
ពូជៃនវ ិ ញ ណេផ�ង

 ខញុ ំបនេ�ជសអតថបទខ�ីមយួឬអំននខ�ី ស�មបយ់បេ់នះ ជ�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់ ែដល�បទនេ�យេយង នូវបរបិទេនះគឺេ គមពរីម៉ថយ១៣:

២៤ ដល់ ៣០។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំកច៏ង�់នពីខ៣៦ដល់៤០គឺ ែតមយួែភ�ត ប៉ុេ�� ះ។
ឥឡូវេ  ម៉ថយជំពូក១៣ ចបេ់ផ�មពីខ២៤ៃនជំពូក១៣ េហយចបេ់ផ�ម
ពីខ២៤ ៃនជំពូក ១៣កនុងគមពរីម៉ថយ។ សូម�� បេ់�យចបស់ពី�ពះបនទូល
ែដលនឹង�ន។ ពកយ របស់ខញុ ំនឹងមនិមនផលែត�ពះបនទូល�ទងម់និែដលឥតករ
េ េឡយ។

�ទងម់ន�ពះបនទូល េ�យពកយេ�ប ប�បដូច១េទ តថ នគរ
�ថ នសួគេ៌�ប បដូចជេ ែកមន ក ់ែដល�ពសពូជល�េ ែ�សខ�ួន:

ប៉ុែន�កលមនុស�ទងំអស់កំពុងែតេដកលក ់ េនះស�តវរបស់េ ែក
េនះ កម៏ក�ពស�សែងេ កនុង�សវ�លីែដរ រចួេចញបតេ់ ។

លុះពន�កេឡង េហយ�សវេចញ េនះ�សែងកេ៏លចេចញមក ឲយ
�គ ល់ែដរ។

ពួកបវរបស់េ ែកេនះ េគមកជំ�បថ េ�កមច ស់ េតេ�ក
មនិបន�ពសពូជល� េ ែ�សរបស់េ�កេទឬអី?

ដូេចនះ េត�សែងេនះេកតពី�មក គតក់េ៏ឆ�យថ េនះគឺជខម ងំ
ស�តវេហយ ែដលបនេធ�ករេនះ រចួពួកបវសួរថ ដូេចនះ េតេ�កចង់
ឲយេយងខញុ ំេ ដកេចញឬេទ?

គតេ់ឆ�យថ កុំ ែ�កងកល�ដក�សែងេចញ េនះ�សវ�លីក៏
រេលងេ ែដរ ទុកឲយ�ដុះជមយួគន ។

ដ�បដល់េពល�ចតចុះ: ចដំល់រដូវចំរតូ េនះអញនឹង�បបព់ួក
ចំរតូថ ចូរ�ចត�សែងសិន េហយចងជក�� ប ់ ទុកស�មបដុ់ត: ឯ
�សវ�លី ឲយ�បមូល�កក់នុងជ�ងកអញវញិ។
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2 េតអនកសមគ ល់�តង ់ “ចូរ�ចត�សែងសិន េហយចងជក�� ប”់? ឥឡូវ េពល
ខញុ ំ�ន�តងេ់នះ មនអ�ីមយួចែម�កេកតេឡងចំេពះខញុ ំ េពលែដលខញុ ំកំពុងអងគុយេ
កំពូលភនកំ�លី�(Catalina) េ យបម់យួេដមបអីធិ�� ន។ េហយខញុ ំគិត េត
ខញុ ំ�ច�បមូល�ពះបនទូល ស�មបេ់�ប�តងច់ំនុចេនះ េ កែន�ង� �ពសខញុ ំចង់
និយយអធិបបយេ យបេ់នះ?

3 េហយខញុ ំេចញេ និងរកេឃញពកយថ វ ិ ញ ណេផ�ង ដូេចនះខញុ ំយកវចននុ�កម
មកនិងេបករកេមលថពកយ វ ិ ញ ណេផ�ង មននយ័យ៉ង�។ េហយ�
មននយ័ថ “ករ�ពសករមនិចុះស�មង” ឬ—ឬ “អ�ីមយួែដលខុសគន ” ដូចេ កនុង
វចននុ�កម ែវបសទឺនិយយថ “ភពមនិចុះស�មងចំេពះអ�ីែដលខុសគន ” ឬ “ភព
ផទុយគន ពីអ�ីែដលមនមកេហយ។” ដូេចនះខញុ ំគិត អតថបទេ យបេ់នះ ខញុ ំគួរែតេ ថ:
�គបពូ់ជេផ�ង។ េហយកេ៏ជ ជកថ់�ពះអមច ស់នឹង�បទនពរ �ពះបនទូល�ទងន់
េពលឥឡូវេពល ែដលេយងចូលេ កនុងេនះ។

4 េហយេយងដឹងថ�ទងនឹ់ងបក��យ កនុងខ៣៦និង—រហូតដល់៤៣ េត
�គបពូ់ជេនះធំ េពញវយ័ែបប�។ េហយកលេយង�នចំ�េហយ ចូរឱយ�ន
ពីខ៣៦ ដល់ខ៤៣។

េនះ�ទងក់ឲ៏យហ�ូងមនុស�េ វញិ រចួយងចូលេ កនុងផទះ: ឯពួក
សិស�មកទូល�ទងថ់ សូមអធិបបយឲយេយងខញុ ំយល់នយ័ពកយេ�ប ប
ពីេ ម �សែងេ ែ�សផង។

�ទងម់ន�ពះបនទូលេឆ�យថ អនកែដល�ពសពូជល� េនះគឺជកូន
មនុស� ចំែណកែ�ស េនះគឺជតួេ�កីយ ៍ ឯពូជល� គឺអស់ទងំ
មនុស�របស់នគរ�ថ នសួគ ៌ េហយ�សែង គឺជអស់ទងំមនុស�របស់
�កំ�ចវញិ

ខម ងំស�តវែដលប�ម�ពស�សែងេនះ គឺជ�រក� ចំរតូ គឺជបំផុត
កលប េហយពួក�ចតេនះ គឺជពួកេទវ� ។

ដូេចនះ ែដលេគ�ចត�សែងដុតបន�សុកនុងេភ�ងជយ៉ង� េនះដល់
បំផុតកលបកនឹ៏ងបនដូេចន ះែដរ ។
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គឺកូនមនុស�នឹងចតព់ួកេទវ� េ �ចតយកអស់ទងំកបនួ ែដល
នឲំយមនុស�រ�តចិត� និងពួកអនកែដល�ប�ពឹត�ទទឹងចបប ់ពីនគរេចញ

េហយនឹងេបះេគេចលេ កនុងគុកេភ�ង េ ទីេនះេគនឹងយំ េហយ
សេងក តេធមញ។

�គេនះ ពួកសុចរតិនឹងភ�ដូឺចជៃថង េ កនុងនគររបស់�ពះវរបិ�ៃនេគ
អនក�ែដលមន�តេច ក…សំ�ប�់� ប ់ឲយ�� បចុ់ះ។

5 �ពះេយសូ៊វបនផ�ល់ឲយករបក��យពកយ�ប�ន េ�យ�ទងផ់ទ ល់ ដូេចនះ
េយង�ចដឹងថពកយ�ប�ន មននយ័យ៉ង�។ េហយឥឡូវ កលេយងកំពុងែត
ចូល េ កនុងេរ ងេនះ ពីករ�ពស�គបពូ់ជនិង—និងករ�ចតកត ់ ឥឡូវ�ទងប់ន
បក��យ�េហយ។ េហយខញុ ំេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�ទងក់ក៏ំពុងែតមនបនទូល េ
សមយ័របស់�ទងែ់ដរ ប៉ុែន��មននយ័ពីចុងប ចបៃ់នពិភពេ�កវញិ ឬចុង ប ច ប់
សមយ័កលែដលជសមយ័េនះ។ េហយខញុ ំេជ ថអតថបទបន�ិចនយបេ់នះគឺជ
ភពសម រមយមយួ ស�មបេ់វ�ែដលេយងកំពុងរស់េ �ពស�ពះេយសូ៊វ មន
បនទូលេ�យ សមគ ល់�តងេ់នះថ “ករ�បមូលនឹងជទីប ចបៃ់ន ពិភពេ�ក”
ែដលេនះ គឺជ ចុងប ចបៃ់នពិភពេ�កជយ៉ង�។ ករ�បមូល�សវ�លី
និងករ�បមូល�សែង និងករដុត�េចលនិងករ�បមូល�សវ�លី ចូលកនុងនគរ
�ទង។់ ខញុ ំេជ ថ� មននយ័រេប បេនះ។
6 េហយខគមពរីេផ�ងេទ ត នខំញុ ំេ�យេជ �មរេប បេនះ ខញុ ំបនសរេសរេ ចំនុច
េនះគឺម៉ថយ២៤:២៤ ែដលខញុ ំបននិយយអំពី—�គបពូ់ជ �គបពូ់ជេផ�ង។
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ ទងំពីរមនភពដូចគន �ស់ ែដល�ចនឹងបន�ំករ
េ�ជសេរ ស េបសិនជ�ច។ �េសទរែតដូចគន ទងំ�សង។
7 កែន�ងេផ�ងេទ តេ កនុងបទគមពរីែដលបនកតទុ់កគឺថេភ� ងបនធ� កេល
ទងំអនកសុចរតិ និងអនកទុចចរតិ។
8 ខញុ ំចបំនពីបទពិេ�ធនេ៍លកដំបូងរបស់ខញុ ំ ែដលបនចូលមកកនុងចំេ�ម
មនុស�េពនទីកុស�។ េពលេនះ ខញុ ំេ ម�ី�៉ក (Mishawaka) រដ�អិនេឌ
�យ �។ េហយខញុ ំេ កនុងសននិបតធំមយួ �ល�បែហលេនះ ែដលជកែន�ង
ពួក អនកខងតបងូ និងខងេជងមកជំុគន ។ េ�យ�រែតជំននព់ួកេគ មនករ
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ែបងែចក េទបេគ�បជំុគន េ ទីេនះ។ ពួកេគជគណៈបងប�ូនេពនទីកុស�ធំពីរ។
ខញុ ំមនិធ� បឮ់អំពីពួកេគឬជួបពួកេគពីមុនមកេឡយ។ ជេលកដំបូងែដលខញុ ំបនឮ
ករនិយយភ�ដៃទ។ េហយេ ចុងប ចបៃ់នសននិបត…ខញុ ំមនិែមនជសមជិ
កៃនចំេ�មពួកេគេឡយ ខញុ ំ�គនែ់ត ជអនកដឹកនបំបទីស�វយ័េកមងមន កប់៉ុេ�� ះ
ខញុ ំ�តលបេ់ េ ខងេ�កយ។ េហយខញុ ំចងចថំជេលកដំបូងែដលបនឮមន ក់
និយយភ�ដៃទ ខញុ ំមនិទងំដឹងផងថជអ�ី—េនះជអ�ី។ េហយមនុស�ពីរនក់
ជអនកចំបងេ ពីមុខ មនមន កនិ់យយភ�ដៃទ និងមន កេ់ទ ត ជអនកបកែ�ប
នូវអ�ីែដលមនុស�េនះនិយយ។ ល� ខញុ ំចបេ់ផ�មេរ ន�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំយ៉ងសង� ត
�មែត�ចេធ�បន េហតុេនះខញុ ំករ៏កេឃញថ េនះជ�ពះបនទូល។ េនះជអ�ីែដល
�សប�ម�ពះបនទូល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចសែម�ងេឡង។
9 េហយ�បែហលមយួៃថងបនទ បពី់េនះ…េ យបេ់នះចិត�របស់ខញុ ំ មនកររ�ប់
រសល់�ស់។ ខញុ ំេដកកនុងចំករេពត។ ខញុ ំមនិមនលុយ�គប�់គនស់�មបម់ន
—មន—មន ែ�គេដកេទ ដូេចនះខញុ ំេធ�អ ច ឹងេដមបទុីកលុយ�តលបេ់ ផទះវញិ េហយ
ខញុ ំ មន�គប ់ សែណ� កដូ�តស់�មបប់រេិភគ �ទុកមកពីរៃថងេហយ និងមន
នំបុង័ េនះជ ��រេពល�ពឹករបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំ�តវបនពួកេគ�� គមន ៍េ�យ
បរេិភគជមយួប៉ុែន�ខញុ ំមនិមនលុយេដមប�ីកចូ់លេឡយ។ េ សមយ័ពួកេគេនះ
�ជេវ�ែដលមនសមព ធឆន  ំ ១៩៣៣ ដូេចនះ �ជ—�ជករ�ប�ពឹត�េ លំបក
�ស់។ ដូេចនះខញុ ំគិតថ “ល� ខញុ ំនឹង…ខញុ ំមនិចងប់រេិភគជមយួពួកេគេឡយ ប៉ុែន� ខញុ ំ
ចង�់គ ល់អ�ីែដលពួកេគមន។ ពួកេគមនអ�ីែដលខញុ ំមនិមន។”
10 ដូេចនះេ �ពឹកេនះខញុ ំ…ពួកេគេសនរខញុ ំ “�ល់អនកផ�យដំណឹងល�ទងំអស់មក
េលឆក េហយេ�យ�បបព់ីអត�ស ញ ណផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកថអនកជនរ�
អនកមកពី�។”
11 ល� ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តនិយយ “វេិល� ម �បន� ំ ជអនកផ�យដំណឹងល� មក
ពី េជហ�ឺ�នវ់លី” រចួអងគុយចុះវញិ។ ល� េហយេ េពលេនះខញុ ំជអនកដឹកនំ
េកមងជងេគេ េលឆក។ ៃថងបនទ បព់ួកេគេ ខញុ ំឲយេ េលឆករចួនិយយ។
េហយបនទ បពី់ខញុ ំនិយយជេហតុែដលេយងមនេពលេវ�អ�ច រយមយួ េហយ
ខញុ ំចបេ់ផ�មជួបមនុស�េផ�ងៗ ែដលអេ ជ ញខញុ ំឲយេ �កមជំនំុរបស់ពួកេគ។ េហយ
បនទ បម់កពួកេគ…
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12 បនទ បពី់េនះ េហតុអ�ី ខញុ ំគិត “�បសិនេបខញុ ំ�ចេ កែន�ងែដលមនុស� សំខន់
ពីរនក ់ ែដលបននិយយភ�ដៃទនិងបនបកែ�ប!” េនះជអ�ីែដលបេ ឆ ះកនុង
ចិត�របស់ខញុ ំ ខញុ ំចងប់នខ� ងំ�ស់។ ល�ដូចែដលខញុ ំបន�បបអ់នកពីដំបូងមក ថ
�ជអំេ�យទនបន�ិចែដលអនកបេ ឆ ត។ អនកដឹងេទថអំេ�យទននិងករ
��ស់េ មនិមនករែ�បចិត� អនកមន�កនុងជីវតិ េឃញេទអនកេកតមកជមយួ
ពួក� េបេនះជអំេ�យទនរបស់�ពះជមច ស់។ ដូេចនះខញុ ំែតង �ងំពីភពជ
េកមងតូចមក �ែតងេកតមនចំេពះខញុ ំ អនកែដល�គ ល់ខញុ ំមយួជីវតិ េគនឹងដឹងថ
េនះជេសចក�ីពិត។ ល�េបខញុ ំគិតថ…ខញុ ំមនិដឹងេនះជអ�ី េ ថជនិមមតិ ខញុ ំពិត
ជមនិដឹងថ �ជអ�ីេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំគិត “េបគួរឱយខញុ ំនិយយជមយួពួកេគ!” ល� េហយ
វ ិ ញ ណែដលេ កនុងអគរធ� កដូ់ចជវ ិ ញ ណរបស់�ពះែដរ។

13 ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ�តវែតនិយយេ កនម់ន កក់នុងចំេ�មពួកេគ េហយខញុ ំសួរ សំនួរ
ខ�ះជមយួគត ់ េហយគតេ់នះជ�គី�ទ នឥតបន�ំ។ គម នមនទិលសង�យ័ពីេរ ង
េនះេឡយ មនុស�មន កេ់នះជអនកេជ ពិត�បកដ។ េហយមនុស� បនទ ប ់េពលខញុ ំ
និយយជមយួគតច់ងដឹ់ងថេតខញុ ំជួបមនុស�កំពុតឬេទ េនះជមន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ។ បុរសមន កេ់នះជករពិតគឺ…�បពនធរបស់គតជ់ ស�ីមនកបលសកព់ណ៌
ទងែ់ដងេហយគតម់នកូនជមយួ…មនកូនពីរនក ់ជមយួ ស�ីមន កបលសក់
ពណ៌េខម ។ េហយខញុ ំគិត “ល�ឥឡូវយ៉ងេមច៉? េនះគឺ�េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនអ�ីទងំអស់
�យ ចូលគន ។ ខញុ ំជមនុស��មេគលករណ៍ �តវែត ជ�ពះបនទូល េបមនិដូេចន ះ
េនះនឹងមនិ�តឹម�តវេឡយ។ េហយទីេនះ មនវ ិ ញ ណ េចញមយួជួរេហយ �មអ�ី
ែដលខញុ ំដឹងមនមន កពិ់ត េហយមនអនកដៃ៏ទេទ តមនិល�ទល់ែតេ�ះ េហយ
វ ិ ញ ណបនធ� កម់កេល ពួកេគទងំពីរ។ ឥឡូវេត��ច ជយ៉ងដូេចន ះេម�ច
បន?” ខញុ ំ �េធ�េ�យខញុ ំឆងល់។

14 ពីរឆន េំ�កយមកខញុ ំបនអធិ�� នេ កនុង�� ងមយួែដលកែន�ងខញុ ំចងេ់ េហយ
អធិ�� ន។ មនភព�ស�បេ់ កនុង�� ង េហយរេស លមយួេពលខញុ ំេចញមក
េ�ក ខញុ ំបន�ក�់ពះគមពរីរបស់ខញុ ំេ េលគល់េឈ េហយខយល់បនបក�់ឲយេបក
ចំកណ� េហេ�ពរ ជំពូកទី៦។ ែដលបននិយយថ េ ៃថងចុងេ�កយ េតនឹងជ
យ៉ង�េបេយងឃ� តេចញពីេសចក�ីពិត េហយែ�បជថមីេ�យករែ�ប ចិត�គឺមនិ
មនយ ញបូជេ�ះបបេទ តេឡយ េហយជរេប បែដលបន�  និងេដម បន�
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ចូលមកជិតករបដិេសធែដលចុងប ចបរ់បស់��តវបនដុតប៉ុែន�េភ� ង បនធ� ក់
មកេលែផនដីជេ�ចន�រេដមបេី��ច�សព េដមប�ីគបដណ� បែ់ផនដី ប៉ុែន�បន�
និងេដមបន� នឹង�តវបនបដិេសធប៉ុែន��សវ�លី�តវបន�បមូលទុក។ េហយខញុ ំ
គិត “ល��គនែ់តខយល់បកម់កេបកចំប៉ុេ�� ះ។” ល�ឥឡូវខញុ ំ�ក�់ពះគមពរីចុះម�ង
េទ ត។េហយ ខញុ ំគិត “ល�ឥឡូវខញុ ំ�គនែ់ត…” េហយមនខយល់ បកម់កឲយ�រេបក
េឡងេទ ត។ �បនេកតេឡងបីដង។ េហយខញុ ំគិត “េហេហ េនះចែម�ក�ស់។”

15 េហយបនទ បម់កេពលខញុ ំេងបេឡង េហយខញុ ំគិត “�ពះអមច ស់ េហតុអ�ីបនជ
�ទងេ់បក�ពះគមពរីឱយទូលបងគ�ំនេរ ងេនះ ទូលបងគំ…េពលទូលបងគំេមល� �តងថ់
‘បន�  និងេដមបន� នឹងចូលដល់ករបដិេសធេចញ េហយេតចុងប ចបរ់បស់��តវ
បនដុតេចលឬ’?” ខញុ ំគិតថ “េហតុអ�ី េតជ�ទងែ់ដលមន�ពះហឫទយ័េបកឱយ
ទូលបងគំ�តងេ់នះ?” េហយកេ៏មលទងំអស់…

16 ឥឡូវមននិមមតិេនះចូលមកេ�យមនិបនទញ�កេ់លខ។ េនះជ�ពះជ
មច ស់។ េឃញេទ? ខញុ ំបនេមលេហយេឃញែផនដី�តលបម់កេ ពីមុខខញុ ំ េហយ
ខញុ ំេឃញ�ជ�ងសំែបត៉។ មនមនុស�មន កេ់ស� កពកព់ណ៌សេចញមកេហយ
�ពស�សវ�លី។ េហយេពលគតេ់ចញេ ដល់ចំនុចេកងៃនែផនដីមនបុរស
មន កេ់ទ តចូលមកេមលេ គួរឱយខ� ច គតេ់ស� កពកព់ណ៌េខម  េហយកប៏ន
�ពស ពូជរកុខជតិចៃ�ងេលេនះេទ ត។ ពួកេគទងំពីរមកទងំអស់គន ។ េហយ
េពលពួកេគេធ� ពួកេគកេ៏�សកទឹកទងំពីរនក ់ �ពស�តវករេភ� ង។ េហយមន
ក់ៗ េមលេ ដូចកំពុងអធិ�� ន ជមយួកបលឱនបន�ិច “�ពះអមច ស់សូមប ជូ ន
េភ� ងមក ប ជូ នេភ� ងមក”។ េហយមនពពកមយួយ៉ងធំេចញមក េហយេភ� ង
កធ៏� កម់កេលពួកេគទងំពីរ។ េពល�បនេកតេឡង �សវ�លីតូចបនេ�ត
េឡង េហយ ចបេ់ផ�មនិយយ “សូមសេសរ�ពះអមច ស់! សេសរ�ពះអមច ស់!”
េហយ �សែងកដុ៏ះេឡងដូចគន  េហយនិយយ “សូមសេសរ�ពះអមច ស់! សេសរ
�ពះ អមច ស់!”

17 េហយបនទ បម់កនិមមតិេនះក�៏តវបនបក��យ។ េភ� ងបនធ� កម់កេលទងំ
មនុស�សុចរតិនិងមនុស�ទុចចរតិ។ វ ិ ញ ណដូចគន  �ចធ� កេ់ កនុងករ�បជំុេហយ
�គបគ់ន �ចរកី�យបន:មនុស�កំពុត �គី�ទ នេ ជមយួគន ។ពិតជ�តវ �ស់។
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ប៉ុែន�េនះជអ�ី? េ�យែផ�របស់ពួកេគេនះពួកេគនឹង�តវបន�គ ល់។ េឃញ? េនះ
ជវធីិែតមយួគត ់ែដល��ច�តវបន�គ ល់។
18 បនទ បម់កអនក�ចេឃញ �ពសទងំ�សវអូកៃ�ព ឬ�សវ�លីៃ�ពឬធុញ្
ញជតិ ជួនកល�ចែក�ងខ�ួនថជពិត ជធុ ញជតិ�សក ដូច�ស់
ែដល�នឹង�ចបន�ំករេ�ជសេរ សបន។ ខញុ ំគិតថេយងកំពុងរស់េ កនុងសមយ័
េពលកំណត ់ែដលជអ�ីមយួ�តវអធិបបយ និងនិយយអំពីេរ ងេនះ។
19 កតស់មគ ល់កនុងខ៤១ ទងំពីរគឺដូចគន ខ� ងំ�ស់ ដូចគន �ស់េ
ៃថងចុងេ�កយរហូតដល់�ទងម់និបនេធ�…�ទងម់និ �ច��ស័យេល�កមជំនុំ
ជក�់ក ់ �មយួេដមប ី ែញកេចញេនះេឡយ េ�យមនបនទូល េមតូឌីស
ឬបបទីសទ ឬេពនទីកុស�េដមបែីញកពួកេគេនះេឡយ។ �ទងម់នបនទូលថ “�ទង់
នឹងប ជូ នេទវ��ទងេ់ដមបែីញកពួកេគេចញ។” េហយេទវ�កំពុងមកេដមបនឹីង
នមំកនូវករបំែបកេចញ ករែញកេចញរ�ងអ�ី�តវនិងខុស។ េហយគម ននរ�
មន ក�់ចេធ�បនេឡយ េលកែលងែតេទវ�របស់�ពះអមច ស់ប៉ុេ�� ះ។ �ទងជ់អងគ
ែដល�ចនឹង�បបប់នថមយួ��តវនិងមយួ�ខុស។ �ពះ�ទងម់នបនទូល
ថ�ទងនឹ់ងប ជូ នេទវ�របស់�ទងម់កនេពលចុងេ�កយ។ មនិែមនេទវ�ែដល
េ ទីេនះប៉ុែន�ជេទវ�េ េពលចុងេ�កយែដលនឹងមកជំុគន ។ េយងដឹងេហយថ
េនះជេពលច�មតែដលនឹងមក។ ឥឡូវ េទវ� គឺបកែ�បថជ “អនកន�ំរ។”
េហយេយងេឃញថមនេទវ��បពំីរៃន�កមជំនំុទងំ�បពីំរ េហយឥឡូវ…េទ
�មរយៈសមយ័កល�កមជំនំុ។
20 ចូរកតស់មគ ល់ នរ�ែដល�ទងម់នបនទូលថជអនក�ពសពូជ េហយក�៏បប់
ថ�គបពូ់ជេនះជអ�ី។មន កជ់អនក�ពសគឺជអងគ�ទងជ់បុ��របស់�ពះជអងគែដល
េចញេ �ពសពូជ។ េហយខម ងំស�តវកម៏កពីេ�កយ�ទងែ់ដលជ ម��ងំ
េហយ�ក�៏ពសពូជមយួេផ�ងគឺ�ពសពីេ�កយពូជែដល�តឹម�តវ។ឥឡូវមតិ�សម� ញ់
េអយ េនះជអ�ីែដលបនេកតេឡង �មរយៈសមយ័កលនីមយួៗ�ងំពីេពល
េយងមនែផនដីមក។ ជ�បកដ។ �ងំពីេដមដំបូងមក �ចបេ់ផ�មេឡងដូចគន
�ស់។
21 ឥឡូវ�ទងម់នបនទូល “ពូជរបស់�ពះជមច ស់ ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់” �ពះ
េយសូ៊វមនបនទូល េ �តងច់ំណុចមយួចបស់ ែដលថ “�ពះបនទូលជ�គបពូ់ជ”។
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េហយ�គប�់គបពូ់ជនឹងបេ ចញមក�ម�បេភទរបស់�។ េហយឥឡូវ េប�គី�ទ ន
ជកូនរបស់�ពះ ជកូនរបស់នគរនឹងក� យជ�គបពូ់ជៃន�ពះជមច ស់ េហយពួកេគ
�តវែតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �ពះបនទូលរបស់�ពះបនសែម�ងេចញ�មសមយ័
កលែដលេគរស់េ  ស�មបជ់�គបពូ់ជេសចក�ីសនយៃនសមយ័កលេនះ។
�ពះបន�បទន�ពះបនទូល�ងំពីរេដមដំបូង េហយសមយ័កលនីមយួៗ មន
�គបពូ់ជរបស់� េពលេវ�របស់� និងេសចក�ីសនយរបស់�។
22 ឥឡូវ េពលណូេអ មក�តងទ់ស�នីយភ៍ពេនះ េហយគតជ់�គបពូ់ជរបស់
�ពះជមច ស់ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះស�មបស់មយ័កលេនះ។
23 េពលម៉ូេសមក គតម់និ�ចមក�ពមេ�យ�ររបស់ណូេអបនេឡយ �នឹង
មនិដំេណ រករេទ �ពសគតជ់�គបពូ់ជរបស់�ពះេ សមយ័េនះ។
24 ដូេចនះេពល�ពះ�គីសទយងមក�ទងម់និ�ចយងមក ជមយួ�ររបស់ េ�ក
ណូេអ ឬ �រេ�កម៉ូេសបនេឡយ�ជេពលេវ�របស់�ទងស់�មប់ ស�ី�ពហម
ចរ ី�តវមនៃផទេពះេហយបេងកតជកូន�បស េហយនឹងក� យជ�ពះេមសីុ។
25 ឥឡូវេយងរស់កនុងសមយ័កល លូធឺ សមយ័េវេស� (សមយ័ េមតូឌីស)
�មរយៈសមយ័នីមយួៗ េហយដល់សមយ័េពទីកុស� េហយសមយ័កលនី
មយួៗបន�បទននូវ េសចក�ីសនយៃន�ពះបនទូល។ េហយមនុស�េ សមយ័េនះ
នឹងសែម�ងឱយេឃញ�ពះបនទូលសនយ គឺជ�គបពូ់ជសមយ័កលេនះ �មអ�ី
ែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ ទីេនះ “ពួកេគជកូនៃន��ច�ក។” េនះជ
ករពិត។ ករសែម�ងឱយេឃញរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលេធ�ករ�មរយៈកូន
ែដលជ�គប ់ពូជៃននគរនសមយ័េនះ។
26 ចូរកតស់មគ ល់ �សែងគឺជខម ងំស�តវ ជ��ងំ ជអនក�ប�ពសភព
ខុសគន  ឬ �គប—់ឬ�គបពូ់ជេផ�ង �ជមន កែ់ដលបេងកតកំហុសៃនករ�ប�ពឹត�ិេរ ង
ដ�៏�កក។់ ��ងំបន�ពស�គបពូ់ជរបស់��ងំពី េដមេរ ងមកេពលែដល�ពះ
បន�កច់�មតដំបូងរបស់�ទងៃ់នមនុស�ជតិេ េលែផនដី។ អ�័ម ជករពិត
មុនេពលែដលករ—ករដឹងេសចក�ីពិត ខុស និង�តវ គតម់និទនប់នមន
សភពែបបេនះេឡយ។
27 ប៉ុែន�េយងេឃញថ �ពះជមច ស់ បន�បទន�ពះបនទូល�ទងដ់ល់កូនរបស់
�ទងទុ់កជករករពរដល់ពួកេគ។ ពួកេគ…េយងមនិមនករករពរ�េទ ត
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េ�កពី�ពះបនទូលរបស់�ពះេឡយ។ េនះជទីករពររបស់េយង។ មនិមន
�គបែ់បក មនិមនជ�មក មនិមនទីពួន មនិមន �រហី�នូ� ឬកលីហ�នីញ៉
ឬជអ�ី�េឡយ េយងមនកែន�ងករពរែតមយួគឺ�ពះបនទូល។ េហយ�ពះបនទូល
កេ៏កតជ�ចឈ់ម េហយរស់កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ែដលជ�ពះេយសូ៊វែដល
�ទងជ់ទីករពររបស់េយងែតមយួ។ េ កនុង�ទង ់េយងនឹងមនសុវតថិភព។
28 មនិមនបប��តវបនេថក លេទសដល់អនកេជ ពិត�បកដេឡយ។ េត
អនកដឹងេទ? អនកែដលេកតមកពី�ពះ មនិ�ប�ពឹត�បបេ�ះ េគមនិ�ច�ប�ពឹត�បប
េឡយ។ េឃញ? គឺមនិ�ចេថក លេទសបនេឡយ។ េហតុអ�ីេស�ច �វឌី មន
បនទូល “មនពរេហយអស់អនកែដលមនិ�តវបនេថក លេទស។” េពលែដលអនក
េ កនុង�ពះ�គីសទ អនកមនិមនបំណងេធ�បបេទ តេឡយ។ “អនកែដល ថ� យបងគំ
ែដល�តវបនបន�តុគឺមនិមនសមបជ ញ ៈៃនបបេទ” អនកមនិមន េសចក�ី�បថន
េនះេឡយ។ ឥឡូវចំេពះេ�កិយអនក�ចជមនុស�បបប៉ុែន� ចំេពះ�ពះអនក
មនិែមនេឡយ �ពសអនកេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េតអនក�ចេ កនុង មនុស�បប
យ៉ងដូចេម�ចេកត េបអនកបនេ កនុងអនកែដលគម នបបេហយ េត�ទង ់ មនិ
ទតេមលចំេពះែតអនកែដលអនកេ កនុងេ�កប៉ុេ�� ះឬ?
29 ឥឡូវ េនះជរដូវច�មត។ កលេដមដំបូង េពល�ពះ�ពស�គបពូ់ជរបស់
�ទងេ់លែផនដី េហយ�បទន�េ កនុងចិត�កូនរបស់�ទង ់ �គ�ររបស់�ទង ់ េដមប ី
រក��ពះបនទូលេនះ ែដលជទីករពរពួកេគ ឱយេគរក��ពះបនទូលេនះ! ឥឡូវ
មនខម ងំស�តវចូលមកេហយបំបករ់នងំ េ�យបន�ពស�គបពូ់ជមយួេផ�ង
ែដលផទុយពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េបមន�គបពូ់ជេផ�ងពីដំបូងមក �េ ែតមន
ដែដល។ អ�ីែដលបែនថមចូលកនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ គឺេ មន�គបពូ់ជេផ�ង
េ េឡយ! ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�មកពី�េទ ថេត�មកពីអងគករ ថេត�មកពី�បភព
កងទព័ ថេប�មកពីអំ�ចនេយបយ អ�ីែដល�បឆងំ�ពះបនទូល�ពះ េនះ
ជ�គបពូ់ជេផ�ង។
30 េពលមនុស�មន កេ់�កកេឡង េហយ និយយថគតជ់�គផ�យដំណឹង
ល�មន កេ់ហយនិយយថ “សមយ័កលករអ�ច រយបនផុតេ េហយ” េនះគឺជ
�គបពូ់ជេផ�ងេហយ។ េពលមនុស�មន កឈ់រេហយនិយយថគតជ់អនកដឹកនំ
មន ក ់ ជ�គគង� លេ �ពះវ�ិរទី�មយួ េហយគតម់និេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
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េ ដែដល�គបល់កខណៈ (េលកែលងែត�ងកយ�ចឈ់ម) េ ដូចៃថងម�លិ
មុញិ និងៃថងេនះនិងរហូតតេ េនះជ�គបពូ់ជេផ�ងេហយ។ េពលគតនិ់យយ
ថ “ករ អ�ច រយ និងសមយ័ពួក�វកបនកន�ងេហយ” េនះជ�គបពូ់ជេផ�ង
េហយ។ េពលពួកេគ និយយថ “មនិមនអ�ីជរេប បករេ�បសឱយជមកពី�ពះ”
េនះជ �គបពូ់ជេផ�ងេហយ។ េហយេ�កិយេនះេពញេ�យ�ែដរ។ �នឹងផ�ុ ំ
េឡង េហយេធ�ឱយថបដ់ល់�សវ�លី។
31 េយងកតស់មគ ល់ថ �គបពូ់ជែដល�ពសដំបូងៃនពូជេផ�ង មនេឈម ះថ
“�រក�” េហយេយង�គ ល់�េ កនុងគមពរីេ�កុបបត�ិជំពូក១។ ឥឡូវេយងរកេឃញ
េ ទីេនះកនុង—កនុងេស វេ ម៉ថយ ជំពូក១៣ �ពះេយសូ៊វេ �កេ់ឈម ះពូជេផ�ង
កនុង�ពះបនទូល�ទងថ់ជ “�រក�។” េហយកនុងឆន ១ំ៩៥៦ ពូជអ�ីែដល�ពស ផទុយពី
�ពះបនទូលែដលបនកតទុ់ក ឬ �កអ់�ីេផ�ងជករបក��យបុគគលេ កនុងេនះ
�បថ់ជ�គបពូ់ជេផ�ងេហយ។ �ពះ�ទងម់និតេមកងេសចក�ីេនះេឡយ។ �ទងម់និ
�ចេ�ះេឡយ។ �មនិ�ចប ចូ លគន េទ។ �ពិតជមនិ�ច។ �េ�ប បដូចជ
�គបពូ់ជតូចល�ិត �មនិបន�យជមយួអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ អនកមនិ�ចបងក ត់
�បនេឡយ។ ��តវែតជលកខណៈពិត។ �គបពូ់ជៃនវ ិ ញ ណេផ�ង!
32 ឥឡូវេយងរកេឃញថ េពល�ពះ�ពស�គបពូ់ជ�ទងក់នុងសួនេអែដន េយង
បនេឃញថបេងកតបនេអបិលេចញមក។ ប៉ុែន���ងំបន�ពស�គបពូ់ជរបស់
�ជពូជេផ�ង �បេងកតបនជកអុីន។ មយួបេងកតបនអនកសុចរតិ មយួបេងកត
បនអនកទុចចរតិ។ �ពសែតេអ�៉បន�� បដ់ល់ពកយរបស់ពូជេផ�ង ែដលផទុយពី
�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ�បេងកតបនជដំុបប រេម លទីេនះ េហយរេម លពី
េពលេនះេរ ងមក។ េហយេយងមនិ�ចយក�េចញបន រហូតដល់េទវ�យង
មក េដមបែីញកករទងំអស់ េហយ�ពះយកកូនរបស់�ទងេ់ នគរ�ទងវ់ញិ េហយ
�សែងនឹង �តវបនដុតេចល។ ចូរកតស់មគ ល់ វល�ទងំពីរ។
33 េបសិនេយងមនេពលតេ េទ តេល�បធនបទេនះ ប៉ុែន��គនែ់តេធ�េលចំនុច
សំខនក់ប៏ន ដូេចនះ េយង�ចបន�យ៉ង�តឹម�តវ េ កនុងករអធិ�� នស�មបជ់មងឺ
េ �បមណពីរ ឬបីនទីេទ ត។
34 ចូរកតស់មគ ល់ថ �គបពូ់ជរបស់ពួកេគដុះេឡង ជមយួគន ដូចនឹង�ពះបន
មនបនទូលេ កនុងកែន�ងេនះ ៃនជំពូកទី១៣ េ អតថបទរបស់េយងយបេ់នះេ
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ម៉ថយ “ទុកឱយេគេ ជមយួគន ចុះ។” ឥឡូវកអុីនេ ទឹកដីណូឌ យក�បពនធមយួ
េហយេរ បករនឹងគន  េហយេអបិល�តវបនសម� បប់ង ់ េហយ�ពះបនេរ សេសត
ជអនក ជំនួសកែន�ងគត។់ េហយតំណកប៏នបន�មករ�ងខុស និង�តវ។ ឥឡូវ
េយងេឃញថេគបនផ�ុ ំគន  មន ក់ៗ ៃនពួកេគ ពីេពលមយួេ េពលមយួ េហយ�ពះ
�តវ…�ក� យជ��កករ់ហូតដល់�ពះ�តវបំផ� ញ�េចល។

35 ប៉ុែន�ទីបំផុត ពួកេគបេ ចញមករហូតដល់�គបពូ់ជទងំេនះ ទងំពូជេផ�ង
និង�គបពូ់ជរបស់�ពះ បនបេ ចញកបលករពិត េហយេនះកម៏នកំហុស�តង់
យូ�ស អុី�ក រយី៉ុត និង�ពះេយសូ៊វ។ េ�យ�ពស�ទងជ់�គបពូ់ជរបស់�ពះ �ទង់
ជករចបេ់ផ�មៃនករបេងកតរបស់�ពះ �ទងម់និមនអ�ី ែដលតិចជង�ពះេឡយ។
េហយយូ�សអុី�ក រយី៉ុតបនេកតមកជកូនអន��យ មកពី�ថ ននរក េហយ
�តលបេ់ នរកវញិ។ �ពះ�គីសទជ�ពះបុ��របស់�ពះ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដល
បនេបកសែម�ងឱយេឃញ។ យូ�សអុី�ក រយី៉ុត េ កនុងភពជ�គបពូ់ជេផ�ង
ជ�គបពូ់ជៃន�រក�ែដលចូលមកែផនដីេដមបបីេ ឆ ត េហយកដូ៏ចពីេដមដំបូង
ែដរ �មនកអុីនជឪពុកេដមរបស់�។

36 យូ�ស�គនែ់តេលងជមយួ�កមជំនំុប៉ុេ�� ះ។ គតម់និេ�ម ះ�តងេ់ឡយ។
គតម់និមនជំេន េឡយ េបមនិដូេចន ះ គតម់និកបតនឹ់ង�ពះេយសូ៊វេឡយ។ ប៉ុែន�
េឃញថ គតប់ន�ពស�គបពូ់ជមយួេផ�ង។ គតគិ់តថ គត�់ចបេងកតមតិ�
ភពជមយួេ�កិយ ថជ�ទពយមនតៃម� េហយមនមតិ�ភពជមយួ�ពះេយសូ៊វ
ប៉ុែន��យឺតេហយស�មបគ់ត ់ េដមបេីធ�អ�ីៗស�មបក់រេនះ។ េពលែដលេម៉ង
ៃន េសចក��ី� បម់កដល់ េពលែដលគតេ់ធ�ករ��កកេ់នះ គតប់នឆ�ងបនទ ត់
ខណ�  ែចករ�ងករេឆព ះេ មុខ និង�តលបេ់�កយ។ គត�់តវេ បន��មផ�ូវែដល
គត ់ េ ជអនកបេ ឆ ត។ គតប់ន�ពស�គបពូ់ជេផ�ង េ�យគតព់យយម
ែស�ងរក កិត�ិយសេ កនុងអងគករេ សមយ័េនះ ជមយួពួកផ�៉សីុ និង�ឌូ
សីុ។ េហយ គតខ់ំរកលុយស�មបខ់�ួនឯង េហយកក៏� យជមន�បជ�បិយភព
កនុងចំេ�មមនុស�។ �បសិនករេនះ មនិែមនបងករឱយមនមនុស� ចូលេ កនុង
ពូជ េផ�ង គឺកពយយមែស�ងរកមុខមតពី់មនុស�! ចូរឱយែស�ងរកករទទួល�គ ល់
ពី �ពះជមច ស់វញិមនិែមនជមយួមនុស�េឡយ។ ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលយូ�ស
បន េធ�េពលពូជេផ�ងេនះបនេល នេចញេ កនុងគត។់
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37 េហយេយងដឹងថ�ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូល យ៉ូ�នជំពូក១ និយយថ
“កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលេ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះ
ជ�ពះ េហយ�ពះបនទូលបនេកតជ�ចឈ់ម េហយរស់កនុងចំេ�មេយង
�ល់គន ។” េហយ�ពះបនទូលជ�គបពូ់ជ េហយ�គបពូ់ជក� យជ�ចឈ់ម និង
រស់កនុងចំេ�មេយង។

38 េបសិនជ យូ�ស ជ�គបពូ់ជខម ងំស�តវ េហយជពូជេផ�ង �កប៏នក� យ
ជ�ចឈ់ម េហយរស់កនុងចំេ�មេយង េ កនុងមនុស�ខ�ួនជ យូ�ស អុី�ក
រយុីត។ គតគឺ់មនិមនជំេន ពិតេឡយ។ គតម់នអ�ីែដលគត់ បនគិត ថជ
ជំេន ។ មនអ�ីមយួែដលមនជំេន  េហយជជំេន ែដលេធ�-ជេជ ។

39 េហយជំេន ពិតៃន�ពះជមច ស់នឹងេជ ដល់�ពះ េហយ�ពះ�ទងជ់�ពះបនទូល �
នឹងមនិ�តវបនបែនថមអ�ីេ កនុងេនះេឡយ។ �ពះគមពរីបន�បបេ់យងថ េបសិនជ
បែនថមពកយមយួ ឬយកពកយមយួេចញចំែណករបស់េយងនឹង�តវបនយកេចញពី
េស វេ ជីវតិែដរ វវិរណៈ២២:១៨ ជជំពូកចុងេ�កយ។

40 េ កនុងករចបេ់ផ�មដំបូង េស វេ ដំបូងៃន�ពគមពរី �ពះបន�បបព់ួកេគ
មនិ ឱយបំែបកពកយេទ េ�យថ “�គប�់ពះបនទូល�តវែតរក�ទុក” ពួកេគ�តវែតរស់
េ�យ �ពះបនទូល។ �ពះេយសូ៊វែដលេ ក�� លេស វេ  បនយងមកេហយ
មន បនទូលេ កនុងសមយ័របស់�ទង ់ េ�យមនបនទូលថ “មនុស�មនិែមនរស់
េ�យ �រែតនំបុង័េឡយ ប៉ុែន�ករ៏ស់េ�យ�គបពី់�ពះបនទូល ែដល—ែដលេចញពី
�ពឱស� របស់�ពះែដរ។” េហយេ កនុងសមយ័ប ចបៃ់នកណ� វវិរណៈ បន�បបដ់ល់
េយង ជមុនថ “អនក�ែដលយកពកយ�មយួេចញពីេស វេ  ឬបែនថមពកយ
�មយួេ កនុងេនះ ចំែណករបស់អនកេនះនឹង�តវយកេចញពីប ជ ីរជីវតិ។”

41 ដូេចនះគម នអ�ីេ�កព�ីសេមលេឡយ គឺជអនកែដលជកច់បស់ មនិេធ�កំផិត
ជមយួ�ពះបនទូលៃន�ពះ! ពួកេគជបុ��បុ�តីរបស់�ពះ ជអនកែដលមនិែមនេកត
មក�មបំណងមនុស� ឬេ�យករចបរ់�កៃ់ដ ឬេ�យទ�មង�់ជមុជទឹក �
មយួ ប៉ុែន�បនេកតមកេ�យវ ិ ញ ណរបស់�ពះ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ
�ពះបនទូលនឹងេបកសែម�ងឱយេឃញផទ ល់ �មរយៈពួកេគ។ េនះជ�គបពូ់ជពិត
របស់�ពះ!
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42 ពួកខម ងំស�តវ បនចូលរមួកនុង�កមជំនំុេហយក� យជ អនកកន(់Orthodox)
េគលលទធិ ឬអ�ីមយួ។ ប៉ុែន�េនះមនិែមន…េនះជពូជេផ�ង ជអ�ីែដលចូលមក
េ�ជ តែ�ជក ជមយួពូជៃនេសចក�ីពិត ដ�៏បកដៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

43 េហយេតេយង�ច�គ ល់េ�យរេប ប�? េយងនិយយ “ល� ពួកេគមន
សិទធិកនុង ករបក��យ�?” េទ េ�ក! គម នមនុស��មន កម់នសិទធិ កនុងករ
បក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ឡយ។ �ទងជ់អនកបក��យផទ ល់។ �ទងស់នយ
�េហយ�ទងក់េ៏ធ��េនះេហយជអ�ីស�មបក់របក��យេនះ។ េពល�ទងស់នយ
�ទងនឹ់ងបំេពញ េនះគឺជករបក��យ។ អ�ីែដលផទុយពី�ពះបនទូល�ទង ់ គឺជពូជ
េផ�ង! ជករពិត!

44 ឥឡូវ ដូចេយងបននិយយេហយថ យូ�ស មនិមនជំេន ពិត។ គត់
មនជំេន ែដលេធ�ជ-េជ ។ គតម់ន—មនជំេន ថ គតគិ់តថ គតជ់កូនរបស់
�ពះ ប៉ុែន�គតម់និ�គ ល់ថ េនះជបុ�តរបស់�ពះ។ េបមនិដូេចនះគតម់និេធ�េរ ង
េនះេឡយ។ េហយមនុស��ែដលេលងេសច ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ែដល
ជេសចក�ីពិត គតម់នជំេន ែដលេធ�ជ-េជ េហយ។ អនកបេ�មពិត�បកដរបស់
�ពះនឹងឈរេល�ពះបនទូល�ទង។់

45 កលពីពីរបីយបក់ន�ងេ  មនអនកដឹកនមំន កម់កពី �រហី��ូ ជ��
លបលីបញេ កនុង�កងេនះ បនមកជួបខញុ ំេហយនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំចងព់�ងឹងអនកពី
េរ ងខ�ះ” (ខញុ ំនិយយ…) “េពលអនកមនឱកស។”

ខញុ ំនិយយ “េនះជឱកសល�បំផុតែដលខញុ ំដឹង។ ចូរមកចុះ។”

46 េហយគតម់កគតនិ់យយ “េ�ក�បន�េំ�កពយយម…ខញុ ំេជ ថេ�ក
េ�ម ះ�តងអ់នកពិត�តង ់ ប៉ុែន�េ�កកំពុងពយយម ែណនដំល់ពិភពេ�កពីលទធិ
របស់�វក។” េហយនិយយ “សមយ័កលរបស់ពួក�វកបនប ចបជ់មយួ
ពួក�វកេហយ។”

47 ខញុ ំនិយយ “េរ ងដំបូងែដលខញុ ំចងសួ់រអនក បងប�ូន�បស េតអនកេជ ថ�ពះបនទូល
របស់�ពះ គឺ�តវបនប�� លឲយែតងេឡងេទ?”

គតនិ់យយ “បទេ�ក ខញុ ំពិតជេជ ”។
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48 ខញុ ំនិយយ “ដូេចនះេ�ក�ចបង� ញខញុ ំេ កនុង�ពះបនទូលេ កែន�ង�ែដល
ថសមយ័កលរបស់�វកបនប ចបេ់ហយ? ឥឡូវ អនកបង� ញ�មកេ ឯ�
ខញុ ំនឹងេជ ជមយួអនក។” េហយខញុ ំនិយយ “អនកនិពនធៃន�វក ជអនកែដលមនកូន
េ�រនគរ�ថ នសួគ ៌ េ ៃថងេពនទីកុស� ជៃថងែដលពួក�វក�តវបនបង� ញ
ឱយ�គ ល់ ពួកេគនិយយថ ‘បុរសទងំ�យនិងបងប�ូនទងំអស់គន  េតអនកេធ�
យ៉ង�េដមបបីនសេ ងគ ះ?’ គតនិ់យយ ‘ចូរឱយមន ក់ៗ ែ�បចិត� េហយេធ�ករ
�ជមុជទឹកេ�យនូវ �ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រសងេ�ះបប េដមបឱីយ
អនកទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពសេសចក�ីសនយគឺស�មបអ់នកនិងកូនេ
របស់អនក នឹងអនក�ែដលេ ឆង យ គឺដល់អនកជេ�ចន�មែត�ពះអមច ស់ជ�ពះ
របស់េយង�ទងេ់ ’។ ឥឡូវ េត�ពះបនទូល�ច�បឆងំជមយួខ�ួនឯងយ៉ង�
បន?”

បុរសេនះនិយយ “ខញុ ំមនភពមនិ�សណុកចិត��ស់េ យបេ់នះ”។

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំកគិ៏តដូេចនះែដរ។” េឃញេទ?

49 ឥឡូវអនក�បបខ់ញុ ំ េត�ពះកំពុងែតេ ��ស់េ ឬេទ? េប�ពះេ ��ស់េ
សមយ័កលរបស់ពួក�វកកេ៏ ែតមនែដរ។ ជករពិត! �មែតចំនួនដេ៏�ចន
ែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់េយងនឹង��ស់េ  បនេ េហយ កនឹ៏ងេ
រហូត �មែតេ�ចនដូចែដល�ទងប់នេ  �េ ែតជសមយ័�វកដែដល �ពស
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដូចៃថងម�លិមញិ កដូ៏ចៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតែដរ។

50 ឥឡូវេយងេឃញថពូជេផ�ងេនះបន�ពសចុះ�គបស់មយ័កល។ េបសិនជ
�ចេ រចួ កនុងករចប�់បនរយៈេពល១០េ ១៥នទីបនទ ប ់ ខញុ ំនឹងេធ� ប៉ុែន�អនក
មនិ�ចេធ�េឡយ។ �មរយៈសមយ័កលកន�ងមក…េយងទងំអស់គន  �គបគ់ន
ៃនេយង�ន�ពះបនទូល។ េហយ ឥឡូវកដូ៏ចជេពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមកែដរ
េហយ�ទងប់នរកេឃញ ពូជេផ�ង ជអនក�បឆងំ។ �ទងជ់�ពះបនទូលែដល�តវ
បនបង� ញឱយ�គ ល់ �ទងជ់ករបក��យរបស់�ពះពី�ពះបនទូល �ពស�ទងម់ន
បនទូលថ “ចូរែស�ងរកកនុង �ពះបនទូល �ពសកនុងេនះអនកគិតថអនក�ចែស�ងរក
ជីវតិអស់កលប េហយពួក�ជអនកែដលេធ�ទីបនទ ល់ពីខញុ ំ។” អនកេ ទីេនះ។ �ទង់
—�ទងជ់េសចក�ីបក��យៃន�ពះបនទូល។ េហយ�គបទ់ងំកូន�បស�សីរបស់�ពះ
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ែដលេកតជថមីេ សមយ័េនះគឺជករបក��យពី�ពះបនទូល។ អនក�តវបន េគ
សរេសរកនុងសំបុ�ត�តវបន�នពីមនុស�ទងំអស់។ �តវេហយ។
51 កតស់មគ ល់ថ �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគថ� យបងគំ េយងឥត�បេយជន៍
បេ�ង នែតពីលទធិៃនពូជេផ�ង។ ពួកេគថ� យបងគំេយងឥត�បេយជន ៍បេ�ង នែត ពី
លទធិៃនពូជេផ�ង ជលទធិរបស់មនុស� ជំេន របស់មនុស� េហយបេ�ង នថេនះ ជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ កលេបេសចក�ីេនះ មនិមនអ�ី�តវេធ�ជមយួ�ពះបនទូលរបស់
�ពះផង”។
52 េមល�គបស់មយ័កលបេ ចញផលដំ�ំេនះ �គបស់មយ័កល បនេធ��
េឡង េហយេ សមយ័េយង កម៏និ�ចេ�ះ�ររចួែដរ។ េយងមនអ�ីែដលដូច
គន  េហយជសមល័កលធំជងសមយ័កលទងំអស់េ េទ ត េប�កប់ ចូ ល
គន  �ពសេនះជសមយ័កលចុងប ចបៃ់ន�បវត�ិ� ស�ពិភពេ�ក។ េនះជពូជ
េផ�ងែដលធំមយួេ េលែផនដី គឺេ មុខពិភពេ�កបចចុបបនន។ �គបស់មយ័កល
ពូជេផ�ងរញុពួកេគេចញពី�ពះដពិ៏ត ែដលមន�ពះជនមគងេ់  ឱយេ ឯ�ពះរបូ
សំ�កវញិ។ ៃថងេនះ�ពះេយសូ៊វមនបនទូល េ កនុងគមពរីម៉ថយ ២៤:២៤ថ �
នឹង�តវបនប ចប ់�នឹងបន�ំពួកអនកេ�ជស�ងំ េបសិនជ��ចេធ�បន។ និយយ
ពីពូជេផ�ង! អូ �មនលបចិ�ស់។ ��ងំបនេ កនុងចំេ�មមនុស� េហយ
ជអនកេទវៈវទូិ ដូចជេពទយែផនកេទវ�ជ �ចបេ�ង ន�ពះបនទូល បនយ៉ងឥតេខច ះ។
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។ បែន�ចូរ�បយត័នជ មយួេគចុះនឹងមនេ កែន�ង�
មយួ។ និយយ “ល�ឥឡូវមនិែមនស�មបេ់សចក�ីេនះេឡយ។” អូ បទ �គឺ កដូ៏េចនះ
ែដរ េឃញ �ពស�ពះមនបនទូលពី�។
53 េមលអ�ីែដល�បនេធ�។ ពួក�ដូចគន នឹងពូជេផ�ង ែដលនេំសចក�ីខញ ល់របស់
�ពះេ សមយ័របស់េ�កណូេអ េពលែដល�ពះប ជូ ន ពយកររីបស់�ទងេ់
េហយែចកចយអំពីេភ�ងែដលេឆះ េ ករែកែ�បចិត�ដល់មនុស� េហយពួកពូជ
េផ�ងកល៏ងេ់ ។ បនទ បម់ក��ងំេធ�អ�ីេទ ត? មកពីេ�កយ េ កនុង� ំ េហយ
ចបេ់ផ�ម�ពសពូជម�ងេទ ត។ េនះជករពិត។
54 តមកដល់េ�កម៉ូេស ជពយករធីំមយួ េដមបនីកូំនេ អុី��ែអលេចញពី
�លរេ��ថ ន។ មនអ�ីេកតេឡង? ម៉ូេសែដលជពយករធីំរបស់�ពះ បននំ
េសចក�ីពិតមកឱយពួកេគ បង� ញឱយេឃញពីេសចក�ីពិត�តឹម�តវ។ �ពះជមច ស់
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បង� ញថ�ទងប់នជួបនឹងគត។់ េតមនុស�ទងំេនះ េ ទីេនះយ៉ងេមច៉ែដរ
សងឃទងំេនះ េហយពួកេគកម៏ន�សនផទ ល់មយួេទ ត ជករេធ�េឡងរបស់
ខ�ួន ទំេន មទម� បែ់បប�សន និងជអ�ី�គបយ៉់ង ប៉ុែន�ម៉ូេសឈរេឡងជករ
បង� ញឱយេឃញពីេសចក�ី�តឹម�តវៃនករបក��យ�ពះបនទូល។ កុំេភ�ចពីេរ ងេនះ!
ម៉ូេសជករបក��យរបស់�ពះជមច ស់ៃនេសចក�ីសនយរបស់�ទង។់ �ទងម់ន
បនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ� គតជ់អនកបក��យ�ពះបនទូល�ពះ។
55 មនអ�ីេកតេឡង? �កមជំនុំេទបែតចបេ់ផ�មេចញពីេអសីុបេដរេ�យេជងបន
ពីរបីៃថង េហយមនេរ ងអ�ីេកតេឡង? ��ងំបនចូលមក�មរយៈពូជេផ�ងរបស់
�ែដលេ កនុងមនុស� ជកអុីនទីពីរ គឺជប�ម េហយ�ក�៏ពសពូជរបស់�
េ េលចំេ�មពួកេគ។ េយងដឹងថេនះជករពិត។ េនះជប�មជករ
បេ�ង នរបស់ប�មថ “េយងទងំអស់សុទធែតដូចគន េយងបេ�ម �ពះដូចអនក
ែដរ” ជេគលករណ៍គតព់ិតជ�តវ �ពសគតប់នថ� យយ ញបូជែដល�ពះបន
មនបនទូល�បប ់ពែព�បពំីរ េគ�គវ�បពំីរេ េល�សន�បពំីរ េហយអធិ�� ន
េ កន�់ពះជមច ស់បនល�ឥតេខច ះ ដូចម៉ូេសបនេធ�េ �ល រេ��ថ ន គឺដូចគន
ទងំអស់។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិដូចគន េឡយ! �បផនូលទុកមុនស�មបេ់យងចំេពះអ�ី
ែដលនឹងេកតមន។ មនកអុីនម�ងេទ តបនសែម�ងេចញ េ —េ កនុងភពជ
មនុស�របស់ប�ម។ េហយកម៏ន�ពះ ែដលបនសែម�ងេចញ េឡងេ ភពជ
មនុស�របស់ម៉ូេសគឺបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងមនុស� េបកសែម�ងអងគ
�ទងឱ់យេគ�គ ល់ ទងំេសចក�ីសនយរបស់�ទង ់ �មរយៈមនុស�ជតិ។ េហយពូជ
េផ�ងកេ៏ងបេឡង។
56 ដូេចនះ �បនេធ�េ កនុងសមយ័យូ�ស គឺ�បនមកជមយួពូជេផ�ងរបស់�។
57 េហយចងចបំបេនះ ែដលមនុស�បបេជ ថ “េយងដូចគន  េយងថ� យបងគំ
�ពះដូចគន  េយងគួរែតជកមមសិទធិេ កនុង�កមជំនុំដូចគន  េយងគួរ ឬែតជមនុស�
ដូចគន ” បបេនះមនិ�តវបនអតេ់ទស ឱយដល់អុី��ែអលេឡយ! �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលេ�យ�ទងផ់ទ ល់ថ “ពួកេគ�� បេ់ហយ!”
58 ពួកេគ�តវពុករលួយេ  គឺទងំអស់េលកែលងែតបីនកេ់នះ។ មន
មនុស�មន កែ់ដលេជ េលេសចក�ីសនយេនះ េពលែដលមនុស�ទនេ់ខ�យបន
និយយថ “េយង មនិ�ចយកទឹកដីបនេទ �ពស�អ�ច រយេពកស�មបេ់យង”
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េហយេ�យេហតុជេ�ចនេទ ត ែតកែលបនិងយូេស�េធ�េ�យេគេ េសង ម េហយ
និយយថ “េយងមនសមតថភព េលសពីយកបនេ េទ ត �ពស�ពះបនសនយ
�ចំេពះេយង! ខញុ ំមនិខ�ល់ពីករ�បឆងំេនះប៉ុ�� េទ!”

59 េហយេយងេ ែត�ចអធិបបយពីករេ�បសឲយជមកពី�ពះជមច ស់ និង
ករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយេ ែតមន�ពះេច�� របស់�ពះេដមប ី
ែញកេយងេចញពីអ�ីជរបស់េ�កិយ។ �ពះមនបនទូលដូេចនះ! សមយ័កល�វក
មនិទនច់បេ់ឡយ េហយ�កនឹ៏ងមនិចបែ់ដរ �េ បន�។

60 ដូេចនះ េយងរកេឃញអនក�ពសពូជេផ�ងចស់ដែដល។ េហយចថំបបេនះ
មនិែដល�តវបនអតេ់ទសឱយេឡយ។ ឥឡូវ បងប�ូនេអយ េប�មនិ�តវបនអត់
េទសឱយ ចុះយ៉ង�ែដរ ឥឡូវេនះ កលេប—េប�គបពូ់ជដពិ៏ត�គបស់មយ័ចូល
មកែដរឬ?

61 កតស់មគ ល់ពីេរ ងធំេនះែដលប�មបនេធ� �បន�េហយបន�េទ ត េហយ
ទីបំផុត�បន ប ចបេ់ េពលករចូលមក ៃន—ៃន យូ�សអុី�ក រយុីតនិង
�ពះេយសូ៊វ។ េនះជអ�ី? យូ�ស និង�ពះេយសូ៊វគឺជរបូភពពិត�បកដៃនកអុី
ន និង េអបិល។ េ�យ�យូ�សជអនកខង�សន េហយកអុីនកដូ៏ចគន ។
កអុីន សង�់សន គតថ់� យយ ញបូជ គតថ់� យបងគំ�ពះ គតេ់�ម ះ�តងនឹ់ង�
ដូច មន កេ់ទ តែដរ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ គតម់និមនទំនកទ់ំនងអ�ីនឹង �ពះបនទូល
យ៉ង�េឡយ។ គតគិ់តថ �ជអ�័និំងេអ�៉ែដលបនបរេិភគ ែផ�េប៉ម ឬ
ែផ�េឈឯេទ ត។ េហយកអុីន…េអបិលេ�យ�រែតទំនកទ់ំនង កដឹ៏ងថ�ជ
េរ ងខុស �ជឈមែដលនេំគេចញមក េហយគតក់ថ៏� យកូនេច ម។ េហយ
�ពះជមច ស់េធ�បនទ ល់ថ តង� យរបស់គត�់តឹម�តវ។ ដូេចនះគតក់�៏ចែណនេហយ
ពយយមសម� បប់ងប�ូន�បសរបស់ខ�ួន។ េហយេ�យគតប់នសម� បន់ របស់
គតេ់ េល�សន ែដលតង� យរបស់គត�់� បេ់ ទីេនះ គឺេច មែដល ងប់
េ េល�សន ដូចគន យូ�សអុី�ក រយុីតកបតនឹ់�ពះេយសូ៊វ េ េល�សនរបស់
�ពះេហយសម� ប�់ទងដូ់ចកអុីនសម� បេ់អបិល។ េ�ពះកអុីនជ�គបពូ់ជេផ�ង។

62 េហយប�មកដូ៏េចន ះែដរ ជពយករែីដលេគជួល ជមនុស�ែដល�តវឱយដឹង
កនែ់តចបស់។ េហយ�ពះជមច ស់បន�ម�ពមនគតទ់ងំទីសមគ ល់ និងករ
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អ�ច រយ េហយសូមបែីត�ញី កនិ៏យយភ�ដៃទែដលមនិបន�គ ល់ែដរ េហយ
គតេ់ ែតបន��មផ�ូវេនះេទ ត។ គតប់នេកតមកជ—ជអនក�ពសពូជេផ�ង។
63 េហយេប�ពះេយសូ៊វទយពី�ពះជនម�ទង ់ ែដល�តវប ច បេ់ កនុងពូជេផ�ងដធ៏ំ
មយួ សមយ័កល�កមជំនំុេ ឌីេស ែដលមនិេក� មនិ�តជក ់ េហយ�ក�់ទង់
េ េ�ក�ពះវ�ិរ េតេនះ�ចជអ�ីេបមនិេ�កពីពូជេផ�ងេនះ! ជករពិត។ �នឹង
ប ចបក់នុងសមយ័េនះ។

េហយ�កជ៏កអុីន និងេអបិលម�ងេទ តែដរេ កល់�៉រ។ី
64 ឥឡូវ កតស់មគ ល់ជរហូត េពល�ពះេយសូ៊វេចញេ  យងេ �ថ នសួគ៌
�ពះ វ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវបនប ជូ នមកវញិ។ េនះជ�គបពូ់ជ ជអងគផ�ល់ជីវតិដល់
�ពះ បនទូល ដូចែដលេយងបននិយយកលពីយបម់ញិ។ �ជអនកែដលេធ�េ�យ
បេន� នដល់�ពះបនទូល។ ពេន� ន មននយ័ថ “េធ�ឱយមនជីវតិ។” �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ដពិ៏តបនន�ំពះបនទូលឱយមនជីវតិ។ �មនិែមននេំគលលទធិឱយមនជីវតិ
េឡយ �មនិ�ចេឡយ េ�ពះ�មនិែមនជអ�ី ស�មបេ់គលលទធិេឡយ។ �
គឺជជិវតិ របស់�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ�ពះ�ជ�ពះ។ េឃញ? េហយ�ពេន� ន
�ងកយេនះ។
65 ឥឡូវកតស់មគ ល់ េពលែដលពួកេគេធ�េឡង។ បនទ បម់ក េហយ�ពះគមពរីបន
និយយ េហយ—េហយ េ�កយ៉ូ�នបននិយយេ កូនៗរបស់េ�កថ “កូន
តូចេអយ អនកបនលឺេហយពីេម�បឆងំ�ពះ�គីសទ ែដលបនចូលមកេលែផនដី”
និយយ “េហយកប៏នេ កនុងែផនដីរចួេហយែដរ េហយ�បនេធ�ករេ កនុងកូន
ែដលមនិ�� បប់ងគ ប”់ ឥឡូវ េនះជេរ ងមយួយូរមកេហយ �បមណជ៣០ឆន ំ
បនទ បពី់ករមកដល់ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងេឃញេពល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
យងមកជ�គបពូ់ជពិត ជអ�ីផ�ល់ជីវតិពិតដល់�គបពូ់ជ េហយពូជេផ�ងេទ ត ក៏
�បនមកដល់ម�ងេទ តែដរ។ េហយកតស់មគ ល់ �េ បន�។ �មន…
66 �ពះបនទូលពិតបនបង� ញឱយេឃញថ�តវ ពយករចីស់បនបង� ញឱយេឃញ
ពី�ពះបនទូលរបស់�ពះថ ជេសចក�ីពិត�មរយៈពួកេគកត�់�មក។ េបមន
នរ�មន ក�់នពី �កម�បឹក�នីេស  (Nicaea Council) ឬមុន—�កម�បឹក��ពី
នីេស (Pre—Nicaea Council) ពួកេគមនេរ ងពី១៥ៃថងៃនឈមនេយបយ
េពលែដល�កមពួករ ៉មុូងំ ចងន់េំគចូលមក េហយបេងកតនិកយមយួ េចញពី
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�កមជំនំុ។ ពយករបីនមកដល់រុេំ�យែសបកេច ម បរេិភគថន បំុ�ណ េហយឈរ
េឡង ស�មប�់ពះបនទូលេនះ! ប៉ុែន��បនេធ�អ�ី? ��តវែតដូចជកអុីន ��តវែត
ដូចជេអបិលមន កែ់ដល�តវែត�� ប។់ ជករពិត��តវ�� ប។់ េហយ�ពះបនទូល
កប៏នបតប់ងឥ់ទធិពល�កនុងមនុស� េហយពួកេគកប៏នេ�ជស យក�ពះបនទូល
ពិតេហយ យកជំេន ៃន ពូជេផ�ងែដលជ�កមជំនំុកតូលិកដំបូង។ ពួកេគបែនថម
សេម�ចសងឈ ផប ់បែនថម ចស់ទុំ បែនថមេនះបែនថមេនះ និងេផ�ងៗេទ ត។ ពួកេគ
យកអតថនយ័េព�តសពិតេចញេហយៃន—ៃន—ៃនម៉រ ី និង—និង អ�ីទងំអស់ពី�
េហយបេងកតរបូ�ពះែក�ងក� យ េហយគម នបេងកតអ�ីេ�កពីកមមវធីិ�សនដៃទ ែដល
េចះែតេ ថ �សន�គីសទ។ �ជអ�ី? ជ�គបពូ់ជេផ�ង! េហយេរ បចំ េរ បចំ
បេងកត �កមជំនុំជេលកដំបូងេលែផនដី។ �ជអ�ី? េនះជពូជេផ�ងែដលចបេ់ផ�ម
�ពសចុះ មនេរ ងខ�ះ�ក ់បែនថម និងដកេចញ។
67 អនក�ែដលបនឮថ កនុង�ពះគមពរីមនិឱយបរេិភគ�ចក់នុងៃថងសុ�ក?
អនក�ធ� បឮ់ កនុង�ពះគមពរីមនអ�ីែដលេ�បះទឹកជំនួសឱយករ�ជមុជទឹក �ជមុជ
លិច? នរ�ធ� បឮ់េរ ងទងំអស់េនះ “េគរព ម៉រ”ី ឬអ�ីមយួ? នរ�ធ� បឮ់ពី
សំដីឥតបនករពុករលួយេនះ ៃន�បេតសស�ងែ់ដរ? ឆន ងំមនិ�ចេ ថកំេស វ
ខ� ញ់បន េទ�តវ! គឺ�គនែ់តខុសបន�ិចគឺខុសទងំអស់! នរ�ធ� បឮ់ថ�ពះ
�គប�់គង ដឹកនេំ កនុងជអងគករ? សូមបង� ញខញុ ំកែន�ង�មយួ ែដលបន
េរ បចំេឡង និងបន�េ មន។ ពួកេគ�� បភ់� មៗ េហយមនិែដលរស់េឡងវញិ
េឡយ! �ជេពលេវ�ែដលជួនកលេកតមន �មនេពលស�មប�់ពះេធ�
ចលន។ �បនសម� បឥ់ទធិពលកនុងចំេ�មមនុស�។
68 េរ ងដូចគន បនេកតេឡងេ បចចុបបនន។ ពួកេគសម� ប ់ អនកមនឥទធិពល
និយយ “អូ េនះជ�កមអនក ហូលី រ ៉លូឡឺ ពួកេគគម នអ�ីសំខនេ់ឡយ។” េហយ
ជេហតុផល �ជពូជេផ�ង! ជួប�ពះបនទូលមុខនឹងមុខេហយេឃញថជអ�ី េឃញ
�ពះែដលបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ពះក�៏ចេធ�ឱយថមទងំេនះក� យជកូន
របស់អ�័ប�ែំដរ។ �ែមន៉។
69 �ពះបនទូល�តវបនបង� ញថ�តឹម�តវ យ៉ងជក�់កេ់�យ �គី�ទ នដំបូង
ពីរេប បែដល�ពះបនរេំ�ះេគពី�គបយ៉់ង និងជមង ឺ េហយេគមនពយករ ី េហយ
េគនិយយភ�ដៃទ ែ�បពនយល់ េហយឱយ�រែដលបង� ញថជករពិត
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�គបេ់ពល។ ប៉ុែន�េ មុខៃនកបង� ញថ�តឹម�តវ ពី�ពះបនទូលេនះ មនុស�បន
េ�ជសយកខ�ួនឯង េហយេបះេឆន តេ�ជសយកនិកយ។ េនះជម� យៃន�គប់
អងគករ�ថ បន័ទងំអស់។

70 ទងំពីរក� យជេពញវយ័េហយនបចចុបបនន។ ពួកេគចបេ់ផ�ម �ពសពូជម�ង
េទ ត។ �បន�� បេ់  ប៉ុែន��រកីេឡងវញិេ កនុងសមយ័ លូេធ (Luther) ដូច
ែដលេយងបនដឹង�ងំពីេដមដំបូងៃន�រេ ទីេនះ កលពី��រេពល�ពឹក។ �
បនរកីេឡងេ សមយ័លូេធ។ េតឥឡូវពួកេគបនេធ�អ�ី? ភ� មៗបនទ បពី់មនុស�
អ�ច រយបន�� ប ់ពួកេគបនេរ បចំបេងកតអងគករ។

71 �បនរកីេឡង។ គឺម�ងេទ តេ សមយ័ចនេវេស�យ(John Westley)េពល
ែដលពួកអងគ់�ិកេខន�ពមេ�យ�គបទ់ងំសុវតថិភពនិងជបេ់ នឹង�គបយ៉់ង
ែដល បនចង� េ កនុងអ�ីែដលជសកលនិយម េហយមនអ�ីេកតេឡង?
�ពះជមច ស់ បនេលកមនុស�មន កេ់ទ តេឡង េ ថចនេវេស�យេហយក៏
សម� បអ់�ីៗ�គបយ៉់ង។ េហយបនទ បពី់គត�់� បភ់� មគតនិ់ង�សបឺរនិីង
ពួកេគមនអ�ីេកត េឡង? ពួកេគេរ បចំអងគករ ឥឡូវអនក�គ ល់េហយ�ល់
�កមេមតូឌីសទងំអស់។ េហយបន�មកេទ តមនមន កេ់ទ តេអឡិច�នឌឺ់ខំ
េបល(AlexanderCampbell) ចនសមីត(John Smith) អ�ីេទ ត។

72 ទីបំផុត ែបកេចញពីេពនទីកុស� មនអ�ីជេ�ចនេចញមក។ មនអ�ីេកតេឡង
បនទ បម់ក? ពួកេគមនដំេណ រករយ៉ងល� អ�ីែដល�ងំខទបដ់ល់អនក? អនកបន
�តលបេ់ រក�បភពដែដល ែដលអនកបនេចញមក �តលបេ់ រក�ជលងេនះ
វញិ �តលបេ់ រកពូជេផ�ង េហយបេងកតជអងគករ អនក�តវេ ចុះចូលជមយួ
េ�កិយ។ េហយ�គបេ់ពល�ពះប ជូ នអ�ីថមីមកអនកមនិ�ចទទួល�បន។ េនះ
�តឹម�តវ�ស់! ពូជេផ�ងម�ងេទ ត! និងកតស់មគ ល់អ�ីែដលខញុ ំបននិយយេ ៃថង
េផ�ងេទ តសំបក�គបពូ់ជ�សវ�លីតូចដំបូង ែដលេចញពីឫសេនះបនេចញមក
ដល់ស�ឹក និងចូលដល់រេំយលេហយ�តលបេ់ ទងវញិ េហយេចញមក។ េហយ
សំបក�គបពូ់ជ�សវ�លីតូចេនះ ផក �េមលេ ដូចជ�គបធុ់ ញជតិខ�ួន�
េហយ េយងគិតថ ជ�េហយ ប៉ុែន�េពលអនកេបក�េឡង គម ន�គបធ់ ញជតិេ�ះ
េឡយ។ ��គនែ់តជជំនួយ េដមបឱីយធុ ញជតិលូត�ស់ប៉ុេ�� ះេហយ�នឹង
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ងបវ់ញិ ប៉ុែន�ជីវតិេដមពិត�បកដនឹងមនបេ ចញ�គប។់ កតស់មគ ល់ ដូេចនះេគ
េ �កមជំនំុថបន�ប�ពស…

73 េយងរកេឃញថ�កមជំនំុែដលេចះែតមនេឈម ះ េទះបីជេពនទីកុស�របស់
េយងកេ៏�យ េយងបន�េ មុខ ែតមនិមនភពសកបចិ់ត� េយង�តវបេងកត�កម
ផទ ល់ខ�ួន។ �គបយ៉់ងេចញមក េយង�តវមនេនះ េយង�តវមនេនះ េយង�តវមន
�កមមយួេទ ត។ េហយអនកែដលេដរ�ម និយយថ “�ទងប់នមកេ េលពពក
ស។” េហយអនកមយួេទ តនិយយថ “អូ-ហូ �ទងប់នយងមកេ េលេសះស។”
“ល� េយងបេងកតជ�កមពីរ។” េមល េនះជអ�ី? �ពសជពូជេផ�ង! េពល�ទងយ់ង
មកេទះបីរេប ប��ទងនឹ់ងបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ពល�ទងយ់ងមក។
ចូររងច់រំហូតដល់េពលេនះ។ ចូរចប…់និយយពីេរ ងេនះ អនកមនិបនទទួល
សូមបែីត�រេ សមយ័េនះ។ �ែតងចង�ុលបង� ញ�បប ់ ពីអ�ីែដល�ពះ�ទងនឹ់ងេធ�
ឬអ�ីែដល�ទងប់នេធ� េហយ�ពេងយពីអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�។ េនះជរេប ប ែដល
េយងទទួលបនពូជេផ�ងេ កនុងេនះ។

74 ឥឡូវេយងសមគ ល់េឃញថ េ សព�ៃថងេនះកនុង�កមជំនំុេយងទងំ
—ទងំអស់ បន�ពសខយល់ េហយ�ចត�បមូលផលបនជខយល់គួច។ េយងមនិ
មនករ�បជំុអធិ�� ន េយងមនិមនកមមវធីីែដលេយងធ� បម់ន។ េតមនប �
អ�ី? េយង�កចុ់ះរនងំេល�គបយ៉់ង។ េមលសូមបែីត�កមជំនុំេពនទីកុស�របស់
េយងែតងខ�ួន មនជ ស�ីសកខ់�ី។ ែដលេនះមនិធ� បប់នអនុ ញ តកលពីមុន។
ផតម់ុខពក ់ �កចក�បពណ៌ មនសមភ រៈែបបេនះ យកមនុស�េចញពីទីេនះ
ជមយួនឹង…ដូច ជ រកីគី និងមនអ�ីេផ�ងេទ ត េរ បករបីេ បនួដង េហយ
មនសងឃ អូ ពិតជពូជ េផ�ង�ស់! �បងខូចអស់េហយ! េតពួកេគេធ�ដូចេម�ច?
�ពះជមច ស់ មនិមន�េ កនុង�កមជំនុំ�ទងេ់ឡយេគ�តវេ អងគករេដមបចូីល
េ កនុងេនះ។ មនអនកខ�ះមនិ�៊ននិយយពីេរ ងេនះេ�ពះេគ�ច�តវបនេគ
េដញេចញពីអងគករ។ �ពះជមច ស់បន�បទនមនុស�ែដលមនិមនទកទ់ង
ជមយួអ�ី េ�កពី�ពះជមច ស់ និង�ពះបនទូល ែដល�បបេ់សចក�ីពិតអំពីេនះ។ េនះ
ជអ�ី ែដលេយង�តវករពិត�បកដ។ េតេយងបនេធ�អ�ី? �ប�ពសពូជេផ�ង។
េយង�ប�ពសខយល់េហយឥឡូវេយង�បមូលបនខយល់គួច។



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

75 កតស់មគ ល់ថ ពួកេគបន�បមូលជំុគន េដមបបីេ ឆ ះេភ�ង។ េតអនកសមគ ល់
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ដំបូងចូរ�បមូលពួក� ចងជបច ់ រចួ�កប់ចជ់គំនរ
េហយេយងនឹងដុត�។” មនបចតូ់ចមយួេ ថេមតូឌីសទបបទីសទ �ពីសប៊តី ធឺ
េរ ន លូធឺេរ ន ពួកេគបនផ�ុ ំគន ជ�កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន�កមជំនំុជេ�ចន។ �
ជអ�ី? “�បមូលពួកេគជមុន!” �េលលូយ៉! េតអនកកតស់មគ ល់ �ទង�់បមូល
�សែងជមុនយក�េចញពី�សវ�លីែញក�េចញ “�បមូលពួក��កផ់�ុ ំគន  រចួដុត
េចល។” ពួកេគ�តវដុតកេមទចជមយួករជំនំុជ�មះរបស់�ពះ ចំេពះករែដលពួកេគ
បន�ពសពូជេផ�ងេ កនុងមនុស� ជអ�ីែដលពួកេគ…មនទ�មង ់ ជភពជ�ពះ
ប៉ុែន�បដិេសធ�ពះេច��  បដិេសធ�ពះបនទូល �គនែ់តេ�ងជមយួពិធី�សន
ែដលជជំេន ចកប់ ជូ លេ�យនរ�មន ក ់ពយយម�កេ់ កនុង�ពះបនទូល�ពះ។
�មនិមនដំេណ រករេឡយ។ �ជពូជេផ�ង។
76 ខញុ ំែ�សកេ បចចុបបននកដូ៏ចជពីមុន គឺពយករធីំៗជយូមកេហយ េអម៉ុស េពល
គតចូ់លេ កនុងទី�កង គតនិ់យយ “ខញុ ំមនិែមនជពយករ ី ឬជកូនរបស់ពយករ ី
េឡយ។ ប៉ុែន�េបេ��គហឹម នរ�ែដលមនិខ� ច!” គតនិ់យយ “េពល�ពះមន
បនទូល �តវែតមនអនកែថ�ងទំនយ។” �ទងទ់ស�ទយពីករជំនុំជ�មះេលជំននេ់នះ
មនបនទូល “�ពះជមច ស់ែដលអនក�បកសថអនកបនបេ�ម �ទងនឹ់ងបំផ� ញអនក។”
77 អនក�កេ់សចក�ីេនះ �េ កនុងករថតទុក អនកចេំហយ។ �ពះែដល…មនុស�
ទងំេនះឥឡូវបនផ�ុ ំច�មតៃន—ៃន�កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន�កមជំនុំ េហយអនក
�តវែតចូលេ កនុងេនះ។ អនកមនិ�ចេ ខងេ�ក�បនេឡយ។ អនក�តវែត
េ ជបុគគលេដមបេី េ�ក�ឬអនក�តវែតចូលកនុងេនះ។ មនិមនកែន�ងចេន� ះ
ក�� លេឡយ។ �ជស ញ ៃនសត�ចតុបទ។ គម ននរ�មន ក�់ចទិញ ឬ
លកេ់លកែលងែតមនស ញ សមគ ល់ ឬថមពូជេផ�ង។ ឥឡូវ ចូរេ េចញ ពី
�! េចញពី�! េគចពី�! េ ឱយឆង យពី�! �ពះែដលពួកេគ�បកសថខ�ួនបនបេ�ម
�ទងនឹ់ងបំផ� ញេគ។ �ពះែដលមនេសចក�ី�ស�ញ់យ៉ងអ�ច រយ�ទងន់ឹង មនិ…

និយយថ “ល� �ពះេយសូ៊វអធិ�� នថ េយងគួរែតរមួគន ែតមយួ។”
78 រចួ�ទងម់នបនទូល “េតអនក�ចេដរជមយួគន យ៉ងដូចេម�ច ពីរនកែ់ដល
េដរជមយួគន  េលកែលងែតេគយល់�សបនឹងគន ?” �ទងម់នបនទូលថ “ែតមយួ”
ដូចជ�ទងនិ់ង�ពះវរបិ�ជអងគែតមយួ។ េហយ�ពះវរបិ�ជ�ពះបនទូល េហយ�ទង់
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ជ�ពះបនទូល ែដលបនេបកសែម�ងឱយេឃញ។ �ទងគឺ់ែត “មយួ” ជមយួ�ពះបិ�
ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជករេបកសែម�ងពីេសចក�ីសនយ របស់�ពះបនទូល។ េហយ�ជ
បចចុបបននឬសមយ័េផ�ងេទ ត។ �តវេហយ។ �ពះគឺជែតលកខណៈែតមយួ។ �ទង់
មន�ពះហឫទយ័ចងឱ់យេយងក� យជែតមយួ។
79 េតេនះ�ចក� យជែតមយួ េនះ បនបដិេសធកំេណ ត�ពហមចរ ី េហយ
មយួេនះមនិបដិេសធ ែតបដិេសធករេ�បសឱយជមកពី�ពះ េហយេនះ េនះ
ពួកេគទងំអស់ជឥត�បេយជន�៍ចបល់ែបបេនះ? មនអនកខ�ះៃនពួកេគមនិបន
េជ ដល់�ពះផង េជ ថ�ទងជ់បុ��របស់�ពះ េជ ថជកូន�បសរបស់យ៉ូែសប
ែដលេ ថបុ��របស់�ពះ។ ជករពិត។ បងប�ូនេភ� ះរបស់លូេធេរ ន ស�ីងគ�ី
េជ ែបបេនះ ថ�ទង�់គនែ់តជមនុស�ល�មន កប់៉ុេ�� ះ។ អនកវទិយ� ស��គី�ទ ន
និយយ ថ�ទងជ់ពយករជីមនុស�ធមម�មន ក ់ �ទងម់និមនភពជ�ពះេឡយ។
េហតុអ�ី េប�ទងម់និមនភពជ�ពះ�ទងជ់អនកបេ ឆ តធំមយួ ែដលពិភពេ�ក
មន។ �ទងជ់�ពះមនិែមនជអ�ីេផ�ងេឡយ។ �ទងម់នភពជ�ពះ! �ទងម់ន
ភពជ�ពះ េ�យផទ ល់�ទង ់ �ទងប់នបំពក�់ចឈ់មកនុងចំេ�មេយងកនុង
ភពជមនុស� ៃនបុ��របស់�ពះ។ ជករពិត េនះជ�ទង។់
80 ឥឡូវេយងបនេឃញពូជេផ�ងបនចូលមក។ េយងដឹងថ�េ ទីេនះគម ន
នរ�បដិេសធេឡយ។ អូ ខញុ ំេអយ! ចូរកតស់មគ ល់។ �ទងប់ំផ� ញ�កមេនះ ែដល
�បកសថខ�ួនកំពុងបេ�ម�ពះ។ អនកេមលចុះ។
81 �ពះ�ទង�់�ំគបពូ់ជរបស់�ទង។់ ខញុ ំប ច បេ់ហយ េ�ពះជេពលស�មប់
អធិ�� ន។ �ពះ��ំគបពូ់ជរបស់�ទង ់ េហយ�គបពូ់ជេនះជ�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំនឹង
អធិបបយេសចក�ីេនះ ពីរេ បីយប ់ជកែន�ងែដល�ទងស់េ�មច�ពះហឫទយ័�ក់
នមរបស់�ទងប់ំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់ �បែហលជេ េពល��រ
េពល�ពឹកែដលខញុ ំមនេពលេ�ចនបន�ិច។ េមល �ទងជ់ផ�ូវែតមយួេដមបរីតេ់គច។
�ទងជ់�ពះអធិបតីដពិ៏ត។ �ទងជ់�ពះពិតែតមយួ គម នអងគ�េ�ះេ�កពី�ទង។់
“េយងជ�ពះ េហយជ�ពះែតមយួអងគគត។់” �ទងម់នបនទូល។ �ពះេយសូ៊វមន
បនទូល “េនះជប ញត�ិ: អុី��ែអលេអយចូរ�� បចុ់ះេយងជ�ពះអមច ស់ជ�ពះ
របស់អនក ជ�ពះែតមយួ។ េយងជអងគេនះ។ េហតុអ�ីបនជអនក ែស�ងរកអនក
េផ�ង? អងគមយួេទ តនឹងយងមក…េយងនឹងមកកនុងនម�ពះវរបិ� ែតអនកមនិ
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ទទួលេយងេឡយ។ ប៉ុែន�មន កេ់ទ ត ែដលនឹងមកេ�យេឈម ះេគ េហយអនកទទួល
វញិ” េហយពួកេគេធ�េ  នីេស (Nicaea)។

“េតអនកជ�គី�ទ ន?”
“ខញុ ំជបបទីសទ។”
“េតអនកជ�គី�ទ ន?”
“ខញុ ំជេពនទីកុស�។”
“េតអនកជ�គី�ទ ន?”
“ខញុ ំជេមតូឌីស” េឈម ះេផ�ងេទ ត។

82 ប៉ុែន�េពល�ចូលមកកនុងនម “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” ពួកេគេដរេចញយ៉ងឆង យ
�មែត�ចេ  រចួពួកេគមនិចងេ់ធ�អ�ី ជមយួ�េឡយ �ពស�ទងជ់�ពះបនទូល
េហយ�ពះបនទូលនឹង�បកសអងគ�ទងផ់ទ ល់។ ចូរកតស់មគ ល់ពីផ�ូវែតមយួ េដមប ី
រតេ់គច! �ទងជ់កុ�បេ �រន៉�ពះគមពរី�បបពី់�ទង។់ �គបទ់ងំ ចំណងេជង(កនុង
�ពះគមពរី) ៃន�ពះគឺជកមមសិទធិ របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងជ់�ល់�� អូេម�គ
ជេដម និងជចុង�ទងគឺ់ែបបេនះកជ៏ឥឡូវេនះ និងកនឹ៏ងមកជឫសនិងកូនេ
�វឌីទងំឫសនិងជកូនេ របស់�វឌីជ��េពល�ពឹកនិងជកុ�ប េ �
រ ៉នុជផក េ �ម�ជលងជ�ល់��  អូេម�គ  ឪពុក កូន�បស �ពះវ ិ ញ ណដ៏
វសុិទធទងំអស់គឺេ កនុង�ពះ េយសូ៊វ�គីសទ! �ទងជ់ករេបកសែម�ងឲយេឃញ យ៉ង
េពញេលញៃន�ពះេយហូ�៉ ែដល�ពះបនបំពក�់ចឈ់មមករស់កនុង ចំេ�ម
េយង។ េនះជ�ទងយ៉់ងពិត�បកដ។
83 �ទងជ់កុ�បេ �រន៉។ េតេគេធ�អ�ីជមយួកុ�បេ �រន៉? ពួកេគេបះ
� យកមកែហកជកមទចិេដមបឲីយក� យជទឹកអបេ់ចញពីេនះមក។ កុ�ប�� ត
�តវ ែតេបះកតយ់កមកេដមបបីនទឹកអបេ់ចញពីកុ�ប។េនះជជីវតិមយួយ៉ង
ល�មនិ ែដលមនជីវតិ�រស់េ ដូចេនះេឡយ ប៉ុែន���តវែត�ចបចេ់ខទចេ
កល់�៉រ។ី
84 េមលពួកេគយក—េ�បង�ងំរបស់កុ�បេ �រន៉ ចក�់េ េលេអរ ៉នុ គត់
�តវែតចកេ់�បង�ងំេនះ េដមបចូីល េ កនុងពីមុខ�ពះអមច ស់េ កនុងទីបរសុិទធ
កនុង�ងំននបរសុិទធ។ គត�់តវែតទទួលករចកេ់�បង�ងំជមយួកុ�បេ �
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រ ៉នុ េដមបចូីលេ េ�បះបល�័ងក េសចក�េីម�� េរ ង�ល់ឆន ។ំ េហយេ�បង�ងំេនះ
�តវែតមនេលគត ់ជក�ិន�កអូបចំេពះ�ពះអមច ស់ �កឈ់មេច មេ ពីមុខគត់
បនទ បពី់គត�់តវបនេ�បះឈមេលខ�ួនេ�យេច ម។ ទទឹមនិងកណ�ឹ ងែដលេ
ជំុវញិ�វរបស់គត ់គត�់តវេដរេ�យជំ�នពិត�បកដ េ�យសែម�ងជ “បរសុិទធ
បរសុិទធ បរសុិទធជ�ពះអមច ស់។”
85 កតស់មគ ល់�ទងជ់កុ�បេ �រ ៉នុ ជក�ិនរស់�កអូប ជេ�បង�ងំចំេពះ
� ស��ទង។់ អនកមនិ�ចចូលចំេពះ�ទងេ់�យជំេន េផ�ងេឡយ គឺជអ�ីេផ�ង ប៉ុែន�
េ�បង�ងំពីកុ�បេ �រន៉ ជ�ពះបនទូល។ �ទងក់ជ៏ផក េ �ជលងផងែដរ។
86 ឥឡូវេតអនក�ចយក�េភ នបនេ�យរេប ប�? អនក�ចបន�េភ ន
មកេ�យ�យកផក មក�ចបចឲ់យេខទច អនកនឹងទទួលបន�េភ ន។ ដុកទរ័បន
េ�ប�េ កនុងទីពិេ�ធនរ៍បស់គត។់ យកមនុស�មន កម់នប � �ប�ទ ឬវេង�ង
ឬ ស�ី�មន�រមមណ៍ថេសទរឆកួតវេង�ង នងេដរេលក�មលេហយែ�សកគត់
កំពុងរជំួលចិត� ដុកទរ័នឹងយក�េភ នផក បន�ិច មករញុប ចូ លកនុងៃដរបស់នង ឬ
សៃសកែន�ង�មយួ ឬអ�ីរបស់គត ់េហយេគនឹង�ង តេ់ហយ។ �មនរយៈេពល
មយួ�សបក។់ ប៉ុែន�បនទ បពី់�េភ នបន�បអស់េនះនឹងភញ កេ់ឡងេទ ត េហយ
��កកជ់ងមុនផង។
87 ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបអ់នកចុះ សម� ញ់�គបគ់ន  មនែត�េភ នដពិ៏តែដលយកពីផក េ
�ជលងែដលខញុ ំ�គ ល់។ �ទងជ់ផក េ �ជលងេ�ជះ។ �ទង�់តវបន�ចបចក់េមទច
េ កល់�៉រ។ី �ទងប់នរងរបសួស�មបក់ររលំង េ�យ�រ�ន មរពំត�់ទងេ់យង
បនជ។ កនុងេនះ េចញពីផក ែដល�ចបចក់េមទច �ទងជ់ផក េនះ។ �ទងជ់ផក
ែដលអ�ច រយៃនផក ែដលដុះមក ជផក េ �ជលង េហយជផក កុ�បេ �រន៉
េនះ។ ឥឡូវ�ទងគ់ងេ់ យបេ់នះ េ ចេន� ះ�ថ នសួគនិ៌ងែផនដី ខញុ ំេជ  �ទងេ់នះ
េពលេនះ េដមប—ីេដមបយីកបបមនុស�េ�កេចញ េហយនយំកករេ�បសឲយ
ជរបស់�ទងម់កកនពិ់ភពេ�កវញិ។ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ �ទងេ់
ដូចម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
88 សម� ញ់ េពល�ពះបន�បបម់៉ូេស េ កនុងរេ��ថ នឲយេលកពស់�ព ន ់ ជ
គំរមូយួពី—ពី�ទង ់ េលកពស់�ព នេ់ឡង។ េហយ�ព នជ់តំ�ងៃនបបែដល
បនជំនុំជ�មះពស់ជតំ�ងពស់�ព នជ់តំ�ង “បបែដលបនជំនុំ ជ�មះ
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េហយ។” េ�យ�ពស�ព នជ់ “ករជំនំុជ�មះរបស់�ពះ” ដូចជ�សន�ព ន ់ែដល
ជកែន�ង�កយ់ ញបូជែដរ។ េហយេអលីយ៉កេ៏ងយេមល េហយនិយយ ថ
េមឃេមលេ ដូចជ�ព ន ់ ករជំនំុជ�មះរបស់�ពះេលជតិ�សនម៍និេជ ែដល
បនងកេចញពី�ពះ។ �ព នត់ំ�ងឲយករជំនុំជ�មះ ករជំនុំជ�មះមកពី�ពះ។
េហយពស់េនះតំ�ងឲយបបែដលបនជំនំុជ�មះរចួេហយ េហយ�ពះេយសូ៊វជ
ពស់ែដលបនេធ�ឲយក� យេ ជបបស�មបេ់យង េហយយកករជំនុំជ�មះ របស់
�ពះេលអងគ�ទង។់ �ទង�់តវរបសួ�ន មេ�យ�រកររលំងរបស់េយង �តវបនរង
�ន មជេំ�យ�អំេពទុចចរតិរបស់េយងទណ� កមមៃនេសចក�ីសុខ�ន�របស់ េយង
គឺ េ េល�ទង ់េហយេ�យ�ន មរពំតេ់ល�ទងេ់យងបនជ។

89 អូ �ពះមនបនទបេ់ពញេ�យ�េភ ន េ យបេ់នះស�មបអ់នក។ មតិ�
�គីសទបរស័ិទេអយ អនកមនជមង ឺ និងករឈចឺប។់ អូ អនកមនករបរមភ �ជករ
លំបកេពកស�មបអ់នក។ អនកមនិ�ច�ទបំនយូរេឡយ អនក—អនកែ�បជៃ�ពេ
សមយ័េនះែដល អនកកំពុងរស់េ ។

90 េតអនកបនឮ ែខ�រជីវតិ េ យបេ់នះ េនះជអ�ីេគបននិយយ េនះ—េនះ
�បេទសរសុ�ុនិីយយេ កនុង 55ែដលពួកេគនឹង “�គប�់គងពិភពេ�កទងំមូល”?
មុនករេនះេកតេឡង ករេលកេឡង �តវែតមនសិន។ ដូេចនះេឃញថ�េក ក
ប៉ុ��  មតិ�េអយ? ឥឡូវ�េ កនែ់តេក កជិតេហយ។

91 េតអនកមនិែស�ងរក�ទងេ់ យបេ់នះឲយអស់ពីចិត�េទឬ? �ទងជ់ផក េ �ជលង
េហយ�ទងេ់ ែតដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូតេ ។ �ទងគ់ងេ់
យបេ់នះេដមបេីលកអងគ�ទងេ់ឡង កនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង ់ គឺេ�ប បដូចជ
ម៉ូេសេលក—ស ញ បប ែដលជំនុំជ�មះ។ ប៉ុែន�មនិែមនែតបបេនះេទ ែតជ
ជមងផឺងែដរ។ ចូរចងច�ំពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ដូចែដលម៉ូេសបនេលកពស់
ស�មបប់ប ករមនិេជ  ឬជមង។ឺ �ពះេយសូ៊វ�តវបនេលកេឡង កស៏�មបប់ប
ជមង ឺ និងករមនិេជ  ដូេចនះកូនមនុស�ក�៏តវបនេលកេឡងែដរ។” េតម៉ូេសេលក�
េឡងេដមបអី�ី? ស�មបអ់ំេពបប ករមនិេជ  និងស�មបអ់នកមនិេជ ។ �ពះេយសូ៊វ
�តវបនេលកេឡង កស៏�មបអ់នកមនបប អនកជំងឺ និងអនកមនិេជ ។ �ទងគឺ់េ
ដែដល។
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92 ឥឡូវ េ យបេ់នះ េ ៃថងែដលេយងមនពូជេផ�ងយ៉ងធំ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
បនសនយេ កនុងគមពរីលូកថ េ កនុងៃថង…មុនករយងមករបស់�ពះអមច ស់ នឹង
ដូចជៃថងេ �កងសូដុមែដរ េហយេពលកូនមនុស�នឹងសែម�ងអងគឲយេឃញ កដូ៏ច
ជបុ�តមនុស�ែដលេបកសែម�ងអងគ�ទងឲ់យអ�័ប�េំឃញែដរ ជេអឡូហុីម �ពះ
ែដលមន�ចឈ់មកនុងចំេ�មមនុស� េហយរស់េ ទីេនះជមយួអ�័ប�ំ
និងបង� ញមកចំេពះគត ់ មនបនទូល�បបគ់តព់ីអ�ីែដល��៉កំពុងគិត (អងគុយ
េ�កយគត)់ េ កនុងតងជំ់រុ ំែដល�ទងម់និធ� បឲ់យេឃញ។ មនបនទូល�បបន់ង ពី
នង…េហយេ េឈម ះនងថ “��៉។” “អ�័ប�”ំ មនិែមនជរបស់គត—់មនិ
ែមេឈម ះរបស់គត�់ប�៉់ម គតប់នចបេ់ផ�មជ អ�័ប�។ំ មនិែមនជ��៉យ
�-�៉-យ ែតជ �-�៉វញិ។ “ឯ��បពនធអនក ��៉?”

និយយ “នងេ កនុងតងពី់េ�កយ�ទង។់”
93 មនបនទូល “េយងនឹងមករកអនក�មេពលៃនជីវតិ។” េហយនងេសច។ �ទង់
មនបនទូល “េហតុអ�ីបនជនងេសច?”
94 ឥឡូវ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មុនេពលែដលពូជេផ�ងេនះ�តវបន�បមូល
និងដុតេចល បុ�តមនុស�នឹងេបកសែម�ងអងគ�ទង ់ េ កនុងរេប បដូចគន ែដល�ទង់
ធ� បេ់ធ�។” េហយេនះ…�គឺជអ�ី? �ជករេលកេឡង �រជថមី េ ពីមុខអនក គឺ
�ពះេយសូ៊វេ ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងរហូតតេ ។ េតអនកេជ េទ? ចូរ
េយងឱយនកបលស�មបក់រអធិ�� ន។
95 �ពះអមច ស់ ទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង។់ �ពះបនទូល�ទងេ់ពញ—េពញេ�យ
��រ ស�មបទូ់លបងគំ ឱ�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ�ស�ញ់��ស់! ទូលបងគំ
រស់េ�យ�រ�ពះបនទូល �ពះអមច ស់។ ��កដូ់ចជសមតថភពរបស់ទូលបងគំ
មនិេចះ�គប�់គន។់ ទូលបងគំេពញចិត�នឹងអងគុយេ តុរបស់�ទង ់ េ ជុំវញិ
�ពះបនទូល�ទង ់ និង រកី�យជមយួ�ពះពរ �ពះអមច ស់ េពលទូលបងគំមកជំុគន
ែបបេនះ ជបងប�ូន�បស�សីជអនកែដល�តវបនទិញមកេ�យ�ពះេ�ហិត
របស់�ពះបុ��របស់�ពះែដល ជអនក�តវបនទិញមកេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់
�ទង។់ េហយទូលបងគំមកយបេ់នះ�ពះអមច ស់ ទូលបងគំសូមថ� យករឧទទិសយប់
ទងំេនះ េដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។េហយ�មរយៈបទគមពរី�ទងម់នបនទូល
ថ “េ�យ�ន មរពំតេ់នះទូលបងគំបនជ។” �មនិសំខនស់�មបក់រអធិ�� ន
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ជង (�គនែ់ត�រភពបបរបស់េយង) គឺេ�យ�ន មរពំតេ់ល�ទងទូ់លបងគំបន
(អតីតកល)ជ។ ឱៃថងៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ! អ�ច រយ—អ�ីជេសចក�ីសនយ១១េ�យ
េអម៉ញូែអល! េនះជ េសចក�ីពិត។
96 �ទងម់នបនទូលថ “បន�ិចេទ តពិភពេ�កមនិេឃញខញុ ំេទ តេឡយ ែតអនកេ
េមលេឃញខញុ ំ េ�ពះខញុ ំ” (ករ�បកបពកយផទ ល់ខ�ួនៃន “ខញុ ំ”) “ខញុ ំេ ជមយួអនក ទងំ
េ កនុងអនករហូតដល់ ៃថងចុងប ចបៃ់នពិភពេ�ក។” េហយេ េពលចុងប ចប់
េនះ ករបំេពញសេ�មចដធ៏ំេនះ មុន�េកតេឡង �ទងម់នបនទូលថ គឺ�ដូចជ
េពលមុនេភ�ងបនធ� កម់កេល�កងសូដុម េហយបំផ� ញពិភពរបស់�សនដ៍ៃទ
ែដរ េនះមនករេបកសែម�ងម�ងេទ ត ពីបុ�តរបស់មនុស�ដូចេ �កងសូដុមែដរ។
�ពះបិ�សូមកុំឲយមនុស�ខកខនពីេរ ងេនះេឡយ។
97 េហយខញុ ំអធិ�� ន �ពះអងគ េទះជអ�ីែដលេ�គត�គតបន�ិច (េបសិនទូលបងគំ
និយយខុសសូមអតេ់ទសឲយទូលបងគំ)សូមទញ�ឲយមកចំកែន�ងវញិ។ ទូលបងគំ
�ស�ញ់ពួកេគ �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំសូមអធិ�� ន កុំឲយពួកេគ
ខកខនេឡយ។ សូមឲយយបេ់នះក� យជយបអ់�ច រយ �ពះអមច ស់។ សូមឲយ�ល់
ជមង ឺករេក� �ក�យ ភពខ� កង់ងឹត អ�ីកេ៏�យែដលេ ទីេនះ �ពះអមច ស់ឲយបន
ជេ យបេ់នះ។ សូមឲយអនកមនបបបនសេ ងគ ះ។ េទះចិត�របស់ពួកេគឥឡូវ
េបេគជអនកមនិេជ  សូមឲយេគទទួល�ពះ�គីសទេ េពលេនះ។ សូមទទួលយកឱ
�ពះវរបិ�េអយ។ ទងំអស់េនះគឺេ កនុង�ពះហសថ�ទង។់ ទូលបងគំទងំអស់គន សូម
ចុះចូលជមយួ�ទង ់េដមបេីឃញវត�មនរបស់�ទងេ់ ចំេ�មទូលបងគំ។
98 េហយ �ទងម់នបនទូល កនុងយ៉ូ�ន ១៤:១២ “អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំេនះ
នឹងេធ�ករែដលខញុ ំេធ�ែដរ។” �ពសទូលបងគំបនដឹងថ�ទងប់ន េធ�ឲយមនុស�បន
�គ ល់�ទង ់ េ�យ�ទងជ់ពយករ ី ែដលម៉ូេសបននិយយថនឹងរស់េឡងវញិ។
ពួកេគមនិមនពយករ�ីបរ់យឆន មំកេហយ ពូជេផ�ងបនមនេ �គបក់ែន�ង ប៉ុែន�
�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ ែត�តវបនបំេពញដែដល ដូេចនះ�ពះបនទូលបនក� យជ
�ចឈ់ម េហយពូជេផ�ងកប៏នក� យជ�ចឈ់មែដរ។ េហយ�ពះបិ�
ទូលបងគំបនេឃញ�ម�ងេទ តេ សព�ៃថង ពូជេផ�ងបនក� យជបច ់ មយួយ៉ង
ធំ េហយទូលលបងគំកេ៏ឃញ�ពះបនទូលបនមករេប បដូចគន ។ សូម�បទនពរដល់
ទូលបងគំេ យបេ់នះ �ពះវរបិ�។ ទូលបងគំសូមចុះចូលនឹង�ទង ់ជមយួ�ពះបនទូល
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�ទង។់ អ�ីែដល�ទងច់បំចឲ់យទូលបងគំេធ�សូមបង� ញទូលបងគំ�ពះអមច ស់។ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន។
99 [បងប�ូន�សីមន កនិ់យយភ�ដៃទ ែខ��តទ់េទ—Ed។] េយងមនិដឹងថ
�ទងម់នបនទូលែបប�េទ �ទង�់បែហលជចងម់នបនទូល�បបពី់អ�ីមយួ ដូេចនះ
សូមឲយេគរពមយួែភ�ត។ [ែខ�រ�តទ់េទ បងប�ូន�បសមន កប់នបកែ�ប—Ed។]
100 �ែមន។ េតអនកធ� ប�់ន[ែខ�រ�តទ់េទ—Ed] បទគមពរីថ កែន�ង
ែដលខម ងំស�តវចូលមក េហយពួកេគមក�បជំុគន  េហយពួកេគ…ខម ងំស�តវ
េ�ប បដូចជកងកម� ងំធំមយួ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ បនធ� កម់កេល
មនុស�មន ក ់ េហយ�បបគ់ត ់ េហយគតែ់ថ�ងទំនយ េហយ�បបគ់តថ់�តវ
េ �េហយេដកេ រងច់ ំេហយពួកេគកប៏ន កេមទចខម ងំស�តវរបស់េគ។ បន
មក�រជថមីេហយ។ មនកែន�ងស�មបក់េមទចខម ងំស�តវរបស់អនក េឃញ េ�យ
យក�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់។ �ពះហស�របស់�ពះគឺជ�ពះ�គីសទ ជករពិតគឺជ
�ពះបនទូលដូេចនះចូរយកករេនះ�កក់នុងចិត�េ យបេ់នះ េពលែដលេយងបនេ
ជួរអធិ�� ន។
101 ខញុ ំេជ ថប៊លីលីបនែចកកតអធិ�� នម�ងេទ តេ យបេ់នះ។ ប៊ ី ប៊ ី ចូរយក
ប៊ ី ៨៥។ កលពីយបម់ញិេយងមន១៥កលពីយបម់ញិ។ េយងពយយមយក
១៥កនុងមយួយប។់ េហយបនទ បម់កចូរទុកកតអនកចុះ េយងនឹងយក ឥឡូវ។ ចូរ
េយងពយយមម�ង១៥។ ៨៥ ប៊ ីដូចជ�បន� ំអនកដឹងេហយ។ ប៊៨ី៥ដល់១០០។
េហយេយង…ចូរេមល នរ�មនប៊ ី៨៥ េលកៃដ។ អនក�បកដេហយ …អូ េ
ខងេ�កយ �តវេហយ ៨៥ទងំអស់មកខងមុខ។
102 ឥឡូវ កូន�បសរបស់ខញុ ំ…ដូេចនះ�បែហលជមនអនកថមី ដូេចនះមនិបនដឹងថ
ដំេណ រករេធ�យ៉ងមចិេទ។ កូន�បសរបស់ខញុ ំ មកទីេនះ ឬនរ�មន កក់ប៏ន
េបសិនជគតម់និ�ចមកបន បងប�ូន�បសបូរដឺ(Border) នរ�មន កេ់ទ ត។
មនមនុស�ខ�ះនឹងចុះមក េហយយកកតេនះ ពួកេគមន១០០នក ់ េហយឈរ
េ ខងមុខមនុស�េហយប ជូ លជមយួគន ។ ដូេចនះគតឲ់យកតដល់អនក គត់
មនិ�ច�បបអ់នកបនេទ អនក�តវេឡងមកទីេនះេលេវទិករ គតម់និបនដឹង
េទ។ េហយខញុ ំកម៏និបនដឹងែដរ។ ខញុ ំមកដល់េពលយបទ់ញមកម�ង១០ឬ១៥នក់
េ កែន�ង�មយួេ កនុងកត។ េនះមនិមនអ�ី�តវេធ� ជមយួករេ�បសឲយជ
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ដល់អនកេទ។ អនក�ចអងគុយេ ទីេនះ។ េមលកលយបម់ញិ។ មនប៉ុនម ននក់
កលពីយបម់ញិ ចូរេមលៃដរបស់អនក? មនុស�នឹង�តវបនេ�បសឲយជទូទងំ
ករ�បជុំ!
103 ឥឡូវគឺ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០។ សូមឲយពួកេគចូលមកឥឡូវ។ ប៊៨ី៥
៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០។ េនះ�តវេហយ…�បកដណស់ េយង�តវករ…េហយ
េបមននរ�មន ក…់េ ទីេនះមនន�មន កេ់ទ ត បទ េធ��តវេហយ។ ៩០
ពី៩០ដល់១០០។ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៩។
104 េបអនកមនិ�ចកេ�មកបន េបអនក…ខញុ ំេឃញេយងមនប�ី�បពនធមយួគូ មន
េកអីរញុកងបី់ទីេនះ ពួកេគមនបនួនក ់ ខញុ ំេជ  ខញុ ំ�ចេមលេឃញ។ េបអនកមន
កតអធិ�� ន េនះ—េនះជេលខរបស់អនកែដលនឹង�តវេគេ  េហយកំុេ �
�គនែ់តេលកៃដបនេហយ េយងនឹងរញុេឡងមកទីេនះ។
105 េហយេបអនកមនិមនកតអធិ�� ន ចូរអងគុយេ ទីេនះ េហយអធិ�� ន
េហយនិយយ “�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ សូម—សូម—សូម�ទងគ់ងជ់មយួ
ទូលបងគំយបេ់នះ។” េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះនយបេ់នះមនិមនកតអធិ�� ន
េលកៃដ។ អូ ខញុ ំ! �តវេហយ ឥឡូវសូមនិយយែបបេនះ ខញុ ំសងឃមឺថ�មនិែមនជ
ករ�បមថេទ។ ប៉ុែន�ធ� បម់ន ស�ីតូចមន កម់និមនកតអធិ�� ន េយងនិយយ។
គតប់នេ�ជ តហ�ូងម�ជន នងនិយយ (ឥឡូវសូម�� បឲ់យចបស់) “េបខញុ ំ�ច
បះ៉�ក�ត�់វបុរសេនះែតបន�ិច ខញុ ំនឹងជភ� ម។” េតប៉ុនម ននកែ់ដលបនដឹង
េរ ងេនះ? �តវេហយ។ េតនងេធ�យ៉ងមុចិ? នងបះ៉�ទង ់ េហយកប៏នសេ�មច
រចួកអ៏ងគុយចុះ។ េហយ�ពះេយសូ៊វែបរមក �ទងដឹ់ងថនងេ ឯ�។ �តវេទ?
�ទងដឹ់ងពីប � របស់នងពីមុនជអ�ី។ �តវេទ? �ទងដឹ់ងពីប � របស់នងពីមុន
ដូេចនះ�ទងក់�៏បបន់ង ពីប � របស់នង។ េហយនងមនប � ឈមធ� ក ់ កនុង
�ងកយកប៏នឈប។់ �តវេទ? េ�ពះេហតុអ�ី? នងបនបះ៉�ទង។់
106 ឥឡូវមន�គី�ទ នប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះបនដឹង�មរយៈេហេ�ពរ គមពរីេហេ�ពរ
ថ�ពះេយសូ៊វឥឡូវជសងឃដខ៏ពស់ ជសងឃខពស់ែដល�ចបះ៉េ�យ�រមមណ៍ដ៏
កំេ�យរបស់េយង? េត�ទងពិ់តជដូេចនះ? �តវេហយ េបសិនជ�ទងេ់ ែតជ
សងឃដខ៏ពស់ េ តួនទីដែដល ជសងឃដខ៏ពស់ េត�ទងនឹ់ងសែម�ងជយ៉ង �?
�ទងនឹ់ងសែម�ងេចញេ ដូច�ទងធ់� បេ់ធ�ពីមុនដែដល។ េតអនកេជ ថដូេចនះេទ?
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�ទងនឹ់ងសែម�ងេចញេ ដូច�ទងធ់� បេ់ធ�ពីមុនដែដល េបអនក�គនែ់តេជ ប៉ុេ�� ះ។
�តឹម�តវេហយ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ដូេចនះ ចូរេលកៃដេឡងេហយនិយយ
“ខញុ ំពិតជេជ ”?
107 �តវេហយ មុនេពលពួកេគបេងកតជួរអធិ�� ន ចូរឲយមនជួរអធិ�� នេ
ទីេនះ។ ខញុ ំដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ដឹងពីវត�មនរបស់
�ទង ់ េហយខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថ�ទងម់នវត�មនេ ទីេនះ។ ចូលមក។ ជួរអធិ�� ន
រចួ�ល់េហយឬេ ? ខញុ ំ�តវបនេកះេ ឲយេ ទីេនះ។ អនក�គនែ់ត—�គនែ់ត
អធិ�� នចុះ ចូរេមល�មរេប បេនះេហយអធិ�� ន �គនែ់តេជ ។
108 មន ស�ីតូចមយួអងគុយេ ទីេនះសម�ងឹមកខញុ ំ អងគុយែកបរ ស�ីែដលពក់
ែវន៉ �។ េតអនកមនិបនេមលេឃញអ�ីែដលពយរួពីេល ស�ីេនះេទ? េមលមក
ទីេនះ។ េឃញ? នងមនប �  ឈចឺបជ់មយួេបះដូងរបស់នង។ អនកេជ ថ
�ពះនឹងពយបលអនកេទ? េបអនកេជ  ចូរេលកៃដេនះេហយជប � របស់អនក។
�តវេហយ។ ឥឡូវេបេនះជប � របស់អនក េលកៃដរបស់អនកេឡង េដមបឲីយមនុស�
េគេមលេឃញ េលកៃដែបបេនះ។ ឥឡូវ អនកមនិមន�េទ តេឡយ។ ជំេន អនកេធ�
ឲយអនកបនជេហយ។
109 �ទងេ់ ែតដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។ អូ មនពូជេផ�ង ប៉ុែន�
�ពះេយសូ៊វេ  ែតដែដលដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះនិងេរ ងរហូតេ ។ េតេនះ…ឥឡូវ
ចូរបន�អធិ�� ន េឃញ អនកមនិចបំចេ់ឡងមកេទ េនះអនកនឹងដឹង។
110 ឥឡូវ េនះជ ស�ីមន ក។់ �មែតខញុ ំដឹង ខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញនងកនុងជីវតិខញុ ំេឡយ
នងជ ស�ីមន កឈ់រេ ទីេនះ េហយមនកតអធិ�� ន េហយមនិដឹងថអនក�តវ
បនេគេ ឲយមកឬអត។់ មនអនកឲយកតអធិ�� នដល់អនក េហយអនក—េលខ
របស់អនក�តវបនេគេ ដូេចនះអនកបនមកទីេនះ �តវេទ? េហយខញុ ំមនិ�គ ល់អនក�
មរេប ប�េទ អនកជនរ� អនកមកពី� អ�ីែដលអនក�តវករ គឺមនិបន�គ ល់
អ�ីេ�ះ។ ខញុ ំ�គនែ់តជបុរសមន ក ់អនកជ ស�ីមន ក។់ ជករពិត។ របូភពដូចគន េនះ
បនចូលមកម�ងកនុង�ពះគមពរី �វកយ៉ូ�ន ជំពូក៤។
111 ឥឡូវ អនកនិយយ “េតអនកេធ�អ�ី បងប�ូន�បស�បន� ំ គឺមយួ�សបកម់ុន?”
�គនែ់តជករទញឲយចូលមកកនុងគន�ងវញិ េឃញ។ ខញុ ំមនិដឹង េឃញ។ �ទង់
�តវែតេធ��។ ខញុ ំមនិបនដឹងេឡយ។ ចុះ ស�ីមន កេ់ ទីេនះយ៉ង�ែដរ? ខញុ ំ
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មនិែដល ស�ីមន កេ់នះកនុងជីវតិខញុ ំេឡយ។ នងជអនកថមីទងំ�សងស�មបខ់ញុ ំ។
ខញុ ំេជ ថជ ស�ីមន ក។់ េតអនក�ជអនកែដលេទបែតបនជកនុងចំេ�មហ�ូង
ទស�និកជន? អនកនឹង…បទ។ េយងជអនកថមីចំេពះគន ។ េបសិនជករពិត�គវ ី
ៃដែបបេនះ។ េឃញ? ខញុ ំមនិែដលេឃញស ស�ីមន កេ់នះេទ។ ប៉ុែន�នងអងគុយេ
ទីេនះ េជ ។ ឥឡូវនងបះ៉អ�ីមយួេហយ េតែមនេទ? �មនិល�េទែដលបះ៉ខញុ ំ។
112 ឥឡូវេតអនកមនិ�ចេឃញថ�ពះគមពរីជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ? �ទង់
ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូតេ ។ េយងក� យជេ�ងឧេបសថៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលជ�ពះ�គីសទ។ េឃញេទ? េនះជ�គបពូ់ជពិត។ េហយ
េបសិនជ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដពិ៏តចូលេ កនុង�គបពូ់ជៃន�ពះបនទូល មនិ…�
មនិបនមនចំែណកកនុងេនះេទឬ (េ�ពះ �រក�េ�បែបបេនះ) អនក�តវែតយក
ទងំអស់ េឃញ �គបទ់ងំ�ពះបនទូល េ�ពះ�ទងម់និែមនជពកក់�� ល�ពះេទ
�ទងជ់�ពះទងំ�សង។ េឃញ? េហយេនះជអ�ីែដលេកតេឡង។
113 ឥឡូវមន ស�ីមន ក ់ ខញុ ំមនិធ� បជ់ួបនងេទ។ �ពះេយសូ៊វធ� បជ់ួប ស�ីមន ក់
ែបប េនះម�ង �បែហលជមនិមនលកខខណ� ដូចគន  ខញុ ំមនិដឹង។ េហយេពលេនះ
�ទងអ់ងគុយេ អណ�ូ ងទឹក។ �ទង—់�ទង�់តវេធ�ដំេណ រ េ �ម៉រ។ី េហយេយង
េឃញថ �ម៉រគឺីេ ឯេជងភន។ំ េហយ—េហយ�ទងក់ំពុង េ េយរខូី ែតែបជេ
�ម៉រេីហយេ  �កងមយួេឈម ះសីុខរ។ េហយ�ទងអ់ងគុយេ  េលមតអ់ណ�ូ ង
េហយប ជូ ន�វក�ទងេ់ចញេ រក��រ។
114 េតេ េលពិភពេ�កមនជតិ�សនប៍៉ុនម ន? បី។ � ំសិម �បជជនយ៉
ែផត។ េយងទងំអស់គន េចញមកពីណូេអ។ េហយអនកេផ�ងេទ តេលពិភពេ�ក
�តវបនបំផ� ញអស់េហយសមយ័េនះ។ គឺមនែតជតិ�សនប៍ប៉ុេ�� ះ យូ�
�សនដ៍ៃទ និង�ម៉រ ី (ពកក់�� ល�សនដ៍ៃទនិងយូ�)។ េនះេហយជ
�សនេ៍ េលពិភពេ�ក េឃញ មនែតបី។
115 អ�ី�គបយ៉់ងេ កនុង�ពះជមច ស់ល�ឥតេខច ះេ កនុងបីទ�មង។់ ដូចជបី
យ៉ងែដលខញុ ំបននិយយេ យបេ់នះ: មន៣វគគៃនពូជេផ�ង បីវគគៃន�ពះបនទូល
ក� យជ�ចឈ់ម នឹងតេទ ត។ េឃញេទ?
116 ឥឡូវ េហយ�ទង—់�ទងែ់ដលមនបនទូលេ �សនយូ៍� �បបដ់ល់ភលីីព
េពលែដលគតន់�ំថែណលមក េ កែន�ងែដល�ទងគ់ង ់ េហយនិយយ



ពូជៃនវ ិ ញ ណេផ�ង 33

“ខញុ ំេឃញគត�់ងំពី េពលគតេ់ េ�កមេដមេឈ។” �ទង�់បប…់អនេ�ទ ឲយ
ន ំ េព�តស មក�ទងម់នបនទូល “េឈម ះរបស់អនកគឺសីុម៉ូន អនក�តវបនេ ថ
ជ ‘េព�តស’ ចបពី់េពលេនះតេ ។” មនបនទូល “អនកជកូនរបស់យូ�ស។”
េឃញ? ឥឡូវពួកេគទងំអស់ជ�សនយូ៍�។
117 ប៉ុែន�េ ទីេនះ �ទងប់នេ ឯ�សនដ៍ៃទ…មនិែមនជ�សនដ៍ៃទែតជ
�សន�៍ម៉រ។ី
118 ឥឡូវជេពលេវ�របស់�សនដ៍ៃទ។ �ទងម់និែដលសែម�ងេឡងម�ង�
េឡយដល់�សនដ៍ៃទ។ ែស�ងរកកនុងគមពរី។ មនិែដល។ ប៉ុែន��ទងស់នយេ កនុង
លូក២២ ថ�ទងនឹ់ងេធ��មុនករយងមក។
119 ប៉ុែន��ទងអ់ងគុយេ ទីេនះ េហយមនអនកពកក់�� ល�សនយូ៍�
ពកក់�� ល�សនដ៍ៃទមន កម់ក ស�ីមយួរបូ។ េហយ�ទងម់នបនទូលេ កន់
នង “ ស�ីេអយ ឲយទឹកមកខញុ ំផឹកផង។”
120 នងនិយយ “េហតុអ�ី អនកមនិគួរសំុដូេចនះេឡយ��ជលេពក។ េយងជ…
មនករែបងែចកេ េពលេនះ។ េ�កជ�សនយូ៍� េហយ—េហយខញុ ំជ
�សន�៍ម៉រ។ី”
121 �ទងម់នបនទូល “ប៉ុែន�េបអនកដឹងថនរ�ែដលអនកកំពុងនិយយជ មយួអនក
នឹង សំុទឹកពីខញុ ំផឹកវញិ។” េតគតក់ំពុងេធ�អ�ី? បះ៉គំនិតរបស់នង។ េហយេពល
�ទង ់បន�គ ល់ពីប � របស់ ស�ីេនះមក ល� �ទងម់នបនទូល�បបន់ង ឲយន ំប�ី
មក។ នងនិយយថនងគម នេឡយ។ �ទងម់នបនទូលថ “េនះ�តវេហយ នង
មនប�ី�បនំក។់”
122 ឥឡូវ េមល េពលផ�៉សីុេឃញ�ទងេ់ធ�ែបបេនះ។ �តវ�ស់ មនពូជេផ�ង
កនុង�ពះបនទូលេតពួកេគនិយយអ�ី? ពួកេគនិយយ “មនុស�មន កេ់នះជេប េសបប់
ជ�គទយ” េឃញេទ?
123 �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “នរ�ែដលនិយយពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េពល�ទង់
បនសែម�ងេឡងម�ងេទ ត នឹងមនិ�តវបនអតេ់ទសឲយេឡយ។” មនពូជេផ�ង
របស់អនក េឃញេទ? ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ�ទងអ់តេ់ទសឲយេគ េ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធមនិបនមក យ ញបូជ កូនេច មមនិទន�់� ប។់
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124 ប៉ុែន� ស�ីមន កេ់នះមនិបនគិតដូេចន ះេឡយ។ ស�ីេនះបននិយយថ “េ�ក
ខញុ ំយល់ថេ�កជេ��។” ពួកេគមនិមនេ���បរ់យឆន មំកេហយ។ និយយ
ថ “ខញុ ំយល់ថេ�កជេ��៉។ ឥឡូវេយងបន�គ ល់ថជ�ពះេមសីុ ឬេ ថ
�ពះ�គីសទ េពល�ទងយ់ងមកេត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី។”
125 ល� េបសិនេនះជអ�ីែដល�ទងប់នេធ� ដូេចនះ�ទងេ់ ែតដែដលដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ។ េនះជរេប បែដល�ទងេ់បកអងគ�ទងឲ់យបន�គ ល់ េតមនិ
ដូចគន នឹងៃថងេនះេទ? �តវែតដូេចនះ! ឥឡូវ ឥឡូវមនបុរស និង ស�ីជួបគន ម�ងេទ ត
េហយ។ នងមនិែមនជ ស�ីេនះេទ តេទ េហយខញុ ំកម៏និែមនជបុរសេនះែដរ។
ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ដែដលេនះ េហយសនយពីកិចចករែដល�ទងប់នេធ�
េយងនឹងេធ�ដូចគន េ កនុងៃថងែដលបុ�តមនុស�នឹងបនេបកឲយេឃញ។
126 ឥឡូវមនិដឹងពីអនកេទ (អនកដឹងថ�ជករពិត) េយងទងំអស់ជអនកថមីចំេពះ
គន  េហយអនកឈរេ ទីេនះ។ មនខ�ះ…�បែហលមនអ�ី មនិ�សលជមយួអនក
�បែហលកម៏និមនផង ខញុ ំមនិដឹង។ ប៉ុែន�េប�ពះអមច ស់េយសូ៊វេបកសែម�ងដល់ខញុ ំ
�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អ�ីែដលជប � របស់អនក េតអនកនឹងេជ េទថេនះជ
បុ��របស់�ពះ មនិែមនជមនុស�? េនះ�គនែ់តជសំបក េ�ងឧេបសថេនះែដល
—ែដល�ពះេ�ប អស់អនក�ែដល�ទងេ់�ជសេរ ស។ �ទង—់�ទងេ់ធ�ករេនះេ�យ
�ពះគុណែដលមនអំ�ច�តត�� និង ករេ�ជសេរ ស។ ដូេចនះ ប៉ុែន�អនកេជ ។ អនក
នឹង? [ ស�ីនិយយ “�ែមន៉”—Ed។]
127 េតអនកទស�នប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ? េ ទីេនះេយងឈរេ�យ�តឹម�តវេ
ពីមុខពន�ឺ ែដលេយងមនិធ� បប់នជួបកនុងជីវតិេនះ មនិមនគំនិតអ�ីេផ�ងេទស�មប់
ស�ីេនះ នងជអនក� នងគឺជអ�ី នងមកពី� នង�តវករអ�ី។ ខញុ ំមនិែដល
េឃញនងកនុងជីវតិខញុ ំេឡយ មនិធ� បេ់ឃញ ស�ីេនះេ ទីេនះកនុងជីវតិខញុ ំេទ។ ប៉ុែន�
េមល េនះជអ�ីែដលខញុ ំពយយមឲយអនកេធ�: យកពូជេផ�ងេនះេចញពីអនក ឥឡូវចុះ
េហយ េជ �ពះបនទូល េពលែដល�ពះបនទូលេកតជ�ចឈ់ម េ កនុងចំេ�ម
េយង។ �ពះបនទូលក� យជមនជីវតិ េ កនុង�ចឈ់មរបស់េយង ែដលបង� ញ
េយងពី វត�មនរបស់�ពះ។
128 ឥឡូវសូមឲយ �ទងទ់ទួល អនុ ញ តដល់នង។ នង�តវករ េហតុផលដស៏ក�ិ
សមមយួ។ នងមនិមនកូនេឡយ នង�តវករកូន។ នងមន�យុ�បែហល
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ែសសិបឆន ។ំ ែដលេនះជករេ មនិរចួេឡយ។

129 ពួកេគអងគុយេ ទីេនះនេពលឥឡូវ ជ ស�ីែដលអតម់នកូនកនុងជីវតិរបស់
ពួកេគ េហយេចញ មកេវទិកែបបេនះ េហយ�ពះ�បទនកូនដល់ពួកេគ។ មន
អនកខ�ះៃនអនក�ល់គន មនសភពែបបេនះឥឡូវ។ េមល? េមល? ខញុ ំេលកេកមង�សី
គួរឲយ�ស�ញ់តូចមយួ េ ៃថង�ទិតយ បនទ បពី់ខញុ ំេចញពីទីេនះ រេស លៃថង�ទិតយ
ែដលម� យរបស់នងជ ស�ី� �ពះអមច ស់មនបនទូល។ េហយេកមង�សីតូចេនះ ជ
េកមងតូចគួរឲយ�ស�ញ់បំផុត េតនងេ ទីេនះេទ? នងេ ឯ�? បទ។ នង
េ ទីេនះ អងគុយេ ទីេនះ។ ម� យអងគុយេ ទីេនះ េនះជេកមង�សីតូច ខ�ួននង
ផទ ល់។ េឃញនងេទ? នងជ�ពះបនទូលមកពី�ពះជមច ស់។

130 ឥឡូវ េតអនកេជ �ទងអ់ស់ពីចិត�ឬេទ? េតអនកេជ �ពះពរេនះែដលអនកមនេទ
ែដលអនកមន�រមមណ៍េ កនុងខ�ួនអនកេទ ែដល�ពះបនេឆ�យតប? េបសិន�ពះ�ទង់
�បបខ់ញុ ំពីេឈម ះរបស់អនក ដូេចនះអនក�តវ�កេ់ឈម ះឲយកូនេនះ េតអនកេជ េទ? ដូេចនះ
េ�ក�សី ថម�ន ់ អនក�ចេ ផទះេហយមនកូនរបស់អនកចុះ េបសិនអនកេជ �
េ�យអស់ពីចិត�។

131 េតអនកេជ អស់ពីចិត�េទ? �គនែ់តឲយមនជំេន  កុំសង�យ័ �គនែ់តេជ ដល់
�ពះ។ �ពះ�ទងជ់�ពះ។

132 េតេ�កសុខសបបយេទ េ�ក? ខញុ ំយល់ថ េយងជអនកថមីចំេពះគន ែដរ។
ជេពលែដលខញុ ំេទបែតជួបកនុងកនុងជីវតិ �មែតខញុ ំដឹង េពលអនកកំពុងមកទីេនះ។
េហយខញុ ំគិតថអនកជពូរបស់េ�ក �កេរ ន ឬនរ�…ម៉�េហគន បងប�ូន
�បសម៉�េហគន ជអនកចេ�ម ង េពលអនកចូលមកជិត។ េហយខញុ ំេឃញអនកចូល
េ កនុងជួរអធិ�� ន។ ឥឡូវ ជអនកថមីជមយួអនកេហយ ឬស�មបអ់នក េហយខញុ ំជ
អនកថមី េ វញិេ មក។ ឥឡូវ េប�ពះអមច ស់េយសូ៊វ នឹងមនបនទូល�បបខ់ញុ ំអ�ីមយួ
អំពីអនក—ែដល អនក�បែហលជអ�ីែដលអនក�តវករ សូម�គនែ់តនិយយចុះ �បប់
អនកអំពីអ�ី �បបខ់ញុ ំអ�ីែដលអនក�តវករ។ ឥឡូវ�ទង�់បទនដល់អនកេហយ។ �តឹមែត
មនជំេន �គប�់គនេ់ដមបេីជ �ចុះ។

133 ឥឡូវ ប៉ុនម ននកយ់ល់? �គនែ់តមនជំេន �គបល់មម េជ ថអនកនឹងទទួលអ�ី
ែដលបនសំុ! េឃញេទ?
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134 ឥឡូវ ឥឡូវ េបអនកេឡងមកទីេនះចងប់នអ�ី េហយ�ទង�់ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដល
អនកចងប់ន ដូេចនះអនកដឹងថខញុ ំមនិ�គ ល់ពីបំណងចងប់នរបស់អនកេទ ដូេចនះ��តវ
ែតមនអ�ីេ ទីេនះែដលកំពុងេធ�។ ឥឡូវ �មរយៈ�ពះបនទូល �ទងស់នយថនឹង េធ�
�។ �ទង�់គ ល់ពីគំនិត ែដលេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ។ �តវេទ? �តវេហយ។
135 អនកមនបំណងចិត�ខ� ងំកនុងករេ�បសឲយជ។ មនេរ ងមយួែដលអនករង
ទុកជមយួគឺ�ថ នភពសៃស�ប�ទ សៃស�ប�ទពិត។ �តវេហយ។ មយួេទ ត
អនកមនប � ខនង េហយខនងេនះមនភព��កក�់ស់េ េពលខ�ះ អនកបនធ� ប់
វះកតេ់ទ តផង។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េនះជករពិត។ េឃញ។
�តវេទ េហយេនះជេរ ងេផ�ងេទ ត ជបំណងេ� របស់អនក គឺអនកចង ់ បនករ
�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះជករពិត។ មកទីេនះ។
136 �ពះអមច ស់ជទី�ស�ញ់ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយបុរសមន ក់
េនះបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មុននឹងគតេ់ចញពីទីេនះ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ឥឡូវទទួលចុះ បងប�ូន�បស។ �គនែ់តមនជំេន  កំុសង�យ័។
137 េតអនកសុខសបបយេទ? ខញុ ំគិតថ �មែតខញុ ំដឹង េយងជមនុស�ថមីរ�ងគន ។
េបសិនជេនះជករពិត េហតុែដល មនុស�នឹងដឹង ចូរេលកៃដរបស់អនកពួកេគ
នឹងេឃញថេយងជអនកថមីចំេពះគន ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញនងកនុងជីវតិខញុ ំេទ �មែត
ដឹង។ េហយខញុ ំ�ម នថនងកម៏និធ� បជ់ួបខញុ ំែដរ េលកែលងែតមកកនុង ចំេ�ម
ទស�និកជនប៉ុេ�� ះ។ �ពស�ពះវរបិ� េ �ថ នសួគ�៌ជប េហយេនះ�ពះបនទូល
របស់�ទង ់ ថខញុ ំមនិធ� បជ់ួប ស�ីេនះេឡយ �មែតដឹង កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ដូេចនះខញុ ំ
មនិដឹងថអនកមកទីេនះេដមបអី�ីេទ គម នគំនិតថអនកជនរ� អ�ី ឬមនិដឹងពីអនក។
ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកេរ ង�មយួេឡយ។
138 �តឹមែតអ�ីមយួ �ជអំេ�យទន។ េបសិនជខញុ ំ�ច…ដូចែដលអនកបនឮពី
អ�ីែដលខញុ ំបនពនយល់មយួ�សបកម់ុន។ សូម�គនែ់តេធ�ចលន �� បពី់អ�ីែដល�ទង់
មនបនទូល អ�ីែដលខញុ ំេឃញ េទបខញុ ំ�ចនិយយបន។ អ�ីែដល�ទងម់និមនបនទូល
ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេឡយ។ េបខញុ ំនិយយពីអ�មីយួេ�យខ�ួនឯង ខញុ ំ និយយ
ខុសេហយ។ េមល? �នឹងខុស។ ប៉ុែន�េប�ទងម់នបនទូល �ពិតជ�តឹម�តវ។ �
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មនិ�ច �មនិ�ចខុសេឡយ។ �មនិ�ចខុសេឡយ េបេ �ម�ពះជមច ស់។
េឃញ? េឃញថ េ�ពះ�ទងម់និែដលខុសេឡយ។
139 ប៉ុែន�េបសិនជ�ពះមនបនទូល�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលអនកចងប់ន បំណងចិត�របស់
អនក ឬ—ឬអ�ីែដលអនកខំមកទីេនះ អ�ីែដលអនកបនេធ� ឬអ�ីមយួេទ ត អ�ីដូចេនះ ឬ
អនកជនរ� អនកមកពី� ឬអ�ីែដល�ទងម់ន�ពះហឫទយ័ចង�់បបខ់ញុ ំ អនកេជ
េទ? អរគុណ។
140 មនេរ ងមយួែដលអនកមនប � េលេជងរបស់អនក។ េជងរបស់អនករខំនដល់
អនក។ [ ស�ីេឆ�យថ “ចស”—Ed។] េនះ�តវេហយ។ េលកអនក…អនកមនប �
ែផនក ស�ី ជភពមនិ�ប�កតីៃន ស�ី។ [“ចស។”] េហយអនកមនភពមនិ�ប�កតី
េ កនុងចិត� �ពសអនកេទបែតបតប់ងន់រ�មន កឬ់អ�ីមយួ។ �ជេកមង�បស េហយ
កូន�បសរបស់អនកេចញពីផទះរតេ់ចញ េហយអនកចងឲ់យខញុ ំអធិ�� នឲយគត�់តលប់
មកវញិ។ [“ចស។”]
141 �ពះជមច ស់ែដលគងេ់ �� នសួគសូ៌លប ជូ នកូនរបស់នង �តលប់
មកវញិ េហយពយបលនង។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ប ឈបកូ់នេនះេ
ពកក់�� លផ�ូវេ យបេ់នះ នកូំនឲយ�តលបម់ករកម� យគតវ់ញិ។ េ កនុង
�ពះនម �ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
142 �ពះអងគដ�៏ទង�់ជប នឹងប ជូ នគតឲ់យ�តលបម់កអនកវញិ។ កំុបរមភ។ េជ ឥឡូវ
ចុះកុំសង�យ័។ �តឹមែតមនជំេន  អស់ពីចិត�របស់អនក។ អនកេជ  េហយ�ពះនឹង
ទទួល�គបក់រទងំអស់។
143 ឥឡូវ �តឹមែតករដឹងបីឬបនួចំនុច អ�ីកេ៏�យ េមល ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងបន�រហូតដល់
េធ�ឲយខញុ ំមនិ�ចេឃញេទ ត។ ខញុ ំមនិ�ចពនយល់បន គម នរេប បពនយល់េឡយ។
អនកនិយយ “អនកមននយ័ថ គឺ��កកជ់ងអ�ីែដលអនកធ� បអ់ធិបបយេនះទីេនះ
កំឡុងេពល៤៥នទីេ េទ ត អនកគិត?” បទ អនកទងំអស់គន ។ េបសិនជ�មន
េពលបីេម៉ង �នឹងមនិេ�ចនេនះេទ។
144 ស�ីមន កប់នបះ៉�ពះពសថ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយមនុស�ទងំេនះមនិបន
បះ៉ខញុ ំេទ។ េហតុអ�ី ស�ីមន កេ់នះ ចូរេមល នង�ច…[បងប�ូន�បស�បន� ំ�បប់
ដល់ ស�ី “�កៃ់ដអនកមកេលខញុ ំ េឃញ។”—Ed។] នងេទបែតបះ៉ខញុ ំ�គបក់ែន�ង េត



38 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនិែមនជករអ�ីេទ ខញុ ំ�គនែ់តជមនុស�។ ប៉ុែន�នងបះ៉�ទង។់ េហយខញុ ំ េ�យ�រ
អំេ�យទន�តឹមែត—�តឹមែត…�នឹងេចញេ ខញុ ំជខ�ួនខញុ ំនឹងេចញេ េហយខញុ ំ
�គនែ់តនិយយអ�ីែដលខញុ ំបនេឃញ។ េឃញេទ? ចឹងគឺ�តវេហយ។ េមលបះ៉ខញុ ំមនិ
មននយ័អ�ីេទប៉ុែន�នងបះ៉�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�មរយៈខញុ ំ។ េនះេហយជរេប ប ែដល
ស�ីេនះបះ៉�ពះជមច ស់�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ េទះេប�ទងម់និបន�ជបថមន េរ ង
អ�ីចំេពះនងផង។ នង�គនែ់តបះ៉�ពះព ស�របស់�ទង ់រចួកេ៏ចញេ េហយអងគុយ
ចុះ។ េហយ�ទងម់នបនទូល—�ទងម់នបនទូល “នរ�បះ៉ខញុ ំ?”

145 េហយ�វកនិយយ “េហតុអ�ី �គបគ់ន សុទធែតបះ៉�ពះអងគ េហតុអ�ីបនជ�ទង់
មនបនទូលែបបេនះ?”

�ទងម់នបនទូល “ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ �ពះេច�� េចញពីខញុ ំេ ។”

146 ឥឡូវ អនក�គ ល់ពី�ពះេច�� េនះេទ? កម� ងំ។ �ទងែ់�បជេខ�យេពលែដល
ស�ីបនបះ៉ដល់�ទង ់ េហយ�ទងជ់បុ��របស់�ពះ។ ចុះខញុ ំវញិ �គនែ់តជមនុស�
បបែដលបនសេ ងគ ះេ�យ�ពះគុណ�ទង។់ អនកដឹងេទេហតុអ�ីបនជ�មនភព
កនែ់តេ�ចន? េ�ពះ�ទងម់នបនទូលថ “ករែដលខញុ ំេធ�េនះ អនកនឹង�ចេធ�បន
ែដរ។ អនកនឹងេធ�ករេនះេ�ចនជងខញុ ំផង េ�ពះខញុ ំនឹងេ ឯ�ពះវរបិ�។” “ធំជង” �
�តវបននិយយែបបដូេចន ះ ប៉ុែន�ករបកែ�បជភ��កិកែដល�តឹម�តវ “អនកនឹងេធ�
បនេ�ចនជងេនះ។”

147 ឥឡូវ ស�ីេនះ ខញុ ំមនិ�គ ល់េទ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់ពីនងអ�ីទងំអស់។ នងជ
មនុស�ថមីស�មបខ់ញុ ំកដូ៏ចជអនកដៃទេទ តែដលជអនកថមីែដរ។ េយងជមនុស�ថមី
ចំេពះគន នឹងគន ។ ដូេចនះមនុស�នឹងដឹង សូមអនកេលកៃដ និយយ “េយងជជន
ចែម�ក។” ឥឡូវ បុ��របស់�ពះ �ទងធ់� បជ់ួប ស�ីែដលមនគំនិតេមលេឃញឆង យ
បន�ិចែបបេនះ េ ែកបរអណ�ូ ងទឹក េហយ�ទងម់នបនទូលេ នងែតបន�ិច េហយ
�ទង�់ជបពីប � របស់នង េហយ�ទង�់បបន់ង ពីប � របស់នង។ េហយនង
បនដឹង �មរយៈេនះ ថេនះជ�ពះេមសីុ។ ឥឡូវ េនះ—េនះខញុ ំមន…អនក
បនបះ៉ខញុ ំ ខញុ ំបនបះ៉អនក េហយគម នអ�ីេកតេឡង។ ប៉ុែន�េបជំេន របស់ខញុ ំ (េ�យ�រ
អំេ�យទន) និង ជំេន របស់អនក (អនកេជ កនុងេនះ) �ចបះ៉�ទងប់ន េហយ�ទង់
�ចមន�ពះបនទូលមកកនេ់យង…�មរយៈខញុ ំនិងអនក ដូេចនះអនកដឹងថ�ទងេ់
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ទីេនះដូចជ�ទងេ់ ពីមុន—េ អណ�ូ ងឯសីុខរ។ េឃញ? �ទងេ់ ែតដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ អនកេជ េទ?

148 អនកមនប � េ�ចន មនេរ ងេក� �ក�យេ�ចន ភពសមុគ�ម ញ! មយួ
កនុងចំេ�មេសចក�ីអធិ�� នរបស់អនកគឺជំងឺឈសឺន� ក។់ �តវេហយ។ េត�តវេទ?
អនករងករឈចឺបពី់ករឈសឺន� ក។់ េពលអនកេឃញថអនកេលកៃដ…

149 េហយអនកេដរបនយឺតៗ �មករែដលខញុ ំចងចបំនល�បំផុត។ សូមរងច់ំ
មយួែភ�តសិន �ចមនអ��ីតវនិយយ �តវែត…ឬអនកដឹង អនកមន�រមមណ៍មយួ
មនុស� អនក�គ ល់ ដូចជដេង�មេចញមកទស់�បឆងំ។ ពួកេគនិយយ “េហតុអ�ី
គត�់ម នែបបេនះ” ឬ អនកដឹង ែបបេនះ។

150 ប៉ុែន�អនក េមលេ ដូចជមនុស�ល�ធមម� សូមនិយយជមយួខញុ ំមយួែភ�ត។
សូមឈរេ ទីេនះមយួែភ�ត �ពសខញុ ំគិតថមនអ�ីមយួ េ កនុងចិត�របស់អនកែដល
អនក�តវករពី�ពះជមច ស់។ ឥឡូវ ខញុ ំមនិ�ចេឆ�យករអធិ�� នរបស់អនកេទ ប៉ុែន�
�ទង�់ចឆ�-…េ�ពះ េបអនកេជ � ��តវបនេឆ�យមកឲយអនករចួេហយ។ ប៉ុែន�
េបសិនជអនក�គនែ់តេជ  េធ�ឲយអនកេជ ។ ឥឡូវខញុ ំសូម�បបអ់នក �ជករបរមភពី
អនកជទី�ស�ញ់មនិេ ទីេនះេទ េហយេនះជបងប�ូន�បស េហយបងប�ូន�បស
េនះមនិេ កនុង�បេទសេនះផង។ គតេ់ �បេទសែដលេសម មនបឹងេ�ចន។
ខញុ ំនឹងនិយយ�ដូចជ មសីុីេហគន ឬ កអ៏�ី…បទ គឺេ មសីុីេហគន។ េហយគត់
មនករ រងទុកខពីឃតករមយួេនះគឺជជំងឺតំរងេនមមនិ�ចពយបលបន �ជ
េរ ង ែដល រខំនដល់គតែ់មនេទ។ �តវេទ �គឺដូេចនះ? �ពះជមច ស់មនបនទូល។
ឥឡូវកូនកែន�ងែដលកនេ់ ៃដេនះជអ�ីែដលអនកេលកេឡងចំេពះ�ពះជមច ស់
ប ជូ ន �េ បងប�ូន�បសរបស់អនកេហយ�បបគ់តថ់កំុឲយសង�យ័ ែតសូមឲយេជ
វញិេហយ េនះនឹង គតនឹ់ងជឥឡូវេបសិនគតេ់ជ �។

151 អនកេជ អស់ពីចិត�អនកេទ? េមល ដូេចនះ េបអនកេជ  មនេរ ងមយួែដលអនក�តវេធ�
េនះទទួលទងំ�សង។ េនះជករពិត?

152 ឥឡូវអនកនិយយ “គតក់ំពុងែស�ងរកករេនះ ពួកេគ។ េនះជអ�ីែដលគត់
កំពុងេធ� េមលេ ពួកេគ។” អនកេឃញជេ�ចនមកេហយ!
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153 ប៉ុែន�អនក�បែហលជមនិបនដឹងករេនះ… ស�ីេ ទីេនះ េឡងមកទីេនះនង
េ ទីេនះ ជអនកជមង ឺ អនកេ �ថ នភពយ៉ង�កេ៏�យ។ ខញុ ំមនិែមនកំពុង
េមលេ នងេទ។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ចេបកសែម�ង ឲយខញុ ំេឃញពីប �
របស់អនកេទ? សូមេលកៃដ េបអនកេជ  ស�ីេ ទីេនះ ស�ីេ ទីេនះ ជអនកជមង។ឺ
ចសចស។ �តវ�ស់ េបអនកេជ ដូេចន ះេ�យអស់ពីចិត� ប � ជមងហឺឺតនឹងមនិ
រខំនអនកេទ តេឡយ។ �តវេហយ �តលបេ់ ផទះេហយេជ ចុះ!…?…
154 កុំេមលេ នង េធ��? េមល គត…់អនកេមលមករេប បេនះ និមមតិេ ទីេនះ
មនិថជអ�ីែដលេកតមនេទ។ �ែមន៉! េតអនក�ចេឃញ�េទ? គឺល�ឥតេខជ ះ
េ�យ�ពះ�ទងល់�ឥតេខច ះ!
155 អនកេជ ែដរ? ជមងហឺឺតនឹងេចញពីអនក ែដរ �ចេទ? អនកេជ ថ�ពិតជ�ច?
�តវេហយ េ �បបដ់ល់�ពះអមច ស់េយសូ៊វថអនក—អនកេជ ដល់�ទង។់
156 ៃថង�មយួអនកនឹងមន—ប � តូចមយួពទ័ធជំុវញិ េបជករឈសឺន� កនឹ់ង
េធ�ឲយអនកពិករ ប៉ុែន��នឹងមនិេកតមនដូេចនះេឡយ។ អនកនឹងមនិមនេឡយ អនក
ពុំេជ ករេនះែមនេទ? អនក�តវេជ ថអនកនឹងជ? េ �មផ�ូវរបស់អនក េហយ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងេធ�ឲយអនកជ។
157 ប � េបះដូងបនសម� បម់នុស� ប៉ុែន��មនិសម� បអ់នកេឡយ។ េតអនកេជ ថ
�ពះជមច ស់នឹងពយបល�ឲយអនកេទ? េហយេធ�ឲយអនកល��បេសរេទ? ចូរេចញ េ
េជ អស់ពីចិត� េហយនិយយថ “ខញុ ំពិតជេជ េលកិចចករេនះ”។
158 អនកនិយយភ�អងអ់េគ�សេទ? អនកយល់ភ�អងេ់គ�សេទ? [បង�បស
�បន� ំ និយយ “សូមនរ�មន កម់ក។” អនកបកែ�បមក—Ed។] �តវេទ។
អនកនឹងនិយយជមយួនងេពលខញុ ំ�បបេ់រ ងដល់នង? �បបន់ងថេបនងេជ
ប � �កពះនឹងេចញពីនង។ នង—នងេជ េទ? ប � ខនងរបស់អនកនឹងេចញពី
អនក ែដរ ដូេចនះឥឡូវអនក�ចេ �មផ�ូវរបស់អនកេហយនឹងបនជចុះ។

េតអនកសុខសបបយជេទ? អនកេជ េទ? [នងនិយយ “ចស
េ�ក។”—Ed។]
159 បុរសមន កអ់ងគុយេ ទីេនះមនប � ខនង េមលមកខញុ ំ េពលែដលខញុ ំនិយយ
ែបបេនះ។ គត�់ចជែដរ េបសិនជអនកេជ  េ�ក។ �តវេហយេ�ក។
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160 ស�ីមន កអ់ងគុយែកបរអនកេនះ អនកមនប � ឈកឺ េតែមនេទ អនកនង? អនកេជ
ថ�ពះនឹងពយបលអនកេទ? អនកចង�់កៃ់ដេលជងគងេ់កមង�បសតូច េហយគត់
នឹងជេឡងវញិែដរ។ េតអនកេជ េទ? អនកមនប � ស�ី អនកមនិមនេទ ឥឡូវ។
ជំេន របស់អនកបនេ�បសអនកឲយជនិងេធ�ឲយអនកបនជទងំ�សង។
161 េតអនកេជ ថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូតេ ?
ដូេចនះសូម�កៃ់ដេលអនកេផ�ងេទ តេហយអធិ�� នេសចក�ីអធិ�� នៃនជំេន  េយង
មន ក់ៗ  អធិ�� ន េហយអធិ�� នេ�យជំេន ។
162 �ពះជមច ស់ជទី�ស�ញ់ កលេប�ទងក់ំពុង មនវត�មន�គបដណ� ប់
េ�យភពជ�ពះរបស់�ទង ់ េដមបេីឃញ�ទងេ់ធ�សកមមភព កនុងហ�ូងទស�និកជន
ពយបល មនុស��គបក់ែន�ង។ �ទងជ់�ពះ។ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងព់យបល
ទស�និកជនទងំមូល។ សូមឲយខយល់ដេង�មបរសុិទធៃន�ពះជមច ស់ បនធ� កេ់ល
ចិត�របស់ពួកេគជថមី េហយឲយពួកេគដឹងថ េពលេវ�េនះ អស់េហយ។ េយងនឹង
េ ែតេពលបន�ិចេទ តេ ទីេនះ េហយេយងនឹងេ េ ជមយួ�ទងែ់ដលជអងគ
ែដលេយង�ស�ញ់។ េហយឥឡូវសូមឲយវត�មនរបស់�ទង ់ នមំកនូវករេ�បស
ឲយជដល់មនុស��គបគ់ន ។
163 េយងកតេ់ទសដល់��ងំ េយងកតេ់ទស �ល់សកមមភពរបស់�។ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ��ងំេចញពីមនុស�េ ។
164 អស់អនកែដលេជ �ទងឥ់ឡូវ េហយទទួលករេ�បសឲយជរបស់អនក ��ងំ
េ េ�កមេជងរបស់អនក និយយ “ឥឡូវខញុ ំឈរេឡងេដមបទីទួលករេ�បសឲយជ
របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេជ �។” ពិចរ�ពី�ថ នភពរបស់អនក េបអនកពិតជេជ  េ�កក
េឡងឈរេ�យេជងរបស់អនក។ ឥឡូវសូមេលកៃដ េហយនិយយ “អគុណ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ែដលេ�បសទូលបងគំឲយជ។” សូម�ពះគងជ់មយួអនក។ 
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
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