
អនកឈនះដអ៏�ច រយនិងខ� ងំពូែក

 អរណុសួស�ី ដល់អនកទងំអស់គន ។ “រកី�យៃថងបុណយអុីេសទរ” ដល់
អនក�ល់គន ! េនះគឺជៃថងមយួកនុងចំេ�មៃថងដអ៏�ច រយបំផុត កនុងកររឭំក

ដល់កររស់េឡងវញិរបស់�ពះអមច ស់ៃនេយង។ �ជៃថងដអ៏�ច រយបំផុតមយួៃន
�បវត�ិ� ស�ពិភពេ�ក។ �ជកររស់េឡងវញិ។ េហយេយងរកី�យ�ស់ែដល
បនេ ទីេនះ �ពឹកេនះ េ ៃថងដអ៏�ច រយេនះ។ េហយេដមបេីមលេឃញ�ពះ�ទិតយរះ
និងផក ែដលេកតេចញពីែផនដី �គបយ៉់ងនិយយអំពីបុណយអុីេសទរ។

េហយឥឡូវេនះ សូមឲយេយងេ�នកបលចុះបន�ិចសិន។
2 ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងមកកនុងវត�មនរបស់�ទង។់ េហយេយងកំពុងរពឹំង
ថ�ទងនឹ់ង�បទនដល់េយងេ �ពឹកេនះនូវពរជយ័បែនថមេទ តពី�ថ នសួគ ៌ ករ
បះ៉ពល់ៃនបុណយអុីេសទរេ កនុង�ពលឹងរបស់េយងផទ ល់ េ េពលែដលេយង
ចកេចញពីទីេនះ េយង�ចនឹងនិយយ ដូចជអនកែដលមកពី�កងេអម៉ុសថ “េត
ចិត�របស់េយងមនិេឆះឆលួកនុងខ�ួនេយងេ�យ�រវត�មនរបស់�ទងេ់ទឬ?” ដបតិ
េយងសូម�កនុង�ពះនម�ទង ់និងស�មបសិ់រលី�របស់�ទង។់ �ែមន៉។
3 េ កនុងេស វេ ចុងេ�កយ ជំពូកទី២៨ៃនដំណឹងល�របស់ម៉ថយ និងខទី៧
ខញុ ំចង�់នអតថបទមយួ ដូចេយងចូលេ កនុងកមមវធីិេនះ។

រចួេ ឲយឆប ់ �បបដ់ល់ពួកសិស��ទងថ់ �ទងម់ន�ពះជនមរស់ពី
�� បេ់ឡងវញិេហយ េមល �ទងយ់ងេ ឯ�សកកលីេឡ មុនអនក�ល់
គន ៗ នឹងេឃញ�ទងេ់ �សកេនះ ែន ខញុ ំបន�បបអ់នក�ល់គន េហយ។

4 មនេបសកកមមដអ៏�ច រយជេ�ចនែដលបនផ�ល់ដល់មនុស� និង�បជជន
េ េលែផនដីេនះ។ ប៉ុែន�មនិែដលមនេបសកកមម�សំខនដូ់ចេនះេទ “ចូរេ
�បបព់ួកសិស�របស់�ទងថ់ �ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ។” េនះជេបសកកមម
ដអ៏�ច រយ។ េហយមេធយបយែតមយួគតែ់ដល�ចផ�ល់ឱយបន គឺេ�យ�រែត
�តវែតមនជយ័ជំនះដអ៏�ច រយ ជមុនសិន។
5 មនមនុស�េ សមយ័េយងេនះ េហយកនុងសមយ័កលកន�ងេ  និងកនុង
�បវត�ិ� ស�ដអ៏�ច រយៃនេ�កីយេ៍នះ េ កនុងសមរភូមដិធ៏ំ និងទូលំទូ�យរបស់
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� មនអនកឈនះដអ៏�ច រយជេ�ចន េរ ងដអ៏�ច រយជេ�ចនែដល�តវបនេធ�ស�មប់
ពូជមនុស�។
6 ជឧទហរណ៍ ខញុ ំកំពុងគិត ដូចជខញុ ំចុះមក�ពឹកមញិ េ�កកពី�ពលឹម មនិសូវ
មនឱកសេរ នេ�ចនេទ។ េ�យ�រខញុ ំមនិដឹងថែផនក�េទ យបម់ញិ េយងនឹង
មនៃថងេនះ រ�ង�គគង� លនិងខញុ ំ េ កនុងកមមវធីិ។ ប៉ុែន�េ េលផ�ូវរបស់ខញុ ំចុះមក ខញុ ំ
បនគិតថេតមនអ�ី េ �ពឹកេនះ ជករល�បំផុតែដលខញុ ំដឹងេដមបនិីយយេ កន់
� ស�របស់�ទង ់ េដមបទីទួលយក�រមយួ។ ខញុ ំបនគិតពីេរ ងេនះ “ចូរេ �បប់
ពួកសិស�របស់�ទង។់” ឥឡូវេនះ ពួកសិសស្របស់�ទងគឺ់ជ “អនកេដរ�ម�ទង។់”
សិស� គឺជ “អនកែដលេធ��ម។” េហយខញុ ំបនគិតអំពី�បធនបទេនះ អនកឈនះដ៏
អ�ច រយនិងខ� ងំពូែក។
7 េហយគិតថេតេយងមនអនកឈនះដអ៏�ច រយប៉ុនម ននកក់នុងេ�កេនះ េហយ
អ�ីែដលអ�ច រយែដលពួកេគបនេធ�េដមបបីន�និងេធ�ឱយរេប បរស់េ របស់មនុស�
កនែ់ត�បេសរេឡង។ ខញុ ំកំពុងគិតអំពី �ប៉ូេឡអុងដអ៏�ច រយ កលពីជំននរ់បស់
គត ់ រេប បែដលគតម់និែមនជជនជតិប�ងំពិត�បកដ ប៉ុែន�គតម់នអ�ីមយួ
េ កនុងចិត�របស់គត។់ ដំបូង គត—់គតេ់មលងយប�ងំ គតម់និចូលចិត�
េទ។ គតម់កពីេកះ។ ប៉ុែន�គតម់នគំនិតមយួកនុងចិត�ថ ៃថង�មយួគតនឹ់ង
យកឈនះ។ េហយេហតុផលែដលគតម់នេរ ងទងំេនះកនុងចិត� គត�់តវមនអ�ី
ែដល�តវេធ�។
8 ចំេពះបុរស�គបរ់បូ មុននឹង�ចេធ�ករងរបន អនក�តវែតមនេហតុផលខ�ះ
េសចក�ីេយងខ�ះ អ�ីមយួែដលអនកកំពុងេធ�ករ ស�មបេ់គលបំណងករងរ អ�ីមយួ
ែដល�តវេធ�ករបន�។
9 េហយដូចែដលេយងដឹង��បេ់ហយ េ�យយក�បវត�ិរបស់ហុីែត�រ…ឬមនិ
ែមនរបស់ហុីែត�រេទ ប៉ុែន�ជ—របស់�ប៉ូេឡអុង ថគតប់នេ �ន�ពះចន័ទ និង
េ�យករផ� ស់ប�ូរៃនផក យ។ គតប់នេធ�ករ�មរេប បេនះ េហយេ�យរពំឹងទុក
េ�ពះេពលមយួែដលគតេ់ធ�ដូេចនះ េហយគតប់នទទួលជយ័ជមនះ។ េហយគត់
បនចូលមកកនុង�បេទសប�ងំ េហយគតប់នក� យជអនកឈនះដអ៏�ច រយ។ គត់
បនសម� បម់នុស�ជេ�ចននក ់េ�ពះេគមនិយល់�សបនឹងគត។់ េហយគតប់ន
សម� ត�បេទសរបស់គតទ់ងំមូលពីអ�ីែដល�បឆងំនឹងគត។់ គត�់គនែ់តលុប
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�េចលទងំ�សង េ�ពះគត�់តវែតមន��មវធីិេនះ។ �បសិនេបគតម់និមន
�ែបបេនះេទ �នឹងមនេរ ង�បឆងំគត�់គបេ់ពល េហយែផនករដអ៏�ច រយរបស់
គតែ់ដលគតម់នេ កនុងគំនិតរបស់គត។់ ជីវតិរបស់គតនឹ់ង�បឈមមុខនឹង
ប �  ដូេចនះគត�់តវែតឱយនគរទងំមូលរបស់គតល់�ឥតេខច ះ�មែដលគត�់ច
ទទួលបន។
10 ខញុ ំគិតថឥឡូវេនះ អនកកំពុងែត�មខញុ ំកនុងេរ ងេនះ ជអនកឈនះដអ៏�ច រយែដលខញុ ំ
កំពុងគិត។ អ�ីៗទងំអស់េ កនុង�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ទង�់តវែតស�មប�់ទង។់
��តវែតជេបះដូង �ពលឹង និងរបូកយស�មប�់ទង។់ គម នអ�ី�ច�បឆងំនឹង�ទង់
បនេទ។ អ�ីែដល�បឆងំនឹង�ទង ់ �ទងនឹ់ង�តវ�ចនេចល។ �ទង�់តវែតមនអ�ី
�គបយ៉់ងស�មប�់ទង។់ េហយេ េពលែដល…
11 �ប៉ូេឡអុង គតប់នកន�់វធុ កណុង កេំភ�ង កេំភ�ងខ�ី �វ។ េហយ
គតប់នេចញេ ជមយួនឹងគំនិតមយួថគតនឹ់ងយកឈនះពិភពេ�ក។ េហយ
គតប់នអនុវត�ជកែ់ស�ងេ �យុ�មសិបបី។ កលគតេ់ េកមង គត�់តវ
បន�មឃត។់ េហយកិត�ិនមដអ៏�ច រយរបស់គតប់នេធ�ឱយគតម់នសទីល
ផទ ល់ខ�ួន។ េហយ�បនេធ�ឲយគតភ់យ័�ពយ រហូតដល់គត�់� បេ់ �យុ
�មសិបបីឆន  ំ ជអនកេញ ន��។ ភពលបលីបញរបស់គត ់ គតម់និ�ចឈរ
មបំនេទ។ េហយខញុ ំគិតពីបុរសមន កែ់ដលេ �យុ�មសិបបីឆន  ំ បនយកឈនះ
ពិភពេ�កេហយបន�� បេ់�យ�រេ�គ ង�សវងឹ េ�យ�រែតកិត�ិនមរបស់
គត ់ េហយបនបតប់ងេ់គលករណ៍ែដលគតក់ំពុងែតតសូ៊។ គតគឺ់ជ—គត់
គឺជ�បេភទ ឬមនិែមនជ�បេភទ ខញុ ំនឹងនិយយ ប៉ុែន�គតគឺ់ជឧបករណ៍របស់
�រក�។ េហយករពយយមេដមប�ីបយុទធ�បឆងំនឹងពិភពេ�កបនធ� កចុ់ះ
េហយគតប់នប�ជយ័េ �យុ�មសិបបីឆន ។ំ
12 ប៉ុែន� អូ អនកឈនះ ដខ៏� ងំពូែកមន កេ់នះ ែដលខញុ ំកំពុងនិយយ េ �យុ
�មសិបបីឆន  ំ ដេណ� មបនអ�ីៗទងំអស់ែដលមនេ េលែផនដី និងកនុង—កនុង
នរក។ េ �យុ�មសិបបីជអនកឈនះដអ៏�ច រយនិងខ� ងំពូែក!
13 ខញុ ំកំពុងគិតអំពីករ�បយុទធដអ៏�ច រយែដល�តវបន�បយុទធេ េលទី�ន។
េយងបនដឹង េដមបបី ច បជ់មយួ�ប៉ូេឡអុង ថគតម់កប ចបេ់ វតេធលូ។ �
ជឯកសិទធិរបស់ខញុ ំ កលពីមនិយូរប៉ុនម នមុនេនះ កនុងករេមលករែក�ងបន�ំៃនរេទះ



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

ចំបងំរបស់គត ់ និងពីទព័េសះនិងបុរស អំពីរេប បែដលេគ�កេ់ សមរភូម។ិ
េហយរេទះចំបងំកែ៏បកកងខ់ង�� ំេចញេ កនុង�លទំនប ែដលជកែន�ង�ងំ
បង� ញដអ៏�ច រយេនះ។
14 េហយអ�ីែដលជភពផទុយគន គឺៈ េដមបកីតស់មគ ល់បុរសេនះេ �យុ
�មសិបបី និងភព�ម៉ស់ែដល�កេ់ ទីេនះកនុងករចងចៃំនសមរភូមដិ៏
អ�ច រយ និងជយ័ជំនះរបស់គត ់រចួេ �កងេយរ�ូឡិម េហយេមលផនូរទេទ ទុកជ
អនុស�វរយីៃ៍នអនកចបងំដខ៏� ងំពូែក។
15 មយង៉េទ ត មនអ�ីមយង៉កនុងករយកឈនះ។ េបេយងមនអ�ីែដលេយងកំពុងែត
តសូ៊ េបមនជំងឺកនុងខ�ួនេយង េហយេយងកំពុង�បយុទធគន រ�ងេសចក�ី�� ប់
និងជីវតិ េត�ជជយ័ជមនះយ៉ង�េ េពលែដលេយងេឃញថ��តវបន
ឈនះ។ �បសិនេបេយងកំពុងតសូ៊នឹងទម� បដ់អ៏�ច រយមយួចំនួន ឬអ�ីែដលអ�ច រយ
មយួចំនួនែដលផ�ល់កម� ងំចិត�ដល់េយង េ េពលែដលទងជ់តិដអ៏�ច រយបន
បកេ់បក េហយេយងបនយកឈនះ� េត�រមមណ៍ែបប�ែដល�ផ�ល់ឱយេយង
េ កនុងខ�ួនេយង តបតិេយង�ចក� យជអនកឈនះ។
16 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងគិតអំពីស ងគ មចុងេ�កយ េហយរេប បែដលហុីែត�របនយ
ក�កង�៉រស��៉។ េហយ�ល�ឺមង៉ប់នគិតថ េនះគឺជជយ័ជមនះដអ៏�ច រយបំផុត
មយួែដល�ចមន េ�យ�រែត�បធន�កមដអ៏�ច រយរបស់ពួកេគគឺ �ដុល ហុី
ែត�រ បនបំផ� ញអ�ីៗទងំអស់េ �៉រស��៉ភ� មៗ បក�់ព នេហយ�ព នធំករ៏លំ។
ឯក�រទងំេនះមនរបូភពដអ៏�ច រយៃនករដួលរលំៃន�ព ន។ ជនជតិ�ឡឺម៉
ងប់នេដរ�មផ�ូវ េហយពួកេគបន�យសគរ េហយពួកេគបនផ�ុ ំកែ ច  េហយ
យន�េ�ះ�បព់នេ់�គ ងបនឆ�ងកតគ់ត ់ ខណៈែដលគតប់នឈនះជយ័ជមនះ
ដអ៏�ច រយជេលកដំបូងរបស់គត។់ ករ�ងំខ�ួនដូចជ�ឡិច�នឌឺ់ដអ៏�ច រយ ឬ
�ប៉ូេឡអុង េដមបយីកឈនះពិភពេ�ក ប៉ុែន�េតគតប់នេ �? េ កនុងភព
�ម៉ស់។ �បកដ�ស់គតប់នទទួល។
17 ខញុ ំ�ចចបំនេ េពលែដលពួកេគបន�ងសង�់ចកភូមដអ៏�ច រយ។ �តវែត
មន…�បសិនេបពួកេគឆ�ងកតភ់ន។ំ េកមង�បសខ�ះកំពុងអងគុយេ ទីេនះេ �ពឹក
េនះ �បែហលជបនឆ�ងកតផ់�ូវដអ៏�ច រយេនះ។ េត�ជកិចចករអ�ីេ ! េតករងរ
ពិតបនប៉ុនម ន េហយេតេគេធ�អ�ីេ ! េហយចំ�យលុយប៉ុនម នកនុងករ�ងសង់
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�ចកភូមេនះ គឺ�ប�់នដុ�� រ! េកមង�បសែដលបតប់ងជី់វតិ អំឡុងេពលេធ�
ដូេចនះ! ប៉ុែន�ទីបំផុត េហយមយួសនទុះេ�កយមក េ េពលែដលចមង យម៉យល៍
ចុងេ�កយៃនផ�ូវបនបតេ់ េហយ េពលឆ�ងផុតេហយ េនះសំេឡងជយ័ជំនះ
កប៏ន�ឺេឡងពីប�� ជន! ពួកេគមន�ចកមយួែដលពួកេគ�ចឆ�ងកតភ់នជំមយួ�
េដមបទីទួលបនជយ័ជំនះ។

18 ខញុ ំកំពុងគិតអំពីផ�ូវមយួេទ ត ែដលៃថងមយួ��តវចំ�យេលជីវតិរបស់
�ពះអមច ស់ែដលបន�បទនពររបស់េយង។ �មនិ�តឹមែតជផ�ូវេ េលែផនដី
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ជផ�ូវ�យេវមយួែដលេគេ ថ “ផ�ូវៃនភពបរសុិទធ” កែន�ង
ែដលមនិ�� តមនិ�ចឆ�ងកតប់នេឡយ គឺមនែតអនកែដលមនម៉កប៉ុេ�� ះ។
មនែតអនកែដលេ �តងច់ំេហ ង�ទងគ់ងប់៉ុេ�� ះ ែដល�តវឆ�ងកតផ់�ូវេនះ។

19 ជយ័ជំនះដអ៏�ច រយ�តវបនឈនះ។ េយងជេ�ចននកស់ព�ៃថងេនះ�ចចបំន
ចបស់អំពីស ងគ មេ�កេលកទីមយួ។ ខញុ ំចថំខញុ ំេ េកមង ខញុ ំ�ចលឺសំេលងផទុះ
សូមបែីតកសិករ េ �ល កឈ៏បេ់សះ េហយ�គវមីកួ។ ពួកេគបនែ�សក។ ពួកេគ
បនែ�សក។ េតមនអ�ីេកតេឡង? ស ងគ មបនប ចប។់ ជយ័ជំនះ�តវបនឈនះ។
េសដ�កិចចដអ៏�ច រយែដលេយងកំពុងែតតសូ៊ ទីបំផុតេយងបនទទួលជយ័ជំនះ។

20 ខញុ ំកំពុងគិតអំពីស ងគ មេ�កេលកចុងេ�កយេនះ។ ខញុ ំរស់េ ឆ�ងផ�ូវ។ េហយ
េ េពលែដលករផ�ុ ំកែ ចចបេ់ផ�ម មនុស�រតចូ់លេ កនុងទីធ�  ស�ីែដលពក�់វ
ប៉ករ់បស់ពួកេគ េ�ះពួក�េចញ េហយែហលេ េល�កស។ �គបក់េំភ�ង
បនេ�ះកតេ់ដមេឈ។ ផ�ុ ំកែ ច ។ រថយន�បនរតេ់ពញផ�ូវ។ មនុស�លុតជងគង់
េហយេលកៃដេឡង។ ពួកេគបនែ�សក។ ពួកេគបនយំ។ េហតុអ�ី? េ�យ�រែត
ស ងគ មបនប ចប។់ េហយអនកែដលមនពរ គឺកូន�បសជទី�ស�ញ់ែដល
ឆ�ងកតស់មុ�ទ នឹងជិះទូកេ ផទះម�ងេទ ត។ ជយ័េយ! ដល់េម៉ងេហយ រេំភបដល់
េបះដូង�! ជេយបុណយស�មក! យបេ់នះ អនក�ល់គន េលងេសចែបបេនះ អនក
�ចេដរចូលេភជនីយ�� នេហយញុំអី េហយេដរេចញេ មនិបចប់ង�់បកេ់ទ �
នឹងមនិអីេទ។ អនក�ចេ�ប�នបនទ បពី់េគជិះេហយ �មនិអីេទ។ អនក�ច�បបថ់
អនកចងប់នអ�ី េហយអនក�បែហលជបន�េហយ។ េ�ពះេហតុអ�ី? ជយ័ជំនះ�តវ
បនឈនះ។ េកមង�បសបនមកផទះ។ �ចបស់ព��គបេ់ហយ។
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21 េហយខញុ ំគិតថ បងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំេអយ ���កក�់ស់ែដល�រមមណ៍
ែបបេនះមនិ�ចេ បន�គបេ់ពលេវ�។ ប៉ុែន�ចំេពះ�គិ�ទ នវញិ �ពឹកេនះបន
ទទួលជយ័ជំនះ។ កណ�ឹ ងអំណរកំពុងេ�ទ។៍ ស ងគ មបនចបេ់ហយ រ�ង�ពះ និង
មនុស�។ ជយ័ជំនះ�តវបនឈនះ។
22 មុនេពលជយ័ជំនះ�មយួ�ច�តវបនឈនះ �តវែតមនករចំ�យដធ៏ំ។
អូ ៎ តៃម�ប៉ុនម ន! េហយេពលខ�ះ��ជលេ� �ស់ េហយពួក�បេងកត�� ក�ន ម
ដអ៏�ច រយ រែហក។ ប៉ុែន� េដមបមីនភន ំ េយង�តវមន�ជលងភន។ំ មុនេពលេយង
មនពន�ឺៃថង េយង�តវែតជួបេភ� ង។ មុនេពលេយង�ចមនពន�ឺ េយង�តវែតមន
េពលយប។់ មុនេពលេយង�តឹម�តវ េគ�តវែតមនខុស េបមនិដូេចនះេទអនកមនិែដល
ដឹងថអ�ីខុសេនះេទ។
23 ប៉ុែន�េដមបយីកឈនះនិងករ�បយុទធដអ៏�ច រយបំផុតេរ ង�ល់ករឈនះ មន កប់ន
េដរេចញពីសិរលី� ជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ។ េហយ�ទងម់និបនទទួលយក
របូអងគ�ទងជ់ទ�មងេ់ទវ�េឡយ។ �ទងម់និបនមកជមនុស�អ�ច រយេទ។ ប៉ុែន�
�ទងនឹ់ងប ជ កថ់�មនិ�តវករយកកេំភ�ងធំ និង�គបក់េំភ�ង និង�គបែ់បក
បរមណូ េដមបឈីនះស ងគ មេទ។ �ទងប់នេស� កពកេ់�យបនទ បខ�ួន ដូចជ
ទរកតូច �ទងប់ន�បសូតកនុងសនូក។ មនិមនសូមបែីតកែន�ងស�មបក់ំេណ តរបស់
�ទង ់ េ េពលែដល�ទងយ់ងមក។ ខញុ ំចងឲ់យអនកេមលេ េលសមភ រៈេផ�ងគន ៃន
ស ងគ ម ែដល�ទងប់នេ�ប។
24 ឥឡូវេនះ ពូជ�សនរ៍បស់អ�័មគឺសថិតេ កនុងទសភព។ េ ទីេនះ
ពួកេគគម នសងឃមឹ គម ន�ពះ គម នឱកស គម នេម��  គម នអ�ីែដល�ចជួយពួកេគ
បន។ ខម ងំស�តវដធ៏ំ ៃនតំបនខ់ងេ�កមៃនអនកបតប់ង ់ បនបិទពួកេគេ កនុង
ភពងងឹត។ មនិមនផ�ូវេចញមកេ�កេទ។ គម ននរ�មន ក�់ចជួយបនេទ។
គម នអ�ី�ចេធ�បនេទ។ �េមលេ ដូចជករបតប់ង ់ទងំ�សង។
25 ប៉ុែន�វរីៈបុរសរបស់េយង ែដលបនចុះពី�ចកៃនសិរលី� �ទងចុ់ះមកេ�កម!
26 េ�ពះេ េលេ�កេនះ គម នមនុស���ចេធ�ករងរេនះបនេទ។ ពួកេគ
ទងំអស់គន  ដូចជករនិយយែបបខងេ�កិយ គឺេ កនុងទូកែតមយួ។ េយង
ទងំអស់គន  “េកតកនុងបប មន�ងកនុងអំេពទុចចរតិ មកកនុងបិភពនិយយកុហក។”
េហយគម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេយង�ចជួយគន បនេទ។ េយងឈរ
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េ�យអស់សងឃមឹ ចញ់ ភពច�ចលេ �គបៃ់ដ ទងំអស់មនិរបួរមួ។ េយងមនិ
�ចរក�ចបបនិ់ងពិធីបុណយបនេទ ឬរកេឃញចំណុចេខ�យរបស់�ជេដម េយង
មនិ�ចេធ�បន។ េហយ��កដូ់ចជពូជមនុស�ទងំមូល�តវបនខជះខជ យ។
27 េហយបនទ បម់ក�ទងប់នយងមក �ទងប់នយងចុះមក។ េ�យ�រែត
“�ទងគឺ់េ កនុងករចបេ់ផ�ម” �ពះគមពរីបននិយយថ “�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។” �ទង់
គឺជឡូេ�គ សែដលេចញពី�ពះ។ េហយឡូេ�គ សេ េដមដំបូង គឺជ�ពះបនទូល។
េហយ�ទងប់នក� យជ�ពះបនទូល។ បនទ បម់ក េ េពលែដល�ទងប់នយង
េឡងេ ៃថងដរ៏ងុេរ ងៃនបុណយអុីេសទរេនះ �ទងម់និ�តឹមែតជ�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន��ទងប់នក� យជសងឃជនខ់ពស់ៃន�ពះបនទូលរបស់�ទងផ់ទ ល់។ អូ អ�ច រយ
�ស់ បង�បសេនវលិ! �គនែ់តគិត! �ទងម់និ�តឹមែតជ�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន��ទងជ់សងឃជនខ់ពស់ៃន�ពះបនទូលរបស់�ទងផ់ទ ល់។ េតេយង�ចសង�យ័
�េ�យរេប ប�? េតេយង�ចេដរេ រក�ទងេ់�យរេប ប� េហយមនិេជ
ថេយងទទួលបនអ�ីែដលេយងសំុ? ដបតិ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល និងជអនកអន��
គមៃន�ពះបនទូល! ឡូេ�គ សបនក� យជ�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលបនក� យ
�ចឈ់ម និង�ចឈ់មដូចគន  ែដលជ�ពះបនទូល បនទទួលសិររីងុេរ ង
េហយឥឡូវេនះគឺជសេម�ចសងឃេធ�ករអង�រេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ ចំេពះ�ពះបនទូល
របស់�ទង។់
28 េនះេហយជអ�ីែដល��តវករ! េនះជសមភ រៈែដល�កមជំនំុមន។ េត
ជ�វធុអី! មនិែដលមននរ�មន កដូ់ច�េទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េហយ
េ េពលែដល�ទងយ់ងមក �ទងប់នេកតេ កនុងសនូក។ �ទងយ់ងមកេ�ប�វធុ
�ស-�-ញ់ េសចក�ី�ស�ញ់ េដមបយីកឈនះពិភពេ�ក មនិែមនជមយួនឹង
�គបក់េំភ�ងរបស់កងទព័ មនិែមនេ�យកេំភ�ងយន� និងរថេ�កះេទ។ ប៉ុែន��ទង់
យងមក�មរេប បេផ�ង។ �ទងម់កកនុងទ�មងៃ់នេសចក�ី�ស�ញ់។ �ទងគឺ់ជ
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។
29 មនេពលមយួ កលេ េកមង ខញុ ំធ� បគិ់តថ �ពះ�គីសទ�ស�ញ់ខញុ ំ េហយ
�ពះជមច ស់ស�បខ់ញុ ំ េ�ពះថ�ពះ�គីសទបនសុគតជំនួសខញុ ំ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទង់
មនេរ ងទស់នឹងខញុ ំ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមកេដមបដឹីងថ �ពះ�គីសទជេបះដូងរបស់�ពះ។ “�ពះ
�ទង�់ស�ញ់មនុស�េ�កដល់េម�ះបនជ�ទង�់បទន�ពះ�ជបុ��ែដល�ទង់



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

បេងកត េដមបេី�យអនក�ែដលេជ េល�ទង ់ មនិ�តវវនិសេឡយ គឺនឹងមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច។”
30 ឥឡូវេនះ �ទងយ់ងមកជដំបូង េដមបយីកឈនះ។ េហយេរ ងែដល�រក�
�កក់នុងេ�កេនះគឺករស�ប។់ េហយ�ទងយ់ងមកេដមបយីកឈនះករស�បេ់ខពម។
េ េពលែដលេយងឈនះករ�បយុទធរបស់េយង ជេដម េ កនុងករ�បយុទធរបស់
ពិភពេ�ក �ែតងែតចកេចញ បន� ករស�បម់យួ េ�យ�រែតករ�បយុទធែបប
េនះគឺជស�តវ។ ប៉ុែន� �ពះ�គីសទ�ទងយ់ងមកេ�យេសចក�ី�ស�ញ់ េដមប ី
យកឈនះេលេសចក�ីស�ប ់ �ស�ញ់អស់អនកែដលមនិគួរឱយ�ស�ញ់។ �ទងម់ក
ជមយួ�វធុេផ�ង។ េហយ�ទងប់នទ បខ�ួន “ទបជងពួកេទវ�បន�ិច” ទទួលរង
ករ�� ប ់ និងេដមបេីលកជឧទហរណ៍។ េហយេ េពលែដល�ទងេ់ ទីេនះេ
េលែផនដី �ទងប់នេដរកនុងចំេ�មមនុស�។
31 �ទងប់នបង� ញេ�គ ងស �� វធុៃនស ងគ មរបស់�ទង ់ េ េពល�ទងប់ន
េ�បសអនកជំងឺ។ េពល�ទងយ់កនំបុង័តូច�បដំុំនិង�តីពីរកនទុយមកចែម�តមនុស�
�បពំនន់ក ់ �ទងប់នបង� ញថ �ទងម់នអំ�ចេល�គប�់តូមកិែដលមន។
�ទងម់និ�តឹមែតចិ ច ឹម�តីប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ទងប់នេ�យ�តីឆ�ិន។ �ទងម់និ�តឹមែត
��ំសវ�លីេ កនុងនំដុតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ទងប់ន��ំសវ�លីចម�និេ កនុង
នំដុតទងំេនះ។ �បនបង� ញថ�ទងគឺ់ជអនកចបងំដអ៏�ច រយ និងខ� ងំពូែកេនះ!
�ទងម់និ�តឹមែតបនទឹកពីអណ�ូ ងប៉ុេ�� ះេទ ែត�ទងប់នេធ�ទឹកឱយក� យជ ��
ទំពងំបយជូរ េចញពីទឹកអណ�ូ ង។ �ទងប់នបង� ញថ�ទងម់នអំ�ចេដមប ី
យកឈនះ។ េហយ�ទង�់ស�ញ់ េហយ�វធុរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ី�ស�ញ់។
ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។
32 េពលែដល�ទងេ់ធ�ដូេចនះ េ ៃថងមយួ�ទងឈ់រែកបរផនូររបស់��រ មនបុរស
មន កប់ន�� ប ់ េហយប ចុ ះសពអស់រយៈេពលបនួៃថង។ សូមបែីតអនកែដលេ ែកបរ
េនះបននិយយថ “សូមបែីតឥឡូវេនះគតម់នក�ិនស�ុយ។” �ចមុះរបស់គត់
បនធ� កចូ់ល េហយដងកូវែសបកបន�រេលគត។់ �ព ះេយសូ៊វកឈ៏រេ ទីេនះ ជ
អនកចបងំដខ៏� ងំពូែក កល�ទងម់ន�ព ះបនទូលេ ម៉ថ និងម៉� េពល�ទងឈ់រ
េ ទីេនះ “េតខញុ ំមនិបន�បបអ់នកថ ‘េបអនក�គនែ់តេជ  អនកនឹងេឃញសិររីងុេរ ង
របស់�ពះជមច ស់’?” �ទងម់នបនទូល (េ េពលពួកេគនិយយថ “បង�បស
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របស់េយងបន�� បេ់ហយ” ជេដម) �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជជីវតិរស់េឡងវញិ!
អនក�ែដលេជ េលខញុ ំ េទះជ�� បេ់ កេ៏ ែតមនជីវតិ។ េហយអនក�ែដល
រស់េ  េហយេជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។ េតខញុ ំមនិ�គនែ់ត�បបអ់នក
ថ អំ�ចដអ៏ស់កលប និងពរជយ័សថិតេ កនុងខញុ ំេទឬ?” �ទងម់និ�តឹមែតែថ�ង�បប់
េទ �ទង�់ចេធ�បន�គបយ៉់ងែដល�ទងម់ន�ពះបនទូល ដបតិ�ទងជ់អនកចបងំដ៏
ខ� ងំពូែក។
33 គងេ់ កនុង�ទង ់ បិទបងំេ�យ�ចឈ់មមនុស� ដូចជមនុស� ប៉ុែន�េ
ខងកនុងេនះ គម ននរ�មន ក�់ន កេ់ េ�កពី�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ ែដលជ�ពះដ៏
ឧត�ុងគឧត�ម និងខ� ងំពូែក។ �ទង�់ចបេងកតេឡងវញិបន។ �ទង�់ចបេងកតរបស់
ថមី។ �ទង�់ចមនបនទូល េហយអ�ីែដល�ទងប់នសំុនងឹ�តវបនផ�ល់ឱយេ វនិទី
េនះ។ ប៉ុែន� �ទងប់នទ បអងគ�ទង ់ �ទងរ់ក�ករបនទ បខ�ួន។ �ទងច់ងផ់�ល់គំររូមយួ។
�ទងច់ងក់� យជ�បេភទដ�៏តឹម�តវៃនអនកឈនះ េហយគឺជ�ទង។់ ឥឡូវេនះ �ទង់
បនបង� ញពីអងគ�ទងផ់ទ ល់។
34 ដូចែដលខញុ ំបននិយយជញឹកញបេ់ កនុងកិចច�បជំុរបស់ខញុ ំ �បែហលជ�
នឹងេធ�ជ�ក�េី �ពឹកេនះ េ កនុង�កមមនុស�េនះ េ �ពឹកបុណយអុីេសទរដ�៏សស់
�� តេនះ។ ស�ីមន កែ់ដលជសមជិកៃន�កមជំនំុជក�់កម់យួែដលមនិេជ កនុង
ករទទួលយក�ពះេ�ហិតរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ “េបគម នករបង�ូរឈម េនះ
កគ៏ម នករផ� ចប់បែដរ។” នងបន�បបខ់ញុ ំថ បុរសេនះ�គនែ់តជេ��មន ក ់ជ
បុរសដអ៏�ច រយមន ក ់ េហយខញុ ំបនបេងកតឱយ�ទងក់� យជ�ពះ។ ខញុ ំបននិយយថ
“�ទងគឺ់ជ�ពះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។”

នងបននិយយថ “អនកពយយមេធ�ឱយ�ទងអ់�ច រយេពក។”
35 ខញុ ំបននិយយថ “គម នពកយ��ចបង� ញពីភពអ�ច រយរបស់�ទងប់ន
េឡយ!” អ�� តមនុស�រកនិកនិយយមនិេឃញេទ!
36 និយយជមយួបុរសមន កក់លពីៃថងមុន អនកករទូតមកពីទី�កង�៉សីុនេ�ន
ឌីសីុ េហយគតប់ននិយយ េ ឯទីបនទ ល់ខ�ីមយួេ ឯ—��រេពល�ពឹក
ែដលពួកេយងបនហូបរមួជមយួគន  គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ
� ំខញុ ំធ� បជ់ លូេធ�នេពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំេហយ។ ប៉ុែន�” គតប់ននិយយថ
“េ ៃថងមុនេពលចូលរមួករ�បជំុសមយ័ចស់” បននិយយថ “ខញុ ំលុតជងគងេ់
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�សនៈមយួ េហយចងទ់ទួលបនបទពិេ�ធនជ៍មយួ�ពះ។” គតប់ននិយយ
ថ “េហយខណៈេពលែដលខញុ ំេ ទីេនះេ េលជងគងរ់បស់ខញុ ំ…” ឥឡូវេនះ េនះគឺជ
អនកករទូតរបស់ទី�កង�៉សីុនេ�ន ែដលសូមបែីតបេ�មករេ េ�កម�បធនធិបតី
ខូលិច។ េហយេ េពលែដលគត ់“េមលេ ” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ
ករនិមតិ�មយួអំពី�ពះេយសូ៊វ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�ចនិយយបន�បបំនួ
ភ�េផ�ងគន យ៉ង�ទ តជំ់នញ។” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចរក
េឃញពកយមយួេដមបនិីយយកនុងចំេ�មភ�ទងំ�បបំនួេនះេទ។” គតប់ន
និយយថ “ដូេចនះ ខញុ ំ�គនែ់តេលកៃដេឡង េហយ�ទង�់បទនឲយខញុ ំមយួថមី េដមប ី
និយយជមយួ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំេទបែតបនេឃញសិរលី�ៃន�ពះភ ក�
�ទង។់”
37 នរមីន កេ់នះនិយយមកខញុ ំថ “បង�បស �បណ� ំ �ពះេយសូ៊វមនិែមនជ
មនុស�េទ �គនែ់តជេ��។”

ខញុ ំបននិយយថ “�ទងគឺ់ជ�ពះ ប�ូន�សីរបស់ខញុ ំេអយ។”
38 នងបននិយយថ “អនកបេងកត�ទងជ់�ពះ ប៉ុែន��ទងម់និែមនេទ។” ដូេចនះនង
បននិយយថ “េ �មផ�ូវចុះេ ផនូររបស់��រ �ពះគមពរីបនែចងថ ‘�ទង់
យំ។’”
39 �បកដ�ស់ �ទងគឺ់ជេបះដូងរបស់�ពះ។ �ទងរ់ងទុកខដូចេយងរងទុកខ។
�ទងជ់�ចឈ់មដូចេយងជ�ចឈ់ម។ �ទងប់នធុញ េ កនុងរបូកយ
�ទង ់មនេសចក�ីបង៉�បថន ដូចគន  និងអ�ីែដលេយងេធ�។ យ៉ង�កេ៏�យ េដមប ី
ក� យជអនកលះបងដ់ល៏�ឥតេខច ះ �ទង�់តវែតេធ�ដូេចនះ។ �ទងប់នេធ�។ ប៉ុែន�ខញុ ំបន
និយយ…

នងបននិយយថ “�ទងយ់ំចុះេ ផនូរ��រ។”
40 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន� អូ ស�ីេអយ េនះ�តវេហយ។ �ទងគឺ់ជមនុស�
េ េពលែដល�ទងក់ំពុងយំ។ ប៉ុែន�េពលែដល�ទងឈ់រេ ទីេនះ ែកបរផនូរេនះ ជ
កែន�ងែដលមនុស��� បេ់សង ម កែន�ងែដល�កសពរលួយ �គបេ�យកែន�ង
េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ ‘ចូរយកថមេចញេ ’ �ទងប់នទញសុ៊មតូចរបស់
�ទងចូ់លគន  េហយមនបនទូលថ ‘��រេអយេចញមក!’ បុរសមន កែ់ដលបន
�� បអ់ស់រយៈេពលបនួៃថងមកេហយ កេ៏�កកឈរេឡង។”
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41 េត�ជអ�ី? ភពពុករលួយ�គ ល់អនកបេងកតរបស់ខ�ួន។ �ពលឹងបន�គ ល់
មច ស់របស់�។ េហយអនកឈនះដខ៏� ងំពូែកេនះបនបង� ញេ ទីេនះថ �ទង់
មនអំ�ចៃនេសចក�ី�� ប ់និងេ នរក និងផនូរ។
42 �បកដ�ស់ �រជំួលចិត�េយង! អនកនិយយពីករ�យចនឆន ងំ និងផ�ុ ំ
ែសនង? ពិភពេ�កគួរែតេ កនុងពិធីជបេ់ល ងេ �ពឹកេនះ ដូចជ�មនិែដលធ� ប់
មន សំេឡងែ�សក និងសែ�មករបស់� ស��ទង ់ ពីេ�ពះេនះជៃថងរលឹំកែដល�ទង់
បនចបងំឈនះខម ងំស�តវចុងេ�កយ េហយរេំ�ះេយងជេឈ�យ។
43 បទ �ទងគឺ់ជមនុស�។ �តវេហយ។ �ទងប់នបង� ញថជមនុស� េហយ�ទង់
បនបង� ញថជ�ពះ។
44 យបម់យួ េ េពលែដលសមុ�ទដធ៏ំល�ឹងេល�យបកេ់បកខ� ងំ ែដលបនេ
ជីវតិ�បព់នន់ក…់ �បែហលជម� យអនកខ�ះេ ទីេនះ �ពឹកមញិកូន�បសរបស់អនក
�� បេ់ េលសមុ�ទដេ៏ក� គគុកខងេកត ពួកេគ�ចនឹងលិចេ េ�កមរលកកនុង
សមរភូមដិធ៏ំទូ�យរបស់ពិភពេ�កេនះ។ មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់អនកខ�ះ
េដកេ ទីេនះ �បែហលជេ េ�កមសមុ�ទ។
45 ប៉ុែន�េ យបម់យួ េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ កនុងទូកតូចមយួ េហយរលក
បនបកម់កេលសមុ�ទ ដូចជអនកបិទគ�មបដប �ទងប់នេលកេឡង េហយ�ក់
េជងរបស់�ទងេ់ េលេក� ងៃនទូក �ទងប់នេមលេ �ថ នសួគ ៌ បននិយយថ
“សុខ�ន�។” េហយចំេពះរលក �ទងម់នបនទូលថ “េ េសង ម!” េហយសមុ�ទ
ដខ៏� ងំេនះបនរ�តេ់ចញរហូតដល់មនិមន�ន ម�ជីវ�ជញេ េល�។ �បកដ
�ស់ គឺជ�ទង!់
46 �ជករពិតែដល�ទងេ់�សកឃ� នដូចមនុស�។ េពល�ទងចុ់ះពីភន ំ េហយ�ទង់
ឃ� ន �កេឡកេមលេដមេឈរកអ�ីបរេិភគ េនះ�ទងជ់មនុស�។ ប៉ុែន�េពល�ទង់
យកនំបុង័ទងំ�បេំនះ និង�តីមយួចំនួនមកចែម�តមនុស��បពំនន់ក ់ េនះ�ទង់
េលសពីមនុស�េ េទ ត។
47 េ េពលែដល�ទងេ់�យទិវងគតកលពីដប�់បបំនួរយឆន មំុន មយួៃថងមុន
ៃថងម�លិមញិ េ�យពយរួេ េលេឈឆក ង ែ�សកសំុក�ីេម��  “�ពះៃនទូលបងគំ �ពះៃន
ទូលបងគំេអយ េហតុអ�ីបនជ�ពះអងគេបះបងទូ់លបងគំ?” �ទង�់� បដូ់ចមនុស�។
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ប៉ុែន�កលពីដប�់បបំនួរយឆន មំុន �ពឹកេនះ �ទងប់នបង� ញពីអ�ីែដលជ�ទង!់ �ទង់
បន�បទន��ចុងេ�កយៃនភពជ�ពះែមស�ុរីបស់�ទង ់ េ េពល�ទងប់នបំែបក
�កមៃនេសចក�ី�� បនិ់ង�ននរក េហយបនេលកពីផនូរ ជយ័ជំនះ “ខញុ ំេ រស់ជេរ ង
រហូត! េហយេ�យេ�ពះខញុ ំរស់ អនកករ៏ស់ែដរ!”
48 មនអនកឈនះ! អនកនិយយអំពីករែហក�វេហយ�គវ�ីឬ? មនុស�និយយ
ថេយងឆកួតេ�ពះេយងែ�សកេហយេយងរត ់ េហយេយងែ�សកេហយេយងេ�៊។
ពួកេគមនិែដលមន�រមមណ៍ថេនះជរញ័ំរជយ័ជំនះៃន�ថ នសួគេ៌ទ “ករ�បយុទធ
បនប ចប!់” អនកឈនះដអ៏�ច រយរបស់េយងបនឈនះ�ល់ជយ័ជំនះ! �ទងឈ់រ
មន កឯ់ង �ពឹកេនះ បះ៉ពល់មនិបន!
49 េ េពលែដល�ទងយ់ងមកែផនដី ពួកេគបនថ� យ�ពះនមដទ៏បបំផុតដល់
�ទង ់ ែដលពួកេគ�ចថ� យ�ទង ់ ដូចជ “�ជលនិយម។” េគេ �ទងថ់ េបល
េសប៊ូល “�ពះអងគមច ស់ៃន�រក�។” �តវេហយ។ �ទងប់នេ �កងេយរខូី ែដល
ទបបំផុតេ េលែផនដី េហយបុរសតូចទបបំផុតកនុងទី�កង�តវេមលេ េ�កម
េដមបេីឃញ�ទង។់ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះជមច ស់ មយួពន�់បបំនួរយឆន មំុន
បនេលក�ទងេ់ឡង! េនះេហយជអ�ីែដលមនុស�បនេធ�ចំេពះ�ទង។់ ប៉ុែន�េ�យ
�វធុៃនេសចក�ី�ស�ញ់ �ទងប់នយកឈនះ�គប�់រក�។
50 េហយ�ពះបនេលក�ទងេ់ឡងខពស់�ស់ េហយ�បទន�ពះនម�ទងេ់លស
ជង�គបទ់ងំនមែដលមនេ �ថ នសួគនិ៌ងែផនដី។ �ពះនមទងំ�យេ
�ថ នសួគ�៌កបថ� យបងគំ�ពះនម “�ពះេយសូ៊វ”! េទវ��គបអ់ងគ ក��តទងំ�យ
�កបថ� យបងគំ�ពះនម “�ពះេយសូ៊វ”! �គបអ់�� តនឹង�រភពចំេពះ�ទង់
�គបជ់ងគងនឹ់ង�កបថ� យបងគំ�ទង។់ េហយ�ទងប់នយងេឡងយ៉ងខពស់ពីេល
រហូតដល់�ទង�់តវេមលចុះេដមបេីមល�ថ នសួគ។៌ េនះគឺជអនកឈនះដខ៏� ងំ! េនះ
គឺជអនកែដលេធ��! េ េពលែដល�ទងប់នចកេចញពីែផនដី បនទ បពី់េយង
េ យបម់ញិ �ទងម់នេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរកពយរួេ ខង�ទង ់ �ែម៉
ន “កុំខ� ចអី ខញុ ំជអនកែដលបន�� ប ់ េហយរស់េឡងវញិជេរ ងរហូត។ និង”
(និងជករភជ ប)់ “ខញុ ំមនកូនេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរក ពយរួេ ទីេនះ។”
និយយពីអនកឈនះ! “េហយេ�យ�រខញុ ំដេណ� មបន ខញុ ំេធ�ែតផ�ូវមយួស�មប់
អនកេធ�ដំេណ រ។”



អនកឈនះដអ៏�ច រយនិងខ� ងំពូែក 13

51 មនុស��តវបនបដិេសធពី�ថ នសួគ ៌ ផ�ូវ�យេវ�តវបនបិទ។ មនិមនផ�ូវ
�យេវេទ។ ប៉ុែន� កែន�ង�មនិមនផ�ូវធំ �ទងយ់ងមកេធ�ផ�ូវមយួ។ អូ ខញុ ំ
េអយ! ែខ�ទីមយួគឺ�រក�ៃនករសង�យ័ បនទ បគ់ឺករេរ សេអង បនទ បគឺ់អ�ម
និយម ែផនដីេនះ�តវបន�គបដណ� បេ់�យអំ�ច�រក� និងជំងឺ េ�គ។ ប៉ុែន�
េ េពលែដល�ទងច់បេ់ផ�មេឡងេ កន�់នសួគ!៌ កលពីយបម់ញិ េយងមន
�ទងេ់ចញពីនរក េ�យមនកូនេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់ និង�ននរកេ ខង�ទង។់
�ពឹកេនះេយងន�ំទងេ់ឡង។ �េលលូយ៉! េ េពលែដល�ទងម់ន�ពះជនម
រស់េឡងវញិ �ទងម់ន…�ទងគឺ់ជជយ័ជំនះ។ េហយេ េពលែដល�ទងប់ន
េឡង �ទងប់នបំែបកអំ�ច�រក�ទងំអស់ែដលកនក់បេ់លមនុស�។ �ទង់
បនយងេឡងេលទីខពស់ េហយ�បទនអំេ�យដល់មនុស� ជអំេ�យៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនកឈនះដខ៏� ងំ! �ទងច់បងំមន កឯ់ង �ពឹកេនះ! េហយរ�ង
�ទងនិ់ងអនកេជ �គបរ់បូ គឺជផ�ូវដប៏រសុិទធចស់ដម៏នពរ ែដលមនុស�សុចរតិនឹង
េដរេល។ មនិមនផ�ូវេគចខ�ួនេទ។ មនែតមយួបនទ តក់តេ់ចញពីសិរលី�។ �ទង់
បនចកេចញពី�ន មេជងបង�ូរឈម េ េពល�ទងេ់ដរកត�់ចករេប ងៃនអំ�ច
�រក� េហយបនេធ�ផ�ូវមយួស�មបេ់យង �គបផ់�ូវ។ �ទង�់ងំេ ទីខពស់េ �ពឹក
េនះ ជអនកចបងំដខ៏� ងំពូែក!
52 �បជជនរបស់�ទងក់ំពុងមនកមមវធីិអបអរ។ ពួកេគ�បម់ុនឺនកេ់ ជំុវញិ
ពិភពេ�កកំពុងែ�សកអំពីជយ័ជំនះ។
53 ខញុ ំបនេមលករចូលរមួ�កមជំនុំដ�៏តជកដ់ច៏ស់េនះ។ ខញុ ំ�ច�សៃមថនរ�
មន កនិ់យយ…ខញុ ំនឹងបង� ញអនកពីករេបះេចល�។
54 េ ទីេនះ ដ�ប�ស ងគ មទីមយួបនប ចប ់ �រមយួកំពុងមក�មផ�ូវ
េ ទីេនះ ចូលមកកនុង�ន�កងេ ហគេ�ន។ ពួកេគថ “េតអ�ីជសំេលងរខំន
ទងំអស់េនះ? េត�និយយអំពីអ�ី?”
55 េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបននិយយថ “រកេមលេ ទីេនះ េនះគឺជ
�ក�សកែសត។ ស ងគ មេទបែតបនឈប។់” េហយមនុស��គបគ់ន យំេហយ
ែ�សក។
56 ប៉ុែន� ស�ីមន កប់ននិយយថ “អូ! េហតុអ�ីបនជ��តវប ច បែ់បបេនះ?” បន
និយយថ “�បសិនេប��ចមនរយៈេពលពីរបីៃថងេទ ត” បននិយយថ “ចន



14 �ពះបនទូលជសេម�ង

និងខញុ ំនឹងបនអងគុយេ េលផ�ូវងយ�សល។” បននិយយថ “េយងនឹងអងគុយេ
ទីេនះ។”

57 មនបុរសមន កឈ់រេ ខងេ�កយវកិយ័ប�័តៃន�ន�កង ចប់ ស�ីេនះ
េហយេសទរែតេបះនងេចញ�មទ� រ។ េហយេពលប៉ូលិសចបប់ុរសេនះ គត់
បននិយយថ “មូលេហតុែដលខញុ ំេធ��” គតប់ននិយយថ “ ស�ីមន កេ់នះគម ន
អនក�េ ទីេនះេទ ែដលនង�តវ�ពយបរមភ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនកូន�បសពរីនកេ់
ទីេនះ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចទប�់រមមណ៍របស់ខញុ ំបនេទ។”

58 អូ បង�បសេអយ! ខញុ ំមនឪពុកមន កេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំមនមនុស�ជទី�ស�ញ់
េ ទីេនះ។ �ជអ�ីមយួស�មបខ់ញុ ំ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនយកឈនះ។ ខញុ ំ
មន�បពនធេហយ។ ខញុ ំមនទរកតូច។ ខញុ ំមនមនុស�ជទី�ស�ញ់។ អនកឈនះ
ដខ៏� ងំពូែកេនះ! អនក�ចេ មកខញុ ំបនថ “ពួកសែម�ងភពបរសុិទធ” ឬ ក “អនក
និយម�សន” អ�ីកេ៏�យែដលអនកចង។់ ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំគិតពីស ងគ មដ៏
ធំេនះ�តវបនេ�ះ��យ តៃម��តវបនបង ់ ជយ័ជំនះ�តវបនឈនះ។ �ពះេយសូ៊វ
បនមន�ពះជនមរស់ពីសុគតេឡងវញិ ជ��ចុងេ�កយៃនភពជ�ពះេមស�ុ ី
របស់�ទង ់ ែដល�ចបស់ព��គប។់ �ទងេ់ រស់ េ �ពឹកេនះ ជមយួនឹងកូនេ�ៃន
េសចក�ី�� ប ់ និង�ននរក។ ខញុ ំមនមនុស�ជទី�ស�ញ់ែដលឆ�ងកត�់ពំែដន
ខងេល។ ខញុ ំេ េលផ�ូវធំចស់េនះ េដរេឡងេ េមលពួកេគ។ កុំគិតថខញុ ំឆកួត។ អូ
ប៉ុែន�ខញុ ំសបបយចិត��ស់ �បនេ�ះ��យទងំអស់! �ជករងរែដលបន
ប ចប។់

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

59 ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកដម៏ន�ពះពរពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចស់េនះ េដមបដឹីកនំ
េយងេឡងេលផ�ូវចស់ដអ៏�ច រយេនះ អូ�អ�ច រយ�ស់! េតខញុ ំ�ចខម ស�េ�យ
រេប ប�? ខញុ ំឈរជមយួ�វកប៉ុល េ �ពឹកេនះ េ�យនិយយពកយេនះ “ខញុ ំ
មនិខម សចំេពះដំណឹងល�ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ តបតិ�ជ�ពះេច�� ៃន�ពះចំេពះ
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េសចក�ីសេ ងគ ះ។” �ជអំ�ចេលជំងឺ។ �ជអំ�ចេលេសចក�ី�� ប។់ �ជ
អំ�ចេលផនូរ។
60 �គេនះ �វក័ចស់មកដល់ចុងផ�ូវ េហយេគជីកផនូររបស់គតេ់ ទីេនះ។
េហយេសចក�ី�� បក់ំពុង�បឈមមុខនឹងគតេ់ ចំេពះមុខគត ់ គតេ់សចចំអក
េ ចំេពះមុខ�។ គតប់ននិយយថ “ឳេសចក�ី�� បេ់អយ េត�ទនិចឯង
េ ឯ�? ផនូរេអយ េតជយ័ជំនះរបស់អនកេ ឯ�?” រចួគតែ់�សកសរេសរ
តេមកង�ពះ “ប៉ុែន�សូមអរ�ពះគុណដល់�ពះែដល�បទនឲយេយងមនជយ័ជំនះ
�មរយៈ�ពះអមច ស់េយសូ៊�គីសទរបស់េយង!”
61 អនកឈនះដខ៏� ងំបំផុតែដលមនិធ� បម់នជីវតិ អនកឈនះដខ៏� ងំបំផុតែដលមនិ
�� ប ់ ដបតិ�ទងគឺ់ជអងគែតមយួគតែ់ដល�ចយកឈនះបន សុគត េហយឈនះ
េសចក�ី�� បេ់�យខ�ួនឯង េហយរស់េឡងវញិេ�យជយ័ជំនះ! �ទងប់នប ជ ក់
ថ�ទងជ់អ�ី។ �គឺជ��ចុងេ�កយៃនភពជ�ពហេមស�ុរីបស់�ទង។់
62 េហយឥឡូវេនះ េ�យៃចដនយ �បសិនេបមននរ�មន កេ់ កនុងអគរេនះ
េ �ពឹកេនះ ែដលជសមជិក�កមជំនំុែដលមនិេក� មនិ�តជក ់ េហយមនិ�គ ល់
េសចក�ីអំណរៃនករ�បយុទធនឹង�តវប ច បេ់នះេទ។ �បជជនែ�សកេ�៊ មនុស�អរ
សបបយ មនុស�យំ! អនកនិយយថ “េតមនប � អ�ីជមយួពួកេគ?” ពួកេគដឹង
ថ�ជេរ ងែដលបនប ចប។់ ចបេ់ហយ! �បកដ�ស់! េយងកំពុង�បគុំត ន�ី។
[បង�បស�បណ�ទំះៃដ—េអដ។] េយងកំពុងែ�សកផ�ុ ំែ�ត េហយដំណឹងល�នឹង
េចញេ េ�ក។ សិរលី� និងអំ�ចៃន�ពះ�តវបនេគ�គ ល់។ េហយ�ជករងរ
ែដលបនប ចប ់ សនធិស ញ �តវបនចុះហតថេលខ។ សិរលី�ដល់�ពះជមច ស់
�ពះ�គីសទបនចុះហតថេលខេល�េ កនុង�ពះេ�ហិតរបស់�ទង!់ ករ�បយុទធបន
ប ចប។់ ជយ័ជំនះ�តវបនឈនះ។ ខញុ ំមនិែដលឈនះ� �ទងប់នឈនះ�! ខញុ ំ�គនែ់ត
សបបយចិត�អំពី�។ ខញុ ំេអយ!
63 េពលេកមង�បសទងំេនះ�តឡបម់កពីបរេទសវញិ េគ�បបខ់ញុ ំថ េពលកប៉ល់
ចូលដល់ញូវយក៉ េពលចូលមកដល់កំពងែ់ផ េគេមលេ ទីេនះ េហយេឃញ
របូសំ�កេសរភីព។ ជេរ ងដំបូងែដលអនកេឃញ ជប។់ ពួកេគេ�កកេឡង
ខ�ះពិករេជងចស់េ េលន� េដមបឱីយពួកេគ�ចេឃញ�។ េហយេ េពលែដល
ពួកេគចបេ់ផ�មេឃញរបូសំ�កេសរភីពេនះ ពួកេគចបេ់ផ�មយំ។ ពួកេគបន
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យំ។ ពួកេគមនិ�ចជួយ�បនេទ។ បុរសធំមន កឈ់រេ ទីេនះ បុរសៃដរងឹមំ
ធំ ញ័រនិងរជំួល។ ពួកេគមនិ�ចទប�់រមមណ៍របស់ពួកេគបនេទ។ េហតុអ�ី? �
ជនិមតិ�របូៃនេសរភីព។ េ ពីេ�កយរបូសំ�កេសរភីពេនះ �តវបន�ក…់គឺ
ប៉ប៉ ម៉ក់ៗ  មនុស�ជទី�ស�ញ់ ជទី�ស�ញ់ �បពនធ កូន ទងំអស់េ េល
ែផនដីេនះែដលមននយ័ថជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគ បន�ន កេ់ េ ពីេ�កយ
�។ េហយមុននឹងពួកេគេដរចូល ពួកេគបនទទួល�គ ល់ថ �ជទឹកដីៃនេសរភីព
និងជផទះរបស់អនកក� �ន។ �បកដ�ស់ �នឹងអ�ងន�រមមណ៍របស់អនក ទង់
ចស់ែដលកំពុងរ�ត។់ គិតេមល�េ  ទ�នេជងចស់ែដលមន�ន មរបសួ
ចូលមកដល់កំពងែ់ផ! �បកដ�ស់ �ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ។
64 ប៉ុែន� អូ បងប�ូនេអយ េ �ពឹកេនះ េ េពលែដលកប៉ល់ចស់ៃនសីុយ៉ូន
បនបកេ់បក េហយខញុ ំេឃញនិមតិ�ស ញ េនះឈរេ ទីេនះ េឈឆក ងចស់!
ខណៈេពលែដលខយល់បកេ់បកប�ពណ៌�បេផះចស់របស់នង ខណៈែដលនង
កំពុងេធ�ដំេណ រឆ�ងកតអ់ព័ទៃនេសចក�ី�� ប។់ េតជជយ័ជំនះអ�ី! េហតុអ�ី ថេយង
មនិ�ចរក��រមមណ៍របស់េយងបន! អ�ីមយួបនេកតេឡង េយងបនក� យជ
បងប�ូន�បជពលរដ�។ េរ ងគឺេពញេលញ។
65 េ េពលែដលពួកេគបនឆ�ងកត�់ព នដអ៏�ច រយរ�ងខងេជងនិង—និង
—និង—និងអូ �� លីខងតបងូ ពីសីុដនីេ សីុដនីខងតបងូ។ រេប បែដលបុរស
�គបរ់បូយក…េហតុអ�ី េគេ េពញ�បេទស ខំរកមនុស�មកេធ��។ ករងរេនះ
អ�ច រយ�ស់ េ�ពះេគនិយយថគម នអនក�េធ�េទ។ ទីបំផុត បុរសជនជតិ
អងេ់គ�សមន កប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេធ�ករងរ។” េហយេ េពលែដលគត់
ចុះេ ទីេនះេដមបេីធ�ករងរេនះ គតប់ន�កលបង�ល់ប៊ូឡុងែដលចូលេ
កនុង�ព ន។ េករ �េឈម ះរបស់គតប់នជបេ់ ។ គតប់ន�កលបងភក ់ និងអ�ី
ៗទងំអស់ែដលធ� កចុ់ះ។ គតប់នេដរជំុវញិ េហយខិតខំបំផុតែដលគត�់ច
រកបន គតម់នេមកនិកល�បំផុត គីមវីទិយល�បំផុត អ�ី�គបយ៉់ងែដលគត�់ច
រកបន េ ជុំវញិគត។់ េហយទីបំផុតេ េពលែដល�ព នេនះ�តវបន�ងសង់
រចួ�ល់ េហយៃថងនឹងមកដល់កែន�ងែដលនង�តវែតេធ�េតស�។
66 អនករះិគនឈ់រេ មខ ង េហយពួកេគនិយយថ “�នឹងមនិជប។់ �នឹង
រេងគ ះរេងគ។ េ ទីេនះគឺមនដីខ�ចេ់�ចនេពក។”
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67 ប៉ុែន�គតជី់កផ�ូវ ផ�ូវ ផ�ូវចុះ។ គតម់នទំនុកចិត�។ គតដឹ់ងថអ�ីៗ�តវ
បន�កលបង។ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេធ�ដំេណ រេលកដំបូង
េ�យខ�ួនឯង” េហយេ េពលគតេ់ដរឆ�ង�ព ន េ ពីមុខអភបិល�កង េ
ពីេ�កយដូចេនះ េហយរថេភ�ងធំៗ�បែហល�បមំយួបនរតក់ត�់ព នេនះ។
បុរសដអ៏�ច រយែដលបេងកត�បន េដរមុខកបនួេនះយ៉ងេនះឯង “�បសិនេបនង
ដួលខញុ ំេ ជមយួ�។” ប៉ុែន�គតម់នទំនុកចិត�។
68 េនះជរេប បែដល�ពះអមច ស់ដម៏នពររបស់េយងបនេធ�េ េពល�ទង់
បេងកត�កមជំនុំរបស់�ទង!់ �ទង�់កលបង�គបរ់នធ អ�ីៗែដលចូលេ កនុង� តបតិ
�តវែត�ងេ�យឈម! េហយអនករះិគនម់ន កឈ់រេ មខ ងបន និយយថ “�កម
សែម�ងភពបរសុិទធេនះ ពួកេគនឹងមនិបេងកត�បនេទ។” ប៉ុែន�េ ៃថងដរ៏ងុេរ ងេនះ!
អនកឈនះដខ៏� ងំពូែកេនះេដរនមំុខេយងៃថងេនះ មនជយ័ជំនះ! អនុ ញ តឱយនងញ័រ
េធ�អ�ីែដលនងចងប់ន �ទងនឹ់ង…�នឹងមនិមនកររអិលមយួេ កនុង�េទ ដបតិ
�ទងប់នេធ�ផ�ូវ េហយបនសេ�មច�។ �បកដ�ស់!
69 េយងគិតៃថងេនះេ េលលកខខណ� ៃន�បជជន ទទួលបនគំនិតរបស់េយងេ
េលេរ ងពិភពេ�ក។ ប៉ុែន� សូមឲយខញុ ំ�បបអ់នកនូវអ�ីមយួផង បងប�ូន កុំឲយខញុ ំខម ស
ចំេពះដំណឹងល�េឡយ! អូ បងប�ូនេអយ ខញុ ំ�គនែ់តជមនុស�ចស់ េកតជថមី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បសូតេចញពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ ខញុ ំេកតមក�មរេប ប
េនះ េនះជអ�ីែដលជខញុ ំ េហយខញុ ំចងក់� យជទងំអស់។
70 មនេពលមយួកលពីមនិយូរប៉ុនម ន មននរមីន កប់នេ េរ នេ
ម�វទិយល័យ។ េហយនងគឺជេកមង�សីតូចគួរឱយ�ស�ញ់។ េហយេពល
�តឡបម់កផទះវញិ នងបនយកគំនិតខ�ះៗពីម�វទិយល័យមកជមយួ។
71 េហយ�បែហលជ�ពឹកេនះ អនកខ�ះមនគំនិតខងេ�កខ�ះជមយួអនក។
�បែហលជអនកបន�បមូលផ�ុ ំេ �ពះវ�ិរ គំនិតរបស់អនកជេ�ចន។ ែមនេហយ
កមច តព់ួកេគេចញ គឺជេរ ងល�បំផុតែដលខញុ ំដឹងេដមបេីធ�។
72 េពលេនះេកមង�សីេនះ េពលរថេភ�ងឈបខ់ងមុខ នងបននេំកមង�សីតូច
មន កម់កជមយួ ែដលជ�បេភទនីែកល-េ ហ�សតិចតួច អនកដឹងេទ ដូចជ�បេភទេអ
លវសីេ�បសលី។ េហយេ េពលែដលនងឈរេ ទីេនះ អនកដឹងេទ េ ឯរថេភ�ង
ម� យរបស់នងគឺេ ខងេ�ក ស�ីចំ�ស់មន កឈ់រេ ទីេនះ ទងំមុខមន�ន ម
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�ម រមួតូចចេង� ត ពករ់ ៉បូកលីកូខ�ះ ពកក់ែន�ងបន�ិច េល�ម  របស់នង ។
េហយនីែកល-េ ហ�សតូចេនះែដលេ ជមយួនង េកមង�សីមន កេ់ទ តេនះ េមលចុះ
េ  េហយនិយយថ “ែមនេហយ េតមនុស�ចស��កកេ់មលេនះ ជនរ�?”
73 ែមនេហយ អនកដឹងេទ �ខម សេកមង�សីខ� ងំ�ស់ នងបននិយយថ
“ខញុ ំមនិ�គ ល់េទ” េ�យ�រែតនងមនចិត��ចែណន េហយមនគំនិតេ�កិយ
ជេ�ចនកនុងកបលរបស់នង។ េហយ�គឺជម� យរបស់នងផទ ល់។
74 េពលចុះពីរថេភ�ង ម� យចស់តូចរតម់កេ�ននងេ�យៃដ។ នងបន
និយយថ “អូ មនុស�ជទី�ស�ញ់ សូម�ពះ�បទនពរដល់េបះដូងតូចរបស់
អនក។” េហយនងែបរមកេ�កយ េហយចបេ់ផ�មេដរេចញ �កដូ់ចជមនិ�គ ល់
គត។់ នងខម សេគ េ�ពះម� យរបស់នង��កក�់ស់។
75 េហយ�បនេកតេឡង អនកដឹកនេំ េលរថេភ�ងេនះ បនដឹងេរ ងេនះ។
គតប់នេដរជំុវញិទីេនះ េហយ�កៃ់ដេល�ម របស់េកមង�សីេនះ ែបរនងេ មុខ
ទស�និកជនេនះ បននិយយថ “អនកជមនុស�គួរខម ស់េគ! គួរខម ស់េគ�ស់!”
បននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញេពលែដលម� យរបស់អនក�� តជងអនកដបដ់ង។”
បននិយយថ “នងបន…ខញុ ំរស់េ កនុងសងក តេ់នះ។” េហយបននិយយថ
“អនកជទរកតូច េហយអនកេ ជនេ់លកនុងែ�គរបស់អនក។ េហយម� យរបស់អនក
កំពុងពយរួសេម� កបំពកេ់ ទីធ� ខងេ�កយ។” េហយបននិយយថ “រេំពចេនះ
េភ�ងបនឆបេឆះ េលប�តបកផ់ទះទងំ�សង។ េហយេ េពលែដលម� យតូចរបស់
អនករតេ់ �ម េហយដឹងថអនកេ ជនខ់ងេល េឡងេ ទីេនះ។” បននិយយ
ថ “ពួកេគបនែ�សក េហយពយយមចបន់ង។ ប៉ុែន�នងបន�ចនេចលនូវ
អ�ីែដលនងមន េចញ េហយរតក់តេ់ភ�ងទងំេនះេឡងេ េលជនខ់ងេល រចួ
ទញសេម� កបំពករ់បស់នងេចញពីខ�ួន េហយរុអំនកេ កនុងេនះ។ េហយេ
ទីេនះនងមក �តលបម់កវញិ�មរយៈេភ�ង រុអំនក។ េហយនងបនដួលសន�ប់
េ កនុងទីធ� ជមយួអនកេ កនុងៃដរបស់នង។” េហយបននិយយថ “នងបន
យកអ�ីទងំអស់មកនឹងករពរនង េហយករពរអនក។” េហយបននិយយ
ថ “េហតុផលែដលអនក�� តៃថងេនះ េនះេហយជមូលេហតុែដលនង��កក។់
េហយ អនកចង�់បបខ់ញុ ំថ អនកនឹងខម សចំេពះ�� ក�ន មទងំេនះេលម� យរបស់
អនកឬ?”
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ខញុ ំគិតថៃថងេនះ:

េប�ពះេយសូ៊វកនេ់ឈឆក ងែតមន កឯ់ង
េហយពិភពេ�កទងំមូលមនេសរភីព?
មនេឈឆក ងស�មបម់នុស��គបគ់ន
េហយមនេឈឆក ងស�មបខ់ញុ ំ។

76 �បសិនេប�ពះេយសូ៊វ�តវបនេគពិចរ�ថជ “េបលេសប៊ូល” េ�យ
ពិភពេ�កេនះ �ទង�់តវបនេគេសចចំអកឱយ េហយពយរួេ េលេឈឆក ង េធ�ឱយ
ខញុ ំ�ម៉ស់ ខញុ ំសបបយចិត�ជងកនុងករទទួលករស�ីបេនទ សពីភពបរសុិទធរបស់
�ទង។់ បទ ែមនេហយ។ េ ថ “ពួកសែម�ងថបរសុិទធ!” អ�ីកេ៏�យែដលអនកចង់
េ  សុនទរកថអ�ីែដលអនកចងេ់ធ�។ �មនិប ឈប�់បន�ិចេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តរកី�យេ
�ពឹកេនះ ែដលកនុងចិត�ខញុ ំ �ពះ�គីសទែដលបនរស់េឡងវញិមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ
និងេ�យ�ជយ។ ខញុ ំជមុខវជិជ មយួរបស់�ទង។់ ខញុ ំេជ ថអនកកដូ៏ចគន ែដរ។
77 េពលេវ�របស់េយងបនកន�ងផុតេ េហយ។ �ពិតជេម៉ង�បពីំរ
េ េពលែដលេយងនិយយថេយងនឹងប ចប។់ កមមវធីិបែនថមេទ តនឹងចបេ់ផ�ម
កនុងរយៈេពល�បែហលពីរេម៉ង ឥឡូវេនះេ េម៉ង�បបំនួកន�ះ។

សូមឲយេយងេ�នកបលបន�ិចកនុងករអធិ�� ន។
78 សូមថ� យ�ពះពរ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ៌ ែសសិប�បនំទីបនកន�ងផុតេ
�ពះបនទូលបនេចញេ េហយ។ ចិត�េយងសបបយចិត�។ ទិ�អបអរេ ែតបន�
មនិែមន�តឹមែតបុណយមយួៃថងេទ ប៉ុែន�ជបុណយស�មបភ់ពអស់កលបជនិចច!
េ កនុងសិរលី�េទវ�កំពុងេ�ច ង។ ឱ�ពះជមច ស់ �កមជំនុំ ជយ័ជំនះ កំពុង
េ�ច ង។ កណ�ឹ ងអំណរកំពុងេ�ទ។៍ �ពលឹងែដលធ� បក់តេ់ទសឲយ�� ប់ េហយ
�� បេ់ ផនូរ �តវបនយកឈនះ�រក�េហយ! ករ�� ប�់តវបនយកឈនះ។ ផនូរ
�តវបនយកឈនះ។ ជំងឺ�តវបនយកឈនះ។ អបិយជំេន �តវបនយកឈនះ។
អំេព��កក�់តវបនយកឈនះ។ ករស�បេ់ខពម�តវបនយកឈនះ។ ភព�ពេងយ
កេណ� យ�តវបនយកឈនះ។ ភពេខ�យ�តវបនយកឈនះ។ រចនបទ័មខ�ួនឯង
�តវបនយកឈនះ។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនយកឈនះ។ �ពះ�គីសទគឺជអនកឈនះដ៏
អ�ច រយ!



20 �ពះបនទូលជសេម�ង

ចូរេមល! េមលអនកចបងំដខ៏� ងំពូែក (កវនិីយយ)
ចូរេមល! េមល�ទងក់នុងទិដ�ភពធមម�
ដបតិ�ទងជ់អនកចបងំដខ៏� ងំពូែក
�ងំពី�ទងប់នែហក�ងំននជពីរ។

79 �ទងប់នែហក�ងំននេនះែដល�កប់ងំមនុស�ពី�ពះ េហយឥឡូវេនះ �ពះ
�ទងគ់ងេ់ កនុងចំេ�មមនុស�។ �ទងប់នែហកៃសបេនះ ែដលបែង�រករពយបល
របស់�ពះ។ �ទងប់នែហកៃសបេនះ ែដលបែង�រករ�បសិទធពររបស់�ពះ។ �ទង់
បនែហកៃសបេនះ ែដលបែង�រភពរកី�យរបស់�ពះ។ �ទងប់នែហកៃសបេនះ
ែដលបែង�រសន�ិភពរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ�ងំនន�តវបនែហកជពីរ។ េ�យ
�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ �ទងប់នេដរជអនកចបងំ! ករ�បយុទធ�តវបនប ចប់
�ទងប់នបង� ញ�ដល់េយងេ កនុងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ េហយឥឡូវេនះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជ�ក� ីែដលបនចតឲ់យមកដឹកនេំយង។
80 ឱ�ពះដអ៏ស់កលបេអយ េបេ �ពឹកេនះមនអនក�មន កែ់ដលវេវង�មផ�ូវ
េចញ ចូលេដរឆង យពីផ�ូវធំ ដួល�មផ�ូវមនិ�ចេដរបន�តងក់�� លជមយួ
វរីបុរសដអ៏�ច រយ វរីបុរសដអ៏�ច រយែដលេដរេ ក�� លផ�ូវធំ េយងខញុ ំអធិ�� នេ
�ពឹកេនះថ ពួកេគនឹង�បគល់ទងំអស់របស់ពួកេគជូន�ទង ់េហយេចញមក េហយ
រកី�យនឹងជយ័ជំនះដអ៏�ច រយេនះ ែដល�តវបនឈនះេ�យ�ពះអមច ស់ែដលមន
�ពះជនមរស់េឡងវញិរបស់េយង។ សូម�ទង�់បទន�មក�ពះវរបិ� ដបតិេយងទូល
សូម�កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។
81 េហយខណៈេពលែដលេយងឱនកបល។ ខញុ ំឆងល់កនុងេពលេនះថ េបអនកេល
កៃដថ� យ�ពះ�គីសទ និងនិយយថ “�ពះ�គីសទ ទូលបងគំដឹងគុណ ទូលបងគំនឹងមនិ
ខម ស�ទងេ់ទ តេទ។ ទូលបងគំធ� បែ់តខម សបន�ិច។” �ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ សូម
�ពះ�បទនពរដល់អនក។ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក អនក។ អូ ខញុ ំេអយ
ៃដេលកេ �គបទី់កែន�ង! “ទូលបងគំមនករភយ័ខ� ចបន�ិច។ ទូលបងគំមនករ
ខម សេអ ន។ េហយទូលបងគំពិតជេឃញជំហររបស់ទូលបងគំឥឡូវេនះ។ ទូលបងគំ
មនិគួរេធ�ែបបេនះេទ។ ទូលបងគំគួរែតឈរេចញភ� ម ផ�ល់ទីបនទ ល់! ទូលបងគំ
គួរែតពិត�បកដ។ ទូលបងគំគួរែត�បបអ់នកទងំអស់គន ថ ‘ទូលបងគំេកតជថមី។’
ទូលបងគំគួរែត�បបអ់នក�គបគ់ន ថ ‘ទូលបងគំបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’
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ទូលបងគំមនិខម សចំេពះដំណឹងល�េទ តបតិ�ជអំ�ចៃន�ពះចំេពះេសចក�ី
សេ ងគ ះ។ ទូលបងគំចងក់� យជ�គី�ទ នេឆព ះេ មុខពិត�បកដ។ ទូលបងគំមនិធ� ប់
បន។ ប៉ុែន� េ�យជំនួយរបស់�ពះ ចបពី់�ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរេនះ ទូលបងគំនឹង
េ ។ ទូលបងគំនឹងេ ។” េតមននរ�មន កេ់លកៃដអនកឥឡូវេនះមុនេពលេយង
អធិ�� ន? សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក អនក អនក។
82 ខញុ ំេមលករសេ�មចចិត�! យ៉ងេ�ច�ស់ៃមភ�បឬំ�មសិប អងគុយ
េ កនុងចំេ�មមនុស�មយួ�កមតូចេនះេ �ពឹកេនះ បនេធ�ករសេ�មចចិត�។
ចបពី់�ពឹកៃនជយ័ជំនះដអ៏�ច រយេនះ ពួកេគនឹងេ េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ ឈរ
េចញ េហយមនិ�តវខម សចំេពះដំណឹងល�េឡយ តបតិ�ជអំ�ចៃន�ពះចំេពះ
េសចក�ីសេ ងគ ះ។
83 បពិ�ត�ពះអងគេអយ កលែដលៃដទងំេនះបនេឡងេ  េហយេភ�ងកប៏ន�ឺ
េឡងយ៉ងែផ�មែល�ម�ម ដូចេយងបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិែដរ
ដបតិ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគ
ែដលបនចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” ពួកេគបនឆ�ងផុតពី
េសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ េ�យេ�ពះ�ទងប់នេ ជេសចក�ី�� ប ់េដមបឲីយពួកេគ
បនេ ជជីវតិ �មរយៈកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ �ទង�់តវបន�កទ់បជង
េទវ�ចុះមកេធ�ជមនុស�េចញពីេតអូផនីដអ៏�ច រយេនះមកេលសហនឹង ែដលបន
ក� យជ�ចឈ់ម េហយខច យឈម េហយបនបង�ូរឈមេនះ េដមបឲីយ�ទង់
�ចេធ�ផ�ូវេគចេចញស�មបេ់យងទងំអស់គន ។ បនទ បម់កមនិ�តឹមែតបនេធ��
ប៉ុេ�� ះេទ (េយង�ន�េ កនុង�ពះគមពរី) ប៉ុែន��ទងប់នបង� ញពី�េ�យឥត
�កេ់ល ម េ�យករេ�បសឱយរស់ពីសុគតេឡងវញិ េហយេ�បសមនុស��� ប់
េឡងវញិ េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី។ មនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ប៉ុែន��ទង់
ផ�ល់ឱយ �ទងប់នេធ�ឱយ�ជភស�ុ�ងពីរដង ដូចែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះអ�័ប�។ំ
ឥឡូវេនះ េ�កពីេនះ �ទងប់នប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកវញិ េធ�ជ�ក�។ី
េហយេយងមនវត�មនដម៏នពររបស់�ទងជ់មយួេយង េហយេ កនុងេយងដឹកនំ
េយង ដឹកនេំយងេ កនេ់សចក�ីពិត និងពន�ឺទងំអស់។
84 េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបៃ់ដជេ�ចនែដលបនេឡងេ �ពឹកេនះ េ�យ
និយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំយក�ពះ�គីសទជរបស់ខញុ ំ។” បពិ�ត�ពះអងគ េបេគមនិែដល
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បន�ជមុជកនុងទឹក តំ�ងឲយេសចក�ី�� បដ់ម៏ហិម ករប ចុ ះចុះ។ និងកររស់
េឡងវញិៃន�ពះអមច ស់ែដល�បទនពររបស់ពួកេគ សូមឱយពួកេគ�តឡបម់កវញិ
េ �ពឹកេនះ យកេខ�វរបស់េគមក េហយេ�ត មចុះេ កនុង�ងទឹកកកេនះ។
សូម�បទនមក ឱ�ពះបិ�។
85 �បទនពរដល់ពួកេយង។ អតេ់ទសឱយេយងពីអំេពបបរបស់េយង។ េយង
នឹងផ�ល់ករសរេសរដល់�ទង�់មរយៈជំននខ់ងមុខ។ េពលែដលសមរភូមិ
ចបេ់ហយ េពលែដលែផ�ងហុយអស់ េហយេសចក�ីអំណរបនចបស់ព��គបេ់ហយ
ពីបបូរមតែ់ផនដីេនះ ជកែន�ងែដលេយងសរេសរ�ទង ់ េ�យ�គបអ់�ីែដលេយង
មន េយង�តវែតមនសំេឡងថមី របូកយថមី េដមបសីរេសរ�ទង។់ សូមឲយេយង
ចូលេ កនុងេពលេនះេ�យរកី�យ។ ដបតិេយងសូមកនុង�ពះនមរបស់�ពះ�គីសទ។
�ែមន៉!
86 សូមឱយេយងេ�កកឈរេឡងឥឡូវេនះ…?…កុំេភ�ចកមមវធីិថ� យបងគំេម៉ង
�បបំនួ�មសិបនទី។ េ ផទះវញិ ញុំ��រេពល�ពឹក។ �តលបម់កវញិ េយង
រពឹំងថនឹងេ ជមយួអនកឥឡូវេនះ។ េហយបនទ បម់កយបេ់នះផងែដរ សូម
ចងច។ំ ខញុ ំ�តវេចញេ េ េស លេនះ សិក�និងអធិ�� ន។
87 ដបតិខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ �ពះ�គីសទមន�ពះជនមរស់ �ទងម់និ�� បេ់ទ។ េហយ
ខញុ ំេជ េ�យអស់ពីចិត� �ទងនឹ់ងេ កនុងអគរេនះេ យបេ់នះ េដមបបីង� ញថ�ទង់
មន�ពះជនមរស់ េដមបេីធ�កិចចករដូចគន ែដល�ទងប់នេធ�េ �ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរ
ដំបូងេនះ និង�មរយៈដំេណ រជីវតិរបស់�ទង។់ េបមនិដូេចន ះេទ េនះខញុ ំជេ��
ែក�ងក� យ។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលបនដឹងថេ កនុង�គងងឹតដែ៏វងឆង យេនះ
ែដលេយងកំពុងរស់េ េពលេនះ េពលែដលក�ីសងឃមឹទងំអស់ �កដូ់ចជ �តវ
បនបត ់�ពះ�គីសទ ជថម�ដរ៏ងឹមែំដលេយង�ចឈរបន រឯីមូល�� នេផ�ងេទ ត
ទងំអស់គឺជខ�ច។់ �តវេហយ។
88 ចេ�ម ងដខ៏�ីមយួរបស់េយង ែដលេចញពីបទ ចូរនយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ។
េ�ច ងទងំអស់គន  ឥឡូវេនះ។

ចូរនយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
អស់អនកមនចិត��ពយលំបក
�នឹងរកី�យនិង…
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89 ងក�� ំមកចបៃ់ដគន  េហយនិយយថ “សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់!” េ
នរ�មន កេ់ ែកបរអនក។ (សូមថ� យ�ពះពរ ដល់�ពះអមច ស់…?…)

ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិង�ថ នសួគ៌
នមវេិសស អូ នម�បេសរ!
ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិង�ថ នសួគ។៌

90 ឥឡូវអនកទងំអស់គន េមលេ ែបបេនះ? ចូរេយងសរេសរ�ទង។់ ចូរេលកៃដ
េឡង េហយនិយយថ “សូមអរ�ពះគុណ�ពះអមច ស់ ែដលបនសេ ងគ ះ�ពលឹង
ទូលបងគំ។” ហនឹងេហយ អនកទងំអស់គន !

សូមអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ ែដលបនសេ ងគ ះ�ពលឹង
ទូលបងគំ

អរ�ពះគុណ �ពះជមច ស់ ែដលេធ�េ�យខញុ ំជសះេសប យ
សូមអរ�ពះគុណ �ពះជមច ស់ ែដលបន�បទនមកទូលបងគំ
េសចក�ីសេ ងគ ះដអ៏�ច រយរបស់�ទងេ់ពញេហយឥតគិតៃថ�។

91 ពិតជមនពរែមន! េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? និយយថ “�ែមន៉។” អូ…
ឥឡូវេនះអ�ីៗ�តវបនប ចបេ់ហយ កូនៗ។ អ�ីៗ�តវបនប ចប ់គម នករ�បយុទធេទ ត
េទ គម នស ងគ មេទ តេទ គម នអ�ីែដលអនក�តវេធ� �រចួ�ល់េហយ។ េយង�គនែ់ត
រកី�យ! អូ! េយងេពញេលញ េ កនុង�ទង!់

…ពឹងែផ�ក
�ទងនិ់ងសេ ងគ ះពី�គបទ់ងំអស់
ពឹងែផ�ក �ពះអងគ
ពឹងែផ�កេល�ពះហសថដេ៏ អស់កលប។

អូ េដរ�មផ�ូវមនជំេន េនះ
ពឹងែផ�កេល�ពះហស�ដេ៏ អស់កលប
អូ រេប បែដលផ�ូវភ�ពីឺមយួៃថងេ មយួៃថង
ពឹងែផ�កេល�ពះហស�ដេ៏ អស់កលប។

ពឹងែផ� �ពះអងគ
�ទងនិ់ងសេ ងគ ះពី�គបទ់ងំអស់
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ពឹងែផ� �ពះអងគ
ពឹងែផ�កេល�ពះហស�ដេ៏ អស់កលប។

អនកែដល�ច មនកែន�ងៃដ យក�េចញមក។
…អូ ពឹងេល
�ទងនិ់ងសេ ងគ ះពី�គបទ់ងំអស់
ពឹងែផ� �ពះអងគ
ពឹងែផ�កេល�ពះហស�ដេ៏ អស់កលប។

ឥឡូវេនះ�ពះគមពរីរបស់អនក!
ពឹងែផ� �ពះអងគ
�ទងនិ់ងសេ ងគ ះពី�គបទ់ងំអស់
ពឹងែផ� �ពះអងគ
ពឹងែផ�កេល�ពះហស�ដេ៏ អស់កលប។

92 េត�គឺជអ�ី? សុវតថភិពនិងេសចក�ីសេ ងគ ះទងំអស់ បនប ចប ់ ករ�បយុទធ
បនប ចប ់ ��ចុងេ�កយ�តវបនបំែបក �ទងប់នេឡងេ �ថ នសួគ។៏ �េល
លូយ៉!

ពឹងែផ� �ពះអងគ
�ទងនិ់ងសេ ងគ ះពី�គបទ់ងំអស់
ពឹងែផ� �ពះអងគ
ពឹងែផ�កេល�ពះហស�ដេ៏ អស់កលប។

93 ឥឡូវេនះ ចូរេយងឱនកបលេ កនធូ់លីដី ែដល�ពះបនយកេយងមក
ៃថង�មយួេយងនឹងេឡងេចញពីធូលីដី។ ដបតិ �ពះអមច ស់ៃនេយង �ទង់
បនយកេចញពីធូលីដី យងេ កនុងធូលីដី េដមប�ីបទនដល់េយង�ល់គន នូវ
�ពះវ ិ ញ ណអមតៈ �ទងប់នយងេឡងពីធូលីដី េហយអស់អនកែដលេ កនុង�ទង់
នឹងេឡងជមយួនឹង�ទងេ់ ៃថង�មយួេ កនត់ំបនៃ់ន�ពះពរ។
94 េពលេយងេ�នកបល ខញុ ំេឃញបង�បស សមុីធេ ក�� លេយង េ �ពឹកេនះ
�គគង� លៃន�កមជំនុំៃន�ពះ បនទូរស័ពទមកខញុ ំកលពីយបម់ញិ។ បង�បស សមុីធ
េតអនកនឹងចុះមកបនេទ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំឆងល់ថ �បសិនេបបង�បស សមុីធ នឹងប ចប់
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កមមវធីិស�មបព់ួកេយងេ�យពកយអធិ�� ន។ េពលអនក�បញបេ់ ផទះ េហយញុំ
��រេពល�ពឹក។ �តលបម់កវញិស�មបក់មមវធីិ��ៃថង�ទិតយ និងពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកភ� មៗ ចបេ់ផ�មេ េម៉ង�បបំនួ�មសិប។ េតេយងនឹងេ�នកបល
េយងបនេទ ខណៈែដលបង�បស សមុីធ ប ច បក់នុងករអធិ�� ន។ 
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