
�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ
េ ៃថងចុងេ�កយ

 ជករពិត�ស់�ជឯកសិទធិមយួ កនុងករ�តឡបម់កវញិកនុងចំេ�ម
�បជជន េអសបញ៉�រជថមីម�ងេទ តេ �ពឹកេនះ។ េហយខញុ ំឆងល់ថេត

េ�កជីមទទួលបន�យ៉ងេមច៉។ អូគតប់នថតសំេឡងេនះទុក។ ខញុ ំថត
សំេឡងបនបន�ិចពី�កមចេ�ម ងេអសបញ៉បនេ�ច ងេពល ែដលខញុ ំបនេ ទីេនះ
ជមយួនឹងបង�បស ក�យ។ េហយខញុ ំបនេភ�ចពីបទ ចេ�ម ងែដល ពួកេគបន
េ�ច ងឲយខញុ ំ�� ប។់ ប៉ុែន� អូ ខញុ ំចូលចិត�ចេ�ម ងេនះ�ស់! េហយកុមរទងំអស់ េគ
បនធំធតេ់ហយេរ បករអស់េហយ។ ខញុ ំឮពួកេគេ�ច ងយូរៗម�ង។ េហយេ េពល
�ពឹកេនះខញុ ំបនេដរកតទី់េនះេហយក ៏ បនេឃញេកមង�បសយ៉ូែសប េហយ
ឥឡូវេនះ�ពិតជបនេធ�អ�ីមយួដល់ខញុ ំេហយខញុ ំពិតជសបបយចិត�កនុងករែដល
េឃញេគ។

2 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំបនទទួលពកយមយួ ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនេ កនុង
ភ�េអសបញ៉។ េតអនកចងឮ់�េទ? “�េលលូយ៉!” ខញុ ំមនិែដលេភ�ច ពកយេនះ
េទ។ េពលមយួខញុ ំបនពយយមយកចិត�ទុក�កេ់ដមបទីទួលបនករ រលឹំកពី ស�ី
ថ�ងម់ន ក។់ ឥឡូវេនះអនកេឃញេទខញុ ំ�ចនិយយមនិសូវ�តវេនះេទប៉ុែន�ពកយ ែដល
ខញុ ំចជំងេគគឺ “អូេយ។” �តឹម�តវេទ?ឮខញុ ំនិយយេទ។ ឮេទ “អូេយ។” េហយបនទ ប់
មកខញុ ំមនិែដលេភ�ចមយួពកយេទ “ថ� យសិររីងុេរ ងដល់ �ពះ!” អ�ច រយ�ស់! អូ
ខញុ ំមនឱកសម�ង ខញុ ំបនេ រដ�ធនីៃនទី�កងមុកិសិុកកូ េហយខញុ ំបននិយយ
ជមយួពួក េគេ ទីេនះ។ េតខញុ ំពិតជសបបយចិត�យ៉ង�! េហយែដលខញុ ំ
ធ� ប…់

3 ខញុ ំបនេ �បេទស�� ងំឡងម់ុនេពលខញុ ំបនមកទីេនះ។ េហយែតងែត រលឹំក
ខញុ ំអំពីករនិយយជមយួេកមង�សី�� ងំឡងម់ន ក។់ ពួកេគបននខំញុ ំេ កែន�ងមយួ
ែដលេ ថ “េបថនី”។ �គប�់បជជតិទងំអស់មនគំនិតេរ ងៗខ�ួន។ (េត
អនកទទួលបនកររលឹំកេនះេទ ខញុ ំពិតជមនករចងចេំ�ចន�ស់អនក�ចឮថ
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េត �ជអ�ី?)េកមង�សីតូចមន កេ់នះនងគឺជេកមងគួរឲយ�ស�ញ់។ ប៉ុែន� នងដូច
ខញុ ំ ែដរនងចូលចិត�និយយេ�ចន។ េហយអនកបកែ�ប…នងនិយយញប�់ស់
េហយ—េហយអនកបកែ�បមនិ�ចនិយយេល នដូចែដលនងនិយយ េនះេទ។
េហយនងេ�កកេឡងនិយយទងំមុខរបស់នងេឡង�កហម នងបន និយយ
ថ“ខញុ ំបនេធ��ស�មបព់ួកមនុស�ែដលរស់េ ទី�កងបប៊ឡូីន។”

4 ប៉ុែន� េតអនកដឹងេទ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញថ សត��� ប—សត��� ប
ទងំអស់េ�ច ងជភ�អងេ់គ�សសត�ែឆក�ពស ជភ�អងេ់គ�សទរកយំជ
ភ�អងេ់គ�ស។ ខញុ ំឆងល់ថអ�ីែដលជប � មកជបជ់មយួេយង។ ប៉ុែន�េយង
�ល់គន  គិតថភ�របស់េយង—របស់េយងនឹង�តវក� យជសហស�វត�ភ�
ជករ ពិត�ស់។ ប៉ុែន�ពួកេយងនិងពួកេគែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជ ករ ពិតេ�ពះេយងមនភ��ថ នសួគ។៌

5 េយងមនបង�បស រ ៉វូ េ ទីេនះជមយួេយងេ �ពឹកេនះ គតជ់
អនកករទូតមន កម់កពីទី�កង�៉សីុនេ�ន។ ខញុ ំេជ ថគតប់នបេ�មករងរ ជមយួ
�បធនធិបតីមនិេ�កម�បឬំ�បមំយួឬ�បពីំរនកេ់នះេទ។ េហយអនកបនដឹង
ពី �រមមណ៍ែដលខញុ ំមន េពលកំពុងឈរេ េលេវទិកេនះេទ បុរសែដលអងគុយ
េ  ពីេ�កយខញុ ំគតនឹ់ងនិយយ។ ប៉ុែន�ទីបនទ ល់របស់គត ់ ែតងែតជែផនកមយួ
ដល៏� ចំេពះខញុ ំ េហយជពិេសសេ េពលែដលគត…់ខញុ ំេជ ថគតគឺ់ជ ពួកលូធឺ
េរ ន �បសិនេបខញុ ំមនិ�ចឡំេទ ជកតូលិកឬលូធឺេរ ន លូធឺេរ ន។ េហយគតប់ន
និយយថ គតប់ន…ពីអ�ីមយួអំពីករលូនេ�កម េពនទីកុស�េ កនុងកិចច�បជំុ
មយួេហយគត ់ បនេ�កកេឡង…ទីបំផុតគតប់នេធ��មវធីិរបស់គត ់ េហយ
េ េពលែដល គត ់ បនេធ�េនះ�ពះអមច ស់បនយងចុះមកសណ�ិ តេលគត់
និង�បទនពរគតជ់េ�ចន …ខញុ ំគិតថគត�់ច និយយបន�បែហល�បពំីរ
ភ�េផ�ងគន ។ េហយបន និយយថេ�កបន ពយយមកនុងករនិយយ
មយួភ� “�មនិ�ចបន” បនទ បម់ក គតប់នពយយមនិយយមយួ ភ�
េផ�ងេទ ត “គតេ់ ែតមនិ�ចបនេទ ត។” េហយខញុ ំគិតថគត�់ច នយិយ
ភ�េអសបញ៉ជមយួអនកទងំអស់គន ដូចែដលអនកទងំអស់គន �ច�� បប់ន។
ដូេចនះគត—់គតប់ន ពយយមេ�ប�គបទ់ងំភ� េហយែតពួក�េ ែតមនិ�ច
េ រចួ។ េហយ េឃញេទ ដឹងេទ �ពះ�ទងល់�ណស់ �ទងប់នយងចុះមកសថិត
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េលគតេ់ហយឲយ គត�់ចេ�បភ�មយួែដលគតម់និធ� បេ់�បពីមុនមក “គត់
�ចេធ�បន!” េនះជ ករពិត�ស់។ ខញុ ំគិតថេនះជវធីិែដលនឹងមនេ កែន�ង
មយួេផ�ងេទ ត។
6 ករចងចជំេ�ចនែដលខញុ ំចេំ កនុងចិត�របស់ខញុ ំចំេពះ�កមជំនុំែដលបន េកន
េឡងែតបន�ិចខញុ ំេជ �…អូខញុ ំេភ�ចថ�េ កែន�ង�។ �គឺេ ទីេនះ េ កែន�ងមយួ
ែដលេ ជិតផ�ូវតុនតូ។ េហយខញុ ំ�ចចបំនេហយ។ ខញុ ំបនគិតពីពកយ “ផ�ូវតុនតូ”
ែដលជកែន�ង ែដល�កមជំនុំេអសបញ៉ធ� ប ់េ�បេ កែន�ងថ� យបងគំ។
7 ខញុ ំបននិយយេ កន�់គគង� លថ “កែន�ងេនះនឹងក� យជ ទីកែន�ងដ៏
ធំ ស�មបក់ររកីផុសផុល” បនទបជ់េ�ចនៃន�ពះវ�ិរថមីគឺស�មបម់នុស� ល�។
ដូេចនះ ខញុ ំគិតថនឹងមនកមមវធីិកររផុីសផុលេ ៃថង�មយួ។ សូមអនកអធិ�� ន
ឲយមនកររកីផុសផុលេនះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំសងឃមឹថ��គនែ់តជករ �តលបម់�ង
េទ តៃន ករែដលេយងបនចកេចញ េ �កមជំនុំេផ�ង។ ខញុ ំចថំខញុ ំបនឈរ
េ  កនុងទីធ� េនះេហយបនែផ�ក ខ�ួនេលរបង�មដងផ�ូវេនះេហយពយយមេដមប ី
ចកេចញពីទីេនះេ េពលយប�់ �បកដជកររេំជបរជំួលមយួែដលខញុ ំមនិែដល
បំេភ�ចបន។ េហយខញុ ំបនេធ�កំណត�់�មយួ—មយួពីេកមង�សីនិងបងប�ូន ជេ�ចន
ែដលបនបតប់ងព់ួកគតប់នេ�ច ងមយួបទរមួគន ។ េហយពួកេគបនពយយម
េដមបេី�ច ងបទ “�គនែ់តេជ �ម” េហយពួកេគមនិបនបង� ញ�េចញេទ អនកដឹង
េទ។ ពួកេគបននិយយថជំនួសឲយ “�គនែ់តេជ �ម” ពួកេគបនេ�ច ងថ“េជ
េល េយេន រ” េឃញេទ។
8 េហយខញុ ំចបំនថេរបិក កូន�សីរបស់ខញុ ំ ��៉ េហយេគ មនិទនប់ន
និយយអ�ីេ េឡយេទពួកេគបននិយយថ “ពុក ករេ�ច ង េលងកនុងកំណត�់�
តូចេនះ…”ជំនួសឲយករនិយយជ “ភ�េអសបញ៉” ពួកេគមនិ�ចនិយយ
ពកយថ “េកមង�សីតូច�� ត េកមង�សីតូច�� តេ�ច ងបទ ‘�គនែ់តេជ �ម។’”
9 �បេសរ�ស់ខញុ ំចថំពួកេគបនអនុវត��មកិចច�បជំុេនះ។ កររកីផុសផុល
នឹងដំេណ រករេហយពួកេគេធ��មកិចច�បជំុេ កនេ់ឆនរភគខងលិច។ េហយខញុ ំ…
�ជេរ ងតិចតួចែដលបនដកេ់ កនុងចិត�ខញុ ំ េ េពលែដលេយងបនចកេចញ
ពីរដ�កលីហ�ូនញ៉បង�បស មរ័ ខញុ ំនិងបង�បសេ�បន បនេ �បជំុេ សភ។
េហយេ េពលែដល ខញុ ំបនេដរ�មអគរេ េពលយបេ់នះមនកុមរជេ�ចន
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ឈរេ ទីេនះេ�ច ងថ“�ទងប់នែថរក� អនក។” អនកបនឮេទ។“�មរយៈពន�ឺៃថង
ឬ�សេមលេ�កបនែថរក�អនក។” ជេ�ចនដងេ  កនុង�សនប៍រេទសនន
េ េលសមរភូមៃិនជេម� ះពិភពេ�កែដល កំពុងែតពយយមេដមបនីយំក�រ
របស់�ពះ�គីសទមក ខញុ ំនឹងចងចពីំេកមង �បសនិង េកមង�សីទងំេនះែដលបន
េ�ច ងបទចេ�ម ងេនះស�មបខ់ញុ ំែដលមនចំណងេជង ថ “�ទងប់នែថរក�អនក។
�មរយៈពន�ឺៃថងឬ �សេមល �ទងេ់ ែតរក�អនក។” ដូេចនះជករបំផុសគំនិតដ៍៏
អ�ច រយមយួស�មបជ់ជំនួយ។

10 ករជួបជមយួ�គគង� លល�របស់អនក េហយសបបយចិត��ស់ កនុងករ
ែដលេឃញថ�កមជំនំុេនះគឺ រស់េឡងវញិ និងបនទទួលអគរមយួ ដ�៏សស់�� ត
អ�ច រយេនះេ ទីេនះ ករកំណតទ់ងំអស់ គឺនឹងមន េហយ មនបនទបច់តរថយន�
ដធ៏ំែដរ។ �គនែ់តជកែន�ងពិតមយួេ កនុងករ�គប�់គង ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�បសិន េបេយង�គនែ់តទទួល�ទងឲ់យមក េឃញេហយដឹងថេយងកំពុងអំពវនវ
ឲយមនកររកីផុសផុលេឡងវញិ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងផ�ល់ឲយ។

11 ឥឡូវ យបេ់នះេយងនឹងេ �ពះវ�ិរ បង�បសេ�ទឡ័រ េឈម ះ�ពះវ�ិរ�ពះ
េយសូ៊វេ ែផនកមខ ង។ េហយបង�បសេ�ទឡ័រខញុ ំេជ …កនុង�កមជំនុំ�វកផងែដរ។
ខញុ ំគិតថគត ់ �គនែ់តេ េឈម ះ របស់គតគឺ់េឈម ះរបស់�ពះេយសូ៊វ។ ខញុ ំគិតថ
គតជ់�វកេ កនុងជំេន ។ ដូេចនះេហយេយង�តវែតេ ទីេនះ េ យបេ់នះ។
េហយឥឡូវេនះេយងមនិ �តវនិយយថេនះជ�កមជំនំុរបស់ពួកេអសបញ៉ “ឥឡូវ
មកទីេនះ” េ�ពះអនកបន សថិតេ កនុង កតព�កិចចរបស់អនក។ េហយ បនទ បម់ក�
នឹងក� យេ ជករជួបជុំដធ៏ំៃន�កមអនកជំនួញ�គី�ទ ននឹង�តវបនចបេ់ផ�ម េ ៃថង
�ពហសបតបនទ បពី់កមមវធីិេនះ�តវបនបិទេ កនុង�ពះវ�ិរេផ�ងេ ៃថង�ពហសបត។
េហយេ កនុងសននិបតេនះ ពួកេគនឹងមនអនកអធិបបយ េឆនមមន កេ់ហយដូេចនះ
អូរល៉របឺូតនិងបងប�ូនេមតូឌីសខ�ះែដលេទបែតទទួលករសេ ងគ ះ េហយពួកេគ
បនអះ�ងថគតជ់�គមិនមនឥទធិពលខ� ងំ�ស់។ េហយខញុ ំ�បកដថអនកនឹង
រកី�យជមយួសននិបតេនះ។ េហយកុមរជំទងទ់ងំេនះ ពួកេគបនទទួលករ
ជួបជំុមយួេ ទីេនះស�មប�់កមេកមងជំទងផ់ងែដរដូច ែដលប�ូន�បស�បកស។
កូនរបស់ខញុ ំេ ទីេនះែដរ ដូេចនះពួកេគ�ចទទួលករ�គ ល់គន ែដរ។ ដូេចនះេហយ
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ឥឡូវមកេនះ េយងនឹងរកី �យកនុងវត�មនរបស់�ទង។់ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរ
ដល់អនក។
12 ឥឡូវេនះខញុ ំចងេ់បកកនុង�ពះគមពរី�ននូវ�ពះបនទូលៃន�ពះពរមយួចំនួន។ េហយ
ខញុ ំេ�ជសេរ សេ �ពឹកេនះគឺែតមយួែភ�តេទ ខញុ ំមនិចងច់ំ�យេពលយូរេពក អតថបទ
មយួចំនួនកនុងចំេ�មេនះមនេ �ពះគមពរី �ំយូែអល េហយេផ�ងេទ តេ េអ
�យ។ េហយខញុ ំ�នេអ�យមុន។ េហយខញុ ំ…
13 េតអនក�ចឮេទ �� បឮ់ទងំអស់គន េទ? េហយ�ប�បថ់តសំេឡងេនះ
�កដូ់ចជមនភពបះ៉ពល់ខ� ងំ�ស់ចំេពះខញុ ំ ខញុ ំមនិដឹងថេហតុអ�ីបនជ
ដូេចនះ។ េប អនកឮសូមេលកៃដេឡង។ ល� ល�។
14 ឥឡូវេនះខញុ ំ�គនែ់តស�កករបន�ិច ជករពិត�ស់ ែដល�មកពីករ និយយ
េ�ចន។ េហយចប�់ងំពីខញុ ំបនេ ទីេនះ ជមយួបងប�ូនេអសបញ៉េនះេហយ
�បែហលដប�់បមំយួឆន កំន�ងេ �មខញុ ំ�ម ន�បែហលជដប�់បមំយួ ឬដប�់បំ
ពីរឆន កំន�ងមកេហយែដរចប�់ងំពីខញុ ំអធិបបយមក។ ដូេចនះខញុ ំមនករអស់កម� ងំ
�ស់ខញុ ំបននិយយេហយថខញុ ំេ ែតមនករអស់កម� ងំប៉ុែន�ខញុ ំេ ែតបន�េ�យ
�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់។
15 ឥឡូវចូរេយង�តឡបេ់ កនគ់មពរីេអ�យ ជំពូក៤០ េហយនឹង �ំយូែអល
ែខ�ទី១ ជំពូកទី១ ឬជពូំក៣។ េហយខណៈេពលែដល េយងកំពុងកន ់ ចំណុច
គមពរីស�មបក់រ�ន�ពះបនទូលេនះ ខញុ ំសូមឲយពួក េយងេ�នកបលរបស់េយង
ស�មបអ់ធិ�� ន។
16 �ពះវរបិ�ៃនេយងេ ៃថងេនះេយងសូមអរ�ពះគុណស�មបឯ់កសិទធិ ឈរ
េ កនុងទីសកក រៈគួរឲយ�ស�ញ់េនះ អធិ�ថ នដល់ �ពះអងគនិងស�មប ់ ករងរ
របស់�ទង។់ េហយេ េពលេនះេយងដឹងថអនកបេ�មរបស់�ទងប់នឈរេ
េ�កយេវទិកេ ទេីនះឬេវទិកជេ�ចនេទ តនិងជមយួនឹងជីវតិែដលខិតខំ�បឹង
ែ�បងេដមបសីេ�មចករងររបស់�ទង។់
17 េហយេ �ពឹកេនះ បននមំកវញិនូវករចងចមំយួៃនកររកីផុសផុល ែដល
�តវបនកំពុងនឹងចបេ់ផ�មេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបនចុះមក �ងជ
ពន�ឺដធ៏ំដូចជបេងគ លេភ�ងមយួេហយ�ទងប់នមនបនទូលថ �រទងំអស់នឹង
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េបសសម� តែផនដី។ េហយឥឡូវេនះ គឺជ�បវត�ិ� ស� មយួ។ �រជពន�ឺ
េនះបនជះ បំភ��ឺមរយៈមនុស�អ�ច រយ េ�កអូរល៉រ ៉បូ៊តឺ េ�កថមមអីូសប៊នឺ
េ�ក ថមមហីីកនិងអនកេផ�ងេទ តជេ�ចន។ េហយ�មរយៈកិចចខិតខំ�បឹងែ�បង
ែដល េយងបនរមួគន េយងបនេឃញថ �រេនះបនេឆះឆលួេឡងវញិកនុង
�គបជ់តិ�សនទ៍ងំអស់េ េ�កមេមឃៃន�ជ�រេពនេតកុស�។ េយងសូម
អរ�ពះគុណនិងសរេសរតំេកង�ទង ់ឱ�ពះដម៏នេច�� ។

18 េហយឥឡូវេនះេយងអធិ�� នេហយេ�ត មចិត�របស់េយងជេ�សច ស�មប់
ករេលកសរេសរដអ៏�ច រយ ែដលនឹង�ប�ពឹត�េ កនុងេពលឆប់ៗ េនះ េយងេជ ជក។់
េហយ�បសិនេបចិត�របស់េយងមនិេ កនុង�ថ នភពេនះឬសថិតេ ស�មបអ់�ីេផ�ង
េទ តសូម�ទងគ់ងេ់ កនុងកែន�ងេនះស�មបេ់យង េយងអធិ�� នសូមឲយ�ទង់
បន អតេ់ទសពីកំហុសរបស់េយង េហយនឹងមន �ពះបនទូលេ ពួកេយង េ
ៃថងេនះ។ សូម�ទង�់បទនពរដល់�គគង� លៃន�កមជំនុំនឹងសមជិកទងំអស់។
សូម�បទន ពរដល់�កមចេ�ម ងតូចេនះមនអនកេលងពយណូ៉ត ន�ីេនះផងែដរ។
សូមឲយទងំអស់គន អធិ�ថ នដល់�ទងែ់ដលមនវត�មនេ កែន�ងេនះ។ សូម
េ�យពួកេគបនេចញ េ េហយមនករផ� ស់ប�ូរ�ល់េពលជមយួនឹង�ទង់
េ េពលពួកេគ បនចូលមក វញិ។ ថ� យទងំអស់ដល់�ពះវរបិ�។ េហយថ� យ
េពលេវ��ពឹកេនះេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

19 ឥឡូវេយង�នេ គមពរី េអ�យជំពូកទី៤០វញិ។

�ពះៃនឯង�ល់គន  �ទងម់ន�ពះបនទូលថ…។ ចូរកំ�ន�ទុកខ ចូរ
កំ�ន�ទុកខ� ស�អញចុះ �តវឲយលួងេ�មចិត� ៃន�កងេយរ�ូឡិម
េហយ ែ�សក�បបេ់គថ �គេធ�សឹកស ងគ មរបស់េគបនសំេរច
េហយ អំេពទុចចរតិរបស់េគកប៏នអតេ់ទសឲយ េហយេគបនទទួល
សំណង១ជ២ពី�ពះហស�ៃន�ពះេយហូ�៉ ឲយសនងនឹង…អំេពបបេគ
ែដរ។

មនឮ�ពះសូរេស ងមយួកំពុងែតែ�សកេ ទីរេ��ថ នថ ចូរ
េរ បចំផ�ូវសំ�បទ់ទួល�ពះេយហូ�៉ ចូរេធ�ឲយមនថនល់�បេសមេ ទី�ង ត់
ថ� យ�ពះៃនេយង�ល់គន ចុះ។
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ឯ�គបទ់ងំ�ចកភន ំេនះនឹង�តវេលកេឡង េហយ�គបទ់ងំភនធំំតូច នឹង
�តវព�ងបេ  េ កែន�ង�ែដល�គលិក�គលុក េនះ�តវេធ�ឲយេសម
េហយកែន�ង�ែដលរដិបរដុបនឹង�តវេធ�ឲយ�បចុះ៖

េនះសិរលី�ៃន�ពះេយហូ�៉នឹងសំែដងមក �គបម់នុស�ទងំ�យនឹង
បនេឃញ�ពមគន  ដបតិ�ពះឱស�ៃន�ពះេយហូ�៉ បនមន�ពះបនទូល
េហយ។
ឥឡូវេ កនុងគមពរី�ំយូែអលែខ�ទី១ជំពូក៣ខញុ ំចង�់នខ១-២និងខទី១៩:

រឯី�ំយូែអល េកមងេនះ កេ៏ធ�ករងរថ� យ�ពះេយហូ�៉ េ ចំេពះមុខ
េអលី កនុង�គេនះ �ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉កនែ់ត�កេ  ឯករ
ជកែ់ស�ងកម៏និសូវមនជញឹកញយែដរ។

េ �គេនះឯងមនេពលមយួែដលេអលីេដកេ ដំេណករបស់
េ�ក សមយ័េនះ ែភនកេ�កបនចប�់ងំងងឹតេ  េមលអ�ី
មនិេឃញេឡយ

…�ំយូែអលកេ៏ដកេ កនុង�ពះវ�ិរ�ពះេយហូ�៉ែដរ ជកែន�ងែដល
មនហឹបៃន�ពះកនុងកលែដលចេងក ងៃន�ពះមនិទនរ់លតេ់ េឡយ

េនះ�ពះេយហូ�៉�ទងេ់ មក…េហយ�ំយូែអលតបថ�បបទ។
ខ19

�ំយូែអល កនែ់តធំេឡង េហយ �ពះេយហូ�៉�ទងក់គ៏ងេ់ ជមយួ
េហយមនិឲយពកយទំនយ�មយួរបស់េ�ក�ជះធ� កប់តេ់ឡយ។

20 អូ អតថបទេនះ�គប�់គនេ់ហយេយង�ចនិយយបនេ ទីេនះ កនុងេពលមយួ
ែខេហយេយង�ចទញបរបិទ េ�ចនពីអតថបទេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�េ �ពឹកេនះេយង
មនេពល�បែហលៃមភនទីេដមប ី េ ជមយួគន ដស័៏ក�សមរបស់េយង…ខញុ ំគិតថ
ថន កៃ់ថង�ទិតយ�បែហលជចបេ់ហយ ឬ�បែហលជដូចគន  ជមយួេយងែដរ ខញុ ំដឹង
មនិចបស់េទ។ ប៉ុែន�េទះជយ៉ង� ខញុ ំចងេ់�បអតថបទេនះគឺ �ពះសូរេស ងរបស់
�ពះជមច ស់េ ៃថងចុងេ�កយ។
21 �ជេពលេវ�មយួល��ស់។ េយងដឹងថកែន�ងែដលេយង មនកនុង
បទគមពរីេនះែចងថ “មនិមនករេបកបង� ញនិមមតិេទ េ កនុងសមយ័េ�ក�ំ
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យូ ែអល។” ដូេចនះ “កែន�ងែដលមនិមននិមមតិ” បទគមពរីែចងថ “មនុស��តវ
វនិស។”េយង�តវែតមននិមមតិ។ េហយនិមមតិេនះមកដល់ ពួកេ��េហយេនះជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ែដលមនបនទូលេ កនព់ួកេគ។
22 េហយេយងបនរកេឃញថេ�កេអលីមនិែមនជេ��េទ េ�ក េអលីជ
បូជចរយមន ក។់ េហយគតជ់ចស់ទុំេហយែភនករបស់គត�់ស�ប ់េហយគតម់និ
�ចេមលេឃញអ�ីេ ជុំវញិបនេទគតជ់មនុស�ជ�មន ក។់ េហយគតច់បេ់ផ�ម
ទុកករងររបស់�ពះេចល។
23 េហយ េនះជអ�ីមយួដូចេ នឹងសព�ៃថងេនះ។ ខញុ ំគិតថ�កមជំនំុ េហយ
អងគករ ពួកនិកយ បនេធ�ពន័ធកិចចអស់េពលជយូរមកេហយ េហយពួកេគ
កំពុងែតចបេ់ផ�មស�មក។ េហយករងរ របស់�ពះអមច ស់ មនិទនស់េ�មច
�ម�ពះបនទូលៃនេសចក�ីពិតេនះេទ េ�ពះ�កមជំនុំេនះបនធ� កេ់ កនុងេសចក�ី
ងងឹត។ េហយេយង �តវករៃថងេនះគឺសំេលងរបស់�ពះមនបនទូលមកពួកេយង
េដមបនីេំយង�តលប ់មកដូចេដមវញិ។
24 េហយ េមលេអលីបនស�មក េហយ…ែភនករបស់គតប់នអនថ់យ។ គត់
គឺជបូជចរយមន ក។់ េហយពួកេគមនិមនករេបកបង� ញនិមមតិ ពី�ពះអមច ស់េទ។
េហយ េនះជត�មវករដធ៏ំ!
25 េហយ�ពះជមច ស់បនសនយថនឹងបំេពញត�មវេ េម៉ងេនះ។ �ទងែ់តង
ែត េធ�ដូេចនះ។ េហយ េយង�តវករ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ េ ៃថងេនះ េដមប ី
បំេពញត�មវករេ េម៉ងេនះ េពលេនះែដលេយងកំពុងែតរស់េ េនះ។ េហយ
បនទ បម់ក�ទងប់នសនយ េយង�បកដថ�ទងនឹ់ងរក�ករសនយរបស់�ទង។់
េនះជទំនុកចិត�ែដលអនកេជ មនចំេពះអនកបេងកត េហយ�ទងប់នសនយថនឹង
បំេពញ�គបទ់ងំត�មវ។
26 េហយេ ៃថងេនះេហតុផលមយួ ែដល�កមជំនំុេនះសថិតេ  កនុង�ថ នភព
មយួេនះ េ�យ�រែតមនសំេឡងជេ�ចន បនទកទ់ញ�កមជំនំុេនះពី�ពះ
សូរេស ងរបស់�ពះជមច ស់រហូតដល់មនករសង�យ័ជេ�ចនថជ�ពះ សូរេស ង
របស់�ពះជមច ស់បនមនបនទូលមកកនុងចំេ�មពួកេគ។ ពួកេគ�បែហលជមនិ
យល់េទេ�ពះជេរ ងបរេទសស�មបព់ួកេគ។ ពួកេគទទួលសេម�ងេ�យខ�ួនឯង
ជេ�ចនេរ ង�ល់ៃថង!
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27 េហយ�បសិនេបេយងបនកតស់មគ ល់េ កនុង បទគមពរីែដលេយងបន �ន
េនះ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះជភ�របរេទសស�មបព់ួកេគ។
28 េហយ�បនក� យេ ជដូេចន ះម�ងេទ តេ ៃថងេនះថជ�ពះសូរេស ងៃន
�ពះ…មនសំេឡងជេ�ចនេទ តដូេចនះែដរ។ េហយបនទ ប ់ មក�បសិនេប�ពះបន
សនយថ�ទងនឹ់ងផ�ល់ឲយេយងនូវត�មវករទងំេនះេហយសំេឡងេផ�ងេទ តគឺ
ផទុយេ នឹង�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ បនទ បម់ក��តវែតជសំេឡងស�តវរបស់េយង
េដមបបីន�ំេយង េនះេយងមនិ�ចយល់ពី�ពះសូរេស ងរបស់�ពះេ េពលែដល
�ទងម់ន�ពះបនទូលេឡយ។
29 េហយេយងបនកតស់មគ ល់េឃញថ� ជអ�ីែដល�សេដ ងគន  រ�ងេ�ក
េអលីនិងេ�ក�ំយូែអលប៉ុែន�េ�កេអលីបនទទួល�គ ល់ថ ផ�ូវដ�៏តឹម�តវគឺជ
�ពះ។ េហយ�គឺជករ�បមថ—ទងំ�សងេ េលេ�កេអលី។ េ�យ�រែត
�ពះសូរេស ងរបស់�ពះបនមនបនទូលេ េ�ក�ំយូែអល�បបអ់ំពីករ េធ�ខុស
របស់េ�កេអលីនិងកូន�បសរបស់គតេ់ហយពួកេគ បនយកលុយនិង—និង
�ចស់ត�ពីតង� យ។ េនះជករមនិ�តឹម�តវេទ។ េនះេហយជករែដលពួក េគ
បនេធ�ខុសផទុយេ នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
30 េហយេ�ក�ំយូែអលមន…េរ ងែតមយួគតែ់ដលេ�ក�ចេធ�បន នឹង
និយយពិត�បកដ។ េហយគតម់នករ�ទ កេ់សទរបន�ិចកនុងករេធ�ដូេចន ះេ�ពះ�
ជករ�បឆងំនិងកែន�ងែដលគត�់តវបនប ជូ នឲយចិ ច ឹមេ�យេអលីេ  កនុង�ពះ
វ�ិរ។ ប៉ុែន�េអលីនិយយថ “�តវែតនិយយ។” េឃញេទ? េហយគតប់ន�បបពី់
េរ ងពិត ថអ�ីែដលនឹង�តវេកតេឡង េ�ក�ំយូែអល…ឬ “ៃថងប ច បរ់បស់េ�ក
េអលីពីបូជចរយ” ពីេ�ពះ�ពះបនមនបនទូលថ �ពះ�ទងប់នប ជូ ន�រ របស់
�ទង�់មរយៈ េ�កេ���ំយូែអល។ កំេណ តអ�ច រយ�ងំពីកុមរ។ �ពះ�ទង់
មន�ពះបនទូលេ គតដូ់ចជកូនេកមងេហយបនេរ បចំឲយគតេ់ធ�ករងរែដល�ទង់
បន�កម់ក។ េហយេពលេវ�របស់េ�ក េអលី�តវប ច ប។់
31 មនសំេឡងជេ�ចនដូចគន េ  េលែផនដីេ សព�ៃថងេនះ �ជករពិត�ជ
េរ ងពិបកមយួេ�ពះ �ជសំេឡងជំេន អរបិូយ។ មនសំេឡងជេ�ចនដូចជ
សំេឡង �នឮ់រពំងរបស់ពួកអនកខ� ងំពូែក�មន កេ់ កនុងចំេ�មពួកេគ �
េធ�ឲយមនករ វកឹវរកនុង�បេទសជតិ។ ពួកេគមនិែមនជអនករកសីុផ�ូវងងឹត ប៉ុែន�
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ពួកេគបន អ�ងន�បជជតិេហយនយំកករអ�ច រយរមួគន  េធ�យុទធនករយ៉ង
ធំេនះ។ េហយ មនុស��ចនឹងមនករយល់�ចឡំបន�ិច។ �ជករ�គប�់គន់
េដមបេីធ�ឲយ េគយល់�ចលំៃនរេប បទងំេនះ។ េហយ�ពះសូរេស ងនិងមនករ
េលកេឡងែដល—ែដលថនិងេធ�ករទងំេនះេហយ�ប�� លឲយសំេលងរបស់
�ពះបន�តឡបម់កវញិេ កែន�ង�មយួែដលជករពិតេនះគឺជ�ពះសូរេស ង
របស់�ពះ។

32 “េហយ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ” ពួកេគនិយយថ “េតេយងេធ�ដូចេម�ច៉ េដមប ី
ដឹងថេនះជ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះជមច ស់ែមនឬមនិែមន?” េ�យ�រែត
ៃថងេនះ…េនះមកពីេ�កជេ���តឹម�តវមន ក។់ ឥឡូវេនះ ៃថងេនះេយងដឹងថ េត
េយងេធ�ដូចេម�ច៉េដមបដឹីងថេនះជ �ពះសូរេស ងៃន�ពះេ�ពះ�ជករ បង� ញៃន
ពកយទំនយ។ េនះ គឺជេ��របស់�ពះ។ េហយ�ពះសូរេស ងរបស់ �ពះជមច ស់
បននពំួកេគ�តឡបម់កវញិកររស់េ កនុងជំេន អរបីូ ជមយួនឹងករ សែម�ង
ជំេន អរបីូរបស់�ទងេ់�យ�ពះបនទូលដពិ៏ត។ បនទ បម់កេយងបនដឹងថ េនះជ
�ពះសូរេស ងៃន�ពះ។ េ�យ�រែត ករអ�ច រយ-…ជេ�ចនេទ តេកតេឡងេ កនុង
��ច�កេផ�ងេទ តលុបបតេ់សទរែតទងំអស់។ ប៉ុែន�ចថំ�នឹងបេ ចញពន�ឺៃន
�ទងនឹ់ង េចញមក! �ទងនឹ់ងេធ��បន។

33 ឥឡូវ មនសំេលងមយួេ ៃថងេនះេ កនុងពិភពៃននេយបយ។ ជសេម�ង
ដខ៏� ងំ។ េហយមនុស�ពិត�ស់ សព�ៃថងេនះេ កនុងឆកនេយបយដខ៏� ងំក�
ពួកេគនឹង…ប ចូ លគន ទងំអស់ និងអ�ី�គបយ៉់ងេ �ពះវ�ិររបស់ពួកេគ។ េហយ
ជេ�ចនដងេយងបនដឹងថមីៗេនះ សេម�ងៃននេយបយឮខ� ងំជង�ពះសូរេស ង
របស់�ពះេ េទ តេ កនុង�ពះវ�ិរ ឬ�បជជន�េមរកិមនិែដលេធ�នូវអ�ីែដលេគ
ធ� បប់នេធ�េនះេទ។ េឃញេទ? ពួកេគមនិែដលេធ��េទ។ �បសិនេប មន
�ពះសូរេស ងៃន�ពះរស់េ កនុង�ពះវ�ិរេនះពួកេគនឹងមនិេធ�ឲយមនកំហុស
េឡយ។ ប៉ុែន�សំេឡងៃននេយបយេ�ចនខ� ងំក� �ស់ េ កនុងែផនដីសព�ៃថង
េនះ មនសំេឡងខ� ងំជង�ពះសូរេស ងៃន�ពះេ េទ ត រហូតដល់មនុស�
បនលក់ េឈម ះជ�គី�ទ នរបស់ពួកេគសំ�បែ់ត ភពវកឹវរ ៃន�បជ�បិយភព
ករអបរ់និំងអំ�ចៃននេយបយផងែដរ។ �ជករ�ម៉ស់មយួកនុងករែដល
េយងេឃញ។ េរ ងធំបំផុតែដល�បេទសជតិរបស់េយងបនេធ�ជអ�ីែដលពួកេគ
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បនបងករេឡង មនុស�បនែបរេមលេ ជុំវញិេហយ—េហយេ�ជសយកអ�ីែដល
បនបន�ល់ទុកជគំរដូល់�បេទសដៃទេផ�ងេទ ត។ េហយ—េហយេភ�មូតរ ៉កុ
(PlymouthRock)និងម៊ផី� វ ឺ (Mayflower) និងឲយពួកេគមកទីេនះនិង—នឹង
បនបេងកតេឡងេសដ�កិចចយ៉ងខ� ងំែដលេយងមន។ េនះគឺជេរ ងែដលេយង
ពិបកកនុងករ�យ�បយុទធគន េយងបន�កខ់�ួនេយង េ កនុងក�� បៃ់ដរបស់ខ�ួន
េយងេ�យ�រែត�ពះគមពរីបនមនបនទូលដូេចន ះ។
34 េហយ�បពន័ធរបស់េ�កេអលី: ជបូជចរយមន កជ់ួសឲយេ��។ េ��គឺជ
�ពះបនទូល។ េ�កបូជចរយគឺជ�កមជំនុំ។
35 េហយ �ទទួលបនេ កែន�ង មយួរហូតដល់�ចបេ់ផ�មបតប់ងដូ់េចនះេហយ
ដំណឹងល�ក� យជបរេទសស�មបម់នុស�។ ពួកេគមនិទទួលេនះេទ។ បនទ បម់ក
អនក�ចនិយយ�ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតមនិយល់ េ�ពះពួក េគមនិបនទទួលករ
បណ�ុ ះប�� លពី�។ េ�កប៉ុលបននិយយថ “�បសិនេបែ�តផ�ល់នូវសំេលង
មនិចបស់េតនរ�នឹងដឹងថ�តវេ�ត មេដមប ីេធ�ករចបងំគន េ ?”
36 មនុស��តវែតបនបណ�ុ ះប�� លេ —េ —េ ជមយួសំេលង �កមជំនុំ
ែ�តៃន�កមជំនំុ “េយងទទួលបនបែនថមេទ តេ កនុងថន កៃ់ថង �ទិតយ របស់េយង
េ�ចនជងថន ករ់បស់ពួកេគែដលទទួលបន។” េនះមនិែមនជេរ ងមយួ ធំដំុ
េទ។“េយងបនទទួលបែនថមេទ តេ កនុងនិកយរបស់េយងេ�ចនជងរបស់ពួកេគ
ែដលទទួលបន។ េយងជនិកយធំបំផុតកនុងចំេ�មនិកយទងំេនះ។” េឃញ
េទេនះេហយជ�បេភទៃនសំេឡងែដលមនុស�កំពុងហ�ឹក�ត�់� ប។់ េ �មផ�ូវ
ែដលពួកេគបនេចញេ េដមបទីទួលបននិងករនយំកមនុស�មកវញិ។ �បសិ់ប
ដងមនុស��បសិ់បពនន់កេ់ កនុងយុទធនករេនះបននពំួកេគមក។ េតអ�ីែដល
ពួកេគបនចប�់រមមណ៍មក? “េយងមន�ពះវ�ិរធំបំផុត។ េយងមន�កម ជំនុំ
េ�ចនជងេគបំផុត។ េយងទទួលបនសមជិកេ�ចនបំផុតេ ថន កៃ់ថង�ទិតយ។
េយងមនសមជិកែដលមន �នៈធំៗជេ�ចននកម់ក�ពះវ�ិរេយង។” េនះ
�ចជករល�ប៉ុែន��បសិនេប�ពះវ�ិរដូចគន  ែតមនិបនទទួលករបណ�ុ ះប�� ល
េដមប ីឲយ�គ ល់សំេលងរបស់�ពះ ែ�តៃនដំណឹងល�េតេធ�ល�មន�បេយជនអ៍�ី?
37 េហយេ េពល ែដលេរ ងេកនេឡងដូច ែដលបនេកតេឡងកនុងរ�� ភបិល
របស់េយងេតនឹងមនេរ ងអ�ីេកតេឡង? �កមជំនុំមនិបន�គ ល់ពី សំេលងែ�ត
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េហយពួកេគមនិដឹងថ�តវេធ�េនះេទ។ ករសនយដធ៏ំៃនភពរកីចំេរ ន �បជញ ដ៏
អ�ច រយបនចូលមក េហយពួកេគបនេ កនក់រពយករ�ពះគមពរីេហយន�ំមក
ដូេចនះ។ េឃញេទសេម�ងនេយបយ! េហយ�បនបង� ញថ�បដិេសធសំេលង
ៃន�សនឬមនិបនេធ�នូវអ�ី ែដលពួកេគធ� បប់នេធ�គឺសំេលងៃនដំណឹងល�។
េ�យ�រែតេយងបនសនយនូវករជេ�ចន េយងសនយឲយមនកររកីចំេរ នេហយ
មនិមនករសង�យ័េឡយ ប៉ុែន�អ�ីែដលេយងនឹងទទួលបន។
38 ប៉ុែន�េ ែតមនិមននយ័អ�សំី�បអ់នកេជ េទ។ �តលបេ់  កនុង�ពះ គមពរីេហ
េ�ពជំពូកទី១១សូម�� ប�់វក័ប៉ុលនិយយរេប បេ ៃថងេនះ “េ កែន�ង ែសបក
េច មនិងែសបកពែពគឺជរបស់ទុរគតជនមនិែមនជកែន�ងមយួែដល �ចចូលេ
កនុងទី�កងបនេទ។”
39 ខញុ ំកំពុង�នេស វេ េ កនុង�កម�បឹក�នីេស  េ េពលែដលមនប �
យ៉ងធំបនមកដល់េ ទី�កងរ ៉មូបីរយឆន  ំ បនទ បពី់ករសុគតរបស់�ពះ�គីសទេ
�កម�បឹក�េនះេ េពលែដល�កមជំនុំធំ ឈរេលអ�ីែដលជករ�តឹម�តវេហយ
ពួកេគចងប់ន�ពះគមពរី។ េហយពួករ ៉មុូងំបនផ� ស់ែ�បៃនករេជ េលក ដំបូងៃន
�កមជំនុំៃនទី�កងរ ៉មូបនប ជូ លេគលជំេន ឧទហរណ៍ ដូចជេយងមនបុណយ
ណូែអល ជេដម។
40 បុណយណូែអល �ពះ�គីសទមនិបន�បសូតេ ៃថងទីៃមភ�បែំខធនូ ជងែដល ខញុ ំ
ដឹង េនះេទ។ េហតុអ�ី ភនកំនុង�សកយូ�េនះគឺមន�ពិលធ� កេ់ហយគត…់� ផទុយពី
បទទំនយែដលេ កនុង�ពះគមពរី។ �ទងប់ន�បសូតេ និទឃរដូវដំ�ល នឹង
កូន េច មទងំអស់បនេកត។ េហតុអ�ីបនជ�ទង�់បសូតេ  កនុងេ�កលសត�
ជំនួសផទះវញិ?�ទងជ់កូនេច មមយួ។ េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និរតេ់ កន�់សនៈ
របស់�ទងែ់ដលជកែន�ង �ទង�់តវេគឆក ងេឈឆក ង? �ទង�់តវេគប ជូ នេ កន់
េលេឈឆក ង។ អនកបននេំច មេ កនអ់នកពិឃត។ �ទងជ់កូនេច មមយួ។
បនទ បម់ក�ទងប់ន�បសូតេ េពលែដលេច មបនេកតែដរ។
41 ប៉ុែន�អនកេឃញេទ េដមបេីធ�ដូចេនះ បនពួកេគមនខួបកំេណ តរបស់
�ពះ�ទិតយេ េល�បពន័ធ�ពះ�ទិតយែដលជ�ពះ —�ពះ�ទិតយេ កនុងៃថងទីៃមភ ែខធនូ
េនះដល់ៃថងៃមភ�បែំខធនូ�មនករពិបកៃនកផ� ស់ប�ូរៃន�ពះ�ទិតយ។ �—� បន
ែ�ប�បលតិចតួចជេរ ង�ល់ៃថងេហយរយៈេពលេពលៃថងែវងជងៗៗរហូតដល់កំ
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េ យូរជងេគកនុងែខកកក�។ េហយបនទ បម់កេ ែខធនូៃថងមនរយៈេពលខ�ីជង។
េហយ េពលេវ�បនទ បម់កេ ៃថងទីៃមភ�ប ំ ចបពី់ទីៃមភដល់ទីៃមភ�បពំួករ ៉មុូងំ
ែបរ ជ�បរពធ ពិធីខួបកំេណ ត របស់�ពះ�ទិតយជំនួសវញិ។ ដូេចនះបនទ បម់កជូ
ពីទរ័(Jupiter) ែដលជ�ពះរបស់ពួករ ៉មុូងំបនប ចូ ល�េហយនិយយថ “េយង
នឹងយក�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់និងជខួបកំេណ តរបស់�ពះ �ទិតយ�ករ់មួគន
េដមប�ីបរពធពិធីមយួយ៉ងអ�ច រយ។” េនះជករផទុយ! េហយ អូ មនករប ចូ ល
ជេ�ចនែដលពួកេគបន�កេ់ ទីេនះ!

42 េហយបនទ បម់កេ េពលែដល�វកពិតៃន�ពះែដលចងេ់ ជប ់ ជមយួ
�ពះបនទូលដអ៏�ច រយមនដូចជ េ�កប៉ូលីខប េ�កេអរនីីស េ�កម៉ទីន
ជេដម ពួកបរសុិទធទងំ�យេនះចងេ់ ជបជ់មយួ េសចក�ី ពិត…េហយេ
េពលែដលពួកេគបនន�ំរ�មរយៈ�កម�បឹក�នីេស មយួចំនួនៃន មនុស�
ទងំេនះ�តវបនបដិេសធរហូតដល់មនេ�� បនចូលមកេចញពី�ល
រេ��ថ នេហយគម នអ�ីេ រុខំ�ូនេនះេទ មនែតែសបកេច មរុខំ�ួន េហយអងគុយកនុង
ករ�បជំុ េនះ។ ប៉ុែន�ពួកេគ�គ ល់�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ ប៉ុែន��បជ�បិយភព
ពួកេគអស់រយៈេពលដប�់បៃំថងៃនេគលនេយបយ បង�ូរឈមនិងបដិេសធ�។
បនទ បម់កេយងមនមយួពនឆ់ន ៃំនសមយ័កលងងឹត េឃញេទ។

43 ប៉ុែន��ពះបនសនយថែ�តនឹងបន�ឺសំេលងម�ងេទ ត។ �បជជននឹង�� ប់
�ពះសូរេស ងពិត ៃន�ពះបនទូលេនះជនិចច េហយែតងែតពិនិតយ េមលអ�ី ែដលអនក
នឹងេធ��ម�ពះបនទូលៃន�ពះ។

44 សំេឡងៃននេយបយ។ េហយេយងេ កនុង�បេទស�េមរកិនិង ពិភព
េ�កទងំមូលមនសំេឡងយ៉ងខ� ងំនេពលបចចុបបននេនះ េហយេនះជ សំេឡង
ៃនពួកហូលីវដូ។ �បនចបយ់កពិភពេ�ក។ សូមឲយនរ� មន កេ់ចញមកពី
ហូលីវដូជមយួអ�ីមយួែដលអនករកេឃញ�បនបង� ញទូទងំ�បេទស។ ឥឡូវេនះ
េយងបនសេងកតេឃញថពួកេគបនកំណតគ់ំរសូ�មប់ ស�ីេយង េ េលសេម� ក
បំពករ់បស់ពួកេគនិងម៉ូតសករ់បស់ពួកេគ។ ពួកេគកំណតស់េម� កបំពក ់េនះ។

45 �កមជំនុំគួរែត�គ ល់ពីសំេលងៃនែ�តរបស់�ពះជមច ស់! ប៉ុែន�មន ករយល់
�ចឡំជេ�ចនេ�ពះអនកបនេមលេឃញអនកដៃទេទ តេធ�ដូេចន ះ ែដរជគំរ។ូ កុំ
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េធ�ជគំរនូខំ�ួនឯង�ម�បេភទៃនឧទរណ៍េនះេ�ពះ ��ចវនិសបន។ �� បែ់ត
�ពះសូរេស ងរបស់�ពះជនិចចេត�ទងម់នបនទូលអ�ីពី�។

46 េហយបនទ បម់កេយងចំ�ំថ េ ហូលីវដូពួកេគ បនបេងកតេរ ងេផ�ងៗ
េឡង។ េហយអនុ ញ តឲយខញុ ំនិយយេ េនះបន�ិច មុនេពល ែដលេយងចូលេ
ែផនកេផ�ងបែនថមេទ ត។ មនមយួ—មយួគឺ មនេរ ងែដលេចញមកមនិយូរប៉ុនម ន
ថមនបុរសមន ក—់មន កែ់ដលេ ហូលីវដូ…គម នអ�ីេទែដល �បឆងំនឹងមនុស�េទ
ឥឡូវេនះ គតម់និ�� បេ់ទ �ពះ�គីសទបនសុគតសំ�បេ់យង ប៉ុែន�េនះ �គនែ់ត
ជករបង� ញគំរដូល់អនក។ ពួកេគ បនបេងកតេរ ងតិចតួចែដលេកមងបនេ�បេដមប ី
េ គឺ “ហូ�ហប”់ ហូ�ហបឬ់អ�ីមយួដូចជចឹង។ េហយ�បសិនេបអនកធ� ប់
កតស់មគ ល់េឃញថ ភពេឃេឃ និងអ�ីែដលអនុវត��មភគេ�ចនមនេ កនុង
កុមរតូច។ េនះេហយជករមនិ�តឹម�តវេទ។

47 ឥឡូវេនះពួកហូលីវដូគឺេពរេពញេ េ�យ—េ�យករបញ់�កគ់ន ។ ឥឡូវ
មននរ�មន កែ់ដលដឹងពី�បវត�ិ� ស�ថពួកេគជមនុស�េ កនុងករ �បែជង
គន ៃនសមជិកេផ�ង—េផ�ងគន ពួកេគ �ប�ពឹត�គឺមនិសមជ�បជពលរដ�េនះ
េទពួកេគបំែបកខ�ួន ពួកេគេធ�ដូចជ�កម�ល់កប៉ុន (AlCapone) និងដូចឌី
លីជឺ(Dillinger)ែដរ។ពួកេគទទួលករេលងេរ ងរបស់ពួកហូលីវដូ�ម—�ម
ទូរទស�នែ៍ដលពួកេគបនេ ថ “កេំភ�ងែផ�ង។” េហយខញុ ំបនឮេ េល
ម៉សីុនទូរទស�ន៍េ ៃថងេផ�ងេទ តែដលរមួគន េលង�Arnessឬអ�ីមយួឬArnessឬ
ខញុ ំេភ�ចេឈម ះរបស់គត ់ េហយគត�់តវេធ�…គតត់ំ�ងឲយេមត៉ ឌីឡុនែដល�តវ
ជត�មតេ កនុង កនុងកន�់ស។ េហយេ�កេមត៉ ឌីឡុន គឺដូចជទន�យ
េល ងមយួ។ គតប់នបញ់សម� បម់នុស�ៃមភ�បបំីនកែ់ដលជ �បជជន
ស�ូត�តងេ់ចញេ េ�ក �កងដុឌហគរងចេំ គុេមព តៃ�ព។ េហយេ េពលែដល
បុរសមន ក ់ បនេដរមកមននរ�មន កប់នេ គត ់ េហយ�បបគ់តថ់មន
មនុស���កកម់ន កក់ំពុងមក ដូេចនះេ ទីេនះេហយ េ េពលបុរសេនះមក
គតប់ញ់េគពីេ�កយ។ ឥឡូវេនះេយងេឃញថគតជ់“មនុស�មឌធំ” ែដល
បន�មមក។ េហតុអ�ី �ជ—ករពិត�ជករេលកតំេកងអំេពបប។ ប៉ុែន�កុម
រតូចៗៃន�បេទសរបស់េយង�ច�បប ់ អនកអំពីេមត៉ ឌីឡុនជជង�បបអ់នកអំពី
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ េទ ត។ �ង—�ង—�ងលក ់ �ងដបេ់សននិងកែន�ង
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លកស់េម� កបំពក ់ មនលកក់េំភ�ង—កេំភ�ងតូចស�មបេ់កមងេលងជមយួនឹង
មកួតូចៗែដល—ែដលអនក�ច ទិញបន�គបទី់កែន�ង។ �មនិអីេទកនុងករពក់
�ប៉ុែន� ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត�បបអ់នក អនកយល់េទ។ បនទ បម់កពួកេគ—ពួកេគ ជអនក
ពណិជជកមមពិភពេ�ក ពួកេគលក�់ចេ់ហយបនបេងកត�បកច់ំនូល�ប�់ន
ដុ�� រពី�។
48 េយងមនអ�ីែដលេយងេ ថ “ទិ�ផ�ូវផ�ទីក” េយងមនអ�ី ែដលេយងេ
បុណយទងំេនះថ “បុណយ�សន។” េហយករផ�ព�ផ�យ ពណិជជកមមេ
ពិភពេ�កបនេកនេឡងេហយពួកេគរក�បកប់ន�ប ់�នដុ�� រ។ “ទិ�ម�”
មនបចផ់ក ជេ�ចន។ េហតុអ�ីបនជ េរ ង�ល់ៃថង េយងគួរែតេគរព ដល់ម� យ។
គតេ់ កែន�ង�មយួមនវយ័ចំនស់ចូរេមលែថរក�គត។់ ែដលនឹងមនតៃម�
េ�ចនជង ផក ទងំអស់ែដលអនកបនេផញឲយគតឬ់អ�ីេផ�ងេទ ត។ អនកេឃញេទ ប៉ុែន�
ពួកេគបនយក�មក។ �ជសំេលងមយួ េហយ—េហយ េយង�យ�ប ចូ ល
គន ។ ករពិត�មនិ�តឹម�តវេទ។ ប៉ុែន�េតអនកនឹងេធ�អ�ី? សូមេមល េយង—េយង
�គនែ់ត…
49 ខញុ ំកំពុងែតពយយម េដមបេី ចំណុច មយួេដមប�ីបបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំ—ខញុ ំ បន
េជ ។ �ពះសូរេស ងេនះគឺក�មបនឮ�ស់ជ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ។
50 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថពួកេគបនកំណតេ់លប ន។ េហយេតអនកធ� បប់ន
កំណតច់ំ�ំឬេទ?េកមង�បសៗរបស់េយងបនក� យេ ជ “រគីី” និង “ែអល៊
វសី។”អនកបនផ� ស់ប�ូរេឈម ះរបស់េគយ៉ងរហ័សេ កតថ់ “មយួ” ឬ “ពីរ”
ឬអ�ីមយួ។ កុំេធ� េនះគួរឲយរនធតម់យួ…អនកនិយយថ “េតអ�ីជភពខុសគន
រៃនអតថនយ័េឈម ះទងំេនះ” េហតុអ�ីបន�បកដថ�ពិតជមននយ័ប ជ កពី់
អ�ីមយួ។ េឈម ះរបស់ អនកជលកខណៈបង� ញពីជីវតិរបស់អនក។ “ឥឡូវេនះបង�បស
�បន�ំ អនកេជ េ េលវទិយ� ស�។” េទ ខញុ ំមនិែមនេទ! ខញុ ំឈរេល�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់! េហតុអ�ី េ េពលែដលេ�កយ៉កុបេ រស់គតរ់ស់េ  នឹងេឈម ះ
របស់េ�កែដលជ—ជអនកេបកបេ ឆ តដេណ� មកែន�ង។ េហយេ េពលែដល
�ពះបនផ� ស់ប�ូរគត�់ទងប់នប�ូរ េឈម ះរបស់គត។់ �ពះជមច ស់បនប�ូរេឈម ះ
របស់សូល េ ជេ�កប៉ុល េ�កសីុម៉ូន េ ជេ�កេព�តសវញិ។ ជករពិត
�ស់ �មនអ�ីមយួ។ េហយ រគីី និង ែអល៊វសីនិងេឈម ះដូចជេឈម ះសមយ័
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ទំេនបរបស់�េមរកិែដលបនេ�បសិទធិ�កេ់ឈម ះឲយកូនមន ក់ៗ េ�យស�័យ�បវត�ិ។
អនកយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំចងម់ន នយ័េទ?

51 ឥឡូវខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេធ�េទ…ខញុ ំគួរែត�តឡបម់កវញិល�ជង និងមនិបន�ឆង យ
េទ តពីចំនុចរបស់េយងេនះេទ (អនកយល់ពីនយ័ខញុ ំេទ?)អនកមនិ�ចយល់េនះេទ។
ប៉ុែន�អ�ីទងំអស់េនះ មនិ�តវយល់បនេ�យមនុស�ធមម�មន កេ់ទ។ ពួកេគចប�់
មនិបនេទេ�ពះពួកេគបន ទទួលនិនន ករមយួ។ េនះគឺពួកេគ�� បនូ់វសំេលង
ទងំេនះ។

52 មនសំេឡងមយួៃនទស�នវទូិ កុមមុយនិស� ករសនយអ�ីមយួែដល ពួកេគ
មនិ�ចរក�បន។ េហយភគរយដធ៏ំៃន�បជជន�េមរកិ�តវបនរុជំបេ់ កនុង
កុមមុយនិស�។ ឥឡូវេនះខញុ ំធ� បប់នេ ជមយួកុមមុយនិស� តំបនកុ់មមុយនិស�េ កនុង
�បេទស�ល�ឺមង៉ ់ខងេកតៃនទី�កងែបក៊�ងំ។ ពួកេគ មនផទះធំៗ េដមប ីបង� ញ
ែតែផនកខងេ�ក។ អនកគួរែតេដរេ ខងកនុងៃនពួកេគ ពួកេគមនិទនប់នប ចប់
េទ។ �ជករមនិពិតៃនេសដ�កិចចរបស់ពួកេគែដលកំពុង ែតពយយម េដមបជំីរញុ
អ�ីមយួ�ជលេពក។

53 េហយេ កនុង�បេទស រសុ�ុជីកែន�ង កំេណ តៃនលទធិកុមមុយនិស�…ែដល
ជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយេពលែដលខញុ ំ�គនែ់ត ជ�គអធិបបយេកមងមន ក ់ ខញុ ំចង់
និយយថ�មសិបបីឆន កំន�ងមកេហយែដលរបប�សីុស របប�� សីុសនិង
កុមមុយនិស� �តវបនេកតេឡង ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំនិយយកនុង�ពះនមៃន �ពះអមច ស់!
ពួកេគទងំអស់នឹងេកតេឡងេ  កនុងរបបកុមមុយនិស�។” ប៉ុែន� េតអនក ធ� បគិ់តថ
�ពះជមច ស់បនចកេចញពី ពួកេយង�បសិនេបេយង�គនែ់តគិត។ មនែត
មយួភគរយៃន�បេទសរសុ�ុ ីែដលជកុមមុយនិស�ែត មយួភគរយ ប៉ុែន�ពួក េគមន
ភគរយខ�ះសថិតកនុងករ�គប�់គង។ មយួភគរយៃនលទធិកុមមុយនិស�…មយួ ភគរយ
ៃន�បេទសរសុ�ុគឺីជកុមមុយនិស�ប៉ុែន�ពួកេគ�ច�គប�់គងបន។

54 េរ ងដូចគន នឹងហូលីវដូមយួែដរប៉ុែន�ពួកេគ�ច�គប�់គងបន។

55 �បែហល មយួភគបីឬពីរភគបី ៃនចំនួន�បជជន របស់�កមជំនុំៃន �ពះវ�ិរ
�េមរកិ និងសមជិក�កមជំនំុេនះ ពួកេគបនសថិតេ�កម ករ�គប�់គង េ កនុង
និកយទងំេនះ។
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56 អ�ី ែដលកុមមុយនិស�េ ទីេនះ�តវករគឺ ជ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះជមច ស់
េលចេឡងកនុងចំេ�មពួកេគេហយ�នឹងេ ជករ�ម៉ស់មយួ។

57 េ កនុង�បេទស�� ងំឡងេ់ េពលែដល េកមងតូចមន កែ់ដលេគបន ជួយ
សេ ងគ ះពីករ�� បេ់ ៃថងេនះេហយ ពួកេគបននខំញុ ំេ ទីឆង យបីកេរជ៉កែន�ង
ែដលសហមតិ�តូចបនរស់េឡងវញិពីករ�� បទ់�នកុមមុយនីស រសុ�ុ ី កំពុង
ឈរេ ទីេនះជមយួកយវកិរេគរពែបបរសុ�ុជីមយួនឹង ទឹកែភនកែដលកំពុង
ហូរេ េលថព ល់ របស់ពួកេគ។ ពួកេគបននិយយថ“េយងនឹងទទួល�ពះែដល
�ចសេ ងគ ះមនុស�ពីករ�� ប។់” �ជករេធ�ស�បែហស ៃន�ពះវ�ិរកតូលិក
និង�ពះវ�ិរលូេធេរ ន និងអស់ទងំនិកយទងំេនះ ពួកេគបនយកលុយ
ទងំអស់និងបេងកតអងគភពេហយមនិផ�ល់អ�ីឲយ�បជជនេឡយ។ ពួកេគរស់ េ
ដូច�បជជនដៃ៏ទ។ មន…

58 អ�ីែដលរសុ�ុ�ីតវករ គឺជេ��មន កែ់ដលយល់ដឹងអំពី�ពះបនទូល�ពះជមច ស់
ែដល�ច—�ចបិទមតេ់គបន។ បនទ បម់ក៩០ភគរយនឹង�ច�គប�់គងបន។

59 អ�ីែដល�េមរកិ�តវករ គឺជសំេលងៃនេ��របស់�ពះ ែដល�ចេ�កកឈរ
េឡងនិងេថក លេទសពួកហូលីវដូនិងករេថក លេទសេរ ងទងំេនះ េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទនិង�កមជំនុំ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹង�គប�់គង។
ករយល់�ចឡំជេ�ចនអនកេឃញេទ សំេឡងៃនករ�បឆងំជេ�ចនែដលកំពុង
�បឆងំគន ។

60 �ពះវ�ិរ សំេលងរបស់�នីមយួៗចងប់នែតសមជិកេ�ចន។ បទីសទ
ចងប់នសមជិកទងំអស់េហយេមតូឌីសទ �ពីសប៊េីធេរ នកច៏ង ់ បនទងំអស់
ែដរ។ េយងទងំអស់គន មនករទងំេនះ។ េហយពួកកតូលិចេមលេ  ដូចជ
ចងប់ន ទងំអស់មក។ េនះជករពិត�ពះសូរេស ងរបស់�ពះបនេចញពី
�ពះគមពរីេនះ។ពួកេគ�គប�់គង�ម។

61 ប៉ុែន��ពះដខ៏ពស់បំផុត�ទងនិ់ង�គប�់គងេ �គចុងេ�កយ។ ពួកបរសុិទធនិង
�គប�់គងេ ៃថង�មយួ�ពះគមពរី បនែចងមកដូេចន ះ។ ពូកេគនិង�គប�់គងទងំ
អស់។
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62 ដូចមនសំេឡង��កកជ់េ�ចនែបប! បនទ បម់កមន សំេឡងៃនករមនិ ពិត
ពីេ��ទងំេនះ។ េនះជសំេឡងមយួគួរឲយភយ័ខ� ចបុរសមន កែ់ដលបន េ
ខ�ួនឯងថជេ��។ ពិត�ស់េ��គឺជ�គអធិបបយមន កែ់ដរ។ ពកយ សមយ័
ទំេនបេគេ ថ “ពយករ”ី មននយ័ថ “បុរសមន កែ់ដលអធិបបយេ េ�កម ករ
បំផុសគំនិតមយួ។” មនបុរសមន កែ់ដលបនឈរនិងេ ខ�ួនឯងថជេ��
មន កេ់ហយបនបដិេសធ�ពះបនទូល បដិេសធេសចក�ីពិតរបស់�ពះជមច ស់។ មន
សំេឡងជេ�ចនដូេចនះ!

63 �គនែ់តពីរបីនទីមុន មនបងប�ូនេ ទីេនះ បននខំញុ ំមកកែន�ង ែដល�តវ
ចូលមកេ ទីេនះប៉ុែន�ខញុ ំ…�ម នគតឆ់ងល់ថេហតុអ�ីបនជខញុ ំេដរេល ចិេ ច មផ�ូវ
េ វញិេ មក។ �បសិនេបអនកេ ទីេនះ ប�ូន�បសខញុ ំបន�� បអ់�ីមយួ គឺមតិ�ភក�ិ
របស់ —របស់េយងជជនជតិែសបកេខម េនះ។ ពួកេគ បនមក�ពះវ�ិរេ ទីេនះ
េហយពួកេគបនេ វ�ិរេនះថ “េអលីយ៉ម�មត័” ឬអ�ីមយួ “េ�កេអលី
យ៉ ម�មត័វយ័េកមង។” ករេលកេឡងជមយួនឹងសំេលងនិងនិយយថពួកេគ
គឺ ជសំេលងែដល នឹង—ន�ំសនែ៍សបកេខម េចញពីភពវកឹវរេនះ។ េនះេហយ
អនកេឃញេទពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគមូស�ុីមរបស់ពួកេគេ ទីេនះ គឺជវ�ិរអុី
�� មរបស់ពួកេគ។ េហតុអ�ីបនជ អនកមនិយល់នូវ�បវត�ិ របស់�ែដលបង� ញនូវ
ករ��កកទ់ងំេនះថ�ជករខុស!

64 មនុស�ែសបកេខម  គឺដូចជមនុស�ែសបកស ែសបកពណ៌េ�ន តនិង �បជជន
ែសបកេល ងែដរ មនិែមន�តឡប—់េ ម�មត័និយមេទ ែត�តវ�តឡបម់កជ
�ពះ�គីសទែដលជេគលករណ៍ ែដល�ពះគមពរីបនបេ�ង នវញិ។ ម�មត័និយម
គឺ��បឆងំនឹង�ពះបនទូល។ ឥឡូវខញុ ំមនឯកសិទធិ ៃនករនមំុខេនះម�មត័
�បព់នន់កឲ់យក� យជ�គី�ទ នេ ទី�កងឌូបនៃន� ហ�ិកខងតបងូ។ �មនិបន
ផលិតអ�ីេនះេទប៉ុែន�ចិត�� ស�។ េហយចិត�វទិយគឺមនិអីេទដ�ប�ចិត�� ស�
មនិបនបដិេសធ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលចិត�� ស� បដិេសធ
�ពះបនទូល េហយចិត�វទិយគឺខុស។ �ផ�ល់នូវសំេឡងមនិចបស់។ មនអ�ីេផ�ងេទ ត
នឹងរ�យ ប៉ុែន��ពះបនទូល�ពះមនិ�បសូនយេទ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចន ះ
“ៃផទេមឃនិងែផនដី នឹង រ�យបតេ់ ែត�ពះបនទូល�ទងម់និ រ�យេទ។” ដូេចនះ
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អនកេឃញេទ េយង�តវ ែតេ ជបជ់មយួនឹង�ពះសូរេស ងៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង់
ជនិចច។
65 ដូេចនះេរ ងជេ�ចនបន�ចឡំគន ! មនុស�ែដលេងបេឡងពួកេគមនិ
�គ ល់ �ពះបនទូលេហយ ពួកេគបននិយយថ�បែហល � �� បេ់មលេ
សមេហតុសមផល�ស់។ របបកុមមុយនីស� គឺជេរ ងសមេហតុផលខ� ងំ
�ស់ “មនុស��គបគ់ន ដូចគន ។ គម ន មូលធននិយមេទ ត ពួកេគ ទងំអស់
គឺកុមមុយនីស�។” េតអនកធ� បឈ់បគិ់តថកររកីផុសផុលមនិពិតគឺជកុមមុយនីស�
ឬេទ? េហយេត�េកតេឡងជគំរេូ កែន�ង�?…�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ
“វ ិ ញ ណពីរែដលេ ជបេ់យង ��ចបេ ឆ តអនកេ�ជស�ងំេប�ចេ រចួ។”
េហយអ�ីៗទងំអស់�រក� មន �េធ� ឲយខុសពី�ប�កតីពីអ�ីែដល�ពះបនបេងកត។
អំេពបបជ—ជករ�ប�ពឹត�អំេពមនិ �តឹម�តវ។ ករកុហកគឺជករនិយយពកយ
មនិពិត។ អំេពផិតកបតជ់—ជអំេពមយួែដលខុសពី�កឹតយវនិយ័របស់�ពះ។ អនក
ែដលគម នជំេន ទងំអស់គឺ ជអនកែដលបំផ� ញជំេន ។ អនក�តវែតបដិេសធ េសចក�ី
ពិតេដមបទីទួលយក ករបំផ� ញវញិ។ អនកេឃញេទឲយចបស់ពីសំេឡងទងំេនះ
�កលបងពួក�េ�យ�ពះបនទូលេមល ថ េត�ពិតឬអត។់
66 អូ េធ�យ៉ង�េដមប�ីចនិង េ ែតបន��� បសំ់េលងទងំេនះ នេពល
បចចុបបននេនះ ប៉ុែន� េពលេវ�របស់ពួកេយងបនកន�ងផុតេ េហយ។ ប៉ុែន�មន
សំេឡងជេ�ចន បនជមនុស�មនិដឹងពីអ�ីែដលពួកេគ�តវេធ�េនះេទ។ ពួកេមតូឌី
សទីបំផុតនិងលឺពីអនកអធិបបយបបទី់សទេ ទីេនះ េហយពួកេគបនេ ទីេនះ
េហយពួកេគនឹង�ន កេ់ ទីេនះមយួខណៈេពល បនទ បម់កពួកេគចូលេ កនុង
ពួកលូេធេរ ន។ េហយេ កនុងេពនេតកុស�េនះពួកេគមន�កមេផ�ងៗគន មន ក់
រតេ់  ជមយួនិងមន កេ់ទ ត េហយមន កេ់ផ�ងេទ តរតេ់ រកមន កេ់ទ តេ វញិេ
មកៗ។ �បង� ញថអនកគម ន លំនឹងកនុងចិត�េទ។ ចូរ�� ប�់ពះសូរេស ង�ទង!់ េ
ទីេនះបនសរេសរេ េល�ក�សថ�ពះសូរេស ង �ពះសូរេស ងនឹងប ជ កច់បស់
�បសិនេបជេសចក�ីពិត។
67 ពួកជំនំុេ េលពិភពេ�កមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេនះេទ ពិភពនេយបយគឺ
សថិតេ កនុងភពច�ចល។ អ�ី�គបយ៉់ង�កដូ់ចជ សថិតកនុងភព ច�ចល។
សមជិករតពី់ទីេនះេ ទីេនះឬេផ�ងៗេទ ត ខ�ះពក�់វរង ខ�ះពក�់វេកសូ៊។
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េ េពលែដលខញុ ំ េ ទី�កងរ ៉មូពួកេគមនែដកេគល១៩�បេភទ ខុសៗគន ែដល
ដំ ចូល�ពះសហថ �ពះេយសូ៊វ េហយមនែត៣េទ ប៉ុែន�កនុងកំណត�់�របស់
ពួកេគមន១៩�បេភទខុសៗគន ។ ឥឡូវេនះ អ�ីែដលជភពខុសគន ចំេពះ
ែដកេគល? �ពះ�គីសទមនិបនទុកែដកេគលឲយេយងថ� យបងគំេទ �ទងទុ់កឲយ
េយងនូវ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យ�ពះបនទូល�ទង!់ “ទីសមគ ល់ទងំេនះ�តវ�ម
ពួកអនកែដលេជ េតពួកេគនឹងទទួលបនែដកេគលេដម?” “ពួកេគនឹងមន…
ទីសំគល់ទងំេនះនឹង�មពួកអនកេជ  ពួកេគជកមមសិទធរបស់និកយខញុ ំបន
ចបេ់ផ�មេដរ�ម?” គតប់នចបេ់ផ�ពីចំណុចសូនយ។ េឃញេទេតសំេឡងេនះ
ផទុយគន យ៉ង�?
68 ប៉ុែន� “ស ញ ទងំេនះនឹង�មពួកអនកែដលេជ េ កនុងេឈម ះខញុ ំ ពួកេគនឹង
េដញ�រក�េចញ។” េនះជ�ពះបនទូល។ “ពួកេគនឹងេពលេចញជភ� ថមី! យក
ពស់េចញ�នឹងមនិ�ចបះ៉ពល់ដល់ពួកេគេទ។ �បសិនេបពួកេគផឹកអ�ីពុល េនះ
នឹងគម នកររខំនដល់ពួកេគេឡយ។ �បសិនេបពួកេគ�កៃ់ដរបស់ពួកេគេលអនក
ឈេឺនះពួកេគនឹងបនជសះេសប យវញិ។” េហយអនកេមលករទងំេនះេហយ បូក
ប ចូ លបទគមពរីទងំអស់ជមយួគន ។
69 ឥឡូវេនះេយងេ ែតមន កឯ់ង�មនិប ជ កថ់គម នអ�ីទងំអស់េទ។ មនជ
កែន�ងែដលេពនេតកុស�ទទួលបនេ េលផ�ូវខុស។ េតមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វ
មនបនទូលថ “មនុស�ជេ�ចននឹងមកឯខញុ ំេ ៃថងេនះេហយនិយយថ
‘�ពះអមច ស់េអយេតខញុ ំមនិបនេធ�ករអ�ច រយេ កនុងេឈម ះ�ទងេ់ទឬអី? េតខញុ ំ
មនិបនទស�នទ៍យេ កនុងេឈម ះ�ទងេ់ទឬ? េតខញុ ំ មនិបនេធ�ករទងំេនះ េ កនុង
េឈម ះ�ទងេ់ទឬ?’” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ“ចកេចញពីខញុ ំេ អនកេធ�ករ
ទុចចរតិ ខញុ ំមនិែដល�គ ល់អនក េទ។” េតអនកេឃញេទ បងប�ូន�បស�សីខញុ ំេអយ
េហតុអ�ីបនជខញុ ំេថក លេទសនិងេចទ�បកនជំ់ននេ់នះ? អនក�ចនិយយភ�
ដូចពួកេទវ�អនក�ច �កំនុង�ពះវ ិ ញ ណេ  ជុំវញិ�កមជំនំុេនះ ែតមនិមនអ�ីែដល
�តវេធ�ជមយួ�េទ។
70 ខញុ ំបនេឃញ�កមខងម�មត័�េំ ជំុវញិេនះ។ ខញុ ំបនឮពី�គេពទយ…
�គេពទយ ដ�៏�កកេ់គបនេ�កកឈរេឡងេហយបកែ�បយ៉ងចបស់ពីអ�ីែដលនឹង
េកតេឡង េហយ�នឹងេកតេឡង�មវធីិេនះ។ ខញុ ំបនេឃញ េខម ៃដេលកេឡង
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សរេសរជភ�ែដលមនិ�គ ល់ និងមនែតមន កគ់តែ់ដល�ច�ន�បន េនះគឺ
វ ិ ញ ណ ��កក។់ អនកមនិ�ច�កេ់គលេ អស់កលបរបស់អនក េ េល�រមមណ៍
�ចឈ់មេនះេទ។ ��ងំ�ចបន�ំជ�រមមណ៍ទងំេនះែដរ។ មនិ…�ជ
ករ�គ ល់�ពះ�គីសទ មនអ�ីមយួែដលបនផ� ស់ ប�ូរេ កនុងជីវតិរបស់អនក។ សូម
េមលពីជីវតិនិងជគំរជូមយួនឹង�ពះបនទូលនិងេមលេតអនកសថិតេ ចំនុច�។
ទទួលយកកំនបដ់ពិ៏ត។

71 ថ�ីេបទងំអស់េនះជករបន�ំ សេម�ងែក�ងក� យ េ��ែក�ងក� យៗអ�ីេផ�ងេទ ត
ែដល បនេកនេឡង �ពះេយសូ៊វេ ែតមនបនទូលេ កនុងេរ ងទងំអស់េនះថ
“េបអនក�ឮសំេឡងេយងេហយ�មេយង”។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ ចូរ�� ប់
បទប ជ របស់�ទងសំ់�បេ់យង េ ៃថងេនះេ កនុងសំេលងទងំេនះ។ ែដលខញុ ំបន
និយយថ�នឹងចំ�យ េពលេ�ចនេម៉ងេដមបនីសំំេលងទងំអស់េនះេចញ។
េហយ�េធ�ឲយមនុស�មនករយល់�ចឡំ �ជភ�របរេទស។ េហយបនទ បម់ក
អនកទងំអស់មនិ�ចទទួលបនឱកសជេលកទីពីរេទ ែតអនកនឹង ទទួលយក
�ឥឡូវេនះ។ អនក�ចនឹងមនិទទួល បនឱកសេ យបេ់នះ។ អនក�ចនឹងមនិ
ទទួលបនឱកសេ ៃថងែស�កែដរ។ គឺឥឡូវ! “េ េពលអនក ឮសំេឡងខញុ ំចិត�របស់
អនកមនិរងឹរសូដូចេ កនុងៃថង ៃនករជំរញុេនះេទ។ ឥឡូវេនះ គឺជេពល េវ�មយួ
ដល៏�។ េនះគឺជេពលែដល�ចទទួលយកបនេបមននរ�នឹងឮសំេឡងខញុ ំ។”
ែដលបនបង� ញថ�ពះ សូរេស ងរបស់�ទងន់ឹងេ ែតមនេ  ក�� លភពវកឹវរ
េនះ។ គតេ់ ែតទទួលបន�ពះសូរេស ងមយួ!េហតុអ�ី? �ពះសូរេស ងរបស់�ទង់
នឹងេ រហូត។ “ៃផទេមឃែផនដីនឹងរ�យបតេ់ ែត�ពះសូរេស ង របស់�ទងន់ឹង
មនិរ�យបតេ់ទ” �ពះបនទូល�ទង។់

72 សូមនិយយម�ងេទ ត កនុងរយៈេពល�បនំទី យ៉ងឆបរ់ហ័សេនះ។ េតអនក
ចំ�យេពលយូរបន�ិចបនឬេទ? ឥឡូវេនះខញុ ំ�បញបប់ន�ិច។ េ�ះេយង �គនែ់ត
មននរ�មន កែ់ដលបនឮ�ពះសូរេស ងេហយ�� ប�់ម។ រេប បែដល� បន
េធ�ឲយពួកេគមនសកមមភពអ�ីែដលនឲំយេគចងេ់ធ�។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងរលំង បទ
—បទគមពរីជេ�ចនេ ទីេនះ េដមបតី�មងេ់ កនអ់នកពីរេប ប ែដល�បនផ� ស់
ប�ូរ ជីវតិរបស់ពួកេគនិងករែដលពួកេគ ទងំអស់េនះបនក� យជ មនុស�ចំែឡក
េយងេ ថ “មនុស�ចែម�ក។” មនុស��គបរ់បូែដលធ� ប ់ េជ ថ�ពះជមច ស់ជ
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មនុស�ចំែឡក។ ពីេ�ពះ �បសិនេបអនកសថិតេ កនុងនិនន ករេ�កិយេនះមន
អ�ី ខុសេ កនុងអនក។ េធ�ជ�គី�ទ នមន ក ់ អនក�តវក� យជ មនុស�ចំែឡកមន ក។់
“ស�មបក់រទងំអស់ែដលអនករស់កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វអនក �តវទទួលរងករេធ�ទុកខ
បុកេមនញពីេ�កិយ។ �ទងប់នគងក់នុង�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលបនេកតមក
េ�យ�រ�ទង ់ប៉ុែន�េ�កិយ មនិបន�គ ល់�ទងេ់ទ។” ឥឡូវេនះចូរ�� បឲ់យបន
ជិតសនិទធជងមុន។
73 អ�័បំនឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ទង ់េ �ង ចដ�៏តជក ់និងបន�បកបជមយួ
�ទង។់ ទីេនះគម នករផ�នទ េទសដល់អ�័េំទ។ គតប់នឮ�ពះសូរេស ង ៃន
�ពះជមច ស់េហយគតប់ននិយយថ “បពិ�ត �ពះវរបិ� ឥឡូវេនះ �ទងប់នេធ�ឲយ
ទូលបងគំេដកលក។់” េហយេអ�៉េ េលៃដរបស់គត ់សត�េ� សត�ខ�  និងសត�ៃ�ព
េ ជុំវញិគត ់គម នករ��កក ់គម នករឈ ឺគម នករចងដឹ់ង �បសិនេបគតេ់�កក
េ េពល�ពឹក េនះពួកេគនឹងភញ កពី់�ពឹក�ពលឹមែដរ។ អ�័បំនឮ�ពះសូរេស ង
របស់�ទងេ់ កនុងករែដលគតគ់ួរែតបនឮ។
74 ប៉ុែន�េ ៃថងមយួគត ់ បនឮសំេលង�បពនធរបស់គត។់ ខញុ ំគួរែតទុក�េចល
បន�ិចសិន�បេសរជង។ ប៉ុែន�េ�កបន�� បសំ់េឡងខុស�គឺជសំេឡង ភរយិ
របស់េ�ក ែដលជអនកែដលជិតសនិទធ បំផុតរបស់គតម់នេ េលែផនដីេនះ។
េហតុអ�ីបនជគតេ់ធ�មនិបនដូចេ�កយ៉ូប “អនកនិយយដូចជ ស�ីលងងម់ន ក?់”
េហយ�បសិនជ�ច ជតិ�សនទ៍ងំមូល�ចរស់េ ជំនួសឲយករ�� បវ់ញិ។
�បនផ� ស់ប�ូរករពិតរ�ងមនុស�និងេពលេវ�។ ប៉ុែន� គតប់ន ឮ�ពះសូរេស ង
�ពះេ ជបនឹ់ង�ពះសូរេស ងេនះ ប៉ុែន�គតប់ន ែ�បក� យ…េតគត�់ចដឹងថ
�បពនធរបស់គតខុ់សយ៉ង�? សូមចងចថំ�គឺជកររកី�យ។
75 េយងគិតថៃថងេនះ អងគភព�ពះវ�ិររបស់េយង េយងគិតថ�មនភព
រងុេរ ងនេពលបចចុបបននេនះ គឺេ�យ�រ�ពះបនញញឹម មកេយង។ �េមលេ
ល��ស់។ �េមលេ ល��ស់ េ េពលែដលមកីឈរេ ទីេនះពីមុខពួក
េ��បនួរយនកនិ់ងអនក�សកទងំអស់ជសមជិករបស់ពួកេគ េហយពួកភលីី
សទីនគឺេ ទីេនះែដរឬជនជតិ �េសុរែដរ �េមលេ រកីចេ�មនល��ស់។ េ��
ទងំេនះ�តវបន�បបថ់ “ចូរេ េ កែន�ង� ែដលជកមមសិទធិរបស់េយង។ ចូរ
ចបយ់ក�!” ប៉ុែន� �មនិែមនជសំេលងរបស់ �ពះេទ។ េហយមកីបន�កប់��
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�រសំេឡងទងំេនះ។ េហយេត គតប់នដឹងបនយ៉ងដូចេម�ច៉? េ�យ�រែត
និមមតិរបស់គតគឺ់ជករពិត �តឹម�តវេ�យ�ពះបនទូល។ េនះជវធីិមយួេដមបេីជ
ទុកចិត�េហយេឃញេ ៃថងេនះ ��តវែតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

76 បនទ បម់កេតអនកសមគ ល់េឃញេទ? បនទ បពី់អ�័បំន �� ប�់មសំេលង
េផ�ងេទ តេ�កពី�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ �បពនធរបស់គត ់ ផទ ល់…េហយ�កមជំនុំ
បន�� បសំ់េលងៃន�កមជំនំុរបស់ខ�ួនករចកចូ់លេ  កនុងេគលជំេន ជំនួស ឲយ
�ពះបនទូល ពួកេគបនអនុ ញ តឲយជីវតិរបស់ពួកេគ រស់េ កនុងករែដលពួកេគ
ចងេ់ធ�។ ដូចែដលពួកេគបនេ �ពះវ�ិរនិងជ សមជិក ៃន�កមជំនំុមយួយ៉ង
ពិត�បកដ ទងំអស់េនះេហយជប � ។ ករតភជ ប ់ ជិតបំផុតែដលអនកេជ
មនេ េលែផនដីស�មបព់ួកេគគឺ�ពះវ�ិរ។ ប៉ុែន�ពួកអនកេជ  អនកែដលមនជំេន
ពិត�បកដ គឺមនករ ជិតសនិទធបំផុតជមយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។

77 ដូេចនះអនកដឹងេទថ អ�័បំនដឹងថ គតស់ថិតកនុង�ថ នភពយ៉ង� េហយ
គតប់នឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះេ គតជ់ថមីម�ងេទ ត េហយគតេ់ កនុងស�ឹក
�� ។ ប៉ុែន��គឺជ�ពះសូរេស ងៃនករេថក លេទសដល់អ�័ថំ “េហតុអ�ីបនជ
អនកេធ�ដូេចនះ?”

78 ខញុ ំឆងល់ថេបពួក�េមរកិៃថងេនះ ឬកនុងពិភពេ�កលមនច�ចល�សន
េកតេឡង េហយ�េមរកិនឹងក� យជ ក� យជជតិ�សនៃ៍ន�សនមយួេ
េពលឆប់ៗ េនះ។[កែន�ងទេទេ េលកែសត—Ed។]

79 េតនរ�បនកំណតេ់ពលេនះមុនខញុ ំ? ខញុ ំដឹងថ�ជករថតសំេឡង មយួ
េហយ�នឹងឮពសេពញពិភពេ�កេនះ។ េយងមនកមមវធីិថតសំេឡង ជេ�ចន
ែដល�គប�់រទងំអស់�តវផ�យេ េលពិភពេ�ក និង េ កនុងប�� រ�បេទស
េផ�ងេទ តៗ។

80 ែមនេហយឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកបនេមលេឃញថ អនកកំពុងឈរ េហយរុ ំ
េ�យស�ឹក�� ។ េ េពលែដល�ពះសូរេស ងរបស់�ពះដព៏ិតបនមនបនទូល មក
ពួកេគមនិដឹងថនឹង�តវេធ�អ�ីេទ។ �ជករយល់�ចឡំ ពួកេគមនិដឹងថនឹង�តវ
េធ�អ�ីេទ។
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81 ភ� មេនះេ�កណូេអ បនឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះជមច ស់។ �ជករេរ បចំ
សេ ងគ ះជីវតិរបស់គត ់េហយគតប់នេដរ�មករែណននំិងេ�កកឈរ។

82 �បសិនេបមនុស�បនឮ�ពះសូរេស ង…ឥឡូវសូម�� បឲ់យបនពិត�បកដ។
កុំចុះចញ់។ �បសិនេបមនុស�បនឮសំេលងអ�ីមយួ េហយេបសិនជ�បន
បង� ញ ឲយេឃញថជ�ពះសូរេស ងៃន�ពះេ េពលេនះបនទ បម់កករ�ប�ពឹត� នឹង
េចញមកពីមនុស� េនះៃផទេមឃែផនដីនឹងរ�យបតប់៉ុែន��ពះបនទូលរបស់ �ពះមនិ
រ�យ បតេ់ទ។

83 េ�កណូេអបន ឮ�ពះសូរេស ងៃន�ពះ េហយេថក លេទសពិភពេ�ក។
េហយពួកេគេសចគត ់ េ�ពះ�ររបស់—របស់គត ់ មនិ�ចទបទ់ល់ជមយួនឹង
សមទិធិផលខងវទិយ� ស�របស់ពួកេគេនះេទ ប៉ុែន�មនេភ� ងនិងបន បំផ� ញ
ពិភពេ�កទងំមូលែមន។ េឃញេទ?�ពះសូរេស ងរបស់�ទង ់ បនក� យេ ជ
�គបពូ់ជ�តវបនេគ�េំ ទីេនះ។ �គបស់មយ័កល និងជេរ ង �ល់ៃថងកនឹ៏ងដូច
គន ែដរ។

84 �ំយូែអលបនែ�សក េពលែដលគតប់នឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ ថ
េ�កជ…ចូរេ មុខេដមប�ីកេ់ទស ដល់េ�កេអលីែដលបនចិ ច ឹមបីបច់
គត។់ មនុស�ែដលធ� បជ់ឪពុករបស់គត ់េហយបនចិ ច ឹមបី បចគ់ត។់

85 អនកដឹកន ំបងប�ូន ខញុ ំនឹង? អនកដឹកន ំជេ�ចនដងេលនិកយ និងេគលជំេន
របស់ពួកេគ បណ័� សមគ ល់របស់ពួកេគ េ កនុងេ�េ ៉ របស់ពួកេគ ែដលជេមៃន
និកយេនះ ែដលពួកេគបនចិ ច ឹមបីបច ់ េហយនពំួកេគមកវញិ េហយ �ក់
ពួកេគេ កនុង�កមជំនុំមយួ ចុះេ អ�ី ែដលពួកេគបេ�ង ន។ អនកេឃញេទ? អ�ី
ែដលជករគួរឲយខ� ច �នឹង�តវបនបង� ញស�មបអ់នកបំេរ ពិតរបស់�ពះ េដមប ី
�� ប�់ពះសូរេស ងរបស់�ពះនិង�តវ�តឡបម់កវញិេ�យមនម� យដូចគន េ កនុង
�កមជំនំុ។ បននិយយ េទ តថ “អនកបនទទួលេទសេ�យេ�ពះែតអនកមនិ�ពម
ទទួល�ពះបនទូលរបស់ �ពះ។” េតេនះជអ�ី!

�ជករលំបក�ស់ស�មបេ់�ក�ំយូែអល។ ប៉ុែន� គតជ់េ�� មន ក់
គត�់ចេធ��បន។ េ�យមនិគិតថេត�ឈចឺបឬ់អតគ់ត�់តវែតេធ��។
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86 េ�កម៉ូេសបនឮ �ពះសូរេស ងរបស់�ពះ។ េ�កបនេពញេ�យេទវ
� ស�។ េ�កបនដឹង�គបទ់ងំសកមមភព ប៉ុែន�គត ់ ប�ជយ័។ គតប់នឮ
សំេលងរបស់�ពះ េ�កម៉ូេសមនិបនដូចកលពីមុនេទ។
87 េហយគម ននរ�មន កដូ់ចគន ែដរ។ អនក�ចនឹងឮ េ�យ�តេច ករបស់អនក
�ពះសូរេស ង—�ពះសូរេស ងែដលកំពុងនិយយ ប៉ុែន� េពលែដលអនកបន�� ប់
េ�យចិត�របស់ អនកបនទ បម់កអនកនឹងឮ�ពះសូរេស ង ែដល កំពុងនិយយេនះ។
េឃញេទ។ អនកមនិ�ចេមលេឃញេ�យែភនក របស់អនកបនេទ។ អនក�ច
េមលេឃញេ�យចិត�របស់អនក។ អនកេមលេឃញអ�ីមយួ បននិយយេទ តថ
“ខញុ ំមនិយល់េទ” អនក មននយ័ថ អនកមនិ យល់ពី�។ អនកមនិ�� ប ់េ�យ�តេច ក
របស់អនកេទ ែត�� បេ់�យចិត�របស់អនកវញិ។ ជេ�ចនដង �តេច ករបស់អនកបន
�� ប ់�ពះសូរេស ងដពិ៏តរបស់�ពះ េហយនិយយ ដូចចកទឹ់កេលកបលទចឹង។
ប៉ុែន�េពលអនកឮពិតគឺេ�យចិត�របស់អនក។
88 េហយេទវ� ស�ទងំអស់ ែដលេ�កម៉ូេសបនឮគត ់ មនិបនឮ�ពះ
សូរេស ងរបស់�ពះជមច ស់េទ។ ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ�ពះបនេ អនកគង� ល�យុ
ែបត៉ សិបឆន រំបូេនះេ កែន�ងមយួ និងមនបនទូលេ គត ់េហយគត ់បនយល់។
�ទងប់នបង� ញថ�ទងជ់�ពះជមច ស់។ េរ ងដំបូងែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះេ�ក
ម៉ូេសគឺ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ ខញុ ំនឹងបនទ បខ�ួនមក “អញនឹងចុះេ  អញចងចពីំអ�ី
ែដលអញបនសនយ។”
89 េហយេនះជអ�ីែដល�ទងប់នសនយស�មបៃ់ថងចុងេ�កយ។ �ទងេ់លកមនុស�
េចញពី�សនដ៍ៃ៏ទនិងសេ�មច�គបេ់សចក�ីសនយទងំអស់។
90 “េនះជករែដលអញបនសនយ។” �ទងម់នបនទូលថ “ម៉ូេសេ�ះែសបក
េជងរបស់អនកេចញ។” ពកយមយង៉េទ ត ករេគរព។ “ឥឡូវេនះ ចូរ�ករ់បស់របរ
របស់អនកចុះ។” េហយយក—ដំបងសងួតេបះេ  េលដី េនះ�នឹង ក� យជពស់
េហយចប�់វញិេនះ�នឹង�តឡបេ់ ជដំបងវញិ។ េឃញេទ? គតប់នដឹងថ
�ទងជ់�ពះេ�ពះ�ពះ�ទងម់នបនទូលេនះជ�ពះបនទូលៃន�ពះ ែដល�ទងប់នមន
បនទូល “ចូរេបះដំបងេ  កនុងៃដរបស់អនកចុះ។” េនះេហយ ជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់។ កុំពយយមេធ�ដូចេនះ �ពះមនិបនមន�ពះបនទូលមកអនកេនះេទ
េនះជ�ពះបនទូលេ កន ់ េ�កម៉ូេស។ េនះ គឺជ�ពះបនទូលរបស់ �ពះេ  កន់
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អនក! “ចូរេបះដំបងេនះចុះ។” �ក� យេ ជសត�ពស់វញិ។ និយយថ “ឥឡូវេនះ
េតអនកខ� ច�េទ?ចូរចបក់នទុយ�េឡង” �នឹង�តលបដូ់ចេដមម�ងេទ ត។ �ពះបនទូល
របស់េ កនគ់ត។់ េត�ទងប់នេធ�អ�ី? �ពះបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
91 ខញុ ំបនទទួលករេ េ ទីេនះប៉ុនម នែខមុន �បែហលមយួឆន  ំ ឬមយួឆន ជំង
េហយ។ េកមង�សីតូចមន កប់ននិយយទូរស័ពទជមយួ�គអធិបបយបបទីសទនិង
�គអធិបបយេពនទីកុស�មន កេ់ទ ត។ នងបននិយយថ “បង�បស�បន�ំ
�ពះជមច ស់បនេធ�ឲយខញុ ំក� យជ េ��( ស�ី)។”

និយយ “ល��ស់។”
92 និយយ “អនកបនដឹងេហយថខញុ ំបន�បបអ់នកថ អនក—អនកបនបេងកត
កំណត�់�ពីពន័ធកិចចរបស់ខញុ ំគឺ�ពះជមច ស់។”
93 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ �ជករផទុយេ នឹង�ពះបនទូល�ពះ។ ដូេចនះខញុ ំ
បននិយយថ “ ស�ីេនះជអនកមនកំហុសមន ក។់ ខញុ ំមនិដឹងេទ។”
94 េហយ�គអធិបបយបទីសទខញុ ំបនឮគតខ់ញុ ំបនឮពីអនកអធិបបយ េពនទី
កុស។ នងបននិយយថ “ល� ខញុ ំមនកិចច�បជំុមយួេ ទីេនះ។” េហយ បន
និយយថ“�ពះអមច ស់កំពុងេធ�ករយ៉ងអ�ច រយ។”
95 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំអរគុណសំ�បក់រេនះ�ស់”។ នងបននិយយថ…
ខញុ ំនិយយថ “េត�ទងធ់� ប�់បបអ់�ីខ�ះដល់អនក ឬេ ?”

និយយ “ចសខញុ ំមនកមមវធីិដអ៏�ច រយ�តវេធ�កនុងៃដ។”
96 ខញុ ំបននិយយថ “អ�ច រយ។” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះអ�ីែដលជកមមវធីិ
របស់អនក?” ខញុ ំនិយយ “េត�ពះអមច ស់ �បបអ់�ីដល់អនក?”
97 “គតប់ននិយយថ ‘ចូរេ ទី�កង ភូនិច ៃនរដ��រសី��ូ េ
េលកលបរេិចឆទជក�់ក—់ជក�់កម់យួេហយបនទ បម់ក ខញុ ំនឹងផ�ល់ឲយ
អនករកេឃញ អណ�ូ ងែរម៉សជតិហូឡងែ់ដលបនបតប់ង ់ េហយអនកនឹងយក
មសែដល បនរកបនេនះឧបតថមភដល់េបសកជនេ ជំុវញិពិភពេ�ក។’”
េ េពលែដល េយងទងំអស់គន ដឹងថករបតប់ងអ់ណ�ូ ងែរជ៉តិហូឡងគឺ់ជ
េរ ងេ�ពង។ “គតប់ននិយយដូេចនះ។”
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98 ខញុ ំនិយយថ “ល� ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីរេប បថេតជ�ពះឬមនិែមន។” ខញុ ំបន
និយយថ “អនកមនវត�មនេ  ទីេនះ េ ៃថងេនះ។ េហយ�បសិនេបអនករកេឃញ
អណ�ូ ងែរជ៉តិហូឡងែ់ដលបនបតប់ងេ់នះ េនះេហយគឺជ�ពះ។ �បសិនេបអនក
មនិបនរកេឃញអណ�ូ ងែរជ៉តិហូឡងែ់ដលបនបតប់ងេ់ទ អនក�តវែតផ� ស់ែ�ប
េហយយកវ ិ ញ ណកុហកេចញពីអនកេ ។” េនះជវធីិែស�ងរក ថេតមកពី�ពះឬក៏
មនិែមន។

99 �ពះជមច ស់មន�ពះបនទូលថ “ម៉ូេសចូរេបះដំបងេនះចុះ េនះ�នឹង
ក� យេ ជសត�ពស់មយួកបល។” គតប់នេធ�ដូេចន ះ។ �ទងម់នបនទូលថ “ចប់
កនទុយ�េឡង�នឹងក� យជដំបងវញិ។” គតប់នេធ�ដូេចន ះ។

100 េ េពលែដល �ពះេធ�ករសនយៃនពន័ធកិចចមយួេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ
�ទងនឹ់ងប ជ ក�់យ៉ងចបស់ពីវធីិេនះ �ទងម់នបនទូល �ទង�់ចេធ�បន។
បនទ បម់កអនកនឹងដឹងថ អនកនឹងទទួលបន�ពះសូរេស ងដពិ៏ត។ អនកកំពុង�� ប់
�ពះសូរេស ងែដល�តឹម�តវេ�ពះេនះជ�ពះបនទូលែដល�ទងប់នប ជ ក។់ អនក
េឃញេទ? អូ! េធ�យ៉ង�…ខញុ ំេ�ក�� យ ខញុ ំ…មនិអីេទ។

101 េ�កម៉ូេសបន�ប�ពឹត�ផទុយពីេនះ។ េមលេរ ងគួរឲយ—អស់សំេណ ចមយួ
ែដលម៉ូេសបនេធ�។ ឥឡូវេ េពលែដលអនកែតងែតេដរ�ម�ពះសូរេស ងៃន�ពះ
អនកនិងក� យជមនុស�ឆកួតស�មបេ់�កិយ។ េ ៃថងបនទ ប ់ េគបនេឃញេ�ក
ម៉ូេស និង�បពនធកូនរបស់គត ់ េ េលេ � របស់នង េ េលរទះេសះ “កូន” េ
េលេ � របស់នងេហយ ពួកេគេធ�ដំេណ រេ ភគខង តបងូ។ បុរសចស់មន កេ់នះ
មនពុកចងក រដែ៏វង េនះ េហយកបលរបស់គតទ់ំែពកេឡងរេ�ងមនដំបងេ
កននឹ់ងៃដេហយកំពុងន�ំតូចរបស់គតេ់ឆព ះ េ �សកេអសីុបយ៉ងលំបកទំ� ំ
េ ដល់បន។ មនអនកខ�ះនិយយថ “ម៉ូេសេត អនកនឹងេ កែន�ង�?”

102 “កំពុងេធ�ដំេណ រេ �សកេអសីុបេដមបេីធ�កិចចករល�មយួ។” កែន�ងែដលគត់
បនប�ជយ័កនុងនមជយុវជនមន ក ់ គតប់នប�ជយ័ កនុងខណៈជទ�ន
មន ក ់ប៉ុែន�េ ទីេនះគតប់នេ  េដមបចីបេ់ផ�ម ម�ងេទ ត។ េហយគតប់នេធ��។
េហតុអ�ី? គតប់នឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះនិងបនេឃញថ��តឹម�តវស�មបអ់�ី
ទងំអស់ក� យេ ករល�របស់េ�ក។ េ�កបនេឃញ�។
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103 េ�កប៉ុល ជពួកេមដឹកនេំលពួកផ�៉សីុ េពញេ�យេទវ� ស� ខ�ួនឯង
ដូចែដលគត�់ចេធ�េ បន ប៉ុែន�េ ៃថងមយួគតប់នឮ �ពះសូរេស ងៃន�ពះ។
គតប់នេឃញបេងគ លេភ�ងមយួ េហយគតប់ន ដឹងថ មនអ�ីខុសែប�កេ
ទីេនះ។ �បនផ� ស់ប�ូរជីវតិរបស់គត។់ មនិខ�ល់ថ មនគណៈផរសីុី ប៉ុនម ននក់
កម៉�ប៉ុនម ននកឬ់អ�ីេផ�ងេទ ត ែដលេសចយំដល់ េ�កប៉ុលថ “អនកេធ�ខុស
េហយ អនកេធ�ខុសេហយ” ប៉ុល បនឮ�ពះសូរេស ងរបស់ �ពះជមច ស់ែដលគត់
បនដឹងថេនះជេសចក�ីពិត។
104 េ�កេព�តស ជ�វក័ែដល�ចរក��បៃពណីទំេន មទម� បច់ស់េ�យ
េ�ក មនិបរេិភគ�ច។់ អតេ់ទេ�ក។ េ�កមនិចបំចេ់ធ�អ�ី ែដលជ ទម� ប់
ទងំអស់េនះេទ។ េ�កបនរក��បៃពណីទំេន មទំ�ប ់ចស់េនះ ថ�តវ�ម
�ពះបនទូល។ េតមនអ�ីេកតេឡង? ៃថងមយួគតប់នឮ �ពះសូរេស ង របស់�ពះ
“កុំគិតថ�ធមម�និងមនិ�� តេឡយ េពលែដលអញសម� ត�េហយ។” គត់
ជមនុស�មន កែ់ដលបនផ� ស់ែ�ប។ គតប់នេ�ត មខ�ួន ជេ�សចេដមបេី �គប់
ទីកែន�ង ែដល�ពះអមច ស់បនប ជូ នគតេ់ ។
105 ករបិទ ខញុ ំ�ចនិយយពកយេនះ។ ទីេនះមនបុរសមន កម់នេពលមយួ
ែដលជអនកេជ ។ េ�កបន�� បប់នួៃថងេហយ។ គតប់នេ កនុងផនូរ មន
ក�ិន ស�ុយរលួយប៉ុែន�េ�កបនឮ�ពះសូរេស ងៃន�ពះជមច ស់មន �ពះបនទូល
ថ “��រេអយ េចញមក!” េហយ�បសិនេប�ទង ់ បនន ំ បុរសមន កេ់នះមក
បនទ បពី់បន�� ប ់ និងរលួយយកេ �ពះវ�ិរ េ�យ គិតថគតេ់ មនជីវតិ?
�គួរែតេ�បសពួកេគ េ កនុងសំេឡង ដរ៏េញ៉រៃញ៉ ទងំអស់េនះ ែដលេយងបន
និយយអំពី�សន នេយបយ ហូលីវដូនិងទំនយមនិពិតទងំអស់ ែដលបន
បតប់ង។់ េ ក�� លចំេ�មរបស់ទងំអស់�ពះសូរេស ងពិតៃន�ពះនឹងេ
មនុស�ែដលបន�� បេ់ កនុងអំេពបបនិងអំេពរលំង េដមបបីនរស់ជីវតិជថមីម�ង
េទ ត។ �គួរែតយក�ពះវ�ិរែដលែបរេចញ េហយេ ពួកេគមកឯជីវតិជថមីម�ង
េទ ត។ �បកដ�ស់!
106 សូមចថំេ កនុងករបិទេនះ ខញុ ំបននិយយដូេចនះ េហយបនទ បម់ក ខញុ ំ
នឹង បិទ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េពលេវ�នឹងមកដល់ េពល ែដល
មនុស� ទងំអស់េ កនុងផនូរ បនឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះជមច ស់។” េហយអនក
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នឹងឮ�។ មនិខ�ល់ថកនុង�ថ នភព�ែដលអនកសថិតេ អនកនឹងឮ�។ េហយពួក
មនុស�មយួចំនួនែដលេចញមកពីផនូរនឹងមកដល់កែន�ងជំនំុជំរះ។ ពួកេគបនឮ
�ពះសូរេស ង េនះ ែត�ជករេថក លេទស។ េហយ�បសិនេបអនកឮ�េ ៃថងេនះ
“ៃថងេនះ បនទ បពី់រយៈេពលដយូ៏រែដលឯងបនឮសំេលងរបស់អញ កុំឲយចិត�របស់
ឯងរងឹ ទទឹងដូចជៃថងៃនករជំរញុេនះេឡយ។” េហយ�បសិនេប អនកជពួក េពន
ទីកុស� បេងកត�កមេ�យខ�ួនឯងេចញមក េ កនុងករបេ�ង ន ជថមីម�ងេទ ត
េ េ�កិយ “�ប�ពឹត�ខុសប ញត�ិ និងករបដិេសធអំ�ចរបស់�ពះ” មុនែដល
អនកមនកររស់េឡងវញិ អនក�តវបនជំនំុជំរះ េ�យ�រែត �ពះសូរេស ងៃន�ពះ
បនមនបនទូល េ កនអ់នកឥឡូវ�មរយៈ�ពះបនទូលេដមបកីតេ់ទសអនកេ កនុង
ៃថងេនះ។
107 �បសិនេបអនក�គនែ់តជអនកេជ មនិេក� មនិ�តជកសំ់េលងរបស់�ពះនឹង
ែ�សកកនុងចិត�របស់អនកេ �ពឹកេនះ “អនកគឺជអនកេជ ែដលមនិេក�  េហយមនិ
�តជក”់ អនកគួរែត ែកែ�បចិត�គំនិតរបស់អនកឲយល��បេសរជងមុនេ !
108 អនកជបុរស ស�ី េកមង�បស ឬេកមង�សីែដលមនិបនរស់េ កនុង �ពះ�គីសទ
�ពះសូរេស ងៃន�ពះមនបនទូលេ អនក�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ទងនិ់ងបនមន
បនទូលថ “ឈបេ់ធ�ដូេចន ះ” អនក�ចេធ��ឲយល��បេសរជងេនះបន។ េ�យ�រែត
អនកនឹងឮ�ជថមីម�ងេទ តេ ៃថង�មយួ េហយ�នឹងជំនុំជំរះ អនក។ អនកមនិ�ច 
បដិេសធបនេទ �ទងនឹ់ងមន�ពះបនទូលេ អនកឥឡូវ។ ចូរចថំ��តវបនកត�់�
ទុក។
109 េហយអស់អនកែដលបនឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ទង ់េគនឹងរស់េឡង វញិេ�យ
េសចក�ីសុចរតិស�មបសិ់រលី�របស់�ពះេ �ថ នបរមសុខ។
110 ដូេចនះអនកនឹងឮ �ពះសូរេស ងរបស់�ពះេ េពល�មយួ។ �បែហលជ
េខ�យនូវអ�ីែដលខញុ ំនិយយេ �ពឹកេនះបះ៉ចិត�របស់អនក ែតអនកគួរែត ងកេចញពី
សំេឡងទងំេនះ េហយែបរ�តឡបេ់ ឯ�ពះវញិ។ ឥឡូវ ចូរចថំ ពួកេគនឹង
កត�់�សំេឡង ែដលខញុ ំនិយយេ កនុងចិត�របស់អនក ទុកឯ�ថ នសួគ។៌ េហយ
េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ �ទងប់នេ  េនះទងំមនុស�ែដលេ កនុងផនូរ ទងំ
មនុស�ែដល�ប�ពឹត�ល� និងទងំមនុស� �ប�ពឹត���កកទ់ងំអស់ នឹងបនរស់
េឡង។ េហយបនទ បម់កមន�ពះសូរេស ងដូចគន �ស់ នឹងខ�បឹេ ពីេ�កយ
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ខនងអនក។ “េ កនុងទី�កង ផូនិច ៃនរដ� �រសី��ូ ជធមម� េ �ពឹកៃថង�ទិតយ
េ េពលែដល អនកដឹកនបំននិយយជេ�ចនេម៉ងពី�ពះសូរេស ង ខញុ ំបន
និយយ �បបេ់ អនក�បបេ់  ស�ីេដមបឲីយរុសំកកំុ់ឲយេចញមកេ�ក ឈប់
េស� កពក ់ មនិសមរមយ បន�បបេ់ បុរសឲយឈបនិ់យយ ករកុហក ឈប់
ជកប់រ ី បន�បបដ់ល់�គអធិបបយ ឲយងក�តឡបម់ករក �ពះបនទូលរបស់�ពះ
វញិ។” អនកយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ?េនះជករ�តឹម �តវ។

េហយេ ែតមនសេម�ងមយួេពលដូេចន ះ “��ចជករ�តឹម�តវ។”
111 �បសិនេបខញុ ំបនដូចជ េ�កនីកូេដម ខញុ ំនឹងេ ែតពយយមេដមបេី
ដល់ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងមករក�ទងេ់ហយេចញេ ទីេនះេ �លរេ��ថ នឬកែន�ង
�មយួេហយនិយយថ “�ពះអមច ស់ដជ៏�ពះ ទូលបងគំេ ទីេនះ សូម�ទងផ់� ស់
ែ�ប ខញុ ំឥឡូវេនះ។ សូនខញុ ំ�ម�ពះហឫទយ័�ទង។់” សូមឲយខញុ ំបន�តឡប ់ មករ
ក�ពះបនទូលវញិ។ កែន�ង�ែដល�ទងប់ន ទតេឃញ សូម�ទងប់នទុក�ពះ
បនទូលេ ទីេនះេ�យ�រែតែខ�ចំណងមយួយ៉ងខ� ងំបំផុត �បនក� យេ  ជ
ទបបំផុតវញិ។ េហយេ �គបទី់កែន�ងេ កនុងជីវតិរបស់អនកែដល អនកបនចក
េចញពីប ញ របស់�ពះជមច ស់បេ�មែត�បៃពណី ទីេនះេហយកែន�ងនឹង បំផ� ញ�ច
�៉កេ់នះេ�យមនិខ�ល់ថ�រងឹមបំ៉ុន�េនះេទ។ េ�ងជប�់ពះហសថមនិផ� ស់
ែ�ប របស់�ពះ។
112 សូមឲយេយងអធិ�� ន។ ៃថងេនះ បនទ បពី់រយៈេពលដយូ៏រ �ពះអមច ស់េអយ
�ទងម់នបនទូលថ �ទង�់ចមនបនទូល �ទងនឹ់ងសរេសរប ញត�ិ របស់�ទង ់ េ
េល��ងៃនចិត�របស់មនុស�។ ខញុ ំមនិដឹងថនឹងជួបអ�ី េ ចំេពះមុខខញុ ំ។ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំបនដឹងគឺខញុ ំគួរែតយក�ពះបនទូល របស់�ទងេ់ដមបផី�យដំណឹង
ល�ដល់អនកដៃទ ពិត�បកដ�ស់ ខញុ ំនឹងេ  ដល់កែន�ង�មយួែដលមនករ
ពិបកបន�ិច។ ខញុ ំអធិ�� នេ �ពះអមច ស់ �ទងនឹ់ងមន�ពះបនទូល េ មនុស��គប់
វយ័ វយ័េកមង វយ័ក�� ល វយ័ចំ�ស់ �គបអ់នកែដល�ច។ សូម�ពះអមច ស់
មន�ពះបនទូល ដល់ចិត� របស់ខញុ ំផង។ មនបនទូលេ កន ់ដួងចិត�របស់េមដឹកនំ
ទងំេនះផង។ និងេ កនចិ់ត�របស់�កមជំនុំផង។
113 េយងអធិ�� ន�ពះវរបិ�េអយ ៃថងេនះេយងនឹង ឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ទង។់
េហយេយងដឹងថ ដូចគន នឹងៃថងរបស់�ំយូែអលែដរ ែដលបនេបកនូវនិមមតិដ៏
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ក�មេហយបនព ញ កដ់ល់មនុស�ជេ�ចន។ ដូេចនះ� ដូចៃថងេនះែដរ។ េយងមន
ក�ីសុបិន�និងអនកសុបិន�មនអនកអធិបបយនិងអនកបកែ�ប ប៉ុែន�ករេបកនិមមតិ
េចញមកជមយួនឹង�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់ ជអនកែកត�មវ…េយងអធិ�� នដល់
�ពះវរបិ� ែដលគងេ់ �ថ នសួគ ៌សំេឡង ែដលេគបនែ�សកេ �លរេ��ថ ន
េនះថ “ចូរេរ បចំផ�ូវ ស�មប ់ �ពះអមច ស់” េយងេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នឹង
ផ�ល់នូវ�ពះសូរេស ងេនះ េ ៃថងេនះម�ងេទ តថ “ចូរេរ បចំផ�ូវស�មបក់រយងមក
របស់�ពះអមច ស់!” េហយេតែប�កយ៉ង� មូលេហតុគឺេ�យ�រមនសំេលង
េផ�ងេទ ត ជេ�ចនឲយេយងសពឹកេហយយកេយងេចញពី�ពះ ប៉ុែន��ជករសេន� ស
�បណីដល់អស់អនកែដល បន�� បឮ់�។ ខញុ ំអធិ�� នសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េធ�ករេ កនុង ដួងចិត�របស់ េយងទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។

114 េហយេ ខណៈេពលែដលេយងឱនកបលរបស់េយង ខញុ ំេជ ជកេ់ល ចិត�
របស់េយងកប៏នបនទ បចុះែដរ �បសិនេបអនកដឹងថេ កែន�ង�មយួ ែដលអនក
មនិទនប់ន�� បប់ងគ បក់នុងជីវតិរបស់អនក បទគមពរីមយួចំនួន ែដលអនកមនិបន
ដឹង េនះជករបេ�ង នៃន�ពះគមពរី ែដលែតងែតេធ� ករជមយួ េ�ពះសំេឡង
ៃនពួកហូលីវដូ បនេធ�ឲយអនកខុសែប�កពីមុន។ កែន�ងមយួចំនួនែដលេមដឹកនំ
បនដឹងថ េ កនុង�ពះគមពរីជេសចក�ីពិត ប៉ុែន�អនកដឹងពី�កមជំនំុេនះែត អនក
េ ែត ទទួលករបេ�ង នដូេចន ះេហយ អនកដឹងចបស់ថ�ជេសចក�ីពិត។ ស�មប់
មនុស� ែដលបន�ប�ពឹត�ខុស រស់កនុងជីវតិែដលមនកំហុស។ ស�មប ់ឪពុកម� យ
ែដល មនិបន�បេ កូនេ នឹងមនិចិ ច ឹមពួកេគ។ អនក�បែហលជ កំពុងពយយម
ឲយបនល�បំផុតេដមបឲីយពួកេគរស់េ កនុងេ�កិយមនិថយ៉ង�េនះេទ ប៉ុែន�
អនកបនេធ�ជគំរ ូ ស�មបព់ួកេគរចួេ េហយ។ េហយ�បសិនេបអនកមនិបន េធ�
ដូេចន ះេទ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះ និយយេ កនអ់នក ឥឡូវ “កំុេធ�ដូចេនះ។”

115 េហយឥឡូវេនះជមយួនឹងកបលឱនចុះ េហយបិទែភនកទងំអស់គន  �ពះ
ៃន�ថ នសួគប៌នទតេមលកនុងដួងចិត�របស់មនុស�មន ក់ៗ  ែដលកំពុងែតឃ� ន
និង រកឲយេឃញពីចំនុចែដលពួកេគខុស។ េហយជមយួនឹងៃដ�បណំ ដល់�ពះ
េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់ទូលបងគំពិតជ�តវករ�ពះសូរេស ង�ទងេ់ដមបដីក
អស់ទងំករសង�យ័េហយនឹងអ�ីៗែដលមនិដូច�ទងេ់ចញពីទូលបងគំ សូម�ទង់
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ែកៃចនទូលបងគំ�មបំណង �ពះហឬទយ័របស់�ទងចុ់ះ” សូមេលកៃដរបស់អនក
េឡង។ ខណៈេពលអនក…សូម�ពះអមច ស់�បទនពរ។ សូម�ពះ�បទនពរ។
116 បនទ បម់ក�ពះគមពរីបនែចងេហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ ថ�ីេបមនសំេឡង
េផ�ងជេ�ចន “ប៉ុែន��បសិនេបមនុស�ឮសំេលងខញុ ំ។” េដរជបជ់មយួ�ទងអ់នកនឹង
សេ�មចបំណង�បថន របស់អនក។
117 �ពះអមច ស់េអយេពលេវ�គឺ កំពុងរតេ់ចញពីទូលបងគំ។ ប៉ុែន��ពះគមពរីបន
ែចងថ “ដ�ប�អនកេជ  អនក�តវទទួលពិធី�ជមុជទឹក។” ខញុ ំបនអធិ�� នដល់
�ពះវរបិ�អស់អនកែដលេលកៃដ�រភពករពិត �ពះបនទូល របស់�ពះជមច ស់
ែដលពួកេគបន�ន និងបនដឹងពីកំហុសរបស់ពួកេគ។ ខញុ ំមនិបនេមលេ
ពួកេគេទ។ �មនិែមនជករស�មបទូ់លបងគំេមលេនះេទែតស�មប�់ទងទ់តេមល
�ពះអមច ស់េអយ។ �ទងដឹ់ងថករជ�មញនិងេគលបំណងេ ពីេ�កយៃដែដល
បនេលកេឡង។ អនុ ញ តឲយពួកេគចបពី់េម៉ងេនះ េគលបំណងេ កនុងចិត�
របស់េគ “ចបពី់េពលេនះទូលបងគំនឹងយក�ពះបនទូលនិង �ពះសូរេស ងរបស់�ទង់
�មជប ់ ជនិចចមនិថតំៃល�េនះេទ។” េហយេសចក�ីក� �នេ  កនុងចិត�
របស់ពួក េគខណៈែដលពួកេគនឹងេ�ច ង ចេ�ម ងៃនកំ�ពយេនះ “េត�ពះេយសូ៊វ
�តវែត លីេឈឆក ងែតមន កឯ់ងេហយ ពិភពេ�កទងំមូលបន សេ ងគ ះ? គម នេទ
េឈ ឆក ងគឺស�មបអ់នក�ល់គន េហយស�មបខ់ញុ ំ។ េហយេឈឆក ង បនែញកពីករ
េកត រហូតដល់�� បេ់ហយបនកំណតឲ់យខញុ ំមនេសរភីពេឡង វញិ។” បនទ បម់ក
េ  េពលែដល �ពះសូរេស ង របស់�ពះបនមនបនទូលមកថ “ខញុ ំនឹងែស�ងរក
េសចក�ីសុចរតិរបស់�ទងេ់ដមបខីញុ ំបនអនុវត��ម�ពះសូរេស ងៃន �ពះបនទូលរបស់
�ទង។់” ខញុ ំថ� យេ �ទងឥ់ឡូវេនះេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
118 ឥឡូវខណៈែដលេយងបនឱនកបលរបស់េយង អនកបនរ�រភព
េទសកំហុសរបស់អនក េហយបនសនយរជមយួ�ទង។់ ខញុ ំបនភញ កេ់ផ�ល យ៉ង
ខ� ងំ េ េពលេកមង�បសតូចមន កប់នអងគុយេ ទីេនះ េហយកបលរបស់គត់
ងកចុះងកេឡងៗ។ េហយេ េនះគឺជសំេលងស�មប�់កមជំនំុ។ “អញជ
�ពះអមច ស់ ជអនកែដលេ�បសជំងឺទងំអស់របស់អនកឲយបនជ។” េនះជ�ពះ
សំេឡង មយួេ កនុង�ពះវ�ិរ។ េហយអនកទងំអស់គន ែដល�តវករករពយបល
េហយជីវតិអនក កំពុងរស់េ កនុង�ពះបនទូល�ពះ េហយអនកដឹងអ�ីជករ�តឹម�តវ
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េហយអនក�តវករករពយបល ខញុ ំឆងល់�ស់ �បសិនេប �គនែ់តេលកៃដរបស់
អនកេ�ះ។ េលកៃដអនកេឡងេហយថ “�ពះជមច ស់ខញុ ំ�តវករ ករករពយបល
មយួ។”ល�។
119 ឥឡូវសូមរក��ពះសូរេស ងេ កនុងចិត�របស់អនក “អញជ�ពះអមច ស់ ែដល
េ�បសជំងឺទងំអស់របស់ឯង។” សូមចថំេ េពលែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះបន
មនបនទូល��តវបនសេ�មច។ �ពះេយសូ៊វ មន�ពះបនទូលេ ម៉កុស ជំពូក ១១
ខ ២២ “�បសិនេបអនកនិយយេ កនភ់ន ំ ‘េ�យេរ េចញ’ េ�យគម នករ សង�យ័
េ កនុងចិត�របស់អនកប៉ុែន�អនក�តវេជ ថអ�ីែដលអនកបននិយយ� នឹងេកតេឡងអនក
�ចស�មចនូវអ�ីែដលអនកបននិយយ។”
120 ឥឡូវេនះ�គបគ់ន េ កនុងផ�ូវេរ ងៗខ�ួន ចូរឱនកបលរបស់អនក�រភពកំហុស
របស់អនកថ“�ពះអមច ស់េអយទូលបងគំេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ទូលបងគំ
បនឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ទង�់បបទូ់លបងគំថ �ទងដូ់ចគន នឹងកលពី ម�លិមញិ
ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូតែដរ។” ទូលបងគំនឹងេដរេ មុខេហយ�កៃ់ដេលេកមងេនះ
េ�ពះគតេ់ េកមង�ស់កនុងករដឹង េកមងតូចដម៏នតៃម�េនះ�ងកយនិង�យុ 
�ប�ក�់ប ែហលេ នឹងកូនតូចរបស់ទូលបងគំយ៉ូែសបែដរ។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនក
ទងំអស់គន  អធិ�� ននិងទូលអង�រថ “�ពះអមច ស់ខញុ ំឮ�ពះសូរេស ងរបស់�ទង។់
ខញុ ំេជ ជក។់”
121 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយងកំពុងនពំួកេគេនះមកចំេពះ�ទង ់ េដមប ី
ទទួលករពយបលៃន�ងកយរបស់ពួកេគពី�ទង។់ េហយ�ពះអមច ស់េ ទីេនះ
មនេកមងតូច�កី�កមន កគ់តម់នករយកចិត�ទុក�ក�់� ប ់ �ពះបនទូលពីខញុ ំ�ស់
�ងំពីដំបូងេម�ះ គតអ់ងគុយេ ទីេនះ ជមយួេកមងៗឯេទ តេនះ។ �មរយៈ េវជជ
� ស�េពទយេគគម នសងឃមឹថ �ចពយបលជមង ឺ ស�មបេ់កមងតូចេនះបនេទ។
មនែត�ពះសូរេស ងៃន�ពះេទែដលពយបលអ�ី�គបយ៉់ងបន។ េហយ�កមជំនុំ
េនះបនចូលមកបេ�មករងរជមយួគន �គបទ់ងំ បទប ជ ែដលខញុ ំបនដឹងពី
រេប បែដល�តវេធ� កិចចករេផ�ងេទ តជរបស់�ទង�់ពះវរបិ�។ ទូលបងគំកំពុងេដរេ
េហយ�ក ់ៃដេលកុមរតូចេនះ។
122 �ពះវរបិ� ជ�ពះេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទទូលបងគំសូមេថក ល េទស
ករេនះ។ �ពះជមច ស់ សូមឲយអំ�ច�ទងប់នពយបល…សូមឲយ�ទងប់ន ផ� ស់
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ប�ូរអនកេនះេ កនុងរយៈេពល�បនំទីេ�កយ។ សូមឲយពួកេគទងំអស់បន មក
េដមបថី� យសិររីងុេរ ងដល់�ទង។់
123 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ�៌ទង�់បទនករសនយ។ េនះេហយជអ�ីែដលទូលបងគំ
ដឹង�ទងប់នផ�ល់ករសនយេនះមក។ �បនសេ�មចដូច ែដល�ទងប់នមន
បនទូលថ “�បសិនេបជអនកនិយយ ដូចេនះ” េហយ អញនិយយ េ �គប់
�រក� ៃនជំងឺឬទំនស់ ែដលបនចងពួកេគេនះ ែដលចងមនុស�ទងំេនះ�គបទ់ងំ
វ ិ ញ ណៃនករមនិេជ អញប ជ  “ចូរថយេចញពី�បជជនទងំេនះ កនុង�ពះនម
ៃន �ពះេយសូ៊វ�គីសទ!” ឥឡូវេយងដឹងថ��តវបនសរេសរេហយ េហយ�តវបនេគ
និយយសូមឲយបនសេ�មចចុះេ�យកិត�ិយស និងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។
េហយេ�យសូមេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
124 ឥឡូវេនះ ស�មបអ់នកែដល�ចេជ  សូមេជ  មនិខ�ល់ថប � អ�ីនឹងេកតេឡង
មនិ�តវេធ�ជ�គបពូ់ជែដលធ� កេ់ ទីេនះេទ។ េនះជអ�ីមយួតូច េ កនុងចិត�
អនក�ល់គន ។ ឪពុកម� យរបស់េកមងេនះមនិខ�ល់ថ កុមរសថិតកនុង�ថ នភព�
េនះេទ អនកេជ ថ�គបពូ់ជរបស់�ពះបនធ� កចុ់ះេ កនុងចិត�របស់អនក េកមង�បស
េនះនឹងបនជសះ េសប យ? អនកេផ�ងេទ ត�តវអធិ�� នេ�យគន េ វញិេ មក
េតអនកេជ ថ�គបពូ់ជរបស់�ពះបនធ� កចុ់ះេ កនុងចិត�របស់អនកេទ “ជមងរឺបស់ខញុ ំ
នឹង�តវបនប ចបឬ់អត”់? បនទ បម់ក ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន  �តវបន
អធិ�� នស�មបអ់នក ចូរបនទ បខ�ួនចុះ។ េបមរ��ងំពយយម នអំនកេ វញិ
“ចូរេ កនុង�ពះវ�ិរ របស់េអសបញ៉ េនះ�ល់�ពឹកៃថង�ទិតយសូមករអធិ�� នៃន
េសចក�ីជំេន េដមបអីធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ េហយ�ពះបនសនយ!” ករអធិ�� នៃន
េសចក�ីជំេន  នឹងសេ ងគ ះអនកពីជមង ឺ េហយ�ពះ�ទងនឹ់ងេលកពួកេគេឡង។ �នឹង
េកតមន។ េតអនកេជ េទ�? េហយ និយយថ“�ែមន៉” [�គគង� លបននិយយ
ថ“�ែមន៉។”—Ed។] សូម�ពះ�ប ទនពរអនក។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹង�បគល់កមមវធីិេនះ
េ បង�បសរ ៉សូវញិខញុ ំគិតថខញុ ំនឹង ឈប�់តឹមេនះ បង�បស ែច�ល រ ៉សូ។ 
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