
េហេ�ពរ ជំពូកមយួ

 េហយេដមបផី�ល់—តិចតួច…ខញុ ំគិតថគម នអ�ីល�ស�មបខ់ញុ ំជង�ពះបនទូលេនះ
េទ។ “េសចក�ីជំេន េកតេឡងេ�យករ�� បឮ់ េហយឮ�ពះបនទូលរបស់

�ពះ។”
2 េ ៃថងពុធ និង�បែហលជៃថង�ទិតយ កមមវធីិមយួៃនៃថង�ទិតយ ផ�ល់ឱយ
�គគង� លនូវករស�មកបន�ិច ែដលគតស់មនឹងទទួលបន�ខ� ងំ�ស់ េហយ
គិតថ�បែហលជេយង�គនែ់តយកេស វេ េ កនុង�ពះគមពរី។ េយងធ� បេ់ធ�ែបប
េនះេហយ េពលខ�ះេ េល�េពញមយួឆន ។ំ
3 ខញុ ំចថំមនេពលមយួែដលេយងបនេ មយួឆន េំពញេលេស វេ វវិរណៈ។
ប៉ុែន� អូ ៎ ខញុ ំេអយ េរ ងែដលេយងបនេរ ន េហយ�អ�ច រយយ៉ង�! បនទ បម់ក
េយងបន�តឡបេ់ េស វេ �នីែយល៉ ឬេស វេ េ�កុបបត�ិ ឬនិកខមនំ េហយ
�គនែ់តយក� ពីមយួជំពូកេ មយួជំពូក េហយ�បនតភជ ប�់ពះគមពរីទងំមូល
ជមយួគន ។ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់ណស់!
4 បន�ិចេ�កយមក េយង�តវែតទទួល…�បសិនេប�ពះអមច ស់បន��បទន
ពរ េហយេយងបន�េ មុខេទ ត េយងនឹងចូលេ កនុងចំណុចេ� ពិត�បកដ
មយួចំនួនេ ទីេនះ េ� ពិតែមន។ េហយេយងនឹងេ ពីកែន�ងមយួេ កែន�ង
មយួ �មរយៈបទគមពរីជមយួ�។
5 េហយខញុ ំចូលចិត�យកបទគមពរីេ�ប បេធ បជមយួបទគមពរី។ េនះជរេប ប
ែដល��តវែតអ ច ឹង។ ��គនែ់តជរបូភពដ�៏សស់�� តដអ៏�ច រយមយួ។ េហយ
េ កនុងេស វេ េនះែដលេយងកំពុងសិក� េយងនឹងចូលេ  អូ េសចក�ីសេ ងគ ះ
និងករពយបលដេ៏ទវភព និងករអ�ច រយ និងេសចក�ីេម�� ករ�ុ។ េហយ អូ អ�ី
�គបយ៉់ងមកកនុងទីេនះ។
6 េហយ�បែហលជេពលខញុ ំេ កែន�ងែដលខញុ ំ�តវេ �បជំុ… ខញុ ំមនិែដលដឹងថ
េពល�ខញុ ំនឹងេ �បជំុ េ ឱយេ �បជំុ េ�ពះខញុ ំមនិមនអ�ីកំណតរ់ហូតដល់ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថ�តវេធ�េរ ងមយួជក�់ក។់ េហយេនះ�បែហលជេ �ពឹក�ពលឹម ខញុ ំ
�បែហលជេ�ះេហរេ កនរ់ដ�កលីហ�័រញ៉ រហូតដល់រដ�េមន៉ឬកែន�ង�មយួ
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ែដល�ទងនឹ់ងេ ខញុ ំ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំមនិកំណតផ់�ូវធំ ដំេណ រ
ែវងឆង យ េ�ពះខញុ ំមនិ�ចេធ��បន។ កិចចកររបស់ខញុ ំមនិ�តវបនកតេ់ចញែបប
េនះេទ េហយ��គនែ់តខុសគន ។
7 េហយឥឡូវខញុ ំមកផទះេដមបសី�មកបន�ិច។ ខញុ ំបន�សកទមងនៃ់មភេផន កនុង
ជំនួបចុងេ�កយេនះ។ េហយបង�បស េមសីុនិងបង�បសេ�គ ដបនេ�កកេឡង
មយួរយៈមុន េហយបននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំកតស់មគ ល់អ�ែីដល
អនកេធ�។ អនក�កេ់បះដូងរបស់អនកទងំ�សង។”
8 ខញុ ំបននិយយថ “េនះជវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ចេធ�ករងរដ�៏តឹម�តវ
មយួស�មប�់ពះអមច ស់ អ�ីៗទងំអស់ែដលអនកទទួលបន�តវេ ជួរមុខស�មប់
�ពះ�គីសទ អស់ពីកម� ងំចិត� អស់ពី�ពលឹង អស់ពីេបះដូង អស់ពីគំនិត អ�ីៗែដល
អនកមន។” េពលអនកេធ�អ�ីកេ៏�យ េធ��ឱយបន�តឹម�តវ មនិអ ច ឹងេទគឺកុំេធ�អ�ី
ទល់ែតេ�ះ សូមទុក�េចល។ េបអនកនឹងក� យជ�គី�ទ ន ចូរ�កអ់��ីគបយ៉់ង
ែដលអនកមនចំេពះ�ពះ�គីសទ េនះេហយ ជេពលេវ�របស់អនក េទពេកសលយ
របស់អនក អ�ី�គបយ៉់ងរបស់អនក។
9 ខញុ ំ�គនែ់តកតស់មគ ល់យុវជនមន កេ់នះ។ បង�បស បឺន េនះជ�បពនធរបស់អនក
េតែមនេទ ែដលេលងនិងេ�ច ងេ ទីេនះ គូេសនហ៍វយ័េកមងេនះ។ េហយ—េហយ
�មនិែមនជពយណូេទ �កម៏និែមនជអក័�គ នែដរ ប៉ុែន��ជឧបករណ៍ត ន�ីខ�ះ
ពួកេគយក�មកចងេហយបិត េហយេធ�អ�ីមយួថ� យ�ព ះអមច ស់។ �បែហលជអនក
�ចេធ�� េហយេ�ច ង េនះគឺ ករយកឈនះ�ពលឹង។ េធ�អ�ីមយួ មនិថេរ ងអ�ីេទ។
�បសិនេបអនក—អនក�ចផ�ុ ំកែ ច  ែមនេហយ ផ�ុ ំ�ចុះ។ �គនែ់តេធ�អ�ីមយួ។ �គនែ់ត
ែថ�ងទីបនទ ល់ ឬេធ�អ�ីមយួស�មប�់�ច�ករបស់�ពះ។ អ�ីកេ៏�យែដលអនកមន
ចូរ�ក�់េ េ�ប�បស់កនុងកមមវធីិរបស់�ពះ។
10 ឥឡូវេនះ េយងនឹងមនិពយយមេ យូរេពកេទ េ�ពះខញុ ំដឹងថអនកេធ�ករ។
អនក�តវេ�កកពី�ពលឹម។ េហយខញុ ំេ បរបញ់សត�កំ�បកជេរ ង�ល់�ពឹក។ ខញុ ំ
�គនែ់ត�បបអ់នកពីករពិត។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងេធ�។ េនះេហយជអ�ី
ែដលខញុ ំ�តវមកផទះ គឺេដមបសី�មកបន�ិច។ ដូេចនះេហយខញុ ំេ�កកពីដំេណក �បែហល
េម៉ងបនួ េហយេចញេ េ�កកនុងៃ�ព ែមនេហយ េហយេដរេលងបន�ិចេហយ
ចូលេគង។ េហយខញុ ំកំពុងេឡងទមងនម់យួចំនួនមកវញិ ដូេចនះខញុ ំនឹងបនស�មក
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បន�ិច េ�កយមក �បសិនេបអនក…េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័។ េហយអ�ីៗ
គឺល�។
11 េ�ះ ឥឡូវេនះ េយងនឹងេបក�ពះគមពរីរបស់អនក។ ខញុ ំចងឱ់យអនកនយំក�ពះគមពរី
របស់អនក�ល់យប…់�មែដលអនក�ចេធ�បន។ េបមនអនក�ខ�ះខ�ះ ឬន
រ�មន កច់ង�់ន�មជមយួនឹងគន េយងមនគមពរីខ�ះេ ទីេនះ េយងនឹងមន…
អនកដឹកនខំ�ះេដមបហុីចពួកេគេចញេ ឱយអនក។ មនអនក�ចងប់នមយួេទ?
ែមនេហយ �គនែ់តេលកៃដរបស់អនកេឡង។
12 ឆងល់ថេបបង�បស…ដុក មកទីេនះេហយយក�ពះគមពរីទងំេនះ។ អនកកំពុង
ឈរែកបរេនះ េហយបង�បសបឺន។ េត�តវេទ បឺន? ខញុ ំបនលឺគតនិ់យយ…
[បង�បសនិយយថ “ខុន�៉ដ។”—េអដ។] ថេមច៉? [“ខុន�៉ដ។”] ខុន�៉ដ។ ខញុ ំបន
េ គត…់ខញុ ំពិបក�� ប�់ស់ �បែហលជ បង�បសេនវលី។ េតខញុ ំធ� បប់ន�ក់
េឈម ះថបឺនេ�យរេប ប�? ខញុ ំ�គ ល់មុខបុរសេនះ េហយខញុ ំមនិ�ច ចេំឈម ះ
គតប់នេទ។
13 េហយអនកដឹងេទ េពលអនកកនែ់តចស់េ បន�ិច ខញុ ំរកេឃញេរ ងមយួ �
កនែ់តពិបកស�មបខ់ញុ ំកនុងករ�ន�ពះគមពរីេនះ។ េហយខញុ ំ�គនែ់តមនិចូលចិត�
គិតថ�តវពកែ់វន៉� េដមប�ីនគមពរី។
14 ប៉ុែន� េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងងងឹតែភនក។ េហយខញុ ំបនេ េមល
េសម។ េហយេសមបននិយយថ “ប៊លី ខញុ ំមនិដឹងេទ។” បននិយយថ “ខញុ ំនឹង
�តឱ់យអនកជួបជមយួអនកឯកេទស។”
15 ខញុ ំបនេ ល�ីសស�ីល។ ��តវែតជឆនទៈរបស់�ពះអមច ស់។ អនកឯកេទសលប ីៗ
មយួចំនួន ខញុ ំេភ�ចេឈម ះរបស់គតេ់ហយឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�គតប់ន�នេស វេ
របស់ខញុ ំ។ េហយគតប់ននិយយថ “�បសិនេបអនកបន�តលបេ់ � ហ�ិកវញិ ខញុ ំ
ចងេ់ ជមយួអនក។” គតប់ននិយយថ “េហយ�បសិនេបអនក…ពួកេគជនជតិ
� ហ�ិក�ស�ញ់អនក។” េហយបននិយយថ “ពួកេគមនជំេន ខ� ងំ�ស់
ជពិេសសជមយួករកនក់បំិត េដមបេី កប។់ ដូេចនះ” បននិយយថ “ខញុ ំចង់
មនរយៈេពល�បមំយួែខៃនជីវតិរបស់ខញុ ំ ស�មបក់រវះកតជ់ំងឺែភនកេឡងបយនិង
វតថុេផ�ងៗ េ …កនុងេបសកកមម។” េហយបននិយយថ “�បសិនេបេយង�ច
េ ជមយួគន  េហយអនក�ចឈនះករេពញចិត�ពីពួកេគ ដូចជ” បននិយយថ
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“ចុះេបពួកេគមនជំងឺែភនកេឡងបយនិងករងរែភនក” បន�ថ “ខញុ ំ�គនែ់តចងផ់�ល់
ឱយ� េ�យមនិគិតៃថ� �បមំយួែខ។” េហយខញុ ំេភ�ចថអនក�តវរងច់កំរ�តជ់ួប
ជមយួគតរ់យៈេពលប៉ុនម ន។
16 េហយេយងកំពុងអងគុយកនុងបនទបតូ់ចមយួេហយ�មន—ពន�ឺ�កហមតូចបន�ិច
េបកមក េ កនុងបនទបង់ងឹតខងេ�កយេនះ។ េហតុអ�ី ខញុ ំ�ច�នអក�រទងំេនះ
បន។ �បននិយយថៃមភ-ៃមភ។ ខញុ ំ�ច�ន��មវធីិ�មយួ។ េហយគត់
បនព�ងីក�េ ដប�់ប-ំដប�់ប ំ េហយខញុ ំ�ច�ន�បន។ េហយ�ក�់េ េល
ដប-់ដប ់ េហយខញុ ំ�ច�ន�បន។ គតប់ននិយយថ “ជករ�បេសរ�ស់
មនិមនអ�ីខុសេ�ចនចំេពះែភនករបស់អនកេទ។”
17 ដូេចនះគតម់នែកវយឺតតូចមយួ។ គត�់កឧ់បករណ៍តូចមយួេ េ�កយ
ទីេនះ របស់តូចមយួ អនកដឹងេទ។ េតេឡសកុបចស់ៗ មនប៉ុនម ននកែ់ដលេ ច?ំ
េយងធ� បេ់មល�មរបស់េនះ េមលរបូភព អុីចឹងឯង។ េហយគតប់ននិយយ
ថ “េតអនក�ច�ន�បនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ បន។”

គតប់ននិយយថ “�ន�ឱយខញុ ំ។”
18 �មន អូ កថខណ� ទងំមូល �បែហលដូចេនះ។ ខញុ ំចបេ់ផ�ម �ន� គត់
ចបេ់ផ�មទញ�េឡង ដូចេនះ កនែ់តយឺតេ ៗ។ គតចូ់លដល់ែបបេនះ ខញុ ំ
ឈប។់ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�ច�បបអ់នកេរ ងមយួថ អនកមន�យុែសសិប
េហយ។”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ �តវេហយ ផ�ូវឆ�ងកតដ់ែ៏វងឆង យ។”
19 គតប់ននិយយថ “េតអនកបនេធ��េ�យរេប ប�?” គតប់ននិយយ
ថ “ធមមជតិ ែភនកមនុស� េ េពលែដលអនកមន�យុែសសិបឆន  ំ ដូចជសក់
របស់អនកក� យេ ជពណ៌�បេផះ ជេដម �គបែ់ភនកែ�បជសំែបត៉។” បននិយយ
ថ “ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនករស់េ បនយូរ�គប�់គន ់ េនះនឹងភ��ឺតលបម់កវញិ
ម�ងេទ ត” គតប់ននិយយថ “ករេមលេឃញទីពីរេនះ េគេ �។ ប៉ុែន�”
បននិយយថ “មនុស�ែដលមន�យុ�បែហលែសសិបឆន  ំ ជករពិត…” បន
និយយថ “មនិមនប � អ�ីជមយួែភនករបស់ពួកេគេទ។”
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20 ខញុ ំ�ច—ខញុ ំ�ចេមលេឃញសកម់យួេប��ជះេលឥដ� �ចដក�េចញពីខញុ ំ។
ប៉ុែន�ចូលេ ជិតខញុ ំ… េហយគតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ អនក�ន�ពះគមពរីរបស់
អនក” បននិយយថ “អនករញុ�ឱយឆង យពីអនក។” បននិយយថ “យូរៗេ  ៃដ
របស់អនកនឹងមនិែវង�គប�់គនេ់ទ រហូតដល់អនកមនិ�ច—មនិ�ចយក�េចញពី
ទីេនះឆង យ�គប�់គនេ់ដមបចីប�់បនេទ។”
21 ដូេចនះេហយគតប់នេធ�ែវន�ឱយខញុ ំមយួគូរ េហយែផនកខងេ�កមែដលអនក
�ចេមលបន គឺស�មប�់ន។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េ កនុងេវទិក
របស់អនក…” គតគិ់តថខញុ ំជ�គអធិបបយដៃ៏ថ�ថនូរេ ទីេនះមន ក ់អនកដឹងេទ។ េហយ
ដូេចនះបននិយយថ…អនក…ែផនកខងេល�គនែ់តជក ចកប់ង�ួចធមម� ក ចក់
ធមម�ប៉ុេ�� ះ។ េហយែផនកខងេ�កមមន�បេភទែកវខ�ះៗេ កនុង� ែដលខញុ ំ
�ច�ន�ជិតៗ អនកដឹងេទ ដូចេនះ។ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តមនិចូលចិត�ពកព់ួកេគ
េទ ពិតែមនេហយ។
22 េហយឥឡូវេនះ េ កនុងករបេ�ង ន�ពះគមពរី េហយខញុ ំបនចូលដល់
គមពរីស ញ ថមីេ យបេ់នះ។ ដូេចនះេហយ…ខញុ ំទទួលបនគមពរីស ញ ថមីរបស់ខូលី
នេហយ��តវបនេបះពុមពនូវទំហំល�។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េពលែដលខញុ ំចូលេ កនុង
មយួេផ�ងេទ ត ខញុ ំ—ខញុ ំ�បែហលជ�តវេ រកគមពរីជមតិ�ចស់—និង�បេភទៃនករ
�ន�មរយៈពួកេគ។ ប៉ុែន�េទះអ�ីកេ៏�យ ខញុ ំ—ខញុ ំរកី�យែដលខញុ ំបនអ�ីមយួខញុ ំ—ខញុ ំ
េ ែត�ច�នបន។ េហយ—និង—េហយអ�ីែដលខញុ ំទទួលបន ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយ
អនក�គបគ់ន នូវអ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំ�ចេធ�បន េដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់
�ពះជមច ស់ សងឃមឹថ�ទងនឹ់ងដកស ញ ៃន�យុេនះេចញ។ ខញុ ំមនិ�ចសំុ�ទង់
ដក�យុរបស់ខញុ ំេចញេទ។ ខញុ ំ…ែមនេហយ េនះ�គនែ់តជេរ ងមយួែដលេយង
ទងំអស់គន �តវេធ�។ េយង�តវឆ�ងកត�់។ េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំមនិែមនជេកមងតូច
ដូចពីមុនេទ គឺឈរេ ទីេនះេ េលេវទិក។ ខញុ ំមន�យុែសសិប�បបីំឆន ។ំ េហយ
គិតេ  ពីរឆន េំទ តនឹងមន�យុ�សិបឆន េំហយ បង�បសៃម។
23 ខញុ ំេអយ សឹងែតមនិេជ ! ខញុ ំ�គនែ់ត…ខញុ ំមនិែដលដឹងថខញុ ំមន�យុេលស
ៃមភឆន េំទរហូត�បែហលពីរឆន មំុនេនះ។ �តវេហយ។ �តវេហយ។ ខញុ ំ�គនែ់ត…ខញុ ំ
មនិ�ចេជ �បនេទ។ េហយេ េឡយខញុ ំ—ខញុ ំ…�ពិបកស�មបខ់ញុ ំកនុងករេជ
រហូតដល់េមលកនុងក ច ក ់ េហយបនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថ�គឺពិតែមន ហនឹងេហយ។
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ប៉ុែន�—ប៉ុែន��គនែ់តសម�ងឹេមល ខញុ ំ�គនែ់តមន�រមមណ៍ល�ដូចែដលខញុ ំធ� បម់ន
�រមមណ៍កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំកអ៏រគុណចំេពះេរ ងេនះែដរ។ សរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់។

24 ឥឡូវេនះ េយងកំពុងសិក�គមពរីេហេ�ពរ។ �បន…អូ �ជេស វេ មយួ
កនុងចំេ�មេស វេ ដេ៏� បំផុត និងមនបំផុតៃន�ពះគមពរី។ ខញុ ំ�បបអ់នកថ �ជ
េស វេ ែដលពិតជនឹង…�បសិនេប�ពះជមច ស់អនុ ញ ត េហយេយង�គនែ់ត
ចុះេ កនុងេរ ងេនះ ខញុ ំេជ ថ េយងនឹងរកេឃញដំុមសរហូតដល់េយងែ�សក
សរេសរ�ពះ�គបេ់ពល។ េហយឥឡូវេនះខញុ ំ…

25 េស វេ េហេ�ពរ គឺពិតជហនឹងេហលយ ��តវបនសនមតប់នសរេសរ
េ�យ�វកប៉ុល ខញុ ំគិតថជអនកបង� ញ�ពះគមពរីដធ៏ំបំផុត ែដលពិភពេ�ក
មនិធ� បម់ន េ េ�កពី�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទរបស់េយង។ េហយប៉ុលបន
បំែបក…ឥឡូវេនះ ប៉ុលគឺជ�គបេ�ង ន�ពះគមពរីពិត�បកដមន ក ់ េនះគឺ គមពរី
ស ញ ចស់។ េនះគឺជេស វេ ែតមយួគតែ់ដល�តវបនសរេសរេ េពលេនះ
េ ថ�ពះគមពរី។ េហយគតប់នពយយមបង� ញដល់�សនេ៍ហេ�ពរ ករ
បំែបកគមពរីស ញ ចស់និងបង� ញស ញ ចស់ថជ�សេមលឬ�ចង�ុលេ
គមពរីស ញ ថមី។

26 េ ទីេនះេយង�ច�យែខ�ប�� ញផទះមយួេហយ�ន កេ់ ទីេនះបីែខ�ម
ករគិត េ ទីេនះ។ េដមប�ីតឡបេ់ វញិភ� ម �បសិនេបេយង�ចេបក�ពះគមពរី
របស់េយងឥឡូវេនះ ពិត�ស់ េយងេ េលេហេ�ពរ ជំពូកទី១។ ប៉ុែន��បសិនេប
េយងងកេ រកវវិរណៈ ជំពូកទី១២ េនះអនកនឹងេឃញ�យ៉ងល�ឥតេខច ះម�ងេទ ត
រេប បែដលជ�សេមល។ �បសិនេប…អនកែដលមនេខម ៃដែដលេ�ត មកត�់�បទ
គមពរី។ េ េហ-…

27 េ កនុង វវិរណៈ១១ េយងរកេឃញថ យ៉ូ�ន េ េលេកះប៉តម់៉ុស
បនេឃញ ស�ីមន កឈ់រេ េលេមឃ នងមន�ពះ�ទិតយេ កបលរបស់នង
េហយ�ពះចន័ទេ េ�កមេជងរបស់នង។ ស�ីេនះ�តវរងេ�គះ េ�យមនកូន
នឹង�តវេកត។ នងបនបេងកតកូន�បសមន ក។់ នគ�កហមឈរ េលប�តបកកូ់
នភ� មៗេពលេកតមកេនះ។ េហយ—កូនេនះ�តវបនចបេ់ឡងេ �ថ នសួគ៌
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េហយ ស�ីេនះបនរតេ់ កនុងទីរេ��ថ ន ែដលជកែន�ងនង�តវបនចិ ច ឹម
ស�មប ់េពលេវ�មយួ និងេពលេវ�ពកក់�� ល ឬករែបងែចកេពលេវ�។
28 ឥឡូវេនះ ស�ីេនះតំ�ងឲយ�កមជំនុំ េហយកូនែដលនងបនបេងកតមកគឺ
�ពះ�គីសទ។ �ពះចន័ទេ េ�កមេជងរបស់នងគឺជចបប ់ �ពះ�ទិតយេ កបលរបស់
នងគឺ�ពះគុណ។ ផក យដបពី់រេ កនុងមកុដរបស់នងគឺជ�វក័ដបពី់រនក។់
េហយេ ទីេនះ េ ឯ�…�វក័ដបពី់រនកគឺ់ជសិរលី�ឬជករ�គងមកុដៃន
គមពរីស ញ ថមី។ េឃញេទ? “េ�ពះគម ន�គឹះេផ�ងេទ ត�ច�តវបនេគសងេ់លជង
�គឹះែដលបន�ករ់ចួេហយេនះេទ។” េឃញេទ? � �គឹះ គឺ—គមពរីស ញ ថមី ពួក
�វក័ េគលលទធិរបស់�វក័ ជេដម គឺជមកុដៃន�ពះគមពរីស ញ ថមី។ េហយ
បនទ បម់កេ …
29 �ពះចន័ទគឺជ�សេមលៃន�ពះ�ទិតយ។ �ពះ�ទិតយ�គនែ់តឆ�ុះប ច ំងពន�ឺរបស់
�េ េពលែដល�េ ពីេ�កយែផនដី។ េហយ�ពះចន័ទផ�ល់ពន�ឺ ឱយេដរ េ េពល
យប។់ េហយអ�ីែដលជរបូភពដ�៏សស់�� តែដលេយងមនេ ទីេនះ របូភព
ដ�៏សស់�� តមយួេផ�ងេទ តៈ �ពះ�ទិតយតំ�ងឱយ�ពះ�គីសទ េហយ—�ពះចន័ទ
តំ�ងឱយ�កមជំនុំ។ ពួកេគដូចជប�ី�បពនធ។ េហយេ កនុងអវត�មនៃន�ពះ�គីសទ
�កមជំនំុបនឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺតូចមយួ ែដលជដំណឹងល�។ េហយ�—�ជពន�ឺ
ែដលេដរចូលរហូតដល់�ពះ�ជបុ��រស់េឡងវញិ បនទ បម់ក �កមជំនុំ និង�ពះបុ��
�ពះចន័ទ និង�ពះ�ទិតយ ប ចូ លគន ។ េឃញេទ? �ពះចន័ទគឺជែផនកមយួៃន�ពះ�ទិតយ
េហយ�កមជំនុំគឺជែផនកមយួៃន�ពះ�គីសទ។ េហយខណៈេពលែដលអវត�មន
ៃន�ពះ�គីសទ �កមជំនំុឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺរបស់�ទង។់ េហយបនទ បម់ក េយង�ច
េមលេឃញ�ពះចន័ទចងំពន�ឺ �ដឹងថ�ពះ�ទិតយកំពុងរះេ កែន�ង�មយួ។
េហយដ�ប��កមជំនំុកំពុងឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺៃន�ពះ�គីសទ េនះ�ពះ�គីសទមន
�ពះជនមរស់េ កែន�ង�មយួ។ �ែមន៉។ គិតពីករេនះ។
30 ឥឡូវេនះ ចបបគឺ់ជ�បេភទៃន�ពះគុណមយួ ប៉ុែន�ចបបម់និមនអំ�ច
សេ ងគ ះេ កនុង�េទ។ ចបប�់គនែ់តជ…ចបបគឺ់ជប៉ូលីស។ ប៉ូលិស�កអ់នកចូល
គុក ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ថ�ជ�ពះគុណកនុងករយកអនកេចញពីគុក។ េឃញេទ?
31 ដូេចនះ �ពះេ�ហិតរបស់�ពះ�គីសទ ជដំណឹងល� រេំ�ះេយងពីអំេពបប។
ចបបេ់ធ�ឲយេយងមនបបប៉ុេ�� ះ។ ចបបប់ន�តឹមែតនិយយថ “អនកគឺជមនុស�
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មនបប។ អនកមនិ�តវលួចេទ។ អនកមនិ�តវ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតេ់ឡយ។ អនកមនិ
�តវេធ�ជ�ក�ែីក�ងក� យេឡយ។” េឃញេទ? �ជប៉ូលិសែដលនិយយថអនក
ខុសេហយអនកមនេទស។ ប៉ុែន�ដំណឹងល�គឺជដំណឹងល�។ �ពះ�គីសទបនសុគត
េដមបជីួយសេ ងគ ះេយងពី�ល់កររលំងរបស់េយង ករបំពនចបប។់ �ពះ�គីសទ
បនសុគតេដមបយីកេយងេចញ។
32 ឥឡូវេនះ ប៉ុល ដ�ប�គតប់នែ�បចិត� គតម់និែដលពិេ�គះជមយួថន ក់
សិកខ ���មយួេឡយ គតក់ម៏និបនពិេ�គះជមយួអនកដឹកន�ំមន ក់
ែដរ។ ប៉ុែន�េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? គតប់នចុះេ កនុង�បេទស��៉ប ់ េហយ
េ ទីេនះបីឆន េំ កនុង�បេទស��៉ប។់ ឥឡូវេនះ េនះជ �មគំនិតរបស់ខញុ ំ គឺថ…
33 ឥឡូវេនះ េយង�តវែតមន�វ�ៃនេរ ងេនះ ដូេចនះេយងនឹងដឹងថ�មន
�រៈសំខនប់៉ុ�� ។ េហយេមេរ នទីមយួ យបេ់នះ េយងសិក�ពី�បវត�ិ។
34 ឥឡូវេនះ ប៉ុលគឺជ�គបេ�ង នគមពរីមន ក ់ពីេ�ពះគត�់តវបនបេ�ង នេ�កមក
ម៉េល ល �គដល៏ប�ីគបស់មយ័កលេនះ។ េហយគតជ់អនកលបបីំផុតេ សមយ័
េនះ គឺជ�គចបបដ់អ៏�ច រយ និងជេ��។ ដូេចនះ ប៉ុលបនេរ នពូែកកនុងេរ ង
ទងំេនះ។
35 េហយបនទ បម់កខញុ ំចូលចិត�គត�់មរេប បេនះ ករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយេនះ
មនភពេ�ម ះ�តងក់នុងចិត�របស់គត ់ ជឃតក គតប់នយល់�ពមចំេពះករ
�� បរ់បស់េសទផន េហយបនេឃញេសទផន�� បេ់ េ�កមផទ ងំថម និងដំុថមៃន
ករ�តវគបរ់ហូតដល់�� ប។់ ខញុ ំគិតថ�ចបស់ជបនេ ជិតប៉ុលេពលគតេ់ឃញ
េសទផនេលកៃដេ �ថ នសួគ ៌ េហយនិយយថ “ខញុ ំេឃញ�ថ នសួគេ៌បកចំហរ។
ខញុ ំេឃញ�ពះេយសូ៊វឈរេ ខង�� ំៃដរបស់�ពះ។” េហយគតប់ននិយយថ
“�ពះបិ�េអយ កុំ�កេ់ទសអំេពបបេនះ�បឆងំនឹងពួកេគ។” េហយគតប់ន
េដកលកេ់ ។
36 េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? គតម់និែដល�� បេ់ទ។ គតប់នេដកលក។់
ដូច…ខញុ ំមនិេជ ថគតធ់� បម់ន�រមមណ៍ឈចឺំេពះថមេផ�ងេទ តេទ។ ដូចទរកេ
េល�ទងម� យ េដកលក ់េសទផនបនេដកលកេ់ កនុង�ពះហស�របស់�ពះ។
37 មនអ�ីមយួអំពីប៉ុលែដលេ ជិតគត។់ បនទ បម់ក គតជ់បុរសមន កែ់ដល
សថិតេ េ�កមករផ�នទ េទស ពយយម�បយុទធ�បឆងំនឹង� គតប់នវលិេ



េហេ�ពរ ជំពូកមយួ 9

រកសេម�ចសងឃ េហយទទួលបនសំបុ�តមយួចំនួន។ បននិយយថ “ខញុ ំ
នឹងចបម់នុស�ទងំអស់ែដលេធ�ឱយមនកររខំនទងំអស់េនះ និងពួកអនក
ខុសឆគងទងំេនះ” ែដល�តវបនចតទុ់កថជអ�ីែដលេយងនឹងេ េ ៃថងេនះថ
“ពួកនិយម�ជល” ឬអ�ីមយួដូចេនះ បេងកតសំេឡងរខំនេ�ចន និងបងកកររខំន។
“េយងនឹងចុះេ េ�ះ��យ�។”
38 េហយេ េលផ�ូវរបស់គត ់ គឺផ�ូវចស់បន�ិច…មនិែមនជផ�ូវធំដូចេយង
េធ�ដំេណ រេនះេទ។ េហយផ�ូវទងំេនះេ ប៉េឡសទីន �គនែ់តជផ�ូវតូចៗ ដូចជផ�ូវ
េគឆ�ងកតៃ់�ពែដលេគ�កបីេដរ ហ�ូងេច ម េសះ � និងអូដ� បនេដរេលភន។ំ
39 េហយប៉ុល េ �មផ�ូវចុះេ �កង�ម៉ស �បែហលៃថង�តង ់េ ៃថងមយួ ពន�ឺដ៏
អ�ច រយមយួបនរះចុះមកដល់ដី។ គម ននរ�មន កប់នេឃញ�េទ េ�កពីប៉ុល។ ខញុ ំ
ចងឱ់យអនកកតស់មគ ល់�។ េហយេ ទីេនះ �មនិែមនជេរ ងផទ ល់ខ�ួនេទឥឡូវេនះ
ប៉ុែន��គនែ់តដូេចនះេយងកំពុងឈនេ រក�បវត�ខងេ�កយេនះ។ ថអនកនឹងដឹងថ
�ពះេយសូ៊វគឺេ ដែដលេនះ…
40 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមកពី
�ពះ េហយខញុ ំ�តឡបេ់ ឯ�ពះវញិ។”
41 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ទងប់នដឹកនកូំនេ អុី��ែអល �ទងគឺ់ជបេងគ ល
េភ�ង។ េហយ�ទងប់នក� យជ�ចឈ់ម រចួ�ទងប់ន�តឡបេ់ បេងគ លេភ�ង
ដែដលេនះវញិ។ េហយេ េពលែដល�ទងប់នជួបប៉ុលេ េលផ�ូវេ កន�់កង�
ម៉ស �ទងគឺ់ជបេងគ លេភ�ង ែដលជពន�ឺេនះ េឃញេទ ជពន�ឺដអ៏�ច រយ។ េហយ
ប៉ុលបននិយយថ “េតខញុ ំបនេប តេប នអនក�?”
42 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វែដលអនកេប តេប នេនះ” ជពន�ឺ។ អូ
េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ?
43 េហយ�ទងគ់ងេ់  យបេ់នះ េ ទីេនះជមយួេយង។ េតរបូភពរបស់�ទងប់ន
ថតេ ទីេនះ េរ ងដូចគន  េឃញេទ បេងគ លេភ�ង ពន�ឺ ដូចគន នឹង�ទងែ់ដរ “ដូចគន
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”
44 ឥឡូវេនះ បុរសែដលេ ជមយួគតម់និបនេឃញពន�ឺេនះេទ ប៉ុែន��េ
ទីេនះដូចគន ។ លទធផលផ�ល់ឱយដូចគន ។
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45 ឥឡូវេនះ េត��ចេ រចួែដរឬេទ—េតមននរ�មន ក�់ចេឃញ�ពះ�គីសទ
េ កនុងអគរេនះេហយគម ននរ�មន កេ់ឃញ�ទងេ់ទ? �បកដ�ស់។ �បន
េកតេឡងេ ទីេនះ។

46 �កប៏នេកតេឡងេ យបម់យួេ េពលែដលេព�តសកំពុងជបគុ់ក។ េហយ
ពន�ឺេនះបនចូលមកកនុងគុក េហយពល់េព�តស េហយេដរ�តងែ់កបរអនកយម
ខងកនុង អនកយមខងេ�ក េដរ�មទ� រ ទ� រធំ និងទ� រទី�កង។ េព�តសបន
និយយថ “ខញុ ំចបស់ជសុបិនេហយ។” ប៉ុែន�គតប់ន�កេឡកេមលជំុវញិ ប៉ុែន�ពន�ឺ
បនរលតេ់  �ពះ�គីសទ ជពន�ឺដអ៏ស់កលប ជនិរន�រ។៍ �ទងេ់ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ
េ េល�មផ�ូវចុះមក…

47 េហយេមលេរ ងមយួេទ ត �បសិនេបេយងនឹងនិយយអំពីេរ ងេនះ សូម
គិតកនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�អនក�បជញែដលេដរ�ម�� �ងំពី�បេទសឥ��
ទិសខងេកត �បែ់ខ មក�ម�ជលងភននិំង�លខ�ច ់ (ឆ�ងកតក់ែន�ងសេងកត
េហយពួកេគបនរក�េពលេវ�ៃនយបេ់�យផក យ) េហយគម នអនក�បវត�ិ� ស�
ឬអនក�និយយថធ� បេ់ឃញផក យេនះេទប៉ុែន�អនក�បជញបនេឃញ។ �
�គនែ់តមននយ័ស�មបព់ួកេគេដមបេីមល�។

48 ដូេចនះ អនក�ចេមលេឃញអ�ីែដលអនកដៃទ�បែហលជមនិបនេឃញ។
ស�មបអ់នក �ជករពិត។ ចំេពះគត ់ ពួកេគមនិយល់េទ។ �គនែ់តដូចជករ
បែម�ងមយួ អនក�ច�តវបនែ�បចិត�េជ  េហយរកី�យនឹងពរជយ័ៃន�ពះ �គនែ់ត
—�គនែ់តផឹកេ កនុងពរជយ័របស់�ពះ។ េហយអនកបនទ បអ់ងគុយែកបរអនក “ខញុ ំ
មនិេឃញអ�ីេទ។” េឃញេទ? េឃញេទ? េនះេហយ។ “ខញុ ំ�គនែ់តមនិយល់។
ខញុ ំមនិេឃញថ�មនអ�ីទងំអស់។” ែមនេហយ គត�់គនែ់តមនិទទួលបន�។
ហនឹងេហយ។ េត អនកេ ឯ�។

49 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ ប៉ុលេ េលផ�ូវរបស់គតចុ់ះេ ។ េហយភ� មៗ
េ េពលែដលបទពិេ�ធនដ៍អ៏�ច រយេនះបនេកតេឡងចំេពះគត…់ ឥឡូវេនះ
គតម់និេពញចិត�េទ…េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយប៉ុលល��ស់។

50 ឥឡូវេនះេមេរ នរបស់េយងយបេ់នះមនិសីុជេ� េទ។ �ជេមេរ នដ�៏ក់
មយួ ប៉ុែន�េយងនឹងចូលេ កនជ់េ� បនទ បពី់េពលេនះ។ ប៉ុែន�េនះគឺជេមេរ ន
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ដ�៏កទ់ក ់ ប៉ុែន��េទបែតចបេ់ផ�ម។ េហយអ�ីែដល�គឺ �ជេរ ងមយួែដល
េលកតេមកង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ប៉ុល េដមបចីបេ់ផ�ម។
51 េហយមុននឹងគតេ់ធ�ដូេចនះ ប៉ុលគឺជអនក�បជញ�ពះគមពរី។ េហយអនក�បជញ
�ពះគមពរីមន កនឹ់ងមនិ�កេ់គលលទធិរបស់គតេ់លបទពិេ�ធនេ៍ឡយ។ អតេ់ទ
បទ។ ពួកេគនឹងមនិ�កេ់គលលទធិរបស់ពួកេគ�មបទពិេ�ធនេ៍ឡយ។ អនក
�ចមនបទពិេ�ធន�៍មយួ។ ប៉ុែន���តវែតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
�តវេហយ។
52 ឥឡូវេនះ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ ពួកេគមនវធីិបីេផ�ងគន ែដលពួកេគ�ច
ដឹងពី�រមយួ។ ទីមយួ គឺចបប ់េនះ�គនែ់តជចបបប់៉ុេ�� ះ។ បនទ បម់ក ពួកេគ
មន ពយ—ពយករ ី អនកសុបិន េហយពួកេគមនយូរមីធូមមមី។ ឥឡូវេនះ��ច
េ� បន�ិច។
53 យូរមីធូមមី គឺជ�វបងំែដលេអរ ៉នុពកេ់ល�ទងរបស់គត។់ េ កនុងេនះមន
ថមចំនួនដបពី់រគឺៈ�មសីុ បរេកត មណីេជតិជេដម ចុះ�មហនឹង។ ពួកេគមនថម
ធំៗទងំដបពី់រ ែដលេ កនុង�ប�បព់កេ់ល�ទង បង� ញថគតជ់ម�បូជចរយ
ៃន�គបកុ់លសមពន័ធ គឺកុលសមពន័ធទងំដបពី់ររបស់អុី��ែអល។ បនទះ�ទងេនះពយរួ
េ េលសសរកនុង�ពះវ�ិរ។ េហយេពលែដលេ��បនទយ េហយេគចងដឹ់ង
ថ��តវ ឬកអ៏ត ់ េ��ឬអនកយល់សប�ិបនឈរេ មុខយូរមីធូមមីេនះ េហយ
គត�់បបពី់សុបិន ឬករនិមតិ�របស់គត ់ េទះជគតប់នេឃញអ�ីកេ៏�យ។
េហយ�បសិនេបពន�ឺពិសិដ�…អូ េតអនកេឃញេទ? �ពះ�ទងែ់តងែតគងេ់ កនុង�ន
អចឆរយិៈ។ ភពកកកុញ ពន�ឺទងំេនះ គឺជេរ ងធមម� ទល់ែតសំេឡងេនះបន�ឺ
េឡង។ េហយេពលែដលសំេឡងបុកថមទងំេនះ េប�មនិែមនជេរ ងអពភូតេហតុ
េទ នងបនេដកេ េសង ម។ ប៉ុែន��បសិនេប�ជេរ ងអ�ច រយ េនះពន�ឺទងំេនះ
បនឆ�ុះប ច ំងពណ៌ឥនទធនូជមយួគន ។ �ែមន៉។ បនទ បម់ក េនះគឺជ�ពះមន
បនទូលថ “េនះគឺជេ��របស់ខញុ ំ។” ឬ “សុបិនេនះមកពីខញុ ំ។” េនះេប�មយូរមី ធូ
មមី ែដលេគវនិិចឆយ័។
54 េ ចសូំលេពលគតឈ់បេ់ជ បនេទ? គតប់ននិយយថគតម់និ�ច
មនសុបិនបនេទ។ េហយេ�� �ំយូែអល បន�� ប ់ េហយគម នផ�ូវ�
េទ។ គតប់ននិយយថ “សូមបែីតយូរមីកម៏និនិយយជមយួខញុ ំែដរ។” គម នអ�ី
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េ�ះ។ សូលបនឈរេ ចំេពះមុខយូរមី េហយពកយសម�រីបស់គតប់នបន�ឺ
េឡង។ េឃញេទ? �ពះ�គនែ់តបដិេសធគត។់ េហយថយូរមីធូមមី េនះជករ
េបកសែម�ងរបស់េអរ ៉នុអំពីបព�ជិតភពរបស់គត។់ បនទ បពី់េអរ ៉នុេ  េ�កម៉ូេស
គឺ—ចនពយរួេ េលសសរ។
55 ឥឡូវេនះ បព�ជិតភពេអរ ៉នុបនឈបេ់ េពល�ពះេយសូ៊វបនសុគត។
េហយឥឡូវេនះ ករបំែបកចបបពី់�ពះគុណ េយងេ ែតមន យូរ ី ធូមមី។ េហយ
ប៉ុលកំពុងេ�ប�។ េឃញេទ? យូរមីធូមមី សព�ៃថងេនះគឺជ�ពះបនទូលដអ៏មតៈ ដអ៏ស់
កលប និងអស់កលបជនិចចរបស់�ពះ។ េឃញេទ?
56 “ដបតិអនក�នឹងយកអ�ីមយួេចញពីគមពរីេនះ ឬបែនថមអ�ីេ កនុងគមពរីេនះ។” ខញុ ំ
មនិចងប់នអ�ីេ�កពី� ប៉ុែន�ខញុ ំចងប់នទងំអស់ែដល�មន។ េនះជ�កមជំនុំែដល
េយងចងប់ន។ េហយអ�ីៗទងំអស់�តវែតប ជ កេ់�យ�ពះបនទូល។
57 េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំបនធ� កថ់មីៗេនះកនុងចំេ�ម�បជជនេពនទី
កុស� ពីេ�ពះ និយយថ “ខញុ ំមនិ�ចយល់ថេតេ�បងេចញពីៃដអនកេ � ឬ
ឈមេចញពីមុខអនក គឺជស ញ មយួែដលអនកមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េនះ
មនិែមនជបទគមពរីេទេហយខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចយក�បន។ ��តវែតមកពី
�ពះបនទូល។
58 េហយឥឡូវេនះ ប៉ុល គត�់គនែ់ត�ស�ញ់�ពះបនទូល។ ដូេចនះ មុននឹង
គតធ់� បេ់ឃញបទពិេ�ធនដ៍អ៏�ច រយេនះែដលគតម់ន គតប់នចុះេ កនុង
�បេទសេអហ�ុបីអស់រយៈេពលបីឆន ។ំ ខញុ ំេជ ថ�មនរយៈេពលបីឆន  ំ បីឆន ចុំះ
េ កនុង�បេទសេអហ�ុបី។ េហយអនកដឹងថខញុ ំេជ ថគតេ់ធ�អ�ីេទ? ខញុ ំេជ ថគត់
បនយកគមពរីស ញ ចស់ េហយែស�ងរក�មរយៈគមពរីស ញ ចស់ េហយបនរក
េឃញថ េនះគឺជ�ពះេមស�ុពិីត�បកដ។ �ទង�់តវែតប ជ កប់ទពិេ�ធនរ៍បស់
�ទងេ់�យ�ពះគមពរី។ �ែមន៉។ អូ ខញុ ំេអយ!
59 េមលេ គតេ់ពលគតជ់បគុ់ក។ អនកសមគ ល់េឃញថ មនមយួ—កែន�ង
មយួៃនជីវតិរបស់ប៉ុល េ េពលែដលគតេ់ កនុងគុកេ ទីេនះអស់រយៈេពលជ
យូរ។ គតប់នសរេសរេស វេ េអេភសូរ។ គតប់នសរេសរសំបុ�តេហេ�ពរេនះ។
េឃញេទ? គតម់នេពល។ �ពះបន�កគ់តេ់ ទីេនះកនុងគុក េហយគតប់ន
សរេសរសំបុ�តទងំេនះេ កន�់កមជំនុំ។ មយួេ �កមជំនុំេអេភសូរ។ គតប់ន
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សរេសរមយួេ �កមជំនុំេពនទីកុស� មនប � ជេ�ចនជមយួពួកេគ។ �កមជំនុំ
េពនទីកុស�គតម់នប � េ�ចនជងអនកដៃទ។ េ ែតមន។ ប៉ុែន�គតប់នដឹង
គុណចំេពះពួកេគ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលគត�់ចបេ�ង នពួកេគ…េ េពល
ពួកេគចូលមក៖ មយួមនភ�ដៃទ មយួមនទំនុកតំេកង មយួមនញណ មយួ
មន�រមមណ៍។ គតម់និ�ចនិយយបន និយយេ កនព់ួកេគ “សន�ិភពអស់
កលប។” គតម់និ�ចនិយយជមយួពួកេគបនេទ “ករកំណតទុ់កជមុន។” គត់
មនិ�ចនិយយជមយួពួកេគបនេទ ពួកេគជទរក។ ពួកេគទងំអស់គន �តវែត
—�តវមន�រមមណ៍អ�ីមយួ ឬេឃញអ�ីមយួ ឬមន�រមមណ៍គួរឱយអស់សំេណ ច និង
ឬអ�ីមយួេ ជុំវញិពួកេគ ភស�ុ�ងមយួចំនួន។
60 ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ េពលគតនិ់យយេ កនេ់អេភសូរ គត�់ចនិយយេ េល
“�ពះបនកំណតេ់យងទុកជមុនជកូន�បសកូន�សី េហយបនយកេយងមកជ
កូនកនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មុនកំេណ តពិភពេ�ក។” េមលេនះែន។ ខញុ ំេអយ!
61 េមលគតម់កកនុងេស វេ រ ៉មូ ជេដម។ ពួកេគធំេឡង។ អូ ពួកេគបននិយយ
េ�យភ�ដៃទ ពិតេហយ ពួកេគមនទីសំគល់េផ�ងេទ តៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធកនុងចំេ�មពួកេគ។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនបេងកតេគលលទធិ និងញណ និង
កររេំជបរជំួល និង�រមមណ៍គួរឱយអស់សំេណ ចេឡយ។
62 ប៉ុលបននិយយថ “អនក—អនក—អនកខ� ងំមជំមយួ�។ េពលែដលអនកគួរ
បេ�ង ន អនកេ ែតជទរក េហយ�តវែតមនទឹកេ�ះ។”
63 ឥឡូវេនះ េនះជអ�ីែដលខញុ ំែតងែតពយយមតមកល់េ�ងឧេបសថេនះឲយ
ក� យេ ជ មនិែមនជ�កមទរកេនះេទ។ ចូរេយងធំេឡង។ ឈរេ េលផ�ូវ។
អូ ខញុ ំេអយ! ហនឹងេហយ។
64 ដូេចនះ ប៉ុលចុះេ ទីេនះ ជមុនសិន េដមបេីមលថេតបទពិេ�ធនរ៍បស់គត់
�តវនឹងគមពរីរបស់�ពះឬអត។់
65 អូ �នឹងមនិអ�ច រយេទ េ ៃថងេនះ �បសិនេបមនុស�បនេធ�ែបបេនះម�ងេទ ត
េបេយងេធ�ឲយបទពិេ�ធនរ៍បស់េយង�តវនឹង�ពះគមពរីរបស់�ពះ? �បសិនេប�មនិ
ដូេចន ះេទ បទពិេ�ធនរ៍បស់េយងគឺខុស។ �មនិបេ ចញពន�ឺេ កនុងយូរមីធូមមី
មេទ។ �បសិនេប�ភ�េឺ កនុងេនះ �ែមន៉ ដឹងថអនកបនទទួល�េហយ។ ប៉ុែន�
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�បសិនេប�មនិភ� ឺ ខ�ះ…ខញុ ំមនិខ�ល់ថ��កដូ់ចជល�ប៉ុ�� េទ �េមលេ ដូចជ
�តវប៉ុ�� េនះេទ �បសិនេបេភ�ងទងំេនះមនិបនភ�េឺលយូរមីធូមមមី េនះគឺ
ខុស។
66 េហយមនិថអនកមនបទពិេ�ធេ�ចនប៉ុ�� េទ ��កដូ់ចជពិតប៉ុ��
ករបង� ញ�ែបប�េទ រេប បែដលករអបរ់រំបស់� ឬជឧបករណ៍ដអ៏�ច រយអ�ី
េដមបឈីនះ�ពលឹងមនុស� �បសិនេប�មនិបេ ចញពន�ឺេ កនុង�ពះបនទូលគឺខុស។
�តវេហយ។ ��តវែតត�មងជ់ួរជមយួនឹង�ពះបនទូល។
67 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ េល…មនេ ក�� លផ�ូវ។ ផ�ូវ ឥឡូវេនះ ជេ�ចនេលក…
ខញុ ំធ� បេ់ �ពះវ�ិរ��រនី។ �ពះអមច ស់�បទនពរដល់មនុស�ជទី�ស�ញ់
ទងំេនះ។ េមតូឌីសទែដលបនែញកជបរសុិទធ�មសមយ័បុ�ណ គឺជអ�ីែដល
ពួកេគមន �ពះវ�ិរៃន�ពះ ��រនី េភ ល�គីមហូលីេណស និង�ពះវ�ិរ
បរសុិទធចស់ៗល�ៗជេ�ចន។ េហយពួកេគធ� បេ់�ច ងចេ�ម ងមយួបទ៖

ខញុ ំេដរេលម�វថីិចស់
�បបក់ែន�ង�ែដលខញុ ំេ
ខញុ ំចងេ់ធ�ជ�គិ�ទ នសមយ័េដម �ពះអមច ស់េអយ
ជងអ�ីែដលខញុ ំដឹង។

68 ល�។ អ�ច រយ�ស់។ េហយបនទ បម់កពួកេគធ� បនិ់យយអំពីផ�ូវ�យេវៃន
ភពបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ េបអនក�ន�េចញពីេអ�យ ជំពូកទី ៣៥។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ គតប់ននិយយថ “�នឹងមនផ�ូវមយួ និងផ�ូវមយួ។”
69 ឥឡូវេនះ និងជករភជ ប។់ េឃញេទ? ផ�ូវធំ �មនិែមនជផ�ូវធំដប៏រសុិទធ
េទ។ “�នឹងក� យជផ�ូវធំ និងជផ�ូវមយួ េហយ�នឹង�តវេ ថ ‘ផ�ូវៃនេសចក�ី
បរសុិទធ’” មនិែមនជផ�ូវៃនេសចក�ីបរសុិទធេទ។ “ផ�ូវៃនភពបរសុិទធ!” េហយ�ទងៃន
ផ�ូវគឺពកក់�� លផ�ូវ។ សងែ់បបេនះេដមបឲីយទឹក�ងសម� តសំ�មទងំសងខង
រក�ផ�ូវឲយ�� ត។ អនកមនិ អនកមនភកេ់ េលផ�ូវរបស់អនក�គបេ់ពល �បសិនេប�
មនិ�តវបន�ងសង�់តឹម�តវ។ “�ទងផ�ូវ” គឺជក�� លផ�ូវ។
70 ឥឡូវេនះ េ ែផនកខងេនះ េ េពលែដលមនុស�បនែ�បចិត� គំនិតរបស់
ពួកេគ�តវបន�ងំចិត�េល�ពះ�គីសទ។ េហយ�បសិនេបពួកេគ�គនែ់តជអនក�បជញ
តិចតួច េហយមនិេ េ�កមករអធិ�� នេទ េនះពួកេគនឹង�តជកខ់� ងំ និងរងឹ និង
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ែតលេ�ល និង�ពេងយកេណ� យ។ េហយេគនឹងភយ័បន�ិច េបអនកមនិេមល ពួកេគ
នឹងៃ�ពៃផ�ទងំ�សង េ ែផនកខងេនះ េឃញេទ ពួកេគចូលេ កនុង�រមមណ៍និងអ�ី
ៗ�គបយ៉់ង។
71 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន� �កមជំនំុពិត គឺជដំណឹងល�ដពិ៏ត�បកដមយួ េ
ក�� លផ�ូវ។ �មនិ�តជកនិ់ងស�ិតេទ េហយកម៏និែមនជករនិយម�ជលែដរ។
�ជដំណឹងល�ដច៏ំ�ស់ ដក៏កេ់ក�  េសចក�ី�ស�ញ់េពញេបះដូងរបស់�ពះ េ ចំ
ក�� លៃនផ�ូវ ែ�សកេ ពីភគីទងំសងខង។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះេនះជអ�ី…
េហយេតអនកនឹងទទួលបន�កមជំនុំេ�យរេប ប�? េចញពី�ពះបនទូលគឺ យូរមី
ធូមមមឹ។
72 ឥឡូវេនះ ប៉ុលចងយ់ក�កមជំនុំេនះេ ចំក�� លផ�ូវ ដូេចនះ គតប់ន
េ សិក�គមពរីបីឆន ែំដលគតប់នដឹង។ ដូេចនះ ប៉ុលបនសរេសរែផនកធំជងៃន
គមពរីស ញ ថមីេនះ។ �ពះបនឲយគតេ់ធ�ដូេចនះ ពីេ�ពះ�ឈនដល់សមយ័�សន៍
ដៃទ។ ម៉ថយ ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន ជេស វេ ដំណឹងល�ទងំបនួ ពួកេគ
ជ�សនយូ៍�។ ប៉ុែន�ប៉ុលបនសរេសរសំបុ�តភគេ�ចន។
73 សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ េយងនឹងចបេ់ផ�មទទួលបន�វ�េនះឥឡូវេនះ
ជកែន�ងែដលគតេ់  សរេសរ� ពីកនុងគុក។ េហយគតម់នបទពិេ�ធន៍
ទងំអស់េនះ។ ប៉ុែន� ជដំបូង បទពិេ�ធនេ៍នះ�តវបនប ជ កជ់មុនសិន េហយ
េនះគឺជលិខិតសំខនរ់បស់គតេ់ កន�់។ េនះជលិខិតសំខនរ់បស់គត។់ រ ៉មូ
និងេអេភសូរ ជេដម មនកែន�ងរបស់ពួកេគ ប៉ុែន�េនះគឺជលិខិតសំខន។់
74 ឥឡូវេនះ ជំពូកទី១ទងំមូលកំពុងេលកដំេកង�ពះេយសូ៊វ េហយបំែបក
�ទងពី់ករេធ�ជេ��។ េនះជ�បធនបទទងំមូលឥឡូវេនះ។ ខញុ ំនឹងពយយម
េ ដល់�ឱយេល ន�មែដល�ចេធ�បន ដូេចនះេយងនឹងមនិេ យូរេពកេទ។
�បធនបទទងំមូលគឺបំែបកជំពូកថមី…ថមី…ជំពូកទី១ គឺ ែញក�ពះេយសូ៊វេចញពី
េ���មយួ ឬចបប�់មយួ ឬេផ�ងេទ ត េហយបង� ញថេត�ពះេយសូ៊វជ
នរ�។ ឥឡូវេនះសូមេមល “�ពះ។” េយងចបេ់ផ�មពកយដំបូង “�ពះ។”

ឯ�ពះ ែដល…ពីេដម…

ពីេដមមននយ័ថ “ផ�ូវ�តឡបម់កេ�កយវញិ” េពលេវ��តឡបេ់�កយវញិ។
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…កលពីេដម�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក េ�យពួកេ��
ជេ�ចនដងេ�ចនែបប

75 ឥឡូវេនះ េឃញេទ “�ពះជមច ស់ ពីេដម ពីេពលមុន �ទងម់នបនទូលេ កន់
បុព�បុរសេ�យពួកេ��។” េនះេហយជរេប បែដល�ទង�់តវផ�ល់�ររបស់�ទង់
�មរយៈេ��របស់�ទង។់

76 �ពះនឹងចតេ់��របស់�ទងដូ់ចជ េអលីយ៉ េយេរម េអ�យ។ េហយ
�បសិនេបអនកនឹងកតស់មគ ល់ មនិែដលមនកនុង�បវត�ិ� ស�ពិភពេ�ក ែដលថ
�ពះវ�ិរបេងកតេ��មន ក។់ ែស�ងរក�េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ គមពរីស ញ ថមី ឬេ
កនុងៃថងេនះ េ ៃថងចុងេ�កយ។ សូមបង� ញខញុ ំពីេ���មយួ�តវបនេលកេឡង
ពី�កមជំនុំេ ៃថងចុងេ�កយ។ បង� ញខញុ ំមយួែដលធ� បម់ន េចញមក។ េហយ
បង� ញខញុ ំេពលមយួថេ��មន កជ់ អនកបេ�មពិតរបស់�ពះ ថ�បពន័ធ�សនៃន
ពិភពេ�កមនិបនេថក លេទសគតេ់ទ។

77 �គនែ់តគិតេ ។ េយេរម េអ�យ ទងំអស់ចុះេ�កម �មរយៈគមពរី
ស ញ ចស់ ពួកេគេថក លេទសគត។់ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អនកតុបែតង
ផនូររបស់េ�� េហយេធ�េ�យ�មនពណ៌ស េហយអនក�ក�់េ ទីេនះ។”
�តវេហយ។

78 �កមជំនំុបន��ែបបេនះ។ សូមេមលេ�កផត�ទីក។ អនកកន�់សន
កតូលិកទមទរចបគ់ត។់ គតម់និែមនជកតូលិកជងខញុ ំេទ។ �តវេហយ។
ប៉ុែន�គឺអនកបនទមទរគត។់

79 សូមេមលេ�កេ ហ�នសីុៃន�សីុសីុ។ ទមទរចបគ់ត។់ គតម់និែមនជ
កតូលិកជងខញុ ំេទ។

80 សូមេមល ចូនៃន�ក។ អនកបនដុតនងេចល កនុងនមជេមធមប ់េ�ពះនង
បនេឃញករនមិតិ� េហយជវ ិ ញ ណ។ ដុតនងដូចេសទក។ ស�ីេនះែ�សកសំុ
ក�ីេម��  េហយេគដុតនងេចល។ �បែហលមយួរយឆន េំ�កយមក ពួកេគបនរក
េឃញថនងគឺជេ���សី។ នងជអនកបំេរ របស់�ពះ។ អូ! �តវប�� �រេហយ
អនកមនេទសយ៉ងធំ៖ អនកបនជីក�កសពសងឃេហយេបះេចលកនុងទេន�។
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81 “អនកែតងលម�ផនូររបស់េ�� េហយ�កក់នុងទីេនះ។” �តវេហយ។ �បពន័ធ
�សនមនិែដលបេងកតមនុស�របស់�ពះេទ មនិែដលមនេ�ះ មនិមនេទះ
ៃថងេនះ េហយមនិែដលនឹងមនែដរ។ �សនែដលេរ បចំមនិែដលជ�បធនបទ
របស់�ពះេទ។
82 �ពះវ�ិរែដលបនេរ បចំចស់ជងេគេ េលពិភពេ�កគឺ�ពះវ�ិរ
កតូលិក លូេធ ទីពីរ បនទ បម់កមកហ�ងីលី បនទ បពី់ហ�ងីលីមក កល់វនី កលវនី
េល អងគ់�ីខិន អងគ់�ីខិនេឡងមកបនទ ប�់កសុ់ន រចួ�ពះវ�ិរអងគ់�ីខិន និងេស�ច
េហនរទីី�បបីំ េ េពលែដលគតប់នត�៉ ជេដម និងចុះេ េវសលីេមតូឌីសទ និង
��រនី េភ ល�គីមហូលីេណស េហយចុះេ ចុងេ�កយ គឺេពនទីកុស� ែដល
េរ បចំទងំអស់។ េហយ�ពះគមពរីបេ�ង នយ៉ងចបស់�ស់ថ �ពះវ�ិរកតូលិក
គឺ គឺ—ជ ស�ី��កកម់ន ក ់ េហយ�ពះវ�ិរ�បេតស�ងនិ់ងអងគកររបស់ពួកេគ គឺជ
កូន�សីរបស់នង វវិរណៈ ១៧។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។ ដូេចនះពួកេគ…
83 មនិែមន�បជជនេទ ឥឡូវេនះ។ មនេសចក�ីល�េ កនុងពួកជំនុំទងំអស់
បរសុិទធ មនុស�ែដលបនសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន� �ពះមនិេ � ស�របស់�ទង�់ម
អងគករមយួេទ។ �ទងេ់ ពួកេគថជបុគគល។ �ពះេ�ះ��យជមយួបុគគល
មន ក់ៗ  មនិថអនកជេមតូឌីសទ បបទីសទ �បេតស�ង ់ និងកតូលិក ឬអនកជអ�ីេទ។
�ពះជមច ស់ មុនកំេណ តពិភពេ�ក បន�គ ល់អនក េហយកំណតទុ់កអនកេ កន់
ជីវតិអស់កលបជនិចច ឬអនក�តវបនកំណតទុ់កជមុនចំេពះករបតប់ងអ់ស់កលប
ជនិចច។ អតេ់ទ…
84 �ទងម់និ�ពមឲយអនក�តវវនិសេទ អនកគឺ�តវវនិស។ ប៉ុែន� �ទងជ់�ពះគម ន
ែដនកំណត ់ �ទង�់ជបពីទីប ច ប�់ងំពីេដមមក ឬ�ទងម់និែមនជ�ពះ។ ដូេចនះ
�ពះេយសូ៊វមនិែដលយងមកែផនដីេដមបនិីយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំនឹងេមលថេត
អនក�មន កម់នចិត�េម�� ែដរឬេទ… េបខញុ ំេធ�េហយ�� ប ់ េគ�បែហលជគិតថ
‘អ ច ឹងខញុ ំ…’ �នឹង—�នឹងប ចុ ះប ចូ លេបះដូងរបស់ពួកេគ េហយពួកេគនឹង…”
�ពះមនិេបកជំនួញរបស់�ទងែ់បបេនះេទ។
85 �ពះេយសូ៊វយងមកកនុងេគលបំណងជក�់កម់យួ េនះគឺេដមបសីេ ងគ ះ
អស់អនកែដល�ពះ មុនកំេណ តពិភពេ�កបនដឹងថនឹងបនសេ ងគ ះ។ �ទងម់ន
បនទូលដូេចនះ។ �តឹម�តវេហយ។ ដូេចនះអនកគឺជ…“�មនិែមនជអនកែដលមនឆនទៈ
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ឬអនកែដលរត ់ �គឺជ�ពះែដលបង� ញេសចក�ីេម�� ករ�ុ។” ប៉ុលបននិយយ
ដូេចនះ។ មនុស�ដូចគន េ ទីេនះ។
86 គតនិ់យយ “េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះ�ចនិយយបន មុនេពល
េអ�វ ឬយ៉កុបេកតមក �ទងម់នបនទូលថ ‘អញ�ស�ញ់មន កេ់ហយស�ប់
មន កេ់ទ ត។’” មុនេពលេកមង�បសទងំពីរេកតមក �ពះ�ទង�់ជបថេអ�វគឺជ
មនុស�េអ នខម ស េហយ�ទងដឹ់ងថយ៉កុបជកូន…គត�់ស�ញ់សិទធិកំេណ ត
បងចបងរបស់គត។់ ដូេចនះ �ទងប់ន�ជបថ មុនេពលពិភពេ�ក�តវបនបេងកត
េឡង អំពី�។ ឥឡូវេនះ េយងនឹងែស�ងយល់កនុងមយួនទីថ េតនរ�ជអនកេនះ
បនដឹង។ ជំពូកេនះបនមន�។

ឯ�ពះ…ែដលពីេដម �ទងម់ន�ពះបនទូល…នឹងពួកឰយុេក េ�យពួក
េ��

េ ជនេ់�កយបង�ស់េនះ �ទងប់នមន�ពះបនទូលនឹងេយង�ល់គន
េ�យ�រ�ពះ�ជបុ��វញិ…

បនេធ�អ�ី? “បនមនបនទូលមកេយងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េ�យ
�ពះ�ជបុ���ទង។់”
87 ឥឡូវេនះ េតអនកគិតយ៉ង� ថ េតអ�ីជេ��? េតេយងនឹងមន
េ��មន កេ់ ៃថងេនះឬ? ចបស់�ស់។ េត�ទងនឹ់ងនិយយេ�យេយងេទ?
�បកដ�ស់។ ប៉ុែន�គត…់េ��េ សមយ័បុ�ណ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ។
88 ឥឡូវេនះ ចូរនិយយឲយ�តងេ់  េ�ពះខញុ ំគិតថ�មនិ�តវេ�ះ។ ឥឡូវេនះគឺ
ដូចជ��ៃថង�ទិតយ ដូេចនះេយងចងយ់ល់ឲយបនចបស់។ េឃញេទ?
89 សូមកតស់មគ ល់។ ចូរេយងទទួលយក�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ែដលេ កនុងេ�ក
ម៉ូេស យ៉ងល�ឥតេខច ះ…គឺជ�សេមលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ។ តួរអងគៃនគមពរី
ស ញ ចស់ទងំអស់បង� ញពីេឈឆក ង។ ម៉ូេសែដលបនេកតមកជកូនដស៏មគួរ
�កខ់�ួនកនុងគុមពេឈ េហយយកេចញឆង យពីឪពុកម� យ ជេដម និងជ…�ទងជ់
េស�ច ឬជ—អនកដឹកន ំ អនកផ�ល់ចបប ់ អនកអង�រករ ជសងឃ។ អ�ីៗទងំអស់ែដល
�ទង�់តវបនជ�សេមល�ពះ�គីសទ។
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90 េមលេ យ៉ូែសប �ស�ញ់ឪពុកគត ់ ស�បេ់�យបងប�ូនគត ់ េហយ�តវ
បនលកជ់�បកជិ់ត�មសិបដំុ។ េបះចូលេ កនុងជង�ុក សនមតថ់�តវ�� ប់
បនយកេចញមកវញិ។ េ កនុងករេប តេប នរបស់គត ់ បនសេ ងគ ះ េហយ
អនកកប�់ចប់ន�� ប ់ េចរពីរនកេ់ េឈឆក ង។ េពលគតេ់ចញមក គតក់៏
េងបេចញពី�ប�យេនះ េហយ�កេ់ ខង�� ំ�ពះេ ផេ�៉ន ជផទ ងំរបូភព
ដធ៏ំបំផុត…េនះ—េនះ—�បជជតិែដល�យកេមទចពិភពេ�កទងំមូល។ គម ន
នរ��ចមករកផេ�៉នបនេឡយ េលកែលងែតពួកេគមក�មយ៉ូែសបប៉ុេ�� ះ
�ពះេយសូ៊វគងេ់ ខង�� ំ�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់ េហយគម នអនក��ចម
កឯ�ពះជមច ស់បនេឡយ េលកែលងែត�មរយៈ�ពះ�គិស�។ កលយ៉ូែសប
ចកេចញពីបល�័ងកេនះេហយចបេ់ផ�មេចញេ  េនះមនុស�កចូ៏លេ មុខគត់
ទងំែ�សកនិងផ�ុ ំែ�ត បន�ឺសំេឡងែ�តេ�យនិយយថ “លុតជងគង!់ យ៉ូែសបកំពុង
មក។”
91 េពល�ពះេយសូ៊វយងមក ែ�តនឹងបន�ឺេឡង ជងគងនី់មយួៗនឹងលុតចុះ េហយ
�គបអ់�� តនឹង�រភព។ បទ។ �ទងេ់ ទីេនះ។
92 េហយេពលយ៉ូែសបបន�� ប ់ េ�កបនបន�ល់ទុកនូវអនុស�វរយីម៍យួ
ដល់អនកែដលកំពុងរងច់កំររេំ�ះ។
93 ខញុ ំ�កៃ់ដេលឈូកចស់ ែដលមនិយូរប៉ុនម នេទ �េធ�ពីសំណ។ េហយ
�ងកយរបស់គត�់តវបនេគសនមតថ់សថិតេ …ឆ�ឹងរបស់គត…់ បននិយយ
ថ “កុំកបខ់ញុ ំេ ទីេនះ េ�ពះៃថង�មយួ �ពះនឹងមកេលងអនក។” គតគឺ់ជេ��។
“�ពះនឹងមកេលងអនក។” េហយបននិយយថ “េពលអនកេឡងេ ឯទឹកដីសនយ
ចូរយកឆ�ឹងខញុ ំេ ។”
94 ជនជតិេហេ�ពរ�គបរ់បូ ជមយួនឹងករ�យបកនិងបង�ូរឈម �ចេមលេ
កនុងមឈូសេនះេហយនិយយថ “ៃថង�មយួ េយងនឹងេចញេ េ�ក។”
95 �ពះេយសូ៊វបនបន�ល់ទុកកែន�ងរលឹំកមយួ ជផនូរទេទ។ ៃថង�មយួេពល
េយងេ ឯផនូរ និងមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់េយង េហយលឺថក� មចស់តូចៗ
េពលែដលេគនិយយថ “េផះេ ជេផះ និងធូលីេ ជធូលី និងដីេ ជដី។” ប៉ុែន�
បងប�ូនេអយ េយង�ចេមលឆ�ងសមុ�ទ េ ឯផនូរទេទ។ ៃថង�មយួ ពួកេយងនឹង
េចញពីទីេនះ។ េយងេ ផទះ។ �ទងក់ំពុងមក។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបន�យប ចូ ល។
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96 សូម�កេឡកេមល�ពះបទ�វឌី ែដល�តវបន�បជ� ស�របស់�ពះអងគ
បដិេសធ េហយ�តវបនទម� កេ់�យ�បជ� ស�របស់�ពះអងគផទ ល់។ កនុងនម
ជេស�ច�កងេយរ�ូឡឹម �តវបន�បជជនរបស់�ពះអងគបេណ� ញេចញពី�កង
េយរ�ូឡឹម។ េពលេឡងភនអំូលីវ គតេ់មលេ េ�កយ េហយយំ។ គត�់តវបន
បដិេសធ។
97 �បបីំរយឆន ចំបព់ីេពលេនះមក �ពះ�ជបុ���ពះបទ�វឌី ជេស�ច�កង
េយរ�ូឡឹម �ងំេ េលភន ំេហយយំ េ�ពះ�ទង�់តវេគបដិេសធ។
98 េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទេ កនុង�ពះបទ�វឌី។ ទងំអស់បន
ទយពីេឈឆក ង។ ពួកេ��េ ទីេនះបននិយយកនុង�ពះនម�ទង។់ ពួកេគ
បនរស់េ កនុង�ពះនម�ទង។់ ពួកេគបន�ប�ពឹត�េ កនុង�ពះនម�ទង។់ �បកដ
�ស់។ “�ពះជមច ស់េ �គេដម និង�កបបកិរយិច�មះគន បនមនបនទូល
េ កនព់ួកឰយុេក�មរយៈេ�� ប៉ុែន�េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ �មរយៈ
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់”
99 ដូេចនះ េ�� និងមនុស�ខងវ ិ ញ ណ សព�ៃថងេនះ គឺ�គនែ់តជករឆ�ុះប ច ំង
ពី�ពះ�គីសទប៉ុេ�� ះ។ េ ទីេនះ �មចបបែ់ដលេគឈរ េមល។ េ ទីេនះ ពួកេគ
ឈរ សម�ងឹេ ទិសេផ�ង �មរយៈ�ពះគុណ។
100 ថេ កនុងេហេ�ពរ១១ ជំពូកចុងេ�កយ ខញុ ំបនឆងល់ជញឹកញប។់ េ កនុង
ជំពូកចុងេ�កយ ជែផនកចុងេ�កយៃនជំពូកទី១១ៃនេហេ�ពរ េ េពលែដលគត់
និយយអំពីអ�័ប�។ំ ជំពូកេសចក�ីជំេន ដអ៏�ច រយ េហយេ ទីប ច ប ់ េ�ក
បនមន�ប�សនថ៍ “ពួកេគេដរេលងេ�យែសបកេច មនិងែសបកពែព េហយ
�តវបនទុគត៌ េហយ�តវបនេគកតជ់ដំុៗ។ ពួកេគេដរេ មក គម នកែន�ងេ  �តវ
េគស�បេ់ខពម េបះបង ់ និងេប តេប ន។ កនុងចំេ�មអនក� ពិភពេ�កេនះមនិ
សក�ិសមនឹងមនុស�ែបបេនះេទ។”
101 េពលេនះប៉ុលឈរនិយយថ “ប៉ុែន�េបគម នេយង ពួកេគមនិល�ឥតេខច ះ
េទ។” ដបតិេគេមលែត េឈឆក ង េហយេយងេមល�ម េឈឆក ង។ េយងមន
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទ បនទ បពី់�បនក� យជ�ចឈ់មមនុស� េហយបន
គងេ់ កនុងចំេ�មេយង។ េយងមកទីេនះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលជ
ែផនករដ�៏បេសរ។
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102 េហយេពលខ�ះខញុ ំឆងល់ថេត�សន�គីស�រពំឹងអ�ីេ ៃថងេនះ? �គអធិបបយ
ែដលចូលេ កនុង�កង�តវែតមន…ឬ�ពះវ�ិរថមីឬតំែណងថមីខ�ះ េ ខ�ួនគតថ់ជ
េ�� េដរេ ទីេនះ និយយថ “េបេគឲយលុយខញុ ំេ�ចនេម�ះ៉។ �បសិនេបខញុ ំ�ចមន
�នល�បំផុត។ �បសិនេបពួកេគនឹង…�បសិនេប�បកែ់ខរបស់ខញុ ំនឹង�តវដំេឡង
េរ ង�ល់�បមំយួែខម�ង។”
103 េយង�តវែតមនអ�ីែដលល�បំផុត។ េយង�តវែតមនផទះល�បំផុត។ េយង
�តវែតមនសេម� កបំពកល់�បំផុត។ េតេយងនឹងេធ�យ៉ង�េពលេយងឈរ
េ ចំេពះមុខបុរសែដលវេង�ងទងំពកែ់សបកពែពនិងែសបកេច ម គម នកែន�ងេផ�ក
កបល េដរេ ទីរេ��ថ នេនះ? េហយមននរ�មន ក�់ចេលងេសចនឹងេយង
េហយេយងេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបឈីបេ់ �ពះវ�ិរេហយមនិ�តឡបេ់ វញិ
េទ តេទ។ អ�ីែដល�គិ�ទ នទមទរសព�ៃថង។ េយងគួរែតខម សខ�ួនឯង។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�ណិតេម�� េយងខញុ ំផង។
104 េ ៃថងេនះ �ទងម់នបនទូល�មរយៈេ�� ប៉ុែន�ៃថងេនះ�មរយៈ�ពះ�ជបុ��
�ទង។់ េនះគជឺពកយរបស់េ�� េ ទីេនះ។ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ�ជបុ�� សព�ៃថងេនះ។ អូ សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនម�ពះអមច ស់!
105 មយង៉េទ ត េបអនកសម�ងឹេមល�សេមលអវជិជមន អនក�ចនឹងមនកំហុស។
ប៉ុែន�េនះ�តវបនអភវិឌ� របូភពគឺចបស់។ េនះគឺេ�យេ��េនះគឺេ�យ
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ េនះគឺេ�យអវជិជមន េនះគឺេ�យវជិជមន។ �ែម៉
ន។ អនកេមលេឃញ�េទ? មនិមនឱកសបតប់ងេ់ទ។ �ជេរ ងវជិជមន ៃថងេនះ
�មរយៈ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ អូ អ�ច រយ�ស់!

…ែដល�ទងប់នត�មវឲយបន�គងរបស់ទងំអស់… (អូ ខញុ ំេអយ!)
…ទុកជមរដក…

106 េត�ជអ�ី? �ជករ�តជ់ួប។ អូ �� ប។់ �ទង�់តវបនែតង�ងំ �ពះ�គីសទ
ជមរតកៃនអ�ីៗទងំអស់។ អូ �រក�បនដឹង ពីសួនេអែដន អនកេឃញេទ េ េពល
ែដល�រក�បនឮ�ពះបនទូលេ ទីេនះ េ ៃថងេនះ េ កនុងករជំនុំជំរះរបស់មនុស�
ទងំេនះ។ បននិយយថ “េ�យ�រែតអនកមកពីធូលីដី អនកនឹង�តលបជ់ដីវញិ
េហយពូជ ស�ីនឹងកិនកបលពស់។” ពូជសនយ។
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107 ��ងំបន�ម�នពូជេនះជនិចច។ េពលេអបិលេកត �និយយថ
“ហនឹងេហយ គឺជ�គបពូ់ជ។” េហយ�បនសម� បេ់អបិល។ កូន�បសរបស់�
កអុីន បនសម� បេ់អបិល។ េហយេពលេអបិល�� ប ់ �បននិយយថ “ខញុ ំ
មន�គបពូ់ជេហយ។” គតប់នសម� ប�់។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំទទួលបន
េហយ។” ប៉ុែន� ករ�� បរ់បស់េអបិល កំេណ តរបស់េសតគឺជកររស់េឡងវញិម�ង
េទ ត។ េមលពីរែខ����យពួកេគចុះមក។
108 ែខ����យរបស់េសតេនះ �ចុះមកជមនុស��បទប និងសុចរតិ ែខ�
���យចុះមក�មរយៈេអណុក េ េលណូេអ រហូតដល់ចុងប ចបៃ់នករបំផ�ិច
បំផ� ញមុនេពលទឹកជំនន។់
109 សូម�កេឡកេមលែខ�របស់កអុីន ក� យជមនុស�ឆ� ត ករអបរ់ ំ អនក
វទិយ� ស�។ គមពរីមនិបនែចងេទឬថ…េត�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ េនះ
“កូនរបស់េ�កិយឆ� តជងកូនៃននគរេ េទ ត”? សូម�កេឡកេមលែផនកខង
កអុីនេ ៃថងេនះ៖ ឆ� ត មនករអបរ់ ំមនមនទិលសង�យ័ �សនខ� ងំ�ស់។
សូមេមល ែបប�សនខ� ងំ�ស់ ប៉ុែន�អនកវទិយ� ស� អនក�ងសង ់ជមនុស�
អ�ច រយ។
110 យកបុរសអ�ច រយ។ សូម�កេឡកេមលថូម៉ស េអឌីសុន ែដលជបុរសដ៏
អ�ច រយជេ�ចន។ �កេឡកេមលែអងែស�ង ខួរកបលរបស់ពិភពេ�ក ែដលេគ
េ  សព�ៃថងេនះ ខួរកបលរបស់ពិភពេ�ក។ ប៉ុែន�េយងមនិពយយមេ�បខួរកបល
េទ។ េយងទុកឲយចិត�ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេ កនុងេយង េហយេមលេ �ពះបនទូល
េនះ េហយេ ដូេចនះ។
111 �គេពទយ ថ�ីតបតិែតេយងសរេសរពួកេគេ�យអ�ីែដលេយងមនកេ៏�យ ប៉ុែន�
ភគេ�ចនៃនអនកទងំេនះគឺជអនកសង�យ័ និងអនមកិ។ សូម�កេឡកេមល
មនុស�ឆ� តនិងឆ� តៃវេ ៃថងេនះ។ ពួកេគេ ខងេនះ ខងកអុីន។
112 ប៉ុែន�េមលេ មនុស�ស�ូតបូត។ មនកររស់េឡងវញិរបស់អនកម�ងេទ ត។ អូ
សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនម�ពះអមច ស់! ហនឹងេហយ។ សូមកតស់មគ ល់។

…ែដល�ទងប់នត�មវឲយបន�គងរបស់ទងំអស់ ទុកជមរដក
�ពមទងំបេងកតេ�កីយ៍
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េតអនក�ជអនកបេងកតពិភពេ�ក? គឺ�ពះ�គីសទ។ “�ពះ�គីសទបនបេងកត
ពិភពេ�ក?” បទ។ េ�ះេ មុខបន�ិចេទ ត។

គឺ�ទងជ់រសមីភ�មឺកពីសិរលី�ៃន�ពះ េហយជរបូភពៃនអងគ�ទង…់
ពន�ឺៃនសិររីងុេរ ងរបស់អនក�? សិររីងុេរ ងរបស់�ពះ។ របូភពបង� ញពី

វត�មនរបស់អនក�? របស់�ពះ។ អូ ខញុ ំចូលចិត��!
…េហយជរបូភពៃនអងគ�ទង ់ ទងំ�ទ�ទង�់គបរ់បស់ទងំអស់

េ�យ�រ�ពះបនទូលដម៏ន�ពះេច�� ៃន�ទង…់
ហនឹងេហយ។ �ពះបនទូល ែដលគ�ំទអ�ីៗទងំអស់។ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូល

េ កនុងម៉ថយ២៤ “�ថ នសួគន៌ិងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន�ពកយរបស់ខញុ ំនឹង
មនិរ�យបតេ់ឡយ។” �ទងក់នក់បអ់�ីៗទងំអស់។
113 វទិយ� ស�ពយយមទម� ក�់ េហយនិយយថ “�ជេស វេ ចស់។ ��តវ
បនបកែ�ប។”
114 សូមបែីត�ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក ប៊សី�ព េសន បននិយយថ “��តវបន
បកែ�បបនួេ �បដំងេផ�ងគន  េហយមនិេ�ចនចំេពះ�េទ។ អនកមនិ�ចរស់េ
េ�យពឹងេល��បសិនេបអនក�តវធ�។់” ប៉ុែន� �ទ�ទងអ់�ីៗទងំអស់ េ�យ�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ �ែមន៉។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំគិតអំពី�។ ខញុ ំេជ �ពះគមពរី។

…�ពះបនទូលដម៏ន�ពះេច�� ៃន�ទង់ (មនអំ�ចេ កនុង
�ពះបនទូល)េហយេ�កយែដលបនសំ�តអំេពបប…(េមលេ ទីេនះ)
…េនះកគ៏ងេ់ ខង�� ំៃនឫទធ នុភពេ េល�ថ នដខ៏ពស់

115 េតប៉ុលកំពុងពយយមេធ�អ�ី? គតក់ំពុងពយយមបង� ញថ�ពះជមច ស់�ទង់
មនេគលបំណងេលអ�ីៗទងំអស់េ កនុង�ពះ�គីសទ េហយ�ពះ�គីសទគឺជរបូភព
ៃន�ពះ។ ជំពូកែដលេ សល់ទងំមូលនិយយអំពីរេប បែដល�ទងខ់ពស់ជងេទវ�
ខពស់ជងអំ�ចទងំអស់។ ពួកេទវ�បនថ� យបងគំ�ទង។់ ប៉ុលកំពុងពយយម
េលកតេមកង�ទង។់
116 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចង�់កលបង…�បសិនេបខញុ ំមនិេ មុខេលសពីេនះ អ�ីែដល
េ សល់គឺ�គនែ់តជករេលកតេមកង�ពះ�គីសទប៉ុេ�� ះ។ អ�ីែដលប៉ុលនិយយ
េ �តងេ់នះ ដូចកនុងជំពូកទី ១១ និងករនិយយអំពីេ�កិយទងំមូល។ គត់
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បននិយយថ “អ�ី—អ�ីែដលេទវ��ទងម់នបនទូលថ ‘អនកជកូនរបស់ខញុ ំ ៃថងេនះ
អញបនបេងកតឯង�ល់គន ’?” េឃញេទ?
117 “ចុងប ចបៃ់នេ�កិយ ពួកេគនឹងវនិស។ េ�កិយនឹង�តវវនិស។ ប៉ុែន�…
េហយអ�ីៗទងំអស់ៃនេ�កិយនឹងវនិស។ �ទងនឹ់ងបតព់ួកេគេឡងដូចជ
�វកក។់ ពួកេគនឹងចស់ េហយងកេចញេ ។ ‘ប៉ុែន�អនកេ ដែដល។ ឯង
នឹងេ ជេរ ងរហូត។ ឯងគឺជកូន�បសរបស់អញ។ ៃថងេនះអញបនបេងកត
ឯង េហយនឹងមនិ�តវវនិសេឡយ េ�យ�ងំេ ខង�� ំ�ពះហស�របស់
�ពះម�ក��ត។’”

េតៃដ�� ំមននយ័ដូចេម�ច? មនិែមនថ �ពះមនៃដ�� ំែដលនរ�មន ក់
កំពុងអងគុយេល�។ ៃដ�� ំមននយ័ថ “អំ�ចនិងសិទធិអំ�ច” បនទទួល
សិទធិអំ�ចៃនអ�ីៗទងំអស់េ �ថ នសួគនិ៌ងែផនដី។ េហយ�ថ នសួគនិ៌ងែផនដី
ទងំអស់�តវបនបេងកតេឡងេ�យ�ទង។់
118 ឥឡូវេនះ េតនរ�ជបុរសដអ៏�ច រយមន កេ់នះ ជអនកដអ៏�ច រយមន កេ់នះ គឺ
�ពះ�គីសទ? េ ទីេនះ �ពះេ កនុង�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �
មនិែមន…ជ�ពះ�តីឯក ប៉ុែន��មនិែមនជ�ពះ�តីឯកៃនមនុស�េទ។ �ជ�ពះ�តីឯក
ៃនមុខងរ ៃន�ពះែតមយួ។
119 �ទងជ់�ពះវរបិ�ដឹកនកូំនេ អុី��ែអល។ េនះជតំែណងរបស់�ទង ់ ជ
បិ��ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយ។ េហយ�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី េ ថ�ពះ�ជបុ�ត។
េហយឥឡូវេនះ �ទងគ់ងេ់ កនុង�កមជំនំុរបស់�ទង ់ េ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
មនិែមន�ពះបីេទ �ពះែតមយួេ កនុងមុខងរបី៖ �ពះវរបិ��ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

មនុស�ពយយមេធ�ឱយ�ទងក់� យជ�ពះបីេផ�ងគន  គឺ�ពះជ�ពះវរបិ�។ េនះ
េហយជេហតុផល �សនយូ៍� អនកមនិ�ច អនកនឹងមនិែដលនេំរ ងេនះេ
ជនជតិយូ�េទ អតេ់ទ េ ទីេនះ។ �ទងម់និ�ច។ �ទងម់នប ញត�ិ ថ “ខញុ ំជ�ពះ
ែតមយួ។” មន�ពះែតមយួ។
120 េ ទ�ីប� ហ�ិក ពួកេគេធ�ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក�មវធីិបីយ៉ងេផ�ងគន ៈ ពួកេគ
េធ�បុណយ�ជមុជទឹកម�ងស�មប�់ពះវរបិ� េហយម�ងស�មប�់ពះ�ជបុ�� និង
ម�ងស�មប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េបសកកមមៃនជំេន របស់�វក ពួកេគេធ�បុណយ
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�ជមុជទឹកបីដង �បឈមមុខ នឹងករសុគតរបស់�ទង។់ អ�ីែដលេគេ ថ
ដំណឹងល�េពញេលញេ េឆនរខងលិច ឬេឆនរខងេកត �ទងម់នបនទូលថ េធ�បុណយ
�ជមុជទឹកបីដងថយេ�កយ…េ កែន�ងប ចុ ះសពរបស់�ទង។់

េហយគតប់ននិយយថ “េ េពលែដល�ទងសុ់គត �ទងប់នដួល
េ មុខ។”
121 មន កេ់ទ តបននិយយថ “ចបំន�ិច។ អនក�តវកបប់ុរសមន កេ់ ខនងរបស់
គត។់” �គនែ់តជបេចចកេទសចស់បន�ិចបន�ួច េ េពលែដលពួកេគទងំពីរ
ខុស។ ខុសទងំពីរ �មបទគមពរី។

េនះគឺជយូរមីធូមមមី។ �េ�ះ��យ�។
122 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ សូមឲយេយងេធ�របូភពេនះេចញេហយេមលថ�ដូច
អ�ី—យបេ់នះ? េ ទីេនះ �បសិនេបអនកចងេ់ឃញ�។ កនុងរយៈេពល�បែហល
ៃមភ�បឆំន ែំដលខញុ ំេធ�ជអនកបេ�ម�ពះ ខញុ ំបនសិក�េរ ងេនះ។ េហយខញុ ំែតងែតឆងល់
អំពីអំេ�យេ កនុង�ពះវ�ិរ។ េតអំេ�យទងំេនះជអ�ី? ទំនយ និយយ
េ�យភ�ដៃទ ករបក��យៃនភ� ករេបកសែម�ងរបស់�ពះ ជេដម ែដល
�គបយ៉់ងមក�មរយៈ�ពះ�គីសទ។
123 ឥឡូវេនះេមល។ �ពះ�គីសទជ�បមុខៃនអ�ីៗទងំអស់។ េហយ�ទងជ់�បមុខៃន
�កមជំនំុ។ េហយេតអនកធ� បេ់ឃញេព�ជធំេទ? �គបេ់ព�ជដធ៏ំអ�ច រយមយួែដល�តវ
បនចិត �ចិតេចញជ�ជងតូចៗែដលេគះេចញពី� ែបកេចញពី�។ េនះេធ�ឱយ
ក� យជេព�ជល�ពិត។ េតចិត�ស�មបអ់�ី? េព�ជពិត េពលែដល�េចញមក ��តវ
បន�ស�ប ់េព�ជពិត េ េពលរកេឃញដំបូង។

ខញុ ំេ គីមេប៊េឡ។ អនក កនុងចំេ�មអនកជេ�ចន ែដលបនឮថអនក�ច
េរ សេព�ជេ �មផ�ូវ េនះគឺ�តឹម�តវ។ ប៊លីីនិងខញុ ំ និងេ�កប៊ូសស�ត។ �បធន
�កមហុ៊នែរេ៉ព�ជគីមេប៊េឡ យក…គតជ់អនកនខំញុ ំេ �បជុំេ ទីេនះ។ េហយ
ពួកេគបនយកេយងេ ។ េហយ�គនែ់តេចញពី…ពួកេគជីកយកែរ ៉ អូ �បែហល
ដប�់បពីំររយហ�ីតេ�កមដី។ ពួក�េចញមក ថមពណ៌េខ វ ធំពណ៌េខ វ ដូចថមេខ វ
េនះអនកមកទីេនះ។ េហយអនក�សកទងំេនះ បន�កដី់ដប�់បពីំររយហ�ីតកនុង
ដី េដមបជីីកយក� េដមបរីក�តៃម�ឱយេឡង។ អនកនឹងេ �មទេន�េ ទីេនះ ពួកេគ
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បន�កអ់នកករពរ�បរ់យម៉យ។ គតន់ិយយថ យកធុងដប�់គ ឡុងពីរ េហយ
េរ ស�េឡង េពញ—េ�យខ�ច ់េហយ�បសិនេបអនក�ចេ ផទះជមយួ� អនកនឹង
ក� យជម�េសដ�ី នឹងមនេព�ជជេ�ចនេ កនុងេនះ។ ប៉ុែន�ពួកេគ�តវេធ�ករនិង
ជីកយកែរ ៉េដមបរីក�តៃម�ឱយេឡងស�មបព់ួកេគ។
124 ឥឡូវេនះ �គបេ់ព�ជ េពលេចញមក ��គនែ់តធំ រេ�ង មូល ដូច បំែណក
ែកវ។ មនតបងូេព�ជពណ៌េខ វ េព�ជេខម  តបងូមរកត និងតបងូេព�ជភ�ចឺបស់ េព�ជ
ពណ៌ស។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�េចញមក…េពលែដល��តវបនេគៃចននិង�ក់
ឱយេ�ប�បស់ �មនែផនកមយួៃនេព�ជេនះ�តវបតប់ង។់ េហយ��តវែតបតប់ង់
—បនទះតូចេចញពី�។ េគះចិតបនទះតូចៗ េ�ពះ េពល�ចូលមកកនុងពន�ឺផទ ល់ ែបប
េនះ �េធ�ឱយមនពន�ឺ។ ករេ�ជ កេចញ ជអ�ីែដលេធ�ឱយមនពន�ឺចងំ រេប បែដល�
�តវបនកតេ់ចញ។ ��តវបនកត ់េ�ជ កេចញ េហយបនទ បម់ក េ េពលែដល�
េធ�អ ច ឹង �នឹងេធ�ឱយមនពន�ឺ។ េហយមយួនឹងចងំជពណ៍ៃបតង មយួេទ តនឹង
េ ជពណ៌េខ វ េហយ�បែហលជមនពន�ឺេផ�ងេទ ត តបងូមរកត និងេភ�ងពណ៍
�កហម។ េហយពន�ឺេផ�ងគន េចញពី� ដូចជពណ៌ឥនទធនូ។ ពួកេគេ �ថ “េភ�ង
េ កនុងេព�ជ។”
125 ឥឡូវេនះ ពន�ឺនីមយួៗតំ�ងឱយអំេ�យ។ ប៉ុែន�� មនែត �ពះ�គីសទជ
េព�ជប៉ុេ�� ះ។ េហយ�ទងជ់អនកែដលបនមក េហយមន�ន មជ ំ និងរបសួ
េហយេខទចខទ  ំ ថ�ទង�់ចឆ�ុះប ច ំងពីអងគ�ទងម់កវញិជពន�ឺដល់ពិភពេ�ក។
�ទងជ់េមៃនេព�ជ។
126 េតអនក�ច�សៃមបនេទថ មុនេពលមនែផនដីមយួ មុនេពលមនពន�ឺ
មយួ មុនមនផក យ មុនមនេរ ងអ�ី? មន�បភពទឹកដអ៏�ច រយមយួេចញមក ពី
�ពះវ ិ ញ ណ េហយេចញពី�បភពទឹកេនះបនមកជេសចក�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធ
បំផុត េ�ពះគម នអ�ីមកពីេនះេ�កពីេសចក�ី�ស�ញ់េឡយ។ ឥឡូវេនះ េយង
េ ថ�ស�ញ់ សព�ៃថងេនះ គឺជេសន�ែដលបំៃភ�។ ប៉ុែន�េ េពលែដលេយង
ទទួលបនខ�ឹម�រ ឬេសចក�ី�ស�ញ់េនះបន�ិចបន�ួចេ កនុងខ�ួន �បនផ� ស់ប�ូរ
គំនិតរបស់េយងទងំ�សង។
127 បនទ បម់កេចញពីទីេនះមកមន�បភពទឹកមយួេទ តេចញពី�បភពទឹកដ៏
សំខនេ់នះ គឺេព�ជ េហយ��តវបនេគេ ថភពសុចរតិ ជភពសុចរតិ
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ពិត�បកដ។ ឥឡូវេនះ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយង�តវមនចបប។់ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលចបប�់តវមនករវនិិចឆយ័។ េបគម ន�ល�កមមនិអនុវត�
�មចបបេ់ទ ចបបក់ម៏និល�ែដរ។ េហយេ េពលែដលករវនិិចឆយ័�តវបនអនុមត័
េ�យចបប ់ ែដលនឱំយ�� ប ់ េហយគម នអនក��ចបងពិ់នយ័បនេឡយេ�កពី
�ពះអងគខ�ួនឯង។ េហយ�ទងប់នបងៃ់ថ�េទសៃនករ�� បរ់បស់េយង េហយ
ទទួលយកអំេពបបរបស់េយង�កេ់ល�ទង ់ េដមបឲីយេយង�ចក� យជេសចក�ី
សុចរតិរបស់�ពះ�មរយៈ�ទង។់
128 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលពន�ឺដអ៏�ច រយទងំេនះបនរលតេ់  ឬរសមីដអ៏�ច រយ
ៃន�ពះវ ិ ញ ណៈ េសចក�ី�ស�ញ់ សុខ�ន� េនះជអ�ីទងំអស់ ែដលមន។
មនិមនកររងទុកខេទ។ មនិមន—គម នករស�ប ់ គម នករពយបទ �មនិ�ចមក
ពី�បភពទឹកេនះបនេទ។ េនះគឺជ�ពះេយហូ�៉។ េនះគឺជ�ពះេយហូ�៉។ េហយ
ឥឡូវេនះ ដូចែដលអនក�ទឹស�ីេ �ថ �ទឹស�ីមយួបនេចញពីេនះ ែដល�តវបនេគ
េ  �មគមពរី េនះ “ឡូេ�គ ស” ឡូេ�គ សែដលេចញពី�ពះ។ �ពិបកពនយល់ ប៉ុែន�
�គឺជែផនកៃន�ពះ។
129 ឥឡូវេនះ េនះជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ អូ! អតេ់ទស។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត
េ េលេនះ េនះ�គនែ់តនខំញុ ំេ កែន�ងែដលខញុ ំ�ស�ញ់�។ េឃញេទ? របូស ញ
ឡូេ�គ ស និង�បភពទឹកដអ៏�ច រយេនះ ែដលជ�បភពទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយ
ែដលមនិមនករចបេ់ផ�ម ឬគម នទីប ច ប ់�ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយេនះបនចបេ់ផ�ម
ទំ�មងេ់ឡង េ កនុងករបេងកត េហយឡូេ�គ សែដលេចញពី�គឺជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ។ �គឺជទ�មងែ់ដល�ចេមលេឃញែតមយួគតែ់ដល�ពះវ ិ ញ ណមន។
េហយ�គឺជ�ទឹស�ី ែដលមននយ័ថ�ងកយមយួ េហយ�ងកយគឺដូចជបុរស
មន ក។់
130 េ�កម៉ូេសបនេឃញ�េ េពលែដល�បនឆ�ងកត…់េ�យ—េ�យថម។
េហយគតប់នេមល� បននិយយថៈ “�េមលេ ដូចជែផនកខងេ�កយរបស់
មនុស�។”

�ជ�បេភទរបូកយដូចគន ែដលេយងមនេ េពលេយង�� បេ់ ទីេនះ។
“�បសិនេបេ�ងឧេបសថរបស់ែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ េយងមនកែន�ង
មយួែដលកំពុងរងច់រំចួេហយ។” េនះគឺជ�។ េហយេនះគឺជ�ទឹស�ីែដលជ
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�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ពះ�ជបុ��េនះ របូស ញ ឡូេ�គ សេនះ បនក� យជ
�ចឈ់ម េ�ពះេយង�តវបនប ចូ លេ កនុង�ចឈ់ម។ េហយ�ទឹស�ី ឡូេ�គ
ស បនក� យជ�ចឈ់ម េ ទីេនះកនុងចំេ�មពួកេយង េហយ�មនិមន
អ�ីេផ�ងេទ តេ�កពីកែន�ង�ងំេ  ដបតិ�បភពទឹកទងំមូលរស់េ កនុង�ទង។់ អូ េត
អនកេឃញេទ? ហនឹងេហយ។ េនះគឺជមនុស�មន ក ់េនះ េ កនុង…
131 រកេមលេ ទីេនះ។ ចូរ�បញបង់កេ េហេ�ពរ ជំពូកទី៧ �គនែ់តមយួែភ�ត
—ៃន�ពះគុណ េប�ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័។ េ�ះេមលថេត�េមលេ ដូចអ�ី
េ ទីេនះ។ អ�័ប�!ំ

េតេយងមនេពលេវ�ប៉ុនម ន? េយងមនដបន់ទី។ �តវេហយ។ េយងចប់
� បនទ បម់កេយងប ចប�់បនទ ប ់ េលកេ�កយ ឬៃថង�ទិតយ េប�ពះអមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័។
132 អ�័ប�បំន�តឡបម់កពីករសម� បេ់ស�ចវញិ។

រឯីេ�កមុលិគីស�ែដក េស�ច�កង�ឡិម…
េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ �ឡឹម ជនរ� �ឡឹមជអ�ី? �កង

េយរ�ូឡឹម។
…ជេស�ច�កង�ឡឹម សងឃរបស់�ពះដខ៏ពស់បំផុតេនះ ែដលបន

េ ជួបនឹងេ�កអ�័ប� ំ កនុងកលែដល�តឡបពី់�យបំផ� ញពួក
េស�ចវញិ កប៏ន�បទនពរដល់េ�ក
សូម�� ប។់

េហយេ�កអ�័ប�បំនយក១ភគកនុង១០ ពីរបស់
ទងំអស់ជូនេ�ក នមេស�ចេនះ េដមដំបូង��យថ េស�ចៃន
េសចក�ីសុចរតិ… រចួមកជ េស�ច�កង�ឡិម គឺថ ជេស�ចៃនេសចក�ី
សុខ�ន�

េ�កគម នម�បិ� គម នពង�វ�រេទ កគ៏ម នៃថងកំេណ ត ឬ ៃថង
�� បែ់ដរ …

133 េស�ចមយួអងគចុះពី�កង�ឡឹម េហយបនជួបនឹងអ�័ប� ំែដល�តឡបម់ក
ពីករសម� បេ់ស�ច។ េហយេស�ចអងគេនះកគ៏ម នឪពុក គម នម� យ គម នៃថងចបេ់ផ�ម
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ឬករប ចបៃ់នជីវតិេឡយ។ េតអ�័ប�បំនជួបនរ�? ឥឡូវេនះសូមគិត។ �ទង់
មនិមនឪពុកេទ �ទងម់និមនម� យេទ។ �ទងម់និែដលមនេពលេវ�ែដល�ទង់
ចបេ់ផ�ម េហយ�ទងម់និមនេពលេវ�ែដល�ទងនឹ់ងប ចបេ់ឡយ ដូេចនះេស�ច�
ឡឹមដែដល�តវរស់េ សព�ៃថង។ �ែមន៉។ អនកេមលេឃញ�េទ? េនះគឺជករេបក
សែម�ងគឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ឡឹមជអ�ី? �កងេយរ�ូឡឹមែដលសថិតេ
ខងេល ែដលេ�កអ�័ប� ំ បនទទួលពរ កំពុងែស�ងរក ែស�ងរក ពយយម
ែស�ងរកទី�កងែដលអនក�ងសង ់ និងអនកបេងកតគឺជ�ពះ។ គតេ់ដរេ�យែសបក
េច ម និងែសបកពែព �គបទី់កែន�ង ទុរគត វេង�ង េហយែស�ងរកទី�កងមយួ ែដល
មនអនក�ងសង ់ និងជអនកបេងកតគឺជ�ពះជមច ស់។ េហយគតប់នជួបេស�ច
ៃន�ឡឹមេនះ បនចុះមក េហយគតប់នបងឱ់យ�ទងម់យួភគដបៃ់នកររបឹអូស
បនទងំអស់។ �ែមន៉។ េនះជ�ទង។់ អូ បង�បស �គ � ំេនះគឺជ�ទង។់ េនះ
គឺជ�ទង។់

អ�័ប�បំនេឃញ�ទងម់�ងេទ ត។ ៃថងមយួគតអ់ងគុយេ កនុងតង។់ គត់
�កេឡកេមល េឡងមកដល់ េហយគតេ់ឃញបុរសបីនកក់ំពុងមក។

134 អនកដឹងេទថមនអ�ីមយួអំពី�គិ�ទ ន ែដលគត�់គ ល់�ពះវ ិ ញ ណេពលគត់
េឃញ�។ េ េពលែដលគត…់គតដ់ឹង។ មនែតេរ ងខងវ ិ ញ ណអំពី�។ េរ ង
ខងវ ិ ញ ណ�តវបនយល់េឃញខងវ ិ ញ ណ។ អនកដឹងេហយ។ បទ គត់
�គនែ់ត�ច�បប�់បន �បសិនេបគតពិ់តជេកតជថមី។ “េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់
សំេឡងរបស់ខញុ ំ។”

135 េហយគតដឹ់ងថមនអ�ីមយួ។ គតរ់តេ់ចញេហយនិយយថ “ចូលមក
�ពះអមច ស់េអយ។ អងគុយចុះសិន។ ឈបប់ន�ិចេ ។ ខញុ ំនឹងយកនំបុង័មយួដំុ
េហយ�កក់នុងៃដ�ទង។់ ខញុ ំនឹង�ងេជងរបស់�ទង។់ ស�មកអងគ�ទង ់ បនទ បម់ក
បន�ដំេណ ររបស់�ទងចុ់ះ ដបតិ�ទង—់�ទងប់នមកេលងខញុ ំ។” េឡងេ កនុងទឹកដីៃ�ព
េ�យមក�មផ�ូវលំបក ជផ�ូវជមយួនឹងមនុស�តិចតួចរបស់�ពះអមច ស់។

កលេ�ះ ឡុតកំពុងរស់េ កនុង�ទពយសមបត�ិ កមួយ�បសេ ទីេនះ ប៉ុែន�
គតរ់ស់េ កនុងអំេពបប។ េនះជអ�ីែដល�ទពយសមបត�ិភគេ�ចនបេងកតបនគឺ
អំេពបប។
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136 ដូេចនះ អ�័ប�បំននពំួកេគេឡង �សបេពលែដលគតម់នទឹកបន�ិចេហយ
បន�ងេជងពួកេគ។ គតរ់តចូ់លេ កនុងហ�ូងេគ េហយយកកូនេគធតល់�មយួ
ចូលេ កនុងហ�ូង េហយសម� ប�់េចល។ �បគល់�េ ឱយអនកបំេរ  េដមបចីំអិន។
េហយបននិយយថ “��៉ �ចបចេ់ម នំរបស់អនក។”

អនកដឹងពីអ�ីែដល�ចបច ់�គឺមននយ័ថ អ�ីេទ។ អនកដឹងេទ ម៉កធ់� បម់នវតថុ
ចស់ ដូច�កចឆម រ គតម់នេ កនុង—ធុង��រ។ េតអនកធ� បេ់ឃញ�មយួ
កនុងចំេ�មពួកេគមនឧបករណ៍បំពងេទ? េហយអនកមន�ប�បកិ់ន មយួ
េ កនុងេនះ អនកបន�ចបល់��រ អនកដឹង។ េហយ�ធងនដូ់ចេនះ េហយចប់
�កត ់ �មហនឹង។ ខញុ ំបនេឃញម៉ម៉េធ�� ជេ�ចនដង �ប�បកិ់ន�ងមូលតូច
មយួែដលមនែខ�េអ�កងតូ់ចមយួេ េល�។ នងនឹងបន��រេនះេហយែរង
�ែបបេនះ អនកដឹងេហយ ទះ�េ មុខ ែបបេនះ។ រចួយក�ប�បកិ់នមក�ចបល់
ជំុវញិ ដូចេនះ េដមបឱីយធ� កចុ់ះ។ េហយេនះជេពលែដលេយង�តវចុះេ យក
បត��រេ េ�ងម៉សីុនកិន�សវចស់ និងម៉សីុនចស់ធំ អនកដឹងេទ ធងន ់បន
េធ�នំបុង័េពតពិត�បកដ។ អនក�ចេឃញកំ�តេ់ឈេពញមយួៃថង េ េល�។
137 ដូេចនះេហយបននិយយថ “កិនេម បន�ិច �បញបេ់ឡង។ េហយេធ�នំ
នំអន�មេ ទីេនះេ េលចេនទ សភ� ម។” េហយេគយកទឹកេ�ះេគមកេហយយក
ទឹកេ�ះេគ។ េហយពួកេគបន ដុត� និងមនប៊ខឺ�ះ។ រចួេគកេ៏ កបកូ់នេគយក
�ច ់ ពួកេគេច ន�ច។់ ទទួលបនទឹកេ�ះេគខប ់ នំបុង័េពត េហយពួកេគ
ទទួលបនប៊សឺ�មប�់កេ់លនំេខកេក� ៗ។ អូ �ពិតជល��ស់។ េហយពួកេគ
បន�ប�ទងំអស់េ ទីេនះ។ គតក់យ៏ក�េចញ េហយ�កឲ់យបុរសទងំបី
នកេ់នះ។
138 េពលែដលពួកេគកំពុងបរេិភគ ពួកេគសម�ងឹេឆព ះេ �កងសូដុំម។ មយួសនទុះ
េ�កយមក េគកេ៏�កកេឡង េហយេដរេចញេ ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អ�័ប
�…ំ” បននិយយថ “អនកនឹងមនិរក��ពីអញេទ។”
139 “អញមនិ�ចេគចពីអនកនូវអ�ីែដលអញនឹងេធ�។ អញនឹងចុះេ ទីេនះ។
អំេពបបរបស់�កងសូដុំមបនចូលមកកនុង�តេច ករបស់អញ។”

េតបុរសេនះជនរ�? មនធូលីដី�ប�កេ់ពញ�វរបស់�ពះអងគ េហយ
អងគុយបរេិភគ�ចកូ់នេគ េហយផឹកទឹកេ�ះេគ េហយញុំនំបុង័េពត និងប៊ឺ
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ខ�ះ។ េតនរ�ជមនុស�ចែម�កេនះ? ពីរ ឬបីៃនពួកេគ អងគុយេ ទីេនះ។ ដី
�ប�កេ់ល�វរបស់�ទងទ់ងំមូល។ អូ បទ “េយងមកពី�បេទសឆង យ។” បទ ផ�ូវ
ឆង យ។ ដូេចនះេហយ�ទងម់នបនទូល…អ ច ឹង េតពួកេគជនរ�?
140 គតប់ននិយយថ “អញមនិ�ចេគចពីអ�័ប�េំទ េ�យេឃញថគតជ់
អនកទទួលមរតកៃនែផនដី។” �ែមន៉។ “អញ�ត�ត�ង�ថក៌ំបងំរបស់អញ”
ពកយេផ�ង “ដល់អស់អនកែដលទទួលមរតកៃនែផនដី។” េនះេហយជកែន�ងែដល
�កមជំនំុគួរែតេ សព�ៃថងេនះ។ �តវេហយ។ ទទួលបន�ថក៌ំបងំៃន�ពះ ដឹងពី
រេប ប�គប�់គងខ�ួនអនក និងេធ�សកមមភព និងអ�ីែដល�តវេធ� និងរេប បេដរ និង
រេប បរស់េ ។ េយងជអនកទទួលមរតកៃនែផនដី។ �តវេហយ។ �ទងេ់បកសែម�ង
�ដល់អនក ពីេ�ពះ�ទងនឹ់ងមនិរក�ទុកអ�ី�តឡបម់កវញិេឡយ។ េនះេហយជ
មូលេហតុែដលេយងកំពុងេមលេរ ងទងំេនះេកតេឡង។

ពិភពេ�កនិយយថ “� េនះជ�កមៃនករនិយម�ជល។” អនុ ញ តឱយ
ពួកេគនិយយ�។ អនកទទួលមរតកៃនែផនដីដឹងេរ ងទងំេនះ។ [កែន�ងទេទេ េល
កែសត—េអដ។]

…ពួកេគនឹង�តវបនេគេ ថជកូនរបស់�ពះជមច ស់។
មនពរេហយអស់អនកែដលស�ូតបូតៈ ដបតិេគនឹងបនែផនដីជ

មតក៌។
�ទងេ់បកសែម�ង�ថក៌ំបងំរបស់�ទងដ់ល់ពួកេគ េបកសែម�ងដល់ពួកេគ

បង� ញពួកេគពីអ�ីែដល�តវេធ� និងរេប បរស់េ  ករលះបងរ់បស់ៃនេ�កិយ
េដរ�ម�ពះេហយរស់េ �ម�ពះ កនុងេ�កបចចុបបននេនះ េដរ�ម�ទង។់ អនុ ញ ត
ឱយេ�កិយនិយយអ�ីែដលពួកេគចងនិ់យយ។
141 ដូេចនះ �ទងម់នបនទូលថ “អញមនិ�ចរក�ករសមង តេ់នះពីអ�័ប�បំនេទ
េ�ពះេឃញគតជ់អនកទទួលមរតកៃនែផនដី។ ប៉ុែន�” �ទងម់នបនទូលថ “អញនឹង
ចុះេ បំផ� ញ�កងសូដុំម។ អញនឹងចុះេ ។”
142 “េត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី �ពះអមច ស់? េត�ទងម់កពី�? េត�និយយអំពីអ�ី?”
143 មកែស�ងរក �ទងម់ន�ពះបនទូលថ “េហយេរ ងមយួេទ ត អ�័ប� ំអនកបន
រងច់ៃំមភ�បឆំន សំ�មបក់រសនយេនះែដលអញផ�ល់ឱយអនក។ អនកបនទទួលករ
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ចប�់រមមណ៍េឡងមក ចំណុចពិេសស—និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង ស�មបទ់រក
េនះ កលពី២៥ឆន មំុន។ អនកេ ែតរងច់ខំញុ ំ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងេ េលងអនក
�មេពលេវ�ៃនជីវតិ �មេពលេវ�ៃនជីវតិ ែខេ�កយខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។”
144 េហយ��៉ េ កនុងតងខ់ងេ�កយ។ េហយបុរសេនះែបរខនងេ �ត�ល
និយយជមយួអ�័ប�ំ ដូចេនះ។ េហយ��៉បនេ  “ហុឺ!”
145 គតប់ននិយយថ “េតអ�ីែដលេធ�ឱយ��៉េសច?” ហូហូហូ! ចុះេរ ងហនឹង?
េនះជករញណ ែមនេទ? “េតអ�ីែដលេធ�ឱយ��៉េសច?”

��៉បននិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំមនិែដលេសចេទ។”
146 បននិយយថ “អូ បទ អនកបនេសចែមន។” នងភយ័ខ� ច។ នងញ័រ។ េត
េនះជអនក� �ចដឹងថនងកំពុងេធ�អ�េី កនុងតង?់ េនះគឺជ�ពះដែដលែដល
េ ជមយួេយងសព�ៃថងេនះ។ គឺែតមយួ។ �ទង�់ជបទងំអស់អំពី�។ េឃញេទ?
�ទង�់គនែ់តបង� ញ��មត�មវកររបស់អនក។ េឃញេទ?
147 “េតអនកេសចអំពីអ�ី?” េឃញេទ ខនងរបស់�ទងែ់បរេ រក�។ �ពះគមពរីបន
ែចងថ េនះ “ខនងរបស់�ទងែ់បរេ រកតង។់” ប៉ុែន� �ទងប់ន�ជប។ “េតនង េ
ខងេ�កយេនះ េធ�អ�ីែបបេនះ?” អនកេឃញេទ? ដូេចនះ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹង
េ េលងអនក។”
148 េតនរ�ជមនុស�ចែម�កេនះ? េតអនកដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ? �ទង់
យងេ ខងេ�កបតេ់ ។ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ េនះគឺជ�ពះដម៏ន
�ពះេច�� �ពះេយហូ�៉ ជ�បភពទឹកដអ៏�ច រយេនះ ថ�ពះេបកសែម�ងជមនុស� គឺ
ឡូេ�គ ស។
149 �គអធិបបយមយួចំនួនបននិយយមកកនខ់ញុ ំ កលពីមុនថ៖ “បង�បស�ប
ណ� ំអនកពិតជមនិគិតថេនះជ�ពះេទ ែមនេទ?”
150 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះគមពរីបននិយយថ�គឺជ�ពះ េអឡូហីម។” ែដល
�ទងជ់�ពះដម៏ន�ពះេច��  គឺែអល �ដ�យ េនះ�តវេហយ ជអនកផ�ល់កម� ងំ
ជអនកបំេពញចិត�។ �ែមន៉។
151 អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍ែបប�សន! គិតពី�។ េ ទីេនះ គឺ�ទង។់ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំនឹងបង� ញអនក�ល់គន ថ េត�ទងជ់នរ�េ ទីេនះ េនះអនកនឹងេឃញថេត
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�ពះ�ជបុ��ជនរ�។ េនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ មុនេពល�ទងម់នេឈម ះមនុស�។
“�ពះេយសូ៊វ។”
152 ឈរេ ទីេនះេ �បភពទឹកេ ៃថងេនះ។ េហយពួកេគទងំអស់គន បនផឹក
អនកដឹងេទ េហយ “េ�យទឹកេ កនុងទីរេ��ថ ន” និងេរ ងដូចេនះ។ គតប់ន
និយយថ…ពួកេគកំពុងញំុនំម៉�និងរបស់របរេផ�ងៗ។ ពួកេគថ “ឪពុក
របស់េយងបរេិភគនំម៉�េ ទីរេ��ថ នអស់រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ”
153 �ទងម់នបនទូលថ “េហយពួកេគមន ក់ៗ បន�� ប។់” បននិយយថ “ខញុ ំជ
នំបុង័ជីវតិ ែដលមកពី�ពះជមច ស់ េចញពី�ថ នសួគ។៌ អនក�បរេិភគនំបុង័េនះ
មនិ�តវ�� បេ់ឡយ។”
154 បននិយយថ “ដូន�របស់េយងបនផឹកពី�ពះវ ិ ញ ណ ពីថមខងវ ិ ញ ណ
ែដលេ កនុងទីរេ��ថ ន ែដលេដរ�មពួកេគ។”
155 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជថមេនះ។” សូមថ� យសិរលី�! �វកយ៉ូ�ន ជំពូក
ទី៦។

“េហតុអ�ី” ពួកេគថ “អ�ី?”
“បទ �តវេហយ។”

156 “េហតុអ�ី” គតប់ននិយយថ “អនកគឺជ…អនកមនិទនម់ន�យុ�សិបឆន ំ
េទ។” ពិត�ស់ ករងររបស់គតប់នេធ�ឱយគតេ់មលេ ចស់បន�ិច ប៉ុែន��ទង់
មន�យុ�តឹមែត�មសិបឆន បំ៉ុេ�� ះ។ បននិយយថ “អនកជមនុស��យុមនិ
េលស�សិបឆន  ំ េហយអនកនិយយថអនកបនេឃញអ�័ប� ំ េនះបន�� ប់
�បបំីឬ�បបំនួរយឆន ?ំ េយងដឹងេហយថអនកគឺជ�រក�។”
157 �ទងម់នបនទូលថ “មុនេពលមនអ�័ប�គំឺមនខញុ ំេហយ។” �ទងេ់
ទីេនះ។ េតខញុ ំជនរ�? ជនមអស់កលបស�មប�់គបជំ់នន។់ េនះគឺជ…
បេងគ លេភ�ងេ កនុងគុេមព តែដលកំពុងេឆះ “អញគឺជអញ។” េ ទីេនះ �ទងគឺ់ជ
�ពះេតអូផនី�ទងប់នបេងកតេ ទីេនះ េ ថ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ គឺអញ គឺជ
េយហូ�៉។
158 ថូម៉ស បននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូមបង� ញេយងពី�ពះវរបិ�
េហយ�នឹងបំេពញចិត�េយង។”
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159 បននិយយថ “ខញុ ំេ ជមយួអនកយូរេហយ អនកមនិ�គ ល់ខញុ ំេទ?” បន
និយយថ “េពលអនកេឃញខញុ ំ េនះគឺអនកេឃញ�ពះបិ�។ េហតុអ�ីបនជនិយយ
ថ ‘សូមបង� ញ េយងខញុ ំ ឯ�ជ�ពះវរបិ�’? ខញុ ំនិង�ពះបិ�គឺែតមយួ។ �ពះបិ�
របស់ខញុ ំគងេ់ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំ�គនែ់តជេ�ងឧេបសថែដលេ ថ�ពះ�ជបុ��។
�ពះបិ�គងេ់ កនុងខញុ ំ។ មនិែមនខញុ ំែដលេធ�ករេនះេទ គឺជ�ពះវរបិ�របស់ខញុ ំែដល
គងេ់ កនុងខញុ ំ។ �ទងេ់ធ�កិចចករ មនិែមនខញុ ំេទ។”

160 ឥឡូវេនះ �ទងប់នឈរេ ទីេនះម�ងេទ ត ម៉ូេសបនេឃញ�ទង ់ ែផនក
ខងេ�កយរបស់�ទង ់ បននិយយថ “េមលេ េ�កយខនងមនុស�” ឡូេ�គ ស
ែដលបនមកពី�ពះ។

161 េតមនអ�ីេកតេឡង? េនះគឺជ�ពះ។ េហយមូលេហតុែដល�ទងប់នែ�បក� យ
ពីឡូេ�គ សេ ជ�ចឈ់ម…អ�ី…? យ៉ងេមច៉ែដរ…? េតមនអ�ីេកតេឡង
ចំេពះេរ ងេនះ? �បនំទីមុនេនះ �ទងគឺ់ជ…�ទងគឺ់ជឡូេ�គ ស។ ប៉ុែន� េត�ទង់
បនេធ�អ�ី? �ទងេ់ទបែតឈនដល់…

162 ឥឡូវេនះ �ងកយរបស់េយង�តវបនបេងកតេឡងពីធតុដប�់បមំយួេផ�ងគន
ៃនពិភពេ�ក។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ ��តវបនផលិតេចញពីប៉ូ�សយមូ—និង
—និងកល់សយមូបន�ិច—និងេ�បងឥនធនៈ ពន�ឺេ�ហធតុ និង�តូម ជេដម។
ទងំអស់ែដលបនរមួប ចូ លគន  េហយបេងកតរបូកយេនះេចញពីធូលីដី។ អនកញំុ
��រ។ េ េពលអនកញុំ��រេនះ �ែ�បេ ជ…ពីធូលីដី េហយ�មកពីធូលី
ដី េហយ��គនែ់ត—�គនែ់តដំេណ រករជបន�បនទ ប។់ �ចរ់បស់អនក មនិខុសពី
េសះ ឬេគ ឬអ�ីេផ�ងេឡយ។ �េ ែតជ�ច។់

163 េហយ កូនេអយ អនកេលកតេមកង�ចឈ់ម។ ប៉ុែន�វ ិ ញ ណេនះមន�ពលឹង
េ កនុងេនះ បង�បសរបស់ខញុ ំេអយ។ �តវេហយ។ ប៉ុែន��ចរ់បស់អនកគឺ�គនែ់ត
ជធូលីដីដូចជសត�។ �ចរ់បស់អនកគឺមនិេលសពីសត�េទ។ េហយេបឯងមន
ត�� នឹង�ចឈ់មនិងវតថុែដលអនកេឃញ ត�� នឹងមនុស��សី ត�� នឹងវតថុ
េផ�ងៗទងំេនះ �េ ែតជសត�។ �តវេហយ។ �តវេហយ។ អនកមនិគួរេធ��េទ។
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះនឹងនអំនកេ េលេហយ�កអ់នកេ េលទីទួលខពស់ជងេនះ។
េនះពិតជ�តឹម�តវ។
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164 ឥឡូវេនះ េហយេ ទីេនះេតអូផនីដអ៏�ច រយេនះឈរេ ទីេនះ។ អ�ី…
�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយេនះ អនកដឹងថ�ទងម់នបនទូលយ៉ង�េទ? �ទង�់គនែ់ត
េឈងចប�់តូមមយួក� បតូ់ច េបកេភ�ងតិចៗ េហយចកចូ់ល ដូចេនះ បនេ
“េវវ៉” �ងកយមយួ េហយ�គនែ់តឈនេជងចូលេ កនុង�។ ហនឹងេហយ។
165 បននិយយថ “មកទីេនះ ក�ពីែយល៉” ម�េទវ�ដអ៏�ច រយេនះ។ បនេ
“េវវ៉” “ជំ�នេ កនុងេនះ។”
166 “មកទីេនះ មែីកល” េទវ�េ ខង�� ំ�ទង។់ “េវវ៉។” ដបតិ…“អនកចូលេ កនុង
េនះ។”
167 �ពះ និងេទវ�ពីរអងគ បនេដរចុះមកទីេនះកនុង�ចឈ់មមនុស� េហយ
បនផឹកទឹកេ�ះេគពីេគ ញុំបរ័េចញពីទឹកេ�ះេគ េហយញុំនំបុង័េពត េហយ
ញុំ�ចេ់គ។ េទវ�ពីររបូនិង�ពះ។ �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ េនះជមុលិ
គីស�ែដក ែដលអ�័ប�បំនជួប គឺមកពីករកបស់ម� បេ់ស�ច។ េនះជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
168 ចូរេ មុខ េ ទីេនះេ កនុងេហេ�ពរទី៧ បននិយយថៈ “ប៉ុែន�បនេធ�េឡង
�មលំ�បដូ់ចជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” �ទងេ់ ទីេនះ។ �ទងប់នបេងកតអ�ីៗ
ទងំអស់េ�យអងគ�ទង។់ េហយ�ទងប់នយងេ ខងេ�កេ ទីេនះ េហយ
�គនែ់តបនផ� ស់ប�ូរធូលីេនះ�តឡបេ់ ជធូលីម�ងេទ ត េហយបនេបះជំ�ន
េ កនុងសិរលី�វញិ។
169 េហយពួកេទវ� កប៏នរេំ�ះឡុតនិងេ�ក�សីឡុតមកវញិភ� ម េហយនង
កេ៏មលេ េ�កយេទ ត។ គតប់ននិយយថ បន�បបព់ួកេគកំុឱយេធ��េទ ត។
េហយពួកេគកចូ៏លេ កនុងទីេនះ—ដល់វត�មនរបស់�ពះ។
170 ឥឡូវេនះ េយងសងឃមឹយ៉ងខ� ងំចំេពះេសចក�ីជំេន ដអ៏�ច រយេនះ ែដល
េយងបេ�មេ យបេ់នះ! �ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ គឺ�ពះេយហូ�៉ ជបេងគ លេភ�ង
គងេ់ ជមយួេយង។ បង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងអំ�ច និងសកមមភព េហយ
េលកតេមកង… សូមឲយេគយករបូ�ទង ់ ជ�ពះេយហូ�៉ែតមយួ។ �ពះ�ជបុ��ៃន
�ពះែដលបនមកពី�ពះជមច ស់ �ទងប់ន�តឡបេ់ ជ�ពះវញិ េហយរស់េ កនុង
�កមជំនំុរបស់�ទងជ់េរ ងរហូត។ �ទងេ់ ទីេនះ។
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171 �ទងម់នេឈម ះេយងេ េលេស វេ �ទង ់ េ�យសបថេ�យ�ទងផ់ទ ល់
ដបតិគម នអនក�ធំជង�ទង�់ចសបថបនេឡយ ថ�ទងនឹ់ងេ�បសេយងឱយ
រស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។ “អនកែដលបរេិភគ�ចឈ់មខញុ ំ េហយផឹកពី
ឈមរបស់ខញុ ំ េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយខញុ ំនឹងេ�បសគតឲ់យរស់
េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។ អនក�មករកខញុ ំ ខញុ ំនឹងមនិេដញេចញេ�យ�បជញ
េឡយ។ អនក�ែដល�� ប�់ពះបនទូលខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំ
មក មនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយមនិែដល�តវកតេ់ទសេឡយ គឺ�តវឆ�ងផុត
ពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។”
172 មន កេ់នះ�គនែ់តេឈងយកកល់សយមូនិងប៉ូ�សយមូមយួក� បតូ់ច េ  “េវវ៉”
េហយអនកេ ទីេនះម�ងេទ ត។ េហយេឈម ះរបស់ខញុ ំគឺេ េលេស វេ របស់�ទង។់
ហូ-ហូ! ហូ-ហូ-ហូ-ហូ! េតខញុ ំខ�ល់ខ� យពីរេប បែដល�ម របស់ខញុ ំកំពុងេឡងចុះ េតខញុ ំ
មន�យុប៉ុនម ន? �បកដ�ស់មនិែមនេទ។ គម នករ�ពយបរមភបន�ិចេ�ះ។
173 បង�បសៃម េ ៃថងមយួេនះ ជូនពរេបះដូងរបស់អនក បង�បស េ េពលែដល
ែ�តដអ៏�ច រយនឹងមក សំេឡងេនះ េហយយ៉ូែសបនឹងេដរេចញ។ �េលលូយ៉!
�ទងនឹ់ងបនទូលថ “កូនៗ!” “េវវ៉។” េយងនឹងេ ទីេនះ បនដូចជរបូ�ងរបស់�ទង់
េកមងជេរ ងរហូត ភពចស់នឹងកន�ងផុតេ  េហយជំងឺ ប �  ទុកខ�ពយបនបត។់
សូមេលកតេមកង�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់!
174 េនះជអនកែដល�ទងម់នបនទូល�មរយៈ ៃថងេនះ �ពះ�ជបុ���ទង។់ “េ
សមយ័េដមនិងរេប បេផ�ងៗគន  �ទងម់នបនទូល�មរយៈេ�� ប៉ុែន�េ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ �មរយៈ�ពះ�ជបុ���ទង ់ គឺ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។” �ទងម់ន
បនទូលេ កនចិ់ត�មនុស��គបរ់បូ ែដល�ទងប់នេ ។ �បសិនេបអនកធ� បប់ន
ទទួល�រមមណ៍ពីសំេឡង�ទង ់ឬបនឮ�ទងេ់គះេបះដូងអនក សូមកុំែបរេចញពី�។

ចូរេយងអធិ�� ន។
175 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ យបេ់នះ េយងរកី�យ�ស់ែដលបនដឹង អំពីករ
េបកសំបុ�តគមពរីេហេ�ពរេនះ រេប បែដលប៉ុលបន�តលបេ់ ដំណឹងល�វញិ។ គត់
នឹងមនិយក�មក�� ប�់មករនិយយ ឬ�មបទពិេ�ធនេ៍នះេទ។ គតច់ងឱ់យ
េយងដឹងថអ�ីជេសចក�ីពិត។ េហយគតប់ន�តលបេ់ ដំណឹងល�វញិ េហយ
គត…់�តឡបេ់ កនុងគមពរីស ញ ចស់វញិ ដំណឹងល�ែដល�តវបនផ�ព�ផ�យ
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ដល់ពួកេគ។ េហយគតប់នេឃញ�មរយៈគមពរីស ញ ចស់េ ទីេនះ �គប់
�សេមល និងតួរអងគ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងទទួលបនេស វេ
េហេ�ពរដអ៏�ច រយេនះេ យបេ់នះ។ េហយេយងេឃញ� �ពះអមច ស់ េហយេយង
�ស�ញ់�។ េហយ�មសមយ័កល ��តវបនដុត ��តវបនខច តខ់ច យ ��តវ
បនពយយមកំេទចេចល ប៉ុែន�នង�គវេីឡងដែដល។ ដបតិ�ទងម់នបនទូលថ
“�ថ នសួគនិ៌ងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់ខញុ ំនឹងមនិរ�យបត់
េឡយ។”

176 េពលេនះ អនកសង�យ័កនិ៏យយថ “អ ច ឹងអនកបននិយយថ ‘ប៉ុលបន
សរេសរេរ ងេនះ។’” មនិែមនប៉ុលេទ ប៉ុែន�ជ�ពះែដលេ កនុងប៉ុល ករៃចន�បឌិត
េនះគឺេ ខងកនុងរបស់ប៉ុល។

177 ដូចជេ កនុង�វឌីែដរ េពលគតនិ់យយថ “ខញុ ំនឹងមនិឱយ�ពះដវ៏សុិទធរបស់ខញុ ំ
រងទុកខេដមបេីឃញអំេពពុករលួយ េហយខញុ ំកម៏និទុក�ពលឹង�ទងេ់ កនុងនរកែដរ។”
េហយ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះបនយកពកយទងំេនះេចញពីេ��េនះ េហយចូល
េ កនុង�ននរក។ េហយបននិយយថ “រះុេ�ងឧេបសថេនះេចល េហយខញុ ំនឹង
សង�់េឡងវញិកនុងរយៈេពលបីៃថង។” េហយ�ទងប់នេធ�� េ�យ�រែត�ពះបនទូល
របស់�ពះមនិ�ចប�ជយ័បន គម នសូមបបីន�ិច�ចប�ជយ័បនេទ។ េតេយង
អរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់យ៉ង� យូរមី ធូមមមី ដអ៏�ច រយេនះ េហយេដមបដឹីងថ
បទពិេ�ធនរ៍បស់េយងេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់ បនបង� ញេ េល�ពះគមពរីេនះ
េ ទីេនះ! េយងេកតជថមី មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

178 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ �បសិនេបយបេ់នះ មនបុរសឬ ស�ីេ កនុងទីេនះ
េកមង�បស ឬេកមង�សី ែដលមនិធ� បប់នេឃញេរ ងេនះ េតេគ�ចេងបេឡងេ�យ
រេប ប�េបគម នជីវតិេ ទីេនះ? អូ ពួកេគនិយយថ “ខញុ ំមនជីវតិ។”

179 ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ “នងែដលរស់េ េ�យរកី�យេនះបន�� បេ់
កនុងកលែដលនងេ មនជីវតិ។ អនកនិយយថអនកមនជីវតិ ប៉ុែន�អនកបន�� ប់
េហយ។ អនកបន�បកស” �ពះគមពរីបននិយយថ “ថអនកមនជីវតិ ប៉ុែន�អនកបន
�� បេ់ហយ។ អនកនិយយថអនកមនេហយមនិ�តវករអ�ីទងំអស់។ ែតមនិដឹង
ថអនក�ក េហយេវទនេទ េហយ��កត ខ� កែ់ភនក េហយមនិដឹងអ�ីេ�ះ។”
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េហយេនះគឺជ�ថ នភពៃន�កមជំនំុេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់។ រេប បែដលពួកេគ
ខកខនរបស់ដអ៏�ច រយ និងមនតៃម�ទងំេនះ។

េដមបដឹីងថ�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយ ែដល�ចបេងកតបនែត…�ទងម់នបនទូល
ថ “យក�តីតូចៗមកឱយខញុ ំ។” �ទង�់តវយក�តីេ —េដមបេីធ�អ�ីមយួជមយួ�។
បង� ញថកររស់េឡងវញិ�តវែតមនអ�ីមយួ េដមបេីធ�អ�ីមយួជមយួ�។ �ទងម់និ
�តឹមែតេធ�ជមយួ�តីប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ទងប់នចំអិន�តីនិងេធ�នំបុង័។ េហយ�ទង់
បនចែម�តមនុស��បពំនន់កេ់�យ�តីតូចៗ…នំបុង័តូចៗ និង�តីពីរកបល។ ឱ
�ពះអមច ស់េអយ �សថិតេ កនុងៃដរបស់�ទង ់ េហយ�ទងជ់អនកបេងកត។ ប៉ុែន��ទង់
�តវែតមនអ�ីមយួេ កនុងៃដរបស់�ទង។់

�ពះេអយ សូមឲយេយង�កខ់�ួនេយងេ កនុង�ពះហស��ទង ់ យបេ់នះ េហយ
និយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ ចូរយកទូលបងគំដូចជខញុ ំ។ េហយេ េពល
ែដលចុងប ចបៃ់នជីវតិរបស់ទូលបងគំេ ទីេនះ អនុ ញ តឱយទូលបងគំេ ជមយួ
នឹងក�ីសងឃមឹេនះែដលមនេ កនុងទូលបងគំ េ�យដឹងថទូលបងគំបនេកតជថមី
េហយ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងប់នេធ�កំណត�់�ជមយួទូលបងគំ េហយបនេធ�ជ
�ក�េី�យវ ិ ញ ណរបស់ទូលបងគំថ ទូលបងគំជកូន�បសរបស់�ទង ់ឬជកូន�សី
របស់ទូលបងគំ។” េហយេ ៃថងចុងេ�កយេនះ �ទងនឹ់ងេលកពួកេគេឡង។ សូម
�ទង�់បទនមក �ពះបិ�។

180 េហយខណៈែដលេយងេ�នកបល េតមននរ�េលកៃដអនកេទ និយយ
ថ “ចងចខំញុ ំផង បង�បស�បណ�េំ កនុងករអធិ�� ន។ ខញុ ំចងឱ់យ�ពះ�គ ល់
ខញុ ំេ េពល…មុនេពលខញុ ំចកេចញពីែផនដីេនះ ថ�ទងនឹ់ង�គ ល់ខញុ ំយ៉ងខ� ងំ
រហូតដល់�ទងនឹ់ងេ េឈម ះខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងេឆ�យ។” �ពះអមច ស់�បទនពរដល់កូន។
សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក េហយអនក េហយអនក ស�ី។ នរ�មន ក់
េផ�ងេទ ត? �គនែ់តេលកៃដរបស់អនក។ និយយថ “អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ បង�បស
�បណ�។ំ” េនះេហយជអ�ីែដលេយងនឹងេធ�។ �ពះ�បទនពរអនក ស�ីវយ័េកមង។
េនះជករល�។

181 ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលកបលរបស់អនក�តវបនេ�ន អធិ�� ន ខញុ ំនឹង
េ�ច ងខៃនបទចេ�ម ងេនះ
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កំុេ�ភលន�់ទពយឥត�បេយជនរ៍បស់េ�កិយ
�ឆបខូ់ច�ស់
សងក់�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
ពួកេគនឹងមនិបតប់ងេ់ឡយ!

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

182 េពលនងកំពុងេលងេភ�ងេហយេ�នកបល េតអនក�គនែ់តេលកៃដេឡង
និយយថ “បទ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំេ ទីេនះ”? េត�នឹងេធ�អ�ី? �នឹងបង� ញ
ពី�ម រតីរបស់អនក េ កនុងអនក បនេធ�ករសេ�មចចិត�។ “ទូលបងគំចងប់ន�ពះហស�
របស់�ពះអងគមច ស់។” �ពះ�បទនពរអនក េកមង�សីតូច។ “ទូលបងគំនឹងេលកៃដ
េឡង។” សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក េកមង�សីតូចេ ទីេនះ។ មនិអីេទ
សម� ញ់ �ពះ�ទង ់ េ�តកអរ�ស់ែដលេឃញអនកេធ�ដូេចន ះ អនកដឹងេទ។ “សូមឲយ
កូនតូចមករកខញុ ំ។”
183 “ទូលបងគំចងឱ់យ �ទងក់នៃ់ដទូលបងគំ។ េហយេ ៃថងេនះ ទូលបងគំចងេ់ កនុង
�ពះហស��ទង ់ ថ េ េពលែដល�ទងេ់  ទូលបងគំនឹងមក។” បទ ដូច��រ
ែដរ។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក បង�សី។

េ េពលដំេណ ររបស់េយង�តវបនប ចប់
�បសិនេបចំេពះ�ពះអនកគឺពិត�តង់
យុត�ិធមនិ៌ងភ�េឺ ផទះរបស់អនកកនុងសិរលី�
�ពលឹងែដលេ�តកអរនឹងេឃញ។

េតអនកនឹងេធ�អ�ីឥឡូវេនះ?

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
សងក់�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
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184 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ៃដជេ�ចនបនេលកេឡង េ កនុងកិចច�បជំុតូចេនះ
យបេ់នះ ថពួកេគចងច់បយ់កៃដដអ៏ស់កលបជនិចច ែដលមនិផ� ស់ប�ូរ របស់�ទង់
េ យបេ់នះ។ េ�យដឹងថអ�ែីដលេប�ជញ ចំេពះ�ទង…់�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំ…
�គបទ់ងំអស់ែដល�ពះបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ េហយគម ននរ�មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគនឹង�តវបតប់ងេ់ឡយ។ េហយខញុ ំនឹងេលកពួកេគេឡងេ ៃថង
ចុងេ�កយ។ មនិ�ចវនិស មនិ�ចមកជំនំុជ�មះបនេឡយ ប៉ុែន�មនជីវតិអស់
កលបជនិចច។” េហយមនជីវតិអស់កលបែតមយួ។ េនះមកពី�ពះ ែតមយួអងគ។ �
គឺជ�ពះ។ េហយេយងក� យជែផនកៃន�ពះ ជេ�ចនែដលេយងជបុ��បុ�តីរបស់
�ពះ។ េពលេយងមនវ ិ ញ ណរបស់�ពះេ កនុងេយង េយងគិតដូចជ�ពះ។ េយង
គិតពីេសចក�ីសុចរតិនិងភពបរសុិទធ េហយេយងពយយមរស់េ េដមបផីគ បចិ់ត�
�ទង។់

185 ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេ�បស�បទន ជីវតិ�បេភទេនះនឹងចូលេ កនុង
មនុស��គបរ់បូែដលបនេលកៃដេឡង។ េហយអនកែដលគួរែតេលកៃដេឡង េហយ
មនិបនេលក ទូលបងគំសូមអង�រថ�ទងនឹ់ងេ ជមយួពួកេគ។ សូមេ�បស�បទន
�ពះបិ�។ េហយេ េពលែដលករេធ�ដំេណ រ�តវបនប ចប ់ ជីវតិ�តវបនប ចប់
សូមឱយេយងចូលេ កនុងភពសុខ�ន�េ ៃថងេនះ ជមយួនឹង�ទង ់ កែន�ងែដល
េយងមនិចស់ មនិឈ ឺមនិែដលមនប � ។ រហូតដល់េពលេនះ សូមរក�េយង
េ�យអំណរ និងសបបយ េ�យសរេសរ�ទង ់ ដបតិេយងទូលសូមកនុង�ពះនម
�ទង។់ �ែមន៉។

186 អនកេជ ទងំអស់ ឥឡូវេនះ សូមេលកៃដេឡងេ�ច ងបនទរេនះ។

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
សងក់�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

187 ឥឡូវេនះសូម�គហឹម�ម។ ខណៈេពលែដលអនកកំពុងេធ�ដូេចនះ អនកជិតខង
របស់អនក អនកនិយយថ “�ពះ�បទនពរអនក អនកជិតខង។” ចបៃ់ដជមយួនរ�
មន កែ់ដលេ ែកបរអនក។ “�ពះ�បទនពរអនក។” ទងំសងខងឥឡូវេនះ។ េ េល
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ភគីទងំពីរចបៃ់ដ។ “�ពះ�បទនពរអនក អនកជិតខង។ �ពះេ ជមយួអនក។”
“ក�ងក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលបជនិចច។”

ដុក ខញុ ំដឹងថ�េ ទីេនះ បង�បស។ ខញុ ំដឹងថអនកបនេ ទីេនះ បង�បសេន
វលី យូរមកេហយ។

េ េពលែដលករេធ�ដំេណ រេនះ�តវបនប ចប់
នឹងេកតេឡង េ ៃថង�មយួេនះ។

េបេយងពិតចំេពះ�ពះ
េយងនឹងេឃញបង�បសសីុវត៉េ ទីេនះ។

ភ�និឺងចងំ ផទះរបស់អនកេ សិររីងុេរ ង
�ពលឹងែដលេ�តកអរនឹងេឃញ។
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

ខញុ ំចូលចិត�ករថ� យបងគំេនះ បនទ បពី់�រ។
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
សងក់�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
េពលេវ�គឺេពរេពញេ េ�យករផ� ស់ប�ូរដេ៏ល ន
ែផនដីគម នចលននឹងឈរ
សងក់�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កន…់

អនុ ញ តឱយេយងេមលទិដ�ភពៃន�ទង ់ ែដលេមលមនិេឃញេ ក�� ល
ឥឡូវេនះ េហយ�គនែ់តថ� យបងគំ�ទងឥ់ឡូវេនះ េ េពលេយងេ�ច ង។

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
សុខ�ន�! សុខ�ន�! េសចក�ីសុខ�ន�អ�ច រយ
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សូមថ� យបងគំ�ទងឥ់ឡូវេនះ។

ចុះមកេ�កម…

�រេនះចបេ់ហយ។ �ជករថ� យបងគំ។

សូមជូតដល់វ ិ ញ ណេយងជេរ ងរហូត ទូលបងគំអធិ�� ន
េ កនុងភងួៃនេសចក�ី�ស�ញ់ែដលមនិ�ចយល់បន។

�គនែ់តងូតេ កនុង�ទង។់

សុខ�ន�! សុខ�ន�! េសចក�ីសុខ�ន�អ�ច រយ
ចុះមកពី…

�បភពទឹកដអ៏�ច រយេនះ �កំពុងេបកេហយ។

…ខងេល
សូមសម� តវ ិ ញ ណេយងជេរ ងរហូត ខញុ ំអធិ�� ន
េ កនុងភងួៃនេសចក�ី�ស�ញ់ែដលមនិ�ចយល់បន។

�មនិ�គនែ់តេធ�អ�ីមយួេទ?

…សន�ិភពដអ៏�ច រយ
ចុះពី�ពះបិ�របស់េយងេ �ថ នេល
សូមសម� តវ ិ ញ ណេយងជេរ ងរហូត ខញុ ំអធិ�� ន
េ កនុងភងួៃនេសចក�ី�ស�ញ់ែដលមនិ�ចយល់បន។

អតម់នអីេទ �គនែ់តសមបរូនិងែផ�ម?
188 ឆងល់ថេតមនមនុស�ឈចឺងច់កេ់�បង�ងំ និងអធិ�� នសំុឬអត?់
�បសិនេបមន សូមែស�ងរកកែន�ងរបស់អនក។ េនះជ ស�ីអងគុយេលេកអីរញុេ
ទីេនះ? ទុកឱយនងេ េសង ម។ ខញុ ំនឹងមក អធិ�� នស�មបន់ង។ នងនឹងមនិ
ចបំចេ់�កកពីេកអីេទ។ មយួេទ ត?

អូ េតអនកមនិចូលចិត�ែផនកៃនកមមវធីិេនះេទឬ? មនប៉ុនម ននកម់ន�រមមណ៍
ដឹងថ មនវត�មនរបស់�ពះេ ទីេនះ? េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំនិយយអំពី។
ដូចគន …អនក�គនែ់តមន�រមមណ៍ដូច…េតមន�រមមណ៍ប៉ុនម ននកែ់ដលអនក
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�ចែ�សកេចញ? ឥឡូវេយង�គនែ់តេមល។ �គនែ់តមន�រមមណ៍ថមនអ�ីមយួ
េ កនុងខ�ួនអនកចងែ់�សកេចញ។ េឃញេទ?

សន�ិភព! សន�ិភព! សន�ិភពដអ៏�ច រយ
ចុះពី�ពះវរបិ�ខងេល
ទូលបងគំអធិ�� ន ដល់វ ិ ញ ណទូលបងគំជេរ ងរហូត
េ កនុងភងួៃនេសចក�ី�ស�ញ់ែដលមនិ�ចយល់បន។
បំភ�ទូឺលបងគំ

189 េពលេយងថ� យបងគំ េយងនឹងចកេ់�បង�ងំអនកជំងឺ េហយអធិ�� នឲយ
ពួកេគ។ េតអនក�ចមក�មផ�ូវេនះបនេទ េ�ក�សី?
190 េតេនះមននយ័ថេមច៉? “ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះ
អនកជំងឺ។” អនក�ល់គន េ កនុងករអធិ�� នឥឡូវេនះ �គនែ់តេ�ច ងចេ�ម ងេនះ។
សូមគិតអំពី�ពះេយសូ៊វបនេ�បសអនកជំងឺ។

�បេ�បងឱយនង…?… 



េហេ�ពរ ជំពូកមយួ KHM57-0821
(Hebrews, Chapter One)

ែផនកេស វេ េហេ�ពរ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថងពុធ ទី២១ សី� ១៩៥៧ េ េ�ងឧេបសថ�បណ� ំ េជសហ�ឺ�នវ់លី ឥ�� �យ�
U.S.A �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�ត់
ថត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព
និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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