
ចូរ�បកដ ចិត�អំពី�ពះ

 េហយមនដំេណ រដូេចនះថ៖
�គេនះ េអលីយ៉ ជអនក�សកេធសប៊…ីជមន ក ់ែដលរស់ េ ជ មយួ

នឹងអនក�សកក�ត បនទូលេ កនេ់ស�ចអរ័  �បថ់ ទូល  បងគំ  សបថ
េ�យនូវ�ពះនម ៃន�ពះជមច ស់ៃន �សនអ៍ុី��ែអល ដម៏ន �ពះជនម
រស់ែដលទូលបងគំឈរេ ចំេពះ�ទងេ់នះថ កនុងរយះ េពលបីឆន  ំខងមុខ
ទីេនះនឹងគម នេភ� ងេហយគម នសូមបែីតសេន� មេទ តផងេលកែលងែត
េ�យ�រពកយទូលបងគំប៉ុេ�� ះ។

រចួ�ពះបនទូលែដលេចញ ពី�ពះជមច ស់កំពុងបងគ បម់កកនេ់�កថ
ចូរ  េចញពីទីេនះេហយ �តលបេ់ ទិសខងេកតេហយ�កខ់�ួន របស់ 
ឯងែកបរេ�ជះ េករតី—េករ ី (ខញុ ំមននយ័ថ) �េ ទល់មុខ នឹង ទេន�យរ័
�ន។់ េហយឯងនឹងផឹកទឹកពីេ�ជះេហយអញនឹងប ជ ែក�ក ចិ ច ឹម
ឯង…

ដូេចនះេ�កកប៏នេធ��មពកយរបស់�ពះជមច ស់ែដលមនបនទូល
េ េ�កេហយេ�កកប៏នេ �ន កេ់ ែកបរបឹងេករតីែដលេ មុខ
ទេន�យរ័�នេ់នះ។ េហយ�ល់�ពឹក�ល់�ង ចែក�កបនយកនំបុង័នឹង
�ច ់មកឲយ េ�កេហយេ�កនឹងផឹកទឹកពីេ�ជះេនះែដរ។

លុះ កន�ងយូរមកទឹកេ�ជះបនរងីសងួតេ�ពះទីេនះគម នេភ� ង េ�ះ។
េនះ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់បនមនបនទូលេ កន ់េ�ក ថ

ចូរេ�កកេឡង េហយេធ�ដំេណ រេ �សក�រផិត ែដលជ�សករបស់ 
�កងសីុដូនេហយរស់េ ទីេនះអញនឹងបងគ បឲ់យ ស�ីេមម៉៉យមន កេ់
ទីេនះេមលែថឯង។

ដូេចន ះ េ�កបនសេ�មចចិត�េធ�ដំេណ រេ �សក�រផិត។ េពល
េ�កបនេធ�ដំេណ រដល់មតទ់� ទី�កងេហយេ�កបនេឃញ ស�ី

េមម៉៉យកំពុង�បមូលកំ�តេ់ឈេ ទីេនះេហយគតប់ន
ែ�សកេ នងថសូមអនក�ណិតខញុ ំសំុទឹកកនុងផ�ិលអនកផឹកបន�ិចមក។
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េពលែដលនងកំពុងែតេ ចកទឹ់កឲយេ�កេនះេ�កកប៏នេ
នងថសូមយកនំបុង័បន�ិចឲយខញុ ំហូបផង។េហយនងបនេឆ�យថ
េ�យ�រែត�ពះៃនអនក ជ�ពះដរ៏ស់ ខញុ ំគម ននំបុង័េទែតមនែត េម ៉
មយួ ក� បេ់ កនុងខប ់ េហយមនេ�បង បន�ិចបន�ួចេ កនុងដបប៉ុេ�� ះ
េហយ អនកេមលេឃញខញុ ំកំពុង�បមូលកំ�តេ់ឈពីរេនះ ស�មបយ់ក 
េ   ចំអិនសំ�បខ់�ួនខញុ ំ នឹងកូន�បសរបស់ខញុ ំហូបែតប៉ុេ�� ះេហយបនទ ប ់
មកនឹង�� បេ់ ។

ែតបនទ បម់ក េអលីយ៉ បននិយយេ កនន់ងថ កុំខ� ចអី សូម 
េ េធ�អ�ីែដលអនកបននិយយចុះ ប៉ុែន�សូមេធ�នំយ៉ងតូចខញុ ំហូបសិន
េហយបនទ បម់កេធ�ស�មបអ់នក េហយ…កូន�បសរបស់អនកចុះ។

ដបតិ �ពះជមច ស់ៃន�សនអ៍ុី��ែអល (Israel) �ទងម់នបនទូលថ 
េម៉  កនុង ខបនឹ់ងមនិេចះអស់ េហយេ�បងកនុងដបកម៏និរងីេឡយ រហូត 
ដល់ៃថងែដល�ពះជមច ស់បង�ុរេភ� ងមកេលែផនដីវញិ។

ដូេចនះ នងបនេ េហយេធ��មពកយរបស់េអលីយ៉ េហយនង
និងេ�ក េហយនឹងកូនរបស់នងហូបបនជេ�ចនៃថង។ េហយ េម៉
េ  កនុងខបក់ម៏និេចះអស់េ�បងេ កនុងដបកម៏និេចះរងីេឡយ ដូចជ
�ពះបនទូលៃន�ពះជមច ស់ែដលមនបនទូល�មេ�ក�លីយ៉។

សំ�បេ់ �ពឹកេនះមុននឹងខញុ ំេធ�ដំេណ រេ �បេទសេ�ក ខញុ ំបន យក អតថបទ៖
ចូរ�បកដថ�ពះជ�ពះដពិ៏ត។

2 េហយឥឡូវេនះ�ពះអងគេអយសូម�បទនពរ�ពះបនទូល�ទងឲ់យបន�រេ មុខសូម 
ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបយ់កចិត�និងគំនិតរបស់េយង េហយេរ បចំេយងសំ�ប់
វត�មនរបស់�ទងែ់ដលេយងបនអេ ជ ញ។ តបតិេយងមនិមកដំ�ក�់ពះ �គន ់
ែត េមលឬេឃញេនះេទប៉ុែន�គឺេយងមកេរ នពី�ទង ់និង�គ ល់ពីធមមជតិរបស់ �ទង ់
និងផ�ូវរបស់�ទងនិ់ង េហតុផលរបស់�ទង ់េដមបឲីយេយង�ច�បឈម េ ប �  េផ�ង
ៗ កនុងជីវតិេ�យករធនពិត�បកដជ�ពះដពិ៏ត។ សូមទទួល�ពះអងគេអយ េយង
ទូល សូមេ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់ �ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
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3 � គឺជ�ពឹកមយួែដលគួរឲយខ� ច។ �េក� ខ� ងំេហយមនធូលីដីេទ ត េហយ
មន មនុស�េ ផ�ូវជេ�ចន បន�� បេ់�យ�រអតឃ់� ន េហយែផនដីេឡងកំេ
កនែ់តេក� េឡងៗ េហយជិតនឹងេឆះែដរ។ ករទងំអស់េនះបនឆ�ុះប ច ំង េឃញ ពី
ជីវតិដពុ៏ករលួយរបស់េគមន ក់ៗ ។
4 អនកេឃញេទ េស�ចអរ័�ប�់គង�ជយ—កនុង�បេទសអុី��ែអល េ េពល
េនះ េស�ចអរ័�ប ់គឺជេស�ចដេ៏ឃរេឃជងេស�ចដៃទេទ ត ែដលបន�គប�់គង 
�សនអ៍ុី��ែអល។ គម នេស�ច�េឃរេឃជងេស�ចអរ័�បេ់ទ េហយ�ពះ 
បន បេ�ង នឲយ�ទងទ់ទួល�គ ល់ករប�ជយ័េ�យ�រ ករមនិយក �ពះជធំេ  
េពលែដល�ទងេ់ធ�អ�ីមយួ។ េទះបីជ �ទងម់ន�បពន័ធទ�នែដលខ� ងំពូែក និង
�បជ ជន មនកររកីចំេរ នយ៉ង�កេ៏�យ ប៉ុែន�អនកកម៏និ�តវបង� ប�់ពះជមច ស់ 
ែដល គងេ់ ជមយួ�ទង�់ងំពីេដមមកែដរ។
5 បនទ បម់កកនុងករេរ បអភេិសករបស់�ទង ់ជំនួសឲយករេរ ប អភេិសក ជមយួ 
�បជជនរបស់ �ទង ់�ទងប់ន េរ ប អភេិសកជមយួមេហសី ែដលមនបប េជ  េល 
�រក���ងំេគរព�ពះែក�ងក� យេហយែដលរលំងពីបំណង�ពះ ហរទយ័ របស់ 
�ពះ។ �ទងប់នេរ ប អភេិសក ជមយួនឹងនងេយសិបិល ជអនកែដលមនិេជ  េល 
�ពះជមច ស់។
6 េហយគម នអនកេជ �មន កេ់រ បករជមយួ អនកមនិេជ  េ�កមលកខខណ� �
មយួេឡយ។ េគែតងែតេរ បករជមយួនឹងអនកែដលេជ ដូចគន ។
7 ប៉ុែន�េស�ចអរ័�បប់នេធ�អំេពដ�៏�កកេ់នះ។ េ�យគម នករសង�យ័េនះេទ
ប៉ុែន�េយសិបិល�សីែដល�� ត។ េហយ�ទងល់ងនឹ់ងស�មស់ ែដលេមលេឃញ
ជំនួសឲយករែដលនង�ប�ពឹត�។ េនះេហយជអ�ីែដល�បជជន �ប�ពឹត�កំហុសដូច 
សព�ៃថង។
8 បនទ បម់កនងយក ករថ� យបងគំរបូចម� កចូ់លកនុង�បេទស កនុងចំេ�ម 
�បជជន។ េហយ�បជជន ពួកសងឃអនកបេ�មពន័ធកិចចេគរពេហយក� យជជនរង 
េ�គះ េ�យ�រ�មវករ ដេ៏ពញនិយមរបស់ពួកេគ។
9 េហយ�គឺជរបូភពដ�៏�កកម់យួៃន�បេទសេយងសព�ៃថង ។ េយងបនធ� ក ់
េ កនុងត�មវករដេ៏ពញនិយម។ គម នអ�ីសង�យ័ែដលសងឃសេ�មចចិត�ថមនិអីេទ
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ដ�ប�រ�� ភបិលយល់�សប�មែដរ។ ែតខញុ ំមនិខ�ល់ ថរ�� ភបិលយល់�សប 
ឬ មនិ យល់�សបែតសំខន ់ �ពះយល់�សបនឹងេយងឬអត។់ េហយ�បជ� ស� 
គិតថ��បែហល ជមនិអីេទេ�ពះពួកេគគិត ថេ�កយិ ៍គឺជអ�ីៗរបស់ េគេ  
េហយ។

10 េហយ�បែហលមនមនុស�មន ក ់ នឹងសួរខញុ ំេដមបរីឭំកេឡងវញិ នូវអ�ីែដលជ
របូភពយ៉ង��កកន់េពលបចចុបបននេនះ។ េយង�បែហលមនិធ� ប ់ គិតថេយង 
ថ� យ បងគំរបូ ចម� កេ់ទ ប៉ុែន�គឺេយងកំពុងថ� យបងគំេហយ។ េហយរ�� ភ ិបលបន 
ទទួល �ែដរ។ មនុស� សព� ៃថងភគេ�ចនជអនកែដលថ� យបងគំរបូ�ពះ េ�ពះពួកេគ
—ពួកេគ ែតង ែតថ� យ បងគំរបូ �ពះែក�ងក� យជេ�ចន។ ពួកេគមយួចំនួនថ� យបងគំ
�� ភព យន� ដូច�ពះ។ មយួចំនួនថ� យបងគំលុយដូច�ពះ។ េហយមយួ ចំនួន
េគរព បូជ�� ទូរទស�ន ៍ ដូចរបូ�ពះរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�អ�ីទងំអស់ែដលអនក�ក ់
េ  ចំេពះ មុខ �ពះជ មច ស់ គឺជរបូសំ�កអនុ ញ តឲយេកតមន េឡងអ�ីកេ៏�យ។

11 សូមបែីត��ងំែដលជស�តវធំរបស់េយង គឺជមន កែ់ដលឆ� តរហូតដល់
េពលខ�ះ��ក�់ពះវ�ិរេ ចំេពះ�ពះេទ តផង។ អនក�បែហលជ �ចមន �ក ម 
ជំនំុ ដធ៏ំមយួ។ �ចជអគរធំឬ�ចជនិកយ យ៉ង ធំមយួ។ េហយជ ថមីម�ង េទ ត
��ចជ�កមជំនំុដធ៏ំមយួ។ ប៉ុែន�កំុ អនុ ញ ត អ�ីមក េ កនុងចិត�របស់ អនកមុន�ពះ ជ
មច ស់េឡយ។ អ�ីមយួែដលមុន�ពះគឺជរបូចម� ក។់

12 េហយមនុស�ទងំេនះបនដឹងថវ ិ ញ ណរបស់ពួកេគមនិដូចពីមុនេទ ដូចជ 
សថិតេ េ�កមករ�គប�់គងរបស់េស�ចេផ�ងេទ ត។ េហយពួកេគមនគំនិតថ ពួក
េគ �គនែ់តជជតិ�សនៃ៍ន�សនេហយអ�ី�គបយ៉់ងេគគិតថល�។ េហយ 
េនះ ជផ�ូវមយួែដលេយងបនមកដល់ផងែដរ។

13 ប៉ុនម នែខមុនខញុ ំបននិយយ ជមយួមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំមន ក។់ េហយគតប់ន
និយយថ “បង�បស�បន�ខំញុ ំ េជ ថ អនកទញសហរដ��េមរកិឲយចុះកនែ់តជិត
�ស់េហយ។” គតប់ននិយយថ “អនកែតងែត�គហឹម �ក ់អំេព បប េហយ េត 
�ពះ នឹង�កទ់ណ� កមមជតិ�សនេ៍នះយ៉ង�។”

14 ខញុ ំបននិយយថ “�ទង�់តវែតេធ��េដមបឲីយ�យុត�ិធម។៌”
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គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�បង�បស�បន�េំភ�ចថជតិ�សន ៍េនះ បន រក
េឃញេ�យបទគមពរី ។” េហយពួកបុព�បុរស របស់េយងបនមក េ ទីេនះ េហយ
�ពះ បន�បទនឲយេយងនូវមរតកេនះ។េហយេយងជ�សន ៍ៃន �សន ។
15 ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជករពិត។ គម ននរ�មន កដឹ់ងថេតខញុ ំ េពញចិត� 
�បជជតិេនះប៉ុ�� េនះេទ! ប៉ុែន�េមលេ បងប�ូនេអយ អុី��ែអលកជ៏ � ស� 
ែដល �ពះេ�ជសេរ សែដរេហយ�ទងក់ប៏នប ជូ នេ�� និងមនុស� អ�ច រយ មក ែដរ។
ប៉ុែន��ពះមនិឈរេ អំេពបបេនះេទ។ �ទងប់ន េធ�ឲយអុី��ែអលបន �ចតនូវ
អ�ី ែដលពួកេគបន�បេ�ពះ។ េហយ�បសិនេប�ទង ់បនេធ�ឲយ អុី��ែអល�ចត 
បន ផល ពីអ�ីែដលេគ បនេ�ពះ�ទងនឹ់ងឲយ េយង�ចតអ�ីែដលេយង បន�ប េ�ពះ 
ែដរ។ �ទងម់និបនឲយផល េ មនុស�� ែដល មនិបនេគរព�ទង ់េនះ េទ។”
16 េហយេយងមនកែន�ងមយួគិតថ េ�យ�រេយងស�មកេ អ�ី ពួកបុព� 
បុរស របស់េយងបនេធ� ឬេ េលអ�ែីដលជ�គឹះមយួយ៉ងធំៃន�ពះវ�ិរជអ�ីែដល
បនបូជេ កន�់ពះ ែដល�តឹម�តវនឹងអបអរបំផុត។ ប៉ុែន�េយងមនិ�ច ទញ 
េសចក�ី សេ ងគ ះពីទេង�របស់ពួកេគ បនេទ! េសចក�ីសេ ងគ ះជកិចចកររបស់បុគគល 
រ�ង មនុស� មន ក់ៗ  ជមយួនិង�ពះ។ មនិ ែមនជមយួនឹង�បេទសរបស់េយង ជមយួ 
�កមជំនំុរបស់េយង ប៉ុែន�ជមយួនឹង ខ�ួនេយង ចំេពះ�ពះជមច ស់ េយងេឆ�យ។
17 �បនមកដល់កែន�ងមយួេ កនុង�បេទសរបស់េយងរហូតដល់េ  ក�� ល
បំផុតៃនវ ិ ញ ណរបស់េយង អនកចូលេ កនវ់ ិ ញ ណបុរសនិង ស�ីេហយ អនកនឹ ង 
េឃញចិត�របស់ពួកេគ េ មនអ�ីមយួែដលខ�ះ។
18 េយងបន មកកនុងប៉ុនម នសប� ហ៍មុនេនះ ខញុ ំបនយល់ពីេរ ងទងំេនះ េហយ 
េឃញ ថបុរសេ កនុងគំនិតខញុ ំគតជ់មនុស�ែដលមនចិត�រងឹ េ  េឡយ េទខញុ ំ េឃញ 
ថពួកេគកំពុងេផ� តេល�ចឈ់ម នឹងេដរជំុវញិេគ េហយបន និយយថ “�ពះ 
ផ�ល់ឲយ ខញុ ំធំបំផុតដូេចនះ–និង–ដូេចនះ។ �ពះឲយ…” អនកជមនុស� កំពុត។
19 សមភ រះអ�ច រយមនិែមនែតងែតេ កនុង�ពះហឫ ទយ័របស់�ពះេទ។ �ពះជមច ស់ 
បនេធ�េសចក�ីជំេន ហូរដូចេភ� ងធ� កេ់លមនុស�សុចរតិនិងមនុស�ទុចចរតិ។ ប៉ុែន� អ�ី
ែដល ពិភពេ�ក�តវករនេពលបចចុបបននេនះ មនិែមនជជំេន បេ ឆ ទេនះេទ ែត
ពយយម េបកបេ ឆ តខ�ួនឯងចូលេ កនុងអ�ីមយួ េហយេ ថ េ�យ វ ិ ញ ណ។
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20 េពលខ�ះ ជំេន  នឹងេធ�ទីសំគល់យ៉ងធំ េហយេ ែតមនិបនមកពីចិត�
ៃន វ ិ ញ ណេនះេទ។ េត�ពះអមច ស់របស់េយងមនិបននិយយដូេចនះេទឬអី?
“មនុស� ជេ�ចននឹងមករកអញេ ៃថងេនះេហយនិយយថ ‘េតខញុ ំមនិ បន 
េធ�េនះ េហយ េនះ កនុង�ពះនមរបស់�ទងេ់ទឬអី?’ េហយអញ នឹង េឆ�យេ េគ
ថ ‘ចកេចញ ពីអញេ អនក �ប�ពឹត�អំេពទុចចរតិេអយ។’” េតអ�ី េ ជ អំេពទុចចរតិ?
គឺជអ�ីែដល អនកដឹងថ�តឹម�តវែតអនកមនិេធ�។ “អញមនិែដល�គ ល់ឯងេទ” �ទង់
នឹងមន បនទូល ដូេចនះ។ េហយេយងកំពុងរស់ េ កនុងៃថងេនះែដរ។

21 អ�ីែដលេយង�តវករនេពលបចចុបបននេនះ គឺមនិែមនជសមភ រៈេនះេទ។ េយង
មនរបស់ទងំេនះេហយ។ េយងមនិ�តវករ�ពះវ�ិរកនែ់តេ�ចន។ េយងមនិ�តវ
ករ�កមជំនុំកនែ់តេ�ចនេទ។ េយងមនិ�តវករបែនថមេទ ត េលវទិយ ុនិងទូរទស�ន។៍
េយងមនិ�តវកររបស់ជេ�ចនទងំេនះេទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលេយង �តវករេ ៃថងេនះ គឺ
�ពលឹងវ ិ ញ ណគឺជមនុស�ែដលនឹងបនទ បខ�ួនេ  ចំេពះ �ពះ េទះបីពួក េគ មនិ 
បនទទួល�បកម់យួកកក់េ៏�យេហយេគនឹងអធិ�� ន រហូតដល់វ ិ ញ ណេនះ 
គងេ់ កនុងចិត�របស់ពួកេគេ�យករេពញចិត�នឹងេសចក�ីល�ៃន�ពះជមច ស់ េហយ
កររកីផុសផុលនឹងេ កនុងចិត�របស់ពួកេគែដល ផ� ស់ប�ូរឥរយិបទ និងបរយិកស
ែដលពួកេគរស់េ ។

22 អនក�ចនឹងមនិមនែសបកេជងពក ់ េលេជងរបស់អនក អនក�ចនឹង មន
សេម� ក បំពក ់ រែហកប៉ុែន�អ�ីែដលសំខន ់ កនុងចិត�របស់អនកគឺអនកេ�ច ងសរេសរ តំ
េកង �ពះជមច ស់រហូត។ ខញុ ំចងម់នករសរេសរជជងមនលុយ េ�ចនេលពិភព 
េ�ក។

23 ដូេចនះអនកមនិ�ចនិយយថរបស់ធមមជតិ ជទីសំគល់ៃន�ពះពររបស់�ពះ។
េដវឌី បន និយយេ  �ពះជ មច ស់ថ េ�កបនេឃញមនុស���កកឈ់រេ  
ចំេពះមុខរបស់េ�ក…ដូចជ េដមេឈមនស�ឹកអ�ច រយ។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់ បន 
សួរ េ�កថ “េតអនកមនិ ធ� ប ់គិត ពី�ទងេ់ ទីប ច បរ់បស់អនកេទឬអី?” មនិថ
សេម� ក បំពកល់�ែដលេយងេស� កល�ប៉ុ��  េតេយង�តវញំប៉ុ��  េនះមនិែមន
ជ អ�ីែដលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះេឡយ។ �ងកយែដលេយងរស់េ កនុងក�ីវនិស
មនិដឹង ថ�តវេធ�យ៉ង�មនិឲយ�ឆបពុ់ក រលួយ េឡយ។ ប៉ុែន��ជ �ពលឹង ែដល 
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េ កនុងមនុស�េនះ�ជលកខខណ� ៃន �ពលឹង វ ិ ញ ណ ែដលេធ�ចលនចូល េ  កនុងវត� 
មនរបស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។
24 ប៉ុែន�េយងយកជ �បេយជនផ៍ទ ល់ខ�ួន។ េយងគិតថេ�យ �រករេនះ េយង 
បនជជតិ�សនម៍យួ…ដូេចនះេស�ចអរ័�បនិ់ងជនជតិ អុី�� ែអល ទងំ អស់ 
េ ៃថងេនះ បនយកអ�ីៗទងំអស់ជ�បេយជន ៍ �គបយ៉់ង គឺ�តឹម �តវ ទងំ អស់។
ពួកបូជចរយនិង�គអធិ បបយ របស់ពួកេគបនពយយម �បប ់ពួកេគ ថ “អ�ីទងំ 
អស់ គឺជករល�។” អ�ី�គបយ៉់ងគឺល�ទងំអស់។ ប៉ុែន� មនមន កក់នុងចំេ�ម ពួកេគ 
បនែ�សកយំ�បឆងំនឹងអ�ី ែដលខុសេនះេ�ពះមន ក ់េនះ ដឹងថ�ពះជមច ស់ ដ ៏
បរសុិទធ មនិេពញចិត�ជមយួនឹង សមយ័កលទំេនប និងនិនន ករពី�សន មនិ 
បរសុិទធេទ។
25 ដូេចនះ�ពះៃន�នសួគេ៌ ែតមនេ េពលបចចុបបននេនះដូចគន ។ េ កនុង កិចចខិត 
ខំ�បឹងែ�បងរបស់េយងនិងេរ ងធំែដលេយងកំពុងែតពយយមេធ��ពះនឹង មនិរកី�យ 
ចំេពះជីវតិែដលែញកករបរសុិទធេចញពី�ទងេ់ឡយ។
26 េយង�ចក�ង��េរ ន ទីសកក រៈបូជ និងេ�ងឧេបសថ។ េយង�ច
មនអងគករ។ េយង�ចេធ�អ�ីែដលអ�ច រយ ប៉ុែន��ពះជមច ស់នឹង មនិសព��ពះទយ័
លុះ��ែត�ពលឹងមនុស�បនែញក ជបរសុិទធេ េល�សនៈ របស់�ពះជមច ស់
ែញកសំ�បក់រងររបស់�ពះ។ េហយអនកមនិ�ចរកេឃញអ�ីេផ�ងេទ តេទ។
27 អនកេឃញករ�បជុំអធិ�ថ នេ ទនេ់ខ�យ ករអធិ�� ន�តឹមែតមយួនទី
ន ំ គន ចូលដំេណក។ េយងេឃញថមនករ�បជុំម�ងឬពីដងែតប៉ុេ�� ះ កនុងមយួ 
ៃថង។ េ េពលែដលេយងទងំអស់គន  បន�ប�ពឹត�កំហុស។ �បជជតិរបស់ េយង
សីលធម�៌តវ បនធ� កចុ់ះ។ េយងមនពកយរបស់ េ�កប៊លីី �គ � ំនិង អូ�៉ល់ រូ
ប៊ ឺត េ �គបទី់កែន�ង។ ប៉ុែន�រហូតមកដល់េពលេនះមនករ េ�សក ឃ� ន េ  កនុង ចិត� 
របស់�បជជន�េមរកិមយួចំនួន េដមបនី�ំ�តលប ់េ  ឯ�ពះ ជមច ស់វញិ ម�ង េទ ត
េដមបបីទ ពិេ�ធៃនកររស់េ កនុងេសចក�ីជំេន មនិ�� បម់យួកនុង�ពះ ដរ៏ស់ េយងគឺ
�គនែ់ត�យខួរកបលរបស់េយង និយយថេចញមក។
28 េយង�ចនឹងេ ែតេដរជមយួអំនួតរបស់េយង ជមយួនឹងករងក�តឡប ់
ចុះ មក�មផ�ូវ និង បំណង�បថន មយួ េដមបកី� យជ “បណ�ិ ត” ឬ “បូជចរយ”។
េយង �ច ជ�គគង� លស�មប�់កមជំនុំធំបំផុត ែដលមន េ េលេ�កិយ ៍េហយ
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េយង �ច េគរព �បណិបត័ន�៍ពះ ែដលេយង�ចេគរព េហយគម ន នរ� មន ក ់
�ចប ជ  េ េលជីវតិរបស់េយងបនេទ។ ប៉ុែន�រហូតដល់�ពលឹងរបស់េយង 
បន េឆះឆលួ ដូចជេភ�ង ស�មប�់ពះជមច ស់ រហូតដល់មនុស�មន កែ់ដល េ  
ទីេនះ មនក�ី �បថន  េ ចំេពះ�ទង!់ “ដូចជចិត�ែដលែ�សកដង�ករ់កទឹកេ�ជះ េហយ 
�ពលឹង ខញុ ំ េ�សក �មរក�ទង។់” រហូតដល់េយង ទទួលបនបទពិេ�ធមយួ!
29 េហតុេនះបនជកុំមមុយនីស�និងេផ�ងេទ តនឹងទទួលបនផលពីដីែដល
ពួកេគ កំពុងេធ� េហយករចូលរមួទងំអស់ែដលេយង�ចេធ�បន នឹងមនិ�ច
ប ឈប ់�បនេទ។ �ជករពយករថនឹងេកតមន។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់បន ��ស់ 
េ  េយងេ ឯ�ពះវ�ិរ�ទង។់
30 េតេធ�ដូចេម�ចបនជ ស�ីតូចមន កេ់នះ�តវបន បង� ញដល់េ�កេអលីយ៉!
ពីេ�ពះជធមម�សកមមភពរបស់អនកបនបង� ញពីអ�ីែដលអនកមន។ េហយជថមី 
ម�ងេទ តនង�តវបនេ�ជសេរ សឲយកំ�ន�ចិត�េ��របស់�ពះ។ សូមចថំនង ជ 
�សន ៍ដៃទមនិែមនជ�សនយូ៍�េទ។
31 េហយដីេនះ�តវបនេឆះេឡង។ េហយគម នករសង�យ័ែដលថ ស�ីតូច េនះ
អនកពូែក ជ�បេភទៃនអនកេជ …េ�ពះេយងេឃញថ�ពះជមច ស់ នឹងមនិេ  នង 
�បសិន េប នងមនិ មនភពសក�ិសមមយួេដមបកីំ�ន�េ��របស់�ពះ។ ដបតិ 
�ទង ់មនិ ែដលចតេ់�� របស់�ទងេ់ដមបេី ផទះេនះ ស�មបក់រមនិ សក�ិសម 
េនះេទ។
32 �មនិែមនជករេ�ជស េរ សរបស់គតេ់ទ។ �គឺជករេ�ជស េរ សរបស់�ពះ។
�មនិែមននងបងគ បគ់តេ់ទ។ ែតជ�ពះបងគ បគ់ត។់ េ�ក បន �ន កេ់ ឯ
េ�ជះ មយួ។ េនះែក�កបនផ�ល់េម ដ៉ល់េ�ក។ ប៉ុែន��ជ ករប ជ របស់ �ពះ
ជ មច ស់ េដមបឲីយ អ�ីមយួេកត េឡងបន។ េហយ�ពះ�ទងដឹ់ង�បកដថ អនកេជ  ក ៏
មន និស�យ័ដូចេ�កេ�កេអលីយ៉ ែដរ។
33 នងជ ស�ីេមម៉យមន ក។់ េហយេយងទងំអស់គន  ដឹងថ ស�ីេមម៉យមន ក់
នឹង�តវបនឆ�ងកតក់ររស់េ ជមយួប�ីរបស់នង ែដលប�ីរបស់នងបន�� ប់
ទងំវយ័េកមងមន ក។់
34 េហយេ ទីេនះពួកេគរស់េ ��ស័យេលផលដំ�ំរបស់ពួកេគ។ ពួកេគ
មនិមនគេ�មងដូចជេយងមនសព�ៃថងេនះេនះេទ និង—និងករករពររកុខជតិ 
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េទ។ ពួកេគបន��ស័យ េលផលដំ�ំរបស់ពួកេគ។ េហយេ�យ�រអំេព
ទុចចរតិ និង ករ ខូចសីលធមរ៌បស់ពួកេគបននឲំយ មនេ�គះ�ងំសងួតេលដី េ  ទី 
េនះពួកេគ ទងំអស់ឃ� នយ៉ងខ� ងំនិង�� បជ់េ�ចននក។់
35 េហយបនទ បម់ក េយង េឃញ ថ គម នករសង�យ័េទែដលនងអធិ�� ន ពីមយួ 
យប ់េ មយួយប ់ យបេ់នះខណៈ ែដលនង បនចបេ់ផ�ម េមលេឃញ ថ េម ៉
កនុងធុង របស់នងនឹង�សកចុះេ ៗៗ។ េហយ��តវដល់�ថ នភពមយួ ែដល
សូមប ីែត េម ម៉យួែពងកម៏និេពញផងកនុងធុង។ អ�ី ែដល នងមន គឺមយួក� ប ់តូច
ែត ប៉ុេ�� ះ។ េសចក�ី�� បប់នចូល ជិត េ  នឹង មត ់ទ� ររបស់នង។ ស�មប ់ករ 
េនះ គម នវធីិ�ែដល �ចរក េម  ៉បនេទ តេទ។ �បជជតិ ទងំមូល �តវបនេ�សក 
ឃ� ន យ៉ងខ� ងំ។
36 េហយេ�បងសល់ ែតមយួ�� ប�ពប៉ុេ�� ះ ែដលេ កនុងធុងតូចេនះ។ �តឹម
ែតេ�បងនិងេម ប៉៉ុេនះបន�កន់ងេ ចេន� ះករ�� បេ់នះ។ នង�តវែត មនករ
អធិ�� នេ�យេ�ម ះ�តងព់ិត�បកដ។ អនកបនអនុ ញ តករេនះេកត មន េ ផទះ
របស់អនក �ជករេ�ម ះ�តងជ់ង�ពឹកេនះបន�ិច េ េពលែដលេយងដឹងថ េសចក�ី
�� បេ់ ឯមតទ់� ។
37 េហយខញុ ំេជ ថ�បែហល ជនងនឹងគិតថ �បែហលជនងបនអធិ�� ន
េពញមយួយបេ់ហយេដមបេី�ះ ��យប � េនះស�មបម់យួៃថងេទ ត។ នង
�កេលកេមលបបូរមតដ់េ៏ស�ករបស់កូន�បសតូចរបស់នងមន�យុ �បែហលបី
ឬបនួឆន ។ំ េហយនង�ចេមលេឃញករធ� កចុ់ះសគមដូចជ មនមនុស� ដកអ�ី
ពីេគ។ េហយ��តវជេរ ងគួរភយ័ខ� ចែដល ជម� យេនះបនេឃញេហតុករណ៍
ទងំ េនះេកតេឡងដល់កូន។ េហយនងេ ែតអធិ�� នដល់�ពះអងគមច ស់ ទងំ
យបទ់ងំៃថង “ឥឡូវេនះេយងមនេម៉ មយួក� បតូ់ច និងេ�បងមយួ �� ប�ព។”
38 អនកបនដឹងេហយថ �ជេរ ងចែម�កមយួ។ សូម�ពះ�ទង�់ចនឹងអនុ ញ ត
ករ មយួេកតេឡងកនុងចំេ�មអនក�ល់គន  េបសិនជអនកមនិែដលលឺខញុ ំអធិបបយ
ម�ងេទ ត។ ចូរឲយេនះជ�រមយួ។ �ជករចែម�ក េហយចែម�កបំផុតែដលេពល
ខ�ះ�ពះជមច ស់បនេធ��មវធីិេនះ។
39 អនកបនដឹងេហយថ េ េពលែដលេយងបន�រភពអំេពបបរបស់េយង
េហយបនជួប�ពះជេរ ង�ល់ៃថង ជត�មវករែដល�ពះ�ទងត់�មវ…េយងេជ  េល 
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�ពះ។ មនកលៈេទសៈមយួែដលេយង�តវជួប�បជំុគន េហយជបំណង �ពះហរ
ទយ័ របស់�ទង។់ េហយេយងបន�រភព អំេពបបរបស់េយង ែដលេយង បន
េធ� ខុសទងំអស់ចំេពះ�ពះ។ �ល់ត�មវករែដល�ពះបន�កឲ់យេយង េធ�ឬ �ទង ់
ត�មវឲយេយងមន ករេសង ម�ង តជ់មយួ�ទងែ់ដរ។ �ទង�់គន ់ែតមនិ េឆ�យ នឹង
េយង។
40 ខញុ ំ�បកដថខញុ ំកំពុងនិយយេ កនម់នុស� េ �ពឹកេនះែដលបនមកដល់
កែន�ងេនះ។ ខញុ ំសថិតកនុង�ថ នភពេនះជេ�ចនដងេ�យខ�ួនឯង។ េ េពល
ែដល ខញុ ំបន គិតេ វញិេ មកករឆ�ុះប ច ំងពីជីវតិរបស់ខញុ ំ �ល់ៃថងេហយខញុ ំបន
រក េឃញ ថខញុ ំ បនេធ�អ�ីមយួខុសខញុ ំកចូ៏លេ �រភព�ចំេពះ�ពះេហយនិយយ
ថ “�ពះអមច ស់ដជ៏�ពះ ខញុ ំនឹង�ប�ពឹត�ល�” េហយខញុ ំនឹងេធ��ដូេចនះរហូត។ បនទ ប ់
មក �តឡប ់មក និយយជថមីម�ងេទ តថ “ឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់�ទងជ់�ពះ �ទង់
នឹង េឆ�យតបមកទូលបងគំ។ ពិត�ស់ខញុ ំបនទទួល�ល់សំេណ រ ទងំអស់ែដល 
�ទង ់បន ត�មវខញុ ំ េធ�។ និង�ល់ត�មវករខញុ ំបនទទួល�។” េហយ�ទងេ់ ែតមនិ 
េឆ�យ តបនឹង មនិ ផ� ស់ ប�ូរ�កបី់ដូចជេសង ម�ង ត ់េនះេហយ ជេពល ែដលអនក 
ទទួល បន េដមប ី�បកដថ�ទងជ់�ពះ។ កុំបកទឹ់ក ចិត�ឲយេ�ះ។ េរ ងមយួ គត់
គឺថ េ កនុងដួង ចិត� របស់អនកចូរ�បកដថ�ពះជ�ពះដពិ៏ត។
41 អតថបទរបស់ខញុ ំ។ �តវែតជក�់កជ់ទីមយួមុននឹងអនកេធ�អ�ីមយួ។ ចូរ �បកដ 
កនុងចិត�របស់ អនកថ�ទងជ់�ពះពិត។ េហយេ េពលែដលអនកបនជួប អ�ី�គប ់យ៉ង
ែដល�ទងប់នមនបនទូល បនទ បម់កអនក�បកដថ�ទងជ់�ពះ េហយជេពល ែដល 
ជំេន  បន�ប�ពឹត�េ  ទីេនះ។ េសចក�ីជំេន ឈរ សថិតេសថរ ស�មបក់រែដល អនក ដឹង
ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។
42 េហយជួប�គបត់�មវករ។ អនកេជ ថ�ទងជ់�ពះ េហយជំេន េ ខជ បខ់ជួន។ អូ
សូមសរេសរ�ពះនម�ទង!់ េសចក�ី ជំេន នឹង មនិផ� ស់ប�ូរ �ជករ �បកដ ថ�ពះ គឺ 
ជ �ពះដពិ៏ត �ពះនិង�បទនរង� ន ់ដល់ អស់អនក� ែដលែស�ងរក �ទង។់
43 សូមឲយជំេន េនះចូលេ� េហយ មនិផ� ស់ប�ូរពីអនក េទេ�ងឧេបសថ�បន 
�។ំ េបសិនជអនកបំេពញ�មត�មវកររបស់�ពះ េហយេ កនុងចិត�របស់អនក
អនក េជ  ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ �ពះ�គនែ់ត�កលបងេសចក�ីជំេន របស់អនក ែតប៉ុេនះ 
�ទង ់សព� �ពះ ទយ័នឹងេធ�ែបបេនះ។ អនក�រភពអំេពបបរបស់អនក េហយអនក 



ចូរ�បកដ ចិត�អំពី�ពះ 11

បន បំេពញ �មត�មវករែដល �ពះ ឲយ បំេពញ េហយ�ទងេ់ ែតបន�េ េសង ម ច ំ
ទត េមល េសចក�ី ជំេន របស់ េយង ែដលថ �ទងគឺ់ជ�ពះពិត។ បនទ ប ់េសក�ីជំេន  េ
ជប ់ ជនិចចេទះបីមនិដឹងថ�ជអ�ីកេ៏�យ ប៉ុែន���គ ល់ថ�ទងជ់ �ពះេហយ� 
�បកដ ថ �ពះ�ទងជ់�ពះពិត។
44 បនទ បម់កសូមចថំេបជ�ទងជ់ពិត �ពះបនទូលរបស់�ទងក់ជ៏ករពិតែដរ។
េហយ�បសិនេប�ទង ់ ទមទរអនកជួបកលៈេទសៈទងំេនះ េហយ�ទង�់តវមន
កតព�កិចចេដមបែីថរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ កុំឲយែបរេចញ េហយនិយយថ “ខញុ ំ
មនិែដលបនេ�បសឲយជេនះេទ។ខញុ ំ…។” អូ! អនកមនជំេន ទនេ់ខ�យេអយ។ កុំ
េជ ថអុីចឹងអី។ �បសិនេបមនអ�ី�តវ�រភព និងអ�ី�គបយ៉់ងបនរលំង េ�យ
អនកមនិបនទូលដល់�ពះ អនក�តវមនេសចក�ីជំេន ចំេពះ�ពះសិន។ គម នអ�ីនឹង
�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ អនកបន�បកដថ�ទងគឺ់ជ�ពះពិត។ “ពួកេគមន សងឃមឹ 
េល�ពះអមច ស់នឹងបន�ឲយកនែ់តរងឹមកំនុងេសចក�ីជំេន របស់េគ។ ពួកេគ នឹងេឡង
ជមយួនឹង�� ប ដូចសត�ឥ នទី។ ពួកេគនឹងរតេ់  ឥតែដលហត ់�បសិន េបពួកេគ
េដរកនុងេសចក�ីជំេន  ពួកេគនឹងមនិបកទឹ់កចិត�េឡយ។”
45 ចេំមលេ េពលែដលអនកបំេពញត�មវកររបស់�ទង។់ ែដលនេំសចក�ីជំេន
របស់អនកេ  កនុងករ�កលបង។ �បសិនេបបនជួប…ករបំេពញ របស់ �ពះ�តវ 
បនេធ�េឡង េហយអនកបនពិចរ��យ៉ងល�ិតល�ន ់ េហយអនកបនេធ�អ�ី �គប ់
យ៉ង�មែផនករែដល�ពះបនេ�បអនក។ បនទ បម់កេសចក�ីជំេន ��ស័យ េលករ 
េជ របស់អនកថ�ទងគឺ់ជ�ពះពិត។ ចូរ�បកដថ�ពះគឺជ�ពះដពិ៏ត។
46 អនកបនដឹងថ�ទងស់ព� �ពះទយ័នឹង�កលបងេយង។ �ទង ់ចងេ់ឃញ ពី 
�បតិកមម េសចក�ី ជំេន របស់អនក។ េត អនកដឹង េទ? �ពះចងេ់ឃញពីរេប ប �បតិកមម
របស់ េយង។ េ េពល អនកនិយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយខញុ ំេជ �ទង។់ �ទងជ់�ពះ 
សេ ងគ ះ េយងខញុ ំ។ ខញុ ំ េជ  ថ�ទងគឺ់ជ អនកពយបល ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះមយួ
អងគ ែដលផ�ល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយ�ពះបន�បទន នូវអ�ីែដលខញុ ំ�តវករ។”
េហយ បនទ បម់ក េ េពលែដលអនក �រភពអំេពបបរបស់អនកទងំអស់ េហយ 
សនយនឹង�ពះ នូវអ�ីែដលអនកបនេធ� េប�ទងអ់នុ ញ តឲយអនកេធ� អនកមនិបន េធ� �ម
�ពះ េហយអនករតេ់គចេ  កែន�ង� មយួឆង យពី�ពះ។ �ពះជមច ស់មនិ �ច េ�ប
អនកឱយេធ�ដូេចន ះេទ។ គម នផ�ូវ� េឡយ ស�មប�់ទងក់នុងករេ�ប�បស់ អនក។ �ទង់
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មនិេឆ�យនឹងអនកេទ េ�ពះ�ទងប់ន ដឹងពី េសចក�ីជំេន របស់អនកេហយ។ បនទ បម់ក
មយួរេំពច អនកចកេចញេ  េហយ�ទង ់មនិេឆ�យតបនឹងអនក។ ប៉ុែន� ករ ពិត ជំេន
ពិត�បកដគឺេជ ថ �ទង ់គឺ ជ �ពះ ជមច ស់។ ចូរ�បកដថ�ពះ គឺជ�ពះ ដ ៏ពិត។
47 េហយ�បសិនេប�ពះេធ�ឲយករេនះបនេកតេឡង េដមបឲីយអនក�រ ភព អំេព
បប របស់អនកជេដមេហយអនកបនេធ�� ជំេន បន�បបអ់នកថ�ទងពិ់ត�បកដ ជ
�ពះ �នឹងេកតេឡង ែមន។ សំេណ របស់អនក �តវបនទទួល។ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹ ថ
អនកមនិខកខន�េទ។ �បសិនេបអនកចបស់ជមយួ�ពះជ មច ស់ �ពះនឹងចបស់ ពី
�ពះ បនទូលរបស់�ទង។់ �គនែ់តរងចកំរ�កលបងប៉ុេនះ។

�ទងប់នេធ�� េ�ចន ដងេហយ។ ចូរ�កលបងមយួឬពីរករណី។
48 ចូរេយងគិតពី កូនរបស់�សនេ៍ហេ�ព។ ពួកេគមនិបនេគរពរបូសំ�ក
េទ។ �ពះមនទំនុកចិត�េ កនុងពួក េគ។ េហយេ េពលែដលពួកេគឮថ ពួកេគ�តវ 
ចូលេ កនុងគុកេភ�ងែដលេក�  និយយ “�ពះរបស់េយងគឺ�ចរេំ�ះេយងពី គុក េភ�ង 
េនះបន។ ប៉ុែន��បសិន េប �ទងម់និបនរេំ�ះេយងេទ េយងកម៏និេ េគរព �ពះ ដៃទ 
េទ តែដរ។” អនកេឃញ េទពួកេគបន�បកដជក�់កថ់�ពះគឺជ�ពះដពិ៏ត។
49 ពួកេគបនដឹងថ �ទងជ់�ពះេយហូ�៉។ ពួកេគបនដឹងថ�ពះអងគមន �ពះ 
បនទូលតបករអធិ�� ន។ ប៉ុែន� ថេត�ទងប់នេឆ�យតបកនុង េសចក�ី ែដលពួកេគ 
អធិ�� នឬអត ់��តវែតជេសចក�ីល�។ ដូេចនះពួកេគ�គនែ់ត ែថ�ង �រភព អំេពបប 
របស់ ខ�ួន េហយេដរ ចូលេ កនុងេសចក�ី�� ប។់
50 េពលពួកេគបនចូលេ កនុងគុកេភ�ងេ�យដឹងជក�់កថ់ �ពះ�ទងនឹ់ង មនិ
អនុ ញ តេឆះពួកេគេទ�ទងនឹ់ងេ�បសពួកេគឲយរស់េឡងវញិជថមីម�ងេទ ត។ ពួកេគ
ទទួលថ�ពះជ�ពះជមច ស់ដពិ៏តេ�យ�រ ពួកេគបនដឹងថ �ពះ�ទង ់ នឹងេធ�អ�ី
�គបយ៉់ង ស�មបរ់េំ�ះពួកេគ។ េហយេ េពលែដល េយងដឹងថ �ពះជមច ស់
បនេធ�ករអ�ី�គបយ៉់ងស�មបេ់សចក�ីល�របស់េយង។
51 ដូេចនះពួកេគបនែថ�ងេសចក�ីមយួ។ ពួកេគមនជំេន ពិត េហយពួកេគបន
េដរចូលេ កនុងគុកេភ�ងេនះ។ េហយ�ពះឲយពួកេគេដរចូលេ  សម�ងឹេមល ទត 
េមល េ ពួកេគ។ �ទង ់ចងេ់ឃញពី�បតិកមមរបស់ពួកេគ។
52 េពលេនះេស�ចមនបនទូល “េតអនកបនេគរពេ េពលែដលែ�តផ�ុ ំ េឡង េទ?”
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ពួកេគបននិយយថ “េទ។ េយងមនិេគរពេទ។” េសចក�ីជំេន របស់េយង
�តវកនឲ់យជប។់

“�បេសរ�ស់�បសិនេប អនកមនិបនលុតជងគុង ចុះេតអនក�គ ល់ចបប ់របស់ 
េយងេទ?”

“ែមនេយង�គ ល់ចបប ់របស់េ�ក។”
“�កិតយវនិយ័របស់េយងគឺថគុកេភ�ងនឹង�តវបនេក� ជង�បពីំរដង ែដលមនិ

ធ� បម់ន េហយេយងនឹង ប ជូ នអនកេ ទីេនះ។ េតឥឡូវេនះអនកចង ់េគរពេទ?”
“េទ។ េយងនឹង មនិេគរពេទ។” េនះជជំេន  របស់ពួកេគ។

53 �ពះមនបនទូលថ “អញនឹងេឃញអ�ីែដលពួកេគេធ�។ អញ នឹងេឃញ ពី ជំេន  
របស់ពួកេគមន។”
54 ដូេចនះ�ទងម់នបនទូលថ “ចងៃដចងេជងរបស់ពួកេគ េហយចបេ់ផ�មឲយ ពួក
េគេដរចូលគុកេភ�ងេនះ។” េហយពួកេគបនេដរ េលេភ�ងែដលេឆះេនះ េ  ចំេពះ 
មុខរបស់ពួកេគេនះ។ �ពះជមច ស់េ ែតឈរទតេមល។ ប៉ុែន�ពួកេគេ ែត េជ
ជកថ់�ទងជ់�ពះពិត។ ពួកេគបនេធ�ករេឆ�យ�រភព។ �ពះបន�ជប�គប ់
យ៉ង ពីករែដលពួកេគបនេធ�។ ពួកេគេជ ជកថ់�ទងគឺ់ជ�ពះពិត។
55 ដូេចនះពួកេគបនេដរ ត�មងគុ់កេភ�ងេនះ។ េ ចុងេ�កយេនះខណៈេពល
េនះ�ពះបនយងមកពីេលេមឃ មកេ េលរទះខយល់ ខយល់បកេ់ចញដល់ពួកេគ
ខណៈ ែដល�ទងក់ំ�ន�ពួកេគ េហយមនបនទូលេ កនព់ួកេគ។
56 �ពះអនុ ញ តេសចក�ីជំេន របស់អនកមកដល់កែន�ងេនះែដលជជំេន ដរ៏ងឹម។ំ
57 េ គមពរីស ញ ចស់ យ៉ូប េ េពលែដល��ងំ ែដលជអនកចេំចទ�បកន់
គត ់បនេចទ�បកនគ់ត ់ថជមនុស�មនបប។ ប៉ុែន�េ�កយ៉ូប បនដឹងថ
គត ់មនិមនអំេពបបេនះេទ។ េ�កបនដឹងថអ�ីែដលេ�កបនេធ� ែតងែត 
ខុសនឹងបំណង�ពះហរទយ័របស់�ពះ េហយបន�រភព �គបយ៉់ងែដលេ�ក
េធ�េហយបនថ� យតង� យ ដុតេ ទីេនះស�មប�់ពះែដរ។ េនះគឺជបំណង�ពះ
ហរទយ័ របស់�ពះ។ េនះេហយអ�ីទងំអស់ែដល�ពះបនត�មវ គឺជតង� យ ដុត 
ទងំមូលនិង�រភពកំហុសរបស់េ�កចំេពះ�ពះ។ េហយយ៉ូបកប៏នសេ�មច 
ករងរទងំេនះ។
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58 េហយ��ងំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងយកអូដ�របស់គត ់ដបតិគតជ់អនកមន
ខញុ ំ នឹង យកេច មរបស់គត។់” េហយទី បំផុត�កទ៏ញយកកូនរបស់គត ់ ែដលជ
សំណព�ចិត�របស់គត។់
59 េសង ម យ៉ូបកេ៏ ែតឈរ េ�យគតដ់ឹងថ�ពះគឺជ�ពះដពិ៏ត េ�ក បន 
និយយ េ កន�់ទងេ់ហយគតប់នបំេពញត�មវកររបស់�ទង។់ គតប់ន ែស�ង 
រកេឃញថ “ខញុ ំបនេធ�តង� យដុតទងំមូល�គបេ់ពល។ ខញុ ំ បននិយយ េ កនុង 
ចិត� របស់ខញុ ំថ ‘�បែហលជេ េពលកូន�បសរបស់ខញុ ំេធ� បុណយ ម�ង—ម�ង េហយ កូន 
�សីរបស់ខញុ ំែដលចូលរមួ �បែហលជ ពួកេគបន �ប�ពឹត� អំេព បប សមង ត ់េ កនុង 
ចិត�របស់ពួកេគ ដូេចនះខញុ ំនឹងថ� យជតង� យ ដុត ទងំ មូល េដមប ីេ�ះបប ពួកេគនិង
ករ�រភពកំហុស របស់ពួកេគដល់�ពះ។’”
60 ឱ�ពះជមច ស់! េ េពលែដលមនុស�មន កប់នរក�អ�ីែដល�ពះបនេធ� គត ់
�បកដថ�ពះគឺជ�ពះដពិ៏ត�ទង�់តវែតេឆ�យតប។ ជំេន �ស់សតិ របស់ គត ់�គប ់
េពលេវ�។
61 េ េពលែដលអនកបនេធ�នូវអ�ីែដលអនកដឹងថ�តឹម�តវេពលអនកបំេពញត�ម វ
ករ របស់�ពះ េពលអនក�រភពនិងេធ�ករែកត�មវេហយសងអ�ីៗទងំអស់�កេ់
ចំេពះ �ពះ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថេត�ទងេ់ េសង មប៉ុ�� េទ ែត�ពះជមច ស់េ ែតជ �ពះ 
ពិត ដែដលរងច�ំកេ់សចក�ី ជំេន េ ចំេពះ�ទង ់។ អនកបនសេ�មចកររបស់អនក
េហយឥឡូវេនះ �ទងច់ង ់េឃញ េសចក�ីជំេន របស់អនកេ�យករ�ប�ពឹត� របស់ អនក។
�ទងច់ងេ់ឃញ នូវអ�ីែដលអនកនឹងេធ�។
62 �បសិនេបអនកបន�តវេរ ស�ងំេហយបនអធិ�� នេ �ពះ �ទងក់ំពុងរងចំ
េមល នូវអ�ីែដលអនកនឹងេជ ។ មនិបនេ ដល់ៃថង�ទិតយេ�កយ និងៃថង បនទ ប់
និងជឱសថកត�់មទី�កង។ �ទងរ់ងចេំមល ករ�បតិកមម និងជំេន របស់អនក។
មនិេដរ�តឡបម់កវញិ ៃថងបនទ បេ់ហយនិយយថ “ខញុ ំមន �រមមណ៍ថមនិល�េទ
ខញុ ំគិតថខញុ ំមនិបនេ�បសឱយជេទ។” អនកបនអធិ�� នមនិ សម ឬជេល កដំបូង 
េ កែន�ង�។ អនកមនិទន។់ អនកមនិទន។់ អនកមនិទន ់មនជំេន  េ េឡយ 
េទ។ អនកមនិេជ ថ�ទងជ់�ពះេទ។ ខញុ ំមនិ…
63 អនក�ចនឹងនិយយថ “បង�បស�បន� ំខញុ ំមនិយល់�សបជមយួនឹង អនក
េទ។” សកមមភពរបស់អនកផទ ល់បនបង� ញេឃញនូវអ�ីែដលអនកមន។ “�មរយៈ
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ផលែផ�របស់ពួកេគអនកនឹង�គ ល់ពួកេគ។” �បសិនេបមនុស�មន ក ់ បននិយយ
ថ គតគឺ់ជ�គី�ទ នមន ក ់ េហយគតេ់ ែតផឹក ជកប់រ ី េលងែលបង និងករ 
និយយ េរ ងែដល�ស�ភស “េប�ម�ពះគមពរីគឺជែផនកមយួែដល បង� ញថ
គត ់មនិ ែមន ជអនកេជ �ពះេទ” េ ែតជមនុស�មនបប។ គតជ់ មនុស�ែដល 
មនិ �តឹម �តវេទ។

64 ប៉ុែន� េ េពលែដលអនក�រភពេ�យ�តងេ់ �ពះ �ទងជ់�ពះរបស់អនក
ដែដលជីវតិរបស់េយងគឺសថិតេ កនុង�ពះហសថរបស់�ទងសូ់មេយងបន �បកស
ថ “�ទងជ់មច ស់ៃនខញុ ំ ខញុ ំជដីឥដ��ពះអងគជជងសមូន” បនទ បម់កអធិ�� នទូលសួរ
នូវ អ�ីែដលអនកនឹង�តវេធ�។ េនះេសចក�ីជំេន នឹងមនិផ� ស់ប�ូរេឡយ។ េយងនឹងឈរ 
មេំ ទីេនះជនិចច។

65 េទះបីជកលៈេទសៈ�កដូ់ចជករធ� កចុ់ះេ �� ំនិងេឆ�ង ប៉ុែន�ជំេន  េនះ
មនិែដលផ� ស់ប�ូរេទ េ�ពះេ�យ�រែតអនក មនជំេន ថ�ទងជ់�ពះពិត។ េហយ
េបសិនជ�ទងជ់�ពះជមច ស់ �ទងនឹ់ងរក�េសចក�ីសនយរបស់�ទង។់ �ទងនឹ់ង
សេ�មច ករសនយរបស់�ទង។់ �ទងម់និែដលបំេភ�ចសនយរបស់�ទងេ់ទ។ េប�ទង់
ជ�ពះ�ទងនឹ់ងរក�េសចក�ីសនយរបស់�ទង។់ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់ ដូេចន ះ។ �ទងគ់ួរែត
គងេ់ ជមយួេយង។

66 យ៉ូបថ� យតង� យរបស់េ�ក េ�កបនេធ�អ�ីៗ�គបយ៉់ង។ គតដឹ់ងថគត់
េធ��តវ។ េហយេ ទីេនះ មនសមជិក�កមជំនុំនឹងសមជិកមយួ ចំនួនជ និកយ 
េផ�ងេទ ត បននិយយថ “យ៉ូបបន �រភពថេ�ក ជមនុស�មនបប 
ចំេពះ �ពះ �ទង ់នឹង មនិ�កេ់ទសឱយេ�កេទ លុះ��ែតេ�កជមនុស�បប។”

67 ប៉ុែន�យ៉ូបបននិយយថ “ខញុ ំបន�រភពបបរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបនថ� យ តង� យ
ដុតទងំមូលដល់�ពះ េហយខញុ ំមនិែមនជ មនុស�បបេទ តេទ។” េ�ក បនដឹង
ថេ�កជមនុស�ែបប�េហយឥឡូវ។ បនទ បម់កអ�ី�គបយ៉់ង េ ែតល�េ
មុខ េ មុខ េ មុខ �គនែ់តជករលំបកេពលែដលេយងេ  យ៉ូបពយយម
េដមបនឹីងេ កែន�ងមយួែដលេ�ក�ចេ  នឹងបដិេសធមនិទទួល�គ ល់ �ពះ
និង តង� យដុតដល់�ពះែដរ។ �គបន់ទីករអ�ី ែដលអនក�រភព �បនបង� ញ
ពីភព ទនេ់ខ�យនិងករសង�យ័ដល់�ពះរបស់អនក។ អនកសូម�ពះស�មបអ់�ីទងំ 
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េនះ េហយេដរេ�យករ សង�យ័របស់អនកបនទ បម់កអនកក� យ ជអនក សង�យ័ មន ក ់
មនិ ែមនជអនកេជ �ពះេទ។

68 យ៉ូបដឹងពីកែន�ងែដលេ�កបនឈរ េ�កបនឈរេ េល�គឹះដម៏េំនះ។

69 គម នអ�ីឆងល់េទែដលេ�ក េផរែូនត បននិយយ េពលគតេ់ហ បនឹង�� ប់

េល�ពះ�គីសទថម�រងឹមខំញុ ំឈរ
�គបដី់ទងំអស់ជខ�ចែ់ដលេលចលង។់

70 េ េលថម�រងឹមៃំន ករ�រភពរបស់យ៉ូប សូមបែីតភរយិជទី�ស�ញ់
របស់គតក់េ៏ដរេចញែដរ។ េ េពលែដលសុខភពរបស់េ�ក បនចុះ េខ�យ 
េ  េហយបូសមនេពញ�ងកយរបស់គត ់គតសំ់�តខ�ួន េហយប��  �រៃថង
កំេណ តរបស់គត។់ គតនិ់យយ “សូម�ពះ�ទិតយកំុបេ ចញ ពន�ឺ! សូមេ�យ 
�ពះចន័ទមនពន�ឺ�ពិចៗេ េពលយប។់”

�បពនធរបស់គតនិ់យយថ “យ៉ូបអនកមន ទុកខេវទន�ស់។ េហតុអ�ី បន ជ 
អនកមនិ �កប់�� �រ �ពះជមច ស់របស់ អនកេហយ�� បេ់ ?”

71 គតនិ់យយថ “អនកនិយយដូចជ ស�ីលងង។់” គតប់ន�បកដថមន�ពះ 
េហយេ�កបនជួប�ទង។់ អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍ខញុ ំជអនកេគរព �សនមន ក។់ គត់
បនដឹងថគតប់ំេពញនូវត�មវកររបស់�ពះ េហយេនះជដំេ�ះ��យ។ �ពះ
បន�កលបងជំេន របស់គត។់ �ទង�់កលបងអនក។ �ទង�់កលបងខញុ ំ។

72 ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងបំេពញតរ�មវករ�ទង ់ “ចូរែ�បចិត� អនកទងំ អស់ គន
េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបផ់� ច ់ពីអំេព 
បបរបស់អនក េហយអនកនឹងបនទទួលអំេ�យទន ៃន�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ”
ែដល ជករសនយរបស់�ទង។់ “កនុងចំេ�មអនក�ល់គន �ែដល មន ជំងឺចូរេ  
ពួកចស់ទុំៃន�កមជំនុំមក។ សូមពួកេគឱយចកេ់�បង�ងំ េហយ អធិ�� ន ដល់ ពួក 
េគ។ ពកយអធិ�� នែដលផុស េចញពីជំេន នឹងសេ ងគ ះ អនក ជំងឺ េនះ េហយ �ពះ
នឹង ពយបលពួកេគ។” េនះគឺេ�ះ��យេហយ។ “�រភពកំហុស របស់អនកេ
វញិេ មកទងំអធិ�� ន េ�យគន  េ  វញិេ មកែដរ។” អនកនឹ ង�គ ល់ ពី�ពះទយ័
របស់�ពះ។



ចូរ�បកដ ចិត�អំពី�ពះ 17

73 “ទីសមគ ល់ទងំេនះ�តវបនបង� ញ�មពួកេគែដលេជ ។ េ កនុងេឈម ះ
អញ ពួកេគ នឹង�ចេដញ�រក� ពួកេគនឹង�ចនិយយេចញភ�រថមី �បសិន 
េបពួក េគ ចបព់ស់ ឬផឹកអ�ីែដល�� បេ់នះ�នឹងមនិបះ៉ពល់ដល់ ពួកេគ េឡយ
�បសិនេប ពួកេគ�កៃ់ដរបស់ពួកេគេ េលកែន�ងែដលឈេឺនះពួកេគនឹងបនជ 
េឡង វញិ។” េនះេ�ះ��យេហយ។

74 ចូរ�បកដថ�ពះជ�ពះដពិ៏ត។ �តវ�បកដថេ កនុងចិត�របស់អនកេជ ថេនះ
េហយជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ យ៉ូបបនេជ ដូេចន ះ។

�បពនធរបស់គតប់ននិយយថ “េហតុអ�បីនជអនកមនិ�កប់�� �រ�ទង់
េហយ�� បេ់ ? េហតុអ�ីបនជអនកទទួលបន ករ��កក�់គបេ់ពលេវ�។”

75 ��ងំចូលចិត�េធ�រេប បដូេចនះ�កអ់នកែដរ។ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិរកករ 
ល� �បេសរជង េពលែដលអនក�តវបនេរ ស�ងំ។ អនកមនិបនល��បេសរជងេទ
ពួកេគបនអធិ�� នស�មបអ់នកេហយ។ ពួកេគជ�គគង� លមនិ�តឹម�តវ េ កនុង
ករអធិ�� នេលកដំបូង។” �មនិសំខនេ់ល�គអធិបបយ។ �សំខនគឺ់ជំេន ដរ៏ស់
េ កនុង�ពះរបស់អនកជមុន។ មនិែមនជអ�ីែដល�គអធិបបយេនះេទ ែត�ជអ�ី
ែដល�ពះបនមនបនទូល។ ករអធិបបយេនះមនិសំខនដូ់ចករសនយ របស់�ពះ
ជមច ស់បនសនយេនះេទ។ មនិែមន��ស័យេល�គអធិបបយេនះេទ គឺ ��ស័យ 
េ េល�ពះនិងជំេន របស់អនកេទ ែតចូរេជ ថ�ពះគឺជ�ពះពិត។ ដូេចនះ�តវ �បកដ 
ថ �ពះជ�ពះពិត។ �តវ�បកដថ�ទងជ់�ពះ េហយេនះជ�ពះបនទូល របស់ �ពះ ជ 
មច ស់។ េហយ�ពះជមច ស់គងេ់ កនុង �ពះបនទូលរបស់�ទង។់

76 េហយយ៉ូបបននិយយថ“អនកនិយយដូចជ ស�ីលងង។់” េហយបន
និយយ ថ “េនះ�ពះជមច ស់បនផ�ល់ េហយ�ពះជមច ស់បននយំកេ វញិ សូម
េលក តេមកង �ពះនមរបស់�ពះអមច ស់។” េ�កបន �បកដថ�ទងជ់�ពះ។

77 េហយេ េពល ែដលេ�កបននិយយេចញពីមតរ់បស់េ�ក ផគរ�ន់
ចបេ់ផ�ម�គហឹម េហយេផ�កបេនទ រចបេ់ផ�មបេ ចញពន�ឺ។ �ពះជមច ស់េ ែតបន�
មនែផនករស�មបេ់�ក។ េ�កែតងែតែ�សកេ �ទង ់ េ �គបទី់កែន�ង។
�ទងេ់ ែតមនិទនេ់ឆ�យតបជមយួេ�ក។
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78 េនះេហយជអ�ីែដលគតក់ំពុងេធ�។ េមលជនជតិ�េមរចិគឺ ដូចកំពុងសថិត
េ កនុង�ននរក ពួកេគមនពុត េហយេ �ពះវ�ិរែតៃថង�ទិតយែតប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំ 
មនិ ខឹង េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំស�បអ់ំេពបប គម ននរ�មន ក�់តឹម�តវ ជមយួ�ពះេទ។ េទ
ខញុ ំ មនិ ខឹងជមយួនឹង�បេទសេនះ េហយកម៏និែដលខឹងនឹង�បជជនែដរ ប៉ុែន�ខញុ ំខឹង 
នឹង �រក�ែដលបនប�� ល�បជជនជួបេរ ងទងំេនះ។
79 ពួក�គគង� ល និង�គអធិ បបយែដលខ� កែ់ភនកទងំេនះ បនអនុ ញ ត�រក�
ពង�កព់ួកេគ េ�យេទវ� ស�ែដលមនុស�បេងកត។ អនក�តវែតេកតជថមីម�ង េទ ត។
េហយ�ពះនឹងរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ សម�ងឹេមល�ទងដូ់ចែដលរក�ពួកេគ។
�បេសរជងេនះេ េទ ត�តវ�បកដថ�ទង ់គឺជ�ពះ ែដល គងេ់ ទីេនះ។ “មន 
ទ�មងៃ់នករេគរពេកតខ� ច�ពះបដិេសធនូវអំ�ចទងំេនះ។”
80 ពួកអនក�កី�ក និង ស�ីមន ក ់ នងបនដឹងថ�ទងជ់�ពះ។ េម៉ កនុងធុង របស់
នងបន�សកចុះៗៗៗ �គបក់លៈេទសៈែដលនងបនទទួល គឺកនែ់ត ��កក់
េ ៗ�គបេ់ពលេវ�។ ប៉ុែន��ពះ�ទងប់នអនុ ញ ត ឲយ�រក��កលបងនង។ �ទង់
សព��ពះ�ពះទយ័នឹងករ�កលបង។ �ទង�់ស�ញ់ករ�កលបងជំេន  របស់ 
នងេដមបដឹីងពីរេប ប ែដលនងនឹង�ប�ពឹត�យ៉ង�។ នង�តវ េរ ស�ងំ េហយ 
នងបនអធិ�� នែតបនទ បម់កេធ�ឲយនងកនែ់តមនប � ��កក ់ ជេ�ចន េកត 
េឡង។ �ទងប់នមនបនទូលថ “សូមមកេនះ��ងំេហយ ចូរ�កលបង ដល់ 
េ�កចុះ។” អញដឹងថេគេជ ជកេ់លអញ។ �ពះ�បទនពរជេរ ងរហូត! អូ [បង
�បស�បន�ទំះៃដរបស់គតពី់រដង—Ed។] “សូម�កលបងេគឥឡូវេនះ។ អញ
ដឹង�បកដថេគនឹងអធិ�� នដល់អញ។” េតេគនិយយែបបេនះចំេពះអនក?
81 �ទងម់នបនទូលពីយ៉ូបដូេចនះ។ �ទងម់នបនទូលថ “េធ�អ�ីែដលអនកចងេ់ធ� ប៉ុែន� 
អនក មនិ�តវយកជីវតិរបស់េគេទ េ�ពះអញដឹងថេគ�ស�ញ់អញ។ េគបន ថ� យ
តង� យដុតទងំមូលដល់អញ។ េគបនេធ��មបំណងអញ។ េគបនេធ�អ�ី ែដល
អញបន�បបេ់គឱយេធ� េហយេគេជ ជកេ់លអញ។ ឥឡូវចូររេម លគត ់ េលធយងូ
�បសិន េបអនក ចង។់” �ទងប់នដកអ�ី�គបយ៉់ងពីេ�ក។ �ពះបនឲយគត ់ េទ� ដង
េ  េពលែដល�ទងផ់�ល់ឲយគត។់ �បកដ�ស់�ទងេ់ធ�ែបបេនះ។
82 �ទងប់ន�កជំ់េន របស់េយង េដមបេីធ�ករ�កលបង ចងដឹ់ងថេយងពិតជ
េជ ថ�ទងជ់�ពះពិត។
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83 ស�ីេនះគម នករសង�យ័េទ េហយបននិយយថ “ខញុ ំបនអធិ�� ន។ ខញុ ំបន
អធិ�� ន។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំជ�សនដ៍ៃ៏ទែដលមនិសក�ិសមេនះេទ។”
84 សូមចថំ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលអំពីនងេ កនុង�ពះគមពរីេនះ។ �ទងម់ន
បនទូលថ “គម ន ស�ីេមម៉យ�េផ�ង�ចបំេរ េអលីយ៉េទឬអី? ប៉ុែន�េ�ក�តវបន
ប ជូ នេ ជមយួនងែដលជ�សនដ៍ៃទ។”
85 “អូ” េ�កបននិយយថ “ខញុ ំបនអធិ�� ន។” �បែហលជ េ េពល ែដល 
នងបនេឃញេម៉ ជិតអស់េហយករ�� បន់ឹងចូលមកដល់មតទ់� រ។ មយួដំុ
តូច នងនិងកូន�បសរបស់នងនឹង�� ប។់ អញ�ច េមលេឃញ ករ អធិ�� ន 
របស់ នង�ល់យប ់កនុងខយល់េក� និងែផនដី ជិតនឹងេឆះេ េហយ។ េហយមនុស� 
កំពុង យំែ�សក យំេ �មផ�ូវ េ�យ�រ ករអតឃ់� ន។ នងបន េដរេ វញិេ
មកៗ េ ផទះរបស់នង។ នងបនសម�ងឹ េមលកូន�បសតូច របស់ នង។ េមលេ
កូន តូចរបស់នងេហយសេម� កបំពក ់របស់ពួកេគទងំអស់រែហក េហយមនេថនរ
ជ េ�ចន។ េមលេ ៃដរបស់នង េឡង�ជីវ�ជញ។ នងេដរ�តឡប ់េ វញិ េ មក
េហយបននិយយថ “ខញុ ំដឹងថ�ទងជ់�ពះ។ ខញុ ំ បន�រភព កំហុស ទងំអស់ 
ដល់ �ទង។់ ខញុ ំបនេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងស់ព��ពះទយ័។ ខញុ ំកំពុងសូមនូវជីវតិ 
របស់េយងថ� យសិររីេុរ ងដល់ �ទង។់” �ពះបនេឃញពីអ�ីែដល នង កំពុង េធ�។
86 ពួកេគឯេទ តបនេចញេ �េំ កែន�ង�មយួ ែតងខ�ួន�� តៗ េឡងកមមវធីិ 
ទូរទស�នម៍យួទំេនប ឬអ�ីមយួែដលជរេប បរបស់េ�កិយ។ ប៉ុែន� ស�ីមន កេ់នះ គឺ
េ  ែតមន កឯ់ងជមយួ�ពះជមច ស់។
87 េពល�ពឹកមកដល់។ នងបននិយយថ “កូនតូចរបស់នងបនយំ ែ�សក 
េឡង�ល់យបេ់�យ�រគម នេម ស៉�មបប់រេិភគ។ េតខញុ ំនឹងេធ�អ�ី ជមយួ េម  ៉
មយួក� បេ់នះ?”
88 អនកដឹងេហយថេម គឺ៉ជ�ពះ�គីសទ។ សិស��ពះគមពរីខ�ះ�គ ល់ថ�ពះ�គីសទ
គឺជ េម –៉តង� យ។ រឯីេម –៉តង� យ�តវែតកិនជមយួឧបករណ៍ ពិេសស រហូត 
ដល់ �ក� យជ បំែណក តូចៗដូចជេពត;ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចកលពី ម�លិ 
មញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �គបអ់នកេជ ទងំអស់េជ ែបបេនះនិងសំ�ក ដូច 
េនះ។ � េលលូយ៉! អនក �ច េដរ�មនិស�យ័ចស់ និង�បពន័ធេគលទធិ �មែតង 
អនកចងប់ន។ ស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំេជ េល�ពះ�គីសទគឺដូចកលពី ម�លិមញិ ៃថងេនះ និង 
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ជេរ ង រហូត�ពះជមច ស់ មនិផ� ស់ែ�បេទ។ ខញុ ំមនេគល ជំហររបស់ ខញុ ំេ កនុងពិភព 
ៃន េសចក�ី ជំេន របស់ខញុ ំ ខញុ ំមនភពេ�ម ះ�តងរ់បស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេ ែត េជ ថ�ទងជ់�ពះ 
ដែដល ពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
89 ពួកេគកិនផ� ចប់ន�ិចម�ងៗដែដលៗ ពីេ�ពះ�ទងគឺ់េ ែតដែដល។ �ទងេ់  ែត
ជ�ពះដូចកលពីមុន �ទងគ់ងេ់ ទីេនះេ �ពឹកេនះេហយ េ  កែន�ងេនះ។ �ទង ់េ  
ែត ជ �ពះ ដែដល។ េនះជអតថនយ័េម េ៉នះ។
90 េហយេ�បងមននយ័ថ�ពះវ ិ ញ ណ ដូចែដលេយងបនដឹងេហយ េយង�ម 
�ពះគមពរីេអេសគល ជំពូក៤ជេដម។ េនះជមូលេហតុែដលេយងបនចកេ់�បង
�ងំជមយួនឹងេ�បងជ�ពះវ ិ ញ ណ។ េត� គឺជអ�ី? កនុងគមពរីយ៉ូ�នជំពូក៤ “�ពះ
វរ បិ� សព��ពះហឫ ទយ័ នឹង អនកថ� យបងគំេ�យវ ិ ញ ណនិង េសចក�ី ពិត �ស់។”
�ពះេយសូ៊វជេសចក�ីពិត។ �ទងជ់ េម –៉តង� យ និងេ�បងេនះជ �ពះវ ិ ញ ណ។
េហយ�ពះវ ិ ញ ណប ចូ លជមយួ េសចក�ីពិតនឹងន ំមក នូវអ�ីមយួ ។ �ក ់�រមួគន �
េធ�បនជនំមយួ។ អូ!
91 េតជំេន របស់អនកេ ឯ�? េ េពលែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះ បន
អធិបបយ េ�យភពសម ញ ែតេ កនុងអំ�ចរបស់�េនះ �ពះេយសូ៊វ �គីសទ គឺជ 
�ពះដែដល ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េហយ�ពះបនទូលគឺជ េម  ៉ េហយ 
អនក មនេ�បងេដមប�ីយជមយួគន ។ ��បែហលជមយួក� បៃ់ដឬ មយួ �� ប �ព 
ប៉ុែន� យ៉ង�កេ៏�យ�ជករពិត។
92 ឥឡូវេនះេត�េ�ត មចអំ�ី? ជករេ�ត មខ�ួនជេ�សចសំ�បេ់ឈឆក ង។ ករ 
េ�ត មខ�ួនជេ�សច ស�មបក់រលះបងខ់�ួនឯង។ េនះេហយជអ�ីែដល អនក�តវ 
េធ�។ �បសិនេប�ពះបនទូល�តវបនអធិបបយ េហយអនកមន �ពះវ ិ ញ ណេហយ 
�ក ៏�យ ចូលគន  �ជករលះបងខ់�ួនឯងេដមបបីដិេសធ�ល់ករឈចឺប ់ េដមប ី
បដិេសធ �ល់ជំងឺ�គបយ៉់ង េដមបបីដិេសធ�ល់ករ�បឆងំផទុយពី�ពះបនទូល របស់ 
�ពះ េហយ ឈររងឹមេំល�។
93 �គេពទយបននិយយថេនះ េនះ ឬេផ�ងេទ ត កំុេធ�ឲយមនករខុសគន ។ អនក
ឈរេល�ពីេ�ពះ�ពះមនបនទូលដូេចនះ។ េម ម៉ក មកដល់។ អនកមន េ�បង។ អនក
បន�យ� ជមយួគន ។
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94 ឥឡូវេនះខញុ ំឮសំេឡងមយួ។ �ឮតិចបនទ បពី់ពន�ឺៃថងបនរះ។ មនសំេឡងមយួ 
និយយថ “ចូរេចញេ សំយបផទះ អនកនិងេរ សបនកំ�ត ់េឈពីរ កំ�ត ់។”
េតអនកសមគ ល់េឃញថមនបទគមពរីនិយយថ “កំ�ត ់ េឈពីរ?” េឈឆក ង។
នងមនេម និ៉ងេ�បងប៉ុែន�នង�តវបនេ េដមបេីធ� េធ�ជ មយួ�។ អនកមនិធ� ប់
ទទួ លបនេម និ៉ងេ�បងដូចែដលអនកចងប់ន ប៉ុែន�អនក�តវែតេធ� ករ លះ បងខ់�ួន
ឯង។
95 កំ�តេ់ឈពីរ។ កលពីបុ�ណពួកេគមនិែដលរកបនវធីិល��បេសរ ស�មប ់
បេងកតេភ�ងេឡយ។ េ េពលែដលអនកយកេឈមយួកំ�ត ់ និង�ក�់ េ ពក ់
ក�� លេដមបដុីត�។ �បជជនឥ��  បនដុតេភ�ងរបស់ពួកេគ។ ខញុ ំបនដុត� 
េ�ចនដង�ល់យប។់ �គនែ់តយកកំ�តេ់ឈមយួ េហយ�មរេប បេនះ េហយ 
មយួរេប បេនះ និងេ ែតបន� រញុ�ចុះេឡងនឹងបេងកតបនជេភ�ងេឆះ។
96 េឈេនះគឺជេឈឆក ង។ “កំ�តេ់ឈពីរ” �ពះគមពរីបនែចង។ មនសំេឡង 
បននិយយថ “ចូរេចញេ សំយបផទះអនក េហយេរ សយកេឈពីរ កំ�ត។់”
ដូចគន េនះែដរេ េលភន ំមនសំេឡងមយួ�នលឺ់ចុះេ ដល់ េ�� មន កថ់ “ចូរ 
េ  ទី�កង។ �ទងប់នបងគ ប។់” អូខញុ ំេអយ! ពួកេគ ទងំពីរបន �� ប�់ម។ េពល ខ�ះ
�តវែតេកតេឡង។ ពួកេគទងំពីរនក�់� ប�់មបងគ ប។់
97 �បសិនេប�គអធិបបយបនអធិបបយពី �ពះបនទូលេហយអនកែដលទទួល�
េហយេជ  និងេធ�� នឹងមនអ�ីមយួ�តវែតេកតេឡង។ �បសិនេបអនកជមនុស�មន 
បប អនក�តវែតបនសេ ងគ ះ។ �បសិនេបអនកឈអឺនក�តវបន ពយបលេ�ពះ �ពះ បន 
សនយេហយ �បសិនេបេយងពិត �បកដជ មយួ�ពះ។
98 ពិត�បកដ�ស់�ទងជ់�ពះ �ទង�់តវែតរក��ពះបនទូល�ទង។់ �បកដ!
បនទ ប ់មក ប ជ គឺ “ចូរេ ទី�កង ដបតិអញបនបងគ ប ់ ស�ីេមម៉យមន ក។់” និមមតិ
មយួ បនេកតេឡងេ ចំេពះេ��េនះ។ គតក់ំពុងេដរ។ គត ់មនិ ដឹងថ គតេ់  
កែន�ង�េទ �មនិមនអ�ីខុសគន េទ។ គត�់គនែ់ត�� ប ់�មបងគ បរ់បស់�ពះ។
99 នងមនិដឹងថកំ�តេ់ឈពីរេនះេ កែន�ង�េទប៉ុែន�មនកំ�ត ់ េឈ
ពីរេ កនុងទីធ� ផទះរបសស់នង។ នងបនចបេ់ផ�មគិត។ នងេចញេ  ទីធ� ផទះ។
នងស�ឹងេមលជំុវញិខ�ួន “អូ! ពិតែមន!” េពលេនះមនសំេឡង ែ�សក ពីទី�កងយប់
េនះនឹងមនេចរេ ទីេនះ អនកផឹក��នឹង�សវងឹ េដរ�បេវ�ប�រេ  �មបេ�� យ
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ផ�ូវជេដម។ នងសម�ងឹេមលេ ផ�ូវ។ នងគម នេឃញ អ�ីទងំអស់។ នងបនរក
េឃញេឈែតមយួកំ�តម់យួែផនកៃនេឈឆក ង ករលះបងខ់�ួនឯង។ នងទទួល
បន មយួកំ�តេ់ឈេផ�ងេទ ត។ េហយេពលែដលនងេរ ស កំ�ត ់េឈទីពី…

100 អូេពលេនះ��ស�បេ់ពលេសចក�ី�� បនឹ់ងមកដល់មតទ់� រ។ នងនិង កូន 
�បសរបស់នងនឹងបរេិភគនំមយួដំុតូចេហយនឹង�� បេ់ ។ េនះជអ�ីទងំអស់។
េហយេពលខ�ះេ  ក�� លភព�ស�បេ់យង�ចឮសំេឡងេនះ។

101 េ េពលែដលនង បនេរ សកំ�តេ់ឈទីពីរ េហយេរ ប�តលបម់កវញិ
សំេលង មយួបនមកដល់ទ� រ េហយនិយយថ “ចូរយកទឹកមក ខញុ ំផឹកបន�ិច”។

102 នងបនងកេមលេ�យទងំមនកំ�តេ់ឈ ទងំពីរេ កនុងៃដរបស់នង
ជមយួនឹងេម និ៉ងេ�បង�យប ចូ លគន ជេ�សច។ នងបននិយយថនង 
បនេធ�ករ�យ�ជមយួគន រចួបតេ់ហយ។ េនះេហយជ�ពះបនទូល និង �ពះ 
វ ិ ញ ណ �តវ�យជមយួគន ។ �កេ់  េលេឈឆក ងលះបងខ់�ួនឯង បដិេសធ នូវអ�ី 
ែដលផទុយពីអ�ីែដលអនកធ� បសួ់រ។ េនះ�តវេហយ។ “ខញុ ំបន�យប ចូ ល គន ឥឡូវ
ខញុ ំេ យក កំ�តេ់ឈទងំពីេនះសិន។”

សំេលងេនះ បននិយយថ “ចូរយកទឹកមកខញុ ំផឹក បន�ិច។”

103 នងេមល េហយនងេឃញបុរសមន កឈ់រ�ចតេ់ �ចកទ� រ ថព ល់�កហម
មនពុកចងក  កបលទំែពក មន�យុចំ�ស់ េហយមនែសបកេច ម រុេំ  ជុំវញិ 
េ�ក។ េមលេ េ�កជ�បេភទ សុភពបុរសចំ�ស់មន ក។់

104 នងនិយយ “ខញុ ំនឹងែចករែំលកទឹករបស់ខញុ ំជមយួនឹងគត។់” ទឹកៃនជីវ ិត អនក
�ពមឲយ�េ នរ�មន ក ់ �បបន់រ�មន ក ់ ឲយេ កែន�ង�មយួ។ “ច ំបន�ិច 
េ�ក។” នង�តឡបម់កជមយួកំ�តេ់ឈពីរេ ៃដរបស់នង។

105 េហយសំេឡងបន�នលឺ់ម�ងេទ តថ “មនិ�តឹមែតែចកទឹកឲយខញុ ំេទ ប៉ុែន� សូម
ែចកនំបុង័េ កនុងៃដរបស់អនកបន�ចិផង។” នំបុង័ៃនជីវតិ។ ទឹកៃន ជីវតិ! េត�ជ 
ជីវតិ? នងនឹងឆប�់� បដូ់ចនឹងករវនិស។ “ចូរយកទឹករបស់អនកមកឲយខញុ ំ យក
នំបុង័របស់អនកមកឱយខញុ ំ។”
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106 េតេយងរកអ�ីេ ទីេនះ? េតអ�ីែដលេយង�ចេរ នពីេមេរ នេនះ? “ចូរែស�ងរក
នគរ និងេសចក�ីសុចរតិរបស់�ពះជមុនសិន េទបរបស់ទងំអស់បន�បទនដល់
អនក�ល់គន ។”

“ចូរយកទឹកនិងចំនីៃននំបុង័មយួមកឲយខញុ ំ។”

107 បនទ បម់កនងបនងកេ រកភព�ស�ប។់ អញបន�� បឮ់នង និយយ 
“េ�កមច ស់េអយ!” គឺែបបេនះ “ខុសគន ពីមនុស�ដៃ៏ទែដលខញុ ំបនេឃញ និង 
មនុស� ែដលខញុ ំបនលឺពីមុន។ អនក�កដូ់ចជនិយយអ�ីែដលជករល�។ ប៉ុែន� ខញុ ំ
មន�តឹមែត េម ម៉យួក� បនិ់ងេ�បងមយួ�� ប�ពែតប៉ុេនះ។ ខញុ ំបន�យ� េរ ប 
នឹងចំអិន�េហយជមយួកំ�តេ់ឈទងំពីរេនះ។ េហយខញុ ំនឹងកូន�បសរបស់ ខញុ ំ 
បរេិភគ�េហយនឹង�� បេ់ ។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំមន។”

108 បនទ បម់កអ�ីែដលេយងនឹងឮបនទ ប?់ “ប៉ុែន�យកនំ១ដំុតូចឱយខញុ ំជមុនសិន។”
យក�ពះជទីមយួ។ មនិខ�ល់ថអនក�និយយយ៉ង� អ�ីេផ�ង� ភស�ុ�ង 
អ�ី ��ស�បប់៉ុ� �េ ជយ៉ង�េនះេទ ចូរយក �ពះជទីមយួ។ �ពះ បនទូល 
�ពះជមុន។

109 “េវជជបណ�ិ តបននិយយ ខញុ ំមនិ�ចជេនះេទ។” ប៉ុែន�យក�ពះបនទូល �ពះជ 
ទីមយួ។ ខញុ ំពិតជមនុស�មនបបេ�ចនេពកេហយ។ ខញុ ំជ�សីេពសយ។ ខញុ ំជអនក 
េលងែលបងសីុសង។ ខញុ ំជមនុស��បមកឹ។

�ពះបនទូលរបស់�ពះជទីមយួ។ “េទះេបអំេពបបរបស់េគេ�ចនយ៉ង� ពួក
េគនឹងក� យេ ជសដូចហិមៈបប�កហមឆ�ិនេ � ក�ីគងែ់តពួកេគនឹងក� យ ជស 
ដូចជ េ�ម េច ម។” ទីមយួគឺ�ពះ។

110 “េ េហយយកនំមយួដំុតូចឲយខញុ ំជមុនសិន ។ ទងំអស់ែដលអនកមនយក� 
មក ឲយខញុ ំ។” េតយល់�ពមឲយ�េ កនុង�ពះហសថរបស់�ពះេទ?

111 ជីវតិរបស់ខញុ ំទងំអស់ែដលខញុ ំមន។ ខញុ ំមន�យុ�សិបឆន ។ំ “េតអនក�ពមេទ
េ�កវេីល ម�បន��ំកជី់វតិរបស់អនកមកអញ? េតអនកសម័�កចិត�េទេកមងតូចៗ 
កនុង ករ �កជី់វតិរបស់អនកមកអញ? េត អនក សម័�កចិត�េទ? េតអនក�ចេធ��បនេទ
អនកមន ជំងឺ? េតអនកទុក ចិត� អញេទ ? ចូរ�កអ់ញជ ទីមយួកនុងជីវតិរបស់ឯង។”
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112 “ចូរយកនំបុង័មយួដំុែដលេ កនុងៃដរបស់អនក េហយយកទឹកមកបន�ិចផង។”
នងបនសម�ងឹេមលគត។់ មនអ�ីមយួបន�បបន់ងថបុរសមន កដ់ឹងចបស់ពី អ�ី
ែដលគតក់ំពុងនិយយ។

�ពះ�គ ល់េច មរបស់�ទង។់ “េច មរបស់អញ�គ ល់សំេឡងរបស់អញ។ ពួក
េគ ដឹង ថ ជបទគមពរី ឬមនិែមន ថេត�ជករ �តឹម�តវឬអត។់”

113 នងងកមក�� បប់ងគ ប។់ េនះេហយជអ�ីែដលអនក�តវេធ�។ េហយេ  េពល 
ែដលនងងកមក�� ប�់មអ�ីែដលេ��បននិយយបនទ បម់កកម៏នផគរ�ន់
ពី�នសួគែ៌ដលពួកេគបនឮ�គបគ់ន ។ ដបតិមនផគរ�ន ់ េចញពីសំេឡងរបស់ 
េ�� ថ ែដលមនុស�មនបបនិងអនកមនជំងឺ�បថន ចងឮ់ “�ពះបនទូលរបស់ 
�ពះជមច ស់។”

114 េតេយងចងឮ់�ដូចេម�ច! េតមនុស�ទងំេនះេដ�មផ�ូវរបស់ខញុ ំេហយ និយយ
ថ “ចូរមកឯទ� រេនះ។ កូន�សីរបស់ខញុ ំគឺមក�ម េនះែដរ។ កូនរបស់ខញុ ំបនបនទ ប 
ខ�ួន ដូេចនះ។ �គនែ់តេធ��ម�ពះបនទូលរបស់ �ពះជមច ស់។” េតអនក�ចនិយយ 
យ៉ង េមច៉មុនេពល�ពះបនទូលបនដល់កនុងមតរ់បស់អនក? អនកចងនិ់យយ េ�យ 
ខ�ួនឯង។ ប៉ុែន�ពួកេគបនឮពី “�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។”

115 �បនមកឆ�ងកតរ់បងេ�ពះនង�� បប់ងគ ប។់ ភព�ស�ប ់បនរ�យ បត់
េ ។ “�ពះបនទូល របស់�ពះជមច ស់។ ធុងេម៉ េនះ នឹងមនិ េ ទេទ ឬដប េ�បង
នឹងមនិ�តវរងីសងួតេទ រហូតដល់ៃថងែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះ បនបង�ុរេភ� ង ធ� ក ់េល 
ែផនដីេនះវញិ។” អូ ជអ�ីែដលករលួងេ�មចិត�!

116 នងបនេធ�នំ។ នងបនឲយនំេនះ េ េ��ពិ�រ។ េហយនងបន
�តឡប ់ មកវញិនឹង បនេធ�នំមយួចំនួន ស�មបកូ់ន�បស និងខ�ួននងផទ ល់។
េហយ ពួកេគបនបរេិភគ និងបនផឹកបនជេ�ចនៃថងេ េលែផនដីេនះ។

117 េត�បនេកតមកពី�? េត�ទទួលបនេ�យរេប ប�? វទិយ� ស� 
�បបខ់ញុ ំនូវេម េ៉នះបនមកពី�។ េហយេ�បងបន មកពី�? ដូចេម�ច បន 
ជ�មនេ កនុងដបេនះ? នងបនេឃញ�សងួត ជេរ ង�ល់�ពឹក។ នងបនេធ�
ឲយធុងេម ទ៉េទជេរ ង�ល់�ពឹក េហយេ សងួត។ ប៉ុែន�េ េពល ែដល នង បន
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�តឡបម់កេមលវញិ�មនកនែ់តេ�ចនេ ទីេនះ។ េត�បនមកពី �? �បន
មកេ�យ�រ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �បកដជ�ពះ។ �ទង ់ជអនកបេងកត។
118 អនក�បែហលជបនបតប់ងសុ់ខភពរបស់អនក។ អនក�បែហលជ បតប់ង់
ករ�បកបគន ។ ចូរយក�ទង ់ �ម�ពះបនទូល�ទងចុ់ះ។ �បកដថ�ទងជ់�ពះ។
ភព �ស�ប ់ ែដលអនកេឃញឥឡូវ�មនិ�ស�បេ់ទ តេទ េប�គនែ់តទទួលយក
�ពះ បនទូល �ទងនិ់ង�បកដថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។
119 េ កនុង�បេទស�ល�ឺមង៉ ់ ខញុ ំបនេឃញរបូភពមយួ �ែតងែតជបក់នុងចិត�
ខញុ ំ។ វចិិ�តករបន�បរបូភពេនះ…ែដលេ ថ—ថ “ទឹកដីពពក។” េហយ
េ េពល ែដលអនកេឃញ�ពីចមង យ �ជរបូភពដ�៏�កក ់ �មនសភព�ស�ប់
ែដលអនក មនិធ� បេ់ឃញពីមុនមក។ ��គនែ់តជដំុពពកេ រមួគន  េពលែដលអនក
បន សម�ងឹ េមល�ពីចមង យ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកបនេមល�កនែ់តជិត �នឹង
ផ� ស់ប�ូរ។ េនះជ�� បពួកេទវ� ៃន�ពះមករមួគន េ�ច ង �េលលូយ៉ថ� យដល់
�ពះជ មច ស់។ ដូេចនះបនជ�ស�បេ់ េពលខ�ះ។ �បសិនេបអនកសម�ងឹេមលេ  
�ពី ចមង យ�េមលេ �បអ់រួនិងងងឹតដូចយប។់ ប៉ុែន��� ប�់ម�ពះ េហយ �ពះ 
បនទូល របស់�ទង ់និង�បកដថ �ទងជ់�ពះ េហយជិតសនិទធេ �ពះវបិ� អនក នឹង 
រកេឃញ ��គនែ់តជករមករបស់ពួកេទវ�ៃន�ពះ។
120 នងកដូ៏ចជេ�កអ�័ប�ែំដរ នងបនអំពវនវដល់�ពះ េដមបផី�ល់នូវអ�ី
�គបយ៉់ងែដលនង ថ� យយ ញបូជេ េល�សនៈ។ �បែហលជអនក �តវបន 
េ ដូចនងែដរេ �ពឹកេនះ។ លះបងផ់�ូវរបស់អនក។ លះបងក់រមនិេជ របស់អនក។
លះបងអ់�ី�គបយ៉់ងែដលអនកមន។ បនទ បម់ក យកេ�បងនិង�ពះបនទូលេនះ �យ 
ជមយួគន  េហយ�កេ់ េល�សនៈយ ញបូជ។ អនកនឹងេឃញ�ពះ�គបទី់កែន�ង 
ដូចែដលខញុ ំកំពុងឈរេលេវទិកេនះ។

ចូរគិតអំពីករេនះខណៈែដលេយងអធិ�� ន។
121 េតអនកមនត�មវករេទៃថងេនះ? េតអនកចងម់នអនកែដលអ�ច រយជង �ចជួយ 
�ច ់ឈមអនកបនេទ? េតលុយរបស់អនកតិចេពកមនិ�ចបងៃ់ថ�ជួលបន? េត 
កូនរបស់អនក�តវករែសបកេជងថមី េហយអនកមនិ មន លុយទិញឲយពួកេគបនេទ?
េតធុងេ កនុងផទះរបស់អនកទេទ េហយដបកស៏ងួត េទ ត ? អនកមនិ�ចទិញេម ផ៉ទុក 
កនុង ស�ុក បន? េ ទីេនះមនអ�ីមយួខុស? ចូរចថំ�ទងប់នសនយេហយ។
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122 េតអនកមនជំងឺេហយ�គេពទយ�បបថ់អនក�តវករវះកត?់ អនកមនិមន�បក់
េដមបេីធ��េទ? អនកមនត�មវករ។
123 េតអនកជមនុស�បបឬ? េបអនក�តវកររបស់មយួយ៉ងខ� ងំ ដឹងថ េប�ពះគួរ 
េ  ៃថងេនះអនកនឹងបតប់ង?់ េតអនកជអនកែដលែបរេចញពី�ពះ ចងរ់តេ់គចពី�ពះ?
េហយអនកដឹងថ អនកជកមមសិទ�របស់�ពះវ�ិរមយួប៉ុែន�អនកដឹងថ អនក មនិ�តឹម 
�តវ េទ? មនសិកររបស់អនក�បបអ់នក េយង�ម �ពះបនទូល អនកមនិ�តឹម�តវេទ។
េហយ អនកមនត�មវករ។ សូមកុំឱយ�ពះបនទូលេនះធ� កចុ់ះេ កនុងដីបន�  ឬេ េល
ដីថមកនុងចិត�អនកេឡយ។ សូមឱយធ� កចុ់ះេ កនុងដីល� េហយមនជីជតិវញិ។
124 �បសិនេបអនកឈេឺហយអនក…េ�ក�គេពទយនិយយថអនកមនិ�ចជ សះ 
េសប យ ដូច េដមេទ េហយអនកបនសនយនឹង�ពះថ អនកនឹងបេ�ម�ទងអ់ស់ មយួ 
ជីវតិ របស់ អនក េបអនកបនេជ ថ �ពះគឺជ�ពះដពិ៏ត េហយនឹងេធ��ម�ពះទយ័
របស់ �ទង។់ �បសិនេបអនក�តវករអ�ីមយួជដំបូងអនក�តវអធិ�� នដល់ �ពះេដមបៃីដ
អនកបនេធ�ករជេ�ចនស�មបប់ំេរ �ពះសូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។

សូមេយងអធិ�� នទងំអស់គន ។
125 ឱ�ពះអមច ស់េអយេនះ�គនែ់តជករមយួចំនួនេ កនុងេវទិកេ �ពឹកេនះ កូន
ដឹងថគម នៃដ�មយួេលកេឡងេនះេទេបគម ន�ទង ់ �ទងដឹ់ង�គបក់រទងំ អស់ 
ែដល កូន កំពុងេធ�ស�មប�់ទង។់ �ទងម់នបនទូល “េតេគមនិលកស់ត�ចបជ េ�ចន 
ៃថ�១េសនេទឬអី? េតអនកមនិមនតំៃឡជងចបេទឬអី!” េតេ�ចនយ៉ង � ែដល
�ទងេ់ឃញរបូកយែដលរែមង�� បេ់នះ ែដល�ពះបុ��របស់�ទង�់ពះេយសូ៊វ �គីសទ
បនសុគតសំ�ប ់! េតេ�ចនប៉ុ�� ែដល�ទងេ់ឃញតំៃលពួកេគេលសជង សត� ចប 
េ  េទ ត �បសិនេប�បនធ� កចុ់ះ េ �ពឹកេនះ! ខញុ ំគិតថស�មប…់ចប�បសិ់ប 
កបលនឹងលកម់និបនមយួកកេ់ទ�ពឹកេនះពីេ�ពះគម ន នរ�ចង ់បនពួក េគ េទ។
េហយនឹងមនប � កនុងករកបព់ួកេគ។ ប៉ុែន��ទង�់គ ល់ពួកេគ មន ក់ៗ �ទងដឹ់ងពី
ែផនកៃន �ងកយរបស់ពួកេគ។ �ទង ់ដឹង�គបទ់ងំសកេ់ េល កបល របស់ េយង 
មន ក់ៗ ។
126 ឱ�ពះអមច ស់េអយសូម េឆ�យករអធិ�� នរបស់កូនផង។ សូមឲយពួកេគដឹង
�បកដេ �ពឹកេនះថ�ទងជ់�ពះ េហយ�ជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ សូម�ពះ ដក 
អស់ភពរេំភបេ�សប��លនិងករ��ប�់ម�សនសមយ័ទំេនបេចញពីពួក 
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េគ “អូ! ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំែបបេនះពិត�បកដ។” �ពះជមច ស់ចូរដក គំនិត 
របស់ ពួកេគឥឡូវេនះ។ េ កនុងេពលេនះពួកេគ�ចេឃញ ជីវតិដអ៏ស់ កលប មយួ។
េហយបនទ បម់កពួកេគនឹងែស�ងរកនិងេ�សកឃ� ននូវករេនះ េដមបឲីយដឹងថ�ពះ
ជអ�ី េហយពួកេគ�បកដថ�ពះជមច ស់ជ�ពះដពិ៏ត។ �ទងប់នរក��ពះបនទូល 
របស់�ទង។់
127 េដមបមីនុស�មនបប �ចែកែ�បចិត�គំនិតបនយ៉ងេល ន និងបនេ�ត ម
ខ�ួនជេ�សច ស�មបក់រទទួលបុណយ �ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េហយ�ទងប់នសនយថនឹងផ�ល់ពួកេគនូវ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់ពួកេគ។ �ទង់
មនបនទូលដូេចនះ�ពះអងគេអយ។ �ទងនឹ់ងរក�េសចក�ីសនយ�ទង។់
128 មនអនកខ�ះងកេចញ េហយ�បកដថ�ទងជ់�ពះ ែតេគបនេដរ េចញឆង យ 
ពី�ទងេ់ ។ សូមឲយពួកេគមកវញិៃថងេនះ�ពះអងគេអយេ�យ�រ�ទងម់ន បនទូល 
ថ “េទះបីជបនឯង�កហមឆ�ិនេ � យ៉ង�កនឹ៏ងបនសដូចហិមៈ។ �កហម 
ដូចជមសនឹងសដូចជេ�មេច ម។”
129 េហយ�បសិនេបមនអនកមនជំងឺសូមឲយពួកេគទទួល�គ ល់ថ�ទងជ់�ពះ។
�ទងប់នរក�ទុកពកយសនយរបស់�ទង។់ �ទង�់តវែតរក� ពកយសនយ របស់�ទង។់
ដូចែដលពួកេគបនថ� យជីវតិរបស់េគជមយួនឹងេ�បង ៃន�ពះ វ ិ ញ ណ ែដលគង ់
េ  កនុងពួកេគែដលជអនកេជ ។ េហយបនទ បម់កេ�យមន �ពះបនទូលែដលជ 
នំបុង័ ៃនជីវតិែដលជករយងេ �ពះ�គីសទៃនជីវតិរបស់�ទងជ់េដម ពួកេគម ន 
េឈម ះេ កនុងគមពរីស ញ ចស់េហយេ កនុងគមពរីស ញ ថមែីដរ េដមបបីង� ញថ �ទង់
េ ែតជ�ពះដែដលម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតេ ។ សូមេ�យ ពួកេគ 
បន �យនូវ�ពះបនទូលជមយួនឹងេ�បងៃន�ពះវ ិ ញ ណ ែដលពួកេគមន េហយ
េ�កកឈរេ ឯ�សនទងំេពលថ “េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំមន។ ទូលបងគំ ន�ំ
មក ។”

អូេត�ទងនឹ់ងចេ�មនេឡងយ៉ង�! េត�េ ថ�ពះៃន�បវត�ិ� ស�រេប ប 
��មករដឹងេ�យវ ិ ញ ណ! េតនឹង�តវេលក�ពះេយហូ�៉យ៉ង� េចញពីដួង
ចិត�េឡងថ “េយងមនកូនែដល�� បប់ងគ បេ់យង។ អញបន�កេ់គឲយ �ក 
លបង េហយគតប់នបង� ញថគត�់ស�ញ់អញនិងេជ េលអញ។ អញជ�ពះ 
ដ ៏ជ�ពះ។” តបតិបទគមពែីចងថ “អនក�ែដលមកឯ�ពះ�តវេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ
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�ពះនឹង�បទនរង� នដ់ល់អនកែដលែស�ងរក�ទង។់” សូមទទួល េ េម៉ងេនះដូច 
ែដល េយង�ក�់េ កន�់ទង។់
130 េហយឥឡូវេនះខណៈេពលេយងេ ឱនចុះេ េឡយ។ េហយអស់អនកមន
ត�មវករអ�ីេផ�ងៗ សូមឲយេ�កកឈរេឡង �ក�់…ឥឡូវេបអនកមនិទន�់បកដថ
�ទងគឺ់ជ�ពះ…េបសិនអនក�បកដថ�ទងជ់�ពះេហយ�ទង ់ នឹងរក�នូវករសនយ
របស់�ទង ់េសចក�ីសេ ងគ ះ ករេ�បសឲយជ ឬអ�ីកេ៏ផ�ងេទ ត េបអនក�បកដថ�ទង់
ជ�ពះសូមេ�កកឈរ។ េបអនកចងអ់ធិ�� នឲយអនកេផ�ងេទ តចូរេ�កកឈរេឡង។
េបសិន—េបសិនអនក�បកដថ�ទងជ់�ពះសូម�កក់រទូលសូមេ កនុង�កមជំនំុ 
បរសុិទ� ។ អនកកំពុងេធ��ដូចែដល អនកកំពុងឈរ…[Ed—។]

“ខញុ ំ�បកដថ�ទងជ់�ពះ។ ខញុ ំ េជ ថ�ទងរ់ក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ខញុ ំ�បកដ
ថករទូលសូមរបស់ខញុ ំ…ខញុ ំនឹងថ� យេ េ�កមឈមឥឡូវេនះ។” �បសិនេប អនក 
ថ� យ អំេពបបទងំអស់។ អំេពទងំអស់ ជករមនិេជ ដល់�ទង។់ អនក�ចជ
សម ជិក �កមជំនុំប៉ុែន�ខញុ ំមននយ័ថអនកបបៃន“ករមនិេជ ”។ អនកបនថ� យ �ជ 
េ�គ ង បូជ។ អនកនឹងថ� យយ ញបូជេនះ។ អនកកំពុងចូលមកដល់េឈឆក ង។ អនក
នឹង ថ� យយ ញបូជនិងថ� យទងំករមនិេជ  របស់អនកែដរឥឡូវេនះ។ េហយ ឲយ� 
េ  កន ់�ទងេ់ហយេជ ថ�ទង ់គឺជ�ពះអនក�បកដថ �ទងនឹ់ងេឆ�យតប។ �បសិន 
េប អនក មនករទងំេនះសូមេលកៃដ។ រក�រេប បដែដល។
131 �ពះអមច ស់�ទងជ់�ពះ។ េនះគឺជេ�បងនិងេពតរបស់ពួកេគបន �យ 
ប ចូ ល គន ។ ពួកេគកំពុងែតនយំក�េ ឯេឈឆក ង ជកែន�ង ែដលេភ�ងៃន �ពះ
ជ មច ស់ នឹងធ� កចុ់ះមកកនុងចិត�របស់ពួកេគ (�បសិនេបពួកេគពិតជ មននយ័ែបប
េនះ) េហយសូមដុតេ យ ញបូជេនះ។ អនកនឹងេធ�ចលនេលកទឹកែដល�កក់ំ
បងំ។ យងមកពី�ថ នសួគេ៌ កនុងរទះចំបងំេភ�ង។ �ទងនឹ់ងអ�ងនៃផទេមឃ និង 
ែផនដីេដមប ីផ�ល់រង� នដ់ល់ពួកេគ។
132 ដូចែដលពួកេគឈរជមយួនឹងៃដេលកេឡងប ជ កថ់ពួកេគបនេជ  និង 
�ក ់ខ�ួន េគ ផទ ល់ និងករទូលសូមេ េល�សនៈរបស់�ទង។់ ឱ�ពះវបិ�ៃន 
�ថ ន សួគ ៌និងែផនដី�បកដជករជំនុំជំរះ�ថ នសួគ ៌និងែផនដីនឹងផ�ល់នូវេសចក�ី 
សុចរតិ។ �បកដថ�ទងនឹ់ងរក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់�ទងប់ន�ជបពីចិត� មនុស� 
�បស និង ចិត�មនុស��សីនិងចិត�របស់មនុស�ទងំេនះចបស់។
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133 �ពះអមច ស់ដជ៏�ពះទូលបងគំសូមេលកៃដេឡង ដបតិខញុ ំដឹងថខញុ ំនឹ ងទទួល ករ
ផ� ស់ប�ូរពន័ធកិចចឥឡូវេនះេ ។ េហយខញុ ំេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ ខញុ ំបនេឃញ�ទង ់
ឈរ�តង ់បេងគ លេភ�ង។ [បង�បស�បន�េំគះតុេវទិករបីដង—Ed។] ខញុ ំបន 
េឃញ�ទងែ់ស�ងរកចិត��កក់ំបងំរបស់មនុស�។ �ទងម់និែដលដួលម�ងេឡយ។
�ទងប់នសនយេ េពលែដល�ទងប់នេធ��េ កែន�ងផ�ូវេនះ េ េពលែដល�ទង់
ចបេ់ផ�មេធ�ករទងំេនះ។ េហយ�ទងក់រពរខញុ ំេ ជុំវញិពិភពេ�ក ម�ងេហយ ម�ង 
េទ ត។ ខញុ ំ�បកដថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ ខញុ ំ�បកដដូេចន ះ។
134 ខញុ ំបនថ� យខ�ួនឯងជមយួមនុស�ទងំេនះ និង យ ញបូជទងំអស់ែដល ខញុ ំ
មន�ពះអងគេអយ ដល់�ទងស់�មបជ់យ ញ េនះ។ ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មម�ងេទ ត�ពះ អងគ
េអយសូមេធ�ចលនជំុវញិេ�កីយ។៍ សូមជួយទូលបងគំឱ�ពះអងគេអយ។ �បសិ ន 
េបទូលបងគំមនចិត�មនិេជ េពល�មយួសូមអតេ់ទសបបេ�យខញុ ំផង។ សូម
អតេ់ទសស�មបក់រ ែដលខញុ ំេភ�ចពីជំេន របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំដឹងថ�ទងគឺ់ជ�ពះ េហយ
�ទងនឹ់ង�បទនរង� នដ់ល់អស់អនកែដល ែស�ងរក�ទង។់
135 ដូចគន េនះែដរទូលបងគំសូម�រភពអំេពបប របស់�បជជនរបស់េយង េ
�ពឹកេនះ ភពកំេ�យរបស់ពួកេគ និងករសង�យ័របស់ពួកេគខណៈែដល ពួកេគ 
កំពុងឈរជមយួនឹងៃដេលកេឡង។ ទូលបងគំសូម�រភព អំេពបបរបស់ ពួកេគ 
�ពះអងគេអយនិងភពកំេ�យរបស់េយង។ សូមប ជូ ន �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធមក 
េល េយង ជមយួនឹង��ៃនករយល់�ពមថ�ទង ់ គឺជ�ពះ។ េហយ�ទង ់កំពុង ែត 
មន វត�មនេ ទីេនះេ េពលេនះ េដមបទីទួល េយង េហយនេំយង ចូលេ កនុង 
�ពះហសថរបស់�ទង ់ និងេដមបេី�ះេយងពីអ�ី �គបយ៉់ងែដលេយង បនបតប់ង។់
�បសិនេបសុខភពេយង�ទង�់� រេឡងវញិបន��  ត មយួរយភគរយ។ �បសិនេប 
�ពលឹងរបស់េយងសូម�ទង�់បទនឲយរកីដុះ�លេឡង ភ�ែឺចងចងំេឡង េពញ 
េ�យ�ពះវ ិ ញ នបរ ិ សុទ�េដមបមីនវត�មនេ ចំេពះ�ពះ។ �បសិនេប ជចិត�មនិ
េជ  សូម�ទងយ់ងមកេហយម�ងេទ ត �ពះអងគេអយ ជេសចក�ីជំេន  ែដល�ចេរ 
ភនបំន។ សូមទទួល�ពះអងគេអយ។
136 េយងេជ ថ�ទងេ់ធ�ចលន �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងេធ�ករកនុង�គរេនះ េល 
មនុស� ទងំអស់េនះនិងកនុងដួងចិត�របស់ពួកេគ អ�ងនពួកេគឲយ ទទួលយក�ពះ ដ៏
រស់។ េយងេធ�ករេនះេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
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ជំេន ខញុ ំ េមលេ �ទង់
ជេច មៃនកល់�៉រ ី
អងគសេ ងគ ះ
ឥឡូវ�ទងឮ់ េពលខញុ ំអធិ�� ន
សូមដកយកបបខញុ ំេចញ
េហយកុំឱយខញុ ំវេង�ង
េចញពី�ទងេ់ឡយ។

137 េតអនកមននយ័ែបបេនះេទ? េតអនកទទួលបនេទ? ចូរេលកៃដេឡងនិយយ
ថ “ឥឡូវ េនះ ខញុ ំទទួលបនេហយ។ ខញុ ំេជ េហយ។”

េពលជីវតិងងឹតសងកតខ់ញុ ំ
មនទុកខ�ពយេ ជំុវញិ
�ទងេ់ធ�ជអនកនផំ�ូវ
េដញងងឹតេ ជពន�ឺៃថងេនះ
កំចតទុ់កខ�ពយឱយឆង យ
កុំឱយខញុ ំវេង�ង
េចញពី�ទងេ់ឡយ។

ចូរេយងេ�នកបលរបស់េយង។
138 បនទ បពី់�រដតឹ៏ងែតងទំលុះចិត� ធងន់ៗ  េហយនអំនកេចញពីផ�ូវែដលពិបក
ប៉ុែន� �ជករពិត។ េហយ�បសិនេបអនកបនទ បខ�ួនេជ  ពីអ�ីែដលអនកបនសូមថ 
ទទួល បន កុំអនុ ញ តឲយប � រញុអនកេចញ ពីផ�ួល�តងេ់នះេឡយ។ ឈរមទំី
េនះ ។ មនិថខញុ ំអធិបបយេ�ចនប៉ុ��  ខញុ ំេធ�អ�ី ឬនរ� មន ក ់េធ�អ�ី េនះ េទ �នឹងមនិ 
បន ទទួលរហូតដល់អនកទទួល�េ�យខ�ួនអនកផទ ល់។
139 �បសិនេបអនកេជ េ�យអស់ពីចិត� �គបយ៉់ងែដលអនក�បថន  េបអនកបន 
�រភពអំេពបបរបស់អនក �ពះនឹងអតេ់ទសបបដល់អនក�ល់គន ែដរ។ កុំឲយមន 
ករសង�យ័េទ តេឡយ។ �បសិនេបអនកជអនកែបរេចញ អនក�តវបន�តឡបម់កវញិ 
េ �ពឹកេនះ។ �បសិនេបអនក�តវករ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធអនក�តវទទួល បុណយ�ជ
មុ ជ ទឹក កនុង �ពះ នម�ពះេយសូ៊វ�គីសទេដមបេី�ះបបរបស់អនក។ េនះេហយជ �ពះ 
បនទូល របស់�ពះ។ �ទងម់និែមនជ�សនៈសំ�ប�់ពះវ�ិរ និកយ ឬសំ�បន់រ� 
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មន កេ់ផ�ងេទ តេនះេទ។ �ទង�់តវែតេធ��មវធីិេនះ។ េយង�តវែតេធ��ម�ពះ ទយ័ 
របស់�ពះមនិែមន�មចិត�របស់�ពះវ�ិរេឡយ។ េនះេហយជអ�ីែដលេយង �តវ 
ែតេធ�។ 
140 �ទងម់នបនទូលថ “ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន  នឹងសេ ងគ ះអនកែដលឈ។ឺ”
�បសិនេបអនកឈខឺញុ ំអធិ�� នេ�យេសចក�ីជំេន ស�មបអ់នក។ អនកអធិ�� ន េ  
កនុងចិត�របស់អនក។ េហយេជ ជក ់ទទួលយក ឈររងឹមេំលផ�ូវេនះ។ ��តវែតែបប
េនះ។ គម នអ�ី�ចដក� េចញបនេទេទះបីជ ��ស�បយ៉់ង�កេ៏�យ។
141 �ទងម់នបនទូលថ “ល��េមលេ ដូចជខញុ ំេ ែតមនជំងឺ។” េនះមនិថ�ីេទ… 
��គនែ់តជ�� បរបស់ពួកេទវ��បមូលផ�ុ ំគន ប៉ុេនះ។ �ែតប៉ុណ�ឹ ង។ ជ�ពះជ 
ទ�មងៃ់ន�ពះពរ។ �េមលេ �បអ់រួដល់អនក។ �តវខិតេ ជិត បន�ិចេហយេម ល េ
�ម�ងេទ ត េឃញ �បសិនេបេយងមនិទន�់បកដថ�ទង ់គឺជ�ពះ េហយ�ទង ់និង 
រក� �ពះបនទូលរបស់�ទង។់
142 ឥឡូវេនះដូចែដលេយងបនេ�នកបលចុះេហយខញុ ំនឹង�បគល់កមមវធីិ េនះ េ  
បង�បស នីវលីែដលជ�គគង� លរបស់េយងវញិ។ 
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(Be Certain Of God)

�រែដលេធ�េឡងេ�យ William Marrion Branham េនះ �តវបនែចក ចយេ  �ពឹក ៃថង�ទិតយ ៃថងទី
២៥ មក� ១៩៥៩ េ  Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A។ �ល់ករ
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