ន េះជាសារដំណឹងល្អ
ព្រេះនេស៊ូវគឺរស់។ ព្រេះនេស៊ូវបា សាា ប់ ិងបា ន ើ ន ើងជាថ្មីម្តងន ៀត។1 ព្រេះនេស៊ូវព្តូវបា ម្ ព្ត ប់ម្ វញិ ។2
ព្រេះនេស៊ូវគឺជាវិធីតតម្ួេគត់នដើម្បីនម្ឃ។3 ព្រេះនេស៊ូវបា រ ា ុ ។4 ព្រេះនេស៊ូវគឺអាចនធវើអ្វីព្គប់យ៉ាងដ៊ូចតដល្បា នរៀបរាប់នៅ នុងល្៊ូកា 4 ។5
ព្រេះនេស៊ូជានសេចន ើេព្ ង់មា ព្រេះរាជាណាចព្ ម្ួេ។6 ម្នធោបាេតតម្ួេគត់ច៊ូល្នៅ នុងព្រេះរាជាណាចព្ ន េះគឺព្តូវបា ន ើតម្តងន ៀត។7
ព្រេះនេស៊ូវបា សុគតនៅនល្ើន ើឆ្កាង ិងបា េ អ្ំនរើបាបទំងអ្ស់នៅនល្ើរាងកាេរបស់គាត់។ នោេឆ្នូតរបស់ព្ ង់នេើង ឹងព្តូវបា នព្បាសឱ្យជា។8
ព្ ង់បា រង ុ ខយ៉ាងខ្ាំងសំរាប់នេើងទំងអ្ស់គានដ៊ូនចនេះនេើងអាចចំណាេអ្ស់ ល្បជា ិចចជាម្ួេព្ ង់ជានរៀងរ ៊ូត។9
ព្រេះជាមាចស់ព្សឡាញ់ម្ ុសសនោ ខ្ាំងណាស់តដល្ព្ ង់បា បញ្ជូ ព្រេះរាជបុព្ាព្ ង់ព្រេះនេស៊ូវបា សាា ប់នៅ នុងផ្ទេះរបស់នេើង។10
ព្រេះព្ ង់បា ដឹងថានេើងម្ិ អាចបង់តម្ម្ា។ តម្ម្ាន េះគឺអ្សាច រយណាស់ន ើេនេើងម្ិ អាចបំនរញាម្ប ោា របស់ព្រេះ។11
ន េះគឺជាម្៊ូល្ន តុតដល្ព្រេះនេស៊ូវបា យងម្ ។
ព្រេះនេស៊ូវគឺជាព្រេះប ទូល្តដល្បា នធវើសាច់។ ព្រេះនេស៊ូវបា កាាេជាម្ ុសស។12
ព្រេះនេស៊ូវបា យងនដើរតផ្ ដីន េះន ើេបា ជួបព្ប េះជានរៀងរាល្់ ព្ម្ង់ម្ ការ ឺចាប់ ិងការបដិនសធនល្ើព្ ង់។13
នោ បា ព្ចា នចាល្ន ើេនម្ើល្ងាេ។ គាម រណាមាន ់ចង់បា ស៊ូម្បីតតសម្ាឹងនម្ើល្នៅនល្ើព្ ង់14 នៅន ើេន ព្ ង់បា នធវើជានរឿងអ្សាច រយសព្មាប់នេើង:
នោ បា សំរុេះសំរួល្នេើងព្ត ប់នៅព្រេះបិា។ នោេសារតតអ្វីតដល្ព្រេះនេស៊ូវបា នធវើន េះនេើងម្ិ ចាំបាច់ព្តូវបា បំតប រីព្រេះ។
ព្រេះនេស៊ូវបា សុគតដ៊ូនចនេះនេើងជាថ្មីម្តងន ៀតអាចមា ព្ប បជាម្ួេព្រេះបិា។15 ព្រេះអ្ងគសុគតនដើម្បីនេើងអាចមា ជីវិត។16
ាម្រេៈព្រេះនេស៊ូន េះនេើងមា ជីវិតអ្ស់ ល្បជា ិចច។17 ាម្រេៈព្រេះនេស៊ូន េះនេើងមា ការអ្ត់នទសដល្់អ្ំនរើបាប។18
អ្ស់អ្ន តដល្នជឿនល្ើព្រេះនេស៊ូវ ឹងម្ិ រិតជាសាា ប់នោេសារតតព្រេះនេស៊ូវគឺជាការម្ួេតដល្ផ្េល្់ជីវិត។19
ព្រេះនេស៊ូព្បទ ជីវិតនអាេអ្ស់អ្ន តដល្បា នជឿនល្ើព្ ង់។20
ិងជីវិតអ្ស់ ល្បជា ិចចតដល្បា ចាប់នផ្តើម្នរល្តដល្អ្ន ួល្ព្ ង់ច៊ូល្នៅ នុងនបេះដ៊ូងរបស់អ្ន ។21
អ្ន ម្ិ ព្តូវនធវើការព្បព្រឹតេល្អឬនធវើអ្ំនរើនដើម្បី ួល្បា ការច៊ូល្នៅ នុងសាា បរម្សុខ។22 អ្វីទំងអ្ស់តដល្អ្ន ព្តូវនធវើគឺនជឿនល្ើព្រេះនេស៊ូ។
អ្ំពាវ វដល្់ព្រេះ ម្របស់ព្ ង់។ សួរព្ ង់នដើម្បីជួេសនព្ងាគេះអ្ន ។ សួរព្ ង់នដើម្បីរំនោេះអ្ន ។ នោ គឺនៅ ីន េះ។
ព្រេះវិញ្ញាណរបស់ព្ ង់គឺនៅ ីន េះនដើម្បីជួេអ្ន ។ អ្ំពាវ វដល្់ព្រេះ ម្ម្ ព្រេះអ្មាចស់។ អ្ំពាវ វដល្់ព្រេះនេស៊ូវន ើេអ្ន ឹងព្តូវបា រ ា ុ ។
ព្បសិ នបើអ្ន សារភារនោេមាត់របស់អ្ន តដល្ថាព្រេះនេស៊ូវជាព្រេះអ្មាចស់ ិងនជឿជា ់នៅ នុងចិតេរបស់អ្ន ថាព្រេះបា នល្ើ ព្ ង់រស់រីសាាប់ន ងើ វិញន េះអ្ន ឹ
ងព្តូវបា រ ា ុ ។23 អ្ន ឹងមា ជីវិតអ្ស់ ល្បជា ិចច។ អ្ន ឹងកាាេជា ៊ូ របស់ព្រេះ, រល្រដានៅ នុងព្បន ស ម្ពុជារបស់ព្រេះម្ួេ។24
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រាជាណាចព្ របស់ព្រេះជាអ្ស់ ល្បជា ិចច។25
ព្រេះរាជាណាចព្ របស់ព្រេះគឺនៅ ីន េះឥ ូវន េះន ើេគឺអាចនព្បើបា ទំងអ្ស់តដល្បា ួល្ព្រេះនេស៊ូវជាព្រេះអ្មាចស់ ិងព្រេះអ្ងគសនគងាគេះ។
ព្រេះនេស៊ូវគឺជាវិធីតតម្ួេគត់នដើម្បីនម្ឃ។ នព្កាម្នម្ឃគាម មា ន្ម េះនផ្សងន ៀតតដល្នេើងអាចព្តូវបា រ ា ុ ជា។26
ម្ថ្ៃម្ួេព្រេះនេស៊ូវ ឹងវិល្ព្ត ប់ម្ វិញ។ គាត់ព្តូវបា នគវិល្ព្ត ប់ម្ វិញម្តងន ៀត។27
ន ើេនៅម្ថ្ៃម្ួេព្ ង់ ឹងព្គប់ព្គងន ើេនសាេរាជយរីតផ្ ដីន េះ។28 សារន េះគឺម្ិ តម្ នដើម្បីប ា ចអ្ន , ជា ីព្សឡាញ់មាន ់។
សារន េះគឺនដើម្បីអ្ ុញ្ញាតឱ្យអ្ន ដឹងថានរល្តដល្មា រេៈនរល្ខាី ិងការវិល្ព្ត ប់ម្ វិញរបស់ព្រេះព្គីសទគឺឆ្កប់។
ព្រេះនេស៊ូព្គីសទ ឹងព្ត ប់ជាថ្មីម្តងន ៀត។29 ខ្ុំបា ិយេថា "ជាថ្មីម្តងន ៀត"
នោេសារតតគាត់បា ម្ នរល្តតម្ួេដ៊ូចជាទរ ម្ួេប៉ាុត តនៅនរល្តដល្ព្ ង់យងម្ នល្ើ ីរីរន ើេព្ ង់ ឹងយងម្ ជាការដនណត ើម្េ នសេច។30
ឥ ូវន េះគឺជានរល្នវោនដើម្បីជាការនព្តៀម្ខាួ ជានព្សច, ម្ិតតភ តិជា ីព្សឡាញ់ន េះ។ ឥ ូវន េះគឺជានរល្នវោនដើម្បីសាតប់ន េះ។ ឥ ូវន េះគឺជានរល្នវោ។
ម្ិ រឹងនបេះដ៊ូងរបស់អ្ន ។ នធវើម្ិ បេះនបារព្បឆ្កំង ឹងព្រេះ។31 ម្ថ្ៃន េះជាម្ថ្ៃម្ នសច េីសនគងាគេះ។32
ច៊ូរេ នរល្ម្ួេនរល្ឥ ូវន េះន ើេផ្ល្ខាួ ឯងនៅព្រេះអ្មាចស់។ ផ្តល្់ឱ្យព្ ង់ជីវិតរបស់អ្ន ។ ព្បគល្់ខាួ ឯងនៅព្ ង់។
នៅ ីន េះសព្មាប់អ្ន គាត់ជានៅម្ថ្ៃន េះ។ អ្ ុញ្ញាតឱ្យព្ ង់អាច ឹងនធវើការងារយ៉ា ងព្ជាល្នព្ៅម្ ការរោបាល្ការរោបាល្នបេះដ៊ូងរបស់អ្ន ,
ិងការសមាអតអ្ន រីអ្ំនរើបាបទំងអ្ស់។ គាត់គឺអាច។ នោ គឺនៅ ីន េះ។ ស៊ូម្អ្ធិសាា រួម្គាន:

ព្រេះនេស៊ូវនអ្ើេ ៊ូល្បងគំស៊ូម្សួរអ្ន អ្ភ័េនទសដល្់ខ្ុំម្ ការទំងអ្ស់ម្ អ្ំនរើបាបរបស់ខ្ុំ។ ខ្ុំបា សួរអ្ន នដើម្បីសនគងាគេះខ្ុំ។
ខ្ុំបា វល្ិ ព្ត ប់ម្ វញិ របស់ខ្ុំនៅនល្ើអ្ន , ប៉ាុត តឥ ូវន េះខ្ុំបា ម្ ដល្់អ្ន ។ ស៊ូម្សំអាតខ្ុំរីព្គប់អ្ំនរើ ុចចរិតទំងអ្ស់ផ្ង។ ស៊ូម្នព្បាសខ្ុំឱ្យជា។
ស៊ូម្នព្បាសខ្ុំឱ្យជានៅព្គប់តំប ់ម្ ជីវតិ របស់ខ្ុំ។ សំខ្ ់បំផ្ុតស៊ូម្ម្ រស់នៅខ្ុំ។ ខ្ចុំ ង់សាគល្់អ្ន ។ ខ្ុំចង់មា ំ ់ ំ ងជាម្ួេអ្ន ។ ខ្ជាុំ របស់អ្ន ។
ខ្ុំជារបស់អ្ន ជានរៀងរ ៊ូតរបស់ព្រេះជាព្រេះម្ហា សព្តរបស់ខ្ុំ! ិងខ្ុំបា នព្ជើសនដើម្បីបនព្ម្ើអ្ន សព្មាប់នៅសល្់ម្ ម្ថ្ៃរបស់ខ្ុំ។
ស៊ូម្អ្រគុណព្រេះអ្មាចស់ចំនពាេះការសាា ប់សព្មាប់ខ្ុំ ិងសព្មាប់ការរ ា ុ ខ្ុំ។ ខ្ុំ ួល្ទំងអ្ស់តដល្អ្ន មា សព្មាប់ខ្ុំ។
ខ្ុំរី រាេ ឹងនៅជាម្ួេអ្ន ជានរៀងរ ៊ូត។ អាតម្៉ា ។
បងបអូ ព្បុសព្ស,ី
ឥ ូវន េះអ្ន តដល្អ្ន បា អ្ធិសាា នសច េីអ្ធិសាា ន េះ ិង ួល្បា ព្រេះនេស៊ូវច៊ូល្នៅ នុងនបេះដ៊ូងរបស់អ្ន នោេនសច េីជំន ឿអ្ន ឥ ូវន េះគឺជាការបនងាើតថ្មី
នុងព្រេះព្គីសទ។33 អ្ន តល្ងដ៊ូចគាន។ អ្ន តល្ងម្ ុសសមាន ់អ្ន ព្តូវបា នគប៉ាុ ម ីម្ុ ន េះថា; ឥ ូវន េះព្រេះនេស៊ូវគឺមា នៅ នុងនបេះដ៊ូងរបស់អ្ន ។34
អ្វីតដល្ជាការអ្សាច រយន េះគឺថាព្រេះវិញ្ញាណរបស់ព្ ង់គឺជាម្ួេអ្ន ។ បា , ព្រេះវិញ្ញាណបរិសុ ធគឺមា ជាម្ួេអ្ន ។
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ព្ ង់ ឹងដឹ ំអ្ន ិងតណ ំអ្ន តដល្បងាាញអ្ន ៊ូវវិធីាម្រេៈនសច តីរិតរបស់ព្ ង់តដល្ម្ រីព្រេះ។35
ឥ ូវមា នរឿងម្ួេចំ ួ តដល្អ្ន ព្តូវនធវើគឺ: អា ព្រេះប ទូល្របស់ព្រេះជាន ៀងទត់។36 ួល្បា ព្រេះគម្ពីរ, ិងចាប់នផ្តើម្ នុងនសៀវនៅរបស់នោ េ៉ា៊ូហា ។
ស៊ូម្អា ិងសិ ាព្រេះប ទូល្របស់ព្រេះជាមាចស់ន េះន នព្ពាេះថា ឹងផ្លាស់បតូរគំ ិតរបស់អ្ន ។37 នរឿងម្ួេន ៀត:
ចំណាេនរល្អ្ធិសាា នៅព្រេះជានរៀងរាល្់ម្ថ្ៃ។ នរៀ នដើម្បីសាតប់ផ្ងតដរ។ ន េះគឺជាការព្ប ប។
ន េះជារនបៀបតដល្អ្ន នរៀ ឮសំន ងនោេគាត់បា ចំណាេនរល្ជាម្ួេព្ ង់។38 គាត់ចង់ ិយេជាម្ួេអ្ន , ដ៊ូនចនេះអ្ន ព្តូវតតនរៀ រីការសាត ប់ផ្ងតដរ។
នៅឱ្យឆ្កៃេរីអ្វីតដល្ម្ិ នគាររព្រេះព្គីសទ។ សួរព្រេះវិញ្ញាណបរិសុ ធនដើម្បីជួេអ្ន នុងការតសវងរ ត ាងតដល្អ្ន អាចនរៀ បត ាម្ន ៀតអ្ំរីព្រេះនេស៊ូវ។39
ខ្ុំមា នសច តីរី រាេណាស់តដល្នេើងមា នរល្ន េះជាម្ួេគាន។ ខ្ុំរិតជារី រាេតដល្អ្ន បា ផ្េល្់ឱ្យជីវិតរបស់អ្ន ដល្់ព្រេះអ្មាចស់។
អ្ន ឹងម្ិ ព្តូវបា ដ៊ូចគាន។ រី ល្៊ូតោស់នៅ នុងព្រេះគុណ ិងការសាគ ល្់ព្រេះនេស៊ូព្គិសេជាព្រេះអ្មាចស់ ិងជាព្រេះអ្ងគសនគងាគេះរបស់នេើង។ 40
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