
េតអនកនឹងសងផ់ទះអ�ីស�មបខ់ញុ ំ?

 អរគុណ បង�បស�គីន។ �ជឯកសិទធិមយួ។ កសូ៏មសួរសុខទុកខបងប�ូន
េហយបង�សី�គីននិងអនកទងំអស់គន េ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ េហយ�គឺជ

ឯកសិទធិែដលខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំបនមកទីេនះ េដមបថី� យបងគំេហយនិងេធ�ករ
�បកសពីរបីម៉ត។់

2 ខញុ ំមនិចងយ់កេពលេវ�របស់បង�បស�គីនេ ទីេនះេទ េ�ពះខញុ ំបនឮបង
�បស�គីននិយយជេ�ចនដង េហយខញុ ំបនជះឥទធិពល ដូចជគតប់ននំ
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់មកពួកេយង េហយបនទ បខ�ួនអំពីករេនះ។ កលពី
ម�លិមញិគតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិទទួលបន�ពះបនទូលពី�ពះអមច ស់េទកនុង
ករេបកសែម�ងដូច—ែដល��តវបនប ជូ នមក ប៉ុែន�” និយយ “ខញុ ំចង—់សងកតធ់ងន់
េ េលអ�ីែដលបននិយយ។” គតប់ននិយយថ “ដូចជេ េពលែដលប៉ុល
សរេសរអ�ីមយួេ កនុង�ពះគមពរី ខញុ ំមកទីេនះេដមបសីងកតធ់ងនេ់លអ�ីែដលគតប់ន
និយយ។” បននិយយថ “ខញុ ំគម ន�រអ�ីេទ�គនែ់តសងកតធ់ងនេ់ េលអ�ីែដល
�តវបនេគនិយយរចួមកេហយពី�ពះជមច ស់។” ឥឡូវ�គួរឱយកតសំ់គល់ខ� ងំ
�ស់—មតិ�វយ័េកមងមន កេ់នះ េហយនិយយថ មនករកតស់មគ ល់ដូេចន ះ។

ឥឡូវសូមបេន�ពកយអធិ�� នជមយួគន ។

3 �ពះអងគជទី�ស�ញ់េអយ ទូលបងគំមនិដឹងពីរេប បចបេ់ផ�មេទ ពីេ�ពះ
ទូលបងគំមន�រមមណ៍ថ�ទងេ់ ទីេនះៃថងេនះ េហយេ កនុងវត�មនរបស់�ទង់
េយងែតងែតមន�រមមណ៍តិចតួច។ េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំសូមអរគុណ�ទង់
ស�មបឯ់កសិទធិេនះ។ ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ ែដល�ទងប់នផ�ល់កែន�ង
េនះដល់ពួកេយង ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួបជមយួេយង�ល់េពល
ែដលេយងជួបគន េ ទីេនះ។ និងសូមេ�យវ ិ ញ ណដឧ៏ត�មរបស់�ទងប់នេធ�ករ
កនុងទី�កងេនះ! សូមឱយេយង�ចនយំក�រលិខិតដំណឹងល�េនះែដល�តវបន
ផ�ល់ដល់េយង និងបង� ញដល់ៃដេយងេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ �ចនឹង�តវ
បនបំេពញេហយ�ទងទ់ទួលបន�ពលឹងេចញពីតុកសុននិងជំុវញិេនះ ែដល�ទង់



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

បនែតង�ងំឲយបនជីវតិ។ សូម�ទងេ់�បស�បទនមក �ពះវរបិ�េអយ េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

4 ខញុ ំគិតថខញុ ំចង�់នខគមពរីតូចមយួេ �ពឹកេនះ មុនេពលែដលខញុ ំនិយយ
ពកយទងំេនះែដលខញុ ំចងនិ់យយ។ ��តវបនរកេឃញេ កនុងកិចចករជំពូក៧
ៃនេស វេ កិចចករ។ េហយខណៈេពលែដលអនកកំពុងងកេ រក�េយងនឹង
ចបេ់ផ�មេ ខ៤៤។

5 ឥឡូវេនះេយងនឹងេ �សីវផត កនុងសប� ហ៍េនះ សប� ហ៍ខងមុខេនះ
សំ�បេ់ស៊រៃីនកមមវធីិ េហយឥឡូវេនះេយងនឹងពយយម េបជ�ពះហឫទយ័
�ពះ។ បង�បស ម៉ូេរ បង�បស េជកមុរ័ ែដលជមតិ�ល�របស់បង�បសទងំពីរ
គឺភរេីហយនិងខញុ ំេហយេយង�ស�ញ់បង�បសេជក។ �រេនះ ខញុ ំគិតថ�
ដូចជធុញ�ទនស់�មបគ់តប់ន�ិចបន�ួចជពិេសសេលេរ ងមយួចំនួនែដលេយង
េគរព េហយេជ ថ�មកដល់េយង�មរយៈករេបកៃន��ទងំ�បពំីរ េយងេជ
�ដូចជ “ពូជពស់” និង “សន�ិសុខអស់កលបជនិចចៃនអនកេជ ” ជេដម—ៃន
�រទងំេនះ។ �បែហលជចំេពះអនកេផ�ង…េយងមនិគិតថ�ពិបកេទ ប៉ុែន�
អនក�តវែតេបកេបះដូងរបស់អនកេ រកេសចក�ីពិត។ េយងេជ ជកថ់េយងកំពុង
រស់េ ៃថងចុងប ចប—់ៃថងចុងេ�កយ។ �ពិតជពិត�បកដស�មបេ់យងែដល
េយងេទបែតមកដល់ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ។

6 េហយកនុងករនិយយេ កនុង�ពះវ�ិររបស់អនកដៃ៏ទ អនកចងេ់គរពដល់
អនកេនះ—ែដលផ�ល់ឱយអនកនូវឱកសេដមបចូីលមកកនុង�ពះវ�ិររបស់គត។់
េហយខញុ ំដឹងថពួកេគមនិេជ េរ ងេនះេទ េហយខញុ ំនឹងផ�ល់កិត�ិយសដល់ពួកេគ
បន�គប�់គនេ់ហយ…មនអ�ីជេ�ចនេទ តែដលខញុ ំ�ចេធ�បន េ�កពីនយំក
មកេ កនុងេនះ េលកែលងែត��គនែ់តជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះែដលរញុ
�បន�ិច អនកេឃញេទ េហយបនទ បម់កខញុ ំនឹងនិយយដូចែដល�ទងម់នបនទូល។
េហយខញុ ំកម៏និដឹងថល�ជងេធ�អ ច ឹងែដរ េហយខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេរ នអ�ី�បេសរ
ជងេធ��េទ។ េឃញេទ? សូមនិយយ�មវធីិែដល�ទងម់នបនទូល។

7 ឥឡូវេយងសូម�នមយួឬពីរខេ ទីេនះជំពូក៧ គមពរីកិចចករចបេ់ផ�មពីខ
៤៤។



េតអនកនឹងសងផ់ទះអ�ីស�មបខ់ញុ ំ? 3

រឯីេ�ងឧេបសថៃនេសចក�ីបនទ ល់ េនះបនេ ជមយួនឹងពួកឰ
យុេកេយង�ល់គន  េ ទីរេ��ថ ន ដូចជ�ពះបនបងគ បម់ក ឲយ
េ�កម៉ូេសេធ��មគំរ ូែដលេ�កបនេឃញ

ពួកឰយុេកេយងកទ៏ទួលេ�ងេនះតៗមក េហយបននចូំលមកកនុង
�សក ជមយួនឹងេ�កយ៉ូេស� កនុងកលែដលេគចបយ់កអស់ទងំនគរ
របស់ពួក�សនដ៍ៃទ ែដល�ពះបនបេណ� ញពីមុខពួកឰយុេកេយង
េចញ ដ�បដល់�ជយហ�ួង�វឌី។

រឯីហ�ួង�វឌីេនះ �ពះ�ទងស់ព��ពះហឫទយ័នឹង�ទង ់េហយេស�ច�ទង់
មន�ពះទយ័�បថន ចងរ់កទីលំេ សំ�ប�់ពះៃនយ៉កុប

ែតគឺហ�ួង�ឡូម៉ូនវញិ ែដល�� ងដំ�ក១់ថ� យដល់�ពះ
ប៉ុែន� ឯ�ពះដខ៏ពស់បំផុត �ទងម់និគងេ់ កនុង�ពះវ�ិរ ែដលៃដមនុស�

េធ�េនះេឡយដូចជេ��បនទយថ
�ថ នសួគជ៌បល�័ងកអញ …េហយែផនដីជកំណល់កល់េជងអញ

�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ េតឯង�ល់គន នឹង�� ងដំ�ក�់ឲយ
អញ ឬកែន�ង�ឲយអញឈបសំ់�កបន?

េតមនិែមនជៃដអញេទឬអី ែដលេធ�ករអស់ទងំេនះ?
8 បនទ បពី់េនះ ពីករ�នបទគមពរីេនះ ខញុ ំចងនិ់យយពកយពីរបីម៉តែ់ដលខញុ ំ
ចងនិ់យយមុនេពលបង�បសភរនីយំក�រេពល�ពឹកេនះ។
9 ខញុ ំរកេឃញេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួៃនករេធ�ដំេណ រទស�នកិចចរបស់ខញុ ំេ តុក
សុន។ ខញុ ំមកទីេនះពីេ�ពះខញុ ំ�តវបនដឹកនេំ�យមកទីេនះ។ ខញុ ំមកទីេនះេ�ពះេនះ
ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�មរយៈនិមតិ�មយួបនប ជូ នខញុ ំឲយមកទីេនះ។ ខញុ ំដឹងថ�
�កដូ់ចជចែម�ក។ ប៉ុែន��ទង ់�មែដលខញុ ំដឹង អ�ីែដលខញុ ំដឹងពី�ពះ កនុងនិមតិ�ខញុ ំ�តវ
បនប ជូ នេ តុកសុន។ ខញុ ំឆងល់ពីរេប បែដលខញុ ំ�តវបនប ជូ នេ កែន�ង�លខ�ច់
េនះ។ េហយបនទ បម់កេ ទីេនះជកែន�ងែដលមន…
10 និយយេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េ េលទី�កង ខញុ ំមនិដឹងកែន�ង�េទេនះគឺជ
េសចក�ី�� បខ់ងឯវ ិ ញ ណ មនេ�ចនជងេ ទី�កងតុកសុនេទ។ មនស ងគ ម
រ�ង�កមជំនុំ។ មនទំនស់រ�ង�កមជំនំុ។ គម នករ�មគគីភពេទ េហយមនុស�
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�គបគ់ន ចបយ់កេហយកននិ់ង�ចបច។់ េហយពយយមេដមបទីទួលបនមយួ
េនះនិងផ�ព�ផ�យ។ �គឺជ�លខ�ចខ់ងវ ិ ញ ណ និយយែបប�ពះវ ិ ញ ណផង
ែដរ។
11 ប៉ុែន�បនទ បម់កខញុ ំបន�នេ កនុង�ពះគមពរីែដលជកែន�ងែដល�ពះជមច ស់
បនេ េ�កម៉ូេសេ ឆង យពីមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់គតន់ិងអ�ីទងំអស់
ែដលជទី�ស�ញ់ដល់គត ់ េហយបនប ជូ នគតេ់ ទីរេ��នេដមបសីរេសរ
ចបបៃ់ន�ពះគមពរី។ េនះជគមពរីស ញ ចស់ េស វេ បនួដំបូង េស វេ េ�កុបបត�ិ
េលវវីនិយ័ េចទិយកថ និកខមនំ។ គត…់ខញុ ំមនិែដលនិយយថ�ជទម� ប់
េនះេទែតេស វេ បនួកបលេនះពិតជគមពរីស ញ ចស់ែមន។ េ�យ�រែត
អ�ីែដលេ សល់េផ�ងេទ ត គឺជអ�ីែដលពួកេ��បននិយយថេ កនុងទំនុក
តេមកងរបស់�វឌីជេដម ប៉ុែន�របក��តៃនេស�ច។ ប៉ុែន�េនះគឺជមូល�� ន�គឹះៃន
គមពរីស ញ ចស់។ គឺម៉ូេសបនសរេសរសំបុ�តទងំេនះ បនទ បព់ីគត�់តវបន
េ ពី�សកកំេណ តរបស់គតែ់ដលគតប់នេកតេហយធំេឡង កនុងចំេ�ម
�បជជនរបស់េ�កេហយ�តវបនប ជូ នេ �លខ�ចេ់ដមបសីរេសរេស វេ គមពរី
ស ញ ចស់។
12 បនទ បម់កខញុ ំេឃញថេ កនុងេស វេ គមពរីស ញ ថមីែដលប៉ូលែដលជ
អនកនិពនធរកឺម៏និែមនជអនកនិពនធេទែតជអនកនិពនធរបស់គមពរីស ញ ថមី។ គតក់�៏តវ
បនេគបេណ� ញេចញពីកនុងចំេ�ម�បជជនរបស់គត ់េហយេ�យ �ពះវ ិ ញ ណ
ចូលេ កនុង�បេទស��៉បជ់កែន�ងែដលគតម់ន�យុបីឆន កំន�ះេដមបែីស�ងរក
ករេបកសែម�ង។ េហយប៉ូលគឺជ�បធនៃនអនកសរេសរបទគមពរីស ញ ថមី។
ឥឡូវេនះ មនម៉ថយ ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន ប៉ុែន�ពួកេគជេសម ន
ែដល�គនែ់តសរេសរអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ េពលពួកេគេដរ�ម
�ទង។់ េហយប៉ុែន�អនកយកេស វេ ធីម៉ូេថ េ រ ៉មូនិងពីរ ៉មូេ េហេ�ពរ េហយអ�ីៗ
េផ�ងេទ ត ប៉ូលបនទទួលករេបកសែម�ងេដមបសីរេសរគមពរីស ញ ថមី។ យកគមពរី
ស ញ ចស់ទងំអស់េធ�ជ�សេមលេហយ�ក�់ឱយមនស�� បធ់ន ប។់ �ពះបន
សព��ពះទយ័េហយបេងកត�ជគមពរីស ញ ថមី។
13 េហយឥឡូវេនះ�បសិនេបគមពរីស ញ ចស់�តវបនេបកេចញពី…អនកនិពនធ
�តវបនេគេដញេចញពី�បជជនរបស់គតចូ់លេ កនុងទីរេ��ថ នេដមបទីទួល
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បនករេបកសែម�ងឱយសរេសរគមពរីស ញ ចស់។ េហយេ កនុងគមពរីស ញ ថមី
អនកនិពនធ�តវបនេធ�ដំេណ រេ កែន�ង�ង ត ់ េដមបទីទួលបនករេបកសែម�ង
ឱយសរេសរគមពរីស ញ ថមី។ េស វេ �តវបនេបះ��ជមយួ���បពំីរ ខញុ ំេជ ថ
�កនឹ៏ងទមទរដូចគន ែដរៃថងេនះ េដមបេីបក��ទងំ�បពំីរ។ េដមបទុីកអ�ីែដល
ជទី�ស�ញ់របស់អនក េ អ�ីអនក�ស�ញ់ និងផទះតូចមយួែដល�តវបនផ�ល់ឱយ
ខញុ ំេ�យមនុស� និងកនុងចំេ�មមនុស�និងមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំទងំអស់ និង�កមជំនុំ
ែដលកំពុងែតរកីចំេរ នេហយគម នអ�ីខ�ះខតេឡយ។ េហយ—េដមបចីកេចញពីេនះ
ទញេចញពី� និងផ� ស់ទីេ ឆង យចូលេ កនុង�លខ�ចែ់ដលជកែន�ងែដលអនក
បនដឹងថគម ននរ�មន កេ់  េហយអ�ី�គបយ៉់ង�បឆងំនឹងអនក។
14 ប៉ុែន�មនអ�ីមយួអំពី�ពះ ែដល�ទងជំ់រញុមនុស�ឲយេធ�អ�ីៗែដលហួសពីករគិត
របស់ខ�ួន ដូេចនះ��ចជសិរលី�និងកិត�ិយសរបស់�ពះ។ េហយខញុ ំមន�រមមណ៍
ថមនិែមនកិត�យិសខ�ួនឯងេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�ឯកសិទធិគឺេដមប ី
ចកេចញពីអ�ី�គបយ៉់ងែដល�តវបនេគេ ថជទី�ស�ញ់ដល់ខញុ ំ ឲយមកទីេនះ
េ ទីរេ��នេហយរងទុកខ ខញុ ំមនិែដលរងទុកខេទេ កនុងជីវតិេ ទីេនះ កនុងទី
រេ��ថ នឬ�លខ�ចេ់នះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ េ កនុងករេនះ និងេគរព�មអ�ីែដល
�ពះបនប ជ ឱយេធ�េនះ �ពះបនេបក�ថក៌ំបងំៃនៃថងចុងេ�កយេនះ។ េហយ
េយងេ ទីេនះជមយួ�រេនះ។
15 ឥឡូវេនះមនមនុស�ជេ�ចនែដលបន�មខញុ ំ េហយេនះមនិែមនជេរ ង
ធមម�េទ។ ជធមម�មនុស�មន កែ់ដលេយង…មនុស��ស�ញ់គន េ វញិេ មក
េហយ�ជក�ី�ស�ញ់នឹងជំរញុឱយអនកេធ�អ�ីែដលអនកមនិគិតថអនកនឹងេធ��។
េហយភគេ�ចនៃនអនកបនចកេចញពីផទះរបស់អនក អនកបនចកេចញ �គនែ់ត
េចញមកេ ទីេនះេ �លខ�ចេ់នះ។
16 មនុស�ជេ�ចនបនេ ខញុ ំ េហយមនមនុស�ជេ�ចនបនសួរខញុ ំថ “េតេយង
�តវមកឯ�រហី��ូឬ? េត�ជកែន�ងល�ស�មបេ់យងេទ?” ែមនេហយ ដូចែដល
��តវបនេគនិយយអំពីេ�កម៉ូេសនិងពួកេគ �មនិែមនជកែន�ងៃនែផ�េឈេទ
េហយកម៏និែមនជកែន�ងៃនែផ�ទទឹមែដរ។
17 េ ទីេនះមនិមនករងរេ�ចន�តវេធ�េទ េហយកររស់េ កៃ៏ថ� េហយៃថ�េដម
ៃនកររស់េ គឺខពស់។ �ពិតជកែន�ងលំបកមយួកនុងកររស់េ គឺកនុងរដ� តុកសុន
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�រសី��ូ។ �បកឈ់នួលទប េហយ—េហយ��រៃថ� ទងំករជួល។ �ជ
—កែន�ងគួរឱយរនធតក់នុងកររស់េ  �មរេប បេនះ។ ប៉ុែន��មនសុខភពល� �
សងួត។ េហយេពលខ�ះេយង…េយងកុំេធ�ឱយគំនិតរបស់េយងយកចិត�ទុក�កេ់លអ�ី
ៗេ េលែផនដីេនះ
18 េយង�តវែតេមលេ កនក់រនមំុខៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ប៉ុែន�មនេរ ង
មយួ បនេធ�េ�យខញុ ំពិបកកនុងករមកទីេនះ និង�បប�់បជជនថ “អនកគួរែត
កុំមក” ឬ “អនកគួរែតមក” ែដលខញុ ំទុកឱយបុគគលមន ក់ៗ �មរេប បែដល�ពះដឹកនំ
បុគគលេនះឲយេធ�។ ខញុ ំគិតថេយង�គបគ់ន គួរេធ�ដូេចនះ �តវបនដឹកនេំ�យ
�ពះវ ិ ញ ណ េលអ�ីែដល�តវេធ�។
19 េហយអនក�ល់គន ភគេ�ចនេ ទីេនះគឺមកពីជំុវញិេជេហ��នវ់លី និងជ
�កមជំនំុេ ទីេនះ េហយអនកបនេចញមកទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េរ ងែដលរខំនខញុ ំ
គឺកែន�ងែដល�តវថ� យបងគំ។
20 េហយខញុ ំដឹងថ ដូចែដលខញុ ំបន�នេ កនុងបទគមពរីេ ទីេនះអំពីេសទផននិង
ដំេណ រេរ ងរបស់គតម់ុនេពលគត�់� ប។់ េ�ពះេគយកដុំថមគបស់ម� បគ់តភ់� ម
ៗ បនទ បពី់�� ប�់ររបស់គត។់ េ េពលគតក់ំពុងនិយយ គតប់ននិយយ
ថ“�ពះបិ�ៃនេយង” និយយពីេហេ�ពរេ សមយ័េដម រេប បែដលពួកេគបន
ពយយមរកអ�ីែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះ េដមបនឹីងសងក់ែន�ងថ� យបងគំ។ �ទងម់ន
បនទូលថ “�ឡូម៉ូនបនសងផ់ទះឬ�គរមយួ។” េយង�គ ល់េរ ង�៉វេនះ។
21 ប៉ុែន�ខញុ ំចូលចិត�ពកយបនទ បរ់បស់គត ់ “ប៉ុែន��ពះដខ៏ពស់បំផុតនឹងមនិគងេ់
េទេ កនុងផទះែដលផលិតេ�យៃដមនុស�។” េ កែន�ងេផ�ងេទ តេ កនុងគមពរី
េអ�យគតប់ននិយយថ “�ងកយមយួែដលអនកបនេរ បចំស�មបខ់ញុ ំ។
េឃញេទ ករលះបងនិ់ងតង� យ និង�គរជេដម ប៉ុែន�មនរបូកយមយួែដលអនក
បនេរ បចំស�មបខ់ញុ ំ។” ែមនេហយ េយងដឹងថគតក់ំពុងែតនិយយអំពីរបូកយ
ែដលជកែន�ងឧេបថស េ កនុង�ពះ�គិស�។
22 ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថៃថងេនះ ថករេបកសែម�ងែដលបនមកដល់—បង�បស�គី
នេដមបេីរ េ ទីេនះគតនិ់ងបង�សី�គីនេបះបងក់ែន�ងរបស់ពួកេគ �តឡបម់កវញិ
េ ភគខងេកតផងែដរ េដមប…ី�តឡបម់កវញិេ កនុងរដ� តិច�សេដមបមីក
ទីេនះជមយួ…ករចបេ់ផ�មចំនុចសូនយ �គនែ់តេ�យករេបកសែម�ង ជ�រមមណ៍
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ថពួកេគគួរែតេធ��។ ខញុ ំេពញចិត�ចំេពះមនុស�ែដលនឹងេដរ�មករដឹកនរំបស់
�ពះ�គីសទ េ�យមនិគិតពីករចំ�យដម៏នតំៃលរបស់ពួកេគ។
23 េទះបីពិភពេ�កទងំមូល �បែហលជមតិ�ល�បំផុតរបស់អនក គិតថអនក
ខុស ប៉ុែន��មនិខុសស�មបអ់នកេទ។ ដ�ប�អនកមន�រមមណ៍ថមនអ�ីមយួេ
ពីេ�កយ �គឺជ�ពះកំពុងេធ�ករ �មនិែដលខុសេទ េហយ�នឹងែតងែត�តឹម�តវ។
24 េឃញេទប�ី�បពនធវយ័េកមងេនះ ែដលជបុរសវយ័េកមងែដលមន
េទពេកសលយ។ ខញុ ំមនិនិយយែបបេនះេ�យ�រែតគតក់ំពុងអងគុយេ ទីេនះ។
និង ស�ីវយ័េកមងេនះជមយួទរករបស់នង េដមបចិី ច ឹម�គ�រ េហយគតប់ន
ឈបពី់ករងរនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ងេដមបផី� ស់មករស់េ ទីេនះ។
25 ខញុ ំដឹងថេ�ចនឆន កំន�ងមក ខញុ ំ�តវបន��សេ ចូលកនុងកិចចករបំេរ �ពះ។ ខញុ ំ
មនិែដលេធ�ជ�គគង� លែដលទទួលបនេជគជយ័េ�ពះខញុ ំមន�ម រតីដឹងមុន។
ខញុ ំមនិ�ចេពញចិត��គបទី់កែន�ង។ កែន�ង�ែដល�ពះវ ិ ញ ណផ� ស់ទី ខញុ ំ�តវ
ផ� ស់ទជីមយួែដរ េ�ពះខញុ ំមន�ជ�រ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំ�តវែត
អធិបបយេ កនុងទី�កងមយួេផ�ងេទ តែដរ។”
26 ប៉ុែន�មនអនកខ�ះជអនកគង� លែដលេមលហ�ូងេច ម។ ខញុ ំសូមអរគុណែដល
បង�បសភរបីនេដរ�មករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សព�ៃថងេនះេយងមន
េ�ងឧេបសថមយួ។ �ជរបស់តូចមយួ។ �ល��គប�់គនេ់ហយេដមបចីបេ់ផ�ម
េដមបេីមលេឃញនូវអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…មនិដឹងថយ៉ង�េទ សូម
េធ�ចលនម�ងមយួជំ�នៗ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថេប�ពះបននិយយេ កន់
បង�បសនិងបង�សី�គីនេដមបមីកទីេនះ េហយបនេបកកែន�ងមយួែដលឲយកូនៗ
េយង ជំនួសឱយ�ពឹកៃថង�ទិតយជិះកងរ់បស់ពួកេគេ �មផ�ូវ េហយរតេ់លង ពួកេគ
មនកែន�ងេដមបមីកថ� យបងគំេនះជំនួសវញិ េយងអងគុយេ ែកបរេនះេហយ�� បអ់�ី
ែដលេយងបនឮ�មវទិយេុនះគឺបនេហយ។
27 ប៉ុែន�េយង កនុងនមជ�កមមនុស� េយងមន�រស�មបៃ់ថងេនះ។ េយង
េយងេជ ថ�ពះបន�បទន�រមយួដល់េយង។ េហយបង�បស�គីន ខញុ ំមនិចង់
េ គតថ់ជមតិ�រមួករងររបស់េយងេទ េ�ពះេយង…ែមនេហយ កជ៏សហករ ី
របស់ខញុ ំែដរ េយងរមួគន េ កនុង�រេនះ។ បង�បស�គីនអធិបបយេរ ងដែដល
និង�រែដលខញុ ំេជ ។ គតប់នចកេចញពីផទះរបស់គត ់ គតប់នចកេចញពី
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�បជជនរបស់គត ់ គតប់នចកេចញពី�ពះវ�ិររបស់គត។់ ខញុ ំេជ ថ គតជ់
អគគនយក�សកឬអ�ីមយួៃនអងគករមយួ េហយលះបងេ់រ ងទងំមូលេ េពលែដល
គតប់នឮករេនះ។ គតប់នទុកអ�ីៗទងំអស់េនះេចល ែដលជទី�ស�ញ់
របស់គត ់ េហយមក�លខ�ច�់គនែ់តគ�ំទអ�ីែដល�ពះកំពុងផ�ល់ដល់េយង
ឥឡូវេនះ។

28 ខញុ ំនិយយ ខញុ ំេជ ថ�មនិ�តឹមែតេ កនុងចិត�របស់េយងប៉ុេ�� ះេទ �គួរែត
ជកតព�កិចចរបស់េយងផងែដរេដមបគី�ំទគត ់ អ�ី�គបយ៉់ងែដលេយង�ចេធ�
បនេដមបចូីលរមួកនុងកមមវធីិេ ទីេនះ េដមបេីគរពបូជនិងេដមបេីធ�ឱយកែន�ងេនះជ
កែន�ងែដល�ពះ�ចបង� ញអ�ីែដល�ទងម់នស�មបេ់យងនិងបង� ញដល់េយង។
េហយដូចពកយរបស់គតប់ននិយយថ “�រមនិមករកខញុ ំ�មរយៈករផ�ល់ករ
េបកសែម�ងេនះេទ�េធ�ចំេពះេយងខ�ះប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមកទីេនះេដមប ី
គ�ំទអ�ីែដល�ពះបនផ�ល់ឲយ។” ជ�បេយគមយួ! េហយខញុ ំេជ ថ �បសិនេបេយង
ទងំអស់សហករជមយួគន  េយងនឹងយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�។

29 ខញុ ំដឹងថអនក�ល់គន មន ក់ៗ  �បសិនេបអនកមន�រមមណ៍ដូចខញុ ំ ខញុ ំឃ� នខ� ងំ
�ស់េដមបេីមលេឃញ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះកំពុងេធ�ចលន ខញុ ំេសទរែតមនិ
�ចឈរបនេ េហយ។ បទពិេ�ធនខ៍�ះខញុ ំេទបែតេឡងេលភន ំ �គនែ់តមន
�រមមណ៍ ម�ងេទ ត ថអ�ីមយួ េ េពលែដលខញុ ំបនសេ ងគ ះដំបូងគឺពិតជអ�ច រយ
�ស់ស�មប ់ ចិត�របស់ខញុ ំ! េហយេយង�ចចូលកែន�ងមយួ េយង�ចអងគុយ
េហយេយងេឃញ�កនុងចំេ�មេនះេយង ថេយងកំពុងសងួត។ េពលែដល
េយងអងគុយេ ទីរេ��នេនះ ខញុ ំចូលេ កនុងចំេ�មបងប�ូនខញុ ំ ពួកេគនិយយ
ជមយួខញុ ំេហយខញុ ំនិយយជមយួពួកេគ។ ែតងែតេមលគន េ វញិេ មក មន
�រមមណ៍េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ដូចជេឃញ�ថ នភពបង�បសេនះ េ�យដឹងថ
មនអ�ីខុស។ ខញុ ំចបេ់ផ�មមន�រមមណ៍ថពួកេយងទងំអស់អងគុយ េ ឆង យ
ពី�ពះវ ិ ញ ណ។ �ក� យជធមមជតិេពកេរ ងស�មបព់ួកេយង។ េយង�តវែត
ថ� យបងគំេ�យវ ិ ញ ណែដលជកែន�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ…មនិ�តឹមែត�រ
របស់េយងប៉ុេ�� ះេទ ែដលគួរែតជអ�� តេភ�ងៃនេវ�េនះ ជអ�� តេភ�ង
េ កនុងដួងចិត�របស់េយង។ េឃញេទ? ��តវែតមនេ កនុងចិត�របស់េយងឬេយង
មនិ�ច—េយងមនិ�ចបង� ញ��តងេ់ កនអ់នកចូលរមួបនេទ។ �ពះវ ិ ញ ណ
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�តវន�ំរេ�យខ�ួនឯង។ េហយខញុ ំេជ ជកេ់ហយេជ ជកេ់លអនកទងំអស់គន នឹង
ក� យជ�គី�ទ នពិត។
30 ឥឡូវេនះពួកេគ�តវករ�គ��ៃថង�ទិតយ។ ពួកេគនឹង�តវករបុគគលិក។
េហយខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះេដមបឱីយអនកយល់ចបស់។ េនះគឺជ�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ។
31 ខញុ ំបនេ ទីេនះបីឆន េំហយ។ េហយខញុ ំមនទ� រមយួេបកេ�យខញុ ំ �តវបន
បង�បសម៉កសំុខញុ ំមកអធិបបយ។ សូម�ពះ�បទនពរដល់គត។់ ខញុ ំមនិបន
ទទួលករអេ ជ ញពីមនុស�េផ�ងេទ តេទ គម នអ�ី�បឆងំនឹងពួកេគេទ ពួកេគ
ទងំអស់�តឹម�តវ។ បង�បស �បក ែដលជមតិ�ល�របស់ខញុ ំ និងបង�បសគិលមុរ័
និងបងប�ូនេពនេទកុស�ទងំេនះគឺជមតិ�ល�របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគ គម នអ�ី
�បឆងំនឹងពួកេគេទ។ ខញុ ំយល់ពីជំហររបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិ�ចអេ ជ ញខញុ ំេ
ទីេនះ េហយបនទ បម់កេ កនុងអងគកររបស់ពួកេគបនេទ។ េឃញេទ ពួកេគមនិ
�ចេធ�អ ច ឹងបនេទ។ ពីេ�ពះ�បសិនេបពួកេគេធ�អ ច ឹង ពួកេគនឹង�តវបេណ� ញ
េចញ។ ដូេចនះអនកេឃញេហយពីមុខតំែណងរបស់ពួកេគ។ ខញុ ំមនេរ ងដែដល
ែដល�តវ�បឈមមុខ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចែតងែត “ចូរែស�ងរកនរគរៃន�ពះជមុនសិន”
ជ�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ។
32 េហយឥឡូវេនះ បង�បស�គីន ែដល�ពះជមច ស់បនប ជូ នគតេ់ ទីេនះ
េហយេបកឲយពួកេយងបេងកត�កមជំនុំែដលមនជំេន ដម៏នតៃម�ដូចេយង�ល់គន
មនែដរ េយងសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ង�ជលេ� ចំេពះ�ពះជមច ស់ថនិង
ចូលរមួកនុង�គបក់មមវធីិទងំអស់ែដលេយង�ចេធ�បន។ េហយ�បសិនេបេយង�តវ
បនេសនសំុឱយអំពវនវ ឱយែស�ងរក ឱយេធ� សូមឱយក� យជទ�នេ ឯ…�គនែ់ត
ចងេ់ធ��។ េឃញេទ?
33 រក��ជ�រេ�យមនកិត�ិយស សូមរស់េ កនុងជីវតិែដល�តឹម�តវ។ កុំ
េ�យអំពល់មកេល�។ េយងកំពុងរស់េ �គចុងេ�កយ។ េយង—េយងយឺត
េពលេហយ។ សូមរស់េ េ�យ�� ត។ ែមនេហយ ជីវតិខញុ ំ ជីវតិរបស់អនក ជីវតិ
ទងំអស់របស់េយង �តវបនេរ សេ ចំេពះ�ពះ។
34 យុវវយ័របស់េយងេទបែតជិះជំុវញិ ពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ ពីករសែម�ង
េដមបបីង� ញ និងរ�តែ់ថមេទ តឆង យពី�ពះ។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េនះ
ជករពិត។ ខញុ ំេឃញ�េ កនុងកូនៗរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំេឃញថខ�ួនខញុ ំកំពុងែត
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េ កែន�ងែដលមនិ…អនក�តវែត�បមូលផ�ុ ំគន េ ថ� យបងគំ�ពះ �ពះគមពរីបនែចង
យ៉ងដូេចនះថ “េ េពលែដលេយងេឃញថៃថងេនះេនះជិតមកដល់ សូមរមួគន
កនែ់តេ�ចន។” េបេ ទីេនះមនែតពីរនកេ់ទេធ�ជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។ េនះ
េហយជ…េហយ�បសិនេបេយងរមួគន េហយេគរពថ� យបងគំ�ទង ់ �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលថ “កែន�ង�មនមនុស�ពីរឬបីនកប់នជួបជំុគន កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំកស៏ថិតេ
ក�� លចំេ�មពួកេគែដរ។”
35 ឥឡូវេនះ ដូចែដលខញុ ំបននិយយពីមុន បង�បស�គីនបន�បបខ់ញុ ំេហយ
គតប់ននិយយ�។ �បពនធខញុ ំមក�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលគតនិ់យយេពលខញុ ំេ ឆង យ។
េនះេហយគតប់ននិយយេ �ពឹកេនះថ “េវទិកេនះ�តវបនេបក�គបេ់ពល។”
ឥឡូវេនះជធមម�…េនះជករេបកឱយខញុ ំនិយយ។
36 ឥឡូវេនះ ជធមម�ខញុ ំ�តវេធ�ដំេណ រេ េជេហ��នេ់វ លរដ�អិនេឌ ន�យ�
េដមបផី�ល់នូវ�រមយួែដល�ពះបន�បទនដល់ខញុ ំេដមបនី�ំេ កន�់បជជន។
េ អស់ទងំផ�ូវេ េជេហ��នេ់វ លរដ�អិនេឌ ន�យ�េហយអនក�ល់គន
េដរ�ម�បេទសនិង�� ប�់មែខ��តេ់ដមបទីទួលបន�រ ពីេ�ពះេនះជអ�ីែដល
េយងកំពុងរស់េ ។ េឃញេទ េនះជអ�ីែដលេយងមកេ ទីេនះ។ ែមនេហយ េយង
មនិចបំចេ់ធ��េទ តេទ។
37 �ពះបនផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ�រមយួខញុ ំ�ចេដរេ ទីេនះេ កនេ់វទិកេហយ
ផ�ព�ផ�យ� េហយមន�រមមណ៍មនេសរភីពកនុងករេធ��។ ែមនេហយ។ េហយ
ខញុ ំេជ ថ �ពះដម៏នឫទធ នុភពនឹង�បទនពរដល់អនក�បសិនេបអនកនឹងឈរេ
ែកបរ�ពះវ�ិរេនះឥឡូវេនះ កនុង�កមមនុស�។ មនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ សូមេចញេ
េ�កេមលថេតេយងនឹង�ចទទួលយកអនកេផ�ងេទ តចូលមក។ េឃញេទ សូម
និយយេ កនអ់នកដៃទេ �គបទី់កែន�ងនិយយេ កនព់ួកេគអំពី�ពះវ�ិរ
របស់េយងនិងអតថនយ័របស់�។ អ�ីែដល�កមជំនំុរបស់េយង…េយងេ ទីេនះ។
េយងចងេ់�យអនកនមំនុស�មក ជមនុស�ចែម�ក េហយខញុ ំ�បកដថ�ល�ស�មប់
េយងទងំអស់គន ។ េឃញេទ? េយងមន�គរមយួែដលេយងអរគុណ�ពះ។
េយងអរគុណកែន�ងេនះែដលបនជួបជំុគន ។
38 ប៉ុែន� “ប៉ុែន��ពះដខ៏ពងខ់ពស់បំផុតមនិគងេ់ កនុងវ�ិរែដលបនបេងកតេឡង
េ�យៃដមនុស�េទ េឃញេទ ដបតិ�ថ នសួគជ៌បល�័ងកអញ េហយែផនដីជ
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កំណល់�ទេជងអញ េតឯងនឹងរកកែន�ងឯ�ឲយអញបនស�មក? ប៉ុែន�
�ងកយមយួែដលអនកបនេរ បចំស�មបខ់ញុ ំ។”

39 េហយេយងគឺជរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ។ ដូេចនះេ េពលេយងផ� ស់ពីអគរ
មយួេ អគរមយួ ខញុ ំេជ ជកក់នុងករនយំក�ររបស់េយង េហយេយងនឹងមក
ចុះេហយមនកមមវធីិេ�បសឲយជ។ និងអ�ីែដល�ពះអមច ស់បនបង� ញឱយេយងេធ�
បនេយងនឹងេធ��េ ទីេនះ កនុង�ពះវ�ិរ រហូតដល់�ធំេឡងអនក�តវយក�េ
កែន�ងេផ�ងេទ តនិងកែន�ងេផ�ងេទ តរហូតដល់�ពះេយសូ៊វយងមក។ សូម�ពះ
�បទនពរ។

40 [េយបល់របស់បងភរ�ីគីនេហយបនទ បម់កគតសំុ់ឲយបង�បស �បណ�ំ
េដមបែីតង�ងំគត។់ ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអឌី។]

សូមឱនកបលចុះ។

41 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ដូចែដលេយងឈរេ ទីេនះេ េលេវទិកេនះ ែដល
តំ�ងឱយេ េល�សនៈេ ទីេនះ េយងដឹងថ—េយងគឺជមនុស�ជតិែដល
កំពុង�� បដូ់ចជេ េលែផនដីេនះគឺមនករ�ពយបរមភ។ េយងេមលេ �មផ�ូវ
េហយេឃញអំេពបបបនសរេសរេ �គបទ់ីកែន�ង េហយសិររីងុេរ ងរបស់
�ពះអមច ស់កំពុងែតចកេចញយ៉ងេល ន។ េហយេយងដឹងថេ េពលែដល
សិររីងុេរ ងរបស់�ពះអមច ស់េឡងេ  ដូេចនះ�កមជំនុំនឹងេ ជមយួគន ។ �ពះអងគ
េអយ េយងចងេ់ ទីេនះ។

42 �គនែ់តពីរបីៃថងមុនេនះ ែដលឈរេ ទីេនះេ េល�ជងផ�ូវ �គនែ់តឆ�ងកត់
�មផ�ូវេមលកបនួដែង�រេនះេដរេ �មផ�ូវ។ េហយេឃញអនកទងំេនះរថេ�កះ
ស ងគ មេលកទី ១ ចស់បននមំុខេគ បនទ បម់កគឺធុងធុនធងន ់ េ ពីេ�កយ
បនទ បម់កផក យមស—មនម� យ �គ�រែបកបក ់ �បពនធយំេហយេកមងមន ក់
បនបតប់ងឪ់ពុករបស់ខ�ួន ែដលជម� យចស់បនបតប់ងកូ់ន�បស។ ខញុ ំគិតថ
“�េ�ក ម�កំ�ស់” ែដលឈរេ េលចិេ ច មផ�ូវេហយេមលអ�ីែដលឆ�ងកតែ់បប
េនះ។ បនទ បម់ក ខញុ ំកតសំ់គល់ដូចជពួកេគឆ�ងកតអ់គរេនះ ត ន�ីបនផ� ស់ប�ូរ
េ ជ ចូរេ មុខទ�ន�គី�ទ ន។ េដរែហកបនួរបស់ពួកេគេ ខងេ�កយ ប៉ុែន�
េ េពលែដលពួកេគឆ�ងកតក់ែន�ងេនះ!
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43 ឱ�ពះជមច ស់េអយ! ខញុ ំកំពុងែតគិតអំពីេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួេទ តែដលនឹង
មកដល់ ជកររស់េឡងវញិេ េពលែដល�ទងក់ំណតេ់ពលេវ�េចញមក មុន
ពួកបរសុិទធបុព�បុរស។ “ដបតិេយងែដលេ រស់និងមនិេសសសល់ឬ��ងំអនកែដល
េដកលកេ់ េហយេទ។ ែ�តរបស់�ពះជមច ស់នឹងផ�ុ ំេឡង មនុស��� បេ់ កនុង
�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិជមុន។ បនទ បម់កេ េពលែដលេយងេមលេឃញករ
អ�ច រយ…�គនែ់តមនុស�នឹងេដរកបនួេឡងេលេមឃ េហយេយងនឹងឈររងច់កំរ
ផ� ស់ប�ូររបស់េយង េ�យដឹងថេយងនឹងឈរកនុងបនទ ត។់ េហយ�ពះជមច ស់ឲយ
េយងក� យជទ�នេ�ម ះ�តង។់
44 មនែតអនកែដលពិតជបនចូលរមួនិងបនេធ�ស ងគ មែតប៉ុេ�� ះ េ�យដឹង
ថអ�ីែដលពិតជមននយ័េដមបេីមលរថេ�កះទងំេនះបរឆ�ងកត។់ េហយ�ពះ
េយងគិតថអនកែដលបនតសូ៊កនុងជីវតិនឹងដឹងពីនយ័ េ េពលែដលេយងរងច់ំ
ដល់េវនរបស់េយងេ ទី�ងំនិងទីកែន�ងកររស់េឡងវញិនឹងេកតេឡង។
45 េហយេនះប�ូន�បសរបស់ខញុ ំឈរេ ទីេនះបនទទួលករបណ�ុ ះប�� លល�
បនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេស� កពករ់ងច់បំុរសចំ�ស់មន ក�់កៃ់ដេលគត ់ មន ក់
ជទ�នេជងចស់ មកពីជួរមុខេគ េ�យដឹងថគតក់�៏តវចូលរមួ�បយុទធផង
ែដរ។ �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ជមយួៃដែដលមនិ�កសមេនះខញុ ំនឹង�កេ់លពួកេគ
ែដលជបង�បសរបស់ខញុ ំេ កនុងករតំ�ងរបស់�ទង។់ សូម�បទនពរដល់បង
�បស�គីនជទី�ស�ញ់ ែដល�ពះបន�បទនពរេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
សូមឱយគតអ់នុវត��រេនះ �ពះអមច ស់េអយ ចូលេ កនុងទី�កងនិងកែន�ង�
ែដល�ទងនឹ់ងេ គតេ់ ។ សូមឱយគតេ់�ម ះ�តងេ់ពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។
រស់េ កនុងជីវតិែដលខពស់ជងករតិះេដ ល។ �ពះអងគេអយ សូមេ�យគត់
មនចិត�ៃនមនុស�ែដល�ចបេ�ង នេគដឹកនេំគ�មផ�ូវែដលេយងទងំអស់គន
ចងេ់ដរ។ ផ�ល់ឱយ�ពះអមច ស់េអយ។
46 សូម�បទនពរដល់ភរយិដេ៏�ម ះ�តងនិ់ងកូនៗរបស់គត។់ សូមជូនពរដល់
ករខិតខំរបស់េយងេ ទីេនះកនុងនមជបងប�ូន�គី�ទ នេ េលែផនដីេនះែដល
េយង�ចអនុវត�ដំណឹងល�ដល់ចុងបំផុតៃនេ�កិយ។ សូមប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ទងេ់ គត។់ េយងសូមអធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គីសទ ដូចែដល
េយងបនថ� យគតេ់ �ទង។់ �ែមន៉។
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សូម�ពះ�បទនពរអនកបង�បស ភរ។ី អនុវត��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់! �
ែមន៉ 
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