយ
របស់�ទង ់ េហយកនេ់ ទីេនះ េ�យដឹងថ�ពះនឹងេធ��។ �ទងប់នមនបនទូល
ដូេចនះ។ េតអនកេជ �ឥឡូវេនះេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
37 បនទ បម់ក សូមឲយអនកជមងេឺឡងេល�តងេ់នះ មខ ង ឬមខ ងេទ ត អនកែដលចង់
អធិ�� ន។ េហយេបេយងយកអនកចស់ទុំមក�បេ�បងេនះ ខញុ ំនឹងអធិ�� នេល
ពួកេគ េហយេយងនឹងេជ ថ �ពះនឹងេធ�ឲយពួកេគ�គបគ់ន បនជល�សះេសប យ។
“�បសិនេបអនក�ចេជ បន។”
38 េថតឌី េតអនកេ ឯ�? មកជំុវញិ�តងេ់នះ។ េនះជករល�។ េហយខញុ ំចងឱ់យ
អនកេលងបទ �គនែ់តេជ �ម។
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39 េហយេពលែដលពួកេគមកដល់ សូមេ�នកបលចុះ អនកឯេទ តផងែដរ
េហយេយងអធិ�� នស�មបម់នុស�ទងំេនះែដលនឹងមក។

40 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េយងនគំន មករក�ទងេ់ �ពឹកេនះ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មនុស�ជតិ�កី�ក ឈ ឺ រងទុកខេវទន ែដលសថិតកនុង
�ថ នភពដ�៏�កក ់ និងមហន��យេនះ។ ទូលបងគំេជ �ទង។់ ទូលបងគំ—ទូលបងគំ
ដឹងថ �ពះបនទូលរបស់�ពះអងគពិត។ �ពះបនទូលគឺពិតែមន! ពួកេគមនិ�ចប�
ជយ័បនេទ ពីេ�ពះពួកេគគឺជ�ពះបនទូលដអ៏ស់កលប និងអស់កលបជនិចចរបស់
�ពះ។ ពួកេគមនអំ�ច�គបយ៉់ង ដូចជ�ពះែដរ េ�ពះពួកេគជែផនកមយួៃន
�ទង។់ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគឺេ ជមយួ�ពះ េហយ
�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបន�តឡបជ់�ចឈ់ម េហយគងេ់
កនុងចំេ�មពួកេយង។” ឥឡូវេនះ េយងេជ ថ �ពះអមច ស់េអយ េ�យអស់ពី
ដួងចិត� អស់ពី�ពលឹងរបស់េយង ជមយួនឹងអ�ីៗទងំអស់ែដលេ កនុងខ�ួនេយង។
េយងេជ ។

41 េហយទូលបងគំបនពយយម�មរេប ប�ម ញ  ដូចកូនេកមង េដមបបីង� ញ�
ដល់�បជជន េដមបឲីយពួកេគបនយល់ និងដឹងថ �ពះេច�� របស់�ពះសថិតេ
កនុងខ�ួនពួកេគ។ �បសិនេបពួកេគ�ចមនែតជំេន របស់ពួកេគ េហយេធ��មករ
បងគ បរ់បស់�ពះ!

42 េនះេហយជរេប បែដលពួកេគ�តវបនសេ ងគ ះ។ ពួកេគមក េហយ
ែ�បចិត�ពីអំេពបបរបស់ពួកេគ េហយបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយង�ម�ពះគមពរីេនះ កិចចករ២។ រចួេព�តសនិយយថ “អនក
នឹងទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េហយេ ទីេនះ �មកយ៉ង
ពិត�បកដ ពីេ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបនបង� ញឱយេឃញ។

43 ែមនេហយ ឥឡូវេនះ េរ ងដែដលេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងដឹងថជ
ករពិត េ េពលែដលេយង�បេ�បងេលអនកជំងឺ េហយអធិ�� នពីេលេគ។
“ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះអនកជំងឺ។ �ពះនឹងេលកពួកេគ
េឡង។” �ពះេអយ សូមឲយមន ក់ៗ ចកេចញពី�សនៈេនះ ជុំវញិកែន�ង�ពឹកេនះ
េ�យេសចក�ីេ�តកអរ និងរកី�យ េ�យដឹងថ�ពះជមច ស់បនេ�បសពួកេគ។
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“េ  េហយបនជសះេសប យេ ។” ដបតិេយងខញុ ំបន�បគល់�ជូន�ទងឥ់ឡូវេនះ
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

44 េហយសូមឲយមន ក់ៗ បនជសះេសប យ េហយចបប់នករនិមតិ�េនះ េត�
មននយ័យ៉ង� ដូចអ�័ប� ំចូរេ របស់ែដលមនិេឃញដូចជមន�េហយ
មនិថលទធផលយ៉ង�េទ េនះមនិទកទ់ងនឹងជំេន េទ។ លទធផលគឺគម នអ�ី
េ�ះ។ ជំេន បន�ងំជបេ់ហយ។ “រឯីេសចក�ីជំេន  េនះគឺជចិត�ែដលដឹងជក់
ថនឹងបនដូចសងឃមឹ ជសំគល់ពីករែដលេមលមនិេឃញ។” ឱ�ពះជមច ស់
េអយ សូមឲយ�លិចចូលេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ ដបតិពួកេគកំពុង�តវករ�ទង។់

45 ទូលបងគំេ ជអនកបេ�មដ�៏បទបរបស់�ទង ់ េដមបឈីរេ ទីេនះជមយួនឹង
អនកបេ�មឯេទ ត េហយអធិ�� នសូម�ពះជមច ស់�កក់នុងចិត�របស់េយងស�មប់
មនុស�ឈទឺងំេនះ។ េយងសូម�េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

46 មននរ�មន កប់ននិយយថ បង�បស េអសស�ល េប លឡឺសថិត
េ កនុង�គរ។ េហយខញុ ំេជ ថមនអនកបេ�ម�ពះមន កេ់ទ តេ ទីេនះ ែដលដឹកនំ
ករអធិ�� នេ �ពឹកេនះ។ េយងចងសូ់មឱយអនកបេ�ម�ពះទងំអស់េ ទីេនះ
េទះបីជយ៉ង� �បសិនេបអនកេឡងមកទីេនះ េហយឈរេ ជុំវញិ�សនៈ
េនះជមយួនឹងពួកេយង បន�ិចេទ ត � បងប�ូន។ និងបុរស…បង�បស បនិ
សូមអរគុណ។ ចូរេ�កកឈរេឡង េ ជុំវញិ�សនៈេ ទីេនះ ដូេចនះេយង�ច
អធិ�� នជមយួមនុស�ទងំេនះ េហយ�កៃ់ដេលពួកេគ។

47 ឥឡូវេនះេ េពលែដលពួកេគេលងបទចេ�ម ង។ េហយអនកបេ�ម�ពះកំពុង
ឈរ�តងក់ែន�ងរបស់ពួកេគេ ទីេនះ ដូេចនះេយងមន ក់ៗ �ច�កៃ់ដេលអនកជំងឺ
បន។

48 េ�ះេមលចុះ ពីេលភន។ំ ខញុ ំេឃញបុរសមន កម់ក មនិខុសពីបុរសឯេទ តេទ។
គត�់គនែ់តជបុរសធមម�មន ក ់�ងតូច�ចឡឹង ទនេ់ខ�យ។ េ េពលែដលេយង
េឃញ�ទងស់ម�ងឹេមលេ  �ពះេន�ត�ទងទ់តចុះមកេល—ទិដ�ភពែដលេកតេឡង
េ �ជលងភន។ំ �គឺជ�វក័របស់�ទង។់ ពួកេគមនេកមង�បសមន កេ់ ទីេនះ ែដល
មនជំងឺឆកួត�ជក េហយគម នអ�ីសង�យ័េឡយ ប៉ុែន�អ�ីែដលពួកេគកំពុងនិយយេនះ
គឺ “សូមេ�បសគតឲ់យជផង �ពះអមច ស់! ពយបលគតផ់ង!”
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49 ប៉ុែន�អនកេឃញេទ �គនែ់តនិយយថ “សូមេ�បសគតេ់�យជ �ពះអមច ស់
េអយ” នឹងមនិដំេណ រករេទ។ េនះ�គនែ់តនឹងមនិេធ�េ រចួេទ។ �តវែតមនអ�ីេ
ពីេ�កយេនះ “សូមេ�បសគតឲ់យជផង�ព ះអមច ស់ សូមេ�បសគត។់” េឃញ
េទ? េហយេបខញុ ំ�ចេធ�ឲយអនកេជ បន េហយេជ េ�យអស់ពីចិត� េនះអនកនឹងបន
ជសះេសប យ �បសិនេបខញុ ំេធ�ឱយអនកពិតជេមលេឃញករនិមតិ�។
50 ឥឡូវេនះ េមលចុះ ពួកសិស�ែដលឈរេ ទីេនះ �បែហលជអ�ងន�ទង់
�បែហលជរញុខ� ងំ�ស់ “ចូរេជ ចុះ បងប�ូន! េជ ចុះ! �េលលូយ៉! េជ
ចុះ! សូមេ�បសគតឲ់យជផង�ពះអមច ស់! ពយបលគតផ់ង!” ប៉ុែន� �រក�បន
�ន កេ់ ទីេនះ េ�យ�រ�មនិ�ចរកេឃញជំេន �គប�់គនេ់ ទីេនះេដមបឲីយ
�ចកេចញ។
51 ប៉ុែន�េ ទីេនះមនមន កចុ់ះមកពីេលភន។ំ េហយភ� មៗេ េពលែដល�រក�
េនះទទួល�គ ល់ថ េនះខុសពីបុរសដៃទេទ ត! េឃញេទ?
52 ឥឡូវេនះ េនះជ�បេភទៃនបុរសែដលេយងចងេ់ ជមយួ ដូចជ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង។ បទ។ មនិែមនមកេដមបសីែម�ងេទ ែតមក
�ស�ញ់�ពះរបស់េយង ដឹងថេយង�តវបនបងគ បឲ់យេ េធ�េរ ងេនះ។ េនះគឺជ
េបសសកកមមរបស់េយង។
53 បនទ បម់ក េពលគតេ់ដរេ រកឪពុក ខញុ ំគិតថ េនះជកែន�ងែដលបទចេ�ម ង
េនះ�តវបននិពនធេឡងពី�ពះបនទូល គតប់ននិយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម
�ណិតេម�� ដល់កូន�បសរបស់ទូលបងគំផង េ�ពះគតម់នេសចក�ី�ចែណននឹង
�រក�។” បននិយយថ “�គបគ់តក់នុងេភ�ង េហយនេំ ឆង យ ជេដម។”
គតនិ់យយថ “ខញុ ំបននគំតេ់ ជួបពួកសិស�របស់�ទង ់ ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ច
ពយបលគតប់នេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំគិត…”
54 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំ�ច �បសិនេបអនកនឹងេជ ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនអំ�ច
េ កនុងខញុ ំ” �ទងម់នបនទូលថ “េធ�� �បសិនេបអនក�ចេជ បន។”
55 េត�ពះអនុ ញ តឲយមនុស�ែដលេកតជំងឺម�រកីបនជេ �ពឹកេនះេទ ែដល
�តវបនជិះេលែ�គេ�យជំងឺម�រកី និងជំងឺម�រកីឈម ជំងឺេផ�ងៗ ទុកខ�ពយ
េត�ពះនឹងពយបលពួកេគ េហយឆ�ងកតអ់នកេទ? �បែហលជមនិែមន។ អតេ់ទ។
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េឃញេទ? ឥឡូវេនះ �ទងម់និប�ជយ័េទ។ “ខញុ ំ�ច �បសិនេបអនកេជ ។” េត�ទង់
មនបនទូលអ�ី?

ស�មបអ់�ីៗទងំអស់គឺ�ចេធ�េ បន…
ឥឡូវេនះ បង�បសទីល័រ េឡងមក…?…

ឥឡូវេនះ�គនែ់តេជ �ម �គនែ់តេជ �ម
56 ឥឡូវេនះ ដូចែដលខញុ ំអធិ�� ន ខញុ ំចងឱ់យអនក�កៃ់ដេលមនុស�។ អ�ីែដលពួកេគ
�តវករ…?…េហយចុះេ �តងប់នទ ត។់
57 បង�បស េនវលិ អនក�បេ�បង�ងំ េហយបងប�ូន…?…
58 ចងឱ់យអនក�ល់គន េ កនុងទស�និកជន េ�យឱនកបលឥឡូវេនះ។
អនក�ល់គន អធិ�� នយ៉ង�ជលេ� ។

�គនែ់ត…
59 �ពះអមច ស់េអយ សូម�ណិតេម�� ផង ទូលបងគំអធិ�� ន េហយេ�បស
មនុស�ទងំេនះ �មរយៈ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វៃន��ែរត៉…?…[កែន�ងទេទេ េលកែសត
—េអដ។]
60 មនុស�ជេ�ចន�មែខ�បនទ ត ់ សូមទតេមលពួកេគ េដមបេីមល�បតិកមមរបស់
ពួកេគថេតពួកេគយ៉ងេមច៉ែដរ េមលថេតពួកេគមន�បតិកមមយ៉ង�ចំេពះ
សកមមភពមយួ។ េឃញេទ? មនសកមមភពែបបហនឹង េគេលកេឡងេហយ
េចញមុខ។ េរ ងមយួេទ តគឺរេប បែដលពួកេគ�បតិកមមចំេពះសកមមភពេនះែដល
ពួកេគបនេធ�។ េ�កយពីបនមកដល់កែន�ងែដលមនជំេន ថ េពលែដលេគ
អធិ�� ន សូមឲយបនជសះេសប យ បនទ បម់កេមល�បតិកមមៃនសកមមភពរបស់
ពួកេគ។
61 ឥឡូវេនះ �គគង� លរបស់េយងមន�រដល៏�មយួស�មបេ់យង ខញុ ំ�បកដ
�ស់ េ �ពឹកេនះ។
62 េរ ងមយួែដលខញុ ំចងប់េ ចញមតិបន�ិច គឺេកមង�សីកតូលិកមន កឈ់រេ ទីេនះ
�ម�សនៈ។ ប៉ុនម នៃថងមុននងេ ផទះខញុ ំ នងនិងប�ីនង។ េហយខញុ ំបន�គ ល់
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ប�ីរបស់នងមយួរយៈេហយ។ េហយ—េហយមនអ�ីមយួេ េពលែដលេយង
កំពុងេធ�ករសមភ សនឯ៍កជន។
63 េនះេហយជកែន�ងែដលេយងមននិមតិ�។ េនះេហយជកែន�ងែដលេយង…
ខញុ ំធ� បម់ន�េ ទីេនះេ កនុង�ពះវ�ិរ ប៉ុែន�េទបែតបនេ�កកពី�ពឹក។ ជេដម។
េហយដូេចនះ�េ ទីេនះ។
64 ខញុ ំមនិែដលនិយយអ�ីេទ េ�ពះនងជេកមង�សី េរ ងមយួេទ ត នង�តវបន
ចិ ច ឹមកនុង�ពះវ�ិរកតូលិក ជេដម។ ប៉ុែន�នងបនេ ែចកចយជមយួម� យ
របស់នង។ េហយកនុងអំឡុងេពលេនះខញុ ំបនេឃញករនិមតិ�របស់ម� យរបស់
នង។ �បបន់ងអំពីប � របស់ម� យនង េហយេរ ប�បអ់ំពីនង និងរេប បែដល
ម� យរបស់នងេមលេ ។ ជករពិត�ស់ នង�តវបនេគវនិិចឆយ័េរ ងេនះ
ថ�តវឬអត។់ ខញុ ំមនិែដលេឃញម� យគតេ់ទកនុងជីវតិខញុ ំ។ នងដឹងេរ ងេនះ។
65 េហយនងេ �ពឹកេនះបនមកដល់�សនៈេ ទីេនះេហយឈរ េដមប ី
�រភព េហយទទួលយក�ពះ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់នង។ នងបន
េធ��េ �សនៈេ �ពឹកេនះ។
66 បង�បសេនវលិ េ�យមនិដឹងថ បនចកេ់�បង�បេលនង។ រេប ប
—រេប បែដល�ពះេធ�ករ! �បេ�បងេលនង ស�មបអ់នកជំងឺ។ ប៉ុែន� សូមេមល
កិចចករៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ េ�យ�រនង�តវបនចកេ់�បង�ងំ
ពិតជមនិឈេឺទ ប៉ុែន��តវបនចកេ់�បង�ងំ។ េមលពីរេប បែដល�េធ�ឱយអ�ីៗ
ដំេណ រករបន�តឹម�តវ? នងបនឈរជ�គិ�ទ នមន កឥ់ឡូវេនះ បនទ បពី់នង
បនក� យជអ�ីែដលេយងេជ ថជ�គិ�ទ ន។ ឥឡូវេនះនងបននិយយថ “េត
អនកនឹងអធិ�� នស�មបម់� យរបស់ខញុ ំបនេទ? នងឈ។ឺ” េនះគឺដូចគន ។ ដូេចនះ
េ�បង�ប�តវបនេគ�បជមុន។
67 ខញុ ំបនគិតថ េតសមរមយប៉ុ��  េឃញនរ�មន កក់ំពុង�តវបនសេ ងគ ះ។
�ពះ�គីសទបនឈរស�មបេ់យងទងំអស់គន ។ �ទងឈ់រស�មបទ់ងំអស់គន ។
េហយេ េពលែដលេកមង�សីេនះក� យជ�គិ�ទ នភ� មៗ នងកច៏ងឈ់រស�មប់
នរ�មន ក ់ ផងែដរ បង� ញថ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទចូលមកកនុងខ�ួនេយង
េ េពលែដលេយងពិតជបនសេ ងគ ះ។ ឥឡូវេនះ �ពិតជល��ស់។ ខញុ ំ—ខញុ ំ
ពិតជដឹងគុណចំេពះទឹកចិត�របស់�គី�ទ នដល៏�េនះ។ ឥឡូវេនះ �គនែ់តចងច។ំ
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68 ឥឡូវេនះ ចំេពះនរមីន កេ់នះ នងេ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ េហយចំេពះ
ស�ីកតូលិកមន កេ់ទ តែដលមក។ េហយខញុ ំចងនិ់យយពកយទងំេនះ មុនេពល
ែដលខញុ ំប ច បក់រអធិបបយជូន�គគង� លរបស់េយង សូមេមល េនះ◌ៈ
69 ឥឡូវេនះ �ពះវ�ិរកតូលិកមនេពលមយួដូចជ�ពះវ�ិរេនះ។ �បសិនេប
អនកនឹង�តឡបេ់ �ន�ពះគមពរី ែដលេយងេជ  េហយអនកដឹងថ �ពះវ�ិរកតូលិក
គឺជ�កមជំនុំដំបូងេគ។ េនះជករពិត។ ប៉ុែន��បនេគចេចញពីករបេ�ង នរបស់
�។ េនះជករបេ�ង នរបស់ពួកជំនុំកតូលិក។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ ពួកេគមន
�បមំយួរយ និងេស វេ េផ�ងេទ តែដលសេម�ចប៉ប និងេផ�ងៗេទ តបនសរេសរ
េនះគឺបរសុិទធស�មបព់ួកេគដូចជ�ពះគមពរីេនះែដរ។
70 ដូេចនះ េមល េតេនះជអ�ី អនកមនិបនផ� ស់ប�ូរេទ។ អ�ីែដលអនកបនេធ� អនក
េទបែត�តវបនែ�បចិត�។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកយក…ពិត�ស់ ខញុ ំ
គិតថ�បែហលជអនកមយួចំនួន ពួកេគពីរនកេ់ �ពឹកេនះ គឺជ ស�ី។ �បែហលជ
មនបុរសកតូលិកមយួចំនួនមកទីេនះ។
71 �បសិនេបអនកនឹង�តលបេ់ �បវត�ិ� ស�ៃន�ពះវ�ិរ �បសិនេបអនក�ច
សួរបូជចរយរបស់អនក “សកមមភពរបស់�វក័ទងំេនះេ កនុង�ពះគមពរីេ ទីេនះ
េនះគឺជវធីិេនះ…េតេនះជពួកកតូលិកសមយ័េដមឬ?” គតនឹ់ងនិយយថ
“បទ។” េហយេនះជករពិត។ ពួកេគគឺែមន។ ឥឡូវេនះ ពួកេគ េមលថេតពួកេគ
មន�សនែបប�។ ពួកេគបនជួបគន  េ កែន�ង�ម ញ។ ពួកេគមនិែដល
និយយថ “អូម៉រ”ី ឬ “បិ�របស់េយង។” េនះជ�បៃពណីរបស់�ពះវ�ិរ។
េតពួកេគបននិយយអ�ី? ពួកេគបនសរេសរ�ពះ។ ពួកេគបនែ�សក។ ពួកេគ
បនយំ។
72 សូមេមលេ កនុងកិចចករជំពូកទី២ េ េពលែដល�វកដប៏រសុិទធេព�តស
និងយ៉កុប និងយ៉ូ�ន េហយទងំអស់គន បនេ ជមយួគន ។ �ពះគមពរីបន
ែចងថ ពួកេគនិយយភ�ដៃទ។ េហយពួកេគបនែ�សក េហយែថមទងំេធ�
ដូេចនះេទ តផង—ដូេចនះបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ រហូតដល់ពួកេគដូចជ�សវងឹ
េហយរហូតដល់ពិភពខងេ�កសួរថ “េតពួកេគ�សវងឹ��ថមីទងំអស់េនះឬ?”
73 េហយបនទ បម់កេព�តស ជ�វក័ េព�តសបរសុិទធ េពលគតប់នេ�កកឈរ
េហយគតប់ននិយយថ “បងប�ូនេអយ បុរសទងំេនះមនិែមន�សវងឹេទ
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ប៉ុែន�ពួកេគេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។” ដូច—ដូចែដល�ពះគមពរីបនែចង។
ឥឡូវេនះ េនះគឺជ�ពះវ�ិរកតូលិកសមយ័េដម េនះេបេយង�មករបេ�ង ន
របស់ពួកេគ។
74 ឥឡូវេនះ អនកេឃញេហយ បនទ បពី់�បែហលពីររយឆន មំក េសចក�ីៃថ�ថនូរ
ចបេ់ផ�មចូលេ កនុង�ពះវ�ិរ។ ចុះេតពួកេគបនេធ�អ�ី? ពួកេគបនបេងកតអងគករ
ដំបូងរបស់ពួកេគេ �កម�បឹក�នីេស  កនងគ.ស. ៦០៦. ពួកេគបនេធ�អ�ីជ
របស់ពួកេគ…េ េពលែដល�កម�បឹក�នីេស  �តវបនេធ�េឡងេ នីេស  ទី�កង
រ ៉មូ ពួកេគចបេ់ផ�មទទួលយកឥស�រជនដអ៏�ច រយទងំអស់េ កនុង េហយពួកេគ
បនបេងកត �ពះវ�ិរមយួ េហយបនបេងកត �ពះវ�ិរមយួ។
75 បនទ បម់ក �ែបកបកពី់បនួេ �បដំង។ ពួកេគបនេ —ពួកេគបនេចញពី
ទីេនះេ ជប៊សី�ព។ ពីប៊សី�ព េ សេម�ចប៉ប។ េហយពីេនះមក មន�គិ�ទ ន
អរស�ដូករ់បស់�កិច និងេផ�ងៗ រហូតដល់ពួកេគែបកបកគ់ន  េ ដល់កែន�ងែដល
អនកេឃញសព�ៃថងេនះ។ ��គនែ់តេ កនុងករែបកបក�់គប�់បេភទ។
76 ប៉ុែន�អ�ីែដលេយងកំពុងពយយមេធ� មតិ�កតូលិករបស់ខញុ ំ…សូមេមល េយងជ
កតូលិក ផងែដរ េយងជអនកដំបូង ែដលចបេ់ផ�មកតូលិក។ េហយ�កមជំនុំ
ែដលពួកេគេ េយងឥឡូវេនះ ភគេ�ចន េយង�តវបនេគេ ថជ េពនទីកុស�
េ�ពះេយងេជ េលពរជយ័ េពនទីកុស�។
77 េនះេហយជកែន�ងែដល�ពះវ�ិរកតូលិក�តវបនេរ បចំ។ េហយេ កនុង
អងគកររបស់េយងៃនេពនទីកុស� ៃថងេនះ�បសិនេប—�បសិនេបពិភពេ�កេនះ
�ចឈរបន�បរំយឆន េំទ ត អងគករេពនទីកុស�េនះនឹងមនលកខណៈផ�ូវករ
ជង�ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិកសព�ៃថងេនះ។ �កនែ់តឆង យេ ៗ �មរេប បដូចគន ។
េហយេ េពលែដលពួកេគបនេរ បចំេឡង ពួកេគេធ�ផទះសំ�កេ់ចញពី�។
េហយបនទ បម់កពួកេគ�គនែ់តក� យជផទះសំ�ក ់ និងសមជិក និង�ពលឹង
មនិបនែ�បចិត�។
78 ជូនចំេពះបងប�ូន�បស�សីជទីេគរព ដៃ៏ថ�ថ� របស់ខញុ ំចំេពះអនកទងំអស់គន ។
កនុងនមជអនកបេ�មរបស់�ពះ ខញុ ំមនិែដលនិយយពកយេនះពីមុនមកេទ េ កនុង
ពិភពេ�ក កនុង�កមជំនំុេនះ ខញុ ំមនិែដលនិយយេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន គឺ
កនុងនមជេ��របស់�ព ះអមច ស់ “េនះគឺជពន�ឺ។ េដរកនុង�។” 
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