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 សូមបន្ដឈរ  េបើសិនជាអាច  ខណៈេពលេយើងឧនកបលចុះស្រមាប់
ការអធិសា្ឋ ន។

2 ្រពះវរបិតាៃនសា្ថ នសួគ ៌ េយើងមានអំណរគុណេនយបេ់នះស្រមាបក់ារេនះ
មយួេទៀតគឺឱកាសេដើម្បមីកបងា្ហ ញពីដំណឹងល្អដរ៏ងុេរឿង  និងការអសា្ច រ្យេនះពី
្រពះេយសូ៊្រគីស្ត។  េយើងសូមអរគុណដល់្រទងេ់្រពាះ្រទងេ់នែតដែដលដូចកាលពី
ម្សលិមញិ  ៃថ្ងេនះ  និងជាេរៀងរហូត។  េយើងសូមអរគុណដល់្រទងច់ំេពាះមនុស្ស
ទាងំេនះែដលបាន្របមូលផ្តុ ំគា្ន េនទីេនះក្នុងេពលអាកាសធាតុ្រតជាកេ់នះ  េហើយ
េនជាមយួការរពំឹងទុកដអ៏សា្ច រ្យរបស់ពួកេគ  សម្លងឹេមើលេដាយេជឿថាមានអ្វី
អសា្ច រ្យ នឹង្រត�វបានផ្តល់ឱ្យេយើងពី្រពះ។ េយើងមកេដាយក្តីសង្ឃមឹេនាះ ្រពះអមា្ច ស់
េអើយ រាល់ការ្របជុំ។ េយើងខ្ញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់្រទងស់្រមាបក់ម្មវធីិេនយប់
មុន េនេរាងឧេបាសថ សូមអរគុណ្រទងស់្រមាបក់ម្មវធីិេនទីេនះកាលពីលា្ង ចមញិ
និងស្រមាបក់ម្មវធីិៃថ្ងេនះេនឯេរាងឧេបាសថ។  ឥឡូវេនះេយើងកំពុងរងច់ាអំ្វីែដល
្រទង ់នឹងមានស្រមាបេ់យើងេនយបេ់នះ។
3 ្រពះបិតាេអើយ  េយើងដឹងថា្រគបអ់ាចេលើកៃដរបស់ពួកេគអាចេបើកទំពរ័
្រពះគម្ពរីបាន  ប៉ុែន្តមានែតមា្ន កប់៉ុេណា្ណ ះែដលអាចេធ្វើឱ្យវារស់និងជាការពិត  េហើយ
េនាះគឺជា្រទង។់  េហើយ  ្រពះបិតាេអើយ  េយើងកំពុងែស្វងរក្រទងេ់ដើម្បេីធ្វើវាេនយប់
េនះ។  សូម្របទានពរដល់េយើងតាម្រគបម់េធយបាយ។  ចិត្តរបស់េយើងេពារេពញ
េដាយអំណរ  ដូចែដលេយើងេឃើញេពលេវលាជិតមកដល់េហើយ  េនេពលែដល
េយើងនឹងេទជួប្រទងទ់ល់មុខគា្ន  មុខនិងមុខ មា្ន កែ់ដលេយើង្រសឡាញ់និងរស់េន
អស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆា្ន េំនះ។
4 មានអ្នកផា្ល ស់ែ្របថ្មីជាេ្រចើន  ្រពះអមា្ច ស់េអើយ  ែដលបានមកកាន្់រទង។់
ការយល់ដឹងអំពីេរឿងេនាះ មា្ច ស់ផ្ទះដអ៏សា្ច រ្យែសសិបឬហាសិប  គឺ្រត�វទទួលបុណ្យ
្រជមុជទឹកេនក្នុង្រពះនាមរបស់្រទងេ់ន្រពឹកេនះ  ពីកម្មវធីិកាលពីយបម់ញិ។  ឱ
្រពះជាមា្ច ស់ សូមបន្ត  េយើងអធិសា្ឋ ន  រហូតដល់្រគបពូ់ជែដល្រពះបានកំណតទុ់ក
ជាមុនបានេឃើញពន្លឺដំណឹងល្អ េហើយ បានចូលមកក្នុងផ្នត។់



2 ្រពះបន្ទូលជាសេម្លង

5 េយើងសំុឱ្យ្រទងល់ាកេ់យើងេនយបេ់នះេនពីេ្រកាយ្រពះបន្ទូល  បិទែភ្នកេយើង
ពីអ្វីៗៃនេលាកីយ  េហើយសូមឱ្យេយើងេឃើញ្រពះេយសូ៊វ។  សូមឱ្យមានភ្នផំា្ល ស់
ែ្របរបូរាងក្នុងចំេណាមពួកេយើង  េនយបេ់នះ  ែដលេយើងមនិេឃើញមានអ្នកណា
ជួយសេ�ងា្គ ះបានេឡើយេ្រកពី្រពះេយសូ៊វែតប៉ុេណា្ណ ះ។  េយើងទូលសូមេនក្នុង
្រពះនាម្រទង ់ េហើយេដើម្បសិីរលី្អរបស់្រទងនិ់ងការេបើកសែម្ដងៃនដំណឹងល្អរបស់
្រទង។់ អាែមន៉។

សូមអង្គុយចុះ។
6 ខ្ញុ ំនឹងបែង្វរេម្រក�េនះ  ឬតុេនះ  ្រគានែ់តចំេហៀងបន្តិច  េបើមនិអីេទ  ដូេច្នះខ្ញុ ំអាច
េឃើញទស្សនិកជនទាងំសងខាង។  ខ្ញុ ំគិតថាខ្ញុ ំអាចេធ្វើបានយកម្ីរក�ហ្វូនទាងំេនះ
េនទីេនះ។ មនិអីេទ ្រគានែ់តមយួែភ្លត។
7 េយើងសូមជំរាបសួរ  ពីសាល្របជំុធំេនទីេនះយបេ់នះ  មតិ្តភក្តិេនអារហី្សណូា
កាលីហ្វ័រញ៉ា រដ្ឋតិចសាស់ និងេនទូទាងំសហរដ្ឋអាេមរកិ តាមទូរស័ព្ទ។ េនះ—េនះ
កំពុងដំេណើ រការទូ-ទាងំ្របេទស កម្មវធីិេនះយបេ់នះ តាមរលកទូរស័ព្ទ  ដូេច្នះេយើង
េជឿជាកថ់ា្រពះនឹង្របទានពរដល់េយើង។
8 េតើអ្នកអាចឮេទ  េនេ្រកាយសាល—្របជុំេនខាងេឆ្វងេទឮេទ?  មនិអីេទ
េហើយពួកេគនឹងពិនិត្យេមើល្របពន័្ធទូរស័ព្ទឥឡូវេនះ  េដើម្បដឹីងថាមានឬអត ់ មនិ
អីេទ។
9 េតើអ្នកទាងំអស់គា្ន សុខសបបយជាេទេនយបេ់នះ? [្រក�មជំនំុនិយាយថា “អា
ែមន៉”—េអដ។]  និយាយថា  វាមនិអីេទ!  េនខាងេនះ?  [“អាែមន៉។”]  អាែមន៉។  ខ្ញុ ំ
រកីរាយណាស់ែដលេឃើញអ្នកទាងំអស់អង្គុយយ៉ាង្រស�ល។
10 េហើយឥឡូវេនះេនយបៃ់ថ្ងែស្អក  ្របសិនេបើហ្វូងមនុស្សេនែតបន្តេកើនេឡើង
ពួកេគនឹងក្៏រត�វទូរស័ព្ទផា្ទ ល់។ មានយបេ់នះ។ ខ្ញុ ំគិតថាពួកេគខ្លះចុះេនទីេនាះក្នុង
េរាងឧេបាសថ។
11 េហើយ  េន្រពឹកែស្អក  កម្មវធីិមនិអាចមានេនឯេរាងឧេបាសថ  េ្រពាះែត…
នឹងមានអ្នកែតងផា្ក េនទីេនាះេធ្វើការតុបែតងក្នុង្រពះវហិារស្រមាបពិ់ធីមង្គលការ
េនរេសៀលៃថ្ងែស្អក  ។  េហើយពួកេគបានេផ្ទរ—កម្មវធីិ  េនេពល្រពឹក  រហូតដល់
្រពះវហិាររបស់បង្រប�សរ ៉ែូឌល  ពីសហការរីបស់េយើង  េហើយេឡើងេលើផ្លូវហាយ
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េវេ៉នទីេនះ  ៦២។  បាន្របកាសេហើយឬេន?  [បង្រប�សេនវលីនិយាយថា
“បាទ”—េអដ។]  វា្រត�វបាន្របកាស។  េហើយ  ្របសិនេបើវាេហៀរេឡើងេលើ  េយើង
នឹងយកអ្វីែដលេនសល់េហើយបញ្ជូ នអ្នកដឹកនាមំយួេទៀតចុះេទបង្រប�ស  ជូេនៀ
េជកសុនេន  េខ្លើកវលិ។  េហតុផលែដលេយើងមានវាេនឯបង្រប�ស  រ ៉ែូឌល  វា
ជិតមកដល់េហើយ  េយើងអាច…េហើយេយើងគិតថាអ្នកអាចងាយ្រស�លជាងេនះ។
េហើយបនា្ទ បម់កេយើងនឹងែថរក�វាេនក្នុងវធីិមយួចំនួន។  េហើយ្រត�វ្របាកដថាអ្នក
្រត�វេធ្វើបុណ្យ្រជមុជទឹកទាងំអស់នឹងមកេនៃថ្ងែស្អក  ខ្ញុ ំសង្ឃមឹថានឹងមានមនុស្ស
មយួរយឬពីររយនាកេ់ទៀតបានបែន្ថមេទក្នុងពិធីបុណ្យ្រជមុជទឹកៃថ្ងែស្អក  េហើយ
ឥឡូវេនះេនយបៃ់ថ្ងែស្អក…
12 ខ្ញុ ំមនិែដលចូលចិត្ត្របកាសអ្វីែដលអ្នកនិយាយមុនេម៉ាងេទ  ប៉ុែន្តយបម់យួ
េនក្នុងកម្មវធីិ  ឬមយួៃថ្ង  ខ្ញុ ំចងនិ់យាយអំពី្របធានបទេនះពី: េតើម ីលគីស�ែដក
េនះជាអ្នកណា? េ្រពាះ  វាជា—្របធានបទែដលខ្ញុ ំគិតថាេយើងកំពុងរស់េនក្នុង
្រគាែដលវវិរណៈ ទាងំេនះជាសំំណួរតាមសមយ័កាល  ៃន  “េតើអ្នកេនះជានរណា?”
េហើយខ្ញុ ំេជឿថា្រពះមានចេម្លើយថា  េតើគាតជ់ាអ្នកណា។ អ្នកខ្លះនិយាយថា “ជាពួក
សង្ឃ” អ្នកខ្លះថា “ជាេស្តច” ខ្លះេទៀត…ប៉ុែន្តមាន…
13 ដរាបណាមានសំនួរ វា្រត�វែតមានចំេលើយៃនសំណួរេនាះ ែដល្រតឹម្រត�វ។ មនិ
អាចជាសំណួរេដាយគា្ម ន ចេម្លើយេឡើយ។
14 ឥឡូវេនះ  េយើងេជឿជាកថ់ា្រពះនឹង្របទានពរដល់េយើងេនយបេ់នះពី្រទង់
្រពះបន្ទូល ដូចែដលេយើងអានវា។
15 េហើយអ្នកបាន…ប៊លីី្របាបខ់្ញុ ំឱ្យ្របាបអ់្នកថាអ្នក្របាកដជាមានកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការល្អជាមយួ្របជាជនេនទីេនះ  ែដលមានេនក្នុង្របពន័្ធ
ចំណតរថយន្ត ប៉ូលីសនិងអ្វីៗទាងំអស់។ រក�វាេឡើង េនាះគឺល្អ ខា្ល ងំណាស់។
16 េយើងសង្ឃមឹថានឹងបានេឃើញេពលេវលា  ្របែហលជាក្នុងេពលអនាគតដខ៏្លី
ខាងមុខេនះ  េយើងអាចនាយំកតងេ់នះមកទី្រក�ង  េហើយដាកវ់ាេនទីេនះៃថ្ងេនះេន
�ស្គីបលេនះ  ែដលជាកែន្លងែដលេយើងអាចសា្ន កេ់នរយៈែវង  េពល្របែហលជា
បីឬបនួសបា្ត ហ៍  ការរកីផុសផុល  បន្តជានិច្ច។  េហើយេនទីេនះេយើងេស្ទើរែតមនិ
សា្គ ល់គា្ន េទវញិេទមក  េហើយបនា្ទ បម់កេយើង្រត�វនិយាយលាេហើយេយើងេទម្តង
េទៀត។  ប៉ុែន្តខ្ញុ ំបានចងម់កេហើយបន្តដំេណើ រកម�ន្តដែ៏វង  ែដលជាេពលមយួែដល
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អ្នកអាចសា្ន កេ់នបានដូេច្នះេយើងមនិចាបំាចបិ់ទមយួយបឬ់ពីរយបេ់ឡើយ  ប៉ុែន្ត
្រគានែ់តសា្ន កេ់ននិងបេ្រង�ន  ៃថ្ងនិងយប ់ ៃថ្ងនិងយប ់ បន្តេទមុខ។  ្របែហលជា
មាននរណាមា្ន កេ់ទផ្ទះ េហើយដាកច់ំណីមាន ់បំេបេដាះេគា េហើយ្រតលបម់កវញិ
េនសបា្ត ហ៍េ្រកាយ  បន្តជាមយួកម្មវធីិ។  ខ្ញុ ំ—ខ្ញុ ំចូលចិត្តវា។  ដូេច្នះ្រពះអមា្ច ស់
គងេ់នជាមយួអ្នក។

17 ឥឡូវេនះ  មុនេពលខ្ញុ ំចាកេចញ  ្របែហលជា្រពឹកៃថ្ងអាទិត្យឬយបៃ់ថ្ងអាទិត្យ
ឬេពលខ្លះ  កម្មវធីិមយួក្នុងចំេណាមកម្មវធីិទាងំេនះ  ខ្ញុ ំដឹងថាអ្នកទាងំអស់គា្ន កំពុង
រងច់ាសំា្ត បស់ារអំពីការពិតអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការែលងលះ ែដលជាែផ្នកមយួ
ៃនបញ្ហ ធំៗ្របចាៃំថ្ង។  េហើយខ្ញុ ំ្របាកដថាខ្ញុ ំឈរេនទីេនះ  ខ្ញុ ំេជឿថាចេម្លើយែដល
្រតឹម្រត�វគឺេនក្នុង្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ  េហើយខ្ញុ ំេជឿេនាះគឺជាអ្វីែដលខ្ញុ ំបានសនយថា
នឹង្រតលបម់កវញិ។

18 េហើយខ្ញុ ំសា្ម នថា តាមែដលខ្ញុ ំដឹង តាមែដលខ្ញុ ំដឹង ខ្ញុ ំចងម់ានកម្មវធីិមយួេទៀត
េនេជហ្វឺសុនវលិ  េនៃថ្ងអាទិត្យបុណ្យអុីេស្ទើរ  េហើយេយើងនឹង…ស្រមាបក់ម្មវធីិ
ៃថ្ងរះ  េហើយបនា្ទ បម់កៃថ្ងអាទិត្យបុណ្យអុីេស្ទើរ។  ដូេច្នះេយើងនឹង្របកាសជាមុន
េហើយអាចពយយាមេដើម្បទីទួលសាល្របជំុ  ្របសិនេបើអាច  ឬកែន្លងណាមយួ
ស្រមាបៃ់ថ្ងអាទិត្យ  ្របែហលជាមកៃថ្ងេសរនិ៍ងអាទិត្យ។  ្រត�វែតេហាះេហើរចូល
និង្រតឡបម់កវញិ  េ្រពាះវាជិតដល់េពលេហើយ…  ខ្ញុ ំ្រត�វពិនិត្យេមើលវា ជាមុនសិន
កាលវភិាគែដលខ្ញុ ំមាន  និងមយួក្នុងចំេណាមែផនការ—េធ្វើដំេណើ រ—របស់ខ្ញុ ំេនកា
លីហ្វ័រញ៉ា។  និងបនា្ទ បម់ក  ភា្ល មៗេនាះ  ខ្ញុ ំ្រត�វចុះេទ—ទ្វីបអា�ហ្វិក។  ដូេច្នះរក�
ទំនាកទ់ំនងនិងអធិសា្ឋ នស្រមាបេ់យើង។

19 ឥឡូវេនះ  យបេ់នះ  ខ្ញុ ំចងនិ់យាយពីការយកចិត្តទុកដាករ់បស់អ្នកចំេពាះែផ្នក
មយួៃន្រពះបន្ទូល ែដលមានេនក្នុងជំពូកទី៤របស់លូកា។ ជំពូកទី៤និង ខទី ១៦
វានឹងចាបេ់ផ្តើម្រពះេយសូ៊វមានបន្ទូល។

…ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះបានសំេរចេន្រតេចៀករបស់អ្នកេហើយ។

20 ឥឡូវេនះេយើងចងគូ់រ  ពីេនាះ  នូវេសចក្តីសន្និដា្ឋ នអំពីភាពសា្វ ហាបគឺ់ជា
្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ! ឥឡូវេនះ  េយើងទាងំអស់គា្ន អាចរកេឃើញេមកានិច ប៉ុែន្តវាយ
កឌីណាមកិេដើម្បេីធ្វើឱ្យវាដំេណើ រការ។
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21 េយើងអាចដឹងថាេតើយន្តការរបស់ម៉ាសីុនៃន  យានយន្ត  ប៉ុែន្តបនា្ទ បម់កវា
្រត�វការកមា្ល ងំេដើម្បេីធ្វើឱ្យកងដំ់េណើ រការនិងផា្ល ស់ទី។
22 ឥឡូវេនះ  ្រពះេយសូ៊វបានយាង្រតលប—់េទណាសាែរត៉ ជាកែន្លងែដល្រទង់
បានេកើត។  េនក្នុងបទគម្ពរីេនទីេនះ  េយើងេឃើញថាពួកេគនិយាយថា  “េយើង
បានឮអ្នកបានេធ្វើដូេច្នះនិងដូេច្នះ េនកាេពើណិម។  ឥឡូវេនះអនុញញ តឱ្យេយើង
េមើលេឃើញថាអ្នកេធ្វើវាបានេនទីេនះក្នុង្របេទសរបស់អ្នក។”
23 ្រពះេយសូ៊វមានបន្ទូលថា  “េហា—េហារាគា្ម នកិត្តិយសេទ  ដរាបណាគាត់
េនក្នុង្របេទសគាតផ់ា្ទ ល់។”  េហើយ  ពិតណាស់  េនាះគឺជាកែន្លងែដលអ្នកធំេឡើង
េហើយមនុស្សសា្គ ល់អ្នក។  េហើយេនទីេនាះ្រទងម់ាន—េឈា្ម ះ—អា្រកក ់ តាងំពី
ចាបេ់ផ្តើម  េដាយ្រទងប់ានេកើតេដាយគា្ម នឪពុកេនេលើែផនដី។  ពួកេគបានេហ
្រទង ់ “កូនមនិ្រសបចបប”់  ែដលម៉ារពិីតជាមានៃផ្ទេពាះមុនេពលនាងេរៀបការ  ជា
ផ្លូវការ ជាមយួយ៉ូែសប។ ប៉ុែន្ត មនិែមនដូេចា្ន ះេទ េយើងដឹងថាវាមនិដូេច្នះេទ។
24 េហើយេនក្នុងបទគម្ពរីេនះ  េតើអ្វីែដលបណា្ត លឱ្យខ្ញុ ំធា្ល កែ់ភ្នកេលើេរឿងេនះ
គឺជាអ្វីែដលបានេកើតេឡើងថ្មីៗេនះេនទី្រក�ង  ផុននិក  រដ្ឋអារហី្សណូា។  វាគឺជាៃថ្ង
ចុងេ្រកាយ  ៃនកម្មវធីិែដលខ្ញុ ំ្រត�វនិយាយ  េនអន្តរជាតិអនុសញញ ៃន្រក�មធុរៈកិច្ច
ដំណឹងល្អ។
25 េហើយេនក្នុងអនុសញញ េនះមានអ្នកទស្សនាជាមយួេយើង ែដលជាប៊សី្សពសា
សនាកាតូលិក  ែដលជា—របស់  “ពិធីខាល់េដៃនពួកសាវក្រពះវហិារកាតូលិក
េរវរនិល្បបីំផុត  ចនេអស  សា្ត លី  អូេអសឌី”  គាតគឺ់ជា  “អាចារ្យៃនទី្របជំុជន
សហរដ្ឋអាេមរកិ” េនក្នុង្រពះវហិារកាតូលិក។ េរឿងេនះេកើតេឡើងជាកាតរបស់គាត់
និងអាស័យដា្ឋ ន—របស់គាត។់
26 េហើយគាតគឺ់ជាអ្នកទស្សនាជាមយួ្រក�មធុរៈកិច្ច្រគីសា្ទ ន  េហើយខ្ញុ ំបានេឃើញ
គាតេ់នទីេនាះ មយួៃថ្ងមុន។ េហើយេនេពលែដលខ្ញុ ំកំពុងនិយាយេនយបៃ់ថ្ងេសរ ៍
ខ្ញុ ំេជឿថាអញ្ច ឹង  ឬជា្រពឹកៃថ្ងេសរជ៍ាអាហារេពល្រពឹក  េហើយខ្ញុ ំ…ដូចែដលខ្ញុ ំកំពុង
និយាយ  គាតេ់នែតេមើលខ្ញុ ំ។  ខ្ញុ ំបានគិតថា  “បុរសេនាះ្របាកជាមនិយល់្រសប
នឹងអ្វីទាងំអស់ែដលខ្ញុ ំនិយាយេទ។”  េហើយ  អ្នកដឹងេទ  អ្នកអាច—អ្នក្រគានែ់ត
អាចសម្លងឹេមើលគាត ់គាតនឹ់ងេធ្វើកបលេឡើងេលើចុះេ្រកាម ប៉ុែន្តខ្ញុ ំមនិដឹងពីអ្វីែដល
េធ្វើការេលើគាតេ់ទ។
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27 ដូេច្នះេនរេសៀលៃថ្ងអាទិត្យេនេពលែដលខ្ញុ ំេ្រកាកនិយាយ  ខ្ញុ ំនឹងេទ  យក
អត្ថបទរបស់ខ្ញុ ំអំពីការឈចឺាបពី់កំេណើ ត ែដល្រពះេយសូ៊វ មានបន្ទូលថា  “ដូចជា
�ស្តី  ឈេឺពាះស្រមាលកូន”  នាងកំពុងដំេណើ រការស្រមាលកូន។  េហើយដូេច្នះខ្ញុ ំ
នឹងេទនិយាយពីទីេនាះ  ដូចជា ការឈចឺាបពី់កំេណើ ត ្របធានបទ  និយាយថា
ពិភពេលាកគឺឈចឺាបពី់កំេណើ តឥឡូវេនះ។  របស់ចាស់្រត�វែតលុបេចាល  ដូេច្នះអ្វី
ែដលថ្មីអាចេកើត ដូចជា—្រគាបពូ់ជ្រត�វរលួយ េដើម្បផី្តល់ជីវតិថ្មី។

28 េហើយេតើការឈចឺាប ់ ការឈចឺាបពី់កំេណើ តបានវាយ្របហារពិភពេលាក
យ៉ាងដូចេម្តច!  ក្នុងស�ងា្គ មេលាកមយួ  នាងមានការឈចឺាបយ៉់ាងខា្ល ងំ
េដាយសារែតពួកេគមានឧស្ម័នពុល  និងអ្វីៗេផ្សងេទៀត  ែដលេស្ទើរែតអាចបំផា្ល ញ
ពិភពេលាក។  េហើយេនក្នុងស�ងា្គ មេលាកេលើកទី២  នាងបានវាយ្របហារ
មយួេទៀត ការឈចឺាបក់ានែ់តខា្ល ងំ  ពួកេគមាន្រគាបែ់បកនិង្រគាបែ់បកបរមាណូ។
នាងមនិអាច្រទា្ំរទនឹងការឈចឺាបេ់ផ្សងេទៀតបានេទ។  ជាមយួមសីុីលនិងវត្ថុ
ទាងំេនះេនៃថ្ងេនះ ស�ងា្គ មមយួេទៀតនឹងបេញ្ច ញនាងចូលេទក្នុងអវកាស  េ្រពាះ
ឥឡូវេនះនាងនឹងកា្ល យជាអ្នកបញ្ជូ ន។  េហើយនឹងមានែផនដីថ្មី។  ្រពះគម្ពរីបាន
និយាយថានឹងមាន។

29 តាម្រគបស់ាររបស់េហារា  អុី្រសាែអលមានការឈចឺាបពី់កំេណើ ត  ពីេ្រពាះ
ថាេហារាទាងំេនះនឹងមកេនកែន្លងេកើតេហតុ  បនា្ទ បពី់ពួកវទូិនិងបព្វជិតនឹងមាន
្រក�មជំនុំទាងំអស់េនក្នុងទ្រមងអ់ង្គការ។  េហើយេនេពលែដលេហារារបស់ពួកេគ
មកកែន្លងេកើតេហតុេដាយមាន្រពះបន្ទូល្រពះអមា្ច ស់ ពួកេគបានរេងា្គ ះរេង្គើ្រក�មជំនំុ
េហើយនាងមានការឈចឺាបពី់កំេណើ ត។  ទីបំផុត  នាងឈេឺពាះស្រមាលកូន
រហូតដល់នាងស្រមាលបុ្រតាៃនដំណឹងល្អ ្រពះបន្ទូល្រទងប់េង្កើតជាសាចឈ់ាម។

30 ដូេច្នះ្រក�មជំនំុពិតជាមានការឈចឺាបពី់កំេណើ តេនយបេ់នះ  ជាថ្មីម្តងេទៀត
ការសេ�ងា្គ ះៃន្រពះរាជបុ្រតា  ្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះឱ្យយាងមកម្តងេទៀត។  អ្នក្រទឹស្តី
សាសនា  ្របពន័្ធទាងំអស់របស់េយើង  និកាយរបស់េយើងទាងំអស់  បានរលួយ
ពីេ្រកាមេយើង។  ដូេច្នះេយើងមានការឈចឺាបពី់កំេណើ ត  និងសារពី្រពះជាមា្ច ស់
ែតងែតេធ្វើឱ្យ្រក�មជំនំុឈចឺាបយ៉់ាងខា្ល ងំ  ប៉ុែន្តបនា្ទ បពី់មយួរយៈនាងនឹង្រត�វ្របគល់
ជូនកូន្រកមុ។ំ េនាះនឹងនាមំកនូវ្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទដល់កូន្រកមុរំបស់្រទង។់
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31 េហើយ  េដាយ  គិតថាបុរសមា្ន កេ់នះមនិយល់្រសបជាមយួខ្ញុ ំេ្រចើនេទ។
េនេពលែដលខ្ញុ ំេ្រកាកេឡើងនិយាយសារេនះ  ខ្ញុ ំបានេបើក្រពះគម្ពរីរបស់ខ្ញុ ំ  រកេមើល
ទំពរ័។
32 េហើយ្របពន្ធខ្ញុ ំេទើបែតផ្តល់ឱ្យខ្ញុ ំនូវ្រពះគម្ពរីថ្មី  សំរាបប់ុណ្យណូែអល។  គម្ពរី
ចាស់របស់ខ្ញុ ំ  មានអាយុ្របែហលដប្់របាឆំា្ន េំហើយ  េរឿងេនះ្រគានែ់តចងរ់ែហក  ជា
បំែណក។  រាល់ទំពរ័  រាល់េពលែដលវាេបើក  វានឹងេហាះេចញពីវា។  េហើយ  ប៉ុែន្តខ្ញុ ំ
ដឹងថា្រគានែ់តរកកែន្លងណាែដលមានបទគម្ពរី  ដូេច្នះខ្ញុ ំបានសិក�យ៉ាងដិតស្និត
ក្នុង្រពះគម្ពរី។ េហើយខ្ញុ ំេទើបែតេរ ើសយកថ្មីមយួ េ្រពាះមយួេទៀតេមើលេទរអាករ់អលួ
េដើម្បយីកេទ្រពះវហិារជាមយួ។
33 េហើយេនេពលែដលខ្ញុ ំចាបេ់ផ្តើមេបើកេនក្នុងយ៉ូហាន  ជាកែន្លងែដលមានបទ
គម្ពរី្រត�វបានរកេឃើញ  ខ្ញុ ំចាបេ់ផ្តើមអានជំពូកទី  ១៦  និងខែដលខ្ញុ ំបានរកេមើលមនិ
មានេនទីេនាះេទ។  ដូេច្នះខ្ញុ ំគិតថា  “វាចែម្លក!” ខ្ញុ ំ្រតលបម់កវញិម្តងេទៀត វាេនែត
មនិេនទីេនាះ។
34 េហើយបង្រប�សេជកម៉ូេរ ៉ មកពីទី្រក�ង  ្រសីវផត  រដ្ឋ  ល្វីសវលិ  ជាមតិ្តខ្ញុ ំគាត់
អង្គុយេនទីេនាះ។  ខ្ញុ ំបាននិយាយថា  “បងេជក  េតើវាមនិែមនរកេឃើញេនក្នុង
យ៉ូហាន ១៦េទឬ?”

គាតប់ាននិយាយថា “បាទ។”
35 េហើយបូជាចារ្យកាតូលិកេនះបានេ្រកាកពីេកអីរបស់គាត ់ េចញពីបព្វជិតរាប់
រយនាកអ់ង្គុយេនេលើេវទិកា  េដើរេទជិតខ្ញុ ំ  ជាមយួនឹងរ ៉បូនិងសេម្ល�កបំពាកនិ់ង
េឈើឆា្ក ងរបស់គាតទ់ាងំអស់  េនជិតខ្ញុ ំ។  េហើយគាតប់ាននិយាយថា  “កូន្រប�ស
េអើយចូរេនឱ្យរងឹមា។ំ ្រពះគឺ ជាអ្នកេធ្វើការ។”

ខ្ញុ ំគិតថា “ប៊សី្សពកាតូលិក្របាបខ់្ញុ ំពីេរឿងេនះ?”
គាតនិ់យាយថា “អានវាេចញពីេសៀវេភរបស់ខ្ញុ ំ។”

36 េហើយខ្ញុ ំបានអាន្រពះគម្ពរីេចញពីេសៀវេភរបស់គាត ់ េហើយបានយកអត្ថបទ
របស់ខ្ញុ ំនិងបានបន្ត អធិបបយេសចក្ដីអធិបបយរបស់ខ្ញុ ំ។
37 បនា្ទ បម់ក េនេពលខ្ញុ ំឆ្លងកាត ់គាតប់ានេ្រកាកឈរបនា្ទ បពី់ខ្ញុ ំេចញបាត ់បាន
និយាយថា  “មានេរឿងមយួែដល្រត�វេកើតេឡើង។  បនា្ទ បពី់េនាះ  ្រពះវហិារ្រត�វែត
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េចញពីភាពរេញ៉រៃញ៉ែដលវាមាន  ឬេយើង្រត�វេចញពីភាពរេញ៉រៃញ៉ក្នុង្រពះវហិារ
ែដលស្ថិតេន។” ដូេច្នះ មយួឬេផ្សងេទៀត។
38 េហើយខ្ញុ ំេនតាមផ្លូវខ្ញុ ំ្រតលបេ់ទផ្ទះ តុកសុនវញិ េនលា្ង ចេនាះ។ េក្មងៗកំពុង
យំទាសំុនំសំាងវចិ  េហើយខ្ញុ ំឈបេ់ដើម្បយីកនំសំាងវចិមយួ  ឈរបន្តិច។  េហើយ
្របពន្ធខ្ញុ ំបាននិយាយថា  “ប៊លី  ខ្ញុ ំមនិែដលភយ័អ្វីទាងំអស់  ែដលេឃើញអ្នកឈរ
េនទីេនាះេដាយរអ៊ូរទាតំាមរក្រពះគម្ពរីេនាះ។” បាននិយាយថា  “េតើវាមនិេធ្វើឱ្យអ្នក
ភយ័េទឬ?”
39 ខ្ញុ ំបាននិយាយថា  “េទ។”  ខ្ញុ ំបាននិយាយថា  “ខ្ញុ ំដឹងថាវាេនទីេនាះេនកែន្លង
ណាមយួ។ ពួកេគ្រគានែ់តមនិមានទំពរ័េនះ។ វាជាការេបាះពុម្ពខុស។”
40 េហើយនាងនិយាយថា  “េដើម្បគិីតថា  ខ្ញុ ំបានឱ្យ្រពះគម្ពរីេនះដល់អ្នកេហើយ!
េមើលេទដូចរាល់ែភ្នកេនទីេនះ គឺសម្លងឹមករកខ្ញុ ំ។”
41 េហើយខ្ញុ ំបាននិយាយថា  “អញ្ច ឹង  អ្នកមនិអាចជួយបានេទ។  េនាះគឺជាការ
េបាះពុម្ពខុសក្នុង្រពះគម្ពរី។” ខ្ញុ ំនិយាយថា “ពួកេគមនិែដលដាកទ់ំពរ័ចូលេទ។”
42 ែមនេហើយ ខ្ញុ ំចុះេហើយេមើលវាម្តងេទៀត ្រគានែ់តល្អឥតេខា្ច ះដូចែដលវាអាចេធ្វើ
េទបាន។  ប៉ុែន្តជំពូកទី១៦  បានបញ្ចបច់ំែណក  ែដលជាចំែណករបស់វា្រគានែ់ត
្របែហលបីអុីញប៉ុេណា្ណ ះពីបាត  េលើជំពូកទី  ១៧  េនែផ្នកមា្ខ ងេទៀត  កដូ៏ចគា្ន ។
េហើយ ជា្រពះគម្ពរីថ្មី ទំពរ័ទាងំពីរេនះមានភាពល្អឥតេខា្ច ះ ជាបជ់ាមយួគា្ន  េហើយខ្ញុ ំ
កំពុងអានពីជំពូកទី១៧ ជំនួសឱ្យទី ១៦។ “អញ្ច ឹង” ខ្ញុ ំបាននិយាយថា “មនិអីេទ វា
េដាយសារមូលេហតុខ្លះ។”
43 េហើយ្រគានែ់តចបស់ដូចអ្នកអាច ឮសំេលងណាមយួ សំេលងមករកខ្ញុ ំ េហើយ
និយាយថា  “្រទងប់ានចូលេទក្នុងណាសាែរត៉  ជាកែន្លងែដល្រទង្់រត�វបានេគ
ចិញ្ច ឹមបីបាច ់េហើយបានចូលេទក្នុងសាលា្របជំុ ដូចែដលវាជាទំេនៀមទមា្ល បរ់បស់
្រទង។់  េហើយបូជាចារ្យបានផ្តល់្រពះគម្ពរីអាន  េហើយ្រទងអ់ានេអសាយ  ៦១។
េហើយេនេពលែដល្រទងប់ានអាន្រពះគម្ពរី  ្រទងប់ានដាកចុ់ះ  ្របគល់បូជាចារ្យវញិ
នូវ្រពះគម្ពរី  េសៀវេភ  េហើយអង្គុយចុះ។  េហើយែភ្នករបស់្រក�មជំនំុទាងំអស់បាន
សម្លងឹមក្រទង។់  េហើយពាក្យដម៏ានតៃម្លបានេចញពីមាតរ់បស់្រទង។់  េហើយ្រទង់
មានបន្ទូលថា ‘ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះបានសំេរច។’”
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“ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះបានសំេរច។”

44 េតើគម្ពរីមានភាព្រតឹម្រត�វប៉ុណា្ណ !  ្របសិនេបើអ្នកកតសំ់គាល់េរឿងេនះេនក្នុង
េអសាយ  ៦១:១និងខ២  គឺជាកែន្លងែដល្រពះអមា្ច ស់របស់េយើងកំពុងអានពី
េអសាយ  ៦១:១  ដល់ខ២។  ប៉ុែន្តេនក្នុងខេនពាកក់ណា្ត លខទី  ២  ៃនេអសាយ
៦១  ្រទងប់ានឈប។់  កែន្លងែដលវានិយាយថា  “្រពះវញិញ ណរបស់្រពះអមា្ច ស់
ស្ថិតេលើខ្ញុ ំ  េដើម្ប្ីរបកាសពីឆា្ន ែំដលគួរទទួលយក”  បនា្ទ បម់ក្រទង ់ បានបញ្ឈប។់
េហតុអ្វី?  ែផ្នកេផ្សងេទៀត  េដើម្បេីធ្វើការវនិិច្ឆយ័  មនិបានអនុវត្តចំេពាះការយាងមក
ជាេលើកដំបូងរបស់្រទងេ់ទ ប៉ុែន្តការយាងមកជាេលើកទីពីររបស់្រទង។់ េឃើញេទ វា
មនិបានអនុវត្តេនទីេនាះេទ។ រេបៀប្រពះគម្ពរីមនិែដលេធ្វើឱ្យមានកំហុសេទ! ពួកេគ
ែតងែតល្អឥតេខា្ច ះ។  ្រពះេយសូ៊វឈបក់ែន្លងែដល្រពះគម្ពរីឈប ់ េ្រពាះេនាះគឺជា
អ្វីែដលនឹង្រត�វបានបញ្ជ កេ់នក្នុងៃថ្ងរបស់្រទង ់ ឥឡូវេនះ  េនក្នុងការយាងមក
ជាេលើកដំបូង។ ទីពីរ្រទងនឹ់ងយាងមកជំនុំជំរះែផនដី ប៉ុែន្តមនិែមនេទ។ ្រទងគឺ់មក
“េដើម្ប្ីរបកាសឆា្ន ែំដលអាចទទួលយកបាន។”

45 សូមកតស់មា្គ ល់ថា្រពះេមស្សុកីំពុងឈរេនេលើេវទិកា  េដើម្បកីំណត់
អត្តសញញ ណអង្គ្រទងជ់ាមយួនឹង្រពះបន្ទូលសនយស្រមាបយុ់គសមយ័េនាះ។  េតើ
ចែម្លកយ៉ាងណា  ែដល្រពះេមស្សុ ីឈរេនមុខ្រក�មជំនំុ!  េហើយេមើលេទ្រពះបន្ទូល
ដម៏ានតៃម្លទាងំេនះ េនេពល្រទងនិ់យាយេនទីេនះថា “េដើម្ប្ីរបកាសឆា្ន ែំដលអាច
ទទួលយកបាន។”

46 “ឆា្ន ែំដលអាចទទួលយកបាន”  ដូចែដលេយើងទាងំអស់គា្ន ដឹង  ក្នុងនាមជា
អ្នកអាន្រពះគម្ពរី  គឺ  “ឆា្ន ៃំនជូប៊លីី។”  េនាះគឺេនេពលែដលទាសករនិងអ្នកេទាស
ទាងំអស់ ដូចជាពួកេគធា្ល បប់ានចាប ់ដាកគុ់ក េហើយ្រត�វផ្តល់កូន្រប�សមា្ន ក ់េដើម្ប ី
សងបំណុល ឬកូន្រសីេដើម្បបីងប់ំណុលមយួ [កែន្លងទេទេនេលើកាែសត—េអដ។]
េហើយពួកេគស្ថិតេនក្នុងទាសភាព។  មនិថាេតើពួកេគជាបឃំុ់ឃាងំឬរយៈេពល
ប៉ុនា្ម នែដលពួកេគ្រត�វបានេគសន្មតថ់ា សា្ន កេ់នទីេនាះ  េនេពលែដលឆា្ន មំកដល់
ៃនឆា្ន រំកីរាយ  េនេពលែដលែ្រត  បន្លឺសេម្លង  បុរស្រគបរ់បូអាចមានេសរភីាព
្របសិនេបើគាតច់ងម់ាន  [កែន្លងទំេនរ  េនេលើែខ្សអាត។់]  អ្នកមានេសរភីាព។  អ្នក
ែលងជាទាសករេទៀតេហើយ។
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47 ប៉ុែន្ត្របសិនេបើអ្នកចងេ់នជាទាសករេនាះ  អ្នក្រត�វេគទមា្ល កចុ់ះេទ្រពះវហិារ
ឈរែក្បរបេងា្គ ល្រពះវហិារ  េហើយពួកេគបានេធ្វើឱ្យមានរន្ធេនក្នុង្រតេចៀករបស់អ្នក
េហើយបនា្ទ បម់កអ្នក្រត�វបំេរ ើមា្ច ស់ទាសករេនាះ អស់មយួជីវតិរបស់អ្នក។

48 ពិតជាគំរដូល៏្អឥតេខា្ច ះអំពីដំណឹងល្អរបស់្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទ!  េពលវា្រត�វបាន
អធិបបយ េពលេវលាែដលអាចទទួលយកបាន និងេពលេវលារបស់ជូប៊លីី នរណា
មា្ន ក ់មនិថាអ្នកជាអ្នកណា ពណ៌សម្បរុអ្វី អ្នកជានិកាយរបស់អ្នកណា េតើអ្នកេន
ឆា្ង យពីអំេពើបាប ឬេតើមានអ្វីខុសជាមយួអ្នក អ្នកអាចេទេដាយេសរភីាពេនេពល
អ្នក ឮសំេឡងែ្រតរបស់ដំណឹងល្អេចញ។ អ្នកមានេសរភីាព!

49 ប៉ុែន្តេបើអ្នកែបរខ្នងដាកេ់លើសារេហើយបដិេសធមនិ្រពមសា្ត ប ់ សូម
កតសំ់គាល់ អ្នកធុញ្រទាននឹ់ង្រតេចៀក េនាះមាននយ័ថាអញ្ច ឹង។ មាននយ័ថា អ្នក
បានឆ្លងកាត ់ បនា្ទ តរ់វាង្រពះគុណនិងការវនិិច្ឆយ័  េហើយអ្នកនឹងមនិឮដំណឹងល្អ
ម្តងេទៀតេឡើយ។  អ្នកនឹងមនិទទួលបានអ្វីបែន្ថមេទៀតេទ។  អ្នក្រត�វែតជាទាសករ
ៃន្របពន័្ធែដលអ្នកកំពុងស្ថិតេន  អស់មយួជីវតិរបស់អ្នក  ្របសិនេបើអ្នកបដិេសធ
មនិសា្ត បឆ់ា្ន ែំដលអាចទទួលយកបាន។

50 ឥឡូវេនះ  ែផ្នកេផ្សងេទៀត ដូចែដលខ្ញុ ំបាននិយាយេហើយ មនិចាបំាចេ់ឆ្លើយេទ
ពីេ្រពាះ្រពះេមស្សុែីដលនឹងយាងមកេនះ  ជាេពលឥឡូវេនះ  គឺជាេពលែដល្រទង់
ចងន់ាមំកនូវការវនិិច្ឆយ័។

51 ឥឡូវេនះ  េតើមនុស្សទាងំេនាះមនិបានខកខានក្នុងការេមើលេឃើញថា្រទងជ់ា
នរណា? េតើពួកេគខកខានដូចេម្តចេទ? េតើវាអាចេទជាយ៉ាងណា េនេពលែដល
វា្រត�វបានេបើកសែម្ដងយ៉ាងចបស់?  េតើពួកេគអាចខកខានមនិបានេឃើញេដាយ
រេបៀបណា? េនេពលែដល្រទង…់

52 ពាក្យអ្វី!  គិតអំពីវា  “ៃថ្ងេនះ  បទគម្ពរីេនះ  ្រត�វបានបំេពញេនចំេពាះែភ្នករបស់
អ្នក។”  អ្នកណានិយាយអញ្ច ឹង?  ្រពះជាមា្ច ស់ផា្ទ ល់  ជាអ្នកបកែ្របៃន្រពះបន្ទូល
ផា្ទ ល់របស់្រទង។់  “ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះបានសំេរច។”  ្រពះេមស្សុ ី ផា្ទ ល់  េដាយឈរ
េនចំេពាះមុខ្រក�មជំនុំ  េហើយអានេសៀវេភ្រពះបន្ទូលេចញពី្រពះគម្ពរី ទាកទ់ងនឹង
អង្គ្រទងផ់ា្ទ ល់ េហើយបនា្ទ បម់កមានបន្ទូលថា “ៃថ្ងេនះ បទគម្ពរីេនះ ្រត�វបានបំេពញ”
េហើយពួកេគេនែតមនិអាចេមើលវាបាន។
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53 េតើជាេសាកនាដកម្មយ៉ាងណាហ្ន៎  ប៉ុែន្តវាបានេកើតេឡើង។  វាបានេកើតេឡើង
ជាេ្រចើនដង។  េតើវាអាចេកើតេឡើងយ៉ាងដូចេម្តច?  ជាការពិត  ដូចែដលវាបានេធ្វើ
េនក្នុងេពលេផ្សងេទៀត  េដាយេជឿេលើការបក្រសាយរបស់មនុស្សអំពី្រពះបន្ទូល។
េនាះេហើយជាអ្វីបណា្ត លឱ្យវាេកើតមាន។ អ្នកេជឿទាងំេនាះេនក្នុងសមយ័  ែដលេគ
េហថាអ្នកេជឿ កំពុងទទួលយកការបក្រសាយនូវអ្វីែដលបូជាចារ្យបាននិយាយអំពី
បទគម្ពរី។  ដូេច្នះ្រពះេយសូ៊វមនិែមនជាកម្មសិទ្ធិរបស់្រក�មណាមយួឬសង្គមរបស់
ពួកេគេឡើយ ្រទង្់រត�វបានេគបេណ្ត ញេចញពី្រក�មរបស់ពួកេគ។

54 េហើយ  ដូេច្នះ  ពួកេគមនិអាចកំណតអ់ត្តសញញ ណ្រទងជ់ាមយួពួកេគបានេទ
ពីេ្រពាះ្រទងខុ់សពីេគ។ បុគ្គលរបស់្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទមានលក្ខណៈពិេសសណាស់
េដើម្បកំុីឱ្យនរណាមា្ន កខ់កខានក្នុងការេឃើញេនាះគឺជា្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះ  ពីេ្រពាះ
្រទងគឺ់ជាអត្តសញញ ណដល៏្អឥតេខា្ច ះៃនបទគម្ពរីេនាះបានសរេសរអំពី្រទង។់

55 េនាះគឺជារេបៀបែដល្រគីសា្ទ នាមា្ន ក់ៗ ្រត�វបានេគសា្គ ល់  េនេពលែដលជីវតិ
របស់គាតក់ំណតអ់ត្តសញញ ណអ្វីែដល្រគីសា្ទ ន្រត�វេធ្វើ។

56 រេបៀបែដល្រទងអ់ាចឈរេនទីេនាះេហើយនិយាយថា  “ៃថ្ងេនះ  បទគម្ពរីេនះ
្រត�វបានបំេពញេនចំេពាះែភ្នកអ្នក!”  ពូែកប៉ុណា្ណ   ចបស់លាស់ប៉ុណា្ណ   ប៉ុែន្តមនុស្ស
ទាងំេនាះយល់្រចឡំ។ េហតុអ្វី? គឺេដាយសារែតពួកេគបានយក ការបក្រសាយអំពី
លំដាបរ់បស់បូជាចារ្យែដលពួកេគកំពុងសា្ត ប។់

57 េហើយ្របវត្តិសា�ស្តែតងែតេកើតេឡើងដែដលៗ។  េហើយ្រពះគម្ពរីមាន
សមាសធាតុផ្សមំាននយ័ចំេពាះវា និងការេបើកសែម្ដងរមួ។

58 ឧទាហរណ៍  ដូចជាអ្វីែដលបានែចងេនក្នុង្រពះគម្ពរី  ថា  “េចញពីេអហ្សុបី
ខ្ញុ ំេហកូន្រប�សខ្ញុ ំ”  សំេដេលើ្រពះេយសូ៊វ។  រតរ់មឹេនេលើេនាះ  េហើយអ្នកែស្វងរក
សំេដេទយ៉ាកុប បទគម្ពរីដូចគា្ន ។  ្រពះេយសូ៊វគឺជាកូន្រប�សធំជាងេគរបស់្រទង។់
យ៉ាកុបគឺជាកូន្រប�សរបស់្រទងែ់ដល្រទងប់ានេហេចញពីេអហ្សុបី  ែដលស្កូហ្វីល
េសចក្តីេយាងនិងេសចក្តីេយាងេផ្សងេទៀតផ្តល់ឱ្យវា  ពីេ្រពាះេនាះគឺជាបទគម្ពរីវា្រត�វ
បានេគសំេដេទេលើ។  ដូេច្នះវាមានចេម្លើយ—ពីរដង  វាមានចេម្លើយចំេពាះការេហ
របស់យ៉ាកុប េហើយការេហរបស់្រពះេយសូ៊វ។
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59 េហើយៃថ្ងេនះកដូ៏ចគា្ន ែដរ!  គឺេដាយសារែតេយើងមានភាព្រចបូក្រចបល់ដូច
េយើងមាន េហើយមនុស្សបរាជយ័ក្នុងការេមើលេសចក្តីពិតរបស់្រពះ គឺេដាយសារែត
មានមនុស្សេ្រចើនេពកេធ្វើការបក្រសាយ្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ។  ្រពះមនិ្រត�វការ
នរណាមា្ន កប់ក្រសាយ្រពះបន្ទូលរបស់្រទងេ់ទ។  ្រទងគឺ់ជាអ្នកបក្រសាយផា្ទ ល់
របស់្រទង។់
60 ្រពះជាមា្ច ស់  បានមានបន្ទូលពីដំបូងថា  “សូមឱ្យមានពន្លឺ”  េហើយមានពន្លឺ។
េនាះមនិ្រត�វការការបក្រសាយេទ។
61 ្រទងនិ់យាយថា  “�ស្តី្រពហ្មចារនឹីងមានៃផ្ទេពាះ”  េហើយនាងមានែមន។  េនាះ
មនិ្រត�វការការបក្រសាយណាមយួេទ។
62 េនេពលែដល…ការបក្រសាយ្រពះបន្ទូលរបស់្រពះជាមា្ច ស់គឺជាេពលែដល
្រទងេ់បើកសែម្ដងេហើយបញ្ជ កថ់ាវាពិតជាដូេច្នះែមន។  េនាះគឺជាការបក្រសាយ
របស់្រទង ់ េដាយេធ្វើឱ្យវាកា្ល យជាការពិត។  េនាះេហើយជាកែន្លងែដលការ
បក្រសាយរបស់្រពះ គឺេនេពលែដល្រទងេ់ធ្វើឱ្យ្រពះបន្ទូលរបស់្រទងស់េ្រមច។ ្រទង់
កំពុងបក្រសាយវាដល់អ្នក។
63 ដូចជា្របសិនេបើមនិែដលមានពន្លឺ  េហើយ្រទងម់ានបន្ទូលថា  “សូមឱ្យមាន
ពន្លឺ” េហើយមាន ែដលមនិ្រត�វការនរណាមា្ន កេ់ដើម្បបីក្រសាយ។
64 ប៉ុែន្តេយើងបេង្កើត្របពន័្ធែដលមនុស្សបេង្កើតបញ្ចូ លេទក្នុងវា  េហើយ  េនេពល
អ្នកេធ្វើ អ្នក—អ្នកបានចាកេចញពីជួរ។ វាែតងែតជាវធីិេនាះ។
65 ប៉ុែន្តខ្ញុ ំេនែតគិតថាវាគួរឱ្យភា្ញ កេ់ផ្អើលប៉ុណា្ណ ។  សូមគិតពី  ្រពះេមស្សុ!ី
េហតុអ្វីបានជាពួកេគបរាជយ័ក្នុងការេឃើញ្រទង?់  ពីេ្រពាះ  េមដឹកនារំបស់ពួកេគ
ែដលគួរែតបានសា្គ ល់្រទង ់ ែដលគួរែតមានបទពិេសាធនេ៍នក្នុង្រពះគម្ពរី  ែដល
គួរែតមានការយល់ដឹងអំពីបទគម្ពរី  េមើលងាយបុរសមា្ន កេ់នះេហើយនិយាយថា
“្រទងជ់ាកូនមនិ្រសបចបប ់តាងំពី—ចាបេ់ផ្តើមដំបូង។ េយើងមនិេជឿេរឿងេនះេទ។”
66 ប៉ុនា្ម នឆា្ន េំ្រកាយមក  េយើងមនិេជឿេទ។  េយើងនឹងសា្ល បក់្នុងេគាលបំណង
និយាយថា្រទងជ់ាបុ្រតែដលេកើតពី�ស្តី្រពហ្មចារ។ី
67 េហើយវានឹងេកើតេឡើងេនៃថ្ងណាមយួ  េនាះគឺជាអ្វីែដលេយើងេឃើញ
្រពះេយហូវ៉ាកំពុងេធ្វើេនៃថ្ងេនះ  បុរសេនជំនានេ់្រកាយ  ្របសិនេបើមាន  នឹង
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សា្ល បេ់ដើម្បេីរឿងែដលេយើងកំពុងនិយាយេនៃថ្ងេនះ។  អ្នកនឹង្រត�វេធ្វើវាេនេពល
សញញ សមា្គ ល់ពីសត្វសាហាវមក េហើយអ្នកមនិ្រត�វបានអនុញញ តឱ្យផ�យដំណឹង
ល្អេឡើយតាមផ្លូវេនះេឡើយ។  េនេពលែដលការរបួរមួដអ៏សា្ច រ្យៃន្រក�មជំនុំមក
ជាមយួគា្ន  ែដលមានេនក្នុងលំដាបឥ់ឡូវេនះស្រមាប្់រក�មជំនុំពិភពេលាក អ្នកនឹង
្រត�វេបាះ្រតាទីបនា្ទ ល់របស់អ្នក ជាមយួនឹងជីវតិផា្ទ ល់ខ្លួនរបស់អ្នក េដើម្បេីរឿងេនះ។
68 អ្នក្រត�វែតេជឿវាឥឡូវេនះ។  ្របសិនេបើបូជាចារ្យទាងំេនាះអាចេ្រកាកេឡើង
េថា្ក លេទាស្រទង ់នឹងមនិេថា្ក លេទាស្រទងេ់ទ។ “ប៉ុែន្ត” អ្នកនិយាយថា “្របសិនេបើ
ខ្ញុ ំបានេនទីេនាះខ្ញុ ំនឹងេធ្វើដូេច្នះនិងដូេច្នះ។”  ែមនេហើយ  េនាះមនិែមនជាសមយ័
របស់អ្នកេទ។ ប៉ុែន្ត េនះគឺជាសមយ័របស់អ្នក េហើយេនះគឺជាេពលេវលា។

អ្នកនិយាយថា “អញ្ច ឹង ្របសិនេបើ្រទងេ់នទីេនះ!”
69 ្រពះគម្ពរីបានែចងថា  “្រទងគឺ់េនែតដែដលកាលពីម្សលិមញិ  ៃថ្ងេនះ  និងជា
េរៀងរហូត” ដូចគា្ន  ដូេច្នះ្រទងេ់នទីេនះ។ ប៉ុែន្ត ្រទងេ់នទីេនះ។ េនេពលពិភពេលាក
មានអរយិធម ៌ កា្ល យជា  ធំជាង  និងការអបរ់ែំថមេទៀត  ្រទងេ់នទីេនះក្នុងទ្រមង់
វញិញ ណ  ែដលពួកេគមនិអាចសមា្ល បឬ់ដាកឱ់្យសា្ល បប់ានេទ។  ្រទងប់ានសុគតម្តង
្រទងម់និអាចសុគតម្តងេទៀតបានេទ។  ្រទង្់រត�វបានបេង្កើតជាសាចឈ់ាមេដើម្បឱី្យ
្រត�វបានេគសមា្ល បេ់នក្នុងសាចឈ់ាម  ស្រមាបអ់ំេពើបាប។  ប៉ុែន្តេលើកេនះ្រទងម់និ
អាចសា្ល បប់ានេឡើយ វាគឺជា្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ។
70 ឥឡូវេនះ  េតើេធ្វើដូចេម្តចេដើម្បគិីតថាពួកេគមានេរឿង្របឆាងំពួកេគ!  មយួេទៀត
គឺថា្រទងនឹ់ងមនិចូលរមួក្នុងជួរណាមយួរបស់ពួកេគេឡើយ។ បនា្ទ បម់ក អ្នកេឃើញ
េទ  េនាះេនែតបានេធ្វើឱ្យ្រទងក់ា្ល យជាមនុស្សអា្រកក។់  ្រទងនឹ់ងមនិចូលរមួជាមយួ
—អង្គការរបស់ពួកេគេទ  នឹងមនិចូលរមួក្នុងបព្វជិតភាពរបស់ពួកេគេឡើយ  េហើយ
្រទងនឹ់ងមនិមានអ្វី្រត�វេធ្វើេឡើយជាមយួវា។  េហើយេ្រកពីអ្វីទាងំអស់េនាះ  ្រទងប់ាន
ពយយាមបំផា្ល ញអ្វីែដលពួកេគបានបេង្កើតេឡើង។
71 ្រទងចូ់លេទក្នុង្រពះវហិារ។ េយើងេហ្រទងថ់ាជាមនុស្សសុភាពរាបសា ្រទងគឺ់
សុភាពែមន ប៉ុែន្តជាេ្រចើនដងេយើងយល់្រចឡំថាភាពស្លូតបូតគឺជាអ្វី។
72 ្រទងគឺ់ជាមនុស្សែដលមានចិត្តេមតា្ត   ប៉ុែន្តេទាះយ៉ាងណាកេ៏ដាយេពលខ្លះ
េយើងបរាជយ័  េដើម្បយីល់ពីអ្វីែដលជាការអាណិតអាសូរ។  មនិែមនជាការ
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អាណិតអាសូររបស់មនុស្សេទ  ការអាណិតអាសូរ។  ប៉ុែន្ត ការអាណិតអាសូរ គឺ
“េធ្វើតាម្រពះហទយ័របស់្រពះ។”
73 ្រទងប់ានឆ្លងកាតអ់ាងទឹក—េបតៃសដា ែដលជាេខា្ល ងទា្វ រ។ បានដាកម់នុស្ស
េនទីេនាះ  ហ្វូងមនុស្សរបស់ពួកេគ។  ចំនួនមនិែមនជាចំនួនជាកល់ាកេ់ទ។  ប៉ុែន្ត
េនទីេនាះ  ដាកហ់្វូងមនុស្ស:  ខ្វិនខា្វ ក ់ ឈប ់ េ្រក�មស្វិត។  េហើយ្រទងម់ានការ
អាណិតអាសូរេលើ្របជាជនជានិច្ច។  េហើយ្រទងប់ានេទយកមនុស្សមា្ន កែ់ដលមនិ
ពិការ  ខា្វ ក ់ ខ្វិនមនិេ្រក�ម្រកំ  ្របែហលជាមានបញ្ហ ្រកេពញ្រប�សា្ត ត្របែហលជា
គាតម់ាន  ភាពទនេ់ខ�យខ្លះែដលពនយេពល។  គាតេ់កើតមាន៣៨ឆា្ន មំកេហើយ។
វានឹងមនិរខំានគាតេ់ទ  មនិអាចសមា្ល បគ់ាតប់ានេទ។  គាត្់រត�វបានេគដាកេ់នេលើ
ែ្រគែសងមយួ។ េហើយ្រទងម់ានបន្ទូលថា “េតើអ្នកនឹងេធ្វើឱ្យខ្ញុ ំជាសះេស្ប ើយេទ?”
74 េហើយបុរសេនាះនិយាយថា  “ខ្ញុ ំគា្ម នអ្នកណាដាកខ់្ញុ ំក្នុងទឹកេទ  ប៉ុែន្តេពលខ្ញុ ំ
កំពុងមក េហើយមាននរណាមា្ន កចុ់ះមក មុនខ្ញុ ំ។” េឃើញេទ គាតអ់ាចេដើរ គាតអ់ាច
េមើលេឃើញ គាតអ់ាចេដើរជំុវញិបាន ប៉ុែន្តគាត្់រគានែ់តេខ�យ។
75 ្រពះេយសូ៊វមាន្រពះបន្ទូលេទគាតថ់ា  “េ្រកាកេឡើង។ យកែ្រគរបស់អ្នកេហើយ
េទផ្ទះរបស់អ្នក។”  េហើយ្រពះេយសូ៊វ្រត�វបានេគសួរអំពីេរឿងេនាះ  េ្រពាះអ្នកចងចាំ
្រពះគម្ពរីបាននិយាយការេនះ។
76 គា្ម នអ្វីឆ្ងល់េទ!  ្របសិនេបើ្រទងនឹ់ងមក  េជហ្វឺសានវ់លិយបេ់នះេហើយេធ្វើទេង្វើ
ែបបេនាះ ពួកេគេនែតនិយាយអំពី្រទង។់
77 ប៉ុែន្ត  សូមចងចាថំា  ្រទងប់ានយាងមកេធ្វើអ្វីមយួ  គឺជាឆន្ទៈរបស់្រពះ។
ឥឡូវេនះ  ែដល្រត�វបានរកេឃើញេនក្នុង  យ៉ូហាន៥ៈ១៩  អ្នកនឹងទទួលបាន
ចេម្លើយ។  ្រទងម់ានបន្ទូលថា  “ពិត  ្របាកដណាស់  ខ្ញុ ំ្របាបអ់្នករាល់គា្ន ថា
្រពះរាជបុ្រតាមនិអាចេធ្វើអ្វីេដាយអង្គ្រទងប់ានេឡើយ  ប៉ុែន្តអ្វីែដល្រទងេ់ឃើញ
្រពះវរបិតាេធ្វើ ែដល្រពះរាជបុ្រតាកេ៏ធ្វើតាម។”
78 ឥឡូវេនះ  ពួកេគគួរែតដឹងថាេនាះគឺជាការេបើកសែម្ដងៃនទំនាយរបស់ម៉ូេស
“ដ្បតិ្រពះអមា្ច ស់ជា្រពះរបស់អ្នកនឹងេលើកេហារាដូចជាខ្ញុ ំ។”
79 េតើអ្នកមានកតស់មា្គ ល់េទ  េនេពលែដល្រទងប់ានេឃើញបុរសេនាះ ្រទងប់ាន
និយាយថា…្រពះេយសូ៊វបានដឹងេហើយថាគាតស់្ថិតក្នុងសា្ថ នភាពេនះអស់ជាេ្រចើន
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ឆា្ន ។ំ េឃើញេទ េធ្វើជាេហារា ្រទងប់ានេឃើញបុរសមា្ន កេ់នក្នុងសា្ថ នភាពេនាះ េហើយ
ចុះេទទីេនាះេហើយ្រគវៃីដ—្រគវតីាមផ្លូវរបស់គាតេ់នជំុវញិមនុស្សទាងំេនាះ  េដាយ
ឆ្លងកាតត់ាមហ្វូងមនុស្ស រហូតដល់្រទងប់ានរកេឃើញបុរសេនាះ។
80 បានឆ្លងកាតម់នុស្សខ្វិន ខា្វ កែ់ភ្នក និងេ្រក�ម្រកំ ស្វិត ែតមានមនុស្សេពញការ
អាណិតអាសូរ។ ប៉ុែន្តការអាណិតអាសូរ គឺ “េធ្វើតាម្រពះហទយ័របស់្រពះ។”
81 ឥឡូវេនះ  េយើងរកេឃើញ្រទង ់ ដូចជា្រទងនឹ់ងមនិចូលរមួជាមយួពួកេគេនាះ
េទ  មនិមានអ្វី្រត�វេធ្វើេនក្នុងជួររបស់ពួកេគេទ  បនា្ទ បម់ក្រទងគឺ់ជាមនុស្សែដល្រត�វ
េគេបាះបងេ់ចាល។ ្រទងនឹ់ងមនិមាន…
82 េ្រកពីេនាះ  ្រទងប់ានយាងចូលេទក្នុង្រពះវហិារបរសុិទ្ធៃថ្ងមយួ។  បុរសមា្ន ក់
បានចូលេទេនទីេនាះេហើយបានរកេឃើញ្រពះដំណាករ់បស់្រពះ្រចបូក្រចបល់
ដូចែដលវាមានៃថ្ងេនះ។  ពួកេគបាន  ទិញលក ់ ប្តូរ្របាក។់  េហើយ្រទងប់ានផា្ក ប់
តុ្របាក ់ បានយកែខ្សពួរេហើយវាយពួកេគ  េហើយវាយអ្នករកលុយេ្រក្រពះវហិារ។
េហើយេមើលេទពួកេគេដាយកំហឹង  េហើយនិយាយថា  “វា្រត�វបានែចងថា” ហាេល
លូយ៉ា “ផ្ទះរបស់្រពះបិតាខ្ញុ ំគឺជាផ្ទះៃនការអធិសា្ឋ ន េហើយអ្នកបានេធ្វើវាជារងូេចារ។
េហើយអ្នក  ជាមយួ្របៃពណីរបស់អ្នក  បានេធ្វើឱ្យបញញត្តិរបស់្រពះគា្ម ន្របសិទ្ធភាព
េទ។”
83 អូ  េតើមនុស្សមយួ្រក�មអាចេជឿេលើ្រទងប់ានេទ?  េទ បាទ។ ពួកេគ្រត�វបានេគ
លាកប់ាងំយ៉ាងខា្ល ងំេនក្នុងសង្គមនិងភាពកខ្វកៃ់នសមយ័េនាះ  រហូតដល់ពួកេគ
បានបង្កកសាសនារហូតដល់ពួកេគមនិអាចមានអារម្មណ៍ថា  រញ័ំរៃនអំណាចៃន
្រពះដម៏ានេចសា្ដ ។  កុំឆ្ងល់ថា�ស្តីតូចអាចបះ៉សេម្ល�កបំពាករ់បស់្រទងេ់ហើយអាច
ជាសះេស្ប ើយេដាយវា  និងទាហាន្រសវងឹមា្ន កអ់ាចេសា្ត ះទឹកមាតដ់ាកម់ុខ្រទង់
េហើយគា្ម នអារម្មណ៍ថាគា្ម នគុណធម!៌  អា្រស័យេលើរេបៀបែដលអ្នកខិតជិតវា។
អា្រស័យេលើអ្វីែដលអ្នកកំពុងរកេមើល។  េនេពលអ្នកេទ្រពះវហិារ  វាអា្រស័យេលើ
អ្វីែដលអ្នកកំពុងែស្វងរក។
84 ឥឡូវេនះេយើងេឃើញ្រទងឈ់រេនទីេនាះ។  គា្ម នការសង្សយ័េទប៉ុែន្តអ្វីែដល
្របជាជនបាន្រពមាន្រទងរ់ចួេហើយ  ្រពមាន…  បូជាចារ្យបាន្រពមាន្របជាជន
“ឥឡូវេនះ្រទងយ់ាងមកទីេនះេនៃថ្ងសប្បទ័បនា្ទ ប ់ េហើយ  េនេពលែដល្រទង់
យាងមក  សូមអ្នកកុំសា្ត ប្់រទង។់  ឥឡូវេនះ  អ្នកអាចេទអង្គុយទីេនះប៉ុែន្តមនិបាច់
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បង្់របាកេ់ទកំុយកចិត្តទុកដាកច់ំេពាះអ្វីែដល្រទងម់ានបន្ទូល  េ្រពាះ្រទងម់និែមនជា
របស់្រក�មេយើងេទ។  ្រទងជ់ាមនុស្សេ្រក្របពន័្ធ។  ្រទងគ់ា្ម នកាតមតិ្តភាពេទ។  ្រទង់
មនិមានសូម្បែីត្រកដាសអង្គការមយួជាមយួ្រទង។់  ្រទងម់និមានអ្វីទាល់ែតេសាះ
ដូចេនាះ។”

“្រទងគឺ់ជាអ្វី?”
85 “េក្មង្រប�សជំទាស់ខ្លះែដលេកើតេនទីេនះ  េកើតមកមនិ្រសបចបប ់ េដាយផ្ទះ
ជាងេឈើមា្ន ក ់ែដលមា្ត យមា្ន កម់ានៃផ្ទេពាះគាតម់ុនេពលពួកេគបានេរៀបការ េហើយ
ពួកេគពយយាមលាកប់ាងំេរឿងខ្លះ េរឿងអសា្ច រ្យខ្លះ។
86 “េយើងដឹងថា  េនេពលែដល្រពះេមស្សុយីាងមក  ្រទងនឹ់ងយាងចុះមក
្រចកៃនសា្ថ នសួគ ៌ េហើយេទរកសេម្ដចសង្ឃរបស់េយើងេហើយនិយាយថា  ‘ខ្ញុ ំ
េនទីេនះ  ៃកផាស។’”  ប៉ុែន្តេយើងដឹងថា្រទងម់និេធ្វើដូេច្នះេទ  ពីេ្រពាះមនិ្រត�វបាន
សរេសរេនក្នុង្រពះបន្ទូលតាមវធីិេនាះេទ។  វាគឺជា្របៃពណីែដលមនុស្សបេង្កើត
េឡើង បណា្ត លឱ្យពួកេគេជឿ។
87 ្រពះបន្ទូលបាននិយាយថា្រទងនឹ់ងយាងមកតាមវធីិែដល្រទងយ់ាងមក។
េហើយេនទីេនាះ្រទងឈ់រ អាន្រពះបន្ទូល េហើយនិយាយេទកានព់ួកេគថា “ៃថ្ងេនះ
បទគម្ពរីេនះបានសំេរចេនែភ្នករបស់អ្នកេហើយ។”  េហើយពួកេគេនែតមនិេឃើញ
្រទងឬ់ សា្គ ល់្រទង ់ដូចជាពួកេគបានេធ្វើេន្រគបស់មយ័េផ្សងេទៀត។
88 ណូេអអាចនិយាយដូចគា្ន   េនៃថ្ងែដលគាតចូ់លក្នុងទូកនិងទា្វ របិទ។  ម៉ូេស
អាចេលើកបង្អួចេនាះចូលកំពូលទូកធំ  េមើលេទ្រក�មជំនំុ…  ចងចាថំា  ្រពះបាន
បិទទា្វ រ។ េហើយ្រទងអ់ាចនិយាយថា “ៃថ្ងេនះ បទគម្ពរីេនះ  ្រត�វបានបំេពញេនមុខ
ែភ្នករបស់អ្នក”  ប៉ុែន្តវាយឺតេពលេហើយស្រមាបព់ួកេគ។  គាតប់ានអធិបបយមយួ
រយៃម្ភឆា្ន  ំ េដើម្បពីយយាមនាពំួកេគចូលេទក្នុងទូកេនាះែដលគាតប់ានសាងសង់
េដាយ្របាបព់ួកេគថា្រពះគម្ពរីបានែចងថា  “េនះគឺជា្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអមា្ច ស់ វា
នឹងមានេភ្ល�ង” ប៉ុែន្តពួកេគរងច់ាយូំរេពក។ ប៉ុែន្តណូេអអាចនិយាយេដាយ្រស�លថា
“ៃថ្ងេនះ ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះបានសំេរច។”
89 ម៉ូេស  េនៃថ្ងដែដលែដលសសរេភ្លើងចុះមកេលើភ្នសីុំណាយេហើយផ្តល់
សក្ខីភាពចំេពាះសក្ខីកម្មរបស់គាត ់ ម៉ូេសអាចនិយាយថា  “ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះបាន
សំេរច។”
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90 អ្នកដឹងេទ  ថាម៉ូេស  ្រត�វបានេគេហថាជាមនុស្សរបស់្រពះ  ជាេហារា។
េហើយខណៈេពលគាត្់រត�វបានេហ  ថាជាេហារា  គាត្់រត�វែតមានជំេនឿអសា្ច រ្យ
ជាបទពិេសាធន។៍  េដើម្បកីា្ល យជាេហារា  គាត្់រត�វជួប្រពះទល់មុខគា្ន េហើយ
និយាយជាមយួ្រទង។់  េហើយេរឿងមយួេទៀត  អ្វីែដលគាតនិ់យាយ្រត�វែតេកើតេឡើង
េបើមនិអញ្ច ឹងេទគា្ម ននរណាេជឿគាតេ់ទ។
91 ដូេច្នះគា្ម នមនុស្សណាមា្ន កម់ានសិទ្ធិេហខ្លួនឯងដូចេនះេទ  រហូតដល់្រទង់
និយាយទល់មុខគា្ន   េដើម្ប្ីរបឈមមុខនឹង្រពះេនខាងេ្រកាយវាលខ�ចេ់នកែន្លង
ណាមយួ  ែដល្រទងប់ានជួប  ្រពះជាមា្ច ស់ផា្ទ ល់។  េហើយអ្នកែដលមនិេជឿថាមាន
្រពះេនេលើពិភពេលាកមនិអាចពន្យល់ពី្រទងប់ានេទ  គាតេ់នទីេនាះ  គាតដឹ់ងថា
វាបានេកើតេឡើង។  ្រគីសា្ទ ន្រគបរ់បូគួរែតមានបទពិេសាធនេ៍នាះមុនេពលពួកេគ
និយាយអ្វីអំពីការេធ្វើជា្រគីសា្ទ ន។ បទពិេសាធនផ៍ា្ទ ល់ខ្លួនរបស់អ្នក!
92 ខ្ញុ ំបាននិយាយជាមយួក្មួយ្រប�សរបស់ខ្ញុ ំកាលពីមុន  េក្មង្រប�សកាតូលិកមា្ន ក់
បាននិយាយថា  “ពូប៊លី  ខ្ញុ ំបានរតពី់បេងា្គ ល  េទ្របកាសេដើរ្រគបទី់កែន្លង  េដាយ
ពយយាមរកេឃើញអ្វីមយួ។”  ពីមយួយបេ់ទមយួយប ់ មុនេពលកិច្ច្របជំុេនះបាន
ចាបេ់ផ្តើម  គាតប់ានយំ។  េហើយេនេពលយប ់ គាតក់ំពុងសុបិនចងម់កេនក្នុង
រតេ់ឡើងេទអាសន ែដលជាកែន្លងអធិបបយនិងការសារភាពថាគាតខុ់ស។
93 ខ្ញុ ំបាននិយាយថា  “មលីវនី  មនិថាអ្នកពយយាមេទណាេទ  េតើមាន្រក�មជំនុំ
ប៉ុនា្ម នអ្នកចូលរមួ  េតើអ្នកនិយាយថា  ‘ជយ័េយាម៉ារ’ី  និយាយ  ឬមានពរប៉ុនា្ម ន
អ្នកបានទទួលពីមនុស្ស  អ្នក្រត�វែតេកើតជាថ្មីពី្រពះវញិញ ណៃន្រពះ។  វាគឺជាេរឿង
ែតមយួគតែ់ដលអាចបំេពញចិត្តមនុស្សបាន។”
94 េនាះេហើយ  ខ្ញុ ំដឹងថាពួកេគទទួលបានការជំនួស  េនៃថ្ងេនះ  ពីការេកើតជាថ្មី
្រគានែ់តចាបៃ់ដជាមយួ្រគ�អធិបបយេហើយដាកេ់ឈា្ម ះរបស់អ្នកេនេលើេសៀវេភ។
ប៉ុែន្ត  សំលាញ់េអើយ  េនាះគឺជា្រទឹស្តី។  វាមនិែមនជាការពិតៃន្រពះគម្ពរីេទ។
្របសិនេបើវាែមន  កិច្ចការរបស់ពួកសាវក  េនក្នុងជំពូកទី២  នឹង្រត�វអានដូចេនះ
“េនេពលែដលៃថ្ងបុណ្យទី៥០  បានមកដល់យ៉ាងេពញេលញ  ្រគ�គងា្វ លបាន
េដើរេចញេទចាបៃ់ដជាមយួ្របជាជន។”
95 ប៉ុែន្តបាននិយាយថា  “េនេពលែដលៃថ្ងបុណ្យទី៥០  បានមកដល់”  េនឯ
ពិធីសេមា្ព ធ្រក�មជំនុំ  “មានសេម្លងពីេលើេមឃដូចជាខ្យល់ព្យះុដខ៏ា្ល ងំមយួ  បាន
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បកេ់បាកេពញផ្ទះែដលពួកេគេនអង្គុយ។”  េនាះេហើយជារេបៀបែដល្រពះវញិញ ណ
បរសុិទ្ធយាងមកជាេលើកដំបូង។  េនាះេហើយជារេបៀបែដលវាមក្រគបេ់ពល
ចាបត់ាងំពីេពលេនាះមក។  ្រទងគឺ់ជា្រពះ  េហើយមនិផា្ល ស់ប្តូរេទ។  ឥឡូវេនះ  វា
មនុស្សជំពបដ់ួល។

ពួកេគនិយាយថា “េនាះគឺស្រមាបៃ់ថ្ងមយួេទៀត។”

96 ្រទងេ់នដែដលកាលពីម្សលិមញិ  ៃថ្ងេនះ  និងជាេរៀងរហូត។  រាល់េពលែដល
្រក�មជំនុំែតងែតទទួល្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ  វាែតងែតមកដូចជា្រទងប់ានេធ្វើជា
េលើកដំបូង  េ្រកាមេវជ្ជបញ្ជ ដូចគា្ន   កិច្ចការ  ២:៣៨  មនិផា្ល ស់ប្តូរ  នឹងមនិផា្ល ស់ប្តូរ
េឡើយ។

97 ដូចជាេវជ្ជបញ្ជ របស់េវជ្ជបណ្ឌិ តស្រមាបជំ់ងឺ។  ្រទងនឹ់ងសរេសរអក្សរេវជ្ជបញ្ជ
ស្រមាបជំ់ងឺ  េវជ្ជបណ្ឌិ តេធ្វើ។  េហើយយកវាេទឯអ្នកលកថ់ា្ន ខំ្លះ  េហើយគាតដ់ាកថ់ា្ន ំ
ពុលេ្រចើនេពកេនក្នុងវា  វាេខ�យណាស់វាមនិអាចជាេទ  ្របសិនេបើ្រទងដ់ាកជ់ាតិ
ពុលេ្រចើនេពក វានឹងសមា្ល បអ់្នក។ វា្រត�វែតសរេសរតាមេវជ្ជបណ្ឌិ ត។

98 េហើយេវជ្ជបញ្ជ របស់េវជ្ជបណ្ឌិ តអំពីរេបៀបទទួល្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ  ្រត�វ
បានផ្តល់ឱ្យេយើងេដាយេវជ្ជបណ្ឌិ តសីុម៉ូនេព្រត�ស  េនៃថ្ងបុណ្យទី៥០។  “ខ្ញុ ំនឹង
ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវេវជ្ជបញ្ជ ។  ចូរែ្របចិត្តចុះ  ក្នុងអ្នករាល់គា្ន   េហើយទទួលបុណ្យ
្រជមុជទឹកេនក្នុង្រពះនាម្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទ  ស្រមាបក់ាររេំដាះបាប  អ្នកនឹងទទួល
អំេណាយទានៃន្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ។  ស្រមាបេ់វជ្ជបញ្ជ គឺស្រមាបព់ួកេគ  េនាះ
គឺេនឆា្ង យ  េហើយសូម្បែីតមនុស្សជាេ្រចើនែដល្រពះអមា្ច ស់ជា្រពះរបស់េយើងនឹង
េហ។” េវជ្ជបញ្ជ អស់កល្បជានិច្ច!

99 ម៉ូេសមានបទពិេសាធនេ៍នះ។  គាតប់ានចូលេទក្នុង្របេទសេហើយគាត់
ចាបេ់ផ្តើម្របាប្់របជាជនថា  “ខ្ញុ ំបានជួបបេងា្គ លេភ្លើង។  វាស្ថិតេនក្នុងគេមា្ព តៃ្រព
េឆះ។  េហើយ្រទងប់ាន្របាបខ់្ញុ ំឱ្យ្របាបអ់្នកថា  ‘អញគឺជា្រពះ។ ចុះេទ  អញនឹង
េនជាមយួអ្នក។  ចូរយកដំបងេនក្នុងៃដរបស់អ្នកេហើយកានវ់ាេឡើងេទេអសីុប
អ្វីកេ៏ដាយែដលអ្នកសូម វានឹង្រត�វបានសេ្រមច។’”

ែមនេហើយ ្របែហលជាបូជាចារ្យខ្លះនិយាយថា “មនិសមេហតុផលេទ!”
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100 ប៉ុែន្តេនេពលែដលពួកេគបានេឃើញការពិត ៃនេរឿងេនះ ពួកេគមនិអាចកានវ់ា
េទៀតេទ។ ពួកេគដឹងថា្រទង្់រត�វបានបញ្ជូ នពី្រពះ។
101 បនា្ទ បម់ក  ្របសិនេបើម៉ូេសនិយាយថាគាតប់ានេឃើញការេនាះ  េហើយផ្តល់
ទីបនា្ទ ល់ថាវាជាការពិត  បនា្ទ បម់ក្រពះជាមា្ច ស់មានកាតព្វកិច្ច  ្របសិនេបើេនាះ
គឺជាេសចក្តីពិត  េដើម្បកីំណតអ់ត្តសញញ ណនិងបញ្ជ កក់ារពិតពាក្យរបស់មនុស្ស
េសចក្តីពិត។ វាជាការពិត។
102 ្របសិនេបើ្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទឈរេនទីេនាះេហើយអាន  េនៃថ្ងេនាះ  “ៃថ្ងេនះបទ
គម្ពរីេនះ ្រត�វបានបំេពញេនចំេពាះមុខអ្នក” ្រពះមានកាតព្វកិច្ចេធ្វើឱ្យ្រពះបន្ទូលេនាះ
បានសេ្រមច។
103 េយើងឈរេនទីេនះេនយបេ់នះេហើយនិយាយថា  “្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទគឺដូចគា្ន
ម្សលិមញិ  ៃថ្ងេនះ  និងជាេរៀងរហូត។”  ្រពះជាមា្ច ស់មានកាតព្វកិច្ចបញ្ជ កថ់ាជា
ដូេច្នះ ពីេ្រពាះវាជា្រពះបន្ទូលរបស់្រទង។់ ឥឡូវេនះ េតើវាេធ្វើអ្វី? វា្រត�វការជំេនឿ ក្នុង
ការេជឿវា។ យកេសចក្តីជំេនឿ េដាយេជឿ្រពះបន្ទូល្រទង ់ថាេនាះគឺជាេសចក្តីពិត។
104 ចូរកតស់មា្គ ល់នូវអ្វីែដលេកើតេឡើងេនេពលម៉ូេសនាេំក្មងៗេចញមក  និង
អស់អ្នកែដលេដើរតាមគាត។់  អ្នកែដលមនិេដើរតាមបានសា្ន កេ់ន  េអហ្សុបី។  ប៉ុែន្ត
អស់អ្នកែដលេធ្វើតាមម៉ូេស  េនេពលែដលពួកេគេចញមកពីសមុ្រទ្រកហមេហើយ
េចញចូលេទក្នុងទីរេហាសា្ថ ន  ្រពះបានយាងចុះមកេលើភ្ន ំ សីុណាយ។  បេងា្គ ល
េភ្លើងេនាះបានដុតភ្នទំាងំមូល េហើយសំេឡងមយួបាននិយាយេចញពីទីេនាះេហើយ
្រពះបាន្របទានបញញត្តិដប្់របការ។
105 ម៉ូេសអាចេដើរេទទីេនាះេនចំេពាះមុខ្របជាជន  េហើយនិយាយថា  “ៃថ្ងេនះ
បទគម្ពរីេនះែដលខ្ញុ ំបាន្របាបអ់្នក  ក្នុងនាមជាេហារារបស់្រទង ់ បានសេ្រមចេន
ៃថ្ងេនះ។ ខ្ញុ ំបាន្របាបអ់្នកថា្រពះបានជួបខ្ញុ ំ េហើយេនទីេនាះេនក្នុងគុេមា្ព តៃ្រពែដល
កំពុងេឆះ  បេងា្គ លេភ្លើង  េហើយ្រទងម់ានបន្ទូលថា  ‘ខ្ញុ ំនឹង…េនះនឹងជាទីសំគាល់។
អ្នកនឹងនាយំក្របជាជនរបស់ពួកេគ្រតលបម់កកែន្លងេនះេនទីេនះម្តងេទៀត។’
េហើយមាន្រពះ  េនក្នុងបេងា្គ លេភ្លើងដែដលខ្ញុ ំបាន្របាបអ់្នកថា  ្រទងប់ានចូលមក
ព្យរួេនខាងសា្ដ ំភ្ន។ំ  ៃថ្ងេនះទំនាយេនះ្រត�វបានបំេពញ។  េនទីេនះ្រទងនឹ់ងេបើក
សែម្ដងថាអ្វីែដលខ្ញុ ំបាននិយាយគឺជាការពិត។”
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106 ្រពះ្របទានឱ្យេយើងនូវបុរសជាេ្រចើនេទៀត  ែដលេសា្ម ះ្រតងនិ់ងេសា្ម ះ្រតង់
េហើយ្របាបក់ារពិត  ែដលថា្រពះដម៏ានមហិទ្ធិទ្ធិអាចបញ្ជ ក្់រពះបន្ទូលរបស់
្រទងថ់ាជាការពិត!  ្រទងេ់នែតដែដលកាលពីម្សលិមញិ  េហើយជាេរៀងរហូត។
េហតុអ្វីបានជា្រទងម់និេធ្វើវា? ្រទងប់ានសនយថានឹងេធ្វើវា។
107 យ៉ូេស្វ្របែហលជានិយាយដូចគា្ន   េនៃថ្ងែដលគាត្់រតឡបម់កពីកាេដស
—បារនាវញិ  ជាកែន្លងែដលពួកេគេធ្វើដំេណើ រឆា្ង យណាស់េនទីរេហាសា្ថ ន។
ពួកេគសង្សយ័ថាដីេនាះជា្របេភទដីែដល្រពះជាមា្ច ស់មានបន្ទូលនឹង្រត�វបាន។
ប៉ុែន្ត្រពះជាមា្ច ស់បាន្របាបព់ួកេគថាវាជាទឹកដីល្អ  វាហូរជាមយួទឹកេដាះេគានិង
ទឹកឃ្មុ ំ។  េហើយយ៉ូេស្វនិងកាែលបគឺជាមនុស្សែត  ២នាកគ់តែ់ដលចងប់ាននិងេជឿ
វា ក្នុងចំេណាម១០នាកេ់ផ្សងេទៀតែដលេនសល់។ េនេពលពួកេគ្រតឡបម់កវញិ
ពួកេគ  មានភស្តុតាង  ពួកេគមានែផ្លទំពាងំបាយជូរមយួចេងា្ក មែដលបុរសខា្ល ងំពីរ
នាកេ់ទើបអាចែសងបាន។
108 យ៉ូេស្វនិងកាែលបអាចឈរេនទីេនាះេហើយនិយាយថា  “ៃថ្ងេនះបទគម្ពរី
េនះបានសំេរច។  េនះគឺជាភស្តុតាងែដលបញ្ជ កថ់ាវាជាដីល្អ។”  ្របាកដេហើយ។
េហតុអ្វី?  “មានភស្តុតាងថាវាជាដីល្អ។  េតើអ្នកេនឯណា  ធា្ល បជ់ួបេរឿងែបបេនះ
េនេអហ្សុបីេទ? មនិមានកែន្លងែបបេនះេទ។ ប៉ុែន្ត ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះបានសំេរច។”
109 ្រទងអ់ាចនិយាយេរឿងេនះដូចគា្ន  េនេពល្រទងទ់ាយ េហើយនិយាយថាជញ្ជ ំង
្រក�ងេយរខូីនឹងដួលរលំបនា្ទ បពី់ពួកេគបានេដើរជំុវញិ ្របាពំីរដង ្របាពីំរៃថ្ង ្របាពីំរដង
ក្នុងមយួៃថ្ង។ េហើយេនេពលពួកេគែហក្បនួេនជំុវញិេពលេវលាចុងេ្រកាយ ជញ្ជ ំង
បានធា្ល កចុ់ះ។ យ៉ូេស្វអាចេ្រកាកឈរេឡើងេហើយនិយាយថា  “ៃថ្ងេនះ  េមបញ្ជ ការ
ៃន្រពះអមា្ច ស់ែដលបាន្របាបខ់្ញុ ំប៉ុនា្ម នសបា្ត ហ៍មុន  ថាវានឹងេកើតេឡើងដូចេនះ
ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ  ្រត�វបានបំេពញ។”  េនទីេនាះបានដាកជ់ញ្ជ ំងរាបេស្មើេនេលើ
ដី។  “សូមអេញ្ជ ើញមកចុះ យកវា។  វាជាកម្មសិទ្ធិរបស់េយើង។  ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ
្រត�វបានបំេពញ។”
110 អសា្ច រ្យប៉ុណា្ណ  បុរសរបស់្រពះបានឈរេលើអ្វីែដល្រតឹម្រត�វ!
111 អុី្រសាែអល  េនឯទេន្លេនេពលែដលពួកេគកានក់ាបទឹ់កដីេនាះ  បាន
ឆ្លងកាត។់  េតើពួកេគនឹងេធ្វើវាេដាយរេបៀបណា?  វាជាែខេមសា។  ទឹកជំននក់ំពុង
មកធា្ល កចុ់ះេដាយសារែត្រពិលកំពុងរលាយ  េឡើងេនយូដា។  អូ  អ្វីែដលជាទូេទ
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វាហាកដូ់ចជា្រពះជាមា្ច ស់បានេធ្វើ  គឺេដើម្បនីារំា�ស្ដរបស់្រទងម់កទីេនាះ  ែខេមសា
េនេពលែដលទេន្លយរ័ដានម់ានខ្នងខ្ពស់ជាងអ្វីែដលធា្ល បម់ាន។ េពលខ្លះ…
112 ខ្ញុ ំ្របែហលជាអាចឈបេ់នទីេនះ  ្របសិនេបើខ្ញុ ំមានេពល  េដើម្បផី្តល់ឱ្យអ្នកនូវ
ពត័ម៌ានជំនួយបន្តិចបន្តួច។  េពលខ្លះអ្នក្របែហលជាកំពុងមានជំងឺមហារកីឬអ្នក
្របែហលជាអង្គុយជាមយួជំងឺមយួ អ្នកគិតថា “េហតុអ្វី ជាខ្ញុ ំ ែដលជា្រគីសា្ទ នមា្ន ក់
នឹងមានជំងឺហ្នឹង?  េហតុអ្វីបានជាខ្ញុ ំអង្គុយែបបេនះ  េបើខ្ញុ ំជា្រគឹសា្ទ ន?”  េពលខ្លះ
្រពះអនុញញ តឱ្យអ្វីៗែ្របេទជាងងឹតែដលអ្នកេមើលមនិេឃើញ  ជុំវញិ  ឬកែន្លងណា
េផ្សងេទៀត េហើយបនា្ទ បម់ក្រទងយ់ាងមកេហើយេធ្វើផ្លូវឆ្លងកាតវ់ាស្រមាបអ់្នក ែដល
អ្នកអាចនិយាយថា  “ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះកំពុង្រត�វបានបំេពញ  េហើយ  ្រទងស់នយ
ថានឹងេធ្វើ។”
113 ្រទងអ់នុញញ តឱ្យកូនេចេហេ្រពើេដើរចូលេទក្នុងគុកេភ្លើង។  ពួកេគនិយាយថា
“្រពះរបស់េយើងអាចរេំដាះេយើងពីេភ្លើងេនះេនក្នុងឡ។ ប៉ុែន្ត េទាះយ៉ាងណាកេ៏ដាយ
េយើងនឹងមនិ្រកាបថា្វ យបង្គំរបូអ្នកេឡើយ។”  េនេពលពួកេគេដើរេចញពីទីេនាះ  ក្លិន
េឈ្ង�មពីេភ្លើងេលើពួកេគ…គា្ម នសូម្បកី្លិនេឈ្ង�ម ជាជាង  េនេលើពួកេគ ពួកេគអាច
និយាយថា “ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។”
114 េនេពលដានីែយល៉មកពីរងូេតា គាតអ់ាចនិយាយបាននូវេរឿងដូចគា្ន ។
115 យ៉ូហានបាទីស្ទ  បនា្ទ បពី់ការបេ្រង�នែបបវហិារសាសនាអស់បនួរយឆា្ន ំ
គា្ម នអ្វីចែម្លកេទែដល្រក�មជំនំុរេញ៉រៃញ៉េនេពលេនាះ!  េពលគាតប់ានបងា្ហ ញខ្លួន
េនក្នុងទីរេហាសា្ថ ន ទេន្លយរ័ដាន ់គាតអ់ាចឈរ្រតង ់ េនេលើ្រចាងំ  ដូចែដលគាត់
បានេធ្វើ េហើយនិយាយថា “ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះេអសាយ៤០ ្រត�វបានបំេពញ។”
116 េតើខ្ញុ ំអាចឈបេ់នទីេនះេហើយ្របាបអ់្នកពីអ្វីែដលបូជាចារ្យចាស់េនាះបាន
្របាបខ់្ញុ ំ! បាននិយាយថា “កូន្រប�ស អ្នកមនិែដលបញ្ចបស់ារេនាះេទ។”

ខ្ញុ ំបាននិយាយថា “សូមរក�។”
គាតនិ់យាយថា  “អ្នកមាននយ័ថាពួកេពនទីកុស្ដមនិេឃើញេទ?”
ខ្ញុ ំបាននិយាយថា “េទ។”

117 គាតនិ់យាយថា  “ខ្ញុ ំេឃើញេហើយ។”  េហើយបូជាចារ្យកាតូលិកមា្ន កេ់នាះ  ផង
ែដរ! អ៊ូ—ហឺុ។ គាតប់ាននិយាយថា “េហតុអ្វីបានជាអ្នកមនិបន្ត?”
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ខ្ញុ ំបាននិយាយថា “សូមបន្ដ។”

គាតនិ់យាយថា “ថា្វ យសិរលី្អដល់្រពះ! ខ្ញុ ំេឃើញវា។”

118 េហើយេន្រគាេនាះ្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធបានសណ្ឋិ តេលើបង្រសីរបស់គាត់
េដាយអង្គុយេនទីេនាះក្នុងការ្របជំុ។  េហើយនាងេងើបេឡើង  និយាយភាសាេផ្សង
ែដលមនិសា្គ ល់  េហើយបានផ្តល់ការបក្រសាយអំពីអ្វីែដលបូជាចារ្យនិងខ្ញុ ំនិយាយ
អំពី  េនេលើេវទិកា។ ្រពះវហិារទាងំមូល កែន្លងទាងំមូល បានចូលេទក្នុងសំេឡង
េរាទិ៍មយួ។  បន្តចូលេទក្នុងអនុសញញ អូរ៉ាល់រ ៉បឺូតចុងេ្រកាយ  ឬមយួសបា្ត ហ៍មុន
បញ្ចប ់ េហើយគឺជាការពិភាក�ៃនអនុសញញ ។  រេបៀបបូជាចារ្យេនាះ…ការកំណត់
េ្រកាម្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ បានបងា្ហ ញឱ្យេឃើញតាមរយៈ�ស្តីមា្ន ក ់ជាបង្រសីរបស់
គាតខ់្ញុ ំេជឿថាហ្នឹង  វាគឺជាអ្វីែដលកំពុងេកើតេឡើងេនទីេនាះ  េនេលើេវទិកា  េហើយ
បានបងា្ហ ញពីេរឿងេនាះែដលេយើងកំពុងលាកប់ាងំ។

119 េម៉ាងែដលេយើងកំពុងរស់េន  ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។  ៃថ្ងេនះពន្លឺ
េពលលា្ង ចបានមកដល់ េហើយេយើងបរាជយ័ក្នុងការេមើលវា។ សូមកតស់មា្គ ល់។

120 យ៉ូហានបាននិយាយថា  “ៃថ្ងេនះខ្ញុ ំគឺជា  ‘សំេលងរបស់មនុស្សមា្ន កយ់ំេនទី
រេហាសា្ថ ន” ដូចពយការេីអសាយបាននិយាយថា ‘ចូរេរៀបចំផ្លូវថា្វ យ្រពះអមា្ច ស់។’”

121 ពួកេគមនិយល់េទ។  និយាយថា  “អូ  អ្នកគឺជា្រពះេយសូ៊វ…—អ្នកគឺជា
្រពះ្រគីស្ទ” ផ្ទុយេទវញិ។

122 គាតប់ាននិយាយថា  “ខ្ញុ ំមនិែមនជា្រពះ្រគីស្ទេទ។”  គាតប់ាននិយាយថា  “ខ្ញុ ំ
មនិសមនឹង្រសាយែខ្សរែស្បកេជើងរបស់្រទងផ់ង។  ប៉ុែន្ត”  គាតប់ាននិយាយថា
“្រទងក់ំពុងឈរក្នុងចំេណាមអ្នកេនកែន្លងណាមយួ”  ដ្បតិគាត្់របាកដថា្រទងនឹ់ង
េនទីេនាះ។  ្រទងនឹ់ងេនក្នុងៃថ្ងរបស់្រទង ់ េ្រពាះ្រពះ  បាន្របាបគ់ាតថ់ាគាតនឹ់ង
ែណនាំអំពី្រពះេមស្សុ។ី

123 ៃថ្ងមយួយុវជនមា្ន កប់ានេដើរឆ្លងកាតទី់េនាះ  េហើយគាតប់ានេឃើញដូចជា
ពន្លឺេនេលើកបលរបស់្រទង ់ គឺជាទីសមា្គ ល់មយួ។  េហើយគាតប់ានែ្រសកថា
“េមើលចុះ! កូនេចៀមៃន្រពះ! ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញេនចំេពាះមុខអ្នក។”
្របាកដេហើយ។
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124 េនៃថ្ងបុណ្យទី៥០  រេបៀបែដលេព្រត�សេ្រកាកឈរេឡើងេហើយដក្រសងសំ់ដី
ក្នុងបទគម្ពរី  យ៉ូែអល  ២:៣៨។  េនេពលែដលពួកេគទាងំអស់គា្ន េសើច  មនុស្ស
ទាងំេនាះ។  ពួកេគមនិអាចនិយាយជាភាសារបស់ខ្លួន។  ពួកេគកំពុងត្អូញែត្អរ
អំពីអ្វីមយួេផ្សងេទៀត។  ្រពះគម្ពរីបាននិយាយថា  “អណា្ត តដំឡាន។់” ដំឡានគឺ់ជា
“ែបកគា្ន ” មនិនិយាយអ្វីេទ ្រគានែ់ត និយាយេលងេសើច។ ជំុវញិដូចជា្រក�មមនុស្ស
្រសវងឹ!
125 ពួកេគទាងំអស់គា្ន និយាយថា  “ែមនេហើយ  មនុស្សទាងំេនះ្រសវងឹេហើយ។
េមើលពួកេគចុះ េមើលរេបៀបែដលពួកេគសែម្តង រេបៀបែដលពួកេគជា�ស្តីនិងបុរស។
ពួកេគមានភាពមនិ្រប្រកតី” បាននិយាយថាជា្រក�មសាសនាេនៃថ្ងេនាះ។
126 េព្រត�សបានេ្រកាកឈរេឡើងេនចំកណា្ត លពួកេគ  េហើយនិយាយថា
“អ្នក្រគបគ់ា្ន និងបងប្អូនេអើយ!  អ្នកែដលរស់េន្រក�ងេយរសូាឡិម  និងអ្នកែដល
រស់េនក្នុង្រស�កយូដា  សូមេអាយេគបានដឹងចំេពាះអ្នកទាងំេនះថាមនិ្រសវងឹ
ដូចែដលអ្នកសា្ម នេទ  េ្រពាះវាជាេម៉ាងបីៃនៃថ្ងេនះប៉ុេណា្ណ ះ។  ប៉ុែន្តេនះគឺជាអ្វីែដល
ពយការយី៉ូែអលនិយាយ  ‘វា’នឹងេកើតេឡើងេនៃថ្ងចុងេ្រកាយ ខ្ញុ ំនឹងចាក្់រពះវញិញ ណ
របស់ខ្ញុ ំមកេលើមនុស្សទាងំអស់។’  ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។”  ពិត
ណាស់។
127 េលាកលូេធើគឺមក្រត�វេពល។  េវសលីបានមក្រត�វេពល។  េពនទីកុស្ដគឺមក
្រត�វេពល។ គា្ម នអ្វីេនេ្រកបញ្ជ េទ។
128 ឥឡូវេនះខ្ញុ ំសំុឱ្យអ្នកពិចារណាអំពីអាយុនិងេពលេវលាែដលេយើងរស់េន
ឥឡូវេនះ  ជាមយួ្រពះបន្ទូលសនយស្រមាបៃ់ថ្ងេនះ។  ្របសិនេបើ្រតលបេ់ទ
យុគសមយ័េផ្សងេទៀត  បុរសអាចនិយាយថា  “ៃថ្ងេនះ  បទគម្ពរីេនះ”  “ៃថ្ងេនះបទ
គម្ពរីេនះ”  ចុះយ៉ាងណាចំេពាះ្រពះគម្ពរីស្រមាបៃ់ថ្ងេនះ? អ្វីែដលបានសនយស្រមាប់
ៃថ្ងេនះ?  េតើេយើងឈរេនឯណា?  េតើេយើងរស់េនេម៉ាងប៉ុនា្ម ន  េនេពលែដល
នាឡិកាកំពុងវាយលុក  នាឡិកាវទិយសា�ស្ត  បីនាទីមុនពាកក់ណា្ត លអ្រធា្រត?
ពិភពេលាកមានបញ្ហ េហើយ។  ្រពះវហិារ  ស្ថិតេនេលើែ្រគៃនអំេពើពុករលួយ។
គា្ម ននរណាដឹងថាពួកេគកំពុងឈរេនទីណាេទ។  េតើេម៉ាងប៉ុនា្ម នៃនៃថ្ងេនះ?  ចុះ
្រពះគម្ពរីស្រមាបៃ់ថ្ងេនះវញិ? សា្ថ នភាពៃន្រក�មជំនំុ ឬ លក្ខខណ្ឌ ៃន្រក�មជំនុំសព្វៃថ្ង
េនះ!
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129 េនក្នុងពិភពេលាក  នេយាបាយ  ្របពន័្ធពិភពេលាករបស់េយើង  គឺរលួយ
តាមែដលវាអាច។  ខ្ញុ ំមនិែមនជាអ្នកនេយាបាយេទ។  ខ្ញុ ំជា្រគីសា្ទ ន។  ប៉ុែន្តខ្ញុ ំមនិ
មានអ្វីនិយាយេទ អំពីនេយាបាយ ប៉ុែន្តខ្ញុ ំ្រគានែ់តចងនិ់យាយថាពួកេគស្អុយរលួយ
ទាងំសងខាង។
130 ខ្ញុ ំបានេបាះេឆា្ន តម្តង គឺស្រមាប្់រពះ្រគីស្ទ។ ខ្ញុ ំ្រត�វឈ្នះ។ អារក្សបានេបាះេឆា្ន ត
្របឆាងំខ្ញុ ំ  េហើយ្រពះ្រគីស្ទបានេបាះេឆា្ន តឱ្យខ្ញុ ំ  អា្រស័យេលើវធីិែដលខ្ញុ ំេបាះេឆា្ន ត
របស់ខ្ញុ ំ។  ខ្ញុ ំរកីរាយែដលខ្ញុ ំដាកវ់ាេលើ្រទង ់ អនុញញ តឱ្យពិភពេលាកនិយាយអ្វីែដល
ពួកេគចងប់ាន។ ខ្ញុ ំេនែតេជឿថា្រទងគឺ់ដូចគា្ន កាលពីម្សលិមញិ  ៃថ្ងេនះ  និងជាេរៀង
រហូត។ ្រទងនឹ់ងបញ្ជ កវ់ា។ ្រទង្់របាកដជានឹងេធ្វើ។ ្របាកដណាស់។

ការេកើនេឡើងៃនឧ្រកិដ្ឋកម្ម ការរេំលាភបំពានេលើអនីតិជន!
131 សូម្រកេឡកេមើល្របេទសរបស់េយើង  ម្តងែដលជាផា្ក ៃនែផនដី
លទ្ធិ្របជាធិបេតយ្យដអ៏សា្ច រ្យរបស់េយើង្រត�វបានបេង្កើតេឡើង—េនទីេនាះេនក្នុង…
េនេសចក្តី្របកាសរបស់ឯករាជ្យ  េហើយការ្របកាសឯករាជ្យ្រត�វបានចុះហត្ថេលខា
េហើយេយើងមានលទ្ធិ្របជាធិបេតយ្យ និងបុព្វបុរសដអ៏សា្ច រ្យរបស់េយើង និងអ្វីែដល
ពួកេគបានេធ្វើ េយើងមាន្របជាជាតិដអ៏សា្ច រ្យមយួ។
132 ប៉ុែន្តឥឡូវេនះនាងកំពុងែតរលួយ  េហើយដួលរលំ  និងញ័រ  និងចាកឆា្ង យ។
េហើយពយយាមយកពន្ធមនុស្ស  េដើម្បទីទួលបាន្របាកេ់ដើម្បបីញ្ជូ នេទឆា្ង យ
េដើម្បទិីញមតិ្តភាពជាមយួស្រត�វរបស់ពួកេគ  ពួកេគេបាះវាមកេយើងវញិនិង
មុខ។  ស�ងា្គ មេលាកមយួ  ស�ងា្គ មេលាកេលើកទី២  និងេនែតបន្តេឆា្ព ះេទរក
ស�ងា្គ មេលាកេលើកទី៣  មយួេទៀត។  ្របាកដណាស់។  នេយាបាយរលួយ
ខូចពុករលួយដល់បាត។  ្រគានែ់តដូចអ្វីែដលម៉ាថាយ  ២៤  បាននិយាយថាវា
អញ្ច ឹង  “្របជាជាតិនឹង្របឆាងំ្របជាជាតិមយួនគរមយួ្របឆាងំនឹងនគរមយួ។”  េរឿង
ទាងំអស់េនះនឹងេកើតេឡើង។ សូមពិចារណាេរឿងេនះឥឡូវេនះ។ ្រត�វេហើយ។
133 សូមកតស់មា្គ ល់មយួេទៀត  ការេកើនេឡើងៃនការ្រសាវ្រជាវវទិយសា�ស្ត។
ឥឡូវេនះ  េពលមយួ  ្រគានែ់ត…ជីតាខ្ញុ ំេទជួបជីដូនខ្ញុ ំ  េនក្នុងរេទះេគា។ ឥឡូវេនះ
វាជាយន្ដេហាះ  ឬសូម្បែីតេគាចរេនេលើអាកាស  េទកានទ់ីអវកាស។  អសា្ច រ្យ
ណាស់…េតើអ្នកណានិយាយយ៉ាងេនះ?  ដានីែយល៉  ១២:៤  បាននិយាយ
ថា  “ចំេណះដឹងនឹងេកើនេឡើងេនៃថ្ងចុងេ្រកាយ។”  េយើងេឃើញេម៉ាងែដលេយើង
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រស់េន។  សូមកតស់មា្គ ល់ឥឡូវេនះ—លក្ខខណ្ឌ ៃនពិភពេលាក  សា្ថ នភាព
វទិយសា�ស្ត។
134 េហើយសូមកតស់មា្គ ល់ម្តងេទៀត  េនៃថ្ងេនះ  េនក្នុង្របពន័្ធអបរ់រំបស់េយើង។
ឥឡូវកំុពយយាមបដិេសធេរឿងេនះ។  ខ្ញុ ំទទួលបានកាែសតខ្លីៗ  ែដលបេ្រង�នពី
ការរមួេភទក្នុង្រក�មជំនំុរបស់េយើង-…ក្នុងសាលាេរៀនរបស់េយើង  ែដលមាននិស្សតិ
វយ័េក្មង្រត�វមានទំនាកទ់ំនងផ្លូវេភទជាមយួគា្ន េទវញិេទមក  េដើម្បេីមើលថាេតើ
ពួកេគអាចរមួរស់ជាមយួគា្ន េនេលើពិភពេលាកបានេទ។ បាទ។
135 ចុះយ៉ាងណាចំេពាះបព្វជិតភាពរបស់េយើង?  យបេ់នះខ្ញុ ំទទួលបានបំែណក
មយួពី្រកដាស។ េនទី្រក�ងឡូសេអនជឺេឡស រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ជាកែន្លងែដល្រក�ម
បព្វជិតមយួ្រក�ម  បាទីស្ទ  និងេ្របសប៊េីធើេរៀន  ែដលជាអ្នកដឹកនា ំ បាននា្ំរក�ម
មនុស្ស្រសឡាញ់េភទដូចគា្ន  ចូលមកេហើយអនុវត្តការ្រសឡាញ់េភទដូចគា្ន  េដាយ
និយាយថាពួកេគពយយាមយកឈ្នះ្រពលឹងេគថា្វ យ្រពះ។  េនេពល  េនាះគឺជា
បណា្ត សាមយួៃនសមយ័សូដុម! និងចបបែ់ថមទាងំចាបខ់្លួនពួកេគេទៀតផង។
136 ឥឡូវេនះេតើេយើងេនឯណា?  ្របពន័្ធទាងំមូលរបស់េយើងបានរលួយេចញពី
េ្រកាមេយើង។  ខ្ញុ ំបានេឃើញការេកើនេឡើងៃនអ្នក្រសឡាញ់េភទដូចគា្ន េនទូទាងំ
សហរដ្ឋអាេមរកិបានេកើនេឡើងៃម្ភឬសាមសិបភាគរយេធៀបនឹងឆា្ន មំុន។  គិតអំពីវា
បុរសរស់េនជាមយួបុរស ដូចអ្វីែដលពួកេគបានេធ្វើេនសូដុម។
137 ការេកើនេឡើងៃនឧ្រកិដ្ឋកម្ម  ការរេំលាភបំពានេលើអនីតិជន!  េតើេយើងរស់េន
េម៉ាងប៉ុនា្ម ន? ៃថ្ងេនះពាក្យទំនាយេនះ្រត�វបានបំេពញ។
138 ពិភពសាសនា  ្រក�មជំនុំខ្លួនឯង  ្រក�មជំនុំ  ្រក�មជំនំុែដលេយើងេហេចញ  ថា
្រក�មជំនំុែដលេគេហថាជា្រគឹស្តសាសនាចុងេ្រកាយ  សមយ័្រក�មជំនុំេពនទីកុស្ដ
េតើវាេនឯណា? វាេនេឡឌីេសដូច្រពះគម្ពរីបាននិយាយ។
139 ៃថ្ងេនះពួកេគបានទមា្ល កប់ារ។  �ស្តីរបស់ពួកេគេស្ល�កពាកព់ាកក់ណា្ត លខ្លួន។
បុរសរបស់ពួកេគគឺជា…វាជាេរឿងដអ៏ា្រកក។់  ពួកេគខ្លះេរៀបការបីឬបនួដង  េន
េលើកា្ត រឌីកុន  និងអ្វីៗេផ្សងេទៀត។  ពួកេគបានចុះចាញ់  េហើយបាននាមំកនូវ
អំេពើពុករលួយ ពីេ្រពាះពួកេគបានកំណតេ់នក្នុង្រក�ម្របឹក�េហើយបានយក កែន្លង
ជាមយួេលាកិយ។
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140 េហើយ  េនៃថ្ងេនះ  ពួកេគទទួលបានអគារល្អ្របេសើរជាងមុន  ែដលពួកេគ
មនិធា្ល បម់ាន។  កែន្លងខ្លះ  មា្ន កក់្នុងចំេណាមពួកេគកំពុងសាងសងស់ាល្របជំុ
ហាសិបលានដុលា្ល រ  ហាសិបលានដុលា្ល រ។  េពនទីកុស្ដ!  វាធា្ល បធ់ា្ល កចុ់ះេន្រជ�ង
មា្ខ ង ៃម្ភ្របាឆំា្ន មំុន បានផ្តួលមយួ។ បាននិយាយថា “េយើង…”
141 ពីេ្រពាះ  ្រពះគម្ពរីបានែចងេនក្នុងវវិរណៈ  ៣  ថាអ្នកគឺជា  “អ្នកមាន’
បាននិយាយថា  ‘ខ្ញុ ំជាអ្នកមាន។  ខ្ញុ ំអង្គុយដូចជាមា្ច ស់ក្ស្រតី។  ខ្ញុ ំមនិ្រត�វការអ្វី
ទាងំអស់។’  េហើយដឹងថាអ្នកមនិែមនជាអ្នកេវទនា  អ្នក្រក  អា្រកាត  ពិការែភ្នក
និងមនិសា្គ ល់អ្វីេសាះ!”
142 ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញេនមុខែភ្នករបស់អ្នក។  អាែមន៉! អាែម៉
នមាននយ័ថា “ដូេច្នះ្រត�វេហើយ។” ខ្ញុ ំមនិថាអាែមន៉ែតខ្លួនខ្ញុ ំ ែតមាននយ័ថាខ្ញុ ំេជឿថា
វាជាការពិត។ ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។
143 វហិារេពនទីកុស្ដស្ថិតេនក្នុងសា្ថ នភាពេឡឌីេស។  អូ  ពួកេគេនែតេលាត
និងេលាត  េហើយបន្តេនេពលត�ន្តីកំពុងេលង។  េនេពលែដលត�ន្តីឈបវ់ាយ  ឬ
ត�ន្តីេបន  អ្នកខ្លះេលងេហើយេហវាជាសាសនា  េហើយេនេពលណាែដលបញ្ឈប់
េនាះភាពរងុេរឿងទាងំអស់នឹងរលាយបាត។់ បាទ។
144 ្របសិនេបើវាជាការសរេសើរតេម្កើង្រពះ  ពិត្របាកដេនាះមនិមានសំេឡងហួច
និង្រគប្់រគានេ់ទ—អំណាច្រគប្់រគានេ់នក្នុងពិភពេលាកេដើម្បបីញ្ឈបវ់ា។ េនេពល
ែដលវាពិតជាមកពី្រពះ  វាមនិ្រត�វការត�ន្តីេដើម្បវីាយដំេទ។  វា្រត�វការ្រពះវញិញ ណៃន
្រពះេដើម្បចុីះេនេលើវា។ េនាះេហើយជាអ្វីែដលវាេធ្វើ។
145 េហើយពួកេគបានេភ្លចវា  ពីេ្រពាះពួកេគបានចាតថ់ា្ន កអ់ំេណាយទានរបស់
្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ  “ភស្តុតាងដំបូងៃនការនិយាយភាសាដៃទ។”  េហើយខ្ញុ ំបានឮ
អារក្សនិងេមធ្មបនិ់យាយភាសាេផ្សង។
146 ្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធគឺជា្រពះបន្ទូលរបស់្រពះេនក្នុងអ្នក  ែដលកំណត់
អត្តសញញ ណេដាយខ្លួនវាផា្ទ ល់ទទួលយក្រពះបន្ទូលេនាះ។  េ្រកពីេនះ  វាមនិអាច
ជា្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធេឡើយ។  ្របសិនេបើវានិយាយថាវាជា្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ
េហើយបដិេសធពាក្យមយួៃន្រពះគម្ពរី  េនាះវាមនិអាចជា្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធេទ។
េនាះគឺជាភស្តុតាងថាេតើអ្នកេជឿឬមនិេជឿ។
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147 កតស់មា្គ ល់សញញ ដអ៏សា្ច រ្យមយួេទៀត។  ជនជាតិយូដាេន្រស�កកំេណើ ត
របស់ពួកេគ  ្របេទសរបស់ពួកេគ  លុយផា្ទ ល់ខ្លួន  សមាជិករបស់
អង្គការសហ្របជាជាតិ។ ពួកេគទទួលបានកងទព័ផា្ទ ល់ខ្លួន។ ពួកេគទទួលបានអ្វី
្រគបយ៉់ាង។  ពួកេគេន្រស�កកំេណើ តរបស់ពួកេគ  ែដល្រពះេយសូ៊វមានបន្ទូលថា
“ចូរេរៀនឧទាហរណ៍អំពីេដើមឧទុម្ពរ។” េនទីេនាះពួកេគមាន ្រតឡបម់កវញិេនក្នុង
្របេទសរបស់ពួកេគ។  េនៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ  េហើយជនជាតិយូដា
េន្រស�កកំេណើ តរបស់ពួកេគ។
148 ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ គឺជាយុគសមយ័េឡឌីេស
149 ៃថ្ងេនះបទគម្ពរី  ម៉ាថាយ  ២៤  ្រត�វបានបំេពញ។  ពិភពេលាកស្ថិតេនក្នុង
អំេពើពុករលួយ  េរឿងទាងំមូល  ្របេទស្របឆាងំនឹង្របេទស  ការរញ្ជួ យដីេនក្នុង
កែន្លង ខ្យល់គួចដធ៏ំចុះមក អ្រង�ន្របជាជាតិជាេដើម ដូេច្នះេ្រគាះមហន្តរាយធំៗ េន
្រគបទី់កែន្លង។ ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។
150 ឥឡូវេនះេយើងបានរកេឃើញសា្ថ នភាពៃនពិភពេលាក។  េយើងេឃើញកែន្លង
្រក�មជំនំុធម្មតា—ធម្មតា  អង្គការនិកាយេយើងេឃើញកែន្លងពួកេគេន។  េយើងេមើល
ថាេតើ្របជាជាតិេនឯណា។  េហើយេយើងេឃើញថាៃថ្ងេនះ  ការសនយទាងំេនះ្រត�វ
បានបំេពញ។
151 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន្តេនក្នុងៃថ្ងេនះនឹងមានកំពូលេស្តច ពូជអា្របាហា។ំ េនាះពិតជា
អ្វីែដលវានឹងកា្ល យជាកូន្រកមុរំបស់េស្តច  កូន្រប�សក្នុងេសចក្ដីសនយ។  ដូចែដលខ្ញុ ំ
បាននិយាយកាលពីយបម់ញិវានឹងមនិែមនជា្រគាបពូ់ជធម្មជាតិេទ  វានឹងកា្ល យជា
ពូជខាងវញិញ ណ។  ្រត�វែតមានកូន្រកមុខំាងវញិញ ណេលើកេឡើង  នឹងកា្ល យជាពូជ
រាជវង្សៃនជំេនឿរាជវង្សៃនកូន្រប�សរបស់អ្័របាហា។ំ នាងគឺមកដល់កែន្លងេកើតេហតុ
េនៃថ្ងចុងេ្រកាយ េហើយេពលេវលានិងទីកែន្លងការសនយែដលបានផ្តល់ឱ្យនាង។
152 េយាងតាមម៉ាឡាគី  ៤  ជាបទគម្ពរីមយួ  មានសារមយួែដលនឹងេលើកេឡើង
នឹងេធ្វើឱ្យេបះដូង្របជាជនវលិ្រតឡបេ់ទរកឪពុករបស់សាវកវញិជាថ្មីម្តងេទៀត។
មានការេលើកេឡើងមយួេនេលើឆាក  េនក្នុងអំណាចរបស់េអលីយ៉ា  ែដលនឹង
េ្រកាកេឡើងេនកែន្លងេកើតេហតុ បុរសវាលរេហាសា្ថ នែដលនឹងេចញមក េហើយនឹង
មានសារែដលនឹងរត្់រតងេ់ទរក្រពះបន្ទូលម្តងេទៀត។  េនាះគឺសមយ័ែដលេយើង
កំពុងរស់េន។



28 ្រពះបន្ទូលជាសេម្លង

153 បនា្ទ បម់ក  សូមពិចារណាឥឡូវេនះ  ខ្ញុ ំសួរអ្នកេនេម៉ាងេនះ  អ្នកគឺជាមនុស្ស
េនទីេនះេនេជហ្វឺសុនវលី។  េនឆា្ន ១ំ៩៣៣  ពន្លឺដអ៏សា្ច រ្យែដលធា្ល កពី់េលើេនេលើ
ទេន្ល  េនៃថ្ងេនាះេនេពលែដលខ្ញុ ំ្រជមុជទឹកឱ្យមនុស្ស្របារំយនាកេ់នក្នុង្រពះនាម
របស់្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទ  ដូចជាេក្មង្រប�សអាយុៃម្ភឆា្ន ។ំ  េតើវាបាននិយាយអ្វី  េជហ្វឺសុ
នវលិ?  េតើវាជាអ្វីេនេជើងផ្លូវនិទាឃរដូវេនទីេនាះ  េនេពលែដលទស្សនាវដ្តី ឃ្យូ
េរៀេជើណលខ្ញុ ំេជឿថាវាជាកាែសត ល្វីសវលិ  េហុើរល៉ ែដលបានយកអត្ថបទរបស់
វា?  វាបានឆ្លងកាត្់របពន័្ធសារពត័ម៌ាន  ែដលធា្ល កចូ់លេទក្នុង្របេទសកាណាដា។
េវជ្ជបណ្ឌិ តលីវ៉ាេឡកាតវ់ាេចញពី្រកដាស តាមផ្លូវេឡើងេទ្របេទសកាណាដា  ក្នុង
ឆា្ន ១ំ៩៣៣។
154 េនេពលែដលខ្ញុ ំកំពុងេធ្វើពិធី្រជមុជទឹកឱ្យមនុស្សទីដប្់របាពីំររបស់ខ្ញុ ំ  េន
េ្រកាមសាក្សេីនះ។  េហើយអ្នកដឹងពីេរឿងែដលេនសល់។  េហើយេនេពលែដលខ្ញុ ំ
ឈរេនទីេនាះ  េធ្វើពិធី្រជមុជទឹកឱ្យមនុស្សទីដប្់របាពីំរ  មានពន្លឺចុះពីសា្ថ នសួគ៌
ចាងំមកខាងេលើ  ដូចជាផា្ក យធា្ល កពី់េលើេមឃ។  សំេឡងមយួបាននិយាយថា
“ដូចែដលយ៉ូហានបាទីស្ទ្រត�វបានបញ្ជូ នេទមុនការមកដល់ដំបូងៃន្រពះ្រគីស្ទ
សាររបស់អ្នកនឹងនាមំុខការយាងមកជាេលើកទីពីររបស់្រទង ់ េទកានពិ់ភពេលាក
ទាងំមូល។” ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។
155 [្រក�មជំនំុកំពុងេ្រតកអរ—េអដ។]  ៃថ្ងេនះ!  [្រក�មជំនុំគឺមានក្ដីអំណរធំេធង
ណាស់ េហើយសរេសើរដំេកើង្រពះ។] ្រពះបានសនយវា។ េតើមានអ្វីេកើតេឡើង? ៃថ្ងេនះ
វាបានេដើរជំុវញិពិភពេលាក។
156 េហើយេនេពលែដល្រពះជាមា្ច ស់យាងចុះមកទីេនាះេហើយមានបន្ទូលថា
េនេពលែដលខ្ញុ ំេនជាេក្មង្រប�សតូច  េនក្នុងៃ្រពែដលកំពុងេឆះ  ឬគុេមា្ព តេន
ទីេនាះេដាយេភ្លើងែដលមានបេងា្គ លេភ្លើង  េនទីេនះេនកែន្លងវ៉ាេថនេនេលើយូទី
កាភកី  យកទឹកេនទីេនាះ  ពីជ្រង�កេនាះេទជាពន្លឺ្រពះចន័្ទ  អ្នកដឹងពីការពិតរបស់
វាេទ។  ្រទងប់ាននិយាយថា  “អ្នកមនិ្រត�វជកប់ារឬីផឹក្រសា  ឬេធ្វើឱ្យរាងកាយអ្នក
េសហ្មងេឡើយ  េ្រពាះមានការងារ  េដើម្បឱី្យអ្នកេធ្វើេនេពលអ្នកចាស់េទ។”  ខ្ញុ ំសូម
ែថ្លងទីបនា្ទ ល់ថាេនាះគឺជាការពិត  ថាខ្ញុ ំបានេឃើញវា។  េហើយ្រពះ  ដូចែដល្រទង់
បានេធ្វើជាមយួម៉ូេស  បាននិយាយេនចំេពាះមុខ  ្រក�មជំនំុេនែក្បរេនាះ  េហើយ
និយាយថា “េនះគឺជាការពិត។”
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ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញេនចំកណា្ត លេយើង។
157 សូមេមើលនូវអ្វីែដល្រទងម់ានបន្ទូលអំពីការែវកែញក  េហើយេតើវានឹងេទជា
យ៉ាងណា  ពីការដាកៃ់ដេលើពួកេគ  េដើម្បដឹីងពីអាថក៌ំបាងំៃនចិត្ត។  ៃថ្ងេនះបទគម្ពរី
េនះ្រត�វបានបំេពញេនចំេពាះមុខេយើង។
158 ការសនយទាងំេនះែដល្រត�វបានេធ្វើ  កតស់មា្គ ល់ការសនយទាងំអស់េនះបាន
កា្ល យជាការេបើកសែម្ដងនិងបំេពញេដាយ្រពះៃនការសនយ។  េមើល  ព្យរួេនក្នុង
វ៉ាសីុនេតាន ឌីសីុ យបេ់នះ របូភាពរបស់េទវតារបស់្រពះអមា្ច ស់!
159 ក្នុងនាមជាចចេជ ឡាសីុ  ជា្របធានេអហ្វប៊អីាយ សា្ន ម្រមាមៃដនិងឯកសារ
របស់រដា្ឋ ភបិាលសហរដ្ឋអាេមរកិ បានពិនិត្យវាពីហូ៊ស្តុន  រដ្ឋតិចសាស់ េហើយបាន
និយាយថា  “េនះគឺជាភាពវេិសសវសិាលែតមយួគតែ់ដលមនិធា្ល បម់ានរបូថតេន
ទូទាងំពិភពេលាក។”  ្រទងគ់ួរែតដឹង  ្រទងគឺ់ល្អបំផុត  េនក្នុងពិភពេលាក ស្រមាប់
វា។
160 សូមកតស់មា្គ ល់ វាព្យរួេនទីេនាះ ដូចជាេសចក្តីពិត ែដលជាសសរេភ្លើងដូចគា្ន
ែដលដឹកនាអំុី្រសាែអល្រតឡបម់កវញិេនវាលរេហាសា្ថ ន។  វាឈានមុខេគេន
ៃថ្ងេនះ  ្របេភទដូចគា្ន ៃនសារមយួ  “េចញពីេអហ្សុបី!”…?…  ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វ
បានបំេពញ។ អ្នកដឹងពីសារែដល្រទងម់ានបន្ទូល។
161 សូមេមើលចក្ខុវស័ិយរបស់ទុកសុន កាលពីបីឆា្ន មុំន  េនេពលេ្រកាកឈរ  េន
េលើផ្លូវេនះ។  េនេពល  ្របាឆំា្ន មំុនេនាះ  ្រទងម់ានបន្ទូលថា  “ៃថ្ងេនាះទី្រក�ងជំរញុ
ឱ្យភាគហុ៊នចុះេនមុខេខា្ល ងទា្វ រេនាះ  សូមបតខ់្លួនអ្នកេឆា្ព ះេទភាគខាងលិច។”
មនុស្សក្នុងេរាងឧេបាសថរបស់ខ្ញុ ំែដលេនទីេនះ  ដឹងថា…េពល—េនាះ។  ្រតឹម្រត�វ
េហើយ។
162 េហើយជាៃថ្ងែដលេលាក  ង៉ុយនិសនិងពួកេគេទដល់ទីេនាះ  េហើយេបើកឡាន
េនាះេចញ ចុះខ្ញុ ំបាននិយាយេទ្របពន្ធថា “មានអ្វីអំពីេរឿងេនះ។”

នាងបាននិយាយថា “េតើវាជាអ្វី?”
េហើយខ្ញុ ំចូលេទេមើលក្នុងេសៀវេភតូចរបស់ខ្ញុ ំ។ េនទីេនាះ។

163 េហើយេន្រពឹកបនា្ទ ប ់ េនេម៉ាងដប្់រពឹក  អង្គុយេនទីេនាះ  បន្ទបខ់្ញុ ំេនទីេនាះ
្របែហលេម៉ាង១០ េទវតារបស់្រពះអមា្ច ស់បានចុះមក។ ្រទងប់ាននិយាយថា “េទ
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តុកសុន។  អ្នកនឹងស្ថិតេនភាគឥសានៃនតុកសុន  េហើយនឹងមានេទវតា្របាពំីរ
េនក្នុងចេងា្ក មែដលនឹងរញ្ជួ យែផនដីទាងំមូលេនជុំវញិអ្នក។”  េហើយនិយាយថា
“វានឹង្របាបអ់្នកពីទីេនាះ។”
164 េតើមានមនុស្សប៉ុនា្ម ននាកែ់ដលចងចាថំាេនទីេនះ  រេបៀបមុនេពលវា
េកើតេឡើង?  [្រក�មជំនុំនិយាយថា  “អាែមន៉។”—េអដ។]  មានបុរសកំពុងអង្គុយ
េនទីេនះក្នុងអាគារេនះេនយបេ់នះ  បានឈរេនទីេនាះេនេពលែដលវាបាន
េកើតេឡើង។
165 េហើយនិយាយថា  “្រតាទាងំ្របាពំីរៃនអាថក៌ំបាងំែដលលាកក់ំបាងំទាងំមូល
ៃន្រពះគម្ពរីនឹង្រត�វេបើក  េហើយបំេពញតាមវវិរណៈ  ១០  ែដលេនក្នុងខទី៧  សារ
របស់េទវតាេរឿងទាងំេនះគួរែតេកើតេឡើង។”  ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ
េនចំេពាះមុខេយើង។ ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។
166 ឆា្ន មំុន  ឈរេនកែន្លងដែដល  េលាកវដូេនទីេនះនិងខ្ញុ ំ  េឡើងេលើភ្ន ំ ក្នុងការ
កានទុ់ក្ខមយួ អំពី្របពន្ធរបស់គាតក់ំពុងឈ ឺ្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធបានមានបន្ទូលថា
“ចូរេរ ើសដំុថ្មែដលដាកេ់នទីេនាះ។  េបាះវាេឡើងេលើអាកាស។  េនេពលែដលវាចុះ
មក សូមនិយាយថា ‘េនះគឺជា្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអមា្ច ស់ នឹងមានការជំនំុជំរះបាន
វាយ្របហារែផនដី។’  ្របាបគ់ាតថ់ាគាតនឹ់ងេឃើញ្រពះហស្តរបស់្រពះ  ប៉ុនា្ម នេម៉ាង
ខាងមុខេនះ។”
167 ខ្ញុ ំបាន្របាបេ់លាកវដូ។  មានវត្តមានេនយបេ់នះ។  េហើយខ្ញុ ំគិតថា  ្របាបំីឬ
ដបន់ាក ់ ឬដប្់របានំាក ់ ែដលេនទីេនាះេនេពលេនាះេនេពលែដលវាេកើតេឡើង
េពល្រពឹកបនា្ទ ប ់ ជាកែន្លងែដល្រពះជាមា្ច ស់យាងចុះមកក្នុងខ្យល់កួចេហើយែហក
ភ្នពំទ័្ធជំុវញិេយើង  េហើយកាតក់ំពូលេដើមេឈើរ  េហើយបេង្កើតការផ្ទុះចំនួនបី  េហើយ
និយាយថា “ការជំនុំជំរះកំពុងេឆា្ព ះេទេឆ្នរខាងលិច។”
168 ពីរៃថ្ងបនា្ទ បពី់េនាះ អាឡាសា្ក េស្ទើរែតលិចេនេ្រកាមែផនដី។ េហើយចាបត់ាងំពី
េពលេនាះ េឡើងនិងចុះេឆ្នរសមុ្រទ ែដលជាការជំនុំជំរះរបស់្រពះ ្របឆាងំនឹងកញ្ចក់
ខាងវញិញ ណេនាះ។ មានវាងំននែដក មានឬស្សវីាងំនន េហើយមានវាងំននបាប។
169 អរយិធមប៌ានេធ្វើដំេណើ រជាមយួ្រពះអាទិត្យ។  ដូេច្នះមានដំណឹងល្អ។  ពួកេគ
បានមកពីទិសខាងេកើតេហើយេទខាងលិចដូច្រពះអាទិត្យរះ។  េហើយឥឡូវេនះវា
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េនេឆ្នរខាងលិច។  វាមនិអាចេទមុខរចួេទ  ្របសិនេបើវាេទឆា្ង យ  វានឹង្រតលបេ់ទ
ខាងេកើតម្តងេទៀត។
170 េហារាបាននិយាយថា  “នឹងមានៃថ្ងមយួែដលមនិអាចេហបានថាយបឬ់
ៃថ្ង”  ជាៃថ្ងដគ៏ួរឱ្យរន្ធត ់ មានេភ្ល�ងនិងអព័្ទេ្រចើន  វា្រគប្់រគានេ់ហើយដឹងពីរេបៀប
ចូលរមួ្រក�មជំនំុឬដាកេ់ឈា្ម ះរបស់អ្នកេនេលើេសៀវេភ។  “ប៉ុែន្តវានឹងកា្ល យជា  ពន្លឺ
េពលលា្ង ច។” ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។
171 ដូចគា្ន —្រពះអាទិត្យដូចគា្ន ែដលរះេឡើងេនទិសខាងេកើតគឺ្រពះអាទិត្យដូចគា្ន
លិចេនទិសខាងលិច។  េហើយបុ្រតាៃន្រពះែដលមកេនខាងេកើតនិងបានេបើក
សែម្ដងអង្គ្រទងដូ់ច្រពះបានសែម្តងេនក្នុងសាចឈ់ាម  គឺជាបុ្រតាដូចគា្ន ៃន
្រពះេនភាគខាងលិចេនទីេនះ  ែដលកំណតអ់ត្តសញញ ណអង្គ្រទងផ់ា្ទ ល់  ក្នុង
្រពះវហិារេនយបេ់នះ  ដូចគា្ន កាលពីម្សលិមញិ  ៃថ្ងេនះ  និងជាេរៀងរហូត។  ពន្លឺ
េពលលា្ង ចៃន្រពះរាជបុ្រតាបានមកដល់េហើយ។ ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ
េនចំេពាះមុខេយើង។
172 េតើេយើងេនឯណាេនក្នុងយុគសមយ័អ្័របាហាេំនះ?  េតើេយើងេនឯណាក្នុង
ភាពអសា្ច រ្យៃនេពលេវលាែដលេយើងកំពុងឈរ  េតើេម៉ាងដអ៏សា្ច រ្យែដលេយើងកំពុង
រស់េន? និមតិ្តទាងំអស់្រត�វបានបំេពញ។
173 ចុះយ៉ាងណាេនេពលែដលមតិ្តជាអ្នកដឹកនាតិំចតួចរបស់េយើងេនទីេនះ
សហការ ី ្រក�មជំនំុបង្រសី  ជូេនៀេជកសុន  បានមករកេយើងេនយបម់យួ  ខ្ញុ ំេន
ទីេនាះ  និយាយថា  “ខ្ញុ ំមានក្តីសុបិន្តមយួ  បង្រប�ស្របាហា ំ ែដលរខំានខ្ញុ ំ។  ខ្ញុ ំ
បានេឃើញបងប្អូនទាងំអស់បាន្របមូលផ្តុគំា្ន េនេលើភ្នមំយួ។”  េហើយនិយាយថា
“េនេលើភ្នេំនះ  អ្នកកំពុងបេ្រង�នេយើងពីអក្សរែដលបានសរេសរ  េមើលេទដូចជា
េនក្នុងអក្សរខ្លះេនេពលេនាះបានឆា្ល កេ់ចញេនក្នុងផា្ទ ងំថ្ម។  េនេពលអ្នកបាន
បញ្ចប ់ េនាះេហើយជាអ្វីែដលអ្នកបានបញ្ចប ់ អ្នកបាន្របាបេ់យើងថា  ‘ចូលមកជិត’
េហើយេយើងទាងំអស់គា្ន បាន្របមូលផ្តុ ំគា្ន ។”
174 បាននិយាយថា  “អ្នកេទដល់ពីកែន្លងណាមយួេហើយ  េមើលេទដូច្រទ�ងែក្អក
និងេបាសកំពូលៃនពីរ៉ាមតីតូចេនះេបើកចំហ។ េហើយ េនេពលែដលវាេធ្វើ” និយាយ
ថា  “ថ្ម្រកានីតេដាយគា្ម នសរេសរេលើវា។  េហើយអ្នកបាន្របាបេ់យើងឱ្យេធ្វើ  ‘សូម
្រកេឡកេមើលេរឿងេនះ។’”  េហើយអ្នកទាងំអស់គា្ន …“េយើងទាងំអស់គា្ន ចាបេ់ផ្តើម
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េមើល។” បាននិយាយថា “ខ្ញុ ំងាកកបលខ្ញុ ំ េហើយខ្ញុ ំកតស់មា្គ ល់ថាអ្នកកំពុងេឆា្ព ះេទ
ទិសខាងលិច យ៉ាងេលឿនតាមែដលអ្នកអាចេធ្វើបាន េឆា្ព ះេទរក្រពះអាទិត្យលិច។”
េតើមានប៉ុនា្ម ននាកច់ងចាវំា? [្រក�មជំនំុនិយាយថា “អាែមន៉”—េអដ។]
175 េហើយខ្ញុ ំបានឈរេនទីេនាះបន្តិចរហូតដល់្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធបានេបើក
សែម្តង។  ខ្ញុ ំបាននិយាយថា  “្រពះគម្ពរីទាងំមូលដូចែដលបានបងា្ហ ញដល់មនុស្ស
តាមរយៈ  លាងសមា្អ ត  ការរាបជ់ាបរសុិទ្ធ  ការ្រជមុជទឹកៃន្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធ
ពិធីបុណ្យ្រជមុជទឹកេនក្នុង្រពះនាម្រពះេយសូ៊វ  និងអ្វីៗទាងំអស់េនះ  ្រត�វបាន
បងា្ហ ញ  ប៉ុែន្តមានអាថក៌ំបាងំែដលលាកេ់នខាងក្នុង  ពីេ្រពាះ្រពះគម្ពរី្រត�វបានផ�
ភា្ជ បជ់ាមយួ្រតា្របាពំីរ។ ខ្ញុ ំ្រត�វេទទីេនាះេដើម្បរីកវា។”
176 េន្រពឹកេនាះេនេពលែដលេទវតាទាងំ្របាពំីររបូេនាះចុះមកេហើយបំផ្ទុះបំែបក
ែផនដី  និងដំុថ្មបានេហាះេទ្រគបទិ់សទី  េទវតា្របាពីំរបានឈរេនទីេនាះេហើយ
និយាយថា  “្រតលបេ់ទេជហ្វឺសុនវលីវញិ  ពីកែន្លងែដលអ្នកមក  ពី្រតា្របាពីំរៃន
អាថក៌ំបាងំទាងំ៧នឹង្រត�វេបើក។”
177 េយើងេនៃថ្ងេនះ យល់អំពីពូជសត្វពស់។ ក្នុងរយៈេពលពីរបីៃថ្ង ្របសិនេបើ្រពះ
សព្វ្រពះទយ័េយើងនឹងយល់ពីភាព្រតឹម្រត�វៃនអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការែលងលះ។
េហើយអ្វីៗទាងំអស់េនះែដល្រពះជាមា្ច ស់បានេបើក  ្រគប្់រតាទាងំអស់  គឺជា
អាថក៌ំបាងំចាបត់ាងំពីការបេង្កើតពិភពេលាក។  េហើយេយើងមានេសចក្តីអំណរ  ពី
វត្តមាន ៃនពរជយ័របស់្រទង!់ េនាះគឺជាការពិត។ ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ!
178 ទស្សនាវដ្តីជីវតិបានបញ្ចូ លអត្ថបទមយួរបស់វាគឺ  “រង្វងអ់ាថក៌ំបាងំៃនពន្លឺ
េឡើងេលើអាកាសខាងេលើតុកសុននិងផូនិច”  តាមរេបៀបដូចគា្ន ខ្ញុ ំបាន្របាបអ់្នក
ជិតមយួឆា្ន មំុនេពលវាេកើតេឡើង  េតើវានឹងេទជាយ៉ាងណា ដូចជា្រតីេកាណមយួ។
របូភាពព្យរួេនក្នុង្រពះវហិារេនទីេនាះ។ អ្នកែដលបានយក ទស្សនាវដ្តីេនាះមាន។
េនទីេនាះ  វាពិតជា្រតឹម្រត�វ។  ពួកេគនិយាយថា  “វាមានអាយុ ២២ ឆា្ន កំម្ពស់្របាំ
ពីរម៉ាយល៍និងចមា្ង យសាមសិបម៉ាយល៍។”  ពួកេគមនិទានយ់ល់េនេឡើយេទថា
េតើមានអ្វីេកើតេឡើង។  វាបានេលចេចញជាអាថក៌ំបាងំេហើយបានបាតេ់ទេដាយ
អាថក៌ំបាងំ។
179 បង្រប�ស  �ហ្វីត  សុតែមន  បង្រប�សែជនណែមននិងខ្ញុ ំ ឈរេនទីេនាះ មាន
សាក្សបីីនាក ់ដូចជាេនេលើកំពូលភ្ន:ំ  េព្រត�ស យ៉ាកុប េហើយយ៉ូហាន េដើម្បេីធ្វើជា
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សាក្ស ី បានឈរេនទីេនាះេហើយេមើលវាេនេពលវាេកើតេឡើង  េហើយបានេឃើញវា
រចួរាល់។
180 េនទីេនាះ  ព្យរួេនេលើេមឃ។  រហូតមកដល់េពលេនះ  គា្ម នសំេណើ មេទ  ឬ
គា្ម នអ្វីេសាះែដល្រត�វេធ្វើ—អព័្ទ។ េតើពួកេគអាចមកទីេនាះេដាយរេបៀបណា? វាគឺជា
េទវតាៃន្រពះែដលបាន្រតលបម់កវញិ  បនា្ទ បពី់សាររបស់ពួកេគ។  ៃថ្ងេនះទំនាយ
េនាះ្រត�វបានសេ្រមចេនចំកណា្ត លេយើង។ ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។
181 េមើល  ្រតា្របាពំីរ្រត�វបានេបើក។  ខ្យល់កួចគឺេឆា្ព ះេទេឆ្នរសមុ្រទខាងលិច។
ឥឡូវេនះ កំុខកខានវា ដូចជាពួកេគបាន្រតលបម់កវញិ។
182 ឥឡូវេនះ ការយកចិត្តទុកដាករ់បស់េយើង កានែ់តខិតជិតដល់ៃថ្ងរបស់េយើង។
អ្វីែដលេធ្វើឱ្យបទគម្ពរីនិយាយអំពីៃថ្ងេនះ  និងអំពីេពលេវលាែដលេយើងរស់េន?
្រពះេយសូ៊វនិយាយ…ខ្ញុ ំនឹងមនិមានេពលេវលាេដើម្បយីកវាទាងំអស់េទ  ប៉ុែន្តខ្ញុ ំចង់
យកវាមយួមុនេពលេយើងបិទ។
183 ្រពះេយសូ៊វ្រទងម់ានបន្ទូលថា  េនក្នុងលូកាជំពូកទី១៧  ខ៣០។  ្រពះេយសូ៊វ
្រពះ្រគីស្ទជា្រពះបន្ទូល្រទងផ់ា្ទ ល់!  េតើអ្នកេជឿេទ?  [្រក�មជំនំុនិយាយថា  “អា
ែមន៉។”—េអដ។]  ្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទ  ជា្រពះបន្ទូល្រទងផ់ា្ទ ល់  បាន្រតឡបជ់ា
សាចឈ់ាម  បាននិយាយថាអ្វីែដល្រពះបន្ទូលនឹងមានេនក្នុងេពលេវលា
ចុងេ្រកាយ  អ្វីែដលជាសញញ ៃនទីបញ្ចបៃ់នពិភពេលាក។  ្រទងប់ាន្របាបព់ួកេគ
ថា្របជាជាតិនឹងេងើបេឡើង្របឆាងំនឹង្របជាជាតិមយួេទៀត  ប៉ុែន្ត្រទងម់ានបន្ទូលថា
“ដូចេនសមយ័សូដុមែដរ វានឹងេនៃថ្ងេនាះ  េនេពលែដលកូនមនុស្ស្រត�វបានេបើក
សែម្តង។”
184 ឥឡូវេនះ  េនេពលែដល្រពះេយសូ៊វយាងមកែផនដីេនះ  ្រទងយ់ាងមក
ក្នុងនាមកូនបីនាក:់  កូនមនុស្ស  ែដលជាពយការ ី ្រពះបុ្រតារបស់្រពះជាមា្ច ស់  និង
ពូជរបស់ដាវឌី។
185 ឥឡូវេនះ ្រទងប់ានរស់េនទីេនះេនេលើែផនដី។ ្រទងម់និែដលនិយាយថា្រទង់
ជា្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះេទ។ ្រទងនិ់យាយថា “ខ្ញុ ំជាកូនមនុស្ស។” ្រពះេយហូវ៉ាផា្ទ ល់
បានេហេអេសគាលនិងពួកពយការថីាជា “កូនមនុស្ស។” េដាយសារែត ្រទង្់រត�វែត
មកបំេពញបទគម្ពរីជាពយការ។ី  ម៉ូេសបាននិយាយថា  “្រពះអមា្ច ស់ជា្រពះរបស់
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អ្នកនឹងេ្របាសេអាយមានេហារាមា្ន ក្់របដូចខ្ញុ ំ។”  េនាះេហើយជាមូលេហតុែដល
្រទងម់និអាចកា្ល យជា្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះេនទីេនាះ  ពីេ្រពាះ្រទងជ់ាកូនមនុស្ស។
្រទង…់“្រពះបន្ទូលបានមករកពួកេហារា។”  េហើយ្រទងគឺ់ជា្រពះបន្ទូលេនក្នុងភាព
េពញេលញរបស់វា។  កូនមនុស្ស  គឺជា—េហារាដសំ៏ខាន…់  មនិែមនជាេហារា
សំខានេ់នាះេទ  ប៉ុែន្តជាេហារា—ៃន្រពះ  “ភាពេពញេលញៃនរាងកាយរបស់្រពះ
មានេនក្នុង្រទង។់” ដូេច្នះ ្រទងគឺ់ជាកូនមនុស្ស។
186 ឥឡូវេនះ អស់រយៈេពលពីរពានឆ់ា្ន មំកេហើយ  ែដល្រទង្់រត�វបានេគសា្គ ល់ក្នុង
េយើងថាជាបុ្រតាៃន្រពះ វញិញ ណៃន្រពះ។
187 េហើយេនក្នុងសហស្សវត្សរ ៍្រទងនឹ់ងកា្ល យជាបុ្រតារបស់ដាវឌី េនេលើបល្ល័ង្ក។
េយើងទាងំអស់គា្ន ដឹង េហើយថាអ្នកណាែដលេជឿបទគម្ពរី។
188 ឥឡូវេនះ  ្រពះេយសូ៊វ្រទងម់ានបន្ទូលថា  េន្រគាចុងេ្រកាយពួកជំនុំេនះែដល
េយើងកំពុងរស់េន  េនក្នុងេនាះ  “កូនមនុស្សនឹង្រត�វេបើកសំែដងជាថ្មីម្តងេទៀតក្នុង
លក្ខណៈដូចគា្ន  វាដូចជាេនសូដុមែដរ។”
189 េមើលពីរេបៀប  ែដលជា្របវត្តិសា�ស្ត្រទងប់ាន្របទានវា។  ្រទងប់ាននិយាយ
ថា “ដូចែដលវាមានេនក្នុងៃថ្ង” ដំបូង “ៃនណូេអ ពីរេបៀបែដលពួកេគញំុា ផឹក្រសា
េរៀបការ ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។” បនា្ទ បម់ក ្រទងប់ាននាយំក ចុងេ្រកាយ មកឯកូន
មនុស្ស  េនសូដុម។  េ្រពាះ  េនទីេនាះ្រទងក់ំពុងេដាះ្រសាយជាមយួជនជាតិយូដា
េនទីេនះ  េនសូដុម  ្រទងក់ំពុងេដាះ្រសាយជាមយួសាសនដ៍ៃទ។  េនទីេនាះ
្រទងប់ានពន្លិចពួកេគទាងំអស់េដាយទឹក  ក្នុងការវនិិច្ឆយ័  េនទីេនះ  េនឯសាសន៍
ដៃទ  ្រទងប់ានដុតពួកេគទាងំអស់េនៃថ្ងសូដុម។  ្រតឹម្រត�វេហើយ។  ពិភពសាសន៍
ដៃទបានេឆះេនទីេនាះ  “េហើយវានឹងេកើតេឡើងេនេពលែដល  កូនមនុស្សេបើក
បងា្ហ ញ។” មនិែមនទឹកេទៀតេទ ប៉ុែន្តេពលេនះនឹងេឆះ។ េហើយ្រពះេយសូ៊វបានអាន
ពីេលាកុប្បត្តិទី ២៣ ដូចគា្ន ែដលេយើងអានពីេពលែដល្រទងអ់ាន អំពីសូដុម។
190 ឥឡូវេនះ  េយើងទទួលសា្គ ល់លក្ខខណ្ឌ ែដលបាននិយាយ  អំពីពិភពេលាក
ក្នុងសា្ថ នភាពសូដុម ្រក�ងសូដុម សា្ថ នភាពសូដុម។ េយើង មា្ន ក់ៗ  នឹងនិយាយថា
“អាែមន៉” ចំេពាះេរឿងេនាះ។ េយើងេជឿថា។ ្រតឹម្រត�វេហើយ។
191 េហើយសា្ថ នភាពខាងវញិញ ណរបស់េឡឌីេស  ជា្រក�មជំនំុធម្មជាតិ  េយើងនឹង
និយាយថា “អាែមន៉” ចំេពាះេរឿងេនាះ េហើយទទួលយកសញញ របស់ពួកេគ។ េយើង
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ដឹងថារាល់សញញ គឺេនទីេនាះ។  ្រពះវហិារស្ថិតេនក្នុងេឡឌីេស។  េយើងដឹងថា
អញ្ច ឹង។ [្រក�មជំនុំនិយាយថា “អាែមន៉”—េអដ។]

192 េយើងដឹងថាពិភពេលាកស្ថិតក្នុងសា្ថ នភាពសូដុម។  េតើវា្រត�វេទ?  [្រក�មជំនុំ
និយាយថា “អាែមន៉។”—េអដ។] េយើងនឹងទទួលយកវា។

193 ប៉ុែន្តចុះយ៉ាងណាចំេពាះទីសមា្គ ល់របស់អ្័របាហា ំ ែដលជាអ្នករងច់ាកូំន្រប�ស
សនយ? េនាះគឺមយួេផ្សងេទៀត។

194 សូមចងចាថំា  ពួកេគមានទី្រក�ងសូដុមេនទីេនាះ។  ពួកេគមានអ្នកនាសំារ
របស់ពួកេគ។ េហើយអ្័របាហាមំានអ្នកនាសំារមា្ន កម់កឯគាត។់

195 អ្័របាហាកំំពុងរងច់ា ំពីមយួៃថ្ងេទមយួៃថ្ង េ្រពាះ េស្ទើរែតជាេរឿងមនិអាចេទរចួ
បានេកើតេឡើង។  “សារ៉ា  អាយុេកសិប  និងគាតអ់ាយុមយួរយ។”  េយាងេទតាម
ការសនយរបស់្រពះ  គាតេ់នែតរងច់ា។ំ  េនចំកណា្ត លៃនការរះិគនទ់ាងំអស់  គាត់
កំពុងរងច់ាកូំន្រប�សេនាះ។

196 ដូេច្នះអ្នកេជឿពិត្របាកដេនែតរងច់ា្ំរពះរាជបុ្រតាសនយេនាះនឹងយាងមកវញិ!
សូមសមា្គ ល់ថា  មុនេពលកូន្រប�សមកដល់  មានសញញ មយួផ្តល់ឱ្យគាត។់  គឺ
មនិែមនជាសញញ ៃន្រពះរាជបុ្រតាែដលនឹងយាងមកែដលនឹង្រត�វបងា្ហ ញដល់រាជ
វង្សអ្័របាហាែំដលកំពុងរងច់ា្ំរពះរាជបុ្រតា  គឺដូចអ្័របាហារំងច់ាសំ្រមាបកូ់ន្រប�ស
ធម្មជាតិ?  [្រក�មជំនំុនិយាយថា  “អាែមន៉”—េអដ។]  េនាះ្រត�វេទ?  [“អាែមន៉។”]
្រពះេយសូ៊វមានបន្ទូលដូេច្នះ េនក្នុងលូកា១៧ៈ៣០ “មុនេពលេនាះមកដល់” ែដល
ថា “កូនមនុស្សនឹង្រត�វេបើកសែម្តង ដូច្រទងប់ានេធ្វើេនៃថ្ងរបស់សូដុម មុនេពលការ
បំផា្ល ញសូដុម។” ឥឡូវេនះេយើង កំពុងរកេមើលសញញ មយួ។

197 ឥឡូវសូមយកលក្ខខណ្ឌ ៃនេពលេវលាដូចេនសូដុម។  កតស់មា្គ ល់  ពួកេគ
ទាងំអស់គា្ន បានេចញេទេ្រកេនទី្រក�ងសូដុម េលាកិយ។

198 ខ្ញុ ំគិតថាអ្នកដឹកនាេំរឿងមា្ន កប់ានដាករ់បូភាពមយួ មនិយូរប៉ុនា្ម នេទ ខ្ញុ ំ្រត�វេមើល
វា  េនាះគឺសូដុម។  េបើអ្នកេឃើញេហើយគា្ម នអ្វីេសាះ  េ្រកពីេនះសូម្រកេឡកេមើល
វា។  វាពិតជារបូភាពដល៏្អមយួ  ៃនសហរដ្ឋអាេមរកិនាេពលបច្ចុប្បន្នេនះ  ហូលីវដូ
ពិត្របាកដណាស់  រ ៉បូ្របេភទដូចគា្ន និងអ្វីៗេផ្សងេទៀតែដលពួកេគបានេធ្វើេនេពល
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េនាះ  ការ្រសវងឹធំៗនិងអ្វីៗេផ្សងេទៀតែដលជាការេគារពសាសនារបស់មនុស្ស
ែដលេគេហថាសាសនា។

199 កតស់មា្គ ល់ េហើយសូដុមមានសាក្សមីា្ន ក ់េហើយវាជាមតិ្ត េឈា្ម ះ របស់គាតគឺ់
ឡុត ែដល្រគានែ់តជាក្មួយ្រប�សរបស់—អ្័របាហា។ំ

200 ឥឡូវេនះ  អ្័របាហាមំនិបានចុះេទទី្រក�ងសូដុមេទ  គាតនិ់ង្រក�មរបស់គាត។់
គាតម់ាន្រក�មធំមយួជាមយួគាត ់ ែដល្រគប្់រគានេ់ដើម្ប្ីរបយុទ្ធ្របឆាងំនឹងេស្តច
្របែហល១២នាកក់្នុងកងទព័របស់ពួកេគ។  ដូេច្នះ  គាតម់ាន្រក�មធំមយួជាមយួ
គាត។់  េហើយគាតក់ំពុងអង្គុយេ្រកេនទីេនាះេនេ្រកាមេដើមអុក  ៃថ្ងមយួ  េនេពល
ែដលអ្វីៗដំេណើ រការខុស  ជាមយួគាត ់ គា្ម ននរណាមា្ន កេ់ធ្វើអ្វីជាមយួគាតេ់ទ  ប៉ុែន្ត
គាតេ់នែត្របកានខ់ា្ជ បក់ារសនយេនាះ។

េមើលឥឡូវេនះ យ៉ាងជិតស្និទ្ធមុនេពលេយើងបិទ។

201 ខណៈេពលែដលគាតក់ំពុងអង្គុយេនទីេនាះ  មានបុរសបីនាកេ់ដើរចុះមក  រក
គាត។់  ពួកេគពីរនាកប់ានចុះេទទី្រក�ងសូដុម  េហើយអធិបបយពីដំណឹងល្អដល់
ពួកេគ េដើម្បេីចញមកឯឡុត។ េតើវា្រត�វេទ? [្រក�មជំនុំនិយាយថា “អាែមន៉”—េអដ។]
ប៉ុែន្តមា្ន កប់ានេនជាមយួអ្័របាហា។ំ  កតស់មា្គ ល់  អ្នកែដលេនជាមយួ  អ្័របាហាំ
គឺជា្រពះផា្ទ ល់។ ពីរនាកេ់ទៀតគឺជាអ្នកនាសំាររបស់េទវតា។

202 ឥឡូវេនះ េនសូដុម ពួកេគមនិបានេធ្វើអព្ភូតេហតុអ្វីេឡើយ េដាយ្រគានែ់តវាយ
ពួកេគឱ្យខា្វ ក។់ េហើយការផ�យដំណឹងល្អែតងែតេធ្វើឱ្យពួកេគខា្វ កែ់ភ្នក។

203 ឥឡូវេនះសូមេមើលសំណំុៃនៃថ្ងេនាះ។ មាន្រពះវហិារធម្មជាតិ។ ែតងែតេនក្នុង
ចំនួនបី ដូចែដលខ្ញុ ំបាននិយាយកាលពីយបម់ញិ ្រពះ្រត�វបានតំណាង។ មាន សូ
ដុម  ឡុត  និងអ្័របាហា។ំ  វាស្ថិតេនក្នុងទីតាងំដូចគា្ន េនយបេ់នះ  ការកំណត់
ពិភពេលាកដូចេនាះ។

204 ខ្ញុ ំសូមសួរអ្នកពីេរឿងមយួ។  សូមេមើលការកំណតេ់នះឥឡូវេនះ។  អ្័របាហាំ
េហបុរសេនះែដលនិយាយជាមយួគាតថ់ា  “េអឡូហុីម។”  ពាក្យេហេ្រពើរ េអឡូហុី
មមាននយ័ថា “មយួែដល្រគប្់រគាន ់គឺមយួែដលជា្រពះដេ៏នអស់កល្បជានិច្ច” េអ
ឡូហុីម ្រពះជាមា្ច ស់ផា្ទ ល់!
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205 េនេដើមដំបូងេលាកុប្បត្តិ ១ បាននិយាយថា “េនេដើមដំបូង្រពះ…” យកពាក្យ
េហេ្រពើរេនទីេនាះ ឬ ពាក្យ្រកិក ជា “េនេដើមដំបូង េអឡូហុីមបានបេង្កើតៃផ្ទេមឃ
និងែផនដី។”
206 េនទីេនះ  ្រទងេ់នក្នុងេលាកុប្បត្តិ  ្របែហល  ២២េនទីេនះ  ្រទងនិ់យាយម្តង
េទៀត  ឬ—ឬ្របែហលខ២០  ្រទងម់ានបន្ទូលថា  េហើយគាតប់ានេហេឈា្ម ះបុរស
េនះថា  “េអឡូហុីម។”  េហតុអ្វីបានជាគាតេ់ធ្វើអញ្ច ឹង?  ្រពះ  ជាតំណាងេនក្នុង
សាចឈ់ាម មនុស្សែដលបានចុះជាមយួអ្័របាហា ំេហើយញុាំសំាងវចិ ផឹកទឹកេដាះ
េគាខ ្ លះនិងញំុានំបុង័ខ្លះ។  ្រពះអង្គផា្ទ ល់  េហើយបានបាតខ់្លួនេនចំេពាះមុខអ័
្របាហា។ំ
207 ប៉ុែន្ត្រទងប់ាន្របទានទីសំគាល់មយួដល់គាត។់  កតស់មា្គ ល់។  េហើយសញញ
េនាះគឺថា្រទងម់ានការ្រតលបេ់ទតងវ់ញិរបស់្រទង។់
208 េហើយសូមចងចាថំា  អ្័របាហា ំ េឈា្ម ះរបស់្រទងគឺ់អាបរ៉់ាម ពីរបីៃថ្ងមុន  េនាះ
េហើយសារ៉ាគឺសារ៉ាយមុនេនាះ សា-រ៉ា-យបនា្ទ បម់កសា-រ៉ា និង អា-ប-់រ៉ា-ម េទជា
អ-័្របា-ហាអំ្័របាហាមំាននយ័ថា “បិតាៃន្របជាជាតិ។”
209 ឥឡូវេនះសូមេមើលឱ្យជិតេនទីេនះ  េហើយេយើងនឹងេឃើញការកំណតេ់ម៉ាង
េនាះែដលេយើងកំពុងរស់េនឥឡូវេនះ  ដូចែដល្រពះេយសូ៊វបាន្របាបេ់យើងឱ្យ
រកេមើលការកំណតេ់នះ។  េយើងបានេឃើញទាងំអស់ែដលេនសល់របស់វាថា
្រតឹម្រត�វ ឥលូវេនះសូមេមើល្រគាបពូ់ជរាជវង្ស េតើពួកេគកំណតអ់្វីខ្លះ ឱ្យេឃើញ។
210 ឥឡូវេនះបុរសមា្ន កេ់នះនិយាយថា  “អ្័របាហា ំ សារ៉ា្របពន្ធរបស់អ្នក
េនឯណា?”

េហើយអ្័របាហាបំាននិយាយថា  “នាងស្ថិតេនក្នុង្រតសាលខាងេ្រកាយ
អ្នក។”
211 ឥឡូវេនះ  ្រទងម់និែដលេឃើញនាងេទ។  េតើ្រទងដឹ់ងយ៉ាងដូចេម្តចថាេឈា្ម ះ
របស់គាតគឺ់អ្័របាហា?ំ  េតើ្រទងដឹ់ងយ៉ាងដូចេម្តចថាេឈា្ម ះរបស់នាងគឺសារ៉ា?  “អ័
្របាហា ំសារ៉ាជា្របពន្ធរបស់អ្នក េនឯណា?”

និយាយថា “នាងស្ថិតេនក្នុងតងខ់ាងេ្រកាយអ្នក។”
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212 ្រទងប់ាននិយាយថា  “អញ…”  “អញ”  ជាសព្វនាមផា្ទ ល់ខ្លួន។  “អញនឹង
េទជួបឯងតាមការសនយ។  ្របពន្ធរបស់អ្នកនឹងមានកូនេនាះ។  អ្នកបានទុកចិត្តខ្ញុ ំ
ឥឡូវេនះខ្ញុ ំនឹងសេ្រមចវា។”

213 េហើយសារ៉ា េនក្នុងតង ់េនពីេ្រកាយ លួចសា្ត បឬ់បានសា្ត ប ់មនិធា្ល បេ់ហថា
េមច៉  សា្ត បឮ់តាមតង ់ នាងេសើចេលើកៃដ  េហើយនាងនិយាយថា  “ឥឡូវេនះ  ខ្ញុ ំ
ជា�ស្តីចំណាស់មា្ន កដូ់ចខ្ញុ ំែដរ  េតើអាចរកីរាយជាមយួមា្ច ស់ខ្ញុ ំ  េហើយគាតច់ាស់  ែដរ
ែដលមានអាយុមយួរយឆា្ន បំានែដរឬេទ? ខណៈេពល ែដលេនះមនិបានេកើតេឡើង
ជាេ្រចើនឆា្ន មំកេហើយ។”

214 េហើយមនុស្សមា្ន កេ់នះ  ម-នុ-ស្ស  កំពុងអង្គុយបរេិភាគ  េនក្នុងសាចឈ់ាម
ជាមនុស្ស  និងផឹកេហើយញុាំដូចមនុស្សធម្មតា  ជាមយួនឹងធូលីដីេនេលើ
សេម្ល�កបំពាករ់បស់្រទង ់ េហើយមានធូលីដីេនេលើេជើងរបស់្រទង ់ េហើយអ្័របា
ហាបំានលាងវាេចញ។  ្រពះជាមា្ច ស់  ្រទងផ់ា្ទ ល់  បាន្រកេឡកេមើលជំុវញិ  េហើយ
្រទងប់ាននិយាយថា  “េហតុអ្វីបានជាសារ៉ាេសើច  េនខាងេ្រកាយតង ់ េដាយ
និយាយដូេច្នះ?” ្រទងប់ានដឹង អាចដឹងពីគំនិតរបស់សារ៉ាេនក្នុងតង ់ខាងេ្រកាយ
្រទង។់ េតើវា្រត�វេទ? [្រក�មជំនុំនិយាយថា “អាែមន៉”—េអដ។]

215 ឥឡូវេនះ  េនេពលែដលរាជពូជរបស់អ្័របាហាមំកេលើែផនដី  េតើ្រទងប់ាន
បងា្ហ ញទីសមា្គ ល់អ្វី? ជាកូនមនុស្ស។ ៃថ្ងមយួសីុម៉ូនបានមករក្រទង។់ អនេ្រដបាន
នា្ំរទងម់ក។  ្រទងប់ាននិយាយថា  “អ្នកេឈា្ម ះសីុម៉ូន។  អ្នកគឺជាកូន្រប�សរបស់
យ៉ូណាស” ្រទងប់ាននិយាយ។ សូមេមើល ែដលេធ្វើឱ្យអ្នកេជឿេចញពីគាត។់

216 ភលីីពបានេទយកណាថាែណលមកវញិ  មកវញិ។  បាននិយាយថា  “សូម
អេញ្ជ ើញមកេមើលបុរសែដលេយើង—េយើងបានរកេឃើញ៖ ្រពះេយសូ៊វពីណាសាែរត៉
កូន្រប�សយ៉ូែសប។”

217 គាតប់ាននិយាយថា  “ឥឡូវេនះសូមរងច់ាបំន្តិច។  េតើអ្វីែដលល្អអាចេចញពី
ការនិយម្រជ�លេនះ?”

គាតនិ់យាយថា “មកេមើល សិនចុះ។”
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218 ដូេច្នះេនេពលភលីីពេឡើងមកេនក្នុងវត្តមានរបស់្រពះេយសូ៊វ  ជាមយួណា
ថាែណល  ្រពះេយសូ៊វ្រកេឡកេមើលេទគាតេ់ហើយមានបន្ទូលថា  “េមើលជនជាតិ
អុី្រសាែអលមា្ន កេ់នាះ ែដលគា្ម នឧបាយកលេទ។”

គាតនិ់យាយថា “រ៉ាប៊ ីេតើអ្នកសា្គ ល់ខ្ញុ ំេនេពលណា?”
219 និយាយថា  “មុនេពលភលីីពេហអ្នក  េនេពលអ្នកេនេ្រកាមេដើមេឈើ  ខ្ញុ ំ
បានេឃើញអ្នក។”
220 គាតនិ់យាយថា  “រ៉ាប៊ ី អ្នកគឺជា្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះ។  អ្នកគឺជាេស្តច
អុី្រសាែអល!”
221 េនេពលែដល�ស្តីតូចេនអណ្តូ ង  ក្នុងសា្ថ នភាពអសីលធមរ៌បស់នាង  េឡើង
មក  េលើេទសភាពបន្តិច  េដើម្បដីងទឹកខ្លះ។  ្រពះេយសូ៊វបានបញ្ជូ នពួកសិស្សរបស់
្រទងេ់ទឆា្ង យ  េដើម្បទីទួលបានជយ័ជំនះ។  េនេពលនាងេឡើងមកដងទឹក  ្រទង់
បាននិយាយថា “សូមឱ្យខ្ញុ ំផឹក បន្តិច�ស្តីេអើយ។”
222 នាងបាននិយាយថា  “វាមនិែមនជាទមា្ល បេ់ទែដលអ្នកនិយាយែបបេនះ។
េយើងមានការែបងែចកេនទីេនះ។  ឥឡូវេនះ  អ្នកជាជនជាតិយូដាមនិមានអ្វី
ទាកទ់ងនឹងេយើងជា ជនជាតិសាម៉ារេីទ េយើងមនិមានអ្វីទាកទ់ងនឹងអ្នកេទ។”
223 ្រទងប់ាននិយាយថា  “ប៉ុែន្ត  �ស្តីេអើយ  ្របសិនេបើអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងនិយាយ
ជាមយួអ្នកណា  អ្នកនឹងសំុខ្ញុ ំផឹកវញិ។  ខ្ញុ ំេអាយទឹកែដលអ្នកមនិ្រត�វមកេនទីេនះ
េដើម្បដីងេទៀតេទ។”
224 ្រទងប់ានរកេឃើញកែន្លងែដលសា្ថ នភាពរបស់នាងគឺវាជាអ្វី។  ្រទងប់ាន
និយាយថា “េទយកប្តីរបស់អ្នកេហើយមកទីេនះ។”

នាងនិយាយថា “ខ្ញុ ំគា្ម នប្តីេទ។”
225 ្រទងប់ាននិយាយថា  “អ្នកបាននិយាយការពិតេហើយ។  អ្នកមាន្របានំាក់
េហើយមយួែដលរស់េនជាមយួអ្នកេពលេនះ មនិែមនជារបស់អ្នកេទ។”
226 នាងបាននិយាយថា  “េលាកមា្ច ស់  ខ្ញុ ំយល់ថាអ្នកគឺជាេហារា។  េយើងដឹងថា
េពលណា្រពះេមស្សុយីាងមក្រទងន់ឹងបងា្ហ ញដល់េយើងនូវរបស់ទាងំេនះ។”

្រពះេយសូ៊វមានបន្ទូលថា “ខ្ញុ ំជា្រទង។់”
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227 េនេលើេនាះ នាងបានរតចូ់លេទក្នុងទី្រក�ងេហើយនិយាយថា  “មកមក  េមើល
បុរសមា្ន កែ់ដលបាន  ្របាបខ់្ញុ ំពីអ្វីែដលខ្ញុ ំបានេធ្វើ។  េតើេនះមនិែមនជា្រពះេមស្សុ ី
េទឬ?”
228 េមើលចុះ  ្រទងប់ានេធ្វើដូេចា្ន ះចំេពាះជនជាតិយូដា  និងជនជាតិសាម៉ារ ី ប៉ុែន្ត
មនិែដលេធ្វើេសាះ ដល់សាសនដ៍ៃទ។ សាសនដ៍ៃទ ែដលេយើង ជាមនុស្សកំសាក
េនសមយ័េនាះ ្របជាជាតិេផ្សងេទៀត េដាយរុកំ្លឹបេនខាងេ្រកាយ េយើងថា្វ យបង្គំរបូ
្រពះ។  េយើងមនិបានេឃើញ្រពះេមស្សុណីាេទ។
229 ្រទង្់រគានែ់តេលចមុខចំេពាះអស់អ្នកែដលកំពុងែស្វងរក្រទង ់ េហើយេយើង
ទាងំអស់គា្ន សន្មតថាកំពុងែស្វងរក្រទង។់
230 ប៉ុែន្តអស់អ្នកែដលអះអាងថាកំពុងែស្វងរក្រទង ់ គឺជា្រក�មជំនុំផា្ទ ល់  េនេពល
ពួកេគបានេឃើញការេនាះ  ពួកេគនិយាយថា  “្រទងជ់ាអារក្ស។  ្រទងជ់ាអ្នកនាំ
សំណាង ជាេបៀលេសបាប!់”
231 េហើយ្រពះេយសូ៊វមានបន្ទូលថា  “អំេពើបាបេនាះនឹង្រត�វបានអតេ់ទាសឱ្យ
ពួកេគ”  ពីេ្រពាះ  ្រទងម់និទានស់ា្ល បេ់នេឡើយេទ។  “ប៉ុែន្ត”  បន្តថា  “ៃថ្ងណាមយួ
្រពះវញិញ ណបរសុិទ្ធនឹងយាងមកេធ្វើដូចគា្ន   េហើយែដលនិយាយពាក្យមយួ្របឆាងំ
នឹងវាចបស់ជាមនិ្រត�វអតេ់ទាសឱ្យេឡើយ។”  េនាះគឺជាៃថ្ងេនះ  ែដលរាល់ពាក្យ
ទាងំអស់្រត�វេនជាមយួគា្ន ។  “និយាយពាក្យ្របឆាងំនឹងវា  វានឹងមនិ្រត�វបាន
អភយ័េទាសេនក្នុងពិភពេលាកេនះឬពិភពេលាកនាេពលខាងមុខ។”
232 េនាះគឺជាពូជរាជវង្សរបស់អ្័របាហា។ំ  េហើយេនទីេនះ្រគាបពូ់ជរបស់អ្័របាហាំ
ែដលេកើតេឡើងេដាយសារែតការកំណតអ់ត្តសញញ ណរបស់បុរសេនាះអង្គុយេន
ទីេនាះជាមយួអ្័របាហា ំ មកេដើម្បបីងា្ហ ញថាវាជា្រពះែតមយួ  សនយេនៃថ្ងេនះថា
“ដូចេនសមយ័សូដុមែដរ វានឹងមាន ការយាងមករបស់កូនមនុស្ស េនេពលែដល
្រទងក់ំពុងសំែដងអង្គ្រទងជ់ាកូនមនុស្ស។” អាែមន៉។ េនះគឺជាៃថ្ងែដល្រពះគម្ពរីេនះ
្រត�វបានបំេពញ។
233 សូមេមើលការកំណតែ់ដលេយើងមានសព្វៃថ្ងេនះ។  សូម្រកេឡកេមើល
្រពះវហិារែដលជាកែន្លង្រពះរាជបុ្រតាៃន្រពះ…េមើលៃថ្ងដគ៏ួរឱ្យសេង្វគ។  េមើល
ការពយករណ៍ទាងំអស់។  ឥឡូវេនះ  ជាេរឿងចែម្លក  អ្នកទស្សនារបស់េយើង្រត�វ
ដល់េពលកំណត ់្របសិនេបើដូចេនសូដុម។
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234 មានពួកេគបីនាកម់កជាមយួ  បុរសេឆ្នើមបីនាកែ់ដលបានបញ្ជូ នពីសា្ថ នសួគ។៌
េយើងនឹងសារភាពថា។  បីនាកក់្នុងចំេណាមពួកេគ  មា្ន កប់ានសា្ន កេ់នជាមយួអ័
្របាហា។ំ  ពួកេគទាងំអស់បានចាបេ់ផ្តើមេនទីេនាះ  ប៉ុែន្តមា្ន កប់ានេនជាមយួអ្័របា
ហា។ំ អ្នកេនសល់របស់ពួកេគបានចុះេនសូដុម។ េតើវា្រត�វេទ? [្រក�មជំនុំនិយាយ
ថា  “អាែមន៉”—េអដ។]  េហើយអ្័របាហាបំានប្តូរេឈា្ម ះពីអាបរ៉់ាមេទជាអ្័របាហា។ំ
ពិតេទ? [“អាែមន៉”]
235 គា្ម នេពលណាមយួែដលមាន្របវត្ដិសា�ស្ដ្រក�មជំនំុៃនពិភពេលាក  ធា្ល បម់ាន
អ្នកផ�យដំណឹងល្អេទរកវា  េដាយមានេឈា្ម ះបញ្ចបេ់ដាយ  ហ-ាំ  រហូតដល់
ៃថ្ងេនះ  ប៊លីី  �ហ្គ-ា-ហ-ាំ។  េតើវា្រត�វេទ?  [្រក�មជំនំុនិយាយថា  “អាែម៉
ន។”—េអដ។]  �ហា្គ -ហាអំក្សរ្របាមំយួ។  អ-័្របា-ហាគឺំអក្សរ្របាពីំរ។  ប៉ុែន្ត
�ហ្គ-ា-ហ-ាំ គឺ្របាមំយួអក្សរ ែដលជាពិភពេលាក មនុស្ស។ េឃើញេទ?
236 រកេមើលអ្វីែដលបានេចញេនទីេនាះ ៃថ្ងេនះ គឺជាអ្នកនាសំារមកពី ឋានសួគ។៌
237 េតើមានបុរសណាមា្ន កេ់នេលើែផនដីែដលបានែ្របចិត្តេហើយបានអធិបបយ
យ៉ាងចបស់ដូចប៊លីី�ហា្គ ហាេំទ?  េតើមានបុរសណាមា្ន កែ់ដលមានឥទ្ធិពល  េលើ
្របជាជនដូចជាប៊លីី�ហា្គ ហាេំទ? មនិែដលមានេទ អន្តរជាតិ បុរសមា្ន ក។់ អូ ប៊លីី
សានេ់ដ  េហើយេនទីេនះគឺេនសហរដ្ឋអាេមរកិ ជាេដើម  ប៉ុែន្តប៊លីី�ហា្គ ហា្ំរត�វបាន
េគសា្គ ល់ទូទាងំពិភពេលាក។ េមើលថា្រទងេ់ហេទណា? េចញពី្រក�ងសូដុម។
238 េហើយគាតម់ានពិធីជបេ់លៀងរបស់គាតេ់នទីេនាះជាមយួ្រពះវហិារេពនទីកុស្
ដ អូរល៉ រ ៉បឺូត។
239 ប៉ុែន្តចុះយ៉ាងណាចំេពាះ្រក�មអុីេឡក?  េតើពួកេគជាសញញ ្របេភទអ្វីែដលគួរែត
េមើល?  េតើពួកេគគួរមានអ្វី?  ហាេលលូយ៉ា!  “វា  នឹងមានពន្លឺេនេពលលា្ង ច។”
ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញ។  [្រក�មជំនុំរកីរាយ—េអដ។]  ៃថ្ងេនះការសនយ
របស់្រពះ្រត�វបានសេ្រមច។  េយើងដឹងថាវាជាការពិត។  ្រទងេ់នទីេនះេនយបេ់នះ
ដូចកាលេនាះ។
240 ឥឡូវេនះ  េដើម្បអីធិបបយអំពីវា  ែដលខ្ញុ ំបាននិយាយកាលពីមយួរយៈ
មុន  ្របសិនេបើអ្នកអធិបបយអ្វីេហើយវាគឺជាេសចក្តីពិតៃនដំណឹងល្អ  បនា្ទ បម់ក
្រពះជាមា្ច ស់មានកាតព្វកិច្ចបញ្ជ កក់ារពិតេនាះ។  េតើេនាះពិត?  [្រក�មជំនំុនិយាយ
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ថា  “អាែមន៉។”—េអដ។]  ឥឡូវេនះ  េបើដូេចា្ន ះែមន  សូម្រពះជាមា្ច ស់ែដលបាន
សរេសរ្រពះបន្ទូល អនុញញ តឱ្យ្រពះែដលបានបេង្កើតការពយករណ៍ សូមឱ្យ្រពះែដល
ជា្រពះៃន្រពះបន្ទូល ចូរេចញមកេហើយបញ្ជ កថ់ា្រទងេ់នែតជា្រពះ។
241 េនេពលែដលេអលីយ៉ាបានេឡើងេទេលើភ្ន ំ េមើល  េអលីេសបានេទេមើលេអ
លីយ៉ា គាតនិ់យាយថា “ខ្ញុ ំចងប់ានចំែណកពីរ។” និងអាវធំេនាះគឺេនេលើេអលីយ៉ា
បានធា្ល កេ់លើេអលីេស។ គាតប់ានេដើរចុះ េហើយបេង្កើនេទ្វដង រុភំយួេហើយវាយទេន្ល
េហើយនិយាយថា  “េតើ្រពះរបស់េអលីយ៉ាេនឯណា?”  េហើយេរឿងដូចគា្ន ែដលបាន
េកើតេឡើងចំេពាះេអលីយ៉ា បានេកើតេឡើងចំេពាះេអលីេស។
242 េហើយដំណឹងល្អដូចគា្ន   អំណាចដូចគា្ន   កូនមនុស្សដូចគា្ន   េនាះគឺម្សលិមញិ
ៃថ្ងេនះ  េហើយនឹងមានជាេរៀងរហូត។  េហេ្រពើរ១៣:៨។  េតើអ្នកេជឿវាេទ?  [្រក�មជំនំុ
និយាយថា  “អាែមន៉”—េអដ។]  បនា្ទ បម់ក  ខ្ញុ ំសួរអ្នក។  ខ្ញុ ំមនិអាចជា្រទងេ់ទ  ប៉ុែន្ត
្រទងគ់ងេ់នទីេនះ [“អាែមន៉”] េយើង្រគានែ់តជាអ្នកដឹកជញ្ជូ នប៉ុេណា្ណ ះ។
243 មនុស្សមយួចំនួនេនទីេនាះែដលឈនិឺងរងទុក្ខ  គឺអ្នកដឹងថាខ្ញុ ំមនិសា្គ ល់អ្នក
េទ  សូមឱ្យ្រពះឥឡូវេនះ…្របសិនេបើខ្ញុ ំអាចបនា្ទ បខ្លួន្រគប្់រគាន។់  អ្នកអធិសា្ឋ ន
េហើយសំុ្រពះ។
244 ខ្ញុ ំមនិសា្ម នថា…មនិមានកាតអធិសា្ឋ នេនក្នុងអាគារេទ  េតើមានេទ?  េទខ្ញុ ំ
មនិ…េយើងមនិែដលផ្តល់កាតអធិសា្ឋ នណាមយួេឡើយ។  េយើងនឹងមានការ្របជំុ
អធិសា្ឋ នេន…ឬការពយបាលអ្នកជំងឺ េន្រក�មជំនុំ។ ប៉ុែន្តអ្នកអធិសា្ឋ ន។
245 េហើយអ្នកដឹងថាខ្ញុ ំជាមនុស្សចែម្លកចំេពាះអ្នក។  េឃើញេទ អ្នកសា្គ ល់ខ្ញុ ំ  េជហ្វឺ
សុនវលី!  ខ្ញុ ំមនិចងឱ់្យមនុស្សមកពីេជហ្វឺសានវ់លីេធ្វើដូេច្នះេទ។  ខ្ញុ ំចងប់ានមនុស្ស
មកពីឆា្ង យពីទីេនះេនកែន្លងណាមយួ។  េមើលថាេតើ្រពះេនែតបងា្ហ ញ!  សូមេមើល
្របសិនេបើ្រទងេ់នែតដែដលកាលពីម្សលិមញិ ៃថ្ងេនះ និងជាេរៀងរហូត!
246 េធ្វើដូច�ស្តីតូចបានេធ្វើ។ ្រទងប់ានឆ្លងកាត ់េហើយនាងនិយាយថា “ខ្ញុ ំេជឿបុរស
េនះ។” នាងមានបញ្ហ ធា្ល កឈ់ាម េហើយនាងនិយាយថា “េបើខ្ញុ ំអាចបះ៉បាន្រពំែដន
ៃនសេម្ល�កបំពាករ់បស់្រទង ់ខ្ញុ ំេជឿថាខ្ញុ ំនឹងជាសះេស្ប ើយ។” េតើវា្រត�វេទ?
247 េដាយសារជំេនឿរបស់នាង េនៃថ្ងេនាះ ្រពះគម្ពរី្រត�វបានបំេពញ។ “្រទងច់ងេធ្វើ
ឱ្យេបះដូងអ្នកខូចបានជាសះេស្ប ើយ ពីជំងឺនិងមនុស្សខ្វិន។”
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248 េនេពលែដលនាងបានបះ៉នឹងសេម្ល�កបំពាករ់បស់្រទង ់ េហើយេដើរេចញ
េទេ្រកេហើយអង្គុយចុះ  ងាកេហើយនិយាយថា  “អ្នកណាបះ៉ខ្ញុ ំ?”  េតើ្រទងធ់ា្ល ប់
ដឹងយ៉ាងដូចេម្តច  ហ្វូងមនុស្សដធ៏ំេនះ  ្របែហលជាសាមសិបដងែដលមានេន
ទីេនះ  េនយបេ់នះ ពួកេគរាបព់ានន់ាក?់  េតើ្រទងដឹ់ងយ៉ាងដូចេម្តច?  ្រទងនិ់យាយ
ថា  “អ្នកណាបះ៉ខ្ញុ ំ?”  ្រទងម់និនិយាយថា្រគានែ់តនិយាយេទ  ្រទងថ់ាេ្រពាះវាជា
ការពិត។  េហើយ្រទងប់ាននិយាយថា  “េតើអ្នកណាបានពាល់ខ្ញុ ំ?”  េហើយេដាយ
ផា្ទ ល់្រទងប់ានេមើលជំុវញិនិង  បានេឃើញ�ស្តីតូច  ែដលនាងកំពុងឈរឬអង្គុយ
ឬេធ្វើអ្វីកេ៏ដាយ  ទីតាងំែដលនាងស្ថិតេន  ្របាបន់ាងថាបញ្ហ ឈាមរបស់នាង
ចបេ់ហើយ។
249 េនាះគឺជា្រពះេយសូ៊វកាលពីម្សលិមញិ។ េនាះគឺជា្រទងស់ព្វៃថ្ងេនះ អ្នកេជឿេទ?
[្រក�មជំនំុនិយាយថា “អាែមន៉។”—េអដ។]
250 ខ្ញុ ំមនិសា្គ ល់អ្នកេទ  ្រពះសា្គ ល់។  ប៉ុែន្តអ្នកមានការឈចឺាបេ់នក្នុងចំេហៀង
របស់អ្នក  េនាះបានរខំានដល់អ្នក។  ្រតឹម្រត�វេហើយ។  អ្នកកំពុងអធិសា្ឋ នេន
ទីេនាះ។  េតើខ្ញុ ំជាមនុស្សចែម្លកចំេពាះអ្នក  េហើយេយើងជាមនុស្សចែម្លកនឹងគា្ន ?
ឈរ េឡើង ្របសិនេបើវាគឺដូេច្នះែមន។ ខ្ញុ ំមនិសា្គ ល់អ្នកេទ។ បុរសមា្ន កេ់នះេន្រតង់
េនះ  យុវជនេនះ។  អ្នកកឈ៏បឺំពងក់ែដរ។  ្រតឹម្រត�វេហើយ។  អ្នកអធិសា្ឋ នអំពីេរឿង
េនាះ។  អ្នកទាងំអស់គា្ន ភយ័អំពីអ្វមីយួ។  អ្នកេទេហើយ្រត�វចាកេចញពីការ្របជុំ
េ្រពាះអ្នកជាអ្នកដឹកនា ំការចូលរមួែដលអ្នក្រត�វយកចិត្តទុកដាក។់ ្រតឹម្រត�វេហើយ។
អ៊ូ—ហឺុ។  អ្នកេជឿថា្រពះដឹងថាអ្នកជានរណា?  េលាក  ស្មីត  ឥឡូវេនះអ្នកអាច
េទបានេហើយ  េហើយបានជាសះេស្ប ើយ។  ្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទបានេធ្វើឱ្យអ្នកបាន
ជាសះេស្ប ើយ។ បន្តេទការ្របជុំរបស់អ្នក បំពងក់របស់អ្នកនឹងមនិរខំានអ្នកេទ។

េតើគាតប់ះ៉អ្នកណា?
251 មានបុរសមា្ន កក់ំពុងអង្គុយេនខាងេ្រកាយ ទីេនះ។ គាតក់ំពុងរងទុក្ខ។  គាត់
មានដំុសាចេ់នេលើសួតខាងេឆ្វងរបស់គាត។់  គាតម់និែមនេទ…គាតម់និែមនមក
ពីទីេនះេទ។ អ្នកធា្ល បប់ានេធ្វើជាកម្មករែរម៉ា្ន ក។់ ្រតឹម្រត�វេហើយ។ ខ្ញុ ំជាមនុស្សចែម្លក
ចំេពាះអ្នក។  េបើ្រតឹម្រត�វ  ចាបៃ់ដរបស់អ្នក។  ដំុសាចេ់នះស្ថិតេនក្នុងសួតខាងេឆ្វង
របស់អ្នក េហើយអ្នកកំពុងរកេមើល ការវះកាតភ់ា្ល មៗ។ ្រត�វេទ? អ្នកមនិែមនមកពីទី
េនះេទ។ អ្នក េចញពីទី្រក�ង។ អ្នកមកពីរដ្ឋវជីឺេនៀ។ ្រតឹម្រត�វេហើយ។ អ្នកេជឿថា្រពះ
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ដឹងថាអ្នកជានរណា?  េលាកមតីេឆល  ្រត�វេហើយ  េទផ្ទះវញិេហើយសុខសបបយ
ចុះ។  ្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទេធ្វើឱ្យអ្នកទាងំអស់គា្ន ជា។  សួរបុរសេនាះ!  ក្នុងជីវតិខ្ញុ ំ
មនិែដលេឃើញគាតេ់ទ។ គាតប់ានអង្គុយេនទីេនាះអធិសា្ឋ ន។

ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ!
252 [បង្រប�ស  ្របាណហាែំបរខ្នងរបស់គាតេ់ទ្រក�មជំនុំ—េអដ។]  េនទីេនះគឺ
�ស្តីមា្ន ក ់ អង្គុយេនខាងេ្រកាយខ្ញុ ំ  ដូចសារ៉ាេនក្នុងតង។់  នាងកំពុងអធិសា្ឋ នឱ្យ
កូន្រសី។ េ្រកាកឈរ។ កូន្រសីមនិេនទីេនះេទ។ នាងគឺេទឆា្ង យកូន្រសី។ េហើយ
អ្នកកដូ៏ចគា្ន ែដរេនេពលែដល�ស្តីមា្ន កម់កចំេពាះ្រពះេយសូ៊វ  ែដលមាន�ស្តីមា្ន ក់
ែដល្រត�វអារក្សេផ្សងៗចូល។  �ស្តីគឺ…េក្មង្រសី្រត�វបានអារក្សចូល។  នាងមនិេន
ទីេនះេទ។  នាងមកពី…  អ្នកមកពីរដ្ឋ  ការ ៉លីូណាខាងេជើង។  អ្នកេជឿេទ?  េហើយ
េនាះគឺជាការពិត  េតើែមនេទ?  េលាក្រសី  អរេឌើ  អ្នកអាចេទផ្ទះបាន។  ្របសិនេបើ
អ្នកេជឿេដាយអស់ពីចិត្ត  អ្នកនឹងរកេឃើញកូន្រសីរបស់អ្នកដូចជាបានរកេឃើញ
េនេពលែដល្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទេនក្នុងៃថ្ងកន្លងផុតេទបាននិយាយថាវាបាន
ជាសះេស្ប ើយ។
253 ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ  សញញ ៃនទី្រក�ងសូដុម  ែដលជាសញញ របស់  ្រគាបពូ់ជ
ែដលជាសញញ ៃន្រក�មជំនុំធម្មជាតិ! ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញេនកណា្ត ល
អ្នក។ េតើអ្នកេជឿេទ? [្រក�មជំនុំនិយាយថា “អាែមន៉”—េអដ។]
254 េតើអ្នកនឹងទទួលយក្រទងឥ់ឡូវេនះជា្រពះអង្គសេ�ងា្គ ះនិងេ្របាសអ្នកឱ្យ
ជាសះេស្ប ើយឬេទ?  សូមឈរ  អ្នកទាងំអស់គា្ន   និយាយថា  “ខ្ញុ ំទទួលយកការ
ពយបាលរបស់ខ្ញុ ំ។  ខ្ញុ ំទទួលយក្រទងជ់ា្រពះអង្គសេ�ងា្គ ះរបស់ខ្ញុ ំ។  ខ្ញុ ំទទួលយក
្រទងជ់ាេស្តចរបស់ខ្ញុ ំ។” មា្ន ក់ៗ ឈរេឡើង។

ៃថ្ងេនះ! សូមសា្ត ប ់មតិ្តភក្តិេអើយ។
255 “្រទងប់ានអានគម្ពរី  បាន្របគល់្រពះគម្ពរីេទបូជាចារ្យវញិេហើយ  េហើយ”
និយាយថា “ែភ្នករបស់្របជាជនទាងំអស់បានេផា្ត តេលើ្រទង។់ េហើយ្រទង ់្រកេឡក
េមើលេទពួកេគ េហើយនិយាយថា ‘ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញេហើយ។’”
256 ខ្ញុ ំបានអាន្រពះគម្ពរី  េដាយមានភស្តុតាងជាេ្រចើនឬេ្រចើនែដលេយើង  រស់េន
ក្នុងៃថ្ងចុងេ្រកាយ ែដលជាជំនានែ់ដលនឹងេឃើញ្រពះេយសូ៊វ្រគីស្ទយាងមកវញិដល់
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ែផនដី។  េហើយខ្ញុ ំ្របាបអ់្នកេនយបេ់នះ  ជាថ្មីម្តងេទៀតថា  ៃថ្ងេនះគឺជាបទគម្ពរីេនះ
បានបំេពញេនក្នុងការេមើលេឃើញរបស់អ្នក។
257 អ្នកេនតុកសុន  អ្នកេនកាលីហ្វ័រញ៉ា  អ្នកេនញូវយក៉  ការភា្ជ បត់ាមទូរស័ព្ទ
ៃថ្ងេនះបទគម្ពរីេនះ្រត�វបានបំេពញតាមការេមើលេឃើញរបស់អ្នក។
258 សូមឱ្យេយើងរកីរាយនិងេធ្វើឱ្យមានភាពរកីរាយ  េ្រពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់
កូនេចៀមបានមកដល់េហើយ  និងកូន្រកមុរំបស់នាង…កូន្រកមុរំបស់្រទងប់ាន
េរៀបចំខ្លួនេហើយ។
259 ចូរេយើងេលើកៃដេឡើងេហើយថា្វ យសិរលី្អដល់្រទង ់ មនុស្សទាងំអស់។  ្រពះ
្របទានពរអ្នក។ [្រក�មជំនុំបន្តអរសបបយេហើយសរេសើរដំេកើង្រពះ—េអដ។] 
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សារែដលេធ្វើេឡើងេដាយបង្រប�ស William Marrion Branham េនះ ្រត�វបានែចកចាយ េនលា្ង ច
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េបាះពុម្ព និង ែចកចាយេដាយ សេម្លង្រពះជាមា្ច ស់ែដលបានថតទុក។
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