
�ពះបនេ�ជសេរ សកែន�ង
ស�មបថ់� យបងគំ

 សូមឱយេយងបន�ឈរមយួែភ�តេហយឱនកបលចុះអធិ�� នជមយួគន ។
េហយឥឡូវេនះ េ�យកបលរបស់េយងេ�ន េហយខញុ ំេជ ជកេ់លចិត�របស់

េយង កប៏នទ បចុះផងែដរ ខញុ ំចងដឹ់ងថេតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះេ
យបេ់នះែដលចងចកំនុងករអធិ�� ន ពីអ�ីមយួជពិេសស? អនក�គនែ់តេលកៃដ
និយយថ “�ពះជមច ស់ សូម�បទនឱយខញុ ំនូវអ�ីែដលខញុ ំកំពុងែស�ងរកេ យបេ់នះ។”
សូម�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។
2 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង ដូចេយងឥឡូវេនះបនបនទ បខ�ួនចូលេ
ជិតភពអ�ច រយបល�័ងកៃន�ពះគុណ េ�យជំេន  េយងផ� ស់េ កនុងេលសពីេនះ
ែដលជកែន�ងែដល�ពះ និងពួកេទវ� និងពួកេចរបូ៊មី និងពួកេទវ�េ �ថ នសួគ៌
ទងំអស់បនជួប�បជំុគន ជមយួគន ។ ដបតិ�ទងម់នបនទូលថគម នសូមបែីតចប
មយួកបលធ� កម់កដីេ�យគម ន�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដឹ៌ងេឡយ។ េត�ទងេ់ធ�
បនេ�ចនប៉ុ�� �ទងដឹ់ងេ ទីេនះេ េពលមនុស��បរ់យនកឱ់នកបល េហយ
អំពវនវដល់�ទងស់�មបសំ់េណ ពិេសស។ បិ�េអយ សូមេមលមកកននូ់វ
តំរវូករពិភពេ�កេ យបេ់នះ តបតិេយងជមនុស�ខ�ះខត។
3 េហយទូលបងគំសូមអធិ�� នថ េ�យ�រេយងបនជួបជំុគន េ ទីេនះ
េហយសូមសែម�ងនូវជំេន របស់េយងចំេពះ�ពះែដលមន�ពះជនមរស់ែដល
េឆ�យតបករអធិ�� ន េយងបនេចញពីពិភពៃនអនកែដលមនិកតែ់សបក ពីេបះដូង
និង�តេច ក េចញមកេដមបរីស់េ �ចេ់�យែឡក េហយរស់េ េ�យ�រ
ភពជំេន របស់េយងេល�ទង។់ យបេ់នះេយងេលកៃដ េហយនិយយថ “េយង
ខ�ះខត។” ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេឆ�យតប�ល់សំណូមពររបស់ពួកេគ។
4 េហយបនទ បម់ក ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងអធិ�� នសូម�ទងយ់ងមកជួប
េយងខញុ ំេ យបេ់នះេ កនុង�ពះបនទូល។ េយងមកទីេនះេដមបែីកត�មវ ករយល់
ដឹង ែដលេយង�ចដឹងរេប បរស់េ កនុងសមយ័បចចុបបននេនះ អ�ីែដល�តវរងច់ំ
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អ�ីែដល�តវេធ�។ ដបតិេយងដឹងថករយងមករបស់�ពះអមច ស់កំពុងខិតជិត
មកដល់ ទីសំគល់ទងំអស់ែដលពួកេ��បនទយ។ េយងជិតដល់េពលេវ�
េហយ �ពះអមច ស់ េ េពលកររេំ�ះេពញេលញនឹង�តវផ�ល់ឱយកូនៗរបស់�ទង។់
�ពះជមច ស់ អនុ ញ តឱយេយង �គបគ់ន េ ទីេនះ�ពះវរបិ�។ សូមកុំឱយមនមនុស�
�មន កប់តប់ង។់ េនះគឺជ េគលបំណងៃនករេ ទីេនះ �ពះអមច ស់។ េយង
�ស�ញ់�ទងេ់ហយេយងពយយមេរ បចំស�មបេ់ម៉ងេនះ។

5 សូមមនបនទូលមកកនេ់យង េយងសូមម�ងេទ តេ យបេ់នះ។ េហយ
ពយបលអនកជំងឺ។ ជំងឺទងំអស់េហយអនកែដលរងទុកខេវទនែដលមនេ កនុង
�គរ េយងអធិ�� នសូមេ�យ�ទងេ់�បសពួកេគេ�យជ �ពះអមច ស់េអយ
េហយជពិេសសពួកអនកមនត�មវករខងវ ិ ញ ណ។ េយងអធិ�� នថ�ទង់
នឹងសេ ងគ ះ�ល់�ពលឹងែដលបតប់ង។់ បំេពញ�ល់អនកេជ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ និងបន�ភពរងឹមនិំងអំ�ចេ កនុងកូនែដលេជ របស់�ទង។់ ផ�ល់របស់
ទងំេនះ �ពះបិ�។ េយងសូមេ�ចន ពីេ�ពះ�ទងប់ន�បបេ់យងឱយសូម “សូមឱយ
បរបិូណ៍ ស�មបរ់បស់អ�ច រយ ពួកេគភគេ�ចន” េដមបឱីយេសចក�ីអំណររបស់េយង
�ច�តវបនបំេពញ។ េហយេយងសូមពួកេគេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន៉។

សូមស�មលឥរយិបទ។

6 ខញុ ំពិតជចតទុ់កថេនះគជឺឯកសិទធិដធ៏ំមយួេ យបេ់នះ េដមប�ីតលបម់ក
ទីេនះវញិេ េលេវទិកម�ងេទ ត េ វទិយល័យេនះ េដមបជីួបមនុស�ល�ទងំេនះ
ែដលបន�បមូលផ�ុ ំគន េដមប�ី� បដំ់ណឹងល�។ ខញុ ំសំុេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់
�ពះឱយជួយខញុ ំ�បបអ់នកពីករពិតដូចែដលខញុ ំដឹងករពិត។ �ទងេ់ ែត�ចបិទមត់
របស់មនុស� ដូចែដល�ទងប់នបិទមតេ់�ែដរ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំនឹងពយយម
និយយអ�ីែដលខុសនិងផទុយពីឆនទៈរបស់�ទង ់ ករអធិ�� នដេ៏�ម ះរបស់ខញុ ំគឺថ
�ទងនឹ់ងបិទមតខ់ញុ ំ ែដលខញុ ំនឹងមនិនិយយ �េទ។ ជករពិត ខញុ ំចងេ់ �ថ នសួគ៌
ខ�ួនឯង។ េហយខញុ ំមនិែដលេ ទីេនះេទ េហយ េលសពីេនះេ េទ ត ខញុ ំនឹង
ក� យជេមដឹកនែំក�ងក� យ នរ�មន កែ់ដលបនេធ�អ�ីមយួែក�ងក� យ។ �បសិនេប
ខញុ ំេធ�� គឺេ�យ�រែតខញុ ំមនិដឹងថមនិខុសគន ។ �ពះអមច ស់�បទនពរអនក។
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7 ឥឡូវេនះ េ �ពឹកែស�ក �បសិនេប�ជឆនទៈរបស់�ពះ ខញុ ំមនបំណងនិយយ
េល�បធនបទេនះ �ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ។ េហយេយងេជ ជកថ់អនក
នឹងមក េហយយកេខម ៃដនិង�ក�សរបស់អនកមក។ េយងនឹងមនិចំ�យេពល
យូរេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តចង…់ េនះគឺជេគលបំណងរបស់ខញុ ំកនុងករ�តលបម់ក
ទីេនះវញិ ដំបូង េ រដ� ឥ�� �� ថខញុ ំបនសនយនឹងអនក។ េហយខញុ ំនឹង
ពយយម េ �ពឹកែស�ក។ េបខញុ ំមនិបនេធ�េ ៃថងែស�ក ខញុ ំនឹងេធ�េ យបៃ់ថងែស�ក។
ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងពយយម�ពឹកែស�ក េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ នឹងនិយយអំពី
�បធនបទេនះ ��គំនិតទងំពីរ។ េហយសូម�ពះជួយេយងឱយដឹងពីអ�ីែដល
ជករពិត េដមបដឹីងថអ�ីជេសចក�ីពិត ដូេចនះេយង�ចេដរកនុងេសចក�ីពិតនិងកនុង
ពន�ឺ។ េយង…

8 អនកដឹងេទ ធ� បម់នមតិ�ចស់ែសបកេខម មន ក។់ គតន់ិយយមកខញុ ំ ថគត់
“បង�បសប៊លីី” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងម់នប � េ កនងទេន�េទ។”
គតនិ់យយថ “ខញុ ំចងម់នសំបុ�តេ កនុងៃដខញុ ំ។ េហយេ េពលែដលផ�ុ ំ ខញុ ំមនិ
ចងម់នប � េ ទីេនះេទ។ ខញុ ំបនសូម�ពះអមច ស់ ជយូរមកេហយ �បសិនេប
មនអ�ីខុស សូមឱយខញុ ំេ�ះ��យឥឡូវេនះ” និយយថ “ពីេ�ពះ�នឹងងងឹតេហយ
មនពយះុ េ �ពឹកេនះេ េពលកប៉ល់ទញេចញេ មខ ងេទ ត។” បននិយយ
ថ “ខញុ ំមនិចងប់នករេ�ជ តែ�ជកេទ។ ខញុ ំចងែ់ថរក��ទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។”
េនះេហយជអ�ីែដលេយងេ ទីេនះ ពយយមយកចិត�ទុក�កពី់ករេ�ជ តែ�ជក
ទងំអស់ ដូេចនះេយង�ចេដរេ េលសមយ័េនះ។

9 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងមនិនិយយជមយួអនកយូរេទេ យបេ់នះ េ�ពះេយង
មនៃថងែស�កមនកមមវធីិពីរ។ េហយបនទ បម់កខញុ ំនឹងចកេចញេ កែន�ងេផ�ង
មយួេទ ត កនុងកមមវធីិបែនថម។

10 ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េ កនុងេស វេ េចទិយកថ។ ខញុ ំចង�់នចបពី់ជំពូក១៦ បីខ
ដំបូងៃនេចទិយកថ ១៦:១ដល់៣។

ចូរចកំំណតេ់ ែខេច�ត េដមបនឹីងេធ�បុណយរលំង…ថ� យ�ពះេយហូ�៉
ជ�ពះៃនឯង: …ដបតិគឺេ ែខេច�ត(ែខ៤)េនះេហយែដល�ពះេយហូ�៉
ជ�ពះៃនឯង បននឯំងេចញ—ពី�សកេអសីុពទមកទងំយប។់
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�តវ ឲយឯងយកសត�ពីហ�ូងរបស់ឯងមក ថ� យជយ ញបូជៃនបុណយ
រលំង ដល់�ពះេយហូ�៉ជ�ពះៃនឯង �តងក់ែន�ងែដល�ទងនឹ់ងេរ ស
សំ�ប�់ងំ�ពះនម�ទង។់

11 ឥឡូវេនះ �បធនបទរបស់ខញុ ំេ យបេ់នះគឺ: �ពះបនេ�ជសេរ សកែន�ងស�មប់
ថ� យបងគំ។

�បសិនេបអនកកតសំ់គល់ែខ ែច-�ត…-មននយ័ថែខ “េម�” ែខេម�គឺជ
េពលែដលពួកេគ�តវបនេគនេំចញ។

េហយឥឡូវេនះអ�ីែដលចែម�កេនះគឺថយបេ់នះ េយងជអនកថ� យបងគំ
�ពះជមច ស់ េ ៃថងេនះែដលេយងរស់េ  េហយេយងរកេឃញគំនិតែប�កៗជេ�ចន
ៃន�បជជន។ េហយដ�ប�មនគំនិតេផ�ងគន អំពីេរ ងេនះ មនសំណួរ
េផ�ងគន  �តវែតមនចេម�យពិតែតមយួចំេពះ�ល់សំណួរែដលបនសួរ។

�បសិនេបខញុ ំនឹងសួរសំណួរថ “េតេនះជអ�ី?”
“អ ច ឹង” ពួកេគនឹងនិយយថជ “តុ។”
“េត�សំ�បអ់�ី?” េឃញេទ?

12 ឥឡូវេនះ មននរ�មន ក�់ចនិយយថ “�មនិែមនជតុេទ។ �ជក� រ
បនទះ។” ែមនេហយ �ជក� រ ប៉ុែន��ជតុ។ អនកេឃញេទ �តវែតមនចេម�យពិត
េឆ�យេ �។

េហយ�បសិនេបខញុ ំនឹងសួរសំណួរអំពីអ�ីេនះ �តវែតមនចេម�យពិត។ �ចមន
អ�ីេ ជិត� ប៉ុែន��តវែតមនចេម�យពិតេ�យផទ ល់េ �គបសំ់ណួរ។ ដូេចនះ �ល់
សំណួរទងំអស់ ែដលេកតេឡងេ កនុងជីវតិរបស់េយង �តវែតមនចេម�យពិតនិង
�តឹម�តវមយួ។
13 េហយឥឡូវេនះ េ ៃថងេនះ េយងឮ—�និយយថ �បជជនរបស់េយង
ជេ�ចនេ កនុងពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ…

កនុងនមជអនកផ�យដំណឹងល� បនេធ�ដំេណ រជេ�ចនកែន�ងឆ�ងកតស់មុ�ទ
និងេ ជំុវញិពិភពេ�ក ខញុ ំបនទកទ់ងជមយួ�សនេផ�ងៗ ជេ�ចនដូចជ
ពុទធ�សន មូ�ម៉ត�់ន ់ និងសីុក និងេជន និងអ�ីេផ�ងេទ តៃន�សន
របស់ពិភពេ�ក។ េហយបនទ បម់កេ សហរដ��េមរកិផទ ល់របស់េយង។ និង
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�បេទសេ�កេផ�ងេទ ត ជួបជមយួ�កមជំនំុេផ�ងៗគន របស់េយង ដូចជវ�ិរ
និកយរបស់េយង ែដលចបេ់ផ�មពីរ ៉មុូងំកតូលិកេដម េហយបនទ បម់កេ
�កិច។ ល។ និងពិធី�សន—ខុសគន  េហយបនទ បម់កចូលេ កនុង…�គប់
សមយ័និកយ និកយទងំអស់ែដលមនចំនួន�បបំនួរយនិកយ�បេតស�ងនិ់ង
េផ�ងេទ ត។

ឥឡូវេនះ ពួកេគមន ក់ៗ  អនក�ចេឃញគំនិតរបស់ពួកេគ េហយខញុ ំមនិ�ច
បេនទ សពួកេគ។ មន ក់ៗ អះ�ងថពួកេគគឺពិត ពួកេគមនេសចក�ីពិត។ េហយ
មនុស�ែដលជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរទងំេនះគួរែតេជ ករេនះ េ�យ�រែត
ពួកេគបន�កេ់គលេ —េគលេ របស់ពួកេគអស់កលបជនិចច េគលេ
�មករបេ�ង នរបស់�កមជំនំុេនះ។ េហយពួកេគេ�ចន�ស់ខុសគន  ពីមយួេ
មយួេផ�ងេទ ត រហូតដល់�េធ�ឱយមន�បបំនួរយសំណួរជងេផ�ងគន ។

ដូេចនះ កនុង�បបំនួរយសំណួរ ខុសៗគន �តវែតមនចេម�យ�តឹម�តវមយួ។
េហយខញុ ំចងប់នស�មបេ់យងេ យបេ់នះ គឺថេយងកំពុងពយយមេ �ថ នសួគ៌
និងជួបជមយួ�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង ែដលេយងទងំអស់គន �ស�ញ់ ខញុ ំ
ចងែ់ស�ងរកេ កនុងបទគមពរីេដមបរីកេមល�។
14 ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ជសំណួរកនុង�ពះគមពរីេនះ �គួរែតមនចំេលយពី
�ពះគមពរី។ �មនិគួរមកពី�កមមនុស�មកពី�កម�មយួេឡយ ពីករ�បកប ឬពី
អនកអបរ់ខំ�ះ ឬពីនិកយខ�ះ។ �គួរែតេចញមកពី�ពះគមពរី ជកែន�ង�បជំុរបស់�ពះ ៃន
ករថ� យបងគំ។ េហយ�បកដ�ស់ �ពះ�ទង ់មនកែន�ង�បជំុេ កែន�ង�មយួ
ែដល�ទងប់នជួប។
15 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេ េចទិយកថេ ទីេនះ េ េដមដំបូង ម៉ូេសសូ�ត
គមពរីេឡងវញិ នូវអ�ីែដល�ទងប់ន�បបព់ួកេគ រេប បែដល�ទងប់ននពំួកេគ
េចញេ�យ�ពះហសថដខ៏� ងំក�  ដខ៏� ងំក� េចញពីេអហ�ុបី េហយបនបេងកតពួកេគ
ដំបូង។

ពួកេគ�តវបនេ ថ “�បជជនៃន�ពះ” រហូតដល់ពួកេគេចញពីេអហ�ុបី
េហយបនទ បម់កពួកេគ�តវបនេ ថ “�កមជំនំុរបស់�ពះ។” េ�យ�រែត
�កមជំនំុគឺជករជួបជំុគន  ឬ �មពិត �កមជំនំុមននយ័ថ “អនកែដល�តវបន



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

េ េចញ។” អនកែដល�តវបនេ េចញ។ េហយពួកេគេចញពី�បេទសេអហ�ុបី
�មលំ�បលំ់េ�យេដមបកី� យជ�កមជំនុំ។

16 ឥឡូវេនះ�ពះបន�បបព់ួកេគេ េពលែដលពួកេគ…មុនេពលពួកេគបន
បេងកត�ពះវ�ិរនិងអ�ីកេ៏�យែដលពួកេគបនេធ� “អញនឹងេ�ជសេរ សកែន�ង
ថ� យបងគំរបស់អញ េហយអញនឹង�កេ់ឈម ះអញកនុងេនះ។” េហយេនះគឺជ
កែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះមនិែដលជួបអនក�មន ក ់ គឺេ�យ�រករេ�ជសេរ ស
របស់�ទងផ់ទ ល់។ �ទងប់នេ�ជសេរ សកែន�ងរបស់�ទង ់ េហយកែន�ងែដល�ទង់
េ�ជសេរ ស �ទង�់ទង�់ក�់ពះនមរបស់�ទង ់ ខ២េ ទីេនះ�បបេ់យងថ �ទង់
នឹង�ក�់ពះនម�ទងេ់ កែន�ងែដល�ទងប់នេ�ជសេរ សស�មបម់នុស�ថ� យបងគំ
�ទង។់ ឥឡូវេនះ អ�ីែដលសំខនគឺ់ េយងចងរ់កកែន�ងេនះេ ឯ�។

17 ជមយួនឹងគំនិត�បបំនួរយនិងអ�ីែដលែប�កគន  គឺេយងឆ�ងកត�់សន
ទងំអស់ េហយ�គនែ់តនិយយអំពី�គី�ទ ន។ មយួ� ែដលខញុ ំមន�រមមណ៍
ចំេពះជនកំ�ក េបមនិដូេចន ះេទខញុ ំពិតជមនិេ ទីេនះេហយនិយយជមយួ
ពួកេគេទ។ ប៉ុែន� ពួកេគខុស។ �គី�ទ នគឺជ�សនែតមយួគតែ់ដលពិតគឺ
�គី�ទ ន។ េហយ ខញុ ំនិយយអ ច ឹងមនិែមនមកពីខញុ ំជ�គី�ទ នេទ េ�ពះ ខញុ ំេជ ថ�
ជករពិត។ �គឺជ�សនែតមយួគតែ់ដល�តឹម�តវ។

18 ខញុ ំបនេ ផនូរែដលេសះស�តវបនផ� ស់ប�ូរេរ ង�ល់បនួេម៉ងម�ង។ េ ឯ ម៉ូ
�ម៉ត ់ែដលជបូជចរយដអ៏�ច រយនិង—ជេមដឹកនបំនទ បពី់�ពះ�គីសទ �តវបនេគ
សនមតថ់ជេ�� េហយ ខញុ ំមនិសង�យ័េទប៉ុែន�េតគតជ់អ�ី គឺបនទ បពី់បង�បសម៉
កប៊។ី ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគ…គតប់ន�� ប។់ គតប់នអះ�ងថគតនឹ់ង
រស់េឡងវញិេហយនឹងយកឈនះពិភពេ�កទងំមូល។ ឥឡូវេនះ េរ ង�ល់៤េម៉ង
ម�ងពួកេគផ� ស់ប�ូរឆម  ំ េហយពួកេគទុកេសះពណ៌សេ ផនូររបស់គត។់ ពួកេគមន
រយៈេពលពីរពនឆ់ន  ំ េ�យរពំឹងថគតនឹ់ងេ�កកេឡងម�ងេទ តេហយយកឈនះ
ពិភពេ�ក។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ…

19 េហយអនកេ រក�ពះពុទធ �ពះពុទធបនរស់េ �បរ់យឆន  ំ �បែហលពីរពនបី់រយ
ឆន មំុន �ពះ—ៃន�បេទសជប៉ុន។ េហយដូេចនះគតគឺ់ជទស�នវទូិ អ�ីមយួដូចជ
ខុងជឺ ជេដម។
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ប៉ុែន�ទងំអស់េនះ ស�មប…់�ថ បនិក ជេដម ពួកេគទងំអស់បន�� ប់
ជមយួទស�នវជិជ របស់ពួកេគ េហយ�តវបនេគប ចុ ះេហយេ កនុងផនូរ។

ប៉ុែន��សន�គឹស� ែដល�តវបនបេងកតេឡងេ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មនផនូរ
ទេទ។ �ទងគឺ់ជបុរសែតមន កគ់តែ់ដលធ� បឈ់រេ េលែផនដី េហយបនរស់េ
េហយបនទូលថ “ខញុ ំមនអំ�ច�ច�កជី់វតិខញុ ំេហយេងបេឡងវញិម�ងេទ ត។”
េហយ�ទងប់នេធ��។ េហយ�ទងរ់ស់េ សព�ៃថងេនះ។

េហយេយងដឹងថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់ េ�ពះ�ទងគ់ងេ់ ជមយួេយងេហយ
បង� ញពីអងគ�ទងេ់�យស ញ ខង�ចឈ់មនិងភពអ�ច រយ ែដល�ទងប់ន
សនយថ�ទងនឹ់ងេធ� េដមបបីង� ញ�។ កនុងេរ ងជេ�ចន កនុងបេងគ លេភ�ងែដល
ដឹកនកូំនេ អុី��ែអលឆ�ងកត�់លរេ��ថ ន �េ ជមយួេយងេ ៃថងេនះ
សូមបែីតថតរបូរបស់�កេ៏�យ សែម�ងទីសំគល់និងករអ�ច រយែដល�ទងប់ន
សនយថ�នឹងមនកនុងៃថងេនះ េ�យេឃញ�ពះបនទូលទងំអស់ែដល�ទងប់ន
សនយនឹង�តវបង� ញឱយេឃញ ៃថងេនះ។ ដូេចនះ ពិភពេ�កែដលេ េសសសល់
គឺេ ខងេ�ក។ �ជ�សន�គឹស�!

20 ឥឡូវេនះ គឺថមន�បបំនួរយសំណួរជងអំពីកែន�ងែដល�ពះជួប “�ទង់
ជួបជមយួេមតូឌីស ឬ�ទងជ់ួប េ កនុងពួកបទីសទ េហយ�ទងជ់ួបេ កនុងេរ ង
េនះនិងេរ ងេនះនិងេរ ងេផ�ងេទ ត។” ឥឡូវេនះ មនសំនួរេ ទីេនះ ដូេចនះ
អនក�ល់គន �តវែស�ងរកករសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនេ�យភយ័ខ� ចនិងញបញ័់រ។

ប៉ុែន�េ យបេ់នះខញុ ំចងព់យយមរក េហយបង� ញេ កនុងបទគមពរីថ
កែន�ង�ែដល�តឹម�តវជកែន�ងែដល�ពះជួបនិងថ� យបងគំជមយួ�បជជន។
េហយ េបដូេចន ះែមនេនះ គឺជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ទងម់និធ� បជ់ួប។

21 ឥឡូវេនះ េយងយកអតថបទេនះេចញពីេចទិយកថ។ �ជពកយ�កិកែដល
មនអតថនយ័ផ� ំឬ �មននយ័ថ “ចបបពី់រ។” ពកយ�កិក េចទិយកថ មននយ័ថ
“ចបបពី់រេផ�ងគន ។”

េហយេនះ�គនែ់តជអ�ីែដល�ពះមន ចបបពី់រេផ�ងគន ។ េហយមយួ
កនុងចំេ�មពួកេគគឺជចបបៃ់នេសចក�ី�� ប ់ េហយចបបម់យួេទ តគឺជចបបៃ់ន
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ជីវតិ។ �ពះមនចបបពី់រ។ េដមបេីដរ�ម�ទង ់ េហយបំេរ �ទងេ់ហយថ� យបងគំ�ទង់
គឺជជីវតិ។ េដមបបីដិេសធ�គឺជករ�� ប។់ មនចបបពី់រេ កនុង�ពះ។
22 ឥឡូវេនះ ចបបម់យួកនុងចំេ�មចបបទ់ងំេនះ…�តវបនេគទទួល�គ ល់
េលពិភពេ�កេ េលភនសីុំ�យ។ �ពះជមច ស់បន�បទនចបបដ់ល់ម៉ូេស
និងអុី��ែអល។ មនិែមនចបប�់ចជួយពួកេគបនេទ ប៉ុែន�ចបប�់គនែ់តចង�ុល
�បបព់ួកេគថពួកេគជមនុស�មនបប។ រហូតដល់េពលេនះ ពួកេគមនិដឹង
ថជអំេពបបអ�ីេនះេទ រហូតដល់ពួកេគ មនចបបម់យួ។ មនិ�ចមនចបប់
េ�យគម នករពិនយ័េទ។ ចបបម់និែមនជចបបេ់ទ េបគម នករពិនយ័។ ដូេចនះ
េហយ “កររលំងចបបគ់ឺជអំេពបប ៃថ�ឈនួលៃនអំេពបបគឺេសចក�ី�� ប។់” ដូេចនះ
រហូតដល់�ពះជមច ស់បេងកតចបបម់យួ គម នកររលំងចំេពះពួកេគេទ។

�បសិនេបគម នចបបេ់ ទីេនះែដលនិយយថអនកមនិ�ចរតេ់លសពីៃមភម៉យ
ល៍កនុងមយួេម៉ង បនទ បម់កអនក�ចរតេ់លសពីៃមភម៉យកនុងមយួេម៉ង។ ប៉ុែន�
េ េពលែដលមនចបបនិ់យយថអនកមនិ�ចេធ�បនេទ បនទ បម់កមនចបប់
និងករពិនយ័េ ពីេ�កយ�។
23 ឥឡូវេនះ េសចក�ី�� ប ់ចបបៃ់នេសចក�ី�� បគឺ់ជប ញត�ិែដលបនផ�ល់ឱយ េ
ភនសីុំ�យ ែដល�បបម់នុស�ថគតជ់មនុស�មនបប។ េហយ េបបំពនចបប់
របស់�ពះ គតប់ន�� ប។់ ប៉ុែន�មនិមនករសេ ងគ ះេ កនុងចបបេ់ទ។ េនះ…
�គឺមនែតប៉ូលីសមន កែ់ដល�ច�កអ់នកេ កនុងគុក។ �គម នអ�ី�តវនអំនកេចញ
ជមយួេទ។

ប៉ុែន�បនទ បម់ក�ទងប់ន�បទនចបបម់យួេទ ត គឺេ ភនកំល់�៉រ ី អំេពបប�តវ
បន�បេ់ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយេ ទីេនះករពិនយ័�តវបនបង។់ េហយ
មនិែមនជមយួ…េ�យគម នចបបេ់ទ “ប៉ុែន�េ�យ�ពះគុណអនក�តវបនសេ ងគ ះ”
េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់ �មរយៈករតំរវូទុកជមុនអំពីករដឹងជមុន
របស់�ពះអំពីភពជអនក។
24 ឥឡូវេនះេយងេឃញចបបទ់ងំពីរេនះ គឺេចទិយកថ ែដលនិយយអំពីចបប់
ពីរ។ មនចបបពី់រ។ ចបបម់យួគឺចបប�់� ប ់និងមយួេទ ត ចបបៃ់នជីវតិ។
25 កម៏នេសចក�ីស ញ ពីរផ�ល់ដល់�បជជនែដរ។ េយងនឹងេ និយយអំពី
ពួកេគេ េពល�ពឹក។
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មយួកនុងចំេនមពួកេគ�តវបនផ�ល់ឱយអ�័ម�មលកខខណ�  “�បសិនេប
អនកេធ�ែបបេនះេហយកុំេធ�ដូេចនះ” ប៉ុែន�ចបបេ់នះ�តវបនរេំ�ភ។ អ�័ម េអ�៉
បនបំែបក� េ កនុងសួនចបរេអែដន។

បនទ បម់ក�ពះជមច ស់បនបេងកតសមពន័ធេម�តីទីពីរ េហយ�បទនដល់អ័
�ប� ំ េហយចបបេ់នះគម នលកខខណ� ។ “�មនិែមនជអ�ីែដលអនកបនេធ�ឬអ�ី
ែដលអនកកំពុងេធ�េនះេទ” �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំបនេធ�រចួេហយ។” េនះគឺជ
�ពះគុណ។ េនះគឺជចបប ់ ៃនជីវតិ។ �ពះជមច ស់បនេធ�ដូេចនះស�មបអ់�័ប�ំ
និងពូជបនទ បពី់គត ់េនះេហយជពូជទងំអស់របស់អ�័ប�។ំ

ដូច�ពះគមពរីបនែចងថ “អុី��ែអលទងំអស់នឹងបនសេ ងគ ះ” ប៉ុែន�េនះ
មនិមននយ័ថជជនជតិយូ�េទ។ ដូចប៉ុលបននិយយថ “អុី��ែអល
ខងកនុងឬអុី��ែអលខងេ�ក។” “ខងេ�ក” ដូចែដលេយងបននិយយេ យប់
េផ�ងេទ ត �ជកូនរបស់អុី�ក េ�យេភទ។ ប៉ុែន�ចបបរ់បស់�ពះគឺ�មរយៈ
�ពះ�គីសទ ែដលជពូជរបស់អ�័ប� ំ ែដលថ “េ�យ�ពះគុណអុី��ែអល
ទងំអស់�តវបនសេ ងគ ះ។” េនះគឺ “ទងំអស់េ កនុង�ពះ�គីសទ�តវបនសេ ងគ ះ”
ទងំអស់ េសចក�ីស ញ ទីពីររបស់�ពះ។ ប៉ុែន�េរ ងទងំអស់េនះ បនបង� ញពី
�ពះ�គីសទ។
26 ឥឡូវសូមកតសំ់គល់ខទី២។ ខទី ២េ េចទិយកថ១៦េនះ “ថ� យបងគំ
េ កែន�ងែដលខញុ ំបនេ�ជសេរ ស។” ឥឡូវេនះអនក�តវែតថ� យបងគំ�ពះ �ទងនិ់យយ
ថ “េ កែន�ងែដលខញុ ំបនេ�ជសេរ ស” មនិែមនអ�ីែដលអនកេផ�ងបនេ�ជសេរ សេទ
ប៉ុែន� “អ�ីែដលខញុ ំបនេ�ជសេរ ស។”

ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សកែន�ងមយួេនះ���ស័យ
េលេយងេដមបែីស�ងរកអ�ីែដល�ទងប់ននិយយអំពី�។ េហយ�េ ឯ�? ខញុ ំចង់
រក� េ�ពះ �មពិត ខញុ ំចងថ់� យបងគំ�ទង។់

េយងទងំអស់គន េ ទីេនះ េ យបេ់នះ េដមបថី� យបងគំ�ទង។់ េយងកំណត់
េ ទីេនះយបេ់នះ ដូចជេមតូឌីស បទីសទ កតូលិក �ក��ីពះេយហូ�៉ �គី�ទ ន
វទិយ� ស� និងអ�ីៗទងំអស់ ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន កំពុងែស�ងរកអ�ីមយួ។

េយងចងដឹ់ងករពិត។ �ពះគមពរីបនែចងថ “អនកនឹង�គ ល់េសចក�ីពិត េហយ
េសចក�ីពិតនឹងេធ�ឱយអនកមនេសរភីព។”
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នរ�មន ក ់ អនកមនិ�ចដឹងថអនកកំពុងេធ�អ�ី អនកមនិដឹងពីរេប បេធ��រ
ហូតដល់អនកដឹងពីរេប បេធ� អនកមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីរហូតដល់អនកដឹងពីរេប បេធ��
ជជង។ អនក�តវែតដឹងថអនកកំពុងេធ�អ�ីនិងេតេធ�ដូចេម�ចេដមបេីធ��។
27 េនះបង� ញេយងថ�ពះជមច ស់មនកែន�ង�បជុំសំ�បអ់នកថ� យបងគំរបស់�ទង់
េ កែន�ងជក�់កម់យួ។ េ កែន�ងេនះ មនែត�ពះេទ ែដលជួបអនកថ� យបងគំ
របស់�ទង។់
28 ឥឡូវេនះ កែន�ងែដល�ទងប់នេ�ជសេរ សស�មបអ់នកថ� យបងគំរបស់�ទង់
�ទងប់នអះ�ងថ�ទងនឹ់ង�ក�់ពះនមរបស់�ទង។់ ឥឡូវចូរេយងែស�ងរក
រកេមល បទគមពរី េតកែន�ងេនះេ ឯ�។ �បកដ�ស់ េប�ពះជមច ស់មន
បនទូលថ�ទងនឹ់ង�ក�់ពះនម�ទងេ់ កែន�ងែដល�ទងប់នេ�ជសេរ សេដមបជីួប
មនុស� េហយថ� យបងគំជមយួពួកេគ…ឬពួកេគថ� យបងគំ�ទង ់េនះជ កែន�ង�
មយួេ កនុង�ពះគមពរី េ�ពះ�ស�មបម់នុស��គបស់មយ័កល។
29 េហយ�ពះដអ៏�ច រយែដលមនិផ� ស់ប�ូរមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ មនុស��ច
ផ� ស់ប�ូរ។ ប៉ុែន�អនក�ច�កជី់វតិរបស់អនកេលអ�ីែដល�ពះធ� បម់នបនទូលេ េពល
�មយួ េ�ពះ�ជេសចក�ីពិត។ �គឺជេសចក�ីពិត។ េ�យ�រែតេនះគឺជេរ ង
ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចមនទំនុកចិត�េល�ពះគមពរី។ េ�ពះ ពកយមនុស�នឹងប�ជយ័
ប៉ុែន� �ពះជមច ស់ជកំពូល។

ឆន េំនះខញុ ំគួរែតដឹងេ�ចនជងអ�ីែដលខញុ ំបនដឹងកលពីឆន មំុន។ អនកគួរែតដឹង
ជង ផងែដរ ជេរ ង�ល់ៃថង។ េយងមនែដនកំណត ់ ដូេចនះេយងទទួលបន
ចំេណះដឹង។

ប៉ុែន��ពះគឺគម នែដនកំណត។់ �ទងគឺ់គម នែដនកំណត។់ េហយេ�យគម ន
ែដនកំណត ់ �ទងម់និ�ចទទួលចំេណះដឹង។ �ទងគឺ់ល�ឥតេខច ះ �ងំពីចបេ់ផ�ម
ដំបូង។ �ល់ករសេ�មចចិត��តវែតពិតជ�តឹម�តវ។
30 េហយរេប បែដល�ពះជមច ស់បន�ប�ពឹត�ម�ងេនះ �ទង�់តវែត�ប�ពឹត�ែបប
េនះជេរ ងរហូត ឬ�ទងប់នេធ�ខុសេ េពលែដល�ទង�់ប�ពឹត�ជេលកដំបូង។
�បសិនេបមនុស�មន កែ់តងែតមកឯ�ពះស�មបក់រសេ ងគ ះ េ�យែផ�កេល
មូល�� នែដល�ទងប់នទទួលយកគត ់ េនះ��តវែតបនទទួលយកេ�យ



�ពះបនេ�ជសេរ សកែន�ងស�មបថ់� យបងគំ 11

ែផ�កេលមូល�� នដែដលេនះ�ល់េពល។ �តឹម�តវេហយ។ �បសិនេបមនុស�មន ក់
ធ� បម់ករក�ពះេដមបពីយបល េហយ�ពះជមច ស់បនទទួលយកគតេ់ េលភព
ជក�់កម់យួ មនុស�បនទ បម់ក �ទង�់តវែតទទួលយកគត�់មរេប បដូចគន
ឬ�ទងប់នេធ�ខុសេ េពលែដល�ទងទ់ទួលយកមនុស�ទីមយួ។ �ពះបនបេងកត
មូល�� នមយួែដល�ទងនឹ់ងជួបមនុស�មន កេ់នះ។ �ទងប់នបេងកតមូល�� ននូវ
អ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�រេប ប�ទងនឹ់ងេធ�� េហយេនះគឺ�មរយៈឈមបូជរបស់
កូនេច មមយួេ កនុងសួនចបរេអែដន។ �ពះជមច ស់មនិែដលផ� ស់ប�ូរ ម�ង�
េឡយ។
31 �ទងប់នសំេរចថេត�ទងនឹ់ងសេ ងគ ះមនុស�យ៉ងដូចេម�ច។ េយងបន
ពយយមអបរ់ៃំថងេនះមនុស�ចូលេ កនុង� េយងបនពយយមបេ�ង នពួកេគ បន
ពយយមអបរ់ពំួកេគ បនពយយម កនុងនិកយ ពយយមេធ�អ�ីៗេផ�ងេទ តទងំអស់
េនះ នពំួកេគចូលកនុង អ�ងនពួកេគចូលេធ�ពិធី�ជមុជទឹក �ម�គបម់េធយបយ
ែដលមន នពំួកេគចូល�មអក�រ។ ប៉ុែន�េ ែតសល់ ដែដល គឺ�ពះជួបបុរសមន ក់
េ េ�កមឈមរបស់កូនេច ម។ ឈមគឺជវធីិរបស់�ពះេ េដមដំបូង េហយ
ឈមគឺជផ�ូវរបស់�ពះេ យបេ់នះ។ �ល�កនុងករេធ�បបនិងអ�ីៗទងំអស់េនះ
ប៉ុែន�េសចក�ីសេ ងគ ះេកតេឡងែត�មរយៈ�ពះេ�ហិត។ ឈមគឺជមេធយបយ
ែតមយួគតែ់ដល�ពះបនេ�ជសេរ សេដមបសីេ ងគ ះមនុស� េហយ�ទងម់និ�ចផ� ស់
ប�ូរ�បនេទ។
32 យ៉ូបមនេរ ងដូចគន ។ គតដឹ់ងថគតជ់មនុស�សុចរតិពីេ�ពះគតប់ន
ថ� យ—យ ញបូជែដល�ពះបនត�មវពីគត។់
33 ឥឡូវេនះ ចូរេយងែស�ងរកឥឡូវេនះេដមបដឹីងថេតកែន�ងេនះជកែន�ងអ�ីនិង
កែន�ងរបស់�ទង�់ក�់ពះនម�ទង។់ េយងនឹង�តវែស�ងរកកែន�ងែដល�ទង�់ក់
�ពះនម�ទង។់ េបេយងដឹងថ �ពះនមរបស់�ពះជមច ស់ជអ�ីេហយ�ទង�់ក�់
េ ឯ� េយងមនកែន�ងថ� យបងគំភ� មៗេ េពលេយងរកេឃញ។

ជករពិតអ�ីៗទងំអស់េនះ �គឺជ�សេមលៃនអ�ីែដល�តវមក។ ចបប់
ទងំអស់បនពយករណ៍ពីអ�ីែដលនឹងមកដល់។
34 ដូចជ �ពះចន័ទគឺជ�សេមលរបស់�ពះ�ទិតយ។ �បេ�មេ េពលអវត�មនៃន
�ពះ�ទិតយ ដូច�កមជំនុំែដរគឺ�តវបេ�មកនុងេពលគម នបុ-��របស់�ពះ។ អវត�មនៃន
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�ពះ�ជបុ�� ពន�ឺតិចជង គឺ�កមជំនំុ អនកេជ  ចូរបំេរ �ពះ េហយផ�ល់ពន�ឺេ េពល
ែដលគម ន�ពះ�ជបុ��។ ប៉ុែន�េពល�ពះ�ទិតយរះ អនកមនិេឃញ�ពះចនទេទ តេទ
េ�ពះ�លិចបតេ់ េហយ។ �មនិ�តវករពន�ឺេទ តេទ េ�ពះ��គនែ់តទទួលពន�ឺ
របស់�ទីពីរ េចញពី�ពះ�ទិតយ។ ឥឡូវេនះ ដូចជ�� មនិីងភរយិ �ពះ�ទិតយនិង
�ពះចន័ទ គឺ�កមជំនុំនិង�ពះ�គីសទ។
35 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ អ�ីៗទងំេនះ ជ�សេមលរបស់�ពះ�គីសទ។ �ល់
យ ញបូជ បុណយ និងអ�ីៗទងំអស់េ កនុងស ញ ចស់បនទយទុកជមុន
ពី�ពះ�គីសទ ដូចជ�សេមលបនជះេលឥដ�។ ឥឡូវេនះេនះគឺជកែន�ងែដល
េយងនឹង�តវែស�ងរកកែន�ងេគរពបូជ�តឹម�តវ គឺ�តវ�តលបម់កទីេនះេ កនុង
ស ញ ចស់ែដល��តវបនផ�ល់ឱយេហយេមល េរ ងទងំេនះគឺអ�ី។
36 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលមន�សេមលមកេលក�មលឥដ� អនក�ច�បបប់ន
ថ�ជបុរសឬ ស�ី ឬសត� ឬអ�ីកេ៏�យែដល��ចជ េ�ពះ�បេ ច ញ�សេមល
េ េលឥដ�។ េហយេ េពលែដល�សេមលកនែ់តខ�ី �សេមលជអវជិជមន
េហយមនិ�ចមនអវជិជមនេទេបគម នវជិជមន។ ដូេចនះេ េពលវជិជមនកនែ់តខិត
ជិតេ អវជិជមន អវជិជមន�តវបនេលបចូលេ កនុងវជិជមន។ �សេមលនិង—និង
ភពវជិជមនេកតេឡងជមយួគន  េហយេនះគឺជអ�ីែដលេធ�ឱយ�ក� យជវជិជមន។

េហយ�បសិនេប “ស ញ ចស់” បទគមពរីែចង “េ កនុងគមពរីស ញ ចស់
គឺជ�សេមលៃនអ�ីៗែដល�តវមក” ដូេចនះ�ពះ�គីសទគឺជ�សេមលៃនអ�ីែដលនឹង
មកដល់។
37 ដូេចនះេយង�ចេឃញ �ម�បេភទៃនស ញ ចស់ ែដលជកែន�ងែដល�ទង់
បនេ�ជសេរ ស�កន់មរបស់�ទង ់េហយេ …�មបេ់ពលេនះ។ ឥឡូវេនះ ដូចជ
�សេមលគឺជ…ចងំេលឥដ� ខញុ ំនិយយថ គឺជអវជិជមន ែដលជ�បេភទដូេចនះ
េយងជអនកថ� យបងគំ ក�៏ចេមលេឃញ�សេមលៃនគមពរីស ញ ចស់រ�តេ់ រក
ភពវជិជមនថមី។
38 ឥឡូវេនះ បុណយទងំអស់ ៃថងឈបស់�មក េ�ងឧេបសថទងំអស់ េឈ
ទងំអស់ អ�ីៗទងំអស់េ កនុងេ�ងឧេបសថ អ�ីៗ�គបយ៉់ងបនសំគល់ពី
�ពះ�គីសទ។ តង� យទងំអស់ ចបបទ់ងំអស់ អ�ីៗទងំអស់គឺមនលកខណៈជ
�ពះ�គីសទ។ េយងបនឆ�ងកត�់ ម�ងមក លេ ទីេនះ កនុងេ�ងឧេបសថ។
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បនទ បម់កេយងេឃញ �មរយៈលទធិទងំអស់ �កមជំនំុ និកយនិងនិកយ
�តវបនទុកេចលឆង យ។ �មនិទងំេ កនុងករ�បកួតផង។ �គបេ់គលលទធិ
េរ ង�ល់�កមជំនំុ �គបនិ់កយទងំអស់ �តវបនទុកេចលទងំ�សង។ មនិមន
កែន�ងស�មបព់ួកេគទងំអស់។
39 គម នអ�ី�តវបន�យប ចូ លេ កនុងស ញ ចស់ ឬកែន�ង�មយួេ កនុង
�ពះគមពរី ៃន�កមជំនុំេឡយ ប៉ុែន�កររបួរមួេ�យបងខំៃនបម៉បបិល។ េនះគឺ
ែតមយួគតពី់អ�ីែដលជ�បេភទៃនកររបួរមួ។ េ�យ�រែត �គឺេ�យនីមរ ៉ដុ ជ
មនុស���កក ់ ែដលបនេចញេ េ�កេហយបនបងខំឱយ�បេទសតូចៗទងំអស់
ចូលេ កនុងកែន�ងែតមយួនិងបម៉ដអ៏�ច រយេនះ។ �គឺជករេគរពបូជែបប
�សន ពិត�ស់ ប៉ុែន�មនិ�តវបនពិចរ�េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។
ដូេចនះមនកែន�ងែដលអនកេឃញ�សននិកយែដលបន�យប ចូ ល បម៉ប
បិល េ សមយ័ស ញ ចស់។ ែដល �សនេនះពិតជ�សនមយួ ប៉ុែន�
មនិែមន�សនៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។
40 �ពះមនិបនេ�ជសេរ ស�កន់មរបស់�ទងេ់ កនុងនិកយ�មយួេឡយ។ ខញុ ំ
ចងប់នបទគមពរីស�មប�់ �បសិនេប�មន។ ខញុ ំដឹងថពួកេគអះ�ងថ�ទងម់ន
ប៉ុែន��ទងម់និមនេទ។ �ទងម់និ�ច�កន់មរបស់�ទងេ់ កែន�ងជេ�ចនបនេទ
ពីេ�ពះ�ទងប់ននិយយថ�ទងប់ន�កន់មរបស់�ទង ់ េ កែន�ងែតមយួ។
េហយ កែន�ងមយួ និកយនិមយួៗរបស់េយងចងនិ់យយថពួកេគជកែន�ងេនះ
ប៉ុែន��ផទុយពីេនះ។

ប៉ុែន�េត�ទង�់ក�់ពះនម�ទងេ់ ឯ�?
41 ឥឡូវេនះ េហយ េត�ទងេ់ឈម ះអ�ី មុនេគ? េយងនឹង�តវ (�កេ់ឈម ះ) ែស�ងរក
អ�ីែដលជេឈម ះរបស់�ពះមុនេពលេយង�ចរកេឃញអ�ីែដលជេឈម ះែដល�ទង់
កំពុង�កេ់ កែន�ងេនះ។

ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ�ទងម់នងរជេ�ចន។ �ទង�់តវបនេគេ ថ…�ទង់
�តវបនេគេ ថ “បិ�” ែដលជេគរមងរ។ េហយ�ទង�់តវបនេគេ ថ
“បុ��” ែដលជចំណងេជង។ �ទង�់តវបនេគេ ថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ែដល
ជេគរមងរ។ �ទង�់តវបនេគេ ថ “កុ�បៃន�រ ៉នុ” ែដលជេគរមងរ។ “ផក
លីលីៃន�ជលងភន”ំ ជេគរមងរ “ផក យ�ពឹក” “េយហូ�៉—ជីេរ ៉ េយហូ�៉—�៉�� ”
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�បពីំរេផ�ងគន  បរេិវណ នមេ�បសេ�ះ េហយពួកេគទងំអស់គឺជេគរមងរ។
គម នពួកេគ�មយួគឺជនម។

ប៉ុែន��ទងម់ន�ពះនម។
42 េ េពលែដល�ទងប់នជួបម៉ូេស �ទងម់និទនម់ននមេទ េហយ�ទងប់ន
�បបម់៉ូេសថ “អញគឺអញ។” េហយេ េពលែដលេយងេឃញ�ពះេយសូ៊វេ េល
ែផនដី និយយេ កនុង េហេ�ពរជំពូកទី៦… ខញុ ំសូមអភយ័េទស យ៉ូ�ន ជំពូក
ទី៦។ �ទងប់ននិយយថ “អញគឺជអញ។”

ពួកេគនិយយថ “េហតុអ�ី អនកជមនុស�មន កែ់ដលមន�យុមនិេលសពី
�សិបឆន  ំេហយនិយយថ ‘អនកបនេឃញអ�័ប�’ំ?”
43 �ទងនិ់យយថ “មុនេពលមនអ�័ប� ំ គមឺនខញុ ំ។” េហយ “អញ” គឺជ
មន ក ់ ជៃ�ពែដលកំពុងេឆះ ជបេងគ លេភ�ងែដលសថិតេ កនុងៃ�ពែដលេឆះេនះេ
សមយ័ម៉ូេស “អញគឺជអញ។”
44 េហយឥឡូវេនះេយងដឹងថ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំបនមកេ កនុងនម
បិ�ខញុ ំ េហយអនកមនិបនទទួលខញុ ំេទ។” បនទ បម់ក នម�ពះវរបិ��តវែត ក� យជ
�ពះេយសូ៊វ។ �តឹម�តវេហយ។ �ពះនមបិ�គឺ�ពះេយសូ៊វ េ�ពះ�ពះេយសូ៊វបន
និយយដូេចនះ។ “ខញុ ំយកេឈម ះបិ�ខញុ ំ។ ខញុ ំមកកនុងនម�ពះវរបិ�ខញុ ំ េហយអនក
មនិបនទទួលខញុ ំេទ។” បនទ បម់ក នមរបស់�ទងគឺ់�ពះេយសូ៊វ។

េហយក�ពីែយល៉េ �ទងថ់�ពះេយសូ៊វ េ��េ �ទងថ់�ពះេយសូ៊វ
េហយ�ទងពិ់តជ�ពះេយសូ៊វ។ មុនេពលកំេណ តរបស់�ទង ់សូមបែីតពយករបីរសុិទធ
េ េឈម ះរបស់�ទងេ់អម៉ញូែអល ែដលមននយ័ថ “�ពះេ ជមយួេយង។”
បនទ បម់ក “�ពះជមច ស់បនបង� ញេ កនុង�ចឈ់ម េដមបដីកអំេពបបរបស់
ពិភពេ�កេចញ” និង កនុងករេធ�ដូេចនះ �ទងប់ន�បទន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
ដូេចនះ �ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះនម។

េហយនម�តវបន�កេ់ កនុងមនុស�មន ក ់ មនិែមន�ពះវ�ិរ មនិែមនជ
និកយ មនិែមនជ�សនេទ ប៉ុែន�ជមនុស�! �ទងប់នេ�ជសេរ ស�កន់ម
របស់�ទងេ់ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ឥឡូវេនះេយងដឹងថបនទ បម់ក�ទងក់� យជ
កែន�ងថ� យបងគំ�ពះ ជកែន�ងែដលអនកថ� យបងគំ�ទង។់
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45 �ងំពីមុនេពល�ទង�់បសូតមក �ពះនមរបស់�ទង�់តវបនេគេ ថេយសូ៊
វ។ �គឺជេរ ងសំខន�់ស់ ��តវបនផ�ល់ឱយម� យរបស់�ទងេ់�យេទវ�ក�ពី
ែយល៉ ែដលនមរបស់�ទងន់ឹង�តវបនេគេ ថ “�ពះេយសូ៊វ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ”
ថ�ទងជ់អ�ី។
46 េ ទីេនះេយងមន�។ េនះគឺជ� ែតមន កឯ់ង។ គឺស�មប�់ទងែ់តមន កឯ់ង
ជកែន�ងថ� យបងគំែដល�ពះបនេ�ជសេរ ស។ កែន�ងរបស់�ពះ េ�ជសេរ ស។
�ពះបនេ�ជសេរ សេដមបជីួបមនុស� មនិែមនេ កនុង�កមជំនំុ មនិែមនេ កនុង
និកយ មនិែមនេ កនុង�សនេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះ�គីសទ។ េនះគឺជកែន�ង
ែតមយួគតែ់ដល�ពះនឹងជួបមនុស� េហយគត�់ចថ� យបងគំ�ពះជមច ស់ សថិតេ
កនុង�ពះ�គីសទ។ េនះគឺជកែន�ងែតមយួគត។់ មនិថអនកជេមតូឌីស បទីសទ
កតូលិក �បេតស�ង ់អ�ីកេ៏�យែដលអនក�ចមន គឺមនែតមយួប៉ុេ�� ះជកែន�ង
ែដលអនក�ចថ� យបងគំ�ពះ បន�តឹម�តវេនះគឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។

រ ៉មូ ៨:១ បននិយយថ “ដូេចនះឥឡូវេនះគម នករេថក លេទសេទ អស់អនក
ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ មនិេដរ�ម�ចឈ់ម គឺេដរ�ម�ពះវ ិ ញ ណ។”
េនះគឺជដំណឹងល�។
47 េយង�ចខុសគន �មលទធិជំេន ។ េយង�ចខុសពី�ទឹស�ីមនុស�-បេងកត។
អនក�ចេ �ពះវ�ិរេមតូឌីស អនក�តវែតជេមតូឌីស។ បទីសទ បទីសទ
កតូលិក កតូលិកមយួ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេធ�បុណយ�ជមុជទឹកចូលកនុង
�ពះ�គីសទ េហយក� យជសមជិកៃនរបូកយរបស់�ទង ់ គម នេទ ភពខុសគន ។
ជ ជ ំងក�� លៃនភគថស�តវបនែហកេហយអនកមនេសរភីព ពីេ�ពះ
អនកេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ េហយអនកថ� យបងគំ�ពះេ�យវ ិ ញ ណនិងេ កនុង
េសចក�ីពិតេ េពលអនកេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ �ជែផនកររបស់�ពះស�មប់
អនកថ� យបងគំ�ទងេ់ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។
48 ឥឡូវេនះ គម ននិកយ�កមជំនំុ��ចទមទរេរ ងេនះបនេទ គម ននរ�
�ចទមទរបនេទ។ េតអនក�៊នអះ�ងែបប�? េដមបេីធ�េរ ងែបបេនះនឹង
េធ�ជវ ិ ញ ណ�បឆងំនឹង�ពះ�គីសទ េហយ�តវដកខ�ួនេចញពី�ពះ�គីសទ េដមបយីកពី
�ទង។់ អនកមនិ�ចេធ�បនេនះេទ។ �ពះ�គីសទគឺជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះជួប
អនកថ� យបងគំ។
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49 ពួកេគនិយយថ ៃថងេនះ។ ខញុ ំមនមនុស��បបខ់ញុ ំ។ បុរសមន កប់នេ ខញុ ំ
មនិជយូរប៉ុនម នេទ ពីេប ម៉ុនរដ�តិច�ស់។ គតនិ់យយថ “េ�ក �បណ�ំ
េបេឈម ះរបស់អនកមនិមនេ កនុងេស វេ របស់�កមជំនំុរបស់េយងេទ អនកមនិ
�ចេ �ថ នសួគប៌នេទ។” េតអនកធ� បគិ់តអ ច ឹងេទ? េតអនកមនិេជ េរ ងែបបេនះ
េទឬ។ ពួកេគគិតថអនក�តវែតជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំជក�់កម់យួឬអនកមនិ
�ចេ �ថ នសួគប៌នេទ។ េនះខុសេហយ។ េដមបេីជ ករេនះ គឺជេម�បឆងំ
�ពះ�គិស�។ ខញុ ំនិយយដូចេនះ: េបអនកេជ វ ិ ញ ណែបបេនះអនកបតប់ងេ់ហយ។
េនះគឺជស ញ ល�ែដលអនកបតប់ង ់ ពីេ�ពះ�កំពុងយកេ ឆង យពីអ�ីែដល�ពះ
បនេធ�។ �ពះមនិែដល�ក�់ពះនម�ទងេ់ កនុង�កមជំនុំ�មយួេឡយ។ �ទង់
�ក�់េ កនុង�ពះ�ជបុ��របស់�ទង�់ពះ�គីសទេយសូ៊វ េ េពលែដល�ទងន់ិង
�ពះ�ជបុ���ទងប់នក� យជែតមយួ។ េនះគឺជកែន�ងេគរពបូជពិត�បកដ។
គម ន�គឹះេផ�ងេទ ត�តវបន�ក ់គម នថម�េផ�ងេទ ត។

េ េល�ពះ�គីសទ ែដលជថមរងឹ ខញុ ំឈរ
មូល�� នេផ�ងេទ តទងំអស់កំពុងលិចកនុងខ�ច។់

និកយនឹង�តវដួលរលំ េហយ�បជជតិនននឹង�តវបតប់ង ់ ប៉ុែន��ទងនឹ់ង
េ ជេរ ងរហូត។ គម នកែន�ង�េផ�ងេទ តែដលមនុស��ចរក េដមបថី� យបងគំ
�ពះេឡយ �ពះជមច ស់នឹងមនបនទូលមកគតវ់ញិ គម នកែន�ង�េ�កពីេ កនុង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វេទ។ េនះគឺជកែន�ងែតមយួគត ់ ែដលជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល
�ពះបនេ�ជសេរ ស�ក�់ពះនម�ទង ់េហយកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ទងជ់ួបមនុស�
គឺេដមបថី� យបងគំ។ អនកចញ់េហយ េជ អ�ីេផ�ង។

50 សមគ ល់ថ បុណយយូ�ទងំ�បពំីរ�តវបនរក�ទុកេ កែន�ងែតមយួ។ ពួកេគ
មនិែដលមនពិធីជបេ់ល ងមយួេ ទីេនះស�មបេ់មតូឌីសេទ េហយមយួេទ តេ
ទីេនះស�មបព់ួកបទីសទ មន កេ់ ទីេនះស�មបេ់�បសប៊េីធេរ ន មន កេ់ទ ត
េ ទីេនះស�មបក់តូលិក និងមយួស�មប�់បេតស�ង។់ ពិធីបុណយទងំ�បពីំរ
�តវបនរក�ទុក កែន�ងដែដល។

51 �ជ�បេភទដ�៏សស់�� តេ ទីេនះ។ េយងេទបែតឆ�ងកតស់មយ័កល
�កមជំនំុទងំ�បពីំរ នឹងបង� ញថ�ពះរក�សមយ័កល�កមជំនំុទងំ�បពីំរេ កនុង
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�ពះបនទូល ស�មបយុ់គសមយ័�កមជំនំុនីមយួៗបនបេងកតែផនកមយួៃន�ពះបនទូល
និងេ េពល�ែដលពួកេគផលិត�េហយពួកេគបនេឃញពន�ឺ។

ដូចមនុស�ែដលបនរកេឃញដំបូងេដមបេីធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ េតពួកេគបនេធ�អ�ីខ�ះ? ពួកេគបនបេងកតនិកយមយួេចញពី�
េហយ�បន�� បេ់ ទីេនះ។ បនទ បម់ក�ពះបនេធ�ករេ រកអនកេផ�ង។ �ទង់
នឹងមនិេ ជបនឹ់ងេគលជំេន មយួនិងជំេន និយម។ �ទងគ់ម នអ�ី�តវេធ�ជមយួ
�េទ។ គម នអ�ីែដលវេង�ងអំពី�ពះេឡយ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺបរសុិទធ មនិមន
�យឡំ។ �ពះ�គីសទគឺជកែន�ងថ� យបងគំក�� លរបស់�ពះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។
52 បុណយទងំ�បពំីរ�តវែតរក�ទុកេ កែន�ងែតមយួ។ អនកមនិ�ចរក�ទុក
ពិធីជបេ់ល ងេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�ពួកេគ�បពីំរ កែន�ង…បុណយទងំ�បពីំរ
�បចឆំន �ំតវែតរក�ទុកេ កែន�ងែតមយួ។ ដូេចនះ សមយ័កល�កមជំនុំទងំ�បពីំរ
�តវែតមកពីកែន�ងែតមយួេនះ គឺ�ពះ�គីសទមនបនទូលទងំអស់កនុងសមយ័កល
�កមជំនំុទងំ�បពីំរ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។ �បេភទ ៃនសមយ័កល�កមជំនុំទងំ
�បពីំរ ប៉ុែន�ពួកេគបនបេងកតនិកយេចញពី�។
53 ឥឡូវសូម�កេឡកេមល�បេភទមយួេទ តេ េពលេយងេ ជមយួគន  េនះ
�បេភទៃនបុណយរលំង ែដលបនបង� ញពី�ពះេយសូ៊វ។ េយងកតស់មគ ល់េ
ទីេនះតង� យឈម េ�យករ�� ប។់ ករថ� យឈមគឺជកែន�ងបនបង� ញពី
�ពះ�គីសទ។ េតនិកយ�ចហូរឈមបនេទ? េតអនក�ចគិតអំពីករហូរឈម
�កមជំនំុករហូរឈម�មនិកយ? �បកដ�ស់មនិែមនេទ។ �បនយក
ឈម េដមបហូីរឈមពីជីវតិ។ េហយ ជីវតិ េ ទីេនះ�ពះេយសូ៊វយងមកេ�យ
កូនេច ម។ កូនេច មគឺជតំ�ងឱយ�ពះ�គីសទ េហយបនបង� ញពី�ពះ�គីសទ
ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ “កូនេច មៃន�ពះ” ែដលយ៉ូ�នបនែណន ំ “ែដល�តវយក
អំេពបបរបស់ពិភពេ�កេចញ។” េយងរកេឃញ�ពះេយសូ៊វចូលមកកនុងទិដ�ភព
េ ទីេនះកនុងនិកខមនំជំពូកទី ១២។
54 សូមកតស់មគ ល់ �គឺជកែន�ងែតមយួគតែ់ដលមនុស��� បម់និ�ច�យលុក
បន។ េពលក�ី�� បេ់ហ បនឹង�យលុកទឹកដី �តវែតមនកែន�ងជក�់ក់
ទងំអស់ពីេ�កមេនះបន�� ប។់ កែន�ងែតមយួប៉ុេ�� ះ! ឥឡូវេនះ �មនិ
មននយ័ថ�ជផទះមយួេទ។ ប៉ុែន�មនកែន�ងមយួ ែដលជកែន�ងែដលកូនេច ម
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�តវបនសម� ប។់ កែន�ងែដលឈមរបស់កូនេច ម គឺេទវ��� បម់និ�ច�យ
បនេទ េ�ពះ�ជកែន�ងែតមយួែដល�ពះជមច ស់�កន់មរបស់�ទង។់ េហយ
កូនេច មេនះមនេឈម ះ េ េដមដំបូង ជកូនេច ម។ សូមកតស់មគ ល់ �គឺជ
កែន�ងែតមយួែដល�មនិ�ច�យលុកបន។

55 េហយឥឡូវេនះគឺដូចគន េ ៃថងេនះ។ មនកែន�ងែតមយួគតែ់ដលខងវ ិ ញ ណ
េសចក�ី�� បម់និ�ច�យលុក បនេនះគឺជ�ពះបនទូល។ េសចក�ី�� បម់និ�ចេធ�
ឱយបះ៉ពល់ដល់�ពះបនទូលេឡយ េ�ពះ�ជ�ពះបនទូលដរ៏ស់របស់�ពះ។

ប៉ុែន�េ េពលែដលអនក�កេ់គលជំេន ជមយួ� �ពះបនទូលនឹងេចញមក
េ�យខ�ួនឯង។ �នឹង�ចេ់�យែឡកដូចជទឹកនិងេ�បង។ អនកមនិ�ច�យ
�ជមយួគន បនេទ។ ដូេចនះ អនកេឃញេទ ថេ េពលែដល�សនបន
ចូលមកកនុងនិកយ ពួកេគនឹងេធ��មេគលជំេន  េហយ�ពះបនទូលបន�� ប់
េហយបន�ជមយួនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តនិង បេងកន�បែនថមេទ ត។ េ�ជសេរ ស
យកសនទុះ ដូចែដល�េចញពីករ�ងសំ�ត ករ�បជ់បរសុិទធ ករេធ�បុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយចូលេ កនុង�គបធ់ ញជតិ! េតអនកេឃញ
ផ�ូវែដល�ពះជមច ស់បន�គងេទ? នយំក�ពះនម�ទង ់ �គបេ់ពលេវ� ចុះេ�កម
�មរេប បដូចគន  ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។

សូមកតស់មគ ល់ �មនិ�ច�� បប់នេទ។ �ពះបនទូលៃនជីវតិមនិ�ច�� ប់
បនេទ។

56 កតស់មគ ល់ពីភពល�ឥតេខច ះ ឥឡូវេនះ។ េទវ��� បម់និ�តវបន�មឃត់
មនិឱយ�យមនុស�ប ញ ដអ៏�ច រយរបស់េអហ�ុបីេឡយ។ �មនិ�តវបន�មឃត់
មនិឱយ�យលុកទឹកដីដពិ៏សិដ� អគរដអ៏�ច រយរបស់ផេ�៉នេឡយ។ ឬបូជចរយ
ៃន�សកេនះ េទវ�មនិ�តវបន�មឃតម់និឱយេធ�ករ�យលុកេទ។ ��ច
�យ�ប�រអគរ�មយួ នរ�មន កក់ប៏ន ប៉ុែន��មនិ�ច�យ�ប�រកែន�ង
ែដលកូនេច មេ ។

េសចក�ី�� បម់និ�ចេកតមនេឡងេ កែន�ងែដល�ពះជមច ស់�បទនេនះ
េឡយ គឺេ កនុងកូនេច ម។
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57 សូមកតស់មគ ល់ មនិែមនសូមបែីត…�ទង�់មឃតម់និឱយ�យ�ប�រ
អុី��ែអលឬបូជចរយេហេ�ពរេនះេទ េហយ ឬនិកយ�មយួរបស់ពួកេគ។
ទងំអស់�តវែតចូលកែន�ងែដល�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សែដលផ�ល់ឱយ ឬេសចក�ី
�� បប់នេកតេឡង។
58 �កមជំនុំ មនិថអនកេ ឯ� អនកជកមមសិទធិអ�ីេទ ស�មបខ់ញុ ំ�គម នភព
ខុសគន េឡយ។ ប៉ុែន� មនេរ ងមយួែដលអនក�តវដឹង អនក�តវែតចូលកនុង�ពះ�គីសទឬ
អនក�� ប។់ អនកមនិ�ចរស់េ េ�ក�ទងប់នេទ។ �កមជំនំុរបស់អនក�បែហលជ
មនិអីេទ ដូចជ�គរមយួ ករ�បកបរបស់អនក�បែហលជមនិអីេទ ដូចជ
មនុស�។ ប៉ុែន�េ េពលអនកបដិេសធរបូកយ �ពះេ�ហិត �ពះបនទូលរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ អនកគឺ�� បេ់ នទីែដលអនកេធ��។ �ជកែន�ងេគរពបូជែដល
�ពះបនេ�ជសេរ ស។ មននមរបស់�ទង ់ េ �តងេ់នះ។ មនកែន�ងែដល�ទង់
េ�ជសេរ ស�ក�់ពះនម�ទង ់ មនិែមនេ កនុង�កមជំនំុេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះ�ជបុ��
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
59 សូមកតស់មគ ល់ សុវតថិភពមនែតេ កនុងកែន�ងៃនករេ�ជសេរ សរបស់�ទង់
េ កនុងកូនេច មរបស់�ទង ់េហយកនុងនមកូនេច ម។
60 សូមកតស់មគ ល់ ថ�គឺជកូនេច ម “េឈម ល” មនិែមនគតេ់ទ មនិែមនជ
នងេទ។ មនិែមន�ពះវ�ិរេទ នង ប៉ុែន� នមរបស់�ទង ់ មនិែមនេឈម ះរបស់
នងេទ។ េត�ទងនឹ់ងជួបមនុស�េ ឯ� ែដលមនិែមនេ កនុងេឈម ះរបស់នង
េទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះនម�ទង ់គឺ�ទង ់ជកូនេច ម!
61 ឥឡូវេនះេយងនិយយថ “�កមជំនំុ ែដលជ�ពះវ�ិរដធ៏ំ និងមនអំ�ច
នងបនេធ�ដូចេនះេហយនងបនេធ��ដូចេនះ។ នងបនថ�ឹងពយះុ។ េយងបន
េរ សចូល ចំនួន�បជជន។ េយងពូែកខងេលខ។ េយងជ�កមជំនុំដខ៏� ងំក� ។ នង
គឺេរ ងដអ៏�ច រយមយួ។”

ប៉ុែន��ពះមនិែដលនិយយអ�ីអំពីនងេទ។ �ទងប់ននិយយថ “�ទង។់” “�ទង”់
គឺជកែន�ង�បជំុ កូនេច ម មនិែមនជ�កមជំនុំេទ។ មនិែមនេឈម ះរបស់នងេទ
ប៉ុែន�ជរបស់�ទង។់ �ទងម់និ�កេ់ឈម ះនងេ កែន�ង�េទ។ �ទង�់កេ់ឈម ះ
របស់�ទងេ់ កនុង “�ទង”់!
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េនះេហយជមូលេហតុែដល “អ�ីែដលេយង�តវេធ� ឬពកយសំដីឬករ�ប�ពឹត�
េយង�តវែតេធ�ទងំអស់កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” េបេយងអធិ�� ន េយង
�តវអធិ�� នកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ េបេយងសំុញត�ិ េយង�តវែតសំុកនុងនម
�ពះេយសូ៊វ។ េបេយងេដរ េយងេដរកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ េបេយងនិយយ
េយងនិយយកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ េបេយងេធ�បុណយ�ជមុជទឹក េយង�តវែត
េធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដបតិ “អ�ីទងំអស់ែដលេយង
េធ� េ�យពកយសម�ឬីទេង�សូមេធ�កនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
62 មតិ�មន កប់ននិយយមកខញុ ំម�ង េ�យពិភក�អំពីេរ ងេនះ គតនិ់យយ
ថ “បង�បស �បណ� ំ �បពនធខញុ ំ ខញុ ំមនិ…” គតនិ់យយថ “នង េឈម ះ
នងគឺអេ ច ះនិងអេ ច ះ។” គតជ់អនកដឹកន ំ �បែហលជកំពុងអងគុយេ ទីេនះ
ឥឡូវេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “�បពនធរបស់ខញុ ំ” នងនិយយថ “នង
មនេឈម ះខញុ ំ។” ខញុ ំ�គនែ់តនិយយថចូនេ�ពះ�មនិែមនជចូនេទ។ គតប់ន
និយយថ “ឥឡូវេនះ នងមនិចបំចេ់�កកពីដំេណកជេរ ង�ល់�ពឹកេទ
ដុសខតេ់ហយនិយយថ ‘ឥឡូវខញុ ំជូតកំ�លឥដ�កនុងនមចូន េហយខញុ ំ�ង
សំ�តចនេ កនុងេឈម ះចូន េហយខញុ ំេដរសំេល កបំពកក់នុងេឈម ះ ចូន។’” គត់
និយយថ “ខញុ ំមនិគិតថអនក�តវេ េឈម ះអ�ីទងំអស់។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេជ ថអនកេធ�បន។” �តវេហយ។
េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ េហតុអ�ី? នងមនិចបំចនិ់យយ�េទ។

អ�ី�គបយ៉់ងនងេធ�គឺេ កនុងេឈម ះចូន េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ។”
63 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�អនកមនិែដលេដរ�មផ�ូវេហយទទួលនង េហយ
និយយថ ‘បនេហយ ចូន។’ នង�តវែតក� យជមុនដំបូង េ�យពិធីមយួ
ពិធីេរ ប�ពហ៍ពិពហ៍ ‘ចូន។’ �បសិនេបនងមនិេធ�ដូេចនះេទ អនកកំពុងរស់េ
ផិតកបត។់ េហយ�បសិនេបអនកេធ�ពិធី�ជមុជទឹក�មវធីិេផ�ងេទ តប៉ុែន�េ�កពីកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទេនះគឺពិធីបុណយ�ជមុជទឹកផិតកបត ់ ែដលមនិមនេ កនុង
�ពះគមពរីេទ។”

បនទ បម់ក “អ�ីែដលអនកេធ�េ�យពកយសំដីនិងទេង� ចូរេធ�ទងំអស់កនុងនម
របស់�ពះេយសូ៊វ។” បនទ បព់ីេនះ េតអនកេធ�អ�ី! ប៉ុែន�ដំបូង អនកបនក� យេ កនុង
�ពះនម�ទង។់
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64 មន ស�ីល�ៗជេ�ចនេ កនុង�គរេនះេ យបេ់នះ ស�ីល� េ�ម ះ�តង ់ ប៉ុែន�
មនេ�ក�សី វេីល ម �បណ�មំន ក។់ នងគឺជអនកេ ផទះជមយួខញុ ំ។ នងគឺជ
មន កែ់ដលជ�បពនធរបស់ខញុ ំ។
65 មនមនុស�ល�េ កនុងពិភពេ�ក �កមជំនុំល� ប៉ុែន�មនមយួគឺេ�ក�សី
េយសូ៊�គឹស�េនះេហយជអ�ីែដល�ទងយ់ងមក។េនះេហយជកែន�ងរបស់�ទង់
�ក�់ពះនម។ មនកែន�ងថ� យបងគំរបស់�ទង ់គឺេ កនុងនងនិងនងែតមន កឯ់ង។
េនះ គឺជករពិត។ អូ បទ បទ។ េយងរកេឃញថ�ជករពិត។
66 ឥឡូវេនះ េនះេហយជមូលេហតុ ែដលេយង “អ�ីែដលេយងេធ�េ�យ
ពកយសំដីឬ�មទេង� េយងេធ��េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”

“គម នេឈម ះេផ�ងេទ តែដល�តវបនផ�ល់ឱយេ េ�កម�ថ នសួគស៌�មប់
ករសេ ងគ ះេទ ប៉ុ នពះគឺនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” កិចចករជំពូកទី២ និយយថ
“�តវេហយអនក�គ ល់…” “គម ននមេផ�ងេទ ត�តវបនផ�ល់ឱយេ េ�កមេមឃែដល
មនុស�មន ក�់តវែតបនសេ ងគ ះ មនែតេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទប៉ុេ�� ះ។”
�ែមន៉។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងទទួលបន។ �ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ល់…

�ថ នសួគខ៌ពស់បំផុត�តវបនេគ�កន់ម�ទង ់“�គ�រទងំអស់េ �ថ នសួគ៌
មននម�ពះេយសូ៊វ” �ពះគមពរីបននិយយថ “េហយ�គ�រទងំអស់េ េល
ែផនដីមននម�ពះេយសូ៊វ។” ដូេចនះេនះគឺជេឈម ះែដល�ពះបនេ�ជសេរ សនិង
កែន�ងែដល�ទង�់កេ់ឈម ះេនះ។ េនះគឺជកែន�ងរបស់�ទងថ់� យបងគំ គឺេ កនុង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេដមបកី� យជដូេចនះ គម នកែន�ងេផ�ងេទ ត
េទេដមបថី� យបងគំមនែតេ កនុង�ទង។់
67 “គម នេឈម ះ�េផ�ងេ េ�កមេមឃែដលបន�បទនដល់មនុស�េទ ែដល
ពួកេគ�តវែតបនសេ ងគ ះ។” �ទងគឺ់ជ�ពះៃនករេ�បសេ�ះ។ �ពះមន�ពះនម
ថេយហូ�៉—ជីេរ េយហូ�៉—�៉�� ។ �ពះេយហូ�៉—ជីេរ “�ពះអមច ស់អភយ័េទស
ចំេពះអំេពបបទងំអស់របស់អនក។” �ពះេយហូ�៉-�៉�� “�ពះអមច ស់េ�បស
អនក�ល់គន េ�យជពជំីងឺ។” �ទងម់នងរជេ�ចន។ ប៉ុែន��ទងម់នេឈម ះែតមយួ
ៃនករេ�បសេ�ះ ែដលជកមមសិទធិរបស់ពូជមនុស� េហយេនះគឺជេឈម ះ
“�ពះេយសូ៊វ។” េនះេហយជេឈម ះរបស់�ទង ់ �ទងប់នេ�ជសេរ ស�ក។់ េត�ទង់
�ក�់េ ឯ�? �ទង�់ក�់េ កនុង�ពះ�គីសទ។
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68 េឈម ះ�កមជំនុំ េឈម ះេគលទធិ ងរទងំអស់េផ�ងេទ ត គឺ�� បេ់បទុកចិត�
ពួកេគ។ អនកេជ េល�ពះវ�ិរេមតូឌីស េដមបនីអំនកេ �ថ នសួគ ៌ អនកបនវេង�ង
េហយ។ េបអនកកំពុងេជ ជកេ់ល ែពនទីកុស� ែដលជ�ពះវ�ិរេពនទីកុស�េដមប ី
នអំនកេ �នសួគ ៌ អនកបនបតប់ង។់ និងបទីសទ លូេធេរ ន េ�បសប៊េីធេរ ន
កតូលិក �ពះវ�ិរេផ�ងេទ ត អនកេជ ជកេ់លេឈម ះរបស់ពួកេគ ចំណងេជងរបស់
ពួកេគ ឬេគលជំេន របស់ពួកេគ អនកបតប់ងេ់ហយ។

េ�យ�រែតអនកមនិ�ចថ� យបងគំទល់ែតអនកចូលមកកែន�ងដំបូងៃន
ករេគរពបូជ។ �ែមន៉។ េនះគឺជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះជួបអនកថ� យបងគំ
�ទង ់ គឺជកែន�ងែដល�ទងេ់�ជសេរ ស�ក�់ពះនម�ទង។់ អនកេផ�ងេទ តទងំអស់
អនកេជ ជកេ់លពួកេគ អនកនឹង�� ប។់ គតផ់ងែដរ…
69 �សេមលមយួេទ តរបស់�ពះេយសូ៊វេ ទីេនះ ខញុ ំ�តវបនកតស់មគ ល់ គឺកនុង
បទគមពរី។ ដូចគន េនះផងែដរ �ទង—់�ទងប់នទយទុកជមុនេ ទីេនះថ “�ទង់
�តវែតគម ន�� ក�ន ម។” កែន�ងែដល�ទង�់កេ់ឈម ះរបស់�ទង ់កូនេច មេនះ�តវែត
គម ន�� ក�ន ម។

ឥឡូវេនះ េតនិកយឬ�បពន័ធអ�ីែដលអនក�ចភជ ប�់េ  �កមជំនុំអ�ី �ពះវ�ិរ
កតូលិក �បេតស�ង ់ យូ� េត�ជអ�ី? �បពន័ធអ�ី និកយអ�ី េតអនក�ចភជ ប�់េ
“គម ន�� ក�ន មេល�បន”? �ទងំអស់បដិេសធ េហយបដិេសធេទ ត!

ប៉ុែន�មនកែន�ងមយួ! �េលលូយ៉! កែន�ងេនះសថិតេ កនុង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ ទីេនះគម ន�� ក�ន មេល�ទងេ់ទ។ គម នកំហុសេ កនុង
�ទងេ់ទ។

អនកមនិ�ចខទ ស់បនេទ។ មនុស�ទងំអស់េនះែដលពយយមេធ�ដូេចនះ
និយយថ�ពះវ�ិរពួកេគគឺគម នកំហុសេហយអ�ីៗទងំអស់េនះ។ �កខ�ក ់ អនក
បំែបកពកយ �ស�ញ់ �សន�� បព់កក់�� ល េ ឌីេស េគលលទធិ ប៉ុែន�
�មនិែមនជករពិតេទ។ ប៉ុែន�សូមបែីតពី�ត ់ស�តវរបស់�ទងផ់ទ ល់ បននិយយ
ថ “ខញុ ំមនិ�ចរកេឃញកំហុសេ កនុង�ទងេ់ទ។” ស�តវផទ ល់របស់�ទងប់នែថ�ង
ទីបនទ ល់ថគម នកំហុសេ កនុង�ទងេ់ឡយ។ អនកមនិ�ច�កប់ប�មយួេល
�ទងប់នេទ។
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70 �ពះអងគមន�ពះបនទូលេ បូជចរយេ សមយ័របស់�ពះអងគថ “េតអនក�
�ចេចទ�បកនប់នថខញុ ំ�ប�ពឹត�អំេពបប? េតអនក��ចបង� ញខញុ ំថខញុ ំជ
មនុស�មនបប?”

សូម�បបខ់ញុ ំអំពី�ពះវ�ិរមយួែដល�ចនិយយថពួកេគមនិែដលេធ�អ�ីខុស
េឡយ។ និយយឱយ�តងេ់  េសទរែត មនិមនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ ប៉ុែន�
អ�ីែដល�តវបនេគសម� បេ់ហយ បនេធ�អ�ី�គបយ៉់ងេ េល�បតិទិនែដល�តវ
េធ�។ បនទ បម់កេ ែតេ ពួកេគ…មនិែមនជកែន�ង�បជំុរបស់�ពះជមច ស់េ កនុង
�សន�មយួឬនិកយ�េឡយ។
71 មតិ�ភក�ិេអយ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឱយខូច�រមមណ៍េទ ប៉ុែន�ខញុ ំទទួលខុស�តវេល�រ
េហយ �រេនះគឺ “េចញពីភពរេញ៉រៃញ៉េនះ!” េហយ�បសិនេបខញុ ំសំុឱយអនកេចញ
មកេ�ក េតខញុ ំនឹងនអំនកេ �? េតខញុ ំនឹងនអំនកេ េ�ងឧេបសថ �បណ�?ំ
�មនកំហុសេ�ចនដូច�កមជំនំុដៃ៏ទេទ តែដរ។

ប៉ុែន�មនកែន�ងមយួែដលខញុ ំ�ចនអំនកេ  កែន�ងែដលអនកមនសុវតថិភព
និងករពរពីករ�� ប ់ េនះគឺេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជកែន�ងថ� យបងគំជរបស់
�ពះ។ េនះគឺជកែន�ងែដលខញុ ំែណនអំនក េ យបេ់នះ ជកែន�ងែដល�ពះ�ក់
�ពះនម�ទង។់ កែន�ងែដល�ទងស់នយថ�ទងនឹ់ងជួបមនុស��គបរ់បូែដលចូល
មកេ ទីេនះ �ទងនឹ់ងថ� យបងគំជមយួគតេ់ហយជបេ់ល ងជមយួគត ់ េនះគឺ
េ កនុង�ពះ�គីសទ។ មនិេ កនុង�ពះវ�ិរ មនិេ េ�ងឧេបសថ។

ប៉ុែន�េ កនុង�ពះ�គីសទ �ទងគឺ់ជេ�ងឧេបសថរបស់�ពះ។ �ទងគឺ់ជកែន�ង
ែដល�ពះជមច ស់�ទងប់នយងចូលមកកនុង�ទង ់ េហយគងេ់ កនុង�ទង។់ “េនះ
គឺជ�ពះ�ជបុ��ជទី�ស�ញ់របស់អញ អញេពញចិត�នឹងរស់េ ជមយួ។”
មនកែន�ង�ត�ល ែដល�ពះជមច ស់�ទងន់យំក�ពះនមរបស់�ទងម់ក�កេ់ល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដូេចនះ នម�ទង�់តវបន�កេ់ កនុងបុរសមន ក ់ �ពះ�ជបុ��
របស់�ទង ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល�ទងប់នតមកល់េ កនុងេ�ងឧេបសថ�ទង់
ផទ ល់ េហយេ កនុងេ�ងឧេបសថេនះ។

កែន�ង ែដលជ�បេភទទី�កងេយរ�ូឡឹមចស់ បុណយចស់ �ពះវ�ិរចស់
គឺជ�បេភទមយួ េ េពលែដលែផ�ងហុយចូល ៃថងែដលទូកធំចូលកនុងសនធិស ញ
េហយបនេ�ះ��យ េហយសំេឡងៃន�ពះបនឮពី�។
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�ពះសូរេស ងរបស់�ពះជមច ស់�ទងប់ន�ឺេឡង េ�យចូលមកកនុងេ�ង
ឧេបសថ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល (ធមមជតិ) ចស់ គឺជ�បេភទនិង�សេមលៃន
ថមី។ េហយេ េពលែដល�ទងយ់ងចូលេ កនុង�ពះ�គីសទ �ទងម់នបនទូលថ “េនះ
គឺជបុ��ជទី�ស�ញ់របស់អញ អនកែដលអញេពញចិត�នឹងរស់េ ។ េហយ
អញនឹងេ�ជសេរ សកែន�ងែដលអញនឹង�កេ់ឈម ះអញ េហយកែន�ងែដលអញ
នឹងជួបមនុស� និងកែន�ងែដលអញ�តវបនថ� យបងគំ។” �ពះបនេ�ជសេរ សកែន�ង
មនិែមនេ កនុងនិកយ�សនេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ហនឹង េហយ។
72 �ទងក់�៏តវែត “គម នកំហុស” ដូចខញុ ំបននិយយែដរ។ គម ននិកយ��ច
ទមទរ។ េបពួកេគេធ� ពួកេគគឺជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�។
73 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញេ ទីេនះកតស់មគ ល់�សេមលរបស់�ទងម់�ងេទ ត។
កូន—េច មគឺ�តវ �តវរក�ឱយបន។ ឥឡូវេនះ េនះ�តវបនរកេឃញេ កនុង
និកខមនំ១២ �បសិនេបអនកកំពុងកតស់មគ ល់� និកខមនំ ១២:៣ដល់ ៦។ កូនេច ម
�តវរក�ទុករហូតដល់បនួៃថង េដមប�ីកលបង េមលថេត�សមនឹងេ បូជែដរ
ឬេទ។ �តវែតយក ពិនិតយេឡងវញិ េហយេលសពីបនួៃថងេដមបេីមលថេតមន�ន ម
ជេំ េល� េមលថមនឬអតនូ់វជំងឺ�មយួេ កនុង� សូមេមលថេតមនអ�ី
ខុសជមយួកូនេច ម។ ��តវែត �តវរក�ទុកបនួៃថង។
74 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ អនកខ�ះ�បែហលជបនគិតេហយថ សម� បេ់
ៃថងទីដបប់នួ។ ប៉ុែន� អនកចេំទ ពួកេគបនយកកូនេច មមកៃថងទីដបៃ់នែខ េហយ
សម� ប�់េ ៃថងទីដបប់នួៃនែខ សូមេមល ែដល�តវបនរក�ទុកអស់រយៈេពល
បនួៃថង។
75 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ ែដលជកូនេច ម េឈម ះរបស់�ពះបនចូលេ កនុង
�កងេយរ�ូឡិម េហយមនិបនេចញមកវញិេ�ះ រហូតដល់បនទ បពី់ករសុគត
ករប ចុ ះ និងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ �ទងគឺ់បនសថិតេ េ�កមកររះិគន់
អស់រយៈេពល៤ៃថង៤យប។់ ល�ឥតេខច ះប៉ុ�� កូនេច ម�តវបន�យប ចូ ល ទុក
រយៈេពលបនួៃថង។ េនះេហយជេពលែដលពី�តនិ់យយថ “ខញុ ំរកមនិេឃញ
កំហុសេ កនុង�ទងេ់ឡយ។”
76 �សេមលមយួេទ តរបស់�ទង ់ គម នឆ�ឹង�មយួ�ច�តវបកេ់ កនុង�ទង់
បនេឡយ ល�ឥតេខច ះ េ េពលែដលពួកេគមនិ�ច។ េ កនុងករសំ�ប់
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តង� យ ពួកេគមនិ�ច បំបកឆ់�ឹង។ �បសិនេប�បក ់ ��តវបនបដិេសធ។
េហយពួកេគមនញញួរេដមបបីំែបកឆ�ឹងេ កនុងេជងរបស់�ពះ�គីសទ េ េពលពួកេគ
និយយថ “�ទងប់ន�� បេ់ហយ។” ពួកេគបនចកទ់ម�ុះ�ទងេ់ហយេឃញឈម
និងទឹក។
77 សូមកតស់មគ ល់េរ ងអ�ច រយមយួេទ តេ ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងមនិរលំង�េទ េ�ពះ
�ទង�់តវបនតំ�ងេ កនុងដង� យ ែដលជតង� យ��រ។

ខញុ ំចងចេំពលមយួែដលពួកេគមន��េរ នមយួ េ កនុង�ពះគមពរីែដល
េ ថ��របស់េ�� េហយ�ពិតជ��មយួ។ េហយេយងែស�ងយល់
ពី�ៃថងមយួេអលីយ៉បនេឡងេ ��េនះ េហយពួកេគនិយយថ “េយង…”
ពួកេគបនអធិ�� នឱយគតច់កេចញ េ�យនិយយថ “េ េពលអនកេ ទីេនះ អ�ី
ៗគឺ�តងេ់ពក។” ដូេចនះពួកេគចងឱ់យគតរ់តេ់គចខ�ួន។

េហយពួកេគបនេចញេ ទទួល��រេពល�ង ចជមយួគត។់ និង�កម
បូជចរយបនេចញេ េ�ក ឬេ�� េដមបយីកសែណ� កខ�ះ េដមបេីធ���រ
េពល�ង ចឱយគត។់ េហយេ េពលែដលពួកេគបនេធ� ពួកេគបន�បមូល�វធំ
មយួចំនួនពីពួកេគ េហយេ េពលែដលពួកេគ�តលបម់កវញិ �គឺជសត��ម តៃ�ព
ែដលមនជតិពុល េហយពួកេគេបះ�ចូលកនុងឆន ងំ។ េហយឆន ងំចបេ់ផ�មពុះ
េហយពួកេគ មននរ�មន ក ់ បននិយយថ “ែមនេហយ មនអ�ី�� បេ់ កនុង
ឆន ងំ។ ឥឡូវេនះេយងមនិ�ចសូមបែីតញុំបន។”

េហយេអលីយ៉បននិយយថ “សូមយក��រមយួក� បតូ់ចមកេ�យខញុ ំ។”
េហយគតប់នយកេម បន�ិចេបះចូលេ កនុងឆន ងំ េហយនិយយថ “ញុំេ ។
ឆន ងំ�តវបនបន�បេហយ។”
78 ករថ� យតង� យ��រគឺជ�ពះ�គីសទ។ ប៊រឺនីមយួៗ�តវែតកំណតដូ់ចគន
េហយ�ល់��រតិចតួច�តវមនភពដូចគន ស�មបក់រផ�ល់ជូន។ បង� ញថ
�ទងគឺ់ជអនកពយបល។ �ទងជំ់នួស េហយយកក�ី�� បេ់ ឆង យ េហយ�កជី់វតិ
េ�យចបបទ់ងំពីរ។ �េលលូយ៉! កែន�ងែដល�� បគឺ់ កែន�ងមយួ េ េពល
�ពះ�គីសទយងមកជីវតិកចូ៏លមកកនុង។ �ទងក់ដូ៏ចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។ េហយកែន�ងែដលមនេសចក�ី�� ប ់ ទីេនះបនក� យជជីវតិ
ពីេ�ពះ�ពះ�គីសទ�តវបននយំកមកថ� យជតង� យ��រ។
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79 អ�ីែដលជេមេរ នដអ៏�ច រយែដលេរ ងទងំេនះនឹងមន�បសិនេបេយង
ចំ�យេពលេវ�េ បំែបកពួកេគេចញ! សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ គម នពកយ
ថ�សេមល�មយួប�ជយ័េឡយ។ គម នពកយ�មយួែដលប�ជយ័ ពី
�សេមល។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបន�យប ចូ លយ៉ងល�ឥតេខច ះ។

�ទងគឺ់ជកែន�ងេគរពបូជ ែដល�ពះបនេ�ជសេរ សេហយនមរបស់�ពះ�តវ
បនផ�ល់ឱយ�ទង។់ �ទងគឺ់ជកែន�ងេគរពបូជរបស់�ពះ េហយនមរបស់�ពះ�តវ
បនផ�ល់ដល់�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ�ទងគឺ់ជនមរបស់�ពះ។
�ទងគឺ់ទងំពីរ �ពះបនទូលរបស់�ពះនិងនមរបស់�ពះ។ “�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលែដល
បេងកតជ�ចឈ់ម។” �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ជកូនេច មរបស់�ពះ ជ
នមរបស់�ពះ និងជ�ពះ។ េនះេហយគឺជអ�ី ែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស និងជ
កែន�ងថ� យបងគំែតមយួគតច់ំេពះ�ពះ។
80 េហយ�ពះបដិេសធកែន�ងេផ�ងេទ តេ�កពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ អនកមនិ�ច
ថ� យបងគំ�ទង�់គបទី់កែន�ង។ �ទងប់ននិយយថ “ឥត�បេយជនេ៍ទពួកេគ
ថ� យបងគំខញុ ំ បេ�ង នអំពីេគលលទធិនូវប ញ ត�ិរបស់មនុស�។” ៃថងេនះេយងមន
េគលជំេន  និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង ែដលបេ�ង នេនះគឺជផ�ូវនិង េនះគឺជផ�ូវ។

េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំជផ�ូវ ជេសចក�ីពិត និងជជីវតិ េហយ
មនុស�មនិ�ចមករក�ពះបនេលកែលងែត�មខញុ ំ។” និយយមយង៉េទ ត “ខញុ ំជ
ទ� រៃនេ�កលេច ម។ គម នេចរេទ។” �ទងគ់ឺជផ�ូវែតមយួគត។់ �ទងគឺ់ទ� រ។ �ទង់
គឺជផ�ូវ េសចក�ីពិត ជីវតិ គឺជអ�ីៗែដលមន �ចកែតមយួគត ់ �ចកចូលកែន�ង
ែតមយួគតក់រេគរពបូជ នមែតមយួគត។់

អ�ីៗទងំអស់គឺជបនឹ់ង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ គមពរីស ញ ចស់ទងំអស់�តវ
បនចងភជ ប�់ទង។់ គមពរីស ញ ថមីបនចងភជ បនឹ់ង�ទង។់ េហយ�កមជំនំុសព�ៃថង
េនះ�តវបនផ�រភជ បជ់មយួនឹង�ទងេ់�យ�ពះបនទូលៃនប ញត�ិ�ទង។់ គម ន
កែន�ងេផ�ងេទ តឬេឈម ះេផ�ងេទ ត ឬកែន�ង�ែដល�ពះធ� បស់នយថនឹងជួប
មនុស�មន ក ់មនែតេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទប៉ុេ�� ះ ែដលជកែន�ងថ� យបងគំែដល
�ទងប់នេ�ជសេរ ស។
81 សូមកតស់មគ ល់ថ �ពះបនសនយថនឹងជួបអនកថ� យបងគំរបស់�ទងក់ែន�ង
ែតមយួគត ់ េហយេនះគឺជជេ�មសរបស់�ទងផ់ទ ល់ មនិែមនជជំេរ សរបស់េយង
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មនិែមនករគិតរបស់េយងេទ ប៉ុែន��មករគិតរបស់�ទង ់ ករេ�ជសេរ សរបស់
�ទង។់ េហយ�នឹងក� យជកែន�ងែដល�ទង�់កេ់ឈម ះរបស់�ទង ់ កែន�ងែដល
�ទងប់នេ�ជសេរ ស។ ដូេចនះេយងែស�ងយល់ថេយងរកេឃញ េឈម ះរបស់�ទង ់គឺ
អ�ីែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស េ�យករេ�ជសេរ សរបស់�ទងផ់ទ ល់។
82 ឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញកែន�ងែដល�ទង�់ក�់ពះនមរបស់�ទង ់ គឺ
េ កនុងេនះ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ េហយគម នកែន�ង�េផ�ងេទ ត ឬគម នេឈម ះ
េផ�ង េតអនកេពញចិត�ករេនះេទ? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនុំនិយយថ “�
ែមន៉។”—េអដ។] ឥឡូវេនះ េរ ងរបស់�គឺ �បសិនេបេយងរកេឃញកែន�ងែដល…
ជកែន�ងថ� យបងគំែដលមនិ�ចទទួលយកបនេទ មនែតេ កនុង�ពះ�គីសទ
ប៉ុេ�� ះ។

អនក�ចែ�បចិត� អនក�ចេធ�បន ប៉ុែន�អនកមនិទនថ់� យបងគំេ េឡយ។ អនក
កំពុងសំុករេលកែលងេទស។ េព�តសបននិយយថ…

េ ៃថងបុណយទី៥០ េ េពលែដលពួកេគបនេឃញពួកេគនិយយភ�
ដៃទ និងទីសំគល់ដអ៏�ច រយនិងករអ�ច រយកំពុងេកតេឡង ពួកេគចបេ់ផ�មេសច
�កមជំនំុបនេសច េហយនិយយថ “បុរសទងំេនះេពញេ�យ��ថមី។ ពួកេគ
េធ�សកមមភពដូចជមនុស��សវងឹ។ គឺ…” ម៉រ ីស�ី�ពហមចរ ី ពួកេគទងំអស់គន
បនេ ជមយួគន  មយួរយៃមភកនុងចំេ�មពួកេគ។ េហយពួកេគកំពុងេដរដូច
មនុស��សវងឹ េហយនិយយភ�េផ�ង េហយបន�េ មុខេទ ត។ ពួកេគនិយយ
ថ “មនុស�ទងំេនះគឺ េពរេពញេ េ�យ��ថមី។”
83 ប៉ុែន�េព�តស េ�កកឈរេឡងនិយយថ “បុរស និងបងប�ូនទង�យេអយ
�បសៗទងំេនះមនិែមនេពញេ�យ��ថមីេទ េ�ពះេនះេទបែតេម៉ងទី៣ៃនៃថង។
ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដល�តវបននិយយេ�យពយករយី៉ូែអល ‘េហយ�នឹងេកតេឡង
េ ៃថងចុងេ�កយ �ពះជមច ស់មន�ពះបនទូលថ ខញុ ំនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំ
េ េលមនុស�ទងំអស់ កូន�បសនិងកូន�សីរបស់អនកនឹងទយ េ េលអនកបំេរ និង
អនកបេ�មរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងចកវ់ ិ ញ ណខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងបង� ញស ញ េ េលេមឃខងេល
េហយេលែផនដី េភ�ង សសរេភ�ង ែផ�ងៃនែផ�ង។ �នឹងេកតេឡង មុនៃថងដធ៏ំ
និងគួរឱយភយ័ខ� ចរបស់�ពះអមច ស់នឹងមកដល់ ែដលអនក�ែដលអំពវនវដល់
�ពះនម�ពះអមច ស់នឹងបនសេ ងគ ះ។’”
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84 េពលពួកេគឮពកយេនះ េគចកក់នុងចិត� េហយនិយយថ “បុរសនិងបងប�ូន
េអយ េតេយង�ចេធ�អ�ីបន?”
85 េព�តសបននិយយថ “ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត�ចុះ េហយទទួលបុណយ
�ជមុជកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រេ�ះបប អនក េហយអនក
នឹងទទួលអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ស�មបក់រសនយគឺថមនុស�
ជំននេ់�កយទងំអស់។” ឥឡូវេនះេយងរកេឃញ�។
86 ឥឡូវេនះេយងចងរ់កវធីិែដលេយងចូលេ កនុង�ទង។់ េតេយងចូលេ កនុង
កែន�ងថ� យបងគំេនះេ�យរេប ប�? កូរនិថូសទីមយួ ១២ បនេ�ះ��យ
� េ�យ “េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ!” មនិែមនេ�យ�កមជំនំុមយួ មនិែមនេ�យ
�សនែតមយួ មនិែមនេ�យ�គគង� លមន ក ់ មនិែមនេ�យប៊សី�ពមន កេ់ទ
មនិែមនេ�យបូជចរយែតមយួេទ។ ប៉ុែន� “េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួេយង
ទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកចូលេ កនុងរបូកយែតមយួ” ែដលជ
របូកយរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយជកមមវតថុរបស់មនុស��គបរ់បូ អំេ�យ
ែដលមនេ កនុងខ�ួន។ បទេ�ក! គម នករចូលរមួ គម នករសូ�តេគលលទធិ
េទ ករបូមេឡងចុះ ករធ� កចុ់ះករ ចបៃ់ដ ឬគម នអ�ីេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន� េ�យ
កំេណ តេយងទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុងរបូកយរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! �ែម៉
ន។ “េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
របូកយែតមយួ។”
87 េហយេតរបូកយេនះជអ�ី? “េ េដមដំបូងគឺ�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូល
េ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូល�តវបនបេងកតេឡង
កនុង�ចឈ់មេហយរស់េ កនុងចំេ�មេយង។” េតេយង�ចសថិតេ កនុង
របូកយេនះេហយបដិេសធ�ពះបនទូលរបស់� ឬ�ក�់េ កែន�ងេផ�ងែដល�មនិ
មនេ កនុងខ�ួនបនេទ? េតេយង�ចេធ��េ�យរេប ប�? កែន�ងែដល�ពះ
េ�ជសេរ ស!
88 សូមកតស់មគ ល់ េហយេ េពលែដលអនកទទួលបុណយ�ជមុជទឹកចូលេ កនុង
�ទង ់ភស�ុ�ងពិត�បកដគឺថអនកេជ េល�ទង ់ជ�ពះបនទូល។

េតអនក�ចក� យជែផនកមយួៃន�ទងេ់ហយបនទ បម់កបដិេសធ�ទងេ់�យ
រេប ប�? េតខញុ ំ�ចបដិេសធយ៉ងដូចេម�ចថៃដេនះមនិែមនជៃដខញុ ំ? េប
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មន…េបខញុ ំេធ�អ ច ឹង មនអ�ីខុសជមយួផ�ូវចិត�ខញុ ំ។ េហយេតខញុ ំ�ចេធ�អ ច ឹង
បនដូចេម�ច? �បសិនេបមនប � ផ�ូវចិត�ជមយួខញុ ំ បដិេសធថមនិែមនជៃដខញុ ំ
បដិេសធថមនិែមនជេជងខញុ ំ មនអ�ីមយង៉ខុសខងវ ិ ញ ណជមយួអនកេជ ែដល
បដិេសធ�ពះបនទូល�មយួែដល�ពះជមច ស់បននិយយនិងសនយ។ មនអ�ី
ខុសខងវ ិ ញ ណជមយួអនកេ ខ�ួនថជអនកេជ េនះ។
89 អនកមនិ�ចបដិេសធសំបុ�តមយួរបស់�ទងប់នេទ េ�ពះអនកបនក� យជ
ចំែណកមយួដូចគន ។ អនកគឺជែផនកមយួៃន�ទងពី់េ�ពះអនកបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ កនុង�ទង ់ េ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបននអំនកចូលេ កនុងរបូកយ
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េត�សស់�� តយ៉ង�!
90 �ពះមនកែន�ងជក�់កម់យួែដល�ទងជ់ួប—�ទងជ់ួបអ�័ប� ំ េហយេ ទី
េនះអ�័ប�បំនថ� យបងគំ។ ទងំអស់ឆ�ងកត�់មគមពរីស ញ ថមី!

េហយ�ពះបនទូលសនយរបស់�ទងនឹ់ង�តវបក��យេ កនុងអនក េ�យ�ទង។់
អនកទទួលបនេទ? �ពះបនទូលែដល�ទងស់នយថនឹងបំេពញេ ៃថងែដលអនក
រស់េ កនុង: អនកនឹងក� យជសំបុ�តរបស់�ពះែដល�នពីមនុស�ទងំអស់។
មនិែមនជអ�ីែដលអនកទមទរ ប៉ុែន�អ�ីែដល�ពះជមច ស់េធ��មរយៈអនក នឹង
និយយខ� ងំជងអ�ីែដលអនក�ចទមទរ។ �ពះជមច ស់មនបនទូលថ “ទីសំគល់
ទងំេនះនឹងមនដល់អស់អនកែដលេជ ។” ែដលនិយយ�មរយៈអនក។
91 �ទងប់ននិយយអំពីសមយ័េនះ អ�ីែដលនឹងមនឥឡូវេនះ។ អនកេជ េ
សមយ័េនះ�តវែតេជ  ជអ�ីែដល�ទងប់នសនយេ ៃថងេនះ។ �គនែ់តដូចពួកេគ
បនចូលមកកនុងទូកធំ េដមបបីនសេ ងគ ះ ចកេចញពីេអហ�ុបីេដមបបីនសេ ងគ ះ
ពូកេគមកេដមបចូីលមកកនុង�ពះ�គីសទ េដមបបីនសេ ងគ ះឥឡូវេនះ ចូលេ កនុង
�ពះបនទូលែដលថ�ទងដូ់ចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
92 េតអនកចូលេ កនុង�េ�យរេប ប�? េ�យបុណយ�ជមុជទឹក! បុណយ
�ជមុជទឹកអ�ី? េ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! “វ ិ ញ ណែតមយួ េយងទងំអស់គន
បន�ជមុជកនុងរបូកយែតមយួ។”
93 េហយ�ពះបនទូលសនយរបស់�ទង ់ �ទងនឹ់ងមនិ…អនកនឹងមនិចបំច់
បក��យ�េទ។ �ទងនឹ់ងបក��យ�មរយៈអនក េតអនកកំពុងេធ�អ�ី �ទងស់នយថ
នឹងេធ�អ�ី។ �កមជំនំុែដលេដរ�ម�ទងនឹ់ងមនេ�ចនរហូតដល់�បជជននឹងដឹង។
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សូមេមលេព�តសនិងយ៉ូ�នេ េពលពួកេគ�តវបនេគសួរអំពីករពយបល
បុរសមន កេ់ មតទ់� រេ ថ�សស់�� ត។ ពួកេគនិយយថ “ពួកេគយល់េឃញ”
បូជចរយបនេធ� “ថពួកេគទងំពីរជមនុស�លងងេ់ខ� និងគម នចំេណះដឹង” ប៉ុែន�
ពួកេគកតស់មគ ល់ថពួកេគបនេ ជមយួ�ពះេយសូ៊វ។ េ�យ�រែតពួកេគ
(អ�ី?) បនេធ�អ�ីែដល�ទងប់នេធ�។
94 �ទង�់តវែតនិយយអំពីករងររបស់�ពះវរបិ�។ េហយៃថងេនះ�តវែតដូចគន ។
95 សូមចងច ំ ថ�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត ដបតិ
�ពះជួបអនកេ កនុង�ទង ់ ជកែន�ងែតមយួគតែ់ដលមន េនះគឺជកែន�ងែដល�ទង់
បនេ�ជសេរ ស�កេ់ឈម ះរបស់�ទងេ់ កនុង �ពះេយសូ៊វ។ “�ពះេយសូ៊វ” គឺជេឈម ះ
របស់�ពះ។ សូមចងចថំ �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជេគរម
ងសំ�បន់ម “�ពះេយសូ៊�គីស�។”
96 េ េពលម៉ថយនិយយថ “ដូេចនះចូរេ បេ�ង ន �បជជតិទងំអស់
េ�យេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយពួកេគេ កនុង�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”

រេប បែដល��តវបនេគបក��យខុសេ ៃថងេនះ េហយនិយយថ
“កនុងនម�ពះវរបិ� �ពះនម�ពះ�ជបុ�� នម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” គម នសូមបែីត
សរេសរ។ �គឺ “េ កនុង�ពះនម” ឯកវចនៈ “ៃន�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។” បិ�មនិែមនជេឈម ះេទ បុ��មនិែមនជេឈម ះេទ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធមនិែមនជេឈម ះេទ �ជចំណងេជង។

ដបៃ់ថងេ�កយមក េព�តសបនេ�កកឈរេឡងេហយនិយយថ
“ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត�ចុះ! េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” បនទ បម់កេតគតេ់ធ�អ�ីែដល�ទងប់ន�បបគ់តថ់កំុេធ�?
�ទងប់នេធ�អ�ីែដល�ទង�់បបឲ់យេធ�។ េឈម ះរបស់�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។” មនុស��គបរ់បូេ កនុង
គមពរីស ញ ថមីបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។
97 គម ននរ�មន កេ់ កនុង�ពះគមពរីែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុងង
ជបិ� បុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។ េនះមនិែដលេកតមនេឡយរហូតដល់
េគលលទធិនីេស �តវបនេគ�កេ់ នីេស  រ ៉មូ។ �ជប ជ របស់កតូលិក�កមជំនំុ
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ែដលបនរកេឃញ បនបង� ញនូវភពដូចគន  េ កនុង�សន�គឹស�។ ខញុ ំមន
� ជករ�តឹម�តវ ករពិតៃនជំេន របស់េយង និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ែដល�ពិតជ
ជំេន រ ៉មុូងំកតូលិក។ ពួកេគនឹង�បបអ់នកថ�មនិមនេ កនុង�ពះគមពរីេទ ប៉ុែន�
ពួកេគនិយយថពួកេគមនអំ�ចកនុងករផ� ស់ប�ូរ�ពះបនទូល �បសិនេបពួកេគ
ចង ់េ�ពះែតសេម�ចប៉ប។ ខញុ ំខុសគន ។

�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ “េហយ
អនក�ែដលនឹងយក�ពះបនទូលមយួេចញពី�ពះគមពរីេនះ” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “ឬ�កព់កយមយួេ កនុង� ែផនករបស់គតនឹ់ង�តវយកេចញពីេស វេ ជីវតិ។”
ពកយមយួម៉ត ់ មនិែមនជ�បេយគឬកថខណ� េទ ប៉ុែន�ជ�ពះបនទូល! “អនក�
នឹងយកពកយមយួម៉ត…់”

98 េ េដមដំបូង �ពះបនព�ងឹង� ស�របស់�ទងជ់មយួនឹង�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ ពកយមយួ មនិ�តឹម�តវ បងកឱយមនមនុស��� ប ់�ល់ករឈចិឺត��ល់េពល
ទុកខ�ពយ។ េអ�៉ នងមនិែដលបំែបក�បេយគេទ។ នងបនបំែបកពកយមយួ។
េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វចូលមកចំក�� លេស វេ …េនះគឺជេស វេ ដំបូង។

េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមកចំក�� លេស វេ  េត�ទងម់នបនទូល
អ�ី? “�បនែចងថមនុស�នឹងមនិរស់េ េ�យនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ�គប់
ពកយទងំអស់េនះែដលេចញមកពី�ពះឱស�របស់�ពះជមច ស់។”

េ ចុងប ចបៃ់នេស វេ វវិរណៈជំពូកទី ២២ ខទី ១៨ ែផនកចុងេ�កយៃន
�ពះគមពរី �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ថ “ខញុ ំេធ�បនទ ល់ថ �បសិនេប
មនុស��យកពកយមយួេចញពីេស វេ េនះ ឬបែនថមពកយមយួ ចំេពះ�
ែផនករបស់គតនឹ់ង�តវយកេចញពីេស វេ េស វេ ជីវតិ” ពីេ�ពះគតជ់េ��
ែក�ងក� យេហយបនបក��យខុសដល់�បជជន េហយឈមរបស់ពួកេគនឹង
ធ� កេ់លៃដរបស់គត ់ពីករេធ�ដូេចនះ។

99 េយង�តវែតរក�កែន�ងេគរពបូជ េនះគឺ �ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះបនទូល
ដែដល កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ែមន៉។ �តឹម�តវេហយ។
សូមចងចថំ គម នកែន�ង�បជំុេផ�ងេទ តេដមបថី� យបងគំ មនិែមនជកែន�ងេទ។
�ពះេ�ជសេរ ស�។
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100 យ៉ូ�ន �តលបេ់�កយវញិេ ចំងយរ�ងស ញ ថមីនិងចស់។ សូម�� ប់
ឥឡូវេនះ។ កតស់មគ ល់យ៉ងដិតដល់។ យ៉ូ�ន ឥ នទីដធ៏ំេនះ ៃថងមយួេ�ះ
េចញពីទីរេ��ថ ន �� បដអ៏�ច រយរបស់គតប់ន�តសនធឹង។ គតភ់�េឺ េល
�ចងំៃនទេន�យរ័�ន ់ ែដលជេ��ឥ នទីដអ៏�ច រយមន កែ់ដលបនភជ បផ់�ូវរ�ងគមពរី
ស ញ ចស់និងស ញ ថមី េហយគតប់នេ ពួកេគពី �� ំនិងេឆ�ង។ គតក់ំពុង
េ ៃថងៃនករែ�បចិត�។

ពួកផរសីុិនិងពួក�ឌូសីុេចញមក គតប់ននិយយថ “កំុចបេ់ផ�មនិយយ
េ កនុងខ�ួនអនកថ ‘េយងមនអ�័ប�ជំបិ�េយង’ េ�ពះខញុ ំ�បបអ់នកថ�ពះ�ច
េធ�ឱយថមទងំេនះ�ចបេងកតកូនឱយអ�័ប�បំន។” អូ ខញុ ំេអយ!

េ េពលគតច់បេ់ផ�មេបះដំណឹងល�របស់គត ់ េហយនិយយថ “មន
មន កឈ់រកនុងចំេ�មអនក ែដលអនកមនិដឹង។ ខញុ ំមនិទនក់ំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទង់
េ េឡយេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទងេ់ េពល�ទងយ់ងមក។ ខញុ ំមនិសមនឹងេ�ះ
ែខ�រែសបកេជងរបស់�ទងេ់ទ។ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងេធ�ពិធី�ជមុជអនកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធនិងេភ�ង។ េហយអនកគ�ំទរបស់�ទងគឺ់េ កនុងៃដរបស់�ទង ់�ទងនឹ់ងសម� ត
ក�មលឥដ�របស់�ទងយ៉់ងហមតច់ត ់ េហយ�ទងនឹ់ងដុតកំេទចកំទីជមយួនឹងេភ�ង
ែដលមនិ�ចពន�តប់ន។”
101 ឥ នទីដំណឹងល�ដធ៏ំេនះបនកំណតេ់ ទីេនះ េ េពលែដលគត់
�ត�ត�ងករគំ�មកំែហងភពអ�ច រយរបស់�ទង។់ េហយភពកខ�កេ់ចញមក
េ�ក ឬេហរ ៉ឌូ ែដលជអធិ�ជេ េពលេនះ អនក�បកសេរ បករជមយួ�បពនធ
បង�បសរបស់�ទង។់ េហយអនក�ច�សៃមថឥ នទីដំណឹងល�កំពុងេរ បចំខ�ួនេ
ទីេនះេហយរក�ភពសុខ�ន�របស់គត?់

ពួកេគខ�ះនិយយថ “កំុនិយយអំពី�ពហ៍ពិពហ៍នងិករែលងលះ
ឥឡូវេនះ យ៉ូ�ន េ�ពះេ ទីេនះេហរ ៉ឌូកំពុងអងគុយ។”
102 គតេ់ដរចំមុខេហយនិយយថ “�មនិ�សបចបបស់�មបអ់នកេទែដលយក
នង។” �តវេហយ!

េតគត ់ គឺជ អ�ី? គតគឺ់ជសត�ឥ នទីពី�លរេ��ថ ន។ គតម់និែមន
េ េ�កមករបណ�ុ ះប�� ល េ�កមករភយ័ខ� ចនិងករគំ�មកំែហងរបស់
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មនុស�ពីនិកយខ�ះេទ។ ប៉ុែន�គត�់តវបនបណ�ុ ះប�� លេ�កមអំ�ចៃន�ពះ
ដម៏នេច��  េដមបដឹីងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេ ទីេនះ។ គតដឹ់ងពីករកំណត់
អត�ស ញ ណរបស់�ពះេមស�ុ។ី �េលលូយ៉!

ពកយេនះមននយ័ថ “សរេសរដំេកង�ពះរបស់េយង!” កុំភយ័ខ� ច។
ខញុ ំមនិែដលេធ�បបនរ�មន កេ់ េឡយេទ។ ខញុ ំមនិរេំភបេទ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ
េ ឯ�។

អូ េ េពលែដលខញុ ំគិតពីគត ់ឥ នទីដធ៏ំេនះ េ�ះេហរេ ទីេនះេហយអងគុយ
ចុះ! គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទងេ់ េពលែដល�ទងយ់ងមក។”
103 ៃថងមយួគតក់ំពុងឈរេ ទីេនះអធិបបយ។ បូជចរយបនឆ�ងកតភ់គី
មខ ងេទ ត និយយថ “អនកមននយ័ថនឹងមនេពលមយួែដលករថ� យតង� យ
�បចៃំថងនឹង�តវផុតេ  វ�ិរដអ៏�ច រយែដលេយងបន�ងសងនិ់ងកិចចករ
ទងំអស់ េយង�ក ់បនបំពកនិ់កយធំរបស់េយង?

គតប់ននិយយថ “នឹងមនេពលមយួែដលអ�ីៗទងំអស់នឹង�តវប ច ប។់”

“�មនិ�ចេទ។ អនកគឺជេ��ែក�ងក� យ!”
104 េហយគតេ់មលជំុវញិ។ គតប់ននិយយថ “េមលចុះ �ទងេ់ ទីេនះ
េហយ! មន�ពះេ កែន�ងថ� យបងគំែដលបនេ�ជសេរ ស។ មនកូនេច ម ែដល
ជកូនេច មពិត�បកដែដលយកអំេពបបរបស់ពិភពេ�កេចញ។” គតម់និបន
និយយថ “េមតូឌីសមកដល់េហយ េនះគឺជពួកបទីសទ ឬពួកកតូលិក។”
គតប់ននិយយថ “មកដល់េហយ កូនេច មៃន�ពះែដលដកបបៃនពិភពេ�ក
េចញ។”

តំបនសុ់វតថិភពែតមយួគតេ់ ទីេនះគឺេ កនុងកូនេច មរបស់�ពះ។ េ កនុង
�ទងែ់តមយួគឺេសចក�ីសេ ងគ ះ មនិេ កនុង�កមជំនំុ�មយួ េគលទធិ�មយួ
�បជជន�មយួ ឪពុក�មយួ ម� យ�មយួេឡយ ជមនុស�បរសុិទធ ឬ
គម នអ�ីជកែន�ងបរសុិទធ។ �សថិតេ កនុង�ពះដប៏រសុិទធ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ជ
កែន�ងែដល�ពះ�ក�់ពះនមរបស់�ទងេ់លមនុស� ស�មបក់រេ�បសេ�ះ ែដល
បនបងៃ់ថ�ស�មបេ់យងជមនុស�មនបប។ េនះគឺជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល
មនករសេ ងគ ះ។ េនះគឺជថម�ែដលខញុ ំឈរ។
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105 យ៉ូ�នបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទង។់ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិ�គ ល់
�ទងេ់ទេ េពលខញុ ំេឃញ�ទងេ់ដរេឡងមក ប៉ុែន�េ ទីេនះជកែន�ងែដលខញុ ំទទួល
បនករសិក�…” មនិែមនេ កនុងថន កសិ់កខ ��ដូចឪពុករបស់គតប់នេធ�
េទ មនិែមនជបូជចរយ ែដលបនបណ�ុ ះប�� លេទ។ ប៉ុែន�េ កនុងទីរេ��ថ ន
ែដល�ទងស់ថិតេ កនុងសិកខ ��ខងេទវ� ស�ៃន�ពះដម៏នឫទធ នុភព រងច់ំ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ មនិែមនជអ�ីែដល�កមមនុស�មយួចំនួនបនបេងកតេឡងេនះ
េទ ប៉ុែន�អ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលអំពី�។ េហយេ េពលែដលយ៉ូ�ន�កេឡក
េមលេ េឃញ �ពះវ ិ ញ ណយងមក គតនិ់យយថ “ខញុ ំសូមប ជ កថ់េនះ គឺជ
�ទង។់” អូ ខញុ ំេអយ!

មនកែន�ងថ� យបងគំរបស់អនក។ មនកែន�ង�កខ់�ួនរបស់អនក។ មនកូន
េច មៃន�ពះែដលយកអំេពបបរបស់ពិភពេ�កេចញ។ មនិែមន�កមជំនំុេទ
មនិែមនេគលជំេន  ឬគម នអ�ីេផ�ង េ�កពីកូនេច មៃន�ពះែដលដកបបៃន
ពិភពេ�កេចញ។

106 សូមេមលពីរេប បែដលយ៉ូ�ន�ក�់? គតម់និបននិយយថ “អនកជផរ ិ
សីុនិយយ�តវ អនកជពួក�ឌូសីុ េហរ ៉�ូន។” �ទងនិ់យយថ “មនកូនេច ម។”
េនះគឺជកែន�ង។ �ទងទ់ទួលបននម។ �ទងគឺ់ជអងគែតមយួ។ មនិែមនេឈម ះ
េផ�ងេទ តេ េ�កមេមឃេឡយ!

107 េមលអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលអំពីយ៉ូ�នឥឡូវេនះ។ ៃថងមយួយ៉ូ�ន
បនចតេ់គេ�យមកឯ�ទង ់ េដមបេីមលអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលអំពីគតថ់ “គតអ់�ច រយេហយជពន�ឺែចងចងំ” េដមបបីង� ញផ�ូវ�តឹម�តវ
ដល់ពួកេគែដលពួកេគគួរេដរ�ម មុនេពលករមកដល់របស់�ទង ់ ករមកដល់
ដំបូងរបស់�ទង។់ �� បឱ់យជិត។ កុំខកខន�។ �ពះេយសូ៊វបននិយយថ
“យ៉ូ�នគឺជពន�ឺេនះ។” ម៉�គី ៣ មនិខុសេទ! េ��ជមយួពន�ឺែចងចងំ
ដអ៏�ច រយបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ�ពះេយសូ៊វថជអងគែតមយួគឺ “កូនេច ម។”
កូនេច មេផ�ងេទ តទងំអស់ែដលពួកេគជបូជចរយបននិយយ ពួកេគនិង
ពួកេគទងំអស់ អ�ីេផ�ងេទ តគឺលងងេ់ខ� ។ េ ទីេនះគឺ “កូនេច ម!” បុរសែដលមន
ពន�ឺែចងចងំដអ៏�ច រយ ែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។
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ថគតគឺ់ជម៉�គី ៣ បននិយយថ “ខញុ ំនឹងប ជូ នអនកន�ំររបស់ខញុ ំ េ
មុនខញុ ំេដមបេីរ បចំផ�ូវ។” េហយមន កែ់ដល�តវបនប ជូ នមកេដមបេីរ បចំផ�ូវេនះ បន
កំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទង ់ ទីកែន�ង។ “េនះគឺ�ទង!់ មនិខុសេទ។ េនះគឺ�ទង!់ ខញុ ំ
េឃញទីសមគ ល់េដរ�ម�ទង។់ ខញុ ំដឹងថេនះគឺជ�ទង ់ពន�ឺមយួចុះមកពី�ថ នសួគ៌
េហយេ ឯ�ទង។់” �មនភពវជិជមន េនះគឺជ�ទង។់

108 បនទ បម់ក បង�បស ខញុ ំចងសួ់រអនកពីេរ ងមយួ មុនប ចប។់ េយង�ចនិយយ
ែបបេនះ។ េ កនុងម៉�គី ៤ េតេយងមនិបនសនយជមយួឥ នទីមយួេទ តេទឬ
បេងគ លៃនពន�ឺែដល�តវេដរ�ម េដមបបីង� ញ�កមជំនុំែដលមនកំហុសេ ៃថងេនះ
គឺជេហេ�ពរ ១៣:៨ “ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត”? េត
េយងមនិសនយជមយួមន កេ់ទ តថនឹងេចញពីទីរេ��ថ នេទឬ? �ែមន៉! េនះ
ពិតជេសចក�ីពិត។ �សមនិង�តឹម�តវនឹងលូក�ស់ ១៧ៈ៣០ ជកែន�ងែដល
កូនមនុស� (ឥ នទី) នឹង�តវេបកបង� ញអងគ�ទង ់ េដមបនីយំកកែន�ងេគរពបូជ
េផ�ងេទ ត ដូចជនិកយជេដម!

�ពះបនេ�ជសេរ សកែន�ងរបស់�ទង។់ យ៉ូ�នបននិយយថ “មនេហយ!”

109 េហយបនទ បម់កេយងបនសនយដូចគន េ ៃថងេនះ ម៉�គី ៤ ថ “េ  បែង�រ
ចិត�របស់កូនមកវញិ” េដមបនិីយយថ�ទងម់និ�� បេ់ទ អ�ីៗទងំេនះមនិែមន
ស�មបស់មយ័េផ�ងេទ តេទ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
មនិែមនស�មបអ់តីតកល ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�ទងគឺ់ដូចគន ។ �ែមន៉។ េដមបកុីំឱយ
មនកែន�ងេគរពបូជអ�ីេផ�ងេទ ត េនះគឺជអ�ីែដលឥ នទីៃថងចុងេ�កយ�តវេធ�
េដមបបីង� ញអ�ីែដលេ សល់គឺភពលងងេ់ខ�  និកយគឺជភពលងងេ់ខ�  ប៉ុែន�េដមប ី
ចង�ុលបង� ញពួកេគជថមីម�ងេទ តេ�យមនស ញ សមគ ល់ដូចគន ែដល�ទងប់ន
េធ� េនះគឺ�ទងដូ់ចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �េលលូយ៉!

110 េ កនុងវវិរណៈ ៤:៧ ផងែដរ េយងមនសត�ពហៈនៈចំនួន ៤ ែដលេយង
េទបែតេរ នជមយួ។

ទីមយួគឺេយងបនដឹង ដឹងថ…គឺជសត�េ�។ េនះគឺជសត�ដំបូងែដលបន
េចញមកេដមបជីួប�បទះប � េ ៃថងេនះ េ�ៃនកុលសមពន័ធយូ�។
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បនទ បពី់គតម់កសត�បនទ ប។់ េហយេយងរកេឃញសត�បនទ ប ់គឺជេគ ែដល
ជសត�មនបនទុក ជយ ញបូជ។ េ កនុងៃថងៃនវ�ិររ ៉មុូងំ �កមជំនំុបន�� បេ់ចញ
ករលះបង។់

ករមកបនទ ប ់ គឺបុរសមន ក ់ ជសត�ែដលមនមុខមនុស�។ េហយបុរសេនះ
គឺជអនកេធ�កំែណទ�មង ់ករអបរ់មំនុស� េទវវទិយ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។

ប៉ុែន�សត�ចុងេ�កយែដល�តវេ�ះេហរ ជសត�ចុងេ�កយែដលនឹងមក
�ពះគមពរីបននិយយថ�ជឥ នទីេ�ះ។ �េលលូយ៉! េហយពយករបីន
និយយេ ៃថងេនះ “�នឹងក� យជពន�ឺ។” អូ ខញុ ំេអយ! “េ ៃថងេនះនឹងមនពន�ឺ។”
111 មនៃថងអនកេធ�កំែណទ�មង។់ មនៃថងេនះ�គនែ់តជ�សេមល មនិ�ចេ
ៃថងឬយប ់ប៉ុែន�េ េពល�ង ចេ េពលេវ�ឥ នទី:

�នឹងមនពន�ឺៃនេពលេវ�ឥ នទី
ផ�ូវេ កនសិ់រលី�អនក�បកដជនឹងរកេឃញ
េ កនុងផ�ូវទឹកគឺជពន�ឺៃថងេនះ
កបេ់ កនុង�ពះនមដម៏នតៃម�ៃន�ពះេយសូ៊វ។
ទងំេកមងទងំចស់ ែ�បចិត�ពីអំេពបបរបស់អនក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បកដជនឹងេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឱយអនក
ដបតិពន�ឺេពល�ង ចបនមកដល់េហយ
�គឺជករពិតែដលថ�ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។

112 �ែមន៉! �នឹងក� យជពន�ឺេ េពល�ង ច ែដល�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ ស
កែន�ងថ� យបងគំ។ អូ េត�រេនះមកដល់អ�ី ែដល�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី? េហយេ ៃថង
របស់�ទងនឹ់ងមនពន�ឺេ េពល�ង ច េហយ (អ�ី?) េដមប�ី� គមនកូ៍នៗរបស់�ទង់
�តលបម់កផទះវញិេ កនទ់ឹកដីសនយ ពិត�បកដេ�យស ញ ដូចគន ៃនបេងគ ល
េភ�ងែដលដឹកនកូំនេ អុី��ែអលឆ�ងកតទី់រេ��ថ ន។

កែន�ងែដល�ពះេ�ជសេរ សេដមបថី� យបងគំ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េនះគឺជកែន�ង
ែតមយួគត។់ េនះគឺជេឈម ះែតមយួគតែ់ដល�ពះមនស�មបក់រសេ ងគ ះ។ េនះ
េហយជអ�ីែដល�ទងប់ន�កេ់ឈម ះ�គ�រេ �ថ នសួគ ៌េ េពលែដល�េ េល
ែផនដី គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
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113 ឱ�កមជំនំុេអយ ឳមនុស�េអយ មនុស�មនបបេអយ កុំទុកចិត�អ�ីេ�កពី�ពះ
េយសូ៊�គីស�។ កំុទុកចិត��គគង� ល�មន ក។់ កំុេជ ជកេ់លអនកេផ�ងសេ ងគ ះអនក។
កុំេជ េល�សន�មយួ េគលលទធិ�មយួ និកយ�មយួេឡយ។ ទុកចិត�
ែតេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ដបតិ�ទងជ់ពន�ឺៃនសមយ័កល។

ចូរេយងឱនកបលចុះ។

�នឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច
ផ�ូវេ កនសិ់រលី�អនក�បកដជនឹងរកេឃញ
េ កនុងផ�ូវទឹកគឺជពន�ឺៃថងេនះ
កបេ់ កនុង�ពះនមដម៏នតៃម�ៃន�ពះេយសូ៊វ។
ទងំេកមងទងំចស់ ែ�បចិត�ពីអំេពបបរបស់អនក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងចូលមកជពិត
ពន�ឺេពល�ង ចបនមកដល់េហយ
�គឺជករពិតែដលថ�ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។

114 អូ បងប�ូន�បស�សី �បសិនេបអនកមនិទនប់នែ�បចិត�េ េឡយ �បសិនេប
អនកមនិទនប់នេ េធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េតអនក
ចងច់បេ់ផ�មេទយបេ់នះ? េតអនកនឹងផ�ល់ឱកសដល់�ពះេដមប�ី� គមនអ៍នកចូល
េ កនុងកែន�ងែដលអនក�ចថ� យបងគំ�ទងេ់ទ? សូមចងចថំ េ ខងេ�កទីេនះ
មនិែមនជកែន�ងែដល�ពះបនសនយថនឹងជួបអនកេហយ�� គមនក៍រថ� យបងគំ
របស់អនកេឡយ។

115 អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំថ� យបងគំេ�យេ�ម ះ!” កអុីនក៏
េធ�ដូេចន ះែដរ។ �ទងប់នថ� យដង� យ�គប�់បេភទែដលេអបិលបនេធ� ប៉ុែន��ជ
តង� យខុស។ អនក�ចេ �ពះវ�ិរេហយថ� យមយួភគដបរ់បស់អនក េហយ
បំេពញភរកិចចរបស់អនកកនុងនមជ�គី�ទ នមន ក ់គួរែតេ�ម ះ�តងដូ់ចបុរសឬ ស�ី។

ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះអស់រយៈេពល�មសិបឆន  ំ េហយេ ជុំវញិទី�កងេ
ទីេនះ េហយែ�សក�រដែដលេនះ។ ខញុ ំកនែ់តចស់េ ។ ខញុ ំមនិ�ចេ ជមយួ
អនកបនយូរេពកេទ។ ប៉ុែន�សូមចងចថំ េ ៃថងជំនុំជំរះ សំេឡងរបស់ខញុ ំកត�់�
េហយ�នឹងនិយយ�បឆងំអនក។
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116 មនកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះ�កេ់ឈម ះរបស់�ទង ់ េហយេនះមនិែមន
េ កនុង�កមជំនំុ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះេយសូ៊វ។ មនកែន�ងថ� យបងគំែតមយួ
កែន�ងប៉ុេ�� ះ ែដលអនកបនទទួល េហយេនះគឺេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជទី�ស�ញ់។ “គម ននមេផ�ងេទ តេ េ�កម�ថ នសួគែ៌ដល�តវបនេគផ�ល់
ឱយកនុងចំេ�មមនុស�េដមបបីនសេ ងគ ះ” គម ន�កមជំនំុ គម នេគលលទធិ គម នអ�ី
េ�ះ។ មនែត�ពះេយសូ៊�គីស�!

េហយេនះ�តវបនេគសនមតថ់ជ�រៃនសមយ័កល “េដមប�ី� រេឡងវញិ
នូវដួងចិត�របស់កូន�តលបេ់ រកេសចក�ីជំេន ែដល�តវបនផ�ល់ជូនម�ងដល់ពួក
បរសុិទធ។” េតអនកនឹងមនិទទួលយក�េ យបេ់នះេទឬ?

េហយខណៈេពលែដលេយងឱនកបល។

117 េហយអនកែដលចងច់ងចកំនុងករអធិ�� ន េតអនក�គនែ់តេលកៃដរបស់អនក
េឡង។ េយងមនិ�ចេធ�ករេ មកេល�សនៈបនេទ េ�ពះ�េ�ចនេពក។ �ពះ
�បទនពរអនក។ ខញុ ំេអយ! េ ខងេឆ�ងខញុ ំគិតថមនបីរយ។

118 ឥឡូវេនះេ ខង�� ំខញុ ំ េតអនកនឹងេលកៃដនិយយថ “ខញុ ំចងក់� យជ
ចងច។ំ” ខញុ ំគិតថមនមយួរយ�សិប ឬេ�ចនជងេនះ េ ខង�� ំខញុ ំ។

េយងមនេ�ងឧេបសថមយួេ ទីេនះជមយួ�ងទឹកដធ៏ំមយួ �គគង� ល
�គគង� លដល៏� បង�បសអូម៉ន េនវលី សហករ ីបុរសទងំេនះេ ទីេនះែដលអនក
បនេឃញនិងជួប។ ជេរ ង�ល់ៃថង �ល់យប ់ េរ ង�ល់េម៉ង មនុស�ចងទ់ទួល
បុណយ�ជមុជទឹក ែដលែ�បចិត� �ែតងែតរងច់។ំ េហយ�បសិនេបអនកេគរព�ម
ប ញត�ិេនះ អនក�បកដ េហយ�មករសនយរបស់�ពះ �បសិនេបអនកមកេ�យ
េ�ម ះេ កនុងចិត�របស់អនក េដមបទីទួលបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

119 មនកែន�ងថ� យបងគំែតមយួគត។់ ឥឡូវេនះ េនះមនិែមនេ កនុងេ�ង
ឧេបសថេទ។ េនះគឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េតេយងចូលេ កនុង�ទងេ់�យ
រេប ប�? “េ�យវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន េធ�បុណយ�ជមុជចូលកនុង
របូកយែតមយួេនះ។”

ចូរេយងអធិ�� ន។
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120 ឱ�ពះជមច ស់េអយ េ េពលែដលៃដទងំេនះេលកេឡង ពួកេគបនបង� ញ
ពីអ�ីែដលេ ខងេ�កមៃដេនះេ កនុងេបះដូង ករេជ ជកថ់ពួកេគ�បកដថ�តវ
ករជំនួយពី�ទង។់ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបព់ួកេគមន ក់ៗ  �ពះវរបិ�។ េហយ
ទូលបងគំនឹងដក�សងព់កយរបស់�ទង។់ �ទងម់នបនទូលថ “អនក�ែដល�� ប់
ពកយខញុ ំ េហយេជ េល�ទងេ់នះែដលបនចតខ់ញុ ំមក មនជីវតិអស់កលបជនិចច
េហយនឹងមនិមកកនុងទីជំនំុជំរះេឡយ ប៉ុែន�បនឆ�ងពីេសចក�ី�� បេ់ ជីវតិ។”

បិ�េអយ េទបែតេចញពីទី�កងប៉ុនម ន�ទិតយ មកេនះ សួរ “អំពីេរ ងេនះ?”

“េហតុអី ពួកេគេ បតេ់ហយ។”

“អ ច ឹង ចុះ…”

“េគេ េហយ។”
121 �ពះជមច ស់េអយ េយង�តវបនេគេ ម�ងមយួៗ េយង�តវជួប�បឈមនឹង
ករេដរឆ�ងកត�់ជលងភនៃំនេសចក�ី�� ប។់ េហយ�េកតេឡងេ�យ�រេយង
មន ក់ៗ  កនុងនមជមនុស�ែដលែតងែត�� ប។់ ប៉ុែន� េ យបេ់នះ �ទងប់នផ�ល់
ឱយេយងញត�ិរបស់�ទងថ់ េបេយងេជ េល�ទងេ់ហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនមរបស់�ទង ់ ែដល�ទងនឹ់ងយកេយងចូលកនុង។ េហយបនទ បម់កេ កនុង
�ងកយេនះ �ងកយរបស់�ពះ�គីសទ មនិែមនេ កនុង�កមជំនុំេទ ប៉ុែន�េ កនុង
របូកយរបស់�ពះ�គីសទែដលជរបូកយ�តវបនវនិិចឆយ័រចួេហយ។ �នឹងមនិ
ចបំចម់កជំនំុជំរះេទ។ �ពះបនចកេ់ចញកំហឹងរបស់�ទងម់កេលរបូកយេនះ
េហយរបូកយេនះបនរចួពីបប េហយកំពុងេ កនុង�ទង ់ េធ�ឱយេយងរចួពីបប
េ�យ�រដង� យធួនរបស់�ទងែ់ដលបនសុគតស�មបេ់យង។ េហយេ ទីេនះ
េយងមនសមពន័ធភពជមយួគន  ខណៈែដល�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ �គី
សទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ រក�េយងេ�យ�� តពីអំេពបបនិងភពេ�ម កេ�គក
ទងំអស់។
122 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងយកពួកេគមន ក់ៗ េ កនុង
នរគរបស់�ទង។់ ផ�ល់ឱយ� �ពះអងគេអយ។ សូមកុំឱយពួកេគបតប់ងម់ន កេ់ឡយ
សូមកុំឱយេកមង�បសឬេកមង�សី បុរសនិង ស�ី។ បពិ�ត�ពះអមច ស់! កំពុងអងគុយេ
ទីេនះ យបេ់នះ គឺេចញពីេ�កមឈមេនះ។ ល�ប៉ុ�� ែដលខញុ ំ�ចចពំកយបិ�



40 �ពះបនទូលជសេម�ង

ខញុ ំ! េហយខញុ ំអធិ�� ន សូម�ពះ ថគម ន ពួកេគ�មយួនឹង�តវបតប់ងេ់ឡយ។
ផ�ល់� �ពះអមច ស់េអយ។ ខញុ ំេជ �ទងឥ់ឡូវេនះ ជមយួអ�ីៗទងំអស់េនះខញុ ំ�តវែតេជ
ជមយួ។

123 ចូរបន�េ បងប�ូន�បស�សី មតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ េ ទីេនះ េ កែន�ងេនះ យបេ់នះ
េហយេ ខងេ�ក�មទូរស័ពទ។ រដ�េផ�ងៗគន កំពុង�� ប ់ �ម�គបម់េធយបយពី
េឆនរខងេកតេ ខងលិច។ ខញុ ំអធិ�� នសូម�ពះ ឆ�ងកត�់លខ�ចេ់ ទីេនះកនុងតុ
កសុន �មផ�ូវេ រដ�កលីហ�័រញ៉ េណ�៉�និងៃអ�ហូ ផ�ូវេ ខងេកតនិងជំុវញិ
ចុះេ តិច�ស ខណៈេពលែដលករអេ ជ ញេនះ�តវបនផ�ល់ឱយ មនុស�ែដល
ចូល—េ កនុង�ពះវ�ិរតូចៗ �ថ នីយ ៍�មផទះ កំពុង�� ប។់ ឱ�ពះជមច ស់េអយ
សូមឱយបុរសឬ ស�ី ែដលបតប់ង ់ េកមង�បសឬេកមង�សី េ េម៉ងេនះសូមមករក
�ទង។់ ផ�ល់ឱយ�ឥឡូវេនះ។ េយងសូម�េ កនុងនម�ពះេយសូ៊វ ថពួកេគនឹងរក
េឃញកែន�ងសុវតថិភពេនះេ េពល�ដល់។

េ េពល ែដលេយងេឃញករសរេសរេ�យៃដេ េលជ ជ ំង ែផនដី
ភយ័�ស់េពលេវ�ៃនកររេំ�ះគឺជិតមកដល់េហយ។ ែផនកមយួៃន�បេទស
របស់េយងកំពុងលិចលង ់ ែផនកេផ�ងេទ តរេម លនិងផទុះេឡងេ�យកររ ជួ យដី
ដូចែដល�ពះេយសូ៊វបនសនយនឹង�តវេកតេឡង។ សូមកុំឱយ�យូរេទ ត ស�មប់
ពួកេគ�ពះអមច ស់។ សូមឱយពួកេគទទួលយក�ឥឡូវេនះ ដបតិេយងបង� ញពួកេគ
ដល់�ទងជ់ពនរង� នៃ់នកិចច�បជំុដំណឹងល� េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �
ែមន៉។

124 េតអនកេជ េល�ទងេ់ទ? �ពះ�បទនពរអនក។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល
េជ ថ�ជករពិតេ ខងេឆ�ងខញុ ំ? េលកៃដអនកេឡង។ ប៉ុនម ននកេ់ ខង�� ំខញុ ំ?
េលកៃដរបស់អនក។ �ពះ�បទនពរអនក។ �មែដលខញុ ំេឃញគឺមន ក់ៗ  �គបគ់ន ។ េនះ
គឺជករពិត សម� ញ់េអយ។ �ពះដឹងថេនះជករពិត។

125 ឥឡូវេនះខណៈេពលែដលេ កនុង�ទង ់ េហយសថិតេ កនុង�ទង ់ អនក�ចចូល
េ ដល់អ�ីៗ�គបយ៉់ង�ទងប់ន�� បស់�មប។់ េហយេត�ទងសុ់គតេដមបអី�ី? “�ទង់
បនរងរបសួស�មបក់ររេំ�ភបំពន �ន មជេំ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់េយង
ករ�កទ់ណ� កមមៃនសន�ិភពរបស់េយងេ េល�ទង ់េហយេ�យ�ន មរពំតរ់បស់
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�ទងេ់យងបនជសះេសប យ។” េតអនកេជ េទ? េតអនកេជ េលដង� យធួនរបស់�ទង់
ស�មបក់រពយបលឥឡូវេនះេទ?

126 េតមនអនក�ឈកឺនុងចំេ�មេយងេទ? ឱយពួកេគេលកៃដេឡង �� ំឬ
េឆ�ង។ ហ�ូងមនុស�ដធ៏ំៃនជំងឺ។ ខញុ ំមនិ�ចេ េ �មជួរបនេទ។ អនកេឃញេទ
ខញុ ំមនិ�ច…មនិ�ច េឡងមកេលេវទិក។ គម នវធីិេធ�េទ។

ពួកេគមនករ�បជំុអធិ�� នេ កែន�ងេផ�ងេទ ត ស�មបអ់នកជំងឺ េ កនុង
�កមជំនំុនិងអ�ីៗទងំអស់ េ កនុងេ�ងឧេបសថ។

ខញុ ំនឹងសួរអនកពីេរ ងមយួ។ េតមនអនកេជ ប៉ុនម ននក?់ េលកៃដរបស់អនក។
�តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំនឹងដក�សងព់កយឱយអនក ែដលជ �ពះ�គីសទ។ េបសកកមម
ចុងេ�កយរបស់�ពះេយសូ៊វចំេពះពិភពេ�ក និង�កមជំនុំ �ទងប់ននិយយថ
“ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មពួកែដលេជ  �បសិនេបពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ
ពួកេគនឹងជសះេសប យ។” េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថេនះជកពិត
ម៉កុស ១៦ ែចង “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] មនិអីេទ។
ខញុ ំសំុឱយអនកជអនកេជ �កៃ់ដេលនរ�មន កេ់ ពីមុខអនក។ �គនែ់ត�កៃ់ដរបស់
អនកេ េលនរ�មន កេ់ ពីមុខអនក េហយអនុ ញ តឱយ មន ក់ៗ អធិ�� នស�មបគ់ន
េ វញិេ មកឥឡូវេនះ។ �កៃ់ដរបស់អនកេលនរ�មន កេ់ ជំុវញិអនក។

127 �ពះអមច ស់ េ ពីមុខទូលបងគំំមន�បអបក់ែន�ងៃដមយួដំុតូច ជទំនិញ
មយួ ម� យចស់ខ�ះេដកេ កែន�ង�មយួជិត�� ប ់ ទរកជិត�� ប ់ មនុស�
ឈ�ឺគបទី់កែន�ង។ េយង�នេ កនុង�ពះគមពរីែដលពួកេគយកមកពី�ងកយប៉ូល
ជកែន�ងនិងភយួ េហយពួកេគ�តវបនេគ�កេ់ េលអនកឈ ឺ វ ិ ញ ណ��កក់
វ ិ ញ ណមនិ�� ត និងជំងឺនិងេ�គគ បនចកេចញពី�បជជន។ ឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់ េយងដឹងថេយងមនិែមនជ �វកប៉ូលេទ ប៉ុែន�េយងដឹងថ�ទង់
េ ែតជ�ពះេយសូ៊វែដលជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះ�បទនស�មបថ់� យបងគំ។
េហយឥឡូវេនះ ៃថងេនះ មនុស�ទងំេនះបន�រភពដូចគន ពីជំេន  ដូចជករេជ
ដូចមនុស�ទងំេនះែដរ។ �បកដ�ស់អនកបនេរ បចំផ�ូវេហយ ស�មបព់ួកេគ!
េហយខញុ ំ�កៃ់ដេលកែន�ងទងំេនះេហយសូមេរ ងេនះ ជំងឺនិងទុកខេវទន ទុកឱយ
�ងកយរបស់មនុស�ទងំេនះ �កេ់ល�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
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128 ឥឡូវេនះ េយង�តវបនបេ�ង ន ដូចជជនជតិអុី��ែអលបនេចញពី
�បេទសេអហ�ុបី េ កនុងជួរៃនកតព�កិចច ពួកេគបនេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវេ កន់
ទឹកដីសនយ។ សមុ�ទ�កហមបនចូលមក�មផ�ូវរបស់ពួកេគ។ េហយ�ពះ
េមលេ េ�កមបេងគ លេភ�ង េហយសមុ�ទភយ័ខ� ច វលិថយេ�កយ េហយឱយ
អុី��ែអលឆ�ងកត�់មទឹកដីសនយ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេមលចុះ�មរយៈ
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ េ យបេ់នះ េហយ�ចជំងឺវលិថយេ�កយ េហយ
�រក���ងំ�តវេដញេចញ។ េហយសូមឱយ�បជជនឆ�ងកតច់ំេពះករសនយ
ៃនសុខភពល�និងកម� ងំ ែដល�ពះមនបនទូលថ “សំខនជ់ងអ�ីៗទងំអស់ ខញុ ំ
សូមជូនពរឱយអនកមនសុខភពល�។”
129 ឥឡូវេនះដូចែដលអនកបនេឃញេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ៃដរបស់
មនុស�ទងំេនះកំពុង�កេ់ េលគន  ពួកេគគឺជនិមតិ�របូៃនជំេន របស់ពួកេគ ែដល
អនកបននិយយថ “ទងំេនះជទីសំគល់នឹងេធ��មពួកេគែដលេជ ។” ពួកេគ
អធិ�� ន�មរេប បផទ ល់ខ�ួន ស�មបគ់ន េ វញិេ មក។ មនុស�បនទ បក់ំពុង
អធិ�� នស�មបព់ួកេគ។
130 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់ ប � េនះ�តវបនជួប េហយែដល��ងំែដល
ជស�តវដធ៏ំ គតគ់ម នសិទធិកនកូ់នរបស់�ពះេទ។ គតគឺ់ជមនុស�ែដលចញ់។
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជកែន�ងថ� យបងគំែតមយួគតែ់ដលជេឈម ះពិតែតមយួគតប់ន
យកឈនះ�េ កល់�៉រ។ី េហយេយងទមទរ�ពះេ�ហិតរបស់�ទងេ់ េពលេនះ
ថ�ទងប់នឈនះ�ល់ជំងឺ ជំងឺនីមយួៗ។

េហយខញុ ំអំពវនវឱយ��ងំចកេចញពីទស�និកជនេនះ។ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេចញពីមនុស�េនះ េហយពួកេគ�តវបនរេំ�ះ។
131 មនុស��គបរ់បូែដលទទួលយកករពយបលរបស់ពួកេគេ�យែផ�កេល
មូល�� នៃន�ពះបនទូលែដលបនសរេសរ សូមឱយទីបនទ ល់របស់អនកឈរដល់េជង
របស់អនកេហយនិយយថ “ខញុ ំឥឡូវេនះទទួលយកករពយបលរបស់ខញុ ំេ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” ចូរេ�កកេឡង។

សូមសរេសរតេមកង�ពះ! អនកេ ទីេនះ។ េមលេ ទីេនះ ពិករភពនិងអ�ីៗ
េកតេឡង។ សូមសរេសរតេមកង�ពះ! េនះេហយ។ �គនែ់តេជ ។ �ទងេ់ ទីេនះ។
អ�ច រយ�ស់!
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132 េ ខងេ�កទស�និកជន េ ខងេ�ក េ�យែខ�េភ�ង អនកគួរែតេឃញ!
ខញុ ំគិតថមនុស��គបរ់បូេ ទីេនះ �មែដលខញុ ំដឹង ឬភគេ�ចន គឺ េ�កកឈរ
េឡងេ េពលេនះ។ អូ អ�ីែដលជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ! វត�មនរបស់�ពះអមច ស់
ហនឹងេហយ! “កែន�ងែដលវត�មនរបស់�ពះអមច ស់គឺេ ទីេនះ េសរភីពមន
េសរភីព។” �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេធ�ឱយេយងមនេសរភីព។

133 ឥឡូវេនះថ�ទងប់នេ�បសេយង េយងេជ �។ �ពះអងគសេ ងគ ះេយង េយង
េជ �។ អនកែដលចងទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹក �ងទឹកបនេ�ត មរចួ�ល់េហយ។
េពល�មយួ េម៉ង�មយួ ែដលអនកចងម់ក នឹងមននរ�មន កេ់ ទីេនះ
េដមបចូីលរមួ។

េហយឥឡូវេនះខញុ ំគិតថ មុនេពលេយងបិទ េយងគួរែតេ�ច ងចំេរ ង�កមជំនុំ
ចស់។ “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន” េលកៃដ
របស់េយងេ �ពះេហយេ�ច ង�េ�យអស់ពីចិត�របស់េយង!

េយងចងជ់ួបអនកេ ទីេនះេ េពល�ពឹកេ េម៉ង ៩ កន�ះ អគរេនះដូចគន
ស�មប�់បធនបទ�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ។ �តឹម�តវេហយ។

េ�ះេ�ច ង�ជមយួគន ឥឡូវេនះ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់

សូមឱយទស�និកជនដអ៏�ច រយេនះេ�ច ងឥឡូវេនះ! េចញេ េលែខ�រលកធតុ
�កលេ�ច ង�ផងែដរ។

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

134 េត��តវបនេធ�េ ឯ�? េ េលេដមេឈកល់�៉រ។ី ខណៈេពលែដលេយង
េ�ច ង�ម�ងេទ ត ខញុ ំចងឱ់យអនកចបៃ់ដជមយួនរ�មន កេ់ ជំុវញិអនក និយយថ
“�ពះ�បទនពរអនក េធ�តំេណ រ។”

ខញុ ំ… (…?…)
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េ�ពះ�ទង…់
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េល…

135 េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េត
�ទងម់និអ�ច រយេទឬ? [“�ែមន៉”] េត�ទងជ់កែន�ង�កខ់�ួនរបស់អនកេទ? [“�ែម៉
ន”] �ទងគឺ់ជថម�េ េលទឹកដីេន យហត ់ជជ�មកកនុងេពលមនពយះុ ែដលជជំរក
ែតមយួគតរ់បស់ខញុ ំ។ ដូេចនះ:

ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង់
ឱកូនេច មេ កល់�៉រ ី
�ពះអងគសេ ងគ ះ
ឥឡូវេនះសូម�� បខ់ញុ ំេពលខញុ ំអធិ�� ន
សូមលុបេចល�ល់កំហុសរបស់ខញុ ំ
អនុ ញ តឱយខញុ ំពីៃថងេនះ
ឱយបនជរបស់�ទងទ់ងំ�សង!

សូមេលកៃដេឡងេ េពលេយងេ�ច ង�។

ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង់
ឱកូនេច មេ កល់�៉រ ី
ឱ�ពះអងគសេ ងគ ះដេ៏ទវភព
ឥឡូវេនះសូម�� បខ់ញុ ំេពលខញុ ំអធិ�� ន
យកបបខញុ ំេចញ
អូអនុ ញ តឱយខញុ ំពីៃថងេនះ
�តវបនជរបស់�ទងទ់ងំ�សង!

សូមឱយេយងឱនកបលរបស់េយងឥឡូវេនះខណៈេពលែដលេយង
បនទ បខ�ួន។

ខញុ ំកំពុងរតេ់លផ�ូវងងឹត
េហយទុកខ�ពយ�ល�លជុំវញិខញុ ំ
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េធ�ជអនកនខំញុ ំ
េធ�ឱយងងឹតេ ជៃថង
ជូតទឹកែភនកទុកខ�ពយេចល
េហយកំុេ�យខញុ ំវេង�ង
ពី�ទងេ់ឡយ។

ខណៈេពលែដលអនកកំពុងឱនកបល �គគង� លជទី�ស�ញ់របស់េយង គឺ
បង�បសអូែមន េនវលីនឹងប ចបទ់ស�និកជន។ 



�ពះបនេ�ជសេរ សកែន�ងស�មបថ់� យបងគំ KHM65-0220
(God’s Chosen Place Of Worship)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
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