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 …?…េ ទីេនះកនុងថន កេ់រ ន េហយរកី�យជមយួ…[កែន�ងទេទេ េល
កែសត—េអដ។] េហយឥឡូវេនះដំបូងៃនគមពរីេហេ�ពរ គឺប៉ុល េយងបន

រកេឃញថ ឬេយងេជ ថ។ េទវវទូិេ ទីប ច ប ់ េគមនិដឹងថមយួ� ឬអនក�
សរេសរ�េទ។ ប៉ុែន� ខញុ ំេជ ថ អនកែដលមនករយល់ដឹងខងវ ិ ញ ណនឹងេឃញ
�គឺជប៉ុល។ �ជ—��តវបនេជ  េ�យអនកនិពនធភគេ�ចនថជប៉ុល។ េហយ
រេប បយ៉ងេមច៉ែដលគត…់
2 េ កនុងជំពូកទី១ េយងបនរកេឃញថ�ជករេលកតេមកង
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ អូ រេប បែដលគតប់ននយំក មកេដមបបីង� ញេ�យ
—�មរយៈបទពិេ�ធនែ៍ដលគតម់នេ េលផ�ូវេ �កង�ម៉ស។ ឥឡូវេនះ
ពីដំបូង ប៉ុលគឺជ េទវវទូិពិត�បកដមន ក។់ ប៉ុល�តវបនបេ�ង នេ�កមកម៉�ល
ជ�គដល៏�មន កេ់ សមយ័េនះ។ េហយគតជ់មនុស�ឆ� តនិង�ងៃវ េហយជ
អនក�បជញ�ពះគមពរីដឆ៏� តមន ក។់
3 េហយខញុ ំបនរកេឃញ� េ េពលគតេ់ �មផ�ូវចុះេ �កង�ម៉ស
េ�យមនចុត�ម យេ កនុងេ�េ ៉ របស់គត ់ េដមបចីបអ់ស់អនកែដលេ កនុង
ផ�ូវៃនដំណឹងល�ចស់ែដលមនពរ េហយមនុស�មន កេ់នះេ�ម ះ�តង�់ស់។
ប៉ុែន� ខញុ ំែតងែតេជ ថ�ងំពីប៉ុលបនេឃញេសទផន�� ប ់ ខញុ ំគិតថ�ចបស់ជ
េ ែកបរគត។់ េពលគត�់ពមឯកភពឱយេសទផនទទួលមរណភព េហយកន់
�វធំរបស់អនកែដលគបដំុ់ថម េពលេនះប៉ុលមនេទសេ�យ�រឈមរបស់
េសទផន។ េហយគតប់ន�រភពេហយនិយយថ “ខញុ ំមនិសក�ិសម” បន
និយយថ “េ�ពះខញុ ំបនបង�ូរឈមរបស់�ទង—់ទុកករបុគគល េសទផនរបស់�ទង។់”
េ�យ�រែត គតប់នេធ�ជ�ក�។ី
4 េហយ�បសិនេបអនកេធ��ក�ចីំេពះអ�ីមយួ អនកមនេទសដូចជអនកចូលរមួ
ជមយួ�ែដរ។ ដូេចនះ�បសិនេបេយងេធ�ជ�ក� ី ចូរនិយយថ “អូ បទ ពួកេគ
មនិគួរេធ�ែបបេនះេទ ដូេចនះេហយដូេចនះ” ចូរ�បយត័ននូវអ�ីែដលអនកនិយយ េ�ពះ
អនកមនេទស�មរេប បែដលករវនិិចឆយ័របស់អនក។ េបមនិ�ចសេ�មចចិត� កុំ
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និយយអ�ីេចញ ទុកឲយេ ែត�េ ។ បនទ បម់ក េ េពលែដលអនកែថ�ងទីបនទ ល់
ថអនកជ�គិ�ទ ន េនះអនកនឹងមនកំហុស។ េឃញេទ? អនកមនកំហុសកនុង
ករេធ�ជ�គិ�ទ ន េហយអនក�តវែតរស់េ �បឈមេរ ងេនះ។ េហយេ េពល
ែដល�ពះជមច ស់បេងកត—ករសនយេ កនុង�ពះគមពរី…ខញុ ំេឃញបុរសមន កេ់
ទីេនះេ េលេកអីរញុ។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់េធ�េសចក�ីសនយមយួ �ទង់
ទទួលខុស�តវចំេពះករសនយេនះ លុះ��ែត�ទងន់�ំឱយសេ�មច។ �ទង់
�ពះ�តវទទួលខុស�តវេពល�ទងេ់ធ�ករសនយ។ េហយបទគមពរីទទួលខុស�តវ
រហូតដល់ពួកេគបនសេ�មច។ េឃញេទ? ពួកេគគឺ—ពួកេគេ ទីេនះជ—ជ
េសចក�ីែថ�ងករណ៍ែដល�ពះបនេធ�។ េហយ��តវែតបំេពញឬ�ពះជមច ស់�ទង់
មនេទស។ េឃញេទ?

5 ដូេចនះប៉ុល ែដលេធ�ជ�គ េហយមក�មផ�ូវេ �កង�ម៉សេ ៃថងេនះ
�បែហលជ យូរ�បែហលេពលៃថង�តង ់ �មខញុ ំ�ម ន។ មនពន�ឺដអ៏�ច រយមយួបន
ភ�េឺចញពី�ថ នសួគ ៌ េហយ�បនេធ�ឲយគតង់ងឹតែភនក េហយគត—់គតប់នធ� ក់
មកេលដី។ េហយគតប់ននិយយថគតច់ងដឹ់ងថ�ជនរ�។ េ�កបន
ែថ�ងថ សំេឡងមយួបននិយយថ “សុល សុល េហតុអ�ីបនជអនកេប តេប ន
ខញុ ំ?” ខញុ ំេជ េលគមពរីកិចចករជំពូកទី៨។

េហយគតប់ននិយយថ “េតទូលបងគំបនេប តេប នអនក�?”

6 សំេឡងក�៏តឡបម់កវញិថ “ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វ។” អូ! “ខញុ ំគឺជ�ពះេយសូ៊វ េហយ
�ជករលំបកស�មបអ់នកកនុងករទតនឹ់ងជន�ួញ។” េហយកលេនះ�ពះេយសូ៊វ
ជអ�ី? �ពះេយសូ៊វ�ទងជ់ពន�ឺ �គនែ់តជពន�ឺដធ៏ំែដលភ�ចឺងំ។

7 ឥឡូវេនះេដមបេីលកទឹកចិត�ពួកេយងនិងទទួលបន�គឹះេ ទីេនះ។ េត�ទងជ់
ពន�ឺេ�យរេប ប� កល�ទងជ់មនុស�? ឥឡូវេនះ គម ននរ�មន កេ់ទ…

មនទ�នមយួ�កមេ ជមយួប៉ុល ជអនកយម�ពះវ�ិរចុះេ ចបខ់�ួន។
ប៉ុលជ�បធន�កម។ េហយពួកេគចុះេ ចបម់នុស�ទងំេនះ ស�មបយុ់ទធនករ
របស់ពួកេគជេដម និងស�មបក់�ីសងឃមឹខង�សនរបស់ពួកេគែដល�ក់
េ កនុងពួកេគ។
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8 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េ ទីេនះគឺ�ពះេយសូ៊វជពន�ឺដធ៏ំមយួ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប
អនកចថំ កលពីេដមដំបូង �ពះេយសូ៊វជពន�ឺ។ �ពះេយសូ៊វគឺជរបូស ញ ែដល
េចញពី�ពះ។ េហយ�ទងគឺ់ជ…�ទងជ់េទវ�ៃនេសចក�ីស ញ  ែដលបនដឹកនំ
កូនេ អុី��ែអលឆ�ងកតទី់រេ��ថ ន។ េហយ�ទងគឺ់ជបេងគ លេភ�ង ែដល
ពួកេគបនេមល។ េហយ�ទងគឺ់ជ…េហយេ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី
�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមកពី�ពះ េហយខញុ ំ�តឡបេ់ ឯ�ពះវញិ។” ដូេចនះ �បសិនេប
�ទងប់នមកពីបេងគ លេភ�ង ចូលេ កនុងមនុស� េនះ�បសិនេប�ទងប់ន�តលប់
េ កែន�ងែដល�ទងគ់ង ់ េនះ�ទងប់ន�តឡបេ់ រកពន�ឺម�ងេទ ត។ េហយេ
ទីេនះគឺជេពលែដលប៉ូលបនេឃញ�ទង ់�ទងគឺ់ជពន�ឺ។
9 ឥឡូវេនះ ទ�នទងំអស់ែដលេ ជមយួប៉ុលមនិបនេឃញពន�ឺេទ។
ដូេចនះេត��ចេ រចួេទែដលមន ក�់ចេមលេឃញ� េហយអនកេផ�ងេទ ត
មនិេឃញ�? ពិត�បកដ�ស់។ �តវេហយ។ េ�កប៉ុលបនេឃញ� ប៉ុែន�
ពួកេគេផ�ងេទ តមនិបនេឃញពន�ឺេទ។
10 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេព�តសេ កនុងគុក េយងដឹងថពន�ឺេនះបនចូល
មកកនុងគុក េហយបនេបកទ� រ។ េហយគតគឺ់ជ…ពន�ឺេនះបនេធ�ឲយអនកយម
ឯេទ តងងឹតែភនក េពលែដលពួកេគេដរេចញ េព�តសកេ៏ ។ េហយេពលេ ដល់
ទ� រ កេ៏បកេ�យខ�ួន� �ង ត់ៗ  េហយបិទពីេ�កយគត។់ េចញពីគុកខងកនុង
គតប់នេ ទ� រខងេ�ក។ �េបកេ�យខ�ួន�ផទ ល់ បិទេ�យេសង ម�ង ត។់
េហយបនទ បម់កគតប់នេ ចេន� ះេនះ បនេចញេ �មផ�ូវទី�កង។ េហយ
គត�់តដុសែភនកដូចជចងនិ់យយថ “េតខញុ ំសុបិនេទឬ?” គតម់និដឹងថមនអ�ី
េកតេឡងេទ។ ប៉ុែន�េទវ�ៃន�ពះអមច ស់ ជេទវ�ដែដលែដលជបេងគ លេភ�ង
ែដលេដរ េ�កម៉ូេសេ កនស់មុ�ទ េហយននំងេចញេ  អូ េហយសមុ�ទ
មរណៈ…សមុ�ទ�កហមបនឈរេឡងជជ ជ ំងទងំសងខង េហយអុី��ែអល
បនឆ�ងកត។់
11 េហយេ េពលែដលពួកេគមកដល់ទេន�យរ័�នែ់ដលេជទឹកេនះ �ទង់
មនិបនឱយេឃញ�ទងផ់ទ ល់េ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន��ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េ�ពះ�ទង់
�គនែ់តេបក�េឡង។ េហយពួកេគបនឆ�ងកតេ់ កនុងែខេម� េ េពលែដល
�លទំនបេពរេពញេ�យទឹក។ េហយ�ទងប់នេ រដូវផក រកី េហយ�ទងប់នករ
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ពរ�ពិលមនិឲយរ�យេឡយ េ�ពះ�មនិមនជ ជ ំងខពស់ជងេនះេឡយ។ �
�គនែ់តឈប។់ េនះជ�ពះេយហូ�៉របស់េយង។ េនះជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់
េយង។ �គនែ់តឈប ់េហយពួកេគបនេដរឆ�ងកតេ់លដីសងួត។
12 ឥឡូវេនះ �ពះបនសនយថ�ទងនឹ់ងែថរក�ពួកេគ ដូេចនះ�ទងម់នកតព�កិចច
ចំេពះេសចក�ីសនយរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ ប៉ុល បនដឹងអំពីេរ ងទងំេនះ េហយ
បនដឹងេរ ងទងំេនះ គតម់នឯកសិទធិ េ�ពះ�ពះកំពុងមនបនទូលផទ ល់េ
ប៉ុល។ �ទងម់និបននិយយេ កនទ់�នែដលេ ជមយួគតេ់ទ។ គត់
�គនែ់តនិយយេ កនប់៉ុលប៉ុេ�� ះ។
13 ឥឡូវេនះេ េពលែដល—េ េពលែដលេទវ�របស់�ពះអមច ស់ចុះមកកនុង
ទ�មងជ់ផក យ េហយអនកេមលផក យ ែដលជអនក�បជញៃន�បេទសឥ��  េ េពល
ែដលពួកេគបនេឃញផក យេនះ េហយេដរ�ម��បរ់យម៉យ។ េហយ�បន
ឆ�ងកត�់គបក់ែន�ងសេងកត ពីេ�ពះពួកេគបនរក�េពលេវ�េ�យផក យ។ េហយ
គម ននរ�មន កប់នេឃញផក យេនះ េ�កពីអនក�បជញ។ អូ! �មនិរេំភបេទឬ?
14 បនទ បម់ក អនកេឃញេទ �ពះមនិទកទ់ងនឹងអងគករេទ។ �ទងម់និេ�ះ��យ
ជមយួ�កមមនុស�េទ។ �ទងេ់�ះ��យជមយួបុគគល។ �ទងប់ង� ញអងគ�ទង់
ដល់បុគគលមន ក់ៗ ។ េហយឥឡូវេនះ—ឥឡូវេនះេដមបនិីយយេនះ មនិែមន
ថ…�ពះ�គ ល់ចិត�ខញុ ំ។ េហយមនិនិយយេនះស�មបខ់�ួនឯង ជករសរេសរ
ផទ ល់ខ�ួន ឥឡូវេនះ�គនែ់តេដមបេី ទីេនះ។ ប៉ុែន� េតអនកដឹងេទថ �ពះែតមយួ
េនះ គឺ�ពះេយសូ៊វែតមយួេនះ គងេ់ ជមយួេយងេ �ពឹកេនះ? េតអនកដឹង
េទថ អនក�ល់គន មន ក់ៗ មន �ក�ផីទ ល់ខ�ួនខ�ះអំពី�េ េពលេនះ ថ�ទងេ់
ទីេនះ? េហយគឺជ…�ទងប់នេធ�អ�ីមយួស�មបេ់យងេ កនុងៃថងេនះ ែដល�ទង់
មនិបនេធ�េ ៃថងេផ�ងេទ ត �ទងម់នរបូភពរបស់�ទងក់នុងៃថងេនះ។ េយងបនពយរួ
�េ ទីេនះ។ េឃញេទ? បេងគ លេភ�ង គឺជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វដែដល។
15 េមលពីរេប បែដល�ទងេ់ធ�ករឥឡូវេនះ។ �បសិនេប�ទងជ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
�ទងនឹ់ងេធ�ដូចគន  ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ “�ទងគឺ់េ ដែដលកលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”
16 ឥឡូវេនះ មុនេពលែដលប៉ុលនឹង�បកសអ�ី េទះជេនះ�តវ ឬខុសកេ៏�យ
ដំបូងគតប់នចុះេ �សកេអសីុបេហយចំ�យេពលបីឆន  ំ េដមបដឹីងថ�ជគមពរី
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ឬអត។់ េតអនកធ� បដឹ់ងេទ? េ�កយពីប៉ុលបនែ�បចិត� គតប់នេ �សកេអសីុប
អស់រយៈេពលបីឆន ។ំ េ ទីេនះគតប់ន�ន កេ់  េហយេ ទីេនះគតប់នេរ ន
�បជញ ដអ៏�ច រយេនះ។
17 ឥឡូវេនះ មនិេ កនុងករេ�ប បេធ ប�មយួេទ ខញុ ំ�គនែ់តផ�ល់ឱយអនកនូវ
រេប បែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ែតដែដល។ ឥឡូវេនះ �កមជំនុំរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ
ចងច ំ កលពីប៉ុនម នឆន មំុន េ េពលែដលេទវ�េនះនឹងបង� ញខ�ួនេហយនឹង
បង� ញេរ ង។ ខញុ ំមនករសង�យ័បន�ិចអំពី�។ អនកទងំអស់គន ដឹងេហយ អនកជ
ចស់ទុំ។ �បសិនេបអនក…េប�តឹម�តវ េលកៃដេឡង េ េពលអនកឮ។ បទ។ សូម
�កេឡកេមល �ពះវ�ិរ កលពីសមយ័បុ�ណ។ េឃញេទ? ខញុ ំមនករសង�យ័
េ�ពះ�គអធិបបយ�បបខ់ញុ ំថ�មកពី�រក�។ េហយខញុ ំេជ � ប៉ុែន�ខញុ ំបនរងច់។ំ ខញុ ំ
នឹងមនិនិយយអ�ីអំពី�េទ។
18 ប៉ុែន� សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនមៃន�ពះអមច ស់! េ យបម់យួ �ទងយ់ងចុះ
មក ជេទវ� េហយេបកសែម�ង កនុងគមពរីថ �ទងគ់ងេ់ ។ េហយេ េពលែដល
ខញុ ំបនេឃញ�េ កនុងបទគមពរី បនទ បម់កេដមបបីំផទុះជំុវញិពិភពេ�កជមយួនឹង�
នូវ�ជយ�រ។
19 ពីទីេនះបនេចញេ ជ អូរល៉ រ ៉បូឺត េអ េអ �ែឡន តូមម ីអូសបន តូមម ីហុី
ក និងអ�ីៗជេ�ចនេទ ត។ េឃញេទ? �ជ�រេ កន�់បជជន។
20 េហយ�ពះេយសូ៊វគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ គឺ�ម
បទគមពរី �ទងក់ដូ៏ចគន ។ �ទងេ់ធ�ដូចគន ។ �ទងគឺ់ដូចគន ។ េហយ�ទងេ់ធ�ករដូចគន ។
�ទងប់ង� ញអងគ�ទងដូ់ចគន ។ េហយ�ទងេ់ ទីេនះ �ពឹកេនះដូចគន ។ ឥឡូវេនះេយង
�ចេឃញ�ទង ់ ក�៏បែហលជមនិែមនេទ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ េយងមន
�ក�មីន កឥ់ឡូវេនះថ�ទងេ់ ទីេនះ។
21 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ ប៉ុល �មបទពិេ�ធនេ៍នះ េហយករសរេសរ
សំបុ�តទងំេនះ ែដលភគេ�ចនេចញពីគុក គតប់នេ�ប បេធ បគមពរីស ញ ចស់
និងគមពរីស ញ ថមី។ សូមចថំ អនកនិពនធចុងេ�កយៃន�ពះគមពរីេនះ េ�យករ
េបកសែម�ង �ពះបនយងចុះមក េហយបន�បបគ់តថ់ “�បសិនេបអនក�
បែនថមអ�ីេ កនុង� ឬយករបស់�មយួេចញពី� ដូចគន េនះចំែណករបស់គតនឹ់ង
�តវបនដកេចញពីេស វេ ជីវតិ។” ដូេចនះ េយងនឹងមនិ�៊នបែនថមអ�ីមយួេ �
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េទ។ អូ ��តវែតេ ដែដល មនិ�តវមនអ�ីបែនថមេ �េទ។ េហយេយង�តវែតតសូ៊
ស�មបអ់�ី�គបយ៉់ងែដលមនេ កនុង�។ ខញុ ំមនិចងប់នេ�ចនេទ តេទ េហយខញុ ំក៏
មនិចងប់នតិចែដរ។ ខញុ ំចងប់នែតអ�ីែដល�និយយ។
22 ឥឡូវេនះ េស វេ េហេ�ពរេនះ េហតុផលែដលខញុ ំបនេ�ជសេរ ស�
េគលបំណងមយួ េរ ងមយួ សំបុ�តេនះ “បង�បស �បណ�ជំទីេគរព!”
ជេដម។ េហយ ខញុ ំ—ខញុ ំ េយងចងេ់ ជមយួ�ពះបនទូល។
23 ឥឡូវេនះ ជំពូកទី១ គឺជករេលកតេមកង�ពះេយសូ៊វ ដូេចនះ�ទងគឺ់ជអងគ
សំខន។់ េហយប៉ុលបន�បបេ់យងេ យបេ់ផ�ងេទ តថ �ទងគឺ់េ កនុងករ
ចបេ់ផ�មដអ៏�ច រយ។ េហយេយងបនរកេឃញថ �ទងម់និមនអ�ីតូចជងេនះេទ
“មុលិគីស�ែដក េស�ច�ឡឹម” ដអ៏�ច រយៃនជំពូកទី៧។
24 េហយឥឡូវេនះ េ �ពឹកេនះ េយងចូលេ ជិត�ទងពី់មយួជំពូកេទ ត
—ទស�នៈមយួេទ ត ពីជំពូកទី២។ ឥឡូវេនះ បនទ បពី់ប៉ុលបនផ�ល់�រដអ៏�ច រយ
េនះមកេយង អំពីករេលកតេមកង�ពះេយសូ៊វ “េហយែថមទងំេធ�ឲយេទវ�ថ� យបងគំ
�ទង។់” េហយខញុ ំគិតថ េ ទីេនះ ដូចែផនដីែដរ េត�មន�យុប៉ុនម ន៖ “េហយ�ទង់
នឹងបត�់ទុកជ�វកក ់ប៉ុែន��នឹង�តវវនិសេ  ែត�ទងេ់ គងេ់ ដែដល។”
25 េហយេ កនុងជំពូកទី២ ឬ ខទី២ ខញុ ំេជ ថហនឹងេហយ “េតៃថងេនះ�ទងម់ន
បនទូលមកកនេ់យងេ�យ�ពះ�ជបុ��របស់�ទងឬ់។” េហយ េមលចុះ “ឯ
�ពះ ែដលពីេដម�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេកេ�យពួកេ��ជេ�ចនដង
េ�ចនែបប។” េយងបនឆ�ងកត ់ េហយបនរកេឃញថេតេ��ជអ�ី និងរេប ប
ែដល�ពះបនន�ំររបស់�ទងម់កេ�យពួកេ��។ “ប៉ុែន�េ ៃថងចុងេ�កយេនះ
�ទងប់នមនបនទូល�មរយៈ�ពះ�ជបុ���ទង ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ បនទ បម់ក �ទងប់ននិយយ�មរយៈពួកេ��។” បនទ បម់ក េយងបន
�តឡបម់កវញិ េហយបនដឹងថ េ��ទងំអស់េនះមន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទ
េ កនុងពួកេគ។
26 េយងបន�តឡបេ់ ឯយ៉ូែសបវញិ េហយបនដឹងថគតប់ន�យជតួអងគ
�ពះ�គីសទយ៉ងល�ឥតេខច ះ។ បន�តឡបេ់ រកម៉ូេសវញិេហយបនេឃញថគត់
បនក� យជតួអងគ�ពះ�គីសទយ៉ងល�ឥតេខច ះ។ បនទ បម់ក េយងចុះមកឯ�ពះបទ
�វឌី។ េពល�វឌី�តវេគបដិេសធេ �កងេយរ�ូឡឹម េ�យមនិដឹងពីមូលេហតុ
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អ�ី ប៉ុែន�បនេឡងេ េលភន ំ េហយ�កេឡកេមលេ េលភនេំដមអូលីវ េហយយំ
ចំេពះ�កងេយរ�ូឡិម េ�យេ�ពះ�ទង�់តវបនេគបដិេសធ។ �បបំីរយឆន ចំបព់ី
េពលេនះមក �ពះ�ជបុ��របស់�ពះបទ�វឌី�តវបនបដិេសធថជេស�ច េ
�កងេយរ�ូឡឹម េហយ�ទងគ់ងេ់ េលភនែំតមយួេហយយំេ�ក។ អូ �ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះ�គីសទែដលទកទ់ងនឹងបុគគលមន ក់ៗ !
27 ឥឡូវេនះ ប៉ុលចបេ់ផ�ម និយយថ៖

េ�យេហតុេនះ បនជគួរឲយេយង�ល់គន �បង�បយត័ន
េលសេ េទ ត ចំេពះេសចក�ីែដលេយង�ល់គន បនឮ…

28 ជំពូកទី២ ឥឡូវេនះ េយងកំពុងចបេ់ផ�ម។

េ�យេហតុេនះ បនជគួរឲយេយង�ល់គន �បង�បយត័ន
េលសេ េទ ត ចំេពះេសចក�ីែដលេយង�ល់គន បនឮ ែ�កង…េយង
រ�តេ់ចញពីេសចក�ីទងំេនះ។

29 អូ សូម�ពះជមច ស់េបកេ ផទះេនះេ កនុងេ�ងឧេបសថេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំ
អធិ�� នថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹង�ជបចូលេ� កនុងចិត�របស់អនក។ “េយងគួរែត
យកចិត�ទុក�កប់ំផុតចំេពះេរ ងែដលេយងបនឮ។” េតេយងគួរជមនុស��បេភទ
� េពលេយងេឃញ�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយចុះមកេហយេធ�ករែដល�ទងេ់ធ� េហយ
េមលពួកេគេ�ប បេធ បបទគមពរី ពីបទគមពរីមយួេ បទគមពរីមយួ ថពួកេគជ
េសចក�ីពិតឬ? េហយេពលខ�ះេយងអងគុយជំុវញិដូចជឬសេ េលកំ�តេ់ឈ
េហយ�គនែ់តមនិខ�ល់ខ� យ។ េយងគួរែតរវល់ �ល់នទី េ�យពយយមនមំនុស�
េ រក�ពះ�គីសទ។ េយងគួរែតក� យជថមដរ៏ស់រេវ ក។ េយងមនិគួរខជិលដូចេយង
សព�ៃថងេទ។ េយងនឹងេឡងេ �ពះវ�ិរ េហយេយងនឹងេឃញ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េធ�អ�ីមយួ ឬ—ឬ�បទនពរដល់េយង�មរេប បេនះ េហយបនទ បម់កេយងនឹង
—េយងនឹងេចញេ វញិ េហយនិយយថ “ករ�បជុំពិតជល��ស់។”
30 ឥឡូវេនះ ករអធិបបយ�ពះបនទូល េយងរកី�យនឹង� ប៉ុែន�េនះមនិែមនជ
េរ ងសំខនេ់នះេទ។ េនះមនិែមនេទ។ េយងមនិគួរថ� យបងគំ�ពះ�គនែ់តបនទ បពី់
េយងទទួលបនករអធិបបយពី�ពះបនទូល ដូចេយងជធមម�េធ� េ�យ�គនែ់ត
ថ� យបងគំ�ទង។់ េនះពិតជអ�ច រយ�ស់។ ប៉ុែន�េយងគួរែតថ� យបងគំ�ទងជ់
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េរ ង�ល់េម៉ងៃនជីវតិរបស់េយង។ េពលេយងេធ�ករ េយងគួរែតថ� យបងគំ�ទង។់
�ល់េពលែដលឱកសបង� ញខ�ួនឯង ចូរថ� យបងគំ�ពះអមច ស់េ�យែថ�ងទីបនទ ល់
អំពី�ទង។់

េបអនកេឃញ អនក�ល់គន ជ ស�ី េឃញ ស�ីខុសឆគង ចូរ�កបថ� យ បងគំ
�ព ះអមច ស់េ�យយកនងមកនិយយថ “បង�សី មនជីវតិ�បេសរជងេនះ។”
31 អនក�ល់គន េ កនុងករងររបស់អនក�ល់គន  េពលឮេគេ�ប�ពះនម�ពះអមច ស់
េ�យឥត�បេយជន ៍ េឆ� តឱកសេ មខ ងេហយចូលេ  េហយចបៃ់ដគត់
េហយនិយយថ “អនកេអយ មនជីវតិ�បេសរជងេនះ។ អនកមនិគួរេ�បពកយ
ទងំេនះេទ។” េហយ�បបគ់តេ់�យសុភព�ប�។ របស់ទងំអស់េនះគឺជ
ករថ� យបងគំ។

េហយេ េពលែដលេយងេឃញអនកជំងឺ េហយ�គេពទយនិយយថមនិ�ច
ពយបលបនេទ តេទ េយង�តវថ� យបងគំ�ពះអមច ស់េ�យ�បបព់ួកេគ “មន�ពះ
ៃន�ថ នសួគែ៌ដលេឆ�យករអធិ�� ន។”
32 េហយេពលែដលេយងេឃញេរ ងទងំេនះេកតេឡង ែដលេយងេឃញថ
េកតេឡងេហយសេ�មច េយងមនិគួរទុកឲយេរ ងទងំេនះភ� តេ់ឡយ។ េយង
�គនែ់តអនុ ញ តឱយ�ឆ�ងកត�់មមៃដរបស់េយង។ េនះេហយជប �
ជមយួនឹង�កមជំនុំេពនទីកុស�ដអ៏�ច រយេ ៃថងេនះ។ ពួកេគបនបេ�� យឲយ
ែ�កមរបស់ដំ�ំរអិល�ម�មមៃដរបស់ពួកេគ េ េពលពួកេគកន�់េ កនុង
ៃដ។ ប៉ុែន�េមលេ អ�ីែដលពួកេគបនេធ� ពួកេគបនេធ�ដូចជ�កមជំនំុេផ�ងេទ ត។
“ពួកេគបនរតេ់ កនុងករចំេណញ -…េ �មផ�ូវរបស់កូ�៉ េហយ�តវវនិស េហយ
ផ�ូវរបស់កអុីន េហយ�តវវនិសេ កនុងករេលកេឡងរបស់កូ�៉។”
33 ពួកេគបនេរ បចំ។ ជំនួសឱយករមនភពជបងប�ូនែដលេយងទងំអស់គន
�ចក� យជមនុស�ែតមយួ ពួកេគបនេរ បចំខ�ួនឯង។ បនបេងកតអងគករតូច�ច
និង�ថ បន័តូចៗ េហយបនផុសេឡងពីទីេនះ េហយេទបែតបំែបកភពជ
បងប�ូន។ េហយ�បសិនេបអនកមនិបនេមលេទ គឺបទីសទនិងេ�ពសប៊េីធេរ ន
នឹងេរ ស�េឡងមក ពីេ�ពះ “�ពះគឺ�ចយកពីថមទងំេនះេដមបបីេងកតកូនដល់អ�័ប
�។ំ” េហយេយងបន—េយងបនទុកឲយ�រអិលេចញពីៃដេ�យករែបកបក។់
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34 េតជនជតិឥ�� បតប់ង�់បេទសេនះេ បុរសែសបកសេ�យរេប ប�?
គឺេ�យ�រពួកេគមនិចុះស�មងគន ។ េបេគបនេធ�ជួរមុខធំមយួ…ប៉ុែន�ពួកេគ
េឈ� ះគន េ វញិេ មក។ ពួកេគនឹងមនមូល�� នរបស់ពួកេគ�បសិនេបពួកេគ
បនជួបជំុគន ។
35 េតេយងនឹងបតប់ង�់េ�យរេប ប�? េ�ពះេយងមនិចុះស�មងគន ។
រេប បែដលេយងបតប់ងប់ទពិេ�ធនរ៍បស់េយងជមយួ�ពះ គឺេ�យ�រែត
េយងមនិចុះស�មងគន ។ េយងេរ បចំមយួ េហយេ �ថេនះ—េមតូឌីស
េហយេនះជបទីសទ និងេនះជ��មប�ី េនះជភពែតមយួ និងេនះជអ�ី
េផ�ងេទ ត និង�កមជំនុំៃន�ពះ និង��រនិ េភ ល�គីមហូលីេណស។ េយង
បំែបករបូកយរបស់�ពះ�គីសទ។ េយងមនិគួរែបកគន េទ។ េយង�បែហលជ
មនគំនិតខុសគន  ប៉ុែន�សូមេធ�ជបងប�ូនកនុងចិត�។ �ពះចងឱ់យេយងក� យជ
បងប�ូន។ �ទងប់ន�� បស់�មប�់កមជំនុំៃន�ពះទងំមូល។ េហយេយងមនិចង់
ឲយមនករែបកបកគ់ន េទ។

ឥឡូវ េ�យេហតុេនះ បនជគួរឲយេយង�ល់គន
�បង�បយត័នេលសេ េទ ត…ែ�កងេយងរ�តេ់ចញពីេសចក�ី
ទងំេនះ។

ដបតិេបសិនជ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល ែដលពួកេទវ�បនេពល…
36 េតអនកឮ�េទ? “េបពកយែដលេទវ�…” ឥឡូវេនះ េទវ�គឺជ “អនកន�ំរ។”
ពកយថ េទវ� មននយ័ថ “អនកន�ំរ។” េហយេទបែតបនឆ�ងកត ់ េ កនុង
េស វេ ទី១េ ទីេនះ “ឯ�ពះ ែដលពីេដម �ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក
េ�យពួកេ�� ជេ�ចនដងេ�ចនែបប។” េនះគឺជអនកន�ំររបស់�ពះ។ េហយ
�បសិនេបពួកេគជអនកន�ំររបស់�ពះ ពួកេគគឺជេទវ�របស់�ពះ។ អនកន�ំរ
គឺជេទវ� ឬ េទវ�គឺជអនកន�ំរ។
37 អនកន�ំរ! អនកគឺជអនកន�ំរ �ពឹកេនះ។ អនកគឺជ…អនកគឺជអនកន�ំរ
ៃនដំណឹងល� ឬអនកន�ំរៃនដំណឹង��កក។់ អូ �មនិ�សស់�� តេទឬ េបដឹង
ថេយងជទូត េយងជេទវ� ជអនកន�ំរៃនកររស់េឡងវញិ? េហយេយងជ
អនកន�ំររបស់�ពះដល់ពិភពបប គឺថ�ពះ�គីសទមន�ពះជនមរស់។ េ កនុងចិត�
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របស់េយង �ទងម់ន�ពះជនមរស់។ េ កនុង�ពលឹងរបស់េយង �ទងម់ន�ពះជនម
រស់។ េហយ�ទងប់ននេំយងេចញពីជីវតិដេ៏ថកទបៃនអំេពបប េហយេលក
េយងេឡង េហយផ�ល់ឱយេយងនូវ “�េលលូយ៉” េ កនុង�ពលឹងរបស់េយង េហយ
េធ�ឱយេយងក� យជសុភវៈថមី។ េយងជអនកន�ំរ ជេទវ�ៃនេសចក�ីស ញ ។
អ�ច រយ�ស់!
38 េហយឥឡូវេនះ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ “�បសិនេប—�បសិនេបពកយ
ែដលេទវ�និយយេនះមនចិត�ខជ បខ់ជួន” វធីិេនះ�តវែត�តឹម�តវ។ េ កនុងគមពរី
ស ញ ចស់ មុនេពលែដលពកយរបស់េ���ចបង� ញឱយេឃញ ��តវែត�តវបន
ពិនិតយនិងប ជ ក។់ ពួកេគមនិបនធូរលុងជមយួ� ដូចេយងេធ�សព�ៃថងេនះេទ។
39 េចញេ មន�រមមណ៍ែបប�កេ៏�យ “អូ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះជមច ស់
េនះេហយជ�!” អនកយល់�ចឡំេហយ។

�ពះគមពរីបនែចងថ “េ ៃថងចុងេ�កយ �រក�នឹងែក�ងខ�ួនជ�គិ�ទ ន យ៉ង
ជិតសនិទធ រហូតដល់�នឹងបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំ�បសិនេប�ចេធ�េ បន។” �តឹម�តវ
េហយ។ ដូេចនះ េយង�តវែត�កលបង។
40 េហយេតពួកេគបន�កលបង�េ�យរេប ប�កនុងៃថងរបស់ពួកេគ? ដល់
យូរមី ធូមមមី។ បនទះ�ទងរបស់េអរ ៉នុ ែដលមនថមទងំេនះមនដូចជ៖ បរេកត
មណីេជតិ េព�ជ តបងូទទឹម តបងូកេណ� ង។ ថមទងំអស់េនះ ែដលតំ�ង
ឲយកំេណ តៃនបុព�បុរសទងំដបពី់ររបូេនះ គឺេ កនុងបនទះ�ទងរបស់េអរ ៉នុ។ េហយ
េ េពលែដលេ��មន កប់នទយ េហយពន�ឺដពិ៏សិដ�េនះបនភ�មឺកេល� េនះ
�ពះមនបនទូលថ “េនះគឺជេសចក�ីពិត។” ប៉ុែន� េទះបីជ��កដូ់ចជពិត
យ៉ង�កេ៏�យ �បសិនេប�មនិបនបង� ញពីេរ ងេនះេទ �មនិែមនជករពិត
េឡយ។ ដូេចនះ យូរមី ធូមមមី បនេ ជមយួបព�ជិតេនះ។
41 ប៉ុែន�គមពរីេនះគឺជយូរមីធូមមមីរបស់�ពះសព�ៃថង។ េហយេ េពលែដលេ��
មន កទ់យ �ចបស់ជមនពន�ឺជមយួនឹង�ពះគមពរី។ បនទ បម់ក �ពះមនបនទូលថ
បនទ បម់ក�ទងយ់ងចុះមក េហយបង� ញ�។
42 អូ រេប បែដលខញុ ំ�ចេលកតេមកង�ពះេ ៃថងេនះ! ខញុ ំកំពុងគិតពី�ពឹកៃថង�ទិតយ
មយួេទ ត អំពីេរ ងេនះ េ េពលខញុ ំេចញពីេ�ងឧេបសថ។ េហយអនក�ល់គន បន
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យំេហយសំុកុំឲយខញុ ំេ ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំបនអធិបបយអំពី�វឌីនិងកូលី
យ៉ត និងរេប បែដលអនកនឹង�បឈមមុខនឹងពិភពេ�កដ�៏តជក ់ និង�ពេងយក
េណ� យែដលនិយយថៃថងៃនអពភូតេហតុបនកន�ងផុតេ េហយ។
43 ខញុ ំបននិយយថ “មនយក�មយួ េហយដ�ប�េយង�ចសម� ប�់បន
េនះពួកេគដៃទេទ តនឹងមនភពក� �ន។” េហយ�ពះអមច ស់បន�បទនដល់
�។ េហយបនទ បម់កមនអូរល៉ រ ៉បឺូតនិងេជគេហគរ ជេដម ទញ�វ េហយ
េយងបនចបងំស�តវេចញពី�សក បិទមតព់ួកេគ។ ពួកេគមនិ�ចនិយយថ
អពភូតេហតុមនិេកតេឡងេទ ពីេ�ពះពួកេគេ ទីេនះ។ �បកដ�ស់។ �ពះបនទូល
របស់�ពះគឺអស់កលបជនិចច។ �បនភ�េឺ េលយូរមី។ ភ�េឺ េល�ពះបនទូល េនះ
គឺជ យូរមីធូមមមីរបស់�ទង។់ េហយេ េពលែដល�ភ�េឺ េលេនះ �ជវជិជមន។

េហយចំេពះអនក�ែដលខ�ះខត េបអនកជមនុស�មនបប ចងដឹ់ងពីរេប ប
សេ ងគ ះ “េជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។”
44 ៃថងេនះ េយងមនេរ ងជេ�ចនែដលអនក�តវេធ�។ “�តវេបកទំពរ័ថមី។ អនក�តវ
េធ�ែបបេនះ េហយេធ�ែបបេនះ េដមបទីទួលបនករសេ ងគ ះ។”

ខញុ ំគិតអំពីអនកេទសភលីីព េពលអនកជបឃំុ់សួរប៉ុលថ “េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ីេដមប ី
បនសេ ងគ ះ?”

�ជអនកឬខញុ ំ េយងបន�បបគ់តពី់េរ ងែដលគតម់និគួរ េធ�។ “អនកគួរែតឈប់
ផឹក��។ អនកគួរែតេបះបងអី់អីរបស់អនក—ករេលងែលបងរបស់អនក។ អនកគួរែត
េបះបង�់េនះេចល។ អនកគួរែតេបះបង�់េនះេចល។”

ប៉ុលមនិែដល�បបគ់តែ់បបេនះេទ។ គត�់គនែ់ត�បបគ់តពី់េរ ងែដល
គតគ់ួរេធ�។ “េជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េនះអនកនឹងបនសេ ងគ ះ។”
45 ឥឡូវេនះ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំ
មក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” េនះគឺជពន�ឺរបស់ យូរមី ធីមមមី �វក
យ៉ូ�ន៥:២៤។ “េយងជ�ព ះអមច ស់ែដលេ�បសជំងឺទងំអស់របស់អនក។”
យ៉កុប ៥:១៤ “ចូរេ អនកចស់ទុំមក�បេ�បង�ងំ េហយករអធិ�� នៃន
េសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះអនកជំងឺ។” យូរមី បេ ចញពន�ឺ។ េឃញេទ? េនះ
ជ�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ។
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46 ខញុ ំមនិខ�ល់ថមនមនុស�មនិេគរពេកតែ�កង មនជំេន ខុសឆគង មនិេជ
មនមនទិលសង�យ័ប៉ុនម នេទ។ �ពះនឹងឈរេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងប់ន
សនយថ�ទងនឹ់ងេធ��។

47 “េហយេយងគួរែតយកចិត�ទុក�កប់ែនថមេទ តចំេពះេរ ងទងំេនះែដលេយង
បនឮ ែ�កងមនេពល�មយួែដលេយងបេ�� យឱយ�រអិល។ ដបតិេបពកយ
ែដលេទវ� (េ��) បននិយយេនះបនខជ បខ់ជួន…” េតពួកេគ? េយង�ច
ចំ�យេពលមយួសប� ហ៍េលប � េនះេទ។

48 េត�មនចិត�រងឹរសូេពលម៉ូេសនិយយឬ? ��បកដ�ស់។

ចុះេអលីយ៉េឡងេលកំពូលភនវំញិ? �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលេ គតថ់ “ចូរ
េ�កកេឡង េអលីយ៉។ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះជមយួអនក ចងប់នករ�បកបខ�ះ។” �ពះ
ចូលចិត�រមួរស់ជមយួនឹង� ស�របស់�ទង។់ ប៉ុែន� េយងនឹងមនិេ េសង មយូរលមមឲយ
�ទង�់បកបជមយួេយងបនេឡយ។ េយងរវល់ខ� ងំ�ស់ រលំងពីកែន�ងមយួេ
កែន�ងមយួ និងេ�ចន�ស់។ “ចូរេ េសង ម េអលីយ៉។” �ទងច់ងប់នករ�បកប
�ជីពបីឆន �ំបមំយួែខ។ េយងមនិ�ចផ�ល់េពលបីនទីដល់�ទងប់នេឡយ។ បី
ឆន �ំបមំយួែខៃនករ�បកបេថរ។ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�! បននិយយថ “កុំបរមភអំពី
ករចម�និ��រ េយងនឹងជួសជុល�រចួេហយ។ ែក�កនឹងចិ ច ឹមអនក។ េហយអ�ី
ៗនឹងេ ជល�។ ខញុ ំ�គនែ់តចងប់នករ�បកបមយួចំនួន។” េ��ដច៏ំ�ស់េនះ
េឈម ះេអលីយ៉ ែដលបន�ងំទីេនះេ េលកំពូលភន ំ េពលែដលគតក់ំពុង�បកប
នឹង�ពះ េហតុអ�ីបនជ�បធន�កមបននិយយថ “ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងេឡងេ ចប់
គត។់” ឥឡូវេនះ អនកមនិែដលពយយមបំែបកករ�បកបេនះេទ។

49 ដូេចនះ េមទព័កេ៏ឡងមកជមយួនឹងទព័ដធ៏ំរបស់គតែ់ដលមនចំនួន�សិប
នក។់ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមកយកអនកេអលីយ៉។”

50 េហយេអលីយ៉េ�កកេឡង។ សូម�បយត័ន េនះជេ��របស់�ពះអមច ស់!
គតប់ននិយយថ “�បសិនេបខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ព ះអមច ស់ សូមឲយេភ�ងមកពី
�ថ នេល មកេលប�តបកអ់នក�ល់គន ។” េហយេភ�ងបនធ� កចុ់ះមក។ �បធន�កម
បននិយយ…
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51 “អូ អនកដឹងអ�ីេទ?” �ពះ�ជ �ទង ់មនបនទូលថ “េនះ�បែហលជ—េផ�កបេនទ រ
�គនែ់តេផ�កបេនទ របនឆ�ងកត ់ េហយ�បន�យ�ប�រពួកេគ។ ខញុ ំនឹងប ជូ ន
�សិបេទ ត។”
52 េអលីយ៉េ�កកឈរេឡង ជេទវ�មយួអងគ �ពះបនទូលរបស់គតរ់ងឹម។ំ គត់
�តវែតជអនកសងសឹកចំេពះអ�ី�គបយ៉់ងែដលបនេធ�ខុស។ គតប់ននិយយថ
“�បសិនេបខញុ ំជអនកបេ�មរបស់�ពះេយហូ�៉ សូមឲយេភ�ងមកចុះ។” េហយេលកទីពីរ
�សិបនកប់នេឆះ។ �តវេហយ។ �ល់ករតបសនង!

ដបតិេបសិនជ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល ែដលពួកេទវ�បនេពល េនះ
បនេឃញថពិតែមន េហយ�គបទ់ងំអំេពរលំង និងេសចក�ី រងឹ
ចេចសក�៏តវេទសចំេពះ…

53 ឥឡូវេនះ េនះគឺជេរ ងដអ៏�ច រយ ខគមពរីបនទ ប។់

េនះេធ�ដូចេម�ចឲយេយងរចួបន …
54 “េនះេធ�ដូចេម�ចឲយេយងរចួបន?” �បសិនេបសំេឡងរបស់េអលីយ៉នមំកនូវ
េសចក�ីវនិស ពីេ�ពះគតជ់េទវ�របស់�ពះអមច ស់ េតេយងនឹងេគចេចញេ�យ
រេប ប�េពលែដលសំេឡងៃន�ពះ�គីសទមនបនទូលមក? ឬ េតេយង�ចប�
ជយ័េ�យរេប ប�េពលអនក�តវបនអធិ�� ន េប�ជសំេឡងៃន�ពះ�គីសទ?
�បសិនេប�ពះ�គីសទបនែតង�ងំ�កមជំនំុរបស់�ទងេ់ដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកឈឺ
េហយ�កមជំនុំនឹងេធ��មអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូល �ទង…់េដមបឱីយពួកេគេធ�
ដូេចនះ េត��ចប�ជយ័េ�យរេប ប�? �មនិ�ចេទ។ អនក�ចប�ជយ័ ប៉ុែន�
មនិ�ចប�ជយ័បនេទ។ េហយដ�ប�អនករក�� �នឹងនអំនកឆ�ងកត។់
55 េបអនកប�ជយ័ អនកប�ជយ័េ�យខ�ួនឯង។ អនក�គនែ់តេចញឆង យពី
�ពះបនទូល។ ប៉ុែន�ដ�ប�អនកេ ជមយួ�ពះបនទូល �មនិ�ចប�ជយ័បនេទ។
ចំេពះពកយរបស់េ��បនេធ�ដូេចនះនិងដូេចនះ េត�ពះបនទូលរបស់�ពះ�គីសទវញិនឹង
មនក�មតិ�េទ ត?

េនះេធ�ដូចេម�ចឲយេយងរចួបន េបេយងេធ�សនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះ
ដធ៏ំេម៉�ះ ែដល�ពះអមច ស់បនចបេ់ផ�មផ�យមក រចួពួកអនកែដលឮ
កប៏នប ជ កម់កេយង�ល់គន ែដរ
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56 ចូរគិតអំពី� ែដលមន�ពះបនទូលេ�យ�ពះអមច ស់។ េតេយង�ច�តឡបេ់
បនប៉ុនម នដង? េតេយង�ចឈបេ់ កែន�ង� មយួេម៉ងេ ទីេនះ? េ េពល
ែដល�ពះេយសូ៊វយងមក �ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត។

57 ឥឡូវេនះ ចូរចថំ ជដំបូង�តវបនមនបនទូលេ�យ�ពះេយសូ៊វ �ទងផ់ទ ល់
េហយបនទ បម់ក�តវបនប ជ កេ់�យអនកែដលឮ�ទង។់ ឥឡូវេនះ សូម�� ប់
�ទង។់

58 េពល�ទងយ់ងមកែផនដី �ទងម់និបនអះ�ងថជអនកពយបលេឡយ។
�ទងម់នបនទូលថ “�មនិែមនជខញុ ំេទែដលេធ�កិចចករ។ គឺជ�ពះបិ�របស់ខញុ ំែដល
គងេ់ កនុងខញុ ំ។ �ទងេ់ធ�កិចចករេនះវញិ។ �ពះ�ជបុ��មនិ�ចេធ�អ�ីេ កនុងអងគ�ទង់
េឡយ ប៉ុែន��ទងេ់ធ�អ�ីែដល�ទងេ់ឃញ�ពះវរបិ�េធ�” យ៉ូ�ន ៥:១៩។

59 េមលេពលភលីីពមករក�ទង។់ �ថ�ែអល…បនទ បពី់ភលីីពបន
ែ�បចិត�េហយ គតប់នេ រក�ថែណល។ បននិយយថ “ចូរមកេមល
អនក�ែដលេយងបនរកេឃញ៖ �ពះេយសូ៊វជអនក�សក��ែរត៉ ជបុ�ត
របស់យ៉ូែសប។”

60 េហយគតប់ននិយយថ “េត�ចមនរបស់ល�មកពី��ែរត៉ឬេទ?”

61 បននិយយថ “មកេមលសិន។” េនះជវធីិែដល�តវេជ ៖ �តវប ជ ក។់ មក
េហយេមល។ អូ �ល�បំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បឮ់។ មកែស�ងយល់េ�យខ�ួនឯង។
កុំឈររះិគនេ់ ខងេ�ក ប៉ុែន� “ចូរប ជ ក�់គបេ់រ ង េហយ�បកនខ់ជ បនូ់វអ�ីែដល
ល�។” មកេហយេមល។

62 េ �មផ�ូវពួកេគបនេ  និយយគន ។ េពលែដលគតេ់ដរេឡងកនុងវត�មន
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ �ទងម់នបនទូលថ “េមលជនជតិអុី��ែអលមន កែ់ដល
គម នករេបកបេ ឆ ត។”

63 �េសទរែត បនយកែសបកទងំអស់េចញពីគត។់ គតេ់មលជំុវញិ និយយថ
“ែមនេហយ េ�ក�គ េត�ពះអងគធ� ប�់គ ល់ទូលបងគំេ េពល�? អនកមនិែដល
េឃញខញុ ំេទ។ េតអនក�គ ល់ខញុ ំេ�យរេប ប�?” ភលីីពបននិយយ…
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64 “ពីមុន េពលគតេ់ …” បននិយយថ “មុនេពលភលីីពេ អនកកលពី
ម�លិមញិ េពលអនកេ េ�កមេដមឧទុមពរ ខញុ ំបនេឃញអនក។” �ែមន៉។
65 គតប់ននិយយថ “�ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ទងគឺ់ជេស�ចៃន
អុី��ែអល។”
66 ស�ីមន កប់នេដរចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “េ
យកប�ីរបស់អនក។”

នងបននិយយថ “ខញុ ំមនិមនប�ីេទ។”
67 បននិយយថ “�តវេហយ។ អនកមន�បនំក ់ េហយអនកែដលអនកកំពុង
រស់េ ជមយួ មនិែមនជរបស់អនកេទ។ អនកបន�បបក់រពិត។” គិតេមលេ ។
68 នងបននិយយថ “េ�កមច ស់ ខញុ ំយល់េឃញថ េ�កជេ��។ េនះ
េយងដឹងថេពល�ពះេមស�ុយីងមក �ទងនឹ់ង�បបេ់យង�ល់ករទងំអស់។”
69 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ទង ់ែដលនិយយេ កនអ់នក។”
70 នងរតេ់ �បបអ់នក�កងថ “ចូរមក េមលបុរសមន កែ់ដលបន�បបខ់ញុ ំនូវអ�ី
ទងំអស់ែដលខញុ ំបនេធ�។ េតេនះមនិែមនជ�ពះេមស�ុេីទឬ?” ��តវបនមន
បនទូលេ�យ�ពះអមច ស់។
71 េតមនអ�ីេកតេឡង? �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ មុនេពល�ទងច់កេចញ
េ  “កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវេធ�ែដរ។” �តវេហយ? “កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកនឹងេធ�
េលសពីេនះេ េទ ត ដបតិខញុ ំេ ឯ�ពះបិ�។” អូ ខញុ ំ�ចេមលេឃញពួកេគេ េពល
ពួកេគេចញេ  �គបទី់កែន�ង។ ម៉កុស ១៦ “េចញេ �គបទិ់សទី អធិបបយ
�ពះអមច ស់េធ�ករជមយួពួកេគ េ�យប ជ ក�់ពះបនទូល។”

េហយេ ទីេនះ ប៉ុល បនផ�ល់េរ ងដូចគន ។ េ�កបននិយយថ
—ដំណឹងល�ចបេ់ផ�មផ�យេ�យ�ពះេយសូ៊វ េហយ�តវបនប ជ កដ់ល់េយង
េ�យអនកែដលបនឮ�ទង។់ េនះជថម�គឹះ។ សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនម
�ពះអមច ស់! េនះជថម�គឹះ។
72 េហយេបគិតេ  ពីរពនឆ់ន បំនកន�ងផុតេ េហយ។ អនក��ម និយមបន
េកនេឡង េហយអនកមនិេទ ង�តង ់ េហយអនកមនមនទិលសង�យ័ និងអវជិជ ។
ប៉ុែន� ៃថងេនះ �ពះេយសូ៊វដែដលេនះ ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង�់មរេប ប
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ដូចគន  េ�យអនកែដល�� ប�់ទង។់ “�� ប�់ទង”់ មនិែមនមននយ័ថ�គនែ់ត�� ប់
ករអធិបបយ។ គឺមននយ័ថ ចូរ�� ប�់ទង។់ បទ។

73 េនះេធ�ដូចេម�ចឲយេយងរចួបន? េតកររតេ់គចរបស់េយងេ ឯ�? អូអនក
និយយថ “�បទនពរដល់�ពះជមច ស់ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�កមជំនំុេមតូឌីសទ។ ខញុ ំ
ជេ�ពសប៊េីធេរ ន។ ខញុ ំជេពនទទីកុស�។” �មនិមនេរ ងមយួែដល�តវេធ�ជមយួ
�េទ។ េហយអនកទទួលបនេ េលបនទ តច់ំេហ ងេហយចងេ់ � “ខងវ ិ ញ ណ
ឬ វ ិ ញ ណផ�ូវចិត�មយួចំនួន ឬ�រក�ខ�ះ” ឬកអ៏�ីេផ�ង។ គួរឱយខម សេគ!

74 “ដបតិេបសិនជ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល ែដលពួកេទវ�បនេពល េនះ
បនេឃញថពិតែមន…” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “មនិែមន…បន�ិចេទ ត
េនះ េ�កិយនឹងែលងេឃញខញុ ំេទ តេហយ។ េទះជយ៉ង� អនក�ល់គន នឹង
េឃញខញុ ំ ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីតេ កនុងអនក រហូតដល់ទីប ចបៃ់ន
យុគសមយ័។” េហយេ េពលែដលេយងេឃញ�ទងយ់ងចុះមក េដមបបីន�ប ជ ក់
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េតេយងនឹងេគចេចញេ�យរេប ប�េបេយងជួយ�កមជំនុំ
ខ�ះ ឬអងគករមយួចំនួន ឬនិកយ ឬ�ទឹស�ីសត�ចិ ច ឹមតិចតួចមយួចំនួនរបស់
េយងផទ ល់? អនកេ�ះែលងេ ល�ជង។ “�ល់អំេពបបបនទទួលករតបសនង
ដ�៏តឹម�តវេ េ�កមេទវ� កនែ់តេ�ចនប៉ុ�� េពល�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះកំពុងមន
បនទូលពី�ថ នសួគ ៌េដមបបីង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ េតេយងនឹងេគចេចញេ�យ
រេប ប� េបេយងេធ�ស�បែហសនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះដអ៏�ច រយ?” អូ ខញុ ំេអយ! “�ពះ
ផងែដរ…”

ខទី ៤ៈ

ទងំមន�ពះេធ�បនទ ល់ជមយួផង …

75 េមលេនះ។ �ពះអមច ស់បនេធ�បនទ ល់។ អូ ខញុ ំសបបយចិត��ស់! �ពះអមច ស់
បនេធ�បនទ ល់។

76 េមល។ េពលេអលីយ៉េឡងេលភន ំ គតម់ន�ប�សនថ៍៖ “�បសិនេបខញុ ំជ
មនុស�របស់�ពះ សូមឲយេភ�ងធ� កម់កពី�ថ នសួគ ៌ េហយឆបេឆះអនក។” �ពះបន
េធ�បនទ ល់ថគតគឺ់ជមនុស�របស់�ពះ។
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�ពះែតងែតេធ�ជបនទ ល់។ ជីវតិរបស់អនកនឹងេធ�ជបនទ ល់។ ខញុ ំមនិដឹងថ
ទីបនទ ល់របស់អនកជអ�ីេទ ប៉ុែន�ជីវតិរបស់អនកនិយយខ� ងំៗ សំេឡងរបស់អនក
មនិ�ច�� បប់នេទ។ ប៉ុែន� អនក—កររស់េ របស់អនក ជីវតិ�បចៃំថងរបស់អនក
នឹងែថ�ងទីបនទ ល់ថអនកជអ�ី។ �ពះេធ�បនទ ល់។ បទ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ
��មយួ េហយ��មយួ�តវយកទងំសងខងៃន�ក�ស។ ពួកេគេឃញអនកឈរ
េ ទីេនះេហយេឃញអនកេ េពលអនកេ ឆង យ។ មនិ�តឹមែតេ កនុង�ពះវ�ិរ
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ កនុងករងរជេរ ង�ល់ៃថង។ អនក�តវបនផ�ភជ បទ់ងំសងខង
ខងកនុង និងខងេ�ក។ េ�យក�ីអំណរែដលអនកមន និងេ�យជីវតិែដលអនក
រស់េ  អនក�តវបនផ�ភជ ប ់េ កនុងនិងខងេ�ក ែដលអនកដឹងថអនកបនសេ ងគ ះ
េហយពិភពេ�កដឹងថអនកបនសេ ងគ ះ �មរយៈជីវតិែដលអនករស់េ  ដបតិ
�ពះជមច ស់េធ�បនទ ល់។ សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនមដវ៏សុិទធរបស់�ទង!់ ខញុ ំេអយ
ខញុ ំមន�រមមណ៍ែបប�សន!
77 បងប�ូនេអយ គិតេ ។ អូ! “េច មរបស់ខញុ ំឮសំេឡងរបស់ខញុ ំ េហយពួកេគនឹង
មនិេធ��មមនុស�ចែម�កេឡយ។” អូ រេប បែដលេឈម ះរបស់េយងេ េលបតៃដ
របស់�ទង!់ គឺេ ចំេពះ�ទងទ់ងំៃថងទងំយប។់ �ពះបនទូលរបស់�ទងែ់តងែតេ
ចំេពះ�ទង ់ ករសនយរបស់�ទង។់ �ទងម់និ�ចបំេភ�ច�បនេទ។ េហយ�ទង់
�ស�ញ់អនក។
78 ឥឡូវេនះ �ទងនឹ់ងេធ�បនទ ល់ពី�ទងផ់ទ ល់។ អនកមនិេបកមតនិ់យយមយួម៉ត់
េទ េ�កិយនឹងដឹងថមនអ�ីេកតេឡងចំេពះអនក។

…ទងំមន�ពះេធ�បនទ ល់ជមយួផង េ�យទីសំគល់ ករអ�ច រយ
និងករឫទធិបរមជីេ�ចនយ៉ង ទងំែចក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមក�ម
�ពះហឫទយ័�ទងផ់ង?

79 អនុ ញ តឱយេយងយកែតបទគមពរីមយួឥឡូវេនះមុនេពលបិទ។ េ ៃថងបុណយ
ទី៥០ េ េពលែដលពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �បែហលបនួ
ៃថងេ�កយមក េព�តសបនឆ�ងកតទ់� រែដលេ ថ�សស់�� ត គឺគតនិ់ង
យ៉ូ�ន។ ពួកេគថ “េមលមកេយង” េ បុរសមន ក។់ េហយគតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំគម នមសនិង�បកេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងឲយអនកនូវអ�ីែដលខញុ ំមន។ េ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទៃន��ែរត៉ ចូរេ�កកេឡងេហយេដរ។” េហយបុរសេនះ
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េងបមុខេឡង េហយមនិបនសួរអ�ីអំពីេរ ងេនះេទ។ គត�់គនែ់តេ�កកឈរេហយ
េដរ។ ពួកេគជមនុស�លងងនិ់ងមនិបនេរ នសូ�ត។ ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ
“ពួកេគ�តវបនយកចិត�ទុក�កច់ំេពះពួកេគ េ�ពះពួកេគដឹងថពួកេគធ� បេ់ ជ
មយួនឹង�ពះេយសូ៊វ។”
80 បង�បស េ េពលែដលពិភពេ�កដឹងថអនកបនេ ជមយួ�ពះេយសូ៊វ
េ េពលែដលអនក�ចរស់េ កនុងជីវតិែដលគម នករែកែ�បែបបេនះេ កនុង
ពិភពេ�កបចចុបបនន និងកនុងភពងងឹតេនះ ែដលពិភពេ�កដឹងនិង�ច
េមលេឃញថអនកបនេ ជមយួ�ពះេយសូ៊វ េពលែដល�សីេពសយដ�៏�កកនិ់ង
�ស�ភសេ �មផ�ូវ�ចក� យជ ស�ី �ងកនុងឈមរបស់កូនេច ម �ពះ
កំពុងេធ�ជ�ក�ថី�ទងម់ន�ពះជនមរស់។
81 យកមនុស��បមកឹ ជអនកេថកទបែដលគត�់ចរតម់ក�យ�បពនធ និង
េធ�បបកូន េហយយក��រេចញពីតុ េដមបចីំ�យេល�សីេពសយ។ សូមឲយ
គតេ់ ជមយួនឹង�ពះេយសូ៊វម�ង អនកនឹងេឃញគត�់តឡបម់កវញិ ដូចជ
កងពល ែដលមនគំនិត�តឹម�តវនិងេស� កពកល់� ដល់កូនរបស់គតនិ់ង�បពនធ
របស់គតនិ់ងមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់គត។់ �បកដ�ស់។
82 កលពីមុន �បែហលែសសិបឆន មំុន េពលែដល�សនននកនុងេ�កបន
ជួបគន  េហយអនកេផ�ងេ�កកេឡងនិយយ។ េហយម�ម៉ត�់នប់ននិយយ
ស�មប�់សនម�ម៉ត�់ន។់ ពួកេចនបននិយយស�មប�់សនេចន
�ពះពុទធ�សននិយយស�មប�់ពះពុទធ។ េហយេពលែដលបណ�ិ តគួរឱយ�ណិត
មន ក ់ខញុ ំេភ�ចនម�តកូលរបស់គតប់តេ់ហយេពលេនះ ខញុ ំ�គ ល់េឈម ះគត ់ប៉ុែន�ខញុ ំ
េភ�ចបតេ់ហយ គតនិ់យយេដមបតីំ�ងឲយ�គី�ទ ន េហយគតប់ន�បបេ់រ ង
របស់េឡឌី ម៉កកប៊ ីៃនអូក� ហូម៉ េ �េមរកិ។

នងេស�ក�� ំងេហយេថកទប រហូតដល់េពលេគេ សម� បន់ង េគ
មនិ�ពម�កៃ់ដេលនងេទ នង�កី�កនិង��កក�់ស់។ ពួកេគបនចបខ់�ួន
នងេ�យេចទ�បកនថ់៖ បនជកប់រ ី េបកបខុសេលប ន េលមសនឹង—ចបប់
—ចបប ់ កំណត�់�េ អូក� ហូម៉ េពលនងេបក�មផ�ូវ គឺេបកមនិខ�ល់ពីអនកដ៏
ៃទេឡយ។ េហយនងគឺ��កកនិ់ងកខ�កខ់� ងំ�ស់ រហូតដល់សងគមមនិ�ច
ចូលេ ជិតកែន�ងែដលនងេ  េ�ចន�ស់រហូតដល់េពជឈឃដនឹង�ប�រជីវតិ
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នង េគមនិពយរួកនងេឡយ។ ពួកេគ�គនែ់តចកជ់រ័និងេ�មេលនង េដមបសីម� ប់
នង។

េហយេ េពលែដល�គអធិបបយតូចេនះ�បបេ់រ ងរបស់នង �មរេប ប
ែបបេនះ រហូតដល់េធ�ឱយមនុស�អងគុយេ ចុងកែន�ងអងគុយចង�់� បអ់�ីនឹង
េកតេឡងបនទ ប។់ េពលគតនិ់យយដល់ចំនុចេនះ៖ ��កក�់ស់ កខ�ក់
េថកទប រហូតដល់ចបបម់និចងេ់ធ�អ�ីឆកួតៗជមយួនងេឡយ នងគឺេថកទប
�ស់។ �រក�ៃននរកនឹងបដិេសធមនុស�ែបបេនះ េសទរែតដូចគន  ជរេប បែដល
គត�់បបេ់រ ងេនះ។ បនទ បម់កគតប់ននិយយថ “សុភពបុរសៃន�សនៃន
ពិភពេ�ក េត�សនរបស់អនកមនអ�ីែដល�ចសម� តៃដរបស់ េឡឌីម៉កកប៊ី
បនេទ?”
83 �គបគ់ន េ េសង ម។ បនទ បម់កគតប់នទះៃដជមយួគន  េហយេ�ត
េឡងេល�កស។ គតប់ននិយយថ “សូមថ� យសិរលី�ដល់�ពះជមច ស់! �ពះ
េ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មនិ�គនែ់តសម� តៃដនងប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��នឹង
សម� តចិត�នងេហយេធ�ឱយនងក� យជកូន�កមុរំបស់�ទង។់” �បបអ់នកចុះ◌ៈ

�ពះគុណអ�ច រយ! ជសពទពិេ�ះ
ែដលមនុស�ដូចខញុ ំ!
ពីេដមបតប់ង ់ែត�ទងស់េ ងគ ះ
កខ៏� ក ់ែត�ទងដឹ់កន។ំ

�ពះគុណបេ�ង នឱយេកតខ� ច�ពះ
កប៏នកំចត ់ភយ័េ
�ពះគុណេនះមនតៃម�ប៉ុន�
េ នទីែដលខញុ ំបនេជ !

84 �បកដ�ស់។ “េតេយងនឹងេគចយ៉ងដូចេម�ច េបេយងេធ�ស�បែហស
ែបបេនះ?” អនកមនិបនបរេិភគេទ អនកនឹង�� ប។់ អនកេធ�ស�បែហសកនុងករបត់
អនកនឹងេ�គះថន ក។់ អនកេធ�ស�បែហសមនិឲយទឹកេ�ះេគ នងនឹងសងួត។ អនក
េធ�ស�បែហសេធមញ អនកនឹង�តវដក�េចញទងំអស់។ ពិត�បកដ។ អនកចំ�យ
ស�មបក់រេធ�ស�បែហសរបស់អនក។
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85 អូ េ�ងឧេបសថ �បណ�និំងចូលរមួ ខញុ ំសូម�បបអ់នកឥឡូវេនះ។ អនក
េធ�ស�បែហសកនុងករែថ�ងទីបនទ ល់អំពីសិរលី�របស់�ពះជមច ស់ អនកមនិបនេធ�ករ
សរេសរតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ អនកនឹងេឃញថខ�ួនអនក�តជក ់ ផ�ូវឯ
ករ និងែបរេចញ ៃថង�មយួ។ សូមអនកសរេសរ�ពះ។ “េតេយងនឹងេគចេចញ
េ�យរេប ប� េបេយងេធ�ស�បែហសនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះដអ៏�ច រយែបបេនះ?”
86 មកយឺត។ ខញុ ំេទបែតបនកតស់មគ ល់េឃញបង�បស ថម ែដលេដរ
ខងេ�កយេ ទីេនះ។ េយងនឹងបិទ េហយបន�េ យបេ់នះ េប�ពះអមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័។

ចូរេយងអធិ�� នមយួែភ�ត។
87 �ពះវរបិ��ថ នសួគៃ៌នេយង សូម�បទនពរ និងសរេសរតេមកង កិត�ិសពទ
សិររីងុេរ ង និង�បជញ  និងអំ�ច និងេច��  ជេរ ងរហូត។ អូ ដល់កូនេច ម
េនះែដលបន�ងំេ េលបល�័ងក ករ�គប�់គង និងនគរ និងអ�ីៗទងំអស់�តវបន
�បគល់េ ៃដរបស់�ទង។់ េ េពលែដល�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ ស�មប់
ករ�បជ់សុចរតិរបស់េយង �ទងប់នែ�សកេ កនពិ់ភពេ�ក “អំ�ច
ទងំអស់េ កនុង�ថ នសួគ ៌និងែផនដី�តវបន�បគល់មកកនុងៃដរបស់ខញុ ំ។ ដូេចនះ ចូរ
េ កនុងពិភពេ�កទងំមូល េហយផ�យដំណឹងល�។”

ឱកូនេច មែដលជិត�� ប ់ឈមដវ៏េិសសរបស់�ទង់
នឹងមនិែដលបតអ់ំ�ចេឡយ
រហូតដល់�កមជំនុំែដលសងៃថ�េ�ះរបស់�ពះ
បនសេ ងគ ះ មនិមនបបេទ តេឡយ។

88 ជួយពួកេយង កនុងនមអនកបេ�ម េដមបេីមលេឃញថ េយងកំពុង�តវករ
យ៉ងេ�ចន រេប បែដលេយង�តវមន�កមជំនំុ េយង�តវែតមនេនះ េយង�តវែត
មនអ�ី�គបយ៉់ង។
89 ស�ីរបស់េយង មុននឹងេ �ពះវ�ិរ េ ែតេ ខ�ួនឯងថជ�គិ�ទ ន នឹង�តវ
មនសេម� កបំពកម់យួ�បេភទ ឬ�តវែតេស� កពកឱ់យ�� ត។

េហយ�គអធិបបយនឹង�តវមនលុយេ�ចនមុនេពលពួកេគមក េហយអ�ីៗ
�តវែតដូេចនះនិងដូេចនះ។
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90 ឱ�ពះ�គីសទ េ េពលែដលខញុ ំ�នេ ទីេនះ េតេធ�ដូចេម�ច “ពួកេគេដរេ�យ
ពកែ់សបកេច មនិងែសបកពែព រស់េ កនុងរេ � ដី និងរងូភន ំ ពួកេគបនវេង�ងេ
េ�កមករេប តេប នដេ៏ឃរេឃ ប៉ុែន� បនទទួលេសចក�ីជំេន ” េ េ�កមករបេ�ម
របស់េទវ� េតេយងនឹងេគចេ�យរេប ប� េ េពលែដល�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ
បន�បទនផទះសែមបង �ន សេម� កបំពក ់ និង��រដល់េយង េហយេយង
រអ៊ូរទ ំេយងេដរជំុវញិ េយងខជិល េយងមនិែដលពយយមេចញេ�ក េហយេធ�អ�ីអំពី
�េទ េតេយងនឹងេគចេចញេ�យរេប ប� �ពះជមច ស់?
91 អូ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងដុតបេ ឆ ះនូវជំេន ចស់ េ កនុងចិត��គប់ៗ គន
េ �ពឹកេនះ �ពះអមច ស់េអយ េដមបឱីយ�បជជន�ចេ�កកេឡង។ ចូរេយងេធ�ករ
េពលៃថងរះចុះ េ�ពះ�ពះ�ទិតយលិចយ៉ងេល ន។ េហយអរយិធមក៌ំពុងដំេណ រករ
េហយនឹងមនិមនេពលេទ តេទ។ �នឹងប ចូ លគន េ កនុងភពអស់កលបជនិចច។
92 បពិ�ត�ពះអងគេអយ សូម�ទងស់ព��ពះហឫទយ័ឲយេយង�ល់គន ចូលេ េ�យ
និមតិ� េ�យ�បជញ  ករយល់ដឹង េដមបដឹីងពីរេប បចូលេ ជិតមនុស�មនបប
េហយនពំួកេគមកឯ�ពះ�គីសទ។ សូម�� បក់រអធិ�� នរបស់អនកបំេរ របស់�ទង់
�ពះអងគេអយ។
93 ខញុ ំសូម �បសិនេបមនអនក�េ ទីេនះ ែដលមនិ�គ ល់�ពះ�គីសទជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះរបស់ពួកេគ េតអនកនឹងេលកៃដេឡងេហយនិយយថ “ចងចខំញុ ំផង
បង�បស�បណ�”ំ? អនក�គនែ់តេលកៃដនិយយថ “ចងចខំញុ ំ។ ខញុ ំចងក់� យជ
�គី�ទ ន។ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ស�បែហសេទ តេទ”? សូម�ពះ�បទនពរអនក អនកេ
ខងេ�កយេនះ េ ទីេនះ។ នរ�េផ�ងេទ ត? និយយថ “ខញុ ំចងេ់លកៃដ
បង�បស�បណ�។ំ េហយខញុ ំចងទ់ទួលយក�ពះ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
ែដលខញុ ំបនេធ�ស�បែហស�គបេ់ពលេវ�។ អូ ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ �បកដ�ស់ ខញុ ំជ
កមមសិទធិរបស់�កមជំនំុ។” 
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(Hebrews, Chapter Two 1)
ែផនកេស វេ េហេ�ពរ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 25 សី� 1957 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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