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1កាលពដីដើមដំបូងបងអស់ ព្ពះបន្ទូលមាន្ព្ពះជន្មគង់ដៅ។ ព្ពះបន្ទលូគង់ដៅជាមួយ ព្ពះជាមាា ស់ 
ដ ើយព្ពះបន្ទូលជាព្ពះជាមាា ស់។ 2ព្ពះបន្ទូលគង់ដៅជាមយួព្ពះជាមាា ស់ កាលពីដដើមដំបូងបងអស់។ 3អ្វីៗសពវសារដពើសុទ្ធតែដ ើែដ ើង 
ដោយសារព្ពះបន្ទូល គឺ នុងបណ្ដា អ្វីៗតដលដ ើែម  គ្មម ន្អ្វីមួយដ ើែម ដព្ៅពពី្ពះអ្ងគបដងកើែដ ះដ ើយ។ 4ព្ពះបន្ទូលជាព្បភពនន្ជីវិែ 
ដ ើយជីវិែដ ះជាពន្លឺបំភលឺមនុ្សសដោ ។ 5ពន្លឺភលឺ នុងដសច ាីងងឹែ តែដសច ាងីងឹែពុំបាន្ទ្ទ្ួលពន្លឺដទ្។ 6ព្ពះជាមាា ស់ បាន្ចាែ់បុរសមាន   ់
ដ ម្ ះយ ូហាន្ដោយម ។ 7ដោ បាន្ម ដ្វើជាប ទ ល់ផ្ាលស់ ខីភាពអ្ំពពីន្លឺ ដដើមបីដោយមន្ុសសទំងអ្សដ់ជឿ 
ដោយសារដោ ។ 8ដោ យ ូហាន្មិន្តមន្ជាពន្លឺដទ្ 
គឺដោ ព្គ្មន្ត់ែម ផ្ាល់ស ខភីាពអ្ំពីពន្លឺប ុដណ្ដណ ះ។9ព្ពះបន្ទូលជាពន្លឺដ៏ពិែព្បា ដតែមួយតដលម  នុងពិភពដោ ដ ើយបំភលឺមន្ុសសព្គប់ៗរូប។ 10ព្ពះបន្ទូ
លបាន្គង់ នុងពិភពដោ  ដ ើយពិភពដោ ដ ើែដ ើង ដោយសារព្ពះអ្ងគ ប តុន្ា 
ពិភពដោ ពុំបាន្ទ្ទួ្លសាគ លព់្ពះអ្ងគដទ្។ 11ព្ពះបន្ទូលបាន្យាងម គង់ជាមួយព្បជារាស្ដសារបស់ព្ពះអ្ងគផ្ទទ ល់ 
តែព្បជារាស្ដសាដ ះពំុបាន្ទ្ទ្ួលព្ពះអ្ងគដ ើយ។ 12រីឯអ្ស់អ្ន តដលបាន្ទ្ទ្ួលព្ពះអ្ងគ គឺអ្ស់អ្ន តដលដជឿដលើព្ពះ មព្ពះអ្ងគ 
ព្ពះអ្ងគព្បទន្ដោយដគោចដៅជាបពុ្ែរបស់ព្ពះជាមាា ស់។ 13អ្ន ទំងដ ះពំុតមន្ដ ើែពីដោ ិែពីចំណង់ែណ្ដា  ឬ ពីបំណងមនុ្សសដ ើយ 

គឺដ ើែពីព្ពះជាមាា ស់វញិ។ 14ព្ពះបន្ទូលបាន្ដ ើែម ជាមន្ុសស ដ ើយគងដ់ៅ នុងចំដណ្ដមដយើងរាលគ់្មន  ដយើងបាន្ដ ើញសិររីុងដរឿងរបស់ព្ពះអ្ងគ 
ជាសិររីុងដរឿងនន្ព្ពះបុព្ាតែមួយគែត់ដលម ពីព្ពះបិា ព្ពះអ្ងគដោរដពញដៅដោយព្ពះគុណ ន្ិង 



ដសច ាីពិែ។ 15ដោ យ ូហាន្បាន្ផ្ាល់ស ខីភាពអ្ំពីព្ពះអ្ងគ ដោយព្បកាសថា៖ «គឺដោ ដន្ះដ ើយតដលខ្ុំន្យិាយថា "អ្ន ម ដព្កាយខ្ុំ ព្បដសើរជាងខ្ុ ំ
ដបិែដោ មាន្ជីវិែមុន្ខំុ្"»។ 16ដយើងទំងអ្ស់គ្មន បាន្ទ្ទ្លួព្ពះគុណមនិ្ដចះអ្ស់មិន្ដចះដ ើយ 

ពីព្គប់ល ខណសមបែាិរបសព់្ពះអ្ងគ 17ដបិែព្ពះអ្ងគព្បទន្ព្ ឹែយវនិ្យ័ាមរយៈដោ ម ដូស ដ ើយព្ពះគុណ ន្ិង 
ដសច ាីពិែាមរយៈព្ពះដយស ូព្គសិា។ 18ពុំតដលមាន្ន្រណ្ដមាន  ប់ាន្ដ ើញព្ពះជាមាា ស់ដ ើយ មាន្តែព្ពះបុព្ាមួយព្ពះអ្ងគប ុដណ្ដណ ះ 
តដលបាន្ ំដយើងដោយសាគ លព់្ពះអ្ងគ ដបិែព្ពះបុព្ាមាន្ព្ពះជន្មរួមជាមួយព្ពះបិា។ 19ជន្ជាែយិូោចាែ់ពួ បូជាចារយ ន្ិង ពួ ដលវីពីព្ ុងដយរូសា ឹម 
ដោយដៅជួបដោ យ ូហាន្ ដដើមបសីួរថា៖ «ដោ ជាន្រណ្ដ?»។ 20ដោ យ ូហាន្ព្បកាសព្បាបដ់គ ដោយពុោំ ់ដលៀមអ្វដី ើយ 

គឺដោ បាន្បញ្ជា  ់យា ងចាស់ថា៖ «ខ្ុំមិន្តមន្ជាព្ពះព្គសិាដទ្»។21ពួ ដគសួរដោ ថា៖ «ដូដចនះដែើដោ ជាន្រណ្ដ? 

ដែើដោ ជាពាការដីអ្លីយា ឬ?»។ ដោ ដ្លើយថា៖ «ដទ្ មិន្តមន្ដទ្!»។ ដគ ៏សួរដទ្ៀែថា៖ «ដែើដោ ជាពាការីតដលដយើងរង់ចាំ ដ ះឬ?»។ 
ដោ ដ្លើយថា៖ «មិន្តមន្ដទ្!»។ 22ដគសួរដោ ដទ្ៀែថា៖ «ដែើដោ ជាន្រណ្ដ? ដបិែដយើងខ្ុំចងប់ាន្ចដមលើយ 

យ ដៅជំរាបអ្ស់ដោ តដលចាែ់ដយើងខ្ុំដោយម  ដែើដោ ថាខលួន្ដោ ជា ន្រណ្ដ!»។ 23ដោ យ ូហាន្មាន្ព្បសាសន្៍ថា៖ 
«ខ្ុំជាសំដ ងបុរសមាន  ់តដលតព្ស  ដៅវាលរដហាសាា ន្ថាៈ "ចូរែំរង់ផ្លវូថាវ យព្ពះអ្មាា ស់" 

ព្ែូវន្ឹងដសច ាីតដលពាការដីអ្សាយបាន្តលលងទ្ុ ម »។ 24អ្ន តដលដគចាែ់ដោយម ដ ះ 
ជាពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុី។ 25ដគសរួដោ យ ូហាន្ដទ្ៀែថា៖ «ដបើដោ មនិ្តមន្ជាព្ពះព្គសិា មិន្តមន្ជាពាការដីអ្លីយា  
ដ ើយ ៏មិន្តមន្ជាពាការីតដលដយើងរង់ចាំដ ះដទ្ ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាដោ ដ្វើពិ្ីព្ជមុជទឹ្ ដូដចនះ?»។ 26ដោ យ ូហាន្ដ្លើយដៅដគថា៖ 



«ខ្ុំដ្វើពិ្ីព្ជមុជ នុងទ្ឹ តមន្ ប ុតន្ា  នងុចំដណ្ដមអ្ន រាល់គ្មន មាន្មាន  ់តដលអ្ន រាល់គ្មន ពុំសាគ ល់ 27ដោ ម ដព្កាយខ្ុំ ដោ មាន្ឋាន្ៈខពង់ខពស់ណ្ដស់ 
សូមបីតែដោយខ្ុំព្សាយតខសតសប ដជើងជូន្ដោ   ៏មនិ្សមន្ឹងឋាន្ៈរបស់ដោ ផ្ង»។ 28ដ ែកុារណដ៍ន្ះដ ើែមាន្ ដៅភូមិដបែថាន្ី 
ខាង យទ្ដន្លយរ័ោន្់ ព្ែង់ តន្លងដោ យ ូហាន្ដ្វើពិ្ីព្ជមុជទ្ឹ ។ 29ដៅនលៃប ទ ប់ ដោ យ ូហាន្ដ ើញព្ពះដយស ូយាងែំរង់ម រ ដោ  
ដោ  ៏មាន្ព្បសាសន្ថ៍ា៖ «ដមើល ន៎! ដោ ដន្ះដ ើយជា ូន្ដចៀមរបស់ព្ពះជាមាា ស់ តដលដ បាបដចញពីមន្ុសសដោ  30គឺដោ ដន្ះដ ើយ 

តដលខ្ុំបាន្ព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន ថា "អ្ន តដលម ដព្កាយខ្ុពំ្បដសើរជាងខ្ុំ ដបិែដោ មាន្ជីវិែមុន្ខំុ្"។ 31កាលពីដដើម ខ្ុំពុំសាគ ល់ឋាន្ៈរបស់ដោ ដទ្ ប តុន្ា 
ខ្ុំម ដ្វើពិ្ីព្ជមុជ នុងទ្ឹ  ដដើមបីដោយដោ បង្ហា ញខលួន្ដោយព្បជារាស្ដសាអ្ុីព្សាតអ្លសាគ ល់»។32ដោ យ ូហាន្បាន្ផ្ាល់ស ខភីាពថា៖ 
«ខំុ្បាន្ដ ើញព្ពះវិញ្ជា ណ យាងចុះពីសាា ន្បរមសុខ ដូចសែវព្ោប ម សណឋ ិែដលើដោ ។ 33ពីមុន្ខ្ុំពុំសាគ ល់ឋាន្ៈដោ ដទ្ ប ុតន្ា 
ព្ពះជាមាា ស់តដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម ដ្វើពិ្ីព្ជមុជ នុងទឹ្  ព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទលូម ខ្ុំថា "អ្ន ដ ើញព្ពះវិញ្ជា ណ យាងចុះម សណឋ ិែដលើអ្ន ណ្ដ 

គឺអ្ន ដ ះដ ើយ តដលដ វ្ើពិ្ីព្ជមុជ នងុព្ពះវិញ្ជា ណដ៏វិសុទ្ធ"។ 34ខ្ុបំាន្ដ ើញដដូចាន ះតមន្ដ ើយខ្ុសំូមបញ្ជា  ថ់ា 

ដោ ដន្ះពិែជាព្ពះបុព្ារបស់ព្ពះជាមាា ស់តមន្»។ 35នលៃប ទ ប់ម ដទ្ៀែ ដោ យ ូហាន្ដៅទ្ដី ះដតដល 

ដ ើយមាន្សសិសរបស់ដោ ពរី  ់ដៅជាមួយផ្ង។ 36ដោ សំ ឹងដមើលព្ពះដយស ូយាងកាែា់មដ ះ  ៏មាន្ព្បសាសន្៍ថា៖ 
«ដមើល ន!៎ដោ ដន្ះដ ើយជា ូន្ដចៀមរបស់ព្ពះជាមាា ស់»។37កាលសសិសទំងពរីបាន្ឮោ យដន្ះ 
ដគ ំគ្មន ដដើរាមព្ពះដយស ូដៅ។38ព្ពះដយស ូង្ហ ម ដព្កាយ ទ្ែដ ើញអ្ន ទំងពីរដដើរាម ព្ពះអ្ងគ ៏មាន្ព្ពះបន្ទូលសួរថា៖ «អ្ន ទំងពីរម រ អ្វ?ី»។ 
ដគទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «រា៉ា ប ៊ី! (ោ យ"រា៉ា ប ៊ី"ដន្ះតព្បថា"ដោ ព្គ"ូ) 



ដែើដោ ដៅ តន្លងណ្ដ?»។ 39ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគវញិថា៖«សុំអ្ដ្ាើញម  អ្ន នឹ្ងបាន្ដ ើញ!»។ 
ដគ ៏ដៅដ ើញ តន្លងតដលព្ពះអ្ងគគង់ដៅ ដ ើយដគ ៏ដៅជាមយួព្ពះអ្ងគដៅនលៃដ ះ 
(ដពលដ ះព្បត លជាដមា ងបួន្រដសៀល)។ 40 នុងចំដណ្ដមសសិសទំងពរីតដលបាន្ឮោ យរបសដ់ោ យ ូហាន្ ដ ើយាមព្ពះដយស ដូៅដ ះ 
មាន្មាន  ់ដ ម្ ះអ្ន្ដព្ទ្ ជាបអូន្របស់ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុស។ 41គ្មែ់ដៅជបួដោ សុីម ូន្ ជាបងមុន្ដគព្បាប់ថា៖ «ដយើងបាន្រ ព្ពះដមសសុីដ ើញដ ើយ!» 

(ោ យ"ដមសសុ"ីដន្ះ តព្បថា"ព្ពះព្គសិា")។ 42គ្មែ់ ៏ ដំោ សុីម ូន្ដៅគ្មលព់្ពះដយស ូ។ ព្ពះដយស ូស ំឹងដមើលដោ សុីម ូន្  ៏មាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«អ្ន ដ ម្ ះសុីម ូន្ ជា ូន្របស់ដោ យ ូហាន្ អ្ំដណើះែដៅ អ្ន ព្ែវូមាន្ដ ម្ ះថា"ដ ផ្ទស" (ោ យ"ដ ផ្ទស" ដន្ះ តព្បថា 

ដពព្ែុស)។ 43លុះនលៃប ទ ប់ម ដទ្ៀែ ព្ពះដយស ូសពវព្ពះ ឫទ័្យយាងដៅព្សុ កាលដី ។ ព្ពះអ្ងគបាន្ជួបដោ ភីលីព 
ដ ើយមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖«សមូអ្ដ្ាើញម ាមខ្ុំ»។ 44ដោ ភីលីពជាអ្ន ភូមិដបែនសោដូចដោ អ្ន្ដព្ទ្ ន្ិង 
ដោ ដពព្ែុសតដរ។ 45ដោ ភីលពីដៅជួបដោ ណ្ដថាតណល ព្បាបគ់្មែ់ថា៖«ព្ពះអ្ងគតដលដោ ម ដូសបាន្ចារទុ្  នុងគមពីរវិន័្យ 

ដ ើយគមពរីពាការី ៏មាន្តចងទ្ុ តដរដ ះ ឥ ូវដន្ះដយើងបាន្ជួបដ ើយ ព្ពះអ្ងគមាន្ មថាដយស ជូាអ្ន ភូមិណ្ដសាតរ៉ាែជាបពុ្ែរបស់ 
ដោ យ ូតសប»។ 46ដោ ណ្ដថាតណលដោលែបដៅដោ ភីលីពវញិថា៖ «ពុំតដលមាន្អ្វលីអ 
ោចដចញពីភូមិណ្ដសាតរ៉ាែបាន្ដ ើយ»។47ដោ ភលីីពព្បាប់គ្មែ់ថា៖ «សូមអ្ដ្ាើញម អ្ន នឹ្ងបាន្ដ ើញ!»។ 
កាលព្ពះដយស ូទ្ែដ ើញដោ ណ្ដថាតណលដដើរម រ ព្ពះអ្ងគ ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលអ្ំពីគ្មែ់ថា៖ «អ្ន ដន្ះជាជាែិអ្ុីព្សាតអ្លដ៏ពិែព្បា ដតមន្ 
ដបិែគ្មែ់គ្មម ន្ពុែែបុែអ្វី នុងខលួន្ដសាះ»។ 48ដោ ណ្ដថាតណលទ្ូលសរួព្ពះអ្ងគថា៖ «ដែើដោ ព្គូតដលសាគ លខ់្ុំពីអ្ង្ហក ល់?»។ 



ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ «ខ្ុំបាន្ដ ើញអ្ន  កាលអ្ន ដៅដព្កាមដដើមឧទ្ុមពរ 
មុន្ភីលីពដៅអ្ន ដៅដទ្ៀែ»។ 49ដោ ណ្ដថាតណលទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្ពះព្គូ! ព្ពះអ្ងគពិែជាព្ពះបុព្ារបស់ព្ពះជាមាា ស ់

ដ ើយពិែជាព្ពះមហា សព្ែរបស់ជន្ជាែិអ្ុីព្សាតអ្លតមន្»។ 50ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖ «អ្ន បាន្ដជឿម ពីឮខ្ុំនិ្យាយថា 

ខ្ុំបាន្ដ ើញអ្ន ដៅដព្កាមដដើមឧទុ្មពរ"នលៃដព្កាយ អ្ន មុខតែដ ើញការអ្សាា រយដលើសដន្ះដៅដទ្ៀែ»។ 51ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលតលមដទ្ៀែថា៖ 
«ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថា អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងដ ើញ នផ្ទដម ដបើ ចំ  ដ ើយមាន្ពួ ដទ្វារបស់ព្ពះជាមាា ស់ចុះដ ើងដៅពដីលើបពុ្ែមនុ្សស»។ 
 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 2 

1បីនលៃដព្កាយម  មាន្ដគដរៀបពិ្ីមងគលការដៅភូមកិាណ្ដ  នុងព្សុ កាលដី ។ មាាព្ពះដយស ដូៅទ្ដី ះ 2ដ ើយដគ ប៏ាន្យាងព្ពះដយស ូ ន្ិង 
អ្ដ្ាើញពួ សិសសរបសព់្ពះអ្ងគ ដៅចលូរួម នុងពិ្ីមងគលការដ ះតដរ។3ដពលដ ះ ដគខវះព្សាទ្ោំំងបាយជរូ។ មាាព្ពះដយស ូទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដគអ្ស់ព្សាទំ្ោំងបាយជរូដ ើយ!»។ 4ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅមាាថា៖ «អ្ន មាា យដអ្ើយ!  ុំរវល់ន្ងឹដរឿងដន្ះអ្ី 
ដពល ំណែ់របស់ខ្ុំពុំទន្់ម ដលដ់ៅដ ើយដទ្»។ 5មាារបសព់្ពះអ្ងគព្បាប់ដៅពួ អ្ន បំដរថីា៖ «ដបើដោ ព្បាបដ់ោយដ្វើអ្វី 
ចូរដ្វើាមដៅ»។ 6ដៅទ្ីដ ះមាន្ោងព្បាំមយួតដលជន្ជាែិយោូោ ់ទ្ ឹ សំរាប់ដ្វើពិ្ីជំរះកាយ។ 
ោងន្ីមួយៗមាន្ចំណុះព្បមាណជាពីរបីអ្ំតរ ។ 7ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅអ្ន បំដរីថា៖ «សុំដងទ្ឹ ម ចា ់ដោយដពញោងទំងដន្ះដៅ»។ 
ដគ ៏ដងទឹ្ ចា ់ដពញោង។ 8ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ឥ ូវដន្ះ សុដំងយ ដៅជូន្ដោ ដៅមហាដៅ» 



ដគ ៏ដងយ ដៅជូន្។ 9ដោ ដៅមហាភល ់ទ្ឹ  តដលបាន្តព្បម ជាព្សាទំ្ោំងបាយជរូ។ គ្មែ់មិន្ដឹងថា ដគបាន្ព្សាដន្ះម ពីណ្ដដ ើយ 

មាន្តែពួ អ្ន បំដរតីដលបាន្ដងទ្ឹ  ម ចា ់ោងដទ្ើបដឹង។10គ្មែដ់ៅ នូ្ ំដ ះម ន្ិយាយថា៖ «អ្ន ផ្ងទំងពួងតែងយ ព្សាទ្ំោំងបាយជរូឆ្ងៃ ញ ់

ម ជូន្ដភ្ៀវជាមុន្ លុះដភ្ៀវពិសាដព្ចើន្ដ ើយ ដទ្ើបដគយ ព្សាមិន្សូវឆ្ងៃ ញ់ម ជូន្ាមដព្កាយ។ រីឯអ្ន វិញ 

ដមាច ៏ទ្ុ ព្សាឆ្ងៃ ញ់ម ទ្ល់ឥ វូដូដចនះ!»។ 11ដន្ះជាទ្ីសគំ្មល់ដំបូងបងអស់ តដលព្ពះដយស បូាន្ដ វ្ើដៅភូមិកាណ្ដ នុងព្សុ កាលីដ ។ 
ព្ពះអ្ងគបាន្សំតដងសិររីុងដរឿងរបស់ព្ពះអ្ងគ ដ ើយពួ សសិស ៏បាន្ដជឿដលើព្ពះអ្ងគ។ 12ប ទ ប់ម  ព្ពះអ្ងគយាងចុះដៅព្ ុងកាដពើណិម ជាមួយមាា 

ព្ពមទំងបងបអូន្ ន្ិង សិសសរបសព់្ពះអ្ងគ ដ ើយសាន  ់ដៅទ្ីដ ះមួយរយៈដពលខលី។ 13បុណយចមលងរបស់ជន្ជាែយិូោជិែម ដលដ់ ើយ 

ព្ពះដយស ូ ៏យាងដ ើងដៅព្ ុងដយរូសា ឹម។ 14ដៅ នុងបរដិវណព្ពះវិហារ ព្ពះអ្ងគដ ើញអ្ន ល ់ដគ្ម ល ់ដចៀម ល ់ព្ោប ន្ិង 
អ្ន អ្ងគុយដូរព្បា ់។ 15ព្ពះអ្ងគយ តខសដ្វើរំោែ់ដដញអ្ន ទំងដ ះ ព្ពមទងំដចៀម ន្ិង 
ដគ្មរបស់ដគដចញពីបរដិវណព្ពះវិហារព្ពះអ្ងគបាចព្បា ់អ្ន ដូរព្បា ់ដចាល ដ ើយផ្ទក ប់ែុរបស់ដគផ្ង។16ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅអ្ន ល ់ព្ោបថា៖ 
«ចូរយ របស់ទំងអ្សដ់ន្ះដចញដៅ 

 ុយំ ដំណ្ដ ់ព្ពះបិាខ្ុំដ្វើជា តន្លងល ់ដូរដូដចនះដ ើយ»។17ពួ សិសសន្ ឹដ ើញដសច ាីតដលមាន្តចងទ្ុ  នុងគមពីរថា៖ 
«ម ពីទ្ូលបងគំព្ស ញព់្ពះដំណ្ដ ់របស់ព្ពះអ្ងគ បាន្ជាដគព្បហារជីវិែទូ្លបងគំ»។18ដពលដ ះ ជន្ជាែិយោូទ្ូលសរួព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដែើដោ មាន្ទ្ីសគំ្មល់អ្វី បង្ហា ញដោយដយើងដឹងថាដោ មាន្សិទ្ធដិ្វើការទំងដន្ះ?»។ 19ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដ្លើយដៅដគថា៖ 
«ចូររុះព្ពះវិហារដន្ះដចាលដៅ ខំុ្នឹ្ងសង់ដ ើងវិញ នុងរវាងបីនលៃ»។ 20ជន្ជាែិយូោែបថា៖ «ដគបាន្ចំណ្ដយដពលតសសិបព្បាំមយួឆ្ងន ំ 



ដដើមបីសង់ព្ពះវិហារដន្ះ រីឯដោ  ដោ នឹ្ងសង់ដ ើងវញិ នុងរវាងតែបីនលៃប ុដណ្ដណ ះឬ?»។ 21ាមពិែ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលសំដៅដៅដលើព្ពះវិហារតដលជារូបកាយរបស់ព្ពះអ្ងគវិញឯដណ្ដះដទ្។22ដពលព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះជន្មរស់ដ ើងវញិ 

ពួ សិសសន្ឹ ដ ើញថាព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះ ដគ ៏ដជឿព្ពះគមពីរ 
ព្ពមទំងដជឿព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះដយស តូដរ។ 23ដពលព្ពះដយស ូគង់ដៅព្ ុងដយរូសា ឹម  នុងឱកាសបុណយចមលង 
មាន្មន្ុសសជាដព្ចើន្បាន្ដជឿដលើព្ពះ មព្ពះអ្ងគ ដោយដ ើញទ្សីំគ្មល់តដលព្ពះអ្ងគបាន្ដ្វើ។ 24ប ុតន្ា ព្ពះដយស ូពុំទ្ុ ចិែាដគដទ្ 
ដបិែព្ពះអ្ងគសាគ ល់ចិែាគំន្ិែអ្ន ទំងដ ះ 25មិន្បាច់មាន្ន្រណ្ដពន្យល់ព្ពះអ្ងគអ្ំពីចិែាមន្ុសសដ ើយ 

ដព្ោះព្ពះអ្ងគដវវងយល់អ្វីៗទំងអ្ស់ដៅ នុងចិែាមន្ុសស។ 
 
JOHN - យ ៉ូ ហាន 3 

1មាន្ មុឺន្ជាែិយោូមាន   ់ដ ម្ ះនី្ ូដដម ដោ ដៅខាងគណៈផ្ទរីសុី។2ដោ បាន្ម គ្មលព់្ពះដយស ទូំងយប់ដ ើយទ្ូលថា៖ 
«ដោ ព្គូដយើងខ្ុំដឹងថាព្ពះជាមាា សប់ាន្ចាែ់ដោ ព្គូដោយម បដព្ងៀន្ដយើងខ្ុំ ដបិែគ្មម ន្ន្រណ្ដោចដ្វើទ្សីំគ្មល់ដូចដោ ព្គបូាន្ដ ើយ 

ដវៀរតលងតែព្ពះជាមាា ស់គង់ជាមួយអ្ន ដ ះ»។ 3ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖ «ខ្ុំសូមជំរាបដោ ដោយដឹងចាស់ថា 

ព្បសិន្ដបើមន្សុសមិន្ដ ើែជាលមី ដទ្ ដគមិន្ោចដ ើញព្ពះរាជយរបសព់្ពះជាមាា ស់បាន្ដ ើយ»។4ដោ ន្ី ូដដមទ្លូសួរព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ចុះដបើមន្ុសសមាន្វ័យចាស់ដៅដ ើយ ដ្វើដូចដមាចោចដ ើែមាងដទ្ៀែបាន្? ដែើដគោចចូលដៅ នុងនផ្ទមាា យ 



ដ ើយដ ើែមាងដទ្ៀែបាន្ឬ?»។ 5ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ «ខ្ុសំូមជំរាបដោ ដោយដឹងចាសថ់ា ព្បសិន្ដបើមនុ្សសមិន្ដ ើែពីទ្ឹ  ន្ិង 
ពីព្ពះវិញ្ជា ណដទ្ ដគពុំោចចលូ នុងព្ពះរាជយព្ពះជាមាា ស់បាន្ដ ើយ។ 6អ្ន ណ្ដដ ើែម ជាមន្ុសស អ្ន ដ ះដៅតែជាមន្ុសសដតដល 

រីឯអ្ន តដលដ ើែពីព្ពះវិញ្ជា ណវញិមាន្ព្ពះវិញ្ជា ណ នុងខលួន្។ 7ដពលខ្ុំជំរាបដោ ថា 

"អ្ន រាល់គ្មន ព្ែូវដ ើែជាលមី"សូម ុំ្ៃលដ់ោយដសាះ។ 8ខយល់ចង់ប ់ដៅទ្សិណ្ដ ៏បាន្ ដោ ឮសនរូវា តែដោ ពុដំឹងថាខយល់ប ់ម ពីទី្ណ្ដ 

ដៅទ្ីណ្ដដ ើយ រីឯអ្ន តដលដ ើែម ពីព្ពះវិញ្ជា ណ  ៏ដូដចាន ះតដរ»។ 9ដោ ន្ី ូដដមទ្ូលសរួព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដែើការទំងដន្ះោចន្ឹងដ ើែដ ើងដូចដមាចបាន្?»។10ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ដោ ជាព្គរូបស់ជន្ជាែិអ្ុីព្សាតអ្ល 

ដមាច ៏ដោ មិន្ព្ជាបដសច ាទីំងដន្ះ? 11ខ្ុំសូមជំរាបដោ ដោយដឹងចាស់ថា ដយើងន្ិយាយអ្ំពីដសច ាណី្ដតដលដយើងដឹង 
ដ ើយដយើងដ្វើជាប ទ ល់បញ្ជា  ់ន្ូវដ ែុការណ៍ណ្ដតដលដយើងបាន្ដ ើញ 

តែអ្ន រាល់គ្មន មិន្ទ្ទ្ួលស ខីភាពរបស់ដយើងដទ្។ 12ដពលខ្ុំន្ិយាយអ្ំពីដ ែុការណ៍ដៅដលើតផ្ន្ដី អ្ន រាល់គ្មន មិន្ដជឿដៅដ ើយ 

ចុះទំ្រាដំបើខំុ្និ្យាយអំ្ពីដ ែុការណ៍ដៅសាា ន្បរមសុខវញិ ដែើអ្ន រាលគ់្មន ន្ឹងដជឿដូចដមាចបាន្!។ 13ពុំតដលមាន្ន្រណ្ដបាន្ដ ើងដៅសាា ន្បរមសុខដ ើយ 

គឺមាន្តែបុព្ែមន្ុសសប ុដណ្ដណ ះ តដលបាន្យាងចុះពីសាា ន្បរមសុខម ។ 14កាលដៅវាលរដហាសាា ន្ ដោ ម ូដសបាន្ដលើ ពស់ដ ើងយា ងណ្ដ 

បុព្ែមន្ុសសន្ឹងព្ែូវដគដលើ ដ ើង យា ងដ ះតដរ 15ដដើមបដីោយអ្ស់អ្ន តដលដជឿដលើព្ពះអ្ងគ 
មាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា។ 16ព្ពះជាមាា សព់្ស ញ់មន្សុសដោ ខាល ំងណ្ដស់ ដ ែដុន្ះដ ើយបាន្ជាព្ពះអ្ងគព្បទន្ព្ពះបុព្ាតែមយួរបស់ព្ពះអ្ងគម  
ដដើមបីដោយអ្ស់អ្ន តដលដជឿដលើព្ពះបពុ្ា មាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា គឺមិន្ដោយដគវិ សដ ើយ។ 17ព្ពះជាមាា ស់បាន្ចាែព់្ពះបុព្ារបសព់្ពះអ្ងគ 



ដោយយាងម  នុងដោ ដន្ះ ពុំតមន្ដដើមបីោ ់ដទសមន្ុសសដោ ដទ្ គឺដដើមបីសដស្ដង្ហគ ះមន្ុសសដោ  ដោយសារព្ពះបុព្ាវញិ។ 18អ្ន ដជឿដលើព្ពះបុព្ា 

មិន្ព្ែូវទ្ទ្ួលដទសដទ្រីឯអ្ន មិន្ដជឿ បាន្ទ្ទ្ួលដទសរួចដព្សចដៅដ ើយ 

ដព្ោះដគពុបំាន្ដជឿដលើព្ពះ មព្ពះបពុ្ាតែមួយរបសព់្ពះជាមាា ស់។19ដ ែុតដលបណ្ដា លដោយមាន្ដទសដ ះ គឺពន្លឺបាន្យាងម  នុងពិភពដោ  ប ុតន្ា 
មន្ុសសដោ ចូលចិែាភាពងងឹែជាងពន្លឺ ដបិែអ្ំដពើរបសដ់គសុទ្ធតែោព្  ់។ 20អ្ស់អ្ន តដលព្បព្ពឹែាអ្ំដពើោព្  ត់ែងតែសអប់ពន្លឺ 
ដ ើយមិន្ចលូម រ ពន្លឺដ ើយ ដព្ោះខាល ចដគដ ើញអ្ំដពើតដលខលួន្ព្បព្ពឹែា។21ផ្ទុយដៅវញិ អ្ស់អ្ន តដលព្បព្ពឹែាាមដសច ាីពិែ តែងតែចូលម រ ពន្ល ឺ
ដដើមបីដោយដគដ ើញថា អ្ំដពើតដលខលួន្ព្បព្ពឹែាដ ះ ព្សបាមព្ពះជាមាា ស់តមន្»។ 22ប ទ ប់ម  ព្ពះដយស ូយាងដៅព្សុ យោូជាមួយពួ សិសស។ 
ព្ពះអ្ងគសាន  ់ដៅទ្ីដ ះជាមួយដគព្ពមទំងព្ជមុជទ្ឹ ដោយបណ្ដា ជន្ផ្ង។ 23រីឯដោ យ ូហាន្វិញ ដោ  ព៏្ជមុជទឹ្ ដោយដគ ដៅដអ្ណូន្ 
ត បរភូមិសាលីមតដរ ដព្ោះដៅទ្ីដ ះមាន្ទ្ឹ ដព្ចើន្។ មន្ុសសមាន  ំគ្មន ម រ ដោ  
ដ ើយដោ ព្ជមុជទ្ឹ ដោយ។ 24កាលដណ្ដះដោ យ ូហាន្មិន្ទន្ជ់ាប ់ុំឃំងដៅដ ើយដទ្។ 25ដពលដ ះ ពួ សិសសរបស់ដោ យ ូហាន្ ន្ិង 
ជន្ជាែិយូោមាន   ់ជតជ គ្មន អ្ំពីពិ្ីជំរះកាយដោយបាន្បរិសុទ្ធ។ 26ដគ គំ្មន ដៅជួបដោ យ ូហាន្ ជំរាបថា៖ «ដោ ព្គូ! បុរសតដលដៅជាមួយដោ  
ខាង យទ្ដន្លយរ័ោន្់ ពីនលៃមុន្ ដ ើយតដលដោ ផ្ាល់ស ខភីាពដោយដ ះ ឥ ូវដន្ះ គ្មែ់ ំពុងតែព្ជមុជទ្ឹ ដោយដគ 
មន្ុសសទំងអ្ស់ ំគ្មន ដៅរ គ្មែ់»។ 27ដោ យ ូហាន្មាន្ព្បសាសន្៍ែបដៅដគថា៖ «ដបើព្ពះជាមាា ស់មិន្ព្បទន្ដោយដទ្ 
គ្មម ន្ន្រណ្ដមាន  ោ់ចដ្វើអ្វដី ើែដ ើយ។ 28អ្ន រាលគ់្មន ជាប ទ លព់្សាប់ដ ើយ ខ្ុំបាន្ន្ិយាយថា ខ្ុំមិន្តមន្ជាព្ពះព្គិសាដទ្ 
គឺព្ពះជាមាា សប់ាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម មុន្ព្ពះអ្ងគ។29ដៅ នុងពិ្ីមងគលការ  ូន្ព្ មុំដរៀបការន្ឹងអ្ន ណ្ដ អ្ន ដ ះដ ើយជាសាវ មី។ រីឯមិែាសំ ញ់របសស់ាវ មី 



ដគវរសាា ប់ដៅត បរគ្មែ់ ន្ិង មាន្ចែិាដព្ែ អ្រនព្ តលងដោយបាន្ឮសំដ ងរបស់គ្មែ់។ 
ខ្ុំ ៏ដោរដពញដោយអ្ំណរដូដចាន ះតដរ។ 30ព្ពះអ្ងគព្ែវូតែចដំរីន្ដ ើង រីឯខំុ្វញិ ខ្ុំព្ែូវតែអ្ន្់លយ។31ព្ពះអ្ងគតដលយាងពីសាា ន្បរមសុខម  
ព្ទ្ង់មាន្ឋាន្ៈ្ំដលើសដគទំងអ្ស់។ អ្ន តដលដ ើែពីដោ យី៍ដៅតែជាដោ ីយ៍ដតដល ដ ើយន្ិយាយតែពីដរឿងដោ ីយ៍។ 
ព្ពះអ្ងគតដលយាងពីសាា ន្បរមសុខម ព្ទ្ង់មាន្ឋាន្ៈ្ដំលើសដគទំងអ្ស់។ 32ព្ពះអ្ងគដ្វើជាប ទ ល់បញ្ជា  ់ពីអ្វីៗទំងអ្ស់ តដលព្ទ្ង់បាន្ដ ើញ ន្ិង បាន្ឮ 
ប ុតន្ា គ្មម ន្ន្រណ្ដទ្ទ្លួស ខីភាពរបសព់្ពះអ្ងគដទ្។ 33អ្ន តដលទ្ទ្ួលស ខភីាពរបសព់្ពះអ្ងគ បាន្បញ្ជា  ់ថា 

ព្ពះជាមាា ស់បាន្សតំដងដសច ាីពិែតមន្។ 34ព្ពះអ្ងគតដលព្ពះជាមាា សច់ាែដ់ោយយាងម  តលលងព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះជាមាា ស់ 
ដព្ោះព្ពះជាមាា ស់ព្បទន្ព្ពះវិញ្ជា ណម ព្ពះអ្ងគ យា ងបរិបូណ៌។ 35ព្ពះបាិព្ស ញ់ព្ពះបុព្ា ដ ើយបាន្ព្បគល់អ្វីៗទំងអ្ស់ 
ដោយដៅដព្កាមអ្ណំ្ដចរបសព់្ពះបុព្ា។36អ្ន ណ្ដដជឿដលើព្ពះបុព្ា អ្ន ដ ះមាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា។ អ្ន ណ្ដមិន្ព្ពមដជឿដលើព្ពះបុព្ា 

អ្ន ដ ះមិន្បាន្ទ្ទួ្លជីវិែដ ើយ គឺដគព្ែូវទ្ទ្ួលដទសពីព្ពះជាមាា ស់»។ 
 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 4 

1ព្ពះដយស ូព្ជាបថាពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុីបាន្ឮដគន្ិយាយថា ព្ពះអ្ងគមាន្សិសសដព្ចើន្ជាងដោ យ ូហាន្ ន្ិង 
បាន្ព្ជមុជទឹ្ ដោយមន្ុសសដព្ចើន្ជាងតដរ។ 2ាមពិែ ព្ពះដយស ូពុបំាន្ព្ជមជុទ្ឹ ដោយដគផ្ទទ លព់្ពះអ្ងគដ ើយ 

គឺពួ សិសសវិញដទ្តដលជាអ្ន ព្ជមុជទឹ្ ។ 3ព្ពះអ្ងគ ៏យាងចា ដចញពីព្ស ុយូោ 



ព្ែ ប់ដៅព្សុ កាលដី វិញ 4ដ ើយព្ែូវយាងកាែ់ាមព្សុ សាមា រី។ 5ព្ពះអ្ងគបាន្យាងម ដល់ភូមិមួយរបសជ់ន្ជាែិសាមា រី ដ ម្ ះភូមិស ូខារ 
ដៅជិែចំការតដលដោ យា  ុបបាន្តច ដោយដោ យ ូតសបជា ូន្។ 6ដៅទ្ីដ ះមាន្អ្ណាូ ងទ្ឹ មួយដ ម្ ះ "អ្ណាូ ងដោ យា  ុប"។ 
ព្ពះដយស ូអ្ស់ មាល ំង នុងការដ្វើដដំណើរ  ៏គង់ដៅមាែ់អ្ណាូ ង ដពលដ ះព្បត លជានលៃព្ែង់។ 7មាន្ស្ដសាីសាសន្ស៍ាមា រីមាន  ់ម ដងទឹ្  
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ «ខ្ុសំុំទ្ឹ ទ្ទ្ួលទន្បន្ាិច»។8(សសិស គំ្មន ដៅរ ទ្ិញដសបៀងោហារដៅឯភូមិ)។ 9ស្ដសាីសាមា រីទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដោ ជាសាសន្៍យោូ ដមាច ៏ដោ ម សុំទ្ឹ  ងខ្ុ ំជាស្ដសាីសាសន្៍សាមា រពីិសាដូដចនះ?» (ដបិែសាសន្៍យូោ ន្ិង 
សាសន្៍សាមា រីមិន្ព្ែូវគ្មន ដទ្)។ 10ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅ ងថា៖ «ព្បសិន្ដបើ ងសាគ ល់ព្ពះអ្ំដណ្ដយទន្របស់ព្ពះជាមាា ស់ ន្ិង 
សាគ ល់អ្ន តដលន្ិយាយដៅកាន្់ ងថា "ខ្ុំសុំទ្ឹ ទ្ទួ្លទន្បន្ាិច" ដ ះ ងមុខជាសុំទឹ្ ពីដោ វញិពំុខាន្ ដ ើយដោ ន្ឹងដោយទ្ឹ ដល ់ង 
គឺជាទឹ្ តដលផ្ាល់ជីវិែ»។11 ងទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា ស!់ដោ គ្មម ន្អ្វីដងទ្ឹ ដសាះ រីឯអ្ណាូ ងដសាែ ៏ដព្ៅដទ្ៀែផ្ង 
ដែើដោ បាន្ទឹ្ តដលផ្ាល់ជីវិែដ ះពីណ្ដម ?។ 12ដែើដោ មាន្ឋាន្ៈ្ំជាងដោ យា  ុប ជាបុពវបុរសរបស់ដយើង 
តដលបាន្ទ្ុ អ្ណាូ ងដន្ះដោយដយើងឬ?។ ដោ យា  ុប ន្ិង  ូន្ដៅរបសដ់ោ បាន្ពិសាទឹ្ អ្ណាូ ងដន្ះដ ើយសែវរបស់ដោ  
 ៏បាន្ផ្ឹ ទឹ្ អ្ណាូ ងដន្ះតដរ»។ 13ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ «អ្ស់អ្ន តដលពិសាទ្ឹ ដន្ះ 
ដៅតែដព្ស ែដៅមុខដទ្ៀែ 14រីឯអ្ន តដលពិសាទ្ឹ ខ្ុំដោយដ ះ ន្ឹងមិន្ដព្ស ដទ្ៀែដសាះដ ើយ ដបិែទ្ឹ ខ្ុំដោយន្ឹងបាន្ដៅជាព្បភពទ្ឹ  
តដលផុ្សដ ើងផ្ាល់ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា»។ 15ស្ដសាីដ ះទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា ស់! សូមដមាា ផ្ាល់ទ្ឹ ដ ះម  ងខ្ុំផ្ង ុំដោយ ងខ្ុំដព្ស  ន្ិង 
 ុំដោយរវល់ម ដងទឹ្ អ្ណាូ ងដន្ះដទ្ៀែ»។ 16ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ «សុំអ្ដ្ាើញដៅដៅបាី ង 



រួចព្ែ ប់ម វិញ»។17ស្ដសាីដ ះទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ « ងខ្ុំគ្មម ន្បាីដទ្»។ ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ « ងន្ិយាយថា  ងគ្មម ន្បាីដូដចនះ 
ព្ែូវតមន្ 18ដព្ោះ ងធ្លល ប់មាន្បាពី្បាំម ដ ើយ រីឯបុរសតដលដៅជាមួយ ងសពវនលៃ មិន្តមន្ជាបាីរបស់ ងដទ្ 
 ងន្ិយាយព្ែងត់មន្»។ 19 ងទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា ស់ 
 ងខ្ុំយលថ់ាដោ ពិែជាពាការតីមន្។ 20បុពវបុរសរបស់ដយើង ំគ្មន ថាវ យបងគំព្ពះជាមាា ស់ដៅដលើភនំដន្ះ 
តែពួ ដោ ជាសាសន៍្យូោតែងនិ្យាយថាព្ែូវថាវ យបងគំព្ពះអ្ងគដៅព្ ុងដយរសូា ឹមវិញ»។ 21ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ 
« ងដអ្ើយដជឿខ្ុំចុះ ដល់ដពល ំណែ់ មិន្តមន្ដៅដលើភនំដន្ះឬ ដៅព្ ុងដយរូសា ឹមដទ្ៀែដទ្ 
តដលអ្ន រាលគ់្មន ន្ឹងថាវ យបងគពំ្ពះបិា។ 22អ្ន រាលគ់្មន មិន្សាគ ល់ព្ពះអ្ងគតដលអ្ន រាល់គ្មន ថាវ យបងគំដទ្ រីឯដយើងវិញ ដយើងសាគ ល់ព្ពះអ្ងគតដលដយើងថាវ យបងគំ 
ដបិែការសដស្ដង្ហគ ះដចញម ពីជន្ជាែិយោូ។ 23ប តុន្ា ដល់ដពល ំណែ ់គឺឥ ូវ នឹងដ ើយ អ្ន ថាវ យបងគំដ៏ពិែព្បា ដ នឹ្ងថាវ យបងគំព្ពះបិាាមវិញ្ជា ណ 

ន្ិង ាមដសច ាីពិែ ដបិែព្ពះបាិសពវព្ពះ ឫទ្័យន្ឹងអ្ន ថាវ យបងគំតបបដន្ះឯង។24ព្ពះជាមាា ស់ជាវិញ្ជា ណ ដ ែុដន្ះអ្ស់អ្ន តដលថាវ យបងគំព្ពះអ្ងគ 
ព្ែូវតែថាវ យបងគាំមវិញ្ជា ណ ន្ិង ាមដសច ាីពិែ»។ 25ស្ដសាដី ះទូ្លព្ពះអ្ងគថា៖ « ងខ្ុំដឹងដ ើយថា ព្ពះដមសសុីដៅព្ពះព្គិសាន្ឹងយាងម ។ 
កាលណ្ដព្ពះអ្ងគយាងម ដល់ ព្ទ្ង់នឹ្ងព្បទន្ដោយដយើងដឹងសពវព្គប់ទំងអ្ស់»។26ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ «ខ្ុំដន្ះដ ើយ 

គឺខ្ុំតដល ំពុងតែន្ិយាយជាមួយ ង»។ 27ដពលដ ះ ពួ សសិសព្ែ ប់ម ដល់ ដ ើញព្ពះអ្ងគ ំពុងនិ្យាយជាមួយស្ដសាីដូដចនះ ដគដងឿង្ៃលជ់ាខាល ំង 
តែគ្មម ន្ន្រណ្ដទ្លូសរួព្ពះអ្ងគ ថាព្ពះអ្ងគសួររ អ្វីឬ ដ ែុដូចដមាច ៏មាន្ព្ពះបន្ទូលជាមួយ ងដ ើយ។ 28ស្ដសាីដ ះទ្ុ  អមដចាល រែ់ចូលដៅ នុងភូម ិ
ព្បាប់អ្ន ព្សុ ថា៖ 29«សុំម ដមើលបុរសមាន  ់ ដោ មាន្ព្បសាសន្៍ព្បាប់ខ្ុំ ន្ូវអ្ំដពើទំងប ុ ម ន្តដលខ្ុំបាន្ព្បព្ពឹែា។ 



ដោ ដ ះជាព្ពះព្គិសាដ ើយដមើលដៅ!»។30អ្ន ព្សុ  ំគ្មន ដចញពីភូមិ ដៅរ ព្ពះដយស ូ។ 31 នុងដពលជាមយួគ្មន ដ ះ ពួ សិសសទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដោ ព្គូសូមអ្ដ្ាើញពិសា!»។32ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ខ្ុំមាន្ោហារបរិដភាគដ ើយ 

ជាោហារតដលអ្ន រាលគ់្មន ពុំសាគ ល់»។ 33ពួ សសិស ៏ន្ិយាយគ្មន ថា៖ 
«ព្បត លជាមាន្ន្រណ្ដមាន  ់យ ោហារម ជូន្ដោ ដ ើយដទ្ដឹង?»។34ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ោហាររបស់ខ្ុំ 
គឺដ្វើាមព្ពះ ឫទ្យ័របស់ព្ពះអ្ងគ តដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម  ព្ពមទំងបដងាើយ ិចាការរបសព់្ពះអ្ងគដោយបាន្សដំរច។ 35អ្ន រាលគ់្មន តែងដោលថា 

"បួន្តខដទ្ៀែដល់រដវូចំរូែ"។ រីឯខំុ្វញិ ខ្ុំសុំព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ថា ចូរដមើលដៅវាលតព្សដមើល៍ព្សូវទ្ុលំមមព្ចូែដ ើយ។ 36អ្ន ព្ចូែបាន្ព្បា ់វនលួរបសខ់លួន្ 
ដ ើយ ំពុងព្បមូលផ្លទុ្ សំរាប់ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា ដូដចនះអ្ន សាបដព្ោះ ន្ិង 
អ្ន ព្ចូែកាែ់បាន្សបាយរួមជាមួយគ្មន  37ព្សបាមោ យចាស់ដោ ថាៈ"មាន  ់ដព្ោះ មាន  ់ដទ្ៀែព្ចូែ"។ 38ខ្ុំបាន្ចាែ់អ្ន រាល់គ្មន ដោយដៅព្ចូែ 
ដៅ នុងតព្សតដលអ្ន រាលគ់្មន ពុំបាន្ដ្វើការដន្ឿយ ែ់ គឺអ្ន ដផ្សងដទ្ៀែបាន្ដ្វើការដន្ឿយ ែ់ 
ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ទ្ទ្ួលផ្លពីការដន្ឿយ ែ់របស់អ្ន ទំងដ ះ»។ 39 នងុភូមិដ ះ មាន្អ្ន ព្សុ សាមា រជីាដព្ចើន្បាន្ដជឿដលើព្ពះដយស ូ 
ដោយសារោ យតដលស្ដសាដី ះបាន្បញ្ជា  ់ព្បាប់ថា "ដោ មាន្ព្បសាសន្ព៍្បាប់ខ្ុំន្ូវអ្ដំពើទំងប ុ ម ន្តដលខ្ុបំាន្ព្បព្ពឹែា"។ 40ដ ែដុន្ះដ ើយបាន្ជា 

កាលជន្ជាែិសាមា រដីៅគ្មល់ព្ពះអ្ងគ ដគអ្ងវរសូមព្ពះអ្ងគគង់ដៅជាមួយដគ ព្ពះអ្ងគយល់ព្ពមគង់ដៅទ្ីដ ះពរីនលៃ។ 41មាន្មន្ុសសដព្ចើន្ជាងដ ះ 
ដៅដទ្ៀែបាន្ដជឿដលើព្ពះអ្ងគ ដោយបាន្ឮព្ពះបន្ទូលព្ពះអ្ងគផ្ទទ ល់។ 42ព ួដគន្ិយាយដៅកាន្់ស្ដសាីដ ះថា៖ «ឥ ូវដន្ះ 
ដយើងដជឿមិន្តមន្ព្ែឹមតែឮោ យ ងប ុដណ្ដណ ះដទ្ គឺម ពីដយើងបាន្ឮព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលផ្ទទ ល់ន្ឹងព្ែដចៀ តលមដទ្ៀែផ្ង 



ដ ើយដយើងដឹងថាព្ពះអ្ងគពិែជាព្ពះសដស្ដង្ហគ ះរបស់មន្ុសសដោ តមន្»។43ពីរនលៃដព្កាយម  
ព្ពះដយស ូយាងចា ដចញពីទី្ដ ះដឆ្ងព ះដៅកាន់្ព្សុ កាលីដ ។ 44ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«គ្មម ន្ពាការីណ្ដមាន  ់ព្ែូវដគដគ្មរព នងុព្សុ  ំដណើែរបស់ខលួន្ផ្ទទ ល់ដ ើយ»។ 45លុះព្ពះអ្ងគយាងដៅដលព់្ស ុកាលីដ  អ្ន ព្សុ  ំគ្មន ទ្ទួ្លព្ពះអ្ងគ 
ដព្ោះដគបាន្ដ ើញការអ្សាា រយទំងប  ុម ន្ តដលព្ពះអ្ងគបាន្សតំដង  នុងឱកាសពិ្ីបុណយចមលងដៅព្ ុងដយរូសា ឹម 
ដបិែដគ ៏បាន្ដៅចូលរួមពិ្ីបុណយដ ះតដរ។ 46ព្ពះអ្ងគយាងព្ែ បដ់ៅភមូិកាណ្ដ  នុងព្សុ កាលីដ មាងដទ្ៀែ 
ជាភូមិតដលព្ពះអ្ងគបាន្ដ្វើដោយទ្ឹ ដៅជាព្សាទំ្ោំងបាយជូរ។ ដៅទ្ីដ ះ មាន្អ្ន រាជការមាន  ់ ម ពីព្ ុងកាដពើណិម 
 ូន្ព្បុសរបស់ដោ មាន្ជំងឺ។ 47កាលដោ ព្ជាបថា ព្ពះដយស ូបាន្យាងពីព្សុ យោូម ព្សុ កាលដី ដន្ះ ដោ  ៏ដៅរ ព្ពះអ្ងគ 
ទ្ូលអ្ងវរសូមព្ពះអ្ងគយាងដៅដព្បាស នូ្របស់ដោ តដល ំពុងតែវឺជិែផ្ុែដដងាើមដ ះ 
ដោយបាន្ជាសះដសបើយ។48ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖ «ព្បសិន្ដបើអ្ន រាលគ់្មន មិន្បាន្ដ ើញទ្សីគំ្មល់ ន្ិង ឫទ្ធិបាដិហារយិ៍ដទ្ 
អ្ន រាល់គ្មន មុខជាមិន្ដជឿដ ើយ»។49មស្ដន្ាីដ ះទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា ស់ដអ្ើយ សូមដោ អ្ដ្ាើញម  
តព្ ង ូន្របស់ខ្ុំព្បបាទ្សាល ប់»។ 50ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «អ្ដ្ាើញដៅចុះ  ូន្របស់ដោ រស់ដ ើយ»។ 
បុរសដ ះដជឿព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះដយស ូ ៏ដចញដដំណើរដៅ។ 51ដពលដោ  ំពុងតែដដើរាមផ្លវូព្ែ ប់ដៅផ្ទះវញិ ពួ បំដរីរបស់ដោ  ំគ្មន ដចញម ជរំាបថា 

 ូន្របស់ដោ រស់ដ ើយ។ 52ដោ  ៏សួរអ្ន បំដរីដោយដឹងថា ូន្របស់ដោ បាន្្ូរដសបើយពដីលមើរណ្ដ។ ដគែបថា៖ 
« ូន្របស់ដោ បាែ់ព្គុន្ពីមសលិមិញ ដវោដមា ងមយួរដសៀល»។ 53ឪពុ ដឹងថា គឺដៅដមា ងដ ះឯង 



តដលព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលម គ្មែ់ថា" ូន្របស់ដោ រស់ដ ើយ!"។ ដោ ដជឿដលើព្ពះដយស ូ ដ ើយព្ ុមព្គួសាររបសដ់ោ ទំងមូល 

 ៏ដជឿដលើព្ពះអ្ងគតដរ។54ដន្ះជាទ្សីំគ្មលដ់លើ ទ្ីពីរតដលព្ពះដយស ូបាន្ដ្វើ ដៅដពលតដលព្ពះអ្ងគវិលព្ែ ប់ពីព្សុ យូោម ព្សុ កាលីដ វញិ។ 
 

 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 5 

1ដព្កាយម ដទ្ៀែ មាន្ពិ្ីបុណយមួយរបស់ជន្ជាែិយោូ ព្ពះដយស ូយាងដ ើងដៅព្ ុងដយរូសា ឹម។ 2ដៅព្ ុងដយរូសា ឹម ជិែដខាល ងទវ រដ ម្ ះ 
«ទវ រដចៀម» មាន្ព្សះមួយតដលដគដៅជាភាសាដ ព្បថឺា «ព្សះដបតលសោ» ត បរព្សះដ ះ មាន្តលវព្បាំ។ 3មាន្អ្ន ជំងឺ មន្ុសសខាវ  ់មនុ្សសខវិន្ 
មន្ុសសខូចដជើង ន្ិង មន្ុសសសាល បន់ដសាល ប់ដជើងជាដព្ចើន្ ដដ ដៅាមតលវទងំដ ះ [រងច់ាំទ្ឹ  ំដរី  4ដបិែយូរៗមាង មាន្ដទ្វាមយួរូប 
ចុះម ដ្វើដោយទ្ឹ ព្សះ ំដរី  អ្ន ណ្ដចុះដៅ នុងទឹ្  ំដរី បាន្មុន្ដគអ្ន ដ ះន្ឹងបាន្ជា ដទះបីមាន្ជំងឺអ្វី ៏ដោយ]។ 5ដៅទ្ដី ះ 
មាន្បុរសមាន  ់ពិការាំងពីសាមសិបព្បាំបីឆ្ងន ំម ដ ើយ។ 6ព្ពះដយស ូទ្ែដ ើញគ្មែដ់ដ ដូដចនះ ព្ពះអ្ងគព្ជាបថា គ្មែ់ដៅទ្ដី ះជាយូរម ដ ើយ 

ព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទូលសួរគ្មែ់ថា៖ «ដែើអ្ន ចង់ជាឬដទ្?»។ 7អ្ន ដ ះទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា ស់ដអ្ើយ ដពលទ្ឹ  ំដរី  
គ្មម ន្ន្រណ្ដយ ខ្ុដំៅោ ់ នុងព្សះដសាះ ដ ើយដពលណ្ដខ្ុំដៅដល់មាន្មាន  ច់ុះដៅមុន្ខំុ្ដព្សចដៅដ ើយ»។ 8ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ 
«ចូរដព្កា ដ ើង យ តព្គតសនងរបស់អ្ន  ដ ើយដដើរដៅចុះ»។ 9ដពលដ ះព្សាប់តែបុរសដ ះបាន្ជាភាល ម 
គ្មែ់ ៏យ តព្គតសនងរបសគ់្មែ់ដដើរដៅ។ 10រីឯនលៃដ ះ ជានលៃសបប័ទ្ ជន្ជាែិយូោសាដីោយបុរសតដលបាន្ជាដ ះថា៖ «នលៃដន្ះជានលៃសបប័ទ្ 



អ្ន គ្មម ន្សិទ្ធិលតីព្គតសនងរបស់អ្ន ដូដចនះដ ើយ»។ 11គ្មែដ់្លើយដៅដគថា៖ «ដោ តដលបាន្ដ្វើដោយខ្ុំជា ព្បាប់ខ្ុំថា 

"ចូរយ តព្គតសនងរបស់អ្ន ដដើរដៅចុះ!"»។ 12ដគសរួគ្មែថ់ា៖ «ដែើដោ ណ្ដព្បាប់អ្ន ដោយយ តព្គតសនងដដើរដៅដូដចនះ?»។13ប ុតន្ា 
បុរសតដលបាន្ជាមិន្ដឹងថាន្រណ្ដ បាន្ដព្បាសគ្មែដ់ោយជាដ ើយ 

ដបិែព្ពះដយស ូបាន្យាងដចញពីបណ្ដា ជន្តដលដៅ តន្លងដ ះផ្ុែដៅដ ើយ។ 14ដព្កាយម  ព្ពះដយស ូជួបគ្មែ់ នុងព្ពះវិហារ ៏មាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖ 
«ឥ ូវដន្ះ អ្ន បាន្ជាដ ើយ  ុំព្បព្ពែឹាអ្ំដពើបាបដទ្ៀែដោយដសាះ តព្ ងដោដ ើែការោព្  ់ដល់អ្ន  
ដលើសមុន្ដៅដទ្ៀែ»។15បុរសដ ះដចញដៅព្បាប់ជន្ជាែិយោូដោយដឹងថា 

គឺព្ពះដយស តូដលបាន្ដព្បាសគ្មែ់ដោយជា។ 16ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាជន្ជាែិយូោ ំគ្មន ដបៀែដបៀន្ព្ពះដយស ូ 
ដព្ោះព្ពះអ្ងគដ្វើការដ ះដៅនលៃសបប័ទ្។17ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖«ព្ពះបិារបស់ខ្ុដំ្វើការរ ូែម ទ្ល់សពវនលៃ 
ខ្ុំ ៏ដ្វើការដូចព្ពះអ្ងគតដរ»។ 18កាលឮព្ពះបន្ទូលដន្ះ ជន្ជាែយិូោរឹែតែចង់ដ្វើគុែព្ពះអ្ងគខាល ំងដ ើងៗ មិន្តមន្ម ពីព្ពះអ្ងគមិន្បាន្ដគ្មរពាមវិន័្យ 

សំរាប់នលៃសបប័ទ្ប ុដណ្ដណ ះដទ្ គឺម ពីព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា ព្ពះជាមាា សជ់ាព្ពះបិារបសព់្ពះអ្ងគផ្ទទ លត់លមដទ្ៀែ 
ព្ពះអ្ងគដលើ ខលួន្ដ ើងដសមើន្ឹងព្ពះជាមាា ស់។ 19ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ខ្ុំសុពំ្បាប់ដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងចាស់ថា 

ព្ពះបុព្ាពុំោចដ្វើអ្ីវដោយព្ពះអ្ងគផ្ទទ ល់បាន្ដ ើយ គឺព្ពះបុព្ាដ្វើតែ ិចាការណ្ដ តដលព្ទ្ងប់ាន្ដ ើញព្ពះបិាដ្វើប ុដណ្ដណ ះ។  ិចាការអ្វីតដលព្ពះបិាដ្វើ 
ព្ពះបុព្ា ៏ដ្វើ ិចាការដ ះតដរ។ 20ព្ពះបិាមាន្ព្ពះ ឫទ្័យព្ស ញ់ព្ពះបុព្ា ន្ិង បង្ហា ញដោយព្ពះបុព្ាដ ើញព្គប់ ិចាការតដលព្ពះអ្ងគដ្វើ 
ព្ពះបិាន្ឹងបង្ហា ញដោយព្ពះបុព្ាដ ើញ ិចាការ្ជំាងដន្ះដៅដទ្ៀែ 



ដដើមបីដោយអ្ន រាលគ់្មន ដងឿង្ៃល់។21ដូចព្ពះបិាដព្បាសមនុ្សសសាល ប់ដោយមាន្ជីវិែរសដ់ ើងវញិ ព្ពះបុព្ាព្បទន្ជីវិែដោយន្រណ្ដ ៏បាន្ 
ដព្សចតែន្ឹងព្ពះ ឫទ្យ័របសព់្ពះអ្ងគ។22ព្ពះបិាមិន្ោ ់ដទសន្រណ្ដដ ើយ 

គឺព្ពះអ្ងគបាន្ព្បគល់អំ្ណ្ដចោ ់ដទសទំងអ្សដ់ោយព្ពះបុព្ាវិញ 23ដដើមបីដោយមន្ុសសព្គប់ៗគ្មន ដគ្មរពព្ពះបពុ្ា ដូចដគដគ្មរពព្ពះបិា។ 
អ្ន ណ្ដមិន្ដគ្មរពព្ពះបុព្ាដទ្អ្ន ដ ះ ៏មិន្ដគ្មរពព្ពះបិា តដលបាន្ចាែព់្ពះបុព្ាដោយយាងម ដ ះតដរ។24ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាសថ់ា 

អ្ន ណ្ដសាា ប់ដសច ាីតដលខ្ុំន្ិយាយដ ើយដជឿដលើព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម  អ្ន ដ ះមាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា ដគមិន្ព្ែូវទ្ទ្លួដទសដ ើយ 

គឺបាន្ ល្ងផុ្ែពីដសច ាីសាល ប់ដៅរ ជីវិែ។ 25ខ្ុំសុពំ្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដងឹចាស់ថា ដល់ដពល ំណែ់គឺឥ ូវដន្ះដ ើយ 

មន្ុសសសាល ប់ន្ឹងឮព្ពះសរូដសៀងព្ពះបុព្ារបសព់្ពះជាមាា ស់ 
ដ ើយអ្ស់អ្ន តដលឮព្ពះសូរដសៀងដ ះនឹ្ងមាន្ជីវិែរសដ់ៅ26ដបិែព្ពះបាិជាព្បភពនន្ជីវិែយា ងណ្ដ 

ព្ពះអ្ងគ ៏ព្បទន្ដោយព្ពះបុព្ាដ វ្ើជាព្បភពនន្ជីវិែយា ងដ ះតដរ 27ដ ើយព្ពះបិា ៏ព្បទន្ដោយព្ពះបុព្ាមាន្អ្ំណ្ដចោ ់ដទស 

តលមដទ្ៀែផ្ងដព្ោះព្ពះបុព្ាជាបុព្ែមន្ុសស។ 28សុំ ុំដងឿង្ៃលដ់ ើយ ដបែិដល់ដពល ំណែ់ 
មន្ុសសសាល ប់ទំងប ុ ម ន្ន្ឹងឮព្ពះសូរដសៀងរបស់ព្ពះបុព្ា 29ដ ើយដចញពីផ្នូរម ។ អ្ន តដលបាន្ព្បព្ពឹែាអំ្ដពើលអនឹ្ងរស់ដ ើងវិញ ដដើមបីទ្ទួ្លជីវិែ 
រីឯអ្ន តដលបាន្ព្បព្ពឹែាអំ្ដពើោព្  ់នឹ្ងរស់ដ ើងវញិ ដដើមបីទ្ទ្ួលដទស»។ 30«ខ្ុំមិន្ោចដ្វើអ្វីដោយអ្ំណ្ដចខ្ុំផ្ទទ ល់បាន្ដ ើយ 

ខំុ្វិនិ្ចឆ័យព្គប់ការទំងអ្ស ់ាមដសច ាតីដលព្ពះបិាមាន្ព្ពះបន្ទូលម ខ្ុ ំដ ើយការវិនិ្ចឆ័យរបស់ខំុ្ព្ែឹមព្ែូវ ដព្ោះខ្ុមំិន្ព្បាថាន ដ្វើាមបំណងចិែាខ្ុំដ ើយ 

គឺដ វ្ើាមព្ពះ ឫទ័្យរបស់ព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ដោយខំុ្ម ដ ះវញិ។ 31ព្បសិន្ដបើខ្ុំដ្វើជាប ទ លដ់ោយខលួន្ខ្ុផំ្ទទ ល់ស ខភីាពរបស់ខ្ុំមិន្ពិែដទ្។ 32ប ុ



តន្ា មាន្មាន  ់ដទ្ៀែដ្វើជាប ទ លដ់ោយខ្ុ ំដ ើយខ្ុំដឹងថាស ខីភាពតដលអ្ន ដ ះតលលងអ្ំពីខំុ្ 
ព្សបាមដសច ាីពិែ។ 33អ្ន រាលគ់្មន បាន្ចាែដ់គដោយដៅសរួដោ យ ហូាន្ ដោ  ៏ផ្ាល់ស ខីភាពអ្ំពីដសច ាពីិែ។ 34ចំដោះខ្ុ ំ
ខ្ុំមិន្ព្ែូវការស ខភីាពពីមន្ុសសណ្ដដ ើយតែខ្ុំដោលដូដចនះ 
ដដើមបីដោយអ្ន រាលគ់្មន ទ្ទ្ួលការសដស្ដង្ហគ ះ។ 35ដោ យ ូហាន្ដន្ះដព្បៀបបាន្ន្ឹងចដងកៀងតដល ំពុងដ្ះបំភលឺ ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន  ៏ចង់រី រាយន្ឹងពន្លឺដ ះ 
មួយព្សប ត់ដរ។ 36រីឯខំុ្វិញ ខ្ុំមាន្ស ខីភាពមួយព្បដសើរជាងស ខីភាពរបស់ដោ យ ូហាន្ដៅដទ្ៀែ។ 
ព្ពះបិាព្បទន្ដោយខ្ុំបដងាើយ ិចាការទំងអ្ំបាលមា ន្ គឺ ិចាការតដលខ្ុំដ្វើដន្ះដ ើយ ជាស ខីភាពបញ្ជា  ់ថា 

ព្ពះអ្ងគបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម តមន្។ 37ព្ពះបិាតដលបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម   ៏បាន្ដ្វើជាប ទ ល់ដោយខ្ុតំដរ 
តែអ្ន រាល់គ្មន មិន្តដលបាន្ឮព្ពះសូរដសៀងរបស់ព្ពះអ្ងគ 
ដ ើយ ៏មិន្តដលបាន្ដ ើញព្ពះភ័ស្ដ ារបស់ព្ពះអ្ងគផ្ង។ 38អ្ន រាល់គ្មន គ្មម ន្ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអ្ងគដៅ នុងចិែាដទ្ ដព្ោះអ្ន រាល់គ្មន  
ពុំដជឿអ្ន តដលព្ពះបិាបាន្ចាែ់ដោយម ។39អ្ន រាលគ់្មន ខំពិនិ្ែយពិច័យដមើលគមពីរ ដព្ោះនឹ្ សាម ន្ថា នឹ្ងបាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា 
ដោយសារគមពីរទំងដន្ះ គឺគមពីរដន្ះដ ើយដ្វើជាប ទ លដ់ោយខ្ុំ40ប តុន្ា 
អ្ន រាល់គ្មន មិន្ចង់ម រ ខំុ្ដដើមបីដោយបាន្ជីវិែដ ើយ។ 41ខ្ុំមិន្ចង់ទ្ទ្លួសិររីុងដរឿងពីមន្ុសសដទ្។ 42ម ាងដទ្ៀែខ្ុំសាគ ល់ចិែាអ្ន រាលគ់្មន  
ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន គ្មម ន្ចិែាព្ស ញព់្ពះជាមាា សដ់សាះ។ 43ខ្ុំម   នុងព្ពះ មព្ពះបិាខ្ុំ តែអ្ន រាលគ់្មន មិន្ទ្ទ្លួខ្ុំដ ើយ។ 
ព្បសិន្ដបើមាន្មាន  ់ដទ្ៀែម  នុង មខលនួ្ដគផ្ទទ ល់ 
អ្ន រាល់គ្មន មុខជាទ្ទ្លួដគមិន្ខាន្! 44ដែើដោយអ្ន រាលគ់្មន ោចដជឿដូចដមាចបាន្ដបើអ្ន រាល់គ្មន ចូលចិែាទ្ទួ្លសរិីរុងដរឿងតែពីគ្មន ដៅវញិដៅម ដូដចនះ 



ដ ើយពុតំសវងរ សិររីុងដរឿងពពី្ពះជាមាា ស់តែមួយគែដ់សាះដ ះ? 45 ុំន្ ឹសាម ន្ថាខ្ុំន្ឹងដចាទ្ព្បកាន្់អ្ន រាលគ់្មន  ដៅចំដោះព្ពះភ័ស្ដ ាព្ពះបិាដ ើយ 

គឺដោ ម ូដសជាទ្ីសងឃឹមរបស់អ្ន រាលគ់្មន វិញដទ្ តដលន្ឹងដចាទ្ព្បកាន្់។ 46ព្បសិន្ដបើអ្ន រាលគ់្មន ដជឿោ យដោ ម ូដស អ្ន រាល់គ្មន មុខជាដជឿខ្ុំមិន្ខាន្ 
ដព្ោះដោ បាន្សរដសរទ្ុ  នុងគមពីរសាអី្ំពីខំុ្ 47ប ុតន្ា ដបើអ្ន រាល់គ្មន មិន្ដជឿដសច ាីតដលដោ បាន្សរដសរទ្ុ ដៅដ ើយដ ះ 
ដ្វើដមាចនឹ្ងដោយអ្ន រាលគ់្មន ដជឿោ យរបស់ខ្ុំបាន្!»។ 
 

 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 6 

1ប ទ ប់ម  ព្ពះដយស ូយាងដៅដព្ែើយខាង យសមពុ្ទ្កាលដី  តដលមាន្ដ ម្ ះថាសមពុ្ទ្ទ្ីដបរាស។ 2មាន្បណ្ដា ជន្ដព្ចើន្ ុះ រម ាមព្ពះអ្ងគ 
ដព្ោះដគបាន្ដ ើញទ្ីសគំ្មលត់ដលព្ពះអ្ងគបាន្ដ្វើ ដោយដព្បាសអ្ន ជំងឺដោយជា។ 3ព្ពះដយស ូយាងដ ើងដៅដលើភនំ 
ដ ើយគងដ់ៅទ្ីដ ះជាមួយពួ សិសស។ 4ដពលដ ះ បុណយចមលង ជាបុណយរបស់ជន្ជាែិយោូ 

កាន្់តែខិែជិែណ្ដសដ់ ើយ។ 5ព្ពះដយស ូទ្ែដ ើញបណ្ដា ជន្ម ាមព្ពះអ្ងគដព្ចើន្ ុះ រយា ងដន្ះ 
ព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដោ ភីលីពថា៖«ដែើដយើងដៅរ ទ្ិញោហារឯណ្ដម តច ដោយអ្ន ទំងដន្ះបរដិភាគបាន្?»។6ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះ 
ដដើមបីលបងដមើលចិែាដោ ភីលីព ាមពិែ ព្ពះអ្ងគព្ជាបអំ្ពី ិចាការតដលព្ពះអ្ងគបព្មុងនឹ្ងដ វ្ើដព្សចដៅដ ើយ។7ដោ ភីលីពទ្ូលថា៖ 
«ដទះបីដយើងយ ព្បា ់ពីររយដួងដៅទ្ិញន្ំបុ័ង ៏មិន្ព្គ្មន្់តដរ សូមបីតែមាន  ម់ួយដុំែូចៗ ៏មិន្បាន្ផ្ង»។ 8មាន្សិសសមាន  ់ដ ម្ ះអ្ន្ដព្ទ្ 



ជាបអូន្របសដ់ោ សុីម ូន្ដពព្ែុសទូ្លព្ពះអ្ងគថា៖ 9«ដៅទ្ីដន្ះ ដ មងព្បុសមាន  ់មាន្នំ្ប័ុងព្បាំដុំ ន្ិង ព្ែីែូចៗពីរ ន្ទុយ។ ប ុតន្ា 
ដបើមាន្តែប ុណណ ឹងដ្វើដមាចន្ឹងដោយព្គ្មន្់សំរាប់មនុ្សសដ៏ដព្ចើន្យា ងដន្ះ?»។10ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖«សុំដោយដគអ្ងគុយចុះ»។ 
ដៅទ្ីដ ះមាន្ដមម ដព្ចើន្ បណ្ដា ជន្ ៏ ំគ្មន អ្ងគុយមាន្មនុ្សសព្បុសទំងអ្សព់្បមាណព្បាោំន់្  ់។ 11ព្ពះដយស ូយ ន្ំប័ុងម កាន្់ 
អ្រព្ពះគុណព្ពះជាមាា ស់រួចព្បទន្ដោយអ្ន អ្ងគុយដៅទ្ីដ ះ។ រីឯព្ែីវញិព្ពះអ្ងគ ៏ដ វ្ើដូដចាន ះតដរ ព្ទ្ង់ព្បទន្ដោយដគ 
ាមតែមាន  ់ៗចង់បាន្។ 12លុះដគបាន្បរិដភាគត្អែដ ើយព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅពួ សសិសថា៖ «ចូរព្បមលូន្ំបុ័ងតដលដៅសល់ 
 ុំដោយមាន្បាែ់មួយដុដំសាះដ ើយ»។ 13ពួ សសិស ំគ្មន ដរីសសំណលន់្ំបុ័ងទំងព្បាំដុំ តដលបណ្ដា ជន្បរដិភាគសល់ 
ព្បមូលោ ប់ាន្ដពញដប់ពរីលអី?។ 14កាលមន្សុសមាន ដ ើញទ្ីសគំ្មលត់ដលព្ពះដយស ូបាន្ដ្វើដ ះ  ៏ដោលថា៖ «ដោ ដន្ះពិែជាពាការី 
តដលព្ែវូម  នុងពិភពដោ តមន្»។15ព្ពះដយស ូព្ជាបថាដគបរំុងន្ឹងចាប់ព្ពះអ្ងគយ ដៅតែងាំងជាដសាចដដូចនះ 
ព្ពះអ្ងគ ៏យាងចា ដចញពីដគដ ើងដៅដលើភនំសាជាលមី តែមួយព្ពះអ្ងគឯង។ 16លុះដល់ោៃ ច 
ពួ សិសស ំគ្មន ចុះដៅមាែ់សមពុ្ទ្។ 17ដគជិះទូ្ ល្ងដៅព្ ុងកាដពើណិម ដៅដព្ែើយមាខ ង។ ដពលដ ះ ងងឹែដ ើយ 

តែព្ពះដយស ូពុំទន្់យាងម រ ដគដៅដ ើយដទ្ 18ខយល់ប ់ដបា ម យា ងខាល ំងបណ្ដា លដោយទ្ឹ សមុព្ទ្មាន្រល ្ំៗ។ 19កាលដគតចវទ្ូ បាន្ចមាៃ យ
ព្បមាណជាព្បាំ ឬ ព្បាំមួយគី តូម ព្ែ ព្សាប់តែដគដ ើញព្ពះដយស ូយាងដលើសមុព្ទ្ ចូលម ជិែទ្ូ ដគភយ័ខាល ចជាខាល ំង។ 20ប តុន្ា 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ខ្ុំដទ្ដែើ  ុំខាល ចអ្»ី។ 21ពួ សសិសចង់យាងព្ពះអ្ងគចូលម  នុងទ្ូ  រដំពចដ ះ ទ្ូ  ៏ដៅដលដ់ព្ែើយ 

ចំ តន្លងតដលដគបរំុងន្ឹងដៅ។ 22នលៃប ទ ប់ម ដទ្ៀែ បណ្ដា ជន្តដលដៅដព្ែើយខាង យសមពុ្ទ្ សដងកែដ ើញថា ដៅ តន្លងដ ះមាន្ទ្ូ តែមយួគែ់ 



ដ ើយថាព្ពះដយស ូពុបំាន្យាងចុះទូ្ ជាមួយពួ សសិសដទ្ គឺមាន្តែពួ សសិសប ុដណ្ដណ ះតដលបាន្ជិះទូ្ ដចញដៅ។ 23ប ុតន្ា 
មាន្ទ្ូ ឯដទ្ៀែៗម ពីភូមិទី្ដបរាសចែដៅជិែ តន្លងតដលដគបាន្បរិដភាគន្ំប័ុង 
ដព្កាយពីព្ពះអ្មាា ស់បាន្អ្រព្ពះគុណ។ 24កាលបណ្ដា ជន្ពំុដ ើញព្ពះដយស ូ ន្ិង 
ពួ សិសសដៅទី្ដ ះដទ្ៀែដគ ៏ គំ្មន ចុះទូ្ ទំងដ ះ ល្ងដៅព្ ុងកាដពើណិមាមរ ព្ពះអ្ងគ។ 25បណ្ដា ជន្បាន្ជួបព្ពះអ្ងគដៅដព្ែើយមាខ ង 
ដគទ្ូលសរួព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ ព្គ!ូ ដែើដោ ម ដល់ពីអ្ង្ហក ល?់»។ 26ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថា 

អ្ន រាល់គ្មន ាមរ ខ្ុ ំមិន្តមន្ម ពីអ្ន រាល់គ្មន បាន្ដ ើញទ្ីសំគ្មល់ដទ្ គឺម ពអី្ន រាល់គ្មន បាន្បរិដភាគោហារត្អែតែប ុដណ្ដណ ះ។ 27 ុដំ្វើ ិចាការ 
ដដើមបីដោយព្គ្មន្់តែបាន្ោហារ តដលតែងរលួយខូចដ ះដ ើយ គឺដោយបាន្ោហារតដលដៅសាិែដសារ ន្ិង ផ្ាល់ជីវែិអ្ស់ លបជានិ្ចាវញិ 

ជាោហារតដលបពុ្ែមនុ្សសន្ឹងព្បទន្ដោយអ្ន រាលគ់្មន  ដបិែបុព្ែមន្សុសដន្ះដ ើយ 

តដលព្ពះជាមាា សជ់ាព្ពះបិាបាន្ដៅសញ្ជា សំគ្មល់»។ 28ដគ គំ្មន ទ្ូលសួរព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដែើដោយដយើងខ្ុពំ្បព្ពឹែាដូចដមាចដដើមបីន្ឹងដ្វើ ិចាការរបសព់្ពះជាមាា ស់?»។ 29ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖« ិចាការរបស់ព្ពះជាមាា ស់គដឺោយអ្ន រាល់
គ្មន ដជឿដលើអ្ន  តដលព្ពះអ្ងគបាន្ចាែ់ដោយម »។30ដគទ្លូសួរព្ពះអ្ងគដទ្ៀែថា៖ «ដែើដោ ដ្វើការអ្វជីាទ្ីសគំ្មល់ដោយដយើងខ្ុំដ ើញ ន្ិង 
ដជឿដោ ?ដែើដោ ដ្វើ ិចាការអ្វីខលះ?។ 31បុពវបុរសរបស់ដយើងបាន្បរដិភាគន្ំមា ណ្ដ ដៅវាលរដហាសាា ន្ដូចមាន្ដសច ាតីចងទ្ុ  នុងគមពីរថា 

"ព្ពះអ្ងគបាន្ព្បទន្ដោយដគបរិដភាគន្ំបុ័ង តដលធ្លល  ់ពីសាា ន្បរមសុខម "»។ 32ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថា មិន្តមន្ដោ ម ដូសដទ្ តដលបាន្ផ្ាល់ោហារ ពីសាា ន្បរមសុខម ដ ះ គឺព្ពះបិារបស់ខ្ុំដទ្ដែើ 



តដលព្បទន្ោហារដ៏ពិែព្បា ដពីសាា ន្បរមសុខ ម ដោយអ្ន រាលគ់្មន  33ដបិែោហារតដលព្ពះជាមាា សព់្បទន្ដោយដ ះ 
គឺអ្ន តដលចុះពីសាា ន្បរមសុខម  ដ ើយផ្ាល់ជីវិែដោយមនុ្សសដោ »។ 34ដគ ំគ្មន ទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា ស់ដអ្ើយ! 

សូមដោ ព្បទន្ោហារដ ះដោយដយើងខ្ុំ រ ូែែដៅ»។35ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ខ្ុំដន្ះដ ើយជាោហារយតដលផ្ាល់ជីវិែ។ អ្ន ណ្ដម រ ខ្ុ ំ
តលងឃល ន្ដទ្ៀែដ ើយ អ្ន ណ្ដដជឿដលើខ្ុំ  ៏តលងដព្ស ដទ្ៀែតដរ។ 36ប តុន្ា ខ្ុំបាន្ន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន រួចដ ើយថា "អ្ន រាលគ់្មន បាន្ដ ើញខ្ុំ 
តែអ្ន រាល់គ្មន មិន្ដជឿដទ្"។ 37អ្សអ់្ន តដលព្ពះបិាព្បទន្ម ខំុ្តែងតែម រ ខ្ុំ 
ដ ើយខ្ុំមិន្ដបាះបង់ដចាលអ្ន តដលម រ ខ្ុំជាោចខ់ាែ 38ដបិែខ្ុំចុះពីសាា ន្បរមសុខម  
ដដើមបីដ្វើាមព្ពះ ឫទ្យ័របសព់្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម  គឺពុំតមន្ដ្វើាមបំណងចិែារបស់ខ្ុំដទ្។39រីឯព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម ដ ះ 
ព្ទ្ង់មិន្សពវព្ពះ ឫទ្យ័ដោយន្រណ្ដមាន  ់  នុងបណ្ដា អ្ស់អ្ន តដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ខំុ្ព្ែូវវិ សអ្ន្ារាយដ ើយ 

តែព្ពះអ្ងគសពវព្ពះ ឫទ្យ័ដោយខ្ុំដព្បាសដគ ដោយមាន្ជីវិែរស់ដ ើងវញិ 

ដៅនលៃចុងដព្កាយបំផ្ុែ។ 40ព្ពះបាិរបស់ខ្ុសំពវព្ពះ ឫទ្យ័ដោយអ្សអ់្ន តដលបាន្ដ ើញព្ពះបុព្ា ដ ើយដជឿដលើព្ពះអ្ងគមាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា។ 
ខំុ្នឹ្ងដព្បាសអ្ន ដ ះដោយមាន្ជីវិែរស់ដ ើងវិញ ដៅនលៃចុងដព្កាយបំផ្ុែផ្ង»។ 41ជន្ជាែយិូោរអ្ រូទំពពី្ពះដយស ូ ដព្ោះព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា 

"ខ្ុំជាោហារតដលចុះម ពីសាា ន្បរមសុខ"។42ដគដោលថា៖ «អ្ន ដន្ះដ ម្ ះដយស ូជា ូន្របស់ដោ យ ូតសបដទ្ដែើ! ដយើងសាគ លទ់ំងឪពុ ទំងមាា យ 

ដមាច ៏គ្មែ់ដោលថាគ្មែ់ចុះម ពីសាា ន្បរមសុខដូដចនះ?»។ 43ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«វប់ ំគ្មន រអ្ រូទំដៅ!។ 44ព្បសិន្ដបើព្ពះបិាតដលចាែ់ខ្ុំដោយម មនិ្ទ ់ទញចិែាដគដទ្ គ្មម ន្ន្រណ្ដមាន  ោ់ចម រ ខ្ុំបាន្ដ ើយ។ 



រីឯខំុ្ខំុ្នឹ្ងដព្បាសអ្ន ដ ះដោយមាន្ជីវែិរស់ដ ើងវិញ ដៅនលៃចុងដព្កាយបំផ្ុែ។ 45 នុងគមពីរពាការី 
មាន្តចងទុ្ ម ថា"ព្ពះជាមាា ស់ន្ឹងដព្បៀន្ព្បដៅមន្ុសសទំងអ្ស"់។ អ្ស់អ្ន តដលបាន្សាា បព់្ពះបិា ដ ើយទ្ទ្លួយ ការដព្បៀន្ព្បដៅរបសព់្ពះអ្ងគ 
មុខជាម រ ខ្ុំពុំខាន្។ 46ដសច ាីដន្ះពុំតមន្មាន្ន្័យថា មាន្ន្រណ្ដមាន  ប់ាន្ដ ើញព្ពះបិាដ ើយ 

ដលើ តលងតែអ្ន ម ពីព្ពះជាមាា ស់ប ដុណ្ដណ ះគឺអ្ន ដ ះដ ើយតដលបាន្ដ ើញព្ពះអ្ងគ។ 47ខ្ុំសុពំ្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាសថ់ា អ្ន ណ្ដដជឿ 
អ្ន ដ ះមាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា។ 48ខំុ្ដន្ះដ ើយជាោហារតដលផ្ាលជី់វិែ។ 49បុពវបុរសរបស់អ្ន រាលគ់្មន បាន្បរិដភាគន្ំមា ណ្ដ ដៅវាលរដហាសាា ន្ 
ដ ើយទ្ទ្លួមរណភាពអ្ស់ដៅ។50រីឯោហារតដលចុះម ពីសាា ន្បរមសុខ មាន្ព្បសិទ្ធភាពតបបដន្ះ 
គឺអ្ន ណ្ដបរិដភាគអ្ន ដ ះមិន្សាល ប់ដ ើយ។ 51ខំុ្ដន្ះដ ើយជាោហារតដលមាន្ជីវិែ ចុះម ពីសាា ន្បរមសុខ។ អ្ន ណ្ដបរិដភាគោហារដន្ះ 
ន្ឹងរស់ដៅអ្ស់ លបជាន្ិចា។ ោហារតដលខ្ុំន្ឹងដោយដ ះ គឺខលួន្ខ្ុ ំ
ផ្ទទ ល់តដលព្ែូវបូជាសំរាប់ដោយមនុ្សសដោ មាន្ជីវិែ»។ 52ជន្ជាែយិោូទសត់ទ្ងគ្មន យា ងខាល ំង ដ ើយដគន្យិាយថា៖ 
«ដែើអ្ន ដន្ះោចដោយខលួន្គ្មែផ់្ទទ ល់ ម ដយើងបរដិភាគដូចដមាចដ ើែ?»។ 53ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថា ព្បសិន្ដបើអ្ន រាលគ់្មន មិន្ពិសាសាច់ ន្ិង ដោ ិែរបស់បុព្ែមន្សុសដទ្ 
អ្ន រាល់គ្មន គ្មម ន្ជីវិែ នុងខលួន្ដ ើយ។54អ្ន ណ្ដពិសាសាច់ ន្ិង ដោ ិែរបស់ខ្ុំ អ្ន ដ ះមាន្ជីវិែអ្ស ់លបជាន្ិចា 
ដ ើយខំុ្ ៏នឹ្ងដព្បាសដគដោយមាន្ជីវិែរស់ដ ើងវញិ ដៅនលៃចុងដព្កាយបំផ្ុែផ្ង។ 55សាច់របស់ខ្ុំជាោហារដ៏ពិែព្បា ដ 
ដោ ិែរបស់ខ្ុំ ៏ជាដភសជាៈដ៏ពិែព្បា ដតដរ។ 56អ្ន ណ្ដពិសាសាច់ ន្ិង ដោ ិែរបស់ខ្ុំ អ្ន ដ ះសាិែដៅ នងុខ្ុ ំ



ដ ើយខ្ុំ ស៏ាិែដៅ នុងអ្ន ដ ះតដរ។ 57ព្ពះបិាតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម  ព្ទ្ង់មាន្ព្ពះជន្មរស់ 
ដ ើយខំុ្មាន្ជីវិែដោយសារព្ពះអ្ងគយា ងណ្ដអ្ន បរិដភាគខំុ្  ៏នឹ្ងមាន្ជីវិែរស ់

ដោយសារខ្ុំយា ងដ ះតដរ។ 58ោហារតដលបាន្ចុះពីសាា ន្បរមសុខម មាន្ព្បសិទ្ធភាពខុសពីោហារតដលបុពវបុរសរបស់អ្ន រាលគ់្មន បាន្បរដិភាគ 
ដបិែដោ ទ្ទ្ួលមរណភាពអ្សដ់ៅដ ើយ។ រឯីអ្ន តដលបរដិភាគោហារដន្ះនឹ្ងរស់ដៅអ្ស់ លបជាន្ិចា»។ 59ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលទំងដន្ះ 
ដៅដពលព្ពះអ្ងគបដព្ងៀន្ដគ នុងសាោព្បជុំ ដៅព្ ុងកាដពើណិម។ 60ដព្កាយពីបាន្សាា ប់ព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះអ្ងគដ ើយ  នុងចំដណ្ដមសិសស 
មាន្គ្មន ដព្ចើន្ដោលថា៖ «ោ យទំងដន្ះទស់ព្ែដចៀ ណ្ដស់ ដែើន្រណ្ដោចព្ទំសាា ប់បាន្?»។ 61ព្ពះដយស ូដវវងយល់ថា 

ពួ សិសសរអ្ ូរទំពីោ យទំងដន្ះ ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ដែើោ យទំងដន្ះ ំដោយអ្ន រាល់គ្មន រវាែចិែា 
បាែ់ជំដន្ឿឬ? 62ចុះដបើអ្ន រាល់គ្មន ដ ើញបុព្ែមនុ្សសដ ើងដៅសាា ន្តដលដោ ដៅពីមុន្វញិ 

ដែើចិែាអ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងដៅជាយា ងណ្ដ?។63មាន្តែព្ពះវិញ្ជា ណដទ្តដលផ្ាល់ជីវិែ ន្ិសសយ័ដោ ីយ៍គ្មម ន្ព្បដយាជន្៍អ្វីដ ើយ។ 
រីឯោ យទំងប ុ ម ន្តដលខ្ុំបាន្ន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន  សុទ្ធតែដចញម ពីព្ពះវិញ្ជា ណតដលផ្ាល់ជីវិែ។ 64ប តុន្ា នងុចំដណ្ដមអ្ន រាល់គ្មន  
អ្ន ខលះគ្មម ន្ជំដន្ឿដទ្»។ ាំងពដីដើមដំបូងម  ព្ពះដយស ូសាគ ល់អ្ស់អ្ន តដលគ្មម ន្ជំដន្ឿ ព្ពមទំងសាគ ល់អ្ន តដលន្ឹង បែ់ព្ពះអ្ងគ 
រួចដព្សចដៅដ ើយ។65ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដទ្ៀែថា៖ «ដ ែុដន្ះបាន្ជាខ្ុំព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន រួចម ដ ើយថា ព្បសិន្ដបើព្ពះបិាមិន្ដព្បាសព្បទន្ដទ្ 
ដ ះគ្មម ន្ន្រណ្ដោចម រ ខ្ុបំាន្ដ ើយ»។ 66ចាប់ពីដពលដ ះម   នងុចំដណ្ដមសិសស មាន្គ្មន ដព្ចើន្ដ ខលួន្លយ 

វប់ាមព្ពះអ្ងគដទ្ៀែ។ 67ព្ពះដយស ូ ៏មាន្ព្ពះបន្ទូលសរួសសិសទំងដប់ពីររូបថា៖ «ចុះអ្ន រាល់គ្មន វិញ 



ដែើអ្ន រាល់គ្មន ចង់ដចញដៅតដរឬ?»។ 68ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសទូ្លព្ពះអ្ងគថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ ដែើដោយដយើងខំុ្ដៅរ ន្រណ្ដវិញ? 

ព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះអ្ងគផ្ាល់ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា។ 69ដយើងខ្ុំដជឿដ ើយដងឹថា ព្ពះអ្ងគពិែជាព្ពះដ៏វសិុទ្ធតដលព្ពះជាមាា សច់ាែ់ដោយម  
»។ 70ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «គឺខ្ុំផ្ទទ លត់ដលបាន្ដព្ជើសដរីសអ្ន ទំងដប់ពីរម   ៏ប ុតន្ា 
 នុងចំដណ្ដមអ្ន រាល់គ្មន មាន្មាន  ់ជាមារ»។ 71ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលសដំៅដៅដលើយូោស ជា ូន្ដោ សុីម ូន្អ្ុីសាក រីយ ុែ។ 
យូោសដន្ះដ ើយតដលន្ឹង បែ់ព្ពះអ្ងគ ដទះបីគ្មែ់ជាសិសសមយួរូប  នុងចំដណ្ដមសិសសទំងដប់ពីរ ដ៏ោយ។ 
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1ដព្កាយម  ព្ពះដយស ូយាងចុះដ ើងកាែ់ព្សុ កាលដី  ដបិែព្ពះអ្ងគមិន្សពវព្ពះ ឫទ័្យយាងដៅព្សុ យូោដ ើយ 

ដព្ោះជន្ជាែយិូោរ ដ្វើគុែព្ពះអ្ងគ។ 2ដពលដ ះ ជិែដល់នលៃបុណយមួយរបស់ជន្ជាែិយោូ ដ ម្ ះបុណយបារា។ំ 3បងបអូន្ព្ពះដយស ូទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ 
«សូមបងចា ដចញពីទី្ដន្ះដៅព្សុ យូោដៅ 

ដដើមបីដោយសិសសរបស់បងដ ើញ ិចាការតដលបងដ្វើ។ 4អ្ន តដលចង់ដោយដគសាគ ល់ខលួន្មិន្ដ្វើការអ្វដីោយោ ់ ំបាំងដ ើយ។ 
ដបើបងដ្វើការអ្សាា រយយា ងដន្ះព្ែូវបង្ហា ញដោយមន្ុសសដោ ដ ើញផ្ង»។ 5បងបអូន្របសព់្ពះដយស ូពុំដជឿដលើព្ពះអ្ងគដទ្។ 6ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ
ដគថា៖ «ដពល ំណែ់របស់បងមិន្ទន្់ម ដល់ដៅដ ើយដទ្។ រីឯបអូន្ៗវញិ ចង់ដ្វើអ្វីដពលណ្ដ ប៏ាន្។ 7មន្ុសសដោ មិន្ោចសអប់បអូន្ៗបាន្ដ ើយ ប ុតន្ា 



ដគសអប់បង ដព្ោះបងបាន្បញ្ជា  ់ព្បាបថ់ា អ្ំដពើតដលដគព្បព្ពឹែា សុទ្ធតែោព្  ់។ 8ចូរបអូន្ៗដ ើងដៅចលូរួម នុងពិ្បីុណយដៅ បងមិន្ដ ើងដៅដទ្ 
ដព្ោះដពល ំណែ់របស់បងមិន្ទន្់ម ដល់ដៅដ ើយ»។ 9ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចាន ះដ ើយព្ពះអ្ងគ ៏គង់ដៅ នុងព្សុ កាលីដ ែដៅដទ្ៀែ។ 10កា
លបអូន្ៗរបសព់្ពះដយស ូដ្វើដំដណើរដៅចលូរួមពិ្ីបុណយផ្ុែអ្សដ់ៅ ព្ពះអ្ងគ ៏យាងដ ើងដៅតដរ ប ុតន្ា 
ព្ទ្ង់យាងដៅសាៃ ែ់ៗមិន្ដោយន្រណ្ដដ ើញដ ើយ។ 11 នុងឱកាសបុណយដ ះ 
ជន្ជាែិយូោាមរ ព្ពះដយស ូដគសរួគ្មន ថា៖«ដែើដោ ដៅឯណ្ដ?»។12បណ្ដា ជន្ខសឹបដខសៀវគ្មន ជាដព្ចើន្សាីអ្ពំីព្ពះអ្ងគ 
ខលះថា«ដោ ដ ះជាមន្សុសលអ» ខលះដទ្ៀែថា «ដទ្ អ្ន ដ ះជាអ្ន បដញ្ជឆ ែបណ្ដា ជន្»។ 13ប ុតន្ា 
គ្មម ន្ន្រណ្ដហា ន្ន្ិយាយអ្ំពពី្ពះអ្ងគដោយចំ ដ ើយ ដព្ោះដគខាល ចសាសន្យ៍ូោ។ 14លុះដលោ់ ់ ណ្ដា លពិ្ីបុណយព្ពះដយស ូយាងដ ើងដៅព្ពះវហិារ 
ដ ើយបដព្ងៀន្បណ្ដា ជន្។ 15ជន្ជាែិយូោដងឿង្ៃល់ជាខាល ំង ដគដោលថា៖«អ្ន ដន្ះមិន្បាន្ដរៀន្សពូ្ែអ្វីដសាះ 
ចុះដមាចបាន្ជាគ្មែដ់ចះដឹងដព្ៅព្ជះដូដចនះ?»។ 16ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដ្លើយថា៖ «ដសច ាីតដលខ្ុំបដព្ងៀន្មិន្តមន្ដចញពីខ្ុំដទ្ 
គឺដចញពីព្ពះជាមាា សត់ដលបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម ។ 17អ្ន តដលចងដ់្វើាមព្ពះ ឫទ្័យរបសព់្ពះជាមាា ស់មុខជាដងឹថា ដសច ាីតដលខ្ុំបដព្ងៀន្ដន្ះ 
ម ពីព្ពះអ្ងគ ឬម ពីខ្ុំផ្ទទ ល់មិន្ខាន្។18អ្ន ណ្ដន្ិយាយដោយសោំងដលើខលួន្ផ្ទទ ល់អ្ន ដ ះរ  ិែាយិសសំរាបត់ែខលួន្ឯងប ុដណ្ដណ ះ។ 
រីឯអ្ន តដលរ តែសរិីរុងដរឿងរបស់ព្ពះអ្ងគតដលចាែ់ខលួន្ដោយម និ្យាយតែដសច ាីពិែឥែ ុ  ដ ើយ។ 19ដោ ម ូដសព្បគល់ព្ ឹែយវិន័្យទុ្ ដោយអ្ន រា
ល់គ្មន រួចដព្សចដ ើយ ប ុតន្ា  នុងចំដណ្ដមអ្ន រាល់គ្មន គ្មម ន្ន្រណ្ដមាន  ់ព្បែិបែាិាមព្ ឹែយវិន័្យដ ះដទ្។ 
ដ ែុអ្វីបាន្ជាអ្ន រាល់គ្មន រ សមាល ប់ខ្ុំដដូចនះ?»។ 20បណ្ដា ជន្ែបដៅព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ ពិែជាមាន្ោរ សចលូដ ើយ បាន្ជាន្ិយាយដូដចនះ 



ដែើន្រណ្ដរ សមាល បដ់ោ ?»។21ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ខ្ុំបាន្ដ្វើ ិចាការតែមួយ 

ដ ើយអ្ន ទំងអ្ស់គ្មន តបរជាដងឿង ៃ្ល់ដៅវិញ។ 22ដោ ម ូដសបាន្បង្ហគ បអ់្ន រាល់គ្មន ដោយដ្វើពិ្កីាែ់តសប  (ាមពិែ 
គឺបុពវបុរសរបស់អ្ន រាល់គ្មន ឯដណ្ដះ ជាអ្ន បង្ហគ ប់ដោយដ្វើពិ្ដីន្ះមិន្តមន្ដោ ម ូដសដទ្) 

ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ដ្វើពិ្កីាែ់តសប ដៅនលៃសបប័ទ្។ 23ដបើអ្ន រាលគ់្មន ដ្វើពិ្កីាែ់តសប ដៅនលៃសបប័ទ្ តែឥែបំោន្ដលើវិន័្យរបសដ់ោ ម ូដសដទ្ដ ះ 
ចុះដ ែុដូចដមាចបាន្ជាអ្ន រាល់គ្មន ខឹងខ្ុំតដលបាន្ដព្បាសមន្ុសសមួយទំងមូលដោយបាន្ជា 

ដៅនលៃសបប័ទ្ដូដចនះ? 24 ំុ ំគ្មន វិនិ្ចឆ័យដោយព្គ្មន់្តែដ ើញតផ្ន ខាងដព្ៅដ ះដ ើយ 

ចូរវិនិ្ចឆ័យដោយបាន្ព្ែឹមព្ែូវវិញ»។ 25មាន្អ្ន ព្ ុងដយរូសា ឹមខលះដោលថា៖ «ដោ ដន្ះដ ើយតដលដគរ សមាល ប់ 26ឥ ូវដន្ះ 
ដោ ន្ិយាយដោយដចញមុខ ចុះដមាចបាន្ជាគ្មម ន្ន្រណ្ដថាអ្វដីោ ដូដចនះ?។ ព្បត លអ្ន ដឹ  ំរបស់ដយើងទ្ទ្លួសាគ ល់ថា 

ដោ ពិែជាព្ពះព្គសិាដទ្ដឹង27ប ុតន្ា ដពលព្ពះព្គសិាយាងម  គ្មម ន្ន្រណ្ដដឹងថាព្ទ្ង់យាងម ពីណ្ដដទ្។ រីឯដោ ដន្ះវិញ 

ដយើងដឹងដ ើយថាគ្មែ់ម ពីណ្ដ»។ 28ដពលដ ះ ព្ពះដយស ូបដព្ងៀន្បណ្ដា ជន្ នុងព្ពះវិហារព្ពះអ្ងគបន្លឺព្ពះសរូដសៀងខាល ំងៗថា៖ 
«អ្ន រាល់គ្មន ថាសាគ ល់ខ្ុំ ដ ើយដឹងថាខ្ុំម ពីណ្ដដទ្ៀែ!។  ៏ប ុតន្ា ខ្ុំមិន្តមន្ម  នុង មខ្ុំដ ើយ ព្ពះអ្ងគតដលចាែខ់្ុំដោយម  ព្ទ្ងស់ំតដងដសច ាីពិែ 
តែអ្ន រាល់គ្មន មិន្សាគ លព់្ពះអ្ងគដទ្។ 29រីឯខំុ្វិញ ខ្ុំសាគ ល់ព្ពះអ្ងគ ដព្ោះខំុ្ដចញម ពីព្ពះអ្ងគ ដ ើយព្ទ្ងប់ាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម »។30ដពលដ ះ 
ពួ ដគរ ចាបព់្ពះដយស ូ ប ុតន្ា គ្មម ន្ន្រណ្ដហា ន្លូ នដចាបព់្ពះអ្ងគដទ្ ដព្ោះដពល ំណែ់របស់ព្ពះអ្ងគ 
ពុំទន្់បាន្ម ដល់ដៅដ ើយ។31 នងុចំដណ្ដមបណ្ដា ជន្ មាន្មន្ុសសជាដព្ចើន្បាន្ដជឿដលើព្ពះដយស ដូគដោលថា៖ «ដពលព្ពះព្គសិាយាងម  



ដែើព្ពះអ្ងគនឹ្ងសំតដងទី្សំគ្មលដ់ព្ចើន្ជាងដោ ដន្ះឬ?»។ 32ពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុីបាន្ដឹងដសច ាីទំងអ្ស់តដលបណ្ដា ជន្ខសឹបដខសៀវគ្មន អ្ំពីព្ពះដយស ូ។ 
ដពលដ ះពួ  យ បជូាចារយ ន្ិង ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុី  ៏ចាែ់ ងរ ាព្ពះវិហារដោយម ចាប់ព្ពះអ្ងគ។33ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«ខ្ុំដៅជាមយួអ្ន រាល់គ្មន តែមួយរយៈដពលដ៏ខលីដទ្ៀែប ុដណ្ដណ ះ ប ទ ប់ម  
ខ្ុំន្ឹងដៅឯព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខំុ្ដោយម ដ ះវញិដ ើយ។ 34អ្ន រាលគ់្មន ន្ឹងាមរ ខ្ុំ តែរ មិន្ដ ើញដទ្ 
ដបិែអ្ន រាល់គ្មន ពុោំចដៅ តន្លងតដលខ្ុដំៅដ ះ បាន្ដ ើយ»។ 35ជន្ជាែិយូោសរួគ្មន ថា៖ «ដែើគ្មែ់បំរុងដៅណ្ដ 

បាន្ជាដយើងពុំោចន្ឹងរ គ្មែ់ដ ើញដូដចនះ? ដែើគ្មែ់គិែដៅដៅជាមួយជន្ជាែិយូោតដលខាា ែ់ខាា យ នុងចំដណ្ដមជន្ជាែិព្ ិ  
ដ ើយបដព្ងៀន្ពួ ព្ ិ ឬ? 36គ្មែម់ាន្ព្បសាសន្ថ៍ា "អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងាមរ ខ្ុំតែរ មិន្ដ ើញដទ្ 
ដបិែអ្ន រាល់គ្មន ពុោំចដៅ តន្លងតដលខ្ុដំៅដ ះបាន្ដ ើយ"ដែើមាន្ន្័យដូចដមាច?»។ 37ដៅនលៃប្ាប់ពិ្ីបុណយ ជានលៃឱ រិ បំផុ្ែ 
ព្ពះដយស ូវរដៅមុខបណ្ដា ជន្ បន្លឺព្ពះសូរដសៀងយា ងខាល ំងថា៖ «អ្ន ណ្ដដព្ស ទ្ឹ  សុំអ្ដ្ាើញម រ ខ្ុំ ដ ើយពិសាចុះ។38អ្ន ណ្ដដជឿដលើខ្ុំ 
នឹ្ងមាន្ទ្ដន្លបងាូរទឹ្ ផ្ាល់ជីវិែ ដចញពអី្ន ដ ះម  
ដូចមាន្តចងទ្ុ  នុងគមពីរម ព្សាប»់។ 39ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះសដំៅដៅដលើព្ពះវិញ្ជា ណតដលអ្ស់អ្ន ដជឿដលើព្ពះអ្ងគនឹ្ងព្ែូវទ្ទួ្លដបិែដពលដ ះ 
ព្ពះជាមាា ស់ពុំទន្់បាន្ព្បទន្ព្ពះវិញ្ជា ណម ដទ្ ពីដព្ោះព្ពះដយស ូពុទំន្់សតំដងសិរីរុងដរឿង ដៅដ ើយ។ 40ដព្កាយពីបាន្ឮព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះអ្ងគដ ើយ 

 នុងចំដណ្ដមបណ្ដា ជន្ 
មាន្អ្ន ខលះដោលថា៖«ដោ ដន្ះពិែជាពាការតីដលដយើងរង់ចាំដ ះតមន្!»។ 41អ្ន ខលះដទ្ៀែដោលថា៖«ដោ ដន្ះជាព្ពះព្គសិា»។ ប ុតន្ា 



មាន្អ្ន ដផ្សងដទ្ៀែដោលជទំស់ថា៖ «ព្ពះព្គិសាមិន្តមន្ម ពីព្សុ កាលីដ ដទ្ 42ដបិែមាន្តចងទ្ុ  នុងគមពីរថា 

"ព្ពះព្គិសាជាព្ពះរាជវងសរបស់ព្ពះបាទ្ោវីឌ ដ ើយព្ពះអ្ងគនឹ្ងយាងម ពីភមូិដបដលល ិម ជាភូមិ ំដណើែរបសព់្ពះបាទ្ោវីឌ" 

»។ 43បណ្ដា ជន្ ៏បា ត់ប គ្មន  ដព្ោះតែព្ពះអ្ងគ។ 44 នុងចំដណ្ដមបណ្ដា ជន្ មាន្អ្ន ខលះចងច់ាប់ព្ពះអ្ងគ ប ុតន្ា 
គ្មម ន្ន្រណ្ដហា ន្ចាបព់្ពះអ្ងគដ ើយ។ 45 ងរ ាព្ពះវិហារ វិលដៅជួបពួ  យ បូជាចារយ ន្ិង ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុវីិញ ដោ ទំងដ ះសួរពួ ដគថា៖ 
«ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាអ្ន រាលគ់្មន មិន្ចាប់គ្មែ់ យំ ម ?»។ 46 ងរ ាព្ពះវិហារដ ល្ើយថា៖ 
«ពុំតដលមាន្ន្រណ្ដន្ិយាយដូចដោ ដ ះដ ើយ»។ 47ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុដីោលដៅដគវញិថា៖ 
«អ្ន រាល់គ្មន ចាញ់ដបា អ្ន ដ ះតដរឬ! 48 នុងចំដណ្ដមអ្ន ដឹ  ំ ន្ិង  នងុចំដណ្ដមពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុី 
គ្មម ន្ន្រណ្ដដជឿដលើអ្ន ដ ះដសាះ49មាន្តែបណ្ដា ជន្តដលមិន្សាគ លព់្ ឹែយវិន័្យដទ្ តដលដជឿ។ 
ពួ ដ ះសុទ្ធតែព្ែូវបណ្ដា សា!»។ 50 នុងចំដណ្ដមពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុី មាន្បុរសមាន  ់ដ ម្ ះ ន្ី ូដដម ជាអ្ន តដលបាន្ដៅគ្មល់ព្ពះដយស កូាលពីមុន្ 
មាន្ព្បសាសន្ថ៍ា៖ 51«ាមចាប់របស់ដយើង ដយើងមិន្ោចោ ់ដទសន្រណ្ដមាន  ់បាន្ដ ើយ ដរាបណ្ដមិន្ទន្ប់ាន្ឮោ យរបសដ់គ 
ដ ើយមិន្បាន្ដឹងអ្ំពី ិចាការតដលដគបាន្ព្បព្ពឹែាសិន្ដទ្ដ ះ»។ 52ពួ ដគែបដៅដោ វិញថា៖ «ដែើដោ ជាពួ កាលដី តដរឬ? 

សុំដោ ពចិារណ្ដដមើល៍ពំុតដលមាន្ពាការីណ្ដមាន  ់ដ ើែពីព្សុ កាលីដ ដ ើយ»។ [ 53ប ទ ប់ម  មាន  ់ៗ ៏វលិព្ែ ប់ដៅផ្ទះដរៀងៗខលួន្វញិ។ 
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1ព្ពះដយស ូយាងដៅភនំដដើមអូ្លវី 2លុះព្ពលឹមដ ើង ព្ពះអ្ងគវិលព្ែ ប់ដៅព្ពះវិហារជាលមីមាងដទ្ៀែ ព្បជាជន្ទងំមូល ំគ្មន ម គ្មលព់្ពះអ្ងគ 
ព្ពះអ្ងគ ៏គង់បដព្ងៀន្ពួ ដគ។ 3ដពលដ ះ ពួ ោចារយ ន្ិង ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុ ីំស្ដសាីមាន  ់ តដលដគទន្់ ំពុងតែរួមសហាយសមន្់។ 
ដគយ  ងដ ះម ោ ់ ណ្ដា លចំដណ្ដមព្បជុំជន្ 4ដ ើយទ្ូលព្ពះដយស ូថា៖ «ដោ ព្គូ ដយើងចាប់ស្ដសាីដន្ះបាន្ 
 នុងដពល ំពុងរួមសហាយសមន្់។ 5 នុងព្ ឹែយវិន័្យ ដោ ម ូដសបាន្បង្ហគ បដ់ោយដយើងយ ដុំលម គប់ស្ដសាីព្បដភទ្ដន្ះសមាល ប់ដចាល។ ចុះដោ ព្គូវិញ 

ដែើដោ ព្គូគិែយា ងណ្ដ?»។ 6ព ួដគទ្ូលដូដចនះ ដោយមាន្បំណងរ ដលសដចាទ្ព្បកាន្់ព្ពះអ្ងគ។ ប ុតន្ា 
ព្ពះដយស ូឱន្ព្ពះកាយចុះដ ើយយ ព្ពះអ្ងគុលីគូសវាសដលើដី។ 7ដោយព ួដគដចះតែសរួព្ពះអ្ងគខាល ំងដព  ព្ពះអ្ងគដងើបព្ពះភ័ស្ដ ាដ ើង 
មាន្ព្ពះបន្ទលូដៅដគថា៖ « នុងចំដណ្ដមអ្ន រាល់គ្មន  សុដំោយអ្ន តដលគ្មម ន្បាបដសាះយ ដុំលមគប់ ងមុន្ដគដៅ!»។ 8ប ទ ប់ម  
ព្ពះអ្ងគដ ៃ្  ព្ពះភ័ស្ដ ាចុះដ ើយគសូវាសដលើដីសាជាលមី។ 9ពួ ដគបាន្ឮព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះអ្ងគដូដចនះ 
 ៏ ំគ្មន ដ ខលួន្លយមាន  ់មាងៗចាប់ដផ្ាើមពីអ្ន មាន្វ័យចាសជ់ាងដគដៅ ដៅសល់តែព្ពះដយស ូ ន្ិង ស្ដសាីដ ះប ុដណ្ដណ ះ។ 10ដពលដ ះ 
ព្ពះដយស ដូងើបព្ពះភ័ស្ដ ាដ ើង មាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖« ងដអ្ើយ ពួ ដគដៅណ្ដអ្សដ់ ើយ 

គ្មម ន្ន្រណ្ដោ ដ់ទស ងដទ្ឬ?»។ 11 ងទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ «គ្មម ន្ដទ្ដោ មាា ស!់»។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖«ខ្ុំ ៏មិន្ោ ់ដទស ងតដរ សុំអ្ដ្ាើញដៅចុះ តែពដីពលដន្ះែដៅ  ុំព្បព្ពែឹាអ្ំដពើបាបដទ្ៀែដ ើយ»។ 
] 12ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅកាន្់បណ្ដា ជន្សាជាលមីថា៖ «ខ្ុំជាពន្លបឺំភលឺពិភពដោ  អ្ន ណ្ដម ាមខ្ុំអ្ន ដ ះន្ឹងមិន្ដដើរ នុងដសច ាីងងឹែដ ើយ 

គឺដគមាន្ពន្លឺ ំដគដៅកាន់្ជីវិែ»។13ពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុីទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ ដ្វើជាប ទ លដ់ោយខលួន្ដោ ផ្ទទ ល់ 



ស ខីភាពរបស់ដោ មិន្ពិែដទ្»។ 14ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅដគថា៖ «ដទះបីខ្ុំដ្វើជាប ទ លដ់ោយខលួន្ខំុ្ផ្ទទ ល់ ៏ដោយ 

 ៏ស ខីភាពរបស់ខ្ុំដៅតែពិែតដរ ដបិែខ្ុដំឹងថាខ្ុំម ពីណ្ដ ដ ើយដៅណ្ដផ្ង។ រីឯអ្ន រាល់គ្មន វញិ អ្ន រាល់គ្មន ពុំដឹងថា 

ខ្ុំម ពីណ្ដដ ើយដៅណ្ដដ ើយ។15អ្ន រាល់គ្មន វិនិ្ចឆ័យាមរដបៀបដោ ីយ៍។ រីឯខំុ្វញិ ខំុ្មិន្វិនិ្ចឆ័យដទសន្រណ្ដដទ្ 16ព្បសិន្ដបើខំុ្វិនិ្ចឆ័យដទស 

ការវិនិ្ចឆយ័របស់ខំុ្ ៏ព្សបាមដសច ាីពិែតដរ ដព្ោះខំុ្មិន្វិនិ្ចឆ័យតែមាន  ់ខំុ្ដ ើយ 

គឺមាន្ព្ពះបិាតដលបាន្ចាែ់ខំុ្ដោយម វិនិ្ចឆ័យជាមួយខំុ្។ 17 នុងវិន័្យរបស់អ្ន រាល់គ្មន មាន្តចងទុ្ ម ថា ដបើមាន្ពីរ  ់ដ្វើជាប ទ ល់ 
ដទ្ើបស ខីភាពយ ជាការបាន្។18ខ្ុដំន្ះដ ើយជាប ទ ល់សំរាប់ខលួន្ខ្ុំផ្ទទ ល់ 
ដ ើយព្ពះបិាតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម  ៏ដ្វើជាប ទ ល់ដោយខ្ុំតដរ»។ 19ពួ ដគទ្ូលសួរព្ពះអ្ងគថា៖ «ដែើព្ពះបិារបស់ដោ ដៅឯណ្ដ?»។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅដគថា៖ «អ្ន រាល់គ្មន មិន្សាគ ល់ខ្ុំ ដ ើយ ៏មនិ្សាគ ល់ព្ពះបិារបស់ខ្ុំតដរ។ ដបើអ្ន រាល់គ្មន សាគ ល់ខ្ុំ 
អ្ន រាល់គ្មន មុខជាសាគ ល់ព្ពះបិារបស់ខ្ុមំិន្ខាន្»។20ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលទំងដន្ះ កាលព្ពះអ្ងគបដព្ងៀន្បណ្ដា ជន្ នុងព្ពះវិហារ 
ព្ែង់ តន្លងោ  ់ិបព្បា ់ែង្ហវ យ ប ុតន្ា គ្មម ន្ន្រណ្ដចាបព់្ពះអ្ងគដទ្ 
ដព្ោះដពល ំណែ់របស់ព្ពះអ្ងគមិន្ទន្់ម ដល់ដៅដ ើយ។ 21ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគដទ្ៀែថា៖ «ខ្ុំន្ងឹចា ដចញដៅ 

ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងាមរ ខ្ុំតែអ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងព្ែវូសាល ប់ ទំងមាន្បាបជាប់ នងុខលួន្។ ទ្ីណ្ដខំុ្ដៅ ទ្ីដ ះ 
អ្ន រាល់គ្មន ពុំោចន្ឹងដៅបាន្ដ ើយ»។ 22ជន្ជាែយិូោន្ិយាយគ្មន ថា៖ «ដែើដោ ន្ឹងសមាល ប់ខលួន្ឬ បាន្ជាដោ ដោលថា"ទ្ីណ្ដខំុ្ដៅ 

ទ្ីដ ះអ្ន រាល់គ្មន ពុោំចន្ឹងដៅបាន្"ដូដចនះ?»។ 23ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «អ្ន រាល់គ្មន មាន្ ំដណើែដៅសាា ន្ដន្ះ រីឯខំុ្វញិ 

ខ្ុំមាន្ ំដណើែម ពីសាា ន្ដលើ។ អ្ន រាល់គ្មន មាន្ ដំណើែពីនិ្សសយ័ដោ ីយដ៍ន្ះ រីឯខំុ្វិញ 



ខ្ុំពុំតមន្មាន្ ំដណើែពីន្ិសស័យដោ យី៍ដន្ះដ ើយ។ 24ដ ែដុន្ះដ ើយបាន្ជាខ្ុំព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ថា អ្ន រាលគ់្មន ន្ឹងព្ែូវសាល ប់ ទំងមាន្បាបជាប់ នុងខលួន្។ 
ដបើអ្ន រាល់គ្មន មិន្ព្ពមទ្ទ្ួលសាគ លឋ់ាន្ៈរបស់ខ្ុំ ដទ្ អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងព្ែវូសាល ប់ 
ទំងមាន្បាបជាប់ នុងខលួន្ជាមិន្ខាន្»។ 25ដគទ្លូសរួព្ពះអ្ងគថា៖«ដែើដោ មាន្ឋាន្ៈអ្វី?» ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«ខ្ុំបាន្ព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន ាំងពដីដើមដបំូងម ដម លះ។ 26ខ្ុំមាន្ដសច ាីជាដព្ចើន្តដលព្ែវូន្ិយាយអ្ំពីអ្ន រាលគ់្មន  ព្ពមទំងវិនិ្ចឆ័យដទសអ្ន រាល់គ្មន ផ្ង។ ប តុន្ា 
ព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម  ព្ទ្ង់សំតដងដសច ាីពិែ ដ ើយអ្វីៗតដលខ្ុបំាន្ឮពីព្ពះអ្ងគ 
ខ្ុំ ៏យ ម តលលងព្បាប់មន្សុសដោ តដរ»។ 27អ្ន ទំងដ ះមិន្យលថ់ា 

ព្ពះអ្ងគ ំពុងតែមាន្ព្ពះបន្ទូលអ្ំពពី្ពះបិាព្បាបដ់គដ ើយ។ 28ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគដទ្ៀែថា៖ «កាលណ្ដអ្ន រាល់គ្មន ដលើ បពុ្ែមនុ្សសដ ើង 
អ្ន រាល់គ្មន មុខជាន្ឹងសាគ លឋ់ាន្ៈរបសខ់្ុំ ពុំខាន្ ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងដឹងថា ខ្ុំមិន្ដ្វើការអ្វីមយួ ដោយសំោងដលើខលនួ្ខ្ុំផ្ទទ ល់ដ ើយ 

គឺខ្ុំតលលងតែដសច ាណី្ដតដលព្ពះបិាមាន្ព្ពះបន្ទូលព្បាប់ម ខ្ុំប ុដណ្ដណ ះ។ 29ព្ពះអ្ងគតដលចាែ់ខ្ុដំោយម  
ព្ទ្ង់គង់ដៅជាមួយខ្ុពំ្ពះអ្ងគមិន្ដចាលខ្ុំដោយដៅតែមាន  ់ឯងដ ើយ ដបិែខ្ុតំែងព្បព្ពឹែា ិចាការណ្ដ 

តដលគ្មបព់្ពះ ឫទ្័យព្ពះអ្ងគជាន្ិចា»។ 30ដពលព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះមាន្មន្ុសសជាដព្ចើន្ដជឿដលើព្ពះអ្ងគ។ 31ដពលដ ះ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅកាន្់ជន្ជាែិយូោ តដលបាន្ដជឿដលើព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្បសិន្ដបើអ្ន រាល់គ្មន សាិែដៅជាបន់្ឹងោ យរបស់ខ្ុំ 
អ្ន រាល់គ្មន ពិែជាសិសសរបស់ខ្ុតំមន្។ 32អ្ន រាលគ់្មន ន្ឹងសាគ លដ់សច ាីពិែ 
ដ ើយដសច ាីពិែន្ឹងរដំោះអ្ន រាលគ់្មន ដោយមាន្ដសរីភាព»។ 33ដគ ំគ្មន ទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដយើងខ្ុជំា ូន្ដៅដោ អ្ព្បាហាំ! 



ដយើងខ្ុំមិន្តដលដ្វើខ្ុំបំដរីអ្ន ណ្ដដ ើយ ដមាច ៏ដោ ព្គូថា "អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងមាន្ដសរីភាព"ដដូចនះ?»។ 34ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថាអ្ន ណ្ដព្បព្ពឹែាអំ្ដពើបាប អ្ន ដ ះជាខ្ុំបំដររីបស់អ្ំដពើបាប។ 35្មមា 

ខ្ុំបំដរីមិន្តដលសាិែដៅ នុងផ្ទះរបសម់ាា ស់ជាប់រ ូែដទ្ 
មាន្តែ ូន្របស់មាា ស់ប ដុណ្ដណ ះតដលសាែិដៅ នុងផ្ទះជាប់រ ូែែដៅ។ 36ព្បសិន្ដបើព្ពះព្បុារដំោះអ្ន រាលគ់្មន  
អ្ន រាល់គ្មន ពិែជាមាន្ដសរីភាព។ 37ខ្ុំដឹងដ ើយថា អ្ន រាលគ់្មន ជា ូន្ដៅរបសដ់ោ អ្ព្បាហាំ  ៏ប តុន្ា អ្ន រាល់គ្មន រ សមាល ប់ខ្ុំ 
ដព្ោះោ យរបស់ខ្ុំមិន្សាិែដៅ នុងចិែាអ្ន រាល់គ្មន ដ ើយ។ 38ខ្ុំន្ិយាយតែអ្ំពីអ្វីៗតដលខ្ុំបាន្ដ ើញដៅត បរព្ពះបាិ រីឯអ្ន រាល់គ្មន វិញ 

អ្ន រាល់គ្មន ដ្វើាមដសច ាីណ្ដតដលអ្ន រាល់គ្មន បាន្ឮពីឪពុ របស់អ្ន រាលគ់្មន »។ 39ដគទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ «ឪពុ របស់ដយើង គឺដោ អ្ព្បាហា»ំ។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបវិញថា៖«ដបើអ្ន រាល់គ្មន ពិែជា ូន្ដៅដោ អ្ព្បាហាំតមន្ អ្ន រាល់គ្មន មុខជាដ្វើ ិចាការ 
ដូចដោ អ្ព្បាហាំធ្លល បដ់្វើដ ះមិន្ខាន្ 40តែឥ ូវដន្ះ អ្ន រាលគ់្មន រ សមាល ប់ខ្ុំម ពីខំុ្ន្ិយាយដសច ាីពិែ 
តដលខ្ុំបាន្ឮពពី្ពះជាមាា ស់ដោ អ្ព្បាហាំមិន្បាន្ព្បព្ពឹែាដូដចនះដទ្។ 41អ្ន រាល់គ្មន ដ្វើ ិចាការតដលឪពុ អ្ន រាលគ់្មន ព្បព្ពឹែា»។ ដគទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដយើងខ្ុំជា ូន្ដពញចាប ់ដយើងមាន្ឪពុ តែមួយគែ់ គឺព្ពះជាមាា ស់»។ 42ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«ព្បសិន្ដបើព្ពះជាមាា ស់ពិែជាឪពុ អ្ន រាល់គ្មន តមន្ដម លះសមអ្ន រាល់គ្មន ព្ស ញ់ខ្ុំពុំខាន្ដបិែខ្ុំដចញពីព្ពះជាមាា ស់ម ទ្ីដន្ះ។ 
ខ្ុំមិន្តមន្ម ដោយចិែាឯងដ ើយ គពឺ្ពះជាមាា សប់ាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម ។ 43ដ ែុអ្វីបាន្ជាអ្ន រាល់គ្មន មិន្យលោ់ យតដលខ្ុតំលលងព្បាប់ដដូចនះ? 

គឺម ពីអ្ន រាល់គ្មន មិន្ោចសាា ប់ោ យរបស់ខ្ុំបាន្។ 44អ្ន រាល់គ្មន ជា ូន្ដៅរបសម់ារសាាំង ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ចង់ដ្វើាមចំណង់ចិែាឪពុ អ្ន រាល់គ្មន ។ 



ាំងពីដដើមដរៀងម វាបាន្សមាល ប់មនុ្សសដ ើយមិន្កាន្់ាមដសច ាីពិែដទ្ ដព្ោះគ្មម ន្ដសច ាីពិែដៅ នុងខលួន្វាដសាះ។ ដពលវាន្ិយាយ ុ   
ដ ះវាន្ិយាយដចញពីគំន្ិែវាផ្ទទ ល់ ដព្ោះវាជាដម ុ  ដ ើយជាឪពុ នន្អ្ន  ុ  ។ 45រីឯខំុ្វញិ 

ខ្ុំន្ិយាយដសច ាីពិែតែអ្ន រាល់គ្មន មិន្ដជឿខ្ុំដទ្។ 46 នុងចំដណ្ដមអ្ន រាលគ់្មន ដែើន្រណ្ដោចដចាទ្ព្បកាន្់ថាខ្ុំព្បព្ពឹែាអំ្ដពើបាបបាន្? ដបើខ្ុំន្ិយាយដសច ាីពិែ 
ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាអ្ន រាលគ់្មន មិន្ដជឿខ្ុំ? 47អ្ន ណ្ដដ ើែម ពីព្ពះជាមាា ស់ អ្ន ដ ះតែងសាា ប់ព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះអ្ងគ។ រីឯអ្ន រាល់គ្មន វិញ 

អ្ន រាល់គ្មន មិន្តមន្ដ ើែម ពពី្ពះជាមាា ស់ដទ្បាន្ជាអ្ន រាល់គ្មន មិន្សាា ប់ខ្ុំដូដចនះ»។ 48ជន្ជាែិយោូទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដយើងន្ិយាយថាដោ ជាសាសន្ស៍ាមា រី ដ ើយថាមាន្ោរ សចូលដោ ដ ះព្ែូវតមន្!»។49ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ 
«គ្មម ន្ោរ សណ្ដចូលខ្ុដំ ើយ តែខ្ុដំគ្មរពព្ពះបិារបស់ខ្ុំ ដ ើយអ្ន រាលគ់្មន តបរជាបន្ាុះបង្ហអ ប់ខំុ្ដៅវញិ។ 50ខ្ុំមិន្រ សិររីុងដរឿងសំរាប់ខលួន្ខ្ុដំ ើយ 

គឺមាន្មាន  ់រ ដោយខំុ្ដ ើយវិនិ្ចឆយ័ដទ្ៀែផ្ង។ 51ខ្ុំសុពំ្បាប់ដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងចាស់ថា អ្ន ណ្ដកាន្ា់មោ យរបស់ខ្ុំ 
អ្ន ដ ះន្ឹងមិន្សាល ប់ដសាះដ ើយ»។ 52ជន្ជាែិយូោទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ «ឥ ូវដន្ះ ដយើងដឹងចាស់ដ ើយថាដោ ពិែជាមាន្ោរ សចូលតមន្។ 
ដោ អ្ព្បាហាំ ន្ិង ពួ ពាការបីាន្ទ្ទ្ួលមរណភាពដៅដ ើយ រីឯដោ វញិ ដោ ហា ន្ដោលថា អ្ន ណ្ដកាន្់ាមោ យដោ  
អ្ន ដ ះមិន្សាល ប់ដសាះដ ើយ។ 53ដែើដោ មាន្ឋាន្ៈ្ំជាងដោ អ្ព្បាហាំជាបុពវបុរសរបសដ់យើង តដលទ្ទ្ួលមរណភាពដៅដ ើយដ ះឬ? 

រីឯពួ ពាការី  ៏ទ្ទួ្លមរណភាពដៅតដរ។ ចុះដោ ដោ ាំងខលួន្ជាអ្វី?»។ 54ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ដបើខ្ុំដលើ ែដមកើងខលួន្ខ្ុ ំ
សិរីរុងដរឿងរបស់ខ្ុំគ្មម ន្ែនមលអ្វទីល់តែដសាះ គឺព្ពះបិារបស់ខ្ុំដទ្ដែើតដលដលើ ែដមកើងខំុ្ ព្ពះអ្ងគដ ះដ ើយតដលអ្ន រាល់គ្មន ថាជា 

"ព្ពះរបសដ់យើង"។ 55អ្ន រាល់គ្មន មិន្សាគ ល់ព្ពះអ្ងគដទ្រីឯខ្ុំ ខ្ុំសាគ លព់្ពះអ្ងគព្បសិន្ដបើខ្ុថំា ខ្ុំមិន្សាគ ល់ព្ពះអ្ងគដទ្ 



ខ្ុំមុខជាន្ិយាយ ុ  ដូចអ្ន រាលគ់្មន តដរ។ ប ុតន្ា ខ្ុំសាគ ល់ព្ពះអ្ងគ 
ដ ើយកាន្់ាមព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះអ្ងគតលមដទ្ៀែផ្ង។ 56ដោ អ្ព្បាហាជំាឪពុ របស់អ្ន រាល់គ្មន មាន្ចិែាដព្ែ អ្រពន្់ព្បមាណ 

ដោយសងឃឹមថាន្ឹងដ ើញខ្ុំម ដល់។ ដោ  ៏បាន្ដ ើញតមន្ដ ើយដព្ែ អ្រសបាយ»។ 57ជន្ជាែិយោូដោលថា៖ 
«ដោ មាន្ោយុមិន្ទន្់ទំងបាន្ហាសិបឆ្ងន ំផ្ង ដមាច ៏ថាបាន្ដ ើញដោ អ្ព្បាហាំដូដចនះ?»។ 58ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថា មុន្ដោ អ្ព្បាហាំដ ើែម  ខំុ្មាន្ជីវិែ រួចដព្សចដៅដ ើយ»។ 59ពួ ដគ ៏ដរីសដុំលមបំរុងន្ឹងគប់សមាល បព់្ពះអ្ងគ 
ប ុតន្ា ព្ពះដយស ូដភៀសព្ពះអ្ងគដចញពីព្ពះវិហារបាែ់ដៅ។ 
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1ព្ពះដយស ូយាងាមផ្លវូ ព្ទ្ង់ទ្ែដ ើញមន្ុសសមាន  ់ខាវ  ់ាំងពី ដំណើែ។2ពួ សិសសទ្លូសរួព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្ពះព្គូ បុរសដន្ះដ ើែម ខាវ  ់ដដូចនះ 
ដែើបណ្ដា លម ពីបាបរបស់ន្រណ្ដ? បាបរបសគ់្មែ់ផ្ទទ ល់ ឬបាបរបស់ឪពុ មាា យគ្មែ់?»។ 3ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ «គ្មែ់ខាវ   ់
មិន្តមន្ម ពីបាបរបស់ឪពុ មាា យគ្មែ ់ឬ បាបរបស់គ្មែដ់ទ្ គ្មែ់ខាវ  ់ដដូចនះ 
ដដើមបីដោយព្ពះជាមាា ស់បង្ហា ញ ិចាការរបស់ព្ពះអ្ងគដៅ នុងគ្មែ់។ 4ដយើងព្ែវូដ្វើ ិចាការរបសព់្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម  ទន្ដ់ៅភលដឺៅដ ើយ 

ដបិែដល់ដពលយប់ 
គ្មម ន្ន្រណ្ដោចដ្វើការបាន្ដ ើយ។ 5ដពលខ្ុំសាិែដៅ នុងពិភពដោ ដន្ះខ្ុជំាពន្លឺបំភលឺពិភពដោ »។ 6កាលព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះដ ើយ 



ព្ពះអ្ងគដសាា ះទឹ្ ព្ពះឱសឋដៅដលើដី ដ្វើភ ់ោបតភន មនុ្សសខាវ  ដ់ ះ 7រួចព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «សុំអ្ដ្ាើញដៅលុបមុខដៅព្សះសុដី ម 
ចុះ»(ោ យ"សុដី ម" ដន្ះមាន្ន្យ័ថា អ្ន តដលដគចាែដ់ោយដៅ)។ គ្មែ់ ៏ដចញដៅលុបមុខ ដពលព្ែ ប់ម វិញ គ្មែ់ដមើលដ ើញ។8អ្ន ជិែខាង 
ន្ិង អ្ស់អ្ន តដលធ្លល បដ់ ើញគ្មែ់សុទំន្កាលពីមុន្  ំគ្មន ដោលថា៖ «បុរសដន្ះជាអ្ន តដលតែងអ្ងគុយសុទំន្ដទ្ដែើ!»។ 9អ្ន ខលះដោលថា៖ 
«គ្មែ់តមន្!»។ ខលះដទ្ៀែថា៖ «មិន្តមន្ដទ្ អ្ន ដន្ះមាន្មុខដូចគ្មែ!់»។ រីឯបុរសដ ះវញិ 

គ្មែ់ដោលថា៖«គឺខ្ុំ នឹងដ ើយ!»។ 10ដគ ៏ ំគ្មន សួរគ្មែ់ថា៖ «ដមាចបាន្ជាតភន អ្ន ភលឺដូដចនះ?»។ 11គ្មែដ់្លើយថា៖ 
«មាន្ដោ មាន  ់ដ ម្ ះដយស ូបាន្ដ្វើភ ់យ ម ោបតភន ខ្ុំ ដ ើយព្បាប់ខ្ុថំា "សុំអ្ដ្ាើញដៅលុបមុខដៅព្សះសុីដ មចុះ!"ខ្ុំ ៏ដៅលុបមុខ 
ដ ើយខ្ុដំមើលដ ើញ»។ 12ដគសួរគ្មែ់ថា៖ «ដោ ដ ះដៅឯណ្ដ?»។ គ្មែ់ដ្លើយថា៖ «ខ្ុំមិន្ដឹងដទ្!»។ 13ដគ ំអ្ន តដលខាវ  ់ពីមុន្ដ ះ 
ដៅជួបពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុី។ 14នលៃតដលព្ពះដយស ដូ្វើភ ់ ន្ិង 
ដព្បាសអ្ន ខាវ  ់ដោយបាន្ភលឺដ ះជានលៃសបប័ទ្ 15ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាព ួខាងគណៈផ្ទរីសុ ីំគ្មន សរួមាងដទ្ៀែអ្ពំីដ ែុការណ៍តដលដ្វើដោយតភន គ្មែភ់លឺ
។ គ្មែ់ដ្លើយថា៖ «ដោ បាន្យ ភ ់ោ ់ពីដលើតភន ខ្ុំ ខ្ុំដៅលុបមុខ ដ ើយ ៏ដមើលដ ើញ»។ 16ពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុីខលះដោលថា៖ 
«អ្ន ដ ះមិន្តមន្ម ពីព្ពះជាមាា ស់ដទ្ ដបិែគ្មែ់ពំុដគ្មរពព្ ឹែយវិន័្យសំរាប់នលៃវប់សំរា »។ 
ខលះដទ្ៀែដោលថា៖«ដែើមន្សុសបាបោចដ្វើទ្ីសំគ្មល់ដូចដមាចបាន្?»ពួ ដគ ៏បា ់តប គ្មន ។ 17ដគសួរអ្ន តដលខាវ  ់ពីមុន្ដ ះមាងដទ្ៀែថា៖ «ចុះអ្ន វិញ 

ដែើអ្ន ថាដោ តដលដ្វើដោយអ្ន បាន្ភលឺដ ះជាន្រណ្ដ?»។ គ្មែ់ដ្លើយថា៖«ដោ ពិែជាពាការីតមន្!»។ 18ប ុតន្ា ជន្ជាែិយោូដៅតែមិន្ដជឿថា 

កាលពីមុន្បុរសដន្ះខាវ  ់ ដ ើយឥ វូបាន្ដមើលដ ើញដ ះដ ើយទលត់ែដៅឪពុ មាា យគ្មែ់ម សរួសិន្។ 19ដគសរួដៅឪពុ មាា យគ្មែ់ថា៖ 



«អ្ន ដន្ះពិែជា ូន្របស់អ្ន តដលអ្ន ថាខាវ  ់ពី ំដណើែតមន្ឬ 
ចុះឥ ូវដមាច ៏តភន គ្មែ់ភល?ឺ»។20ឪពុ មាា យគ្មែដ់្លើយថា៖«ដយើងខ្ុំដឹងថាវាពិែជា ូន្របស់ដយើងខ្ុតំមន្ 
ដ ើយដ ើែម ខាវ  ់!។ 21ព្ែង់ឯតភន វាបាន្ភលឺដោយដ ែុយា ងណ្ដៗដ ះ ដយើងខ្ុំមិន្ដឹងដទ្ ដ ើយន្រណ្ដបាន្ដ្វើដោយតភន វាភលឺដ ះ 
 ៏ដយើងមិន្ដឹងតដរ!។ សូមអ្ស់ដោ សួរវាដៅ វា្ំដ ើយ វាដ្លើយខលួន្ឯងបាន្»។ 22ឪពុ មាា យគ្មែ់ន្ិយាយដដូចនះម ពីខាល ចជន្ជាែិយោូ 

ដព្ោះជន្ជាែយិូោរួមគំនិ្ែគ្មន  បដណា ញអ្ស់អ្ន តដលទ្ទ្ួលសាគ លថ់ាព្ពះដយស ូជាព្ពះព្គិសា 
ដចញពីសាោព្បជុំរបស់ដគ។ 23ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាគ្មែ់ដោលថា "វា្ំដ ើយសូមសរួវាដៅ!"។ 24ព ួខាងគណៈផ្ទរីសុបីាន្ដៅបុរស 

តដលខាវ  ់ពីមុន្ដ ះ ម សួរជាដលើ ទ្ពីីរ។ 
ដគដោលដៅគ្មែ់ថា៖«ព្ែវូន្ិយាយការពិែដៅចំដោះព្ពះភ័ស្ដ ាព្ពះជាមាា ស់!ដយើងដឹងថាអ្ន ដ ះពិែជាមន្ុសសបាបតមន្!»។25បរុសដ ះែបថា៖«ដោ 
ដ ះ ជាមន្ុសសបាប ឬយា ងណ្ដដ ះ ខ្ុំមិន្ដឹងដទ្ ខ្ុំដឹងតែម ាង គឺពីមុន្ខ្ុំខាវ  ់ ឥ ូវដន្ះខ្ុំដមើលដ ើញ»។ 26ពួ ដគសរួគ្មែថ់ា៖ 
«ដែើអ្ន ដ ះបាន្ដ្វើអ្វីដល់អ្ន ? គ្មែប់ាន្ដ្វើដោយតភន អ្ន ភលឺ ដោយវិ្ីណ្ដ?»។ 27គ្មែ់ដ ល្ើយដៅដគវិញថា៖ 
«ខ្ុំបាន្ជំរាបអ្ស់ដោ រួចម ដ ើយតែអ្ស់ដោ ពុំសាា ប់ខ្ុំដទ្។ ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាអ្សដ់ោ ចង់ដោយខ្ុំន្ិយាយមាងដទ្ៀែដដូចនះ? 

ព្បត លអ្សដ់ោ ចង់ដ្វើជាសិសសរបស់ដោ ដ ះតដរដ ើយដមើលដៅ!»។ 28ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុី ៏ដជរព្បមាលគ្មែ់ថា៖ 
«ឯងដទ្ដែើជាសសិសរបសគ់្មែ់! រីឯដយើងវិញដយើងជាសសិសរបស់ដោ ម ូដស!។ 29ដយើងដឹងថាព្ពះជាមាា សម់ាន្ព្ពះបន្ទូលម កាន្ដ់ោ ម ូដសតមន្។ 
រីឯអ្ន ដ ះវញិ ដយើងមិន្ដឹងថាគ្មែ់ម ពីណ្ដដទ្!»។30បុរសដ ះន្ិយាយែបដៅដគថា៖ «ដោ ដ ះបាន្ដ្វើដោយតភន ខ្ុំភលឺ តែអ្សដ់ោ មិន្ដឹងថា 



គ្មែ់ម ពីណ្ដដូដចនះ គួរដោយ្ៃលណ់្ដស់។ 31ដយើងដឹងព្សាប់ដ ើយថាព្ពះជាមាា ស់មិន្សាា ប់ោ យរបស់មន្ុសសបាបដទ្ 
ព្ពះអ្ងគសាា ប់តែោ យរបស់អ្ន ដគ្មរពព្បណិប័ែន្៍ព្ពះអ្ងគ ន្ិង ព្បព្ពឹែាាមព្ពះ ឫទ្័យព្ពះអ្ងគប ុដណ្ដណ ះ។ 32ាំងពីដដើមដរៀងម  
ដយើងមិន្តដលឮថាមាន្ន្រណ្ដដ្វើដោយតភន មន្ុសសខាវ  ់ពី ំដណើែបាន្ភលឺដ ះដ ើយ។33ព្បសិន្ដបើដោ ដ ះមនិ្ម ពីព្ពះជាមាា សដ់ទ្ 
ដោ មិន្ោចដ្វើការអ្វីបាន្ទលត់ែដសាះ»។ 34ពួ ដគ គំ្មន ដោលដៅគ្មែ់ថា៖ «ឯងជាមន្ុសសជាប់បាបដពញខលួន្ាំងពី ំដណើែម  
ដ ើយឯងហា ន្ព្បដៅដយើងដទ្ៀែ!»។ ដគ ៏បដណា ញគ្មែដ់ចញដៅខាងដព្ៅ។ 35ព្ពះដយស ពូ្ជាបថា ដគបាន្បដណា ញគ្មែ់ កាលព្ពះអ្ងគជួបគ្មែ់ 
ព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទូលសួរថា៖ «ដែើអ្ន ដជឿដលើបពុ្ែមនុ្សសឬដទ្?»។ 36គ្មែ់ទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា សដ់អ្ើយ ដែើន្រណ្ដជាបពុ្ែមនុ្សស 
សូមព្បាប់ខ្ុដំោយដឹងផ្ង ដដើមបីដោយខ្ុំដជឿដលើព្ពះអ្ងគ»។ 37ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «អ្ន ដ ើញដោ ព្សាប់ 
គឺអ្ន តដល ំពុងតែន្ិយាយជាមួយអ្ន  នឹងដ ើយជាបពុ្ែមនុ្សស»។38គ្មែ់ទ្ូលព្ពះដយស ូថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់! ទ្លូបងគំដជឿដលើព្ពះអ្ងគដ ើយ»។ 
គ្មែ់ ៏ព្កាបថាវ យបងគពំ្ពះអ្ងគ។ 39ប ទ ប់ម  ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ខ្ុំម  នុងពិភពដោ ដន្ះ ដដើមបីវិនិ្ចឆ័យចិែាមនុ្សស 
គឺដោយមន្សុសខាវ  ដ់មើលដ ើញ ដ ើយដោយមន្សុសដមើលដ ើញ ព្ែ ប់ដៅជាខាវ  ់វញិ»។ 40ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុីខលះតដលដៅទ្ីដ ះ ជាមួយព្ពះអ្ងគ 
បាន្ឮដូដចនះ ៏ទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្បត លជាដោ ចង់ថា ដយើងខ្ុំដន្ះ 
ជាមន្ុសសខាវ  ់តដរដ ើយដមើលដៅ!»។ 41ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដ ល្ើយដៅដគវញិថា៖ «ព្បសិន្ដបើអ្ន រាលគ់្មន ខាវ  ់តមន្ អ្ន រាលគ់្មន គ្មម ន្បាបដទ្។ 
ផ្ទុយដៅវិញ ម ពីអ្ន រាលគ់្មន ថាខលួន្ដមើលដ ើញដូដចនះដ ើយ បាន្ជាអ្ន រាលគ់្មន ដៅតែជាបប់ាបរ ូែ»។ 
 



JOHN - យ ៉ូ ហាន 10 

1«ខ្ុំសុំព្បាប់ដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងចាស់ថា អ្ន ណ្ដមិន្ចូល នុងដព្កាលដចៀមាមទវ រ តែដផ្ទល ះចូលាម តន្លងដផ្សង 
អ្ន ដ ះជាដចារលួចដចារបលន្់។ 2រីឯអ្ន តដលចូលាមទវ រ 
ពិែជាអ្ន គង្ហវ លរបស់ដចៀម។ 3ឆ្ងមំ ទវ រដបើ ទវ រដោយគ្មែ់ចូលដ ើយដចៀមទំងប ុ ម ន្សាា ប់សំដ ងគ្មែ់។ គ្មែដ់ៅដចៀមផ្ទទ ល់របសគ់្មែ់ាម 
ដ ម្ ះរបស់វាដរៀងៗខលួន្ រួច ំដចញដៅខាងដព្ៅ។ 4លុះគ្មែ់បដ្ាញដចៀមដចញពីដព្កាលអ្ស់ដ ើយ គ្មែដ់ដើរ មំុខវា ដ ើយវាដដើរាមដព្កាយគ្មែ់ 
ពីដព្ោះវាសាគ លស់ំដ ងរបសគ់្មែ់។5ដចៀមទំងដ ះមិន្ដដើរាមអ្ន ដនទ្ជាោច់ខាែ ផ្ទុយដៅវញិ វារែ់ដគចដចញឆ្ងៃ យពីដគ 
ដព្ោះវាមិន្សាគ លស់ំដ ងរបស់អ្ន ដនទ្ដ ើយ»។6ព្ពះដយស ូមាន្ ព្ពះបន្ទូលជាព្បសាន ដន្ះដោយដគសាា ប់ ប ុតន្ា 
ដគពុំបាន្យល់ថាព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទលូអ្ំពីដរឿងអ្វីដ ើយ។ 7ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគដទ្ៀែថា៖ «ខ្ុំសុំព្បាប់ដោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថា 

ខ្ុំ នឹងដ ើយជាទវ រ សំរាបដ់ោយដចៀមដចញចូល។ 8អ្ន តដលម មុន្ខំុ្ទំងប ុ ម ន្ 
សុទ្ធតែជាដចារលួចដចារបលន្ទ់ំងអ្ស់ដចៀមមិន្បាន្សាា ប់សំដ ងអ្ន ទំងដ ះដ ើយ។ 9ខ្ុំ នឹងដ ើយជាទវ រ អ្ន ណ្ដចូលាមខ្ុំ 
ព្ពះជាមាា ស់ន្ឹងសដស្ដង្ហគ ះអ្ន ដ ះ អ្ន ដ ះន្ឹងដចញចូល ព្ពមទំងរ ដ ើញចណំីោហារ តលមដទ្ៀែផ្ង។ 10ដចារវាម គិែតែពីលួចបលន់្ គិែតែពីសមាល ប ់
ន្ិង បំផ្ទល ញប ុដណ្ដណ ះ។ រីឯខំុ្វញិ ខ្ុំម ដដើមបីដោយមន្ុសសដោ  មាន្ជីវិែដ ើយដោយដគមាន្ជីវិែដពញបរិបូណ៌»។ 11ខ្ុំ នឹងដ ើយជាអ្ន គង្ហវ លដ៏លអ 
អ្ន គង្ហវ លដ៏លអតែងតែស ូបារូជីវិែ ដដើមបដីចៀមរបស់ខលួន្។ 12រីឯអ្ន សុីវនលួវិញកាលដគដ ើញចច ម ដល់ 
ដគរែ់ដចាលដចៀមទ្ុ ដោយចច ខំាអ្សូយ ដៅ ដ ើយដដញ ំចាែ់ ំចាយជាមិន្ខាន្ ពីដព្ោះអ្ន ដ ះមិន្តមន្ជាអ្ន គង្ហវ ល ដ ើយ ៏មិន្តមន្ជាមាា ស់ 



របស់ដចៀមផ្ង។ 13អ្ន ដ ះមិន្ខវល់ខាវ យន្ឹងដចៀមដ ើយ ដព្ោះដគព្គ្មន្ត់ែសុីវនួលប ដុណ្ដណ ះ។ 
ខ្ុំ នឹងដ ើយជាអ្ន គង្ហវ លដ៏លអ។ 14ខ្ុំសាគ ល់ដចៀមរបស់ខ្ុ ំដចៀមរបស់ខ្ុ ំ៏សាគ ល់ខ្ុំ 15គឺដូចព្ពះបិាសាគ ល់ខ្ុ ំដ ើយខ្ុំសាគ លព់្ពះបិាដូដចាន ះតដរ។ 
ខំុ្ស ូបាូរជីវិែ ដដើមបីដចៀមរបស់ខ្ុំ។ 16ខ្ុំមាន្ដចៀមឯដទ្ៀែៗ តដលមិន្ដៅ នុងដព្កាលដន្ះដទ្។ ខ្ុំព្ែវូតែ ំដចៀមទំងដ ះម តដរ។ 
ដចៀមទំងដ ះនឹ្ងសាា ប់សំដ ងខ្ុំ ដ ើយដៅដពលដ ះនឹ្ងមាន្ វូងដចៀមតែមយួមាន្អ្ន គង្ហវ លតែមួយ។17ព្ពះបាិព្ស ញ់ខ្ុំ 
ដព្ោះខំុ្សុខចិែាស ូបាូរជីវិែដដើមបដីោយបាន្ជីវិែដ ះម វិញ។ 18គ្មម ន្ន្រណ្ដដ  ូែជីវិែរបស់ខំុ្បាន្ដ ើយ គឺខំុ្ស ូបាូរជីវិែ ដោយខលួន្ខំុ្ផ្ទទ ល់តែមាង។ 
ខំុ្មាន្អំ្ណ្ដចនឹ្ងស ូបាូរជីវិែរបស់ខំុ្ ដ ើយខ្ុំ ៏មាន្អ្ំណ្ដចន្ឹងយ ជីវិែដ ះម វិញ 

ាមបទ្បញ្ជា តដលខ្ុំបាន្ទ្ទ្លួពីព្ពះបាិម »។ 19ព្ពះបន្ទូលទំងដន្ះដ្វើដោយជន្ជាែិយោូបា ់តប គ្មន មាងដទ្ៀែ។ 20មាន្គ្មន ដគជាដព្ចើន្ដោលថា៖ 
«អ្ន ដ ះមាន្ោរ សចូល! គ្មែវ់ដងវងសាម រែីដ ើយ! សាា ប់គ្មែដ់្វើអ្វី?»។ 21អ្ន ខលះដទ្ៀែដោលថា៖ 
«ោ យទំងដន្ះមិន្តមន្ជាោ យរបសម់ន្ុសសតដលមាន្ោរ សចលូដទ្! ដែើោរ សោចដ្វើដោយតភន មន្សុសខាវ  ់ភលដឺ ើែឬ?»។ 22ដពលដ ះជារដវូរង្ហ 

ដគ ំគ្មន ដ វ្ើបុណយរលំឹ ពិ្ី ល្ងព្ពះវិហារ ដៅព្ ុងដយរូសា ឹម។ 23ព្ពះដយស ូយាងចុះដ ើង នុងតលវព្ពះវិហារតដលមាន្ដ ម្ ះថា 

«តលវព្ពះបាទ្សា ូម ូន្»។ 24ជន្ជាែិយូោ ំគ្មន ដចាមដរាមព្ពះអ្ងគទូ្លសួរថា៖ «ដែើដោ ទ្ុ ដោយដយើងខ្ុដំៅរាតរ  នុងចិែាដលណ់្ដដទ្ៀែ? 

ព្បសិន្ដបើដោ ពិែជាព្ពះព្គិសាតមន្ សូមព្បាបដ់យើងខ្ុំដោយព្ែង់ៗម »។ 25ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅដគថា៖ 
«ខ្ុំបាន្ព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន រួចម ដ ើយ តែអ្ន រាល់គ្មន មិន្ដជឿដទ្។  ិចាការទំងប ុ ម ន្តដលខ្ុបំាន្ដ្វើ នុងព្ពះ មព្ពះបិារបស់ខ្ុំ 
ជាស ខីភាពបញ្ជា  ់អ្ំពីខ្ុំព្សាប់។ 26ប ុតន្ា អ្ន រាល់គ្មន មិន្ដជឿដសាះ 



ដព្ោះអ្ន រាលគ់្មន មិន្ដៅ នុងចំដណ្ដមដចៀមរបស់ខ្ុំ។ 27ដចៀមរបស់ខ្ុំតែងសាា ប់សំដ ងខ្ុំ ខ្ុំសាគ ល់ដចៀមទំងដ ះ 
ដ ើយដចៀមទំងដ ះម ាមខ្ុំ។28ខំុ្ដោយដគមាន្ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា 
ដគមិន្វិ សអ្ន្ារាយដ ើយដ ើយគ្មម ន្ន្រណ្ដោច្ ់យ ដគពីនដខំុ្ជាោច់ខាែ។ 29ព្ពះបិាតដលបាន្ព្បទន្ដចៀមទំងដ ះម ដោយខ្ុំ 
ព្ទ្ង់មាន្អ្ំណ្ដច្ំដលើសអ្វីៗទំងអ្សគ់្មម ន្ន្រណ្ដោច្ យ់ ដគពពី្ពះ សាព្ពះបិាបាន្ដ ើយ។ 30ខ្ុ ំន្ិង 
ព្ពះបិាជាអ្ងគតែមយួ»។ 31ជន្ជាែិយូោ ំគ្មន ដរសីដុំលមមាងដទ្ៀែ បំរុងន្ឹងគប់សមាល ប់ព្ពះអ្ងគ។ 32ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«ខ្ុំបាន្បង្ហា ញដោយអ្ន រាល់គ្មន ដ ើញ ិចាការដល៏អព្បដសើរជាដព្ចើន្ តដលព្ពះបិាព្បទន្ដោយខ្ុដំ្វើ។  នុងបណ្ដា  ិចាការទំងដ ះ 
ដែើ ិចាការណ្ដមយួតដល ំដោយអ្ន រាល់គ្មន យ ដុំលមបរំុងន្ឹងគប់សមាល ប់ខ្ុ?ំ»។ 33ជន្ជាែយិូោែបដៅព្ពះអ្ងគថា៖ «ដយើងចង់សមាល បដ់ោ  
មិន្តមន្ម ពីដោ បាន្ដ្វើ ិចាការដ៏លអព្បដសើរ ណ្ដមួយដ ះដ ើយ គឺម ពីដោ បាន្ដោលោ យព្បមាលព្ពះជាមាា ស់ ដបិែដោ ជាមន្សុស 
ដ ើយាំងខលួន្ជាព្ពះជាមាា ស់»។34ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ « នងុវិន័្យរបស់អ្ន រាល់គ្មន មាន្តចងថា ព្ពះជាមាា សម់ាន្ព្ពះបន្ទូលថា 

អ្ន រាល់គ្មន ជាព្ពះ។ 35ដយើងមិន្ោចលុបបំបាែ់គមពីរបាន្ដ ើយ ដបើគមពីរដៅអ្ស់អ្ន តដលទ្ទ្ួលព្ពះបន្ទូលថាជា "ព្ពះ" 

ដូដចនះ 36ចុះដ ែុដូចដមាចបាន្ជាដពលខ្ុំព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ថា ខ្ុជំាបុព្ារបស់ព្ពះជាមាា ស់ អ្ន រាលគ់្មន តបរជាដោលថាខ្ុំព្បមាលព្ពះអ្ងគដៅវញិ? 

ព្ពះបិាបាន្ដព្បាសខំុ្ដោយវសិុទ្ធ ដ ើយចាែ់ខ្ុំដោយម  នុងពិភពដោ ដន្ះដទ្ៀែផ្ង។ 37ព្បសិន្ដបើខ្ុំមិន្ដ្វើការរបស់ព្ពះបិាដទ្ដ ះ 
សុំ ុំដជឿខ្ុដំ ើយ។ 38ប តុន្ា ដបើខ្ុំដ្វើ ិចាការរបស់ព្ពះអ្ងគ ដទះបីអ្ន រាលគ់្មន មិន្ដជឿខ្ុំ ៏ដោយ  ៏សុដំជឿដៅដលើ ិចាការទំងដ ះចុះ ដដើមបដីោយបាន្ដឹង 
ដ ើយរឹែតែដឹងដទ្ៀែថាព្ពះបិាសាិែដៅ នុងខ្ុំ ខ្ុំសាិែដៅ នុងព្ពះបិា»។ 39ដគរ ចាបព់្ពះដយស ូមាងដទ្ៀែ 



ប ុតន្ាព្ពះអ្ងគដគចផុ្ែពីដគដៅ។ 40ព្ពះដយស ូយាងដៅដព្ែើយខាង យទ្ដន្លយ័រោន្ជ់ាលមីមាងដទ្ៀែ ព្ែង់ តន្លងតដលដោ យ ូហាន្ធ្លល ប់ព្ជមុជ 
ទ្ឹ ដោយបណ្ដា ជន្កាលពីមុន្ រួចព្ពះអ្ងគគង់ដៅទ្ីដ ះ។ 41មាន្មន្ុសសជាដព្ចើន្ ំគ្មន ម គ្មល់ព្ពះអ្ងគ ដគដោលថា៖ 
«ដោ យ ូហាន្ពំុបាន្ដ្វើទ្សីំគ្មលណ់្ដមួយដ ើយ ប ុតន្ា ោ យទំងប ុ ម ន្តដលគ្មែ់ន្ិយាយអ្ំពីដោ ដន្ះ 
សុទ្ធតែព្ែវូទំងអ្ស់»។ 42មន្សុសជាដព្ចើន្ដៅទ្ដី ះបាន្ដជឿដលើព្ពះដយស ូ។ 
 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 11 

1ដៅភូមដិបែថាន្ី មាន្បរុសមាន  ់ដ ម្ ះ  សារគ្មែ់មាន្ជំងឺ។  ងមា ថា ន្ិង  ងមា រជីាបងព្សីរបសគ់្មែ់  ៏រស់ដៅ នុងភូមិដ ះតដរ។ 2 ងមា រដីន្ះ 
ជាស្ដសាមីាន  ់តដលបាន្ចា ដ់ព្បងព្ អ្ូបដលើព្ពះបាទរបសព់្ពះអ្មាា សព់្ពមទំងបាន្យ ស រ់បស ់ងម ជូែផ្ង។ រីឯដោ  សារតដលវដឺ ះ 
ព្ែូវជាបអូន្បដងកើែរបស់ ង។ 3 ងទំងពីរ  ប់ាន្ចាែ់ដគដោយដៅទ្ូលព្ពះដយស ូថា៖ «ដោ មាា ស់អ្ន តដលដោ ព្ស ញ់ 
 ំពុងតែមាន្ជំងឺ»។4កាលព្ពះដយស ូព្ជាបដំណឹងដន្ះ ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ជំងឺដន្ះដ ើែដ ើង មិន្តមន្ដោយគ្មែ់បាែ់បង់ជីវិែដទ្ 
គឺដដើមបីដលើ ែដមកើងសរិីរុងដរឿងរបសព់្ពះជាមាា ស់ ព្ពមទំងដោយព្ពះបុព្ារបស់ព្ពះអ្ងគសំតដងសិររីុងដរឿងវញិ»។ 5ព្ពះដយស ូព្ស ញ ់ងមា ថា 

បអូន្ព្សីរបស់ ង ន្ិង ដោ  សារណ្ដស់។ 6កាលព្ពះអ្ងគព្ជាបដំណឹងថា ដោ  សារមាន្ជំង ឺ
ព្ពះអ្ងគគង់ដៅ តន្លងដតដលដ ះពីរនលៃដទ្ៀែ 7ប ទ ប់ម ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅពួ សិសសថា៖ 
«ដយើង គំ្មន ព្ែ ប់ដៅព្សុ យោូវញិ»។8ពួ សិសសទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្ពះព្គូ ជន្ជាែិយូោ ដទ្ើបន្ឹងចងយ់ ដុំលមគប់ដ្វើគុែព្ពះអ្ងគលមីៗដន្ះដសាះ 



ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាព្ពះអ្ងគចង់វលិដៅព្សុ ដ ះវិញ!»។ 9ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ « នុងមួយនលៃមាន្ដប់ពីរដមា ង អ្ន ណ្ដដដើរដៅដពលនលៃ 
អ្ន ដ ះមិន្ជំពប់ដជើងដួលដ ើយ ដព្ោះដគដ ើញពន្លរឺបស់ពិភពដោ ដន្ះ។ 10ផ្ទុយដៅវិញ អ្ន ណ្ដដដើរដៅដពលយប់ 
អ្ន ដ ះមុខតែជំពប់ដជើងដួលជាមិន្ខាន្ដព្ោះដគគ្មម ន្ពន្លឺដៅ នុងខលួន្ដទ្»។11ដព្កាយម  ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគតលមដទ្ៀែថា៖ 
« សារជាមិែាសំ ញរ់បស់ដយើងសរំាន្ាល ់ដៅ ដ ើយ ខ្ុំព្ែវូតែដៅោសគ់្មែ់ ដោយភ្ា ់ដ ើងវិញ»។ 12ព ួសិសសទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ 
«បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ ព្បសិន្ដបើគ្មែ់សរំាន្ាល ់ដូដចនះគ្មែ់នឹ្ងបាន្ជាវិញមិន្ខាន្»។ 13ាមពិែព្ពះដយស ូចងម់ាន្ព្ពះបន្ទូលថា 

ដោ  សារសាល ប់បាែ់ដៅដ ើយ ប ុតន្ា ពួ សិសសសាម ន្ថាព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា 

គ្មែ់សំរាន្ាល ់្មមា។ 14ដ ែដុន្ះដ ើយបាន្ជាព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលបញ្ជា  ់យា ងចាស់ថា៖ 
« សារសាល ប់ដៅដ ើយ 15ដបើគែិពីព្បដយាជន្៍អ្ន រាល់គ្មន  ខ្ុសំបាយចែិា ដោយខ្ុំមិន្បាន្ដៅទ្ដី ះ ដដើមបដីោយអ្ន រាលគ់្មន បាន្ដជឿ។ 
ឥ ូវដន្ះដយើង គំ្មន ដៅផ្ទះគ្មែ់»។ 16ដពលដ ះ សិសសលូមា ស់ ដៅឌីឌីម ដោលដៅសសិសឯដទ្ៀែថា៖ «ម ! 
ដយើង គំ្មន ដៅរួមសាល ប់ជាមយួព្ពះអ្ងគតដរ!»។ 17កាលព្ពះដយស ូយាងដៅដល់ ព្ពះអ្ងគ ៏ព្ជាបថាដគបាន្ោ ស់ពដោ  សារ នុងផ្នូរ 
បួន្នលៃដ ើយ។ 18ភូមិដបថានី្មាន្ចមាៃ យព្បមាណបីគី ូតម ព្ែពីព្ ុងដយរសូា ឹម។ 19មាន្ជន្ជាែិយោូជាដព្ចើន្ ំគ្មន ម ជួយរំតល ទ្ុ ខ ងមា ថា ន្ិង 
 ងមា រី នុងដពលបអូន្សាល ប់។ 20កាល ងមា ថាបាន្ដឹងថា ព្ពះដយស ូយាងម ដល់  ង ៏ដចញដៅទ្ទ្ួលព្ពះអ្ងគ រីឯ ងមា រីវិញ 

 ងអ្ងគុយដៅ នុងផ្ទះ។ 21 ងមា ថាទ្ូលព្ពះដយស ថូា៖ «ដោ មាា ស់ ព្បសិន្ដបើដោ បាន្ដៅទ្ីដន្ះបអូន្ ងខ្ុំមិន្សាល ប់ដទ្។ 22ប ុតន្ា ឥ វូដន្ះ 
 ងខ្ុំដឹងថាដបើដោ សុំអ្វីពីព្ពះជាមាា ស់ ៏ដោយ ព្ពះអ្ងគមុខជាន្ឹងព្បទន្ដោយមិន្ខាន្»។ 23ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ 



«បអនូ្ ងនឹ្ងរស់ដ ើងវញិ»។ 24 ងទូ្លដៅព្ពះអ្ងគវញិថា៖ « ងខ្ុដំឹងដ ើយ ដៅនលៃចុងដព្កាយបំផ្ុែ កាលណ្ដមនុ្សសសាល ប់នឹ្ងរសដ់ ើងវញិ 

បអូន្ ងខំុ្ ៏នឹ្ងរស់ដ ើងវញិតដរ»។ 25ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ «ខំុ្ នឹងដ ើយតដលដព្បាសមនុ្សសដោយរស់ដ ើងវញិ 

ខំុ្នឹ្ងផ្ាល់ដោយដគមាន្ជីវិែ។ អ្ន ណ្ដដជឿដលើខ្ុ ំដទះបីសាល ប់ដៅដ ើយ ៏ដោយ  ៏ន្ឹងបាន្រសជ់ាមិន្ខាន្។ 26រឯីអ្ស់អ្ន តដល ំពុងតែមាន្ជីវិែដៅរស់ 
ដ ើយដជឿដលើខ្ុំ មិន្សាល ប់ដសាះដ ើយ ដែើ ងដជឿដសច ាដីន្ះឬដទ្?»។ 27 ងមា ថាទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់! ខ្ុមំាា សដ់ជឿថា 

ព្ពះអ្ងគពិែជាព្ពះព្គសិាជាព្ពះបុព្ារបស់ព្ពះជាមាា ស់ 
ដ ើយពិែជាព្ពះអ្ងគតដលព្ែវូយាងម  នុងពិភពដោ ដន្ះតមន្!»។ 28 ងមា ថាន្ិយាយដូដចនះដ ើយ  ៏ដចញដៅដៅ ងមា រជីាបអូន្ ដោយសាៃ ែ់ៗថា៖ 
«ព្ពះព្គូយាងម ដល់ដ ើយព្ពះអ្ងគដៅបអូន្ឯង»។ 29 ងមា រីឮដ ើយ ៏សទុះដព្កា ដ ើង ដៅគ្មល់ព្ពះដយស ជូាព្បញាប់។ 30ដពលដ ះ 
ព្ពះអ្ងគពំុទន្់យាងចូល នុងភូមិដៅដ ើយដទ្ គឺព្ពះអ្ងគគង់ដៅ តន្លងតដល ងមា ថាដៅជួប។ 31ជន្ជាែិយោូ 

តដលម ជួយរំតល ទ្ុ ខ នុងផ្ទះជាមយួ ងមា រី ដ ើញ ងសទុះដព្កា ដ ើង ព្បញាប់ព្បញាល់ដចញដៅខាងដព្ៅដូដចនះ  ៏ ំគ្មន ដចញដៅាម 
ដព្ោះដគសាម ន្ថា ងដៅយំឯផ្នរូ។ 32លុះ ងមា រីដៅដល់ តន្លងព្ពះដយស ូគង់ដៅដ ើយ  ងដ ើញព្ពះអ្ងគ ៏ព្កាបដទ្ៀបព្ពះបាទទ្លូថា៖ 
«ដោ មាា ស!់ ព្បសិន្ដបើដោ បាន្ដៅទ្ីដន្ះ បអូន្ព្បុស ងខំុ្មិន្សាល ប់ដទ្»។ 33ដពលព្ពះដយស ូដ ើញ ងមា រី ន្ិង 
ជន្ជាែិយូោតដលម ជាមយួ ងយំដដូចនះ ព្ពះអ្ងគរំជួលព្ពះ ឫទ្យ័ ដ ើយរន្ធែ់ជាខាល ំងផ្ង។ 34ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលសួរថា៖ 
«ដែើអ្ន រាល់គ្មន យ សពដៅទ្ុ ដៅឯណ្ដ?»។ ដគទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «សមូអ្ដ្ាើញម ដោ ន្ឹងដ ើញ»។ 35ដពលដ ះ 
ព្ពះដយស ពូ្ទ្ង់ព្ពះ តន្សង។ 36ជន្ជាែិយូោ ំគ្មន ដោលថា៖ «ដមើល!៍ ដោ ព្ស ញ់ សារខាល ំងណ្ដស!់»។ 37ប ុតន្ែ ដៅ នុងចំដណ្ដមពួ ដគ 



មាន្អ្ន ខលះន្ិយាយថា៖ «ដោ ោចដ្វើដោយមន្សុសខាវ  ដ់មើលដ ើញ 

ដមាច ៏ដោ មិន្ដ្វើដោយ សារដគចផ្ុែពីសាល ប់ផ្ងដៅ!»។ 38ព្ពះដយស ូរំជួលព្ពះ ឫទ្័យមាងដទ្ៀែ រួចយាងដៅផ្នូរ។ 
ផ្នូរដ ះជារូងភនំមាន្លមបាំងដៅមាែ់រូង។ 39ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖«សុំយ លមដន្ះដចញ!»។ 
 ងមា ថាជាបងរបស់សពទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖«បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ សព្ំ លិន្ដ ើយ ដព្ោះដគបាន្យ ម ោ ់ 
ាំងពីបួន្នលៃដម លះ»។ 40ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖«ខ្ុំបាន្ព្បាប់ ងរួចម ដ ើយថាដបើ ងដជឿ 
 ងន្ឹងដ ើញសរិីរុងដរឿងរបសព់្ពះជាមាា ស់»។ 41ដគ ៏យ លមដចញពមីាែ់ផ្នូរ។ ព្ពះដយស ូដងើបព្ពះភ័ស្ដ ាទ្ែដៅដលើ មាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «បពិព្ែព្ពះបិា 

ទ្ូលបងគំសូមអ្រព្ពះគុណព្ពះអ្ងគ តដលព្ទ្ង់ព្ពះសណ្ដា ប់ទ្លូបងគំ។42ចំដោះទូ្លបងគំ ទ្ូលបងគំដឹងថា ព្ពះអ្ងគព្ទ្ងព់្ពះសណ្ដា ប់ទ្ូលបងគជំាន្ិចា ប ុតន្ា 
ទ្ូលបងគំទ្ូលព្ពះអ្ងគដូដចនះ ដដើមបដីោយបណ្ដា ជន្តដលដៅជំុវញិទូ្លបងគំដជឿថា 

ព្ពះអ្ងគពិែជាបាន្ចាែ់ទ្លូបងគំដោយម តមន្»។ 43លុះព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះដ ើយ ព្ទ្ង់បន្លឺព្ពះសរូដសៀងខាល ំងៗថា៖ 
« សារដអ្ើយ!ដចញម !»។ 44ដពលដ ះ ដោ  សារតដលបាន្សាល ប់  ៏ដចញពីផ្នូរម  មាន្ទំងព្ ណ្ដែ់រុំនដដជើង ន្ិង  តន្សងព្គបមុខផ្ង។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅពួ ដគថា៖ «សុំព្សាយព្ ណ្ដែ់ដចញពគី្មែ់ ដ ើយដោយគ្មែ់ដៅចុះ»។ 45ជន្ជាែិយូោជាដព្ចើន្  ់ 
តដលម ផ្ទះ ងមា រីបាន្ដ ើញព្ពះដយស ូដ្វើ ិចាការទំងដ ះ  ៏ដជឿដលើព្ពះអ្ងគ។ 46ប ុតន្ា មាន្គ្មន ដគខលះដៅជួបព ួខាងគណៈផ្ទរីសុី 
ដរៀបរាប់ន្វូ ិចាការតដលព្ពះដយស ូបាន្ដ្វើ។ 47ដពលដ ះ ពួ  យ បូជាចារយ ន្ិង ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុី 
បាន្ដកាះដៅព្ ុមព្បឹ ាជាន់្ខពស់ម ព្បជំុដ ើយដោលថា៖ 



«អ្ន ដ ះបាន្ដ្វើទ្សីំគ្មលជ់ាដព្ចើន្ដែើដយើងគិែដ្វើដូចដមាច?។ 48ព្បសិន្ដបើដយើងបដណ្ដា យដោយគ្មែ់ដ្វើដដូចនះែដៅដទ្ៀែ 
ព្បជាជន្មុខតែដជឿដៅដលើគ្មែទ់ំងអ្ស់គ្មន  ដ ើយជន្ជាែិរ៉ាូមំុាងនឹ្ងម បំផ្ទល ញព្ពះវិហារ ន្ិង 
បំបាែ់ជាែិសាសន្រ៍បស់ដយើងជាមិន្ខាន្»។ 49ដៅ នុងចំដណ្ដមពួ ដគមាន្ដោ មាន  ់ដ ម្ ះ ន ផ្ទ តដលជាមហាបូជាចារយដៅឆ្ងន ំដ ះ 
ដោ មាន្ព្បសាសន្ដ៍ៅដគថា៖ «អ្ស់ដោ ពុំយល់អ្វីដសាះ! 50ដែើអ្ស់ដោ គិែមិន្ដ ើញដទ្ឬថា ដបើមន្សុសតែមាន  ់សាល ប់ 
ជាព្បដយាជន៍្ដល់ព្បជារាស្ដសាដ ះ ព្បដសើរជាងទុ្ ដោយជាែិទំងមូលព្ែូវវ ិស!»។ 51ដោ មាន្ព្បសាសន្ដ៍ូដចនះ 
មិន្តមន្ផុ្សដចញពីគំន្ិែខលួន្ឯងផ្ទទ ល់ដ ើយ គឺ នុងឋាន្ៈជាមហាបូជាចារយដៅឆ្ងន ំដ ះ ដោ បាន្ទយថាព្ពះដយស ពូ្ែូវដសាយទ្វិងគែ 
ដដើមបីជាព្បដយាជន៍្ដល់សាសន្៍យោូ 52មិន្ព្គ្មន្់តែជាព្បដយាជន្៍ដលស់ាសន្៍ដន្ះប ុដណ្ដណ ះដទ្គឺដដើមបីដោយ នូ្ដៅរបស់ព្ពះជាមាា សត់ដលតប តខ្ គ្មន  
ម រួបរួមជាព្បជាជន្តែមួយ។ 53ាំងពីនលៃដ ះម  ពួ  យ បូជាចារយ ន្ិង 
ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុបីាន្សំដរចដ្វើគុែព្ពះដយស ូ។ 54ដ ែុដូដចនះដ ើយបាន្ជាព្ពះអ្ងគមិន្យាងដៅម  
ដោយដចញមុខដោយជន្ជាែិយោូដ ើញដទ្ៀែដ ើយ គពឺ្ពះអ្ងគចា ដចញពីទ្ដី ះ ដឆ្ងព ះដៅែំបន្់ជិែវាលរដហាសាា ន្ 
ព្ែង់ភូមិមួយដ ម្ ះដអ្ព្បាអ្ុីមដ ើយព្ទ្ង់សាន  ់ដៅ  នុងភូមិដ ះជាមយួពួ សសិស។ 55ដពលដ ះ ជិែដលន់លៃបណុយចមលងរបស់ជន្ជាែិយូោដ ើយ។ 
អ្ន ព្សុ ជាដព្ចើន្  គំ្មន ដ ើងដៅព្ ុងដយរូសា ឹម មុន្នលៃបុណយ ដដើមបដី្វើពិ្ីជំរះកាយដោយបាន្បរសិុទ្ធ។ 56ដគរ ព្ពះដយស ូ 
ដ ើយនិ្យាយគ្មន ដៅវញិដៅម  នុងព្ពះវិហារថា៖ «អ្ន គិែដូចដមាច? ដោ មិន្ហា ន្ម ចូលរួម នុងពិ្ីបុណយដទ្ដមើលដៅ!»។ 57ពួ  យ បជូាចារយ 
ន្ិង ពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុីបាន្ដចញបញ្ជា ថា ដបើអ្ន ណ្ដដឹងព្ពះអ្ងគគង់ដៅឯណ្ដ ព្ែូវព្បាប់ពួ ដគ ដដើមបីដោយដគចាប់ព្ពះអ្ងគ។ 
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1ព្បាំមយួនលៃ មុន្បុណយចមលងព្ពះដយស ូយាងម ភូមិដបែថាន្ី ជាភូមរិបស់ដោ  សារ តដលព្ពះអ្ងគបាន្ដព្បាសដោយរស់ដ ើងវិញ។ 2ដៅទ្ដី ះ 
ដគដរៀបចំជប់ដលៀងថាវ យព្ពះដយស ូ។  ងមា ថាបដំរដីភ្ៀវ រីឯដោ  សារអ្ងគុយរួមែុជាមយួព្ពះដយស ូ ន្ិង 
អ្ន ឯដទ្ៀែ។ 3 ងមា រយី ដព្បងព្ អ្ូប ន្លះលីព្ែ គឺដព្បងដទ្ពវរិូសុទ្ធដម៏ាន្ែនមលដលើសលប់ ម ចា ់ោបព្ពះបាទព្ពះដយស ូ 
រួចយ ស  ់ងជូែ លិន្ដព្បងព្ អ្ូបសាយដពញផ្ទះ។ 4ដពលដ ះសិសសមាន  ដ់ ម្ ះយូោសអ្ុីសាក រីយ ុែ តដលន្ឹង ដំគម ចាប់ព្ពះអ្ងគ 
ដោលដ ើងថា៖ 5«ដមាច ៏មិន្យ ដព្បងព្ អ្ូប តដលមាន្ែនមលបីរយដួងដៅល ់យ ព្បា ់តច ដោយជន្ព្ ីព្ វិញ?»។ 6គ្មែ់ន្ិយាយដូដចនះ 
មិន្តមន្ម ពីគ្មែ់យ ចិែាទុ្ ោ ់ន្ឹងអ្ន ព្ ដទ្គឺម ពីគ្មែ់ជាដចារ គ្មែ់កាន្ល់ង់ព្បា ់ ដ ើយតែងលួចយ ព្បា ់តដលដគោ ់ នុងលង់ដ ះ។ 7ប ុតន្ា 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ទ្ុ ដោយ ងដ្វើាមបំណងចិែា ងដៅ! 

 ងចា ់ដព្បងព្ អ្ូបដន្ះសំរាបន់លៃប្ាះុសពខ្ុំ។ 8អ្ន ព្ ីព្ ដៅជាមួយអ្ន រាល់គ្មន រ ូែ រីឯខំុ្វញិ 

ខ្ុំមិន្ដៅជាមយួអ្ន រាល់គ្មន រ ូែដទ្»។ 9ជន្ជាែិយោូដព្ចើន្ ុះ របាន្ឮដណំឹងថា ព្ពះអ្ងគគង់ដៅភូមិដបែថាន្ី 
ដគ ំគ្មន ម មិន្តមន្ព្គ្មន្ត់ែចង់ដ ើញព្ពះដយស ូប ុដណ្ដណ ះដទ្ 
គឺចង់ដ ើញដោ  សារតដលព្ពះអ្ងគបាន្ដព្បាសដោយរសដ់ ើងវិញដ ះតលមដទ្ៀែផ្ង។ 10ពួ  យ បជូាចារយបាន្សដំរចចិែាសមាល ប់ដោ  សារតដរ 
11ដព្ោះតែគ្មែ់ដន្ះដ ើយ បាន្ជាមាន្ជន្ជាែិយោូជាដព្ចើន្តប ដចញពពីួ ដគម ដជឿដលើព្ពះដយស ូ។ 12ដៅនលៃប ទ ប់ 
មាន្បណ្ដា ជន្ដព្ចើន្ ុះ រម ចូលរួមដ្វើបុណយចមលង។ កាលដគឮដំណឹងថា ព្ពះដយស ូយាងជិែដលព់្ ុងដយរូសា ឹម 13ដគ ំគ្មន កាច់ធ្លងទ្តន្ស 



កាន្់ម ទ្ទួ្លព្ពះអ្ងគ ទំងតព្ស ថា៖ «ជដយា! សូមព្ពះជាមាា សព់្បទន្ពរដល់ ព្ពះអ្ងគ តដលយាងម   នុងព្ពះ មព្ពះអ្មាា ស់ 
គឺព្ពះមហា សព្ែរបស់ជន្ជាែិអ្ុីព្សាតអ្ល!»14ព្ពះដយស រូ បាន្ ូន្ោមួយ ដ ើយព្ពះអ្ងគគង់ដលើខនងវា 
ព្សបាមដសច ាីតដលមាន្តចងទ្ុ ម ថា៖ 15ព្បជាជន្ ព្ ុងសុីយ ូន្ដអ្ើយ  ុំភ័យខាល ចអ្!ី ដមើល ន៎ ព្ពះមហា សព្ែរបស់អ្ន  យាងម ដល់ដ ើយ 

ព្ពះអ្ងគគង់ដលើខនង ូន្ោ»។ 16ដៅដពលដ ះ ពួ សិសសពុំបាន្យល់ដ ែុការណទ៍ំងដន្ះភាល មៗដទ្។ លុះដល់ព្ពះដយស ូបាន្សំតដងសរិីរុងដរឿងដ ើយ 

ដទ្ើបដគន្ឹ ដ ើញថាដ ែកុារណ៍ទំងដន្ះ មាន្តចងទុ្ អ្ំពីព្ពះអ្ងគ ដ ើយមហាជន្ ៏បាន្ដ្វើ ិចាការទំងប ុ ម ន្ 
ថាវ យព្ពះអ្ងគព្សបាមគមពរីតដរ។ 17អ្ស់អ្ន តដលដៅជាមួយព្ពះដយស កូាលព្ពះអ្ងគដៅដោ  សារដចញពផី្នូរ 
ដ ើយដព្បាសគ្មែ់ដោយរស់ដ ើងវិញដ ះ ំគ្មន ផ្ាលស់ ខីភាព អ្ំពី ិចាការតដលព្ពះអ្ងគបាន្ដ្វើ។ 18បណ្ដា ជន្ម ទ្ទួ្លព្ពះអ្ងគ 
ដបិែដគបាន្ឮថាព្ពះអ្ងគបាន្ដ្វើទ្សីំគ្មល់ដន្ះ។ 19ពួ ខាងគណៈផ្ទរីសុីន្យិាយគ្មន ថា៖ «ដ ើញដទ្ ដយើងមិន្ោចវនះបាន្ដ ើយ! 

មន្ុសសមាន  ំគ្មន ដៅាមអ្ន ដ ះអ្ស!់»។ 20 នុងចំដណ្ដមអ្ស់អ្ន តដលដ ើងដៅថាវ យបងគំព្ពះជាមាា ស់ នុងឱកាសបុណយចមលង 
មាន្ជន្ជាែិព្ ិ ខលះតដរ។ 21ដគចូលដៅជិែដោ ភីលីពជាអ្ន ភូមិដបែនសោ នុងព្សុ កាលីដ  ដ ើយដោលថា៖ «ដោ មាា ស!់ 

ដយើងខ្ុំចង់ជួបដោ ដយស ូ»។ 22ដោ ភីលីពដៅព្បាបដ់ោ អ្ន្ដព្ទ្ ដ ើយដោ អ្ន្ដព្ទ្ ន្ិង ដោ ភីលីព 
ចូលដៅទ្លូព្ពះដយស ូ។ 23ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ឥ វូដន្ះ ដល់ដពល ំណែ់តដលបពុ្ែមនុ្សសព្ែវូសតំដង 
សិរីរុងដរឿងដ ើយ។ 24ខ្ុំសុពំ្បាបដ់ោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងចាស់ថា ព្គ្មប់ព្សវូធ្លល  ់ដល់ដដី ើយ ដបើមិន្ង្ហប់ដទ្ ព្គ្មប់ដ ះដៅតែមួយដតដល។ ផ្ទុយដៅវញិ 

ដបើព្គ្មបព់្សវូដ ះង្ហប់វាន្ឹងបដងកើែផ្លបាន្ដព្ចើន្។ 25អ្ន ណ្ដព្ស ញ់ជីវិែរបស់ខលួន្ អ្ន ដ ះនឹ្ងបាែ់បង់ជីវិែដៅ 



រីឯអ្ន តដលមិន្ជំោ ់ចិែានឹ្ងជីវិែរបសខ់លួន្  នុងពិភពដោ ដន្ះដទ្នឹ្ងរ ាជីវែិខលួន្ដោយដៅសាិែដសារអ្ស់ លបជានិ្ចា។ 26ដបើអ្ន ណ្ដចង់បដំរីខ្ុ ំ
អ្ន ដ ះព្ែូវម ាមខ្ុំ ខ្ុំដៅទ្ីណ្ដ អ្ន បំដរីរបស់ខ្ុំ ៏ន្ឹងដៅទ្ដី ះតដរ។ ដបើអ្ន ណ្ដបំដរីខ្ុំ ព្ពះបិាន្ឹងដលើ  ិែាិយសអ្ន ដ ះ»។27«ឥ វូដន្ះ 
ទ្ូលបងគំរន្ធែ់ចិែាណ្ដស់ មិន្ដឹងជាន្ឹងទ្ូលថាដូចដមាចដ ើយ។ ឱព្ពះបាិដអ្ើយ សូមសដស្ដង្ហគ ះទូ្លបងគំដោយរួចផ្ុែពីទ្ុ ខលំបា  ដៅដពល ំណែ់ដន្ះផ្ង។ 
ប ុតន្ា ទ្ូលបងគំម  ដដើមបីរងទ្ុ ខលំបា  នុងដពល ំណែ់ដន្ះដ ើយ។ 28ព្ពះបិាដអ្ើយ សតំដងសិររីុងដរឿង ព្ពះ មរបស់ព្ពះអ្ងគដ ើង»។ 
ដពលដ ះមាន្ឮព្ពះសរូដសៀងពីដលើដម ម ថា៖ 
«ដយើងបាន្សំតដងសរិីរុងដរឿងរបសដ់យើងដ ើយដយើង ៏ន្ឹងសំតដងសិររីុងដរឿងជាលមីដទ្ៀែ»។ 29បណ្ដា ជន្ដៅទ្ដី ះ បាន្ឮព្ពះសរូដសៀង 
 ៏ដោលថា«សន្ធឹ ផ្គរោន្»់ អ្ន ខលះដទ្ៀែ ដោលថា«មាន្ដទ្វាន្ិយាយម ដោ »។30ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «សំដ ងដន្ះ 
បន្លឺដ ើងសំរាប់អ្ន រាលគ់្មន មិន្តមន្សំរាប់ខ្ុំដទ្។ 31ឥ វូដន្ះ ដលដ់ពលកាែ់ដទសមន្សុសដោ ដ ើយ 

ដ ើយដៅហាវ យរបស់មន្សុសដោ ន្ឹងព្ែូវបដណា ញដចញដៅដព្ៅ។32រីឯខំុ្វិញ កាលណ្ដដគដលើ ខ្ុំដ ើងពីដ ី
ខ្ុំន្ឹងទញមន្ុសសទំងអ្ស់ម ឯខ្ុំ»។ 33ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះ 
ដដើមបីព្បាប់ដគអ្ំពីរដបៀបតដលព្ពះអ្ងគព្ែវូដសាយទ្វិងគែ។ 34បណ្ដា ជន្ ំគ្មន ទ្ូលអ្ងវរព្ពះអ្ងគថា៖ «ដយើងបាន្ដឹងាមរយៈព្ ឹែយវិន័្យថា 

ព្ពះព្គិសាព្ែូវសាិែដៅអ្ស់ លបជាន្ិចា ចុះដមាច ៏ដោ មាន្ព្បសាសន្ថ៍ា 

បុព្ែមន្ុសសន្ឹងព្ែូវដគដលើ ដ ើងពីដីដូដចនះ? 35ដែើន្រណ្ដជាបពុ្ែមនុ្សសដ ះ?»។ ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«ពន្លឺដៅជាមយួអ្ន រាល់គ្មន តែបន្ាិច ដទ្ៀែប ុដណ្ដណ ះ។ ចូរ គំ្មន ដដើរ  នុងដពលតដលអ្ន រាល់គ្មន  ំពុងតែមាន្ពន្លឺដៅដ ើយ 



តព្ ងដោដសច ាីងងឹែាមអ្ន រាលគ់្មន ទន្់ 
ដបិែអ្ន ដដើរ នុងដសច ាីងងឹែពុំដឹងថាខលនួ្ដ្វើដំដណើរដៅទ្ីណ្ដដទ្។36 នុងដពលតដលអ្ន រាល់គ្មន ដៅមាន្ពន្លដឺៅដ ើយ ចូរ គំ្មន ដជឿដលើពន្លឺ 
ដដើមបីដោយបាន្ដៅជាបុព្ែ្ាីនន្ពន្ល»ឺ។ កាលព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះដ ើយ 

ព្ទ្ង់យាងដចញដៅោ ់ខលួន្មិន្ដោយបណ្ដា ជន្ដ ើញ។37ដទះបីព្ពះដយស ូដ្វើទ្ីសគំ្មលជ់ាដព្ចើន្ដោយដគដ ើញយា ងណ្ដ ៏ដោយ 

 ៏ដគដៅតែពុំដជឿដលើព្ពះអ្ងគដតដល 38គឺព្សបាមដសច ាីតដលពាការដីអ្សាយបាន្តលលងទ្ុ ម ថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ ដែើន្រណ្ដដជឿដសច ា ី
តដលដយើងន្ិយាយព្បាប់? ដែើព្ពះអ្មាា ស់បាន្សតំដងឫទ្ធិបារមី ដោយន្រណ្ដដ ើញ?»។ 39ដគពុោំចដជឿបាន្ដ ើយ 

ព្សបាមដសច ាីតដលពាការីដអ្សាយបាន្តលលងដទ្ៀែថា៖ 40«ព្ពះអ្ងគបាន្ដ្វើដោយតភន ដគខាវ  ់ ដោយចិែាដគរឹង មិន្ដោយតភន ដគដមើលដ ើញ 

មិន្ដោយព្បាជ្ាដគយល់ ដ ើយមិន្ដោយដគង្ហ ម រ ដយើង តព្ ងដោដយើងដព្បាសដគដោយបាន្ជា»។41ពាការីដអ្សាយដោលោ យទំងដន្ះ 
ម ពីដោ បាន្ដ ើញសរិីរុងដរឿងរបសព់្ពះដយស ូ ដ ើយដោ  ៏តលលងទ្ុ អ្ំពីព្ពះអ្ងគ។ 42 នងុចំដណ្ដមអ្ន ដឹ   ំមាន្គ្មន ដព្ចើន្  ់ដជឿដលើព្ពះអ្ងគតដរ 
ប ុតន្ា អ្ន ទំងដ ះពុំហា ន្ព្បកាសជដំន្ឿរបស់ខលួន្ដ ើយ ដព្ោះខាល ចពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុី ន្ិង 
ខាល ចដគដដញដចញពីសាោព្បជុំ 43ដបិែពួ ដគចូលចិែាទ្ទួ្លសិររីុងដរឿងពមីន្ុសសជាជាងទ្ទ្ួលសិរីរុងដរឿងពីព្ពះជាមាា ស់។ 44ព្ពះដយស ូបន្លឺព្ពះសរូដសៀ
ងខាល ំងៗថា៖ «អ្ន ណ្ដដជឿដលើខ្ុ ំមិន្ព្ែឹមតែដជឿដលើខ្ុំប ុដណ្ដណ ះដទ្ 
គឺដជឿដលើព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម ដ ះតដរ។ 45អ្ន ណ្ដដ ើញខ្ុំអ្ន ដ ះ ៏ដ ើញព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម តដរ។ 46ខ្ុំជាពន្ល ឺ
ខ្ុំម  នុងពិភពដោ ដន្ះ ដដើមបី ុំដោយអ្ស់អ្ន តដលដជឿដលើខ្ុំ សាិែដៅ នុងដសច ាីងងឹែ។ 47ដបើអ្ន ណ្ដឮោ យខ្ុំដ ើយ តែមិន្ព្បែិបែាិាម 



មិន្តមន្ខំុ្ដទ្តដលកាែ់ដទសអ្ន ដ ះដបិែខ្ុំម  មិន្តមន្ដដើមបកីាែ់ដទសមន្សុសដោ ដទ្ គឺខំុ្ម សដស្ដង្ហគ ះមនុ្សសដោ វិញ។ 48អ្ន ណ្ដផ្ទែ់ខ្ុដំចាល 

ដ ើយមិន្ទ្ទ្លួោ យខ្ុំ អ្ន ដ ះមាន្ដៅព្ មកាែដ់ទសរួចដព្សចដៅដ ើយ គឺោ យតដលខ្ុំបាន្ន្ិយាយន្ឹងកាែ់ដទសដគ 
ដៅនលៃចុងដព្កាយបងអស់។49ោ យតដលខ្ុំបាន្ន្ិយាយដន្ះ មិន្តមន្ដចញម ពីខ្ុំដទ្ គឺព្ពះបិាតដលបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម  
ព្ទ្ង់បង្ហគ ប់ខ្ុំនូ្វដសច ាីតដលខ្ុំព្ែវូន្ិយាយ ន្ិង តលលង។50ខំុ្ដឹងថាបទ្បញ្ជា របស់ព្ពះអ្ងគផ្ាល់ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា។ ដសច ាីណ្ដតដលខ្ុំន្ិយាយ 

ខ្ុំន្យិាយដូចព្ពះបិាមាន្ព្ពះបន្ទូលម ខ្ុំតដរ»។ 
 

 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 13 

1ដៅមុន្នលៃបុណយចមលង ព្ពះដយស ពូ្ជាបថា ដលដ់ពល ំណែ់តដលព្ពះអ្ងគព្ែូវ្លងពីដោ ដន្ះ ដឆ្ងព ះដៅព្ពះបិាដ ើយ។ 
ដោយព្ពះអ្ងគព្ស ញស់ិសសរបស់ព្ពះអ្ងគតដលរសដ់ៅ នុងដោ ដន្ះ ព្ទ្ង់ ៏ព្ស ញ់ដគរ ូែដល់ទ្ីបំផ្ុែ។ 2ដពលដ ះ ព្ពះដយស ូ ន្ិង 
ពួ សិសស ំពុងបរិដភាគោហារ មារសាាំងបាន្ដ្វើដោយយូោសអ្ុីសាក រយី ុែជា ូន្ដោ សុីម ូន្ មាន្គំន្ិែ ំដគម ចាប់ព្ពះអ្ងគ។ 3ព្ពះដយស ពូ្ជាបថា 

ព្ពះបិាបាន្ព្បគល់អ្វីៗទំងអ្ស់ម ដព្កាមអ្ំណ្ដចព្ពះអ្ងគ ដ ើយព្ជាបថា ព្ពះអ្ងគយាងម ពីព្ពះជាមាា ស់ ន្ិង 
យាងដៅឯព្ពះជាមាា សវ់ិញ។ 4ព្ពះអ្ងគដព្កា ដ ើង ដោះព្ពះពស្ដសាដចញ យ ព្ មាម ព្ វាែ់ចដងកះ។ 5ប ទ ប់ម  ព្ពះអ្ងគចា ់ទ្ឹ  នុងដផ្ើងមួយ 

រួចចាប់ដផ្ាើមោងដជើងពួ សិសស ព្ពមទំងយ ព្ មាពីចដងកះម ជូែផ្ង។ 6ដពលព្ពះអ្ងគដ ៀបនឹ្ងោងដជើងដោយដោ សុីម ូន្ដពព្ែុស 



ដោ ទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្ពះអ្មាា ស់ដអ្ើយ មិន្សមន្ឹងព្ពះអ្ងគោងដជើងដោយទ្ូលបងគំដសាះ!»។ 7ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «ដពលដន្ះ 
អ្ន មិន្ទន្់ដឹងថា ខ្ុំ ំពុងដ្វើអ្វីដ ើយ នលៃដព្កាយអ្ន មុខ តែយល់ជាមិន្ខាន្»។ 8ដោ ដពព្ែុសទូ្លព្ពះអ្ងគថា៖ «ដទ្ 
ព្ពះអ្ងគមិន្ព្ែូវោងដជើងទ្លូបងគំជាោច់ខាែ!»។ ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «ព្បសិន្ដបើខ្ុំមិន្ោងដជើងអ្ន ដទ្ 
ដ ះអ្ន មិន្ោចរួមជាមួយខ្ុំែដៅដទ្ៀែបាន្ដ ើយ»។ 9ដោ សុីម ូន្ ៏ទូ្លព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្ពះអ្មាា ស់ដអ្ើយ ដបើដដូចនះសូម ុំោងតែដជើងប ុដណ្ដណ ះ 
សូមោងទំងនដ ទំង ាលផ្ង»។10ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ «អ្ន តដលបាន្ងូែទ្ឹ រួច មិន្បាចោ់ងខលួន្ដទ្ គឺោងតែដជើង 
ដបិែខលួន្ដគសាអ ែបរិសុទ្ធទំងមូលដ ើយ។ អ្ន រាល់គ្មន បាន្សាអ ែបរសិុទ្ធ តែមិន្តមន្ព្គប់គ្មន ដទ្»។ 11ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា 

"អ្ន រាល់គ្មន មិន្តមន្បរិសុទ្ធព្គប់គ្មន "ដូដចនះ 
ម ពីព្ពះអ្ងគព្ជាបអ្ំពីអ្ន តដលដ ៀបន្ងឹ ំដគម ចាបព់្ពះអ្ងគ។ 12កាលព្ពះដយស ូោងដជើងដោយដគរួចដ ើយ ព្ពះអ្ងគដសលៀ ោ ់ដ ើងវិញ យាងម ែ ុ
ទំងមាន្ព្ពះបន្ទូលសួរដៅដគថា៖ «ដែើអ្ន រាល់គ្មន យល់អ្ំពី ិចាការតដលខ្ុបំាន្ដ្វើ ចំដោះអ្ន រាល់គ្មន ដន្ះឬដទ្? 13អ្ន រាល់គ្មន ដៅខ្ុំថា ព្ពះព្គូ ន្ិង 
ព្ពះអ្មាា ស់ ដ ះព្ែូវតមន្គឺខ្ុំ នឹងដ ើយ!។ 14ដបើខ្ុជំាព្ពះអ្មាា ស់ ន្ិង ជាព្ពះព្គបូាន្ោងដជើងដោយអ្ន រាលគ់្មន ដៅដ ើយ 

អ្ន រាល់គ្មន  ៏ព្ែវូតែោងដជើងដោយគ្មន ដៅវិញដៅម តដរ។ 15ខ្ុំបាន្ដ្វើជាគំរូដោយអ្ន រាល់គ្មន ព្បព្ពឹែា 
ដូចខំុ្បាន្ព្បព្ពឹែាដល់អ្ន រាល់គ្មន ។ 16ខ្ុំសុំព្បាប់ដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងចាស់ថា អ្ន បំដរីមិន្តដល្ជំាងមាា សដ់ ើយ 

រីឯអ្ន តដលដគចាែ់ដោយដៅ ៏មិន្តដល្ំជាងអ្ន ចាែ់ខលួន្ដោយដៅដ ះតដរ។ 17ព្បសិន្ដបើអ្ន រាលគ់្មន ដឹងដសច ាីដន្ះ ដ ើយព្បែិបែាិាម 
អ្ន រាល់គ្មន មុខជាមាន្សុភមងគលមិន្ខាន្។ 18ខ្ុំន្ិយាយដូដចនះ មិន្តមន្សដំៅដលើអ្ន ទំងអ្សគ់្មន ដទ្ ដបិែខ្ុំសាគ លអ់្ស់អ្ន តដលខ្ុបំាន្ដព្ជើសដរីស 



តែខ្ុំន្ិយាយដន្ះ ដដើមបដីោយបាន្ព្សបាមដសច ាតីដលមាន្តចងទ្ុ  នុងគមពីរថាៈ "អ្ន បរិដភាគោហារជាមួយខ្ុំ 
បាន្ព្បឆ្ងំងន្ឹងខំុ្"។ 19ខ្ុំន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន  ពីឥ វូដន្ះ ដោយដ ើយមុន្ការណទ៍ំងដ ះដ ើែមាន្។ 
កាលណ្ដការណ៍ទំងដ ះម ដល់អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងដជឿថា ខ្ុំពិែជាព្ពះជាមាា សត់មន្។ 20ខ្ុសំុំព្បាប់ដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងចាស់ថា 

អ្ន ណ្ដទ្ទ្ួលអ្ន តដលខ្ុំន្ឹងចាែដ់ោយដៅ  ៏ដូចជាទ្ទ្លួខ្ុំ ដ ើយអ្ន ណ្ដទ្ទួ្លខ្ុំ 
 ៏ដូចជាទ្ទ្ួលព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម ដ ះតដរ»។ 21កាល ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះ ដ ើយ ព្ពះអ្ងគរន្ធែ់ព្ពះ ឫទ្័យនព្ តលង 
ព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទូលបញ្ជា  ដ់ទ្ៀែថា៖ «ខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាស់ថា  នុងចំដណ្ដមអ្ន រាលគ់្មន  
មាន្មាន  ន់្ឹង ដំគម ចាប់ខ្ុ»ំ។ 22ពួ សិសសង្ហ ដមើលមុខគ្មន ដៅវិញដៅម  
មិន្ដឹងថាព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលពីន្រណ្ដ។ 23សសិសមាន  ់តដលព្ពះដយស ូព្ស ញ់អ្ងគុយត បរព្ពះអ្ងគ។ 24ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសដ វ្ើសញ្ជា ដោយគ្មែ់សួ
រព្ពះដយស ូថា ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលពីន្រណ្ដ។ 25សិសសដ ះ ៏ដោន្ដៅជិែព្ពះឱរាព្ពះដយស ូទ្ូលសួរថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ 
ដែើន្រណ្ដមួយ?»។ 26ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅគ្មែថ់ា៖ «ខ្ុំព្ជល ់ន្ំបុ័ងមួយដុំ ុចដៅដោយអ្ន ណ្ដ គឺអ្ន ដ ះដ ើយ»។ 
ព្ពះអ្ងគព្ជល ់ន្ំបុ័ងមួយដុ ំុចដៅដោយយូោសអ្ុីសាក រយី ុែជា ូន្របស់ដោ សុីម ូន្។27ដពលយូោសទ្ទ្លួដុនំ្ំបុ័ងដ ះ មារសាាំង ៏ចូល នុងចែិាគ្មែ់។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖« ិចាការតដលអ្ន ព្ែូវដ្វើ ចូរដ្វើដោយឆ្ងប់ៗដៅ!»។ 28 នុងបណ្ដា អ្សអ់្ន តដលដៅរួមែុ គ្មម ន្ន្រណ្ដមាន  យ់ល់ថា 

ដ ែុអ្វីបាន្ជាព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដដូចនះដ ើយ។ 29ដោយយូោសកាន្ល់ង់ព្បា ់ អ្ន ខលះនឹ្ សាម ន្ថា 

ព្ពះដយស ដូព្បើគ្មែ់ដោយដៅទ្ិញរបស់របរសំរាប់ពិ្ីបុណយ ឬ ដោយយ ព្បា ់ដៅតច ដល់ជន្ព្ ីព្ ។ 30យូោសទ្ទ្ួលយ ដុំនំ្បុ័ង រួចដចញដៅភាល ម 



ដពលដ ះ យប់ងងឹែដ ើយ។ 31លុះយូោសដចញផ្ុែដៅ ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ឥ ូវដន្ះ បុព្ែមន្សុសបាន្សំតដងសរិីរុងដរឿងដ ើយ 

ដ ើយព្ពះជាមាា ស់ ៏បាន្សំតដងសរិីរុងដរឿង នុងបុព្ែមន្សុសតដរ។ 32ដបើព្ពះជាមាា សប់ាន្សតំដងសិររីុងដរឿង នុងបពុ្ែមន្ុសស 
ព្ពះអ្ងគ ៏ន្ឹងសំតដងសរិីរុងដរឿងរបស់បពុ្ែមនុ្សស  នុងព្ពះអ្ងគផ្ទទ លត់ដរ! 
ដ ើយព្ពះអ្ងគនឹ្ងសំតដងសរិីរុងដរឿងរបស់បុព្ែមនុ្សស នុងដពលឆ្ងប់ៗខាងមុខដន្ះ។ 33មាន ល ូន្ដៅដអ្ើយ 

ខ្ុំដៅជាមយួអ្ន រាល់គ្មន តែមួយរយៈដពលដ៏ខលីដទ្ៀែ។ អ្ន រាលគ់្មន ន្ងឹាមរ ខ្ុ ំប ុតន្ាឥ ូវដន្ះ 
ខ្ុំសុំព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ដូចខំុ្បាន្ព្បាប់ជន្ជាែិយូោម ដ ើយតដរថា 

អ្ន រាល់គ្មន ពុំោចដៅ តន្លងតដលខ្ុំដៅដ ះបាន្ដ ើយ។ 34ខ្ុំដោយបទ្បញ្ជា លមីដល់អ្ន រាល់គ្មន  គឺព្ែូវព្ស ញគ់្មន ដៅវិញដៅម ។ 
អ្ន រាល់គ្មន ព្ែូវព្ស ញ់គ្មន ដៅវិញដៅម  ដូចខំុ្បាន្ព្ស ញ់អ្ន រាលគ់្មន តដរ។ 35ដបើអ្ន ព្ស ញគ់្មន ដៅវិញដៅម មនុ្សសទំងអ្ស់មុខជាដឹងថា 

អ្ន រាល់គ្មន ពិែជាសិសសរបស់ខ្ុតំមន្»។36ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុស ទ្ូលសួរព្ពះអ្ងគថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ ដែើព្ពះអ្ងគយាងដៅណ្ដ?»។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដ្លើយថា៖ « តន្លងតដលខ្ុំដៅ អ្ន មិន្ោចដៅាមខ្ុដំៅដពលដន្ះបាន្ដទ្ 
នលៃដព្កាយដទ្ើបអ្ន ដៅបាន្»។37ដោ ដពព្ែុសទូ្លព្ពះអ្ងគដទ្ៀែថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ 
ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាទ្ូលបងគំមិន្ោចដៅាមព្ពះអ្ងគឥ វូដន្ះ? ទូ្លបងគំសខុចិែាស ូបាូរជីវិែសំរាប់ព្ពះអ្ងគ»។ 38ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ 
«អ្ន សុខចិែាស ូបាូរជីវិែសំរាប់ខំុ្តមន្! តែខ្ុំសុំព្បាបដ់ោយអ្ន ដឹងចាស់ថា មុន្មាន្់រង្ហវ អ្ន នឹ្ងបដិដស្បីដងថាមិន្សាគ ល់ខ្ុំ»។ 
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1« ុំរន្ធែ់ចិែាដ្វើអ្វ ីអ្ន រាលគ់្មន ដជឿដលើព្ពះជាមាា ស់ដ ើយ សុំដជឿដលើខ្ុំផ្ង។2 នុងដំណ្ដ ់របសព់្ពះបិាខ្ុំ មាន្លំដៅជាដព្ចើន្។ ដបើពុំដូដចាន ះដទ្ 
ខ្ុំមិន្បាន្ព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន ថា ខ្ុដំៅដរៀបចំ តន្លងទ្ុ ដោយអ្ន រាល់គ្មន ដ ើយ។3ដពលខំុ្ដៅដរៀបចំ តន្លងទុ្ ដោយអ្ន រាល់គ្មន រួចដ ើយខំុ្នឹ្ងព្ែ ប់ម វិញ 

យ អ្ន រាល់គ្មន ដៅជាមួយខ្ុំ ដដើមបដីោយអ្ន រាល់គ្មន បាន្ដៅ តន្លងតដលខ្ុំដៅ។ 4ឯ តន្លងតដលខ្ុដំៅដ ះ 
អ្ន រាល់គ្មន  ៏សាគ ល់ផ្លវូដៅតដរ»។5ដោ លូមា សទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ ដ្វើដូចដមាចដោយដយើងខ្ុំោចសាគ ល់ផ្លូវដៅបាន្ 
ដបើដយើងខ្ុំមិន្ដឹងថាព្ពះអ្ងគយាងដៅទ្ណី្ដផ្ងដ ះ»។ 6ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «ខ្ុំ នឹងដ ើយជាផ្លូវ ជាដសច ាីពិែ ន្ិង ជាជីវិែ។ 
គ្មម ន្ន្រណ្ដមាន  ោ់ចដៅកាន្ព់្ពះបិាបាន្ដ ើយ ដលើ តលងតែដៅាមរយៈខ្ុ។ំ 7ដបើអ្ន រាល់គ្មន សាគ ល់ខ្ុំ អ្ន រាលគ់្មន  ៏សាគ ល់ព្ពះបិារបស់ខ្ុតំដរ។ ឥ វូដន្ះ 
អ្ន រាល់គ្មន សាគ លព់្ពះអ្ងគដ ើយ ព្ពមទំងបាន្ដ ើញព្ពះអ្ងគតលមដទ្ៀែផ្ង»។ 8ដោ ភីលីពទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្ពះអ្មាា ស់ដអ្ើយ! 

សូមបង្ហា ញព្ពះបិាដោយដយើងខ្ុំដ ើញផ្ង ដ ះដយើងខ្ុំអ្ស់ចិែាដ ើយ»។ 9ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «ភីលីពដអ្ើយ 

ខ្ុំដៅជាមយួអ្ន រាល់គ្មន ាំងពីយរូម ដ ើយ ដមាចអ្ន ដៅតែមិន្សាគ ល់ខ្ុ!ំ។ អ្ន ណ្ដបាន្ដ ើញខ្ុំ  ៏បាន្ដ ើញព្ពះបិាតដរ។ 
ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាអ្ន ថាសូមបង្ហា ញព្ពះបិាដោយ ដយើងខ្ុដំ ើញផ្ងដូដចនះ? 10ដែើអ្ន មិន្ដជឿថា ខ្ុំដៅ នុងព្ពះបិា ដ ើយព្ពះបិាគង់ដៅ នុងខ្ុំដទ្ឬ? 

ដសច ាីតដលខ្ុំន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន  មិន្តមន្ដចញម ពីខំុ្ផ្ទទ ល់ដទ្ គឺព្ពះបាិតដលសាិែដៅជាប់ន្ឹងខ្ុំ 
ព្ទ្ង់បំដពញ ិចាការរបស់ព្ពះអ្ងគ។ 11ដពលខ្ុំន្ិយាយថា ខ្ុំដៅ នុងព្ពះបាិដ ើយព្ពះបិាដៅ នុងខំុ្ ចូរដជឿខ្ុំចុះ ដបើមិន្ដជឿដសច ាីតដលខ្ុំន្ិយាយដន្ះដទ្ 
ចូរដជឿដោយដ ើញ ិចាការទំងដ ះដៅ។ 12ខ្ុំសុពំ្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដងឹចាស់ថា អ្ន ណ្ដដជឿដលើខ្ុំ អ្ន ដ ះន្ឹងដ្វើ ិចាការតដលខ្ុំដ្វើតដរ 



ដ ើយន្ឹងដ្វើ ិចាការ្ជំាងដន្ះដៅដទ្ៀែ ពីដព្ោះខ្ុំដៅឯព្ពះបិា។ 13អ្វីៗតដលអ្ន រាល់គ្មន ទ្លូសូម នុង មខ្ុំ ខ្ុំន្ងឹដ្វើ ិចាការដ ះជាមិន្ខាន្ 
ដដើមបីដោយព្ពះបិាសំតដងសិររីុងដរឿង នុងព្ពះបុព្ា។ 14ដបើអ្ន រាលគ់្មន សមូអ្វី នុង មខ្ុំ 
ខ្ុំន្ឹងដ្វើ ិចាការដ ះ»។ 15«ព្បសិន្ដបើអ្ន រាលគ់្មន ព្ស ញ់ខ្ុំ អ្ន រាលគ់្មន ពិែជាកាន្ា់មបទ្បញ្ជា របស់ខ្ុំ 16ខ្ុំន្ឹងទ្ូលអ្ងវរព្ពះបិា 

ដ ើយព្ទ្ង់ព្បទន្ព្ពះដ៏ជួយការោរ មយួអ្ងគដទ្ៀែ ដោយគងដ់ៅជាមួយអ្ន រាល់គ្មន ជាដរាបែដរៀងដៅ 17ព្ពះអ្ងគជាព្ពះវិញ្ជា ណតដលសតំដងដសច ាីពិែ។ 
មន្ុសសដោ ពុំោចទ្ទ្លួព្ពះអ្ងគបាន្ដទ្ ដព្ោះដគដមើលព្ពះអ្ងគមិន្ដ ើញ ដ ើយ ៏មិន្សាគ លព់្ពះអ្ងគផ្ង។ 
រីឯអ្ន រាល់គ្មន វិញអ្ន រាលគ់្មន សាគ លព់្ពះអ្ងគដព្ោះព្ពះអ្ងគសាិែដៅជាប់នឹ្ងអ្ន រាល់គ្មន  
ដ ើយព្ពះអ្ងគនឹ្ងគង់ នុងអ្ន រាល់គ្មន ។ 18ខ្ុំមិន្ដចាលអ្ន រាល់គ្មន ដោយដៅ ំព្ោដ ើយ ខំុ្នឹ្ងម រ អ្ន រាលគ់្មន វញិ។ 19បន្ាិចដទ្ៀែ 
មន្ុសសដោ ន្ឹងតលងដ ើញខ្ុំដទ្ៀែដ ើយ។ រីឯអ្ន រាលគ់្មន វញិ អ្ន រាល់គ្មន នឹ្ងដ ើញខំុ្ដព្ោះខំុ្មាន្ជីវិែរស់ 
ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន  ៏នឹ្ងមាន្ជីវិែរស់តដរ។ 20ដៅនលៃដ ះ អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងដឹងថា ខ្ុំដៅ នុងព្ពះបិារបស់ខ្ុំ ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ដៅ នុងខ្ុំ 
ខ្ុំ ៏ដៅ នុងអ្ន រាល់គ្មន តដរ។ 21អ្ន ណ្ដមាន្បទ្បញ្ជា របស់ខ្ុំ ន្ិង ព្បែិបែាិាម គឺអ្ន ដ ះដ ើយតដលព្ស ញ់ខ្ុំ។ 
ព្ពះបិារបស់ខ្ុពំ្ស ញ់អ្ន តដលព្ស ញ់ខ្ុំ ដ ើយខ្ុំ ព៏្ស ញ់អ្ន ដ ះតដរ ខ្ុំន្ឹងបង្ហា ញដោយអ្ន ដ ះសាគ លខ់្ុំតលមដទ្ៀែផ្ង»។ 22ដោ យោូស 

(មិន្តមន្យូោសអ្ុីសាក រីយ ុែដទ្) ទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់ ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាព្ពះអ្ងគបង្ហា ញដោយតែដយើងខ្ុំសាគ ល់ព្ពះអ្ងគ 
មិន្ដោយមន្សុសដោ សាគ ល់ផ្ងដូដចនះ?»។23ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖ «អ្ន ណ្ដព្ស ញ់ខ្ុំអ្ន ដ ះនឹ្ងព្បែិបែាិាមោ យខ្ុំ។ 
ព្ពះបិាខ្ុំន្ឹងព្ស ញ់អ្ន ដ ះ ដ ើយព្ពះបិា ន្ិង ខ្ុំ ៏នឹ្ងម ាំងលដំៅ ដៅ នុងអ្ន ដ ះតដរ។ 24អ្ន ណ្ដមិន្ព្ស ញ់ខ្ុំ 



អ្ន ដ ះមិន្ព្បែិបែាិាមោ យខ្ុំដ ើយ។ ោ យតដលអ្ន រាល់គ្មន ឮខ្ុំនិ្យាយ មិន្តមន្ជាោ យរបស់ខ្ុំដទ្ 
គឺជាព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះបិាតដលបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម ។ 25ខ្ុបំាន្ព្បាប់ដសច ាីទំងដន្ះដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹង នុងដពលតដលខ្ុំសាិែដៅជាមយួអ្ន រាល់គ្មន
ដៅដ ើយ 26ប ុតន្ា ព្ពះដ៏ជួយការោរ គឺព្ពះវិញ្ជា ណដ៏វិសុទ្ធតដលព្ពះបិាចាែ់ដោយម  នុង មខំុ្នឹ្ងបដព្ងៀន្ដសច ាីទំងអ្ស់ដល់អ្ន រាលគ់្មន  
ព្ពមទំងរលំឹ អ្វីៗតដលខ្ុបំាន្ព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ផ្ង។ 27ខ្ុំទ្ុ ដសច ាសីុខសាន្ាដោយអ្ន រាលគ់្មន  ខ្ុំផ្ាល់ដសច ាសីុខសាន្ារបស់ខ្ុដំោយអ្ន រាល់គ្មន ។ 
ដសច ាីសុខសាន្ាតដលខ្ុំផ្ាលដ់ោយដន្ះ មិន្ដូចដសច ាីសុខសាន្ាតដលមន្សុសដោ ដោយដទ្។ ចូរ ុំរន្ធែ់ចិែា 
 ុំភ័យខាល ចដោយដសាះ។ 28អ្ន រាល់គ្មន បាន្ឮខ្ុំន្ិយាយរួចម ដ ើយថា ខ្ុំន្ឹងចា ដចញដៅ រួចខំុ្ម រ អ្ន រាលគ់្មន វិញ។ ព្បសិន្ដបើអ្ន រាល់គ្មន ព្ស ញ់ខ្ុំ 
អ្ន រាល់គ្មន មុខតែសបាយចិែាដោយខ្ុំដៅឯព្ពះបិា ដបិែព្ពះបិាមាន្ឋាន្ៈ្ំជាងខ្ុំ។ 29ខ្ុពំ្បាប់ដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងឥ ូវដន្ះ 
មុន្ដ ែុការណ៍ទំងដ ះដ ើែដ ើង។ លុះដល់ដ ែកុារណទ៍ំងដ ះដ ើែដ ើង អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងដជឿ។ 30ខ្ុំន្ិយាយជាមួយអ្ន រាល់គ្មន មិន្បាន្ដព្ចើន្ដទ្ៀែដទ្ 
ដព្ោះដៅហាវ យរបសដ់ោ ីយ៍ ំពុងតែម វាគ្មម ន្អ្ំណ្ដចអ្វីដលើខ្ុដំសាះ។31វាម ដូដចនះ ជាឱកាសដោយមន្សុសដោ ដឹងថា 

ខ្ុំព្ស ញព់្ពះបិាដ ើយខ្ុំសុខចិែាដ្វើាមបង្ហគ ប់របស់ព្ពះអ្ងគ។ ចូរដព្កា ដ ើង ដយើង គំ្មន ដចញពីទ្ីដន្ះ»។ 
 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 15 

1«ខ្ុំ នឹងដ ើយជាដដើមទំ្ោំងបាយជរូដ៏ពិែព្បា ដ រីឯព្ពះបិាខ្ុំ ជាមាា ស់ចកំារ។ 2តម ណ្ដដៅជាប់ន្ឹងខ្ុ ំតែឥែមាន្តផ្លព្ពះបិាកាែ់តម ដ ះដចាល។ 
រីឯតម ណ្ដមាន្តផ្លព្ពះអ្ងគលសួតម ដ ះ ដដើមបីដោយមាន្តផ្លកាន្ត់ែដព្ចើន្ដ ើងដទ្ៀែ។ 3ោ យតដលខ្ុំបាន្ព្បាប ់



ដ្វើដោយអ្ន រាល់គ្មន បរិសុទ្ធរួចដៅដ ើយ។ 4ចូរសាិែដៅជាប់ន្ឹងខ្ុ ំដូចខំុ្សាែិដៅជាប់ន្ឹងអ្ន រាល់គ្មន តដរ។ ព្បសិន្ដបើតម មិន្សាិែដៅជាប់ន្ឹងដដើមដទ្ 
វាពុំោចបដងកើែផ្លដោយឯ ឯងបាន្ដ ើយ។ រីឯអ្ន រាលគ់្មន  ៏ដូដចាន ះតដរ ដបើមិន្សាិែដៅជាប់ន្ឹងខ្ុំដទ្ 
អ្ន រាល់គ្មន ពុំោចបដងកើែផ្លបាន្ទល់តែដសាះ។ 5ខ្ុំដន្ះដ ើយជាដដើមទ្ំោងំបាយជូរ អ្ន រាលគ់្មន ជាតម  អ្ន ណ្ដសាិែដៅជាប់ន្ឹងខ្ុំ 
ដ ើយខ្ុដំៅជាប់ន្ឹងអ្ន ដ ះ ដទ្ើបអ្ន ដ ះបដងកើែផ្លបាន្ដព្ចើន្។ ដបើោច់ពីខ្ុ ំអ្ន រាល់គ្មន ពុំោចដ្វើអ្វដី ើែដ ើយ។ 6អ្ន ណ្ដមិន្សាិែដៅជាប់ន្ឹងខ្ុំ 
អ្ន ដ ះដព្បៀបដូចជាតម តដលដគដបាះដចាលដៅខាងដព្ៅ ដ ើយសវិែដព្ ៀម។ ប ទ ប់ម  
ដគដរសីតម ទំងដ ះដបាះដៅ នុងដភលើងដ្ះអ្ស់ដៅ។ 7ដបើអ្ន រាល់គ្មន សាិែដៅជាប់ន្ឹងខ្ុ ំ
ដ ើយដបើោ យខ្ុំសាិែដៅជាប់ន្ឹងអ្ន រាល់គ្មន ចូរទ្លូសុំអ្វីៗាមតែអ្ន រាលគ់្មន  ព្បាថាន ចង់បាន្ចុះ 
ដ ះអ្ន រាល់គ្មន មុខតែបាន្ទ្ទួ្លជាមិន្ខាន្។ 8ព្ពះបិារបស់ខ្ុសំំតដងសរិីរងុដរឿង ដោយអ្ន រាល់គ្មន បដងកើែផ្លតផ្លបាន្ដព្ចើន្ ន្ិង 
ដោយអ្ន រាល់គ្មន ជាសិសសរបស់ខ្ុំតមន្។9ខ្ុំបាន្ព្ស ញ់អ្ន រាលគ់្មន  ដូចព្ពះបិាព្ស ញ់ខ្ុតំដរ។ 
ចូរទ្ុ ដសច ាពី្ស ញរ់បស់ខ្ុំដោយសាិែដៅជាប់ន្ឹងអ្ន រាល់គ្មន ចុះ។ 10ដបើអ្ន រាល់គ្មន ព្បែិបែាិាមបទ្បញ្ជា ទងំប ុ ម ន្របស់ខ្ុំ 
អ្ន រាល់គ្មន ពិែជាទ្ុ ដសច ាីព្ស ញ់របស់ខ្ុំ ដោយសាិែដៅជាប់ន្ឹងអ្ន រាលគ់្មន តមន្ ដូចខំុ្ព្បែិបែាិាមបទ្បញ្ជា ទងំប ុ ម ន្របសព់្ពះបិា 

ដ ើយទ្ុ ដោយដសច ាពី្ស ញរ់បសព់្ពះអ្ងគសាិែដៅជាប់ន្ឹងខ្ុំតដរ។ 11ខ្ុំបាន្ន្ិយាយដសច ាីទំងដន្ះព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន  
ដដើមបីដោយអ្ំណររបស់ខ្ុសំាិែដៅ នុងអ្ន រាល់គ្មន  ដ ើយដដើមបីដោយអ្ន រាលគ់្មន មាន្អ្ំណរដពញល ខណៈ។ 12ដន្ះជាបទ្បញ្ជា របស់ខ្ុំ 
ចូរអ្ន រាល់គ្មន ព្ស ញគ់្មន ដៅវិញដៅម  ដូចខំុ្បាន្ព្ស ញ់អ្ន រាលគ់្មន តដរ។13គ្មម ន្ន្រណ្ដមាន្ដសច ាពី្ស ញខ់ាល ំងជាងអ្ន តដលស ូបាូរជីវិែ 



ដដើមបីមិែាសំ ញរ់បស់ខលួន្ដ ះដ ើយ។ 14ដបើអ្ន រាល់គ្មន ព្បព្ពឹែាាមដសច ាីតដលខ្ុំបាន្បង្ហគ ប់ម  
អ្ន រាល់គ្មន ពិែជាមិែាសំ ញ់របស់ខ្ុំតមន្។ 15ខ្ុំមិន្ចាែ់ទ្ុ អ្ន រាលគ់្មន ជាអ្ន បំដរដីទ្ៀែដទ្ 
ដព្ោះអ្ន បំដរីមិន្យល់ ិចាការតដលមាា ស់របស់ខលួន្ព្បព្ពឹែាដ ះដ ើយ។ ខ្ុំចាែ់ទ្ុ អ្ន រាល់គ្មន ជាមិែាសំ ញ់ ដបិែអ្វីៗ តដលខ្ុំបាន្ឮពពី្ពះបិាម  
ខ្ុំ ៏បាន្ព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងដ ើយតដរ។16មិន្តមន្អ្ន រាល់គ្មន ដទ្តដលបាន្ដព្ជើសដរីសខ្ុំ គឺខ្ុដំទ្ដែើតដលបាន្ដព្ជើសដរសីអ្ន រាល់គ្មន  
ដ ើយបាន្តែងាំងអ្ន រាល់គ្មន ដោយដៅ ន្ិង បដងកើែផ្ល ព្ពមទំងដោយផ្លរបស់អ្ន រាល់គ្មន ដៅសាិែដសារ។ 
ដូដចនះអ្វីៗតដលអ្ន រាលគ់្មន ទ្ូលសូមពពី្ពះបិា នុង មខ្ុំ 
ព្ពះអ្ងគនឹ្ងព្បទន្ដោយអ្ន រាលគ់្មន ពុខំាន្។ 17រីឯដសច ាីតដលខំុ្បង្ហគ ប់អ្ន រាល់គ្មន ដ ះគឺព្ែូវព្ស ញគ់្មន ដៅវញិដៅម »។ 18«ព្បសិន្ដបើមន្ុសស
ដោ សអប់អ្ន រាល់គ្មន  ចរូដឹងថា ដគបាន្សអប់ខ្ុំមុន្សអប់អ្ន រាល់គ្មន ដៅដទ្ៀែ។ 19ព្បសិន្ដបើអ្ន រាល់គ្មន ដ ើែម ពីដោ ីយ៍ 
ដ ះដោ ីយ៍មុខជាព្ស ញ់អ្ន រាលគ់្មន  ដព្ោះអ្ន រាល់គ្មន ដៅខាងដគ។ ប ុតន្ា ខ្ុំបាន្យ អ្ន រាល់គ្មន ដចញពីចំដណ្ដមដោ ីយ៍ម  
ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន មិន្ដ ើែពីដោ ីយ៍ដទ្ ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាដោ ីយ៍សអបអ់្ន រាល់គ្មន ។ 20ចូរន្ឹ ចាោំ យតដលខ្ុំបាន្ន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន ថា 

"អ្ន បំដរីមិន្្ំជាងមាា សដ់ ើយ"។ ព្បសិន្ដបើដគដបៀែដបៀន្ខ្ុំ ដគមុខជាដបៀែដបៀន្អ្ន រាល់គ្មន  ព្បសិន្ដបើដគព្បែិបែាាិមោ យខ្ុំ 
ដគមុខជាព្បែិបែាាិមោ យរបស់អ្ន រាល់គ្មន តដរ។ 21ប ុតន្ា ដគព្បព្ពឹែាអ្ំដពើទំងដ ះចំដោះអ្ន រាល់គ្មន  ដព្ោះតែ មខ្ុំ 
ដ ើយដគពុំបាន្សាគ លព់្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុំដោយម ដទ្។ 22ព្បសិន្ដបើខ្ុំមិន្បាន្ម  នុងដោ ដន្ះ ដ ើយមិន្បាន្ន្ិយាយព្បាប់ដគដទ្ 
ដគគ្មម ន្ជាបប់ាបអ្វីដសាះ។ ប ុតន្ា ឥ ូវដន្ះដគគ្មម ន្អ្វីដោះសារអ្ំពបីាបរបស់ខលួន្ដ ើយ។ 23អ្ន ណ្ដសអប់ខ្ុ ំ



អ្ន ដ ះ ៏សអប់ព្ពះបិារបស់ខ្ុតំដរ។ 24ព្បសិន្ដបើខ្ុំមិន្បាន្ដ្វើ ិចាការ  នងុចំដណ្ដមពួ ដគជា ិចាការតដលគ្មម ន្ន្រណ្ដមាន  ប់ាន្ដ្វើដទ្ដ ះ 
ដគមុខជាមិន្ជាបប់ាបអ្វីដ ើយ តែឥ វូដន្ះដគបាន្ដ ើញ 

ដ ើយសអប់ទំងខ្ុំសអបទ់ំងព្ពះបិាខ្ុដំទ្ៀែផ្ង25គឺព្សបាមដសច ាីតដលមាន្តចងទុ្  នុងវិន័្យរបសដ់គថា 

"ដគបាន្សអប់ខ្ុំដោយគ្មម ន្មលូដ ែុអ្វដី ើយ"។ 26រីឯព្ពះដ៏ជួយការោរ តដលខ្ុំន្ឹងចាែ់ពីព្ពះបិាដោយម រ អ្ន រាល់គ្មន  
គឺជាព្ពះវិញ្ជា ណតដលសតំដងដសច ាីពិែ ព្ពះអ្ងគដចញពីព្ពះបិាម ។ កាលណ្ដព្ពះអ្ងគយាងម ដល់ 
ព្ទ្ង់នឹ្ងដ្វើជាប ទ ល់អ្ំពីខ្ុំ 27ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន  ដ៏្វើជាប ទ ល់អ្ំពីខ្ុំតដរ ពីដព្ោះអ្ន រាលគ់្មន ដៅជាមយួខ្ុំ ាំងពដីដើមដរៀងម ។ 
 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 16 

1ខ្ុំន្ិយាយដសច ាីទំងដន្ះ ព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន  ដដើមបី ុដំោយអ្ន រាល់គ្មន រវាែចិែាង្ហ ដចញពីជំដន្ឿ។ 2ដគន្ឹងបដណា ញអ្ន រាល់គ្មន ដចញពីសាោព្បជុំ 
ដ ើយដៅនលៃដព្កាយ អ្ស់អ្ន តដលសមាល ប់អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹ សាម ន្ថាខលួន្ដគ្មរពបដំរីព្ពះជាមាា ស់។ 3ដគដ្វើដូដចនះ ម ពីដគមិន្បាន្សាគ ល់ព្ពះបិា 

ដ ើយ ៏មិន្សាគ ល់ខ្ុំផ្ង។ 4ខ្ុំន្ិយាយដសច ាដីន្ះព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន  លុះដល់ដពល ំណែ់ អ្ន រាលគ់្មន ន្ឹងនឹ្ ដ ើញថា ខ្ុំបាន្ព្បាប់អ្ន រាល់ 
គ្មន រួចដព្សចដ ើយ។ កាលពីមុន្ ខ្ុំមិន្បាន្ន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ដទ្ ពីដព្ោះកាលដណ្ដះខ្ុំដៅជាមយួអ្ន រាល់ គ្មន ដៅដ ើយ»។ 5«ឥ ូវដន្ះ 
ខ្ុំដៅឯព្ពះអ្ងគតដលបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម  ដ ើយ នុងចំដណ្ដមអ្ន រាល់គ្មន  គ្មម ន្ន្រណ្ដសរួខ្ុំថា"ដែើដោ អ្ដ្ាើញដៅណ្ដ"ដ ើយ។ 6ដពលឮខ្ុំន្ិយាយដូដចនះ 
អ្ន រាល់គ្មន ព្ពយួចិែាខាល ំងណ្ដស់។ 7ប ុតន្ា ខ្ុំសូមព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ាមព្ែងថ់ា ដបើខ្ុំដៅ ដទ្ើបមាន្ព្បដយាជន្៍ដលអ់្ន រាល់គ្មន ។ 



ដបើខ្ុំមនិ្ដៅដទ្ព្ពះដ៏ជួយការោរមិន្យាងម រ អ្ន រាល់គ្មន ដ ើយ។ ផ្ទុយដៅវញិ ដបើខ្ុំដៅ 

ខ្ុំន្ឹងចាែ់ព្ពះអ្ងគដោយម រ អ្ន រាលគ់្មន ។ 8កាលណ្ដព្ពះអ្ងគយាងម ដល់ ព្ពះអ្ងគនឹ្ងបញ្ជា  ់ដោយមន្សុសដោ ដឹងថា ដគយល់ខសុអ្ំពីបាប 
អ្ំពីដសច ាីសុចរិែ ន្ិង អ្ំពីការកាែដ់ទស។ 9ដគយល់ខសុអ្ំពីបាប ដព្ោះដគមិន្ដជឿដលើខ្ុំ 10អ្ំពីដសច ាីសុចរែិដព្ោះខ្ុំដៅឯព្ពះបិា 

ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងមិន្ដ ើញខ្ុដំទ្ៀែដទ្ 11អ្ំពីការកាែដ់ទស 

ដព្ោះដៅហាវ យរបស់មន្ុសសដោ ដន្ះបាន្ទ្ទ្ួលដទសរួចដ ើយ។ 12ខ្ុមំាន្ដសច ាីឯដទ្ៀែៗជាដព្ចើន្ តដលព្ែវូន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន  
តែអ្ន រាល់គ្មន ពុោំចទ្ទ្ួលដៅដពលដន្ះបាន្ដទ្។ 13កាលណ្ដព្ពះវញិ្ជា ណនន្ដសច ាីពិែយាងម ដល់ 
ព្ពះអ្ងគនឹ្ងតណ ំអ្ន រាលគ់្មន ដោយសាគ ល់ដសច ាីពិែព្គប់ជំពូ  ដបិែដសច ាដីផ្សងៗតដលព្ពះអ្ងគតលលង មិន្ដចញម ពីព្ពះអ្ងគផ្ទទ ល់ដទ្ 
គឺព្ពះអ្ងគតលលងតែដសច ាីណ្ដតដលព្ទ្ងព់្ពះសណ្ដា ប់ឮ ព្ពមទំងមាន្ព្ពះបន្ទលូព្បាបដ់ោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹង 
អ្ំពីដ ែុការណ៍តដលព្ែូវដ ើែមាន្ដៅនលៃមុខផ្ង។14ព្ពះអ្ងគនឹ្ងសតំដងសរិរីុងដរឿងរបស់ខ្ុំ ដព្ោះព្ពះអ្ងគទ្ទ្ួលដសច ាីទំងអ្ស់ពីខ្ុ ំ
យ ម ព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ។ 15អ្វីៗតដលព្ពះបិាមាន្ទំងប ុ ម ន្សុទ្ធតែជារបស់ខ្ុំទំងអ្ស់។ ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាខ្ុំដោលថា 

ព្ពះអ្ងគទ្ទ្ួលដសច ាទីំងអ្ស់ពីខ្ុំយ ម ព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន »។ 16«បន្ាចិដទ្ៀែ អ្ន រាល់គ្មន តលងដ ើញខ្ុដំ ើយ តែបន្ាិចដព្កាយម ដទ្ៀែ 
អ្ន រាល់គ្មន នឹ្ងដ ើញខំុ្វញិ»។ 17សិសសខលះសរួគ្មន ថា៖ «ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា "បន្ាិចដទ្ៀែ អ្ន រាលគ់្មន តលងដ ើញខ្ុំ តែបន្ាិចដព្កាយម ដទ្ៀែ 
អ្ន រាល់គ្មន នឹ្ងដ ើញខំុ្វញិ" ដ ើយថា "ខ្ុំន្ឹងដៅឯព្ពះបិា" ដែើព្ពះអ្ងគចង់មាន្ព្ពះបន្ទូលអ្ំពីអ្វី?»។18ដគសួរគ្មន ដទ្ៀែថា៖ 
«ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា "បន្ាិចដទ្ៀែ"ដ ះ ដែើព្ពះអ្ងគចង់មាន្ព្ពះបន្ទលូអ្ំពីអ្វីដយើងមិន្យល់ដសាះ!»។ 19ព្ពះដយស ូព្ជាបថាដគចង់សរួព្ពះអ្ងគ 



ដទ្ើបព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «អ្ន រាល់គ្មន សរួគ្មន ដៅវញិដៅម  ចង់ដឹងអ្ំពីោ យតដលខ្ុំព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ថាបន្ាិចដទ្ៀែ អ្ន រាល់គ្មន តលងដ ើញខ្ុំ 
តែបន្ាិចដព្កាយម ដទ្ៀែ អ្ន រាល់គ្មន នឹ្ងដ ើញខំុ្វិញ"។ 20ខ្ុសំុំព្បាប់ដោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាសថ់ា អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងព្ទ្ដហាយដំសា សដព្ងង 
តែមន្ុសសដោ ន្ឹងអ្រសបាយ អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងដ ើែទុ្ ខព្ពួយ ប ុតន្ា 
ទ្ុ ខព្ពួយរបស់អ្ន រាល់គ្មន នឹ្ងតព្បដៅជាអំ្ណរសបាយវិញ។21ដពលស្ដសាីមាន  ់ដ ៀប្លងទ្ដន្ល  ងតែងព្ពយួចិែាណ្ដស់ 
ដព្ោះដលដ់ពលតដល ងព្ែូវវចឺាប់ លុះដល់សំរាល ូន្រួចដ ើយ  ង ដ៏ភលចការវឺចាបទ់ំងប ុ ម ន្អ្សរ់លីង  ងសបាយចិែា 
ដព្ោះមាន្មន្សុសមាន  ់ដ ើែម  នុងដោ ដន្ះ។ 22អ្ន រាលគ់្មន  ៏ដូដចាន ះតដរ ឥ ូវដន្ះអ្ន រាលគ់្មន ព្ពួយចិែា ប តុន្ា ខ្ុំន្ឹងជួបអ្ន រាល់គ្មន សាជាលមី 
អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងសបាយចិែា ដ ើយគ្មម ន្ន្រណ្ដដ យ អ្ំណរសបាយដចញពចីិែាអ្ន រាល់គ្មន បាន្ដ ើយ។ 23ដៅដពលដ ះ 
អ្ន រាល់គ្មន តលងសួរអ្វីពីខំុ្ដទ្ៀែដ ើយ។ ខ្ុំសុំព្បាប់ដោយអ្ន រាល់គ្មន ដឹងចាសថ់ា អ្វីៗតដលអ្ន រាលគ់្មន ទ្ូលសូមព្ពះបាិ នុង មខ្ុំ 
ព្ពះអ្ងគមុខជាព្បទន្ដោយអ្ន រាល់គ្មន មិន្ខាន្។ 24ម ទ្លដ់ពលដន្ះ អ្ន រាល់គ្មន ពុំទន្ប់ាន្ទ្ូលសូមអ្វី នុង មខ្ុំដទ្ ចូរទ្ូលសូមដៅ 

អ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងបាន្ទ្ទួ្ល ដ ើយអ្ន រាល់គ្មន ន្ឹងមាន្អ្ំណរដពញល ខណៈ»។ 25«ខ្ុំបាន្ន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន  អ្ំពីដសច ាីទំងដន្ះ ដោយដព្បើព្បសាន ។ 
បន្ាិចដទ្ៀែ ខ្ុំន្ឹងន្ិយាយព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន យា ងចាស់ៗអ្ំពីព្ពះបិា ខ្ុំមិន្ដព្បើព្បសាន ដទ្ៀែដទ្។26ដៅព្គ្មដ ះ កាលណ្ដអ្ន រាល់គ្មន ទ្លូសូមអ្វីៗពពី្ពះបិា 

 នុង មខ្ុ ំខ្ុំមិន្ព្បាប់អ្ន រាលគ់្មន ថា ខ្ុនំ្ឹងអ្ងវរព្ពះអ្ងគដោយអ្ន រាល់គ្មន ដ ើយ 27ដបិែព្ពះបិាមាន្ព្ពះ ឫទ្័យព្ស ញ់អ្ន រាល់គ្មន  
ដព្ោះអ្ន រាលគ់្មន បាន្ព្ស ញ់ខ្ុំ ដ ើយដជឿថាខ្ុំដចញពពី្ពះជាមាា ស់ម ។ 28ខ្ុំបាន្ដចញពពី្ពះបិាម  នុងដោ ដន្ះ ដ ើយឥ វូ 
ខំុ្ដចញពីដោ ដន្ះដៅឯព្ពះបិាវិញ»។29ពួ សសិសទ្លូព្ពះអ្ងគថា៖ «ឥ ូវដន្ះ ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទលូយា ងចាស់ៗម ដយើងខ្ុ ំ



ដ ើយព្ពះអ្ងគមិន្ដព្បើព្បសាន ដទ្ៀែដទ្។ 30ឥ វូដន្ះ ដយើងខ្ុំដឹងថាព្ពះអ្ងគដវវងយល់ព្គបដ់សច ាីទំងអ្ស់ មិន្បាច់មាន្ន្រណ្ដទ្ូលសួរព្ពះអ្ងគដ ើយ។ 
ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាដយើងខ្ុំដជឿថា ព្ពះអ្ងគដចញម ពីព្ពះជាមាា ស់តមន្»។ 31ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅដគថា៖ 
«ឥ ូវដន្ះអ្ន រាល់គ្មន ដជឿតមន្ឬ! 32ប តុន្ាដពល ំណែ់ម ដល់គឺដពលដន្ះដ ើយ អ្ន រាលគ់្មន ន្ឹងព្ែូវខាា ែ់ខាា យ មាន  ់ៗដៅាមផ្លូវដរៀងៗខលួន្ 
ដបាះបង់ដចាលខ្ុំដោយដៅមាន  ់ឯង។ ាមពិែ ខ្ុំមិន្ដៅមាន  ់ឯងដទ្ មាន្ព្ពះបិាគង់ដៅជាមួយខ្ុំ។ 33ខ្ុំន្ិយាយព្បាប់ដដូចនះ 
ដដើមបីដោយអ្ន រាលគ់្មន បាន្ព្ប បដោយដសច ាសីុខសាន្ារួមជាមយួខ្ុំ។ អ្ន រាល់គ្មន ជួបនឹ្ងទ្ុ ខដវទ្ ដៅ នុងដោ  ប ុតន្ាចូរមាន្សងឃឹមដ ើង! 
ខ្ុំបាន្វនះដោ ដន្ះដ ើយ»។ 
 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 17 

1កាលព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចាន ះដ ើយ ព្ពះអ្ងគដងើបព្ពះភ័ស្ដ ាទ្ែដៅដលើដម មាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «បពិព្ែព្ពះបិា ឥ ូវដន្ះដលដ់ពល ំណែ់ដ ើយ 

សូមសំតដងសិររីុងដរឿងរបស់បុព្ែដ ើង ដដើមបីដោយបពុ្ែសំតដង សរិីរុងដរឿងរបស់ព្ពះបិាតដរ។ 2ព្ពះអ្ងគបាន្ព្បទន្ដោយបពុ្ែមាន្អ្ំណ្ដច 
ដលើមន្ុសសទំងអ្ស់ ដដើមបីដោយបុព្ែផ្ាល់ជីវិែអ្ស់ លបជានិ្ចា ដល់អ្ស់អ្ន តដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម បពុ្ែ។ 3រីឯជីវែិអ្ស់ លបជានិ្ចាដ ះ 
គឺដោយដគសាគ ល់ព្ពះអ្ងគ តដលជាព្ពះជាមាា ស់ ដ៏ពិែតែមយួគែ ់ន្ិង ដោយដគសាគ ល់ព្ពះដយស ូព្គសិា 
តដលព្ពះអ្ងគចាែដ់ោយម ។ 4ទ្ូលបងគំបាន្សំតដងសិរីរុងដរឿងរបស់ព្ពះអ្ងគដៅដលើតផ្ន្ដី 
ដ ើយទ្លូបងគំ ៏បាន្បដងាើយ ិចាការតដលព្ពះអ្ងគបញ្ជា ដោយទ្ូលបងគំដ្វើដ ះចប់សពវព្គប់តដរ។ 5ព្ពះបិាដអ្ើយ ឥ ូវដន្ះ 



សូមដលើ ែដមកើងទ្ូលបងគំដោយមាន្សិររីុងដរឿងដៅជិែព្ពះអ្ងគ គឺសិររីុងដរឿងតដល ទ្ូលបងគំធ្លល ប់មាន្ដៅជិែព្ពះអ្ងគ 
ាំងពីមុន្ ំដណើែពិភពដោ ម ។ 6ទ្ូលបងគំបាន្សំតដងព្ពះ មរបសព់្ពះអ្ងគដោយអ្ស់អ្ន  
តដលព្ពះអ្តងគញ ដចញពដីោ ដន្ះព្បទន្ម ទ្ូលបងគំសាគ ល់ដ ើយ។ អ្ន ទងំដ ះដៅដព្កាមការព្គប់ព្គងរបសព់្ពះអ្ងគ ព្ពះអ្ងគព្បទន្ដគម ដោយទ្លូបងគំ 
ដ ើយដគបាន្ព្បែិបែាិាមព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអ្ងគ។ 7ឥ វូដន្ះ អ្ន ទំងដ ះដឹងថា អ្វីៗតដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ទ្ូលបងគំ 
សុទ្ធតែម ពីព្ពះអ្ងគទំងអ្ស់ 8ដបិែទ្ូលបងគំបាន្ព្បគល់ព្ពះបន្ទូលតដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ទ្ូលបងគំដៅដោយដគ ដគបាន្ទ្ទ្ួលព្ពះបន្ទូលទំងដ ះ 
ដ ើយទ្ទ្លួសាគ ល់យា ងចាសថ់ា ទ្ូលបងគំបាន្ដចញម ពីព្ពះអ្ងគតមន្ 
ព្ពមទំងដជឿថាព្ពះអ្ងគបាន្ចាែ់ទ្ូលបងគំដោយម ដទ្ៀែផ្ង។ 9ទ្លូបងគំសមូអ្ងវរព្ពះអ្ងគ ដោយអ្ន ទំងដ ះ 
ទ្ូលបងគំមិន្អ្ងវរព្ពះអ្ងគដោយមន្ុសសដោ ដ ើយ គឺអ្ងវរដោយតែអ្ស់អ្ន តដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ទ្លូបងគំប ុដណ្ដណ ះ 
ដព្ោះអ្ន ទំងដ ះដៅដព្កាមការព្គបព់្គងរបស់ព្ពះអ្ងគ។ 10អ្វីៗ ជារបសព់្ពះអ្ងគ ៏ជារបស់ទ្ូលបងគំ ដ ើយអ្វីៗជារបស់ទ្ូលបងគំ ជ៏ារបស់ព្ពះអ្ងគតដរ។ 
ទ្ូលបងគំសំតដងសិរីរុងដរឿង នុងអ្ន ទំងដ ះ។ 11ទ្ូលបងគំមិន្ដៅ នុងដោ ដន្ះដទ្ៀែដទ្ រីឯអ្ន ទំងដ ះសាិែដៅ នងុដោ ដៅដ ើយ 

ដ ើយទូ្លបងគំដៅឯព្ពះអ្ងគវិញ។ ឱព្ពះបិាដ៏វិសុទ្ធដអ្ើយ! សូមតលរ ាអ្ន ទំងដ ះ ដោយព្ពះ មព្ពះអ្ងគផ្ង 
គឺព្ពះ មដន្ះដ ើយតដលព្ពះអ្ងគបាន្ព្បទន្ម ទូ្លបងគំ ដដើមបដីោយដគរួមគ្មន ជាអ្ងគតែមួយ 

ដូចដយើងជាអ្ងគតែមួយតដរ។ 12កាលទ្ូលបងគំដៅជាមយួអ្ន ទំងដ ះ ទ្ូលបងគំបាន្តលរ ាដគ ដោយព្ពះ មតដលព្ពះអ្ងគបាន្ព្បទន្ម ទ្ូលបងគំ។ 
ទ្ូលបងគំបាន្ការោរដគ ដ ើយគ្មម ន្ន្រណ្ដព្ែូវវិ សបាែ់បង់ដ ើយ ដលើ តលងតែមាន  ់តដលព្ែូវវិ ស 

ព្សបាមដសច ាីតដលមាន្តចងទ្ុ  នុងគមពីរប ុដណ្ដណ ះ។13ឥ ូវដន្ះ ទ្ូលបងគំដៅឯព្ពះអ្ងគដ ើយទ្លូបងគំន្ិយាយដដូចនះ 



ដពលទ្ូលបងគដំៅ នុងដោ ដន្ះដៅដ ើយ 

ដដើមបីដោយដគមាន្អ្ំណររបស់ទ្ូលបងគជំាអ្ំណរដ៏ដពញល ខណៈ។ 14ទ្លូបងគំបាន្ព្បទន្ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអ្ងគដោយដគ 
តែមន្ុសសដោ សអប់ដគពដីព្ោះដគមិន្ដ ើែពីន្ិសស័យ ដោ យី៍ដទ្ដូចជាទ្លូបងគំមិន្ដ ើែពីន្ិសស័យដោ ីយដ៍ន្ះតដរ។ 15ទ្ូលបងគំមិន្អ្ងវរព្ពះអ្ងគ 
ដោយយ ដគដចញពីដោ ដន្ះដ ើយគឺសូមព្ទ្ង់ដមាា ការោរដគពីអំ្ណ្ដចមារ ំណ្ដចវិញ។ 16ដគមិន្ដ ើែពីន្ិសសយ័ដោ ីយដ៍ទ្ 
ដូចទូ្លបងគំមិន្ដ ើែពីន្ិសសយ័ដោ ីយដ៍ន្ះតដរ។ 17សូមដព្បាសដគដោយវសិុទ្ធ ដោយសារដសច ាីពិែ 
គឺព្ពះបន្ទូលរបសព់្ពះអ្ងគដ ះដ ើយជាដសច ាីពិែ។18ទ្ូលបងគំចាែដ់គដោយដៅ នុងដោ  
ដូចព្ពះអ្ងគបាន្ចាែ់ទ្ូលបងគដំោយម  នុងដោ តដរ។ 19រីឯទូ្លបងគំវញិ ទូ្លបងគំបូជាជីវិែ 
ថាវ យព្ពះអ្ងគជាព្បដយាជន៍្ដល់ដគដដើមបដីោយដគបាន្វិសុទ្ធដោយសារដសច ាីពិែ។ 20ទ្ូលបងគំមិន្អ្ងវរព្ពះអ្ងគដោយតែអ្ន ទំងដន្ះប ុដណ្ដណ ះដទ្ 
គឺអ្ងវរដោយអ្ស់អ្ន ដជឿដលើទ្ូលបងគំ ាមរយៈោ យតដលអ្ន ទំងដន្ះតលលងព្បាប់ផ្ងតដរ 21សូមដោយដគទំងអ្ស់គ្មន រួមជាអ្ងគតែមយួ។ ឱព្ពះបិាដអ្ើយ! 

ព្ពះអ្ងគសាិែដៅជាប់ន្ឹងទ្ូលបងគ ំដ ើយទ្ូលបងគំសាិែដៅជាប់ន្ឹងព្ពះអ្ងគយា ងណ្ដ សូមដោយដគរួមគ្មន ជាអ្ងគតែមយួដៅ នុងដយើងយា ងដ ះតដរ 
ដដើមបីដោយមន្ុសសោ ដជឿថា ព្ពះអ្ងគបាន្ចាែ់ទ្ូលបងគំដោយម តមន្។22រីឯសរិីរុងដរឿងតដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ទ្ូលបងគំ 
ទ្ូលបងគំបាន្ព្បគល់ដៅដោយដគដ ើយ ដដើមបីដោយដគរួមគ្មន ជាអ្ងគតែមួយ ដចូដយើងជាអ្ងគតែមួយតដរ 23គឺដោយទ្ូលបងគំដៅ នុងដគ 
ព្ពះអ្ងគដៅ នុងទូ្លបងគំ ដដើមបីដោយដគរួមគ្មន ជាអ្ងគតែមួយពិែព្បា ដតមន្ ដ ើយមន្ុសសដោ ទ្ទួ្លសាគ លថ់ា ព្ពះអ្ងគបាន្ចាែ់ទ្ូលបងគំដោយម  
ព្ពមទំងទ្ទួ្លសាគ ល់ថា ព្ពះអ្ងគព្ស ញ់ដគ ដូចព្ពះអ្ងគព្ស ញ់ទ្លូបងគតំដរ។ 24ឱព្ពះបិាដអ្ើយ! 



ទ្ូលបងគំចង់ដោយអ្ស់អ្ន តដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ទូ្លបងគំ បាន្ដៅជាមួយទ្លូបងគំ ឯ តន្លងតដលទ្លូបងគំដៅដ ះតដរ 
ដដើមបីដោយដគដ ើញសរិីរុងដរឿងតដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ទ្ូលបងគំ ដព្ោះព្ពះអ្ងគបាន្ព្ស ញ់ទ្លូបងគំ 
ាំងពីមុន្ ំដណើែពិភពដោ ម ដម លះ។ 25ឱព្ពះបិាដស៏ុចរិែដអ្ើយ! មន្ុសសដោ ពុបំាន្សាគ ល់ព្ពះអ្ងគដទ្ រីឯទូ្លបងគំវិញ ទ្ូលបងគំសាគ ល់ព្ពះអ្ងគ 
ដ ើយអ្ន ទំងដន្ះ ៏ទ្ទ្ួលសាគ លថ់ាព្ពះអ្ងគបាន្ចាែ់ទ្ូលបងគំដោយម តមន្។26ទ្ូលបងគបំាន្សតំដងព្ពះ មព្ពះអ្ងគដោយដគសាគ ល់ 
ដ ើយទ្លូបងគំន្ឹងសំតដងដោយដគរឹែតែសាគ ល់តលមដទ្ៀែ ដដើមបីដោយដសច ាពី្ស ញ់របសព់្ពះអ្ងគចំដោះទូ្លបងគសំាិែដៅ នុងដគ 
ដ ើយទ្លូបងគំ ៏សាិែដៅ នុងដគតដរ»។ 
 

JOHN - យ ៉ូ ហាន 18 

1កាលព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចាន ះរួចដ ើយ ព្ពះអ្ងគយាងដៅខាង យដព្ជាះដ ព្ដូន្ ជាមួយពួ សិសស។ ដៅទ្ដី ះ មាន្សួន្ឧទ្ាន្មយួ 

ព្ពះអ្ងគយាងចូលដៅ នុងសួន្ឧទ្ាន្ដ ះជាមួយពួ សសិស។ 2រីឯយោូសជាអ្ន  បែ់ព្ពះអ្ងគ ៏សាគ ល់ តន្លងដ ះតដរ ដព្ោះជា តន្លងតដលព្ពះដយស ូ ន្ងិ 
ពួ សិសសធ្លល ប់ជួបជុំគ្មន ជាញឹ ញាប់។ 3ដូដចនះយូោស ំ ងទហាន្ ន្ិង  ងរ ាព្ពះវិហារចូលម  ទំងកាន្់ចន្លុះកាន្់ដគ្មមកាន្់ោវុ្ផ្ង។ 
ពួ  យ បូជាចារយ ន្ិង ពួ ខាងគណៈផ្ទរសីុី បាន្ចាែ់អ្ន ទំងដ ះដោយម ។ 4ព្ពះដយស ដូវវងយលដ់ ែុការណ៍ទំងប  ុម ន្តដលព្ែូវដ ើែដល់ព្ពះអ្ងគ 
ព្ពះអ្ងគ ៏យាងដៅមុខ មាន្ព្ពះបន្ទូលសួរដគថា៖ «អ្ន រាល់គ្មន ម រ ន្រណ្ដ?»។ 5ដគទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «រ ដ ម្ ះដយស ជូាអ្ន ភូមិណ្ដសាតរ៉ាែ»។ 
ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «គឺខ្ុំ នឹងដ ើយ»។ រីឯយោូសជាអ្ន  បែ់ព្ពះអ្ងគ ៏ដៅជាមយួពួ ដគតដរ។ 6កាលព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា 



"គឺខ្ុំ នឹងដ ើយ" ដូដចនះដគលយដព្កាយ ដ ើយដួលោចផ់្ទៃ រទំងអ្ស់គ្មន ។ 7ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលសរួដគមាងដទ្ៀែថា៖ «អ្ន រាល់គ្មន ម រ ន្រណ្ដ?» 

ដគទ្ូលថា៖ «រ ដ ម្ ះដយស ូ ជាអ្ន ភូមិណ្ដសាតរ៉ាែ»។8ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ «ខ្ុំបាន្ព្បាប់អ្ន រាល់គ្មន ថា ខ្ុំ នឹងដ ើយ 

ដបើអ្ន រាល់គ្មន ម រ ខ្ុ ំទ្ុ ដោយអ្ន ទងំដន្ះដចញដៅចុះ»។9ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះ ព្សបាមដសច ាីតដលព្ពះអ្ងគបាន្តលលងទ្ុ ម ថា 

"អ្ស់អ្ន តដលព្ពះអ្ងគព្បទន្ម ទ្លូបងគំ ឥែមាន្ន្រណ្ដមាន  ់ព្ែូវវ ិសដ ើយ" 

»។ 10ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសមាន្ោវមួយគ្មែ់ ូែកាប់អ្ន បំដរមីាន  ់របសដ់ោ មហាបូជាចារយោច់សលឹ ព្ែដចៀ សាា ំ 
អ្ន បំដរីដ ះដ ម្ ះមា ល ុស។ 11ព្ពះដយស ូមាន្ ព្ពះបន្ទូលដៅដោ ដពព្ែុសថា៖ «ស  ោវដៅ នុងដព្សាមវិញដៅ 

ដែើអ្ន មិន្ចង់ដោយខ្ុំផ្ឹ ពតីពងនន្ទ្ុ ខលំបា  តដលព្ពះបិាព្បទន្ម ខ្ុំដទ្ឬ?»។ 12ពួ ទហាន្ ន្ិង ដមបញ្ជា ការរបស់ដគ 
ព្ពមទំង ងរ ាព្ពះវិហាររបស់ជន្ជាែិយូោ  គំ្មន ចាប់ព្ពះដយស ដូ ើយចងព្ពះអ្ងគ។ 13ដគ ំព្ពះអ្ងគដៅជួបដោ ោណមុន្ដគ 
ដព្ោះដោ ព្ែូវជាឪពុ ដ ម របស់ដោ ន ផ្ទស តដលកាន្់ែតំណងជាមហាបូជាចារយដៅឆ្ងន ដំ ះ 14គឺដោ ន ផ្ទសដន្ះដ ើយ 

តដលបាន្ដោយដយាបលដ់ៅជន្ជាែយិូោថា "គរួដោយមន្សុសតែមាន  ់សាល ប់ 
ជាព្បដយាជន៍្ដល់ព្បជារាស្ដសា"។ 15ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសដដើរាមព្ពះដយស ូជាមួយសសិសមាន  ់ដទ្ៀែ ដោ មហាបូជាចារយសាគ លស់ិសសមាន  ់ដ ះ 
ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាគ្មែ់ោចចូលជាមួយព្ពះដយស ូ ដៅទ្ធី្លល ខាង នុងដំណ្ដ ់របស់ដោ មហាបូជាចារយ។ 16រឯីដោ ដពព្ែុសវិញ 

គ្មែ់វរដៅខាងដព្ៅត បរមាែទ់វ រ។ សិសសតដលដោ មហាបូជាចារយសាគ លដ់ ះ  ៏ដចញម ន្ិយាយជាមួយស្ដសាមីាន  ់ជាអ្ន យាមទវ រ 
ដ ើយ ំដោ ដពព្ែុសចូលដៅខាង នងុតដរ។ 17ស្ដសាីបំដរជីាអ្ន យាមទវ រនិ្យាយដៅកាន់្ដោ ដពព្ែុសថា៖ 



«អ្ន ឯងជាសិសសរបស់អ្ន ដ ះតដរតមន្ឬ?»។ ដោ ដពព្ែុសែបថា៖ «ដទ្! មិន្តមន្ដទ្!»។ 18ពួ អ្ន បំដរីរបសដ់ោ មហាបូជាចារយ ន្ិង 
 ងរ ាព្ពះវិហារ ំគ្មន បង្ហក ែ់ដភលើងោំងដព្ោះដពលដ ះរង្ហណ្ដស់។ 
ដោ ដពព្ែុស ៏ដៅោំងដភលើងជាមួយព ួដគតដរ។ 19ដោ មហាបជូាចារយសួរព្ពះដយស ូអ្ំពីពួ សិសសរបសព់្ពះអ្ងគ ន្ិង 
អ្ំពីដសច ាីតដលព្ពះអ្ងគបដព្ងៀន្។20ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅដោ វិញថា៖ «ខ្ុំបាន្ន្ិយាយ ដោយដចញមុខព្បាប់មន្ុសសដោ  
ខ្ុំតែងបដព្ងៀន្ដៅ នុងសាោព្បជុំ ន្ិង ដៅ នុងព្ពះវិហារ ជា តន្លងតដលជន្ជាែិយូោទំងអ្ស់ជួបជំុគ្មន  
គឺឥែន្ិយាយ នុងទ្ីោ ់ ំបាំងដទ្។ 21ដ ែុដូចដមាចបាន្ជាដោ សួរខ្ុ?ំ សូមដោ សរួអ្ស់អ្ន តដលបាន្ឮដសច ាីខ្ុំន្ិយាយដ ះដៅ 

ដបិែដគសុទ្ធតែដឹងអ្ំពីអ្វីៗតដលខ្ុំបាន្ន្យិាយ»។ 22ដពលឮព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចាន ះ ទហាន្មាន  ់ នុង ងរ ាព្ពះវិហារតដលវរដៅត បរដ ះ 
ទ្ះ ដំផ្លៀងព្ពះអ្ងគទំងដោលថា៖ 
«ដមាច ៏អ្ន ឯងហា ន្ដ្លើយរដបៀបដន្ះដៅដោ មហាបូជាចារយ!»។23ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅទហាន្ដ ះវិញថា៖ «ដបើខ្ុំន្ិយាយខុស្គង 
សុំព្បាបដ់មើល!៍ ដែើមាន្្គងព្ែង់ណ្ដ! តែដបើខ្ុំនិ្យាយព្ែឹមព្ែូវ ដមាច ៏អ្ន វាយខ្ុំ?»។ 24ដពលដ ះដោ ោណប្ាូន្ព្ពះអ្ងគ 
ទំងជាប់ចំណងដៅដោ ន ផ្ទសជាមហាបូជាចារយ។ 25ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសោំងដភលើងដៅទី្ដ ះ។ មាន្ដគសរួដោ ថា៖ 
«អ្ន ឯងជាសិសសរបស់អ្ន ដ ះតដរតមន្ឬ?»។ ដោ ដពព្ែុសព្បត  ថា៖ «ដទ្! 
មិន្តមន្ដទ្!»។ 26មាន្អ្ន បដំររីបស់មហាបូជាចារយមាន  ់ព្ែូវជាបងបអូន្នឹ្ងអ្ន  តដលដោ ដពព្ែុសកាប់ោច់សលឹ ព្ែដចៀ  ដោលថា៖ 
«ខ្ុ ំ៏បាន្ដ ើញអ្ន ឯងដៅ នុងសួន្ជាមួយគ្មែ់តដរ!»។ 27ដោ ដពព្ែុសព្បត  សាជាលមីមាងដទ្ៀែ។ រំដពចដ ះ 



ព្សាប់តែមាន្រ់ង្ហវដ ើង។ 28ប ទ បម់  ដគបដណា ើរព្ពះដយស ដូចញពីដំណ្ដ ់ដោ ន ផ្ទស ដៅប ទ យរបស់ដោ ដទ្សាភិបាល។ ដពលដ ះ 
ភលឺព្សាងៗដ ើយ។ ជន្ជាែិយោូពុំបាន្ចូល នុងប ទ យដទ្ ដព្ោះដគខាល ចមាន្បាប 
 ំដោយដ្វើពិ្ីជប់ដលៀង នុងឱកាសបណុយចមលងមិន្បាន្។ 29ដដូចនះដោ ពី ែដចញម ជួបពួ ដគសួរថា៖ 
«ដែើអ្ន រាល់គ្មន ដចាទ្ព្បកាន្់អ្ន ដន្ះអំ្ពីដរឿងអ្វី?»។ 30ដគជំរាបដោ ថា៖ «ព្បសិន្ដបើគ្មែ់មិន្បាន្ព្បព្ពឹែាអ្ដំពើទ្ុចារិែដទ្ 
ដយើងខ្ុំ គំ្មែ់ម ជូន្ដោ ដ្វើអ្វ!ី»។ 31ដោ ពី ែមាន្ព្បសាសន្៍ដៅដគថា៖ «ចូរអ្ន រាលគ់្មន យ គ្មែ់ដៅវិនិ្ចឆ័យដទស 

ាមវិន័្យរបស់អ្ន រាលគ់្មន ដៅ»។ ជន្ជាែិយូោជំរាបដៅដោ វិញថា៖ «ដយើងខំុ្គ្មម ន្សិទ្ធពិ្បហារជីវិែអ្ន ណ្ដដសាះដ ើយ»។ 32ដគន្ិយាយដដូចនះ 
ព្សបាមដសច ាីតដលព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលអ្ំពីរដបៀបព្ពះអ្ងគព្ែូវដសាយទ្ិវងគែ។33ដោ ពី ែចូលដៅ នុងប ទ យវញិ រួចដៅព្ពះដយស ូម សរួថា៖ 
«ដែើអ្ន ជាដសាចរបស់ជន្ជាែិយោូតមន្ឬ?»។ 34ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ «ដោ មាន្ព្បសាសន្ដ៍ូដចនះ ដែើម ពីគំន្ិែរបស់ដោ ផ្ទទ ល់ ឬ 
មាន្អ្ន ដផ្សងដទ្ៀែជំរាបដោ ?»។ 35ដោ ពី ែែបវិញថា៖ «ខ្ុំមនិ្តមន្ជាជន្ជាែយិូោដទ្! គឺជន្ជាែរិបស់អ្ន  ន្ិង ពួ  យ បូជាចារយដទ្ដែើ 
តដលបាន្ប្ាូន្អ្ន ម ខ្ុ ំដែើអ្ន បាន្ដ្វើអ្វ?ី»។ 36ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖ «រាជយរបស់ខ្ុំមិន្តមន្ដៅ នុងដោ ដន្ះដទ្។ 
ព្បសិន្ដបើរាជយរបស់ខ្ុដំៅ នុងដោ ដន្ះតមន្ ពួ បំដរីរបស់ខ្ុំមុខជា ំគ្មន ែយុទ្ធមិន្ដោយដគប្ាូន្ខ្ុំដៅ នុង ណ្ដា ប់នដរបស់សាសន្យ៍ូោបាន្ដ ើយ។ ប ុតន្ា 
រាជយរបស់ខ្ុ ំមិន្តមន្ដៅដោ ដន្ះដទ្»។ 37ដោ ពី ែទ្ូលសួរព្ពះអ្ងគថា៖ «ដបើដូដចនះ ដែើអ្ន ជាដសាចតមន្ឬ?»។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលែបថា៖«ដោ ដទ្ដែើ តដលមាន្ព្បសាសន្ថ៍ា ខ្ុជំាដសាច។ ខ្ុំដ ើែម  ដ ើយខ្ុំម  នុងដោ ដន្ះ ដដើមបីផ្ាល់ស ខភីាពអ្ំពីដសច ាីពិែ 
អ្ន ណ្ដដ ើែពីដសច ាីពិែ អ្ន ដ ះន្ឹងសាា ប់សំដ ងខ្ុ»ំ។ 38ដោ ពី ែទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «អ្វីដៅដសច ាីពិែដ ះ?»។ 



ដោ ពី ែមាន្ព្បសាសន្៍ដូដចាន ះដ ើយ  ៏ដចញដៅជួបជន្ជាែយិូោជាលមីមាងដទ្ៀែ 
ព្បាប់ថា៖«ខ្ុំពុំដ ើញអ្ន ដន្ះមាន្ដទសអ្វីដសាះដ ើយ។39ាមទ្ំដន្ៀមទ្មាល ប់របស់អ្ន រាល់គ្មន  ខ្ុំព្ែវូដោះតលងអ្ន ដទសមាន  ់ នុងឱកាសបុណយចមលង។ 
ដែើអ្ន រាល់គ្មន ចង់ដោយខ្ុដំោះតលងដសាចយូោឬដទ្?»។ 40ដពលដ ះដគ ំគ្មន តព្ស ដ ើងសាជាលមថីា៖ « ុំដោះតលងអ្ន ដន្ះដ ើយ 

សូមដោះតលងបារា៉ា បាសវិញ»។ រីឯដ ម្ ះបារា៉ា បាសដន្ះជាដចារនព្ព។ 
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1ដពលដ ះ 
ដោ ពី ែបង្ហគ ប់ដោយទហាន្យ ព្ពះដយស ដូៅវាយន្ឹងរោំែ់។ 2ពួ ទហាន្យ ប ល ម ព្ ងដ្វើជាម ុដបោំ ់ព្ពះសិរសាព្ពះអ្ងគដ ើយយ ោវពណ៌
ព្  មទ្ុំម ោ ដ់ោយព្ពះអ្ងគតដរ។ 3ប ទ ប់ម  ដគ គំ្មន ចូលដៅជិែព្ពះអ្ងគ ទំងដោលថា៖ «ដសាចយោូដអ្ើយ!សូមថាវ យបងគំ» 

ដ ើយ ៏ទ្ះ ំដផ្លៀងព្ពះអ្ងគ។ 4ដោ ពី ែ ដចញដៅជួបជន្ជាែយិូោ សាជាលមីមាន្ព្បសាសន្៍ដៅដគថា៖ «ដមើល៍ខ្ុំ ំគ្មែ់ម ខាងដព្ៅ 

ដដើមបីដោយអ្ន រាលគ់្មន ដឹងថា ខ្ុំពុំដ ើញអ្ន ដន្ះមាន្ដទសអ្វីដសាះ»។ 5ដពលដ ះ ព្ពះដយស ូយាងដចញម  ទំងោ ់ភួងប ល ជាម ុដ ន្ិង 
ោ ់ោវពណ៌ព្  មទ្ុំផ្ង។ ដោ ព ីែមាន្ព្បសាសន្៍ដៅដគថា៖ «ដមើល៍ មន្ុសស នឹងដ ើយ!»។ 6កាលពួ  យ បូជាចារយ ន្ិង 
 ងរ ាព្ពះវិហារដ ើញព្ពះអ្ងគដគ គំ្មន តព្ស ដ ើងថា៖ «ឆ្ងក ងដៅ! ឆ្ងក ងដៅ!»។ ដោ ពី ែមាន្ព្បសាសន្ថ៍ា៖ 
«ចូរអ្ន រាល់គ្មន យ គ្មែ់ដៅឆ្ងក ងខលួន្ឯងដៅ ដបិែខ្ុំពុំដ ើញអ្ន ដន្ះមាន្ដទសអ្វីដសាះ»។ 7ជន្ជាែិយោូជំរាបដោ ពី ែថា៖ 



«ដយើងខំុ្មាន្ព្ ឹែយវិន័្យដ ើយាមព្ ឹែយវិន័្យដ ះ ជន្ដន្ះព្ែវូតែសាល ប់ ដព្ោះគ្មែ់ាំងខលួន្ជាព្ពះបុព្ារបសព់្ពះជាមាា ស់ 
»។ 8កាលដោ ពី ែឮដូដចាន ះ ដោ រឹែតែភ័យខាល ចតលមដទ្ៀែ។ 9ដោ ចូលដៅ នុងប ទ យវញិ សរួព្ពះដយស ូថា៖ «អ្ន ម ពីណ្ដ?»។ 
ព្ពះដយស ូពំុបាន្ដ ល្ើយែបដៅដោ វញិដសាះ។ 10ដ ែុដន្ះដោ ពី ែសួរព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ដមាច ៏អ្ន មិន្និ្យាយម ខំុ្ដូដចនះ?អ្ន មិន្ដឹងថាខ្ុំមាន្អ្ំណ្ដចដោះតលងអ្ន  ៏បាន្ឬឆ្ងក ងអ្ន  ៏បាន្ដទ្ឬ?»។ 11ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅគ្មែ់
ថា៖ «ព្បសិន្ដបើមិន្បាន្ទ្ទ្លួអ្ំណ្ដចពីសាា ន្ដលើម ដទ្ដោ គ្មម ន្អ្ំណ្ដចដលើខ្ុំដ ើយ ដ ែដុន្ះដ ើយបាន្ជាអ្ន តដលចាប់ប្ាូន្ខ្ុំម ដោ  
មាន្បាប្ៃន្់ជាងដោ ដៅដទ្ៀែ»។ 12ាំងពីដពលដ ះម  ដោ ពី ែរ មដ្ាបាយដោះតលងព្ពះដយស ូ ប ុតន្ា ជន្ជាែយិូោ ំគ្មន តព្ស ដ ើងថា៖ 
«ដបើដោ ដោះតលងជន្ដន្ះ ដោ មនិ្តមន្ជាមិែាសំ ញរ់បសព់្ពះដៅអ្្រិាជដ ើយ ដបិែអ្ន ណ្ដាំងខលួន្ជាដសាច 
អ្ន ដ ះព្បឆ្ងំងន្ឹងព្ពះដៅអ្្ិរាជ!»។ 13កាលដោ ពី ែឮោ យដន្ះ ដោ  ំព្ពះដយស ូដៅខាងដព្ៅ ដោយគង់ដលើដវទ្ិកាសំរាប់កាែ់ ាី 
ដៅព្ែង់ តន្លងមួយ ដ ម្ ះ"ោន្ព្កាលលម" តដលដគដៅជាភាសាដ ព្បថឺា "កាបាថា" 14ដពលដ ះ ជានលៃតដលដគដរៀបចំបុណយចមលង 
ដ ើយព្បមាណជាដពលនលៃព្ែង់។ ដោ ពី ែមាន្ព្បសាសន្៍ដៅកាន្់ជន្ជាែិយូោថា៖ «ដន្ះតន្!៎ ដសាចរបស់អ្ន រាល់គ្មន »។15ប ុតន្ា 
ជន្ជាែិយូោតព្ស ដ ើងថា៖ «សមាល ប់ដចាលដៅ! ឆ្ងក ងដៅ!»។ ដោ ព ីែសួរពួ ដគថា៖ «ដោយខ្ុំឆ្ងក ងដសាចរបស់អ្ន រាល់គ្មន ឬ?»។ 
ពួ  យ បូជាចារយដ្លើយដ ើងថា៖ «ដព្ៅពពី្ពះដៅអ្្ិរាជ ដយើងខ្ុំគ្មម ន្ដសាចឯណ្ដដទ្ៀែដ ើយ»។ 16ដពលដ ះ 
ដោ ពី ែព្បគល់ព្ពះដយស ដូៅដោយដគឆ្ងក ង។ ដគ ំគ្មន ចាប់ព្ពះដយស ូយ ដៅ។ 17ព្ពះដយស លូីដវើឆ្ងក ងដោយផ្ទទ ល់ព្ពះអ្ងគដចញពីទី្ព្ ុង 
ដឆ្ងព ះដៅ តន្លងមួយដ ម្ ះ "ទ្ួលលោដ៍ ាល"តដលដគដៅជាភាសាដ ព្បឺថា "គ្មល់ ូថា" 18ដគឆ្ងក ងព្ពះអ្ងគដៅទ្ីដ ះ។ 



ដគឆ្ងក ងអ្ន ដទសពីរ  ់ដទ្ៀែដៅសងខាងព្ពះអ្ងគតដរ ព្ពះដយស ូដៅ ណ្ដា ល។ 19ដោ ពី ែដោយដគសរដសរព្បកាសដបាះភាា ប់ន្ឹងដវើឆ្ងក ង។ 
ដៅដលើព្បកាសដ ះ មាន្សរដសរថា «ដយស ូអ្ន ភូមិណ្ដសាតរ៉ាែជាដសាចយោូ»។ 20ជន្ជាែិយូោជាដព្ចើន្បាន្ដមើលព្បកាសដ ះ 
ដបិែ តន្លងតដលដគឆ្ងក ងព្ពះដយស ូដៅត បរទី្ព្ ុង ដ ើយព្បកាសដ ះសរដសរជាអ្ សរដ ព្បឺ  ាំង ន្ិង 
ព្ ិ ។ 21ពួ  យ បូជាចារយរបសជ់ន្ជាែិយូោជំរាបដោ ពី ែថា៖ «សូម ុំសរដសរថា "ដសាចយោូ" ដដូចនះ តែសរដសរថា"អ្ន ដន្ះន្ិយាយថា 

ខ្ុំជាដសាចយូោ"វិញ»។ 22ដោ ពី ែមាន្ព្បសាសន្៍ែបថា៖ «ខ្ុំសរដសរយា ងណ្ដដ ើយ 

ព្ែូវទ្ុ យា ងដ ះដៅ!»។ 23ដព្កាយពីបាន្ឆ្ងក ងព្ពះដយស ូរួចដ ើយពួ ទហាន្យ សដមលៀ បំោ ់របស់ព្ពះអ្ងគ 
ម ដ្វើជាបួន្ចំតណ តច គ្មន មាន  ់មយួចំតណ ៗ។ រីឯោវតវងរបសព់្ពះអ្ងគវិញ ជាោវដ្វើពីព្ ណ្ដែ់តែមួយផ្ទទំ ង គ្មម ន្ដលនរដសាះាំងពីដលើដល់ដព្កាម។ 
ដូដចនះដគន្ិយាយគ្មន ថា៖ 24« ុំត  ោវដន្ះ ដ្វើអ្វ ីដយើងចាប់ដឆ្ងន ែវញិ ដដើមបីដោយដឹងថាោវដន្ះន្ឹងបាន្ដៅដលើអ្ន ណ្ដ»។ ពួ ទហាន្ដ្វើដូដចនះ 
ព្សបាមដសច ា ីតដលមាន្តចងទ្ុ  នងុគមពីរម ថា៖ 
«ដគបាន្យ សដមលៀ បោំ ់របស់ទ្ូលបងគំតច គ្មន ដ ើយចាបដ់ឆ្ងន ែយ ោវតវងរបស់ទ្ូលបងគំ»។ 25មាាព្ពះដយស ូ បអូន្ព្សមីាាព្ពះអ្ងគ 
 ងមា រជីាភរិយាដោ  លូបា ស ន្ិង  ងមា រជីាអ្ន ព្សុ មា ោ  វរត បរដវើឆ្ងក ងរបស់ព្ពះអ្ងគ។ 26ព្ពះដយស ូ ដ ើញមាា 

ព្ពមទំងសសិសតដលព្ពះអ្ងគព្ស ញ់ដ ះវរដៅជិែ ព្ទ្ង់មាន្ព្ពះបន្ទូលដៅមាាថា៖ «អ្ន ដអ្ើយ! ដន្ះដ ើយ ូន្របស់អ្ន »។27ប ទ ប់ម  
ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅសសិសថា៖ «ដន្ះដ ើយមាា យរបស់អ្ន »។ ាំងពីដពលដ ះម  សិសសដ ះយ គ្មែ់ម ដៅជាមយួ។28ប ទ ប់ម  
ព្ពះដយស ពូ្ជាបថា ព្ពះអ្ងគបាន្បដងាើយ ិចាការទំងអ្ស់ចប់សពវព្គប់ ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ «ខ្ុំដព្ស ទ្ឹ » 



ដដើមបីដោយបាន្ព្សបាមដសច ាីព្គប់ព្បការ តដលមាន្តចងទុ្  នុងគមពីរ។ 29ដៅទ្ដី ះ មាន្ព្  មួយមាន្ទ្ឹ ដខមះដពញ។ ពួ ទហាន្យ សារាយសៃែួ 
ព្ជល ់ទ្ឹ ដខមះដជា  រួចរុដំៅចុងតព្ែងមួយដដើម រុញដៅដល់ព្ពះឱសឋរបសព់្ពះអ្ងគ។30កាលព្ពះដយស ូដសាយទ្ ឹដខមះដ ើយ ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«ខ្ុំបាន្សំដរចសពវព្គប់អ្ស់ដ ើយ!»។ ព្ពះអ្ងគ ៏ឱន្ព្ពះសិរសាចុះ ដ ើយព្បគលវ់ិញ្ជា ណដៅ។ 31នលៃដ ះជានលៃដរៀបចំបុណយចមលង 
ជន្ជាែិយូោមិន្ចងដ់ោយមាន្សា សពជាប់ន្ឹងដវើឆ្ងក ងដៅនលៃសបប័ទ្ដ ើយ ដព្ោះនលៃសបប័ទ្ដ ះ ជានលៃបុណយ្ំ។ 
ដ ែុដន្ះដ ើយបាន្ជាដគសុំដោ ព ីែដចញបញ្ជា ដៅទហាន្ដោយបំបា ់ដជើងអ្ន ជាប់ឆ្ងក ងដ ើយយ សា សពចុះម ។32ពួ ទហាន្ គំ្មន ម វាយបំ
បា ់ដជើង អ្ន ដទសទ្ីមួយ ន្ិង អ្ន ដទសទ្ីពីរ 
តដលជាបដ់លើដវើឆ្ងក ងជាមយួព្ពះអ្ងគ។ 33លុះម ដលព់្ពះដយស ូដគដ ើញព្ពះអ្ងគដសាយទ្ិវងគែផ្ុែដៅដ ើយ 

ដគមិន្បំបា ់ព្ពះបាទព្ពះអ្ងគដទ្34ប ុតន្ាទហាន្មាន  ់យ លំតពងចា ់ព្ែងច់ដ ល ះ អ្ឹងជំនី្រព្ពះអ្ងគ ព្សាប់តែមាន្ទ្ ឹ ន្ិង 
ដោ ិែ រូដចញម មួយរដំពច។ 35សិសសមាន  ត់ដលបាន្ដ ើញ ដ្វើជាប ទ ល់អ្ំពីដ ែុការណ៍ដន្ះ ដ ើយស ខភីាពរបសគ់្មែ់ពិែព្បា ដតមន្។ 
ព្ពះអ្ងគដឹងថាសិសសដ ះន្ិយាយដសច ាីពិែ 
ដដើមបីដោយអ្ន រាលគ់្មន ដជឿតដរ។ 36ដ ែុការណ៍ដន្ះដ ើែដ ើងព្សបាមដសច ាីតដលមាន្តចងទុ្  នុងគមពីរម ថា៖ 
«គ្មម ន្្អឹងណ្ដមួយរបស់ដោ ព្ែវូបា ់តប ដ ើយ»។ 37មាន្អ្ែាបទ្គមពីរមួយដទ្ៀែ តចងថា៖«ដគ ំគ្មន ដមើលអ្ន តដលដគចា ់ទ្មលុះ»។ 38ប ទ បម់  
ដោ យ ូតសប ជាអ្ន ព្សុ ដអ្ើរមីា ដលបាន្ដៅសុំចាប់ដោ ពី ែ យ ព្ពះសពព្ពះដយស ូ។ 
ដោ យ ូតសបដន្ះ ៏ជាសិសសរបសព់្ពះដយស តូដរតែមិន្ហា ន្ដចញមុខដទ្ ដព្ោះខាល ចជន្ជាែិយូោ។ ដោ ពី ែអ្នុ្ញ្ជា ែដោយ 

ដ ើយដោ យ ូតសប ៏ម ដោះព្ពះសពយ ដៅ។ 39រីដោ ន្ី ូដដម តដលម គ្មលព់្ពះដយស ូទំងយប់កាលពមីុន្  ៏បាន្ម តដរ។ 



ដោ យ ជ័រលវីងដទ្ស ោយន្ឹងដព្គឿងព្ អ្ូបព្បមាណជា ន្លះហាបម ផ្ង។ 40ដោ ទំងពីរយ ព្ពះសពព្ពះដយស ូម រុំន្ឹងសំពែ់សនប 
អ្ប់ដព្គឿងព្ អ្ូបាមទ្ំដន្ៀមទ្មាល ប់ពិ្ីប្ាុះសពរបស់ជន្ជាែិយោូ។ 41ដៅ តន្លងដគឆ្ងក ងព្ពះដយស ូមាន្សួន្ឧទ្ាន្មួយ  នុងសនួ្ដ ះមាន្ផ្នូរមួយលមី 
ពុំទន្់តដលោ ់សពណ្ដដៅដ ើយ។ 42ដគោ ់ព្ពះដយស ដូៅ នុងផ្នរូដ ះដព្ោះដៅជិែព្សាប់ ដបិែនលៃដ ះជានលៃដរៀបចំបុណយចមលង។ 
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1ដៅព្ពឹ នលៃោទ្ិែយ កាលដៅងងឹែដៅដ ើយ  ងមា រីជាអ្ន ព្សុ មា ោ ដចញដំដណើរដឆ្ងព ះដៅផ្នូរ ដ ើយដ ើញថា 

មាន្ដគយ លមដចញពីមាែ់ផ្នរូផ្ុែដៅដ ើយ។ 2 ង ៏រែ់ម ជំរាបដោ សុីម នូ្ដពព្ែុស ន្ិង សសិសមាន  ដ់ទ្ៀែ តដលព្ពះដយស ពូ្ស ញ់ថា៖ 
«ដគយ ព្ពះអ្មាា ស់ដចញពីផ្នរូបាែដ់ ើយ ដយើងមិន្ដឹងជាដគយ ដៅោ ដ់ៅឯណ្ដដទ្!»។ 3ដោ ដពព្ែុស ន្ិង សិសសមាន  ់ដទ្ៀែដ ះ 
 ៏ដចញដៅផ្នូរ។ 4សិសសទំងពីររែ់ដៅជាមួយគ្មន តែសិសសមាន  ់ដ ះរែ់ដលឿន្ជាងដោ ដពព្ែុស ដៅដល់ផ្នូរមុន្។ 5គ្មែ់ដ ៃ្  ដមើលដៅ ដ ើញសំពែស់នប 
តែគ្មែ់មិន្ចូលដៅ នុងផ្នូរដ ើយ។6ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសរែ់ាមដព្កាយម ដល់ គ្មែ់ចូលដៅ នុងផ្នូរ 
ដ ើយសមលឹងដមើលសំពែ់សនបដៅទ្ីដ ះ 7ព្ពមទំងព្ ណ្ដែ់តដលដគព្គបព្ពះសិរសាព្ពះអ្ងគ មូរទ្ុ ដោយត   
គឺមិន្ដៅជាមយួសំពែ់សនបដទ្។ 8ដពលដ ះ សសិសតដលដៅដល់ផ្នរូមុន្  ៏ចូលដៅខាង នុងតដរ គ្មែ់បាន្ដ ើញ ដ ើយដជឿ។ 9កាលដណ្ដះ 
ពួ សិសសពុទំន្់យល់អ្ែាន័្យគមពីរ តដលតចងទុ្ ម ថា 



ព្ពះដយស ពូ្ែូវមាន្ព្ពះជន្មរស់ដ ើងវិញដៅដ ើយដទ្។10ប ទ ប់ម សសិសទងំពីរ ៏ ំគ្មន វិលព្ែ ប់ដៅផ្ទះ។ 11 ងមា រីវរយដំៅខាងដព្ៅ 

ត បរមាែ់ផ្នូរ។  ងដ ៃ្  ដមើលដៅខាង នុងផ្នូរ ទំងយំ12ដ ើញដទ្វាពីររបូដសលៀ ោ ់ស អ្ងគុយដៅព្ែង់ តន្លង តដលដគោ ់ព្ពះសពព្ពះដយស ូ 
មាន  ់អ្ងគុយដៅខាងព្ពះសិរសា មាន  ដ់ទ្ៀែដៅខាងចុងព្ពះបាទ។ 13ដទ្វាដោលម កាន្់ ងថា៖ « ងដអ្ើយ! ដមាច ៏ ងយំ?»។ 
 ងដ ល្ើយដៅដទ្វាវិញថា៖ «មាន្ដគយ សពព្ពះអ្មាា ស់របស់ ងខ្ុំដៅបាែ់ 
មិន្ដឹងជាដគយ ដៅោ ដ់ៅឯណ្ដដ ើយ»។ 14ដពល ង ំពុងតែន្ិយាយដូដចនះ  ងតបរដៅដព្កាយ ដ ើញព្ពះដយស ូវរដៅទ្ដី ះ តែ ងមិន្ដឹងថា 

ជាព្ពះអ្ងគដទ្។ 15ព្ពះដយស សូួរ ងថា៖ « ងដអ្ើយ!ដមាច ៏ ងយំ?  ងរ អ្ន ណ្ដ?»។  ងសាម ន្ថាជាអ្ន តលរ ាសួន្ចារ 
 ង ៏ទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ដោ មាា ស!់ ព្បសិន្ដបើដោ បាន្យ សពដៅ 

សូមព្បាបដ់ោយ ងខ្ុំដឹងផ្ងដោ ោ ់ដៅឯណ្ដ ងខ្ុំនឹ្ងដៅយ »។16ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅ ងថា៖ «មា រី!»។ 
 ងមា រី ត៏បរដៅរ ព្ពះអ្ងគ ដ ើយទ្លូព្ពះអ្ងគជាភាសាដ ព្បឺថា៖ «រា៉ា ប ូន្!ី» តព្បថា"ព្ពះព្គ!ូ"។17ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ « ុំឃែ់ខ្ុំទុ្ អ្ ី
ដបិែខ្ុំមិន្ទន្់បាន្ដ ើងដៅឯព្ពះបិាខ្ុំដៅដ ើយ។ សុដំៅព្បាប់ពួ បងបអូន្ខំុ្ផ្ងថា ខ្ុំដ ើងដៅឯព្ពះបិាខ្ុំ តដលជាព្ពះបិារបស់អ្ន រាលគ់្មន  
ខ្ុំដ ើងដៅឯព្ពះរបស់ខ្ុតំដលជាព្ពះរបស់អ្ន រាល់គ្មន តដរ»។ 18 ងមា រជីាអ្ន ព្សុ មា ោ ដចញដៅ ជំរាបពួ សិសសថា  ងបាន្ដ ើញព្ពះអ្មាា ស ់

ព្ពមទំងជំរាបអ្ំពីដសច ាតីដលព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលម  ង។ 19ដៅោៃ ចនលៃោទ្ិែយដ ះ ពួ សិសសដៅ នុងផ្ទះខាទ ស់ទវ រយា ងជាប់ 
ដព្ោះខាល ចជន្ជាែិយោូ។ ព្សាប់តែព្ពះដយស ូយាងម វរដៅ ណ្ដា លចំដណ្ដមពួ ដគមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«សូមដោយអ្ន រាល់គ្មន បាន្ព្ប បដោយដសច ាសីុខសាន្ា!»។ 20ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះ ទំងបង្ហា ញសាន មរបួសដៅព្ពះ សា ន្ិង 



ដៅព្ែង់ អ្ឹងជំនី្រដោយដគដ ើញផ្ង។ ពួ សិសសសបាយចិែាជាខាល ំងដោយបាន្ដ ើញព្ពះអ្មាា ស់។ 21ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគសាជាលមីថា៖ 
«សូមដោយអ្ន រាល់គ្មន បាន្ព្ប បដោយដសច ាសីុខសាន្ា! 
ដូចព្ពះបិាបាន្ចាែ់ខ្ុដំោយម យា ងណ្ដខំុ្ចាែ់អ្ន រាល់គ្មន ដោយដៅយា ងដ ះតដរ»។22ប ទ ប់ពមីាន្ព្ពះបន្ទលូដ ើយ ព្ពះអ្ងគផ្លុំដលើពួ ដគ 
ទំងមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖«ចូរទ្ទួ្លព្ពះវិញ្ជា ណ!។ 23ដបើអ្ន រាលគ់្មន ដលើ តលងដទសអ្ន ណ្ដដោយរួចពីបាបព្ពះជាមាា ស់ ៏ន្ឹងដលើ តលងដទសអ្ន ដ ះ
ដោយរួចពីបាបតដរ។ ផ្ទុយដៅវញិ ដបើអ្ន រាល់គ្មន ព្បកាន្់ដទសអ្ន ណ្ដអ្ន ដ ះមុខជាព្ែូវជាប់ដទសមិន្ខាន្»។ 24កាលព្ពះដយស ូយាងម ដ ះ 
ដោ លូមា ស ដៅឌីឌីម ជាសិសសមាន  ់  នុងចំដណ្ដមសិសសទំងដប់ពីរមិន្បាន្ដៅជាមយួពួ ដគដទ្។ 25សិសសឯដទ្ៀែៗព្បាប់គ្មែ់ថា៖ 
«ដយើងបាន្ដ ើញព្ពះអ្មាា ស់»។ ប ុតន្ា គ្មែ់និ្យាយដៅពួ ដគវញិថា៖ «ដបើខ្ុំមិន្ដ ើញសាន មតដ ដគ្មលដៅបាែនដ 
មិន្បាន្ោ ់ព្មាមនដ នុងសាន មតដ ដគ្មល ដ ើយដបើខ្ុំមិន្បាន្ោ ់នដព្ែង់្អឹងជំន្ីររបសដ់ោ ដទ្ 
ខ្ុំមិន្ដជឿជាោច់ខាែ»។26ព្បាំបីនលៃដព្កាយម ពួ សិសសជួបជុំគ្មន ដៅ នុងផ្ទះសាជាលមីដោ លូមា ស  ៏ដៅជាមយួតដរ។ ដពលដ ះទវ រ 
ផ្ទះដៅខាទ សជ់ាប់ព្ពះដយស ូយាងម វរដៅ ណ្ដា លចំដណ្ដមពួ ដគ ទំងមាន្ព្ពះបន្ទូលថា៖ 
«សមូដោយអ្ន រាល់គ្មន បាន្ព្ប បដោយដសច ាសីុខសាន្ា!»។ 27ប ទ ប់ម  ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដោ លូមា សថា៖ «ដមើលនដខ្ុំដន្ះ 
ចូរោ ់ព្មាមនដអ្ន ម  ដ ើយោ ន់ដអ្ន ព្ែង់្អឹងជំន្ីរខ្ុំ។ ចូរដជឿដៅ!  ុំរឹងរសូមិន្ព្ពមដជឿដូដចនះ!»។28ដោ លូមា សទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ 
«ព្ពះអ្ងគពិែជាព្ពះអ្មាា ស់ និ្ង ជាព្ពះរបស់ទ្ូលបងគំតមន្!»។ 29ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ «អ្ន ដជឿម ពីអ្ន បាន្ដ ើញខ្ុំ អ្ន ណ្ដដជឿ 
ដោយឥែបាន្ដ ើញដសាះ អ្ន ដ ះមាន្សុភមងគលដ ើយ!»។ 30ព្ពះដយស ូបាន្ដ្វើទ្ីសំគ្មល់ជាដព្ចើន្ដទ្ៀែដោយពួ សសិសដ ើញ 



តែគ្មម ន្ ែ់ព្ាទ្ុ  នុងដសៀវដៅដន្ះដទ្។ 31រីឯដសច ាីតដលមាន្ ែ់ព្ាម ដន្ះ គឺ នុងដគ្មលបំណងដោយអ្ន រាល់គ្មន ដជឿថា ព្ពះដយស ូពិែជាព្ពះព្គសិា ន្ិង 
ពិែជាព្ពះបុព្ារបសព់្ពះជាមាា ស់ ដ ើយដោយអ្ន រាល់គ្មន តដលដជឿមាន្ជីវិែ ដោយរួមជាមយួព្ពះអ្ងគ។ 
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1ដព្កាយម  ព្ពះដយស ូបង្ហា ញខលួន្ដោយពួ សសិសដ ើញមាងដទ្ៀែ ដៅមាែ់សមុព្ទ្ទ្ីដបរាស 

គឺព្ពះអ្ងគបង្ហា ញដោយដគដ ើញដូចែដៅ៖ 2ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុស ដោ លូមា សដៅឌីឌីម ដោ ណ្ដថាតណល ពីភូមិកាណ្ដ នុងព្សុ កាលដី  

 ូន្ទំងពីររបស់ដោ ដសដបដដ ន្ិង សិសសរបសព់្ពះដយស ូពីរ  ដ់ទ្ៀែដៅជុំគ្មន ។ 3ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសនិ្យាយដៅកាន់្សសិសឯដទ្ៀែៗថា៖ 
«ខ្ុំដៅរ ព្ែី»។ ដគដោលែបម គ្មែ់វិញថា៖ «ដយើងដៅជាមួយតដរ»។ ដគ ៏ ំគ្មន ដចញដៅ ដ ើយចុះទ្ូ ទំងអ្ស់គ្មន  ប ុតន្ាដៅយបដ់ ះ 
ដគឥែបាន្ព្ែដីសាះ។ 4ព្ពលឹមដ ើង ព្ពះដយស ូវរដៅមាែព់្ចាំង ប ុតន្ា ពួ សិសសមិន្ដឹងថាជាព្ពះអ្ងគដទ្។ 5ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
« ូន្ដៅដអ្ើយ!មាន្អ្វីបរិដភាគឬដទ្?»។ ដគទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «គ្មម ន្ដទ្»។ 6ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«ចូរទ្មាល  ់អ្ួន្ខាងសាា ំទ្ូ ដៅមុខជាបាន្ព្ែីមិន្ខាន្»។ ដគ ៏ទ្មាល  ់អ្ួន្ ដ ើយពំុោចដលើ អួ្ន្ដ ើងវញិបាន្ដ ើយ ដព្ោះមាន្ព្ែដីព្ចើន្ដព ។ 7ដពលដ ះ 
សិសសតដលព្ពះដយស ូព្ស ញ់ និ្យាយដៅដោ ដពព្ែុសថា៖ «ព្ពះអ្មាា ស់ដទ្ដែើ!»។ កាលដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសឮថា ព្ពះអ្មាា ស់ដូដចនះ 
គ្មែ់ ៏ដសលៀ ោ ់ ដបិែគ្មែ់ដៅខលួន្ទ្ដទ្ រួចដោែដៅ នុងទ្ឹ ។ 8សិសសឯដទ្ៀែៗ ំគ្មន ចូលទ្ូ ដៅមាែព់្ចំាង ទំងទញអ្ួន្តដលមាន្ព្ែីដពញដៅជាមយួផ្ង 



ដព្ោះដគមិន្ដៅឆ្ងៃ យពីព្ចំាងប ុ ម ន្ដទ្ គឺព្បមាណជាពរីរយ ែាប ុដណ្ដណ ះ។ 9ដគដ ើងដៅដលើដគ្ម ដ ើញរដងើ ដភលើង មាន្ោ ់ព្ែី ន្ិង ន្ំបុ័ង 
ោំងពីដលើផ្ង។ 10ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
«សុំយ ព្ែតីដលអ្ន រាលគ់្មន ដទ្ើបន្ឹងចាប់បាន្ម ដណះ!»។ 11ដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសចុះដៅ នុងទូ្  ទញអ្ួន្តដលមាន្ព្ែីដពញម ោ ់ដលើដគ្ម  
គឺមាន្ព្ែី្ំៗចំន្ួន្មួយរយហាសិបបី។ ដទះបីមាន្ព្ែដីព្ចើន្យា ងដន្ះ ៏ដោយ  ៏អ្ួន្មិន្ធ្លល យតដរ។ 12ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅដគថា៖ 
« ំគ្មន ម បរដិភាគដៅ»។ គ្មម ន្សសិសណ្ដមាន  ់ហា ន្សរួព្ពះអ្ងគថា "ដោ ជាន្រណ្ដ"ដ ើយ 

ដបិែដគដឹងថាជាព្ពះអ្មាា ស់ទំងអ្សគ់្មន ។ 13ព្ពះដយស ូយាងដៅជិែពួ ដគ ព្ទ្ង់យ ន្ំប័ុងម ព្បទន្ដោយដគ 
ដ ើយយ ព្ែីម ព្បទន្ដោយដគតដរ។ 14ាំងពីព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះជន្មរស់ដ ើងវិញម  ដន្ះជាដលើ ទ្ីបដី ើយ 

តដលព្ពះដយស សូំតដងព្ពះអ្ងគដោយព ួសិសសដ ើញ។ 15លុះដគបាន្បរិដភាគរួចរាលដ់ ើយ ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលសួរដោ សុីម ូន្ដពព្ែុសថា៖ 
«សុីម ូន្ ូន្ដោ យ ូហាន្ដអ្ើយ! ដែើអ្ន ព្ស ញ់ខ្ុំ ជាងអ្ន ទំងដន្ះព្ស ញ់ខ្ុំឬ?»។ គ្មែ់ទ្ូលព្ពះអ្ងគថា៖ «ព្កាបទ្ូលព្ពះអ្មាា ស់! 
ព្ពះអ្ងគព្ជាបព្សាប់ដ ើយថា ទ្ូលបងគពំ្ស ញ់ព្ពះអ្ងគ»។ ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ 
«សុំតលរ ា ូន្ដចៀមរបស់ខ្ុំផ្ង!»។ 16ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលសរួគ្មែ់ ជាដលើ ទ្ីពរីថា៖ «សុីម ូន្ ូន្ដោ យ ូហាន្ដអ្ើយ! 

ដែើអ្ន ព្ស ញ់ខ្ុំឬដទ្?»។ ដោ ដពព្ែុសទូ្លថា៖ «ព្កាបទ្ូលព្ពះអ្មាា ស់! ព្ពះអ្ងគព្ជាបព្សាប់ដ ើយថាទ្ូលបងគំព្ស ញ់ព្ពះអ្ងគ»។ 
ព្ពះដយស មូាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖ «សុំឃវ ល វូងដចៀមរបស់ខ្ុំផ្ង!»។ 17ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលសរួគ្មែជ់ាដលើ ទ្ីបថីា៖ «សុីម ូន្ 
 ូន្ដោ យ ូហាន្ដអ្ើយ! ដែើអ្ន ព្ស ញ់ខ្ុំឬដទ្»។ ដោ ដពព្ែុសព្ពួយចិែាណ្ដស់ ដព្ោះព្ពះអ្ងគសួរគ្មែ់ដលដ់ៅបីដលើ ថា 



"អ្ន ព្ស ញ់ខ្ុំឬដទ្"ដូដចនះ។ ដោ ទ្ូលែបដៅព្ពះអ្ងគថា៖ «បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់! ព្ពះអ្ងគព្ជាបអ្វីៗសពវព្គប់ទងំអ្ស់ ព្ពះអ្ងគព្ជាបព្សាប់ដ ើយថា 

ទ្ូលបងគំព្ស ញព់្ពះអ្ងគ»។ ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែ់ថា៖ «សុំតលរ ា វូងដចៀមរបស់ខ្ុំផ្ង។ 18ខ្ុសំុពំ្បាប់ដោយអ្ន ដឹងចាសថ់ា 

កាលអ្ន ដៅដ មង អ្ន ព្ វាែ់ចដងកះខលួន្ឯង ដ ើយអ្ន ដៅណ្ដាមតែចិែាអ្ន ចង់។ លុះដល់អ្ន ចាស់ អ្ន នឹ្ងដលើ នដដ ើង 
ដ ើយមាន្មាន  ់ដទ្ៀែព្ វាែ់ចដងកះដោយអ្ន ទំង ំអ្ន ដៅ តន្លងតដលអ្ន មិន្ចង់ដៅតលមដទ្ៀែផ្ង»។ 19ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដូដចនះ 
បង្ហា ញអំ្ពីរដបៀបតដលដោ ដពព្ែុសសាល ប់ ដដើមបីសំតដងសិររីុងដរឿងរបស់ព្ពះជាមាា ស់។ ប ទ ប់ម  ព្ពះអ្ងគមាន្ព្ពះបន្ទូលដៅគ្មែថ់ា៖ 
«សុំអ្ដ្ាើញម ាមខ្ុំ!»។ 20ដោ ដពព្ែុសង្ហ ដមើលដព្កាយដ ើញសិសស តដលព្ពះដយស ពូ្ស ញ់ ដដើរាមម តដរ។ សសិសដ ះដ ើយ 

តដលបាន្ដោន្ដៅជិែព្ពះឱរារបស់ព្ពះដយស ូដៅដពលជប់ដលៀង ដ ើយទ្ូលសួរព្ពះអ្ងគថា "បពិព្ែព្ពះអ្មាា ស់! 
ដែើន្រណ្ដ ដំគម ចាបព់្ពះអ្ងគ?"។21កាលដោ ដពព្ែុសដ ើញគ្មែ់ ដោ ទ្ូលសួរព្ពះដយស ូថា៖ «ព្ពះអ្មាា ស់ដអ្ើយ! រីឯអ្ន ដ ះវញិ 

ដែើន្ឹងមាន្ដ ើែអ្វីដលគ់្មែ់?»។ 22ព្ពះដយស ូមាន្ព្ពះបន្ទូលែបដៅគ្មែ់ថា៖ «ព្បសិន្ដបើខំុ្ចង់ដោយគ្មែ់មាន្ជីវិែរសរ់ ូែដល់ខំុ្ព្ែ ប់ម វិញ 

ដែើន្ឹងដ ើែអ្ំពល់អ្វីដល់អ្ន ?។ 23ឯអ្ន  សុំអ្ដ្ាើញម ាមខ្ុំ!»។ ាំងពីដពលដ ះម  មាន្ដលចឮោ យ នុងចំដណ្ដមពួ បងបអូន្ថា 

សិសសដ ះមិន្ព្ែវូសាល ប់ដទ្។ ាមពិែ ព្ពះដយស ូពំុបាន្ព្បាប់ដោ ដពព្ែុសថា សិសសដ ះមិន្ព្ែូវសាល បដ់ ើយ ព្ពះអ្ងគព្គ្មន្់តែមាន្ព្ពះបន្ទូលថា 

"ព្បសិន្ដបើខំុ្ចង់ដោយគ្មែ់មាន្ជីវិែរស់រ ូែដល់ខំុ្ព្ែ ប់ម វិញ ដែើន្ឹងដ ើែអ្ំពល់អ្វីដល់អ្ន ?"។ 24សសិសដ ះដ ើយ តដលបាន្ផ្ាល់ស ខភីាព 
អ្ំពីដ ែុការណ៍ទំងអ្សដ់ន្ះ ព្ពមទងំបាន្ ែ់ព្ាទ្ុ ម ផ្ង។ 
ដយើងដឹងថាស ខីភាពរបស់គ្មែ់ពិែជាព្ែឹមព្ែូវតមន្។25ព្ពះដយស ូបាន្ដ្វើ ចិាការឯដទ្ៀែៗជាដព្ចើន្។ 



ព្បសិន្ដបើមាន្ដគ ែ់ព្ាដ ែុការណ៍ទំងដ ះដោយបាន្លអិែលអន្់ ខ្ុយំលថ់ា ពិភពដោ ដន្ះពំុោចន្ឹងមាន្ តន្លងលមម 
សំរាប់ទ្ុ ដសៀវដៅតដលដគ ែ់ព្ាដ ះបាន្ដ ើយ។ 
 


