
កនក់ប�់ចកទ� ររបស់ស�តវ

 អរណុសួស�ី អនកទងំអស់គន ។ េហយរកី�យែដលបន�តឡបម់កវញិេ
�ពឹកេនះេ េ�ងឧេបសថេដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺេ ៃថងេនះ។ ជ

ធមម� េយងពយយមចូល ជញឹកញប ់េហយ—េហយអធិ�� នស�មបម់នុស�
ែដលមកពីកែន�ងេផ�ងគន  ស�មបក់រអធិ�� ន។

េហយឥឡូវេនះ េយងនឹងចកេចញ ឆប់ៗ េនះ ស�មបក់រ�បជំុេ រដ�
កលីហ�័រញ៉ និងេឆនរខងលិច។ េហយេយង�បកដជ�តវករអនកអធិ�� នថ
�ពះៃន�ថ នសួគនឹ៌ងមន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុដល់េយងេ ទីេនះ េហយ
�បទនកមមវធីិដអ៏�ច រយដល់េយង។

េទបែតចូល ម�លិមញិ ឬយបម់ញិ ជជង យឺតេពល។ េហយកលពី
ម�លិមញិគឺជែផនកមយួៃន…ែមនេហយ ម�លិៃមង និងម�លិមញិ គឺជៃថងមយួ
កនុងចំេនមៃថងអក�រ�កហមដអ៏�ច រយៃនជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េ ទីេនះ ខញុ ំ�គ ល់មនុស�
យ៉ងេ�ច�ស់ពីរនក ់ ឬបីនក ់ េ កនុងអគរែដលជ�ក�ៃីនករយងចុះ
មករបស់�ពះអមច ស់ កលពីម�លិមញិ។ េហយេរ ងដអ៏�ច រយមយួ បនេកតេឡង
ែដលខញុ ំមនិមនេពលេ �ពឹកេនះេដមប�ីបបអ់នក។ ប៉ុែន��បែហលជេ �ពឹក
ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ មុនេពលេយងចកេចញ ខញុ ំ�បែហលជមនេពលេ កនុង
�រ េដមប—ីេដមប�ីបបអ់នក។ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំនឹង
ចុះ យ៉ងេ�ច�ស់េដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺេ �ពឹកៃថង�ទិតយ។ េយង
�បែហលជចងច់កេចញេ េម៉ង�បែហលៃថង�តង ់�បសិនេប�ចេធ�បន ស�មប់
កិចច�បជំុេ �នចូស េ �នចូស រដ� កលីហ�័រញ៉។ េហយ�បសិនេប
អនកមនមនុស�េ ជុំវញិេនះ េ េឆនរខងលិចេ ទីេនះ េនះេហយ េយង
េជ ថ �បែហលជេម៉ងែដលខញុ ំបនែស�ងរកយូរមកេហយ ករផ� ស់ប�ូរេ កនុង
ពន័ធកិចចរបស់ខញុ ំនឹងមកដល់។ េហយ�ជិតដល់េហយ ខញុ ំគិតថ�នឹងេកតេឡង
កលពមី�លិមញិ។ េហយខញុ ំេជ ថ�នឹងមនេ េពលេនះ េហយ�នឹងហួសពី
អ�ីែដលេយងធ� បប់នេឃញ ឬបនឮ េ េឡយ។ ឥឡូវេនះ អនកចបំនថ
េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េឃញេទ? ដូេចនះេហយ េយង�គនែ់តរពឹំង
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េ េពល�មយួ។
េហយេយង�តវមនករ�បជំុេ េពលេនះេ ឯមូល�� នយុត�ិធម។៌ ខញុ ំេជ

ថ�តវ ែមនអត ់ ែជន? េ ទី�ន�បកួតេ �នចូស រដ� កលីហ�័រញ៉។
េហយ�នឹងមនករ�បជំុដបៃ់ថងចបពី់ៃថងទី២០ដល់ៃថងទី២៩េ —េ �នចូ់ស។
ឥឡូវេនះ សូមចងចពីំេយងេហយអធិ�� នស�មបេ់យង។

ឥឡូវេយងមនេពល �បែហលមយួេម៉ងកន�ះ េបេយងេចញទនេ់ពល ថ
េយងនឹងចបេ់ផ�មកមមវធីិរបស់េយងស�មបក់រអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ និងនំ
យក�ពះបនទូល។ ខញុ ំបនេ�ជសេរ សេ �ពឹកេនះ នូវអតថបទខ�ីមយួៃនបទគមពរីពីរ
កែន�ងេ កនុង�ពះគមពរី េដមបអីធិបបយ។

ប៉ុែន�មុននឹងេយងអធិបបយ ចូរេយងឱនកបលបន�ិចសិន េដមបអីធិ�� ន។
2 �ពះដម៏ន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ េយងខញុ ំសូមចូលេ ជិតបល�័ងកៃន
�ពះគុណរបស់�ទងេ់ �ពឹកេនះ កនុងនមជកូនមនិសក�ិសម ប៉ុែន�មកេ�យមន
េសចក�ីជំេន ឥតេ ហមងេល�ពះ ែដល�តវបន�បទនមកេយងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ និងវត�មនរបស់�ទងជ់និចចជមយួេយង។ េហយ�មរយៈករសនយ
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ថ�បសិនេបេយងមកេ�យបនទ បខ�ួន េហយនឹងសំុ
អ�ីកនុង�ពះនម�ទង ់ េនះេយងនឹងទទួលបន�មករេសនសំុរបស់េយង។ ដូេចនះ
េយងមនិងកមកេមលគុណសមបត�ិរបស់េយងវញិេទ េ�ពះេយងមនិមន�េឡយ
ប៉ុែន�េយង�កេឡកេ េមលគុណសមបតិ�ៃនកល់�៉រ ី ជកែន�ងែដល�ពះគុណរបស់
េយង�តវបន�បទនមកេយងេ�យេសរេី�យ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េហយេយង
ពិបកទបទឹ់កែភនកែដលហូរកត�់មបំពងក់ េពលេយងគិតដល់េយងជមនុស�
ែដលមនិសក�ិសម និងរេប បែដលេ�យ�ពះគុណ�ទងេ់ កល់�៉រ ី �ទងប់ន
េធ�ែបបេនះស�មបេ់យង េដមបឱីយេយង�ច�តវបននមំកជិត�ពះ បនទងំ
ទំនកទ់ំនង។ េហយឥឡូវេនះ េយងជកូន�បសកូន�សីរបស់�ទង។់
3 េហយេយងមកេ �ពឹកេនះ �ពះអមច ស់េអយ េ�កមដំបូលដតូ៏ចេនះ េដមប ី
លះបងខ់�ួនេយង និងស�មបក់របេ�ម ករ�រភពអំេពបបរបស់េយង និង—និង
េ កនុងករថ� យបងគំដេ៏ទវភព។ េយងេជ ជកថ់ �ទងនឹ់ងេ ជមយួេយង េហយ
ផ�ល់ឱយេយងនូវករយល់ដឹងខងវ ិ ញ ណអំពីករជិតយងមករបស់�ទង ់ េដមបឲីយ
េយង�ចេរ បចំចិត�របស់េយង�ល់ៃថងស�មប�់ពឹត�ិករណ៍ដអ៏�ច រយេនះ ែដល�តវ
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បនែស�ងរក�បព់នឆ់ន ។ំ ធមមជតិទងំអស់កំពុងថងូរ យំេដមបឲីយរចួខ�ួន។ េហយ
វ ិ ញ ណរបស់េយងែដលេ កនុងខ�ួនេយង �ពះអមច ស់េអយ គឺ�តវបន�រភពឥត
ឈបឈ់រ គឺថ “េយងជអនកេធ�ដំេណ រ និងមនុស�ចែម�ក េហយេនះមនិែមនជ
ផទះរបស់េយងេទ ប៉ុែន�េយងែស�ងរកទី�កងែដលអនក�ងសង ់ និងអនកបេងកតគឺជ
�ពះ។” េយងែស�ងរកេពលេវ�ដអ៏�ច រយេនះមកដល់។
4 �ពះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំសូមនឹកចពីំកិចច�បជំុទងំេនះ េពលែដលេយងមក
ជំុគន េ ទីេនះ េយងអធិ�� នស�មបកូ់នេ របស់�ទងែ់ដលឈ ឺ និងរងទុកខ។
េហយេយងសូមឱយ�ទងនឹ់ងជួបជមយួេយងេ ៃថងេនះកនុងវធីិដពិ៏េសសមយួេដមប ី
ពយបលជំងឺនិងេ�គទងំអស់េ កនុងចំេ�មពួកេយង។ េហយ�បែហលជ
�ពះអមច ស់េអយ ករសនយេនះែដលទូលបងគំេទបែតបននិយយពីមុនមក េ កនុង
ករ�បជំុជមយួ�ទងេ់ ទីេនះកលពីម�លិមញិ បនទ បពី់ពន�ឺៃថង និងរេប បែដល
�ទងប់នប ជ ក�់ម�ងេហយម�ងេទ ត។ េហយេយងមន�រមមណ៍ថេពលេវ�
គឺជិត�ស់។ េហយសូមឲយៃថងេនះជ�គេនះ �ពះអមច ស់េអយ ែដល�នឹង
េកតេឡង �ពះអមច ស់េអយ �ទងនឹ់ងផ� ស់ប�ូរកិចចបេ�មរបស់�ពះអងគ េ ជអ�ីមយួ
ែដលនឹងមន�ពះហឫទយ័�បណីចំេពះ� ស�របស់�ទង។់
5 េហយឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ពះ េយងនឹងមនិ�តឹមែត អធិ�� នស�មបក់រ
ទងំេនះេ ទីេនះប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ស�មបអ់នកែដលបន�តសនធឹងពសេពញ
ពិភពេ�ក ែដលខ�ះខតទងំខងវ ិ ញ ណ និងខងរបូកយ។ ឱ�ព ះអមច ស់េអយ
សូម�បទនឲយពួកេគនូវេសចក�ីបង៉�បថន ៃនចិត�របស់ពួកេគ េ�យេ�ពះកូនេ
របស់�ទងក់ំពុងែតតសូ៊កនុងៃថងេនះ។ ករេគ បសងកតរ់បស់ខម ងំស�តវខ� ងំ�ស់
ប៉ុែន��ទងខ់� ងំជង។ ដបតិ��តវបនែចង “�ទងែ់ដលគងេ់ កនុងអនកធំជង�ែដល
េ កនុងេ�កេនះ។” �មរយៈេនះេយង�ចយកឈនះ។ សូមមនបនទូលមកកន់
ពួកេយង�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយេ េពលែដលេយងចកេចញេ
�ពឹកេនះ សូមឲយេយងនិយយដូចអនកែដលេចញពី�កងេអេម៉សថ “េតចិត�របស់
េយងមនិេឆះឆលួកនុងខ�ួនេយង េពល�ទងម់នបនទូលនឹងេយងេ �មផ�ូវេទឬ?”
េយងសូម�កនុង�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ ជអនកែដលបន�បទនករសនយ។ �
ែមន៉។
6 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុង�នពីពីរកែន�ងេ កនុងេស វេ េ�កុបបត�ិ។ មយួ
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កនុងចំេ�មពួកេគ�តវបនរកេឃញេ កនុងជំពូកទី២៤ែដលចបេ់ផ�មេ�យខ
ទី៥៦ �នដូចេនះ។

គតេ់ឆ�យថ កុំឃតខ់ញុ ំេឡយ េ�ពះ�ពះេយហូ�៉បនេធ�ឲយដំេណ រខញុ ំ
េកតករេហយ ដូេចនះ ខញុ ំសូម��តឡបេ់ ឯេ �� យខញុ ំវញិ។

េនះេគេឆ�យថ ចេំយងេ នងមកសួរសិន។
រចួេគេ េរបិកមកសួរថ ឯង�ពមេ ជមយួនឹងអនកេនះឬេទ? នង

ទទួលថ �ពម។
េនះេគកឲ៏យ េរបិកជប�ូន �ពមទងំ-…េមនំនង និងបវអ�័ប�ំ

េហយនឹងពួកគតទ់ងំប៉ុនម នេចញេ …
េគកឲ៏យពរដល់េរបិកេ�យពកយថ ប�ូនេយងេអយ សូមឲយឯងបេងកត

បនទងំពនទ់ងំមុនឺ េហយឲយពូជឯង�គប�់គងេលទ� រ�កងៃនពួក
អស់អនកែដលស�បដ់ល់េគចុះ។

7 េហយេ កនុងេ�កុបបត�ិទី២២ខទី១៥ េយង�ន។
េទវ�ៃន�ពះេយហូ�៉ �ទងក់េ៏ ពីេលេមឃមកអ�័ប�មំ�ងេទ ត
�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អញបនសបថេ�យនមរបស់អញ េ�ពះឯង

បនេធ�ដូេចនះ-…គឺែដលមនិបនសំៃចទុកនូវ កូនឯងែត១េនះ◌ៈ
េនះអញនឹងឲយពរដល់ឯង េហយនឹងចំេរ នពូជឯងឲយមនគន សនធឹក

ដូចផក យេ …េលេមឃ េហយដូចខ�ច…់េ មតស់មុ�ទ ពូជឯងនឹង
បន�គប�់គងេលទ� រ�កងៃនពួកខម ងំស�តវ

�គបទ់ងំ�សនេ៍ ែផនដីនឹងបនពរេ�យ�រពូជឯង ពីេ�ពះ
ឯងបន�� ប�់មពកយអញ។

8 ឥឡូវេនះ សូម�ពះអមច ស់បែនថមពរជយ័របស់�ទងដ់ល់ករ�ន�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ ឥឡូវខញុ ំចងយ់ក េបគួរេ ជអតថបទ �បធនបទរបស់ខញុ ំេ �ពឹក
េនះ ទីមយួគឺ “ករ�កលបងមុនេពលចូល�ចកទ� រែដលបនសនយ។” េហយ
�បធនបទគឺ: កនក់ប�់ចកទ� ររបស់ស�តវ។
9 �ពះ�ទងប់នលបងលពួកអយយេក េ�ពះ�ទងប់ន�បទនដល់គតនូ់វ
ករសនយ។ េហយេពលែដល�ពះេធ�ករសនយ �ទងច់ង�់បកដថបុគគលេនះ
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សក�ិសមនឹងទទួលករសនយ មុនេពល�ទងប់ំេពញនូវអ�ែីដល�ទងម់នបនទូល
ឬអ�ីែដល�ទងស់នយ។ ដូេចនះ េ�កអ�័ប��ំតវបនសនយថ �មរយៈពូជ
របស់េ�ក ពិភពេ�កទងំមូលនឹងបនពរ ថេ�កនឹងមនកូន�បសមយួ។
េហយកូន�បសេនះ គួរែតេចញមកពីគតជ់ពូជែដលនឹង�បទនពរដល់ែផនដី
ទងំមូល។ េ�កអ�័ប� ំ េពលែដលេ�កបនទទួលករសនយេនះ េ�ក
មន�យុចិតសិប�បឆំន ។ំ េហយ��៉ជ�បពនធរបស់គតម់ន�យុហុកសិប�បំ
ឆន ។ំ ប៉ុែន� �ពះគមពរី�បបេ់យងថ អ�័ប� ំ មនិបនេដរ�មករសនយរបស់�ពះ
េ�យ�រករមនិេជ េទ ប៉ុែន�មនកម� ងំខ� ងំ េហយសរេសរតេមកង�ពះ។ េហយ
�ពះជមច ស់ បន�កលបងគត ់ ពីេពលមយួេ េពល១ ប៉ុែន�គតប់នមកដល់
ករ�កលបងចុងេ�កយេនះ មុនេពលពរជយ័នឹងេកតេឡង។

10 េហយេនះជរេប បែដល�េធ�ករជមយួនឹងពូជរបស់អ�័ប�ទំងំអស់។
�ពះ�បទនឲយេយងនូវករ�កលបងចុងេ�កយេនះ មុនេពល�ទង�់បទន
ករសនយ។ េហយ�បសិនេប�ចេ រចួ ខញុ ំចងនិ់យយអ�ីមយួេ ទីេនះ េ�យ
ផទ ល់ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងរក��ទុក។ ករេធ�េតស�ចុងេ�កយេនះ េដមបេីមលថេតអនក
នឹងមន�បតិកមមយ៉ង�ចំេពះ�។ េហយេ េពលែដល�ទងប់នឱយេ�ក
អ�័ប�ទំទួលករ�កលបងេនះ �ទងប់នរកេឃញថេ�កអ�័ប�ពិំតជ
េ�ម ះ�តង�់ងំពីបនចបេ់ផ�មដំបូង។ េត�នឹងមនពរជយ័យ៉ង�េ �ពឹក
េនះ �បសិនេបេយងែដលទទួលយកករសនយរបស់�ទងអ់ំពីករពយបល នឹង
ឈរេ�យេ�ម ះ�តង�់មែដលេយងបនេធ�េ េពលែដលេយងបនឈរេ ទីេនះ
និងទទួលយក�។ មនិថេពទយនិយយយ៉ង�េទ ឈរជបម់េំ�យជំេន
េ�ម ះ�តង។់

11 េហយេពលែដលគតេ់ធ�ែបបេនះ េហយមនិែដលបដិេសធមនិថ� យកូន�បស
ែតមយួរបស់គតេ់ឡយ ប៉ុែន�េហ បនឹងទម� កក់បិំតេ ចកក់នុង�ទងរបស់អុី�ក
េដមបបីំផ� ញទីបនទ ល់របស់គត។់ េ�កបនែថ�ងទីបនទ ល់ ពសេពញែផនដីថ
េ�កបនទទួល�គ ល់ថ េ�កនឹងមនកូន�បសេនះ។ លុះកូនមកដល់ កសំុ៏
ឲយ�តឡបម់កវញិ េហយេដមបបីំផ� ញក�ីសងឃមឹែតមយួគតែ់ដលគតម់ន េដមប ី
ឱយសកខីភពរបស់គត�់តវបនបំេពញ។ េហយេ េពលែដល�ពះបនេឃញថ
គតេ់�ម ះ�តងនឹ់ងេសចក�ីជំេន ែដលគតម់នេ កនុង�ពះ េនះ�ពះបនេមលពីេល
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េមឃេហយ�ទងម់នបនទូលថ “អញបនសបថេ�យនមរបស់អញ អញនឹងឲយពរ
ដល់ឯង េហយនឹងចំេរ នពូជឯងឲយមនគន សនធឹក ពូជឯងនឹងបន�គប�់គងេលទ� រ
�កងៃនពួកខម ងំស�តវ។” ជក�ីសនយអ�ីេ ហន៎!
12 េហយេរបិក ែដល�តវេធ�ជម�ៃនទីសមគ ល់េនះ បនទទួលករសនយថ
នឹងរងច់កូំន�បស េ េពលែដលនង�តវបនេគេ ឱយេ េធ�េតស�ចុងេ�កយ
អំពីបុរសចែម�កមន កែ់ដលនងមនិធ� បប់នេឃញពីមុនមក។ មនែតនងេទែដល
េឃញកិចចកររបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេ េពលែដលឪពុកម� យរបស់
នងមនិ�ចសេ�មចចិត�បនេពញេលញថេតនងគួរេ ជមយួមនុស�ចែម�ក
េនះឬអត ់េដមបកី� យជ�បពនធរបស់បុរសែដលនងមនិធ� បេ់ឃញ នង�តវបនេគ
នេំ កនក់រេធ�េតស�ចុងេ�កយ។ “ចេំយងេ នងមកសួរសិន។ េយងនឹងឮពី
មតន់ងថ េតនងនឹងេ ឬអត។់”
13 េនះជវធីិែដល�បននមំកដល់�គបពូ់ជៃន�ពះ។ ��តវែតជមតរ់បស់អនក។
�ពះចងឮ់ពីអនក។
14 ដូេចនះ េពលនង�តវបនេគេធ�េតស� នងមនិែដល�ទ កេ់សទរមយួនទីេឡយ។
នងបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេ ។” ខញុ ំចូលចិត��។ មនិែមន “ទុកឲយខញុ ំសេ�មចចិត�
សិន។ ឲយខញុ ំសិក��សិន។” នង�តវបនប ចុ ះប ចូ លយ៉ងេពញេលញ។ េនះ
គឺជមនុស�ែដល�ពះ�ចេ�ប េ េពលែដលអនក�តវបនប ចុ ះប ចូ លយ៉ង
េពញេលញថ�ពះនឹងរក�ករសនយរបស់�ទង។់ បននិយយថ “ខញុ ំនឹងេ ។”
15 េហយ�បជជនរបស់នង ែដលបនចកេ់�បង�ងំេនះ �បែហលជមនិបន
ដឹងេទ ប៉ុែន�ពួកេគបនទយេ េពលពួកេគ�កៃ់ដេលប�ូន�សី និងកូន�សីរបស់
ពួកេគ។ េកមង�សីជនជតិយូ�ដ�៏សស់�� តមន កេ់នះ េពលេគ�កន់ងេ េល
អូដ� េហយប ជូ ននងេ �សកចំែឡក កនុងចំេ�មមនុស�ចែម�ក។ ប៉ុែន�មន
អ�ីមយួេ េលពួកេគ។ ពួកេគថ “សូមឲយពូជ ពង�របស់អនកចូលកនក់ប�់ចកទ� រ
ៃនស�តវ។ េធ�ជម� យរបស់មនុស��បព់ន�់ននក។់”
16 េហយសព�ៃថងេនះ ជតិ�សនៃ៍នមនុស� និង� ស�របស់�ពះ�តវបនជប់
�ងំពីនយសមុ�ទមយួេ សមុ�ទ ជុំវញិពិភពេ�ក។ េ កនុងកររស់េឡងវញិ
េនះពួកេគនឹងដូចជផក យេ េលេមឃ េ េពលែដលពួកេគមនពន�ឺភ�ចឺងំ
ទី�ងំរបស់ពួកេគ េ េពលពួកេគឆ�ងកតៃ់ផទេមឃ។ េហយេ េពលែដលពួកេគ
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មក ពួកេគនឹងដូចជសមុ�ទ…ឬខ�ចេ់ មតស់មុ�ទ។ �នឹងមន�បព់ន�់ន
នកៃ់នពួកេគ។
17 “ពូជរបស់អនកនឹងកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។” េនះជករសនយ
របស់�ពះ “ពូជរបស់អ�័ប�។ំ”

បនទ បម់ក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង ់ េ�យេឃញថម� យ
�តវជែផនកៃនកូន�បស ផងែដរ េ�ពះពួកេគជែផនកៃន�ចឈ់ម។ បនទ បម់ក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេធ�ករ�មរយៈមនុស�ទងំេនះ បននិយយថ “គត…់
សូមឲយពូជពង�របស់អនកកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវ។” បនទ បម់ក �ពះបនសបថ
ថ គតនឹ់ងកនក់ប�់ចកទ� រៃនខម ងំស�តវ េត�នៈអ�ីែដលបន�កេ់ល�កមជំនុំ
ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់?
18 គឺេយងជពូជរបស់អ�័ប�។ំ ដបតិេយងបន�� បក់នុង�ពះ�គីសទ េយងទទួល
ពូជរបស់អ�័ប� ំ េហយទទួលមរតកជមយួនឹង�ទង ់ េ�កមករសនយដែដល។
េយងជពូជរបស់អ�័ប� ំ េហយជអនកទទួលមរតកៃន�ល់ករសនយែដលបន
ផ�ល់ឲយគត។់ ប៉ុែន�េ េពលែដលករេធ�េតស�មកដល់ េនះេហយជកែន�ងែដល
េយងប�ជយ័។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិេជ ថពូជពិតរបស់អ�័ប�នឹំងប�ជយ័េទ។ ពួកេគនឹង
ឈរយ៉ងក� �ន និងេ�ម ះ�តងដូ់ចអ�័ប�ែំដរ។
19 ឥឡូវេនះ េយងេឃញថ �ពះមនិ�ចនិយយអ�ីបនេឡយ—ឬេធ�ករសនយ
�មយួ លុះ��ែត�ទងនឹ់ងបំេពញ�។ �ទង�់តវែតេធ�ដូេចនះេដមបកី� យជ�ពះ។
ជេ�ចនឆន េំ�កយមក េ េពលែដល�បជជនដូចគន េនះ �បជជនែដលបន
សនយ ពូជរបស់អ�័ប�បំនេធ�ដំេណ រ នឹងចូលេ កនុង—ទឹកដីមយួែដលបន
សនយ មនទ� រមយួែដលឈរ �បឆងំនឹងគត ់ េហយគឺជបង�បសរបស់គត ់ គឺ
ម៉ូ�ប ់ ែដលបននិយយថ “អនកនឹងមនិឆ�ងកតទឹ់កដីរបស់ខញុ ំបនេទ។ ខញុ ំនឹងចំ
េមលថអនកនឹងមនិ�ចឆ�ងកតដី់របស់ខញុ ំបន។”
20 គតប់ននិយយថ “�បសិនេបេគរបស់េយងលិទធឬសីុេ ម របស់អនក ឬេប�
ផឹកទឹករបស់អនក េយងនឹងបង�់បកឱ់យអនក។”

ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “អនកនឹងមនិ�ចឆ�ងកតទឹ់កដីេនះបនេទ។”
21 ប៉ុែន�ករសនយរបស់�ពះបនសេ�មច។ ដូេចនះេគកេ៏ ទទួលេ��របស់េគ គឺ
ប�ម េហយនគំតចុ់ះេ �កប់�� ��បជជន។ េហយេនះជអ�ីែដលគត់
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បននិយយ។ ពួកេគបនពយយមបង� ញគតនូ់វែផនកដ�៏�កកប់ំផុតៃន�គបពូ់ជ
ែដលមនពរ ប៉ុែន��ពះបនបង� ញគតនូ់វែផនកដល៏�បំផុតៃន�។ គតប់ននិយយ
ថ “អនក�ែដល�កប់�� �ជនជតិអុី�� ែអល អនកេនះនឹង�តវប�� �
េហយអនក�ែដលឲយពរេគ អនកេនះនឹងបនពរ។” េហយរបរ�តវបនរះុេរ  េហយ
អុី��ែអលបនឆ�ងកត�់លទំនប។ �ពះបនសនយថគតនឹ់ងកនក់ប�់ចកទ� រ
ៃនស�តវរបស់គត។់
22 េ�កយមក េ ប៉ុនម នឆន េំ�កយមក មនមនុស�មន កេ់ឈម ះថ �នីែយល៉
ែដលសថិតេ កនុងជួរៃនពូជ�ជេនះ េហយេ កនុងែខ�បនទ តៃ់នករសនយ
េ�យ�រគតជ់ពូជរបស់អ�័ប�។ំ េហយ�ពះបនេ�ជសេរ សគតម់ុនកំេណ ត
ពិភពេ�ក មកេធ�ជេ��របស់�ទង ់ េហយគតប់នរស់េ េ�យក� �ន
េហយគតប់នរស់េ េ�យេ�ម ះ�តង។់ េហយសូមបែីតេ កនុង�សកចែម�ក
មយួ កគ៏តប់នមនបំណងកនុងចិត�របស់គតថ់ “ខញុ ំនឹងមនិបងខូចខ�ួនឯងជមយួ
ពួកេគេឡយ។” េនះគឺជពូជពិតរបស់អ�័ប� ំ រស់េ កនុង�សកមយួែដល
ខុសពីេគ រស់េ កនុងចំេ�មមនុស�ែដលខុសគន  ប៉ុែន�មនចិត�ក� �នចំេពះ
ករសនយេនះ។ “ខញុ ំនឹងមនិបងខូចខ�ួនឯងជមយួពួកេគេឡយ។ ខញុ ំនឹងរក�េ�យ
េ�ម ះ�តង។់”
23 �ពះបន�កក់រ�កលបងដូចែដល�ទងប់នេធ��កឪ់ពុករបស់គត ់គឺអ�័ប
�។ំ េស�ចមនបនទូលថ “អនកនឹងេធ�ដូចជេយង េហយថ� យបងគំ�មរេប បែដល
េយងថ� យបងគំឬេទ ឬេបមនិអ ច ឹងខញុ ំនឹងេបះអនកេ កនុងរងូែដលេពរេពញេ�យ
សត�េ�ែដលេ�សកឃ� ន។”
24 �នីែយល៉ដូចអ�័ប�ជំឪពុករបស់គត ់ បននិយយថ “អនក�ចេបះខញុ ំ
ចូលេ កនុងរងូសត�េ� ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងមនិេគរពថ� យបងគំរបូចម� ក�់មយួរបស់អនក
េទ។ ខញុ ំនឹងមនិទទួលយក�សនផ�ូវកររបស់អនកេទ។ ខញុ ំនឹងេ េ�ម ះ�តងច់ំេពះ
�ពះេយហូ�៉។”
25 េហយករ�បកួតបនេកតេឡងេ េពលេនះ។ េស�ចបនរក�ករសនយរបស់
�ទងេ់ហយ�ទងប់នចបេ់�� ឬឲយេគយកេ េបះកនុងរងូសិង�។ េហយេ េពល
ែដលសត�េ� ែដលជស�តវរបស់�នីែយល៉ បន�បញប�់បញល់េ រកេ��
េនះ �ពះបនរក�ករសនយរបស់�ទង។់ គតប់នកនក់ប�់ចកទ� រៃនខម ងំស�តវ
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របស់គត។់ �ពះជមច ស់ឈរេ មុខេ�ទងំេនះ េហយចបយ់កមតទ់� រ។ �ពះ
រក�ករសនយរបស់�ទង។់ “គតនឹ់ងកនក់ប�់ចកទ� រៃនខម ងំស�តវរបស់គត។់”
�ពះមនបនទូលដូេចនះ។
26 បនទ បម់ក មនមនុស�បីនកេ់ទ តចុះមកទីេនះ ែដលបនសនយថខ�ួន
េ�ម ះ�តងនឹ់ងបុព�េហតុេនះ ែដលជពូជរបស់អ�័ប�ពិំត េហយេនះគឺ���
ក ់ េម�ក ់ និងអេបឌេនេក េហយពួកេគ�តវបន�កលបង។ េហយពួកេគ
បននិយយថ “េបអនកមនិឱនកបលេពលឮពិណេលង និងែ�តបន�ឺេឡងេទ
�បសិនេបអនក�ល់គន មនិេគរព�សនរបស់េយង េហយេគចេចញពីអ�ីែដល
អនក�ល់គន —កំពុងឈរជបម់េំទ! េហយអនក�ល់គន ក ៏ េសមែដរ។ �សន
របស់អនកមនិេលសពីអនកដៃទេឡយ។” េយងមនិឮ��គបេ់ពលេទ? ប៉ុែន�—ជំេន
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺខុសគន ។ អំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទងគឺ់ខុសគន ។
េយងជមនុស�ខុសគន  ជមនុស�ែប�កពីេគ ជបព�ជិតភព�ជវង�។ �ពះេធ�ឱយមន
ភពខុសគន ។
27 ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគបននិយយថ “អនកនឹង�តវក� យជមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេយង។” �ជករ�តឹម�តវទងំអស់ជមយួ���ក ់ និងេម�ក់
និងអេ័បឌេនេក �បសិនេបពួកេគចងក់� យជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ប៉ុែន�ពួកេគ
នឹងមនិក� យជមនុស�េ�កភពមន កេ់ឡយ។ ឥឡូវេនះ ពួកេគបននិយយថ
“�បសិនេបអនកមនិេធ��េទ េយងមនទ� រេចញពីឡ ែដលេយង�ចេបកេហយេបះ
អនកចូលេ កនុង� េហយអនកនឹង�បថន ថអនកនឹងក� យជមន កក់នុងចំេ�មពួក
េយង។”
28 ពួកេគចងចពំកយសនយ។ ពួកេគបននគំន ចុះេ កនុងេភ�ងេឆះយ៉ង
សេនធ សេ ធ ។ េហយេ េពលែដលេគបនេបកទ� រេហយេបះពួកេគចូលេ
កនុងអ�� តេភ�ង ែដលជស�តវរបស់ពួកេគែដលនឹងបំផ� ញពួកេគ ពួកេគបន
កនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។ �ពះបនប ជូ ន�ពះ�ជបុ��របស់�ទងចូ់ល
េ កនុងអ�� តេភ�ងទងំេនះ េហយបនេធ�ឲយខយល់�តជក ់ េហយបននិយយ
ជមយួនឹងពួកេគ េពលពួកេគេ ទីេនះ។ ករសនយរបស់�ពះបនក� យជ
ករពិត។ ពួកេគបនកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ស�តវ។ មនករ�កលបងជមុន
បនទ បម់កពួកេគ�ចកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ស�តវ។
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េតមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វែដលបនសនយេទឬ? “េបអនកសូមបេីធ�ឱយកូនតូច
មយួេនះជំពប ់ អនកគួរចងថមមយួដំុពយរួករបស់អនក េហយមុជេ កនុងទឹកសមុ�ទេ
�ល�ជង។ កុំសូមបែីតនឱំយមនករ�បមថដល់េកមងតូចទងំេនះែដលេជ េលខញុ ំ។
េហយទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ េលខញុ ំ។”
29 �ទងប់នេធ�ឱយមនភពខុសគន ។ �ទងប់នបង� ញពីអ�ីែដលេជ  និងអ�ីែដល
មនិេជ ។

េ ទីេនះែតងែតមនហ�ូងមនុស�ចំនួនបីគឺៈ អនកមនិេជ  អនកេធ�ជេជ  និង
អនកេជ ។ ប៉ុែន� �ពះមនវធីិប ជ កថ់អនក�ជអនកេជ ។ អនកេជ េនះឈរយ៉ង
រងឹមេំលអ�ីែដល�ពះមនបនទូលថជេសចក�ីពិត។ បទ។
30 គឺេអលីយ៉ ជអនក�កងេធសប៊ ី េពលែដល�មកដល់ករ�បកួត រហូតដល់
គតគិ់តថគតជ់មនុស�ែតមយួគតក់នុង�បជជតិែដលេ រស់ស�មប�់ពះ។
េហយេស�ចនឹង�កគ់តឱ់យសថិតេ េ�កមករកតក់�ី។ េហយេគេប តេប នគត។់
េហយមច ស់ក��តីតូច ែដល�បពណ៌េ�យមនេឈម ះថេយេសបិល បន
គំ�មកំែហងដល់ជីវតិរបស់គត។់ េហយេពលដល់ករ�យ�ប�រេនះ េអលីយ៉
បនកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ េហយបែង�រ�បជជតិទងំមូល�តឡបម់ករ
ក�ពះម�ងេទ ត។ �ពះរក�ករសនយរបស់�ទង។់
31 គឺេ�កម៉ូេស បនទ បពី់បនសថិតកនុងជួរៃនពូជ�ជវង�េនះផងែដរ គឺពូជរបស់
អ�័ប� ំ េពលែដលគត�់តវបនប ជូ នេ �សកេអសីុប េដមបរីេំ�ះកូនេ
អុី��ែអល �ពះ�ទងប់ន�បទនទីសំគល់និងករអ�ច រយដល់គតេ់ដមបេីធ� េហយ
�យបំផ� ញែផនដី េហយកន៏កំែងកប និងៃច ភពងងឹត �ពិល េភ� ង និងេភ�ង េហយ
បនេធ�អពភូតេហតុទងំអស់េនះ។ កប៏៉ុែន� េពលគតន់ពំួកេគេចញេ�យ�ពះហស�
របស់�ពះេយហូ�៉ មនេពលមយួែដលគតប់នជួបទ� ររ�ងគតនិ់ងទឹកដីសនយ។
មនសមុ�ទ�កហម ជរបរេ �មផ�ូវ។ ពួកេគ�តវបនប�ងបប�ងមេ�យកងទព័
របស់ផេ�៉ន ភន ំ និង�លខ�ច ់ និងសមុ�ទ�កហម។ ប៉ុែន� ម៉ូេសបនេបះជំ�ន
េ មុខ េហយកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវរបស់គត ់ េហយបនឆ�ងកតស់មុ�ទ
�កហមទងំដីសងួត ខណៈែដលគតក់ំពុងេដរេលផ�ូវែដលេពរេពញេ�យធូលី។
“គតនឹ់ងបនកនក់បទ់� ររបស់ខម ងំស�តវ។” �ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ េហយ�
េ�ះ��យ។
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32 ប៉ុនម នឆន េំ�កយមកេ េពលែដលករ�កលបងមកដល់ េហយ�កមជំនុំ
បនរេងគ ះរេងគទងំអស់ ដូចជងយ�សលស�មប�់កមជំនុំរបស់មនុស�េធ�
េ េពលែដលមនអ�ីមយួ�កដូ់ចជមនិេកតេឡងដូចែដល��តវបនេគសនមត។់
�ពះេធ�ដូេចនះ។ �ពះនមំកនូវភព�នតឹងកនុង�កមជំនំុ “កូន�បសទងំអស់ែដល
ចូលមករក�ពះ�តវែត�តវបន�កលបង េហយបង� ញឲយេឃញ និង�តវបន
�កលបង។” �ទងអ់នុ ញ តឱយជំងឺ�យដំអនក �ទងអ់នុ ញ តឲយជំងឺេកតមកេល
អនក េដមបលីបងលអនក និងបង� ញឲយពិភពេ�កេឃញថ អនកពិតជពូជរបស់
អ�័ប�។ំ �ទងអ់នុ ញ តេ�យ�ពះទយ័�ទងផ់ទ ល់។ �ទងអ់នុ ញ តឱយមន
េ�គះមហន��យ។ �ទងអ់នុ ញ តឱយមតិ�ភក�ិ�បឆងំនឹងអនក។ �ទងអ់នុ ញ តករ
ទងំេនះ េហយបែង�រ�រក�េចញ េដមបលីបងួអនក�ល់គន ។ េហយ�នឹងេធ�អ�ី
ទងំអស់ េ�កពីយកជីវតិរបស់អនក។ �ទង�់ចេបះអនកេ េលែ�គៃនទុកខ�ពយ។
�ទង�់ចបែង�រអនកជិតខងរបស់អនក�បឆងំនឹងអនក។ �ទង�់ចបែង�រ�កមជំនុំ
�បឆងំនឹងអនក។ �ទង�់ចេធ�អ�ីបនេ�ចនបំផុត េហយ�ជបំណង�បថន របស់�ពះ
ស�មបគ់តេ់ដមបេីធ��។ េយង�តវបនបេ�ង នថ�មនតៃម�ជងមស ស�មប់
េយង។
33 ចុះអ�័ប�ជំមយួអុី�ក េ េលភន ំ ជអនកែដលបនទទួលករសនយ
យ៉ង�វញិ? េហយេ�យភក�ីភពនិងករដឹងរបស់គត ់ និងជំេន របស់គត់
េ េល�ពះេយហូ�៉ �គឺ�មរយៈករេនះេហយ ែតប៉ុេ�� ះឯង ែដល�ពះជមច ស់
ទតេមលចុះ េហយមនបនទូលថ “ពូជរបស់េ�កនឹងកនក់បទ់� រ។ អញបន
សបថេ�យនមរបស់អញថនឹងេធ�េរ ងទងំេនះ។” គម នអនក�ធំជងែដល�ទង់
�ចសបថបនេឡយ ប៉ុែន��ទងប់នសបថេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។

េបសិនជ�ទងអ់នុ ញ តឲយអ�័ប��ំតវបនលបងលដល់ចំណុចចុងេ�កយ
េនះ �ទង�់តវែត�កលបងអនកនិងខញុ ំស�មបេ់ពលេវ�ចុងេ�កយេនះ ែដលជ
េពលេវ�ៃនករសេ�មចចិត� េ េពលែដលអ�ីៗទងំអស់េ ឆង យពីអនក។ អនក
�តវែតឈរែតមន កឯ់ងេ ទីេនះ។ �េលលូយ៉! េនះេហយជ�។
34 ឈរែតមន កឯ់ង។ េដរេចញពីទីេនះេហយនិយយថ “េទះជ�ទងស់ម� ប់
ខញុ ំកេ៏�យ កខ៏ញុ ំនឹងទុកចិត��ទង។់” េនះជពូជរបស់អ�័ប�។ំ េនះគឺជអនក
ែដលផ�ល់ករសនយ។ “មនិថអនកឯេទ តនិយយយ៉ង�េទ អនកឯេទ តេធ�អ�ី
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េទ។ ស�មបខ់ញុ ំ និងអនកផទះរបស់ខញុ ំ េយងនឹងបេ�ម�ពះ។” បននិយយថ “េប
អនកទងំេនះនិយយថ ‘មនិមនអ�ីជបទពិេ�ធនេ៍ទ។ �គឺជ�កមៃនកររេំភប
ស�មបខ់ញុ ំ និងអនកផទះរបស់ខញុ ំ េយងនឹងបេ�ម�ពះ។”

េហយខញុ ំចូលចិត�ទទួលយកប៉ុលេ ទីេនះ េហយនិយយថ “�មរេប ប
ែដលេ ថ ‘�សនខុសឆគង’ ដូេចនះខញុ ំសូមថ� យបងគំ�ពះៃនបុព�បុរសរបស់
េយង។”

“េទះបីជពួកេគជអនកេដរេលងចូលមកកនុង�កមជំនុំ េទះបីជពួកេគជ
មនុស�វេង�ងកេ៏�យ េទះបីពួកេគជេ��ែក�ងក� យ�គប�់បេភទ េហយ�គបយ៉់ង
ចូលមកកនុង�កមជំនំុកនុងចំេ�ម�បជជនកេ៏�យ និងេ កនុងឃុំសងក តនិ់ងអ�ី
�គបយ៉់ង ប៉ុែន�ស�មបខ់ញុ ំ និងអនកផទះរបស់ខញុ ំ េយងនឹងបេ�ម�ពះអមច ស់។ េទះបីជ
ពួកេគទងំអស់គន ឈបម់ក េហយេទះបីជ�ពះវ�ិរ�តជកក់េ៏�យ �ពេងយក
េណ� យ គឺខញុ ំ និងអនកផទះរបស់ខញុ ំ េយងនឹងបេ�ម�ពះអមច ស់។ េទះបីជអនក�
មន ក�់តវបនអធិ�� នសំុេហយមនិបនជសះេសប យ ែដលមនិមនអ�ីែដល
�តវេកតេឡងជមយួ� ស�មបខ់ញុ ំ និងអនកផទះរបស់ខញុ ំ េយងបេ�ម�ពះអមច ស់។”
ករ�កលបង និងកររងទុកខ។

35 មនុស�មនិែមនជមនុស�ែដលមនិេចះចបេ់ទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់។ មនុស� អនក
យល់ចិត�មនុស��បស គតនឹ់ងេធ�ខុស។ �បែហលជមនិមនេចតនេទ ប៉ុែន�គត់
នឹងេធ��។ �ពះអនុ ញ តឱយគតេ់ធ�ដូេចនះេដមបឱីយគត�់ចរះុេរ េសចក�ីជំេន របស់
អនកេចញឆង យពីមនុស�។ េសចក�ីជំេន របស់េយងមនិែមនេ កនុង�បជញ របស់
មនុស�េទ ប៉ុែន�េ កនុងអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េនះ
េហយជកែន�ងែដលពូជពិតរបស់អ�័ប�ពឹំងែផ�កេលករសនយរបស់ពួកេគ។
េ�យ�រែត ពួកេគ�ចជពូជរបស់អ�័ប� ំ េ េពលែដលពួកេគទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េបគម ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ពួកេគមនិែមនជពូជរបស់
អ�័ប�េំទ។ ជំេន ដូចគន ែដលមនេ កនុងអ�័ប�បំនចូលមកកនុងអនកេជ ។
មនិថមនអ�ីេកតេឡងឬផទុយគន យ៉ង�េទ អនកេជ េដរេ មុខ។

36 ពួកអនកេសុបករណ៍�តឡបម់កវញិថ “អូ �ជ—�ជករលងីេលងកនុងករ
ពយយម។ មនិចបំចេ់ �េទ តេទ េ�ពះពួកេគជមនុស�យក�េ ទីេនះ។
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េហយពួកេគមនរ�� ភបិលដអ៏�ច រយ េហយពួកេគ—ពួកេគមនលំែពង េហយ
េហតុអ�ី ឯេយងវញិេមលេ ដូចជសត�កណ�ូ ប។”

37 ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវបនប ចុ ះប ចូ លឱយេជ េ ទីេនះថ យ៉ូេស��គនែ់ត
ជអនកពូែករតប់ន�ិច �គនែ់តជេកមងល�ិត មតិ�តូច។ ខញុ ំ�ចេមលេឃញគត់
េ�ត េឡង—ដូចជ�បេភទៃន�បអបម់យួ េហយបននិយយថ “បុរសនិង
បងប�ូនេអយ” េ ដល់ពីរ�ននក ់ “េយងមនកម� ងំេ�ចនជង�ចយកឈនះ
េលពួកេគ។” េឃញេទ? េហតុអ�ី? មនពូជរបស់អ�័ប�។ំ �ពះបន�បទន
ករសនយ។ េនះគឺជកមមសិទធិរបស់ពួកេគ។ �ពះបន�បទនករសនយ។ មនិថ
អ�ីជករ�បឆងំេនះេទ ពូជពិតរបស់អ�័ប�បំននិយយថ “េយង�ចយក�
បន េ�យ�រ�ពះបន�បទន�មកេយង។”

38 អនកឈរេ ទីេនះ�ពឹកេនះ។ មន�ពះវ�ិរៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមគងេ់ ។ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកេផ�ងនិយយ ថអ�ីែដលេវជជបណ�ិ តនិយយ អ�ីកេ�យ អ�ី
ែដលអនកមនិេជ និយយថ េយង�ចមនកម� ងំេ�ចនជងករ�បកួតស�មបអ់�ី
ែដលមក�បឆងំនិងេយង។ េយងជពូជរបស់អ�័ប� ំ េហយេយងនឹងកនក់ប់
�ចកទ� រៃនស�តវរបស់េយង េទះជស�តវយ៉ង�កេ៏�យ។ �ពះបន�បទន
ករសនយ។ េនះជកមមសិទធិរបស់េគ។

39 ករពយបលគឺជកមមសិទធិរបស់អនក។ េសចក�ីសេ ងគ ះគឺជកមមសិទធិរបស់អនក។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជកមមសិទធិរបស់អនក។ េហយមន�គអធិបបយ�បព់នន់ក់
ដអ៏�ច រយេ េលែផនដីសព�ៃថង ែដលនិយយថ “េនះមនិែមនដូេចន ះេទ។” ប៉ុែន�ពូជ
របស់អ�័ប�ដំឹងថ�ដូេចនះ។ ពួកេគចូលេ កនក់ប�់ចកទ� ររបស់ស�តវ។ �ពះ
បននិយយថពួកេគនឹងេធ�។ ពួកេគេជ េ�ពះ�ជករសនយ។ “ពូជរបស់េ�ក
នឹងកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។” ឥឡូវេនះអនកនឹងឆ�ងកតក់រ�កលបង
ករ�កលបង។

40 េហយយ៉ូេស�បនឈរេ ទីេនះេ�យេ�ម ះ�តង។់ មតិ�តូចនិយយថ “ខញុ ំមនិ
ខ�ល់ថពួកេគមឌធំប៉ុន�េទ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថលំែពង�បេភទ�ែដលេគមន
កំែពង�កងខពស់ប៉ុ��  េហយ�អ�ច រយប៉ុ�� េទ។ ករសនយរបស់េយងគឺ ថ ‘�ចក
ទ� រនឹង�តវបនកនក់បេ់�យ�គបពូ់ជៃនកូនេ របស់�ពះ’ េហយេយងនឹងេ
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យកពួកេគ។ េយងមនកម� ងំេ�ចនជងករ�បកួតស�មបព់ួកេគ។” អូ េនះជ
ពូជពិត។
41 ជេ�ចនៃនពួកេគែដលបនេកត ជ�គបពូ់ជធមមជតិ បននិយយថ “េយង
�គនែ់តមនិ�ចេធ��បន។ មនិចបំចព់យយមេទ។ េឃញេទ េយងមនចំនួន
េលស។ េយងហួសសមយ័េយងជអ�ី�គបយ៉់ង។” មនិអីេទ គតនឹ់ងមនិ…ពួកេគ
កំពុងសម�ងឹេមល…អ�ីែដលែភនកបនេឃញ។ េហយយ៉ូេស�កំពុងសម�ងឹេមលអ�ី
ែដល�ពះមនបនទូល។
42 ពូជរបស់អ�័ប�មំនិសម�ងឹេមលេ េលវតថុធមមជតិ�មយួេឡយ។ ពួកេគ
សម�ងឹេមលអ�ីែដល�ពះអមច ស់បនមនបនទូល។ េនះជករសនយ។ ចុះេបអ�័ប
�េំមលេ ធមមជតិ? េ ស�ី�យុមយួរយឆន …ំេកសិប នងគឺ។ េហយគត់
គឺមយួរយ។ េហយបនរស់េ ជមយួនង�ងំពីនងេ តូចមកេម�ះ៉ េហយគត់
េ តូច គម នពូជ។ គតម់និបនេមលេរ ងទងំេនះេទ។ គតប់ននិយយថ គត់
បន�បរ់បស់ទងំេនះដូចជមនិែមនេទ េ�ពះគត�់គនែ់តេមលេ នឹងអ�ីែដល
�ពះមនបនទូលប៉ុេ�� ះ។ “អញនឹង�បទនពរដល់អ�័ប� ំ េហយអញនឹងឲយ
អនកនូវពូជមយួជមយួ��៉។” េហយគតប់នេជ �។ អនកមនិេមលេ ករ�បឆងំ
េទ។ េយងេមលអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។ �ពះ�ទងម់នបនទូលគឺ �េ�ះ��យ�។
43 ដូេចនះ េពលេ�កចុះមកទេន�យរ័�ន ់ េពលេ�កយ៉ូេស�េឡងកនត់ំែណង
ជេមទព័ េគចុះមកមតទឹ់ក េហយេមលេ េឃញ�កងេយរខូី។ ប៉ុែន� េ ចេន� ះ
ពួកេគ េ េពលែដលេ�កយ៉ូេស�េរ បចំកងទព័របស់េ�ក េនះមនទ� រមយួ។
ទ� រេនះមនេឈម ះថ យរ័�ន។់

ប៉ុែន�ករសនយរបស់�ពះគឺល�េ �គប�់ចកទ� រ។ មនិថទ� រេនះជ�ចក�េទ
ករសនយរបស់�ពះគឺល�។ “គតន់ឹងកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវរបស់គត។់” ែដល
េ�ះ��យ�។

េពលគតចុ់ះមកទេន�យរ័�នេ់ �ពឹកេនះ �បែហលជ ខញុ ំនឹងេជ ថ�រក�
មនពពកពយះុពយរួេ �គបទី់កែន�ង។ ទឹកភកច់ស់ដធ៏ំបនរកិំលចុះមក �លែ�ស
�តវបនទឹកជនលិ់ច។ អូ! េតជេពលេវ�លបងួយ៉ង�េ ! ប៉ុែន�យ៉ូេស�
បននិយយថ “េ�ត មខ�ួន អនកនឹងេឃញសិររីងុេរ ងរបស់�ពះ។” េហយពួកេគ
បនែញកខ�ួនេចញជបរសុិទធ េហយបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេ េពលែដលអ�ីៗ
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�កដូ់ចជផទុយេ វញិ។ ប៉ុែន� េនះជពូជរបស់អ�័ប� ំ ែដល�ពះបនសបថ
“អញនឹងឱយគតក់នក់ប�់ចកទ� រ។” គតម់កដល់ទេន�យរ័�ន ់ េនះជទ� ររបស់
គត ់េហយគតក់ក៏នក់ប។់
44 �ពឹកខ�ះខញុ ំ�តវចុះមក�ចកទ� រចុងេ�កយេនះផងែដរ។ អនក�តវចុះេ ទេន�យរ័
�ន ់ ប៉ុែន�ពូជរបស់េ�កអ�័ប�នឹំងកនក់ប�់ចកទ� រ។ មនិថ�ជអ�ីេទ គត់
នឹងកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវទងំអស់។
45 បុរសទងំេនះសុទធែតជមនុស�អ�ច រយ។ ពួកេគបន�� បេ់ កនុងជួរ។ ប៉ុែន�
េ ទីបំផុត ៃថងមយួេ ភូមេិបេថ�ហិមៃន�សកយូ� ពូជ�ជបនេកតមក។ អ�ីែដល
េ សល់ទងំេនះ�គនែ់តជ�សេមល។ ពូជ�ជេកតមក មនិែមនេកតេចញពី
មនុស�េទ។ ប៉ុែន��ទងប់ន�បសូតេ�យ�ពហមចរ ី េ�យមនអំ�ចេ កនុង
សរៃសរបស់�ទង ់ េដមបយីកឈនះេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរក។ �ពះបនសនយ។
បុរស�ម ញមន កម់និ�ចេធ�បនេទ។ ប៉ុែន��បសិនេប�ពះេធ�ករសនយ េនះ
�ទងជ់�ពះដែដលែដល�ទងេ់ ប៉ុនម ននទីមុន ជមយួអ�័ប� ំ េយហូ�៉-យីេរ ៉
�ពះអមច ស់នឹង�បទនផ�ូវេដមបកីនក់បទ់� រ។ េតេយងនឹងេធ��េ�យរេប ប�?
យ៉ូេស�បន�� ប។់ ម៉ូេសបន�� ប។់ អនកឯេទ តៃនពួកេគបន�� ប។់ ប៉ុែន�
�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “គតន់ឹងកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវរបស់គត។់”
េតគតនឹ់ងកនក់បេ់សចក�ី�� ប ់ ឬកយ៉៏ងេមច៉? �ទងម់នវធីិេធ�អ�ីមយួ។ “គត់
នឹងបនកនក់ប�់ចកទ� រៃនស�តវរបស់គត។់”
46 ពូជ�ជបនេកតមក។ គត�់តវបនលបងួ�គបែ់បបយ៉ងដូចេយងែដរ។
ដូចែដលអនក�តវែតលបងួ �ទងក់ដូ៏េចន ះែដរ។ �រក�បនចប�់ទងយ៉់ងរហ័ស េពល
�ទងប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ចូលេ កនុង�លរេ��ថ នអស់រយៈេពល
ែសសិបៃថងនិងយប ់ េដមប�ីតវបនលបងួ។ េហយេ េពលែដល�ទងេ់ចញមក…
េហយេ េពល�ទងេ់�យទិវងគត ពួកេគបនយកែដកេគលេបះេ កនុងៃដរបស់
�ទង ់ េហយេ�� ះទឹកមត�់កម់ុខ�ទង។់ �ទងប់នឆ�ងកតជំ់ងឺទងំអស់។ ប៉ុែន�
េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដីេនះ �ទងប់នបង� ញឱយេឃញថ �ទង�់ចយ
កឈនះជំងឺបន។ េពលម� យេកមករបស់េព�តសឈ ឺ ពិករ គតប់នពល់ៃដនង
េហយ�គនកប៏តេ់ ។ េពលមនុស�ឃ�ងែ់�សកេ មតទ់� រ “មនិ�� ត! មនិ�� ត!
�បសិនេប�ទងច់ងឱ់យបនជ �ទង�់ចេធ�ឱយខញុ ំជសះេសប យ។”
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47 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹង។ ចូរឱយជចុះ។” �ទងប់នចបងំយកទ� រៃនេ�គ
ឃ�ង។់ �ទងប់នយកទ� រៃន�គនេក� ។

�ទងប់នេធ�ឲយ�គបធ់មមជតិេគរព�ម�ទង។់ �ទងជ់ពូជរបស់អ�័ប� ំ ជ
ពូជ�ពះ�ជ ជអនកែដលបនសនយ។ អ�័ប� ំ និងពូជពង�ទងំអស់ែដល
េដរ�មគត ់ រហូតដល់ពូជ�ជ និង�គបពូ់ជបនទ បពី់�ទង។់ ករសនយរបស់�ពះ
គឺពិត។ �ទងប់នយកឈនះជំងឺ។

�ទងប់នយកឈនះករលបងួ។ េពលខម ងំស�តវេ�� ះទឹកមត�់ក�់ពះភ ក�
�ទង ់�យថគ ម �ទងែ់បរេ មខ ង។ េពលេគដកពុកចងក េចញពី�ពះភ ក��ទង ់េហយ
េ�� ះទឹកមត�់ក�់ទង ់េនះ�ទងម់និែដលថយេ�កយេឡយ។ �ទងប់នយកឈនះ
ទ� រៃនករលបងួ េហយយក�េ ។

48 បនទ បម់កអនកនិយយថ “កំហឹងរបស់ខញុ ំនឹងមនិអនុ ញ តឱយខញុ ំេធ��បនេទ។”
អនកជពូជរបស់អ�័ប� ំបទ េ�ក �ទងប់នយកឈនះ�ស�មបអ់នក។

49 េពលែដល�ទង�់តវេគ�យេនះ �ទងម់និតបវញិេទ។ េ េពលែដល�ទង�់តវ
បនេគេសចចំអក �ទងប់នរក�សន�ិភពរបស់�ទង។់ េ េពលែដល�ទង�់តវបន
េគេ ថជ�រក� �ទងប់នរក�សន�ិភពរបស់�ទង។់ �ទងម់នជំនួញមយួ េហយ
េនះជជំនួញរបស់�ពះវរបិ� េហយ�ទងប់នេធ�កិចចករេនះ។ បនទ បម់ក ទីបំផុត
ពួកេគបនយក�ទងេ់ កនេ់ឈឆក ង។ េសចក�ី�� ប�់តវ�បឈមមុខនឹង�ទង។់
ពួកេគទងំអស់បនដេណ� មយកសមុ�ទ េហយពួកេគបនស ជ ័យធមមជតិ
ពួកេគបនយកឈនះេលសត�េ� េហយពួកេគបនឈនះេភ�ង។ ពួកេគបនឈនះ
អ�ីៗទងំអស់ េលកែលងែតេសចក�ី�� ប។់ ប៉ុែន�េ ទីេនះគឺជករ�យដំេ កនុង
ខួរកបលរបស់�ទង ់ សរៃសរបស់�ទង ់ េហយមនអំ�ចដេណ� មយកេសចក�ី
�� ប។់ ដូេចនះេគកយ៏ក�ពះហស�របស់�ទងេ់ហយ�តេចញេបះែដកេគល េហយ
ឆក ង�ទងេ់ េលេឈឆក ង។ ពួកេគ�យ�ទង ់ េហយ�យ�ទងរ់ហូតដល់ឆ�ឹងរបស់
�ទងស់ម�ងឹេមល�ទង។់ ប៉ុែន�េពលែដលេគបនេធ� េហយេគេធ��គបយ៉់ងែដលេគ
�ចេធ�បន េនះេសចក�ី�� បក់�៏យ�ទង។់ បននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងយក
អនក ដូចខញុ ំបនេធ��កយ់៉ូេស� ខញុ ំនឹងចបយ់កអនកដូចខញុ ំបនេធ�ដល់�នីែយល៉។
េហយខញុ ំនឹងេធ�ទងំអស់េនះ េ�ពះខញុ ំនឹងេធ�ឲយអនក�� ប។់”
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50 េហយ�ទងប់នសុគតរហូតដល់�ពះ�ទិតយខម សខ�ួនឯង។ �ទងប់ន�� ប់
រហូតដល់ធមមជតិខម ស់េអ ន េហយ�មនិដំេណ រករ។ �ពះ�ទិតយបនធ� កចុ់ះ
េ ពកក់�� លៃថង។ ផក យនឹងមនិេចញមកេទ។ �ទងប់ន�� បរ់ហូតដល់ធតុ
មនពណ៌េខម ខ� ងំែដលអនកេមលមនិេឃញៃដរបស់អនកេ ក�� លៃថង។ ខញុ ំ�សៃម
ថធមមជតិបននិយយថ “សូមឱយខញុ ំ�� បជ់មយួ�ទង។់”
51 បង�បស! បនទ បម់ក�រក�បនប ជូ ន�ពលឹងដម៏នតៃម�របស់�ទងចូ់លេ
កនុងរេ � ែដលគម នបតៃននរក។ េ ទីេនះ ទ� របនេបក ប៉ុែន��ទងប់នេចញ
មកេ ៃថងទីបី េហយបនចបងំឈនះ។ �ែមន៉។ “ពូជរបស់�ទងនឹ់ងកនក់ប�់ចក
ទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។” បនឈនះករ�� ប!់ �ទងប់នយកឈនះនរក។ េ �ពឹក
ៃថងបុណយអុីេសទរដំបូងេនះ �ទងប់នឈនះផនូរ។ ឥឡូវេនះ េយងឈរេលសអនកឈនះ
�មរយៈ�ពះអងគែដល�ស�ញ់េយង។
52 េ ៃថងបុណយទី៥០ �ទងប់នចត�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចុះ េដមបបីន��មរយៈ
�សនដ៍ៃទ េដមបយីកពូជៃនករសនយ។ ឱយដល់ពួក�សនដ៍ៃទ ជពួកែដល�តវ
េគេបះបងេ់ចល េដមបឱីយដល់ពួកេគនូវពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េដមបនីពំួកេគចូលេ កនុងករសនយ។ ឥឡូវេនះ េយងមនសិទធិយកឈនះជំងឺ
ទងំអស់។ េយងមនិចបំចយ់កឈនះ�េទ ��តវបនយកឈនះរចួេហយ។ េយង
�គនែ់តទមទរករសនយ េហយេ យក�េ ។ ��តវបនយកឈនះរចួេហយ។
ករ�� ប�់តវបនយកឈនះ។ �ននរក�តវបនយកឈនះ។ ជំងឺ�តវបនយកឈនះ។
ករលបងួ�តវបនយកឈនះ។ �រក�ទងំអស់�តវបនស ជ ័យ។ �ននរក�តវបន
យកឈនះ។ ករ�� ប�់តវបនយកឈនះ។ ផនូរ�តវបនយកឈនះ។ េយងឈរេ
មតទ់� រ យក� មនិបចប់ញ់េទ។ ��តវបនបងៃ់ថ�រចួេហយ។
53 ស�តវរបស់�ទង ់�ទងនឹ់ងកនក់បទ់� រៃនស�តវរបស់�ទង។់ ប៉ុនម ន? �បព់ន់
�ន។ �ទងនឹ់ងកន�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ �គបខ់ម ងំស�តវ។ �ទងប់នរស់
េឡងវញិ។ េយងមន�េ�យ�រ�ទងប់ន�បទន�មកេយង។ �ជអំេ�យ
ឥតគិតៃថ� េ�កពីអ�ីទងំអស់េនះ និងអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នេធ� េហយ
បនយកឈនះ�គប�់ចកទ� រ។ �ទងប់នយកឈនះជំងឺ បន�គប�់គង�ចកទ� រ។
េរ ងែតមយួគតែ់ដលេយង�តវេធ�គឺេដរេ មតទ់� រនិយយថ “កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទជអនកចបងំ!” �ែមន៉។
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54 ដល់េពល�� ប ់កនិ៏យយថ “េមលខញុ ំេធ�ឲយគតយ់ក�សនគតម់កវញិ។”
55 “កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទៃនអនក�សក��ែរត៉ សូមវលិ�តឡប់
មកវញិ យរ័�ន!់” ពូជរបស់េ�កអ�័ប�ចូំល�មទ� រ។
56 េហតុអ�ី ប៉ុលបននិយយថ េ េពលែដលពួកេគកំពុងែត េរ បកតក់បល
របស់គតេ់ចញពីពូជរបស់អ�័ប� ំគតប់ននិយយថ “ឳេសចក�ី�� បេ់អយ េត
�ទនិចឯងេ ឯ�? ផនូរេអយ េតជយ័ជំនះរបស់ឯងេ ឯ�? សូមអរ�ពះគុណ
�ពះជមច ស់ ែដល�បទនឱយេយងនូវជយ័ជំនះ �មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
57 �ទងនឹ់ងកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវរបស់គត ់ យកេ ។ ឥឡូវេនះ
គតម់និ�តវបន�យដំេ �ចកទ� រេទ។ �ទងនឹ់ងយកឈនះ�េហយយក�។ �ទង់
នឹងកនក់ប�់។ េនះគឺេ កនុងអំ�ចរបស់�ទងផ់ទ ល់។
58 េ កនុង�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមគងេ់  �ពឹកេនះ �ក�់ពះេច�� េដមប ី
ពយបលជំងឺទងំអស់។ េ កនុង�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ បន�ក់
អំ�ចេដមបយីកឈនះេលករលបងួទងំអស់។ េ កនុងករកនក់បៃ់ន�កមជំនំុ
ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ េ �ពឹកេនះ បន�កអ់ំ�ច�ច�កអ់ំេពបប េហយេបះ
�េចល េហយទទួលពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ កនុង�កមជំនំុ
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

“អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងប់ន ចូរសំុកនុងនមខញុ ំ េនះ�នឹង�តវបនផ�ល់ឱយអនក។
បន�ិចេទ តេនះ េ�កិយ (�គបពូ់ជ ែដលមនិទនប់េងកតេឡង) នឹងែលងេឃញខញុ ំ
េទ តេហយ។ េទះជយ៉ង� អនកនឹងេឃញខញុ ំ ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីត
េ កនុងអនករហូតដល់ទីប ចបៃ់នេ�កិយ។” ជអ�ី? ជពូជ�ជ។ “កិចចករែដលខញុ ំ
េធ� អនកក�៏តវេធ�ែដរ។ ខញុ ំនឹងេផទ ងផទ តខ់�ួនឯងថ ខញុ ំេ ជមយួអនក ដបតិទីសំគល់
ទងំេនះនឹងេធ��មអនកែដលេជ ។”

�ទងនឹ់ងមន�គបពូ់ជៃនស�តវរបស់គត។់ �ទងនឹ់ងមន។ ពូជរបស់�ទងនឹ់ង
កនក់បទ់� ររបស់ខម ងំស�តវ េទះជទ� រយ៉ង�កេ៏�យ។ េប�ជជំងឺ ករ
លបងួ បប �ចក�កប៏នឈនះេហយ។ េហយពូជរបស់អ�័ប�កំក៏នក់ប�់។
59 េតអនកមនិសបបយចិត�េទ �ពឹកេនះ េ�យដឹងថេយងឈរឥឡូវេនះជ
អនកឈនះ ធំជងអនកឈនះ? អូ គម នអ�ី�តវេឈ� ះគន េទ។ ករ�បយុទធបនប ចប។់
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ផ�ុ ំកែ ចបនផ�ុ ំ។ ទងជ់តិបនេលកេឡង។ េហយេ ក�� លគំនរអំេពបប �គប់
បនទបឈ់ ឺ គឺជេឈឆក ងចស់ �េំ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល
ជអនកឈនះ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលេយងេធ�គឺេជ  េមលនិងរស់េ ។

“ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។ ខញុ ំនឹងប ជ ក។់ មនុស�មកេ ៃថងចុងេ�កយ េហយ
និយយថ ‘អូ េនះេហយជ�។’ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។ េហយអ�ីែដលខញុ ំបន
េធ� េ ទីេនះេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងេ កនុងអនក េធ�ដូចគន េនះ។ បនទ បម់កពួកេគនឹង
ដឹង។ ពួកេគនឹងេឃញខញុ ំ។ េនះ…�បជជនរបស់ខញុ ំនឹងេឃញខញុ ំ។ ពូជរបស់អ�័ប
�នឹំងេឃញខញុ ំ។ ពួកេគនឹង�គ ល់ខញុ ំ។ ពួកេគនឹង�គ ល់ខញុ ំ។ អនកេផ�ងេទ តនឹង
េ ខញុ ំថ ‘េបលេសប៊ូល’ ដូចជពួកេគបនេធ�។ ប៉ុែន�អនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ ដបតិខញុ ំនឹង
េ ជមយួអនក អនកនឹងេឃញខញុ ំ េមលេឃញេ�យែភនករបស់អនក។ អនកនឹងេឃញខញុ ំ
ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីតដល់ទីប ច បៃ់នពិភពេ�កកដូ៏ចគន ែដលខញុ ំេធ�។
អនក�ែដលេជ េលខញុ ំ កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកេនះនឹងេធ�ដូចគន ែដរ។”
60 េហយសព�ៃថងេនះ �កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ មនឯកសិទធិឈរ េហយ
េឃញករដេណ� មយកជយ័ជំនះ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់េឡងវញិ �ទងគ់ងេ់  រស់េ កនុង�កមជំនំុរបស់�ទង ់េ�យេធ�ដូចែដល
�ទងប់នេធ�កលេនះ។ បនទ បម់ក េយងកនក់បទ់� រៃនស�តវទងំអស់។
61 េបអនកមនស�តវេ �ពឹកេនះ េនះ បង�បសេអយ មនែត… �បសិនេបអនកជ
ពូជរបស់អ�័ប� ំ បនទ បពី់បនឮេរ ងេនះ េនះគម ន�រក��េ កនុងនរក�ច
រក�ទុកទ� រេនះេ ចំេពះមុខអនកបនេទ។ �នឹងេបក។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ជអ�ីេទ។
អនកេដរេ ទីេនះ ដូចជពូជែដលបនសនយ ចូរនិយយថ “ខញុ ំទមទរ�ស�មប់
ខញុ ំផទ ល់។ េនះជរបស់ខញុ ំ ពីេ�ពះ�ពះបនសបថថ�ទងនឹ់ងេ�បស�ពះេយសូ៊វឲយរស់
េឡងវញិ េហយ�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំនឹងយកឈនះ�។ ខញុ ំមកកនុង�ពះនមៃន
អនកឈនះេនះ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ថយេ�កយេ ។ ខញុ ំកំពុងឆ�ងកត។់” �ែម៉
ន។ “គតនឹ់ងកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។” រចួេ�កកឈរេ ទីេនះ េ�យ
�ម អនក�តង ់ េហយែខលរបស់អនកមនពន�ឺែចងចងំ ែដល�គបេ�យ�ពះេ�ហិត
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ស�តវនឹងទទួល�គ ល់�។
62 �បសិនេបអនក�តវករ ចូរនិយយេ កន�់ទងឥ់ឡូវេនះ ខណៈេពលែដល
េយងអធិ�� ន អនកេ ទីេនះ �ពឹកេនះ ខណៈេពលែដលអនកេ�នកបលចុះ។



20 �ពះបនទូលជសេម�ង

េហយ�បសិនេបអនកមនត�មវករ�មយួ េតអនក�គនែ់តេលកៃដេឡងេ រក
�ពះេយសូ៊វបនឬ? េហយ�គនែ់តនិយយ�េ កនុងចិត�របស់អនក េ កនុងចិត�
របស់អនក េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ �ពះអងគដឹងពីត�មវកររបស់
ទូលបងគំ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនលឺេហយ េ �ពឹកេនះ េហយេនះជ�ពះគមពរី ‘គត់
នឹងកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។’ ខញុ ំមកកនក់ប�់ចកទ� រ។ �បែហលជខញុ ំ
មនកំហឹង។ �បែហលជខញុ ំ�តវករ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អំេពបបបនចងខញុ ំចុះ។
ខញុ ំមនត�មវករ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមកដល់ទ� រឥឡូវេនះ។ ខញុ ំនឹងយក� �ពឹកេនះ កនក់ប់
�ចកទ� ររបស់ខញុ ំ។ ដូេចនះ សូមផ�ល់ផ�ូវ ខញុ ំនឹងឆ�ងកត។់”
63 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ទងប់នេឃញៃដទងំេនះ។ េហយ�ទងដឹ់ងថេនះជ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំបន�តឹមែតដក�សង�់ប៉ុេ�� ះ េហយ
បនចុះមក�មរយៈបទគមពរី។ តួអងគៃន�ពះគមពរី អំពីរេប បែដលពួកេគបនប ងក ប
នគរ និងបន�ប�ពឹត�េ�យសុចរតិ េហយពន�តេ់ភ�ង េភ�ងៃនអំេពហឹង� េហយ
រតេ់គចពីែគម�វ េហយប ឈបម់តេ់� េហយ អូ េលសពីេនះេ េទ ត ស�ីបន
ទទួលមនុស��� បេ់ហយរស់េឡងវញិរបស់ពួកេគ និងអ�ីៗជេ�ចន េ�យ�រ
�ទងប់នសនយ។ �ជករសនយរបស់�ទង ់“ពូជរបស់គត។់” “អ�័ប� ំពូជរបស់
អនកនឹងកនក់ប�់ចកទ� ររបស់ខម ងំស�តវ។” េហយ�ទងរ់ក�ករសនយរបស់�ទង។់
64 ឥឡូវេនះសូម�បទនដល់ពួកេគ ឱ�ពះអមច ស់ នូវបំណង�បថន ៃនចិត�
របស់ពួកេគ។ សូមឱយពួកេគេចញពីទីេនះេ ក� យជមនុស�េផ�ង។ សូមឲយេគ
េ ទងំដឹងថេគ—ពួកេគជអនកចបងំ េ�ពះពូជ�ជបនចបងំស�មបព់ួកេគ។
�ពះ�ជ កល�ទងយ់ងមកេកតពី�ពហមចរ ី �ទងឈ់នះស�តវទងំ�យ សូមបែីត
េសចក�ី�� ប។់ ដូេចនះេសចក�ី�� បខ់�ួនឯងមនិ�ចបំភយ័ពូជរបស់អ�័ប�ំ
បនេទ។ េយងមនករសនយថេយងនឹងទទួលែផនដីជមរតក េហយនឹង
�តឡបម់កវញិកនុងរេប បដរ៏ងុេរ ងជងេនះ កនុងរបូកយដរ៏ងុេរ ង បនទ បពី់
ខម ងំស�តវចុងេ�កយ�តវ�កេ់ េ�កមេជង ៃនបុ��ែតមយួ និងចុងេ�កយរបស់
�ពះ ែដលនឹងចូលមកកនុង��ច�ក។
65 េបសិនជមនអនកែដលេលកៃដេឡង �ពះអមច ស់ េនះជមនុស�មនបប
សូមសេ ងគ ះពួកេគចុះ។ អនកែដលមនជំេន ថយេ�កយ សូមឲយពួកេគដឹងថ
ពួកេគមនិ�តវេ ែតជអនកឈបេ់ជ េឡយ។ គត�់ចកនក់ប�់ចកទ� រៃនករ
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ឈបេ់ជ េនះ។ �បែហលជអនកែដលមនកំហឹងេនះ ជ—ពកយេជរ អ�� ត
កខ�ក ់ ឬចិត�ត��  ឬេ�ភលន ់ ចងប់នលុយ ឬ—ឬរបស់ែដលេ�ម កេ�គក
ខ�ះ សូមឲយពួកេគដឹងថ ពួកេគ�ចកនក់ប�់ចកទ� រេនះ។ �បែហលជ�ជ
ជំងឺ �ពះអមច ស់េអយ ឬទុកខ�ពយ។ ពួកេគ�ចមន�ចកទ� រេនះ “ដបតិ�ទងប់ន
�តវរបសួេ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង មន�ន មជេំ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់
េយង។ ករេ�ប ន�បេ ៃនសន�ិភពរបស់េយងបនមកេល�ទង ់េហយេ�យ�ន ម
រពំតរ់បស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” េយងជអនកឈនះ េ �ពឹកេនះ។ សូម
�បទនមក �ព ះអមច ស់។

េហយេលសពីេនះេ េទ ត កិចចករដអ៏�ច រយែដល�ទងប់នេធ� ប៉ុែន��ទងេ់ ជ
មយួេយង។ យ៉ង�កេ៏�យ �ទងប់នសនយថ �ទងនឹ់ងេធ��។ “បន�ិចេទ ត
េ�កិយនឹងមនិេឃញខញុ ំេទ តេទ ែតអនកនឹងេឃញខញុ ំវញិ ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក
សូមបែីតេ កនុងអនក រហូតដល់ទីប ចបៃ់ន�យុ។” ទូលបងគំអធិ�� ន ឱ�ពះបិ�
ថ �ទងនឹ់ងសែម�ងអងគ�ទងដ់ល់�គបគ់ន �គ ល់ េ �ពឹកេនះ។ ដបតិេយងសូម�កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
66 េតអនកេជ ថ�ជករពិតេទ? េជ យ៉ងមុងឺម៉តថ់ �ជេសចក�ីពិត គម ន
ករសង�យ័�មយួេ កនុងចិត�របស់អនកេឡយ។ ឥឡូវេនះ�គនែ់តចងចេំរ ង
េនះ។ កិចចករៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺ�ម ញ�ស់ែដលេធ�ឲយ��ចបូក�ចបល់
គំនិតប ញ ។ េរ ង�ម ញបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� ប…់ខញុ ំបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េធ�ដូេចនះ។ ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះ េហតុអ�ី ខញុ ំមនិគិតថ�ជែបបេនះេទ។ េបខញុ ំ
�តវេ�បគំនិតខ�ួនឯង ខញុ ំនឹងនិយយថ “អ ច ឹង �មនិ�ច�តវេទ។” ប៉ុែន��ែតងែត
�តឹម�តវ។ �ទងេ់ធ�អ�ីៗបនយ៉ង�ម ញ។ េហយ�ទងេ់ធ�អ�ីៗេដមបបីង� ញអងគ�ទង់
ដល់� ស��ទង។់ �ពះគងេ់ ជមយួ� ស�របស់�ទង។់ �ទងេ់ ក�� ល� ស�
�ទង។់ �ទង�់ស�ញ់ពួកេគ។ េហយ�ទងច់ងេ់ធ�ស�មបព់ួកេគ និងេដមបជីួយ
ពួកេគ។ េហយ�គនែ់តអនុ ញ តឱយពួកេគដឹង មនិែមនអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�េនះេទ
ប៉ុែន�អ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ �ទងប់នេធ�រចួេហយ។ �គឺជរបស់អនក។ �ជកមមសិទធិ
របស់អនក។ �ជអំេ�យឥតគិតៃថ�ពី�ពះជបិ�ៃនេយង ដល់�កមជំនំុរបស់
�ទង។់
67 ឥឡូវេនះគំនិតខងប ញ នឹងវេង�ងយ៉ង� ដូចេ ជំននេ់�ក�នីែយល៉
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និងេ ជំននកូ់នេ េហេ�ពរ និង—និងជេ�ចនែដលេយងបននិយយេ �ពឹក
េនះ។ េឃញេទ ពិភពប ញ ដអ៏�ច រយេ សមយ័េនះ គឺពិបកនឹងយកឈនះដូច
បចចុបបនន។ �ែតងែតមនស�តវ ចំេពះវធីិៃនករេមលេឃញរបស់ពួកេគ េហយ
វទិយ� ស�ទំេនប និងអ�ីៗរបស់ពួកេគគឺដូចជសមុគ�ម ញ និងអ�ីៗកនុងចិត�េ េពល
េនះ ដូចេយងសព�ៃថងេនះែដរ។ សូមេមល �ជេរ ងដូចគន ។ ប៉ុែន� ែតងែតមន
អនកែដល�៊ន�ន កេ់ ទីេនះ េហយនិយយថ “�ពះពិតជ�តឹម�តវ។ �ពះបនទូល
របស់�ពះគឺពិត។”
68 េហយ អនក�ល់គន  មនិចបំច�់តវែតយកឈនះេទ េ�ពះ�ទងប់នឈនះ។
េរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�គឺ�គនែ់តេឡងេ េហយយក� ឈរេ �ចកទ� រ
និយយ “�ជរបស់ខញុ ំ។ េនះជរបស់ខញុ ំ។ �ពះបន�បទន�មកខញុ ំ េសចក�ីសេ ងគ ះ
របស់ខញុ ំ។ �បសិនេបខញុ ំចងប់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះ�ពះបន�បទន�មកខញុ ំ។
ករសនយគចឺំេពះខញុ ំ ចំេពះកូនៗរបស់េយង អ�ី�គបយ៉់ងែដលេ ឆង យ ដូចែដល
�ពះអមច ស់នឹងេ ។” េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំឈរ។ �គនែ់ត…
69 កិចចបេ�មរបស់ខញុ ំ អំពីករយល់ដឹងេនះជេដម �នឹងប ចបក់នុងេពលឆប់ៗ
េនះ។ អូ �នឹងេ ទីេនះជនិចច។ ប៉ុែន��នឹងប ចបឆ់ប់ៗ េនះ េ�ពះ�នឹងេ
រកអ�ីែដលអ�ច រយជងេនះ។ េឃញេទ? �កំពុងបន� ពីករកនៃ់ដគន  រហូតដល់
ករយល់ដឹង េហយឥឡូវេនះនងកំពុងជួសជុលេដមបបីេងកតមយួេផ�ងេទ ត។
េឃញេទ? េឃញ�េទ។ េមលេហយ�តវេ�យដឹងថ�ជករពិត។ េឃញេទ?
ខញុ ំដឹងថ�គឺជករពិត។ េហយ�នឹងកនែ់តធំជង ខពស់ជង កនែ់ត�បេសរជង។
�បកដ�ស់។ េហតុអ�ី េ�ពះ�ទងប់នសនយ។ េហយអ�ីែដល�ទងស់នយ �ទង់
នឹងេធ�។ �ទងម់និ�ចប�ជយ័កនុងករសនយរបស់�ទងេ់ឡយ។ េហយ�ជអ�ី? ជវ
ត�មនដអ៏ស់កលបរបស់�ទងជ់មយួេយង េដមបអីនុ ញ តឱយ��បបអ់នកថ�ទងប់ន
កនក់ប�់ចកទ� រស�មបអ់នក។
70 �ទងគឺ់ជពូជ�ជ។ គម ននរ�មន ក�់ចយកទ� រទងំេនះបនេ�កពី�ទង។់
អនកទងំអស់ែដលេ ខងេ�កយមន�សេមលៃនករយងមករបស់�ទង។់ ប៉ុែន�
េ េពលែដល�ទងយ់ងមក �បនប ចបក់រ�បយុទធទងំមូល។ ករ�បយុទធ�តវ
បនប ចបេ់ េហគតេសម៉នី និងេ កល់�៉រ។ី េហយឥឡូវេនះ េយង�គនែ់តឈរ
ជអនកឈនះ។ មនិមនករ�បយុទធេដមបេីធ�។ េយង…ករ�បយុទធបនប ចប។់ េយង
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�គនែ់តជមច ស់� ទេង�អរបីូចំេពះ�។ ករធនជ�យលកខណ៍អក�រេ�យ�ពះ
ជ�ពះវរបិ�ៃនេយង ែដលបនេលក�ពះហស�េឡង បនមនបនទូលថ “អញបន
សបថេ�យនមរបស់អញ ពូជរបស់គតនឹ់ងកនក់ប�់ចកទ� រៃនខម ងំស�តវ។”
េ ទីេនះ។ �បនយករចួេហយ។ “�ទងប់ន�តវរបសួេ�យ�រអំេពរលំង
របស់េយង។ ជមយួនឹង�ន មរពំតរ់បស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” �
រចួ�ល់េហយ។ �ជករងរែដលបនប ចប។់ េយង�គនែ់តកនក់ប�់ប៉ុេ�� ះ។
“េហយកិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវែដរ។” �ពះម�ក��តគងេ់ ជមយួេយង េ
�ពឹកេនះ។ ពរជយ័ដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ យងមកេលេយង។
េដមបទីទួលបន�រមមណ៍ដរ៏ងុេរ ងេនះ េដមបដឹីងថ�ពិតជជមយួ…�សប�ម
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ផ�ល់ឱយេយងនូវករលួងេ�មដអ៏�ច រយមយួេដមបដឹីងអំពី
េរ ងេនះ។—ថ�ពះជមច ស់គឺជ�ពះបិ�របស់េយង។

71 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថ គតប់នេធ�—េតគតប់នែចកបណ័� អធិ�� នេ �ពឹក
េនះេទ? ខញុ ំបន�បបគ់តថ់ មនិអីេទ �បសិនេបមនិមនមនុស�េ�កពីអនកេ
េ�ងឧេបសថេយងេទេនះ មនិ�តវផ�ល់កតអធិ�� នេទ។ ប៉ុែន��បសិនេបមន
—មនមនុស��បសិ់បដូចជដប�់បនំកឬ់េ�ចនជងេនះ ឬមនមនុស�ែប�កមុខ
េ កនុងទ� រ េហតុអ�ី បនជ�តវផ�ល់កតអធិ�� ន ដូេចនះេយង�ចនពំួកេគេឡង
េហយអធិ�� នស�មបព់ួកេគ។ េត�ពឹកេនះមនមនុស�ែប�កមុខប៉ុនម ននកេ់ ជ
មយួេយង? េលកៃដអនកេឡង។ អូ! �បកដ�ស់។ មនដប�់បឬំៃមភ។ មនិអី
េទ។ េយងនឹងត�មងជ់ួរ�មកតអធិ�� នទងំេនះ េហយនពំួកេគេឡងេ កន់
េវទិក។ េឃញេទ េហតុផលែដលខញុ ំបននិយយអំពី “េ�ងឧេបសថ” គឺមនុស�
ែដលពួកេគេ ទីេនះ។

72 ករយល់ដឹងេនះ។ សូមចថំ ខញុ ំកំពុងនិយយេនះ។ ពីករយល់ដឹងនឹង
ដល់ទីប ច បឆ់ប់ៗ េនះ។ �នឹងមនអ�ីមយួែដលអ�ច រយ និងល�ជងេនះេ េទ ត។
ែដល ខញុ ំដឹងថ េឃញអនកេមលបង�បសពីរនកឥ់ឡូវេនះ ែដលកំពុងឈរជមយួ
ខញុ ំកលពីម�លិមញិ េ េពលែដល�បនេកតេឡង េឃញេទ និងៃថងមុនេ េពល
ែដល�បនេកតេឡង។ េហយេនះជបីដងជប់ៗ គន  ឥឡូវេនះ �បនេកតេឡង
េហយ ករប ជ កថ់�ជិតបេងកយឥឡូវេនះ េឃញេទ ថ�កំពុងេហ បនឹង
េកតេឡង។
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73 ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ �ទងជ់�ពះ េហយេយងជអនកបំេរ របស់�ពះអងគ។
េយងខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះ�ពះបនទូល�ទង ់ ស�មប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលបន�បទនពរដល់ចិត�េយង។ េហយឥឡូវេនះេយងសបបយចិត�។ េយង
កំពុងអងគុយេ ទីេនះ េ�យដឹងថេយងជអនកឈនះ។ េយងមន�ចកទ� រទងំអស់
របស់ស�តវរចួេហយ។ ��តវបនផ�ល់ឲយេយង េហយេយងមនកូនេ�េមេ កនុង
ៃដរបស់េយង។ �ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងបេ ចញ-…េបក�គប�់ចកទ� ររបស់
ស�តវ។ យកកូនេ�េនះ ជកូនេ�ៃន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ និង-…េបក�គប�់ចក
ទ� ររបស់ខម ងំស�តវ ែដលអនកបនចងេចញពីករសនយ�មយួ។

េហយ�ពះអងគេអយ េ �ពឹកេនះ េយងមកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េ�យ
េ�បេ�រេនះ េដមបេីបកទ� រស�មបអ់នកជំងឺ និងអនករងទុកខ។ ដបតិ��តវបន
សរេសរេ កនុង—េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងថ់ “កនុងនមេយង ពួកេគនឹងេដញ
�រក�េចញ។ ពួកេគនឹងនិយយភ�ថមី។ េហយេបេគផឹកអ�ីែដលពុល ឬចប់
កនស់ត�ពស់ េនះកគ៏ម នអ�ីែដលបងករឱយមនេ�គះថន កដ់ល់េគែដរ។ ពួកេគនឹង
�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េហយពួកេគនឹងជសះេសប យ។” េយងដឹងថេរ ងទងំេនះជ
ករពិត។ េហយសូម�បទនមក �ពះអមច ស់ េ �ពឹកេនះ ថពួកេគនឹងបន េហយ
�បជជននឹង�ចេមលេឃញ �មរយៈករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូលបនក� យជ
�ចឈ់ម េហយេ កនុងចំេ�មេយង ថ “�ទងប់នរងរបសួេ�យ�រករ
រលំងរបស់េយង ជមយួនឹង�ន មរពំតរ់បស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។”
េហយសូមឲយពួកេគទទួលយកករពយបល េហយបនជសះេសប យ េ �ពឹក
េនះ ពីជំងឺ និងេ�គ និងប � ទងំអស់របស់ពួកេគ។ េយងសូម�េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

74 េតអនកនឹងេលងបទេភ�ងបនេទ េថតឌី បទ �គនែ់តេជ �ម េ�យ
េសង ម�ង តនិ់ងយឺត �បសិនេបអនក�ច។

េហយអ�ីេ ? េតអនកចបេ់ផ�មពីមយួបនេទ? េលខមយួ ៃនកតអធិ�� ន។
មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ�បមំយួ �បពីំរ �បបីំ �បបំនួ ដប ់ឬអ�ីកេ៏�យែដលមន។
�តវេហយ។ េតអនក�គនែ់តេឡងមកយ៉ងេសង ម�ង ត ់េបអនក�ចេ�កកេឡង មក
ខងេនះ។
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[បង�បសមន កនិ់យយថ “េតអនកបនេ េលខប៉ុនម ន?”—េអដ។] ហ៎?
[មននរ�មន កនិ់យយថ “េនះេហយជ�។ េនះេហយជ�។”] �បែហល…

េ�ះេមលេលខមយួ េលខពីរ។ េតអនក�មនកតអធិ�� នេលខមយួ?
[បង�បសមន កនិ់យយថ “ខញុ ំមន។”—េអដ។] បទ។ េលខពីរ។ មនិអីេទ េ�ក។
េលខបី េលខបនួ េលខ�ប ំ េលខ�បមំយួ េលខ�បពំីរ េលខ�បបំី េលខ�បបំនួ
េលខដប។់

75 ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងែតេធ�ដំេណ រនិងមកកនក់ែន�ងឈរេជង ខញុ ំ
ចងសួ់រសំណួរេ អនកខ�ះេទ ត។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកក់នុងេ�ងឧេបសថេ
ទីេនះ ែដលឈ?ឺ �បជជនកនុងេ�ងឧេបសថេអយ ចូរេលកៃដេឡង។ �បែហល
�ប…ំបនួ �ប ំ �បមំយួ �បពំីរ �បបីំ។ �បបីំឬ�បបំនួនកេ់លកៃដ។ េតមន
អនកេ កនុង�ត�លេនះ ែដលមនិែមនេ កនុង�ពះេ�ងឧេបសថេនះេទ ែតេគជ
អនកចែម�កជមយួេយង ឬអនក�បែហលជបនចូលមកចំេពលេបកកមមវធីិេហយ
មនិទនប់នទទួលបនកតអធិ�� ន? េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកបនេទ?
អនក�ែដល�តវករ�ពះ េនះមនិែមន…េនះ—ែដលមនិមកពីេ�ងឧេបសថេនះ
េទ។ អនក�មន កេ់ ទីេនះ ែដលមនិែមនជសមជិកៃនេ�ងឧេបសថេនះ និង
—េហយអនកេ ែតឈ ឺ េហយមនិមនកតអធិ�� ន េតអនកចង�់តវបនេគចងចំ
េ កនុងករអធិ�� នេទ? េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកបនេទ? មនិអីេទ។ េនះ
ជករល�។ �តវេហយ។

76 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងសួរថេតអនកេគរព�មែដលអនក�ចេធ�បនឬអត?់—�គនែ់ត
ពីរបីនទី េហយបនទ បម់កេយងនឹងចបេ់ផ�មភ� មៗ េហយចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេនះ
េឃញេទ។ េ សល់បនទបប់៉ុនម នែដរ ប៊លីី? មនិអីេទ។ េតេលខេនះមនេលខដប់
េទ? ខញុ ំបនេ មយួេ ដប។់

ដបម់យួ ដបពី់រ ដបបី់ ដបប់នួ ដប�់ប ំ អនុ ញ តឱយពួកេគឈរឥឡូវេនះ។
�បសិនេបពួកេគសថិតេ េលខដប ់ដបម់យួ ដបពី់រ ដបបី់ ដបប់នួ ដប�់ប ំអនុ ញ ត
ឱយពួកេគឈរ។ �តវេហយ។ មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ�បមំយួ �បពំីរ �បបីំ �បបំនួ ដប់
ដបម់យួ ដបពី់រ។ ខ�ះខត�បែហលពីរេទ ត ពីមយួេ ដប�់ប។ំ (…?…�បពំីរ �បបីំ
�បបំនួ ដប ់ដបម់យួ។) ដប�់ប ំដប�់បមំយួ ដប�់បពីំរ ដប�់បបីំ ដប�់បបំនួ ៃមភ។
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77 អូ ចបំន�ិច។ ខញុ ំ—ខញុ ំបន�បបគ់ត�់គនែ់តឲយកតអធិ�� នដល់អនកែដលមនិ
េ កនុងេ�ងឧេបសថប៉ុេ�� ះ។ �តវេហយ។ េឃញេទ? េ�ពះ �នឹង េឃញេទ
ករយល់ដឹង។ មនុស�និយយថ “មនុស�ទងំេនះមកឯេ�ងឧេបសថ។” េឃញ
េទ? ខញុ ំ—ខញុ ំ�បបអ់នក។ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ…មនិធ� បេ់ ទីេនះពីមុនេទ?
សូមេមលៃដរបស់អនក គម ននរ�មន កែ់ដលមនិធ� បម់កេ កនុងករ�បជំុរបស់ខញុ ំ
ពីមុនមកេទ។ មនិអីេទ។ មនិអីេទ។

ឥឡូវេនះ មនិអីេទ បន�ិចេទ ត បង�បសេថតឌី។
78 ឥឡូវេនះខញុ ំ�ចនិយយបនថ អនកទងំអស់គន បនឮអំពីករ�បជំុេនះ េហយ
េត�េ យ៉ង�ែដរ �បជជនទងំអស់បនចូលរមួកនុងករ�បជំុ? េឃញេទ?
េ េពលែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយងបនគងេ់ េលែផនដី �ទងម់និបន
អះ�ងថជអនកពយបលេនះេទ។ �ទងគឺ់ជពូជរបស់អ�័ប� ំ ពិត�បកដ
�ស់ េហយ�ទងប់នសនយជមយួគត។់ �ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងមនិ
េធ�អ�ីេ�ះ ទល់ែត�ពះវរបិ�បង� ញ�ទង។់ េត��តវេទ? េហយ�ទងម់នបនទូល
ថ “ខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីបនេឡយ រហូតដល់�ពះបិ�បង� ញខញុ ំពីអ�ីែដល�តវេធ�។”
េហយ�ទងប់នេឃញ�េ�យ…មនិែមន “រហូតដល់�ពះបិ��បបខ់ញុ ំ។” “រហូតដល់
�ពះបិ�បង� ញខញុ ំ។” យ៉ូ�ន ៥:១៩ “អ�ីែដលខញុ ំេឃញ�ពះបិ�េធ� េនះ�ពះបុ��ក៏
េធ�ែដរ។”
79 ឥឡូវេនះេ េពលែដល�ទង—់�ទងយ់ងមក េយងរកេឃញេ កនុងករ
ចបេ់ផ�មៃនកិចចបេ�មរបស់�ទង ់ ថបនទ បពី់�ទងប់នយក—បល�័ងករបស់�វឌី…
[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] ករនិយយខងវ ិ ញ ណ…

េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសណ�ិ តេល�ទងេ់ ឯពិធីបុណយ
�ជមុជទឹករបស់យ៉ូ�ន េហយ�ទងប់នក� យជ�ពះែមសីុែដលបនចកេ់�បង
�ងំ។ ឥឡូវេនះ ចូរចថំ �ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េ េពលែដល�ទងប់ន
�បសូតមក។ �ទងជ់�ពះ�ជបុ���ពហមចររីបស់�ពះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទង់
ក� យជ�ពះេមស�ុ ី គឺជេពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសណ�ិ តេល
�ទង ់ ពីេ�ពះ�ពះេមស� ុ ីមននយ័ថ “អនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ។” េឃញ
េទ? េហយ�ទងគឺ់ជអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេល�ទង។់ អនកបនឮខញុ ំអធិបបយអំពីកូនេច មនិង
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សត��ពប។ បនទ បម់កេយងរកេឃញថ េ េពលែដល�ទង…់បនទ បព់ីករលបងួ
របស់�ទងែ់សសិបៃថង �ទងប់នេចញមក។
80 េហយេតកិចចបេ�មរបស់�ទងប់នចបេ់ផ�មេ�យរេប ប� េហយ��តវបន
ប ចបេ់�យរេប ប�? េយងរកេឃញថ េ កនុងកិចចបេ�មផ�យដំណឹងល�របស់
�ទង ់ មនបុរសមន កេ់ឈម ះ អនេ�ទ គតប់នេ រកប�ូន�បសគត ់ េឈម ះសីុម៉ូន
ជអនកេន�ទ េហយនគំតេ់ ឯ�ពះេយសូ៊វ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ
គត ់ ថ “េឈម ះរបស់អនកគឺសីុម៉ូន។ េឈម ះឪពុករបស់អនកគឺយ៉ូ�ស។ ចបពី់
េពលេនះតេ  អនកនឹង�តវបនេគេ ថេព�តស ែដលមននយ័ថ ‘ថមតូច។’”
េតអនកចេំទ? បុរសមន កេ់នះេង ងឆងល់ជខ� ងំចំេពះអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបន�បប់
គត!់

ឥឡូវេនះ េត�ពះេមស�ុគីួរេធ�ដូេចនះេទ? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង សូម
និយយថ “�ែមន៉។” �ទង�់តវែតេធ�ជេ��របស់�ពះ។ បទ ែមនេហយ។
េ�កម៉ូេសបននិយយថ “�ពះអមច ស់ ជ�ពះរបស់អនក នឹងេលកេ��មយួ
របូមក�បដូចនឹងខញុ ំ។ �នឹងេកតេឡងថអនក�ែដលមនិបនឮេ��េនះនឹង�តវ
កតេ់ចញពីចំេ�ម�បជជន។”
81 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងរកេឃញ �ទងេ់ េពលេ�កយ…“គតប់នមក
ឯ�ទងផ់ទ ល់។” េតអនកទងំេនះជនរ�? ជនជតិយូ� ពីធមមជតិ។ “ដូេចនះ
� ស��ទងម់និបនទទួល�ទងេ់ទ” ដូេចនះ�ទងប់ន… ឥឡូវេនះ��តវេ ឯ�សន៍
ដៃទ េឃញេទ េ�ពះ� ស��ទងម់និបនទទួល�ទងេ់ទ។ “ប៉ុែន�អស់អនកែដល
បនទទួល�ទង ់ េនះបន�បទនអំ�ចេដមបកី� យជបុ�តរបស់�ពះ។” ដូេចនះ
ឥឡូវេនះ �ទងប់នែបរេ រកពួក�សនដ៍ៃទ េហយមនរយៈេពលពរីពនឆ់ន ំ
េហយ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ចូរកតស់មគ ល់នូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។
82 េពលេនះភលីីព េឃញករេនះេហយ គតក់េ៏ រក�ថែណល េហយ
�បប�់ថែណលអំពីអនកែដលគតប់នរកេឃញ និងអ�ីែដលគតប់នេធ�។
េហយ�េធ�ឱយគតភ់ញ កេ់ផ�ល។ គតេ់សទរែតមនិេជ ។ ប៉ុែន�េពលែដលគតប់ន
ចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ កលែដលគតប់នរកេឃញកែន�ង
ែដល�ទងគ់ងេ់  េហយេឡងមកកនុងវត�មនរបស់�ទង ់ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
ថ “នុះ៎ន ៍ជ�សនអ៍ុី��ែអលពិតែមន ែដលឥតមនចិត�ឧបយ។”
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83 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកបនឈរេ ទីេនះ េតអនកគិតថអនកមន�ម រតី
�គប�់គនេ់ដមបយីល់ថេនះជនរ�? េតអនកគិតថអនកនឹងេធ��េទ? ឥឡូវេនះ
េមល។ េឃញេទ? បុរសេនះ �គនែ់តជជនចែម�កមន ក…់េ ទីេនះ គត់
�បែហលជអនកេន�ទ។ គតជ់ជងេឈ គឺជអ�ីែដលជគត។់ បុរសជងេឈ
មន កេ់នះឈរេ ទីេនះ បុរសវយ័ក�� ល។ េហយមកបុរសេនះ។ �ទងេ់មល
មកគត ់ ដូចជបុរសមន កេ់ ទីេនះ និយយថ “នុះ៎ន ៍ ជ�សនអ៍ុី��ែអល
ពិតែមន ែដលឥតមនចិត�ឧបយ។” ចុះេត�ទងប់នដឹងេ�យរេប ប�ថគត់
ជជនជតិអុី��ែអល? មនិែមន�មរេប បែដលគតេ់ស� កពកេ់នះេទ េ�ពះ
ពួកេគេស� កពកដូ់ចគន ។ “េ កនុងអនកែដលឥតមនចិត�ឧបយ។” េត�ទងប់នដឹង
េ�យរេប ប�ថគតជ់—បុរសគម នចិត�ឧបយ?
84 ដូេចនះ�េធ�ឱយបុរសមន កេ់នះភញ កេ់ផ�ល។ កនុងនមជអនកេជ ពិត�បកដ គត់
បននិយយថ “េ�ក�គ” ឬបង�បស �គអធិបបយ �គ “េតអនកធ� បេ់ឃញខញុ ំ
េ េពល�?” សូមេមល គតក់ំពុងសួរ�ទង។់
85 �ទងម់នបនទូលថ “មុនេពលភលីីពេ អនក េពលែដលអនកេ េ�កម
េដមេឈ ខញុ ំបនេឃញអនក។”

គតប់ននិយយថ “�ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ទងគឺ់ជេស�ចៃន
អុី��ែអល។”
86 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េ�យេ�ពះខញុ ំ�បបអ់នកអ ច ឹង ឥឡូវេនះអនកេជ
ខញុ ំឬ? ឥឡូវេនះអនកនឹងេឃញអ�ីែដលអ�ច រយជងេនះ។”
87 េហយេនះជេហតុផលែដលខញុ ំេជ ថ �កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមគងនឹ់ង
េឃញេរ ងអ�ច រយជងេនះ។ �កំពុងេ�ះ��យេដមបឈីនេជងចូលេ កនុង
េពលេនះបន�ិចេទ ត េឃញេទ េ�ពះពួកេគបនេជ �។ អនកែដលបនបដិេសធ
� េ�យរនងំនិកយ ខញុ ំសង�យ័ថេតពួកេគនឹងេជ អ�ីខ�ះ។ េឃញេទ? េរ ង�៉វ…
អនកនឹងេដរកនុងពន�ឺ ឬកខ៏� កែ់ភនក។ ពិករែភនក ឬបង� ញផ�ូវ។
88 ខញុ ំបនរកេឃញសត��� បតូចៗ េ របូសំ�កេសរភីព។ �តវ�បកដថ
បនេឃញ� េហយបងថម េពលេឡងេ  េឃញេទ។ ពួកេគបន�យខួរកបល
របស់ពួកេគេចញ ពីទីេនះ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “េតមនប � អ�ី?”
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89 បននិយយថ “ជំនួសឱយករេដរ�មពន�ឺ កនុងពយះុ េដមបសុីវតថិភព ពួកេគ
បនពយយមយកពន�ឺេចញ។ ពួកេគសម� បខ់�ួនឯង។”
90 េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលេកតេឡងេ េពលែដលអនក�យ�បឆងំនឹងពន�ឺ
អនកសម� បខ់�ួនឯង េ�យវ ិ ញ ណ។ �គនែ់តេដរេ កនុងពន�ឺ ដូចជ�ទងគ់ងេ់
កនុងពន�ឺ េនះេយងនឹងមនករ�បកបនឹងគន  �កមជំនំុទងំអស់នឹងេជ  េហយបន�
េហយរកី�យនឹង�ពះពររបស់�ពះ។ �មនិអ�ច រយេទឬ?
91 សូម�កេឡកេមល ស�ីជនជតិ�ម៉រេីពលនងមក។ នងជ�សន�៍ម៉
រ ី ឥឡូវេនះ (មនិែមនជ�សនយូ៍�) ែតជ�សន�៍ម៉រ។ី េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “យកទឹកមកឱយខញុ ំ។” េហយករសនទនបនបន�។

េនះគឺស�មបអ់នកចំណូលថមីឥឡូវេនះ។
92 េហយករសនទនបនបន�។ ឥឡូវេនះ នងមនិបនដឹងថ�ទងម់និែមនជ�ពះ
េមស�ុេីទ។ �ទង�់គនែ់តជ—បុរស ជនជតិយូ�។ ចេំមលថនងនិយយ
យ៉ងេមច៉? នងបននិយយថ “េហតុអ�ី បនជអនកជជនជតិយូ�និយយ
ជមយួ ស�ី�សន�៍ម៉រែីបបេនះ �មនិែមនជទម� បេ់ទ។” នងបននិយយថ
“េយងមនិមនទំនកទ់ំនងជមយួគន េទ។”
93 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន��បសិនេបអនកដឹងថអនកកំពុងនិយយជមយួ
អនក� អនកនឹងសំុខញុ ំផឹកវញិ។ េហយខញុ ំនឹងនអំនក ឱយទឹកអនក អនកមនិមកទីេនះ
េដមបដីងេទ តេទ។”
94 េហតុអ�ី នងបននិយយថ “ឥឡូវេនះចបំន�ិច។” នងបននយិយថ
“េយងថ� យបងគំេ េលភនេំនះ—េហយអនក�ល់គន ជជនជតិយូ�ថ� យបងគំេ
�កងេយរ�ូឡឹម។”
95 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ប៉ុែន�នឹងមនេវ�មកដល់—េពលែដល
អនក�ល់គន មនិថ� យបងគំេ �កងេយរ�ូឡឹម ឬភនេំនះេទ តេទ ប៉ុែន�េ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណ។ ដបតិ�ពះជវ ិ ញ ណ េហយអស់អនកែដលថ� យបងគំ�ទង�់តវថ� យបងគំ
�ទងេ់�យវ ិ ញ ណ និងេសចក�ីពិត។” េឃញេទ? ែមនេហយ �ទងប់នបន� េធ�ករ
សនទន រហូតដល់�ទងប់នដឹងថ េតនងមនប � េ �តង�់។ េតអនកដឹងថ
នងមនប � �តង�់េទ? មនអនក�ដឹងថ ស�ីេ អណ�ូ ងេនះមនប � អ�ី
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េទ? នងមនប�ីេ�ចន�ស់ ែមនេទ? ដូេចនះ �ទងម់នបនទូលេ នងថ “េ យក
ប�ីរបស់អនកមកទីេនះ។”

នងបននិយយថ “ខញុ ំមនិមនប�ីេទ។”
96 បនបនទូលថ “�តឹម�តវេហយ។ អនកមន�បនំកេ់ហយ េហយអនកែដលអនក
េ េពលេនះមនិែមនជប�ីរបស់អនកេទ។”
97 នងបននិយយថ “េ�កមច ស់េអយ!” ឥឡូវេនះេមលនង។ “េ�កមច ស់
ខញុ ំយល់េឃញថ �ទងជ់េ��។”

�បសិនេបអនកដំេណ រករករ�នខេនះមកវញិ អនកនឹងរកេឃញ�។
“េ�កមច ស់” េ ខងេដម“ខញុ ំយល់េឃញថ េ�កគឺជេ��េនះ។” ចូរចថំ
េ កនុង�ពះគមពរី �េ ែតនិយយថ “េ��េនះ គឺជអនកែមនេទជ ‘េ��េនះ’?”
េត�ជេ��អ�ី? �ពះអងគែដលេ�កម៉ូេសបននិយយថ នឹងេ�កកេឡង។

“ខញុ ំយល់េឃញថ េ�កគឺជេ��។ ឥឡូវេនះ េយង�តវបនបេ�ង ន េហយ
េយងដឹងថេពលែដល�ពះេមស�ុយីងមក �ទងនឹ់ងេធ�ករទងំេនះ។” េនះជទី
សំគល់របស់�ពះេមស�ុ។ី េត��តវេទ? េដមបដឹីងថនងមនប � អ�ី។ បន
និយយថ “េយងដឹងថេ េពលែដល�ពះែមសីុយងមក �ទងនឹ់ង�បបេ់យងពី
េរ ងទងំេនះ។ ប៉ុែន�េតអនកជនរ�?”

�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ទង ់ែដលនិយយេ កនអ់នក។”
98 នងបនចកេចញពីធុងទឹករបស់នង។ នងរតចូ់លទី�កង ខញុ ំ�សៃមថ
�គនែ់តទបចិ់ត�មនិបន។ េហយថ យកៃដនង�កេ់ល�ទង�គនែ់តេ�តេ�យ
និយយថ “ចូរមកេមលបុរសមន កែ់ដល�បបខ់ញុ ំពីករែដលខញុ ំបនេធ�។ េតេនះ
មនិែមនជ�ពះេមសីុេទឬ? េតេនះមនិែមនជអនកែដល�ពះគមពរីបនែចងថនឹង
មកេទ? �ជជនជតិយូ�មន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះ �គនែ់តជបុរស�ម ញ
មន ក ់ េមលេ ដូចជងេឈ។ ប៉ុែន��ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំមនប�ី�បនំក ់ េហយ
អនក�ល់គន ដឹងថេនះជករពិត។ េនះ�តវែតជ�ពះេមស�ុ។ី” េត��តវេទ?
99 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “បន�ិចេទ ត ចេន� ះេពលខ�ី
ពិភពេ�កនឹងមនិេឃញខញុ ំេទ តេទ។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ អនកនឹងេឃញខញុ ំ
តបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីតេ កនុងអនក។ េហយកិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវ
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េធ�ែដរ។ េលសពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�េ ទីេនះេ េទ ត ែដលអនក�តវេធ� តបតិខញុ ំេ ឯ
�ពះវរបិ� េហយ�តលបម់កវញិកនុងទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណ។”

ដង� យ�តវបនបង។់ ពូជ�ជបនសុគត ់ ពូជ�ជបនរស់េឡងម�ងេទ ត។
ឥឡូវេនះ �កមជំនំុឈរេ�យសុចរតិ េ�យេជ ថ េហយពូជ�ជ�ចចូលមកកនុង
�បជជនទងំេនះ េហយែថមទងំេធ�ឱយពួកេគក� យជអនកសនងមរតក បុ�� និង
បុ�តីរបស់�ពះេទ តផង។
100 ឥឡូវេនះ ចំេពះអនក�ល់គន េ ទីេនះ ែដលមនិែមនេ កនុងបនទ តអ់ធិ�� ន
េនះេទ ខញុ ំបន�បបគ់តថ់�គនែ់តផ�ល់កតដល់�បជជនែដល…េពលែដលខញុ ំ
េ គតេ់ �ពឹកេនះ។ គតប់នេ ខញុ ំ ថ “េតអនកចងចុ់ះេ ែចកកតខ�ះេទ ប៉?”
101 ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបមនមនុស�ដបន់កែ់ដលេ េ�កពីអនកេ េ�ង
ឧេបសថ។”
102 ឥឡូវេនះ េពលខ�ះេ កនុងេ�ងឧេបសថ ខញុ ំេ  េហយឲយកតអធិ�� ន។ អនក
�តលបម់កវញិេហយនិយយថ “ែមនេហយ គត�់គ ល់ពួកេគ។ ពួកេគមកពីេ�ង
ឧេបសថ។ គតដឹ់ងពី�ថ នភពរបស់ពួកេគ។ �បកដ�ស់។”
103 បនទ បម់កខញុ ំងកមកខញុ ំនិយយថ “អនកែដលេ េ�កពីមនុស�េ េ�ង
ឧេបសថ។ �តវេហយ។ អនកែដលមនិែមនជអនកេ េ�ងឧេបសថ េនះអនកនឹង
ក� យជអនកែដលចូលកនុងជួរអធិ�� ន។”
104 “អូ េយងមនិបន�គ ល់ពួកេគេទ” បននិយយថេ�ងឧេបសថ។ “េយង
មនិដឹងថេតពួកេគមនប � អ�ីេទ។ គត�់បែហលជកំពុងនិយយកុហក។”
េឃញេទ?
105 បនទ បម់កខញុ ំនិយយថ “គម ននរ�មន កម់កេទ។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េរ សអនកែដលេ ទីេនះ ែដលមនិែមនមកពីេ�ងឧេបសថ �គនែ់តអងគុយេ
ទីេនះ។” េ េសង ម អនក�គនែ់ត…
106 គម នផ�ូវ�មយួេឡយ ែដល�ចឱយមនុស�មន កម់កចំេពះ�ពះ លុះ��ែត
គត�់តវបនកំណតទុ់កជកូនរបស់�ពះ។ គម នផ�ូវ�ទល់ែតេ�ះ។ �ពះេយសូ៊វ
មន�ពះបនទូលថ “គម ននរ��ចមករកខញុ ំបនេឡយ េលកែលងែត�ពះបិ�
របស់ខញុ ំទញគតម់ក។” េហយេនះជេសចក�ីពិត។ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នេធ�
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មនអ�ីែដលផទុយពីេនះ។ “�បសិនេប�ទងេ់ធ�ែបបេនះ ��តវបនេគសនមតថជវធីិ
េនះ។ េហយ�មវធីិេនះ ��តវបនេគសនមតថ់�តលបម់កវញិ�មរេប បេនះ។”
េឃញេទ ��គនែ់តជករមនិេជ ។ ប៉ុែន��បជញ �តវបន�បជ់សុចរតិេ�យកូនៗ
របស់នង។ ដូេចនះ អនក �ល់គន េឃញេហយ។
107 ឥឡូវេនះេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងពយយមនិយយេ កន—់�កមជំនំុៃន�បជជន
េនះថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺជពូជ�ជេនះ។ �មនិែមនជេយងេទ �គឺជ�ទង។់
េយង�គនែ់តជអនកទទួលមរតកេនះ ប៉ុែន�អ�ីៗទងំអស់គឺជរបស់េយង។ ចុះេប
អនកបនឈរេ ៃថងេនះេពលសីុម៉ូនេឡងមក? េហយ អនក ជមនុស��ម ញ…
េនះជេរ ងដំបូងែដល�ទងប់នេធ�។
108 ឥឡូវេនះ េនះនឹងក� យជេរ ងដំបូងស�មបម់នុស�ទងំេនះ �បសិនេប�ទង់
េធ��។ ពួកេគមនិែដលេឃញ�ពីមុនមកេទ។
109 ប៉ុែន�េ េពលែដលសីុម៉ូនេឡងមក ជអនកេន�ទវយ័ចំ�ស់មន ក ់ មនិ
មនករអបរ់�ំគប�់គនម់និេចះសូមបែីតសរេសរេឈម ះរបស់គតេ់ កនុង�ក�ស
មយួ។ �ពះគមពរីបននិយយថគតគ់ឺជ “មនុស�លងងនិ់ងមនិបនេរ នសូ�ត។”
និងជ�បេយគមយួ។ ទងំពីរ “លងងន់ិងមនិបនេរ ន។” េហយបនទ បម់ក
េ េពលែដល�ទងប់នយងេឡង ជទីសមគ ល់មយួ កម� ងំមយួៃន…�ពះេយសូ៊វ
�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េឈម ះរបស់អនកគឺសីុម៉ូន។” េតអនក�ល់គន គិតថ
គតគិ់តយ៉ង�? េតអនកគិតយ៉ង�ែដរ �បសិនេបអនកបនឈរេ ទីេនះ?
“េហយឪពុករបស់អនកគឺយ៉ូ�ស។ េហយចបពី់េពលេនះតេ  អនកនឹង�តវបន
េគេ ថេព�តសវញិ។” េតអនកនឹងគិតយ៉ង�? េតបុរសេនះបនេមលធ�ុះ
គំនិតរបស់គតែ់មនេទ? អ ច ឹង េតអនកគិតយ៉ង�ែដរ? េតអនកគិតថេនះជទី
សមគ ល់ៃន�ពះេមស� ុឬី?
110 �បសិនេបេនះជទីសមគ ល់ៃន�ពះេមស�ុកីនុងសមយ័មយួ ��តវែតជទី
សមគ ល់ៃន�ពះេមស�ុសីមយ័កលទីពីរ សមយ័កលទីបី និងទីបនួ។ �គប់
សមយ័កល�តវែតដូចគន  ពីេ�ពះ�ពះមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ េហយេតមន
ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថេមស�ុជី�ពះ? �បកដ�ស់។ �គឺជអនកែដលបន
ចកេ់�បង�ងំ។ �បកដ�ស់។ ដូេចនះ �ទងម់និ�ចផ� ស់ប�ូរបនេឡយ។ �ទង់
�តវែតេ ដែដល។
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111 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទង�់តវេធ�ជទីបនទ ល់ដែដលដូចគន នឹង
�សន�៍ម៉រ ី ែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះពួកយូ�។ េ�យ�រែតជនជតិទងំ
បីគឺ � ំ េសម និង�បជជនរបស់យ៉េផត។ �សនយូ៍� �សនដ៍ៃទ និង
�សន�៍ម៉រ។ី
112 ឥឡូវេនះ អនកសមគ ល់េឃញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឬ? េតមនមនុស�ប៉ុនម ន
នកែ់ដលដឹងថេព�តសមនកូនេ�រេ កនន់រគ�ពះ? េតអនកបនកតស់មគ ល់
េទ? គតប់នេបក�េ ៃថងបុណយទី៥០ ដល់ជនជតិយូ�។ ភលីីពបនចុះេ
ផ�ព�ផ�យដល់ជនជតិ�ម៉រ ី េហយេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយពួកេគកនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ប៉ុែន� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិទនយ់ងមកសណ�ិ តេលពួកេគ
េ េឡយេទ។ ពួកេគ�តវប ជូ នេ ទទួលេព�តស ែដលបន�កៃ់ដេលពួកេគ
េហយពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �តវេហយ? និងផទះរបស់កូេន�ស
េនះ—�សនដ៍ៃទបនទទួល�។ េនះជអ�ីទងំអស់របស់�។ ចបពី់េពលេនះ
មក នង�គនែ់តេបកចំហស�មបអ់នកទងំអស់គន ។ ដូេចនះ អនកេ ទីេនះ េឃញ
េទ �ទង�់តវេបក�។ �ពះមនវធីិេធ�អ�ីៗ។
113 ឥឡូវេនះ �ពឹកេនះ េបអនកែដលបនសនយនឹងពូជេនះ េហយ�បសិនេប
�គបពូ់ជេនះអងគុយេ ទីេនះ… ខញុ ំចងឱ់យអនក�គបគ់ន េជ ។ �បសិនេប�គបពូ់ជ
បន�កេ់ ទីេនះ �បកដ�ស់ពូជនឹងេឃញករសនយ។ ឥឡូវេនះ មនុស�
មន ក់ៗ ែដលឈរេ ទីេនះបនេលកៃដេឡង េហយពួកេគមនិែដលមកេ កនុង
ករ�បជំុពីមុនេឡយ។ ពួកេគជមនុស�ែប�កមុខចំេពះខញុ ំ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់នរ�
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ។ ពួកេគ�គនែ់តចូលមកទីេនះ។ េហយប៉ុនម ននទី
មុនេនះប៊លីី ផ�ល់ឱយពួកេគនូវកតអធិ�� ន េហយេ ទីេនះពួកេគកំពុងឈរេ
ទីេនះ។ មនអនកជេ�ចនេ ទីេនះ េលកៃដេឡង ែដលអនកមនិមនកតអធិ�� ន
េហយអនកកជ៏មនុស�ែប�កមុខេ ទីេនះ។ េនះមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�
េទ។ អនក�គនែ់តេជ ថអនកជអនកទទួលមរតកៃនករសនយេនះ។ អនក�គនែ់ត
េជ ថ េ�យ�រ�ន មរបសួរបស់�ទង ់ អនកបនជសះេសប យ។ េហយេជ េ�យ
អស់ពីចិត� េហយេមល�ទង។់
114 េរ ងែតមយួគតែ់ដលអំេ�យេនះគឺ �គនែ់ត�កខ់�ួនអនកេ �ទង។់ ខញុ ំមនិ
និយយអ�ីទងំអស់ �ទងនឹ់ងមនបនទូល។ េហយ�បសិនេប�ជ�ពះវ ិ ញ ណ
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ៃនករពយករណ៍របស់�ទង ់ េនះេ��ែតងែតមន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
�ែតងែត�តឹម�តវ។ េហយកំុសួរអំពីេគលលទធិេឡយ េ�ពះ�នឹង�តវ�សបនឹង
�ពះគមពរី �បសិនេប�ជ�ពះ។ �ពះមនិ�ចនិយយអ�ីមយួបន រចួ�តឡបេ់ វញិ
េហយបង�ិល�មកវញិ។ ��តវែតដូចគន �គបេ់ពលេវ�។
115 ឥឡូវេនះ អនកេ ទីេនះ អនកេជ ។ ជមយួនឹងអ�ីែដលមនេ កនុង
អនក អនកេជ ។ ឥឡូវេនះកុំផ� ស់ទីេទ ត។ អងគុយេ�យេសង ម�ង តឥ់ឡូវេនះ
ទងំអស់គន ។

យឺតៗនិងទនភ់�ន�់មែដលអនក�ចេធ�បន។

�េកតេឡង េ �ពឹកេនះ ែដលមនុស�ដំបូងែដលឈរេ ទីេនះគឺជបុរស។
ឥឡូវេនះេយងនឹងយកបទគមពរីេនះ។
116 ឥឡូវអនកេឃញថខញុ ំកំពុងឈរេ ទី�? េតមនប៉ុនម ននក�់ចយល់
បន? េនះជមនុស��បស�សីឈរេ ទីេនះ ែដលខញុ ំមនិែដលបនេមលមុខកនុង
ជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ពួកេគមនិែដលសូមបែីតចូលរមួកនុងករ�បជំុ េហយអនកេឃញថ
ពួកេគកំពុងឈរេ កែន�ង�។ ពួកេគមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេនះេទ។
ខញុ ំមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ។ ប៉ុែន��ពះបនសនយ�។ អ�័ប�មំនិដឹងថ
នឹងមនអ�ីេកតេឡងេពលគតយ់កកបិំតេចញេដមបសីម� បអ់ុី�ក ប៉ុែន��ពះបន
សនយស�មបគ់ត។់ េនះបនេ�ះ��យ�។ �ទងប់នទទួលគតជ់មនុស�
ែដលេងបពី�� ប ់េ�យដឹងថ�ទង�់ចេ�បសគតឲ់យរស់េឡងវញិបន។ េត��តវ
េទ? ដូេចនះ�េ�ះ��យ។
117 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះែដលឈរែកបរខញុ ំ ខញុ ំមនិែដលេឃញគត ់ មនិដឹងអ�ីពីគត់
េទ។ េយងជមនុស�ែប�កមុខចំេពះគន េ វញិេ មក។ េយងមនិ�គ ល់គន េទ។
�ពះ�គ ល់េយងទងំពីរ។

ឥឡូវេនះេ�យអំេ�យដេ៏ទវភព�បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បនេ�យ
អំេ�យទន…ឥឡូវេនះ អំេ�យទនទងំេនះបនេកតេ កនុងអនក។ �ពះបន
កំណតទុ់កជមុនមុនកំេណ តពិភពេ�ក។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? ដូេចនះ
�មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំមន េដមបយីកអំេ�យេនះេទ។ �ពះ�គនែ់តេ�ជសេរ ស
�។ ខញុ ំមនិែដលេ�ជសេរ ស�េទ។ �ទងប់នេ�ជសេរ ស�។ េឃញេទ? ដូចជេ��
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ៃនគមពរីស ញ ចស់ និងមនុស�េផ�ងគន  ពួកេគ�តវបនកំណតទុ់កជមុនេដមបេីធ��
េដមបេីធ�កិចចករេនះ។

118 ឥឡូវេនះ �បសិនេបបុរសេនះឈ ឺ ខញុ ំមនិ�ចពយបលគតប់នេទ។
�បសិនេបបុរសេនះមនត�មវករ ���ស័យេលអ�ីែដលគត�់តវករថ េតខញុ ំ
�ចជួយគតប់នឬអត។់ �បែហលជ�បសិនេប�ជអ�ីមយួដូចគត…់អ�ីមយួ
ែដលខញុ ំ�ចជួយគត ់ េហតុអ�ី គឺខញុ ំរកី�យនឹងេធ��។ �បែហលជគតម់ន
កំហឹង។ �បែហលជគតម់និែមនជ�គិ�ទ នេទ។ ឬ�បែហលជគតជ់�គី�ទ ន។
�បែហលជគតជ់អនកែក�ងបន�ំ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ចុះេបគត�់គនែ់តជេចរលួច
ចូល េហយមកដល់ទីេនះ េហយេធ�ខ�ួនដូចជអ�ីមយួ? ចេំមលថមនអ�ីេកតេឡង
—�គនែ់តេមលអ�ីែដលេកតេឡង។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។

119 ប៉ុែន� េឃញេទ អនកឈរេ ទីេនះ បនទ បម់កអនក�ចឈរបនល�ឥតេខច ះ
េ�យដឹងថ�ពះបនសនយ �ពះជមច ស់រក�ករសនយរបស់�ទង។់ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះជមច ស់រក�ករសនយរបស់�ទង ់ រ�ងេ ទីេនះ ឥឡូវេនះ
ចំេពះមនុស�ទងំេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ អងគុយេ ទីេនះ េហយយ៉ង
អស់ពីចិត�ថអនកនឹងេជ �? យ៉ងអស់ពីចិត� េតអនកនឹងេជ េទ? បនទ បម់កអនក
�គនែ់តេជ ខញុ ំ។

120 ឥឡូវសូមេមល។ ចូរេយងយកបទគមពរីមយួ។ ឥឡូវេនះ សីុម៉ូនេព�តសបន
មករក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ លុះមកដល់ឯ�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ �ព ះអមច ស់កម៏ន
�ព ះបនទូល�បបគ់តថ់ គតជ់នរ�—េហយ�បបគ់តអ់ំពីជីវតិរបស់គត។់
ែមនេហយ �ពះេយសូ៊វដូចគន រស់េ សព�ៃថងេនះ។ �ទង…់េតអនកេជ ថ�ទងម់ន
�ពះជនមរស់េឡងវញិេទ? េតអនកេជ ថ �ពះវ ិ ញ ណេមស�ុរីស់េ �តងក់នុង�កមជំនុំ
សព�ៃថងេនះដូចែដល�ែតងែតេធ�ែដរឬេទ? �តវេហយ។

121 ឥឡូវេនះ អនកេ កនុងទស�និកជន ែដលមនិមនកតអធិ�� ន អនកេមល
ែបបេនះ េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់!” ពិត�ស់ គម នកតអធិ�� ន
េ កនុងចំេ�មអនកេទ ខញុ ំបនឱយពួកេគទងំអស់េ ទីេនះ។ អនកេ កនុង
ទស�និកជននិយយថ “�ព ះអមច ស់ �ទងប់ះ៉ពល់ទូលបងគំ។” ែស�ងយល់ថ
េតមនអ�ីេកតេឡង។ ែស�ងយល់ថេតមនអ�ីេកតេឡង…?…
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122 ឥឡូវេនះ េ�ក �បសិនេបមនវធីិកនុងេ�កេនះែដល�ចជួយអនក ខញុ ំនឹងេធ�
�។ េឃញេទ ខញុ ំ�គនែ់តចង ់េយង�គនែ់តជមនុស�ែប�កមុខេ ទីេនះ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ
ជួបអនកជេលកដំបូងរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន� ខញុ ំមនទំនួលខុស�តវ កនុងនមជអនកបេ�ម�ពះ
េដមប�ីបបេ់សចក�ីពិត េហយេធ�ជ�ក�អីំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំ
មនិចងឱ់យអនក�បបខ់ញុ ំពីអ�ីេឡយ។ ខញុ ំ�គនែ់តចងឱ់យអនកេឆ�យមកខញុ ំថេត�ជករពិត
ឬអត ់ េហយបនទ បម់កអនុ ញ តឱយ�ទងេ់ធ��។ េហយ�បសិនេប�ទងនឹ់ងេធ��ម
រេប បដូចគន េ ទីេនះេ ឯេវទិក �មរយៈរបូកយេនះ ែដល�ទងប់នេធ��ម
រយៈរបូកយរបស់�ពះេយសូ៊វ!

េនះជ�ពះេ កនុង�ពះ�គីសទ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំមនិេធ�អ�ី
ទល់ែត�ពះបិ� ែដលគងេ់ កនុងខញុ ំ បង� ញខញុ ំ �ទង�់បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដល�តវេធ�។”
ដូេចនះ �មនិែមនជ�ពះេយសូ៊វែដលបន�បប់ ស�ីេនះេទ។ �គឺជ�ពះវរបិ� ែដល
េ កនុង�ទងប់ន�បប់ ស�ីេនះ។ �គឺ—មនិែមនជ�ពះេយសូ៊វេទែដលដឹងថ សីុម៉ូ
នេព�តសជនរ� គឺជ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ កនុង�ទង ់េ�យដឹងថសីុម៉ូនេព�ត
សជនរ�។ េនះេហយជ�។ េឃញេទ? េនះេហយជ�។

123 ខញុ ំ�ច�បបអ់នកថ ឥឡូវេនះ អនកជ�គិ�ទ នមន ក ់បទ េ�ក េ�ពះអនកមន
—មន—វ ិ ញ ណ�� គមនញ៍បញ័់រយ៉ងកកេ់ក� ។ េហយ គត ់គតគឺ់ជអនកេជ ។
គតជ់�គី�ទ ន។ េហយអនកកំពុងមនជំងឺសរៃស�ប�ទ ែដលេធ�ឱយអនកមន
ប � �កពះ។ េត��តវេទ? [បង�បសនិយយថ “�តឹម�តវេហយ។”—េអដ។]
េឃញេទ? េឃញេទ? ឥឡូវេនះគឺពិត�បកដ។ េត�យ៉ងេមច៉? េតខញុ ំដឹងេ�យ
រេប ប�? េតកនុងេ�កេនះខញុ ំនឹងដឹងេរ ងេនះេ�យរេប ប�? េយងមនិែដល
េឃញគន េ វញិេ មកពីមុនមកេទ។ �ជករពិត។ ែមនេទ? [“�ជករពិត។”]
�បែហលជ�ទងនឹ់ង�បបអ់នកពីអ�ីេផ�ងេទ តអំពីខ�ួនអនក។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ េនះ
គឺជអ�ីមយួ។ ខញុ ំេឃញនរមីន កេ់ ែកបរអនក។ នងេ ជមយួអនក។ �ជ�បពនធ
របស់អនក។ នងក�៏តវករជំនួយ ខ�ះែដរ។ បទ េ�ក។ អនកេជ ថ�ពះ�ច�បប់
ខញុ ំេ ទីេនះថមនអ�ីជប � ជមយួ�បពនធរបស់អនកេទ? [“ខញុ ំដឹងថ�ទង�់ចេធ�
បន។”] មនិអីេទ េ�ក។ នងមនប � េបះដូង ផលវបិក។ �តវេហយ។
ែមនេទ? ភយ័�ពយ ផង។ បទ េ�ក។ ឥឡូវេនះ អនកមនិែមនមកពីទី�កងេនះ
េទ។ អនក�តឡបេ់ វញិ�មផ�ូវេនះ េពលអនកេ ផទះេ ទី�កង សីុនសីុ�ទី។
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�តវេហយ។ អនកមកពីសីុនសីុ�ទីរដ�អូៃហយ៉ូ។ េឈម ះរបស់អនកគឺ មលីីគិន។
�តឡបេ់ ផទះវញិ ឱយបនសុខសបបយ។ �ពះអមច ស់នឹង�បទនពរអនក េហយអនក
នឹងបនជសះេសប យ អនកនិងភរយិរបស់អនក។ �ពះ�បទនពរអនក។

សូមអេ ជ ញមក េ�ក។ េតអនកេជ េទ? ឥឡូវេនះ�គនែ់តមនជំេន ។ កុំ
សង�យ័។
124 ឥឡូវេនះសូមេគរពយ៉ងពិត�បកដ។ អនក�ល់គន ឥឡូវេនះ�គនែ់តមនករ
េគរពពិត�បកដ ចូរេ េសង ម។ េឃញេទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិតជខម សេអ ន
�ស់។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខម ស់េអ ន េឃញេទ
�គនែ់តមនកររខំនបន�ិចបន�ួចរខំន�ទង។់
125 េយងេ �ម�គេពទយ អនក�តវែត�� បភ់� មៗ េ�យជំងឺេបះដូង។ �តវេហយ។
អនកបនមកទីេនះពីទី�កងឈកីេ�គ  េ�កម៉ូស�ី។ េឈម ះដំបូងរបស់អនកគឺ ធី
អូឌរ័។ េតអនកេជ �ពះេទ? [បង�បសនិយយថ “បទ។”—េអដ។] បនទ បម់ក
�តឡបេ់ ផទះ េហយរស់េ  កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយបន
សុខសបបយ។ �ពះ�បទនពរអនក។
126 េតអនកេជ �ពះេទ? [បង�សីនិយយថ “�បកដ�ស់។ ចស
េ�ក។”—េអដ។] អនករងទុកខជមយួនឹង�ថ នភពេ កនុងេជងរបស់អនក។ អនកមក
ពីេ�កទី�កងផងែដរ។ អនកមកពីអូវនិបូរ ៉ ូរដ� េកន�គី។ េឈម ះរបស់អនកគឺេ�ក�សី
ែឡម ។ �តលបេ់ ផទះវញិេហយបនជសះេសប យចុះ។
127 ស�ីែដលអងគុយេ ទីេនះកម៏កពី អូវនិបូរ ៉ែូដរ។ មនដំេ េ េលសុដនរ់បស់
អនកេ ទីេនះ។ សនមតថ់នឹង�តវវះកតេ់ ៃថងែស�ក។ េ ចុះ សូមេជ  េហយ
រស់េ ។
128 េតអនកេជ េទ េ�ក? [បង�បសនិយយថ “បទ ខញុ ំេជ ។”—េអដ។] េយង
ជមនុស�ែប�កមុខចំេពះគន េ វញិេ មក។ េឈម ះរបស់អនកគឺេ�កហគីលមរ័។
�តវេហយ។ អនកមកពី �នឌឺ់សិន រដ� ឥ�� �� ជកែន�ងែដលចលន�កមជំនុំ
ដអ៏�ច រយ។ �តវេហយ។ អនកកំពុងឈរេ ទីេនះស�មបកូ់ន�សីរងេ�គះមយួែផនក
របស់អនក។ នងពិករេ�យែផនកខ�ះ។ េតអនកេជ េទ? បនទ បម់កេ ផទះ េហយ
ែស�ងរកនង�មរេប បែដលអនកេជ ។ �តវេហយ។ �ពះ�បទនពរអនក។ ចូរមន
ជំេន ។ េជ ចុះ។
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129 េជ អស់ពីចិត� �េ�ក? [បង�បសនិយយថ “បទេ�ក។”—េអដ។]
អនកមកពីឥ�� ��ប៉ូឡូញ។ អនកគឺជអនកបេ�មៃនដំណឹងល�។ េនះជ�បពនធ
របស់អនក។ អូ-ហូ។ នងករ៏ងទុកខែដរ។ នងមនប � បំពង�់�រេ កនុង
បំពង�់�រ។ �គេពទយ…មនប � េបះដូង �បពន័ធ�ប�ទតិចតួច។ ខញុ ំេឃញ
នងថ�ងក់នុង�តេច ក។ អ�ី…មកេនះ។

វ ិ ញ ណថ�ងេ់អយ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំបងគ បអ់នកេ�យ�ពះដ៏
មន�ពះជនមរស់ សូមេចញពី ស�ីេនះ។

ឥឡូវអនក�ច�� បខ់ញុ ំបនេហយមនិអីេទ។ អនកទងំពីរ�ចេ ផទះបន
េហយសុខសបបយ។ �តឡបេ់ ផទះរបស់អនកវញិ។ អនកឮខញុ ំ េហយអនកនឹង
សុខសបបយ។ អនកនឹងមនិអីេទ។
130 េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�េទ? �គនែ់តមនជំេន េល�ពះ។ េជ ។
131 ជំងឺរ�កសន� ក ់និងេរ ងចស់េនះគឺជេរ ង��កកដ់�៏�កក។់ េតអនកេជ ថ
�ពះនឹងេធ�ឱយអនកជសះេសប យេទ? បនទ បម់កេដរចុះេ�កម�មទីេនះ។ ចូរេ ផទះ
វញិ េ�យសរេសរ�ពះនម�ទងថ់ “សូមអរគុណ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”

មូលេហតុែដលខញុ ំចបយ៉់ងេល ន ស�ីមន កេ់នះមនេរ ងដូចគន  ឈសឺន� ក។់

េតអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឱយអនកជសះេសប យេទ? [បង�បសនិយយថ
“បទ។”—េអដ។] មនិអីេទ េ�ក។ បនទ បម់ក�គនែ់តេដរចុះេ ទីេនះ េហយ
និយយថ “សូមអរគុណ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ” េហយេ ផទះ។
132 មនិអីេទ បង�សី �គនែ់ត�តឡបេ់ វញិ េហយេជ ចុះ។ អនកកំពុងែតរងឹ
ជងគង ់ េ ទីេនះ េហយប � េបះដូងរបស់អនកជេដម។ �តឡបផ់ទះវញិ និយយ
ថ “សូមអរគុណ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ” េហយឱយបនជសះេសប យ។ េជ េលអ�ីៗ
ទងំអស់ែដលមនេ កនុងអនក។
133 េតអនកេជ េទ? ចុះអនក�ល់គន ខ�ះ េ ខងេ�កេនះ េជ យ៉ងេមច៉ែដរ?
134 ស�ីតូចែដលអងគុយេ ទីេនះ សកក់បលេខម  េកតជំងឺឆកួត�ជក េតអនកេជ ថ
�ពះនឹងេធ�ឲយអនកជសះេសប យេទ? េតអនកទទួលយក�េទ? �តវេហយ។ េបអនកចង់
�ទងនឹ់ងេធ�។



កនក់ប�់ចកទ� ររបស់ស�តវ 39

135 អងគុយេ ទីេនះ មន�គអធិបបយអងគុយេ ទីេនះ ចងេ់ដរេក កជិតជមយួ
�ពះ។ ែមនេទ េ�ក? េតអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ��ស�មបអ់នកេទ? េលកៃដេឡង
េហយនិយយថ “ខញុ ំទទួលយក�។” អូ-ហូ។
136 ស�ីមន កេ់នះអងគុយេ ទីេនះ េបះៃដចុះ។ នងមនប � ខងវ ិ ញ ណែដល
នងកំពុងគិត។ �តវេហយ។
137 េនះជ ស�ីតូចមន កេ់ ទីេនះ ឆងល់ថេតនងនឹងមនកូនឬអត?់ �តវេហយ។
អនកបនចូលរមួកនុងករ�បជំុរបស់ខញុ ំមយួ។ ខញុ ំបនសនយនឹងអនក េ�យ�ពះនម�ពះ
ថនឹងមនកូន។ េតខញុ ំែមនេទ? �តវេហយ។ បនទ បម់កេ ផទះេហយមន�ចុះ។ កុំ
បរមភអំពី�េទ តេឡយ។
138 េតអនក�ល់គន  េជ អស់ពីចិត�េទ? េតអនកទងំអស់គន េជ េទ? ពូជរបស់អ�័ប
�នឹំងកនក់ប�់ចកទ� រជ�ចកទ� រៃនខម ងំស�តវ។ េតអនកជពូជរបស់អ�័ប�ំ
េ�យ�រ�ពះេយសូ៊វ�គីសទឬ? េលកៃដេឡង�បសិនេបអនកជពូជរបស់អ�័ប�ំ
ែមន។

បនទ បម់ក�កៃ់ដរបស់អនកេ េលអនកជិតខងរបស់អនកេ េលអនកជិតខង
របស់អនកេ េលគន េ វញិេ មក។ �កៃ់ដរបស់អនកេលគន េ វញិេ មក។
កនក់ប�់ចកទ� រឥឡូវេនះ។ �គឺជរបស់អនក។ �ជកមមសិទធិរបស់អនក។
“ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះអនកជំងឺ។ �ពះនឹងេលកពួកេគ
េឡង។” មនិអីេទ ចូរអធិ�� ន�មរេប បរបស់អនក។ សូមអធិ�� ន�មរេប ប
ែដលអនកេធ�េ �ពះវ�ិររបស់អនក។ អធិ�� នស�មបម់នុស�ែដលេ ជមយួអនក
ឥឡូវេនះ។ �កៃ់ដរបស់អនកេលគន េ វញិេ មកេហយអធិ�� ន។
139 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងមកកនុង�ពះនមដម៏នមហិទធិឫទធិៃនពូជ�ពះ�ជយ ពូជ
របស់េ�កអ�័ប� ំ ែដលបនសនយនឹងេ�កេ េលភន ំ ែដល�ទងប់នផ�ល់
កូនេច មមយួ េហយ�កកូ់នេច មេនះេ ទីរេ��ថ ន ជេរ ង�ថក៌ំបងំ ដូច
�ទងប់នេធ��កស់ត�កំ�បកទងំេនះ កលពីម�លិមញិ។

ឱ�ព ះអមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងប ជូ នអំ�ច ជេសចក�ី
ជំេន ។ េហយអនុ ញ តឱយ�គបពូ់ជ…ទូលបងគំដឹងថ ពួកេគនឹងេធ��ម�ព ះអមច ស់
េ�ពះ�ទងម់ន�ព ះបនទូលថ “ពូជរបស់អ�័ប�។ំ” េហយ�បសិនេបមនអនកខ�ះេ
ទីេនះែដលបនែក�ងខ�ួនជពូជ េហយមនិែមនជពូជេនះេទ អតេ់ទសឱយពួកេគ
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ស�មបក់រចងេ់ ទីេនះ ឬេធ�ពុត។ េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឥឡូវេនះ
បនបេ ឆ ះ�ពលឹងពួកេគេ�យេសចក�ីជំេន ែដលមនជីវតិ។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធយងចូលេ កនុងចិត��គបគ់ន  េហយពយបលអនក�ល់គន េ ទីេនះ។ ពួកេគ
ចបៃ់ដគន េ វញិេ មក។

ពូជ�ជយបននិយយថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។
�បសិនេបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជេឡងវញិ។” េហយអនកែដល
បនសនយគឺមនវត�មនេ េពលេនះ េ�យបង� ញខ�ួនថ�ទងេ់ ទីេនះ។ មន
�គបពូ់ជកនុងៃដរបស់ពួកេគេ េលគន េ វញិេ មក។ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹង
េធ��មអស់អនកែដលេជ ។” សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡងេល�គបៃ់ដរបស់
ពួកេគ េ កនុងចិត�ៃនមនុស� ចូលេ កនុងរបូកយ េហយេ�បសមនុស�ទងំអស់
ែដលេ កនុងវត�មនដេ៏ទវភព។ សូម�បទនមក �ព ះអមច ស់។

ទូលបងគំបេនទ ស�រក�។ ទូលបងគំបេនទ សករមនិេជ ទងំអស់។ ទូលបងគំ
បេនទ ស�គបវ់ ិ ញ ណ��កក។់ ទូលបងគំស�ីបេនទ ស�ល់អនកែក�ងបន�ំ។ ទូលបងគំ
បេនទ សអ�ីៗែដលផទុយនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជំនួសកែន�ងរបស់�ទងេ់ កនុងេបះដូងៃន�បជជនឥឡូវេនះ �មរយៈេសចក�ី
ជំេន ។ សូមឲយ�ល់ជំងឺ និង�គបជំ់ងឺទងំអស់ �ល់ទុកខទងំ�យចកេចញពី
មនុស� កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
140 ឥឡូវេនះ ពូជរបស់អ�័ប� ំ អនកជវង��តកូល អនកទទួលករសនយ េ�យ
�ពះគុណ និងជំនួយពី�ពះ េតប៉ុនម ននក�់ចេលកៃដបន និយយថ “ខញុ ំបន
ទទួលអ�ីែដលខញុ ំសំុ។” សូមអរគុណ។ េនះេហយជ�។ េនះេហយជអ�ីែដល
សនយស�មប។់ េនះេហយជអ�ីែដលករសនយ�តវបនផ�ល់ឱយ អនក�ចក� យជ
អនកទទួលមរតកៃនអ�ីៗទងំអស់ �មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលបនសេ ងគ ះ
អនក។ �ទងប់នសេ ងគ ះអនកពីអំេពបប។ �ទងប់នសេ ងគ ះអនកពីជំងឺ។ �ទងប់ន
សេ ងគ ះអនកពីេសចក�ី�� ប។់ �ទងប់នសេ ងគ ះអនកពីនរក។ �ទងប់នសេ ងគ ះអនក
ពីផនូរ។
141 អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំប៉ុែន�េយងទងំអស់គន ចូលេ កនុងផនូរ។”
ប៉ុែន�ផនូរមនិ�ចឃំុេយងបនេទ។ �ទងប់នេ កនុង� ែដរ ប៉ុែន��មនិ�ចឃំុ�ទង់
បនេទ។ ពិត�បកដ�ស់។ �មនិ�ចឃំុ�ទងប់នេទ។
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142 “បង�បស �បណ� ំខញុ ំែតង�តវលបងួ�ស់។” �ទងក់ដូ៏ចគន ែដរ។ ប៉ុែន��ទង់
បនសេ ងគ ះអនកពីករលបងួ។
143 “ចូរកុំនេំយងេ កនុងករលបងួេឡយ ប៉ុែន�សូមរេំ�ះេយងឲយរចួពី
េសចក�ី��កកវ់ញិ។” េឃញេទ �ទងប់នេធ��។ �ជរបស់អនកទងំអស់។
អ�ី�គបយ៉់ងគឺជរបស់អនក �មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងផ់�ល់ឱយអនកនូវអ�ី
�គបយ៉់ង េ�យឥតគិតៃថ�។ មនិមនករបង�់បកស់�មប�់ េហយកម៏និមន
អ�ីទងំអស់។ ��គនែ់តជរបស់អនកឥឡូវេនះ។ េតអនកមនិសបបយចិត�េទឬ? េត
អនកមនិសបបយចិត�ចំេពះ�ទងេ់ទឬ? អរគុណដល់�ពះ។
144 ឥឡូវេនះ នឹងមនកមមវធីិ េនះ យបេ់នះ។ បទ។ យបេ់នះេម៉ង�បពីំរកន�ះ។ ខញុ ំ
នឹងឱយ�គគង� ល�បបអ់នក។ ឆបេ់ឡង។ ឆបម់ក។

ឥឡូវេនះ េ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ ប ់ េប�ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំនឹង
�តឡបម់កអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ េ េ�ងឧេបសថ ឬេ ទី�មយួ។ 
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