
�ងទឹកេ�បះែបក

 �ពះអងគ ទូលបងគំេជ  �ពះអងគ ទូលបងគំេជ
�គបទ់ងំអស់ �ចសំេរចបន �ពះអងគេអយ ទូលបងគំេជ ។

2 ចូរឲយេយងេ ែតឈរមយួែភ�ត និង ឲនកបលចុះ។ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ
ទូលបងគំេយងខញុ ំពយយមេ កនុងករ បនទ បខ�ួនេដមប ី ប ជ កេ់ កន�់ទងេ់�យ
ករ សរេសរតំេកងេ�យជំេន ។ េហយេយងអធិ�ថ ន�ពះអមច ស់េអយ ឥឡូវេនះ
ែដល �ទងេ់ ែតបន�កចន់ំបុង័ជីវតិដល់ទូលបងគំ �បទនឲយទូលបងគំនូវអ�ី ែដល
ទូល បងគំ �ល់គន �តវករ �ពះបនទូល�ទង។់ ទូលបងគំទូលសូមេ�យនូវ�ពះនម�ពះ
េយសូ៊វ ។ �ែមន។

3 សូមអងគុយចុះ។ ខញុ ំ�បកដ ចបស់�ស់ េបខញុ ំនិយយ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល
ទងំអស់នូវពកយ “�ែមន” ឥឡូវ ែដលជទីេកតសរេសរដល់�ពះ េនះ�ពះពរៃន
�ពះជមច ស់េ ែតគងេ់ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន េ ទីេនះ។

4 ខញុ ំបនអងគុយេ �ពឹកេនះ និង �� បជិ់តេ នឹងកមមវធីិដរ៏កី�យ ជមយួករ
េធ� ទីបនទ ល់ មនររេប បខុសៗគន ែដលមន ក់ៗ បនបង� ញ។ េហយ �� បអ់នកមក
ថមី បងប�ូន�បសមកពីបបទីស�េ ទីេនះ ែដលបនមកសូមេទសស�មបក់រគិត
ែដលខុសបន�ិច។ ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ថមីៗជមយួមនុស�មយួ ចំនួន
ែដលមនភពជមនុស��គប�់គន ់ ឬ—ឬសុភពបុរស�គប�់គន ់ ផងែដរ េបគត់
គិតថគតម់នកំហុស។ គតពិ់តជមនិែមនសំុេទសចំេពះខញុ ំេទ �មនិែមនជខញុ ំ
េទែដលគតសំុ់េទសចំេពះ គឺជ�ពះជមច ស់វញិ។ ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំរកី �យចំេពះ
ករេនះ�ស់េឃញ។ �ពះជមច ស់�បទនពរដល់បងប�ូន�បសេយង និង បងប�ូន
ែដលអនកផ�យដំណឹងល�។

5 ខញុ ំគឺជបបទីស� អនកដឹងេហយ ខញុ ំធ� បជ់កមមសិទធ របស់�កមជំនុំបបទីស�
េ�យផទ ល់ខ�ួន។ ខញុ ំជសមជិកេ �កមជំនុំ េបសកជនបបទីស�។ េពលខញុ ំមក
កនុងចំេ�មមនុស� ខញុ ំដឹងថអនកមន�រមមណ៍ែបប�។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចគន
ដូចជេពញេ�យអ�ីមយួ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹង។
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6 ខញុ ំចងចពីំបទពិេ�ធនដំ៍បូងរបស់ខញុ ំ ៃនករជួបជមយួពួកេពនេតកុស� េ
ដូ�៉ជីេអក រដ�មសីុីកូ…ខញុ ំសូមេទស ខញុ ំបនេ ដូ�៉ជីេអក េដមបេីធ�ដំេណ រសទូច�តី
េហយេចញពី ដូ�៉ជីេអក េ  អិនេឌ �យ�។ េហយខញុ ំបនេឃញ�ពះនម
ៃន “�ពះេយសូ៊វ” េលរថយន�និងអ�ីៗទងំអស់ េហយ ខញុ ំ�� បក់មមវធីិរបស់េគេ ៃថង
េនះ។ េហយ ៃថងបនទ បេ់គេសនរឲយខញុ ំេឡងេ េវទិក េដមបនិីយយពកយខ�ះៗ េហយ
ខញុ ំកប៏នេធ�។ េហយ…េគសួរខញុ ំថេតខញុ ំមកពី�កមជំនំុ� និង ខញុ ំ�បបេ់គថ ខញុ ំមក
ពីបបទីស�។

7 េហយេ យបេ់នះ េគមនបុរសជនជតិែសបកេខម មន ក ់ ជអនកអធិបបយ
គតេ់នះ មន�យុ៨០ឆន េំហយ េ�យគតប់នេឡងេ េវទិក។ ជមតិ�ចស់
ពួកេគេសទរែតនគំតេ់ចញផង។ គតជ់មន កក់នុងចំេ�ម ៃនអនកពក�់វធំ
ពន័ធកិចចពីេល ពណ៌សំពតក់មំញ ី និង មនជយេ�មសត�ពណ៌សជុំវញិ។ េហយ
ខញុ ំគិតថ “អនកែដលេ ទេីនះ ជអនកេទវវទូិ ជមនុស�អ�ច រយ េហតុអ�ីបនជ
េគ�បគល់កមមវធីិឲយេ មតិ�ែដលជ�ែបបេនះ? ល� ល� បុរសជ�គួរែតមនេកអី
េ កែន�ង�មយួ អងគុយេ ទីេនះ។”

8 ពួកេគអធិបបយេ ៃថងេនះ អំពី�ពះេយសូ៊វ បនេធ�េ េលែផនដី។ ប៉ុែន�
គត ់ យកអតថបទគតម់ក ខញុ ំេជ ថ�េ កនុង គមពរីយ៉ូប…៧:២០ ខញុ ំមនិចបស់ែដរ
�បែហលខគមពរីហនឹង។ េទះជយ៉ង� េនះ�គនែ់តជករដក�សងប់៉ុេ�� ះ មន
ខ�ះៃនខគមពរី “េតអនកេ ឯ�េពលេយង�ក�់គឹះែផនដីចុះ េពល��េពល�ពឹករះ
េឡងទងំ អស់គន និងបុ�តរបស់�ពះជមច ស់ែ�សកេឡង េ�យអំណរ?” េហយ
គតនិ់យយ អ�ីែដលមនេ �ថ នសួគ ៌ កលេបេគនិយយអ�ីែដលេកតមនេ
ែផនដី។

9 េហយ �បែហល៥នទីមុនចបេ់ផ�មអធិបបយ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់
បះ៉នឹងគត ់ េហយគតេ់�តេឡងេលក�មល និងចុចែកងេជងផគុ ំគន ។ ខញុ ំេអយ
មនធ� េ�ចន�ស់�េសទរែតពកក់�� លេវទិកេហយគតេ់ដរេចញេ  និយយ
“អនកមនិមនធ� �គប�់គនេ់ ទីេនះស�មបខ់ញុ ំេដមប ីអធិបបយេឡយ។”

10 ករពិត ខញុ ំ�បែហលជ�យុៃមភឆន ។ំ ខញុ ំគិតថ “�បសិន—េប េនះជករ
េកតេឡងចំេពះបុរសជ� េត�នឹងេកតមនចំេពះខញុ ំយ៉ង�”? ដូេចនះេឃញេទ?
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11 តំ�ងឲយកររក�អ�ីៗ ឲយមនស�� បធ់ន ប ់ ស�មបប់ងប�ូនថមីរបស់េយង
ែដលេយងពិតជ�� គមនព៍ួកេគមកកនុងករ�បកបគន របស់េយង។ ខញុ ំេឃញ ខញុ ំ
េជ  ថពួកេគបនចប�់រមមណ៍េលសពីសងឃអងគុយេ ទីេនះខញុ ំគិតថ�បេភទ េអ
ឡង ់ជមនុស�របស់ខញុ ំែដលពួកេគជកតូលិក។ េហយមនប�ី�បពនធមយួេទ ត ជ
អនកបបទីស�ែតខុសគន ។ អនក�បែហលមនករ�ចបូក�ចបល់បន�ិចមយួ�សបក។់ ខញុ ំ
ឮ បងប�ូនមន កនិ់យយពីេរ ងេនះប៉ុែន�ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងពយយមបង� ញ។ េ េពល
ែដល ប�ូន�បស �កេរ ន…បនទ បពី់បននិយយេ ទីេនះ គតទ់ទួលបនេព
េពញេ�យអំណរ ពីករដឹងៃនករយងមករបស់�ពះអមច ស់កនែ់តេក កគត់
—គត ់និយយជភ�មនិ�គ ល់ដល់េយង។ េហយេយងមនអនកបកែ�ប ផ�ល់
ករបកែ�បដល់េយងែដរ។ ែដលខគមពរី និយយ “េបគម នអនកបកែ�បេទចូរឲយេគ
មនេសចក�ីសុខ�ន�របស់េគចុះ” ប៉ុែន�េប—េបពួកេគ និយយភ�ដៃទបនទ ប់
មកបកែ�ប� �និងក� យជករទស�នទ៍យ។ ដូេចនះមនករ�ចបូក�ចបល់បន�ិច
—គឺពីរនកនិ់យយកនុងេពលែតមយួ។ ឥឡូវេនះមនិមនករ�ចឡំេទ តេទ េមល
ពីេ�ពះ មន កៃ់នពួកេគផ�ល់ករបកែ�ប និងមន កេ់ទ ត េធ�ករែថ�ងទំនយ។ េឃញ?
ដូេចនះ េនះគឺ…

12 ខញុ ំគិតថ ខញុ ំគួរឲយបងប�ូនរបស់េយងបនយល់ េបពួកេគមនិយល់ ពីេ�ពះ
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគបកែ�បយ៉ង�តឹម�តវ…េតអនកកតស់មគ ល់ថេពលេវ�
មនកំណតសំ់�បម់ន ក់ៗ ឬេទ? េហយ មន កេ់ទ តបនេពញខ�ួនគត ់ េ�យ
វ ិ ញ ណរបស់�ពះកំពុងែថ�ងទំនយ�មរយៈមន ក ់ កំពុងបកែ�ប មន កេ់ទ តនឹង
ផ�ល់ករបកែ�ប។ ដូេចនះ�បែហលជចបស់ ែដលអនក…េយងមនិែមនជ…អ�ីមយួ
ចំេពះគំនិតធមមជតិ…ដូចជបងប�ូន�បសមន កប់នេធ�ករសូមេទសេ �ពឹក
េនះ។ �ជករយល់ �ចឡំបន�ិច ដល់មនុស�ែដលមនិយល់។ ប៉ុែន�អស់អនកែដល
េ ជ ទ�ន េជង ចស់ៃនសមរភូម ិ ែដលេយងកំពុងែតេ  េហតុអ�ីេយង�ច
យល់ ពីអ�ីទងំអស់ េនះបន។ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តគិតថ ខញុ ំនិយយខ�ះពី� ថ�ជ
ករ�តឹម�តវ។

13 ឥឡូវខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថមនិែមនជកែន�ង ែដល�តវនិយយេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�កនុង
សភពែបបេនះ �គបគ់ន គួរែត�� បេ់រ ងតូចមយួសិនខញុ ំ…អនកដឹងថ មតិ�មន កេ់នះ
និយយថបុរសជនជតិែសបកេខម ជ�និយយ “អនកមនិមនទីធ� លមម�គប�់គន់
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នឹងខញុ ំ អធិបបយ េឡយ” អនកមនិមន េពលេវ� �គប�់គន ់ស�មបខ់ញុ ំអធិបបយ
េឡយ។ [�កមជំនំុ�ទរ—Ed] ។ សេម�ងយូរ។
14 បុរសេនះនិយយៃថងមយួ និយយថ “អនកដឹកនេំឡងមក គតជ់
�គគង� ល២០ឆន េំហយ។ េហយគតអ់ធិបបយ�តឹមែត៣០នទី េរ ង�ល់�ពឹក
ៃថង�ទិតយនីមយួៗេ �ពះវ�ិរេនះ” េហយ គតនិ់យយថ “េ �ពឹកៃថង�ទិតយ
េនះ គត ់អធិបបយ៣េម៉ង។”
15 េហយ ដូេចនះ �កម�បឹក�ចស់ទុំ េ គតចូ់លកនុងនិង និយយ “�គគង� ល
េយងពិតជរកី�យជមយួអនក�ស់។” និយយ “េយងែតងដឹង—ថអនក ឈរ
េដមប�ីងំេ ស�មប�់ពះគមពរីនិងសិទធរបស់�។” េហយនិយយ “េហយ អនក ែតង
និយយែកត�មងេ់យងេដមបបីនបរសុិទធេ ចំេពះមុខ�ពះជមច ស់។ េហយ េយង
ពិតជ�ទរជមយួអនកេហយ េយងេជ ថអនកជ អនកបេ�មរបស់�ពះជ មច ស់។
េហយេយងពិតជរកី�យជមយួ�រេ �ពឹកេនះែដរ។ ប៉ុែន�” និយយ “មនេរ ង
មយួែដលេយងចងសួ់រដល់អនក” និយយ “េយងឲយេពលអនក ជចស់ទុំ” និយយ
“េរ ង�ល់�ពកឹៃថង�ទិយអនកអធិបបយ�តឹមែត៣០នទីែតៃថងេនះ អធិបបយ បីេម៉ង”
និយយ“ឥឡូវចងចេំយងរកី�យជមយួ�គបទ់ងំចង� ករ់បស់�។ �ពិត �បកដ”
េធ�ឲយមនុស�ចស់ៗមន�រមមណ៍ល� អនកដឹងេទ។
16 គតនិ់យយ “ល� បងប�ូនេអយ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ�ជយ៉ង�” និយយ
“េរ ង�ល់�ពឹកេពលខញុ ំេ …ខញុ ំ�តវបនេ េ េលេវទិក” និយយ “ខញុ ំ�កស់ករ�គប់
មយួ�គបក់នុងមត”់ គតប់ន� “�គនែ់តជ ជក�់” និងនិយយ “េពលសករ�គបប់ន
អស់” គតប់ែនថមថ“�មនរយៈេពលែត៣០នទី” និងនិយយ“ដូេចនះ ខញុ ំប ច ប់
ករអធិបបយ។” គតនិ់យយ “អនកដឹងេទ �ពឹកេនះ ខញុ ំគិតថខញុ ំេលសេម៉ងបន�ិច។
ខញុ ំេ�� ះ�េចញ ខញុ ំមនេលវកនុងមតខ់ញុ ំ” [�កមជំនុំេសច—Ed]។
17 ខញុ ំនឹងមនិ�កអ់�ីេ កនុងេឡយ ដូេចនះ េយងសងឃមឹថ េយងមនិមនេលវកនុង
េ�េ ៉ េឡយ។ ប៉ុែន�េយង…ខញុ ំសងឃមឹថមនិមនពកយ��កកេ់ឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
�គនែ់ត…អនកដឹងេទ សូមបែីត�ពះជមច ស់កម៏នកំែប�ងសងួតែដរ អនកដឹងេទ។
18 ដូេចនះេយងអរគុណែដលអនកបនមកទីេនះនិងមនេពលេវ�េនះេដមប�ីបកប
គន និង—និងជមយួអភយ័ឯកសិទធយ៉ងពិេសស េដមបកីចន់ំបុង័ជីវតិម�ងេទ ត
កនុងរេប បធមម�តូចមយួរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំដឹង ជេទវវទូិមន ក ់ េពលបុរសមន កេ់នះ
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និយយេ ទីេនះកលពីយបម់ញិែដលគត ់ មកពីអងេ់គ�សខញុ ំមនិចូលចិត�ឈរ
េ  ពីេ�កយមនុស�ែបបេនះ ជមយួករសិក�របស់ខញុ ំ�តឹមែតថន កទី់—�បពីំរ។
ប៉ុែន�ខញុ ំសងឃមឹថ�ពះជមច ស់នឹងបក��យដល់អនក ពីនយ័ែដលមនេ  កនុងចិត�
របស់ខញុ ំ។ េឃញ? េបពកយខញុ ំមនិ�តឹម�តវ ករេផ� តរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ—ខញុ ំទុកចិត� ។

19 ឥឡូវចូរឲយេយង�នខគមពរី។ មនមនុស�ជេ�ចន ចូលចិត��ន�មេ�កយ។
ខញុ ំនឹង�នេ �ពឹកេនះ ស�មបពី់របីដង ពីកណ� េយេរម ពយករ ីជំពូក២ េហយ ខញុ ំ
នឹងចបេ់ផ�មឥឡូវចបពី់ខមយួ។

�ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉កម៏កដល់ខញុ ំថ

ចូរេ ចុះ េហយែ�សក�ក�់តេច ក ពួក�កងេយរ�ូឡិមថ
�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលដូេចនះ គឺអញនឹកចពីំឯងកលេ េកមង
ែដលឯងមនចិត�កួចចំេពះអញ េហយពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់ឯង
កលេទបនឹងបនគន  គឺែដលឯងបនេដរ�មអញ េ កនុងទីរេ��ថ ន
ជកែន�ងែដលឥតមនអនក��បេ�ពះេឡយ។

�គេនះ អុី��ែអលជពួកបរសុិទធដល់�ពះេយហូ�៉ ជផលដំបូងៃន
េសចក�ី ចំេរ នរបស់�ទង ់ �ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អស់អនក
�ែដលសីុបង�ិនេគ េនះនឹង�តវមនេទស េសចក�ី��កកនឹ់ងមក
�គបេលអនកេនះ។

ឱពួកវង�របស់យ៉កុប និងអស់ទងំ�គ�រៃនពួកអុី��ែអលេអយ
ចូរ�� ប�់ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉ចុះ

�ទងម់ន�ពះបនទូលសួរថ ពួកពធយុេករបស់ឯង�ល់គន  បនេឃញ
មន េសចក�ីទុចចរតិយ៉ង�េ កនុងអញ បនជេគថយេ ឆង យពី
អញដូេចនះ �ពមទងំ�ប�ពឹត��មេសចក�ីឥត�បេយជន ៍ េហយកេ៏ ជ
ឥត�បេយជន�៍គបគ់ន ផង

េគកម៏និបនសួរថ �ពះេយហូ�៉ែដលនេំយង�ល់គន  េឡងេចញពី
�សកេអសីុពទមក េហយបនន ំ េយងេដរកតទី់រេ� �ថ ន ជកែន�ង
ែដលមនសុទធែត�លខ�ច ់ និងជង�ុក គឺជទីមនែតដីហួតែហង និង
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ម�បៃ់នេសចក�ី�� បទ់េទ ជកែន�ងែដលឥតមនមនុស�េដរកត ់ ឬ
មនុស����ស័យេ េឡយ…េត�ទងេ់ ឯ�?

អញកប៏ននឯំង�ល់គន ចូលេ កនុង�សកដសំ៏បូរ េដមបឲីយបន
បរេិភគផល និងរបស់ល�ៃន�សកេនះ ប៉ុែន�កលឯង�ល់គន បនចូល
េ េហយ េនះបនេធ�ឲយ�សកអញេ ជេ�ម ក េ�គក េហយឲយមរដក
របស់អញ បន�តឡបជ់ទីស�បេ់ខពមវញិ។

ពួកសងឃកម៏និបនសួរថ េត�ពះេយហូ�៉�ទងគ់ងេ់ ឯ�ែដរ គឺ
ពួកអនកែដលកនេ់�ប�កឹតយវនិយ័ េគមនិបន�គ ល់អញេទ ពួក�គប�់គង
បន�ប�ពឹត�រលំងនឹងអញ េហយពួកេ��បនទយ េ�យ�ពះបល
ផង េគបនេដរ�មែតរបស់ែដលឥតមន�បេយជនអ៍�ីេ�ះ។

េហតុដូេចនះ �ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អញនឹង…ត�៉នឹងឯង
�ល់គន េទ ត េហយនឹងកូនេ របស់ឯងតេ ែដរ។

ដបតិ…មនែតឆ�ងេ ឯេកះទងំប៉ុនម នរបស់ពួកគីទីមេមល េហយ
ចតេ់គេ ឯ�សកេក�រ ឲយពិចរ�យ៉ងអស់ពីចិត� េនះនឹងេឃញ
េបែដលមនអ�ីឲយដូចឬេទ ។

េតែដលមន�សន�៍ ផ� ស់�ពះរបស់ខ�ួន ែដលមនិ…ែមនជ�ពះ
ផង ឬេទ ែត� ស�របស់អញបនដូរ�ពះដជ៏សិរលី�របស់ខ�ួន ឲយបនែត
របស់ែដលឥតមន�បេយជនវ៍ញិ។

�ពះេយហូ�៉�ទង�់ពះបនទូលថ ឱៃផទេមឃេអយ ចូរឲយនឹកែប�កពីដំេណ រ
េនះេហយឲយភយ័…សេមប មចុះ �តវឲយមនចិត��តេមចេ  ។

ដបតិ� ស�អញបន �ប�ពឹត�អំេព��កក២់យ៉ង គឺបនទងំ
េបះបងេ់ចលអញ ែដលជកបលទឹករស់ េហយបន�បេ់ធ��ងវញិ
ជ�ងេ�បះែបក ែដលទុកទឹកមនិបនផង។

20 សូមឲយ�ពះអមច ស់ បែនថម�ពះពរ�ទង ់ដល់អនក�ន�ពះបនទូល�ទង។់ ខញុ ំចង ់ឲយ
—ឲយយកអតថបទេនះ ជ �ងទឹកេ�បះែបក។
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21 េពលបន�នកនុងខគមពរីេនះ េ �ពឹកេនះ ែដលអស់ទងំខគមពរី�តវបនផ�ល់
�មរយៈករប�� លមក។ េយងមកកនុងដំ�ក�់ពះអមច ស់ ស�មបក់រែកែ�បពី
ករយល់ដឹង។ េហយ ជួនកលេយងេឃញ…េរ ងតូចមយួេ កនុងរេប បេនះ។
22 ដូចជទ�នមន កេ់នះ ខណៈេពលកន�ងេ  បននិយយមកកនេ់យង
េហយនិយយពីអ�ីមយួជក�់កែ់ដល�បែហលជ�បេទសេផ�ងេទ ត មនមី
សីុលពិតឬ—ឬអ�ីមយួកនុងគំនិត េហយេយង�តវែស�ងរកអ�ីមយួេដមប�ីបតិកមមកនុង
—កនុងយុទធ� ស�ទ�ន។
23 ជករពិត ដូចគន អ�ីែដលេកតេឡងកនុង�ពះវ�ិរ កនុង�កមជំនុំ ែដលមនុស�
កំពុងអធិបបយ ឬេបគតជ់អនកផ�យដំណឹងល�កនុងទី�ន។ េពលគតេ់ឃញ
ករេងបេឡង និង អ�ីមយួែដលចបេ់ផ�ម បន�ភពេកមងខចីរបស់� ឬអ�ីកេ៏�យ �
គឺបុរសេនះេហយេបសិនជគតជ់អនកបេ�មរបស់�ពះែមន េហយបិទេ េរ ង
ទងំ អស់ េនះឲយេ ឆង យពីគំនិតរបស់មនុស�ែដលពួកេគេ កនែ់ត ឆង យពី�។
េហយេយងមនិចងឲ់យេរ ងេនះេកតេឡង ដល់េយងេ កនុងទី�ងំែបបេនះេទ។
24 ឥឡូវកនុងសមយ័េយេរមេ ទីេនះ ករែថ�ងទំនយរបស់គត ់ មន
រយៈេពល៦០ឆន េំ េហយ �ងំពីមរណៈភពរបស់—េអ�យ—េអ�យ។
េហយ ពួកេគមនរយៈេពល�បមណ៦០ឆន េំ�យគម នពយករធីំៗ។ មន
�បគុក និង ពយករតូីចៗេផ�ងេទ តប៉ុែន�េអ�យគឺជពយករធីំចុងេ�កយ។
េហយមនុស�េ សមយ័ េនះ មនិមននរ�មន កេ់ គតេ់ចញេឡយ។ ពួកេគ
រ�តអ់ែណ� ត។ ប៉ុែន� េ  ែតជ� ស�របស់�ពះ បនរ�តអ់ែណ� តេ �សក
េនះ ឥឡូវ—ែដលេយងេឃញពួកេគេ កនុងេនះេពលេយេរមមកែថ�ងទំនយ
ឲយពួកេគ។ េហយេយេរម…គតែ់ថ�ងទំនយមុនករនិរេទសេហយគតក់និ៏រេទស
ជមយួេគែដរ។
25 េហយបនទ បម់កជករពិត �នីែញ៉ល មកបនទ បពី់េយេរម។ េហយ�នី
ែញ៉លនិយយថ គតយ់ល់�មរយៈបទគមពរី កំឡុងេពល៧០ឆន  ំ ែដលពួកេគ
េ  ទីេនះ។
26 ករពិត មនពយករេីផ�ងេទ តកនុងចំេ�មពួកេគ ែដលចងេ់ធ�នឹមេនះ
េពលែដលគតប់ន�កេ់ េលក របស់គត ់ ែដល�ជេរ ងតូចមយួ ែដល
“កនុងរយៈេពលពីរឆន  ំ េហយ �ពះជមច ស់នឹងនេំគ�តលបម់កវញិ” ប៉ុែន� េយេរម
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ដឹងថខុស ពីេរ ងេនះ។ េហយេយងដឹងពីអ�ីែដលបនេកតេឡងដល់ពយករជី
អនកែដល ែថ�ង ទំនយខុសគត�់� បេ់ កនុងឆន េំនះ។ ដូេចនះ�ពះជមច ស់នឹងមនិ
អនុ ញ តិឲយគតឈ់រេ បនេទ។
27 េហយឥឡូវេយងកតស់មគ ល់�ថ នភពៃនមនុស�េ កនុងសមយ័េនះ។ ឥឡូវ
ខញុ ំមនិចងឲ់យអនកយល់�ចឡំពីខញុ ំ (ខញុ ំ—ខញុ ំមនិត�មងរ់ក) កនុងអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយេ
ទីេនះគឺខគមពរីខ�ះនិង កំណតស់មគ ល់តូចមយួ។
28 ខញុ ំមនិធ� បប់ន—បនកត�់�ខគមពរី និងអ�ីេផ�ងេទ។ ប៉ុែន�បនទ បពី់ខញុ ំ
ឆ�ងកត២់៥ឆន េំលកទីពីរេហយ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងចដូំចពីមុនេឡយដូេចនះខញុ ំសរេសរ
ខគមពរី និង អ�ីែដលដឹងពីេនះ កែន�ងែដលខញុ ំ�តវេ ែតប៉ុេនះ។ េហយ មនេពល
េ�ចនេដមប ី អធិ�� នដល់អនកជមងនិឺងអនកេផ�ងេទ តេហយចកេចញេ ខញុ ំមនិមន
េពលេដមប ីេរ ន�មអ�ីែដលខញុ ំគួរេឡយ។
29 ឥឡូវ ប៉ុែន�េនះជពយករធីំេ សមយ័េនះ គឺេយេរម េហយគតជ់អ�ីមយួៃន
លំ�បេ់អម៉ុស និង ពយករដីៃទេទ តែដលេងបេឡង។ គត�់តវបនេឆះឆលួេឡង
េ េពលគតប់នេឃញ�ថ នភពរបស់�បជជតិ។ ឥឡូវមនទី�ងំ…
30 ជួនកលេពលអនកនិយយពី�បជជតិ ��បែហលជករឆ�ុះប ច ំងពី—ពី
�កមមយួចបស់�ស់។ �មនិែមនដូេចន ះេឡយ។ �ជរបូភពទងំអស់របស់
�បជជតិ។ េហយេយងេឃញសព�ៃថងេនះ ករ—ករេ�ប បេធ ប�ថ នភពេ
ៃថង េនះដូចជៃថងរបស់េយេរម ែដល�បជជតិទងំអស់បនចូលេ តិច ឬេ�ចន
េ កនុងករកំផិត ជរេប បែដលខញុ ំនិយយ ជករឃ� តឆង យពី�ពះ។ េហយករ
េធ�ែបបេនះ �ជករេធ�ឲយតុអធិបបយចុះេខ�យ។ ពីេ�ពះ េបតុអធិបបយ�ច
ឈរ�តងនិ់ង�ពមជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �ពះជមច ស់នឹង គងក់នុង�គប�់កមជំនុំ
ដូច�ទងក់ំពុងេធ�ចលនចំេ�មេយងែដរ។ ប៉ុែន�ពួកេគ�តវបនន ំេចញេ ឆង យ
ពីទីេនះ។ េហយេនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំ—ខញុ ំចងនិ់យយេ �ពឹកេនះ។ សព�ៃថងេយង
េឃញថ�ជករពិត�គបស់មយ័កល។
31 ខញុ ំេជ េលេអម៉ុស េពលខញុ ំសំេ ចំេពះ គតក់លេ�ចនឆន កំន�ង ែដលគត់
និយយថគតគ់ឺ “មនិែមនជពយករកីម៏និែមនជកូន�បសរបស់ពយករផីង” ប៉ុែន�
គតនិ់យយថ “េពលេ��គហឹម នរ��ច�ងំេ បន េ�កពីភយ័ខ� ច?”
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32 េហយ េបសិននរ�មន កធ់� បឮ់ េ��គហឹមេ �លរេ��ថ ន អនក
�បែហលជឮសេម�ង�ដូចជសេម�ងឆម ប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�ធ� បម់នេ�មយួ �គហឹម
កនុងទីសមរ�ន �គបយ៉់ង�តវែត�បង�បយត័ន។ ខញុ ំធ� បេ់ដកកនុងៃ�ពេដមប�ីបមញ់
ពួក �។ េហយ �ជេស�ចចតុបតេពលេ�េនះ�គហឹម សូមបសីត�ល�ិតអេណ� ក
មស កឈ៏បយ់ំែដរ �គបយ៉់ងេធ�ដូចគន ។ ែឆក—ែឆកៃ�ព និង—និងសត��� ន ែ�សក
េឡងែដរនិងសត�េផ�ងេទ តនិងករកេ ច វរបស់របស់��  សត�ល�ិតអេណ� ក មស
អនកមនិ�ចសូមបែីតឮករគិតរបស់ខ�ួនផង ប៉ុែន�ពីចមង យទុកឲយេ� �គហឹម ចុះ
េហយសត�អេណ� កមស ទងំអស់នឹងឈបយ់ំ។ េឃញេទ�គបយ៉់ងគឺខ� ច�។ ែត
េទះបីជមនវតថុជេ�ចន�ចសម� ប�់កេ៏�យប៉ុែន���តវបន�គ ល់ថ ជេស�ច
កនុងចំេ�មសត�ចតុបត។
33 គតនិ់យយ “េពលេ��គហឹម នរ��ចេធ�អ�ីេ�កែតពីភយ៏ខ� ច?” គត់
និយយ “ដូេចនះ េប�ពះជមច ស់មនបនទូល គម ននរ��ចេធ�អ�ីបនេទេ�កពកីរ
ែថ�ងទំនយ?”
34 េហយខញុ ំគិត េនះគឺ�ថ នភព�តវបនជួប ែដលជួយច�មញដល់សព�ៃថង។
�ពះជមច ស់មនបនទូល។ េឃញ?េហយេយងេឃញៃដបនសរេសរេ េល
ជ ជ ំង �ងយ�សលកនុងករែថ�ងទំនយ និង េឃញថេយងកំពុងេ សមយ័
ចុងេ�កយ។
35 េហយេយងកំពុងេឃញ�ពះជមច ស់ ពី�គបច់ំនុចៃននិកយ �មរេប ប
កតូលិកនិយម ពី�កមជំនំុ�បេតស�ស�ង ់ �ពះពុទធ និង អ�ីេទ ត ពី�បេទសឥ��
និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ �ទងក់ំពុង��ស់េ � ស�របស់�ទងទ់ងំអស់ មកជួបជំុគន ។
េហយ ខញុ ំ—ខញុ ំរកី�យស�មបក់រេនះ នឹងេឃញៃថងេនះមកដល់។ ឥឡូវ េយង…�
—�ជ ៃថងអ�ច រយ ជអភយ័ឯកសិទធិពិេសសអ�ច រយមយួ។
36 េនះគឺ េបខញុ ំ�តវែត េបខញុ ំដឹងមុនថពិភពេ�ក េពលែដលេយងមន�ពលឹង
េចញពី�ពះជមច ស់ េនះគឺេយង េ�ពះេយងេ ជមយួ�ទង�់ងំពីមុន�គឹះែផនដី។
េ�ពះមនែតទ�មងែ់តមយួៃនជីវតិអស់កលបេនះគឺជ�ពះជមច ស់។ េហយជែផនក
មយួៃន�ទង។់ េយងមនិែមនជអ�ី ែដលេ�ចនដូចែដលេយងដឹង—និងគិតេនះេទ
ប៉ុែន�េយងេ កនុង�ពហរទយ័របស់ �ទងនូ់វអ�ីែដលេយងមនមុន�គឹះ ៃនែផនដី។
ពីេ�ពះេយងជែផនកមយួៃន�ទង ់ ដូចជកូន�បសខញុ ំែផនកមយួៃនខញុ ំ េហយ ខញុ ំជែផនក
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មយួៃនឪពុករបស់ខញុ ំ េហយបន�េ េទ ត។ េយងជបុ��បុ�តីរបស់�ពះជមច ស់
េ�យអ�ីែដល�ទងដឹ់ងពីមុនមក។
37 �តលបេ់ វញិ េបសិនជខញុ ំ�ចដឹងដូចជខញុ ំដឹងឥឡូវ និង�ចេមលេឃញ
រយៈេពលេវ�ទងំមូល េ�យ�ទងគ់ួរែតបនមនបនទូលនឹងខញុ ំ “េតេពលេវ�
មយួ�ែដលអនកចងរ់ស់េ ?” ខញុ ំនឹងនិយយ គឺេពលេវ�េនះ ជេពលមុននឹង
—ប ចបៃ់ន�បវត�ិ� ស�ពិភពេ�ក និង េពលកំពុងែដលនគរ�ពះ�តវបន�ថ បន
េលែផនដី។ ខញុ ំគិតថ�ជេពលេវ�ដម៏នសិររីងុេរ ងជងសមយ័�ៗ ទងំអស់
គឺឥឡូវេនះ។
38 េយងេឃញថេ ទីេនះ�បជជនអុី��ែអល �តវបនេចទ�បកនព់ី ពយករ ី
េពល�ពះជមច ស់េរ ស�ងំគត ់ និង ប ជូ នេ  ពួកេគ�តវបនេចទ�បកនេ់ល
បបធំៗពីរ។ េហយេយងចងនិ់យយពីបប គឺេរ ងធំពីរេនះ ែដលពួកេគបនេធ�។
េហយពីទីេនះេយងចងេ់ធ�កររកីចេ�មន�មរយៈ�។ ឥឡូវ ពួកេគបនែបរេចញពី
�ពះជមច ស់ ជ�បភពទឹករស់ និងកបឆ់ក រក�ងទឹកេ�យខ�ួនឯង។ ពួកេគបន
ែ�បពីអ�ីែដល�ពះជមច ស់�បទនដល់េគ និង បនកបឆ់ក អ�ីមយួ ែដលពួក េគបន
េធ�េ�យខ�ួនឯង។ េហយ�ងទឹកទងំេនះ ចូរអនកកតស់មគ ល់ថ គតប់ន ពួក�
បនែបក េហយធ�ុះធ� យបតេ់ហយ។
39 ឥឡូវ �ងទឹកែបកបកម់និ�ចផទុកទឹកបនេឡយ។ �បនធ�ុះធ� យ។ ខញុ ំ
ធំេឡងកនុងែ�សចំករខញុ ំ�គ ល់ពី�ងចស់ៗជយ៉ង��ពមទងំករលំបកែដល
េយងមនជមយួ�។
40 េហយរបូភពៃន�ងធ�ុះធ� យេនះជ—ជរបូភពយ៉ងល�មយួខញុ ំគិតេ
ៃថងេនះ ថេពល(របស់េយង)�គបយ៉់ង ែដលេយងពយយមេធ� េដមប�ីបមូលមនុស�
មកជំុគន  �បមូលមនុស�មកទងំអស់គន យក�កមជំនំុ មកជំុគន �េ ែតជែដនៃន
ករពយយម ែបបចំេណះដឹង។ េយងពយយមេធ�ឲយេមតូឌីសក� យជបបទីស�
និងប ច សគន មកវញិែដរ រមួទងំនិកយេផ�ងៗេទ ត។ េនះគឺមនិែមនជកមមវធីិ
របស់�ពះជមច ស់េឡយ ែដល�ចបេ់ផ�មែបបេនះ។
41 �ពះជមច ស់មនកែន�ង�បជំុគន មយួប៉ុេ�� ះ។ �ទងម់នបនទូលពីេរ េនះ
េ កនុងគមពរីនិកខមនំថ “េយងបនេរ សទីកែន�ងេដមប�ីកន់មរបស់េយងនិង ជ
កែន�ងែតមយួែដលេយងជួបនឹងមនុស�។” េហយ �ទងប់នេរ សទី�ងំេដមប ី
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�កន់ម�ទង។់ េហយកែន�ងែដល�ទង�់កន់ម�ទងេ់នះជកែន�ងែដល�ទង់
ជួប�សន ៍ អុី��ែអល។ េហយ �ទងម់នកែន�ងែដល�ទងជ់ួប�កមជំនំុ�ទង់
េ សព�ៃថង និង �ទងេ់រ សេឈម ះេនះ និង នមេនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ
េ ទីេនះជកែន�ងែដល�ទងជ់ួបអនកេជ ពិត�បកដ េពលែដលេគ េ កនុង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ�យេនះជកែន�ងែដល�ពះជមច ស់េរ ស�កន់មរបស់
�ទង។់

អនកនិយយ “នមរបស់�ពះជមច ស់?”
42 �ទងម់នបនទូល“ខញុ ំបនមកេ�យ�ពះនម�ពះបិ�របស់ខញុ ំ”ដូេចនះ េនះជ
កែន�ងែដល�ពះបន�ក�់ពះនម�ទង ់ គឺកនុង�ពះ�គីសទ។ េហយ េ កនុង�ពះ�គីសទ
គឺជកែន�ងែដលេយង�ចចូលេ េ�កម�ពះេ�ហិតែដលបង�ូរ និង មនករ
�បកបគន យ៉ងពិត�បកដ។
43 �ពះជមច ស់បនបេងកតកមមវធីិរបស់�ទង ់ �ងំពីដំបូងមកកនុងសួនេអែដន ជ
កែន�ងែដល�ទង�់ចជួបមនុស� េហយ េនះមនិែមនករយល់ដឹងែបបចំេណះដឹង
េឡយ េប�ដូេចនះ េអ�៉ពិតជ�បកដេ កនុងជួរជមយួកមមវធីិរបស់�ទង។់ ប៉ុែន�
េយងដឹងថករទទួលយករបស់នងនូវទស�នៈចំេណះរបស់��ងំ “ពិត�ស់
�ពះជមច ស់នឹងមនិេធ�” ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ�! េហយដូេចនះ
�ទងេ់�ជយកទី�ងំៃនករេ�បសេ�ះ និង �ជេ�ហិត េហយេនះមនិែមនជ
ទស�នៈចំេណះ�បជញ េឡយ។
44 ដូេចនះ េយង�គនែ់ត�យខយល់ប៉ុែន��គឺជនិស�យ័មនុស�ែដល—ែដលមនុស�
នឹងពយយមេធ�—េធ�ែបបេនះ។ េបេយងមនេពល េយងនឹងបំែបក�ជចំែណ
កៗ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�តវករេលវេនះេឡយ។ ដូេចនះេយងពយយមេធ�ឲយ�ក� យជភព
ងយ�សល�មែត�ចេធ�េ បន “�ងទឹកែដលលិច។” េហយេយងេឃញថ
�—� ពិតជេកតេឡងម�ងេទ ត�ជរបូភពៃនសមយ័កលរបស់េយងែដលេយង
កំពុង រស់េ  ពីអស់ទងំករ�បឹងែ�បងរបស់េយង។
45 េហយ មនិ�ពេងយចំេពះករខិតខំ ែដលជអនកបេ�មរបស់�ពះជមច ស់េឡយ
ែដលេទះបីជនមៃន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងគ់ួរ�តវបនតេមកង សូមបែីត
�ពះនមរបស់�ទងក់�៏តវឲយនចំេពះ និងករេគរពែដរ។ េហយប�� ញផ�យ
ដំណឹងល�ែដលមនទូទងំែផនដី និង បន�េទ ត េ សមយ័ចុងេ�កយេនះខញុ ំគិតថ
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េយងេ ែតមនិ�ចេធ�ឲយមនុស�មនចិត�ែតមយួបនេទ រហូតទល់ែត េយងេធ�ឲយ
ពួកេគ េ េ�កមេ�ហិត�ពះេយសូ៊វ។ េនះជកែន�ងែតមយួគត ់ ែដលេយងនឹង
មនសុវតថិភព។

46 មនអនកេ ខញុ ំ មនិជយូរេឡយ ពីភគខងេកត និង និយយ “បង�បស�ប
ន�ខំញុ ំឮថអនកបនផ� ស់េ —េ �រហី�នូ� េហយអនកបេងកត—កែន�ងែដល
អនកមនសុវតថិភព។” េហយអនកដឹងេហយថ�របនមកដល់ �ពះអមច ស់មន
បនទូល�បបខ់ញុ ំ នូវអ�ីែដលនឹងេកតេឡងេ ���ក  និង បន�មក កលីហ�រនីញ៉
ែដល�នឹងមន េហយ�គឺមនេ ៃថងេនះ។ ពួកេគនិយយថ “ឥឡូវ េប�រ ជួ យ
�គបទី់កែន�ង េតកែន�ង�ែដលមនសុវតថិភព?”

47 ខញុ ំនិយយ “មនកែន�ង សុវតថិភពែដលខញុ ំ�គ ល់។ េនះគឺកនុង�ពះ�គីសទ។
ស�មប ់អស់អនក ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទនឹង…” �គឺជកែន�ងែតមយួខញុ ំ�គ ល់។

48 ឥឡូវ េយេរមក�៏តវបនេ  ផងែដរថ “ពយករទីំនួញ។” េហយពីេ�ពះខញុ ំ
េជ  ែដល�ចេធ�ឲយពយករយីំ—យំ ជជង េ�ពះគតជ់ពយករ ី(េហយ�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់បនមកដូេចនះ) និង េឃញមនុស�េដរ�ម�បៃពណីរបស់ ពួកេគ
និង គិតថពួកេគមនិអីេទ និង គម នផ�ូវទល់ែតេ�ះេដមបបីំែបរពួកេគមកវញិ។

49 ស�មបព់ួកេគនឹងេ កនក់រនិរេទសែតម�ង េ�ពះេយងដឹងថអនក�ចតអ�ី
ែដលអនក�ប�ពស េ�យមនិគិតពីអនកជនរ� អនកជអ�ីេទ។ េហយេយងជ
�បជជតិបន�ចត…ឬ�ប�ពស ជជងទទួលបនករ�ចតកត។់ ខញុ ំនិយយ
េ ៃថងែស�ក បំណង�ពះទយ័របស់�ពះ េ រេស ល ករឈចឺបៃ់នកំេណ ត េហយ
ខញុ ំ—និងខញុ ំបនបះ៉�េ កនុងេនះ ែដលេយងមនិ�ចទទួលបនេ�យភពទេទ
េឡយ។ េយង�ចតកតអ់�ីែដលេយង�ប�ពស។

50 េហយេប�ពះជមច ស់ អនុ ញ តឲយេយងជបេ់  កនុងភពខូចរបស់េយងៃន
�គីសទបរស័ិទសព�ៃថង និង បនេធ�ឲយខូចមនុស�ចូលេ កនុងេសចក�ីទងំេនះែដល
េ ថ�គី�ទ នដូចបងប�ូន�បស មុរ័រ ី ធ� បនិ់យយ “�ទងនឹ់ងេធ�សំេណ រ េ�យ
�កមសីលធមក៌នុងករេ�បសេឡងវញិនូវ�កងសូដំុ និង កូម៉ូ�៉ និង សូមេទស
ស�មបក់រដុតបេ ឆ ះពួកេគ។” េនះគឺ�តឹម�តវ�ស់ េ�ពះ�ពះជមច ស់េ ែត
យុត�ិធម។៌ េហយកែន�ងែដលមនអយុត�ិធម�៌គឺ—�គឺក� យជភពបរសុិទធ ៃន
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�ទង ់និង �ពះបនទូល�ទងែ់ដលបនេធ�ឲយមនុស��ចតកតអ់�ីែដលពួកេគ�ប េ�ពះ
េហយ េយង�តវែតេធ�ដូេចន ះ។
51 ឥឡូវ ចំ�ំថពួកេគបនចកេចញពី�ទងជ់�បភពទឹករស់ និងបនជីក�ង
ទឹកមយួស�មបខ់�ួនឯង។
52 ឥឡូវ �បែហលមនអនកខ�ះេ ទីេនះមនិយល់ពីអ�ីែដលជ�ងទឹក។ �ងទឹក
គឺជ�ងែដលមនុស�េធ� ជំនួសកែន�ងរបស់អណ�ូ ង។ �ជអ�ីមយួែដលនរ�មន ក់
ជីក។ េហយេតប៉ុនម ននកែ់ដល�គ ល់ថ�ងទឹកយ៉ងេមច៉? ល�។ �តវេហយ មន
មនុស�េ �មជនបទេ�ចនគន េ ទីេនះ។ ដូេចនះ ពួកេគ…ខញុ ំចងចពីំ�ងទឹកចស់
មយួេ កែន�ងមយួ �មន�ងយ៉ង� េហយ ខញុ ំែតងែតភយ័ខ� ចកនុងករផឹកទឹក
េនះ។ �ជ—�ងេធ�េ�យមនុស�។ េហយ �ែតងែតមនិ�ចពឹងបន។ អនកមនិ
�ចទុកចិត�ដល់�ង�ងទឹកេឡយ។
53 ឥឡូវអ�ីែដលមនុស�េធ�ែតងែតមនិល�។ ប៉ុែន��ដូចជ—�ពះអមច ស់�ក�់េ
កនុង—កនុង—កនុងវដ�របស់�និង ែផនដី�តលបវ់ញិ�ល់ឆន  ំ �ល់េពលែដល�ឆ�ងេ
�ល់ៃថង �ល់េម៉ង និង�ពះ�ទិតយលិចចុះ �មនិែដលខនេឡយ។ ប៉ុែន�នឡិក
ែដលល�បំផុតែដលេយងមន �ខុសេ�ចននទីកនុងមយួែខ េនះមនិជទីសង�យ័
េឡយ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ �គបអ់�ីែដល�ពះជមច ស់បនេធ�គឺល�ឥតេខជ ះ និង អ�ី
ែដលមនុស�េធ�គឺមនិបនឥតេខជ ះេឡយ។ ដូេចនះ េហតុអ�ីបនជទទួលអ�ីែដល
មនុស�េធ� េពលែដលអនកមនអ�ីែដលល�ឥតេខជ ះរចួេហយ?
54 ខញុ ំែតងែតនិយយេរ ងេនះែដលេយងជេពនេតកុស។ េមល េយងដឹង េហយ
េយងមនិ—េយងមនិេ េ�កលំ�បលំ់េ�យេនះេឡយ ៃន�ពះជមច ស់ េយងមនិ
េជ  ប៉ុែន�េយងកដឹ៏ងែដរថកនុងចំេ�មេយង េយងមនអនកពយយមែក�ងបន�ំ�ម
មតិ�ដៃ៏ទេទ ត។ េនះជមនុស�ែតប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគពយយមេធ�ែបបេនះ។ ពួកេគេធ�
�េ កនុងគមពរី “មន ក ់‘ខញុ ំមកពីប៉ូល’ ‘ខញុ ំមកពីសីុ�ស’” និង តេទ ត។ ប៉ុែន� ពួកេគ
ពួកេគពយយមែក�ងបន�ំអ�ីែដលមន កេ់ទ តបនេធ� ឬ កំពុងេធ�។
55 ប៉ុែន�េហតុអ�ីបនជអនកទទួលករែក�ងបន�ំខុស ខណៈែដលផក យេពញេ�យ
វតថុែដលមនិែមនបន�ំ េពលែដល “េសចក�ីសនយមនស�មបអ់នក និង ស�មប់
កូនេ របស់អនក”? េហតុអ�ីេយងទទួលយកអ�ីែដលខុសគន ? េហតុអ�ីបនជ
េយងយកេគលជំេន �សន ឬ លទធិជំេន  កលេប�ពះគមពរីគឺជ �ពះបនទូល
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របស់�ពះែដលគម ន�យ? េហតុអ�ីបនជេយងពយយមបែនថមឬដក កលេប
�ពះអមច ស់េយសូ៊វមនបនទូល វវិរណៈ ២២:១៨ “អស់អនក� ែដលយកអ�ីេចញឬ
បែនថមអ�ីេ កនុងេសចក�ីទងំេនះ េនះចំែណករបស់េគនឹង�តវបនដកេចញពីប ជ ី
រជីវតិ”?

56 ជដំបូង េពលែដល�ពះជមច ស់បន�កម់នុស�ជតិេ េលែផនដី �ទងម់ន
បនទូល�បបេ់គឲយរស់េ  េ�យ�ពះបនទូល�ទង។់ ឥឡូវ�ពះបនទូលរបស់�ពះេ�ប ប
ដូចជ�ច�ក ់ អនកឆ�ងកត�់ថ ននរកេ�យ�ពះបនទូលេនះ េហយ �ច�ករ់បស់
�គឺមនភពល�បំផុតេ ករតភជ បែ់ដលេខ�យបំផុត េហយ �ពះជមច ស់មន
�ពះទយ័ ចងឲ់យេយងរក��គបទ់ងំពកយៃន�ពះបនទូល។ ឥឡូវ េនះជេរ ងទីមយួ
ៃន�ពះគមពរី គឺខុស�តឹមែតមយួបនទួល បនពន�ិចមនុស�ជតិឲយធ� កេ់ កនុងភព
ងងឹត ៃនេសចក�ី�� ប។់

57 �ពះេយសូ៊វបនយងចំក�� ល�ពះគមពរី េហយ �ទងម់នបនទូលថ “មនុស�
មនិរស់ េ�យ�រែតនំបុង័ប៉ុេ�� ះេឡយ។ ប៉ុែន�ពី�គបពី់�ពះបនទូលរបស់�ពះ
ផង។” មនិែមន�តឹមជែផនកខ�ះៃន�ពះបនទូលេឡយ ឬ េកសិប�បបំនួកនុងចំេ�ម
មយួរយេឡយ ប៉ុែន�ពី�គបទ់ងំ�ពះបនទូល ដូចជអរ័� ំនិង េអ�៉ែដរ។

58 េហយេ ចុងេ�កយៃន�ពះគមពរីវវិរណៈ២២:១៨ �ទងម់នបនទូលថ “អស់អនក
�នឹងដក�ពះបនទូលេចញ ឬបែនថមពកយ�មយួេ កនុងេនះ!”

59 ដូេចនះ េហតុអ�ីបនជេយង ចបំច�់តវ�កប់ ជូ លកនុងេនះ នូវអ�ីែដលជគំនិត
របស់នរ�មន កពី់អ�ីមយួ កលេបេនះជគំនិតៃន�ពះបនទូលផទ ល់អំពី�? េយងចង់
យកអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ េហយ�កប៏នសរេសរែដរ “ចូរឲយពកយរបស់មនុស�
ក� យជកុហក េហយបនទូលរបស់េយងក� យជេសចក�ីពិត។”

60 េនះេហយជអ�ីែដលជប � េលពយករេីនះ។ កនុងសមយ័កលេយេរម គត់
ជពយករ ី គតម់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ និង មតិ�មន កេ់នះ ពយយម
�កប់ ចូ លអ�ីមយួេ កនុងេនះ ដូេចនះ�មនិ�ចពឹងែផ�កបនេឡយ។ េហយខញុ ំ
ពយយម�បដូច�ងទឹកេនះ ឥឡូវ ជ�បពន័ធទងំេនះែដលពយយមយក និងយក
ទី�ងំេដមៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។



�ងទឹកេ�បះែបក 15

61 តបតិគម នអ�ី�ចជំនួសកែន�ង�បនេឡយ។ េនះជ�ពះជមច ស់។ “កលពី
ដំបូងេឡយមន�ពះបនទូល េហយ �ពះបនទូលគងជ់មយួ�ពះជមច ស់ េហយ
�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបនក� យ ជ�ចឈ់មរស់កនុងចំេ�ម
េយង។” េហយេហេ�ពរ ១៣:១៨ និយយថ“�ទងេ់ ែតដែដលគឺពីៃថងម�លិមុញិ
ៃថងេនះ េហយេ ដល់អស់កលបជនិចចតេ ” េតេយង�ចដកេចញពីេនះេ�យ
រេប ប�? ��តវែតជេសចក�ីពិត។ �ទងេ់ ែតដែដល។ �ទងេ់ ែតដែដល�គប់
ទងំេគលករណ៍។

62 េនះជេហតុផលែដលអនករកី�យជមយួ� អនកជបបទីស� េមតូឌីស� និង
កតូលិក និង �ពីសប៊ធឺីេរ ន និង ជអ�ីេផ�ងេទ ត រកី�យជមយួវត�មនេនះ។
ចំនុច�មយួេ កនុងអនកថ អនកទទួល�ពះជមច ស់។ ជួនកល�ចជរេប ប
ចំេណះ�បជញ  ឬ�ចជអនកមន�រមមណ៍ ដឹងពីអំ�ចេច�� �ពះជមច ស់ និង
អនកជអនកបេ�មរបស់�ពះជមច ស់ ប៉ុែន�េពលអនក�ចមករក�ពះពិត�បកដ និង
�គ ល់ពីទី�ងំរបស់អនកកនុង�ទង ់ ជបុ��បុ�តីរបស់�ពះ េនះជអ�ីែដលនឲំយ
អនកមនភពរេំភបចិត� ែដល�ពះ�ទងម់នបំណងចងឲ់យអនកមន។

63 ឥឡូវេយងកតស់មគ ល់ពី�វកម៉កុស ជំពូក១៦ �ពះេយសូ៊វមនិមនបនទូល
ថ “េចញេ ទូទងំែផនដី និង—និង—និងបេ�ង ន” �ទងម់នបនទូល “េចញេ
ផ�យដំណឹងល�។” ផ�យដំណឹងល� គឺ បង� ញប ជ កពី់អំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ! “េចញេ ទូទងំែផនដី និងបង� ញប ជ កពី់អំ�ចរបស់�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។”

64 និយយពីបងប�ូន�បសជមន កក់នុងចំេនមអនកឧបតថម េ …ករជួបជំុរបស់ខញុ ំ
េ  អិនេឌ �យ� កនុង ប៊ុមបយ បន�េ � ហ�ិកខងតបងូ និង កែន�ងេផ�ង
ៗ ជកែន�ងែដលេបសកជនបនបេ�ង ន�ថជពកយ ឬ ជទស�នៈចំេណះដឹង។
ប៉ុែន�េ ៃថងមយួកនុងករជួបជំុ ជកែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណយងចុះមក �ទងផ់ទ ល់
និងបនសេ ងគ ះមនុស�៣មុនឺនកែ់ដលជអនក ដណ� បេ់�យ�រជតិជអនក�សក
េដម េ េលករេ ែតម�ងេ េល�សន និង េ កែន�ងែដលពួកេគកំពុងែត
ឈរ។ ស�ីឈរេ ទីេនះ ែដល��កតេសទរទងំអស់ �មរេប បដូចគតម់កេល
ែផនដីេនះ និង �គប ់ទងំនទីែដលពួកេគេលកៃដទទួល�ពះ�គីសទ…
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65 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបនធ� កម់កេ កែន�ងេនះ និង េ�បសមនុស�២៥០០០
នកឲ់យជកនុងេពលែតមយួ េ�កកេចញពីេកអីកង ់ េជងម៉ និង េកអី�។
េ �� យ�កងេសនរខញុ ំមក ៃថងបនទ ប ់ សូមេមលឥ�៉នែ់ដលផទុកេល�នេនះ
�មផ�ូវ។
66 ពួកេគមន�សីៗឈេ ទីេនះ ��កតេ�យមនិដឹងថពួកេគេ ��កត។
ប៉ុែន�េពល�ពះវ ិ ញ ណ�យបះ៉ពួកេគ ពួកេគឱបៃដេដរេចញពី�បសៗរបស់ពួកេគ។
67 េហយ ខញុ ំឆងល់ថយ៉ងេមច៉េកតែដលេយងេ �េមរកិេ ខ�ួនឯងថជ
�បជជតិ�គី�ទ ន និង េ កនុងវត�មនរបស់�ពះជមច ស់ េរ ង�ល់ឆន េំយងេឃញ
�សីៗ េ�ះេខ�វេចញកនែ់តេ�ចន។ េហយ អនកគួរែតពកប់ែនថមមកវញិ។ េហយ
អនកពកដ់ណ� ប�់ពះ�គីសទកនែ់តេ�ចន មនសិកអនកដឹង�ថ នភពរបស់អនកកក៏ន់
ែតេ�ចនែដរ។ ជួនកលខញុ ំេឃញរេប បមនុស�បេ ចញកិរយិ េ �មផ�ូវ ខញុ ំឆងល់ថ
�ជប � ផ�ូវចិត�ឬ។ ��កបី់ដូចជពួកេគមនិដឹងពីអ�ីែដលខ�ួនកំពុងេធ� អ�ីែដល
ពួកេគកំពុងេធ�ពួកេគបនេធ�ខ�ួនឲយក� យជនុយរបស់�រកខេហយ កប៏ ជូ ន �ពលឹង
េ �ថ ននរកផង។ េនះគឺ�តឹម�តវ�ស់។ ប៉ុែន�េ�កកិយស៍ថិតេ កនុងភពពុក
ផុយែបបេនះ េ សមយ័របស់េ�កេយេរម។
68 ឥឡូវ�តលបេ់ េរ ង�ងទឹកវញិ។ ឥឡូវ�ងទឹកេនះ មនិ�ចពឹងែផ�កបន
េឡយ េ�ពះ�មនិ�ចបំេពញខ�ួនឯងបន។ េហយ��តវ��ស័យេលេភ� ងកនុង
តំបនេ់ដមបបីំេពញ�េភ� ង�បចតំំបន ់ឬករចក�់ពះេច�� ជថមីកនុងតំបន ់េដមបមីន
ករចកេ់ច�� បន�ិចេ ទីេនះ និងបន�ិចេ ទីេនះឬបន�េផ�ងេទ តេដមបបីំេពញ
�។ដូេចនះ�មនិ�ចពឹងែផ�កបនេឡយ។ �មនិ�ចបំេពញ ទឹកេ�យខ�ួនឯង។ �
មនិមនភព�គប�់គន ់ចំេពះខ�ួន�។ �មនិ�ចេធ�បន។ ���ស័យែតនឹងេភ� ង
េដមបបីំេពញ�។
69 បនទ បម់កចូរកតច់ំ�ពីកែន�ងែដល�—�ទទួលេភ� ងរបស់� កែន�ងែដល
�ទទួល បនទឹករបស់�េ កនុង�ង។ �េចញមកពីកំពូលកែន�ងជ�ងក�សវ េ�ង
ជកែន�ងែដលភពគ�គិចែដលេបុងមក ��តវបន�ងសម� តេ�យេភ� ង េហយ
ហូរចូលេ កន�់ង ជ�ងេធ�េ�យ–មនុស�។ �េសទរែតក� យជអណ�ូ ងទឹក
ស�ុយេ េហយ។ េហយ�បនមកពីករ�ងកំពូល កែន�ងេបក�សវ ែដលជ
កែន�ងសត� មនក�ិន��កកេ់ កែន�ងជ�ងក�សវ និងអ�ីេទ ត ទុកេ ទីេនះ។
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េហយខយល់បកម់កេល—កេមទច និង ឥ�៉នេ់ ជ�ងក រចួេភ� ងតំបនចូ់លមកជមយួ
�ង� េភ� ង �ងេចញ។
70 េហយបនទ បម់កេទ តទឹក�តវបនផទុកេ សនូកែដលមនុស�េធ� ហូរ�មបំពង់
ែដលមនុស�េធ� រចួចូលេ កនុង�ងមនុស�េធ�។ េហយេពល�េ ដល់ទីេនះ �
មនិ�� តេឡយ��ប�កែ់ដលអនក�តវែត�ក ់កនទបត�មងេល� េបមនិដូេចន ះ អនក
មនិ�ចផឹកបនេឡយ។ ឥឡូវេមល�បន�ងេចញពីដំបូល េ�យសនូកមនុស�
េធ� កត�់មបំពងម់នុស�េធ� រចួចូល�ងមនុស�េធ�។ និង បនទ បម់កមនត�មង
មនុស�េធ�េ ពីេល� េដមបឲីយបនេមលេឃញសត�ល�ិត និង អ�ីៗេទ តេ ទីេនះ។
71 ឥឡូវ ឥឡូវេយងកតស់មគ ល់ថ េ កនុងពីរបីៃថងេនះបនទ បពី់ទឹកបនទុកេ
ទីេនះ េ កនុងករ�គប�់គងរបស់មនុស�ជអនកេធ� ឬជ�ង។ សូមអភយ័េទស។
សូមអភយ័េទស។ �តវេហយ។ បនទ បម់ក�—បនទ បម់ក�បន�ងេចញ �គប់
អស់ទងំេទវវទិយនិងអ�ី ែដល�ងធ� កចូ់លេ កនុងេនះ ឥឡូវេយងចូលមករក
េពល�បនទុកេ ទីេនះពីរបីៃថង �ក� យជទឹកស�ុយ។
72 េហយមននរ�ដឹងពី �បវត�ិ� ស��កមជំនំុ េពល�ពះជមច ស់ប ជូ នអ�ីេចញ
ជ�រនិង�ក� យជ �សស់ថមីមកពី�ពះជមច ស់ េហយបនទ បម់ក—ជីវតិ របស់អនក
ែដលរកេឃញេនះ(ឬអ�ីកេ៏�យែដល�ចអនកេ ថជអនកបំផ� ស់បំែ�ប ឬ�មអ�ី
ែដលអនកចងនិ់យយពីេរ ងេនះ) បនទ បពី់មរណៈភពរបស់គត ់ ដូេចនះ ពួកេគក៏
មន�បពន័ធមយួេកតេឡង េហយ ពួកេគបេងកតជអងគករ។ េហយេពលេគបេងកត
ជអងគករមយួភ� ម េចញពីេនះ �ក�៏� បេ់ �តងេ់នះែតម�ង។ �មនិែដលរស់
េឡងវញិេឡយ។ �បនេធ�ដូេចនះ�គបស់មយ័�តលបវ់ញិ សទងេ់មលេ េ�កយ។
73 កនុងករផ�ល់ករយកចិត�ទុក�ក ់ ដល់សងឃកតូលិកេនះ ែដលកំពុងអងគុយ
េពល�ពះជមច ស់េរ បចំ�កមជំនំុ…ឬ មនិបនេរ បចំ�េទ �ពះជមច ស់មនិែដល
េរ បចំ�កមជំនំុេឡយ។ �ទងម់និេធ�កិចចករេនះេឡយ។ �ពះគងេ់ ជមយួនឹង
កំេណ ត ថមីវញិ មនិែមនករេរ បចំេឡយ ដូេចនះ�ពះជមច ស់ចបេ់ផ�ម�កមជំនំុេ
ៃថងបុណយ ទី៥០។ េហយ បនទ បម់កបន�េ  នីេស  រ ៉មូ ពួកេគេរ បចំ� េហយេនះ
ជកែន�ងែដល�បនបតអ់ំ�ចរបស់�។
74 បនទ បម់កេយងបន�េ អនកបំផ� ស់បំែ�បលូេធេរ ន និង �ជេរ ងអ�ច រយ។
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ បន�បទនមក “មនុស�សុចរតិនឹងរស់េ�យជំេន ។”
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េហយេពលពួកេគបនេធ� ជំនួសឲយ�គនែ់តយក ទងំអស់គន  ពួកេគទងំអស់
េដរ�ម ពួកេគកប៏េងកត�កមជំនុំលូធឺេរ ន បំែបកខ�ួនពី�កមេនះ េហយ �ក�៏� ប។់

75 បនទ បម់ក�ពះជមច ស់កេ៏លកចនេវេស� ជមយួករបន�តុជសុចរតិ ជ�រៃន
កិចចករទីពីរៃន�ពះគុណ និង �ជេរ ងមយួយ៉ងអ�ច រយ។ ប៉ុែន�បនទ បពី់េវេស� និង
�សបរឺ ី ពួកេគេរ បចំ� �ក�៏� បេ់ទ ត។

76 បនទ បម់ក កព៏ួកេពទីកុស�បនចូលមក នឹងករ�� រេឡងវញិៃនអំេ�យ
ទន។ ពួកេគមនិមនប � អ�ីេទ មនអ�ីេកតេឡង? េរ បចំ�េទ ត េហយ��� ប់
េទ ត។ គឺ�តវែតដូេចនះ។

77 ឥឡូវកនុងក�� លៃនេរ ងទងំអស់េនះ �ពះេ ែត��ស់េ អនកេសសសល់
េចញពី�គបអ់ស់ទងំសមយ័ទងំេនះ។ �ទងពិ់តជេធ�។ េហយសមយ័របស់េយង
កេ៏ចញមក ជករ�បមូលមកជំុគន ។ េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំគិត �កមអនកេធ�កិចចករ
ដំណឹងល�េពញេលញបនសែម�ងតួនទី ជែផនកយ៉ងធំកនុងករបំែបកជ ជ ំងនិង
និយយថ “មនិមនភពខុសគន កនុងចំេ�មេយងេឡយ។ ចូរឲយេយងមកជំុគន
និងថ� យបងគំ�ពះជមច ស់េ�កមេគលករណ៍ែតមយួមនិែមនេ�កមអងគករ េឡយ
។” េប�ជអងគករខញុ ំនឹងចុះេចញពីេវទិកេនះឥឡូវ។ ខញុ ំគម នអ�ីេធ�ជមយួ�េឡយ។

78 �ជអ�ី �ជករ�បកបគន  និង មនិែមនជករ�បកបគន ៃន�សនេឡយ។
ប៉ុែន��បកបគន កនុង�ពះ�គីសទ េ�យេច�� ៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ ែដលជអ�ី
នឲំយមនជីវតិ។ �នមំកនូវកំេណ តថមី។

79 េហយ មុនកំេណ តបនមកដល់ េយងដឹងថ�តវែតមនេសចក�ី�� បម់ុន
កំេណ ត។ េហយកំេណ តគឺជភពរេញ៉រៃញ៉ខញុ ំមនិខ�ល់ថជ�បេភទកំេណ តែបប
�េទ។ េទះថេប�ជ�ទង�ជក ឬ—ឬអ�ីកេ៏�យ �ជភពរេញ៉រៃញ៉។ ដូេចនះ
�ជកំេណ តថមី�នឹងេធ�ឲយអនកេធ�អ�ីែដលអនកជធមម�ែដលអនកមនិគិតថអនក�ច
េធ�បន។ ប៉ុែន�េពលអនកេ�ត មរចួ�ល់ថ នឹង�� បខ់�ួនអនក ដូេចនះអនកេកតជថមី
ជកំេណ ត កនុង�ពះសូ៊វ�គីសទបនទ បម់កអ�ីមយួ េបជីវតិរបស់អនកក� យជរបូភព
ថមីស�មបអ់នក េ�ពះ អនកបនទទួលយកមនុស�ៃន�ពះ�គីសទនិងមនិែមនជ�ទឹស�ី
ឬ�សន�េឡយ។
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80 ឬ េទះេប�ម�ពះបនទូលែដលបនកតទុ់ក ��តវែតសកមមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ មនិថ�ទឹស�ីប៉ុ��  អនកដឹងេឡយ ��តវែតទុកឲយងបេ់ ។ ខញុ ំ�ចមន
�សវ�ឡីមយួក� បប់ន ទល់ែត�បនចូលេ ដំេណ រករកែន�ងែដល�សកមម
�សវ�ឡីមនិរស់េឡយ។ េហយអនក�ចមនក�មតិសិក�ថន កដុ់កទរ័ ភេីអឆឌី
អិលអិលអ�ីែដលអនកចងប់នប៉ុែន�ទល់ែត�ពះវ ិ ញ ណមកេលេនះនិងេធ�ឲយ�ក� យ
ជសកមមកនុងអនកជបទពិេ�ធនផ៍ទ ល់ខ�ួនជមយួ�ពះជមច ស់េបមនិដូេចន ះ �សវ
�ឡីនឹងមនិបនផលិតអ�ីល�េឡយ។ អនកេរ ន�កនុងភពឥត�បេយជនប៍៉ុេ�� ះ។

81 ដូចបុរសជនជតិអងេ់គ�សមន កនិ់យយេ យបម់យួេ ទីេនះ ខញុ ំពិតជរនធត់
ពីករេនះ�ស់។ �គបអ់�ីគតប់នេរ ន ដូចប៉ូល គតប់នបំេភ�ចទងំអស់អ�ីែដល
គតដឹ់ង េដមបរីកឲយបន�ពះ�គីសទ េធ�អ�ីែដលគតគិ់តថគតម់និ�ចេធ�បន។

82 ប៉ុែន�េនះជរេប ប ែដល�ពះជមច ស់បនេធ� �ទងប់នទ បេយងចុះកនុង�បពន័ធ
អបរ់រំបស់េយង។ មនិែមនខញុ ំគ�ំទករមនិេចះអ�ីេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីភព
ខុសគន ។ ករសិក�អបរ់មំនិ�ចនជីំវតិមកេឡយ។��តវែតជកិចចករ�ពះវ ិ ញ ណ
របស់េទបនជីំវតិមកេហយជីវតិេនះមនិែមន�គនែ់តមកជករផុសផុល �មរយៈ
ចំេណះដឹងេឡយ។ ��តវែតេចញមកពី�ពះគមពរី ករផុសផុលៃន�ពះបនទូល េហយ
�ពះបនទូលេនះេ ដូចកលពីម�លិមញិៃថងេនះនិងេរ ងរហូតេ ។ េហយេប� ធ� ក់
មកៃថងេនះនិងក� យជសកមម អនកនឹងទទួលបនលទធផលដូចគន េ កនុង កិចចករ
ជំពូក២។ ជករពិត។ �ែតងែតមននិងែតងែតក� យជែបបេនះេ�ពះ�ជ �ពះ
វ ិ ញ ណ �ពះែដលជលកខខណ័ ៃនបរយិកស។

83 ��តវែតមនបរកិសេដមបេីធ�អ�ីៗ។ េនះេហយជេហតុផល ែដលអនកជ
មនុស��តវបនបេ�ង ន “នកូំនរបស់អនកមកទីេនះ” ល� េនះជករពិត។ ខញុ ំរកី�យ
ែដលេឃញកូន�សីរបស់ខញុ ំេរេ៉បកមកកនុងេនះនិងអងគុយចុះកលពីប៉ុនម ននទីកន�ង
េ ។ អនកខ�ះកនុងចំេ�មអនកេឃញខញុ ំ�គវៃីដ�ក់ ស�ីមន ក ់ គតជ់កូន�សីខញុ ំ ដូេចនះ
នងចូលមកនិងអងគុយ។ ខញុ ំចងឲ់យនងទទួលករ�ជមុជេ�យវ ិ ញ ណេហយេហតុ
េនះបនជនងមកកនុងករ�បជំុ។ េនះជអ�ីែដលជបំណងរបស់�។ ��តវករបរ ិ
យកស។
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84 ដូចជ�គេពទយចស់ប៊ូសស�សធ� បនិ់យយ “អនក�ចយកពងមនេ់
�កេ់�កមកូន ែឆក�នឹងេបកសំបកមកជកូនមនេ់ហយ” េហតុអ�ី?េ�ពះ�ជ
ពងមន ់េហយយក េ �កក់ែន�ងបរយិកសសម�សប។
85 ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកជេមតូឌីស� បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ ន អ�ីេឡយ េ កនុង
បរយិកសសម�សប �នឹងបកសំបកេចញេហយេកតកូនមយួថមីរបស់
�ពះជមច ស់។ �ជបរយិកស ែដលេធ��េឡង មនិមនប � ថនិកយមយួ
� ែដលអនកភជ បេ់ េទ។
86 ធ� បឃ់� លហ�ូងេគ។ ខញុ ំសមគ ល់េឃញអនក�តតភូមភិគេពលេយងនពំួកេគ
េ កនុងៃ�ព េចញ—េចញពីកែន�ងឲយចំណី េ �លចិ ច ឹមសត� និង �កព់ួកេគ
េ កនុងៃ�ព។ គតឈ់រេ េ ទីេនះ និង េមលពួក�ឆ�ងកតេ់ក� ងទ�  េ ឯពំនូក
របង។ គតម់និយកចិត�ទុក�កេ់ល�� កយីេ�េឡយ េ�ពះមនេឈម ះយីេ�
ជេ�ចនឆ�ងកត។់ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលគតយ់កចិត�ទុក�ក ់ គឺ�� កឈម។
��តវែតជពូជសុទធ េហ ហ�៉ដ េបមនិដូេចនះ�មនិ�ចឲយចូលេ កនុងៃ�ពបនេឡយ
េ�ពះ�ជសមគមនេ៍ហ ហ�៉ដ ែដលឲយសីុេ ម េ ទីេនះ។ ��តវែតមន�� ក
ឈម េដមបរីក�ពូជ�តឹម�តវ។
87 េហយខញុ ំគិតថេនះជរេប បែដលនឹងេធ�េ ៃថងជំនំុជ�មះ។ �ទងនឹ់ងមនិសួរខញុ ំ
ថេតខញុ ំជេមតូឌីស� បបទីស� េពនេតកុស ឬ �ពីសប៊ធឺីេរ នេឡយ ប៉ុែន��ទងនឹ់ង
ពិនិតយេមល�� កឈម។ “េពល�េយងេឃញឈម េយងនឹងរលំងអនកេ ”
េនះជអ�ីែដលេធ�។
88 ដូេចនះ េយងេឃញថ �ងទឹកេនះ បនទ បពី់ពួក�េ មយួរយៈ ពួក�…ពួក�
ក� យជស�ុយ និង មនិែមនជរបស់ល�េឡយ។ េហយ �ក� យជ បនទ បម់ក
កក៏� យជផទះរបស់កែងកប និង ជីងចក ់ និង ពស់ និង សត��� បល�ិតៗ និង
េមេ�គ និង អ�ីេផ�ងេទ ត េ�ពះ�សថិតេ លកខខណ័ជបនឹ់ងេសង មែដលទញេ
កនុង�ថ នភពេនះ។ េតអនក�ច�សៃមេទ �ងេចញពីដំបូលជ�ងក�សវ ឬ េចញពី
ដំបូលផទះេ ែកបរេនះ និង កែន�ង�ែដលរបស់កកខ�ក ់ េត�បេភទៃនសត��� ប
ល�ិត និង េមេ�គអ�ីខ�ះ និង �គបយ៉់ង ែដល�ងធ� កចូ់លកនុង�ង?
89 ឥឡូវ �ជឧទហរណ៍ៃន�បេភទ�ង-េធ�េ�យមនុស�។ គតប់�ជយ័េហយ
ែដលចបេ់ផ�មេ�យដូេចនះ។ េនះជេហតុផល ែដលគត�់តវករអងគសេ ងគ ះ។
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គតម់និ�ចសេ ងគ ះខ�ួនឯងេឡយ គតម់និ�ចេធ�អ�ីេ�ះ ស�មបេ់រ ងេនះ។
គតប់�ជយ័ េ�យចបេ់ផ�មជមយួ�។ គតេ់កតមកេលែផនដី មនបប គត់
មកែផនដី និយយកុហក។ គតជ់មនុស�កុហក េដមបចីបេ់ផ�មដំបូង ដូេចនះេត
េ�កកិយ�៍ចេធ�អ�ីបនស�មបខ់�ួនឯង? េត�ចជមនុស�បរសុិទធែបប�?
90 គម នមនុស��បរសុិទធេឡយ។ គម ន�កមជំនំុ�បរសុិទធេឡយ។ �ជ�ពះ
វ ិ ញ ណបរសុិទធ! មនិែមន�កមជំនុំបរសុិទធ ពួកមនុស�បរសុិទធ និង �ជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធចំេ�មមនុស� េនះគឺែបបេនះេហយ។ �ែមន។ មនិែមនជភនបំរសុិទធ
ែដលេព�តសបនឈរ ភនមំនិបរសុិទធេឡយ។ ប៉ុែន�ជ�ពះបរសុិទធ ែដលេ េល
ភន ំ ែដលេធ�ឲយ�េ ជបរសុិទធ។ មនិែមនមនុស�បរសុិទធេឡយ ប៉ុែន�ជមនុស�ៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�បេ កនុងមនុស�េនះ ែដលេធ�ឲយ�បនបរសុិទធ។ មនិែមន
ជមនុស�េឡយ ប៉ុែន�ជមនុស�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! �មនិែមនជមនុស�េឡយ
េ�ពះគត�់គនែ់តជមនុស� “េកតកនុងបប មនរបូ�ងជមនកំហុស ចូលមក
ែផនដីនិយយកុហក។”
91 �បពន័ធេធ�េ�យ-មនុស�នឹងរក�មនុស�េ ទីេនះ គតនឹ់ងបងំអ�ីៗពីែភនក
អនកមនចំេណះ ែភនកពួកអនកមនចំេណះ�បជញ  ែដលពួកេគគិតថ “ខញុ ំជសម
ជិក�កមជំនុំ េឈម ះខញុ ំេ កនុងេស វេ ។ ខញុ ំបនេធ�េនះ ។ ឪពុកខញុ ំជអនកេនះ និង
អ�ីេទ ត។” �� បេ់ ដូចជ�តឹម�តវ ែដលគម នអ�ីែដលនិយយទស់នឹង�េឡយ។
ប៉ុែន�សម� ញ់េអយ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េលកែតអនកែដលេកតជថមីប៉ុេ�� ះ
េបមនិដូេចនះមនិ�ចេឃញបនេឡយ” េឃញមន មនិែមនមននយ័ថគត់
េមលេឃញនឹងែភនកេឡយ ប៉ុែន�យល់ “យល់ពីនគរ�ថ នសួគ។៌” ទល់ែតអនក
េកតកនុងេនះ!
92 េតខងបបទីស�ផ�យដំណឹងល�រេប ប� េតបុរសេនះឈរទីេនះ និង រៈិ
គនេ់ហយនិយយកំែប�ងពីេរ ងេនះយ៉ង�? េឃញ គម នអ�ីេ កនុង គតែ់ដល
�ចទទួល�បនេឡយ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�តវែតេធ�� េឃញ។ �ពះជមច ស់�បទន
ឲយគតនូ់វ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងេ់បកសែម�ងឲយេឃញថ េនះមនិែមនជ ករ
�កពុ់តេឡយ េនះជ�ពះបនទូល។ គតធ់� បឮ់ែតពីគំនិតកនុង��ប៉ុេ�� ះ និង
ពួកេគពយយមយកអស់ទងំ—�ពះពររបស់�ពះ និង �ក�់េ �មៃថងែដលកន�ង
ផុត។
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93 អនកអធិបបយបបទីស�វយ័េកមងមន ក ់ េ ទីេនះមនិយូកន�ងេ េឡយ
អងគុយមនវត�មនេ �ពឹកេនះនិងបនមកជួបខញុ ំនិងនិយយ“បង�បស�បន�ំ
មនេរ ង មយួែដលអនកកំពុងែតខុស។”

ខញុ ំនិយយថ “ជួយខញុ ំផង។”
94 េហយគតនិ់យយថ “អនកគឺខញុ ំគិតថអនកេ�ម ះ�តងនិ់ងជមនុស�ល� ប៉ុែន�…”

ខញុ ំនិយយថ “អគុណ េ�ក។”
គតនិ់យយថ “ប៉ុែន�មនេរ ងមយួអនកកំពុងែតខុស។”
ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំសងឃមឹថ�ពះអមច ស់នឹងរកបនអ�ីមយួែដលខុស។”

95 េហយគតនិ់យយថ “ល� មន…េនះជអ�ីែដលអនកខុស។” និយយ “អនក
ពយយមែណនពិំភពេ�កពីពនធកិ័ចច�វក និង” និយយ “ពនធកិ័ចច�វកបនចប់
ជមយួពួក�វកេហយ។”
96 ខញុ ំនិយយ “ភពជបបទីស�ទល់នឹងបបទីស� ខញុ ំចងសួ់រអនកនូវសំណួរ
មយួ។”

និយយ “អ�ី?”
97 ខញុ ំនិយយ “អនកេជ ថ �ពះបនទូលរបស់�ពះ គឺ�តវបនប�� លឲយសរេសរ
េឡង �ល់េកប សៃនពកយ?”

គតនិ់យយ “េហតុអ�ី ជករពិត។”
98 ខញុ ំនិយយ “ដូេចនះ �ទងម់នបនទូល ‘កុំបែនថមពកយ�មយួ ឬដកពកយ
�មយួ’ េ�ពះ” ខញុ ំនិយយត “ខញុ ំនឹងបង� ញអនក�តងក់ែន�ង�ពះពររបស់ពួក�វក
បន មក ដល់មនុស� េ�យេសចក�ីសនយរបស់�ពះ ឥឡូវអនកបង� ញខញុ ំពីេសចក�ី
សនយរបស់�ពះ និង េពលែដល�េ ផុតមនុស�ែដរ។ េមល េបអនកមនិ�ចបេងកត
ពីករេនះ�មរយៈ�ពះបនទូល ដូេចនះ—ដូេចនះ បំេភ�ច�ចុះ” ខញុ ំនិយយ “ពីេ�ពះ�
េ ែត បន�។”
99 គតម់និនិយយអ�ីពីរបីនទី។ េហយខញុ ំនិយយ “ល� ដូេចនះ បង�បស ខញុ ំចងសួ់រ
អនកេរ ងេនះ។ េព�តសែណន ំពី�រ�វក េ ៃថងបុណយទី៥០។ េហយេយងដឹង
ថ�ជេសចក�ីពិត េ�ពះគតម់នកូនេ�រៃននគរ�ថ នសូគ ៌ែដល�ពះេយសូ៊វបន
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�បទនមក។ េហយឥឡូវពិនិតយេមលអ�ីែដលគតនិ់យយ។ គតនិ់យយ”ែ�បចិត�
ចុះ �គបគ់ន ៃនអនក និង �ជមុជទឹកកនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រសងៃថ�
បប េហយ អនកនឹងទទួល អំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េ�ពះេសចក�ី
សនយចំេពះអនក និង កូនេ របស់អនក និង ដល់អនកែដលេ តេ េទ ត េទះជ
េ�ចនយ៉ង�ែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់េយងនឹង��ស់េ  “ដូេចនះេបមន
កែន�ង�ែដល�ទងដ់កេចញ ដូេចនះេតនឹងមនអ�ីេកតេឡង ចំេពះពកយរបស់
េព�តសេ ៃថងបុណយទី៥០?” េឃញ? េទ �មនិែដលប ចបេ់ឡយ!

កូនេច មែដលជិត�� បជ់ទី�ស�ញ់េ�ហិតដម៏នតៃម�
នឹងមនិែដលបតអ់ំ�ចេច�� េឡយ
រហូតដល់�កមជំនុំែដលសងៃថ�េ�ះរបស់�ពះ
បនសេ ងគ ះ មនិមនបបេទ តេឡយ។
ដូេចនះកនុងភពខពងខ់ពស់ ចេ�ម ងែផ�មែល�ម
ខញុ ំនឹងេ�ច ងពីអំ�ចេច�� �ទងែ់ដលសេ ងគ ះ
េពលែដលសេម�ងឡុលៗដក៏ំសត ់អ�� ត�តដិត
េផ�កយ៉ង�ង តេ់ កនុងផនូរ។

100 �ពះជមច ស់បនជួយខញុ ំឲយេជ ករេនះ និង ចប�់យ៉ងជបេ់ហយេយង
ទងំអស់គន និង ឈរេលេសចក�ីេនះ េ�ពះ�ជេសចក�ីពិតៃនដំណឹងល�! បទ
េ�ក។
101 មនុស�ឆ� ត មនិគួរនឹងេមលចំនុចេនះេឡយ។ េហយដឹងថ �មនិដំេណ រករ
េឡយ។ ពួក�មនិដំេណ រករេឡយ។ �សនែដលេរ បចំេឡងនិងបទពិេ�ធន៍
ែដលេរ បចំេឡងមនិដំេណ រករកនុងវត�មនរបស់�ពះជមច ស់េឡយ។ ��តវែតមក
ពី�ពះជមច ស់ មនិមនករ�យឡំ។ �មនិ�តវបនេ�បេ�យ�ពះជមច ស់េឡយ
គម នសមយ័�មយួកនុងអតិតកល ែដល�ពះេ�ប�បពន័ធែបបេនះេឡយ។ ឥឡូវ
អនក អូអនកមនសមជិកនិងអ�ីែបបេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយពី�គបពូ់ជពិត�បកដ
ៃន�ពះជ�ពះពរែដលធ� កម់កេ ៃថងបុណយទី៥០ �មនិែមនមកេ�យអងគករេឡយ
�បនមកេ�យកំេណ តេកត ករេកតជថមី។
102 េយង�តវបនអេ ជ ញឲយយកអុី��ែអលជ—ជឧទហរណ៍ ែដលពួកេគ
ធ� បេ់ធ�មក។ កតច់ំ�ំ “ពួកេគបនេបះបង�់ទងេ់ចល ជ�បភពទឹកផគតផ់គង់
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របស់ពួកេគ និង បនជីកកប�់ងទឹកមយួស�មបខ់�ួនឯង” េតអនក�ច�សៃមពី
—ពី—ពី—េរ ងេនះេពលមនុស�មន កេ់ អណ�ូ ងេ� ផឹកទឹកេហយចងជី់ក �ង
មយួ ផទ ល់ខ�ួន េឃញ ផឹកពី�ងទឹក? ឥឡូវេនះជអ�ីែដលពយករបីននិយយ
េនះជអ�ីែដល�ពះបនទូលបននិយយ។ េនះជអ�ីែដល�ពះមនបនទូលជមយួ
ពយករ។ី “អនកបនេបះបងេ់យងេចល និង—និង ចកេចលេយង ជ�បភពទឹក
រស់ និង ជីកកប�់ងទឹកមយួស�មបខ់�ួនឯង ែដលជ�ងេ�បះែបកនិង ពួក�
បនលិច។”
103 េឃញ មនអ�ីមយួពួកេគ�តវករអ�ីមយួ ពួកេគ�ច�គប�់គង ឬ បង� ញអ�ី
ែដល ពួកេគបនេធ�។ េនះគឺ—េនះគឺ�សនែដល�តវបនេរ បចំឡប់ៗ ។ �
ែតងែតពយយមពួកេគមនអ�ីមយួេ កនុងេនះេ�យខ�ួនផទ ល់។ ពួកេគ�តវមន
�បពន័ធទងំអស់េនះនិងសងគមេនះនិង អ�ីមយួ “េហយ ខញុ ំជកមមសិទធ េនះ នេពល
ឥឡូវ។” ជំនួសឲយករបនទ បខ�ួនជបុ�តរបស់�ពះ ពួកេគចងប់នអ�ី ែដលពួកេគ
�ចបង� ញខ�ួនឯង។ ជំនួសឲយ�ពះជមច ស់េធ�ករេនះ�មរេប បរបស់�ទង ់ពួកេគ
ចងេ់ធ��មរេប បរបស់ពួកេគ។ េហយេនះជរេប ប ែដល�បពន័ធមនកនុង�កមជំនំុ
សព�ៃថង។ មនិ…�បពន័ធនីមយួៗ មនុស�មន កច់ងប់ន�រេប បេនះ មនុស�មន ក់
ចងប់ន�រេប បេនះ។ េបអនកជេមតូឌីស� អនក�តវែត�មរេប បេនះ។ អនកបប
ទីស� �មរេប បេនះ។ �ពីសប៊ធឺីេរ ន កតូលិក អ�ីកេ៏�យ ពួកេគមន�បពន័ធ
របស់ពួកេគ។ គម នអ�ីទស់នឹងេរ ងេនះេឡយ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
និយយេឡយ។
104 មនុស�ចងប់នរេប បរបស់ខ�ួនកនុងករេធ�� េហយ �ពះជមច ស់មនរេប ប
របស់�ទងក់នុងករេធ��។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អនកកំពុងេក� បកនផ់�ូវរបស់ខ�ួន
គឺជ�ងេ�បះែបក និង មនិទទួលផ�ូវរបស់េយង ែដលជផ�ូវៃនជីវតិ។”
105 េហយ �កដូ៏ចជរេប បនសព�ៃថងេនះែដរ។ �មនិមនអ�ីខុសគន បន�ិចេឡយ។
សូមគិតពីភពលងងរ់បស់មនុស�ែដលេចញពីអណ�ូ ងទឹកេ� ែដលថ�  និងមន
ទឹកផុសមក េហយគតែ់បជចងេ់ រក�ងទឹកែដលេ�បះែបកែដលេធ�េឡង
េ�យខ�ួនឯង េហយ ជីក�ងទឹក ែដលមនស�មមពីេលែដលេចញមកពីករ
�ងដំបូលជ�ងក�សវ រចួកផឹ៏កទឹកេនះ។ មនអ�ីមយួែដលខុសេ�យេ�គចិត�
េហយជមយួមនុស�មន កេ់នះ។
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106 េហយ េពលមនុស�េ�ងយក—ទស�នៈពី��� េ កនុងខគមពរី ជសជង
ទទួលយក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលកតេ់សចក�ីពីខគមពរី និង េធ�ឲយ�បនក� យជ
ករពិតស�មបអ់នក មនអ�ីមយួែដលខុសខងឯវ ិ ញ ណ ស�មបម់នុស�ែបប
េនះ។ �ជករពិត។ �បកដ�ស់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! មនុស�មន ក់ៗ មនករ
បក��យកនុងគមពរីរបស់ពួកេគ អ�ីអនកគិតគឺ�តឹម�តវ។ �ពះជមច ស់ មនិ�តវករ
អនកជួយេឡយ។ �ពះជមច ស់មនិ�តវករ ករបក��យរបស់អនកេឡយ។
107 �ពះជមច ស់គឺជអនកបក��យផទ ល់វញិ។ �ពះជមច ស់ េធ�ករបក��យ
�មរេប ប�ទង—់រេប ប�ទងម់នបនទូល �ទងនឹ់ងេធ��។ �ពះជមច ស់ មនបនទូលពី
ដំបូងមក“ចូរមនពន�ឺ”េនះកម៏នពន�ឺ។ េនះគឺមនិ�តវករករបក��យអ�ីេឡយ។
េនះជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ �ទងម់នបនទូល “�សី�កមុ ំនឹងមនៃផទេពះ” នងមន
ែមន។ េនះមនិ�តវករ ករបក��យអ�ីេឡយ។ �ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ង“ចក់
វ ិ ញ ណ�ទងេ់ល�ចម់នជីវតិ” �ទងប់នេធ�។ �មនិ�តវករករបក��យ អ�ី
េឡយ។ �ពះជមច ស់បក��យ�ពះបនទូល�ទងេ់�យកតេ់សចក�ី�តឹម�តវចំេពះ �
និង េបកសែម�ងឲយេឃញ និង បង� ញ�។
108 េនះជអ�ីែដលពយករ�ីតវបនបង� ញថមកពី�ពះ។ �ទងម់នបនទូលថ “េប
មននរ�មន កក់នុងចំេ�មអនក�ល់គន  ជអនកមនវ ិ ញ ណ ឬជ ពយករ ី េយង
ជ�ពះអមច ស់នឹងបង� ញខ�ួនឲយគតប់ន�គ ល់�មរយៈនិមមតិ និយយេ កន់
េគ�មរយៈយល់សប�ិ។ េហយអ�ីែដលគតនិ់យយ េយងបនសេ�មច ដូេចនះ
េកតខ� ចគតចុ់ះ ប៉ុែន�េប�មនិសេ�មចកុំេកតខ� ចេឡយ” ។
109 េនះដូចគន េពល�ពះមនបនទូលរបស់�ទង ់ េហយមនុស�និយយ “�ពះបនទូល
គឺែបបេនះ” និង �េកតេឡងរេប បេនះ ដូេចនះ�គឺជ�ពះេហយែដលេធ��។
110 ប៉ុែន�េបគតនិ់យយ “�គឺែបបេនះ េហយៃថងេចះែតកន�ងេ ” េហតុអ�ីបនជ
�យកអស់ទងំ…�ទងហុ់ចនំបុង័ែដលេគឃ� ន េ កនុងៃដ ដល់េកមងៗ និង
យកេចញពីេគវញិ េហយ ពួកេគឃ� នយ៉ងខ� ងំ។ េហតុអ�ីអនកចងផឹ់កទឹកេចញពី
�ងទឹក កលេបអណ�ូ ងទឹកេ� េ ទីេនះ?
111 អ�ីជ�បភពទឹកជីវតិនឥឡូវេនះ? អ�ីជ�បភពទឹកៃនជីវតិ ជ�បភពទឹករស់?
អណ�ូ ងទឹកេ�  េយងនឹង�បដូច�។
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112 ឥឡូវខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់ពីភពខុសគន រ�ង�ងទឹក និង �បភពទឹករស់
អណ�ូ ងេ�  និង�ងទឹកចស់ែដលមនេពញេ�យ សត��� បល�ិតៗ ជីងចក់
កែងកប េមេ�គ និងអ�ីេទ ត េឃញ។
113 េហយទីេនះជអណ�ូ ងទឹកេ� ។ ឥឡូវ េមលេរ ងេនះ។ �ជករជួយខ�ួនឯង។
អនកមនិចបំចម់ន�បពន័ធមយួធំ និង នលុំយជេ�ចនចូលកនុងេនះេឡយ។ អនក
មនិចបំចម់នសមជិក ចូលរមួេ�ចនេនះេទ។ �បនជួយសមជិក របស់�
វ ិ ញ ណៃនជីវតិេ កនុងពួកេគ ជអនកេធ�តួនទី។
114 ចំ�ំ ទឹកែដលេចញពី� �សស់ សុទធ និង �� ត។ មនិែមនជ �ង ែដល
មនអ�ីជបក់ខ�កច់ង�កងជឯក�រពី ៤០េ  ៥០ែដលមនគំនិតខុសៗគន  រចួ
និយយថ “េនះគឺ�តវ េនះគឺ�តវ និង ទស�នៈេនះ” េហយេបះេឆន តេ មក និង
ដូចពួកេគេធ�និងបេងកតនិកយមយួេចញពីេនះ។ �ជភពសុទធនិង �� តជ�ពះ
បនទូលសុទធ េចញពី�ពះហសថ�ទង។់ �ជអណ�ូ ងទឹកេ� ែដលពិត។
115 កតស់មគ ល់ �ថក៌ំបងំៃនអំ�ចរបស់� គឺេ កនុងេនះ។ មនុស�មនិ�ចរក
�េឃញេឡយ។ ជ�បេភទៃនសមព ធ ខងេ�កម�ែដលេធ�ឲយ�រញុមក។
116 ខញុ ំចងចេំពលខញុ ំ ធ� ប ់ជឆម េំហគមេ អិនេឌ �យ�។ ខញុ ំធ� បេ់ចញេ  កនុង
�រ�ីន ់ េខនធី មនអណ�ូ ងមយួ ជរនធទឹក។ �ែតងែតផុសេចញទឹកមក។
េហយ�គនែ់តជអូ �េមលេ ដូចជអ�ីមយួែដលរកី�យបំផុត។ មនិថមន �ពិល
េ េលដី ទឹកកក មនករបងកក េត�យ៉ង�ែដរ �េ ែតេចញទឹកមក កែន�ង
ែដលមនុស�ចស់ៗេធ��សះ ឬ �ងមនុស�បេងកតអមេ�យកែងកបនឹង�គប ់ យ៉ង
បនក� យជកករងឹ។
117 េហយេនះជករបង� ញថ និកយ�កេ៏�យ �មរយៈករខ�ះវ ិ ញ ណឬ
ករផ� ស់ប�ូបន�ិចៃនបរយិកស នឹង�តវកកេហយ។ ប៉ុែន� អណ�ូ ងទឹកេ� របស់
�ពះជមច ស់ �ទង—់�ទងេ់ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងរហូតេ  �េ ែតបន�ផុស
ពពុះទឹកេចញមក។ េហយគម នអ�ី�ចចបេ់ផ�មេល�បនេទ។ េហយេពលមនអ�ី
ចូលេ  �នឹងរញុេចញពីផ�ូវេនះ។
118 េនះជអ�ីែដលផុសេចញមកែបបេនះេហយ ខញុ ំនិយយ អងគុយេ
ទីេនះមយួៃថងខញុ ំគិត “ខញុ ំេជ ខញុ ំនឹងចងនិ់យយជមយួរនធទឹកេនះ មយួែភ�ត” ខញុ ំ
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េ�ះមកួេចញ រចួនិយយថ “េតអនកសបបយរកី�យអំពីអ�ី? េតអនកផុសទឹកេចញ
មកេដមបអី�ី? �បែហលជមន សត�ក� នផឹ់កទឹកេចញពីអនកេហយ យូៗម�ង។”

េបគត�់ចនិយយបន គតនឹ់ងេឆ�យថ “េទ។”

ខញុ ំនិយយ “�បែហល �េ�យ�រខញុ ំផឹកពីអនក។”

“េទ េនះមនិែមនដូេចនះេទ។”

119 ខញុ ំនិយយ “ល� អ�ីេធ�ឲយអនកក� យជសុទធ�ស់ និង �� ត�ស់? ដូេចនះ
អ�ី—អ�ីែដលផុសផុលមកែដលេធ�ឲយអនកផុសផុល េពញេ�យអំណរ�គបេ់ពល និង
គម នអ�ី�ចបងកកអនកបន? អនកកំពុងបញ់េចញេ កនុង�កស េហយគម នអ�ី េ�ក
ពីទឹក�� ត។

120 េបសិនជ��ចនិយយមកកនខ់ញុ ំបន អនកដឹងេហយថ អ�ីែដលអណ�ូ ងនឹង
និយយ? គត�់ចនិយយ “បង�បស�បន� ំ�មនិែមនជខញុ ំេទ ែដលផុសផុល
�មនអ�ីេ ពីេ�កយខញុ ំ ផុសផុលកនុងខញុ ំ” និង ជរេប បេនះ។ េនះជពកយដក៏ំសត់
ប៉ុែន�អនកដឹងពីអតថនយ័របស់ខញុ ំេហយ។

121 េហយេនះជរេប បៃនបទពិេ�ធនក៍រេកតជថមី។ អនកមនិ�ចមន�បន
េឡយ។�ជ—អណ�ូ ងទឹកេ កនុងអនកផុសផុលេចញមកជជីវតិអស់កលប។ េឃញ
មនអ�ីពី� អនកមនិចបំចេ់ធ�អ�ជីមយួ�េឡយ។ �ងេធ�េ�យមនុស��ចនឹង
កក េហយ ពួក�អង�ររកករផុសផុល និង �គបយ៉់ង ប៉ុែន�មនុស�ែដលសថិតេ
េ�កម�បភពទឹកេនះ រស់េ កនុង�បភពទឹកេនះ ទងំៃថងទងំយប!់ េទ អនកមនិ
�តវរងច់រំហូតដល់មនេភ� ងកនុងតំបន ់ ឬ ករចក�់ពះេច�� កនុងតំបនេ់ឡយ។
អនកមនេពញេ�យ�រចួេហយ។ “ខញុ ំនឹងឲយេ គតនូ់វ�បភពទឹកជីវតិ កនុងគត់
មនកផុសផុលេឡង។” មនអ�ីមយួកនុងេនះ ែដល�សស់ថមីជេរ ង�ល់ៃថងសុទធ
និង �� ត។ �គឺជ�ពះបនទូល�ពះែដលមនិមនករ�យឡំ េ កនុងចិត� និង មត់
បនបង� ញថ�តឹម�តវខ�ួន� និយយស�មបខ់�ួន�ផទ ល់។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីថមន
េភ� ងឬកអ៏ត ់ ថមន�ពិលឬអត ់ �កសធតុជែបប�េទ អនកេ ែតរកី�យ
េ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងបនផុសផុលមក។�ជអំ�ចែដល�កទុ់ក។
សូមកតស់មគ ល់។ អូ �មន�ថក៌ំបងំេ កនុងេនះ។
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122 �បនផ�ល់ឲយខ�ួន� េសរភីព ដល់អស់អនកែដលនឹងផឹក និង េ�ប�រធតុ
របស់�។ ឥឡូវអនកកំុចបមេចញនិយយ “ល� ឥឡូវខញុ ំ�គនែ់តេ �កមជំនំុេមតូឌី
ស� េ�ពះខញុ ំជេមតូឌីស�េដមបទីទួលបនករចក�់ពះេច�� ។ ខញុ ំ�តវេ កែន�ងេនះ
ប៉ុែន� (េប)ខញុ ំ�តវេ រកេពនេតកុសេ�ពះខញុ ំជអនកមនករចក�់ពះេច�� របស់េពន
េតកុស ។” ខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ េពលអនកមនអណ�ូ ងទឹកែដលមនទឹកផុស េចញពី
�បភព េនះ េពលអនកផឹក�មនិមនភពខុសគន េឡយ អនក�ចឲយអ�ីកប៏នែដល
មកជិត។ អនកនឹងមនឆនទៈកនុងករផ�ល់នូវក�ីសងឃមឹៃនជីវតិេ ដល់កតូលិក េ �ប
េតសស�ង ់េ ពួកយូ�េ អនកមនិេជ ថមន�ពះឬអ�ីកេ៏�យ។ អនកពិតជ ពិតជ
មនអ�ីកនុង អនក ែដលេធ�។
123 អនកកតស់មគ ល់អ�ីមយួេទ តអំពី� អនកមនិចបំចប់ូមេឡងេទ។ អនកមនិបច់
ទញ�មកេទ និង បូមេឡងេទ។ ខញុ ំេឃញេ�ចន�ស់ពីេរ ងេនះរហូតដល់�េធ�ឲយ
ខញុ ំឈបឺូមអ�ីមយួេលងត ន�ីមយួសំណំុេ�តចុះ-និង-េ�តេឡងឬ—ឬមន សំណំុ
អក�រ� ស�េ កនុង�កង និង ស ញ ធំៗ “បុរសៃនេពលេវ�។”
124 មនមនុស�ែតមន កៃ់នេពលេវ�េហយ េនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល�ទងេ់
ដូចៃថងម�លិមញិៃថងេនះនិងេរ ងរហូតេ ។ មនអនកន�ំរែតមយួពី�ពះជមច ស់
េហយេនះគឺ—េនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ហនឹងេហយ។
125 អនកមនិចបំចប់ូម�េឡង ឬ ទញ�ទម� កចុ់ះេឡយ។ ឬ មនិទងំ អនកមនិ
ចបំចចូ់លរមួជមយួ�ផង។ អនក�គនែ់តយក�មក េ�យឥតគិតៃថ�។ �ែមន។
“ខញុ ំជ�បភពទឹករស់ អនកចកេចញពីខញុ ំ េដមបបីេងកត�ងមយួស�មបខ់�ួន។” ឥឡូវ
អនកមនិចបំចប់ូម�េឡងបូម� ទញ�និង ចូលរមួជមយួ� ជីក� គម នអ�ីេឡយ។
អនក�គនែ់តយក�មក េ�យឥតគិតៃថ�។
126 អនកមនិ�តវករេទវវទិយែដលមនុស�បនបេងកតេឡយ េដមបេីធ�ជកនទបត�មង
កម៏និចបំច ់ �បបអ់នកពីអ�ី�តវឆ�ងកត�់ែដរ អ�ីែដល�េធ�។ គម នេឡយ។ េទវវទិយ
ែដលមនុស�បនបេងកតៃន�បពន័ធករសិក�អបរ់ខំ�ះ �សនសុចរតិេ�យខ�ួនឯង
េ កនុងេនះ�តងេ់នះ ឬ �ងខ�ះៃន�បពន័ធ�សន អនកមនិចបំច�់តវករពួក�
េទ។ �មនិចបំចម់នេ ទីេនះេឡយ។ អនក�កក់នទបពីេល �បញ់ែខ��តង់
េ េល�កស។ �មនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េឡយ។ ��ចជួយខ�ួន�
បន! �ជ�ពះេច�� ៃន�ពះជមច ស់ ផុសេចញេឡងជជីវតិ។ េហតុអ�ីបនជ
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មនុស�ចកេចញពីអ�ីមយួែបបេនះ រចួេ ចូលរមួ�បពន័ធ គឺេ�ចនជងអ�ីែដលខញុ ំ
�ចនិយយ។ ខញុ ំមនិ�តវករកនទបត�មង�មយួេឡយ។ �មនិចបំច។់ �មនិ
ចបំចម់នភពែបបេនះ មនិចបំចពឹ់ងេភ� ងតំបនែ់ដលធ� កម់ក។ �បនេពញ
�គបេ់ពល។ �ែមន។
127 មនុស�មន ក ់ ខញុ ំឮពួកេគនិយយ “ខញុ ំេទបែតធ� កក់នុងគំនរស�មមេ ៃថងេនះ”
អូ ខញុ ំេអយ!
128 អូ ខញុ ំរកី�យកនុងកររស់េ កនុងវត�មនៃន�ពះជមច ស់ មនិថ��តវ ឬកខុ៏ស
េនះេទ។ �ទងជ់ជីវតិរបស់ខញុ ំ។ �ែមន។ �ទងជ់ជីវតិរបស់េយង។ �ែមន។ �ទង់
គឺជជីវតិ �ទងជ់ជីវតិជជីវតិេពញបរបិូរណ៍។ ហនឹងេហយ។ េហយ—េហយ េមល
អ�ីែដល�ទងេ់ធ�ស�មបេ់យង។ អំ�ចរបស់� និង ភពបរសុិទធរបស់�គឺេ កនុង�
ផទ ល់។ �មនិចបំចទ់ទួលករេ�ប ន�បេ ពី�ងទឹក ឬ �បពន័ធ�េឡយ។
129 មនអនកខ�ះនិយយថ “ល� ចុះកត�បកបគន របស់អនកវញិ? េមលេ េមលថ
េតអនកជអនកបបទីស�ល�។ ខញុ ំនឹងេមលេបអនកមនកត។ ឬ—ឬ អនកេពនទីកុស�
ល�េបអនកមនភពែតមយួ ភពពីរ ភពបី ឬ—ឬអ�ីេផ�ងេទ ត” េឃញ �មនិចបំច់
ទទួលករបង� តេ់ទ។ �េ ែតបន�េ មុខ។ ហនឹងេហយ។
130 អនកដឹងេទ ខញុ ំធ� បម់ន�ងចស់េនះ ខញុ ំ�តវចកទឹ់កចុះទីេនះេរ ន និង េរ ន
និង េរ នជមយួបំពងប់ូមចស់េនះ េដមបេីចញពីេនះ អនកដឹងេទ ចកទឹ់កែថមេ
កនុងេនះ និង�គនែ់តជករចកសំ់ណំុសត�ល�ិតមន�� ប និង អ�ីេ កនុងប៉ុេ�� ះ
េដមបបីូមបន សត��� បល�ិតនិងអ�ីៗ។ េនះជរេប ប ៃនករចក�់ពះេច�� ជ
�បពន័ធ។
131 ប៉ុែន� អរគុណ�ពះជមច ស់ “មន�បភពទឹកេពញេ�យេ�ហិត ែដលមនុស�
បបជប ់ពីេ�កមេ�ហិត” អនកមនិបេងកតសមជិក�កមជំនំុេទ អនកបេងកត�គី�ទ ន
េចញពីេនះវញិ កលេបេគចូលមក�បភពទឹកេនះ។
132 េហតុអ�ី បនជអនកចកេចញពី �បភពទឹករស់រចួេ ផឹកេ �ងទឹកស�ុយ
ដូេចនះ?
133 មនិបចប់ូមេឡង អំ�ចរបស់�មនេ កនុង�ផទ ល់។ �មនិចបំច់
បង� តប់េ�ង នេទ ហនឹងេហយេ�ពះ(�ផទ ល់)ជីវតិ�ផទ ល់េ កនុង�។ េនះគឺជ
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�គបពូ់ជៃន�ពះមនេ កនុងចិត�របស់មនុស�។ �ពះជីវតិរបស់�ពះមនេ កនុង
បុគគលមន ក់ៗ  មនិែមនកនុង�កមជំនំុេឡយ។ កនុងអនក �េ កនុងអនក អនកជមន កែ់ដល
មនសរ�ីងគជីវតិកនុងអនក។

134 �គនែ់តរសជតិមយួ ៃនករប ចុ ះប ចូ លដល់អស់ទងំេសម ន។ សួរសងឃ
កតូលិកសួរអនកបបទីស� អ�ីកេ៏�យ។ �គនែ់តជរសជតិមយួៃនទឹក�សស់ថ�
ដអ៏�ច រយ ខញុ ំកំពុង�បបអ់នក �ប ចុ ះប ចូ លថ េនះជេសចក�ីពិត។ �ពលឹង
េ�សកឃ� នរបស់អនកេទះជយ៉ង��បនប ចុ ះប ចូ លអនកេ កន ់ ករេ�សក
ទឹក េទះរេប ប�កេ៏�យ។ ឥឡូវេបអនកមនិេ�សក…បបទីស�តូចមយួេនះ គត់
មនិេ�សកពីដំបូងប៉ុែន�េពលគតេ់�សកទឹកមនរសជតិឆង ញ់�ស់។ េនះជករ
�តឹម �តវប៉ុែន�អនក�តវែតេ�សក “ជករេ�សក ដម៏នពរ” ដូច�ពះេយសូ៊វបនេ
“មនពរេហយអស់អនកែដលពិតជេ�សកឃ� នេសចក�ីសុចរតិ េ�ពះអនកនឹងបន
ែឆ�ត” េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថជមតិ�សម� ញ់។ ហនឹងេហយ �ជ�បភពទឹក
មនពរដល់អស់អនកែដលេ�សក។

135 េហតុអ�ីបនជមនអនកចងប់�ូរ�េ យក�លភកវញិ?េតអនកប�ូរអណ�ូ ង
ទឹកេ� យកទឹកភកវញិ ែដលេពញេ�យសត�ល�ិតយ៉ងដូចេម�ច េហយ ភព
កខ�កៃ់ន�គប ់ ទងំ�បេភទ�ទឹស�ីបេងកតេ�យមនុស�េហយ�ពះមនបនទូលថ “ក
បែនថមពកយមយួ េ កនុង�ពះបនទូល�ទង ់ ឬ យកពកយមយួេចញពី�ពះបនទូល
ចំែណករបស់អនកេនះនឹង�តវបនដកេចញពីេស វេ ជីវតិែដរ”?

136 េហយ េពល�ពះសនយថ�ទងនឹ់ងកតេ់សចក�ី�តឹម�តវ�ពះបនទូលេនះ�គបទ់ងំ
ជំនន ់“េ�ពះេសចក�ីសនយស�មបអ់នក និង កូនេ របស់អនក និង ស�មបព់ួកេគ
តេទ ត�មែតចំនួនែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់េយង ��ស់េ ” េហតុអ�ីបនជ
អនកបូមពីបំពង�់បពន័ធែដលកខ�កម់កយូឆន  ំ�ងំពីនំម៉�ចស់? �បែហលជនំម៉
�មនិមនប � េទ គម នអ�ីទស់នឹង�េទ កនុងសមយ័ម៉ធីនលូធឺ កនុងសមយ័េនះ
និងសមយ័េនះ និង អនកបំផ� ស់បំែ�បេផ�ងេទ ត គម នអ�ីជមយួនឹងពួក�េទ ប៉ុែន� នំ
ម៉�េនះធ� កម់កជយូឆន េំហយ។

137 េបេយងកតស់មគ ល់ពី�ពះគមពរី ែដលេយងយក�មក�នជេរ ង�ល់ៃថង។
ពួក��តវែតមនអ�ីថមី។ បនទ បពី់�ចស់បន�ិច �នឹងពុក។ �មនិ�ចពុកេ�យគម ន
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ករែបកេនះេឡយ។ ��តវែតមនបកេ់តរកីនុងេនះ ឬអ�ី—េធ�ឲយ�ពុក។ េយងដឹង
ថ� ដូេចនះ។
138 េហយ ដូេចនះកនុង�បពន័ធ! បនទ បពី់�បនដណ� បេ់�យកររកីផុសផុលយ៉ងធំ
េ គន េ វញិេ មក �នឹងក� យជកខ�កនិ់ង េពញេ�យសត��� បល�ិតៗ និង
េ�ប បដូចជ�ងទឹក មនេពញេ�យកនទុយេខ�កៗ ែដលេយងធ� បេ់  �ថសត�
�� បល�ិតៗកនទុយេខ�កៗេ កនុងេនះ។
139 េហយ េនះជបទពិេ�ធនម៍នុស�ជេ�ចនេ សព�ៃថង។ ពួកេគ—ពួកេគ
េពញេ�យសត�ល�ិតកនទុយេខ�កៗប�មះរេវ កៗ ពីមយួេ មយួ�បបេ់រ ងែដលមនិ
មន េសចក�ីពិតកនុងេនះទល់ែតេ�ះ។ ជករពិត ប�មះេចញពីមយួេ មយួ។
“ខញុ ំពីមុនជេមតូឌីស� ខញុ ំចូលរមួបបទីស�។ ខញុ ំពីមុនជកតូលិក ខញុ ំចងក់� យជេនះ។
ខញុ ំចងក់� យជេនះ” �ជសត�ល�ិតប�មះេខ�កៗ។
140 អូ បំេភ�ចេរ ងទងំមូលេហយចូលមកកន�់បភពទឹក(�ែមន!) អណ�ូ ង
ទឹកេ�  ជវត�មនដរ៏ស់ជេរ ងរហូតរបស់�ពះ�គីសទ! ខញុ ំេជ ថ�ទងជ់�បភពទឹក
ជីវតិមនិេចះេខ�ះេខ�យ។ អនកកនែ់តទទួលពី�ទង ់�កនែ់តថមី�សស់ និង កនែ់ត
�តជក ់ និងកនែ់ត�បេសរ និង កនែ់តែផ�ម។ ខញុ ំបនបេ�ម�ទង�់មសិបបីឆន ំ
េហយ េហយ ៃថងនីមយួៗ�កនែ់តែផ�មេឡងជងៃថងមុន។ ខញុ ំមនិបន…�ទងម់ន
បនទូលថអនកនឹងមនិេ�សកេទ តេឡយេបេយងផឹកទឹកេនះ។ កតស់មគ ល់ថ�
អ�ច រយប៉ុ�� ។ អូ!
141 អុី��ែអលបនេធ�អ�ីែដលមនុស�ជេ�ចនបនេធ�សព�ៃថងពួកេគបន
ចកេចញ ពី�បភពទឹករស់ េ ជីក�ងទឹកមយួស�មបខ់�ួនឯង។
142 ឥឡូវ និយយព�ីពះគុណមយួែភ�ត អ�ីជ�ពះគុណរបស់�ពះ។ េយងមនចបប់
និង េ�យចបប ់ “េហយ េបសិនជអនកមនិ�ស់ែវងស�ង�់េនះ…ខញុ ំមនដំបង�ស់
�សន េបអនកមនិ�ស់�េ�សចែត� អនក�តវែត អនកមនិ�ចចូលមក” និងបន�
េទ ត។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់សេ ងគ ះេយងេ�យ�ពះគុណមនិែមនេ�យរង� ស់រពំត់
េឡយ។ េឃញេទ? ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនបនទូលេ�យ�ពះគុណឥឡូវ ជអ�ីែដល
េរ ងេនះេកតេឡង ផឹកពី�ទង។់ េចញពីដំបង�ស់េនះ…
143 រអ៊ូរទ ំអុី��ែអលរអ៊ូរទ។ំ េមល �ទងម់នបនទូល “េហយេយងនឹងមកជួបអនក
ម�ងេទ ត”កតស់មគ ល់�ទងនឹ់ង�កលបងពួកេគ�ទងនឹ់ងយងជួបេគម�ងេទ ត។
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កររអ៊ូរទរំបស់អុី��ែអល េ សមុ�ទ�កហម �តវបនេ ឲយ�ម�ទង�់មរយៈ
ទឹកកខ�កេ់ េអសីុពទឲយក� យជមនុស�មនេសរភីព។ ពួកេគពីមុនជទសករ។
ពួកេគ �តវបនេ ឲយចូលមក េដមបកី� យជមនុស�មនេសរភីព ជមយួ�ទង។់
េចញពីសមុ�ទមរណៈ សមុ�ទ�� ប ់ សមុ�ទ�កហម េច សេចញពីេនះ េ �ល
រេ��ថ ន េដមបបីំែបកពួកេគ និង អនកពយយមេធ���ប�់ម� េ�យគម នករកត់
ែសបក។
144 អូ េនះជេហតុបងកប � ។ ពួកេគ�តវរងវនិសេ កនុង�ល…ឬ �តវ—�តវ
កនុងសមុ�ទ ផេ�៉ន និង ទ�ន�ទង។់ ពួកេគេឃញមនុស�េដរេ�យអំ�ច
ហួសពីធមមជតិ ដូេចនះពួកេគ�តលបម់កវញិ និង ពយយមេធ���ប�់មេនះ
េ�យគម នប ចូ ល�ពះពរកនុងេនះ។ េហយេពលពួកេគេធ� ពួកេគរងវនិស។ �
ជករេ�ប បេធ ប�ចឈ់ម។
145 មនុស�ែដលពយយមេធ�ែបបេនះពយយម��ប�់មអ�ីមយួ េនះគឺគតក់ំពុង
េធ�ករេ�ប បេធ ប�ចឈ់មៃន�គី�ទ នពិត�បកដេហយ។
146 បងប�ូន�បសខញុ ំមកពីឥ�� ដឹងពីេរ ងេនះ។ មកជុំវញិបុមបយ េហយអនកនឹង
េឃញមនុស�េ ទីេនះ។ ហិណ�ូ  និង េផ�ងេទ ត េដកេលែដកេគល�សចៗ និង
េល…េដរេលអំែបងែកវ និង—និង េដរកនុងេភ�ង េដមបបីង� ញអ�ីែដលពួកេគ�ច េធ�
និងអ�ីដូចេចន ះ…េនះគឺជករ��ប ់�មែបប�ចឈ់ម ៃនមនុស��មន កែ់ដល
េ កនុងៃ�ពជករេធ�េដមបលីះបងស់�មប�់ពះរបស់េគ។
147 េយងេឃញករេនះេលជិវតិ�សន ករ��ប�់ម�ចឈ់ម មននរ�
មន កព់យយមឲយបនដូចជអនកេផ�ង។ មនែតឧទហរណ៍មយួប៉ុេ�� ះ អនក�តវែត
មនភពដូច គឺដូចជ�ពះ�គីសទ ែដលជ�ពះបនទូល។ េហយដូេចនះេពល�ពះបនទូល
ៃន�ពះមកដល់អនក �នឹងមនរេប បដូចគន ។
148 ប៉ុែន��ពះជមច ស់ដឹកនេំគ េ កនទឹ់កដីសនយ េ�យរេប ប�កេ៏�យ។
ពួកេគបនេឃញ�គបទ់ងំ�ងទឹកេពលពួកេគចបេ់ផ�មឆ�ងកត�់ម �លរេ�
�ថ នេ កនុងដំេណ ររបស់េគឥឡូវបនទ បពី់ែបកេចញពួកេគេឃញ ថ�ល់ �ងទឹក
ទងំអស់សងួត ដល់ពួកេគ។
149 េហយអនកនឹងរកេឃញដូចគន  បងប�ូន�បស េពលអនកចបេ់ផ�មដំេណ រេនះ
េ កនទឹ់កដីសនយ។ អនកនឹងេឃញទ� បិទ។ ដូចជអនកអធិបបយតូចមយួបន
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និយយ អងគគ�ិេខន �កមជំនំុរបស់គតេ់ដញគតេ់ចញ។ េឃញ េពលគតទ់ទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយ៉ងេ�ចន េនះជេពលប ចបៃ់ន�េហយ។
150 េហយ េយង…េហយអុី��ែអលរកេឃញដូចគន  ជឧទហរណ៍ កនុងដំេណ រ
ពួកេគេ កនទឹ់កដីសនយ។ �ងទឹកគឺសងួតទងំអស់។ បទ ដំេណ ររបស់ពួកេគ
េ�យ�� បប់ងគ ប�់ម�ពះបនទូល�ទង ់ ដំេណ ររបស់ពួកេគ កនុង�ងទឹក ពួកេគ
េឃញថ�សងួតេហយ។ ឥឡូវពួកេគរកេឃញ�ងទឹក— �ងទឹកមនិ�ចពឹងពក់
បន ស�មបេ់ធ�ដំេណ រ។
151 េហយេបអនកនឹងេធ�ដំេណ រេ�យ�� បប់ងគ ប�់ម�ពះបនទូល�ពះជមច ស់ និង
ពយយមចូលរមួេនះ និង ចូលរមួេនះ អនកនឹងេឃញថ គម ន�ងទឹក�េ កនុង
េ�កែដលនឹង�ចជួយបនេឡយ។ គម នេឡយ។ អនកជបុគគលផទ ល់មន ក។់
�ពះជមច ស់ដឹកនអំនក�មរេប ប�ទងច់ងដឹ់កនអំនក។ ដូេចនះ េយងបនរកេឃញអ�ី
ដូចគន ៃថងេនះ និង�ងទងំអស់សងួត។
152 ប៉ុែន� េសចក�ីសនយ គឺែតងែតពិត ចំេពះ�ពះជមច ស់ ែដលជអងគរក�េសចក�ី
សនយរបស់�ទង ់ ចំេពះ� ស��ទង។់ �ទងស់នយនឹងផគតផ់គងេ់គ�មត�មវករដូេចនះ
�ទងេ់ធ�ែបបេនះ។ កនុងពកក់�� លៃនភពទេទ មន�ងសងួត សូមគិតពី�និង
អុី��ែអលែដលរអ៊ូរទ ំ កនុង�លខ�ច ់ កនុងករេធ�ដំេណ រ! �ទង�់�ស់េ អនកដឹក
នជំ-អនកបេ�មរបស់�ទងេ់��ម៉ូេស េចញេ មខ ងនិងេបក�បភពទឹករស់ េ�យ
�យ េលថម ដូេចនះ�ទងេ់ជ ជកថ់កូនេ របស់�ទងម់និ�តវវនិសេឡយ។
153 កនុងសមយ័សព�ៃថងករេនះនិយយពី�ពះគុណចំេពះខញុ ំ។ េយងមនិសក�ិសម
ទទួល។ រេប បែដលេយងេធ�រេប បែដល េយងរស់េ  េយងមនិសមនឹងទទួល
េឡយ។
154 ប៉ុែន��ពះជមច ស់ េ សព�ៃថងេនះ ដូចជេ �ពឹកេនះ េមលមនេមតូឌី
ស�បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ ន កតូលិក និងទងំអស់ �ទងប់នេបក�បភពទឹក
មក។ េហេ�ពរជំពូក១៣បង� ញករេនះ ថ�ទងេ់ ដូចម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
េរ ងរហូតេ ។ ដូេចនះ�—� េធ�ឲយក� យជករពិត យ៉ូ�ន ៣:១៦ “ដបតិ�ពះ
�ទង�់ស�ញ់មនុស�េ�កដល់េម�ះបនជ�ទង�់បទន�ពះ�ជបុ���ទងែ់តមយួ
េដមបឲីយអស់អនក �ែដលេជ ដល់�ពះ�ជបុ��េនះមនិ�តវវនិសេឡយគឺឲយ
មនជីវតិអស់កលប ជនិចចវញិ។”
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155 េហយ��តវបនេលកេឡងស�មបក់េន�មេហតុផលេ�ពះមនុស�េចះែត រអ៊ូ
រទ ំ និង�ប�ពឹត�ិបបេហយពួកេគ�តវពស់ចឹកនិង ពួកេគ�� ប ់ និង ស�មបក់រ
អតេ់ទសដល់ពួកេគពីបបរបស់េគ និង ស�មបព់យបលអស់ទងំជមងរឺបស់
ពួកេគ។
156 េហយ េនះជ�បភពទឹកដែដល ែដលបនេបកឲយដល់ពួកេយងសព�ៃថង
ស�មប ់ េសចក�ីសេ ងគ ះ និង ករេ�បសឲយជរបស់េយង ករេ�បសឲយជខង
�ងកយ។ “េ�ពះ�ទងេ់ ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ។”
157 េហយ េពលែដលថមេនះ�តវបន�យេ�យ�ពះបនទូលេសចក�ីសនយរបស់
�ពះ ែដលបនបងគ ប�់បនបេ ចញករ�តបញ់េចញទឹក�� ត និង សុទធផង មនិ
—មនិែមនស�ុយនិងកខ�កេ់ឡយប៉ុែន�ជវត�មនរបស់�ពះផទ ល់។ទឹកសុទធេហយ�
សេ ងគ ះ អស់អនកែដលផឹក។ ឥឡូវេយងដឹងថ េនះជករពិត េ�ពះេយង�ន�
កនុងស ញ ចស់ ជែខ�រ�តថ់តសេម�ង។
158 ឥឡូវ អនកមនិចបំចរ់ញុ� ឬបូម�េឡយចូលរមួជមយួ� ចូលរមួ
ករអធិបបយេរ នពីរេប បេ�ប�។ ពួកេគ�បបអ់នកពីរេប បេ�ប�េ ទីេនះ េឃញ
“អូ ល� អនក េបអនកទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េយងេជ ែបបេនះ ប៉ុែន�ដូេចនះអនក
—អនកេធ��រេប បេនះ។”
159 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ គម នអ�ី�គប�់គង�េឡយ។ អនកមនិែមនេ�ប�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេឡយ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�បអនកវញិ េឃញ។ េឃញេទ អនកមនិែមន អនក
មនិេ�ប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជ�មញអនក។ អំេ�យទន
មនិែមនជអ�ីអនកយកដូចជកបិំត និង �ប�បបិ់តេខម ៃដមនេខម ៃដកនុងេនះេទ។
�ជកររស់េ ភជ បខ់�ួនអនកជមយួ�ពះ និង េធ�ឲយខ�ួនអនកេចញមកេ�យ រេប ប
េនះ ដូេចនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចេ�បអនក។
160 កតស់មគ ល់ ពួកេគមនិ�តវសប�់ ឬ ទញ� ឬ ពួកេគមនិចបំចសំុ់ “ឥឡូវ
េយងេ�បទឹកេនះរេប បេមច៉?” ពីេ�ពះ ពួកេគដឹងពីរេប បេ�ប�។ ពួកេគេ�សក។
ពួកេគដឹងនូវអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�។
161 េហយ ដូេចនះ គឺជមនុស��បសឬ �សី អ�ីកេ៏�យ មនិខ�ល់ថជជំេន �សន
ឬ និកយអ�ីែដលគតម់នេទ។ េបគតេ់�សកឃ� នពី�ពះជមច ស់ គតម់និចបំច់
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រតេ់ រកករអធិបបយេទ ដូចជបងប�ូន�បស អងហ់គ�ីកេខនេធ� ឬ បងប�ូន�បសមក
ពីអងេ់គ�សេធ� កលពីយបម់ញិ ែដល�តវេ វញិ និង េធ�ករ�បឹក�ថរេប ប�
�តលបេ់ �កមេមជំនុំអងហ់គ�ីកេខន រេប បគតេ់�បអំេ�យទនដធ៏ំេនះែដលគត់
មន និយយជភ�រដៃទ និង រេប បែដលគត�់តវេធ�េនះ។ �គនែ់តចបេ់ផ�ម
ពួកេគទតគ់តេ់ចញេ េហយ។ េឃញ គតេ់�សក ដូេចនះ�ពះជមច ស់ចែម�តគត់
េនះជអ�ីទងំអស់ែដលស�ីអំពី�។ �ជករេ�សកេហយ�ទងច់ែម�ត។

162 អនកមនិ�តវ�គប�់គងេទ នរ�មន ក�់បបអ់នកឲយេធ� េធ��េ ។ �ពះជមច ស់
ដឹកនមំនុស�មន ក់ៗ កនុង—រេប បរបស់�ទងច់ងឲ់យអនកេធ�។ អនកគឺ—មនភពជ
បុគគល ខ�ួនអនកផទ ល់។ អនកជចំែណកៃន�ពះជមច ស់។ គម ននរ��ចជំនួស
កែន�ងអនកបនេឡយ។ កគ៏ម នវធីិថេ រកនរ�មន ក ់ និង និយយឥឡូវ ខញុ ំ�តវ
“េធ�េនះជមយួ�” ឬ ខញុ ំ�តវ “េធ�េនះជមយួ�” េទ េ�ក។ �ពះជមច ស់េ�ប��មរ
េប បែដល—ែដល�ទងស់ព��ពះទយ័។ េពលអនកេ�សក អនកកេ៏ចះផឹកែដរ។

163 េហយេបអនកេ�សកេ �ពឹកេនះ ផឹក�ចុះ េនះជអ�ីែដលអនក�តវេធ�។
�ពះជមច ស់បន�បទនផ�ូវស�មបអ់នកេ�សក កូនៗែដលេ�សក នឹង�តវចូល
មករក�ទងផ់ទ ល់េ�យេសរ។ី េហយ�ពះជមច ស់�បទនផ�ូវ ដល់មនុស��បស�សី
ទងំអស់េ �ពឹកេនះជអនកែដលឃ� ន និង េ�សក។ �បែហលមនមនុស�អងគុយ
េ ទីេនះ មនិ ទនទ់ទួលេសចក�ីសេ ងគ ះ។ មនមនុស�អងគុយទីេនះ ជអនកជិតនឹង
បនសេ ងគ ះ េហយ។

164 មនមនុស�េ ទីេនះ អងគុយទីេនះ ជសមជិក�កមជំនុំ អនកចងេ់ធ� ប៉ុែន�
អនកផឹកពី�ង។ េគនឹងមនិ�បបអ់នកពីេសចក�ីពិតេនះេឡយ។

165 េរ ងែតមយួ �តវមក គឺ�តវយកេសចក�ីសនយរបស់�ពះ និង ចូលមក�បភពទឹក
បនទ បម់ក �ទងនឹ់ងរងំបេ់សចក�ីេ�សកឃ� ន។ “អនកែដលផឹកពី�បភពទឹកេនះ នឹង
មនិេ�សកេទ តេឡយ។”

166 កតស់មគ ល់ឥឡូវ ពីរេប ប—រេប ប�ទងរ់េំ�ះមនុស�របស់—របស់�ទង ់ ជ
អនកទទួលទឹកេនះ េ�យ�ពះគុណ និងមនិែមនេ�យ�បពន័ធ ឬ �ងទឹកៃន
ករសិក�អបរ់េំឡយ។ �ពះ�ទងក់តេ់សចក�ី ឲយេឃញ�តឹម�តវចំេពះ�ពះបនទូល
�ទងជ់�បភព ផ�ល់ជីវតិរស់។ េតប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ ែដលទទួលជីវតិេពលែដល
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អនកយក�ពះ បនទូល និង ទឹករបស់�ទងែ់ដល អនកេទបែតដឹងថអនកទទួលជីវតិ?
[�កមជំនុំ និយយ “�ែមន”—Ed]។
167 ចូរយក ហនឹងជឧទហរណ៍ �តឹមែតជឧទហរណ៍មយួ ឬ ពីរ េហយខញុ ំនឹងបិទ
េ បន�ិចេទ ត។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវែតមនប៊ូតុងេនះេ កែន�ង�មយួ។ ប៉ុែន�សូមចំន។ំ
ខញុ ំេ ែតបន�និយយប៉ុែន�ខញុ ំមនិមននយ័យ៉ងេនះេឡយ។ េមល ចូរយកឧទហរ
ណ៍ ជមនុស�មន�គ�រ។
168 ចូរយក ស�ីេ �ងទឹកយ៉កុប ជអណ�ូ ងជីក។ េ ទីេនះនងអងគុយេ
ទីេនះ។ េនះគឺ ស�ី�គបគ់ន ដឹង មន�ងេ ទីេនះែដលនងមកដងទឹក។ េហយ
េ ជបេ់នះ អណ�ូ ងែដលនងេឃញ មនអ�ីតូចមយួេឃញយ៉ងចបស់េ ទីេនះ
មនបុរសមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ ជជនជតិយូ�។ េហយ នងជ�សន�៍ម៉
រ ី �ជ�កងេ សូ៊ខ។ េហយេយងេឃញថបុរសមន កជ់នជតិយូ�េនះ និយយ
មកជពកយមនិធមម� ជមយួ ស�ី និយយ “ចូរយកទឹកមកឲយខញុ ំផង។”
169 នងនិយយឥឡូវ “េយងមនករែបងែចក។ �មនិ—មនិសមេទែដលអនក
និយយ សំុខញុ ំដូេចនះ អនកជ�សនយូ៍�េហយខញុ ំជ�សន�៍ម៉រ។ី”
170 គតនិ់យយ “ប៉ុែន�េបអនកដឹងថ នរ�ែដលអនកកំពុងនិយយជមយួ អនក
�ចសំុខញុ ំ ទឹកផឹកវញិ េហយខញុ ំនឹងឲយទឹកដល់អនកែដលអនកមនិបចម់កដងេ
�ងទឹកេនះេដមបផឹីកេទ តេឡយ គឺជអណ�ូ ងទឹកែដលផុសកនុងអនក” សមគ ល់េពល
នងេឃញថេនះបង� ញពីេសចក�ីពិត!
171 ឥឡូវទីមយួនរ�មន ក�់ចនិយយែបបេនះ។ ប៉ុែន�នងនិយយ “អនក
និយយថថ� យបងគំកនុង�កងេយរ ៉�ូឡឹមេហយេយងថ� យបងគំេ េលភនេំនះ
វញិ។”
172 គតនិ់យយ “េសចក�ីសេ ងគ ះគឺមកពីពួកយូ�។ េយងដឹងពីអ�ីែដលេយង
េជ ។ ប៉ុែន�” និយយ “ចូរឲយខញុ ំ�បបអ់នកេរ ងមយួ” កនុងពកយែបបេនះ “មនិទងំ
េ េលភនេំនះ ឬ�កងេយរ ៉�ូឡឹមេឡយ។ មនេពលមកដល់មនុស�នឹងថ� យបងគំ
�ពះជមច ស់េ�យវ ិ ញ ណនិងេសចក�ីពិតវញិេ�ពះ�ពះបិ�ែស�ងរកែបបេនះ។”
គត ់និយយ “េ េ ប�ីអនកមក” េមល េ ទីេនះបង� ញពី�។ េ ទីេនះបង� ញអ�ី
ជ�បភពទឹក ែដលនងេ ែកបរ។ និយយ “េ េ ប�ីនងមកេ ទីេនះ។”
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នងនិយយ “ខញុ ំមនិមនប�ីេឡយ។”
173 គតនិ់យយ “អនកបននិយយករពិត។” េមល ��កដូ់ចជ�មនភព
ផទុយគន ចបស់�ស់ ពីអ�ីែដលគតសំុ់នង និងនិយយ “េចញេ េ ប�ីមក។”

និយយ “ខញុ ំគម នប�ីេឡយ។”
174 និយយ “អនកនិយយពិតេហយ។” និយយ “េ�ពះអនកមនប�ី�បេំហយ
េហយ មន កែ់ដលអនកកំពុងរស់េ ជមយួឥឡូវកម៏និែមនជប�ីអនកែដរ។”
175 េមល ស�ីមន កេ់នះេត�ខុសពីសងឃេ សមយ័េនះយ៉ង�! សងឃេ
សមយ័ េនះបនេឃញអ�ីដូចគន  និង និយយ “េនះជ�រកខ �គេមលចិត� ឬ—ឬ
េប េសបប”់ េឃញ ពួកេគមនិ�ចេឃញ �ពះបនទូលែដលសនយេរ ងេនះ។
176 ប៉ុែន� ស�ីតូចមន កេ់នះមនករយល់ដឹងខគមពរី�បេសរជងសងឃ។ នងនិយយ
ថ “េ�ក ខញុ ំដឹងថេ�កជេ��៉។ េយងមនិមនេ��៉�មន កេ់ឡយ
រយៈេពល៤០០ឆន  ំ ចប�់ងំពីម៉�គីមក។ ប៉ុែន�” និយយ “េយងកំពុងរង ់ ចំ
មន កេ់ហយេយងដឹងថ មន កេ់នះកំពុងែតមកជ�ពះេមសីុ។ េហយេពល�ទងយ់ង
មក េនះជអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។”

�ពះេយសូ៊វមនបនទូល “គឺខញុ ំ។” �ែមន។
177 េតអនកកតស់មគ ល់ េពលនងទុកក�មេចលេ �ងទឹកយ៉កុប រតចុ់ះេ
កនុង�កង េពញេ�យអណ�ូ ងទឹកេ� ! នងបនេឃញថ�ជករបង� ញឲយ
េឃញចបស់ថ �តវេហយ �ទងគឺ់ជអណ�ូ ងទឹកៃនជីវតិ។ ចូរឲយខញុ ំែណនអំំពីនង
ដល់អនក។ នងចកេចញពីទីេនះ េពល�ទងប់ ជ កថ់�ទងជ់�ពះបនទូលៃនជីវតិ។
នងទុក�េចល និង បនរកេឃញថមដែដល ែដល�តវបន�យេ �លរេ��ថ ន
�តវបនបង� ញវត�មននបចចុបបននវញិ។
178 ចូរឲយខញុ ំនិយយ �ពះជមច ស់ដែដល ែដលេ ៃថងែដលកន�ងេ  ែដលេយង
និយយយ៉ងេ�ចនពី�ទង ់ �ទងក់ម៏នវត�មនេ ទីេនះឥឡូវែដរ មនិែមនេ�យ
ករយល់ែបបេទវ� ស��មយួេឡយ ប៉ុែន�េ�យករដឹងផទ ល់ខ�ួនបុគគល ៃន
ករបង� ញឲយេឃញថ�តមឹ�តវពី�ទង ់ ែដល�ទងនឹ់ង�ចចក ់ េ ៃថងចុងេ�កយ
េនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេល�កមជំនំុ។ �ទងម់និែមនជ“អញពីមុន។” �ទងេ់ ែតជ
“អញ” នបចចុបបននកល ជនិចចរហូត។
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179 បនទ បម់ក �ងទឹកបតប់ងរ់សជតិរបស់�។ និង �គបគ់ន ជអនកធ� កេ់ កនុង
អំ�ច�ពះជមច ស់ េ�យករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �បពន័ធនិកយបត់
រស់ជតិរបស់ពួក�េហយ។ អនកមនិចបំច�់តវ មនកែងកបកខ�ក ់និង ជីងចក ់និង
សត��� បល�ិតៗ និងអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ អនកកំពុងផឹកពី�បភពទឹកែដល�សស់
និង សុទធ ជ�ពះបនទូល�ពះ �សស់ថមី�ល់េម៉ងកនុង�ពលឹងអនក។ ដូចជេពលឥឡូវ
ែដរ េពល�ពះបនទូលេបកសែម�ងជេសចក�ីពិត ភ�ក� និង េឃញថ េត�ែមន
ឬមនិែមន។
180 ថ�ីេប�ងទឹកបនបេ�មបនល�បេ�មេវនរបស់�ល�ប៉ុែន�អនកេឃញេទ �បភពទឹក
ៃនជីវតិេ ទីេនះ មនិែមនជ�ងយ៉កុបេទ តេទ ស�មបក់រផឹកខងវ ិ ញ ណ។
អ�ីេគគិតេបេគផឹកពីអណ�ូ ងេនះេហតុអ�ី ��តឹម�តវទងំអស់េទ ប៉ុែន�ឥឡូវ�បភពទឹក
ៃនជីវតិផទ ល់ មនេ ទីេនះ។
181 ឥឡូវេយងមនិ�តវករ�បពន័ធ និង អងគករែដលេយងមនេទ តេទ។ េយងេ
ចុងប ចបេ់ហយ។ េហយ�ពះជមច ស់សនយ េ ៃថងប ច បេ់នះ អ�ីែដល�ទងនឹ់ង
េធ�។ េហយ េយងេឃញ�បនបំេពញ �ម�ពះបនទូល។ េយងឮពីមនុស�ៃនកម� ងំ
ទ�ន សូមេ�កកឈរ េហយញបញ័់រ និង និយយពួកេគ “មនអ�ីមយួែដល
កំពុង េរ បចំេកតេឡង” េយងមន�រមមណ៍ដឹងពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពមនេយង
ថអ�ីមយួកំពុងេរ បចំេកតេឡង។ េយងេឃញថអ�ីៗ េរ បចំ�មលំ�បលំ់េ�យ។
ដូេចនះ ចកេចញពី�បពន័ធនិង មក�បភពទឹកវញិ។ �តវេហយទងំអស់គន ។
182 បេ�មេគលបំណងរបស់� ប៉ុែន�ឥឡូវនងេ មុខទល់នឹងមុខជមយួ�បភព
ទឹកផទ ល់។
183 កនុងគមព ីយ៉ូ�ន៧:៣៧-៣៨ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ ៃថងចុងេ�កយៃន ពិធី
េ�ងឧេបសថ (�ទងម់នបនទូលថដូចេម�ច?) “េបអនក�េ�សក ឲយេគចូលមក និង
ផឹកពីខញុ ំ” �តវកនុងសំណំុេទវ� ស�! “េបមនុស��មន កេ់�សកចូរឲយមកឯខញុ ំ និង ផឹក
ចុះ។ េ�ពះខគមពរីបននិយយថ េចញពីខងកនុងរបស់េ�កនឹងមនទេន�ទឹករស់
េចញមក។”
184 មន�បភពទឹករស់។ មន�បភពទឹក ែដលមនុស�េបះបងេ់ចលនសព�ៃថង។
េដមបជំីេន �សន ពួកេគបនេបះបងេ់ចល�បភពទឹករស់។ ចូរឲយខញុ ំែណនអំនក
េ រក�ទង។់ �ទង ់ចំេពះខញុ ំ…និង ខញុ ំេ េក ក។
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185 �ទង ់ចំេពះខញុ ំ គឺជ�បភពទឹកសេ ងគ ះជីវតិ�ក និង េកមង�បស េពលពួកេគ
កំពុងែត�� បេ់ កនុង�លរេ��ថ ន។
186 ខញុ ំេជ ថ�ទងជ់ថម�កនុង េអ�យ៣២ �ទងជ់ថម� េ កនុងទឹកដីែដល
សេ�ងង។ �ទងជ់ជ�មកស�មបេ់ពលមនពយះុ។
187 �ករ១ី៣ �ទងជ់�បភពទឹកេបកេឡងកនុងដំ�ក�់វឌី ស�មបប់ប។
ខញុ ំេជ ដល់�ទងថ់ជែបបេនះ។ េតអនកមនិេជ េទឬ? [�កមជំនំុនិយយ “�
ែមន”—Ed]។
188 កនុងទំនុកតេមកង៣៦:៩ �ទងជ់�បភពទឹកជីវតិៃន�វឌី។ �ទងជ់ទឹកសងប�់ង ត់
ៃន�វឌី និង ជ�លេ ម េខ វខចី។ �ទងជ់ទឹកេ  �មដងែ�ពកស�មប�់វដី។
189 កនុងេ�កុបបត�ិ១៧ �ទងជ់េដម�ទងថន កថ់នមរបស់អ�័ប� ំ ជេអ��យ។
ប៉ុែន�េពលជីវតិរបស់គតេ់ ឆង យពី�ទង ់គតេ់ ែត…�ពះមនបនទូល។
190 “មនុស��យុមយួរយឆន  ំ េតករេនះនឹងេកតេឡងរេប ប�? ខញុ ំចស់េហយ
�បពនធខញុ ំចស់េហយ េតករេនះនឹង�ចមនជយ៉ង�?”
191 �ទងម់នបនទូល“េយងជេអល��យ”ឥឡូវេអល គឺ “The” និង— និង�
�យ គឺ “�ទង” ��យជពហុវចនៈ ែដលមននយ័ថ “េយងជ�ពះជមច ស់ៃន
េដម�ទង។”
192 ដូចជេកមងែដលមនិសូវ�សល និង ឈ ឺេហយកម� ងំេចញពី�អស់េ  �េផ�ក
េល�ទងរបស់ម� យ និង ថន កថ់នមបេងកតកម� ងំជថមី។ ពិត�ស់។ មនិ�តឹមែត…
េពល��តវបនថន កថ់នម ករថន កថ់នមេ មនេ េឡយ។ េ �ទងម� យ ��តវបន
សកបស់កល់ កល�បនទទួលកម� ងំវញិ។
193 េហយមនុស��ែដលទទួលេសចក�ីសនយរបស់�ពះកនុងចិត� េនះ “េសចក�ី
សនយេនះគឺស�មបអ់នកែដរ និង កូនេ របស់អនក និង ពួកអនកតំណតេ  �មែត
�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនេយង��ស់េ ” និង�កសិ់ទធិពឹងែផ�កេលេនះចុះ និង បំបន៉
កម� ងំអនក�តលបវ់ញិ។េកមងែដលមនិ�សលខ�ួនេជ ��ស់! �គឺស�មបអ់នកេជ ។
194 ចំេពះកំ�ពយរបស់អនកេជ  ខញុ ំ�ចគិតេឃញ ពីចេ�ម ងយ៉ងេ�ចនែដល
កំ�ពយបនបង� ញពីេយង។ េនះជកំ�ពយខ�ះែដលធ� បនិ់យយ �ទង…់
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មនឈមវេិសសហូរមកេ�ះបប
េចញពីរបសួ�ពះអងគ
ឯមនុស�មនបបកចូ៏លេ �កប
ទងំរចួពីបបខ�ួនេហយ។

េចរែដលជិត�� បរ់កី�យកនុងករេមលេឃញ
េនះជ�បភពទឹកកនុងសមយ័របស់េគ
ខញុ ំ�ច េទះេបជេថកទបដូចជគត់
ក�៏ច�ងបបខញុ ំទងំអស់េចញែដរ។

េហយ�ងំពីេនះេ�យជំេន ខញុ ំេឃញទេន�
របសួរបស់�ទងប់នបំេពញ
េសចក�ី�ស�ញ់េ�បសេ�ះបនក� យជេរ ងរបស់ខញុ ំ
នឹងេ រហូតលុះខញុ ំ�� ប។់

195 ស�មបខ់ញុ ំ �ទងគឺ់ជទឹកៃន�ពះបនទូលៃនករែញក ែដលបំែបកអនកេចញពី
�គប ់ អ�ីែដលទស់នឹង�ពះបនទូល�ទង។់ េនះជ�បភពទឹក ខញុ ំេជ ថគឺជ�ទង។់
ហនឹងេហយ។ េនះ �ជទឹកែដលែញកខញុ ំេចញពី�ងទឹកបេងកតេ�យមនុស� ឲយ
េ ឯ�បភពទឹករស់។ អូ សម� ញ់ ខញុ ំ�ច…អនក�ចបន�េ េទ ត ជមយួអ�ីែដល
—ែដល�ទងម់នចំេពះេយង។ �ទងជ់�ល់��  អូេម�គ ។ �ទងជ់ចំ�បេ់ផ�ម
�ទងជ់ទីប ចប។់ �ទងឥ់ឡូវជ�ទងែ់ដលេ ពីមុនែដរ ែដលជ និង �តវមក។ �ទង់
ជឬសគល់ និង ជកូនេ �វឌី។ �ទងជ់��េពល�ពឹក។ �ទងជ់អ�ីទងំអស់
របស់ខញុ ំេ កនុង�គបអ់�ីទងំអស់។

196 េហយ បងប�ូន�បស �សី េបអនកមនិមន—មន…ជករផឹកពី�ងតូចែដល
មនុស�េធ�េពញមយួជីវតិរបស់អនកេហតុអ�ីបនជ�ពឹកេនះមនិេបះបង ់ �ងេនះ
េហយ មករក�បភពទឹកេនះវញិ។

197 ចូរឲយេយងឱនកបលមយួែភ�ត។ ជមយួកបលអនកេ ឱន…[បងប�ូន�សីមន ក់
កំពុងេ�ច ងជភ�ដៃទ។ ចំនុចទេទេលែខ�រ�ត។់ មនមន កជ់អនកបកែ�ប
—Ed]…ចំេពះគំនិតរបស់ខញុ ំ ជករេ �សន។ មនប៉ុនម ននកឥ់ឡូវ?
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198 ខញុ ំ—ខញុ ំពីមុនភយ័ ខញុ ំ—ខញុ ំទុកអនកេ យូេពក េធ�ឲយខញុ ំកត�់រជចេ�ម កៗ។
ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមន�ពះទយ័ ចងឲ់យអនកទទួលអ�ីែដលខញុ ំនិយយ។
េមល គម នអ�ីសំខនជ់ងៃថងេនះ េ ជមយួ�ពះជមច ស់េនះេទ េមល ��រ
េពល�ង ចរបស់េយង េ កែន�ង�កេ៏�យ អ�ីកេ៏�យ។ �ពះអមច ស់គងេ់
ទីេនះ។ ឥឡូវ ខញុ ំបនឮេរ ងេនះែដលធ� បម់នកនុងជីវតិខញុ ំ �ងំពីេពលេនះមក។
199 ឥឡូវ េត…អនកទងំអស់គន េ ទីេនះ មនិថ “ប៉ុនម នេទ។” អនកទងំអស់គន េ
ទីេនះចងផឹ់កពីេនះចូរេ�កកឈរមយួនទីស�មបក់រអធិ�� ន។ សូម�ពះអមច ស់
�បទនពរអនក។
200 ឥឡូវ មនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ េនះ—េនះឈរេ នបចចុបបនន នឹងនិយយ
េ�យករេលកៃដដូចេនះ“�ពះជមច ស់ េធ�ចលនកនុងខញុ ំ បំេពញខញុ ំ ឲយខញុ ំផឹកពី�បភព
ទឹកេនះ។ េហយខញុ ំមនិបនេធ�អ�ី�តវេឡយ ប៉ុែន�ទូលបងគំ—ទូលបងគំចងឲ់យ�ទងអ់ត់
េទសឲយទូលបងគំចំេពះេរ ងេនះ។ ទូលបងគំចងឲ់យ�ទង�់ងសម� តបបរបស់ ទូល
បងគំ។ និងអនុ ញ ត—អនុ ញ ត—អនុ ញ តទូលបងគំ ពីៃថងេនះេ  �តឹមជ…”? �តឹម
ែតេមល! ខញុ ំេអយ!

មនឈមវេិសសហូរមកេ�ះបប
េចញពីរបសួ�ពះអងគ
ឯមនុស�មនបបកចូ៏លេ �កប
ទងំរចួពីបបខ�ួនេហយ។
ទងំរចួពីបបខ�ួនេហយ
ទងំរចួពីបបខ�ួនេហយ
ឯមនុស�មនបបកចូ៏លេ �កប
ទងំរចួពីបបខ�ួនេហយ។

201 ឥឡូវគឺថ អនកជអនកេជ �គី�ទ ន អនកទទួល�ពះ�គីសទជ�ពះសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួន
ប៉ុែន�អនកមនិទនម់នេ េឡយ…ឥឡូវេបអនកមនិមន �បភពទឹកេនះ។ អងគ
ែតមយួែដលខញុ ំ�គ ល់គឺជ�បភពទឹកពីសៃសអុីម៉ញូែអល។ ឥឡូវេហយេបអនកជ
េ�ចនេ ទីេនះ…
202 �ដូចជ ខញុ ំកំពុងនិយយកលពីយបម់ុនអំពីេរ ង ឥ នទីតូចេដរជមយួកូនមន់
កនុងចំករទំពងំបយជូ។ គតម់និដឹងពីអ�ីៃនកូនមនេ់ឡយ ប៉ុែន�ដឹងថមនអ�ី មយួ
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ៃនខ�ួនខុសពីកូនមន។់ បនទ បម់កេមរបស់�មករក� េហយេមែ�សកពីេល។ �ជ
ករេ របស់ឥ នទី។ េឃញ��តវែតក� យជឥ នទីពីដំបូង េបមនិដូេចន ះ�មនិ �ច
�គ ល់ករេ េនះេឡយ។ េឃញ �…
203 �តវែតជអ�ីេ �តងេ់នះ ែដលមនពន�ក េបមនិដូចេចន ះ�មនិ�ចបេងកតជីវតិ
បនេឡយ។ េហយេបសិនជ�គបពូ់ជ�ពះបនទូល�ពះ េ កនុងខ�ួនអនក �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគងទី់េនះឥឡូវនឹងបណ�ុ ះពន�ក និង ន�ំនូវករពិតដល់អនក។
204 េតប៉ុនម ននកេ់ កនុងេនះមនិទនទ់ទួលករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េត�ចេលកៃដបនេទ? ទងំអស់ជំុវញិ�គបក់ែន�ង ជភពេ�ម ះ�តងពិ់តៗ េប
អនកមនិទនទ់ទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយ អនកចងប់ន សូមេលកៃដ។ អនក
េ ទី�កេ៏�យសូមេលកៃដអនកេឡង។ អនកេ ទី�កេ៏�យេ បន�េលកៃដ
មយួែភ�ត។
205 ឥឡូវខញុ ំចងឲ់យអនកឈរជំុវញិ េមលពួកេគខញុ ំចងឲ់យ នរ�មន ក�់កៃ់ដេលេគ។
206 ខញុ ំេជ ឥឡូវថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នឹងបំេពញ�គបគ់ន ៃនអនកែដលចងប់ន�។
ឥឡូវកុំគិតពី��រេ កែន�ងលក។់ សូមគិតពី��រេ ទីេនះ។ េនះជអងគ
មយួ។ េនះជជីវតិ។ េឃញ េនះជជីវតិ។
207 ឥឡូវសូមែបរេ គន េ វញិេ មក និង�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក។ “េហយ
ពួកេគ�កៃ់ដពួកេគេលគន !” ឥឡូវ ខញុ ំចងឲ់យអនកអធិ�� នដល់អនកែដល�កៃ់ដ
េល…
208 ឥឡូវកុំគិតពីករេចញេ េ�ក។ កុំគិតពីអ�ីេផ�ងេទ ត។ គិតែតឥឡូវ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទីេនះេដមបបីំេពញបុគគលមន ក់ៗ ។ េបកចិត�បូមទឹក�ង
េចញ េហយ និយយ “ឱ�បភពទឹករស់ សូមមកឯខញុ ំ។ បំេពញខញុ ំ ឱ�ពះអមច ស់ជ
�ពះ ែដលមន េ�យេសចក�ីល� និង ក�ីេម�� ។”
209 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ែដលជ�បភពទឹកមនិេចះេខ�ះេខ�យ! ទូលបងគំអធិ�� ន
�ពះជមច ស់ ែដល�ទងនឹ់ងបំេពញេគមន ក់ៗ ។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធធ� កម់ក
ទីេនះ។ ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះជមច ស់ ែដលេយងនឹងបំេភ�ចអ�ីេផ�ងេទ ត េនះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងធ� កចូ់លកនុងគំនិតទូលបងគំ ឥឡូវ នឹង�បទនឲយេយងនូវទឹក
រស់ េ�យឥតគិតៃថ� ពី�គបក់ែន�ង។ សូមទទួល�ពម ឱ�ពះជមច ស់េអយ។ កល
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—េ ែតបន�អធិ�� ន និង េ�ច ង �យប ចូ លគន  �ពះអមច ស់ ដឹងថជវត�មន
�ទង ់ ជវត�មនភពជ�ពះរបស់�ទង ់ ទូលបងគំចងចូ់លមក�បភពទឹក។ ទូលបងគំ
ចងប់នករ�ជមុជដពិ៏តជមយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះអមច ស់ មនុស�ទងំេនះ
អធិ�� នេដមបកីរេនះ។ ទូលបងគំអធិ�� ន េនះជេពល�តឹម�តវ ែដលពួកេគនឹង
�តវបនបំេពញេ�យេសចក�ីល�ៃន�ពះជមច ស់។ សូមទទួល�ពម ឱ�ពះជមច ស់។
សូម�ទង�់� បេ់សចក�ីអធិ�� នរបស់កូន។ សូម�ទងយ់ងមកេលពួកេគ សូមឲយ
េច�� របស់�ពះជមច ស់ និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ផតេ់លពួកេគ។ សូមអនុ ញ តិ
�ពះជមច ស់េអយ។
210 អូ អរ�ពះគុណ�ទងស់�មបក់រេធ�ឲយក� យជ�សស់ថ�  ស�មបវ់ត�មន�ពះដ៏
មនេច�� ៃន�ថ នសួគ ៌ ែដល�ងំមនកនុងគំនិតរបស់ទូលបងគំ! េ េពលៃថង�តង់
�ពះអមច ស់ សូមចែម�តទូលបងគំ! �ពះអមច ស់ ទូលបងគំ�តវករ��រមកពីតុរបស់
�ទង។់ សូមចែម�តទូលបងគំ�គបគ់ន  �ពះអមច ស់ នឥឡូវ។ សូមចែម�តទូលបងគំ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ កនុងជិវតិរបស់ទូលបងគំ។ �ពលឹងរបស់ទូលបងគំ ែដល
េ�សកឃ� នករអធិបបយគឺេ�សកខ� ងំ�ស់។ ដូច�ទងម់នបនទូល�មរយៈ
ករបក��យេ�យបទចេ�ម ង “�នឹងបនចកទឹ់កេលដីែដលសងួត។” ចូរឲយ�
េកតេឡង �ពះអមច ស់េអយ។ សូមឲយ�ពះបនទូល�ទងេ់បកបង� ញឲយេឃញកនុងចិត�
របស់កូន�ទង ់ “ទឹកេលដីសងួត” សូមឲយ�េកតេឡង�ពះអមច ស់។សូមឲយ�ពះបនទូល
�ទង ់ បនេបកសែម�ងេ កនុងចិត�របស់កូន�ទង ់ “ទឹកេលដីសងួត”។ �ពះដេ៏ អស់
កលប សូម�� បេ់សចក�ីអធិ�� នរបស់អនកបេ�ម�ទង ់ និង �នទនឲយទូលបងគំ នូវ
�ពះពរ។ �ែមន។

អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយ យ៉ង�…
211 សូម េ ែតបន�សរេសតេមកង�ទងឥ់ឡូវ។ ែស�ងរក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទី
េនះ។ េបអនកមនិទទួល� �ជកំហុសរបស់អនក។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វយ៉ង�

“�ស�ញ់�ទងជ់ងអស់ទងំេសចក�ីេនះ?”

…�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វយ៉ង�
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន។
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អូ ខញុ ំ�ស�ញ់…(សូមសរេសរ�ពះ!)
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់…(េតមនអ�ីេប�ទងយ់ងមក…?…-ment?)
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន។

ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន។

អ�ច រយ អ�ច រយ �ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ជអនក�បឹក�ជអមច ស់សុខ�ន��ទងជ់�ពះមនេច��
អូសូមសេ ងគ ះទូលបងគំសូមរក�ទូលបងគំេចញពីបបនិង

�ម៉ស់
អនករេំ�ះខញុ ំ�ទងអ់�ច រយ សូមេសេសរដល់�ទង…់

212 ចូរេ�ច ងចំេពះ�ទងឥ់ឡូវ!

អ�ច រយ អ�ច រយ �ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ជអនក�បឹក�ជអមច ស់សុខ�ន��ទងជ់�ពះមនេច��
អូសូមសេ ងគ ះទូលបងគំសូមរក�ទូលបងគំេចញពីបប និងក�ី

�ម៉ស់
អនករេំ�ះខញុ ំ�ទងអ់�ច រយ សូមេសេសរដល់នម�ទង!់

213 អស់ទងំ�រមមណ៍ និយយ “�ែមន។” [�កមជំនំុនិយយ “�ែមន”—Ed.]។
អូ �េលលូយ៉! ខញុ ំេឃញមនុស�ចូលមក ឥឡូវ ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

ពីេដមបតប់ង ់ឥឡូវេឃញវញិ រេំ�ះពីករកតេ់ទស
�ពះេយសូ៊វ�បទនេសរភីព និង េពញេ�យេសចក�ីសេ ងគ ះ
សេ ងគ ះខញុ ំ រក�ខញុ ំរចួពីបប និង ក�ី�ម៉ស់
�ពះសេ ងគ ះខញុ ំអ�ច រយ សូមសរេសរនម�ទង។់

ចូរេលកៃដេយងេឡងេហយសរេសរឥឡូវ សរ….
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អូ អ�ច រយ អ�ច រយ �ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ជអនក�បឹក�ជអមច ស់សុខ�ន��ទងជ់�ពះមនេច��
អូ សូមសេ ងគ ះទូលបងគំ សូមរក�ទូលបងគំេចញពីបប និង

ក�ី�ម៉ស់
�ទងអ់�ច រយ អនករេំ�ះខញុ ំ សូមេសេសរដល់នម�ទង!់

214 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ?[�កមជំនុំនិយយ“�ែមន!”—Ed.]អូអ�ច រយ សរេសរ
ដល់�បភពទឹកេពញេ�យេ�ហិត ែដលមនុស�បបអស់ករភយ័ខ� ចពីមនុស�
ទងំករកតេ់ទស គឺមនេសរភីពកនុង�ទង។់ �េលលូយ៉! អូ ខញុ ំេអយ េនះ
គឺអ�ច រយ!
215 ឥឡូវ កលេយងកំពុងេ�ច ងបទេនះម�ងេទ ត សូមឲយ អនកេមតូឌីស� បបទី
ស� កតូលិក �ពីសប៊ធឺីេរ ន អ�ីកេ៏�យ េពលេយងេ�ច ងថ “អ�ច រយ �ពះេយសូ៊វ
ស�មបខ់ញុ ំ”សូមែបរនិង ចបៃ់ដជមយួគន  សូមឲយមនកររមួប ចូ លដូចកលពីមុន
យ៉ងល�។ អនកដឹងេទខញុ ំេនះជអ�ីែដលខញុ ំចូលចិត�។ បន�សូមេ�ច ងឥឡូវ េពលេយង
េធ�ែបបេនះ។

អូ អ�ច រយ អ�ច រយ�ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
216 [បងប�ូន�បស េដមូស �កខឺេរ ន និយយេ កនប់ង �បស�បន� ំ“បង
�បស�បន�ខំញុ ំេទបទទួលបនពកយរបស់េ�ក�បធនធិបតី ចន�ន ់គតរ់ត់
េ មនទីរេពទយេ�យជមងគឺងំេបះដូងសូមឲយេយងអធិ�� នដល់េ�ក និង ស�មប់
�បជជតិេយងៗ” បងប�ូន�បសពិភក�េរ ងេនះ។ មនមនុស�មន កនិ់យយ “សូម
ចបំន�ិច”—Ed.]។

អ�ច រយ �ពះេយសូ៊វ (�តវេហយ)
អូ ជអនក�បឹក� ជអមច ស់សុខ�ន�

217 [បងប�ូន�បស េសកខឺេរ ន និយយម�ងេទ តពីបងប�ូន�បស�បន�ំ
“សូមអតេ់ទសឲយខញុ ំ សូមអធយ�ស័យម�ងេទ ត េតអនកចងចុ់ះេ មយួនទីេទ?”
បងប�ូន�បស អឺល �ពីកខិត ដឹកនសំននិបតកនុងចេ�ម ង អ�ច រយ ែខ�រ�តទ់េទ។
�កម ជំនំុេ�ច ងបទ មនទេន�ជីវតិ។ ែខ�រ�តទ់េទម�ងេទ ត—Ed.]។

�ពះគមពនិីយយ “អធិ�� នស�មបអ់នកកនអ់ំ�ច។”



46 �ពះបនទូលជសេម�ង

218 �ពះវរបិ��ថ នសួគរ៌បស់េយង េយងកំពុងឈរ េ�យចិត�េយង�តវករ
ប�ូរផ� ចស់�មបអ់នកដឹកន�ំបជជតិ �បធនធិបតីរបស់េយង។ គតម់និ�ច
ដឹង �ពះអមច ស់ ប៉ុែន��ទង�់ជប។ ទូលបងគំអធិ�� ន ស�មបប់ងប�ូន�បសចន
�ន ់ែដលគតអ់ះ�ងថ ជអនកេជ ដល់�ទង។់ និង �ពះវរបិ� ជំងឺគងំេបះដូង
េយងដឹងថ �បន�យគត។់ ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះជមច ស់ រេំ�ះជីវតិេ�ក។
ទូលបងគំកំពុងសថិតេ —�ថ នភពមនវបិត�ិឥឡូវ។ េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ�ទង់
យងមកេលគត ់�ពះអមច ស់។ េហយ ឥឡូវ េ កនុងមនទីរេពទយ ឬ េ កែន�ង�
ែដលគតេ់  េហយ សូមវ ិ ញ ណរបស់�ទងយ់ងចុះមកមនទីេពទយវល៉ធឺរដី និង
បះ៉�ងកយរបស់�ទង ់ រេំ�ះជីវតិគត។់ �ពះអមច ស់ មនុស�េនះកំពុងងសថិតកនុង
សមព ធមនសមព ធជងអ�ីែដលេយងយល់។ ដូេចនះេយងអធិ�� ន �ពះជមច ស់
ដូចជអនកេជ  និង ជែផនកមយួៃនជតិ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបអ់នកដឹកនែំដល
�ទងនឹ់ងទទួលគតព់នយជីវតិកនុងេម៉ងដសំ៏ខនេ់នះកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន។ 
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