
�ពះបន�បទនផ�ូវស�មបៃ់ថងេនះ

 …សូមបន�ិចេទ តកនុងកលេយងកំពុងេ�នកបលចុះ។

�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េយងអរ�ពះគុណ�ទងស់�មប់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ករសនយដអ៏�ច រយរបស់�ទងែ់ដល�ទងប់ន�បទនដល់េយង។
េយងខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះករទងំអស់េនះ។ េយងសថិតេ េ�កមកររពំឹង
ទុកដអ៏�ច រយេ ទីេនះេ កនុងទី�កងេនះកនុងចំេ�ម�គី�ទ នដល៏�ទងំេនះ។ េយង
រពឹំងថនឹងេឃញ�ទងេ់ធ�ករកនុងចំេ�មពួកេយង បង� ញវត�មនរបស់�ទង ់ ផ�ល់
ឱយមនុស�នូវេសចក�ីជំេន  បំផុសគំនិតពួកេគឱយេជ ។ េនះជេគលបំណងរបស់
េយងកនុងករមកទីេនះ �ពះបិ�។ េយងដឹងថេយង�ចទុកចិត��ទង។់ េយងនឹង
មនិខកចិត�េឡយ។ ដបតិេយងសូមកនុង�ពះនម�ទង។់ �ែមន៉។

សូមអងគុយចុះ។

�ពឹកេនះខញុ ំសបបយចិត��ស់ែដលបនញុំ��រេពល�ពឹកជមយួ�កម
អនកបេ�ម�ពះល�ៗទងំេនះេ កនុងទី�កង។ ដូេចនះេហយេយង…ខញុ ំគិតថ—បងប�ូន
បនថត��បសិនេបនរ�មន កច់ងប់ន។ �គៃនករ�បកបែបបេនះែដលេយង
មន។ េហយឥឡូវេនះ យបេ់នះជយបទី់ពីររបស់េយង ែដលកំពុងេធ�ដំេណ រ
�មផ�ូវ។ ដូេចនះឥឡូវេនះ េយងទុកចិត�ថ �ពះអមច ស់នឹង�បទនពរអនកទងំអស់គន
យ៉ងបរបិូរណ៍។

ខញុ ំេជ ថខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមលមតិ�ល�របស់ខញុ ំគឺេ�ក�សី �បស់�ូ ែដលអងគុយ
េ ទីេនះ បង�សី�បស់�ូ។ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ ខញុ ំចបំង�បស វ ី
លី �បស់�ូ។ ខញុ ំទទួលសំបុ�តពីនងេ ៃថងមុន និងរបូភពរបស់បង�បសវលីី
សមជិកសភ។ ដូេចនះគត—់គតប់នពិករអស់រយៈេពលហុកសិប�បមំយួឆន ំ
មកេហយ។

កលបន�បជុំេ យបម់យួ េឃញនិមតិ�មយួអំពីគត ់ អងគុយ ឆ�ងកត់
ទស�និកជន ជមយួនឹងឈុតេខ�វរបស់គត ់ �កបចុះ។ គតប់នជិះរេទះ
រញុ និងកនេ់ឈ�ចត ់ ដូចែដលអនកទងំអស់គន ធ� ប�់គ ល់គត ់ �ព ះអមច ស់េយ
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សូ៊វបនពយបលគតេ់ យបដ់ែដលេនះ។ េហយគតម់នជំេន រហូតដល់គត់
�� ប។់

េយងមនកិត�ិយស�ស់ យបេ់នះស�មប់ ស�ីេមម៉យជ�បពនធរបស់គត់
ែដលបនអងគុយេ ទីេនះ។ េតគតម់ន�យុប៉ុនម នេពលេ ជួប�ពះអមច ស់?
េតគតម់ន�យុប៉ុនម ន? [បង�សី�បស់�ូេឆ�យ—េអដ។] រស់េ បន�យុ
ែបត៉សិប�បមំយួឆន ។ំ [បង�សី�បស់�ូែថ�ងទីបនទ ល់អំពីករ�� បរ់បស់គត។់]
បនេ �នសួគេ៌ដមបេី ជមយួ…េយងមនអំណរគុណចំេពះបុរសដអ៏�ច រយ
អនកចមបងំៃនេសចក�ីជំេន ដអ៏�ច រយ។

ឥឡូវេនះ យបេ់នះ េយងមនិចងទុ់កអនកយូរេទ។ េយងទុកអនកេលសដបន់ទី
កលពី�ង ចម�លិ ៃមភនទីរហូតដល់េម៉ងដប។់ ជធមម�េយងេចញេ េម៉ង
�បបំនួ�មសិប។ ខញុ ំនឹងពយយមកំណតេ់ពលស�មបយ់បេ់នះ។ ខញុ ំបន…ខញុ ំ
បនផ� ស់ប�ូរពី�រទំនយរបស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំបនអធិបបយជំុវញិតំបនេ់ផ�ងៗៃន
�បេទស េ កនក់មមវធីិផ�យដំណឹងល�ម�ងេទ ត។ េហយេ េល�រទំនយ
ទងំេនះ េយងនឹងរក��បន�។ េហយឥឡូវេនះេដមបកីត�់ចុះ �េរ ងលំបកបន�ិច
េហយ�ផ� ស់ប�ូ រ—ព័ននកិចចទំងអស់គន ។

េហយមូលេហតុែដលខញុ ំេធ�ែបបេនះ◌ៈ េ�ពះៃថងមយួចុះមកពី�បេទស
ក�� េ ខងេលេ ម៉ុន�� �ពឹក�ពលឹមមយួ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ…ខញុ ំ
ដឹងថ�� បេ់ ចែម�ក ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងជិះ�ន េហយមនអ�ីមយួទកទ់ញចំ�ប់
�រមមណ៍ខញុ ំ។ ខញុ ំបនឮសំេឡងធមម�ដូចអនកឮខញុ ំនិយយថ “េឈម ះរបស់អនក
�តវបនសរេសរេ េលភនេំនះ។” េហយខញុ ំបនេមលេ  េហយេ េពលែដល
េយងបនឈប ់ ប៊លីីនិងខញុ ំ �ពះអមច ស់េយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “�តលបម់កវញិ
ឥឡូវេនះ េហយចបេ់ផ�មចូលេ កនុងករផ�យដំណឹងល�ដូចែដលអនកបនេធ�។”

េហតុេនះេហយបនជខញុ ំមកទីេនះយបេ់នះ ពីេ�ពះ�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត
អធិ�� នឲយអនកជំងឺ។ �មនេរ ងែវងឆង យពី� េហយខញុ ំ�បកដថអនកនិយម�� ប់
េថបេ ទីេនះ ែដលឮែខ��តរ់បស់េយង បនដឹងអំពីេរ ងេនះេហយ។ ខញុ ំមកេនះ
េដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺម�ងេទ ត។ មនអំេ�យទនដអ៏�ច រយជេ�ចន
េ កនុង�ពះ។ �ពះ�ចេ�បវតថុទងំេនះែដល�ទងស់ព��ពះហឫទយ័ �បសិនេបេយង
�គនែ់តអនុ ញ តឱយ�ទងេ់ធ�ដូេចនះ។ �ទងជ់�ពះអមច ស់។
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េហយឥឡូវេនះខញុ ំពយយមមនិ…�កៃ់ដេលមនុស�េទេបខញុ ំ�ចរក��បន
េ�យ�រែតេ ទីេនះ �េមលេ ដូចជ (េនះមនិអីេទ) ប៉ុែន��េមលេ ដូចជ
នរ�មន កនឹ់ង�តវបនពយបល ពួកេគនិយយ “ែមនេហយ អេ ច ះ-និង-អេ ច ះ
�កៃ់ដេលខញុ ំ។” េឃញេទ? ខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត�េឃញអនក�គនែ់ត�កៃ់ដេល�ទង ់ េល
�ពះ�គីសទ។

េគលបំណងរបស់ខញុ ំគឺ េយងទងំអស់គន ដឹងេ�យបទគមពរីថ ករពយបល
ដេ៏ទវភព�តវបនធនរចួេហយស�មបអ់នកេជ �គបរ់បូ។ �ជែផនក—�ជែផនក
មយួៃនកររងទុកខរបស់�ពះេយសូ៊វៈ “�ទងប់នរងរបសួេ�យ�រអំេពរលំងរបស់
េយង េ�យ�ន មជរំបស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។ កលេ�កម៉ូេសេលក
ពស់លង�ិនេឡងេ ទីរេ��ថ ន បុ�តមនុស�ក�៏តវេលកេឡងែដរ។” មូលេហតុ
ដូចគន ។

េហយេនះគឺជ�បេភទែតមយួ �ពះ�គីសទគឺជអនកតំ�ង។ េហយបនទ បម់ក
�បសិនេប—េបដង� យធួនចស់�ចេ�បសឲយជបន េតដង� យថមីគួរេលសជង
ប៉ុនម នេទ ត ែដលបនទទួលរបស់ល�ជង បេងកតករពយបលដេ៏ទវភព។

ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ�តវបនេលកេឡងេ�យមូលេហតុដូចគន ែដលពស់
លង�ិនេធ� (�ទងប់នផទុកបប): េ�យ�រសត�ពស់�តវបនេធ�េឡងពីលង�ិន
េហយលង�ិន ជ “និមតិ�ស ញ ៃនករវនិិចឆយ័ដេ៏ទវភព” និងសត�ពស់បង� ញពី
“ប�� �របស់សត�ពស់” ពីសួនចបរេអែដន ជកែន�ងែដលអំេពបប និងជំងឺ
បនចូល។

េហយ�ពះេយសូ៊វមនិ�ច…គម ននរ�មន ក�់ចផ�យអំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជដង� យធួនបបេ�យគម នករអធិបបយពីករពយបលពី�ពះេឡយ។ គម ន
នរ�មន ក�់ចផ�យដំណឹងល�េ�យគម នករអធិបបយពីករពយបលដេ៏ទវ
ភពេឡយ។ ពីេ�ពះ េឃញេទ អនកមនិ…គតម់ន…មនិចបំចម់នរបស់
ជក�់កេ់ទ។ ដូចជ�បសិនេបសត�បនខអំនក អនកមនិចបំចក់តេ់ជង�េទ ឬ
កតអី់របស់គត—់ៃដរបស់គតឬ់អ�ីកេ៏�យែដលគតម់នេ ជំុវញិអនក។ �គនែ់ត
សម� បគ់តពី់កបលគឺជករេ�សច។

េហយេនះជរេប បែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�េ េពល�ទង—់េ េពលែដល
�ទងសុ់គតស�មបអ់ំេពបបៈ �ទងប់នសម� បអ់�ីៗទងំអស់ែដលអំេពបបធ� បេ់ធ�
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�ទងប់នេ�ះេយងទងំ�សង។ ឥឡូវេនះេយងកំពុងចូលមក—ទទួលសំណងដ៏
អ�ច រយរបស់េយង…សំណងៃនកររេំ�ះេយងទងំ�សង េ េពល�ទងយ់ងមក
ម�ងេទ ត។

ដូេចនះ អនកេឃញេទ ជំងឺេ�យផទ ល់គឺ—គឺប�� លមកពីអំេពបប។ មន
នរ�មន កប់នេធ�បប។ គម នជំងឺទល់ែតមនអំេពបប។ េហយេពលែដល
អំេពបបចូលមក េនះជំងឺកម៏ក�មែដរ។ ជំងឺគឺជគុណលកខណៈៃនអំេពបប។
េហយបនទ បម់ក េ េពលែដល�ទងប់នសម� បអ់ំេពបប �បនយកលកខណៈ
ទងំអស់េ ជមយួ។ េឃញេទ ��តវែតអ ច ឹង។

ឥឡូវេនះ េយងនឹង�នែផនកមយួៃនបទគមពរីេ យបេ់នះ។

ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ែដលបន�តលបម់កវញិេ យបេ់នះ បងប�ូន�បសដ៏
ល�របស់ខញុ ំែដលេ កនុងករ�បជំុេនះេ �ពឹកេនះ េហយរកេឃញបង�បស �ក
�ន េ ខងេ�កយេនះ ផងែដរ និងមតិ�ភក័�ិរបស់ខញុ ំជេ�ចននកេ់ទ ត។ រកី�យ
�ស់ែដលមនបងប�ូនេ ទីេនះយបេ់នះ។ សូមអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំឥឡូវេនះ
�បសិនេបអនក�ច។

ឥឡូវេនះ ចូរេយងេបកេ កនុងបទគមពរី ស�មបែ់តអតថបទខ�ីប៉ុេ�� ះ េប
�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័។
2 េហយចថំ យបៃ់ថងែស�ក អធិ�� នស�មបអ់នកឈមឺ�ងេទ ត។ េហយ
ឥឡូវេនះេ េពលែដលខញុ ំកំពុងអធិបបយ…សូម�� បទ់ងំអស់គន  ពយយម
េធ�ែបបេនះ កុំរងច់េំរ ង�មយួេកតេឡង។ អ�ីែដលអនក�តវេធ� គឺេជ �ពះ
ឥឡូវេនះ។ េជ �ទងឥ់ឡូវេនះ! េឃញេទ?
3 ឥឡូវេនះមនពន័ធកិចច�គប�់បេភទ។ �ពះជមច ស់ េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ
ខញុ ំេជ ថ �ទងប់ន�បទនឱយេយងនូវអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងម់នេ កនុងេស វេ
របស់�ទង។់ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នសនយ េយងបនេឃញ េហយេ ែត
�កដូ់ចជមនុស�មនិ�ចយល់បន។ អស់អនកែដលែតង�ងំ ឱយចប�់បន
េនះេទបចបប់ន។ �េធ�ឱយមយួខ� ក ់េហយេបកែភនករបស់អនកេផ�ង។
4 ចូរចថំ េយងេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ទងម់និ�� បេ់ទ ប៉ុែន�មនជីវតិជេរ ងរហូត។ េហយ
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�ទងេ់ ទីេនះយបេ់នះ។ េយងេ កនុងវត�មនរបស់�ទងេ់ យបេ់នះ េហយ�ទងេ់
ទីេនះ េដមបបី ជ កនិ់ងេធ�ឱយេសចក�ីសនយ�មយួែដល�ទងប់នសនយស�មប់
ៃថងេនះ។ េហយ�ទងគឺ់េ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
ដូេចនះ អ�ីកេ៏�យែដល�ទងធ់� បម់ន គឺជ�ទងដ់ែដល េ យបេ់នះ។ ដូេចនះ សូមឲយ
េយងេជ េល�ទងឥ់ឡូវេនះ េពលេយង�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េហយនិយយអំពី
�ទងក់នុងដប�់ប ំឬៃមភនទីបនទ ប។់

5 េ�កុបបត�ិ ជំពូកទី២២ និងខទី៧និងទី៨ ស�មបជ់វធីិៃនករទទួលបន
អតថបទមយួ។

អុី�កនិយយនឹងឪពុកថ េ�កឪពុកេអយៈ គតក់េ៏ឆ�យថ អី
កូន។ រចួ�និយយថ េនះមនេភ�ង និងឱសេហយ ែតកូនេច មសំ�ប់
ដង� យដុតេតេ ឯ�?

អ�័ប�េំឆ�យថ កូនេអយ កូនេច មែដលសំ�បជ់ដង� យដុត េនះ
�ពះ�ទងនឹ់ងផគតផ់គងឲ់យ ដូេចនះ កន៏គំន េ េទ ត។

6 �ព ះអមច ស់េយសូ៊វ សូម�បទនពរដល់�ព ះបនទូលរបស់�ទង ់ សូមកុំឲយ�
�តឡបម់កវញិជេមឃៈ ប៉ុែន� សូមឲយ�គបពូ់ជធ� កម់កេលដី ែដលនឹងនមំកនូវ
េសចក�ីសេ ងគ ះដល់អនកែដលខ�ះខត ទងំផ�ូវកយ និងខងវ ិ ញ ណ។ េយងេប�ជញ
ខ�ួនេយងចំេពះ�ទង ់ �កមជំនុំ ទស�និកជន �ពះបនទូល អតថបទ បរបិទ។ សូមឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�គប�់គងេលេយង ែដលេយង�ចេឃញ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន៉។

7 ខញុ ំចងអ់ធិបបយែតប៉ុនម ននទីឥឡូវេនះេ េលៈ �ពះបន�បទនផ�ូវស�មប់
ៃថងេនះ។

8 �ពះែតងែតមនផ�ូវ។ មនផ�ូវពីរេនះជ ផ�ូវរបស់េយង ឬផ�ូវរបស់�ទង។់ �ពះ
មនផ�ូវស�មបៃ់ថងេនះ ដបតិ�ទងែ់តងែតបេងកតផ�ូវស�មប�់គបយ៉់ង។ �ពះជមច ស់
�ទង�់ជបពីទីប ច ប ់ ដូេចនះ�ទងប់ន�កប់ទគមពរីរបស់�ទងស់�មបស់មយ័នី
មយួៗ។ េហយសមយ័េនះេ េពលែដល�មកដល់…ឥឡូវេនះកុំខកខនកនុង
ករេមលេរ ងេនះ។ សមយ័េនះឯង កលេបមក �មធមម�ពន័ធកិចចក�៏យឡំ
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កនុង�សន ជេដម និង�បៃពណី រហូតដល់�មនចមង យមយួ�នម៉យពី
�ពះបនទូល។

9 េហយបនទ បម់ក�ពះែតងែតប ជូ ននរ�មន កម់កកែន�ងេកតេហតុ ែដល
ជេ��។ េហយេ��េនះ…�ពះមនិែដលផ� ស់ប�ូរ�បពន័ធរបស់�ទងេ់ទ។ �ទង់
មនិែដលផ� ស់ប�ូរផ�ូវរបស់�ទងេ់ឡយ។ �ទងែ់តងែតេធ���មរេប បដែដល។ �ទង់
ែតងែតមន �ទង�់តវែតេធ��េ េពលេនះ។ េហយ�មរយៈេនះ �ពះជមច ស់េធ�ករ
និងប ជ ក�់ពះបនទូលេនះ។ ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ កនអ់នកកលពីយបម់ញិ
�ពះកំពុងេធ�ករបក��យរបស់�ទង។់ �ពះមនិ�តវករនរ�មន កប់ក��យ
�ពះបនទូលេ កន�់ទងេ់ឡយ។ �ទងប់ក��យ�េ�យខ�ួនឯង េ�យប ជ ក�់
េធ�ឱយ�ពិត។ េហយេ េពលែដល�ពះមនបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ�អ�ីមយួ េនះ�ទង់
េធ� �មនិមនសំណួរអ�ីេទ តេទ។ េនះជរេប បែដល�ទងេ់ធ�។

10 ដូេចនះ �ពះបនបេងកតផ�ូវស�មបេ់យង។ �ពះ�ស�ញ់កូនរបស់�ទង។់ �ទង់
�ស�ញ់� ស��ទង។់ �ទងច់ងជ់ួយពួកេគ។ �ទងច់ងជ់ួយអនកេ�ចនជងអនក
ចងប់នជំនួយ។ �បសិនេបអនក�គនែ់ត�ចទទួលបន�េ កនុងចិត�របស់អនក េនះ
�ពះជមច ស់មនឆនទៈជួយអនកេ�ចនជងអនកេដមបជីួយខ�ួនឯង។ ប៉ុែន��ទងម់នផ�ូវ
មយួ េហយេនះជផ�ូវែតមយួគតែ់ដល�ទងនឹ់ងេធ�គឺ�មផ�ូវ�ទង។់ អនក�តវែតមក
�មលកខខណ� របស់�ទង ់ មនិែមនលកខខណ� របស់អនកេទ។ លកខខណ� របស់�ទង!់
អនកចងប់នផ�ូវជក�់កម់យួ ប៉ុែន��ទង—់�ទង�់បទន�ដល់អនកនូវផ�ូវរបស់�ទង។់

11 ដូច�ម៉នក់ំពុងមុជទឹក—េនះ—ទឹកៃនទេន�យរ័�ន។់ េហតុអ�ីបនជគត់
បននិយយថ ទឹកេឡងេ កនុង�បេទសរបស់គត�់� តជង និងល�ជង ប៉ុែន�
េនះមនិែមនជអ�ីែដលេ��បននិយយេនះេទ។ “មុជេ ទីេនះ។” គតម់ុជ
ម�ង េ�គឃ�ងេ់ ែតមន។ �បមំយួដង�េ ែតមន។ គត�់តវែត�� បប់ងគ ប់
េហយេដរ�មផ�ូវរបស់�ពះ។ េហយេពលគតប់ន�� ប�់មផ�ូវរបស់�ពះយ៉ង
េពញេលញ េនះេ�គឃ�ងក់ច៏កេចញេ ។

12 េហយខញុ ំនិយយេ យបេ់នះថ េបេយងេធ��មវធីិរបស់�ពះ េនះជំងឺឃ�ង់
នឹងចកេចញេ  ជំងឺនឹងចកេចញ អ�ីៗនឹងចកេចញ ប៉ុែន�េយង�តវមកផ�ូវ�ទង់
ស�មបៃ់ថងេនះ។ ឥឡូវេនះ ករ�ជមុជទឹកេ កនុងទេន�យរ័�ននឹ់ងមនិបនករ
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េទឥឡូវេនះ។ េនះគឺស�មបស់មយ័�ម៉ន។់ ចបបគឺ់ស�មប—់ស�មប់
ជនជតិយូ�។ �ពះគុណគឺេ�យ�ពះ�គីសទ។

13 ប៉ុែន�សមយ័នីមយួៗមនែផនកៃនដំណឹងល�របស់ខ�ួនែដលបនពយករ
រចួេហយ។ �ពះគមពរីេនះគឺជករេបកសែម�ងេពញេលញរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
មនិ�ចបែនថមេ �េទ តេទ ឬអ�ីែដលបនយកេចញពី�ែដរ េបអនកេធ��េនះអនក
�តវប�� �។ េយងមនិ�ចបែនថមអ�ីេ កនុង�បនេទ កម៏និយកអ�ីេចញពី�បន
ែដរ។ េយង�តវែតេមលេ ទីេនះ េហយេមលអ�ីែដលបនសនយស�មបស់មយ័េនះ
េហយបនទ បម់កេឃញ�េកតេឡង។ េនះគឺជ�ពះែដលបក��យ�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ េ េពលែដល�បននិយយថ “�ពហមចរនឹីងមនគភ”៌ នងមនគភ៌
ែមន។ េនះគឺជករបក��យរបស់�ពះអំពី�។ អ�ីែដល�ទងស់នយ គឺ�ទងេ់ធ�។

14 ឥឡូវេនះ េយងេឃញថ �ពះមនិបនផ� ស់ប�ូរ�បពន័ធរបស់�ទងក់នុងករេធ�អ�ី
េនះេទ។ �ទងែ់តងែតេធ��ដូចគន ។ េយងកំពុងផ� ស់ប�ូរឥតឈបឈ់រ េ�ពះថេយង
មនកំណត។់ េយងេធ�ខុស�គបែ់បបយ៉ង េហយ�ចែកលម� និងកនែ់ត�បេសរ
េឡង។ ប៉ុែន��ពះគឺគម នទីប ច ប។់ ករសេ�មចចិត�ដំបូងរបស់�ទងគឺ់ល�ឥតេខច ះ
�គបេ់ពលេវ�។ �ទងម់និ�ចឆ� តជងេនះេទ។ �ទងគឺ់ជ…�ទងគឺ់ជ�បភព
ៃន�បជញ ទងំអស់។ �ទងគឺ់ជ�បជញ ទងំអស់។ �ទងម់ន�គបអ់ំ�ច �គប់
�ពះេច��  �គបទី់កែន�ង ដឹងសព��គប ់ េហយគម នែដនកំណត។់ ដូេចនះ េពល�ទង់
មនបនទូលអ�ីមយួ ចូរពយរួ�ពលឹងអនកេ េល� ពីេ�ពះ�ជករពិត។

15 ឥឡូវេនះ �ពះវ�ិរខ�ះនិយយថ “េហយេយងមនិេជ មយួេនះេទ េហយេយង
េជ មយួេនះ។” �ពះនឹងមនិជំនំុជំរះេទស—ពិភពេ�កេ�យ�ពះវ�ិរ�មយួ
េឡយ។ �ទងជំ់នំុជំរះ�េ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះបនទូល។
�ទងនឹ់ងជំនុំជំរះ�កមជំនុំេ�យ�ពះបនទូល។

16 េហយ�បសិនេបេនះគឺជករេបកសែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មប�់គប់
សមយ័កល េហយស�មបស់មយ័េនះ �ទងប់នេបកសែម�ងេ កនុង�ពះគមពរី
េនះ នូវអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�េ សមយ័េនះ េហយេ េពលែដលេយងេឃញ�េធ�
� េ េពលែដលេយងេឃញ�ទងេ់ធ�អ�ែីដល�ទងប់នសនយនឹងេធ�។ មនិែមនជ
កំេណ ត�ពហមចរ ី េនះគឺពីរពនឆ់ន មំុន។ ប៉ុែន�អ�ីែដល�ទងប់នសនយនឹងេធ�េ
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ៃថងេនះ អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�េ ៃថងេនះ េនះជអ�ីែដល�ទងម់នេ
ៃថងេនះ។
17 ជេ�ចនេលកេ�ចន�រ មនុស�និយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំមនិេជ �េទ។”
ែមនេហយ អនកបនទទួលអនកបកែ�បរបស់េអ�៉ម�ងេទ ត �គនែ់តយកែផនកខ�ះ
របស់� ប៉ុែន�មនិែមនទងំអស់របស់�េទ។
18 ដូេចនះ េយងចងច់ថំ �ពះេ ែតដែដល។ �ពះបនទូលរបស់�ទង ់ និងអ�ីែដល
�ទងម់នបនទូល �ទងនឹ់ងេធ��។
19 បង� ញថ�ទងម់និផ� ស់ប�ូរេទ។ េ កនុងេ�កុបបត�ិ១ �ទងម់នបនទូលថ
“សូមឲយ�គបពូ់ជេចញមក�ម�បេភទផលែផ�របស់�។ សូមឲយ�គបពូ់ជេចញមក
�ម�បេភទរបស់�។” េហយេ ទីេនះ េយងបនបះ៉អ�ីមយួេ ទីេនះ ែដលេធ�ឲយ
អនកវវិត�នទ៍ងំអស់េចញ។ អនកមនិ�ចបងក តពូ់ជរបស់ទងំេនះបនេទ។ អនកយក
ដូចេសះនិង—និង…និង—សត�� បងក តព់ួក�ជមយួគន  អនកទទួលបនសត��
កត ់ប៉ុែន�សត��កតម់យួកបលមនិ�ចបងក តពូ់ជមកជសត��មយួេទ តេនះ
េទ។ �ឈបេ់ ទីេនះ។ “ពូជនីមយួៗៃន�បេភទរបស់�។” ពួក��ចបងក តពូ់ជ
បន ប៉ុែន��ផ� ស់ប�ូរខ�ួន�ម�ងេទ ត បង� ញថ�មនិមនករវវិត�នដូ៍ចេនះេទ។
អត ់ េទបទ។ �ឈបេ់ ទីេនះ។ អនក�ចបងក តៃ់សពសពី�ច និងអ�ីេផ�ងេទ ត
ប ចូ លរមួគន  េហយ�េចញជខត�់ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចបងក តខ់ត�់េនះ
េ េទ តេទ។ អតេ់ទ បទ។ អនក�ចបងក តពូ់ជេពតកូនកត ់ ប៉ុែន�អនក�េំពត
កូនកតេ់នះម�ងេទ ត អនកមនិបនអ�ីេ�ះ។ អនក�តវបងក ត�់េឡងវញិ�ល់េពល។
េ�យ�រែត�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “សូមឲយ�គបពូ់ជេចញផលែផ��ម
ពូជរបស់�។”
20 េហយឥឡូវេនះ �មរយៈករបងក តពូ់ជ សូមេមលអ�ីែដលពិភពេ�កទទួល
បនសព�ៃថងេនះ។ ខញុ ំបន�នអតថបទមយួេ ទីេនះ េចញពីទស�នវត�ី ឌីេហគស
កែន�ងែដលថ “ៃមភឆន ចំបពី់េពលេនះេ  ស�ីនឹងមនិមនកូនេទ �បសិនេបេ ែត
បន�។ ពួកេគបរេិភគ��របងក តច់�មះ។” េរ ងរបស់�គឺ ពួកេគបនបងក ត�់
េហយេនះមនិែមនជវធីិែដលមនុស��តវបនបេងកតេឡង េដមបបីរេិភគ��រ
�បេភទេនះេទ។ ��តវបនបេងកតេឡងេដមបជីួប�េ កនុង…ឬញំុ��មរេប ប
ែដល��តវបនបេងកតេឡង។ េនះេហយជមូលេហតុែដលសព�ៃថងេនះ ែដល
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ពួកេគមនិ�ចរក��ចប់នេហយអ�ី�គបយ៉់ងគឺដូចែដល�មន គឺេ�យ�រែត
�ជកូនកត ់ ដំ�ំេក�  េហយ អូ �គបម់េធយបយ។ ��គនែ់ត�យប ចូ ល
គន ទងំអស់។ �េ ដល់កែន�ងែដលពូជមនុស�ទងំមូល�តវបនបំផ� ញេ�យ
សមទិធិផលរបស់ពួកេគ េ�យពយយមយកអ�ីែដល�ពះបនេធ�យ៉ងល� េហយ
បែង�រ�មកវញិ េហយេធ���មវធីិេផ�ង �មផ�ូវរបស់េគ។ ទុក��មរេប បែដល
�ពះបនបេងកត!
21 �ែថមទងំបនេ ដល់កែន�ងែដលពួកេគកំពុងពយយមបងក ត�់កមជំនុំ
សព�ៃថងេនះ ពីពិធីបុណយ�ជមុជទឹកពិត�បកដៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ រហូតដល់ករ
ចបៃ់ដ។ �បេភទៃនករេ�បះទឹកខ�ះ េដមបពិីធីបុណយ�ជមុជទឹក។ អូ ខញុ ំេអយ! េរ ង
ទងំមូលគឺជកូនកត។់ េយងចង�់តលបម់កវញិ។
22 រកុខជតិកូនកត ់ អនក�តវយកកូន�េ បញ់ថន  ំ េហយករពរពីសត�ល�ិតនិង
ដងកូវពី�។ ប៉ុែន�មនិែមនជរកុខជតិែដលមនសុខភពល�ពិត�បកដ គតរ់ងឹមំ
ល� គម នសត�ល�ិតមកេលគតេ់ទ។ គតម់ន�គប�់គនក់នុងខ�ួនគត ់ េដមបកីមច ត់
េមេ�គ។
23 េហយកជ៏�គី�ទ នពិតែដរ! អនកមនិចបំចចិ់ ច ឹមេហយេគះគត ់េហយ�បប់
គតពី់េរ ងេនះ ឬេរ ងេនះនិងេផ�ងេទ ត េឡយ។ គតប់នទទួលអ�ីមយួេ កនុង
គត ់ពិធីបុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលេបះេចលអ�ីៗែដលេ សល់។
មនិបចអ់ង�រគតេ់ទ េ�ពះគតជ់រកុខជតិពិតរបស់�ពះជមច ស់។ គតប់នទទួល
អ�ីមយួេ កនុងគតែ់ដលេធ�ស ងគ ម។ �គិ�ទ នមន កត់សូ៊�គបស់មរភូមេិដមបគីត់
�ចឈរបន។ គត�់តវែតេធ�� �បសិនេបគតរ់ពឹំងថនឹងមន។ េហយ�មរយៈ
ករេធ�� �មនអ�ីមយួេ កនុងគតែ់ដលែថរក�គត។់
24 េអ�៉បនពយយមបងក ត�់ពះបនទូល េ េដមដំបូង។ �ពះបន�បបន់ងថ “ៃថង
ែដលអនកបរេិភគ� ៃថងេនះអនក�� ប។់” នងពយយមបងក ត�់េ�យចំេណះដឹង
ែដល��ងំផ�ល់ឱយនង។ េហយេ េពលែដលនងេធ� នងបនបតប់ងពូ់ជ
មនុស�ទងំមូល េ ទីេនះេ �រកខ េ េពលែដលនងពយយម�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ជមយួនឹងចំេណះដឹង។
25 �មនិបនមកពីចំេណះដឹងៃន�ពះបនទូលេនះេទ �មកេ�យ�ពះេច��
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! “មនិែមនេ�យអំ�ចេ�យកម� ងំេទ ប៉ុែន�េ�យ
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�ពះវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំ” �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ។ េនះេហយជរេប បែដល
�ពះេធ��។ �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺជ�គបពូ់ជៃនជីវតិអស់កលបជនិចច។

26 �បសិនេបអនកពយយមបងក ត�់ េតអនកនឹងេធ�អ�ី? អនកនឹងសម� បខ់�ួនឯង
ជមយួ�។ �នឹងមនិដំេណ រករេទ។ �នឹងមនិ�យេលសពីេ�បងឬទឹកែដលមនិ
�យេនះេទ។ �នឹងមនិេធ��េទ។

27 ពួកេគមនិែដលពយយមែស�ងរកអ�ីែដល�បេសរជងវធីិរបស់�ពះកនុងករេធ�
�េនះេទ។ អនកដឹងេទ ពួកេគមនិែដលរកេឃញវធីិ�មយួេឃញ សូមបែីត ឱយ
មនមនម់យួេកតមកេលេ�កេនះ េ�កពីញស់េចញពីសុ៊តរបស់គត។់ េត
អនកដឹងេទ? ពួកេគមនិបនរកេឃញវធីិ�បេសរជងេនះេទ។ មតិ�តូចេនះេកតមក
មន�ន មេ ខងចុង—េ ចុងប ចបៃ់ន�កចករបស់គត។់ េហយ�កចករដតូ៏ច
េនះគតប់នយកេ េធ�ករ េហយេ េអះ េអះេ វញិេ មក រហូតដល់កបល
គតច់បេ់ផ�ម ធូ��ល េ�ជសេរ សផ�ូវរបស់គតេ់�យេសរ។ី �ជផ�ូវែដល�ពះ
បន�បទន។ អនកដកគតេ់ចញពីសំបក �នឹងសម� បគ់ត។់ គតនឹ់ងមនិរស់េទ
�បសិនេបអនកដកគតេ់ចញពីសំបក។ គត�់តវែតមក�មផ�ូវរបស់�ពះ។

28 េនះជអ�ីែដលជប � ជមយួ�គី�ទ នសព�ៃថងេនះ។ េយងបន��ពំួកេគ
យ៉ងទន ់ េហយេយងចបៃ់ដពួកេគ េហយនពំួកេគចូលេ�យសមង ត ់ េហយ
ចូលរមួជមយួពួកេគកនុង�ពះវ�ិរ។ អ�ីែដលពួកេគ�តវករគឺ�សនៈអធិ�� ន
សមយ័បុ�ណែដលពួកេគអធិ�� ន រហូតដល់េ�បខ�ួនឯង ចូរមក�មរេប បែដល
�ពះបន�បទនមក រហូតដល់ពួកេគបនរេំ�ះខ�ួនេចញពីពិភពេ�ក។ ប �
របស់� ៃថងេនះ ពួកេគបន�កេ់ឈម ះរបស់ពួកេគេ េលេស វេ  េហយចូលរមួ
�ពះវ�ិរ េហយេនះជអ�ីទងំអស់។ ប៉ុែន� ផ�ូវរបស់�ពះ ែដលជផ�ូវែដលបនផ�ល់
គឺ�តវ�ន កេ់ ទីេនះ េហយេធ�ផ�ូវរបស់អនក រហូតដល់�ពះ�បទនកំេណ តថមីដល់
អនក។ េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ យកគតេ់ចញ �នឹងសម� បគ់ត។់

29 េនះេហយជអ�ីែដលជប �  េ ៃថងេនះ ជមយួ�បជជន។ កំេណ តថមី
ពួកេគទងំអស់គន េគចពី�។ ពួកេគមនិចូលចិត��េទ។ អូ ពួកេគបនជំនួសអ�ីមយួ
ស�មបក់ំេណ តថមី “េ�កកេឡងេហយេជ  េហយេនះជអ�ីែដលអនក�តវេធ�។” �រកខ
កេ៏ជ  ខ�ួនឯងែដរ េហយអនកដឹងថ�មនិបនេកតជថមីេទ។ មនកំេណ តថមី។
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មនអ�ីមយួេ ជមយួ� ជ�បេភទមនិសម គម នរស់ជតិ គម នឳជរស់ស�មប់
ពិភពេ�ក។
30 កំេណ ត�មយួគឺជប � ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�េ ឯ�េទ។ �បសិនេប�
សថិតេ កនុងប៊ចិ�ជក ឬ—ឬមនទីរេពទយ។ កំេណ តគឺជេរ ងរេញ៉រៃញ៉។
31 កំេណ តថមីកដូ៏េចន ះែដរ! �នឹងេធ�ឱយអនកេធ�អ�ីែដលអនកមនិបនគិតថអនកនឹង
េធ�។ �នឹងេធ�ឱយអនកចុះេ �សនៈ េហយយំ ែ�សក �ងមុខរបស់អនកែដល
បនតុបែតង េលកៃដសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ និយយភ�ដៃទ និងអ�ីៗ
�គបយ៉់ង។ កំេណ តថមីនឹងេធ�ដូេចនះ េ�ពះ�ជវធីិែដល�ពះបន�បទនឲយេកត
ម�ងេទ ត។
32 អនក�តវែត�� ប។់ អនក�តវែត�� បម់ុនេពលអនក�ចេកតជថមី។ �គបពូ់ជ
�មយួ�តវ�� ប ់ មុនេពល�បេងកតេឡងវញិម�ងេទ ត។ ទល់ែត�ងប ់ �េ
មន កឯ់ង។ បុរសមន ក�់តវ�� បច់ំេពះករគិតរបស់គត។់ គត�់តវែត�� បច់ំេពះ
ករគិតពីអ�ីេ�កពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយមក�មផ�ូវរបស់�ទង។់ េនះជដីរបស់
�ពះ។ េយងមនិជួប�ទង�់មគំនិតរបស់េយងេទ។ េយងជួប�ទង�់មអ�ីែដល�ទង់
មនបនទូលថនឹងេធ�។ េនះជផ�ូវែដល�ពះបន�បទនស�មប�់។ មនុស�េគច�
ពួកេគមនិចងប់ន�។ ប៉ុែន��ជករពិត ដូចគន ។ �នឹង បេងកតេសចក�ី�� ប ់េហយ
អនក�តវែត�� ប ់�� ប�់មករគិតរបស់អនក។
33 “ែមនេហយ ខញុ ំដឹងថគមពរីែចងថ� ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ។” បនទ បម់ក
�ន កេ់ ទីេនះរហូតដល់�ពះេបកសែម�ង។ �តឹម�តវេហយ។ �មន…េនះជ
កំេណ តថមី។
34 ទនិងសត�កង ន ពួកេគមនិែដលរកផ�ូវល�ស�មបព់ួក�េ ភគខងតបងូ
េទ ជជងករែហលជមុន។ េហយេនះជករ�តឹម�តវ។ អនកនឹងេឃញពួកេគ
ទងំអស់ េហយពួកេគនឹងមកេ�យខ�ួនឯង សភវគតិមយួចំនួនបនទកទ់ញ
ពួកេគឱយចូលគន  េហយពួកេគបនរបួរមួគន  និងែហលមុនេពលពួកេគេ�ះេហរ
មុនេពលពួកេគេ ភគខងតបងូ។ េត�គឺជអ�ី? �ជេពលេវ�រស់េឡងវញិ
េ េពលែដលពួកេគទងំអស់គន ជួបជុំគន ។ េតអនកធ� បឮ់ករនិយយេលងេសច
ែបបេនះកនុងជីវតិរបស់អនកែដរឬេទ ថេពលឮសត�កង នជំុគន  ឬជសត�ទ? ខញុ ំ
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មនិែដលឮែបបេនះេទ! េហយពួកេគមន…គម នវធីិ� ល�ជងស�មបព់ួកេគ
េធ��េទ។
35 ជេ�ចនដង េឡងេលៃ�ពភគខងេជង ខញុ ំេមលករចបេ់ផ�មដំបូងៃន
�កសធតុ�តជក ់ េ �បេទសក��។ កូនទមយួហ�ូងេកតេ ទីេនះ
េ េលបឹងេនះ ពួកេគមនិែដលេចញពីបឹងេនះេទ កូនតូចេនះមនិមនេទ។
េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង គឺខយល់�តជកធ់� កម់កពីខងេជង។ សត�តូចល�ិត
សត�ែហលតូចេនះ េទបែតេកតក� យជអនកដឹកន ំ េចញេ ទីេនះភ� មៗ េ
ក�� ល�សះេនះ ទទះ�� បតូចរបស់គតេ់ឡងេល�កស ហកេ់ឡងបនួេ
�បដំង េហយកូនទទងំអស់េ េល�សះបនមករកគត។់ េហយគតប់នេ�កក
ពីទីេនះ េហយេ �តងេ់ រដ� ល�ីសេស ន��មែដលគត�់ចេ បន គឺេ
�លែ�ស។
36 េហតុអ�ី? ពួកេគមនិែដលរកវធីិ�បេសរជងស�មបេ់គេដមបេី ដល់ទីេនះ
េទ។ អនកមនិ�ចចិ ច ឹមពួក�ជមយួគន បនេទ។ អនក�ក�់កនុងច ងក នបយ
េហយ…�ទងមយួ េហយដឹកពួកេគេ ទីេនះ។ �បវកឹមយួេនះមន�រមមណ៏ល�
ជង។ េហយអនក�កគ់តេ់ កនុង�ទងេនះ េដមបយីកគតេ់ ទីេនះ គតដ់ឹងថ
គតប់នេ កនទី់សម� ប។់ េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ គតេ់ �មផ�ូវែដល
�ពះបន�បទន។
37 េនះជវធីិែដលមនុស�គួរេធ�េ ៃថងេនះ មនិ�តវបន�កមនិកយមយួចំនួនមក
ចិ ច ឹមេឡយ។ ប៉ុែន� ចូរមក�មរេប បែដល�ពះបនមនបនទូលមក េ�យករ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និងកំេណ តថមី កររស់េឡងវញិដក៏េ�កក។ មនិ
ចូលរមួ�ពះវ�ិរ សំុពីផទះមយួេ ផទះមយួ និងហុចទស�នវដ�ី ប៉ុែន�កំេណ តមយួ
េកតជថមី េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជមគ៌របស់�ពះ រេំ�ះខ�ួនេចញពី
េ�កីយ។៍ �តវេហយ! េជ �ពះបនទូលរបស់�ពះ! េវ�គឺេ ទីេនះ។ េនះេហយជអ�ី
ែដលេយង�តវេជ ។
38 បុរស អនកមនិ�ច…ខញុ ំមនិខ�ល់ថមនបុរសប៉ុនម ននកែ់ដលពយយមេ
�សះទេ ទីេនះ េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ ចបំន�ិចចុះ កូនទតូច មនេរ ង
ចងនិ់យយជមយួអនក។ េយងមនទែដលមនករអបរ់េំ ទីេនះ។ គតម់ន
ស ញ ប�តបណ�ិ ត និងអិលអិល.ឌី ខញុ ំ�បបអ់នក គត�់ចដឹកនអំនកបន។”
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39 ទទងំេនះមនករយល់ដឹងេ�ចនជងេនះេ េទ ត។ បទ ែមនេហយ។
ពួកេគមនិខ�ល់ពីករអបរ់ដំល៏�របស់គតេ់ទ េទះជអ�ីកេ៏�យ។ ពួកេគ�ច�បបពី់
េសន តជក�់កែ់ដលគតផ់�ល់។ �ជសភវគតិ។ អូ ខញុ ំេអយ! �កមជំនំុគួរែតដឹង
េ�ចនអំពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ!
40 �ជសំេឡងមនិ�បកដ�បជ។ �ពះគមពរីបននិយយថ ប៉ុលបននិយយ
ថ “េបែ�តបេ ចញសំេឡងមនិចបស់ េតនរ��ចេ�ត មខ�ួនស�មប�់បយុទធ
បន?” េនះជករ�តឹម�តវ �បសិនេប�ពះវ�ិរ—�បសិនេប�ពះវ�ិរផ�ល់សំេឡង
មនិចបស់�ស់ “ចូលរមួ។”
41 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “កំេណ ត!” អ�ីែដលកំេណ តបនេធ�េ ទីេនះ កំេណ ត
កេ៏ធ�ដូចសព�ៃថងេនះ េ�យ�រ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលដូចគន កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ អ�ីែដល�ទងេ់ធ�កលេនះ �ទងគ់ងេ់
សព�ៃថងេនះ។ អ�ីែដលពួកេគបនេធ�េ េពលេនះ គឺជេរ ងដែដលែដលេយងេធ�
េ ៃថងេនះ។ រេប បែដលពួកេគទទួលបនេ ទីេនះ គឺជេរ ងដូចគន ែដលពួកេគ
េធ�សព�ៃថងេនះ។ អ�ីែដលពួកេគទទួលបនដូចគន ៃថងេនះ គឺជអ�ីែដលពួកេគមនេ
ទីេនះ។ �បសិនេប�មកទងំអស់ �មក�មេនះ។ េនះជផ�ូវែដល�ពះបន
�បទន។ �មនិែដលផ� ស់ប�ូរេទ។
42 សត�ទមនិផ� ស់ប�ូរេទ។ ពួកេគែហលឆ�ង ជេរ ង�ល់ឆន  ំ េ ខងេជង
ខងតបងូ េហយេ �កេ៏�យ។ ពួកេគែហលជមុន។
43 េនះជរេប បែដល�ពះេធ�។ �ទងប់ ជូ ន�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ រដូវកល
រដូវេនះ បនទ បម់ក��តវបនបង� ញ។ េហយខញុ ំមនិខ�ល់ថមនេរ ងប៉ុនម នេទ ត
ែដលបន� េ េពលែដលពួកេគេឃញ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ែដលបនសនយ
ស�មបៃ់ថងេនះ �តវបនប ជ ក ់និងសនយ គម នអ�ី�ចប ឈបព់ួកេគបនេឡយ។
“�ពហមចរនឹីងមនៃផទេពះ។” េហយេ េពលែដលពួកេគនិយយ…
44 “�ពះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង នឹងេលកេ��មយួរបូមក�បដូចនឹងខញុ ំ” េ�ក
ម៉ូេសបននិយយ។
45 េហយេ េពលែដលពួកេគបនេឃញបុរសេនះមកេធ�អ�ីែដលគតប់នេធ�
ពួកេគដឹងថេនះគឺជ�ពះេមស�ុ។ី េពលេ�កភលីីពេឃញករេនះ គត់
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និយយថ “អនកគឺជ�ពះ�គីសទ។ �ពះអងគជេស�ចៃនជនជតិអុី��ែអល។” គត់
បនដឹង�េ�យ�រែត�ពះបនទូលបនសនយ� េហយ�កំពុងរស់េ កនុងៃថងេនះ។
មនិថមនពួកផរសីុីប៉ុនម ននក ់ពួក�ឌូសីុ កំពុងឈរេ ជំុវញិប៉ុនម នេទ បណ�ិ ត
ៃនេទវភព �មនិប ឈបគ់តប់ន�ិចេឡយ េ�យ�រែតគតក់ំពុងែស�ងរកទី
សមគ ល់េនះ។ េ េពលែដលគតប់នេឃញ�រចួ�ល់ េនះគឺជទីសមគ ល់ៃន
សមយ័កល។ េនះជអ�ីែដលពួកេគកំពុងែស�ងរក គឺជផ�ូវរបស់�ពះបនផ�ល់ឲយ។
បទ ែមនេហយ។
46 ឥឡូវេនះអនកមនិ�ចផ�ល់ករអបរ់ ំ ឱយទមយួបនេទ។ គតម់និ�ច
ទទួលបនេទ។ គតនឹ់ងមនិចងប់ន�េទ។ �បវកឹែដលេ េសសសល់នឹងមនិ
េដរ�មគតេ់ទ េទះបីជគត�់ចនិយយបនថគតម់នក�មតិ�កេ៏�យ។
“ឥឡូវេនះ េមលេ ទីេនះ ខញុ ំបនេ ��ទ។ ខញុ ំដឹងទងំអស់អំពី�។ ខញុ ំបន
ប ចបក់រសិក�េហយ។ ខញុ ំដឹងេរ ងទងំអស់េនះ។” �នឹងមនិេធ�ល�បន�ិចេទ។ គម ន
សត�ទេផ�ងេទ តនឹងេដរ�មគតេ់ទ �បសិនេបពួកេគជទពិត�បកដ �ែមន៉
េ�យ�រែតពួកេគកំពុងែស�ងរកស ញ ជក�់កម់យួ។ េពលេឃញស ញ េនះ
េគេជ ។
47 េហយេបទមនវធីិ�ចដឹងបន េត�គិ�ទ នេកតជថមីបនដឹងេលសជង
អំបលម៉នេទ ត? េយងគួរែត�គ ល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុងអំ�ចៃនកររស់
េឡងវញិរបស់�ទង។់ �តវេហយ។ �ពះេធ��មវធីិែដល�ពះបន�បទន។
48 សូមចថំ ករអបរ់នឹំងមនិែមនជឧបករណ៍ស�មបន់ពំួកេគេ កនក់ែន�ង
ែដល�ពះបន�បទនេនះេទ។ ឧបករណ៍ែដលពួកេគមនគឺសភវគតិ។ េហយ
ពួក�ជសត��បវកឹដឹងថសភវគតិេនះនឹងនពំួកេគេ កែន�ងែដល�ពះបន
�បទនមក។
49 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកន៏�ំកមជំនុំេ កែន�ងែដល�ពះបន�បទនឲយែដរ។
មនិែមនេដមបចូីលរមួ�កមជំនំុេទ ប៉ុែន��តវបំេពញេ�យវត�មនរបស់�ទង ់ េដមប ី
េឃញ�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នបង� ញឱយេឃញ បនប ជ ក។់ េនះជផ�ូវ
របស់�ពះស�មប�់កមជំនុំ ែតងែតស�មប�់បជជន នពំួកេគេ កែន�ងែដល
�ពះជមច ស់បនេរ បចំស�មបព់ួកេគ។ េនះជអ�ីែដល�ពះវ�ិរគួរែតមនេ
ៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ�ជករពិត។
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50 មនិមនវធីិល�ជងស�មប…់ពួកេគមនិបនរកេឃញវធីិល�ជងស�មបទ់រក
េដមបទីទួលបននូវអ�ីែដល�ចងប់ន ជជងករយំេនះេទ។ �បសិនេបអនក�ក់
កណ�ឹ ងគត ់ េហយនិយយថ “ជូេន  អូនេទបែត�យុបីៃថងេទ ែតឥឡូវេបកូន
ចងប់ន េ េពលអនកចងប់នដបេ�ះេគ ចូរេលកកណ�ឹ ងេនះេឡង េហយបន�ឺ
�េឡង” េមលថេត�ដំេណ រករឬអត។់ �មនិដំេណ រករេទ។ ទរកយំស�មប់
អ�ីែដល�ចងប់ន។ េនះជវធីិែដល�ពះបន�បទន។ អនកយំកនែ់តខ� ងំ…កំុ
�យមតិ�តូចេនះេឡយ គតេ់ដរ�មផ�ូវែដល�ពះបន�បទនមកប៉ុេ�� ះ។ គត់
ចងប់នអ�ីមយួ។ �តវេហយ។ �ជវធីិែតមយួគតែ់ដលគតដឹ់ងេដមបេី េ ម� យ
របស់គត ់ែ�សករក� យំរក�។ �តវេហយ។

51 �ពះផ�ល់អនុ�សនេ៍នះស�មបកូ់នេ របស់�ទង។់ �ពះផ�ល់អនុ�សនេ៍នះ
ស�មបកូ់នេ ែដលមនជំេន របស់�ទង។់ �ទងប់នេធ�។ មនិែមនជករនិយយ
េ�យប ញ  មនិែមនជ�ទឹស�ីដអ៏�ច រយមយួចំនួន េទវវទិយ�តវបេ�ង ន។ �ទងច់ងឱ់យ
អនកយំស�មបត់�មវកររបស់អនក។ េហយ�តវេហយ ែ�សករក�! អនករងឹេពកនិង
ចេចសេពក អនកនឹងមនិទទួលបន�េទ។ េបអនកេ�ត មខ�ួនបន�ិចេហយយំ �ពះនឹង
�បទន�មកអនក។ �ទងចូ់លចិត��� បកូ់នរបស់�ទងយ់ំ។ យំ�មត�មវកររបស់អនក
ចំេពះ�ពះ! �ពះចងប់ន�។ េនះជវធីិែដល�ទងប់ន�បទន។ ែ�សករក�! េនះ
េហយជរេប បែដលទរកយំ េនះជរេប បែដល�ទងច់ងឱ់យអនកយំ។

“យំយូរប៉ុ�� ?”

52 េតទរកយំរយៈេពលប៉ុនម ន? រហូតដល់គតេ់ពញចិត�។ េហយេនះជវធីិ
ែដល�គិ�ទ នគួរេធ� ជកូនរបស់�ពះ។ េបអនកេឃញថ�ពះបនេធ��មករសនយ
ចូរកុំេបះបងេ់ចល ចូរយំរហូតដល់មនចេម�យ។ យំរហូតដល់អនកេឃញ�ពះ
ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េ េពលែដល�ពះជមច ស់ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់
�ទង ់ េហយប ជ កថ់�េ ទីេនះ េនះអនកមនិចបំចយ់ំេទ តេទ អនកបនទទួល
� េដរេចញេហយអរគុណ�ទងស់�មប�់។ ទល់ែតអនកេធ�ដូេចនះ ចូរែ�សករហូត
ទល់ែតអនកទទួលបន។ ខញុ ំចូលចិត�ែបបេនះ តសូ៊ �បកនខ់ជ ប។់

53 មនិែមនជរកុខជតិកូនកតេ់ទ មនិែមនជរកុខជតិែដល�តវចិ ច ឹម កូនតូច
េហយខចបជំុ់វញិេនះេទ។ �គិ�ទ នគឺពិត�បកដ ពិត�បកដ េកតជថមីមក ជ
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អតថបទរបស់�ពះ។ ពួកេគតសូ៊េដមបតីំែណងរបស់ពួកេគ េហយ�បយុទធរហូតដល់
ពួកេគបនប ចបេ់ េលែផនដីេនះ។ �ល់ចលនរបស់�គឺជករ�បយុទធ។
54 �ពះបនមនបនទូល�បបេ់�កម៉ូេស �ទង�់បទនដីដល់គត។់ គត�់បប់
យ៉ូេស�ថ “�គបក់ែន�ងែដលខញុ ំបនឲយអនក�ល់គន ជនេ់ជង ឬ�កប់តេជងេល េនះ
គឺខញុ ំបនផ�ល់ឱយអនក។” ពួកេគ�តវែតតសូ៊េដមបបីន�គបអ់ុីញរបស់�។ ដូេចនះេយង
�បយុទធេដមបបីន�គបអ់ុីញរបស់�។ �មនិែមនជអ�ីែដល�តវចិ ច ឹមដូចកូនេកមង
េនះេទ េហយេ ជុំវញិែបបេនះ េហយនិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំនឹងនអំនកេ
ទីេនះ េមលអ�ីែដលអនកគិតអំពី�។ អនកឆ�ងកតគ់ំនិតរបស់អនក។” េនះមនិែមន
ជផ�ូវេ មុខេទ។
55 មកជមយួករ�ងំចិត�។ មកេនះអនកនឹង�ន កេ់ ទីេនះរហូតដល់�ចប។់
ចូរេ ទីេនះរហូតដល់�ពះេឆ�យតប និងប ជ ក។់ បុរសមន កែ់ដលេជ េល�ពះ �ច
េមលេឃញវត�មនរបស់�ពះ មន�រមមណ៍ថមនវត�មនរបស់�ពះ ដឹងពីវត�មន
របស់�ពះ េហយដឹងថ�ទងេ់ ទីេនះ។ �ទងេ់ ទីេនះ េដមបេីឆ�យតប�ល់អ�ីែដល
�ទងប់នសនយស�មបៃ់ថងេនះ។ បនទ បម់កយំរហូតដល់អនកទទួលបន�! សងកត់
េល�ទង។់ កុំចកេចញ េប�តវ�ន កេ់ ទងំយបទ់ងំៃថងកេ�យ។ �ពះមនិចងឱ់យ
កូនរបស់�ទង�់� បសុ់នទរកថប ញ វន�េនះេទ។ �ទងច់ងឱ់យពួកេគែ�សកេ កន�់
រហូតដល់ករសនយ�តវបនប ជ ក។់
56 អ�័ប�េំ ទីេនះ�តវករយ ញបូជ។ េតមនអ�ីេកតេឡង? �ពះបនផ�ល់
កូនេច មមយួដល់គត។់ េនះជវធីិែដល�ពះបន�បទន។ គត�់តវករយ ញបូជ
ដូេចនះ�ពះបន�បទន�។ េ�កយមក គតប់ន�កេ់ឈម ះកែន�ងេនះថ េយ
ហូ�៉-យីេរ។៉ “�ពះអមច ស់នឹងផគតផ់គងក់របូជដល់�ពះអងគផទ ល់។”
57 ឥឡូវេនះ យ៉ូប មនេពលមយួ េ��ចស់ យ៉ូប។ គតគ់ឺជេ��។ គត់
មនប � ។ ��ងំចងល់បងួគត ់ េហយ�បនេធ�ឲយមនបូសរមស់។ េហយ
�សម� បកូ់នរបស់គត ់ �យកភគហុ៊នរបស់គត ់ �បនយកទងំអស់ែដលគត់
មន េហយ�បនបំែបកគតេ់ចញជបូសដំេ ។
58 េហយអនកស�មលទុកខគត ់ មកេធ�អី? ពួកេគមនិបនផ�ល់អ�ីេ�កែតពី
ករេមលងយ ចំអក�កគ់ត�់បបគ់តថ់ “េហតុអ�ីបនជអនកបនេធ�បប
េ�យសមង ត។់”
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59 េហយយ៉ូបបនេ�ម ះ�តង។់ គតែ់�សក។ គត�់បកដថ គតក់ំពុងេធ��ម
បទប ញត�ិរបស់�ពះ។ គតប់នេធ��មអ�ីែដល�ពះបនសនយនឹងេធ�។ អ�ីែដល�ពះ
បនសនយនឹងគតថ់ �ទងនឹ់ងឈរែកបរគត ់េ�កមករថ� យយ ញបូជ េហយ�ទង់
គងេ់ ទីេនះ។
60 ដូេចនះ �ពះបនផ�ល់ករនិមតិ�មយួដល់គត។់ គតគឺ់ជេ��។ េតគត់
បនេឃញអ�ី? គតប់នេឃញ�ពះបនទូល �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ គតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំដឹងថ�ពះដេ៏�បសេ�ះរបស់ខញុ ំមន�ពះជនមរស់។ េហយេ ៃថងចុងេ�កយ
�ទងនឹ់ងឈរេ េលែផនដី។ េទះបីដងកូវសីុែសបកបំផ� ញរបូកយេនះកេ៏�យ ក៏
ខញុ ំនឹងេឃញ�ពះកនុង�ចឈ់មខញុ ំែដរ។” េឃញេទ �ទងប់នផ�ល់ករនិមតិ�អំពី
កររស់េឡងវញិស�មបគ់ត។់ គតជ់េ�� គតប់នេឃញ�ពះបនទូល។ គត់
បនេឃញ�ពះបនទូល េហយគតប់នដឹងថ ឆ�ឹង និងរបូកយរបស់គតនឹ់ងរស់
េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។ គត�់តវបនេគសួរថេតគតដឹ់ងថ�ពះេ ទី�
�បសិនេបគត�់គនែ់តេមលេឃញ។
61 គតប់ននិយយថ “ផក មយួងប ់ �រស់េឡងម�ងេទ ត។ េដមេឈរលំ �
េងបេឡងម�ងេទ ត ែតមនុស�មន កេ់ដក�� ប ់ បតេ់ េហយ េត�េ ឯ�? ឱ
�ពះអងគ�កទូ់លបងគំេ កនុងផនូរ េហយរក�ទូលបងគំេ ទី�ង តក់ំបងំរហូតដល់
�ពះពិេ�ធរបស់�ពះអងគកន�ងផុតេ ។”
62 េពលេនះ ផគរ�នក់ច៏បេ់ផ�មបន�ឺេឡង េផ�កបេនទ រកច៏បេ់ផ�មភ� ឺ�ព ះវ ិ ញ ណ
ៃន�ព ះអមច ស់យងមកសណ�ិ តេលេ��។ គតក់េ៏�កកេឡង េឃញករយង
មករបស់�ព ះអមច ស់ គតក់ែ៏�សកេឡងថ “ខញុ ំដឹងថ�ពះេ�បសេ�ះរបស់ខញុ ំមន
�ពះជនមគងេ់  េហយេ ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ងឈរេ េលែផនដី។ េទះបីដងកូវសីុ
ែសបកបំផ� ញរបូកយេនះកេ៏�យ ខញុ ំនឹងេឃញ�ពះកនុង�ចឈ់មខញុ ំ។” �ពះ�ទង់
បន�បទន�ពះបនទូល គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយគតប់នេឃញ�ទង ់ េហយបន
េ �ទងជ់�ពះេ�បសេ�ះគត។់
63 អុី��ែអល�តវករវធីិេចញពី�សកេអសីុប េហយ�ពះបន�បទនេ��មន ក់
ដល់ពួកេគ។ េ��មន កែ់ដលបង� ញ�ពះបនទូលែដលបនសនយចំេពះអ�័ប�។ំ
ពិត�បកដ�ស់ ផ�ូវែដល�ពះ�បទន! ពួកេគមនិ�ចហ�ឹកហ�ឺនទ�ន ពួកេគ
មនិ�ចេធ�ែបបេនះបនេទ ពួកេគមនិ�ចេធ�ដូេចន ះបនែដរ។ អ�ីែដលពួកេគបន
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េធ�គឺរងច់ផំ�ូវែដល�ពះបន�បទន។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “�ទងនឹ់ងនមំនុស�
ទងំេនះេចញ បនទ បពី់បនួរយឆន ។ំ �បជជនរបស់�ទងនឹ់ងសថិតកនុងភពជ
ទសករ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងនពំួកេគេចញេ�យ�ពះហស�ដខ៏� ងំខ� ។ �ទងនឹ់ងបង� ញ
ទីសំគល់ និងករអ�ច រយរបស់�ទង ់ េហយទទួលបនសិររីងុេរ ងេ កនុង�បជជតិ
េនះ។”
64 ចុះបុរសេនះ េ េពលេគយំេហយែ�សក! េហយឥឡូវេនះ ចូរចថំ ករយំ
ទងំអស់នឹងមនិបនសេ ងគ ះពួកេគេឡយ រហូតដល់េពលេនះ�តវបនសេ�មច។
65 េរ ងទងំេនះែដលេយងកំពុងេមលេឃញសព�ៃថងេនះ មនិ�ចេកតេឡងពីៃមភ
ឆន មំុន ឬែសសិបឆន មំុនេទ។ ៃថងេនះ�េកតេឡង។ េនះជេម៉ង! េនះជេពលេវ�!
ឥឡូវេនះគឺជេពលេវ�ែដល��តវបនបំេពញ។ េហតុអ�ី? �ពះបនសនយ�
េហយ�េ ទីេនះ។
66 ពួកេគបននិយយ�មយួរយឆន មំុន ថ “ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធមនិ�ចមនម�ងេទ តេទ។” ពួកេគបននិយយថ �សិបឆន មំុន
“�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…” ប៉ុែន�អនក�ល់គន ជមនុស�ៃថងទី៥០បនបង� ញឲយេឃញ
គឺ� ថ�ជេពលរបស់�ពះេដមបបីង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនិថេមតូឌីសទ បទីស្
ទ េ�បសប៊េីធេរ ន លូេធ�ន បននិយយអ�ីេនះេទ អនកេ ែត�តឹម�តវជមយួនឹង
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ បុរសក� �នបនេចញេ ទីេនះ េហយបន�រហូតដល់
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមក ពួកេគនិយយភ�ដៃទ
េហយេលកតេមកង�ពះជមច ស់។ គម ននរ�មន ក�់ច�បបអ់នកពីភពខុសគន េនះ
េទ។ �ពះជអនកបកែ�បផទ ល់របស់�ទង ់ អនកបនទទួល�េហយ។ អនក�បែហលជ
មនិ�ចពនយល់បន ប៉ុែន�អនកដឹងថអនកបនទទួល�។ េតអនក��ចពនយល់�ពះ
បន? គម ននរ�មន ក�់ចេធ�បនេទ។
67 ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកពីរេប បែដល�ពះ�ចបង� ញករនិមតិ�េនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹង
ថ�េកតេឡង។ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញពីរេប បែដល�ពះ�ចេធ�ករទងំេនះេទ។
�មនិែមនជ�ជីវកមមរបស់ខញុ ំកនុងករពនយល់�េទ។ គឺ�ទង ់ែតប៉ុេ�� ះ។ �ទងជ់េអ
ឡូហុីម ជអនកែដលមន�គបទ់ងំអស់េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ ខញុ ំ�គនែ់តជអនកបំេរ 
របស់�ទងប់៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំដឹងថ�ទងប់នសនយ េហយខញុ ំដឹងថ�េ ទីេនះ។ េនះជ
េរ ងមយួែដលខញុ ំដឹង។ ខញុ ំដឹងថ �ទងគឺ់េ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ
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និងជេរ ងរហូត។ ខញុ ំដឹងថ�ទងប់នសនយនឹងករេនះ េហយ�ពះគឺេ ទីេនះេដមប ី
េធ�ឱយករសនយរបស់�ទងពិ់ត។ បទ។ ផ�ូវែដល�ពះ�បទន!
68 អុី��ែអល�តវបនផ�ល់ឱយមនេ��មន ក ់ ែដលបនប ជ ក�់ពះបនទូល
េហយេគ�តវបននេំចញេ�ក។ េ��េនះ គឺេ�កម៉ូេស គតប់នរស់េ កនុង
ទីរេ��ថ នអស់រយៈេពលែសសិបឆន  ំតសូ៊ជមយួមនុស�ទងំេនះ ពយយមរក�
ពួកេគរហូតដល់គត�់ចនពំួកេគេ ទឹកដីសនយ។ មកដល់កែន�ងមយួ បុរស
�តវ�� ប ់ គតម់ន�យុមយួរយៃមភឆន ។ំ មនិមនកែន�ងស�មបគ់ត�់� បេ់ទ។
េ េពលែដលគតប់នេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចេដមប�ី� ប ់ �ពះជមច ស់បនផ�ល់ថម
ដល់គត ់ថម�ែដលគតប់ន�យេ ទីរេ��ថ ន គឺជថមែដលេដរ�មេគ ែដលេគ
បនផឹកពីថមេនះ។ �ពះ�ទងប់ន�បទនថមមយួដល់គត ់ និងកែន�ង�� ប ់ ែដល
ម៉ូេស�ច�� បេ់�យសមរមយ។
69 េ េលថម�េនះ �ពះជមច ស់ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�� បេ់ េលថម�ដែដលេនះ!
េនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំចងេ់ ។ ថម�េនះគឺជ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ បទ
ែមនេហយ។
70 បនទ បពី់គតប់ន�� ប ់េ េលថម�េនះ គត�់តវករអនក�ទៃដេជង។ �ពះបន
ប ជូ នេទវ�មយួ�កមមកឯគត។់ េហតុអ�ីបនជមនិែមនពួកចស់ទុំរបស់គត?់
េ�ពះគម នអនក��ចយកគតេ់ ទី�បនេទ មនែតេទវ�។ ពួកេគបន
�កគ់តចូ់លេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ គត�់តវករអនក�ទ េហយ�ពះកប៏ន�បទន
�មក។ គតប់នេ �មផ�ូវែដល�ពះបន�បទន។ �េលលូយ៉!
71 េហណុកបនេដរជមយួ�ពះ�បរំយឆន  ំ េហយគតជ់ទីេពញចិត�នឹង�ទង។់
គត�់តវករផ�ូវខពស់េដមបេី ផទះ។ �ពះបនផ�ល់�។
72 េអលីយ៉បន�កប់�� �េយេសបិលអំពីមុខែដលនង�បពណ៌ េហយ
វធីិរបស់នងបនេធ�ឱយមនុស�ទងំអស់េធ�ែដរ។ េហយគតេ់ន យហតន់ិង�ពយ
េហយេ�ត មស�មបេ់ ផទះ។ គតច់ស់�ស់េហយគតម់និ�ចេដរឆ�ងកត់
ទេន�យរ័�នប់នេទ។ �ពះបនផ�ល់ផ�ូវស�មបគ់តឆ់�ងទេន�យរ័�ន។់ គត់
ចងេ់ឡងេ �ថ នសួគ ៌ េដមបជីួប�ពះជមច ស់។ �ពះបនចតរ់េទះេភ�ងចុះមក
េហយនិងេសះ កច៏បគ់តេ់ឡងេ ។ ផ�ូវែដល�ពះបន�បទន។ ផ�ូវែដល�ពះបន
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�បទន។ �ទងែ់តងែតេធ��យ៉ង�បកដ។ �តវេហយ។ បទ ែមនេហយ។ �ពះផ�ល់
ផ�ូវ ជនិចច។ បទ។
73 ពួកអនក�បជញ កលពួកេគេ �មផ�ូវពី�កងបប៊ឡូីន ពួកេគបនេឃញ
ផ�ូវែដលពួកេគចងចុ់ះេ  េ�ពះេគដឹងថេស�ចអងគេនះនឹងេកត។ ពួកេគ�តវករ
�តីវស័ិយ �ពះបនផ�ល់ផក យមយួ។ ពួកេគបនបន�ល់ទុកអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ពួកេគ
មនិ�តវករ�តីវស័ិយ ពួកេគបនេដរ�មផក យ។ �ជផ�ូវែដល�ពះបន�បទន។
�ពះបនផ�ល់ផ�ូវ ពួកេគបនេដរ�មផក យ រហូតដល់ពួកេគបនរកេឃញពន�ឺដ៏
ល�ឥតេខច ះ។ អូ!
74 ពិភពេ�ក�តវករ�ពះអងគសេ ងគ ះ េ ៃថង�មយួ។ ពួកេគបនវេង�ង ពួកេគ
មនិបនដឹងពី�េទ។ ពួកេគបនគិតថ ពួកេគបនសេ ងគ ះ ប៉ុែន�ពួកេគ�តវករ
�ពះអងគសេ ងគ ះ។ �ពះបន�បទន�ពះ�ជបុ��មយួអងគ ស�មបជ់�ពះអងគ
សេ ងគ ះ។ េហតុអ�ី? គម ននរ�មន ក�់ចេធ��បនេទ។ េ េលែផនដីេនះគម ន
មនុស��មន កេ់ �ថ នសួគ ៌គម នកែន�ង� �ចេធ��បន។ �ពះបន�គបបងំ
ស�ី�ពហមចរ ី នងបនមនគភ ៌ និង�បសូតបនកូន-មនុស�។ េហយកូន-មនុស�
មនិែមនជ�សនយូ៍� ឬ�សនដ៍ៃទេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ ែដលបនបង� ញ
េ កនុង�ចឈ់ម គឺជ�ពះអងគែតមយួគតែ់ដល�ចេ�បសេ�ះបន។ �ពះ
េ�ហិតរបស់�ទងស់េ ងគ ះេយង។ �ពះេ�ហិតរបស់�ទងព់យបលេយង។ �ជ
ឈមែដលេយង�ចឈរ េលករសនយ�មយួែដល�ទងប់នេធ�។ �ពះបន
សនយថនឹងេធ��។
75 �ពះបនជួបអនកថ� យបងគំ�មរយៈ�ពះេ�ហិត និងេ េ�កម�ពះេ�ហិត
ប៉ុេ�� ះ។ អុី��ែអលមនកែន�ងមយួេដមបជីួប�ពះ។ មនិែមនេ កនុង…�ពះមន
កែន�ងមយួ ៃថងេនះ �ទង—់�ទងប់នជួបអនកថ� យបងគំ�ទង ់មនិែមនេ េមតូឌីសទ ប
ទីសទ ឬ េពនទីកុស�េទ។ �ទងប់នជួបពួកេគេ េ�កម�ពះេ�ហិត។ េនះគឺជ
កែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះមន។ មនិេ កនុងអងគករមនិែមនេ កនុងសហជីពេទ។
ប៉ុែន�េ កនុង�ពះេ�ហិតគឺជកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនជួបអនកថ� យបងគំ
�ទង។់ “េពលេឃញឈម!” េនះជផ�ូវែដល�ពះបន�បទន។
76 បនទ បពី់�កមជំនំុ�តវបនេជ យ៉ងមុតម ំ េពលពួកេគបនេឃញ�ទង ់ថ�ទង់
ជ�ពះេមស� ុ !ី
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77 េពល ស�ីតូចេ អណ�ូ ង េពលនង�តវករ�ពះអងគសេ ងគ ះ នង�តវករ
អ�ីមយួេដមបបីង� ញ។ នងបនេ �ពះវ�ិរ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយពួកេគ
បនេឃញករបេ�ង នេនះនិង�ទឹស�ីេនះ រហូតមកដល់េពលេនះ នងបនក� យជ
�សីេពសយ។ �បនបែង�រនងេ �មផ�ូវ។ ៃថងមយួ នងេ ដងទឹកមយួធុង
�បែហលេម៉ង១១ៃថង�តង ់ មនបុរសមន កអ់ងគុយ។ ជនជតិយូ�មន កេ់ ទីេនះ
េ េទសភពដតូ៏ចមយួេនះ។ េហយនងបននិយយ…

78 េពលនងេ ទម� កធុ់ងចុះពីេលអណ�ូ ង េដមបដីងទឹក នងបនលឺបុរសមន ក់
និយយថ “ ស�ីេអយ យកមកឱយខញុ ំផឹកផង។” េហយនងបននិយយ…

79 នងបនងកមកយ៉ងេល ន េហយគិតថ�ទង�់គនែ់តជជនជតិយូ�
ធមម�មន ក ់ ដបតិ�ទង�់គនែ់តជមនុស�ដូចជរបូកយ�ចឈ់មែដរ។ �ទងគឺ់ជ
មនុស� េចះញុំ ផឹក េដក ដូចេយងែដរ។ �ទងជ់មនុស�េពក�ស់ រហូតដល់
�ទង�់ចសុគត េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ បនទ បម់កេយងរកេឃញថ េ េពល…

80 បននិយយ “�មនិែមនជទម� បេ់ទស�មបអ់នក�ល់គន ជជនជតិយូ�
ែដលសួរ�សន�៍ម៉រដូីចេនះ។”

81 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន��បសិនេបអនកដឹងថអនកកំពុងនិយយជមយួ
អនក� អនកនឹងសំុខញុ ំផឹកវញិ។” បនមនបនទូលថ “េ យកប�ីរបស់អនកមក
ទីេនះ។”

នងបននិយយថ “ខញុ ំគម នប�ីេទ។”

82 បនមនបនទូលថ “អនកបននិយយករពិតេហយ។ េ�ពះអនកមនប�ី�បំ
េហយអនកែដលកំពុងរស់េ ជមយួឥឡូវេនះមនិែមនជប�ីរបស់អនកេទ។” េតមន
អ�ីេកតេឡង? �ពះបនផ�ល់អ�ីមយួស�មបន់ង។

83 នងបននិយយថ “េ�កមច ស់ ខញុ ំយល់េឃញថ េ�កជេ��។ េយង
ដឹងថេ េពលែដល�ពះេមស�ុយីងមក �ទងនឹ់ង�បបេ់យងពីេរ ងទងំេនះ។
េនះជអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ �ពះបនទូលនិយយដូេចនះ។ េយងកំពុងែស�ងរក�។
ខញុ ំឈនិឺងហតេ់ន យនឹងេរ ងទងំអស់េនះ េគលលទធិនិងករបេ�ង នរបស់ពួកេគ
ពួកផរសីុី ពួក�ឌូសីុ និង េហរ ៉�ូ េទះជមនេរ ងអ�ីកេ៏�យ។ ប៉ុែន�េយងដឹងថ
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�ពះេមស�ុនឹីងមក េ េពលេវ�ែដល�តវយងមក។ េតេ�កនិយយេមច៉ែដរ
អ�ីអំពីេរ ងេនះ?”
84 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ទង។់” �ែមន៉! �ពះបនផ�ល់ផ�ូវមយួ។ នងបន
ចកេចញពីេផងទឹក ជ ស�ីបនផ� ស់ប�ូរ េហយរតចូ់លេ កនុងទី�កង េហយ
និយយថ “ចូរមកេមលបុរសមន កែ់ដល�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។ េតេនះ
មិនែមនជ�ពះេមស�ុេីទឬ?”
85 េព�តសបន�� ប�់ចេ់រ ងរបស់អនេ�ទ េហយជេ�ចនដងបន�� ប ់បនឮ
អនេ�ទនិយយអំពីយ៉ូ�នែណនពីំ�ពះេមស�ុ ី និងមនុស� េហយេរ ងទងំអស់
េនះេកតេឡង។ �ជ�ថក៌ំបងំទងំអស់ចំេពះេព�តស។ ប៉ុែន�ៃថងមយួ គតម់ក
ជមយួអនេ�ទ េដមបជីួប�ពះេយសូ៊វ។ េហយេពលែដលគតចូ់លេ កនុងវត�មន
របស់�ពះេយសូ៊វ �ពះេយសូ៊វេមលមកគត ់ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អនកេឈម ះ
សីុម៉ូន េហយអនកជកូនរបស់យ៉ូ�ស។” �ពះបនផ�ល់ផ�ូវស�មបេ់ព�តសេដមប ី
េមលថ�ទងជ់នរ�។ �ទងគឺ់ជ�ពះេមស�ុ។ី
86 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វបនសុគត េហយបនេឡង
េ �ថ នសួគ ៌�កមជំនុំ�តវករអំ�ច េដមបេីធ�ជបនទ ល់។ �ពះ�បទនឱយពួកេគនូវ
ៃថងបុណយទី៥០។ �ទងប់នផ�ល់បុណយទី៥០។
87 ពីរពនឆ់ន បំនកន�ងផុតេ  មតិ�េអយ។ ពីរពនឆ់ន បំនកន�ងផុតេ ។ េ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ េយងបនទទួលដូេចនះែដរ មនុស�បនចូលេ កនុង�បពន័ធ�សន
�គិស� េហយបនបងខូច�ម�ងេទ ត បងក ត�់េ ជេគលលទធិ �ពះវ�ិរ និកយ
សុនទរកថប ញ  រហូតដល់�ពះេច�� និងរបស់ពិតៃនដំណឹងល�របស់�ពះ�គីសទ
�តវបនបតប់ង។់ េហយេ ទីេនះេយងជមយួនឹង�ពះបនទូលសនយស�មបៃ់ថង
ចុងេ�កយេនះ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង អ�ែីដលនឹងេកតេឡង គឺមនុស�មនិេជ �
េទ។ ពួកេគបនេចញពី�។ អនកសួរពួកេគថេតពួកេគជ�គិ�ទ នឬមនិែមន េគ
និយយថ “ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។” េនះគម ននយ័អីេ�ះ។ អនក
�តវែតជ�គី�ទ នពីកំេណ ត។ ឥឡូវេនះ េយងបនទទួលេរ ងទងំមូលចូលេ កនុង
បប៊ឡូីនម�ងេទ ត បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន ។ំ
88 �កមជំនំុសព�ៃថងេនះ�តវករអំ�ច និងេសចក�ីពិតម�ងេទ ត។ អូ! �ពះជមច ស់
បនេ�បស�ពះ�ជបុ��េឡងវញិ េដមបេី�យ�ពះអងគែថរក� ដបតិ�ទងម់នបនទូល
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ថ “បន�ិចេទ ត េ�កិយនឹងែលងេឃញខញុ ំេទ តេហយ។ ប៉ុែន� អនកនឹងេឃញខញុ ំ ដបតិ
ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក កេ៏ កនុងអនកផងែដរ។” េយងរកេឃញេ កនុងេហេ�ពរ ១៣:៨
“�ទងេ់ ដែដលគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”

89 េយងរកេឃញេ កនុងម៉�គីទី៤ ថ�ទងប់នសនយនឹងេយងនូវ�រមយួ
េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ ែដលនឹង “�� រជំេន របស់�បជជន�តឡបម់កកនឰ់
យុេកម�ងេទ ត។” �ទងប់នសនយេ �គចុងេ�កយបង�ស់។

90 �ទងក់ប៏នសនយែដរ េ កនុង យ៉ូ�ន ១៤:១២ “អនក�េជ េលខញុ ំ កិចចករ
ែដលខញុ ំេធ� អនកេនះនឹងេធ�ែដរ។ គតនឹ់ងេធ�េ�ចនជងេនះ ឬធំជងេនះេ េទ ត
តបតិខញុ ំេ ឯ�ពះបិ�។”

91 �ទងម់នបនទូលេ ៃថងមយួ។ ពួកេគថ “េ�ក�គ សូមបង� ញទីសមគ ល់មយួ
មកេយង។”

92 �ទងម់នបនទូលថ “ជំននទ់នេ់ខ�យនិងផិតកបតែ់តងែតែស�ងរកទី
សំគល់។” េនះគឺជជំននែ់ដលេយងកំពុងរស់េ សព�ៃថងេនះ។ �ទងម់នបនទូល
ថ “េហយខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវទីសមគ ល់មយួ។ ដបតិយ៉ូ�សេ កនុងេពះ�តី
បែឡន បីៃថងបីយប ់កូនមនុស��តវែតេ កនុងសនូលៃនែផនដី បីៃថងបីយប។់”

93 េតទីសមគ ល់ែបប�ែដលមនុស�ជំនន�់�កក ់ និងផិតកបតនឹ់ងរកេឃញ?
ទីសមគ ល់ៃនកររស់េឡងវញិ។ េហយេនះជអ�ីែដលេយង�តវបនសនយេ
ៃថងេនះ ជទីសមគ ល់ៃនកររស់េឡងវញិថ�ទងេ់ មនជីវតិ �ទងេ់ ដែដលគឺ
ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។

94 �ទងម់នបនទូលថ “ដូចេ សមយ័េ�កឡុត” ដូចែដលេយងបនឆ�ងកត់
�កលពីយបម់ញិ។ “�គរបស់ឡុត េតអ�ីែដលបនេកតេឡងកនុងជំននរ់បស់ឡុ
ត េនះនឹងមនដូចគន េ េពលបុ�តមនុស�យងមក។” េសចក�ីទងំេនះេយង
�តវបនសនយ �ពះគមពរីជេ�ចនេទ ត។ េដមបកុីំឱយេឆ� តេពល… “បន�ិចេទ ត
េ�កិយនឹងែលងេឃញខញុ ំេទ តេហយ។ សកលេ�ក ‘លំ�ប ់ ជសមយ័
ពួកជំនុំ េគនឹងមនិេឃញខញុ ំេទ តេទ។ េទះជយ៉ង� អនក�ល់គន នឹងេឃញខញុ ំ
ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីតេ កនុងអនករហូតដល់ទីប ច បៃ់នសមយ័កល។”
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“�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។” េត
�គឺជអ�ី? �គឺជទីសំគល់របស់�ពះ ែដលជផ�ូវរបស់�ពះ។
95 អ�័ប�កំំពុងរងច់កូំន�បស។ ទីសំគល់ចុងេ�កយែដលគតប់នេឃញ
មុនេពលករបំផ�ិចបំផ� ញរបស់�សនដ៍ៃទ គឺ�ពះជមច ស់បនសែម�ងេ កនុង
�ចឈ់មរបស់មនុស� ែដលដឹងពី�ថក៌ំបងំៃនេបះដូងរបស់��៉េពលនង
េ កនុងតង។់ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “�នឹង�តឡបម់កវញិេ េពលបុ�ត
មនុស�យងមក។” បង�បស បង�សី ខញុ ំេជ ថេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងេនះ។ ខញុ ំ
េជ ថេនះជៃថងៃនករសនយ។
96 អនក�តវែតមនជំេន េលអ�ីែដលអនកកំពុងេធ�។ េបអនកមនិទនម់នជំេន េទ
េបអនក�គនែ់តយក�េ�យសនមត… ពកយសនមត េយងេ �មវចននុ�កម
មននយ័ថ “េដមបផី�ងេ�ពងេ�យគម នសិទធិអំ�ច។” ប៉ុែន�េ េពលែដល
�ពះបនទូលសនយ េហយ�ពះជមច ស់ឈរេ ពីេ�កយ�ពះបនទូលេនះ អនកមនិបច់
�ម នេទ តេទ។ អនកកំពុងែតេធ��មអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលថេធ� េហយ�ទង់
មនកតព�កិចចេដមបគី�ំទ�។
97 អ�ច រយ លប ី អនក—អនករកីផុសផុល ជេ�ចនឆន កំន�ងមក ខញុ ំបនេឃញគត់
កលខញុ ំេ េកមងគឺប៉ុល �៉េឌ។ គតប់ន�បបេ់រ ងមយួ ៃថងមយួ �ែតងែតជបគ់ងំ
ជមយួខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “ៃថងមយួ េយងកបេ់ឈ។” គតជ់អនកកបេ់ឈ
េ រដ� អូរហីគិន េហយបននិយយថ េ ែកបន�បបគ់តឱ់យេឡងេលកំពូលភន។ំ
គតក់ំពុងសុបិន។ កែន�ងែដលគតពិ់តជរស់េ  េ េពលេនះគតប់នធ� កចុ់ះ
េ កនុងេកះ េហយេក� ខ�ួន េក� ខ� ងំ�ស់ េហយគតក់�៏� បេ់ ។ ពួកេគបនេ
រក�គេពទយ ប៉ុែន��េ ឆង យ�បគី់ឡូែម�៉ត េ�យជិះទូកកណូ។
98 មុនេពល�គេពទយ�ចេ ដល់ទីេនះ ប៉ុលចបេ់ផ�មែលងដឹងខ�ួន កនែ់ត
ឈនិឺងកនែ់តធងនធ់ងរ។ គតប់នេ �បពនធដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់គត។់ គតប់ន
និយយថ “អូនជទី�ស�ញ់ �កនែ់តងងឹតេ កនុងបនទប ់ កនែ់តងងឹតេពក
េហយ។” េហយគតប់ន�តឡបេ់ ជមនិដឹងខ�ួន។
99 េហយេ េពលែដលគតស់ន�ប ់ គតប់ននិយយថ គតយ់ល់សប�ិេឃញ
េ េពលែដលគតស់ថិតកនុងសភពសន�បេ់នះ គឺេ �� យរបស់គតប់នចត់
គតឱ់យេ កបេ់ដមេឈមយួេដម។ គតប់នរកេឃញេដមេឈេនះ គតប់ន
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ផ�ួលរលំំេដមេឈ ភជ បនឹ់ងពូេ  េហយេឈងេ យក�។ គត�់គនែ់តមនិ�ច
េលក�បន។ បននិយយថ កម� ងំរបស់គតអ់ស់។ គត�់គនែ់តមនិ�ចយ
ក�បន។ គតប់ននិយយថ “េដមេឈមនទំហំប៉ុនេនះ ចបស់�ស់ខញុ ំ
�ចេរ សេលក�បន។ អនុ ញ តឱយខញុ ំពយយមម�ងេទ ត។” េហយគតប់នចុះ
េហយគតប់នេលក គត�់គនែ់តេន យហតរ់ហូតដល់គតអ់ស់កម� ងំ។ គត់
អងគុយែកបរេដមេឈ េហយនិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តមនិដឹងថខញុ ំនឹងេធ�អ�ីេទ តេទ។
េ �� យត�មវឱយេដមេឈេនះចុះេ ជំរ ំ េហយខញុ ំេខ�យេពកកនុងករយក�មក
ទម� កេ់ចល។”
100 បននិយយថគតប់នលឺសំេលងដែ៏ផ�មែល�មបំផុតែដលគតម់និធ� បប់ន
លឺ� គឺជេ �� យរបស់គតែ់ដលនិយយ ប៉ុែន� គតប់ននិយយថ េពលគត់
ងកេ េមលថនរ�ជេ �� យរបស់គត ់គឺជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ �ទងម់ន
បនទូលថ “ប៉ុល ឯងេឈ� ះគន េរ ងអី? េតអនកទងំអស់គន �ចបូក�ចបល់េរ ងអ�ី? េត
អនកេឃញទឹកេនះហូរេ ទីេនះេទ?” បននិយយថ “េមច៉មនិេបះេឈចូលទេន�
េហយជិះ�ចុះ? ជិះ�េ ជំរុ។ំ”
101 គតប់នេ�តេលេឈេហយចបេ់ផ�មចុះពីេលរនងំេ�យែ�សកយ៉ងអស់
សំេឡងរបស់គត។់ “ខញុ ំជិះេល�! ខញុ ំជិះេល�!”
102 បង�បស បង�សី �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនសនយថេរ ងទងំេនះនឹងេកតេឡង
េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់។ ខញុ ំេជ ថេយងរស់េ ទីេនះ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងគឺ់េ ដែដល
ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ខញុ ំមនិដឹងថ�េកតេឡង
េ�យរេប ប�េទ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងជិះេល�។ ខញុ ំេជ ថ�ជេសចក�ីពិត ពីេ�ពះ�ជ
ដំណឹងល� ែដលជផ�ូវរបស់�ពះ។ ខញុ ំេជ ថ�គឺជ�រៃនេម៉ង ែដលជេពលេវ�
ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ �ជផ�ូវែដល�ពះបន�បទន។ ខញុ ំកំពុងជិះេល�!

េតអនកមនិេ�តជមយួខញុ ំេទឬ ខណៈេពលែដលេយងឱនកបល?
103 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយងកំពុងេធ�ដំេណ រេ កនសិ់រលី�េល�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ េយងេជ ថ�ពះបនទូល�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត។ ឱ�ពះអងគេអយ សូមឲយ
មនុស��បស�សី�ល់គន  េ យបេ់នះ បនេឡងេល�ពះបនទូល េហយចងចថំ
េពលែដលពួកេគេដរកត�់មដំេណ រេនះ េគ�ច�រភពថ “ខញុ ំកំពុងជិះេល
ករសនយរបស់�ពះ។ �នឹងនខំញុ ំចូលេ កនុងសិររីងុេរ ង។ �ជផ�ូវរបស់�ពះស�មប់
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ខញុ ំេ ៃថងេនះ។ ‘�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត។”
104 �ទងម់នបនទូលថ “បន�ិចេទ ត េ�កិយនឹងែលងេឃញខញុ ំេទ តេហយ ែត
អនក�ល់គន នឹងេឃញខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនកសូមបែីតេ កនុងអនក។” �ទងប់ន
សនយនឹងេយង�ល់គន  �ពះអមច ស់េអយ េយងនឹងេឃញ�ទង។់
105 មនម�ង ជនជតិ�កិចមក េហយនិយយថ “េ�កមច ស់ េយងនឹងេឃញ
�ពះេយសូ៊វ។” េហយពួកេគ�តវបនផ�ល់ឯកសិទធិេនះ។ េហយយបេ់នះ �ពះអមច ស់
េអយ េយងចងេ់ឃញ�ទងផ់ងែដរ។ �ជបំណងចិត�របស់េយង។ គម ននរ�មន ក់
�ចលឺពី�ទងេ់ទ លុះ��ែតពួកេគចងេ់ឃញ�ទង។់ បនទ បម់ក �បសិនេបជនជតិ
�កិចទងំេនះ�តវបនអនុ ញ តឱយេឃញ�ទង ់ េហយ�ទងប់នផ�ល់ផ�ូវឱយពួកេយង
បនេឃញ�ទង ់ �ទងែ់តងែតេធ�ផ�ូវ េ�ពះ�ទងគឺ់េ ដែដលដូចគន កលពមី�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ អនកបេ�មមន កប់ននជំនជតិ�កិកទងំេនះចូលេ កនុង
វត�មនរបស់�ពះអងគ េហយពួកេគបនជួប�ទង។់ សូមផ�ល់ឯកសិទធិដូចគន ដល់
េយងេ យបេ់នះ ឱ�ពះវរបិ�។ សូមឲយេយងខញុ ំជអនកបេ�មនទំស�និកជនេនះ
ចូលកនុងវត�មនរបស់�ទង។់ េហយសូមឲយេយងបនេឃញ�ពះេយសូ៊វ េ យប់
េនះ ជអនកដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ សូម�បទនមក
�ព ះអមច ស់។
106 សូមជួយសេ ងគ ះអនកបតប់ងផ់ង ឱ�ព ះអមច ស់េអយ េបមនជបុរស ស�ី
�បស ឬ�សី។ េពលេឃញ�បជជតិេយងបំពុលេ�យឃតកកបស់ម� ប់
េបក�បស់ និងេមលអំេពពុករលួយកនុង�បជជតិសព�ៃថង! េហយេឃញ
អំេពពុករលួយេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយេឃញពួកេគនេំ រកករកបស់ម� បយ៉់ង
អនធិបេតយយេ ទេីនះ េ�ពះេគមនិេដរ�មផ�ូវែដល�ពះ�បទន! ពួកេគេ �ម
េគលលទធិមយួចំនួន ជជងមក�ម�ពះបនទូល។
107 �ពះេអយ េយងអធិ�� នថ�គី�ទ នពិត ែដលេកតមកពិត�បកដ ដូចែដល
ទូលបងគំបនបង� ញ� េ�យេធ�ជ�បវកឹពិត ពួកេគ…“េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់សំេឡង
របស់ខញុ ំ សេម�ងចែម�កពួកេគនឹងមនិេដរ�មេទ។” ឱ�ពះអមច ស់េអយ សំេឡង
�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េនះជផ�ូវែដល�ទងប់នផ�ល់ឲយជនិចចស�មប�់កមជំនុំ និង
ស�មប�់បជជន គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ “�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ី
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ពិត។” េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េហយ�ពះគមពរី�បបេ់យងថ “�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់គឺមុតជង�វមុខពីរ យល់ដឹងអំពីគំនិត និងេចតនៃនចិត�។”

108 េហតុអ�ីបនជជនជតិអុី��ែអលមនិ�ចេមលេឃញ�ពះេមស�ុរីបស់
ពួកេគ េ េពលពួកេគបនេឃញថ�ទងជ់�ពះបនទូលេនះ េតេ េពល�ែដល
�ទង�់ចយល់េឃញពីគំនិតែដលមនេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ? េហតុអ�ីបនជ
ពួកេគមនិេជ ? ពួកេគបនយល់��មរយៈេ��ថពួកេ���ច ប៉ុែន�េ េពល
ែដលភពេពញេលញៃន�ពះ�តវបនបេងកតេឡងេ កនុង�ពះ�ជបុ��របស់�ទង់
េហយ�ទងប់នគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង េពលេនះេគេមលមនិេឃញេ�ពះេគ
ខ� កែ់ភនក។

109 �ពះអមច ស់េអយ អស់អនកែដលេបកែភនកេឡង យបេ់នះ សូមេ�យេយង
េឃញ�ពះេយសូ៊វេ ក�� លេយង។ សូមអនកជមងទឺងំអស់បនជសះេសប យ។
សូមឲយករេនះេ�ះ��យ�ចុះ �ពះអមច ស់ ថពួកេគនឹងែលងមនេពល
េទ តេហយ ចបពី់េម៉ងេនះតេ …ប៉ុែន�អ�ីែដលនឹងេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះេមស�ុ។ី
ពួកេគកំពុងមកឯផ�ូវរបស់�ពះ។ ពួកេគជេ�ចនេ ទីេនះ យបេ់នះជិត�� ប។់ មន
មនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ យបេ់នះ ែដល�បែហលនឹងមនិមនេ ទីេនះកនុងមយួ
សប� ហ៍េទ ត �បសិនេបអនក ជំនួយរបស់អនកមនិមក។

110 ឱ�ពះវរបិ�េអយ �ទងទ់ទួលខុស�តវែតចំេពះអ�ីែដល�ទងប់នសនយ
ប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន��ទងប់នសនយថ េយងនឹងេឃញ�ទង។់ �ទងប់នសនយថអ�ី
ែដល�ទងប់នេធ� េយងកនឹ៏ងេធ�ែដរ។ េនះគឺជេវ�។ ទូលបងគំបន�រភព
� ទូលបងគំេជ �។ ទូលបងគំបនឮ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ។ �ពះបនទូលរបស់�ទង់
និយយដូេចនះ។ �ទងប់ ជ ក�់។ ទូលបងគំដឹងថ�ជករពិត។ ឥឡូវេនះ សូមឲយ
�បនដឹងផង �ព ះអមច ស់។ ��តវបនេគសរេសរ ឥឡូវេនះសូមឲយ�បនសេ�មច
េដមបជី�បេយជនរ៍បស់�ជ�ច�ករបស់�ពះ។ �ែមន៉។

111 ខញុ ំមនិេជ ថេយងនឹង�ចេ បនទ តអ់ធិ�� នបនេទ។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងេ�ប�
ពីទីេនះ។

112 េតមនអនកឈបឺ៉ុនម ននក?់ ឥឡូវេនះអនកនឹងក� យជ…អនកកំពុងកនៃ់ដ
របស់អនក េធ�ជ�ក�ថីអនកឈ។ឺ
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113 េតមនអនកប៉ុនម ននកនឹ់ងេធ�បនទ ល់ដូចគន ថ “បង�បស �បណ� ំខញុ ំពិតជ
មនិបនសេ ងគ ះេទ”? េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកបនេទ “សូមអធិ�� នស�មប់
ខញុ ំ”? សូម�ពះជមច ស់�បទនពរអនក ដល់អនក។ េនះជករល�។ េនះេហយ…�ពះ
�បទនពរអនក។ “ខញុ ំមនិបនសេ ងគ ះេទ។”
114 ឥឡូវេនះ អនកែដលបនេលកៃដរបស់អនក េហយអនកែដលមនិបនេលក “ប៉ុែន�
ថបង�បស�បណ� ំ ពិតជខញុ ំចងប់នសេ ងគ ះ។ �ជេបះដូងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេជ
ថគម នសល់អ�ីស�មបអ់នក�មន កេ់លេ�កេនះេទ។” េតអ�ីេ េទ ត េតអនក�ច
សេ�មចបនអ�ីខ�ះែដលធំជងករសេ ងគ ះរបស់អនក? “អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំ
ចងប់នសេ ងគ ះ។” េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកេ ទូទងំអគរ កែន�ង�មយួថ
“ខញុ ំចងប់ន…”?
115 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលមនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូម
និយយថ “ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវែតទទួល�។”? េលកៃដរបស់អនកេឡង។ “ខញុ ំមនិមនេទ
ខញុ ំចងប់ន។” ជករ�បេសរ�ស់ មនមយួចំនួនែដលមនិមន។
116 ឥឡូវេនះ �ពះ�គីសទរក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយអនក�តវែតរក�េសចក�ី
ជំេន របស់អនកេល�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ េហេ�ពរ ជំពូកទី៤
បននិយយថ “�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់” ែដលជ�ពះ�គីសទ។ �ពះ�គីសទជ
�ពះបនទូល។ េតអនកទងំអស់គន ដឹងេទ? និយយថ “�ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �ទងជ់�ពះបនទូល “ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។” អ�ីែដល�ទងគ់ងេ់ កនុងេ�កម៉ូេស �ទងក់េ៏ កនុងេអលីយ៉
ែដរ។ អ�ីែដល�ទងេ់ កនុងេអលីយ៉ �ទងេ់ កនុងយ៉ូ�ន អ�ីែដល�ទងគ់ងេ់ កនុង
យ៉ូ�ន �ទងប់នបំេពញេ�យខ�ួនឯង—េ កនុង�ពះេយសូ៊វ។ េហយៃថងេនះ�ទងក់៏
េ ដែដលដូចគន នឹង�ទងក់លេនះែដរ េហយ�េ ែតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដល
បនពយករណ៍ស�មបៃ់ថងេនះ ែដលេធ�ឲយ�ទងជ់ពន�ឺ ែដលបំភ� ឺ េហយប ជ កពី់
�ពះបនទូលសនយ។
117 េយងេ �គចុងេ�កយេហយ មតិ�េអយ។ �ពះេយសូ៊វមនវត�មន។ ខញុ ំដឹងថ
អនកបនឮេរ ងេនះ។
118 ចុះេបអនកមនិែដលបនេឃញកនុងជីវតិរបស់អនក េហយអនកមនិែដលមន
�រមមណ៍ថបនេឃញ គម នមនុស�បនេធ� ប៉ុែន��ល់េពលគឺអនកមន�រមមណ៍
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កកេ់ក� ពិត�បកដ? េហយខញុ ំបនេមលេឃញ ខញុ ំ�ចេមលេឃញ េហយខញុ ំនឹង
�បបអ់នកថ�ជ�ពះ�ទិតយ។ អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថ�េកតេឡងយ៉ង�
េទ ប៉ុែន�ខញុ ំទទួលបន�រមមណ៍មយួដូចជភពកកេ់ក�  អនក�ចយល់�រមមណ៍
េនះ។”

ខញុ ំនិយយថ “េនះគឺជ�ពះ�ទិតយ។”
“េត�ពះ�ទិតយជអ�ី?”
“�ជពន�ឺ។”
“េតអ�ីជពន�ឺ?” �នឹងក� យជពិភពេ�កថមីស�មបអ់នក។

119 ប៉ុែន� ចុះេបខញុ ំ�បបអ់នកថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទកំពុងឈរេ ទីេនះឥឡូវេនះ?
ចុះេបខញុ ំ�បបអ់នកថ �ទងគ់ងេ់ ក�� លេយងវញិ? �ទងប់នសនយ។ “កែន�ង�
ែដល�បមូលផ�ុ ំគន ពីរឬបីនកក់នុងនមខញុ ំ េ ទីេនះខញុ ំេ ក�� លពួកេគ។ េ
ទីេនះខញុ ំគងេ់ !” ឥឡូវេនះ េនះជេសចក�ីពិត ស�មបខ់ញុ ំ េនះជករពិតទងំអស់
ឬក�៏មនិែមនជករពិតេ�ះ។ េនះជេរ ងពិត ឬជេរ ងមនិពិត។
120 ឥឡូវេនះ ដូចជករសេ ងគ ះអនក �ទងប់នេធ�ដូេចនះ េ េពលែដល�ទងសុ់គត
េ កល់�៉រ។ី ករេ�បសអនក �ទងប់នេធ�ដូេចនះ េ េពល�ទងសុ់គតេ កល់�៉រ។ី
អនកេជ េរ ងេនះ។ �ពះបនទូលបននិយយថ �ទងប់នេធ�។
121 ឥឡូវេនះេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ទង�់ចេធ�បន �បសិនេប�ទងឈ់រេ ទីេនះ
ជមយួ—ជមយួនឹងឈុតេនះ ែដល�ទងប់ន�បទនឱយខញុ ំ �គនែ់តជករប ជ ក់
ដល់អនកថ�ទង់គឺជ�ពះេមស�ុ។ី
122 មនិែមនេ�យ�ន មែដកេគលេ កនុងៃដរបស់�ទងេ់ទ។ ជនពុតតបតុ�
មន ក�់ចេធ�ដូេចនះបន េ�យ�ក�់ន មែដកេគល និងឈមេលមុខ និង�ន ម
និងវតថុេផ�ងៗ។ េនះ�ចេធ�បន។ េនះេហយ។ មនុស�ជេ�ចនែថមទងំ�តវបន
េគឆក ងដូច�ទងែ់ដរ។ េនះមនិែមនេទ។
123 ប៉ុែន�ជីវតិរបស់�ទង ់ អ�ីែដលេ កនុង�ទង!់ “�ពះ�ជបុ��មនិ�ចេធ�អ�ីបន
េឡយ េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ ប៉ុែន�េធ�អ�ីែដល�ទងេ់ឃញ�ពះវរបិ�េធ�។” �ជជីវតិ
ែដលេ កនុង�ទង ់ែដលបនបង� ញឲយេឃញ។ មនិែមនេ�យ�រ�ទងជ់�សន៍
យូ�េទ េទប ស�ីតូចមន កេ់ អណ�ូ ងេនះេជ ថ�ទងជ់�ពះេមស�ុ ី េ�យ�រ
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�ទង�់ចេមលេឃញគំនិតកនុងចិត�របស់នង ែដលបនេធ�ឱយ�ទងក់� យជ�ពះ
េមស�ុេីទ។ �បសិនេបេនះជរេប បែដល�ពះេមស�ុបីនែណន�ំទងេ់ កនុង
ៃថងកន�ងេ េនះ េនះគឺជវធីិែដល�ទងប់ន�បទនឱយេដមបឱីយេគ�គ ល់�ទង។់
េនះជវធីិែដល�ទងប់ន�បទនឲយ េយង�មបទគមពរីស�មបស់មយ័េនះ។ េត
អនកេជ េទ?
124 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន េ ទីេនះ ខញុ ំជមនុស�ចែម�ក។ ខញុ ំបនេមលជំុវញិខញុ ំ
មនិេឃញមនុស�ែដលខញុ ំ�គ ល់េទ។ អនក�ល់គន េ ទីេនះ មនិ�គ ល់ខញុ ំ េហយដឹង
ថខញុ ំមនិដឹងអ�ីពីអនក សូមេលកៃដេឡង។ រងឹម ំ េ �គបទី់កែន�ង។ អនកែដលេដក
េលែ�គេនះេលកៃដេឡង។ គតម់និ�គ ល់ខញុ ំេទ។ គម ននរ�មន ក�់គ ល់ខញុ ំេទ។
125 ប៉ុែន� ចូរចថំ �ពះ�គ ល់អនក។ �ពះ�គ ល់អនក។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ទង់
បង� ញថ�ទងេ់ ទីេនះ។

“បង�បស �បណ�ជំអ�ី?” �ជអំេ�យទនមយួ។
126 េតអំេ�យទនជអ�ី? េតអំេ�យទនជអ�ី? មនិែមនយកអ�ីមយួឬេ�ប
អ�ីមយួនិយយថ “ខញុ ំបនទទួលអំេ�យទនៃនករពយបល! ខញុ ំេចញេ
ពយបលអនកេនះ ពយបលអនកេនះ េទ។” �បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បន ខញុ ំ�បកដជេធ�
�។ ឥឡូវ ប៉ុែន�អំេ�យទន េហយអនក—អនកគឺ…អនកបក��យពីអំេ�យទន
ខុស។ អំេ�យទនមយួគឺ�គនែ់ត “យកខ�ួនអនកេចញពីផ�ូវ េហយអនុ ញ តឱយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�បអនក។” េឃញេទ? េនះជអំេ�យទន។
127 េនះេហយជអ�ីែដលជអនកបេ�ម�ពះ។ គតម់និអធិបបយអ�ីែដលគតច់ង់
ផ�យេទ។ គត�់គនែ់តដកខ�ួនេចញពីផ�ូវ �ជអំេ�យទន េហយករេបក
សែម�ងកម៏ក េហយគត—់គតនិ់យយ�មរយៈករេបកសែម�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ អំេ�យទនេផ�ងេទ តគឺជវធីិដូចគន ។ ឥឡូវេនះ អំេ�យទនរបស់
ពន័ធកិចច ជេដម។ មនទីមយួ ៃនអំេ�យទន ែដល�ពះ�បទនមក គឺ “�វក័
ជដំបូង រចួេ�� �គបេ�ង ន �គគង� ល និងអនកផ�យដំណឹងល�។” េនះគឺជ
មុខងរ។ េនះជអំេ�យទនរបស់េយង។
128 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�ដូេចនះេ ៃថងចុងេ�កយ។
�បសិនេប�ទងេ់ធ�� �បសិនេប�ទងស់នយេហយ ថនឹងេធ�� េតមនមនុស�ប៉ុនម ន
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នកនឹ់ងេជ  និងទទួលយក�ទង ់ េ យបេ់នះ? េលកៃដេឡងនិយយថ “ខញុ ំនឹង
ទទួលយក�ទង។់” េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ…សូមអរគុណ។ េតមនមនុស�
ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលមនិធ� បម់នេ កនុងករ�បជំុ�មយួពីមុនមក សូម
េលកៃដេឡង។ ខញុ ំេអយ ជិតពកក់�� លហ�ូងមនុស�។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល
េជ  មុននឹង�ទងេ់ធ�� េតអនកេជ យ៉ង�? �ពះ�បទនពរអនក។
129 ឥឡូវេនះេមល។ �បសិនេបខញុ ំបន�បបអ់នកពីករពិត �ពះមនកតព�កិចច
េឆ�យតបមកខញុ ំ។ �ទងនឹ់ងេឆ�យ។ �ទង�់ក�់ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងមតរ់បស់
អនក េហយ�នឹងេលចេចញជរបូ�ង។ �តវេហយ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់��តវែត
េធ��។ “ខញុ ំបនេផញពកយរបស់ខញុ ំ �នឹងមនិ�តឡបម់កវញិជេមឃៈេទ។”
130 ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំ�ចពយបលបន ខញុ ំនឹងេធ��។ ដូចជបង�បស �ប់
ស�ូ ែដលជកិត�ិយស ែដលពួកេយងកំពុងនិយយអំពី។ បុរសចំ�ស់មន កេ់នះ
អងគុយខងេ�កយកនុងរេទះរញុេនះ ជបុរសចំ�ស់ែដលមនចិត�ក� �ន ខញុ ំ
នឹងពយបលគត�់បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បន។ ខញុ ំចបេ់ផ�មចកេចញពីេវទិក េ�យ
េ�ម ះ�តង ់េហយខញុ ំបនងកមកេមលគត ់កនុងនិមតិ�មយួ េដរេ ។ េ គត ់�បប់
គតថ់�ជអ� ីេហយេនះជ�។ គតេ់�កកេឡងេដរមក េវទិក បះ៉�មមេជងរបស់
គត ់បនទ បពី់ពិករអស់រយៈេពលហុកសិប�បមំយួឆន ។ំ េឃញេទ?
131 េ យបដ់ែដលេនះ ស�ីែសបកេខម មន ក ់ ជមយួកូនរបស់នង ចុះមកខង
េនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ—េវជជបណ�ិ តមន កព់កែ់វន៉� េហយ
—េហយគតប់នវះកតេ់លេកមង�សីតូចែសបកេខម  េហយ�េធ�ឱយនងពិករពី
បំពងក់។”
132 ស�ីចំ�ស់ែសបកេខម  អនកមនិ�ចទបន់ងេចញពីេវទិកបនេទ។ នងបន
និយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ េនះជកូនរបស់ខញុ ំ!” េហយនងមកេនះ អនកនំ
េភញ វមយួ�កមកម៏និ�ចទបន់ងបនែដរ។
133 ខញុ ំបននិយយថ “មងីេអយ �មនិល�េទកនុងករមកទីេនះ។ េនះមនិែមន…
េនះជ�ពះ។” ខញុ ំបននិយយថ “�មនិល�េទកនុងករមកទីេនះ។ �គនែ់តេជ ។”
េហយនងបនលុតជងគង ់ េហយចបេ់ផ�មអធិ�� ន។ ខញុ ំបន�កេឡកេមលេ
ជំុវញិទស�និកជន េហយខញុ ំបនេឃញផ�ូវមយួដូចជកំពុងេ ។ ខញុ ំបនេឃញ
េកមង�សីពណ៌សមបរុេខម តូចមយួកនតុ់កក�កនុងៃដចុះ�មផ�ូវតូច។ េហយខញុ ំបន
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�កេឡកេមលេកមង�សីតូចពណ៌សមបរុេខម  េមលេ េ�កយ េហយ�កជ៏េកមង�សី
ដែដលែដរ។ ខញុ ំបននិយយថ “��តវបនេឆ�យតប។” នងេ�កកេឡងេហយេ
ឆង យពីភយួ។ េឃញេទ?
134 �ជ�ពះ។ េឃញេទ? �ជ�ពះ។ េឃញេទ? �ទងម់និ�ច…គម ននរ�មន ក់
�ចពយបលបនេទ។ �ជជំេន របស់អនកេ េល�ពះ។
135 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនែចងថ “�ទងជ់សេម�ចសងឃ ឥឡូវេនះ ែដល�ច�តវ
បនបះ៉េ�យ�រមមណ៍ៃនភពទនេ់ខ�យរបស់េយង។” េតអនកេជ េទ? ជសេម�ច
សងឃ! ឥឡូវេនះ េប�ទងជ់សេម�ចសងឃ េត�ទងនឹ់ង�ប�ពឹត�យ៉ង�? �បសិនេប
�ទងដូ់ចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត �ទងនឹ់ង�ប�ពឹត�ដូចគន កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
136 ឥឡូវេនះ អនកអធិ�� ន េហយអនុ ញ តឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ… អនក
និយយេ កន�់ពះថ “�ពះេអយ បុរសែដលឈរេ ទីេនះមនិ�គ ល់ខញុ ំេទ
ប៉ុែន�អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលគឺសមេហតុផល។ �ទងេ់ ដែដល។ �ទងគឺ់ជ
�ពះ�គីសទ។ ទូលបងគំឈេឺហយ។ ទូលបងគំ�តវករ។ េហយ�បសិនេប�ទងអ់នុ ញ ត
ឱយទូលបងគំ…េបទូលបងគំមនិមនជំេន េធ�េទ សូមឲយអនក�ែដលទូលបងគំ�គ ល់
មនជំេន  េហយអនុ ញ ត�…�ទងេ់ និងអនុ ញ តឱយ—អនុ ញ តឱយ—សូមឲយ
ទូលបងគំ ឬអនកេនះបះ៉េជងៃនសេម� កបំពករ់បស់�ទងក់នុងសិររីងុេរ ង។ េបបុរស
េនះទសេចញពីផ�ូវ សូម�ទងេ់�បមតនិ់យយតបវញិ េហយ�គនែ់តេធ���មរ
េប បែដល�ទងប់នេធ�េ េពល�ទងេ់ េលែផនដី។ ទូលបងគំនឹងដឹងថ�ទងគឺ់េ
ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”

ចូរេយងឱនកបលចុះឥឡូវេនះ។
137 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ �ទងប់នែ�បក� យពីករផ�យដំណឹងល� េ ជករងរ
ទំនយ ប៉ុែន�ទូលបងគំេជ �ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ �ទងប់នសនយ�។ េហយ
ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទន�េ យបេ់នះ។ ផ�ល់�។ ឮទូលបងគំ។ េពល
អនក�� បេ់នះចកេចញពីទីេនះ យបេ់នះ េហយេយង�តឡបេ់ ផទះវញិ សូមឲយ
េយងនិយយដូចអនកែដលមកពី�កងេអេម៉ស “េតចិត�របស់េយងមនិេឆះកនុងខ�ួន
េយង េពល�ទងម់នបនទូលនឹងេយងេ �មផ�ូវេទឬ?” �ពះេយសូ៊វមន�ពះជនមរស់
េឡងវញិ។ ពួកេគមនិបនដឹងពី�េទ។ ពួកេគបននិយយេ កន�់ទង។់ ពួកេគ
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មនិបនដឹងពី�េទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងទ់ទួលពួកេគេ កនុងផទះ េហយបន
បិទទ� រ េនះ�ទងប់នេធ�អ�ីមយួ�មរេប បែដល�ទងប់នេធ� មុនេពល�ទង�់តវ
ឆក ង។ េនះបនេបកែភនករបស់ពួកេគ។ ពួកេគបនេឃញថ�គឺជ�ទង។់ ជថមី
ម�ងេទ ត �ពះអមច ស់េអយ សូមឲយចិត�របស់េយងេឆះឆលួេពលេយង�តឡបេ់ ផទះ
វញិេ យបេ់នះ ដូចពួកេគបនេធ�។ ដបតិេយងដឹងថ �ទងម់នបនទូលមកេយងេ
�មផ�ូវ។ ចូរេធ�កិចចករេ យបេ់នះ ែដល�ទងប់នេធ� កល�ទងេ់ េលែផនដី ដបតិ
�ទងគឺ់េ ដែដលដូចគន កលពមី�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េយងសំុកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
138 ឥឡូវេនះ សូមអធិ�� ន េហយ�គនែ់តេជ ។ ចូរែញកែផនកេនះជមុនសិន។
មនិថអនកេ ទី�េទ េ កនុងអគរ ចូរេជ �ពះ។ ខញុ ំសូមជូនពរឱយអនក�គបគ់ន
មនករេគរពពិត�បកដេហយអងគុយេសង ម អធិ�� ន។
139 េនះគឺមនិ�ចេ រចួទងំ�សងេទ។ ខញុ ំកំពុងអធិបបយេ �ពឹកេនះ េ ��រ
េពល�ពឹក “ភពផទុយគន មយួ។” ភពផទុយគន មយួមនិគួរឱយេជ  “អ�ីមយួែដលមនិ
គួរឱយេជ  ប៉ុែន�េ ែតជករពិត។” អនកដឹងថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងឈរេ ទីេនះ
េហយនិយយអ�ីមយួេ កនុងទស�និកជនេនះ េ កនម់នុស�ែដលខញុ ំមនិ�គ ល់ �
នឹង�តវែតមនភពផទុយគន ។ �ជអ�ីមយួែដលមនិ�ចពនយល់បន។ ខញុ ំមនិដឹងថ
�ទងនឹ់ងេធ�។ ខញុ ំ�គនែ់តសងឃមឹថ�ទងនឹ់ងេធ�េហយេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�។
140 ឥឡូវេនះ�គនែ់តអធិ�� ន េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ខញុ ំចងប់ះ៉
សេម� កបំពករ់បស់�ទង ់ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនត�មវករមយួ។ ទូលបងគំសូមសនយ
ចំេពះ�ទង ់ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំនឹង—ខញុ ំនឹងបេ�ម�ទងអ់ស់មយួជីវតិ។” �ពះ
ចងឱ់យអនកែ�បចិត�។ �បសិនេបអនកមនិែ�បចិត�េទ សូមែ�បចិត� និយយថ “ខញុ ំចង់
ែ�បចិត��ពះអមច ស់។ ខញុ ំចងឱ់យ�ទងព់យបលខញុ ំ។ ទូលបងគំចងឱ់យ�ទង�់បទនពរដល់
ទូលបងគំ។ សូមេ�បសទូលបងគំឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំជអនកបំេរ របស់
�ពះអងគ។”
141 ទូលបងគំបនេ …េតអនកបនផ�ល់កតអធិ�� នៃថងេនះេទ? ខញុ ំ�គនែ់តចងសួ់រ
េ េ�ក ប៊លីី ថេត…�បសិនេបគតម់និេធ��េទ ខញុ ំនឹងេ បនទ តអ់ធិ�� ន។
ប៉ុែន�ពួកេគមនិែដលផ�ល់កតអធិ�� នៃថងេនះេទ។ �គនែ់តអងគុយចុះ េ�យេគរព
េហយេជ ។
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142 ឥឡូវេនះ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំយកវ ិ ញ ណទងំអស់មកទីេនះ
េ េ�កមករ�គប�់គងរបស់ខញុ ំ េដមបសិីរលី�ៃន�ពះ េដមបេី�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
�តវបនេបកសែម�ង ថេ ៃថងជំនុំជំរះ េយងនឹងគម នេលសអ�ីេឡយ។
143 សូមេមលវធីិេនះ េហយេជ ឥឡូវេនះ។ សូមអធិ�� នេ�យអស់ពីចិត� េហយ
�គនែ់តអធិ�� ន េហយបនទ បខ�ួន។ កំុ�បយុទធនឹង�។ បនធូរ�រមមណ៍ខ�ួនឯង េហយ
និយយថ “�ពះអមច ស់េអយ �ពះអងគបនសនយេហយ។ ទូលបងគំេជ �ទង។់” េនះ
ជអ�ីែដលទូលបងគំ�តវេធ�។
144 ខញុ ំដឹងថខញុ ំមនិចបំចសួ់រអនកេទ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលធ� បេ់ឃញពន�ឺ
េនះ? សូមេមល។ អនកបនេឃញរបូភពរបស់�។ េ�ះេមលៃដអនក ធ� ប់
េឃញរបូភពរបស់�េទ។ េតអនកមនិេឃញ�េ ទីេនះេទ? េឃញេទ �ជវមិ�ត
មយួេទ ត។ �េ ពីេល ស�ីេនះ។
145 នងកំពុងមនប � ជមយួនឹងេជង និងខនងរបស់នង។ នង… េតអនកេជ
ថ�ពះ�ចពយបលអនកបនេទ? េតអនកបនបះ៉អ�ី? អនកមនិ�គ ល់ខញុ ំេទ ប៉ុែន�អនក
បនបះ៉អ�ីមយួ។ �បសិនេប�ពះអមច ស់េយសូ៊វនឹង�បបខ់ញុ ំថ អនកជនរ� េត�
នឹងេធ�ឱយអនកមនជំេន កនែ់ត�បេសរឬេទ? អនកគឺេ�ក�សី ហ�ីលីព។ េប�តឹម�តវ
សូមេ�កកឈរេឡង។ �តវេហយ។ េតខញុ ំជមនុស�ចែម�កស�មបអ់នកែមនេទ?
េលកៃដរបស់អនក�បសិនេបែមន។ ខញុ ំមនិែដលេឃញនងកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។ េត
នងបះ៉អ�ី? េ និយយជមយួ ស�ីេនះ បនទ បម់កេទ ត។ ករឈចឺបប់នបត់
អស់េហយ។ អនកមនិអីេទ។ អនក�ចេ ផទះេហយសុខសបបយ។
146 េនះគឺជនរមីន ក ់ េ ពីេ�កយនងេ ទីេនះ នងកំពុងមន
ជំងឺសរៃស�ប�ទ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ �បសិនេបនងមនិ…នងេឈម ះ�� រ។
សូមេជ  �ពះេយសូ៊វ�គីសទថ�ទងនឹ់ងេធ�ឱយអនកជសះេសប យ។ េ�កកឈរេឡង
េហយទទួលយកករពយបលរបស់អនក។ �បសិនេបខញុ ំជមនុស�ចែម�កចំេពះអនក
សូម�គវៃីដរបស់អនក។ ករបកែ់បករបស់អនកបនប ចបេ់ហយ។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េធ�ឱយអនកមនសុខភពល�។
147 េត�ទងប់នសនយអ�ី? �ទងប់នសនយ។ េតអនកេជ េទ?
148 មន ស�ីមន កអ់ងគុយេ ពីេ�កយនង។ នងកំពុងអធិ�� ន។ នងមនករ
ភយ័ខ� ច មនផលវបិក។ នងចងឈ់បជ់កប់រ។ី េឈម ះរបស់នងគឺេ�ក�សី
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បរ័ដុន។ េ�កកេឡងេ�ក�សី បរ័ដុន។ បររីបស់អនកចបេ់ហយ។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េធ�ឱយអនកមនសុខភពល�។ ខញុ ំមនិែដលេឃញមនុស��សីេនះកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។

149 េតអនកេជ េទ? ឥឡូវេនះអនកដឹងថខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។ េនះគឺ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េត�គឺជអ�ី? “�ពះបនទូលគឺេ�បសេ�ះ អំ�ចខ� ងំ
ជង �វមុខពីរ ជអនកយល់ដឹងពីគំនិត និងេចតនៃនចិត�។” �ជ�ពះបនទូល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េត
អនកមនិេជ េទ?

150 េ ទីេនះ បុរសមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ ឈចុឺកចបេ់បះដូង។ �តវេហយ។ ខញុ ំមនិ
�គ ល់បុរសេនះេទ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញគតេ់ទ។ ប៉ុែន�គតជ់អនកបេ�ម�ពះ។ េរវ៉រ ិ
ន េ�ក ឃីនសី។ �តវេហយ។ េតអនកេជ េទ េ�ក? េ�កកឈរេឡង េហយ
ទទួលករពយបលរបស់អនក។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទេធ�ឱយអនកមនសុខភពល�។

151 និយយអី ច ឹង េតអនកនឹងេពញចិត�ខញុ ំេទ កនុងនមជអនកបេ�ម�ពះ? �កៃ់ដ
េល�បពនធរបស់អនក នងកំពុងមនប � ត�មងេនម ជមយួនឹងប � េថ�ម េលស
ទមងន ់ ជមយួនឹងផលវបិក។ �កៃ់ដរបស់អនកេលនង។ �នឹងចកេចញពីនង
�បសិនេបអនកេជ ។

152 និយយថ មនបុរសមន កអ់ងគុយេ ពីេ�កយអនក គត�់តវបនេគ�ក់
�សេមល�� ប។់ គតម់នជំងឺម�រកី។ បុរសេនះទទួលរងនូវដំុ�ច ់ ម�រកី
ភយ័ខ� ច។ េឈម ះរបស់គតគឺ់េ�ក យ៉ុង។ សូមេជ ឥឡូវេនះ។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ពយបលអនកេហយ។ េតអនកេជ េទ? េតអនកទទួលយក�េទ? មនិអីេទ េ�ក។

153 េ ទីេនះមនបុរសមន ក ់ េដកេ េលែ�គេនះ។ បង�បស ខញុ ំមនិ�គ ល់អនក
េទ។ �បសិនេបខញុ ំ�ចពយបលអនក ខញុ ំនឹងេធ��។ ខញុ ំជមនុស�ចែម�កស�មប់
អនក។ អនកបនមក�មផ�ូវទងំអស់េនះ។ អនកបនខិតខំ�បឹងែ�បងេដមបមីក
ទីេនះ។ អនកមនិ�ច�កអ់�ីែដលខុសពីអនកបនេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចពយបល
អនកបនេទ។ អនកមកទីេនះជមយួ�បពនធរបស់អនក។ េនះេហយជនងអងគុយ
េ ទីេនះជមយួនឹង�វពណ៌ែផ�េបស៉េនះ។ �តវេហយ។ �តវេហយ។ បុរស�តវ
�គបេ�យ�សេមល�� ប ់គតម់និ�ចរស់េ បនេទ ប៉ុែន�េពលេនះបន�ិចេទ ត។
គតម់នជំងឺម�រកី។
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154 អនកករ៏ងទុកខែដរ ប�ូន�សី។ េតអនកេជ ថ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលអនកកំពុង
រងទុកខបនេទ? �ជប � ខនងរបស់អនក។ �តវេហយ។ េប�តឹម�តវ េ�កកេឡង។
មនិអីេទ អនកទទួលបនករពយបលេហយ។ ចូរេជ ។ �កៃ់ដរបស់អនកេលប�ីរបស់
អនក។
155 េតអនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់�ទងេ់ទ បង�បស? �បសិនេបអនកេដកេ ទីេនះ
អនក�បកដជ�� ប។់ អនកមនិ�ចរស់េ បនេទ។ ហនឹងេហយ។ �គេពទយបន
េបះបងអ់នកេហយ។ ម�រកីបនសីុអនកេហយ។ ខញុ ំបនេឃញករណីធំជងអនក
បនជសះេសប យ។ ខញុ ំមនិ�ចពយបលអនកបនេទ។ ប៉ុែន�េបអនកនឹងទទួលយក
�េហយេជ �! េតអនកេជ េទ? �ជឱកសែតមយួគតរ់បស់អនក។ េពលេវ�
ចុងេ�កយរបស់អនកបនកន�ងផុតេ េហយ។ េតអនកេជ េទ? �បសិនេបអនកេជ
ដូេចនះចូរេ�កកេចញពីែ�គេនះ។ ចូរេ�កកេឡងេចញពីទីេនះ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! ចូរេ�កកឈរេឡង េហយបនជសះេសប យ េហយេដរេចញពីទី
េនះ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ។ នរ�មន កេ់ឈងៃដឱយគតេ់ ទីេនះ ជួយគត។់
េ ទីេនះ គតេ់�កកឈរេឡង។
156 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះេជ ? េលកៃដេឡង។ េ�កកឈរ
េឡងត�មងេ់ជងរបស់អនក។ អនកែដលេ សល់ែដលចងប់នជសះេសប យ ចូរ
េ�កកឈរេឡងកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ចូរេ�កកេឡងសរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់។ សូមថ� យសិរលី�ដល់�ទង។់ ឥឡូវេនះ សូមអរ�ពះគុណ�ពះអមច ស់
ស�មបក់រេ�បសអនក ជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត!
157 បង�បស �គេពទយបនប�ជយ័។ េនះជផ�ូវែដល�ពះបន�បទន។ សូម
េជ ចុះ!
158 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកច់ងទ់ទួលយកផ�ូវែដល�ពះបន�បទន? េលកៃដ
េឡង សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ ទងំអស់គន  េហយេជ ថអនកបនជសះេសប យ
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។ 
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