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្រពះេយស៊ូ ពិត��ន�ងេ���នសួ គ៌ែមន េ្រ�យេពល
ែដល្រទង់�នរស់ពីសគ
ុ តេឡើង វ �ញ។ ខណៈេពលែដលពួ ក
សិស្សរបស់្រទង់េមើល្រទង់ ្រពះេយស៊ូ ្រត�វ�ន�ំយកេ���ន
សួ គ៌ េហើយ�នពពក�ំទទួ ល្រទង់ រហូ តផុតពីែភ� ករបស់
ពួ កេគេ�។

�ប់�ំងពីេពលេ�ះមក អ� កែដល�នជំេនឿេលើ្រពះេយស៊ូ
�នចង�ំពីសន�របស់្រទង់� ្រទង់នឹង�ង្រតឡប់មក
វ �ញេដើម្បីទទួ លពួ ក�ត់។ ្រពះេយស៊ូ �នបន� �ល� ្រទង់
នឹង្រតលប់មកវ �ញក��ងេពល�ប់ៗេ�យ��ន
នរ���ក់នឹក��នដល់េឡើយ។ ចុះ
អ� កែដល�នជំេនឿេលើ្រពះេយស៊ូ
ែដល�ន��ប់មុនេពល្រទង់ វ �ល
្រតលប់មកវ �ញនុះ នឹង�ន
អ� �េកើតេឡើងេលើពួកេគ? ្រពះ
វត� �ន�មួ យ្រពះ
គម� ីរសំែដង� ពួ កេគ
���ស់
នឹង�នេ�េ�
��ល់�មួ យ្រពះេយស៊ូ ែតម� ង។
�រ�ត់វត� �នពីរ ូប�យេនះ
គឺ�នន័យ� �ន
4
វត� �ន�មួ យ្រពះ។

3
្រពះគម� ីរ វ �វរណៈែដល�កណ�គម� ីរចុងេ្រ�យៃន្រពះគម� ីរ
បរ �សុទ�្រ�ប់េយើងពី�ពអ��រ្យរបស់��នសួ គ៌។ អ� �ែដល
អ��រ្យ និងពិេសសបំផុតេ�ះគឺ���នសួ គ៌គឺ�ដំ�ក់
របស់្រពះ។ ្រពះគង់េ�្រគប់ទីកែន� ង ប៉ុែន� បល� ័ង�របស់្រទង់គឺ
េ���នសួ គ៌។

ពពួ កេទវ� និងពួ កពលបរ ��រែដល
េ���នសួ គ៌��យបង� ំ្រទង់េ�ទី
េ�ះ។ រ ួម� ំងអ� ក្រគប់��របស់្រពះ
���ស់ែដល�ន��ប់េហើយ�ន
េឡើងេ���នសួ គ៌ផងែដរ។ ពួ កេគ
េ្រច�ងចំេរៀងេលើកសរេសើរតេម� ើង
ពិេសសដល់្រពះ
���ស់។

5
េនះ��ក្យមួ យចំនួនែដលដក្រសង់េចញពីបទចំេរៀងមួ យ
ែដលពួ កអ� កេ���នសួ គ៌េ្រច�ង៖ ្រពះេយស៊ូ �នតៃម� មិន
�ច�ត់ៃថ� �ន ្រទង់�នសេ្រ��ះ
ពួ កេយើងេ�យ្រពះ���ស់។ ្រទង់ស
េ្រ��ះ្រគប់�តិ និង្រគប់�សន៍
េ�យ�មរបស់្រទង់ េហើយ្រទង់
�នេធ� �េ�យេយើង��យ�េស� ច
និងសង្ឃសំ�ប់
្រពះ���ស់
របស់េយើង។
( វ �វរណៈ ៥៖៩)
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6
ទំព័រចុងេ្រ�យៃន្រពះគម� ីរពណ៌����នសួ គ៌គឺ� “េជរ� ូ�
ឡិមថ� ី”។ ទីេ�ះ�ទីកែន� ងែដលធំៃ្រកែលងែដល�នកំែផង
�ងេ្រ��៉ងខ� ស់។ កំែផង្រត�វ�នសង់េឡើងពីត� ្បងេពជ្យ
និលែដល��ដូ ចែកវចរៃណ។ េ្រគ�ងអល��រ និងត្ប�ង�ន
តៃម� �េ្រចើនេ្រ�បេលើ្រគឹះកំែផង, ែចង�ំងេ�យពណ៌
�៉ង្រសស់��ត។

��រទី្រក �ង
និមួយៗ្រត�វ
�នេធ� �េឡើង
ពី្រ�ប់គុជធំៗ។
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��រកំែផងែដលេធ� �ពីគុជ� ំងេ�ះមិនែដលបិទេឡើយ។ េ�ះ
េយើងចូ លេ�េមើល…��វ! ��នសួ គ៌�ងក��ង��ត�ង�ង
េ្រ�េ�េទៀត។ ទី្រក �ង្រត�វ�នេធ� �េឡើងពី�សសុទ� ��ដូ ច
ក�� ក់។ សូ ម្បីែតផ� វ� េដើរក៏្រត�វ�ន្រ�លេ�យ�សែដរ។

9
��នសួ គ៌មិន្រត�វ�រពន� ឺពី្រពះ�ទិត្យ ឬ្រពះច័ន�េទ។ សិ រ �ល�
របស់្រពះ���ស់បភ
ំ � ឺទីេ�ះេ�យពន� ឺរស� ី�៉ងអ��រ្យ។ េ�
ទីេ�ះក៏មិនែដល�នេពលយប់ែដរ។

11
េពលែដលេយើង្រកេលកេមើលជុំ វ �ញ េយើងកត់សំ�ល់េឃើញ�
�ក់ដូច��ន�ត់អ��ម៉�ងពី��នសួ គ៌។ េយើងមិនែដលលឺ
�ក្យខឹងសម�រ។ ��ន
នរ���ក់េ��ះ
្របែកក��
ឬ���
និយមេឡើ
យ។

13

ទេន� ដ៏����តៃនទឹកជី វ �តហូ រពីបល� ័ង�របស់្រពះ���ស់។ េ�
��ងេទៀតៃនទឹកទេន� គឺេដើមេឈើជី វ �ត ែដល�នរកេឃើញ
ដំបូងបង� ស់េ�ក��ងសួ នអុីេដន។ េដើមេឈើេនះពិេសស��ង
ំ
�ស់។ �ផ� ល់នូវែផ� េឈើ១២្របេភទេផ្សង��, ខុសៗ���ម
ែខនិមួយៗ។ េហើយស� ក
ឹ របស់េដើមេឈើជី វ �តវ �ញគឺសំ�ប់
ព��ល្រប��តិ។

10
សូ ម្បីែតសត� េ���នសួ គ៌ក៏ខុសែប� កែដរ។ ពួ ក�សុទ�ែតស�ត
�
និងរ ួស�យ។ សត� ចចក និងេចៀមសុីេ���មួ យ��។ សូ ម្បី
ែតសត� េ�ដ៏�នអំ�ចសុីចំេបើង���រដូ ច�សត�
េ�។ ្រពះ្រទង់�នបន� �ល� “ពួ ក�មិនគួ រ�យ្រប�រ�� ឬ
បំ��ញរបស់្រគប់�៉ងេ�េលើភ�ំស័ក�ិសិទ�របស់េយើងេឡើយ។”

12
��រមិន�ំ�ច់�ក់េ�រេទ េ្រ�ះ���នេ�រេ���នសួ គ៌
េទ។ ��នមនុស្សនិ�យកុហក, ��ន�តករ, ��ន�ប
ធ� ប់ ឬមនុស្សពុតត្ប�តេឡើយ។ មិន�នអំេពើ�ប្រគប់
្របេភទេ�េលើ
��នសួ គ៌។

14

េ���នសួ គ៌�មួ យ្រពះ�
��ស់ មិន�នទឹកែភ� កេទៀត
េទ។ េពលខ� ះ មនុស្សរបស់្រពះ
���ស់យំេ�យ�រទុក�េ�ក
��ំងក��ងជី វ �តេនះ។ េ���ន
សួ គ៌ ្រពះ���ស់នឹងជូ តទឹក
ែភ� ក� ំងអស់េ�ះេចញ។

េហើយក៏មិន�នេសចក� ី��ប់េ���នសួ គ៌ែដរ។ មនុស្ស
របស់្រពះ���ស់នឹងេ��មួ យ្រទង់�េរៀងរហូ ត។ ��ន
េទៀតេទទុក�េ�ក, ��ន�រយំ, ��ន�រឈឺ�ប់េទៀតេទ។
��ន�រឈឺ្រគ �ន, ��ន�រែបក��, ��នបុណ្យសព។ ្រគប់
��េ���នសួ គ៌គឺ
សប�យ រ �ក�យ�
េរៀងរហូ ត�មួ យ្រពះ
���ស់។

15
សំ�ន់�ងេនះេ�េទៀត ��នសួ គ៌គឺស្រ�ប់េក� ង្រប �ស និង
េក� ង្រសី (េហើយនឹងមនុស្សធំែដរ)ែដលេជឿេលើ្រពះេយស៊ូ ្រគិស�
ែដល�្រពះសេ្រ��ះរបស់ពួកេគ េហើយ�នេ�រព្រទង់�្រពះ
របស់ពួកេគ។ េ���នសួ គ៌�នេសៀវេ�មួ យែដល�ន
េ��ះ� ប�� ីជី វ �តរបស់កូនេចៀម។ �េ�រ
េពញេ�យេ��ះរបស់មនុស្ស។ េតើអ�កដឹង
េទ��នេ��ះនរ�ខ� ះែដល
�នសរេសរេ�ទីេ�ះ?
គឺ្រគប់��ែដល�ក់
ជំេនឿរបស់ពួកេគ
េលើ្រពះេយស៊ូ ។

16
�ក្យចុងេ្រ�យរបស់្រពះគុម�ីរបរ �សុទ�អំពី��នសួ គ៌គឺ�រ
អេ�� ើញ�៉ងអ��រ្យ។ “េហើយ្រពះវ ���ណ និងកូ ន្រកមុំនិ�យ
� “អេ�� ើញមក!” េហើយអនុ��តេ�យេគែដល�នលឺ
និ�យ� “អេ�� ើញមក!” េហើយេ�យេគែដលេ្រសកអេ�� ើញ
មក។ េហើយនរ�ក៏េ�យែដលចង់�ន សូ មេ�យេគយក
ទឹកជី វ �តេ�យ
េស រ �។”

េតើ�នេ��ះរបស់
អ� កេ�ទីេ�ះេទ?

18

17
��នសួ គ៌, ទី��នដ៏្រសស់��តរបស់្រពះ
េរឿងមួ យពី្រពះបន� �លរបស់្រពះ���ស់, ្រពះគុម�ីរ,
�ចរកេឃើញេ�ក��ង
យ៉ូ �ន ១៤; ២ កូ រ �នថូ សទី ៥;
វ �វរណៈ ៤, ២១, ២២

“�រេបើកសែម� ងនូ វ្រពះបន� �ល្រទង់ផ�លន
់ ូ វពន� ឺ។”
ទំនុកតេម� ើង ១១៩៖ ១៣០

្រពះអង�្រ�ប�េយើង�ន្រប្រពឹត�អំេពើ�្រកក់ ែដល្រទង់េ��រ� ំង
េ�ះ�អំេពើ�ប។ េ�សៃនអំេពើ�បគឺេសចក� ី��ប់។
្រពះ្រទង់្រស�ញ់េយើង��ង
ំ �ស់ ដល់េម� ៉ះេហើយ�ន�្រទង់�ន�ត់
្រពះេយស៊ូ ែដល�្រពះ�ជបុ្រ�ែតមួ យរបស់្រពះអង� េ�យមកសុគត
េ�េលើេឈើ��ង េហើយបង់ៃថ� ៃនេ�សេ�ះជំនួសេយើង។ ្រពះេយស៊ូ
�នរស់ពីសុគតេឡើង វ �ញ េហើយ�ន�ង្រតលប់េ���នសួ គ៌! េពល
េនះ្រពះអង� �ចអភ័យេ�ស�ល់អំេពើ�បរបស់េយើង�នេហើយ។
្របសិនេបើអ�កចង់ែបរេចញពីអំេពើ�បរបស់អ�ក អ� ក្រត�វទូ លេ��ន់
្រពះអង� �៖ ្រពះអង� េអើយ ទូ លបង� ំេជឿេហើយ� ្រពះេយស៊ូ �នសុគត
ជំនួសខ��ំ េហើយ្រទង់�នរស់េឡើង វ �ញពីេសចក� ី��ប់។ សូ ម្រទង់ចូលមក
ក��ងជី វ �តរបស់ទូលបង� ំ េហើយអភ័យេ�សចំេ�ះអំេពើ�បរបស់ទូល
បង� ំ េដើម្បីេ�យទូ លបង� ំ�ច�នជី វ �តថ� ី�េពលឥឡ�វេនះ�ន េហើយ
ប��ប់មកនឹង�នេ�េ��មួ យ្រទង់�េរៀងរហូ ត។ សូ មជួ យទូ ល
បង� ំេ�យរស់េ�សំ�ប់្រទង់ ដូ ច�បុ្រតរបស់្រទង់។
�ែមន។ យូ�ន ៣៖១៦
សូ ម�ន្រពះគម� ីរ េហើយអធិ��នទូ លេ��ន់្រពះ�េរៀង�ល់ៃថ� !

