
ៃថងេនះេ កល់�៉រ ី
 សូមអរគុណបង�បសេនវលី។ [បង�បសេនវលីនិយយថ “សូមមនពរ

បង�បស!”—Ed] សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក បង�បសេនវលី។ អរគុណ
�ស់។

2 អរណុសួស�ីមតិ�ទងំអស់គន ។ �គឺជឯកសិទធិមយួែដលមនវត�មនេ េ�ង
ឧេបសថជថមីម�ងេទ តេ �ពឹកេនះេដមបបីេ�ម�ពះអមច ស់េ កនុងករែចកចយ
�ពះបនទូលេហយអធិ�� នដល់អនកជមង។ឺ េហយខញុ ំមនអំណរគុណ�ស់ស�មប់
ៃថង េនះ។

3 ខញុ ំភញ កេ់ផ�លយ៉ងខ� ងំេ េពលខញុ ំចូលមក។ មនបង�បសមន កប់នេដរេឡង
និយយថ “ខញុ ំមនិចងក់� យដូចជអនកេកតឃ�ងែ់ដលមនិសមជ ែតបនជសះ
េសប យេទ។” គឺជបង�បស�៉យ។ ខញុ ំបនអធិ�� នស�មបគ់តេ់ហយ�ពះអមច ស់
បនេ�បសគតឲ់យជទងំ�សង។ េហយគតប់នេឡងមក ទងំយំ េដមបចីប ់ៃដ
ខញុ ំ េហយ—េហយនិយយថ គតច់ងអ់រគុណ�ពះអមច ស់ស�មបក់រេ�បស ឲយ
ជ។ គតច់ង�់តលបម់កវញិេហយអរគុណ។ ែត�បនបតេ់ េហយ។ ឥឡូវេនះ
គតជ់ទងំ�សងេហយ។ េយងមនេសចក�ីអំណរចំេពះទីបនទ ល់ទងំេនះ។

4 េហយឆលី អនកនិងបង�បសេជស ហ�ីស �បសិនេបអនកចងម់ក�តងេ់នះ
និងអងគុយកែន�ងខងេលេនះសូមេឡងមក។ �� គមនជ៍និចច ដូេចនះអនកនឹងមនិ
ច ំ បចឈ់រ។ បង�បសេផ�ងេទ តេ ទីេនះេហយបង�បសវឌូ �គនែ់តមកេ
ទីេនះ។ អនក…ខិតេនះបន�ិចមនកែន�ងចេន� ះពីរេ ទីេនះតុេនះ ដូេចនះអនកមនិចំ
បចឈ់រេទ។ ខញុ ំេជ ថ មនកែន�ងចេន� ះពីរេ ទីេនះ ហនឹងបទ �� គមនអ៍នកជ
និចច កនុងករេឡងមកអងគុយកែន�ងេនះ។

5 េយងមនេសចក�ីរកី�យ…ខញុ ំេជ ថ��តវបនេគនិយយេ េពលមយួ “ខញុ ំ
សបបយចិត�េ េពលែដលពួកេគបននិយយមកកនខ់ញុ ំថ…” �ពះ�បទនពរ
បង�បស។ [បង�បសមន កនិ់យយថ “ែតងែតចូលចិត�េ ជិត�គគង� ល”—Ed។]
សូមអរគុណ។ សូមអរគុណ អរគុណ។ “ខញុ ំសបបយចិត�េពលែដលពួកេគបន
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និយយមកខញុ ំថ ចូរេយងចូលេ កនុងដំ�ករ់បស់�ពះអមច ស់។” េនះគឺជឯក
សិទធិនិងេសចក�ីអំណររបស់�គីសទបរស័ិទ ែដលចូលេ កនុងដំ�ករ់បស់�ពះ។

6 សម�ងឹេមលជំុវញិ េមលេឃញមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំជេ�ចនេ �ពឹកេនះ ខញុ ំមន
េសចក�ីេ�តកអរជខ� ងំចំេពះេរ ងេនះ។ ខញុ ំរកី�យែដលបនជួបបង�បសនិងបង
�សីដចស៍ េ ទេីនះពីរដ�អូៃហយ៉ូ។ ខញុ ំេឃញបង�បសនិងបង�សី �ម ស�ង េ
ខងេ�កយេនះ �មផ�ូវមកពីរដ�អូៃហយ៉ូ។ �ពះ�បទនពរដល់អនក ទងំអស់ គន
ផងែដរ។ េហយ អូ �គនែ់តសម�ងឹេមលជំុវញិ អនកេឃញមនមនុស� យ៉ង សនធឹក
ែដលពិបកនឹងេរ ប�បេ់ឈម ះអស់។ បង�សីហូ៊វរ័ េយងរកី�យ ែដល បនជួបអនក
េ �ពឹកេនះពីរដ�េកន�គី។ និងឆលីនិងេន លលី បង�បស េជស ហ�ី �ពមទងំ
�គ�ររបស់គត ់េហយអនកេផ�ងេទ តែដលេចញពីេ�ក�កង។

7 ដូេចនះេយងរពឹំងថនឹងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ កនុង�ពះអមច ស់េ �ពឹកេនះ
េ�យរពឹំងថ�ពះ�ទងយ់ងមកជួបេយងកនុងរេប បមយួេដមប�ីបទនពរដល់�ពលឹង
េយងនិងេដមបបីេ�មដល់េយងនូវអ�ីែដលេយង�តវករ។

8 េហយេ េពលែដលខញុ ំេមលជំុវញិកែន�ងេនះ �បសិនេបខញុ ំេ េ មតិ�ភក�ិខញុ ំ
ទងំអស់េ ជុំវញិេនះ ខញុ ំនឹងចំ�យេពលេ�ចនបំផុត េ េពល�ពឹកនិយយ
ខុសៗគន ។ េធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍ល�កនុងករ�តលបេ់ វ�ិរវញិ េដមបេីមលេឃញ
មនុស��គបគ់ន ចូលមកជួប។

9 េតនឹងយ៉ង�េ  េ េពលេយងេ ដល់�ថ នសួគ ៌ េហយេយងជួបគន េ
ទីេនះ �គដអ៏�ច រយៃនករែដលគម នទីប ច ប ់កររមួរស់ដអ៏ស់កលបជមយួគន  េ
ជំុវញិបល�័ងកៃន�ពះ និងពរជយ័ែដលេយងទងំអស់គន �ស�ញ់? េយង េ ទីេនះ
នឹងបនដូចជ�ទងនិ់ងេ កនុងរបូរបស់�ទងនិ់ងជមយួ�ពះវ ិ ញ ណ របស់�ទង់
មកេលេយងេដមបថី� យបងគំេហយបំេរ �ទងអ់ស់កលបជនិចចមនិែដលអស់កម� ងំ
េឡយ។

10 �គនែ់តគិតេមលថ គម នអ�ីែដលអនក�ចគិតថអនកចូលចិត�េធ� ប៉ុែន�អ�ីែត ម�ង
កនុងខណៈេពលែដលអនកធុញ�ទនក់នុងករេធ��។ ឆលី ខញុ ំគិតថអនក េហយនិង
ខញុ ំចូលចិត��បមញ់កំ�បកជជងេធ�អ�ីេផ�ងេទ ត េរ ងេ�កពីេនះប៉ុែន�អនកដឹង េទអនក
�តវែតពយយម។
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11 េហយខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត�—េឡងភនេំធ�ដំេនរចូលេ កនុងភនេំហយ�គនែ់តេដរ
េឡង។ ប៉ុែន�ខញុ ំអស់កម� ងំ ជួនកលអនកចងេ់ធ�អ�ីេផ�ងេទ ត។
12 េហយខញុ ំចូលចិត�េបក�ន។ ជួនកលខញុ ំមន�រមមណ៍អស់កម� ងំនិងស�ុះ
�� ប ់ េហយេពលខ�ះគម នទំនុកចិត�។ ខញុ ំនឹងេ�តចូលកនុង�នរបស់ខញុ ំ េហយ
េបកេចញេហយកនច់ងកូតចុះ�មផ�ូវេ�ច ងថ “ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ែដល ខញុ ំ
�ចនិយយថខញុ ំជមន កេ់ កនុង ចំេ�មពួកេគ” ឬកអ៏�ីេផ�ងេទ ត។ �គនែ់ត
បង�ិលកងេ់នះ េហយេ�ច ង និងទ នទ េំជងរបស់ខញុ ំទងំែ�សកផង។ េហយបនទ ប់
មក ខណៈេពលែដលខញុ ំធុញ�ទនេ់ហយ ខញុ ំ�តលបេ់ ផទះវញិេហយចបេ់ផ�មអ�ី
េផ�ងេទ ត។
13 ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងថ� យបងគំ�ពះេ កនុង�ពះ�ជ�ច�កថមីេនះនឹង
គម ន េវ�ែដលអស់កំ�ំងេឡយ �គនែ់ត—�គនែ់ត ជ�ពះពរមយួែថមេហយ
ែថមេទ ត។ ប៉ុែន� ពិត�ស់ េយងនឹង�តវផ� ស់ែ�ប។ េយងនឹងមនិដូចជេយង
ឥឡូវេនះេទ។ េយងនឹងមនភពខុសែប�កគន គឺេផ�ងៗគន  ជងេយងេ េពលេនះ។
ដូេចនះ េយងសបបយចិត��ស់។
14 ខញុ ំកំពុងែតគិត។ ខញុ ំមនិដឹងថេតខញុ ំធ� បេ់ធ�ឬបនដក�សងព់កយេនះឬអត។់
បង�បសឆលី ជួនកលខញុ ំេ រដ�េកន�គីជមយួគត។់ េហយគតប់ននិយយ
ថ “បង�បស�បណ� ំ េតអនកគិតថេ កនុង�គមយួពនឆ់ន  ំ អនកនិងខញុ ំ នឹង
បរបញ់កំ�បកបនេទ តេទ?”

ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំមនិគិតដូេចន ះេទឆលី” ។
15 និយយ “ែមនេហយេយងចូលចិត���ស់” និយយ “អនក—អនកគិតថេយង
នឹងែបបេនះ េ �គមយួពនឆ់ន ?ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “េទនឹងគម នអ�ីែដល�តវសំ�បេ់ �គមយួពនឆ់ន េំទ។”
េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយេយងចូលចិត��។”

16 ខញុ ំនិយយថ “ឆលី �បសិនេបខញុ ំ�ច េពលមយួអនកជសត��ជក េហយ បន
ែ�បក� យេ ជអ�ីមយង៉ែដលមនថន កខ់ពស់ ឧទហរណ៍ជមនុស�? េតអនក នឹង
ចង�់តលបេ់ សភពេដមវញិ េហយរកី�យនឹងករសបបយរបស់សត��ជក ែដរ
ឬេទ?”
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គតនិ់យយថ “េទ”
17 ខញុ ំនិយយថ “េឃញេទ អនកបន�បេសជងសត��ជកឥឡូវ អនកជមនុស�
អនកមនិចងក់� យជសត��ជកេទ តេទ។” ខញុ ំនិយយថ“ឥឡូវេនះគុណេមលេ�យ
ដបព់ន ់ េហយេនះជអ�ីែដលអនកនឹងមនេ េពលែដលអនកបនផ� ស់ែ�បពីទីេនះ
េ អ�ីែដលអនកនឹងក� យជ។ អនកនឹងមនិចងក់� យជមនុស�ម�ងេទ តេនះេទ។”
18 ែមនេហយ។ �នឹងមនភពខុសគន ។ ខញុ ំពិតជមនេសចក�ីរកី�យ�ស់
ស�មបែ់តគំនិតេនះ េ�យដឹងថៃថង�មយួេយងនឹងេឡងខពស់។
19 ែមនេហយ ឥឡូវេនះ �បសិនជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះ េ ៃថង�ទិតយខង
មុខេនះែដល…ខញុ ំនឹង�តវចកេចញេ  េ វយូីមងីជមយួនឹងមតិ�ល�ឬចូលេ កនុង
រដ�ៃអ�ហូេ�យមនមតិ�ល�របស់ខញុ ំបង�បសមេីនរ ��គ ន�់បយស៍ បង�បស
ក� យ�នម់រ៉ ជអនកជំនួញ�គី�ទ ន។
20 សប� ហ៍េ�កយ សប� ហ៍បនទ បេ់ទ ត ឥឡូវេនះគឺ ទី៧ ខញុ ំនឹងចូលេ កនុង
—កនុង��ស់រដ�តិច�ស់ េ សននិបតសេម�ងៃនករេ�បសសំរលួ។ េហយ
យប ់ អធិបបយរបស់ខញុ ំគឺទី៧។ េហយបនទ បម់កខញុ ំ�តលបម់កវញិេដមបេី  រដ�ៃអ
�ហូ ជមយួបង�បស�កនៃ់�បស៍ និងអនកជំនួញ�គី�ទ ន។ េហយ�បែហលជ
មន មយួយបេ់ មៃីណប៉ូលីសមុនេពលេយងចកេចញ។ េហយបនទ បម់ក�បកប
� �រេពល�ពឹកជមយួអនកជំនួញ�គី�ទ នមន ក។់
21 េបជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះ េ �ពឹកៃថង�ទិតយេ�កយខញុ ំចង�់តឡបម់ក
ទី េនះវញិ េ េ�ងឧេបសថជថមីម�ងេទ តេហយ�បសិនេបេនះជករអនុ ញ ត
និង ជ�ពះហឫទយ័�ពះ។ េហយខញុ ំចងនិ់យយអំពី�បធនបទៃន ខយល់កួច
េ កនុង ខយល់ េបជ�ពះហឫទយ័�ពះ។ ��កដូ់ចជេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំេពញមយួ
សប� ហ៍។
22 េហយេ �ពឹកេផ�ងេទ ត �បែហលេម៉ងបនួ�ពលឹមេឡង ខញុ ំបន ភញ កេ់ឡង
េហយខញុ ំបនទទួលគំនិតេនះថ “ៃថងេនះេ កល់�៉រ។ី” េហយខញុ ំចង ់អធិបបយេ
�ពឹកេនះ កនុងចំណងេជងៈ ៃថងេនះេ កល់�៉រ ។ី
23 េហយឥឡូវេនះស�មបក់រ�ន ចូរេបកឥឡូវេនះ េ កន�់ពះគមពរីរបស់េយង
េ កនុងបទគមពរីដំណឹងល�អនកបរសុិទធម៉ថយ េ  ជំពូកទី ២៧។ េហយេយង
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នឹងចបេ់ផ�មជមយួនឹងខ ២៧ និង�នែផនក ខ�ះៃនខគមពរីេនះ។ េដមបទីទួល
បន�បវត�ិសេងខបរបស់េយង បនទ បម់កេយងនឹង ចបេ់ផ�មែតម�ង។ េហយបនទ បពី់
ករអធិបបយេយងនឹងមនករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។
24 េហយ អូ ចប�់ងំពីេពលចុងេ�កយេ ទីេនះ �គនែ់ត�តឡបម់កវញិ នូវ
លំនៃំនពន័ធកិចចថមីរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនទីបនទ ល់ជេ�ចនបនទ បពី់រ�តឡបម់កវញិ។
25 េនះគឺជអ�ីែដលអនក�តវែតទកទ់ងបុគគលេនះ េ�យមនិគិតពីជំេន អរបីូ
ែដលបនបង� ញ។ ប៉ុែន� សូមេមល ករពយបលែផ�កេលជំេន របស់បុគគលេនះ។
ឥឡូវេបបុគគលមន កម់នជំេន …
26 េហយពួកេគបនេមលេឃញដូចជ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ យងេ កនុង
ចំេ�មមនុស�េ�យបនទូលថៈ “មនេរ ងខ�ះ—េរ ងខ�ះេកតេឡង។ េហយថ
េឈម ះអនកគឺែបបេនះ—និង—ែបបេនះ។ េហយអនកមកពីកែន�ងមយួ។ េហយ
េរ ងខ�ះ�មយួែដលអនកបនបនេធ�។ េហយ�នឹងមនវធីិេនះ។” េហយេមល
ទងំអស់�េកតេឡង�មរេប បេនះ!
27 េទះជយ៉ង�កេ៏�យបុគគលមន ក់ៗ  ែដលអងគុយេ ទីេនះគួរែត�កេឡក
េមលេហយនិយយថ “េនះចបស់ជ�ពះ។ ខញុ ំទទួលយកករពយបលរបស់ខញុ ំ។”
28 ប៉ុែន� ជំនួសឲយករេនះ បុគគលមន កប់ននិយយថ “�កៃ់ដេលខញុ ំេហយ
អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំដូេចនះខញុ ំនឹង�តវបនពយបល។” ប៉ុែន�េនះជវធីិែដលេយង�តវ
បនបេ�ង នេ ទីេនះ េ �េមរចិេនះ េហយដូេចនះេដមបឲីយបនេជ ។ េហយេនះ
េហយជបទគមពរី។
29 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេយងរកេឃញ េ កនុង� ហ�ិកនិងកែន�ងេផ�ងេទ ត បន
អនុ ញ តឲយអ�ីមយួដូចគន េនះេកតេឡង អនក�� បទ់ងំអស់េ�កកឈរេឡងេ
េពលែតមយួ ទទួលយកករពយបលរបស់ពួកេគ េ�យ�រែតពួកេគមនិ�តវបន
បេ�ង នអ�ីេ�ះ។ េឃញេទ? ពួកេគមនិបនទទួលករបេ�ង នពីករពយបលេទ។
េហយបនទ បម់កេ េពលែដលពួកេគេឃញនិងបនដឹងថមន�ពះែដលមន
�ពះជនមរស់។ “េហយេបសិនជ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េ  �ទង—់�ទងគឺ់ខពស់បំផុត
េហយ�ទង—់�ទងប់នេ�បសឲយជ។” េនះេហយ េ�យ�រែតមូល�� នេនះ គឺ
មនរចួេ េហយ �គឹះែដលថ�ទងគឺ់ជអនកេ�បសឲយជ េហយេ�បសមនុស�។
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បនទ បម់កេ េពលែដលពួកេគេឃញវត�មនរបស់�ទងេ់ធ�ករ �មរយៈពួកជំនំុ
របស់�ទងេ់នះពួកេគនិយយថ “េនះនឹងគឺេ�សចេហយ។ េនះជអ�ីែដលេយង
�តវករ។”
30 ប៉ុែន�េយង�តវបនបេ�ង ន “�កៃ់ដេលអនកជមង”ឺ េហយេរ ង�សេដ ងគន េនះ។
េនះេហយជមូលេហតុែដល�មនិដំេណ រករល�េ �េមរកិ។
31 ឥឡូវេនះ សូមចងច ំ េ �ពឹកៃថង�ទិតយេ�កយេនះ េប�ពះសព��ពះទយ័ បង
�បសេនវលីនឹង�បកស� ជករពិត។ េហយ…ខយល់កួច…េ កនុងខយល់។
32 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនផ�ល់ឲយអនកនូវេពលតិចតួចេដមប�ីតឡបេ់ កនុងបទគមពរី របស់
អនក។ េ ម៉ថយ ២៧។ ចូរចបេ់ផ�ម�នេ ខ—ខ២៧ ៃនដំណឹងល� របស់
ម៉ថយ។ ឥឡូវេនះសូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�កនឹ់ងករ�ន។

េនះពួកទ�នរបស់េ�កេ �� យ េគកន៏�ំពះេយសូ៊វេ កនុង
�� រចួ�បមូល�កមទ�នទងំអស់មកទស់នឹង�ទង។់

េគេ�ះ�ពះព ស��ទងេ់ចញ េហយយក�វ�កហមមកបំពកវ់ញិ។

ក�៏កងភងួបន� បំពកេ់ល�ពះសិរ�ទង ់ េហយយកេដមែ�តង�កេ់
�ពះហស��� ំ…រចួេគលុតជងគងេ់ ចំេពះ�ទង ់ ទងំេពលចំអកថ
ថ� យបងគំេស�ច�សនយូ៍�!

េគេ�� ះ�ក�់ទង ់កយ៏កេដមែ�តងេនះ�យ�ពះសិរផង

…កលេគបនចំអកេមលងយ�ទងេ់�សចេហយ កេ៏�ះ�វេនះ
េចញ េហយបំពក�់ពះព ស��ទងេ់ វញិ រចួនេំចញេ ឆក ង។

កលបនេចញេ េហយ េនះេគ�បទះេឃញមនុស��សកគីេរនមន ក់
េឈម ះសីុម៉ូន កច៏បប់ងខំឲយលីេឈឆក ង�ទងេ់

លុះបនដល់កែន�ងេ ថ គល់កូថ ែដល��យថភនលំ�ដ៏
កបល

េនះេគយកទឹកេខមះ�យនឹង�បមតថ់� យ�ទងេ់�យ ែតកល�ទង់
បនភ�កេ់មល េនះ�ទងម់និ�ពមេ�យេទ
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�គបនឆក ង�ទងេ់ហយ េនះេគេធ�េឆន តចបែ់ចក�ពះព ស��ទង់
េដមបឲីយបនសំេរច�មេសចក�ីទំនយ ែដលេ��បនទយទុកមក
ថ េគបនយក�វខញុ ំែចកគន  េហយបនេធ�េឆន តចបយ់ក�វធំខញុ ំ។

…េគអងគុយចយំម�ទងេ់ ទីេនះ
កបិ៏ទ�បកសែដលកតេ់ទស�ទង ់ �កពី់េល�ពះសិរថ េនះេឈម ះ

េយសូ៊វ ជេស�ច�សនយូ៍�
េ េវ�េនះ កឆ៏ក ងេចរ២នកជ់មយួនឹង�ទងែ់ដរ ១ខង�� ំ

េហយ១ខងេឆ�ង។
ឯមនុស�—ែដលេដរេដរ�មទីេនះេគេជរ�បមថដល់�ទង ់ ទងំ

�គវកីបល េហយនិយយថ ឯងែដលបំផ� ញ�ពះវ�ិរ េហយ
សងេ់ឡងវញិកនុងរ�ង៣ៃថងេអយ ចូរជួយសេ ងគ ះខ�ួនចុះ េបឯងជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែមន េនះឲយចុះពីេឈឆក ងមក

ឯពួកស ងគ ជ �ពមទងំពួក�ចរយ និងពួកចស់ទុំ េគកច៏ំអកឲយ�ទង់
ែបបដូេចន ះែដរ េ�យថ

�ជួយសេ ងគ ះមនុស�ឯេទ តបន ែតមនិ�ចនឹងជួយសេ ងគ ះដល់
ខ�ួន�បនេទ េបសិន��ជេស�ច�សនអ៍ុី��ែអលែមន ចូរឲយ�
ចុះពីេឈឆក ងមក េនះេយងនឹងេជ ដល់�

�បនទុកចិត�នឹង�ពះ ដូេចនះ េប�ពះសព��ពះហឫទយ័នឹង� សូម�ទង់
ជួយេ�ះ�ឥឡូវចុះ! ដបតិ�បនថ ខញុ ំជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េហយ
េចរ២នក ់ែដល�តវឆក ងជមយួនឹង�ទង ់េគកស៏�ីឲយ�ទងដូ់េចន ះែដរ។

�ងំពីៃថង�ទង ់ ដ�បដល់េម៉ង៣រេស ល េនះមនងងឹត�ប �គប
េពញេលែផនដី

�បែហលជេម៉ង៣ េនះ�ពះេយសូ៊វ�ទងប់ន�ឺេឡងជសំេឡងខ� ងំថ
េអលីៗ�៉ម៉�បចថ់នី គឺ��យថ ឱ�ពះអងគៗៃនទូលបងគំេអយ
េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ចលទូលបងគំ

មនអនកខ�ះែដលឈរេ ទីេនះ កលេគបនឮ េនះកនិ៏យយថ �
ែ�សកេ រកេ�កេអលីយ៉េហយ
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��បែ់តមនមន ក…់រតេ់ យក��៉យរហំួត �ជលកទ់ឹកេខមះេជក
�កនឹ់ងចុងេដមែ�តង ហុចេ ថ� យ�ទងេ់�យ

ែតអនកឯេទ តនិយយថ ឈបសិ់ន ចេំមល េ�កេអលីយ៉មក
ជួយសេ ងគ ះ�។

កល�ពះេយសូ៊វ �ទងប់នែ�សកជខ� ងំម�ងេទ ត េនះ�ទង�់បគល់
វ ិ ញ ណ�ទងេ់ វញិ

�គេនះ �ងំននកនុង�ពះវ�ិរករ៏ែហកជ២ភគ ចប�់ងំពីេលចុះេ
ដល់េ�កម កម៏នកេ�កកដី េហយថមេ�បះ�ចពី់គន

…អស់ទងំផនូរេខម ចករ៏េបកេឡង ឯេខម ចពួកអនកបរសុិទធ ែដល
េដកលកេ់ េហយ បនរស់េឡងវញិជេ�ចន ទងំេចញពីផនូរកនុង
េពលេ�កយែដល�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ

េហយចូលេ កនុងទី�កងបរសុិទធ េលចមកឲយមនុស�ជេ�ចនេឃញ
ែដរ

ឯេមទព័ និងពួកអនកែដលចយំម�ពះេយសូ៊វជមយួគន  កល
បនេឃញកេ�កកដី និងករទងំប៉ុនម ន ែដលេកតមកដូេចន ះ េនះក៏
ភយ័ញ័រជខ� ងំ គតន់ិយយថ េនះពិតជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែមន

33 សូមេយងបនឱនកបលចុះបន�ិចសំ�បក់រអធិ�� ន។
34 �ពះអមច ស់េអយទូលបងគំេយងខញុ ំដឹងថ�ទងជ់�ពះ។ េហយ�…បនទ បពី់
�នេរ ងេនះ ៃន�ពះបនទូលដពិ៏សិដ�និងបរសុិទធេយងេ ែត�ច េមល េឃញថ
ធមមជតិរបស់�ទងម់និបនផ� ស់ប�ូរ។ �ទងគឺ់ជ�ពះជនិចច។ េហយ ��កដូ់ចជ
�ពះេយសូ៊វមនិមនជំនួយ�មយួ ែដល�ទង�់តវបនេគចបយ់ក េ�យៃដ
មនុស���កក ់ �តវបនកបជ់បំែណកេហយេ�� ះទឹកមត�់កេ់ល េហយចំអក
េហយពយរួេ េលេឈឆក ង។ ខច យេ�ហិតដល់សុគត។់ េហយ�ក ់ ដូចជ
គម នជំនួយអ�ីទល់ែតេ�ះ រហូតដល់សូមបែីត�ទងប់នយំេ�យអងគ�ទងថ់ “ឱ
�ពះវរបិ�ៃនទូលបងគំេអយ េហតុអ�ីបនជ�ទងល់ះេចលទូលបងគំ?”
35 ប៉ុែន� �ទងេ់ធ�េ ខណៈេពលែដលគម នអនកេផ�ងេទ ត�ចេធ�បន។ ពួកេយង
គឺបនផ�ល់មកេដមបឲីយ�គ ល់�ពះអមច ស់ថ �បសិនេបេយងមនទេន��មយួ
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ែដលេយងមនិ�ចឆ�ងកតប់ន�បសិនេបេយងមនភន�ំែដលេយងមនិ�ចឆ�ង
កតប់ន �ពះ�ទងម់នជំនញេធ�អ�ីែដលអនកេផ�ងមនិ�ចេធ�បន។
36 �ទងគឺ់ជអនកឯកេទសមន ក ់ េ កែន�ងេធ�ករ េ�ពះ�ទង�់ជបៃថងេ កល់
�៉រ ី េនះ។ �ទងជ់�ពះជមច ស់ែដលជ�ពះែដលគម នទីប ច ប�់ជបថេវ�េនះ
នឹង�តវែតមក។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�បនសេ�មច បនទ បម់ក�ទងប់នបង� ញថ
�ទងគឺ់ជ�ពះ។ �ទងប់ង� ញថអនក�ជេ �� យ។ �ទងប់ន�ស់ែផនដី និង
ពួកបរសុិទធែដលបនេដកលកេ់ កនុងដីេចញមក។ �ទង�់កព់ណ៌េខម ដល់�ពះ
�ទិតយេ េពលយបេ់�យភពងងឹតៃនយប ់ បង� ញថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ ប៉ុែន��ទង់
�កដូ់ចជ�ង តយ៉់ងយូរ។
37 សូមឲយេយងទញេសចក�ីសននិ�� នេនះថ ដ�ប�េយងេ េដរកនុង�ពះ
វ ិ ញ ណែដលដឹកនេំ�យ�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់ មនិថមនអ�ី�កបី់ដូចជ
ខុស ប៉ុែន�េយងកំពុង�បឈមមុខនឹងកល់�៉រ។ី �ពះនឹងមនបនទូលកនុងេវ�ដជ៏ក់
�ក ់ កនុងេពលដស័៏កកសម។
38 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ េយងនឹងទូលសូមករេលកែលងេទសពីអំេពបប
របស់េយងនិង�ល់កំហុស។ េយងនឹងសំុ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងដឹ់កនេំយង។ ដឹក
នេំយងដូចជសត��ពបបនដឹកនកូំនេច ម។ ចូរេយង�� បប់ងគ បអ់�ីៗែដល�ច
េកតមនដល់េយងេ�យដឹងថ �ពះេធ�ករ�គបក់រណ៍ទងំអស់បនយ៉ងល�
េហយដឹងថ�នឹងមនិអីេទ។
39 សូមេ ជមយួេយងេ ៃថងេនះកនុងកមមវធីិេនះ។ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង
ជួយសេ ងគ ះមនុស�េ កនុងលកខខណ� េដមបបីនសេ ងគ ះេហយកំពុងែស�ងរកករ
សេ ងគ ះ។ បំេពញពួកេគជមយួនឹងជីវតិដអ៏ស់កលបជនិចច ែដលកំពុងែស�ងរក
ែបបេនះ។ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ�បសអនកទងំេនះឲយសះេសប យ ពីករឈឺ
និងរងទុកខែដលបនមករកករេ�បសឲយជ។ េហយេយងនឹងសូមសរេសរតេមកង
�ទង។់ េយងសំុ�េ កនុង�ពះនមៃន�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ គឺជ�ពះអងគសេ ងគ ះ
របស់េយង។ �ពះេយសូ៊�គីស�។ �ែមន៉។
40 ឥឡូវេនះេ កនុងករអធិបបយេ �ពឹកេនះ េយងចងទ់ញករយកចិត�ទុក
�ករ់បស់អនក េ អតថបទែដលខញុ ំបនេ�ជសេរ សេដមបនិីយយៈ ៃថងេនះេ  កល់
�៉រ។ី
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41 ��កដូ់ចជខុសរដូវកលបន�ិច។ េនះគួរែតេ ៃថងសុ�កល�ជង។ កល់�៉រ ី
គួរ ែត�តវបនេគចងចជំេរ ង�ល់ៃថង។ េហយេយងបនឮេ�ចនអំពី��នេ�ចន
អំពី �។ �គគង� លបនអធិបបយ�ចប�់ងំពីករចបេ់ផ�មៃនេពលេវ�។ អនក
ចេ�ម ងបនេ�ច ងពី��មរយៈ�យុ។ ពួកេ��បនទយពី�អស់រយៈេពល
បនួពនឆ់ន មំុនេពល�េកតេឡង។ េហយពួកេ��េ ៃថងេនះចង�ុលេ េពលែដល
�បនេកតេឡង។ �ដូចជជៃថងដសំ៏ខនម់យួ! ជៃថងែដលសំខនេ់លសជងៃថង
ទងំអស់ ថ�ពះបនអនុ ញ តឲយៃថងរះេ េលែផនដី។

42 េហយេបសិនជ�សំខន�់ស់ដល់ពូជមនុស�គឺកល់�៉រខីញុ ំគិតថ�ល�
ស�មបេ់យង េដមបវីលិ�តឡបេ់ វញិេហយពិនិតយេមលថេត�មននយ័អ�ី
ស�មបេ់យង។ ស�មបខ់ញុ ំ�បកដ�ស់េ េម៉ងចុងេ�កយេនះ ែដលេយង
កំពុងរស់េ  េយង កំពុងែតែស�ងរកនូវ�រៈសំខនទ់ងំអស់របស់�ពះែដលេយង
�ចដឹង។ េហយអ�ី ទងំអស់ែដលេយង�ចរកេឃញ េយងេ ទីេនះេដមបេីរ ន
ពី�េដមបេីមលថេតអ�ី សំ�បេ់យងនិងអ�ីែដល�ពះបនេធ�សំ�បេ់យង។ េហយ
េមលេឃញនូវអ�ីែដល�ទង ់ បនសនយថនឹងេធ�សំ�បេ់យង។ េហយេនះជអ�ី
ែដលេយងមក�ពះវ�ិរ។ េនះ េហយជមូលេហតុែដល�គគង� លអធិបបយ
េហយេនះជមូលេហតុែដលគតសិ់ក�េហយរពឹំងគិតេ កនុង�ពះគមពរីេហយ
ែស�ងរកករេបកសែម�ងគឺេ�យ�រគតជ់អនកបំេរ �ធរណៈចំេពះ� ស�របស់
�ពះ។ េហយគតក់ំពុងពយយមែស�ងរក អ�ីមយួែដលថ�ពះជមច ស់�ទងនឹ់ងមន
បនទូលេ កន�់ ស�របស់�ទង ់ គឺជអ�ីមយួ នឹងជួយពួកេគ។ �បែហលជ��ច
ជករេថក លេទសពួកេគេ កនុងអំេពបប របស់ពួកេគ ប៉ុែន�នឹងជជំនួយេដមប ី
េលកពួកេគេឡង េដមបពីួកេគ�ចលះបងអ់ំេព បបរបស់ពួកេគេហយបនទ បម់ក
េលកេឡងេដមបបីេ�ម�ពះអមច ស់។ េហយអនកដឹក នគំួរែតែស�ងរកេរ ងទងំេនះ។

43 េហយៃថងេនះ គឺជៃថងដសំ៏ខន�់ស់ ជៃថងមយួែដលពិេសសជងៃថងដៃទ ចូរ
េយងសម�ងឹេមលេរ ងខុសគន  បីយ៉ងៃនៃថងេនះែដលមននយ័សំ�បេ់យង។ េយង
�ចេធ�បន�បរ់យនក។់ ប៉ុែន� េ �ពឹកេនះខញុ ំេទបែតេ�ជសេរ សយកភព ខុសគន
បី យ៉ងសំខន់ៗ  ែដលេយងចងេ់មលេ កល់�៉រសី�មបេ់ពលពីរបីនទី ថ�
មននយ័យ៉ងេមច៉ស�មបេ់យង។ េហយខញុ ំអធិ�� នថនឹង�កេ់ទស មនុស�
មនបបទងំអស់ែដលមនវត�មនេ ។ �នឹងេធ�ពួកបរសុិទធទងំអស់ លុតជងគង់
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របស់ពួកេគ។ ែដលនឹងេធ�ឲយមនុស�ែដលឈទឺងំអស់ េលកេឡងនូវ េសចក�ី
ជំេន របស់គតេ់ ឯ�ពះ េហយេដរេចញេ បនជ។ មនុស�មនបប ទងំអស់
បនសេ ងគ ះ �គបជ់នខិលខូច�តឡបម់កវញិេហយ�ម៉ស់មុខ។ និង ពួកបរសុិទធ
�គបរ់បូអរសបបយេហយចបយ់កក�ីសងឃមឹថមី។
44 េរ ងមយួដសំ៏ខនែ់ដលកល់�៉រមីននយ័សំ�បេ់យងនិងេ�កិយេនះគឺ �
បនេ�ះ��យសំណួរបប ម�ងស�មបទ់ងំអស់គន ។ មនុស��តវបនេគរក
េឃញកំហុសៃនអំេពបប។ េហយអំេពបបគឺជករពិនយ័ែដលគម ននរ�មន ក់
�ចបងប់នេទ។ ករពិនយ័ែដលសំខនរ់ហូតដល់គម ននរ�មន កែ់ដល�ចបង់
ករពិនយ័េនះេទ។ ខញុ ំេជ �បកដ ថ�ពះបនែតង�ងំ��មវធីិេនះ ថករពិនយ័
េនះគឺធំសេមប ម�ស់ ែដលគម ននរ�មន ក�់ចបង�់ ដូេចនះ�ទង ់�ចេធ��បន
េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ ឥឡូវេនះករពិនយ័ៃនអំេពបបគឺជ េសចក�ី�� ប។់ េហយ
េយងទងំអស់គន បនេកតមកកនុងអំេពបបែដលទុចចរតិ េ កនុង ភព�ម៉ស់
េ កនេ់�កិយនិយយកុហក។ ដូេចនះគម ននរ�មន កក់នុង ចំេ�មេយង
សក�ិសម ឬពួកេគមនិ�ចរកេឃញនរ�មន កេ់ េលែផនដីែដល សក�ិសមេទ។
45 េហយអំេពបបមនិបនចបេ់ផ�មេ េលែផនដី។ អំេពបបបនចបេ់ផ�ម
េ  �ថ នសួគ។៌ លូសីុ-…បន…លូសីុហ�ឺ �រក� ជសត�ែដលបនកតេ់ទស
សំ�បក់រមនិ�� បប់ងគ បរ់បស់� មុនេពលែដល� �យ�ប�រែផនដី។ អំេពបប
បនចបេ់ផ�មេ �ថ នសួគែ៌ដលជកែន�ងែដល�ពះបន�កព់ួកេទវ� ដូេចនះ
េ េលមូល�� នដូចគន ែដល�ទងប់ន�កឲ់យមនុស�គឺដឹងខុស�តវ េដមេឈ
ដឹងខុស�តវនិងេដមេឈៃនជីវតិ េហយេដមេឈដឹងខុស�តវែដលជកែន�ងែដល
មនុស� �ចយកជេ�មសរបស់គត។់ េហយេ េពលែដលលូសីុហ�ឺរ�តវបន
ផ�ល់ករ េ�ជសេរ សដសំ៏ខនេ់នះ �ចងប់នអ�ីមយួែដលល�ជង�ពះ។ េនះបន
ចបេ់ផ�ម មនប � ។
46 េហយមនត�មវករមយួស�មបអ់ំេពបប ។ ត�មវករគឺករ�� ប។់ ករ�� ប់
គឺជករពិនយ័។ េហយេនះគឺ េយង�ចចូលេ កនុងពតម៌នលំអិតពីករេនះ
ពីេ�ពះខញុ ំមនិេជ ករេនះ ែតមនករ�� បម់យួ។ មនជីវតិែតមយួ។ េហយខញុ ំេជ
ថមនុស�មន កែ់ដលមនជីវតិអស់កលបមនិ�ច�� បេ់ទ។ េហយខញុ ំេជ ថមន
ករបំផ� ញទងំ�សងៃន�ពលឹងអំេពបប ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ “�ពលឹងែដល
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េធ�បបនឹង�តវ�� បជ់មនិខន” ។ មនិែមនមនុស�េទ ែត “�ពលឹងែដលេធ�បប” ។
ដូេចនះ �រក���ងំ�បកដជ�តវ�� បជ់មនិខន នឹង�តវបំផ� ញទងំ�សង។
ខញុ ំមនិយល់�សបជមយួអនកែដលនិយយជសកលែដលនិយយថ��ងំ
នឹង�តវបនសេ ងគ ះ! គតប់នេធ�បបេហយគតគឺ់ជអនកបេងកតអំេពបប។ និង
�ពលឹងរបស់គតប់នេធ�បប។ េហយគតគឺ់ជវ ិ ញ ណ។ វ ិ ញ ណេនះនឹង �តវ
កំេទចេចលទងំ�សងសូមកុំឲយមនអ�ីែដលេ េសសសល់េឡយ។
47 េហយេ េពលែដលអំេពបបបន�យែផនដី �តឡបម់កវញិេ កលេដម
ដំបូង គឺដូចជ�ក�សមយួៃនភពងងឹតធ� កចុ់ះពី�ថ នសួគ ៌�បនបំផ� ញែផនដី
ទងំ�សង។ �បនធ� កេ់ េល�គបរ់បស់េ ែផនដី និងករទងំអស់ែដល�ពះបន
បេងកតធ� កជ់ទសករ។ មនុស�សថិតេ េ�កមទសភពៃនជំងឺ ករឈចឺប ់ និង
រងទុកខេវទន។ ធមមជតិទងំអស់បនធ� កចុ់ះជមយួ�។ បបគឺជថន សំពឹក ែដល
ពិករែផនដី។ េហយបនទ បម់កេយង�តវបនកំណតេ់ ទីេនះ អស់សងឃមឹ េ�យ
េ�ពះែតសត�ទងំអស់េ េលែផនដីគឺសថិតេ េ�កម�។ េហយមនុស��គប ់ គន
ែដលេកតេ េលែផនដីេនះគឺជកមមសិទធរបស់�។
48 ដូេចនះ ��តវែតមកពីកែន�ងខ�ះែដលគម នអំេពបប។ �មនិ�ចមកពីែផន ដី
េទ។ មន កក់នុងចំេ�មពួកេយងមនិ�ចេ�ះអនកដៃទបនេទ។ ��តវែតពីកែន�ង
េផ�ង។
49 ដូេចនះេហយ េ េពលែដលបុរសមន កប់នដឹងថគត�់តវបនែបកេចញពី
�ពះ ជមច ស់របស់គត ់ �ទងប់នក� យជអនក��ចច់រ។ ពួកេគ�សកទឹ់កែភនក។
ពួកេគ បនែ�សកយំ។ ពួកេគខំ�បឹងេធ�ករ។ ពួកេគេដរវេង�ង�មរយៈភននិំង�ម
�លខ�ចែ់ស�ងរកទី�កងមយួែដលអនកសងទី់�កងេនះគឺជ�ពះ។ ដបតិ គតប់ន
ដឹងថ េបគតប់ន�តឡបម់កវញិេ កនុងវត�មនៃន�ពះ គត�់ចនិយយជមយួ
�ទង។់ ប៉ុែន�មនិមនផ�ូវ�តឡបម់កវញិេទ។ គតប់នបតប់ង។់ គតគ់ម នវធីិ �
េទេដមបបីែង�រ ដូេចនះគត�់គនែ់តវេង�ងេចញេ�យពយយម រកកែន�ង� ែដល
គត�់ចរកផ�ូវ�តឡបេ់ កែន�ងេនះវញិ។ េពលខ�ះអ�ីមយួេ ខងកនុងរបស់ គត់
�បបគ់តថ់ គតប់នមកពី—ពីទីកែន�ងែដលល�ឥតេខច ះ។ មនិែមនមនុស� មន ក់
េ ទីេនះ កនុងម�ជនេនះ ែដលេយង�ចេមលេឃញេ �ពឹកេនះេទ ឬេ
កនុងកិចច�បជំុៃនកែសតម៉េញទិច ែដលជកែន�ងែដលេ ជំុវញិពិភពេ�កគម ន
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នរ�មន កេ់ ទីេនះឬកែន�ង��េឡយ ប៉ុែន�អ�ីែដលែស�ងរកភពឥតេខច ះ
េនះ។
50 អនកបនបង�់បកសំ់�បវ់កិយ័ប�័តរបស់អនក អនកគិតថ “េនះេ�សចេហយ។”
េ េពលែដលអនកទទួលបនវកិយ័ប�័តបង�់បក ់ បនទ បម់កមននរ� មន កឈ់ឺ
េ កនុង�គ�ររបស់អនក។ េ េពលែដលជំងឺបនសះេសប យ បនទ ប ់មកអនកទទួល
បនវកិយ័ប�តបែនថមេដមបបីង។់ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង គឺសករ់បស់ អនកកំពុងែ�ប
េ ជពណ៌�បេផះ េហយបនទ បម់កអនកចង�់តឡបេ់ វយ័េកមងវញិ។ េនះជេរ ង
ែដលមនជបន�បនទ ប ់ឥតឈបឈ់រ េ�យ�រែតរលកៃនអំេព បបេនះ។ ប៉ុែន�
េ កនុងចិត�របស់អនក ពីេ�ពះអនកែស�ងរកករេនះ �បនបង� ញថ មនភពល�ឥត
េខច ះេ កែន�ង�មយួ។ េ កែន�ង�មយួមនអ�ីមយួ។
51 េនះគឺជេហតុផល ជេ�ចនដងេ សព�ៃថងេនះ ែដលមនុស�មនបបេ
ែតវេង�ង។ េកមង�សីដ�៏សស់�� តមន កនឹ់ងកតស់ករ់បស់នង�មម៉ូតេពញនិយម
ផតម់ុខរបស់នង េដមបេីធ�ឲយនងេមលេ �� ត េស� កសេម� កបំពកប់ង� ញ
ពីទ�មងរ់បស់នង។ េ�យ�រែត�ជេរ ងែតមយួគតែ់ដលនង�ចរកេឃញ
រក កែន�ង�មយួេដមបពីយយម រកអ�ីមយួេដមប�ីតលបេ់ នងវញិ េ េពល
ែដល នង�ចប�� លឲយបុរសេដមបបីន�ឺសេម�ង�កន់ង េបយៃដរកនង
ែចចងជ់ មយួនង។ យុវជនកេ៏ធ�ដូចគន នឹង ស�ីែដរ គឺពយយមេធ�ឲយខ�ួនឯង
ទកទ់ញនង។ អនកជិតខងនឹង�ងសងផ់ទះមយួេហយជួសជុល��មរេប
ប�មយួ។ េ�យ �រែត�េមលេ ល��បេសរជងកែន�ងរបស់អនកជិតខងដ៏
ៃទ។ �គបេ់ពលេវ� េយងកំពុងែស�ងរកអ�ីមយួេហយអ�ីមយួេ ែតបន�េ េលបន�ិច
េឡង។ យុវតី េកមងៗនឹងែស�ងរកយុវតីេកមងៗមន កេ់ទ ត ែដលមន�បជ�បិយ ជង
នង។ អនក ជិតខងនឹងែស�ងរកផទះមយួែដលេមលេ ល�ជងរបស់គត។់ ស�ី
នឹងែស�ងរក ស�ី មន កេ់ទ តែដលេស� កពក�់មរេប ប�មយួេមលេ ល�ជង
នង។
52 �ជអ�ីមយួេ កនុងពួកេយងែដលកំពុងែតែស�ងរកអ�ីមយួ េហយ�បង� ញថ
េយងបនបតប់ង។់ េយងចងរ់កអ�ីមយួែដលនឹងបំេពញចិត�របស់េយង ែដល
នឹង បំេពញចំនុចៃនភពអតឃ់� នេនះ ប៉ុែន��កដូ់ចជេយងមនិ�ចែស�ងរក
�បនេទ។ មនុស�បនពយយម�មរក��គបវ់យ័។ ពួកេគបនហូរទឹកែភនកេពះ
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�។ ពួកេគបនយំែ�សក។ ពួកេគបនេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលពួកេគដឹង ពីរេប បេធ�
ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតមនិ�ចរកេឃញ� ពួកេគវេង�ង�មេ�កិយ។
53 េ ទីបំផុត ៃថងមយួគឺជៃថងៃនកល់�៉រ ី មនមន កប់នមកចុះពីសិរលី�។ មយួ
អងគ�មរយៈ�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ែដលមកពីសិរ ី
រងុ េរ ង េហយកល់�៉រ�ីតវបនបេងកតេឡង។ េនះគឺជៃថងេ�បសេ�ះសំណួរ
ៃន អំេពបប�តវបនេ�ះ��យជេរ ងរហូត។ េហយ�បនេបកឲយេយងដឹងពី
ករ ែដលេយងកំពុងេ�សកឃ� ន។ �នមំកនូវកែន�ងេពញចិត�មយួ។ គម ននរ�
មន កែ់ដលមនិធ� បេ់ កល់�៉រេីទ។ និងបនេឃញថ�ជវធីិដូចគន េនះ។ អ�ី�គប់
យ៉ងែដលគតច់ងប់នឬ�បថន ចងប់ន�តវបនជួប េ េពលែដលគតប់នេ
ដល់កែន�ងេនះ។
54 �គឺជៃថងដសំ៏ខនម់យួេហយជេរ ងសំខនម់យួែដលេធ�ឲយរ ជួ យ
ពិភពេ�ក�បនេធ�ឲយពិភពេ�ករេងគដូចែដល�មនិែដលរេងគ ះរេងគពីមុន
េទ។ េ េពល�ពះ េយសូ៊វបនសុគតេ ភនកំល់�៉រ ី េហយបនសងសំនួរ
អំេពបប េហយេ�កិយ ែដលមនបបដង៏ងឹតេនះ។ �ពះ�ទិតយបនលិចេ
ពកក់�� លៃថង �មន �រមមណ៍ភយ័ខ� ច។ ថមករ៏ ជួ យេហយភនកំដ៏ួលចុះ មនុស�
�� បជ់�កសពបន ផទុះេចញពីផនូរ។
55 េត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? �ពះជមច ស់បន�កចុ់ះេ កល់�៉រ។ី �ទងប់នឲយសត�
េ ថ��ងំេនះរងរបសួជេរ ងរហូត។ ឥឡូវេនះ�មនភព��វជងមុន
ចប�់ងំពីេពលេនះមក ពីេ�ពះ�ទងប់ននពំន�ឺដល់មនុស�។ េហយនរ�មន ក់
ែដល�គ ល់ថសត�រងរបសួគឺជអំេពដ�៏�វបំផុតរបស់� �យខនងរបស់�ឲយ
ែបកបក។់ ឥឡូវេនះ ��ងំបនេចញមកេ កល់�៉រ។ី េ�កិយបន�ត
�ត �ង។
56 តៃម�ដអ៏�ច រយបំផុត�តវបនបងេ់ហយ ជែតមយួគតែ់ដលបនេ�បសេ�ះ
េ កល់�៉រ។ី េនះេហយជកែន�ងែដលតៃម�ដអ៏�ច រយេ�បសេ�ះ។ េនះេហយ
ជេរ ងមយួ។ �ពះបនត�មវ�មក។ គម ននរ�មន កស់ក�ិសមេទ។ គម ននរ�
មន ក�់ចេធ�បនេឡយ។ គម នមនុស���ចេធ��បនេទ។ េហយ�ពះបនយង
មកអងគ�ទងផ់ទ ល់ េ�យយកកំេណ តជមនុស�េហយរស់េ ជជីវតិមនុស�េ�កម
េសចក�ីបង៉�បថន របស់មនុស��តវបនេគឆក ងេ កល់�៉រ។ី េហយេ ទីេនះ េ
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េពលែដល��ងំគិតថ �ទងេ់ធ�មនិបន �ទងនឹ់ងមនិ�ចឆ�ងកត�់បនេទ �ទង់
បនឆ�ងកតេ់ហគតេសម៉នីនិង�ល់ករលបងួ�គបយ៉់ងែដលមនុស�មនិធ� បជ់ួប។
�ទងប់នឆ�ងកត�់ដូចជមនុស��គបគ់ន ប៉ុែន��ទងប់នបងៃ់ថ�េ�ះ។

57 េហយេនះ ជអ�ីែដលបកភពងងឹតេចញពីែផនដី។ គឺដូចជថន សំពឹក ស�មប់
ករវះកត។់ េ េពលេវជជបណ�ិ តផ�ល់ឲយមនុស�នូវករចកថ់ន សំពឹក គត ់ ដំបូង�ច
បតរ់ចួេទបចក។់ េហយេ េពលែដល�ពះ�បទន—�បទនករវះកត ់ ដល់
�កមជំនំុ េនះេ�កិយបនទទួលករចកថ់ន សំពឹក ធមមជតិមនករគួក �ចបច។់
គម នអីឆងល់! �ពះេ កនុង�ចឈ់មជមនុស� �តវបនសុគត។់ �ជេម៉ងែដល
េ�កិយបនរកេមលែតពួកេគជេ�ចនមនិបនដឹងេទ។

58 ដូចជសព�ៃថងេនះ មនមនុស�ជេ�ចនបនែស�ងរករបស់ទងំេនះ េហយ
ពួកេគមនិ�គ ល់�េ េឡយេទ។ ពួកេគមនិដឹងពីផ�ូវេចញេទ។ ពួកេគេ ែត
ពយយមែស�ងរកករសបបយនិងេរ ងទងំ�យៃនេ�កីយ ៍ែដលកំពុងពយយម
ែស�ងរកវធីិរបស់ពួកេគេចញ។

59 មនស ញ សមគ ល់ជេ�ចនែដលចង�ុលេ ៃថងេនះ �សេមលដអ៏�ច រយជ
េ�ចន។ ��តវបនតំ�ងេ�យ�ចេ់ច មេ�យ សត�េគេ�យសត�លូន�និង
របស់ទងំអស់េនះ ប៉ុែន��មនិ�ចបំែបក�បនេទ។ �មនិ�ចបំែបកករ�� ប់
ែដលជកែន�ងែដល��ងំ�កេ់ េ�កិយ។

60 ថមែដល�ធ� បប់នេដរ-េឡង-ចុះេ េលែផនដីដុតតបងូេព�ជ! លូសីុហ�ឺជកូន
ផក យ�ពឹក េហយ�បនេដរេ េលែផនដីេ េពលែដល�គឺជភនេំភ�ងែដលេឆះ
ឆលួ។ ថមទងំេនះ�តជកដូ់ចគន  េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគតេ ភន ំកល់
�៉រ ីបនេ�តេចញពីែផនដី។

61 តៃម�ែដល�តវបនបង ់ េហយករជបឃំុ់របស់��ងំបនបំែបក។ �ពះ�ក់
ចូលេ កនុងៃដរបស់មនុស� ែដលជផ�ូវមយួ�តឡបេ់ រកអ�ីែដលគតប់ន
ែស�ងរក។ គតម់និ�តវែតយំេទ តេទ។ បំែបក េ េពលែដលគតប់នបំែបក
ឆ�ឹងខនងរបស់��ងំ េ កល់�៉រជីឆ�ឹងខនងៃនអំេពបប! េហយ�នមំក នូវ
�ល់ជីវតិែដលរែមង�� បេ់ េលែផនដី�តឡបម់កវញិ ចូលេ កនុងវត�មនៃន
�ពះេ�យមនករេលកែលងេទសបប។ �េលលូយ៉! បបរបស់េយង�តវ
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បនេលកែលងេទស។ ��ងំមនិ�ចបំែបកេយងេចញឆង យពី�ពះបនេទ ត
េឡយ។

62 មនផ�ូវមយួែដលបនបេងកត។ មនទូរស័ពទែដលបន�កេ់ ទីេនះ។ មន
បនទ តេ់ កនសិ់ររីងុេរ ងនមំនុស��គបគ់ន េ េ ដល់បនទ តេ់នះ។ េបមនុស�
មនេពញេ�យអំេពបប �បនភជ បគ់ត ់េ េលក�� ល។ �ទង�់ចអតេ់ទស
បបបន។ មនិ�តឹមែតប៉ុេណ� ះេទ អំេពបបេនះ�តវបន េ�បសេ�ះ។ អូ! អនកមនិ
ចបំចនិ់យយថ “ខញុ ំមនិមនភពសក�ិសមេឡយ។” �បកដ�ស់ថអនកមនិ
�ច អនកមនិ�ចេ រចួេទ។ ប៉ុែន�មនមន កែ់ដល សក�ិសមបនជំនួសរបស់អនក។
អនកមនេសរភីព។ អនកមនិ�តវ��ចច់រេទ តេទ។ អនកមនិចបំចែ់ស�ងរកេសចក�ី
េ�តក�ត�ល—ៃនេ�កិយេនះេឡយ។

ដបតិមន�បភពទឹកែដលផុសេឡងពីឈម
ទញេចញពីសរៃសរបស់េអម៉នូែអល
កែន�ងមនុស�មនបបបនធ� កេ់ េ�កមទឹកជំនន់
បត�់ន ម�ប�កទ់ងំអស់របស់ពួកេគ។

63 អនកមនិ�តវបតប់ងេ់ឡយ។ មនផ�ូវ�យេវនិងផ�ូវមយួែដលេ ថ មគ៌ៃន
ភពបរសុិទធ។ មនុស�មនិបរសុិទធមនិ�៊នឆ�ងកតេ់ទ។ ដបតិគត�់តវមកពី�បភព
ទឹកជមុន េហយបនទ បម់កគត�់ចចូល�មផ�ូវេនះ។

64 �ទងប់នបំែបកអំ�ចរបស់��ងំ។ �ទងប់នេបកទ� រគុកៃន�ននរក
ចំេពះមនុស��គបគ់ន ែដល�តវបនជបេ់ េលែផនដីេនះ េ កនុងពនធនគរេ�យ
ករភយ័ខ� ចថ េ េពលគត�់� បេ់តគតនឹ់ង�� បយ៉់ង�? េ កល់�៉រ�ីទង់
បនេបកទ� រេកសិកទងំេនះ សូមឲយអនកេទសទងំអស់េ េ�យេសរភីព។
អនកែលងជបច់ំណងៃនអំេពបបេទ តេហយ។ អនកមនិចបំចែ់�សកបងខំសមជិក
របស់អនកឲយ ផឹក ជកប់រ ី ែលបងសីុសង និយយកុហក។ អនក�ចមន ភព
េ�ម ះ�តង ់សុចរតិ េហយេទ ង�តង។់ េហយ�រក���ងំមនិ�ចេធ�អ�ីទល់ ែត
េ�ះ ពីេ�ពះអនកបនចូលេ កនប់នទ តម់យួ ជបនទ តជី់វតិែដល�តវបនេបះ
យុថក េ កនុងថមៃន�យុ។ គម នអ�ី�ចែញក អនកេចញ។ គម នខយល់�ច រេងគអនក
បនេទ។ គម នសូមបែីតេសចក�ី�� បក់េ៏�យ ែដល�ចែញកេយងេចញ ពីេសចក�ី
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�ស�ញ់របស់�ពះ ែដលេ កនុងេនះែដរគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េនះេហយ ជអ�ី
ែដលកល់�៉រមីននយ័។

65 មនុស�ែដលជបឃំុ់ឃងំ�តវបនេ�ះែលង។ មនុស�ែដលធ� បេ់ េ�កម
ករភយ័ខ� ចៃនករ�� បម់និ�ចខ� ចេសចក�ី�� បេ់ទ តេទ។ មនុស�មន កែ់ដល
ចងប់នទី�កងមយួ ែដលជអនក�ងសងគឺ់ជ �ពះជមច ស់ គត�់ចេបះជំ�ន
េ េលផ�ូវរបស់គត�់បឈមមុខ នឹងេឆព ះេ រក �ថ នសួគេ៌�យ�រែតគតម់ន
េសរភីព។ �េលលូយ៉! �ទង�់តវបនេ�បស េ�ះ។ គតកំុ់ចបំចវ់េង�ង
េទ តេឡយដបតិមនវធីិេដមបដឹីងថអនកកំពុង�តឹម�តវ ឬអត។់ �ពះ�បទនជីវតិ
ដល់េយង។ អំេពបបរបស់េយងបនបតប់ង។់ េ ៃថង េនះេ កល់�៉របីន
បងៃ់ថ�េ�ះបប។ េ េពលេយងេឃញអ�ីៗទងំអស់េនះ គម នអ�ីគួរឲយឆងល់ែដល
អនកនិពនធបនសរេសរថៈ

ថមក�� លបង� ញនិងេមឃងងឹត
�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំឱន�ពះសិរ�ទងេ់ហយ�ទងប់ន

សុគត។
ៃសបមុខេបកបង� ញផ�ូវ
ក�ីអំណរនិងៃថងគម នទីប ច បរ់បស់�ថ នសួគ។៌

66 អរ័�ប�មំនិ�តវេដរវេង�ងេទ តេទ េ ទូទងំ�បេទសែស�ងរកទី�កងមយួ។
មនុស�មនបបមនិ�តវវេង�ងេទ តេឡយេទះបីជគត�់ចបនសេ ងគ ះឬអត។់
មនុស�ែដលឈមឺនិចបំចឆ់ងល់ថេតគត�់ចបនេ�បសឲយជឬអត។់ ៃសប
មុខេបកេ ៃថងេនះេ កល់�៉រ ី គឺបនបង� ញផ�ូវេ រកជយ័ជមនះទងំ�សង។
�ពះជមច ស់�ទង�់បទនអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងម់ករស់េ េ�យ
េជគជយ័េលេរ ងទងំអស់េនះ។ សំុឲយេយងេជ ែតប៉ុេ�� ះ។ េនះបនេកតេឡង
េ  ៃថងេនះេ កល់�៉រ។ី មនិែដលមនៃថងដូេចន ះេឡយ។ េ ទីេនះមនិែដលនឹង
មន �មយួដូេចន ះេឡយ។ �មនិចបំចេ់ទ តេទ។ តៃម��តវបនបងរ់ចួ�ល់
េហយេយង�តវបនេ�បសេ�ះ។ សូមអរគុណដល់�ពះេយង�តវបនេ�បស
េ�ះ។ គម នអ�ីែដលអនក�តវឆងល់េទ តេទ។ មនិមនករទយអំពី�។ ��តវបន
យកេចញទងំអស់។ ៃសប�ងំននបនទញ�ងំនន�តឡបម់កវញិ េហយេយង
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កំពុងេរ បចំម�វថីិមយួមនិ�តវឆងល់េទ តេទ ប៉ុែន�េជ និង�គនែ់តេដរេ មុខ។
េយងេដរចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។

67 អ�័ប�បំនដឹង េហយអនកេផ�ងេទ តកប៏នដឹងថ េ េពលែដលពួកេគ
កំពុងែស�ងរកទី�កងេនះ ពួកេគដឹងថពួកេគមកពីកែន�ង�។ អ�ីមយួមន បន
េកតេឡង។ ពួកេគរស់េ កនុងទឹកដីែដលពិករ។ កររ ជួ យដីបនមក។ ពយះុមក។
ស ងគ មនិងករសម� ប!់ ែឆកចចកនិងកូនេច មជចិ ច ឹមគន េ វញិេ មក ឬចចក
បនចិ ច ឹមេលកូនេច មនិងសត�េ�សីុខ� ញ់េគ។ �េមលេ មនិ�តឹម�តវ េទ។
មនអ�ីខុស។ គតដឹ់ងថមនអ�ីមយួខុស។ មនុស�និងបង�បសសម� ប ់ប�ូន�បស
ឪពុកសម� បកូ់ន�បសកូន�បសសម� បឪ់ពុក។ មនអ�ីខុស។ គត ់ បនចស់។
គតក់ំពុង�� ប។់ គត�់តវបនវេង�ងឆង យ។ ជំងឺគឺេ េលគត។់ គតជ់ទសករ។
េដមេឈដុះលូត�ស់ប៉ុែន�មនិែមនអមតៈេទ។ ពួកេគ�� ប។់ ភនផំ� ស់ប�ូរ។ សមុ�ទ
សងួត។ ទឹកធ� កចុ់ះ។ មនអ�ីខុស។ េហយគតប់នែស�ង រកកែន�ងមយួែដលជទី
�កង ែដលជកែន�ងែដលមនិបនេកតេឡងេទ តេទ។ គតដឹ់ងថេបគត�់ច
�តឡបម់កវញិ ចូលេ កនុងវត�មនមយួែដលបនេធ�ឲយ�តឹម �តវ គត�់ចនិយយ
ជមយួ�ទង។់

68 អូ! េតជឯកសិទធិស�មបអ់នកមនបបយ៉ង�ហន េ �ពឹកេនះ ែដលដឹង
ថអនកមនផ�ូវឥឡូវេនះ។ ៃថងេនះេ កល់�៉របីនេបកផ�ូវ។ ស�មបប់ុព�បុរស
ែដល បនេ�សកឃ� នែស�ងរក កល់�៉របីន�បគល់�ដល់អនកេ�យឥតគិតៃថ�។
េតអនក នឹងបែង�រ�េ�យរេប ប�? េតអនកនឹងបែង�រ�េ ជយ៉ង� េដមប ី
ចូលរមួ ជមយួនិកយ? េតអនកនឹងបែង�រ�េចលេ ជំនួសអ�ីមយួវញិ េ�យករ
សបបយ ៃនេ�កិយ? េហតុអ�ីមនិ�ពមទទួលយក�? �ងំននេបកនមំនុស�
�តឡបម់កវញិ ចូលេ កនុងវត�មនៃន�ពះ េ�យគម នបប�េ េលគតេ់ទ ត
េឡយ។ និង កំណតផ់�ូវមយួេ ចំេពះមុខគត ់ េ អ�ីែដលគតក់ំពុងែស�ងរក៖
�ថ នសួគ ៌ សិររីងុេរ ង សន�ិភព ជវីតិអស់កលបជនិចច អ�ី�គបយ៉់ងចំេពះមុខ
គត។់

69 េ ៃថងេនះគឺជេសចក�ី—េសចក�ី�� បដ់ល់អំ�ច��ងំ។ �បនប ចបអ់�ី
�គបយ៉់ង។
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70 េហយខញុ ំ�ចេឃញ�ទងេ់ ទីេនះ �ទងគឺ់ជកូនេច មរបស់េអែដន ជ�ស
េមលដំបូងបង�ស់ែដលបនមក។

71 េ េពលេអបលិបនថ� យយ ញបូជល�ឥតេខច ះេ  �ពះេ�យេសចក�ីជំេន
ជងកអុីន គតប់នចង—ចងទំពងំបយជូរេ ជំុវញិករបស់សត�េច ម អូស�
េឡងេ េលថម។ បនយកថមមយួេ កនុងៃដរបស់គតស់�មបេ់ផ�ក� េហយទញ
កបលេ េ�កយ�តឡបម់កវញិ េហយបនកបនិ់ងកប�់រហូតដល់��� ប។់
េហយេ�មេច មរបស់� បន�ងសំ�តឈមរបស់�ផទ ល់។ �បនជប ់ កនុង
ឈមរបស់�។ �គឺជ�សេមល។

72 ប៉ុែន�ៃថងេនះេ កល់�៉រ ីគម នកូនេច មៃនែផនដីេនះេទ ប៉ុែន��គឺជកូនេច មៃន
�ពះែដល�តវបនសុគត ់ េ កនុងេ�ហិតរបស់�ទងផ់ទ ល់។ �ទង�់តវបនេគកប់
និងកតនិ់ង�យេហយេ�� ះទឹកមតេ់ល�យេហយ�យេទ ត។ ចំអក�គបយ៉់ង
េ�យេ�កិយេហយេ�ហិតបនហូរចុះ បិទ�ន មរបស់�ទង។់

73 េ េពលែដលកូនេច មេអបិលបន�� ប ់ �បន�� បេ់�យនិយយភ�
ែដលេអបិលមនិ�ចយល់បន។ ��តវបន�យ។

74 េហយេ េពលែដលកូនេច មរបស់�ពះបនសុគតេ ៃថងកល់�៉រេីនះ �ទង់
បនមនបនទូលជភ�ែដលគម ននរ�យល់�ទងេ់ឡយ។ “�ពះជមច ស់ ជ�ពះ
របស់ទូលបងគំេអយ េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់បះបងេ់ចលខញុ ំដូេចនះ?” �គឺជកូន េច ម
របស់�ពះ ែដលេគបនកបេ់ ជបំែណកៗ ។

75 �ទងគឺ់ជកូនេច មែដលេអបិលបនចងច ំ េ េពលែដលគតប់នេឃញ
�ពះបនសនយពូជរបស់ ស�ី។ �ទងគឺ់ជកូនេច មែដល�នីែយល៉បនេឃញ ែដល
�តវេគេដញេចញពីភន ំ េ�យគម នៃដ។ �ទងគឺ់ជកងក់�� លៃនកង ់ ស�មបព់ួក
េ��។ �គបយ៉់ងែដលពួកេគបនេឃញនិងទយ �តវបនបំេពញៃថងេនះេ ៃថង
កល់�៉រ។ី េនះនឲំយមនេរ ងអ�ច រយ ែដលបនបំែបកខនងរបស់��ងំ។

76 ដំបូង េយងគួរែតែស�ងរកអ�ីែដលមននយ័េ ៃថងេនះ។ ទីពីរេយងគួរេមលអ�ី
ែដលៃថងេនះបនេធ�ស�មបេ់យងឥឡូវេនះអ�ីែដល�បនេធ�ស�មបេ់យង។ ឥឡូវ
សូមេមលទីបី អំពីអ�ីែដលេយងគួរែតេធ�េ ៃថងេនះ។ េតេយងគួរេធ�អ�ី?
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77 ដំបូងេយងគួរែតេមល�េ�ពះ�ជៃថងដអ៏�ច រយបំផុតែដលសំខនប់ំផុត។ តៃម�
បប�តវបនទូទត។់ អំ�ចរបស់��ងំ�តវបំែបក។
78 េហយឥឡូវេនះេយងចងេ់ឃញអ�ីែដលេយងគួរែតេធ� ករ�តឡបម់កវញិ។
ឥឡូវេនះេ កនុង�តឡបម់កវញិ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគត េ កល់
�៉រ ីៃថងេនះ មនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះេទ�ទងប់នបងៃ់ថ�ស�មបអ់ំេពបបរបស់េយង ប៉ុែន�
�ទងក់ប៏នបងៃ់ថ��ពមទងំបេងកតផ�ូវមយួឲយេយង�ចេដរ�ម�ទង ់ ដបតិេយងែដល
ជអ�័មែដលបនធ� កចុ់ះេនះ�តវបនេ�បសេ�ះ។ ដូចជ�ពះវ ិ ញ ណបន
ន ំ អ�័ម(អ�័មទី១)មកេ�យវ ិ ញ ណមនករ�គប�់គងៃនធមមជតិ ទងំអស់
បនទ បម់កេយង(អ�័មទី២) ឬ មនុស�េ�កិយ�តវបនេ�បសេ�ះ េ�យ
�ពះ�គីសទ�ងំពីៃថងកល់�៉រេីនះឲយេដរ�ម�ទង។់ ឥឡូវេនះ េ េពលែដល �ទង់
សុគតេ កល់�៉រ ី �ទងប់នបេងកតផ�ូវមយួ។ �ទងប់ន�បទន�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ
ែដលបនប ចូ ន��តឡបម់កែផនដីវញិសំ�បអ់នកេហយខញុ ំឲយបនរស់។ េនះគឺជ
អ�ីែដលកល់�៉រមីននយ័ចំេពះេយង េដមបេីដរ�ម�ទង។់
79 ដំបូង េមលេ � សម�ងឹអ�ីែដលបនេធ�ស�មបេ់យង។ េហយឥឡូវេនះ េតអ�ី
ែដលេយង�តវេធ�េដមបឲីយមនទំនកទ់ំនង? េតអ�ីែដលអនកនិងខញុ ំ�តវេធ�?
80 ឥឡូវេនះ េយងនិយយថ “ែមនេហយ—ខញុ ំេពញចិត��ស់។ ល�ែមនែទន”
ប៉ុែន�េយង�តវែតទទួលយក�។ េហយេដមបទីទួលយក� គឺ�តវែតទទួល�ទងជ់�ពះ
�គីសទ�កក់នុងចិត�របស់េយង។
81 បនទ បម់កេយង�ល់គន មនេសរភីពពីអំេពបប ដូេចនះគម នអំេពបប�
ែដលចងេយងេទ តេឡយ។ �ពះអងគេអយ គឺដូចជេយងមនិែដលេធ�បបេ�ះ
យ ញបូជដល៏�ឥតេខច ះបនេធ�ឲយេយងល�ឥតេខច ះ។ ដបតិ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន
បនទូលថ “ដូេចនះចូរឲយអនក�ល់គន បន�គបល់កខណ៍ចុះ! �ពះវរបិ�េ �ថ នសួគ៌
គឺ ល�ឥតេខច ះ។” បនទ បម់ក គម នអ�ីែដល�តវេធ�េទ តេនះេទ ប៉ុែន�េយង�តវបន
ល�ឥតេខច ះេ កនុងវត�មនៃន�ពះ។
82 ឥឡូវ កែន�ងេនះែដលេយងបតប់ងត់ំែណង។ �បសិនេបេយងមនិេមល
េហយពយយមេមលមកេ�កយេ អតិតកលវញិ។ េហយដ�ប�េយងេមល
េ អ�ីែដលេយងេ ពីមុន យ ញបូជគម ននយ័អ�ីដល់េយងេទ។ អូ អនកមនិ�ច
េមលេឃញ�េទ �កមជំនុំ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន”—Ed] ខញុ ំមនិ…ខញុ ំ នឹង
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មនិពយយមេធ�េទ។ ខញុ ំមនិ�ច េហយអនកកម៏និ�ចដូចគន ។ មនិចបំច ់ពយយម
េទ។ អនកកំពុងវេង�ង �ងំពីចបេ់ផ�ម ដ�ប�អនកេមលេ អ�ី ែដលអនកបនេធ�។
ប៉ុែន�កំុេមលអ�ីែដលអនកបនេធ�។
83 សូមេមលអ�ីែដលៃថងេនះេ កល់�៉របីនេធ�ដល់អនក។ �បនបងៃ់ថ�របស់
អនក។ �បនេ�ះ��យសំណួរ។ “បបរបស់អនកែដល�កហមេ � ។ ពួកេគ
មន ពណ៌សដូចជហិមៈ។ �កហមដូចជពណ៌�កហមេ � ។ បនសរដូចជេ�ម
េច ម។” បនទ បម់កអនកគម នអំេពបបេទ។ អនកបនឥតេខច ះឥតេខច ះ។ មនិថ អ�ី
ែដលអនកបនេធ�ឬអ�ីកេ៏�យ អនកេ ែតគម នបប។ ដ�ប�អនកបនទទួល យក
�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនក អំេពបប�តវបនេលកែលង េទស។
អ�ីែដល�តវបនេលកែលងេនះគឺ “�តវបនប ជូ នេហយបំេភ�ចេចល។”
84 បនទ បម់ក េត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? �ផ�ល់ឲយអនក បនទ បពី់�ថ នភពេនះ
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ េដមបេីធ��ម�ទង ់ េហយេធ�ដូច�ទងប់នេធ� ស�មបអ់នក
ដៃទែដលកំពុង�ម។ �ទងែ់តមយួគត ់ ែដលជមនុស�ដល៏�ឥតេខច ះ។ �ទងប់ន
�បទនជីវតិរបស់�ទងេ់ហយ�ទងប់នបេងកតឧទហរណ៍ស�មបអ់នក។ ឥឡូវេនះេត
េយង�តវេធ�អ�ី?
85 ឥឡូវេនះករដំបូងែដលខញុ ំចងនិ់យយគឺ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់និែដលរស់េ
ស�មបអ់ងគ�ទងេ់ទ។ ជីវតិរបស់�ទង�់តវបនចំ�យស�មបអ់នកដៃទ។ េនះ
ជ ជីវតិឥតេខច ះអស់កលប។ េពលអនកនិយយថ អនកេ �ពះវ�ិរេហយអនកេធ�
េរ ងល�។ ប៉ុែន�េ េពល�អនករស់េ កនុងជីវតិរបស់អនកេដមបខី�ួនឯង អនកមនិមន
ជីវតិអស់កលបេទ។ ជីវតិអស់កលបគឺរស់េ ស�មបអ់នកដៃទ។ �បនបង� ញេ
េពល�ចូលមកេ កនុងកូនេច មៃន�ពះ។ �ទងរ់ស់េ និងមនជីវតិអស់កលបជនិចច
េ�យេ�ពះ�ទងម់និបនរស់សំ�ប�់ទងផ់ទ ល់។ �ទងរ់ស់េ ស�មបអ់នកដៃទ។
េហយអនកទទួលបនជីវតិអស់កលបជនិចចេ�យទទួលបនៃថងេនះេហយអនកមនិ
រស់េ ស�មបខ់�ួនអនកេទ តេឡយ។ អនករស់េ ស�មបអ់នកដៃទវញិ។
86 មននរ�មន កប់ននិយយថ “េតអនក�ចឈរេ�យរេប ប� ចូរឲយ
�គប ់ គន េ អនកនូវេឈម ះ��កក់ៗ ?” អនកមនិរស់េ េ�យខ�ួនឯងេទ។ អនក
រស់េ  ស�មបអ់នកដៃទេដមបឲីយអនក�ចេ�បសេ�ះបុរសេនះ។ អនកក� យជ
កូន។ េហយប � របស់�គឺជពួកជំនំុ ពួកេគបនេភ�ចថពួកេគជកូន។ អនកជ
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កូន។ អនកកំពុងយកកែន�ងរបស់�ពះ�គីសទ។ អនកជកូន�បសមន កដូ់េចនះកុំរស់ េ
េ�យ ខ�ួនឯង។ រស់ស�មបអ់នកដៃទ។
87 “ែមនេហយ បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំ�ចរស់េ ស�មបប់ង�បសេនះ េ�ពះ
គតពិ់តជបុរសមន កដ់�៏សស់�� តែមន។”មនិែមនអ ច ឹងេទ។
88 រស់ស�មបម់នុស�ែដលស�បអ់នក។ រស់ស�មបប់ុគគលេនះែដលនឹង
សម� បអ់នក�បសិនេបពួកេគ�ច។ េនះេហយគឺជអ�ីែដលពួកេគបនេធ�ដល់
�ទង។់ ពួកេគបនសម� ប�់ទង ់ េហយ�ទងប់នសុគតេដមប�ីទង�់ចសេ ងគ ះ
ពួកេគ។ េនះគឺជជីវតិអស់កលប។ េពលអនក េ កនុង�ទងរបស់អនក អនកកំពុង
�បឈមមុខនឹង�ថ នសួគ។៌ ប៉ុែន�អនកថ� យដង� យរបស់អនកផទ ល់ ចូរលះបងអ់�ីៗ
ទងំអស់ ដូចជេច មែដលលះេចលេ�ម� េហយសម�ងឹេឆព ះេ រកកល់�៉រ។ី
89 ខញុ ំសងឃមឹថេនះនឹងជួយអនកឲយចូលេ កនុងកែន�ងមយួ។ េនះេហយគឺជអ�ី
ែដលេ�ងឧេបសថ េនះេហយជអ�ីែដលមនុស�ទងំអស់�តវេធ� គឺ�តវរកឲយេឃញ
ថអនកជនរ� អ�ីែដលជេគលបំណង។ �កមជំនុំ មនិ�តវេ �ពះវ�ិរ �គនែ់ត
េដមបេីលងេភ�ង េ�ច ងចេ�ម ង។ �ពះវ�ិរជកែន�ងែដលមនករែកត�មវ។ “ករ
ជំនំុជំរះចបេ់ផ�មេ ដំ�កៃ់ន�ពះ។”
90 “េយង�តវែត�បខ់�ួនេយង�� បេ់ហយរស់េ កន�់ពះ�គីសទ” ។ បនទ បម់ក�ទង់
បនបេងកតផ�ូវែដលេយង�ចលះបងខ់�ួនេយង េដមបបីេ�ម�ទងេ់ធ��ម�ទង។់ េប
េយងេដរ�ម�ទង ់េយងនជីំវតិែដល�ទងរ់ស់េ ។ េនះអ�ច រយ�ស់។
91 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលអំពីករេនះ។ ខញុ ំសូម�បបអ់នកនូវស�មងពី់របី។
សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ កំុនឹក�។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថេ  ៃថងេនះ
�ទងនឹ់ងែញកេចញ មនិស�ដូចជេច មនិងពែព។ េហយ�ទងនឹ់ងនិយយ េ កន់
ពែពថ “ឈរេ ខងេឆ�ង។” េហយឲយ “េច មឈរេ ខង�� ំ។”
92 េហយ�ទងម់នបនទូលេ កនស់ត�ពែពថ “ចូរេចញពីអញេ ។ េ�ពះ
េពល អញឃ� ន ឯងមនិបនចិ ច ឹមអញេទ។ អញជបគុ់កេហយឯងមនិបន
មក េលងអញេ�ះ។ អញបន��កតេហយឯងមនិបនេស� កពកឲ់យអញ។
អញ េ�សកទឹកេហយឯងមនិបនឲយអញផឹកេឡយ។ អញឈេឺហយឯងមនិបន
មក េលងខញុ ំេទ។ ដូេចនះចូរេចញពីអញេ ។”



ៃថងេនះេ កល់�៉រ ី 23

93 េហយ�ទងម់នបនទូលេ េច មថ “ខញុ ំឃ� នេហយអនក�ល់គន បនឲយខញុ ំ បរ ិ
េភគ។ ខញុ ំេ ��កតេហយអនកឲយសេម� កបំពកដ់ល់ខញុ ំ។ ខញុ ំឈេឺហយអនកបន
បេ�មខញុ ំ។”

94 េហយសូមកតស់មគ ល់។ កុំេភ�ចពកយេនះ �កមជំនំុទងំអស់គន ។ រក�
េរ ង េនះេ កនុងចិត�របស់អនកជេរ ងរហូត។ ��តវបនេធ�ដូេចនះេ�យមនិដឹងខ�ួន!
មនុស�មនិេធ��ស�មបប់នទ តៃ់នកតព�កិចចេទ។ បុរសមន កែ់ដលផ�ល់ឲយអនកនូវអ�ី
មយួេផ�ងេទ ត េ�ពះគតគ់ួរែតេធ�� ជបុរសមន កែ់ដលចិ ច ឹមអនក េ�ពះគត ់គួរែត
េធ�� េនះគតម់នភព��ម និយមមយួ។ �គួរែតជជីវតិរបស់អនក សកមមភព
របស់អនក។

95 �គឺជករដគ៏ួរឲយភញ កេ់ផ�លដល់េច មទងំេនះ ែដលពួកេគនិយយថ “�ពះ
អមច ស់េអយ េត�ទងប់នឃ� នេ េពល�? ែដលេយងមនិបនចិ ច ឹម�ទង…់េត
េពល�ែដល�ទងឃ់� ន េហយេយងបនផ�ល់��រ ដល់�ទង?់ េតេ េពល
ែដល�ទង�់�កតេហយ េយងឲយសេម� កបំពកដ់ល់�ទងេ់ េពល�? េត
េ េពល�ែដល�ទងេ់�សកេហយេយងឲយ�ទងេ់�យ? េត�ទងឈ់ ឺ េ េពល
�ែដលេយងបនបេ�មដល់�ទងេ់នះ?”

96 ��តវបនេចញេ�យេសចក�ី�ស�ញ់េ�យស�័យ�បវត�ិ �គនែ់តជីវតិរបស់
អនករស់េ កនុងពួកេគ។ �ពះអនុ ញ តឲយមនុស�េឃញអ�ីែដលកល់�៉របីនេធ�
ស�មបេ់យង ដូេចនះេ�យស�័យ�បវត�ិ។

“ឱ�ពះអមច ស់េអយ េត�ទងគ់ងេ់  េពល�? េយងមនិែដលដឹងេរ ងេនះ
េទ។”

97 ចូរេមលអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនែបរេហយនិយយថ “ែដលអនកបនេធ�ករជ
េ�ចនស�មបព់ួកេគ េនះទុកថបនេធ��ដល់ខញុ ំេហយ។”

98 ជីវតិែដលមនិ��ម និយម។ មនិែមនជគំនិតទី ២។ មនិ�តវគិតពី�េទ ប៉ុែន�
បងប�ូនបន�� បេ់ចញពីរបស់េ េ�កិយេនះ េ រស់េ េ�យអំណរេដរ េលផ�ូវ
ខពស់ េរ ងទងំេនះនឹងបនេ�យស�័យ�បវត�ិ។ អនក�គនែ់តេធ��ប៉ុេ�� ះ។ មនិ
និយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់នឹង ចងឲ់យខញុ ំេធ�ដូេចន ះ។” �មនិែមន
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ដូេចន ះេទ។ អនក�គនែ់តជែផនកមយួៃន�ទងប់៉ុេ�� ះ។ �ពះវ ិ ញ ណរបស់ �ពះអងគ
គងេ់ កនុងអនក�ល់គន  េហយអនកេធ��មរេប បែដល�ទងប់នេធ�។ អូ! ចូរេធ�ចុះ។
99 “មនផ�ូវមយួែដលេមលេ ដូចជ�តឹម�តវ’ មនុស�ែតចុងប ចបៃ់នផ�ូវេនះគឺ
ជេសចក�ី�� ប។់”
100 “មនិែមន�គបគ់ន ែដលនិយយថ ‘�ពះអមច ស់�ពះអមច ស់េអយ’ នឹងចូល
េ  នរគ�នសួគេ៌ទ ប៉ុែន�គឺជអនកែដលេធ��ម�ពះហឫទយ័ៃន�ពះវរបិ�ខញុ ំេទេត”
�គនែ់តេចញពីចិត�េគ េ�យេសរ។ី
101 ឥឡូវេនះៃថងេនះេ កល់�៉រ ីបនបងៃ់ថ�េ�ះ ដូេចនះេយង�ចេធ�បន។
102 មនិែមននិយយថ “អនកដឹងេទ ស�ីេមម៉យ ចន េ ៃថងមយួ…នងអស់ធយងូ
េហយខញុ ំបនេ ទិញធយងូខ�ះឲយនង។ ខញុ ំ�បបអ់នក ខញុ ំបនេឃញបង�បសែដល
�តវករឈុតសេម� កបំពក ់ េហយខញុ ំបនេ ទិញឲយគតម់យួឈុត។ �បទនពរ
ដល់�ពះខញុ ំជ�គី�ទ ន។” អូខញុ ំេអយ! អនក��ម និយម អនកកំ�ញ់េហយ��កក់
�ស់។ អនកជមនុស�កំពុត។
103 “កុំឲយៃដ�� ំដឹងអ�ីែដលៃដខងេឆ�ងអនកេធ�េឡយ េហយកកំុ៏ឲយៃដេឆ�ងអនកដឹង
ថៃដ�� ំអនកេធ�អ�ីែដរ។” �គនែ់ត�� បេ់�យស�័យ�បវត�ិេ កនុង�ពះ�គីសទ េទះបី
អនកេធ�អ�ីកេ៏�យ។ �ជធមមជតិរបស់អនក។ �ជករតុបែតងមុខរបស់អនក។
អនកេធ�� អ�ីកេ៏�យ។ ��គនែ់តជជីវតិែដលរស់េ កនុងអនកប៉ុេ�� ះ។ អនកទទួល
�ពះវ ិ ញ ណទងំ�សង េនះេហយ��គនែ់តរស់េ កនុងខ�ួនអនក។ អូ អនកមន
�រមមណ៍ថមនពរ�ពះវ ិ ញ ណែដលជជីវតិ “មនិែមនខញុ ំែដលេ រស់េទ” ប៉ុលបន
និយយថ“ប៉ុែន��ពះ�គីសទ�ទងគ់ងេ់ កនុងខញុ ំវញិ” �គនែ់តដូេចនះេ�យស�័យ�បវត�ិ ។
104 “ែមនេហយ ខញុ ំ�បបអ់នក បង�បស�បណ� ំ េយងគឺជ�គី�ទ នេ ទីេនះ។
េយងជួយមនុស�ទងំេនះ។ េយងជួយពួកេគ។” អូខញុ ំេអយ! ក�ី�ម៉ស់េ េលអនក។
េនះមនិែមនជ�គី�ទ នេទ។
105 �គី�ទ នទទួលបន�េ�យស�័យ�បវត�ិ។ ��តវបនេធ�។ េហយអនក�គនែ់ត
េភ�ច “ខញុ ំមនិអ ច ឹង” ។ េ េធ��។
106 �ពះ�គីសទបន�បគល់ជវីតិរបស់�ទងដ់ល់�ពះ។ �ទងប់ន�បគល់អងគ�ទងផ់ទ ល់
កនុងនមជអនកបេ�ម�ធរណៈ េដមបមីនុស�េ�ក។ �ទងប់ន�បទនជីវតិ របស់
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�ទងេ់�យេសរ។ី �ទងម់និេធ�េ�យបងខំេទ។ �ទងម់និបនេធ��េ�យអេចតន េទ។
�ទងម់និបននិយយថ “បងប�ូនេអយ អនកទងំអស់គន គួរែតគិតពីខញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំបន
�� បស់�មបអ់នក។” �ទងម់និែដលនិយយពីពកយេនះេទ។ េទះបី យ៉ង�
�ទងប់នសុគតេ់�យេ�ពះ�ជ�ពះេ កនុង�ទង។់
107 �ជ�ពះេ កនុងអនក �ជ�ពះេ កនុងខញុ ំ ែដលេធ�ឲយេយងេមលេ អនកដៃទ។
េច ម េ មខ ង។
108 មន កេ់ កនុងចំេ�មពួកេគនឹងនិយយថ “ែមនេហយ �ពះអមច ស់េអយ! ខញុ ំ
បនេធ�ករេនះ។ េហយ �ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំបនេធ�ដូេចន ះ។”
109 �ទងម់នបនទូលថ “េចញពីអញេ  ឯង�ល់គន ែដលទទឹងចបបេ់អយ! អញ
មនិែដល�គ ល់ឯងេទ។”
110 េបសិនជពួកជំនុំ�ច�តឡបេ់ រកករពិតែដលជមូល�� ន�គឹះ េនះពិត
�ស់�មនិែមនជអ�ីែដលអនកពយយមេធ�េនះេទ អនកេធ�ករេ�យខ�ួនឯងេដមប ី
េធ�។ �គឺជអ�ីមយង៉ែដលបនេកតេ កនុងអនក។
111 សូមអតេ់ទសឲយខញុ ំ មតិ�ភក�ិែដលខងេពនទីកុសេអយ។ ខញុ ំគឺជពួកេពន
ទីកុស។ ប៉ុែន�មតិ�ភក�ិខញុ ំែដលជពួកេពនទីកុស បនមកដល់ចំណុចមយួ េ
កែន�ងែដល—មនត ន�ីញកទ់ះៃដ ឬ�យសគសំែបត េដមបែី�សកេឡង។ េនះគឺជ
�រមមណ៍ែតមយួគត។់ ពួកេគេលងេ កនុង�កមមុន ពួកេគេ �បយុទធ។ ពួកេគបន
ទទួល�រមមណ៍ៃនស ងគ ម។ ខញុ ំេជ េលត ន�ី។ ខញុ ំេជ េលករទះ ៃដ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ េល
េរ ងទងំេនះ។ េនះេហយជពិត�បកដជង។ េយងគួរែត មន�។
112 ប៉ុែន�អនកបនបន�ល់េរ ងដធ៏ំមយួែដលមនិបនសេ�មច គឺជីវតិែដលលះបង់
ខ�ួនឯង ែដល�ពះមន�ពះជនមរស់េ កនុងអនកេ�យស�័យ�បវត�ិ េធ�អ�ីែដល�តឹម
�តវពីេ�ពះ��តឹម�តវ។ បន�េធ�� កុំសូមបែីតគិតឲយេ�ះអំពី�។ �គនែ់តរស់េ ។
បនទ បម់កសម�ងឹេមល អនកេឃញអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង។ អនក�គនែ់ត…អនក
មនិ…អនកេ េលផ�ូវខពស់។ េនះេហយជអ�ីែដលកល់�៉រមីននយ័ចំេពះអនក េ
�មផ�ូវខពស់ េបកចំហេ ៃថងេនះស�មបអ់នក។
113 ឥឡូវេនះ សូមចថំ អនកមនិ�ចជពែពពកក់�� លនិងេច មពកក់�� ល
បនេទ។ ពួកេគនឹងមនិ�យគន បនេទ។
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114 ឥឡូវេនះ មនមនុស�ជេ�ចននិយយថ “បទអនកដឹងេទ? េយងមន អងគករ
េ កនុង�កមរបស់េយង។ េយង េយងជួយអនក�ក។ េយងេធ�ែបបេនះ” េនះមនិអីេទ
ប៉ុែន�អនកកំពុងែតេ�តផ�ុ ំែសនងរបស់អនក។ អនកមនិចបំចេ់ធ� ដូេចនះេទ។
115 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនកេធ�កនុងទី�ង តក់ំបងំចុះ។” �គនែ់តេ�យ
ស�័យ�បវត�ិ អ�ីមយួដល់អនក មនិេលសពីករផឹកេទ។ អនកមនករេ�សកទឹក។ េប
បុរសែកបអនកគតេ់�សកទឹក អនកកគិ៏តអំពីគតែ់ដរ។ អនកគិតពីត�មវករ របស់ បុរស
ែដលេ ែកបអនកដូចគន នឹងអ�ីែដលអនក�តវករែដរ។ េហយកំុមនិយកចិត�ទុក�ក់
ចំេពះ�។ �គនែ់តរស់េ ។

ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ចជេច មពកក់�� លនិងពែពពកក់�� លេទ។
116 ដូេចនះ�បសិនេបអនកនិយយថ “ែមនេហយ ពួកជំនំុរបស់េយងមនអងគករ
មយួ។ េយងផ�ល់ឲយចំេពះជន�កី�ក េហយេយងេធ�ែបបេនះ េហយេធ�ែបបេនះ និង
កិចចករេផ�ងេទ ត។”
117 �បសិនេបអនកមន�េ�យគម នអ�ីេផ�ងេទ ត គឺជីវតិរបស់�ពះ�គីសទកនុង
អនក េនះអនក�គនែ់តេធ��េ�យឥត�បេយជនប៍៉ុេ�� ះ។ �ពះេយសូ៊វ…ប៉ុល
បន និយយកនុងកូរនិថូសទី១ជំពូក១៣ថ “េទះេបខញុ ំឲយ�ទពយសមបត�ិរបស់ខញុ ំ
ទងំអស់ដល់អនក�កី�កកេ៏�យ ឬក�៏បគល់ខ�ួនឲយេគដុតជយ ញបូជ េនះ�គម ន
�បេយជនអ៍�ីដល់ខញុ ំេទ។”
118 ឥឡូវេនះ �ពិបកប៉ុែន��គឺជេសចក�ីពិត។ អនក�តវែតទទួលយកករ ពិត
េនះ។ ទទួល�គ ល់អ�ីែដលកល់�៉របីនេធ�ស�មបអ់នក។ េយងេមល� េហយ
និយយថ “អូប៎ទ េនះមនិអីេទ។” េនះមនិែមនេទ េបសិនជ�ពះ�ជ បុ��ៃន�ពះ
េនះ �តវែតេ ឯកល់�៉រ ី េដមបជីបឆ់ក ង េនះកូន�បសៗទងំអស់ ែដលេកតមក
�តវែតចូលេ កនភ់នកំល់�៉រ។ី គតក់�៏តវែតមនកល់�៉រ។ី អនក�តវ ែតមនៃថង
កល់�៉រេីនះ។ ខញុ ំ�តវែតមនេ ៃថងកល់�៉រ។ី េនះ�ចេ�ះ��យេរ ង បប
បន។ មនិែមនចបៃ់ដជមយួ�គគង� ល មនិ�តវេ�ប�រមមណ៍ចូលកនុង�កមជំនុំ។
មនិែមនចូលមកេ�យលិខិត មនិែមនចូលមកេ�យ�ជីព។ ប៉ុែន�ចូលមកេ�យ
កំេណ ត។ �ទងម់និែដលបនផ�ល់លិខិតមយួ។ �ទងម់និែដលមន�ជីពេទ។
�ទងប់ន�បទនកំេណ តមយួ។ េនះេហយជរេប បែដលេយងចូលមក។ បនទ ប់
ពីេនះេ�យស�័យ�បវត�ិ គឺេយងរស់េ កនុងជីវតិ�គី�ទ ន។



ៃថងេនះេ កល់�៉រ ី 27

119 ឥឡូវេនះ សំគល់មយួេទ ត។ ពែពពកក់�� លេច មពកក់�� ល មនិ�ច
មនេរ ងហនឹងេទ។ អនកជពែពឬេច ម។ អនកមនិែមនជពែពពកក់�� ល និងេច ម
ពកក់�� លេនះេទ។ អនកជពែពឬេច ម។

120 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក�គនែ់តេធ�េរ ងល�ៗ េហយគិតថអនក�ចចូលេ
េ�យរេប បេនះ េយងមនិចបំចម់នៃថងកល់�៉រេីនះេទ។ ចបបប់នផ�ល់ ែបប
េនះ។ ប៉ុែន��តវែតយកៃថងកល់�៉រេីនះ េដមបឲីយេយងមនិ�ច�គនែ់តជ សមជិក
�កមជំនំុេទ ប៉ុែន��តវេធ�ជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ។ េនះេហយជអ�ី ែដលៃថង
កល់�៉របីនមក។ េនះេហយជអ�ីែដល�មននយ័ស�មបអ់នក េដមបឲីយ អនក�ច
េធ�េហយេធ��ម េហយេធ�ដូច�ពះេយសូ៊វ។

121 ឥឡូវេនះ ទេន�នឹងមនិហូរចុះេឡងកនុងេពលែតមយួេទ។ ទេន�រតែ់តផ�ូវមយួ
គត។់ េហយ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះរតក់នុងផ�ូវែតមយួែដរ។ �មនិ�យអ�ីជមយួគន
ដូេចន ះេទ។ ដំេណ រករកនុងវធីិដូចគន ។

122 សូមេមល�ពះេយសូ៊វ ចុងប ចប។់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “កិចចករែដល ខញុ ំ
េធ�អនក�តវែតេធ�ដូចគន  េហយចូរអនក�ល់គន េធ�េលសជងេនះេ េទ ត ដបតិខញុ ំេ  ឯ
�ពះបិ�។”

123 ខញុ ំមនិនិយយករេនះដល់ពួកជំនំុេ ទីេនះេទ។ អនកយល់។ ប៉ុែន��រទងំេនះ
�តវបនថត។ �បម់ុនឺនកប់ន�� បព់ួកេគ។ េ ជំុវញិេ�កិយ។

124 ខញុ ំនឹងេឆ�យសំនួរេនះស�មបអ់នករះិគនឥ់ឡូវេនះ។ ជញឹកញបខ់ញុ ំ�តវបន
េគ និយយ…បន�បប។់ ពួកេគនិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកេជ េល�ពះគមពរី?
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ េគថ កិចចករែដលខញុ ំេធ�អនក�តវែតេធ�ដូចគន  េហយ ចូរ
អនក�ល់គន េធ�េលសជងេនះេ េទ ត ដបតិខញុ ំេ ឯ�ពះបិ�។”

125 េតអនក�ចទទួលករ��កកយ៉់ង�េ  េ�ក? េតចមង យឆង យប៉ុ��
ែដលអនក�ចវេង�ងេ�យ�ទឹស�ីប ញ របស់អនក ជមយួនឹងចិត�របស់អនក ទស�នៈ
របស់អនក និងអ�ីទងំអស់? មតិ�ភក�ិ និងសម� ញ់ចស់ៗរបស់ខញុ ំេអយ េតអនកមនិ
យល់ថ�ពះគមពរីេនះ�តវបនបកែ�បខងវ ិ ញ ណេទឬអី?
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126 �ពះេយសូ៊វបនអរ�ពះគុណដល់�ពះវរបិ� ែដល�ទងប់ន�ក�់េចញពីពួក
អនកែដលមនករអបរ់ ំ េហយមន�បជញ ឈ� សៃវ និងពួកអនក�បជញេហយ បន
េបកសំែដងឲយកូនេកមង�� ប ់ដូចែដលនឹងមកដល់កល់�៉រ។ី

127 ឥឡូវសូមេមល។ �ពះេយសូ៊មនបនទូលថ សូមេមលពីរេប បែដល�ទងប់ន
មនបនទូល។ “កិចចករែដលខញុ ំេធ�” �ទងក់ំពុងែតេធ��េហយឥឡូវេនះ “កិចចករ ែដល
ខញុ ំកំពុងេធ�េ េពលេនះ េ�បសអនកជំងឺេ�យបនជ មនុស��� បឲ់យរស់ េឡងវញិ
�ពមទងំេ�យមនុស�ខ� កភ់�ែឺដរ អនក�តវែតេធ�ដូចគន  អនក�ល់គន េធ�បន េបអនក
បនេជ ខញុ ំ អនកេធ�កិចចករទងំេនះ។ េហេលសជងេនះេ េទ តែដលអនកេធ�បន
ដបតិខញុ ំេ កន�់ពះវរបិ�ខញុ ំ។”

128 “បន�ិចេទ ត េ�កិយេនះនឹងមនិេឃញខញុ ំេទ តេទ ែតអនកនឹងេឃញខញុ ំ។ ខញុ ំនឹង
េ ជមយួអនករហូតដល់ចុងប ចបៃ់នេ�កិយ។ ខញុ ំនឹងមនិចកេចញពីអនក េ�យ
គម នភពកកេ់ក� េឡយ។ ខញុ ំនឹងអធិ�� នដល់�ពះវរបិ�។ �ទងនឹ់ង�បទន �ពះដ៏
ជជំនួយដល់អនក មយួេផ�ងេទ តែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលេ�កិយ មនិ
�ចទទួលបន។ ែតអនក�ចទទួល�ទងប់ន។”

129 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់។ កិចចករ “ដធ៏ំ” គឺេដមបមីនអំ�ចេ កនុង�កម
ជំនំុ មនិ�តឹមែតពយបលអនកជមងេឺ�យករអធិ�� ន ឬេដញ�រក��មរយៈករ
អធិ�� នេទ។ ប៉ុែន�េដមបផី�ល់ជីវតិអស់កលបជនិចចដល់អនកេជ ។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធយងមក េហយបន�បគល់េ កនុងៃដៃន�កមជំនំុេដមបផី�ល់ជីវតិ។ អូ! េនះ
េហយជអតថនយ័របស់កល់�៉រ ី �បនេធ�ឲយបុរសនិង ស�ីែដលគម ន ស�� បធ់ន ប់
បនេលកពួកេគេឡងេ កែន�ងមយួ េដមបេីធ�ជបុ��និងបុ�តី ៃន�ពះ េដមបេី�បស
ឲយជពីឈនិឺងផ�ល់ជីវតិអស់កលបជនិចច េ�យករផ�ល់�ពះ វ ិ ញ ណបរសុិទធ
ឲយេគរព�បតិបត�ិ អនកេជ ែដលជមនុស�ែដលមនិេជ �ពះ�តវបន បេងកតឲយេជ
េហយែចកចយខង�ពលឹងវ ិ ញ ណនូវជីវតិអស់កលប។ េត�តវ និយយេ�ចនែបប
�…

130 ស�ីែដលមនជំងឺេនះបនេដកេ ទីេនះ ខញុ ំ�ចអធិ�� នេ�យេសចក�ីជំេន
េហយនងនឹងអធិ�� នែដរ �តវបនេ�បសឲយជ។ េនះជេរ ងដអ៏�ច រយ។ េនះ
េហយជអ�ីែដល�ទងក់ំពុងែតេធ�។
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131 “ប៉ុែន�” បនែចងថ “កិចចករធំជងេនះអនក�តវេធ�។ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឲយអនកនូវ
អំ�ចមនិែមន�គនែ់តេដមបចិី ច ឹមគតម់យួរយៈេទ ប៉ុែន�េដមបផី�ល់ឲយគតជី់វតិ
អស់កលបជនិចច ែដលនឹងេ អស់កលបជនិចចជេរ ងរហូត។” មនុស��កី�ក
មនុស�ខ� កម់នុស�ទុគត៌ េតនឹងបតប់ងេ់ម�ចបន? េតអនកមនិបនេឃញអ�ីែដល
“ធំជង”េទ? េនះេហយជេរ ងដអ៏�ច រយបំផុតែដល�ចេកតេឡងបនគឺេដមប ី
ផ�ល់ជីវតិអស់កលបដល់មនុស�។ ជីវតិអស់កលបគឺជអ�ី? ជជីវតិែដល�ទងប់ន
រស់េ  ជីវតិែដលេ កនុង�ទងប់នែចកចយដល់អនកដៃទ។ េតមនុស�មន ក�់ចេធ�
បនេទ? បុ��របស់�ពះ�ចេធ�បន។
132 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “អស់អនកែដលេធ�បបអនក សូមថ� យពួកេគេ
អស់អនកែដល�ប�ពឹត�អនក អនកេនះនឹងរក�ទុកេគវញិ។”
133 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះែដលជកែន�ងែដល�ពះវ�ិរកតូលិកនិងេផ�ងេទ តជ
េ�ចនបនេធ��ប�ពឹត�កំហុសមយួដធ៏ំ។ ពួកេគេចញេ េហយនិយយថ “ខញុ ំអត់
េទសចំេពះអំេពបបរបស់អនក” ។
134 េតពួកេគ ទទួលបនករអតេ់ទសបប េ កនុង�ពះគមពរីយ៉ងដូចេម�ច?
េព�តសេឆ�យសំណួរេ ៃថងបុណយទី៥០។ ពួកេគនិយយថ “េតេយង�ចេធ�អ�ី
េដមបឲីយបនសេ ងគ ះ? េតេយង�ចទទួលអ�ីែដលអនកទងំអស់គន ទទួលបនឬ
េទ?” គតប់ន�កចុ់ះប ជ ។ គតប់ន�បបព់ួកេគពីអ�ីែដល�តវេធ�។
135 គតប់ននិយយថ “ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត�ចុះ មកឯ�ពះេហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹក េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” ស�មបអ់�ី? ករផ� ចប់បរបស់
អនក។ ជកិចចករ “ធំជងេគ” ។
136 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននក ់ ែដលជ�គគង� លេ �ពឹកេនះ េតមនប៉ុនម នអនក
កំពុងែត�� បក់រែសតរបស់ខញុ ំ េហយសម័�គចិត�េចញេ កល�៉រេី �ពឹកេនះ?
េហយេមលេ អ�ីែដល�ពះបនេធ�េ ទីេនះស�មបអ់នក។ េហយេបះបងេ់ចល
េគលលទធិនិកយរបស់អនក េហយអធិបបយពីដំណឹងល�។ �េលលូយ៉! �សថិត
េ ទីប ជ បរ់បស់ឥឡូវេនះ។ េតអនកនឹងេធ�អ�ីជមយួ�?
137 “ស�មបក់រែ�បចិត�និងករផ� ចប់ប�តវែតបនអធិបបយ េ កនុង�ពះនម
របស់�ទង ់ដល់េ�កិយទងំមូល ចបេ់ផ�មពី�កងេយរ�ូឡិម។” �េលលូយ៉!
ថ� យសិររីងុេរ ង! �ទងគ់ងេ់ ។
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138 េតកល់�៉រមីននយ័យ៉ង�ចំេពះអនក? េតៃថងេនះបះ៉ពល់អ�ីដល់អនក? េត
�េធ�ឲយ អនកេចញជមយួេទវ� ស�? េត�េធ�ឲយអនកមន�វផក ? ឬេត�េធ�ឲយអនក
ក� យជ�គី�ទ ន ែដលបនលកេ់ចញ? �េលលូយ៉!

139 អំេពបប�តវបនរេំ�ះេចញ “អនកនឹងេធ�កិចចករធំជងេនះេ េទ ត” អនកេមល
េឃញថអនក�ែដលជ “អនក�ល់គន ” េតមនិែមនេទ? “េធ�ករធំជងេនះ” យក
អំេពបបេចញកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

140 ប៉ុែន��មរយៈេគលជំេន និងនិកយេផ�ងៗ ដូេចនះ�បនចងអនកចុះេ
កែន�ង មយួ អនកកំពុងេ ែតបេ�មេ�កិយ។ �បបខ់ញុ ំមន ស�ី�មន កឬ់បុរស
�មន ក ់ �ចមករកកល់�៉រេីហយពយយមេធ�ជមនុស�ធំ េ�យ�រែតមន
អនកខ�ះ និយយអ�ីមយួ។ �បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដលអនក�ចេមលេ មុខកល់�៉រ ី កនុង
ពន�ឺដ ៏ �តឹម�តវេ ៃថងកល�៉រេីនះ។ េតៃថងកល់�៉ររីបស់អនករេប ប� េហយ
េចញ មកេ�កជមយួ�វេខផក ? រេប បែដលអនក�ចេចញមក�យង៉របស់
អងគករខ�ះ េហយអធិបបយពីេគលលទធិែដលមនុស�បេងកត? េហតុអ�ីមនិេធ�ឲយអនក
បនទ បខ�ួនេ កន�់ពះបនទូលរបស់�ពះ? �បសិនេបអនកចងេ់ ទីេនះ អនកនឹងេចញ
មកេ�យ�ប�រ។ េតអនកចងក់� យជធំយ៉ងដូចេម�ច? េ កនុងអងគកររបស់អនក
ជមយួនឹង ករ�� បេ់ េ�កមឆ�័តរបស់អនក េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ
�ពះ�ជបុ�� ៃន�ពះបនបនទ បអងគ�ទងផ់ទ ល់ េ កនរ់បូកយែដលេគកបប់ំផ� ញ
�តវ�ម៉ស់ និងចំអកេហេយពួកេគបនេ�ះសេម� កបំពក�់ទង ់ េហយបនឆក ង
�ទង ់ េ ចំេពះេ�កិយ។ “គួរឲយ�ម៉ស់�ស់។” េតអនក�ចេធ�បនយ៉ងដូច
េម�ច ចូលេ កនភ់នកំល់�៉រេីហយេចញេ េ�កអ�ីៗខុសពីអ�ីែដល�ទងប់នេធ� េត
គួរេ�យ�ម៉ស់ប៉ុ�� ?

“អូ” អនកនិយយថ “ពួកេគនឹងទតខ់ញុ ំេចញ” អនុ ញ តឲយពួកេគទតចុ់ះ។

141 សូមឲយៃថងរបស់អនកេ ភនកំល់�៉រ ី �ពះជមច ស់នឹងមនផ�ូវរបស់�ទងជ់មយួ
អនក។ សូមឲយខញុ ំបនដក�សងព់កយេនះម�ងេទ ត។ សូមឲយៃថងរបស់អនកេ កល់�៉រ ី
�ពះជមច ស់នឹងមនផ�ូវរបស់�ទងជ់មយួអនក។

សូមឲយេយងអធិ�� ន។
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142 �ពះអមច ស់េអយ សូមនេំយងទងំអស់គន េ កល់�៉រឥីឡូវេនះ។ សូមឲយ
េយងេចញពីខ�ួនឯង �ពះអមច ស់េអយ ករខ� ចរបស់មនុស� ករភយ័ខ� ចៃនអ�ី
ែដលនរ�មន កនិ់យយ។ េហតុអ�ីបនជេ�កិយទងំមូលបនេសចចំអក�ក់
�ទងេ់ហយបនចំអកឲយ�ទង។់ ប៉ុែន��ទងប់ន�� បប់ងគ បរ់ហូតដល់សុគត។់ �ទង់
បន�� បប់ងគ បនិ់ងទទួលក�ី�ម៉ស់។ �ទងេ់គរព�បតិបត�ិ សូមបែីតសថិតេ េ�កម
រ�� ភបិលសហពន័ធ។
143 េហយេយងបនដឹងថ េ េពលែដល��ងំបន�យ�ប�រែផនដីេនះ �
បនក� យជអនក�គប�់គងនិងសិទធិអំ�ចេ េលែផនដីេនះ។ �បនេធ�ជ�ក� ី
ដែដលៗេ ចំេពះមុខេយង �និយយថ “នរគទងំេនះជរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងេធ�អ�ី
េ�សចែតខញុ ំចង។់” េហយេយងដឹងថ ចប�់ងំពីៃថងេនះមកដល់េ�កិយេនះ បន
េ េ�កមប�� � ��តវបន�គប�់គងេ�យអនកែដល�កប់�� ��។

ប៉ុែន�ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំេយងខញុ ំបំេរ ��ច�ក ែដលមនិ�តវបន
�កប់�� �រ។
144 �ពះវរបិ�េអយ េតអ�ច រយយ៉ង�េ  ែដល�ទងប់នេធ�ករអ�ច រយកនុង
េរ ង េ កនុង—របូភពេ�កិយនេពលបចចុបបននេនះ។ អនុ ញ តឲយរបូភពដ៏
អ�ច រយទងំេនះ ដូចជប ញត�ិទងំដប�់បករជេដម េចញមកេដមបឲីយមនុស�
�បស�សី បនេឃញ ែដលសូមបែីតទ� រ�ពះវ�ិរកង៏ងឹត ប៉ុែន�អនុ ញ តឲយពួកេគ
េមលេឃញ អ�ីែដល�តឹម�តវ។ ផ�ូវរបស់�ពះគឺជមេធយបយែដល�តវបនបដិេសធ
េ�យ�រ េ�កិយេនះ។ ពីេ�ពះេយងដូចជ…េយងេ �បេទសរសុ�ុេី�កមរបប
កុមមុយនិស�។
145 េយងសថិតេ កនុងេ�កិយេនះ ប៉ុែន�េយងមនិែមនជរបស់េ�កិយេនះេទ។
េយងបនេ េ កល់�៉រ។ី េយងបនឆក ងខ�ួនឯងស�មប�់ពះ�ជយរបស់�ពះេធ�ជ
ែផនកមយួរបស់�ទង។់ មនិថេ�កិយនិយយអ�ីេទ េយងេដរ�មផ�ូវែដលមន
មនុស�តិច�ស់ ែដល�តវេគេមលងយដល់�ពះអមច ស់។ េយងបន�កររស់
េឡងវញិ េហយេយងេជ ថនឹងមកជឆបេ់ កនុង�ពះហស��ពះអមច ស់ រហូត
ដល់េពលែដលេយងនឹង�តវបនរស់េឡងវញិចូលេ កនុង�ពះ�ជ�ច�ក ែដល
នឹង�គប�់គងេលេ�កិយេនះ។ ដូច�នីែយល៉បនទយេហយ�បនបំែបក
េ�កិយទងំអស់ ចូលេ កនុងអងគករតិចតួចេហយខយល់បនបកេ់ចញពី� ជន់
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កេ � ខ�ួនេ រដូវេក� ។ ប៉ុែន�ភនែំដលថមបនដុះេឡង ភនដំអ៏�ច រយែដល�គបដណ� ប ់េល
ែផនដី។ ថមេនះនឹងមក។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ េយងចងក់� យជែផនកមយួ របស់�។
ចូរេយងបដិេសធខ�ួនេយង យកេឈឆក ងរបស់េយងជេរ ង�ល់ៃថង រស់េ ស�មប់
�ពះ�គីសទ រស់េ ស�មបអ់នកដៃទ។ សូម�បទន�ពះអមច ស់េអយ។
146 មនមយួចំនួនេ ទីេនះ�ពឹកេនះ ែដលមនិ�គ ល់�ទងថ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ
េហយចងច់ងចេំ កនុងករអធិ�� នប ចប ់ េហយចងឲ់យករេនះក� យជៃថងរបស់
�ទងេ់ ភនកំល់�៉រ ី េតអនកនឹងេលកៃដ េហយនិយយថ “សូមអធិ�� នស�មប់
ខញុ ំ បង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំចង�់គ ល់�ទងជ់�ពះសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ។” �ពះ�បទន
ពរ ដល់អនក ប�ូន�បស។ មនអនកេផ�ងេទ តេទ? �ពះ�បទនពរអនក បង�បសែដល
ខងេ�កយេនះ។
147 េតនឹងមននរ�មន កេ់ផ�ងេទ តេទ? និយយថ “ខញុ ំចង�់គ ល់�ទង។់ ខញុ ំ
ចងប់នេនះជៃថងេ កល់�៉រសី�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំឈេឺហយអស់កម� ងំ។ េតអ�ីបនេ�ប
�បស់ខញុ ំ ខញុ ំមន�រមមណ៍េអ នខ� ងំ�ស់េ ទីេនះ ជមយួអ�ីែដលខញុ ំបនេកត
មក? ខញុ ំ�តវបនេកតជកូន�បសរបស់�ពះ េហយេ ទីេនះខញុ ំកំពុងកនខ់ជ បនូ់វេរ ង
របស់េ�កិយ។ សូមអនុ ញ តឲយខញុ ំ�តវបនឆក ងេ ៃថងេនះ។ សូមឲយខញុ ំបនឆក ង
ៃថង េនះេ�យខ�ួនឯង និងគំនិតរបស់ខញុ ំេដមបេី�យខញុ ំបនរស់េ ជមយួ�ពះ�គិស�
និងេ�យអស់អនកែដលេជ េល�ពះបុ��។ មនិថអ�ីែដលពួកេគេធ�ចំេពះខញុ ំ ចំអកខញុ ំ
េហយេប តេប នខញុ ំ និយយ��កក�់គបែ់បបយ៉ង�បឆងំនឹងខញុ ំនិងេរ ង ទងំ�យ
សូមអនុ ញ តឲយខញុ ំេដរេ�យបនទ បខ�ួននិងទនទ់បដូចជកូនេច ម ដូច�ទងប់ន
េធ�។ េហយ�ទងប់នសនយថនឹងចិ ច ឹមខញុ ំេឡងម�ងេទ ត េ ៃថង ចុងេ�កយ។ ខញុ ំ
កំពុងែស�ងរកៃថងេនះ។” សូមេលកៃដេឡង? �ពះ�បទនពរដល់ អនកេ ទីេនះ
េហយអនក។ ល��ស់។ ខ�ះេទ ត�គនែ់ត…សូម�ពះ�បទនពរ ដល់អនក។ �ពះ
�បទនពរដល់អនក។ មនេទ ត មុនេពលេយងអធិ�� ន។
148 �ពះវរបិ�សួគ ៌ បនែចងថ េ េពលែដលេ�កេព�តសបនអធិបបយ
េ ៃថងបុណយទី៥០ “មនមនុស�ជេ�ចនេជ �តវបនបែនថមេ កន�់កមជំនុំ។”
ពួកេគពិត�បកដេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់ពួកេគ។ មនុស�ទងំេនះ ែដលេទបែត
េលកៃដរបស់ពួកេគេឡង ខញុ ំេជ ថពួកេគេជ េ�យអស់ពីដួងចិត�របស់ពួកេគ។
េហយ�បសិនេបពួកេគមនជំេន  គឺមន�ងទឹកមយួកំពុងរងច់េំ ទីេនះ។
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ពួកេគ ចងប់នករេលកែលងអំេពបប។ មនមន កេ់ ទីេនះែដល�ចេធ�បុណយ
�ជមុជទឹក ឲយពួកេគេ កនុង�ពះនម។ េហយនមែតមយួគតែ់ដលមនេ េ�កម
�ថ នសួគ ៌ែដលបនផ�ល់ឲយកនុងចំេ�មមនុស�ែដលេយង�តវបនសេ ងគ ះ។

149 ដបតិ ដូចែដលខញុ ំបនដក�សងនូ់វបទគមពរី កលពីបន�ិចមុនេនះថ “ករែ�ប
ចិត�និងករផ� ចប់ប�តវបន�បកសេ កនុង�ពះនម�ទង ់ េ កនេ់�កិយទងំ
មូលែដលចបេ់ផ�មពី�កងេយរ�ូឡិម” េហយេ េយរ�ូឡឹម េ េពលែដលករ
ែ�បចិត�បនផ� ច ់ �វកប៉ុលបន�បបព់ួកេគពីបទគមពរីបនែចងថពួកេគ�តវែត
“ែ�បចិត�ជមុន េហយបនទ បម់កទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េ កនុង�ពះនមៃន�ពះ េយ
សូ៊វ�គីសទ។” េនះគឺជកិចចកររបស់�គគង� លែដល�តវេធ�។ េដមបឲីយពួកេគ ែ�បចិត�
េហយឲយគតេ់ធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយពួកេគេដមបេី�ះពួកេគពីអំេពបប។ អស់អនក
ែដល�ប�ពឹត�អំេពបប �ចតបនអំេពបប អស់អនក�ប�ពឹត�បបេនះ�តវ ប�� �
េហយ!

150 �ពះវរបិ� េតេ�កិយទទួលនូវភព�ចបូក�ចបល់ដូចពួកេគែដរឬេទ?
បន? េហតុអ�ីមនិេជ ដំណឹងល�ដ�៏ម ញ ? េហយពួកេគែថមទងំនចូំលជំនួស
នម ែក�ងក� យ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកមនិពិត �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធខុសពិធីបុណយ
�ជមុជ ទឹកចបៃ់ដគន ជមយួពួកអនកបំេរ េ�យេ�ប�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��
និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលមនិេ កនុងបទគមពរីេឡយ
ឯក�រ ែដលបេងកតេឡងេ�យបុរសរ ៉មុូងំមនិែមនជករបេ�ង នរបស់ពួក
�គី�ទ នេ កែន�ង �េ កនុង�ពះគមពរីេទ។ ករប ឈបៃ់នអំេពបបមនិ�ច�តវ
បនបេ ចញ �មរយៈចំណងេជងេនះេទ ប៉ុែន��មរយៈនមៃន�ពះេយសូ៊�គីស�។

151 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ េយងដឹងថ�មនិេពញនិយមេនះេទ។ ផ�ូវរបស់
�ទងែ់តងែតេ ដែដល។ ប៉ុែន�សូមេ�យបុរសនិង ស�ីេ �ពឹកេនះ ចូលមកៃថងេនះ
េ កល់�៉រ។ី កែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វ�តវេគេមលងយ េ ៃថង �ម៉ស់េនះ នឹង
�តវបនដកេចញ �តវបនកបេ់ ជបំែណក �តវបនេគេ�� ះ ទឹកមតេ់ល េហយ
េធ�ករេលងេសច របស់េ�កិយទងំមូលេ�យ�កមជំនំុ េ�យមនុស�ែដលគួរែត
�ស�ញ់�ទង។់ ែតេ កនុងេនះទងំអស់ �ទងម់និបន េបកមតរ់បស់�ទងេ់�ះ
េហយបនសុគត ស�មបម់នុស�ែដលកំពុងែត ចំអក�ទង។់
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152 �ពះអងគេអយ នេំយងេ កល់�៉រេី �ពឹកេនះ។ េហយ�បសិនេបពួកេគ
និយយថេយងឆកួត ពួកេគនិយយថេយងបនទទួល�ពះគមពរីខុស អ�ីែដល
ពួកេគចងនិ់យយ ពួកេគមនិ�ចឈរេ កនុងវត�មនៃន�ពះ េហយនិយយ ថ
�ខុស។

ពួកេគមនិ�ច�គបបងំអំេពបបរបស់ពួកេគេ�យ�ពះគមពរី។ �ពះគមពរីបន
រកេឃញអំេពបបរបស់េគ ករមនិេជ របស់ពួកេគ មន�បជ�បិយ េដមបេីធ�ដូចជ
ហ�ូងមនុស�ដៃទេទ ត។ សូមពួកេគមកឯភនកំល់�៉រេី �ពឹកេនះ។
153 “េហយចបេ់ផ�មពី�កងេយរ ៉�ូឡិម។ ករែ�បចិត�និងករផ� ចប់ប�តវែត�ប
កស�បបេ់ កនុង�ពះនមរបស់�ទង ់ ដល់�គប�់បជជតិទងំអស់ចបពី់�កងេយរ ៉ូ
�ឡិម។”

អនុ ញ តឲយពួកេគយកជំ�នែដលបនជបនឹ់ងេឈឆក ងដូចគន  នឹង�តវ
បនេគេ�� ះ។ េហយចំអក�ក ់ �ពមទងំយកជករេលងេសច និងបន
េ អ�ី�គបយ៉់ងែដលពួកេគ�ច �តវបនេគេ ថេ កនុងបនទ តៃ់នករបះេបរ
�សន អនកែថរក��ពះវ�ិរ អ�ីទងំអស់ែដលពួកេគចងេ់ ។

សូមឲយេយង �ពះអមច ស់េអយ េ �ពឹកេនះ យកផ�ូវរបស់េយងជមយួ
�ពះអមច ស់ែដលេគេមលងយ។ សូមឲយេយងេដរដូចជពួក�វកបនេធ� េហយ
មនិងកខង�� ំឬខងេឆ�ង េហយេ�យេសចក�ីល�ៃនចិត�បេ�ម�ពះរបស់េយង។
សូម�បទនមក�ពះវរបិ�េអយ។
154 ឥឡូវេនះ សូមពយបលអនកឈ ឺ និងអនកែដលរងទុកខ ែដលបនចូលមកកនុង
បនទ តៃ់នករអធិ�� ន។ សូមឲយពួកអនកទងំេនះែដលេលកៃដរបស់ពួកេគ បនែ�ប
ចិត�នេពលឥឡូវេនះ។ សូមឲយពួកេគែដលបនឈរយ៉ងយូរេនះ បនផ� ស់ទីេ
ទឹកនិង�ងអំេពបបរបស់ពួកេគ �កេ់ េល�ពះនមៃនយ ញបូជគឺ�ពះេយសូ៊វ
�គីសទ។ �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ែមន៉។

ខញុ ំបនឱន�កបេឈឆក ង�ពះអងគ
ទងំសូមឲយ�ទង�់ងអស់បបខញុ ំផង។
ឈម�ទងប់ន�ងខញុ ំឲយឥតេ ហមង។
សរេស�ពះនម�ទង…
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ចូរសរេស�ពះនមវេិសស
ចូរសរេស�ពះនមវេិសស
ឈម�ទងប់ន�ងខញុ ំឲយឥតេ ហមង។
ចូរសរេស�ពះនមវេិសស

ខញុ ំបនសេ ងគ ះ�ទងេ់�បសយ៉ងអ�ច រយ (េ�យ
រេប ប�?)

�ទងប់នសុគតឲ់យខញុ ំបន�ជះថ�
កេ៏�បសដល់ខញុ ំេ�យ�ររទិធិេច�� …(េធ�ជមន ក់

េ កនុងចំេ�ម�ទង)់ ។
សរេស�ពះនម�ទង…់

ចូរសរេស�ពះនមវេិសស
ចូរសរេស�ពះនមវេិសស (នមដវ៏េិសស)
អូឈម�ទងប់ន�ងខញុ ំឲយឥតេ ហមង…។
សរេស�ពះនម�ទង…់

155 េត�មនិេធ�អ�ីដល់អនកេទ? �គនែ់ត�ងអនកេចញ។ �កក់�ីសងឃមឹកនុងអនក
ជីវតិ ជីវតិអស់កលប។
156 េតអ�ីេ ែដល “បនឆក ងជមយួនឹង�ពះ�គីសទ”? �តវរស់េ ស�មបអ់នកដៃទ។
េតអ�ីេ ជ�បេភទេផ�ងេទ ត? អនកែដលស�បអ់នក អនកែដលមនិចូលចិត�អនក អនក
ែដលចងេ់សចឡកឡឺយចំេពះអនក រស់េ ស�មបព់ួកេគ។ េ ជមយួពួកេគ
�ស�ញ់ពួកេគ “អធិ�� នស�មបអ់នកទងំេនះ អនក�ល់គន ែដល�ប�ពឹត�អំេព
��កកេ់អយ ចូរនិយយែតេសចក�ី�ែដលអនក�ល់គន �ប�ពឹត� េ សុទធែតជ
ពកយអតួ សម�រីបស់អនក�ល់គន ឥត�បេយជន។៍ ពួកេគបនេប តេប នពួកេ��
ែដលេ ពីមុខឯងផង។”
157 ខញុ ំគិតថ�រេនះ�បែហលជនឹងជួយ�កមជំនុំ�ពឹកេនះ អនកនឹងេឃញថេយង
�តវករកល់�៉រ ីេយង�តវករករឆក ង។
158 ឥឡូវេនះ េតអ�ីេ ែដលបនប ចបេ់ហយ? ��តវបនបងៃ់ថ�េ�សចេហយ។
បង�សីជិះរេទះរញុ និងមនុស�េ ទីេនះែដលឈនិឺងរងទុកខ ��តវបនេ�ះ េរ ង
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ែតមយួគតែ់ដលអនក�តវែតេធ�គឺេជ ។ ទទួលយក�កនុងវធីិដូចគន  េហយអនកនឹង
បនជ។
159 ចូរចថំៈ េត�គឺជអ�ី? អនក�ចេ កនេ់�កិយបន ផ�យដំណឹងល�
ពយបលជមង។ឺ និងផ�ល់ជីវតិអស់កលប។

កិចចករដធ៏ំែដល�តវេធ� េ ទីេនះគឺជបុរសមន កេ់ដកេ ទីេនះជមយួ
—ជមយួនឹងម�រកីដំុ�ចអ់�ីកេ៏�យ។(េយងបនេឃញគតជ់ញឹកញប់
�បទន ពរជយ័របស់�ទង ់ េហយេ�បសបុរសេនះឲយជេឡងវញិ េ�បស ស�ី
េនះឲយជ។ �បសិ់ប�បព់នដ់ងករណី �បព់ន�់បព់នេ់ ជំុវញិពិភពេ�ក
សូមេមល ពួកេគបនយកគតេ់ចញពីែ�គ។ �គនែ់ត�សេមលៃនមនុស�េកតជំងឺ
ម�រកី ៃថងេនះគតជ់មនុស�ែដលមនសុខភពល�។) “កិចចករទងំេនះែដលខញុ ំ
េធ�នឹងអនក កេ៏ធ�ធំជងេនះេ េទ ត” “េលសពីេនះ” �តឹម�តវេហយ។

េតអ�ីេ ? ខញុ ំបនផ�ល់ឲយ ពួកេគនូវជីវតិ បែនថម�មរយៈ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
ពនយជីវតិរបស់ពួកេគស�មប ់ពីរបីៃថង។

ប៉ុែន� “ចូរេធ�េលសពីេនះេ េទ ត អនកនឹងឲយជីវតិអស់កលបជនិចចដល់ ពួកេគ
�មរយៈេឈម ះរបស់ខញុ ំ។” េវវ៉!
160 េហតុអ�ីបនជអនកខម ស់នឹងនមដម៏នតៃម�េនះ? េហតុអ�ីបនជមនុស�
េគចេចញពី�េហយងកេចញពី�វញិ? �គឺជ�រក�។ ពិត�ស់។
161 “ករែ�បចិត�និងករផ� ចប់ប�តវបនអធិបបយេ កនុង�ពះនមរបស់�ទង់
េ�កិយទងំមូលចបេ់ផ�មពី�កងេយរ�ូឡិម។” ទីេនះជកែន�ងែដល�ពះបនទូល
បនេ េចញជេលកដំបូង។ េត��តវេទ? “ករែ�បចិត�និងករផ� ចប់ប�តវបន
�បកសេ កនុង�ពះនម�ទង ់ចបេ់ផ�មពី�កងេយរ ៉�ូឡិម។”
162 ឥឡូវ ដំបូង េយងនឹងេធ�ដូចែដល�ទងប់នេធ�៖ មនករអធិ�� នេដមបពីយ
បលអនកឈ។ឺ
163 បនទ បម់ក េយងនឹងមនរង� នដ់អ៏�ច រយ៖ ទឹកបនេ�ត មរចួ�ល់េហយេ
ខងេ�កយេនះ អនក�ែដលចងទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹក (មនសេម� កបំពកេ់
ទីេនះស�មប់ ស�ីេ ទីេនះស�មបប់ុរស) ឈរេ�ត មខ�ួន ស�មបអ់នកេដមប ី ឲយ
អំេពបបរបស់អនកបនផ� ចេ់ចញ ពីេ�ពះចងចថំ អំេពបបរបស់អនក�ច េផទរ
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បន េយងេ �មេសចក�ីបេ�ង នកនុង�ពះគមពរី។ “ដបតិគម ននម�េ  េ�កម
�ថ នសួគប៌ន�បទនដល់មនុស�ែដលអនក�តវបនសេ ងគ ះេឡយ។”

164 េ�កប៉ុលបនជួបអនកខ�ះ ែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជរចួេហយ។ េហយ
ពួកេគបនែ�សកេ�យបនទទួលជយ័ជមនះ។ គតនិ់យយថ “េតអនកបនទទួល
បុណយ�ជមុជអំពីអ�ី?”

ពួកេគនិយយ “េ កនយ់៉ូ�ន”។

�ទងត់បថ “យ៉ូ�នបនេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយមនករែ�បចិត�” ឥឡូវ សូម
ច ំករែ�បចិត� មនិែមនស�មបក់រផ� ចប់បេទ។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកយ់ល់
ពី�? មនិែមនេដមបេី�ះបបេទ។ ពួកេគ�តវបន ទទួលបុណយ�ជមុជេនះ�តឹម�តវ
េហយ ករែ�បចិត�។ ពួកេគបនែ�បចិត�ៈ “ែមន េហយ ខញុ ំបនែ�បចិត�។ ខញុ ំ េជ ថ�ទង់
នឹងយងមក។” ពួកេគ�តវបនទទួល បុណយ�ជមុជទឹកេដមបកីរែ�បចិត�។ ែដល�តវ
និយយថ “ករេជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ �គីសទ។”

165 េ េពលែដលពួកេគបនលឺសេម�ងេនះ (ែដលយ ញបូជបនមករចួេហយ)
ពួកេគបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជថមីម�ងេទ ត េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ �គី
សទ។ េហយបនទ បម់កគឺេ េពលែដលគត�់កៃ់ដេលពួកេគ �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ
កប៏ន�បទនដល់ពួកេគែដរ។ េហយពួកេគបននិយយភ�ដៃទេហយ បន
ទយផង។

166 ឥឡូវ េតអនកនឹងផ� ស់ប�ូរបទគមពរីេនះយ៉ងដូចេម�ច? អនក�ក�់មមៃដរបស់
អនកេ កែន�ងមយួ េ កនុង�ពះគមពរីែដលជកែន�ងែដលមនុស��គបគ់ន  �តវបនអត់
េទសពីអំេពបបរបស់ពួកេគ។ េ កនុងគមពរីស ញ ថមីេហយធ� បទ់ទួលបុណយ�ជមុជ
េ កនុងមេធយបយេផ�ងេទ ត ែតេ កនុងេនះគឺជ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

167 បង� ញខញុ ំពីកែន�ងមយួេ កនុង�ពះគមពរី ែដលជកែន�ងែដលមនុស��មយួ
បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុង�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ឬនមំកឲយខញុ ំ�កេ់លតុរមយួ កនុង�បវត�ិ� ស� �បវត�ិ� ស�ៃន�ពះវ�ិរ
ែដលបនបង� ញកែន�ងែដលនរ�មន កប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង
�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺទល់ែតបីរយឆន េំ�កយ
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ជឆន បំនទ បពី់ករ�� បរ់បស់�វកចុងេ�កយ េ េពលេនះ�ពះវ�ិរកតូលិក�តវ
បនេរ បចំ។
168 ឥឡូវេនះខញុ ំមនេស វេ ឪដំបូងរបស់នីសិន េហយនិង…អនក�បវត�ិ� ស�
ទងំអស់។ និងអ�ី�គបយ៉់ងែដល�តឹម�តវេ កនុងករសិក�របស់ខញុ ំ បុ�ណបំផុត
�បវត�ិ� ស�ដពិ៏សិដ�េ កនុងពិភពេ�កេនះជភស�ុ�ង�តឹម�តវែដលេយងមន។
169 េមលេភញ វរបស់េយង�ទិតយេនះ ឬ�សននិយម ៃនវ�ិកតូលិកេហយ
េមលពួកេគ អ�ីែដលពួកេគនិយយ “ពួក�បេតស�ងខ់�ះ �បែហលជ មនិបនសេ ងគ ះ
េ�យ�រែតពួកេគមនិេគរព�មេគលលទធិរបស់ពួកកតូលិក �ពះគមពរីបន
ែចងថ ‘េធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ’ ប៉ុែន� េយងបន
យកភពសងប�់ង តេ់ចញពី�ពះនម�ពះេយសូ៊វេហយ�ក�់េ េល ‘�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’ េហយពួកេគ�រភព�។”

ឥឡូវេនះ សូមបង� ញខញុ ំ ពី�ពះគមពរីែដលផទុយនឹងេរ ងេនះ។
170 េហយេ ទីេនះអនកបន។ ែតេ�កិយេគរព�។ េហតុអ�ី? េ�ពះពួកេគ
មនិធ� បេ់ កល់�៉រេីទ។ េនះេហយ។ ពួកេគមនិែដលបនេឃញេទ។
171 ពួកេគនឹងេសចចំអកឲយអនកេហយេ អនក…ពួកេគនឹងេ អនកថ “មនុស�
ចស់គំរលិ” “�ពះេយសូ៊វែតមយួគត”់ េហយេឈម ះែដលពួកេគេ េលងេសច
េនះ។ េត�ខុសគន យ៉ង�េ ែដល�េ អនក? អ�ីែដលពួកេគបន…គត ់ខ�ល់
ពីអ�ីែដលេគេ គត?់ �ទង�់តវេគឆក ង។ គតប់នរស់េ ស�មប�់ពះ េហយ
ស�មប�់ទងែ់តមយួ។ េហយ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណដូចគន េនះគេឺ កនុង�ទង ់ គឺ
េ កនុងអនកែដរ នឹងឲយអនកេធ�ដូចគន ែដរ៖ េ�យ�ពះនមរបស់�ទង។់ “អ�ីែដល
អនកេធ�” (�ពះគមពរីបនែចង) “េ�យពកយសំដីឬទេង��តវេធ�ទងំអស់ េ កនុង�ពះ
នមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សរេសរតេមកង�ពះ។”
172 េតអនកទទួលបន�ទឹស�ីែដលជេគលលទធិពី�សនមនិពិតឬ? េចញពី
កតូ លិក មនិែមនេចញពី�ពះគមពរីេឡយ។ ពកយថ “�ពះៃ�តឯក” មនិ�តវបន
េរ ប�បេ់ កនុងវចននុ�កមេទ បទគមពរីទងំមូលពីេ�កុបបត�ិរហូតដល់វវិរណៈ។
មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ មនិមនេរ ងដូចជ�ពះ�តីឯកេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះែតមយួ
អងគ។ ធ� បជ់�ពះែតមយួ។ �ទងម់នមុខងបី មុខងរជ�ពះវរបិ�េ េ�កម េ�ក
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ម៉ូេស។ មុខងរម�ងេ កនុង�ចឈ់មដូចជ�ពះ�ជបុ���ពះេយសូ៊វ។ ឥឡូវេនះ
�ទងម់នមុខងរជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ប៉ុែន��ជ�ពះែតមយួ។ �ពះែត មយួ
មនិែមនជមយួនឹងេឈម ះបី។ មនមុខងរបី កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទែតមយួ។
173 អ�ីខុសែប�កពីគន គឺជអនកមនិេជ ។ េហយខញុ ំបនសំុឲយនរ�មន កប់ង� ញថ
�បសិនេប�មនិែមន។ េនះជករ�តឹម�តវ។ ខញុ ំបននិយយស�មបឆ់ន បំនទ ប ់មយួ
ឆន េំ  មយួឆន គំម ននរ�មន កប់នយក�េឡងេ េឡយេទ េមលេឃញេ�យ
�រែត�មនិ�ច។ ខញុ ំបនយក…េ ទីេនះ�ពះគមពរីជដំបូង។ េហយមន�បវត�ិ
� ស�បុ�ណ េដមបបីង� ញថ�ពិត�បកដ�ស់�តឹម�តវ។ េហយេហតុអ�ីបន
ជ�រក�…? ខញុ ំ…�ពះគមពរីបននិយយថ ពួកេគចង�់តវេធ�ែបបេនះ “េតពួកេគ
�ចមកយ៉ងេមច៉លុះ��ែតខញុ ំដក�េចញ?” េនះគឺជអ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំ ដឹងពី�។
េនះេហយជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូល ថ…
174 ខញុ ំមនិនិយយេដមបេីធ�ជ…�បសិនេបខញុ ំបននិយយេនះេហយករអធិបបយ
េសចក�ីអធិបបយ ដូេចនះខញុ ំជមនុស�កំពុតទបបំផុតេ កនុងចំេ�មអនក។ េនះ
ជ ករ�តឹម�តវ។ ខញុ ំនិយយដូេចន ះ ពីេ�ពះ�ជករពិតេហយជជីវតិ។ មនុស�ជ
េ�ចនែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះ�គីសទ�កេ់ល�ពះ�គីសទ។ ពួកេគ
មនជីវតិេ�យ�ពះនមរបស់�ទង។់
175 េយងអធិ�� នេ កនុង�ពះនមរបស់ �ទង ់ ែស�ងរក�ពះនម�ទង ់ អធិបបយ
េ កនុង�ពះនមរបស់�ទង។់ េធ�បុណយ �ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម របស់�ទង ់រស់េ
កនុង�ពះនមរបស់�ទង ់ �� បេ់ កនុង �ពះនម�ទង ់ យងេ �ថ នសួគេ៌ កនុង
�ពះនម�ទង ់សូមរស់េឡងវញិេ កនុង �ពះនមរបស់ �ទង។់ “�គ�រទងំអស់េ
�ថ នសួគគឺ៌រះនម�ពះេយសូ៊វ” គមពរីបនែចងថ “�គបទ់ងំ �គ�រេ េលែផនដី
�តវបន�កន់ម�ពះេយសូ៊វ។” �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំបន មកេ កនុង…របស់ខញុ ំ”

អនកនិយយថ “ែមនេហយ កនុង�ពះនម�ពះវរ បិ�។”

�ពះវរបិ�មនិែមនជេឈម ះេទ�ជចំណងេជង។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំ
បនមកេ កនុងនម�ពះវបិ�របស់ខញុ ំេហយអនកមនិបនទទួលខញុ ំេទ។” ឥឡូវ េត
�ពះនម�មយួែដល�ទងប់នយងមក? អ៊ូហូ៊។ ពិត�បកដ�ស់ “…េហយ
អនកមនិបនទទួលខញុ ំេទ” ។
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176 ដូេចនះហនឹងេហយ ��គនែ់ត ែមនេហយ ��តវបន�កពី់ែភនករបស់អនក�បជញ
និង�បង�បយត័ន។ �បកដ�ស់ �ពិតជ�បកដែមន។

177 េហយេ កនុងវវិរណៈដូចជេយងបនបេ�ង នេ ៃថងេផ�ងេទ ត៖ មន�ពះ
វ�ិរេពសយចរចស់មយួ ែដលជអងគករដំបូង។ េហយបនទ បម់កនងមន
កូន�សីែដលបនេកតេចញពីនង។ ពួកេគេធ�ដូចគន ែដរ។ ទម� បដូ់ចគន ។ នង
បក ់ េឡងេ បប៊ឡូីន�មរេប បដែដលេ�យមន…ជមយួ�ពះវ�ិរៃនទី�កង
រ ៉មូ និង សហពន័ធៃន�កមជំនំុៃន�បជជតិនន េហយេ ទីេនះនងបកទ់ងំអស់
េឡង ទងំអស់េ កនុងេរ ងដូចគន ទូកែតមយួ។

178 ប៉ុែន��កមជំនុំរបស់�ពះ(�េលលូយ៉) ជ�ពះវ�ិរែដលបនេ ឲយបំែបក
េចញ។ េត�ពះវ�ិរបន�ងសងយ៉់ងដូចេម�ច? េតអនកនឹងដឹងពីេរ ងេនះយ៉ង
ដូចេម�ច? េតេធ�ដូចេម�ច េតអនកធ� បដឹ់ងករេនះជេសចក�ីពិតេទ? េ េពលែដល
�ពះបនបង� ញ�ដល់អនក។ េត—េតេអបិលបនដឹងថយកេច មជំនួសឲយែផ�
េប៉ម? �បនេបកសែម�ងដល់គតថ់ “េ�យ�រេសចក�ីជំេន េអបិលបន ថ� យ
ដង� យដល់�ពះ�បេសរជងេគ។”

179 េពល�ពះេយសូ៊វបនយងចុះពីេលភន ំ �ទងប់នមនបនទួលថ “េតមនុស�
និយយថខញុ ំជនរ�?”

មនអនកខ�ះនិយយថ “េអលីយ៉” “ម៉ូេស” ជេដម។

�ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�ខញុ ំសួរអនកវញិ េតអនកនិយយថខញុ ំជនរ�?”

េព�តសនិយយថ “�ទងជ់�ពះ�ជយបុ��ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។”

180 �ទងម់នបនទូលថ “អនកមនិបនេរ នពីករេនះ…” េបមនិដូេចន ះេទ (ខញុ ំនិយយ
ករេនះមនិែមនធំេទ ប៉ុែន�េដមបេី កនច់ំនុចមយួ)“អនកមនិ ធ� បេ់រ នពីចំណុច
េនះេទ ថន កសិ់កខ �� មនុស�មយួចំនួនមនិែដលបន បេ�ង នអនក ប៉ុែន�
�ពះបិ�របស់ខញុ ំ ែដលគងេ់ �នសួគ ៌ បនបង� ញ�ដល់អនក ែដលខញុ ំ (មនិែមន
ជ�ពះវរបិ� �ពះបុ�� េហយកម៏និែមនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដរប៉ុែន�ខញុ ំគឺជ
�ពះេយសូ៊វ �គីសទ)។ េហយេ េលថមេនះ (ថមអី? ដូចេអបិលែដរ។ េ េលថម�
ដែដល។) េ េលថមេនះ �ពះវ ិ ញណេបកសែម�ងពីេសចក�ីពិតៃន�ពះ ខញុ ំនឹងសង់
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ពួកជំនុំរបស់ខញុ ំ េហយទ� រៃន �ននរកមនិ�ចឈនះ�បនេទ។” ជករពិត។ ពួកេគ
ពយយម�ប៉ុែន�ពួកេគនឹងមនិែដលឈនះេទ។ េឃញេទ?
181 ដូេចនះ�គនែ់តចូលេ កនក់ល់�៉រ ី េ ឆក ង�តឡបម់កវញិ េហយយកផ�ូវ
របស់អនកជមយួនឹងករេមលងយរបស់�ពះអមច ស់ ចូរេចញដំេណ រ។
182 ឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំថ� យ�គបក់រទងំអស់ចំេពះ�ទង។់
ទូលបងគំមនិដឹង េចញពី�កមេនះ អ�ីែដលេ ទីេនះ។ ទូលបងគំគម នគំនិតៃនករ
�គ ល់�ពះអមច ស់លុះ��ែត�ទងប់នបង� ញ�។ េហយឥឡូវ េនះ�ពះវរបិ�េអយ
ទូលបងគំមនិសំុឲយ�ទងេ់ធ�ែបបេនះេទ។ ទូលបងគំនឹងេផ�កេ កនុងដំ�កក់ល
របស់មនុស�។ ពួកេគេ ទីេនះ។ េនះ�ចក� យជកល់�៉រពិីត�បកដេ  �ពឹក
េនះ។ �ចជករឆក ងពិត�បកដចំេពះឆនទៈផទ ល់ខ�ួន និងេដមបបីំណង ខ�ួនឯង
និងេរ ងធំៗ ៃនជីវតិ។
183 សូមេ�យមនុស�េចះែតបនទ បខ�ួន និងមនឆនទៈចងេ់ដរ�មផ�ូវែដល�តវេគ
េមលងយ�ពះអមច ស់។ សូមឲយពួកេគេដរេ�យ�ប�រ។ សូមេ�យពួកេគ
េកត កនុង��ច�កេនះ គឺជ�ពះ�ជ�ច�កដអ៏�ច រយៃន�ពះ ែដលជរបូកយ
វ ិ ញ ណ របួកយដូច�ពះេយសូ៊វកលេ ែផនដី។ “េ�យវ ិ ញ ណែតមយួែដល
េយង�ជមុជ ចូលកនុងរបូកយែតមយួ។”
184 សូមទទួល�ពះអមច ស់េអយ។ មនិថ�មនពណ៌េខម  ស េល ង េ�ន ត េដមប ី
ផឹកពី�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ។
185 សូម�ទង�់បទនចេម�យ�ពះវរបិ�េអយ េហយសូមឲយ�ទងគ់ងេ់ ជមយួនឹង
មនុស�ជេ�ចនេ �ពឹកេនះ។ ពួកេគនឹងយល់។ សូមឲយ�ទងេ់បកករយល់ដឹង
របស់ពួកេគ។ បនទ បម់ក �នឹងដូចជៃថងថមីស�មបព់ួកេគ �ពះ�ទិតយនឹង ភ�រឺេ�ង
និងពន�ឺគួរឲយសេង�គៃន�ទឹស�ីែដលបេងកតេ�យមនុស� នឹងរ�តឆ់ង យ េហយពន�ឺ
ៃន�ពះនឹងភ�េឺ េលផ�ូវរបស់ពួកេគ និងបំែបក�ងំននឲយមកេ កនុងពន�ឺដ ៏ �សស់
�� តេនះ។ េហយពួកេគ�ចេដរ�មផ�ូវៃនភពបរសុិទធ បនទ បម់ករស់េ  ស�មប់
អនកដៃទ។ ដូចជ�ពះ�គីសទបនេធ�។
186 ឥឡូវេនះខណៈែដលេយងឈរកនុងបនទ តអ់ធិ�� ន ខញុ ំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង
ចកេ់�បង�ងំរបស់�ទង ់ ដល់អនកបំេរ េ �ពឹកេនះ ដូចែដលេយងបនអធិ�� ន
េផ�ងេទ ត។ េហយសូម�បទនេ ៃថងេនះថ�គបអ់នកជំងឺ ែដលមក�មរយៈបនទ ត់
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ៃនក�ីអធិ�� នេនះ �ច�តវបនេ�បសឲយជ។ សូមឲយពួកេគ�តឡបម់កវញិដូចជ
េកមង�សីែដលមនែភនកឆកតូចនិងកូនេកមង�បសនិង ស�ីចស់ជ� និងបង�បស�៉យ
និងមនុស�ជេ�ចន ែដលបនឆ�ងកត�់ពះអមច ស់េអយ ែដលមនទុកខេវទននិង
ជំងឺេហយអ�ីែដល�គេពទយមនិ�ចពយបលបន។ េហយេ ទីេនះពួកេគេ សព�
ៃថងេនះ (�គនែ់ត�បែហលមយួសប� ហ៍មុន) េហយេ ទីេនះពួកេគបន�បេសរ េ
ៃថងេនះ។
187 �ពះជមច ស់េអយ សូមឲយមនុស��បស�សីបនេដរជមយួនឹងេសចក�ីជំេន
ដូចគន  ែដលបនដឹងថពួកេគនឹងេ ភនកំល់�៉រ ី េដមប�ីតវបនឆក ងគំនិតពួកេគ
ែដលជគំនិត “ករពយបលពអីតីតកល។” សូមឲយ�ចអំ�ចែដលបនេលក
េឡងពី�ពះេយសូ៊វេចញពីផនូរ ផ�ល់ឲយពួកេគនូវជីវតិដអ៏�ច រយ ជីវតិៃនេសចក�ីជំេន ។
188 េហយបនទ បម់ក ភ� មៗបនទ បពី់េនះ មនុស�ជេ�ចន�ចចូលមក�ងទឹក
�ជមុជទឹក។ េយងបនសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
189 ឥឡូវេនះ េយងនឹងយកេពល២០នទី េដមបេីឆព ះេ បនទ តអ់ធិ�� នេហយ
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ ឥឡូវេនះេយងមនិមន កតអធិ�� នេទ។ េយងបនទទួល
ពីេនះ េហយេយងនឹងពយយមេធ��េ កនុង កិចច�បជំុធំរបស់ខញុ ំេ េពល�ែដល
េយងចបេ់ផ�ម។ ខញុ ំបន�បបអ់នកទងំអស់គន  ថេយងបន�ក�់េចញ េយង
ទទួលបន�េ េលកែសតេហយ ជកែន�ងែដល ខញុ ំេ  វេីដអូទងំេនះនឹង�តវ
ប ជូ នេ មុខ។
190 ស ញ �គនែ់តចង�ុលបង� ញពីករ�បសិទធពរ។ គំនិតេនះគឺ “�បសិនេបអនក
នឹងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ ចូរឲយមនុស�េជ អនកចុះ។”

ខញុ ំនិយយថ “ពួកេគមនិេជ ខញុ ំេទ” ។

�ទងម់នបនទូលថ “អនកនឹងទទួលបនទីសំគល់ទងំេនះ េហយ�ម រយៈ
ករេនះពួកេគនឹងេជ ។” ស ញ ទងំេនះបនផ� ស់ប�ូរម�ងេហយម�ងេទ ត អស់
រយៈេពល១០ឆន ជុំំវញិេ�កិយ។ េ�យគម នេពលេវ�ប�ជយ័។ មនិមនករ
ប�ជយ័ទងំអស់េ កនុង�។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថេនះជករពិត?
191 ែមនេហយ �បសិនេបអនក�ចេជ ថទីសំគល់េនះចូរេជ ដល់�ពះ�ជ�រ។
�តឹម�តវេហយ។ �បង� ញ�។ េហយ�ពះ�ទងនឹ់ង�កេ់ កនុង�ររបស់ខញុ ំ (េហយ
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អនុ ញ តឲយ��តវបនល�ឥតេខច ះ ដូេចនះថប៉ុែន�អ�ីែដល…) េហយអ�ីែដលខុសឆគង?
�ពះជមច ស់�ទងម់និអនុ ញ តឲយខញុ ំេធ�ែបបដូេចន ះេទ។ េទេទ។ អតេ់ទេ�ក។ ខញុ ំ
កំពុង�បបអ់នកជករពិត។

192 ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន ែដលចងប់នករអធិ�� ន សូមចូលមកជួរេដក
េ  ទីេនះ។ មកេ េលែផនកខងេនះ�បសិនេបអនកនឹងេ ទីេនះ ត�មងជ់ួរេ
ខង �� ំ។ បនទ បម់កេនះនឹងអនុ ញ តឲយមនុស�ចូលមក �មរយៈករែដល
េយង អធិ�� ន។ បនទ បម់កេយងនឹងយក—េកមង�បស ពួកអនកេបកេហយពួកេគ
នឹង េមល ដូចែដលពួកេគបនមកេ ទីេនះេហយបនទ បម់កេ េលែផនកមខ ងេនះ
េយងនឹងនពំួកេគេ ជំុវញិ�តឡបម់កវញិនិងនពំួកេគ�មរយៈ�។ អនក�ល់គន
�តវបនអធិ�� នឲយ។

193 [នរ�មន កនិ់យយេ កនប់ង�បស�បណ� ំ-Ed] អូេ៎ទខញុ ំមនិបន។ ជ
ករ�បេសរ�ស់ េពលែដលអនកចង។់ មនិអីេទ។ អនក�ចននំងេចញឬអនក…
ខញុ ំ�ចយកនងេចញេ ទីេនះឥឡូវេនះ ឬបន�ិចបនទ បពី់�គបេ់ពលែដលនង ចង់
មនិមនប � ។

194 ឥឡូវេនះ ចូរេយង�ង ត�់មែដល�ចេធ�េ បន ស�មបរ់យៈ េពលពីរបី
នទីខងមុខេនះ។ ខញុ ំចងឲ់យអនកទងំអស់គន កំពុងែតគិតឥឡូវេនះ េតអ�ី ែដល
�ពះគមពរីបនែចង? “េសចក�ីអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះអនក ែដល
ឈ។ឺ” េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថជករ�តឹម�តវ? េតមនបងប�ូន ប៉ុនម ន
នកដឹ់ងថ�ពះគមពរីបនែចងថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេកតដល់ពួកេគ ែដល
េជ ។ កិចចករែដលខញុ ំេធ�អនកនឹង�តវេធ�ែដរ”? េហយអ�ីែដលជកចិចករ? �ទង ់ េឆ�យ
ថ “ខញុ ំ�ចេធ�បន�បសិនេបអនកេជ ថខញុ ំ�ចេធ��បន”។

េតខញុ ំមនសំនួរអ�ី? “ពួកេគនឹងមនិេជ ខញុ ំេទ។”

�ទងម់នបនទូលថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ�ឲយពួកេគេជ ” ។

195 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកេជ  េ�ត មខ�ួនជេ�សច េនះគឺជេពលៃនករេ�ះ
ែលងអនក។ ដូចគន នឹងករែដល�បនមករបស់អំេពបប �ជករសនយដូចគន
របស់�ពះដូចគន ។
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196 ឥឡូវេនះ េយងមន ស�ីឈតិឺចតួចេ ទីេនះ ែដលមនប � �កពះពីរដ�
�ល់បនីថមី។ េយងនឹងអធិ�� នស�មបន់ងជដំបូង ដូេចនះនង�ចបន—បន
េកអីរបស់នង។ ឥឡូវេនះសូម�ង ត�់គបគ់ន ។ ខញុ ំចងឲ់យបងប�ូន�បសេដមប ីជួយខញុ ំ
េ ទីេនះ។ ចូរេយងឱនកបលចុះបន�ិច។ ឥឡូវេនះស�មបក់រអធិ�� ន។
197 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�នសួគេ៌អយ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ទូលបងគំ
មនិទទួលខុស�តវចំេពះសកមមភពែដលនឹង�តវមកេល�េនះេទ ប៉ុែន� ខញុ ំមន
ទំនួលខុស�តវកនុងករអធិបបយ�។ េ�យដឹងថ (េ�យដឹងថទូលបងគំ បន
ពកក់�� ល�យុេហយឥឡូវេនះ េហយៃថង�មយួ�តវែត�បឈមមុខ នឹង�ទង)់
ទូលបងគំបនអធិបបយពីេសចក�ីពិតេចញពីចិត�ទូលបងគំ។ �ទង�់ជប េទ។ មនិ�តវ
�បកនពូ់ជ�សនេ៍ទ េបសិនជដូេចន ះែមន �ពះអមច ស់េអយ។ បនទ បម់កទូលបងគំ
�តវករករែ�បចិត�។
198 េហយបិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឲយ�ទងជ់ួយេ េពលែដលេយងេ
អធិ�� នស�មបអ់នកឈ ឺ សូមឲយករអធិ�� នរបសទូលបងគំ�តវបនេឆ�យតប
មនិ�តឹមែតករអធិ�� នរបស់ទូលបងគំប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ករអធិ�� នរបស់ពួកជំនំុ
េនះែដលជមនុស��កី�កទងំេនះ…េតេនះេបជភរយិរបស់ខញុ ំ? ឈរេ ទីេនះ?
េតមនអ�ីេកតេឡងេបសិនជនងអងគុយេ កនុងេកអីរញុ? ឬបង�សីទូលបងគំ?
ម� យរបស់ទូលបងគំ? អូ �ពះជមច ស់េអយ សូម�ទងេ់�បសឲយពួកេគបនជ។ េត
�ចឬេទ�ពះអមច ស់េអយ?
199 េមល េ ឈរេ កនុងជួរអធិ�� ន ប � េបះដូង ម�រកីដំុ�ច ់�គប�់បេភទ
ៃនជំងឺនិងកររងទុកខ។ ពួកេគជេ�ចន�តវបនចូលមក (�បរ់យនកប់នទទួលពី
�ពះអមច ស់េ ទីេនះ�ពះអមច ស់េអយ)េហយពួកេគេឃញ�េហយពួកេគេជ េហយ
ពួកេគបនចូលមកកនុងជួរអធិ�� នេដមបទីទួលយក។ ពួកេគឥឡូវេនះចូលេ ថមដ៏
រស់រេវ ក មនិែមនជអនកបំេរ របស់�ទងេ់ទ ែតេ ឯ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់�ពះេយសូ៊វ
ែដលជអនកដឹកន�ំពះវ�ិរ ែដលជបុគគលខងវ ិ ញ ណ និងជមនុស� �ថក៌ំបងំ
កនុងចំេ�មពួកេយង។ េហយេ េពលែដលេយងេ ថ� យដង� យ នមរបស់
�ទង ់(�ទងម់នបនទូលថ “េ កនុងនមរបស់ខញុ ំ ពួកេគនឹងេដញ�រក�។”) ទូលបងគំ
អធិ�� ន �ទងនឹ់ងេឆ�យករអធិ�� នរបស់េយងេ កនុង នមរបស់�ពះ េយសូ៊វ។
�ែមន៉។
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200 ឥឡូវ បងប�ូន�គបគ់ន អធិ�� ន។ ឥឡូវេនះេនះគឺជែផនករបស់អនកផងែដរ។ េនះ
គឺជករអធិ�� នរបស់អនក។

ឥឡូវេនះ ស�ីតូចេនះ�តវែត�� បេ់បសិនជអ�ីមយួមនិជួយនង។

201 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននក�់គ ល់បង�បស�� តឃ�ីវ? បង�បសនិងបង�សី
�� តឃ�ីវ? ខញុ ំ�តវបនេគេ មកពី�បេទស�ឡឺមង៉បី់ដងេ យបេ់ផ�ងេទ ត។
ទរករបស់ពួកេគ�� ប។់ ពួកេគបនសួរថ “បង�បស�បណ�េំយងបនេឃញ
អនកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ េលមនុស��� បេ់ឡង” (ពួកេគបនឈរេ
ទីេនះនិងបនេមល� េឃញេទ) “េហយេយងដឹងថអនកជេ��ៃន�ពះអមច ស់។
�គនែ់តែថ�ង�ពះបនទូល។”

ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចនិយយអ�ីបនេទ លុះ��ែត��កេ់ កនុងមត់
របស់ខញុ ំ។” “មកកន�់បេទស�ល�ឺមង៉។់” ខញុ ំបនេ�កកឈរភ� ម។ េហយពួកេគ
បនទូរស័ពទមក “ជិះយន�េ�ះ យន�េ�ះមយួែដល�ចនអំនកេ �បេទស
�ល�ឺមង៉ក់នុងរយៈេពល�បមំយួេម៉ង។”

យន�េ�ះ�បតិកមមកងទព័មយួែដលនឹងេ�ះេហរនខំញុ ំេ �បេទស�ឡឺម៉
ង ់េដមបេីលកកូនែងត៉មន កឲ់យរស់េឡង។ យន�េ�ះ�បតិកមមកងទព័នឹងនខំញុ ំេ កនុង
រយៈេពល�បមំយួេម៉ងពីទី�កង លូអីសេវ លេ  ទី�កងម៉ូចិន�បេទស�ឡឺមង៉។់

202 ខញុ ំបនចូលេ ដល់ទីេនះ េហយលុតជងគងចុ់ះ េហយខញុ ំនិយយថ “ឱ
�ពះវរបិ�េអយ េតខញុ ំ�តវនិយយអ�ី? សូម�កប់នទួលេ កនុងមតរ់បស់ខញុ ំ។”
គតម់និបនេឆ�យតបមកខញុ ំេទ។ ខញុ ំបនេចញេ�កេ កនុងៃ�ពខញុ ំបននិយយថ
“�ពះវរបិ�េតខញុ ំ�តវែតនិយយអ�ី? សូម�កព់កយេ កនុងរបស់ខញុ ំមត។់ ខញុ ំនឹងេ
េ�យឥត�បេយជនេ៍បមនិដូេចន ះេទ។” ខញុ ំបនេដរ�តឡបម់កវញិ�ទងម់និបន
េឆ�យតបមកខញុ ំេទ។ េ កនុងយបេ់នះខញុ ំបនអធិ�� នថ “�ពះអមច ស់េអយសូម
�ទង�់ក�់ពះបនទូលេ កនុងមតទូ់លបងគំផង។” គម នចេម�យអ�ីេទ។

203 េ �ពឹកបនទ ប�់បពនធរបស់ខញុ ំបនេ�កកេឡង។ ភ� មៗេនះនងបន
េចញេ�ក �ពះបនទូលបនមក (ខញុ ំបនឈរេឡង) �ទងម់នបនទូលថ “កុំបេនទ ស
េឡយ េនះគឺ ជ�ពះហស�របស់�ពះអមច ស់។” អូហូ។
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បនទ បម់កភ� មខញុ ំេ កនទូ់រស័ពទ “ខញុ ំមនិ�ចេ េទ។ េនះគឺជ�ពះហស� របស់
�ពះជមច ស់។ ខញុ ំ�តវបន�មឃត។់” អនកេមលេឃញពីអំ�ចអ�ីេ េល ករស�ី
បេនទ សេនះ? េ េពលែដល�ពះ�ទងម់នបនទូលថ “កំុេធ�ដូេចនះេឡយេ�ពះ �គឺជ
�ពះហស�របស់�ពះអមច ស់” ។
204 េពលមយួេ�កម៉ូេស�តវបនេគ�បបម់និឲយេធ�អ�ីមយួ េ េហយកំុេធ�អ�ី
ទងំអស់។ អនកចេំទ? ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំមនិបនេ េទ។
205 េហយខញុ ំ�ចនយំកអនកនូវេសចក�ីែថ�ងករណ៍េដមបបីង� ញ ពីមនុស�បនួនក់
េផ�ងេទ ត។ ថបន�បកស�� បេ់�យេវជជបណ�ិ ត ែតបនទ បពី់ករអធិ�� ននិង
ករស�ីបេនទ សៃនករ�� ប។់ េឃញេទ? េយងឈរេ ទីេនះេដមបបីេនទ ស េរ ង
េនះ។ េហយ�បសិនេប�ពះបន�បទនអំ�ចដល់អនក េដមបេីធ�អ�ីមយួ អនក�តវ
�បយត័ន�បែយងនូវអ�ីែដលអនកកំពុងេធ�។ េឃញេទ? អនក�បង�បយត័ន�បេសរជង
�ទងម់នបនទូលថ…“កុំ…”
206 ឥឡូវេនះ សូមចថំ �បែហលជមនិចុះជមយួអនកយ៉ងខ� ងំេនះេទ បែ៉ន�
ស�មបខ់ញុ ំ �មននយ័អ�ីមយួ។ េឃញេទ?

“កុំបេនទ សករេនះ”។ ែផ�ម�ស់ សេម�ងល�(�បែហលេម៉ង៦កន�ះខញុ ំេជ ថ�
េម៉ង ៦ កន�ះ�ពឹក) “កំុបេនទ សករេនះេនះគឺជ�ពះហស� របស់�ពះអមច ស់។”

ខញុ ំនិយយថ “អរគុណ�ពះវរបិ�។ អរគុណ�ពះអមច ស់។ ខញុ ំនឹងមនិេធ��េទ។”
207 េបសិនជ�ទងម់នបនទូលថ “បេនទ សករេនះវញិ។ េនះគឺជស�តវែដលរអិល
ចូល។”

ខញុ ំចងនិ់យយថ “ចូរេយងេ ។” េហយ��តវបនេធ�។
208 េ េពលែដលេកមង�បសតូច កនុង�បេទស�� ងំឡង ់ �តវបន�កេ់ ទីេនះ
�� ប ់ មនិសូមបែីតឆ�ឹងខនងេ កនុង�ងកយរបស់គត ់ �ពះអមច ស់បនមនបនទូល
ថ �គឺជៃដរបស់�រក���ងំេហយ ចូរនិយយ “បេនទ ស�េ ” ។
209 េហយខញុ ំនិយយថ “េសចក�ី�� បេ់អយ ឯងមនិ�ចចងគតប់នេទ។ ចូរ
ន ំ គត�់តឡបម់កវញិ ឲយ�ចញ់។” េ ទីេនះ �បនេ�តេ�យេជងរបស់
គត ់ បនយ៉ងល� សូមបែីតឆ�ឹងបកេ់ កនុង�ងកយគត។់ េនះជ�ពះបនទូល
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របស់ �ពះអមច ស់។ ខញុ ំមនិ�ចេ�ប�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនេទ រហូតដល់�ពះ
បនទូលរបស់�ពះមកដល់ខញុ ំ។
210 ប៉ុែន�េ កនុង�ពះគមពរី េនះ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បន�បទនដល់ខញុ ំ ម�
េបសកកមមេដមបអីធិ�� នស�មបម់នុស�ឈទឺងំេនះ ផ�ល់ឲយអនកនូវឯកសិទធេដមប ី
អធិ�� នស�មបព់ួកេគ។ ឥឡូវេនះ “ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះ
អនកជមង”ឺ ចូរេយងអធិ�� នសូមេ�នកបលរបស់អនកចុះ េយងនឹងេឃញអ�ីែដល
�ទងម់នបនទូល។
211 អនកជ�គី�ទ នេតែមនេទ? េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក ថ�ពះ េយ
សូ៊វនឹងេធ�ឲយអនកផងែដរឬ? មនប � �កពះតិចតួច មនបនរងទុកខជមយួ�
អស់ជេ�ចនឆន េំហយបង�សី។ ឥឡូវេនះអនកនឹងបន�បេសេឡង �បសិនេបអនក
នឹងេជ ។
212 ឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់េអយ ស�ីវយ័េកមងេនះ�តវែត�� បេ់លកែលងែត �ទងជ់ួយ
នង។ ឥឡូវេនះខញុ ំអធិ�� ន េ េពលខញុ ំេមលេ នង ខញុ ំមនិេឃញមូល េហតុែដល
នង�តវ�� បេ់ទ។

េហយខញុ ំមន�រមមណ៍េ កនុង�ម រតីរបស់ខញុ ំ �ពះអមច ស់េប�ទងស់ព� �ពះទយ័
ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំសូមបេនទ សដល់��ងំឲយបែង�រនងមកវញិ!

េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទសូមឲយនងបនជសះេសប យ សូមមកកន់
ពួកជំនុំេនះចុះ។ សូមេធ�បនទ ល់អំពីសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។ �ែមន៉។
213 ឥឡូវេនះ �ម ញ ដូេចនះ បង�សីអនកនឹងបនសះេសប យ។ េតអនកេជ េទបង
�បស?

[បង�បស�បណ�េំដរេចញពីៃម�៉កហ�ូន។] េតអនកេជ េទេ ទីេនះ ែដល អនក
នឹងបនសះេសប យ?

ចូរេ  ចបេ់ផ�មបរេិភគអ�ីែដលអនក…អនក នឹងមនិមនប � េឡយ។

ឥឡូវេនះ អនករពឹំងថនឹងឲយេ�កិយនូវជំងឺ�ចស់រៃសឈមខួរកបល និង
ឲយ� ចុះេខ�យ។ �បនផ�ល់ឲយអនកមនជំងឺ�ចស់រៃសឈមខួរកបល េហយ
េធ�ឲយ អនកពិករ។ ឥឡូវេនះ�ពះៃន�ថ នសួគែ៌ដលដកសរៃស�ប�ទេចញពី
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េ�កិយ េដមបផី�ល់ករេ�បសឲយរចួពីអំេពបបេ�យនមដូចគន េនះ �ចេធ�បន
ចូរអតេ់ទសេ�យអនកែដលមនបបជបក់នុងខ�ួន! ចូរជួយសំ�លទុកខអនកផង។

េជ ថ�ទង�់ចេធ�ឲយចង� កេ់បះដូងអនកេ�ត�បេសរបនេទ? អនកេជ ដូេចនះ
អនកនឹងបនជ…?…
214 �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ ស�ី�កី�កេនះ�តវអងគុយកនុងេកអីេនះអស់មយួជីវតិ
ែដលេ សល់របស់នង សូមយក�េ ឲយឆង យ។ ប៉ុែន�េយងកំពុងេសនសំុឲយ
អំ�ច��ងំេនះ �តវបនយក េចញពីនង។ សូមឲយនងរស់េ និងេដរ
េហយឲយមនលកខណៈធមម�ដូចនងេដម។ េយងបន សូម�េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
215 េតអនកេជ េទ? �ជករងរប ចបេ់ហយ�បនប ចបេ់ហយ។ េតមនេរ ង
អ�ីេកតេឡង? េ�យគម នករភយ័ខ� ចេទ…អតេ់ទ…? អនក�តវបនេ�បសឲយជពី
ជំងឺម�រកីេពលមយួ…? …េបះបងេ់ចញ ថ� យអ�ី�គបយ៉់ងេ �ពះេយសូ៊វ។
216 ឱ�ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេល ស�ីេនះ េហយបេនទ សនង។
ទូលបងគំដឹងថនងគឺជ�គី�ទ នែដលេកតពី�ពះវ ិ ញ ណ។ ទូលបងគំដក�េចញពី
នងេ កនុង�ពះនមដអ៏�ច រយរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
217 �ពះអមច ស់ជ�ពះ ស�មបប់ង�បសដម៏នតៃម�របស់នង ទូលបងគំបនសំុ ក�ី
សេ ងគ ះដល់គត ់េ កនុងនម�ពះេយសូ៊វ។ ឈរេ េលេនះ។ �ែមន៉។ នឹង �តវ
បនេធ�។
218 េតអនកេ�ត មខ�ួនជេ�សច េដមបទីទួលករពយបលរបស់អនកឬេ កូន�បស?
ែមនេហយ�បនបន�េ  កន�់ពះហស��ទង។់
219 �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ! េ េលេកមង�បសេនះ ែដលបននិយយថ ពី�ទង់
គតប់នអធិ�� នទទួលករពយបលរបស់គត។់ កនុងនមជអនកបេ�មរបស់�ទង់
ទូលបងគំ�កៃ់ដេលគតេ់ កនុង�ពះនម�ទង�់ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…�ែមន៉។

ឥឡូវេនះមន…?…ឥឡូវ េ�កអនក�គនែ់តអេ ជ ញ�ពះនម�ទង់
ែតប៉ុេ�� ះ។ ឥឡូវេនះមនិែមន—មនិេឈម ះខញុ ំេទ…?…
220 �ពះវរបិ�េអយ គឺជកូន�បសែតមយួគតែ់ដលេ ជបនឹ់ងេដម�ទងរបស់
ម� យ នងបនេធ�ចលនេហយបនអធិ�� នជមយួគត ់ េហយកនេ់ខរ បស់
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គត ់ េ េពលែដលគតជ់កូនេកមង។ ឥឡូវេនះ��ងំបន�កន់ងេ  កនុង
បនទុកផ�ូវចិត�មយួ។ �ពះ�ទងប់នយងមក�ពះវ�ិរដប៏រសុិទធ ជ�ពះដម៏ន �ពះជនម
រស់ �ពះវ�ិរែដលបនេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ជ�ពះវ�ិរែដល �ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះរស់េ កនុង និងេធ�ឲយអងគ�ទងផ់ទ ល់�គ ល់។ េហយសព�ៃថងេនះ េ�យ
ករអធិ�� នេយងថ� យនរមីន កេ់នះ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េយង
អធិ�� ន។ �ែមន៉។

េ ផទះអនកទងំអស់គន ចុះ។

សូមអរគុណអនកែដលបនអេ ជ ញមក សំុម� យរបស់អនក។ េនះគឺជកូន
ពិត�បកដ។

221 េនះគឺជៃថងៃនកររេំ�ះរបស់អនក។ �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ ស�មបេ់កមង �សី
េនះ ស�មបេ់សចក�ីសេ ងគ ះដល់ប�ីរបស់នងពយបលបំពងក់ររបស់នង សូមឲយ
នងបនជេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េតនរ�ជអនកនិយយ “ចូរមក
េជ ឥឡូវេនះ” េហយ�គឺជផលិតផលែដលបនប ចប។់

222 �ពះអមច ស់េអយ �គេពទយបនែថ�ងថ �េ កនុង�ងកយរបស់នងចូលមក
កនុងែភនករបស់នង។ នងបននយំកមកេឡងេល�សនៈេនះជបរសុិទធេនះ �កម
ជំនុំបនអធិ�� នសូមឲយនងបនរចួជីវតិេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ឆ�ឹងដុះ
នឹងចកេចញពីនង។ �ជករងរប ចប។់

ស�មបកូ់ន�បសរបស់នង ខញុ ំសូម�បទនពរដល់កែន�ងៃដេនះ។ សូមឲយ
បនឮ�តលបម់ក�តេច ករបស់គត…់?…

223 ឥឡូវេនះ �កមជំនុំនិយយ ឥឡូវេនះ�កមជំនុំគឺជ�ងកយ�ថក៌ំបងំៃន
�ពះ�គីសទ។ េយងកំពុងអធិ�� នស�មបអ់នក។ េឃញេទ? េយងមនិេ កនុង
េ�កិយេទ តេឡយ។ េយងមនិឆងល់ថេតកែន�ង�េនះេទេយងនឹងេ ។ េយង
បនរកេឃញផ�ូវ។ េយងបនេកតេ កនុងរេប បេនះ។ េយងគឺជអនក�ពះវ�ិរ ៃន
�ពះែដលមនជីវតិរស់េ  (ជែផនកមយួៃន�) ពិត�ស់ ��តវបន�យ ប៉យ
េពញេ�កិយ។ ប៉ុែន�េនះគឺជ�កមរបស់ពួកេគ។ ៃថងេនះេយងរមួគន ចូលមក កនុង
�ពះនមរបស់�ទង។់ េយងមកេធ�អ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ អ�ីែដល�ទងម់និ�ច
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េបកបង� ញេ េពលេយងមកដល់បនរមួគន ។ សូមអធិ�� នស�មបអ់នកឈ�ឺក់
ៃដេលពួកេគ “ករអធិ�� នេ�យេសចក�ីជំេន នឹងសេ ងគ ះអនកឈ។ឺ”
224 សូមឲយប � េបះដូងរបស់អនកចកេចញពីអនក។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ
�គីសទ ខញុ ំេធ��មបងគ បែ់ដល�ពះបន�បទនឲយខញុ ំ…?… 
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