
អងគែដលបនចកេ់�បង�ងំ
េ �គចុងេ�កយ

 អរណុសួស�ី ទស�និកជនទងំអស់។ សូមឲយេយងបនទូល ចំេពះ
�ពះអមច ស់របស់េយងឥឡូវ។ �ពះអមច ស់ដម៏ហិម ជ�ទិករៃន�ថ នសួគ៌

និង ែផនដី ជអងគមនភពជ�ពះ ែដលបនចកេ់�បង�ងំដល់េយងេ េពល
េនះន�ពឹកេនះ សូមថ� យបងគំ�ទង។់ េហយសូមយង�ពះអមច ស់ គងក់នុងចិត�
របស់េយង េហយចុះចូលជមយួ�ទងទ់ងំ�សង ចំេពះបំណង�ពះហឫទយ័ដម៏ន
អនុភព និង ករបំេពញករងរ របស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងេយង ែដលនឹងនមំក
នូវអ�ីែដល�ទងម់ន�ពះ ទយ័ចងឲ់យេយងបនដឹង។ ចិត�របស់េយង គឺចងក់� យជ
�គី�ទ នកនែ់ត�បេសរេឡង និងជតំ�ង�ទងក់នែ់តល�។ សូម�ទងទ់ទួលយក
េយងេ �ពឹកេនះ កលេយងកំពុងរងច់�ំទង ់ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �
ែមន៉។

សូមអងគុយចុះ [មនមន កនិ់យយ “សូមេ�ះសេម� កបំពកអ់ធិ�� នរបស់អនក
មក?”—Ed] បទ។

2 េយងរកី�យ�ស់ ែដលបនមកទីេនះេ �ពឹកេនះម�ងេទ ត កនុង—កនុងកមម
វធីិេស�ចដអ៏�ច រយ។ េហយេយងសូមេទស េយងសូមេទសម�ងេទ ត ែដលេយង
មនិមនកែន�ង�គប�់គនស់�មប�់គបគ់ន  ប៉ុែន�េយងបន…េយងនឹងពយយម និង
េធ� ករ�មអ�ីែដល�ចេធ�បន�មកលៈេទសៈ។

3 ឥឡូវ មនមនុស�ជេ�ចនមនកូនកែន�ង និង សំេណ រសំុបន�កេ់ ទីេនះ
េដមបទីទួលករអធិ�� ន។ េហយ ខញុ ំនឹង�ក�់េ មខ ង មនិែមនថខញុ ំ�ពេងយ
ចំេពះពួក�េទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងអធិ�� នឲយបនទ បពី់ ខញុ ំចបំច�់តវ…ដូចជ េ យប់
េនះ។ េ �ពឹកេនះខញុ ំនឹងេធ� េហយ យបេ់នះនឹងេធ�ម�ងេទ ត េពលែដល…រចួខញុ ំ
អធិ�� ន និងរងច់�ំពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ ស�មបក់េ�បសឲយជ េនះ ជ
េពលែដលខញុ ំចូលចិត�អធិ�� នេល—កូន កែន�ង និង អ�ីៗេផ�ងេទ ត។
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4 េហយេ សំេណ រពិេសស ប៊លីលីឲយសំេណ រ�គបគ់ន មកខញុ ំ។ មន�បែហលបី
រយ េហយខញុ ំេទបែតេចញពីបនទប។់ អនកេឃញេហយ ខញុ ំទទួលពួក�ឲយបនេល ន
�មែត�ចេធ�េ បន។ ខញុ ំទទួលពួក�ឲយបនេល ន�មែត �ចេធ� េ បន។ ខញុ ំ
មនិ�ចយកទងំអស់បនេទ។ �គនែ់ត េឈងេ  យកមយួមក និងនិយយ
“�ពះអមច ស់ នឹង�ជរបស់មយួេនះ និង មយួេនះ?” ដូចេនះ ពីេ�ពះពួកេគ�គបគ់ន
ជអនក�តវករ សំេណ រពិត�បកដ ជអ�ីមយួ គម នករសង�យ័ ែដលេយង�ច
និយយជមយួគន ពីេរ ងេនះ។ េហយខញុ ំ…ដ�៏ប� អនកដឹងេហយ ជួន កល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ចមនបនទូលជកច់បស់មយួែដលខញុ ំ�ន ែដលេ  កនុងចិត�
របស់ខញុ ំ ខញុ ំ�តលបេ់ វញិម�ងេទ ត និង ែស�ងរករហូត ដល់ខញុ ំ រក�េឃញ។ េបមនិ
ដូចេចនះេទ យក�េ ជធមម�ចុះ។
5 ឥឡូវេយងកច៏ងនិ់យយែដរ េ �ពឹកេនះ និង �� គមនអ៍នកែដលបនមក
ពីរែផនកេផ�ងៗៃន�បេទស។ េយងចង�់� គមនប៍ងប�ូនេ �ពឹកេនះ េ�យរេប ប
េលកទូរស័ពទេឡង ចំេពះអនកេ �កងញូយក៉ ប៊យូីេម៉ន តិច�ស �ពីសកុត
�រហី��ូ �ក�់ន ់ �រហី��ូ �នចូ់ស កលីហ�ញ៉ ខននិកទីខត់
េហកនវលី ចចច និង ញូ�ល់បនី អិន��យ� ទូទងំ�បជជតិ។ េយង សូម
�� គមេ៍�យ�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
6 េ �ពឹកេនះ កនុងរដ�អិន��យ� �ជ�ពឹក�សស់�� ត។ េយងមនេភ� ង
កលពីយបម់ញិ ែដលនឲំយ�កសធតុ�តជក។់ េហយេយង…េ�ងឧេបសថ
�តវបន�បមូលទុក និង �គបយ៉់ងកំពុងែតរងច់ ំជមយួករចូលរមួស�មបេ់មេរ ន
��ៃថង�ទិតយ។ េហយខញុ ំទុកចិត�ថ ភពសំបូរៃន�ពះពររបស់�ពះជមច ស់នឹង
មនចំេពះអនកេ ទីេនះ។
7 េហយេយងកំពុងសងឃមឹ �នឹងេកតមនយ៉ងរហ័ស �មែត�ចសេ�មចបន
េដមបបីេងកត—រេប បែដលេយង�ចទទួលជកែន�ងែដល�ចនេំយងទងំអស់គន
�បែហលេ េ�កមតងធ់ំែដលជកែន�ង ែដលខញុ ំមន�រមមណ៍ថ នេំ រកករ
អធិបបយ ពីែពង ទងំ�បពីំចុងេ�កយេ កនុង�ពះគមពរី។
8 ដូេចនះ ឥឡូវ េយងមនិេ យូេពកេលេមេរ នធំេ �ពឹកេនះ…ខញុ ំបនេឃញ
�ពះអមច ស់គិតថ“ខញុ ំគួរនិយយពីអ�ី?” េ�យដឹងថ េនះ�ចជកមមវធីិចុងេ�កយ
ែដលេយងមនិធ� បម់ន។ ករយងមករបស់�ពះអមច ស់កនែ់តេក កជិតេហយ!
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9 ខញុ ំេឃញ បនទ បពី់ករពយករណ៍ទុក កនុងកលីហ�ញ៉ មនផទះេ ទីេនះ និង
កែន�ងេផ�ងេទ ត លិចលងក់នុងអ���មសិបអិញកនុងមយួេម៉ង េឈធនឹម ឬ�ន ម
េ�បះ�ចនឹងបកែ់បក។ េហយេគមនិដឹងថនឹងេធ�អ�ីចំេពះ�េឡយ។ េយងេ
ចុងប ចបេ់ហយ។ ផទះែដលមនតៃម�មយួរយ-ពន-់ដុ�� រ េ ែតលិច។ ខញុ ំទទួល
បន ចំណងេជងអតថបទេ �ក�ស របូភព ខញុ ំសងឃមឹថនឹង�តវនមំកយបេ់នះ
ដូច ែដលខញុ ំចងនិ់យយអ�ីមយួេ កនុងយបេ់នះ។
10 េហយេ យបេ់នះ េយងមនករអធិ�� នស�មបអ់នកជមង។ឺ មកដល់រេស ល
េនះេម៉ង�បឬំ�បមំយួ ឬ េពល�កប៏ន។ េយងនឹងចបេ់ផ�មឲយបនេល ន
ខញុ ំសងឃងឹចឹងចុះ ដូេចនះមនុស��ចេចញេ បនឆបែ់ដរ េហយសូមទទួលករ
អធិ�� នរបស់អនក។ េហយេយងនឹងអធិ�� ន ស�មបអ់នកជមងេឺ យបេ់នះ ជ�ពះ
បំណងរបស់�ពះជមច ស់។
11 ឥឡូវបនទ បពី់ករគិតេពញេ�យេសចក�ីអធិ�� ន “េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី?” ដឹង
ថៃថង�មយួខញុ ំ�តវែតេឆ�យនូវអ�ី ែដលខញុ ំបននិយយេ ទីេនះ…េហយខញុ ំ
បនសេ�មចចិត� ឬមន�រមមណ៍ថ�តវបន ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េដមបនិីយយេ �ពឹកេនះ ពី ករែថ�ងទំនយ ជអ�ីមយួែបបែដលផ�ល់ពត័ម៌ន
ដល់េយង។ េឃញេទ? �ជអ�ីមយួែដលេយង…េបេយងមនិទទួលបនករផ�ល់
ពត័ម៌ន មនអ�ីមយួ េកតេឡង ជធមម� េយងនឹងដឹងអំពី�។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បន�បទនមកដល់េយង េដមប�ីពមនដល់មនុស�ពីករែដលនឹងមក។ អនកដឹង
េហយ �ពះគមពរីែចង ថ “�ពះជមច ស់មនិបនេធ�អ�ី លុះ��ែតមនបនទូល�បប់
អនកបេ�ម�ទងជ់មុនសិន គឺ េ��។” េហយ—េហយ រេប ប�ពះេយសូ៊វ�ពមន
ដល់មនុស� អ�ីែដលនឹងេកតមន រេប បែដលេ���ពមនដល់មនុស� �នឹង
េកតេឡង។ េហយ�ជភពចបំចស់�មប ់េយង កនុងេពលេវ�ែដលេយងកំពុង
រស់េ  េដមបេីឃញសមយ័កលេយងកំពុងរស់េ  និង អ�ីែដលេកតេឡង េហយអ�ី
ែដលនឹងេកតេឡងេ ជំននេ់នះ។ ដូេចនះមយួកនុងចំេ�មវតថុចែម�កទងំេនះ ែដល
េយងបន�នជេ�ចន�រ �បនធ� កម់កកនុងចិត�ខញុ ំ េដមប—ីេដមបនិីយយេ កន់
មនុស�ពី�េ �ពឹកេនះ។
12 ឥឡូវ សូមឲយេយងេបក�ពះគមពរីេ ម៉ថយជំពូក២៤ និង �នចំែណកខ�ះៃន
�ពះបនទូល។ [បង�បស�បន�សំម� តបំពងក់—Ed] សូមអភយ័េទស។ �ម
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រេប បៃន—បរបិទស�មបអ់តថបទ និង �បធនបទ។
13 ឥឡូវ សូមចងច ំ េយងនឹងបេ�ង នេរ ងេនះជថន ក�់ពះគមពរីយឺតៗ។ យក
េខម ៃដនិង �ក�សមក។ ខញុ ំមនខគមពរីជេ�ចនែដលកត�់�ទុកទីេនះែដល—ែដល
អនក �ចយក�ទុកបន។ េហយ�តលបេ់ ផទះវញិ និង េរ នចុះ េ�ពះេនះដូចជ
ថន ក ់ សិក�ៃថង�ទិតយ ែដលេយងគួរែតដឹង និង �បងេ�ប បេរ បចំ ស�មបេ់វ�
ែដល េយងកំពុងែតរស់េ ។
14 េ កនុង�ពះគមពរីម៉ថយ។ [បង�បស�បន�សំម� តបំពងក់—Ed]
សូមអភយ័េទស។ ខ២៤…ឬ ជំពូក២៤ ចូរចបេ់ផ�មពីខ១៥ ខញុ ំចង�់នចំែណក
ខ�ះៃន�ពះបនទូល។

ដូេចនះ កល�អនក�ល់គន េឃញេសចក�ី ែដលេ���នីែយល៉
បនទយទុក គឺជេសចក�ីស�បេ់ខពមែដលបងខូចបំផ� ញ �ឈរេ កនុងទី
បរសុិទធ (អនក�ែដល�ន េមល ឲយយល់ចុះ)

េនះ�តវឲយពួកអនក ែដលេ �សកយូ� រតេ់ចញេ ឯភនំ

កុំឲយអនក�ែដល េ េលដំបូលផទះចុះមក—េដមបនឹីងយករបស់អ�ីពី
ផទះេឡយ

េហយកុំឲយអនកែដលេ ែ�សចំករ �តឡបម់កវញិ េដមបនឹីងយក
សំេល ក បំពកខ់�ួនែដរ។

េ �គេនះ ស�ី�ែដលមនៃផទេពះ េហយ ស�ី�ែដលបំេ កូន
នឹងេវទន�ស់!

ចូរអធិ�� នសូមកុំឲយ�តវរតេ់ រដូវរង ឬេ ៃថងឈបសំ់�កេឡយ:

ដបតិេ �គេនះ នឹងមនេសចក�ីេវទនជខ� ងំ�ស់ ដល់េម៉�ះបន
ជ�ងំពីេដមកំេណ តេ�កីយ ៍ដ�បមកដល់សព�ៃថងេនះ មនិែដលមន
យ៉ងដូេចន ះេឡយ េហយេ មុខកម៏និែដលមនែដរ។

េបមនិបនបនថយៃថងទងំេនះឲយខ�ីចុះ េនះគម នមនុស��នឹងបន
សេ ងគ ះេទ ប៉ុែន� ៃថងទងំេនះនឹង�តវបនថយេ  េ�យយល់ដល់ពួកេរ ស
�ងំ។
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�គេនះ េបមនអនក��បបអ់នក�ល់គន ថ េមល �ពះ�គីសទគងេ់
ទីេនះ ឬេ ទីេនះ េនះកុំឲយេជ េគេឡយ។

ដបតិនឹងមន�ពះ�គីសទែក�ង េហយេ��ែក�ងេកតេឡង េគនឹងេធ�ទី
សំគល់យ៉ងធំ េហយនិងករអ�ច រយ េដមបនឹីងនទំងំពួកអនកេរ ស�ងំ
ឲយវេង�ងផង េបសិនជបន។

េមល ខញុ ំបន�បបអ់នក�ល់គន ជមុន។
ដូេចនះ េបេគ�បបអ់នក�ល់គន ថ េមល �ទងគ់ងេ់ ទីរេ��ថ ន េនះ

កុំឲយេចញេ េឡយ ឬថ េមល �ទងគ់ងេ់ កនុងបនទប ់េនះកកំុ៏ឲយេជ ឲយ
េ�ះ។

េ�ពះដំេណ រែដលកូនមនុស�មកេនះនឹងបនដូចជេផ�កបេនទ រ
ែដលភ�េឺផ�កៗ ពីទិសខងេកតដល់ទិសខងលិចែដរ។

ដបតិេខម ចមនេ កែន�ង� ឥ នទីនឹង�បជំុគន េ កែន�ងេនះឯង…
15 ឥឡូវស�មបជ់�បធនបទ ខញុ ំចងយ់កខ២៤ េដមបសីងកតខ់េនះស�មបថ់ន ក់
េរ នៃថង�ទិតយេ �ពឹកេនះ។ េហយសូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក ់ េពលខញុ ំ�ន
ម�ងេទ ត។

ដបតិនឹងមន�ពះ�គីសទែក�ង េហយេ��ែក�ងេកតេឡង េគនឹងេធ�ទី
សំគល់យ៉ងធំ េហយនិងកអ�ច រយ េដមបនឹីងនទំងំពួកអនកេរ ស�ងំ
ឲយវេង�ងផង េបសិនជបន។

16 ឥឡូវស�មបជ់�បធនបទេ �ពឹកេនះ ឬ អតថបទ មនទំេនរែដលខញុ ំចង់
យក អងគែដលបនចកេ់�បង�ងំេ �គចុងេ�កយ។ េនះជ�បធនបទែដលខញុ ំ
និយយ ឬ អតថបទៈ អងគែដលបនចកេ់�បង�ងំេ �គចុងេ�កយ។
17 ខញុ ំេជ ថេយងកំពុងរស់េ កនុង�គចុងេ�កយ។ ខញុ ំគិតថមន ក់ៗ ៃនេយង ជ…
អនក�នបទគមពរី ឬ ជ—អនកេជ  ដឹងថឥឡូវេយងកំពុងែតេ ចុងប ចប ់ ៃន
�បវត�ិ � ស�ពិភពេ�ក។ គម ន�បេយជន ៍កនុងករសរេសរកត�់�អ�ីេឡយ េ�ពះ
នឹង គម ននរ��ន�េទ។ �ជ�គចុងេ�កយ។ ជេពល�ខញុ ំមនិដឹង។ េត
យូរ ប៉ុ�� េទ ត សូមបេីទវ�របស់�ពះកម៏និបនដឹងពីនទី និង េម៉ងេនះែដរ។
ប៉ុែន�េយង�តវបន�បបេ់�យ�ពះេយសូ៊វថ េពលេរ ងេនះេកតេឡង េនះេយង
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េឃញ ថ�ចបេ់ផ�មេកតមកេហយ ដូេចនះ ចូរេយងេងយកបលេឡង េ�ពះករ
សងៃថ�េ�ះ របស់េយងមកកនែ់តជិតេហយ។ ឥឡូវអ�ី “ចូលមកជិត” មន នយ័
យ៉ង� ខញុ ំមនិដឹង។ �ចមននយ័ថ…
18 ដូចអនកវទិយ� ស�បននិយយពីៃថងេផ�ងេទ ត �មរយៈទូរទស�ន ៍ និយយ
ពីករផទុះែបក�ប-់ពន-់ម៉យេ ែផនដីែដលនឹងលិចចុះ។ គត�់តវបនេគ
េចទសួរ “��ចលិចេ ទីេនះ?” េ ឡូសេអនេជេឡស េឆនរសមុ�ទខងលិច។
េហយអនក�ល់គន បនេឃញពីរេប បែដល ពួកេគ�ម�នេ�យ�៉� េហយបន�
េ �គបទី់…ែបកេ េ�កម�នចូស ឆ�ងេ ដល់���ក  េចញេ េកះ �ឡូ
េទ ន �បមណពីររយម៉យចូលកនុងសមុ�ទ េហយ�តលបម់ក �នឌីហគូវញិចូល
េ ពីេ�កយឡូសេអនេជេឡសេហយេចញមកេ�យ �បេ�ង ធំមយួ។

េហយ�ល់ទងំករ ជួ យដី េយងកំពុងែតមន គឺកំេ ភនេំភ�ងេហយមន
�បេ�ងេ�  ដូចកនុងេនះ។ ខញុ ំមនិេចះេ េឈម ះែដលពួកេគ—ពួកេគេ ។
េទះជយ៉ង� េពល�រ ជួ យ ករផ�ល់កររ ជួ យដីទងំេនះ េយងមន�បឆ់ន េំ
េឆនរ សមុ�ទខងលិច។ ឥឡូវ�កំពុងែតេ�បះជំុវញិ។ េហយអនកវទិយ� ស�និយយ
ថ មយួកនុង…
19 មនុស�មន កនិ់យយេ កនម់នុស�មន កេ់ទ តថ “�ងយធ� ក?់”

គតនិ់យយ “មនិែមនថ ‘�ចេទ’ �នឹងេកត។”
និយយ “ប៉ុែន��មនិែមនកនុងជំននេ់យងេទ ែត�បែហលែដរ?”
និយយ “េ �បនំទីេទ ត ឬ �បឆំន េំទ ត។ េយងមនិដឹងថេពល�។”

20 សប� ហ៍េនះ មនចំណងេជងែដលេផញរមកខញុ ំកនុងកែសត ពីេរ ងផទះតៃម��ប់
រយ-ពន-់ដុ�� កបប់ត ់ មនុស�កំពុងេធ�ដំេណ រចកេចញ។ េហយពួកេគមនិដឹង
ថប ឈបយ៉់ង�េទ។ គម នវធីិ�ែដលប ចប�់េឡយ។ េឃញ �ពះជមច ស់
�ទង�់ចេធ��គបយ៉់ង ែដល�ទងច់ងេ់ធ� គម ននរ��ច�បបដ់ល់�ទងថ់ �តវេធ�
យ៉ង �េឡយ។
21 អនកសងផ់ទះ អនក�ចបេងកតអ�ីជវទិយ� ស� េហយ�ពះ�ទងជ់អនកបេងកតវទិយ
� ស�។ េតអនកនឹងប ឈប�់ទងយ៉់ង�បន? �ទង�់ចកំេទចែផនដីេ�យៃចែឆក
េបសិនជសព��ពះហឫទយ័។ េតអនកទទួល�គ ល់ថ �ទង�់ចមនបនទូល ឲយៃច
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េកតមនេទ េហយ�នឹងមនជេ� ៤០ម៉យ កនុងរយៈេពលកន�ះេម៉ង េឃញេទ
គម នេទ…េហយសីុមនុស�អស់ពីដី។ �ទងជ់�ពះ។ �ទងេ់ធ��មែត�ពះទយ័�ទង។់
�ទងជ់�ពះ មនសិទធអំនច េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។
22 ឥឡូវ េមលភស�ុ�ងែដល�បមូលផ�ុ ំគន េនះ ែដលជេពលេវ�ែដលេយង
កំពុងរស់ ខញុ ំគិតថ�ជេរ ងល� េដមប�ី� បម់�ងេទ តករទងំអស់េនះ ែដលេចញ
មក េ�ពះ��បនេបកេហយ េហយនឹងេឃញេសចក�ីពិតទងំអស់េនះ ដូចជ�ពះ
�ទងម់ន�ពះហឫទយ័េ�ម ះ�ទងច់ំេពះេយង េ�យ�ពះគុណ�ទង ់ េដមបបីង� ញ
េយងនូវេរ ងទងំអស់េនះ។
23 ខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់េរ ងទងំេនះ េ កនុងគមពរីម៉ថយ២៤ �ពះេយសូ៊វេ�ប
ពកយជ “�ពះ�គីសទពហុវចនៈ” �គ—ី—សទ “�ពះ�គីសទពហុវចនៈ។” មនិែមន�ពះ
�គីសទែតជ “�ពះ�គីសទពហុវចនៈ។” មនេ�ចន មនិែមនែតមយួ “�ពះ�គីសទ
ពហុវចនៈ”។ ដូេចនះពកយថ�ពះ�គីសទ មននយ័ថ “ជអងគទទួលេ�បង�ងំ” េហយ
េប�ជ “េ�បង�ងំ” េនះមនែតមយួេទ ប៉ុែន�មនេ�ចន មនេ�បង�ងំ “អងគជ
េ�ចនមនេ�បង�ងំ” េឃញ?
24 មយង៉េទ ត េបសិនជ�ទងប់ំែបក� ដូេចនះេយង�ចយល់បនេ�ចនជង ឬ
តិចជង �ទងម់នបនទូល “េ ៃថងចុងេ�កយ នឹងមនអនកទទួលេ�បង�ងំខុសឆគង
ជេ�ចន”។ ឥឡូវេមលេ ដូចជេ មនិរចួ េឃញ ពកយថ “េ�បង�ងំ។” ប៉ុែន�
សូមកតស់មគ ល់ពកយបនទ បគឺ់ “នឹងេ��ែក�ងក� យជេ�ចន” ពយ—ក—រ ី ពហុ
វចនៈ។
25 ឥឡូវអនកទទួលេ�បង�ងំគឺ “អនកែដលមន�ជ�រ។” េហយជរេប បែតមយួ
ែដល�រ�តវបននមំក �មរយៈមន កែ់ដល�តវបន ចកេ់�បង�ងំ និង �ចជ
េ��ទទួលេ�បង�ងំ។“នឹងមន�គបេ�ង នែដលទទួលេ�បង�ងំខុសជេ�ចន។”
េ��បេ�ង នអ�ីជ�ររបស់គត។់ �គទទួលេ�បង�ងំ ប៉ុែន�ជមនុស�ទទួលេ�បង
�ងំេ�យករបេ�ង នខុស។ អងគែដលទទួលេ�បង�ងំ “�ពះ�គីសទ” ជពហុវចនៈ
“េ��” ពហុវចនៈ។ េហយេប�ជេរ ងែបបេនះ ជ—�ពះ�គីសទ ឯកវចនៈ ដូេចនះ
��តវជ “អងគទទួលេ�បង�ងំែតមយួ” ែដលកែថ�ងទំនយរបស់ពួកេគជករ
បេ�ង នែដលមនភពខុសគន េ�ពះពួកេគជអនកទទួលេ�បង�ងំ �តវបនទទួល
េ�បង�ងំ។
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26 ឥឡូវ �ជេមេរ នៃថង�ទិតយ េយងចង�់កលបង—នេំរ ងេនះឲយបនជ
ករពិតមកេ�យខគមពរី មនិែមនេ�យនរ�មន កប់ននិយយ ែតសូម�នខ
គមពរី។

អុនក�ចនិយយ “េតេរ ងេនះ�ចដូេចនះេម�ចបន? េតអនកែដលទទួលេ�បង
�ងំជេ�ចន…” ពួកេគជនរ�?

27 “�ពះ�គីសទ” �ពះ-�គី-សទ-ជេ�ចន ែដលទទួលេ�បង�ងំ។ “�ពះ�គីសទ និង
េ��ែក�ងក� យជេ�ចន។” ជអនកទទួលេ�បង�ងំ ប៉ុែន�ជពយករែីក�ងក� យ!

�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េភ� ងបនធ� កម់កេល ទងំមនុស�សុចរតិនិង
មនុស�ទុចចរតិ”។

28 ឥឡូវ �បែហលជមននរ�មន កន់ិយយមកកនខ់ញុ ំ“េតអនកេជ ថ ករ
ចក ់ េ�បង�ងំមនុស�ទងំេនះ ថ�ជករចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ?” បទ េ�ក ពិតជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ចំេពះមនុស�េនះ ប៉ុែន�េគ
េ ែតែក�ងក� យ។

ឥឡូវ សូម�� បឲ់យចបស់និងេមលអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ “េហយពួកេគ
នឹងេធ�ទីសំគល់យ៉ងធំ េហយនិងករអ�ច រយ េដមបនឹីងនទំងំពួកអនកេរ ស�ងំ
ឲយវេង�ងផង េបសិនជបន។” េហយពួកេគពិតជទទួលេ�បង�ងំពី�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ខញុ ំដឹងថ�� បេ់ ដូចជឆកួត ប៉ុែន�េយងនឹងចំ�យេពល េដមបពីនយល់�
េ�យ�ពះបនទូលេនះជ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ទងំ�សងជករពិត។

29 ឥឡូវ សូមេយងេបកេ �ពះគមពរីរបស់េយងមយួែភ�ត ម៉ថយជំពូក៥ ចបពី់
ខ—៤៥ និងេឃញឥឡូវេពលេយង�នមយួខណៈេពលេលខទងំេនះ។ េហយ
បនទ បម់ក បនទ បពី់េយងមកដល់ចំណុចេនះ េហតុអ�ី េយងនឹងផ�ល់ឲយអនក…ដូេចនះ
អនកនឹង េបេយងមនិបន�នពួក� ដូេចនះសូមយកគមពរីអនកមក េហយ—េហយ
អនក�នពួក�បនទ បពី់ចកេចញពីទីេនះ�តលបេ់ ផទះវញិ េហយ—េហយ អនក�ន
�ពះគមពរីែដលនិយយពី�។

30 ឥឡូវ ចំ�យេពលរបស់េយង េដមបទីទួល—មូល�� ន�គឹះពិតេ�ពះខញុ ំកំពុង
េធ� េសចក�ីែថ�ងេ ទីេនះ ែដលគួរឲយភញ កេ់ផ�ល។ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចចក់
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េ�បង �ងំេល�គបេ�ង នែក�ងក� យយ៉ង�? ប៉ុែន� េនះជអ�ី ែដល�ពះេយសូ៊វ
មនបនទូលពីអ�ីែដលេកតេឡង។

ឥឡូវ ម៉ថយ ជំពូក៥ ខ៤៥ សូមេយង�នឥឡូវ។ ចូរេយងចបេ់ផ�ម
—ពីេ�កយេនះបន�ិចខ ៤៤។

ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបថ់ �តវ�ស�ញ់ពួកខម ងំស�តវ �តវឲយពរដល់អនក�
ែដល�បេទចផ� � �តវ�ប�ពឹត�ល�នឹងអនក�ែដលស�បអ់នក�ល់គន …
អធិ�� ន ឲយអនក�ែដលេធ�ទុកខេប តេប ន ដល់អនក�ល់គន វញិ

េដមបឲីយ បនេធ�ជកូនរបស់�ពះវរបិ� ៃនអនក�ល់គន  ែដលគងេ់
�ថ នសួគ:៌ េ�ពះ�ទងេ់ធ�ឲយៃថងរបស់ �ទងរ់ះេឡង…បំភ�ទឺងំមនុស�
��កក ់ និងមនុស�ល� េហយ�ទងប់ង�ុរឲយេភ� ងធ� កម់កេលទងំមនុស�
សុចរតិ…និងមនុស�ទុចចរតិផង។ (េភ� ង ធ� ក ់ េលទងំមនុស� ��កក់
និង មនុស�ល�។)

31 ឥឡូវេដមបបីន�ករេនះ ឈនេ រកករែថ�ងទំនយេផ�ងេទ ត ែដលជប់
ទកទ់ង េយង�ចេបកេ គមពរីេហេ�ពរជំពូក៦ ស�មបខ់បន� ែដលប៉ុលបននំ
គំនិត េនះមកម�ងេទ តដូចអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។ ប៉ុល និយយឥឡូវ។
កលអនកកំពុងែតបរបញ់…េហយអនកេចញជមយួវទិយ ុ មន�ពះគមពរីេ ែកបរអនក
និងចំេរ ក�ក�ស េហយសូមេមលឥឡូវ។ េហេ�ពរជំពូក៦ ប៉ុលសរេសរេ កន់
ជនជតិេហេ�ពរ បង� ញពី�សេមល និង រេប បេផ�ងៗ បននពីំ�សនយូ�
េ ជ �គីសទបរស័ិទ បង� ញេគពីអ�ីែដលចស់ ែដលជ�សេមលពីមុន ែដលនឹង
�តវមក។ ប៉ុលនិយយ េហេ�ពរជំពូក៦។

ដូេចនះ ចូរឲយេយងឈប ់ ខងឯេសចក�ីបឋមសិក� ៃន�ពះបនទូល
�ពះ�គីសទ(�ពះ-�គី-សទ ឯកវចនៈ) េហយខំឲយបនេជ នេ មុខ ដ�បដល់
េពញខន តចុះ មនិ�តវ�ងំេសចក�ីេដមេនះ�ជថមីេឡងវញិ…ដូចជ
េសច ក�ីែ�បចិត�េចញពីករ�� ប ់និងេសចក�ីជំេន េជ ដល់�ពះ។

េហយនិង…េសចក�ីបេ�ង នពីបុណយ�ជមុជ ករ�កៃ់ដ េសចក�ីរស់
ពី�� បេ់ឡងវញិ និងេសចក�ីជំនំុជំរះកតេ់ទស ដល់អស់កលបជនិចច
េនះេឡយ។
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េបសិនជ�ពះ�ទងអ់នុ ញ តឲយ។

េនះេយង�ល់គន នឹងេធ� ករេនះឯង ដបតិឯពួកអនកែដលបនភ�មឺ�ង
ទងំភ�កអ់ំេ�យទន ៃន�ថ នសួគ ៌ កប៏នចំែណកៃន�ពះ វ ិ ញ ណ
បរសុិទធ

ខញុ ំចងទ់ញយកចំ�ប�់រមមណ៍របស់អនក មយួែភ�ត។ េតអនកកតស់មគ ល់
េនះជ “អំេ�យទនែតមយួ” មនិែមនជ “អំេ�យទនេ�ចន” របស់អនក
រមួចំែណកៃន “អំេ�យទន�ថ នសួគដ៌េ៏�ចន” េនះេទ? ប៉ុែន� “អំេ�យទន
�ថ នសួគែ៌តមយួ” ឯកវចនៈ “�ពះ�គីសទ” ឯកវចនៈ “អំេ�យទន” ឯកវចនៈ។

…អំេ�យទន�ថ នសួគ…៌កប៏នចំែណកៃន�ពះវ ិ ញ ណ

បរសុិទធ េហយភ�ក�់ពះ…បនទូលដល៏�ៃន�ពះ…(ភ�ក�អ�ី?)…�ពះបនទូល
របស់�ពះ និងករឫទធិបរមរីបស់បរេ�កនយ ែដលនឹង �តវមក។

រចួធ� កេ់ វញិ េនះគម នផ�ូវ� នឹងនឲំយេគែ�បចិត�ម�ងេទ តេទ
េ�យេ�ពះេគបនឆក ង�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ខងឯខ�ួនេគរចួេ េហយ
�ពមទងំេធ�ឲយ�ទង�់លមុខេ ក�� លជំនំុផង។

ដបតិ(សូម�� ប)់ដី�…បនេប មទឹកេភ� ង ែដលធ� កម់កជ
ញយៗ រចួបេងកតជបែន�មន�បេយជនដ៍ល់អនកែដលភជួរ�ស់ េនះ
បនទទួល�ពះពរេហយ

ែតដី� ែដលបេងកតសុទធែតបន�  និងអ ច ញវញិ…ដីេនះ�តវ
េបះបងេ់ចលេចញ កជិ៏តនឹង�តវប�� �េហយ លុះដល់ចុងបំផុត
នឹង�តវដុតេចលផង។

32 ឥឡូវ េ�ប បេធ បជមយួម៉ថយ៥:២៤ម�ងេទ ត។ កតស់មគ ល់ �ពះេយសូ៊វ
មនបនទូលេភ� ង និង �ពះ�ទិតយជះមកេលែផនដី ែដល�ពះជមច ស់ប ជូ នមក
េដមបេីរ បចំ��រ និងអ�ីេផ�ងេទ ត ស�មបម់នុស�េលែផនដី។ េហយេភ� ង�តវ
បនប ជូ នមកស�មបជ់��រ ថន បំុ�ណ។ ប៉ុែន��សែង រកុខជតិឥត�បេយជន៍
េ �មទី�លទទួលបនដូចគន ។ េភ� ងដែដល ែដលេធ�ឲយ�សវ�ឡីដុះលូត
�ស់ គឺជេភ� ងដែដល ែដលេធ�ឲយរកុខជតិឥត�បេយជនដុ៍ះលូត�ស់ែដរ។
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33 េតខញុ ំមនេមេរ នែបបេនះម�ងេទ ត េពលខញុ ំបនជួបមនុស�មកពីេពនទីកុស�
េលកដំបូង! េហយ�ជេមេរ នធំមយួស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំេឃញមនុស�ពីរនក ់ មន ក…់
មនិែដលឮេគនិយយភ�ដៃទពីមុន។ មន កេ់ទ តនិយយភ�ដៃទ មន កេ់ទ ត
ជអនកបកែ�ប ដូរគន េ វញិេ មក។ េហយសូម�បបក់រពិត និយយ “មន
មនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ �តវែ�បចតិ�េ យបេ់នះ។ មនបុរស ស�ីទងំពីរ។” េហយ
មនុស�េលកៃដេឡង េហយេ កន�់សន។

ខញុ ំគិត “ពិតជអ�ច រយ!”
34 េហយជមយួនឹង អំេ�យទនបន�ិចពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខញុ ំនិយយេ
កនប់ុរសទងំេនះ អនកដឹងេហយថរេប ប� កនុងអំេ�យទនខង�គ ល់
វ ិ ញ ណ ជរេប បតូចមយួ កនុងករែស�ងរក។ េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ មន
�គី�ទ នពិត�បកដ េហយ គតជ់អនកបេ�មរបស់�ពះ�គីសទ និង មន កេ់ទ តជ
មនុស�កំពុត។ េហយមន កក់នុងចំេ�មេនះ ជមនុស�កំពុត កំពុងរស់េ ជមយួ
ស�ី-សកេ់ខម  េហយេ មនទំនកទ់ំនងេលងេសច ជមយួ ស�ីសកទ់ងែ់ដង ទងំ
មនកូនជមយួនង។ ល� �ពិត�ស់េ កនុងនិមតិ�េនះ មនិ�ចបដិេសធ បន។
េហយខញុ ំនិយយជមយួគតពី់េរ ងេនះ។ គតស់ម�ងឹេមលមុខខញុ ំ េហយេដរ ជុំវញិ
�គរ។
35 ឥឡូវ ខញុ ំមនក�ចបូក�ចបល់ ពិតែមន។ ខញុ ំគិតថខញុ ំបនមកកនុងចំេ�ម
េទវ� រចួមកខញុ ំឆងល់ថេតខញុ ំកំពុងេ កនុងចំេ�ម�រក�ឬេទ។ េតេរ ងេនះ�ច
េកតមនរេប ប�? ខញុ ំមនិ�ចយល់បន។ េហយជេ�ចនឆន  ំ ខញុ ំេ ឆង យពីេរ ង
េនះ រហូតដល់ៃថងមយួែដលជកែន�ង…

ចច សមីធ េកមង�បសមន កែ់ដលបនេចញេ ជមយួកូន�សីរបស់ខញុ ំ េយងេ
ម�លិមញិ េ�ងម៉សីុនកិន�សវចស់ ែដលជកែន�ងខញុ ំធ� បអ់ធិ�� ន។

េហយ បនទ បពី់េ ទីេនះពីរេ បីៃថង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នយំកខេនះមក
កនខ់ញុ ំ។ “ទឹកេភ� ង ែដលធ� កម់កជញយៗ រចួបេងកតជបែន�មន ែតបន�  និង
អ ច ញែដលរស់េ�យ�េភ� ងដូចគន េនះ លុះដល់ចុងបំផុតនឹង�តវដុតេចល
ផង។” រស់េ េ�យ�បភពផ�ល់ជីវតិ-ដូចគន ៃន�ពះជមច ស់។ រចួមកខញុ ំកយ៏ល់េរ ង
េនះ។ “េ�យ…” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “េគនឹង�គ ល់ពួក��មរយៈផលែផ�
របស់�។”
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36 ឥឡូវ ដូេចនះេភ� ងែដលធ� កចុ់ះមកេលបែន�ធមមជតិៃនែផនដី េនះជ�បេភទ
េភ� ងខងវ ិ ញ ណ ែដលផ�ល់នូវជីវតិអស់កលប ធ� កម់កេល�កមជំនំុ េ�ពះេយង
េ �ថជេភ� ងេដមៃដ និង េភ� ងចុងេ�កយ។ េហយ �ជេភ� ង ែដលធ� កម់កពី
វ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ េល�កមជំនំុ។
37 កតស់មគ ល់ �ជេរ ងចែម�កេ �តងេ់នះ។ េឃញ? េពល�គបពូ់ជរបស់ពួក�
ចូលេ កនុងដី មនិថជរេប ប�ែដល�ចូលេ  ពួក�េនះជបន� ែដលចប់
េផ�មេឡង។ ប៉ុែន�កម៏ន�សវ�ឡីែដលចូលេ កនុងដី និង បែន� ែដលចបេ់ផ�ម
េឡងេ�យភពជបែន�។ េហយបែន�ឬសថន នីំមយួៗបេងកតភពខ�ួនរបស់� ម�ង
េហយ ម�ង េទ ត �បង� ញថ�ដូចករចបេ់ផ�មលកខណៈដំបូង។
38 “ពួកេគនឹងនទំងំពួកអនកេរ ស�ងំឲយវេង�ងផង េបសិនជបន” េ�ពះពួក �
ទទួលបនេភ� ងដូចគន  �ពះពរដូចគន  បង� ញទីសមគ ល់ដូចគន  ករអ�ច រយ ដូចគន ។
េឃញេទ? “ពួកេគនឹងនទំងំពួកអនកេរ ស�ងំឲយវេង�ងផង េបសិនជបន។” ឥឡូវ
បន� មនិ�ចជួយឲយក� យជបន� េនះេទ េហយ�សវ�ឡី កម៏និ�ចជួយេដមបឲីយ
ក� យជ�សវ�លីបនែដរ �ជអ� ី ែដល�ពះអទិករៃនបុគគលនីមយួៗ កំណត�់ងំ
ពីដំបូង។ េនះគឺពួកេរ ស�ងំ។ េភ� ងដូចគន !
39 �ពះ�ទិតយរះេ េពល�ពឹក និង �ចទូទងំពិភពេ�ក ដូចជមនេ
ែផនដីេនះ និង ៃថងែដលេយងរស់េ ។ េហយ�ពះ�ទិតយ ជ�ពះ�ទិតយែដល រះ
ពីទិសខងេកតដូចគន េ នឹង�ពះ�ទិតយែដលលិចេ ទិសខងលិចែដរ។ េហយ
�ពះ�ទិតយគឺប ជូ នមកេធ�ឲយទុំ �គបដំ់�ំធ ញជតិេលែផនដី ែដល�ងកយរបស់
េយងបនេកតពី�េនះ មក។
40 េយងរស់េ េ�យ�រធតុ�� ប។់ េនះជរេប បែតមយួែដលអនក�ច
រស់េ ។ េហយ �តវមនអនក�� បជ់េរ ង�ល់ៃថង ដូេចនះអនក�ចរស់បន ធមមជតិ
េហយ�មនិពិតេទេបអនក…�ងកយរបស់អនក�តវរស់វញិេ�យ�រករ�� ប់
របស់ ជីវតិធមមជតិ ដូេចនះអនក�តវែតមនអ�ី�� បខ់ងវ ិ ញ ណ េដមបសីេ ងគ ះជីវតិ
ខងវ ិ ញ ណរបស់អនក។ េហយ�ពះជមច ស់ក� យជឧបករណ៍ �ចឈ់ម និង
សុគត េដមបឲីយេយងបនរស់។ ដូេចនះគម ន�កមជំនុំ គម នអ�ីេផ�ងេ េលែផនដី�ច
សេ ងគ ះអនក េលកែលងែត�ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះ។ េនះជ េរ ងែតមយួែដលពួកេគ
�ចរស់បន។
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41 ឥឡូវ េមលេ �មខគមពរី។ �ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូល។ “កលពីដំបូងេឡយ
មន�ពះបនទូល។ េហយ�ពះបនទូលបនក� យជ�ចឈ់ម េហយរស់េ កនុង
ចំេ�មេយង។ កលេដមដំបូងេឡយមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគងេ់
ជមយួ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលេកតជ�ចឈ់ម ែដលជអងគរស់េ  រស់េ កនុង
ចំេ�មេយង។” “តបតិមនុស�មនិរស់េ�យ�រែតនំបុង័ែតមយួេនះេទ” ស�មប់
�ងកយ “ប៉ុែន�េ�យ�ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះជមច ស់។” ដូេចនះ
អនកេឃញ េយងរស់េ�យ�ពះបនទូល េហយេនះគឺជ�ពះជមច ស់។
42 ឥឡូវ�ពះ�ទិតយជះមក និង បនទំ�គបធ់ ញជតិ។ ឥឡូវ �មនិ�ច ទុំបនម�ង
ទងំអស់េនះេទ។ កល�េ ែតបន� មនភពចស់េឡងៗ �នឹងទុំរហូតដល់បន
េពញេលញ។

�ដូេចនះ សព�ៃថង េ កនុង�កមជំនុំ។ �ចបេ់ផ�មេ�យភពជទរក �តលប់
េ  រកសមយ័កលងងឹត ែដលសថិតេ េ�កមដី។ �បនលូត�ស់ជភព
ចស់ទុំ។ េហយេយង�ចេឃញ�ែតងែតបនេពញេលញពី�ពះជមច ស់�មរយៈ
ធមមជតិ…
43 អនកមនិ�ចរខំនធមមជតិបនេឡយ។ េនះជប � សព�ៃថង។ េយងបេង� ះ
�គបែ់បក េហយេកតេចញជម�សមុ�ទ បំែបក� េហយ បំែបកកំេទចេ ជំវញិ
�គបែ់បក�តូមកិ។ អនកបនេធ�ឲយមនភពេ�ម គេ�គក កនែ់តេ�ចនជងេពល
��ទងំអស់ ទម� កចូ់លកនុង�។ អនកកបេ់ដមេឈ ពយះុនឹងបកេ់លអនក។ សង់
�ទនបក់តទ់េន� �នឹងហូរេហ រេចញ។

អនក�តវែតែស�ងរក រេប បៃន�ពះជមច ស់កនុងករេធ�អ�ីៗ េហយ េ �ទងេ់នះ
ចុះ។ េយងមនមនុស��តវ�គប�់គងកនុង�កមជំនុំ និង អងគករ សម�ងឹេមលអ�ីែដល
េយងមន! ចូរឲយេ ជបផ់�ូវរបស់�ពះជមច ស់ែដល�បទនមក។
44 ប៉ុែន�អនកេឃញ “�ទងប់ ជូ នេភ� ងមក” �តលបេ់ �បធនបទវញិ “េលមនុស�
សុចរតិ និង មនុស�ទុចចរតិ” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល�បបអ់នកេ �តងេ់នះ កនុង
ម៉ថយ២៤ �នឹងមនទីសមគ ល់េ េពលចុងេ�កយ។

ឥឡូវេបទីសមគ ល់�តវបន�គ ល់ស�មបែ់តេពលចុងេ�កយ ដូេចនះ ��តវែត
មនអ�ីបនទ បពី់ករេបក��េនះ។ េឃញ? �ជទីសមគ ល់ៃនេពលចុងេ�កយ។
ែដល��ចជ េពលេរ ងេនះេកតេឡង �នឹងជេពលចុងេ�កយ។ េហយ�នឹង
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មនទីសមគ ល់ឥឡូវ ដូេចនះ ពួកអនកេរ ស�ងំនឹងមនិ�ចឡំកនុងករទងំអស់េនះ។
អនកេឃញ�េទ? ដូេចនះ �នឹង�តវេបកសែម�ង �នឹងេចញមក។
45 កតស់មគ ល់ ទងំ�សវ�ឡី និង រកុខជតិឥត�បេយជនរ៍ស់េ េ�យ�រ
េ�បង�ងំមកពី�ថ នសួគ។៌ ទងំពីរអនកនឹងរកី�យជមយួ�។

ខញុ ំចងចពីំេរ ងេនះ សំេ េរ ង�តលបេ់ ពីមុន ជេពលេវ�េ  ហគីន
មលី។ ខញុ ំ—ខញុ ំេឃញនិមមតិេចញមក។ េហយេពលេនះមនែផនដីធំមយួ េហយ
�បន�ក�បេ់ឡង។ េហយមនអនក�បេ�ពះេចញមកមុន។ ខញុ ំចងេ់ ែត�បប់
េរ ង េនះដល់អនក។ េមលអ�ីែដលេចញមកមុនសិនេហយេទបេមលអ�ីេចញមក
េ�កយ។ េហយ មនជមនុស�មន កេ់ស� កពកស់ បនមក�បេ�ពះ�គបពូ់ជ
ជំុវញិែផនដី េហយេ ពីេ�កយគតក់ម៏នមនុស�មន កេ់ស� កពកព់ណ៌េខម
�បេ�ពះ�គបពូ់ជរកុខជតិឥត�បេយជន។៍ េហយេពលេរ ងេនះេកតេឡង ខញុ ំ
េឃញដំ�ំ ទងំពីរដុះេឡង។ េហយេពលពួក�ដុះេឡង មយួជ�សវ�ឡី មយួ
ជរកុខជតិ ឥត�បេយជន។៍

រចួមកកម៏នភព�ងំសងួត េនះជេពល េមលេ ដូចជ ពួក�ទងំពីរេ�ន
កបលចុះែ�សករកទឹកេភ� ង។ បនទ បម់ក កម៏នពពកធំ�គបដណ� បេ់លែផនដី
េហយ�កេ៏ភ� ង។ េហយ�សវ�ឡីេងបេឡងនិយយថ “សរេសរ�ពះអមច ស់!
សរេសរ�ពះអមច ស់!” េហយរកុខជតិឥត�បេយជនក៍េ៏ងបេឡងែដរ េហយែ�សក
បងកូក “សរេសរ�ពះអមច ស់! សរេសរ�ពះអមច ស់!” លទធផលដូចគន ។ ពួក�
ទងំពីរ�តវវនិសពួក�ទងំពីរ�តវទញេចញេ ។ រចួ�សវ�ឡីេចញមកេ�យ
ករេ�សកឃ� ន។ េ�យ�រែត�េ កនុងចំករែតមយួ សួនបែន�ែតមយួ កែន�ង
ែតមយួ បំពងទឹ់កែតមយួ កម៏នេចញមកជ�សវ�ឡី និង �សែងែដលដូចគន ខ� ងំ
�ស់។ កតស់មគ ល់ ទឹកែដលជេ�បង�ងំដែដល ដុះេចញមកនូវ�សវ�ឡី ក៏
បនដុះមកនូវរកុខជតិឥត�បេយជនែ៍ដរ។
46 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដល ែដលចកេ់�បង�ងំេល�កមជំនុំ ែដលផ�ល់ឲយ
ពួកេគនូវបំណងចងស់េ ងគ ះ�ពលឹង ផ�ល់ឲយេគនូវឬទធនុភពសែម�ងករអ�ច រយ �
បនធ� កម់កេលទងំមនុស�ទុចចរតិ និង មនុស�សុចរតិ។ គឺមនវ ិ ញ ណដូចគន !
ឥឡូវ អនកមនិ�ចមនវធីិេផ�ងេទ ត និង យល់ពីម៉ថយ២៤:២៤េឡយ។ �ទង់
មនបនទូល “នឹងមន�ពះ�គីសទែក�ងក� យ” ខុសឆគង ជអនកែដលទទួលេ�បង�ងំ
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ជេ�ចននក។់ ទទួលេ�បង�ងំេ�យភពជកច់បស់�មយួ ប៉ុែន�ជេ��
ែក�ងក� យ ជ�គែក�ងក� យ។

អ�ីែដល�ចេធ�ឲយមនុស�មន ក ់ចងក់� យជ�គែក�ងក� យ ៃនអ�ីមយួរបស់េសចក�ី
ពិត? ឥឡូវេយងនឹងេ េមលេ ទីសមគ ល់ៃនសត�េជងបនួមយួែភ�ត េហយអនក
នឹងេឃញថ�ជនិកយ។ េឃញ? �គែក�ងក� យអនកទទួលេ�បង �ងំ។ �ពះ�គីសទ
ជេ�ចនែដលទទួលេ�បង�ងំែតជ�គែក�ងក� យ។ �ជវធីិែតមយួែដលអនក�ច
េឃញ។
47 ដូចជេ ទីេនះែដរ កលពីយូមកេហយ ខញុ ំបនដក�សង�់តងេ់នះ។ ខញុ ំនឹង
ដក�សង�់ េ�ពះេយងជមន�បជជតិេ�ចន។ ៃថងមយួមនមតិ�មន ករ់បស់ខញុ ំ ែដល
ជេពល�ពឹក េ �រហី��ូ។ េហយគតម់ន—ចំករ�កច។ េហយគតម់ន
េដមេឈ ជេដម�កច ែដល�ចបេ ចញែផ�ទំពងំបយជូ និង ែផ��កចឆម  �កចខ�ិច
និង �កច �បេភទេផ�ងេទ ត។ េហយខញុ ំេភ�ចេហយថ មនែផ�េឈខុសៗគន ប៉ុនម ន
មុខ េ េលេដម ែតមយួេនះ។ េហយខញុ ំនិយយេ —កន—់គត ់ខញុ ំនិយយ “�
េកតេឡងយ៉ងេមច៉? េនះជ េដមអ�ី?”

គតនិ់យយ “េដមេឈ �ផទ ល់ ជេដម�កច។”
ខញុ ំនិយយ “ចុះេមច៉កម៏នែផ�ទំពងំបយជូេ េលេនះ? េហតុអ�ីមនែផ��កច

ឆម ែដរ?”
គតនិ់យយ “ពួក��តវបនកតផ់�។ំ”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំយល់។ ល� េហយឥឡូវ” ខញុ ំនិយយ “ចុះេ ឆន េំ�កយ

េពល�េដមេនះផ�ល់ែផ�េផ�ងេទ ត” ែដល�ទងំអស់នឹងទំុ�ពមគន  ខញុ ំនិយយ
“េនះ�នឹងផ�ល់ែផ� ទងំ អស់ជ�កច។ �បសិនេប�ជ�កចឃ�ិច �នឹងេចញែផ�ជ
�កចឃ�ិច មនិអ ជ ឹងសម� ញ់?”

គតប់ននិយយថ “េទ សម� ញ់។ �ល់ែមកែដលផ�ទំងំអស់នឹងេចញែផ�
�ម�បេភទរបស់�។”

ខញុ ំបននិយយថ “ឯងមននយ័ថ ែមក�កចឆម រនឹងេចញែផ��កចឆម រពីេដម
�កចឃ�ិចេនះឬ?”

គតប់ននិយយថ “ែមនេហយសម� ញ់។”



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

“េតែផ��កចថ�ុងនឹងេចញែផ��កចថ�ុងពីេដម�កចឃ�ិចេនះ?”

គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ សម� ញ់។ េនះជ�បេភទរបស់ែមកែដល
ផ�ជំមយួ�។”

ខញុ ំបននិយយថ “សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!”

គតប់ននិយយថ “េតឯងមននយ័យ៉ងេមច៉?”

ខញុ ំបននិយយថ “មយួសំណួរេទ ត។ ឥឡូវ េតេដម�កចេនះនឹងេចញ
ែផ��កចវញិបនេទ?”

គតប់ននិយយថ “េ េពល�ដុះេចញែមកេផ�ងេទ ត។” េ េពល�ដុះ
េចញែមកេផ�ង មនិែមនជែមកែដលេគយកមកផ�នឹំង�េទ។ ប៉ុែន�ពួក�ទងំអស់
ជែផ��កច េហយពួក�ទទួលជីវតិ�កចែដលមនេ កនុងេដម�កចេដមបបីនរស់។
48 ខញុ ំបននិយយថ “េនះជអនក�ល់គន ! អនកេមតូឌីសនឹងបេងកតឲយមនពួកអនក
េមតូឌីស�គបេ់ពល។ អនកបបទីស�នឹងបេងកតឲយមនពួកអនកបបទីស��គបេ់ពល។
កតូលិកនឹងបេងកតឲយមនកតូលិក�គបេ់ពល។ ប៉ុែន��កមជំនំុ�ពះរស់នឹងបេងកតឲយ
មន�ពះ�គីសទេចញពីឫស �ពះបនទូល�គបេ់ពល �បសិនេប�ធ� បេ់ចញែមកេផ�ង
េ�យខ�ួន�ផទ ល់។”
49 ឥឡូវអនកេមលចុះ អនក�ចផ��ំេ ទីេនះ អនកេឃញេទ។ �គប�់កចថ�ុង
�កចឆម រ �កចេពធ�តចិ់ន �កចខ�ិច េទះជែផ��កច�បេភទអ�ីកេ៏�យ ពួក�
េ ែតជ�បេភទេនះដែដល ែផ�ទងំអស់�ចរស់េ េលេដមេនះបន ប៉ុែន�ករ
េលចេចញផលែក�ងក� យៃនេដមេឈ រស់េ�យ�រេដមេឈ។ អនកេឃញ�េទ?
ពួក�កំពុងរស់ និងចេ�មនេលជីវតិែដលេ កនុងេដមេឈេនះ។

ឥឡូវេមល ម៉ថយ ២៤:២៤ កររស់េ �មជីវតិដែដល ប៉ុែន�េ កនុង
ករចបេ់ផ�ម ពួក�មនិ�តឹម�តវេទ។ ពួក�កំពុងេលចេចញផលែក�ងក� យរបស់
េដមេឈេនះ! �មពិត�ជេដម�កចឆម រមយួេ�ះ។ ពួកេគបននិយយថ
“�កមជំនុំេនះ និកយេនះកំពុងផ�ព�ផ�យកំណត�់�អំពី�ពះ�គីសទ” េហយទទួល
ពីធី�ជមុជ ទឹកែក�ងក� យ សកខីភពែក�ងក� យពី�ពះបនទូល ែដលពយយមនិយយ
ថ �ពះ េច�� របស់�ពះគឺ ស�មបែ់តពួកសិស�ប៉ុេ�� ះ។
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�ពះេយសូ៊វ �ពះអងគផទ ល់មន�ពះបនទូលថ “ចូរេចញេ នមំនុស��គប់
ជតិ�សន ៍ េហយ�តវបេ�ង នដំណឹងល�ដល់ែមកទងំអស់ែដលនឹង…េដមេឈ
ែដលនឹងបេងកតផល ែមកែដលនឹងេ ជបេ់ដម។ េហយស ញ ទងំេនះ�តវ
េ �មែមកពិត។” េ ទី�? េប�េ ែតជេដមេឈ េប�មនែមក�ខ
រហូតដល់អវ�នកលៃនពិភពេ�ក។ “កនុងនមខញុ ំ ពួកេគនឹងេដញ�រក�
និយយភ�ដៃទ ចបព់ស់�សិរពិស ផឹកថន ពុំល �កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះ
េគនឹងបនជ។” សូមេមលេពលែដលេយងកំពុងរស់េ ? សូមេមលអ�ីែដល
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល?

50 សូមចងច ំ េនះជេពលេវ�ចុងេ�កយ មនិែមន�តលបេ់ េ េ�កមេវ
ស�ី និង�តលបេ់ ទីេនះេឡយ។ ឥឡូវជេពលេវ�ចុងេ�កយ ករេនះបន
េកតេឡងេហយ។

ឥឡូវសូមេមល�ពះបនទូល េហយយក�ជបនទ ល់ចុះ។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ “អនក�ល់គន ខំពិនិតយពិច័ចយេមលគមពរី េ�ពះនឹក�ម នថនឹងបនជីវតិ
អស់កលបជនិចចេ�យ�រគមពរីទងំេនះ គឺគមពរីេនះេហយេធ�បនទ ល់ឲយខញុ ំ។” មយង៉
េទ ត �បសិនេបេដមេឈេនះមនែមក…“ខញុ ំជេដមទំពងំបយជូរ អនក�ល់គន  ជ
ែមក។ អស់អនកែដលេជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងេធ�កិចចករែដលខញុ ំេធ�ែដរ” ដក�សងពី់
យ៉ូ�ន ១៤:១២។

51 ឥឡូវ “អនក�ែដលេ ជបនឹ់ងខញុ ំអនក�ែដល…អនកែដលេ កនុងឫសរបស់
ខញុ ំ�ងំពីចបេ់ផ�ម។”

េនះជេហតុផលនឲំយ�ពះេយសូ៊វ ជពន�កែដលដុះេចញពីពូជពង�របស់
�ពះបទ�វឌី។ �ពះអងគមនមុន�ពះបទ�វឌី កនុង�ពះបទ�វឌី និងេ�កយ
�ពះបទ �វឌី គឺជពន�កែដលដុះេចញពីពូជពង�របស់�ពះបទ�វឌី ជផក យ�ពឹក
ជបុបផ  េ �ល�រ ៉នូ ជ�ក�៉នដុ់ះេ �ម�ជលងភន ំ ជ�ល់ផ និងជអូេមក
ជ�ពះបិ� ជ�ពះបុ�� និងជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “េ កនុង�ទងេ់ពរេពញេ�យ
�គបល់កខណសមបត�ិរបស់�ពះជមច ស់ជ�ពះសិរ�ៃន�ពះកយ។” ទងំឬសនិង
ពូជពង�េចញពី�ពះបទ�វឌី!
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“�ពះអងគជជីវតិែដលបនេ�ជសេរ ស ជីវតិកំណតទុ់កជមុន គឺេ កនុងខញុ ំ”
េហយ�ពះអងគជ�ពះបនទូល “ចប�់ងំពីកំេណ តពិភពេ�ក េពល�ពះអងគយង
មក �ទង ់នឹងបេងកតផលែផ�របស់េយង។” ដក�សងពី់ យ៉ូ�ន ១៤:១២។

ប៉ុែន�អនកេផ�ងេទ ត នឹងរស់េ �មរេប បដូចគន  ែដលេ ខ�ួនពួកេគថជ
�គីសទបរស័ិទ និងជអនកេជ ។ “មនិែមន�គបគ់ន ែដលេ ថ ‘�ពះអមច ស់! �ពះ
អមច ស់!’ នឹងបនចូលេនះេទ។”

ឥឡូវករេនះនឹងេកតេឡង េហយបង� ញចបស់េ ៃថងចុងេ�កយ “េ េពល
�ថក៌ំបងំរបស់�ពះជមច ស់�តវប ច ប”់ ែដលេយងនឹងេមលេ េពលបន�ិច
េទ ត។
52 េដមេឈទងំេនះ េដមទំពងំបយជូរពិត និងេដមទំពងំបយជូរែក�ងក� យ!
អនក�ល់គន បនឮខញុ ំអធិបបយ�ងំពីមុន គឺពីប៉ុនម នឆន មំុន េធ�ដូចេម�ចឲយរកីចេ�មន
ទងំអស់គន ។ នពំួកេគមកេ�យផទ ល់េហយបង� ញករេនះពីកអុីន និងេអ
បិល េដមទំពងំបយជូរពីរ ែដលជួបគន េ កែន�ងថ� យតង� យ ពួកេគទងំពីរជ
អនកកន�់សន ពួកេគទងំពីរបនេ�ជស�ងំ ពួកេគទងំពីរ�បថន ជីវតិ េហយ
ថ� យបងគំ�ពះជមច ស់ដូចគន ។ រឯីមន ក�់តវបនបដិេសធ េហយមន កេ់ទ ត�តវបន
ទទួល។

េហយមេធយបយែតមយួគត ់ ស�មបម់ន កែ់ដល�តវបនទទួល គួរែត
េធ�អ�ីខុសពីបងរបស់គត ់ ��តវបនេបកឲយគតេ់ឃញ។ ដបតិ�ពះគមពរីបន
ែចងថ“េ�ពះ ែតជំេន …” េហេ�ព ជំពូកទី១១ “េ�យ�រជំេន េអបិលបនថ� យ
តង� យល�បំផុត ដល់�ពះជមច ស់ជងតង� យរបស់កអុីន េនះ�ពះជមច ស់បន
ប ជ កថ់គត ់ជមនុស�សុចរតិ។”

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ ករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណថ �ពះអងគជ
នរ�! “េតមនុស��ែដលនិយយថខញុ ំជកូនមនុស�?”

គតនិ់យយថ េព�តសបននិយយថ “េនះជ�ពះ�គីសទ ជបុ��របស់�ពះ
ែដលមន�ពះជនមរស់។”

“សូម�ពះពរមនដល់អនកសីុម៉ូន—សីុម៉ូនកូនេ�កយ៉ូ�សេអយ អនកពិតជ
មនសុភមងគលែមនអនកដឹងេសចក�ីេនះ មនិែមនេ�យគំនិត�បជញ  ខងេ�កីយ៍
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េទ។ �ពះវបិ�របស់ខញុ ំែដលគងេ់  �ថ នសួគប៌នសំែដងឲយអនកដឹង។ េ េលផទ ងំ
ថមេនះខញុ ំនឹងសង�់កមជំនំុ របស់ខញុ ំ” (អ�ី?)ករេបកសែម�ងពិតរបស់�ពះបនទូល។ មន
េដមទំពងំបយជូរពិត េទ ត “េអបិល េ�យ�រជំេន !”

អនកបននិយយថ “�មនិែមនជករេបកសែម�ងេទ។”
53 េតអ�ីជជំេន ? ជំេន ជអ�ីែដលបនេបកសែម�ងដល់អនក គឺមនិទនម់ន ប៉ុែន�
អនកេជ ថ�នឹងមន។ ជំេន ជករេបកសែម�ង ពីបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះជ
មច ស់។ ដូេចនះ�មរយៈករេបកសែម�ង!
54 រឯី�កមជំនុំសព�ៃថង មនិបនេជ េលករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណេឡយ។ ពួក
េគេជ េលករបេ�ង នតឹងរុងឹ អំពី�បពន័ធមយួចំនួន។ “េ�យ�រករេបកសែម�ង េអ
បិលបន ថ� យតង� យល�បំផុតដល់�ពះជមច ស់ ជងតង� យរបស់កអុីន េនះ
�ពះជមច ស់ បនប ជ កថ់គតជ់មនុស�សុចរតិ” �ែមន៉។ ខញុ ំសងឃមឹថអនក
េឃញដូេចនះ។ េមល េតេយងកំពុងរស់េ ឯ�? ចូរេមលេម៉ង?

ខញុ ំបននិយយនឹង—នឹងសុភពបុរសមន ក ់ មនិជយូប៉ុនម នេទ អនក�បជញ
�គី�ទ ន និងសុភពបុរស។ គតប់ននិយយថ “េ�ក�បន� ំេយងបដិេសធ
�គបក់រេបកសែម�ងទងំអស់។”
55 ខញុ ំបននិយយថ “ដូេចនះ អនក�តវែតបដិេសធ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�ពះ�ទង់
ជ ករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់បនេបកសែម�ង េ កនុង�ច់
ឈមមនុស�។” លុះ��ែតអនកេឃញ� អនក�តវវេង�ង។

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េលកែលងែតអនកេជ ថ ខញុ ំពិតជ�ពះជមច ស់
ែមន េនះអនកនឹង�� បេ់�យ�របបរបស់អនក។” �ទងគឺ់ជករេបកសែម�ងរបស់
�ពះជមច ស់ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ បនេបកសែម�ងេ�កមរបូភពជ
មនុស�។ អនកមនិ�ចេជ ករេនះេឡយ អនក�តវវេង�ង។ អនកចតទុ់ក�ពះអងគជ
មនុស�ទីបី មនុស�ទីពីរ ឬមនុស�េផ�ងេទ តេ�កពី�ពះជមច ស់ អនក�តវវេង�ង។
“េលកែលងែតអនកេជ ថ ខញុ ំពិតជ�ពះជមច ស់ែមន េនះអនកនឹង�� បេ់�យ�រ
បបរបស់អនក។” ករេបកសែម�ង!
56 គម នអ�ីឆងល់េទែដលពួកេគ មនិ�ចេមលេឃញ�ពះអងគ។ “គម ននរ� មន ក់
�ចមករកខញុ ំបនេឡយេលកែត�ពះបិ��បទនឲយខញុ ំ។ េហយទងំអស់គឺ�ពះបិ�



20 �ពះបនទូលជសេម�ង

�បទនមកឲយខញុ ំ” ពកយឬស “នឹងមករកខញុ ំ” េមល? អនកយល់េទ? អូ! េតេយង�តវ
�ស�ញ់�ពះអងគេលកតេមកង�ពះអងគសរេសរតេមកង�ពះអងគ េដមបេីមល េឃញ
ផលែផ�ខងវ ិ ញ ណេ ៃថងចុងេ�កយយ៉ង�រឯីេដមេឈកូន�កមុ ំ នឹងទុំេ
ដំ�កក់លចុងេ�កយ!
57 េដមទំពងំបយជូរពិត និងេដមទំពងំបយជូរែក�ងក� យ គឺទងំពីរទទួលករ
ចកេ់�បងអភេិសក។ ទឹកធ� កេ់លេដមទងំពីរ គម នអ�ីឆងល់ែដល�ទង�់ពមនេយង
ថ “�នឹងបេ ឆ តអនក�តវបនេ�ជសេរ ស �បសិនេប��ច។”
58 ចំ�ំ ពួក�េមលេ ដូចគន ។ ពួក��តវទទួលករចកេ់�បង�ងំដូចគន ។
ប៉ុែន�កតស់មគ ល់ “�មផលែផ�របស់ពួក�…” េតអនកេធ�យ៉ងដូចេម�ច�គ ល់�?

េតអនកេធ�យ៉ងដូចេម�ចដឹងថ មនិែមនជ�កចេពធ�ត?់ េ�ពះ�េចញែផ�
�កចថ�ុង។ េដមទំពងំបយជូរេនះល� �រស់េ េលេដមេឈ ប៉ុែន��េចញែផ��កច
ថ�ុង។ �មនិដូចទីមយួេឡយ។

េហយ�បសិនេប�កមជំនុំមយួ និយយថពួកេគ “ចូរេជ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ដូចគន ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត” េហយបដិេសធ�ពះេច�� �ពះអងគ
បដិេសធ កិចចករ�ពះអងគ បដិេសធ�ពះបនទូល�ពះអងគ �បសិនេប—�បសិនេប…
�កមជំនុំែដលេជ  �ពះេយសូ៊វ�គីសទ នឹងេធ�កិចចកររបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �នឹង
មនជីវតិ របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ�បសិនេបមនិមនប � េទ មនិថជីវតិ
កំពុងហូរចូលកនុង� �បសិនេប�មនិ�តវកំណតជ់មុន ពីឫស �នឹងេចញែផ��កច
ថ�ុងជនិចច ឬេពលខ�ះខុសគន ។ ប៉ុែន��បសិនេប�ជជីវតិែដល�តវកំណតជ់មុន
កនុងឫស� �នឹងេចញ�ពះេយសូ៊វ �គីសទដូចម�លិមញិ ៃថងេនះ និងអស់កលបជនិចច
�បសិនេប�ជពកយែដលេចញ�មរយៈឫស។ ែដល�ទងជ់ឫស�ងំពីដំបូង។
59 សូមកតស់មគ ល់ មនែតអ�ីែដល�បេងកតេចញមកេនះេទ ែដល�បបអ់នកពី
ភពខុសគន ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េ�យ�រផលែផ�” “អនកនឹង�គ ល់
ពួកេគ។” “មនុស�មនិេបះែផ�ទំពងំបយជូរពីគុមពបន� េឡយ” េទះបីគុមពបន�
មនេ កនុងេដមទំពងំបយជូរកេ៏�យ។ ��ចេ រចួ ប៉ុែន�ែផ�នឹង�បប�់។

េតអ�ីជែផ�? �ពះបនទូលស�មបែ់ផ�ស�មបរ់ដូវកល។ េនះគឺែបបហនឹងឯង
ករបេ�ង នរបស់ពួក�។ ករបេ�ង នអំពីអ�ី? ករបេ�ង នអំពីរដូវកល េតេម៉ង
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ប៉ុនម ន។ េគលលទធិរបស់មនុស� េគលលទធិខងនិកយ ប៉ុែន� េត�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ ស�មបរ់ដូវកល?

ឥឡូវេពលេវ�េដរេល ន�ស់ែដលេយង�ច�ទបំនយូរ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
�បកដ ថ បចចុបបននអនកេ ទីេនះ េហយខញុ ំ�បកដថអនកឆ�ងកត�់បជជតិ �ច
េមលេឃញអ�ីែដលខញុ ំកំពុង�បបអ់នកដបតិេយងមនិមនេពលយូរ េដមប�ីន កេ់
ែផនដី េនះេទ។
60 ប៉ុែន� អនក�បែហលជេមលេឃញថ ករចកេ់�បង�ងំ សថិតេលមនុស�ទុចចរតិ
�គែក�ងក� យ េហយ�កប់�� �រពួកេគឲយេធ� ដូចអ�ែីដល�ពះជមច ស់បន �បប់
ពួកេគមនិឲយេធ�ប៉ុែន�េទះយ៉ង�ពួកេគនឹងេធ��។ េហតុអ�ី? ពួកេគមនិ�ច ជួយ
�បនេឡយ។ េតេធ�ដូចេម�ចគុមពបន� �ចក� យជអ�ីេផ�ង គឺេ ែតជគុមពបន� ?
មនិថមនេភ� ង�គប�់គនេ់��ច�សពេល� �នឹងេ ែតជគុមពបន� ។ េនះេហយ
ជេហតុផលែដល�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ពួក�នឹងេ ជិត�ស់ �នឹង
បេ ឆ តអនកែដលបនេ�ជសេរ ស” ែដលេ កនុងឫស “�បសិនេប�ចេ រចួ” ប៉ុែន�
�មនិ�ចេ រចួេឡយ។ �សែងមនិ�ចេធ�អ�ីបនេឡយគឺបេងកត�សែង េនះ េហយ
ជអ�ីែដល��ចបេងកត។
61 សូមកតស់មគ ល់។ ចងច�ំពះជមច ស់មនិែមនជអនកបេងកតអងគភពេនះ
េទ។ ��ងំជអនកបេងកតអងគភពេនះ។ ខញុ ំបនបង� ញ�មរយៈ�ពះបនទូល
ខងេ�កយ និង ខងមុខ ម�ងេហយម�ងេទ ត ប៉ុែន�េ �ពឹកេនះេយងមនិសិក�
�េទ។ េយងដឹងថ �ពះជមច ស់មនិែដលេរ បចំមនុស�ទងំអស់ ដូចជករបេងកត
អងគភពេនះេទ។ �បរ់យឆន បំនទ បពី់ករ�� បរ់បស់�វក័ចុងេ�កយ ពីមុនធ� ប់
មនអងគភពមយួ។ �ែតងែតបង� ញពីករប�ជយ័។ �បសិនេប�មនិែមន េហតុអ�ី
េយងមនិជំុគន េ កនុង េសចក�ី�ស�ញ់ៃថងេនះ េមតូឌីស បបទីស� �ពីសប៊េីធ
េរ ន កតូលិក និងទងំអស់េផ�ងេទ ត? េហតុអ�ីកិចចកររបស់�ពះជមច ស់មនិ
�មេយងេនះ �គប�់កមជំនុំ េ េលេរ ងដូចគន គឺ�ពះបនទូល? េរ ងទងំេនះែដល
បំែបកមនុស� បងប�ូន…េយងមនឪពុកមយួ ពី�ពះជមច ស់ ែដលេយងធ� បម់ន
�កមជំនំុបន និយយ។
62 ឥឡូវេគ�បបេ់យងថ “េរ ងចស់ៗទងំអស់ ែដលបនេកតេឡងស�មបជ់
គំរ ូស�មបក់របេ�ង នរបស់េយង ករ�បេ ត�មង ់ករ�ស់េត ន។” េនះេហយ
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ជេរ ងចស់ៗទងំអស់ កនុងស ញ ចស់ែដលបនេកតេឡង �បបទុ់កជមុន
េដមបឲីយេឃញអ�ី ែដលនឹងមនេ កនុងស ញ ថមីកនុងៃថងរបស់េយង។

ដូចជ �បសិនេបអនកមនិធ� បេ់ឃញៃដរបស់អនកេហយអនករកេមល េនះអនក
េឃញ�សេមលេ េលជ ជ ំងដូចជៃដរបស់ខញុ ំ េ�យ�រពន�ឺ �បសិនេប �មន
�មម�បេំ ទីេនះ�មរយៈ�សេមល េ េពលអវជិជមន េហយអនកងកៃដរបស់
អនកេ ខង�គឺងកេ  ខងវជិជមន—េ ខងអវជិជមនទល់ែតេឃញមន
�មម�ប។ំ

ដូចែដល�ពះគមពរី�បបេ់យងថ “�ពះគមពរីស ញ ចស់ជ�សេមលៃនេរ ងថមី ឬ
េរ ងែដលបនេកតេឡង មនិែមនអ�ីៗទងំអស់ែដលមនេទ ប៉ុែន��ជ�សេមលៃន
េរ ងែដល�នឹងេកតេឡង។”
63 ចូរេយងងកេ េ�កយេហយេមល ថេតេរ ងេនះធ� បម់នេ កនុងជំនន់
�េហយឬេ ។ េតអនក�ពមេទ?[�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—Ed] ដូេចនះ
េយងនឹងដឹងពីករប ជ កេ់នះខងមុខនិងខងេ�កយ�មរយៈ�ពះបនទូល មនិែមន
�មរយៈគំនិតរបស់មនុស�មយួចំនួន �ទឹស�ី�េនះេឡយ។

ខញុ ំមនិខ�ល់អនកជនរ�េនះេទ មនុស�ដៃទ ខ�ួនខញុ ំ ឬ អនក�េផ�ងេទ តេនះ
េទ “េបេគនិយយមនិ�សប�ម�កិតយវនិយ័និងេ�� េនះគម នពន�ឺេ កនុងអនកេនះ
េឡយ។” េមល? េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង “ចូរឲយពកយរបស់មនុស�េ ជ
កុហក ែត�ពះបនទូល�ទងេ់នះគឺពិត” មនិថ�ជអ�ីេឡយ។
64 ឥឡូវចូរ�តលបេ់ វញិ េហយរកេមលថ េតករេនះធ� បេ់កតេឡងែដរេទ
េដមបបីង� ញឧទហរណ៍ដល់េយង។

េយង�ច�តលបេ់ េមល េ កនុងកណ� គមពរីនិកខមនំេឡងវញិឥឡូវ េហយ
និយយអំពីលកខណសមបត�ិរបស់ម៉ូេស ែដល�តវបន ចក�់បង�ងំជេ��
ន�ំររបស់�ពះជមច ស់ ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ និង�ពះហឫទយ័
របស់�ពះជមច ស់ស�មបជ់ំននរ់បស់គត។់ ដបតិ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
ែតង ែតរស់រេវ កជនិចច �ពះអងគមន�ពះបនទូលថ “�ពះអងគមនិបនេធ�អ�ីេឡយ
ទល់ែត �ពះអងគបនេបកសែម�ង��មពួកេ���ពះអងគមុនសិន។” រចួ�ពះអងគ
េធ��។ ហឹ ហឺ។
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ឥឡូវ�ទងម់និ�ចកុហកបនេឡយ។ គឺ�ទងម់និ�ចកុហក �ទងជ់�ពះ។
អតេ់ទេ�ក។ �ទង�់តវរក�នូវេសចក�ីពិត។ គម នករកុហកេ កនុង�ទងេ់�ះ
េឡយ។ �ទងជ់…

�ទងក់ម៏និ�ចប�ូរ�េឡយ។ �បសិនេប�ទងេ់ធ� េនះ�ទងម់និែមនជ�ពះេឡយ
គឺ�ទងេ់ធ�ឲយមនកំហុស។ �ពះអងគគម នែដនកំណត។់ �ពះែដលគម នែដនកំណត់
មនិ�ចេធ�ឲយមនកំហុសបនេឡយ។ េឃញេទ? ដូេចនះអ�ីែដល�ពះជមច ស់
ធ� បម់ន�ពះបនទូល គឺមនភព�តឹម�តវអស់កលបជនិចច។ េឃញេទ? េហយ
�ពះអងគបនសនយេហយ។ ដូេចនះចូរេមលគម នកែន�ង� កនុង�ពះគមពរីែដលថ
មនិ�តឹម�តវេឡយ។
65 ឥឡូវ �ពះជមច ស់បនសនយនឹងអ�័ប�ថំ ពូជពង�របស់គតនឹ់ងបន
ជជនបរេទសេ —េ កនុង�សកេផ�ង រយៈេពលបនួរយឆន  ំ រចួ�ពះអងគបននំ
គតេ់ចញ�មរយៈ�ពះហស�ដម៏នឫទធ នុភពនិង�ពះេច�� ខ� ងំពូែកបង� ញទី
សមគ ល់របស់�ពះអងគ និងករអ�ច រយកនុងចំេ�ម�បជជនែដលរស់េ ជមយួ។
េពលេវ�ៃនេសចក�ីសនយកនែ់តខិតជិត។ �បជជនេភ�ចអំពី�។ ពួកេគមនខង
គណៈផ�៉សីុនិង�ឌូសីុេហយេចញជនិកយេផ�ងៗ។ ប៉ុែន���បែ់តមន �ពះ
ជ មច ស់ែតមយួ�ពះអងគ ែបកេចញេផ�ងពីពួកេគ។

�ពះជមច ស់មនិធ� បេ់ ៃថង�មយួ ឬេពល�មយួ េ េ��េចញពី
និកយេឡយ។ មនិែមនេទ េ�ក។ គតែ់�ប�បលខ� ងំ�ស់ គតម់និ �ចេធ��
បនេឡយ គត�់តវែតឋតិជមយួនិកយេនះ។
66 ម៉ូេសជមនុស� ែដលចតឲ់យមកពី�ពះជមច ស់ ជមយួ�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ េហយដំេណ ររបស់គត ់ គឺនអំុី��ែអលចូលេ កនុងទឹកដីសនយ
តឹងរុងឹ នឹងប ញត�ិរបស់របស់�ទងគ់តជ់ួបជមយួេ��េផ�ងេទ ត អនកទទួល
បនករចកេ់�បង�ងំមន កេ់ផ�ងេទ ត ែដលមនករចកេ់�បង�ងំ ពិត �បកដ
ពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន េ នឹងម៉ូេសែដរ។ �តឹម�តវ។ គតជ់េ��។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសថិតេលបុរសេនះ។ េឈម ះរបស់គតគឺ់ប�ម។ េយង
ទងំអស់គន �គ ល់គត។់ �តវ អ�ីែដលដូចគន េនះ គឺអ�ី—អ�ីែដលបុរសេនះបន
និយយ េ ែតមនេ េឡយ �បែហលជពីរពន-់�បបីំរយឆន មំុន។ “អនក�ប�ពឹត�
ដូចជសត� ឱអុី��ែអល េអយ។ អស់អនកែដលឲយពរអនកនឹងទទួលពរ។ អស់អនក
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ែដល�កប់�� �អនកនឹងទទួលប�� �។ កម� ងំនិង ភពខ� ងំពូែក របស់
អនក េ�ងរបស់អនកសុចរតិ�ស់ហន៎។ ឱយ៉កុប េអយ!។” េមលគតម់និ�ចជួយ
ខ�ួនឯងបនផង។ គតម់កទីេនះេ�យបំណង កនុងចិត� គត ់េដមប�ីកប់�� �
�បជជន។
67 អូ អនកជ�គបេ�ង នែក�ងក� យ ែដល�� បែ់ខ��តទងំេនះ អស់េ�ចនឆន ំ
េហយេឃញ�ពះជមច ស់ប ជ កយ៉់ងពិត�បកដ នូវអ�ីែដល�ពះអងគមន�ពះបនទូល
រចួេរ បចំេ កនុងករសិក�របស់អនក និង�គ ល់�ជេសចក�ីពិត េហយេ�ពះែត
និកយរបស់អនកេផ�ងគន  អនកជំទស់នឹង� �ពមទងំ�បបម់នុស�របស់អនកថ �
មនិអីចឹងេទ។ អនក�តវេវទនពំុខនេឡយ! េពលេវ�របស់អនក េ នឹងៃដរបស់អនក
េហយ។
68 ប�ម ទទួលករចកេ់�បង�ងំជមយួ�ពះវ ិ ញ ណដូចគន  ែដលសថិតេ
ម៉ូេស។ េតអ�ីជភពខុសគន ? េសចក�ីបេ�ង នរបស់ម៉ូេសគឺល�ឥតេខច ះ។ �ពះគមពរី
ែចងេ កនុងកណ� គមពរីេព�តសែខ�ទីពីរ ថ�ជ “េសចក�ីបេ�ង នរបស់ប�ម”
ែដលជនជតិអុី��ែអលបនទទួលថ �ពះជមច ស់មនិធ� បអ់តេ់ទសេទ។ បប
ែដលមនិ�ចអតេ់ទសឲយបន! គម នមន ក�់កនុងចំេ�មពួកេគ បនសេ ងគ ះ
េឡយ េទះបីពួកេគបនមកេ េ�កម�ពះពរ របស់�ពះជមច ស់កេ៏�យ េហយ
េឃញ�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់ កំពុងេធ�ចលន �មរយៈេ��ដអ៏�ច រយេនះ
�ពមទងំេឃញ �គម នេទសយ៉ងជកច់បស់ េ�យ�រ�ពះជមច ស់។ េហយ
េ�ពះែតេ��េផ�ងេទ តមកជមយួនឹងករបេ�ង នករជំទស់និងផទុយជមយួនឹង
ម៉ូេស �ពមទងំពយយមបង� ញដល់មនុស�ថម៉ូេសជអនកខុស។ ចំែណក�ថន
កូេរ និងមនុស�ជេ�ចនេទ តយល់�ពមនឹងគត ់ េហយបេ�ង នកូនេ អុី��ែអល
ឲយ�ប�ពឹត�បបខងកមគុណ េ �មករេរ បចំរបស់គតថ់ “េយងទងំអស់
ដូចគន ។”

“េទះបីេយងជេមតូឌីស បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ នឬ េពនទីកុស� និង
ទងំអស់េផ�ងេទ ត េយងទងំអស់ដូចគន ។”
69 េយងមនិដូចគន េទ! អនកជមនុស�ែដលែញក�ចែ់ឡក បរសុិទធេ ចំេពះ
�ពះអមច ស់ថ� យេ �ពះបនទូល និង�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ េដមបបីេងកត ផល
ែផ�ពីេសចក�ីសនយ�ពះអងគេ ៃថងេនះ។ រឯីអនកមនិែមនរបស់ពួកេគេឡយ! ខញុ ំ ដឹងថ
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គួរឲយខ� ចខ� ងំ�ស់ ប៉ុែន�េសចក�ីពិតេនះដូចគន ។ ឧទទិសថ� យេដមបបីេ�ម េ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ! “ចូរេចញពីកនុងចំេ�ម�មក។”

70 ឥឡូវ “េសចក�ីបេ�ង នរបស់ប�ម” មនិែមនពកយទំនយរបស់ប�មេទ។
ទងំអស់�តឹម�តវ េនះជ�ពះជមច ស់។ េតប៉ុនម ននកេ់ជ យ៉ងេនះ? [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉”—Ed]។ ពកយទំនយរបស់ប�មពិតជ�តឹម�តវ េ�ពះគត់
មនិ�ចនិយយអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ ករចកេ់�បង�ងំរបស់�ពះជមច ស់នឹងមនិ
និយយអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ េហយ�ពះជមច ស់បនបង� ញ� េ�យ ប ជ ក�់ជ
េសចក�ីពិត។ ប៉ុែន��ជ “េសចក�ីបេ�ង នរបស់ប�ម។”

71 ឥឡូវសូមេ�ប បេធ បជមយួ ម៉ថយ ២៤:២៤។ ពួកអនកែដលចកេ់�បង
អភេិសក ប៉ុែន�េសចក�ីបេ�ង នពួកេគខុស។ �តីឯក និងអ�ីៗទងំអស់ែបបេនះឯង
ខុស �បឆងំនឹង�ពះ�គីសទ!

ខញុ ំសងឃមឹថ�រមមណ៍របស់អនកមនិឈចឺបេ់ទ។ េហយកុំគិតពី� ដូចជបិទ
ទូរស័ពទចុះ។ េហយកុំេ�កកេឡងេដរេចញេឡយ។ �គនែ់តេ េសង ម េហយេមល
�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិេបកសែម�ង� ដល់េយងេទ និងបង� ញ�ដល់
េយង។ និយយ “ប៉ុែន�េនះ…” �គនែ់តអ�ីែដលអនកេជ  �គនែ់តេ េសង ម េហយ
�� ប។់ រចួទូលសួរ�ពះជមច ស់ឲយេបកចិត�របស់អនក េនះអនកនឹងរកេឃញអនកជ
រកុខជតិបន�  ឬ គុមពបន�  ឬ េ កែន�ង�ែដលអនកកំពុងឈរ។ េមល?

72 ឥឡូវសូមបយូី� “កំណតទុ់កជមុនពីកេថក លេទសគត”់ �កទ់ីេនះេ
ចំេពះ�ពះេយសូ៊វ។ េហយ�ពះេយសូ៊វបន�បបគ់តថ់ “អនកជមន កេ់នះេហយ។
អ�ីែដលអនកនឹងេធ� អ�ីែដល�តវែតេធ� ចូរ�បញបេ់ េធ��ចុះ។” �ពះអងគ�ជបអ�ីែដល
គតេ់ធ� ប៉ុែន�ស�មបព់ួកេគ �បក�់មសិបស�ឹង និង �បជ�បិយភព បន
លក�់ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ។ សិស�មន ករ់បស់�ពះេយសូ៊វ ជអនកទទួលខុស�តវេល
�ទពយសមបត�ិរបស់�កមជំនំុ �ពះេយសូ៊វបនេ គតថ់ “មតិ�” របស់�ទង។់ េឃញ
េទ? �ពះគមពរីែចងថ “គតប់នេកតមកជកូន�បសរបស់អនកវនិសបតប់ង”់ គឺ
ដូចជ�ពះេយសូ៊វ បន�បសូតមកជបុ��របស់�ពះជមច ស់។ “េបកបេ ឆ តអនក
ែដលបនេ�ជស�ងំ េប��ចេ រចួ។”
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73 សូមកតស់មគ ល់េ�យ�បង�បយត័ន េពលេយងសិក�បន�េទ ត។ េយងនឹង
យកករណីេផ�ងេទ ត ជំុវញិកណ� គមពរីពង�វ�។ មនេ��—មន ក ់េឈម ះ របស់
គតម់កី។ គតជ់កូន�បសរបស់យីម� េហយគតជ់េ��។ គតជ់េ��។

កម៏នេ��េផ�ងេទ ត �បធនៃនអងគភពរបស់ពួកេ��អនកបនចកេ់�បង
�ងំ។ �ពះគមពរីែចងថ ពួកេគជ “េ��” ដូចជេគបននិយយថ ប�មជ
េ�� អនកបនចកេ់�បង�ងំ។

េហយមនមន កពី់កនុងចំេ�មពួកេគ េឈម ះថមកី ែដលទទួលបនករ
ចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះជមច ស់ េហយចតឲ់យមកេ�យ�ពះជមច ស់ េ�យ�ពះ
បនទូលរបស់�ពះជមច ស់។

មនមន កេ់ឈម ះេសេដគ ែដលគិតថគត�់តវបនចតឲ់យមក េ�យ�ពះជ
មច ស់។ គតទ់ទួលបនករចកេ់�បង�ងំពី�ពះជមច ស់ ប៉ុែន�ករបេ�ង នរបស់
គតជំ់ទស់នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ “េកតេឡងនូវជ�ពះ�គីសទែក�ងក� យ
សែម�ងទីសមគ ល់អ�ច រយ បេ ឆ តអនកេ�ជស�ងំេប�ចេ រចួ។”
74 សូមកតស់មគ ល់ អនកទងំពីរ អនកទងំពីរទទួលករចកេ់�បង�ងំ។ ឥឡូវេត
អនក�ច�បបម់យួ��តវមយួ�ខុស េ�យរេប ប�? ចូរេមលអ�ីែដល�ពះ
បនទូលបនសនយនឹងអ�័ប។ េ��ែដលមកមុនគត ់ េឈម ះេអលីយ៉ជមន ក់
កនុងចំេ�មេ��ដអ៏�ច រយបំផុត េ ជំននេ់នះ ែដលជេ��េបកសែម�ង។
េ��េបកសែម�ងបនែថ�ងថ “េ�ពះអ�័បបន�ប�ពឹត�អំេព��កក ់ េនះែឆកនឹង
លិទធឈម របស់អនកផទ ល់ យកជីវតិ�េបត។ រឯីែឆកនឹងែហកេយសិបិលសីុ
េហយ…ខ�ួនរបស់នងនឹងក� យជ�មកេ �ម�ល។” ឥឡូវ េត អនក�ច
ឲយពរអ�ី ែដល�ពះជមច ស់បន�កប់�� �បនយ៉ងដូចេម�ច? ឬ េតអនក�ច
�កប់�� �ដូចជប�មនិយយ អ�ីែដល�ពះជមច ស់បន�បទនពរបន
យ៉ងដូចេម�ច? េមល?

ប៉ុែន�េ��ទងំេនះេ�ម ះ�តង។់ គម នករសង�យ័េឡយ អ�ីែដលនឲំយពួកេគ
ក� យជមនុស�ល� មនុស�មនកិត�ិយស។ តបតិេដមបកី� យជេ��មន កេ់
អុី��ែអល អនក�តវែតមនកិត�ិយស ឬជជនជតិអុី��ែអល។ អនកនឹង�តវេគ
េចលដុំថម �បសិនេបមនិែមន។ ពួកេគជមនុស�មនកិត�ិយស។ ពួកេគជមនុស�
ឆ� ត។ ពួកេគជមនុស�មនករអបរ់។ំ ពួកេគ�តវបនេ�ជសេរ សេ�យអ�័បពី
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កនុង ចំេ�ម�បជជន។ (េមលថ បង�សី�៉យ?) ករេ�ជសេរ ស ពីកនុងចំេ�ម
�បជជតិ �តឹម�តវល�នឹង-…
75 ចុះឥឡូវ េ េពលមកីបនេឃញនិមតិ�របស់គត ់ គតប់នដឹងេ កនុង
ចិត�របស់គតច់ំេពះអ�ី ែដល�ពះបនទូលបនែចងទុក ប៉ុែន�គតច់ងេ់ឃញអ�ីែដល
�ពះវ ិ ញ ណេ កនុងគតនឹ់ងែថ�ង។

ដូេចនះពួកេគបន�បបគ់តថ់ “អនកនិយយដូចគន នឹងេសចក�ីទងំប៉ុនម ន
ែដលេ��េផ�ងេទ តនិយយ។ េ េពលអនកេធ� េហតុអ�ី អនកនឹងបនជ េយង
នឹងនមំក�បកបគន  គម នករសង�យ័ ម�ងេទ ត។ េឃញេទ? េយងនឹងេធ�ឲយអនក
សថិតេ កនុងចំេ�មេយង។ េយងនឹងនអំនកចូលរមួេ កនុងនិកយរបស់េយង។
អនកនឹង… េយងដឹងថអនកជេ�� ប៉ុែន�អនកែតងែតនិយយ�កប់�� �វតថុ។
អនកែតងែត�កប់�� �អ�ប។ ឥឡូវ េសេដគជមនុស�សំខន ់ ជសេម�ច
សងឃ ឬ…” គតជ់អ�ីកេ៏�យ។ “ឥឡូវគតប់នឲយពរអ�បថ ‘ចូរេ េធ��ចុះ។’
ឥឡូវអនក និយយេរ ងដូចគន នឹងយីម�។ េហតុអ�ី អនក�គនែ់តជបុរស�កមន ក។់
អនកមនិ េ កនុង�កមជំនុំ�បែហល មនិមនទងំអស់។ េហយបុរសទងំេនះមនគន
មយួ�ននក។់ �បជជតិទងំមូលគឺស�មបព់ួកេគ។ ឥឡូវអនកនិយយ ដូច នឹង
ពួកេគេធ� េមលអ�ីែដលអនកនឹងេធ� អនកនឹង—អនកបរេិភគពីភពសមបរូៃនដី។” គត់
កំពុង និយយនឹង មនុស� ខុស!
76 មនអ�ីេប�បននិយយថ “េតអនក�ចរកេឃញកំហុសេ កនុងេសេដគ ឬ
មកី?”

“េទ។”
“េតអនកធ� បច់បប់នកំហុសគតេ់ទ?”
“េទ។”
“េតអនក ធ� បឮ់ គតេ់ជរអនក�េទ?”
“េទ។”
“េតអនកធ� បេ់ឃញគត�់សវងឹេទ?”
“េទ។”
“េតអនក �ចជំទស់នឹងករសិក�របស់គតប់នេទ?”
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“េទ។”
“េតអនកេជ ថ ស ញ ប�ត េវជជបណ�ិ តរបស់គតែ់ក�ងក� យែដរេទ?”
“េទ។”
“អនកេជ ថ ស ញ ប�័តបណ�ិ តរបស់ គត—់ពិតែមនេទ?”
“ចបស់�ស់។ �មរយៈ�កម�បឹក��នហិ�ឌីន ខញុ ំគិតថ�ទងំអស់ជ

�កម�បឹក� ខញុ ំគិតថ��តឹម�តវ។”
“ល� េហតុអ�ីអនកមនិចូលរមួជមយួគត?់”
“ពីេ�ពះគតង់កេចញពី�ពះបនទូល!”

77 ល� េយងនឹងមនករបង� ញពី� បនទ បម់កដូចជេអលីយ៉ជេ��េ មុន
េនះ។ េបអនកជកូនរបស់�ពះជមច ស់ អនកនឹងេ ជបជ់មយួេ��កនុង�ពះគមពរី។
�ជ�ពះបនទូល។ សូមកតច់ំ�ំេពលេវ�និង រដូវកល។
78 េមល �បសិនេបេសេដគនិយយថ “អូ ខញុ ំដឹងថេ��និយយដូេចន ះ ប៉ុែន�
េនះស�មបជំ់ននេ់�កយ។ េនះស�មបរ់យៈេពលយូរគិតពីឥឡូវ”?

គតប់ននិយយថ“រងចរំហូតដល់ខញុ ំេឃញនិមតិ�ពី�ពះជមច ស់ េហយខញុ ំ
នឹង�បបអ់នក។”

និយយ “េនះអនកនិយយេរ ងដូចគន ?”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងនិយយ�មែតអ�ី ែដល�ពះជមច ស់មន�ពះ

បនទូល គម នអ�ីេផ�ង គម នអ�ីេទ ត។ ខញុ ំមនិ�ចបែនថមពកយ�មយួដល់� ឬលុប
ពកយ�មយួពី�បនេឡយ។”

ដូេចនះេ យបេ់នះ កនុងេសចក�ីអធិ�� ន �ពះអមច ស់យងមកជួបគតក់នុង
សុបិននិមតិ�។ �ពះអងគយងេចញេ េ �ពឹកបនទ ប ់េ�យមន�ពះបនទូលថ…

មនេ��ពីរនក!់
79 មនុស�ដអ៏�ច រយបំផុតកនុងចំេ�ម�បជជន ទ�ន និងស ញ ជតិ គឺ េស
េដគ។ គតជ់េ��ធំ �មរយៈេស�ច។ គតជ់េមៃនេ��ទងំអស់េផ�ងេទ ត
�មរយៈអងគភព។ គតជ់េមែដលបេងកតេឡងេ�យអងគភព ជេមរបស់ពួកេគ
�បែហលជយល់េ�ចន េរ នបនេ� �ជះ មនសិទធិរកករងរ។ េហយគត�់តវបន
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ចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�ពះគត�់តវបនេគេ ថ“េ��។”
�បកដ�ស់ មនិ�គនែ់តជេ��ធមម�េនះេទ គតក់ជ៏េ��ជនជតិេហេ�ព
ែដរ។ ឥឡូវចូរេមលគត់
80 េសេដគបននិយយថ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលនឹងគតថ់ ‘ចូរេធ�ែសនង
ពីរពីែដក’ ទុកជស ញ ស�មបេ់យង។” ធមម�េ��ផ�ល់នូវស ញ សមគ ល់។
“គតប់ននិយយថ ‘ចូរេធ�ែសនងទងំេនះពីែដក។’ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមន
�ពះបនទូលនឹងខញុ ំថ ‘យករបស់ទងំេនះចុះ’ ករចកេ់�បង�ងំែដលឲយពរដល់ខញុ ំ។”
កុំ គិត�ដូចជករលះបង ់ ប៉ុែន��តវយល់ចំណុចេនះ។ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដល
និយយ ជភ�ចែម�ក�មរយៈខញុ ំ មន កែ់ដលប ជ កថ់ខញុ ំគម នេទស គតប់ន
និយយថ ‘យកែសនងទងំេនះចុះ េហយ�មរយៈករេនះ ទូលេស�ចថ គត ់នឹង
រញុ�ចនសីុរេីចញពី�បេទស។ េហយខញុ ំនឹង�បគល់�សកែដលជរបស់អុី��ែអល
ពិត�បកដ ដល់គតវ់ញិ �កមជំនំុ។’”

បងប�ូនេអយ េនះជមូល�� ន�គឹះដល៏� គឺដូចជប�មែដលេទបែតនិយយ
ខងេលេនះ។ ប�មេ�ប បដូចជ�ប�សនដ៍សំ៏ខនដូ់ចម៉ូេសមន។ ម៉ូេស…
េលខ�តឹម�តវរបស់�ពះជមច ស់គឺេលខ�បពីំរ។ េហយប�មបននិយយថ “ចូរ
សងក់ែន�ងបូជ�បពីំរស�មបេ់យងយ ញបូជ�� ត�បពំីរជេគនិង េច មេឈម ល
�បពំីរ។” េនះជករនិយយអំពីករយងមកៃនបុ��របស់�ពះជមច ស់។ �រជ
មូល�� ន គតក់�៏តឹម�តវដូចជអនកដៃទេទ តែដរ។
81 េហយេនះជេសេដគ ដូចជ�គឹះ�តឹម�តវ “ដបតិេនះជ�សករបស់េយង។
េហតុអ�ីពួកសីុរ ី និងភលីីសទីនេ ទីេនះបំេពញេពះរបស់ពួកេគពីកូនៗរបស់ពួកេគ
និងេផ�ងៗ េទ តស�តវរបស់េយង ជមយួ��រែដលកូនៗរបស់េយងគម ន! េនះ
�ពះជមច ស់�បទន�សកេនះដល់េយង!។”

បងប�ូនេអយ េនះជេសចក�ីសម� ងល�។ ខញុ ំគិតថគត�់ចែ�សកថេ មុខ
អុី��ែអល េហយពួកេគ�ចែ�សកខ� ងំ�មែដលពួកេគ�ច។ ឥឡូវ ខញុ ំកំពុង
និយយអំពីសព�ៃថងេនះ។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកេ ែត�មខញុ ំ។ ទងំអស់គន ែ�សកេឡង!
82 កលពីៃថង�ទិតយមុនអនកចពីំ�វឌីេទ? េមល? អនកេចញេ ទីេនះេ�យវទិយុ
កនុង�សក ឬ តំបនត់ភជ បទូ់រស័ពទេនះ អនកមនិបនយល់េសចក�ីអធិបបយកល ពី
ៃថង�ទិតយមុនេទ �តវែស�ងយល់�សិន។ ពយយមេធ�កមមវធីិ �ពះជមច ស់េ�យមនិ
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មនករចត�់ងំ ឲយេធ�� មនិថេ�ម ះ�តង ់ល� យ៉ង�កេ៏�យ �ពិតជមនិ�តវ
បនទទួលេ�យ�ពះជមច ស់េឡយ។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះជេសេដគែដលគិតថគត�់តវ។
83 មកីបននិយយថ “សូមឲយខញុ ំទូលសួរ�ពះជមច ស់សិន។” ដូេចនះ�ពឹកេឡង
គត ់កចុ៏ះមកជមយួ�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។ គតប់នពិនិតយនិមតិ�របស់គត់
នឹង�ពះបនទូល។
84 ឥឡូវេប គតប់ននិយយនឹងេសេដគថ “េតអនកដឹងថេ��កនុង�ពះគមពរី
�តងេ់នះនិយយអ�ី ែដលេកតេឡងចំេពះបុរសេនះ?”
85 “ប៉ុែន�មនិែមនេ េពលេនះេទ ពីេ�ពះបុរសេនះ ជមនុស�មនកិត�ិយស។
គតក់ំពុងែតពយយម។” កុំខកខនទទួលករេនះេឡយ។ “គតក់ំពុងែតផ�ល់
េ �កមជំនុំវញិចំេពះអ�ីែដលជរបស់�កមជំនុំ។ គតក់ំពុងែតផ�ល់�ទពយសមបត�ិ
របស់�េ វញិ” មនិែមនជរបស់របរខងវ ិ ញ ណេទ េបសិនជ�ច គតេ់ធ�ឲយ
�បជជតិទងំមូលកេ�កកដូចជេអលីយ៉បនេធ�ែដរ។ ប៉ុែន�ពយយមឲយពួកេគជ
េ�គ ងសមភ រៈ “េយងជមច ស់�ទពយសមបត�ិ។ េយងជអងគភពធំមយួ។ េយងជ
កមមសិទធិរបស់�។ េយងទងំអស់គន  អនកទងំអស់គន  ជមនុស� អនកជ�បេតស�ង់
គឺទងំអស់គួរែតចូលរមួជមយួេយង។” ហឺ ហឺ

េយងនឹងមកដល់េនះេ បន�ិចេទ ត។ “េទះយ៉ង�ទងំអស់គន ជ
បងប�ូន�បស�សីនឹងគន ។” �មនិែមនេទ! មនិធ� បម់ន េហយកនឹ៏ងមនិមនែដរ
ជមយួ�កមជំនំុពិត�បកដរបស់�ពះជមច ស់។ មនិ�ចេឡយ!
86 សូមកតស់មគ ល់គតប់នេឃញនិមតិ�។ េហយគតនិ់យយថ “�ពះជមច ស់
មន�ពះបនទូលនឹងខញុ ំ។” ឥឡូវេមលមនុស�េ�ម ះ�តង។់ គតនិ់យយថ “គត់
និយយថ ‘េធ�ែសនងទងំេនះ រចួេឡងេ ទីេនះេ ចំេពះេស�ច េហយរញុេ
ខងលិច’” ឬផ�ូវ�សក�កេ៏�យែដលេ កែន�ងែដលពួកេគកំពុងឈរ។ “‘រញុ
េហយេនះជ�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល ែដលគតនឹ់ងឈនះជយ័ជមនះ រចួ�តលប់
មកវញិ ជយ័ជមនះស�មប�់កមជំនុំ។’ ចូរេ បេណ� ញពួកេគេចញ!” េនះកនែ់តជិត
េហយ មនិអីចឹង? េតអ�ីជប � ?

េនះជមកី។ និយយថ “ឥឡូវអនក�បបពី់ពកយទំនយរបស់អនក។”
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87 “ចូរេឡងេ ! ប៉ុែន�ខញុ ំេមលេឃញអុី��ែអលដូចជេច ម ែដលខច តខ់ច យ គម ន
អនកគង� ល។” េ�៊! ពិត�បកដែមន
88 ឥឡូវ អនកជអងគ�បជំុ។ ឥឡូវេតមយួ��តវ? ពួកេគទងំពីរជេ��។
មេធយបយែតមយួគត ់ ែដលអនក�ច�បបពី់ភពខុសគន េ កនុងពួកេគ គឺពិនិតយ
��មរយៈ�ពះបនទូល។

និយយ “េតអនកបន�យ៉ងដូចេម�ច?”

គតនិ់យយថ “ខញុ ំបនេឃញ�ពះជមច ស់គងេ់លបល�័ងក។” និយយថ “ខញុ ំ
បន េឃញ�កម�បឹក�ទងំអស់េ ជំុវញិ�ពះអងគ។”
89 ឥឡូវសូមចងច ំេសេដគេទបែតនិយយថ គតប់នេឃញ�ពះជមច ស់ែដរ
និង�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ។ “ខញុ ំបនេឃញ�ពះជមច ស់។ �ពះអងគបន�បបខ់ញុ ំឲយេធ�
ែសនងទងំេនះពី—ពីែដក។ េចញេ ទីេនះេហយរញុ�បជជតិេចញពីទីេនះ េ�ពះ
េនះ ជកមមសិទធិរបស់េយង។ េផ�ងេទ តមនិេ  មនិ�តវនឹង�េឡយ។” ពួកេគសូម
�បសិនេបពួកេគបនេ ជប�់តឹម�តវនឹង�ពះជមច ស់។ ពួកេគនឹងមន�េនះ ប៉ុែន�
ពួកេគេចញពី�ពះជមច ស់។

អងគភពជ�កមជំនំុ គឺរេប បេនះឯង។ ��តឹម�តវនឹងេសចក�ីទងំេនះ ប៉ុែន�
អនកបនបន�ំ� ពីេ�ពះអនកងកេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ និង�ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ពះជមច ស់ ករចកេ់�បងអភេិសក បង� ញឲយេឃញ�ពះបនទូល�តឹម�តវ។ កុំ
ខកខននឹង�� បេ់សចក�អីធិបបយេនះេឡយ។
90 សូមកតស់មគ ល់អ�ីែដលេកតេឡង�តងេ់នះ។ គតនិ់យយថ “ខញុ ំបនេឃញ
�ពះជមច ស់” មកីបនេធ� “គងេ់ េលបល�័ងកេ �នសួគ។៌ �កម�បឹក��ពះអងគ
បនជួបជំុគន េ ជុំវញិ�ពះអងគ។ គតប់ននិយយថ ‘េតអនក��ចឲយេយង
ចុះេ  េហយបេ ឆ តអ�័ប េដមបេីធ�ឲយពកយរបស់េអលីយ៉ក� យជពិត ពកយ
ទំនយរបស់ខញុ ំែដលបនបង� ញថ�តវ។ ខញុ ំបននិយយថគតន់ឹងមក។ រឯី េអ
លីយ៉ មនពកយរបស់េយង។ េហយៃផទេមឃ និងែផនដីនឹងរ�យបតេ់  ែត
ពកយែដលខញុ ំនិយយមនិរ�យបតេ់ទ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ ពួកេគបនេជ នេល ន
យ៉ង�េទ ឬ ល�យ៉ង�ែដលពួកេគទទួលបន ឬករសិក�ក�មតិ�ែដល
ពួកេគទទួលបន ឬពួកេគធំយ៉ង� ពកយែដលខញុ ំនិយយមនិរ�យបត ់េទ។’
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“េហយវ ិ ញ ណភូតកុហកេឡងមកពី�ននរក �កបចុះេ េ�កមជងគងរ់បស់
គត ់េហយនិយយថ ‘�បសិនេបអនក�គនែ់តអនុ ញ តឲយខញុ ំ ខញុ ំ�ចឲយពួកេគនូវករ
ចកេ់�បង�ងំរបស់ខញុ ំ ឲយពួកេគេធ��គបទី់សមគ ល់ ឬករអ�ច រយ រហូតដល់ខញុ ំយក
ពួកេគពី�ពះបនទូល។ គតម់និទងំដឹងថេនះជ�ពះបនទូល�ទងផ់ង។ គតនឹ់ងមនិ
េអេព�េទ េ�ពះ�បជ�បិយភព។’” បង�បស េពលេវ� មនិផ� ស់ប�ូរេទ។ បងេន
វលី េនះជករពិត។ អនកចេំទ �ជករពិត។ “‘ខញុ ំនឹងេធ�ដូចគត ់េហយនឱំយគត់
េធ�ដូចពួកេគែដរ។ ខញុ ំនឹងេធ�ឱយគតែ់ថ�ងទំនយ និង និយយ កុហក។់’” េត��ច
កុហកយ៉ងដូចេម�ច? ពីេ�ពះ�ផទុយនឹង�ពះបនទូល។
91 អនកយកករ�ជមុជទឹកែក�ងក� យទងំេនះ ែក�ងដូេចនះ-និង—ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ
ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ពិតយ៉ង�េទ ពួក�ពយយមែក�ងខ�ួនយ៉ង� �កុហក
�បសិនេប�ផទុយនឹង�ពះបនទូលេ េម៉ងេនះរបស់�ពះជមច ស់។ េនះជករពិត។

អនកនិយយថ “ល� េយង ល� េយងបនេធ�ករេនះ េហយេយងេធ�ករេនះ រឯី
�កមជំនំុរបស់េយងគឺរេប បេនះ និងេនះឯង។”

ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ជអ�ីេឡយ។ �បសិនេប�ផទុយនឹង�ពះបនទូលែដលមនែចងទុក
ស�មបេ់ម៉ងេនះ �កុហក។ �ពះជមច ស់នឹងគម នអ�ីេធ�ចំេពះ� មនិថេ�ម ះ�តង់
យ៉ង� េរ នបនយ៉ង� ឆ� តយ៉ង� ពិតយ៉ង� សមេហតុផល
យ៉ង� �បសិនេប�ផទុយនឹង�ពះបនទូលេ េម៉ងេនះ។ េយងនឹងលម�តិបែនថម
េ េពលបន�ិចេទ ត េពលែដលេយងមន។ �បសិនេបេយងគម ន េយងនឹងេលក
�យកមកម�ងេទ តេ េពលយប។់
92 សូមកតស់មគ ល់ គតេ់�ម ះ�តង ់ មនុស�ល� គម នសង�យ័។ រចួគតន់ិយយ
ថ…េនះ មនិដូេចន ះ មកីបននិយយនឹងគត ់ មនិ�តវេ ចំេពះមុខគត ់ ប៉ុែន�
�ពះបនទូលេផ�ង “អនក�តវបនចកេ់�បងអភេិសកេ�យវ ិ ញ ណភូតកុហក។” េត
មនិមនអ�ី�បបដ់ល់សេម�ចសងឃេទឬ? ប៉ុែន�គតប់នេធ��។
93 ដូេចនះសេម�ចសងឃេនះេ�កកេឡង េហយនិយយថ “អនកនឹងមនិមនករ
�បកបគន េទ តេឡយ” និងទះមុខគត។់ និយយ “អនកដឹងថខញុ ំជមនុស�គម ន
េទស។ �កមជំនំុខញុ ំេធ�ឲយខញុ ំក� យជេមរបស់�របស់េនះ។ ករេបះេឆន តេពញនិយម
ៃន�បជ� ស�របស់�ពះជមច ស់េធ�ឲយខញុ ំដូេចនះ។ អងគភពរបស់ខញុ ំេធ�ឲយខញុ ំដូេចនះ។
�ពះជមច ស់�បទន�សកេនះដល់េយង �ពះអងគប�មង�ស�មបេ់យង។ ខញុ ំមន
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�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។” ទះគត ់ េហយនិយយថ “េតវ ិ ញ ណរបស់
�ពះជមច ស់េ �មផ�ូវមយួ� េ េពល�ទងយ់ងេចញពីេយង?”
94 មកីយ៉និយយថ “កនុងប៉ុនម នៃថងេនះ អនកនឹងបនយល់ៃថង�មយួ”
េ េពលកលីហ�ញ៉េ ខងេ�កមសមុ�ទេ ឯនយ និងអ�ីៗទងំអស់េនះ។
េមល? “អនក នឹងេឃញផ�ូវ�ែដល�បនេ  េពលអនក�តវ�កេ់ ខងកនុងពនធ
នគ។”
95 ឥឡូវអ�័ប េតអនកនឹងនិយយអ�ី? “ខញុ ំេជ េ��របស់ខញុ ំ” គតនិ់យយ។
េត�បសិនេបគត�់គនែ់តបន��វ�ជវ�ពះបនទូល? េមល គតម់និចងេ់ឃញខ�ួន
គត�់តវប�� �េឡយ។ សូម�� បខ់ញុ ំ! គតម់និចងេ់ឃញខ�ួនគត�់តវប�� �
េឡយ។ គម នមនុស��ចងេ់ឃញេឡយ។

រឯីអងគភពរបស់ខញុ ំ-…បងប�ូនកនុងអងគភព េនះជេរ ងរបស់អនក។ អនកចង់
គិតថ អនក�តវេ េពលអនកដឹងេ កនងចិត�របស់អនក េ េពលអនក�ជមុជទឹកឲយេគ
េ�យេ�ប�ពះនម “�ពះបិ� �ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” អនកកំពុងកុហក។
អនកដឹងេ េពលអនកែថ�ង…និយយេរ ងទងំេនះែដលអនកកំពុងេធ� េហយយក
ភស�ុ�ងដំបូង គឺអ�ីៗទងំអស់ែបបហនឹងឯង អនកខុសេហយ។ េម�ចបនជភស�ុ
�ងដំបូង�តវនិយយជភ�ដៃទ េហយនិយយផទុយពីេសចក�ីសនយរបស់�ពះ
កនុងេម៉ងេនះ? េម�ច�េ ជែបបហនឹង? អនកមនិចង�់តវប�� �េទ មនិអីចឹង?
ប៉ុែន��តងេ់នះ មនែចង ដូេចនះនឹងមន។ េនះជស ញ របស់សត� ដូេចនះ�នឹង
បេ ឆ តករេ�ជសេរ ស �បសិនេប��ចេ រចួ។
96 ទីសមគ ល់ទងំអស់ ករអ�ច រយទងំអស់ មនុស�ែដលទទួលករចកេ់�បង
�ងំេ�� អ�ីៗទងំអស់ែដលេកតមន �គបទ់ងំទីសមគ ល់ �គបទ់ងំករ អ�ច រយ
េតអនកនឹង�បបពី់ភពខុសគន យ៉ងដូចេម�ច? សូមេមល�ពះបនទូលេ េវ�េនះ។
េនះជរេប បែដលអនកទទួល…
97 សូមេមលម៉ូេស គតគ់ួរែត�បបដ់ល់ប�មដូចេម�ច។ សូមេមលមកី
�តងេ់នះ េតេធ�េម�ចេយងដឹងថគត�់តវ? �ពះបនទូលេ ចំេពះគត ់ បនែថ�ងទុក
ស�មបអ់�័ប។

រឯី�ពះបនទូល េ ចំេពះេយង បនែថ�ងទុកករេរ បចំទងំេនះស�មបៃ់ថងេនះ
េហយប�� �រេនះេ េលពួកេគ។ េហយេរ ងែដលនឹងេកតេឡង �មរយៈ
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�កមជំនុំែដលទទួលករចកេ់�បង�ងំពិតរបស់�ពះអងគ នឹងមន�ពះបនទូល
�ពះបនទូលអំពីកូន�កមុ។ំ េយងេ ទីេនះ។ េនះ� សព�ៃថង ដូចែដល�មន។
98 �ពះគមពរីែចងថ “កែន�ង�ែដលមនមនុស�ពីរ ឬបីនកេ់ធ�ជ�ក� ីសូមឲយ
ពកយបនសេ�មចចុះ។” ខញុ ំនិយយពីប�ម ខញុ ំនិយយពីប�ម និងម៉ូេស។
េហយខញុ ំនិយយពីមកី និងអ�័ប និងេសេដគ។ ឥឡូវខញុ ំនឹងឲយមយួេទ ត។ ែដល
មន�បរ់យ ប៉ុែន�មយួេទ ត េដមបេីធ��ក�បីី។ ខញុ ំបនពួក�ទងំអស់កត�់�ទុក
�តងេ់នះ ប៉ុែន�េដមបរីក�េពលេវ�។
99 េយេរមជមនុស�េបកសែម�ង ែដលេគេបះបងេ់ចល ប៉ុែន�ជេ��ពិតរបស់
�ពះជមច ស់។ ពួកេគបនស�បម់នុស�េនះ។ ពួកេគេចលែផ�េឈទុំេជរ…�កគ់ត់
និងរបស់េផ�ងៗេទ ត។ េហយគតក់�៏កប់�� �ដល់ពួកេគ។ េហយអ�ីែដល
គតប់នេធ� គឺបង� ញេ ទីេនះេ មយួែផនករបស់គត ់ និងរបស់អ�ីៗ េហយផ�ល់
ស ញ ថអុី��ែអលខុស។

េ��ទងំអស់ េ��ពិតែដលធ� បម់នេ កនុងពិភពេ�ក បន�កប់��
�រករេរ បចំនិកយរបស់�កមជំនំុទងំេនះ។ េត��ចផ� ស់ប�ូរេ�យ�ពះែដល
មនិផ� ស់ប�ូរដូចេម�ច?
100 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជេ��កនុងេម៉ងេនះ �ពះអងគបង� ញថ�ពះបនទូល
�ពះអងគ�តឹម�តវ បង� ញភស�ុ�ងពី�។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជេ��េ ជំនន់
ម៉ូេស។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជេ��េ ជនំនម់កី។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដល
បនកត�់��ពះបនទូលយងមក េហយប ជ កថ់�ពះបនទូល�តឹម�តវ។
101 ឥឡូវេតមនអ�ីេកតេឡងេ ជំននម់កី? អ�័ប�តវបនេគេធ�គតេ់ហយ ែឆក
បនលិទធឈមគត ់�សប�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។

�គែក�ងក� យអនក�ល់គន េអយ �ពះជមច ស់បនមនបនទូលថ ៃថង�មយួ
អនកនឹង�ចតអ�ីែដលអនកបន�ប�ពស អនកជពួកអនកដឹកនខំ� ករ់បស់ពួកមនុស�
ខ� ក!់ ខញុ ំមនិខឹងេទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត។ េហយខញុ ំមនិគួរនិយយ
ែបបេនះ �បសិនេបេ ទីេនះ កនុងបនទបេ់នះ �បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិមន
�ពះបនទូលថ “ចូរនិយយពី��មលកខណៈេនះ។” េតខញុ ំធ� ប�់បបដ់ល់ អនកពីអ�ី
ែដលខុសប៉ុែន��ពះជមច ស់ប ជ កថ់��តវ? ចូរភញ កេ់ឡងបងប�ូន�បស�សី ខញុ ំេអយ
មុននឹងយឺតេពល!
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102 ប៉ុែន�សូមឲយខញុ ំនិយយេរ ងេនះ។ េតបន� �ចភញ កខ់�ួនបន េហយក� យជ
រកុខជតិបន� យ៉ងេមច៉េប��តវបនកំណតទុ់កជមុនេហយេនះ? េត�ច
េ�ជសេរ សមនិឲយេឃញ� បនយ៉ងដូចេម�ច? េ�ពះអនក �តវបនេ�ជសេរ សឲយ
េឃញ�។ “អ�ីៗទងំអស់ែដល�ពះបិ�បន�បទន មកខញុ ំនឹងមក” �ពះេយសូ៊វ មន
�ពះបនទូលថ “ប៉ុែន�គម ននរ�មន កពី់ពួកេគ�ចមកបនេឡយ លុះ��ែត�ពះអងគ
បន�បទន� មកខញុ ំ�ងំពីមុនកេកតពិភពេ�ក េឈម ះរបស់ពួកេគមន កតទុ់ក
កនុង�កងំៃនប ជ ីជីវតិរបស់កូនេច មប៉ុេ�� ះ” មនិែមនេលអនក�គប�់គង�កមជំនុំេទ
ប៉ុែន�េល�កងំ គឺ�កងំៃនប ជ ីជីវតិរបស់កូនេច ម។
103 សូមកតស់មគ ល់ េយេរមបនេ�កកេឡង បង� ញថគម នកំហុសេ ចំេពះ
មនុស� ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតស�បគ់ត។់
104 ដូេចនះពួកេគបនេចញេ  េហយេធ�នឹមមយួ គតប់នេធ� េហយ�ក�់េ
េលករបស់គត ់េហយេដរេ មុខមនុស�។ ពួកេគនិយយថ “អូ! េយងជមនុស�
អ�ច រយរបស់�ពះជមច ស់។ េហតុអ�ី េយងជជនជតិអុី��ែអល។ េយងជមនុស�
េ�ម ះ�តងខ់� ងំ�ស់េ កនុង���បជំុរបស់េយង! េយងចូលរមួ�ល់ៃថង�ទិតយ
េយងថ� យយ ញបូជ េហយេយងអធិ�� នចំេពះលុយរបស់េយង។ េម�ចបន
ជ�ពះេ េនប៊ូេកន�េក� បក� បរ់បស់របរបរសុិទធរបស់�ពះជមច ស់ដូេចនះ?” �ស៎!
បបរបស់អនកបនេធ��។

�ពះជមច ស់មនបនទូលថ “�បសិនេប អនករក��មប ញត�ិរបស់េយង េយង
មនិេធ�ែបបេនះេឡយ។ �បសិនេបអនកមនិេធ�េទ �នឹងេកតមនដល់អនក។” េនះ
ពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ ដូចគន ដែដល។ រក��មប ញត�ិរបស់�ពះអងគ �ពះបនទូល
�ពះេពលេនះ អ�ីែដល�ពះអងគបនសនយ។
105 ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់ េយេរម �មរយៈបំណង�ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់
េ��ែដលគម នេទស �តវេគស�ប…់គឺមន ក់ៗ កនុងចំេ�មពួកេគ�តវេគស�ប ់ េ
ជំននព់ួកេគ។ ពួកេគបនេធ�េរ ងែប�កៗខុសគន  នឹងនិកយែដលមននេពល
សព�ៃថង មន ក់ៗ ស�បគ់ត ់ សូមបេីស�ច និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ដូេចនះគតប់ន�ក់
—�កនឹ់មមយួេ េលករបស់គត ់េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។
អនកនឹងចុះេ ទីេនះចិតសិបឆន ”ំ េ�ពះគតយ់ល់ពី�ពះបនទូល របស់�ពះជមច ស់។
“ចិតសិបឆន !ំ”
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106 បនទ បម់ក��ន ��ន ខញុ ំគិតថអនក�ន� �-�-ន។ ��
នជេ��មន កក់នុងចំេ�មមនុស�េចញមក យកនឹមេចញពីករបស់េយេរម
េហយកំេទច�។ រចួនិយយថ សូមក� យជ�គបក់េំភ�ងធំកនុងចំេ�មមនុស�
េមល េ េពលគតន់ិយយផទុយនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េហយគត់
និយយថ “ពីរឆន  ំពួកេគនឹង�តលបម់កវញិ។ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។”

េ��ពីររបូ ែដលទទួលករចកេ់�បងអភេិសក។ េតពួកខុសគន យ៉ង�?
មន ក�់បកស�ពះបនទូល រឯីមន កេ់ទ តអត។់ េយេរម និយយ “�ែមន៉។”
107 េ មុខចស់ទុំ នងិសមជិក អុី��ែអលទងំមូល េមល គតច់ងប់ង� ញថ
គត�់ចអ�ច រយដូចជេយេរម។ “េទះយ៉ង� អនកដឹងថ ពួកេគមនិចូលចិត�
អនក។ ដូេចនះ ខញុ ំកជ៏េ��មន កែ់ដរ។ ខញុ ំសមជេ��ជងអនក េ�ពះថអនកកំពុង
ែថ�ងពកយទំនយកុហក។ អនក�បបខ់ញុ ំថ �បជ� ស�របស់�ពះជមច ស់នឹងសថិតេ
េ�កមរបស់អីចឹង-និង-អីចឹង?”

េនះជអ�ី ែដលពួកេគនិយយេ ៃថងេនះ ប៉ុែន�អនកនឹងេ ទីេនះដូចគន  ដូចជ
�កមជំនុំ។ អនក�តវបំផ� ញនឹងករ�កប់�� �រ។ �កមជំនុំទងំអស់របស់អនក
អស់ទងំនិកយកំពុងជបនឹ់ងទំេន មទម� បម់នុស� ពួកេគជជង�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ អនក�តវប�� �រេ�យ�រ�ពះជមច ស់។
108 ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់ េនះគតម់កេហយ។ ��នទញយកនឹមេនះ
េចញពីករបស់គត ់ ជនិមតិ�ស ញ របស់�ពះជមច ស់ កំេទច� េហយនិយយ
ថ“�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។ ពីរឆន  ំ ពួកេគនឹង�តលបម់កវញិ។” �គនែ់ត
ស�មបប់ង� ញប៉ុណនឹ ង “ខញុ ំ-គឺ-ដូេចនះ។” េ�ពះថគតឈ់រ គតជ់េ��ែដល
បនេរ បចំ មន ក។់
109 េយេរមជមនុស��លរេ��ន ែដលរស់េ េ�យខ�ួនឯង។ គតប់នែថ�ង
ករ��កកទ់ស់នឹងពួកេគ�គបេ់ពល។ េ�ពះពួកេគ��កក។់

េហយមនុស�េនះបន�បបព់ួកេគថ “អូ អនកទងំអស់�តឹម�តវដ�ប�
អនកជរបស់។ ដ�ប�អនកជអុី��ែអល គឺទងំអស់សុទធែតចបំច។់ េមល
អនក េយង…�ពះជមច ស់នឹងមនិេធ�ែបបេនះេឡយ។ ខញុ ំដឹងថមនេរ ងតិចតួចបន
េកតេឡងេ �តងេ់នះ ប៉ុែន�កំុភញ កេ់ផ�លេឡយ កំុខ� ចេឡយ។”
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អូ បងប�ូនេអយ ពួកេគេ រស់េ េឡយេទៃថងេនះ “កុំ�ពយបរមមណ៍ អ�ីៗ
ទងំអស់ធមម�។ េយងបនអ�ីៗទងំអស់សថិតេ�កមករ�គប�់គង។ េយងជ
�កមជំនំុ។” អនកមនិគិតែបបហនឹងេទ។ ែមន
110 ដូេចនះគតនិ់យយថ“អ�ីៗទងំអស់ធមម�។ ពួកេគនឹង�តលបម់កវញិេ ពីរ
ឆន េំទ ត។ េនះជេរ ងបន�ិចបន�ួចែដលបនេកតេឡង។ �មនិមនអ�ីខុស�ប�កតី
េទ។ េយងមនែបបេនះ។ ដូចជេនប៊ូេកន�េឡងមកទីេនះ ប៉ុែន��ពះជមច ស់របស់
េយងនឹងទទួលខុស�តវករទងំអស់េនះ។”

ប៉ុែន��ពះបនទូលបនែចងថពួកេគ�តវេ ទីេនះចិតសិបឆន  ំ រហូតទល់ែត
ជំននេ់នះវនិសអស់ េហយជំននេ់ផ�ងេទ ត។ ែសសិបឆន ជំជំននម់យួ។
“េនះជិតពីរជំននែ់ដលអនកេ យ៉ងឆង យ។” រឯីេយេរមនិយយអំពី��សប�ម
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
111 ��នបំផ� ញ�! េយេរមនិយយថ “�តឹម�តវ �ែមន៉។ ប៉ុែន���ន
ចូរេយងចងចេំរ ងេនះ េយងទងំពីរជេ�� េយងជអនកបេ�ម។”

េហយខញុ ំនិយយេរ ងេនះជមយួអនកបងប�ូនេអយ។ ចូរេយងចងច ំ គឺមន
េ��េ មុនេយង េហយពួកេគែថ�ងពកយទំនយទស់នឹងនគរ �ពមទងំែថ�ង
ពកយទំនយទស់នឹងេរ ងមយួចំនួនផង។ ប៉ុែន� សូមចងច ំេពលេ��ែថ�ងពីេរ ង
អ�ី គត�់តវែតែថ�ងឲយ�សប�ម�ពះបនទូល។ ដូចជមកីយ៉ និង ម៉ូេស �ពមទងំ
េ�� ទងំអស់េផ�ងេទ ត។ ��តវែត�សប�ម�ពះបនទូល។ �បសិនេបមនិែមន
េនះចង ច ំអ�ីែដលបនេកតេឡង។
112 រចួ��នករតូចចិត� របស់គតប់នបេ ចញមក។ “ខញុ ំជ��ន”
(គម នសង�យ័) “េ��របស់�ពះអមច ស់ ខញុ ំនិយយថ ‘ពីរឆន ។ំ’” អតថនយ័
មយង៉េទ ត “ខញុ ំមនិខ�ល់នឹងអ�ីែដល�ពះបនទូលែចងទុកេនះេទ។” ករទទួលចក់
េ�បង�ងំរបស់គត ់“ខញុ ំនិយយថ ‘ពីរឆន  ំពួកេគនឹង�តលបម់កវញិ’។”
113 េយេរមបនេដរេចញពីមុខគត ់ គឺេចញេ េ�យនិយយថ“�ពះអមច ស់
េអយ ខញុ ំមនិខ�ល់នឹងអ�ីែដលគតនិ់យយេទ ខញុ ំេ ែតេជ  េហយដឹងថ�ពះបនទូល
គឺែចងទុកែបបហនឹង។ ខញុ ំនឹងេ ជបេ់សចក�ីពិត�ពះអងគ។ ខញុ ំនឹងមនិ�តវបេ ឆ ត
េ�យ�រគតេ់ឡយ។”
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114 �ពះជមច ស់មនបនទូលថ “ចូរេ �បប�់�ន ‘នឹមេលកេ�កយខញុ ំនឹងេធ�
�ពីែដក។’” ពីេ�ពះគតប់នេធ�យ៉ងេនះ គត�់តវបនយកេចញពី ៃផទែផនដី
��នគឺ ថឆន ដូំចគន ។

េនះជឧទហរណ៍ទងំពីរជេ��។ ដូេចនះ មនេ�ចននកេ់ទ ត�ចនិយយ
េហយជែជកេ េពលេនះ។

115 ប៉ុែន�េមល។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ េ េពលចុងេ�កយ ម�ងេទ ត
វ ិ ញ ណពីរនឹងបនជិតសនិទធគន ម�ងេទ ត។ េត�តឹម�តវេទ? [�កមជំនុំនិយយថ
“�ែមន៉”—Ed]។ ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់។ �នឹងកនែ់តជិតសនិទធជងមុន។ េនះ
ជេពលចុងេ�កយ។ អូ កូនទងំ�យេអយ! �ពះជមច ស់មន�ពះហឫទយ័
េម�� ករ�ុចំេពះេយង! រហូតដល់ “�នឹងេ ែតពិតជកែ់ស�ងទល់ែត��តវ
បេ ឆ តអនក�តវបនេ�ជសេរ ស �បសិនេប��ច។” ឥឡូវេតអនកេ ដូចេម�ច េត
អនកបន�បប�់េ កនុងៃថងទងំេនះដូចេម�ច? េតអនកេ �បប�់េ ៃថងេនះដូចេម�ច?
គឺ រេប បដូចគន  េ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល “�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដែដលម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងអស់កលបជនិចច។”

ឥឡូវយកចិត��កនឹ់ង�រទងំអស់េនះ។ េហយេពលអនក�� បក់ែសត ឬ
�បសិន ខញុ ំ�តវេ េ ៃថង�មយួ េពល�ពះអមច ស់ចបជ់មយួខញុ ំ េ េលែផនដីេនះ
អនកនឹង�តលបម់ក�តងេ់នះវញិ។ សូម�� បសំ់េឡងរបស់ខញុ ំ អ�ីែដលខញុ ំកំពុង�បប់
អនក។ �បសិនេប �ពះអងគដកយកខញុ ំមុនេពល�ពះអងគយងមកវញិ �គនែ់តចថំ
ខញុ ំបននិយយនឹងអនក េ�យនូវ�ពះនម�ពះអមច ស់ �មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ពះ
អមច ស់។ បទ។

116 សូមកតស់មគ ល់ “ចូរេ ឲយជិតសនិទធគន  តបតិ��ចនឹងបេ ឆ តអនក�តវបន
េ�ជសេរ ស �បសិនេប��ច។” នឹងេធ�ស ញ សមគ ល់ដូចគន  ករអ�ច រយដូចគន
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ។ េត�តឹម�តវេទ? [�កមជំនុំនិយយថ“�ែមន៉”—Ed]។
�គនែ់តដូចេ�� គឺថេយង�គនែ់តជែជកពីេ��។ ឥឡូវ �កែ៏ចង…

117 ចូរ�តលបេ់ រក� េ�ពះមយួេនះ �បសិនេបអនកចង ់ ២ធីម៉ូេថ ៣។ ចូរកុំទុក
មយួេនះេចលេឡយ។ េហយខញុ ំកម៏និចង…់
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118 ខញុ ំេមលេ ឯនឡិកេ ទីេនះ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងប់ំេភ�ច�ទងំអស់ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ
គិតថ េយង�តវេធ��ឥឡូវេទ។ េមល? សូមកតស់មគ ល់។ �គនែ់ត…�បសិនេបខញុ ំ
កំពុងឈរេ ទីេនះ ែបកេញសដូចជខញុ ំ េមល ប៉ុែន�ខញុ ំសបបយ។ េហយខញុ ំដឹងថេនះ
ជេសចក�ីពិត។ ២ធីម៉ូេថ ៣:៨
119 េ�កប៉ុលជមនុស�ែដលនិយយថ “�បសិនេបេទវ�យងមកពី�នសួគ៌
េហយនិយយពី�ពះបនទូល� នឹងអនកេលសពីអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ ចូរឲយ
គត�់តវប�� �ចុះ” ឥឡូវេទវ�យងចុះមក។ េនះគឺ ២េថស�ឡូនិក…អូ
ខញុ ំ សំុេទស។
120 សូមកតស់មគ ល់េ កនុង ២ធីម៉ូេថ ៣:៨។ ចូរេមលេ�កប៉ុលនិយយឥឡូវ
េនះ។ ចូរចបេ់ផ�មជមយួ…ចូរចបេ់ផ�មេ �តងខ់១ េហយឥឡូវសូម�� បក់នែ់ត
ចបស់។ អនកែដលមន�ពះគមពរីខ�ួនឯង �នជមយួខញុ ំ។ អនកែដលគម ន�ពះគមពរី
ខ�ួនឯង សូម�� បឲ់យជិត។ គឺ…

ករេនះកដឹ៏ងែដរ េ ៃថងចុងេ�កយ…

សូមគូសបនទ តេ់ េ�កមពកយ “ៃថងចុងេ�កយ” េនះជេពលែដល � នឹង�តវ
េកតេឡង។

…េពលេវ�េ�គះថន កន់ឹងមកដល់ (េយងេ កនុង�។)

ដបតិមនុស�មន នឹងមនចិត���ម និយម �ស�ញ់�បក ់�កអឺត�កទម
អតួខ�ួន �បមថ�ពះជមច ស់ មនិ�� បប់ងគ បឪ់ពុកម� យ រមលឹគុណ
បំផ� ញអ�ីៗែដលជសកក រៈ

121 សូមេមលចេងក មេនះែដលេយងទទួលបនេ ៃថងេនះ ស�ុយ។ សូមបមីនុស�
េ េលផ�ូវ មនុស�ជំទង ់ ទម� កស់កព់ួកេគចុះេលថង ស ដូចជសកែ់ដកកត�់តង់
ថង សដូច�សីៗ។ ភពមនិធមម�! មនុស��បសរមួរក័�េភទដូចគន !
122 េតអនកបន�នេទេ កនុងឆន េំនះ ែខេនះអំពី �បពន័ធរ�ំយ��រ?
និយយ“�បជជន�េមរចិេ ជំនន”់ ែដលខញុ ំគិតថ�គឺ “េ ចេន� ះ�យុៃមភ និង
ៃមភ�ប-ំឆន  ំគឺឋតិេ កនុង�ថ នភពពកក់�� ល�យុ របស់ពួកេគេហយ។” ពួកេគ
�តវចប!់ ពួក�ស�ុយ! អនកវទិយ� ស�និយយថ េនះជបុរស និង ស�ីឋតិដល់
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វយ័ក�� លរបស់េគ េ មុនេពលពួកេគឈនដល់�យុៃមភឆន ។ំ �ងកយរបស់
ពួកេគកស៏�ុយ�ស់ េហយ�បគល់�េ អ�ីៗែដលកខ�ក។់
123 អូ �េមរចិេអយ េ�ចនេលកេ�ចន��ពះជមច ស់បន�កែវលេលអនក ប៉ុែន�
ឥឡូវេពលរបស់អនកមកដល់! អនកដឹកនពិំភពេ�កេ�យភពកខ�ក។់

…�បមថ�ពះជមច ស់ មនិ�� បប់ងគ បឪ់ពុកម� យ រមលឹគុណ បំផ� ញ
អ�ីៗ ែដលជសកក រៈ ែដលមនចិត�ចេង� តចង�ល់…
គម នេសចក�ី�ស�ញ់ពិតេឡយ សូមបសី�មបគ់ន េ វញិេ មក បុរសនិង

ស�ី ស�ីនិងបុរស។ “មនិមនសូមបែីតេសចក�ី�ស�ញ់ធមមជតិ។” ភពកខ�ក់
កមគុណ!

…គម នអធយ�ស័យ និយយមលួបងក ច ់ មនិេចះ ទបចិ់ត� េឃរេឃ
ស�បអ់ំេពល�
ពកយមយង៉េទ ត និយយថ “អនកជចេងក មៃន �ប�បម់ូលបរសុិទធ។” អនកខ�ះ

បនសួរៃថងេផ�ងេទ តអំពីករេឡងមកទីេនះ ស�មប ់ �កមជំនំុ។ និយយថ “កុំ
េឡងេ ទីេនះ។ ទងំអស់ជចេងក មធំៃនសំេឡង និងបន�េទ ត។”

េមល “ស�បអ់ំេពទងំេនះ។”
ជមនុស�មនចិត�កបត ់ឆប�់ចេ�ត អតួបំេប៉ង ចូល ចិត� សបបយ

ជជង�ស�ញ់�ពះជមច ស់
អនកនិយយថ “បង�បន�េំអយ េនះជពួកអនកកនល់ទធិកមមុយនិស�

និយម” េតខបនទ ប ់និយយពីអ�ី?
សំែដង�ករៈខងេ�កជអនកេគរព�បណិបត័ន�៍ពះជមច ស់ ប៉ុែន�

(អ�ីេ ?)េគបដិេសធមនិទទួល�គ ល់ឫទធ នុភព េនះ (�ពះបនទូល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទដែដល ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងអស់កលបជនិចច បន
បង� ញ ឲយេឃញ េសចក�ីសនយ ស�មបៃ់ថងេនះ)…
ដូចគន ទងំ�សងនឹង��ន ដូចគន ទងំ�សកនឹងេសេដគ ដូចគន

ទងំ�សងនឹងប�ម េ ខងេ�កយ េ��ែក�ងក� យដៃទេទ ត។
សំែដង�ករៈខងេ�ក ជអនកេគរព�បណិបត័ន�៍ពះជមច ស់

ទទួលករ (ចកេ់�បងអភេិសក…េមល?)
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សំែដង�ករៈខងេ�ក ទទួល(ករចកេ់�បងអភេិសក េ�ជស�ងំ
អនកបេ�ម…)

សំែដង�ករៈខងេ�ក អនកេគរព�បណិបត័ន�៍ពះជមច ស់ ប៉ុែន�េគ
បដិេសធ (គឺ�ពះអងគដែដលម�លិមញិ ៃថងេនះ…បដិេសធ�ពះបនទូល
�ពះអងគ!)

េតពួកេគបដិេសធ�ពះេយសូ៊វ េ ៃថងេនះយ៉ងដូចេម�ច? េតពួកេគបន
បដិេសធអនក� េពលពួកេគបនបដិេសធ�ពះេយសូ៊វ? �ពះបនទូល។ ពួកេគជ
អនកកន�់សន។ ពួកេគបេ�ង នពី�ពះគមពរីពួកេគ ប៉ុែន�បដិេសធ�ពះបនទូលែដល
មនសព�-ៃថង។

េតពួកេគជអ�ីនេពលសព�ៃថង? េរ ងដូចគន  ទទួលករចកេ់�បងអភេិសក
�បកសដំណឹងល�ពីេពនទីកុស� ប៉ុែន� បដិេសធេសចក�ីសនយសព�-ៃថងរបស់�ពះ
បនទូលែដលបង� ញថ�តឹម�តវ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គឺដែដល ម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
អស់កលបជនិចច។” េតអនកេឃញ�េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—Ed]

កនុងចំេ�មពួកេគ អនកខ�ះបនេឆ� តចូលផទះនន េហយ
ទកទ់ញ… ស�ី េឆតៗ ែដលេពរេពញេ េ�យអំេពបប ជ ស�ី
បេ�� យ ខ�ួនេ �មត��  �គបយ៉់ងផង

“�កមេដរប៉ករ់បស់េយង និង ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។” មនអនកខ�ះមកជំុវញិកំពុង
ពយយមបក��យខុសពី�ពះបនទូល េហយនិយយែបបេនះ “បងប�ូន ស�ីេអយ
ទងំអស់�តឹម�តវស�មបអ់នកែដលមនសកខ់�ី។ កុំយកចិត�ទុក�កនឹ់ងមនុស�
ភ�េីភ�េនះ។ េមល? ឬ �បសិនេបអនក អនកេស� ក� �មនិែមនែបបេនះេទ ‘�ជអ�ី
ែដលេចញមកពីកនុងចិត�របស់មនុស�ែដលេធ�ឲយគត�់�កក។់’” េមល? េតអនកមន
ដឹងថអនកទទួលករចកេ់�បងអភេិសកេ�យករ��កក ់ ត��  វ ិ ញ ណកខ�កេ់ទ
ឬ? ចូរ�បយត័ន អនក�ចេ�ច ងេ កនុង�កមចេ�ម ង េ�យមនសកខ់�ី ប៉ុែន�អនកបន
ទទួលពីវ ិ ញ ណ��កក។់ េនះជករផទុយនឹង�ពះបនទូល។ េនះ�តឹម�តវ េនះជអ�ី
ែដល�ពះបនទូលបនែចង។ រចួអនកនិយយថ“អីចឹង ខញុ ំេស� កខ�ី។ �មនិកតេ់ទស
ខញុ ំេទ។”



42 �ពះបនទូលជសេម�ង

“�បសិនេប ស�ី�កេ៏�យេស� កពកេ់ខ�វែដលទកទ់ញបុរស �ជវតថុ
ចៃ�ងដគ៏ួរស�បេ់ខពមេ ចំេពះ�ពះជមច ស់” េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលមនិេចះ
�បលែ�ប។
124 អូ មនេរ ងេ�ចន�ស់ េតេយង�ចឆ�ងកតប់នដូចេម�ច េពលេវ�របស់
េយងនឹងហួសេ ។ ប៉ុែន�អនកដឹងលមមេដមបដឹីងអ�ីែដល�តវ និងខុស។ ចុះេតខញុ ំ
�ចេធ�ឲយពួកេគេធ��ដូចេម�ច? េតខញុ ំ�ចេធ��ដូចេម�ច? និយយថ“ឥឡូវ េតអនក
ត�ូញែត�រអំពីអ�ី?” ខញុ ំជអនកេធ�ទីបនទ ល់ទស់នឹងអនក។ ៃថង�មយួ េ ៃថងជំនុំជ�មះ
អនក នឹងមនិមនេក នេកះេដមបរីតចូ់លេឡយ។
125 េតមកីយ៉�ចប ឈបក់រេនះដូចេម�ច? េតម៉ូេស�ចែ�សក ពយយម
ប ឈប�់យ៉ូេស� និងពួកេគរតេ់ កនុងចំេ�មមនុស� េលវដីក�វរបស់គត ់េហយ
សម� បព់ួកេគដូចេម�ច? ពួកេគេ ដែដល។

�ពយករថពួកេគនឹងេ េធ��។គឺពួកេគនឹងេ េធ��។ដបតិ�ជ�ពះអមច ស់
មន�ពះបនទូលពួកេគនឹងេ េធ��។ អនកគិតពីពួកេគ ករែតង�ងំនឹង�តវកំេទច
និកយ របស់ពួកេគមកឯ�ពះបនទូលវញិ? ជ�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល ពួកេគ នឹង
មនិេទ! េតពួកេគនឹងចូលកនុង�កមអនក�បឆងំនឹង�ពះ�គីសទឬ? �បកដ�ស់។
��ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល ពួកេគនឹង “ដូេចនះ េតអនកកំពុងនិយយអំពីអ�ី?” ខញុ ំ
�តវែត ជ អនកេធ�ទីបនទ ល់ ចុះអនកវញិ អនកេជ ទងំអស់។ សូមេមល។

… ស�ីេឆតៗ…បេ�� យខ�ួនេ �មត��
126 “ឥឡូវ ស�ីទងំអស់េធ�។” េ��ែក�ងក� យ! ឥឡូវ�� ប ់ េ��ែក�ងក� យ ខញុ ំ
កំពុងនិយយ។ ចុះេតពួកេគនឹងេធ�អ�ីេ ៃថងចុងេ�កយ?

…នំ ស�ីេឆតៗ…បេ�� យខ�ួនេ �មត�� �គបយ៉់ង
“ែមន ខញុ ំ�គ ល់ ស�ីទងំអស់…” អីចឹង បន�េទ ត។

127 េតអ�ីែដលខញុ ំេទបែតនិយយមុន េនះជករេកតេឡងធំមយួ េ កលីហ�ញ៉
េនះែមនេទ? “អនក�ល់គន េ ទីេនះជ�បជជនេ  ឡូសេអនេជេឡសប៉ុនម នឆន ំ
េពល�តលបម់កវញិ គឺមន ស�ីកតស់កខ់�ី និងបុរសកំ�កេ�ចនជងេ កែន�ង
ដំបូង �គអធិបបយេ�ចនចូលកនុងអងគករ។ អនកគម នេលសេ�ះ�េឡយ!
�បសិនេបកិចចកដអ៏�ច រយបនេកតមនេល�កងសូដុម និង�កងកូម៉ូ�៉ េនះក៏
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េកតេលអនកែដរ �នឹងឈរេ ៃថងេនះ។ អូ �កងកេពណិមេអយ ែដលេ
ខ�ួនឯងេ�យនូវេឈម ះរបស់េទវ� ឡូសេអនេជេឡសេអយ!” េមលអ�ីែដលកំពុង
េកតេឡង? នង នឹងេឆព ះេ បតសមុ�ទ។ េ េពល�? ខញុ ំមនិដឹងេ េពល�
េ េទ ប៉ុែន��នឹង េ ។ អនក�ល់គន ជយុវជនយុវតីេអយ �បសិនេបខញុ ំ មនិេឃញ�
េ កនុងៃថងរបស់ខញុ ំេទ អនកេមល នងនឹងេ !

េរ នមនិេចះចប…់េ ែតមនិ�ច�គ ល់េសចក�ីពិតដែដល។
េមល�តងេ់នះជេរ ងតកស់�ុត�តងេ់នះជែផនកែដលតកស់�ុត។ សូម�� បក់រ

េនះ។
យ៉ែណស និងយ៉មេ�បស បន�បឆងំនឹងេ�កម៉ូេសយ៉ង�

អនកទងំេនះ ក�៏បឆងំនឹងេសចក�ីពិតយ៉ងេនះែដរ ពួកេគជមនុស�
មនគំនិតខូច េហយជំេន របស់េគឥតបនករអ�ីទល់ែតេ�ះ ែដល
េនះជពួកអនកែដល�តវបនរេំ�ះ ស�មបព់ួកបរសុិទធ។
“អំពីជំេន ” “េហយគត�់តវងករកជំេន របស់ឪពុក ឬកូន �តលបេ់ ឯឪពុក

វញិ។”
128 “មនុស�មនគំនិតខូច អំពីជំេន ។” ហូ! អនកដឹងថ មនុស�មនគំនិតខូច
មននយ័អ�ី? �បសិនេបអនកបន�ពះគមពរីសកូហ�ីល មន “ហ” េ ទីេនះ។ �ទង់
េ ទីេនះ និយយថ “ករដកខ�ួនេចញពី�សន។” ករដកខ�ួនេចញពី�សន
េនះជអតថនយ័របស់�។
129 ឥឡូវ�គនែ់តមយួនទី។ ខញុ ំចងរ់កេមលអ�ីេ ទីេនះ។ ខញុ ំគិតថ ខញុ ំសរេសរេរ ង
េនះ�តងេ់នះ។ ខញុ ំមនិចបស់េទ ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយ� េហយពីនិតយេមល� មុន
េពល ខញុ ំ—ខញុ ំនិយយ�។ ឥឡូវ�គនែ់តមយួនទី។ [កែន�ងទំេនរេ េលកែសត
—Ed] “មនុស�មនគំនិតខូច អំពីជំេន អំពីជំេន ។” “ជំេន ” មនែតជំេន មយួ
ប៉ុេ�� ះ។ េនះ�តឹម�តវ។ “អំពីជំេន មនុស�មនគំនិតខូច!”

ឥឡូវខញុ ំចង�់នលូក ១៨។ �គនែ់តមយួនទី។ អនកមនិ…អនក�ច �ក�់ចុះ
អនក មនិបច�់នេទ។

បនទ បម់ក �ពះអងគមន�ពះបនទូលជ�ប�ន  ពនយល់សិស�ឲយដឹងថ
�តវ ែតអធិ�� នជនិចច មនិ�តវរ�យចិត�…េឡយ
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និយយ—និយយថ៖េ កនុង�កងមយួមនេ �កមមន ក ់ មនុស�
មនិេកតខ� ច�ពះជមច ស់ េហយមនិេកតែ�កងនរ�េឡយ

មន ស�ីេមម៉យមន កេ់ កនុង�កងេនះែដរ គតែ់តងមកអង�រេ �កម
ថ សូមេ�កកតេ់ទសដល់ខម ងំស�តវឲយនងខញុ ំផង។

ប៉ុែន�េ �កមមនិ—�ពមកតក់�ីឲយភ� មៗេទ: េ�កេចះែតពនយរេពល
យ៉ងយូរ។ េ�កយមកេ�កនឹកកនុងចិត�ថ េទះបីអញមនិេកតខ� ច
�ពះជមច ស់ មនិេកត ែ�កងនរ�កេ៏�យ

េ�ពះគតេ់ចះែតមក រអំុក អញ�គបេ់ពលេវ� េបអញមនិ កតក់�ីឲយ
គតេ់ទ មុខជគតម់ករខំនអញមនិ…េចះចប ់មនិេចះ េហយ

�ពះអមច ស់ មន�ពះបនទូលបែនថមេទ តថ ចូរពិចរ�ពកយ របស់
េ �កមដ�៏�កកេ់នះចុះ។

ចំណងេ់ប�ពះជមច ស់វញិ…េ�ជសេរ ស េហយែដលអង�រ�ពះអងគ
ទងំយប ់ទងំៃថង �ពះអងគ�គនែ់តបង�ងប់៉ុេ�� ះ។

ខញុ ំសំុ�បបអ់នក�ល់គន ថ �ពះអងគនឹងរកយុត�ិធមឲ៌យេគ កនុងរយៈេពលដ៏
ខ�ី។ ប៉ុែន�េពលបុ��មនុស�មកដល់ េតេ�កេឃញ មនុស�មនជំេន
េ េលែផនដីេនះឬេទ?

130 ឥឡូវ េនះជសំណួរ។ េនះជកែន�ងែដលខញុ ំចងចូ់លេ  កនុងវវិរណៈ ១០។
េយងនឹងចូលេ �កនុងប៉ុនម ននទីេទ ត កនុងខគមពរីេផ�ងេទ ត។ គតនិ់យយថ
“េ �គ� េទវ�ទី�បពំីរបន�ឺសំេឡងេឡង គឺេ េពលេ�កចបេ់ផ�មផ�ុ ំែ�ត
�ពះជមច ស់ នឹងសំេរច�មគំេ�ងករដ�៏កក់ំបងំរបស់�ពះអងគ។” �តងេ់នះជ
សំណួរ គឺ�បសិនេបអនកេធ��មបនទ តេ់នះកនុងេម៉ងេនះ េត�នឹងសំេរចែមនេទ?
“េតខញុ ំនឹងែស�ងរកជំេន ឬ?” េតម៉�គី៤ នឹងសេ�មចេ កនុងេពលេនះ “េធ�ឲយ
ជំេន  កូនៗមន�េឡងវញិ�តលបេ់ ឯជំេន របស់ឪពុក េដមដំបូង �ពះបនទូល”?
េឃញេទ?
131 “មនុស�មនគំនិតខូច យ៉ែណស និងយ៉មេ�បស ដូចពួកេគបន�បឆងំ។”
ឥឡូវសូម�� ប ់២ធីម៉ូេថ ៣:៨ “យ៉ែណស-…បន�បឆងំនឹងេ�កម៉ូេស េហយ
េ ៃថងចុងេ�កយមនុស�មនគំនិតខូចដែដលទងំេនះនឹងមក” ឥឡូវេមល កែន�ង
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ែដល�និយយ�តងេ់នះ “សំែដង�ករៈខងេ�ក ជអនកេគរព�បណិបត័ន�៍ពះ ជ
មច ស់” ពួកអនកែដលទទួលករចកេ់�បងអភេិសក។ ឥឡូវចូរ�គនែ់ត…អនក �តលប់
េ វញិេហយ�ន�េពលអនកេ ដល់ផទះ ដូេចនះខញុ ំ�ចប ចបេ់រ ងេនះ េ  �ពឹក
េនះ�បសិនេបខញុ ំ�ច។ “មនុស�មនគំនិតខូចអំពី…” មនិែមនមនុស�មនគំនិតខូច
កនុង—កនុង—កនុងកររស់េ ពួកេគមនិអីេទ មនុស�ែដលមនវបបធម។៌
132 ឥឡូវ សូមកតស់មគ ល់េពលម៉ូេសចុះពីេអសីុប ជមយួ�ររបស់�ពះអមច ស់
មន�ពះបនទូល េហយ�តវបង� ញថ�តវ អំពវនវរកអុី��ែអលែដលជ�បជជតិ
មយួ មនិែមន�កមជំនំុេទ។ អុី��ែអលជ�បជជតិមយួ ពួកេគមនិធ� បជ់
�កមជំនំុ។ េ�ពះពកយ �កមជំនំុ មននយ័ “ពួកអនក-ែដលេ េចញ។” ពួកេគ
ជ�បជ � ស�របស់�ពះជមច ស់។ បនទ បព់ីេពលពួកេគបនទទួលករចក់
េ�បងអភេិសកេ�កម�ពះបនទូល និង��ស់េ  ពួកេគក� យជ�កមជំនំុរបស់
�ពះជមច ស់។ រចួ�ប�ពឹត���កកវ់ញិ េ�ពះពួកេគមនិេជ េល�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ ែត�� ប�់មេ��ែក�ងក� យវញិ។ ខញុ ំសងឃមឹថលិចចុះ។

អុី��ែអល ជ�បជ� ស�របស់�ពះជមច ស់ េចញមកេ�យ�រ�ពះហស�
របស់�ពះជមច ស់ ទទួលករចកេ់�បងអភេិសក េ�យ�ពះបនទូល…េ�យ
�ពះេច�� របស់�ពះជមច ស់ េមលេឃញស ញ សមគ ល់ និងករអ�ច រយរបស់�ពះជ
មច ស់។ បនទ បព់ីេពល�ពះជមច ស់េធ�ដំេណ រជមយួពួកេគ េ��ែក�ងក� យមន ក់
ចូលមក បនចកេ់�បងអភេិសក �ពមទងំបេ�ង នអ�ី ែដលផទុយនឹង�ពះបនទូលេដម
របស់�ពះជមច ស់ែដលពួកេគបនឮ េហយពួកេគមន ក់ៗ បនអន��យេ កនុង�ល
រេ��ន េលកែលងមនុស�បីនក។់ ឥឡូវទុក�
133 “ដូចជឋតិេ ជំននណូ់េអ កែន�ងែដល�ពលឹង�បបីំបនសេ ងគ ះេ�យ�រ
ទឹក ដូេចនះ�គួរឋតិេ កនុងករយងមករបស់កូនមនុស�។” “ដូចជឋតិេ ជំនន់
របស់ឡុត កែន�ងែដលបីនកប់នេចញពី�កងសូដុម ដូេចនះ�គួរឋតិេ កនុងេពល
ែដលកូនមនុស��តវេបកសែម�ង។” ខញុ ំ�គនែ់តដក�សងេ់ចញពី�ពះគមពរី �ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់ ែដល “ៃផទេមឃ និងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ …” �នឹងេ  ជ
អនីតិភព!
134 សូមកតស់មគ ល់េ �តងេ់នះ។ ម៉ូេសចុះេ អឺរ ៉នុ។ ម៉ូេសបនដូចជ�ពះ
ជ មច ស់។ �ពះជមច ស់បន�បបគ់ត ់ ឲយបនដូចជ�ពះជមច ស់ និយយ
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ថ“អនកជ�ពះជមច ស់ េហយឲយអឺរ ៉នុបងប�ូនរបស់អនកេធ�ជេ��របស់អនក។ អនក
�ក ់ពកយ េ កនុងមតគ់ត ់ �បសិនេបអនកមនិ�ចនិយយចបស់។” និយយថ
“ប៉ុែន�េតនរ� េធ�ឲយមនុស�គ? េតនរ�េធ�មនុស�និយយ?” គឺ�ពះអមច ស់ មន
�ពះ បនទូល។

គតក់ចុ៏ះេ ទីេនះ។ េតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នសែម�ងេសចក�ីពិត េហយ
�គនែ់តករអ�ច រយ ែដល�ពះជមច ស់បន�បបគ់តឲ់យេធ�។ �ពះជមច ស់�បបគ់ត់
ថ“េបះដំបងរបស់អនកចុះ។” េលក�េឡងមក េនះ�ក� យជពស់។ គតប់ន
េរ ស�េឡង េហយ�តលបជ់ដំបងវញិ។ និយយថ“េ េធ�េ ចំេពះផេ�៉នចុះ
‘�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។’”
135 បនទ បពី់េពលផេ�៉នបនេឃញករេនះ េយងនិយយថ “េហតុអ�ី លបចិមន�
�គមអនអ់�ី។” និយយថ“គម នអ�ីពកព់ន័ធនឹង�េឡយ។ �ជទូរេវទនខ៍ងគំនិត
ឬអ�ីែដលេចះ។ េយងកម៏នមនុស�េ ជមយួេយង�ចេធ��បនដូចគន ។ ‘ចូល
មក ទីេនះ ប៊ស៊ីប និង-ដៃទ-េទ ត។ រឯីអនក អនកេចញមកទីេនះ’។ េយងមនពួកេគ
�ចេធ��បនដូចគន ។” េនះជអ�ី ែដល��ងំកំពុងនិយយ�មរយៈផេ�៉ន។

េនះជអ�ីែដល�ពះជមច ស់មនបនទូល�មរយៈេ�កម៉ូេស។
136 ប៉ុែន� ចូរេមលេកមង�បសេនះេចញមក។ យ៉ែណស និងយ៉មេ�បស េដរេចញ
មកខងមុខ េ�កម៉ូេស េហយ�បកសជ�ធរណៈេ ចំេពះមុខប�� ជន
�ពមទងំបង� ញពីករអ�ច រយេផ�ងៗែដលេ�កម៉ូេសបនេធ�។ “ពួកេគនឹង
េបក�បស់�គប ់ ទងំករេ�ជសេរ ស �បសិនេប�ចេធ�បន។” អ ច ឹងេហយ?
េគបនបង� ញពីកិចចករែដលេ�កម៉ូេសបនេធ�។ អនកយល់េទ? ឥឡូវចូរចងចំ
�ពះបនទូលែចងថ �នឹង មនកិចចករដែដលេ ៃថងចុងេ�កយ។

េតមនអ�ីែប�កគន រ�ងេ�កម៉ូេស និងយ៉មេ�បស?
េ�កម៉ូេសបននិយយថ “សូមឱយេកតមនឈមេ កនុងទឹក។”
បនទ បម់ក េ��ែក�ងក� យទងំេនះនិយយថ “�បកដេហយ េយងកប៏ន

�កឈ់មេ កនុងទឹក ែដរ។” េហយករបនេកតេឡង។
137 ដូេចនះេ�កម៉ូេសនិយយថ “សូមឱយេកតមនសត�ៃច។” េតអ�ីគតេ់ធ�ឱយេកត
េឡងបន? ចូរេមល?
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រឯីពួកេគវញិ េតពួកេគបនេធ�អ�ី? គតនិ់យយថ “ពិតែមនេហយ េយងក៏
�ចេធ�ឱយមនៃចយ៉ងដូេចនះែដរ។” េហយពួកេគបនេធ�ករេនះែមន។ ករ អ�ច រយ
នីមយួៗែដលេ�កម៉ូេសេធ�បន ពួកេគក�៏ចេធ�បនផងែដរ!

ចូរចងច ំរក�កនុងចិត�គំនិត េយងនឹងមករក�វញិ េ េពលបន�ិចេទ ត។ ពួក
េគ�ចេធ�កិចចកេផ�ងៗេទ តែដលពួកេគ�ចេធ�បន ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ចសថិតេ
ជមយួ�ពះបនទូលេនះេទ។ ពួកេគមនិ�ចសថិតជមយួ�ពះបនទូលេទ។
138 ឥឡូវចូរកតស់មគ ល់ ពួកេគបនេធ�កិចចករេនះែមន។ កប៏៉ុែន�េ�កម៉ូេស
គឺជ េ��ដពិ៏ត�បកដែដល�ពះជមច ស់បន-ប ចូ នមក និង�បគល់អំ�ចឱយ
គត ់ មនិែដលចូលរមួជមយួពួកេគេនះេទ។ េ�កមន�ប�សនថ៍ “ទីេនះ
អនកមនិ �ចេធ�កិចចេនះបនេទ! អនកមនិ�ចេធ�បនេទ!” គតឱ់យពួកេគេ
�ចេ់�យែឡក �គនែ់តឱយពួកេគេចញេ ។ ពួកេគេរ បចំ�កមេ�� េហយក៏
េចញេ ។

េ�កម៉ូេសបនេចញេ  េហយ�� ប�់ម�ពះ។ េ េពលមន�ពះបនទូលថ
“ឥឡូវេនះចូរអនកេធ�កិចចេនះ” េ�កកេ៏ចញេ េហយេធ��មទងំអស់។ គតប់ន
េធ�កិចចករថមីៗ។ េពលពួកេគបនេធ�កិចចករ មន ក់ៗ ៃនពួកេគមន�រមមណ៍មយួ ឬ អ�ី
មយង៉ែដលពួកេគទទួលបនេ ទីេនះ។ ពួកេគបនេធ�កិចចករេនះ ដូចគន េបះ បិទ
នឹងកិចចករែដលេ�កម៉ូេសបនេធ�ែដរ។
139 ឥឡូវចូរកតច់ំ�ំ។ �កមមនុស�ទងំេនះបនបង� ញខ�ួន…អូគឺជមនុស�
ែដលអនកមនិបននឹកគិតេនះ! អនកេបក�បស់ អនកែក�ងខ�ួនទងំេនះ បង� ញខ�ួន
បនទ បពី់េសចក�ីពិតដំបូងបនេកតេឡងរចួ�ល់។ េមលហន៎? ពួកេគមកែក�ងខ�ួន។
សូមេមល ពួកេគ�តវែតមក។ វ ិ ញ ណ��កកម់និ�ចបេងកតអ�ីេនះេទ ��គនែ់ត
ជនផំ�ូវ��កកៃ់ន�បភពេដមែតប៉ុេ�� ះ។

េហយចុះ បបជអ�ី? គឺជករបែង�នូវេសចក�ីពិត។ អ�ីជអំេពផិតកបត?់ សិទធិ
បង� ញនផំ�ូវ��កក។់ អ�ីគឺជករភូតភរ? ករសែម�ងខុសពីេសចក�ីពិត។ ដំេណ រ
ខុសឆគង!

ចូរ�កេលកេមល ��េន ស ករបងខូចៃនពកយេដម។ ចូរេមលពី ប�ម
ករបងខូចៃនពកយសម�េីដម។ ចូរេមលពី េសេដគ ករបងខូចៃនពកយសម�េីដម។
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េហយ�ពះបនទូលបនែចងថ មនុស�ទងំេនះនឹងេចញមកបនទ បពី់ករនេំ
រកផ�ូវ��កក…់ឬេដមបបីង�ូចនូវពកយេដម េ�យបង� ញថ�តវ និងបង� ញថជ
េសចក�ីពិតេ វញិ។
140 “ចូរេធ�កិចចករៃនអនកផ�យដំណឹងល�” �គប�់ចកល�ក “ចូរេធ�កិចចករេ�យ
េពញ ទំហឹង េដមបបីង� ញពីពន័ធកិចចរបស់អនក។ តបតិេពលេវ�នឹងមកដល់
េ េពលពួក េគនឹងមនិសូ៊�ទនឹំងេសចក�ីបេ�ង ន ប៉ុែន� បនទ បម់កចំណងត់��
របស់ពួកេគនឹង េកតជគំនរចំេពះពួកេគ េហយនឹងរមស់�តេច ក បនទ បម់ក
េចញេ  និងេធ�កិចច ករេផ�ងៗែដលពួកេគចងេ់ធ� ‘េហយ�ពិត�ស់ថ េយង
នឹងទទួលស ញ  និង ករសង�យ័ដូចៗគន ។’ េ េពលេនះឯងនឹង�តវែបរេចញពី
េសចក�ីពិត �ពមទងំ�តវបនបេងកតេចញជករកុហកេ�យខ�ួនឯង។”
141 អូ ករ�គ ល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជេសចក�ីេសងចែដលតទល់នឹងវ ិ ញ ណ
របស់មនុស�េ េពលេគឈបគិ់តពីរេប បពិត�បកដ និងចបស់�ស់ថជេរ ង
�តឹម�តវេ ចំេពះមុខពួកេយង! ចូរជីកយកថម�គឹះេចញមកេនះនិង�នែផនកេផ�ងៗ
ៃន�ក�ស ែដល�កេ់ ទីេនះ �ងំពី�មសិប-បីឆន មំុន។ េមលអ�ីែដលគតប់ន
និយយពីមុនេនះគឺសថិតេ េល—េលផ�ូវទី៧ ែដលេ �ពឹកមយួេនះេ េពលថម
�គឹះេនះ �តវបនេគចក�់គឹះ។ ឥឡូវចូរេមលកិចចករេនះចុះ។ ចូរេមលេ ឯទេន�
េ េពលែដលេទវ�របស់�ពះជមច ស់យងចុះមកកនុង�ទង�់ទយជសរសរ េភ�ង
�កមជំនុំ �បរ់យ ឬសមជិកៃនពួកជំនំុ ឈរេ ជុំវញិ�ចងំទេន� អ�ីែដលេទវ�េនះ
បន និយយថ ចូរេមលករេនះបនេកតេឡងេហយ។ ចូរេមលអំពីអ�ីែដលបន
េកតេឡង។

�ជេរ ងលំបក�ស់។ ខញុ ំដឹងថ�លំបកស�មបប់ងប�ូនអំពីេរ ងេនះ។ ែត
េនះគឺជអ�ី…ែដល�ពះបនទូលបនែចងថ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលអំពីអងគ�ទង់
“�នឹងេបក�បស់�គបទ់ងំករេ�ជស �បសិនេប�ចេធ�បន។” គម នមេធយបយ
វលិមកវញិេទ។ ពួកេគនឹងមនិែដលបនេឃញ�េនះេឡយ។ �បសិនេប�ច �គប់
ករេ�ជស�ងំនឹង�តវបនេបក�បស់េ�យ�រេគ។
142 ចូរកតច់ំ�ំ មនុស�ទងំេនះបង� ញខ�ួនបនទ បពី់ករេ�ជស�ងំេសចក�ីពិត
របស់�ពះ�តវបនប ចូ នេ�យេ��របស់�ទងគឺ់ េ�កម៉ូេស។ េហយេ េពល
េ�កម៉ូេសនឹងេធ�កិចចករអ�ីមយួ ពួកេគនឹងែក�ងេធ�ជយ៉ងដូេចនះែដរ។
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143 បងប�ូន�បស�សី ឥឡូវ ខញុ ំ…េនះគឺជ�កមជំនុំផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំទទួលសិទធិ
កនុងករ�បកស�ពះបនទូលអំពីអ�ីែដលខញុ ំចង�់បកស េលកែលងែតអ�ីែដលមនិែមន
ជ�ពះបនទូល�ពះជមច ស់។ ដូេចនះខញុ ំនឹងមនិេថក លេទសអនក�េនះេឡយ ប៉ុែន�
សូម�គនែ់តែស�ងរកពីេពលនិងេម៉ងែដលេយងកំពុងរស់េ ឥឡូវេនះ។

សូមសែម�ងនូវករេគរពចំេពះបង�បស រតូែដល, បង�បស ជូន ែជកសុន
េហយនឹងអនកែដលបនេចញពីទីេនះ �ពមទងំបងប�ូន�កមជំនំុទងំ�យ។ កនុង
រយៈេពលកន�ងមក ខញុ ំបនេភ�ចពួកេគ។ ខញុ ំគិតថ ពួកេគបនមកចូលរមួវញិកនុង
�ពឹកេនះផងែដរ េ�យ�រែតគម ន—គម នបនទបេ់ កនុង�ពះវ�ិរ។

144 ឥឡូវសូម�គនែ់តគិត �គនែ់តគិតរយៈេពលមយួនទី។ ពួកេគបនេធ�ករ
អ�ច រយដូចេ�កម៉ូេសបនេធ�ែដរ។ េ�កម៉ូេសបេងកតឱយមនៃច ពួកេគកែ៏ក�ងេធ��
េហយបេងកតឱយមនៃចែដរ។ េឃញេទ?

�ពះជមច ស់មនបនទូលថ“េ ៃថងែដលអនកបរេិភគេ ៃថងេនះអនកនឹង
�� ប។់”

145 �រក���ងំមក�កែវល េហយនិយយថ អនកដឹងេទ “�បកដ�ស់ អនក
នឹងមនិ�� បេ់នះេទ។ អនកនឹងក� យជមនុស�ៃវឆ� ត។ អនកនឹងមនករេរ បចំកន់
ែត�បេសរ �បេសរេឡងៗ…។” “អនកដឹងេហយ អ�ីៗនឹងកនែ់ត�បេសរេឡងស�មប់
អនក អនកនឹងកនែ់តភ�។ឺ” ចូរេមល �គនែ់តជបន�ំ។ គួរ…

ដូេចនះ ចូរចងច ំ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលយ៉ងដូចេនះ �មរយៈ�ពះគមពរី
២ធីម៉ូេថ៣:១៨ ថ “េ ៃថងចុងេ�កយ េនះ យ៉មែណស និងយ៉មែ�បសនឹងចុះ
មកេលែផន ដី។” ឥឡូវ ខញុ ំចងឱ់យអនកកតច់ំ�ំថ មនពីរនកៃ់នពួកេគ ចូរេមល
អនកែក�ងខ�ួន។

146 ឥឡូវ េយងនឹង�តលបេ់ �កងសូដូមវញិ មយួរយៈេ�កយមក ពួកេគទងំ
បី ែស�ងរកេឃញេទវ�បីអងគែដលយងចុះមក �ពមទងំេឃញករែក�ងខ�ួន េហយ
នឹងបន�បនទ បេ់ទ ត ចូរេមល េមល មយួ��តវ េហយមយួ�ខុស។ េឃញេទ?
េឃញេទ?
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147 ចូរកតច់ំ�ំថ ពួកេគបនេធ�ករអ�ច រយដូចគន ។ ប៉ុែន� ចូរចំ�ំ ពួកេគ
ជ�កមមនុស�ែដលបនែក�ងបន�ំ េ�កយពី�ពះបនទូលេសចក�ីពិត ែដលបនេ�ជស
�ងំេឡងេ�យេសចក�ីែតមយួែដល�ពះបនប ចូ នមក េធ��ម បនទ ប។់

ខញុ ំឆងល់ថ �បសិនេបេយង�ចរយៈេពលមយួនទី។ ករទញយកមនុស�
េ�យៃដមនិយូរប៉ុនម នគឺ�បែហលជ២០ឆន មំុន េហយនឹងជស ញ មយួែដលបន
បង� ញ។ យុវជនេអយ មនស ញ ជេ�ចន�គប�់ពឹត�ិករណ៍ទងំ�យ និង�គប់ៗ
គន …មយួមន�េ កនុងៃដ�� ំ មយួេ កនុងៃដេឆ�ង មយួេទ តមនក�ិន�។ ចូរេមល
�គប�់បេភទៃន…េហយខញុ ំឆងល់…�ពះជមច ស់នឹង មនិអនុ ញ តិខញុ ំឱយ�បបអ់នកេ
េពល េនះពីអ�ីជេសចក�ីពិត�បកដេនះេទ ប៉ុែន�ៃថងមយួអនកនឹងរកេឃញ។ េនះ
�គនែ់តបង� ញពីពួកេគលងីេលង។ េនះមនិែមន�តឹម�តវេទ េ េពលចបេ់ផ�មេនះ។
ៃថងមយួ ខញុ ំនឹង�បបអ់នក �បសិនេប�ពះអនុ ញ តិឱយ�បបេ់នះ។
148 ចូរកតច់ំ�ំ ពួកេគបនេធ�ករអ�ច រយដូចគន  ប៉ុែន�ពួកេគមនិបន…ចំ�ំ
ពួកេគមនិបនេធ�កិចចករេនះេទ ទល់ែត�ពះបនទូលេដម េចញមកជមុនសិន។
េនះគឺជរេប បែដល��ងំេធ�េ កនុងសួនចបរេអែដន។ េនះគឺជរេប បែដល�
េធ��គបេ់ពល។ េតនរ�ជអនកែថ�ងទំនយមុន? េ�កម៉ូេស។ នរ�ចូលរមួ
កនុងេហតុកណ៍មុន េតេ�កម៉ូេស ឬប�ម? េ�កម៉ូេស។ នរ�ចូលរមួ
កនុង េហតុកណ៍មុខ េតេយ�ម ឬ��នស? េតអនកយល់ពីនយ័របស់ខញុ ំេទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—Ed។]
149 ចូរកតស់មគ ល់ ពួកេគបនចម�ង។ កលពីសប� ហ៍មុន �កមអនកែក�ងបន�ំទងំ
េនះ គិតថពួកេគ “េធ�ករបេ�ម�ពះជមច ស់” ដូច �វឌីបនេធ� ប៉ុែន�ពួកេគជ
េ  ែតជ�កមអនកែក�ងបន�ំ។ ខញុ ំ�គនែ់តរងច់មំយួនទី។ ខញុ ំចងឱ់យអនកគិតពីកែន�ង
ទងំេនះ។ េបសិនជខញុ ំមនិនិយយថ �បកដ�ស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹង
សែម�ង ឱយេឃញ ជពិេសសេដមបេីធ�ករេ�ជស�ងំេនះ។ េឃញេទ?
150 េស�ចផេ�នមនបនទូលថ “េយងមនមនុស�ែដល�ចេធ�កិចចករេនះបន
ដូចគន ” េហយពួកេគេធ�បនែមន។ េឃញេទ? េហតុអ�ីបនជេស�ចផេ�៉នេធ�
កិចចករេនះ? េហតុអ�ីបនជ�ពះអនុ ញ តិឱយ? េហតុអ�ីមនិប ចូ ននូវេសចក�ីពិត
េ�យ េ�ជស�ងំេ���កេ់ ទីេនះ េដមបបីង� ញជស ញ មុនេស�ចផេ�៉ន
េហយ បនទ បម់កអនុ ញ តិឱយមនករចម�ងេកតេឡងវញិ �ពមទងំចម�ង�មេ
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ខងមុខ ប�� ជនទងំ�យយ៉ងដូេចនះ? េហតុអ�ីបនជ�ទង ់ អនុ ញ តិឱយមន
អនកែក�ង បន�ំេកតេឡងេដមបេីធ�កិចចករេនះ េហយ�ពមទងំេធ�ដូចគន េបះបិទ េ នឹង
អ�ីែដល �ពះវ ិ ញ ណបនេធ�? ចូរេមល �ពះគមពរី�តវបនបំេពញ�គបល់កខណៈ។

151 ចូរកតស់មគ ល់ �ទងប់នេធ�កិចចករេនះ ដូេចនះេហយ�ទងប់នេធ�ឱយចិត�របស់
ផេ�ននិងជនជតិេអសីុបរងឹទទឹង េដមបបីង� ញថេ�កម៉ូេសមនិែមនជមនុស�
ែតមន កែ់ដលទទួល�ពះបនទូលេនះេទ។ ពួកេគ�ចេធ��គបកិ់ចចករដូចគន នឹងេ�ក
ម៉ូេសែដល�ចេធ�បន។

ចុះេហតុអ�ី�ពះអនុ ញ តិឱយេរ ងេនះ េកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ? អ ជ ឹង េរ ង
ដូចគន �ពះវ ិ ញ ណមន�ពះបនទូលេ កនេ់�ក េសេដគល “េតេធ�ដូចេម�ចេដមប ី
េ ទទួលអ�័បេចញពីទីេនះ េដមបបីេងកតឱយករណ៍ទងំេនះេកតេឡងបន?”
េត�ទងទ់ទួលយក�បជជនទងំេនះយ៉ងដូចេម�ចបន េ�យករទុកចិត�ប��
�កមជំនំុ េដមបឱីយកិចចករេនះេកតេឡងបន ដូចែដល�ទងប់នែថ�ងទុកឬអី?
ពួក េគេ កនុងសមយ័កលៃនពួកជំនំុេ ឌីេស “េ�យេ�ពះ អនកេពលថ ខ�ួន
‘មន និងមនិ�តវករអ�ីទងំអស់។ ខញុ ំនិយយដូចមខ ស់ក��តី’។ មនិមនអ�ីេទ! អនក
មនិែដលមនទុកខ�ពយ ករឈចឺប ់ និងងងឹតេទឬអី? ខញុ ំេលកទឹកចិត�េ�យ អនក
មកទិញពីខញុ ំ” គតនិ់យយថ “េ�បង និងមស” េហតុអ�ីបនជគតេ់ធ�ដូចេនះ?

152 េហតុអ�ីបនជគតអ់នុ ញ តេរ ងផទ ល់ខ�ួន េកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ
ដូចេនះ េ េពលែដលអ�ីៗទងំអស់បនកន�ងបត ់េ េ�យ�រ�ពះបនទូលរបស់
�ពះជ មច ស់ សូមេ�យេរ ងអ�ីែដលេកតេឡងផទ ល់ខ�ួន េកតេឡងជដែដលៗ
េហយ បដិេសធេសចក�ីពិតរបស់�ពះឬ? �ទងប់នេធ�ស�មបេ់�កម៉ូេស។ េហយ
េស�ច ផេ�៉នបន�បឆងំនឹងេ�កម៉ូេស អស់អនកទងំេនះមនដូចជ យ៉ែណស
និងយ៉មេ�បស បនទស់�បឆងំនឹងេ�កម៉ូេស។ េហយ�ពះគមពរី បននិយយ
ម�ងេហយម�ងេទ តរហូតដល់ៃថងចុងេ�កយេនះ។ េនះគឺេយង។ ឥឡូវេប�ពះ បនទូល
មនិ បនេពញេលញចុះេត�េ ឯ�?

153 េតេ�កម៉ូេសបនគំហកេ កនព់ួកេគថ “េនះែន! េនះែន! អនកមនិ�ច
េធ� ដូចេនះេទ។ ខញុ ំជអនកទទួលបនករែតង�ងំេធ�ករេនះ។ េនះែន! សូមអនក
ប ឈបេ់ ឥឡូវេនះ”? គឺគតអ់នុ ញ តឲយេគេធ�។
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េ�យេគេចញេ ។ ចូរចងចថំ “េបេគមនិយល់េ ៃថងេនះ េគនឹងមនិ យល់
េ ៃថងអនគតែដរ” េ េពលកូន កេម� ះបនេលកេឡងេ េលេមឃវញិ។ ចូរ
ចង ច។ំ
154 េ�កម៉ូេស បនសែម�ង�ពះបនទូលពិតរបស់�ពះ មនិែដលនិយយអំពីអ�ីេទ
�គនែ់តនិយយេ ។ ប៉ុែន� គតប់នេធ� ដូេចនះេដមបជីមនះចិត�រងឹ របស់ផេ�៉នគឺ
បេ ឆ ត ផេ�៉ន។

គតប់នេធ�ដូេចនះ ដូចគតប់នបេ ឆ តអ�័បែដរ។ េហយមនេកមងមន ក់
ឈរេ ែកបរគត ់ គឺមកី បន�បបេ់ ពួកេគ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល” មន
មន កេ់ទ តឈរទីេនះ ទទួលករែតង�ងំ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។” េហយ
ផទុយគន េ វញិេ មក។
155 េយងឈរេ ៃថងេនះ ដូច�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល ថករ�ជមុជទឹកេ ៃថង
ចុងេ�កយគឺេធ�េឡង កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយមនបុរសមន កេ់ផ�ង
េទ តឈរេ ទីេនះ េហយេធ�ករអ�ច រយ និង�ពះ�តីឯក។

ចូរបង� ញខញុ ំពី�ពះ�តីឯក េ កនុង�ពះគមពរី។ បង� ញខញុ ំពីកែន�ង�ពះបីអងគ។
បង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដលមនដូេចនះ។ �មនិែមនជ�ពះបនទូលរបស់ជមច ស់េទ។ �
មនិែមនស�មប�់គបគ់ន  �តវែតេធ�ពីធី�ជមុជទឹក “កនុងនម�ពះបិ� �ពះបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េទ។ អ�ីទងំអស់េនះ “អូ មនិអីេទប�ូន�សី។ �គនែ់តមនែវង…
សករ់បស់អនក។ �មនិអីេទ អនកមនិចបំចេ់ធ� េនះ េនះ ឬេផ�ងេទ។ អូ គឺ�មនិ
មននយ័េទ។”

ប៉ុែន��ពះគមពរីនិយយថ! �ពះអងគសនយ“េ ៃថងចុងេ�កយ �ពះអងគនឹងចត់
វ ិ ញ ណេអលីយ៉ និងេ មនុស�ទងំអស់ កូនៗរបស់�ពះ េ�យ�តលបេ់ ឯ
ជំេន េដមវញិដូចកលេដមដំបូងេឡយ គឺ�ពះបនទូល។” គឺ�ពះបនទូលបន�បកស
�ពះបុ�� ជមនុស�េ ៃថងចុងេ�កយ ដូចគន េ សូដុមែដរ ម�លិមុញិ ៃថងេនះ និង
អស់កលប។ �ពះអងគសនយេធ�េនះ។ គឺ�ពះអងគសនយ។ គឺ�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល
សនយេនះ។
156 សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគេធ�ករដូចគន  ដូចជម៉ូេសបនេធ�ែដរ រហូតដល់
�ពះជមច ស់�គប�់គនែ់ឆ�តនឹង�។
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ឥឡូវសូមចងច ំ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ �នឹងេកតមនេ ៃថងេនះ។
ឥឡូវ ែស�ងរកទូទងំពីភពេ�ក យកអស់ទងំករេគរពរបូ�ពះ យកអស់ទងំ
ជនជតិ �គបអ់ស់ទងំមនុស� យកពីអស់ទងំ�កមជំនំុ! េយងនឹងកតេ់សចក�ីអនក
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េដមបេីធ�ករេនះ អនកជអនកអធិបបយ។ ខញុ ំកតេ់សចក�ីអនកពី
ករ�នកែសត ឬ ពិចរ�កែន�ង�ែដលអនកចងេ់  េហយ េឃញថ េប�
មនិែមនជែផនដីនឥឡូវ។ េឃញ?

រចួ េ កនុងម៉ថយ២៤:២៤ �ជករ�តឹម�តវ។ “មនករខុសឆគងេហយេ��
ែក�ងេកតេឡង េគនឹងេធ�ទីសំគល់យ៉ងធំ េហយនិងករអ�ច រយ េដមបនឹីងនំ
ទងំពួកអនកេរ ស�ងំឲយវេង�ងផង េបសិនជបន។” ចេំមលពី�បេភទទងំេនះ
� បនមកដល់សព�ៃថងេហយ េឃញ“នឹងបេ ឆ តមនុស�ជេ�ចន។” “េ��”
ពហុវចនៈ“�ពះ�គីសទ”របស់អនកែដលទទួលេ�បង�ងំ ជពុហុវចនៈ មនអនកខុសគន
ជេ�ចន ជេមតូឌីស�អនកដឹងេទ និង បបទីស� និង េពនទីកុស� និង តេទ ត។
េឃញ?

ប៉ុែន� នឹងមន�ពះ�គីសទពិត ជវ ិ ញ ណ និង េនះជ�ពះបនទូលែដលបន
េកតជ�ចឈ់មជអងគែដល�តវបនសនយថនឹងមកេធ��។

ឥឡូវ សូមេយងបន�េ មុខបន�ិចេទ ត ដូេចនះនឹងមនខគមពរីេផ�ងេទ ត។
157 រហូតដល់ �ពះជមច ស់ែឆ�ត�ពះហឫទយ័នឹង��ស់ រចួ�នឹងកន�ងេ ។
ភពឆកួតលី�របស់ពួកេគនឹងបង� ញមក។
158 កតស់មគ ល់។ ចងច ំ រកុខជតិឥត�បេយជនែ៍ដលេមលេ ដូចជ�គប�់សវ
�ឡី។ េឃញ? ឥឡូវ អនកមនិ�ចនិយយ �តលបេ់ សមយ័លូេធេរ ន “ទង
គួរគឺជ�សវ�ឡី” ែត�មនជីវតិេ កនុងេនះ។ ទងមនិអ�ីេទ ជីវតិេ កនុងទងេនះ
មនិជប � េទ ប៉ុែន�សូមចងច ំ ជីវតិែដលេ បន� ជីវតិមកពីេអលីេស ដល់េអលី
យ៉។ ជីវតិេ ែតបន�េ ។ ប៉ុែន�សូមចងច ំ �ជសមយ័មយួេទ ត។ �មនិ �ច
សថិតេ ែតសភពដែដលេនះេទ។ េយងមនិ�ចបរេិភគ �កសពរលួយេ
សមយ័េផ�ងេទ តេឡយ។ េយងមនិ�ចបរេិភគេពនទីកុស�ែដលជ�កសព
រលួយេមតូឌីស� ឬបបទីស�។ េឃញ�ក� យជ�កសពរលួយ។ េយងមន
��រថមី ជ�ពះបនទូលសមយ័េនះ មនតេទ ត។
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159 សូមចងច ំ �សែងដូចជ�គប�់សវ�លីខ� ងំ�ស់។ អនកមនិ�ច…�
េមលេ ែបបជស�ឹកធង �មនិែមនដូច�តឹមែតផក េទ ប៉ុែន��ដូចេ កនុងក ចុ ំែផ�
ែតម�ង។ �មនិដូចជេ េពល…�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដូចៃថងម�លិមញិ កនុងសមយ័
លូេធ �មនិដូចជេ កនុងសមយ័ េវស�ី ប៉ុែន��ដូចៃថងេពនទីកុស� “នពំួកអនកេរ ស
�ងំឲយ វេង�ងេបសិនជ�ចេ រចួ។” េឃញ? េនះជសមយ័កលរបស់អនក។
160 ប៉ុែន�សូមចងច ំ �កមជំនុំេពនទីកុស� កនុងសមយ័ចុងេ�កយ គឺជ�កង េ
ឌីេស �ពះ�គីសទ�តវែ�ប�បលជេខេនល និង ជីវតិេ�យខ�ួនផទ ល់។ េពល�ទង់
ពយយម…ចងច ំ េពល�ទងព់យយមបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់េ កនុង�កមជំនុំ �ទង់
ចង ់នេំចញមក។ �េ ែតជ�កមជំនុំ �បកសជ ជអនកទទួលេ�បង�ងំ។

ប៉ុែន�េ ទីេនះជ�ពះបនទូល �ពះ�គីសទផទ ល់ ជ�ពះបនទូលទទួលេ�បង�ងំ
ែដលនឹងមកស�មប�់ងកយរបស់�ទងទ់ងំប៉ុនម ន ជកូន�កមុ។ំ ជេ�បង�ងំៃន
ទឹកដូចគន ែដលេ��ច�សព�សវ�លី ែដលេយងនិយយ េហយកេ៏��ច�សព
�សែង ជអនកទទួលេ�បង�ងំ។ មនែតអនកែដល�តវបនេរ ស�ងំ ឬ�តវបនត�មវ
ទុកមុន ែដល�ចនឹងដឹងពីភពខុសគន �ងពួកេគ។ ឥឡូវ េអេភសូ៥:១ ែដល
�បបអ់នកដូេចនះ និង ពី�ជយ៉ង�។
161 ពួកេគជអនកទទួលេ�បង�ងំ។ �គបគ់ន និយយ“ថ� យសិររីងុេរ ងដល់
�ពះជមច ស់! េយងមនេសរភីពេ �តងេ់នះ។ �េលលូយ៉! េយង…អូ �
េលលូយ៉! េយងនិយយភ�ដៃទ និង េ�ត។ េយងមនេសរភីពរបស់ ស�ី
អនកទងំអស់ជមនុស�ពយយម�កព់ួកេគេ េ�កមអ�ីៗ�បេភទេនះ។” េឃញ?
តេ េទ ត។ គម នអ�ីែដលអនកមនិ�ចេធ�េនះេទ។ និយយ “ល� េយងនិយយ
ភ�ដៃទ។ េយងែ�សក។ េយង�េំ�យវ ិ ញ ណ។ េយងអធិបបយ�ពះបនទូល។”
ជករពិត។ មនិមនអ�ីនិយយទស់នឹង�េឡយ។ ដូេចនះ េតមនុស�ទងំេនះដូចគន
េ កនុង�ពះ គមពរីេទ។

�ពះេយសូ៊វមនបនទូល“�នពំួកអនកេរ ស�ងំឲយវេង�ងេប�ចេ រចួ គឺជពួក
អនកេរ ស�ងំ។”
162 ឥឡូវសមគ ល់ពីសំបកែផ�។ ពី�គបធ់ ញជតិេដម �គបពូ់ជែដលធ� កេ់ េល
ដី �មនិមនអ�ី�តវេរ បចំេឡយ។ �ជ�គបពូ់ជមយួ េ កនុងេនះ។ ប៉ុែន�េពល�
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បនេចញមក �មនិមន�គបពូ់ជេឡយ ��គនែ់តជករេរ បចំប៉ុេ�� ះ។ េឃញ
មនស�ឹកមន�គបេ់ពត។

ដូេចនះ �មនដំ�កក់ល មយួេផ�ងេទ ត ែដលជក ចុ ំ។ �េ ែតមនិដូច
េដម។ �ជករេរ បចំ។

�បនចូលេ កនុងសំបកែផ� មនស�ឹកេ�ចន េពនទីកុស� ជិតបនេធ�របូ�ង
េចញមកែដរេហយ។ សម�ងឹេមលថ។ �មនករេធ�របូ�ង�គបស់មយ័កល
េសទរែតដូចគន  េសទរែតដូច�គបពូ់ជ�សវ�លីេពលអនកេឃញថជសំបកេនះ។

ប៉ុែន�ទីបំផុត�បង� ញេចញមក េហយ គម នករេរ បចំេឡយ។ មនិមនអនក
�ទ�ទងេ់ទ តេទ។ ករេរ បចំគឺជអនកែដល�ទ�ទង។់ �គម នករេរ បចំអ�ីេទ តេឡយ
ទង�តវែតងប ់ ប៉ុែន��សវ�លីេ ែតរស់។ េនះគឺជ�ងកយែដលរស់េឡងវញិ
ចូលមកេហយនពំួក�េ ។“អនកែដលមកេ�កយនឹងបនេ ជមុន នឹងអនក
មកមុននឹងេ ជេ�កយវញិ” េឃញ យកពួកេគេ េពលរស់េឡងវញិ។ េតអនក
ឆកួតលី�េរ ងេនះឬ? [�កមជំនុំនិយយ“�ែមន៉”—Ed]។ �តវេហយ។ កតស់មគ ល់
�គបពូ់ជគឺ…
163 សំបក�គបេ់នះ េមលេ ដូចជ�គបពូ់ជ�ស់។ មនុស�ែដល��ំសវ�
លី ឬ អ�ីេផ�ងេទ ត �ចេឃញ និងនិយយ“សរេសរ�ពះជមច ស់ ខញុ ំមនដំ�ំ
�សវ�លីេហយ” ជេពលែដលគតម់និទន ់ ទទួលបនកេមទចៃន�សវ�លីេ
េឡយ។ �េមលេ ដូចគន �ស់ ប៉ុែន��ជសំបក�សែង។
164 ឥឡូវ សម� ញ់�ល់គន  �តលបេ់ ជមយួខញុ ំ។ កែន�ងែដលករចកេ់ច��
េលកដំបូង បនទ បពី់ (េសចក�ី�� ប)់ ជេពលែដល�គបពូ់ជៃន�សវ�លីបនធ� ក់
េ េលដី �ងកយ កូន�កមុៃំន�ពះ�គីសទ? �ពះ�គីសទេរ បចំកូន�កមុរំបស់�ទង ់ ជ
ករពិតគឺជ�កមជំនុំរបស់�ទង?់ �ទងម់និែដលេរ បចំេឡយ �ទង�់គនែ់ត�កឲ់យ
មន �វក័និងេ��ប៉ុេ�� ះ និងអ�ីេផ�ងេទ តេ កនុង�កមជំនំុ េដមបរីក�ឲយមន
ភព �� តបត។ ប៉ុែន�េ  នីេស  រ ៉មូ បីរយ�បមំយួឆន េំ�កយមក ពួកេគេរ បចំ
� និង បេងកតជអងគករមយួេចញមក។ េត��តវឬេទ? េហយ�កប៏តេ់ ។ អ�ី
�គបយ៉់ង ែដលមនិយល់�សបជមយួ�កមជំនុំេនះ�តវសម� បេ់ចល។ េហយ�
េ ែតបន��ប ់រយឆន  ំេ�យភពកខ�ក។់
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ប៉ុែន�បនទ បពី់េនះេ�កយមក មកដល់សមយ័លូេធ។ ជទងដំបូងតូចមយួៃន
ែផ�េពតេចញមក។ េហយកម៏នអនកទីពីរ ែដលជែមកធង េចញពីេនះមក។ ពួក
េគបន�រហូតដល់ ស�ុងីលី និង តមកេទ ត េហយមនអងគករេផ�ងេទ ត និង អ�ីៗ
ជេ�ចន។ េ�កយមក មយួរយៈេពល កម៏ន �លីេខនេចញមកែដរ។

េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡង? មកដល់ទីេនះមន េវស�ី កន៏មំកនូវករចក�់ពះ
េច�� បន�មក ជក ចុ ំផក  ែដលេមលេ ដូចជ�សវ�លីខ�ះ។ េហយមនេរ ងអ�ី
េកតេឡងេទ ត? ��តវបនេរ បចំ េហយ េ�ក មរចួងបប់តេ់ ។

ជីវតិបន�រហូតដល់មនសំបក េហយសំបកេនះេចញមក េសទរែតដូចឥតេខច ះ
ជមយួនឹង�សវ�លី។ ប៉ុែន�ទីបំផុត �កភ៏ពឆកួតលី�របស់� �តវបនបង� ញ
េចញមកេ ៨ េ ១០ ឆន េំ�កយមក ជពិេសសេ បីឆន ចុំងេ�កយ។ ឥឡូវេត�
េធ�អ�ី? ទញេចញពី�សវ�លីមក។
165 ឥឡូវ េហតុអ�ី� មនិមនអងគករេកតេឡង េ ៃមភឆន ចុំងេ�កយៃនករចក់
េច�� ដធ៏ំ �ជេ��ទទួលេ�បង�ងំ ជ�គទទួលេ�បង�ងំ ដូេចនះ ប៉ុែន�េហតុអ�ី
�មនិមន? �គម នអ�ីេ�កពីេរ ង�គបពូ់ជធ ជ តិេឡយ។ េឃញ ��តលបេ់ វញិ
គម នករេរ បចំ។ អូ ខញុ ំ មនុស�ខ� ក�់ចេមលេឃញ�។ �មនិ�ចេរ បចំបនេឡយ
�ពិតជ�បឆងំ�ចខ់ត។ �ជ�គបែ់ផ��សវ�លី ខ�ួន�។ កូនមនុស�នឹង�តវ
បនសែម�ងឲយេឃញ។ �គបែ់ផ��សវ�លី នឹង�តលបម់កភពខ�ួន�ម�ងេទ ត បុ�ត
មនុស�នៃថងចុងេ�កយ។

“េហយ�នឹងមន ភពខុសឆគង ករែក�ងខ�ួនេ ៃថងចុងេ�កយ �េសទរែតនឹង
ន ំពួកេរ ស�ងំឲយវេង�ងផង។” េមលេ សំបកេ�កអងគករបស់េគ ទញេចញមក
ឆង យេហយ។
166 �មនែតទុកឲយ�សវ�លី �តវបន�គ ល់ប៉ុេ�� ះ ចំេពះពួកអនកេរ ស�ងំ
ែដលជែផនកេនះ។ សមគ ល់ េត��� តប៉ុ�� ែដលនមំកឥឡូវ។ �តឹមែត…
កតស់មគ ល់ពួកអនកទទួលេ�បង�ងំែដល�ច ជេសចក�ីពិត ជពួកអនកេរ ស
�ងំ និង ត�មវទុកជមុន េអេភសូ៥:១ ឬ ១:៥ែដលនិយយ�តវបន�ងំេឡង
េ�ជស�ងំ។ ពួកេគជអនកែដលនឹង�តវបេ ឆ ត។

សមគ ល់ េ��ែដលទទួលករចកេ់�បង�ងំ នឹងក� យជខុសឆគង េហយេ
ចំេ�មេនះ នឹងមនអនកទទួលេ�បង�ងំែដលពិត។ េតអនក�ច�បបប់នេ�យ
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រេប ប�? េ�យ�ពះបនទូល។ ដូចជ េយងមនេ កនុង�សេមល។ េតអនកេឃញ
េទ? និយយ“�ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយ “�ែមន៉”—Ed] េឃញ?
167 កតស់មគ ល់ អនកទទួលេ�បង�ងំ �តឹមែតជ�ពះបនទូលនឹងបំែបកពួកេគេចញ
មនិែមនជទីសមគ ល់េទ។ អូ េទ។ ពួកេគេធ�ទីសមគ ល់ដូចគន  ប៉ុែន��ពះបនទូល
ែដលបំែបកពួកេគ។ �បកដ�ស់។ ពួកេគទងំអស់ែថ�ងទំនយ។ ពួកេគបន
េធ�ែបបេនះ ែបបេនះ េហយអនកេផ�ងេទ តកដូ៏េចនះែដរ �បកដ ដូចគន ។ �ពះេយសូ៊វ
មនបនទូល ពួកេគេធ�ករដូចគន ។ ប៉ុែន��ពះបនទូលគឺជអ�ីែដលែញកពួកេគបន
កំណតច់ំ�ំ មនិែមនទីសមគ ល់។
168 េតអនកកតស់មគ ល់េទ? �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ ទីេនះ កនុងម៉ថយ២៤។
�ទងម់និែមនមនបនទូលថ “នឹងមន�ពះ�គីសទែក�ងក� យេ េពលចុងេ�កយ។” អូ
េទ ពួកេគមនិែមនឈរេលេគលកណ៍ែបបេនះេឡយ។ េទ។ អនកមនេពនទីកុ 
ស� ែដលជេពនទីកុសត្ែដលពិត និយយខ�ួនឯង គតជ់ “�ពះ�គីសទ”? េឃញ?
អនកមនេមតូឌីស�ែក�ងក� យ ឬ បបទីស� ឬនរ�ែដលដូចេនះ ឬ ជអងគករ
មយួ និយយថ“េយងជ�ពះេយសូ៊វ”? ពួកេគ�គ ល់ចបស់ជងេនះេ េទ ត។
េគមនិបនេធ�ដូេចនះ។ ប៉ុែន��ពះគមពរីនិយយ ពួកេគនឹងមក “�ពះ�គីសទែក�ងក� យ
ជេ�ចន” មនិែមន�ពះេយសូ៊វែក�ងក� យជេ�ចនេឡយប៉ុែន�ជ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យ
េ�ចន។” ពួកេគ�គ ល់ និយយថ “ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វ។” អូ េទ។
169 ប៉ុែន�ពួកេគជ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យជេ�ចន” េហយកម៏និបន�គ ល់ផង េ�ពះ
ពួកេគេ ប ច ស់នឹង�ពះបនទូលេហយ។ េហយ�ពះជមច ស់កតេ់សចក�ី ដូចគន ។
ឥឡូវ ខញុ ំកំពុងនេំសចក�ីេនះ បន�ចុះេ  េ�ពះអនកេឃញអ�ីែដលេធ�េ�យមនុស�
ទងំេនះដូចគន  នឹងករេធ�េឡងេ�យពិត�បកដែដរ។ េហយ�ពះេយសូ៊វកម៏ន
បនទូលដូេចនះែដរ។
170 ឥឡូវ ដូចែដលខញុ ំបននិយយឥឡូវចំេពះអនកជមនុស�េ េ�កតំបនទូ់រស័ពទ
ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែមនកំពុង កតេ់ទសអនកេឡយ ប៉ុែន�េនះជ�កមជំនំុរបស់ខញុ ំេហយ
—េហយ�កមរបស់ខញុ ំ ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំខញុ ំមកេហយខញុ ំ�តវ�បបអ់នកពី
េសចក�ីពិត។ េពលេវ�កនែ់តយឺតេហយ។
171 ឥឡូវពួកេគមនិែមន�ងំចំេពះេសចក�ីេនះេឡយ ប៉ុែន� “�ពះ�គីសទែក�ងក� យ
ជេ�ចន” ែដលែក�ងក� យ ជពួកអនកចកេ់�បង�ងំជេ�ចន េសទរែត�គបទី់សមគ ល់
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និង�គបទ់ងំអក�ៃន�ពះបនទូល។ “ពួកេគេជ ករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?”
ពិត�ស់។ “េជ េលករទងំអស់េនះ?” បទ។ “េជ ករនិយយភ�ដៃទ?”
បទ។ “េជ ទីសមគ ល់ និង ករអ�ច រយែដលមនែដរ ទីសមគ ល់នឹងេកតមន�ម
ពួកេគ?” បទ។ េនះមនិែមនជេមតូឌីស� មនិែមនបបទីស�េទ។ េទ េទ។ េនះជ
េពនទីកុស�។ េឃញ េនះ ជេពលចុងេ�កយ។

ឥឡូវ សមយ័�កមជំនំុទីមយួមនិ ែដលកតស់មគ ល់ពី េសចក�ីេនះេឡយ។
សមយ័�កមជំនំុេមតូឌីស�មនិកតស់មគ ល់�េឡយ សមយ័បបទីស� ពួកេគ
មនិែដលកតស់មគ ល់េទ សមយ័�ពីសប៊ធឺីេរ ន ពួកេគមនិកតស់មគ ល់�ែដរ។ ប៉ុែន�
អនកេពនទីកុស� ពិតជដូច�ស់ ដូចពិតអ ច ឹង! ែដលេនះេហយជ�សវ
�ឡី… �សែង�ដូច�សវខ� ងំ�ស់។ ពួកេគមនិែដលកតស់មគ ល់េឡយ។
េឃញ? ពួកេគមនិែដលេឡយ។ ប៉ុែន��ជេពលចុងេ�កយ ៃថងេនះ។ ហនឹងេហយ។

172 កតស់មគ ល់ ដូចពីដំបូងែដរ ដូេចនះេត�នឹងក� យជេពលចុងេ�កយ។ ដូចជ
េអ�៉បក��យពកយែតមយួខុស ��ងំបន�ប�ពឹត�ចំេពះេអ�៉ េហយនងកេ៏ជ
�។ នងមនិែមនគតេ់ទ�កមជំនំុមនិែមន�ទងេ់ឡយ។ េឃញ? �កមជំនុំគឺអនក
ទទួលពកយខុស។ េឃញេទ? មនិែមន�� ំេអ�៉។ មនិែមន�ពះ�គីសទ ជ�កមជំនំុ
ជកូន�កមុ ំ ជអនកបនចកេ់�បង�ងំ នឹង�តវក� យជ េ ខ�ួននងថកូន�កមុំ
េឃញ នងទទួលពកយខុស។

េតអនកមនិ�ចេឃញែបបេនះេទឬ? េហតុអ�ី �រតឹជួរជមយួគន ដូច
ែខ�ែសបកេជង ដូចជេ�មែភនករបស់អនក។ េហតុអ�ី �គបយ៉់ងអនក�តលបេ់
�ពះគមពរី�ចងជជួរជមយួគន ។ េអ�៉ មនិែមន��េំឡយ េអ�៉េជ � មនិែមន��ំ
េឡយ។ កូន�កមុសំព�ៃថងេ ដូេចនះេជ � មនិែមនេជ �ពះ�គីសទេឡយ។ កូន�កមុំ
មន�គប�់បេភទ េ ថកូន�កមុដូំេចនះ ទីសមគ ល់ដែដល ករអ�ច រយដែដល ដូចគន
�គបយ៉់ង ប៉ុែន�មនិែមនពិត�បកដ។“បេ ឆ តពួកអនកេរ ស�ងំ េប�ចេធ� េ
បន។”

ឥឡូវ ចូរ�បញប ់ េបអនក�ចទទួលបនករប ចបដ់ប�់បនំទីេនះ េយងនឹង
បនទនេ់ពល។ កតច់ំ�ំ �កនែ់តជិតេហយ ដូេចនះអនកមនិ—អនកមនិយល់ខុស
េឡយ ចំេពះអនក។
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173 ឥឡូវ េទ ពួកេគមនិែមន�ងំេឡងឲយេ ថជ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យេឡយ។”
ពួកេគមនិែមនែបបេនះេឡយ គឺ�ងំេឡងេ ថ “�ពះេយសូ៊វ។” មនិែមន�ពះ
�គីសទេឡយ។ េនះ�មនភពសនធឹក�ស់។ នរ�ក�៏ចដឹងបន។ នរ�
ក�៏ចដឹងថពួកេគមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វ។ ខញុ ំមនិចបស់ថេគមនេ�បងេ ពីេល
ខនងឬអត ់ េហយឈមេ ៃដេគឬេទ េហយ ែភនកសម�ងឹេមលេលេមលេ�កម
ពួកេគេ ែតដឹង�ជ…អស់អនកែដលមនវ ិ ញ ណយល់ដឹងល� ដឹងថ�មនិែមន
ជ�ពះេយសូ៊វេឡយ។ េឃញ? ពួកេគនឹងមនិែមន�ងំេឡងស�មបេ់សចក�ី
េនះេឡយ។ ប៉ុែន�ពួកេគេ ខ�ួនថ “អនកទទួលេ�បង�ងំ។” េហយពួកេគេធ� ទី
សមគ ល់ និង ករអ�ច រយ“េសទរែតនឹងបេ ឆ តពួកអនកេរ ស�ងំ។” “ប៉ុែន�ជ�ពះ�គីសទ
ែក�ងក� យ ជអនកទទួលេ�បង�ងំ នឹង�ងំេឡង និង បេ ឆ តពួកអនកេរ ស�ងំេប
�ចេ រចួ។”

174 ឥឡូវ ពិនិតយឲយចបស់។ កុំយល់ខុស�បេយគេនះខុស េ�ពះ�មនតៃម�
�ស់កនុងករ�� បឮ់។

គតេ់ទបែត�កែ់ខ�រ�តេ់ ម�ីកហ�ូនេ ទីេនះ ទបកំុ់ឲយេបុង។ ខញុ ំធ� ប�់តវ
បនជ�មញ ធ� កែ់ខ�មយួ អនកេឃញេទ។

175 េហយដូេចនះ �នឹងដូចែបបេនះ �ពះគមពរី និយយថ�ដូេចន ះ។ េឃញ?

176 កតស់មគ ល់ មនិែមនជ�ពះេយសូ៊វជេ�ចនែក�ងក� យ។ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យ
ជេ�ចន!” ពួកេគេជ  ពួកេគជអនកទទួលេ�បង�ងំ ប៉ុែន�ពួកេគដឹងថពួកេគ
មនិែមនជ�ពះេយសូ៊វេទ។ េឃញ �ចបស់េពក។ េបមនមនុស��េចញេ
និយយ េ ៃថង“េមល�ន មេ េល�ន មៃដខញុ ំ េមលចិេ ច មខញុ ំ។ ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វ។”
ល� ឥឡូវ េយងដឹងថ េនះគឺខុសេហយ។ េហយ សូមចងច ំ �ពះេយសូ៊វមនិ
មនបនទូលថ ពួកេគជមនុស�នឹងេលចេចញមកេឡយ។ �ទងម់នបនទូលថ នឹង
មន“�ពះ�គីសទែក�ងក� យជេ�ចន។” “�ពះ�គីសទ” ជពហុវចនៈ �កមនិកយ និង អ�ី
តេទ ត អនកទទួលេ�បង�ងំ េ�បង�ងំែផនកវ ិ ញ ណនិកយ មនិែមន�ពះបនទូល។
អនកទនេ់ទ? មនិែមន�ពះេយសូ៊វែក�ងក� យេទ។ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យជេ�ចន”
ែក�ងក� យអនកទទួលេ�បង�ងំជេ�ចន។ េឃញ? អូ�ចបស់�ស់! េតេយង…
ពិត�ស់អនកមនិេគចផុតេឡយ!
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177 ឥឡូវ សូមច ំខញុ ំែតង�បបអ់នកថមនមនុស�បីថន ក។់ មនមនុស�បីជនជតិ
� ំ សិម យ៉ែផត បីជនជតិ។ បីថន ក ់ េហយខញុ ំនិយយ េនះជអនកេជ  អនកេជ
ែដល-�ងំខ�ួន និង អនកមនិេជ ។ �ែតងែតមន ែតងមន។ េឃញ? មនម៉ូេស
មនអនកេជ  មន យ៉ែណស និងយ៉មេ�បស ជអនកមនិេជ ។ េឃញ? មន
ប�ម ម៉ូេស…ែតងែតមនមនុស�បីថន ក ់ បីថន ក ់ អនកេជ  អនក�ងំ-ជេជ  និង
អនកមនិេជ ។

178 ឥឡូវចងច ំអនកមនិេជ  �កមជំនុំនិកយ មនិេជ �គបទ់ងំទីសមគ ល់ និង ករ
អ�ច រយ �តជក ់ ធមម� ជេម  �កមជំនំុេ�កកិយ ជនិកយ។ ប៉ុែន�មនអនក
�ងំខ�ួនជអនកេជ  គឺជ�សែង។ មនមនុស�អនក�ងំខ�ួនជអនកេជ ។ េហយកម៏ន
អនកេជ ពិតែដលពិត�បកដ។ ឥឡូវ សម�ងឹេមលពួកេគ ពួកេគបន�ជែបបេនះ ចំ
មយួែភ�ត។

179 េហយកតស់មគ ល់ពីអនកេជ ទងំេនះមនទំនុកចិត�ប៉ុ��  ឬ អនក�ងំខ�ួនេជ
ទងំេនះ ឬ អនកមនិេជ ទងំេនះ។ ខញុ ំ! ពួកេគមនទំនុកចិត� េមលេ  ដូចជ�រក�
��ងំឈរេឡងេ កនុងវត�មន�ពះបនទូលដពិ៏ត េហយនិយយ“បនសរេសរ ទុក
មកថ!” �តវេទ?

េហតុអ�ីបនជ��ងំេធ�ដូេចន ះ? េ�ពះ�មនិដឹង�ពះបនទូល ស�មបេ់រ ង
េនះ…�ដឹង�ពះបនទូលែតេពលេនះ ប៉ុែន��សង�យ័ថ បុរសបនទ បខ�ួនមន កេ់នះ
ជ �ពះបនទូលេនះ។ “េបអនកពិតជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ។ ខញុ ំដឹងថបុ��របស់
�ពះនឹងយងមក �ពះមនបនទូលមកថ �នឹងមនែមន។ េហយបនកតទុ់កមក
ថ‘�ទង ់ នឹងប ជូ នេទវ�មកគំនបដ់ល់អនកែដរ។’ េឃញ? បង� ញខញុ ំមក! េធ�ក
អ�ច រយ េ ! ឲយខញុ ំេឃញអនកបន�ិចមក។” េឃញ? េឃញ?

េឃញ អនកមនិេជ  អនក�ងំខ�ួនជេជ  អនកែក�ងបន�ំ។ េមលយូ�ស
កនុងចំេ�ម ពួកេគ េពលជមយួគន  អនក�ងំខ�ួនជេជ ! េឃញ? កតច់ំ�ំ
េហយ មន�ពះបនទូលពិត។

180 េតពួកេគមនទំនុកចិត�ប៉ុ�� ! “ឥឡូវ កុំឲយយកចិត�ទុក�កនឹ់ងភពសម
េហតុេឡយ។ គម នអ�ី�តវេធ�ជមយួ�េទ។ កុំេ ទីេនះ។ ��គនែ់តជ�កមសេម�ង
ថ�ងប់៉ុេ�� ះ។ គម នអ�ីេ ទីេនះេទ។ �គនែ់តជេរ ង�បឌិតប៉ុេ�� ះ។ េនះជ
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អ�ីេ កនុងគំនិតរបស់អនក” េឃញ េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័? ឈរេ ក�� ល
វត�មន�ពះបនទូល េហយ និយយ�េចញមក។
181 ��ងំបនេដរចូលមក។ �ពះគមពរីបននិយយេ កនុងគមពរីយូ�ស “េទះបី
ម�េទវ� េពលជែជកជមយួ��ងំ កនិ៏យយ ‘�ពះអមច ស់នឹងបេនទ ស
អនក។’” �បឆងំ�ពះបនទូលផទ ល់!

េហយឥឡូវមនអនកទស់នឹង�ពះ�គីសទ ជពួកទទួលេ�បង�ងំ ឈរេ
ខង�� ំៃន�ពះបនទូលដពិ៏តនសព�ៃថង �ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ និយយ“មនករ
កតទុ់កមក។”
182 េមលេ ៃថងចុងេ�កយ។ “�នឹងមនភពដូចគន �ស់ �នឹងបេ ឆ តពួកអនក
េរ ស�ងំេបសិនជ�ចេ រចួ។” អូ ខញុ ំ! េហតុផលែដលពួកអនកេរ ស�ងំមនិ�ច
�តវបេ ឆ ត អនកដឹងថេហតុអ�ីេទ? េ�ពះពួកេគជ�ពះបនទូល។ េឃញ? ដូចជ
ជីវតិែដលេ កនុងឬសែដរ ខញុ ំនិយយកន�ងមកេហយ �មនិ�ចបដិេសធខ�ួន�បន
េឡយ។ េឃញ �ជ�ពះបនទូល េហយ ជរដូវកលៃន�ពះបនទូល។ េនះ�តឹម�តវ
�ស់។
183 ដូចជេយេរមែដលគតដ់ឹង។ មនិថ��េន  និយយអ�ី គតដឹ់ងថគត់
េ �តង�់។ េនះកដូ៏ចជម៉ូេសបនេធ�ែដរេហយ—េហយពួកេគេផ�ងេទ តែដរ។
េនះគតដឹ់ង មនិថជពួកេ��ែក�ងក� យនិយយអ�ី មន�ពះបនទូល។ ��តវបន
សរេសរទុកមក។

េនះជេហតុផលែដលមកី�ចនិយយ“�តវ�ស់ អនកចេំមលចុះ។”

អ�័បនិយយ“ខញុ ំេជ េ��របស់ខញុ ំ។ អងគករបស់ខញុ ំ�តឹម�តវ។ េពលខញុ ំ�តលប់
មកវញិេ�យសុខ�ន�…រចួ�កម់តិ�េនះចូលេ គុក។ ខញុ ំនឹងេមលរក�គត!់
ឲយនំបុង័ៃនេសចក�ីទុកខលំបកគតចុ់ះ។ ទុកគតេ់ចល កុំ�បកបគន ជមយួគត់
ឲយេ�ះ។ េពលខញុ ំមកវញិេ�យសុខ�ន� េយងនឹងយកមនុស�េនះវញិ។”
184 មកីយ៉ និយយ“េបអនកនឹង�តលបម់កវញិ �ពះជមច ស់នឹងមនិមនបនទូល
មកខញុ ំេទ។” គតដឹ់ងថគតម់ន �ពះជមច ស់មនបនទូល េហយនិមតិ�របស់គត់
គឺពិតជ �ពះជមច ស់មនបនទូល មនិែមនមកពីរដូវកលេផ�ងេទ ប៉ុែន�ស�មបរ់ដូវ
កលេនះ។ �ែមន៉! �េលលូយ៉! រដូវកល!
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185 េ�យេជ ជក ់េ�កកេឡង និងជែជកជមយួម�េទវ�! ��តវបននិយយ
មកថ“មនុស�លងង ់ េដរ�ម�នេជងែដលេទវ�មនិ�៊នេដរ�មផង” េនះជ
ករពិត។

186 េហតុផលៃនករេ�ជស�ងំ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល នឹងមនិ�តវបនបេ ឆ ត
េ�ពះពួកេគជ�ពះបនទូលេនះ។ ពួកេគមនិ�ចមនិមនអ�ីេនះេទ។ ពួកេគមនិ
�ចឮពីអ�ីេផ�ងេទ តេទ។ ពួកេគមនិែមនមនិ�គ ល់អ�ីេផ�ងេនះេឡយ។ េនះជ
ករ�តឹម�តវ។

ចងច ំ ម៉ូេសមនិបននយំកឆង យ ពីករបន�ំរបស់ពួកេគេឡយ។ េតគត់
អ ច ឹងឬ? ម៉ូេសនិយយ “ឥឡូវចមំយួែភ�ត ផេ�៉ន។ អនកដឹងជអ�ីេទ? �ពះ
អមច ស់មនបនទូលមកខញុ ំ ឲយេធ�ែបបេនះ ប៉ុែន�សិររីងុេរ ងថ� យដល់�ពះជមច ស់ ខញុ ំ
េឃញថ មនុស�របស់អនក�ចេធ�បនដូចគន ។ ដូេចនះ�បបអ់�ីែដលខញុ ំនឹងេធ� ខញុ ំនឹង
ចូលរមួជមយួអនក”? �! �� បេ់ ដូចជមនិែមនេ��របស់�ពះេឡយ។ េទ ជ
ករពិត! គតឈ់រម ំ�មែតគត�់ចេធ�បន។ គតដឹ់ង ពិត�ស់ �ពះជមច ស់
នឹងេ�ះ��យ��មរេប ប�មយួ េ�ពះ�ទងស់នយថនឹង។ “េយងេ ជមយួ
អនក។ េយងមនិចកេចលឯងេឡយ។”

187 គតដឹ់ង ដូេចនះគតម់និបនចូលរមួជមយួេគេឡយ។ អូ េទ។ គតេ់ ជមយួ
ពួកេគ។ គតម់និចងប់នអ�ី ពីនិកយរបស់េគេឡយ។ គតេ់ ជ�តឹម�តវ ចំេពះ
�ពះជមច ស់។ គតម់និបននយំកេ នូវអ�ី ែដលពួកេគ�ចេធ�បនេនះ េឡយ។
េពលពួកេគេធ�េរ ងមយួ…�ទងប់ននៃំចមក ពួកេគនៃំចមក។ �ទងន់ ំឈមមក
ពួកេគនឈំមមកែដរ។ �ទង�់ចនអំ�ី�គបយ៉់ង ពួកេគបន�ំ�ម�ទង�់គបយ៉់ង។
�ទងេ់ េសង ម។ �ទងដឹ់ងថជអ�ី។ �ពះជមច ស់គឺេ េលករងរេនះ។

អនកយល់េហយ? [�កមជំនុំនិយយថ“�ែមន៉”—Ed] អនក�ចយកពីបូកនឹង
ពីរបនបនួ? [“�ែមន៉”] អនកមនិបចក់េម� ច�ជលេពកេទ។ ដូេចនះ ដូេចនះ អនក—អនក
យល់ េឃញ។

188 េហតុអ�ី? ពួកេគមនិបនបេ ឆ តេ�យេរ ងេនះេឡយ។ អនកេជ ពិត ពួកេគ
�តវត�មវជ �គបពូ់ជ ែដល�ចឈរេ ៃថងេនះ។
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189 ដូចជ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលែបបេនះ “នឹងមនអនកជេ�ចនមក េ�យនូវ
េឈម ះខញុ ំេហយនិយយ ‘�ពះអមច ស់ េតទូលបងគំមនិបនេដញ�រក�េ�យ�ពះនម
�ទងេ់ទរអីឺ?’” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “េ េពលចុងេ�កយេពលេវ�កន�ងេ  ករ
រស់េឡងវញិដធ៏ំមយួេកតេឡង មនមនុស�ជេ�ចននឹងមកេហយអងគុយកនុងនរគរ
�ពះ។” នរគរបស់�ពះគឺេ កនុងខ�ួនរបស់អនក។

មនុស�ជេ�ចន �សែងនឹងមក េហយ អងគុយេ ខង�� ំជមយួ�សវ�លី
និយយ “ឥឡូវសូមច�ំពះអមច ស់! ទូលបងគំនិយយភ�ដៃទ។ ទូលបងគំ
ែ�សក។ ទូលបងគំ�េំ�យវ ិ ញ ណ។ ទូលបងគំេដញ�រក�។ ទូលបងគំនិយយភ�
ដៃទ។ ទូលបងគំេធ�ករទងំអស់េនះ។”

អ�ីែដល�ទងម់នបនទូល? កតច់ំ�ំ។ “អនកេធ�ករទុចចរតិេអយ អញមនិែដល
�គ ល់ឯងេទ។”
190 អ�ីេ ជករទុចចរតិ? សួរនរ�មន ក។់ �ជ “អ�ីែដលអនកដឹង អនក�តវេធ� ែតអនក
មនិេធ�។” ពួកេគដឹងពី�ពះបនទូល។ ពួកេគឮ។ អនកកំពុង�� បែ់ខ��តិសេម�ងេនះ។
អនកកំពុង�� ប�់រេនះ។ អនកេឃញ �ពះជ�ពះអមច ស់មនបនទូលមកអនក ដូេចនះ
អនកេឃញ�ទងេ់ហយក�៏ពម�ម អនកបនេធ��ឲយក� យជករពិត។ េហយអនកដឹង
េហយថ�ពតិដូចជៃថងរះេ ខងេ�កែដរ ប៉ុែន�អនកេ ែតេក� ប�មនិកយរបស់
អនក េ�ងជបនឹ់ងអ�ីែដលខុសេនះ អនកជអនកេធ�ករទុចចរតិ!

“អូ បទ ខញុ ំមនយុទធនករ។ ខញុ ំបនេធ�ករេនះ។ ខញុ ំបនេធ�ករេនះ។”
និយយ “ចូរេចញពីអញេ  អនកេធ�ករទុចរតិ អញមនិែដល�គ ល់ឯងេទ។”

191 “ល� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសនធិតេលខញុ ំ។” ខញុ ំមនិសង�យ័បន�ិច�េឡយ។“ខញុ ំ
និយយភ�ដៃទ។ ខញុ ំេ�ច ងេ�យវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំមនិ…” ខញុ ំមនិសង�ប័ន�ិចេឡយ។
គម នសំនួរចំេពះេរ ងេនះេឡយ។ អូ បង�បសប�ូន�សី មនលកខខណ� អ�ី!

េនះជេពលេវ�ញបញ័់រ។ េយងេ �ទង�់? �ពះបនទូលេនះបនក� យជ
មនជីវតិេហយ។ សូមកតច់ំ�ំ។
192 បទ �ទងម់នបនទូលថ ពួកេគនឹងេធ�ដូេចនះ។ កតស់មគ ល់ “អនកេធ�ករទុ
ចរតិ។” ខញុ ំមនខគមពរីែដលបនសរេសរេ �ទងេ់នះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�េ �ទង�់
េទ។ ខញុ ំចំ�យេពលេ�ចន។ ខញុ ំនឹងែស�ងរក� ចមំយួែភ�ត េហយេមលថ�មន
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អ�ី។ ខញុ ំមនេ —មនេ គមពរីម៉ថយ៧:២១ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថេ �តង�់។ ខញុ ំ
ជួន កលមនិបនកត�់ទុក ល� ខញុ ំ—ខញុ ំអធិបបយដូចេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំេភ�ចអ�ីែដលខញុ ំ
បង� ញសំេ េ ខគមពរី។ ម៉ថយ ៧:២១

មនិែមនអស់អនក� ែដល�គនែ់តនិយយមកខញុ ំថ ឱ�ពះអមច ស់ៗ
េអយ ែដលនឹងចូលេ កនុងនគរ�ថ នសួគេ៌នះេទ គឺជអស់អនក ែដល
េធ��ម�ពះហឫទយ័ៃន�ពះវបិ� ែដលគងេ់ �ថ នសួគវ៌ញិេទេត

មនមនុស�ជេ�ចននិយយមកខញុ ំេ ៃថងេនះថ ឱ�ពះអមច ស់ៗេអយ
េតេយងខញុ ំមនិបនទយេ�យនូវ…
េ�� អនកទទួលេ�បង�ងំ! ែមនេទ? “េយងមនិែមនជេ��េទ? េត

េយងមនិែមនជអនកទទួលេ�បង�ងំេទ អនកទទួលេ�បង�ងំ? េតមនិបនទយ
េ�យនូវ�ពះនម�ទង?់ េហយេ�យ�ពះនម�ទង ់េតទូលបងគំមនិបនេដញ�រក�
េទអី?” េតអនក�ចេធ�យ៉ងេនះេម�ចេកត េហយបដិេសធករ�ជមុជទឹកេ�យ
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ? េឃញ? អូ ខញុ ំ! េឃញថេតបេ ឆ តប៉ុ�� ? មកដល់ចំនុចេនះ
រចូធ� កេ់ វញិ។ ពួកេគេ �តងក់នេ់ �ពះបនទូល រចួធ� កម់កវញិ។ ឥឡូវេមលករ
េនះ។ េយងេចញពីេនះបន�ិច មយួែភ�ត។

មនអនកែដល និយយមកខញុ ំថ…ឱ�ពះអមច ស់ៗេអយ េតេយង
មនិបន ែថ�ងទំនយ េយងមនប � េហយ?…
បទ ខញុ ំនិយយកនុងម៉ថយ២៤:២៤

…េហយ េ�យ�ពះនម�ទង…់េដញ�រក�? និង េ�យ�ពះនម �ទង់
បនេធ� ករអ�ច រយ…ករងរជេ�ចន?

េហយខញុ ំនឹង�រភពេ ពួកេគ អញមនិែដល�គ ល់ឯងេឡយ េចញ
ពីអញេ  អនកែដលេធ�ករទុចរតិ។
“េពល��តវបន�កេ់សចក�ី�តឹម�តវ េ មុខអនក អនកនឹងេឃញ េហយនឹង

េឃញ�មនចលន េឃញថ�ជ�ពះបនទូល េហយជ�បេយជនដ៍ល់និកយ
របស់អនក អនក�គនែ់តភជ បេ់ បនេហយ។ ខញុ ំមនិែដល�គ ល់អនកេទ។ ខញុ ំមនិដឹង
ថ�រក�ប៉ុនម នែដលអនកេដញេចញែដរ េតមនប៉ុនម នអនកែដលអនកេធ�េនះ និង េធ�
េនះ ខញុ ំមនិ�គ ល់អ�ីទងំអស់ពីអនក។”
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ប�មនិយយ “ទូលបងគំែថ�ងទំនយយ៉ង�តឹម�តវ េ�យ�ពះនម�ទង។់ �
កប៏នសេ�មចែមន។”
193 “េនះជករពិត ប៉ុែន� េពលចូលមកចំេពះ�ពះបនទូលអនកបនបដិេសធ”

អូ បងប�ូន េតេឃញែផនកែដលបេ ឆ តឬេទ? េទ “េ��” ពិត�ស់ ប៉ុែន�
ជមយួ�ពះបនទូល �ពះបនទូលពិត កតេ់សចក�ី�ពះបនទូល ែដលបនបង� ញមក។
“អនកជអនកេធ�ករទុចចរតិ!”
194 ពយយម ��ងំបនពយយម�គបជំ់នន ់ េដមបបីន�ំ�ពះបនទូលពិត។ េយង
ដឹង មនិអ ច ឹងឬ?
195 ចំ�ំ ចូលមកដល់បនទ ត�់ពំែដនេហយកឈ៏ប។់ សម�ងឹេមលទីេនះ គត់
និយយ កនុងេហេ�ពរជំពូក៦ ឥឡូវ ែដលេយងបន�នកន�ងេ ។ ខញុ ំ�បបអ់នក
េហយថ សំេ េ រក�វញិ េហយេយងនឹង�ន េ បីបនួនទីេទ ត។ គត់
និយយ:

…ប៉ុែន�បន�  និង គុមពបន� …ែដលេ ែកបរនឹងករបដិេសធ ទីប ច ប�់
គឺ�តវដុតេចល។ (បនទ ត�់ពំែដន!)

…នរ�ែដលបនភ�ក�…អំេ�យទនពី�ថ នសួគ…៌
“ភ�ក�” ពកយមយួេទ តអនកបនេឃញ! អនកមនិ�ច [បង�បស�បន�េំធ�បបូ

មតចូ់លគន —Ed។] គឺភ�ក��ជមយួមត។់ ប៉ុែន�អនកបនេឃញ េហយអនកដឹងថ�
ជេសចក�ីពិត។ អនកដឹងថ�ជេសចក�ពិីត។ “ភ�ក�អំេ�យទន�ថ នសួគ។៌”

…េហយរមួចំែណកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបនចូលមកខ�ួន
អនក

…ភ�ក�ៃនបនទូលល�របស់�ពះ…
“ភ�ក�” អនកបនេឃញ�។“េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបំេពញអនក” �សែង

េ កនុងែ�ស។
…េហយកែ៏បរេ ឆង យ…

“បដិេសធ �ពះ�គីសទែដល�បកដែដលបនបន�តុអនក េហយ��ស់េ អនក
េហយ�កេ់�បង�ងំមកេលអនក។”
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…គម នយ ញបូជស�មបប់ប�េទ ត ស�មបក់រេនះេឡយ។

�ជករមនិ�ចអតេ់ទសឲយបន! “�មនិ�ចេឡយស�មបព់ួកេគែដល�ច
ចូលមកដឹងពីេសចក�ីពិត។”

េ�ពះ�នឹងមនិ�ចស�មបអ់ស់អនក…ែដលបនរមួចំែណកេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ

ធ� កម់កេល�សែង េឃញ“ចបេ់ផ�មពី�ពះេយសូ៊វ េហយ ‘�ពះអមច ស់ ខញុ ំ
បនឆ�ងកត’់” ប៉ុែន�េពលអនកមកបះ៉នឹង�ពះបនទូល អនក�តលបេ់ វញិ។ “ខំេធ�ជ
អនកចូលរមួេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ ទងំបនភ�ក� ឬ េឃញ�ពះបនទូល
ផទ ល់ែដលបនបង� ញ។” ែតក�៏តលបេ់ចញពី�វញិ “�ពិតជមនិ�ចេ រចួេទ
ែដលពួកេគ�ចេឃញ និង ចូលមក។”

េនះជ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ ឥឡូវ អនក…“ៃផទេមឃ និង ែផនដីនឹង
កន�ងេ  ែត�ពះបនទូលមនិេ�ះេឡយ។” អនកេឃញេទ? “ពិតជេ មនិរចួេឡយ”
�ពះគមពរី និយយដូេចនះ េហយ �ពះវ ិ ញ ណបនកតទុ់កពីេសចក�ីេនះ។
196 កតច់ំ�ំ ខញុ ំនឹងឲយឧទហរណ៍អនកបន�ិចេទ ត។ េមល មនុស�ែដលចូលមក
េ�កមករែថ�ងទំនយរបស់ម៉ូេស បនេចញមកពីអងគករេនះ និង េចញមកពី
�គបយ៉់ង េ�កមករែថ�ងទំនយ េឃញករងរយ៉ងធំនិង ករអ�ច រយ េហយអ�ី
ែដល ែបបេនះ និង ចូលមកែខ�បនទ តែ់ដលចូលកនុង។

ឥឡូវ លី មនេឈម ះ“អនកេ កនុងេស វេ ។” េឃញ? អនកេរ បចំ�។ េហយ
អនកមនិទងំេ ទីេនះផង េហយេចញពីកនុង—េលកទញេឡង�ជដុកទរ័ លី�៉
យ ែដល�កេ់ ទីេនះ។ �ទងជ់អនកេធ�េវយយករណ៍េស វេ េនះៃនសមយ័កល
�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។ េហយប � កេ៏កតមន ឬ សំនួរអំពី “េឈម ះរបស់អនកបន
ដកេចញពីេស វេ ជីវតិៃនកូនេច ម។” េឃញ �ជចមងល់ៃនអនកដឹកនជំេ�ចន។
ប៉ុែន�រងច់រំហូតដល់អនកទទួលបនេស វេ  អនកនឹងយល់ថ អនកមនពន�ឺេ កនុង
ខ�ួនឬ អត។់ េឃញ?
197 កតច់ំ�ំ ឥឡូវ អនកងកកបល េហយ មនិទងំចងេ់មល�ផង េបអនកមនិ ចង់
េមល។ ដូចម� យខញុ ំធ� បប់ននិយយ “អនកមនិ�ចយកឈមមកពីេមមៃសព េនះ
េឡយ េ�ពះ�មនិមនឈមកនុងេនះេឡយ។”
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198 កតច់ំ�ំ ពន�ឺ�តវែតមក �មនិែមនេ កនុងភពងងឹតេទ តេឡយ។ ពន�ឺមក
ចូលមកចំេពះភពងងឹត ភពងងឹតកម៏និទទួល�ែដរ។ សមគ ល់ពីពួកអនកទទួល
េ�បង�ងំេ សមយ័េនះ។

ដូចជម៉ូេស បននកូំនេ អុី��ែអលទងំេនះ េហយ ពួកេគ�� ប ់ និង
ទទួលអស់ទងំករ�ចឡំជមយួជតិដធ៏ំមយួេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ អុី��ែអល
េពលេនះជអន�រនិកយ។ គម នដី គម នផទះ។ �កំពុងែត�តលបេ់ ផទះ។

េយងគម ន�ពះវ�ិរ។ េយងគម ន…េយងនឹង—េយងេ �កមជំនុំ �កមជំនុំ
ែដលេកតដំបូង �កមជំនំុែដលេ កនុងសិររីងុេរ ង មនិែមនជ�កមជំនុំេ េល
ែផនដី បេងកតេ�យមនុស�េឡយ។ �កមជំនុំែដលសថិតកនុងសិររីងុេរ ង ជអស់អនក
ែដលបន��ស់-េ ត�មវទុកមុនស�មបជី់វតិអស់កលបេឃញនឹងេ ផទះរបស់
ពួកេគ។

េហយេពលពួកេគេចញមកកែន�ងែដល�តវឆ�ងកត ់ ពួកេគចបេ់ផ�មសង�យ័
�ពះបនទូល េហយ�តលបេ់ វញិ។ បនទ បពី់យ៉ូេស�និងកែឡប បនឆ�ងេ េហយ
�តលបម់កវញិជមយួចេងក មទំពងំបយជូ េដមបបីង� ញពួកេគថទឹកដី គឺេ
ទីេនះ �ពះបនទូលបនសនយ “�ជទឹកដីល� មនទងំទឹកេ�ះ និង ទឹកឃមុ ំ។”
េហយនយំកមក មកមខ ងេនះ េដមបបីង� ញដល់ពួកេគ។ េហយពួកេគកប៏នភ�ក�
េហយនិយយ “អូ អូ េយងមនិ�ចេធ�បនេទ។” មនអ�ីេកតេឡង? ពួកេគក�៏តវ
វនិសេ �លរេ��ថ ន។ ពួកេគេ ទីេនះនិង េរ បចំចតែ់ចងផទ ល់ខ�ួន េហយក៏
�� ប ់�គបគ់ន ។

ប៉ុែន�អនកែដលឆ�ងេ េហយ�តលបម់កវញិ យ៉ូេស� និង កែឡប េ�កម៉ូេស
ក�៏តវបនមនករផ� ស់ែ�ប។ ជ�បេភទរងច់សំ�មប�់កមជំនុំ េហយជកររស់
េឡងវញិៃនស ញ ចស់ ស ញ ថមី និង �ងកយែដល�តវបនេលកេឡង។ េឃញ
ទងំបីេនះទីេនះេទ? �តវរក�ទងំបីេ កនុងបនទ ត ់ េឃញ ដូេចនះ េ កនុងទងំអនក
េជ  និង អនកមនិេជ ។ េឃញ?
199 កតច់ំ�ំ ថេត�យ៉ង� “សរបុមក។” សូមចងច ំ �ពះជមច ស់មនិ
សុគតេដមបជំីនួសបបេនះេឡយ។ ឥឡូវេតពួកេគ�តវចូលមកចំេពះអ�ី? េប�ជ
បន�  ចបពី់ដំបូង �នឹងប ចបជ់បន� ែដរ។ េលកែលងែត អនកែដលត�មវទុកជមុន
ប៉ុេ�� ះែដល�ចេឃញ។
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200 កតច់ំ�ំេ�យចបស់�ស់។ ដូចជសមយ័កលអនកបរសុិទធ ម៉ធីនែដរ
មុនសមយ័កលងងឹត ជបុរសេកតខ� ច�ពះតូចមយួ។ េតប៉ុនម ននកែ់ដលធ� ប់
បន�នករសរេសររបស់ អនកបរសុិទធ ម៉ធីន? អនកជេ�ចនបន�ន។ េយងនឹង
តេ េមលសំេណររបស់េ�កម៉ធីន សងឃបននិយយថ “ប៉ុែន�គតម់និបន
យកមកចង�កងេទ។” ពិត�ស់ គតម់និបនែមន មនិបនស�មបែ់តពួកេគ
ប៉ុេ�� ះ ប៉ុែន��តវបនទទួលេ�យ�ពះជមច ស់។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បប់
េយងឲយ�កគ់តចូ់លកនុងសមយ័កល�កមជំនំុទីបី។ េឃញ?
201 េមលពីបុរសតូចមយួែដលេកតខ� ច�ពះជមច ស់ ទទួលករ��ស់េ
និង ត�មវទុកជមុន។ ឪពុកម� យរបស់គតជ់អនកមនិេជ ។ ឪពុករបស់គតជ់
ទ�ន។ គត�់តវែតេ �មែខ��ស�យេនះ េធ�ជទ�ន។ េហយេពល
គតប់នេធ� ែតងេជ ថមន�ពះជមច ស់េ កែន�ង�មយួ មនុស�េ កនុងៃ�ព
ែត�ចេឃញ�ពះជមច ស់។ ៃថងមយួគតេ់ធ�ដំេណ រកត�់កង េហយមនមនុស�
អនថេដកេ ទីេនះ កំពុង�� បេ់ហយសំុអនកដៃទ…គត�់តជកេ់ យបេ់នះ។
“អូ” និយយ“សូមឲយអ�ីមកខញុ ំដណ� បផ់ង ខញុ ំ�� បេ់ យបេ់នះេហយ។”
202 គម ននរ�េធ�េឡយ។ េហយម៉ធីនេ មខ ងសម�ងឹេមលគតម់យួ�សបក។់
គម ននរ�ឲយេឡយ។ គតម់នែត�វធំមយួ។ គតក់�៏តជកក់ក ខ�ួនឯង គត់
កំពុងេ កនុងតួនទី េបគត—់គតឲ់យ�វេនះេ េគ។ ដូេចនះគតគិ់ត “ពួកេយង
ទងំពីរមន ឱកសរស់េបខញុ ំែចកជមយួគត។់” ដូេចនះគតយ់ក�វរបស់គត់
េហយែហកជពីរេ�យ�វ េហយដណ� បម់នុស�អនថ។ េហយគតក់ដ៏ណ� ប់
ខ�ួនឯងែដរ។

�គបគ់ន និយយ “េមល មនអ�ីែដលអនកយម-កំែប�ងេនះចុះ េមលចុះជ
ទ�នេមលេ គួរឲយ-កំែប�ង មន�វធំពកក់�� លរខំ�ួន!”
203 េ យបប់នទ ប ់ េពលគតច់បកិ់ចចកររបស់គតេ់ហយ កស៏�មកេលែ�គរបស់
គត ់គតភ់ញ កេ់ឡង។ េមល កំពុងឈរេ ទីេនះកនុងបនទប ់ េហយកំពុងឈរេនះ
ជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលបនរុេំ�យបំែណកចស់ ៃនសេម� កបំពកែ់ដលេគបន
�កេ់ល�ពះអងគ។ �ពះអងគបន�ជបរចួ “េតអនកេធ�អ�ីចំេពះកូនតូចរបស់េយង ែដល
អនកបនេធ��កេ់យង �កអ់នកែដលបនទទួលករចកេ់�បងអភេិសករបស់េយង”
ស�មកេ ទីេនះ។
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គតជ់អនកបេ�មដអ៏�ច រយ របស់�ពះជមច ស់។ �កមជំនំុេសចចំអក�កគ់ត់
េប តេប នគត ់ ទតគ់តេ់ចល និងេរ ងជេ�ចនេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�គតជ់េ��
របស់�ពះជមច ស់។ អ�ីែដលគតប់ននិយយបនេកតេឡង។ មនមនុស�ជ
េ�ចនបនេជ េលគតេ់ េពលេនះ។
204 ខញុ ំចងប់ង� ញអនកពីរេប បែដលមរ��ងំេបកបេ ឆ ត។ ៃថងមយួ គតក់ំពុង
េ កែន�ងសិក�របស់គត។់ មនេទវ��បកបេ�យឫទធ នុភពមយួអងគយងមក
មនមកុដេលកបលរបស់� ែសបកេជងមស ែខ�ចងជំុវញិសេម� កបំពករ់បស់�
ពីមស េហយនិយយថ “ម៉ទីន េតអនក�គ ល់េយងេទ?” �និយយេទ តថ
“េយងជ�ពះអមច ស់ និងជ�ពះសេ ងគ ះរបស់អនក។ េយងជ�ពះមយួអងគែដល
បន សេ ងគ ះអនក។ ចូរថ� យបងគំេយង ម៉ទីន។” ប៉ុែន�េ��េនះដឹងថមនអ�ីមយង៉
ដូចជចែម�កេ ទីេនះគតេ់ ែតសម�ងឹេមលេទវ�េនះ។ គតន់ិយយថ“ម៉
ទីន េយងជ�ពះសេ ងគ ះរបស់អនក គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទចូរថ� យបងគំេយង! អនកមនិ
�គ ល់ េយងេទឬ ម៉ទីន?”
205 ម៉ទីនេ ែតសម�ងឹេមល� �ពះបនទូលកចូ៏លមកកនុងគំនិតរបស់គត។់ រចួគត់
និយយថ “��ងំ េចញឲយឆង យពីេយងេ ។” គតន់ិយយេទ តថ “ឯង
មនមកុដេលកបលរបស់ឯង។ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ែចងថ �បជជន
បរសុិទធរបស់�ពះអងគនឹងបំពកម់កុដ�ពះអងគេ ៃថងចុងេ�កយ។”

េតេនះមនិជនុយ ខងេពនទីកុស�េទឬ? សូមេមល�ពះបនទូលេនះបងប�ូន
េអយ េនះជកែន�ង��តវបង។់
206 ៃថងមយួ ម�ងេទ ត េ កនុង�ពះវ�ិរ ពួកេគមន�បជជនបរសុិទធចស់េ
ទីេនះ �កមសងឃេកមងៗ។ មនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគជ�បេភទមនុស�ឆប់
ខឹង។ េមលេនះ េនះល�—�ប�ន ល�េ ៃថងេនះ។ គតច់ងក់� យជអនកអ�ច រយេល
អនកទងំ អស់េផ�ងេទ ត។ គតច់ងប់ង� ញខ�ួនគត ់សិទធិអំ�ច អ�ីែដលធំជងអ�ី
ែដល �បេសរជង �គបវ់ណ� ៈទងំអស់ អនក�គ ល់ េហយអ�ីែដលធំអ�ច រយ។ គត់
�តវែត ជអនកមន�នៈ។ ែតងែតចងឲ់យបងប�ូនដៃទេទ ត មនិែមន…អនក�គ ល់
គត�់តវជែប�កពីេគ។ េមល? គតម់និថ�ជអ�ីគតជ់មនុស��កអឺត�កទមខ� ងំ
�ស់។ គតជ់�កសែតមយួគត ់ េ េលេឆនរសមុ�ទ។ គម ននរ�មន ក ់ �ចបះ៉
គតប់នេឡយ។ ឥឡូវចូរេមលេ អ�ីែដលបនេកតេឡង។ គត�់តវែតមនអ�ីមយួ
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ែដលធំ គត�់តវែតេ�ប បេធ បនឹង—សងគមធំ។ អនក�មខញុ ំ? េមល? ដូេចនះគត់
និយយថគតប់នែថ�ង�ពះបនទូល។គតន់ិយយថ“�ពះអមច ស់កប៏នេធ�ឲយខញុ ំ
ក� យជេ��មន ក។់ ែដរ។ ខញុ ំជពយករ។ី”

ឥឡូវមនេ��មន កែ់ដលេគ�គ ល់េ កនុង�សក េនះគឺ េសន ម៉ទីន គត់
បនេកតមកជេ��។

207 ប៉ុែន�េកមងេនះនិយយពួកម៉កេកមងនិយយថ សងឃេកមង�យុ�បែហល
ៃមភ-�បឆំន ។ំ គតនិ់យយថ “�ពះអមច ស់បនឲយេធ�ជេ�� េហយខញុ ំនឹងប ជ ក់
�េ ចំេពះអនក។” និយយថ “យបេ់នះ �ពះអមច ស់នឹងឲយខញុ ំធំ �វផយ�� ត
�ក ់�េលខញុ ំ �វផយស េហយ�កេ់ កនុងចំេ�មអនក។ េនះអនកទងំអស់នឹង
មក េលខញុ ំ េហយអនកនឹងសំុពីខញុ ំ។”

208 ឥឡូវេ�ប បេធ ប�េ ៃថងេនះ េមល “ខញុ ំនឹងបនជ�បធនរបស់អងគករ។ ខញុ ំនឹង
ែថរក�អនក សងឃទងំអស់របស់អនក។”

េហយចបស់�ស់ថ“យបេ់នះ ពន�ឺមយួមកកនុង�គរ” សំេណររបស់េសន
ម៉ទីនសរេសរដូេចនះ។ សូម�ន�។ េហយ�ពិត�បកដ។ �ជ�បវត�ិ� ស�។ ពន�ឺ
មក េហយមនុស�ទងំអស់េមល េនះមកេហយ…គតព់ក�់វផយស កំពុងឈរ
េ កនុងចំេ�មពួកេគ។ គតនិ់យយថ “េមលអ�ីែដលខញុ ំបន�បបអ់នក?” ប៉ុែន�
េនះ ផទុយនឹង�ពះបនទូល។

209 េពលគតប់នេ  កជ៏ួប�គទទួលបនទុកខងវនិយ័កនុងវទិយល័យ គតប់នេដរ
េឡង-ចុះ-បន�ិច និយយថ“កូនេអយ េនះដូចជមនិ�តឹម�តវេទ។” គតនិ់យយ
ថ“មនែតផ�ូវែតមយួគត”់ េនះគឺ�! “មនែតផ�ូវែតមយួស�មបេ់យង�តវដឹង។ �
�កដូ់ចជអ�ច រយហួសធមមជតិ។” ប�ូន�បសេអយ េពនទីកុស�នឹងចប ់ ឫស
េ�គ ងសណ�ូ ន បនទ ត ់ ទំពក ់ និងអ�ីេផ�ងៗេទ ត! គតនិ់យយ “ករអ�ច រយ�ច
េមលេ �កដូ់ច�តឹម�តវទងំអស់ ប៉ុែន���កដូ់ចជមនិ�តឹម�តវនឹង�ពះបនទូល
េឡយ។ ឥឡូវេយងមនមនុស�ែបបេនះ េ��ែដលមនករចកេ់�បងអភេិសក
េ�យេឈម ះរបស់ម៉ទីន។ មក េ មុនគត។់”

បុរសមន កនិ់យយថ “េទ េទ! ម៉ទីនមនិមនអ�ី�តវេធ�ជមយួករេនះេឡយ។”
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210 រចួនិយយថ “យ៉ង�កេ៏�យ អនកនឹងេ ។” េហយពួកេគបនចបគ់ត់
េដមបយីកគតេ់ ចំេពះម៉ទីន េហយ�វផយេចញពីគត។់
211 េមល “បេ ឆ តអនក�តវបនេ�ជសេរ ស �បសិនេប��ចេធ�បន។” េមល ពួកេគ
�គ ល់ពួកេគ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់សំេឡងខញុ ំ។”

“អូ” អនកនិយយថ “‘ឮ សំេឡង “របស់ខញុ ំ។”’”
េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ។“មនុស�មនិ�តឹមែតរស់េ�យ�រែតនំបុង័

ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��គបទ់ងំ�ពះបនទូល។” េមល? អនកែដលបនេ�ជសេរ សជមុន
ដឹងករេនះ។ “ពកយចែម�ក ឬ សំេឡងចែម�ក ពួក�នឹងមនិេ �មេឡយ។”

េនះជមេធយបយស�មបព់ួកម៉កពួកេគេ ទីេនះ ពួកេគនឹងមនិេ
�មេឡយ។ ពួកេគបនដឹងថ ម៉ទីនេ ទីេនះ េ��មន កេ់ ជំននេ់នះ
ទទួល�គ ល់េ�យ�ពះជមច ស់�មរយៈ�ពះបនទូល �គ ល់�ពះបនទូល េហយ
មនុស�េនះនឹងមនិឈរេ មុខ�េឡយ។
212 គតក់និ៏យយថ “�កសពសត�េ ឯ�” ឬ �ពះបនទូល “េនះេ កនុងរដូវ
ឥ នទីទងំ�យនឹងផ�ុ ំគន ។” ឥឡូវម៉ថយ…អនកចង�់ក�់ចុះគឺម៉ថយ ២៤:២៨។
�គនែ់តេ មុនហនឹងបន�ិចម៉ថយ ២៤:២៤ បនួខេ ខងេ�កម� �បសិនេបអនក
ចងប់ន�។ “�កសពសត�េ ឯ�” ម៉� �ពះបនទូល “េនះឥ នទីនឹងផ�ុ ំគន ។”
213 ឥឡូវខញុ ំ�តវែត�បញប។់ ខញុ ំបនេមលេ ទីេនះ េហយេឃញ េម៉ងប៉ុនម ន… �
—គឺ�បពំីរ ឬ�បបីំនទីេ�កយដបពី់រ។ ខញុ ំនឹង�បញបយ៉់ងរហ័សបំផុត ឬ េយង
�ចប ចប�់រហូតដល់យប ់ មយួ�កប៏ន អនកចងេ់ធ��។ �ពឹកេនះ ឬ យប?់
�? េតប៉ុនម ននឹង�តវេ ផទះ េ ៃថងេនះេ�កយចបថ់� យបងគំ សូមេលកៃដរបស់
អនកេមល៍! េមល អូ គួរបន�េទ តបន!

ខញុ ំសូមេទសែដល�មបងប�ូនមនិឲយេបកទូរស័ពទ ដូេចនះ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បញប។់
�មនតៃម�ជងលុយរបស់អនក។ ខញុ ំេជ �អីចឹង ស�មបខ់ញុ ំ េមល។ លុយរបស់អនក
នឹងរ�យ។ េនះនឹងមនិេ េឡយ �ជ�ពះបនទូល។ េមល?
214 “�កសពសត�េ ឯ� េនះឥ នទនឹីង�តវផ�ុ ំគន ។” �កសពសត�េ ឯ�
េ ឯ�—ករ—ករសម� បគ់ឺ ត នទីនឹង�តវផ�ុ ំគន េ ទីេនះ។ �ច�់សស់េ ឯ
��ពះបនទូល�មេពលេវ�េនះឥ នទីនឹងផ�ុ ំគន េ ទីេនះ។
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ប៉ុែន�េ�កយពី�រលួយ េនះ�ម តនឹងេ�ម�។ បទ។ េមលអ�ីែដលខញុ ំ
ចងនិ់យយ? េពលករសម� បប់នេធ�េឡង េនះឥ នទីមក ប៉ុែន�េ�កយពី�ទំេ
ទីេនះ េហយស�ុយ េនះ�ម តកម៏ក។ ឥ នទីនឹងមនិេធ�អ�ីជមយួ�េឡយ។ េមល?

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “�កសពសត�េ ឯ�” ម៉�ធ� ក់
េ ឯ� េពលយបម៉់�ធ� កម់ក�សស់ “កែន�ងឥ នទីនឹងផ�ុ ំគន ស�មប�់។” េនះ
ជម៉� ស�មបៃ់ថងេនះ។ េមល? សូមកតស់មគ ល់។
215 ប៉ុែន�េ�កយពី�រលួច ដងកូវកេ៏កតមនេល� េនះ�ម តកម៏ក។ ពួកេគមនិ�ច
ធំ ក�ិន�េឡយរហូតទល់�រលួយ។ េហតុេនះ បនជ�ពះេយសូ៊វ�ទងឈ់បេ់
ទីេនះ េហយមន�ពះបនទូលថ “េយរ�ូឡឹមអនកែដលេចលេ���គបរ់បូនឹងដំុ
ថមេអយ!” សូមកតស់មគ ល់សព�នមបុរសិៈេមល “េយរ�ូឡឹម េយរ�ូឡឹមជ
េរ យៗខញុ ំ…” េតគតជ់នរ�? “ជេរ យៗខញុ ំបន�បែម�បមូលអនក�ល់គន  ដូចជ
េមមន�់កងកូនរបស់� អនកែដលេចលេ���គបរ់បូនឹងដំុថម ខញុ ំធ� បច់តឲ់យមកឯ
អនកេហយ” េនះជ�កមជំនុំធំ េ េយរ�ូឡឹម។
216 េយរ�ូឡឹមែដលមនិេ ទីេនះេលែផនដី “ប៉ុែន�េយងជេយរ�ូឡឹមេ
�នសួគ”៌ �ពះបនទូលេចញមកពី� ពីករកំណតេ់ជគ�សនជមុន េមល។
មនិែមនេយរ�ូឡឹមចស់ែដលខូចេទ គឺេយរ�ូឡឹមថមី ែដលមនិ�ចខូចបន
េឡយ។ មនិែមន េយរ�ូឡឹមចស់ែដលេធ�េ�យៃដមនុស�េទ ប៉ុែន�េយរ�ូឡឹម
ថមីែដលេធ�េ�យ�ពះជមច ស់ េមល �ពះបនទូលេ ខងេលេនះ ឥឡូវ�តវបន
បង� ញឲយេឃញចបស់េហយ។ “េ កនុងដំ�ក�់ពះបិ�ខញុ ំមនបនទបេ់�ចន។ ខញុ ំនឹង
េ  េហយេរ បចំស�មបអ់នក�ល់គន ” �ពះ�ទិករេធ�ផ�ូវពីមស និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។
មយួេនះេហយែដលមនិខូច។
217 “េយរ�ូឡឹម េយរ�ូឡឹម ជេរ យៗខញុ ំ” �ងំពីករចបេ់ផ�មេពលេវ�
មនិែមនមនុស�ទីបីេទ អនកេផ�ងេទ ត ប៉ុែន� “ខញុ ំនឹង�កងអនកដូចជេមមនប់ន�កង
កូនរបស់�ប៉ុែន�អនកនឹងមនិេឡយ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេពលរបស់អនកមកដល់េហយ។”
េមល?

“�កសពសត�េ ឯ� ឥ នទីនឹងផ�ុ ំគន ។” ប៉ុែន��កសពសត�រលួយ េនះ
សត��ទ ំងផ�ុ ំគន ែដរ។ េមល?
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218 សូមកតស់មគ ល់។ ម៉ូេស គតម់និែដលឲយកូនរបស់�ពះជមច ស់…ម៉ូេសជ
ឥ នទីមយួ េហយគតម់និែដលឲយកូនរបស់�ពះជមច ស់ ពូជពង�របស់ណូេអ។
េមល? គតម់ន�ពះបនទូល�សស់របស់�ពះជមច ស់។“�ពះជ�ពះអមច ស់បនជួប
ខញុ ំេ �លរេ��ន េហយបនប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ រចួចតខ់ញុ ំចុះមក
ទីេនះេដមប ីេ អនក�ល់គន េចញ។” បនទ បម់ក មនអនកែក�ងខ�ួនមកជំុវញិ ែក�ងខ�ួន

�។ េមល? ប៉ុែន�គតម់ន�ពះបនទូលអំពីេពលេវ�។ េ�ពះ�ពះជមច ស់ មន
�ពះបនទូលនឹងអ�ប� ំ គឺ�ពះអងគែដលបនសនយថ “ពូជពង�របស់អនកនឹងេ
�ន កេ់ កនុង�សកមយួ ែដលមនិែមនជ�សករបស់ខ�ួន រយៈេពលបនួរយឆន  ំប៉ុែន�
ខញុ ំនឹងរកពួកេគ េហយយកពួកេគេចញេ�យ�ពះហស��ពះេច�� ។”
219 ម៉ូេសនិយយថ “ឥឡូវ �ពះជ�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលនឹងខញុ ំេហយបង� ញ
ខញុ ំ �ពមទងំ�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដល�តវេធ� ដូេចនះខញុ ំនឹង�បបអ់នក។” និយយថ “‘អញជ’
ចូរប ជូ នខញុ ំ។”

“អញជ!” មនិែមន “អញបនជ ឬ នឹងជ។” “អញជ” បចចុបបននកល
�ពះបនទូល ឥឡូវ។ មនិែមន�ពះបនទូលែដលមន �ពះបនទូលែដលនឹងមក �ពះបនទូល
េនះគឺឥឡូវ។ េមល? អនកយល់េទ? “អញជ!” “អញជ” គឺ�ពះបនទូល។ “េ េដម
ដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ។” េត�តឹម�តវេទ? “អញ
ជ។” “�ពះជមច ស់បនចតខ់ញុ ំឲយមកកនុងនម ជេ��របស់�ពះអងគ េដមប ី
បង� ញថករេនះជករពិត។ ខញុ ំជចេម�យស�មប�់ពះបនទូលេនះ �បបខ់ញុ ំឲយចុះ
មកទីេនះ េហយេធ�ករេនះ។”
220 ដូេចនះេពលគតប់នេធ�� ផេ�៉នតបថ“េមល េយងកម៏នមនុស�ជេ�ចន
េ កនុង�កមរបស់េយង�ចេធ��ដូចគន ” ពួកអនកែក�ងខ�ួន។

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ឥឡូវ ករេនះនឹងេកតេឡង�េឡងវញិម�ង
េទ ត េ ៃថងចុងេ�កយ” េមល �បកសេរ ងដូចគន ។ េមល េតអនក�ចុះមកមុន។
េមល េតអនក�េ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល។ េនះ�ជរេប បែដលេគ�គ ល់�។ ដូេចនះ
អនកេឃញ។
221 េយងកតស់មគ ល់ ម៉ូេសមនិែដលឲយពួកេគអ�ី ែដលមនេ ជំននរ់បស់ណូេអ
េឡយ“េយងនឹងេធ�ទូកធំមយួឥឡូវ េ�ពះេនះជ�ពះបនទូល អនកដឹង។ ណូេអេធ�ទូក
ធំមយួៃថង។” េទ �ម តបនសីុេ េលេនះ។ េទ េទ។
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222 េនះជ�ពះបនទូលសនយ។ សូមកតស់មគ ល់ ចំេពះ�ររបស់គតែ់ដលគត់
បនមកពី�ពះជមច ស់ គតម់ន�ពះបនទូលកំណតជ់មុនពិត�បកដ របស់�ពះ ជ
មច ស់ ស�មបេ់ពលេនះ។

�ពះេយសូ៊វកម៏និបនបេ�មពួកេគ គឺពូជពង�របស់ម៉ូេសេ សល់។ ម៉ូេសមន
�ពះបនទូលស�មបេ់ពលេនះ ប៉ុែន�ម៉ូេសជេ��មន ក។់ េនះ�ពះជមច ស់អងគ�ទង់
ផទ ល់ េមល �ពះអងគមនិែដលបនបេ�មពួកេគម៉ូេស—គឺពូជពង�របស់ម៉ូេស។

ប៉ុែន� �គនែ់តេមល�ម តទីេនះកនុងករេរ បចំ មនចំនួនេ�ចនេល�។ “េយង
ដឹង! េយងមនម៉ូេស! េយងមនិចបំច�់តវមនអនកេទ។”
223 �ពះអងគមន�ពះបនទូលថ “�បសិនេបអនកបន�គ ល់ម៉ូេស អនកក�៏គ ល់េយង
ពីេ�ពះម៉ូេសជអនកនពំកយរបស់េយង។” អូ របស់ខញុ ំ! េមល?

“�កសពសត�េ ឯ� ឥ នទីនឹងផ�ុ ំគន ។” ឥ នទី! ករសម� បថ់មីៗៃន�ពះបនទូល
�ពះបនទូលែដល�តវបនេបកេឡង រកីធំធតេ់ឡង �តវបង� ញឲយេឃញ េហយផ�ល់
ជ��រស�មបេ់កមង។

ឥឡូវ�កសពសត�ចស់ ែដលេ ទីេនះជេ�ចនឆន  ំ�នឹងេ ទីេនះ។

ឥឡូវដូចគន ! លូេធមន�រៃនករែកែ�បចិត� ប៉ុែន�អនកជ�កមរបស់�ទ ំងលូេធ
េរ ន! បបទីស�មន�រមយួ ប៉ុែន�អនកជ�ទ ំងបបទីស�! េមល? េពនទីកុស� មន
�រមយួ មកផទះឥឡូវេនះ �ទ ំងេពនទីកុស�!

“ប៉ុែន��កសពសត�េ ឯ� ទីេនះឥ នទីនឹងផ�ុ ំគន ។”
224 សូមចងចថំ អនកមនិ�ចចិ ច ឹមលូេធេរ នបនេឡយ �តលបេ់ ពួកេគេ
ៃថងេនះ (ឥឡូវអនក�ច) កតូលិក�កសពរលួយ។ េទ េ�ក។ គតម់ន�ច់
�សស់។ េនះជ�យុ�កមជំនំុេនះ។

អនកមនិ�ចចិ ច ឹមេមតូឌីស� �រលូេធេរ ន។ អូ េទ គតម់និចងប់ន�ក
សពរលួយេនះេទ។ �រលួយេហយ។ េមលជីវតិបនេចញពី�េហយចូលេ កនុងអ�ី
េទ ត។ េនះជេដមចស់ែដល�� ប�់តលបេ់ ទីេនះ។ ជីវតិកំពុងបន�ដំេណ រ។

អនកកម៏និ�ចចិ ច ឹមកូន�កមុេំពនទីកុស�និយម របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េទ
ពិត�បកដ�ស់! ែមក ហគត-រ�យករេរ បចំ គម នអ�ីេធ�! េទ េទ!
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ដបតិេសចក�ីសនយគឺ “មុនករធំ និងៃថងដរ៏នធត�់តវមកដល់ ខញុ ំនឹងចតេ់អលីយ៉
ជេ��មកឯអនក។ គតនឹ់ង�� រចិត�របស់េកមង �តលបម់កមនជំេន របស់ឪពុក
�េឡងវញិ។” “េសចក�ីសនយទងំអស់េនះបនកត�់�េ កនុង�ពះគមពរី។ ខញុ ំនឹងេធ�
� េហយេនះជកែន�ងឥ នទីនឹងផ�ុ ំគន ។” “អស់អនក� ែដល�ពះបិ��បគល់ឲយខញុ ំ
នឹងមករកខញុ ំ” េមល?

225 �ពះេយសូ៊វមនិធ� ប�់កេនះេទ។ ប៉ុែន� េពល�ពះេយសូ៊វយងមក �ពះអងគ
េឃញពួកេគជហ�ូង�ម ត “េយងមនម៉ូេស និង�កឹតយវនិយ័។” េមល? ឥឡូវ េនះ ជ
រេប បញុំល��តលបេ់ ឯនយ េពល��តវបនសម� ប ់ េហយ�បគល់ឲយពួក េគ។
េមល េនះសុទធែត�តវ។

ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដល�តវបនពយករស�មបម់៉ូេស ខ�ួនគតផ់ទ ល់ ែដលបន
សម� បស់�មបក់របូជ និយយថ “�ពះជ�ពះអមច ស់របស់អនកនឹងេលកតេមកង
េ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន បងប�ូនផទ ល់របស់អនក�ល់គន  េ��។ �នឹងេកតេឡង
ែដលមន ក់ៗ នឹងមនិពកព់ន័ធេ�� និងអ�ីែដល�ពះអងគមន�ពះបនទូល នឹង �តវ
កតេ់ចញពីកនុងចំេ�ម�បជជន។” �កម៏នែបបហនឹង។

226 េមល ទំនយខុសគន �បែហល�បមំយួរយបនសេ�មចេ ទីេនះដូចេម�ច
ែដរ របស់�ពះគមពរីសមពន័ធេម�តីចស់ ស�មប�់ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ “ពួកេគបនទម�ុះ
ៃដរបស់ និងេជងរបស់ខញុ ំ។” �បែហលខញុ ំេភ�ចចំនួនែដលបនសេ�មចេ �បពីំរ ឬ
�បបំីេម៉ងមុនហនឹងអំពីជីវតិរបស់�ពះអងគ េ��ទងំអស់ែដលបនែថ�ងទុក �តវ
ឥតេខច ះ។

227 �បសិនេប ខញុ ំបនែថ�ងពកយទំនយេ ៃថងេនះថ េរ ងពិត�បកដមយួនឹងេកត
េ មយួឆន ខំងមុខ �បែហលខញុ ំទទួលបន—ខញុ ំទទួលបនឱកសៃមភ�បភំគរយ
ស�មបឲ់យ�េកតេឡង មនិថ�តវ ឬខុស។ �បសិនេបខញុ ំបនពយករ េនះនឹងេកត
េឡងេហយមនិបននិយយថេពល� ខញុ ំទទួលបនភគរយតិចជង។ �បសិន
េប ខញុ ំបនពយករេពលេវ��នឹងេកតេឡង ផ�ល់ឲយខញុ ំក�មតិតិចជង។ �បសិនេប ខញុ ំ
បនពយករកែន�ង�េកតេឡង �េ ែតផ�ល់ឲយខញុ ំក�មតិតិចជងដែដល។ �បសិនេប
ខញុ ំបនពយករ…នរ��នឹងបន� េនះខញុ ំេ ែតទទួលបន�បែហលមយួរយពន ់ៃន
ក�មតិមយួ �ធ� បេ់កតមន �បសិនេប�មនិពិត។
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េហយ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល �េលលូយ៉ ែដល�តវបនសរេសរេទប ងចំេពះ
�ពះេមសីុ �តវបនសំេរចរយះ�រលិខិតមយួ។ េទះបីរហូតដល់ៃថងមយួ ែដល
កំពុងែត�នបទគមពរី �ទងប់នឈបេ់ ពកក់�� លឃ�  េហយបនមនបនទូល
ថ “�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះសណ�ិ តកនុងខញុ ំ េ�យផ�យេចញនូវ�ពះបនទូលរបស់ �ពះ
និង�បគល់…” េហយបនឈបេ់ �តងព់កក់�� លឃ�  េ�យ�រែតឃ�  ែដល
េ សល់គឺេ ឯករយងមកជេលកទីពីរបស់�ទង។់ �ែមន៉! “ៃផទេមឃ និង
ែផនដីនឹងកន�ងបតេ់  ែតពកយខញុ ំមនិែដលបតេ់ទប យ។” េឃញេទ?
228 �ទងជ់�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលេនះបនចិ ច ឹមពួកេគ។ េ�កម៉ូេសបន
�បបព់ួកេគពីេសចក�ីពិត ប៉ុែន�អនកេឃញេទ ពួកេគែតងែតបេងកតនិកយេចញពី�
សំ�បស់ត��ម តេដមប…ី

�មនខ�ះ ែដលេ សល់បនទ បព់ីសត�ឥ នទីបនសីុែឆ�ត េហយេហរេ សំបុក
�វញិ។ បនទ បម់កពួកេគកំពុងែតរងច់េំមលអ�ីេផ�ងេទ ត។ “�ពះបនទូល” ពួកេគ
និយយ “ទីេនះែដល��តវែតមក។ េយងមនក� នក់លពីម�លិមញិ េហយេយង
មនសត�េច មសំ�បៃ់ថងែស�ក។” េឃញនូវអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ? “មន�ក
សពសត�ក� នច់ស់មយួេ ទីេនះ កំពុងែតអរសបបយ ��បែ់តមនសត�េច ម
ល��� តកំពុងែតមកេ ៃថងេនះ។ សួរថ េត�េ ឯ�?” េឃញនូវអ�ីែដលខញុ ំចង់
មននយ័េទ? គឺជ��រេទវ�! មនុស�ែដលទទួលទននំម៉ន កនុងៃថងមយួ
េហយ�បសិនេប ពួកេគបនពយយមរក�ទុកនំទងំេនះ សំ�បៃ់ថងបនទ ប ់ េនះ
� នឹង�តវបំផ� ញគម នសល់។ េតអនកមនិេឃញ�គបែ់ផនកទងំអស់េទរអីឺ េតអ�ច រយ
យ៉ង�? គឺដូចឥទបវូេនះអ ច ឹង!
229 ចំ�ំ សត��ម តៃនៃថងរបស់�ពះេយសូ៊វ គឺបនកំពុងែតេដញ�រក� ជអនក
ែដលបនេ�ជស�ងំេ  កនុង�កសពចស់។ េត��តវរេឺទ?ពួកេគកំពុង ែតេដញ
�រក�េចញ។ �ពះ�គីសទមនបនទូលដូេចនះ។

េហយចងច ំពួកេគមនេ��េ ៃថងេនះ។ ៃកផស ជសងឃខពង ់ខពស់ ែដល
�តវបនេគពយករណ៌ទុក។ េតមនប៉ុនម ននក ់ ដឹងពីេរ ងេនះ? ៃកផស �តវបន
េគពយករណ៏ទុក។ ចំ�ំ ទី�ងំរបស់រកុខជតិែដលគម ន �បេយជនក៍នុងទី�ល �
ក�៏តវបនេ��ចទឹក េ�យករេ�ជស�ងំែដលដូចគន ។ េតេហតុអ�ី បន ជគមពរី
និយយថ គត�់តវបនពយករណ៍ទុក? “េ�យ�រែតគត ់គឺជសងឃខពងខ់ពស់េ
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ឆន េំនះ។” សត�ដ�៏�កកម់យួ រកុខជតិែដលគម ន�បេយជន ៏ េហយនិង រកុខជតិែដ
លេពេពញេ�យបន�  ករទុក�ក�់សវ�លី ប៉ុែន� �ពះវ ិ ញ ណគឺសថិត េ កនុង
គត ់គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិតរបស់�ពះ។ �ពះវ ិ ញ ណ ៃន�ពះបនសថិត េលគត់
េ�យផ�យ�ពះបនទូល េ�យពយករណ៏ េហយ និង ផ�យ�បបពី់អ�ីែដល នឹងមក
េហយអ�ីែដលនឹងេ  �ពមទងំ�តវបនេគ បដិេសដ និង�តវេគឆក ង េ�យ �រែត
អះ�ងពីេសចក�ីពិត និងភព�តឹម�តវៃនេទសកលមយួ។

អូ េម�� ករ�ុ បងប�ូន! េតយូរប៉ុ�� េទ តេ  ែដលេយង�តវនិយយ ពី
ករទងំេនះ េឃញេទ េតេ�ចនប៉ុ�� េទ តេ �មរយះគមពរី? ខញុ ំនឹង�បញប។់ ខញុ ំ
មន�បែហលជដបទ់ំពរ័េ ទីេនះ ៃនអតថបទគមពរី េត�តវប ជ កភ់ស�ុ�ងសំ�ប់
ទងំអស់យ៉ងេមច៉េ ។“�ពះ�ទិតយេ េលភពែដលចបស់�ស់�តឹម�តវ េហយ
និង មនិចបស់�ស់�តឹម�តវ ដូចគន ។”
230 �ពះេយសូ៊វមន បនទូលបង� ញករេនះថ។ “�បសិនេបខញុ ំេដញ�រក�េ�យ
�មមរបស់�ពះ េតអនក�េធ�េ�យេកមងរបស់អនកេដញ�េចញ?” ឥទបវូេនះពួកេគ
បន កំពុងែតេដញពួក�រក�េចញ។ ពួកេគកំពុងែតែថ�ងទំនយ។ េត�តវេទ?
ប៉ុែន�មនិ បនចំ�ំគត ់ កនុងភពជ�ពះបនទូលៃនេទសកល (េហតុអ�ី?) គឺ
េ�យ�រែត�ទងន់ិងពួកេគមនិបនចំ�យេពលជមយួគន ។

ឥទបវូេនះយកគមពរីម៉ថយេមលកនុងជំពូក ២៤ ខ២៤ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យ”
ពួកមនុស�ែដល�តវបនែតង�ងំ នឹងេកតមនេទប ង “េហយកនឹ៏ងមនេ��
ែក�ងក� យ កំពុងែតែថ�ងទំនយពីករខុសែដរ” េឃញេទ “េហយនឹងមនករេបក
បេ ឆ តេ�យមនុស�េដរ�ម សូមបែីតអនកែដល�ពះ�គីសទ បនេរ សទុកកេ៏�យ។”
ឥទបវូអនកយល់ចបស់េហយរេឺ ?
231 សូមកតសំ់គល់ពកយថេកមង។ “េតអនក�េធ�េ�យេកមង…�បសិនេប ខញុ ំ
េដញ�រក�េ�យនូវ�ពះបនទូលរបស់�ពះ” ែដល�ទងគឺ់ជ�ពះបនទួលរបស់�ពះ “េត
េ�យ�រអនក� េធ�េ�យេកមងៗៃននិកយរបស់អនកេដញពួក �រក�េចញ?”
ឥទបវូេនះគឺមនែត�ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះ ែដល�ចេដញពួក�រក� ទងំេនះបន
េយងដឹងេហយថ គឺមនែត�ទងម់យួអងគគត។់ សំ�បម់នុស�ខ� ងំ �តវែតេ�យ
ខ� ងំេទប ងេទ ត គឺខ� ងំជងមន កែ់ដលេ កនុងផទះេនះ។ ពួកេគមនអំ�ចេដមប ី
នឹងេធ�ករេនះ។
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អនកដឹងេទេ កនុងកណ� គមពរីវវិរណៈ បននិយយថ គត…់ជ�ពះ�គីសទ ែក�ង
ក� យែដលនឹងេកតេចញេ ៃថងចុងេ�កយ “�គបទី់សំគល់ និង ភពអ�ច រយែដល
េកតេហយេនះ បនប ចុ ះប ចូ លអនកទងំេនះ ែដលរស់េ េលៃផទែផនដីេ�យ
យល់ខុស េហយបនប ចុ ះប ចូ ល�បប�់គបគ់ន ទងំអស់ ទងំ�គីសទបរស័ិទ និង
មនិែមនជ�គីសទបរស័ិទ ែដលេឈម ះរបស់ពួកេគ មនិមនកនុងប ជ ីជីវតិផងែដរ”
េឆ�យេ កនគ់មពរីម៉ថយជំពូក២៤ ខ២៤ “េឈម ះរបស់អនក�ែដលមនិបន
កតទុ់កកនុងេស វេ របស់កូនេច ម ៃនប ជ ីជីវតិ �ងំពីេដមកំេណ តៃនែផនដី។”

ជីវតិេនះ គឺជឫសគល់—ៃនេដម�កចដពិ៏ត�បក ែដលមក�មរយះ ពពួក
េដមេឈែដលមនែផ�ជូ និងអ�ី�គបយ៉់ងដៃទេទ ត េហយផ�ល់បន�រ�ពមទងំ�ក់
ែផ�របស់�េ ចុងៃនេដម គឺេល�គបទ់ងំអស់ៃនែមកេហយ និងធងែដរ។ េតអនក
ទទួលបនេទ? ខញុ ំនឹងេធ�េ�យេល ន។ បុរសខ� ងំមន ក…់
232 នឹកចពីំេដវឌីឥទបវូេនះ គតគឺ់ជមនុស�េ�ម ះ�តង ់ សុចចរតិ េហយពយយម
បំេពញករងររបស់�ពះ េហយនិងមនិបែង�បង�ងេ់ដមបបីំេពញករងរេនះេទ។

“ពួកេគ” ែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ពួកេគ
កំពុងបេ�ង នសំ�បេ់គលលិទធិនិង ករបកែ�ប(ៃនគមព)ីរបស់មនុស�” េឃញេទ �
មនិែមនជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ េហយកម៏និែមនជករបង� ញរបស់�ពះ េនះ
ែដរគឺកំពុងបេ�ង នពី�បវត�ិ� ស� �ពះ�គីសទេ វញិ េឃញេទពួកេគកំពុងែតេធ�
អ ច ឹង។

េហយគមពរីសរេសរថ “�ទងគ់ឺ” “ខញុ ំគឺ។” មនិែមន“ខញុ ំធ� បជ់ ឬ ខញុ ំនឹងក� យជ។”
“ខញុ ំ ឥទបវូេនះ។” េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលេនះ ឯងែដលមនជីវតិរស់ដល់សព�ៃថង
េនះ។

�ទងប់នគងេ់ កលចបេ់ផ�មដំបូង �ទងប់នគង…់កនុងែផនកដតូ៏ចល�ិត �ទង់
បនគង—់ជសរៃស និង�ទងប់នគងក់នុងសំបក ប៉ុែន�ឥទបវូ�ទងគ់ងក់នុង�គប។់
233 ឥទបវូេនះ អនក�តទបបេ់ េ�កយេហយរស់េ ម�ងេទ ត? េតយ៉ងេមច៉េ
�បសិនេប ជីវតិបនយកេ �កេ់ ខងេ�កមេនះ អនកគិតថ(េសសសល់) ជីវតិ
ែដលេបះេចលេនះ �តទបបេ់ េ�កយវញិ បនទ បពី់សំបកចស់សងួតេ  េត�ច
�តទបបេ់ រស់េ កនុង�ម�ងេទ តបនេទ? មនិ�ចជ�ចខ់ត។ “�មនិ�ច េ
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រចួេនះេទសំ�បក់រេនះ ែដល�តវេគ��យពនយល់ែតម�ងេនះ” េហយកម៏និ បន
មនអ�ីេកតេទប ងេនះែដរ ចំេពះពកយ ែដល�គន ់ែតចូល�តេច កមខ ង េហយេចញ
�មមខ ងេទ ត។ “ពួកេគបន�� ប ់ បនេ បត ់ �ពមទងំរកុខជតិ មនបន� េពរ
េពញែដលេសទែតគម ននរ�េអរេព ខ�ល់ខ� យ ជមយួេនះ គឺចុងេ�កយនឹង�តវ
ប ច បេ់�យ�តវេគដុតបំផ� ញ។” េត�តវេទ?

ខញុ ំនឹងពយយមេ�យេល ន�មែដល�ចេធ�បន។
234 កតច់ំ�ំនូវបទគមពរីឥទបវូេនះ។ ករបេ�ង ន�បវត�ិ� ស��ពះេឃញេទ គឺ
ដូចជពួកេគកំពុងពយយមរស់េ កនុងអតីតកល ដូចជ “េ�កេវសស�ីនិយយ
ថ ដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ។ ឬ ដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ និយយ ដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ។”
អនកកំពុងបដិេសធ�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះ ចំេពះសមយ័កលេហយ គឺជនំ
ម៉នែដល�តវបន កំណតយ៉់ងចបស់ កនុងករប ជ កពី់េសចក�ីសនយ របស់
�ពះចំេពះ សមយ័កល។ ពួកេគកំពុងែតពយយម�ក�់��កហម ៃននិកយ
លូធឺេរ ន បបទីស� និង េពន�ទីកុស� ចស់របស់ពួកេគេ កនុងដបថមី។ �មនិ
ដំេណ រករ េនះេទ។ េហយ ���កហមថមីរបស់េយង េហយដបចស់របស់ពួកេគ
កម៏និ ដំេណ រករេនះែដរ។ �បសិនេប ពួកេគពយយម�ក�់��កហមថមី េ
កនុង�កម េនះភពលងងេ់ខ� របស់ពួកេគ គឺនឹង�តវេគេបកេ�យរតឹែតេឃញចបស់។
ពួកេគ មនិ�ចេធ�ដូេចនះបនេទ។ េ�ពះ�នឹងេធ�េ�យផទុះែបបេខទច។
235 “ឥទបវូេនះបង�បសខញុ ំបនេឃញនូវ �ពះបនទូលរបស់�ពះេ�យ�រ ែត�ពះ
បនទូល ដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ!”

“ឥទបវូេនះ សូមេមលមកទីេនះ េ�កឌុកទរ័ �បសិនេប…េយង—េយង
មនិ �ចទទួលបន�េទេនះ។” េនត ខញុ ំគិតថអនកបនទទួលខ�ះពីករេនះថមីៗ
េនះឯង។ “េយង េយងមនិ�ចទទួលបន�ឥទបវូេនះ េទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំសបបយចិត�េប
អនក �គនែ់តេ បន�រ�។” អនកដឹងេរ ងេនះ។ េឃញេទ �នឹងមនិដំេណ រករេនះេទ
គឺ� ផទុះេទប ង។

“អនកមនិ�កប់ំែណកេខ�វថមី ជមយួនឹងេខ�វចស់ៗេនះេទ េ�ពះនឹង
េធ� េ�យ� �តវបងខូ់ចទងំអស់។” េឃញេទ? េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូល
ដូេចនះេទរ?ឺ អនកមនិ�ច�ក�់��កហមថមីេ កនុងដបចស់បនេទ។ �េធ�េ�យផទុះ
េទប ង។ ���កហមថមី�មនជីវតិេ កនុង�។ ��តឹម�តវេហយ។
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236 សូមកតច់ំ�ំករមយួចំនួនេ ទីេនះ �ពិតជេល នែមនឥទបវូេនះ កំ
ទបងុ េពលេយងកំពុងប ចប…់ករជែជករបស់េយង។ កតច់ំ�ំកនុងគមពរីវវិរណៈ
១៦:១៣ រហូតដល់ខ១៤ �បសិនេបអនកចង�់កក់រេនះចុះ។ �បែហលជខញុ ំ នឹង
មនិ �ចេ កន�់បនេទ។ ខញុ ំចងេ់�យអនកយល់ចបស់េហយេឃញ�។ សូមកត់
ចំ�ំឥទបវូេនះ េនះគឺជករបនទឺសូសំេលងរ�ងដបតូចៗទី៦និងទី៧។
237 ឥទបវូេនះេយងកំពុង…េយងនឹងប ចបក់នុងេពល១នទីេទ ត �បសិនេបអនក
�ច�ទ�ំទរបនយូជងពីរបីនទីេទ ត។ ឥទបវូេយងកំពុងបិទេហយ។
238 កតច់ំ�ំកនុងគមពរី វវិរណៈ ១៦:១៣ ដល់ខ១៤ រ�ងដបទី៦ និងដបទី៧
“មនវ ិ ញ ណ��កកបី់ មនស�� នដូចជកែងកប។” (េតអនកបនកតសំ់គល់�
េទ?) “បនេចញពីមតរ់បស់នរ�មន ក។់” ឥទបវូសូមកតសំ់គល់េ�យរហ័ស េត
អនកេ�ត មខ�ួនេហយរេឺ ? សូមនិយយថ “�ែមន៉។” [�កមជុំនុំែ�សកថ “�ែម៉
ន។”—Ed] គឺជ �ពះវ ិ ញ ណរមួគន បី!
239 ឥទបវូេនះបងប�ូនរមួនិកយ �ជិតចបេ់ហយ។ សូមកុំេ�កកេទប ងេហយ
េដរេចញពីបនទបអី់ �តទបបម់កវញិបន��� បក់រផ�យេនះេទ ត ភជ ប-់ទូរស័ពទ។ កុំ
បិទ�ប�បថ់តសំេលងអី។ ជិតចបេ់ហយ សូមអតធ់មត�់� ប។់ ពីេ�ពះអនកជកូន
�ពះ បេងកតេ�យ�ពះ ដូេចនះអនក�តវែត�� ប។់
240 កររមួគន បីជែតមយួៃនសត� កែងកប! សត�កែងកប ជសត�មយួែដលែតងែតសំ
លឹង េមលេ េ�កយ។ �មនិែដលេមលសំលឹងេមលកែន�ងែដល�កំពុងេ េនះ
េទ�ែតងែតេមលថ�មកពី�េឃញេទ? េតអនកមនិេឃញេទរអីឺ? េតលិទធិៃនករ
រមួគន បីេនះេកតមកពី�? ចងច ំ “វ ិ ញ ណ��កកបី់” វ ិ ញ ណែតឯង។ េតអនក
កំពុងយល់�េទ? [�កមជំុនំុែ�សកថ “�ែមន៉។”—Ed។]
241 កតច់ំ�ំ ពួក�េមលេ េ�កយេ កន�់កម�បឹក� នីេស  គឺជកែន�ងែដល
លិទធិវ ិ ញ ណបីរមួមយួចបក់ំេណ ត គឺមនិែមនេចញពី�ពះគមពរីេទ។ កនុងគមពរីគម ន
ករេនះេទ។ ពួក�េមល�តទបបេ់�កយេ កន�់កម�បឹក�នីេស  េ ឯនីេស កនុង
ទី�កងរ ៉មូ ែដលជកែន�ងវ ិ ញ ណបីរមួគន េកតេទប ង។

កតច់ំ�ំ ថេតពួក�មកពី�។ ចំ�ំ។ េហយវ ិ ញ ណរមួគន ទងំបីៃន
កែងកបបនេចញមកពីលិទធិរមួគន ចស់ េហយេ�យកំេណ តេ កនលិ់ទធរិមួគន
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ថមី គឺ ជម� យរបស់ពួក�។ េត�េកតមកពីអ�ី? វ ិ ញ ណរមួគន បី គេឺចញពី “នគ”
េឃញេទ “ជសត�ចែម�ក” និង “េ��ខុសឆគង។” វ ិ ញ ណបីរមួមយួថមី។ ថេតេ
េពល�ែដលកែងកបទងំបីេចញមក? េ េពល�? ចំ�ំ ពួក�បនេកត
មន�គបេ់ពលេវ� ប៉ុែន��មនិបនបង� ញេ�យេឃញចបស់ប៉ុេ�� ះរហូតដល់
ចេន� ះពីដបទី៦និងទី៧ គឺមុនេពលែដល���តវបនេបកសំែដង(ហុិមម)េដមប ី
បង� ញ�។

“សំ�បេ់ កនុង�រៃនេទវ�ទី៧ �ទក៌ំបងំរបស់�ពះ �តវបនេបកសំែដង
េ�យ�គ ល់” �គបទ់ងំអស់ៃនលិទធិវ ិ ញ ណបីរមួមយួ េហយនិងលិទធកិរ
�ង បបែដលខុសឆគងែដលបនេកតមននឹង�តវបនេបកសំែដងេ�យ
េឃញចបស់។ �ពះជួយេយងេ�យេមលេឃញនូវអ�ី ែដលជេសចក�ីពិត! និងមនិ
គិតថ �មននរ�មន កក់ំពុងពយយមនិយយអ�ីមយួមកកន…់

242 ខញុ ំមន�រមមណ៏ថវ ិ ញ ណេនះកំពុង�កអ់នចិ់ត�អនកេឃញេទ។ ខញុ ំមនិកំពុង
ែត និយយេ�យគំនិតរបស់ខញុ ំេនះេទ បងប�ូន។ ខញុ ំកំពុងនិយយេ�យេទវ�
របស់�ពះ ែដលេ កនុងជំុរុេំនះ។ �ពិតជ�តឹម�តវ�ស់។

243 ចំ�ំ កររមួបីែតមយួ! “ជនគ” េតប៉ុនម ននកែ់ដល�គ ល់ថនគគឺជអ�ី?
�េ កនុងទី�កងរ ៉មូ។ “េហយនគបនឈរេ ចំេពះមុខ ស�ីមន ក ់េដមបសំី�បកូ់ន
របស់នង េ េពល�េកតេចញភ� ម។” េត�តវេទ? េត “សត�ចែម�ក” មននយ័ថ
យ៉ងដូចេម�ចេ កនុង�ពះគមពរី? អំ�ច។ �តឹម�តវ។ “េ��ែក�ងក� យ េ��ែក�ង
ក� យមន ក”់ ជេ��មន កែ់ដល�តវបនចកេ់�បង�ងំ។ េឃញេទ?

244 បនចបេ់ផ�មេ កែន�ង�? េនះគឺជ “េ��ែក�ងក� យ” ែតឯកឯង។
“េ��ែក�ងក� យ” សេម�ចប៉បទីមយួ េហយនិងករេចញមកពី “�សី—�សីមនិល�
និងជ ម� យៃនប�� �សីមនិល�ទងំេនះ” គឺទងំអស់។

លិទធិខុសឆគងៃនវ ិ ញ ណបីរមួមយួកំពុងែតេកតមនេទប ង មនិែមនេ កនុងៃថង
ដំបូង ែដលមនិ�តវបនបង� ញេ�យេឃញេនះេទ �បនឈរេធ�ជភព�តឹម�តវ
�មដំេណ ររបស់�។ ប៉ុែន� េ េពលែដល���បពំីរ បន�តវប ជូ នមកដល់ និង
�តវបនេបកចំហរ េនះ�ល់ទងំ�ទក៌ំបងំ និងេសចក�ី��កករ់បស់�នឹង�តវ
បនបង� ញេ�យេឃញយ៉ងចបស់�មននយ័ថេ េពលែដល “កែងកបបី ែដល
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ជវ ិ ញ ណ��កកម់នស�� នជកែងកប េចញមកបង� ញខ�ួន�” េនះលិទធិ រមួបី
ែដល�បឆងំនឹងេសចក�ីពិត។ កប៏ង� ញយ៉ងចបស់ែដរ។ េឃញេទ? ហឹ!

េឃញេទ េត�មកពី�? េឃញ ថ�កំពុងថយេ�កយេ �េទ? �កម
�បឹក�ៃន�គីសទ�សនទងំមូល។ ពួកេគជបងប�ូន�បសនឹងគន  គឺមនរេប បែត
មយួ វ ិ ញ ណែតមយួ និងជវតថុែតមយួ។

េហយេមល។ ដូេចនះ ករកំពុងែតេបក�បស់ ករបង� ញកអ�ច រយ! េហយ
ទងំេនះជ�រក� ែដលេ មុខេ កន�់ពះទងំអស់េ េលែផនដី េហយកំពុង
េធ� ករអ�ច រយ េដមបេីបក�បស់មនុស�េ កនុងៃថងចុងេ�កយ េហយនឹងបនេជគ
ជយ័ែដរ កនុងករេបក�បស់របស់ពួក�។ េត�ពះបនមនបនទូលយ៉ងេមច៉ អំពី
វ ិ ញ ណ��កកទ់ងំេនះ?

បនមនបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេ ខងេ�កម េហយនិងចូលេ កនុងមតរ់បស់
េ��ទងំេនះ េហយេធ�េ�យពួកេគពយករេ�យកុហក េធ�េ�យអ�័បេចញ
មកពីទីេនះ េដមបេី�យេគបំផ� ញ។”
245 �ពះបនមនបនទូលថ “េ ។ អនកនឹងេជគជយ័។ អនកនឹងេធ�េ�យមន
មនុស� ជេ�ចនេជ េល” ពួកេគមនិសថិតេល�ពះបនទូល េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ េនះ
េទ។ េឃញេទ? “េ  េដមបេី�យអនក�ចប ចុ ះប ចូ លគតប់ន។ អនកនឹង េធ�ជ
មន ក ់ ែដលេធ�ករេនះ េ េពលែដលអនកចូលេ ពួកេគ។ ពួកេ��ែក�ងក� យ
េធ�េ�យ គតេ់ជ លុងថពួក��តឹម�តវ។ េហយពួកេគមនិ�គ ល់អ�ីេ�ះ អំពី�ពះ
នឹងមនិ បនពយយមេរ នអំពី�ពះបនទូលផងែដរ។ ពួកេគមនិ�ចជួយខ�ួន ឯង
បនេទ េ�ពះពួកេគជរកុខជតិ ែដលសុទធែតបន� ពសេពញ។” េឃញេទ? េឃញ
េទ? “អនកនឹងេជគជយ័។”
246 េមលទីេនះកែងកបែដលខុសឆគង កំពុងែតេមលេ ខងេ�កយ “េហតុអ�ី អនក
ដឹងថ េតពួកេគបននិយយអ�ីកលេ ឯ នីេស ?”

ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ី ែដលពួកេគបននិយយេនះេទកលេ នីេស ។ ខញុ ំបនកំពុង
និយយថ អ�ីែដលពួកេគបននិយយេ ឯបល�័ងគរបស់�ពះ គឺជអ�ីមយួ និងមនិ
ែមនជអ�ីមយួេនះេទ េហយអ�ីមយួេនះគឺគតជ់ “ជខញុ ំ។” េឃញេទ?

“ខុសឆគង។” េមលករេនះ។ ហុឺ! ចំ�ំ ថេតពួកេគមកពី�។
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247 ឥទបវូេនះ�� បេ់�យចបស់។ េយងេមលេឃញយ៉ង�សល បនទ បព់ី��ទងំ
�បពីំរ �តវបនេបកចំហរេទប ង ែដល�ល់ទងំ�ថក៌ំបងំនឹង�តវបនេបកសំែដង។
េតកររមួបីជែតមយួេនះជអ�ី? េឃញេទ? េត�តង�់ែដលេគេ ថករមួគន  បី
ជែតមយួេនះ�េចញពី�មក? េឃញេទ? េត�តងក់ែន�ង�កនុងគមពរី ែដល
ធ� ប ់បននិយយពីពកយថ បីរមួគន ែតមយួ? េត��ច�តងក់រនិយយអំពី�ពះ �តី
ឯក ែដររេឺទ ែដលពួកេយងថ� យបងគំ?

េហយេតទងំបីេនះ�តវបនបំែបកយ៉ងដូចេម�ច េ េពលែដល�ទងប់ន
និយយថ“ខញុ ំនិង�ពះបិ�ខញុ ំគឺែតមយួ”? “េលកែលងែតអនកេជ ថខញុ ំគឺជ�ទង ់ េនះ
អនកនឹង�� បក់នុងអំេពបបរបស់អនក េឃញេទ ករមនិេជ របស់អនក។” អំេពបប
គឺជករមនិេជ របស់អនក។ “អនកនឹង�� បក់នុងភពរងឹចេចសរបស់អនក េ�យ
មនិ�ពមេជ ។”

អូ េតអនក�ែដលនិយយថគឺជ ខញុ ំេហយេតពីកែន�ង�
ែដលអនក និយយថខញុ ំបនមក។

អូ េតអនក�គ ល់បិ�របស់ខញុ ំរេឺទ េតអនក�ច�បបពី់េឈម ះ
របស់�ទងប់ន េទ?

អញជផក កូ�បៃន �រ ៉នូ េហយកជ៏ពន�ឺនិងជ��
េ េពល�ពឹក។

េតអនក�ច�បបខ់ញុ ំបនេទថ�ទងគឺ់ជនរ�?

អញែដលបននិយយេ កន ់ ម៉ូេសពីគុមពបន� ែដលេឆះ
សេនធ សេ ធ ។

អញជ�ពះរបស់េ�ក��ប�ជំពន�ឺេហយនិងជ��
េ េពល�ពឹក។

អញជផក កូ�បរបស់ �រ ៉នូ អូ ពីកែន�ង�ែដលអនក
បននិយយថ ខញុ ំមកពី

អូ េតអនក�គ ល់បិ�របស់ខញុ ំេទ រកឺេ៏តអនក�ច�បបខ់ញុ ំពី
េឈម ះរបស់គតប់ន េទ? (�ែមន៉!)
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អញជ�ល់�� និងជអូម�ីគ គឺជេដមដំបូងនិង
ចុងបង�ស់

អញជករបេងកត�គបយ៉់ងទងំអស់េហយេយសូ៊វ ជ
េឈម ះរបស់�ទង។់

248 ��តឹម�តវ�ស់។ គម ន�ពះ�តីឯកេទ! េទ។ �គឺជករខុស។

��ទងំ�បពីំរកំពុងេបក �ថក៌ំបងំថ“គួរែត�តវបនប ចប”់ គឺបនបង� ញ
េទប ង។ ���តវបនេបកចំហរ េបះបងេ់ចល បង� ញេទប ង បេងកតភពចបស់
�ស់ ចំេពះ�ថក៌ំបងំរបស់េសចក�ីពិត ែដល��បនបងំអស់ជេ�ចនឆន  ំ�ម
រយះ �កមជំុនំុ េហយនិងនិកយទងំេនះ។

“�សីេពសយដធ៏ំមន ក”់ ៃនគមពរីវវិរណៈជំពូក�បពីំរ-…េតនងេនះជនរ�?
ប៉ុែន�នង គឺជ“ម� យរបស់�សីេពសយទងំពួង។” ែដរ។ េឃញេទ?

249 “ឥទបវូអនកបនេ ពួកេគថ ‘ជសត��ម ត’” អនកនិយយថ“បង�បន�។ំ”
�តឹម�តវ។

ប៉ុែន� ចូរចងច ំ �ម ត�គឺជបក�។ី �ក�៏តវបន�ងំមកេ�យ�ចេហរបន
ផងែដរ។ “វ ិ ញ ណពីរែដលជិតសនិទធនឹងគន  នឹងេធ�េ�យមនករភន�់ចទបកំនុង ករ
េ�ជសេរ ស…” �ម ត�គឺជបក�ែីដលធំដូច—ជឥ នទីែដរ។ ��ចេ�ះដូចជ ឥ នទី
េហយក�៏តវបន�ងំេ�យ�ចេ�ះ កដូ៏ចជផ�យេចញ រកឺក៏រពយករណ៏ និង
ករ�បកសដូចជសត�ឥ នទីផងែដរ។ ប៉ុែន� �មនិ�ចេ�ះ�មសត�ឥ នទីេ ទី
ខពស់បនេនះេទ។ េទ េទ។ �បសិនេប�េ ែតពយយមេ�ះ�មឥ នទី េនះភព
លងងេ់ខ� របស់�នឹង�តវសំែដងេ�យេឃញចបស់។ ែមនេហយេ�ក។ �មនិ�ច
េ�ះ�មសត�ឥ នទីបនេនះេទ។

អូ គត�់ចនិយយថ“ខញុ ំេជ េល�ពះ�គីសទែដលជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ។”
ខញុ ំេជ េល�ពះវរបិ� ែដលជ�ពះមនឥទធិរទិធិដម៏ហិម ជ�ពះែដលបេងកតៃផទេមឃ
និងែផនដី េហយកេ៏ជ េល�ពះ�គីសទ ែដលជ�ពះ�ជបុ��របស់ផង�ទងែ់ដរ។ អូ!
�បកដេហយ ពួកេគ�ចេធ�បន។ ប៉ុែន�េតគតយ៉់ងេមច៉ែដរចំេពះករេធ�ខ�ួន
េ�យដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងអស់កលបជនិចច? េឃញេទ?
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250 ឥ នទីមយួកបលគឺ�តវបនបេងកតេទប ងយ៉ង-វេិសស។ �គម នអ�ីេផ�ងដូច�េនះ
េទេ េលែផនដី។ េឃញេទ ? �—�…�បសិនេបសត�តបតពយយម��ប�់ម
� រកឺ ៏ សត�បក�ដីៃទេទ ត ��ចនឹង�តវបំផ� ញ។ េហយភពលងងេ់ខ� របស់�នឹង
�តវបនេធ� េ�យេឃញចបស់ �ចបស់�ស់េហយប៉ុណ�ឹ ងេនះ។ �នឹង�តវផទុះ
ែបកេខទចេ  េពលែដលគត ់ពយយម�ក�់��កហមថមីកនុងដបែដលចស់េនះ។
េឃញេទ � នឹងផទុះេទប ង េហយ�នឹង�តវបំផ� ញេខទច។ �មនិ�តវបនបេងកត �
មនិបន…របូ �ងកយរបស់� មនិ�តវបនផគុ ំប ចូ លគន ជមយួនឹងរចនសមពន័ធ
ែដលេធ�េ�យ �មនិ�ចេ�ះេ េលខពស់បនេនះេទ។ �បសិនេប� េ�ះ
េទប ងេ ឯែដន�កសខពស់ ជមយួនឹងបក�ដីៃទេទ ត េ�យ�មនិ�តវបនបេងកត
េ�យ�ចេធ�ករ េនះបនដូចជសត�ឥ នទី េនះ�នឹង�តវផទុះបំែបកជបំែណកតូច
ៗ។ េឃញេទ? �� ប ែកវនឹងផុសេចញមក ពី�� បរបស់� េហយ�នឹងធ� កចុ់ះ
មកដីវញិ។ �បកដ�ស់។ �មនិ�ចេ�ះ�មសត�ឥ នទីបនេទេ ទីខពស់។
�បសិនេប�ពយយម េធ�ដូចេនះភពលងងេ់ខ� របស់� នឹង�តវបនេធ�េ�យេឃញ
យ៉ងចបស់។ ��តឹម�តវ �ស់។ អនកមនិ�ចេនះេទ។

251 េហតុអ�ី?�មនិ�ចេមលេឃញដូចសត�ឥ នទី។ េតករល�អ�ីេប�ពយយមេ�ះ
ចូលកនុងទីខពស់ េហយមនិ�ចេមលេឃញអ�ីេ�ះពីទីខពស់េនះ? េហយ�បសិន
េប�ពយយមែក�ងេធ�ជសត�ឥ នទី េ�យេហរេ ទីខពស់ េនះ�នឹងខ� កង់ងឹតស�ុង
េហយកម៏និដឹងថ ��តវទីខពស់េនះេធ�អីែដរ េ�ពះ�ហួសពីែដនសមតថភពរបស់
�។ ��តឹម�តវេហយ។ �កំពុងែ�សកេទប ង េហយបន�េ េទ ត ប៉ុែន��គនែ់ត
និយយពកយមយួេ កន�់ថ �េកមងល�ិត ភពលងងេ់ខ� របស់�គឺ�តវបនេបក
សែម�ង។

និយយេ កនគ់តអ់ំពីករលុប�ងអំេពរបបកនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ រកឺ៏
�ពះអងគកលពីម�លិមញិ បចចុបបនន និងអស់កលបជនិចច រហូត—តេ  និង �បប់
ទី�ពះអងគ។ “េហតុអ�ីអូឥទបវូសូមចមំយួែភ�ត!” េឃញេទ? អូ �� បែកវរបស់�កំពុង
ធ� កចុ់ះមកេហយ។ េឃញេទ គត�់តវបនេធ�េ�យេ�ត េទប ងេហយពយករណ៏
កេ៏ដញ�រក�និយយភ�ដៃទកំពុងែ�សកនិយយបន�និង កំពុងរតចុ់ះេទប ង េល
កំ�ល។ មនិច ំបចព់យយមេធ��មេនះេទ េហតុអ�ី គឺេ�ពះគតច់បស់ថ គត់
នឹង�តវបនេធ� េ�យយល់ចបស់។
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កុំ�ល ��តវបនែតង�ងំ។ �តវេគ�ងំេទប ង។ ��ចេ�ះ។ ��ចេធ�
េ�យខ�ួន�មនលំនឹងេ េល�កសប៉ុែន�មនិ�ច…េ ទីខពស់េនះេទ។ េឃញ
េទ ��ចសីុ�កសពបន ប៉ុែន��មនិ�ចសីុ�ច�់សស់ៗបនេនះេទ។

�ខ� ក។់ ��ច�បឹងេ ខងេលបន ប៉ុែន��មនិដឹងថ�បនេធ�អ�ីេ ខងេល
េនះេទ។ េឃញ �ពះវ ិ ញ ណែដលចូលកនុង�ដូេចនះែដរដូចជេភ� ងែដលេធ�េ�យ�
ទទឹកប៉ុែន�មនិែមនទទឹកេនះេទ។ គឺ�នឹងផទុះេទប ង។ “អូ ខញុ ំមនិចងេ់ េទ អូ េទ ខញុ ំ
�គ ល់ឌុកទរ័ ចន ែដលេ�កបននិយយថ…” បទ េ ចុះ។ េឃញេទ? េ ចុះ
េបអនកចងេ់ ។
252 េទ ចំ�ំ �មនិែមនេកតមក រកឺប៏េងកតេទប ង រកឺ�៏តវបនកំណត�់សនេ�យ
ក� យជបក��ីបេភទេនះេទ។ ��ច…�គឺជ…�បែហលជេដម�កចឆម  ែដល
កំពុងែតដុះេលេដម�កច ប៉ុែន��មនិែមនដុះេចញពីឬសេនះេទ។ �គឺជអ�ីមយួែដល
េគបែនថមប៉ុេ�� ះ។ េហយេ េពលែដល�េទប ងេ ខពស់ កនុងនិកយរបស់ពួកេគ
ែដលពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ ពីកកំណតេ់ជគ�សន ែដលសំែដងេ�យ
េឃញេ�យ�ពះ េនះភពលងងេ់ខ� របស់ពួកេគ នឹង�តវបនេបក េ�យេឃញ
ចបស់។ “អូ ករទងំេនះ ឆព�ណ� រង�េី ពីេលកបលេយង េហយទងំអស់ អូ�ជ
គំនិតឆកួតគម ននយ័អីេ�ះ។” េឃញេទ? �តវបនេធ�េ�យេឃញ។
253 �មនិ�តវបនបេងកតេ�យេ កនទី់ខពស់េនះេទ។ ��ច�តឹមែតេមលេឃញ
កនុងែដនកំណតម់យួែដលនិកយ��កិតប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន� បនទ បពី់េនះមក �ខ� ក់
ដូចជសត��បេច វអ ច ឹងែដរ។ េហយករចំកួតរបស់�នឹងេលចេចញេទប ង។ េឃញ
េទ? េនះេហយ ជកែន�ងែដលសត�ឥ នទីពិត�បកដចុះមក េដមបសីុីចំណី។ បទ
េ�ក។ េនះជកែន�ងៃនេសចក�ីពិត ជឥ នទីែដល�តវបនេ�ជស�ងំេមល េឃញ
ខ�ួនឯងថ�ជអ�ី។ េ េពលែដល�មនិ�ចទទួលយកពកយេនះេទ ពួក� ដឹង
ចបស់ថ �គឺជនិកយៃនពពួកសត��ម តេហយ។
254 េហតុអ�ី េហតុអ�ីបនជ�មនិ�ចេ�ះបន? ពីេ�ពះ េមល! ថពួក�កំពុង
សីុេ េលអ� ី�កំពុងែតសីុចំណីេ េលនិកយែដលចស់ពុកផុយ។ េនះ�នឹង មនិ
—ែដលនិងមនិជំរញុរបូ�ងកយរបស់� �ពមទងំមនិ�ក�់កនុងភពសមរមយ ខង
�ពលឹងវ ិ ញ ណេនះេទ។ កនុងពកយដៃទេទ ត គឺជករេលក�េទប ងខពស់េ  េល
ភពខុសគន ៃននិកយ។ េឃញេទ? េឃញេទ ��គនែ់ត�តវបនចិ ច ឹមេ េល
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�កសពរលួយប៉ុេ�� ះ របូ�ងកយរបស់��តវបនបេងកតេចញពីភពគំរកេ់នះ
ឯង។ �មនិ�ចេទប ងេ េល ជកែន�ងែដលមន�ច�់សស់ៗ សំ�បែ់តឥ នទី េនះ
េទ។ �មនិ�ចេធ�ដូចេនះបនេនះេទ។ េឃញេទ?
255 ករេនះបនបង� ញចបស់កនុងគមពរីម៉ថយ ២៤:២៤។ �កំពុងេ�ត និង
េ�ះចុះេទប ងេ េល�កស ទទះ�� បរបស់� ែតេទះជយ៉ង�កេ៏�យ ក៏
� មនិ�ចេ�ះេទប ងបនខពស់េនះែដរ។ េឃញេទ? ��តឹម�តវ។ េឃញេទ �
មនិ�ចេ បនេនះេទ �មនិ�ចេ ខពស់លមម�គប�់គនេ់ដមបយីក�ច�់សស់
ៗ ែដលតំ�ងេ�យនំម៉នេនះបនេទ។ ��ច�គនែ់តសីុនំម៉នចស់ ែដល
ធ� កចុ់ះមកដីប៉ុេ�� ះ ែដលតំ�ងេ�យ�កសពពុករលួយ ែដលបន�� ប់
អស់ជេ�ចនសប� ហ៍ ជេ�ចនែខ រកឺជ៏ងែសសិបឆន កំន�ងេហយកថ៏បន �កង�ក់
ខ� ងំ�ស់។ ��ចសីុ�កសពទងំេនះ េ�តកអរេលគំនរទុកខអនកដៃទ និង
ែ�សកយំត�ូញែត�រ េហយបន�េ�ត និងេ�ះចុះេទប ងេទ ត េ�យពយយម េធ�
ដូចជសត�ឥ នទី។ េហយ�គិតថ ��តវបន�ងំេទប ងដូចសត�បក�អី ជ ឹង។

េហយ�គឺជ�បេភទៃនសត�ឥ នទីែដរ ែតគឺជ�ម ត។ េយងដឹងពីករេនះេហយ។
�ដឹងចបស់�ស់ថ។ �មនិ�ចេធ�េ�យដូចជសត�ឥ នទី ដអ៏�ច រយបនេនះ
េទ។ េឃញេទ? �មនិ�ចេធ�បនេនះេទ។ េទេ�ក។ របូ�ងកយ�មនិ�តវ
បន បេងកត�សីុបន�តឹម�កសពពុកផុយរលួយ ែដលេផ�ងពីឥ នទីែដល…បន
—សីុ �ច�់សស់ៗ ែដលជនំម៉នថមីៗ។ �គឺជអ�ីែដលេ�កលូធឺរបន និយយ
េ�កេវស�ី បននិយយ និងេ�កឌុកទរ័ ដូេចនះ-និង-ដូេចនះបននិយយែដរ។
ែត�មនិែមនជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វ �គីសទបនមនបនទូលសំ�បស់មយ័កលមយួ
េនះេទ។
256 េ�ះេ េយង េ ឥទបវូេនះ បិទ។ មន កែ់ដល�តវបនចកេ់�បង�ងំែដល
�ពះ នមថ“�ពះ�គីសទ” កនុងៃថងចុងេ�កយប៉ុែន�មនិែមនជ “�គែក�ងក� យនិងេ��
ែក�ងក� យ” េនះេទ។ ចំ�ំ អីករ៏េំភបេម�ះ៉! ឥទបវូេនះ ខញុ ំចងេ់�យអនកេ�ប បេធ ប
ករេនះមយួ េ�យ�រែតេយងគម នេពលេដមប�ីនខគមពរីេនះ គឺកនុងគមពរី ម៉ថយ
២៤:២៤ និងគមពរីធីម៉ូេធែខ�ទី២ ៣:៨។

គមពរីម៉ថយ ២៤:២៤ បននិយយថ េ ៃថងចុងេ�កយ េឃញេទ “នឹងមន
�ពះ�គីសទែក�ងក� យ” អនកទទួលេ�បង�ងំេក�ងក� យ “េ��៉ែក�ងក� យ ែដលនឹង
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�តវបន�ងំេទប ង�ពម ទងំ បង� ញទីសំគល់មយួចំនួននិងភពអ�ច រយរបស់�
ផងែដរ”ែដលករទងំេនះគឺ�សេដ ង—េបះបិទេ នឹង�ពះ�គីសទពិត�បកដ“េហយ
�ពិតជបំភន—់បំភន ់ េយងេ នឹង�ពះដពិ៏តែដរ។” ឥទបវូសូមកតច់ំ�ំកនុង
ករែដល�ទងក់ំពុង ែតមន បនទូល។

257 មកទីេនះប៉ុល េ ពីខងេ�កយគត ់ េហយបននិយយថ “ឥទបវូេនះ កនុង
ៃថងចុងេ�កយ នឹងមនមនុស�មកពី�សនជេ�ចន េឃញេទ មនទំរងជ់�ពះ។
េហយដឹកនំ ស�ីលងីេលង។ េហយបននមំនុស� េ ឆង យជមយួនឹងភពេ�ភ
លន ់និងេសចក�ីបង៉�បថន ទូទងំពីភពេ�ក។”

េហយពួកេគឆងល់ និងនិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់�ជស យក ស�ីទងំ
េនះ?” អូ សំ�បភ់ពល�បំផុត…ពួកេគ�គនែ់តេមល�មនិេឃញប៉ុេ�� ះ។

“ដឹកនំ ស�ីលងីេលង ែដលផទុកេ េ�យត��  េ�ភលនយ៉់ងសេមប ម” េជ ស
ឆង យពីេរ ងទងំេនះេ ឯ…ៃន…េឃញេទ “េហយដូចជ យ៉ែណស និង យ៉
មេ�បស…”

ម៉ថយ ២៤:២៤ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យ” ែក�ងក� យែដល�តវបនេ�ជស�ងំ
ែដលកំពុងែតេធ�ស ញ និងករអ�ច រយ េដមបបីំភនែ់ភនកមនុស�ចំេពះេសចក�ីពិត។

“ឥទបវូេនះដូចជយ៉មែណសនិងយ៉មេ�បស អតធ់ននិ់ងេ�កម៉ូេស ដូចេនះ
មនុស�េចេម� តទងំេនះ គំនិតេចេម� តែដលកំពុងែត�ពយបរមមណ៌ពី េសចក�ី
ជំេន ។” មនិែមនេជ “មយួ”េទ គឺជជំេន ។ “ជំេន ែតមយួ!”

“ជំេន ែតមយួ �ពះពិតែតមយួ និងក�ជមុជែតមយួ-…” អនកមនិ�ចទទួល
បនេទនូវ “ជំេន ែតមយួ” េ�យគម នករេជ េល “�ពះែតមយួ។” េហយអនកកម៏និ
�ចទទួលនូវ ក�ជមុជទឹកពីរដងេនះែដរ េហយកម៏និសំេ េ េលករទទួលនូវ
កនុង�ពះវរបិ� ម�ង �ពះ�ជបុ��ម�ង និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធម�ងែដរេនះេទ។ “គឺ
ទទួលែតម�ង” កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ ��តឹម�តវ�ស់។ េឃញេទ ករ�ជមុជ ទឹក
ែក�ងក� យ!

258 ចំ�ំ េ�ប បេធ បពួកេគជមយួគន េ ឥទបវូេនះេ េពលអនកេ ផទះ។
ចំ�ំ កនុងគមពរីម៉ថយ ២៤:២៤ ករមនបនទូលរបស់�ពះេយសូ៊វ េ�កប៉ុល
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២ធីម៉ូេថ៣:៨ េហយនិងគមពរីដៃទជេ�ចនេទ ត។ េហយឥទបវូេនះសូមេ�ប បេធ ប
គមពរីទងំេនះចុះ។
259 េហយបនទ បម់កសូម�កខ់គមពរីដៃទេទ តដូចជ លូក១៧:៣០ ម៉ទបគី៤។

“េ េពលែដល យ៉មែណស និងយ៉មេ�បស �ទ�ំទជមយួនឹងេ�កម៉ូេស”
ជពកយ ែដល�តវបន�ងំេទប ង ប ជ កៃ់នេពលេវ�មយួ “ដូេចនះបុរសទងំពីរ
នកេ់នះ” មនិែមនែតមន កេ់នះេទ គឺ“ពីរនក”់ ែដលមន ក់ៗ �តវបន�ងំេទប ង“េដមប ី
េ�យ បដិេសដេសចក�ីពិត។”
260 “�ល់ែតៃថងែដលកូនមនុស��តវបនបង� ញេ�យេឃញចបស់។” កនុងគមពរី
វវិរណៈ ១០:១—៧ សូម�ន�េ េពលែដលអនក�តទបបេ់ ផទះវញិ “�ររបស់
េទវ�ទី៧ ជករេបក���ថក៌ំបងំ។” េត�ជអ�ី? មនិែមនជជេទវ�ែដលេកត
េចញ ពីមនុស�េនះេទ េហយ�ររបស់េទវ�េនះបនបង� ញពីកូនមនុស�។
េតអនក �ចេឃញពីភពែចក�ចគ់ន េទឥទបវូេនះ? ��កដូ់ចជពីបកបន�ិច
ស�មបអ់នក អនកេឃញេទ។ មនិែមនជកូនរបស់មនុស�េទ បែ៉ន�គតគឺ់ជេទវ�
ទី៧ េហយកជ៏ អនកន�ំរទី៧ែដរ ែដលបង� ញ�ធរណៈយ៉ងចបស់ពីកូន
មនុស�ពីេ�ពះ�ទង ់បនចកេចញពីសំបកេហយ។ គតម់និ�ចេរ បចំ�បនេនះ
េទ។ �ជភគ ល�ិតតូចៗ ៃនខ�ួនរបស់�ម�ងេទ ត។

“េហយេ កនុងៃថងេនះ យ៉មែណស និងយ៉មេ�បស នឹង�ទ�ំទ” េហយែដល
មន ក់ៗ ែដល�តវបន�ងំេទប ង (េធ�េ�យអនកេជ  េហយនិងអនកមនិេជ  �កមជំុនុំ
ផ�ូវករនិង�កមជំុនុំេពនទីកុស�) បនេ�កកឈរេទប ង�បឆងំជមយួនឹងភគ ល�ិត
តូច ៃនេសចក�ីពិត។ “ប៉ុែន�ទុកេ�យពួកេគែតឯងចុះេ�ពះភពលី�របស់ពួកេគ
នឹង �តវបង� ញេ�យ េឃញចបស់�មរយះអ�ី ែដលពួកេគខំ�បឹងេធ�េនះ េហយ។”
េឃញេទ? ឥទបវូអនកបនយល់េហយេ ? [�កមជំនំុែ�សកថ “�ែមន៉។”—Ed]
261 វវិរណៈ១០ បននិយយថ“េ កនុងៃថង ែដលលឺសំេលងរបស់េទវ�ទី៧។”
ឥទបវូេនះចូរចងច ំ ទី�បពំី និង�យុកលៃន�កមជុំនុំេ ឌីេស។ “សូរសំេលង
ៃនេទវ�េនះ” េ េពលែដល�កមជុំនុំចស់ចិត�ចស់គំនិត �តវបនប ចបក់រ
�កេ់ឈម ះ េហយកប៏នក� យជ�កមជុំនំុែដលចស់ទុំ េ េពល��តវបនប ចប់
កេរ បចំចតែ់ចង នូវនិកយេពនទីកុស�របស់� និង េ េពលែដលអនកន�ំរ
េ កន…់
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េតអនកន�ំរនីមយួៗជអ�ីេ ? េតម៉ទីនលូទរ័គឺជអ�ី? ករស�ីបេនទ សមយួ
េ កននិ់កយ កតូលិក។ េតេវស�ីជអ�ី? ករស�ីបេនទ សេ កនព់ួកេគែដល
ជនិកយលូេធេរ ន។ េតេពនទីកុស�ជអ�ី? ជករស�ីបេនទ សចំេពះអនកដៃទ
ឯេទ ត។ េតជីវតិបនេ ឯ�ឥទបវូេនះ? គឺបនេ ឆង យពីករចតែ់ចងេហយ។
គឺគម នសំបកអ�ីេទ តេទ �គឺជភគល�ិតតូច។ េត�ជអ�ី? ជករស�ីបេនទ សចំេពះ
េពនទីកុស� េឃញេទ េដមបបីំេពញបទគមពរីៃនេពលកំណតេ់នះ។ េឃញេទ?
262 ចំ�ំ េរ ង�ល់ៃថងេ េពលអនកន�ំរ…មនិែមនេ េពលែដលគត់
ចបេ់ផ�ម េល ប៉ុែន� គឺេ េពលែដលគត ់ បនចបេ់ផ�ម�បកស ពី�ររបស់
គត។់ េឃញ េទ? ករទញេលកដំបូង ជករេ�បសេ�យជ េហយករទញ
េលកទី២ ជករែថ�ងទំនយទុក�ពមទងំករទញេលកទី៣ គឺជករេបកសំែដង
�ពះបនទូល ជករបង� ញនូវ�ល់�ថក៌ំបងំ។ គម នេទ តេនះេទ គឺ�គម នអនក�
ខពស់ កនុងករបង� ញនូវ�ពះបនទូល ជងេ��េនះេទ។ ប៉ុែន��មនែតផ�ូវមយួគត់
ែដល េ���ចបង� ញេ�យេឃញចបស់បនេនះ គឺេ�យ�ពះបនទូល។ េហយ
សូមចកំរទញទី៣ គឺជករេបកនូវ��ទងំ�បពីំរ េដមបបីង� ញករពិតែដល�តវ
បន �កក់ំបងំយ៉ងជិតេ កនុង�ពះបនទូល។ េតអនកេឃញេហយរេឺ ? [�កមជំនំុ
ែ�សកថ “�ែមន៉។”—Ed]

េហយបនទ បម់ក េ កនុងៃថងេនះ េ េពលែដលករទងំេនះបនេកតេទប ង
យ៉មែណស និងយ៉មេ�បស ែដលជជនែក�ងក� យេនះ នឹងេចញមកម�ង េទ ត។
ដូចជពួកេគធ� បប់នេធ�ករលបងល េ�កម៉ូេសេចញមកជមយួនឹង�ពះបនទូល
េដម េ�យ�បកស�បបថ់ ពួកេគទងំពីរ េនះេចញមកេដមបេីបក បេ ឆ ត
េទ។ �ពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ ឥទបវូអនកេឃញអ�ីែដលសំែដងកនុង គមពរី ម៉ថយ
២៤:២៤េហយរេឺ ? េឃញេទចំេពះមនុស�ែដល�តវ�ងំេ�យមន េទប ង!
263 ឥទបវូេនះ មនបីចំនុចែដលេយងនឹងនិយយ មុនេពលប ចប។់ េនះែនគឺ�។
ខញុ ំចងេ់�យអនក�� បេ់�យជិតបន�ិច ឥទបវូេនះខណះេពលែដលេយងេ ជិតគន ។
បីចំនុចសូមច ំ បីចំនុចែដល�តវបនបំេពញ។ បីចំនុច�កប់ង� ញេ ចំេពះមុខ
អនកេពលេនះ។
264 ទីមយួ។ ពិភពេ�កគឺសថិតកនុងលកខខណ� កនុងទី�កងសូដុម។ �ពះេយសូ៊វបន
និយយថ�នឹងេកតេទប ង។ សូមេមលឥរយិបទខុសឆគងៃនេភទ ដូចជមនុស�
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�សីពយយមេធ�ដូចមនុស��បស ឯមនុស��បសពយយមេធ�ដូចមនុស��សី ញិុញក់
គំរកេ់�ម គេ�គក េថក-ទបវ ិ ញ ណ-��កកចូ់លេហយអតដឹ់ងខយល់អ�ីទងំអស់។
�ពះគមពរីបននិយយថ�នឹងេកតេទប ង េហយ�នឹងេកតេ េលែផនដីេនះែដរ។

265 ទីពីរ។ �គឺសថិតកនុងេពលកំណតេ់នះ េយងេ �មខគមពរីែដលេ ទីេនះ
ែដល យ៉ែណស និងយ៉មេ�បស បនេលចេចញមក។ ទី២។

266 ទីបី។ �កស៏ថិតកនុងេពលកំណតេ់នះែដរ ែដលកូនមនុស�នឹង�តវបនបង� ញ
េ�យ េឃញចបស់។

267 េនះគឺជអនកេជ របស់អនក ករបេងកតអនកេជ របស់អនកេហយនឹងអនកេធ�ជ—េជ
របស់អនក។ េនះគឺជ�ពះបនទូលដពិ៏តែដលបង� ញេចញេ  បង� ញនូវភពជក់
ែស�ង េនះគឺជករបេងកតអនកេជ  ែដលកំពុងែតសែម�ងជ� និងមនអនកមនិេជ
ែដលកំពុងែតបដិេសដ�គបយ៉់ង។

ប៉ុែន� �គួរែតជពន�ឺៃនេពល�ង ច េ�ប បេដមប ី
សរេសរតំេកងអនកនឹងរកុរកយ៉ងពិតព�បកដ។ (េត�តវ

េទ?)

ជតិកំពុងបំែបក អុី��ែអលកំពុងែតេ�កកេទប ង
ជស ញ ែដលគមពរីបនទយទុក
េហយេលខេរ ងៃថងរបស់�សនដ៌ៃ៏ទ (ទី�កងសូដំុ) ជមយួ

នឹងេសចក�ីបំផ� ញ ែដល�តវបន�កក់�មតិ
�តទបបម់កអូ �តវបនេធ�េ�យបតេ់ ចំេពះខ�ួនរបស់

អនក។

ៃថងៃនកររេំ�ះមនុស�េចញពីបប ជិតមកដល់េហយចិត�
របស់មនុស�កំពុង ធ� កចុ់ះកនុងេសចក�ីភយ័ ខ� ច
ែតសូមេពញេ�យវ ិ ញ ណៃន�ពះ េធ�េ�យចេងក ង របស់

អនកបនភ��ឺ� ត (ដូេចនះ អនក�ចេមលេឃញនូវ�ពះបនទូល
ពីេពលេវ� កំណត)់

េមលេ េល េសចក�ីសេ ងគ ះជិតមកដល់េហយ!
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េ��ែក�ងក� យ កំពុងែតកុហក (ពួកេគបននិយយថពួក
េគនឹងេ ទីេនះ គឺជអនកែដល�តវបន ចកេ់�បង�ងំ)
ែតេសចក�ីពិត របស់�ពះគឺពួកេគបដិេសដេចលេ វញិ
េទះបី

ជ�ទងគឺ់ជ�ពះដពិ៏ត របស់េយង។

ែតពួកេគមនិេជ េនះេទ េហយេនះគឺជអ�ី ែដល�ពះគមពរីបន ទយទុកមុនរចួ
េហយ។ េហយេនះឯង�េកតេទប ងជករពិត។ ែមន!

សំ�បេ់យង �តវែតេដរ�ម រេឺ កែន�ង�ែដលពួក�វក័
ពិតបនេ ។ (ពន�ឺដូចគន ! “េហយ�� រេទប ងវញិនូវជំេន
របស់ឪពុកចំេពះកូន”)

ៃថងរបស់ េសចក�ីសេ ងគ ះគឺជិតមក ដល់េហយ ជិតែមនែទន
េហយ។ ៃថងៃនកររេំ�ះមនុស� េចញពីបបជិតមកដល់

េហយ ចិត�របស់មនុស�កំពុងធ� កចុ់ះ កនុងេសចក�ី
ភយ័ខ� ច (ពិភពេ�កកំពុងែត ធ� កចុ់ះ)

អូ សូមេពញេ�យវ ិ ញ ណ ៃន�ពះេធ�េ�យចេងក ងរបស់អនក
បនភ��ឺ� ត

េមលេ េល េសចក�ីសេ ងគ ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ។

េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំែ�សកថ “�ែមន៉។”—Ed] សូមេ�យ េយង េ�ន
កបលចុះ។

268 េចញមកកនុងទឹកដីែដលជកែន�ង�រេនះកំពុងេ  គឺពីេឆនសមុ�ទខងេកត
េ កនខ់ងលិច ពីកលីហ�ញ៉ េ កនទ់ី�កងញូ៉វយក៉ ចុះេ�កមេ កនុងខង
តបងូ េហយេទប ងចុះេ ទិសខងេជង �ពមទងំេចញេ កនុងេបសកកមម េហយ
េ  កែន�ង�ែដល�េ កេ៏�យ ក�៏សថិតេ កនុងទីសករៈបូជ។ េយង�ក។
េយង គម នករអ�ច រយេនះករធំេនះវតថុែដល�សស់បំ�ពងេនះ េហយនិង ករប ច ំង
ទូរ ទស�នេ៍នះេទ។ េយង�គនែ់ត�ចពយយមេធ�អ�ី ែដលេយង�ច ប៉ុេ�� ះ។
“ប៉ុែន� ករទងំអស់េនះែដលឪពុកខញុ ំបនេ�យ នឹងមកជឆប់ៗ ។”
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269 ឥទបវូេនះខញុ ំចងេ់�យអនកដឹងថេនះជកពិត េហយចំេពះអនក ែដល�� ប់
កែសតេនះ។ អនក�បែហលជទទួលបនគំនិត េហយគិតពីអ�ីែដលខញុ ំបនកំពុងែត
ពយយមនិយយអំពីខ�ួនរបស់ខញុ ំ ឈរេលករេនះស�មបខ់ញុ ំ គឺខញុ ំបនកំពុង ែតេវច
ខចប�់រេនះ។ ខញុ ំគម នអ�ីេដមបេីធ�េទ តេទជមយួ� ជជងករគម នអ�ីេ�ះ គឺគម ន
អ�ីជជងសំេលងេនះេទ។ េហយសំេលងរបស់ខញុ ំ េទះបីជ�បឆងំេ  នឹងករ
កតក់�ី�បេសរជងេនះរបស់ខញុ ំកេ៏�យ កខ៏ញុ ំចងេ់ធ�ជអនក�កអ់ងគបែ់ដរ។ ប៉ុែន��គឺជ
បំណង�បថន របស់ឪពុកខញុ ំ ែដលខញុ ំ�បកសថ ខញុ ំនឹងេធ��ជមយួនឹង ករេប�ជញ ចិត�
េដមបេីធ��េ�យបន។

ខញុ ំមនិែមនជមន ក ់ ែដលបនបង� ញខ�ួនខងេ�កមេនះ កនុងទេន�េនះេទ ែត
ខញុ ំ ជមន កែ់ដលកំពុងែតឈរេ ទីេនះ េពលែដលគតប់ង� ញខ�ួន។ ខញុ ំកម៏និែមន
ជ មន កែ់ដលបនេធ�ករទងំេនះ និងែថ�ងទំនយនូវអ�ីែដលេកតេទប ងយ៉ងល�
ដូេចនះ ែដរ ខញុ ំគឺជមន កគ់តែ់ដលបនេ ែកបរគតេ់ េពលែដលេធ��។ ខញុ ំ�គនែ់ត
ជសំេលង១ប៉ុេ�� ះែដល�ទង ់ បនេ�បេដមបនិីយយ។ �មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំ
បនដឹងេនះេទែតជអ�ីែដលខញុ ំបនចុះចូលខ�ួនរបស់ខញុ ំចំេពះអ�ី ែដល�ទងប់ន
មនបនទូល។ �មនិែមនជខញុ ំ េនះេទ �កម៏និែមនជេទវ�ទី៧ េទ េទ �គឺជ
ករេបកសែម�ងពីបុ�តមនុស�។ �មនិែមនជេទវ� ជ�រ ែត�ជ�ថក៌ំបងំ
ែដល�ពះជមច ស់ បនេបកបង� ញ។ �មនិែមនជមនុស� ែត�គឺជ�ពះ។ េទវ�
មនិែមនជកូន របស់មនុស�េនះេទ ែត�ទងជ់អនកន�ំរពីរបស់កូនមនុស�។ កូន
មនុស�េ  េពលេនះគឺជ�ពះ�គីសទ េហយគឺជមន ក ់ ែដលជួយេ�យអនកកំពុងែត
ទទួលបន នូវភពេជគជយ័កនុងជិវតិរបស់អនក។ អនក មនិែមនកំពុងែតទទួលបន
េជគជយ័ េ�យ �រែតមនុស�េនះេទ ពកយរបស់មនុស�នឹងប�ជយ័ េហយក៏
មនិ�ចជួយ អ�ីដល់អនកែដរ។ ប៉ុែន� អនកកំពុងែតទទួលបនេជគជយ័ េ�យ�រែត
របូកយ-ដ ៏ឧត�មែដលមនិេចះ�បលែ�ប និងមនិេចះកុហករបស់កូនមនុស�។

270 �បសិនេបអនក មនិបនចំែអតេពញនូវ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល េដមបជីួយេ�យ
អនកមនកំ�ំងេដមបេី�ះេ  ពីេល�គបទ់ងំនិកយេហយនិងអ�ីៗទងំអស់ កនុង
ែផនដីេនះេនះេទ អ ច ឹង េតអនកចងេ់ធ��ឥទបវូេនះេទ កំទបងុេពលែដលេយងអធិ
�� ន?



94 �ពះបនទូលជសេម�ង

271 ឱ�ពះបិ� េនះជករលំបកមយួ។ �មនិែមនជភពងយ�សល ស�មប់
មនុស�ដូចទូលបងគំទងំអស់គន  កនុងករេធ�ករេនះ។ និងេដមបេី�យ�ចយល់
�គប ់ យ៉ងេនះបនេទ។ េហយខញុ ំអធិ�� នេ កន�់ពះជមច ស់ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ សូមកុំេ�យ�ជករយល់�ចទប។ំ ែតសូមេ�យេ  កនុងពន�ឺៃន�ពះបនទូល
របស់ផង�ទង ់មនុស��ចេដរេ មុខបន។
272 េហយ �ពះបិ� ទូលបងគំពិតជមនិដឹងថ េតអនក�ខ�ះែដល�តវបនេ�ជស
េទប ងេនះេទប យ កនុងករយល់ដឹងរបស់ទូលបងគំ។ ទូលបងគំមនិ�ចដឹងបនេទថ
េតេពល�េទប�ពះអងគយងមកជេលកទីពីរេនះេទ។ ែត ទូលបងគំដឹង�មរយះ
�ពះបនទូល�ទងថ់េបមនអនក�បបពី់ករយងមករបស់ផង�ទងេ់នះជេសចក�ី មនិ
ពិតេនះេទេ�ពះនឹងគម នអនក�ដឹងបនេនះេទប យពីករយងមករបស់�ទង។់

េ�កម៉ូេស�គនែ់តបេ�� យ�មពួកេគេ  េ�ពះគត ់ មនិ�ចេធ�អ�ីបន
ទងំអស់កនុងប � េនះ។ គត�់គនែ់ត �ចនិយយពីអ�ី ែដលអនកបនកំពុងែត
និយយ។ �ទងប់ន�បបគ់តេ់�យេ ៃច េហយបនទ បម់កពួក េគបនេ
ពួក�ែមន។ �ទង�់បបគ់តេ់�យែ�បទឹកេ ជឈម េហយបនទ បម់កពួកេគ
បនេធ��ែមន។ ម៉ូេស�គនែ់តជអនកយក�េចញ េ ប៉ុេ�� ះ។ �ពះបនទូលេ�យ
�ពះបនទូល ដូចជអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូល ប៉ុែន�បនទ បម់ក�ទងប់នេធ�ជ
មនុស�មន កែ់ដលេធ�េ�យភពលងងេ់ខ�  �តវបនបង� ញចបស់។
273 ឥទបវូេនះបិ�េអយ �ទងគឺ់ជ�ពះដពិ៏តរហូតមកដល់េពលេនះ។ ពកយដូចគន
និយយថ ករេនះនឹងេកតេទប ងេ ៃថងចុងេ�កយ។ មនមនុស�េ�ម ះ�តងជ់
េ�ចន ដូចអ�ីែដលេយងបននិយយកលពីៃថង�ទិតយមុនថ ក�កៃ់ដេ កន់
ហិបស ញ េ េលរេទះថមី េហយមនិែមនជ�ម  របស់ពួកេលវ ី ែដលបនធ� កក់នុង
េសចក�ី�� ប។់ “�� បក់នុងអំេពរបប និងករេធ�ខុសចបប”់ ជករ�បែកកែដល
�បឆងំនឹងសតិសមបជ ញ ៈរបស់ពួកេគ។
274 មនអនកដឹកនជំេ�ចនបនចតែ់ចង�ម កនុងករសិក�របស់គត ់ �ន�ពះ
បនទូលេនះ េហយប�ូរទំពរ័េ�យបនេល ន េដមបរីក�ពីករបន�ឺសំេលងលឺៗ និង
េ�យដឹងថ គតនឹ់ងបតប់ងជំ់ហរកនុងសងគមជ�ធរណៈ ជមយួនឹង�កមជំុនំុ
របស់ពួកគត�់ពមទងំនិកយេផ�ងៗ របស់គតែ់ដរ។ �ពះនឹងជួយេយងមនិេ�យ
េធ�ករទងំេនះជ�ចខ់ត!
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275 សូមសំ�តដួងចិត�របស់េយងខញុ ំ �ពះជមច ស់េអយ ពីភពកខ�កទ់ងំទបយ
ៃនេ�កកីយេ៍នះ។ �ពះជមច ស់េអយខញុ ំបនេ�ត មរចួេ�សចស�មបក់រសម� ត។
ខញុ ំកប៏នឈររចួជេ�សចជមយួនឹង�កមជំុនុំេនះ �ពមទងំ�គបក់រ�� ប ់ និង�គប់
គន ែដលកំពុងែត�� ប ់ករចក�់មកែសតេនះ។ ខញុ ំឈរ�ពះជមច ស់េអយ េហយ
េសនរសំុសំ�បក់រ�ងសំ�ត។ �ពះជមច ស់សូមយកខញុ ំេ ផទះរបស់ ជង សមូន
េហយបំែបកខញុ ំ េហយសូនខញុ ំ�រជថមីេ�យេ ជអនកបំេរ  ែដលេ�ម ះ�តង ់ មន ក់
សំ�បព់ន័ធកិចចរបស់ផង�ទង។់

សំ�ប�់ទង ់ �ពះជមច ស់េអយ �ពះេយសូ៊វ�គីសទេអយ“ទូលបងគំជមនុស�ែដល
មនបបូរមតម់និ�� ត” ដូចជេ�កេអ�យបនយំេ�កថ “ករ�ន កេ់ ជ
មយួមនុស�ែដលមនបបូរមតម់និ�� ត េហយករទុកខេ�កេនះគឺជខញុ ំ ែដល
ខញុ ំ េមលេឃញថ ករប ជ កេ់�យេឃញរបស់�ពះ កំពុងែតបង� ញេ�យេឃញ
ចបស់” ដូចជេ�កេអ�យបនេឃញេទវ� េ កនុង�ពះវ�ិរដូេចន ះែដរ។ ខញុ ំ
េឃញករប ចបៃ់នេពលេវ� �ពះជមច ស់េអយ េហយទុកខេ�កេនះ គឺជខញុ ំ
េហយនិង�គ�រខញុ ំ េហយ�ពមទងំ�បជ� ស�របស់ខញុ ំផងែដរ។ អូ �ពះដអ៏ស់កលប
ជនិចចសូម�កេ់សចក�ីេម�� ករ�ុមកេលទូលបងគំ។ ខញុ ំេធ�ករត�៉េនះសំ�បខ់�ួនខញុ ំ
និង�បជ� ស�របស់ខញុ ំ។ សូមកុំេ�យេយងទងំអស់�� បជ់មយួពួកមនុស� ែដល
មនិេជ េនះេទប យ ែតសូមេ�យេយងបនរស់ជមយួ នឹងអស់អនកែដលេជ វញិ។

276 �គបទ់ងំនិកយ �ពះជមច ស់េអយ �គបទ់ងំមនុស��បស រមឺនុស��សី…
ខញុ ំ មនិ�ចសំុេ�យ�ទង�់បទនពរសំ�បនិ់កយេនះេទ េ េពលែដលខញុ ំដឹងថ
�ទង ់�បឆងំនិងនិកយទងំេនះ។ ែតខញុ ំ�ច�គនែ់តនិយយបនថ �ពះជមច ស់
�បសិនេបមនេច ម�ជរបស់�ទង ់េចញកនុងចំេ�មពួកេគ �បែហលជពួកេគ
�� បក់ែសតេនះ។ សូមេ�យពួកេគបន�� ប�់ �ពះជមច ស់េអយ េហយយល់
ជមយួនឹងករយល់ ែដល�ពះនឹងផ�ល់េ�យពួកេគ។ សូមេ�យពួកេគនឹងេចញ
មកេហយទទួល�ទង។់ សូមេ�យពួកេគនឹងមនិ�តវបំភន ់ េ�យភពលងិតលងង់
េហយនិងវបបធមៃ៌នសមយ័េនះ។ សូមេ�យពួកេគ កុំពយយមទទួលទនអ�ីែដល
…រកឺ�៏ជ�កសពកនុងៃថងដៃទេទ ត។ េហយ សូមេ�យពួកេគទទួលយក�ពះ
បនទូល។
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�គឺជវធីិមយួែដលពួកផរសីុី បនឆក ង�ទង ់ �ពះជមច ស់េអយ។ ពួកេគ�តវ
បនកំពុងែតយក�កសពៃនសមយ័របស់ម៉ូេស េហយពយយមសបបយរកី�យ
ចំេពះករេនះផងែដរ បនទ បម់ក�ទងប់នេ�យនូវ�បេភទមយួ កនុងទីេ�រ�ថ ន
ៃននំម៉នថមីៗជេរ ង�ល់យប ់ ែដលមននយ័ថជំនននី់មយួៗ។ �គឺជកែន�ង
ែដលពួកេគប�ជយ័។ �បនបំពុលពួកេគ សំ�បព់ួកេគេ�ពះែតបរេិភគ��រ
មនិ�� ត។

េហយខងវ ិ ញ ណវញិ �េធ�ដូចគន ែដរសំ�បប់ចចុបបននេនះ សំ�បព់ួកេគខង
វ ិ ញ ណ ជមយួនឹងករចុះចូលេ និកយមយួ។

សូមជួយពួកេយង �ពះអងគេអយ។ �ទងំេនះគឺសថិតេ កនុង�ពះហសថ�ទង់
េហយ។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

277 ជមយួនឹងកេ�នកបលចុះ េយងនឹងេ�ច ង ទងំអស់គន កំទបងុេពលែដល
អនកេធ�ករសេ�មចចិត�។ េតអនកនឹងេធ�ករទងំេនះរេឺទ?

ខញុ ំបនលឺ�ពះ-…(េហយ�ទងជ់�ពះបនទូល)…-សេ ងគ ះ ខញុ ំ
េ  ខញុ ំ�ចលឺ…

“អូ ខញុ ំឆងល់យូរេហយ ប៉ុែន�ពិត�បកដ�ស់ឥទបវូេនះខញុ ំលឺ�ទង ់ ‘�ទងប់ន
សណ�ិ តកនុងខញុ ំទងំ�សង េហយ�ទងក់ំពុងែត�វរកេដមប�ី�ស់េ ជីវតិខញុ ំ’ លឺេទ
‘ចូរយកេឈឆក ងរបស់អនកេហយមក�មខញុ ំជេរ ង�ល់ៃថង។’ ‘េអ េទះបីជខញុ ំ�តវ
ឆ�ងកតភ់នៃំនម�បេ់សចក�ី�� បក់េ៏�យ កគ៏ងែ់តមនិខ� ចេសចក�ី��កក�់េទប យ
ទីមន�លេ ម េខ វខចី េហយេ ែកបរមតទឹ់កែដលហូរេ�គ នៗ។’”

េហយជកែន�ងែដល�ទងន់ខំញុ ំ ខញុ ំ…

“�ពះជមច ស់ខញុ ំេឃញ ភពលងងេ់ខ� របស់មនុស� ែដលលងក់នុង�ទឹស�ីរបស់
និកយ�សន។ ខញុ ំេឃញពីភពេ�កទងំមូល បនរកីដុះ�លកនុង�ល
ទងំេនះ។ រកុខជតិឥត�បេយជនដុ៏ះេចញ�គបក់ែន�ង។ ប៉ុែន�កែន�ងអនក�ទងន់ទូំល
បងគំេ ឥទបវូេនះ ឪ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំនឹងដូចជពួកេគកនុងគមពរី កិចចករ
១៩ ‘េ េពលែដលពួកេគបនលឺពីករេនះ ពួកេគបនទទួលកត�់ជមុជទឹក�រ
ជថមី កនុង �ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ’។”
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…�ម (“ខញុ ំបនេ �មចំែណកផ�ូវខ�ះ �ពះជមច ស់េអយ
�គប�់គនេ់ដមប ីទទួលយក�ទង។់”)

េហយឥទបវូេនះខញុ ំនឹងេ ជមយួ�ទង�់គបទ់ងំផ�ូវរបស់
�ទង។់

[បង�បន� ំកំពុងបន�ឺសំេលងហុឺៗ េ កែន�ងែដល�ទងន់ខំញុ ំ—Ed]។

278 �ពះអងគមច ស់ៃនទូលបងគំេអយ ខញុ ំេជ ថករទងំេនះពិតជេចញពីដួងចិត�ៃន
ទូលបងគំពិតែមន។ េហយខញុ ំកេ៏ជ ថករេនះក�៏ផុសេចញពីដួងចិត�របស់អនក�គប់
គន ែដលកំពុងែតេ�ច ងេ ទីេនះែដរ �បែហលជមនមនុស�ជេ�ចននឹងលឺពី ក
ែសតសំេលងេនះ ែដលមនិែមនជបចចុបបនន រកឺ�៏� បឥ់ទបវូេនះេនះេទ។ �បែហល
ជេយងកំពុងែតមនឆនទះ �ពះជមច ស់េអយ េ�យមនិគិតពីកំៃរ។ និយយថ
“ដូចជបុរសមន កក់ំពុងេ ជួបនឹងទ�៊នដៃទ េយធមន ក ់ េស�ចមយួអងគ ដំបូង
គត�់កចុ់ះេហយ�ប ់ េតគត�់ចេធ�អ ច ឹងបនែដរេទ េតគត�់ចេបះបងអ់�ីៗ
េ េលែផនដីេនះបនេទ? េតអនក�ចេបះបងេ់ចលបនេទ េ�យចូលរមួពល
ទព័ ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េដរេ ជមយួនឹងទ�៊នរបស់�ទង ់ �ពមគន
េហយេ�ះេ  ជមយួនឹងពពួកឥ នទីរបស់�ទងរ់េឺទ?” សូមថ� យករទងំ េនះកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

279 េតអនកេជ រេឺទ? េតអនកទទួល�ទងេ់ទ? �តឹម�តវេហយ។ េយងនឹងជួបអនក ម�ង
េទ តេ ទីេនះយបេ់នះ ខញុ ំេជ េនះជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះែដរ។ េតអនកេជ ថ ករ
ទងំេនះនឹងក� យជករពិតេទ? [�កមជំនុំែ�សកថ “�ែមន៉”—Ed] េត�ចបស់
�គប ់�គនរ់េឺទ? [“�ែមន៉”]។

ចូរនយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
ឱអនកមនចិត��ពយលំបក
នមេនះនឹងចំេរ នឲយចិត�ធូ
ចូរនយំកជមយួដ�ប-…

ឥទបវូេនះ សូមចបៃ់ដជមយួនឹងអនកែដលេ ែកបរអនក
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នមវេិសស នម�បេសរ!
គឺជទីសងឃមឹដល់មនុស�
នមវេិសស នម�បេសរ!
គឺជទីសងឃមឹដល់មនុស�។

កលេយងខញុ ំ�ចកេ�កិយេហយ
េនះនឹង�កបចុះថ� យបងគំ
សរេស�ពះនមឥតឈបេ់ឡយ…(�ទងគឺ់ជ�ពះ)
េពលដំេណ រេយងបនប ចប់

នមវេិសស នម�បេសរ នម�បេសរ! នម�បេសរ!
គឺជទីសងឃមឹដល់មនុស�
នមវេិសស នម�បេសរ!
ជ�ពះនមៃន�ពះដរ៏ស់។

280 ខញុ ំសនមតថ់អនកដឹកនទំងំអស់ �តវបនេធ�េ�យយល់នូវករទទួល�គ ល់ន
�ពឹកេនះ។

េ េពលែដលមនុស�មន កអ់ធិ�� ន�គបស់ប� ហ៏េនះ កំពុងឆងល់អ�ី កំពុង
េមលបទគមពរីេនះ េហយកំពុងែតឈរេ ចំេពះមុខអនក។ “េហយបង� ញភពទុកខ
េ�កមកេលខញុ ំ” េ�កប៉ុលបននិយយថ “េបខញុ ំមនិផ�យេចញនូវ�ពះបនទូល
េទេនះ។” េ ឯចុងផ�ូវរបស់គត ់គតប់ននិយយ “ខញុ ំមនិបនេគចេចញ េដមប�ីប
កសេ កនអ់នកពីឱ�ទរបស់�ពះ ែដលបន�បគល់មកកនខ់ញុ ំេនះេទ។”
281 ខញុ ំេភ�ចអ�ីមយួេដមបនឹីងចំ�ំវតថុមយួចំនួន ដូចជករេ�យអំេ�យ និងករ
ឧទទិសដល់កូនេកមង។

ប៊លីលីបននិយយថ េ កនុងៃថងដៃទេទ ត មនុស�មន កម់កបននិយយ
ថ“ខញុ ំបនមកទីេនះអស់២ឆន េំហយ សូមទទួលកូនរបស់ខញុ ំែដល�តវបនឧទទិស”។

ប៊លីលីបននិយយថ “កុំគិត��កកពី់ករេនះ។ ខញុ ំមនកូនមន កម់ន�យុ
១ឆន េំហយ គតម់និទនប់ន�តវេគឧទទិសដល់េ េទប យេទ។ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់ត
រងច់គំតរ់ហូតដល់គតេ់ពញវយ័�គប�់គន ់ េដមប�ីចឈរេដរេ�យខ�ួនឯងបន
�មខញុ ំ�ម ន។”
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282 ដូេចនះេយងរកបង�បស�សី �មនិែមនេទ—�មនិែមនេទ េឃញេទ ខញុ ំ…វតថុមយួ
េយងគួរែតថ� យកូនរបស់េយង។

េយងគួរែត�ជមុជទឹកេ�យ�គបគ់ន ។ �មនករផគតផ់គង ់ េនះគឺជទឹក។ េប
អនក មនិទនប់ន�ជមុជទឹកេ េទប យេទេនះ េតមនអ�ីមក��ងំអនក? េនះគឺជ
ទឹក។ សូមមកឥទបវូេនះមក។ កុំចរំហូតដល់យបេ់នះេទប យ មកឥទបវូេនះមក។
មន មនុស�មន កក់ំពុងឈរេ ទីេនះ នឹងច�ំជមុជទឹកេ�យ�គបគ់ន េពលេគដឹង
កំហុស េហយលនត់ួរអំេពរបបរបស់ពួកេគ។ �បសិនេប អនក�តវបន�ជមុជទឹក
�បសិ់ប ដងកេ៏�យ ពួកេគនឹង�ជមុជទឹកេ�យអនក កនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េដមបអីត ់េទសកររលំងអំេពរបបរបស់អនក។ េឃញេទ? េយងគឺជអនកទងំេនះ
នឹងឯង។
283 ប៉ុែន�េឃញេទ �រេនះគឺសថិតេ េលចិត�របស់គន ។ ខញុ ំ�តវែតយក�េចញ។
ទងំេនះ េហយជេគលបំណងែតមយួគតរ់បស់ខញុ ំ ថ�ីេបអ�ីែដល�បពនធខញុ ំនិយយ
កូនខញុ ំនិយយ �គគង� លខញុ ំនិយយ េហយនឹងអ�ីៗរបស់ខញុ ំកេ៏�យនិយយ គឺជ
�ពះជមច ស់របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�តវែតយក�េចញមក។ ទងំេនះេហយជេគលបំណង
ែតមយួគតរ់បស់ខញុ ំ។
284 េហយឥទបវូេនះមនេពលជេ�ចន ខញុ ំបនេភ�ចកនុងករចំ�ំពួកសងឃ។ ខញុ ំ
�ម នថ �បែហល…បងប�ូនរបស់េយងបង�បសេនវលីែដលជបុរសមន តំៃល
មន ក។់ បងប�ូនទងំេនះែដលេ ទីេនះេយងពិតជសបបយែដលមន មនុស�
ដូចជ អនក�ស់។
285 មនិែមនមននយ័ថេយងបដិេសដជមយួអនកេនះេទ បងប�ូនេអយ �គនែ់ត
មនភពខុសគន ែតប៉ុេ�� ះ។ �បែហលជមនចំនួនេ�ចនកនុងចំេ�មអនក�ល់គន
េ ទីេនះជអនកែចកចយនូវនិកយ�ពះ�តីឯក។ េយងអតច់ងខឹ់ង េនះេទជមយួ
អនក។ ែតេយង�ស�ញ់អនកទងំអស់គន ។ �បសិនេបេយងមនិបន វញិ េហយ េប
េយងមនិេជ េទេនះ ខញុ ំនឹងមនិចកេចញពី�ពះវ�ិរេនះរហូតទល់ ែតខញុ ំលត ់ជងគង់
ចុះេហយនិយយថ “�ពះេអយសូមែកខញុ ំេ�យ �តឹម�តវេទប ងវញិ។”

ខញុ ំមនិចងប់នភព�កេអត�កទម ��ម និយម រ�ងករ�កប់ ចូ លគន ខង
វ ិ ញ ណនិងគំនិត។ ខញុ ំចងេ់�យវ ិ ញ ណខញុ ំបរសុិទធេហយ�� តល� េធ�ជបងប�ូន
ែដលេពញេ�យក�ី�ស�ញ់ េហយបរសុិទធជមយួនឹងករ ដឹកនេំ�យ�ពះ
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វ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥទបវូេនះ�បសិនេបនរ�មន កេ់ធ�អ�ីខុសមកេលខញុ ំ �មនិអី
េនះេទ។ េទះបីខញុ ំ�ចមនសិទធ�គប�់គន ់ េដមប�ីយតបេ េលេគវញិ ែតខញុ ំមនិ
ចងេ់ធ�ករ េនះេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេនះេទ។ េទខញុ ំចងប់ង� ញ—ចងប់នេសចក�ី
�ស�ញ់ែតប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំចងេ់�ត មខ�ួនរមួជេ�សច េដមបែីកលំអរជមយួេសចក�ី
�ស�ញ់ េហយជមយួេសចក�ី�ស�ញ់ែដលពិតជ�ចេឆ�យតបនឹងផ�ល់
ដំេ�ះ��យ សំ�បក់រទងំ អស់េនះ។
286 ខញុ ំមនិែមនមននយ័េធ�េ�យខុសគន េនះេទ។ េទះបីជនិកយ េមតូឌីស�
បបទីស� កតូលិក �ពីសប៊េីធេរ នរកឺនិ៏កយ�កេ៏�យ េហយអនកជអ�ីកេ៏�យ
ខញុ ំមនិនិយយករេនះថ �ជភពខុសគន េនះេទ រកឺ�៏កេអត�កទមជមយួអនក េនះ
េទ។ �បសិនេបខញុ ំបនេធ�ករេនះែមន េនះខញុ ំគឺជ មនុស��កពុ់ត រកុឺហក ប៉ុេ�� ះ
េហយគួរែតធ� កចុ់ះេ ទីេនះេ ឯ�សនៈ និងអធិ�� នេ កន�់ពះ។

ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយថ ពីេ�ពះែតេសចក�ី�ស�ញ់ េហយខញុ ំេឃញកែន�ង ែដល
អនកកំពុងែតេ ។ ឥទបវូេនះ ខញុ ំមនិនិយយករេនះេ�យខ�ួនរបស់ខញុ ំេនះេទ េហយ
កំពុងនិយយថ ខញុ ំកំពុងែតេធ�កសនមត។់ ខញុ ំេ�យអនក េហតុដូេចនះេហយ �ពះ
បនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ �គឺជេសចក�ីពិត។ េហយខញុ ំ�ស�ញ់អនកសំ�បក់រ
ទងំេនះ។ សូម�ពះ�បទនពរ។
287 ឥទបវូេនះ ទនទឹមែដលេយងេ�ច ងខដៃទេទ តៃនចំេរ ងេនះ េ�ះេ�ច ងទងំ
អស់គន មុនេពលេយងេ ។ េយងចងេ់�យអនកេ ទីេនះេ យបេ់នះ �បសិនេប
�ច។ �បសិនេបមនិ�ចេទ េនះសូមេ�យ�ពះ�ទង�់បទនពរសំ�ប ់រហូត ដល់
េយងជួបគន ម�ងេទ ត។ េយងនឹងអធិ�� ន សូមេ�យ�ពះ�បទនពរ—ដល់អនក
េហយ ផ�ល់េ�យអនកនូវទឹកដីដល៏�បំផុត របស់�ទងសំ់�បអ់នក េឃញេទ។

ចូរយក�ពះនម�ពះេយ… 



អងគែដលបនចកេ់�បង�ងំេ �គចុងេ�កយ KHM65-0725M

(The Anointed Ones At The End Time)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ�តវបនែចកចយេ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 25 កកក�1965 េ េ�ងឧេបសថBranham, Jeffersonville, Indiana, 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�តវេបះពុមព
និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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