
�ពឹត�ិករណ៍បចចុបបននបន សេ�មច
�មេសចក�ីទំនយ

 សូមឱនកបលចុះ។ ឱ�ពះវរបិ�ៃន�នសួគជ៌ទី�ស�ញ់េអយ ទូលបងគំ
សូមអរ �ពះគុណ�ទងេ់ យបេ់នះេ�ពះ�ទងប់នេឆ�យតបករអធិ�� នរបស់

េយង។ ស�ីែដលគួឲយ�ណិតេផ�កេ ទីេនះ ែដលករវះកតប់នប�ជយ័។ ប៉ុែន�
ឱ�ពះអមច ស់េអយ! េយងចបំនថករវះកតដំ់បូង�តវបនអនុវត�េ េលែផន ដី
េនះ។ គឺ�ទងប់នេធ��ខ�ួនឯង។ �ទងប់នយកឆ�ឹងជំនីចំេហ ងរបស់អ�័ម េចញ
េហយបិទ�េ វញិកប៏េងកត�បពនធគត។់ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� ន េ
��តីេនះសូមឲយ�ពះហសថរបស់�ទងយ់ងចុះមកេហយនឹងេធ�េរ ងដអ៏�ច រយែដល
េយងកំពុងទូលសូម។ េហយេនះគឺមន កេ់ផ�ងេទ ត �ពះអមច ស់េអយ ស�ីមន ក ់េនះ
ែដលកំពុង រងទុកខេវទនជមយួនឹងផ�ូវចិត�ៃនករេគ បសងកត ់ អនកដៃទែដល មន
េសចក�ីេសនសំុ េយងសូមថ� យពួកេគដល់�ទង ់ ឱ�ពះវរបិ�េអយ េ�យអស់ពី
ដួងចិត�របស់េយង។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ជករពិត�ស់ែដលមនឯកសិទធិេ ទីេនះេ យបេ់នះេហយមន
ទស�និកជនដល៏�េនះេមល។ េហយេ�ច ងចំេរ ងពិេ�ះៗ �ពមជមយួនិងបទេភ�ង។
ខញុ ំេទប ែតគិតពីភពខុសគន ែដលេឃញពួកេគេកមង�បសឈរេ ទីេនះជមយួ…
សមជិក�� តៗកតស់ក�់� ត។ ខញុ ំបនគិតកលពីយបម់ុញិពីទីកែន�ង—ែដល
ខញុ ំកំពុង�ន កេ់ ចេងក មជេ�ចនបនមកេ ទីេនះេហយពយយមេធ�ឲយេកមង�បស
មន ក ់ លងទឹ់កេ កនុង�ងែហលទឹក ពួកេគបនេ អ�ីមយួេចញ េហយឲយពួកេគ
េចញពី ទីេនះ។ េតមនអ�ីខុសែប�កេទេឃញេទកូនេកមងឈរេហយេ�ច ងបទចំេរ ង
ដំណឹង ល�អ�ីែដលខុសគន ។

2 ចូរគិតដូចជបង�បសហិនរបីននិយយេ ទីេនះេនះថ “ពួកេគ�បសៗ
មនសកដូ់ចជ ស�ីមន។” អនកេឃញេទ។ េនះ—េនះ—ែមនេហយ។ សូមេ
ដូចជ…ខញុ ំេឃញេកមង�បសទងំេនះពយយម មនសកែ់បបេនះ ពួកេគ ែថមទងំ
សិត�េ ជំុវញិមុខរបស់ពួកេគ។ េហយខញុ ំមនិដឹងេទខញុ ំ…ជួនកល ខញុ ំបន ធ� កទឹ់ក
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ចិត�។ �េមលេ ដូចជ—ដល់េពលេវ�ពិត ជចែម�ក។ មនុស��បសកំពុង
ពយយម េស� កសំេល កបំពក់ ស�ី េហយ ស�ីេស� កពកសំ់េល កបំពកម់នុស�
�បស។ េហយ មនុស�ទុកសករ់បស់ពួកេគដូចជ ស�ី រឯី ស�ីមនសកដូ់ចជ
មនុស��បស។េតមនប � អ�ីជមយួមនុស�ទងំេនះ? ពិត�ស់ែខ��ស�យៃន
ភពៃថ�ថនូរនិងកិត�ិយសបនចកេចញពី�បេទសេនះនិងមនុស�កនុងេ�កិយ?
3 េនះគឺជេពលេវ�ដ�៏�កក ់ ប៉ុែន��គឺជេពលេវ�ដរ៏ងុេរ ងបំផុតេ កនុង
េ�កិយ។ េដមបផី�ព�ផ�យដំណឹងល�។ េបខញុ ំ�ចឈរេពល�ពលឹម មុនេពល�
ចូលមកកនុងអតថិភព េហយ�ពះវរបិ�នឹងបនេមលមកខញុ ំ េហយនិយយថ “េត
េពល�ែដលអនកចងអ់ធិបបយកនុងសមយ័េនះ?” ខញុ ំចងនិ់យយថឥឡូវេនះ គឺ
ឥឡូវេនះគឺស�មបក់រយងមករបស់�ទង។់
4 សម�ងឹេមលេ េលទស�និកជន អងគុយេ ទីេនះមុខពួកេយង…មតិ�ភក�ិជ
ជំនួយកររបស់ខញុ ំេ កនុងតុកសុនកលពីម�លិមញិបនជិះេសះ។ (ចូរគិតអំពី
បុរសមន កេ់នះជមយួ ស�ីមន កេ់នះែដលមនថសេ នឹងខនងរបស់នង។) េសះ
េនះបនេបះគត។់ បុរសមន កេ់ទ តេតមកខញុ ំេ េម៉ង១�ពឹកេនះេ ស�� គរ
របស់ខញុ ំ េហយនិយយថ “មនុស�េ មនទីរេពទយអតីតយុទធជន េហយែភនក របស់
គតគឺ់ជ ែកវ ខនងរបស់គតប់នែបក �កេល នរបស់គត�់តវបនរញុេចញ េហយ
េបះដូង របស់គតេ់ខ�យ។” េហយេ ទីេនះខញុ ំបន�កបចុះេ េលឥដ� លុតជងគង់
របស់ខញុ ំ េហយ�កទូ់រសពទចុះប ច បក់រសនទន េហយខញុ ំបនអធិ�� ន ឲយគត។់
េហយេពលេនះគតប់នអងគុយេ ទីេនះយបេ់នះ អងគុយេ ទីេនះ។ េនះជេរ ង
កលពី យបម់ញិ។ េ�កបុប េតអនក�ចេ�កកឈរេឡងេ ទីេនះបនេទ? មន
មនុស�មន កេ់ ទីេនះ។ [�កមជំនំុអបអរ�ទរ-Ed] �ពះេឆ�យតបករ អធិ�� ន
េពល�ពឹក យប ់េពលៃថង�តង ់េពលអ�ធត ឬេពល�កេ៏�យ។
5 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ—ជ�គគង� លែដលធិបបយយូរ ដូចជពួកេគបនេ ។ ខញុ ំ
មនិចងច់បេ់ផ�មេទ ដូចជេពលយបេ់នះ េហយ—ខញុ ំគិតថខញុ ំចង�់គនែ់តមក
ដូចធមម�។ ដូចេ យបេ់ផ�ងេទ ត េហតុអ�ី េយងកំពុងែតនិយយេ �តងេ់នះ
កែន�ង ដសំ៏ខនម់យួេហយ…ដប�់បនំទីបនទ បពី់ខញុ ំបនមក មនមនុស�បន
យកថស ចង�ុលមុខខញុ ំថ “ឈបេ់ ! បិទមត ់អនកឯង�តវែតេចញពីទីេនះ” េហយ
បន�ជកប់រេីទ ត។ �មនិែមនជ—កំហុសរបស់ពិធីជបេ់ល ងេនះេទគឺជមនុស�
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ែដល េយងបនជួល។ េហយ—�បពនធរបស់�បធនបនេ �បបអ់នក�គប�់គង
េ�យ និយយថ…
6 បននិយយថ “ែមនេហយ អនក�តវេចញពីទីេនះេ េម៉ង 9:30នទី។”
7 បននិយយថ “អនកមនិបន�ក�់េ កនុងកិចចសនយេទ។”
8 ស�ីេនះ េ យបេ់នះ នងបនមកេ ទីេនះ ( ស�ី�សស់�� តមន ក)់ េហយ
នងបននិយយថ “េយងបនដឹងថអនកចងប់ន�” នងបន�ថ “សូមយក�
�មែដលអនកចងប់នចុះ” ដូេចនះេនះគឺជេរ ងល��ស់។ ដូេចនះខញុ ំពិតជអរគុណ
�ស់។ ល��ស់។
9 បង�បសេហនរ ី ខញុ ំពិតជេកតសរេសរចំេពះេសចក�ី—សបបរុសរបស់អនក
ែដលបនអេ ជ ញខញុ ំេ ទីេនះនិងជំពូកេនះ។
10 ខញុ ំមនឯកសិទធិកលពីយបម់ុញិែដលបនចុះេ ទីេនះេ កនុងសភៃន�ពះ
ជកែន�ងែដលខញុ ំេជ ថបង�បសបូនគឺជ�គគង� ល។ មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
�ស់េ ទីេនះជមយួ�កមមនុស�ទងំេនះ។ េហយេ យបៃ់ថងែស�កេយង�ល់
គន េ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ ខញុ ំមនិដឹងថ�េ ឯ� េហយ�ជេរ ងមយួេផ�ង
េទ តត។ ពួកេគយកចិត�ទុក�ក។់ ខញុ ំ�គនែ់តបន�អធិ�� ន�ន និងេ  េហយ �
ជអ�ីែដលខញុ ំ�ចរក�បន។
11 ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េយងកំពុងេមលេឃញអ�ីចែម�កេ ៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំបន
ចេំពលេវ�ចុងេ�កយែដលខញុ ំេ ទីេនះ �សថិតេ កនុងកិចច�បជំុកនុងតង។់ ខញុ ំចថំ
ករនិយយពី�កលពីយបម់ញិៃនប�ី�បពនធមយួគូរែដលបននកូំន ែដល�� ប់
របស់ពួកេគ �េឡង—េ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ ពួកេគបន េបក�នទងំៃថង
ទងំយប។់ ម� យកំសតអ់ងគុយ េ�ក ម�កំ កនកូ់នតូចេនះ េ កនុងៃដរបស់នង។
ឥឡូវេនះ នង�ចនឹងអងគុយេ ទីេនះឥឡូវេនះ ស�មប ់ អ�ីែដលខញុ ំដឹង។ េហយ
នង…ប�ី�បពនធពីរបីគូេទ តជមយួពួកេគេហយពួកេគ…េហយនងបននិយយ
ថ…សួរខញុ ំថេតខញុ ំចងម់ក (មនុស�េនះបនេធ�) េលក�កក់នុង�ន។ ខញុ ំបនយក
ទរកតូចេចញ េហយ�គនែ់តកន�់។ ទរក ែដល�� ប ់ រងឹ �តជក ់ េ េហយ
េហយខញុ ំបនចបេ់ផ�មអធិ�� ន។ េហយេ េពលែដលខញុ ំបនអធិ�� ន �ងកយ
េនះចបេ់ផ�មមន�រមមណ៍ទទួលបនភពកកេ់ក� ។ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់ត …ខញុ ំបនបន�
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អធិ�� ន។ គតច់បេ់ផ�មធកេ់ហយខញុ ំបនចបេ់ផ�មយំ។ ខញុ ំបន �បគល់��តលប់
េ ម� យនង េហយបន�តលបេ់ ផទះវញិ។ ដូេចនះពួកេគ �បែហល ជមនិបន
សូមបកី� យជ�គី�ទ នេប�មខញុ ំដឹង។ េឃញេទ? េនះជ ករអ�ច រយ�ស់។
12 ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំកំពុងគិត េ យបេ់នះ ខញុ ំ�គ ល់�ពះវ�ិរមយួែដល�� ប ់ ផង
ែដរ។ េនះគឺជពួកេពនទីកុស�របស់េយង។ េយងបនអ�ងនេចញពីេរ ងេនះ
��! ែមនេហយ។ េហយវធីិែតមយួគតែ់ដលអនកនឹងេធ��គឺករអធិ�� ននិងករ
ត�មងេ់�យ�ពះបនទូលៃន�ពះ។ �ជវធីិែតមយួគតែ់ដលេយងនឹងេធ��។ មនផ�ូវ
ែត មយួគត ់ ែដល�ទងគឺ់ជផ�ូវ េនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលេ ែតដែដលកលពី
ម�លិមញិៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េតេយងចងឲ់យ�កមជំនំុរបស់េយង ទទួល បន
េ កនុង�ថ នភពដូចែដលគតប់ននិយយេ ទីេនះេ កនុង�បេទសអង ់ េគ�ស
ែដរឬេទ? េនះេហយជមូលេហតុ ែដលខញុ ំបនគិត េឈ�យែមនែទន េហយរះិគន់
អនក។ េហយខញុ ំមនិចងេ់ធ�ដូេចនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិចងេ់ឃញ�កមជំនុំ ក� យជរបូ�ង
ែបបេនះេទ។ អនកមនិចងស់ថិតេ កនុងរបូ�ងេនះេទ។ អនក—អនក�គនែ់តេបកបរ�
ធ� កចុ់ះយ៉ងខ� ងំរហូតដល់អនកទល់�ចកេហយេធ�ឲយ�ខទប។់ ��តវែតអ ច ឹង។
13 ឥឡូវេនះ េ យបេ់នះ ខញុ ំេទបែតទទួលបន…បទគមពរីមយួចំនួនេហយអតថ
បទេ ទីេនះែដលខញុ ំចងនិ់យយបន�ិច។ ខញុ ំនឹងមនិនិយយថមនិមនេពលជក់
�កេ់ទ។ អនកអស់កំ�ំង េហតុអ�ី…ខញុ ំ�ចឆ�ងកត�់មសិបនទីេហយ�គនែ់ត
ពឹងពកេ់ល…ខញុ ំែតងែតទុកឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ រេប បែដល�ទងដឹ់កន។ំ
14 សូមបងប�ូនបនឱនកបលចុះ េហយនិយយេ កនអ់នកនិពនធមុនេពល
េយងេបកេស វេ របស់�ទង។់
15 �ពះដម៏នអំ�ចបំផុត គឺជអនកនិពនធៃនេស វេ េនះ �មរយៈ�ពះេយសូ៊វ
�គីសទ េយងអធិ�� ន។ េយងសូមអរគុណចំេពះអ�ីែដលេយងបនឮេ ��តីេនះ។
េបេយងគួរែត—ចបក់រ�បជំុេនះេ�យនិយយថ “�ែមន៉” េហយេ ផទះ �ល�
�ស់េដមបេី ទីេនះ េ�ពះេយងដឹងថ�ទងេ់ ជមយួេយង។ េហយ�ពះវរបិ�
េអយ េ េពលែដលេយងេបក�ពះបនទូលេនះ សូមនិយយមកកនេ់យងេ�យ
ផទ ល់េចញពី�ពះបនទូលេនះ ែដលេយង�ច�គ ល់ពីេពលេវ�ែដលេយង កំពុង
រស់េ ។ េបេយង�គ ល់ពីេពលេវ�ែដលេយងកំពុងរស់េ  េនះេយង�ច
េរ បចំស�មបេ់ម៉ងេនះ។ ប៉ុែន�េបេយងចូលេ កនុងេ�យងងុយេដកមនិ ដឹងពី



�ពឹត�ិករណ៍បចចុបបននបន សេ�មច�មេសចក�ីទំនយ 5

អ�ីឬកែន�ង�េទ េនះេយងមនិដឹងពីរេប បែដល�តវេរ បចំេឡយ។ដូេចនះ �ពះបិ�
េអយ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយេយងេមលេឃញទូកេ  ទីេនះនិង
ទ� រ េបកចំហរនិង�រែដលេ េយងេ កនុង។ ផ�ល់ឲយ��មរយៈ �ពះនម�ពះ
េយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
16 េ កនុងបទគមពរីបរសុិទធ ខញុ ំចង�់នអតថបទមយួេ ទីេនះ ែដលបនរក េឃញ
េ កនុងេនះេស វេ លូកេ ជំពូក24…ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មខ13 និង�នែផនកមយួ
ៃន�។

រឯីេ ៃថងេនះឯង មនពួកសិស�២នកក់ំពុងែតេដរេ ឯភូមេិអ
េម៉ស —ចំងយ១១គីឡូែម�៉តពី�កងេយរ�ូឡិមេ

េគកំពុងែតនិយយគន  ពីអស់ទងំករែដលេកតមនមកេនះ
កលេគកំពុងែតនិយយគន  េហយរះិគិតដូេចនះ េនះ�ពះេយសូ៊វកចូ៏ល

មក យងជមយួនឹងេគែដរ ែតែភនកេគ�តវថពឹន មនិឲយ�គ ល់�ទងេ់ទ
�ទងម់ន�ពះបនទូលេ េគថ េតេរ ងអ�ី ែដលអនកនិយយគន  កំពុង

ែដលេដរេ  េ�យមនមុខ�សងូតដូេចនះ
ឯមន កែ់ដលេឈម ះេក�វប៉ស គតេ់ឆ�យថ េតអនក�ន កេ់ កនុង�កងេយ

រ�ូឡិមែតមន កឯ់ងេទឬអី បនជមនិដឹងករែដលេកតមកេ �គេនះ
�ទងម់ន�ពះបនទូលថ េតករអ�ីហនឹង េនះេគេឆ�យថ គឺពីដំេណ រ
េ�កេយសូ៊វ ពី�សក��ែរត៉ ជេ�� ែដលករេ�កេធ� និង

ពកយសំដីរបស់េ�ក សុទធែតមនឫទធិ េ ចំេពះ�ពះ និងប�� ជន
ទងំ�យផង

េហយពីែបបយ៉ង� ែដលពួកស ងគ ជ និងពួកនមុនឺេយងខញុ ំ បន
ប ជូ នេ�កេ  ឲយជបេ់ទសដល់ជីវតិ េហយឆក ងេ�កផង

ែតេយងខញុ ំបនសងឃមឹថ គឺេ�កេនះេហយ ជ�ពះែដលេរ បនឹង
េ�បសេ�ះ�សនអ៍ុី��ែអលទងំប៉ុនម ន ឥឡូវេនះ កម៏នករេនះ
ែថមេទ ត ដបតិេនះគំរប៣់ៃថងេហយ �ងំពីករទងំេនះេកតមក

េហយមន ស�ីខ�ះកនុងពួកេយងខញុ ំបននឲំយឆងល់ែដរ…េ�យបនេ
ឯផនូរពី�ពលឹម
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…ែតរកសពេ�កមនិេឃញេ�ះ េហយេគមក�បបេ់យងថ េឃញ
េទវ�េលចមក�បបថ់ េ�ករស់េឡងវញិេហយ

មនពួកេយងខញុ ំខ�ះបនេ ឯផនូរែដរ កេ៏ឃញដូចជពួក�សីបនថ
ែមន ែតមនិបន…េឃញរបូេ�កេទ

េនះ�ទងម់ន�ពះបនទូលេ េគថ ឱមនុស�ឥតពិចរ� េហយ�ក
នឹងេជ អស់ទងំេសចក�ី (មនិេជ ) ែដលពួកេ��បនទយទុកមក
េអយ

េតមនិគួរឲយ�ពះ�គីសទរងទុកខទងំេនះ េហយ…ចូលេ កនុងសិរលី�ៃន
�ទងវ់ញិេទឬអី

រចួ�ទងក់�៏�យនយ័េសចក�ី ែដលត�មវដល់�ទង ់ ពីកនុងគមពរី
ទងំ�យ ឲយេគ�� ប ់ចប�់ងំពីគមពរីេ�កម៉ូេស និងគមពរីពួកេ��
េរ ងមក
សូមឲយ�ពះបែនថម�ពះពរដល់អនកែដលបន�ននូវ�ពះបនទូល�ទង។់

17 ឥឡូវេនះខញុ ំយក…េបខញុ ំេ �ជ�បធនបទមយួ ខញុ ំចងយ់កេនះេនះ�ពឹត�ិ
ករណ៍…�ពឹត�ិករណ៍បចចុបបននបនសេ�មច�មេសចក�ីទំនយ។ ឥឡូវេនះ �ែតង
ែតមន�ពះជមច ស់…�ពះែដលមនិផ� ស់ប�ូរផ�ូវរបស់�ពះេដមបឲីយបន….អនុ ញ ត
ឲយ� ស�របស់�ទងដឹ់ងចបស់មុនេពល�ពឹត�ិករណ៍ជក�់កេ់កតេឡង។
18 េបសិនជមនុស�េ កនុងៃថងរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វមនែតប៉ុេ�� ះពួកេគ
បនែស�ងរក�ពះេហយដឹងពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡងពួកេគនឹងមនិេថក ល េទស
�ពះេយសូ៊វរហូតដល់�� បេ់ទ។ ប៉ុែន�មូលេហតុែដល�ែបបេនះ គឺេ�យ�រែត
បទគមពរី�តវែតបនសេ�មច ពីេ�ពះ ជនជតិយូ��តវែតខ� កែ់ភនក។ េយងទងំ
អស់ ដឹងអំពីេរ ងេនះ។
19 េតអនកដឹងេទថ�បនសនយជថមីម�ងេទ តេ �គែដលេយងកំពុងរស់េ
េនះ? �គពួកជំនំុេ ឌីេសគឺជ�គពួកជំនុំទី៧ ែដលេយង�ល់គន កំពុង ែតសថិត
េ  េ កនុងេពលេនះគឺ��កត ខ� កពិ់ករែភនក ខ� កនិ់ងមនិដឹងអ�ី។ ដូចគន ែដល
�ទងប់នេធ�ឲយពួកេគងងឹតេ ទីេនះេដមបេីគលបំណងៃន�ររបស់�ទង ់ ចំេពះ
មនុស�ែដលបនេរ ស�ងំ �ទងប់នសនយថនឹងេធ�ដូចគន  េ ៃថងេនះែដរ។
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20 េហយេបសិនជខញុ ំសូមនិយយែបបេនះ ដល់បងប�ូន�បស�សីទងំអស់របស់
ខញុ ំកនុង�ពះ�គីសទគឺជៃថងមយួែដលមនុស�មន កនឹ់ងនិយយថ “េត�មនិ�តវបន
សរេសរេទឬអីថេរ ងទងំេនះគួរែតេកតេឡងជមុន?”
21 េហយ�នឹងមនលកខណៈដូចគន នឹងេពលេនះែដរ “�បកដ�ស់ខញុ ំ�បប់
អនកថ គតប់នមករចួេហយ េហយពួកេគបនេធ�បបគតផ់ង។”
22 េគទូលសួរ�ពះេយសូ៊វថ: “េហតុដូចេម�ចបនជពួក�ចរយនិយយដូេចនះ
—ថបទគមពរីែចងថ ‘េអលីយ៉�តវែតមកជមុន’” ពួកេគនិយយែបបេនះេ
�ពះេយសូ៊វ។
23 �ទងម់នបនទូលថ “�ទងប់នយងមកេហយ ែតអនក�ល់គន មនិបន�គ ល់
�ទងេ់ឡយ” េឃញេទ? េហយេនះ�បែហលជវធីិែដល�នឹងប ចបម់�ងេទ ត។
24 ឥឡូវេនះេយងចងប់ង� ញ េដមបដឹីងពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡងេ �គេនះ
�ពះ�ទងប់ន�បទន�ពះបនទូលរបស់�ទងដ់ល់�គបស់មយ័កល េហយេយង
�តវ កតស់មគ ល់ថសមយ័កលមយួមនិ�ចពនំេំ សមយ័មយួេទ ត
បនេទ។ �នឹងមនិដំេណ រករេទ។ ឧទហរណ៍ដូចជ ខញុ ំបននិយយ ខញុ ំេជ ថ
កលពីយបម់ញិ…ខញុ ំនិយយឥតឈបឈ់រ ពីមយួយបេ់ មយួយប ់ �គបក់ែន�ង
េហយ េពលខ�ះខញុ ំេធ�ករកតស់មគ ល់ជេលកទីពីរ។ ខញុ ំមនិមននយ័ចងនិ់យយពី
ខ�ួន ឯង ម�ងេទ តេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយែបបេនះេតអ�ច រយ…យ៉ង�េ ែដល
េ�កម៉ូេស ពយយមអធិបបយអំពី�ររបស់េ�កណូេអ? មនអ�ីល�ែដល
�ពះេយសូ៊វពយ យមេដមបអីធិបបយ�ររបស់េ�កម៉ូេស? ឬមនអ�ីល�ែដលលូទ័
របន�ជមយួ �ររបស់ពួកកតូលិក? ឬមនអ�ីល�ែដលេធ�ឲយេវសលីបន�ជមយួ
�ររបស់លូធឺ េរ ន? មនអ�ីល�ែដលេធ�ឲយពួកពួកេពនទីកុស� បនបន�ជមយួនឹង
�រេមតូឌីស? ឬមនអ�ីល�ែដលេធ�ឲយពួកេពនទីកុស�បន�េ េពលែដលកូន�កមុំ
របស់េគ�តវបនេ ? េឃញេទ េយងកំពុងចូលេ កនុងេពលេវ�ពូជេនះ េយង
េ ទីេនះេ  ចុងប ចប។់ ឥឡូវេនះ លុះ��ែត�គបពូ់ជ�សវ�លីធ� កេ់ េល
ែផនដី �េ ែត ឯង។
25 កនុងនមជអនករះិគន ់ដូចខញុ ំបនេធ�សុនទរកថចប�់ងំពីេស វេ េនះេចញមក
�បែហលជអនកបនទទួល�េ ទីេនះ—េ កនុងទី�កងរបស់អនក ែដលអនកនិពនធ
�ល�ឺមង៉េ់នះបនសរេសរអតថបទសំខនប់ំផុតមយួ។ គតជ់អនកមនិេជ ។ េ�ពះ



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនិែមន…ខញុ ំមនិេថក លេទសគត ់ ពីេ�ពះែតគតប់នេថក លេទសខញុ ំេទ។ ប៉ុែន�
េ�យ�រែត កនុងនមជអនកមនិេជ  េស វេ េនះមនិគួរេ េលេធនេទ។ េហយគត់
បននិយយថ “�ពះែដល�ចបេងកតេឡងេហយមនបនទូលថ �ទង�់ច េបក
សមុ�ទ�កហមេហយរេំ�ះ� ស�របស់�ទង ់េហយបនទ បម់កបន េរ បចំេ�យ �ពះ
ហសថ�ទងេ់ េលេពះរបស់�ទង ់ និងេមលេឃញ�មរយៈ សមយ័ងងឹត ែដល
�គី�ទ នទងំេនះ�តវបនែហកជបំែណកេ�យសត�េ� ម� យទងំេនះែដល
សករ់បស់ពួកេគេពរេពញេ េ�យធុង េហយពយរួេលេឈ ឆក ងទងំដុត �ពមទងំ
កូនពួកេគ…រពឹំងេ ម� យ ពួកេគបនបំែបក�កពះ និងែលបងេលករ រមួេភទរបស់
កូនៗ េហយបនបេងកតេឡងេហយអនុ ញ តឲយ� េកតេឡង មនុស�ែដល�តវបន
េគសនមតថ់ជអនកបេ�មរបស់�ពះេនះ។”
26 អនកេឃញេទ�ពះគមពរីគឺជករេបកសែម�ង។ អនកនឹងមនិ�ច�គ ល់បទគមពរី
េ�យ�គនែ់តអងគុយចុះេហយ�ន�ពី�ទឹស�ីមយួ ឬពីទស�នៈវស័ិយអបរ់ ំ �មនិេធ�
អ ច ឹងេទ។
27 ខញុ ំបននិយយជមយួអនកបំេរ បទីសទមនិយូរប៉ុនម នេទ គតប់ននិយយថ
“ទល់ែតេយងេរ នភ��កិចបន�តឹម�តវ ទល់ែតេយង…”
28 ខញុ ំបននិយយថ “េ កនុង�កម�បឹក�នីេស  មុនេនះ ពួកេគបនេឈ� ះ
�បែកកគន ពីពកយ�កិកេ កនុង�ពះគមពរី។” អនកនឹងមនិែដលដឹងេទ។
29 �ពះគមពរី�តវបនេបកសែម�ងេ�យ ករេបកសែម�ង។ េនះេហយជេរ ង
ែតមយួគតៃ់នករេបកសែម�ង។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនេ់ព�តសថ
“េ េលថម�េនះ” គឺជថម�ៃនករេបកសែម�ងបង� ញថ�ទងជ់អនក�។ សីុម៉ូន
កូនយ៉ូ�ស់េអយ! “មនពរេហយ! �ចនិ់ងឈមមនិបនេបកសែម�ងដល់ អនក
េទ ប៉ុែន��ពះវរបិ�របស់ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគប៌នេបកសែម�ងករេនះដល់ អនក
វញិ េ េលថម�េនះ ខញុ ំនឹងសង�់កមជំនុំរបស់ខញុ ំ។” មនិែមនេលេព�តសេទ មនិែមន
េលអងគ�ទងផ់ទ ល់េទ ប៉ុែន�េ េលករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណថ�ទងជ់ អនក�។
30 េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល! យ៉ូ�នជំពូក១ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល
�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។ េហយ�ពះ
បនទូល�ទងប់ន�តឡបជ់�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។”
េហេ�ពរ ១៣: ៨ “�ទងគឺ់ដូចគន ៃថងម�លិមញិៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។”
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31 ដូេចនះេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងែដលករេលចេឡងរបស់�ពះ�ពះបនទូលៃន �ពះ
�តវែតមនសមយ័កលខុសគន ឆង យជងសមយ័េពនទីកុស�។ េហយេនះ ជ
ករ�តឹម�តវ។ សូមចថំអនកនឹង…ខញុ ំគឺជមនុស�ែដលគម នករអបរ់។ំ ប៉ុែន�អនក មនិ
�ចផ�ួលធមមជតិបនេទ ពីេ�ពះ�ពះេធ�ករេ កនុងករបន�ៃនធមមជតិ។ ដូចជ
ដូចែដលខញុ ំបននិយយេហយថ �ពះ�ទិតយរះេហយលិច។ េហយឆ�ងកតេ់ពញ
មយួៃថង ដូចវយ័សិក�មយួ េហយលិចេ េពល�ង ច ករ៏ះេឡងម�ងេទ តេ
េពល�ពឹក។ េដមេឈជតិទឹកហូរចុះេ រដូវ�តជក ់ ចូលេ កនុង ឬសេហយ�ត
ឡបម់កវញិេ និទឃរដូវ។

32 ចូរកតស់មគ ល់ �ទងប់នេ�ប ប�បដូច�េ នឹង�គប�់សវ�លី កូន�កមុំ
េហតុផលែដល�ពះជមច ស់�ទងប់នអនុ ញ តឲយករេនះបនេ ដូចេនះ។ ពិតជ
ល��ស់ ពិត�បកដ�ស់ �កមជំនំុែដលពិត�បកដ �តវបន បេងកត េឡង
េ ពួកេពនទីកុស� បនរកីចេ�មនេហយចប�់ងំពីេពលេនះមក េ ពួក េពន
ទីកុស បនចូលេ កនុងពួកជំនុំដអ៏�ច រយ េហយ�បនធ� កចូ់លេ កនុងែផនដី
កនុងសមយ័កលងងឹត េហយ�តវកបដូ់ចជ�គបពូ់ជទងំអស់។ ��តវែត�� ប់
ដូេចនះ��ចេចញមកេ កនុងករេធ�កំែណទ�មងម់�ងេទ ត។ �េចញមកេ កនុង
មនុស�មន កែ់ដលបនែកទ�មងគឺ់េ�កម៉ទីនលូទរ័។ េហយពីទីេនះ គឺដូចជ
�គប�់សវ�ឡីបនេឡងមក។ េរ ងដំបូងបនេកតេឡង មនកបិំតតូចៗពីរ
បនទ បម់ក�បន�បែនថមេទ ត។ េឡងមកម៉ទីនលូទរ័ េហយបនទ បម់កស�ីងលី
េហយចុះ មកកលវនិ េហយខណៈែដលពួកេគបនបន�េ េទ ត។

33 ទីបំផុត�ចូលេ កនុងសមយ័�បទញ�បទង។់ ឥឡូវេនះគឺជេ�កចនេវសលី
េ កនុង សមយ័េ�កេវសលី។ �មនករថយចុះ�តឡបម់កវញិ។

34 ចប�់ងំពី�គពួកជំនុំពួកេពនទីកុស� មកកនែ់តជិត �ដូចជ�គប ់ �សវ
ពិត ៃន�សវ�លីេបអនកសម�ងឹេមលេដម។ ប៉ុែន�េបអនកនឹងយក�សវ�លី េនះ
េហយ ផ� ស់ទី��តឡបម់កវញិ មនិមន�គបធ់ ញជតិមយួេ កនុង�ទងំ�សង
េឡយ ��គនែ់តជសំបកេ កនុងរបូ�ងរបស់�គបធ់ ញជតិ។ ប៉ុែន���តវបន
កំណត ់េ ទីេនះស�មបេ់គលបំណងមយួ េដមបកីរពរ�សវ�លីរហូតដល់…
េប �ពះ�ទិតយបះ៉ពល់�ដូចេនះ�នឹង�� ប។់
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35 ��តវែតេ ទីេនះរហូតទល់ែតេពលេវ��មយួ េហយជីវតិទងំអស់នឹង
ចកេចញពីសំបក (ដូចែដល�បនចកេចញពីេ��មបនបន�ល់ទុកពីលំអង)
ទុកចូលេ កនុង�សវ�លីនិងបេងកតជថមីម�ងេទ ត �គនែ់តដូចជ�បនធ� កចុ់ះ
េ  កនុងដី។
36 ឥឡូវេនះ េយងទងំអស់គន ដឹងថេ េពល�ែដល�រ�តវបនផ�ល់ឲយ
កនុងរយៈេពលបីឆន ពំួកេគបេងកតជអងគករមយួ។ េ េពលែដលពួកេគេធ�ែបបេនះ
�នឹង�� បេ់ ទីេនះ។ �បនេធ�េ កនុងៃថងៃនេ�កលូទរ័េ�យេ�ពះ�បន េធ��
េ កនុងៃថងៃនេវសលី �បនេធ��េ កនុងៃថងរបស់�ឡិច�នឌឺ់េខមែបល៊� េហយនិង
អនកែដលេ សល់របស់ពួកេគ េហយ�បនេធ�េ កនុងពួកេពនទីកុស�។ យ៉ង
ពិត�បកដ! េឃញេទ? អនកេ កែន�ងមយួ �គបគ់ន បនទទួលបនេម  េហយ
េចញេ  េហយពួកេគមនិ�ចទទួលបនករេបកសែម�ងជថមី។ ពួកេគ �តវបន
េ�ះ��យ ពួកេគេ ទេីនះ េហយ�� បេ់ ទីេនះ។ េហយជីវតិបន �តឹម�តវ
�មរយៈេនះ េហយេ មុខេដមបបីេងកត�សវ�លី។ េហយេ េពល ែដល
�សវ�លីមក េនះជីវតិែដលបនេធ�ដំេណ រ�មរយៈ�សវ�លីេនះ និង កររស់
េឡងវញិ នយំកេរ ងទងំមូលេចញ បទ នមំកនូវករេលកេឡង។
37 ឥឡូវេនះ សូមចថំ �រេនះចបេ់ផ�មដំបូងជមយួនឹងករពយបលមកពី�ពះ
យ៉ងអ�ច រយ។ ឥឡូវេនះ េបសិនជ�ពះ�ទងអ់នុ ញ តឲយមន�ម �ពះវ�ិរ ធមម�
ដូចជេយងមនរចួេហយ េនះ�មនិែមនជ�ពះេទ។ �ពះមនិចបំចស់ ែមញងេទ
�ទងម់និ—�ទងម់និេធ�េរ ងទងំេនះេដមបកីំ�ន�េយងេទ ដូចជនជតិ �េមរកិេយង
�តវបនេ�បេដមបកីំ�ន� ប៉ុែន��ទងេ់ធ��េដមបទីកទ់ញករយកចិត� ទុក�ករ់បស់
មនុស� ថ�ទងក់ំពុងែតជួសជុលេដមបេីធ�អ�ីមយួ។
38 ចូរសម�ងឹេមល�ទងេ់ េពលែដល�ទងយ់ងមក។“េ��ដអ៏�ច រយមន ក ់ �គ
េ�� ជេ��កលីេឡ។” េហតុអ�ី បនជករបេ�មរបស់�ទងអ់�ច រយ �ទង�់តវ
បន�� គមនេ៍ �គប�់កមជំនុំទងំអស់។
39 ប៉ុែន�ៃថងមយួ�ទងប់នអងគុយចុះមនបនទូលថ “ខញុ ំនិង�ពះបិ�របស់ខញុ ំគឺែត មយួ
េទ។”
40 “អូខញុ ំេអយ!” េនះេចញមកេហយ។ “បង� ញជមយួមនុស�ទងំេនះ!”
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41 “េលកែតអនក�ល់គន បរេិភគ�ចរ់បស់កូនមនុស�និងផឹកពីឈម របស់ �ទង់
មនិដូេចន ះគម នជីវតិេ កនុងខ�ួនអនកេទ។”

42 “េហតុអ�ីបនជ�ទងជ់បិ�ច! សូមេចញឆង យពីមនុស�ែបបេនះ!” េឃញ
េទ?

43 េឃញេទ មនអ�ីមយួ �មទីសមគ ល់េនះ។ េឃញេទ អ�ីមយួ�មទីសមគ ល់។

44 រកុខជតិេ កនុង� ប៉ុែន�ឥឡូវេនះសំបកេចញេ ឆង យ។ ��តវែត។ េហយ សូម
ចថំ ៃមភឆន បំនកន�ងផុតេហយគម ននិកយេចញមកពី�េទ គម នេទ។ េយងេ
ចុងប ចបៃ់ននិកយ �សវ�លីបនយករបូ�ង។ ប៉ុែន�អ�ីែដលជប � ជមយួនឹង
�សវ�លីឥឡូវេនះអនកមនិ�ច…��តវែត�កេ់ កនុងវត�មនៃន�ពះ�ជបុ��
េដមបទំុីមុនេពលរមួប ចូ លគន េ�ជសយក�េឡង។

45 ឥឡូវេនះ �ពឹត�ិករណ៍ែដលេយងបនេឃញបនេកតេឡង �ពិតជបន
បង� ញកនុង�ពះគមពរី �គបជំ់នន។់ េយងគិតថេយងទងំអស់គន  មនិមនករផ�ល់
ម�ូប��រេទ ែតេយងមនិែមនេទ។ អ�ី�គបយ៉់ងកំពុងផ� ស់ប�ូរយ៉ងពិត�បកដ
ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

46 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីគឺជេស វេ េផ�ងៗពីេស វេ ពិសិដ�េផ�ងេទ ត។ គម ន
េស វេ �ដូចជ�ពះគមពរីេទ ពីេ�ពះ�ពះគមពរីគឺជ�ពះេ កនុងសំណំុ ែបបបទ
ៃនពកយ។ េឃញេទ? �ជ…ពកយមយួគឺជគំនិតែដលបនសែម�ង។ ករ
គិត របស់�ពះបនសែម�ង� ពកយរបស់�ទង�់មរយៈេ�� េហយពួកេគបន
សរេសរ �ពះគមពរីែដលមនេ កនុងសំណំុែបបបទៃនពកយ។ េហយ�ពះេយសូ៊វ
�ទងប់នេ �ថ “ជពូជ។” េហយ�គបពូ់ជ�មយួនឹងន ំ េចញៃន�បេភទ
របស់� េប�សថិតេ កនុង�ថ នភព�តឹម�តវៃនបរយិកស�តឹម�តវ។ ឥឡូវេនះ
�ពះគមពរី…គឺជ…េស វេ ទំនយ ែដល—បនទយពី �ពឹត�ិករណ៍ អនគត។់
ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនេបកសែម�ងទងំ�សងពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អនកមនិបែនថម�
ឬយកេចញពី�េហយករេបកសែម�ងទងំអស់�តវែតមកេ�យ�រ�។ េឃញេទ
��តវែតជ�ពះបនទូល។
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47 ដូេចនះមនុស�និយយថ “ខញុ ំមនករេបកសែម�ង។” បទ េយង�គ ល់ យ៉ូែសប
ស៊មីធ និងមនមនុស�ជេ�ចនបនទទួលករេបកសែម�ង និងអ�ីេផ�ងៗ ប៉ុែន��ផទុយ
នឹង�ពះបនទូល�ពះ។
48 ��តវែតមកេយងេ �ម�ពះបនទូលេប�មកពី�ពះ។ េ�យ�រែត� ជភព
�តឹម�តវឬេដមបបីង� ញពីវត�មនរបស់�ពះ។ េហយ�ទង�់ជប�គបេ់រ ង ទងំអស់
េនះេ�យករ…ដឹងមុនរបស់�ទងែ់ដល�ទងប់នែតង�ងំេឡង។ បនកំណត់
ទុកជមុន (��តវបនេគេ េ កនុង�ពះគមពរីថ “បនត�មវទុកជមុន”) �គបយុ់គ
សមយ័េ កែន�ងរបស់ខ�ួន េហយ�គបម់នុស�ទងំអស់េ កែន�ងរបស់ខ�ួន និង
�គបអ់នកន�ំរេ កែន�ងរបស់ខ�ួន។ �ទងគឺ់ជ�ពះ �រក�មនិ�ចទញ អ�ី�ក ់េល
�ទងេ់ឡយ។ េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះ �ទងប់នែតង�ងំអ�ីៗ �គបយ៉់ង េដមបឲីយ មន
កែន�ង េហយនឹងធ� កចូ់លេ កនុងបនទ ត ់េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
49 ដូេចនះេបេយង�ចេមលេឃញ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ សមយ័កល�
និងេពលេវ��ែដលេយងកំពុងរស់េ  អនកនឹងេមលេឃញ�េ  ទីេនះេ  កនុង
�ពះគមពរី ពីសមយ័េនះ អ�ីែដលេយងកំពុងសនមតថ់…អ�ីែដល �តវបនសនមត ់ថនឹង
េធ�េឡងេ េពលេនះ។
50 ឥឡូវេនះ េស វេ —េផ�ងេទ ត េយងបនរកេឃញេស វេ ជេ�ចន ែដល
ពួកេគបនេ  “េស វេ ពិសិដ�” ជេដម។ េហយខញុ ំបន—�ន�ពះគមពរីកូ�៉ន និង
ជេ�ចនេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ េស វេ —ដព៏ិសិដ�របស់ពួកេគ �គនែ់តជ
�កមសីលធមប៌៉ុេ�� ះ។ ៃនសីលធមឬ៌េទវ� ស�។
51 ប៉ុែន�េស វេ េនះគឺជេ�� �ខុសពីេស វេ េផ�ងៗេទ ត។ �ពះគមពរីគឺជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះទយអំពីអនគត។ �ទយេ�យ�រែត� �តវបន�ពមន
ទុកជមុន។
52 េប�ពះជមច ស់�ទងប់នប ជូ នអ�ីមយួ �ទងម់នបនទូលេហយបនសនយេ
កនុង�ពះគមពរីថ �ទងនឹ់ងមនិេធ�អ�ីេ�ះេ េលែផនដីរហូតដល់�ទងប់នេបកសែម�ង
�មកកនអ់នកបំេរ �ទងជ់ពួកេ��មុន។ េនះគឺេ កនុងេអម៉ុស ៣:៧។ �ទង…់
េហយ�ពះមនិ�ចកុហកេទ។ �ទងប់នបង� ញ� ជវធីិរបស់�ទងក់នុងករេធ� �
�មរយៈយុគសមយ័។ �ទងម់និែដលប�ជយ័កនុងករេធ��េទ។
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53 ឥឡូវេនះ េយង�តវបនសនយ េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ ស�មបក់រេនះ នឹង
�តវបន�� រេឡងវញិ។ នឹងគម ន—�កមជំនំុ គម ននិកយ េមតូឌីស បទីសទ �បេត
សស�ង ់េពនេទកុស គម នពួកេគេទ (េ កនុង�ថ នភពទំេនបរបស់ពួកេគ) មនិសូមប ី
យក�កមជំនំុេនះេ េធ�កូន�កមុ។ំ ពួកេគមនិ�ចេធ��បនេទ ពួកេគ ប�ជយ័។
ពួកេគេ�ចនេ បំពងក់គន េ វញិេ មក េហយេ�កីយខងលិច បនលូនចូល
េហយ—េហយពួកេគបន�� បេ់ កនុងផ�ូវរបស់ពួកេគ។ ដូេចនះ�ពះ �ជបេហយ។
54 េហយេដមបបីង� ញពី�ពះបនទូលេនះ មយួនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំទទួល
បន�េនះ។ េហយ�បទនពរដល់�ពះ �ដូចជែបបេនះ។” េនះគឺជរេប បែដល
�ពះេយសូ៊វបនយងមកជេលកដំបូង។ អនក�ល់គន មនេគលលទធិ �គបគ់ន មន
េនះ។ ��តវែតមនអ�ីមយួបនេផញមកេយងពី�ពះ។ េហយ�ពះបនសនយ�។ េហយ
ផ�ូវែតមយួគតែ់ដល�ទងនឹ់ងេធ� គឺ�តវ—រក�លំនដូំចគន របស់�ទង។់ �ទងប់ន
សនយថនឹងប ជូ នេយង េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ េយងេ �មម៉�គី៤ ែដល
ជេ��េ េលែផនដី “េនះនឹងបែង�រចិត�របស់មនុស��តឡបម់កវញិ ចិត�របស់
កូនេកមង�តឡបេ់ ឯឪពុកែដលជ�វកម�ងេទ ត។” �ទងប់នសនយេ  កនុង
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ លូក១៧ និងកែន�ងេផ�ងេទ តជេ�ចន ែដល�ទងប់ន
សនយថ�ទង…់អ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�េ ៃថងចុងេ�កយេនះេដមបនីេំរ ងេនះេ ជ
�ពះបនទូល�តឹម�តវ។
55 េឃញេទ មនុស�មន ក�់ចនិយយអ�ីបន ប៉ុែន� មនែត�ពះ�ចបកែ�ប
ពកយេនះ…េឃញេទ ឥឡូវេនះ េយងមនករបក��យផទ ល់របស់េយង េយង
និយយថ�មននយ័ែបបេនះ។ េហយមយួេនះ េមតូឌីស និយយែបបេនះ ប
ទីសទន ិយយែបបេនះ េពនេទកុស និយយែបបេនះ មយួនិយយអេ ច ះ ពីរ
និយយអេ ច ះ។ េហយ អូ ខញុ ំេអយ អនកេ ទីេនះ។ ប៉ុែន��ពះ�ទង ់ មនិ�តវករ
អនកបកែ�បេទ �ទងប់ក��យផទ ល់េ�យអងគ�ទង។់ �ទងប់ក��យ�ពះបនទូល
របស់ �ទងយ៉់ង�តឹម�តវេ �មយុគសមយ័េ �មេគលបំណង �មសមយ័
កលែដល�តវបនផ�ល់ឲយ។
56 េយងមនិរស់េ កនុង�គពួកេពនទីកុស�េទេយងរស់េ កនុង�គេផ�ងេទ ត។
េឃញេទ េយងមនិរស់េ កនុងយុគសមយ័េមតូឌីសេទ េយងកំពុងរស់េ កនុង�គ
េផ�ងេទ ត។ េយងកំពុងរស់េ ទីេនះកនុងសមយ័ៃនកូន�កមុ ំ ែដលេ េចញពី�កម
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ជំនំុេហយបនទទួលករេលកេឡងជមយួគន ។ េនះេហយជសមយ័ ែដលេយង
កំពុងរស់េ ។ ចំេពះគំនិតដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់ខញុ ំែដលជករពិត។
57 េហយេស វេ េនះគឺជេស វេ ទំនយ។ អនកេជ �តវបនប ជ េដមបេីគរព�
និងេដមប�ីន�េហយេជ ដល់អនកនិពនធរបស់� ស�មប�់គប�់ពះបនទូលែដលបន
សរេសរេ ទីេនះ�តវែតេកតេឡង។ អ�ី�គបយ៉់ង ែដល�តវបនសនយ �តវែតេកត
េឡងេ�ពះ�គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ �គបស់មយ័កល។ ដូចគន កលពីម�លិមញិ
�គឺ ជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលមនេ កនុងេ�កណូេអ។ �គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េ កនុងេ�កម៉ូេស �គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុង�ពះបទ�វឌី �គឺជ�ពះេយសូ៊វ
�គីសទេ កនុងយ៉ូែសប។�គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត។ េហយ�គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុងចំេ�ម� ស�របស់ �ទងេ់
សព�ៃថងេនះ �ទងប់នេធ��មអ�ីែដល�ទងប់នសនយនឹងេធ�េ សមយ័កលេនះ។ �
គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
58 ប៉ុែន�ពួកជំនំុបនក� យេ ជរងឹ ឆង យ�ស់ ដូចជបង�បសបននិយយ
េ ទីេនះ។ េហយ—និង�កមជំនំុរបស់េយងក� យជវធីិដូចគន  រហូតដល់េយង
�តវ ែតមនអ�ីមយួែដលេធ�ឲយេយងភញ កេ់ផ�លដល់�ពះបនទូល។ េធ�យ៉ងេមច៉េយង
ដឹង ថ�នឹងេធ��? ��តវែតមក�សប�មែផនករ�ពះផទ ល់។ �មនិ�ចមកេ�យ
មនុស�ធមម�េទ �នឹងមនិមកេ�យអនកជំនួញេនះេទ។ �មនិ�ចមក េ�យ
វ�ិរេទ។ �ពះបន�កែ់ផនកររបស់�ទង។់
59 ខញុ ំបននិយយេ ទីេនះសីវផតេ េ ៃថងេផ�ងេទ ត េ េលក ច កទូ់រទស�ន៍
ជតិេ ទូទងំ�បេទស ែដលពយយម�បរពពិធីថ� យបងគំ�ពះេ�យមនិែមន
ជ បំណង�ពះហឫទយ័�ពះ។ �វឌីបនពយយមនយំកហិបរបស់�ពះចូល
េ កនុង ផទះវញិ។ គតជ់េស�ចែដលបនែតង�ងំ។ េហតុអ�ី គត—់គតប់ន
ពិេ�គះ េយបល់ គតម់ន�បតិភូរបស់គត ់ �បព់នន់ក�់បម់ុនឺនកជ់េដម។
េហយ ពួកេគទងំអស់គន បននិយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។”
េហយ ពួកេគបនពិេ�គះជមយួបូជចរយ “េនះគឺជករអ�ច រយ�ស់” េហយ
ពួកេគ បនទទួល ករេបកសែម�ង ដូេចនះពួកេគែ�សក ពួកេគេធ��គបស់កមមភព
�សន។ ែត�ពិតជផទុយពីបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះ ដបតិមនេ��េ
េលែផនដី េ�យ�ពះនមរបស់�ពះគឺ�ថនេហយគតម់និ�តវ បនពិេ�គះ
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េយបល់អំពី�េទ។ េឃញេទ? េហយេយងបនរកេឃញថ�មនិដំេណ រករេទ
េទះបីជពួកេគេ�ម ះ�តងក់�ី ពយយមេធ�កិចចករ�ពះ។
60 េហយអនក�ចមនភពេ�ម ះ�តងដូ់េចនះ។ ប៉ុែន� រហូតដល់េយងដឹងថេយង
េធ�� អនកកំពុង�បយុទធជមយួខយល់។ �តឡបចូ់លេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ
េហយត�មងប់នទ តេ់ឡង េហយេ ចុះ េនះអនកនឹងដឹង។ ដូចជ—ទ�ន
មនិដឹងពីអ�ីែដល�តវេធ�េទរហូតដល់គតទ់ទួលបនករប ជ ។ េយង�តវែតជ
ទ�ន�គី�ទ ន េហយទទួលករប ជ ពី�ពះគមពរីស�មបេ់ម៉ងឥឡូវេនះ។ មនិ
គិតៃថ�កលពីម�លិមញិឬពីម�លិៃមង ប៉ុែន�បនទុកេ ៃថងេនះ (ែដល វធីិមយួ ែដល
េយងេ )។ សម�ងឹេមលេវ�ែដលេយងកំពុងរស់េ ។
61 �ពឹត�ិករណ៍ទំេនបៗទងំេនះកំពុងែតរអិលយ៉ងខ� ងំយ៉ងរហ័សេហយៃថង
មយួេយងនឹងែស�ងយល់េឃញថេយងគម នសល់អ�ីេ�ះ េហយ�តវចបខ់�ួន។
េបះ��េ កនុងស ញ របស់សត�មុនេពលែដលេយងដឹង។
62 ឥឡូវេនះ េហយេ�យករអតធ់មតេ់យង�តវរងច់កំរេនះ ស�មបក់រទយ
ែដលបនសនយ ថពួកេគ�គបគ់ន �តវបនបំេពញេ កនុង�គរបស់�។ ដបតិ�ទយ
�បប ់េយង អនកនិពនធបនេធ�ពីមុន េហយេយងរងច់េំមល�ទងេ់ធ��ម�ងេទ ត។ េត
េពលេវ��មយួែដលេយងកំពុងរស់េ ! អ�ីមយួដូចជ—�បតិទិន អនក�កេឡក
េមល�បតិទិនេដមបរីកឲយេឃញនូវអ�ីែដលជៃថងៃនឆន ែំដលអនកកំពុងរស់េ  េហយ
អនកេមល�ពះគមពរីរបស់�ពះេដមបដឹីងថេតសមយ័កលប៉ុនម នែដលេយង កំពុង
រស់េ  េយងមនិរស់េ កនុង�គរបស់ពួកេមតូឌីសេឡយ។ េយងកំពុងរស់ េ កនុង
�គៃនករ��ស់េ របស់កូន�កមុែំដលន�ំតឡបេ់ �ពះ�មរយៈអ�ីមយួែដល
�ទងស់នយថនឹងន�ំមកវញិ។ �ទងស់នយថនឹងេធ��។
63 ប៉ុែន� �គបជំ់ននគឺ់អុីចឹង មនុស�ែតងែតឲយមនុស� េធ�ករ បក��យ��ម
ែបបេទវ� ស� េហយមនិេជ ករេបកសែម�ងរបស់�ពះេទ ែដលជ ករបក��យ
របស់�ពះ។ មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំនិយយកម៏និែមនជអ�ែីដលអនកេផ�ងនិយយែដរ
ប៉ុែន�ជអ�ីែដល�ពះបនសនយនិងអ�ីែដល�ពះេធ� បនបង� ញថេនះជ�ពះ ែដល
បនេធ�ករបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងផ់ទ ល់។
64 ពួកេគបន�បបអ់នកេពនទីកុស ែសសិប�បឬំ�សិបឆន មំុន ម� យ ឪពុក
របស់អនក េ េពលែដលពួកេគគឺជពួកេពនទីកុស�ដពិ៏ត�បកដ េចញមក
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ពី អងគករេហយផ� �រេដរេចញមក គឺដូចជែឆកេ ក�ួតកំអតួរបស់� េហយ
�តឡបេ់ សីុកំអតួេនះម�ងេទ តេធ�ដូចគន សំ�បព់ួកជំនំុេនះឯងអនក បនសំ
�ប�់កមជំនុំខ�ួនឯងេ�យករដូចគន េនះ។ គម នអ�ី�បឆងំនឹងមនុស� េ ទីេនះ
បនេទ គម នអ�ី�បឆងំនឹង�បនេទ �ជ�បពន័ធៃនេរ ងេហយជអ�ីែដល កំពុង
េកតេឡង។
65 ផទះ ខញុ ំ…េ ផទះវញិ…ខញុ ំមនិអធិបបយពីេរ ងេនះកនុងកិចច�បជំុ�េផ�ងេទ។ ខញុ ំ
នឹងអធិបបយផ�ូវរបស់សត�េសុរភនិ េហយ�� ប�់េបអនកថតែខ��ត។់
66 េហយសូមកតស់មគ ល់ពួកេគបនខកខនេមលេឃញករប ជ កក់រ �ពមន
ៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះកំពុង�តវបនបំេពញ។ េបពួកសងឃទងំេនះ…ពួកេគ
ចបស់អំពីរេប បែដល�ពះេមសីុនឹងយងមក ពួកេគបនដឹងពីអ�ីនឹងេកតេឡង។
ពួកផរ…ិសីុមនគំនិតរបស់ពួកេគ ពួក�ឌូសីុ ពួកេហរ ៉ឌូ េហយពួកេគ ទងំអស់
គន មនគំនិតរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន��ទងយ់ងមកមនិែមន…�ទងម់កផទុយពីពួកេគ
មន ក់ៗ  ែតជមយួ�ពះ�ពះបនទូលពិត�បកដ។ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលដូចគន
ែដរគឺថ “េបសិនជអនកបន�គ ល់ខញុ ំ អនកគួរែត�គ ល់ៃថងរបស់ខញុ ំ។ េបសិនជអនក
បនដឹងេនះអនកនឹង…អនកនិយយថ ‘ែមនេហយ ម៉ូេស! េយងមនម៉ូេស។’ បន
និយយថ ‘េហតុអ�ី េបអនកនឹងេជ េ�កម៉ូេស អនកនឹងេជ ខញុ ំ ពីេ�ពះគតប់ន
សរេសរអំពីខញុ ំ ។’”
67 ប៉ុែន� េឃញេទ េ េពលែដល�ពះ�តវបនប ជ កយ៉់ងចបស់ នូវអ�ីែដល�ទង់
បនសនយថ ពួកេគមន�េ កនុងរេប បមយួដៃ៏ថ�ថនូរែដល�ពះេយសូ៊វ�តវ បន
សនមតម់កេហយ…ខញុ ំមននយ័ថ�ពះេមសីុ។ �ពះេមសីុ�តវែតមកកនុង�កមរបស់
ពួកេគឬ�ទងម់និែមនជ�ពះេមស�ុ។ី �បេសរ�ស់ គឺែបបេនះ បចចុបបននគឺចឹង
“េបអនកមនិបនេឃញ�មែវន៉�របស់ខញុ ំេទ អនកមនិបនេមលេនះេទ។” េឃញេទ
េហយដូេចនះ ថេនះ—គឺជវធីិ—ែបបហនឹង។ េយង…េនះេហយជេសចក�ី ពិត។
េយងស�បក់រគិតែបបេនះ ប៉ុែន��ជករពិត។
68 េ កនុងេហេ�ពរ 1:1 �ពះកលពីេដម បនសរេសរ�ពះគមពរីេ�យ វធីិ�ពះ
អងគេ�ជសេរ សផទ ល់។ �ទងម់និែដលសរេសរ�េ�យេទវ� ស� េហយកម៏និបក
ែ�បេ�យ�សនវទូិែដរ។ មនិធ� បម់នេពលេវ�—ែដលពួកអនកេទវ� ស�ធ� ប់
មនករបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ពះេឡយ។ ករបក��យមកែតពីពួកេ��
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ប៉ុេ�� ះ។ េហយវធីិែតមយួគតែ់ដលេយងនឹងេចញពីភពរេញ៉រៃញ៉េនះ គឺស�មប់
�ពះែដលប ជូ នេ��េនះមកេយង ជវធីិ ែតមយួគតែ់ដល�នឹង�តវបនេធ�។ �
�តវបនេគេជ  សម�ងឹេមល េហយ—និងករបំេពញ។

69 េឃញេទ �មនិ�តវបនសរេសរេ�យមនុស�េទ ប៉ុែន���តវបនសរេសរ េ�យ
�ពះ។ �មនិែមនជេស វេ របស់មនុស�េទ �មនិែមនជេស វេ របស់ �សនវទូិ
េទ។ �គឺជ�ពះគមពរីរបស់�ពះ។ ែដលជគមពរីទំនយែដលបនសរេសរ េ�យពួក
េ�� េហយបនបកែ�បេ�យពួកេ��។ �ពះគមពរីបនែចងថ “�ពះបនទូលរបស់
�ពះបនមកដល់ពួកេ��។” ពិត�បកដ�ស់!

70 េត�សស់�� តយ៉ង�ហនែដល�តវបនបង� ញ ឬ បង� ញេ េពល ែដល
�ពះេយសូ៊វបនមកេ េលែផនដី េហយេ�កយ៉ូ�នគឺជេ��េ ៃថងេនះ
េហយគត—់គតក់ំពុងទយ។ ពួកេគនិយយថ “អូ អនកនិយយចងម់ននយ័
ថ�ពះនឹងបំផ� ញសមគមធំរបស់េយងេ ទីេនះេហយេរ ងទងំអស់េនះ? េហយ
�នឹងមនេពលមយួែដលវ�ិររបស់េយងមនិមនករថ� យបងគំេទ តេទេ កនុង
ហនឹង?”

71 �ទងម់នបនទូលថនឹងមនេពលមយួែដល�ពះជមច ស់�ទងនឹ់ងេធ�ករបូជ
េចញពីកូនេច មៃន�ពះ ជមនុស�។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ—េគនឹង�គ ល់ �ទង់
េ េពល�ទងយ់ងមក។ េហយ�ទងម់នបនទូល ថ…�ទង�់បកដចបស់អំពី �រ
�ទងម់នបនទូលថ “�ទងប់នឈរេ កនុងចំេ�មអនកឥឡូវេនះេហយអនក មនិបន
ដឹងេទ។” �ទងគ់ងក់នុងចំេ�មអនកេហយអនកមនិដឹងេទ។

72 េហយេ ៃថងមយួេពលែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងប់នយងេចញមកេ�ក
យ៉ូ�នបន�កេឡកេមលេ េឃញេហយេឃញពន�ឺចំេល�ទង ់េ�យមន បនទូល
ថ “េមលកូនេច មៃន�ពះែដលដកអំេពបបរបស់េ�កិយេ៍ចញ។” េ េពល
ដែដលេនះ �ពះេយសូ៊វ�ទងក់ប៏ន�ជបថ�ទង�់តវបនបង� ញករពិតេ ចំេពះ
មនុស�។ ឥឡូវេនះ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល េតេយងមនករសង�យ័េទ? �ពះគមពរី
បនែចងថ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូល
គងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលជ�ពះ។ �ពះបនទូល�តឡបជ់�ចឈ់ម
េហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។” េហយេ ទីេនះ�ទងគឺ់ជ…េនះគឺជ
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�ពះបនទូលេ េលែផនដី (�កដូ់ចជ! ល�ឥតេខច ះ!) េចញមករកទឹកៃនពួក
េ��។
73 ែមនេហយ �ពះបនទូលែតងែតមក�មរយៈេ��របស់�ទង។់ ដូេចនះេយង
មនិ �ចរពឹំងថ�នឹងមក�មរយៈ�សនវទូិេឡយ។ េយងមនិ�ចរពឹំងថ�
នឹងមក �មរយៈនិកយេទ។ �បនចូលមក�មផ�ូវរបស់�ពះែដល�ទង ់បន�បប់
េយងជ មុនេហយេនះជវធីិែតមយួគតែ់ដល�នឹងមក។ �នឹង�តវបនេគស�ប់
េមល ងយបនបដិេសធ។ េ េពលែដល�មកដល់�នឹង�តវេបះេចល េ មខ ង
េហយអ�ី�គបយ៉់ងប៉ុែន�េទះជយ៉ង��ពះនឹងេធ��។ ��តវបនបដិេសធេ
កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ��តវបនបដិេសធេ កនុងេ�កយ៉ូ�ន ��តវបន�ចន
េចលេ�យេយេរម ��តវបនបដិេសធេ�យម៉ូេស។ �ែតងែតជវធីិេនះ។ ប៉ុែន�
�ពះ�ទងេ់ធ�ករេ េលផ�ូវែដល�ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ��។ បទែមន េហយ
�ទងម់និែដលប�ជយ័កនុងករេធ��េនះេឡយ។
74 មនុស�ែដលបនេមលេឃញនិមតិ�ឬឮសំេឡងរបស់�ទង ់ មនិែមនទងំ អស់
គន �ចយល់បនេទ។ កនុងករណីជេ�ចនគតម់និបនដឹងេទ ពីេ�ពះគត ់�គនែ់ត
ជឧបករណ៍របស់�ពះ។ �ជគំនិតរបស់�ពះែដលបន បង� ញ�មរយៈ បបូរមត់
របស់មនុស�។ គំនិត ជករពិត គឺជពកយែដលបនេលកេឡង។ �ពះ�ទងេ់ធ�ករ
េ�ជសេរ ស—របស់�ទងេ់�យករេ�ជសេរ សជមុនរបស់�ទង។់ �ទង ់ បនេធ��េ
�គបជំ់នន ់ �ទងប់នកំណតម់នុស�មន កស់�មប ់សមយ័កលនី មយួៗ។ ដូចជ
េ ជំននេ់�កម៉ូេស �តវបំេពញអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល េ កន ់ អ�័ប�។ំ
ម៉ូេសបនេកតមកជកូនែដលសមរមយ គតម់និ�ចជួយ�មវធីិេនះ បនេទ។
គតប់នេកតែបបេនះេ�យ�រគតេ់កតមកកនុងេគលបំណងេនះ។
75 េហយដូេចនះេយងរកេឃញថ�ពះ�ទងប់នេធ��េ កនុង�គបយុ់គសមយ័។
�ពះ�ទងេ់ធ�ករេ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯងេ�យករេ�ជសេរ សជមុនរបស់�ទង់
េ�ជសេរ សេ��របស់�ទងនិ់ងអ�ីៗ�គបស់មយ័! បំេពញ—បំេពញនូវ ធមមជតិ
របស់គតធ់មមជតិរបស់មនុស� ែបបបទៃនករអធិបបយរបស់មនុស� ចំេពះ…
អំេ�យរបស់ពួកេគនិងអ�ីៗទងំអស់គតេ់ធ� �តវបនជួបប � �បឈមេ  ៃថង
េនះ។ �ពះបេងកតមនុស�េនះេហយបនប ជូ នគតេ់ ។ េហយេ កនុង គំនិត
របស់�ទង ់ ដូចែដលខញុ ំបនអធិបបយេ យបម់�លិ េយងជពួជៃនស�� ន របស់
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�ពះ។ �ទង�់ជបថមនុស�េនះនឹងេ ទីេនះកនុងសមយ័កលេនះ មុនេពល ែដល
មនម៉ូេលគុលឬពន�ឺឬអ�ីេផ�ងេទ តេ េលែផនដី។
76 ដបតិអនកគឺជែហ�នរបស់ឪពុកអនក េហយអនកេ កនុងឪពុកអនក ែតឪពុករបស់
អនកមនិបន�បកបជមយួអនកេ�យ�រែតគត…់អនកេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�អនកដឹង
េហយថ�មនិែមនេហយ�ទងក់�៏ជបប៉ុែន�អនក�តវបនបង� ញថអនក�ច…�ច
�បកបជមយួអនកបន។ េហយអនកកំពុងេកតជថមីម�ងេទ តអនកកំពុងេកត ជថមីៃន
ជីវតិអស់កលប។ េហយេនះគឺជទ�មងែ់តមយួគតៃ់នជីវតិអស់កលបេហយ េនះជ
ជីវតិរបស់�ពះ។ សូ៊ ពកយ�កិកគឺ សូ៊ ទំរងែ់តមយួប៉ុេ�� ះៃនជីវតិអស់កលប។
77 េបសិនជអនកជកូន�បស�សីរបស់�ពះអនកនឹងបនេ ជបនឹ់ង�ពះ�គប់
េពលេវ�។ ប៉ុែន��ទងដឹ់ងថេតែ�គនិងេពល�ែដលអនក�តវបន�។ំ ដូេចនះ
ឥឡូវេនះអនកបនបេងកត ជកូន�បស�សីរបស់�ពះ បនបង� ញកូន�បសឬ កូន �សី
ៃន�ពះេដមបបីំេពញ�មប � �បឈមេ សមយ័េនះេដមបយុីត�ិធមជ៌�ពះដ ៏ មន
�ពះជនមគងេ់ កនុង�គេនះគឺជ�ពះ�ជ�រែដលនឹង�តវេចញមកេ េពលេនះ។
េនះេហយ! អនកបនេ ទីេនះមុន�គឹះៃនេ�កីយ។៍ េបសិនជមនិែមនេទ…េប
អនកមនិ�តវបនេ�ជសេរ សែបបេនះេទ មនិថអនកជមនុស�ពយយមប៉ុ�� េទ អនក
នឹងមនិ�ចេធ��បនេទ។ េតអនក�ចទទួលបនឈមរេប ប�េ េពល ែដល
មនិមនឈមេ ទីេនះ?
78 េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំពយយមនិយយអំពីមនុស�ែដលគិតថ
េយងជ…េយងកំពុងស�ីបេនទ ស ស�ីែដលមនសកខ់�ី េហយមនមនុស��បបខ់ញុ ំ
អំពីករនិយយេរ ងទងំេនះថ “អនកកំពុងបំផ� ញករងររបស់អនក” បំផ� ញករ
ង ែដល�ពះបនែតង�ងំេឡង? េ ឆង យ�ស់! េហយេ េពលមនុស��� ប់
ឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះ…េ េពលែដលទរកចបទ់ំៃផទេ កនុងេពះម� យ េ េពល
ែដលសុ៊តមយួចូលេ កនុងេនះ េកសិកមយួេផ�ងេទ តបេងកតេ េលកំពូល� �
មនិែមនមនែតេកសិកមយួៃនមនុស�មន កេ់ទ បនទ បម់កដូចជែឆកមយួ េហយ
បនទ បម់កដូចជឆម មយួ េហយនិងបនទ បៃ់នអ�ីេផ�ងេទ ត �ជករពិត �តង់ៗ
ភពជមនុស�។េហយេ េពលែដលមនុស�មន ក�់តវបនេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ គតម់និចកអ់�ីេទចូលេ កនុងជីវតិរបស់គតេ់ទ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដល
យុត�ិ ធមស៌�មបេ់វ�េនះ។ គតប់នយក�ពះបនទូលេពញេលញរបស់�ពះ គត់
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មនិ �កេ់គលលទធិគម នអ�ីទងំអស់។ �បរសុិទធយុត�ិធម�៌ពះបនទូលរបស់�ពះ បន
សែម�ងឲយេឃញេ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។
79 សូមេមលេ កនុង�ពះគមពរី អនកេឃញពីកែន�ង ពីសមយ័កល�េហយែដល
េយងកំពុងរស់េ ។ េ េពលែដលអនកេឃញករដអ៏�ច រយទងំេនះ �តវបនេបក
បង� ញ។ េ េពលែដល�ពះបនសនយថនឹងេធ�� �ទងែ់តងែតេធ�� េ ចុងប ចប់
ៃនយុគសមយ័នីមយួៗ�ពះវ�ិរ�តវបនមកដល់កែន�ង េហយបន�តឡប ់ ែបរ
េចញពី�ពះបនទូល�តឡបម់កអំេពបបនិងេ�កីយវញិ។ េ�កិយគឺជអំេពបប។
�ពះគមពរីបនែចងថ “េបអនក�ស�ញ់េ�កីយឬរបស់ទងំ�យៃនេ�កិយ៍
េនះេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះគឺមនិេ កនុងអនកេទ។”
80 កលពីយបម់ុញិ ខញុ ំកំពុងែតនិយយ—អំពីករថ� យយ ញបូជ កូនេច ម។ �
មន�បពីំរៃថង តំ�ងឲយសមយ័កល�ពះវ�ិរទងំ�បពំីរ។ នឹងគម នដំែប�
មនកនុងចំេ�មមនុស�េទ គម នដំែបរកនុងអំឡុងេពល�បពីំរៃថង។ េនះមននយ័ថ
គម នអ�ី�យជមយួ�េឡយ។ ��តវបនលុបេចល ឥតឈបឈ់រ។ េហយេយង
មនិចងប់នេគលលទធិ ដំែបរនិងអ�ីែដល�យជមយួេយង។ េយងមនិចងឲ់យ
េ�កិយ�យជមយួេយងេទ។ ��តវែតមននំបុង័ឥតដំែបរបស់�ពះ ជ�ពះ
បនទូលរបស់�ពះ �ពះបនទូលៃន�ពះែដលយុត�ិធម ៌ “មនុស�នឹងរស់េ�យ�ពះបនទូល
ែដលេចញពី�ពះហសថរបស់�ពះ។”
81 �បពន័ធនិកយរបស់េយង និងភពខុសគន និងអ�ីេផ�ងេទ ត បន�កដំ់ែប
េ កនុងពួកេយង េហយែបបេនះេហយែបបេនះទងំេ�កិយនិងសមយ័ទំេនប។
េហយ អូ �មនដូេចនះ �េសទរែតមនហូលីវដូ�គបទី់កែន�ង។ េ ទីបំផុត�នឹង
មកដល់ដូចជ�បេទសអងេ់គ�សេ ទីេនះ ករេ �សនៈនឹង�តវ�ម៉ស់។ ខញុ ំ
េអយ! ដូចជបង�បសបននិយយថ “េតអនក�ចចប�់តី�កក់នុងទូកបន េ�យ
រេប ប�?” េនះជករពិត។
82 េយង�ល់គន �តវែតមនដំណឹងល�អធិបបយេ កនុងភពេពញេលញរបស់
�ទង ់ ជមយួនឹង�ពះអំ�ចៃន�ពះេដមបបីង� ញភពយុត�ិធមេ៌យងេ �ម
ករសនយៃនយុគសមយ័េនះេហយបង� ញថេនះជេគលបំណងរបស់�ពះយ៉ង
ពិត�បកដ។ េ ខងេ�កអនក�គនែ់តជសមជិក�កមជំនុំ មនិថអនកពយយម
ប៉ុ��  អនកពយយម�បរពធពិធីថ� យបងគំ�ពះ។ អនក�ចេ ពិធីជបេ់ល ង េហយ
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អនក�ច េ�ម ះ�តងដ់ល់ពួកជំនំុរហូត។ ប៉ុែន�លុះ��ែត�គបសុ៊់តៃនជីវតិអស់កលប
គឺបន កំណតជ់មុនេ កនុងអនក េដមបេីធ�ជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ អនកនឹង
ធំេឡងអ�ី មយួខុស�ប�កតីប៉ុែន�មនិែដលជកូន�បស�សីពិតៃន�ពះេឡយ។
83 ជេរ យៗខញុ ំចងនិ់យយេរ ងខ�ីរបស់ខញុ ំអំពីកូនឥ នទីបន�ិច។ រេប បែដលកសិករ
ភញ ស់េមមនេ់ពលមយួេហយគតម់ន…ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិមនភព ��វ
ចំេពះអនកេទ។ ប៉ុែន�កសិករបនបេងកតេមមន ់េហយនង…ខ�ះសុ៊តមយួែដល មនិ
ញស់។ ខញុ ំឆងល់ថេតមនអនក�េ ទីេនះដឹងពីករភញ ស់សុ៊តែដរឬេទ គឺ រេប ប
ែដល�មន។ ប៉ុែន� យ៉ង�កេ៏�យ គតខ់�ះសុ៊តមយួ េទប�គប�់គន។់ ដូេចនះ
គតប់នលួចសុ៊តសត�ឥ នទី នងមនពងពីរ។ េហយគតប់ន�ក ់សុ៊ត សថិតេ
េ�កមេមមន។់
84 េ េពលែដលឥ នទីេនះញស់េឡងកនុងចំេ�មមនទ់ងំេនះ ពួកេគគឺជ
បក�កីំែប�ង។ គតម់និ�ចយល់ពីេមមនរ់បស់គត ់ និយយអ�ីដូចជគត ់ េទ…
ដូចគតច់ងឮ់េមគតនិ់យយ។ េហយនងបនេ ចមក រេហយបរេិភគ ចំណី
ពីចមក រែដលមនិែមនជ��រស�មបគ់តេ់ទ។ គតគឺ់ជសត�ែដល��កក់
េ កនុងចំេ�មពួកេគ។ េមមននឹ់ងែ�សកេហយគតម់និបនយល់ភ� េនះ
េទ។ នងនឹងចូលេ �មផ�ូវេហយសីុេនះេហយសីុេនះគតម់និយល់អ�ីេទ។
ដូេចនះេ ៃថងមយួម� យរបស់គត ់ ឬេម��មភ�ររបស់អនក។ ខញុ ំ…េ ភគ
ខងតបងូេយងនិយយថ “ម៉ម។ី”
85 ដូេចនះ េទះជយ៉ង� គត…់របស់គត—់ម� យរបស់គត—់បនដឹងថ
នងមនសុ៊តពីរ េហយមនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេ ទីេនះ នងបនេដរ�ម
មន កេ់ផ�ងេទ ត។ នងគូសរង�ង…់ែស�ងរក�គប�់បេទស េហយទីបំផុតនង បន
េហរេ ចមក រ។ នងបនេមលេឃញគតេ់ ទីេនះេដរ�មេមមនច់ស់ េនះ។
នងែ�សកថ “កូនតូចេអយ! កូនមនិែមនជមនេ់ទ កូនគឺជឥ នទី!” សេម�ងេនះ
�� ប ់េ ដូច ជ�តឹម�តវ។ េហតុអ�ី? គតគឺ់ជឥ នទី។
86 េហយេ េពលមនុស��បសឬ�សីមន កប់នអងគុយេ េ�កមករបេ�ង ន
េគលលទធិ �សន េបគត�់តវបនែតង�ងំេឡងេដមបកី� យជកូនរបស់�ពះ
េហយគតប់នេឃញ�ពះបនទូលៃន�ពះបនអធិបបយេ កនុងអំ�ចរបស់�
េហយ�ពះជមច ស់បង� ញ�។ គតគ់ឺជឥ នទីែដលេដរេនះ គតន់ឹងរតេ់ �បកដ
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ដូចជពីរគុណពីរគឺបនួ។ គតម់និ�ចជួយ�បនេទ េ�យេ�ពះធមមជតិរបស់
គត�់ស�ញ់�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអនកដៃទនិយយអ�ីេទ េ េពល
ែដលគតេ់ឃញ�ពះបនទូលរបស់�ពះ�តវបនេបកបង� ញ គតេ់�ះេ ពីេ�ពះ
គតគឺ់ជកូនឥ នទីតូច។
87 េ េពលែដលពួកេគនិយយបន�េទ តនិយយថ “ម៉ក់ៗ  េតខញុ ំ�ចេឡងេ
េលបនយ៉ងដូចេម�ច?”
88 េហយគតនិ់យយថ “�គនែ់តេ�តេឡង ខញុ ំនឹងចបអ់នក។”
89 េនះេហយជេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ� គឺេ�តមយួជំ�នរបស់អនក
េ កនក់រសនយមយួរបស់�ពះ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ខញុ ំេជ េល�ទងអ់ស់ពីេបះដូង។
ខញុ ំេជ េល�ពះ�ជ�រៃន�គេនះ។ ខញុ ំបនេឃញ�បនប ជ ក ់ េហយខញុ ំដឹងថ� ជ
ករ�តឹម�តវ។” េ�តេឡង ម៉ក់ៗ នឹងចបអ់នក។ កុំបរមភ អនកគឺជឥ នទី នងនឹង
េ ទីេនះេដមបទីទួលអនក។
90 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេយងកំពុងរស់េ កនុងេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួេពល
េវ�ដអ៏�ច រយ ប៉ុែន�េ េពលែដលេសចក�ីពិតៃន�ពះគមពរីេនះ អនកេជ បនេមល
េឃញ ករេបកសែម�ងរបស់�គឺជភស�ុ�ងែដលថ�ពះជមច ស់�ទងគ់ង ់ េ កនុង
�។ ពិត�បកដ�ស់! បនទ បម់ក�គឺជ�ពះបនទូលសនយ ែដល�ពះបនសនយ
បនេធ�ឲយេគ�គ ល់។ �គបពូ់ជ�តវបនផទុះេចញ េហយពួកេគេឃញ�េហយ
ពួកេគេជ �។ អនកេផ�ងមនិ�ចេមលេឃញ� យ៉ង�ពួកេគនឹងកំណតេ់ហយ
េមល�។
91 អនកដឹងេទ ខញុ ំបនអធិបបយយ៉ងលំបកេដមបឆី�ងកត—់េរ ងេនះ�បេទសេនះ
ថមនិគួរមន ស�ីសកខ់�ីេ កនុង�បេទសេទ។ ប៉ុែន� �ល់េពល ខញុ ំ�តឡបម់កវញិ
�មនេ�ចនជងេនះ។ េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡង? មនមនអ�ីខុស! អនកដឹងថ
�ពះបនទូលបននិយយែបបេនះ! អនកនិយយថ “ែមនេហយកុំេធ�ឲយមនភព
ខុសគន  ។” �េធ�ឲយមនភពខុសគន !
92 មនបង�បសដល៏�មន កប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង�កៃ់ដេលអនក។បង�បស �ប
ណ�។ំ ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ អនកកំពុងបងខូចកិចចករបំេរ របស់អនកេហយ។” បន
និយយថ “អនកមនិ�តវនិយយអំពី ស�ីេនះេទ។” បននិយយថ “សូមឲយ�គ
គង� លេធ��។”
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93 ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគមនិបនេធ��េទ” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ…”
94 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ �មនិែមនជកិចចកររបស់អនក អនក�គនែ់ត
អធិ�� នស�មបអ់នកជមងបឺនេហយ។”
95 ខញុ ំនិយយថ “អ ច ឹងេត�ជកិចចកររបស់នរ�េគ? ខញុ ំ�តវបនេ ឲយ
ផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។”
96 បននិយយថ “ខញុ ំនឹង�កៃ់ដេលអនកេហយសំុឲយ�ពះយក�េចញពីអនក។”
97 ខញុ ំនិយយថ “េបសិនជអនកអនុ ញ តិ—ឲយខញុ ំ�កៃ់ដេលអនកផងែដរេនះ។”
េឃញេទ? េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងអធិ�� នឲយ�ពះេបកែភនក របស់អនក
េហយអនកនឹងេឃញ�។” ដូេចនះ េនះជករពិត�ស់!
98 គតប់ននិយយថ “អនកគួរែតអធិបបយ…មនុស�េជ ថអនកជអនកបំេរ  ជ
េ�� ៃន�ពះ។” គតប់ននិយយថ “អនកគួរែតបេ�ង នពួកេគជ ស�ី ពីរេប ប
េដមបទីទួលបនអំេ�យទនដអ៏�ច រយនិងករទយនិងអ�ីេផ�ងេទ ត។”
99 ខញុ ំបននិយយថ “េតខញុ ំ�ចបេ�ង នពួកេគពីវធីិពិជគណិតេ េពលែដល
ពួកេគមនិ�គ ល់ កខគ ផងយ៉ងេមច៉?” េឃញេទ? េនះជករ�តឹម�តវ។ ដូេចនះអនក
មនិ�ចេធ��បន។ េនះ�គនែ់តជ…ជករពិត។ េបអនកមនិ�ចេធ�េរ ង �ម ញ
ៗ បនេទ េនះអនកនឹងេធ�េរ ងខងវ ិ ញ ណយ៉ងេមច៉? េរ ងធមមជតិ។ ពិត�បកដ
�ស់! បង�បស បង�សី ��ច�� បេ់ ដូចជេរ ងកំែប�ង ប៉ុែន��គឺជដំណឹងល�!
�ជ—�ជេសចក�ីពិតរបស់ដំណឹងល�។ �តឹម�តវេហយ!
100 សូមកតស់មគ ល់េយងរកេឃញេ ៃថងេនះថមនុស�…មនមនុស�ជេ�ចន
មនិ�ចេជ េល�សូមបមីនុស�េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឲយអនក នូវ
េរ ងមយួ។ បុណយ �ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិមននយ័ថអនកនឹងចូលេ
កនុងេទ។ មនិទងំ�សងេទមនិេ េលេនះេទ មនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ �ពលឹង
របស់អនកេឡយ។ េនះេហយជបុណយ�ជមុជទឹក េឃញេទ។ េនះគឺជ�ពលឹង
ខងកនុង េ ទីេនះ ែដល�តវែតមកពី�ពះ។ ប៉ុែន�បនទ បម់កេ ខងេ�កអនកមន
វ ិ ញ ណចំនួន�បេំហយ�បកំែន�ងេចញេ …ទកទ់ងផទះេ ែផនដីរបស់អនក។
េ ខងកនុងអនកមន�ពលឹងេហយេ ទេីនះអនកមន�ងចំនួន�បគឺំ មនសិករ
របស់អនក និងេសចក�ី �ស�ញ់ជេដម។ �បកំែន�ងស�មប�់ម រតី។ សូមចងចំ
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េ�យវ ិ ញ ណេនះ អនក�ចទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណពិតៃន
�ពះេហយេ ែតបតប់ង។់ �ជ�ពលឹងែដលរស់េ  ែដល�តវបនែតង�ងំ េឡង
េ�យ�ពះ។
101 េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលថ “មនុស�ជេ�ចននឹងមករកខញុ ំេ ៃថងេនះ
េហយនិយយថ ‘�ពះអមច ស់េអយៗ! ខញុ ំបនេដញ�រក�េចញ ខញុ ំេធ�ករយ៉ង
ធំ ករអ�ច រយ ខញុ ំបនទយ េធ�ករខងឯអំេ�យទនៃន�ពះ?’” �ទងប់នមន
បនទូលថ “‘ថយេចញពីអញេ  ឯងែដល�ប�ពឹត���កកេ់អយ អញមនិែដល �គ
ស់ ឯងេទ!’ នឹងមនមនុស�ជេ�ចននឹងមក។”
102 េតៃកផសមនិបនទយេទ? គតគឺ់ជ�រក�។េយងរកេឃញេ  ទីេនះ…
េហយពួកបូជចរយែដលជមនុស�ដអ៏�ច រយ �តវបនេគសនមតថ់ជអនកដឹកនដំ៏
អ�ច រយេ កនុងសមយ័ពួកេគ េ�យមនភព�ប�រនិងអ�ីេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�មនិ
បនេមលេឃញ�ពះបនទូលៃន�ពះែដលបនបង� ញេ ចំេពះមុខពួកេគ។
103 េយង�ចយកមយួកនុងចំេ�មពួកេគែដលខញុ ំបនកតចុ់ះេ ទីេនះ។ ចុះអំពី
ប�មវញិ? គតគឺ់ជ…អនកនិយយថ “�ពះផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់�ទង”់ �ទងម់និ
ផ� ស់ប�ូរគំនិត�ទងេ់ទ!
104 េ េពលែដលប�មេចញេ ជេ��មយួ េហយបនចុះេ ទីេនះ ប៊ី
ស��គគង� ល អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ់ គត ់ គតគឺ់ជមនុស�ដអ៏�ច រយមន ក។់
ប៉ុែន�េ េពលែដលគតប់នពិេ�គះ�ពះអំពីករចុះេ ទីេនះេហយេជរ�បមថ
អុី��ែអល។ គតម់និចូលចិត�ពួកេគេដមបចីបេ់ផ�ម។ ដូេចនះេ េពលែដលគត់
បនសំុេ  �ពះបននិយយថ “កំុេ !”
105 បនទ បម់កពួកេគបនប ជូ នឥស�រជនមយួ�កម �កមខ�ះ �បែហលជចស់ទុំ ឬ
�គគង� លឬអ�ីមយួចុះេ និយយជមយួនឹងករអបរ់កំនែ់តេ�ចនកប៏ ចុ ះប ចូ ល
គត។់ គតប់ន�តឡបេ់ វញិេហយសំុ�ពះម�ងេទ ត។ អនកមនិ�តវសួរ �ពះជ
េលកទីពីរេទ! េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដំបូង �គឺជករ េនះ
េហយ! អនកមនិ�តវរងច់អំ�ីេទ។
106 េរបិកមនិបនរងច់េំដមបទីទួលបនករប ជ ជេលកទីពីរេទ។ ពួកេគបន
សួរនងថ “េតអនកនឹងេ េទ?”
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107 “សូមឲយនងនិយយចុះ។”
108 នងបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេ !” នងបនករេបកសែម�ងយ៉ងខ� ងំពី�ពះ។
នងបនក� យជម�ក��តិៃន�ពះគមពរីស�មបក់រេធ�សកមមភពេ េលភព
�នតឹងៃន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលបនរញុ�ចនមកេលនងេដមបទីទួលបននូវ
អ�ីែដលពិតជេសចក�ីពិតេហយនងេជ �។
109 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ ប�មជករពិតគតម់និ�ចេមលេឃញេទ។
គតប់នេចញេ េហយេមលេលមនុស� បននិយយថ “ឥឡូវេនះ �គនែ់ត មយួ
នទី! េយងជមនុស�អ�ច រយៗេ ទីេនះ អនក�គនែ់តជ�កមតូចមយួ។” អនកេឃញ
េទ? “េហយេយង—េយងទងំអស់គន េជ ថ�ពះដូចគន ។”
110 េនះជករពិត។ ពួកេគទងំអស់គន េជ �ពះដូចគន ។ ពួកេគទងំអស់គន ថ� យ
បងគំ�ពះេយហូ�៉។ េមលពីករថ� យយ ញបូជរបស់ប�ម៖ �សនទងំ�បពំីរ
េលខដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ �ពះវ�ិរទងំ៧ េឃញេទ។ េច មេឈម ល�បពំីរ
និយយអំពីករយងមករបស់�ពះជមច ស់។ ជមូល�� ន �ទងគឺ់�គនែ់ត ជមូល
�� ន�គឹះដូចេ�កម៉ូេសែដរ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ�មនិែមនជករេបក សែម�ងពី �ពះ
េទ។ េ ទីេនះ ពួកេគជេ��ដូចគន ។
111 ប៉ុែន�េ េ�កមករបេ�មរបស់េ�កម៉ូេសមនបេងគ លេភ�ងែតមយួែដលមន
ជំេន ដអ៏�ច រយ។ ពន�ឺែដលពយរួេ ជំរ។ំ មនករ ពយបលដេ៏ទវភពេ ទីេនះ
គឺជករែ�សកៃន�ពះម�ក��តេ កនុងជំរុ ំ ទីសមគ ល់ ដអ៏�ច រយ ករពយបល
ដេ៏ទវភពនិងអចឆរយិនិងអ�ីែដលបនេធ�កនុងចំេ�មពួកេគ។ �ជស ញ ៃន�ពះ
េ កនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង។់
112 ជមូល�� ន ពួកេគទងំពីរ�តឹម�តវ។ េហយប�មបនពយយមប ចុ ះប ចូ
លមនុស�េហយពួកេគចូលេ កនុង�។ េពល�? �គនែ់តមុនេពល ពួកេគ បន
េ ដល់ទឹកដីសនយ។ មយួរពីឺរៃថងេទ តពួកេគបនេ កនុងទឹកដីសនយ។
113 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះខញុ ំភយ័ខ� ច…េនះគឺជស ញ ពិបកកនុងករបេងកតចំនួនៃថងខញុ ំ នឹង
រញួខ�ីេ ។ ប៉ុែន�សូមចកំរេនះ គឺជ �កមជំនុំ�តវបនទទួលេ�យ �កម�បឹក� េអកូ
ឡូម៉ូននីខលេនះ គតប់ននអំនកចូលេ កនុង� និយយថ “អនកជ�កមែតមយួ។”
អនកមនិែមនជ�កមែតមយួេទ! េចញមកពីចំេ�មេនះេចញមក! ពិត�ស់ គឺ
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�ជករពិត។ េយង�តវេជ សឲយឆង យពីវតថុទងំេនះ ឲយឆង យដូចែដលអនក�ច
េធ�បន។
114 ប�មបននិយយថ “េយង…អនុ ញ តឲយកូនៗរបស់េយងេរ បករជ
មយួគន េ�យ�រែត េយងទងំអស់គន េជ �ពះដូចគន ។”
115 “េតមនុស�ពីរនក�់ចេដរជមយួគន យ៉ងដូចេម�ចបនេបសិនជពួកេគ
មនិយល់�ពម?” េតអនក�ចេដរជមយួ�ពះយ៉ងេមច៉ លុះ��ែតអនក�តវ បន
យល់�ពមនឹង�ពះបនទូលរបស់�ទង?់ េតអនក�ចបែនថម�សនេហយេគល លទធិ
ជេដមចូលេ កនុង� េ េពលែដលអនក�តវបនែតង�ងំេឡងមនិ�តវេធ��ឬ បន
បងគ បកំុ់ឲយេធ��? អនកមនិ�ចេធ�បនេទ។ គម នវធីិៃនករេធ��េទ បងប�ូន �បស�សី។
អនកមនិ�ច�យដំែបេនះជមយួនំបុង័ឥតដំែបបនេទ។ េ�បងនិង ទឹកនឹង
មនិ�យគន េទ។ ភពងងឹតនិងពន�ឺនឹងមនិ�យគន េទ។ ពន�ឺគឺខ� ងំ �ស់ �
�គនែ់តែញកភពងងឹតេចញ។
116 ដូេចនះេយងមនិ�ច�យ�ជមយួគន បនេទ។ ដូចគន អនកមនិ�ច�យ
អំេពបបនិងេ�កិយជមយួគន ។ អនកមនិ�ច�យ�ពះវ�ិរនិង និកយជមយួ
គន បនេទ។ អនកមនិ�ច�យ�កមជំនំុនិងេគលជំេន រមួគន បនេទ។ អនកមនិ
�ច�យេ�កិយនិងដំណឹងល�ជមយួគន បនេទ។ �នឹងមនិ�យគន េទ!
“េចញមកពីកនុងចំេ�មពួកេគ អនក�ល់គន �តវែតែញកេចញ” �ពះជមច ស់ មន
បនទូលថ “ខញុ ំនឹងទទួលអនក�ល់គន មកឯខញុ ំ។ អនកនឹងក� យជកូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ
ខញុ ំជ�ពះដល់ៃនឯង។” េយងមនិ�ចេធ��រហូតដល់េរ ងទងំេនះ�តវបនបង� ញ
េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះស�មបេ់ម៉ងេនះ�តវបនបង� ញជ េសចក�ីពិត។ អនុវត�
�មជំ�ន។
117 ពួកេពនទីកុស� េនះេហយជមូលេហតុែដលេ�កលូទរ័បនបតប់ង់
�រ របស់គត។់ េនះេហយជរេប បែដលេ�កេវសលីបតប់ង�់ររបស់
គត។់ េឃញេទេប�កមជំនុំេវសលីនឹងេ ែតបន� ពួកេគបនក� យជពួកេពនទី
កុស�។ េបសិនជពួកលូទរ័េរ នបនបន�េទ តពួកេគនឹងេ ជេមតូឌីស។ េឃញ
េទ? ឥឡូវេបសិនជពួកពួកេពនទីកុស�បន�មកដល់ េនះ�នឹងក� យជកូន�កមុ។ំ
េបអនកពយរួេហយ�តលបេ់ កនុងេ�កីយវញិដូចអនកកំពុងេធ�ឥឡូវេនះ អនកនឹង�តវ
បតប់ង!់ ��គនែ់តជសំបក េហយទងនឹង�តវបនដុត។ េយងដឹងេហយ។ �ទង់
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នឹង�បមូល�សវ�លីរបស់�ទងចូ់លេ កនុងជ�ងក។ ប៉ុែន�សំបក�ទង ់ នឹង ដុត
េ�យេភ�ងែដលមនិ�ចរលតប់ន េទះបី�ជន�។ �ពិត�ស់អនុវត��។
ប៉ុែន�ជីវតិបនចកេចញពី�ភ� មៗេ េពលែដល�ក� យេ ជស�ឹក�បនេចញេ
េដមបេីធ�អ�ីេផ�ងេទ តរហូតដល់�មនទំហំេពញេលញ។
118 េហយដូេចនះ�កមជំនុំនឹងបនមក�មរយៈករ�បជ់សុចរតិ ករែញក េចញ
ជបរសុិទធ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ (ករ�� រ េឡងវញិ នូវ
អំេ�យទន) �តឹម�តវចូលេ កនុងរបូភពៃន�ពះ�គីសទ។ �ពះ�គីសទគឺជកូន
កំេ�ះ �កមជំនំុគឺជកូន�កមុ ំេហយកូន�កមុគឺំជែផនកមយួៃនកូនកេម� ះ។ ��តវែត
ជ�ពះបនទូល�កមជំនុំមនិែមនជនិកយេទ។ �នឹងក� យជ�កមជំនំុ�ពះបនទូល
ែដលបនេធ�ឲយេគ�គ ល់េហយ�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
119 ប�ម គតម់និ�ចេមលេឃញភពខុសគន េនះេទ។ មនុស�ជេ�ចន មនិ
�ចេធ�បនេទ។
120 �ពះេ ផេ�នមនិ�ចេមលេឃញ� េទះបីជ�បនេធ�េ ចំេពះ�ទង។់
121 �ថនមនិ�ចេមលេឃញ�េទ។ �ថនបនេចញមកេ�ក េហយគត់
បន េឃញេ�កម៉ូេសេហយក�៏គ ល់។ គតប់នេចញេ េ�កេហយនិយយថ
“អនកពយយមគិតថអនកជមនុស�ែតមន កគ់តេ់ កនុង�កមេនះ។ �កមជំនុំទងំមូល
គឺជបរសុិទធ!” �ពះ�ទងម់និែដលេធ�បបដូចេនះេឡយ។ គតគ់ួរែតដឹងចបស់ ជង
េនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “ែមនេហយ �កមជំនំុទងំមូលគឺបរសុិទធ។ អនក
ពយយមេធ�ឲយខ�ួនឯង…” េបេយង ចងនិ់យយ�េ ៃថងេនះករបេ ចញមតិ�ម
ចិេ ច មផ�ូវ “បល់ែតមយួគតេ់  េល េឆនរ។”
122 េហយេ�កម៉ូេសបនដឹងថ�ពះបនប ជូ នគតចុ់ះេ ទីេនះស�មប់
ករេនះ។ គត�់គនែ់តនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ…” �កបចុះេ កនុង—�ចក
ទ� រ ៃនេ�ងឧេបសថ។
123 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “ែញកខ�ួនអនកេចញពីគត។់” េហយ�ទងេ់លបពួកេគ។
124 េហយសូមច ំ អំេពបបែដលជនជតិអុី��ែអលបនេធ� (េ�យប�ម
និយយថ “ពួកេគទងំអស់ដូចគន ។”) អំេពបបេនះមនិែដលបនេលកែលង
ដល់អុី��ែអលេទ។ េហយេមល សូមអនុ ញ តឲយខញុ ំផ�ល់ឲយអនកជតួេលខដ៏
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ទកទ់ញមយួ។ កនុងចំេ�មពីរ�ននកែ់ដលបនចកេចញពី�បេទសេអហ�ុបី
មនែតពីរនកៃ់នពួកេគបនចូលេ កនុងទឹកដីសនយ។ �គបគ់ន កនុងចំេ�មពួកេគ
បរេិភគដូចគន  ពួកេគទងំអស់បន�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ ពួកេគទងំអស់មនអ�ី
ៗ ទងំអស់ដូចគន ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់េពលេវ�ែញកេ�យែឡក
�ពះបនទូលបនេធ�ករបំែបក។ ដូេចនះគឺ�េ ៃថងេនះ! �ពះបនទូលបនេធ�ករបំែបក!
េ េពលមកដល់េពលេវ�េនះ គតប់ននិយយថ “េហតុអ�ី េយងេ ទីេនះ…”
125 េ ជិតបេងកយ េមល �ពះគមពរីែចងថ “េ ៃថងចុងេ�កយ វ ិ ញ ណទងំពីរ”
ម៉ថយ ២៤:២៤ “នឹងេ ជិតបេងកយ េហយ�នឹងបេ ឆ តដល់ពួកអនកេរ ស�ងំ
េប��ចេ រចួ។” សំបកេនះេមលេ ដូចជ�សវ�លីបះបិត ប៉ុែន��មនិែមន ជ
�សវ�លីេទ។ េឃញេទ? �មនិែមនជ�សវ�លីេនះេទ ប៉ុែន��េមលេ  ដូចជ
��បកដ�ស់។ េឃញេទ? ជិតបេងកយ �នឹងបេ ឆ ត អនកែដល បនេរ ស �ងំ។
អនកែដលេ កនុងនិកយេហយនិងអនកែដលធ� កចុ់ះចូលេ កនុងនិកយ េនះនឹង
សងួតេហយងបេ់  េហយ�សវ�លីបនផ� ស់ប�ូរេចញ �មរយៈ…េឃញេទ?
េនះពិត�បកដ�ស់! �ជសំបកមយួ ប៉ុែន�មនិែមន�សវេទ។
126 សូមចថំ �សវ�លីេ ែតបន�។ េ កនុងកររស់េឡងវញិថកម� ងំ ៃន�សវ
�លី នឹងមកេឡងចូលេ កនុង�សវ�លីខណៈែដល�េ េដមបេីធ�ឲយកបល
េចញមក េ កនុងកររស់េឡងវញិដអ៏�ច រយ។

មនិែដលេលកែលងេទសេឡយ!
127 ចូរេយងឈប�់តងេ់នះបន�ិច។ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិរខំនអនកេទ។ ប៉ុែន� េមល
ខញុ ំសូមសួរអនកេរ ងមយួ។ ចូរេយងយក�។ និយយ ជឧទហរណ៍ ករ�បេ់នះ
នឹងជករ�តឹម�តវ។ េ េពលែដលេមជីវតិេឈម លពីមនុស��បសនិង ស�ីមក េប
អនកធ� ប�់គ ល់បំពងក់រេធ�េតស�ឬកក៏របងក តពូ់ជពីសត�ពហនៈ។ អនកនឹង រក
េឃញថករហូរេសពមេចញពីមនុស��បសមន�បែហលមយួ�ន។ េហយករ
ហូរសុ៊តពី ស�ី�បែហលមយួ�នសុ៊ត។ ប៉ុែន�េតអនកដឹងេទមនែតមយួគត ់ ែដល
មនជីជតិ? កំភនួេជងតូចៗពួកេគ ឬកអ៏�ីែដលពួកេគមន េ កនុងេមជីវតិ�ប់
�នទងំេនះ គឺមនែតេសពមតូចមយួែដលនឹងេធ�ខ�ួន�េឡងកនុងចំេ�មេសពម
ែដលេ សល់របស់�េហយេដរេ �តងេ់ហយរកេឃញសុ៊តមនជីជតិេហយ�រ
ចូលេ កនុង� េហយពួកេគែដលេ សល់នឹង�� ប។់ មយួកនុងចំេ�មពួកេគ �តវ
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បនែតង�ងំេឡង អនកេផ�ងេទ តមនិែមនេទ េទះជពួកេគទងំអស់ គន ដូច គន
កេ៏�យ។ មយួកនុងចំេ�មមយួ�ន!

128 ចុះេបវធីិេនះេកតេឡងេ យបេ់នះ? មន�បរំយ�ន សនមតថ់អ ច ឹង �មខញុ ំ
គិត �គី�ទ នេ កនុងេ�កិយ អំពីតួេលខេនះ�គនែ់តជតួេលខជំុមយួ។ េបករ
េលកេឡងនឹងមកដល់េ យបេ់នះ េ កនុងកររស់េ  នឹងមនែត�បរំយ នក់
ប៉ុេ�� ះ។ ែមនេហយ មនមនុស�ជេ�ចនបតខ់�ួនេសទរែត�ល់ៃថង ែដលេសទរ ែត
មនិ�ច�បប់ន។ កូន�កមុនឹំង�តវនយំកេ ឆង យេហយេយងឆងល់ថេត�ជ
អ�ី េហយមនុស�នឹងេ �តងេ់ េលករអធិបបយ េ�យនិយយថពួកេគកំពុង
“ទទួលបនេនះេហយេនះនិងេផ�ងេទ ត” េហយេមលេ អ�ីែដលជករេបក
�បស់ែដលនឹង�តវមក។ និយយថេបនឹងេកតេឡងែមន ខញុ ំមនិបននិយយ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ ខញុ ំគម នអំ�ចេទ។ �ពះជេ �កមេនះ។ ប៉ុែន�េមលេត�ងយ �សល
េកតេឡងប៉ុ��  កនុង�គបត់ួេលខនិងអ�ីៗទងំអស់។ រេប បែដល��ច�តវ បន
បង� ញឲយេឃញ។

129 េហតុអ�ីបនជកូ�៉េមលមនិេឃញ? េហតុអ�ីបនជ�ថនមនិយល់ដូេចនះ?

130 េហតុអ�ីបនជអ�័បម់និបនេឃញ? េ េពលអ�័ប…់េពលយ៉ូ�ផត
បនេ ចុះេ អ�័បគ់តនិ់យយថ “អ�័ប ់ េយងមនប � ។ េតអនកដឹងថ
�ពះបន�បទនទឹកដីេនះដល់េយងេទ េ�កយ៉ូេស�បនែចកទឹកដីេនះ? អនកដឹង
ពីបំែណកដីេនះេ ទីេនះែដលពួកសីុរបីនយកេទេតមនិែមនជដីរបស់េយងេទ
ឬ អី?”

“បទ!”

131 “កូនៗ របស់េយងឃ� ន េហយពូកសីុរ ី (ស�តវរបស់េយង) កំពុងែតឲយ ចំណី
កូនរបស់ពួកេគបនបំេពញ�កពះរបស់ពួកេគជមយួនឹង�សវ�លីែដលគួរែត�តវ
បនជ របស់េយង។” េនះេហយជ�ពះគមពរី�តឹម�តវ។ បននិយយថ “េតអនក
នឹងជួយខញុ ំឲយេឡងេ ទីេនះនិងយក�េទ?”

132 ឥឡូវេនះ ជួនកលមនុស�ល�េ េ�កមអំ�ចៃនេសចក�ី��កកនឹ់ងផ�ល់ឲយ
គួែតេមលឲយែមនែទន�កមជំនំុេមលឲយែមនែទន។
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133 ឥឡូវេនះ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹងដំបូងគឺ �ពះបទយ៉ូ�ផត ែដលជមនុស�
កន�់សនដអ៏�ច រយមន ក ់គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ េយងគួរែតេឡងេ
�បកដ�ស់ េ �កមជំនំុរបស់េយង េយងទងំអស់គន ជមនុស�ដូចគន ។” ប៉ុែន�
ពួកេគមនិែមនជមនុស�ដូចគន េនះេទ! េទ! គតនិ់យយថ “ែមនេហយ �កមជំនំុ
របស់េយងគឺជ�កមជំនំុរបស់អនក េហយមនុស�របស់េយងគឺជ មនុស� របស់អនក។
�បកដ�ស់ េយងនឹងេ ” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�សូម�បឹក� ជមយួ
�ពះអមច ស់សិន។”
134 ដូេចនះគតប់ននិយយថ “អូ…” (អ�័ប)់ “…មនិអីេទ កុំឆងល់ េយងបនគិត
ពីេរ ងេនះែដរ។ ែមនេហយ េយងនឹង…”
135 េតមនេ��របស់�ពះអមច ស់េទ?
136 បននិយយថ “ខញុ ំបនទទួលថន កសិ់កខ ��េពញេ�យពួកេគ។ ខញុ ំមន
បនួរយនកេ់ ទីេនះ។ នកល់�បំផុតែដលមន។ ពួកេគទងំអស់គន ទទួល បន
បណ�ិ ត ខ�ះបរ ិ ញ ប�័ត បណ�ិ តេទ�រដង និងអ�ីេផ�ងេទ តែដលេ ជមយួ�។ ពួកេគ
ទងំអស់គន …” សូមចថំពួកេគគឺជេ��េហេ�ពរ មកពី��ពួក េ��។
137 និយយថ “ចូរនពំួកេគេឡង ចូរ�� បព់ួកេគចុះ។”
138 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថ�គឺជេសេដគ (�បធនដអ៏�ច រយេ េលប៊សី�ព ពួកេគ
ទងំអស់) មកេ ទីេនះ េហយគតម់នករេបកសែម�ង។ គតម់នករេបក
សែម�ងពិត�បកដ។ គតប់នេឡងមកទីេនះ េហយបនបេងកតែសនងែដកធំពីរ។
គតប់ននិយយថ “អនកដឹងេទ �ពះអមច ស់មនបនទូលថ ‘អនកនឹងយកែសនង
ទងំេនះ េហយ ជំរញុឲយពួកសីុរេីចញពី�បេទសេនះ។’”
139 ែមនេហយ អនកទងំអស់ែដលេ សល់េគបនទយថ “េនះពិត�បកដ
�ស់!” �គបគ់ន កនុងចំេ�មពួកេគ ថន កសិ់កខ ��ទងំមូល កនុងកិចច�ពម
េ�ព ង។ េឃញេទ?
140 អ�័បប់ននិយយថ “អនកេឃញេទ?”
141 យ៉ូ�ផតែដលជមនុស�ខងវ ិ ញ ណអនកដឹងេទ គតម់និបន សងួតទងំ
អស់គន េទ គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�េតមនិមនអនកេផ�ងេទ តេ កែន�ង េផ�ង
េទ ត ែដល�ចពិេ�គះេយបល់បនេទឬ?”
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142 “េតអនកចងពិ់េ�គះជមយួអនកដៃទយ៉ងដូចេម�ច េ េពលែដល�សន
ទងំមូល (�កម�បឹក�ទងំមូល) បននិយយថ ‘�មនិអីេទ’?” (ឲយខញុ ំ សូមេទស)
“េរ ងទងំមូលបននិយយថ ‘េនះេហយជអ�ីែដលេយងគួរែតេធ�។’” េឃញ េទ?
“‘េនះេហយជអ�ីេយងគួរេធ�។’”
143 គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�េត�មនិមនអនកេផ�ងេទ តេទឬ?” �ចែម�ក�ស់
អនកដឹងេទ។
144 គតេ់ឆ�យថ “បទ! មនមន ក ់ មន កេ់ឈម ះមកីយ៉ជកូនរបស់អុីម� ប៉ុែន�
ខញុ ំ ស�បគ់ត។់” អ ច ឹងជនិចច។ “ខញុ ំស�បគ់តេ់�ពះគតែ់តងែតសុចរតិេបកបេ ឆ ត
� ស�របស់េយងេចញ េហយ�កប់�� �ខញុ ំ េហយ�បបខ់ញុ ំអំពីករ��កកទ់ងំ
អស់របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំស�បម់នុស�! េនះ”
145 បននិយយថ “ចូរកុំឲយេស�ចនិយយដូេចនះ” បន�ថ “ចូរេ ទទួល គត។់”
146 ដូេចនះពួកេគបនេ ទីេនះេ ឯកូន�បសរបស់អុមី� ប៊សី�ពខ�ះ—ឬពួក
អនកចស់ទុំខ�ះ េហយបនេធ�ដំេណ រេ ទីេនះេហយនិយយថ “ឥឡូវ សូម�� ប់
េតអនកចង�់តលបេ់ អងគករម�ងេទ តេទ? អនកនិយយេរ ងដូចគន  ែដលពួកេគ
និយយ េនះពួកេគនឹងនអំនកមកវញិ។”
147 ប៉ុែន��េកតេឡងែដលថ�ពះមនមនុស�មន កែ់ដលពួកេគមនិ�ច�កៃ់ដ
េលេ�ក។ �ពះជមច ស់�ទងប់ន�ក�់ពះហសថេលគត។់ គតគឺ់ជមនុស�
ឆ�ុះប ច ំងពីេសចក�ីពិតរបស់�ពះ។ បននិយយថ “�បកដ�ស់” បននិយយ
ថ “ខញុ ំនឹងចុះេ  ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងនិយយអ�ីែដល�ពះបន�កេ់ កនុងមតរ់បស់ ខញុ ំ
ប៉ុេ�� ះ។” េនះជមនុស�ៃន�ពះ។ គតប់ននិយយថ “ឲយេពលខញុ ំមយួយប”់
ដូេចនះេពលយបម់កដល់ េនះ�ពះអមច ស់យងមកជួបេ�� ជមន កែ់ដលមនិ ជ
អ�ីទងំអស់។ េហយេរ ងដំបូងអនកដឹងេទ គតប់នេចញមក�ពឹកបនទ ប។់

បននិយយថ “ចុះយ៉ង�វញិ អុីម�?”
148 គតនិ់យយថ “ចូរេឡងេ ” បន�ថ “ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញ ពួកអុី��ែអល បន
ខច តខ់ច យដូចជេច មេ េលភន ំែដលគម នអនកគង� ល។”
149 �ទងម់នបនទូលថ “េតខញុ ំបន�បបអ់នកអ�ីខ�ះ! េតខញុ ំបន�បបអ់នកអំពីអ�ីខ�ះ!
េហយគតប់ននិយយថ…
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150 បនទ បម់កប៊សី�ពដធ៏ំបនេដរមកេហយទះកំេផ� ងគតច់ំមត ់ និយយ
ថ េតផ�ូវរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងេ �? េ�ពះខញុ ំដឹងថខញុ ំមន
�ពះវ ិ ញ ណ។ខញុ ំបន�កំនុងវ ិ ញ ណ ខញុ ំបនេធ�េរ ងទងំអស់េនះ។ េឃញេទ ខញុ ំ—មន
�ពះ វ ិ ញ ណេ េលខញុ ំ។ េតផ�ូវ�ែដល�បនេ ?”
151 ឥឡូវេនះ េឃញេទ អុីម�ជកូន�បសរបស់�ពះ ឬជេ��ដពិ៏តរបស់
�ពះ គតប់នពិនិតយេមលនិមតិ�របស់គតជ់មយួនឹង�ពះបនទូល។ េប�មនិ�សប
ជ មយួ�ពះបនទូលេនះេទ �ខុសេហយ។ េឃញេទ? �ពះបនទូល ស�មបស់មយ័
េនះ េឃញេទ។ ឥឡូវេនះ គតប់ននិយយេ កនុងគមពរី ទឹកដី ែដលជកមមសិទធ
របស់ពួកេគ គឺដីរបស់ពួកេគ។ �ម�ពះគមពរី អ�ីៗទងំអស់ �ក ់ ដូចជ�តឹម�តវ
ប៉ុែន�េរ ងមយួ។
152 ចងចថំគឺជពកយែតមយួែដលប�� លឲយមនភពរេញ៉រៃញ៉ទងំមូល ចូល
មក េអ�៉មនិ េជ �ពះបនទូល�ពះ។ េ កនុងគមពរីដំបូង ពកយមយួែដល ប�� ល
ឲយមនប � ។ �ពះេយសូ៊វ មកេ កនុងពកក់�� លៃន�ពះគមពរីមន បនទូលថ
“មនុស�នឹងរស់ េ�យ�ពះបនទូលទងំអស់ែដលេចញមកពី�ពះឱស�របស់�ពះ។”
េ ទីប ច បៃ់ន �ពះគមពរីបននិយយថ “អនក�ែដលយកពកយមយួេចញ ឬ
បែនថមពកយមយួ ចូលេ �។”
153 �មនិែមនជែផនកៃនដំណឹងល�េទ…ពួកេមតូឌីស�មនមយួែផនក ពួកបបទីសទ
ពួក�ពីសប៊ធឺីេរ ន ជេដម ពួកេគមនមយួែផនក ពួកកតូលិកជែផនកមយួៃន� ពួក
�ក��ីពះេយហូ�៉ និងអនកទងំអស់េផ�ងេទ ត។
154 ប៉ុែន��ជពកយទងំមូល �ពះបនទូលទងំអស់ �ពះបនទូលៃន�គេនះ។ អ�ី�តវ
�ប។់ េហយេយងនឹងមនិេធ��រហូតទល់ែត�ពះបនេរ ស�ងំេ��មន ក ់ ែដល
�ចឈរបនេហយ�បប�់ េហយប ជ ក�់ េហយបង� ញថ�ជ ករ�តឹម �តវ។
�នឹងរអិល�មរយៈមនុស�ពួកេគនឹងមនិែដលដឹងេទដូចជ�ែតងែត មន។
155 អនកែដលជពួកកតូលិកដូចជចូនៃនេអកអនកបនដុតនងេ ឯេស�ក
ស�មបក់រែដលនងេធ�ជេមធមប ់ េ�កយមកអនកបនជីក�កសពបូ ជចរយ
ពួកេគ ពីររយឆន េំ�កយមក។ េហយេបះ�េ កនុងទេន�។ អនកមនិ�គ ល់េ�កផត
�ទីក និងពួកេគេផ�ងេទ ត។
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156 �នឹងចូលេ ៃដរបស់អនកជថមីម�ងេទ ត េរ ងដំបូងែដលអនកបនដឹង។ �ពះ
�ទងនឹ់ងេធ�� េហយអនកនឹងមនិដឹងថ��តវបនេធ�េទ។ េឃញេទ គតរ់អិល�ម
រយៈទ� ែដលកូន�កមុរំបស់គតេ់ហយបននេំឡងេ េល និងលួចយកនងេ  ពី
ចំេ�មមនុស�។

157 េយងបនរកេឃញថ មកីយ៉តូចេនះបននិយយថគតប់នពិនិតយ គត់
�គ ល់េរ ងែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល �មរយៈេ��ដពិ៏ត មន កេ់  ចំេពះ
�ទង។់ េ��េ ចំេពះគត ់េតគតនិ់យយអ�ី? គតនិ់យយអេ ច ះ គត ់និយយ
ថ “អ�័ប ់ពីេ�ពះែតអនកបនកំចយឈម�បូតជមនុស�សុចរតិ េនះែឆកនឹង
�តវលិតឈមរបស់អនកនិងេយេសបិលែដរ។” េហយេនះជករពិត �បកដ �តវែត
មកដល់ឆ�ងកតេ់�យ�រែត�ពះបនមនបនទូល។ េតេ���ច ទយបនល�
យ៉ងេមច៉បន េ េពលែដល�ជករ��កក�់បឆងំនឹង�?

158 េតខញុ ំ�ច�បបេ់រ ងល�ដល់ពួកជំនុំេ ឌីេសេនះយ៉ងេមច៉េកតេ េពល�ពះ
បននិយយ�បឆងំនឹង�? អនក��កត រងទុកខេវទន! អនកនិយយថ “ខញុ ំជអនក
មន ខញុ ំមន…ខញុ ំមនពួកជំនុំដូចជេមតូឌីស និងបទីសទ �ពមទងំពួក �ពីសប៊ធឺី
េរ ន។ ខញុ ំមនេនះខញុ ំមនេនះ ល�បំផុតេនះ និងេផ�ងេទ ត។” េនះជករពិត ប៉ុែន�
មនិដឹងថអនកជមនុស���កតេទ ងងឹត រងទុកខ ចំេពះេរ ងពិតែដល�ពះកំពុង
សែម�ង។ �នឹងេកតេឡង�មរយៈអនក ែបបេនះ េចញេ ែបបេនះ។ េឃញេទ?
េជ មនុស�េអយ មុនេពល�យឺតេពល។

159 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថគតប់ន�យគតច់ំមត ់ េហយនិយយថ “េត
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះមក�មផ�ូវ�…?”

160 មកីយ៉និយយថ “ខញុ ំបនេឃញ�ពះកំពុងអងគុយេ េលបល�័ងក។ េហយ…
�ទងេ់ �បតិភូៃន�ថ នសួគ ៌ េ�យបនទូលថ ‘េតនរ��ចចុះេ បេ ឆ ត អ័
�បប់ន?’” បននិយយថ “េហយវ ិ ញ ណកុហកមយួបនេឡងមកេហយ
បន�កបចុះពីមុខ�ពះ ជអនកកុហក។” េហយចថំ វ ិ ញ ណកុហកបនចូល
មកកនុងពួកេ��ទងំេនះ។ ពួកេគគួរែតដឹងថវ ិ ញ ណេ េលពួកេគគឺមនិែមន
េយង�ម�ពះបនទូលេឡយ។ប៉ុែន�ពួកេគ�តវបនេគបេណ� ញេចញេ�យេ�ពះ
ពួកេគជេ��របស់េស�ច ដបតិពួកេគមនអ�ីៗ�គបយ៉់ង។
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161 េហយេនះជអ�ីែដល�កមជំនំុបនេធ�េ ៃថងេនះ។ អនកបនេចញឆង យពីបទ
ពិេ�ធចស់ែដលអនកធ� បម់នកលពបី៉ុនម នឆន មំុនេ េពលែដលអនកឈរេ
េល�ជងផ�ូវនិងបនអធិបបយដំណឹងល�។

េចញពីអងគករេហយេ ខ�ួនឯងថ “មនុស�ែដលមនេសរភីព” (េហ!)
ពីេ�ពះអនករុេំ កនុង�ម�ងេទ ត ដូចជសត��ជកឈមុសជ ជ ំងរបស់�ឬែឆកេ សីុ
កំអតួរបស់�។ េប�េធ�ឲយ�ក�ួតជេលកដំបូង �នឹងេធ�ឲយ�ក�ួតម�ងេទ ត។ �តឹម�តវ
េហយ! �ពះេ�� ះអនកេចញពី�ពះឱស�របស់�ទង ់�ទងម់នបនទូលថ “អនកឯងមនិេក�
មនិ�តជក ់េក� មនិេក� �តជកម់និ�តជក”់ មនករ�បជំុពីរបី បនទ បម់កេលង េភ�ង
ពីរបីបទ េហយ—និងេ�ច ងបន�ិច េ េពលែដល �ពិតជ…�េសទរែតក� យជ ភព
�ម៉ស់មយួស�មប�់គី�ទ ន។

162 កូន�បសរបស់ខញុ ំបនទូរស័ពទមកខញុ ំកលពីៃថងមុនេដមបេីមលទូរទស�ន ៍ េគ
សនមតថ់ជកែន�ងេ�ច ងដូចឃមុ ំែដលមនុស�ែតងមក។ �កមរកិគីឈរេ ទីេនះ
ញបញ័់រជុំវញិដូចជថម—រេម ល េហយេ�ច ងចំេរ ងសរេសរដំេកង �មនិ�ក
សមចំេពះ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! គម នពិធីឧ�រកិេ កនុង�កមជំនុំទងំ�សងេទ។ �
�កដូ់ចជអ�ីៗទងំអស់ក� យជថមកំែប�ងអ�ីមយួ និងករបង� ញម៉ូត េ កនុង
�កមជំនុំ ៃនវត�មនៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�ចបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់េ កនុងអំ�ច។
ចំេពះខញុ ំ �កដូ់ចមនអ�ីមយួខុស។ ពួកេគកំពុងែតរអិល។ េហយ�ពះគមពរីបន
ែចងថ �នឹងេ ជែបបេនះ។ េឃញេទ? េមលកែន�ងែដលអនកេ ។ �តវ�បយត័ន
េ�កក េឡងមុនេពល�យឺតេពក។

163 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញ �ទងម់នបនទូលថ “េតនរ��ចេចញេ  េហយ
បេ ឆ តអ�័ប ់ េដមបនីគំតេ់ឡងេ ទីេនះេដមបបីំេពញនូវពកយរបស់េ��”
េឃញេទ េបេ��បននិយយពកយមយួ ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ ែត
�មនិ�ចប�ជយ័។ ��តវែតេកតេឡង។ ដូេចនះេនះេហយជអ�ី ែដល��តវែតេកត
េឡង។

164 �ទងម់នបនទូលថ “�កម់នុស�េនះេ កនុងគុកខងកនុង ឲយគតញំុ់នំបុង័
ទុកខ�ពយនិងទឹកៃនក�ីទុកខ�ពយ។ េ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិេ�យសន�ិភព ខញុ ំនឹង
ែថរក�គត។់”



�ពឹត�ិករណ៍បចចុបបននបន សេ�មច�មេសចក�ីទំនយ 35

165 មកីយ៉ឈរេ ទីេនះេ�យដឹងថគតម់ន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ ទំនយ
របស់គតនិ់មតិ�របស់គតគឺ់�តឹម�តវ។�ររបស់គតគឺ់�តឹម�តវ េ�ពះ�ជ�ពះ
បនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ពីករនិមតិ�េនះ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ�ពះអមច ស់ ពី
�ពះបនទូល។ ��តវែត�តឹម�តវ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ គតប់ន និយយ
ថ “េបអនកវលិ�តឡបម់កវញិ �ពះជមច ស់�ទងម់និ មនបនទូល មកកន ់ ខញុ ំេទ”
េហយេតអនកដឹងពីអ�ីែដលបនេកតេឡងេទ �បកដ�ស់ េឃញេទ អនក…
166 យល់េ  បងប�ូនេអយ។ សូម�� ប។់
167 �បកដ�ស់ េកផស គតម់និ�ចេមលេឃញ�បនេទ។ េហតុអ�ីបនជ
គតម់និេមលចុះ…? គតជ់—ជប៊សី�ព គតគ់ឺជសេម�ច ប៉បមន កេ់  កនុង
�កម ជំនុំទងំអស់។ េហតុអ�ីបនជមនុស�េនះមនិ�ចេឃញ�ពះេយសូ៊វឈរ េ
ទីេនះបន? េហតុអ�ីបនជគតម់និ�ចយល់? េ េពលពួកេគេ�ច ងបទទំនុក
ដំេកងទី២៣ ទំនុកដំេកងទី២២ ជជង េ កនុង�ពះវ�ិរ េហយនិងថ “ឱ�ពះ
វរ បិ�ៃនទូលបងគំេអយេហតុអ�ីបនជ�ទងេ់បះបងេ់ចលខញុ ំ?” េហយេ ទីេនះ
�ទងប់នពយរួេ េលេឈឆក ង។ បទគមពរីេនះ �ពះែដលពួកេគកំពុងែតថ� យបងគំ
េហយពួកេគបនេថក លេទស�ទងេ់ហយសម� ប�់ទងេ់�យ “ភព�ជលនិយម។”
ហនឹងេហយ។
168 �ពិតជេធ�ឲយអនកមនករភញ កេ់ផ�លេបខញុ ំ�បបអ់នកថ�នឹង�តវេធ�ម�ងេទ ត។
�ពះគមពរីបននិយយថ�ទងេ់ ខងេ�កកំពុងែតពយយមេគះេដមបចូីល េហយ
គម ននរ�មន កនឹ់ងអនុ ញ តឲយ�ទងចូ់លកនុងេទ “អនកែដលខញុ ំ�ស�ញ់ខញុ ំេដញ
េហយរះិគនខ់ញុ ំបេនទ សគត ់ខញុ ំេធ�ឲយគតខឹ់ង ប៉ុែន��េ�យ�រែតខញុ ំ�ស�ញ់គត។់
សូមេបកទ� េឡងេហយឲយខញុ ំចុះចូលមក។” េយ។ មនិ�ច…“សូមចថំ ខញុ ំមនិ
ចង ់ ចូល�ពះវ�ិរេទ គឺជគត។់” �ទងម់និ�ចចូលកនុង�កមជំនំុបនេទ �ទង់
បនចកេ់�រ។ មនែត…បនទ បម់ក មនែតអងគករៃនពួកេគទងំអស់ េនះគឺ
េនះ �គពួកជំនុំ ែដល�ទងគ់ងេ់ ខងេ�កៃន�ពះវ�ិរ។ យកេចញ! បដិេសធ!
�ចនេចល! េ�យ�រែត…�ទង�់តវបនសែម�ងែតេ កនុងករបេ�� ះ�សនន
េ កនុង�ពះវ�ិរេផ�ងេទ ត េ កនុងទ�មងៃ់នយុត�ិកមមជេដម ប៉ុែន�េ ទីេនះ សមយ័
កលែដលបនចូលមកឥឡូវេនះ គឺជករបង� ញេពញេលញៃនករែកត�មវ
ៃន �ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ អូខញុ ំ
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េអយ នឹង�រ ភពថេយងទទួលបនករែក�ងបន�ំេ�ចន ប៉ុែន�ពិនិតយេមលដំបូង
វតថុធតុេដម។

169 េ�កម៉ូេសបនចុះជមយួនឹងបទប ញត�ិរបស់�ពះ េដមបសីេ ងគ ះអុី��ែអល
េហយេ េពលែដលគតេ់ធ� គតប់នេធ�ករអ�ច រយមយួចំនួន។ អនកែក�ងបន�ំ
បន �មគត។់ េបពួកេគធ� បេ់ធ�ដំបូង គតនឹ់ងេ ជអនកែក�ងបន�ំ។ េឃញេទ
គតម់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េហយ�ពះអមច ស់�តឹម�តវ គត�់គនែ់តេ
េសង ម។

170 េហយ អនកដឹងេទ េរ ងដែដលេនះបនសនយេ កនុងៃថងចុងេ�កយ? “ដូចជ
យ៉មេ�បសនិងែយនស៍បន�ទ�ំទនឹងេ�កម៉ូេស ដូេចនះមនុស�ទងំេនះនឹង�តវ
បន េគបេនទ សគំនិតទកទ់ងនឹងេសចក�ីពិត។” េហយេ េពលែដលអងគករ មយួ
រក�ទុក…�តវចំ�យមនុស�មន កចុ់ះេ�កម�មរយៈអងគករេនះ �បង� ញ ថ
�មនិបនមកពី�ពះេទ េ�យ�រែត �ពះេធ�េរ ងទងំេនះ េដមបទីកទ់ញគំនិត
មនុស� េហយបនទ បម់ក�រេធ��ម�។ េបមនិែមនដូេចន ះេទ េនះមនិែមនជ�ពះ
េទ។ �ជមនិែមនជ�ពះេទ! �ពះជមច ស់ែតងែតេធ�។

171 យូ�សមនិ�ចយល់�។ គតប់នេដរេ ជមយួ�ទង ់ គតម់និបនេឃញ
�។

172 ប៉ុែន�អ�ីពិត�បកដ ែតង�ងំេឡងេ�យ�ពះ ជែហ�នពិត ជសុ៊តពិត �ពលឹង
មយួរបស់�ពះជមច ស់ែដលគងេ់ កនុង�ពះជមច ស់�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយ
េម�ះ៉។ ចងចអំនកែដលពិតជបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេ កនុងអនកយបេ់នះ អនក
េ  ទីេនះកនុង�ពះ�គីសទដបតិ�ទងគឺ់ជភពេពញេលញៃន�ពះបនទូល។ �ទងគឺ់ជ
ភព េពញេលញៃនរបូកយ�ពះ។ �ពះ�ទងគ់ងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ ែដលផ�ះផ�េ�
កីយ េ �ទងផ់ទ ល់។ េតអនកេជ េទ? េមល �ទងប់នេ កនុង�ពះ�គីសទ។ បនទ បម់ក
េបអនកេ កនុង�ពះជែហ�នជពកយជគុណលកខណៈពីករចបេ់ផ�ម បនទ បម់ក
អនក បនេដរជមយួ�ទងេ់ េលែផនដីេនះ អនកនិយយជមយួ�ទងេ់ េលែផនដី
អនក បនរងទុកខជមយួនឹង�ទងេ់ េលែផនដី អនកបន�� បជ់មយួ�ទងេ់ កល់
�៉រ ី េហយអនកបនរស់េឡងជមយួ�ទងម់�ងេទ ត េហយឥឡូវេនះអនកកំពុង អងគុយ
េ  កែន�ងសួគេ៌ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ទំនកទ់ំនងជមយួ�ទង ់ (�ពះបនទូល)
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ដូច ែដល�ចូលេ កនុង�ពលឹងរបស់អនកថ “មនុស�នឹងរស់េ េ�យ�គបទ់ងំ�ពះ
បនទូល។”

173 មនិែមនជពកយេមតូឌីសពកយបទីសទចថំេបមនេ សល់វតថុ� មយួ
ែដល�តវថ� យជយ ញបូជ េនះ�តវែតដុតេចលេ ចំេពះមុខពិធីបុណយចម�ង។
មូលេហតុៃថងែស�ក�កមជំនុំេផ�ងេទ ត។ �តវេហយ? និកខមនំ �ជករពិត។ ជ
និមតិ�របូ�បេភទ ៃនយ ញបូជ។

174 ទ� រ។ បននិយយថ “ខញុ ំនឹងេធ�កែន�ងមយួ។ េតអនកមនិ…មនិថ� យបងគំ ខញុ ំ
�គបទ់� រជទីកែន�ងែដលខញុ ំបនផ�ល់ឲយអនក។ ប៉ុែន�មនទ� រមយួ េហយេ កនុងទ� រ
េនះខញុ ំនឹង�កេ់ឈម ះខញុ ំ” េហយជកែន�ងែដល�ពះអមច ស់បន�ក�់ពះនម�ទង់
េនះេហយជកែន�ងែដល�ពះនឹងទទួលតង� យរបស់អនក។ េយងបនបេងកត �គប់
�បេភទទ� រប៉ុែន��ពះជមច ស់បនបេងកតទ� រមយួ។ �ពះបនបេងកត ទ� រេហយ ទ� រ
េនះ…យ៉ូ�នជំពូកទី១០ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជទ� រេនះ។”

175 �ពះបន�ក�់ពះនម�ទងេ់ កនុង�ពះេយសូ៊វ។ េតអនកេជ េទ? �ទងគឺ់ជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �គបទ់ងំកូន�បសសុទធែតមនេឈម ះឪពុក។ �ទងប់ន មន
បនទូលថ “ខញុ ំមកេ�យនូវ�ពះនមបិ�ខញុ ំ ែតអនកមនិទទួលខញុ ំេទ។” ខញុ ំបន មកកនុង
េឈម ះរបស់ឪពុកខញុ ំ អនកបនមកេ កនុងេឈម ះឪពុករបស់អនក។ �ពះេយសូ៊វ យង
មកកនុង�ពះនម�ពះវរបិ��ទង ់ ដូេចនះនមបិ��ទងគឺ់ជ �ពះេយសូ៊វ។ ពិត�បកដ
�ស់ េ�ពះ�ទងប់នយងមកកនុង�ពះនម�ពះវរបិ��ទង។់

176 “េហយអនកមនិទទួលខញុ ំេទ។ មនមន កេ់ទ តនឹងមក េហយអនកនឹងេធ�ទទួល
អនកេនះ។” អនកនឹងយកនិកយរបស់អនកេហយបន�ជមយួពួកេគ។ �គនែ់តេ ចុះ
�ពះគមពរីែចងថ “ពួកេគ�តវបនេលកេឡងេដមបបីំេពញកែន�ងេនះ។ ងងឹត ��កត
េហយមនិដឹងអ�ី។” �កមជំនុំ�សនអូ ដូច�ពះ�ស់ ដូចជកអុីនែដរ។ េធ�យ ញ
បូជ េធ�អ�ី�គបយ៉់ងដូចគន េអបិលបនេធ�។ ប៉ុែន�េ�យករេបក សែម�ង �តវបន
បង� ញដល់គតអ់ំពីដង� យ គឺមនិែមនែផ�េឈៃន�លនិងអ�ី ែដលអនកេធ� េ�យៃដ
របស់អនេទ

177 អនកេជ �ចេឃញ�ពះបនទូល�តឡបជ់�ចឈ់ម អនកេផ�ងេទ តមនិ�ច េធ�
�បនេទ។
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178 ពួកេគទងំអស់ែដលជជនជតិអុី��ែអលបនទ បពី់ពួកេគបនេឃញ េ�ក
ម៉ូេសេធ�ករេនះេហយនឲំយពួកេគេឡងេ �កម�បឹក�ដអ៏�ច រយ ែដលជ កែន�ង
ែដល�តវបន�បរពធេធ�េឡង។ មន ក់ៗ និយយថ “េយងនឹងេ ជមយួ ប�ម
ពីេ�ពះេយងគិតថបណ�ិ តប�ម�តឹម�តវ។ គត ់ ឆ� តៃវមនករអបរ់ ំ េ�ចន អ�ី
�គបយ៉់ង ដូេចនះេយងនឹង�គនែ់តយក�េ ។”

179 េហយ�ពះមនិែដលអតេ់ទសដល់ពួកេគេទ�ទងប់នបំផ� ញពួកេគេ  ទី
រេ� �ថ នេនះ។ េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទង ់ មនបនទូលថ “ពួកេគនឹងមនិបន
មកេទ គម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនសេ ងគ ះេទ។” �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលថ…

180 ពួកេគនិយយថ “បុព�បុរសេយងបនបរេិភគនំម៉�េ ទីរេ��ថ ន
ែសសិបឆន ។ំ”

181 �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគទងំអស់គន បន�� ប ់ េហយបនែញកេចញពី
�ពះ ជមច ស់អស់កលបជនិចច។ ពួកេគទងំអស់គន បន�� ប។់” ពិត�ស់!
េ�យ�រពួកេគបន�� បក់ំហុស។ េ េពលែដលេ�កម៉ូេស ជអនកែដល
បន បង� ញទីសំគល់ពី�ពះ េហយជេមដឹកនបំង� ញពួកេគពីផ�ូវេ ទឹកដីសនយ
េហយពួកេគឃ� តេចញទងំអស់ ប៉ុែន�បនទ បម់កពួកេគមនិេ ជមយួគតេ់ទ។

182 ឥឡូវេនះ អនកេជ �ចេមលេឃញ� ប៉ុែន�អនកមនិេជ មនិ�ចេមលេឃញេទ។

183 ចូរេមលពីកលលបចិរបស់ៃកផ។ េមលពីរេប បែដលពួកសងឃទងំេនះសុទធ
ែតជមនុស�មនសីលធម។៌ េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងង់កែបរេ  េ�យបនទូលថ
“អនកមនឪពុកជ�រក� េហយករងររបស់�អនកនឹងេធ�។”

184 ប៉ុែន�មនអនកេជ មយួចំនួនបនអងគុយេ ទីេនះ។ េតអនកគិតថសិស� ពួកេគ
�ចយល់បនេទេ េពល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំនិង�ពះបិ� ខញុ ំគឺ ែតមយួ
េទ?” ពួកេគមនិ�ចពនយល់បនេទ។ េ េពល�ទងម់នបនទូលថ “េលក ែលងែត
អនកបរេិភគ�ចៃ់នកូនមនុស� ផឹកពីឈម�ទង ់ អនកគម នជីវតិេទ” ពួកេគ �ច
ពនយល់បនេទ? េទ។ ប៉ុែន�ពួកេគបនេជ � េ�យ�រែតពួកេគបនេឃញ
�ពះជមច ស់�តឡបជ់�ចឈ់ម។
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185 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េបខញុ ំមនិេធ�កររបស់�ពះវរបិ�ខញុ ំេទ េនះចូរកុំេជ
ដល់ខញុ ំ។ប៉ុែន�េបខញុ ំេធ�កិចចកររបស់�ពះវរបិ�ខញុ ំ ែដលជ�ពះបនទូលែដលបនទយ ពី
ខញុ ំេដមបេីធ� បនទ បម់កអនក…េបអនកមនិ�ចេជ ខញុ ំ េជ េលកិចចករែដលខញុ ំេធ�ចុះ។ េនះ
អនក�ចបនសេ ងគ ះ។” េឃញេទ? �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ហ�ូងេច ម របស់ខញុ ំ
�គ ល់សេម�ងរបស់ខញុ ំ។ពួកេគ�គ ល់ពកយរបស់ខញុ ំ េហយពួកេគេឃញ�េ  េពល
ែដល��តវបនេបកសែម�ងេ កនុង�គេនះ។”
186 “ែមនេហយ ៃកផកប៏ន�គ ល់�ពះបនទូលែដរ!” ប៉ុែន�មនិែមនជ �ពះបនទូល
ស�មបស់មយ័កលេនះេទ។គតម់នបនទូលពីអ�ីែដលពួកផរសីុិបនេបល
ប ចូ លេ គត ់ប៉ុែន�មនិែមនជ�ពះបនទូលៃន�គេនះេទ។
187 “ពួកេគ�គ ល់សំេឡងខញុ ំ ពួកេគ�គ ល់ទីសំគល់របស់ខញុ ំ ពួកេគ�គ ល់ករ
អ�ច រយ ខញុ ំ។” េតដូចេម�ច ឥឡូវេនះ េ …
188 អូសូម�តលបេ់ អតថបទរបស់េយងវញិ េ�ពះេយងនឹងខកខនករជេ�ចនៃន
បទគមពរីេនះេបេយងមនិេធ�េទ េ�ពះខញុ ំ�តវបិទេ ប៉ុនម ននទីេទ ត េទះជ យ៉ង
� េ�ពះ�នឹងដល់េម៉ងដបក់នុងរយៈេពលពីរបីនទីេទ ត។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់
189 មតិ�េអយអនកែដលេដរផ�ូវេនះេហយ�កដ់ង� យេ ទីេនះខណៈេពល មុន
េនះ អនកែដលចិ ច ឹមកូនៗរបស់ខញុ ំ េស� កសំេល កបំពកេ់ េលខនង របស់ពួកេគ
មនុស�ែដល�ក�់បករ់បស់អនក (ែដលអនករកបន) េ កនុង ចនដង� យ អនកដឹង
ពីកែន�ងែដល�េ ឬេទ? េនះ�ចជួយខញុ ំេ ឯបរេទស េ  កែន�ងអនក មនិេជ
ែដលមនិែដលបនឮអ�ីអំពី�ពះ។ េនះេហយជអ�ីែដល ខញុ ំបន េធ�ជមយួ� �គប់
កកទ់ងំអស់ �ពះជេ �កម។ េនះជកិចចករខ�ះរបស់ខញុ ំ…មនុស�ែដលអងគុយ
េ ទីេនះែដលសថិត—េ កនុងរតនសមបត�ិ�កមជំនុំរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំទទួល បន�បក់
មយួរយដុ�� រកនុងមយួសប� ហ៍។ អ�ីែដលេ សល់�បនេ ឧបតថមភករ �បជុំេ
េ�ក�បេទសជកែន�ងែដលពួកេគមនិ�ចមកបន។
190 ពួកជំនំុនឹងមនិមនខញុ ំេទ។ ពួកេគមនិចងប់នខញុ ំេទ។ អតេ់ទ �តឹម�តវ! ពួកេគ
បន�កង់រខញុ ំថ “គតជ់…” ពួកេគនិយយថ “គតគ់ឺជ ‘�ពះេយសូ៊វ ែតមយួ
គត’់ ឬគតជ់អ�ីមយួដូចេនះ ឬពួកេ��និយម�ជល និងទងំអស់ដូចជ—េយ
េសបិល។” ខញុ ំបនែស�ងរកករ—េនះ ពួកេគេ �ពះអមច ស់របស់ខញុ ំថ “េយេស
បិល” េហយពួកេគបនេ �ទង…់មនិែមនេយេសបិលេទែត “េប លេស បប។់”
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ពួកេគបនេ �ទងនូ់វេឈម ះ��កកទ់ងំអស់។ “េបពួកេគបនេ មច ស់ផទះ ‘េប
លេសបប’់ េតពួកេគនឹងេ ពួក�វកែដលជពួកសិស�របស់�ទង ់ យ៉ងេមច៉
េ ?” គម នអីខុសគន េទ។

191 េហយអនកខ�ួនឯងេ�យជំនួយពី�ពះ អនកគិតថខញុ ំនឹងឈរេ ទីេនះ ជមនុស�
មនពុតេហយ�បបអ់នកពីអ�ីមយួ…? ឬក ៏ ខញុ ំនឹងមនិធ� កក់នុងបនទ តជ់មយួេរ ងេនះ
េបខញុ ំគិតថ�មកពី�ពះ?

192 ប៉ុែន�េបខញុ ំ�ស�ញ់អនកេហយដឹងពីអ�ីែដលជេសចក�ីពិត…េតអនកធ� បឮ់ខញុ ំ
និយយអ�ីេ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ប៉ុែន�អ�ី�បនសេ�មចឬេទ? អតេ់ទ។ ខញុ ំ
សួរ�គបគ់ន ។ មនេរ ង�បព់នែ់ដលបនបននិយយេហយ ពួកេគទងំអស់
គន បនសេ�មច។ សូមចថំេ េពលែដល�ំយូែអល�តវបនេ  ខញុ ំេជ �
េហយគតប់ននិយយថ…? អុី��ែអលចងប់េងកតខ�ួនេគដូច�បេទសែដល
េ  េសសសល់ែដរ។ េនះគឺជអ�ីែដលពួកេពនទីកុស�មកដល់។ អនកចងេ់ធ�ដូច
មនុស�ឯេទ ត។ អនកមនិែមន�បេភទពួកេគេទ។ រក�ឲយឆង យពី�។ �ពះវ�ិរដ ៏ ធំ
និងរបស់ល�ៗជេ�ចន បងប�ូនេអយ សូមកុំេធ�ែបបេនះេឡយ។ េយងអធិបបយ
អំពីករយងមករបស់�ពះអមច ស់ជិតមកដល់េហយ ចូរេ ឯទី�លេ ទីេនះ
េហយជូនដំណឹងដល់អនកមនិេជ ។ េឃញេទ េធ�អ�ីមយួអំពី�។

193 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �ំយូែអលបននិយយថ “េតខញុ ំធ� បប់ននយំកអ�ី
�មយួៃនលុយរបស់អនកពីអនកស�មបក់ររស់េ របស់ខញុ ំេទ?”

194 ពួកេគនិយយថ “េទ �ំយូែអល អនកមនិែដលេធ�ែបបេនះេទ។”

195 បននិយយថ “េតខញុ ំធ� បប់ន�បបអ់នកអ�ីទងំអស់េ កនុង�ពះនមៃន �ពះ
អមច ស់ ប៉ុែន�េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង?”

196 “អូ! ែមនេហយ�ំយ៉ូែអល។ េយងេជ ថអនកគឺជេ��ែដលបនប ជូ ន មក
ពី�ពះ។ បទ។ អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកនិយយបនេកតេឡង �ំយូែអល។ ប៉ុែន�
េទះជយ៉ង�េយងចងប់ន�” អនកបនេឃញអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ឱបង
ប�ូនេអយបទគមពរី�គនែ់តរក�េធ��ម�ងេទ តេ�យឆ�ងកតប់ទគមពរី េ�យ�រ ែត
�ជវធីិរបស់�ពះៃនករេធ�� អនកេឃញេទ។ អនកេឃញេទ អនកបុក�បេភទ ទងំេនះ។
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197 ចូរេយង�នអតថបទរបស់េយងឲយបនេល ន។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេ េពលេនះ
េហយខញុ ំេ មនិទនប់នសូមបែីតចូលមកអតថបទរបស់ខញុ ំេ េឡយេទ។

198 �េ កនុងចិត�ខញុ ំ! ខញុ ំ�ស�ញ់អនក! សូមកុំវនិសជមយួនឹងេ�កីយ!៍ េបអនក
ជរបស់េ�កិយអនកនឹងវនិសជមយួេ�កីយ។ េបអនកមកពី�ពះ អនកនឹងេ ជ
មយួ�ទងគ់ងេ់ កនុងកររស់េឡងវញិ។ ដូេចនះផ� ស់ប�ូរលកខណៈធមមជតិរបស់ អនក
េ យបេ់នះពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់េ�កិយ និងេរ ងទងំ�យៃន េ�កីយ េនះ
េហយនិងេសចក�ីបេ�ង ននិងអ�ីៗទងំអស់េនះ។ េហយសម�ងឹេមល�តងភ់ន ំកល់�៉
រចីំេពះយ ញបូជរបស់អនក។ ជួប�ទងេ់ ទីេនះេ េលមកុដ េ�ពះេនះគឺជ កែន�ង
ែតមយួគតែ់ដល�ទងនឹ់ងជួបអនក។ �ទង…់

199 ពួកេមតូឌីសនិយយថ “�សថិតេ កនុង�កមជំនុំរបស់េយង។” ពួកបប ទីសទ
និយយ េហយពួកេពនទីកុស� េហយេនះ និងពួក�ពីសប៊ធឺីេរ ន េហយេនះ។

200 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “អញនងឹជួបពួកេគេ កែន�ងមយួ ែដលជកែន�ង
ែដលអញបន�កេ់ឈម ះអញ។” េនះេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េនះេហយជ
កែន�ងែដល�ពះបន�កេ់ឈម ះរបស់�ទង។់ េនះេហយជកែន�ងែដល �ទងនឹ់ង
ជួបអនកេហយ�គឺជ�ពះ�គីសទ គជឺ�ពះបនទូលដូចគន កលពីម�លិមញិ…�លូត
�ស់េឡងពីេជងេ � ។ េហយឥឡូវេនះ�សថិតេ កនុងកបល េឡងេ  សែម�ងេ
កនុងភពេពញេលញៃនកូន�កមុ ំដូចគន នឺងកូនកំេ�ះ។

201 ឥឡូវេនះសូមចូលេ កនអ់តថបទរបស់េយង �បញប ់�បែហលដបន់ទី និង
បនទ បម់កេយងនឹងចប។់ ឥឡូវេនះអតថបទរបស់េយង េយងទងំអស់គន នឹង ចង់
ពិចរ��។ �បនេកតេឡងជថមីម�ងេទ ត ជអតថបទរបស់េយង ដូចែដល �ជ
ធមម�បនេកតេឡង។

202 �ពះបនប ជូ នេ��របស់�ទងដូ់ចជ�ទង…់�ពះបនទូលបនសនយពីម៉�គី
៣ “អញនឹងចតអ់នកន�ំរមន កេ់ មុខមុខ” េដមបេី មុនករយងមករបស់
�ទង។់

203 ឥឡូវេនះេបសិនជអនកចងប់ង� ញ� បង� ញ�កនុងម៉ថយជំពូក១១ េបក
សែម�ងដូចគន ។េ េពលពួកសិស�របស់េ�កយ៉ូ�នបនមកដល់េហយពួកេគ
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បនេឃញ�ពះេយសូ៊វ ពួកេគបននិយយថ “េ�កយ៉ូ�នេ កនុងគុក។” បន
និយយថ “េយងបនមកេដមបសួីរអនកថេតគត…់”
204 ែភនកឥ នទីរបស់េ�កយ៉ូ�ន�តវបនេឃញ។ េហយគតេ់ កនុងគុកនឹង�តវ
េដមប�ី� ប ់បននិយយថ “ចូរេ សួរ�ទង។់”
205 េឃញេទ េ�កយ៉ូ�នបននិយយថ “អូ របង�ទងេ់ កនុងៃដរបស់�ទង់
�ទងនឹ់ងេបសសម� តធ� របស់�ទង។់” គតគ់ិតថ�គមយួពនឆ់ន នឹំងចបេ់ផ�ម
េ  េពលេនះគតគ់ិតថ�គបធ់ ញជតិបនេ�ត មខ�ួនេហយ។ ប៉ុែន���តវែត�� ប់
េហយចូលេ កនុងេដម មកម�ងេទ តេដមបេីធ�ជកូន�កមុពិំត�បកដ។ ដូេចនះគត់
និយយថ “គតន់ឹង�បមូលគន �សវ�លីរបស់�ទងចូ់លេ កនុងច ងក ន េហយ
�ទងនឹ់ងដុតេ�យេភ�ង” សូមេមយ—អនកនមំុខៃន�ពះ�គីសទេ �គេនះ អ�ីែដល
គតនិ់យយនឹងេកតេឡង។ “�គបធ់ ញជតិ…”
206 េហយខញុ ំសងឃមឹថអនកមនិេដកលកេ់ឡយ។ �គបធ់ ញជតិេ ទីេនះ! �នឹង
�តវបន�បមូលផ�ុ ំចូលេ កនុងច ងក ន។ �គឺជកូន�កមុ ំ ែដលជែផនកមយួៃន�។
ប៉ុែន�អ�ីែដលេ�កបននិយយនឹងេកតេឡងចំេពះសំបក? �នឹង�តវេឆះេ�យ
េភ�ងែដលមនិ�ចរលតប់ន។ ែស�ងរកេសចក�ីសេ ងគ ះឥឡូវេនះខណៈ ែដល អនក
�ចេធ�បន។ េធ�ជ�គប ់មនិែមនជសំបក។ េឃញេទ? ចូលេ កនុងជីវតិ មនិែមន
សំណំុែដលងប ់ ចូលេ កនជ់ីវតិរបស់�ពះ�គីសទ �ពះបនទូលបនសែម�ង ែដល…
បនេធ�ករបង� ញ�តឹម�តវដូេចនះ។ េនះគឺជ—េពល�បមូលគន ផ�។ំ អនកគួរ ែតចូល
េ កនុង�គបធ់ ញជតិ េ�ពះសំបកនឹង�តវបនទុកេ ពីេ�កយ។
207 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ�បនេកតេឡង �ពះេយសូ៊វ…េដមបបី ច បក់រ
ស�មង ់ របស់ខញុ ំេ ទីេនះ ម៉ថយ១១។ េឃញេទ �ទងម់និបនផ�ល់ឲយ េ�ក
យ៉ូ�ន…�ទងម់នបនទូលថ “រងច់សិំន ខញុ ំនឹងផ�ល់ឲយេ�កយ៉ូ�ន នូវេស វេ
មយួអំពីរេប បេដមបេីរ បចំខ�ួន អនកេជ េ កនុងគុក។” េទ! �ទងម់នបនទូលថ “ចូរ
េ�កកឈរេហយេមលេតមនអ�ីេកតេឡង។ �តឡបេ់�កយេហយបង� ញ ដល់
េ�កយ៉ូ�ននូវអ�ីែដលេកតេឡង មនុស�ខ�ិនេដរ មនុស�ខ� ក�់ច េមល េឃញ
មនុស��� បរ់ស់េឡងវញិ េហយដំណឹងល�បនអធិបបយេ កន ់ អនក�កី�ក។”
�គនែ់តចបស់ពីអ�ីេ��បននិយយថនឹងេកតេឡង។ “េហយ មនពរេហយអនក
ែដលមនិ�បឆងំនឹងខញុ ំ។”
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208 េហយពួកសិស�របស់�ទងប់នេដរកតភ់ន ំ េនះ�ទងក់ែ៏បរមក និយយថ “េត
អ�ីេ េតអនក�ល់គន េ រកេមលអ�ីខ�ះេ េពលែដលអនកេ ជួបេ�កយ៉ូ�ន? េត
អនកេ េមលមនុស�ែដលេស� កសំេល កបំពកទ់ន ់ ជេដម បនែ�បេ  អនកដឹង
េទ?” បននិយយថ “ពួកេគសថិតេ កនុងវមិនរបស់េស�ច េគេថបទរកនិងកប់
អនក�� ប ់ គតម់និដឹងថ�តវកន�់វពីរយ៉ងេមច៉។” េឃញេទ? បននិយយថ
“េតអនកេ េមលអ�ី? គឺជ—េដមែ�តងរេងគ ះរេងគេ�យខយល់ឬ?” (“សូមចូលមក
យ៉ូ�ន ខញុ ំនឹងផ�ល់ឲយអនកនូវ�បកប់ែនថមេទ តេបអនកមកទីេនះ។” “ែមនេហយ សូម
�បទនពរដល់�ពះ ខញុ ំមនិែមនជេមតូឌីសេទ តេទ ខញុ ំជពួកេពនទីកុស� ខញុ ំនឹង
ក� យជ�ពីសប៊ធឺីេរ ន ខញុ ំនឹងអេ ច ះ និងអេ ច ះ ដ�ប�មនលុយេ�ចន។”) បន
និយយថ “អនកមនិែដលបនេ េមលេឃញេដមែ�តងរ ជួ យជមយួខយល់េទ”
និយយថ “េតអនកបនេ េមលអ�ីេ ទីេនះ េមលេ��?” គតេ់ឆ�យថ “ែមន
េហយ េលសពីេ��េ េទ ត។”

209 យ៉ូ�នេទបែតបនបងៃ់ថ�កិត�ិយសបំផុតែដលគត�់ចេធ�បន ចំេពះ
�ពះេយសូ៊វ។ �គ ល់ថ�នឹងមកែបបេនះ។ សួរ�ទងប់នទ បពី់គត ់ បនែណ នំ
�ទងេ់ហយបនេឃញទីសមគ ល់េល�ទង ់ គតនិ់យយថ “េនះគឺជ�ពះេមសីុ”
បនទ បម់កគតប់នមកេហយសួរថ “េតអនកជ�ទង ់ឬកេ៏យងរងច់មំយួេទ ត?”

210 ប៉ុែន� េមល �ពះេយសូ៊វបន�ជប �ទងែ់បរេហយផ�ល់ឲយគតនូ់វករបង ់ ពនធ
មយួ។ េ�យបនទូលថ “េតអនកេ េមលអ�ី េតបនេឃញេដមែ�តងរេងគ េ�យ ខយល់
ឬ” បននិយយថ “មនិែដលមនមនុស��េកតពី ស�ីធំដូចេ�ក យ៉ូ�ន
េឡយរហូតដល់េនះៃថង។” េនះជករពិត! អ�ីជករេកតសរេសរ េដមបឲីយ មនុស�
េនះ!

211 ប៉ុែន�អនកេឃញេទ េសចក�ីទំនយបនបំេពញេ ចំេពះពួកេគ នឹងអ�ីែដល
ម៉�គី បននិយយ។ ឥឡូវេនះ េនះគឺម៉�ជំពូក៣ មនិែមនេទគឺម៉�គី៤។

212 យ៉ូ�នបទីសទគឺជម៉�គីជំពូក៣ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះែដរ។
េ េពលពួកេគសួរ �ទងប់នមនបនទូលថ “េហតុអ�ីបនជពួក�ចរយនិយយ…”

បននិយយថ “គតប់នមករចួេហយ។ ពួកេគបនេធ�អ�ីែដល ពួកេគបន
និយយ។”
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213 ប៉ុែន� ចូរចថំ ម៉�គីជំពូក៤ ភ� មៗេនះបនទ បពី់ម៉�គីជំពូក៤េ�� ទី
បនួែដលជេ��របស់េ�កយ៉ូ�នបទីសទឬ ជ…េអលីយ៉ករយងមក ទី
�ប ំនឹងជករេបកសែម�ងទីពីរ ជទីបនទ ល់ េ េពលែដលគត ់មករក សំណល់
�សនយូ៍�។ ប៉ុែន��ពះ�ទងប់នេ�ប�ពះវ ិ ញ ណដែដលេនះ�បដំង �ពះគុណ
�ពះ—េយ—សូ៊វ ទងំអស់ជ�ពះេយសូ៊វ�គបេ់ពលេវ� េសច—ក�ី—ជំ—េន និង
�ពះ—គុណេហយជេដម។ អនកេឃញេទ? ចំនួន�បគឺំជេលខ �ពះគុណ េហយ
�ទងេ់�ប�។ មនិេ�ប�តឹមែតបីេទ នឹងមនិេ�ប�តឹមែតពីរេទ បី បនួេទ។ �មន �បដំង
ែដល�ទងេ់�ប�។
214 សូមកតសំ់គល់ យ៉ងឆបរ់ហ័ស េ េពលេយងប ចប។់ �ទងម់នបនទូលថ
“េនះគឺជអនកែដល�តវបនែចងថ ‘ខញុ ំចតអ់នកន�ំររបស់ខញុ ំេ ចំេពះមុខខញុ ំ។’”
215 ប៉ុែន�េ កនុងម៉�គីជំពូក៤ ភ� មៗបនទ បពី់េ��េនះបនទយ ែផនដីទងំ
មូលនឹង�តវេឆះ េហយមនុស�សុចរតិនឹងេដរេចញេ េផះរបស់មនុស���កក។់
េឃញេទ? យ៉ងពិត�បកដ! េឃញេទ ជទំនយរបស់ម៉�គីជំពូក៤។
216 េហយចូរកតសំ់គល់េ កនុងលូកជំពូក១៧ ែដល�ទងម់នបនទូលថ “េ ៃថង
ចុងេ�កយ �នឹងដូច�កងសូដុមនិងកូម៉ូ�៉ម�ងេទ ត” េតេយងយល់ឬេ ? េយងនឹង
មន�កងសូដុមនិងកូម៉ូ�៉ម�ងេទ ត? �បជជតិទងំមូល ចូរេមល។ េមលអ�ីែដល
�ទងម់នបនទូលអំពី�បេទសអងេ់គ�ស េរ ងទងំមូល�តវបនន។ំ សូមបែីត��រ
កម៏ន។ េហយេមលេ េ ទីេនះអ�ីែដលវទិយ� ស�…អនកេឃញេ កនុងរឌឺីរ�យ
េហចសខញុ ំេជ កលពីែខមុន ពួកេគបននិយយថ “េកមង�បសនិងេកមង �សីឆ�ង កត់
វយ័ពកក់�� ល�យុចេន� ះពីៃមភ—ៃមភ�បឆំន ។ំ” ខញុ ំបនជួបពួកេគ េ កនុង កិចច�បជំុ
េកមង�សី អស់រដូវ េហយៃមភ—ៃមភពីរឆន  ំ អស់រដូវ។ េត�មន អ�ីខ�ះ? ករចែម�ក
ករបងក តពូ់ជ។ េនះេហយជអ�ីែដលពុករលួយ េរ ងទងំមូល បនេធ�ឲយរបូកយ
ខូច។ េយងមនិមនអ�ីេ�កពីរ—រេញ៉រៃញ៉េទ…ដូចជ េ�ងច�កកូន កតែ់ដរ។
217 អនកយករកុខជតិកូនកតេ់ហយ�ក�់េ ទីេនះ �គបស់ត�ល�ិតនឹងរតេ់ ឯ�។
ប៉ុែន�រកុខជតិពិត�បកដ េដមមយួ សត�ល�ិតនឹងរតេ់ចញឆង យវញិ �មនិ�ច �ទំ
បនេឡយ។ េហយេនះជអ�ីែដលជប � ជមយួពួកជំនំុ េយងបនបងក ត�់។
218 េនះេហយជប � ជមយួេសះចស់របស់ភរី�ីគីនេ ទីេនះ។ េហយ� បន
ផយ�កេ់កមង�បសកលពីៃថងមុន គតម់និមនអ�ីេ�កពីជេសះចស់។ េឃញេទ?
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មនែតេរ ងមយួ�គឺ គត…់�ដូចជសត��មយួ �—�ជ…� ែដល មនិ�គ ល់
អនក�ជប៉ឬម៉កេ់ទ�មនិដឹងអ�ីេទ។ �ពកក់�� លជេសះពក ់ ក�� ល
ជសត��។ �មនិដឹងអ�ីឬ�ជនរ�។ អនកមនិ�ច…�នឹងរង ់ ចអំស់ មយួ
ជីវតិរបស់�េដមបទីតអ់នក។ �តឹម�តវេហយ! អនក�ចេ � និយយថ “េម៉េនះ
�សម� ញ់។េម៉េណះ�សម� ញ់។” �នឹងេផទ ង�តេច ក�� បេ់ហយែ�សក “�វ!
�! �!” េឃញេទ?

219 ដូចជមយួចំនួននិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយគឺកន�ងផុតេហយ �! �!
�រ!” ពូជពកក់�� ល ជសមជិក�កមជំនំុនិង�គី�ទ ន។ ខញុ ំមនិនិយយេរ ង
កំែប�ងេនះេទ ប៉ុែន��ជករពិត។ ប៉ុែន�ពិត �បកដ បង�បស គតដឹ់ងថឪពុក របស់
គតគឺ់ជនរ� ម� យរបស់គតជ់នរ� ជី�និងជីដូនរបស់គត ់គឺជ នរ�
អនក�ចបេ�ង នគតអ់�ីមយួ គតទ់នភ់�ន។់

220 េហយជ�គី�ទ នពិត�បកដែដលបនេកតៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយ បន
បំេពញេ�យ�ពះេច�� និង�ពះបនទូលរបស់�ពះគតដឹ់ងថអនក�ជឪពុក របស់
ខ�ួននរ�ម� យ ជជី� ជជីដូនរបស់គត ់ គត�់គ ល់ទងំអស់។ អនក�ច
បេ�ង ន គតពី់អ�ីមយួ។

221 ប៉ុែន�ពូជពកក់�� លេហយជអ�ីែដលមក�ពះវ�ិរ។ កូនកតរ់�ងេ�កិយ
និងអងគករ�សន េហយ�ក�់ពះបនទូលតិចតួចេ កនុង�េ ទីេនះ មន�ពះ
បនទូលតិចតួច�គប�់គនេ់ដមបបីេ ឆ ត។ �តឹម�តវ។ េពលអនកេឃញ �ពះបនទូល ពិត
របស់�ពះ�តវបនេលចេឡងដូចជៃកផេហយពួកេគបនេធ�។ ពួកេគបនងក
េចញពី�ពួកេគមនិដឹងេទ។ ជកូនកត!់

222 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ េហយេ កនុង�រេនះ េអ�យ ៤០:៣ ក៏
េបក សែម�ងពីយ៉ូ�ន។ បនែចងថ “សំេលងមនុស�មន ក ់ គឺជេ�� ែដល
ែ�សក េ កនុងទីរេ��ថ ន ចូរេរ បចំផ�ូវថ� យ�ពះអមច ស់ េហយត�មមឹផ�ូវរបស់�ទង់
ចុះ។” ពួកជំនុំពួកេគមនិបនេជ គតេ់ទពីេ�ពះគតម់និែមនជសមជិក�កមរបស់
ពួកេគ។ េ��េនះគឺជបនធំេឡងពី�លរេ��ថ ន មកមនិ�គ ល់នរ�មន ក។់
គតម់នវ ិ ញ ណបន�កេ់លគតែ់ដលេអលីយ៉មន៖គតគឺ់ជមនុស�មន កពី់ទី
រេ��ថ ន គតស់�ប់ ស�ីអសីលធម។៌
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223 ចងចពីំេអលីយ៉…េតអ�ីែដលប�� លឲយកបលរបស់គត�់តវបនេគយក
េចញពីគត?់ គឺេយសិបិល។ េយសិបិលគឺជមូលេហតុៃនករ�� បរ់បស់គត។់ �
េធ�ឲយគតរ់តេ់ ទីរេ��ថ ន។

224 យ៉ូ�នបទីសទ អនក�ស�ញ់ទីរេ��ថ នមន កេ់ទ ត គឺជអនក�បមញ់
មន ក។់េមលគត។់ គតគ់ម នករអបរ់េំទ។ េមលអតថបទ—របស់គត ់ គឺមនិដូច
អនកលបខីង�សនេទ។ គតថ់ “ឱពូជពស់ែវកេអយ!” េរ ងដ�៏�កក ់បំផុតអនក
�ចរកេឃញេ កនុងទីរេ��ថ ន�ជលនិយមគឺជ—សត�ពស់។ េហយេ�កបន
េ ពួកបូជចរយទងំេនះថ: “ែនពូ៎ជពស់ែវកេអយ! េតអនក�បន�ពមនអនក
ឲយេគចេចញពីេសចក�ីេ�កធែដល�តវមកដូេចនះ? កុំចបេ់ផ�មនិយយថ ‘េយងជ
កមមសិទធិរបស់េនះ’ េហយេយងជកមមសិទធេនះឬេនះ’ ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ �ពះ�ច
េធ�ថមទងំេនះ” �លរេ��ថ ន។ េហយក ៏ “ពូេ េនះ” (អ�ីែដលគតប់នេ�ប) “�តវ
បន�កេ់ ឫសៃនេដមេឈេហយែដលមនិបននផំលែផ�ល� នឹង�តវកត ់និងចុះ
េបះេ កនុងេភ�ង” �ែមន៉។

225 គតគឺ់ជ�គគង� លៃនធមមជតិ។ មនុស�ដអ៏�ច រយៃន�ពះ រស់េ កនុងរយៈ
េពលខ�ីមយួ។ ប៉ុែន�ពិតជបនកំណតេ់ភ�ងេ ទូទងំែផនដី។ គតេ់ធ�ឲយភញ កេ់ផ�ល
ដល់ជំននេ់នះកនុងរយៈេពល�បមំយួែខៃនកិចចបំេរ របស់គត។់ �ពះបន ចិ ច ឹម
គតអ់ស់រយៈេពល�មសឹបឆន  ំ េដមបទីទួលបន�បមំយួែខេចញពីគត។់ ប៉ុែន�
�ពះ�ទងេ់ធ�ផ�ូវផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់�ទង�់ជបអ�ីែដលករ�បមូលផលរបស់�ទង។់

226 េហយឥឡូវេនះេយងរកេឃញថេនះគឺជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ពួកេគ មនិ
េជ គតេ់ទ ពីេ�ពះគតម់និែមនជអនកទងំេនះ។ ពួកេគមនិបន។ ពួកេគ បន
េធ�ដូចធមម�ពួកេគមនិបនេឃញ�េទ។ ពួកេគមនិេជ �ពះបនទូល�ពះកនុង ម៉�គី
ជំពូក៣េឡយ ឬពួកេគនឹងបនេឃញយ៉ងចបស់ �មរយៈលិខិត េនះថេនះ
គឺជអនកនមំុខ។ ពួកេគមនិមនេ��រយៈេពលបនួរយឆន ។ំ េហយ េ ទីេនះមយួ
បនេកនេឡងេ េលឆកេ េពលែតមយួ។ េឃញេទ? េហយ មនុស� អនកេជ
បនេជ ថគត�់តវបន។ េឃញេទ ពួកេគមនិេជ េទ។ ពួកេគមនិ េជ េទេ�ពះ
េ េពលែដលពួកេគបនេឃញលិខិតេនះសេ�មចទងំ�សងបន ប ជ កអ់�ីែដល
�ទងប់នមនបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�េហយ�គបយ៉់ង េហយបន េឃញ� បនេបក
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សែម�ងយ៉ងចបស់េ េពលែដល�ពះបនទូលបនចូលមកកនុង ទឹក េ េ��។ េ
ទីេនះពួកេគបនឈរ។
227 មនករជែជកជេ�ចនអំពី�ពះគមពរីេ ទីេនះអំពីេ�កយ៉ូ�ន។ េឃញ េទ
យ៉ូ�នបននិយយថ “ខញុ ំ�តវែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹកពី�ទង ់ េហយេហតុអ�ី
បនជ�ទងចូ់លមកឯខញុ ំវញិ?”
228 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “កររងទុកខ�តវែតមក ឲយស�មចបន…ប៉ុន��
នឹងក� យជចំេពះេយង (ក� យជ) ែដលេយង�តវបំេពញ។ ែមនេហយ យ៉ូ�ន
កនុងនមជេ�� អនកដឹងថករលះបង�់តវបនេគ�ងជមុន��តវបនបង� ញ។
េហយខញុ ំគឺជដង� យ េហយអនកគឺជេ��ដឹងេហយ។” បនទ បម់កគតប់នរងទុកខ
េហយ បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកឲយ�ទង។់ េឃញេទ? េហយគតដឹ់ង។
229 េមល ពួកេគបនេសចចំអកឲយគត ់ េហយេ គតថ់ “លងងេ់ខ�  ែដលមនិ
បនេរ នសូ�ត” ដូចធមម� អនក�បកសទំនយេហយេរ ប ចំករយងមករបស់
�ពះេយសូ៊វ។
230 ខញុ ំមនិបននិយយថពួកេគ…មនិមនែក�ងបន�ំ—ដូចគន ៃថងេនះជករពិត។
ពួកេគេធ� ែមនេហយ។ ប៉ុែន�សូមចថំកែន�ង�អនកេឃញ�បកដុ់�� រែក�ង ក� យ
េ ទីេនះ�តវែតមន�បកដុ់�� រពិត�បកដ។ កែន�ង�ែដលអនកេឃញនរ�
មន កែ់ក�ងេធ�ជជពួក�គី�ទ នមន ក�់តវែតមន�គី�ទ នពិត�បកដេ កែន�ង�
មយួ េ�ពះ េប�មនិែមន េនះនឹងមន�ពិត�បកដ។ អនក�តវែតរកេមលវតថុេដម។
ប៉ុែន�ពិនិតយេមលទីមយួេហយេមលេបវតថុេដមគឺពិត�បកដ�ស់ជមយួនឹង
ករសនយ។ េបអ ច ឹងែមន ចូរេជ � េសចក�ីសនយស�មបស់មយ័កល។
231 បនទ បម់កទំនយរបស់យ៉ូ�ន�តវបនេបកសែម�ងេ កនុងេសចក�ីបងគ ប់
របស់�ពះ។�ពះបនទូលបនចូលមកឯេ��េហយបនបង� ញករពិតដល់គតជ់
មនុស�ែបបេនះ។
232 �ពះេយសូ៊វជថមីម�ងេទ តបនចូល…ខុសពីករយល់ដឹងរបស់ពួកេគពី
ទំនយ។ ពួកេគមនិយល់��មវធីិេនះេទ។ (ឥឡូវេនះ េយងនឹងចុះេ រហូតដល់
ទីប ច បឥ់ឡូវេនះ) ប៉ុែន�េបេយង�មពកយរបស់េ�� បនសំេរចេ  �ម
សំបុ�ត។ ទំនយ�តវបនបំេពញ។ ប៉ុែន�វធីិែដលពួកេគបនគិតថ�នឹង�តវមក
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�មនិែមនជវធីិេនះេឡយ។ឥឡូវេនះ េតពួកេគ�ចយល់បនយ៉ង ដូចេម�ច ពីអ�ី
ែដល�តឹម�តវឬខុស? េដមបដឹីងថេត��តវបនសែម�ងេ�យ�ពះេប�ជ�ពះ ែដល
បក��យអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូល។ មន�ពះេយសូ៊វែក�ងក� យបន េ�កក
េឡង េហយបននមំនុស�មន ក ់ ែដលមនចំនួន…បនួរយនក ់ ពីទីរេ��ថ ន
និងអ�ីៗ ប៉ុែន�គតម់និែដលបង� ញពីករបេងកតខ�ួនគតេ់ កនុង�ពះបនទូលេទ។ អនក
េឃញេទ ដូចជ�ទងម់នបនទូល។
233 �ពះេយសូ៊វ េ េពលែដល�ទងយ់ងមក �ទងនឹ់ងេធ�ជេ��។ �តឹម�តវ
េហយ! េហយៃថងេនះ មុនេពល�ពះេយសូ៊វយងមកម�ងេទ ត ករបង� ញឲយេឃញ
េពញេលញៃនបុគគលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�តវបនបង� ញេ កនុង�ចឈ់ម។
គិតអំពី�! �ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលថ “�គឺដូចជៃថងៃន�កងសូដុម ដូេចនះ�នឹង
េកតេឡងេ េពលកូនមនុស�យងមក។” េតអ�ីែដល�តវបនបង� ញ? មនិបិត
បនេធ�ឲយេគ�គ ល់។ �ថក៌ំបងំ�តវបន�ត�ត�ង បង� ញ។ េ ៃថងែដល
កូនមនុស��តវបនបង� ញេ�កិយនឹងសថិតេ កនុង�ថ នភពដូចសូដុម។ េយង
យល់េហយែមនេទ? េយ! េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកេ់ជ ? �សថិតេ កនុង �ថ ន
ភពដូចសូដុម។ េហយេនះពិត�បកដ�ស់! េមលកែន�ង��តវបនកំណត់
ឥឡូវេនះ។
234 សូមចថំ មនមនុស�បី�កមេ កនុង �កមមនុស�ែដលអនក�បមូលផ�ុ ំ េនះ
េធ�ជអនកេជ —អនកមនិេជ  និងអនកេជ ។ េយងមនពួកេគេ កនុង�កមទងំអស់។
ពួកេគមនពួកសូដុម មន—មនពួកឡុត េហយមនអ�័ប�។ំ
235 អ�័ប�គឺំជ�កមែដលបនេ េចញ គតម់និែមនេ �កងសូដុម។ ឥឡូវ
េនះេមល�ររបស់ពួកេគ! ពួកេគរងច់កំរសនយពីកូន�បស អស់ជេ�ចនឆន ។ំ �ពះ
�ទងប់នបង� ញអ�័ប�អំ�ច រយនិងទីសមគ ល់ជេ�ចន ប៉ុែន�េ ទីេនះ�ពះ ជមច ស់
�ទងប់នយងចុះមក�ទងដូ់ចជមនុស�!
236 អនកនិយយថ “េនះគឺជេទវ�។”
237 េ�កអ�័ប�បំនេ �ទងថ់ “�ពះអមច ស់” ពកយ�ពះ—អងគ—មច ស់។ អនក
�ន�ពះគមពរីដឹងថពកយ�ពះ—អងគ—មច ស់ គឺេអឡូហីម។ “កលេដម ដំបូង �ពះ”
�ពះជមច ស់ �ពះអមច ស់ជ�ពះ េអឡូហុីម ែដល�ទង។់ អ�័ប�បំនេ �ទងថ់
“�ពះអមច ស់ជ�ពះ េអឡូហុីម។”
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238 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់មនមនុស�ពីរនកែ់ដលបនចុះេ �កងសូដុំមជ មយួ
�រ េហយពួកេគបនអធិបបយេ កនព់ួកសូដំុម។ ពួកេគមនិបន សែម�ង អ�ីេទ
ែតេធ�ឲយពួកេគខ� ក។់ ែដលករផ�យដំណឹងល�េធ� ឲយអនក មនិេជ  ងងឹត។
239 ប៉ុែន�េមលពី�បេភទៃនេសចក�ីស ញ ែដល�កមអ�័ប�បំនទទួល!
240 ឥឡូវេនះ េយង�តវបនេគសនមតថ់ជពូជ�ជវង�អ�័ប� ំគឺអុី�កជ�គប់
ពូជធមមជតិេដម។ ប៉ុែន�ពូជជំេន  ពូជែដលជេសចក�ីជំេន េ កនុង �ពះបនទូល
សនយ។ ពកយែដលបនសនយ (កុំេភ�ច�) គឺថ�គបពូ់ជ�ជវង� េនះគឺជ�គប់
ពូជ ជំេន អ�័ប�។ំ “េយងបន�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទ េយងគឺជពូជអ�័ប�ំ
ែដលជអនក�គងមរតកជមយួគត�់មេសចក�ីសនយ។”
241 សូមកតស់មគ ល់េ េពលែដលទងំអស់ែដលកំពុងេកតេឡង េ �កងសុដុម
មនអនកដឹកនពីំរនកេ់ ទីេនះអធិបបយជមយួ�រដអ៏�ច រយមយួ។
242 មន�កមមយួបនេរ បចំេឡងេ ទីេនះជមយួ�កមអ�័ប�ែំដលមនិបន
េធ�បបជមយួនឹង�កមេនះបនធ� កចុ់ះេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះេមលមន កែ់ដល
េ ជមយួ�កមរបស់អ�័ប� ំ គឺជ�បេភទៃនស ញ ែដល �ទងប់ន�បទន ដល់
ពួកេគ។ គតនិ់យយថ…ឥឡូវសូមចថំ េឈម ះរបស់គតគ់ឺ�ប�៉់មពីរបី ៃថងមុន
េនះ។ េហយ�ជ�-�-យ មនិែមនជ�-�៉េទ (�ពះនង)។ េហយ មនុស� មន ក់
េនះ ជមយួនឹងករែបរខនងមកតងវ់ញិ…
243 បនទ បម់ក ស�ីទងំេនះគឺខុសពីេគឥឡូវេនះ។ ពួកេគ�តវែតេចញនិងទទួល
�ជីវកមមរបស់ប�ីរបស់ពួកេគនិងអ�ីេផ�ងេទ តែដលអនកដឹង។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនេធ�
�បនទ បម់ក ពួកេគបនេ ពីេ�កយ។
244 ដូេចនះពួកេគ…ដូេចនះពួកេទវ�ែដលអងគុយេ ទីេនះ។ �រេហយ�ទងប់ន
និយយថ “អ�័ប�េំត�បពនធរបស់អនកេ ឯ� (��៉) ��៉?” េត�ទងដឹ់ង
េ�យរេប ប�? េត�ទងដឹ់ងយ៉ងដូចេម�ច?
245 អ�័ប�បំននិយយថ “នងេ កនុងតងេ់ ពីេ�កយអនក។”
246 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេ េលងអនក�ល់គន �មេពលេវ�ខញុ ំបនសនយ
នឹងអនក។ខញុ ំនឹងេ េលងអនក។” េហយ��៉មនលកខណៈែបបេសចចំេពះ ខ�ួន
ឯង។
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247 ជមយួនឹងករែបខនង�កត់ង ់ �ទងប់ន�ថ “េហតុអ�ីបនជ��៉េសច េ�យ
គិតកនុងចិត�ថ ‘េតករទងំេនះ�ចេកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច?’ េបេ �គេនះ
នងមនិែមនជ�បពនធរបស់អ�័ប�េំទ �ពះនឹងសម� បន់ងេហយ។ ដូេចនះេយង
សព�ៃថងេនះេយងមនិេជ កដូ៏ចគន  េបមនិកនុង�ពះ�គីសទេទេនះ។ ែដលេធ�ឲយ េយង
ដូេចនះ េឃញេទ។ �ទងម់និ�ចឈចឺបឬ់កម៏និ �ចយក��៉ េ�យគម នករ
ឈចឺបប់នេទពីអ�័ប�។ំ េឃញេទ?

248 ដូេចនះសូមចថំ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ដូចជេ ៃថងៃន�កងសូដុម
�នឹង�តវេកតេឡងេ េពលកូនមនុស�យងមក។” េយងេឃញថ�គបគ់ន យល់
�សបថេ�កិយេ កនុង�ថ នភព�កងសូដុម។ ខញុ ំបនេរ ស�ក�សេ  ឡស់ែអន
ជីេលស េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ េហយបននិយយថ ខញុ ំគិតថករ “�ស�ញ់
េភទដូចគន គឺេកនេឡងពីៃមភឬ�មសិបភគរយេ កនុងទី�កងឡស់ែអនជីេលស
េនះ�ល់ឆន ។ំ” �ជ…អូ ���កក�់ស់! េ កនុងរ�� ភបិលនិង�គប ់ ទីកែន�ង
របស់េយង អ�ី�គបយ៉់ងក� យជ��កក។់ �តឹម�តវេហយ! េរ ងទងំមូល �បពន័ធ
ទងំមូល �ពះវ�ិរនិងអ�ីេផ�ងេទ ត។ �សថិតេ កនុងសមយ័កលមយួែដលអន។់

249 ឥឡូវេនះខញុ ំចងសួ់រអនកខងេទវ� ស�អ�ីមយួ អំពីបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិ
និយយ�បឆងំនឹងអនកេទបង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ ខញុ ំមកទីេនះេដមប ី ជួយ
អនកបង�បស។ ខញុ ំមកទីេនះេដមបឈីរេលអ�ីែដលជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
កនរ់បស់អនកេហយនហំ�ូងមនុស�ទងំេនះេចញពីវតថុេនះ។ �តឹម�តវេហយ!

250 ប៉ុែន�េមលេនះេយងមនិែដលមនអនកន�ំរ�មន កេ់ �កងសូដុមេទ មុន
េពលែដលេឈម ះ�—� ំ �តវបនប ចបម់កដល់ឥឡូវេនះ។ េយងមន េ�ក
សពឺជិន េវសេឡ េ�កលូទរ័និងអ�ីៗេផ�ងៗេទ ត ប៉ុែន�មនិែមនកនុងអន�រជតិ មន
អនកន�ំរែដលេឈម ះរបស់គត�់តវបនប ចបេ់�យ� ំ ពីមុនេឡយ។ �តឹម�តវ
េហយ! េឃញេទ G-r-a-h-a-m អក�រ�បមំយួជភ�រអងគេគ�ស G-r-a-h-a-mប៊ី
លលី �គ �ម។ ែដលបនកតស់មគ ល់អនកផ�យដំណឹងល� កិចចករដ ៏ អ�ច រយ
របស់�ពះមនុស�ែដល�ពះបនប ជូ នមក។គតប់នទទួលករ�ងសម� ត េហយ
គតប់នអ�ងន�បេទស េឃញេទ ដូចេនះ។ មនិមន…

251 េមល អូរល៉ រ ៉បូ៊តឺ េ និកយេពនទីកុស�។ េ េពលេនះេតមនដូចេនះេទ?
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252 អក�រ�បមំយួមនិែមន�បពីំរេទ។ អ�័ប� ំមន�បពំីរអក�រ។ ប៊លីលី �គ�ំ
គឺ�បមំយួអក�រ។

253 ឥឡូវេនះចូរេមលេ កនព់ួកអនកន�ំរ។ រកេមលេ េពលែដលេយងកំពុង
អងគុយមនិែដលមនេពលេ កនុង�បវត�ិ� ស�។ េមលពីទីសំគល់ដូចគន ែដល
�ទងប់នសនយនឹង�តវផ�ល់េ ឲយ�កមនីមយួៗ។ េមលេ កែន�ងែដលពួកេគ
សថិតេ ។ ដូចគន  ពិត�បកដ ទី�ងំ �តឹម�តវ�មលំ�ប។់ ធមមជតិ េ�កិយ អ�ី
�គបយ៉់ង ករកំណត�់តឹម�តវពិត�បកដេ �មេពលេវ�។

254 សូមកុំខកខនេឡយ កនុងខណៈែដលេយងដក�សងពី់បទគមពរីេផ�ងេទ ត!
យ៉ង រហ័ស ឥឡូវេនះ េ�ពះខញុ ំកំពុងទុកអនកឲយេ យូរេពកេហយ។ េ …េមលេ
ទីេនះ។ េហយេយងេ �មេ�� គតប់នចូលមកកន�់ពះបនទូល�ពះយ៉ង
ពិត�បកដ ពិត�បកដ�សបនឹងេពលេវ�។

255 ឥឡូវេនះេមលេ សមយ័កលែដលេយងរស់េ ។ េតេយងរស់េ េ�យ
�តឹម�តវេទេ សមយ័សូដុមេនះ? េឃញេទអនកន�ំរេ កន�់កមអ�័ប�។ំ
េមលេលខអក�រ និងេលខៃនេឈម ះរបស់គត។់ អនកនិយយថ “គម ននយ័អ�ី កនុង
េឈម ះេនះេទ” េតអនកមនិែដលឲយនរ�មន ក�់បបអ់នកេទ។ េហតុអ�ីបនជ គត់
បនប�ូរេឈម ះ�ប�៉់ម េ អ�័ប� ំ��យេ ជ��៉? េហតុអ�ីបនជ �ទងប់�ូរ
ពីសីុម៉ូនេ ជេព�តស និងពួកអនកែដលេ ជមយួគន ឯេទ ត? េឃញេទ? �បកដ
ថមន។ ពិត�ស់!

256 េនះជេហតុផលែដលខញុ ំនិយយមនិ�តវេ កូនរបស់អនកថ “រកិគី” ឬ “ែអល
វសី” ឬអ�ីមយួ។ ែអលវសីមននយ័ថ “ឆម ” រកិគីជ “កណ�ុ រ។” េឃញេទ េ េពល
អនកនិយយថ…េនះជករពិត។ “ឬក”៏ ឬអ�ីមយួ េតអនកមនិែដល េ កូនរបស់
អនក…កូនៗេនះ។ េប�អ ច ឹងែមន សូមផ� ស់ប�ូរ�យ៉ងឆប ់រហ័ស មនុស�េអយ។
អនកកំុ…អនកថ…េបអនកេជ ថខញុ ំជអនកបេ�មរបស់�ពះ មនិ�តវ�ក ់ េឈម ះេនះេល
េកមងតូចេនះេទ។ េឃញេទ? អតេ់ទ សូមឲយគតនូ់វេឈម ះ េផ�ងេទ តេ�កពីេនះ។
ខញុ ំេអយ! ខញុ ំមនិគួរបិទកនុង�បធនបទហនឹងេទ េ�ពះខញុ ំមន �បធនបទរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�
ខញុ ំបននិយយ�េហយ។ ខញុ ំ…េនះេហយជរេប ប ែដល អនកេធ�។អនកមនិដឹងថ
េពល�អនកនិយយេទ។ េឃញេទ?



52 �ពះបនទូលជសេម�ង

257 េ �ទងថ់ “បរេទស េ�� ��ងំ ជេប លេសបប”់ េហយបននិយយ
ថ “�ទងេ់ធ�ឲយ�ទងផ់ទ ល់ជ�ពះ។ អូខញុ ំេអយ!
258 េតេ��េអ�យមនិបននិយយថ “�ទងន់ឹង�តវបន េគេ ថជ�ពះ
ដ ៏ អំ�ច?” េអ�យ ៩:៦ “ដបតិមនបុ�ត១េកតដល់េយង �ពះ�ទង�់បទន
បុ��១មកេយងេហយ ឯករ�គប�់គងនឹងេ េល�ម របស់បុ�តេនះ េហយេគនឹង
េ �ពះនម�ទងថ់ �ពះដជ៏ួយគំនិតយ៉ងអ�ច រយ �ពះដម៏ន�ពះេច��  �ពះវបិ�
ដគ៏ងេ់ អស់កលប និងជមច ស់ៃនេម�តីភព។” �តឹម�តវេហយ! ដូចគន ែដរ គមពរី
យ៉ូ�ន ១:១ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគងេ់  ជមយួ
�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ េហយ�ពះបនទូលបន�តឡប ់ជ�ចឈ់ម
េហយបន�ន កេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។” អនកេជ េទ? �ទងម់និ �គនែ់ត…
�ទងគឺ់ជេ��ប៉ុែន��ទងម់និែមន�គនែ់តជេ��ប៉ុេ�� ះេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។
េហតុអ�ីបនជ�ទងយ់ងមក?
259 ចូរចថំ�ទងប់នយងមកេ កនុងនមបីនក។់ �ទងប់មកជេលកដំបូងេ
កនុងនមកូនមនុស�។ �ទងម់និែដលេ �ទងថ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះេទ។ អនកដឹង
េទ។ េឃញេទ �ទងប់នយងមកេ កនុងកូនមនុស�ជេ��។ �ពះេយហូ�៉
�ទង ់ ផទ ល់ជ�ពះវរបិ�ែដលេ េយេរមថ “កូនមនុស�។” េ��គឺជកូនរបស់
មនុស�។ �ទងម់ក…
260 ឥឡូវេនះ�ទងប់នមកបនទ បពី់ៃថងបុណយទី�សិប�ទងប់ន�តឡបម់កវញិ
េ កនុងសំណំុែបបបទៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ�ទង់
គឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
261 េ កនុង�គមយួពនឆ់ន  ំ �ទងនឹ់ងក� យជ�ពះ�ជបុ��របស់េស�ច�វឌី េ�យ
អងគុយេលបល�័ងក�វឌី។េឃញេទ�ទងម់ក…�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ កូនមនុស�
ជបុ�ត�វឌី។
262 អូ�ពះគមពរីេពញេ េ�យដុំមស។ េយងមនិ�ចយក�ទងំអស់កនុង
េពល មយួយបេ់ទ។ ប៉ុែន��សម�សបកនុងករកំណត�់ឥឡូវេនះ។ ៃថងែស�ក
�បែហលជ មនិែដលរះេទ។ េយងចកេចញមុនៃថងែស�ក។ ខញុ ំ�បែហលជផ�យ
ដល់ មនុស�មន កែ់ដលនឹង�តវ�� បម់ុនេពល�ពឹក។ ខញុ ំ�ចចកេចញេពល�ពឹក។
បង�បសបង�សី េនះមនិែមនជេទវកថេទ េនះគឺជករពិតជកែ់ស�ង! េយងមនិ
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បនដឹងពីេពលេវ�ែដលេយងនឹងេ េឡយ េហយអនកនឹងគម នឱកសអ�ីេឡយ
បនទ បពី់ ករដេង�មចុងេ�កយេចញពី�ងកយរបស់អនក។ សូមេធ��ឥឡូវេនះ
សូមកុំរងច់រំហូតទល់ែត�ពឹក ��ចយឺតេពល។

263 សូមកតស់មគ ល់េ េពលេនះពួកេគបនេធ�ដល់�ទងពិ់ត�បកដ�ស់�ម
អ�ីែដលពួកេ��បននិយយ ពួកេគនឹងេធ�ដូចែដលពួកេគកំពុងេធ�េ ៃថងេនះ
ជមយួគន កនុងសមយ័កលេ ឌីេស។ េបអនកចងេ់មល� សូម�នវវិរណៈជំពូក៣
“ងងិត ��កត េហយមនិដឹងអ�ី។ បែង�រ�ពះ�គីសទ…” េ េពលែដល �ទងច់បេ់ផ�ម
បង� ញខ�ួនចូលេ កនុងសំណំុែបបបទ�គបពូ់ជជថមីម�ងេទ ត ដូចគន  េនះែដរែដល
បនេ កនុងដី�តឡបម់កេធ�ជកូន�កមុវំញិ។ មនែតកូន�កមុនិំង កូនកំេ�ះ ែដល
មន�ចឈ់មដូចគន  េបសសកកមមដូចគន  និងកិចចករដូចគន  ពិត�បកដ�ស់
អ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ ជ�ពះវ ិ ញ ណ។

264 េហយេ ទីេនះពួកេគកំពុងែក�ងេធ�ជអ�ីៗេផ�ងេទ តេហយមន ក់ៗ ទទួល បន
េស វេ េហយរតេ់ ។ ែបបេនះ អូ អនកមនិែដលឮ�រមមណ៍ែបបេនះ! េហយ …
[បង�បស �បណ� ំ ហឺត�មរយៈ�ចមុះគត-់Ed។] “ខញុ ំធំក�ិន វ ិ ញ ណ ��កក់
មយួឥឡូវេនះ។” អេ ច ះេហយអ ចុ ះ ែដលមនិ�សប�មបទគមពរីដូច ែដល �
�ច េធ�បន!

265 េហយេរ ងពិតែដល�កេ់ ទីេនះមុនពួកេគ ពួកេគេដរេចញ “ពួកេគមនិែមន
ជកមមសិទធិរបស់អងគកររបស់ខញុ ំេទ។” ខញុ ំេអយ ខញុ ំ �គនែ់ត េឃញេទ �គនែ់តអនក
ខ� កដឹ់កនអំនកខ� ក។់ េតពួកេគទងំអស់គន នឹងធ� កចូ់លកនុង�ប�យេទ? ខ� ក់
េ�យ�បៃពណីនិកយរបស់មនុស� ពួកេគបន�ក�់ទងេ់ចញពី�ពះវ�ិរ របស់
ពួកេគ ដូចជ�ពះបនមនបនទូលថ ពួកេគនឹងេធ�េ កនុងវវិរណៈជំពូក៣ដូចធមម�
ដូចែដលបនទយ។

266 សូមកតស់មគ ល់ពីរេប បែដល�ពះេយសូ៊វបន…បនសែម�ងអងគ�ទងឲ់យពួក
សិស�បន�គ ល់។ ឥឡូវេនះ េហយេយងនឹងបិទ។ ពួកសិស�ទងំពីរនកេ់នះ គឺ
ៃកផស…និងេក�អូផស ជមតិ�របស់គត។់ ឥឡូវេនះេយងកំពុងែតរស់េឡងវញិ
កររស់េឡងវញិដំបូង ជេពល�ពឹកដ�៏សស់�� ត �ពះេយសូ៊វបនរស់ ពីសុគត
េឡងវញិេហយរស់េ កនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង។់ គំនិតដ�៏សស់�� ត!
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267 �ទងម់នវត�មនេ ៃថងេនះដូចគន នឹងៃថងេនះែដរ ដបតិ�ទងេ់ ដែដលកល
ពីម�លិមញិៃថងេនះនិង…េហយបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់េ ៃថងេនះ ជជងសមយ័
កលេផ�ងេទ ត�មយួចប�់ងំពីៃថងេនះ។ មក�មរយៈ�សវ�លី និង�សែង
និងសំបក (គឺទងំអស់កន�ងមកេហយ) េយងចូលេ កនុង�សវ�លីម�ងេទ ត។
េឃញេទ េយង�តឡបចូ់លេ កនុង�គបធ់ ញជតិវញិ។

268 េគ�គ ល់…�គ ល់…េមលពី�ទងប់នសែម�ងអងគ�ទងយ៉់ងដូចេម�ច ឥឡូវេនះ
ចងចថំ ជ�ពះេមស�ុរីបស់ពួកេគ (មុនេពលេយងបិទ) ៃន�ពះបនទូលសនយៃន
សមយ័េនះ។ សូមកតស់មគ ល់! �ទងប់នេលចមក ដូចជ…�ទងម់នបនទូលថ
�ទងនឹ់ងេធ�ដល់ពួកេ��។ សូមកតស់មគ ល់ “មនុស�លងីេលង េហយយឺតនឹងេជ
ពួកេ��ទងំអស់បនសរេសរអំពី�ទងែ់ដល�តវបនបំេពញ។”

269 េមល�ទង!់ �ទងនិ់យយអំពីករ�តលបេ់ រក�ពះបនទូលរបស់�ពះវញិ �ទង់
មនិ ែដលមកវញិេហយនិយយេ កនព់ួកេគថ “េតអនកមនិ�គ ល់ខញុ ំេទ? ខញុ ំជ
�ពះ េមស�ុែីដលបនរស់េឡងវញិ។” �ទងម់និែដលនិយយដូេចន ះេទ។ េឃញេទ
�ទង�់គនែ់តផ�ល់ឲយពួកេគនូវបទគមពរី ដូចជេ�កយ៉ូ�នបនេធ� េហយនិងអនក
ែដលេ សល់របស់ពួកេគ។ េឃញេទ? �ទង�់គនែ់ត…ពួកេគ �តវេ�ជសេរ ស យក
ខ�ួនឯងេចញ។ ពួកេគ�តវវនិិចឆយ័េទសខ�ួនឯង។ ឥឡូវេនះ កុំេ េដក�តវ វនិិចឆយ័
េ�យខ�ួនឯង។

270 “មនុស�លងីេលងេហយយឺតនឹងេជ េសចក�ីទងំប៉ុនម នែដលេ��បន និយយ
�តវបនសេ�មច” ែដល�តវបេនទ សដល់ពួកេគែដលអះ�ងថពួកេគ �គ ល់�ទង។់
េឃញេទ?

271 សូមកតស់មគ ល់អំពីរេប បែដល�ទងប់នេ ជិត�បធនបទេនះ។ �ទងម់និ
ែដលមក�តង។់ ដូចែដលខញុ ំបននិយយប៉ុនម ននទីមុន េហយនិយយថ “េត
អនក មនិដឹងថខញុ ំជ�ពះេមសីុស�មបស់មយ័េនះេទឬ? េតអនកមនិដឹងថខញុ ំគឺជ
�ទងេ់ទឬ?” អនកបំេរ ដពិ៏ត�បកដៃន�ពះមនិែដលកំណតខ់�ួនគត�់មវធីិេនះេទ
�ពះគមពរី កំណតគ់តជ់នរ�។ �បកដ�ស់។ ប៉ុែន�បនេ ករយកចិត�
ទុក�ក ់ របស់ពួកេគេ កនអ់�ីែដលពួកេ��មនបននិយយ េដមបរីកេមល
េ កនុងយុគ សមយ័របស់េមស�ុ។ី េឃញេទ? �តឡបេ់�កយវញិ: “មនុស�លងីេលង
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េហយយឺត នឹងេជ  មនិេជ េលេ��ទងំអស់បននិយយអំពី�ពះេមស�ុនឹីង
េកតេឡង។”
272 �ទង ់ ដូចជេ�កយ៉ូ�ន អនុ ញ តឲយ�ពះបនទូលៃន�ពះគមពរីសមគ ល់�ទង់
�ទងគឺ់អ�ីដល់ពួកេគ។ ករេនះគួរែត�តវបនបេងកតឲយបន�គប�់គន។់ េប�ពះបនទូល
មនបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទង ់ ែដលគួរែតចបស់ថអនក�ជ ករសនយ
េនះែដលពួកេគសម�ងឹេមល។ពួកេគដឹងថ�ទងម់ន…នរ�មន ក�់តវមកេ េល
ឆកេ េពលេនះ។
273 េហតុអ�ី�ទងម់នបនទូលថ “សូមឲយខញុ ំបង� ញពីអ�ីែដល�ពះបនទូលបនែចង នឹង
េកតេឡងេ ៃថងេនះ ។”
274 េតមនិែមនខញុ ំ េ យបេ់នះ ែដលពយយម�បបដ់ល់េ�កអនក ពី�ពះបនទូល
�ពះ (សូមបែីត�ពះបនទូល�ពះ ទី�ងំ ទីកែន�ង េឈម ះ េលខ អ�ីេផ�ងេទ តនិង
ទងំអស់ៃនស ញ  និងអ�ី�គបយ៉់ង) ថេយងេ ទីេនះេ ចុងប ចប?់ ចបស់
�ស់អនក�ចេមលេឃញអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ េឃញេទ? េមល! េនះ
ជ េរ ងធមម��មនិគួរ�តវករអត�ស ញ ណបែនថមេទ តេទ។ �ទងម់នបនទូលថ
េ េពលែដល�ទងេ់ ែផនដីេនះ “ែស�ងរកបទគមពរី េ កែន�ង�ែដល អនកគិត
ថអនកមនជីវតិអស់កលបជនិចច ពួកេគគឺជអ�ី…ពួកេគបនែថ�ងទីបនទ ល់ថ ខញុ ំជ
នរ�” េឃញេទ “េតខញុ ំជអនក�។”
275 សូមកតស់មគ ល់�ទងច់បេ់ផ�មជមយួេ�កម៉ូេសជេ��េ��េចទិ យក
ថ ១៨:១៥។ ខញុ ំកំពុងេមលបទគមពរីេ ទីេនះ។ េចទិយកថ ១៨:១៥ ម៉ូេសបន
និយយថ “�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់អនក…”
276 េឃញេទ �ពះបននិយយេ កនគ់តេ់ េលកំពូលភន។ំ េហយ អូ ខញុ ំេអយ
ផគរ�នព់ួកេគបននិយយថ “ចូរអនុ ញ ត—ឲយ�ពះអមច ស់…អនុ ញ តឲយេ�ក
ម៉ូ េស និយយ មនិែមន�ពះេទ ែ�កងេយងវនិសេ ។”
277 �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគបននិយយយ៉ងល�។ អញនឹង…អញនឹងមនិ
និយយេ កនព់ួកេគែបបេនះេទ តេទ ប៉ុែន�អញនឹងេលកេ��មន កក់នុងពួកេគ”
េហយេនះគឺជ�ររបស់�ទង�់មវធីិេនះ។េនះេហយជអ�ីែដល�តវេ�ះ��យ
េរ ងទងំមូលេ ចុងប ចប។់��គនែ់តទទួលបន េ�យ�រែត�ពះបនទូល
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របស់�ពះអមច ស់�តវមកដល់េ��។�ជេរ ងែតមយួគតែ់ដល��ចេកតេឡង។
េបសិនជមនិដូេចន ះេទ�នឹងេធ�ឲយខូចដល់�ពះ�ពះបនទូលេហយេធ�ឲយ�ទង�់បបអ់�ី
ខុស។ េឃញេទ? �នឹងមនិែដលេ  ថន កសិ់កខ ��។ �េ �មេ��។ េហយ
េ���តវបនប ជូ នពី�ពះែដល�ទងែ់តង�ងំ។េហយេនះជរេប បែដលអនកដឹង
គឺជមនិែមនជអ�ីែដលមនុស�េនះបននិយយ…

278 េយងមនអំ�ចេអលីយ៉ និង�វធំ េហយនិងអ�ីៗេផ�ងៗេទ ត េស�កសកៈ
ែដលឥត�បេយជនេ៍ហយបនចូលេ កនុងអងគករនិងអ�ីេផ�ង េទ ត។

279 ប៉ុែន��នឹងមកេលែផនដីេនះ េ�យេសចក�ីសនយរបស់�ពះពិត�បកដ អនក បំេរ 
របស់�ពះ បនកំណតេ់�យ�ពះ (េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់គឺជចេម�យ ៃថងេនះ)
ែដលនឹងេរ បចំកូន�កមុឲំយមនលំ�បលំ់េ�យ (�កមជំនំុពិតតិចតួច �ស់)
េហយេលក�េឡង។ �តឹម�តវេហយ �ទងនឹ់ងែណន ំ “េមល មយួែដល ខញុ ំបន
និយយអំពី េមល ែដលនឹងមក។”

280 េហយអ�ីែដលពួកេ��បននិយយអំពី�ទង ់េហយស�មបស់មយ័កលេនះ
េហតុអ�ីបនជ��បកដថនឹង�តវបនគួរឲយចប�់រមមណ៍េដមបបីនឮ�ទងម់ន
បនទូលដូេចនះ។ េតអនកមនិចងឮ់�ទងម់នបនទូលេទឬ? “េ��ទងំអស់បន ទយ
អំពី…” សូមចថំ �ទងប់នមនបនទូលពីអ�ីែដលពួកេ��ទយពី�ទងផ់ទ ល់ បន
ដក�សងនូ់វអងគ�ទងផ់ទ ល់ អ�ីែដល�ទងម់នបនទូល (េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះ បនទូល)
ដក�សង។់

281 ឥឡូវេនះចូរេយង�� បព់កយែដល�ទងប់នដក�សង។់ េតអនកចងឮ់អ�ីែដល
�ទងម់នបនទូលេ ពួកេគេទ? េ�ះេយង�គនែ់តបន�ករសនទនរបស់ពួកេគ។
�គនែ់តមុនេពលេយងឈប។់

282 ឥឡូវេនះ ពួកេគ�តវបន�បបឲ់យដឹងពីេហតុករណ៍ចុងេ�កយៃនករឆក ង។
ៃនេរ ងេ ផនូរ េហយ ស�ីបនេឃញ�ទង ់ េហយមន កេ់ទ តបននិយយថ ពួកេគ
បនេឃញ�ទង ់ជេដម។ �ទងប់នមនបនទូលថ…ពួកេគ—ពួកេគបន សេងខប ពី
�ទង។់ េហយ�ទងេ់ឆព ះេល�ពះបនទូលអំពី…ដក�សងអ់ងគ�ទង�់មរយៈ�ពះបនទូល:
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“ឥឡូវេមលេ កនុង�ករជំីពូក១២។” (�ទង�់តវែតដក�សងពី់�ករ ី
១១:១២) “េនះខញុ ំនិយយនឹងេគថ េបឯង�ល់គន េឃញថល� េនះសូមឲយឈនួល
មកអញ ពំុេនះ កំុរវល់អី ដូេចនះ េគកថ៏�ងឹ�បក៣់០ដួងសំ�បជ់ឈនួលរបស់ខញុ ំ?

“េ ទំនុកតេមកង ៤១:៩ �ទង�់តវបនេគកបតេ់�យមតិ�របស់�ទង។់ េឃញ
េទ?

“�ករ ី១៣:៧ បនេបះបងេ់ចលេ�យពួកសិស�របស់�ទង។់

“េ កនុងទំនុកដំេកង ៣៥:១១ េចទ�បកនេ់�យ�ក�ែីក�ងក� យ។

“កនុងេអ�យ ៣៥:៧ េ មុខពួកអនកេចទ�បកន�់ទង ់ មនិែដលបនេបក
មត ់េ�ះ។” (�តឹម�តវទងំអស់)

“េអ�យ ៥០:៦ �ទង�់តវេគ�យនឹងរពំត។់

“ទំនុកដំេកង២២—២២ �ទងប់នែ�សកេ េលេឈឆក ងថ ‘ឱ�ពះៃនទូលបងគំ
េអយ េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់បះបងេ់ចលខញុ ំ?’ ‘ឆ�ឹងរបស់ខញុ ំទងំអស់ ពួកេគសម�ងឹ
េមលខញុ ំ។’ ‘ពួកេគបនទម�ុះៃដរបស់ខញុ ំ និងេជងរបស់ខញុ ំ។’” (េឃញេទពកយទំនយ
ែដល�ទងប់នមនបនទូល!)

“េអ�យ ៩:៦ ‘ដល់េយង�ល់គន កូនបនេកតមក’ ‘េ�យ�ពហមចរនឹីងមន
ៃផទេពះ’ ជេដម។

“េហយេ កនុងទំនុកដំេកង ២២:១៨ ពួកេគ—ពួគេគ—កប៏នែបកែចក
សំេល កបំពក�់ទងក់នុងចំេ�មពួកេគ។

“េ កនុងេអ�យ ៧:១៤ ‘ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនៃផទេពះ។’

“ទំនុកដំេកង២២:៧៨បនេធ�ឲយ�ទង…់ចំអកេ�យស�តវ �ទង…់សនមតជ់
មតិ�របស់�ទង។់ ស�តវរបស់�ទង ់ពួកជំនំុ�ទង។់

“េ កនុងទំនុកដំេកង២២ម�ង េទ ត�ទងម់និែមន…ឆ�ឹង�មយួ�តវបនខូចេទ
ប៉ុែន�ពួកេគបនចកទ់ំលុះៃដនិង េជងរបស់�ទង។់

“េអ�យ ៥៣:១២ សុគតជមយួនឹងអនក�ប�ពឹត�បទេលមស។

“េ កនុងគមពរីេអ�យ ៥៣:៩ បនកបជ់មយួបង�បសដប៏របិូរណ៍។
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“េ ទំនុកតេមកង ១៦:១០ �ទងប់នរស់ពីសុគតេឡងវញិ។ �ពះបទ�វឌី
កនិ៏យយថ: ដបតិ�ទងម់និទុកឲយ�ពលឹងទូលបងគំ េ កនុង�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស�
�� បេ់ទកម៏និ�ពមឲយអនកបរសុិទធរបស់�ទងេ់ឃញេសចក�ីពុករលួយែដរ។” �ទង ់បន
រស់ពីសុគតេឡងវញិ។

“ម៉�គីជំពូក៣ យ៉ូ�នបទីសទគឺជអនកនមំុខរបស់�ទង។់”

283 េហយ�គប�់បេភទទងំអស់ែដល�ទងប់នេ ! សូមបែីតអុី�កកេ៏�យកជ៏
�បេភទ ៃន�ទងេ់ េលភន…ំេ េលភនែំដលជកែន�ងែដលឪពុករបស់គតអ់�័ប�ំ
បនយកគតេ់ កនុងេ�កុបបត�ិ២២។

284 �ជឥឡូវេនះែដលពួកេគបនចបេ់ផ�មេឃញថអនក�ែដលបន បំេពញ
បទគមពរីទងំេនះែដល�តវបនសនយេ ៃថងេនះ។ �ជេពលេ�កយបនទ បព់ី�យឺត
េហយ ពួកេគចបេ់ផ�មចងេ់ឃញ។ “អូ! ល�ចបំន�ិច! អនកដឹងេទ?” ពួកេគ បនដឹង
ថសំ�ញ់ែដលេគបនឆក ងេនះ �ពះេយសូ៊វ គឺជេ��ែដលបនសនយ។ពួកេគ
បនដឹងេ�ពះ…េឃញេទ ពួកេគមនិបនទទួលករពនយល់ពីបទគមពរីេទ។

285 “ប៉ុែន�េ ទីេនះ េរ ងទងំអស់េនះែដល�តវបនសនមតថ់េកតេឡងេ  េឈ
ឆក ង ទងំអស់េនះ។ ពួកលងីេលង យឺតនឹងយល់�គបព់កយែដលេ��ទងំអស់ បន
និយយ ពីរេប បែដល�ពះេមសីុនឹងរងទុកខ េហយចូលកនុងសិរលី�របស់�ទង ់ េហយ
េលកេឡងេ ៃថងទីបី។”

286 ពួកេគេ ែតេ  “អូ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំនិយយថ—គត…់េតចិត�េយង
មនិបនេឆះេ កនុងខ�ួនេយងេទែមនេទ?” ពួកេគបននិយយ។ គម នករអ�ច រយ
�ែដលឲយចិត�ពួកេគេឆះឆលួេឡយ! េសចក�ីទំនយែដល�ទងប់ន�បទនេនះ
�តវបនបំេពញ។

287 បនទ បម់កពួកេគបនចបេ់ផ�មយល់ថមតិ�ភក�ិរបស់ពួកេគ មនុស�ែដល
ពួកេគបរេិភគជមយួ បននិយយជមយួ ទកទ់ងជមយួ េន�ទ�តីជមយួ
េដកេលេឈរជមយួ បនបំេពញ�គប�់ពះបនទូលៃនេពលែដលបនសនយ! �េ
ទីេនះ។ ពួកេគបនេដរ�បមំយួម៉យ ��កដូ់ចជេពលខ�ី�ស់ �មខញុ ំគិត
េហយពួកេគបនឮេសចក�ីអធិបបយ�បមំយួេម៉ងេ េលទំនយែដលបង� ញពី
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ភព�តឹម�តវ (យូរបន�ិចជងអ�ីែដលេយងមនន��តីេនះ េឃញេទ)។ ឥឡូវេនះ
េយង�ងយឺតបន�ិចេហយ�ង ចេនះ ពន�ឺេពល�ង ចបនមក។
288 �ជេពលែតមយួឥឡូវេនះ ពួកជំនុំ! ពន�ឺេពល�ង ចបនមក! េហេ�ពរ ១៣:៨
“�ទងេ់ ែតដែដលកលពីម� ៉លិមុញិ ៃថងេនះ និងរហូតអស់កលប។” អូ! �ពឹត�ិករណ៍
បនបង� ញយ៉ងចបស់�មេសចក�ីទំនយ ដូចគន េ ៃថងេនះ។ ពន�ឺេពល�ង ច
ែដលបនសនយេ�យេ��របស់�ពះេ កនុង�ករ ី ១៤:៧ �ចេបកែភនក ជថមី
ម�ងេទ តដល់អនកេជ ចំេពះ�ពឹត�ិករណ៍ែដលបនេកតេឡងេ ៃថងេនះ ែដលបន
បង� ញេ�យករទយថេយងេ �គចុងេ�កយ។ �ពះេយសូ៊វយងមក។
289 �គឺ…ជ …
290 �ទងម់នបនទូលថ “នឹងមនៃថងមយួែដលនឹងដល់ែដលនឹងមនិ�តវេ ថ
យបឬ់ៃថង” �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�េ េពល�ង ច�នឹងក� យជពន�ឺ។” ឥឡូវេនះ
េយងដឹងេហយថទី�ងំភូម�ិ ស� �ពះ�ទិតយរះេ ទិសខងេកត និងលិចេ
ទិសខងលិច។ ឥឡូវេនះេ��បននិយយថ “�នឹងមនេពលេវ�ដែ៏វង មយួ
ែដលគួរឲយេ�ក�� យ�ស់…មនិ�ចេ ថៃថងឬយប ់ �ជៃថងងងឹត និង
�បអ់រួ។”
291 ឥឡូវេនះ េត�ពះបុ��បនយងមកេ ឯ�? េតអ�ីេ …េនះគឺជ
បុ-�� ែដល េយងកំពុងែតនិយយឥឡូវេនះ។ បុ�តធមមជតិេងបេឡងេ  ភគ
ខងេកត និងលិចេ ភគខងលិច។ ជ�ពះដែដល ដូចគន ខ� ងំ�ស់…
ជង�ពះ�ទិតយ េ េទ ត។ េហយ�ពះបុ��របស់�ពះបនយកកំេណ តដំបូងេ
ភគខងេកត ស�មបម់នុស� ភគខងេកត។
292 េហយឥឡូវេនះបនទ បពី់�ទងប់នចកេចញេ  េតពួកេគបនេធ�អ�ីខ�ះ? បីរយ
ឆន េំ�កយមក ពួកេគបនចបេ់ផ�មអងគករដំបូងរបស់ពួកេគ គឺជ�ពះវ�ិររ ៉មុូងំ
កតូលិក។ �មរយៈយុគសមយ័ងងឹតពួកេគបនេ េហយេចញមក។ េតពួកេគ
េធ�អ�ី? របស់ដូចគន ។ �ជៃថងៃន…�មនិ�តវបនេគេ ថៃថងឬយប។់ ពួកេគ មន
េសចក�ីបងគ ប�់គប�់គនេ់ហយពួកេគេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះជមច ស់
េហយបនេដរេ កនុងពន�ឺៃនអ�ីែដលពួកេគមន ពួកេគបនេធ��ពះ វ�ិរ របស់ពួក
េគ។ ពួកេគបន�ងសងម់នទីរេពទយនិង��េរ នជេដម េហយនិង ថន ក ់សិកខ
��បនប ជូ នកូនៗពូកេគេ ��េរ ន។
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293 ប៉ុែន�េ��បននិយយថ “�នឹងមនពន�ឺម�ងេទ តេ េពល�ង ច។ �ពះ�ជ
បុ��នឹងេចញមកម�ងេទ ត�នឹងភ�។ឺ” េតអ�ីេ ? បុ��ដូចគន  (បុ��) ែដល�តវ
បនបង� ញេ កនុង�ចឈ់មេ េពល�ពឹក �តឡបម់កវញិេ ទីេនះ នឹង�តវ
បនេបកសែម�ងម�ងេទ តេ េពល�ង ច។
294 ឥឡូវេនះសូមេ�ប បេធ បលូក ១៧:៣០ “េហយេ ៃថងេនះនឹងដូចជេ  កនុង
ៃថងៃនទី�កងសូដុម េពលកំណតៃ់នេ�កិយ េ កនុងេពលែដលកូនមនុស� �តវបន
បង� ញឲយ�គ ល់។

�នឹងមនជពន�ឺអំពីេពល�ង ច
ផ�ូវេ សិរលី�អនក�បកដជនឹងរកេឃញ។

295 អូខញុ ំេអយ! មនុស�េអយ េតេយងេ កែន�ង�?

�បជជតិ�តវបនបំែបកអុី��ែអលភញ កេ់ឡង
ទីសំគល់ែដលេ��បនទយ �គរបស់�សនដ៍ៃទ
មនចំនួន�បព់នឆ់ន ជំបអ់នទ ក ់ (េមល�� យ របស់នង

ចូលេ កនុងសមុ�ទ!)
ចូរវលិ�តឡបម់កឯអនកវញិ។

ៃថងេ�បសេ�ះជិតដល់េហយ។
ចិត�មនុស�មនករភយ័ខ� ច។
ចូរឲយេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណចូរឲយចេងក ងរបស់អនកបនេឆះ

េហយ ភ�ចឺបស់
រកេមល! ករេ�បសេ�ះរបស់អនកគឺេ ជិត។ (អនកបន

�បេសរ ជងមុន។)
296 បង�បស បង�សី �ជេពលគួរឲយខ� ច�ស់។ េមលអ�ីែដលបនទយ េមល
េរ ងេកតេឡង។ េមលេសចក�ីទំនយទងំអស់ែដលកំពុងែតបំេពញ េយង េឃញ
អ�ីទងំអស់េនះ។ �មនិែមនជ�កម ជអនក�ជលនិយមេទ។ គឺជ�ពះ ប ជ ក់
�ពះបនទូលរបស់�ទងយ៉់ងពិត�បកដ។ ថមេនះ�តវបន�យបំែបក មតិ�េអយ រត់
េភ សខ�ួនេចញពី�ឲយេល ន�មែដលអនក�ចេធ�បន។ េសក�ីទំនយគឺប ជ ក ់ ពី
ៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ ។
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297 ចូរេយងឱនកបលចុះ។ [បង�បសមន កនិ់យយភ�េផ�ង។ បង�សីផ�ល់
ករ បកែ�ប។ បង�បសេ េលេវទិកនិយយថ “េតេយង�ចេ មយួ ែភ�តេទ ត
បនេទ? �ពះជមច ស់មន�ពះបនទូលមកកនេ់យង�មរយៈបង�បស �បណ �ំ
និងករចកេ់�បង�ងំគឺេ េលបង�បស�បណ� ំ េហយគតគឺ់មនិែមន �ម
រយៈ។ េហយ…” កែន�ងទេទេ េលកែសត។]
298 ឱ�ពះវរបិ�េអយ! េតអនកដឹងៃថងែដលេយងរស់េ េទ មតិ�េអយ? នឹងអនក�៊ន
ជំទស់នឹង�ពះឬ? េតអនកនឹងនិយយថ “�ទងម់និ�តឹម�តវ” េ េពលែដល �ទង់
បង� ញ�េទ? �ទងគឺ់ជអនកបកែ�បផទ ល់របស់�ទង។់ េតអនកចងប់ំេរ �ទងេ់ទ?

ឥឡូវេនះបងប�ូនបនឱនកបលចុះេហយចិត�របស់បងប�ូនបនឱនចុះបងប�ូន
�បស�សីេអយ។
299 េនះ�បែហលជកិចច�បជំុចុងេ�កយរបស់េយង។ េយង�បែហលមនិ បន…
េបខញុ ំ�ច�តឡបម់កវញិកនុងមយួឆន ចំបពី់ៃថងេនះ េបខញុ ំេ រស់ នឹងមនមនុស�
េ�ចន ែដលមនិេ ទីេនះ។េហយខញុ ំ�តវែតជួបអនកេ �លជំនុំជំរះេហយេឆ�យនូវអ�ី
�គបយ៉់ងែដលខញុ ំបននិយយេ យបេ់នះ។
300 េ ចំេពះ�ពះជមច ស់ េ េពលែដលអនកមនចិត��តឹម�តវេតអនកនឹងេធ��
ឥឡូវ េនះេទចំេពះ�ពះ? េបអនកដឹងថអនក…�គន ់ ែត�កេឡកេមលខ�ួនឯងកនុង
ក ច ករ់បស់�ពះ (�ពះគមពរី) មនិថអនកជនរ� េហយនិយយថ “ខញុ ំដឹងថ
ខញុ ំ មនផ�ូវខ�ីពីករេធ�ជកូន�សីរបស់�ពះ េមលវធីិែដលខញុ ំេធ�។ ខញុ ំមនផ�ូវខ�ីពីករ
េធ�ជ កូន�បសរបស់�ពះ េមលផ�ូវែដលខញុ ំេធ�។ ប៉ុែន� �ពះេអយ ខញុ ំមនិចងេ់ ទីេនះ
េទ ខញុ ំចងខិ់ត—ខំឲយេ កែន�ងេនះ” ខញុ ំចងេ់�យអនកេលកៃដអនកេ �ពះ ែដលអនក
េ កែន�ង� ែដលអនកេ �គរ� “បទខញុ ំចងក់� យជកូន�បសរបស់�ពះ។ ខញុ ំ
ចងក់� យជកូន�សីរបស់�ពះ។ ខញុ ំចងប់ំេពញនូវអ�ីទងំអស់ែដល�ពះអមច ស់របស់
ខញុ ំបនប ជ ។” ឥឡូវេនះអនក…�ពះ�បទនពរដល់អនក។ ខញុ ំគិតថអនក�� ប�់បែហល
េកសិបភគរយ។
301 ឥឡូវេនះេមលេនះមតិ�េអយ។ េតនឹងមនអ�ីេបអនកនឹងរស់កនុងៃថង ែដល
អនកបនឮេ�កយ៉ូ�នអធិបបយ? ចុះយ៉ង�េបអនកនឹងរស់េ ៃថងែដល
�ពះេយសូ៊វគងេ់ ទីេនះ? េតអនកកនខ់ង�? េបអនករស់េ កនុង�ពះេយសូ៊វ…
សូមចថំ េបសិនជ�ទង…់េបសិនជអនកបនរស់េ ទីេនះ។ �នឹងមនដូចជ



62 �ពះបនទូលជសេម�ង

� ឥឡូវេនះ។�ពះេយសូ៊វដូចគន �តវបនេធ�ឲយេគ�គ ល់�ទងផ់ទ ល់េ�យ�ពះបនទូល
របស់�ទងេ់ឃញេទ េហយ�ជេរ ងែដលមនិមន�បជ�បិយភពេ�ះ។
302 ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នកថខញុ ំមនិបនពយយម�បបម់នុស�ឲយចកេចញ
ពី �ពះវ�ិរេទឬ…ខញុ ំចងឲ់យអនកេ �ពះវ�ិរ “កុំលះបងេ់ដមប�ីបមូលផ�ុ ំ
េ�យខ�ួនឯង។” ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំចង�់បបអ់នកឲយេធ�គឺសូមចូលនគរ�ពះ។ទទួលបន
េរ ងទងំេនះ េ�កិយ�ពះវ�ិរ…
303 ពួកពួកេពនទីកុស� អនកបនចូលកនុងេ�កីយែដរ។ អនកកំពុងទទួល
ឥទធិពល ពីេ�កិយ។ �ងយ�សល �គនែ់តអនកេមលទូរទស�ននិ៍ងេរ ង
ទងំអស់េនះ និងវធីិែដលពួកេគកំពុងេធ� និងទងំអស់េនះ និងេរ ងដំបូងែដលអនក
បនដឹង…សិកខ  �� ��េរ ន�តវបនចបេ់ផ�មេ ទីេនះ និងេ ទីេនះ
និងេផ�ងេទ ត អ�ីដំបូងែដលអនកដឹង…��តវែតមក�មវធីិេនះ។ ពួកជំនំុពួកេពន
ទីកុស� �ជករ គ�ំទដអ៏�ច រយបំផុតរបស់ខញុ ំ ខញុ ំមនិ�ចនិយយអ�ី�បឆងំនឹង
�បនេទ។ ប៉ុែន�េនះ េហយជអ�ីែដលខញុ ំែ�សកថ “បងប�ូនេអយ ចូរេចញមក!”
ចូរេ េ …អនក មនិ មនកិចច�បជំុែដលអនកធ� បម់ន។ មនុស�មនិេធ�អ�ីែដល
គបគ់ួរ។ ប៉ុែន��ពះ េយសូ៊វ �គីសទគឺេ ែតដែដល ចូរផ� ស់ប�ូេ ឯ�ទង។់
304 ឥឡូវេនះ អនកេលកៃដរបស់អនកេឡង ចថំ មនថមមយួេ កនុងទីរេ� �ថ ន
េហយ�បភពទឹកេ ែតេបកេ យបេ់នះ។ ថមរបស់ពួកេគ�តវបនបំែបក �ពះ�គីសទ
គឺជថមែដលបនបំែបក។
305 េហយេ យបេ់នះ ខញុ ំដឹងថ �ពះវ�ិរេនះ�ច…េពលេវ�ៃនករេ �ច
ផុតរចួេ េហយ ខញុ ំមនិដឹងេទ ខញុ ំមនិ�ចនិយយដូេចន ះបនេទ។ សូមចងចំ
មនុស�បនេ �តងកិ់ចច�បជំុ ដូចគន  បនទ បពី់ករឆក ងរបស់�ពះេយសូ៊វ។ េហយ…
មនុស�ទងំអស់ ពួកេគ—ពួកេគនឹងមក ពួកេគ…េមល! ពួកេគ—ពួកេគនឹងេចញ
េ អធិបបយ េហយនិយយថពួកេគកំពុងែតេធ� “ករសេ ងគ ះ” និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង
ដូចជ…“េ�កិយេ ែតបន�ដូចែដល��តវមក” ពួកេគនិយយ។ ប៉ុែន��យឺត
េពលេហយ។
306 ខណៈេពលែដលអនកមនឱកស បង�បសរបស់ខញុ ំេអយ។ ខណៈេពលែដល
អនកទទួលបនឱកស បង�សីរបស់ខញុ ំេអយ ចូលេ កនុងនគរ�ពះ។ អនកមនិចំ
បចចូ់លមកអ�ីេផ�ងេទ តេទប៉ុែន��គនែ់តេសចក�ីជំេន ធមម�េដមបេីជ �ពះបនទូល
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របស់�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលេនះ! “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុង សម�ងឹ
េមលខ�ួនឯងឥឡូវេនះេ កនុងក ច ករ់បស់�ពះបនទូល អូ ខញុ ំមនេពលខ�ី�ស់។
ប៉ុែន� �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េ ទីេនះយបេ់នះ េ ៃថងចនទេនះយបេ់ ទីេ  �
នបរ័�ឌីណូ រដ�កលីហ�ញ៉ េ កនុង�ល�បជំុេ ទីេនះ េនះគឺជ—អ�ីែដល ខញុ ំ
មន �ពះអមច ស់េអយ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងថ� យ�ដល់�ទង។់ េត�ទងនឹ់ងយកខញុ ំ ដូចជ ខញុ ំ
ែដរឬេទ �ពះអមច ស់េអយ? េត�ទងឲ់យខញុ ំរតេ់ រកេឈឆក ងភ� មៗេទ? ខញុ ំកេ៏មល
េឃញអនកន�ំរ។ ខញុ ំេមលេឃញេពលេវ� ខញុ ំេមលេឃញករេ េចញពី �កង
សូដុម។ ខញុ ំេឃញស ញ ទងំេនះ។ ខញុ ំេឃញ�កមអ�័ប�ទំទួលបនពន�ឺ។ ខញុ ំ
េមលេឃញករបង� ញេនះ �ពះេយសូ៊វ�តវបនេបកសែម�ងជថមីម�ងេទ ត េ កនុង
ចំេ�មេយង។ ខញុ ំេឃញទងំអស់អ�ីែដល�ទងប់នសនយ។ ខញុ ំេឃញពួកែក�ង
ក� យ។ ខញុ ំេឃញ�ទងម់នបនទូលថ ‘ដូចជេ ជំននេ់�កម៉ូេស’ េតយ៉េណស និ
ងយ៉មេ�បសនឹង�តឡបម់កវញិេដមបែីក�ងបន�ំេហយេ ែតមនអំ�ចេ កែន�ង
ែដលពួកេគបនេ កនុង។”
307 េឃញេទពួកេគមនិ�ចេដរ�មេ�កម៉ូេស�មរយៈ�ពះបនទូលេនះេទ
េហយយកកូនៗពូកេគេ ទីេនះបនចូលេ កនុងទីរេ��ថ ន ពីេ�ពះពួកេគ បន
ជបទ់កទ់ងនិងពួកេអហ�ុបី។ ពួកេគមនិ�ចេធ�បនេទ េទះបីជពួកេគ បនេធ�
កិចចករដូចគន េនះកេ៏�យ។ ប៉ុែន�ភពលងីេលងរបស់ពួកេគ�តវបនេបក បង� ញ។
េហយ�ពះគមពរីបនែចងថ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់មន បនទូលថ “�
នឹងេកតេឡងម�ងេទ តេ ៃថងចុងេ�កយ។”
308 េហយអនកេឃញ�េ�យផទ ល់ែភនករបស់អនក េបអនកមនខងវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំ…
ខញុ ំ មនិ�ចពនយល់បនេទ។ �មនិចបំចស់�មបខ់ញុ ំេដមបពីនយល់�េទ។ “េច ម
របស់ខញុ ំ ឮ សេម�ងខញុ ំ។” ចូរេយងេ ឯ�ទងេ់ េពលែដលេយងមនឱកស។ នឹង
អនកេ ឬេទ?
309 េបអនក�តវករបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េបអនក�តវករៃនករ
បូជ ថមីមយួ ជីវតិថមី �គគង� លរបស់អនកនឹងមនិេមលងយអនកេឡយ គតនឹ់ង
�ស�ញ់ អនកកនុងករេធ��។ �គនែ់តថ� យខ�ួនរបស់អនកទងំ�សងេ �ពះេ យប់
េនះ ខណៈ េពលែដលេយងេ ទីេនះ។ សូម…បទ ខញុ ំដឹងថ�ពិបក�ស់ កត់
� ចែម�ក ខញុ ំមនិេធ��កនុងនយ័អ�ីេទ ខញុ ំេធ�ែបបេនះេដមបឲីយមនភពេ�ម ះ�តង។់ ខញុ ំេធ�
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ដូេចនះ េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់អនក ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះ េហយខញុ ំេធ��េដមបពីយយមជួយអនក។
េហយពិត�ស់ មតិ�េអយ ខញុ ំ—ខញុ ំ—េជ …េហយេ�យអស់ពីចិត�ខញុ ំ េ�យេសចក�ី
ជំេន របស់ខញុ ំ ខញុ ំេជ ថ�ពះ�ជ�ររបស់ខញុ ំមកពី�ពះ។ ��តវ—បនបង� ញេ អនក
�មរយៈឆន េំនះ។
310 ឥឡូវេនះ�� ប ់ េ យបេ់នះ�បគល់អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកទទួលបន អ�ី�គប់
យ៉ងែដលអនក�តវករ។ ខញុ ំេជ ថ ជមយួនឹងេសចក�ីពិត បនទ បចិត� េបអនកនឹង
�គនែ់តឈរេ េលេជងរបស់អនក េហយេលកៃដរបស់អនកេ �ពះ េហយនិយយ
ថ “�ពះអងគេអយ ខញុ ំេ ទីេនះ។ សូមយកខញុ ំ �ពះអមច ស់េអយ។ ខញុ ំនឹងមនិេ�ប ចិត�
របស់ខញុ ំផទ ល់និងករបក��យខ�ួនឯងេទ តេទ។�ពះបនទូលរបស់�ទង�់បបថ់ខញុ ំ
�តវែតជ ‘បរសុិទធ ខញុ ំ�តវែតេកតជថមី ខញុ ំ�តវែតេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េហយបនទ ប់
មក�ពះវ ិ ញ ណនឹងនខំញុ ំចូលេ កនុងេសចក�ីពិតទងំអស់។’ �ពះអងគេអយ ខញុ ំេ
ទីេនះ សូមនខំញុ ំ។” េតអនកនឹងេធ��បនេទ? េបអនកេធ�ែបបេនះ សូមេលកៃដ របស់
អនកនិយយថ “ខញុ ំមនឆនទៈកនុងករេធ�ដូេចន ះ ខញុ ំសម័�កចិត�។”
311 បនទ បម់កចូរេ�កកឈរេឡង។

ដូចខញុ ំែដរេ�យគម នករអង�រ
ប៉ុែន�ឈម�ទង�់តវបន�សកស់�មបខ់ញុ ំ។
េហយ�ទងប់នេចញៃថ�េ�ះខញុ ំមកឯ�ទង់
កូនេច មៃន �ពះ (ទ� រែតមយួរបស់�ពះ)…មក! ខញុ ំ…

ឥឡូវេនះទទួលករងរទងំអស់របស់អនក អ�ីេផ�ងេទ ត ភពអស់កំ�ំង អ�ី
�គបយ៉់ង…េតមនអ�ីេបអនក�តវបន�� បឥ់ឡូវេនះ?

ដូចែដលខញុ ំមន�ទងនឹ់ងទទួលខញុ ំនឹង�� គមន៍
េលកែលងេទស សម� ត ទទួល
ពីេ�ពះខញុ ំ…

េតអនកនឹងេលកៃដេឡង េ ខេនះបនេទ?
ខញុ ំសនយ ខញុ ំនឹងេជ
អូកូនេច មៃន�ពះ ខញុ ំមក! ខញុ ំមក!

312 ឥឡូវេនះខណៈេពលែដលសររីៈបន�—បន�េលងេទ ត ចូរេយងមន ក់ៗ …
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313 េកមងវយ័ជំទង ់េតអនកចងទ់ទួលបនដូចេនះេ េលផ�ូវេនះេទ ចំេបងេនះ?

314 ប�ូន�សី េតអនកចងព់កស់កខ់�ី េ េពលែដល�គឺជអនក��រតី របស់
អនកថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះកនុងករមនសកែ់វង? “�ជករ�ម៉ស់ស�មប់
នង កនុងករកតស់ក។់” េតអនកនឹងពកសំ់ពតខ់�ីៗនិងអ�ីែដលពួកេគពកេ់
សព� ៃថងេនះេទ។ េនះ—ជសំេល កបំពកអ់សីលធម ៌ ជមយួនឹង�ងកយរបស់
អនក បង� ញ�មរយៈ� េ ទីេនះេ �មដងផ�ូវ? េតអនកដឹងេទថមនុស��គបគ់ន
ែដល េមលេ អនកក� យជកំផិតជមយួនឹងអនកេ កនុងចិត�របស់គត?់ េហយអនក
បង� ញខ�ួនអនកដូចេនះ។ អនកដឹងេទ ស�ីេអយ អនកែដលតុបែតងខ�ួន មនែត ស�ី
មន កេ់ កនុង�ពះគមពរីែដលតុបែតងខ�ួនែបបេនះ? េហយ�ពះ�ទងប់នឲយនង េ
ែឆកសីុ។ េយេសបិល ែដលជេឈម ះែដល�តវបនេគស�បច់ប ់ �ងំពីៃថង របស់
នង េ�យ�រែតសកមមភពរបស់នងេនះ។ អនកដឹងេទថេនះគឺជេ�� េអ
លីយ៉ែដលបន�កប់�� �េហយេ នងេចញេ កនុងលកខណៈេនះ? េត
អនកដឹងេទថគឺជេហរ ៉�ូនែដលយ៉ូ�នបទីសទទទួលបនទ ប?់ េតអនក…អនកមនិ
ចងក់� យជេរ ងហូលីវតូេ េ�កិយេនះេទ។ “េបអនក�ស�ញ់េ�កីយឬ េរ ង
ទងំ�យៃនេ�កីយ េនះេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះគឺមនិេ កនុងអនកេទ។”

315 បង�បស មតិ�របស់ខញុ ំេអយ គម នអ�ី…សូមយល់ពីខញុ ំ ខញុ ំជបង�បសរបស់អនក។
េតអនកចងភ់ជ បខ់�ួនរបស់អនក និង�កមជំនំុអនកជមយួសមជិកៃន�កមជំនំុមយួចំនួន
(េមតូឌីស បទីសទ ឬអ�ីកេ៏�យែដលអនកបនេធ�) េតអនកចងេ់ កនុងនិកយេនះ
េទេ�ពះម� យរបស់អនកេហយជីដូនរបស់អនកេ ទីេនះ? នងបនេចញមកពីអ�ី
មយួេដមបមីកចូលេ កនុងេនះេនះគឺជពន�ឺៃនៃថងេនះថដូចជេ កនុងសមយ័
របស់េ�កណូេអែដរ។ េនះគឺជៃថងមយួេទ ត។

316 អនកនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំមន…”

317 េនះមិនែមនជពួកេពនទីកុស�េទ។សម័យកលេពនទីកុស�គឺកន�ងផុត
េហយ។ ពួកេពនទីកុស�បនកន�ងផុតេហយ េនះគឺជេពលេវ��បមូលផល។
េឃញេទ? េហយជេពល�បមូលផល �គប ់ ធ ញជតិ ទឹក�តវបនចកេ់ចញ
�គបធ់ ញជតិបនទុំ។ ចូលមកេ កនុង�សវ បងប�ូន�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។
�� បខ់ញុ ំ េជ ខញុ ំ េបអនកេជ ខញុ ំជអនកបេ�ម�ពះ សូមឲយមន ក់ៗ  េ�នកបលរបស់េយង
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កនុងករបនទ បខ�ួនេហយអធិ�� ន ដល់ េយង—េយងដឹងថេយងគួរថ� យ “�ពះអងគ
េអយ សូមទទួលខញុ ំដូចែដលខញុ ំ។”
318 េហយបង�បស បង�សី ខញុ ំបនឈរេ េល�សនេ យបេ់នះ ផងែដរ: �ពះ
សូនយខញុ ំេហយេធ�ឲយខញុ ំខុសគន ។ េធ�អ�ីមយួ �ពះេអយ េធ�ឲយខញុ ំចូលផ�ូវរបស់�ទង។់
319 អនកគិតថ�ងយ�សលកនុងករឈរេ ទីេនះេហយកតម់នុស�ជបំែណក
ដូេចនះ? �ជករលំបក�ស់កនុងករេធ�។ ែតខញុ ំេវទន�ស់េបខញុ ំមនិ េធ�ដូេចនះ
េទ។
320 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ែដលទស�និកជនេនះ�កបចុះទងំចិត�និងកយ របស់
ពួកេគ េ កនុង�គដសំ៏ខនេ់ ទីេនះៃនករបិទៃនករបេ�ង ន�ពះគមពរីេនះ េ េពល
េយង េមលេឃញករែកត�មវៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបនញ័រ�បជជតិេនះ
�តឡបម់កវញិ េហយករ�តឡបម់កវញិនិងកររកីផុសផុលដអ៏�ច រយនិងចង�ុល
បង� ញ េ�យដឹងថអ�ីមយួ�តវែតេធ�។ េហយបនទ បម់កេមលេទវ�ទងំ �បពំីរ
ចុះមកទីេនះេ េលកំពូលភនេំនះេ �រសូី�េ េពលែដលសូមបែីតទស�នវដ�ី
េ ទូទងំ�បេទសបនចុះផ�យ។ េដមបេីមលេឃញ�ពះេយសូ៊វផទ ល់េ ទីេនះ
េលៃផទេមឃ េមលចុះេ�កម េហយនិយយថ “េ កនុងវវិរណៈ ១០:៧ េ កនុង
�រ ទី�បពំីររបស់េទវ� ��ទងំេនះនឹង�តវបនេបក េសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន�ពះ
នឹង�តវបនេបកសែម�ង” អនកែកទ�មងម់និ�ចរស់េ បនយូរ—េដមបនី�ំេចញ។
េហយេ ទីេនះ ��ទងំ�បពំីរែដលផ�ភជ បេ់រ ងទងំមូលនឹង�តវេបកេ ៃថងេនះ។
េដមបេីមលទីសំគល់និងករអ�ច រយទងំអស់េនះែដល�តវបនេធ� �តឹម�តវ បន
ទយទុកជមុនមុនេពលែដល�បនេកតេឡងេហយមនិែមនមយួេពលែដលអនក
ធ� បប់នប�ជយ័ េយងប៉ុែន�បនន�ំេ ដូចែដល��តវបនេគនិយយ។
321 �ពះអងគជទី�ស�ញ់េយងដឹងថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺសថិតេ ក�� ល
េយង។ េយងដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ �ទងេ់ ទីេនះយបេ់នះ �ពះែដលេយង
េមល មនិេឃញគឺេ ទីេនះជមយួេយង�ចប ជ កពី់ករសនយទងំអស់ែដល
�ទងប់នេធ�េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ រេប បែដល�ទងប់នឈរនិងបង� ញ
ដល់ពួកេគ េ�យករែបរខនងបនែ�បេ េ កនុងករចបេ់ផ�មមុនេពលអ�ីែក�ងក� យ
បនចូលេ  �ពះអមច ស់េអយ ឬចូលេ —កនុង—�គឺជករ�ប�ំង។ �ទង់
បនបង� ញ និងសែម�ងពីេសចក�ីទំនយេហយបន�បបយ៉់ងចបស់អំពីរេប ប



�ពឹត�ិករណ៍បចចុបបននបន សេ�មច�មេសចក�ីទំនយ 67

ែដល�នឹងេកតេឡង េហយេយងេឃញថ�បនេកតេឡង�មវធីិេនះ។ េហយ
�ពះវរបិ�េអយ េយងដឹងថ�មនិ�ចជមនុស�បនេទ ��តវែតជ�ពះ។ ដូេចនះ
េយងដឹងថ �ទងេ់ ទីេនះយបេ់នះ។ អតេ់ទសឲយេយងពីអំេពបបរបស់េយង។
322 ឱ�ពះវរបិ�េអយ! �ទងប់នេ�បសជមងរឺបស់ទូលបងគំ�ល់គន  េហយសូម
—អតេ់ទសដល់អំេពបបរបស់ទូលបងគំផង �ពះអមច ស់េអយ ករែដលមនិែមន
ជ �គី�ទ នពិតែដលេយងគួរែតមន មនិ…េដមបកី� យជបុរសឬ ស�ី េពញវយ័
កនុងដំណឹងល� េហយេ ទីេនះេយងរកេឃញថេយងបន ធ� កចុ់ះដូច ជនិកយ
មន។់ ជួយេយង �ពះអងគជទី�ស�ញ់សូមយកេយងេហយអ�ងន េយង េ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង។់ េហយេបមនអ�ីែដលេ កនុង េយង ែដលមនិដូចជ
�ទង ់ សូមយក�េចញពីេយង�ពះអមច ស់េអយ។ េហយ�េំជង របស់េយងេ េល
�ពះបនទូលដប៏រសុិទធរបស់�ពះ េហយអនុ ញ តឲយ�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ ដុតេបះដូង
របស់េយងេហយយកករទងំអស់ែដល មនិេជ និងភព ងងឹត ៃនៃថងេនះ អូ េ�កក
េឡងេហយអ�ងនខ�ួនឯង។ ទទួលយក�ពះអងគេអយ។ សូមសំ�ត េយង! សូនយ
េយង! ប៉នេ់យង! សូមទទួលយក�ពះអងគេអយ។
323 េបសិនជមនេ ទីេនះយបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ ែដលកំពុងែតកនេ់ កនុង
ចិត�របស់ពួកេគនូវ�គបពូ់ជែដលជែហ�នៃន�ពះែដលបនែតង�ងំេឡងេដមប ី
ជីវតិពី�គឹះេនះៃនេ�កិយ ខញុ ំដឹងថ �ពះអមច ស់េអយ ពួកេគនឹង�តវេគ�� ប ់ េ
េម៉ង េនះ។ ដូេចនះ ខញុ ំអធិ�� ន �ពះអងគេអយ �ទងនឹ់ងបំេពញ�ពលឹង របស់ពួកេគ
េហយ បំភ�ពឺួកេគជមយួនឹងករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយប ជូ ន
ពួកេគេ  េលផ�ូវរបស់ពួកេគ។ រកី�យនិងសបបយ។
324 �ពះអមច ស់េអយ…ទូលបងគំថ� យពួកេគេ �ទង។់ ខញុ ំមនិ�គ ល់ថ ពួកេគ ជ
អនក�េទ។ �ទងេ់ធ�អ�ី។ ខញុ ំទទួលខុស�តវចំេពះ ករ�បកស �ពះបនទូល របស់
�ទង ់ �ពះអមច ស់ ជអនកបង� ញ�។ �ទងទ់ទួលខុស�តវ ចំេពះអ�ីែដល េ សល់:
កែន�ងែដល�គបពូ់ជធ� កចុ់ះ។ ខញុ ំ�គនែ់តេបះ�។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ
សូមអធិ�� នថ�នឹងធ� កក់នុងដីល�ដសំ៏បូរែបបេ យបេ់នះ។ ែដល មនុស�ជ
េ�ចននឹងេឃញ��ពះអមច ស់េអយនិងករេកនេឡងេដមបបី ច ំង�គី�ទ នកនុង
�គចុងេ�កយេនះ េរ ងដអ៏�ច រយែដលេយងកំពុងទនទឹងរងច់ ំ នឹងមកដល់យ៉ង
ឆបរ់ហ័ស។ ផ�ល់��ពះអមច ស់េអយ។ េហយ�ទងនឹ់ងយក�កមជំនុំ កូន�កមុរំបស់
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�ទង ់ េហយយកផទះរបស់នង។ េយងេមលេឃញ�ទងំអស់េ កនុងករកំណត។់
សូមមក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េយងថ� យទងំអស់េ �ទងេ់ កនុង�ពះនម ៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបល់ទធផល។ �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�យេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះ ខញុ ំ
េ េដមកល់�៉រ…ី

325 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? ែមនេហយបនទ បម់កអនក�តវែត�ស�ញ់ គន េ វញិ
េ មក។ ចបៃ់ដរបស់អនកដៃទេ េពលអនកេ�ច ង�ម�ងេទ ត:

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�យេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ី សេ ងគ ះ ខញុ ំ
េ …

326 ឥឡូវេនះចូរថ� យករសរេសរដល់�ទង។់ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកេ់ចះបទ
ចំេរ ងេនះ:

ខញុ ំនឹងេលកដំេកង�ទងខ់ញុ ំនឹងសរេសរ�ទង់
សរេសរកូនេច ម�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ទងប់ងប�ូន�គបគ់ន ។
ដបតិេ�ហិត �ទង�់ងសំ�ត�ន ម�ប�ក។់

327 ចូរេយងេ�ច ងឥឡូវ:
ខញុ ំនឹងេលកដំេកង�ទង ់ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង់
សរេសរកូនេច ម�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ទងប់ងប�ូន�គបគ់ន ។
ដបតិេ�ហិត �ទង�់ងសំ�ត�ន ម�ប�ក់

328 េតអនកមនិមន�រមមណ៍ថអនកទងំអស់គន �តវបនេគេចញេទ? េលកៃដ
េហយនិយយថ “អូ! េធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍ល�។” បង�បស ខញុ ំ�ស�ញ់ចេ�ម ង
ចស់ៗទងំេនះ។ មនិអ ច ឹងឬ? ពួកេគបនចុះេ ឯេបះដូង។
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ខញុ ំនឹងេលកដំេកង�ទង ់ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង់
សរេសរកូនេច ម�� បជំ់នួសអនកមនបប
ថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ទងប់ងប�ូន�គបគ់ន ។
ដបតិេ�ហិត �ទង�់ងសំ�ត�ន ម�ប�ក់

329 សូមបងប�ូនេលកៃដេឡងេហយសរេសរដំេកងដល់�ពះ�មវធីិរបស់េយង
ផទ ល់:
330 �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ ទូលបងគំអរ�ពះគុណដល់�ទង។់ េយងសរេសរ ដំេកង
�ទង។់ េយងថ� យករសរេសរដល់�ទងស់�មបក់រេ េចញ ពីបប៊ឡូីន។ េយង
សូមអរគុណ�ទងស់�មប�់ពះេ�ហិតរបស់�ពះបុ���ទង ់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េយងអរគុណ�ទងេ់�យេ�ពះ�ទងេ់ធ�ឲយេយង�� តស�ំនូវនទីេនះ។េយង…េយង
សំុអភយ័េទសពីកំហុសរបស់េយង ភពលងងេ់ខ� របស់េយង ឱ�ពះ អមច ស់េអយ
ជឧបសគគេ កនុងភពងងឹត។ ឱ�ពះអងគេអយ សូមឲយេយងខញុ ំ បនេ�កកេឡង
េហយប ច ំងពន�ឺ េដរេ ពន�ឺេពល�ង ច េហយជែផ�េឈែមក ធងែដលនឹងមក
េចញេ េ�យពន�ឺេពល�ង ច។ សូមទទួល �ពះអងគេអយ។ េយង េប�ជញ ថ� យខ�ួន
េយងេ កន�់ទង ់េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
331 ឥឡូវេនះជមយួនឹងកបលរបស់អនកឱនចុះខញុ ំសូម�បគល់កមមវធីិេ �គគង� ល
វញិ។ 



�ពឹត�ិករណ៍បចចុបបននបន សេ�មច�មេសចក�ីទំនយ KHM65-1206
(Modern Events Are Made Clear By Prophecy)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ�តវបនែចកចយេ �ង ចៃថងចន័ទ
ទី 06 ធនូ 1965 េ េ កនុងកិចច�បជំុដំណឹងល�ធុរៈកិចចអន�រជតិ, Orange Show Auditorium,
San Bernardino, California, U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង
�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់តចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករ
បក ែ�បជភ�រែខមរេនះគឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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