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 �ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះេហយបនផ�ល់ឱយេយង�គប់
របស់ ទងំអស់ េ�យឥតគិតៃថ�េ កនុង�ពះ�គីសទ។ េយងអរ�ពះគុណ

ជខ� ងំ �ពះអមច ស់ ស�មបឯ់កសិទធិែដលេយងបនទទួលេ�យករលះបងដ់៏
អ�ច រយែដល�ពះេយសូ៊វបន�បទនឱយេយងេ កល់�៉រ ី ែដល�ទងប់នផ�ះផ�
ឱយេយងបនចូល េ កនុង ករ�បកប និងករអនុេ�គះែដលមនេ កនុងគមពរី
បនសរេសដូេចនះថ “�បសិនេបអនក�ល់គន សថិតេ ជបនឹ់ងពកយេយងេហយេប
ពកយេយងកនុងអនក អនក�ច �បថន នូវអ�ីែដលអនកចងប់នេហយ�ទងនឹ់ង�បទនឱយ
អនកជមនិខន។” ឥឡូវ េនះេយងមនេសចក�ីអំណរចំេពះករអធិ�� នែដល�ទង់
នឹងផ�ល់ឱយេយងេជ េល�ទងេ់�យអស់ពីចិត�របស់ពួកេយង។
2 ឥឡូវេនះសូមឱយេយងឈរេ មខ ងៃន�ពះអមច ស់�គបកិ់ចចករ �គបក់រ ែថរក�
ជីវតិ ដូចជអនកយមមន កឬ់ជអនកគង� ល ថេយងមនិទន ់យល់ពីអ�ីេ កនុងគំនិត
របស់�ទងេ់ េពលេនះេទ ប៉ុែន��តវរងច់�ំ� បេ់�យនូវ�ពះ វ ិ ញ ណ បរសុិទធមន
�ពះបនទូលមកកនេ់យង េដមបេីយងបនសេ�មចអ�ីែដលល� ដឹងកន ់ ែតេ�ចនពី
�ទង ់ េ�យករជួបជុំគន ។ ស�មប ់ �ពះជមច ស់ េនះជេហតុផលពិត ែដលេយង
មកេ េ�កមៃថងដេ៏ក� េនះ។ សូមមនបនទូលមកកនេ់យង�មរយៈ �ពះបនទូលដ៏
រស់ េហយសូមឲយ�ពះបនទូលដរ៏ស់គងក់នុងេយង និងេ ជបជ់មយួេយង េដមប ី
ឲយេហងបន�សចនិងរងឹមេំឡង មនិែមនេ�យេ�កិយេ៍ឡយ ប៉ុែន��តវបន
ផ� ស់ប�ូរេ�យករេកតជថមី សំ�បវ់ ិ ញ ណរបស់េយងឲយដូចេ នឹង�ពះបុ��ៃន
�ពះជមច ស់។ អូចិត� របស់េយងភយ័ញបញ័់រេ េពលែដល េយងគិតដូចជ
អំណរដេ៏ជរជនដ់ល់ �ពលឹងរបស់េយងេដមបដឹីងថេយងបន�តលបជ់កូន�បស
�សីៃន�ពះ។ េយងឈរ េ េលេសចក�ីជំេន របស់�ទងដ់ម៏ដំ�បដល់�ពះយងមក
ែផនដីជេលកទីពីរ និង �បជជតិ និងនគរទងំប៉ុនម នគឺេ េ�កម�ពះបទរបស់
�ទង ់ អ�ទីងំអស់ពិភពេ�ក�តវបនបតប់ង ់ ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ�ទងនឹ់ងយងមក
យកេយងេ កែន�ងែដលមនេសចក�ីសុខេ កនុង�ទង់ ់ េហយមនជីវតិអស់កលប



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

ជនិចច និងមនិ�តវបនផ� ស់ប�ូរែដរ។ េហយគិតថឥឡូវេនះ—េយងជែផនកមយួ
ៃន �សន�៍ថ នសួគ!៌ ឱ�ពះជមច ស់េអយ�ទងប់នេធ�ពិធីកតែ់សបក កនុងចិត�
និង �តេច ករបស់េយងេ ៃថងេនះេ�យ—េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�ង
េ�យ ទឹកៃន�ពះបនទូល។ ដបតិេយងសូមេ កនុង�ពះនមរបស់�ទងនិ់ងស�មប់
សិរលី� របស់�ទង។់ �ែមន៉។

3 ខញុ ំមនបំណងចងេ់លកនូវ�បធនបទមយួេ �ពឹកេនះ។ ដបតិខញុ ំនឹង និយយ
េ េលអ�ីែដលខុសគន បន�ិចបន�ួច �បសិនេបមនករអធិ�ថ នេ�បសឱយជ ប៉ុែន�
េយងបន�បកសថកតអធិ�� ននឹងផ�ល់ឱយេ េម៉ង �បបីំរហូត ដល់េម៉ង
�បបីំ�មសិបឬេម៉ង�បបំនួ។េហយខញុ ំ�គនែ់ត…េ�កប៊លីលីេឡងមក
និយយពីរឬបីនទីមុនេហយគតប់ននិយយែតគម ននរ�មន កច់ង�់� បគ់ត់
េទេ ទីេនះដូេចនះគតម់និបនឱយកតអធិ�� នេទ។ ដូេចនះេយងនឹង…ខញុ ំបន
គិតពីករទទួលយកអតថបទេនះស�មបជ់ករែកត�មវៃន�កមជំនុំ។ េហយខញុ ំ
ចងនិ់យយេ េល�បធនបទមយួេ�កីយេ៍នះបនបេ ឆ ត�កមជំនុ។ំ ខញុ ំចង�់ន
គមពរីមយួ ចំនួនពីគមពរីេ �� យជំពូកទី១៦ចបេ់ផ�មជមយួខទី១០។

េនះេដលី�និយយនឹង�ំសុនថ េមល បងបនបេ ឆ តខញុ ំ
េ�យេពលសុទធែតពកយភរភូតវញិ ម�ងេនះសូម�បបដ់ល់ខញុ ំ េតនឹង
យកអ�ីមកចងបងឲយជបប់ន។

គតេ់ឆ�យថ េប�គនែ់តចងអញ េ�យពួរថមីែដលមនិទនេ់�បករ
េ�ះ េនះអញនឹងេ ជេខ�យ ដូចជមនុស�ឯេទ តវញិ។

ដូេចនះ េដលី�កយ៏កកថមីេ ចងរចួែ�សកថ �ំសុនេអយ េនះ
ពួកភលីីសទីនមកចបប់ងេហយ ឯពួកអនកែដលបងកបខ់�ួន កេ៏ ចំ
ឰដប៏នទបខ់ងកនុង គតប់�� ចព់ួរេនះេចញពីៃដេ  គណនដូចជ
អំេបះ១សរៃសសុទធ។

េដលី�និយយនឹង�ំសុនថ �ងំពីេដមដល់ឥឡូវេនះ បងេ ែត
បេ ឆ តខញុ ំ េ�យនិយយភូតភរដែដល ចូរ�បបម់កខញុ ំ េត�តវយកអ�ី
ចងបងឲយជបប់ន គតេ់ឆ�យថ ឲយឯង�គនែ់ត�កងសកក់បលអញ
ទងំ៧កំរងជបជ់១នឹងអំេបះអនទងេ ។
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នងកេ៏បះេសន តភជ បន់ឹងផ�ែំថមេទ ត រចួែ�សកថ �ំសុនេអយ ន៏
ពួកភលីីសទីនមកចបប់ងេហយ េនះគតភ់ញ កពី់េដកេឡង េ�ះេសន ត
េចញពីកី ជបទ់ងំអំេបះអនទងេ ផង។

េនះនងនិយយនឹងគតថ់ េធ�ដូចេម�ចឲយបងនិយយថ បង
�ស�ញ់ដល់ខញុ ំបន េបចិត�បងទីៃទពីគន ដូេចនះ បងបនបេ ឆ តខញុ ំ
�គប៣់ដងេនះេហយ ឥត�បបពី់ដំេណ រែដលបងមនកំ�ងំខ� ងំទងំ
េម៉�ះពី�កេ�ះ។

រចួមក េ�យនងេចះែតរអំុកបងខំ�ល់ែតៃថង េ�យពកយសំដីនង
បនជគតម់នចិត��ពយសឹងែតនឹង�� ប។់

េហយកប៏េ ចញ�បបអ់ស់អំពីកនុងចិត�ដល់នងថ មនិែដលមន
កបិំតេករសកក់បលអញេឡយ ដបតិអញជពួកន៉�រតីដល់�ពះ
�ងំែតពីៃផទម� យមក េបេករសកអ់ញេហយ េនះកំ�ងំនឹងថយេចញ
ពីអញេ  េហយអញនឹងេ ជេខ�យ ដូចជមនុស�ឯេទ ត។

កលេដលី�េឃញថ គតប់នបេ ចញ�បបអ់ស់អំពីកនុងចិត�
ដូេចន ះ េនះនងកច៏តេ់គ ឲយេ េ ពួកេមេល�សនភ៍លីីសទីន
មក េ�យពកយថ សូមេឡងមកែតម�ងេនះេទ តចុះ ដបតិ�បន
បេ ចញ�បបអ់ស់អំពីកនុងចិត�ដល់ខញុ ំេហយ ដូេចនះពួកេមកេ៏ឡងមកឯ
នង �ពមទងំយក�បកេ់នះមកផង។

ខណៈេនះនងបនេផ�កគតឲ់យលកេ់ េលេ �  រចួនងេ មន កម់ក
ឲយេករកំរងទងំ៧ពីេលកបលគតេ់ចញ េនះនងចប�់ងំេធ�ទុកខដល់
គត ់េហយកំ�ងំកថ៏យេចញពីគតេ់ ។

រចួនងែ�សកថ �ំសុនេអយ ន ៏ពួកភលីីសទីនមកចបប់ងេហយ

គតក់ភ៏ញ កពី់េដកេឡង នឹកថ អញនឹងេចញេ រ�ស់ខ�ួន ដូចជ
សព�១ដង ែតគតម់និដឹង ជ�ពះេយហូ�៉បនថយេចញពីខ�ួនេទ

4 ឥឡូវេនះខញុ ំចង�់ន�បធនបទមយួេទ តេ គមពរីវវិរណៈជំពូកទី២ចបេ់ផ�ម
ជមយួនឹងខទី២១ដល់ខ២៣។
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េហយអញបនឲយ�មនឱកសនឹងែ�បចិត� េចញពីករកំផិតរបស់�
ែដរ ែត�មនិ�ពម? េ�ះ

េមលអញនឹងេបះ�េ េលែ�គ េហយេបះពួកអនក ែដល�ប�ពឹត�
េសចក�ីកំផិតជមយួនឹង� ឲយេ កនុងេសចក�ីេវទនជខ� ងំ េលកែត
េគែ�បចិត�លះបងក់រ ែដលេគ�ប�ពឹត�េនះេចញ។

េហយអញនឹងសំ�បកូ់នេ �េចល េនះ�គបទ់ងំពួកជំនំុនឹងដឹង
ថ គឺអញេនះេហយ ែដលសទងេ់មលចិត�នឹងេថ�ម រចួអញនឹងសងករ
ដល់ឯង�ល់គន �មករែដល�គបគ់ន បន�ប�ពឹត�។

សូមឲយ�ពះ�បទនពរដល់អស់អនក�ែដលបន�ន�ពះបនទូល�ទង។់
5 េ�ក�ំសុន គឺដូចជ�ពះវ�ិរែដរ ចបេ់ផ�មេដរមករកផ�ូវ�តវ។ េ�ក
បនចបេ់ផ�មែបររកទិសេ ដ�៏តឹម�តវ។ េ�កបនចបេ់ផ�ម េធ��តឹម�តវេហយ
�តវ បនេគេ ថជមនុស�ខ� ងំពូែកអង�់ចមន ក។់ េ�កបនចបេ់ផ�មបេ�ម
�ពះ អមច ស់និងេធ��មបទប ញត�ិ និង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយេនះគឺដូចជ
�កមជំនុំរបស់�ពះ។ គឺចបេ់ផ�មដូចែដលេយង�ចនិយយថជេ�កីយនិ៍យយ
ថចបេ់ផ�មេដរផ�ូវ�តឹម�តវ។ ចបេ់ផ�មេដមបេីធ��មបទប ញត�ិរបស់�ពះអមច ស់។
េហយេ េពល�ំសុនបនេដរ�ម�ពះអមច ស់ �ពះអមច ស់បនេ�ប�ំសុន។
6 ដបតិ�ពះ�ទង�់ចរក�ទុកនរ� មន កនិ់ងេ�ប�បស់នរ�មន កែ់ដលនឹងមក
�ម�ពះអងគេ�ពះ�ជបំណង�ពះទយ័របស់�ពះ។ ប៉ុែន�េ េពល េយងេ ឆង យពី
�ពះេនះ�ពះជមច ស់�ទងម់និ�ចេ�បេយងេទ តេទ។ េ េពលែដលេយងសំឡឹង
េ េមល�ពះ និង�ពះទយ័របស់�ពះ េ េពលែដលេយងេ ជប ់នឹង�ពះ បនទូលៃន
�ពះ និងករេគរពបូជេ�យពកយសរេសរ និងថ� យបងគំ�ទងេ់�យ �ពះ វ ិ ញ ណ
និងេសចក�ីពិតបនទ បម់ក�ពះ�ចេ�បបុគគល�មយួ�គបេ់ពល។ ប៉ុែន� េ  េពល
ែដលពួកេគយក�ទឹស�ី�មយួេដមបងីកេចញពី�ពះេនះ�ពះជមច ស់មនិ�ចេ�ប
មនុស�មន កេ់នះបនេទ តេទ។
7 ដូេចនះ េ�ក�ំសុនគឺជមន ក—់ជតំ�ងដេ៏ឆនម ែដលបនេលចេធ� រ យ៉ង
ខ� ងំៃននរគ�ពះសព�ៃថងេនះ។ េ េពលែដលនគរ�ពះបនចបេ់ផ�ម�ពះ�ច េ�ប
នរ�មន កក់នុង�កមជំនំុស�មបប់ង� ញ ដល់ៃដអនកេហយេដរេ�យឧស�ហ៍
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�មបទប ញ តិរបស់�ពះជមច ស់រក�ទុកករវនិិចឆយ័និងចបបក់នុងករេធ�អ�ីទងំអស់
�ម�ពះទយ័របស់�ទង។់ េហយ�ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួពួកជំនំុ។ ប៉ុែន���ក់
ដូចជមនកែន�ងចុះេខ�យមយួកនុងចំេ�ម�កមជំនុំទងំអស់។

8 សូមចថំ េយងមនិែមនេដរេលងកំ�ន�េទ ប៉ុែន�េយងសថិតេ កនុងសមរភូម។ិ
មនុស�ជេ�ចន �គនែ់តគិតថេ េពល ែដលពួកេគបនក� យជ�គី�ទ នមន ក់
េនះពួកេគទងំអស់�តវករេធ�ខ�ួន េដមបកី� យជ�គីសទជនដល៏�មន កជ់េរ ងរហូត
េនះអ�ី�គបយ៉់ងនឹងមកេ�យងយ�សល។ កុំគិត�េ កនុងខួរកបលរបស់អនក។
ស�មប ់ ខញុ ំបនក� យជ�គី�ទ នមន កេ់ដមប�ីបយុទធ�បឆងំ �បយុទធ�បឆងំនឹង
េសចក�ីជំេន េដមបឱីយបនរងឹមេំឡង។ ខញុ ំក� យេ ជ�គី�ទ ន មន កេ់ដរេ  កនុង
សមរភូម។ិ េយងជទ�ន�គី�ទ នេយងនឹងទទួលបនករបណ�ុ ះប�� ល និង
បនដឹង ថបេចចកេទសទងំអស់របស់ខម ងំស�តវ និងេដមបដឹីង ពីរេប ប េដមប ី
—េដមប ី �បយុទធ�បឆងំនិងស�តវ។ េហយេយង�ចេធ�បនដូចែដល �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបង� ញ�ដល់ពួកេយង។ េយងមនិ�ចទទួលយក នូវអ�ីែដល �បេទស ជតិ
មយួចំនួនេផ�ងេទ តបន�បបេ់យងពីស ងគ មខងគំនិតរបស់ពួកេគេទ។ ប៉ុែន�
េយងទទួលយកគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់េយង វធីិែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នឹងដឹកនំ
េយង េហយអ�ី ែដលជ�ពះតំរៈិរបស់�ពះនឹងផ�ល់ ឱយេយងេ�យ�ទងគឺ់ ជេមដឹកនំ
ៃនកងទព័�គី�ទ ន។

9 �ំសុនបនេធ�អំេពល� គតជ់មនុស�អ�ច រយ (េយងចងេ់ ដូេចនះ) �ទង ់េ
ជំុវញិរហូតដល់គតប់នទទួលទឹកដីរបស់ខ�ួនវញិ។ េហយ�កមជំនំុបនដំេណ រករ
យ៉ង�សល និង�តឹម�តវរហូតដល់ពួកេគបនចបេ់ផ�មេដមបទីទួលបនទឹកដី
របស់ខ�ួនវញិ។ �ំសុនបនចបេ់ផ�មេ�យករ�ស�ញ់។ េហយគតម់និ បន
�ស�ញ់េកមង�សីអុី��ែអលេទ ែបរជ�ស�ញ់ ស�ី�សន ៍ ប៉េលសទីន។

10 េហយេនះ�សេដ ងេ នឹងអ�ីែដល�កមជំនុំបនេធ�។ េ�កមនិែដល
ចបេ់ផ�ម �ស�ញ់អ�ីែដលខ�ួនមនេទេ�កចបេ់ផ�មជមយួអនកមនិេជ ។ េនះ
េហយ ជកែន�ងែដលេយងបនេធ�ករ និងែផនកមយួៃន កំហុសដធ៏ំគឺ េ េពល
ែដល�កមជំនុំេនះបនចបេ់ផ�មេធ�អ�ីែដលមនិ�តឹម�តវ។ គឺដូចជ�ំសុន បន
ចប ់េផ�មេធ���កក។់



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

11 េ�ក�ំសុន ដ�ប�គតេ់ ជមយួ� ស�របស់�ពះគឺ�តឹម�តវ�ស់។
ប៉ុែន�េ េពលែដលគតប់នែចចងជ់មយួមនុស� ��កកប់នទ បម់កឥឡូវគត់
កំពុងមនប � ។

12 េហយេនះជអ�ីែដលេ�កបនេធ�ជមយួនឹង�កមជំនំុ។ េ េពលែដល
�កមជំនុំេគរពជេរ ង�ល់ៃថងចំេពះករដឹកនរំបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះ�ពះ
�បទនពរដល់ពួកេគ ករអ�ច រយនិងទីសំគល់នឹងេ ជបជ់មយួ�កមជំនុំ។ ប៉ុែន�
េ េពលែដល�ចបេ់ផ�មករ��កកជ់មយួនឹងពិភពេ�ក! ករ��កកប់ំផុត
បនសេ�មច ករដំបូងបនសេ�មច �បនចបេ់ផ�មបំផ� ញករ�បកប គន ជមយួ
អនកេជ េផ�ងេទ ត េ�យ�រ ែតពួកេគបនរកេឃញថ�បេទសជតិ�តវបន
េរ បចំ។ ប៉ុែន�ដំណឹងល� អ�ច រយេនះ មនិ�តវបនឧទទិសដល់ជតិ�សនម៍យួ ឬ
មនុស��មន កេ់ឡយ។ គឺ�តវឧទទិសដល់ “អនក�ែដលចងប់ន ចូរឱយគតម់ក”
�គបជ់តិ�សនទ៍ងំអស់ �គបពូ់ជពង� �គបភ់� និង�គបម់នុស�ទងំអស់។
�ពះ�ទងម់និមនបំណងឲយេយងគូសនូវែខ�បនទ ត�់ពំែដនេឡយ។

13 ប៉ុែន�មនុស�ចងេ់ធ�ដូចជ ពួកេគចងេ់�ប បេធ ប ឬចងថ់តចម�ង ដូចេ នឹង
អ�ីែដលេ�កិយ—េ�កិយបនេធ� និយយដូចអ�ីែដលពួកេគបននិយយ េធ�
េជគជយ័�មវធីិែដលេ�កកិយបនេធ�។ េយង មនិ�ចទទួលបនេជគជយ័
នូវអ�ីែដលេ�កិយបនេធ�េនះេទ។ េយង �ច ទទួលបនេជគជយ័លុះ��េយង
បនេធ��ម�ពះទយ័របស់�ពះនិងវធីិរបស់�ទង។់ េយងមនិ�ចមនេជគជយ័
េ�យ�រគំររូបស់េ�កិយេទ។ �បសិនេប�កមហុ៊នបរ ី បន ទទួល េជគជយ័
ធំបំផុតេ�យ�រទូរទស�ន ៍ េហយ��េប រនិង��វសីគី ហ�ូងមនុស�បនេធ�ឱយ
ទទួលបនេជគជយ័ �មរយៈករចូលរមួចំ ែណកៃនទូរទស�នេ៍នះ គម នទី
សមគ ល់�ែដល�កមជំនុំនឹងទទួលបនេជគជយ័�មរយៈទូរទស�នេ៍ឡយ។
ភពេជគជយ័ៃន�កមជំនុំសថិតេ កនុងករ ផ�យដំណឹងល�ៃនអំ�ចៃន�ពះ
េហយនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងមនិ�ច និយយថ ពីេ�ពះែតទូរទស�ន៍
បនេធ�ែបបេនះ—និង—ែបបេនះ ស�មប�់កមហុ៊នបរ ី និង—និង�កមហុ៊ន
េផ�ងេទ ត! េយងមនិមនបទគមពរី�មយួេដមបពីយយម េដមបេី�ប បេធ ប
ជមយួនឹងពួកេគបនេទ។ េហយេ េពលែដលេយងេធ�ដូចេនះ េយង�ចនំ
មនុស�ជេ�ចនចូលមក ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដល�ពះបនចតឱ់យ េយងេធ�
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ដូេចន ះេទ។ េយងគិតថេ�យ�រែតថេយងមនពណ៌សមបរុេផ�ងគន េ  ទី
ខពស់មនអងគករមយួធំ េគគិតថកែន�ងេនះជករេជគជយ័មយួ។ េយង�តវ
បន�� បជ់េរ ង�ល់ៃថង េ េលេសចក�ីជំេន របស់េយងេបនិយយខងវ ិ ញ ណ!
�បសិនេបេយងឈរដប�់ននកេ់ �ពឹកេនះេហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិគង់
ជមយួពួកេយង េយង មនមនុស�១០នកម់ន�ពះវ ិ ញ ណគងេ់ ជមយួ
�បេសរជង។ េយងមនិ �ចេ�ប បេធ បជមយួនឹងពិភពេ�កបនេទ។

14 េហយេរ ងដំបូងេនះគឺ�កមជំនុំេនះបនចបេ់ផ�មេរ បចំខ�ួនឯង។ �កម ជំនុំ
េលកដំបូងគឺជកតូលិកេហយបនទ បម់កលូធឺេរ ន (Lutheran)។ េ េពល
ែដលពួកេគបនេរ បចំកនុង�កមជំនំុ កតូលិកេដមបេីធ�ឱយក� យជ�កមជំនុំមយួ
ៃថងមយួ មនេគែ�សកេឡងថ “ភលីីសទីនគឺេ េលអនកេហយ �ំសុន” េហយ�ំ
សុន បនបំែបកែខ��ពំែដនៃន�ពះវ�ិរកតូលិក េហយេ�កម៉ធីនលូធឺកប៏ន
េចញមកជ�កមជំនំុេនះ។

15 បនទ បម់កពួកេគបនចង�កមជំនុំេនះេ�យែខ�មយួេផ�ងេទ តដូច នង
េដលី�បនេធ�។ េហយពួកេគបនចបេ់ផ�ម…ជំនួស�ពះេ�យេ មនុស�
—មនុស�មន ក ់ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �បែហលជមនិ�គ ល់(ABC)របស់
ពួកេគ ប៉ុែន�ពួកេគបន�គ ល់ថជ�ពះ�គីសទ។ បនទ បម់ក�ពះវ�ិរទទួលបនភព
ទនស់មយ័េហយជសមយ័នេយបយេនះ។ េហយពួកេគឱយអនកអធិបបយរបស់
ពួកេគនូវ “ស ញ ប�័តបណ�ិ ត” អនក�ល់គន បនក� យេ ជ បណ�ិ តេទវ� ស�។
េនះគឺជែខ�មយួេផ�ងេទ តេដមបចីង�កមជំនំុ។ មនុស��តវចូលេ សិក�ថន កេ់រ ន
ជនខ់ពស់របស់គត ់ ពយយមេធ�ឱយល��បេសរជងមុនដូេចនះ�កមជំនុំរបស់ពួកេគ
�ចអតួថ “�គគង� លរបស់េយងគឺ បណ�ិ តែផនកេទវ� ស�មន ក។់” េហយេត
ពួកេគបនេធ�អ�ីខ�ះ?មន កែ់ដលពយយមេដមបមីនចំេណះដឹងកនែ់តេ�ចនជង
មន ក ់ េផ�ងេទ ត។ បទេនះមនិមននយ័ថអ�ីទងំេនះេ កនុងបំណង�ពះទយ័
របស់�ពះ ជមច ស់េទ។

16 េហយទីេនះគម នករស�មបប់ុរស�មន កព់យយមទញយកចំេណះដឹង
ខងេ�កីយរ៍បស់គតេ់នះេទនិងមនិធ� បគ់ប�់ពះទយ័�ពះជមច ស់ែដរ។ �
ជទីស�បេ់ខពមបំផុតេ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់! អនក មនិ�ចផគ ប�់ពះទយ័
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�ពះជមច ស់េ�យមហិចឆ� និងចំេណះដឹងខងេ�កីយេ៍ឡយេ�យ�រែត “�
ស�ប�់ពះ” �ពះបនទូលបនែចង។ េគមនិ�ចេធ�ែបបេនះបនេទ។

17 េហយមន ក់ៗ ពយយមចងប់នចំេណះដឹងទងំអស់។ ពួកេគដឹងថ�គនែ់ត
េធ�ករអ�ីែដល�តវេធ� និងពកយកនុងករនិយយ េហយ�បនក� យេ ជភ�
អនក នេយបយជំនួសឲយករបង� ញពី�ពះ �ជ�រ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�ជប
ដល់ដួងចិត�របស់មនុស�មន ក់ៗ េហយបនរកេឃញអំេពបបរបស់គត។់ ពួកេគ
�តវបនហ�ឹកហ�ឺនស�មបក់រចរចនេយបយមយួែតេយងមនិ�តវករ។ ប៉ុល
បននិយយថ “ពកយេនះមកដល់ពួកេយងមនិ�តឹមែត…ឬ ដំណឹងល�េ កនុង
�ពះបនទូលែតប៉ុេ�� ះេទប៉ុែន��មរយៈអំ�ចនិងករបង� ញៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។” ែដល បននដំំណឹងល�បង� ញពីអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! ប៉ុែន�
មនុស�ទងំ អស់េនះចូលេ ថន កសិ់កខ �� និងថន កព់ួកេគេរ នករអបរ់លំ�
រេប បែដល ពួក េគឈរេ មុខមនុស�រេប បែដលពួកេគ�តវែតេធ�បទបង� ញ
េ�យខ�ួនឯង រេប ប ែដលពួកេគ�តវែតេស� កពក ់ និងរេប បែដលពួកេគ�តវែត
េធ�សកមមភពពួក េគមនិ គួរេ�បខុសេវយយករណ៍េទ។ ឥឡូវេនះជករ�តឹម�តវ
ទងំអស់ស�មបសុ់នទរកថ មយួប៉ុែន�េយងមនិបនយល់ពីអំេព��កករ់បស់
មនុស�បនេធ�េទ។ េ�កប៉ុល បន និយយថ “ដំណឹងល�ែដលខញុ ំបន
ផ�យមនិបនមកដូចេនះេទ ប៉ុែន��បន មក �មរយៈកររឭំក—រឭំកជថមីៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិង អំ�ចៃន ករេបក សែម�ង។” �មនិបនមកេ�យករ
បេ ចញសេម�ង�តវេនះេទេនះជ�បជញ របស់ អនក នឹង�តវឬករេជ ទុកចិត�របស់
អនកនឹងមនេ កនុង�បជញ របស់ មនុស�។ ប៉ុែន��បនមក�មរយៈករេបកបង� ញ
ៃនអំ�ចរបស់�ពះ�គីសទែដលរស់េឡង វញិ។ េនះេហយជដំណឹងល� “េដមបដឹីង
ថ�ទង ់គឺជអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់”

18 មនុស�មន ក់ៗ ពយយមគិតថ គតជ់មន កែ់ដល ឆ� តជងអនកដៃ៏ទេទ ត
�គនេ់បជងនិកយេផ�ងេទ តបន�ិច។ េមតូឌីសនឹងនិយយថ “េយងបនទទួល
បុរសមន កែ់ដលឆ� តបំផុត។” បបទី់សទបននិយយ េហយ�កមជំនុំរបស់�ពះ�គីសទ
ពួកេគទងំអស់ថ“េយង េយងឆ� តបំផុត។ េយង�បជជនរបស់េយង—�បជជន
របស់េយង េយងមនិអនុ ញ តឱយមនុស�ធមម�េចញេ េ�កនិងផ�ព�ផ�យដំណឹង
ល�េទ។” ប៉ុែន�ពួកេគេ�ជសេរ សេ�យៃដ។ (ឱ�ពះជមច ស់េអយសូម�ណិតេម
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�� !) េ�ជសេរ សេ�យៃដពួកេគ �បសិនេបពួកេគមនិមនកនុងឯក�រជមយួនឹង
េគលលទធិជក ់ �ករ់បស់ពួកេគេទពួកេគ�តវេ កនុង�ពះវ�ិរ។ �ពះជមច ស់មនិ
�ចបះ៉ពួកេគ បនេទ វធីិ�កេ៏�យ។ ខញុ ំចងប់ននរ�មន កេ់ដមបផី�យដំណឹង
ល� ែដលបនេ�ជសេរ ស េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះបនេលកេគេឡង មនិែមន
េរ សេ�យមនុស��មន កឬ់និកយមយួ�េឡយ។

19 ចំេណះដឹងទងំអស់! ពួកេគនិយយថ “អូ! េយងបនដឹងទងំអស់អំពី�”
េហយពួកេគខ�ះមនិបនេចះពយពជនៈដំបូងៃន�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធផង។ ពួកេគបន
បដិេសធ�។

20 �រឭំកខញុ ំពី េស វេ តូចមយួែដល ខញុ ំបន�នេ កនុង រដ�កលីហ�ូនញ៉
�បែហលដបឆ់ន មំុន។ ខញុ ំេ�ជសេរ សទិញ�េ កនុង�ងលកេ់ស វេ ចស់មយួ។ ខញុ ំ
េភ�ចេឈម ះអនកនិពនធ។ ��គនែ់តជេស វេ តៃម�ដបេ់សនប៉ុេ�� ះេទប៉ុែន��ទក់
ទញ �រមមណ៍�ស់ ��កដូ់ចជកំែប�ង និងបេងកន�បជញ ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនរក
េឃញ េ កនុងេស វេ េនះដូចជ�ពះជមច ស់ឱយខញុ ំបនឮអ�ីមយួ។ េហយេរ ងមយួ
កនុង ចំេ�មេរ ង�៉វតូចេនះបនចបេ់ផ�មដូេចនះ។ េ �ពឹកមយួេ កនុង�ទងមន់
មយួយ៉ងធំមនមនតូ់ចមយួកនុង�ទងេនះ �គិតថ�នឹងេ�បចំេណះដឹងទងំ
អស់ េដមបឱីយេគ�គ ល់។ ដូេចនះ�បនេ�ះេហរេឡងេ េល�បអបម់យួ េហយ
�យ ធក�់បអបេ់នះបនួឬ�បដំងេ�យកបលរបស់�េហយរងវ េឡងដូចជ
េយងមនិែដលឮមនរ់ងវ។ េហយមយង៉េទ ត �បនទកទ់ញករយកចិត�ទុក
�ករ់បស់ពួកេគឱយមកេមល�េហយ�បននិយយថ “អស់េ�កេ�ក�សីមន់
ែដលេ កនុង�ទងេ់នះខញុ ំចងនិ់យយេ កនអ់នកទងំអស់គន �ពឹកេនះេ េលកមមវធីិ
អបរ់ដំ ៏ អ�ច រយែដលេយងេទបែតបនរចន�េឡង។” និយយថ “ខញុ ំបនត�មវឱយ
មន ចំេណះដឹងេ�ចនេ កនុងករសិក�របស់ខញុ ំ” ខណៈេនះេ�កទញែវន៉� េល
េសចក�ីែថ�ងរបស់�។ េហយ�បននិយយថ “ខញុ ំបនសេ�មចចិត�ថគន េយង មន់
ទងំអស់�ច�បេសរជងេនះេបមនចំេណះដឹងបែនថមេទ ត។ ដូេចនះខញុ ំ�ច�បប់
អនកកែន�ងែដលេយងនឹងជីកនិងេធ�ករេ កនុង�ទងេនះ ឬរនធមយួេយងនឹងរកេឃញ
វ�ីមនីមយួែដលនឹងេធ�ឱយេ�ម�� តេហយឆបលូ់ត�ស់ល��បេសរជងមុន។ អូ!
េហយខញុ ំ�បបអ់នកពីរេប ប ែដលេយង�ចេធ�ខ�ួនេយងបនល��បេសរជងមុនេ
កនុងវធីិេផ�ងគន ជេ�ចន។”
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21 េហយមនមនញី់ជំទង ់ មនេស�កហមតូចបនខ�តេហយបននិយយថ
“េតគតគ់ួរឲយ�ស�ញ់ែដរេទ?” េហយពួកេគពិតជេកតសរេសរគត។់ “អូ! �
គឺ ដូចជមនអ់�ច រយ!” �បនរឭំកខញុ ំពី�គអធិបបយ មយួចំនួនៃនថន កសិ់ក�េ
ទីេនះ។ “ែបបជបុរសអ�ច រយ! មនិចបំចេ់យងជមយួមនដ់ៃ៏ទេទ តេទ េយង
ទងំអស់គន គួរែតេ ជមយួគត។់”
22 ល��ស់ មុនេពលែដលមតិ�េនះ ប ច បក់រនិយយរបស់គត ់ មនសត�
មនតូ់ចមយួេទ ត ែដលមនិមនេ�មភ�ដូឺចេគេទេនះកំពុង រតម់កេហយនិយយ
ថ“េហចបំន�ិច! ខញុ ំបនឮេសចក�ី�បកសចុងេ�កយបំផុត�មវទិយ។ុមនែ់ដលមន
តំៃលមនួេសនកនុងមយួេផននឹង�តវសម� បេ់ ៃថងែស�ក! េតចំេនះដឹងរបស់អនកមន
�បេយជនអ៍�ី?”
23 បងប�ូនេអយចំេណះដឹងែដលេយងមនេ�ចន�ស់ េតមន�បេយជនអ៍�ី?
េយងមនកំពស់ែត�បមំយួហ�ូតពីដី! េយង�� បេ់�យ�រ�បែវងនិងេពលេវ�។
ចំេណះដឹងរបស់េយង គម ននយ័អ�ី ទងំអស់។ េយងទងំអស់គន ចង�់គ ល់
�ពះជមច ស់។ ប៉ុែន�ពួក េគែបរជេធ�ែបបេនះេ វញិ។
24 ដូចេពលែដលខញុ ំបនកត ់ សំគល់េពលកន�ងេ េនះ អំពីសត�មនតូ់ច មយួ
�គិតថ�មនចំេណះដឹងទងំអស់ែដល�តវករេហយ�បនដឹង េ�ចនដូេចនះ
—ដូេចនះ��ច�បបម់នទ់ងំអស់អំពីមនុស�។ ដូេចនះ�បនេ�ះ េឡងេ េល
�ទងរបស់�េហយ�ចបេ់ផ�ម �បបម់នទ់ងំអស់អំពីមនុស�និងរេប បែដល�
�គ ល់ពីពួកេគ។ េហយរេំពចេនះ� �� ចរយមន កម់កពីេភរឌូកេ៏ដរេឡងមកនិង
និយយពកយសំខនម់យួចំនួនេ កន�់ េហយមនតូ់ចេនះបនងកែភនកេចញ
ែបរកបល របស់គតេ់ចញ…ឥឡូវេនះគតម់នែភនក��ចេមលេឃញ� �� ចរយ
បន។ �មន�តេច ក��ចលឺគតប់ន។ ប៉ុែន�ពិត�ស់�មនិ�ច ដឹងថគត់
កំពុងនិយយ អំពីអ�ីេនះេទ។ េហតុអ�ី?�មនខួកបលជកូនមន។់ ��គនែ់តជ
ខួរកបលបក�តូីចមយួ។ េនះជអ�ីែដល�មន។ �មនិ មនខួរ កបលមនុស�េទ
ដូេចនះ�មនិ�ចគិតដូចមនុស�បនេទ។
25 េហយចុះេតមនុស��ចគិតដូចជ�ពះបនេទ! អនកជមនុស�ចំេណះដឹងខង
េ�កីយទ៍ងំអស់មនិេលសជងខួរកបលកូនមនែ់ដរ។ អ�ីទងំអស់ ែដល អនកេធ�
អនក�គនែ់តេធ�ឱយខ�ួនឯងឈចឺបប់៉ុេ�� ះ។ អនក�តវមនគំនិតរបស់�ពះ�គីសទ។
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26 មូលេហតុែដលមនុស�ចូលរមួកនុងអងគករជេ�ចន េហយចបៃ់ដជំនួស ករ
េកតជថមី ពួកេគកំពុងពយយមេដរ�ងករេកតជថមី។ ពួកេគមនិចង ់ េកតជថមី
េទ។ េហយពួកេគដឹងថ—ដឹងថេយងបេ�ង នេគេ កនុង�ពះគមពរីដូេចនះ ពួកេគចង់
ជំនួសអ�ីមយួប៉ុេ�� ះ។ េហយពួកេពនេតកុស� េនះគឺ��កកដូ់ចជករពយយម
រកអ�ីមយួេដមបជំីនួស! ពួកេគចងឲ់យ�ទនស់មយ័។ ��តវែតទនស់មយួ “េយង
នឹងចបៃ់ដគន េហយចូលរមួកនុង�កមជំនុំ េហយេ�បះទឹក ឬ �ជមុជទឹក” ឬអ�ី
មយួេផ�ងេទ ត។ ពួកេគ ភយ័ខ� ចចំេពះករេកតជថមី។ េពលខ�ះខញុ ំេជ ថេ�ង
ឧេបសថ�បណ�កំខ៏� ច�ែដរ!
27 ឥឡូវេនះ េយងទងំអស់គន ដឹងថេយង មនកំេណ តមយួខញុ ំមនិខ�ល់ថជ
កែន�ង�ឬកែន�ង�កេ៏�យគឺ�រេញ៉រៃញ៉។ េបទរកេកតេលេលគំនរឥដ� ឬេ
េលករ ៉ឬូកនុងបនទបម់នទីរេពទយដ�៏� តគឺរេញ៉រៃញ៉ កែន�ង�កេ៏�យ។ កំេណ ត
កូនេគកំេណ តរបស់អ�ីេផ�ងេទ តគឺមនភពរេញ៉រៃញ៉។
28 េហយករេកតជថមីគឺគម នអ�ីេ�កពីរេញ៉រៃញ៉េទ!ប៉ុែន�មនុស�េ ែតជំនះ “េយង
នឹងចូលេ កែន�ងែដលពួកេគចបៃ់ដគន ។ េយងនឹងេ កែន�ងែដលពួកេគមនិ
ែ�សកនិងយំនិងករ�យ�សនៈេហយយំ។” អនកចងក់� យជមនុស�ល�! អ�ីែដល
េយង�តវេធ�គឺេកតជថមីែដលនមំកនូវជីវតិដអ៏ស់កលប!
29 �គបពូ់ជ ដំឡូង�យុចស់ �គបពូ់ជដំឡូងមន អនកយកដំឡូងេនះេហយ
��ំេ កនុងដី។ រហូតដល់អនកទទួលបនដំឡូងថមី ដំឡូងចស់េនះ�តវែតរលួយ។
េពតមនិ�ចផលិតជីវតិថមីរហូតដល់�រលួយជមុនសិន។
30 េហយបុរសឬ ស�ី មនិ�ចមនកំេណ តថមី រហូតដល់�បជញ និងខ�ួនពួកេគ
រលួយ ករ�� ប ់ �� បេ់ ឯ�សន េហយែ�សក ទងំអស់គឺរេញ៉រៃញ៉ចូរយក
កែន�ងែដលរេញ៉រៃញ៉េចញពីអនកេហយអនក�តវបនេកតជថមីេ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ។ ខញុ ំមនិខ�ល់េទ�បសិនេបអនកនិយយភ�ដៃទ�នឹងឆបប់តេ់ វញិេ�ត
ចុះេឡងៗ ដូចសត�មននឹ់ងកបលរបស់��ម នែតបនជីវតិជថមី! ប៉ុែន�េយងជំនួស
អ�ីមយួេដមបេីកតជថមី េយង�តវករករទនស់មយ័ �បកដ�ស់។
31 កលពីៃថងសុ�ក�បពនធខញុ ំនិងខញុ ំបនេ �ងមយួ។ ខញុ ំមនិបនមននយ័ �ចំ
ែដលៗេទ។ ប៉ុែន�ខណៈែដលេយងបនចុះេ �មផ�ូវមយួ ខញុ ំបនងកកបល
របស់ខញុ ំគិតអំពី ស�ី��កតមន កេ់ផ�ងេទ ត។ ខញុ ំបនសនយជមយួ�ពះេ េពល
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ែដល ខញុ ំជមនុស�ខ� ក�់បសិនេប�ទងប់នពយបលែភនករបស់ខញុ ំឱយជសះេសប យ
ខញុ ំចងស់ម�ងឹេមលេ េរ ងែដល�តឹម�តវ។ េហយខញុ ំបនពយរួេឈឆក ងតូចមយួេ
កនុងរថយន�របស់ខញុ ំ។ េពលែដលខញុ ំេឃញករេនះ ខញុ ំសម�ងឹេ េឈឆក ងេនះ េហយ
ខញុ ំនិយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ! �ទងជ់ជ�មករបស់ខញុ ំ” ដូចែដលខញុ ំបនសម�ងឹ
េ េឈឆក ង។
32 ខញុ ំបនេឃញ ស�ីទងំេនះ។ េម�(Meda)និយយថ “េយងមនិែដលេឃញ
ស�ី�មន កេ់ស� កសំពតេ់ទសព�ៃថងេនះ។” េហយនងបននិយយថ“ប៊លីេមល
េ ស�ីមន កែ់ដលេ ទីេនះជមយួកបូបតូចែដល �ព យជុំវញិ�ងកយរបស់
នង” េហយនិយយថ “អនកមននយ័ថអនកចង�់បប ់ ពី ស�ីមន កែ់ដលមនិដឹងថ
ខ�ួននងមនអ�ីខុសឬ?” េហយបននិយយថ “�បសិន េបនងមនិបនដឹងថ�
ជករខុសគឺនងបនសថិតេ េ�កគំនិត�តឹម�តវ។”
33 ខញុ ំនិយយថ “ចមំយួែភ�តបងសំ�ញ់។ នងជជនជតិ�េមរកិមន ក ់នង
បនេធ�អ�ីដូចជជនជតិ�េមរកិេធ�ែដរ។” ខញុ ំបននិយយថ “កលខញុ ំេ �� ងំឡង់
មនិយូរប៉ុនម នេទបង។”
34 ខញុ ំបនសួរេ បុរសមន កេ់  ទីេនះែដលបន�កខ់ញុ ំចុះ គឺេវជជបណ�ិ ត ម៉នី
និន។ េហយេយងកំពុងែតេ —ងូតទឹកសុខភពែដលេ ថ “សូ�” េហយ
ពួកេគយកអនកេ កនុងេហយចកទឹ់កេក� េលខ�ួនឬ ចកេ់លថម េហយអនកនិង មន
េញស។ បនទ បម់ក�និងេធ�ឲយអនកេ�តចូលេ កនុងទឹក�តជក ់ និងេចញមកវញិ
ម�ងេទ ត។ បនទ បម់កេគយកអននចូលេ កនុងបនទបម់យួមន គិ�នុប�� យិក
ស�ីជអនកេកសជុបឲយបុរស (េ ខ�ួនទេទ)េហយប ជូ នពួកេគចូលេ កនុង
�ងែហលទឹកវញិ។ ខញុ ំមនិចូលេ កនុងេនះេទ។ ខញុ ំបននិយយថ “ដុកទរ័ម៉
នីន អនកេធ�េនះជករខុសេហយ។”
35 គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ�ពឹទធ ចរយ �បណ�េំនះជករខុស។
បនទ បម់កចុះអំពី�គេពទយជនជតិ�េមរកិរបស់អនកែដលនឹងឱយ ស�ី��ត និង�ក់
នងេ េលតុពិនិតយេមលសរ�ីងគេភទ—េភទ�ល់សីររីៈែដលនងមន? ចុះចំែនកគិ
�នុបប�� នយិកទងំអស់េ កនុងមនទីរេពទយេនះយ៉ងេមច៉ែដរ?
36 ខញុ ំនិយយថ “សូមេទសបង�បសម៉នីនអនកនិយយ�តវេហយ។”
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37 េត�ជអ�ី? េគជ�បៃពណី។ េ េពលែដលខញុ ំេ ទី�កងប៉រសីខញុ ំេសទរែត
មនិេជ  ថបនទបទឹ់ករបស់បុរសនិង ស�ីគឺេ ជមយួគន ។ ខញុ ំមនិ�ចយល់�
បនេទថបនទបទឹ់ក�មផ�ូវេនះស�មបទ់ងំបុរស និង ស�ី។ ខញុ ំមនិេជ ថ ស�ី
បនេ េឆនរេដមបេី ែហលទឹកជមយួសង�ររបស់គតេ់ទ ពួកេគមនិមនបនទប់
ស�មបស់េម� កបំពក ់ េទពួកេគបនយកែតសេម� កបំពកម់យួកំេភ�រ ែតប៉ុេ�� ះ
បនទ បម់កពួកេគបន �កែ់ខ�តូចេ េលរបស់ពួកេគេហយបនេ ែហលទឹកប៉ុែន�
�ជករដូេចនះ។ពួកេគ មនិបនចប�់រមមណ៍េទេនះ។ �ជទំេន មទម� ប ់ របស់
�បេទសប�ងំ។

38 េ � ហ�ិក ស�ីនិងបុរស ទងំេកមង និងចស់េដរគម នសេម� កបំពក ់ អ�ី
ទងំ អស់េដរេល�លេ ម ធំេ ទីេនះ។ មនិែដល�គ ល់អ�ីជបនទបទឹ់កេនះ
េទឬអ�ីេផ�ងេទ ត មនិែដលេឃញអ�ីេផ�ងេទ តេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិដឹងពីភព
ខុសគន េទ។ ពួកេគមនិដឹងពីភពខុសគន េនះេទ។ ប៉ុែន��ជទំេន មទំ�ប ់ របស់
�បេទសជតិ។

39 ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយថ “អូនសំ�ញ់េយងខុសគន  េយងមកពី�សន៍
េផ�ងគន ។ េយងអនកដំេណ រនិងជអនកចែម�កេ ទីេនះ ែដលេធ�ឲយេយងេមលេ
ខុសគន ដូេចនះ។ តបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ ‘ពួកេគបន�បកសអៈ�ងថ ពួកេគ
បនបង� ញថពួកេគជអនកដំេណ រនិងជមនុស�ចែម�ក ពួកេគកំពុងែស�ងរកទី�កង
មយួេដមបមីក។’”

40 បុរសឬ ស�ីេ កនុង�បេទសអុី�លី េ ប�ងំ េ � ហ�ិក និងេ �បជជតិ
�េផ�ងេទ ត មនិ បនេកតជថមីេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទចូរកុំេធ�ដូេចន ះ។
ពួកេគមនិេស� កសំេល កបំពកេ់ទ។ ពួកេគមនិេធ�ដូចេនះេទេ�ពះពួកេគបនមក
ពី �បជជតិេផ�ង មយួែដលមនអនក�គប�់គងនិងជអនកបេងកតជ�ពះ។ េយងមក
ពី�ថ នសួគ។៌ វ ិ ញ ណេ កនុងខ�ួនរបស់អនក េលកទឹកចិត�ដល់ជីវតិអនក។ �បសិន
េបអនកជជនជតិ�េមរចិអនកនឹងេធ�ដូច�េមរកិបនេធ�។ �បសិនេបអនកជជនជតិ
ប�ងំអនកនឹងេធ�ដូចប�ងំបនេធ� េហយបនរះិគនដ់ល់ �បេទស មយួេផ�ងេទ ត។
ប៉ុែន��បសិនេបអនកគឺជកូនរបស់�ពះអនកនឹងេធ�អ�ីដូចអ�ីែដលេ  �ថ នសួគវ៌ញិដបតិ
វ ិ ញ ណរបស់អនកមកពី�នខពស់េហយ�និង�គប�់គងអនក។
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41 ករអ�ីបន�ិចបន�ួចអនក �បែហលជេមលេ �។ េ កនុងបទគមពរីអស់អនក ែដល
ែស�ងរកទី�កងថមីេនះបន�ប�ពឹត�ខុសពីមុន។ ពួកេគបនអះ�ងថពួកេគ ជ
អនកដំេណ រេហយចែម�ក។ ប៉ុែន�េ េលែផនកៃនជីវតិរបស់កអុីនេគបនក� យជ
ជនេលមសនិងផ� ចខ់�ួន។ ប៉ុែន��គី�ទ នជអនកដំេណ រនិងចែម�ក។ ជនេលមសគម នផទះ
េទ។ អនកផ� ចខ់�ួនជមនុស���កក។់ ប៉ុែន�អនកដំេណ រគឺជអ�ីមយួែដលពិតនិងមក
ពីទឹកដីពិត�បកដៃន�សនេ៍ផ�ង ពយយមេដមបែីស�ងរកផ�ូវេ ផទះ េ�យបង� ញ
អត�ស ញ ណពីកររស់េ របស់គតនូ់វអ�ីមយួែដលគតម់ន។ េនះជេហតុផល។
42 ប៉ុែន�មនុស�ែដលេធ�ដូេចនះ មនុស�ែដលពកែ់បបេនះខញុ ំសូម�បបអ់នក។
េ កនុង�បេទស� ហ�ិកខងតបងូេ េពលែដលខញុ ំបនេឃញអនកមនិេជ �មសិប
ពនន់ក ់ គម នសំេល កបំពក ់ រុភំយួជអនក�សកេដម។ េកមង�សីែដលមន�យុ
ដប�់បមំយួ ដប�់បបីំ ៃមភឆន  ំ និងេកមង�បសេហយគម នសេម� កបំពកឈ់រេ
ទីេនះ ភកេ់ េពញមុខនិង�បេលមុខ ឆ�ឹងកត�់ចមុះ េហយមនេឈពយរួជប់
�តេច ករបស់ពួកេគ �កឆ់�ឹងមនុស�ឬឆ�ឹងសត�េ េលសក ់ េហយេធមញសត�ពយរួ
េលខ�ួនេគ។��កតដូចែដលពួកេគបនចូលមកកនុងពិភពេ�កដំបូង ែដល
មនិបនដឹងអ�ីទងំអស់។ ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគបនទទួល�ពះ�គីសទ េហយ
មន�រមមណ៍ថបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ពួកេគ េ�កកេឡង េ�បៃដេដមប ី
បងំករ�ម៉ស់ដល់�ទងរបស់ពួកេគ េហយេដរេ រក សេម� កបំពកេ់ដមបពីក់
េ េលខ�ួនរបស់ពួកេគ។ េហតុអ�ី? ពួកេគបនក� យជអនកដំេណ រនិងចែម�កេ េល
ពិភពេ�កវញិ។ �េលលូយ៉! ពួកេគេ ឆង យពី�ទង។់ ហនឹងេហយ។
43 អូ មនុស�ទងំេនះបនេ ខ�ួនឯងថជ�គី�ទ ន។ ពួកេគជកមមសិទធិរបស់
�កម ជំនុំមយួ។ ពួកេគបនេចញេ េហយនិយយថ “េយងជពួកេមតូឌីសទ។
េយងជពួកបបទីសទ។ េយងជពួកេពនទីកុស� (Pentecostals)។ េយង
ជពួកេសេវនេដេអដេវនទីសទ។ េយងជពួក េនះ ពួកេនះ េហយ េផ�ងេទ ត។”
េនះមនិមន�មយួែដល�តវកន�់មេនះេទ។ វ ិ ញ ណរបស់អនកជជីវតិែដល
េ កនុងអនកេនះជំរញុអនកេនះ និង�បបពី់អ�ីែដលអនកេនះមន។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ“�មរយៈផលែផ�របស់ពួកេគអនកនឹងបន�គ ល់ពួកេគ។”
44 �កមជំនំុេនះបនក� យេ ដូចជ�បជជនអុី��ែអលជេលកដំបូង។ ពួកេគ
បនេឃញ�សនែ៍ដលមនិេជ មនេស�ច។ �ពះ�ទងជ់េស�ចរបស់ពួកេគ។ េហយ
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ពួកេគបនេមលេឃញថ�សនដ៍ៃ៏ទេនះមនេស�ច ដូេចនះពួកេគចងេ់ធ�ដូចជ
�សនែ៍ដលមនិេជ េនះែដរេហយពួកេគបនទិញេស�ចមយួស�មបខ់�ួនឯង។
េហយេពលពួកេគបនេធ��ពួកេគកជ៏ួបប � ។ �បនចបេ់ផ�មចូលមកបន�ិច
ម�ងៗ។ េ�កីយប៍នចបេ់ផ�មចូលេ កនុងខ�ួនពួកេគបន�ិចម�ងៗ។ ទីបំផុតបន
ប ចបេ់ឡងេ កនុង�ជេស�ចអរ័�ប។់ េស�ចមយួអងគបនខិតជិតបន�ិចម�ងៗេ
រកប �  បន�ិចម�ងៗខិតេ ជិត�េហយទីបំផុតបនផ� ចជី់វតិេចញពីពួកេគ។ េ
ទីេនះពួកេគនឹងបនេ ។ េហយេពលែដលេស�ចពិត�បកដមកពួកេគ មនិ�គ ល់
�ទងេ់ទ។

45 េនះជេរ ងដូចគន កនុង�កមជំនំុបនេធ�។ ពួកេគ�តវបន�ប�ពឹត�ដូេចន ះ។ អនក
គឺេ ទីេនះែដរ។ �លជនេយបយ ករអបរ់។ំ �កមជំនំុ�តវបន�បតិបត�ិ�ម
អងគករ សងគម �ពះវ�ិរធំៗ �គគង� លអំនួតៗ។ េហយេ េពលែដលេស�ច
ពិត�បកដមកពួកេគមនិ�គ ល់�ទងេ់ទ េហយពួកេគឆក ង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដល
ជេស�ចរបស់ពួកេគ។ ពួកេគ មនិបន�គ ល់�ទងេ់ទប៉ុែន�ពួកេគេសចចំអក�ក់
�ទង។់ ដូចែដលពួក�សនយូ៍�បនេធ�ចំេពះ�ពះេមស�ុរីបស់ពួកេគ កនុង
�កមជំនំុក ៏ បនេធ�ចំេពះ�ពះេមស�ុដូីចគន ែដរ។ពួកេគមនិបនដឹងេនះេទ។
ពួកេគមនិមន ករយល់ដឹងខងវ ិ ញ ណេនះេទ េ�ពះពួកេគេជ េលឯក�រែដល
ពួកេគេមលេឃញ េហយអ�ីែដលេគេឃញ�គរធំៗ ពយយមេ�ប បេធ បជមយួ
េ�កីយ។៍ េយងមនិែដលបេ�ង ន—បេ�ង នឲយេ�ប បេធ បជមយួេ�កីយេ៍នះ
េទ។ េយងបនបេ�ង នឱយបនទ បខ�ួនវញិ។

46 េហយមយួេទ តសំខនប់ំផុតគឺេ ជបជ់មយួ�ពះ។ េហយេ ៃថងេនះ
មនករពយបលរបស់�គគង� លមន កេ់ េល�លេ ម  មនៃដមន កច់ងេ់ធ�ករ
�បកួត�បែជងជមយួ។ មន កេ់នះនិយយថ “សូម�ពះ�បទនពរ�ពះជមច ស់ ខញុ ំ
មន េ�ចនពនន់ក។់ ខញុ ំមនករ�បជំុដធ៏ំជងអនក។” េតអ�ីែដលេធ�ឱយមនភព
ខុសគន ? េយងមនមន កឬ់មយួ�ននកអ់�ីែដលេធ�ឱយមនភពខុសគន ? េតេយង
េជ  េល �ពះពិតេទ? េតេយងេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ? េតេយងឈរេ
េ�កមករ �កលបងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឬ? �គឺជករពិតឬ? េនះេហយគឺជ
េរ ង សំខន។់
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47 ប៉ុែន�េយងស�មប�ម�ពះគមពរី។ មន�កមជំនុំេពនេតកុស�ជ េ�ចនែដល
មនមូល�� ន�គឹះេ េល�ពះគមពរី។ មន…ខញុ ំមនិចងឲ់យឈចឺបែ់ផនក�រមមណ៍
េទ។ ខញុ ំេ កនុង�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំ—ខញុ ំចងេ់ធ�អ�ីែតេ កនុង
�កមជំនុំរបស់ខញុ ំប៉ុេនះ េ�ពះខញុ ំកំពុងអធិបបយពីដំណឹងល�។ ប៉ុែន�មន�គអធិបបយ
េពនេតកុស��បម់ុនឺនកដ់ឹងថគម នករេនះេ កនុង�ពះគមពរីែដល�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនម “ៃន�ពះវរបិ��ពះ�ជបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ខញុ ំបន�កលបង
ជមយួ�ចរយ ឬនរ�មន កឲ់យបង� ញខញុ ំ កែន�ង� ែដលមនុស��គបគ់ន បន
ទទួលបុណយ �ជមុជ ទឹកកនុង�ពះនមៃន “�ពះវរបិ��ពះ�ជបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។” ប៉ុែន� ពួកេគបនស�មបេ�ពះកនុងអងគករទងំមូលកេ៏ធ�ដូេចន ះែដរ។
�ងំពីេដមគម នមនុស��មន កេ់ កនុងគមពរីស ញ ថមីនិងបីរយឆន េំ�កយេទ ត
េធ�ែបបេនះេទប៉ុែន��ជមុជកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ចុះ�យ៉ងេមច៉? គឺ
អងគករ។ ែដលបនេធ��។ ស�មប�ម�!
48 េហយ សព�ៃថងេនះពួកេគបនយកកមមករ�ម ផ�ូវទងំអស់េចញពីដង ផ�ូវ។
ពួកេគបនយក�កបេ់ចញពី�កមជំនំុ។ ពួកេគបនយកសិររីងុេរ ងេចញពី�កមជំនំុ
និងមន ករអធិបបយេ កនុងសិកខ �� ជករអធិបបយែដលគម ននយ័សំ�ប់
�ពះ ទងំអស់គឺចងំកនុងសងគមេហយ ស�ីេស� កេខខ�ី និងរ ៉បូែដល កំពុង បេ ចញ
�ចេ់ហយបុរសជកប់រ ី េលងែលបង និងនិយយេរ ង�ស�ភស។ �ជភព
�ម៉ស់េ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់! ខញុ ំដឹងថជករលំ បកប៉ុែន��ជ េពល
ែដលនរ�មន ក�់តវនិយយអ�ីមយួ។ ករស�មប�មកំពុងផ�ល់ឱយេ កនុងករ
�ប�ពឹត�ដូចេ�កីយ!៍
49 ខញុ ំមនិខ�ល់ថខញុ ំ�តវឈរែតមន កឯ់ងនឹងគម ននរ�មន កេ់ ជមយួ ប៉ុែន� �ពះ
ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំនឹងផ�យេសចក�ីពិតៃន�ពះគមពរីរបស់�ពះេហយឈរេលជំេន ដ៏
រងឹម។ំ �បសិនេបខញុ ំ�� បខ់ញុ ំនឹងេ ែតឈរកនុងេសចក�ីពិត។ ជករពតិ�ស់។
េយងចងប់នេសចក�ីពិត។ ខញុ ំនឹងមនិ�ស់��មរយៈ�ពះវ�ិរេផ�ងៗេនះេទ ប៉ុែន�
គឺេយង�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ ែដលខញុ ំចង�់ស់។
50 ប៉ុែន�េដលី� េតអនកបនសមគ ល់េទ? នងដឹងថ�ំសុនមនកំ�ំង។ ែត
នងមនិបនដឹងថកំ�ំងេនះទុកេ កែន�ង�េឡយ។ នងមនិ�ច�បបនូ់វ
អ�ីែដលជអំ�ចេនះេទ ប៉ុែន�មនកម� ងំខ� ងំមយួែដល�ំសុនបនកនក់ប់
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េហយនងចងរ់ក�ឱយេឃញ។ េហយដូចែដលនងេដលី�បនែញ៉ញ៉ង ់ �ំសុ
នេ�យស�មស់របស់នង។ អូនងបនេស� កពកែ់បបេ�សប��ល។ េហយ
នងបនេដរេ មុខគតនិ់ងនងបនេធ�ឬកដូចេកមង ជំទង់ៗ សព�ៃថង ជេដមេហយ
—េហយ�គនែ់តចងេ់ធ�អ�ីមយួដូចអនកេផ�ងេទ តនងពយយម េដមបទីកទ់ញ�ំ
សុន។
51 េនះជេរ ងដែដលែដលេ�កីយប៍នេធ�ចំេពះ�កមជំនុំ។ ឥឡូវេនះេតដខ៏� ងំ
របស់អនកេ ឯ�?
52 “េអ �បសិនេបេយងេរ បចំ េនះនឹងបំែបកកំ�ំងេនះ។” �ពះវ�ិរកតូលិក
បនេធ��េហយ។
53 “ប៉ុែន�ភលីីសទីនមកចបអ់នកេហយ �ំសុន។” េហយេ�កលូធឺេចញមក។
54 បនទ បម់កពួកេគបនេរ បចំម�ងេទ ត។ “�បសិនេបអនកនឹងចងខញុ ំេ�យ ែខ�រ
មយួេផ�ងេទ ត�នឹងជប។់”ដូេចនះពួកេគបនេធ�។
55 “ពួកភលីីសទីនមកេហយ�ំសុន។” េតមនអ�ីេកតេឡង? េ�កេវស�ីេចញមក
និងបនបំែបកែខ�េនះ។
56 “ឥឡូវេនះអនកបនបេ ឆ តខញុ ំជយូរមកេហយ។ េតអនកមនិដឹងថខញុ ំ�ស�ញ់
អនកេទ�ំសុន? �តវ�បបខ់ញុ ំពីេសចក�ីពិតេ កនុងចិត�របស់អនក។”

“យល់�ពមចូរអនកចងខញុ ំេ�យែខ�មយួេទ ត។”
57 “�តឹម�តវេពលេនះអនកនឹងេធ�បន។” េត�ជអ�ី? េនះជែខ�ៃននិកយ។
58 “�ទងអ់នុ ញ តឱយខញុ ំមនេសរភីពខញុ ំមនិ�តវករទទួលនិកយេផ�ងេទ។
បនទ បម់កខញុ ំ�បបអ់នកចុះ អនកនឹង�ចបំែបកខញុ ំបន។” ដូេចនះកម៏នអនកេពនទីកុ
ស�និយម។ កែន�ង�ែដលជអំ�ចរបស់អនក?

“ពួកភលីីសទីន បនមកេហយ។” េហយគតប់នផ� ចែ់ខ�ម�ងេទ ត។
59 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេតមនអ�ីេកតេឡង? មនអនកេពនទីកុស� ជបណ�ិ តខងេទវ
វទិយជ�គគង� លរបស់ពួកេគ និងមនុស�អ�ច រយេផ�ងេទ ត។ ពួកេគមន�គនែ់ត
ជអ�ីែដលមនេ ��និងកនុងកបនួ�សនែដល េមតូឌីសឬបបទីសទឬអនក
េផ�ងេទ តកនុងចំេនមពួកេគមនែតប៉ុេនះ។ ចូលេ កនុង �ពះវ�ិរមយួេហយអនក
មនិ�ច�� បឮ់ថ“�ែមន៉” �គនែ់តជែមកធងមយួៃន អីសគីមូស(Eskimos)
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េចញពីខង�� ំៃនប៉ូលខងេជង។ �តជក!់ គម នចំ�ប�់រមមណ៍!“េហយឥឡូវភី
លីសទីនមកចបអ់នកេហយ�ំសុន។”

60 ពួកភលីីសទីនមកចបអ់នកេហយពួកអនក�េមរកិ។ ជកែន�ងែតមយួៃនវ ិ ញ ណ
េនះ?េតភពែតមយួៃនេពនេតកុស�េ ឯ�? �កមជំនំុរបស់ �ពះជមច ស់
និងកររបួរមួ�កមជំនំុរបស់�ពះជមច ស់េនះ េនះ េហយេផ�ងេទ ត ជមយួគន
ជមយួនឹងភពខុសគន េល�ទឹស�ីេផ�ងគន មយួ េនះនិងមន កេ់ទ តថ េនះ។ ដូេចនះ
េយងកំពុងែតែបកបករ់ហូត ដល់អនក�ចចូលេ  កនុងទី�កងមយួេដមបេីរ បចំករ
រកីផុសផុល �បសិនេបមន�ពះវ�ិរឧបតថមភ ែតអនកដៃ៏ទេទ តមនិទងំចូលរមួផង។
កមមុយនីស�មកចបអ់នកេហយ �េមរកិេអយ។

61 េតកំ�ំងរបស់េយងេ ឯ�? កែន�ង�ែដលជសិរ ី រងុេរ ងរបស់េយង?
េត�គឺជអ�ី? េ�យ�រែតេយងទទួល�បជញ របស់មនុស� ជំនួសអំ�ចៃន�ពះ!
េហតុអ�ីបនជពួកេគេធ��គគង� លនិងអ�ីរបស់េយងេ ជរងឹដូចថមនិងទន�់ជយ
ដូេចនះ រហូតដល់ពួកេគ បនេរ បចំឱយេយង ទនចិ់ត�និងរងឹរសូនិងរហូតដល់
មនុស�…េតអនកធ� បឮ់សែ�មកកនុង�កមជំនំុេទ តេទ? អនកមនិ ឮនរ�មន កយ់ំ
េទ តេទ។ េកអីរបស់អនកទួញេ�កគឺេ បនទបេ់�កមដី។ មនិមនសិររីងុេរ ង
េទ ត េ កនុង�ពះវ�ិរេឡយ។ អ�ីែដលេយងេធ�បនគឺ�គនខ់ងេ�កយេហយ
រងឹម�ំមែដលេយងេធ�បន។ េយងគម នេសរភីពេទ។ េយងកំពុងជបច់ំណង។
ពួក�រក�ជមយួនឹងសមភ រៈទំេនបរបស់�បនចងពួកជំនំុរបស់�ពះដជ៏�ពះែដល
មន�ពះជនម រស់េ ។ ហនឹងេហយ។ គម នកំ�ំងេ កនុង�ពះវ�ិរេទ តេទ។ គម ន
េសរភីពេទ តេទ។ �បជជនមនភពទន�់ជយេហយរងឹរសូ! េហតុអ�ី �ពះជមច ស់
�ចចូល មកកនុងចំេនម�កមជំនុំ េពនទីកុស�េនះេហយបង� ញថ�ទងគឺ់ជ�ពះ
េហយប ជ កពី់ទីសមគ ល់របស់�ទងៃ់នកររស់េឡងវញិ �មនិបនេធ�ឲយពួកេគរេងគ
េឡយ។ សិរលី�! េហតុអ�ី �ជភព�ម៉ស់មយួ! ខញុ ំេដរេ ទូទងំ �បេទស�ពះ
កំពុងេធ�ករ េធ�ទីសំគល់ េហយ�បជជនវញិអងគុយេលង “ែមនេហយ ខញុ ំ�ច
ទយបនថករទងំអស់គ�ឺតឹម�តវ។ អូខញុ ំដឹងថ�ពះ�ចេធ�បន។” �មនិបន
ផ� ស់ែ�បពួកេគេទ! េហតុអ�ី? ពួកេគកំពុងមនចំណងជមយួនងេដលី� ែដល
ជចំណងេ�កីយ។៍ ពួកេគបនេខន ះ។
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62 ឥឡូវេនះពួកេគបនជបេ់ កនុងចំណង ករចងជសហពន័ធ។ “ពួកភលីីសទី
នបនមកេហយ �ំសុន។” េតអនកនឹងេធ�អ�ីជមយួ�?
63 “អូ! េយងបនទទួលនិកយធំ។” ពិត�ស់។ “េយងមនសមជិក កនែ់ត
េ�ចនេហយេ�ចនជងអ�ីែដលេយងធ� បម់ន។” ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ  កែន�ង
�?េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កែន�ង�?
64 េនះជអ�ីែដលវ ិ ញ ណ��កកប់នេធ�។ �បនលបងួ�កមជំនុំ។ �បន�លបងួ
�កមជំនំុេនះ។ “ចូរមករកខញុ ំ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវ�ទនំដធ៏ំេ ទីេនះ �បសិនេប
អនក�គនែ់ត េធ�ករេនះ។ �បសិនេបអនកកមច តអ់នកអធិបបយងបង់ល់ែដលអនកមន
េហយទទួលមនុស�មន កេ់ទ តែដលជបណ�ិ តែផនកេទវ� ស�មនចំេណះដឹង
េហយេយងនឹង�ងសង�់ពះវ�ិរបុ�ណធំមយួែដល�សស់�� តេហយេយងនឹង
បនដូចជពួកេគែដរ។” គួរឱយខម សចំេពះអនក�ស់! �អនជ់ងមនុស�ែដល
មនិដឹងថកេហ�េចញមកពី�គបេ់ េទ តប៉ុែន��តវបន េពញ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ែដលមនិបនស�មប�មេឡយ ែតេ�យអំ�ចៃន�ពះជមច ស់។
65 ប៉ុែន��បនទទួល អូ ដូចជរងឹរសូ�ស់េ ែតពួកបរសុិទធ�កី�កមយួចំនួន
�ចបំែបក�មរយៈករ�បជំុនិងនិយយភ�ដៃទ ឬែ�សកបន�ិចឬេធ�អ�ីមយួ
េហយ ពួកេគទងំអស់ឈរេ ជំុវញិេហយេមលគន េ វញិេ មក។ “�ជស�ី
ហនឹង? ឆញល់�ស់េហតុអ�ី? មនមនុស�ឆកួតធ� កចុ់ះេ កនុងកែន�ង�មយួ។” អនក
ដឹងេទថេនះជករពិត! ពួកបរសុិទធកំសតម់យួចំនួនបនឈន ទទួលបនករ
សបបយចិត��គប�់គនេ់ដមបេីលកៃដរបស់ពួកេគេឡង េហយែ�សក េដមបនឹីង
សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់អនកទងំអស់គន នឹងែ�សកថ “�ែមន៉” េ កនអ់នក
អធិ បបយដំណឹងល�េហយអនកដៃ៏ទេទ តបនែបរមកេមល និងេឃញអ�ីែដល
គតប់ន អធិបបយ។ េនះេហយជពួកេពនទីកុស�និយម។ េតមនេរ ងអ�ី
េកតេឡង? អនកកំពុងចម�ង�មពួកេមតូឌីស ចម�ងពីពួកបបទីស� ចម�ងពី
កតូលិកេហយកតូលិកបនយកគំរ�ូមនរក។ េហយ�ទងំអស់ បនចម�ងពី
�ននរក! �តវេហយ។
66 នងេដលី�បនលបងួអនកឱយចូលេ កនុង�ពះវ�ិដរ៏ធំ ល� អនកដឹកនមំនចំ
េនះដឹងែដលមនកំរតិល��បេសរជងមុន។ “េអ អនកដឹងថដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះេ
ទីេនះគឺជេសដ� ី �បសិនេប�គនែ់តឱយគតចូ់លមកកនុង�កមជំនុំរបស់េយង! អូខញុ ំ
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េអយ!” �បសិនេបគតម់និបនេកតជថមីេទបនទ បម់កគតម់និសមនឹង ទទួលេ
េ ទីេនះេទ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថគតម់នលុយមយួ�នដុ�� រអីេនះេទ។ �បសិនេប
គតជ់មច ស់ែសសិបកឌី�កអ់�ីែដលគតម់ន គឺ�តវេកតជ ថមីម�ង េទ តចូលមក
ទីេនះេដមបបីនេកតជថមីេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េចញពីទីេនះមកកនុងកំេណ ត
ថមីកំពុងញិះសំេបរ(សូមអភយ័េទស) ែ�សកនិងយំកនជ់បដូ់ច អនកដៃ៏ទេទ ត
បនេធ�និងរស់េ កនុងជីវតិថមីមយួប ជ កថ់អនកបនទទួល�។ �ែមន៉។ េនះ
េហយ ជអ�ី ែដលអនក�តវករ។
67 “�ំសុនេអយ ភលីីសទីន�គបេលអនកេហយ។” របបកុំមមុយនីស�បន�គបេល
អនកេហយ។ េ�កីយប៍ន�គបេលអនកេហយ។ �រក�គឺ�គបេលអនកេហយ។
68 េពលពួកេគ�តឡបម់កវញិេហយពួកេគ នឹងេឃញ�ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ពះជមច ស់េធ�ករអ�ច រយនិងបនរស់េឡងវញិពីសុគត អ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបន
សនយពួកេគបននិយយថ “អនកដឹងេទខញុ ំគិតថេ�ក�បណ�ទំទួលប �
ផ�ូវចិត�ជេ�ចន។ �គគង� លរបស់ខញុ ំនិយយថេនះជករែដល�រក�លបងួ។”
69 អនកមនជំេន េខ�យ េហយមនពុតតបតុ ែដលមនិេចះេជ េសចក�ីពិតអនកជ
ចចកែតពកែ់សបកេច ម! �ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលថ “េបសិនជអនក�ល់គន
�គ ល់ខញុ ំេនះអនកនឹងដឹងពីៃថងរបស់ខញុ ំ។”ប៉ុែន�អនកគឺជអមបរូៃន�ពះបទសូល ែដល
ពយយមេដមបេីធ�ឱយអនកដូចជអនកេ�កកីយ។៍
70 េយងចងប់នពូជៃន�ពះែដលមនិ�គនែ់តស�មប�ម�ពះបនទូលប៉ុែន�
អធិបបយពីេសចក�ីពិតនិងឈរមកំនុងពិធី�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធវញិ។
71 េតអ�ីែដលេ�កីយប៍នេធ�? �ដកយកកំ�ំងរបស់អនកេចញ។ អនកបន
េកតមកជ��រតី េពនេតកុស� ប៉ុែន�េ�កីយប៍នេករអំ�ចរបស់អនក
េចញ។ឥឡូវេនះ��គនែ់តទន�់ជយដូចជពួកេគែដឬ។
72 េតេយងនឹងេធ�អ�ី? េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង? មនសិររីងុេរ ងមយួែដលខញុ ំគិតថ
��ចប ចបអ់តថបទេនះ។
73 ខណៈេពលែដល�ំសុន�តវបនេគចង! េយងមនិ�ចមនករផុសផុល
បនេទ។ សូម�� បព់កយរបស់បង�បសដេ៏�ម ះ�តងម់ន កេ់�ក ប៊លីី �ក � ំ“ៃថង
ៃនករផុសផុលរបស់េយង!” ចូរ�� បនូ់វពកយរបស់េ�កអូរល៉របូ៊តឺ បនែ�សក
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ថ “ៃថងៃនករផុសផុលរបស់េយង!”ចូរ�� បព់កយរបស់ពួកេគ “ៃថងៃនករ ផុសផុល
របស់េយង!”េតេយង�ចមនកររកីផុសផុលបនយ៉ង�ខណៈែដលេយងេ
ជបច់ំណងេ េឡយ? េយងបនចង�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ ជមយួនឹងអងគករ
និង�បៃពណីរបស់េយងេហយ េយងមនិ�ចមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃនកររកី
ផុសផុលេឡយ។ �ែមន៉។ ខញុ ំដឹងថ�េក� េ�យ�រ�កសធតុេក� ប៉ុែន��ជ
ករពិត។ េតេយង�ចមន�ពះវ ិ ញ ណរកីផុសផុលេ�យរេប ប�ខណៈែដល
អនកជបច់ំណងនិង ទន�់ជយដូេចនះ! “ទ�មងជ់អនកេកតខ� ច�ពះ” �ពះគមពរីបន
មនបនទូលថពួកេគ�ចមន។ “ទ�មងៃ់នករេគរព�ពះ ប៉ុែន�បដិេសធអំ�ច
�ពះ។” អំ�ចៃនអ�ី? អំ�ចៃនអងគករ? អំ�ចៃនេ�កីយ?៏ អំ�ចៃន
�កមជំនំុ? អំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! េនះេហយជកែន�ងសមង តេ់ កនុង
�កមជំនំុ។ េហយេ េពលែដល �កមជំនុំចិ ច ឹម�គអធិបបយមនករអបរ់ ំ អគរធំ
និងសេម� កបំពកជំ់នួស ទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពីមុន ពួកេគគួរែតេ កនុង
េបសកកមមម�ងេទ ត។ �ែមន៉។ ជករពិត។ េតអនកនឹងមនកររកីផុសផុលៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�យរេប ប� មនុស�កតផ់� ច�់និងចង� េហយពួកេគ
មនករភយ័ខ� ចចំេពះ�េទ ត?េនះេហយជប � ។

74 “ភលីីសទីន បនចបអ់នកេហយ។” ប៉ុែន��ពះបន�បទនពរសងឃមឹដល់េយង
ខណៈែដល�ំសុនបនេ កនុងគុក…

75 េតដំបូងែដលពួកេគបនេធ�អ�ីេ េពលែដលពួកេគចបគ់តប់ន?ដំបូង
ពួកេគចងគតសិ់ន។ ពួកេគបនយកអំ�ចេចញពីគត ់ េ�យ�រេគបន
រកេឃញករសមង តរ់បស់គត។់ េ�កីយប៍នរកេឃញករសមង តរ់បស់អនក។
ឥឡូវេនះ ស�ីទងំអស់បនកតស់ករ់បស់ពួកេគដូចជេ�កីយប៍នេធ�។ េហយ
�បសៗបនេធ�ដូចជេ�កកីយ។៍ �មនិអីេទ �បបេ់រ ងកំែប�ង និងកំែប�ង
�ស�ភស និងេចញេ េ�កជកប់រនិីងផិតជមយួ�បពនធរបស់អនកជិតខង
ខ�ួន និងេធ�អ��ីគបយ៉់ងេផ�ងេទ តករផឹកបន�ិចបន�ួចេដមបកីរ�ប�់នសងគម។ ខញុ ំ
ចងេ់ដកញំុនំសូ� និងផឹកទឹកនិងរស់េ �� តស�ំ និង បរសុិទធេ ចំេពះ ជជង
ករស�មប�មេ�ពះែតករងរសងគម។ ហនឹងេហយ។ ពិត�ស់។ ចូររស់េ កនុង
េសចក�ីពិតចំេពះ�ពះ។
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76 “�ំសុន ភលីីសទីនមកចបអ់នកេហយ។” េ�ងឧេបសថ�បណ�េំ�កីយ៍
និយមគឺមកសន�មិៗកនុងចំេនមអនកេហយ។ េត�ជអ�ី?េតអនកបនបង� ញ
ករសមង តរ់បស់អនកឬេទ? េតអនកបនបង� ញករសមង តែ់ដល�ពះផ�ល់ឱយអនក
នូវេពលែដលអនកេ ជជ ជ ំង�ចរ់�រកលពីប៉ុនម នឆន មំុន? េតអនកបនឲយ
� េ ជមយួសងគមកនុងករថ� យបងគុ ំឬេទ? េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះអនក? �ពះ
�ទង�់ច យងមកេធ�ករអ�ច រយនិងេ ចំេនមមនុស�ជេ�ចន េហយ�បបព់ីករ
សមង តៃ់នចិត�របស់ពួកេគ េហយនឹងអ�ី�គបយ៉់ង និងពយបលអនកជំងឺនិងអនករងទុកខ
េហយ េធ�ទីសំគល់ និងងករអ�ច រយនិងករផ�យ�ពះបនទូល �មែតពួកេគ�ចេធ�
បន េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយមនុស�នឹងនិយយថ “ែមនេហយខញុ ំគិតថ
�មនិអីេទ។ េយង�ចរកី�យ�� បយូ់រៗម�ង�បសិនេបេយងមនិអស់កម� ងំេពក។”
េនះជេ�ងឧេបសថ�បណ�។ំ ភលីីសទីនគឺមករកអនកេហយ។
77 ខណៈេពល ធ� បប់នបំេពញេ េពលែដលែចកចយ�ពះបនទូល េហយ ពួក
បរសុិទធចស់ៗមយួចំនួនជមយួ ទឹកែភនករបស់ពួកេគ នឹងធ� កដ់ល់េជងរបស់
ពួកេគេហយេដរយំេ�យមនិនិយយពកយអ�ីទងំអស់ �គនែ់តេដរេ ជុំវញិពីរ
ឬបីដងេហយអងគុយនឹងេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! �ពះបនទូលបនចំែអត
ពួក េគ!“មនុស�មនិែមនរស់េ�យ�រនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទគឺរស់េ�យ�គបទ់ងំ
�ពះបនទូល ែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះមក។” ភលីីសទីនមករកអនកេហយេ�ង
ឧេបសថ�បណ�។ំ

ភលីីសទីនមករកអនកេហយពួកអនកេពនទីកុស�។
78 ជករពិតភលីីសទីនបនចបអ់នករចួេហយ កនុងចំេនមអនក ជយូរមកេហយ
េ េពលែដលអនកេរ បចំខ�ួនយ៉ងតឹងរងឹគម នអ�ី�ចចូលកនុងអនកបនេទេលកែត
�ពីសប៊េីធេរ ន បបទីសទ េមតូឌីស កតូលិកឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�អនកគម នអ�ី�តវ
េធ�ជមយួអនកទងំេនះេទ។
79 ដូេចនះកររកីផុសផុលគឺេ សមយ័េយងេនះ? េតេយង�ចមន�េ�យ
រេប ប�េបអនកឧបតថមកររកីផុសផុល�តវបនចងជបេ់�យេ�កីយេ
េហយ? �ពះនឹងមនិចូលមកកនុងកែន�ងែដលេ�កីយ�៍ងំេ េនះេទ អនក�ច
ពឹងេល�។ អនកចូលរមួជមយួ� បនទ បម់ក—�អស់េហយ។ េ េពល ែដល អនក
អនុ ញ តឱយេ�កីយចូ៍លមកេ កនុងអនក អនកនឹងេធ�សកមមភព ដូចជេ�កកីយ៍
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ែដរ បនទ បម់កអនក�តវប ច ប។់ ប៉ុែន�េ េពលែដល អនកកតផ់� ចពី់�ច�កេ់�កីយ៍
េហយ�តលបម់ករក�ពះេនះ�ពះនឹងេ�បអនករហូតទល់ែតអនកបនែ�បជីវតិជថមីម�ង
េទ ត។
80 េនះជក�សីងឃមឹែតមយួគតែ់ដលខញុ ំមនេ �ពឹកេនះ េដមបជំីរញុដល់�ជ�រ
របស់ខញុ ំគឺដូេចនះ “េពលែដល�ំសុន�តវបនេគចង សកប់នដុសថមីមកវញិ។”
81 �ពះ�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តមុនេពលៃន�គចុងេ�កយ េនះអំ�ចៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចចូលមកកនុងនងបន កនុងករង� ញៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
កនុង�ពះគមពរី ម៉កុស ជំពូក១៦ �ចេដរ�ម�កមជំនំុនិងកិចចករជំពូក២:៤កិចចករ
ជំពូក២:៣៨ទងំអស់េនះ�តឹម�តវ�ម�កមជំនុំ។ ទីសំគល់និងករអ�ច រយនឹង
ដំេណ ររបស់ ពួក�វក័។ ទីសំគល់យ៉ងធំៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទងប់ន
េ ជមយួពួកេគ។ ខណៈេពលែដលពួកេយងេ កនុងគុក�ពះ�បកដជ�ដំំ�ំ
េ  កែន�ង�មយួស�មបម់ុនករសំ�បចុ់ងេ�កយ។ �បែហលជអនក
ែដលជមតិ� �គិ�ទ នរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ�ពឹកេនះសូមឲយកំ�ំងរបស់អនកចបេ់ផ�ម
េកនេឡង។ ខញុ ំសូមអធិ�� នសូមឱយ�ពះបនទូល េ �ពឹកេនះេហយេចញេ កនុងដី
ល� េ កែន�ង�ែដលនឹងចូលេ  ខញុ ំេជ ថ�ពះ បនទូលេនះនឹងជួយនយំកមក
នូវវ�ីមនីេ  កនុង�បពន័ធ�ងកយរបស់អនក ែដល�ចចំេរ នដល់កំ�ំងវ ិ ញ ណ
�តឡបម់កជីវតិ ម�ងេទ ត។

ចូរេយងេ�នកបលចុះនិងអធិ�� ន។
82 អូ �ពះជអមច ស់ជអនកបេងកតៃផទេមឃនិងែផនដី ជអនកនិពនធនូវជីវតិ
អស់កលបេហយជអនកផ�ល់�គបក់រល�និងអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណ សូម
ទទួលពកយទងំេនះេ �ពឹកេនះ និង�កក់នុងចិត�ពួកេគេ��ចទឹកពួកេគ
�ពះអមច ស់េអយ។ សូមេ�យអនកែដលបនអធិ�� ន ទងំេនះេឃញពីេ�កីយ៍
កំពុងលបងួ�កមជំនុំ េហយទីបំផុតេគបនរកេឃញអំ�ចរបស់�រកេឃញកែន�ង
សមង តេ់ហយបនរកេឃញកែន�ងែដលករសមង តកុ់ហក ់ េហយេករ�េចញ។
សូមយកអនកែដលបនែ�សកពីជយ័ជំនៈ អនកែដលេជគជយ័ និងដកេគេចញ
ឲយេ ផទះេ យបៃ់ថងពុធេដមបេីមលកមមវធីិទូរទស�ន។៍សូមដកអំណរេចញពីចិត�
របស់ពួកេគ និងេធ�ឱយ ពួកេគ�ស�ញ់េ�កីយជ៍ង�ស�ញ់�ពះ។ �បនផ�ល់
ឱយពួកេគ បែនថម េទ តខងេ�កីយសំ៍�បេ់�កីយ ៍ បំណង�បថន កនែ់តេ�ចន
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ស�មបក់រកម�ន�ខងេ�កីយជងមនករផ�យដំណឹងល�។ �បសិនេបមនិ
មន�កមត ន�ីេទមនុស�េ ែតបន�មនិចូលរមួេ�រកេ ជ វយ៉ងខ� ងំ ពួកេគមនិ
ចងប់នដំណឹងល�េទ តេទ ែដលនឱំយមនអំណរៃនទឹកែភនកដល់ �ពលឹងពួកេគ
ែដលនឲំយមនករពយបលមកពី�ពះ�តឡបម់កវញិេនះជករ�� រេឡងវញិេ
អំេ�យទនពួក�វកមកកនុង�កមជំនំុ ែដលបននេំ�យ�ពះ�គីសទរស់េឡងវញិ
�ពះេមស�ុកីនុងៃថងេនះ។
83 ប៉ុែន�ខណៈែដលអុី��ែអល�តវបនចងភជ បេ់�យ—េស�ចរបស់ខ�ួនេនះ
ពួកេគមនិ�ច�មេស�ចពិតបនេឡយ េហយេស�ចពិត�បកដ េ េពលែដល
�ទង ់ បនយងមកពួកេគមនិ�គ ល់�ទងេ់ទ។ ដូេចនះ�គឺៃថងេនះ។ ឱ�ពះអមច ស់
េអយជេស�ចៃនសិរលី�ែដលេលចេឡងទំរងជ់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះអមច ស់
េអយ ពួកេគមនិដឹងអីេនះេទ។ ពួកេគមនិទទួល�គ ល់�ទងេ់ទ។ ពួកេគបនេរ បចំ
យ៉ងតឹងែតងដូេចនះពួកេគមនិបនយល់ពី�ទងេ់ទេ�ពះ�មនិេ កនុងអងគកររបស់
ពួកេគ។ �ពះអមច ស់េអយ េនះគឺជករងររបស់�រក�ែដលបនេធ�េដមបលីបងួ
មនុស�។
84 សូមឲយ�ំសុនរបស់�ពះជមច ស់ សូមឱយេសចក�ីពិតេ កនុងចិត�អស់អនក
ែដលចងប់ននិងែ�សកយំ និងករទូលអង�រនិងកនខ់ជ បនិ់ងេ ជបជ់មយួ�
�ពះអមច ស់េអយ រហូតដល់ផលែផ�ដំ�ំថមីេនះដុះេឡង រហូតដេកក�ីអំណរេ កនុង
�កងសីុយ៉ូនមកដល់េហយមន�កមជំនុំមយួែដល�ចទទួល�គ ល់ និងយល់
ែដល�ចេមលេឃញ�ពះេមស�ុនីិងកំ�ំងែដល�កក់ំបងំពីេ�កីយែ៍ដល
ពួកេគមនិ�ចយល់បនពីឥឡូវេនះ។ សូមទទួល�ពះអមច ស់េអយែដលពួកេគ
�ចេមល េឃញករេនះ។ េយងអធិ�ថ នសូមេ  កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីស�។
�ែមន៉។

[កែន�ងទេទេ េលកែសត—Ed។]
…អំ�ចឥឡូវេនះ
ឱ�ពះអមច ស់េអយសូមប ជូ នអំ�ច
មកឥឡូវេនះេដមបនឹីង�ជមុជដល់មនុស��គបគ់ន ។
ពួកេគបនសថិតេ កនុងបនទប�់បជំុែតមយួ
ពួកេគទងំអស់គន សថិតេ កនុងកររបួរមួែតមយួ
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េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងចុះមក
ដូចជករែដល�ទងប់នសនយដល់េយង។
ឱ�ពះអមច ស់េអយសូមផ�ល់អំ�ចរបស់�ទងម់កឥឡូវេនះ
ឱ�ពះអមច ស់េអយសូមផ�ល់អំ�ចរបស់�ទងម់កឥឡូវេនះ
ឱ�ពះអមច ស់េអយសូមផ�ល់អំ�ចមកឥឡូវេនះ
េដមបនឹីងេធ�ពិធី�ជមុជទឹកដល់អនក�គបគ់ន ។

85 េតខញុ ំ�ស�ញ់�ទងប់៉ុ�� ! �គនែ់តផ�ល់អំ�ចរបស់�ទង!់ ពួកេគសថិតេ
កនុងបនទបខ់ងេលទងំអស់ជមយួនឹងកររបួរមួ។ េ�កីយទ៍ងំមូលបនហូរេចញ
ពីពួកេគ។ ពួកេគេ ទេទ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក។
86 សព�ៃថងេនះពួកេគបននិយយថ “សូមអេ ជ ញមកចូលរមួកនុង�កមជំនំុេហយ
�កេ់ឈម ះរបស់អនកេ កនុងេស វេ ។ឬឱនចុះេហយនិយយថ ‘ខញុ ំ�រភពថ
�ពះ�គីស�ជ�ពះ�ជយបុ��ៃន�ពះជមច ស់’ ចូរេ�កកេឡង។” �រក�បនេធ�េរ ង
ដូចគន ។ ជករពិត�ស់។ �រក�បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេពលយូ�សបន
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ �រក�បនេចញេ េ�កនិងបនផ�យដំណឹងល�េពល
យូ�សបនេចញេ េ�កនិងផ�យដំណឹងល�ែដរ។ ប៉ុែន��រក�មនិបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ ហនឹងេហយ។ េនះជកែន�ង ែដល�ច�កអ់ំ�ចេនះ
គឺកររស់េឡងវញិៃន�ពះេយសូ៊វែដល�គបគ់ន បនដឹងគម នករសង�យ័េឡយ។�
ែមន៉។
87 �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដលេនះ អងគែដលេ កនុង�ពះ
េមស�ុរីស់េ េល�កមជំនំុរបស់�ទង។់ �ទងម់និែដលចកេចញេឡយ។ “ខញុ ំនឹង
េ ជមយួអនក េ កនុងអនកជនិចចដល់ចុងប ចបៃ់នេ�កីយ។៍ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះ។
កិចចករែដលខញុ ំេធ�េនះអនកនឹងេធ�បនែដរ។ េ�ចនជងេនះេ េទ ត តបខិញុ ំេ កន់
�ពះវរបិ�របស់ខញុ ំ។”
88 ប៉ុែន�េ�កីយប៍នស�មប�ម� “អូទងំេនះគឺៃថងកន�ងេ !” �គនែ់តជ
អ�ីែដល��ងំចងឲ់យអនកេធ�។ ពួកេគចងប់នភពទនស់មយ័។ �ពះចងឱ់យ
អនកទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ �ពះចងឱ់យអនក…អនកនិយយថ “អូ! ខញុ ំមនិេជ របស់
ទងំអស់េនះេទ តេទ។” ចូរេ ចុះចូរេ េហយរស់េ កនុងអំេពបបរបស់អនកចុះ
ចូររស់េ កនុងអំេពបបរបស់អនកចុះ។ ប៉ុែន�រហូតដល់អនកពុករលួយ រហូតដល់អនក
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រលួយទងំគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់អនករហូតដល់អនករលួយនូវសមយ័កល របស់អនក
�តវបេងកតេឡងវញិេហយេកតជថមីេនះជជីវតិថមីនិងេ ជមយួគន ពិតជខុសពីអ�ី
ែដលបន�ប�ពឹត�ពីមុន។
89 �គបពូ់ជេពតមយួ�គបព់ណ៌េល ងបនដុះេឡងេ ជពណ៌ៃបតង។
�ក�់រំងឹកនុងដី�ដុះេឡង�ច បតែ់បនបនយ៉ងរស់រេវ កេពលខយល់បកេ់បក។អូ
សិររីងុេរ ង! �េលលូយ៉! េ េពលែដលខយល់�គបពូ់ជមនិ�ចេធ�អ�ីបនេទ ប៉ុែន�
ផ� ស់ទីេ�យខ�ួនឯងផ� ស់ប�ូរ បែន�បំែលងបន�ិចម�ង—បន�ិចម�ងនិងមនអំណរ កនុង
ករដុះេនះបនព�ងឹងខ�ួន�ផទ ល់។ �មនិ�ចមនជពន�កេឡយរហូតដល់េពត
េនះ�� បនិ់ងរលួយ។ មនិ�តឹមែត�� បប់៉ុេ�� ះប៉ុែន�រលួយេទ ត។ �មនិ �ច
�តឡបម់កវញិបនេទប៉ុែន�ជីវតិេចញមកពី�។
90 ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ េពលមុនថកំេណ តគឺជេរ ង��កក ់ កខ�កក់ខ�ក់
ែដលកខ�កេ់លសពីកខ�ក ់ ប៉ុែន�េនះជកែន�ងែដលជីវតិនឹង�តវជួប។ េ េពល
ែដលអនកយល់េឃញថខ�ួនអនកកខ�ក ់ យល់ថេមតូឌីសទរបស់អនក ពួកបបទី់សទ
េគលជំនេន េពនេតកុស�កខ�កន់ឹង�តវ�� បេ់ល�សនេនះជីវតិនិងចូលមក។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ �នខពស់េធ�ឱយអនក�គ ល់�ពះ។
91 េយងនឹងេឃញ�ទងេ់ ៃថងរងុេរ ង�មយួ។ ៃថង�មយួេលសពីករដឹង
របស់មនុស� េយងនឹងេឃញ�ទង។់ អនកេជ េទ? ៃថង�មយួេលសពីករដឹង របស់
មនុស� ទីេនះរងច់ខំញុ ំនូវៃថងែស�កដរ៏កី�យ។
92 ខញុ ំបនឈរ�ជងមខ ងេនះយបម់ញិ េហយគំនិតខញុ ំបនគិតដល់េ�ក�៉ប៊ ី �
សូនែដរ។ េ េពលែដលគតប់នេ ទីេនះ និងមកដល់ជមយួនឹងកែន�ងចស់
រុេំ ករបស់គតេ់ហយទញខញុ ំេ�យករបស់គត ់ រុកំខញុ ំេ�យកែន�ងរបសគត់
េ េលេវទិកេហយបនេ�ច ងចំេរ ង “េ ទីេនះ�ទងច់ខំញុ ំ…” [កែន�ងទេទេ េល
កែសត—Ed។]…?…
93 មនអ�ីមយួេកតេឡង! �បនដកពិភពេ�កេចញ។ ខញុ ំបនចបេ់ផ�ម
េមលេឃញអ�ីខុសគន ។ ដូេចនះខញុ ំបន�ពយបរមភេ�ចនអំពីរេប បែដល�បជជន
�េមរកិទងំេនះកំពុង�ប�ពឹត�ជនិចចពីមយួឆន េំ មយួឆន េំឃញ ស�ីនិងបុរសរេប ប
ែដលពួកេគ�ប�ពឹត�េថកទបដល់ខ�ួនេគនិងបនចូលេ កនុងអំេពបបរហូតដល់ខញុ ំ
ពីរឬបីដងកនុងមយួៃថងែដលខញុ ំ�ពយបរមភពី�។ កលពីម�លិមញិខញុ ំបននិយយេ
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�ពះជមច ស់ថ “ខញុ ំនឹងមនិបរមភេទ តេទ។ �ពះបនទូលរបស់�ទងនឹ់ងសេ�មចដូេចនះ។
ប៉ុែន� ខញុ ំនឹងឈរេ គំ�តមយួនិងេ �បឆងំនឹង� ជមយួនិងអ�ីែដលេ កនុង
ខញុ ំ។”

94 េ ៃថងេផ�ងេទ តខញុ ំបនឈរ ហគីនមលី គុ�របស់ខញុ ំ �មផ�ូវេ �ល
រេ��ថ ន ខញុ ំបនអធិ�� ន�ល់ៃថង។ េហយ�បែហលេម៉ងបី�ពះ�ទិតយបនជិត
លិច េហយខញុ ំបនឈរេមលផទ ងំថមធំមយួេ េល�� ងេនះ។ េហយខញុ ំបនឈរេ
ទីេនះសម�ងឹេមលេ ទិសខងេកតេហយបនសរេសរតេមកង�ពះអមច ស់។ េហយ
ខញុ ំ�ចេមលេឃញករលិចចុះៃន�ពះ�ទិតយេ �មេដមេឈនឹងេលកំពូលភន ំ ខញុ ំ
សម�ងឹរលំង�ជលងេនះ េមលេ កែន�ងមយួេទ តេហយមនម�បប់ងំជេ�ចន។ ែត
េ េមលេឃញេហយខញុ ំនិយយ “�ពះអមច ស់ៃថងមយួ�ទង ់ បន�កេ់�កម៉ូេស
កនុង�កែហង ថមេនះេហយ�ទងប់នរក�គតេ់�ពះគតហ់ត។់ ប៉ុែន��ទងប់នរក�
េ�ក េ�កបននិយយថ ‘�េមលេ ដូចជខនងរបស់បុរសមន ក។់’” ខញុ ំនិយយ
ថ “សូម�កខ់ញុ ំកនុងរងូភនេំនះ�ពះអមច ស់!។” េ េពលេនះកនុងែផនកមខ ងខញុ ំមន
ខយល់តិចតួចបកម់ក�មរយៈគេមព តៃ�ព។ �បនបកម់កជិតខញុ ំែដលបកម់កតិចៗ
បកេ់ ខងគេមព តៃ�ព។ ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ។

ៃថង�មយួ�ពះជមច ស់ប៉ុេនះ ដឹងថកែន�ង� េពល�
ឆកជីវតិែដលបន�� ប ់នឹងេ�កកេឡង
េហយខញុ ំនឹងរស់េ េលភនសីុំយ៉ូន។

ៃថង�មយួែដលជីវតិ�� បម់និ�ចេ ដល់
ៃថង�មយួ�ពះជមច ស់ប៉ុេនះ ដឹងថកែន�ង� េពល�
(េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង?ភនេំនះនឹងបិទ�ចកទងំអស់កងៃ់ន

ជីវតិចបេ់ផ�មវលិ)កងជី់វតិទងំអស់នឹងឈរេឡង
េហយេយងនឹងេ េលភនសីុំយ៉ូន។

េយលទប មនទងំរេទះដល៏��បណិត
មកយកខញុ ំេ ផទះ
េយលទប មនទងំរេទះដល៏��បណិត
មកយកខញុ ំេ ផទះ។
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�បសិនេបអនកេ ដល់ទីេនះមុនខញុ ំ
មកយកខញុ ំេ ផទះ
ចូរ�បបប់ង�បសប៊ូស�វត៉ និងមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំទងំអស់ផង
�គនែ់តមកយកខញុ ំេ ផទះវញិ។

ឥឡូវេយលទប…(នងនឹងចុះយកខញុ ំៃថង�មយួ។)…
រេទះ-…

(�គបទ់ងំេដមេឈនឹង�តវបំផ� ញ ពួកេទវ�របស់�ពះ ជ
មច ស់នឹងជិះរេទះេភ�ងមក)…មកយកខញុ ំេ ផទះ

េយលទប មនទងំរេទះដល៏��បណិត
មកយកខញុ ំេ ផទះ។

95 េ ៃថង�មយួ ៃថង�មយួេ េពលចុងេ�កយរបស់ខញុ ំ ខញុ ំសម�ងឹរក�ទង។់
ហនឹងេហយ។

ខញុ ំបនេមលេ ទេន�យរ័�ន ់េតខញុ ំេឃញអ�ី
មកយកខញុ ំេ ផទះ(ដូចជេអលីយ៉ សម�ងឹេមលទេន�យរ័�ន់

ែដរ)
�កមត ន�ីៃនពួកេទវ�មកយ៉ងភ�េឺ េ�កយខញុ ំ
ពួកេគបនមកេដមបយីកខញុ ំេ ផទះ។

េយលទប ចុះមក មនទងំរេទះ�បណិត
មកយកខញុ ំេ ផទះ
េយលទបចុះមកមនទងំរេទះ�បណិត
មកយកខញុ ំេ ផទះ។

96 �ពះអមច ស់េយសូ៊វបន�បទនពរដល់អនកែដលបររេទះេនះអនកេបកន� ចស់
ៃន�កងសីុយ៉ូនន�ជីវតិបនេធ�ចលន�មអគរ �ពះបនទូល វត�មន �ទងេ់
ទីេនះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេលក�ទងេ់ឡងពីផនូរគឺេ ទីេនះ។
97 មនិមនករឱយនូវកតអធិ�� ន េទេតអនក�គប ់ គន េ ទីេនះមននរ�មក
ពីេ�ក�កងែដលខញុ ំ មនិបន�គ ល់ នឹង�តវអធិ�� នស�មបន់រ�ខ�ះ? ចូរេលក
ៃដរបស់អនកឱយខញុ ំបន�គ ល់ផងអនកែដលខញុ ំមនិទន�់គ ល់។ ចូរេលកៃដរបស់ អនក
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ឱយខញុ ំបន�គ ល់ផង។ អនកអនកេ ទីេនះ។ ខញុ ំេជ ថមតិ�ពីរបីនកែ់ដលមនពុកមត់
បនេលកៃដ របស់ពួកេគេ ខងេ�កយេនះ។ បទអនកបនេធ�អនកបនេលកៃដ
េឡង? �តឹម�តវ។ េ ខងេ�កយ។ ហនឹងេហយ។ អនកទងំអស់គន ជអនកមនិ
�គ ល់គន សំ�បខ់ញុ ំ? េនះេហយ�ពះអមច ស់េយសូ៊វែដលជអនកគង� លហ�ូងេច ម
ដូចគន  �ទងគឺ់េ ទីេនះេតអនកេជ េសចក�ីសនយរបស់�ទងគឺ់ជករពិតែទ?�ទងច់ក់
េ�បង�ងំ ពួកជំនំុរបស់�ទងេ់ហយ “កិចចករទងំប៉ុនម នែដលខញុ ំបនេធ�អនកនឹងេធ�
ែដរ។ អនក�តវេធ� ដូេចន ះ។ េ�ចនជងេនះេ េទ ត! តបតិខញុ ំេ កន�់ពះវរបិ�ខញុ ំ។
េលសជងេនះេ េទ ត!” អនកេជ ថដូេចន ះ េទ?
98 េតអនកបនេលកៃដរបស់អនកេហយអនកអត�់គ ល់ខញុ ំេទ? េតអនកេជ េទថ�ពះ
�ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលេ កនុងចិត�របស់អនកបន �ចនិយយមកខញុ ំដូចជ�ទងប់ន
េធ�ចំេពះ ស�ីមន កែ់ដលបនពល់សេម� កបំពករ់បស់�ទង?់ េតអនកេជ ថ�ទងជ់ម
�បូជចរយែដល �ចបះ៉េ�យជំេន របស់េយងបន? េប�ពះបង� ញពី�ថ នភព
របស់អនកដល់ខញុ ំេតអនកេជ ថខញុ ំជពយកររីបស់�ទងេ់ទ ចូរេជ ថវត�មនរបស់ �ទងគឺ់
េ ទីេនះេទ បនជ�ទងអ់នុ ញ តឱយេកតមន?អនកកំពុងអធិ�� នស�មបភ់រយិ
របស់អនក។ នងបកឆ់�ឹង�តគកភ� តឆ់�ឹង។ �តវេទ។ �បសិនេប�តវសូមេលកៃដ
េឡង។ �តវេហយចូលេ រកនងចុះជេហយ។ �ែមន៉។
99 ចុះអនកេ�កយេនះមតិ�ែដលបនេលកេឡង មន កម់នពុកមត?់េតអនកេជ
េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ?េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់ �ច�បបខ់ញុ ំពីប � របស់
អនកឬេទ? េតអនកេជ ថកូនរបស់អនកនឹងជេទ? អនកេជ េហយ? ជេហយេកមង�បស
គតជ់ពីករពិករខួរកបល។ �តវេហយ។ អនកមនិែមនេ ទីេនះេទ…អនកមកពីរ
ដ�េគន�គី។ �បសិនេប�តវសូម េលកៃដរបស់អនក។ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ ែមនេទ?
�បសិនេបពិនែមន…េលកៃដរបស់អនកដូចេនះេយងមនិ�គ ល់គន េទ។ ហនឹងេហយ។
ចូរេជ ទុកចិត�េល�ពះជមច ស់។ េតអនកេជ េទ? ដូចែដលអនកេជ ចូរេ រកកូនរបស់
អនកចុះ។ ចូរ�កជំ់េន េ កនុងចិត�របស់អនក។
100 េតនរ�េ ទីេនះេលកៃដរបស់ពួកេគ ែដលខញុ ំមនិ—មនិេឃញ…គឺជអនក?
មនិអីេទេ�ក េតអនកេជ ថខញុ ំជពយកររីបស់�ពះេទ? [បុរសមន កេ់នះបននិយយ
ថ “�ែមន៉។”—Ed។]េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ? អនកមនិបច់
េ�កកេទ�គនែ់តឈរេ ទីេនះ។ �តវេហយអ�ីជប � របស់អនកអនកមនជំងឺ
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ទឹកេនមែផ�ម។ [“ហនឹងេហយ។”] េហយ�បនរខំនដល់េជងរបស់អនក។ [“បទ។”]
អនកមកពីរដ�អូៃហយ៉ូ។ [“បទ។”] េ�ក េឈម ះមឡីឺ។[“�តវេហយ។”]�តឡបេ់
ផទះវញិេហយបនជសះេសប យចុះ។ ឥឡូវ ចូរេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក។
ហនឹងេហយ។

េតអនកេជ …េជ ចុះ។ �បសិនេបអនក�ចេជ !

101 ស�ីមន កអ់ងគុយេ ទីេនះេតអនកបនេលកៃដេឡង? ស�ីចំ�ស់ពក ់ ែវន៉ �
អនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ?េតអនកេជ …អនកេជ ថខញុ ំជអនកបេ�ម របស់
�ពះេទ?អនកេជ េទ?ឥឡូវេប�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលជប � របស់អនក េតអនកនឹង
េជ េទ?គឺប � េបះដូង។ �តវេទ សូមេលកៃដអនកេឡងេប�តវ។ អគុណ។

102 ស�ីេ ែកបរអនក គតប់នេលកៃដ។ េបះដូង�ជករពិត ដូចែភនករបស់អនក
េឃញ�ស់។ខញុ ំ�គ ល់នង។ឥឡូវ�គនែ់តេជ !

103 េ�កយេនះ មនបុរសមន កេ់ េ�កយ គតម់នប � េបះដូងែដរនិង
មយួេទ តគឺជំងឺែសបក។េតអនកេជ ថ�ពះនឹងេ�បសអនកឱយជេទ? អនកេជ ែដរឬេទ?

104 មនបុរសមន កេ់ កែន�ងមយួខងេ�កយ បនេលកៃដរបស់គតថ់គត់
មនិបន…េ�កេឈម ះសគប៊តឺ។ អតអី់េទេ�ក។ ឥឡូវេតអនកេជ ែដរឬេទ? �
ជេ�ប បដូចជែភនករបស់អនកែដរប � េនះែមនឬមនិែមន? អនកកំពុងអធិ�� ន
ឱយម� យរបស់អនកេ អងគុយេ ទីេនះែដរ។ �បសិនេប�តវសូមេលកៃដរបស់អនក។
េយងជអនកេផ�ងគន ។�តវេទ?ចបៃ់ដរបស់អនកជមយួអនកេផ�ងេទ ត។ ល�េនះជ
ករ�តឹម�តវ។ �បសិនេបអនកេជ អនក�ចទទួលបន!

105 �ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលមន�ពះជនមរស់ គងក់នុង�គរេនះ។ �ទងគឺ់េ ដែដល។
េត�ទងប់នេធ�អ�ីដល់អនក? េតបនឲយេ�កីយប៍ំផ� ញកម� ងំ ទងំអស់េចញពី
អនក?សិរលី�! ខញុ ំចងេ់កតជថមី! ខញុ ំចងប់នជីវតិថមី! ខញុ ំមនិខ�ល់ពីគំេ�ងអ�ីែដលមនមក
េលខញុ ំេទះបីជខញុ ំ�តវក� យជហូលីរ ៉លូឡឺឬកអ៏�ីេផ�ងេ�យ។ ខញុ ំខ�ល់ថ មនអ�ីមក
េធ�ទុកខខញុ ំេឡយ! ខញុ ំចងប់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិតមកេលខញុ ំឥឡូវ។ ខញុ ំចងរ់ក�! ខញុ ំ
ចងប់ន�ទងេ់លសជងរបស់ទងំអស់េ េលេ�កីយ។៍ �ែមន៉!េតអនកេជ ?េត
អនកេជ ថ�ទងេ់ ទីេនះេទ?
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106 សូម�កៃ់ដរបស់អនកេ េលគន េ វញិេ មក។ សូម�បបខ់ញុ ំពីេរ ងមយួ េទ ត
នូវអ�ីែដល�ទង�់ចេធ�។ គម នអ�ីេ�ះ។ ចូរមនជំេន ឥឡូវេនះ។ ចូរេជ ជក។់

107 �ពះជអមច ស់ អនកបេងកតៃផទេមឃ និងែផនដីជអនកែករៃចនជីវតិអស់ កលប
និង�បទនអំេ�យទនល�ៗ �ពះវ ិ ញ ណ�ទងេ់ ទីេនះដូេចនះសូមចក់
េ�បង�ងំ�ពះអមច ស់េអយេមលេ ដូចអគរមយួកំពុងដកដេង�ម េធ�ចលន
េ វញិេ មក។ េហតុអ�ីបនជមនុស�មនិ�ចយល់បន �ពះអមច ស់េអយ? េត
ពួកេគ—ពួកេគចូលរមួជមយួេ�កីយខ៍� ងំេពក េហយក� យជ�តជកន់ិងេក�
ឧណ� ៗនិងរងឹរសូ រហូតដល់ថន កម់និ�ច�គ ល់�ទង?់ �ពះជអមច ស់េអយសូម
អំ�ច�ទង�់យពួកេគ េហយអនកជំងឺទងំអស់ឱយបនជ និងសេ ងគ ះអនកមន
បប�គបគ់ន េហយ�ពះជមច ស់បនទទួលសិររីងុេរ ង។ ខញុ ំទូលសូមេ�យនូវ
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីស�ជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់។�ែមន៉។

108 េតអនកេជ េទ?េលកៃដរបស់អនកេឡង។ េតអនកទទួលយកករពយបលេទ?
�ពះ�បទនពរដល់អនក។ ឥឡូវេនះសូមេ និងែស�ងរក�ទង ់ អនកនឹងបន�គ ល់
�ទងេ់�យេសចក�ីជំេន របស់អនកេជ ។ ខញុ ំេឃញករអ�ច រយបនេធ�ចំេពះ អនកដៃទ
េទ ត។ េនះជករ�តឹម�តវ។ ខញុ ំនឹងមកវញិម�ងេទ តេ យបេ់នះ។

109 �បសិនេបអនកមនិេជ ឥឡូវេនះអនកនឹងមនិេជ រហូត។ ហនឹងេហយ។ �ពះេយសូ៊វ
បនេធ�ម�ងេហយពួកេគបននិយយថ “អនកឯង…េយងដឹងថេ េពលែដល
�ពះេមសីុយងមក�ទងនឹ់ង�បបេ់យងេ ទីេនះ។” នងនិយយថ “ខញុ ំដឹងថ
�ពះេមសីុនឹងេធ�ដូេចន ះ។ ប៉ុែន�េតអនកជនរ�?”

�ទងម់នបនទូលថ“ខញុ ំគឺជ�ទងេ់នះេហយ។”

110 បនទ បម់កនងបនរតេ់ កនុងទី�កងេហយនិយយថ “ចូរមកេមលបុរសមន ក់
ែដលដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�ទងំអស់។ េតអនកេនះមនិែមនជ�ពះេមស�ុេីទឬ?”

111 �ទងម់នបនទូលថ“េរ ងទងំេនះនឹង េកតម�ងេទ តេ កនុងៃថង ចុងេ�កយ
េនះ។ �ពះវ�ិរបនផ�យអំពីេសចក�ីពិតនិង�តវបនឈរេ េល�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ �នឹង េធ��មប ញត�ិទងំអស់ របស់�ពះជមច ស់។ �នឹងមនិទកទ់ងជមយួ
េ�កីយេ៍ទ។ �មរយៈករេនះខញុ ំនឹងេធ��មដូចគន ែដល�ទងប់នេធ�។”



32 �ពះបនទូលជសេម�ង

112 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគនឹងរកី�យ គិតសីុជេ�  អនកែដល�ស�ញ់
ករសបបយេ�ចនជងកររបស់�ពះជមច ស់ ពួកអនកបះេបរេចទ�បកនម់នចរកិ
ដូចជអនកេគរព�ពះ”�សនចូលេ កន�់ពះវ�ិរ។ “ឫកពរដូចអនកេគរព�ពះ
ប៉ុែន�ករបដិេសធអំ�ចរបស់�ពះ។ ចូរេចញឆង យ!”
113 អនកទងំអស់គន េតអនកេ កែន�ង�កនុង�ពះវ�ិរែដល�ទងប់នេ មុញិ
ៗ និមតិ�េនះបនបតពី់ខញុ ំ។ េបសិន—េបសិនេនះគឺជេសចក�ីពិតអ�ីែដលខញុ ំបន
និយយខញុ ំ�តវបនេគបដិេសធមនិ�គ ល់េដមបឱីយអនកេលកៃដរបស់ អនក ែដល
មនិធ� បេ់លក។ទងំអស់េល�សនេនះ�គប—់�គបម់នុស�ទងំអស់។ �តឹម�តវ។
េឃញេទ?េយងមនិែដល�គ ល់ពួកេគមនិែដលេឃញពួកេគប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ គឺេ ទីេនះេហយ�ទងប់ន�គ ល់ពួកេគ។ េតអនកមនិេឃញេទឬ�មនិែមន
ជខញុ ំេទ?
114 ចូរ�� ប!់ េប�ទង�់បគល់នូវអំ�ចដល់ខញុ ំ �ទងនឹ់ងទុកចិត�ខញុ ំជមយួ េសចក�ី
ពិតេ�យ�រែតេសចក�ីពិត�ចមកេ�យ�ពះបនទូលែតប៉ុេ�� ះ។ “ចូរែ�បចិត�
�គបគ់ន េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រផ� ច់
បបេនះេហយអនកនឹងបនទទួលអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធករសនយ
�ទងដ់ល់អនកនិងកូនេ របស់អនក និងអស់អនកែដលេ ឆង យ �ទងនឹ់ងេ ពួកេគ
េទះបីពួកេគេ ទី�កេ៏�យ។” អនកេជ េទនឹងមនពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេ
បន�ិចេទ ត។
115 ចូរេ�នកបលរបស់េយង។ ខញុ ំនឹងសូមឱយ�គគង� លេដមបអីធិ�� នខណៈ
េពលែដលពួកេគបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចស�មបប់ុណយ�ជមុជទឹក។ ខញុ ំគិតថនឹង
មនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ ហនឹងេហយ។ 
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