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ស�មប�់ពះអងគផទ ល់

 �ពះវរបិ�ែដលេ �ថ នសួគ ៌ �ពះបនទូលមកពី�ទងម់ននយ័ជងនរ�
ទងំអស់ �គបស់មយ័ទងំអស់ េ�ពះមនុស�កំពុងរងច់េំដមបជីួប�ទង។់

េយងអរ�ពះគុណ �ទងេ់�ពះមនអនករពឹំងគិតពួកេគរងច់អំ�ីែដលនឹងេកតេឡង។
េហយ េពលមនុស� កំពុងេ�សកឃ� នស�មបេ់សចក�ី ែដលជករ��ស់េ
យ៉ងេ� ចូលេ កន ់ ជេ� មយួ េហយកម៏នភព�ជលេ� ៃនករ��ស់េ
ផងែដរ។ េហយ េនះជ េហតុែដលពួកទូលបងគំេ ទីេនះេ យបេ់នះ ពីេ�ពះ
េ�យ�រែតចិត�បេ�មទងំ េនះ និងមនុស�ទងំេនះ ែដល�តវបន��ស់េ ចូល
មក�បជំុគន េដមបទូីលសំុ�ទង ់ ស�មបក់រសព��ពះទយ័ និង�ពះពរ េ�យេជ ថ
�ពះអងគនឹងេ�បសអនកជំងឺ និង សេ ងគ ះអនកបតប់ង ់ និងេបកសែម�ង�ពះបនទូល
របស់�ទង។់
2 េហយទូលបងគំអធិ�� ន �ពះវរបិ�េ �ថ នសួគេ៌អយ សូម�ទងទ់ទួលករ
េនះេពលែដលទូលបងគំរងច់�ំទងេ់�យបនទ បខ�ួន ពីមយួយបេ់ មយួយប។់
សូម ឱយមន—មនករចក�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយសូមឱយមនុស� មនភព
ងងឹតចំេពះ�ថ នភពជុំវញិេហយភ�េឺ ចំេពះ�ពះជមច ស់វញិ។ សូមឱយ មនករ
ែ�សក ដេង� យដខ៏� ងំកនុងចំេ�មមនុស� េ�សកឃ� នរក�ពះជមច ស់ រហូត
មនករផុសផុលទូទងំ តំបនេ់នះេដមបទីទួលករសេ�� សេម�� ពី�ពះ និង—និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�បសអនកជំងឺ េធ�ឱយអនកខ�ិនេដរបន និងេ�បសអនក�� បឱ់យ
រស់ េហយសូម�ទងទ់ទួលយកេសចក�ីទងំេនះែដលបនសនយ�ម�ពះបនទូល
របស់�ទង។់
3 សូម�ពះេយសូ៊�គិស�យងមក េហយបំេពញេសចក�ីសនយរបស់�ទង។់
សូមយងមកកនព់ួកទូលបងគំយបេ់នះ។ ទូលបងគំេជ ថ�ទងេ់ ដូចកលពី
ៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ  ែដលេសចក�ីសនយរបស់�ទងម់និ
ឥតករេឡយ។ ទងំៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងបតប់ងេ់  ែត�ពះបនទូលរបស់�ទង់
មនិប�ជយ័េឡយ។ សូមឱយករយល់ដឹងរបស់ទូលបងគំបនេបកេឡង។ សូម
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ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក និង�ងំេលដីទំេនរ។ សូមឱយករយល់ដឹង
របស់ទូលបងគំបនេបកេឡងចំេពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និងឬទធិអំ�ចរបស់
�ពះជមច ស់េ យបេ់នះែដល�ទង ់ នងឹ�ចេបកសែម�ងឱយេឃញេសចក�ីសនយ
របស់�ទង�់មរយៈទូលបងគំ�ល់គន ។ េហយទូលបងគំទូលសូមេ�យ�ពះនម
�ពះេយសូ៊។ �ែមន៉
4 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ អនកែដលេមលអតថបទ សូមេបកេ កនគ់មពរីេព�តសែខ�រ
ទីពីរ េហយចបេ់ផ�មពីខទី១៥ ដូចែដលេយងបននិយយខគមពរីអមបញ់មុញិ។

មយួេទ តខញុ ំនឹងខំ�បឹងរឭំក�ល់េពលេវ� ឲយអនក�ល់គន បននឹកចំ
ពីេសចក�ីទងំេនះេ�កយែដលខញុ ំេ បតែ់ដរ។ បនទ ល់អំពីសិររីងុេរ ង
របស់�ពះេយសូ៊វ។

ដបតិែដលេយងខញុ ំបនឲយអនក�ល់គន �គ ល់ដល់�ពះេច�� ៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះអមច ស់ៃនេយង និងដំេណ រែដល�ទងយ់ង
មក េនះមនិែមន�មេរ ងេ�ពង�បឌិតេ�យដំរះិេនះេទ គឺេយងខញុ ំជ
សមរបនទ ល់ ែដលបនេឃញឫទធ នុភពរបស់�ទងជ់កនឹ់ងែភនកវញិ។

5 ខញុ ំចូលចិត�ពកយ “ជកនឹ់ងែភនក។” មនិែមនេរ ងេ�ពង�បឌិត។ េយងជ
សមរបនទ ល់ពីអ�ីែដលេយងកំពុងនិយយ។

ដបតិ�ទងប់នលប�ីពះនម និងសិរលី�ពី�ពះដជ៏�ពះវរបិ� កនុង
កលែដលមនឮសំេឡងពីសិរលី�ដ�៏បេសរឧត�ម មន�ពះបនទូលមក
�ទងថ់ េនះជកូនសងួនភង អញ ជទីគបចិ់ត�អញ�ស់។

េយងខញុ ំបនឮសំេឡងេនះមកពីេលេមឃ កនុងកលែដលេ េលភនំ
បរសុិទធជមយួនឹង�ទង់ ។

េហយេយងខញុ ំមនពកយទំនយដពិ៏តជង ែដលគួរឲយអនក�ល់គន
យកចិត�ទុក�ក�់ម ដូចជ�មចេងក ងែដលភ�កឺនុង…ទីងងឹត ទល់ែត
ៃថងភ�េឺឡង េហយផក យ�ពឹករះេឡងកនុងចិត�អនក �ល់គន :

េ�យដឹងេសចក�ីេនះជមុនដំបូងថ គម នពកយទំនយ�កនុងគមពរី
ែដល��យបន�មែតចិត�េនះេឡយ ។

ដបតិេសចក�ីទំនយមនិែដលមក េ�យបំណងចិត�មនុស�េទ
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គឺជមនុស�បរសុិទធរបស់�ពះ ែដលបនទយេ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ �ទងប់�� លវញិ។

6 សូមឱយ�ពះអមច ស់បែនថម�ពះពរេ កន ់ អនក�ន�ពះបនទូល�ពះអងគ។ ឥឡូវ
ខញុ ំនឹងយកឃ� េនះជ�បធនបទគឺ: �ពះជមច ស់ជអនកបក��យស�មប�់ទង់
ផទ ល់។
7 េយងកំពុងរស់េ សមយ័ែដល�ចបូក�ចបល់។ េយងកំពុងែតរស់កនុងសមយ័
ែដលមនុស� �បស�សីមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ី។ �គបយ៉់ង �—��កបី់ដូចជ
ច�ចល។ �គបយ៉់ង�កបី់ដូចជ មនផ�ូវេ�ចនែដល�តវសម�ងឹេមល។ �គឺជ
��ងំ ែដលេធ�ករែបបេនះ។
8 ឥឡូវ �ពះជមច ស់មនិ�ចជំនុំជ�មះ មនុស�ជសុចរតិ េ�យ�តឹម�តវ
ទល់ែតមនកបនួវធីិេដមបជំីនុំជ�មះ។ េហយ�ពះគមពរីបន�បបថ់ �ពះអងគជំនំុជ�មះ
មនុស�េ�យ �ពះេយសូ៊�គិស� េហយ �ពះេយសូ៊�គិស�គឺជ�ពះបនទូល។ កនុងគមពរី
�វកយ៉ូ�ន ជំពូក១ និយយថ:

កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលកគ៏ងេ់ ជមយួនឹង�ពះ
េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។

�ពះបនទូលក� យជ�ចឈ់ម េហយរស់កនុងចំេ�មេយង…
9 ឥឡូវ �គបទ់ងំេយងទងំអស់គន មនសព�ៃថងេនះ គឺជលកខណៈសមបត�ិ
របស់ �ទង។់ កនុង�ពះជមច ស់…ពដំីបូង�ពះអងគមនិែមន�តឹមែតជ�ពះេនះេទ
�ពះជមច ស់ េយងបនេ �ពះអងគថ “អងគដេ៏ អស់កលប។” �ពះអងគមនិែមន
ជ�ពះ ពីេ�ពះពកយ(ភ�អងេ់គ�ស)�ពះ មននយ័ថ “របូអ�ីមយួែដល�តវបន
ថ� យបងគំ” ឬ ថគម នអ�ីែដល�តវថ� យបងគំ�ទងេ់ឡយ។ ដូេចនះ �ពះអងគជអងគ
គងេ់ អស់កលប ជ—ជ�បភពេដមៃន�បជញ ញណេលសទងំអស់។ េហយ
�ពះ�បជញ ញណែដលេលសទងំអស់េនះ មនិែមនជ�តូម ម៉ូលីគុល ឬ មនិជ
អ�ីទងំអស់ គម នពន�ឺទី�មយួ ផក យ េ�កែខ ឬ គម នអ�ីទងំអស់។ �ពះជមច ស់
អ�ីែដលេយងដឹងគឺ�ពះអងគជ�ពះ ជ�ពះវ ិ ញ ណែដលេ អស់កលប (មនិមនករ
ចបេ់ផ�ម មនិមនករប ចប)់ �ពះអងគមនវត�មនគងេ់ ។ េហយ េ កនុង�ទង់
មនលកខណៈសមបត�ិ: ជលកខណៈសមបត�ិែដលជ�ពះ រចួមនលកខណៈសមបត�ិជ
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�ពះបិ� លកខណៈសមបត�ិែដលជ�ពះបុ�� លកខណៈសមបត�ិែដលជ�ពះសេ ងគ ះ
លកខណៈសមបត�ិែដលជអងគេ�បសឱយជ។ �ល់លកខណៈសមបត�ិទងំេនះ គឺ
េ កនុង�ពះអងគ។ េហយឥឡូវ �ពះអងគ…េសចក�ីទងំេនះបន�ត�ង េ�យេ�ពះ
លកខណៈសមបត�ិរបស់�ទងប់ននឱំយមនករេបកសែម�ងឱយេឃញ។
10 អ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយពីលកខណៈសមបត�ិគឺជ“�ពះត�មះិ។” េហយ
—�ពះបនទូល ជ “�ពះត�មះិែដលែស�ងេចញមក។” េហយបនទ បម់កជអ�ីែដល
េ កនុង�ពះហឫទយ័�តិះរះិរបស់�ពះអងគ។ េហយេពល�ទងម់នបនទូល “ចូរឱយមន”
េហយ�កម៏ន។ “ចូរឱយមន” េនះកម៏នែមន។
11 េហយឥឡូវ ចូរចថំ អនកជ�គី�ទ នគឺជ�ពះទយ័�តិៈរៈិរបស់�ពះអងគ មុន
ែផនដីេ េទ ត។ េហយអនកគឺជ ករេបកសែម�ងឱយេឃញៃន�ពះត�មៈិរបស់�ទង។់
មុននឹងេកតមនែផនដី គឺអនកេ កនុង�ពះ�គិស� (�ែមន៉) េ កនុង�ពះជមច ស់�ងំពី
េដមដំបូងមក។ ែដលបេងកតជអនក េហយ អនកេឃញពី�បធនបទរបស់�ទងេ់ទ។
េហយ េសចក�ីទងំមូលគឺជ�ពះជមច ស់ �ពះអងគផទ ល់ េធ�ឱយអ�ីទងំអស់ែដលបះ៉
បន ពិតែស�ង ដូេចនះនឹង�ច�គប�់គងបន េឃញ និង—និងអ�ីេផ�ងេទ តជេដម។
េហយេនះេហយជ�ពះជមច ស់ �គបក់រទងំអស់។
12 រចួមនុស�បននិយយ “ករបក��យ…” ខញុ ំបននិយយេ ទីេនះ មនិយូរ
កន�ងេទ កលពីកនុងករ�បជំុមយួ មនុស�មន កនិ់យយមកកនខ់ញុ ំ គតនិ់យយ
“បង�បស �បណ� ំេ�កមនករបក��យខុស េ�កបក��យមនិ�តឹម�តវ
េឡយ។”
13 ឥឡូវ េយងឮ…ពួកេគេ េមតូឌីស� េហយនិយយ “បបទីស� បក��យ
មនិ�តឹម�តវ។” អនកបបទីស�និយយ “អនកេពនទីកុស�បក��យមនិ�តឹម�តវ។”
ពួកអនកេពនទីកុស�និយយថ “ពួក—ពួកអនកវន័េណសបក��យមនិ�តឹម�តវ។”
ពួកអនក�៉នេ់ណសនិយយថ “អនក�សិុមប�៊ ី បក��យមនិ�តឹម�តវ។” េហយ
មន ក់ៗ ៃនពួកេគនិយយថអនកេផ�ងមនិ�តឹម�តវ។
14 �ពះជមច ស់ជអនកបក��យស�មប�់ទងផ់ទ ល់! �ពះអងគមនិ�តវករនរ�
បក��យស�មប�់ពះអងគេឡយ។ �ពះអងគេធ�ករបក��យស�មប�់ពះអងគ
ផទ ល់។ នរ�ជមនុស�ែដល�ចបក��យពី�ពះជមច ស់បន? �ពះជមច ស់
ជអងគបក��យស�មប�់ទងផ់ទ ល់។
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15 ឥឡូវ េព�តសនិយយ�តងច់ំណុចេនះ េយងេឃញថពីដំបូងេពល
�ពះជមច ស់មនបនទូល “ចូរមនពន�ឺ” េនះកម៏នពន�ឺ េនះគឺជករបក��យ
ស�មបក់រេនះឯង។ េពល�ពះជមច ស់មនបនទូលពីអ�ី េហយ �កេ៏បកសែម�ង
េចញមក ដូេចនះេហយ ករបក��យរបស់�ពះជមច ស់ថ ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
េនះ គឺ�តឹម�តវ។ េឃញេទ?េពល�ទងម់នបនទូល “ចូរមនពន�ឺ” េនះគឺមនេ
កនុង�ពះត�មៈិ�ទងជ់មុនថពន�ឺេនះជែបប�។ េពល�ពះអងគមនបនទូល “ចូរ
មនពន�ឺ” ពន�ឺករ៏កី�យេ េលៃផទេមឃ េនះគឺជករបក��យ។ គម ននរ�
បក��យករេនះេឡយ េ�ពះ�ពះជមច ស់មនបនទូល េហយ �កេ៏កតមន។
េពល�ពះជមច ស់មនបនទូល �កេ៏បកសែម�ងេឡងែមន េនះជករបក��យពី
�ពះបនទូល។ េហតុអ�ីបន ជមនុស�មនិ�ចេឃញេសចក�ីេនះ? េហតុអ�ីមនុស�
មនិេឃញករេនះ?

16 េ េពល�ពះេធ�ករសនយ េហយ�ពះអងគមនបនទូល…កល—កលេដមដំបូង
េ េ�កុបបត�ិ �ទង�់ក�់ពះបនទូលេ �មសមយ័កលែដល�បនតមកពីេដម
ដំបូងរហូតដល់ចុងប ចប។់ េហយ តមកសមយ័េនះ ពិភពៃន�កមជំនុំបនមន
េសចក�ីទងំេនះបន�យចូលនឹងវបបធម�៌បៃពណី និង អ�ីេផ�ងេទ តេហយ
�ពះជមច ស់ែតងែតប ជូ នរបូភព �មរយៈ ស ញ ចស់និងស ញ ថមី ពយករ!ី
េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះ បនមកដល់ពួកពយករ។ី េត��ចមកបនេ�យ
រេប ប�? �បនេបកសែម�ង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ ករេបកសែម�ងរបស់
�ពះជមច ស់ បង� ញ�បបថ់េត��តវឬខុស។ គម ននរ�មន ក�់ចបក��យ
េឡយ �ពះបនទូលនឹងបក��យខ�ួនឯង។ �ពះជមច ស់មនបនទូលសនយ េហយ�
កេ៏កតមន!

17 េត�មនអ�ីល�េ េពលែដល និយយពីអ�ីមយួេផ�ងអំពី�េនះ? េតនរ�
ែដលជមនុស�បបពយយមនិយយ (េពល�ពះជមច ស់េធ�ករសនយេនះ�ពះអងគ
នឹងេធ�) េនះ ជករបក��យខុសឬ? េនះគឺជ�ពះជមច ស់ផទ ល់ែដល េធ�ករ
បក��យស�មប�់ពះអងគផទ ល់។ �ពះអងគមនិ�តវករនរ�បក��យស�មប់
�ទងេ់ឡយ។ �ពះអងគបក��យេ�យ�ទងផ់ទ ល់េ�យករេបកសែម�ងឱយេឃញ អ�ី
ែដល�ពះអងគបនសនយថ�ពះអងគនឹងេធ�។



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

18 អូ �បសិនេប�កមជំនំុ�ចេឃញករេនះ និងេឃញេសចក�ីសនយែដល�ងំ
ស�មបស់មយ័កលនីមយួៗ! សមយ័កលេផ�ងេទ ត �ពះជមច ស់បនប ជូ ន
របូភព (បន�ចុះមកសមយ័កល�កមជំនុំទី៧) និងបនេបកបង� ញ�គបយ៉់ងែដល
�ពះអងគសនយថនឹងេធ�។ អ�ី�គបយ៉់ង គម នអ�ីែដលេ សល់មនិបនេធ�េឡយ។ ជ
ករពិត! អ�ីែដល�ទងម់នបនទូល �ពះអងគនឹងេធ� ដូច�ទងធ់� បប់នេធ�។

19 េ�ពះេពល�ពះជមច ស់មនបនទូល �តឡបេ់ េអ�យ �ទងម់នបនទូលថ
“�សី�កមុ�ំពហមចរ ីនឹងមនៃផទេពះ” េហយនងកម៏នៃផទេពះែមន។ ឥឡូវ នរ�
—នរ��ចបក��យេសចក�ីេនះបន? �ពះជមច ស់បនេធ�ករបក��យ។
�ទងម់នបនទូល “�សី�ពហមចរនឹីងមនគភ”៌ នងកម៏ន។ ឥឡូវេតអនក…អនក
មនិ�ច…គម នអ�ី�ចនិយយពីករេនះេឡយ េ�ពះ�ពះជមច ស់មនបនទូលថ
នងនឹងមន េហយ �កេ៏កតមនពិត។ ប៉ុែន��កមជំនុំ ងងឹតេពកែដលមនិ �ច
េមលេឃញបន។ េឃញេទ ពួកេគមនគំនិតផទ ល់ស�មបេ់សចក�ីេនះ។ �ខុសពី
—ខុសពីអ�ីែដលពួកេគរពឹំងទុក។

20 េ�កេព�តសេ �តងច់ំនុចេនះគឺសំេ េ េ�កយវញិ គតនិ់យយ
“�ពះជមច ស់េបកសែម�ងពី�ពះ�គិស�េ�យ�ពះបនទូល�ទង�់ពះអងគមនបនទូល ‘េនះ
កូនជទី�ស�ញ់របស់េយង។’” អនកេជ ទងំេនះឈរេ ទីេនះ។ េហយ�ពះ�គិស�
គឺជករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់។ �ពះអងគែតងេបកសែម�ងពី�ពះ�គិស�េ�យ
�ពះបនទូល�ពះអងគេ�ពះ�ពះ�គិស�ជ�ពះបនទូល។ �ពះអងគែតងសែម�ងឱយេឃញ
ជនិចច។

21 េពល�ពះអងគមនបនទូល…េ សមយ័ណូេអ �ពះ�គិស�សថិតេ កនុងណូេអ។
េតអនកេជ េទ? ណូេអនិយយ“�នឹងមនេភ� ង មនេភ� ង េហយែផនដីនឹង�តវ
បំផ� ញអស់េ ។” �កេ៏ភ� ង។ េនះ�មនិ�តវករ ករបក��យអ�ីេឡយ។ �មន
េភ� ងេ�យេ�ពះ�ពះជមច ស់េ កនុងណូេអែដលមនបនទូល “�នឹងមនេភ� ង។”
គតគឺ់ជពយករ ី េហយភស�ុ�ងទងំេនះ ជអ�ីែដលគតប់ននិយយេនះកម៏ន
ែមន។ ដូេចនះេគមនិចបំចប់ក��យេឡយ។

22 មនអនកខ�ះេ ជំុវញិេនះ�ចនិយយថ “មនុស�េនះមនិដឹងថខ�ួនគត់
កំពុងនិយយពីអ�ីេឡយ” ។
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23 ប៉ុែន��ពះជមច ស់ែតងែតសនយ “េបមននរ�មន កក់នុងចំេ�មអនក�ល់គន
ជមនុស�ខងវ ិ ញ ណ ឬ ជេ��៉ េហយអ�ីែដលគតនិ់យយេកតមនពិត ដូេចនះ
ចូរ�� បចុ់ះ។” �តវេហយ េ�ពះ�ជករពិត។ ��តវែត�សប�ម�ពះបនទូល។ េហយ
ណូេអក�៏សប�ម�ពះបនទូលែដរ។ ដូេចនះគតក់ែ៏ថ�ងទំនយថនឹងមនេភ� ង េហយ
�កេ៏ភ� ង។ ដូេចនះមនិ�តវករបក��យអ�ីស�មបក់រេនះេឡយ េ�ពះ�ែបបេនះ
ឯង។

24 េអ�យបននិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនៃផទេពះ” េហយនងក៏
មន។ ឥឡូវេនះជេរ ងគួរខ� ចមនិធមម�។ តបតិេឃញេទ �មនរយៈេពល�បរ់យ
ឆន េំ�កយេទ តមុន ស�ី�ពហមចរមីនៃផទេពះ។

25 �មនិែមនជេរ ងធមម�រហូតដល់បុរសចិត�ល�មន កេ់ឈម ះយ៉ូែសប ប�ីរបស់
នង “ជមនុស�សុចរតិ និង មនិបនេធ�ឱយេរ ងនងេ ជ�ធរណៈ…” ជ
មនុស�ល�េ សមយ័េនះ ��តវជយ៉ង�ែដរ ចំេពះយ៉ូែសបេពលែដលគត់
ភជ បព់កយ �តវេរ បករជមយួម៉រ។ី

26 នងជបច់ំណងប�ី�បពនធ។ េ សមយ័េនះេបកតផ់� ច ់ គឺេ�ប បបននឹងករ
េធ�កំផិត។ េហយជករពិត ស�មបយ់៉ូែសប ��កបី់ដូចជម៉រពីយយមេ�ប
គតេ់ដមបបិីទបងំ ឬយកគតជ់ែខលចំេពះអ�ីែដលេធ�ខុស េ�ពះេ �តងេ់នះ
នង�តវបនេឃញថនឹងក� យជម� យរបស់េគ ែដលមនិបនេរ បករ គឺ�តឹមែត
ភជ បព់កយ។ អនទ កល់បចិ េ �តងច់ំណុចេនះ �ច�តវេគគបស់ម� បនឹ់ងថម �
�តវែបបេនះ េបេធ��មចបប។់

27 េហយ យ៉ូែសបែដលជប�ី ជមនុស�សុចរតិ ជមនុស�សុចរតិ�ស់។ គត់
េជ ដល់�ពះជមច ស់។ េហយេពលនងែស�ងរកគតស់�មបេ់សចក�ី�ស�ញ់
ទងំ េនះ េ�យែភនក�សទនធ់ំៗ េហយនិយយ “យ៉ូែសប េទវ�ក�ពីែយល៉ បន
មក ជួបនឹងខញុ ំ េហយ�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំនឹងមនគភ ៌ េ�យមនិបន�គ ល់�បស�
េ�ះ។”

28 ឥឡូវ េបយ៉ូែសប�គនែ់តសម�ងឹេមលខគមពរី ពយករ ី បនទយថនងនឹង
េកតមនដូេចនះ! �គឺជ�ពះជមច ស់ផទ ល់ែដលបក��យ�ពះបនទូលេនះ! េឃញ
េទ? ប៉ុែន�� មនិធមម�េឡយ។
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29 េនះជប � េ សមយ័កលេនះ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ក� យជ
ចែម�កស�មបម់នុស�ទងំេនះ �ចែម�កេពក។ �ពះជមច ស់ែតងេធ�អ�ីែដលមនិ
ធមម�។ �ពះេ ទី� មនេរ ងមនិធមម�េ ទីេនះ។ �ជេរ ងែដលផទុយពីរេប ប
េ�កិយ ៍ េ�ពះពួកេគចងឱ់យអ�ីៗ�សបេ �មករគិតរបស់េគែដលគួរែតេកត។
ប៉ុែន��ពះជមច ស់យងចូលមក េហយេធ�ករែដលមនិធមម�។
30 “េត ស�ី�ពហមចរ ី �ចមនៃផទេពះេ�យរេប ប�?” គតេ់�ម ះ�តង�់ស់
គតប់នែស�ងរក�ពះជមច ស់ចំេពះេរ ងេនះ។
31 េហយ េ�កយមក�ពះជមច ស់មនបនទូលេ កនគ់ត�់មរយៈយល់សប�ិ
េហយ មនបនទូលថ “យ៉ូែសប ជកូនរបស់�វឌី កុំឱយខ� ចនឹងយកម៉រេីធ�ជ
�បពនធអនកេឡយ េ�ពះកូនែដលនងមនគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះជមច ស់
បន�គបបងំនង។ េនះជអ�ីែដលបនេកតមន។”
32 េតអនកធ� បប់នកតស់មគ ល់ពីរេប បែដល�ពះទំនកទ់ំនងេ កនយ់៉ូែសប
េ ទីេនះេទ? េ រេប បបនទ ប ់ �មករយល់សប�ិ។ ឥឡូវ េយងដឹងថមនករ
យល់សប�ិ េយងេជ េលករយល់សប�ិ។ ខញុ ំេជ េលករយល់សប�ិ។ ជេរ ងមក…
�ពះជមច ស់ែតងមនទំនកទ់ំនងជមយួមនុស�កនុងសុបិន�។ ប៉ុែន�ករយល់
សប�ិជេរ ងបនទ បប់ន�បំ៉ុេ�� ះ េឃញេទ ��ចខុសឬ�តវទល់ែតមនករ
បក��យ។ ប៉ុែន�គតម់និចបំចក់របក��យេទ។គឺ�ពះជមច ស់ផទ ល់ជ
អនកមនបនទូលេ កនយ់៉ូែសប េ�យេ�ពះេពលេនះមនិមនពយករសី�មប់
ទឹកដីេគេ សមយ័េនះេដមបបីក��យេឡយ។ គឺមនិមនពយករ�ីមយួ
េឡយកនុងរយៈេពល៤០០ឆន ។ំ ដូេចនះអ�ីែដលល�បំផុតគឺ�ពះជមច ស់យក�ពះទយ័
ទុក�កនឹ់ងករសេ ងគ ះេធ�េឡង�មរយៈ�ពះបុ��របស់�ទង ់ កប៏នមនបនទូល
េ កនយ់៉ូែសប�មរយៈករយល់សប�ិ និងមនិចបំចម់នករបក��យេទ។
�ពះអងគមនបនទូល “ ស�ីេនះសុចរតិេទ។ គឺបុ��បរសុិទធែដលមនេ កនុងៃផទនង
គឺជបុ��របស់�ពះជមច ស់។” �មនិ�តវករ ករបក��យេឡយ។
33 �ពះជមច ស់បក��យេ�យ�ពះអងគផទ ល់ចំេពះអនកេ�ម ះ�តង ់ ចិត�េ�ម ះ
�តង ់ មនុស��បស�សីែដលសម�ងឹេមល—អ�ីជ�ថក៌ំបងំ េបអនកេ�ម ះ�តង ់ និង
េគរពេកតខ� ច និងេជ បន �ពះជមច ស់មនរេប បែដលបក��យស�មប់
អនក។ ទីមយួ �តវរកឲយេឃញ �បសិនេប�ជករសនយ។ �បសិនេបយ៉ូែសប
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បនដកថយេចញពីទំេន មទម� បេ់ហយ�តឡបម់ក�ពះគមពរី េហយែស�ករកកនុង
េអ�យែចងថនងនឹងមនគភពិ៌ត។
34 េហយអ�ីែដលបននិយយ និង កំេណ តរបស់�ទង ់េហយអ�ីទងំអស់�តវបន
និយយ�មបទគមពរី “េ�យេ��៉បរសុិទធ” ដូចេព�តសបននិយយ។ េហយ
គម នមនុស��មនសិទធិ យកករបក��យផទ ល់ខ�ួនចំេពះេរ ងេនះេឡយ។
�េកតមនដូចអ�ីែដល�ពះជមច ស់មនបនទូល។ �ពះអងគជករេបកឱយេឃញពី
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ែដលបនសនយស�មបស់មយ័េនះ។ �ពះជមច ស់
មនបនទូល ដូេចនះ�កេ៏កតមន។ េនះជករេ�សច។
35 �ពះេយសូ៊មនបនទូល…េពល�ទងគ់ងេ់លែផនដី េពលពួកេគមនិ�ចយល់
ពនធកិ័ចច�ទង ់ �អ�ច រយ�ស់ �មន�ពឹត�ិករណ៍សេមប មេពក (ពួកេគមនិ�ច
យល់បន) មនភពជ�ពឹត�ិករណ៍អ�ច រយ។ ពួកេគមនិ�ចយល់ពី�ទងប់ន។
�ពះអងគមនបនទូល “ចូរែស�ងរកកនុងបទគមពរី!” (ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំមនិបនបិទអនក
េ �តងេ់នះេទ ចូរឲយផុសផុលចំេពះករេនះ។) “រកេមលកនុងបទគមពរី េ�ពះកនុង
បទគមពរីអនកគិតថអនក�ចរកបនជីវតិអស់កលប េហយពួក��គនែ់តេធ�បនទ ល់ពី
ខញុ ំប៉ុេ�� ះ។” េឃញេទ? “ពួក��គនែ់តជេរ ងមយួែដល�បបថ់ខញុ ំជនរ�។”
36 េឃញេទ �ពះជមច ស់�ក�់ពះបនទូល។ េ សមយ័េនះជករេបកសែម�ង
របស់�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់(េអម៉ញូែអល)ែដលគងជ់មយួេយង “�ពះនម
�ទង�់តវបនេ ថជករអ�ច រយ ជអនកផ�ល់េយបល់ ជអមច ស់ៃនេសចក�ី
សុខ�ន� ជ�ពះមនេច��  ជ�ពះបិ�គងេ់ អស់កលប។ េហយ�ពះនម�ទង់
គួរ�តវបនេ ថ េអម៉ញូែអល ‘�ពះអងគគងជ់មយួេយង’”។ �ពះជមច ស់គងក់នុង
�វឌី។ �ពះអងគគងក់នុងម៉ូេស។ �ពះជមច ស់! ជ�ពះែដលតេរ ងមក េបកសែម�ង
ឱយេឃញអងគ�ទងេ់ សមយ័េនះ។ ប៉ុែន�េ សមយ័េនះ “�សី�កមុ�ំពហមចរនឹីង
មនគភ ៌ េហយនងនឹងបេងកតបនបុ��មយួអងគ េហយ�ពះអងគនឹងគងជ់មយួ
េយង។”
37 េនះជអ�ីែដលពួកេគបនឆក ង�ទង ់ ែដល�ងំអងគ�ទងជ់�ពះ េហយក៏
បំែបក ៃថងសបបទ័។ �ពះអងគជ—�ពះអងគជ�ពះេលៃថងសបបទ័ េហយ�ពះអងគជ
�ពះ។ េហយ�ទងម់និែមនជមនុស�ធមម�េឡយ ឬ ជពយករធីមម�េទ (េទះ
េប�ពះអងគជមនុស�ធមម� និងជពយករកីេ៏�យ) ប៉ុែន��ពះអងគជពយករមីន
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ភពជ�ពះ។ េហយ�ពះអងគគឺជេសចក�ីបំេពញៃន�ពះបនទូល គឺ�មេសចក�ីពិត
ែដល�ពះជមច ស់មនបនទូល �ពះអងគនឹងេធ�។ មនបនទូលថ “នរ�មន កៃ់ន
អនក�ល់គន  �ចកតេ់ទសខញុ ំចំេពះបប? ចូរែស�ងរកេ កនុងបទគមពរី! កនុងគមពរី
អនកគិតថអនក�ល់គន �ចរកបនជីវតិអស់កលប េហយបទគមពរីេនះជទីបនទ ល់ពី
ខញុ ំ។” ប៉ុែន��មទំេន មទម� បេ់នះ គឺពួកេគរស់េ ជពន�ឺៃនសមយ័មយួេទ ត។
38 ដូចែដលខញុ ំបនអធិបបយ កលពីប៉ុនម នសប� ហ៍មុន “រស់េ កនុងពន�ឺមយួ។”
ពន�ឺ “ករចងំ” �ពះ�ទិតយចងំពន�ឺ េហយ�ខុស។ េហយពន�ឺៃនសមយ័កល
មយួេទ តគឺជករឆ�ុះប ច ំងែដលខុស។ មនុស�ែតងែតេដរកនុងអ�ីែដលេកតេឡង
ជយូរឆន កំន�ងេ ។ លូធឺេរ ន បនេដរកនុងពន�ឺៃនលូធឺេរ ន។ ពន�ឺៃថងរបស់លូធឺ
េរ នល�កនុងសមយ័កលរបស់ខ�ួន េវេស�ល�កនុងសមយ័របស់គត ់ េពនទីកុស�ល�
កនុងសមយ័របស់េគ។ េយង�តវេឡងជេណ� រ េយងរស់េ សមយ័កលមយួេទ ត!
េយងកំពុងបន� បន� េយងមនិ�ចេ ែតសម�ងឹងកេ�កយេឡយ។
39 េពលេយង�កខ់�ួនចុះកនុងអ�ីមយួ េយងគិតថេយងមន�ជេសចក�ីេធ�េឡង
�គបក់រ េយងបនបេងកតវបបធមខ៌�ួនឯងមយួេឡង េហយ�ជករ�តឹម�តវស�មប់
ៃថងេនះ ប៉ុែន�េយង�តវបន�េ មុខ! ពិនិតយេមលខគមពរី េហយេមលអ�ីែដលបន
សនយេ ៃថងេនះ ដូេចនះេយងដឹងថេយងេ �តង�់។ ដូេចនះេយង�ច�បប់
កែន�ងែដលេយងឈរ។
40 លូធឺ អនក�ចេមលកនុងគមពរីេហយេឃញកនុងេនះ—េ សមយ័�ឌីស អនក
�ចេមលេឃញដូចគន ែដលជអ�ីបនសនយ។ សម�ងឹេមលអ�ីែដលអនកេដរ�ម េគ
េធ�េរ ងមក េមលអ�ីែដល�ចជួបជមយួគតប់ន ជករជកែ់ស�ង “ភពលបចិ
ឆ� តៃវៃនមនុស�” េធ�កំែណទ�មង។់ ពិនិតយេមល េវស�ី និង អ�ីេទ ត។ �តមករ
ហូតដល់សមយ័េពនទីកុស� េហយតមកសមយ័េនះ េមលពីរេប ប�េធ�ដំេណ រ។
ពិនិតយេមលបទគមពរីេហយេឃញថេយងេ �តង�់។ េនះជេហតុផលែដល
�ពះេយសូ៊មនបនទូល “��វ�ជវេមលបទគមពរី!”
41 េមលថេយងកំពុងេ ឯ�! ខញុ ំេជ ថេយងកំពុងេ កនុងេពលៃនករយង
មករបស់បុ��ៃន�ពះជមច ស់។ ខញុ ំេជ ថេយងកំពុងែតេ សមយ័—េវ�ែដល
�ពះអងគ�ចេលចេចញមក�គបេ់ពល។ ខញុ ំេជ ថ�ពះបនទូល�បកសែបបេនះ ថ
េយងកំពុងែតេ េវ�ចុងេ�កយៃនពិភពេ�កេនះ។ ខញុ ំ�ចេឃញអ�ីមយួែដល
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កំពុងែតមនរបូ�ងេឡង។ េឃញេទ អំពីអ�ីែដល�កម�បឹក�ៃន�គី�ទ នទងំមូល
ដឹកន�ំកមជំនុំេ រកេសចក�ីេនះគឺេ រកទីសមគ ល់ៃនសត�ចតុបត។ នងិេឃញ
ច�កភពរ ៉មូ និងអ�ីែដល�កំពុងែតេធ� និងអ�ីេផ�ងេទ តរបស់�ែដរ។ េឃញពួក�មក
ជមយួគន  េហយពន�តព់ន�ឺ និងបិទដំណឹងល�។ �គបគ់ន នឹងក� យជកមមសិទធិរបស់
�េហយ និងេដរកនុងពន�ឺរបស់� េបមនិដូេចនះអនកមនិ�ចេដរបនេឡយ។ េឃញេទ
េយងកំពុងេ េពលចុងេ�កយ។ គម នអ�ីេ េសសសល់ស�មបេ់យងេទ តេឡយ
ប៉ុែន�មនែតករេ�ងជបជ់មយួ�ពះជមច ស់ និងេជ �ពះបនទូល�ទងែ់តប៉ុេ�� ះ។
�ពះបនទូលែតងែត�តឹម�តវជនិចច។

42 េ សមយ័កល�កមជំនុំេ ឌីេស ជមយ័កល�កមជំនុំែតមយួកនុងចំេ�ម
�កមជំនំុទងំអស់ ែដល�ពះ�គិស��តវបន�កេ់ ខងេ�ក�កមជំនំុ។ �ពះអងគេ
ខងេ�កេហយ កំពុងែតេគះ។ មនអ�ីេកតេឡង? �កម�បឹក��គិស�បរស័ិទ ជ
អ�ីែដលបនរញុ�ពះអងគេ េ�ក។ �ពះគមពរីបន�បបថ់ �ពះអងគ�តវបនេគ�ក់
េ ខងេ�ក េហយ�ពះអងគកប៏ន�តវបន�កែ់មន។ �បនបិទអ�ី? �ពះបនទូល។
េហយ�ពះអងគជ�ពះបនទូល �ពះអងគគឺេ ែតជ�ពះបនទូលជនិចច េហយ�ពះអងគ
េ ែតជ�ពះបនទូលេ យបេ់នះដែដល! �ពះអងគជ�ពះបនទូល។

43 �ពះគមពរីបននិយយ “�ពះបនទូលមុតជង និងមនអំ�ចជង�វមុខពីរ។”
គមពរីេហេ�ពជំពូកទី៤“ពិចរ�អស់ទងំគំនិតែដលចិត�គិតេហយែដលសំេរច
ែដរ។” េនះគឺជ�ពះបនទូល! ពួកេគគួរែត�គ ល់ថ�ទងជ់អនក� េពល�ពះេយសូ៊
មនបនទូលែបបេនះេ សមយ័េនះ។

44 ពិនិតយេមលអ�ីែដល�ពះអងគបនេធ�។ ៃថងមយួ�ពះអងគឈរេ ទីេនះ េ េដម
ដំបូងៃដពន័ធកិចចរបស់�ពះអងគ។ មនមនុស�មកជួប�ទងេ់ឈម ះថសីុម៉ូន សីុម៉ូនេព
�តស។ េហយេពលេព�តសេមលមក�ទង ់ េហយ—េហយេឃញ�ទង ់ �ពះេយសូ៊
មនបនទូលេ គតថ់ “អនកេឈម ះថសីុម៉ូន ជកូនរបស់យ៉ូ�ស។” (គត�់ច
ដឹងពីអ�ីែដលម៉ូេសបននិយយ “�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនអនកនឹងេលកឱយមនេ��៉
មន កដូ់ចជខញុ ំ េហយអនក�តវែត�� បគ់ត”់)។ េហយទីេនះមនមនុស�មន កែ់ដលជ
អនកមនិធ� បជ់ួបគតពី់មុនេ�ះកនុងជីវតិ បននិយយមកគត ់ “អនកេឈម ះសីុម៉ូន
និង អនកជកូនរបស់យ៉ូ�ស។” េហតុអ�ី គតដឹ់ងបនចបស់ដូេចនះពីេ�ពះមនិ
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មន…ពួកេគមនិមនពយករ�ីបរ់យឆន មំកេហយឥឡូវមនមនុស�មន ក�់បបគ់ត់
ថគតជ់នរ�។ គម នចមងល់អ�ីេទ គតគ់ួរទទួលយក�!
45 ភលីីពេពលេនះ បនេចញេ េហយ—េហយរកេឃញ�ថែណលេ�កម
េដមេឈ េហយនគំតេ់ កន�់ពះេយសូ៊។ �ពះេយសូ៊មនបនទូល “េមលជនជតិ
អុី��ែអលែដលគម នេទសេ�ះ។”

គតនិ់យយ “េ�ក�គេអយ េតេ�ក�គ ល់ខញុ ំពីេពល�មក?”
46 �ទងម់នបនទូល “មុនភលីីព េ អនកេពលអនកេ េ�កមេដមេឈខញុ ំបនេឃញ
អនកេហយ។”
47 គតនិ់យយ “េ�ក�គេអយ េ�កជ�ពះបុ��របស់�ពះ! �ពះអងគជេស�ច
របស់អុី��ែអល។” គតដ់ឹងែបបេនះ!ជអ�ីេ ?�មនិ�តវករករបក��យេឡយ
�ពះេយហូ�៉មនបនទូលែបបេនះ!
48 មនអនកែដលឈរេ ទីេនះេគមនិេជ េឡយ។ េគនិយយថ“មនុស�មន ក់
េនះជេប េសប៊ូប។ គតម់ន—គតេ់ចះលបចិបំភនែ់ដលេចញមក។ គត—់គត់
ជ�គទយឬជអ�ីមយួ។”
49 �ពះេយសូ៊សម�ងឹេមលពួកេគេហយមនបនទូល “េបអនកនិយយែបបេនះ
េ កន�់ពះបុ��េនះ�ចេលកែលងេទសឱយបន។ ប៉ុែន�េពល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធយងមកេហយេធ�ករដូចគន  េហយអនកនិយយទស់នឹង�ទង ់ េនះគម ន
ករអតេ់ទសដល់អនកេឡយ េទះកនុងេ�កេនះ ឬេ�កខងេ�កយែដលមក
េទ ត។” �ពះអងគកំពុងែតែថ�ងទំនយពីសមយ័របស់េយង ជសមយ័ែដលេយង
�ចេមលេឃញ។ េ�ពះ�ពះអងគេ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ។

ចងច ំេនះគឺជ�ពះ�គិស�ែដលេ កនុងម៉ូេស។
50 េនះគឺជ�ពះេយសូ៊ ែដលេ កនុង�វឌី។ េពលែដល�វឌីជកូន…�វឌីបន
េឡងេ េលភន ំ ជេស�ចែដលេគបដិេសធ េហយយំពីេរ ង�កងេយរ ៉�ូឡឹម �
គម នអ�ីេ�កពី�ពះេយសូ៊ែដលេ កនុងខ�ួនគត។់ �បែហល�បបំីរយឆន េំ�កយមក
បុ�តរបស់�វឌីេឡងេ េលភនអំូលីវ េហយេមលមក�កងេយរ ៉�ូឡឹមកយ៏ំែដរ
េហយនិយយថ “េយរ ៉�ូឡឹម េយរ ៉�ូឡឹម េតប៉ុនម នដងេហយែដលខញុ ំ�តវ�គប
បងំអនកដូចជេមមនប់េណ� រកូន ប៉ុែន�អនកមនិដឹងេឡយ!”
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51 េពលយ៉ូែសបេ កនុងគុក េនះកជ៏�ពះេយសូ៊ែដរ។ េពលគត�់តវបនេគលក់
តៃម�ជិត�មសិបស�ឹង េនះគឺជ�ពះេយសូ៊េហយ។ េពលគត�់តវបនែតង�ងំជ
មនុស�របស់ប៉ូទីផ េនះគឺជ�ពះេយសូ៊េហយ។ េពលគត�់ងំេ ខង�� ំេស�ច
ផេ�៉ន។ េហយេពលគតេ់ចញេ  �គបគ់ន …សេម�ងែ�ត �គបគ់ន �តវែតលុតជងគង់
េនះគឺជ�ពះេយសូ៊េហយ។ គម ននរ��ចេ ជិតេស�ចផេ�៉នេលកែលងែត
�ម—�មរយៈយ៉ូែសប គម ននរ��ចមក�ពះជមច ស់ េលកែលងែត�មរយៈ
�ពះេយសូ៊។ �គឺជ�ពះេយសូ៊ �ពះបនទូលែថ�ងទំនយ �តវបនបំេពញ ែថ�ងជ
�សេមល និង�ម�បេភទ�មយួ។
52 េពល�ពះេយសូ៊េ ទីេនះេលែផនដី �ទងប់នេធ�ដូចគន និងអ�ីែដលេ��៉
បនេធ�ែដរ ដូេចនះេហយបនជេគដឹងថ�ពះអងគជករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូល
�ពះជមច ស់។ �មនិ�តវករអនកបក��យេឡយ។
53 េពលែដល�ថែណលេឃញែបបេនះ គតម់ន�កបចុះ និយយ “េ�ក
ជេស�ចៃនអុី��ែអល �ពះបុ��របស់�ពះ ជេស�ចៃនអុី��ែអល។ េយង�គ ល់
�ទង ់គម ននរ��ចេធ�ករេនះេឡយ។”
54 េ�កនីកូេដម មកជួបេពលយប ់ និយយដូចគន ចំេពះពួកផ�៉សីុ។ ប៉ុែន�
អនកេឃញេទ ពួកេគ�តវថពកជ់បេ់ កនុង�កម�បឹក�ជំេន របស់េគែដលថពួកេគមនិ
�ចទទួលបន។ គតប់ង� ញអ�ីែដលេគនិយយ និយយថ “េ�ក�គ េយង…”
នរ�េគ “េយង”? �កម�បឹក�របស់េគ! “េយងដឹងថេ�កជ�គែដលមកពី
�ពះជមច ស់ េ�ពះគម នមនុស���ចេធ�ករទងំេនះ េលកែលងែត�ពះជមច ស់
េ កនុងអនកេនះ។” ពួកេគ�គ ល់ ពួកេគដឹងដូេចនះ ប៉ុែន�ពួកេគថពកជ់បេ់ �តង់
េនះ។
55 េហយ�ពះជមច ស់ េ កលពីែសសិបឆន កំន�ងមក បនអ�ងន�បជជតិ
េ�យករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយមនុស��បស�សីេ េ�កពីេនះ
េ�ពះពួកេគេ ថពកជ់បនឹ់ងេរ ងដូចគន  រស់េ កនុងពន�ឺមយួៃនសមយ័េផ�ង។ មន
ប � អ�ី? �គបគ់ន ចងក់� យជេមតូឌីស� បបទីសទ �ពីសប៊ធឺីេរ ន លូធឺេរ ន និងអ�ី
េផ�ងេទ ត។ េឃញេទ �ជពន�ឺ។
56 ពួកេគរស់េ កនុងសមយ័កលរបស់ម៉ូេស។ េតគតនិ់យយយ៉ង�? គត់
និយយ…ពួកេគនិយយ “េយងជសិស�របស់ម៉ូេស។”
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57 �ពះអងគមនបនទូល “េបអនក�គ ល់ម៉ូេស អនកក�៏គ ល់ខញុ ំែដរ ម៉ូេសបនសរេសរ
េសចក�ីេនះអំពីខញុ ំ!”
58 េបអនក�គ ល់លូធឺ អនកនឹង�គ ល់សមយ័េនះ! េបអនក�គ ល់េមតូឌីស� អនកនឹង
�គ ល់សមយ័េនះ! េ�ពះ�ពះ�គិស�បនសរេសរពីសមយ័េនះ! �ពះបនទូលែដល�តវ
បំេពញ �តវែតបំេពញេ កនុងសមយ័េនះ។ �មនិ�តវករនរ�មន កប់ក��យ
េឡយ �ពះជមច ស់បនេធ�ករបក��យេ�យ�ពះអងគផទ ល់។ �ពះជមច ស់
បក��យពី�ពះអងគផទ ល់ េ�ពះ�ពះអងគជអងគែតមយួែដល�ចបក��យបន។
េសចក�ីសនយរបស់�ពះជមច ស់ែតងែតកតេ់សចក�ីថ�តឹម�តវពីអ�ីែដល�ពះអងគ
មនបនទូល េហយេនះជករបក��យផទ ល់។
59 ឥឡូវ �ពះេយសូ៊ (េដមបសីន�េំពលេវ�) �ពះេយសូ៊មនបនទូល កនុងគមពរី
យ៉ូ�ន ជំពូកទី១៤ ខ១២ “អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ េនះនឹងេធ�ករែដលខញុ ំេធ�
ែដរ។” េត�ពះអងគមនបនទូលែបបេនះ? ជករពិត។ មនិ�តវករករបក��យ�
េផ�ងេឡយ។ េ េពលនរ�មន កេ់ធ�ករេនះ េនះគឺជ�ពះជមច ស់។ ជករពិត!
60 �ពះអងគមនបនទូលែបបេនះ “ដូចជសមយ័កលឡុតយ៉ង� ៃថងែដលបុ�ត
របស់មនុស�មកវញិកយ៉៏ងេនះែដរ។” �ពះេយសូ៊មនបនទូលែបបេនះ។ េត�ទង់
មនបនទូលែបបេនះេទ? ជករពិត �ពះអងគមនបនទូលែមន! េនះមនិ�តវករករ
បក��យេឡយ។

ពួកេគនិយយ “ល�េនះមននយ័ថ…”
61 �មននយ័ដូចអ�ីែដល�ពះអងគមនបនទូល! “ដូចជសមយ័កលឡុត
យ៉ង� ៃថងែដលបុ�តរបស់មនុស�មកវញិកយ៉៏ងេនះែដរ។” េតសមយ័របស់
ឡុតគឺយ៉ង�? ចូរ�តឡបេ់ េមលបន�ិច ែស�ងរកអ�ីែដលេគបនេធ�។
62 មនមនុស�បីថន កេ់ សមយ័ឡុត: អនកេជ  អនកេធ�ជេជ  និង អនកមនិេជ ។
មនេ កនុង�គប�់កមមនុស� ដូចគន ។

េយងេឃញថអនក�សកសូដុំជមនុស�មនិេជ
ឡុតជ អនកេធ�ជេជ

63 អ�័ប� ំជអនកេជ ។ គតជ់មន កែ់ដលបនប ជ កពី់ករ�ងំស ញ ។ គត់
ជមន កែ់ដលទនទឹងច ំ បុ�តៃនេសចក�ីសនយ។ គតជ់មនុស�មន កែ់ដលរពឹំងគិត
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ពីេសចក�ីេនះ។ �ែមន៉។ (ខញុ ំមនិែមន “េធ��ែមន៉” េចះែតនិយយេនះេទ។
�ែមន៉ មននយ័ថ “ចូរឱយ�បនដូេចន ះ!”) េហយេនះជករ�តឹម�តវ។ អ�័ប�ំ
មនិេ កនុង�កងសូដំុេទ។ គតជ់�បេភទតំ�ងឲយ�កមជំនំុនបចចុបបនន។

64 ឡុតេ�ប បដូចជ �បេភទ�កមជំនំុនិកយកនុង�កងសូដុំ។ ពិនិតយេមល�ពះគមពរី
និយយដូេចន ះ “បបរបស់�កងសូដុំ បនរកុគួនដល់�ពលឹងេសចក�ីសុចរតិរបស់
គត�់ល់ៃថង។” េហតុអ�ីបនជគតម់និមនជំហឈរេឡងទស់នឹង�? េ�ពះមន
មនុស�ល�ជេ�ចនអងគុយេ កនុង�ពះវ�ិសព�ៃថង សម�ងឹេមល េគេមល ស�ីែដល
េស� កខ�ី និងមនុស�ែដលកំពុងេធ�ករេនះ េហយសមជិកពួកេគេចញេ  េលង
�យកូនេ�គ លេ ៃថង�ទិតយ និងពិធីជបេ់ល ងកំ�ន� និងែហលទឹក ឬ អ�ីេទ ត
ជំនួសឱយករេ �ពះវ�ិរ។ អងគុយេ ផទះេ យបៃ់ថងពុធ េមលទូរទស�ន ៍ជំនួសករ
េ ចូលរមួ�ពះវ�ិរ។ ពួកេគមន�រមមណ៍ថចងនិ់យយអ�ីពី� ប៉ុែន�គណៈកមមករ
នឹងេដញេគេចញ។ អ�ីជប � ? �គឺជឡុតម�ងេទ ត េអត�មបង�ួចនិងសម�ងឹ
េមលបប េហយភយ័ខ� ចកនុងករេ ថជ “បប”!

65 អ�័ប�មំនិេ កនុងភពកកខ�កេ់នះេទ គតេ់ ខងេ�ក។ គតជ់�បេភទ
ៃន�កមជំនុំខងវ ិ ញ ណ។ ឥឡូវេមលអ�ីែដលេកតេឡង ដូចេ េពលចុងេ�កយ
មុនេពលែដលេភ�ងធ� កម់ក។ េហយពួកេគជ�សនដ៍ៃទ។ �ជ�សេមលមុន
ែដលេភ�ងធ� កម់កពិភពរបស់�សនដ៍ៃទនបចចុបបនន េពលែដលនរគទងំ�យ
បនែបកបកេ់ហយពួកេគនឹង�តវេឆះ។“�ថ នសួគនឹ៌ងមនេភ�ង” េនះជ�ពះបនទូល
�ពះអមច ស់“េហយពួកេគនឹង�តវេឆះ េ�យកំេ េក� ខ� ងំ។” ែដល�ជ�សេមល។

66 ឥឡូវចូរេធ�របូភពពួកេគ។ ឥឡូវមនអ�័ប�េំចញមកេហយមនិេ កនុង�កង
សូដុំេទ តេទ គតេ់ ខងេ�ក�កងសូដុំ។ ឡុតេ កនុង�កងេ េឡយ។

67 មនេរ ងចែម�ក េ �ពឹកេក� មយួ �បែហលជេម៉ង១១�បែហលេពលេនះ
គតេ់ឃញមនុស�បីនកចូ់លមក ជមនុស�ធមម� េដរ�មផ�ូវ គតេ់ឃញមនុស�
បីនកេ់ដរ�មផ�ូវ។ អ�័ប�េំ េ�កមេដមែសន ស�មកកយ។ គតប់នេចញ
មកេ�ក �បែហលមកជមយួហ�ូងសត�េពល�ពឹក ឈនចូលែកបរៃថង�តង។់ េហយ
គតេ់ឃញមនុស�បីនកចូ់លមក។ េហយមនអ�ីមយួពីមនុស�ទងំេនះ គឺអ�ងន
កណ�ឹ ង។ អូ ខញុ ំេអយ!
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68 �ែតងែតជអ�ីអំពី�ពះេ េពលែដលមកកនុងចំេ�មមនុស� កណ�ឹ ងេ�ទ៍
េឡង។ ពួកេគដឹង។ មនអ�ីមយួ�បបេ់គ មនករកតេ់សចក�ីេ ទីេនះ។

69 អ�័ប�រំតយ៉់ងេល ន េហយនិយយ “�ពះអមច ស់ៃនទូលបងគំេអយ សូម
យងចូលមក េហយសូមឱយទូលបងគំយកទឹកមក េដមប�ីងេជង�ទង ់េហយថ� យ
ដំុនំបុេ័នះ េហយ�ពះអងគ�ចយងបន�េ �មផ�ូវរបស់�ទង។់” ដូេចនះគតេ់ �ជង
មខ ង។ គតរ់តេ់ កនហ់�ូងសត�ចិ ច ឹម េហយយកកូនេគមកសម� បេ់ហយ�បប់
ឱយអនកបេ�មេរ បចំ។ គតចូ់លេ កនុងតងជំ់រុ ំ េ ពីេ�កយគត ់េហយបងគ បឱ់យ�
�៉�ចបចេ់ម  េដមបេីធ�ជ��រ មយួចំនួន េធ�នំបុង័ខ�ះ និងេធ�នំដុតេលច ងក ន។
យក��រទងំេនះេចញមក រចួ�កប់េ�មករ។ កលគតក់ំពុងអងគុយេ ទីេនះ
បរេិភគ េគចបេ់ផ�មកតស់មគ ល់ មនុស�េនះសម�ងឹេមល�កងសុដុមរហូត។ េហយ
�ទងម់នបនទូល…

70 ពីរនកក់នុងចំេ�មពួកេគចថំ�តវចុះេ �កងសុដំុ។ ពីរនកប់នេ �កង
សុដំុ។ សូមកុំេភ�ចេរ ងេនះ។ ខញុ ំសំេ េលអ�ីែដល�ពះេយសូ៊មនបនទូល។ ពីរនក់
ៃនពួកេគបនេ �កងសុដំុេដមបនីឡុំត និងអ�ីៗែដលគតេ់រ បចំរចួ�ល់ថនឹង
នេំចញពីទីេនះ។ គឺពួកេគទងំពីរជអនកចូលេ  េហយអធិបបយ។ (េហយ
មនមន កែ់ដលេ ពីខងេ�កយ គឺេ ជមយួអ�័ប� ំ េមលស ញ ែដលគត់
េធ�។) ពួកេគ មនស ញ សមគ ល់េ ទីេនះ មន…ពួកអនក�កងសូដំុ�តវបនេធ�ឱយ
ងងឹតែភនក។ ករអធិបបយដំណឹងល�ែតងែតជភពងងឹតដល់អនកមនិេជ ។ េហយ
កំណតស់មគ ល់េនះ�តវបនេធ�េឡង។

71 ឥឡូវ មនមន កឈ់រេ ពីេ�កយេនះ និងេធ�ទីសមគ ល់ចំេពះមុខអ�័ប�។ំ

72 ឥឡូវ េតអនកកតស់មគ ល់ពី�បវត�ិវទូិ �មរយៈខគមពរី �មរយៈ�បវត�ិ� ស�
គម ននរ�មន កក់នុងសមយ័កល�កមជំនំុែដល�កមជំនុំមនេឈម ះេ កនុង
ពិភពេ�ក ែតេ េ�កនិកយ�កមជំនំុ េហយកម៏និមនមនុស��ែដល
មនេឈម ះដូចអ�័ប�ែំដរ ហ-ាំ ពីមុខ។ ប៉ុែន�បចចុបបននេគមន �ក -�។ំ �តវ
េទ។ បន� �តលបេ់ េនះពួកេគ�តវបនេ តមក។ គតេ់ធ�តួនទីមយួយ៉ង
អ�ច រយ។ �ក � ំ ប៊លីលី �ក �អំនកបេ�ម�ពះជមច ស់េចញមកកនុងចំេ�ម
និកយ អនក នេយបយ និងអ�ីេផ�ងេទ ត ែដលវេិសស។
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73 មនៃថងមយួ ពួកេគចងឱ់យគតេ់ធ�ជ�បធនធិបតី គតប់នបដិេសធ
ទងំ�សង។ �ពះជមច ស់បន�បទនពរគតស់�មបក់រេនះ។ េហតុអ�ី
�កមហុ៊ន��វសីគី គតម់និែដលយកមុនេគដូចែដលគួរែតេធ�េនះេទ។ ពួកេគ
ចំ�យលុយ�បព់ន�់នដុ�� រ េ�ពះពួកេគបនលកេ់ចញ នូវ�កមហុ៊នបរ ី
និង អ�ីេផ�ងេទ ត។ េឃញេទ គតេ់ចញពីទីេនះ ជអនកន�ំររបស់�ពះជមច ស់
ចំេពះ�កងសូដំុ។ េនះជករពិត។
74 ប៉ុែន�សូមចងច ំ មនមន កែ់ដលេ ជមយួអ�័ប� ំ មនុស�មន កេ់ផ�ងេទ ត
មនិដូចជ ពួកេគទងំពីរនកេ់ទ ែដលពួកេគេចញេ  ជអនកផ�យដំណឹងល�
សមយ័ ទំេនបេដមបផី�យដំណឹងល�។ សូមចងចមំនមន កែ់ដលេ ទីេនះ។ ពីរ
នកេ់ចញេ �មផ�ូវេនះ និងមន កេ់ ទីេនះជមយួអ�័ប�។ំ េហយមន កែ់ដល
េ ជមយួអ�័ប�ផំ�ល់ស ញ ទីសមគ ល់ដល់គត។់
75 ឥឡូវពិនិតយេមល េឈម ះរបស់គតគឺ់ “�ប�៉់ម” េហយ�បពនធរបស់គត់
េឈម ះថ “��៉យ” មុនមយួៃថងឬពីរៃថងេនះ។ �ពះជមច ស់េលចេចញមកគត់
េហយមនបនទូលចំេពះគត ់ “េយងនឹងប�ូរេឈម ះរបស់អនកពី�ប�៉់មេ ជ អ័
�ប�”ំ (េមល ហ�--គ-ា-ហ-ាំ មនអក�រ�បមំយួ ជមនុស��បស។) ប៉ុែន�
អ-័-ប�--ា-ហ-ាំ គឺមន�បពំីរ �បពំីរអក�រ ហ-ាំប ច បេ់�យ �។ំ
76 ឥឡូវ បន�មកដល់ទីេនះកនុង�កមជំនំុខងវ ិ ញ ណ មនមន កែ់ដលេ ជ
មយួ អ�័ប� ំ េហយកតស់មគ ល់ពកយែដលគតនិ់យយ។ គតប់ននិយយ
“អ�័ប�”ំ (មនិែមន “�ប�៉់ម”) “អ�័ប� ំ �បពនធអនកេ ឯ�” (មនិែមន
“ស-ា-រ-៉ា-យ”) “ស-ា-រ-៉ា? �បពនធអនកេ ឯ�?”
77 ពិនិតយេមលអ�ីែដលគតនិ់យយ “នងេ កនុងតងពី់ខងេ�កយអនក។”
78 េហយ�ទងម់នបនទូល “េយងនឹងមកជួបអនកម�ងេទ ត េយងនឹងមកជួបអនក។”
េឃញេទ �ជពកយសព�នមឯកវចនៈ មន ក ់ �មេសចក�ីសនយថគតនឹ់ងេធ�។
េនះគឺជ�ពះ! �ពះអងគមនបនទូល “អញនឹងមកជួបឯង។”
79 េហយ��៉ (កនុងរេប បែដលេយង�ចយល់បន) េសចផទបៃ់ដ�វរបស់នង
េសចខ�ួនឯង គតនិ់យយ “ខញុ ំ ជ ស�ីចស់�យុ១០០ឆន  ំ េ�កមច ស់” (ែដលជ
អ�័ប�)ំ“ចស់ផងែដរឆ�ងកតេ់ពលេវ�ៃនជីវតិវយ័េកមងមកេហយ។”និយយ
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ថ“មូលេហតុេយងមនិ�ចមនតេ�មកអ�ីយ៉ងេនះេទ តេឡយខញុ ំចស់េហយ
គត ់ កច៏ស់ែដរ។” េហយនិយយ “េយងមនិ�ចមនេរ ងែបបេនះេឡយ។”
េហយនិយយ “េ�យរេប ប�? េរ ងេនះមនិ�ចេកតេឡងេឡយ!”
80 េហយ—បុរស(�ពះជមច ស់េ កនុងភពជ�ចឈ់ម) និយយ
“េហតុអ�ីបនជ��៉េសចនិងសង�យ័និយយពីេរ ងេនះ?”េ កនុងតងពី់េ�កយ
គត។់
81 ឥឡូវ ចូរពិនិតយេមល េតេនះមនិែមនដូចជពនធកិ័ចចែដល�ពះេយសូ៊មនេទឬ!
េ�កសម�ងឹេមលហ�ូងមនុស�េហយ�គ ល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគ។ �ពះអងគបនមន
បនទូល�បបេ់ព�តសពីេឈម ះរបស់គតនិ់ង េឈម ះឪពុករបស់គត។់ កប៏ន�បប់
�ថែណល។
82 មនបនទូល�បប់ ស�ីេ អណ�ូ ងទឹក េពលនងនិយយ…�ពះអងគមនបនទូល
“សូមឱយទឹកខញុ ំផឹកផង” ឬ “យកទឹកឱយខញុ ំផង។”
83 នងនិយយ “េ�កមច ស់ �មនិែមនជ�បៃពណីេទែដលេ�កនិយយ…
េ�កជជនជតិយូ�និយយជមយួ�សន�៍ម៉រ។ី េយងមនិមនអ�ី�តវ
ទកទ់ងគន េឡយ។”
84 �ពះអងគមនបនទូល “េបសិនជនង�គ ល់ថ នរ�ែដលនងកំពុងនិយយ
ជមយួ នងនឹងសំុទឹកពីខញុ ំផឹកវញិ។” ករសនទនបន�។ �ពះអងគមនបនទូល “េ
េ ប�ីនងមកទីេនះមក។”

នងនិយយ “ខញុ ំគម នប�ីេទ។”
�ពះអងគមនបនទូល “អនកនិយយ�តវេហយ េ�ពះនងមនបុរស�បនំក។់”
នងនិយយ “ចស េ�ក!”

85 ចូរេមលភពខុសគន រ�ងករេនះនិងពួកេគ—និងពួកសងឃេ សមយ័េនះ
ែដលជពួក�កម�បឹក�រស់េ កនុងពន�ឺសមយ័េផ�ង។ ពួកេគនិយយថ “េនះជ
�រកខ!” ពួកេគ�តវេឆ�យតបនឹង�កមជំនំុពីអ�ីមយួ េ�ពះ�ត�មវឱយេធ�ែបបេនះ។
86 ប៉ុែន�អ�ីែដល ស�ីតូចទបមន កេ់នះ ថពូជែដលត�មវទុកេ កនុងចិត�របស់នង…
នងមនិចូលចិត�េហយមនភពេន យហតច់ំេពះេរ ងទងំេនះ នង�តវេ �ម
ផ�ូវេហយេធ�ជេពសយចរ។ ប៉ុែន�េពលនងេឃញេរ ងេនះ នងនិយយ “េ�ក ខញុ ំ
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ដឹងថេ�កជេ��៉។ េយងមនិមនេ��៉�មយួ៤រយឆន េំហយ េហយេយង
�តវបន�បបម់កថេពល�ពះេមសីុយងមក េនះជអ�ីែដល�ពះអងគនឹងេធ�។” អូ
ែមនេហយ! �គបពូ់ជ ែដល�កចុ់ះបនក� យជមនជីវតិវញិ! េហតុអ�ី? �មនិ
�តវករករបក��យេទ។
87 �ពះេយសូ៊មនបនទូល “ខញុ ំគឺជ�ពះអងគេនះេហយ ែដលកំពុងែតមនបនទូល
ជមយួអនក។” �ទងប់នេធ�ករអ�ច រយ និង េធ�ទីបនទ ល់ពីអងគ�ទងថ់ជ�ពះេមសីុ
�ែមន៉ េហយមនលកខណៈដូចបនកត�់�ទុកពីអ�ីែដល�ពះជមច ស់បនសនយ
(“�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់អនកនឹង�ងំឱយមនពយករដូីចជខញុ ំ” ម៉ូេសនិយយ)។ �
ជអ�ី? ជករកតេ់សចក�ីៃនខគមពរី!
88 នងរតចូ់លេ កនុងទី�កងេហយនិយយ “មក មកេមលមនុស�ែដល�បបខ់ញុ ំពី
េរ ងែដលខញុ ំបនេធ�។ េតេនះមនិែមនជ�ពះ�គិស�េទឬអី? េតេនះមនិែមនជ�ទងេ់ទ
ឬ? �ទងប់ន�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។”
89 ឥឡូវចូរសមគ ល់ �ពះេយសូ៊ជអងគែដលយងមកេ�យភពជមនុស� េហយ
បនែបខនង�ទងេ់ តងជំ់រុ ំ េហយ�បបពី់��៉ែដលគតក់ំពុងែតគិតអ�ីេ កនុងជំរុ ំ
តង។់
90 �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ មនបនទូល កនុងគមពរីេហេ�ព ជំពូក៤ថ…�ពះអងគ
មនបនទូលែបបេនះ “�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់មនអំ�ចជង�វមុខពីរ កត់
ផ� ចទ់ងំសន� កឆ់�ឹងអស់ទងំគំនិតែដល�តិរៈិេ កនុងចិត�។”�ជ�ពះបនទូល! េហយ
�គបេ់ពលែដលពយករ ី មកគតម់កជមយួ �ពះបនទូលេហយគតជ់�ពះបនទូល
ស�មបស់មយ័េនះ។ េត�ពះបនទូលនឹងេធ�អ�ី? អនកែថ�ងទំនយ �គ ល់គំនិតែដល
េ កនុងចិត�។
91 �បនេធ�េឡងេ កនុង�ពះេយសូ៊�គិស� េ�ពះ�ពះអងគគឺជេសចក�ីេពរេពញៃន
�ពះបនទូល។
92 �ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “កូនមនុស�នឹងបនមកដូចជៃថងេ �កងសូដំុែដរ”។
វ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់នឹងបនយងមកកនុងទ�មងជ់�ងកយរបស់មនុស� ជ
�ពះជមច ស់ែដលបនបង� ញកនុងទ�មង�់ចឈ់មរបស់មនុស�។ (�ែមន៉! េត
អនកេឃញេទ?) េហយ�ចេធ�ដូចគន ជមយួអ�ីែដល�ពះជមច ស់បនេធ�កនុងភព ជ
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មនុស�េ កនុង�កងសូដំុ។ សូមចងច ំ ពួកេគកំពុងែតរងច់ ំ កូនៃនេសចក�ីសនយ
ែដលមក។ េនះជទីសមគ ល់ចុងេ�កយស�មប�់កងសូដុំ និង�កមមនុស�របស់អ័
�ប�េំឃញ មុនកូនៃនេសចក�ីសនយបនមកដល់។ េតអនកកតស់មគ ល់ែបបេនះ
េទ? េតឥឡូវ�កមជំនំុខងវ ិ ញ ណបនមកេ េពលេនះ។
93 មនអនកនិយយ “បង�បស�បន� ំេតអនកនិយយថ ‘គឺជ�ពះជមច ស់’?”
94 �ពះគមពរីបននិយយ គឺជ�ពះេហយ! �មនិ�តវករករបក��យេទ។
�ពះអងគជ េអឡូហុីម។ េនះជេឈម ះ អ�័ប�េំ នម�ទង។់ អនក�ន�ពះគមពរី
�គ ល់ពកយេនះ។ េអឡូហុិម “អងគែដលមនភព�គបទ់ងំអស់។” �ពះអងគជេដម
ដំបូងជចុងេ�កយ ជទីចបេ់ផ�ម និង ជទីប ច ប។់ េអឡូហុីម! អ�័ប�េំ
�ទង“់េអឡូហុីម។” �ពះជមច ស់(េ កនុងអក�រធំ ភ�េហេ�ព) េអឡូហុីមដូចជ
ពីេដមដំបូង “�ពះជមច ស់” េអឡូហុីម។
95 �ពះអងគជ េអឡូហុីម ែដលេបកសែម�ងកនុង�ចឈ់មជមនុស� េស� ក
សេម� កបំពកម់នុស� េ�យ��ររបស់មនុស�។ �ែមន៉! ស ញ សមគ ល់
ចុងេ�កយែដល�ពះជមច ស់នឹងេលចមកម�ងេទ តកនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង់
េ កនុង�ចឈ់មជមនុស�! �ែមន៉! �ពះេយសូ៊មនបនទូល “កិចចករែដលខញុ ំ
បនេធ�អនក�ល់គន ក�៏ចេធ�បនែដរ។ េហយដូចជៃថងេ �កងសូដំុយ៉ង� កូន
មនុស�កម៏កែបបជយ៉ងេនះែដរ។” �ែមន៉! េនះមនិចបំចម់នករបក��យ
េឡយ ��តវករករេបកសែម�ង នូវអ�ីែដល�តវករ។ �ែមន៉។ េតអនកេជ េទ?

សូមឱនកបល។
96 �ពះវរបិ�គងេ់ �ថ នសួគ ៌ ទូលបងគំសូមថ� យ ករសនយរបស់�ទងេ់ យប់
េនះែដល�ពះអងគមនបនទូលពីេសចក�ីេនះ។ �ពះអងគសនយជមយួពួកេគ។ គម ន
នរ�មន កេ់ធ�ឱយ�ពះបនទូល�ទងម់នជីវតិ េលកែលងែត�ទងម់យួអងគប៉ុេ�� ះ។
�ពះអងគមនបនទូល “ចូរមនពន�ឺ” េនះកម៏នពន�ឺ។ គម ននរ�បក��យេឡយ។
�ជករេបកសែម�ង។
97 េពលេយងដក�សងេ់ចញពីេអ�យ ែដលជពយករ ី “ ស�ី�កមុ�ំពហមចរនឹីង
មនគភ”៌ នងកម៏នែមនមនិចបំចេ់បកសែម�ងេឡយគឺនងមនែមន។ េនះជ
អ�ីែដលបនេកតេឡង។
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98 �ទងម់នបនទូលេពល�ពះអងគយងមក�ពះអងគ�បសូ�តេ កនុងភូមេិបេថ�ហិម
“េចញពីគឺេបេថ�ហិម �សកយូ�។ េតអនកមនិែមនជអនកែដលតូចជងេគែដលជ
េមៃន�សកយូ� េ កនុង�សកអុី��ែអលេទឬ? ប៉ុែន�នឹងមនអនកដឹកន�ំ ស�របស់
េយងេកតេចញពីឯងមក។”
99 អ�ីែដល�ពះអងគនឹងេធ� អ�ីែដល�ពះអងគ�ពះកែន�ងេ េលេឈឆក ង និងេត�ទង់
�តវកតេ់ទសជយ៉ង��តវបនេគកេមទចេជងនិងៃដ�ពះអងគ “�ពះអងគ�តវរងទុកខ
េ�យេ�ពះកររលំងរបស់េយង និង រង�ន មជេំ�យ�រេសចក�ីរលំងរបស់េយង
ែដរ កររងទរណុកមមេដមបេីសចក�ីសុខ�ន�របស់េយងបនធ� កេ់ េល�ពះអងគ
េ�យ�រ�ន មរបសួរបស់�ទងេ់យងបនជ។”
100 េតេហតុេម�ចបនជ�វឌី និយយបនថ “េយងមនិទុក�ពលឹងអនកេ កនុង
�ថ ននរកេឡយ កនឹ៏ងមនិេធ�ឱយអនកបរសុិទធរបស់េយង េឃញេសចក�ីពុកផុយ
ែដរ។” េហយេ ៃថងទីបី មុនចិតសិបពីរេម៉ង ែដល�ចនឱំយ�ងកយរបស់គត់
�តវពុកផុយ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់មនបនទូល “េ�កនឹងរស់េឡងវញិ។”
(ពួកេគនិយយថ មនេគលួច�កសពយកេ ពួកេគេ េជ ថដូេចនះ។) ប៉ុែន�
េយងេជ  �ពះអមច ស់ �ពះបនទូល�ទង!់ ��តវបនេបកសែម�ងឱយេឃញដូេចនះ។
�ពះេយសូ៊មន�ពះជនមរស់េឡងវញិេហយមនបនទូល “ខញុ ំនឹង… េមលខញុ ំនឹងេ ជ
មយួអនកជនិចច េទះដល់ៃថងប ច បពី់ភពេ�កកេ៏�យ។”
101 េយងេជ ថ�ពះអងគគងេ់ យបេ់នះ។ េយងេជ ថ�ពះអងគគឺជ�ពះេយសូ៊�គិស�
គងេ់ យបេ់នះ េ ទីេនះ ដូចជ�ទងធ់� បម់ន�ពះវត�មន។ េហយ�ពះអងគទត
រកេមលែភនក ៃដ េជង មត ់�ពលឹង �ងកយ ែដល�ទង�់ចបង� ញអងគ�ទងេ់ចញ
មក។ �ពះជមច ស់ សូម�ពះអងគបន�តុទូលបងគំេ យបេ់នះ ែដលទូលបងគំ�ច
េឃញ�ពះេយសូ៊�គិស�ដម៏ន�ពះជនមេ កនុងចំេ�មទូលបងគំ។ សូម�ពះអងគយង
មក! េដមបនឹីងបនឆ�ងកត ់ ដូចជជនជតិ�កិកែដលពួកេគេ�សកឃ� នដូចេ ៃថង
េនះែដរ េហយនិយយថ “េ�កមច ស់ េយងចងេ់ឃញ�ពះេយសូ៊។” េហយពួកេគ
�ចេឃញ�ទងប់ន។ អូ េត�ជកររេំភបយ៉ង�េពលេគ េមលេ កន�់ទង!់
102 �ពះជមច ស់ �ពះអងគេ ែតដែដលេ ៃថងេនះ។ េហយសនយថ េបទូលបងគំ
េ�សកឃ� ន ទូលបងគំនឹងបនេឃញ�ពះអងគ។ “បន�ិចេទ ត ពិភពេ�កេគ
មនិេឃញខញុ ំេទ តេទ” (អនកមនិេជ ) “ែតអនក�ល់គន នឹងេឃញខញុ ំ េ�ពះខញុ ំនឹងេ ជ
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មយួអនក�ល់គន  េ កនុងអនក�ល់គន ផង លុះដ�បចុងប ចបៃ់នែផនដី។” ទូលបងគំ
ដឹងថ�ពះអងគេ ដូចៃថងៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតេ ។
103 �ពះអមច ស់ �ពះបនទូល�ទងប់ន�បបថ់ មនេសចក�ីែចងទុកថ ឥឡូវចូរឱយ
បនសេ�មច ស�មបសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ េដមបបីង� ញថ�ពះអងគ រក�
�ម�ពះបនទូល�ទង។់ �ែមន៉។ សូម�ពះ�បទនពរ។
104 ខញុ ំនឹងេ �មជួរអធិ�� ន ។ ខញុ ំេជ ថប៊លីលីបនែចកកតអធិ�� នរបស់
េយងខញុ ំ ពីេលខមយួដល់មយួរយ ឬអ�ីែដល�សេដ ងេនះ។ ឥឡូវគតម់និេ ទីេនះ
េទ។ េត…េលខកតប៉ុនម ន…មនអនកេមលេ េ�កយខនងរបស់អនក…�នឹង—�
មនេលខ—មនអក�រ (េអ ប៊ ីសីុ ឌី ឬ…)។ �ជអ�ី េអ? �តវេហយ។
105 ចូរយក េអ េលខមយួ ពីរ បី បនួ �ប។ំ ចូរឈរែបបេនះេហយ។ េលខមយួ
េលខពីរ េលខបី េលខបនួ។ េលខបនួ ខញុ ំមនិេឃញេ�កកឈរ។ កតអធិ�� ន
េលខបនួ។ មយួ ពីរ បី។ អធិ�� ន…�បែហលពួកគតម់និ�ចេ�កកឈរបន។
េបមនិ�ចសូមឱយអនក�កេលកេមលកតអនកជិតខង គត�់បែហលមនកត ែត
គតម់និ�ចេ�កកឈរបន។ សូម�បញបេ់ឡង។ មនេលខបនួ។ េលខ�ប ំកត
អធិ�� នេលខ�ប។ំ �បមំយួ �បពំីរ �បបីំ �បបំនួ ដប ់ដបម់យួ ដបពី់រ។ សូមចូល
កែន�ងរបស់អនកេ េពលេគេ េលខរបស់អនក។ េលខមយួ ពីរ បី សូមមក�មផ�ូវ
េនះ។ កតេលខមយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ�បមំយួ �បពីំរ �បបំី �បបំនួ ដប ់ដបម់យួ
សូមេ កែន�ងអនក។ ដបម់យួ ដបពី់រ ដបបី់ ដបប់នួ ដប�់ប ំដប�់បមំយួ ដប�់បំ
ពីរ ដប�់បបីំ ដប�់បបំនួ ៃមភ ៃមភមយួ ៃមភពីរ ៃមភបី ៃមភបនួ ៃមភ�ប។ំ មនអនក�
មនិមនេទ…
106 ខញុ ំេឃញ េកមង�បសេ េលេកអីខងេ�កយ។ េបបនឮេគេ េលខអនក
េហយ កូន�បស េហយ—េហយេបអនកមនិ�ចមករចួ…ល� សូមបន�េលកៃដ េយង
នឹងេឃញថអនកេ កែន�ងេនះ។ េឃញេទ?
107 ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលមនិមនកតអធិ�� ន េហយអនកឈែឺដរ? សូម
េលកៃដឱយបនេឃញ េ កែន�ង�កប៏ន។ មកទីេនះ �តវេហយ សូមេលកៃដ
េឡង។ េតអនកេជ េទ? េពលអនកមកជំុគន  អនកេជ េទថ �ពះអងគេ ដូចៃថងម�លិមញិ
និងេរ ងរហូតេ ? ប៉ុនម ននក?់ ចូរេមល�គគង� លទងំេនះ េតខគមពរីមនិបន
និយយេ ៃថងេនះេទឬ បងប�ូន ថ�ពះអងគជម�បូជចរយ ែដល�ចយល់ពី
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�រមមណ៍ និង កំហុសរបស់េយងបន? េត�តវេទ? េតប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ែបប
េនះ? េតប៉ុនម ននកែ់ដលេជ  សូមេលកៃដ។ �ពះអងគជម�បូជចរយ ែដល�ច
យល់ពី�រមមណ៍ និងកំហុសរបស់េយងបន។

108 ដូេចនះ េប�ពះគមពរីបននិយយ “�ពះអងគេ ដូចៃថងម�លិមញិ និងេរ ង
រហូតេ ” េតមនប៉ុនម នអនកែដលេជ ដូេចនះ? ដូេចនះេត�ពះអងគ នឹងេធ�អ�ីេ
ៃថងេនះ? �ពះអងគនឹង�ប�ពឹត�ដូចម�លិមញិែដរ។ េត�តឹម�តវេទ? េតយបេ់នះ�ពះអងគ
េ ឯ�? �ពះអងគគងេ់ ខង�� ំៃន�ពះដម៏ន�ពះេច��  �ពះកយ�ទង ់ និង
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអងគេ ទីេនះកនុង�រគេនះ េដមបបីង� ញអងគ�ទង។់

109 ចូរកតស់មគ ល់ ឥឡូវពិនិតយេមល។ េតមនអ�ីេកតេឡងេពលមននរ�មន ក់
ពល់�វរបស់�ពះអងគេ េពលេនះ មន ស�ីមន កេ់ពលេនះ? នងមនិមនកត
អធិ�� នេឡយ េយង�ចនិយយដូេចនះ ប៉ុែន�នងបនពល់�វរបស់�ពះអងគ។
េពលនងពល់�វរបស់�ទង�់ពះេយសូ៊ងកែបរមកនិងមនបនទូលថ “នរ�
បះ៉ខញុ ំ?”

110 េព�តសបេនទ ស�ទងនិ់ងនិយយ “េហតុអ�ី �ពះអមច ស់េអយ ែដល�� បេ់
ដូចជមនិសមេហតុផល។ េហតុអ�ី េ�ពះមនមនុស��គបគ់ន េគពយយមមកបះ៉
�ទង។់ េហតុអ�ី�ពះអងគមនបនទូលថ ‘នរ�បះ៉ខញុ ំ?”’

111 �ពះអងគមនបនទូល “ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថខញុ ំចុះេខ�យជងមុន។” េតមនុស�ប៉ុនម ន
នកែ់ដលដឹងដូេចន ះ? ជគុណធម៌ ែដលមននយ័ថ “កម� ងំ” ែដលេចញពី
�ពះអងគេ ។ “ខញុ ំចុះេខ�យ មនអនកបះ៉ដល់ខញុ ំេ�យរេប បបះ៉ខុសេគ។” េហយ
�ពះអងគកង៏កមក និងេមលេ កនហ់�ូងមនុស�រហូតដល់�ពះអងគ�ចរកេឃញ
ប�� ញភជ បជំ់េន េនះ។

112 �គបគ់ន �កៃ់ដជំុវញិ�ពះអងគ “អូ េ�ក�គ ទូលបងគំេជ �ពះអងគ” និង
ទងំអស់គន ែបបេនះ។

113 ប៉ុែន�មនអនកខ�ះ ពិតជខ� ងំ�ស់។ នងពល់នឹង�វរបស់�ពះអងគេ�យ
េជ ថនងនឹងបនជ េ�ពះនងបននិយយេ កនុងចិត�នងថ េបសិនជនង
�គនែ់តេធ�េរ ងេនះ�បកដជេកតេឡង។
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114 នងែបរមករចួេមលេ ហ�ូងម�ជនរហូតដល់�ពះអងគរកនងេឃញ រចួ
�ពះអងគមនបនទូល…�បបន់ងថជំងឺធ� កឈ់មរបស់នងបនឈប ់ និងបន
ជពិតែមន។ េតេនះ�តឹម�តវឬេទ? ឥឡូវេនះជរេប បែដល�ពះអងគេធ� េ កនុង
ប�� ជន។
115 ឥឡូវ ខញុ ំ�បកសថ �ពះអងគមនិសុគតេឡយ �ពះអងគមន�ពះវត�មនេ ៃថង
េនះ ដូចជ�ពះអងគពីមុនែដរ។ េហយ�ពះគមពរីបន�បបថ់ �ពះេយសូ៊មនបនទូលពី
�ពះអងគ “ៃថងេ កនុង�កងសូដំុយ៉ង� េពលបុ�តរបស់មនុស�មកវញិកយ៉៏ងេនះ
ែដរ។”
116 ឥឡូវេមល មនិថ�ពះជមច ស់មនអំេ�យទនយ៉ង�េ សមយ័េនះ
េទ �តវែតមនមន កេ់ ទីេនះ ផងែដរ េដមបទីទួលខុស�តវ។ �ពះអងគយងចូល
េ ទី�កង �ពះគមពរីបន�បបថ់ “មនេរ ងជេ�ចនែដល�ពះអងគមនិបនេធ� េ�ពះ
ចិត�មនិេជ របស់ពួកេគ។” េតេនះ�តឹម�តវឬេទ? ដូចជបចចុបបននែដរ។ អនក�តវែតេជ
ដល់�ពះអងគ។ េនះជរេប បែតមយួែដលអនក�ច។
117 េតអនកអធិ�� នេរ បចំរលួ�ល់ឬេ ? ឥឡូវ សូមទងំអស់គន ផ�ល់ករេគរព
ស�មបេ់ពលដបន់ទី។ មនិដឹងថខញុ ំ�ចេធ��បនឬអត ់ ខញុ ំគិតថៃមភ�បនំទី ឬ
�មសិបនទីេដមបឈីរេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�ឥឡូវ កនុងជួរអធិ�� ន បងប�ូនមន ក់ៗ
េ �មជួរអធិ�� នដឹងេហយថខញុ ំជមនុស�ថមីចំេពះអនក�ល់គន  ខញុ ំមនិដឹងេរ ងអ�ី
ពីបងប�ូនែដរ សូមេលកៃដ។ បងប�ូនមន ក់ៗ ែដលេ �មជួរអធិ�� ន។
118 ឥឡូវចំេពះអនកចូលរមួ ដឹងថខញុ ំមនិ�គ ល់បងប�ូនេទ សូមេលកៃដ។ ឥឡូវ
ឥឡូវ េនះជអ�ីែដលខញុ ំពយយមនិយយ មតិ�សម� ញ់េអយ សូមេមល។ ឥឡូវេ
ទី េនះ។ មនចស់ទុំអនកដឹកនេំ ទីេនះេល េវទិក។ េហយ�ពះ�គិស�េធ�ករសនយ
េនះ។ េមល មនសរេសរទុកមក។ េត��តវសេ�មចេពល�? េ ៃថងចុងេ�កយ
មុនៃថង�ពះអមច ស់យងមក។ េត�តវេទ? �នឹងសេ�មចេឡង។
119 ឥឡូវ មន�ពះបនទូលែដលែថ�ងេ ៃថងេនះ។ មនិែមនសមយ័ពន�ឺលូធឺ មនិែមន
ពន�ឺរបស់េវស�ី កម៏និែមនជពន�ឺៃនេពនទីកុស�ែដរ។ �កន�ងផុតេ េហយ។ ឥឡូវ
លូធឺកម៏និអី េមតូឌីស�កម៏និជអ�ី បបទីស�កម៏និជអ�ី ទងំអស់គន  ទងំេពនទីកុ
ស�សុទធែតមនិមនប � ។ មន�គប�់វ�ែដលអងគុយេ ទីេនះេ យបេ់នះ។ េត
�មនិ—�មនិ—�មនិមនភពឯកជនេទ។ ចុះេប…
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120 អនកមនិ�ច�បបអ់នកេមតូឌីស�ពីេសចក�ីមកពីលូធឺេឡយ េ�ពះេគេជ េលករ
េធ�ឱយវសុិទធ កលេបអនកលូធឺ មនិេជ េទ ។ េឃញេទ?
121 អនកមនិ�ច�បប ់ អនកេពនទីកុស�ពី “ករេធ�ឱយវសុិទធពីេរ ងេនះេឡយ” គត់
បនេឃញនូវករ�� រេឡងវញិៃនអំេ�យទនេនះ។ គតម់និេជ េរ ងេនះេទ។
េទ គតម់នអ�ីែដលេ�ចនជងេនះ។ េឃញេទ? េហយេនះជសមយ័�កមជំនុំ
ចុងេ�កយែដលេយងមន េហយ�ពះគមពរី�បបថ់នឹង គម នសមយ័�កមជំនំុេទ ត
េឡយ។
122 ប៉ុែន� នឹងមនករជួបជំុមនុស� េឃញេទ េហយេយងេ �តងេ់នះ។ ឥឡូវ សូម
ច ំ ជស ញ ទីសមគ ល់ចុងេ�កយ។ េតេយងជមនុស�ែដលរងច់បំុ�តសនយ រ?ឺ
សូមេលកៃដរបស់អនក។ េតអនកេជ ថអនកជពូជរបស់អ�័ប��ំមរយៈ�ពះ�គិស�?
សូមេលកៃដ។ ដូេចនះ ពូជរបស់អ�័ប�េំអយ ទទួលយកទីសមគ ល់របស់អនកចុះ!
េតេនះមនិែមនជករេ េ�កបប៊ឡូីនេទឬ េតេនះមនិែមនេ ខងេ�ក និកយ
របស់ពិភពេ�កេទឬ?េតេ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន មនិែមនជអនក ែដល េចញពី
ភពរេញ៉រៃញ៉េនះេទឬ។ សូមេជ ចុះ!
123 េ ទីេនះមន ស�ីមន ក ់ គតជ់មនុស�ថមីស�មបខ់ញុ ំ �បែហល�យុ�សបល
គន ។ ខញុ ំមនិែដលជួបគតពី់មុនេទេ កនុងជីវតិខញុ ំ។ េបខញុ ំ�ចពយបល ស�ីេនះបន
ខញុ ំនឹងេធ�� េបសិនជគតឈ់។ឺ ខញុ ំមនិដឹងេរ ងអ�ីពីគតេ់ឡយ។ េតអនកេឃញគត់
ែដលបនេលកៃដ ពីរបីនទីមុនេនះេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិធ� បជ់ួបគតេ់ទ។ គតជ់ ស�ី
មន កឈ់រេ ទីេនះ។
124 ៃថងេនះ ពួកេគមកទីេនះ យកមកជមយួនូវកតអធិ�� នមយួដំុ �យ
គន រចួែចកដល់ម�ជន។ មនមន កប់នេលខមយួេ ទីេនះ និងេលខដបេ់
ខងេ�កយ េលខដប�់ប ំ ដប�់បពំីរ េលខ…ែបបេនះ។ ពួកេគ�យគន
េ ចំេពះមុខអនក�ល់ៃថង។ េហយេពលឮេគេ  ពួកគតក់េ៏ មកពី�គបក់ែន�ង។
េឃញេទ? េហយ ឥឡូវ អនកមនិចបំចម់នកតអធិ�� នេទ �គនែ់តអងគុយេ
ទីេនះ េហយអធិ�� ន និងេជ ចុះ។ េហតុអ�ីមនិ�ច…
125 សូមរលឹំកខ�ួនឯងេ យបេ់នះ ែស�ងរកសមយ័កលែដលេយងកំពុងរស់េ ។
េឃញេទ? ឥឡូវ�ហួសេហយសម� ញ់។ �ជិតផុតេហយ!
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126 ឥឡូវ េបសិនជ�ពះៃនអ�័ប� ំេ�បសឱយ�ពះេយសូ៊�គិស�រចួពីសុគត េហយ
�ពះេយសូ៊សនយថៃថងចុងេ�កយែដលមនទីសមគ ល់ដូចគន ែដលអ�័ប�…ំថ
េទវ� (ែដលជ�ពះគងក់នុង�ចឈ់មជមនុស�) បនសេ�មចេ មុខអ�័ប�ំ
មុនេពលែដលកូនៃនេសចក�ីសនយមកដល់ �ពះេយសូ៊មនបនទូលថនឹងមនអ�ី
េកតេឡងដូចគន េ បចចុបបនន។

127 ឥឡូវេយងេឃញ �តូមកិ និង និកយ និង អ�ីទងំអស់ េហយ និងភព
ឥត�បេយជនែ៍ដលេគមន។ េយងេឃញ ប៊លីលី �ក � ំ េ េ�តយមខ ង និង
អូរល៉ រ ៉បូ៊តឺ និងពួកេគេ ទីេនះ អនកន�ំររបស់េពនទីកុស� និង អនកន�ំរ
និកយ បន� មកេយងេឃញេសចក�ីទងំអស់តមក នមំកជមយួទីសមគ ល់។ ប៊ី
លលី �ក � ំជអនកេទវៈវទូិស�មបច់ំណុចមយួអ�ីែដលនិកយេគេជ ។ អូរល៉រ ៉បូ៊តឺ
ជអនក េ�បស ឱយជស�មបច់ំណុចេនះ ដូចអ�ីែដលជេពនទីកុស�…

128 ប៉ុែន�េមលេ ទីេនះមនអ�ីមយួេទ តែដល�តវបនសនយថជពូជរបស់អ�័ប
�។ំ ពួកេគចុះមកកនុងចំេ�មនិកយេផ�ងៗ មនអ�ីមយួ េចញ ពីនិកយែដល
�តវេកតេឡង �បមូលមនុស�។ េយងនឹងទុកឱយ�បន�រហូតដល់យបៃ់ថងែស�ក។

129 េមល ខញុ ំមនិ�គ ល់ ស�ីេនះេទ។ ខញុ ំែបរខនង�កគ់ត។់ េប�ពះអមច ស់ជ
�ពះជមច ស់នឹងមនបនទូលអ�ីពី ស�ី �ចជ—ជេរ ងកនុងផទះ �ចជេរ ងហិរ ញ វតថុ
ឬ ជំងឺ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ គតនឹ់ងដឹងថពិតឬមនិពិត។

130 េបសិនជ�ពះអងគេធ�ករេ យបេ់នះ ដូចជ�ពះអងគបនេធ�ពីមុន េតអនកេជ
�ពះជមច ស់ែដល�ពះេយសូ៊ សនយថនឹងគងេ់ ទីេនះេ ៃថងចុងេ�កយឬេទ?
េតប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ថេយងកំពុងរស់េ ដូចជ�កងសូដំុ េពលពិភពេ�ក
ទងំមូលឈនេ កនុង�ថ នភព�កងសូដំុ? េតអនក�ល់គន ប៉ុនម ននកេ់ជ  អ�ីែដល
ខញុ ំបន�បបេ់ យបេ់នះថជេសចក�ីពិត? បនទ បម់ក កូនៗែដលជ�គបពូ់ជរបស់
អ ័�ប� ំេជ ដល់�ពះជមច ស់!

131 ឥឡូវសូម កំុគិតថខញុ ំកំពុងពយយមនិយយជមយួ ស�ីពីអ�ីមយួ េ�យសម�ងឹ
េមលមុខនង ឬ �ចទទួលបនអ�ីមយួ�មរយៈទូរចិត� ឬ អ�ីមយួែដលអនកចង់
ដឹង។ អនកែដលដឹងមុន ទូរចិត�នឹង�ចេធ�បនេ�ចនជងេនះផង។ េឃញេទ?
េឃញ េទ? េតអនកធ� បេ់ឃញអនកទូរចិត�វទូិ អធិបបយដំណឹងល�ឬេទ? េតអនកធ� ប់
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េឃញអនកខងវ ិ ញ ណអធិបបយដំណឹងល� េធ�ទីសមគ ល់ និង ករអ�ច រយ �បកស
ពី�ពះេយសូ៊ដូចគន ឬេទ? េទ។
132 េឃញេទ ��គនែ់តជ…�ជគំនិតរបស់មនុស�។ េឃញ ពួកេគងងឹត។
េតអនកេជ េទថពូកេគ�ចងងឹត? �ពះគមពរី�បបថ់ពួកេគពិតជ�ច។ �តវេទ?
“មនិ�ស�ញ់�មធមម�មនុស� គម នេសចក�ីអេធយគ និយយបងក ចេ់គ មនិេចះ
ទបចិ់ត� មនចិត���វ មនិចូលចិត�នឹងករល� កបតេ់គ ឥតេបគិត មនចិត�ធំ
េហយចូលចិត�នឹងែលបងេលងជជង�ពះ េគមនឫកពជអនកេគរព�បតិបត�ិដល់
�ពះ ប៉ុែន�មនិ�ពមទទួល�គ ល់�ពះេច��  ែដលមកេ�យករេគរព�បតិបត�ិេនះេទ
ចូរែបរពីពួកមនុស�យ៉ងេនះេចញ។”
133 �ពះេយសូ៊មនិបនមនបនទូលេទឬអីេ កនុង ម៉ថយ២៤:២៤ “ដបតិនឹង
មន�ពះ�គីសទែក�ងក� យេហយេ��ែក�ងក� យេកតេឡងេគនឹងេធ�ទីសំគល់
យ៉ងធំ េហយ និងករអ�ច រយ េដមបនឹីងនទំងំពួកអនកេរ ស�ងំឲយវេង�ងផង
េបសិនជបន”? ប៉ុែន��មនិ�ចេ រចួេឡយ។ ពួក�សថិតេ កនុង�ពះហឫទយ័
របស់�ពះជមច ស់ �ងំពីេដមដំបូងមក េហយជែផនកមយួៃន�ពះជមច ស់។
134 ឥឡូវ �ពះៃនអ�័ប� ំ អុី�ក និងយ៉កុប សូមឱយបន�គ ល់េ យប់
េនះ ែដលទូលបងគំនឹងែថ�ង�បបេ់សចក�ីពិតអំពី�ពះអងគ។ គឺជ�ពះអងគេហយ
�ពះអមច ស់។ េ�យបនទ បខ�ួន សូមឱយអនកបេ�ម�ពះអងគ�ចយកគំនិតរបស់
ខ�ួនេចញពីផ�ូវ ែដល�ពះអងគ�ចេ�ប�ងកយរបស់ទូលបងគំទងំអស់ ស�មប់
សិររីងុេរ ងរបស់�ពះអងគ។ េ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊ �ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់។
�ែមន៉។
135 អ�ីេ ជអំេ�យទន? មនិែមនជអ�ីែដលអនកយក កតេ់ហយ�តឡប់
េនះ េទ។ េទ េទ។ �ជរេប បែដល�គ ល់កនុងករដកខ�ួនអនកេចញពីផ�ូវ េហយ
�ពះជមច ស់�ចេ�ប អនកបន។ អំេនយទនគឺករដកខ�ួនអនកេចញ េហយ
�ពះជមច ស់�ចេ�បបន។
136 ស�ីែដលេ ពីេ�កយខញុ ំគតនឹ់ង�� ប ់ េបគតម់និជ។ ស�ីែដលេ ពីេ�កយ
ខញុ ំេទបែត�តវបនអធិ�� នឱយេ�យបុរសមន កេ់ផ�ងេទ ត ថមីៗេនះ។ គតម់ន
ជំងឺម�រកី។ ម�រកីសថិតកនុងសុដន ់ និងសួតរបស់គត។់ េហយគតេ់ទបែត
បនអធិ�� នស�មបជំ់ងឺេនះ េហយគតព់យយមទទួលេ�យជំេន  រចួកប៏ន
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ជ។ េនះ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់! េនះជករពិតេទ អនក�សី? [ ស�ីនិយយ
“ចស �ជករពិត”—Ed។] េបដូេចនះ �គវ—ី�គវៃីដេ កនអ់នកចូលរមួ។ �ពះជ
មច ស់របស់អ�័ប�េំ មន�ពះជនមេ េឡយ! �តវេទ ចូរេជ ចុះ អ�ីែដលអនកេជ អនក
នឹងបនជ។ �ែមន៉។

អនកេជ ? អនកនិយយ “ចុះអនកចូលរមួវញិ?”
137 ស�ីមន កេ់នះជ ស�ីែដលអងគុយជមយួគត…់េ ចុងៃនជួរ ស�ីទីពីរេ
ទីេនះ។ េពលខញុ ំែបខ�ួនខញុ ំេឃញេរ ងមយួ េ ជុំវញិៃដរបស់គត ់ មនសមព ធ
ឈម។ គតម់នជំងឺេលសឈម។ េត�តវេទ អនក�សី? សូមេលកៃដរបស់
អនក។ េបអនកេជ  ជំងឺេលសឈមនឹងបតេ់ ។ �ពះរបស់អ�័ប�េំ មនរបូ�ង
េ េឡយ។ �ពះអងគ េ ដូចពីមុនែដរ ជ�ពះបនទូលស�មបៃ់ថងេនះ!
138 េតអនកសុខសបបយជេទ? អនកេជ េទឥឡូវ? សូមមនជំេន ដល់�ពះជមច ស់!
ឱយដូចជកូនេកមង �ពះជមច ស់�ជបពីចិត�របស់បងប�ូន ប�ូន�សី ខញុ ំមនិយល់េឡយ។
េតអនកេជ េទថ �ពះជមច ស់�ចេបកសែម�ងដល់ខញុ ំថមនអ�ីែដលមនិ�សល? េត
អនកេជ �ពះអងគថខញុ ំ�ចេទ? �មនិែមនស�មបអ់នកេទ គឺស�មបអ់នកេផ�ងេទ ត
េនះជបងប�ូន�បសរបស់អនក។ គតម់នសភពធងនធ់ងរ េហយគតេ់ កនុង�កង
ខងេជងទីេនះ ទូ�(Tulare)។ េហយគតេ់ កនុងមនទីរេពទយេហយគតម់នជំងឺ
ឈមសរសីុឈម�កហម េហយដុកទរ័េបះបងគ់តទុ់កេចលឱយ�� បេ់ហយ។
េ�ពះគម នសងឃមឹេឡយ។ គឺ�តវែបបេនះេហយ។េតអនកេជ េទ? [ ស�ីេនះយំ
និយយថ “ចស។”—Ed។] �តឹម�តវេហយ។ អ�ីែដលអនកមនេ កនុងៃដ? យក�
�កេ់លគត។់ េហយកំុសង�យ័។ សូមេជ ! �ែមន៉។
139 េតអនកេជ េទ? ខញុ ំមនិែដលជួបអនក�សីេនះកនុងជីវតិេនះេទ។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់
�ពះអងគេ ែតជ�ពះ! ឥឡូវ �បបខ់ញុ ំមកមនុស�មនិ�ចេធ�ករេនះបនេឡយ?
េតមនិែមនមនុស�េទឬែដល�ចេធ�បន។ គឺជ�ពះជមច ស់ែដល�ពះេយសូ៊មន
បនទូលសនយថនឹងមនេ សមយ័េនះេ ៃថងចុងេ�កយែដលកតេ់សចក�ីបង� ញ
ពី�ពះអងគផទ ល់(ដូចជមុនពូជរបស់អ�័ប�)ំ ដូចជៃថងេ �កងសូដំុ។
140 ឥឡូវេ ទីេនះ ខញុ ំមនិ�គ ល់ ស�ីេនះេទ េយងសុទធែតអនកចែម�កថមីចំេពះគន
េ  វញិេ មក ខញុ ំគិតថជេលកទីមយួកនុងជីវតិ។ េតអនកេជ ខញុ ំថជអនកបេ�ម
របស់�ពះឬេទ?[ ស�ីនិយយថ“ចស។”—Ed។] េតអនកេជ ថេនះជ�ពះបនទូល
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េទ?[“ចស”] េហយ អនកដឹងេហយថ�បសិនេប…�ពះបនទូលេនះ�ច�ជបពីគំនិត
និង បំណងចិត�។ េត�តវេទ?[“�តវេហយ”] �ពះបនទូលជអងគេ�បសឱយជផងែដរ េប
អនក�ចេជ ។ េតអនកេជ េទ? អនក�តវ�គបេ�យ�សេមល ផងែដរ ជ�សេមល
េខម ។ �ជជំងឺម�រកី។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ចមនបនទូល�បបខ់ញុ ំពីទី
�ងំរបស់ជំងឺម�រកីេទ? �គឺេ ខងេ�កមេពះេវ ន ដុកទរ័និយយថដូេចនះ។
េតអនកេជ ថអនកនឹងជឬេទ?[“�ែមន៉”] េ  េហយកំុសង�យ័ឲយេ�ះ េហយ�ពះ
នឹងពយបលអនកឲយជ។ �ែមន៉។

141 អនកេជ េទ �គបគ់ន ? ដូចអ�ីែដល�ទងប់នសនយថនឹងេធ�! ចូរមនជំេន កនុង
�ពះជមច ស់ កំុសង�យ័។

142 េយងជមនុស�ចែម�ករ�ងគន នឹងគន ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ េបសិនជេយង
មនិែដល�គ ល់គន សូមឱយអនកចូលរមួេគដឹងផង េយងចបៃ់ដ។ ខញុ ំមនិែដលជួប ស�ី
េនះ កនុងជីវតិខញុ ំេឡយ។

143 េតអនកេជ េទ? អនកេជ ថគឺជ�ពះេយសូ៊�គិស�េទ? �ជអ�ី? គឺជ�ពះបនទូល
�ពះអងគ។េពលមនុស�ទងំេនះបដិេសធ�ពួកេគមនិែមនបដិេសធមនុស�េឡយ
េគបដិេសធ�ពះបនទូល។ គឺជ�ពះបនទូលែដលេ ខងេ�កមនិ�ចចូលមកកនុង
បន។

144 ឥឡូវ ស�ីមន កេ់នះជអនកថមីស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំមនិធ� បជ់ួបគតពី់មុនេទកនុងជីវតិ
របស់ខញុ ំ។ �ពះជមច ស់ជអងគេ�បសឱយជ។ �មនិែមនស�មបក់រេ�បសឱយជ �
�ចជស�មបអ់�ីេផ�ងេទ ត េបសិនជ�ពះជមច ស់ពនយល់មកខញុ ំពីប � របស់អនក
េតអនកេជ ខញុ ំឬេទ? េរ ងទីមយួែដលអនកចងអ់ធិ�� នគឺ អនកមនប � �តេច ក។
�តេច កមខ ងរបសស់អនកមនិ�ច�� បឮ់េទ។ េនះគឺ�តវេហយ។ ជករពិត។
េហយអនកមនទម� បម់យួ អនកចងប់ំបតទ់ម� បេ់នះ គឺជកប់រ។ី �ក�់មមៃដ
កនុង�តេច កល�របស់អនក�តវេហយ គឺ�កេ់ល�តេច កែដលមនិឈ។ឺ �តវេហយ។
ឥឡូវ សូមេជ ដល់�ពះជមច ស់ េហយេដរេ �តលបេ់ វញិចុះ េហយកំុ…េហយ
អនកនឹងមនិជកប់រេីទ តេឡយេបអនកេជ ។ េ ចុះសូម�ពះ�បទនពរ។

ចេំមលអ�ីែដលេកតេឡង េត�ពះអងគមនពិតឬេទ?
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145 ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ េយងសុទធែតជអនកថមីចំេពះគន ។ ខញុ ំមនិធ� បជ់ួបអនកកនុង
ជីវតិខញុ ំេឡយ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ពះអងគ�គ ល់អនក។ េប�ពះជមច ស់�ច�បបខ់ញុ ំពី
អ�ីមយួអំពីអនក េតអនកេជ េទ?

146 េតអនកចូលរមួទងំអស់េជ ឬេទ? េតមននរ�មន ក�់គ ល់ ស�ីេនះេទ?
េតមននរ�មន កក់នុងចំេ�មអនកចូលរមួ�គ ល់ ស�ីេនះេទ?�តវេហយអនកដឹង
េហយថេនះជករពិតឬអត។់ េរ ងេនះគួរេ�ះ��យ។ េនះ�តវ�បបពី់េសចក�ី
ពិត។

147 ឥឡូវអនក�ចេឃញអ�ីែដលេកតេឡងេ ប៉ុនម ននទីចុងេ�កយេនះ។ េឃញ
េទ? �េទបែត…ខញុ ំេ�ទត�ទត។ េឃញេទ? �គបយ៉់ងក� យជេសចក�ីងងឹតស�មប់
ខញុ ំ។ េឃញេទ �ជករដឹង។ េឃញេទ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនិែមន
ជខញុ ំេឡយ។ គឺ �ពះបនទូលសនយស�មបស់មយ័េនះ។ �មនិមន�ងំពីសមយ័
�វក័ �មនិធ� បម់នេឡយ។ ប៉ុែន�ធ� បម់នកែន�ងែដលនិយយ “មុនេពលែដល
បុ�តមនុស�យងមក។ �កដូ៏ចជសមយ័ឡុតែដរ ករយងមករបស់បុ�តមនុស�
កដូ៏ចគន ែដរ។” អនកមនិេជ មនិេជ េនះេឡយ។ ពួកេគមនិរពឹំងថនឹងេជ េឡយ។
ប៉ុែន�អនកេជ េជ េសចក�ីេនះ!

148 ឥឡូវ េបសិនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេបកសែម�ងករេនះ េតប៉ុនម ននកែ់ដល
េជ អស់ពីចិត� សូមេលកៃដរបស់អនក?

149 អនកមនករបកេ់ខទចខទ ។ំ អនកមនេ�គះថន កជ់មយួនឹង�ន �ទញ
ឆ�ឹងខនងរ�េចញពីក។ អនកកម៏នករចុះេខ�យត�មងេនមែដរ។ េនះគឺ�តវេហយ
ែមន េទ? អនកេជ េទ? [�សី�និយយថ “ចស”—Ed]េតអនកេជ េទ?[“ចស
ហនឹងេហយ”]អនកនឹងជវញិ។ សូមសរេសរ�ពះអមច ស់។

150 អនកេជ ថ�ពះជមច ស់ពយបលជំងឺប � ត�មងេនមរបស់អនកែមនេទ? ដូេចនះ
េ ចុះេហយទទួលករេ�បសឱយជរបស់អនកចុះ។

151 ចូលមក ស�ីេអយ។ េមល�មេនះ។ អនកេជ ថ�ពះជមច ស់េ�បសប �
េបះដូងឱយជឬេទ? �តវេហយ េ �មផ�ូវរបស់អនកេហយេជ ចុះ េបះដូងរបស់អនក
នឹងបនជ។
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152 សូមមកទីេនះ។ អនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ចពយបលខនងរបស់អនកេទ េ�បស
អនកឱយបនជ?ចូរេចញេ  េហយ េជ ចុះ។

�គនែ់តេជ �ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះ េនះជអ�ីែដលអនក�តវេធ�!
153 ចូលមក ស�ីទងំ�យេអយ។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ចេ�បសជំងឺ
�កពះ ឱយជឬេទ? េ ចុះបរេិភគ��រេពល�ង ចរបស់អនកេជ អស់ពីចិត�របស់
អនកចុះ។
154 ចូលមក។អនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ចេ�បសជំងឺឈសឺន� កឱ់យជឬេទ? ដូេចនះ
ចូរេចញេ េជ េហយ…េហយ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសអនកឱយជ។
155 �តវេហយ ចូលមក។ អនកេជ អស់ពីចិត�េទ? អនកេជ េទ? ជំងឺឈសឺន� ក់
េទ តេហយ។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់ �ចេធ�ឱយអនកេជ ឬេទ? ចូរេ ចុះ េជ ចុះ
និយយថ “អរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់។”

េតប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ? េតអនកេជ េទ?
156 ស�ីមន កេ់នះែដលេស� ករ ៉បូពណ៌�កហម េលកៃដរបស់នង គតម់នប �
េលសឈម។ េតអនកេជ �ពះជមច ស់ ថ�ចេ�បសអនកឱយជឬេទ? េជ េទ? �តវ
�ស់។ សូម�កៃ់ដេល ស�ីែដលេ ែកបរអនក េហយ�បបគ់តថ់ សេម�ងរបស់
គតនឹ់ង�បេសរេឡងវញិ។ �ែមន៉។

គឺពិតែមន។ �ែមន៉។ េតអនកេជ េទ? ចូរមនជំេន ចុះ!
157 មនមនុស�មន កអ់ងគុយេ ទីេនះ មនប � េចញឈម។ េតេ�កេជ េទ
េ�កែដលអងគុយេ ទីេនះ? បទ គឺអនកមនជំងឺេចញឈម។ េតអនកេជ ថនឹង
បនជេទ?
158 ស�ីេ ែកបរអនកកម៏នជំងឺេចញឈមែដរ េហយគតក់ម៏នប � ឈខឺនងែដរ។
េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសអនកឱយជឬេទ? េជ េទ? សូមេលកៃដេហយ
ទទួលចុះ។ សូមេជ ចុះ។
159 ស�ីមន កេ់នះែដលេ ែកបរអនកមនប � េជងនិង�តគក។ េតអនកេជ ថនឹងជ
េទ អនក�សី? េតអនកេជ ថអនកនឹងបនជឬេទ? បទ េលកៃដអនកេឡង និយយ
“ខញុ ំទទួល។”
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160 ល�េហយ ស�ីែដលេ ជិតេនះ គតម់នជំងឺឆ�ង។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់
នឹងេ�បសជំងឺឆ�ងឱយជឬេទ អនកនងមន កវ់យ័េកមង ពកែ់វន៉�េ ទីេនះ? សូម
េលកៃដេឡង និយយ “ខញុ ំទទួល។” �តវេហយ េជ ចុះ។
161 ស�ីែដលេ ែកបរនង មនប � ត�មងេនម។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់
�ច េ�បសជំងឺត�មងេនមឱយជឬេទ អនកនង? �តវេហយ សូមេលកៃដេហយ
ទទួលចុះ។
162 អនកនងេកមងមន កែ់ដលេ ែកបរគត ់ គឺមនជំងឺពកក។ េតអនកេជ ថ
�ពះជមច ស់�ចេ�បសជំងឺពកកឱយជេទ? សូមេលកៃដេហយទទួលចុះ។
163 េតមនប៉ុនម ន នកែ់ដលេជ អស់ពីចិត�របស់អនក? ដូេចនះ សូមេ�កកឈរ
េហយទទួលចុះ។ សូមេ�កកេឡងកនុងវត�មនរបស់�ពះជមច ស់ៃនអ�័ប� ំ អុី
�ក និងយ៉កុប។
164 កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊�គិស� សូមឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចកប់ង�ូរ
មកកនុង�គរេនះឥឡូវ និងេ�បសមនុស��គបគ់ន ឱយបនជេ�យ�ពះវត�មនៃន
�ពះជមច ស់! 
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(God Is His Own Interpreter)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
ៃថងពុធ ៃថងទី 5 កុមភៈ 1964 េ  Kern County Fairgrounds, Bakersfield, California, U.S.A។ �ល់
ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង
និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង
ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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