
អយយេក អ�័ប�ំ

 េស វេ េ�កុបបត�ិម�ងេទ ត ជំពូកទី២២ ចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី១៥
េហយេយងរពឹំងថឥឡូវេនះេយង�គនែ់តនិយយមយួែភ�ត េហយចបេ់ផ�ម

កមមវធីិ។ េ�កុបបត�ិ២២ ចបេ់ផ�មេ�យខទី១៥។
េទវ�ៃន�ពះេយហូ�៉ �ទងក់េ៏ ពីេលេមឃមកអ�័ប�មំ�ងេទ ត
�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អញបនសបថេ�យនមរបស់អញ េ�ពះឯង

បនេធ�ដូេចនះ គឺែដលមនិបនសំៃចទុកនូវកូនឯងែត១េនះ
េនះអញនឹងឲយពរដល់ឯង េហយនឹងចំេរ នពូជឯងឲយមនគន សនធឹក

ដូចផក យេ េលេមឃ េហយដូចខ�ចេ់ មតស់មុ�ទ ពូជឯងនឹងបន
�គប�់គងេលទ� រ�កងៃនពួកខម ងំស�តវ

�គបទ់ងំ�សនេ៍ ែផនដីនឹងបនពរេ�យ�រពូជឯង ពីេ�ពះឯង
បន�� ប�់មពកយអញ។

2 ជករសនយអ�ីេ ហន៎ េ�យ�រែតករ�� បប់ងគ ប!់ ករ�� បប់ងគ បគ់ឺជអ�ី
ែដល�ពះចងប់ន។ ធ� បប់នែចងថ “ករេគរព�បតិបត�ិគឺ�បេសរជងដង� យ។”
ករ�� បប់ងគ ប�់ពះអមច ស់ គឺ�បេសរជងករថ� យដង� យែដលអនក�ចេធ�បន។
3 េយងកំពុង�បឈមមុខនឹងអតថបទដអ៏�ច រយមយួ េ យបេ់នះគឺ អយយេក អ័
�ប�ំ ែដល�តវបនេគេ ថ “បិ�ៃនេសចក�ីជំេន ” េ�យ�រ�ពះបនេធ�នូវ
ករសនយជមយួគតថ់នឹងទទួលបនែផនដី និងពូជរបស់គតផ់ង។ េហយគឺ
�មរយៈអ�័ប� ំ េយងែដលបន�� បក់នុង�ពះ�គីសទ ក� យជពូជរបស់អ�័ប�ំ
េហយទទួលមរតកជមយួគត�់មករសនយ។
4 ឥឡូវេនះ អ�័ប��ំគនែ់តជមនុស�ធមម�មន ក ់ មនិែមនជអ�ីែដលពិេសស
េនះេទ។ �ពះមនិែដលេ គត ់ �មែដលេយងមនកំណត�់��មយួេឡយ
រហូតដល់គតម់ន�យុចិតសិប�បឆំន ។ំ �បពនធរបស់គតែ់ដល�តវជប�ូន�សី
បេងកតរបស់គតម់ន�យុហុកសិប�បឆំន េំ េពលេនះ ពួកេគ�បែហលជរស់េ
ជមយួគន �ងំពីេ េកមង។ នងជ ស�ី�រ េហយគម នកូន។ �ពះ�ទង�់�ស់េ
ករែញកេចញទងំ�សង េដមបបីំែបកខ�ួនេចញពីពិភពេ�កទងំមូល និងពី
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�បជជនរបស់គតទ់ងំអស់ និងពី�គបពូ់ជ�សនរ៍បស់គត។់ មនេរ ងពិេសស
ស�មបគ់តឱ់យេធ�។
5 េហយេ េពលែដល�ពះរពំឹងឱយអនកេធ�េរ ងពិេសស �ទងទ់មទរឱយមនករ
ែញកេចញពីគន ទងំ�សងពីករសង�យ័�មយួ។ អនក�តវចូលមក�� បប់ងគ ប់
េពញេលញ េដមបេីគរព�មអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ �ពះទមទរ�។ អនក�តវ
េធ��េ�យគម នវធីិេផ�ងេឡយ។ េហយឥឡូវេនះ �ទងែ់តងែតេធ�ជគំរ ូ េហយ
េនះជគំររូបស់�ទង ់ អំពីករផ� ចខ់�ួនទងំ�សងពី�កម�គ�ររបស់គតទ់ងំអស់
ញតិសន� នទងំអស់របស់គត ់ ជេដម េដមបេីដរេលជីវតិមយួ�ចេ់�យែឡក
ជមយួ�ពះ។
6 ជេ�ចនឆន កំន�ងផុតេ  គម នអ�ីេកតេឡងេទ ប៉ុែន�អ�័ប�េំ ែត�បកន់
ខជ ប។់ គតម់និបកទឹ់កចិត�េទ។ “គតម់និែដល�ស�ងំកងំនឹងករសនយរបស់
�ពះ�មរយៈករមនិេជ េនះេទ ប៉ុែន�គតម់នកម� ងំ េ�យេលកតេមកង�ពះ។”
7 ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំ ដូចជ�កន�ងេ  �ចបស់ជមនអនករះិគនជ់េ�ចនមក
េ�យនិយយថ “អ�័ប�ជំបិ�ៃនជតិ�សន ៍ េតអនកមនកូនប៉ុនម ននក់
ឥឡូវេនះ?” េនះមនិបនេធ�ឱយគតភ់ញ កេ់ផ�លេទ។ គម នកូនេទ េហយ��៉បន
ឆ�ងផុតេពលេវ�ៃនជីវតិ ៃនករ�ចមនកូន េ�ពះ នងផុតពីករមករដូវ ប៉ុែន�
េ�កអ�័ប�េំ ែតេជ �ពះដែដល។ គតប់នេរ បចំស�មបទ់រក េ�យ�រ
គតប់នដឹង និង�តវបនេគជំរញុយ៉ងេពញេលញថ �ពះមនិ�ចេធ�ករសនយ
េហយែតករសនយេនះធំេពកែដល�ទងេ់ធ�មនិបនេទ។
8 ពូជ�សនរ៍បស់គតច់បស់ជគិតដូចគន ។ េទះបីជ��កបី់ដូចជមនិ
ពិតយ៉ង� ��កដូ់ចជមនិែមនជធមមជតិយ៉ង�កនុងគំនិតទូេ  ប៉ុែន�
�ពះមនិ�ចេធ�ករសនយេហយែតករេនះធំេពកែដល�ទងម់និ�ចចតែ់ចង
បនេទ។ េយងេជ េរ ងដែដលេនះេ ៃថងេនះ។ �គបពូ់ជពិតរបស់អ�័ប� ំេជ េរ ង
ដូចគន ។ មនិថសថិតកនុងកលៈេទសៈែបប� ចំេណះដឹងេយង�បមូលបនេ�ចន
ប៉ុ��  េតមនេរ ងប៉ុនម នេកតេឡង េត�ខុសពីធមមជតិយ៉ង� �លងងប់៉ុន�
ផទុយេ វញិ ចំេពះចិត�ធមមជតិ �មនិមនភពខុសគន បន�ិចេ�ះ។ �បសិនេប
�ពះមនបនទូលដូេចនះ េនះេហយជ�។ េហយពូជរបស់អ�័ប�បំន�ងំេ
�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ែដលេ�ះ��យ�។
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9 េយងរកេឃញថ េ ៃមភ�បឆំន េំ�កយមក គម នកូនេ េឡយេទ។ េហយ�ពះ
េ ែតេ�ម ះ�តងេ់ដមបរីក�ករសនយរបស់�ទងច់ំេពះអ�័ប� ំ ដបតិអ�័ប�បំន
េជ �ពះ។ េកមង�បសតូចបនមកដល់ឈុតឆកេនះគឺអុី�កតូច។
10 បនទ បម់កបនទ បពី់អុី�កតូចបន�បសូ�តេឡងមក េនះេយងដឹងថ �ពះ
បនេធ�េតស�េលគតេ់ទ�ដង។ �ទងម់នបនទូលថ “កូនេនះ…” បនទ បពី់ឥឡូវេនះ
មន�យុ�បែហលមយួរយដប�់បឆំន  ំ ឬៃមភឆន េំហយ ែដលអ�័ប�មំន។ �ទង់
មនបនទូលថ “អញចងឱ់យអនកយក� ជកូន�បសែតមយួគតរ់បស់អនក េហយនំ
�េឡងេលភនែំដលអញនឹងបង� ញអនក េ ទីេនះ �តវថ� យ�ជដង� យេឡងេល
ភនេំនះ េដមបបីូជ។” ពកយមយង៉េទ ត ចូរបំផ� ញ�ល់ភស�ុ�ងែដលគតម់នថ
ករសនយនឹង�តវបនសេ�មច។ េនះគឺដកយករបស់ធមមជតិទងំអស់។
11 េហយអ�័ប�មំន�ប�សនថ៍ “ខញុ ំបនទទួល�ជមនុស�មន កែ់ដល
មនជីវតិរស់េឡងវញិ។ េហយខញុ ំបនជំរញុយ៉ងេពញេលញថ �ទង�់ចេ�បស
គតឲ់យរស់េឡងវញិបន។”
12 េនះេហយជមនុស�ជពូជរបស់អ�័ប� ំ ពីេ�ពះ�ទងប់នេ�បសេយងឲយ
រស់េឡងវញិ។ េយងបន�� បេ់ កនុងអំេពបប និងកររលំង។ េហយ�ទងែ់ដល
�ចផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់ខញុ ំ ផ� ស់ប�ូរករគិតរបស់ខញុ ំ ផ� ស់ប�ូរធមមជតិរបស់ខញុ ំ ផ� ស់
ប�ូរខញុ ំទងំអស់ �ទង�់ចេធ��មែដល�ទងស់ព��ពះទយ័។ អ�ីកេ៏�យែដល�ទងម់ន
បនទូល ខញុ ំេជ ថ�ជេសចក�ីពិត េហយ�គបពូ់ជរបស់អ�័ប�កំេ៏ជ ដូចគន ែដរ។
13 អ�័ប� ំ មនិែមនមនិបន�� បប់ងគ ប�់ពះ េ�យមនិយកកូន�បសេ េនះ
េទ។ េហយេ េពល�ពឹក គតប់ន�បបអ់នកបំេរ ថ “អនករងច់េំ ទីេនះជមយួ
សត��។ កូន�បសនឹងខញុ ំេ ថ� យបងគំ េហយគតនឹ់ង�តឡបម់កវញិ។” អូេតគត់
នឹងេធ��េ�យរេប ប�? េពលេឡងដល់កំពូលភន ំ យកជីវតិកូន�បសរបស់គត់
គតនិ់យយថ “កូន�បសេនះ ខញុ ំនឹងថ� យ�តលបេ់ វញិ។” គតដឹ់ងថមនអ�ីមយួ
េកតេឡង។ េហយគតម់និដឹងថេត�ពះនឹងេធ��េ�យរេប ប�។ េនះមនិែមន
ជសំណួររបស់គតេ់ទ។ គតដ់ឹងថ�ពះបនសនយ។
14 េនះេហយជអ�ីែដលេយងយក�តវចិត�ទុក�កេ់ដមបដឹីង �ពះបនសនយ�!
េត�នឹងេ ជយ៉ង�? ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ។ ប៉ុែន��ពះ�ទងម់នបនទូល
ដូេចនះ! �ទងនឹ់ងចត�់ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជេលកទីពីរ �ទងនឹ់ងយងមកកនុងរបូកយ។
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�ទងនឹ់ងទមទររបស់�ទងផ់ទ ល់មកវញិ។ នឹងមនមយួពនឆ់ន  ំ សហស�វត�រ ៍
េ�យ�ជយេ េលែផនដីេនះ ជមយួ�ទង ់ ជមយួនឹងករេ�បសេ�ះ។ េនះ
េហយជអ�ីែដល�ទងប់នសនយ េហយេយងកំពុងែស�ងរកេម៉ងេនះេដមបខិីតចូល
ជិត។
15 �ទងប់នសនយថនឹងេ�បសអនកជំងឺ េ�បសមនុស��� បឲ់យរស់េឡងវញិ
េដញ�រក�េចញ។ �ទងប់នសនយថនឹងេធ��។ �ទងគឺ់េ ដែដលដូចគន កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េ�យរេប បេមច៉? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �ទងស់នយ
ថនឹងេធ��! េយង�គនែ់តេជ � េ បនេហយ។ េពលមនុស�េជ �ពះ គតេ់ជ �គប់
ទងំអស់ែដល�ទងម់នបនទូល។
16 េហយេនះជរេប បែដលអ�័ប�បំនេជ �ពះ។ ឥឡូវេនះ�តវបនសំុឲយ
បំផ� ញ�ល់ភស�ុ�ងែដលករសនយរបស់�ទងនឹ់ង�តវបនយកចិត�ទុក�ក ់ ប៉ុែន�
គត�់តវបនជំរញុថ�ពះ�ចេធ��បន។
17 ឥឡូវេនះ �ទងម់និ�តឹមែតបន�បទនករសនយដអ៏�ច រយេនះប៉ុេ�� ះេទ
�ទងក់ប៏ន�បទនដល់ពូជរបស់គតផ់ងែដរ។ េហយេ�យ�រេ�កអ�័ប
�មំនចិត�េ�ម ះ�តង ់ េហយបនរក�—�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ ែដល
�ពះជមច ស់បនសនយនឹងគត ់ េហយដឹងថ�ពះជមច ស់�ចេលកកូនេនះឱយរស់
េឡងវញិបន។ េហយគតម់និបនសំៃចទុកកូនរបស់គតផ់ទ ល់ ប៉ុែន� (�ពះ) គឺជ
�បេភទៃន�ពះែដល�បទន�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ ពិត�ស់។ េពលគតលី់េឈ
េឡងេលភន ំ ជេដម េហយ�ពះ�គីសទបនលីេឈឆក ងរបស់�ទងផ់ទ ល់ េឡងេលភនំ
េ េពលេ�កយមក េ កនក់ែន�ងែដល�ទង�់តវបនឆក ង។
18 េយងបនដឹង េ កនុងកិចចករេនះ �ពិតជគប�់ពះហឫទយ័�ពះ�ស់ែដល
េឃញថអ�័ប��ំស�ញ់�ទងេ់លសជងអ�ីៗទងំអស់េ េលែផនដី សូមបែីត
កូន�បសែតមយួរបស់គត។់ �ទង�់ស�ញ់គតេ់លសពីអ�ីែដលអនក��ច
និយយបន អនក��ចេធ�បន គតេ់ ែត�ស�ញ់�ពះេ�ចននឹងេជ �ពះបនទូល
�ទង។់
19 ពូជរបស់អ�័ប�ទំងំអស់េជ �ពះដូេចនះ។ ពួកេគកំពុងេជ េល�ពះ។ េហយ
េយងដឹងថ�គប�់ពះហឫទយ័�ពះជខ� ងំ ែដលេនះជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល
“ពូជរបស់អនកនឹងកនក់ប�់ចកទ� រខម ងំស�តវ។ ពូជរបស់អនកនឹងកនក់ប�់ចក
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ទ� រខម ងំស�តវ។” ចូរចថំ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ពូជរបស់អ�័ប�ំ
េជ ។ �បសិនេបអនកជពូជពិត�បកដរបស់អ�័ប� ំ ជំេន ែដលអ�័ប�មំនេ
កនុង�ពះ េនះេ កនុងអនក។ េហយអនកេជ ថអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូល គឺ�ពះបន
រក�ករសនយរបស់�ទង។់
20 េហយ�ទងប់នមនបនទូលែបបេនះ ឥឡូវសូមចថំ �ទងប់នេធ�ករសនយ
េនះចំេពះេ�កអ�័ប�បំ៉ុេ�� ះ បនទ បពី់�ទងប់នេធ�េតស�ដល់គត។់ ពូជរបស់
អ�័ប��ំតវែត�តវបន�កលបងជមុនសិន េដមបេីមលថេតពួកេគពិតជេជ
�ពះបនទូលឬអត។់ ចូរចថំ វធីិែតមយួគតែ់ដលគត�់ចរក�ករសនយរបស់�ពះ
េ�យ�រគតេ់ជ េលេសចក�ីសនយរបស់�ពះ េហយ�តវបនេតស�េមលថគត់
េជ ឬអត។់
21 េយង�តវបននេំ កនក់រេធ�េតស�េនះ។ ពូជរបស់អ�័ប�សំព�ៃថងេនះ �តវ
បននមំកនូវករ�កលបងេនះ។ េតេយងនឹងទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ
ឬេយងយកអ�ីែដលមនុស�បននិយយអំពី�? េតេយងនឹងយកអ�ីែដលអងគករ
មយួចំនួនបនបេងកតេឡងជេគលលទធ ិ េហយទទួលយកឬកេ៏យងយកអ�ីែដល
�ពះបនមនបនទូល? �បសិនេប�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ពិត េនះេយងេជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ�យមនិគិតពីអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ េយងទុកឲយពកយសម�ី
របស់មនុស��គបរ់បូជពកយកុហក េហយ�ពះបនទូលជេសចក�ីពិត។ ពូជពិត
របស់អ�័ប�!ំ ប៉ុែន�មុននឹងអនក�ចក� យជពូជពិតេនះ អនក�តវែតឆ�ងកត់
ករ�កលបង ដូចជេ�កអ�័ប� ំបនេធ�ែដរ។ �ទងប់នសនយមនិ�តឹមែតេ�
កអ�័ប�បំ៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ពូជរបស់េ�កនឹងកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។
អូ ខញុ ំេអយ!
22 �គនែ់តគិត អយយេក�តវបនជំរញុយ៉ងយ៉ងខ� ងំេ កនុង� េ កនុង
ករ�កលបងរបស់គតៃ់នករសនយៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ គឺ�តឹម�តវ។ េទះបី
កលៈេទសៈែបប�កេ៏�យ គតេ់ ែតេជ ថ�ពះបនទូលគឺ�តឹម�តវ។ អ័
�ប� ំ ែដលជបុព�បុរសដអ៏�ច រយ មនិែដលរេវ រ�យកនុងេសចក�ីជំេន េឡយ
េ េពលែដលគត�់តវបននេំ កនេ់ពលេវ��កលបងេនះ។ គតេ់ជ ថ
�ពះជមច ស់�ចេ�បសគតេ់�យរស់េឡងវញិបន។ គតេ់ជ េ�ពះ�ពះបន
េធ��មករសនយ។ េហយេ េពលែដល�ពះជមច ស់បនសនយថគតន់ឹង
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ក� យជ “បិ�ៃន�បជជតិនន” េហយគតេ់ជ ថេនះជករពិត។ គតម់និដឹង
ថ�នឹងេ ជយ៉ង�េនះេទ។ លុះទរកេនះេកតមក លុះទុកចិត�បនៃមភ�បំ
ឆន  ំ កសំុ៏បំផ� ញទរកេនះវញិ គតេ់ ែតដឹងថករសនយរបស់�ពះគឺជករពិត
េហយគតប់នថ� យកូន�បសគត។់
23 ពូជគត ់ កដូ៏ចគន ! ករសនយរបស់�ពះជមច ស់គឺជ�� ស�មបអ់ស់អនក
ែដលជពូជរបស់អ�័ប�។ំ ករសនយគឺជ��មយួ ជទីសមគ ល់ែដលបន
ចុះហតថេលខ។ េហយេ េពលែដលេយងេជ �ល់�ពះបនទូលសនយ េនះ���តវ
បនផ�ល់ឱយេយង េដមបបី ជ កក់រសនយ។ េឃញេទ �បសិនេបេយង—�បសិនេប
េយងជពូជរបស់អ�័ប� ំេយងឆ�ងកតក់រ�កលបងថេតេយងនឹងេជ �ពះគមពរី
ឬអត។់ �ពះគមពរីគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ�ពះជ�ពះ។ េហយបនទ បម់កបនទ បពី់
អនកបនឆ�ងកតក់រ�កលបង េដមបេីជ ។
24 េ េពលែដលពួកេគខ�ះនិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយ�តវបនកន�ងផុតេ ។”
�បសិនេបអនកទទួលយក� េនះគឺផទុយេ នឹង�ពះបនទូល។
25 �បសិនេបអនកនិយយថ “អនកមនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ៃថងេនះ។
មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ មនែត�វក័ដបពី់រនកប់៉ុេ�� ះែដលបនទទួល�។”
26 �ពះបនទូលបននិយយថ េព�តសអធិបបយ�េ ៃថងបុណយទី៥០ គតប់ន
និយយថ “សូមអនក�ល់គន ែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រផ� ចប់ប អនកនឹងទទួល អំេ�យទនៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិករសនយគឺស�មបអ់នក និងរបស់កូនៗអនក និងចំេពះ
ពួកេគែដលេ ឆង យ ដល់ជេ�ចននកេ់ទ ត�មែដល�ព ះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង
�ទងនឹ់ង��ស់េ ។”
27 េនះេហយជអ�ីែដល�មននយ័ពិត�បកដ។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនក
េ�ត មខ�ួនជេ�សចកនុងករេធ�េតស� េតស��សីុតរបស់�ពះ េហយេធ��មេវជជប ជ
េនះ ខញុ ំកំពុង�បបអ់នក អនកនឹងដឹងថ�ពះរក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �បសិនេបអនក
នឹងេជ ។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន�អនក�តវឆ�ងកត�់ េ�ពះេនះជ��។ េ េពល
ែដលអនក�ចទទួលបន� េនះអនកនឹងទទួលបនករសនយ។ េ�យ�រែត
�ជេវជជប ជ របស់�ពះ ជវធីិែដលេយងគួរេធ�� េហយេនះជវធីិែដលេយង�តវ
េធ��ម ��គនែ់តជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ ឥឡូវេនះមនិ�តឹមែតចំេពះអនកខ�ះ
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ប៉ុេ�� ះេទ “គឺអនក�កេ៏�យ” អនក�ែដលេជ  អនក�ែដលែ�បចិត� អនក�
ែដលេជ ។ �ដល់�គបជំ់នន ់ ដល់មនុស�ទងំអស់ អនក�ែដលចងេ់ជ ។
េហយជំេន េល�ពះបនទូលរបស់�ពះនអំនកេ រកករសនយេនះ។ បនទ បម់ក េហយ
បនទ បម់ក អនក�ចមនអំ�ចេដមបកីនក់ប�់�ៃនករសនយេនះ។
28 េហយករសនយែដលេយងទទួល ��គឺជពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �តវេហយ។ ដបតិេនះគឺជ�ពះេ កនុងទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណ
អនកជ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងអនក បនទ បម់ក�ទងយ់ងមក។ �បសិនេប
អនកទទួលបន�ពះបនទូលេ កនុងអនក េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជវតថុែតមយួគត់
ែដល�ចេធ�ឱយមនជីវតិ េហយបនទ បម់ក អនកមនករសនយថនឹង�ចកនក់ប់
�ចកទ� រៃន�គបខ់ម ងំស�តវែដលពយយម�យ�ប�រអនក។ �តវេហយ។ �ពះ�ទង់
បនសនយ� េហយ�ដូេចន ះែមន។
29 ឥឡូវេនះ ចូរចថំ អនក�ចេធ��បន ែតេ េពលេនះ េហយបនទ បម់ក
បនែតបនទ បពី់បន�កលបងេ�យ�ពះបនទូល។
30 អ�័ប��ំតវបន�កលបងេ�យ�ពះបនទូល។ “អ�័ប� ំ េតអនកនឹងេជ េទ
ថអនកនឹងមនកូន�បស?”

“បទ។”
31 កូន�បសបនមក។ “ឥឡូវេនះបំផ� ញគត។់ េតអនកេ ែតេជ �េទ អ�័ប
�?ំ”
32 “ទូលបងគេំជ  តបតិ�ទង�់ចេ�បសគតឲ់យរស់េឡងវញិបន។”
33 េហយបនទ បម់ក�ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះ ពូជរបស់អនកនឹងកនក់ប�់ចក
ទ� រៃនខម ងំស�តវ។” �ែមន៉! បនទ បពី់ករេធ�េតស�!
34 សូមពិនិតយេមលពូជខ�ះរបស់អ�័ប� ំ កនុងពូជធមមជតិ។ ែដល ៃថងេនះេយង
ជពូជខងវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន� ចូរេយងែស�ងយល់ថ េ�យពូជធមមជតិៃនពួកេគ
មយួចំនួនែដលេជ េលករសនយដេ៏ពញេលញរបស់�ពះ េហយមនិែដលសួ-…
[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
35 ខញុ ំបននិយយថ “និយយអី ច ឹង េតនរ�ីគិ�ទ នចងប់ង� ញសំពតខ់�ី
េដមបអី�ី? ខញុ ំមនិ�ចយល់េទ។”
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36 អនកបនេកតជថមីពី�ពះ អនកមនភព�សស់�� តៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមប ី
បង� ញថអនកជអ�ី ែដលអនកគឺជ។ អនកមនគុណតំៃលជងសំពតដ់�៏�សវ
ទងំេនះមនិមន។ �តឹម�តវេហយ។ ស�ីពិតរបស់�ពះជមច ស់ ែដលេលចេធ�
េ�យគុណតំៃល អនក�បែហលជ�តវេគេសចចំអក េហយេគេ ថម៉ូដចស់ ប៉ុែន�
អនកមនអ�ីមយួែដលេគមនិ�ចបះ៉បន េហយបនបតប់ង�់ េហយមនិ�ចមន
�េទ តេទ។ �តឹម�តវេហយ។ អនកបនទទួលគុណតំៃល។ េនះេហយជអ�ីែដល
�ពះជមច ស់ែស�ងរក គឺជគុណតំៃល។ េឃញេទ?
37 ប៉ុែន�េរ ងដំបូង�បសិនេបមនចមងល់កនុងចិត� អនកមនិចបំចេ់ធ��
ទល់ែតេ�ះ។ កំុមកកនុងជួរអធិ�� ន�បសិនេបមនសំណួរកនុងចិត�របស់
អនក។ កុំមកលុះ��ែតអនកេជ  ជ�ចខ់ត គម នរលក�េ កនុងចិត�របស់អនក
ទល់ែតេ�ះ ប៉ុែន�ជអ�ីែដលអនកនឹង�តវបនពយបល បនទ បម់កអនកនឹងេចញពី
េវទិកេនះជមនុស�ល�។ េនះជករ�តឹម�តវ េ េពលែដលមនិមនសំណួរ
េ កនុងចិត�របស់អនកទល់ែតេ�ះ។ អនក�តវែតេជ �ពះ មនិែមនេធ�ជេជ េទ។ គឺ
ពិតជេជ ែមន!
38 េហយពូជរបស់អ�័ប�េំជ �េ�យ�រ�ពះបនទូលបនមនបនទូលដូេចនះ
េហយេនះជេហតុផលែដលេយងេជ ។ មនិែមនេ�យ�រអនកខ�ះរះិគនេ់ទ ឬ
េ�ពះអនកេផ�ងនិយយអុីចឹង។ គឺេ�យ�រ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូេចនះ
េទបេធ�ឲយ�ក� យជករពិត។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល េនះ
នឹងេ�ះ��យប � ទងំអស់។ �ទងគឺ់ជពកយចុងេ�កយ។ �ទងគឺ់ជកំពូល។
េ េពលែដល�ពះមនបនទូលអ�ី េនះនឹងេ�ះ��យ�។ គម នអ�ីេផ�ងេទ ត�ច
និយយ�បឆងំនឹង�បន។ “ពកយរបស់មនុស��គបរ់បូគឺជពកយកុហក េហយ
�ពះបនទូលគឺជេសចក�ីពិត។”
39 ឥឡូវេនះ េ េពលេយងពិនិតយេមល�គបពូ់ជទងំេនះខ�ះ ចូរេយងគិត។
េយងគិតអំពីកូនជនជតិេហេ�ពរ ខញុ ំមនេ ទីេនះ េ�យគិតអំពីេរ ងេនះ េល
កូនជនជតិេហេ�ពរ បនទ បពី់ពួកេគ�តវបន�កលបង�បឆងំនឹងករថ� យបងគំ
របូ�ពះ។ ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន ចេំទ េស�ចមនបនទូលថ “េបអនក�មនិ�កប
ថ� យបងគំរបូេនះេទ អនកេនះនឹង�តវេបះចូលកនុងេភ�ងដេ៏ក� េនះ។” ឥឡូវេនះ េកមង
ទងំេនះបនេជ ថ �ពះបនទូលរបស់�ពះ�តឹម�តវ ែដលពួកេគមនិគួរថ� យបងគំរបូ
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�មយួេឡយ ប៉ុែន�េពលែដលពួកេគមកដល់ករបង� ញខ�ួន េហយពួកេគ�តវ
បន�កលបងថេតពួកេគចងឬ់អត។់
40 លុះកូនេ ទងំប៉ុនម នេ ទីេនះទទួលេហយកចូ៏លេ ថ� យបងគំ ពួកេគ
េដរេ មុខ�មរេប បែដលេស�ចមនបនទូល។ ពួកេគបនេ ជមយួនឹងករគិត
ដេ៏ពញនិយមៃនៃថងេនះ ថពួកេគ�តវែតេធ��។
41 េហយេ េពលែដលពួកេគ�តវបនេគ�កលបងថេតពួកេគនឹងថ� យបងគំ
របូសំ�កនិងែញកេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះឬអត ់ ពួកេគបនេ េ�ម ះ�តង់
នឹង�ពះបនទូល។ េទះជសថិតកនុងកលៈេទសៈែបប�កេ៏�យ កព៏ួកេគេ ែត
េ�ម ះ�តងនឹ់ង�ពះបនទូល។ េហយេពលេគេបះ�េ កនុងឡេភ�ង េនះករសនយ
របស់�ពះកប៏នសេ�មច។ ពួកេគបនកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវរបស់ពួកេគ។
េហយមនបុរសទីបនួមន កឈ់រេ ទីេនះេ�យមនកូនេ�ស�មបេ់�ះេ�
កេ � ពីេភ�ង េហយ�មនិ�ចេធ�អ�បីនេ�កពីេ�ះែលងពួកេគឱយមនេសរ។ី �
ែមន៉។
42 េពលបុរសឬ ស�ីេ�ត មខ�ួនស�មបក់រេធ�េតស� េតស��សីុត!
43 អនកេឃញេទ ពួកេគ�តវចូលេ កនុងេភ�ង។ េហយបនទ បម់កេ េពលែដល
ពួកេគបនេធ� ពួកេគេ កនុងេភ�ង េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលបនេកតេឡង ករ
េធ�េតស�ដក៏ច��វេនះគឺបនេ�ះេ�រ ែតប៉ុេ�� ះ—េខន ះៃដេចញពីៃដរបស់
ពួកេគ។
44 ជេ�ចនដង �ពះបនអនុ ញ តឱយេយង េ េពលែដលេយងេឡងេ ជមយួ
នឹងេ�កិយ ចងេយងេឡង �ទងទុ់កឲយករ�កលបងដេ៏ក� គគុកមកេលេយង ជ
កែន�ងែដលេយង�តវេធ�ករសេ�មចចិត�។ េហយេ េពលែដលេយងេធ�េនះ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលករេធ�េតស��ចេធ�បន េ េពលែដលពូជពិត�បកដរបស់អ�័ប
�កំំពុងឈរេ —�តងផ់�ូវបំែបកៃនករសេ�មចចិត�មយួ េហយគតប់នេធ�ករ
សេ�មចចិត�របស់គតេ់ដមបបីេ�ម�ពះ ��ចកតច់ំណងេចញ េហយេធ�ឲយេយង
មនេសរភីព។ ��ងំ�ចផ�ល់ឱយអនកនូវជំងឺមយួ។ ��ចផ�ល់ឱយអនកនូវេរ ង
មយួ និងមយួេផ�ងេទ ត។ រេប បែដលអនកដឹងថ�មនិែមនជ�ពះបននអំនកេ
េលផ�ូវបំែបក េដមបេីមលថេត�បេភទករ—ករ—ករសេ�មចចិត��ែដលអនក
នឹងេធ�?
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45 ពួកេគមនទ� រេភ�ង។ េភ�ងមនិ�ចបេ ឆ ះពួកេគបនេទ។ គម នក�ិនេឆង មេភ�ង
េ េលពួកេគ េ�យ�រពួកេគបនដឹងថពួកេគគឺជពូជរបស់អ�័ប� ំ េហយ
ពួកេគបនឈរស�មប�់ពះ និង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ពួកេគបនកនក់ប—់ទ� រ
របស់ខម ងំស�តវ េហយេភ�ងមនិ�ចេឆះពួកេគបនេទ េ�ពះពួកេគមនទ� រចូល។

46 េ�កយមក មនបុរសមន កជ់េ��េ ទីេនះ េ�យេឈម ះថ �នីែយល៉។
គតនឹ់ង…មនករ�កលបងថេតគតនឹ់ងបេ�ម�ពះពិតែតមយួឬអត។់ េហយ
េ េពលែដល�មកដល់េពលេនះ ថេតគតនឹ់ងបេ�ម�ពះពិតែតមយួ ឬថ� យបងគំ
�ពះរបស់�សនដ៍ៃទ គតប់នបដិេសធមនិេធ� េហយបនេបះមនុស�ខ� កេ់ចញ
េហយអធិ�� នដល់�ពះរបស់ខ�ួនជេរ ង�ល់ៃថង។ េហយគត�់តវបនចបខ់�ួន
េ�យករពិនយ័ៃនចបបស់ហពន័ធ េហយ�តវបនេគេបះចូលេ កនុងរងូសត�េ�។
េ�មយួហ�ូងែ�សកេ�៊�គហឹម�មគត។់ េតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នកនក់ប់
�ចកទ� រៃនស�តវរបស់គត។់ សត�េ�មនិ�ចសីុគតប់នេទ។ �ពះបនចត់
បេងគ លេភ�ងមយួ ជេទវ�ែដលឈរេ ចេន� ះគត ់និងសត�េ�។

47 គតក់នក់ប�់ចកទ� រៃនខម ងំស�តវ េ�យ�រគត�់តវបនេគលបងេមលថ
េតគតនឹ់ងេគរព�បណិបត័ន�៍ពះពិតមយួ ឬកម៏ន�ពះ�បសិ់បអងគែដលេគេគរព
បូជ។ ដូេចនះ គតប់នឈរេ កនុងករ�កលបង េហយគតប់នកនក់ប�់ចល
ទ� រៃនខម ងំស�តវ។ សត�េ�មនិ�ចពល់គតប់នេទ េ�ពះ�ពះគងេ់ ជមយួ
គត។់ ករសនយរបស់�ពះេ ែតជករពិត តបតិគតជ់ពូជពិតរបស់អ�័ប�។ំ

48 ម៉ូេស អូ េរ ងដអ៏�ច រយមយួេទ ត។ គត�់តវបន�កលបងផងែដរ េដមបេីមល
ករសនយែដល�ពះជមច ស់�បទនឱយគត។់ “អញនឹងេ ជមយួអនកេ េពល
អនកេ ទីេនះ។” េហយេ េពលែដលគតប់នឈរេ ចំេពះមុខអនកែក�ងបន�ំ
អំេ�យទនរបស់គត ់ យ៉េនសនិង យ៉មេ�បសបនពយយមេ�កកឈរ
េឡង េហយែក�ងបន�ំនូវអ�ីែដលម៉ូេស�តវបនប ជ ឱយេធ�។ េហយ�ពះបនេ គត់
េហយគតប់នដឹងថគតគឺ់ជអនកែដល�តវបនបងគ បឱ់យេធ�ករេនះ េហយគត់
បនឈរេ ទីេនះ េហយេធ�អពភូតេហតុ ដូចែដល�ពះបន�បបគ់តឱ់យេធ��។
េហយេ ទីេនះអនកែក�ងបន�ំបនឈរេដមបេីធ�េរ ងដែដលេនះ ប៉ុែន��មនិបនរខំន
េ�កម៉ូេសេទ។ គតប់នឈរេ �តងនឹ់ង�ពះបនទូលៃន�ពះ េហយគតក់នក់ប់
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�ចកទ� រ �ែមន៉ ៃនស�តវ េ�យ�រគតប់នកន�់មករសនយរបស់�ពះ មនិថ
អនក�កំពុងពយយមែក�ងបន�ំ�េឡយ។
49 េនះជេមេរ នស�មប�់គិ�ទ ន�គបរ់បូ! េ េពលអនក�កេឡកេមលជំុវញិ េហយ
េឃញមនុស��កពុ់ត អនក�គនែ់តចថំគតក់ំពុងពយយមែក�ងបន�ំអតថបទ
ពិត�បកដមយួ។ ប៉ុែន� មននយ័ថមនែតមន កែ់ដលពិត។ ឈរជបម់នំឹង
�ពះបនទូលរបស់�ពះ! មនិថមនអ�ីមក ឬេ េទ ចូររក�ករសនយរបស់�ទង។់
ែមនេហយ �នីែយល៉បនេ េ�ម ះ�តងន់ឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
50 មនិថមនមនុស�ប៉ុនម ននកព់យយមែក�ងបន�ំគត ់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
េទ គតេ់ ែតជឈរកនុងក�ីពិត។ េហយគតម់កកនុងេគលបំណងេដមបយីក
អុី��ែអលេចញពី�សកេអសីុប េហយយកពួកេគេ កនុងទឹកដីសនយ។ លុះដល់
េពលែដលពួកេគចូលេ កនុងទឹកដីសនយ គឺេចញពី�សកេអសីុប មនសមុ�ទ
មរណៈឈរេ �មផ�ូវ។ គតប់នកនក់បទ់� រទឹក េហយទ� រកេ៏បកេចញ។
េហយ—ទឹកបនធ� កម់ក េហយេ�កម៉ូេសបននអំុី��ែអលចូលេ កនុងទី
រេ��ថ ន ដល់ភនែំដល�ពះបនបងគ បឲ់យនេំគមក។ �ែមន៉។ គតប់នកនក់ប់
�ចកទ� ររបស់ស�តវ។
51 អ�័ប� ំជ   ឰយុេក បនសនយថ ពូជពិតរបស់គតនឹ់ងកនក់ប�់ចកទ� រ
របស់ស�តវ។ េហយទ� រទឹក�តវបនបិទ េហយគតម់និ�ចចូលបនេទ េហយ
េនះជផ�ូវៃនកតព�កិចច។ គត�់តវែតនមំនុស�ទងំេនះេ ឯភនេំនះ។ �ពះបន
�បបគ់ត។់ េហយមន�ចកទ� រេ �មផ�ូវ េហយគតប់ន�គប�់គង�ចកទ� រ
ខម ងំស�តវ។
52 បន�ិចេ�កយមក េ�កយ៉ូេស�មកដល់កេដស-បរន ែដលជកែន�ងជំនុំជំរះ
របស់ពិភពេ�កេ េពលេនះ េ ទីេនះអុី��ែអលបនជួបករជំនុំជំរះរបស់
ខ�ួន។ េយងរកេឃញយ៉ូេស�ជមយួកែលប និងដបពី់រនកេ់ទ ត…ឬ—ឬដបន់ក់
េផ�ងេទ ត។ កុលសមពន័ធនីមយួៗ�តវប ជូ នេ េសុបករណ៍េលទឹកដីែដលពួកេគ
េ�ត មនឹងទទួល។
53 េហយេពលែដលេគេឃញមនុស�មឌធំឈរេ ទីេនះ ពួកេគដបន់កម់ន
�រមមណ៍មនិល� ពួកេគបននិយយថ “េយងមនិ�ច�យយក�បនេទ។ �
អ�ច រយេពកេហយ។ េហតុអ�ី េមលករ�បឈមែដលេយងមន។” ប៉ុែន�េពល
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ពួកេគ�តឡបម់កវញិេដមបយីករបយករណ៍មកវញិ ពួកេគបនយករបយករណ៍
��កក។់
54 េហតុអ�ីបនជេគយកេសចក�ី�យករណ៍��កក ់ េប�ពះ�បបេ់គថ “េយង
បនឲយទឹកដីេនះដល់អនកេហយ។ �គឺជរបស់អនក”? �ទង�់បបព់ួកេគេ �សកេអ
សីុប។ “ខញុ ំបនផ�ល់ឱយអនកនូវទឹកដីេនះ។ �ជដីល�។ �ហូរជមយួទឹកេ�ះេគនិង
ទឹកឃមុ ំ។”
55 ែតេពលេឃញគូរស�តវខ� ងំេពក ដបន់កម់កវញិនិយយថ “េយងមនិ�ច
េធ��បនេទ។”
56 គឺេ�កយ៉ូេស� គតេ់ េសង ម េហយនិយយថ “េយងមនលទធភព
េ�ចនជង។ េយង�ចេលសពីយកបនផង!” េ�ពះេហតុអ�ី? គតក់ំពុងសម�ងឹ
េមលករសនយ។ គតគ់ឺជពូជពិតរបស់អ�័ប�។ំ មនិថគូរ�បឆងំយ៉ង�
េនះេទ។ “េយង�ចកនក់ប�់ចកទ� របន ពីេ�ពះ�ពះបនសនយនឹង�សកេនះ។”
េហយគតប់នកនក់ប�់ចកទ� រ។
57 េ�កយមក េ�កនកូំនេ អុី�� ែអលចុះេ ទេន�។ េ កនុងែខេម�
ទឹកទេន�ដធ៏ំ កំពុងរកីធំ។ ទេន�យរ័�នហូ់រចុះមកពីភន ំេហយនងបនរកី�ល�ល
ពសេពញ�លទំនប។ េមលេ ដូចជេពលេវ���កក ់ ជងកនុងឆន ែំដលគត់
�ចេ ទីេនះ។ កប៏៉ុែន� គត ់ ជពូជរបស់អ�័ប�។ំ គតដឹ់ងថគតម់នករ
សនយ េហយគតស់ថិតេ កនុងជួរៃនកតព�កិចច។ �ពះ�ទង�់បទននូវករនិមតិ�មយួ
ពីរេប បេធ�យ៉ង� េហយគតក់នក់ប�់ចកទ� រៃនទេន�។ េពល�ចកទ� រេបក ទឹក
កពូ៏នេឡងជភន។ំ េ�កយ៉ូេស� និងជន ជតិអុី�� ែអលចូលកនក់ប�់ចកទ� រ
របស់ខម ងំស�តវ េហយឆ�ងចូលេ កនុងទឹកដីសនយ ពីេ�ពះ�ពះបន�បបព់ួកេគ
ឱយេធ��។ ពូជពិតរបស់អ�័ប�!ំ
58 បងប�ូនេអយ េពលេ ដល់ទីេនះ �កងេយរខូីមនជ ជ ំងេឡងខពស់ លមម
ែដលពួកេគ�ចបររេទះបីកតក់ំពូល។ េតជនជតិអុី��ែអលទងំេនះ�ចេធ�
យ៉ងដូចេម�ច េ�យខចីយក�វ �ពមទងំដំបង និងថម េតពួកេគចូលេ ទីេនះ
េ�យរេប ប�? ប៉ុែន�គតេ់ ែតជពូជរបស់អ�័ប�។ំ �ពះបន�បទនឱយគត់
នូវករនិមតិ�មយួ�បបគ់តពី់រេប បេធ��បនបនទូលថ “បន�ឺសំេឡងែ�ត។” �ែមន៉។
េនះេហយជរេប ប។ “ចូរែ�សកេឡង េដរសំេ េ ជ ជ ំង ទ� រនឹងធ� កេ់ ពីមុខ
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អនក។” �ែមន៉! គតគឺ់ជពូជ�ជយរបស់អ�័ប�។ំ គតគឺ់ជអនកេជ ពិត�បកដ
របស់�ពះ។ “�ចកទ� រនឹងធ� កចុ់ះេ ចំេពះមុខអនក។ �គនែ់តែ�សកេឡង េហយ
បន�ឺសំេឡងែ�ត។ េនះេហយជអ�ីែដលអនក�តវេធ�។” េហយេតមនអ�ីេកតេឡង?
ទ� រទងំេនះរលំ េហយយ៉ូេស��យយកទី�កង។
59 បន�ិចេ�កយមក េយងដឹងថខម ងំកំពុងត�មងទិ់ស េហយមកបន�បនទ ប់
េទ ត េហយសូមបែីត�ទងប់នប ឈប�់ពះ�ទិតយេ កនុងផ�ូវរបស់�។ ដូចែដលខញុ ំ
បននិយយេ �ពឹកេផ�ងេទ តេ េល�បធនបទ ភពផទុយគន �ទងប់នប ឈប់
�ពះ�ទិតយរហូតដល់គតប់នកនក់បទ់� រៃនស�តវរបស់គត។់ �ែមន៉។ គត់
ដឹងថេបខម ងំស�តវេនះបនជួបជំុគន ម�ងេទ ត េនះេគ�តវខច តខ់ច យ �ពះ�ទិតយ
បនលិចចុះេ  េហយជនជតិ�ម៉ូរ ី និងជនជតិ�ម៉េលកក�៏តវខច តខ់ច យ
េ �ម។ �បសិនេបពួកេគបនជួបគន ម�ងេទ ត េហយមកជមយួគន  េនះគត់
នឹងពិបក េបេធ�ឱយពួកេគជួបគន ម�ងេទ ត។ េហយមនេរ ងែតមយួគតែ់ដលកំពុង
�តវករ េនះគឺេពលេវ�។ េហយ�ទងប់នប ឈបេ់ពលេវ�។ �ែមន៉! �ែមន៉!
មនេរ ងមយួែដល��ងំគតពី់ករសនយ េនះគឺ�ពះ�ទិតយ ធមមជតិខ�ួនឯង�តវ
ឆ�ងកត ់េហយ�ទងប់នប ឈបធ់មមជតិ។ េហតុអ�ី? គតគឺ់ជពូជរបស់អ�័ប�។ំ
គតេ់ជ េលករសនយរបស់�ពះ។ �ទងឃ់តស់�មបគ់ត ់ េហយមនទ� រចូល។
បទ ែមនេហយ។
60 បុរសដអ៏�ច រយទងំេនះសុទធែតជមនុស�អ�ច រយ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទថេពល
ពួកេគ �គបគ់ន  ចូលដល់ទ� រមរណៈ ក�៏តវ�� បទ់ងំអស់។ ពួកេគមន ក់ៗ �តវ�� ប។់
េ�យ�រែតពួកេគជមនុស�អ�ច រយ “ពួកេគបនប ឈប—់មតសិ់ង� េហយេគច
ពីេភ�ង និងែគម�វ” ជេដម ដូចែដលេយងបន�បបេ់ កនុងេហេ�ពរ ១១។ េហយ
ពួកេគបនកនក់បទ់� ររបស់ខម ងំស�តវ ទងំអស់គឺេ ែតមយួប៉ុេ�� ះ េហយ
េនះគឺជេសចក�ី�� ប។់ េសចក�ី�� បប់នេលបពួកេគមន ក់ៗ ។
61 េ ៃថងមយួ �ពះ�ជវង�របស់អ�័ប� ំ �ពះេយសូ៊�គិស� ជ�ពះ�ជបុ��
របស់�ពះជមច ស់បនមកដល់។ ពូជរបស់អ�័ប� ំ េ�យ�រជំេន ។ មនិែមន
�មរយៈអុី�ក ែដលជពូជធមមជតិ។ ពួកេគបនេធ�កនុងែផនករបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�
មកដល់អនកែដលមនិែមនេកតមកពីធមមជតិ។ ែដលមនិែដលមកេ�យចំណង់
ផ�ូវេភទ។ មកទីេនះេ�យកំេណ ត�ពហមចរ។ី �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ែដលជពូជ
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របស់អ�័ប� ំ េនះពិតជមនុស�អ�ច រយែមន! ធមមជតិេផ�ងៗសុទធែតេកតមក
េ�យធមមជតិ។ បុរសេនះេកតមកពី�ពហមចរ។ី េត�ទងប់នេធ�អ�ីេ េពល�ទង់
យងមកេលែផនដី? �ទងប់នយកឈនះស�តវទងំអស់ែដល��ងំមន។ �ទង់
បនយកឈនះអ�ីៗទងំអស់។
62 េត�ទងប់នេធ�អ�ី? �ទងប់នេចញេ  េហយ�ទងប់នយកឈនះជំងឺ។ មនិ
មនជំងឺេ ជុំវញិ�ទងេ់ទ។ េទះមនជំងឺេ ទី�កេ៏�យ �ទងប់នយកឈនះ�។
េត�ទងប់នេធ�អ�ីបនទ បពី់�ទងប់នយកឈនះ�? �ទង�់បទនកូនេ�មកេយង �
ែមន៉ េ�យមន�ពះបនទូលថ “អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងចង�
េ �ថ នសួគ។៌” អូ! �ែមន៉! េនះជពូជ�ជរបស់អ�័ប� ំ ជករសនយរបស់
�ទង។់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងេយងឥឡូវេនះ េ�យមនកូនេ� កន�់េ រក
ជំងឺ។ �ទងប់នយកឈនះជំងឺ។ ជំងឺមនិ�ចឈរេ កនុងវត�មនរបស់�ទងប់នេទ។
េហយ�ទងម់នបនទូលថ �ទងប់ន�បទនឱយេយងនូវកូនេ�រេដមបេីធ�េរ ងដូចគន
គឺយកឈនះជំងឺ។ “អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងចងេ �ថ នសួគ។៌”
63 មយង៉េទ ត ករលបងួ �ទង�់តវបនលបងួ�គបែ់បបយ៉ង ដូចេយងែដរ។ េត�ទង់
បនេធ�អ�ី? �ទងប់នយកឈនះ�។ េហយេត�ទងម់នបនទូលអ�ីមកេយង? “ទបទ់ល់
នឹង�រក� េនះ�នឹងរតេ់ចញពីអនក។” �ទងប់នយកឈនះជំងឺស�មបេ់យង។ �ទង់
បនឈនះករលបងួស�មបេ់យង េហយបនបំែបកទ� រ។ យកកូនេ�េចញពីអនក
លបងួ េហយ�បគល់េ អនកេជ ៃនពូជរបស់អ�័ប� ំេហយបនទូលថ “�បសិនេប�
លបងួអនក ចូរតទល់នឹង� េនះ�នឹងរតេ់ចញពីអនក។” អូ! ទបទ់ល់នឹង�!
64 �ទងប់នឈនះទងំេសចក�ី�� ប ់និង�ននរក។ �ពះអងគេ�កកេឡងេ ៃថងទីបី
េ�យមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំបនយកឈនះ។ េហយេ�យ�រែតខញុ ំរស់េ  អនកក៏
រស់េ ែដរ។” អូ េតជសនយអី! េនះជពូជរបស់អ�័ប�។ំ �ទងប់នយកឈនះផនូរ
េហយេ�កកេឡងេ ៃថងទីបី ស�មបក់រ�បជ់សុចរតិរបស់េយង។ េ េពលែដល
�ទងប់នេ�កកេឡង �ទងគឺ់�ងសម� តេយង។ េត�េធ�ឱយេយងេ ជអ�ី? �ទង់
បនយកឈនះជំងឺ។ �ទងប់នឈនះេសចក�ី�� ប។់ �ទងប់នយកឈនះនរក។ �ទង់
បនយកឈនះផនូរ។ �ទងប់នយកឈនះករលបងួ។ អូ!
65 “ឥឡូវេនះ េយងេលសជងអនកឈនះ�មរយៈ�ពះអងគែដលបន�ស�ញ់
េយង េហយ�បគល់ជីវតិរបស់�ទងស់�មបេ់យង” ពូជ�ជរបស់អ�័ប�។ំ
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េ�យមន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះដែដលេ កនុងេយង ែដលេ កនុង�ទង ់ េយងគឺ
េលសជងអនកឈនះ។ �ចកទ� រនីមយួៗ�តវបនយកឈនះស�មបេ់យង។ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលេយង�តវេធ�គឺកនក់ប�់។ ��តវបនយកឈនះរចួេហយ។ ជំងឺ
�តវបនយកឈនះ។ ករ�� ប�់តវបនយកឈនះ។ �ននរក�តវបនយកឈនះ។
ផនូរ�តវបនយកឈនះ។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនយកឈនះ េហយេយងកនកូ់នេ�
េ�យ�ពះគុណរបស់�ទង។់ េតអនកខ� ចជបេ់�េហយនិយយថ “ខញុ ំមកកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទឬ”? “ចូរទូលសូមអ�ីទងំអស់ដល់�ពះបិ�កនុងនមខញុ ំ។”
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់
66 ពីរពនឆ់ន បំនកន�ងផុតេ  ពីរពនឆ់ន  ំ េហយេ ែតេ ទីេនះ �ទងគ់ងេ់
ក�� លេយង ែដលជអនកឈនះដខ៏� ងំពូែក ែដលែហក�ងំននជពីរ ែដលបន
យក�ល់ជំងឺ �គបជំ់ងឺ អ�ីៗទងំអស់មកេល�ទង ់ េហយបនផទុកជំងឺរបស់េយង
ដល់េឈឆក ង េហយជំងឺនិងេ�គរបស់េយង េហយបនឈនះេលពួកេគ េហយ
េលកេឡងស�មបក់រ�បជ់សុចរតិរបស់េយង េហយបនរស់េ េ�កយពីរពន់
ឆន  ំ េដមបបីង� ញអងគ�ទងថ់ជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលមន�ពះជនមរស់ កនុងចំេ�ម
ពូជ�ជវង�របស់អ�័ប� ំ ែដលជអនកទទួលមរតកៃនអ�ីៗទងំអស់។ អូ ខញុ ំេអយ!
អស់អនកែដលបនទ បពី់ ឆ�ងកតក់រ�កលបង ករសនយៃន�ពះបនទូល! �បសិនេប
អនក�ចេជ �ពះបនទូលបន េនះអនកកជ៏ពូជរបស់អ�័ប�ែំដរ។ េនះេហយជ
រេប បែដលអនកមកឯ�។
67 �បសិនេបអនកមនិ�ចេធ�េតស��ពះបនទូលេនះបនេទ េនះ�បសិនេបអនក
សង�យ័� សង�យ័តិចតួចពី� អនកេសទរែតមនិេជ � មនអ�ីមយួឬអ�ីេផ�ងេទ ត អនក
មនិ�ចេជ �បនេទ ដូេចនះអនកកុំចូលមកកនុងជួរអធិ�� ន។ ខញុ ំនឹងមនិេលងេសច
េ ជុំវញិ�សនៈេនះេទ រហូតដល់អនក�ចទទួលបន�ពះគុណ�គប�់គនេ់ដមប ី
ដឹងថ�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺពិត។
68 េហយេ េពលែដលអនកទម�ុះៃសបមុខៃនភពមនិេជ េនះ បនទ បម់ក
អនកទទួលបនកូនេ�េ កនុងៃដរបស់អនក េសចក�ី�� ប ់នរក និងផនូរ េ�យ�រែត
អនកមនអនកឈនះែដលឈនះស�មបអ់នក។ បនទ បម់ក អនកបនទទួលេហេ�ពរ
១៣:៨ ែដល�បបេ់យងថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។” េតេយង�ចេធ��េ�យរេប ប�?
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69 មនុស�សព�ៃថងេនះនិយយថ “អូ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ �ទងេ់ កនុង—វធីិ
ជក�់កម់យួ �ទងគឺ់ជ។”

“�ទងគឺ់ដូចគន ” �ពះគមពរីបនែចង។
“អូ ែមនេហយ �ទងម់និេធ�ដូចសព�ៃថងេនះេទ។”

70 េយងរកេឃញ�ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងេឃញ�ពះបនទូលរបស់�ទង�់តវ
បនប ជ ក។់ េត�េធ�អ�ី? �េបះ�េ េលេ � របស់ពួកេគម�ងេទ ត។ �ែមន៉។
71 ពូជពិតរបស់អ�័ប�េំជ �។ ពួកេគ�គ ល់�។ េហយ�ទងឈ់រេ យប់
េនះ េ េពលែដល�ទងប់នជួបអ�័ប�េំ ទីេនះកនុងសមយ័ឡុត េហយបន
េធ�អពភូតេហតុេនះ ដូចែដល�ទងប់នេធ�េ�យ�បប�់�៉នូវអ�ីែដលនងបន
និយយេ ពីេ�កយ�ទង។់ �ពះេយសូ៊វបនសនយ និងពូជ�ជរបស់អ�័ប�ំ
ថ �កមជំនុំនឹងេឃញេរ ងដែដលេនះមុនេពល�ទងយ់ងមក។ េត�គឺជអ�ី? �
�តវែតេកតេឡង។ �ពះបនសនយ�។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនប ជ ក ់ េហយបន
មនបនទូលថ �នឹងមនដូេចនះ េហយេយងេ ៃថងេនះ បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន  ំ េឃញ
�ទងេ់ ក�� លេយង េ ែតជអនកឈនះដខ៏� ងំ! �ទងឈ់នះេសចក�ី�� ប ់ នរក ផនូរ
អបិយជំេន ទងំអស់ បនយក�ពះបនទូល…?…របស់នង។ បទ។
72 �ទងប់នបនទូលថ “េបអនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ េហយពកយរបស់ខញុ ំេ កនុង
អនក�ល់គន  ចូរសំុអ�ីែដលអនក�បថន ចុះ េហយ�នឹងសេ�មចឲយអនក�ល់គន ។” េត�
ជអ�ី? �ពះបនទូល�ពះ�គីសទ េនះេ កនុងចិត�របស់អនក។ “�បសិនេបអនក�ល់គន េ
ជបនឹ់ងខញុ ំ ពកយរបស់ខញុ ំសថិតេ កនុងអនក េនះអនកបនឈនះ�គបយ៉់ងេហយ េ�ពះខញុ ំ
បនយកឈនះ�ស�មបអ់នក។ េបអនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ េបអនក�ចយល់ពីខញុ ំ េប
អនក�ចេ ជបនឹ់ងខញុ ំ។ អនកែដលេជ ខញុ ំ អនកេនះទទួលខញុ ំ។ មនិ�តឹមែតបេងកតជំេន
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ចទទួលបន។ អនក�ែដលឮពកយខញុ ំ យល់ពកយខញុ ំ េហយេជ
េល�ពះអងគែដលចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយនឹងមនិចូលេ
កនុងករលបងួ ឬករផ�នទ េទសេឡយ គឺបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ រកជីវតិ។”
េ ទីេនះ�ទងគឺ់ជអនកឈនះដខ៏� ងំ!
73 �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េ
ទីេនះ�ទងក់ំពុងសំែដងេ ចំេពះមុខពូជរបស់អ�័ប� ំ ែដល�តវបនេ េចញពី
បប៊ឡូីន �តវបនេ េចញពី�កងសូដំុម េ េចញពីពិភពេ�ក េហយបន
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ែញកេចញ បង� ញពីករសនយរបស់�ទងយ៉់ងពិត�បកដ។ បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន ំ
មកេហយ �ទងគ់ងេ់ ក�� លេយង�ល់គន  យបេ់នះ ជអនកចបងំដខ៏� ងំពូែក
េនះ �ពះបនទូលៃន�ពះែដល�ចយល់ដឹងពីគំនិតែដលមនេ កនុងចិត� និងេចតន
របស់�។ េត�គឺជអ�ី? “ពូជរបស់អនកនឹងកនក់ប�់ចកទ� រខម ងំស�តវ។” េត�គឺជ
អ�ី? �គឺជពូជរបស់អ�័ប� ំ ជពូជ�ជែដលេជ �ពះបនទូល។ េហយ�ពះបនទូលគឺ
—�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។
74 េពលេឃញែបបេនះ េយង�ចែ�សកជមយួេគ ដូចកវចីស់ៈ

រស់េ  �ទង�់ស�ញ់ខញុ ំ �� បេ់  �ទងស់េ ងគ ះខញុ ំ
ប ចុ ះេ  �ទងន់បំបខញុ ំេចញឆង យ
រស់េឡងវញិ �ទងេ់�បសខញុ ំឲយមនេសរេីរ ងរហូត:
ៃថងមយួ �ទងនឹ់ងមកវញិ—អូ ៃថងដម៏នសិររីងុេរ ង!

75 មននរ�មន កប់ននិយយថ “អនកចស់េ េហយ កូន�បស។” ខញុ ំមនិ�ច
ជួយ�បនេទ។
76 ខញុ ំបនរស់េ �ងំពីខញុ ំេ តូចមក សមទិធិផលែតមយួគតរ់បស់ខញុ ំែដលខញុ ំធ� ប់
មនគឺករេមលេឃញ�ពះេយសូ៊វ�គីសទយងមក។ ខញុ ំបនលះបងជី់វតិរបស់ខញុ ំ
ស�មបេ់គលបំណងេនះ។ ខញុ ំេ ែតកនុងេវទិកដូចមនុស�ចស់ ខញុ ំេជ េរ ងដែដល
េហយអ�ីែដលអ�ច រយបំផុតែដលខញុ ំ�ចគិតេឃញគឺករេឃញ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
យងមកពី�ថ នសួគេ៌ដមបទីទួល�ទងផ់ទ ល់។ �ពះ បនទ បម់កខញុ ំ…កុំឆងល់ថេយង
�ចេ�ច ងបនៈ

ទងំអស់គន  សូមសរេសរតេមកង�ពះេច�� ៃន�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ!

ឲយេទវ��កបចុះ
ចូរយកមកុដៃន�ពះេចញមក
េហយ�គងថ� យ�ទងជ់�ព ះអមច ស់ៃនមនុស�ទងំអស់។

77 េហតុអ�ី? �ទងគឺ់ជអនកឈនះដអ៏�ច រយ។ �បសិនេបអនកេ កនុង�ទង ់ េនះអនក
េ កនុង�ពះបនទូល។ �ទងប់នបនទូលថ “េបអនកេ ជបនឹ់ងខញុ ំ ចូរសូមអ�ីែដលអនក
ចងប់ន។” “អ�ីែដលអនក�បថន ” ដបតិ�ចកទ� រនីមយួៗ�តវបនយកឈនះរចួេហយ។
បនទ បម់កេយង�ចនិយយបនថៈ
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ដបតិ�ល់ករសនយេ កនុងេស វេ គឺជរបស់ខញុ ំ
�គបជំ់ពូក �គបខ់គមពរី និងបនទ ត។់
ខញុ ំេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ទង់
�គបេ់សចក�ីសនយេ កនុងេស វេ ជរបស់ខញុ ំ។

78 មតិ�េអយ យល់ថ�មននយ័ថេមច៉? �គបទ់ងំេសចក�ីសនយែដល�ពះបន
បេងកតឲយអ�័ប� ំ�គបទ់ងំេសចក�ីសនយែដលេ��បននិយយ �ល់ករសនយ
ែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនសនយស�មបៃ់ថងេនះ �ទងេ់ ទីេនះេដមបបី ជ ក�់
េហយបង� ញថ�ទងម់ន�ពះជនមគងេ់ អស់កលបជនិចច។ “ពូជរបស់អនកនឹង
កនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។”
79 េពក�មកដល់េវ�ៃនេសចក�ី�� ប។់ អនកនិយយថ “ចុះេរ ងហនឹងវញិ?” អនក
េ ែតមនសិទធិែដលប៉ុលបននិយយ។ “ផនូរេអយ ជយ័ជំនះរបស់អនកេ ឯ�?
ឱេសចក�ី�� បេ់អយ េត�ទនិចរបស់ឯងេ ឯ�? ប៉ុែន�សូមអរ�ពះគុណដល់
�ពះ ែដល�បទនឲយេយងមនជយ័ជំនះ�មរយៈអនកចបងំដខ៏� ងំក� េនះ គឺ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” អូ!

ឲយេទវ��កបចុះ
ចូរយកមកុដៃន�ពះេចញមក
េហយបំពកម់កុដដល់�ពះអមច ស់េលទងំអស់។

80 យបេ់នះបនទ បពី់ពីរពនឆ់ន  ំ ពួកេយងឈរេដមបេីមល�ទង ់ េ ែតជ អនកឈនះ
ដខ៏� ងំពូែក ជអនកែហក�ងំននែដលបំែបកេយងពីករសនយ�មយួរបស់�ពះ
េហយេយងេលសជងអនកឈនះេ កនុង�ទង។់ ចូរេយងអធិ�� ន។
81 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ កលែដលេយងឈរេ ទីេនះ យបេ់នះ កនុងវត�មន
របស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បុគគលដអ៏�ច រយៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុងរបូកយ
វ ិ ញ ណ ែដល�តវបនសនយថនឹងយងមកេលពូជរបស់អ�័ប� ំ ែដលជពូជ
�ជយ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ េបសិនជមនបុរស ឬ ស�ី េកមង�បស ឬេកមង�សី េ
ទីេនះ ែដលមនិ�គ ល់�ទង ់ពួកេគមនករេង ងឆងល់ និងភព�ចបូក�ចបល់េ កនុង
ចិត�របស់ពួកេគ អំពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ ថេត�ជេសចក�ីពិតឬអត។់ ឱ�ពះដឧ៏ត�ុងគ
ឧត�ម ែដលបនេធ�ករសនយ សូមយងមកយបេ់នះ! �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល
សនយដអ៏�ច រយមយួ �ពះអងគបនេធ� �ទង�់ចរក�ករសនយេនះ �ទងប់នមន
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បនទូលថ “អនក�េជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងេធ�កិចចករែដលខញុ ំេធ�ែដរ គតនឹ់ងេធ�ធំ
ជងេនះេ េទ ត ដបតិខញុ ំេ ឯ�ពះវរបិ�។” ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំទូលសូមឱយ
�ទងប់ ជ ក�់ពះបនទូល�ទង។់

82 មនកូនរបស់អ�័ប�ជំេ�ចននកេ់ យបេ់នះ ែដលឈ។ឺ អូ �រក�បន
ចបព់ួកេគេឡង។ ពួកេគបន�ក�់េ ខងកនុង េហយពួកេគបនេបកេ�
េហយបននិយយថ “ឥឡូវេនះអនក�តវែត�� ប ់អនកមនប � េបះដូង។ អនកមន
ប � េនះ ឬេនះ ឬេផ�ងេទ ត េហយអនក�តវែត�� ប។់”

83 ឱ�ពះអងគេអយ សូមឲយសំេឡងែ�តៃនដំណឹងល� េ យបេ់នះ បន�ឺេឡង
េដមបឲីយទសករទងំអស់�ចរចួខ�ួន! �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនយកឈនះ�ចកទ� រ
ទងំេនះ។ េយងកនកូ់នេ�េ កនុងៃដ។ អូ! “កនុងនមេយង ពួកេគនឹងេដញ
�រក�េចញ។ �បសិនេបអនកសំុអ�ីពី�ពះបិ�កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំនឹងេធ��។ អនក�ែដល
េជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងេធ�កិចចករែដលខញុ ំេធ�។ �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺមុតជងេហយ
មនអំ�ចជង�វមុខពីរ កត�់ពះ�ទិតយនិងខួរឆ�ឹង េហយជអនកយល់ដឹងពី
គំនិតែដលមនកនុងចិត�។”

84 “េហយដូចជេ កនុងជំននរ់បស់េ�កណូេអ េនះកនឹ៏ងមនេ កនុងករ
យងមករបស់កូនមនុស�ែដរ ពួកេគបនសីុផឹក េរ បករ េរ បករជមយួគន
មនកមមវធីិអគរដអ៏�ច រយ។” េហយេយងេមលពិភពេ�ក “�នឹងមនទីសំគល់
ករេមលេឃញដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ចេ �ថ នសួគខ៌ងេល (េនះគឺជែពងេ�ះ)
កររ ជួ យដីេ កែន�ងេផ�ងៗគន  សមុ�ទ�គហឹម (រលកជំេនរ) េបះដូងមនុស�
ប�ជយ័ (ករភយ័ខ� ច) ទុកខ�ពយរ�ងជតិ�សន ៍េង ងឆងល់នឹងេពលេវ�។”

85 “េហយដូចជេ កនុងជំននរ់បស់ឡុត េនះកនឹ៏ងេកតេឡងកនុងករយង
មករបស់កូនមនុស�ែដរ។” ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមមកយបេ់នះ េហយអនុវត�
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ សូមមកេ យបេ់នះ េហយេគរពដល់េសចក�ីជំេន របស់
កូនេ របស់អ�័ប�។ំ �មរយៈ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងសំុ�។ �ែមន៉។

86 �ពះអមច ស់�បទនពរអនកយ៉ងបរបិូរណ៍។ ខញុ ំនឹងមនិេ មកកន�់សនៈេទ
េ េពលេនះ។ ខញុ ំនឹងទុក�ឱយអនក។ ខញុ ំគិតថ �សនៈេ មក េ�ចនដង…ខញុ ំេជ
ជមយួពួកេគ។ “ប៉ុែន�មនេ�ចននកែ់ដលទទួលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។”
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េនះេហយជ� “ជេ�ចននកប់នទទួល�ទង។់” េយងនឹងអធិ�� នស�មប់
អនកជំងឺ។
87 ខញុ ំ�ចនិយយេ ទីេនះេពញមយួយប។់ អនកជទស�និកជនគួរឱយ
�ស�ញ់។ ប៉ុែន�អ�ែីដលខញុ ំនិយយគឺ�គនែ់តជមនុស� ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំនិយយ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េនះមនិែមនជពកយរបស់ខញុ ំេទ �គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
�បសិនេបខញុ ំនិយយអ�ីមយួ េហយ�ពះមនិគ�ំទ� េនះជពកយរបស់ខញុ ំ។ �បសិនេប
ខញុ ំនិយយ�ពះបនទូល�ទង ់ េហយ�ទងគ់�ំទ� េតបុរសឬ ស�ីែដលមនបបេនះជ
អនក� �បសនិង�សី នឹងេដរេចញេហយនិយយថមនិដូេចន ះេទ?
88 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ េ េពលែដល�ទងេ់ធ�កិចចករទងំេនះ ពួកេគ
បននិយយថ “បុរសេនះគឺជ�គទយ។ ថ�ទងជ់�រក�!” �គទយ អនក�
កដឹ៏ងថ�គទយជរបស់�រក�។ គតប់ននិយយថ “�ទងជ់�គទយ។” ប៉ុែន�
េតអនកធ� បេ់ឃញ�គទយផ�យដំណឹងល�េទ? ធ� បេ់ឃញ�គទយេដញ�រក�េទ?
េទ �បកដ�ស់ ពួកេគមនិេធ��េទ។
89 �ទងប់នមនបនទូលថ “ឥឡូវេនះ េយងជកូនមនុស�នឹងអតេ់ទសឲយ
អនក�ល់គន ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក េបអនកនិយយ
�បឆងំនឹង�នឹងមនិ�តវបនេលកែលងេទសេ កនុងកេ�កិយេនះ ឬេ�កេ
ខងមុខេឡយ េ�ពះ�េ កិចចកររបស់�ពះជវ ិ ញ ណមនិបរសុិទធ។”
90 សូម�ពះេម�� េ�បសេយង យបេ់នះ េហយខញុ ំអធិ�� នថ �ពះនឹងយងចុះមក
េហយប ជ ក�់ពះបនទូលេនះេ ចំេពះមុខអនក។
91 បង�បស បង�សី េនះជ�ពលឹងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�តវជួប�ពះ។ ខញុ ំទទួលខុស�តវ
ចំេពះអ�ីែដលខញុ ំនិយយេ កនអ់នក។ �ពះនឹងទទួលខុស�តវចំេពះខញុ ំ។ �តឹម�តវ
េហយ។ េត�នឹងល�អ�ីេ ែដលខញុ ំឈរេ ទីេនះ េហយនិយយេរ ងទងំេនះ េបខញុ ំ
ដឹងថខញុ ំកំពុងេថក លេទស�ពលឹងខញុ ំេ នរក?
92 “មនផ�ូវមយួែដលេមលេ �តឹម�តវល�ដល់មនុស� ប៉ុែន�ទីប ច បៃ់នផ�ូវេនះ
ជេសចក�ី�� ប។់” �ពះមនិ�តវករអនកបកែ�បេទ។ ដូចែដលខញុ ំបននិយយ �ទង់
បក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
93 “ពូជរបស់អ�័ប�នឹំងកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវ។” េតអនកេជ េទ?
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94 �បសិនេបខញុ ំ�ចពយបលអនក ខញុ ំនឹងេធ��។ �ពះ�គីសទបនេ�បសអនក
រចួេហយ។ េរ ងែតមយួគត ់ អនកមនកូនេ�រេ កនុងៃដ។ គន�ឹះេនះគឺជជំេន
របស់អនក េដមបចីបយ់ក�។ េ�ះេ�� យបេ់នះ ែមនេទ? ខណៈេពលែដល�ទង់
យងមកក�� លេយង ែដលជអនកចបងំដម៏នមហិទធិឫទធិ ែដលបនយកឈនះ
�គបជំ់ងឺទងំអស់ េហយមកទីេនះ េហយបង� ញអនកថ �ទងប់នេធ��េហយ ដបតិ
�ទងេ់ ែតជ�ពះបនទូល។ “េហយ�ពះបនទូលគឺជអនកយល់ដឹងពីគំនិតែដលមន
កនុងចិត�។”
95 េតកតអធិ�� នអ�ី? ប៊ ី មយួេ …េតេយងចបេ់ផ�មពីអ�ីេ យបម់ញិ? [មន
នរ�មន កនិ់យយថ “មយួ។”—េអដ។] ចូរចបេ់ផ�មពី�សិប។ េតអនក�
មនបណ័� អធិ�� ន ប៊ ី �សិប? េលកៃដេឡង។ កតអធិ�� ន ប៊។ី េយង
ចបេ់ផ�មពីមយួ េ យបម់ុន ឥឡូវេនះេយងនឹងចបេ់ផ�មពី�សិបេ យបេ់នះ។
96 េតអនក�មន ប៊ ី ប៊ ី �សិប? េលកៃដរបស់អនក។ កតអធិ�� ន ប៊ី
�សិប។ អនកមននយ័ថ�មនិេ ទីេនះ? េតអនកមន�េទ? មនិអីេទ ប៊ី
�សិប។ ប៊ ី�សិបមយួ អនក�មន? ប៊ ី�សិបមយួ មនិអីេទ។ ប៊ ី�សិប
ពីរ អនក�មនប៊ ី�សិបពីរ? មនិអីេទ អនកមន�េហយ។ ប៊ ី�សិបបី �សិប
បនួ មកទីេនះ។ �សិបបនួ �សិប�ប។ំ
97 កូន�បសរបស់ខញុ ំចុះមកទីេនះ មុនេពលែដលខញុ ំចូលមក េហយេធ�ឱយ
រេញ៉រៃញ៉សន�ឹកកតជេ�ចនសន�ឹក។ េហយេមលរេប បែដលពួកេគមន គឺមយួ
េ ទីេនះនិងមយួេ ទីេនះ? ពួកេគមនិដឹងេទ។ អនក�ចចុះមកពីជួរេនះេហយ
យកមយួ មយួបនទ បម់កេទ តយកដប ់ មយួេទ តបនៃមភ�ប។ំ េយងមនិដឹងថ�
េ ទី�េទ ប៉ុែន� មនិថេ កែន�ង�េទ។
98 ឥឡូវេយងេ ប៉ុនម ននក?់ �ប ំ បនួ? ប៊ ី �សិប។ ប៊ ី �សិប ែមនេទ?
[មននរ�មន កនិ់យយថ “បទ។”—េអដ។] ប៊ ី �សិបេ �សិប�ប។ំ
�សិប�បមំយួ �សិប�បពីំរ �សិប�បបីំ �សិប�បបំនួ ហុកសិប។
ឥឡូវេនះសូមេមល មយួ ពីរ…�បព់ួកេគ ប៊លីី េហយេយងនឹង…ែសសិប ចិតសិប
អនុ ញ តឱយពួកេគេ�កកឈរេឡងជមុនសិន�បសិនេបអនកចង។់ ប៊ ី�សិប េ
ចិតសិប ចិតសិប�ប។ំ �បព់ួកេគ បង�បសរយ៉ �បសិនេបអនកនឹងមក ខណៈេពល
ែដលខញុ ំកំពុងនិយយេ កនទ់ស�និកជន។



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

99 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ េ េពលែដលអនកេមលេ ផ�ូវេនះ េហយ
អនកមនិមនកតអធិ�� ន?

100 ចូរចថំ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវេធ�ែដរ។”
េត�ជករពិតែមនេទ? �ជករពិត។ េតអនកេជ េទ? ពូជរបស់អ�័ប�បំន
និយយដូេចនះ។

101 �ពះគមពរី �បបថ់ “�ទងគ់ឺជសេម�ចសងឃ។” េហេ�ពរ ជំពូកទី៤ “�ទងជ់ស
េម�ចសងឃ ែដល�ចបះ៉េ�យ�រមមណ៍ៃនភពទនេ់ខ�យរបស់េយង។” េតអនកេជ
េទ? �បសិនេប�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េត�ទង់
នឹងេធ�ដូចេម�ច?

102 មន ស�ីតូចមន កក់នុង�ពះគមពរី េពលអនកកតស់មគ ល់នូវអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
និយយ។ ស�ីតូចមន កេ់ កនុង�ពះគមពរី �បែហលជនងមនិមនកតអធិ�� ន
េទ។ ែតនងនិយយកនុងចិត�ថ “�បសិនេបខញុ ំ�ចបះ៉បុរសេនះ ខញុ ំេជ េល�ទង។់”
នងបនចំ�យទងំអស់ែដលនងមនស�មបេ់វជជបណ�ិ ត…ជមយួ�គេពទយ។
ពួកេគមនិ�ចជួយនងបនេទ។ ករណីរបស់នងគឺធងនធ់ងរេពក។ ពួកេគមនិ�ច
ជួយនងបនេទ។ ប៉ុែន�នងេជ ថ�ពះនឹងជួយនង។ េហយនងបនពល់ជវ
�វរបស់�ទង ់ៃនសេម� កបំពករ់បស់�ទង។់

103 េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំយល់េឃញថអំ�ចបនបតពី់ខញុ ំ។” េត�
�តវេទ?

104 េតអនកេជ ថ�ទងគឺ់ដូចគន េទយបេ់នះ? េតអនកេជ ថ�ទងេ់ ទីេនះេទ? េតមន
ប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ថ�ទងប់នរស់ពីសុគតេឡងវញិ? ឥឡូវេនះ េតអនក�ច
ប ជ កថ់�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិេ�យរេប ប�?

105 មនិយូរប៉ុនម ន បុរសបទីសទដល៏បលីបញមន កប់នមករកខញុ ំ។ េហយគត់
បននិយយថ “បង�បស�បណ� ំខញុ ំបនចញ់—ចញ់មយួេលក េ�យម�
ម៉ត�់នែ់ដលបននិយយអ ច ឹង។ គតប់ននិយយថ ‘�បសិនេប�ទងប់ន
េលកេឡង �ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�ដូចគន ែដរ។ ចូរេយងេឃញ�ទងេ់ធ�។’”
េឃញេទ ពួកេគេជ ថ�ទងម់និបនេធ��េទ។
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106 ប៉ុែន�េយងេជ ថ�ទងេ់ធ��។ េយងេជ ថ�ទងប់នរស់ពីសុគតេឡងវញិ។ មនិ
មន�សនេផ�ងេទ តេ កនុងពិភពេ�កែដល�ចប ជ កថ់�ថ បនិករបស់
ពួកេគកំពុងរស់េ េនះេទ ប៉ុែន�មនែត�គី�ទ នប៉ុេ�� ះ។ េហយវធីិែតមយួគត់
ែដល�ពះ�ចប ជ ក�់បន គឺ�មរយៈអនកែដលេជ ។ េ�ពះេនះជវធីិែតមយួគត់
ែដល�ពះសែម�ង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់គឺអនកែដលេជ �។

107 ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងត�មងជ់ួរអធិ�� នដខ៏�ីមយួេនះេ
ទីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថេយងនឹងទទួលបនប៉ុនម នេទ។ ខញុ ំចងឱ់យអនក�ល់គន  កន់
កែន�ងរបស់អនក កនេ់កអីរបស់អនក កុំផ� ស់ទីេ ជុំវញិ។ េមលផ�ូវេនះ េហយ
អធិ�� ន និយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំេជ ។”

108 អនកចេំទ �ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ “�បសិនេបអនកេធ�ឱយមនុស�េជ អនក េហយ
បនទ បម់ក�តវេ�ម ះ�តងេ់ េពលអនកអធិ�� ន។” េនះបនឆ�ងកត�់បជជតិេនះ
េ វញិេ មក អស់រយៈេពលដប�់បឆំន  ំ មនិែដលប�ជយ័ម�ងេទ។ �មនិ�ចប�
ជយ័បនេទ។

109 �ពះអងគេអយ េរ ងមយួែដល�ពះមនិ�ចេធ�បន េនះគឺករប�ជយ័។ �ទង់
�តវែតរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ខញុ ំេជ ែបបេនះ។ ខញុ ំេជ ថដូចខញុ ំែដរ…េ�ចនជងខញុ ំ
េជ ថខញុ ំឈរេ ទីេនះ េ�ចនជងខញុ ំេជ ថខញុ ំេ កនុងអគរេនះ េនះ�ចជអពភូតេហតុ
��ចជសុបិនមយួ។ េ កនុង�ពលឹងខញុ ំ ខញុ ំ�គ ល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះមន�ពះជនមគងេ់ ។ េហយអនកគឺជពូជរបស់អ�័ប� ំ អនកបន�� ប់
េ កនុង�ពះ�គីសទ អនកគឺជពូជរបស់អ�័ប�។ំ

110 ឥឡូវេនះពួកេគទទួលបនកែន�ងៃដេ ទីេនះ។ េជគជយ័ដអ៏�ច រយ�តវបន
េធ�េ�យករេនះ មនុស�ែដលេជ ។ ឥឡូវេនះ សូមឲយេយងឱនកបល ខណៈែដល
ពួកេគកំពុងេ�ត មខ�ួន េហយអធិ�� នស�មបក់រទងំេនះ។

111 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយង�តវបនបេ�ង នេ កនុង�ពះគមពរី េហយមន
មនុស�េ ទីេនះ ែដលេជ �គប�់ពះបនទូលែដល�ទងប់ននិយយ ថជេសចក�ី
ពិត។ �ពះអមច ស់េអយ េពលខ�ះពួកេគសទុះេ �ល់េ រនធគន�ឹះ េ�យេ�ប
កូនេ�។ ខកខន� េហយេគះ� ប៉ុែន�េគេជ ថ�េ ទីេនះ។ �គនែ់តអនុ ញ ត
ឱយពួកេគបន��ល់ ពួកេគនឹងរកេឃញ� េ�ពះ�េ ទីេនះ។ េហយកូនេ�េនះ
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គឺជេ�រ�តឹម�តវ “េបអនក�ចេជ បន អ�ីៗទងំអស់គឺ�ចេ រចួ។” ដូចែដល
បទចេ�ម ងកំពុង�តវបនេ�ច ងឥឡូវេនះ ឬេលងេភ�ង។
112 កនុង�ពះគមពរីែចងថ “ប៉ុលយកកែន�ងៃដ និង�វេ�ះមកពីខ�ួន ប ជូ នេគ
េ រកអនកជំងឺនិងអនកមនទុកខ េហយវ ិ ញ ណ��កកក់ច៏កេចញពីមនុស� េហយ
ពួកេគបនជ។”
113 ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ េយងដឹងថ�វកប៉ុលេ ជមយួ�ពះអងគ។ ប៉ុែន� �
មនិែមនជគតេ់ទ �គឺជ�ទង ់ �ពះអមច ស់ ជ�ពះ�គីសទេ កនុងគត។់ “មនិែមនខញុ ំ
ែដលមនជីវតិេទ គឺជ�ពះ�គីសទែដលគងក់នុងខញុ ំ” គតប់ននិយយដូេចនះ។
114 េហយឥឡូវេនះដល់ជំននេ់នះ �ទងេ់ ែតជ�ពះ�គីសទ ៃថងេនះ ដូចកលពី
ម�លិមញិ។ េហយេ េពលទូលបងគំអធិ�� នេលកែន�ងៃដទងំេនះ បះ៉ពួកេគ
ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងកមច តស់�តវទងំអស់។ សូមផ�ល់េសចក�ីជំេន ដល់
ពួកេគ េដមបឲីយពួកេគដឹងថខម ងំស�តវ�តវបនចញ់។
115 េហយមនេពលមយួ សមុ�ទ�កហម ដូចែដលេយងេទបែតបននិយយ
បនេធ�េ�យអុី��ែអលកតេ់ចញពីករសនយ េហយពួកេគសថិតេ កនុងជួរៃន
កតព�កិចច។ េហយអនកនិពនធមន កប់ននិយយថ “�ពះបនេមលចុះេ�យែភនក
កំហឹង �មរយៈបេងគ លេភ�ងេនះ សមុ�ទភយ័ខ� ច េហយេបក�ចកទ� រេចញ
េហយេគេដរឆ�ងេ ។”
116 េមលចុះ េ យបេ់នះ �មរយៈ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េហយ�បែហលជេ េពលែដលកែន�ងៃដទងំេនះ�តវបន�កេ់លអនកជំងឺ
សូមឲយស�តវេឃញេសចក�ីជំេន របស់េយង េ យបេ់នះ េពលេយងអធិ�� ន
ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន េនះស�មបព់ួកេគ។ េហយសូមឲយអនក�ល់គន បន
សេ ងគ ះ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
117 ឥឡូវេនះខញុ ំចងប់នករយកចិត�ទុក�កេ់�យមនិែបងែចករបស់អនក។
អនកែដលេឡងមកទីេនះែកបរេម�ក អនក�ចឈនេឡង។ ពីេ�ពះ�បសិនេប
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគួរេធ�ដូេចនះ…ខញុ ំមនិនិយយថ�ទងនឹ់ងេធ�េទ។
118 ឥឡូវេនះ មនអនក�មន កម់កទីេនះេហយ�បបអ់នកថ ពួកេគមនអំ�ច
ពយបលអនកជមង ឺ េតអនកមនិេជ េទឬ។ អំ�ចទងំអស់គឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។ �ទង់
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គឺជអនកឈនះ មនិែមនអនក និងខញុ ំេទ។ េយង�គនែ់តទទួលយកអ�ីែដល�ទងប់ន
េធ�។ គម នមនុស��មនអំ�ចេដមបសីេ ងគ ះ ឬពយបលេឡយ។

119 បុរស�គបរ់បូេ េលពិភពេ�ក តៃម��តវបនបងរ់ចួេហយ។ ត�មវករ�តវបន
បង។់ យ៉ងេមច៉ែដរ? “�ទងប់នរងរបសួេ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង េ�យ
�ន មរបសួរបស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” ករ—ករពយបលរបស់អនក
�តវបនបង។់ ករសេ ងគ ះរបស់អនក�តវបនបង។់ េតអនកមនេសចក�ីជំេន មក
ទទួលយកេទ? ហនឹងេហយ។ �បសិនេបអនកជពូជរបស់អ�័ប� ំ អនកមន។ �ពះ
បនសនយ�។ មនអ�ីមយួេ កនុងអនកែដលនិយយថ�េ ទីេនះ េហយជ�។

120 ឥឡូវេនះេតអំេ�យទនជអ�ី? េតមនអំេ�យទនេដមបេីចញេ
ពយបលមនុស�េទ? អតេ់ទ។ អំេ�យទនមយួគឺេដមបយីកខ�ួនអនកេចញពីផ�ូវ
ដូេចនះ�ពះ�ចេ�បអនក។

121 ឥឡូវេនះ �ទងប់នសនយ ជទីសំគល់ចុងេ�កយ េនះ េបេយង�ម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ “ដូចេ សមយ័�កងសូដុំម គឺមុនេពល�េឆះ។” មនិែមនមុនេពល
មនេរ ងេផ�ងេទ តបនេកតេឡង ដំណឹងល��តវបនអធិបបយេ�យឡុត ជេដម
មនិែមន�េទ។ ប៉ុែន�មុននឹង��តវបនដុតេនះ �ពះបនយងចុះមកកនុងទ�មងជ់
មនុស� េហយបនអងគុយជមយួនឹង�កមជំនំុ ែដលបនេរ ស�ងំគឺ អ�័ប� ំនិង
�កមរបស់គត ់ែដលមនករសនយ។

122 ឥឡូវេនះ សូមចថំ មនែតពូជរបស់អ�័ប�បំ៉ុេ�� ះែដលបនទទួល�។
“បន�ិចេទ ត ពិភពេ�កែលងេឃញខញុ ំេទ តេហយ” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល។
“ែតអនកនឹងេឃញខញុ ំ ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក ដល់ទីប ច បៃ់នេ�កិយ។”

123 ប៉ុែន��ទងប់នសនយមុនេពលែដល�ទងយ់ងមកម�ងេទ ត “ដូចេ �កងសូដំុ
ម” េមលអ�ីែដល�កងសូដំុមទទួលបន។ រកេមលអ�ីែដល�កមជំនុំេរ ស�ងំកំពុង
ទទួលបន បននិយយថ “នឹងមនកូនមនុស�នឹងមក។” �ពះបនសែម�ងជ
ទ�មងៃ់នមនុស�មន ក ់ ែដលែបរខនង�កត់ង ់ េហយ�បបព់ីអ�ីែដល��៉បនេធ�េ
ខងកនុងតង។់ �គបគ់ន ដឹងថេនះជករពិត សូមេលកៃដេឡង។ េនះពិតែមន។
ឥឡូវេនះ�ទងប់នសនយ។ េយងេ �គចុងេ�កយ។ សូមចថំ េនះគឺជេរ ង
ចុងេ�កយែដលបនេកតេឡង ពិភពៃន�សនដ៍ៃទ�តវបនេឆះ សូដុម េហយ
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កូន�បសែដលបនសនយកម៏កដល់កែន�ងេនះ។ េយងកំពុងែស�ងរក�ពះ�ជបុ��
ែដលបនសនយ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
124 េយងេ ទីេនះ។ សូម�ពះជមច ស់េបកែភនករបស់អនក។ ខញុ ំមនិដឹងអ�ីេផ�ងេទ ត
ែដល�តវនិយយេទ។ សូម�ទងេ់បកែភនករបស់អនក។
125 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ទូលបងគំដូចជអស់សងឃមឹ ទូលបងគំជ
ដីឥដ�ែដល�ទងប់នសូនយជមយួគន  េហយបនេចញេ ទីេនះ។ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ សូមេ�យទូលបងគំមន�ពះគុណ និងវត�មនរបស់�ពះអងគេ យបេ់នះ ថ
�បែហលជ�ទង�់ចេ�បដំុដីឥដ�តូចៗទងំេនះែដល�ទងប់នទទួលេ ទីេនះ។
ឱ�ពះអមច ស់ ែដល�ទងប់ន��ស់េ េ កនជ់ីវតិអស់កលបជនិចច េហយ
�បែហលជមនិទនប់នទទួលយក�េ េឡយ សូមឲយពួកេគេឃញករសនយ
ទងំេនះ។ ពួកេគ�បែហលជ�តវបនបេ�ង នេ ៃថងមយួ ប៉ុែន�េ ទីេនះ�មនេ
កនុង�ពះគមពរី។ ប ជ ក�់ �ពះអមច ស់។ េនះគឺជករបក��យរបស់�ទងផ់ទ ល់។
�មនិ�តវករេលសពីេនះេទ។ �បសិនេប�ទង�់គនែ់តេធ�� េនះពួកេគនឹងេឃញថ
�ពះបនទូលគឺជេសចក�ីពិត។ សូម�បទនមក ឱ�ពះបិ�។ េយងថ� យខ�ួនេយង
ចំេពះ�ទង។់
126 សូមឲយមនុស��គបរ់បូេ ទីេនះ �ព ះអមច ស់េអយ េ�បេសចក�ីជំេន របស់
ពួកេគ េ យបេ់នះ។ សូមឲយសមជិកៃនកុលសមពន័ធអ�័ប��ំគបរ់បូ �មរយៈ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មនេសចក�ីជំេន  េ យបេ់នះ េហយទទួលយកវត�មនរបស់
�ទង។់ េហយេយងនឹងផ�ល់ឱយ�ទងនូ់វករសរេសរ។ �ែមន៉។
127 ឥឡូវេនះ េតេនះជ-…ឥឡូវេនះជេរ ងចែម�ក។ ខញុ ំចងឱ់យអនកជួយខញុ ំឥឡូវេនះ
អធិ�� នឱយខញុ ំ។ អងគុយឱយេសង ម កំុេរ េ �មក�។ អងគុយេសង ម អធិ�� ន។
128 ឥឡូវេនះ េមល �កំពុងផ� ស់ប�ូរពីករផ�យដំណឹងល� បនធូរ�រមមណ៍
អនក�មរេប បែដល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�ចនអំនកទងំ�សងេ កនុងទិដ�ភព
មយួេផ�ងេទ ត។
129 ឥឡូវេនះេ ទីេនះមនេកមងកំពុងឈរ…មកទីេនះបន�ិចបនេទ ស�ីេអយ។
េហយ�គនែ់ត…មនិអីេទ ដូេចនះខញុ ំនឹងមនិេចញឆង យពីេម�កហ�ូនេនះេទ។ េមល ខញុ ំ
មនិដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ អនកេឃញេទ េហយេពលខ�ះអនកដឹងេទ… ឥឡូវេនះ



អយយេក អ�័ប�ំ 27

មនែតវធីិមយួែដលខញុ ំដឹង �—�សថិតេ េលេម�ក អនកេឃញេហយ េហយពួកេគ
កំពុងពយយមចប�់េ ទីេនះ េហយខញុ ំមនិដឹងថមនអ�ីេទ។

130 ឥឡូវេនះេយងជមនុស�ចែម�កចំេពះគន េ វញិេ មក។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនក
មនិែដលេឃញអនកេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�អនកមន�យុតិចជងខញុ ំ�ស់។
េហយេយង�បែហលជេកតគម� ត�បឆ់ន  ំ ពីគន ។ េនះជជំនួបេលកដំបូងរបស់
េយង។ េត��តវេទ? េបែមន សូមេលកៃដេឡង េដមបឱីយទស�និកជនបនេឃញ។
ឥឡូវេនះ នង�គនែ់តជ ស�ីែដលឈរេ ទីេនះ។

131 េមល ចូរយក��តឡបេ់ បទគមពរីវញិ។ ចូរយកយ៉ូ�ន៤។ អនក�ល់គន �ន
�េ េពលអនកេ ផទះ។ មនិ—មនិែមនថ ស�ីេនះជ ស�ី�បេភទេនះេទ។ ខញុ ំមនិដឹង
េទ។ េហយអនកដឹងថខញុ ំមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ។ ប៉ុែន��ទងេ់ ទីេនះ។ �
គឺជ�ទង។់ ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណ�ទងប់នចកេ់�បង�ងំេយង �ចបង� ញពី
ប � របស់នង ដូចែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះ ស�ីេ អណ�ូ ងេនះ។ េរ ងដូចគន ។

132 េហយ េ�យថ ជកែន�ងែដលបូជចរយនិងថន កដឹ់កនេំ ៃថងេនះបន
និយយថ “បុរសេនះជ�គទយ ឬជ�រក� េបលេសប៊ូល។”

133 ស�ីេនះបននិយយថ “េ�កមច ស់ ខញុ ំយល់េឃញថ �ទងជ់េ��។ េយង
ដឹងថ�ពះេមស�ុនឹីងយងមក េហយេនះនឹងក� យជទីសំគល់របស់�ទង។់”

134 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ�ជករពិត? ែមនេហយ �បសិនេប�ទងគឺ់
េ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េតេនះមនិែមនជទី
សំគល់របស់�ទងេ់ យបេ់នះេទឬ? េត�ទងប់នសនយថ�នឹងមន េ មុន
�គចុងេ�កយមកដល់េទឬ? ឥឡូវេនះ េមលថេត�ទងប់នរក�ករសនយរបស់
�ទងច់ំេពះពូជរបស់អ�័ប�ឬំអត។់

135 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក�មន កេ់ ទីេនះគិតថខុស អនកមកទីេនះេហយេធ�
ដូចគន ។ �បសិនេប�មនិែមនេទ សូមកុំនិយយអ�ីអំពី�។ អនកមនឯកសិទធិ។

136 ឥឡូវេនះ កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ ខញុ ំយក�គបវ់ ិ ញ ណមកេ�កមករ�គប�់គង
របស់ខញុ ំ េដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះ។
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137 ខញុ ំ�គនែ់ត�តវនិយយជមយួអនក មយួែភ�ត ស�ីវយ័េកមង។ អនកដឹងេទ
�ពះអមច ស់របស់េយងបននិយយជមយួ ស�ីេនះេ ឯអណ�ូ ង។ �ទងប់នបនទូល
ថ “យកទឹកមកឱយខញុ ំ។” េត�ទងក់ំពុងេធ�អ�ី?
138 ឥឡូវេនះ េមល �ទងម់នបនទូល េ កនុងយ៉ូ�ន៥ “ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន
ជ�បកដថ �ពះ�ជបុ��” េនះគឺជ�ទង ់ កនុង�ចឈ់ម “មនិ�ចេធ�អ�ី
ខ�ួនឯង” �ទងេ់ធ�ដូចែដល�ទងប់នេឃញ�ពះវរបិ�េធ�។ “អ�ីែដល�ពះវរបិ�េធ�
�ទងក់ប៏ង� ញដល់�ពះ�ជបុ��។ េឃញេទ ខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីេ�យ�ងខ�ួនខញុ ំេទ
ប៉ុែន�េធ�អ�ីែដលខញុ ំេឃញ�ពះវរបិ�េធ��។” បនទ បម់ក �ពះេយសូ៊វមនិែដលេធ�ករ
អ�ច រយ�មយួេឡយ រហូតទល់ែត�ពះជមច ស់បង� ញ�ទងជ់េលកដំបូងេ�យ
ករនិមតិ� មនិបន�បប�់ទងេ់ កនុង�តេច ករបស់�ទង ់ ប៉ុែន�បនបង� ញឱយ�ទង់
េឃញ។ “អ�ីែដលខញុ ំេឃញ” មនិែមនឮ “គឺេឃញ�ពះបិ�េធ�។” េនះេហយជអ�ែីដល
េធ�ឲយ�ទងក់� យជេ��ដូចេ�កម៉ូេស ដូចែដលម៉ូេសបនមន�ប�សន។៍
ឥឡូវេនះេ េពលែដល�ទង—់�ទងប់ន�គ ល់�ពះវរបិ�…�ទងេ់ េល…
139 �ទងនឹ់ងេ �កងេយរខូី ប៉ុែន��ទង�់តវេ �ម�សក�ម៉រ ី េហយ�ទងប់ន
េឡងដល់�កងសីុខរ។ េហយឥឡូវេនះសូមេមល ជនជតិ�ម៉រកីំពុងែស�ងរក
�ពះេមស� ុ ។ី
140 ជនជតិយូ�កំពុងែស�ងរក� េហយ�ទងប់នបង� ញពួកេគនូវទីសំគល់
របស់�ទង។់ ភលីីព �ថែណល េព�តស េពលែដលទីសំគល់េនះ�តវបនេធ�
េគនិយយថ “អនកគឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។”

�គបេ�ង នថ “បុរសេនះគឺេបលេសប៊ូល។”
141 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ចូរនឹកចថំ ពួក�សនដ៍ៃទ េយងជពួក អងេ់គ�ស-េ សុន
េយង—េយងមនិបនែស�ងរក�ពះេមស�ុេីទ។ េយងជជនជតិ�សន ៍ រ ៉មុូងំ
ជេដម។ េយងមនិបនែស�ងរក�ពះេមស�ុេីទ។ �ទងយ់ងមករកែតអនកែដល
ែស�ងរក�ទងប់៉ុេ�� ះ។
142 ប៉ុែន�ជនជតិ�ម៉រកីំពុងែស�ងរក�ទង ់ ដូេចនះ�ទង�់តវេ �មេគ េ�យេឡង
�ម�កង�ម៉រ។ី �ទងអ់ងគុយេ អណ�ូ ង។ នរវីយ័េកមងមន ក�់បែហលជ�យុ
�សបលអនកេចញមក។ នងជ ស�ីមនេករ �េឈម ះ��កក។់ អនកបន�នេរ ងេនះ
េហយ �មខញុ ំគិត។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ ស�ីេអយ យកមកឱយខញុ ំផឹកផង។”
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143 នងបននិយយថ “អូ �មនិែមនជទម� បេ់ទស�មបអ់នក ែដលជ�សន៍
យូ�មកសួរ�សន�៍ម៉រែីបបេនះ។”
144 �ទងប់នមនបនទូលថ “ប៉ុែន��បសិនេបអនកដឹងថអនកកំពុងនិយយជមយួ
អនក� អនកនឹងសំុខញុ ំផឹកវញិ។”
145 ករសនទនបនបន�។ ទីបំផុត �ទងប់នរកេឃញកែន�ងែដលនងមនប � ។
េតអនកចថំ�ជអ�ី? នងមនប�ីេ�ចនេពក។ េហយបននិយយថ “េ យកប�ី
របស់អនកមកទីេនះ។”

នងបននិយយថ “ខញុ ំមនិមនប�ីេទ។”
146 បនបនទូលថ “អនកនិយយបនល�” បនបនទូលថ “េ�ពះអនកមន�បនំក់
េហយ េហយអនកែដលអនកេ ជមយួឥឡូវេនះមនិែមនជប�ីរបស់អនកេទ។”
147 នងបននិយយថ “េ�កមច ស់ ខញុ ំយល់េឃញថ េ�កគឺជេ��។ េយង
ដឹងថ�ពះេមស�ុនឹីងយងមក �ទងនឹ់ង�បបេ់យងពីេរ ងទងំេនះ។”

េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ទង។់”
148 នងបនចកេចញពីធុងទឹករបស់នងរតចូ់លេ កនុងទី�កង េហយបន
និយយថ “មកេមលបុរសមន កែ់ដល�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។ េតេនះមនិែមន
ជ�ពះេមស�ុេីទឬ?” ពួកេគមនិមនេ���បរ់យឆន មំកេហយ។ េហយេនះគឺជ
បុរសមន កែ់ដលបនអះ�ងថជ�ពះេមស�ុ ី េហយបនបង� ញឱយេឃញថជ
—ជេ�� េហយបនបង� ញពីទីសំគល់របស់�ពះែមសីុ។
149 េត�នឹងេធ�ឲយអនកេជ ដូចគន ែដរឬេទ េប�ទងេ់ធ�ដូចគន  េត�ទងគឺ់េ ដែដល
ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េហយបនសនយេ�យបទគមពរី
ទងំេនះថ�ទងនឹ់ងេធ��េទ?

េត�នឹងេធ�ឱយទស�និកជនេជ េទ?
150 អនកមនប � ត�មងេនម។ េប�តឹម�តវ េលកៃដេឡង។
151 េហតុអ�ីបនជចងមុខខញុ ំជនិចច? នរ�មន កនិ់យយថ “គតប់ន�ម ន�។”
ខញុ ំមនិែដល�ម នេនះេទ។
152 េ ទីេនះនងគឺជ ស�ីល�។ េតអនកេជ ខញុ ំេទ? ឥឡូវអនកដឹងថខញុ ំមនិែដល�ម ន
េនះេទ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំនិយយអ�ីេផ�ងេទ ត។ ប�ីរបស់អនកេ ជមយួអនក។ គត់
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ករ៏ងទុកខែដរ។ េតគតឈ់ែឺមនេទ? �ថ នភពឆ�ឹងខនង។ �តវេហយ។ ែមនេទ?
អនកមនកូន�បសតូចេ ជមយួអនក។ គតក់រ៏ងទុកខ ែដរ។ អនកចងឱ់យគតប់ន
អធិ�� នឱយ។ គតម់នអ�ីមយួខុស�ប�កដីជមយួនឹងែភនករបស់គត។់ �តវេហយ។
អនកមនកូន�សីតូចមន កេ់ ជមយួ គតម់នប � �កេល នដូចអនកែដរ។ េត�
�តវេទ? ឥឡូវអនកទងំអស់គន �ចជសុខ�សលេបអនកេជ ។ េតអនកេជ េទ? �ពះ
�បទនពរអនក។ េ �មផ�ូវរបស់អនកេហយឱយបនសុខសបបយ។

153 េតអនកេជ េទ? �ទងេ់ ដែដលគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត។ េត�គឺជអ�ី? េត�ទងក់ំពុងពយយមេធ�អ�ី? ដល់អនក�ល់គន  ជពូជ
របស់អ�័ប� ំ �ទងក់ំពុងបង� ញអនកថ �ទងម់និបនសុគតេទ។ ខញុ ំមនិ�ច
េធ�េរ ងទងំេនះបនេទ។ �ទងម់និសុគតេទ។ ប៉ុែន��ទងម់ន�ពះជនមរស់ េ�យ
បង� ញអនកថ អនកមនសិទធិកនក់ប�់ចកទ� រៃនខម ងំស�តវរបស់អនក។ េនះគួរែត
េ�ះ��យ�។

154 ស�ីេនះ មកខងេនះបន�ិច។ េយងេ ជំុវញិ កែន�ង�ែដលមន
�យុ�សបលគន  �មខញុ ំគិត។ ប៉ុែន�េយង—េយងជមនុស�ចែម�កចំេពះ
គន េ វញិេ មក �មែដលខញុ ំដឹង។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ េហយេយងជ
មនុស�ចែម�ក។ ខញុ ំមនិដឹងអ�ីពីអនកេទ។ េប�តឹម�តវ េលកៃដេឡងេមល។ [បង�សី
និយយថ “�តវេហយ។”—េអដ។] �គនែ់តពួកេគខ�ះផ�ល់ឱយអនកនូវកតអធិ�� ន
េហយអនកេ ទីេនះ។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ�បសិនេប�ពះអមច ស់េយសូ៊វ…

155 �បសិនេបខញុ ំ �បែហលជនិយយថ ខញុ ំកំពុងពយយមយកកែន�ងរបស់
បង�បសអូរល៉រ ៉បូ៊តឺ ឬអនកែដលមនជំេន ដអ៏�ច រយមយួចំនួនេនះ ខញុ ំនឹងនិយយ
ថ “ ស�ីេអយ េតអនកមនប � អ�ី?”

156 អនកនឹងនិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំមនអេ ច ះ-និង-អេ ច ះ។” ឥឡូវេនះ គត់
�បែហលជមនិ�តវេទ។ េឃញេទ? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�គត ់ អនក�ច
�បបគ់តពី់អ�ីែដលខុស។

157 គតនឹ់ង�កៃ់ដេលអនកនិយយថ “�ពះបនប ជូ នខញុ ំេ —េដមបអីធិ�� ន
ស�មបអ់នកជំងឺ។ េតអនកេជ េទ?” “បទ។” “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! េ ចុះ េហយ
េជ �។”
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158 �មនិអីេទ។ �មនិអីេទ។ �ពះបនសនយេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�អនកេឃញថ េយង
កំពុងរស់េ ឆង យជងេនះបន�ិច—ៃថងជងេនះ។ �ពះេយសូ៊វបនសនយថ “ដូច
េ សមយ័�កងសូដុំមែដរ។ កិចចករែដលខញុ ំេធ�អនកនឹងេធ�ែដរ។”
159 ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំពីបំណងរបស់អនក អនកដឹងេទ ថ �ពិត
ឬអត។់ �ទង�់ច�បបអ់នកពីអ�ីែដលអនកនឹងក� យជ។ េហយ�បសិនេប�ជករពិត
េនះកនឹ៏ងជករពិត ែដរ។ �បសិនេប�ទង�់បបអ់នក អ�ីកេ៏�យ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�
�បសិនេប�ទងនឹ់ង�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលជប � របស់អនក។
160 េតអនកនឹងេជ � េទ អនកទងំអស់គន ?
161 ខញុ ំពិតជគួរឈប។់ �គេនះឯង បុគគលេនះ ជអនកេ ទីេនះ កលមុន
េនះ គបបបី ជ ក�់។ �ពះេយសូ៊វបនេធ��ម�ង។ �ទងម់និែដលេធ��ម�ងេទ តេទ។
អនក�ល់គន េ សីុខរបនេជ  េជ េលទីបនទ ល់របស់ ស�ី េពលនងមក�បបេ់គ
េហយនងជ�សី��កក។់ �គិ�ទ នេទបែតេចញពីេវទិក មុនអនកទងំអស់គន !
�ែមន៉។ ប៉ុែន�ែដល�យឺតជងេយងគិត សូម�ពះអមច ស់បន�បង� ញអងគ�ទងជ់
អនកចបងំដខ៏� ងំពូែកែដលជពូជរបស់អ�័ប�…ំ ប៉ុែន�ដូចជអ�័ប� ំ �ទងប់ន
េធ��ស�មបអ់�័ប�មំ�ង។ បនទ បម់កបំផ� ញ� េហយេធ��ម�ងេទ ត។ អ�័ប�ំ
បន�េជ �ពះ។
162 អនកមនិេ ទីេនះស�មបខ់�ួនអនកេទ។ អនកេ ទីេនះស�មបអ់នកេផ�ង េហយ
េនះជ ស�ី។ �ជប�ូន�សីរបស់អនក។ េហយ ស�ី�តវបន�គបេ�យ�សេមល
�� ប។់ េហយនងកំពុងរងទុកខជមយួ—ជំងឺទឹកេនមែផ�ម។ េហយនងមនិែមន
មកពីទីេនះេទ។ នងមកពី…នងមកពីរដ� ល�ីសេស ន� ែដលជ�បេទស
�លភក។់ េនះគឺ… េហយេនះគឺជេរ ងមយួេទ ត ែដលទស�និកជន�ចដឹង
អំពីេរ ងេនះ។ អនកមនកូន�សីែដលឈខឺ� ងំ ែដលមនគេ�មងចូលរមួកិចច�បជំុេនះ
េហយនងមនជំងឺឆកួត�ជក។ �ជករពិត។ េនះជករពិត។ ែមនេទ? េតអនកេជ
េទឥឡូវេនះ? [បង�សីនិយយថ “ចស។ �ែមន៉។”—េអដ។] �បសិនេបអនកជ
ពូជរបស់អ�័ប� ំ ចូរទទួលយក� េហយេដរេចញ េហយឱយបនជសះេសប យ
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
163 េតអនកេជ េទ? ពិត�បកដ�ស់។ សូមចថំ �គឺជករសនយរបស់�ទង។់
�ទងប់ននិយយថ �ទងនឹ់ងេធ��។ �ទងរ់ក�ករសនយរបស់�ទង។់
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164 េតអនកេធ�ដូចេម�ច? េយងជមនុស�ចែម�កចំេពះគន េ វញិេ មក។ ខញុ ំមនិ
�គ ល់អនកេទ។ ប៉ុែន��ពះ�គ ល់អនក។ េតអនកេជ េទ �បសិនេប�ពះ�ចេបកបង� ញ
ឱយខញុ ំដឹងពីប � របស់អនក បនទ បម់ក អនកដឹងថ ��តវែតមកពីអំ�ចខងវ ិ ញ ណ
មយួចំនួន។ ឥឡូវេនះ មនែតេរ ងពីរប៉ុេ�� ះែដល��ចមកពី ែដលអនក�ច
�សៃមបន។ េ េពលែដល�រចួ�ល់ �ហួសពីករពនយល់ េ�ពះ�ជបតុភូត
មយួ។ េហយ �ក ៏�គឺជភពផទុយគន មយួ អ�ីមយួ ែមនេហយ �មនិសមេហតុផល
ប៉ុែន�ជករពិត។ �នឹងជភពផទុយគន ។ េហយឥឡូវេនះ អនកដឹងេហយ េទះ�ពិត
ឬមនិពិត អនកនឹងដឹងថ េត�ទងប់ន�បបអ់នកពីករពិតឬអត។់
165 ឥឡូវចថំខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ ��តវែតមននរ�មន កេ់�កពីខញុ ំ។ េបអនកេធ�
ដូចពួកផរសីុិ េហយនិយយថ “អូ �ជវ ិ ញ ណ��កក”់ បនទ បម់កអនកមនរង� ន់
េនះ។ �បសិនេបអនកេជ ថ�ជ�ពះ�គីសទ អនកមនរង� នរ់បស់�ទង។់ េហតុផល
ែដលអនក�ចេជ �បន េ�យ�រ�ទងប់នសនយ�ស�មបៃ់ថងេនះ េហយ�មនិ
មនពីេពលមុនេឡយេលកែតេពលេនះ។ េនះេធ�ឱយ�ដល់េពលប ចប។់
166 មននរ�មន កប់ន�បង� ញេ ចំេពះមុខអនក �គបេ់ពលេវ�។ �ជបុរស
សកក់បលពណ៌�បេផះ។ �ជប�ីរបស់អនក។ អងគុយេ ទីេនះ។ គតក់ំពុងពយយម
ទទួលយកករពយបលរបស់គត ់េ�យ�តវបន�គបេ�យ�សេមលជំងឺម�រកី
ដំុ�ចម់�រកី។ អនកមនប � ត�មងេនម េប� កេនម។ អនកគឺេ�ក និង
េ�ក�សីលីតថល។ េត��តវេទ? [បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។] ចូរេជ
េ�យអស់ពីចិត� េហយបនជសះេសប យចុះ។
167 “អនកនិយយថគត ់ េឈម ះរបស់ពួកេគ?” េហតុអ�ី �បកដ�ស់។
េត�ពះេយសូ៊វមនិបន�បបេ់ព�តសេទឬថ “អនកេឈម ះសីុម៉ូន ជកូនរបស់
យ៉ូ�ស”?
168 េនះគឺជបុរសមន ក។់ េយងជមនុស�ចែម�កចំេពះគន  �េ�ក។ ខញុ ំមនិ
�គ ល់អនកេទ។ ប៉ុែន�អនកគឺជបុរស—ដូចេព�តសមករក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយង
មកជមយួគន ។ េតអនកេជ ថខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ទងេ់ទ? េតអនកេជ ថអ�ីែដលខញុ ំបន
�បបគឺ់ជករពិតេទ? [បង�បសនិយយថ “បទ េ�ក។ ខញុ ំេជ ។”—េអដ។]
េបអនក�ចេជ បន! ខញុ ំ �បសិនេបមនអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនស�មបអ់នក ខញុ ំនឹង
េធ�� ប៉ុែន�គម នអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេទ។ �ទងប់នេធ��រចួេហយ ��គនែ់តជ
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អ�ីមយួែដលេធ�ឱយអនកេជ �។ េហយេមល �នឹងមនិែមនជខញុ ំេទ។ �បសិនេប
�ជខញុ ំ ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងេធ�ឱយអស់ពីសមតថភពេដមបអីនក។ ប៉ុែន��ទងប់ន�បទន
អំេ�យទនមយួដល់ខញុ ំ េហយខញុ ំ�គនែ់តពឹងែផ�កេ ចំេពះ�ទង ់េហយ�ទងប់ន
េធ�ករនិយយ។ េតអនកេជ េទ? [“បទ។”]

169 េតអនកេជ េទ អនកទងំអស់គន ?

170 ខញុ ំចងែ់ស�ងរកបុរសមន ក។់ អនកមនេរ ងជេ�ចនខុស�ប�កដីជមយួអនក។
ប៉ុែន�េរ ងមយួគឺ អនកមន�ចដុ់ះេ េលែភនកខង�� ំរបស់អនក។ េនះជប �
ចមបងរបស់អនក។ េនះគឺជេរ ងមយួេទ ត ស�ីមន កប់ន�េលចេឡងេ ទីេនះ។ �
ជ�បពនធរបស់អនក។ េតអនកេជ ថ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលជប � ជមយួ�បពនធ
របស់អនកេ ទីេនះ? ប � របស់នងគឺេ កនុងមតរ់បស់នង។ �ជេធមញរបស់
នង។ �តវេហយ។ េតអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�ទងេ់ ដែដលេទ េតអនក�ដឹងថ
សីុម៉ូន េព�តស ជនរ� �ច�បបខ់ញុ ំថ អនកជនរ�? [បង�បសនិយយ
ថ “បទ។”—េអដ។] �នឹងេធ�ឱយអនកេជ យ៉ងខ� ងំ? [“បទ េ�ក។”] �នឹង?
[“បទ។”] អូ�ក រ បេនស។ [“�តវេហយ។”] េត��តវេទ? ចូរេ �មផ�ូវេ ផទះឱយ
បនជសះេសប យចុះ។

171 [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…ចែម�កស�មបអ់នក។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនក
េទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�គ ល់អនក។ េតអនកេជ ថ�ទង�់ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលជប �
របស់អនកេទ? េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�េទ? ប � របស់អនកគឺេ ជុំវញិបំពងក់
របស់អនក េហយេ កនុង�ទងរបស់អនកេ ទីេនះ។ �គឺជ—�ជករពុកឆ�ឹង។ អនក
កំពុងទទួលថងដំុពកដូចជ និងដំុពកេ កនុងសមពន័ធឆ�ឹង។ �តវេហយ។ អនកមនិែមន
មកពីទីេនះេទ។ អនកសថិតេ កនុង—ទី�កងែដលមនេដម�កចជំុវញិ�។ �សថិតេ
កនុង�ជលងភន ំ េ�យមនភនែំបបេទសភពេ ពីេ�កយ�។ មនស�� គរមយួ
ែដលមនេឈម ះថែអនឡឺ។ �ជ�ន ែបរ៊�ឌីនណូ។ េនះេហយជកែន�ង
ែដលអនកមកពី។ ចូរ�តឡបេ់ វញិ �ពះេយសូ៊វ�គីសទេធ�ឲយអនកជសះេសប យ េបអនក
នឹងេជ ។

172 មនេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចពយបលជំងឺម�រកីបន េនះគឺជ�ពះ។
េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងពយបលអនកេទ? [បង�បសនិយយថ “ខញុ ំ�បកដជ
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េជ ។”—េអដ។] េជ ចុះ! ចូរេ ចុះ សូម�ព ះជ អមច ស់េ�បសអនក�ល់គន ឲយបន
�គប�់ជងេ�ជយ។
173 ថមីៗេនះអនកបនទទួល-…ភយ័ខ� ងំ បកទឹ់កចិត�ែមនែទន។ េ�យករភយ័
េនះ �កពះរបស់អនកបនសថិតកនុង�ថ នភពមយួ។ អនកមនិ�ចរ�ំយ��ររបស់
អនក យក�ចូលកនុងមតរ់បស់អនក។ �ជ�សីុតទងំអស់េ កនុងមតរ់បស់អនក។
េពលរេស ល អនកេន យហត ់ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ អនកមនដំេ �កពះេពះេវ ន។
េតអនកេជ ថ េនះជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�ច�បបអ់នកបនេទ? [បង�សីនិយយថ
“បទ។”—េអដ។] េ ញុំ��រៃថង�តង ់ របស់អនកចុះ។ េជ េ�យអស់ពីដួងចិត�
របស់អនក �ពះេយសូ៊វ�គីសទេធ�ឱយអនកជ។
174 េតអនកសុខសបបយេទ? មនប � ជេ�ចនជមយួអនក។ ប៉ុែន�េរ ងមយួែដល
អនកខ� ចេនះ អនកនឹងពិករេ�យ�រជំងឺរ�កសន� ក។់ ប៉ុែន�េតអនកេជ ថ�ពះនឹង
េ�បសអនកឲយជសះេសប យឬេទ? [បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។]
175 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទន�ដល់បង�សីរបស់
ទូលបងគំ។ ឱយនងេមលេឃញ។ សូមយកប � របស់ ស�ីេនះេចញពីនង េហយ
េធ�ឲយជំងឺរ�កសន� កប់នជល� កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
176 េ ឥឡូវេនះ េហយេជ ។ �ទងនឹ់ងេធ�� េហយ�នឹងមនិអីេទ។ កុំសង�យ័
េដរេ មុខ េហយេជ អស់ពីចិត�។
177 ប � េបះដូងជេរ ងដ�៏�កក ់ ប៉ុែន��ពះ�គីសទបនេ�បសេបះដូងឲយជ។ េត
អនកេជ េទ? [បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។] េ ចុះ េហយេជ �នឹង
បនសេ�មច។ �ផុតេ េហយ។
178 េតអនកេជ ថអនកនឹងពិករេទ? អតេ់ទ ខញុ ំមនិគិតដូេចនះេទ។ គំនិតរបស់ខញុ ំគឺ ជំងឺ
រ�កសន� ក ់ �សេមលេ ទីេនះ អូ េនះេហយជម�រកី។ េតអនកេជ ថ�ទង់
នឹងពយបល�េទ? [បង�សីនិយយថ “ចសខញុ ំេជ ។”—េអដ។] េ ចុះេហយេជ ។
�ទងនឹ់ងេធ�ឱយអនកជសះេសប យ។
179 �រខំនអនក ឈបប់ន�ិច សទះេ កនុងេបះដូង។ ប៉ុែន�េតអនកេជ ថ�នឹង
ចបេ់ទ េ យបេ់នះ? ចូរេ េហយេជ ចុះ �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនេធ�ឲយអនកបន
ជសះេសប យ។
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180 មនប � តិចតួច េ�គ ស�ី អស់រយៈេពលជយូរមកេហយ។ េហយបនទ បម់ក
អនកគឺជអនកពិបកកនុងករេ�កកពីដំេណកេ េពល�ពឹក។ អនកជបស់ន� ក ់ េ
អវយវៈរបស់អនក។ អនកមនិ�ចេដរបនរហូតដល់េពលៃថង។ �ជជំងឺរ�ក
សន� ក។់ េ ចុះ កំុសង�យ័ អនកនឹងមនិមន�េទ តេទ។ េជ េ�យអស់ពីចិត�។

181 អនកមនេរ ងជេ�ចន ភពសមុគ�ម ញ។ ប៉ុែន�េរ ងមយួែដលរខំនអនកខ� ងំេនះ
អនកកគិ៏តដល់ជំងឺរ�កសន� កែ់ដរ ែដល�េធ�ឲយអនកពិករ។ េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ង
េធ�ឱយអនកេដរេហយបន�សលេទ? [បង�សីនិយយថ “ចស េ�ក។”—េអដ។]
ចូរេ ចុះេហយេជ �ឲយអស់ពីចិត� �ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងេធ�ឲយអនកបនជ។

182 េបះដូងភយ័�ពយ និងរ�កសន� ក ់ ប៉ុែន�េតអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឲយអនកជ
សះេសប យេទ? អនកេជ េទ? ចូរេ  េហយសូម�ព ះអមច ស់េយសូ៊វេ�បសអនកឲយ
បនជ។

183 �កពះេនះ�បកដជផ�ល់ឱយអនកនូវប � េ�ចនកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ំ
ចុងេ�កយេនះ ែមនេទ? �នឹងមនិមនេទ តេទ។ េ ចុះ េហយេជ ។ �ពះ�បទន
ពរអនក។ �តវបនជសះេសប យ។

184 អនកក ៏ �កពះរបស់អនក កប៏នជសះេសប យែដរ។ េ ចុះ េហយេជ េ�យ
អស់ពីចិត�។ កំុសង�យ័។

185 ពិបកដកដេង�ម ជំងឺហឺតចស់ពិតជេធ�ឱយអនកធ� កចុ់ះ។ ែមនអត?់ េតអនកេជ
ថ�នឹង�តវបនជឥឡូវេនះេទ? [បង�បសនិយយថ “បទ។”—េអដ។] មនិអីេទ
េ ចុះេហយេជ ចុះ។ �ែមន៉។

186 �េលលូយ៉! េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�េទ?

187 ចមំយួែភ�ត។ េតអនកមនិេឃញពន�ឺេ ទីេនះេទឬ? ស�ីែសបកេខម តូចមន ក់
សម�ងឹមកខញុ ំ អងគុយ�តងេ់នះ នងមនេ�គលូត�ស់ែផនកខងេឆ�ង។ នងមន
ប � ត�មងេនម ជផលវបិក។ អនកមនជំេន កនែ់តេ�ចន។ អនកមនិចបំចម់ក
ទីេនះេទ។ �ផុតេ េហយ។ �គនែ់តេជ �។ �ែមន៉។ មនជំេន េល�ពះ!

េតអនកេជ េទ?
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188 េតអនកេជ េទ បង�សី អនកនឹងឆ�ងផុតពីប � ឆ�ឹងខនងេនះ ែដល�កេ់
ទីេនះ? េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�ឱយអនកជសះេសប យេទ? យល់�ពម។ កុំសង�យ័
េហយអនក�ចមន�បន �បសិនេបអនក�គនែ់តេជ �។
189 បុរសែដលអងគុយេ ទីេនះ សម�ងឹមកខញុ ំ ឈ�ឺកេពញ�ប�� ត េ�កកពីដំេណក
ទងំយប។់ េតអនកេជ េទ េ�ក? �នឹងចបេ់ហយ �បសិនេបអនកេជ ។
190 ទីេនះមនបុរសែសបកេខម មន កអ់ងគុយេមលមកខញុ ំ។ គតក់ំពុងទទួលរងនូវ
ជំងឺឆកួត�ជក។ គតក់ក៏ំពុងែស�ងរកពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធផង
ែដរ។ សូមេ�កកឈរេឡង េ�ក ទទួលយកករពយបលរបស់អនកចុះ។ សូម
�ពះជមច ស់�បទនបុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ែមន៉។
191 អងគុយទល់មុខគន  មនេកមងមន កអ់ងគុយ ែដលមនជំងឺឆកួត�ជក �បេភទៃនករ
សន�បជ់ញឹកញប ់អងគុយេ ទីេនះេ េលមខ ងេទ ត។ េតអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឲយ
កូនមនសុខភពល�េទ? េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�េទ? េពលេនះ �ពះនឹងេ�បស
កូនឲយជ។
192 េជ េទអនកទងំអស់គន ? េត—េត�ទងម់និែមន ពិតជពូជ�ជរបស់អ�័ប�ំ
េទឬ? េត�ទងម់និែមនជអនកចបងំដខ៏� ងំពូែកេទឬ? េត�ទងប់នសនយថអនក�ច
កនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំឬេទ?
193 េតអនកមនប៉ុនម ននក�់តវបនចង ទទួលសមព ធៃនស�តវ? េលកៃដរបស់
អនក ែដលអនកមន�រមមណ៍ថមនសមព ធពីស�តវ។ េហយអនកជពូជរបស់អ�័ប
� ំ ចូរេលកៃដេឡងដូេចនះ។ និយយថ “បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំធុញ�ទននឹ់ង
ករភយ័។” អូ មនអនក�បែហល៨០ភគរយជមយួេរ ងេនះ។ និយយថខញុ ំ…
េពលេនះ��កស់�ស់ ហ�ូងទងំមូលកំពុងក� យជហ�ូងេគដធ៏ំមយួ �េសទរែតេធ�
ឱយខញុ ំពិករែភនក េ ទីេនះែដលអនកេ ។
194 េតអនកមនិេឃញេទ ថេ ទីេនះៃមភ ឬ�មសិបករណី ឬេ�ចនជងេនះ េ
ទីេនះេ េលេវទិកេនះ និងេចញេ កនុងទស�និកជនេនះថ�ពះជមច ស់មនិ
ប�ជយ័េទ? �គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត។ េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—េអដ។] ដូេចនះ ចុះ
េហតុអ�ីបនជ�គបពូ់ជរបស់អ�័ប� ំ េហតុអ�ីបនជអនកមនិយកេ�រឥឡូវេនះ?
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អនកឈនះដអ៏�ច រយ ែដលបនយកឈនះ�ស�មបអ់នក គឺេ ទីេនះ។ �ទងប់ន
បង� ញថេ ទីេនះ។ េតអនកេជ �ទងេ់ទ?
195 បនទ បម់កយកេ�រៃនេសចក�ីជំេន របស់អនក េលកៃដេឡង។ និងនិយយ
ថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំេជ ស�មបក់រពយបលរបស់ទូលបងគំឥឡូវេនះ។”
េ�កកឈរេឡង។ េលកៃដរបស់អនក េ�ះេ�ជំេន របស់អនកឥឡូវេនះ។ “ខញុ ំេជ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ខញុ ំេជ ឥឡូវេនះ។”
196 ឥឡូវេនះ�កៃ់ដរបស់អនកេលគន េ វញិេ មក។ �កៃ់ដរបស់អនកេ គន
េ វញិេ មក ពូជមយួេទ តរបស់អ�័ប�។ំ ឥឡូវេនះ អនកអធិ�� នស�មប់
មនុស�េនះ។ �កៃ់ដរបស់អនកេលពួកេគ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ទី
សំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។ �បសិនេបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ
េនះេគនឹងបនជសះេសប យ។”
197 ��ងំ ឯងបនចញ់ករ�បយុទធ។ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម
េចញពីទីេនះ េហយអនុ ញ តឲយមនុស�ទងំេនះេ  េដមបថី� យសិរលី�ដល់
�ពះ។ 
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