
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វបនយង មក
និង បន��ស់េ

 គមពរីបរសុិទធយ៉ូ�នជំពូកទី១១ចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី១៨ខញុ ំនិង�នជូន។
រឯីភូមេិបថនីេនះេ ជិត�កងេយរ�ូឡិម�បែហលជ៣គីឡូែម�៉ត

េទ: េហយមនពួក�សនយូ៍�ជេ�ចនបនមកេដមបជីួយកំ�ន�ទុកខ
នងម៉ថនឹងម៉�ពីដំេណ រប�ូន�� ប។់

កលម៉ថបនឮថ�ពះេយសូ៊យងមកេហយេនះនងកេ៏ ទទួល
�ទង:់ែតម៉�អងគុយេ ឯផទះ។ កលម៉ថទូល�ពះេយសូ៊ថ�ពះអមច ស់
េអយេបសិនជ�ទងប់នគងេ់ ទីេនះេនះប�ូនខញុ ំមច ស់មនិបន�� ប់
េទ។

ប៉ុែន�ឥឡូវេនះនងខញុ ំដឹងថេបេ�កសំុអ�ីពី…�ពះជមច ស់កេ៏�យ
�ពះអងគមុខជនឹង�បទនេ�យមនិខន។

�ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលេ នងថប�ូននងនឹងរស់េឡង។
នងទូលេ �ពះអងគវញិថនងខញុ ំដឹងេហយ េ ៃថងចុងេ�កយបំផុត

កល�មនុស��� បនឹ់ងរស់េឡងវញិ ប�ូននងខញុ ំកនឹ៏ងរស់េឡងវញិ
ែដរ។

�ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលេ នងថ “ខញុ ំហនឹងេហយែដលេ�បស
មនុស�េ�យរស់េឡងវញិ…ខញុ ំនឹងផ�ល់េ�យេគមនជីវតិ។

អនក�េជ េលខញុ ំ េទះបី�� បេ់ េហយកេ៏�យ កន៏ឹងបនរស់
ជមនិខន។ រឯីអស់អនកែដលកំពុងែតមនជីវតិេ រស់ េហយេជ េលខញុ ំ
មនិ�� បេ់�ះេឡយ េតនងេជ េសចក�ីេនះឬេទ?។”

នងម៉ថទូល�ពះអងគថ “បពិ�ត�ពះអមច ស់! ខញុ ំមច ស់េជ ថ �ពះអងគ
ពិតជ�ពះ�គិស� ជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់ េហយពិតជ�ពះអងគ

ែដល�តវយងមកកនុងពិភពេ�កេនះែមន!។”
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នងម៉ថនិយយដូេចនះេហយ កេ៏ចញេ េ នងម៉រជីប�ូនេ�
យ�ង ត់ៗ ថ “�ពះ�គយងមកដល់េហយ �ពះអងគេ ប�ូនឯង។”

2 សូមេយងទងំអស់គន អធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់  �ថ នសួគេ៌អយ
សូម�ក�់ពះបនទូលទងំេនះេ កនុងដួងចិត�របស់េយងេ យបេ់នះដូចែដលេយង
បនរងច់�ំទងឥ់ឡូវេនះ។ �ពះបនទូល�ទង ់ អនកបំេរ �ទង ់ និងអតថបទ�ទង ់ �គបក់រ
អធិ�� នទងំអស់សូមថ� យេ កន�់ទងេ់ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស��ែម៉
ន។

សូមអេ ជ ញ អងគុយចុះ។
3 បំណងរបស់ខញុ ំកនុងករមកទីេនះ គឺេដមបពីយយមជួយដល់�បជជន របស់
�ពះ។ មនិ�គនែ់តអធិ�� ន និង�កៃ់ដអធិ�� ន េលអនកមនជំងឺេទ ប៉ុែន�
ពួកេគ�ចទទួល�គ ល់ �ពះេយសូ៊�គិស� ជ�ពះេ  កនុងចំេ�ម េយងែដល
ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េ កនុង ចំេ�មេយង។ េយងនឹងអធិបបយ ពី�បធនបទ
េនះេ យបេ់នះ បនទ បពី់�ពះេយសូ៊បនយងមកនិងបន��ស់េ ។
4 ឥឡូវេ េពលេនះែដលេយងកំពុងែតនិយយ �គឺជេពល េវ�ដ ៏ េ�ក ម�កំ
ខ� ងំ�ស់។ �បសិនេបអនកធ� បប់ន�នេរ ង េ កនុងជីវតិរបស់�ពះអមច ស់ ៃន
េយងេនះេយងនឹងេឃញថ �ទងជ់មតិ� យ៉ងអ�ច រយចំេពះេកមង�បសេនះគឺ�
�រ។ គតប់ន…បនទ បព់ីេចញឆង យពីេ�កយ៉ូែសប ឬក�៏ទងប់នចកេចញ
េហយបនមករស់េ ជមយួនឹងនងម៉ថ ម៉រ ីេហយនឹង េ�ក��រ។ េហយ
ពួកេគ�តវជមតិ�ភក�ិ សនិទធិ�ន ល។ ពួកេគមន…�ទងដូ់ចជ�គគង� លមន កស់�មប់
ពួកេគ ជ—មតិ�ភក�ិពិត�បកដ។ េហយបនេធ��វមយួេដមប ី ថ� យ�ទង ់ �វរ
ងរេដមបពីក ់ ខញុ ំេជ  េហយ�ជ�វ ែដលមនិមន�ន មេថនរ។ េហយបនទ បម់ក
ពួកេគ បនេធ�រចួ�ល់ស�មប ់ �ទងេ់�យ�រពួកេគបនេជ េល�ទង។់ េនះគឺជ
ពួកេគេហយ—ែដល បនេជ និងបន េឃញករេនះ។ ពួកេគបនចកេចញពី
�ពះវ�ិរ េដមបេីដរ �ម�ទង។់ េហយេនះគឺជេរ ង មយួដអ៏�ច រយេ កនុងៃថងេនះ
ែដលសូមបែីតករ�កេ់ទស ែដល�ចនេំ  រកេសចក�ី�� ប ់ កេ៏�យ—ក�៏ច
ចកេចញពី េសចក�ី�� ប ់េនះបនែដរ។
5 ប៉ុែន��ពះេយសូ៊មន កេ់នះកំពុងែតេ ជំុវញិ ែដលពួកេគបនអះ�ងថ កំពុង
ករបំែបក�កមជំនំុរបស់ពួកេគ និងនិយយ��កកពី់ បូជចរយ របស់ពួកេគ េហយ
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—និងករេផ�ងៗេទ ត ពួកេគយល់ថ �ទងប់ន—�ទងប់នេធ�ឲយមនរបសួយ៉ង
ធងនដ់ល់ពួកេគ។ េហយ—េហយ�ពមទងំេចទ�បកន�់ទងច់ងក់ត�់ទង—់េចញពី
���បជំុផង។ េហយ�បសិនេបអនកកតេ់ចញពី�កមជំនុំ ពួកេគ—គិតថអនក
មនិមន—មនិមនឱកសស�មបក់រេ�បសេ�ះេទ។ �បសិនេបអនកមនិែមនជ
កមមសិទធិេ  នឹងនិកយ�មយួ ដូចជ ពួកផរសីុី ពួក�ឌូសីុ ឬកអ៏�ីមយួ និង
មនិមនករ េ�បសេ�ះ េនះេទ �បសិនេបអនក សថិតេ ខងេ�កពីអ�ីទងំអស់
េនះ។ េហយ �បសិនេបពួក េគមនសិទធិ មនកូនេ� េហយពួកេគ�ចេដញ
អនក េចញបន �បសិនេបពួកេគចងេ់ធ�។ េនះគឺជករនយិយរបស់ពួកេគផទ ល់។
�ពះេយសូ៊ �ទងម់នបនទូលថចូលកុំឆងល់េឡយ “េ�យ�រ�បៃពណីរបស់អនកបន
េធ�ឲយ�ពះ បនទូលរបស់ �ពះមនិមនឥទធិពល។” េឃញេទ?

6 េហយឥឡូវេនះ�កប៏នេកតេឡងម�ងេទ ត េ�ពះេយងទងំ អស់គន ដឹងថ�
ជ�បវត�ិ� ស�ែដល េកតមនេឡង ជញឹកញបេ់�យ ខ�ូនឯង។ េហយ�—គួរឲយ
េ�ក�� យ�ស់កនុងករ និយយប៉ុែន��ជករពយករណ៍�តវែតេកតមន េឡង
ម�ងេទ ត ពិតែមន។

េយងយល់េឃញថ �ពះេយសូ៊ដូចជមនិសូវមន�ពះហឫទយ័ល�េ�ះ។

7 ជេ�ចនដងមនុស�ចងវ់និិចឆយ័មនុស��មន ក ់ ែដលមនិយល់�សបជមយួ
ពួកេគ។ េយងមនិ�តវេធ�ែបបេនះេឡយ។ េយង�ចមនិយល់ �សបជ មយួ
នរ�មន កែ់ត�តវែតមនមតិ�ភព។ �បសិនេប ខញុ ំមនិយល់�សបជមយួនឹងនរ�
មន ក ់ គឺេ ែត�ស�ញ់ មនុស�មន កេ់នះ េហយនឹងអធិ�� ន ស�មបម់ន ក់
េនះេហយករមនិ�សប-…ជមយួមនុស�មន កេ់នះ ែផ�កេ េលមូល�� ន�គឹះ
ៃនបទគមពរីនិងស�មបក់រ យល់ដឹងដល៏��បេសរជងមុន បនទ បម់ក ខញុ ំនឹងមនិ
និយយអ�ីេ កនម់នុស�មន កេ់នះេឡយ។ ខញុ ំែតងែត មនិយល់�សប ជមយួគត់
ជមតិ�ភព េ�យេ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់គត ់ េហយ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងឲ់យគតប់តប់ង់
េឡយ។ េហយមនុស�មន កេ់នះគួរែតេធ�េរ ង ដូចគន ជមយួនឹងខញុ ំែដរ េយងមនិ
ចងប់តប់ងេ់នះេឡយ។ េហយេយង �តវែតេផ� តគំនិត របស់េយង េលអ�ីែដល
�ពះបនទូលបន ែចងេ កនុង�ពះគមពរី។ សូមឲយ�ពះបនទូលេនះជេសចក�ីពិត។
មនិែមនជ�សនរបស់េយង ឬអ�ីែដលជគំនិត របស់េយងេនះេទ ប៉ុែន�ជអ�ី
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ែដល�ទងប់នមន�ពះបនទូល មនិមនករបក��យឯកជន�មយួេឡយ ែត
ជអ�ីែដល�ពះបនទូលបនែចងមក។

8 េ យបម់យួខញុ ំបនេធ�េរ ងមយួ េហយ��កដូ់ចជេរ ងដ�៏បមថ ខញុ ំេជ ថ
�ជេម៉ង��រេពល�ពឹកជមយួពនធករេី �ពឹកមយួេផ�ង េទ ត។ ខញុ ំបន�ក់
�ពះេយសូ៊េ េលករវនិិចឆយ័មយួ។ ខញុ ំបននិយយថ “ដូចែដល ពួកេគបនេធ�
េនះ ដូេចនះជអ�ីែដលពួកេគបនេធ�នេពលបចចុបបននេនះែដរ។” �បែហល�ជករល�
�បសិនេបខញុ ំេធ� េរ ងេនះ េឡងវញិម�ងេទ តនេពលបចចុបបនន �បសិនេបេយងមន
េពល។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំបននិយយថៃថងេនះេយងបនេឃញ…

9 េ កនុងកំែណទ�មងរ់បស់េ�កលូេធ(Luther) េ�កបនសថិត េ កនុងេពល
េនះ េ�កបននិយយថមនុស�សុចចរតិេ�យេសចក�ី ជំេន ។ “អស់អនកែដល
េជ េគនឹងមន�។” ប៉ុែន�េយង បនរកេឃញថ មនុស�ជេ�ចននិយយថេជ ែត
មនិទទួលបន�។

10 េ កនុងៃថងរបស់—េ�កចនេវស៉�ី (John Wesley) �បសិនេបពួក េគទទួល
បនករ�បទនពរជេលកទីពីរ ពួកេគេ �ថជករ�ងសម� ត �ងសម� ត
ទងំ�សងពួកេគបនទទួលករសបបយរកី�យនិង ែ�សកេឡង។ “មនុស��គបគ់ន
នគំន ែ�សកេឡងថបនទទួលករទងំេនះ។” ប៉ុែន�ពួកេគបនរកេឃញថ ពួកេគ
មនិ បនទទួល�េទ។ ពួកេគជេ�ចននកប់នែ�សកេឡង ែតមនិបន ទទួលនូវ
េសចក�ីទងំេនះេឡយ។

11 េ ៃថងៃនបុណយទី�សិបពួកេគបននិយយថ “ឥឡូវេនះករ�� រ េឡងវញិ
ៃនអំេ�យទនបនមកដល់េហយគឺបុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ អនកែដល
និយយភ�ដៃទ បនទទួល�េហយ។” េយងបនរកេឃញថអនកែដល
និយយភ�ចំែឡក ជេ�ចនេហយមនិបនទទួលពិធី�ជមុជ�ពះវ ិ ញ ណេទ។

12 ដូេចនះពួកេគនិយយថ “ជករ�បេសរ�ស់ផលែផ�ៃន �ពះវ ិ ញ ណ េនះ
េហយគឺជអ�ីែដលជផលរបស់�។” អូ េទមនិែមនជ ផលែផ�របស់ �ពះវ ិ ញ ណ
េទ។ �គិ�ទ នែបបវទិយ� ស�និយយថកែន�ង�ែដល…េពញេ�យេសចក�ី
�ស�ញ់គឺជផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ បនទ បម់ក ពួកេគ មនេសចក�ី�ស�ញ់
េលសេគ េហយបនបដិេសធភពជ �ពះៃន�ពះេយសូ៊�គិស��គនែ់ត េ �ទងថ់
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ជពយករមីយួ ឬេ ថ�គនែ់តជមនុស�ធមម�មន កប់៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? ដូេចនះ
�មនិែមនែបបេនះេទ។
13 សូមឲយខញុ ំសួរសំណួរអនកមយួនទីប៉ុេ�� ះ។ សូមឲយ �ពះេយសូ៊ គងេ់ េល
ករវនិិចឆយ័។ េហយ�ពះជមច ស់សូមបនអត ់ េទសឲយខញុ ំស�មប ់ េសចក�ីែថ�ងពី
េមេរ នេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងក� យជអនក�បឆងំនឹង�ទងស់�មបរ់យៈ េពលែតមយួនទី
�គនែ់តេដមបនីអំនកេ  កនព់ន�ឺ។ េឃញេទ?
14 “ឥឡូវេនះខញុ ំមនអនក�ល់គន េ យបេ់នះខញុ ំកំពុងែតនិយយេ កនអ់នក
ទងំអស់គន ។ ខញុ ំ…” (បន�តឡបម់កវញិេ ៃថង មយួ េពលែដល�ពះ េយសូ៊
ជអនកភូម�ិ�ែរត៉គងេ់ េលែផនដី។) “ខញុ ំមករកអនក និងេដមបជីែជកែវក
ែញក ជមយួអនក�បឆងំនឹងអនកែដលេដរ�ម �ពះេយសូ៊ជអនកភូម�ិ�ែរត៉។
ឥឡូវេនះេយងទងំអស់គន ដឹងថ �ពះជេសចក�ី�ស�ញ់។ �ពះគមពរីបនែចង។
ឥឡូវ េសចក�ី�ស�ញ់�ពះវ ិ ញ ណអតធ់មត ់ចិត�ស�ូតបូត ករអតធ់មត ់ករបនទ បខ�ួន
និងករជេ�ចនេទ ត េហយនិង េសចក�ី�ស�ញ់។ ឥឡូវេនះខញុ ំចងសួ់រអនកពីករ
មយួ។ េយងនឹងចូលេ យកអ�ី—អ�ីែដល េយងដឹងពី�គី�ទ ន។”
15 “ចូរេមលពីបូជចរយដំបូងរបស់អនក។ ជី�—ជី�—ជី�—ជី�ទួតរបស់
គតគឺ់ជសងឃ។ គត�់តវែតេកតេ កនុងវង��តកូលៃន�កមេលវេីដមបបីន ក� យជ
សងឃ។ េយង រកេឃញថឥឡូវេនះគតម់និមនជីវតិជ យុវជនដូចជ ជីវតិរបស់
អនកទងំអស់គន េនះេឡយ។ េតគតេ់ធ�យ៉ងដូចេម�ច? គតប់នលះបងខ់�ួនរបស់
គត ់ គតេ់  ទីេនះេដមបសិីក�ពី �ពះបនទូល របស់�ពះជមច ស់។ គតប់ន
សិក�ករ អស់ទងំេនះទងំៃថងទងំយប ់ទងំៃថងទងំយប ់ �តវេចះ�គបអ់ក�រ �គប់
�ពះបនទូល ទងំអស់េ េល�កងំេនះ។ គត�់តវែតេចះេចញពីចិត�។ គត—់គត់
�គនែ់តជអ�ីមយួែដលគត�់តវែតដឹង។
16 “េហយបនទ បម់កេ�កពីេនះ េ េពលែដលឪពុកនិងម� យរបស់អនក បន
េរ ប ករ េតអនក�ផ�ផំគុ ំឲយពួកគតជ់ប�ីនិង�បពនធ? បូជចរយចស់របស់អនក។
េតអនក�បនមកកនឪ់ពុករបស់អនក េ េពលែដល គតម់ន�តវករេហយ
បនជំពក ់ លុយមយួចំនួនេ េពលគតេ់ធ�ចមក ររបស់គត ់ េហយអនកខចី�បក់
នឹងរបឹអូសយកចមក រេនះ? េតនរ�េ ែកបរគត?់ បូជចរយរបស់អនក។ េត
អនក�េ ែកបរម� យរបស់អនក េ កនុងបនទបេ់ េពលែដលគតប់នផ�ល់កំេណ ត
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ដល់អនក? ជបូជចរយដំបូង។ េតនរ�មកចំេពះអនក េ េពលែដលអនកឈឺ
នឹង�តវករអនកជួយ? បូជចរយចស់របស់អនក េតអនក�គឺជអនក�បទនពរដល់
អនក និង បនថ� យខ�ួនអនកេ កន�់ពះជមច ស់េហយេធ�ពិធីកតែ់សបកអនកេ
ៃថងទី�បបំី? ជបូជចរយដំបូងរបស់អនក។ េ េពលែដលឪពុក និងម� យរបស់អនក
េរ បនឹងែលងលះគន  អនក�ែដល បនផ�ះផ�រពួកេគឲយ�តឡបម់កវញិ និងឲយ
ពួកេគរបួរមួជមយួ គន េឡងវញិ? ជបូជចរយដំបូងរបស់អនក េ េពលែដលមន
ប � ជមយួ នឹងអនកជិតខងរបស់អនកេតអនក�យកចិត�ទុក�កពី់ប � េនះ?
ជបូជចរយដំបូងរបស់អនក។ ជករពិត�ស់។
17 “ឥឡូវបូជចរយដំបូងរបស់អនក�តវបន�គ ល់េ�យ�ពះគមពរីបន ែចងថ
�ពះ សព��ពះឬទយ័នឹងយ ញបូជជកូនេច ម។ មនុស�ភគ េ�ចនជ អនកជំនួញ
ដូេចនះ ពួកេគមនិែមនជអនកចិ ច ឹមសត�េច មេទប៉ុែន��ពះសព��ពះហឫទយ័នឹងសត�
េច ម។ ពួកេគបនេធ�តូបលកម់យួ ចំនួនេ ទីេនះ ពួកេគបនលកេ់ច មរបស់
ពួកេគ ដូេចនះ—អនកជំនួញ�ចេ ទិញបនេដមបថី� យយ ញ បូជស�មប�់ពលឹង
វ ិ ញ ណរបស់ពួកេគែដល�ពះបនសព��ពះហឫទយ័។
18 “េតអ�ីែដលយុវជនវយ័េកមងេ ថ េយសូ៊បនេធ�? េតគតម់កពីកែន�ង�?
េគបននិយយថគតប់ន េកតមកជមយួ នឹង ស�ី�ពហមចរ។ី អនក�ែដល
ធ� បប់នដឹងេរ ង ែដលមនិសមេហតុផលេនះ? េយងបនដឹងថម� យរបស់គត់
មនគត ់ មុនេពលែដលនងនិង េ�កយ៉ូែសបបនេកតមក ឬមុនេពល នង
និង េ�កយ៉ូែសបបនេរ បករ េហយគតប់នេកតមក។ ឥឡូវេនះេយង បនរក
េឃញថគត—់គតប់នចបេ់ផ�ម ជមយួនឹងេឈម ះមនិល�។
19 “េតកតសមជិកអ�ីែដលគតម់ន? �បសិនេបគតម់នភពជ�ពះ េត�កម
�ែដលគតនឹ់ងចូលរមួជមយួ? េ េពលែដល បូជចរយ របស់អនកបន េរ ន
េរ ន េរ ន េរ ន េដមប�ីគ ល់ពី�ពះបនទូលេនះ េនះែនកគតម់កេហយែហក នូវអ�ី
ែដលគតប់ន�ងេឡង។ េតអនកនឹងេ េនះថជ ‘�ពះ’? ជករពិតមនិែមន
េឡយ។
20 “ឥឡូវេនះ ៃថងមយួេទ ត េ េពលែដលបូជចរយរបស់អនកបន បេងកត ទីកែន�ង
េនះ…គឺស�មបជ់ទីកែន�ងែដលអនក�ចទិញយ ញ បូជ េតេកមងមន កេ់នះបន
េធ�អ�ី? េសចក�ីេម�� ? �ទង�់យ េ�យកររុជំមយួនឹងែខ�ពួរ ជមយួនឹងែខ��ក
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�៉ត ់ េហយនឹង�កេឡកេមល េ កនម់នុស�ទងំអស់ ជមយួនឹងក�ីកំហឹង បន
ទតតុ់ទងំេនះ �យពួកេគេចញ ពីទីកែន�ងេនះ។ េហយអនកេ ករេនះ ថជ
ផលែផ�ៃន �ពះវ ិ ញ ណ េមលេ កនព់ួកេគ េ�យក�ីកំហឹង។ េហយ េមល ករ
េធ�ឲយខកខនដល់មនុស�កនុងករថ� យបងគំ�ពះេយហូ�៉! អនកជំនួញ ចងថ់� យបងគំ
�ទង ់ គតម់និបនចិ ច ឹមសត�េច មេឡយ េហយគត ់ បនមកទីេនះ េដមបទិីញ
េច ម។ េហយគតប់ន�តឡបេ់�កយនឹងបនទត�់េចលនឹងបេណ� ញពួកេគ
េចញេ ។”
21 េតអនក� មនផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណេ ទីេនះ? េឃញេទ? គឺជអនកទងំ
អស់គន េហយ។ េឃញេទ មនិែមនជផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណ មនិែមននិយយ
ភ�ដៃទ មនិែមនករែ�សក។
22 អនកនិយយ “បនទ បម់កបង�បស�បណ�(ំBranham)េតអ�ីេ ជ
ភស�ុ�ង? េតអ�ីជភស�ុ�ង?” ករសែម�ងេសចក�ីពិតៃន�ពះបនទូលេ កនុង
េពលេវ�។
23 ពួកេគមន�ពះគមពរី។ �ទងគឺ់ជអ�ីេហយែដល�ពះេយហូ�៉បនមន បនទូលនឹង
េកតមនេឡង។ �មនិ�តវករ ករបក��យ�មយួ េឡយ។ �បនបក ��យ
េ ទីេនះ។ គឺជបូជចរយរបស់អនក េនះគឺជអ�ីទងំអស់ ែដលពួកេគ មន។ និងអ�ី
ៗេផ�ងេទ ត �គនែ់តជអ�ី ែដលេធ��មទម� ប ់េហយនិងេ �មអ�ី �គបយ៉់ង ប៉ុែន�
ពួកេគមនិ បនយល់ពី�ពះបនទូល េនះេឡយ។ េហយ�ទងប់នេធ� ឲយ�ពះបនទូល
េ ឆង យពីសមយ័កលេនះ។ េនះេហយជភស�ុ�ងៃនសមយ័ កលេនះ។
24 លូេធ (Luther) មនភស�ុ�ងៃនសមយ័កលរបស់គត ់សមយ័កលេ�ក
េវស៉�ី(Wesley) បុណយៃនៃថងទី�សិបមនសមយ័កលរបស់�ផទ ល់ ប៉ុែន�េយង
មនសមយ័កលមយួេផ�ងេទ ត។ ករទងំអស់េនះគឺជករល�។ ប៉ុែន�េ�ប ប
ដូចជទរកមន ក ់មន�មមៃដ ែភនកនិង�ចមុះ ប៉ុែន�បនទ បពី់ អស់មយួរយៈេពលមក
េកមងេនះ នឹងក� យេ  ជមនុស�េពញេលញ។ េកមងេនះ�តវែត ក� យជ—ក� យ
ជមនុស�េពញលកខណៈ បនទ បម់កេកមងេនះ�តវែតេកតមកេ�យ មន�ពលឹង
�ងកយ វ ិ ញ ណនិង�ចផ� ស់ទីេ វញិេ មកបន។
25 ឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញថ ករទងំអស់េនះ �ពះេយសូ៊បន �បកស
េ េ ចំេពះែតមនុស�ប៉ុនម ននកប់៉ុេ�� ះ ជអនកែដល�ទង ់បនេ�ជស�ងំេឡង
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េដមបឲីយមនជីវតិ បនេឃញ�ទង។់ មនិែមនជ ហ�ូងមនុស�ដ ៏ អ�ច រយេនះេទ
ហ�ូងមនុស�របស់�ទងម់និ�ចបនដូចជ ហ�ូងមនុស�របស់ៃកផេឡយ។ េហតុអ�ី
េ�កៃកផស�ច�បមូលផ�ុ ំ �បជជតិទងំមូលរមួគន បន។ �ពះេយសូ៊�គនែ់ត
��ស់េ មនុស�មយួ ចំនួន ប៉ុេ�� ះ។ មនមនុស�តិចតួច�ស់ែដលបន
�គ ល់�ទង។់ �បព់នដ់ងេ �បព់នដ់ង ែដល�ទងប់នយងមកកនែ់ផនដី។
�ទងប់ន យងកត ់ ែផនដីេនះ េហយពួកេគមនិែដល�គ ល់សូមបែីត េពលែដល
�ទងប់ន គងេ់  េលែផនដីេនះផង។

26 ដូេចនះករេនះនឹងេកតមនម�ងេទ ត! �ទងនឹ់ងយងចូលមករក អស់អនក ែដល
នឹង�តវ��ស់េ ឲយបនជីវតិ។ �ទងប់ន�ជបថ អនក� ែដល�តវ បន��ស់
េ េដមបឲីយបនជីវតិ។ េហយ�ទងនឹ់ងមនិ…េនះជេរ ងរបស់ �ទងេ់ដមបយីក
�ពះទយ័ទុក�កក់រេនះ។

27 ឥឡូវេនះ េយងសេងកតេឃញថ េ�កយមកពួកេគបនចកេចញពី �កមជំនំុ
េហយពួកេគបនេជ េ េល�ទង។់ �គបក់រទងំអស់ ែដល�ពះបនទូលបនែចងអំពី
�ទងក់រេនះេហយគឺជ�ទង។់

28 េហយេ ៃថងមយួ�ទងប់នយងចកេចញពីផទះរបស់ពួកេគ។ ខញុ ំចង ់ និយយ
អំពីករេនះចំនួនបីយ៉ង�ពះេយសូ៊បនចកេចញ ករ�� បប់នមកដល់ េហយ ក�ី
សងឃមឹទងំអស់�តវបនបតប់ង។់ ខញុ ំចង ់ និយយេ េលេរ ងទងំបីេនះ�តឹមែត
ប៉ុនម ននទីប៉ុេ�� ះ។

29 �ពះេយសូ៊បនយងចកេចញ។ េ េពល�ទងប់នយងចកេចញ ប �
បនចូលមកដល់។ ឥឡូវេនះេ េពលែដល �ទងច់កេចញពីអនក ឬពីផទះ របស់
អនកជកែន�ងែដលអនករស់េ  ប � កំពុងេធ�ដំេណ រមក។ ��ងំបនេបកទ� រ
ចំហេ េពលែដល�ពះេយសូ៊យងចកេចញេ ។

30 �ទងប់នេចញបត ់ េហយ—េហយ�ទងេ់ចញឆបប់ន េល នកល�
េសចក�ី�� ប ់ មកដល់កលេនះ។ េហយេ េពល ែដល�ពះេយសូ៊ យង
ចកេចញេ  េសចក�ី�� បប់នមកដល់។ េដមបបីំែបក េចញពី�ទងគឺ់ជ េសចក�ី
�� ប ់ដូេចនះេសចក�ី�� បប់នមក េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងេចញផុត។
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31 េហយេសចក�ី�� បប់នបន�េ�យេ�ក��រ។ េហយបនទ ប ់ អនកែដល
ពួកេគបនេជ េល និងមនេសចក�ី�ស�ញ់ ពួកេគបនប ជូ នេ រក�ទងេ់ដមប ី
មកអធិ�� នស�មប�់�រ េ�យេ�ពះថពួកេគបនេឃញ �ទងនឹ់ងដឹងថ
�ទងប់ន�គ ល់�ពះជមច ស់ អ�ីែដល�ពះ…នងម៉ថ បនបង� ញពីករទងំេនះ
េ ទី េនះ “ករអ�ីែដល�ទងទូ់លេ កន�់ពះ �ពះអងគនឹងេធ�ករេនះជមនិខន។”
នងបនទទួល�គ ល់ ថ�ទងេ់ហយនឹង�ពះ គឺែតមយួអងគ។ �ទងជ់�ពះបនទូលៃន
េពលេវ� ដូេចនះេហយ នងបនទទួល �គ ល់ពីករេនះ។ េហយនងបនដឹង
ថ�បសិន េបនង �ចទកទ់ងេ កន�់ទងប់ន ប៉ុែន��ទងប់នយងចកេចញ
បតេ់ េហយ ពួកេគ មនិ�ចទកទ់ងេ �ទងប់នេឡយ។ េហយពួកេគបន
ចត ់មនុស�េ កន�់ទង ់េហយជំនួសេ�យករយងមករបស់�ពះអងគ �ទងយ់ង
ចកេចញេ កនែ់តឆង យេ ៗ។ េហយបនទ បម់កពួកេគ បនប ជូ ន េ ជថមីម�ង
េទ ត េហយជំនួសឱយករយងមករបស់�ពះអងគ �ទងប់នចកេចញឆង យេ ៗ។
32 េពលខ�ះេយងឆងល់ថេហតុអ�ីបនជេរ ងទងំេនះេកតេឡង ប៉ុែន�េត�ពះ គមពរី
មនិបនែចងេទថ “�គបក់រទងំអស់គឺល�ស�មបអ់នក ែដល�ស�ញ់�ពះ”? �ទង់
�ជបនូវអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�។ �បសិនេប�ទងព់នយេពលេនះមនិ អីេទ។ �ទង�់ជប
ពីអ�ី ែដល�ទងក់ំពុងេធ�។ គឺមនេគលបំណង។
33 េយងបនរកេឃញថ�ទងប់នមនបនទូលេ កនុងយ៉ូ�ន 5:19 “�បកដែមន
ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ �ពះ�ជបុ��ពំុ�ចនឹងេធ�ករអ�ីេ�យ �ពះអងគ�ទង់
បនេទ េធ�បនែតអ�ីែដលេឃញ�ពះវរបិ�េធ� តបតិករអ�ី ែដល�ពះវរបិ�េធ� េនះ
�ពះ�ជបុ��កេ៏ធ�ដូេចន ះែដរ។”
34 �ពះវរបិ�បនមនបនទូល�បប�់ទង ់ ឲយចកេចញេ ឆង យ េហយេ ឆង យ
អស់រយៈេពលជេ�ចនៃថង។ បនទ បពី់ៃថងទងំេនះបនចបេ់ហយ បនទ បម់កេត�ទង់
បនមនបនទូលថអ�ី េនះគឺ “��រជមតិ� សំ�ញ់របស់េយងបនសំ�ន�
លងល់កេ់ហយ។”

េហយ�ទងប់ន�ថ “ល� គតេ់ធ�បនល�។
35 �ទងប់នមនបនទូលថ “គតប់ន�� ប។់ េដមបសិីររីល��ទង ់ខញុ ំសបបយ ចិត�
េ�យខញុ ំមនិបនេ ទីេនះ។” េ�យេ�ពះពួកេគបនពយយម េដមបនីគំត ់ េ
ជួប�ទងេ់ដមបពីយបលគតឬ់�បបពី់អ�ីែដល �ទងនឹ់ង�តវេធ�។ ប៉ុែន��ទងប់ន�ជប
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នូវអ�ី ែដលនឹង�តវេធ� ដូេចនះ �ទងេ់ធ�កិចចករ�ែដល�ទង�់តវបន េ�ជស�ងំឲយប៉ុ
េ�ះេធ� សូមេ ឲយឆង យ។ �បសិនេបអនកបនកត ់សមគ ល់េឃញ ថ�ទងគ់ងេ់
ឯផនូរេ េពលែដល�ទងប់នយង�តឡបម់កវញិ។ �ទងប់នបង� ញ ថេ េពល
ែដល �ទងប់ន�តឡប ់មកវញិេហយនិងបនរកេឃញផទះេនះ។
36 ក�ីសងឃមឹទងំអស់�តវបនបតប់ង។់ ��របន�� ប។់ �គបេ់ពលេវ�
ពួកេគេ ែតគិត “គត�់ចរស់េឡងវញិ។ គត�់ចរស់េឡងវញិ។ គត ់�ចនិង
�តឡបម់កវញិ។” ទីបំផុតគតប់ន�� ប ់គត�់ចខ់យល់ដេង�មេ េហយ។
37 ពួកេគបនេចញេ អបស់ពរបស់គតយ់កឈមេចញពី�ងកយរបស់គត់
រុគំតជ់មយួនឹងសំពត ់អបេ់�គ ង�កអូប និងអបស់ពគត ់ េហយ�ក ់ប ចុ ះគត់
ចូលេ កនុងផនូរ ពួកេគបន�ក ់ ថមមយួេ េលមុខផនូរ ែដលជទម� ប ់ របស់ពួកេគ
កនុងករប ចុ ះសពេ សមយ័កលេនះ។ រនធមយួេ កនុងដីេនះគឺ�គនែ់ត�បែហល
ជេ  កនុងថមមយួប៉ុេ�� ះ និងបន �កថ់មេ មុខផនូរេនះ ែដលជ�បៃពណីរបស់
ពួកេគ។
38 ៃថងទីមយួកន�ងផុតេ  ៃថងទីពីរកន�ងផុតេ  ៃថងទីបីបនកន�ងផុតេ  ៃថងទី
បនួកន�ងផុតេ  គតប់នរលួយបតេ់ េហយេ កនុងផនូរ។ �ចមុះ របស់គត់
�បែហលជធ� កចុ់ះ។ េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំគិត អ�ីែដលធ� កចុ់ះ ទីមយួេនះគឺ �ចមុះ។
េហយ�ងកយគតប់នរលួយ រចួេ េហយ។ គត—់�ចឈ់មរបស់គតប់ន
ក� យេ ជធូលីដីេ េលែផនដី ឬក�៏តឡបម់កវញិ។ �ពលឹងរបស់គត ់ បន
េធ�ដំេណ រ រយៈេពលបនួៃថងេ កែន�ង�មយួពីគតប់តេ់ េហយ។
39 ក�ីសងឃមឹទងំអស់ៃនករេឃញ គតជ់ថមីម�ងេទ តេ  កនុងជីវតិេនះ�តវបន
បតប់ងរ់ចួេ េហយ។ េហយបនទ បម់កេ េពលែដលក�ីសងឃមឹទងំ អស់បន
រ�យបតេ់ …ពួកេគបនរងច់ ំ “�បែហលជ�ទងន់ឹងយងមក េ ៃថងទីមយួ
េ ៃថងទីពីរ!” េទ បនទ បម់ក គតប់ន�� ប ់ េហយ�ទងម់និ បនយងមកេទ ត។
េ�កយមកករអស់សងឃមឹបនមកដល់។
40 បនទ បពី់ មយួខណៈេពលមកមនមន ក�់តវែត�បបន់ង “េ�ក�គគឺេ ខង
េ�ក។” េនះែន ម៉ថេដរចុះេ �មផ�ូវយ៉ងេល ន!
41 �ពះេយសូ៊យងមកេ កនុងេពលេវ�ដង៏ងឹត េ េពលែដលក�ីសងឃមឹ
ទងំអស់�តវបនបតប់ង។់ េនះេហយជេពលែដល�ទងែ់តងែតយងមក។
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េឃញ េទ? �ទងយ់ងមកេ េពលងងឹតបំផុត បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊បង� ញ អងគ
�ទង។់
42 ឥឡូវេនះេមល�ទងយ់ងមក និងបន��ស់េ នងម៉ថ។ វត�មន របស់
�ទងប់ននមំកនូវក�ីសងឃមឹជថមី។ មនិថ�ងកយរបស់ េកមង�បសមន កេ់នះបន
�� បេ់ហយកេ៏�យ ប៉ុែន�វត�មនរបស់�ទងប់ននមំកនូវក�ីសងឃមឹថមី។
43 អនក�បែហលជកំពុងអងគុយេ ទីេនះ យបេ់នះសម� ញ់ កែន�ងែដល�គេពទយ
បនេបះបងអ់នកជមយួជមងមឺ�រកី ប � េបះដូង។ �បែហលជ អងគុយេ នឹង
េកអីេនះដូចជជនពិករ អនកវទិយ� ស�ទងំ អស់បន និយយថ មនិមន
ក�ីសងឃមឹស�មបអ់នកេនះេទ! េកសិករ ជតិកល់សយមូ—បនពន�កេ នឹង
—ឆ�ឹង—ឆ�ឹងរបស់អនកេធ�ឲយអនកមនិ�ចេ�នបនេទ តេទ។ ឬក—៏េបះដូងរបស់
អនកមន�ថ នភព��កក ់�គេពទយ�បបថ់អនក�ចនឹង�� ប�់គបេ់ពល។ អូ េហយ
មនមនុស�ជេ�ចន ែដលមនជំងឺម�រកីនឹងរេបង េនះ�បែហល ជក�ីសងឃមឹ
ចុងេ�កយ ែដល�គេពទយបនបំបកទឹ់កចិត�របស់អនក។ ប៉ុែន�គឺេដមបឱីយវត�មន
និងករទទួល�គ ល់ពីវត�មនៃន�ពះេយសូ៊�គិស� បននមំកនូវក�ីសងឃមឹជថមី
ម�ងេទ ត។
44 នរ�មន ក�់ចេ េឈម ះរបស់អនកបន។ �បែហលជអនកមនិ ធ� បប់នឮ
ពីករេនះេទពីមុនមក ប៉ុែន�សូមឱយនរ� មន ក ់ និយយ “ខញុ ំដឹងថ មន�កមជំនុំ
ែដលពួកេគ បនេជ េ េល�ពះជ មច ស់េហយ ពួកេគអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ”
បនយ៉ងឆបរ់ហ័ស(ឥឡូវអនកបនេ�ត មខ�ួន�� បជ់េ�សចេឃញេទ?) ក�ីសងឃមឹ
ជថមីបនដុះពន�កេឡង។ �ែតងែតេកតមន។ េ កនុងេពលដង៏ងឹតេនះជករ
ធមម�េ េពល ែដលមននរ�មន កនិ់យយ អំពីេរ ងេនះ�បបអ់នកអំពី�ពះ
េយសូ៊។ �ពះវត�មនរបស់�ទងប់ននមំក នូវក�ីសងឃមឹជថមី។
45 សូមឲយករេនះបនសេ�មចដូចគន  េ នឹងករេនះែដរ េ យបេ់នះដូចែដល
ករេនះបនេកតេឡងេ យបម់ុន េ េពលែដលេយង េឃញករសែម�ង
េសចក�ីពិតៃន �ពះបនទូលែដលហួសព�ីសេមលៃនករសង�យ័�មយួែដល
បនសែម�ង េឡងនិងបនបង� ញថថ�ពះេយសូ៊ែដលមន�ពះជនមរស់មយួពន់
�បបំនួរយឆន មំុនែដលបនសុគតេ េលភនកំល់�៉របីនរស់េឡងវញិេ ៃថងទីបី
េហយ�ទង ់ បនបង� ញអងគ�ទង ់ នឹងបនេបកែភនករបស់ពួកេគេហយបន េធ�
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េសចក�ីសនយេ ៃថងេនះ េ យបេ់នះេ កនុងវត�មនរបស់េយងនេពលឥឡូវេនះ។
ករេនះ�តវបនចងភជ បេ់ នឹងករនមំកនូវក�ីសងឃមឹដល់មនុស�។ ក�ីសងឃមឹជថមី
បនជៈេឡង។
46 �បែហលជមននរ�មន កនិ់យយថ “�កមជំនំុេនះបនក� យេ ជ�បេភទ
�កមជំនុំែដលសងួតែហងអស់មយួរយៈេពល។ េយងនឹងមនិមន ទឹក�� តអស់
—អស់—អស់រយៈេពលពីរបីែខមកេហយ។ េយងមនិ �ចផុសផុលវញិបនេទ។
េមលេ ដូចជ អនក�ល់គន គឺមនសភពមនិរកីលូត�ស់ ឬដូចេ នឹងអ�ីមយួ
េផ�ងេទ ត។ េយង�គនែ់តចូលេ កន ់ �ពះវ�ិរ េហយេ�ច ងថ� យបងគំេហយ
—េហយ�� បពី់�ពះ បនទូលមយួចំនួននឹង វលិ�តឡបេ់ វញិ។” ប៉ុែន� មយួរេំពច
េនះ េយងចប ់ េផ�មសងួតែហង បនទ បម់ក �ពះេយសូ៊យងមកបង� ញអងគ�ទង់
េធ�ឲយេយង �សស់បស់េឡង �ទងប់ននមំក នូវអ�ីែដលថមីស�មបេ់យង។ �ទង់
ែតងែត គងេ់ ទីេនះ េដមបេីធ�កិចចករេនះ។ ក�ីសងឃមឹជថមីបនមកេ េពល
—េពលែដល �ពះេយសូ៊យងមក។ វត�មន�ទងន់មំក នូវក�ីសងឃមឹជថមី។
47 នងដឹងថ�ទងគឺ់ជអងគែដលសំែដងពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ នងបនេឃញ
ពីសមយ័កលេនះ។ ឬក�៏បសិនេបនងមនិ បនេឃញ ករេនះ នងនឹងេ ែត
ជ�កមអនកជំេន េលអូត�ដុូក។ នងនឹងេ ែត ជកមមសិទធិ របស់�ពះវ�ិរេនះ។
ប៉ុែន�នង បនេឃញពី�ពះបនទូល ែដលបនសនយេនះ។ នងបនេឃញពី
�ពះបនទូល សនយបនេបកសែម�ងេ�យ�ទង ់េហយនងបនដឹងថ�ទង ់គឺជ�ពះ
បនទូលដរ៏ស់។ េហយេ េពលែដល នងបន ឮអំពីករេនះ នងមនិបន ខ�ល់ពី
ចំនួនអនករះិគនដ់ល់នងេឡយ អ�ីេទ ត នងបនយកបង� ញ�ទង ់ �មែត�ចេធ�
េ បន។ េឃញេទ? នងដឹងថ�ទងគឺ់អងគ ែដលេបកសំែម�ងពី�ពះបនទូល។
48 គម នករសង�យ័េទប៉ុែន�អ�ីែដលនងបន�នេរ ង�៉វរបស់េអលីយ៉ េ កនុង
ៃថងរបស់គត។់ ឥឡូវេនះគតគឺ់ជករេបកសែម�ងពី�ពះបនទូលរបស់�ពះេ កនុងៃថង
េនះ។ គតគឺ់ជពយករ ី េហយ�ពះបនទូលរបស់ �ពះបនមក ដល់ពយករេីនះ។
េហយមន ស�ីមន កេ់ ទីេនះែដលមនកូនតូចមយួែដល�តវ បនផ�ល់ ឲយនង
េ�យ�ពះពរែដលពយករបីន�បទនពរដល់នងេហយនង មនកូន។
49 ៃថងមយួ �បែហលជេម៉ងដបម់យួគតគ់ត�់បកដជែបកេញសេហយ។ គត់
បនចកេចញេ �លែ�សជមយួឪពុករបស់គត ់ េ កនុង �ពះគមពរីមនិបន
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ែចងថយ៉ងេមច៉េនះេទ បនែតែចងថគត�់បតិកមមជមយួកំេ ៃថង ប៉ុែន�គត់
បនចបេ់ផ�មយំ “កបលខញុ ំ! កបលខញុ ំ!” �បែហលេម៉ង ដបម់យួេ កនុងៃថងេនះ។
េហយគតម់នអនកបំេរ  ឪពុកបនយកគតេ់ ផទះវញិ។ គតប់ន�កេ់ េលេ �
ម� យរបស់គត ់ជំងឺកនែ់តធងនេ់ ៗ ចុងេ�កយគតក់�៏� បេ់ ។
50 េហយ ឥឡូវេនះ ជំនួសឲយករអស់សងឃមឹ…អនកជិតខងទងំ អស់មក េ�យ
ករយំ និងបន�យំ ប៉ុែន�ម� យដរ៏ងឹមេំនះ កូនរបស់គត�់តវបន�� ប ់ គតប់ន
េផ�កកូនេនះេ កនុងបនទបតូ់ចមយួ ែដលគតប់នេរ បចំស�មប ់ ពយករ ី េហយ
បន�កកូ់នេផ�កដូចេនះ។ េហយគតប់ននិយយេ កនអ់នកបេ�មថ “ចូរ
ចងែកប�ឲយខញុ ំ េហយេធ�ដំេណ រេ មុខ�តងនិ់ងកំុឈបរ់ហូតដល់ខញុ ំ�បបឲ់យអនក
ឈប។់” អូ ខញុ ំេអយ! គឺហនឹងេហយ!
51 េយង មនិមនេពល�គប�់គនក់នុងករពិភក� និងែវកែញកេឡយ។ េនះគឺជ
ៃថងអតីតកល។ ចូរបន�េ មុខេទ ត។ េយង�តវែតេ  ដល់កែន�ងេនះ។ េយងមន
ត�មវករ។
52 េហយគតក់ប៏ននិយយថ “ចូរដឹក�េ េបខញុ ំមនិ�បបឲ់យឈបេ់ទ កុំឈប់
�មផ�ូវឲយេ�ះ។” េហយពួកេគបនេធ�ដំេណ រេ រហូតបនជួបេ�កេអលីយ៉។
53 េអលីយ៉ជអនកេជ េល�ពះជមច ស់ែតមនិដូច �ពះ�គិស�េទ �ពះ�គិស��ទង�់ជប
�គបក់រទងំអស់ េ�យេ�ពះ�ទងគ់ឺជ�ពះ។ េ�កេអលីយ៉ គឺជែផនកមយួៃន
�ពះ។ េនះគឺ�ពះ�គិស�េ កនុងេអលីយ៉។ េហយេនះ គឺជ�ពះបនទូលៃនេពលេវ�
ដបតិ�ពះបនទូលរបស់ �ពះជមច ស់នេពលេនះគឺសថិតេ ជមយួនឹងពយករ។ី
54 �ពះេយសូ៊ គឺជអងគែដលបំេពញដល់ពយករទីងំអស់េនះ �គបព់យករ ី
ទងំអស់េបកសែម�ងអំពី�ទង។់ គឺែបបហនឹង។ �គបផ់�ូវទងំអស់របស់យ៉ូែសប ពី
ែផនកៃន�បក�់មសិបស�ឹង ពី�គបទី់កែន�ង �ទង—់�ទងប់ង� ញេ�យ�ពះ�គិស�។
ដូចជេ�កម៉ូេសបនេធ�!
55 �វដី �គង�ជយេឡងជេស�ចែដលបដិេសធេ េល កំពូលភន ំយំេ�កេ�យ
េ�ពះ�ទង�់តវបនបដិេសធ។ �បបីំរយឆន  ំ េ�កយមក កូន�បស របស់េស�ច�វដី
អងគុយេ េលកំពូលភន។ំ េនះ�ពះវ ិ ញ ណ ៃន�ពះ�គិស�េ កនុងេស�ច�វដី។ េហយ
�ទង…់ខញុ ំេអយ! �ទងគឺ់ទងំឫសនិងកូនេ របស់�ពះបទ�វដី។ េហយ �ទងប់ន
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អងគុយេ េលភនយំំេ�ក េ�យេ�ពះ ជេស�ចែដល�តវបនបដិេសធ “អនក�កង
េយរ�ូឡឹម អនក�កងេយរ�ូឡឹម េអយ! េ�ចនេលេ�ចន�រ មកេហយែដលខញុ ំចង់
�បមូលផ�ុ ំអនក�ល់គន  ដូចេមមន�់កងកូន�េ េ�កម�� ប។់” េតេនះគឺជអ�ី? េនះ
គឺជអ�ីែដល �ពះ�គិស�យង�តឡបម់កវញិ។
56 េនះគឺជ�ពះ�គិស�កំពុងែត�ពះកែន�ង េ េពលែដល�ពះបទ�វដី សរ
េសសចេ�ម ងសរេសដំេកង “ឱ�ពះៃនទូលបងគំេអយ! េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់បះបង់
ទូលបងគំេចលដូេចនះ? ឆ�ឹងរបស់ទូលបងគំទងំអស់ សម�ងឹមកទូលបងគំ។ �បន
ទម�ុះចូលកនុងេជងនឹងៃដរបស់ទូលបងគំ។ ពួកេគបនយកសេម� ក បំពកទូ់លបងគំ
េ ែចកគន ។ ពួកេគនគំន ចបេ់ឆន តយក �វែវងរបស់ទូលបងគំ។” េនះគឺជ
�ពះ�គិស� មនបនទូលេ កនុង�វដី។ �តវេហយ។ �ទងគឺ់ជករ េបកសែម�ងៃន
�ពះបនទូល។ �ពះ�គិស�យងមកេដមបបីំេពញករអស់ទងំេនះែដលបនែចង
េ�យពួក ពយករេី�យេ�ពះ�ពះបនទូលគឺសថិតេ ជមយួនឹងពួកពយករ។ី
57 �ទងម់នបនទូលេ កនុងេមេរ នកលពីយប ់មុញិថ�ទងយ់ងមក េដមបបីំេពញ
ពីអ�ីែដលពួកពយករបីនែចងអំពី�ទង ់ េ�យេ�ពះពួកេគមន�ពះបនទូល។ េហយ
េអលីយជពយករ ីរបស់�ពះ េនះគឺជ�ពះបនទូលេ ៃថងេនះ។
58 ដូេចនះេហយ ស�ីអភជិនេនះបន�ន កេ់ ជមយួនឹងពយករ ី រហូតទល់ែត
គតម់ក នឹងេបកបង� ញពីអំ�ចរបស់�ពះ េហយ�ក ់ �ពះហសថេ េលេកមង
មន កេ់នះេហយេកមងមន កេ់នះកម៏នជីវតិរស់េឡងវញិ។
59 ឥឡូវេនះ នងម៉ថ�តវែតទទួល�គ ល់ពីករេនះ េបេទះបីជនង បន
រវល់ នឹងករេមលែថរក�ផទះ ករ�ងសម� តចន នឹងករងរ ជេ�ចនេទ តក៏
េ�យ។ ប៉ុែន�ករេនះបនបង� ញចរយិរបស់នង។ នងបនបង� ញពីអ�ីែដល
េ ខងកនុងនង។ នងបនជួប�ទងយ៉់ង�បញប។់ �បសិនេប�ពះេ កនុងេ�ក
េអលីយ �ពះកេ៏ កនុង�ពះ�គិស�ផងែដរ ដបតិ�ទងប់នប ជ កថ់ �ទងគឺ់ជអងគេនះ
េហយ។ �ែមន៉។ ខញុ ំចូលចិត��ស់ េនះជករេប�ជញ ចិត�! នងេ រក�ទង។់ នង
�តវែត េ រក�ទង។់ េហយនងបនរកេឃញ�ទងេ់ ទីេនះដូចែដល នងបន
ជួប�ទង—់ជួប�ទង ់ឥឡូវេនះសូមចថំ �ទង ់មនិែដលផ� ស់ប�ូរេឡយ �ពះអងគមនិ
ែដលផ� ស់ប�ូរែផនកររបស់�ទងេ់ឡយ។ �បសិនេប�ទងគ់ងេ់  នឹងេ�កេអលី
យ នឹង�ចេ�បសមនុស��� បឲ់យរស់េឡងវញិ�ទងក់េ៏ ជមយួ នឹង�ពះ�គិស�
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េហយ�ចេ�បសមនុស��� បឲ់យរស់េឡងវញិែដរ េទះបី�ទងម់និទនេ់ធ�កេ៏�យ
ដបតិជ�ពះដែដលេទ។
60 �ទងនឹ់ងមនិផ� ស់ប�ូរេឡយ! ដូចជ�ពះេ យបេ់នះែដរ គឺជ�ទងដ់ែដល។
�ទងដូ់ចកលពីម�លិមុញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ទងម់និែ�ប�បលេឡយ។
61 េហយ�ទង�់ជបថនងបនដឹងករេនះគឺេ នឹង�ទង។់ សូមេមល�តឹមែត
ពីរបីនទីប៉ុេ�� ះ ករេនះនឹងប ជ ក ់ េ េពលែដលនង បននិយយអ�ី មយួ
េ កន�់ទង ់ អំពីប�ូន�បសរបស់នង េហយនង ទូល�ពះអងគថ “បពិ�ត
�ពះអមច ស់ ខញុ ំ—ខញុ ំមច ស់េជ ថ �ពះអងគពិតជ �ពះ�គិស�។”
62 េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំគឺជេសចក�ីរស់េឡងវញិ និងជជីវតិ។ អនក�
េជ េលខញុ ំេទះបី�� បេ់ េហយកេ៏�យកនឹ៏ងបនរស់ជមនិខន។ខញុ ំហនឹងេហយ។”
ែដលជខញុ ំកនុងអ�� តេភ�ង ែដលេឆះេចញពីក�� លគុេមព ត ជមយួនឹងេ�ក
ម៉ូេស។ “ខញុ ំជេសចក�ីរស់េឡងវញិេហយជជវីតិ។ ខញុ ំគឺជជ ជ ំង។ ខញុ ំេ ែតជ
�ទង។់ អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ េទះបីជ�� បក់នឹ៏ងរស់េឡងវញិែដរ។ អនក�
រស់េ និងេជ ដល់ខញុ ំ េនះនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។” បនទ បពី់ ករអះ�ងដអ៏�ច រយ
េនះ នងបនដឹងថ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលសនយ េ េពលែដល�ទងម់ន �ពះបនទូល
ជពយករ ី �ទងម់និ�ចកុហកបនេឡយ ដូេចនះ�ទង ់ េ េពលែដល �ទងម់ន
�ពះបនទូល “ខញុ ំហនឹងេហយ ខញុ ំហនឹងេហយ។ ខញុ ំហនឹងេហយ ជ�ទង។់ ខញុ ំជ�ទងែ់ដលជ
េសចក�ីរស់េឡងវញិនិងជជីវតិ។”
63 នងបននិយយថ “ខញុ ំេជ ថ�ទងជ់អងគេនះឯង ជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ
ែដលបនយងមកេលែផនដី។ េបេទះបីជប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ បន�� បក់ ៏ េ�យ
បនប ចុ ះេ កនុងផនូររចួេហយកេ៏�យ �ង…�ងកយ របស់គត ់ បនកំពុងែត
រលួយេ េពល ឥឡូវកេ៏�យ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេប�ទងម់នបនទូលអ�ីេនះ�បកដជស
�មចបន។” �តវេទ!
64 �គបក់រទងំអស់ែដលនងចងប់ន គឺេដមបឮី�ទងម់នបនទូល ពីករេនះ! �
ែមន៉។ អូ ម៉ថ េតេយងេ កែន�ង�នេពលយបេ់នះ? “�គនែ់តមនបនទូល
អនកបេ�មរបស់ខញុ ំនឹងមនជីវតិ!” �គនែ់ត�� ប ់ �ទងម់ន�ពះបនទូល ពីករេនះ!
ពួកេគ�ចមក�បបន់ងពីអ�ីែដល�ទង ់ មនបនទូល ប៉ុែន��ទង ់ គឺគងេ់ ទីេនះ។
អូ �ពះអងគេអយសូមេបកែភនកមនុស�ខ� កឲ់យពួកេគ�ចេមលេឃញ! េ េពល
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�ទងស់ថិតេ កនុងវត�មនរបស់�ពះនិយយពី�ពះបនទូលករេបកសែម�ងែតងែត
េកតេឡង។
65 នងបននិយយថ “អ�ីកេ៏�យ េ�យែត�ទងសូ់មេ កន�់ពះ �ពះនឹងផ�ល់
ឲយអនក។ �គនែ់តឲយខញុ ំឮបន�ិច!” នងចងឲ់យ�ទងម់នបនទូល។ េនះេហយគឺជ អ�ី
ែដលនងចង�់� ប។់ �គនែ់តឮពី�ពះបនទូលគឺជអ�ីែដលនងចងប់នគឺចងឮ់�ទង់
មនបនទូលថ�ទង ់�ចេធ�ករេនះបន។
66 េហយ�ទងនឹ់ងេធ�កិចចករេនះចបស់ព��គប ់ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ េ�យនិមតិ�
ែដល�ពះបិ�បនបង� ញ�ទង ់�ទង�់តវែតឈរែកបរផនូរ។ អូ ខញុ ំេអយ! សូមកនជ់ប់
េ ជំេន ! �ពះកំពុងែតេធ��គបក់រ ទងំអស់ ពិតេទ។ េនះ�នឹងសេ�មច។ សូម
រងច់េំមល រហូតនង បនេ ដល់ផនូរ។
67 សូមកតសំ់គល់ នង�ច�គនែ់តចងឲ់យ�ទងម់នបនទូលប៉ុេនះ សូមបែីត
េពលែដល�ទងម់និទនម់នបនទូលកេ៏�យ…ក�ីសងឃមឹទងំអស់បនបតប់ង ់ នឹង
�គបអ់�ីៗទងំអស់។ គតប់ន�� បរ់ចួេ េហយ �ងកយបនកំពុងែតរលួយ
េ កនុងផនូរប៉ុែន��តឹមែតឮ�ទងម់នបនទូលេនះគឺជអ�ីែដលនង�តវករ។
68 ឥឡូវេនះ េ េពល�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជេសចក�ីរស់េឡងវញិនិងជជិវតិ។”
នងបនទទួលេជ ។ នងបនេជ ពីករេនះ។ ឥឡូវសូមកតសំ់គល់ថ េពលេនះ
នង�តវែតេជ េលអ�ីែដលមនិគួរឲយេជ  េ េពលនងបនឮ�ទងម់នបនទូល “ខញុ ំ
ជេសចក�ីរស់េឡងវញិេហយជជីវតិអនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ េទះេបបន�� ប់
េហយគងែ់តនឹងរស់េឡងវញិែដរ ឯអនក�ែដលរស់េ េហយេជ  ដល់ខញុ ំេនះមនិ
�តវ�� បេ់ឡយ។” និយយ “នងេជ េសចក�ីេនះឬេទ?”
69 េហយនងបននិយយថ “បរពិ�ត �ពះអមច ស់ ខញុ ំបនេជ ។ ខញុ ំេជ ថ �ទងគឺ់
ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ែដលនឹងយងមកកនែ់ផនដី។” ខញុ ំេពញចិត� ខញុ ំេពញចិត�នឹង
ករេនះ។
70 ខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយករេនះពីមុនមក។ ��បែហលជ�តវឈរម�ងេទ ត
ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំបននឹងកំពុងនិយយេ កន់ ស�ីមន កម់និយូរប៉ុនម នេទ េនះគឺ
ជ�កមជំនំុែដលខញុ ំបននិយយកន�ងេ េនះ ែដលមនិបនេជ ថ�ទងគឺ់ ជ�ពះ
ភពជ�ពះរបស់�ទង ់�ទង�់គនែ់តជពយករមីយួរបូប៉ុេ�� ះនឹង�គនែ់តជមនុស�
ធមម�ប៉ុេ�� ះ។
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71 �ទងគឺ់ជមនុស�ជករពិត។ �ទងគឺ់ជមនុស�េហយកជ៏�ពះែដរ។ េឃញ
េទ �ទងគឺ់ជអងគៃនករេបកសែម�ង។ �ពះេយសូ៊គឺជរបូកយ ជេកមង�បស ជ
បុរស�ពះគឺជអ�ីែដលសថិតេ កនុង�ទង។់ �ពះជមច ស់គងេ់ កនុង�ទង។់ �ទងគឺ់ជ
មនុស�—�ពះ។ �ទងគឺ់មនុស�មន ក ់ប៉ុែន��ទង ់កជ៏�ពះែដលេបកសែម�ងជរបូកយ
�ចឈ់មែដរ។ េ េពលេយង េឃញ�ពះេយសូ៊ េយងេឃញ�ពះជមច ស់។ េនះ
េហយ ជអ�ីែដល�ទងម់ន�ពះបនទូល “េ េពលអនក េឃញ�ពះវរបិ� អនកេឃញ
ខញុ ំ អនកកេ៏ឃញ�ពះវរបិ�ែដរ។” ពីេ�ពះ�ទង ់ គឺជ អងគឆ�ុះ ប ច ំងេ វញិេ មក
េ�យេ�ពះ�ទងជ់ �ពះបនទូល �ែមន៉ េនះេហយ គឺជករចបេ់ផ�មដំបូង។ �
ែមន៉។

72 �ទង�់តវបនេគេ ថជពយករ ី “�ពះ។” េតអនកដឹងពីករេនះេទ? �ទងប់ន
មនបនទូលថ “អនកបនេ �ទងថ់ ជ ‘�ពះ’ េតនរ�ជ�ពះបនទូល របស់
�ពះែដលនឹង�តវយងមក។ េតអនក�ចកតេ់ទសខញុ ំ បនយ៉ងេមច៉ េ េពលខញុ ំ
និយយថ ‘ខញុ ំជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ’?”

73 េ�យេ�ពះ�ពះបនទូលដូចគន បនែចងថ �ទងនឹ់ងគងេ់ ទីេនះ េហយ�ពះ
បនទូលេនះេហយែដលបនេបកសែម�ងម�ងេទ ត។ េហយពួកេគ េ ែតមនិ�ពមេជ
េទ ត។

74 ស�ីមន កេ់នះ បននិយយមកកនខ់ញុ ំថ “ខញុ ំ�ចប ជ ក�់បបអ់នកបន។”
និយយ “ខញុ ំចងឮ់អនកអធិបបយ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលអនកេធ��ជលេពក។”

“ល��ស់េតេនះគឺជអ�ី?”

និយយ “អនកអតួពី�ពះេយសូ៊�ជលេពក។”

75 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថ�គបក់រ ទងំអស់ �ទងទ់ស់ នឹងខញុ ំ េ េពល
�ទងយ់ងមក។” េហយនងបននិយយថ…ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថ�គបក់រ
ទងំអស់�ទង�់ច �ទង�់ចរកេឃញកំហុសេ កនុងខញុ ំ។” ខញុ ំបននិយយថ “�ប
សិនេបខញុ ំមនអ�� តមយួពនក់ខ៏ញុ ំមនិ�ចនិយយ�គប�់គនែ់ដរ អូ ខញុ ំេអយ េត
�ទងគឺ់ជអ�ី!”

នងបននិយយថ “ប៉ុែន�អនក អនកបនេធ� ឲយ�ទងក់� យជ�ពះ។”



18 �ពះបនទូលជសេម�ង

76 និយយ “�ទងគឺ់ជ�ពះ។ ឬក�៏បសិនេប�ទង ់ មនិែមន ជ�ពះ �ទងគឺ់ជអនក
េបក�បស់ពិភពេ�កែដលមនិធ� បម់នពីមុនមក។”

នងបននិយយថ “�ទង ់គឺជពយករមីន ក។់”
77 ខញុ ំបននិយយថ “�ទងគ់ឺជពយករមីន ក ់ េនះគឺជករពិតពយករ—ី�ពះ
ជភពេពញេលញៃន�ពះបនទូល។ ពយករ�ីគនែ់តមនបនទូលមកកន�់ទងេ់នះ
េហយគឺជអ�ីែដលបនេធ�—េធ�ឲយ�ទងក់� យជ ពយករមីន ក។់ ប៉ុែន��ទងគឺ់ជភព
េពញេលញៃន�ពះបនទូល។”
78 េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំ�ចប ច កដ់ល់អនកបន។” និយយ “អនកបន
េធ�ឲយ�ទងម់នភពជ�ពះ។”

ខញុ ំនិយយ “�ទងគឺ់ជ�ពះ។”
េហយនងនិយយ “�ទងម់និ�ចជ�ពះបនេទ។”
ខញុ ំបនបែនថមថ “�ទង…់ប៉ុែន��ទងគឺ់ជ�ពះ។”
នងបននិយយ “អនកបននិយយថអនកេជ េល�ពះគមពរី។”
ខញុ ំេឆ�យថ “ខញុ ំេជ ។”

79 នងបននិយយថ “ខញុ ំនឹងប ជ កដ់ល់អនក េ�យ�ពះគមពរីរបស់អនកផទ ល់
ែដលថ�ទងម់និែមនជ�ពះ។”
80 ខញុ ំបននិយយថ “សូមេធ�ករេនះចុះ។ �បសិនេប�ពះគមពរីបនែចងយ៉ង
ដូេចន ះ េនះខញុ ំនឹងេជ ករេនះ េ�យេ�ពះខញុ ំេជ ថ �ពះបនទូលគឺជ�ពះបនទូលដ៏
ពិត។”
81 នងនិយយ “េ �មផ�ូវចុះេ ផនូររបស់��រេតអនកចពីំករេនះ េ កនុង
បទគមពរី យ៉ូ�ន ជំពូកទី11េទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំពិតជចពីំករេនះ អនកនង។”
82 និយយ “ល��ស់ ឥឡូវ េ �មផ�ូវចុះេ  �ទងប់ន�ពះកែន�ង។ �ពះគមពរី
បនែចង ‘�ទងប់ន �ពះកែន�ង។’”

ខញុ ំនិយយ “ជករពិត�ស់�ពះគមពរីបនែចងថ�ទងប់ន�ពះ កែន�ង។”
និយយ “េត�ទងជ់�ពះ េហយ�ពះកែន�ង បនយ៉ងេមច៉?”
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ខញុ ំបននិយយថ “�ទងគ់ឺជមនុស�ធមម�។”

“ជមនុស� េហយមនភពជ�ពះ?”

83 ខញុ ំបននិយយថ “បទ អនក�សី។ អនកមនិបន េឃញេទ។ �ទងគឺ់ជ—ជ
មនុស�កំពុងែតេ  ទីេនះជមយួអនក កំពុងែតយំេ�ក ជមយួនឹងពួកអនកែដល
កំពុងែតយំ�តវេហយ កំពុងែតមនភពេ�កេ ជមយួនឹងអនកែដលមនភព
េ�កេ ។ �ទងគឺ់ជមនុស�។ ប៉ុែន�េ េពល�ទងត់�មង�់ងកយដទ៏នេ់ខ�យ
របស់�ទងេ់ឡង េហយមនបនទូលថ ‘��រេ�កកេឡង’ េហយមនុស�មន ក់
ែដលបន�� ប ់ ចំនួនបនួៃថងេហយេ�កកឈរេ�យេជងរបស់េគេឡង។ ករេនះ
ហួសពីនិស�យ័របស់មនុស�គឺជ�ពះ សថិតេ កនុងខ�ួនរបស់មនុស�។” េតអនក�
�ច េ�បសមនុស� �� បឲ់យរស់េឡងវញិបន គឺ�ពះ? �ទងគឺ់ជេសចក�ីរស់
េឡងវញិ េហយជជីវតិ! �តវេហយ។

84 យបេ់នះេចញេ េលសមុ�ទ េ េពល�ទងគ់ងទី់េនះ េ�យអស់កម� ងំ �ទង់
បនផទំេ ខងេ�កយទូក ជកែន�ងមន �រក�ដបព់នអ់នក ពួក� នឹងេធ�ឲយទឹកជន់
លិច�ទងេ់ យបេ់នះេហយកូនទូកចស់េនះេផ� ងចុះេឡងដូចជដបឆនុក េ
ទីេនះេ េលពយះុៃនៃផទសមុ�ទ។ ពួក�រក�បនគិតថ “េយងបនឈនះេល�ទង់
េហយឥឡូវេនះ។ �ទងក់ំពុងែតផទំ េយងនឹងពន�ិចពួកេគទងំអស់។” អូ�ទងគឺ់ជ
មនុស�អស់កម� ងំ ប៉ុែន�េ េពលមយួរេំពច�ទងេ់�កកឈរេឡង�កេ់ជងរបស់
�ទងេ់ េលែខ�ចងទូកេក� ង នឹងទតេមលនិងមនបនទូលថ “ចូរសងបេ់សង មេ ”
េហយខយល់ពយះុ និងរលក�� បប់ងគ ប�់ទង។់ េនះគឺេលសពីអ�ី ែដលមនុស�េធ�។

85 �ទងគឺ់ជមនុស� េ េពល�ទងឃ់� ន េពលយងចុះមកពីកំពូលភន ំ �ទង់
ែស�ងរកចំែនកនំបុង័ ឬកអ៏�ីមយួ ឬកែ៏ផ�ឧទមពរេដមបេី�យ ប៉ុែន� េ េពល�ទងប់ន
យកនំបុង័�បដំុំនិង�តីពីកនទុយ នឹងចំែអតមនុស��បពំនអ់នកេនះគឺជ�ពះែដល
គងេ់ កនងមនុស�។ �តវេហយ។

86 អូ�គបម់នុស�ទងំអស់ធ� បប់ន�បមូលផ�ុ ំគន េ �ម ភនបំនេជ ថកវ ី
ទងំអស់បនេជ ករទងំេនះ។ េ�យគម នករសង�យ័កវ ីមន កប់ន សរេសរថៈ
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គងេ់ �ទង�់ស�ញ់ខញុ ំេហយសុគតេ �ទងស់េ ងគ ះខញុ ំ
ប ចុ ះេ �ទងយ់កបបខញុ ំេ ឆង យ
រស់េឡងវញិ�ទងឲ់យខញុ ំមនេសរភីពជេរ ងរហូត
ៃថង�មយួ�ទងនឹ់ងមកវញិ អូៃថងៃនសិររីងុេរ ង

87 អុីឌីេភរ ៉េូនត (Eddie Perronet) ែដលចេ�ម ងរបស់គតម់និ�ច លកប់ន។
ជករភញ កេ់ផ�លេ�កមឥទធិពលរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គតប់នកនប់៊ចិ គត់
បនសរេសរពីបទចេ�ម ង ៃនអំ�ច េ េពលគតេ់សរេសរៈ

សរេសរដំេកងអំ�ចៃន�ពះនម�ពះេយសូ៊!
ចូរឲយេទវ�ទងំអស់�កបចុះ
នយំកមកុដ�ជយេឆព ះេ មុខ
អភេិសក�ទងជ់�ពះេលសទងំអស់! (�េលលូយ៉)

88 ជករពិត េនះជអ�ីែដលេយងេជ េល�ទង។់ �តវេហយ។
89 នង�តវែតេជ ស�មបក់រែដលមនិ�ចេ រចួឥឡូវេនះ នឹងស�មបក់រគិត
នេពលបចចុបបនន។ ដូេចនះអនក�តវែតេជ ចំេពះករែដលមនិ�ចេ រចួ េដមបេីឃញ
ពីជីវតិថមី េដមបេីឃញពីអ�ីមយួនឹង េកតេឡង។ ប៉ុែន� េប�ទងប់ន�គ ល់…នងបន
�គ ល់ �ទងថ់ជ�ពះបនទូល បនទ បម់កករ ែដលមនិ�ចេ រចួនឹងេកត មនេឡង
េ�ពះ�ទងគឺ់ជ �ពះ�ទិករ េហយ�ទងគ់ងេ់ ជមយួ �គបអ់�ីៗទងំអស់។
90 “េហយ�គបក់រទងំអស់�ចេ រចួ ស�មបអ់ស់អនកែដលេជ ។” េនះគឺជ
�ពះបនទូល�ទង។់ ប៉ុែន� ករែដលហួសពីនិស�យ័ទងំេនះ�តវបនេបក សែម�ង
េ េពល�ពះបនបំេពញ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �តវេហយ។ េ  េពល�ពះ
បំេពញ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ករែដលមនិ�ចេកតេឡងគឺ—គឺ�តវ បនេបក
សែម�ង។ េ េពល�ពះមនបនទូលករេនះនឹងេកតមនេឡង េហយអនក�ចយ
ក�ពះបនទូល �កេឡកេមលេ កនេ់រ ងែដលមនិ�ចេកតេឡង នឹងេកតេឡង។
ករេនះនឹងេកតេឡងពិត។
91 ប៉ុែន� សូមចងច�ំគបកិ់ចចករទងំអស់ ែដលនងបននិយយ “សូមបែីត
ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ អ�ីកេ៏�យែដល�ទងសូ់មេ កន�់ពះ �ពះនឹង�បទន
ឲយ។” នងបនដឹងថ នង�គនែ់តចងប់ន�ពះបនទូលេចញពី�ទងប់៉ុេ�ះ។ េនះ
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គឺជអ�ីទងំអស់ែដលនង�តវេធ� គឺទទួលនូវ�ពះបនទូល។ ហនឹងេហយ ជេពល ដ៏
ងងឹតរបស់នង េហយ�ពះេយសូ៊បន យងមកនិងករ��ស់េ ។ អូ េតអ�ីែដល
ពួកេគបនេឃញកររស់េឡងវញិ!

ចូរេមលបែនថមេទ តេ កែន�ង�ែដលេពលដង៏ងឹតមកដល់។

92 េពលមតួយមនបុរសមន ក ់េឈម ះថ យ៉ូប ជពយករមីន កក់នុង ចំេនមពយករ ី
ចំ�ស់ជេ�ចនេ កនុង�ពះគមពរី។ គតគឺ់ជមនស�ដ ៏ អ�ច រយមន ក។់ គតម់ន
—មនក�ី�ស�ញ់មកពី�ពះជមច ស់ េហយគតប់ន េធ��គបកិ់ចចករ ទងំអស់
ែដលគតប់នដឹងថ�តវេធ�ដូចេម�ច។ េហយ�រក�មនបំណងចង ់ �កលបង
គតដូ់េចនះ េហយៃថងមយួ �រក�បននិយយេ កន ់�ពះ…�ពះអមច ស់មនបនទូល
េ កន�់�ងំថ “េតអនកេទបនឹងមកពី���ងំ?”

93 ��ងំទូល�ពះអមច ស់វញិថ “អូេទបនឹងេដរកំ�ន�េ េលែផនដី។”

94 �ទងម់នបនទូលថ “េតអនកសេងកតេឃញយ៉ូបជអនកបំេរ របស់េយងឬេទ? គម ន
នរ�មន កដូ់ចគតេ់ឡយ េ េលែផនដី គតជ់មនុស�ល�ឥតេខច ះ។”

95 “អូ” ��ងំទូល�ពះវញិថ “�តវេហយ �ទង�់បទនឲយគត�់គបទ់ងំអស់ េធ�
�គងទ់ងំអស់ស�មបគ់ត។់ ពិត�ស់ គតជ់មនុស�អ�ច រយមន ក។់ ប៉ុែន�សូមឲយ
ខញុ ំ�កលបងគតម់�ង ខញុ ំនឹងផ� ស់ប�ូរអ�ីៗទងំអស់។ េនះគតម់ុខជផ� �រ�ទង់
េ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ទងជ់មនិខន។”

96 �ទងម់ន�ពះបនទូលថ “អនកមនិ�ចេធ�ករ េនះបនេទ។” េនះជទំនុកចិត�
របស់អនកេជ ។ េហតុអ�ី? �ទងគ់ម នែដនកំណត។់ �ទងគឺ់ជជីវតិអស់កលប។ �ទង់
�ជបពីទីប ច ប�់ងំពីករចបេ់ផ�មមកេម�ះ។ �ទង�់ជបថ��ងំ មនិ�ចេធ� ករ
េនះបនេឡយ។ ដបតិ�ទងជ់�ពះបនទូល�ទង�់ជបថ យ៉ូប �ចេធ�បន។

97 ឥឡូវេនះ សូមចងចពីំយ៉ូប �បន�យគតេ់�យជំងឺបុស� សម� បកូ់ន
របស់ គត ់ យកអ�ីៗទងំអស់ែដលគតម់ន។ សុខភពរបស់គតក់ធ៏� កចុ់ះ។
សូមបែីតអនក កំ�ន�ចិត�គតម់កកម៏និ�ចជួយគតប់ន មនែតបេនទ សគតថ់
មនបប �កក់ំបងំ។ េហយយ៉ូបចំ�ស់មន កេ់នះ សថិតេ កនុង�ថ នភពែបប
េនះ រហូតដល់គតម់នករឈចឺប។់
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98 ជដំបូង អនក�តវែតទទួលបនករឈចឺប។់ អនក�តវែតទទួលបនម�ង េ
�ថ នភពែដលអនកអស់ផ�ូវេដរ។

99 យ៉ូប បនដល់កែន�ងែដលអស់ផ�ូវេដរ េ េពលែដលគតន់ិយយថ “សូម
េ�យៃថងកំេណ តរបស់ទូលបងគំ�តវប�� �។ សូមកុំឲយ�ពះ�ទិតយរះ េហយ
�ពះចន័ទ មនិរះេ េពលយប ់សូមកុំឲយេឈម ះរបស់ខញុ ំ�តវបនេគេ េឡយ។” េហយ
េ កនុងេសចក�ីទុកខ�ពយេនះ �ពះេយសូ៊កប៏នយងមកជមយួែដរ។ �ទង ់ បន
ទតេមលចុះេ�កម េហយមនបនទូលថ “ខញុ ំេឃញមនុស�មន ក ់ ដូចជផក  ែដល
�សេពន�� ប ់េហយ�បនរស់េឡងវញិេ រដូវរងរ។ �បសិនេបផក ស�ិត �សេពន
�នឹងរស់េឡងវញិេ�យ�រទឹក។” �ទងប់នេឃញ �គបរ់កុខ� ស�ទងំអស់ �ច
រស់េឡងវញិ ប៉ុែន�បនទូលថ “មនុស�បនេដកចុះ េហយបតប់ងវ់ ិ ញ ណេតេគ
េ �?” គតប់នដឹងថ គតជ់មនុស�ចស់មន ក។់ គតនិ់យយថ “កូន�បស
របស់គតយ់ំេ�កចំេពះគត ់ែតគតម់និយល់េឡយ។ អូ សូម�ពះអងគេម�� �ក់
ទូលបងគំ េ កនុងផនូរេហយរក�ទូលបងគំេ កែន�ងសមង ត ់ រហូតដល់�ទងស់ងប�់ពះ
ពិេ�ធ។ េហយសូម�ងំទូលងគំ និងកំណតេ់ពលដល់ទូលបងគំ។ េយងបនេ …”
េហយបន�ករនិយយែបបេនះ។ គតស់ថិតេ ទីប ច បៃ់នទុកខ �ពយរបស់គត់
“េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡង? ស�ឹកេឈ�ស់នឹង�តឡបែ់�ប ជេដមេឈេឡងវញិ
ផក រកីេឡងម�ងេទ ត �គបអ់�ីៗ ទងំអស់បនរស់េឡងវញិ ប៉ុែន�ឯមនុស�វញិបន
េដកចុះេហយបតប់ងវ់ ិ ញ ណ!” គតម់នទុកខ�ពយ។ គតម់និដឹងថេតនឹងមនអ�ី
េកតេឡងចំេពះគត ់េ កនុងសមយ័កលេនះ។

100 េ េពលគតប់នេធ� �ពះេយសូ៊បនយងមកជមយួគត។់ �ពះបន ចង�ុល
កបលរបស់គតេ់ កនេ់មឃ េហយគតប់នេឃញ�ពះេយសូ៊យងមក េ ៃថង
ចុងេ�កយ។

101 កនុងេពលៃនភពងងឹតេនះគឺេ េពល�បពនធរបស់គត ់ បននិយយថ
“សូម�កប់�� ��ពះជមច ស់ េហយ�� បេ់ ចុះ” ប៉ុែន�គតេ់ ែតនិយយថ
“អូននិយយដូចជ�សីមនិដឹងខុស�តវ។ េយងទទួលសុភមងគលពី �ពះជមច ស់
យ៉ង� េយងក�៏តវែតទទួលទុកខេវទនពី�ពះអងគយ៉ងេនះែដរ សូមសរេស
រដេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់។” េទះបីជ�បពនធ របស់គតប់ន េធ�ឲយគត់
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បកទឹ់កចិត�។ �កមជំនំុរបស់គតប់ន េធ�ឲយគតប់កទឹ់កចិត�។ �គបគ់ន បនេធ�ឲយ
គតប់កទឹ់កចិត�។
102 េ កនុងេពលៃនភពងងឹតេនះ គតម់និដឹងថគតម់ក ពីកែន�ង�េឡយ
�ពះេយសូ៊បនយងមកជមយួគត។់ បនទ បម់កគតប់នែ�សក េឡងថ “ប៉ុែន�
ខញុ ំដឹងថ�ពះែដលេ�ះខញុ ំ�ទងម់ន�ពះជនមគងេ់ �ពះអងគឈរេ េលែផនដីេ
ៃថងចុងេ�កយ។ េហយេទះបីជដងកូវែសបកបំផ� ញ�ងកយេនះ កខ៏ញុ ំនឹងេឃញ
�ពះភ ក��ពះជមច ស់អងគែដលខញុ ំធ� ប�់គ ល់។” េ កនុងៃសបងងឹតអនធកលេនះ
បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊យងមកជមយួ។ �តវេហយ។
103 ម៉ូេសស�មបេ់�កម៉ូេសភពងងឹតមកចំេពះគត ់កនុង�បេទសអុី��ែអល។
គតេ់ កនុងជួរៃនភរកិចច ជួបជមយួ�ពះេ  ឯគុេមព ត េហយមនបនទូលថ “អញ
ជ�ពះដជ៏�ពះ។” គតប់នចុះ�តឡបម់កវញិ េហយបន�បឆងំ�គប�់គែក�ងក� យ
ៃនយ៉ែណសនិង យ៉មេ�បសែដលបនេធ�ពុតកនុងកិចចកររបស់គត។់ ករទងំេនះ
គតប់នឈរកនុងេសចក�ីពិតេ  កន�់ពះជមច ស់។ េ ទីបំផុតគតប់នេធ�ឲយ
អុី��ែអលេជ ។ េហយេ �តងក់ែន�ងេនះេហយ គតប់នចកេចញពី�បេទស
េអស�ុបី េធ�ដំេណ រេឆព ះេ —េ កនទ់ឹកដីសនយ ជកែន�ងែដល�ពះបនមន
បនទូល “អនក�ល់គន �តវមកេគរពបំេរ េយងេ េលភន។ំ” េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ េ�កម៉ូេស បនដឹងថគត�់តវែតេ កនភ់នេំនះ។ �ែមន៉។ �ពះអមច ស់
បនមនបនទូលដូេចន ះ! គម នេស�ចផេ�៉ន��ចសម� បគ់តប់នេឡយ។ គម ន
មរ��ងំ��ចសម� បគ់តប់នេឡយ។ គម នអ�ីែដល�ចសម� ប ់គតប់ន
េឡយ។ គតក់ំពុងែតេធ�ដំេណ រេឆព ះេ កនភ់នេំនះ។ �ែមន៉! �េលលូយ៉! ខញុ ំ
មន�រមមណ៍ថមន�ពះ។ គតក់ំពុងែតេឆព ះេ កនភ់នេំនះ។
104 ដូេចនះេតេយងសថិតេ េលផ�ូវៃនសិរលី�! គម នអ�ី�ចប ឈបេ់យងបនេឡយ។
គម នេទ េ�ក។ �ពះអងគកំពុងសែម�ង�ពះបនទូលពិតរបស់�ទង។់ ខញុ ំមនិខ�ល់ ថនឹង
មនអ�ីេកតេឡងេទ �ទងនឹ់ងេធ�កិចចករអស់ទងំេនះ េ�យរេប ប�ទង។់ បទ។
105 េ �មផ�ូវរបស់គត ់ ជផ�ូវដ�៏តឹម�តវៃនកិចចកររបស់គត។់ �តងេ់នះេហយ
គឺជគត ់ េ ែកបរចេន� ះៃនភន។ំ គតប់ន�� បនឹ់ងឮសេម�ងែ�សកេ ពីេ�កយ
គត។់ េតេនះគឺជអ�ី? រេទះចំបងំរបស់េស�ចផេ�៉ន ជមយួនឹងកងទព័�បព់ន់
អនក មកេ�យបំពកេ់�យេ�កះែដក លំែពង នឹងរបស់ជេ�ចនេទ ត េដមបនីំ
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ពួកេគមកជិៈជននិ់ងជនឈ់�។ី មនសមុ�ទ�កហមមយួបិទផ�ូវជិត។ េតគតប់ន
េធ�អ�ី? គតប់ន—…បនសថិតេ កនុងទុកខ�ពយ។ �បជជន ទងំអស់បនែ�សក
េឡង “អូ េយងេ ទីេនះេហយ។ េស�ចផេ�៉ននឹងសម� ប ់េយង �វរបស់�ទង ់នឹង
ចកស់ម� បេ់យង។ កូនរបស់េយងទងំអស់នឹង �តវ�� បេ់ ទីេនះេ កនុង�ល
រេ��ថ ន។”

េ�កម៉ូេសបនែ�សកយំ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ!”
106 បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊បនបង� ញអងគ�ទង។់ �ទងគឺ់ជដំុេភ�ង។ �តវេហយ។
�ទងយ់ងមក េហយ�ទងេ់ ចេន� ះរ�ងគតនិ់ងេ�គះថន ក។់ �ែមន៉។
�ទងគឺ់ជអនកចរចររបស់េយង។ �ទងគឺ់ជ�ជញ ក�� ល �ែមន៉ �ទងជ់
អនកស�មបស�មល។ េ ទីេនះេហយែដល�ទងប់នគងេ់  កំពុងែតគងេ់  ភព
ងងឹតដល់ជនជតិេអហ�ុបី ស�មបអ់ស់អនកែដលកំពុងែតពយយម េដមបេីធ�េរ ង
អ�ីមយួអំពីករេនះ។ �ទងគឺ់ជពន�ឺស�មបព់ួកេគ េដមបេីដរេ មុខ។ បនទ បម់ក
េពល�ពឹក េ េពលខយល់ចបេ់ផ�មបកខ់� ងំេ យបេ់នះ បនទ បម់កេត�ទងប់នេធ�
កិចចករអ�ី? �ទងប់នយងមកជទ�មងដូ់ចដំុេភ�ង។
107 អនកេ�បសេ�ះ �ទងេ់ ែតជដុំេភ�ងេនះ។ �តវេហយ។ េ េពល�ទង់
គង ់ េ ែផនដី �ទងប់នមនបនទូលថ “ខញុ ំមកពី�ពះជមច ស់ េហយខញុ ំនឹងេ ឯ
�ពះជមច ស់វញិ។”
108 េហយបនទ បពី់ករសុគតរបស់�ទង ់ ករប ចុ ះ កររស់េឡងវញិ និងករេ�ះ
េឡង។ េ�ក�វក័ប៉ុល េ �មផ�ូវ េ កន�់កង�ម៉ស គត�់តវបន�យ
ផ�ួលេ�យដុំេភ�ងេនះ។ សូមចងចថំ គតគឺ់ជជនជតិេហេ�ព។ គតម់និ�ច
និយយ ែបបេនះេឡយ…គតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់េត�ទងជ់នរ�?”
អក�រធំ �ពះ-អ-មច -ស់ អុីឡូហុីម។ “េត�ទងគឺ់ជនរ�ែដលខញុ ំេធ�ទុកខបុកេមនញ?”

�ទងប់នមនបនទូល “ខញុ ំគឺជ�ពះេយសូ៊។”
109 �ែមន៉! �េលលូយ៉! �ទងជ់ទីចបេ់ផ�ម នឹងជទីប ចប។់ �ទងម់និែ�ប�បល
េឡយ។ “បន�ិចេទ ត ពិភពេ�កនឹងមនិេឃញខញុ ំេទ តេឡយ ែតអនក�ល់គន  នឹង
េឃញខញុ ំ ខញុ ំេ ជមយួអនក�ល់គន  និងកនុងអនក�ល់គន ផង។” ដំុេភ�ងដែដល គឺជ�ពះ
ដែដលកំពុងេធ�ករដែដល ជមយួ នឹងេសចក�ីសនយដែដល �ែមន៉ េធ��ពះបនទូល
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របស់�ទងេ់បកសែម�ង។ “ខញុ ំគឺជេសចក�ីរស់េឡងវញិេហយជជីវតិ ខញុ ំគឺជ�ទង់
កលពីមុន កជ៏�ទងឥ់ឡូវ េហយគឺជ�ទងែ់ដលនឹងយងមក។” �តវេហយ។
បទ។

“ពួកឰយុេករបស់េយងបរេិភគនំម៉� េ �លរេ��ថ ន។”
110 �ទងប់នមនបនទូលថ“ពួកេគ�គបគ់ន បន�� ប។់ ប៉ុែន�អញជ�ពះដជ៏
�ពះ។” ម៉ូេស…េ កនុងេភ�ងៃនគុេមព តៃ�ព េនះគឺជអញេហយ។ �ទងគឺ់ េ ែត
ជអញ មនិែមនជអញពីមុន គឺអញ បចចុបបននកល �គបេ់ពលេវ�។
111 េយងបនរកេឃញេ �តងេ់នះថ េ�កម៉ូេសបន�តឡបម់កវញិេ កែន�ង
�ជងេនះ េហយ�ពះេយសូ៊បនយងចុះមក។ ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនែចងថ
ថ“េ�កម៉ូេសេគរព—ករ�បមថរបស់�ពះ�គិស�ធំជង�ទពយសមបតិ� ននេ
�សកេអសីុបេ េទ ត។” ករ�បមថៃន�ពះ�គិស�! �ពះ�គិស� ជអងគែដលចកេ់�បង
�ងំ។ �ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះ។ េទវ� អនក�ន�ពះគមពរីដឹងថ េទវ�គឺជ
�ពះ�គិស�។ េហយ�ទង ់ គឺគងេ់ �លរេ��ថ នេនះ េហយ�ទងប់នបង� ញអងគ
�ទង ់ េ កនុង ទ�មងែ់ដល ែដល�ទងច់ងេ់បកសែម�ងមក។ សិររីងុេរ ងេ កន់
�ពះអមច ស់។
112 �ទងយ់ងមកេ ៃថងេនះ ជទ�មង ់ដូចជ�ពះ�គិស� េបកសែម�ងពី�ទង។់
113 �ទងប់ន�បបព់ួកេគថ �ទងនឹ់ងនយំកពួកេគេចញ។ �ទងគឺ់កំពុងែតេធ�
កិចចករេនះ។ េ ទីេនះេហយែដល�ទងយ់ងមក េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
េដមបបីង� ញ�។ េហយបនទ បពី់�ទងប់នយងមក ដូចែដល�ទងប់នេធ�េ កន់
ម៉ថ បនទ បម់ក�ទងប់នេ ។ �ទងម់នបនទូលថ “ម៉ូេសេហតុអ�ីបន ជែ�សក
អង�រេយងដូេចនះ? ចូរ�បបកូ់នេ អុី��ែអលឲយេចញដំេណ រេ ។” ភពងងឹតេនះ
សមុ�ទ�កហមបនែញកជពីរ េហយពួកេគបន េធ�ដំេណ រឆ�ងកត ់ករេធ�ដំេណ រ
របស់ពួកេគេដមបបីំេពញ នូវ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �តវេហយ ភពងងឹតរបស់េ�ក
ម៉ូេស �ពះេយសូ៊យងមកជ មយួគត។់ េយងមនេពលេវ�េហយឥឡូវេនះ…
េហយ�ទង ់បនេ េ�កម៉ូេស។
114 េយងចងទ់ញករយកចិត�ទុក�ករ់បស់អនក េ កនម់នុស�តូចមន កេ់ទ ត។
េឈម ះរបស់គតគ់ឺៃយរ៉សូ។មនមនុស�ដូចគតជ់េ�ចន�ស់នេពលបចចបបនន។
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គតគឺ់ ជអនកមនជំេន ដ�៏កក់ំបងំ។ គតប់ន�ស�ញ់�ពះេយសូ៊។ គត់
បនឮ ពី�ពះេយសូ៊។ គតប់នេជ េល�ទង។់ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ គតប់នចូលរមួ
េ កនុង�កមមយួរចួេ េហយ។ បទ។ គត—់គត—់គត—់គត�់គនែ់ត…គត់
មនិេចញមក នឹងបង� ញពីករេនះេឡយ។ គតប់នេជ  ប៉ុែន� គតម់និ �ច
បង� ញពីជំេន េឡយ ដូេចនះេហយ គតប់នចូលរមួជមយួនឹងអនក មនិមនជំេន ។
ប៉ុែន�គតពិ់តជេជ េ េល�ទង។់
115 អនកដឹងេទ េ េពលមនុស�មន ក ់សថិតេ កនុងលកខណៈែបបេនះ េពលខ�ះ�ពះ
នគំតេ់ បង� ញ។ �គឺសថិតេ កនុងទុកខ�ពយ េ េពលេយងបង� ញពីលកខណៈ
របស់េយងពីអ�ីែដលជេយងពិត។
116 ដូេចនះ េនះេហយគឺជគត ់ែដលគតប់នចូលរមួជមយួអនកែដលមនិេជ  រចួ
េ េហយ េហយគតប់នេធ�ករកន�ងមក នឹងបន�កេ់ឈម ះរបស់គតេ់  កនុង
េស វេ នឹងជេ�ចនេទ ត។ េហយគតគឺ់ជបូជចរយមន ក ់េហយគត—់គត�់គន់
ែតពិបកកនុងករ�រភព េ�យេ�ពះគូប៉ុង��រ។ ដូេចនះ ែតគតេ់ ែតេជ េល
�ពះេយសូ៊។
117 ៃថងមយួ កូន�សីតូចរបស់គតប់នឈ។ឺ អូ ខញុ ំេអយ។ គតគឺ់ជ មនុស� ែដល
មនិមនករសង�យ័ �បសិនេបគត…់ដូេចន ះ គតនឹ់ងេ �គេពទយ។ �គេពទយនឹង
ចូលមក កនកូ់នតូចេនះ។ ជំងឺ�គនេក� របស់នង កនែ់តធងនធ់ងរេឡង ធងនធ់ងរ
េឡង។ បនទ បពី់មយួសនទុះេ�កយមក នងកនែ់តេក� េឡងៗ ចុងេ�កយនង
កនែ់តខិតជិតេសចក�ី�� បេ់ហយ។ គតស់ថិតេ កនុង េសចក�ីទុកខ�ពយ។ គត់
�តវែតេធ�អ�ីមយួ។ គត—់គតម់និដឹងថនឹង�តវេធ�យ៉ង ដូចេម�ចេឡយ។ េពលេនះ
គតគិ់តថ “�បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តរក�ទងេ់ឃញ កែន�ង�កេ៏�យែដល�ទង់
គងេ់ ។” េពលេនះ គតនឹ់ងមនិរងច់រំហូត ដល់េពលយបេ់នះេឡយ ដូចជ
េ�កនីកូេដមបនេធ� េដមបេីធ�ករ សនទនជសមង ត។់ ជេពលែដល�តវេធ� ជ
េពលែដលគត�់តវបេ ចញសកមមភព េហយគត�់តវែតេធ�កិចចករេនះ។
118 េហយ ខញុ ំគិតថ បងប�ូន�បស�សី េ ទីេនះកដូ៏ចគន ែដរ។ ជេពលែដល
�តវ បេ ចញសកមមភពេហយ។ ជេពលែដល�តវ េជ  ឬកម៏និេជ ។ េនះគឺជ
ករែបងែចក បនទ តដ់ល់�គបម់នុស��បស នឹងមនុស��សី។ ជេពលដល់�គបកុ់មរ
ទងំអស់។ េពលខ�ះ េ េពលអនកបនឆ�ងកតប់នទ បេ់នះ មនករែតមយួគត់
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ែដលេ សល់ េនះគឺជករកតេ់ទស េ េពលអនកឆ�ងកតរ់�ង េសចក�ីេម��
នឹងករ កតេ់ទស ជេពលែដលអនកបនឆ�ងកតប់នទ តេ់នះេហយ។

119 សូមចថំ គតស់ថិតេ កនុងេសចក�ទុីក�ពយ។ គតម់និដឹងថ�តវេធ�អ�ីេនះ
េទ។ បូជចរយគតឈ់រេ ទីេនះ �គបទ់ងំ �គទងំអស់បនឈរជុំវញិគត។់ អនក
រមួជំេន គឺេ ជមយួនឹងគត ់ទងំអស់អងគុយ ចុះេ ទីេនះ កំពុងែតេមលកូន�សី
តូចរបស់គត�់� ប។់ �គេពទយកំពុងែត ឈរេ ខងេ�ក េ�យ េ�បៃដ ៃដរបស់
គតញ័់រ “ខញុ ំបនឲយ�គបថ់ន ទំងំអស់ ែដលខញុ ំបន�គ ល់ េហយេ ែត…”

120 េឃញេទ គឺ�ពះេយសូ៊ ែដលេធ�កិចចករ�គបេ់ពលទងំអស់។ �ពះេយសូ៊ បន
កំពុងេធ�កិចចករេនះ េ�យមនបំណង េដមបនីយំក លកខណៈ របស់អនកេជ
តូចមន កេ់នះ។ បនទ បម់ក ខញុ ំបនេឃញគត ់ ពកម់កួេខម របស់គត ់ េហយបន
ពក�់វជបូជចរយរបស់គត។់

“េតអនកកំពុងេ �?”

121 “ខញុ ំ…ខញុ ំបនឮថ �ទងយ់ងចុះ�មទេន�។ ខញុ ំនឹងេ �មរក�ទង!់” អូ ខញុ ំេអយ!
�ទង ់េចញេ ឆង យបតេ់ហយ!

122 េ កនុងេពលៃនេសចក�ីទុកខ�ពយ គត�់តវែតេធ�ករសេ�មចចិត� ឲយកូន របស់
គត�់� ប ់ឬកគ៏តប់នដឹងថេនះគឺជករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូល។ គត ់គឺជ
បូជចរយមន ក ់េហយគតប់ន�ន�ពះបនទូល េហយគតប់នដឹង ថ េនះគឺជ�ពះ
េបកសែម�ង។ �ពះអមច ស់គងេ់ ជមយួ �ពះ�គិស�ជករផ�ះផ�េ�កិយេ កន់
�ទង។់ គតប់នដឹងថ គត�់តវបន បងខំេ កនប់ � ។ គត�់តវែតេធ�ឲយមន
កំហុស ឲយកូនរបស់គត�់� ប ់ ឬកប៏ង� ញពីជំេន  របស់គត។់ េ េពលគត់
មនទុកខ�ពយេនះ គឺជេពលែដល �ពះេយសូ៊េហ ប នឹងយងមកេហយ។ គត់
បនេ ជួប�ទង។់ គតនិ់យយថ—គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេ ជមយួ�ទង់
េធ��មអ�ីែដល �ទងម់នបនទូល។” េហយេ �មផ�ូវ មនមន ករ់តម់ក េរ ង��កក់
េកតេឡងទីេនះ។ គតេ់ធ�ករ�រភព ថគតប់នេជ េល�ទង។់ គតប់នផ� ច់
េចញេ�ក �សន េ�យខ�ួនគតផ់ទ ល់ េហយបនបង� ញខ�ួន របស់គតេ់ �ម
ទី�ធរណៈ ែដលថគតជ់អនកេជ េល�ពះេយសូ៊។



28 �ពះបនទូលជសេម�ង

123 េ ទីេនះមន មន កប់នរតម់ក បននិយយថ “កុំរខំនេគេឡយេ�យេ�ពះ
កូន�សីរបស់អនកបន�� បេ់ហយ។ នងបន�� ប ់កលពីម�លិមុញិ។ នងបន
�� បប់តេ់ហយ។ កំុលងងជ់មយួនឹងករេនះ េទ តអី។”
124 េហយ អូ េបះដូងរបស់គតដូ់ចជ�តវធ� កចុ់ះ។ ប៉ុែន�គតប់ន�កេឡកេមល
េហយបនេឃញ�ពះេន�តរបស់�ពះេយសូ៊ �ទងម់នបនទូលថ “េតខញុ ំ មនិបន
និយយេ កនអ់នកេទឬ? កុំភយ័ខ� ចេឡយ �បសិនេបអនក ចងេ់ឃញ សិររីងុេរ ង
របស់�ពះជមច ស់។ េតអនកខ� ចអ�ី? ខញុ ំបន�បបអ់នកេហយ ខញុ ំនឹងេ ជ មយួអនក។”
125 �ទងប់នមនបនទូលថ �ទងនឹ់ងយងមក។ �ទងប់នមនបនទូលថ �ទង់
នឹង េធ�កិចចករេនះ េ ទីេនះេហយែដល�ទងក់ំពុងែតេធ�។ �ែមន៉។ �ទងប់ន
មន បនទូលថ �ទងនឹ់ងេ�បសឲយរស់េឡងវញិ េ ៃថងចុងេ�កយ េហយេធ�កិចចករ
ទងំ េនះ ដូចែដល�ទងប់នេធ� ដូចែដលេយងបន�នកលពីយបម់ញិ នឹងបន
ពិភក�។ េនះគឺជអ�ីែដល�ទងក់ំពុងែតេធ�។ េតអនកេ ខ� ចអ�ីេទ ត?
126 សូមចថំ េ េពល�ទងប់នយងមក េហយ�ទងប់នេ នងពីេសចក�ី
�� ប។់ �ទងប់ង� ញអងគ�ទងេ់ឡង នឹងបនេ នងពីេសចក�ី�� ប។់

មនុស�ចស់ខ� កម់ន ក ់បរទីេម េពលមយួ ជេពលងងឹតរបស់គត។់
127 �ពះេយសូ៊យងចុះេ កនទី់េនះ បនេរ បចំករផ�យដំណឹងល� ��រ
េពល�ពឹករបស់មនុស�េ ទីេនះ េ កនុង—កនុង�កងេយរខូី េហយ�ទងប់នឲយ
េ�ក�េខចុះមកេ ទីេនះ។ �ទងប់នជួបគតេ់ េលេដមេឈមយួ េ
�មផ�ូវ។ ដូេចនះ េ េពល�ទងប់ន…�ទងម់និបនេរ បចំអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ ខញុ ំ
ដឹង�បកដ�ស់។ េឃញេទ? ដូេចនះ េ េពល�ទងប់នយងចុះេ ទីេនះ េហយ
�ទងប់ន—�ទងប់នជួប�េខ េ�ក�េខកប៏នេ ជមយួ�ទង។់
128 បរទីេម មនុស�ចស់ខ� កម់ន ក ់បនខ� ក�់ងំពី គតេ់ កុមរេម�ះ។ ដូចេនះ
គតប់នគិតថ �ពះេយសូ៊នឹង�ចផ� ចរ់នងំេនះេចញបន េហយគតប់នកំពុង
ែតរងច់។ំ បន�ិចេ�កយមក គតប់នឮសេម�ងជេ�ចន េហយ�គបគ់ន បនមកជ
មយួែដរ។
129 េហយគតប់នឮបូជចរយនិយយ “េហ! េហ �ទង ់ �ទង ់ កំពុងែតេឡងេ
េលភនទីំេនះ! េត—េត—េត…េយងឮថ�ទងប់នេ�បសមនុស��� បឲ់យរស់ េឡង
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វញិ។ េយងមនកែន�ងប ចុ ះសពេពញេ ទីេនះ។ �បសិនេប�ទងជ់ �ពះេមស�ុ ី
�បសិនេប�ទងជ់�ពះេមស�ុ ី សូមយងមកទីេនះ េហយេ�បសមនុស� �� បទ់ងំ
អស់េនះឲយរស់េឡងវញិផង។”

130 អនកដឹងេទ�រ�ងំេ ែតមនជីវតិដែដលេឃញេទេ កនុងទ�មងៃ់ន�សន
ជវធីិដូចគន ។ េឃញេទ?

131 “�បសិនេប �ទងជ់�ពះេមស�ុ ី េយង…�ទងេ់�បសមនុស��� បឲ់យរស់េឡង
វញិ េយងមនកែន�ងប ចុ ះសពេពញេ ទីេនះ។ សូមយងមក។” េហយ អូ �គប់
គន កំពុងែតែ�សក។ សែ�មកមយួកំពុងបន�ឺេឡង “ហូ��ពយករ!ី” សែ�មក
មយួេទ ត ែ�សកថ េនះ េនះ ឬក៏ េផ�ងេទ ង ។ ដូចជ�ចបូក�ចបល់!

132 មនុស�ខ� កម់ន កេ់នះ បនគិតថ “អូ ខញុ ំមនិបនជួប�ទងេ់ទ។ �ទងយ់ងចុះ
េ កនទី់េនះ េហយខញុ ំគិតថ �ទងនឹ់ងយងមកទីេនះ។ ខញុ ំ�តវបន�កេ់
ទីកែន�ងខុសេហយ។” េហយគត�់តវែតែ�សកេឡង។ គត ់ គិតថ “�បសិនេប
�ទងជ់�ពះបនទូល �ទងគឺ់ជ�ពះ �ទង�់តវែតជ�ពះ។” ដូេចនះ “ឱ�ពះេយសូ៊ជ�ពះ�ជ
វង��ពះបទ�វឌីេអយ សូម�ណិតេម�� ទូលបងគំផង!” េ កនុងេពលដឈ៏ចឺប់
េនះ គតប់នែ�សកេឡង។

133 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊ �បសិនេប�ទងប់នកតសំ់គល់េ ទីេនះ គឺេ ទី�កង
េយរខូី។ ជកែន�ងែដលពួកេគបននិយយថ គតប់នកំពុងែតអងគុយ គតស់ថិត
េ ចមង យមយួរយ�សិបយ៉ត ពីកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊គងេ់ ។ ជមយួនឹង
មនុស��បព់នន់ក ់េ ជំុវញិ�ទង។់ �ទងម់និ�ចឮបុរសេនះយំេឡយ។ េទ ប៉ុែន�
�ទងប់ន�ជប។ �ទងប់នឈប។់

134 ខញុ ំចងែ់ចកចយ េ យបេ់នះ “បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊បនឈប។់” អូ! “បនទ ប់
មក�ពះេយសូ៊បនឈប”់ អូ!

135 ប៉ុែន� េ េពលែដល�ពះេយសូ៊បនឈប ់េតេនះគឺជអ�ី? គតប់នែ�សក េ
�ទង។់ “េ�ក�គមកេហយ។ កុំភយ័�ពយេឡយ” ពួក �វកបននិយយ “គត់
បនេ �ទង។់ គតក់ំពុងែតេ �ទង។់” សូមេ  គតេ់ចញពី�កមមនុស�មក។

�ទងប់នេធ�ករដែដលឥឡូវ េត�ជបនទុកេទ? េឃញេទ?
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136 “េ �� យបនមក និងេ អនក�ល់គន ។” េហយ�ទង ់ កំពុងែត��ស់ េ
ពី—ពីភពខ� ក ់ េ ភ� ឺ ពីភពងងឹត េ ពន�ឺ។ េហយ�ទង ់ បន��ស់េ  គត់
ពីេសចក�ី�� បឲ់យរស់េឡងវញិ។ “េ �� យបនមក នឹងបនេ អនក�ល់គន ។”
េហយេ េពល�ទងប់ន��ស់េ គត ់�ទងប់នឲយគត ់ភ�េឺឡងវញិ។

137 េកមង�សីមន កែ់ដលមនសមព ធឈមេឡងខពស់ េពលមយួនងបនេឡង
េ េលភន ំ នឹងបនចំ�យលុយជេ�ចនរបស់នង ជមយួនឹង�គេពទយ។ គត់
គម នករសង�យ័អ�ីេទ ពួកេគបនលក—់របស់រមួ។ ពួកេគបនលក—់ែ�សចមក រ
នឹងបន�កប់ ច ំ�ទពយសមបត�ិ។ ពួកេគបនចំ�យលុយទងំអស់ ជមយួនឹង
�គេពទយ គម ន�គេពទយ�មយួេធ�ឲយនងសះេសប យេឡយ។ នងកន ់ ែតធងនធ់ង
រេឡងៗ។ ឈមេ ែតមនិឈបហូ់រេ�ះ។ េ ែត េ ែតហូរ រហូត នងកនែ់ត
ធងនធ់ងរេឡង ធងនធ់ងរេឡង។

138 េហយៃថងមយួ ខណៈេពលកំពុងែតអងគុយតបញដំបញ េ េលកំពូល ភនពីំ
កែន�ងែដលនងរស់េ  គតប់ន�កេឡកេមលេ េ�កមេ �ម�ជលងភនេំហយ
នងកប៏នេឃញទូកមយួមក។ �គបគ់ន កច៏បេ់ផ�មរត“់ហូ��ដល់ពយករ!ី”

139 នងបនឮអំពី�ទង។់ ជំេន បនមកពីករឮ។ ឥឡូវេនះនង នយិយថ “ខញុ ំ
នឹងចុះេ  េដមបេីមល�ទង។់”

140 េហយេ េពលនងបន េដរចុះមកទីេនះ នឹងបនឮជេលកដំបូងពី�ពះ
បនទូលរបស់�ពះអមច ស់ែដលបនេបកសែម�ងជ�ចឈ់មមន អ�ីមយួអំពី
ករ មនបនទូល នឹងករេមលរបស់�ទង។់ េនះនងកដឹ៏ងថគឺជ�ទងេ់ហយ។
ហនឹងេហយ។ “អូ េបខញុ ំ�គនែ់តេធ�វធីិ�ឲយ�ទងច់ប�់រមមណ៍ ឬេបសិនខញុ ំ�ច
ពល់�វ�ទងេ់�យរេប ប�មយួ!” េហយនងបនេដរកត�់កមមនុស� និង
បនពល់ជយ�ពះព ស��ពះអងគ។

141 ឥឡូវេនះ សូមចថំ េនះគឺមនិែមនមកពី�មមៃដរបស់នងេទ ែដលេធ�ឲយ
�ទង�់ជប។ មនិែមនេទ ពីេ�ពះ�វរបស់ពួកប៉េលសទីនធ� កចុ់ះ�ច ់ ពីគន មក។
េហយ�ទង…់ពួកេគ-…

េ�កេព�តសបននិយយថ “�គបគ់ន សុទធែតបនពល់�ទង។់”
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142 �ទងប់នមនបនទួលថ “ប៉ុែន� េនះគឺ�ខុសពីករពល់ធមម�។ ខញុ ំយល់ចបស់
ខញុ ំបនចុះេខ�យ។”
143 �ពះេយសូ៊ បនយងមក។ លុយរបស់នងបនបតប់ងអ់ស់ �គបរ់បស់អ�ី
ៗ ទងំអស់�តវបតប់ងអ់ស់ ប៉ុែន�េ កនុងេពលៃនភពងងឹតេនះ េ េពលឈម
មនិឈបហូ់រ េហយ�គេពទយមនិ�ចប ឈប�់បន �ពះេយសូ៊យងមក។ េហយេត
កិចចករអ�ី ែដល�ពះេយសូ៊បនេធ�? �ទងប់នេ នង។ �កេឡកេមល ជំុវញិ រហូត
ទល់ែត�ទង ់បនរកនងេឃញ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “នងមនប �  ឈម
ប៉ុែន��បនឈបហូ់រេហយ។”
144 “�ទងដូ់ចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ នឹងជេរ ងរហូត។” “េ �� យបនយង
មក និងេ អនក។ �ទងប់នមក េហយ�ទងប់នេ ។ �ទងប់ន េ នងឲយមន
សុខភពល�េឡងវញិ។”
145 ស�ីមន កេ់ ឯអណ�ូ ង ែដលេយងបននិយយកលពីយបម់ញិ ក�ីសងឃមឹ
ទងំអស់�តវបនបតប់ង។់ �បែហលជ ប�ីទី�បរំបស់នងបនចកេចញពី នង
េ  េហយនងេទបែតទទួលយកប�ីទី�បមំយួេ យបេ់នះ េហយនង—នង
មនករសង�យ័តិចតួចចំេពះគត។់ �មសីលធម ៌ នងបនបតប់ង ់ រចួេ
េហយ។ នងចងក់� យជ ស�ីដពិ៏ត�បកដ នងមនិមនករសង�យ័នងបន�ន
ពី�ពះគមពរី។
146 េហយនងបនេ ជមយួេ ទីេនះ េ រហូតដល់េម៉ង១១ គត។់ នងមនិ
�ចមកដល់េ  េពល�ពឹក�ពលឹមបនេឡយ េ េពល ែដល ស�ី�តឹម�តវមក។
េហយពួកេគបនេរ ងចំទឹកទូលេ េលកបលរបស់ពួកេគ ជមយួនឹងក�ម េហយក៏
េចញេ ។ ដូេចនះនងមនិ�ចមកជមយួនឹងពួកេគបនេឡយ។ ពួកេគ ពួកេគ
បនែញកេចញេ ៃថងេនះ �តវ និងខុសមនិ�ចរមួ ប ជូ លគន បនេឡយ។ ភព
អសីលធម ៌សថិតេ ទីកែន�ងរបស់ពួកេគ ដូេចនះ នងមនិ�ចមកជមយួនឹង ពួកេគ
បនេទ។ ពួកេគមនិ អនុ ញ តឲយនងមកជមយួេឡយ។ ដូចេនះ បនទ បពី់ពួកេគ
បនដងទឹក នឹងបន �តឡបេ់ វញិ…នងកម៏ក�មេ�កយ។
147 េហយបនទ បម់ក នងបនមកជមយួនឹង ក�មទូលេ េលកបលរបស់នង
នងបនេ េ�យមនិមនករសង�យ័ កំពុងែតគិតថ “ឥឡូវេនះ បុរសែដលខញុ ំ
បនេរ បករជមយួ ឬកប៏នែតេ�បមយួយបេ់ទ ខញុ ំកំពុងែតសង�យ័ពីគត។់ គត់
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គឺជបុរសមន ក ់ គតេ់ធ�កយវកិរគួឲយអស់សំេណ ច។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងចបស់ អំពី
គតេ់ឡយ។ ខញុ ំមនិមនឱកសេទ។ ខញុ ំសថិតេ េ�កសងគម។ េហយខញុ ំមនិ�ច
ចូលរមួជមយួនឹង�កមជំនុំទងំេនះេឡយ ពួកេគមនិ…សូមេមលេ ពួកេគចុះ! ខញុ ំ
មនិដឹងថនឹង�តវេធ�អ�ីេទ។ ខញុ ំសថិតេ កនុងេសចក�ីទុកខ�ពយ។ េហយខញុ ំបន�ន ពី
�ពះគមពរី ពិត�បកដ�ស់ ៃថងមយួ ពយកររីបូេនះ នឹងយងមកឲយេឃញ។
ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថពួកេគបនអះ�ងថមនិមនេរ ងដូេចនះេឡយ េហយ ‘�បែហល
ជមយួរយឆន កំន�ងផុតេ  ឬមយួពនឆ់ន កំន�ងផុតេ ។ េយងកំពុងែតរងច់អំស់
រយៈេពល�បព់នឆ់ន  ំ េហយករេនះមនិទនេ់កតេឡងេទ ត ដូចេនះេយងមនិបន
រងច់េំទឥឡូវ។’ �គបយ៉់ងគឺដូេចនះ ‘អូ េទ េយង មន�កមជំនំុ នឹងអ�ីៗជេ�ចន។
េយងមនិ�តវករអ�ីដូចេនះេឡយ។’” ដូេចនះ បនទ ប ់ មកនងកប៏នេដរេ ទីកែន�ង
េនះេ�យកំពុងែតគិត។

148 អនកដឹងេទ េ េពលអនកគិតអំពី�ទង ់ េនះគឺជេពល�ទងប់ង� ញអងគ�ទងម់ក
កនអ់នក។ ដូចែដលេយងបនទទួលេ យបម់ញិ។ េ េពលពួកេគសថិតេ �ម
ផ�ូវេ កនេ់អេម៉ស។

149 េ េពលនងបនគិតេលេរ ងទងំអស់េនះ នងបនឮបុរសមន កនិ់យយ
“សូមឲយទឹកខញុ ំផឹកផង។”

150 េតករេនះដូចេម�ចែដរ? េ កនុងេពលដង៏ងឹតរបស់នង េ េពលសីលធម៌
របស់នងបនបតប់ងេ់ ។ �បែហលជ ស�ីដ�៏សស់�� តមន កនឹ់ង�តឡបេ់
�មផ�ូវេដមបរីស់ែបបេនះ។ េពលខ�ះ មនិែមនមកពីកំហុសរបស់ ស�ី េនះេទ គឺជ
កំហុសរបស់ឪពុក ម� យរបស់នង ែដលអនុ ញ តឲយនងេធ� ែបបេនះ។ េហយ
េ ទីេនះ នងគឺែបបេនះ �បែហលជទំ�កស់កចុ់ះេ�កម នងបតប់ងអ់�ីៗទងំ
អស់ េខ�យនិងគម ននរ�មន ករ់វល់ជមយួនងេឡយ េកមងមន កេ់នះ �បែហលជ
មនេរ ងអ�ីធងនធ់ងរេ ពីេ�កយករេនះ។

151 យ៉ង�កេ៏�យ ខញុ ំដឹងេរ ងមយួ នងបន�ន�ពះគមពរី េហយនង បនេជ
េល�ពះគមពរី។ េហយមន�គបពូ់ជតូចមយួបន ដុះេ កនុងចិត�របស់នង។ សូម
និយយ “�បសិនេបករេនះេកតេឡង ខញុ ំនឹងដឹង។” នង�តវបនកំណតទុ់កសំ�ប់
ករេនះ។
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152 ចូរ�កេឡកេមល េ កនេ់�កយូ�ស កំពុងែតឈរេ ទីេនះ េហយ
េធ� សកមមភពដូចែដលគតធ់� បេ់ធ�។ មនភពេខម េ កនុងចិត�របស់គត។់ ពន�ឺ
បនកំពុង ែតភ� ឺ េ ទីេនះេ កនុងកិចចកររបស់គត ់ ប៉ុែន�េ កនុង ចិត�របស់គត់
គតម់និបនេជ េលេរ ងេនះេទ។ ទីេនះេហយ នងបន…េឃញេទ ពន�ឺមនិ�ច
េ ដល់ទេីនះេទ។ ប៉ុែន�េ ទីេនះេហយ ែដលនងបនេជ  នងបនេជ ពីករេនះ
ប៉ុែន�ជីវតិរបស់នងបនេខម ងងឹតេ េហយ។ េ េពលពន�ឺ�យចូល ភពងងឹតនឹង
េចញេ�ក។ ប៉ុែន�េ េពលពន�ឺឈបេ់ ទីេនះ ភពងងឹត�គបបងំទងំអស់។ េនះ
គឺជភពខុសគន ។
153 េឃញេទ នងេកតមកេដមបបីំណងេនះ។ នង—នងនិយយថ េ េពល
�ទង�់បបន់ងថ នងមនប�ីប៉ុនម ននក ់ នង…េតមនអ�ីេកតេឡង? នងមន
ទងំអស់កនុងេពលែតមយួ រេំភប ចូលចិត�។ នងមនទុកខ�ពយ។ នងបន និយយ
ថ “េ�កមច ស់ ខញុ ំយល់ថ េ�កពិតជពយករែីមន។ ខញុ ំដឹងេហយថ េ េពល
�ពះេមស�ុយីងមក។ �ទងនឹ់ងេធ�ករទងំេនះ។”
154 េ�កយមក �ទងប់នេ នង។ បនទ បម់ក �ទងប់ន��ស់េ  នង។ “ខញុ ំ
គឺជ�ទងែ់ដលកំពុងែតនិយយជមយួនង” នងបន�គ ល់ េ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់។ �ទងប់នេ នងេចញពីបបឲយមនជីវតិវញិ។ េហយ
េឈម ះរបស់នងកតទុ់កេ កនុង�ពះគមពរីេហយនងទទួលបនជីវតិអស់កលបេ
ៃថងេនះ។
155 �ទង�់ច��ស់េ  អនក�មវធីិេនះែដរ ពីេ�ពះ�ទងដូ់ចកលពីម�លិមុញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ែតមយួ…
156 �តវេហយ សីលធមរ៌បស់នងបន បតប់ង ់ ប៉ុែន�នងបនដឹងថ �ទង់
មន ករវនិិចឆយ័�តឹម�តវ។ នងបនដឹងថ ថនឹងមន�ពះេមស�ុ។ី បនទ បម់ក
េ េពល �ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “ខញុ ំគឺជ�ទង ់ ខញុ ំគឺជ�ទង”់ នងបនដឹងថ
គឺជ�ទង។់
157 មនេពលមយួ ពួកសិស�បនចុះេ េលទូក ក�ីសងឃមឹទងំអស់�តវបតប់ង។់
ពយះុ ពួកេគបនចកេចញេ�យមនិមន�ពះេយសូ៊ េហយខយល់ពយះុគឺ�គនែ់ត
—�គនែ់ត ដូចជេ ផទះរបស់��រ។ ក�ីសងឃមឹទងំអស់�តវរ�យ។ កូនទូក
ចស់េនះ �តវេពញេ�យទឹក។ េហយពួកេគបនកំពុងែតែ�សកេឡង នឹងយំ
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េហយ�បែហលជអធិ�� ននឹងេ ែតបន� េហយនឹងមនេផ�កបេនទ រ�ពកៗ េហយ
ទូកេពញ េ�យទឹក បេងគ លេក� ងបនធ� កចុ់ះ �ច�៉កប៏ក ់េហយពួកេគបនេ�ប
គន យំ។
158 េហយេ កនុង េពលងងឹតបំផុតេនះ បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊យងមកជមយួ។
ប៉ុែន��ទង�់កបី់ដូចជ�សេមល េ កនព់ួកេគ។ �ទងេ់មលេ គួរឲយខ� ច ដូចជ
�ពះវ ិ ញ ណ េហយពួកេគបនែ�សកយំេ�យភយ័ខ� ច។
159 េនះេហយជប � សព�ៃថងេនះ។ �ពះេយសូ៊ យងមកេ កនុងេពលៃន ភព
ងងឹតរបស់អនក េហយអនកភយ័ខ� ចពីករេនះ។ អនកមនិដឹងថជអ�ីេទ។
160 ពួកេគមនិដឹងថ�ទងជ់អ�ីេនះេទ។ ពួកេគបននិយយថ “អូ េខម ចលង!”
ពួកេគបនែ�សកេឡង។
161 េហយបនទ បម់ក �ទងប់នេ ពួកេគ េ�យមនបនទូលថ “កុំខ� ចអី ខញុ ំ
េទេត។” េ កនុងេពលៃនភពងងឹតេនះ �ពះេយសូ៊យងមកជមយួ ជជំនួយ
ពួកេគ។ េនះគឺជវធីិែដល�ទងែ់តងែតេធ� េពលភពងងឹតមកដល់។ បនទ បម់ក
�ពះេយសូ៊យងមក នឹងេបកសែម�ងពីអងគ�ទង ់េហយយងេ កនព់ួកេគ។

េ�កេព�តសនិយយថ “�បសិនេបពិតជ�ទងែ់មន សូមប ជ េ�យខញុ ំ�ច
េដរេលទឹកេ រកេ�កផង។”

�ពះេយសូ៊បនមនបនទូលថ “អេ ជ ញមក។”
162 អនកដឹងេទ សម� ញ់? មនិយូរេទ �ទងនឹ់ងយងមកកនអ់នក�គប ់ គន េ ៃថង
ចុងេ�កយ។ ឥឡូវេតមនិចែម�កេទឬែដលថ�កមជំនំុនឹងមនភពងងឹតេនះម�ង
េទ ត?
163 ខញុ ំចងនិ់យយេ ទីេនះបន�ិច។�មនិែមនជេគលិទធិេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តពយករណ៍
ប៉ុេ�ះ។ អនកដឹងេទ េតមនអ�ីេកតេឡង? ករេនះនឹងេកតេឡងេ កែន�ង មយួ
ឆប់ៗ េនះ សូមកតច់ំ�ំ ពកយរបស់ខញុ ំ �គបនិ់កយទងំអស់ នឹងរមួជមយួ
�កម�បឹក�េអក� ទរ័(Ecumenical Council)។ �បសិនេបពួកេគមនិចូលរមួេទ
ពួកេគមនិមនករគ�ំទ ពី�កម�បឹក�េឡយ។ ដូេចនះេហយ នឹងមនករេធ�ពហិករ
េហយគម ន នរ�មន ក�់ចេ �ពះវ�ិរទងំេនះ ឬក ៏េ ចូលរមួជមយួ�ពះវ�ិរ
េផ�ងបនេឡយ លុះ��ែតមនអ�ីសមគ ល់ពី�កមជំនំុ របស់អនក េនះអនកមនិ�ច
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ទិញ ឬលកអ់�ីបនេឡយ។ អនកេឃញករេនះេទ �ដូចកលពីមុនចឹង �េកតេឡង
ម�ងេទ ត ជស ញមយួេ កនស់ត�េនះ។ េហយ�កមជំនំុ ពួកេគទទួល�គ ល់ថ
ជមនុស�មន�ពះវ ិ ញ ណគងេ់ ជមយួ។
164 េហយអនកជ�កមេពនេតកុស� រេប ប�កេ៏�យនឹងទទួល�គ ល់�។ អនក
នឹងមន�រមមណ៍ពីករេនះ។ េ េពល�កមជំនុំរបស់អនក �គបែ់ផនកទងំអស់ៃន េពន
េតកុស� េហយខញុ ំមនិបចេ់ េឈម ះរបស់អនកេទ តេទ ប៉ុែន�អនកបន ដឹងេហយ
ឥឡូវេនះថពួកេគជអនក� ពួកេគនឹងជួបករេនះ។ ពួកេគបនេធ� ទីបនទ ល់
ថពួកេគជអ�ី។ េហយេ េពលអនកេធ�ែបបេនះ េតអនកនឹង�តវេធ�អ�ី? អនក�តវែត
េបះបងក់របេ�ង នពីផ�យដំណឹងល� ៃនករ�ជមុជេ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
អនក�តវែតេបះបងេ់គលិទធិ�ពះគមពរី។
165 េហយ�កមជំនំុ នឹងមនិគ�ំទស�មបក់រេនះេឡយ។ �គី�ទ នែដលេកតជថមី
ពិតនិង�� បម់ុន។ ពួកេគ�តវបន�ពមន េ�យ�ពះបនទូល។ ពួកេគដឹងថករេនះ
នឹងេកតេឡង។ �តវេហយ។
166 េហយេតមនិចែម�កេទ? េហយេ កនុងេពលៃនភពងងឹតេនះ បនទ បម់ក
�ពះេយសូ៊យងមកជមយួ និង��ស់េ ពួកេគ េ�យមនបនទូលថ “កុំខ� ចអី
ខញុ ំេទេត។ ខញុ ំេ ជមយួអនក។ ខញុ ំេ ទីេនះេដមបេីបកសែម�ងពី�ពះបនទូល របស់ខញុ ំ។”
ដូចែដល�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ ដូចេនះ�ទងក់គ៏ងេ់ នេពលឥឡូវេនះែដរ។ �ទងប់ន
មនបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ�កិចចករេនះ។ អូ ខញុ ំេអយ! �ពះេយសូ៊ បនយងមក និង
��ស់េ ពួកេយង។
167 មនមនុស�ឈជឺេ�ចនេ ទីេនះ គម នករសង�យ័េទ ែដលពួកេគកំពុងែត
អងគុយេ ទីេនះ េហយ�គេពទយបន�បបអ់នកថ គម ន—គម នសងឃមឹេទ ស�មប់
អនក។ អនក�បែហលជសថិតេ កនងេពលៃនភពងងឹតបំផុត ប៉ុែន�សូមចងចថំ
�ពះេយសូ៊បនយងមក និង��ស់េ អនក។
168 េហយៃថងមយួ ៃថងមយួ �ពះេយសូ៊នឹងយងមក េហយ��ស់េ �គបេ់ឈម ះ
ែដលបនកត�់�ទុកេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។ �បសិនេប អនកមនិ
មន េឈម ះេ ទីេនះ ចូរ�កេ់ឈម ះអនក ឥឡូវ េ�យេ�ពះ�ទងន់ឹងយងមក
និង��ស់េ ។ សូមប ី ែតអនកេ កនុងផនូរកេ៏�យ នឹងឮសំេលងរបស់�ទង ់ និង
មនជីវតិេឡងវញិ។ េ �� យនឹងមក និង��ស់េ អនក។ េហយខណៈេពល
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ែដល�ទងក់ំពុងែតេ េ ៃថងេនះ ចេម�យ និងករេរ បចំសំ�បៃ់ថងេនះគឺជដំបុន ្
មនរបស់ខញុ ំ។
169 េសចក�ីសនយៃនសមយ័កលេនះ �ទងប់នសនយថ �ទងនឹ់ងេ ទីេនះ។
កិចចករែដល�ទងប់នេធ� �ទងនឹ់ងេធ�ម�ងេទ ត េហយម�ងេទ ត�ពះេយសូ៊បនយង
មក និង��ស់េ អនក។
170 សូមេយងេ�នកបលចុះ។ ខញុ ំ�បែហលជមន�បមំយួទំពរ័ េទ តេ ទីេនះ
ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចបន�េទ តបនេទឥឡូវ។ សូមេយងេ�នកបលចុះ។ ខញុ ំសនយ
នឹងឲយអនកេចញបនេល នបន�ិច េហយឥឡូវេនះ កន�ះេម៉ងេ េហយ។
171 ឱ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគ ៌អូ �ពះអមច ស់ សូមឲយករេនះ េកតេឡង
ម�ងេទ ង។ �គបក់រទងំេនះែដលខញុ ំបននិយយ “�ពះេយសូ៊បនយងមកនិង
��ស់េ អនក។” េត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី េ េពល�ទងយ់ងមក? �ទង�់�ស់េ ។
េហយសូមឲយករេនះេកតេឡងម�ងេទ ត �ពះជមច ស់។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
យងមកគងេ់ ជមយួនឹងមនុស��គបគ់ន េ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េយសូ៊េ កនុង
ស�� នជ—វ ិ ញ ណ។ សូម�ទងយ់ងមកេ យបេ់នះ េហយបង� ញអងគ�ទង់
នឹងេបកសែម�ងពីអងគ�ទងផ់ទ ល់។ ដូចមនុស�ទងំ អស់េនះ រេប បែដលពួកេគេជ
េយងនឹងេជ ដូចគន ែដរ�ពះជមច ស់េអយ។ មនមនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ �បែហល
មនិធ� បម់នឱកសដូចេពលេនះេទ។ េយងសូម អធិ�� នថ �ទងនឹ់ង�បទនឲយ
ពួកេគម�ងេទ តេ យបេ់នះ។ េ�យេយងសូម ស�មបសិ់ររីងុេរ ងៃន�ពះជមច ស់
េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊។ �ែមន៉។
172 ហនឹងេហយ ប�ូន�សី ប៉ុែន�សូមេ ែតបន�ជមយួនឹងករេនះ។ េនះពិតជល�។
សូមបន�េ ចុះ។ អូ សូមេសចក�ីសុខ�ន�ពិតដល់�គបគ់ន ។
173 េតអនកេជ ថ �ទងប់នយងមកេទ? �ទងប់នយងមក។ េត�ទងេ់ ែតបន�
��ស់េ េទេ េពល�ទងយ់ងមក? ឥឡូវ េបអនក�គនែ់តេជ �ម។ េបអនក�គន់
ែតេជ េល�ពះបនទូល�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់និងទទួលអនក។
174 ឥឡូវសូមេមល ខញុ ំមនិមនេពលេដមបអីធិ�� នជជួរេនះេទ។ ែតខញុ ំនឹង
េ អនក�ល់គន មកអធិ�� នេ ខងេ�កេនះ េ យបេ់នះ �បសិនេបជបំណង
�ពះហឫទយ័�ពះ។ អងគ�ពះេយសូ៊បនយងមក។ �ទងយ់ងមកេដមបបីំេពញ
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�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ ៃថងចុងេ�កយ។ េហយ�ទងក់លពីមុនកជ៏�ទងៃ់ថងេនះ
ែដរ។ េតអ�ែីដលេបកសែម�ង ឬកប៏ ជ កពី់�ទងេ់ េពលេនះ គឺជៃថងេនះ េ�យ
េ�ពះ �ទងេ់ ែតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េតអនកេជ ករេនះេទ? [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉”—Ed។] េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺយល់ េ�យគំនិត �ជត
េ�ជ តេ កនុងចិត�។ េហយវធីិែដល�ទងប់នេធ�េ េពលេនះ គឺជវធីិែដល�ទង់
ែតងែតេធ�។ �ទងម់និែដលែ�ប�បលេឡយ។ �បសិនេប�ទងនឹ់ង េធ�កិចចករេនះ ន
េពលឥឡូវេនះ េតអនកនឹងេជ �ទងេ់ទ? េតករេនះនឹងេធ�ឲយអនកេជ  �ទងេ់ទ?
175 អនកេ ខងេ�កេនះ ឥឡូវេនះសូមឲយខញុ ំពិនិតយសម�ងឹេមល និង េមល
�បសិនេបមននរ�មន កែ់ដលខញុ ំ�គ ល់ កំពុងអងគុយេ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ
ខញុ ំនឹង�គ ល់។
176 អនកេ ជំុវញិេនះទងំអស់េ កែន�ងេនះ ែដលមនិ�គ ល់ខញុ ំ សូមេលកៃដរបស់
អនកេឡង អនកដឹងេទថខញុ ំមនិ�គ ល់អ�ីទងំអស់អំពីអនក េហយអនកមនជំងឺសូម
េលកៃដរបស់អនកេឡង។ ខញុ ំសនមតថ់ អនកទងំអស់គន គឺឈ។ឺ ល��ស់ ឥឡូវ
អនកេជ ។ អនក�គនែ់តេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក។ កុំសង�យ័។ ចូរមនជំេន
េឡង។ េជ េល�ពះជមច ស់។
177 ខញុ ំសូមឲយអនក�ង តនិ់ងអងគុយចុះ។ សូមកុំេដរចុះេឡងេ ជំុវញិ ឥឡូវេនះ
សូមកុំ។ េឃញេទ? េឃញេទ? អនកទងំអស់គឺ—គឺជ�បលឹង របូកយ និង
វ ិ ញ ណ។ េហយវ ិ ញ ណរបស់អនក…នឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺ ជិតគន �ស់។
178 េតមនប៉ុនម នអនកេ ចបំ៉ុនម នឆន កំន�ងផុតេ ពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ េពល
ខញុ ំមកដល់ទីេនះ និងបន�បបអ់នក? េ េពលែដលខញុ ំនមំនុស�េ�យ ៃដរបស់ខញុ ំ
�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថករវនិិចឆយ័ដ�៏តឹម�តវេនះនឹងមកដល់ េហយេ  ែតបន�? េតអនក
េ ចពំីករេនះេទ េ ចកំរេនះេទ? ប៉ុែន��ទងប់នមនបនទូលថ “�បសិនេបអនក
�ចេធ�ឲយមនុស�េជ អនក។” សូមចងចៃំថងរបស់ពួកេគ ប៉ុនម នឆន  ំកន�ងេ េហយ?
[�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”Ed។] អនក�តវែត ទទួលេជ ។
179 ខញុ ំបនេឃញមនុស�មន ក ់ ខញុ ំេជ ថគឺេ ទីេនះ េ កែន�ង�បជំុគន �មយួ
កំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…ខញុ ំបនកំពុងែតេមលគត់
េ េពលខញុ ំអធិបបយ។ គតគឺ់ជមនុស�ពិករមន ក។់ គតម់នេឈ �ចតេ់
េ�កមៃដរបស់គត។់ េហយ�គនែ់តខញុ ំចបេ់ផ�មេ គត ់ �រ�ងំចបេ់ផ�ម ចូល
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មកកនម់នុស�េនះ ជ�សេមលេខម មយួ។ េហយខញុ ំបនេមល�េ�យ ែភនករបស់
ខញុ ំផទ ល់។ គតប់នេ�កកឈរេឡង និងបនេដរេចញេ ។ គតន់ឹង េ ែតពិករ
េឃញេទ។ ដូេចនះេហយ គត ់ េតគត�់ចជបនយ៉ង�េ ទីេនះ �បសិនេប
�គនែ់ត—�គនែ់ត…េឃញ? ប៉ុែន� ខញុ ំមនិដឹងថមកពីេហតុអ�ីេទ។ ខញុ ំគិតថគត់
�បែហលជ�� បខ់ម ងំស�តវរបស់គត។់ ប៉ុែន��បសិនេបអនកឈរ នឹងេមលេ កន់
�សេមលទងំេនះ េឃញេទករទងំអស់េនះ ជទ�មងេ់ហយេមលពីរេប ប ែដល
ពួក�េធ�ករ។ េឃញេទ ��ចេធ�បន។
180 ឥឡូវេនះខញុ ំមនិ�ចពយបលអនកបនេទ។ បុរសែដល�បបអ់នកេនះ គត�់ច
ពយបលអនកបនគតគឺ់ខុសេហយ។ អនកបនជសះេសប យេហយ។ ប៉ុែន� ករេនះ
សមគ ល់ពី�ពះវត�មនៃន�ពះេយសូ៊�គិស�។ េពលេនះ �បសិនេបម៉ថ បនដឹងថ េប
នងបនជួប�ទងម់�ងេទ ត នងនឹងបនទទួលអ�ី�មបំណងចិត� របស់នង េ�យ
េ�ពះ�ទងប់នេបកសែម�ងពី�ពះបនទូល មនិ�ចេជ េ�ចនេទេ  យបេ់នះ េដមបេីជ
ពីករេនះ? ពិត�ស់ េយង�តវែតេជ ។ �ទងប់នយងមក។ �ទងប់នយងមក
�ទងប់នយងមកជទ�មងៃ់នវ ិ ញ ណ។េនះេហយគឺជ�ទង។់ ឥឡូវេនះសូមអនក
អធិ�� ន។
181 េឃញេទ េ ទីេនះ េបខញុ ំមននរ�មន កឈ់រទីេនះ េ ទីេនះជិតខញុ ំ �គន់
—�គនែ់តអធិ�� ន បនេឃញមនុស�ជេ�ចនកំពុងអធិ�� ន េ េពញ �គរ
េនះ។ អនក�គនែ់តេមលពីករេនះ។ អនកមនិ�ចនិយយថ។ “និយយថ
ប�ូន�បស �បណ� ំ (Branham)…” េទ េ�ក។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេធ� បនេទ
មនិ�ចេលសពីករ�សៃមរ៉បស់អនកបនេឡយ។ េឃញេទ? អនក�សៃម។៉ អនក
�ពះជមច ស់�ចឲយអនលយល់សប�ិ យល់សប�ិពីខញុ ំ អនកេជ ងករេនះេទ ប៉ុែន�អនក
មនិ�ចេធ�ករេនះេ�យខ�ួនអនកផទ ល់បនេឡយ។ អនកមនិ�ចនិយយថ “បង
�បស�បន� ំខញុ ំនឹងមនសុបិនមយួ គឺសុបិនពីអនកឥឡូវេនះ។” េពលេនះ អនកមនិ
�ចេធ�ករេនះេឡយ។ ទងំខញុ ំកម៏និ�ចេឃញពីនិមមតិេនះែដរ។ អនកែដលធ� ប់
ឲយក�ី�សៃមេ៉ អនក េនះគឺជអនកែដល�តវែតេធ��។ ដូចគន ែដរគឺ�មរយះនិមមតិ។
182 ខញុ ំបនេឃញបុរសមន កក់ំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ េ ចុងៃនជួរេនះ ជមយួនឹង
ជំងឺសន� កឆ់�ឹង។ �បសិនេបគតេ់ជ េ�យអស់ពីចិត�របស់គត ់ �ពះជមច ស់ នឹង
ពយបលគតពី់ជំងឺសន� កឆ់�ឹង។ េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�ករេនះេទ? កំពុងែត
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អងគុយេ ទីេនះ បុរសជនជតិមុចិសីុេ�គ  កំពុងែតអងគុយេ ចុងៃនជួរេនះ េតអនក
េជ ករេនះេទ? ពិត�ស់េ�ក។
183 ស�ីមន កក់ំពុងែតអងគុយជិតអនក គតក់ម៏នជំងឺសន� កឆ់�ឹងែដរ។ េតអនកេជ ថ
�ពះជមច ស់នឹងពយបលអនកេទ? (េត ករេនះ�ចេងបេឡងវញិេទ? ខញុ ំខ� ចែ�កង
ថមនុស�ទងំអស់មនិបនឮពីករេនះ។) អនកនឹងឮ? �បកដ�ស់។
184 ចុះេកមង�សីជនជតិមុចិសីុេ�គ មន កេ់ទ តកំពុងែតអងគុយជិតនង? នង
កំពុង ឈចឺបជ់មយួនឹងប � �កពះ។ េតអនកេជ ថ �ពះជមច ស់នឹង ពយបល
�កពះអនកេទេកមង�សី?
185 នងទទួលបនេហយ។ េ េពលែដលខញុ ំបនេឃញពន�ឺធ� កចុ់ះមក េនះ
មន នយ័ថករេនះនឹងេកតមនេឡយ។ គឺជករេនះេហយ។ ករេនះបន��ងំ
គត។់ គឺមនករវលិវល់េ ជុំវញិេនះ…[ករែសតទេទEd។]…េនះេហយ គឺជ
ករេនះ។ េឃញេទ? េ េពលែដល គត�់ចរកេឃញជំេន ! េឃញេទ “មនេរ ង
ជេ�ចន ែដលគតម់និ�ចេធ� បនេ�យ�រែតករមនិេជ ។”
186 ទីេនះគឺជ ស�ីមន កក់ំពុងែតអងគុយេ�យករអធិ�� នេ ទីេនះ។ គតគឺ់មន
ភពភយ័ខ� ច។ គតគ់ួរែត។ គតម់នជំងឺម�រកី ពិតជ��កក�់ស់។ ខញុ ំ
មនិ �គ ល់អនកេទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�គ ល់អនក។ េតអនកេជ ថ �ពះជមច ស់�ច
�បបខ់ញុ ំ អំពីជំងឺម�រកីេនះបនេទ ឬកអ៏�ីមយួេផ�ងេទ ត? េមលមកខញុ ំ។ មន
មនុស�េ�ចន�ស់ែដលកំពុងែតអធិ�� នេ ទីេនះ អនកេឃញេទ គឺជអ�ីែដលខញុ ំ
កំពុងែតនិយយ។ សូមេមលមកេយង។ ឥឡូវេនះបទ អនកមនិែមនមកពីទីេនះ
េទ េនះមនិែមនជផទះរបស់អនកេទ។ អនកមកពីកែន�ងែដលេគ េ ថ ផតេធវលី
កលីហ�ញ៉ (Porterville California។) ពិតេទ។ េតអនកេជ  ថ�ពះជមច ស់
�ច �បបខ់ញុ ំថអនកជអនក�េទ? �ទង�់គ ល់អនក។ េឈម ះរបស់ អនកគឺ វនី
ថម (Wintham)។ ពិតេទ។ ឥឡូវេនះសូមេជ  េហយជំងឺម�រកី នឹងចកេចញ
ពីខ�ួនរបស់អនក។ �បសិនេបអនក�៊នេជ ! គឺេនះេហយជអ�ីែដល�ពះចងអ់នកេធ�។
“�បសិនេបអនក�៊នេជ !”
187 េតអនកមនិេជ  េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទឬ? នរ�មន កេ់ េពលេនះ
េ ទីេនះ អនកមនិេជ េទឬ? �ពះេយសូ៊បនយងមក និង��ស់េ អនក។ �ទង់
កំពុងែត��ស់េ អនកពីេសចក�ី�� ប ់េ ជីវតិ ពីជំងឺ េ ជសុខភពល�។
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188 េនះគឺជបុរសមន កក់ំពុងែតអងគុយេ ពីេ�កយេនះ �កក់បលចុះ កំពុងែត
អធិ�� ន។ គតពិ់តជមនិែមនអធិ�� នស�មបខ់�ួនរបស់គតេ់ឡយ គតគឺ់
កំ ពុងែតអធិ�� នស�មបអ់នកេផ�ង។ គឺជ—េកមង�សីមន ក។់ គឺជកូន�សីរបស់
គត។់ េតអនកេជ េទ េ�ក? អនកមនប � ជមយួនឹងេជង របស់អនក។ អនកមន
ប � ជមយួនឹងជងគុងរ់បស់អនក។ ពិតេទ។ មនិចបំចយ់ំេទ េនះគឺជ�ទងែ់ដល
អងគុយេ ជិតអនក។ កូន�សីរបស់អនកគឺេ កនុងមនទីេពទយ េតមនិែមននងេទឬ? គឺជ
ជំងឺរេបង។ អនកេជ េទ។ េតអនកេជ េទ? �ពះេយសូ៊យងមក និង��ស់េ នង។
េតអនកេជ  កនុងនមជឪពុករបស់នងេទ? េតអនកនឹង? �ទងនឹ់ងេ  េលងនងេ
យបេ់នះ េហយនឹងអនក។ សូមឲយបនសេ�មច។
189 េនះគឺជេកមង�បសមន ក ់ េកមង�បសែដលមនមុខ�បេផះ។ គតគឺ់កំពុងែត
ទទួលករឈចឺបជ់មយួនឹងជំងឺេសែសបក នឹងជំងឺហឺត េកមង�បស ជនជតិ មុចិ
សិុចេ�គ មន ក ់ គឺជេកមង�បស ជនជតិមុចិសិុចេ�គ  កំពុងែតអងគុយទីេនះ។ គត់
មនិ ែមនមកពីទីេនះេទ។ គតគឺ់មកពី�នេ់ជស(SanJose)។ េតអនកេជ េទ
កូន�បស? េរ ងមយួេផ�ងេទ ត ឪពុករបស់អនកគឺេ ទីេនះជមយួអនក។ គតគឺ់ជ
ម ន�ីមន ក។់ ពិតេទ។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ច�បបខ់ញុ ំ េតអនកមនេឈម ះអ�ីេទ?
េតនឹងេធ�ឲយអនកមនជំេន កនែ់តខ� ងំេទ? េឈម ះរបស់អនកគឺ រ ៉បូ៊នី (Reuben)។
ឥឡូវេជ េទ។ អឹម ហឹម។ �ពះជមច ស់នឹងេធ�កិចចករទងំអស់ស�មបអ់នក។
190 អងគ�ពះេយសូ៊បនយងមក និង��ស់េ អនក។ អូ អនកមនបប អូ
អនកមនជំងឺ េតអនកមនិេឃញ�ពះេយសូ៊ េបកសែម�ងេ កនុងមនុស� រ�ងអនកេជ
េទឬ? �ទងប់នយងមក េដមប�ី�ស់េ កូន�បស�សី របស់�ទងែ់ដល ឲយបន
ជសះេសប យ។ �ទងប់នយងមកេដមប�ី�ស់េ  អនកមន បបឲយផ� ស់ែ�ប។
អនកែបរេចញ សមជិក�កមជំនុំ �ពះេយសូ៊បនយងមក និង��ស់េ អនក។
191 េតអនកេជ ករេនះេទ? េតអនកេជ ករេនះ េ�យេ�ពះអនក�តវករឥឡូវេនះេទ?
�បសិនេបអនកេជ  សូមេលកៃដរបស់អនកេឡង សូមនិយយថ “ខញុ ំេជ ស�មបត់�មវ
កររបស់ខញុ ំ។” បនទ បម់កសូមេ�កកឈរេឡងឥឡូវេនះ នឹងទទួលយកករេនះ។
�ពះេយសូ៊បនយងមក និង��ស់េ អនក។ េហយេទះអនកជនរ� អ�ីកេ៏�យ
ែដលអនក�តវករ �ពះេយសូ៊យងមក និង��ស់េ អនក។ �ទងគឺ់េ ដែដលម�លិ
មុញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
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192 ស�ីមន កេ់នះបនេដរចូលេ កនុងទី�កង េហយបននិយយថ “សំុមកេមល
បុរសមន កជ់អនកែដលមន�ប�សន�៍បបខ់ញុ ំ ពីកំហុសរបស់ខញុ ំ។” អនកមនិចូល
េ កនុងទី�កងេទឬ។ អនកមក នឹងេឃញពីករេនះ ខ�ួនរបស់ អនកផទ ល់ ដូចេនះ
�ពះេយសូ៊បនយងមក និង��ស់េ អនក។

193 សូមេលកៃដេឡង េហយសរេសរ�ទងនិ់យយថ “�ពះអមច ស់ េយសូ៊ ខញុ ំគឺជ
មនុស�មនបប សូមអតេ់ទសឲយខញុ ំ។ ខញុ ំជអនកែបរេចញ �ពះអមច ស់េអយ។ សូម
នខំញុ ំមកវញិ។ ខញុ ំ�តវករ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បំេពញខញុ ំ។ ខញុ ំមនជំងឺ សូមពយបល
ខញុ ំ។ ខញុ ំពិករ សូមឲយខញុ ំជេឡងវញិ។” �ពះេយសូ៊បន យងមក និង��ស់េ អនក។
សូមេលកៃដេឡងឥឡូវេនះ នឹងសរេសរតេមកង �ទង។់ �ែមន៉។

194 (សូមឲយេយងនូវបទេភ�ងមយួេ ទីេនះ “ខញុ ំនឹងសរេសរតេមកង�ទង ់ ខញុ ំនឹង
សរេសរតេមកង�ទង។់” េតអនកដឹងេទ? ខញុ ំនឹងសរេសរតេមកង�ទង។់ អនកដឹងពីករេនះ
ែមនេទ?)

េតអនកេជ េទ?

ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង ់ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង់
អូ សូមតេមកងកូនេច មែដល�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិររីងុល�ដល់�ទង ់�គបគ់ន
ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក។់

195 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? ឥឡូវេនះ េតអនកនឹងមនិេ�ច ងចេ�ម ង េ កន�់ទង់
ខណៈេពលែដល�ទងគ់ងេ់ ទីេនះឬ? �ទងគឺ់ជវ ិ ញ ណែដលេធ�ចលនេ ជុំវញិ
េពញ�គរេនះ។ �ទង�់ជបពីជេ� ចិត�របស់អនក �ជប ពីអ�ីទងំអស់របស់អនក។
សូមេ�ច ងចេ�ម ងពីករេនះេ កន�់ទងេ់�យអស់ពីចិត�របស់េយង។

ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង(់សូមេលកៃដេ េពលអនកសរេសរតេមកង)
ខញុ ំ…(ឥឡូវេនះសរេសរតេមកង�ទង)់…សរេសតេមកង�ទង់

អូ សូមតេមកងកូនេច មែដល�� បជ់នួសអនកមនបប
អូ ថ� យសិររីងុល�ដល់�ទង ់�គបគ់ន
ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក។់
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196 ឱ ស�ីេអយ អនកអងគុយេ េលេកអីមនកង ់�បសិនេបអនកមនជំេន ជងេនះ
បន�ិចេ េពលេនះ។ “ខញុ ំ…”ខញុ ំនឹង�កលបងម�ងេទ ត។ ខញុ ំកំពុងែតរង ់ចអំ�ីមយួ។

ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង ់ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង់
អូ សូមតេមកងកូនេច មែដល�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់�គបគ់ន
ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក។់

197 ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងនឹងេ�ច ងម�ងេទ ត េដរជំុវញិ កនៃ់ដ
មន កេ់ទ តខណៈេពលេយងកំពុងេ�ច ង េ�ច ង “ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង។់” សូមចូលរមួគន
នេពលឥឡូវេនះ។

ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង ់ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង់
អូ សូមតេមកងកូនេច មែដល�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់�គបគ់ន
ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក។់

198 ឱ មតិ�អនកមនបបេអយ េតអនកមនិេដរមកទីេនះេទឬអី? សូមចូលមក េហយ
សរេសតេមកងដល់�ទង ់អនក�ល់គន េអយ។ �គបម់នុស�ទងំអស់ែដលចង�់រភព
ថ�ទងជ់ �ពះសេ ងគ ះ។ េ កនុង�ពះវត�មនរបស់�ទង ់ ខណៈេពលែដលមនុស�
បរសុិទធកំពុងែតថ� យបងគំេ�យ �ពះវ ិ ញ ណ េតអនកមនិចូលមក េហយឈរេ
ទីេនះេទឬអី? និយយ “ខញុ ំចងេ់ធ�ទីបនទ ល់េ យបេ់នះ។ ខញុ ំចងថ់� យសិររីងុេរ ងដល់
�ទង។់ ខញុ ំចងចូ់លមក។ ខញុ ំមនិមនភពេអ នខម ស់េ�យ�រ�ទងេ់ឡយ។ ខញុ ំ ចងឲ់យ
េ�កីយដឹ៍ងថ ខញុ ំទទួលយក�ទងជ់�ពះសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ េ ទីេនះេ កនុងវត�មន
�ទង។់” សូមចូលមកេ េពលេយងកំពុងេ�ច ង។

ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង(់េតអនកមនិចូលមកេទឬ?) ខញុ ំនឹងតេមកង
�ទង់

អូ សូមតេមកងកូនេច មែដល�� បជំ់នួសអនកមនបប
អូ ថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់�គបគ់ន
ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក។់



បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វបនយង មក និង បន��ស់េ 43

199 អូ គឺែបបហនឹងេហយ ស�ីេអយ សូមចូលមកទីេនះ។ េតមនអនកេផ�ង េទ តនឹង
ចូលមកេ កនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះ�គិស�េទ? សូមចូលមកកន ់ទីេនះ បងប�ូន�សី
ឈរេ ទីេនះ។

200 អនកេផ�ងេទ តែដលចងឲ់យ�ទងក់� យជ�ពះសេ ងគ ះនេពលឥឡូវេនះ សូមកុំ
ខម ស់េអ នេឡយ។ �ទងប់នមនបនទូលថ“តបតិអនក�ែដលមនេសចក�ីខម ស
េ�យេ�ពះខញុ ំនិងពកយខញុ ំ េនះកូនមនុស�កម៏នេសចក�ីខម សេ�យេ�ពះអនកេនះ
ែដរ េ មុខ�ពះវរបិ�និងពួកេទវ�បរសុិទធផង។” �បសិនេបអនកមនិខម ស់េអ ន
ចំេពះ�ទងេ់ េពលឥឡូវេនះ េហយអនកចង ់ បន�ទងជ់�ពះសេ ងគ ះ របស់អនក
ខណៈេពល�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ! អនកនឹងេឃញ�ទង។់ េនះគឺជករល� ឥតេខច ះ
�ពះបនទូលផទ ល់ នឹងេធ�ឲយដឹង។ សូមចូលមកេ េពលអនកបរសុិទធ កំពុងថ� យបងគំ
េ េពល ឥឡូវេនះ។ េតអនកមនិចូលមកេទឬអី?

201 សូម�ពះជមច ស់�បទនពរ េ�ក។ ទីេនះមន ស�ីចំ�ស់ មន កប់នចូល
មក ចូលដល់សមយ័កលពិត�បកដ។ េតអនកមនិចូលមកេទឬអី?

ខញុ ំនឹង…(េ�ច ងឥឡូវ)…ខញុ ំនឹងតេមកង…

202 ពិតជ�តឹម�តវ�ស់ េកមងៗ សូមចូលមកជំុវញិេនះ។ �គនែ់តសរេសរ
តេមកង។ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរ ស�ីេអយ គឺជវធីិែដល�តវេធ�។ សូម�ពះ
�បទនពរដល់ េកមងមន ក ់េនះ។

…�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិររីងុល�ដល់�ទង ់�គបគ់ន
ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក។់

203 ខណៈែដល�ទងក់ំពុងែតមកកនម់នុស�ទងំអស់េនះ េតមនិមនអនក�
េផ�ងេទ តចូលមកេទឬ? អនកែបរេចញ េតអនកនឹងមក េហយនិយយថ “ខញុ ំមន
ករខម ស់េអ នពីជីវតិរបស់ខញុ ំ”? �ទងគឺ់េ ទីេនះ។ អនកេជ ថខញុ ំគឺជអនកបេ�មររបស់
�ពះេទ? សូមេលកៃដរបស់អនកេឡង។ មូលេហតុ �ពះេយសូ៊�គិស�គងេ់ ក�� ល
ចំេ�មេយង។ េតអនកមនិចូល មកេទឬ?
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សូមថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ទង…់(េតអនកមនិចូលមក ថ� យ
សិររីងុល�ដល់�ទង?់)…�គបគ់ន

ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក…់

204 ម៉ថ េតកំពុងែតចូលមក ឬកអ៏នកចូលេ អងគុយេ កនុងផទះ ជមយួនឹងនង
ម៉រ?ី េតអនកនឹង�តឡបេ់ ចូលរមួជមយួនឹង�កមពួកេនះវញិឬេទ េហយនិយយ
ថ “អូ �កមជំនំុរបស់ខញុ ំ មនិេជ រេប បេនះេទ” េ េពល�ពះ �គិស�េបកសែម�ង?
េតអនកនឹង�តឡបេ់ វញិេហយនិយយថ ឬកអ៏នកនឹង ចកេចញ? “បទ ខញុ ំនឹង
�បបអ់នកេ េពលខញុ ំ…” េទ។ ៃថងេនះ គឺជេពល។ េសចក�ី�� បេ់ ជំុវញិអនក ដូចជ
កូន�សីរបស់េ�ក េ�កៃយរ៉សូ។

205 សូមចូលមក! អនកែបរេចញេអយ សូមចូលមកឥឡូវ។ អនកមនបបសូមចូល
មកេពលេនះ។ ដល់េពលេហយ។ �ពះេយសូ៊បន យងមក និង��ស់ េ អនក។
�ទងក់ំពុងែតេ អនក។ អនកនិយយថ “េតខញុ ំដឹងេ�យ រេប ប�?” �ទងក់ំពុងែត
េ�បសេម�ងរបស់ខញុ ំ។ �បសិនេប�ទងេ់�បសេម�ងរបស់ខញុ ំ េដមប�ីបប ់ដល់អនកមនជំងឺ
អនកមនទុកខេវទន នឹង�គបេ់រ ងទងំអស់ េតអនក មនិដឹងថ �ទងក់ំពុងែត ��ស់
េ អនកមនបបេទឬអី? សូមេចញមក! េចញឥឡូវេនះ េនះគឺជេពលចុងេ�កយ
បំផុត ែដលអនកមនិធ� បម់នពីមុន មក។

206 មនេរ ងមយួេទ ត មនមនុស�េ ទីេនះេផ�ងេទ តគួរែតចូលមកសម� ញ់។
ខញុ ំមនិេធ�ឲយអនកខម ស់េគេទ ែដលេ អនកេចញមកដូចេនះ។ េនះមនិ �តឹម�តវ
េទ។ �បសិនេបេពលខ�ះ អនក�បែហលជ…ជពួកផ�៉សីុបនគិតថពួកេគបន
សេ ងគ ះ ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនសេ ងគ ះេទ។ អនកកំពុងែតគិតេរ ងដូចគន ។ សូមចូល
មកេ េពលេនះ។

207 សូម�បកដ! កំុ កំុទទួលយកែតឱកសពកក់�� លផ�ូវ។ �បសិនេប មនករ
សង�យ័តិចតួចេ កនុងចិត�របស់អនក សូមកុំឲយបតប់ងឱ់កសេឡយ។ សូម
ចូលមកឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះដល់េពលេហយ េពលេនះខណៈ េពលែដល
�បភពទឹកផុសបនេបកចំហ ខណៈេពលែដល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គងេ់
ទីេនះ។ �ពះេយសូ៊បនយងមក។ ករសង�យ័តិចតួចេនះ គឺជអ�ីែដល �ទង់
មនបំណងចង�់បបអ់នក “អនកមនករសង�យ័។” សូមេបះបង�់េ ។ សូមចូល
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មកេពលេនះ។ �ពះេយសូ៊បនយងមក និង��ស់េ អនក។ �តវេហយ សូមេ ែត
បន�មក បន�មកេទ ត។

ខញុ ំនឹងតេមកង�ទងខ់ញុ ំនឹងតេមកង�ទង ់(េតអនកមនិចូលមកសនយ
ជមយួ�ទងេ់ទឬ?)

សូមតេមកងកូនេច មែដល�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិររីងុល�ដល់�ទង ់�គបគ់ន
ដបតិឈម�ទងស់ម� ត�ន ម�ប�ក។់

208 ឥឡូវេនះ ខណៈអនកមនបបកំពុងែតមក េដមប�ីបប�់ទង ់ សូមឲយមនុស�
ទងំអស់ថ� យសិររីងុល�ដល់ �ទងដូ់ចែដលេយងេ�ច ងនេពលេនះ។ សូមេលក ៃដ
េឡង េដមបសីរេសរ�ទងេ់ េពលេនះ ទងំអស់គន ។

ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង ់ខញុ ំនឹងតេមកង�ទង់
សូមតេមកងកូនេច មែដល�� បជំ់នួសអនកមនបប!

209 �គនែ់តថ� យករសរេសរដល់�ទង!់ អនកេ ជំុវញិេនះ សូមអធិ�� ន សំុ�ទង់
េដមបអីតេ់ទសដល់អនក។ េនះជអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ �ពះេយសូ៊ បនយងមក
និងបន��ស់េ អនក។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ 
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(Then Jesus Came And Called)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច ៃថង
�ពហសបត� ៃថងទី 13 កុមភៈ 1964 េ  Elliott Auditorium, Tulare, California, U.S.A។ �ល់ករ
ខិតខំ�តវបនេធ�េឡង េ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង
េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយ
េ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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