
េ�យក�ីជំេន  េ�កម៉ូេស

 សូមអរគុណ បង�បសេនវលី។ អរណុសួស�ី អនកទងំអស់គន ។ �ជករ
�បេសរ�ស់ែដលបនមកទីេនះ មកកនុងេ�ងឧេបសថៃថងេនះ។ េហយ

ខញុ ំបន គិតថ �បែហលជបង�បសេនវលី នឹងអធិបបយេ �ពឹកេនះ ែតខញុ ំ
នឹងពយយម េ យបេ់នះ។ ខញុ ំបន�តឡបម់កេមលេមេរ នថន កៃ់ថង�ទិតយ េ
�ពឹកមញិ។ េហយអ�ីែដល…េប�ពះសព��ពះហឫទយ័ េយងនឹងពយយម—េដមប ី
េរ នេមេរ ន ថន កៃ់ថង�ទិតយេនះ។

2 ឥឡូវេនះ �មនរយះេពលពីរសប� ហ៍េ េហយ ចប�់ងំពី ខញុ ំបនចូលមក។
េហយកភ៏យ័�ស់ែដរដូចអនកដឹង��បេ់ហយ េ េល�លដធ៏ំ ខញុ ំពិតជហត់
�ស់ េហយេសទរែតមនិ�ចេ មុខេទ តបន។ ដូេចនះេហយខញុ ំ�តវែតចូលមក
កនុង េដមបសី�មកបន�ិច។ េហយខញុ ំ�តវចំ�យេពល�បមណបីៃថងេឡងេ  វលូ�កី
ក(Wolf Creek) ទំនប�់រអីគគីសនីេ រដ�េគន�គី(Kentucky)ជ�សកកំេណ ត
ខញុ ំ។ ខញុ ំគិតថ “អូខញុ ំមន�រមមណ៍ថអ�ច រយ�ស់ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំសុខសបបយ
េទ។”

3 េហយេពលខញុ ំេ ដល់ផទះវញិ េរ ងដំបូងែដលខញុ ំជួបមុនេគគឺជកិចចករ
មយួចំនួន របស់រ�� ភបិលស�ីអំពីពនធេល�បកច់ំណូល។ ខញុ ំ�តវេធ�ដំេណ រ �តឡប់
េ�កយម�ងេទ ត។ ដូេចនះខញុ ំដឹងថ�នឹងចំ�យេពលេ�ចនជងមយួ សប� ហ៍ឬពីរ
េដមបខីញុ ំ ស�មក។

4 េហយេបសសកកមមរបស់ខញុ ំ�តវបនផ� ស់ប�ូរឥឡូវេនះ។ េហយខញុ ំគម ន
កលវភិគ កិចច�បជំុ�េទ។ េនះជេហតុផលែដលខញុ ំែញកខ�ួនេ�យែឡក
េហយគិតថ ឥឡូវេនះស�មបប់៉ុនម នសប� ហ៍េ�កយ ខញុ ំនឹង�គនែ់តស�មកឲយ
េពញេលញ េហយរងច់�ំពះអមច ស់។

5 េហយអនកទងំអស់គន ជេ�ចនេ កនុងទីេនះ ែដលជអនកែដលមនវយ័
ចំ�ស់ ែដលបនេ ជមយួេយងជយូរមកេហយ �តវចងចថំ អ�ីែដល
�ពះអមច ស់បន មនបនទូល�បបេ់យង �ទងែ់តងែតសេ�មច�មបនទូល�ទង។់
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6 សូមចថំ េ េពល�ពះវ�ិរេ ទីេនះចបេ់ផ�មដំបូង េ �ពឹកែដលេយង
បន�កថ់មៃន�ពះពន�  រេប បែដល�ទង…់��តវបនសរេសររចួេហយ កប៏នេផ�ក
ថមេនះ េ េលសន�ឹកៃន�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ។ េ �ពឹកេនះ ករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយ
បន�បបថ់ “េនះមនិែមនជេ�ងឧេបសថរបស់អនកេទ។”
7 ខញុ ំបននិយយថ “េត�ទងគ់ងេ់ ឯ� �ពះអងគេអយ?” េហយ�ទងប់ន
�កខ់ញុ ំ េ េ�កមេមឃ។ េហយសេម�ងមយួបនមក។ េហយខញុ ំ�កេឡកេមលេ
េឃញ មនេឈឆក ងបីដូចជេដមេឈនិងែផ�របស់�។ អនកដឹងពីករេបកសែម�ង
េនះជអ�ី។ �បនបនសរេសរេចញអស់រយៈេពលជេ�ចនឆន រំចួេហយ។
8 េរ សយក េស វេ ចស់មយួកបលេ ទីេនះៃថងបនទ ប ់ េហយ�ននូវចំណុច
ខ�ះែដល�ពះបនមនបនទូល បនទយទុក �បនសំេរចរចួេហយ។ អំពីវតថុ
អនីតិជននិងអំពីស ងគ មែដលនឹងេកតេឡង �ពមទងំអ�ីេផ�ងេទ ត ែដលនឹង �តវ
មក។
9 េ េរ ងែតពីរេទែដលេ សល់ មយួកនុងចំេ�មទំនយដអ៏�ច រយេនះគឺ។
េនះគឺ រថយន�េបកបរេលផ�ូវេ�យប ជ ពីចមង យ េមលេ ដូចជសុ៊តអ ច ឹង ែត
អនកចបំចម់និេបក�េទ។ ��គប�់គងខ�ួនឯង។ េហយបនទ បម់ក�នឹងមន ស�ីដ៏
អ�ច រយ េ�កកេឡងេ�យ�រែត�េមរចិគឺជ�បេទសរបស់ ស�ី។ េហយ�នឹង…
ស�ីដអ៏�ច រយនឹងេ�កកេឡង េហយក� យជ�បធនធិបតីឬអ�ីមយួ�សេដ ងហនឹង។
េហយបនទ បម់កនឹងមនករបំផ� ញទងំ�សង។ ជតិទងំមូលនឹង�តវរ�យ។
10 េហយខញុ ំទយថ…ឥឡូវេនះមនិែមនជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។ (មយង៉េទ ត
អំពី ស�ី �គឺជ�ពះអមច ស់។) ប៉ុែន�ខញុ ំទយថេ កនុងឆន  ំ1933 េនះពិភពេ�កនឹង
ជួបករបំផ� ញមុនឆន  ំ77។
11 ដូេចនះ ខញុ ំមនិបនដឹងថនឹងមនករបំផ� ញអ�ីមយួែដល�ចេធ�បនេទ �ដូច
ជ បនេធ�េហយឥឡូវេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញថ�បេទសជតិទងំមូល�តវបន
បំផ�ិច បំផ� ញ ដូចជេដមេឈនិងអ�ីេផ�ងេទ ត ែដលេ សល់។
12 ដូេចនះ �េ េលផ�ូវរបស់�។ េហយេបសិនជករេផ�ងទងំអស់េនះបន
សេ�មចដូចែដល�ទងប់នមនបនទូលេនះកនឹ៏ងមនដូេចន ះែដរ។ េហយកដូ៏ចជ
អ�ីែដល�ទង បនមនបនទូលកនុងបទគមពរីទីេនះ។ េប�ពះ�គីសទ បនយងមក
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េលកទីមយួ �ទងក់នឹ៏ងយងមកជេលកទីពីរែដរ។ េហយេរ ង ទងំអស់ែដល�ទង់
មនបនទូល នឹងេកតេឡង។ េហយជករពិតេយង�តវដឹងថ…ចំនួនរបស់េយង
គឺេទបែត�តវ បនេ គឺដូចជ�បជជតិមយួ េ�យដឹងថ�កម ជំនុំនឹង�តវបន
េលកេឡង។ �ផ� ស់ែ�បចិត�ៃនរអនក�គប�់គងឬ�បពន័ធ�មយួ េដមបដឹីងថ េយង
កំពុងសថិតកនុង សមយ័េនះឯង។ �ជេពលេវ� ដអ៏�ច រយស�មប�់គបគ់ន  ែដល
រស់េ េលែផនដី គឺឥឡូវេនះ។ េនះគឺ ស�មប�់កមជំនុំ។ ដូេចនះខញុ ំពិតជចងប់ន
េសចក�ី អធិ�� នរបស់អនក។
13 េហយបនទ បម់កខញុ ំបនេឃញេ កនុងេ�ងឧេបសថ េហយខញុ ំេឃញថពួកេគ
បន…េធ�ករេបះេឆន ត�រេឡងវញិនិង�គបយ៉់ងេ កនុង�ពះវ�ិរ ស�មបអ់នក
ដឹកនជំេដម។
14 េហយ—េហយពួកជំនុំមនករ�បជំុតិចតួច លំបកតិចតួច។ ែត�ទងែ់តងែត
�បណីដល់ទូលបងគំ េហយ�បទនពរដល់ទូលបងគំផង។ េហយេ�យ�រទូលបងគំ
េ ទីេនះ �កដូ់ចជទីបេ ចញពររបស់�ទង។់ េហយទូលបងគំ�បកដថ នឹងេ
ជមយួ�ទង ់ ែដលបន�បទនពរដល់ទូលបងគំែដរ។ េហយ�ពះអងគែតងែតទទួលអ�ី
ែដលទូលបងគំបននិយយ ថជករពិត ដូចែដលខញុ ំបនេឃញ�មរយៈ�ពះអងគ
មច ស់។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំសរេសរ�ពះ។
15 ដូេចនះេហយ ខញុ ំចបេ់ផ�មចូលមក េដមបែីស�ងរក ឲយពួកជំនំុរបស់េយងបនតំរង់
េឆព ះេឡង អនកដឹកនរំបស់ខ�ួនស�មបក់រេបះេឆន ត និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយ
បនទ បម់ក—ខញុ ំបនគិតថ ខញុ ំនឹងេចញេ�កេដមបសី�មកបន�ិចមុនេពលែដលខញុ ំ
�តឡបេ់ បេ�មរពននកិចចម�ងេទ ត។
16 ចូររក��េ កនុងចិត�។ ឥឡូវេនះមនិែមនស�មបអ់នកេ ខងេ�កេទ។ គឺ
ស�មបអ់នកេ កនុងេ�ងឧេបសថេនះ។ េយងចងជ់ួប�បជំុកនុងេ�ងឧេបសថេនះ
េដមបឲីយអ�ី�គបយ៉់ងនិងកំហុសឆគងទងំអស់ េរ ងទងំអស់ែដលជបនទុក េហយ
�បែហលជ�រមមណ៍�កអ់នច់ិត� គន និងគន  ទងំអស់េនះខញុ ំនឹងន�ំមកម�ងមយួ
ៗ។ ដូេចនះេបអនកមនិចង�់បឈមមុខនឹង� អនកចកេចញពី�បេទសេនះ �បេសរ
ជង។ េ�ពះអនកមកេដមប�ីបឈមមុខនឹង�គបក់រទងំេនះ ដូចែដលេយង ធ� ប់
ជួបេ េ�ងឧេបសថេនះ។ េហយ�គបយ៉់ង�តវបនបំផ� ញ ពីេ�ពះេយង ជ
បងប�ូន�បស�សីែដលបនែបកបកក់ររបួរមួគន  កនុងរបូកយៃន�ពះ�គីសទ ឆ�ង កត់
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តុរៃន�ពះពរ។ េហយគម នអ�ីេ�កពី�រក�ែដលនឹងេធ�អ�ី�គបយ៉់ង ែដលជ កំហុស
េហយនឹងប�� លឲយមនករអនចិ់ត� ឬ�សកទឹ់កែភនកឬអ�ីេផ�ងេទ ត �សេដ ង
ហនឹង។ េហយខញុ ំបននបំង�បសេនវលី េហយេយងបនេចញពីកែន�ង មយួេ
កែន�ងមយួ េហយនមំនុស�មន ក់ៗ ឲយមកជួបជំុគន  រហូតដល់េ�ង ឧេបសថចស់
�តឡបម់កវញិ បន�� ងេឡងជថមី េ េលេជងរបស់ខ�ួន េដមប ី ចូលេ កនុង
��ច�ករបស់�ពះ។ ឥឡូវ េហតុផលែដលខញុ ំនិយយករេនះ គឺ េ�យ�រែត�
េ កនុង�កមតូចរបស់េយងផទ ល់េ ទីេនះ �ពឹកេនះ។
17 េហយឥឡូវេនះខញុ ំនឹងស�មកបន�ិច រចួនឹង�តឡបម់កវញិឲយឆប�់មែដល
�ចេធ�បន។ េហយខញុ ំរពឹំងថនឹងចកេចញេ បេ�មេបសកកមមម�ងេទ ត។ េហយ
ម�ងេនះ េបជ�ពះហឫទយ័�ពះ េនះខញុ ំចងយ់កមូលនិធិតិចតួចែដលេយងមន
�ពមទងំថវកិរផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំខ�ះ ចំ�យកនុងកមមវធីិេបសកកមមបរេទសេនះ។
េហយខញុ ំចងប់នតងថ់មីនិងឧបករណ៍ថមីមយួចំនួន េហយចបេ់ផ�មេបសកកមម។
មនិែមនពី�ពះវ�ិរមយួេ �ពះវ�ិរមយួេទ ប៉ុែន�េ កិចច�បជំុរបស់េយងផទ ល់។
18 ឥឡូវ សូមកុំេបះបងេ់ចលបងប�ូនែដលបនអេ ជ ញខញុ ំ ែដលអ�ច រយ។ ប៉ុែន�
អ�ីែដលសំខនប់ំផុត អនករកេឃញអនុស ញ ទងំេនះ ពួកេគនិយយថអនកនឹង
េ ទីេនះ េហយបនទ បម់កមតិ�ភក�ិរបស់អនកទងំអស់ចូលមក ទីេនះមនសគរធំ
មយួស�មប�់ក�់បក។់ �គនែ់តបង�ូរមនុស�ទងំេនះចុះ។ ខញុ ំេទបែតចបេ់ផ�ម
ដឹង េឃញេទ។ អ ច ឹងករេនះ—េនះ�តឹម�តវេទ។ េយងចងម់នកែន�ង ែដល
េយង�ចនពំួកេគមក។ អនកមនិចបំចយ់កលុយមកេទ។ �គនែ់តចូលមក
េ�យខ�ួនឯង េហយ—និងបេ�ម�ពះអមច ស់។ េឃញេទ? េហយដូេចនះឥឡូវេនះ…
19 េបសកកមមរបស់ខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរឥឡូវេនះ។ អនកចបំនេទ េពលខញុ ំកនៃ់ដ
របស់មនុស�េហយឈរេ ទីេនះ។ េហយ�ពះបន�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដល ជប � របស់
ពួកេគ។ និយយថ “�នឹងបនសេ�មច អនកបនដឹងពីករ សមង តៃ់នចិត�របស់
មនុស�។” �គបគ់ន ដឹងថ�បនេកតេឡងយ៉ងឥតេខច ះ ដូច ែដលបនែចង។
ឥឡូវេនះគឺជជំ�នបនទ ប ់ ែដលបនទយឲយដឹងជមុន ជអ�ី ែដលេលសជង
ករ�មយួែដលអនកធ� បេ់ឃញ។ េហយឥឡូវេនះ េ កនុងករ ផ� ស់ប�ូរ។
20 េហយេនះកជ៏េហតុផលែដល��ងំ�បឆងំខញុ ំ ជមយួនឹងពនធេល�បក់
ចំណូលេនះ រ�� ភបិលពយយម�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំជំពកព់នធេល�បកច់ំណូល �គប់
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កក ់ �ងំពីៃមភ�បពីំរឆន មំុន គឺេ េពលេទបចូល�គប�់គងដំបូង។ �មនិដូេចនះ េទ
េ�ពះ�បនឆ�ងកត�់កមជំនំុេ ទីេនះ។
21 ខញុ ំគឺជអនកទទួលខុស�តវៃន�កមជំនុំេនះ។ េនះ�តឹម�តវ�ស់។ �កត�់�
េ ទីេនះ។ ដូេចនះេបសិនជខញុ ំជអនកទទួលខុស�តវ—ជអនក�គប�់គងេ �ពះវ�ិរ
េនះ េនះគម នអ�ីកនុងែផនដីេនះ…រ�� ភបិលគម នសិទធេធ�អ�ីទងំអស់។ ពួកេគមនិសួរ
ចេម�យពួកជំនុំេទ។ ពួកេគកំពុងសួរខញុ ំ ែដលជអនក�គប�់គងហិរញវតថុៃន�ពះវ�ិរ។
េហយអនកទទួលខុស�តវបនចុះហតថេលខេល�ក�សមយួេ កនុងធនគរ េនះ
ជ�បកទ់ងំអស់របស់ខញុ ំ…ជំនួសឲយករសង�់គឹះផទ ល់ខ�ួន ខញុ ំបនថ� យ�ស�មប់
�ពះវ�ិរេ ទីេនះេ�ពះេទះជយ៉ង� �ជ�គឹះស�័យ�បវត�ិមយួ។
22 េហយែដលេធ�ដូេចនះ គឺជួយខញុ ំេ�យេគចពីកររតេ់ចញពី�ពះវ�ិរ េបះបង់
� េហយេ េនះេ េនះគម ន�បេយជនអ៏ីេ ទីេនះ។ បនទ បពី់ខញុ ំបនសនយដល់
មនុស� ថខញុ ំនឹង�តលបម់ក�កមជំនុំវញិ េ េពលេ�កយេដមបជីួយពួកេគ។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលខញុ ំរក��ដូេចនះ េ�ពះខញុ ំបនសនយជមយួអនកជរចួេហយ។
េនះជមូលេហតុែដលខញុ ំ�ន កេ់ ជមយួ�កមជំនុំជំនួសឲយ កររស់េ លកខណ
បុគគល។ េហយេបសិនអនកេធ�ដូេចនះ �នឹងក� យជអងគករ។ េហយខញុ ំ�បឆងំ
�ចខ់តចំេពះអងគករ។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំនឹងរក��ែបបេនះ កនុង�ពះហស�របស់�ពះ
ដូេចនះេយង�ចបន�ស�មបន់គរ�ពះ។
23 ឥឡូវ េ �ពឹកេន េយងចងសិ់ក�ពី�ពះបនទូលដម៏ន�ពះពរេនះ។ េហយេជ ។
24 ឥឡូវេនះខញុ ំចងនិ់យយផងែដរ…ខញុ ំេឃញបង�បសេអ�គ ននិងអនកដៃទេទ ត
�កម�បឹក�ភបិលែដលអងគុយេ ទីេនះ បនទ បពី់េយងមនករ�បជំុ យបប់នទ ប់
�ជករពិត ខញុ ំសូម�បកសេ មុខ�កមជំនុំ ថអនក�ល់គន នីមយួៗែលងជអនក
—ែដល�តវបនែតង�ងំ។ អនក�តវបនេ�ជសេរ សជ�កម�បឹក�ភបិល េហយ
េឈម ះ របស់អនកគឺេ កនុងេស វេ ។ �តឹម�តវ�ស់។
25 េហយឥឡូវេនះពួកេគនឹងមនករេ�ជសេរ សឌីខុន—ជេដមមយួចំនួន បែនថម
េទ ត។ េហយបង�បសេនវលី នឹងេ អនកទងំេនះភ� មបនទ បពី់កមមវធីិ េនះ
ហនឹងេហយ កនឹ៏ងេរ សអនកខងេហរ ញ វតថុជេដម ដូចែដលេយងបនកំណត់
ពួកជំនុំេឡង។ �គ ល់ជីវ�បវត�ឲយអស់ េរ បជេ�សច បនទ បម់កេយង�ចេធ� កមមវធីិ
រកីផុសផុល ែដលនឹងមនបនទ ប។់
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26 ឥឡូវេនះ មុននឹងេយង�តឡបេ់ ទំពរ័េ ទីេនះ ស�មបេ់មេរ នៃថង�ទិតយ
របស់េយង ចំេពះ�ពះបនទូលដអ៏�ច រយេនះៃន�ពះដរ៏ស់ ចូរេយងឱនកបលចុះបន�ិច
ខណៈេពលែដលេយងនិយយេ កនអ់នកនិពនធេស វេ េនះ។ េហយែញក�ល់
គំនិតនិងអ�ីទងំអស់ែដលជភពផទុយគន  ែដលនឲំយអនកបតប់ង�់ពះពរ។

ចូរអធិ�� ន។
27 �ពះដប៏រសុិទ�និងសុចរតិបំផុតេអយ េ កនុងវត�មនៃន�ពះពរកនុងែខសី�
េនះ ទូលបងគំសូមចូលមក ថ� យជីវតិ �ពមទងំ�ពលឹង—ទងំរបូកយ ទងំករ
ថ� យ បងគំនិងេទពេកសលយរបស់េយងដល់�ទង។់ េហយអ�ីទងំអស់ែដលេយង
មន េយងថ� យេ �ទង។់ េហយេពល�ទងទ់តមកទូលបងគំ�ពះអងគេអយ េប
មនអំេព បប�ែដលមនិទនប់ន�រភព េយងនឹងសូម�ទងឱ់�ពះអមច ស់ជ
�ពះ ថ �ទងនឹ់ងសម� តេ�យ�ពះេ�ហិតៃន�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ �ពះេយសូ៊វ
េ �គប ់កែន�ង។ េដមបឲីយដឹងថេ កនុងខ�ួនេយងគឺមនិល�ឥតេខច ះ េហយមនិ�ច
មន ជីវតិអស់កលបេ�យខ�ួនឯង។ ប៉ុែន�េយងពឹងែផ�កទងំ�សងេ េលឈមដ៏
ៃថ� វេិសសរបស់�ទង ់ និង�ពះគុណរបស់�ទងេ់ដមបអីនុវត�កនុងជីវតិេយង ែដលជ
មនុស�មនបបមនិសក�ិសម �ចមកេ�យក� �នេ ៃថង�មយួ េ កនុងវត�
មនរបស់�ទង ់ នេំយងមកេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ែដល�ទង់
កលពីអតីតកលបនសនយេ�យ�ពះេ�ហិតៃន�ពះ�ជបុ��ែតមយួរបស់�ទង់
ថ “�មរយៈ�ទងេ់បេយងលនត់ួបបេយងវញិ េនះនងឹ�តវបន�បជ់សុចរតិ
េ�យ�រ�ពះគុណរបស់�ទង។់”
28 េហយឥឡូវេនះេយងទូលសូម �ពះអងគេអយ សូម�ទងអ់តេ់ទសេយង�ល់
គន �ល់កំហុស �ល់អំេពបបៃនកររលំងឬករលុបេចលកររលំង ថេបមនអំេព
��កក�់មយួ គំនិតែដលកតផ់� ច�់ពលឹងវ ិ ញ ណេយង េ�យ�ពញេភ�ង របស់
�រក� សូម�ទងប់េណ� ញខម ងំស�តវដ�៏�កកៃ់ន�ទង ់ េហយនិង� ស�របស់ �ទង់
េចញ។
29 េហយសូម�ទងច់ត�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមបចីបយ់ក�ពះបនទូលេ េពល
េនះ ែដលេយងបន�បគល់ខ�ួនេយង េធ�ជឧបករណ៍ស�មប�់ទង ់ មនបនទូល
�មរយៈ េយង េហយ�� ប�់មរយៈេយងនូវ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយសូមឲយ
េយង ប ជូ ន�បន�ដូចជ�ទងប់នផ�ល់ឲយែដរ េហយថ� យកែន�ងេនះ េ ៃថងេនះ



េ�យក�ីជំេន  េ�កម៉ូេស 7

េ�យ �រមមណ៍ថេយងនឹងត�មងេ់ រកមគ៌របស់�ពះ�គិស�។ ថេយង�ចនឹង
ល� �បេសរជងមុន សមនឹងករថ� យបងគំេ យបេ់នះនិងៃថងែស�ក េ�យ�រករ
យងមកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
30 សូម�បទនពរដល់បងប�ូនេយង�គបទី់កែន�ង �កមជំនំុេ ទូទងំពិភពេ�ក
ជអនកកំពុងែតកន�់ពះបនទូលៃនជីវតិេ កនុងៃថងដ�៏�កកេ់នះ។ េយងមន�រមមណ៍
ថ មនិមនេពលេ�ចនេទេដមបេីធ�ករេនះ ពីេ�ពះេវ� យបក់នេ់ល ន។ ស ងគ ម
�តវបនរ�តអ់ែណ� តម�ងេទ ត។ អំេព��កកប់ន មកដល់ េហយេយងអធិ�� ន
សូម�ទងអ់នុ ញ តឲយេយងេធ�ករេលសជងេពលមុនៗ។ ស�មក�ងកយ
េន យហតរ់បស់េយង �ពះអងគេអយ េហយប ជូ ន េយងេ កនុងសមរភូមវិញិ។ តបតិ
េយងសូមេ កនុង�ពះនម ៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយកនុង�ទងេ់យងអធិ�� ន។
�ែមន៉។
31 េយងនឹងេបក�ពះគមពរី េ �ពឹកេនះ េ ជំពូកទី—ទី11 ៃន�ពះគមពរីេហេ�ពរ
32 េ ��តីៃថង�ពហសបត េយងបនអធិបបយេ កនុងជំពូកទី7 ៃន�ពះគមពរីេហ
េ�ពរ អំពីរ “មលីគីស�ដិកែដលគម នឪពុកនិងគម នម� យ គម នករចបេ់ផ�មឬៃថង
ប ច បៃ់នជីវតិ។”
33 េហយខញុ ំបនគិតថ �បែហលជ�ពឹកេនះ គួែតេបកេស វេ គមពរីដអ៏�ច រយ
េនះ ម�ងេទ ត ែដលមន�បវត�ិខងេ�កយែដលេយងចងនិ់យយ េ កនុងករ�ន
ពីមុន។ េហយរលំងជំពូកទី10 និងជំពូកទី 9 ែដលជចបបៃ់នករថ� យ េយង
នឹងចូលមកកែន�ងៃន “េសចក�ីជំេន ។” េហយេ ទីេនះកនុងគមពរីេហេ�ពរជំពូកទី11
េហយចបេ់ផ�មជមយួខ23 េយង�ន�ដូេចនះ

េ�យ�រេសចក�ីជំេន  កលម៉ូេសបនេកតមក េនះឪពុកម� យ
បន�កេ់�កទុក៣ែខ ឥតមននឹកខ� ចដល់ប ញត�របស់េស�ចេឡយ
ពីេ�ពះបនេឃញថជកូនេថ� សល�

េ�យ�រេសចក�ីជំេន  លុះេ�កធំេហយ េនះេ�កមនិ�ពមឲយេគ
េ ខ�ួន ជកូនរបស់បុ�តីផេ�៉នេទ

េ�កសូ៊រងទុកខលំបកជមយួនឹង� ស�របស់�ពះ ជជងមនេសចក�ី
អំណរខងអំេពបប ែដលេ ែត១ែភ�តេនះវញិ
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េ�យបន�បេ់សចក�ីដំេន លែដលេគតិះេដ លដល់�ពះ�គីសទ ទុកជ
�ទពយសមបត�ិ�បេសរជងអស់ទងំរបស់ៃថ�វេិសសេ �សកេអសីុពទ ដបតិ
េ�កសំឡឹងចំេ ឯរង� នវ់ញិ

េ�យ�រេសចក�ីជំេន  េនះេ�កកេ៏ចញពី�សកេអសីុពទេ  ឥត
េកតខ� ចដល់េសចក�ីកំហឹងៃនេស�ចេឡយ ដបតិេ�កបនកនយ៉់ង
ខជ បខ់ជួន �កដូ់ចជេឃញ�ពះដេ៏មលមនិេឃញែដរ។

34 ខញុ ំចង�់ក�់បធនបទេ �ពឹកេនះគឺ “ករេ�ជសេរ សេ�យេសចក�ីជំេន ។”
េហយ ខញុ ំចង�់សងយ់កអតថបទមយួ េចញពីពកយបីដំបូងៃនជំពូក23 េ�យេសចក�ី
ជំេន  កលម៉ូេស។ េហយ “ករេ�ជសេរ សេ�យេសចក�ីជំេន ” អ�ីែដលេយង
ចបំចជ់ងេគ េយង�តវែតេ�ជសេរ សេ�យេសចក�ីជំេន ។ េហយេយងនឹងរក
េឃញករទងំេនះេ កនុងម៉ូេស អ�ីែដលេយងេឃញញឹក ញបេ់នះគឺ េ�យ�រ
េសចក�ី ជំេន ។ មនិែមនេ�យេមលេឃញេទ ែតេ�យ�រជំេន ។
35 េហយេហតុែដលខញុ ំេ�ជសេរ សអតថបទេនះ ស�មបព់ួកជំនំុេ កនុងរដ�េនះ �ពឹក
េនះេ កនុងេយង សូមបេី ជុំវញិេយង…និងេ កនុង��េយងមនករបេ�ង ន
ែផនកវទិយ� ស�ជេ�ចន។ េ�យ�រករេនះេយងបនទញមនុស�េចញឆង យ ពី
ក�ីជំេន ។ ឥឡូវេនះ េសចក�ីជំេន មនិបនបង� ញេ�យវទិយ� ស�េទ។ េសចក�ី
ជំេន គឺជអ�ី ែដលវទិយ� ស�មនិ�ចេមលេឃញ។ េហយេយង…�បសិនេបេយង
បតប់ង ់ជំេន ដអ៏�ច រយេនះ េនះេយងសថិតេ កនុងភពងងឹត ទងំ�សង�…មនិថ
េយង បនទទួលករអបរ់លំ�ប៉ុ��  េយង�ចពនយល់�ពះ បនទូលៃន�ពះប៉ុ��  �
សម�ម វធីិៃនករេជ ផទ ល់របស់េយង។
36 គម នផ�ូវ�ែដល�ចផគ ប�់ពះទយ័�ពះបនេឡយ មនែត�មរយៈេសចក�ី
ជំេន ប៉ុេ�� ះ។ �ពះគមពរីប ជ កយ៉់ងចបស់ថមនែតផ�ូវេនះេទ គឺជេសចក�ី
ជំេន ។ “េបគម នជំេន ” បទគមពរីែចងថ “គម នវធីិ�ផគ ប�់ពះហឫទយ័�ពះបន
េឡយ។”
37 ដូេចនះ េបសិនជេសចក�ីជំេន មនិយល់�ពមនឹងវទិយ� ស� េហយវទិយ� ស�
មនិយល់�ពមជមយួនឹងេសចក�ីជំេន េទ។ េនះេធ�ឲយពួកេគសថិតេ គម� តពីគន
េ វញិេ មក បនទ បម់កេយង�តវែតេ�ជសេរ សដូចេ�កម៉ូេសបនេធ�។ េ�យ
�រជំេន េយងេជ !
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38 ឥឡូវ េបសិនជេយងបតប់ងេ់សចក�ីជំេន  េនះេសចក�ីអធិ�� នរបស់េយង
កម៏និបនេឆ�យតបពី�ទងែ់ដរ។ “ដបតិអនកែដលមកឯ�ពះ មុនដំបូង�តវែតេជ  ថ
�ទងជ់�ពះ េហយនឹងមនរង� នដ់ល់អនកែដលែស�ងរក�ទង។់” ដូេចនះ េបសិនជ
េយងបតប់ងជំ់េន  េសចក�ីអធិ�� នរបស់េយង�តវបនទុកជេមឃៈ។ េយងមនិ
មន កែន�ង�េ�ះ។
39 ដូេចនះ�គឺជអ�ីែដលេយង�ចគិត េ �ពឹកេនះ គឺេដមបកីនខ់ជ បនូ់វេសចក�ី
ជំេន ។ បនទ បម់កេបេយងបតប់ងជំ់េន  េនះក�ីសងឃមឹរបស់េយងទងំអស់ នឹង
រ�យបតេ់ ។ េហយ�បសិនេបេយងបតប់ងជំ់េន  ក�ីពិតខងវ ិ ញ ណរបស់
េយងទងំអស់�តវបនបតប់ង។់ េ�ពះអនកមនិ�ចមនក�ី ជំេន េលេរ ងែដលអនក
េមលេឃញបនេទ េ�ពះអ�ីែដលអនកេឃញទងំអស់គឺ�ចវនិស។
40 េបសិនជេយងេមលេ កនអ់នកធំ អនកដឹកនធំំៗ ឬ�កមជំនំុេ�ចននក ់ពួកេគ
ទងំអស់នឹង�តវវនិសេ ៃថងមយួ។ េហយ�បសិនេបេយងេមលេ �បេទសម�
អំ�ច ឬ�វធុដអ៏�ច រយ ពួកេគទងំអស់នឹងវនិសេ ៃថង�មយួ។ េហយ
បនទ បម់កេយង�តវែតរស់េ�យេសចក�ីជំេន  ៃនេរ ងទងំេនះែដលវទិយ� ស�
មនិបន�បកស។ �េ�យក�ីជំេន ែដលេយងេជ ។
41 ឥឡូវេនះេយងបតប់ងសិ់រលី�របស់េយងេបសិនជេយងបតប់ងជំ់េន ។
ឥឡូវ �បសិនេបេយងេចញឆង យពីក�ីជំេន  េនះេយងនឹងេធ�ឲយ�កមជំនុំចូលេ
កនុងវស័ិយប ញ មយួ។
42 េហយមនុស�ភគេ�ចន បនគិតែបបេនះ េ�យ�រែត�កមជំនុំមន
�ទង�់ទយធំ េហយពួកេគមន�ពះវ�ិរសកឹមៃសក ែដលជវ�ិរដអ៏�ច រយេហយ
ធំ មនមនុស�េស� កពក�់� តៗ សង� រ�សស់េ�ភ ជអនកមនហិរ ញ វតថុេ�ចន
ែដលពួកេគ�ចមនលទធភពទិញរបស់�គបយ៉់ង េយងជញឹកញប ់ គិតថ�
ករេបកសែម�ងែដល�ពះវ�ិរគួរែតជករេបកសែម�ងែបបេនះ។ ឬេយងជេរ យ
ៗ សំេ េ អនកដឹកនេំផ�ងៗែដលេធ�េបសកកមម េហយបន�បមូលហ�ូងមនុស�ដ៏
េ�ចនសនធឹកមក េហយេយងជួនកលគិតថពួកេគគឺជស ញ ៃនករេបកសែម�ង។
ប៉ុែន�េនះមនិែមនជក�ីពិតទងំអស់េទ។ េនះជករេបកសែម�ងរបស់មនុស�។
43 ប៉ុែន�ករេបកសែម�ងពិត�បកដេកតេឡងេ�យករេធ��ម�ពះហឫទយ័�ពះ។
េឃញេទ? មនិថ�សល់ែតមយួឬមយួក� បេ់ទ។ មនិថ�កមជំនំុតិចឬេ�ចន �មនិ
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ែមនជប � េនះេទ។ មនិថគតជ់អនក�បសព�ខងេ�� ឬ�គនែ់តបុរសមន ក់
ែដលមនិ�គ ល់ េអប៊សីុី �មនិសំខនេ់ទ។ ���ស័យេល�រែដលគតប់ននំ
យកមក ថ��តវបនេបកសែម�ងេ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះ ឬ��តវបនេបកសែម�ង
េ�យគំនិតរបស់មនុស�?
44 មនុស�ខ�ះ�ចមនករេបកសែម�ងេ�យ�រមន�គមិនែដល�បសព�
និយយ។ ែតេនះកម៏និប ជ កថ់��តឹម�តវែដរ។ ជួនកលពួកេគ�តវបនេបក
សែម�ងេ�យ �រមនុស�េនះ គតជ់ំនញេទបេគ�ចយកទស�នៈរបស់គតម់ក
អនុវត�។ េនះកម៏និែមនមននយ័ថ�មកពី�ពះែដរ។ េឃញេទ?
45 មនែត�មរយៈ�ពះបនទូលដម៏នពររបស់�ពះ ែដលគងេ់ អស់កលបជនិចច
ប៉ុេ�� ះ េទបេយង�ចទទួលករេបកសែម�ងេហយបន�បទនេ�យ �ពះ
វ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងទទួល� េ�យ�រេសចក�ីជំេន ។
46 ឥឡូវេនះេយងគិតពីម៉ូេសវញិ និងេពលេវ�ដអ៏�ច រយៃនជីវតិរបស់គត។់
េហយេយង�ន�តឡបម់កវញិ ពីកំេណ តរបស់គត ់ពីរេប បែដល�ពះបន ែថរក�
គត ់ ែតមនេពលមយួកនុងជីវតិរបស់េ�កម៉ូេស ជកែន�ងៃនសមយ័ៃនករ េរ ស
�ងំ។ េបេយង�ន�តឹម�តវ េយងរកេឃញថគតគ់ឺជកូនរបស់បុ�តីផេ�៉ន។
និងជអនកសនង�ជយបន�េហយនឹងក� យជផេ�៉នបនទ បេ់ �បេទសេអហ�ុបី។
ដូេចនះគតក់តស់មគ ល់េ េពលគតេ់មលជំុវញិ បនទ បពី់គតេ់ពញវយ័�ចេធ�ជ
អនក�គប�់គងបន េហយកម៏នទសករេធ�ករកនុងរេ � ភក។់ េហយម៉ូេសេ
េពលែដលគតស់ម�ងឹ�មបង�ួច�ជ�ងំ េ េលទសករដូចគន ែដលេស�ចផេ�៉ន
បនេមល ប៉ុែន�អ�ីែដលជភពខុសគន  មនេ កនុងករសម�ងឹេមល។
47 ខញុ ំចងេ់ផ� តគំនិតេនះ េ �ពឹកេនះបន�ិច េហយសូមឲយ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ៌
នយំក�កក់នុងចិត��គបគ់ន េ ទីេនះេពលេ ដល់ផទះវញិ។ ពីរេប បែដលអនក
សម�ងឹេមលអ�ីេផ�ងៗ េតអ�ីជភពខុសគន ។
48 អនកផ�យដំណឹងល�ដអ៏�ច រយគឺ េ�កចនេអស�ព ល់ ែដលផ� ស់ែ�ប
េ�យពន័ធកិចចរបស់បង�បសប៊ូសស�ត ់ ជមន កែ់ដលអនក�ល់គន ភគេ�ចនចំ
បនកល ពីឆន មំុន ពីមនុស�ចស់េឈម ះគ�ូរបីន។់ គតប់ននិយយថ មន
ៃថងមយួគត ់ កំពុងេធ�ដំេណ រ មុនេពលែដល�កមករងរនិងភរយិជទី�ស�ញ់
របស់គត�់� ប។់ ពួកេគរស់េ កនុងរដ���លលី ឡូេរ ន �បេទសប�ងំ។
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េហយខញុ ំ មនឯកសិទធិេធ�ដំេណ រេ កែន�ងដែដលេនះ។ េហយមគគុេទសកប៍ន
នពំួកេគ េចញពីសួនចបរេហយបង� ញពួកេគនូវរបស់េផ�ងៗ។ េហយពួកេគ
បនមកេមល របូចម� ករ់បស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ របូៃនករឆក ង។ េហយេ�ក
េអស�ព ល់បន ឈរេមល ជមយួភរយិរបស់គត ់ េហយកនុងដួងចិត�ពួកេគ
បនរះិគន ់ ពីអ�ីែដល វចិិ�តករឬជងចម� កម់នេ កនុងគំនិតរបស់េគ េ េពល
ែដលពួកេគ�កថ់មសិត ជរបូ េមលេ គួរែតគួរឲយខ� ច ែដល�តំ�ងឲយករ
រងទុកខ និង េសចក�ី�ស�ញ់ករ�ណិតៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ចុះេហតុអ�ីបនជ
េធ�េឡង�� តគួរឲយចប�់រមមណ៍ដូេចនះ។ េហយមគគុេទសកប៍នមកដល់េ�កេអ
ស�ព ល់ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំគិតថអនកកំពុងែតរះិគនរ់បូសំ�ករបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”

គតេ់ឆ�យថ “បទពិតេហយ។”

49 គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិភញ កេ់ផ�លេទ េ�ពះមនុស�ភគេ�ចនសម�ងឹេមល�
ដំបូង េគរះិគន�់។”

50 េហយេ�កេអស�ព ល់បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជខញុ ំមនិ�ច
េមលេឃញ ភព�ណិតឬករេបកសែម�ង�មយួ ពីករសម�ងឹេមលេរ ង
ែបបេនះដូេចនះ ខញុ ំឆងល់ថេហតុអ�ីបនជអនកចំ�កទ់ងំអស់េធ�ែបបេនះ។”

51 “េហយអនកចំ�ក…់” បននិយយថ “េ�កេអស�ព ល់ របូសំ�ក់
េនះ មនិជអ�ីេទ េហយជងចម� កគ់តេ់ធ�េរ ង�តឹម�តវេ កនុងចិត�របស់គត។់
ប៉ុែន� កែន�ងែដលមនប � គឺេ ជមយួអនក។ �គឺពីរេប បែដលអនកសម�ងឹេមល
�។” េហយគតប់នទញៃដគតនិ់ង�បពនធរបស់គត ់េហយនពំួកេគចុះេ ខង
េ�កមៃនរបូេឈឆក ងែដលបននិយយេនះ។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ
េ�កេអស�ព ល់សូមេមលចុះ។” េហយេ េពលគត�់កេឡកេមលេ  គត់
បន និយយថេបះដូងគតច់ងគ់ងំ។ េតមនភពខុសគន យ៉ង� ែដលឈរ
េ  ទីេនះេហយេមល��មវធីិ េនះ េហយែដលេមល��មវធីិែដលគួែតេមល។

52 េហយេនះជវធីិែដល�ពះេមល។ កជ៏រេប បៃនេសចក�ីជំេន ែដរ។ �ជរេប ប
ែដលអនកសម�ងឹេមល។ េបអនកសម�ងឹេមល�ជ�បេភទៃន�ពះគមពរី�បវត�ិ� ស�
មយួ។ៃនអ�ីមយួែដលេ សមយ័បុ�ណេនះ អនកនឹងមនិ�ចទទួលបន តៃម�ពិត
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ៃន�ពះគមពរីេទ។ អនក�តវែតលុតជងគងរ់បស់អនកចុះេហយេគរពបទប ញត�ិៃន
�ពះគមពរីេនះ េហយេមល��មរយៈែភនកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

53 ខញុ ំចងសួ់រអនក�� បេ់ �ពឹកេនះ។ េតអ�ែីដលល� ែដល�ពះៃន�បវត�ិ� ស� េធ�
េ ៃថងេនះ េប�ទងម់និែមនជ�ពះដែដលេនះ? េត�ពះ�ទងល់�យ៉ង� ែដល
បននេំ�កម៉ូេសេហយេធ�ករអ�ច រយជមយួគត ់ ដូច�ទងេ់ធ�េហយ េតមនអ�ី
ល�សស�មបេ់យងែដលសិក�អំពី�ពះ េត�ទងម់និែមនជ�ពះែតមយួ េ ៃថងេនះេទ
ឬ? េត�ពះ�ទងល់�យ៉ង�ែដល�ចរេំ�ះេចញពីឡេភ�ង កូនេ  េហេ�ពរ េត�ទង់
មនិែមនជ�ពះដែដលសព�ៃថងេនះេទឬ? េត�ពះ�ទងល់�យ៉ង� ែដលបនវនិិចឆយ័
រ�ងអ�ីែដល�តវនិងខុស កនុងសមយ័កលកន�ងេ េហយ ទងំ �កទ់ណ� កមមដល់
អនក�ប�ពឹត�ខុសេហយ�បទនពរដល់អនកសុចរតិ េត�ទងម់និែមន ជ�ពះដែដល
សព�ៃថងេនះេទឬ? េតេយងេ �ពះវ�ិរេដមបអី�ី? េហតុអ�ីបនជេយង េជ សពីេរ ង
ទងំ�យៃនេ�កិយ េប�ទងម់និែមនជ�ពះដែដលៃនករជំនំុជំរះ ដែដលេនះ
េហយមនប ញ ញណដូចគន ដែដលេនះ? េត�ពះ�ទងល់�យ៉ង� ែដលបន
ចបៃ់ដរបស់ ស�ីែដលមនជមង�ឺគនេក�  េហយជមង�ឺគនេនះបនជសះ េសប យ េត
�ទងម់និែមនជ�ពះដែដលេ សព�ៃថងេនះេទឬ? េតល�យ៉ង�ែដល បនបេ�ម
រ�ពះែដល�ចេ មតិ�របស់�ទងឲ់យេចញពីផនូរ បនទ បពី់បន�� បអ់ស់ រយៈេពល
បនួៃថងេហយ េត�ទងម់និែមនជ�ពះដែដលេ សព�ៃថងេនះេទឬអី?

54 េ�យ�រេសចក�ីជំេន  េយងេជ ថេ ៃថងដរ៏ងុេរ ង�ទងនឹ់ងេ េយងេចញពី
ែផនដីេនះ េទះបីជេយងក� យជេផះែតមយួ�� ប�ពកេ៏�យ។ េតេយងមនអ�ី
ជភស��ង? េយងមនិ�តវករភស��ងេទ។ េយងេជ �។ េយងមនិសំុឲយបង� ញ
ភស��ងអ�ីេនះេទ េយងសំុឲយ�គនែ់តេជ ។

55 េ�យ�រេសចក�ីជំេន េ�កម៉ូេសបនេធ� ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ ដូចមនែចង
ទុកកនុងគមពរីែមន។ េហយកលម៉ូេសជេកមង�បសេ េឡយ េ�កបនេមល�ម
បង�ួច�ពះ�ជ�ងំេ ទសករទងំេនះ គតប់នេឃញ�កមទសករ េ�ក ម�កំនិង
កខ�កដូ់ចគន ែដលេស�ចផេ�៉នបនេឃញ។

56 េហយេ េពលែដលផេ�៉នសម�ងឹេមលរ�ងពួកេគនិងពួកេអសីុពទ។ ពួកេគ
គម ន អ�ីទងំអស់ �គនែ់តជ�កមទសករល��គនឲ់យេធ�ឥដ�ភកស់�មប ់ ជ



េ�យក�ីជំេន  េ�កម៉ូេស 13

�បេយជន ៍ េ េពលែដលេស�ចផេ�៉នចង�់ងសងអ់�ី។ េនះជរេប បែដល
ជនជតិេអសីុពទ និងេស�ចផេ�៉នសម�ងឹចំេពះទសករ។
57 ប៉ុែន�ម៉ូេស េពលែដលគតស់ម�ងឹេ ពួកេគ គតស់ម�ងឹខុសពីេគ។ េពល គត់
េមលេឃញពួកេគ�មបង�ួច មន�ន ម�ប�ក ់មនទឹកែភនកែដល�គប េលថព ល់
និង�ងកយ គតស់ម�ងឹេមលេ ពួកេគថជ� ស�របស់�ពះ។ គតម់និ បន
េមលេ េលពួកេគថជទសករេនះេទ។ គតប់នេមលពួកេគថជ� ស� ែដល
�ទងប់នេ�ជសេរ ស។
58 េហយអូ ខញុ ំេធ�ដំេណ រពី�បេទសមយួេ �បេទសមយួ ពីជតិ�សនម៍យួ
េ  ជតិ�សនម៍យួេដមបអីធិបបយ! ចប�់ងំពីខញុ ំបនចកេចញពីទ� រៃន
េ�ង ឧេបសថតូចេនះ ែដលមនិែមនជចបបនិ់កយេទប៉ុែន�ជេសចក�ី�ស�ញ់
មនិែមនជេស វេ ប៉ុែន�ជ�ពះគមពរី េហយមនិែមនជេគលលទធិែតជ �ពះ�គីសទ
ខញុ ំបនពយយមសម�ងឹេ � ស�របស់�ពះ អនកែដលេគបនបដិេសធ ឲយេធ�ជអនក
េរ ស�ងំរបស់�ពះ។ ខញុ ំមនិសួរពួកេគថេតពួកេគជកមមសិទធរបស់េ�ង ឧេបសថ
�បណ�។ំ ខញុ ំមនិសួរ ពួកេគថេតពួកេគគឺជពួកេមតូឌីសឬកព៏ួកេ�បសប៊េីធេរ ន
ឬពួកេគជពួក េពនទីកុស ឬ��រនិ ឬ�កមជំនំុបរសុិទធ។ ខញុ ំ�គនែ់តចងេ់ឃញ
ពួកេគជ� ស� របស់�ពះ។ េហយេឃញករ�ប�ពឹត�របស់ពួកេគនិងសកមមភព
របស់ពួកេគ គឺជ អនកបេ�មរបស់�ពះអមច ស់ជ�ពះ។ េហយកនុងចិត�ខញុ ំចងប់នករ
�បកបជមយួ ពួកេគ មនិថពួកេគសីុវៃីលប៉ុ�� េទ។ ខញុ ំចងប់នករ�បកបរបស់
ពួកេគ។ ខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគេ�ពះខញុ ំដឹងថពួកេគជ� ស�របស់�ពះ។
59 េពលខញុ ំេឃញ ស�ីមន កក់ំពុងែតេដរេ �មផ�ូវ ែដលមនសំេល កបំពកែ់វង។
េហយសករ់បស់នងចងេឡងយ៉ង�� តេហយ—េហយេមលេ ករេស� កពក់
សមរមយ ខញុ ំកេ៏ឃញ ស�ីវយ័េកមងមន កេ់ផ�ងេទ ត�យុ�សករគន និង ស�ីេនះ េស� ក
ខ�ី បន�ិច េហយ�បែហលជមន�ង�� តជង ស�ីែដលមនសកែ់វងេនះ េបេយង
េ �មករេមលេឃញរបស់េ�កិយ ប៉ុែន�ខញុ ំយកែភនកខញុ ំសម�ងឹេ ស�ីែដលេស� ក
ពកដូ់ចជ�គី�ទ នជង។ េទះបីជពួកេគនឹងេសចចំអកឲយនង េហយេ
នង ថបុ�ណ�ជល ខញុ ំនឹងេ ែតសម�ងឹនងជង។ នង�បែហលជមនិ�� ត
ដូចេកមង �សីដៃទេទ ត ែតនងសម�ងឹេឃញអ�ីមយួ។ េ�យ�រេសចក�ីជំេន នង
បន េឃញ�ទងែ់ដលមនិ�ចេមលេឃញ ជអនកដឹកនជីំវតិរបស់នង។
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60 េ េពលខញុ ំេឃញបុរសមន កែ់ដលបេ�មករងរ េគេ គតថ់ “�គជំនួយ”
ឬ“�គគង� ល” ឬ “អនកចស់ទុំ” ពីេ�ពះគតប់ដិេសធមនិជកប់រនិីងផឹក��េប រ ឬ
ចូល�ដូំចអនកដៃទេទ ត េហយគត�់តវបនេគេ ថ “ចស់បុ�ណ” ចិត�ខញុ ំ រជំួល
េ រកគត។់ គតគឺ់ជបងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ េ�កមទឹកដីេអសីុពទេនះ ែដលេធ� ចិត�
របស់េយងចងឱ់ប�កេ�បគតេ់ហយនិយយថ “បង�បសេយងគឺជជន អេន�
�បេវស៍និងជអនកដៃទ េ េលទឹកដីេនះេហយខញុ ំចង�់បកបជមយួអនក។”

េ�កម៉ូេស�តវែតេធ�ករេ�ជសេរ សេ�យេសចក�ីជំេន ។
61 េតមនយុវជនប៉ុនម ននកែ់ដលចងេ់ឡងេដមបកី� យជកូនរបស់បុ�តីផេ�៉ន?
េតមនយុវជនប៉ុនម ននកែ់ដលចងេ់�តយកឱកសែដលេ�កម៉ូេសមន ែដល
សបបយរកី�យនិងរេំភប កនុងពិភពេ�កេដមបកី� យេស�ចៃន�បេទសេអសីុពទ ែដល
ែផនដីទងំមូលសថិតេ េ�កមេជងគត ់ “េតលងង�់ស់ែមនេទ” េប�មគំនិត
របស់យុវវយ័សមយ័គតគិ់ត “េ េពលែដលម៉ូេសេ�ជសេរ សកែន�ងរងទុកខេវទន
ជមយួ� ស�របស់�ពះ។”
62 េហតុអ�ីគតេ់ធ�ែបបេនះ? េ�យ�រេសចក�ីជំេន  េពលគត�់កេឡកែភនក
េមលេ�កិយេនះ។ គតេ់មលរលំងភពសបបយៃនអំេពបប។ េហយ�ពះគមពរី
បន ែចងថ គតប់នសូ៊�ទដូំចជបនេឃញ�ទង ់ ែដលេមលមនិេឃញេនះ
េ�យេសចក�ីជំេន  េហយគតប់នេធ�ករេ�ជសេរ សេដមបបីេ�ម�ពះេ�យមនិគិតអ�ី
ែដល បនេកតេឡង។
63 �មនិបនផ� ស់ប�ូរេឡយ។ េយង�ល់គន �ចេ រកសំណង�់ករល��សស់។
�បែហលេយង�ចនឹងេ�តកអរចំេពះ ករ�បកប�ែដលមន�ឡុងអងគុយ
�សល។ េយង�ចនឹងមន�បជ�បិយភពបែនថមេទ តេបបនផឹកនិងជកប់រ ី�ពម
ទងំេស� កពកេ់ហយេធ�សកមមភពដូចជេ�កិយេធ�។ ប៉ុែន�អ�ីែដលជប � ?
អនកបនសម�ងឹេ េលេ�យេសចក�ីជំេន  អនកេឃញ�ទងែ់ដលេមលមនិេឃញ
េហយបនឈរកនុងជំហររបស់ខ�ួន ទងំបដិេសធនិងអ�ីែដលេគេ ថបរសុិទធ
—េឆព ះេ ៃថងេនះ។ េ�យ�រជំេន េយងេឃញ�ទងែ់ដលមនិ�ចេមលេឃញ
ទទួលរងទុកខករេប តេប ននិងទុកខេវទន។
64 ខញុ ំមនិបននិយយថអនកគួរែតទទួលរងទុកខេនះេទ។ ខញុ ំមនិបននិយយ
ថអនកគួរែតេ�ជសេរ សយកក�ីេវទនែដរ។ �មនិែមនជអ�ីែដលមនុស��តវែតេធ�
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េនះេទ។ ប៉ុែន�េបកររងទុកខេវទនេ េលផ�ូវៃនកតព�កិចចេនះចូរេយងយក�េ
េ�ពះ�បនមកេហយ។ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនកេធ�អ�ីមយួស�មបឲ់យអនកដៃទេសចចំអក
េទ។ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនកនិយយអ�ីែដលខុស ថ “ខញុ ំជ…កមមសិទធរិបស់ពួកជំនុំមយួ
ែដលមនិ េជ េលករេនះ—និង—ករេនះ កនុងេ�កិយេនះ” េហយេរ ងដូេចនះ �
�គនែ់ត ស�មបឲ់យមនុស�េសចចំអកឲយអនកប៉ុេ�� ះ។ អនកយក��កជ់បនទុក
េលខ�ួនឯង។ ខញុ ំមនិបន�បបឲ់យអនកេចញពីទីេនះ េហយេឆព ះេ មុខអនុវត�អ�ីែដល
ធំដំុ។ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនកេធ�អ ច ឹងេទមនិដូេចន ះមនុស�នឹងនិយយថអនកគឺ បុ�ណ
និយម។ អនក�កប់នទុកេលខ�ួនឯង។ ប៉ុែន��បសិនេប�េ កនុងផ�ូវៃនកតព�កិចចរបស់
អនកចំេពះ�ពះ ឲយេ�កិយនិយយអីនិយយេ ។ អនកបន�រស់ែបបហនឹង។

អនកេធ�ករេ�ជសេរ ស។ មនុស��បស�សី�គបរ់បូ�តវែតេធ�ែបបេនះ។

65 ចុះេបេស�ចផេ�៉នបនេឃញអ�ីែដលេ�កម៉ូេសបនេឃញវញិ? គតប់ន
េឃញករឈចឺបរ់បស់�បជជន។ គតដឹ់ងពីតៃម�ែដល�តវបង។់ ប៉ុែន�េ�យជំេន
គតប់នេ�ជសេរ ស ជជងភពរេំជបរជំួលរបស់អំេពបប។

66 ឧទហរណ៍បន�ិច យុវតីេកមងៗ�� តៗែដលអងគុយេ ទីេនះ។ េ�កីយ
និយយេ កនអ់នកថ “ចូរេធ�អែ ច ក-និង-អែ ច ក។ អនកឯង�� ត�ស់។
អនកមន�ងែស�ល�� តែមនែទន។ អនកគួរបង� ញ�។”

67 ប៉ុែន�បងប�ូន�សីខញុ ំេអយ សូមរលំងករទងំេនះេហយ�កេឡកែភនកេមលេ
�ទងវ់ញិ ដបតិ�ទងម់នបនទូលថ “�ជករគួរឲយស�បេ់ខពមមយួស�មប់ ស�ីែដល
ពកស់េម� កបំពកទ់កទ់ញ�បសៗ។”

68 េប�បសៗេ កនុងសហគមនរ៍បស់អនក ឬពួក ស�ីមយួចំនួន�បបអ់នកថ
“កតស់កែ់វងហនឹងេចលេ ។ ��សស់��យជង។ �នឹងអេ ច ះ អ ចុ ះឬ អី
េផ�ង។” ឬ “អនកនឹង�បេសរជងមុន។” អនកកំុ�� បឲ់យេ�ះ!

69 អនកេងយែភនកេឡង េ�យេសចក�ីជំេន បនេឃញ�ទងែ់ដលមនបនទូលថ
“សកគឺ់ជសិររីងុេរ ងរបស់នង េហយនងនឹងមនិកត�់េទ។”

70 េបពួកេគនិយយថ “�នឹងមន�បជ�បិយភព។ អនកនឹងឈរេ កនុង
តំែណង�បេសរជងមុ ឬជមយួេ �� យរបស់អនក�បសិនេបអនកនឹងផឹកេភសជជៈ



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

េនះ។ េបអនកនឹងជកប់រដូីចជ ស�ីដៃទេទ ត អនកនឹងឈរកនុងសងគមែដល ល�ជង
អនកជិតខងរបស់អនក។”
71 េ�យេសចក�ីជំេន ចូរ�កេឡកេមលេ ឯ�ពះអងគែដលមនបនទូល
ថៈ“របូកយ ែដលស�ុយរលួយេនះ អញនឹងបំផ� ញ�។” េ�យ�រេសចក�ីជំេន
េយងេជ  េលករទងំេនះ។ �មនិែមនជអ�ីែដលអនកបនេឃញេទ។ �ជអ�ីែដល
អនកេជ ។ េ�យ�រេសចក�ីជំេន េ�កម៉ូេសេធ�បន។
72 េហយេ េពលជំេន ចបេ់ផ�មេធ�ករ នឹងមនេវ�ែដលអនក�តវករ ករ
េ�ជសេរ ស។
73 េ�កឡុតបនេធ�កំហុសដេ៏�ក ម�កំែដលេយងបនេធ�។ ជញឹកញប ់ េយង
េ�ជសេរ សអ�ីែដលល�ស�មបខ់�ួនឯង។ េយងេ�ជសេរ សអ�ីែដលល�ជង។
74 ជួនកល ឧទហរណ៏េបមនទំនស់តិចតួចេកតេឡងេ កនុងពួកជំនុំ េហយ
មននរ�មន កនិ់យយថ “អនកជំនួយឬ�គគង� លកនេ់ជងខងេនះ។” កុំេមល
រេប បហនឹង។ រកេមលអ�ីែដល�តឹម�តវ។ យកេរ ងេនះេចញេហយនពំួកេគទងំពីរ
រមួគន ។ េនះេទប�តវ។
75 មនករេ�ជសេរ ស។ េហយេយងេ�ជសេរ សស�មបខ់�ួនឯង។ េយងេ�ជស
េរ សអ�ីែដលជ�បេយជនរ៍បស់េយង។
76 ប៉ុែន�េ�កម៉ូេសបនេ�ជសេរ សករឈចឺបនិ់ងភព�ម៉ស់ េដមបឲីយគត់
�ចេដរជមយួនិង� ស�របស់�ពះ។ សូមគិតឥឡូវេនះ។ �� ប�់។“សូ៊រងទុកខេវទន
ជមយួ� ស�របស់�ពះ េ�យបន�បេ់សចក�ីដំេន លែដលេគតិះេដ ល �កប់ន
េឃញ�ទងែ់ដលេមលមនិេឃញែដរ។”

ឥឡូវ មនេពលមយួេ�កឡុត�តវេធ�ករេ�ជសេរ ស។
77 េហយក�៏បែហលជ�ពឹកេនះ មនបងប�ូន�បស�សីខ�ះែដលអងគុយេ ទីេនះ
ែដលនឹងេ�ជសជេ�មសចុងេ�កយរបស់អនក។ អនកគឺជអនកេ ៃថងេនះ េ�យ�រែត
ពីរបីឆន មំុនអនកបនេ�ជសេរ សេដមបឲីយមនៃថងេនះ។ េហយអ�ីែដលអនកេ�ជសេរ ស
ឥឡូវេនះនឹងកំណតនូ់វអ�ីែដលអនកនឹងក� យជនូវ�បឆំន បំនទ បព់ីៃថងេនះ។ �បឆំន ំ
បនទ បពី់ៃថងេនះអនក�បែហលេធ�ជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ �បឆំន ពំីៃថងេនះអនក
�បែហលជ�គី�ទ នែដលមនេករ �េឈម ះ។
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78 ឬ�បឆំន បំនទ បពី់ៃថងេនះអនក�ចេ កនុង�ននរក េ�យ�រអនកសេ�មច ចិត�
ខុស។ �បឆំន គំិតចបពី់ៃថងេនះអនក�បែហលជកំពុងសម� តកំ�ក កនុងបនទុបទឹក។
�បឆំន ពីំៃថងេនះអនក�ចជ�សីេពសយមន កេ់ �មផ�ូវ។
79 ឬក ៏ អនក�ចជ�បស�សីមន កែ់ដល—ែដលមនកិត�ិយសកនុងសងគម�មយួ
េ�យ�រអនកេ�ជសេរ សស�មប�់ពះ�គីសទ។ �បឆំន ពំីៃថងេនះអនក�ចេ កនុងសិរលី�
និងចូលេ កនុង�គេលកេឡង ពីេ�ពះែតជេ�មសរបស់អនកេ ៃថងេនះ។
80 ប៉ុែន�អនក�តវែតេ�ជសេរ ស។ េហយកំុេមលអ�ីែដលអនកេឃញ។ េ�ជសេរ សអ�ី
ែដលអនកេឃញេ�យេសចក�ីជំេន ។ េនះេហយជេរ ងែតមយួគតែ់ដលនឹង�បជ់
គួជអ�ីែដលអនកេ�ជសេរ សេ�យ េសចក�ីជំេន ។
81 ឡុតេពលគត�់តវេធ�ករេ�ជសេរ ស។ អរ័�ប�ផំ�ល់នូវជេ�មសឲយគត។់
82 េហយ�ពះ�ទងប់ន�បទនដល់អនកនូវជំេរ សរបស់អនកដូចគន ។ “េ�ជសេរ ស
េ ៃថងេនះ េតអនកនឹងបេ�មនរ�។” េ កនុងសួនចបរេអែដនមនេដម—េដមេឈ
ៃនករដឹងខុស�តវនិងេដមជីវតិ។ មនុស�មនឯកសិទធិេ�ជសេរ ស យក មយួ�
ែដលគតច់ងប់ន។ េហយកដូ៏ចគន ែដរេ ៃថងេនះ។ អនកមនសិទធិផទ ល់ ខ�ួន គឺ
ដូចជ សីលធមឥ៌តគិតៃថ� េដមបេី�ជសអ�ីែដលអនកចងប់ន។
83 ដំបូនម នរបស់ខញុ ំចំេពះអនក គឺមនិ�តវសម�ងឹេមលអ�ីែដលទំេនបេ ជំុវញិអនក។
និង�បជ�បិយភពឬភពរេំជបរជំួលែដលអនក�ចេធ�បន។ ប៉ុែន�ផទុយេ វញិ
េ�យេសចក�ីជំេន  សូមេ�ជសេរ ស�ទងែ់ដលបនសនយថ ៃថង�មយួ�ទង់
នឹង យងមក នឹងែញកខុសនិង�តវ េហយនឹង�បទនជីវតិអស់កលបជនិចច
�ពមទងំ េលកអនកេឡង។ មនិថអនកយកមេធយបយែដល�តវេគេមលងយ
េ�យ �ពះអមច ស់ប៉ុនម នេទ សូមអនកេធ�ជេ�មសេនះ។ មនិថមនប � េ កនុង
ៃដ ឬមន ប � េ កនុង�បេទស ឬេបមនប � េ កនុង�ពះវ�ិរ មនប � េ កនុង
ផទះក�ី មនិថជកែន�ង�េទ អនកមនជេ�មសរបស់អនក “េ�យេសចក�ីជំេន ខញុ ំនឹង
បេ�ម �ពះ។ ខញុ ំនឹងបនទ បចិត�ខញុ ំកនុងវត�មនរបស់�ទង។់ ខញុ ំនឹងេដរកនុងផ�ូវជមយួ� ស�
របស់ �ពះ។ ខញុ ំបនេឃញពួកេគស�បេ់ហយបដិេសធ ទងំបេណ� ញេចញែថមទងំ
េសចឡកឡឺយ ែតខញុ ំនឹងេ ែតកនត់ំែណងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងេ េ�យ�តឹម�តវ។
េហយេ េពលែដលពួកេគយំខញុ ំនឹងយំជមយួពួកេគ។ េហយេ េពលមនទុកខ
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�ពយខញុ ំនឹង�ពយជមយួពួកេគ។ រេប បែដលពួកេគរស់េ យ៉ង� ខញុ ំនឹងរស់េ
យ៉ងេនះែដរ។”

84 ដូចជនង�អូមបីននិយយថ…ឬនងរស់បននិយយេ �អូមថី
“ផ�ូវរបស់អនកម� យគឺជផ�ូវរបស់ខញុ ំ។ ផ�ូវរបស់ខញុ ំកជ៏ផ�ូវរបស់អនកម� យែដរ។ កែន�ង
�ែដលអនករស់េ ខញុ ំនឹងរស់េ ។ កែន�ង�ែដលអនកេ ខញុ ំកេ៏ ទីេនះែដរ។
�ពះែដលអនកបេ�មេនះនឹងជ�ពះរបស់ខញុ ំែដរ។” េរ សយកជេ�មសេនះ េទះបី
� ទញែសបកអនកេចញពីមនៈសិករែដលគិតថអនកគឺជនរ�មន ក។់ កត់
ែសបក ចិត�របស់អនកេចញ េហយេ�ជសេរ សផ�ូរបស់អនកជមយួ�ពះអមច ស់ែដលេគ
េមលងយេនះ េហយេ�ម ះ�តងនឹ់ងកិចចករបំេរ �ពះ �មកតព�កិចចេនះ។

85 េ�កឡុត បនេមលជំុវញិ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេ�ជសេរ ស។”
េហយគតប់នសម�ងឹេឆព ះេ �កងសូដុម។ គតេ់ឃញ�លែ�សល�ៗ ល�ជងអ�ី
ែដលអរ័�ប�េំឃញ និងកែន�ងែដលអរ័�ប�រំស់េ ។ គតប់នេឃញឱកស
េដមបហី�ូងសត�របស់គតសីុ់ េ�យហ�ូងសត�កនែ់តចេ�មនេឡង។

86 ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិបនេធ�ឲយនរ�មន កឈ់ចឺបេ់នះេទ។ ប៉ុែន�េនះគឺជ
ជំហរ ៃន�គគង� លជេ�ចនេដមបសី�មបស�មលជមយួនឹងដំណឹងល�េ�យ
គិតថ ពួកេគទទួលបនលុយេ�ចនជងេនះ។ [បង�បស�បណ�ទំះៃដរបស់
គត់ បីដង—Ed.] សំបុ�ត��រ! ខញុ ំចងរ់ស់េ េលដីែដលគម នជីវជតិ បរេិភគ
ផឹកសូ� ជងករស�មប េលេសចក�ីជំេន របស់ខញុ ំេ កនុង�ពះបនទូល របស់�ពះដ៏
មន�ពះជនមរស់។ ខញុ ំនឹងយកវធីិរបស់ខញុ ំ។

87 មនអនកខ�ះនិយយថ “ប៊លីលី េតកិចច�បជំុរបស់អនកនឹងមនប � អ�ី ដូចជ
មនពួកេពនទីកុសជេ�ចនចូលរមួ។” អនកដឹកននិំកយដអ៏�ច រយមន កនិ់យយ
ដូេចនះ។

ខញុ ំតបថ “េតនិកយរបស់អនកនឹងឧបតថមភករ�បជំុរបស់ខញុ ំឬ?”

88 កលពីេពលមុនេ កនុងទស�នវដ�ីលូក ខញុ ំេជ ជក ់ មនអតថបទមយួ។
េហយអនកនិពនធបននិយយេ ទីេនះ អំពីអនកេពនទីកុស។ គតប់ននិយយ
ថ “�កមជំនុំេពនទីកុសគឺជ�កមជំនំុែដលរកីលូត�ស់េល នបំផុតេ កនុង
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ពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ។” េហតុអ�ី? គឺេ�យ�រែតមនុស��បស�សីបនសម�ងឹ
េ ឆង យ។
89 េហយអនកនិពនធកស៏រេសរអនកេពនទីកុសផងែដរ។ អូ! ជករពិត�ស់ គត់
បននិយយដូេចន ះ “មនអនកខ�ះកនុងចំេ�មពួកេគមនគំនិតែបបេនះ អ ច ឹង
េ ។ ប៉ុែន�ពួកេមតូឌីសថ� យបងគំេគលលទធិ។ ពួកេគថ� យបងគំ�ពះេ�យ លទធិ
មយួ។ ពួកបបទីសទកដូ៏ចគន  េហយនិងពួកេ�បសប៊េីធេរ នផងែដរ។ ប៉ុែន�ពួក េពន
ទីកុសថ� យបងគំេ�យ�ពះគមពរីរបស់គត។់”
90 េ�យេសចក�ីជំេន េយងេឃញករសនយ។ ខញុ ំចបេ់ឆន តជមយួពួកេគ មនិថ
ពួកេគេមលងយប៉ុ��  ខញុ ំេ ែតជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។ េទះបីជ ពួកេគ
យកខញុ ំជទីេលងេសចចុះេឡង ដូចពួកអុី��ែអលបនេធ�កេ៏�យ ខញុ ំមនិ ចងឈ់រ
ជមយួេ��ែក�ងក� យេ េលភនមំខ ង ជប�ម េហយពយយម�ក ់ប�� �
អ�ីែដល�ពះបន�បទនពរ។ េ�យ�រែត េ កនុងជំរុេំនះគឺជថមែដល �តវ�យលុក
េហយបង�ូរឈមេធ�ជយញបូជ �ពមទងំបេងគ លេភ�ង។ មនិថ ប � អ�ីែដល
ពួកេគជួប�បទះ ��តវបនដឹកនឲំយពួកេគទទួលបនជយ័ជមនះ ពួកេគ�តវែតចូល
មកេ�យេ�ពះែតពួកេគជមនុស�ែដលបនសនយ ែដលេដរេ�យេសចក�ីជំេន ។
េទះបីជពួកេគមនិែមនជនិកយ�មយួ ពួកេគបនវេង�ងេ ជុំវញិ េគេ ែត
ជ� ស�ៃន�ពះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងេ់ដរ�មផ�ូវជមយួពួកេគ ចូលរមួេ កនុងជួររបស់ពួកេគ
មនិែមនេ កនុងនិកយរបស់ពួកេគេទ ប៉ុែន�េ កនុង ករ�បកបរជំុវញិ�ពះបនទូល
ៃន�ពះវ ិ ញ ណអស់កលបជនិចច ែដលេ�យ�រជំេន  ែដលខញុ ំបនទទួលបុណយ
�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះជួយខញុ ំឲយមន �កបបកិរយិែបបេនះ។
91 សូមចំ�ំ។ េ េពលែដលពួកេគបន�េ មុខ េយងេឃញថេ�កឡុត
បនេឃញឱកសស�មបប់ំបន៉សត�េគឲយធត។់ មនុស�ភគេ�ចនសម�ងឹេឃញ
ឱកសរកចំណូល កនុងកូនេស វេ �កេ់�េ ៉ ។ មនុស�ជេ�ចនេមលេឃញ
ឱកសៃនកនុងករឈរកនុងសងគមកនែ់ត�បេសរ។ គតម់នលទធភពរក�បកដុ់�� រ
បែនថម។ គតម់នលទធភពេធ�ជអភបិល�កង។ េធ�ជមនុស�ចែម�កេហយឆ� តៃវ
ជបុរសមន កគ់តប់ននិយយថ “�បែហលជខញុ ំនឹងក� យជេ �� យ�កង”
គត ់ េឃញថ�ចេ រចួេ�យ�រែតកិចចករទងំេនះបន�កេ់ ចំេពះមុខ
គត។់ ប៉ុែន�គតម់និបនេឃញេភ�ងែដលេឆះបំផ� ញ�សកគតេ់ទ។ គតម់និបន
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ផ�ះផ� ខ�ួនឯង ថ�សកទងំមូលេពរេពញេ�យអំេពបប េហយ�ពះ�ទង�់តវែត
បំផ� ញ�។
92 េហយេ ៃថងេនះ មនុស�ពយយមេធ�ករផ�ះផ�ខ�ួនឯងេ�យនិយយថ “េត
អនក…?”

ខញុ ំនឹងនិយយថ “េតអនកគឺជ�គី�ទ នឬ?”
93 ពួកេគនិយយថ “ខញុ ំគឺជជនជតិ�េមរចិ។” េ�ពះមនិដឹងថេធ�អ�ីេទ ត
េ�កពីពយយមនិយយេ កនែ់ក�កថ�គឺជកែងកប។ មនិដឹងថគួេធ�អីេទ ត។
[បង�បស�បណ�ទំះៃដរបស់គតម់�ង។]
94 នងនឹង�តវបនបំផ� ញេ�យ�រែត�ពះគឺយុត�ិធម។៌ េហយេប�េមរចិ
ទទួល អំេពបបរបស់នង �ពះដយុ៏ត�ិធមជ៌វត�មន�ពះដប៏រសុិទធនឹងេធ�កិចចករ
របស់�ទង ់ ចងភជ បេ់ នឹងកររស់េឡងវញិៃន—�កងសូដុមនិងកូម៉ូ�៉ េហយ
សំុេទសដល់ពួកេគ េ�ពះបនដុតពួកេគេ�យេភ�ង េ�យ�រអំេពបបែដលេគ
បន�ប�ពឹត� េប�ទង ់អនុ ញ តឲយេយងទទួល�។
95 េប�ទងអ់នុ ញ តឲយអនកេ �នសួគេ៌�យកិចចករអយុត�ិធមរ៌បស់អនក េនះ
�ទង ់ នឹងផ�ល់ឱកសឲយ��នសនិង�ភ�៉ីម�ងេទ ត។ �ទង�់បកដជេធ�ែបប
េនះ។ ប៉ុែន��ទងសុ់ចរតិ។ ��នន សសម�ងឹេឃញតង� យរបស់�ទង។់ េព�តស
សម�ងឹេឃញ�ពះ�គីសទ។
96 ឳខញុ ំេអយ! េ�កឡុតមនិបនេឃញករបំផ� ញកូន�បស�សីគតេ់ កែន�ង
េនះេទ។
97 សព�ៃថងេនះអនក�ល់គន ភគេ�ចន កំពុងែតកនេ់សចក�ីបេ�ង នទងំេនះ អនក
េមលមនិេឃញពីភពអយុត�ិធមអ៌នីតិជននិងករបំផ� ញកូនេ របស់អនក។ អនក
មនិបនេឃញកូន�សីរបស់អនកេ កនុងផទះេពសយចរេទ។ អនកេមលមនិេឃញកូន
�បសរបស់អនកជមនុស��បមកឹឬេ តុេប រ�មយួ។
98 “េ�យ�រែតនងបនេ��ចទឹកយ៉ងល�។” េហយអំេពបបមនិ�តវបន
បះ៉។ គតម់និបនេឃញភរយិរបស់គតែ់ដលជេមដឹកនៃំនសងគមទងំមូល
បនែ�ប េ ជបេងគ លអំបិល េ េពលែដលគតក់ំពុងសម�ងឹេមល។ គត់
មនិបនេឃញ កររត�់បកិតនិងេជងេធមញ េ ទី�កងតូច�មយួ េដមបឲីយ
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រចួជីវតិ។ គតម់និបន េឃញដូេចន ះ េ�យ�រែតគតស់ម�ងឹែតអ�ីែដលគត់
បនេឃញេ មុខគត។់
99 ប៉ុែន� េ�កអ�័ប�វំញិ គតម់និបនកតសំ់គល់ពីទឹក—ថ� �តចងេ់នះេទ
េ�ពះគតប់នសម�ងឹេ ៃថងែស�ក ដបតិគតនឹ់ងទទួលមរដកទងំេនះ។ �គី�ទ ន
ពិត�បកដសព�ៃថងេនះ សម�ងឹេមលករសនយរបស់�ពះ�គីសទៈ “មនពរេហយអស់
អនកែដលស�ូត�តង ់ ដបតិអនកទងំេនះនឹង�គងែផនដីជមរដក។” �គី�ទ នពិត
�បកដ េ�យេសចក�ីជំេន  េគសម�ងឹេមលែបបេនះ។ �បប�់ទងនូ់វអ�ីែដលអនក
ចង ់ បន។ �ទងេ់ងបែភនកេឡង។ េហយេ េពលែដលគតេ់ធ�ែបបេនះ �ពះ�ទង់
មន បនទូលថ “ទី�ែដលអ�័ប�បំនេដរឆ�ងកត ់ទឹកដីេនះគឺជឯង” េ�យ
េសចក�ីជំេន អ�័ប�េំធ�ដូេចនះ។ ជំេន ដូចគន ែដលេ�កម៉ូេសមន។
100 ��តវបនសរេសរេ�យអនកអ�ថ ធិបបយមន ក ់ ែដលបននិយយែបបេនះ។
ខញុ ំគិតថ�ជពកយដពិ៏េ�ះបំផុត។ ថអ�័ប…“ម៉ូេសេ�ជសេរ សរបស់ែដលល�បំផុត
ៃនែផនដី �ក�់េ កនុងម�ត�� នមយួ េហយនិង�សនដ�៏�កក�់ក�់េ កនុង
ខន តេផ�ងេទ ត េហយថ�ឹង�សនដ�៏�កក—់ជមយួរបស់ែដលល�បំផុតៃនែផន
ដី។”
101 ដូេចនះៃថងេនះផងែដរ េបសិនជេយង�តវបនេ ឲយក� យជអ�ីែដលេ ថ
“អនកនិយមេលងេសច” ឬ “អនកពយបលមកពី�ពះ” ឬក ៏“ហូលីរ ៉លូឡឺ” ឬអ�ីកេ៏�យ
ែដលេគចងេ់ ។ អ�ីែដល��កកប់ំផុតែដលេយងមនបន—ថ�ឹងនិង លទធភព
ែដលេ�កិយ�ចឲយបន។ មនិចងឲ់យេគេ ថ “ម៉ូដចស់ៗ ពូែកកំែប�ង។” �នឹង
—ថ�ឹងរបស់ល�បំផុតែដល�រក�មនេដមបផី�ល់ជូនអនក។ �ចបស់�ស់។
102 េ�កម៉ូេសបនចតទុ់កកររងករេជរ�បមថរបស់�ពះ�គីសទ។ គតប់ន
ទយពី�ពះ�គីសទ។ េ�កយមកគតប់ននិយយពកយៃនករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយ
មយួចំនួនអំពី�ទង។់ “េមល �ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់អនក នឹងេលកេ��មយួ
ដូចជខញុ ំ។” គតប់ន�ជបមុន។ គតេ់ឃញ�ទងជ់មុន េហយចតទុ់កករ�បមថ
េមលងយរបស់�ទងជ់�ទពយសមបត�ិែដលធំជងភពកំប�ុកកំែប�ងៃនេ�កិយ
េនះ។
103 មតិ�ភក�ិ�គី�ទ ន សព�ៃថងេនះ េតអនកមនិ�ចេធ�បនេទឬ? េហយភពរេំជប
រជំួលនិង�បជ�បិយភពៃនេ�កិយេនះទងំមូល េ�យេសចក�ីជំេន េយងេឃញ
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�ទងែ់ដលបនសនយ។ េហយករ��កកប់ំផុតៃន�កមជំនំុសព�ៃថង េ កនុង�គប់
លកខខណ� របស់� នឹងេ ែតថ�ឹង—អ�ី�គបយ៉់ងែដល�រក��ចផ�ល់ជូនអនក។
�បសិនេបេយង�តវបនែហកេ ជបំែណក�បសិនេបេយងមនករយល់�ចឡំ
និងែបកបកគ់ន  េ កនុងនិកយនិងទស�នៈ �នឹងថ�ឹង—អ�ីែដល�រក�ផ�ល់ឲយអនក។
�បកដ�ស់។
104 គតច់តទុ់កថករ�បមថេមលងយ�ពះ�គីសទ ជជង�ទពយសមបត�ិដវ៏េិសស
របស់�បេទសេអសីុពទ។ បនទ បម់កគត�់តវែតេធ�អ�ីមយួ។ គតប់នេបះបងេ់ចល
េអសីុពទ។ អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់ពកយេនះ�ស់។ គតប់នេបះបងេ់ចលេអសីុពទ។
េឃញេទ គតប់នសម�ងឹ�មបង�ួចដូចគន េនះ ប៉ុែន�គតេ់មលេឃញខុសគន  ពីផ
េ�៉ន។ េបសិនជផេ�៉ន�ចេមលេឃញទីប ចបរ់បស់គត?់ ចុះយ៉ង� វញិ
េបផេ�៉នបនេឃញ�បជជតិរបស់េ�កលងទឹ់ក�� ប?់ ែតម៉ូេសបនេឃញ
�។ េ�យរេប ប�? េ�យវទិយ� ស�? េ�យ�រេសចក�ីជំេន  េ�កម៉ូេស
បនេឃញ�។ អ�ី�គបយ៉់ងែដលគតប់នេធ�គឺេ�យេសចក�ីជំេន  េ�យ�រែត
�ពះបនសនយនឹងអ�័ប� ំ ឪពុករបស់គត ់ ថគតនឹ់ង—គតនឹ់ង េ ទស�ន
�បេទសេនះបនទ បពី់បនួរយឆន េំ�កយ េហយនឹងនពំួកេគេចញ។ េហយេ�យ
េសចក�ីជំេន េ�កម៉ូេសេជ �ពះបនទូល�ពះ ែដល�ទងម់នបនទូល េហយ�គ ល់
ខ�ួនឯង េ�យេសចក�ីជំេន �តវបនេ�ជសេរ សេដមបនីពំួកេគេចញ។ គតដឹ់ងថ
គតេ់ ឯ�។ គតេ់រ សយកកែន�ង េ កនុងរេ � ភកល់បប ់ េហយ �បក់រ
ស�ីបេនទ សៃន�ពះ�គីសទជ�ទពយសមបត�ិដវ៏េិសស ជជងអងគុយេលបល�័ងក ៃន�សក
េអសីុពទ។ គតទ់ទួល…គតម់និែដលនិយយថ “ខញុ ំ�ណិត�សូរដល់� ។” គត់
េរ សយកកែន�ងរបស់ពួកេគ េហយេ ជមយួពូកេគ! សូមថ� យ សិរលី�េ …គត់
េរ សយកកែន�ងរបស់ពួកេគ។ េយងបនេ ជមយួពួកេគ។
105 គម នអ�ចីែម�កេទែដលអនកែតងទំនុកតេមកងសរេសរថ៖

ខញុ ំនឹងេដរ�មផ�ូវរបស់�ពះអមច ស់។
ខញុ ំបនចបេ់ផ�មេ កនុង�ពះេយសូ៊វ ែដលនខំញុ ំផ�ងឥឡូវ។
ខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រេ �សកក�ន។ (�បកដ�ស់)

106 េ�កម៉ូេស។ ��ចនិយយបនថេ�កម៉ូេស ែដលេធ�ជកូន�បស របស់
េស�ចផេ�៉នេពេពញេ�យកិតិ�យសៃនេ�កីយសូ៊រេធ�ជកូនរបស់អ�័ប�ំ
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ជជងកូនរបស់ផេ�៉ន។ េធ�ជកូនរបស់េ�កអ�័ប�ែំដល�តវេគេមលងយ
ជជងេ េធ�ជបុ�តរបស់េស�ចផេ�៉ន។
107 ខញុ ំចងក់� យជកូន�បសរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ជមយួអនកបំេរ របស់�ទង់
េហយេដរកនុងផ�ូវជមយួមនុស�ែដលេគបដិេសធេ េ�កីយេនះ ជជងេធ�ជ
�បធនធិបតីៃនសហរដ��េមរកិដអ៏�ច រយេនះ ឬេដមបកី� យជែអលវសី �ពីសលី
(Elvis Presley) ឬផតប៊ូន(Pat Boone)ឬនរ�មយួែដលចងប់ន�។ ខញុ ំនឹង
េដរ�មផ�ូវខញុ ំ។
108 យុវតីេកមងៗ�បថន ចងេ់ធ��មរេប បរបស់ពួកេគ។ ជំនួសឲយក� យជ
—ក� យជម៉រ ី ផិកហ�៉ត (Mary Pickford) ឬ��ភពយន�ដអ៏�ច រយមយួចំនួន
េកមង�សី�� តៗខ�ះមយួចំនួន េ�ជសេរ សេដរករេមលងយជមយួ�ពះ។
109 ខញុ ំចងក់� យជ�គគង� លមន កែ់ដលឈរេ េលេវទិក េ�យអធិបបយនូវអ�ី
ែដលមនិ�ចែស�ងរកបន ជ�ទពយសមបត�ិរបស់�ពះ�គីសទ ជជងក� យជ��
ភពយន�ហូលីវដូឬកម៏នុស�អ�ច រយបំផុតេ េ�កិយេនះ។ �បសិនេបខញុ ំ�តវញុំ
តិចតួចសូមអង�រឬអ�ីែដលខញុ ំ�តវេធ� ខញុ ំនឹងេដរ�មផ�ូវរបស់�ពះអមច ស់។ េ�យ
េសចក�ីជំេន ខញុ ំេធ�ែបបេនះ។ ខញុ ំបនថ� យឱកស។ ប៉ុែន�េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ
ខញុ ំេ ែតេមលេឃញេ�យេសចក�ីជំេន ។

េ�យ�រជំេន ខញុ ំ�ចេមលេឃញពីចមង យ។
េហយ�ពះវរបិ�របស់េយងរងច់េំ េលផ�ូវេនះ។
េដមបេីរ បចំឲយពួកេយងមនទីលំេ េ ទីេនះ។

110 អនកយកពនធេល�បកច់ំណូល បននិយយេ ៃថងបនទ បថ់ “េហតុអ�ីបន ជ
អនកេធ�ឲយផទះអនកក� យេ ជ�ពះវ�ិរ? េតអ�ីែដលញំងឲយអនកេធ�ឲយផទះតៃម� ពីរ-មុនឺ
—�ប-ំពនដុ់��  េ ជេ�ងឧេបសថក ច ស់ដូចសំ�មអ ច ឹង?”
111 ខញុ ំតបថ “ខញុ ំមនិបនេធ��ស�មប�់កមជំនំុេទ។” មនុស�ែដលេ ទីេនះេទេត។
ខញុ ំគម ន�ទពយសមបត�ិ�មយួេ េ�កិយេនះេទ។ �ល់លុយកកែ់ដលខញុ ំមន ខញុ ំ
បននយំកមក�ពះវ�ិរេនះ។ េហតុអ�ី? េសចក�ីជំេន របស់ខញុ ំគឺេ េល�ពះ មនិែមន
េ េលរបស់េ េ�កីយេនះេទ។ ក�ី�ស�ញ់របស់ខញុ ំគឺេ ខងេល។ េហយខញុ ំេជ
ថអនកទងំអស់គន គឺដូចគន  �បសិនេបអនកជបជ់មយួ�ពះ។ �ជករ ពិតែដល
អនកមន។ េយងទទួលេ�យជំេន ។ េយងេ�យេសចក�ីជំេន  េជ េល�ពះ។
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112 េ�កម៉ូេស �តវែតេធ�ករេ�ជសេរ ស។ េហយបនទ បម់កអ�ីែដលគត�់តវ
េធ� បនទ បពី់ករេ�ជសេរ សេនះ គឺ�បយុទធ�បឆងំនឹងេសចក�ីជំេន  ដបតិគតម់និ
ញេញតនិងកំហឹងរបស់េស�ចេឡយ។ ឥឡូវ ធមមជតិជមនុស� គតម់នសិទធិ
ភយ័ខ� ចនូវកំហឹង។ គតម់នសិទធិខ� ច�កឹតយវនិយ័របស់េស�ច ែតគតម់និបន
ខ� ចេទ។ គតម់និភយ័ខ� ចេ�ពះគតម់នករងរែដល�តវេធ� េហយគតម់នតួ
នទីជកតព�កិចច។ េហយគតម់និខ�ល់ពីអ�ីែដលេស�ចបននិយយេទ។ គតេ់ដរ
�មផ�ូវគតដ់ែដល។
113 ឥឡូវេនះ ជករពិតេស�ចផេ�៉ន េ េពលែដលគតេ់ឃញករប�ជយ័ គត់
ចងឲ់យម៉ូេស�ពមទងំកូនៗរបស់គត…់េស�ចនិយយថ “មនិអីេទ ខញុ ំនឹង�បប ់អនក
ពីអ�ីែដលខញុ ំនឹងេធ�។ អនក�ល់គន �ចថ� យយ ញបូជដល់�ពះរបស់អនក�ល់គន  េ
ទឹកដីេនះបន។”
114 េនះគឺជរេប បែដល�រក�េធ�ករ។ “អូ អនក�ចកន�់សនបន។ េហតុអ�ី
អនកមនិេ េហយចូលរមួកនុង�កមជំនុំខ�ះ? អនកមនិចបំចេ់ធ�អ�ីៗទងំេនះេទ” បុរស
មន កនិ់យយេ �បពនធរបស់គត…់
115 �បពនធនិយយថ “ប�ីសម� ញ់ ខញុ ំបនសេ ងគ ះេហយ។ គម នម៉ស�ក �៉ឬ ែ�កម
និងវតថុតុបែតងេទ តេទ។ គម នរបស់ទងំេនះេទ តេទ។ គម នពិធីជបេ់ល ង។ មនិ
�បឡូកេរ ងសងគម។ ខញុ ំេចញពី�េហយ! ខញុ ំនឹងចំ�យេពលេវ�របស់ខញុ ំកនុង ករ
�ន�ពះបនទូលនិងែថទផំទះ។”
116 “ឥឡូវេមលចុះសម� ញ់។ អនក អនក�ចកន�់សន មនិអីេទ។ ឥឡូវេនះ
េមល។ អនក—អនកេ ដល់ចំណុចេនះ។ អនកេ �ពះវ�ិរែដលខុស។”
117 េទអនកមនិែមនេទ។ អនកេ កែន�ង�តឹម�តវេហយ។ �បសិនេបអនកមន
�គគង� លែដលអធិបបយែបបេនះដល់អនក អនកគួរែតេ ជមយួ�។ ែស�ងរក បទ
គមពរី េដមបឲីយដឹងថ��តឹម�តវឬេទ។
118 “អូ” បននិយយថ “ចូរេ ទីេនះ។ ពួកេគមនិ—ពួកេគមនិចបំច ់ េធ��
េ ទីេនះេទ។ េឃញេទ? េគមនិេធ�ដូេចនះេ ទីេនះេទ។” េនះគឺជវធីិ…“�ងឆង យ
បន�ិច។” ែតគតម់និចងឲ់យអនកចកេចញពីទឹកដីេនះេទ។ េនះជវធីិ ែដល�រក�
េធ�។ �មនិចងឲ់យអនកចកេចញពីេរ ងទងំ�យៃនេ�កិយេ៏ឡយ។ �គនែ់តនំ
េ�កិយឲយចូលមកពួកជំនុំ។
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119 េ ៃថងេផ�ងេទ ត ចុះមក�មផ�ូវខញុ ំបនេបកវទិយរុបស់ខញុ ំ។ េនះមន—មន
បទចំេរ ងមយួបទ េហយខញុ ំបន��� បេ់សទរែតជិតចបប់ទចេ�ម ងេនះ មុនេពល ខញុ ំ
�ច�បបប់នថ �ជបទចំេរ ង�សនឬជអ�ី �រក�កំពុងែតពយយម េដមបនីំ
យកេរ ងរបស់�ពះជមច ស់េ កនុងលំ�បរ់បស់េ�កិយ។ អនកមនិ�ចេធ� ដូេចន ះ
បនេទ! សូម�ពះ�ទងេ់ម�� ផង!

120 ខញុ ំមនិខ�ល់ថមន�ល់ប៊ុមចេ�ម ងប៉ុនម នែដលែអលវ ី �ពីសលី(Elvis
Presley) សរេសរេនះេទ ជចេ�ម ងពិេ�ះៗៃន�សន។ �រក�េ ែតមន
េ កនុងគត។់ គតប់នប ជូ នេកមងៗជេ�ចនេ �ននរក និងចលនទងំអស់
ែដលខញុ ំដឹងេ កនុងទូទងំពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ។ ផតប់ូននិងពួកអនកេផ�ងេទ ត
គឺជពួកជំនំុរបស់�ពះ�គីសទ។ �ពមទងំែអលវសី�បីលី ជពួកេពនទីកុស។ ពួកេគ
គឺជយូ�សអុី�ក រយី៉ុតេ កនុងទ�មងៃ់នអនកទងំេនះ។ �រក�បនពយយមនំ
យកអ�ីែដលខពស់របស់�ពះេដមបឲីយពួកេគ�ច�ចបល់�េ ទីេនះ។ មនុស�មនិបន
សម�ងឹេឆព ះេ ករេនះេទ។ ពួកេគ�គនែ់តសម�ងឹទីេនះ េហយនិយយថ “មនិអី
េទ �ដូចែតគន េទ” �មនិដូចគន េទ។ េចញពីទឹកដី េនះេ ។

121 បននិយយថ “អនក�ចេ ែតពីរបីៃថង។ េហយអនកេ  េ កនុង�សក េនះ
េហយ។” �បកដ�ស់គតដ់ឹងថពួកេគនឹង�តឡបម់កវញិ។ បនទ បម់កគត់
បនរកេឃញថនឹងមនិអ ច ឹងេទ ដូេចនះគតគិ់តអ�ីេផ�ងវញិ។ គតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលអនកេធ�។ អនកេចញេ ទី�ែដលអនកចងេ់  ប៉ុែន�អនក
�តវទុក�បពនធកូនេ របស់អនកនិងសត�ពហនៈទងំអស់េ ទីេនះវញិ។ អនកទុក�
េ ទីេនះចុះ េហយអនកេចញេ បន។” េ�ពះ គតប់នដឹងថពួកេគមនរបស់ ជ
កមមសិទធិ ែដលនឹងទកទ់ញពួកេគ�តឡបម់កវញិ។

122 េហយេនះគឺជអ�ីែដល�រក�និយយេ កនអ់នក។ ដ�ប�អនកផទុក ផ� ក់
ខ�ួនឯង ជមយួរបស់ៃនេ�កិយេនះ អនកេ ែតចងជ់កប់រ។ី ចងផឹ់ក អនកចង់
េស� កពកដូ់ចេ�កិយ ដូចជ�រក�ចងប់នែដរ។

123 ខញុ ំបនឮជញឹកញបអ់ំពីអនកែបេចញ។ ខញុ ំមនិេជ ថមនអនកជំេន  ថយេ�កយ
េ�ចនដូចករគិតរបស់េគេនះេទ។ ពួកេគ�គនែ់តចកេចញពី �ទពយសមបត�ិេ េអ
ហ�ុបី ែដលទកទ់ញពួកេគ�តឡបម់កវញិប៉ុេ�� ះ។ ជំេន  ថយេ�កយគឺមនិែមន
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ជអ�ីែដលពួកេគនិយយេនះេទ។ អនកចកេចញពីរបស់ជ េ�ចនៃនេ�កិយ ែដល
លបងួអនកឲយ�តឡបម់កវញិ។
124 បង�បស ខញុ ំ�បបអ់នក េ េពលែដលអុី��ែអលបនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយ
េ ពកក់�� លអ�ធ�តពួកេគមនអ�ី�គបយ៉់ងែដលពួកេគមនេ កនុងេ�កិយ
េនះ បនខចបេ់ហយេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបេី ។
125 �ពះ�ទងប់នប ជូ នកររកីផុសផុលដូេចនះ។ េយងខចបអ់�ីៗ�គបយ៉់ង េហយ
េ�ត មជេ�សចេដមបេី ។ ករយំទួញពកក់�� លយបប់នមកដល់ “ចូរេចញេ
ជួប�ទងេ់ ។” អនកគួរខចបអ់�ី�គបយ៉់ងជេ�សច�បេសរជង។ អនកមនិគួមនអ�ី ៃន
េ�កិយេនះឲយេ�ះ មកលួងេ�មអនក�តឡបម់កវញិេឡយ ែខ��មយួែដល
ទញអនកចុះ។ ខចប�់។ ចូរេ�ត មខ�ួន។ េយងនឹងេ ។
126 េហយអនកដឹងេទ? ខញុ ំ�បបអ់នកថ ពួកេគមនភពេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះ រហូត
េស�ចផេ�៉នរជំួលខ� ងំេ យបេ់នះ គតប់ននិយយថ “េចញេ ! េចញេ
េ ។ យកអ�ី�គបយ៉់ងរបស់ឯងេ ជមយួផង េចញេ !”
127 ខញុ ំពិតជមនអំណរ�ស់ ែដលមនុស��ចរស់េ យ៉ងជិតនឹង�ពះ រហូត
ទល់ែត�រក�មនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីជមយួគត។់ ពិត�ស់។ េចញេ ! េចញេ
ចូរ�� បប់ងគ ប�់ពះ!
128 េ�យ�រេសចក�ីជំេន គតប់នេឃញករសនយ។ អនកេធ�ឥដ�ឬមនិេធ� ឥដ�
កេ៏�យ បនេដរ�មផ�ូវជមយួ�ពះែដលេគេមលងយេនះ។ �ពះេ ផេ�៉ន
ប ជ ថ “យក�គបយ៉់ងរបស់ឯងេចញពីទីេនះេ ! អញមនិដឹងថ�តវេធ�េមច៉
ជមយួឯងេទ។” េគពិតជេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះ េ�យេសចក�ីជំេន ។
129 េសចក�ីជំេន នឹងេធ�ករអ�ច រយ �បសិនេបអនកេ ែតេ�ម ះ�តងនឹ់ង�ពះ។
េ�យ�រជំេន  េយងេឃញ�ទង។់

េពលេវ�េយងមកដល់េហយ។ េពលេវ�កន�ងេហយ។
130 ប៉ុែន� េ�យេសចក�ីជំេន �ពឹកេនះ ចូរេងបែភនកេឡង។ កុំេមលអ�ីេ ជុំវញិអនក
េ�កិយដទ៏ំេនបេនះ ប៉ុែន�សម�ងឹេ �ទងែ់ដលបនសនយ។ �ពះគមពរីបនែចងថ
“េយងមនិេឃញ�គបយ៉់ងល�ឥតេខច ះេទឥឡូវេនះ ែតេយងេឃញ�ពះេយសូ៊វ។”
អនកសម�ងឹេមល�ទងេ់ �ពឹកេនះ េនះផ�ូវរបស់អនកនឹងបនផ� ស់ប�ូរ។
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131 ខណៈេពលែដលេយងេ�នកបលចុះ មយួែភ�តេដមបអីធិ�� ន។ សូម�ពះ
អមច ស់បែនថម�ពះពររបស់�ទងដ់ល់�រេនះ។

132 ចូរគិតេ កនុងចិត�របស់អនកឥឡូវេនះ។ េតអនកបនសម�ងឹេមលរបស់ េ
េ�កិយេនះ? េ�យេសចក�ីជំេន  េតអនកេឃញ�ពះេយសូ៊វេទ? េតអនកសម�ងឹ េមល
�បជ�បិយភព�កមជំនំុរបស់អនកឬ? េតជំហរសងគមរបស់អនកជអ�ីេ  េ�កិយ
េនះ? ឬ េតអនកេឃញ�ពះេយសូ៊វែដលេ�ក�� យ េ ខង�� ំ ៃន�ពះដខ៏ពស់បំផុត
ជអនករងទុកខេវទនជួសមនុស�សុចរតិនិងទុចចរតិផងឬេទ? េតអនក�ចេងបែភនក
េឡង សម�ងឹេ េដមេឈៃនជីវតិេ ទីេនះឬេទ? ចូរេចល េដមេឈៃនវទិយ� ស�
និងចំេណះដឹងេនះ េហយបេ�ម�ទងចុ់ះ។

133 េតអនកចងច់េំសចក�ីអធិ�� នេនះ មុននឹងខញុ ំអធិ�� នបនឬេទ? េលក ៃដអនក
េឡង េបមនសំណូមពរអធិ�� ន�មយួែដលអនក�តវករ។ សូម�ពះ �បទនពរ
ដល់អនក។ �ទងេ់ឃញៃដរបស់អនក�ល់គន េហយ។

134 េបអនកជមនុស�មនបប សូមេងបែភនកេឡងេហយសម�ងឹេ ឥឡូវ។
�បសិនេបអនកបន�ពេងយកេណ� យ េបសិនជអនកមនកររ�ំយតិចតួចនិងេរ ង
តិចតួច េតមនអ�ីខុសគន េកតេឡង? អនកនឹង�� បេ់ ៃថង�មយួ។ ៃថង�?
�បែហលជៃថងេនះ! អនកមនិដឹងេទ។ មយួេម៉ងពីេពលេនះេ មុខ អនក�បែហល
េ �ននរកឬអនក�ចេ �ថ នសួគ។៌ ែតអនក�តវែតេ�ជសេរ សឥឡូវេនះ។ េបមន
អ�ីែដលេ កនុងជីវតិរបស់អនកែដលមនិ�តឹម�តវ សូមេ�ជសេរ សឥឡូវេ�យេសចក�ី
ជំេន ។

135 អនកនិយយថ “�បសិនេបខញុ ំ�ចចូលេ ជិតនង! �បសិនេបខញុ ំ�ចចូលេ
ជិតគត!់” មនិថអ�ីែដលពួកេគបនេធ�សូមេ�ជសេរ សជីវតិ។ េ�ជសេរ សជីវតិ។

136 ដបតិ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េបអនកមនិអតេ់ទសឲយមនុស�ែដល
�ប�ពឹត�រលំងេលអនក េនះ�ពះវរបិ�ៃន�នសួគក៌ម៏និអតេ់ទសអំេពរលំងរបស់
អនក ែដរ” ដូេចនះ�គនែ់តចូលេ ជិត។ �បសិនេបកនុងចិត�របស់អនក�បឆងំនឹងមនុស�
�មន ក ់ជអនកមនបបឬជពួកបរសុិទ�ក�ី អនកសថិតេ កនុងេ�គះថន កៃ់នេភ�ង នរក
េហយ។
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137 ឥឡូវេនះសូមេងបែភនកេឡង។ េតអនកេឃញអ�ី េឃញស�តវរបស់អនក? ឬក៏
អនកេឃញ�ពះសេ ងគ ះរបស់អនក? េតអនកកំពុងសម�ងឹេ អ�ីេ �ពឹកេនះ?
138 េបអនកមនជមង ឺ េហយ�គេពទយរបស់អនកនិយយថអនកមនិ�ចជសះេសប យ
បនេទ ចូរេងបែភនករបស់អនកេឡងសម�ងឹេ ឯេឈឆក ង ែដលជកែន�ងែដល�ទង់
�តវបនរងរបសួស�មបក់ររលំងរបស់េយង េយងបនជេ�យ�រ�ន មរពំត់
�ទងរ់ង។ កុំេមលអ�ីែដល�គេពទយនិយយ។ គតេ់ធ�ករកនុងវទិយ� ស�។ េសចក�ី
ជំេន េធ�ករកនុង��ច�កៃន�ពះវ ិ ញ ណនិង�ពះ។ សូមេយងពិចរ� អំពីេរ ង
ទងំេនះ េ េពលែដលអនកេលកៃដេឡង។ �ពះ�ទងទ់តេឃញ។

ចូរេយងអធិ�� ន។
139 ឱ �ពះដអ៏ស់កលបជនិចចេអយ េ កនុងភពសងប�់ង តៃ់នករថ� យបងគំេនះ
បនទ បពី់�របនេចញេ  សូមកុំឲយ�គបពូ់ជៃន�ពះបនទូលទងំេនះ ធ� កេ់លដី
ថម។ កុំឲយ�ពះបនទូលរបស់�ទងធ់� កេ់ កនុងគុមពបន�  ែដលេសចក�ីខ�ល់ខ� យអំពីជីវតិ
េនះ (ដូចជេ�កឡុត) �ច�ងំខទប�់េ ចុងប ចប�់តវបនបេណ� ញេចញវញិ។
ប៉ុែន� ឱ�ពះដម៏ន�ពះពរេអយ សូមឲយ�ធ� កម់កេលដីមនជីជតិល� េលចិត�ែដល
េខទចខទ ។ំ េហយមកដល់ទូលបងគំផង�ពះអងគេអយ េដមបឲីយទូលបងគំទងំអស់គន
បនេមល�មក ចករ់បស់�ទង ់ េហយេឃញ�កមជំនំុែដលេគបដិេសធ�ពះអមច ស់
េយសូ៊វ ជមនុស�ែដលេគបដិេសធ េហយជផ�ូវែដលបនបដិេសធេហយេយង
�ចេដរេ កនុងផ�ូវដរ៏ងុេរ ងេនះ។
140 ដូចជេ�កម៉ូេស គតម់និបនដឹងថគតេ់ ទី�េទ។ �បជជនមនិ
បនដឹងកែន�ងែដលពួកេគកំពុងេ េឡយ។ ពួកេគមនិបនដឹងពីផ�ូវែដល�តវេ
េនះេទ។ ពួកេគេទបែតចបេ់ផ�ម។
141 េហយឱ�ពះអមច ស់ជ�ពះ ដូចជបទចំេរ ងដពិ៏េ�ះេនះចបេ់ផ�មេលង េ�យ
េសចក�ីជំេន េយង�ចេមលេឃញពីទីឆង យ។ សូមឲយ�មកឥឡូវ សូមឲយ មនុស�
�បស�សីេ ទីេនះ ឈបគិ់តអ�ីែដលេ�កិយនិយយ ឬពួកេគេ រេប ប�។
សូមឲយពួកេគបនេ�កកេឡងេ�យវ ិ ញ ណេហយេចញេ ។
142 ម៉ូេសបនេដរ�មពន�ឺេហយ�បននគំតេ់ កនទ់ឹកដីសនយ។ េ�យមនិ
ដឹងថគតេ់ ទី�េទ ប៉ុែន�គតប់នេដរេ កនុងពន�ឺ េ ទឹកដីែដលមនភពល�
ជងៃថង។
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143 សូម�បទនពរ�ពះអងគេអយ ៃថងេនះមនមនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះបនេដរ
េ  កនុងពន�ឺៃនបទគមពរី េហយេ កនុងករ�បកបគន ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជមយួ
�កមជំនំុ។ �ពះវ�ិរ ជផលដំបូង ជទរកេទបនឹងេកតែដលបនទទួល�ពះ�គីសទ
េហយបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។
សូមឲយេយងេដរេ កនុងករ�បកបេនះរមួគន  េ ជុំវញិ�ពះបនទូលរបស់�ពះ បេ�ម
�ទង ់េ កនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹក េ កនុងករេគរពចំេពះករសុគតរបស់�ទង ់និង
ករ រស់េឡងវញិ។ សូមឲយេយងេគរពបទប ជ របស់�ទងថ់ “ចូរេចញ�ងំពី�កង
េយរ ៉�ូឡឹមរហូតដល់ចុងបំផុត េ�យេច�� រៃន�នសួគ។៌” សូមឲយ េយងបេ�ម
�ទងេ់ កនុងករេ�បសឲយជរបស់�ពះ។ អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ សូមឲយេយង
បេ�ម�ទងេ់ កនុងកររមួគន  កនុងករកចន់ំបុង័ េ�យមនចិត�ៃនករ �បកបេ ជំុវញិ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ សូមឲយេយងបេ�ម�ទងេ់ កនុង�គបទ់�មង ់ របស់�ទងរ់ហូត
ទល់ែតទឹកដីេនះបនមកដល់ជកែ់ស�ង។ សូម�បទនមក �ពះអងគេអយ។ សូម
�� បេ់សចក�ីអធិ�� នរបស់េយង ដូចែដលេយងថ� យ ទងំអស់េ �ទងេ់ហយ
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។

144 ឥឡូវេនះសូមឱនកបលចុះេ�យ�ង តេ់សង ម យឺតៗ េហយចូរេ�ច ងបទ
ចំេរ ងេនះ។ ឥឡូវេនះគឺជករថ� យបងគំ។ �របនប ចប។់ គម ននរ�មន កច់ក
េចញេទ។ �គនែ់តសូម�ង ត។់ ចូរថ� យបងគំ។

145 �ពះបនទូលគឺជករែកត�មវ។ គិតឥឡូវេនះនូវអ�ីែដលអនកបនេធ� អ�ីែដលអនក
គួរែតេធ� អ�ីែដលប�� លឲយអនកមនៃថងេនះ។ េតអ�ីេធ�ឲយអនកេថក លេទសេ ៃថងេនះ
េ�ពះអនកបនេធ�អ�ីមយួកលពីម�លិមញិ។ េតៃថងែស�កនឹងេ ជយ៉ង�? សូម
េធ��ឲយបន�តឹម�តវេ ៃថងេនះ េហយអនកនឹងមនេសរភីពេ ៃថងែស�ក។ េឃញ
េទ? អនក�តវែតេធ�ករេ�ជសេរ ស។ េតអនក�ចេធ���មរេប ប�? “េ�យ
ជំេន ខញុ ំសូម�បបប់ងប�ូនថ ខញុ ំសុខចិត�លះបងក់រ��កក�់គបយ៉់ង។ ខញុ ំលះបង់
អស់េហយឥឡូវ ៃថងមយួខញុ ំនឹងេ ទីេនះ។”

េ កនុងភពែផ�មែល�ម
េយងនឹងជួបគន េល�ន�សស់…

�គនែ់តថ� យបងគំ�ពះេ�យវ ិ ញ ណអនកឥឡូវចុះ។
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េ កនុងភពែផ�មែល�ម
េយងនឹងជួបអនកែដលេគេមលងយ។ (លំបកនឹងេ ប៉ុែន�

េយងនឹងជួបៃថង�មយួ។)

ចំេពះ�ពះវរបិ�ដខ៏ពងខ់ពស់របស់េយងខងេល
េយងនឹងថ� យករសរេសរតេមកង
ស�មបអ់ំេ�យដរ៏ងុេរ ងៃនក�ី�ស�ញ់�ទង់
េហយពរជយ័ែដលបន�ទុធេយង…

ជមយួ�ពះែដលេគេមលងយ េ�យេសចក�ីជំេន ខញុ ំេ�ជសេរ ស�ទង។់

េ កនុងភពែផ�មែល�ម(េ�យភពែផ�ម)កនុង…(ែផ�មនិង
ែផ�ម)

េយងនឹងជួបេ េលេឆនរ�សស់�� តេនះ។(ែផ�មនិងែផ�ម)
េ កនុងភពែផ�មែល�ម (ែផ�មែល�ម) េ�យនិងេ�យ
េយងនឹងជួបគន េ េឆនរដ�៏សស់�� តេនះ។

េនះគឺជទឹកដីមយួ…

�គនែ់តថ� យបងគំ�ទង។់ េនះគឺជករថ� យបងគំ។

…េ�យជំេន ខញុ ំ�ចេមលេឃញ

េ�យេសចក�ីជំេន ខញុ ំេ�ជសេរ ស។

អូ! �ពះវរបិ�សូមរងច់…ំ
146 ខញុ ំេមលេឃញ�ពះអមច ស់េ េលទីេនះ បង�បសជច បង�បសេសេវន
(Seward) ពួកបរសុិទធទងំអស់។

…ពួកេយងជទីលំេ េ ទីេនះ។(ហនឹងេហយ�ពះអងគ
េអយ)

ែផ�ម…
147 ឪពុករបស់នង េ�ក�េវ ដ េអដវដឺ អស់ទងំមតិ�ភក�ិដច៏ំ�នែដលបន
ផ�ូវេនះ ជយូរមកេហយ។
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េ កនុងភពែផ�ម (ហនឹងេហយ�ពះអងគេអយ!) ែផ�មនិងែផ�ម
(ែផ�មនិងែផ�ម)

េយងនឹងជួបគន េ េឆនរដ�៏សស់�� តេនះ។
េយងនឹងេ�ច ងេ េល…(អូ �ពះអងគេអយ!)
បទេភ�ងែដលេ�ច ងចំេរ ងសរេសរតេមកង (ថ� យសិរលី�ដល់

�ពះ!)
…នឹងមនិមនទុកខ�ពយេទ តេឡយ
គម នស ញ ពរជយ័ៃនទីកែន�ងែដលសំ�កេនះេទ។
េ កនុងភពែផ�មែល�ម ែផ�មេ�យ…(ែផ�មនិងែផ�ម)
េយងនឹងជួបគន េ េល… 
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(By Faith, Moses)

�រែដលេធ�េឡងេ�យ William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ពឹក ៃថង�ទិតយ ៃថងទី
20 កកក� 1958 េ  េ�ងឧេបសថBranham Jeffersonville, Indiana, U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវ
បនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមព
េ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ
សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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