
�ពះសមគ ល់អងគ�ទងេ់�យ លកខណៈ
ពិេសសរបស់�ទង់

 ខញុ ំ�គនែ់តភញ កេ់ផ�ល េ េពលែដលខញុ ំបនេឃញមតិ�របស់ខញុ ំ គតគឺ់ យ៉ូែសប
ប៊ូស គត ់េ ទីេនះ េហយខញុ ំកប៏នែបរមកចបៃ់ដ�កទ់ក ់គតប់ន�ិច។

2 ឥឡូវសូមេបកេ �ពះបនទូលរបស់�ពះ គឺេ េហេ�ពរ ជំពូកដំបូងបង�ស់។ ខញុ ំ
ចង�់នែផនកខ�ះកនុងខ ទី១ ទី២ និងទី៣ ស�មបទ់ញយកអតថបទយបេ់នះ។

ឯ�ពះ ែដលពីេដម �ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក េ�យពួក
េ�� ជេ�ចនដងេ�ចនែបប េ ជនេ់�កយបង�ស់េនះ �ទងប់នមន
�ពះបនទូលនឹងេយង�ល់គន  េ�យ�រ�ពះ�ជបុ��វញិ ែដល�ទងប់ន
ត�មវឲយបន�គងរបស់ទងំអស់ ទុកជមរដក �ពមទងំបេងកតេ�កីយ៍
េ�យ�រ�ពះ�ជបុ��េនះែដរ

គឺ�ទងជ់រសមីភ�មឺកពីសិរលី�ៃន�ពះ េហយជរបូភពៃនអងគ�ទង ់ ទងំ
�ទ�ទង�់គបរ់បស់ទងំអស់ េ�យ�រ�ពះបនទូលដម៏ន�ពះេច�� ៃន
�ទង ់ េហយេ�កយែដលបនសំ�តអំេពបប របស់េយង�ល់គន
ទងំប៉ុនម ន េនះកគ៏ងេ់ ខង�� ំៃនឫទធ នុភពេ េល�ថ នដខ៏ពស់

3 ចូរេយងឱនកបលេដមបអីធិ�� ន។ េហយឥឡូវេនះ េ កនុង�ពះវត�មន របស់
�ទង ់ េបសិនអនកមនសំណូមពរ អធិ�� នទូលដល់�ទង ់ សូមេលកៃដេឡង េនះ
ករសូមរបស់អនក�ពះនឹង…
4 ឱ�ពះវបិ�ៃន�ថ នសួគេ៌អយពួកេយងមកទីេនះ ចូលេ ចំេពះបល�័ងរបស់
�ទង ់េ�យេសចក�ីជំេន េ កនុង�ពះនមៃន �ពះេយសូ៊វ �គីសទ ែដលជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ។ េហយេយងខញុ ំេជ ជកថ់ “េបសិនជ េយងទូលសូមេ�យនូវ�ពះនមៃន
�ពះអងគ �ទងនឹ់ងទទួល។” េហយ �ទង�់ជបេ បំណង�បថន  និងេសចក�ី�តវករ
ទងំអស់របស់េយង េហយ�ទងស់នយ នឹង�បទន�គបទ់ងំត�មវករ ែដលេយង
�តវករ។ ដូេចនះ �ពះអងគមច ស់ េអយ េយងសូមអធិ�� ន�មេសចក�ីបេ�ង នរបស់
�ទង ់ “�ជរបស់�ទងប់នមកដល់។ សូមឲយ�ពះហឫរទយ័�ទងប់នសេ�មច េ
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ែផនដីដូចេ �ថ នសួគែ៌ដរ។” េនះជេសចក�ីអធិ�� ន របស់េយងទងំអស់គន
េ យបេ់នះ សូម�មបំណង�ពះហឫទយ័�ទង ់េហយផ�ល់ឯកសិទធិេនះដល់ េយង
�ពះអងគេអយ។ សូម�ងំ�ពះបនទូល �ពះអមច ស់េ េលអនកអធិបបយ និងអនកែដល
�� បេ់ ទីេនះ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេធ�កិចចករ�ម�ពះបនទូល េ
យបេ់នះកនុងចំេ�មេយង។ ដបតិេយងទូលសូម េ�យ េ កនុង�ពះនម�ទង ់ េអ
ែមន៉។

សូមអេ ជ ញអងគុយចុះ។
5 �ពឹកែស�កខញុ ំដឹងថ �ជេពល��រេពល�ពឹក របស់�កមអនកផ�យដំណឹង
ល�។ ជធមម� កែន�ង�ែដលពួកេគមនករ�បកបគន ខញុ ំែតងែតមនអភយ័ឯក
សិទធកនុងករែចកចយ េពល��រេពល�ពឹក។ េ េពលេនះ �ជអងគភពមយួ
ែដលមនិែមនជអងគករប៉ុែន��គនែ់តជ�កមប៉ុេ�� ះខញុ ំ—ខញុ ំកេ៏ កនុង�កមអនកជំនួញ
�គី�ទ នេនះែដរ។ េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងែចកចយ ជអន�រជតិ។
6 ឥឡូវេនះ េ យបេ់នះ េយងេជ ជកថ់ករ�បជំុេនះមនិឥត�បេយជនេ៍ទ។ ខញុ ំ
មករកអនកយ៉ងហតេ់ន យ និយយេឡងស�កករ េហយបនទទួលខយល់ដេង�មបន�ិ
តបន�ួចពី…
7 ខញុ ំមកពីទី�កង �ក�ន ់ ែដលជកែន�ងែដលល� េហយេក�  ែតខញុ ំមក ទីេនះ
�ជកែន�ងែដលល� េហយ�តជក ់ ដូេចនះ�មនលកខណៈខុសគន  ឆង យ�ស់។
េបសិនជអនកយកទឹកពីទីេនះ េហយប ជូ ន�េ  កែន�ងរបស់េយងបន ខញុ ំសូម
សេសរ។ ប៉ុែន� ពិត�ស់អនកមនិ�ចេធ�អុីចឹងបនេទ ។
8 ប៉ុែន� ខញុ ំ�បបអ់នកេរ ងមយួ មនករេ�ប បេធ បមយួេ ទីេនះ។ របស់ទងំអស់
—របស់េយង—របស់េយងេ �រសូី� េដមេឈរបស់េយង �េពញេ េ�យ
�ន ម។ �គបេ់ដមេឈទងំអស់មន�ន ម។ េនះេ�យ�រែត�េក�  េហយ
សងួត។ ឥឡូវ េបសិនជ�ជៃ�ពដូចគន ែដលដុះេ ទីេនះ �នឹង�ស់ស�ឹកគួរេ�យ
�ស�ញ់។ េឃញេទេ�យ�រគម នទឹកែដលជមូលេហតុេធ�ឲយ�មន�ន ម។
9 េហយ�បសិនេប �កមជំនុំរកីចេ�មនេ�យគម នទឹកៃនជីវតិ ដូចគន ែដរ �នឹង
សងួត េហយស�ិតេ�ក ម�សេពន�គបទ់ងំែមកនិងេធ ង។ ប៉ុែន� កែន�ងែដលទឹកៃន
ជីវតិហូរកត�់នឹងេបកស�ឹកេឡងេហយេធ�ឲយ�ទន ់រេ�ង សេម�ងកពិ៏េ�ះ បរសុិទធ
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ែដល�ពះ�ចទទួលយកបន។ ដូេចនះ សូមេ�យ�ពះជមច ស់ បន�បទនទឹក
ស�មបេ់យង េ យបេ់នះ េហយកុំេ�យ េយងមនករេ�ក មស�ិតេឡយ។ ប៉ុែន�
េយងនឹងក� យជ ស�ឹកដល៏�ែដលមនុស�ចងអ់ងគុយ េ�កមម�បរ់បស់េយងនិងែស�ង
រកករស�មកសំ�ប�់ពលឹងពួកេគ។
10 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងយ់កអតថបទេ យបេ់នះ េបសិនជ �ពះសព�ហឫរទយ័ ខញុ ំ
នឹង ខិតជិតេម�កតូចេនះ ដូចែដល�ចេធ�បន ពីេ�ពះមន សេម�ងេខ�យ។ ខញុ ំ
ចង�់នេហេ�ពរ ជំពូក១ខ១ ខញុ ំយកអតថបទែដលនិយយអំពី �ពះសមគ ល់អងគ�ទង់
េ�យលកខណៈពិេសសរបស់�ទងផ់ទ ល់។ ខញុ ំនឹង�ន� ម�ងេទ ត េ�យ�រែត
សេម�ងរបស់ខញុ ំ �លឺតិចេពក។ �ពះសមគ ល់អងគ�ទង ់េ�យលកខណៈពិេសសរបស់
�ទងផ់ទ ល់។
11 ឥឡូវ របស់ជេ�ចនេយង�ចសមគ ល់� េ�យលកខណៈពិេសសរបស់�។
េហយខញុ ំមនខគមពរីខ�ះ ខញុ ំ�ច…និងកត�់� េនះជករ ែដលខញុ ំចងសំ់េ េល។
ឥឡូវេនះ លកខណៈពិេសសៃន�គបរ់បស់ទងំអស់ គឺ�ចសមគ ល់បន ថ�ជអ�ី។
12 ឥឡូវ ដូចជធមមជតិទងំអស់ រមួមនផក ែដលេយងបន�គ ល់ ភគេ�ចន គឺ
េយង�ច�គ ល់ េ�យ�រលកខណៈពិេសសរបស់�។ េបសិនជ �ដុះេ ជិតគន
រ�ង�បេភទមយួនិង�បេភទមយួេទ ត លកខណៈរបស់� េយង នឹងសមគ ល់បនថ
ផក េនះជផក អ�ី។ េហយេ កនុងៃ�ព ភគេ�ចន…
13 ខញុ ំ—ខញុ ំគឺជអនក�បមញ់។ េហយអនក �តវែតដឹងពី លកខណៈពិេសស ៃនសត�
ែដលអនកកំពុងែត�បមញ់ ឬេពលខ�ះអនក�ចនឹង�តវបេ ឆ ត។ ឧទហរណ៍ ដូចជ
ករសមគ ល់ផ�ូវេ  ច�កភពអងេ់គ�ស េ ទី�កងកឡំេប ។ ខញុ ំបនេដរេ ដល់យុក
នមនបងប�ូនពីរនក ់ែដលបនេដរជមយួខញុ ំេហយេយងបនេធ�ករបរបញ់។
14 ឥឡូវេនះ េបសិនជអនកមនិដឹងពីភពខុសគន  េ េពល�អនកបញ់េច ម ឬ
រមងំេទ អនកមនិ�ច�បបពី់លកខណៈពិេសសរបស់�បនេទ លុះ��ែតអនកគឺជ
អនក�បមញ់ឆ� តៃវ។ ពីេ�ពះពួក�មនលកខណៈ�សេដ ងគន  េ េពល ែដលពួក�
េដរ និងរត។់ េហយអនកេឃញេទ បក�មីយួកបល គឺទំុេ ទីេនះ សូមេមល
� េហតុអ�ីបនជអនក—អនក ចងដឹ់ងពីភពខុសគន របស់�។ ពួក�មន របូ�ង
�សេដ ងគន េសទរ�គបែ់ផនក �មនពណ៍ស ដូចក� នែ់ដរ។ ខញុ ំមន ករពិបក�ស់
េ េពលែដលខញុ ំ�បបពី់ពួក�។ ប៉ុែន�ែសនងរបស់��ចសមគ ល់ពីលកខណៈពិេសស
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របស់� គឺែសនងរបស់�។ េច ម មនែសនងមូល ចូលកនុង េហយរមងំ មនែសនងែវង
ៗ ែបកេចញេ�ចន។ េហយ លកខណៈពិេសស េផ�ងេទ តគឺ រមងំេលក េជងខពស់ៗ
េ េពលែដល�េដរ។

15 េហយពែពេដរជលកខណៈរបស់ពែព េហយេច មកដូ៏ចគន ែដរ ែដលអនក
គួរែតដឹងពីលកខណៈខុសគន របស់�អនក�តវឈរេលកំពូលដខ៏ពស់េ�ពះពួក�ទងំ
ពី�បេភទ េនះែតងែតេ េលភន។ំ អនកគួរែតដឹងពីលកខណៈខុសគន របស់ពួក�។ ប៉ុែន�
អនក�តវកត—់សមគ ល់ថពែពជំពបដូ់ចេដរ េពលេច មអងគុយេជងរបស់�សំយ៉ុងចុះ
ដូច េនះ ដូចេដរ។ លកខណៈៃនវធីិែដល�រស់េ ។ អនក�ចសមគ ល់សកមមភព
របស់អនកេ�យលកខណៈែដល�ដំេណ រករ េហយរេប បែដល�េធ� និងអ�ីែដល�
សីុ និង អ�ីៗទងំអស់។ ��តវបនសមគ ល់េ�យលកខណៈពិេសសរបស់�។េហយ
អនក�ច េ�តបន�ិចេហយេមលអ�ីែដលេកតេឡង អនក�ច�បបពី់វធីិែដល ពួក�
េ ។ អនក �ច�បប�់មរយះលកខណៈៃនសត�េផ�ងគន បន។

16 បនទ បម់ក េតអនកធ� បក់តស់មគ ល់េទ ខញុ ំមនិដឹងថអនក មន�េ ទីេនះឬ
អត ់ ឬអតេ់ទបក�ពីណ៌េល ង �បែហលបក�េីល ងគឺជេឈម ះ�តឹម�តវរបស់ពួក�
េហយនឹង�បេភទៃនបក�ចីយែដរ។ បក�ចីយ�មនរបូ�ង�សេដ ងនឹង បក� ី
េល ងែដរ។ េហយអនកេឃញបក�ពីីរកបលេទ ពួក�កំពុងែតេហរ ពួក�ទងំពីរ
ជ�បេភទបក�ដូីចគន ។ េបសិនជ អនកអតេ់ឃញពណ៌របស់�េទ េ�យ�គនែ់ត
េមល�សិន អនកនឹង�ចទយបនថ មយួ�ជ បក�េីល ង។ បក�ចីយ�ច
េហរតិចឬេ�ចនែតេហរ�តង។់ ប៉ុែន�បក�េីល ង �េ�ប�� បរបស់�ដូចរុ ំ �ទទះ�� ប
េហរេឡងេល ចុះេ�កមេឡងេលចុះេ�កម។ េឃញេទ �បនចងខ�ួនឯងដូចេនះ
េហយអនក�ច�បបប់នពីលកខណៈរបូរបស់បក�េីល ង េ េពលែដល�េហរ។

17 េបសិន អនកបនកតស់មគ ល់—អំពី�គច េ េពលែដល�េចញ រេប បែដល�
េចញ។ េហយេមល េហយេបសិនជអនកេ កនុងភក កែន�ងែដល�គច�ចរស់េ
—ជបក��ីលភក។ អនកបរបញ់�តវដឹងពីករេនះ។ បក�វីលី�ន ់និង បក�េីចក
ពួក��ចសមគ ល់ខ�ួនរបស់ពួក�បនេ�យ�ររេប បៃនករេចញនិង រេប បែដល
�េហរ។ ពួក�សមគ ល់ខ�ួនរបស់ពួក� េ�យករេហរ ដូចែដល ពួក�ជ�បេភទ
ៃនបក�ដូីចគន ។ ដូេចនះ េបអនក�គនែ់តលឺពីពួក� អនកនឹងដឹងពី កែន�ងែដលពួក�
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រស់េ ែដរ �េចញមកពី� �ជសត�អ�ី អនក�ចសមគ ល់�បន េ េពលែដល�
េហរមក។
18 ដូចជ បុរសមន កនិ់ង ស�ីមន ក។់ ពួកេគគឺជមនុស� ប៉ុែន� មនុស��សីមន
លកខណៈពិេសសខុសពីបុរស។ ខញុ ំបន�នេ ទីេនះជយូរមកេហយ អំពីេស�ច
�ឡូម៉ូន និងមច ស់ក��តី។ ខញុ ំមនិែដលបនអធិបបយ ពីចំនុចេនះេទ មច ស់ក��តី
ភគខងតបងូែដលមកឯេស�ច�ឡូម៉ូននិងេមលពីអំេ�យទនៃនករវនិិចឆយ័។
ខញុ ំបន�នពីេរ ងេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ �បននិយយអំពី “ែលបងផគុ ំរបូេនះបន
�កពី់មុខ �ឡូម៉ូនមច ស់ក��តីបនយក ស�ីមន កឬ់ក៏ ស�ីឲយេស� កពកជ់បុរស។”
19 ឥឡូវ េនះជបរេទស េ ៃថងេនះ ប៉ុែន�ជករពិត មកដល់—ៃថង—េនះ េ
ៃថងេនះ។ េហយ—េហយអនកដឹងថ�ជករខុស។ �ពះគមពរីមន�ពះបនទូលថ ស�ី
មនិគួរេធ�ដូចេនះេទ។ “�គួរឲយស�បសំ់�ប់ ស�ី េស� កសេម� កបំពកប់ុរសេហយ
េធ�ចរកិ�បស។” េហយ�ពះែដលមនិផ� ស់ែ�បបនមនបនទូល ដូេចនះ េនះគឺជ
ករពិត។
20 ដូេចនះ េយងេឃញថេស�ច�ឡូម៉ូន មនិបនេមលេ ពួកេគេទ �ទង�់គន់
ែតឲយពួកេគេដរឬេធ�អ�ីមយួេនះ�ទងម់នបនទូលភ� ម“គឺជ ស�ី។” េឃញេទ�ទង�់ច
�បប�់មរយៈលកខណៈពិេសស ៃន ស�ីេនះបន រេប បែដលនងេធ��ចប ជ ក់
បនថ នងជមនុស��សីមនិែមនជមនុស��បសេទ។
21 េហយ ភគេ�ចន គឺែបបេនះ�មលកខណៈពិេសសរបស់�។ �គនែ់ត មនុស�
ខ�ះេឆ�ងៃដនិងខ�ះេទ ត�� ំៃដ។ ពួកេគជចរកិលកខណៈៃនរេប ប ែដលពួកេគ
�ប�ពឹត�ិរបស់ពួកេគផទ ល់។ អនក�ច�បបប់ន ថេតមន កេ់នះ ឬមន ក�់ ែដល
េ�បៃដ�� ំ រៃឺដេឆ�ងេ�យេមលពីករែដលពួកេគបនេធ� េហយពីរេប បែដលពួកេគ
េ�ប េតៃដេឆ�ង ឬៃដ�� ំ។

េហយ ចូរចងចថំ �ពះេយសូ៊វ មនអ�ីមយួ�សេដ ងដូេចនះ ដូេចនះែដរ…
22 ៃដទងំពីរគឺមនលកខណៈជិត…ពួក��សេដ ងគន ។ ពួក�ជ�បេភទ ៃន
�ន មេមៃដដូចគន  �ន ម�មមៃដ �មមៃដ�ប ំ របូ�ងតូចេហយ�ស�មបច់ង�ុល
ជេដម។ �គនែ់ត�� ំៃដ និងេឆ�ងៃដមន�បេភទខុសគន  ែតជ�មមៃដដូចគន  ជ
ធមម�ៃដមនទំហំដូចគន និង�សេដ ងគន �ស់។ េហយ�មនសភពខុសគន
ែតមយួគតគឺ់ មខ ងជៃដ�� ំ េហយមខ ងេទ ត ជៃដេឆ�ង។ េនះគឺជែផនកមយួ
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ែដល�ច�បបពី់ភពខុសគន េនះ។ គឺមខ ង ជៃដ�� ំ េហយមខ ងេផ�ងេទ តជ
ៃដេឆ�ង។
23 ដូេចនះបនទ បម់កេ កនុងេនះ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ…ខញុ ំ�បែហលជនិយយ
ពីចំណុចេនះបន�ិច។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុង�ពះគមពរី ម៉ថយ ជំពូក២៤ថ
“លកខណៈពិេសស ៃន�ពះវ ិ ញ ណេនះ នឹងមនសភពដូចគន  េ កនុងៃថងចុងប ចប់
ៃនែផនដីេនះ ជិតដល់េហយ ��ចបេ ឆ តេយង ពីភពខុសគន  �មែដល��ច
េធ�េ បន។” េឃញេទ ពួកេគ�គនែ់ត…
24 អនក�ចយកៃដរបស់អនក េហយ�គនែ់តក� ប�់។ េឃញេទ �បសិនេប អនក
មនិបន�គ ល់ពួកេគេទ។ េមលេ ៃដមខ ង ដូចគន េ នឹងៃដមខ ងេទ ត ប៉ុែន�មយួ គឺ
ៃដេឆ�ង និងមយួេផ�ងេទ ត គឺៃដ�� ំ។
25 េនះ គឺជករកំណតច់ំ�ំ ៃនវ ិ ញ ណេ ៃថងចុងបំផុតែដរ។ ពួក�មន
លកខណៈដូចគន េសទរ�គបទី់កែន�ង ប៉ុែន� ពួកេគមនលកខណៈពិេសសមយួ ែដល
េយង�ចសមគ ល់បន។ មយួគឺ�តវនិងមយួេទ តខុស ��ចសមគ ល់�មរយៈ
លកខណៈរបស់�។
26 �ពះវ ិ ញ ណ ៃន�ពះក�៏តវបនកំណតេ់�យ លកខណៈពិេសសរបស់�ទង។់
េឃញេទ? �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ និងវ ិ ញ ណៃន�កមជំនុំ។ មនវ ិ ញ ណៃន�កមជំនំុ
មយួ េហយ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ពិតជមនិដូចគន នឹង វ ិ ញ ណរបស់�កមជំនំុ
េឡយ។

េនះគឺជវ ិ ញ ណៃននិកយមយួ។
27 មន�ពលឹងជតិ។ េនះជ�ម រតីៃន�បេទសជតិមយួ។ �គបជ់តិ �សន៍
�គបេ់ពលែដលខញុ ំបនចូលេ ដល់េហយបនេដរេ ទីេនះខញុ ំបនជួប នូវវ ិ ញ ណ
េផ�ងៗគន ។ ខញុ ំបនចូលេ កនុង�បេទស�� ងំឡង ់មនុស� េ ទីេនះគឺល�ៗ�ស់
ប៉ុែន�ពួកេគេគរព�ពះហ�ូនូ។ ខញុ ំបនចូលេ កនុង�បេទស �ឡឺមង៉ ់ គឺពួកេគមន
វ ិ ញ ណៃនពួក�ឡឺមង៉។់
28 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំបនេ ជមយួ�បពនធរបស់ខញុ ំ េ េពល ែដលេយង
រស់េ កនុងរដ�អិនេឌ �យ� កលពីពីរឆន កំន�ងេ  ែកបរផ�រទំេនប តូចមយួ។
ខញុ ំេទបែតមកដល់ផទះ។ េយង�តវេ ទីេនះ េដមបទិីញម�ូប។ េហយេ �មផ�ូវេ
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ទីេនះ េយង…�គឺជរដូវេក�  អនក�បែហលជមនិេជ េទ ប៉ុែន�េយងបនេឃញ ស�ី
មន កេ់ស� កពក…់េហយ�េមលេ  ចំែឡក�ស់ខញុ ំ…�េធ�េ�យខញុ ំភញ កេ់ផ�ល
យ៉ងខ� ងំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយថ “េមលេនះ នងេមលេ  ចែម�ក�ស់ េមល
សេម� កបំពក ់ែដលនងពកេ់ ។” ែដលកនុងចំេ�ម ពួកេគគម ននរ� េស� ក
ពកអ់ុីចឹងេទ…េមលេ ដូចមនិែមនជ�សីេទ។ េហយ—េហយ នងនិយយ
ថ…“ល��ស់េនះ �គនជ់វ ិ ញ ណពួក�េមរកិ េឃញេទ េនះជវ ិ ញ ណៃន
ពួក �េមរកិ។”
29 ឥឡូវេនះ�ជ វ ិ ញ ណរបស់ពួក�េមរកិ �គឺជ…េនះគួរែតជ�សន៍
�គី�ទ ន ប៉ុែន�វ ិ ញ ណៃនជនជតិេនះមនិែមនជ�គី�ទ នេទ។ េនះ�ចេ ថជ
�សន�៍គី�ទ ន ប៉ុែន� �បែហលមយួ�នម៉យពី� ៃនលកខណៈពិេសស។ ដូេចនះ
ស�ីមន កេ់នះ ខញុ ំបននិយយថ…

នងបននិយយថ “ល��ស់ េតេយងមនិែមនជជនជតិ�េមរកិេទឬ?”
30 និយយ ខញុ ំបននិយយថ “េទ។ េយងរស់េ ទីេនះ។ េនះគឺជ �បេទសរបស់
េយង។ េយង—េយង—េយងរស់េ ទីេនះ។ េយង�ស�ញ់�បេទស េនះ�ស់។
�គឺជ�បេទស ែដលល��ចេ់គេ េលពិភពេ�ក។ ប៉ុែន� េយងមនិទនក់� យជ
ជនជតិ�េមរកិដពិ៏ត�បកដេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េយងបនេកត�ងំពីមុន។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងចុះមក េហយេយងគឺ សថិតេ េ�កមអំ�ច របស់
�ទង។់ េយងមនិែមនសថិតេ េ�កម អំ�ចរបស់ េ�កិយេ៍នះេទ។” ខញុ ំបន
និយយេទ តថ “េនះគឺជមូលេហតុែដល បងប�ូន�សី របស់េយង បនេស� ក
សេម� កបំពកេ់ហយមនសកែ់វងែតអតប់នែតងខ�ួនអីេទ។ អនកេឃញេទ េនះ
ជចរកិលកខណៈែដល�ចសមគ ល់ថពួកេគបន ‘បរសុិទធេ ចំេពះ �ពះជមច ស់’
ដខ៏ពស់បំផុត។”
31 ដូេចនះ េយងកំពុងែស�ងរក ��ច�ករបស់�ពះ។ េយងកំពុងែស�ងរកេស�ច
ឲយយងមកទទួលភរកិចច និង��ច�ក�ទង។់ េហយពួកេគ�ចសមគ ល់បន
េ�យ—លកខណៈពិេសសរបស់ពួកេគ �ទពយសមបត�ិរបស់ពួកេគគឺមនិេ េល
ែផនដីេនះ ឬេ េលជតិ�សនេ៍នះេទ។ គឺខពស់េលសេសររីងុេរ ងទងំអស់។
ដូេចនះ ពួកេគ “ពួកេគកំពុងែស�ងរកទី�កងែដល�ងសង ់ និងបេងកតេឡងេ�យ
�ពះ។” េនះពួកេគ�ចសមគ ល់បន។
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32 សូមេ�យខញុ ំ មនសេម�ងលឺលមម កនុងករអធិបបយេ យប ់ បនទ ប់ៗ ែដរ។
ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយមកមនិសូវេចញដូេចនះ។ ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់ពីលកខណៈ
ពិេសសរបស់�។

33 េយងបនេលកឧទហរណ៍មយួ ែដលទកទ់ងនឹងជនជតិ អុី��ែអល បន
េ ដល់ទឹកដីសនយ។ េហយ�ពះជមច ស់បនេ ពួកេគេ  �មករសនយ របស់
�ទង។់ �ទងប់ន�បប�់�ប�ថំ “ពូជរបស់គត ់ នឹងេ កនុងជតិ�សនដ៍៏
ខ� ងំពូែកេនះ រយៈេពលបនួរយឆន  ំ េហយ �ទងនឹ់ងសេ ងគ ះពួកេគេ�យ អំ�ច
េច�� ដអ៏�ច រយ។ េហយពួកេគនឹងេ កនទឹ់កដី ែដលបនសនយ េពរេពញេ
េ�យទឹកេ�ះេគនិងទឹកឃមុ ំ។” េហយេ េសចក�ីសនយ ជិតមកដល់ កម៏នេស�ច
ផេ�៉ន មយួ—មយួអងគែដលមនិទទួល�គ ល់ ពីកិចចករដអ៏�ច រយរបស់ េ�ក
យ៉ូែសបកនុងចំេ�មពួកេគ។

34 េហយ �ពះជមច ស់បនេរ សពយករមីន កេ់ឈម ះ ម៉ូេស។ េហយបុរសមន កេ់នះ
បនទទួលករបេ�ង ន និងចំេណះដឹងពី�សនេ៍អសីុប។ គម នអីសង�យ័េនះេទ
ចំេពះករអ�ច រយ ឆ� ត ឈ� សៃវ របស់គតេ់ឡយ ដបតិគត�់ចបេ�ង នេ�យ
�បជញ ជនជតិេអសីុបបន។ េមលេ  ��កបី់ដូចជសមលមម—សមលមមជ
មនុស��ចជួយរេំ�ះេគបន។

35 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ អ�ីេ ែដលេ ថកររេំ�ះ េហយអ�ីេ ជករ រេំ�ះែដល
�ពះេ  �មនលកខណៈខុសគន ដូចេម�ច។

36 ឥឡូវសូមេយងេមលបុរសមន កេ់នះ និងសីលធមរ៌បស់គត។់ �ទងដឹ់ងថ
គតេ់កតមក េដមបសីេ ងគ ះដល់� ស�អុី��ែអល។ ប៉ុែន� ទនទឹមនឹងចំេណះដឹង
របស់គត ់ ែដលគតប់នេរ ន �ពះបនេ គតម់ក េដមបសីេ�មចករងររបស់
�ទង ់គតម់ន�គបទ់ងំអស់…គតម់នបរ ិ ញ ប�័តសិលបះ និងដុកទរ័ែផនកទស�នៈ
វជិជ (PH.D) េហយនិង LL.D ជេដម។ េហយ េ សេ ងគ ះ� ស�អុី��ែអល េហយ
គតប់�ជយ័ទងំ�សង។

37 ឥឡូវេនះ ចំ�ំ �កដូ់ចជ គតក់ំពុងឈរេ េលបងល�័ងេ េអស�ុបី
ក� យជេស�ចផេ�៉នគត�់ចជួយសេ ងគ ះកូនេ អុី��ែអលបន បនទ បពី់
ក� យជេស�ចផេ�៉ន េ�ពះគតជ់ិតនឹង—�គង�ជយ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ករ



�ពះសមគ ល់អងគ�ទងេ់�យ លកខណៈពិេសសរបស់�ទង់ 9

េធ�ែបបេនះ មនិបនសមគ ល់ពីលកខណៈពិេសសរបស់�ពះកនុងករសេ ងគ ះ� ស�
�ទងេ់នះេទ។
38 �ទងម់ន�ពះបនទូលថ �ទង�់ចសេ ងគ ះពួកេគបន។ �ទង�់ច “សេ ងគ ះ
ពួកេគ េ�យ�ពះហសថអ�ច រយរបស់�ទង”់ េហយមនិែមនេ�យកងទព័ ដខ៏� ងំក�
របស់ម៉ូេសេឡយ ប៉ុែន�េ�យ�ពះហសថរបស់�ទងផ់ទ ល់។
39 េយងបនដឹងថពយករេីនះបនរតេ់គចេ េ កនុង�លរេ��ថ ន អស់
រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ �ចំ�យេពលផេ�៉នែសសិបឆន េំដមបហី�ឹក�ត់
ចំេណះដឹង េ កនុងគតេ់ហយកច៏ំ�យេពល�ពះែសសិបឆន េំដមបយីក�េចញពី
គត។់ ដូេចនះ េយងដឹងថ ៃថងមយួគតប់នេដរកត�់លខ�ច ់ េហយបនជួបនឹង
�ពះជមច ស់កនុងកេមព តៃ�ពកំពុងេឆះជទំរងស់សរេភ�ងេ គុេមព ទៃ�ព។ េហយ
គត�់តវបនបងគ បេ់�យ េ�ះែសបកេជង ដបតិកែន�ងគតឈ់រជកែន�ងបរសុិទធ។
ឥឡូវេនះ សូមេមលពីករទងំេនះ កំរតិវបបធម ៌ ជមនុស�មនករអបរ់ ំ ប៉ុែន��តវ
បនផ� ស់ប�ូរ ទងំអស់បនទ ប ់ ពីគតប់នជួបនឹង�ពះភ� ម។ �ទងប់នេធ�េសទរ
ទងំអស់…
40 េពលខ�ះ �ពះេ�បេយងកនុងវធីិ�ម័ ញ  ែដលេមលេ ដូចជលងងស់�មប់
ខង�ចឈ់ម។ សូមចំ�ំថ អនកែដលប�ជយ័ទងំ�សងជមយួនឹងទ
�នេអស�ុបី េហយអ�ីៗ ែដលេ ជុំវញិគត ់ គឺេធ��មបំណង�ពះហឫរទយ័�ពះ
ជមយួនឹងចំេណះដឹងកនុង�យុែសសិបឆន ៃំនបឋមសិក�។ ឥឡូវេនះ គត ់ មន
�យុែបត៉សិបឆន េំហយ �ពឹកេនះ គតប់នអងគុយជមយួ�បពនធរបស់គត ់េ េល
រេទះ េហយមនេកមងមន កេ់ េលចេងកះរបស់�បពនធគត ់ គតក់នេ់ឈ �ចតេ់ ៃដ
របស់គតេ់ហយពួកគតក់ំពុងែតេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវ េ �សកេអសីុប។ អនកនិយយ
ថជេរ ងគួរឲយអស់សំេណ ច! ប៉ុែន�េនះជករបង� ញពីលចរកិកខណៈរបស់�ពះ
េ�ពះ�ទងម់នពយករមីន កែ់ដល�� ប�់ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ែមនេហយ។
េរ ងមយួេទ ត េតអនក�ច�សៃមបនេទថចំងយ ែដលបុរសេនះកំពុងេធ�ដំេណ រ
េ េអស�ុបីេនះ �ឆង យប៉ុ��  េហយជកែន�ងែដលគតធ់� បប់�ជយ័េទ ត? ប៉ុែន�
េត�ជអ�ី? លកខណៈពិេសសរបស់គត ់យុទធ� ស�របស់គត ់បនផ� ស់ប�ូរ។ គត់
បន េធ�ដំេណ រេ េ�យនូវ �ពះនមៃន�ពះជមច ស់ “អញគឺជអញ” ករេនះ�តវ
បនប ចប។់ គតប់នេធ� េ�ពះគតប់នេ េ�យអំ�ច�ពះជមច ស់។
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41 េ �មផ�ូវ ន ំអុី��ែអលេចញេ កនទ់ឹកដីសនយ គតម់នទំនក ់ទំនង
ល�កនុងករេធ�ករេនះជមយួប�ូន�បសរបស់គត ់ ជបងប�ូនខងនិកយ េឈម ះ មូ
�ប។់ ឥឡូវេនះេឈម ះមូ�បគឺ់គម ននយ័េទ គតម់និធ� បេ់ជ េលអ�ីមយួ េឡយ។
េនះគឺជកូនរបស់កូន�សីឡុត។ កូនមន កេ់ កនុងចំេ�មេកមងេនះ—បេងកតេចញ
ជ�សនម៍៉ូ�ប។់

42 ឥឡូវ�តងច់ំនុចេនះ ខញុ ំចងេ់�យអនកបនកតច់ំ�ំ ពី�សនពី៍រផទុយគន ។
េហយេនះគឺេអស�ុបី �ងែបកែខញកបន�ិច គម នជតិ�សន ៍ ែដល�តវេ  គម ន
អនក�គប�់គងឬកេ៏ស�ច ឬគម នអ�ីៗទងំអស់គម នឥស�រជនកនុងចំេ�មពួកេគ
គឺមនែត�បជជនេធ�ដំេណ រេ កនទឹ់កដីសនយប៉ុេ�� ះ។ េហយពួកេគ�តវ
េធ�ដំេណ រឆ�ងកតទឹ់កដី ម៉ូ�ប។់ េនះជផ�ូវ ែដលេ ទឹកដីសនយ។

43 េហយមូ�បក់ជ៏អនកេជ េល�ពះេយហូ�៉ េហយពួកេគ មនពយករមីន ក។់
េហយ�បេទសអុី��ែអល មនពយករមីន ក។់ �បេទសទងំពីរេនះ គឺមនពយករ ី
ដូចគន ។

44 េហយឥឡូវ សូមកតច់ំ�ំថ ពួកេគ�តវេធ�ដំេណ រេ កែន�ងែដលពយករ ីៃន
�សនកុ៍លសមពន័ធ មកេដមប�ីកប់�� �រដល់�សនេ៍នះ េ�ពះ��គនែ់តជ
អនកដំេណ រែដលមនិមនកែន�ងពិត�បកដស�មប�់ន កប់៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះពួកេគ
េធ�ដំេណ រមក។

េមលពយករពីីរនកេ់នះ។ េ េពលែដលពួកេគមកដល់ជមូល�� នពួកេគ
និយយ�តវ�ស់។ ពីេ�ពះ សូមកតស់មគ ល់ប�មជចស់ទុំ បន�បបព់ួកេគ
ថ “ឥឡូវ សូមេធ� �សនេ�យខញុ ំ េ�យបន�បពំីរ។”

45 េលខ�បពីំរ គឺជេលខល�ស�មប�់ពះជមច ស់ �តំ�ងឲយសមយ័កល�ពះ
វ�ិរទងំ�បពំីរ េហយកជ៏រយៈេពល�បពំីរៃថងៃនករបេងកតជេដម។ ឥឡូវសូម
កតច់ំ�ំ �បពីំរ �ពះគឺបនស�មចេ រយៈេពល�បពំីរៃថង។

46 “�គបទ់ងំ�សនទងំ�បពំីរ គឺមនេគមយួ—មយួកបល។” ឥឡូវ េមលេ
�សន �ដូចគន េ នឹង�សនេ អុី��ែអល។ ពួក� គឺេ កនុង�បេទស
អុី��ែអល េហយដូចគន និង�សនេ ទីេនះេហយជយ ញបូជដូចគន  េហយ
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មនេគមយួកបលដូចគន មនពយករមីន កនិ់ងពយករមីន កេ់ទ តែដរ។ ជតិ�សន៏
ពីរមន លកខណៈផទុយគន ។

47 េនះគឺជ ឧទហរណ៍ដឥ៏តេខច ះមយួ ស�មបក់ររស់េ សព�ៃថងេនះ
�បសិនេប េយងមនេពលស�មបេ់ធ��! ចូរចំ�ំថ �ពះកំពុង េធ�ករេនះេ�យ
ករេ�ប បេធ ប េដមបឲីយេយង�ចរកេឃញពីចំនុច�សបគន ។

48 ឥឡូវដូចគន ែដរ ប�មត�មវឲយមនកូនេច មមយួកបល េ េល�សន នី
មយួៗ។ ជសំដីៃនជំេន របស់គតក់នុងករយងមករបស់�ពះេមសីុ។ កូនេច មមយួ
េច មមយួេនះគឺជយ ញបូជដូចគន េ កនុង�សកអុី��ែអល និងជំរុអំុី��ែអល
កនុង—�សកមូ�ប។់ ករេគរពបូជទងំពីរេនះ គឺ�តឹម�តវ ប៉ុែន� ចូរចំ�ំថ េនះ
គឺជករេគរពបូជ ែដលសថិតេ កនុងេគលទធិប៉ុេ�� ះ។

49 ប៉ុែន�ពយករមីន កេ់ កនុងជំរុអំុី��ែអល មនលកខណៈពិេសសរបស់
�ពះជមច ស់។ េហយនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ គតេ់ ជបនឹ់ង េសចក�ីសនយ
របស់�ទង ់ កនុងសមយ័េនះ េ�ពះគតជ់មន កែ់ដលនឹងេ កនទឹ់កដីសនយែដរ។
េឃញេទ?

50 ឥឡូវេនះ េនះគឺជែផនកមយួៃនករេគរពបូជប�ម ប�ក �ច
កតស់មគ ល់ ដូចម៉ូេសបនេធ�។

51 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ម៉ូេសគឺជពយករ�ីតឹម�តវ របស់�ពះ មនិែមន�តឹមែត
មនករេគរពបូជេទែតកជ៏គំរេូ ចំេពះ�ពះែដរ។ េឃញេទ គត ់ េ េលបនទ ត់
ៃនកតពចកិចច គតេ់ ជបនិ់ងករសនយេ សមយ័កលេនះ មនិែមនជសមយ័
កលរបស់ណូេអេទ ប៉ុែន� ជសមយ័កលបនទ ប។់ “អញនិងនពំួកេគេ កន់
ទឹកដីែដលេពញេ�យទឹកេ�ះនិងទឹកឃមុ ំ។” ពួកេគេដរេលផ�ូវរបស់ពួកេគ េហយ
ពួកអុី��ែអលបន�គ ល់ពយកររីបស់ពួកេគ គឺេ�កម៉ូេស ជមយួនឹង�ជ�រ
េ សមយ័េនះ។ លកខណៈពិេសសរបស់�ពះ�តវបនបង� ញេ កនុងម៉ូេស។
សរសរេភ�ងបនកំពុង�មគត។់ គតក់ម៏នដង� យធួនកនុងករេធ�ករេនះ មនិែមន
�មរយៈពកយសំដីែត�មរយៈសកមមភព។ មនិែមននឹងក� យជអ�ីេទ ែតគឺអ�ី
ឥឡូវេនះ!
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52 ចូរកតច់ំ�ំ គតប់នេធ�របូពស់ពីលង�ិន េហយេលកេឡង ស�មប់
ពយបលអនកឈ ឺ េហយនឹងអនកែដលមនជំអំងឺដូេចនះម៉ូេសបនអនុវត�ករពយបល
មកពី�ពះ។ គតម់នដង� យធួនបប ពស់លង�ិនជនិមមតិស ញ ថ�ពះគងេ់ កនុង
ជំរុេំហយអនកែដលេមលេ េលពស់លង�ិនេនះនឹងបនជ។
53 គតក់ម៏នថម�មក�មគតែ់ដរ។ េនះគឺជនិមមតិស ញ របស់�ពះ ស�មប់
រក�ទឹកៃនជីវតិេ កនុងពួកេគេសចក�ីអំណរនិងករសេ ងគ ះែដលពួកេគមនិ�តវ
វនិសេឡយប៉ុែន� នឹងបនជីវតិអស់កលបវញិ។ េនះជ�បេភទៃន…ថម�េ �ល
រេ��ថ ន ឯថម�េនះគឺជ�ពះ�គីសទ។
54 បនទ បម់ក ពួកេគបនេធ�ដំេណ រ�មេសចក�ីសនយ។ េនះកជ៏អត�ស ញ ណ
មយួេទ តេដមបបីង� ញពីលកខណៈរបស់�ពះ។ មនិខ�ល់ថពួកេគមនមូល�� ន
�គឹះ េផ�ងជមយួ�ពះបនទូលយ៉ង�េទ គឺគតម់នេគល�គឹះនិយម រមួទងំ
អត�ស ញ ណ និងលកខណៈរបស់�ពះេ កនុងពួកេគ។ �ពះជមច ស់ បនបង� ញ
េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ ពយករពីីរនក ់ ទងំពីរនកគឺ់ជ ពយករ ី េហយទងំពីរ
នក ់ មនេគល�គឹះ ប៉ុែន��ពះបង� ញលកខណៈរបស់�ទងក់នុងម៉ូេស េ�ពះគតម់ន
លកខណៈរបស់�ពះគងជ់មយួគត។់
55 ឥឡូវ ម�ងេទ ត លកខណៈរបស់�ពះគឺែតងែតេលសអ�ីទងំអស់ េ�ពះ�ទង់
េលសពីធមមជតិ។ �ពះេលសពីធមមជតិ។ �គឺមនិធមម�េទ ែតងែតទំេនបពីមយួៃថង
េ មយួៃថង។ អនកដឹងេទ។ �ពះជមច ស់មនករេ�ក�� យចំេពះ—ចំេពះមនុស�
�គបជំ់ននែ់ដលមនិទន�គ ល់�ទង។់
56 េហយមនិែមនែតម�ងេនះេទែដលមនុស�ឬ�កមមនុស� បន�បមូលគន េ
េល�ជ�រ ប៉ុែន�េពលែដលពួកេគ�� បេ់ កនុងផនូរ ពួកេគមនិ�ចរស់េឡងវញិ
បនេទ។ គម ន�បវត�ិ� ស�េទ។ ពួកជំនំុ លូេធេរ ន �ពីសប៊េីធេរ ន េមតូឌីស
បបទីស េពនេតកុស និងេផ�ងេទ ត មនិែដលរស់េឡងវញិេនះេទេ េពលែដល
ពួកេគរមួគន េនះ។

�ពះជមច ស់ភជ បជ់មយួពួកេគេ�យបុគគល។
57 ចូរកតច់ំ�ំេបគិតេ �ទងគឺ់មនិធមម�េនះេទ។ េឃញេទ េយងេ កនុង
និនន ករេនះ េហយេយង�តវែតេជ �មវធីិេនះេនះ។ េហយ�ពះជមច ស់យង
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មកជមយួនឹង�ពះបនទូលសនយរបស់�ទងេ់ហយបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់េ�យ
�ពះបនទូល�ទង។់ �កមទងំេនះមនិ�ច េធ��បនេទ េ�ពះពួកេគមនិបនេជ ដល់
�ពះជមច ស់។ េឃញេទ ពួកេគ បនកតខ់�ួនរបស់ពួកេគេចញពី�ពះ។
58 ដូចយ៉ូែសបែដរ គតជ់កូន�បសរបស់ហ�ួង�វឌី េហយគឺជបុរសដល៏�
មន ក ់ យ៉ូែសបគឺជប�ីរបស់នងម៉�។ គតគឺ់ជបុរសល� េបមនិេជ េទ សូមេមល
�ពះគមពរី �នបន�បនទ បេ់�ពះ…េហយរងច់�ំពះេមសីុយងមក េហយគួរែតដឹង
នូវអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង បនេកតេឡង។ េអ�យែចងថ “នង�ពហមចរ ី
នឹង�បសូ�តបនបុ�តមយួ។”
59 ល��ស់ ឥឡូវ គតប់នេធ�ដំេណ រជមយួនឹង ស�ីេនះ គឺនងម៉� នង
មន�យុដប�់បបំីឆន  ំ េហយគតម់ន�យុចស់ជងនងបន�ិច។ េ េពល
ែដលពួកេគភជ បព់កយ េដមបនឹីងេរ បករ នងបនបង� ញខ�ួនជម� យមន កប់ត់
េ េហយ។ ឥឡូវ �គឺជករលំបករបស់ យ៉ូែសបកនុងករេ�ះ��យប �
េនះ។ គម នករសង�យ័ បនទ បព់ីនងម៉��បបគ់ត ់ អំពីករមកេលងរបស់េទវ
�ក�ប៊ែីយល៉។ ប៉ុែន�េយងកតច់ំ�ំពីចរកិរបស់គតដឹ់កនគំត ់គឺ គតម់នករ
សង�យ័។
60 ឥឡូវ នងបនដឹងថ នងក� យជម� យមន កម់ុនេពលពួកេគ េរ បករ។
េ កនុង�ពះគមពរី ករ�កទ់ណ� កមមដល់�� ប ់គឺករគបនឹ់ងដំុថម។ �សី�ែដលមនិទន់
េរ បករ េហយមនកូននង�តវេគគបនឹ់ងដំុថម។ គម ន�សីេពសយេទេ �បេទស
អុី��ែអល។ ��តវបនដកេចញ។ ដូេចនះេយងរកេឃញេ កនុងេចទិយកថគឺ
បនែចងែបបេនះ។
61 ឥឡូវ េយងេឃញថម៉� េមលេ នង�កដូ់ចជកំពុងែតេ�ប�បស់
យ៉ូែសប េធ�ជែខលសំ�បកិ់ចចករែដលនងបន�ប�ពឹត�ិ។ េ�ពះេបនង �តវ
បនរកេឃញថមនកូនមុនេពលេរ បករគឺ�តវគបនឹ់ងដំុថម េហយនងគួរែតមន
មនុស�មន កស់�មបជ់ទីពឹងដល់នង។ េហយេយងដឹង េហយថ ករេនះពិបក
�ស់ កនុងេពលែដលនងកំពុងពយយមេធ��។
62 ប៉ុែន� យូែស៉បបនេមលនងេ�យែខ�រែភនកដ�៏សទន ់ នងបននិយយថ
“យ៉ូែសប េទវ�ក�ប៊ែីយល៉បន�បបខ់ញុ ំថ ‘�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសនធិតេលនង
េហយ�បសូ�តកនុងៃផទនងែដលេកត—េចញពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។
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ែដលេយងនឹងេ ថ “�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។”’” េហយយ៉ូែសបគត—់គត—់គត់
ចងេ់ជ េល ករេនះែដរែត�ជករមនិធមម�េពកេហយ។ េនះជករែដលមនិធ� ប់
មនពីមុនមក។
63 េហយេនះគឺជករបេ�ង នេ សព�ៃថងេនះ។ េបសិនជេយង�ច…េបខញុ ំ�ច
នមំនុស�ឲយេឃញករមនិធមម�ទងំេនះ េបសិន�បង� ញេ�យ�ពះបនទូល ដូេចនះ
�នឹងប ជ កនូ់វអ�ីែដលជលកខណៈេនះ។ េនះគឺជ�ពះេ កនុងសកមមភពេនះ។
64 យ៉ូែសបគួរែតដឹងករេនះ។ គតគ់ួរែតដឹងពី “ ស�ី�ពហមចរយី ៍នឹង�បសូ�តបន
បុ�តមយួ។” ប៉ុែន� គតម់នករេ�ម ះ�តង�់ស់ចំេពះករេនះ។ គតម់និចងទុ់ក
នងេ េ�យែឡកេនះេទ ប៉ុែន�គត—់គតប់នគិតពីវធីិកនុងករេធ��។
65 េហយេទវ�ៃន�ពះបនេលចមកកនុងសុបិន�របស់គត។់ េតអនកធ� បឆ់ងល់េទ
ថ េហតុអ�ីបនជេទវ�េលចមក កនុងសុបិន�របស់គត?់ គម នពយករេីទេ េពល
េនះ។ សុបិន�របស់ពួកេគគឺធមម� មនិ�តវករករបក��យេទ។ និយយថ
“យ៉ូែសប ពូជៃនពួកហ�ួង�វឌីេអយ កុំេ�យភយ័ខ� ចនឹងយកនង ម៉�ជភរយិ
េឡយ ដបតិបុ�តែដលេ កនុងៃផទនងគឺេកតេចញពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។” េឃញ
េទ េនះគឺែលងអីេហយ។ េឃញេទ េទវ�េនះបនពនយល់សុបិន�ដល់គត ់ ជ
េលកទីពី។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទអតម់នពយករកីនុងករបង� ញនូវ�ពះបនទូលេនះេទ
ែដលថ “ ស�ី�ពហមចរយីនឹ៍ង �បសូ�តបនបុ��មយួ។” េឃញេទ? ដូេចនះគតប់ន
េលចមកេ�យគតេ់ឃញ េ កនុងសុបិន� េ�ពះគតជ់មនុស�មន ក ់ ែដលល�និង
េ�ម ះ�តង។់
66 េហយខញុ ំេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងយងមក កនម់នុស�ល��មន ក�់ម
មេធយបយ�មយួ និងបង� ញកិចចកររបស់�ទងេ់ កនម់នុស�េនះ កនុង
សមយ័កលេនះ �បសិនេបមនុស�េនះ�តវបន�ពះេ សំ�បស់មយ័កល
េនះ។
67 ឥឡូវ ប៉ុែន��ដូចជមនិធមម� �គនែ់តពួកេគពិបកយល់ពី�ប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�
�ែតង ែតេលចេឡង�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជនិចច �មសមយ័កលទងំអស់គឺ
ភពមនិធមម�។

ឥឡូវមនមនុស� មយួចំនួន�បែហលជេដរេ េហយនិយយថ “ល� េនះ
គឺជករមនិធមម� េនះជ�ពះជមច ស់។ េនះ គឺជករែដលមនិធមម�។”
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68 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ��តវែតសមគ ល់េ�យ�ពះបនទូល េហយ �ពះបនទូលគឺជ
�ពះ។ េឃញេទ? េហយ េនះគឺជលកខណៈៃនអត�ស ញ ណបង� ញថជអនក�
េ�ពះ�ពះមន�ពះបនទូលថ “ករេនះ នឹងេកតមនេឡង” េហយ�បនេកតេឡង។
េឃញេទ? េនះគឺជ លកខណៈពិេសស ៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ �ចសមគ ល់បន ពី
អ�ីែដលកំពុងែតនឹងេកតេឡង។
69 �ទងប់នមនបនទូលថ េ ៃថងចុងេ�កយ �ទងន់ឹង�បទន�ពះវ ិ ញ នបរសុិទធ
ចុះមក។ លកខណៈពិេសសរបស់�ទង ់ គឺបង� ញថេនះគឺជ�ពះ �ពះបនទូលសនយ
របស់�ទង។់ េឃញេទ �ែតងែតសមគ ល់លកខណៈរបស់�។
70 ឥឡូវ �គបេ់ពល ែកត�មវពកយជនិចច េ េពលែដល�ពះបនទូលនិយយថ
ខុស។ េតអនកបនកតច់ំ�ំេទ? េនះជៃថងរបស់េ�ក ណូេអ ែដលែកត�មវ
សមយ័វទិយ� ស� ែដល�ពះបនបង�ូរទឹក ពី�ថ នសួគម៌ក។ េនះគឺម៉ូេស េឃញេទ
�តវបនែកត�មវ េ េពលពួកេគទងំអស់េនះបន េ�ះ��យេ េអសីុប េហយ
�គឺដូេចនះ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ �តវមកេដមបបីង� ញ។ េហយ�ពះបនទូល
ពិតបនែកត�មវនូវកំហុសទងំអស់។
71 ខញុ ំសូមសួរសំនួរេ អនកខ�ះៗ។ េយង�បែហលចូលេ� បន�ិចេ ចំនុចេនះ។
ខញុ ំមនិរពឹំងថអធិបបយ បេ�ង នឬេគលលទធិេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តសួរអនកេរ ង
មយួ។
72 �ពះេយសូ៊វ គឺជ�ពះបនទូល។ េយងដឹងេហយ។ �ពះបនទូល បនែចងដូេចន ះ។
េ យ៉ូ�ន ជំពូកទី១ “កលេដមដំបូងេឡយមន�ពះបនទូលេហយ�ពះបនទូល
គងេ់ ជ មយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបនក� យជ
�ចឈ់មគងេ់ ចំេ�មេយង។” �ទងេ់ ែតជ�ពះបនទូល។ បនទ បម់ក
េ េពល ែដល�ទង�់ចយល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគ ពួកេគគួរែតដឹងថេនះគឺជ
�ពះបនទូល េ�ពះ�ពះបនទូលៃន�ពះបនមនបនទូលថ េនះជអ�ីែដល�តវេធ�។ �ទង់
គឺជពយករ។ី
73 ឥឡូវ សូមកតច់ំ�ំ េយងបនដឹងថ �ទងប់ន�បសូ�តមក បន�បែហល
ដបពី់រឆន  ំ �ទងប់នយងេ ពិធីេ�ងឧេបសថ។ េហយពួកេគបនេ ចូលរមួ
បុណយរលំង។ េ �មផ�ូវ េពល�តលបម់កវញិ ពួកេគ�តវេធ�ដំេណ រអស់រយះេពល
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បីៃថង េហយពួកេគបនបត�់ពះេយសូ៊វ េ�យមនិដឹងខ�ួន គតប់នគិត�ម នថ
�ពះេយសូ៊វបនេធ�ដំេណ រជមយួពួកេគ។
74 េយង�ចេរ ន ពីេមេរ នមយួៃនករេនះ។ �សំខន�់ស់ស�មបៃ់ថងេនះ
ឥឡូវ អនកជពួកេមតូឌីស បបទីសទ �ពីសប៊េីធេរ ន លូេធេរ ន កតូលិក អនកជអ�ី
កេ៏�យ អនកេឃញេទ អនកគឺកំពុងេធ�ករេនះដូចគន ។ អនកបនទទួល េ�ពះែតេវស�ី
មនករផុសផុលដអ៏�ច រយ លូេធេរ នមនករផុសផុលដអ៏�ច រយ ឬេពនេតកុស�
មនករផុសផុលដអ៏�ច រយែដរ គឺយល់ដូេចន ះ �ទងគ់ងក់នុងចំេ�មមនុស� ែដល
េពលខ�ះ�ទងម់និគងេ់ ទីេនះកេ៏�យ។
75 ពួកេគបនែស�ងរក�ទង។់ េតពួកេគរក�ទងេ់ ទី�? ពួកេគបនទុក�ទង់
េចលេ ទី� េ េយរ ៉�ូឡឹមឬ។ េហយេ េពលែដលពួកេគ រក�ទងេ់ឃញ
េត�ទងក់ំពុងែតេធ�អ�ី? េកមង�បសមន ក�់យុដបពី់រឆន  ំ �បែហលជមនិទន ់ បន
ចូលេរ នផង េហយេចះអ�ីមនិេ�ចនជងអ�ី ែដលម� យបនបេ�ង នេនះេទ �ទងគឺ់
គងេ់ កនុង�ពះវ�ិរ កំពុងជែជកជមយួនឹងពួកសេម�ចសងឃ អំពី�ពះបនទូល ៃន
�ពះ។ េហយពួកេគបនភង កេ់ផ�លពី�បជញ របស់េកមងេនះ។ េហតុអី? �ទងគឺ់ជ
�ពះបនទូល។ ឥឡូវ ចូរេមល។
76 េហយឥឡូវេនះមនិែមន មនិេគរពអនកេទ ែដលពួកកតូលិកេ នងម៉�
ថជម�ៃន�ពះប៉ុែន�សូមឲយបង� ញនូវប � ខ�ះេ �តងេ់នះ។ េបសិនជ�ពះវ�ិរ
បន�ងសងេ់�យនងម៉� េត�នឹងមនអ�ីេកតេឡង។ ឥឡូវ នងបនមកដល់
ទីេនះេហយបននិយយថ “អូ ឪពុករបស់អនកនិងខញុ ំ ែស�ងរកអនកទងំទឹកែភនក។”
ចូរេមលឃ� េនះ នងបេនទ សទីបនទ ល់េ�យខ�ួននងផទ ល់។ នងបននិយយ
ថ “បិ�របស់អនកនិងខញុ ំ ែស�ងរកអនកទងំទឹកែភនក។”
77 ចូរេមល�ពះបនទូលេនះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ �ទងប់នមនបនទូលថ
“េតអនកមនិដឹងេទឬថ ខញុ ំ�តវេធ�កិចចករបិ�របស់ខញុ ំ?” េមល�ពះបនទូលែកត�មវ
កំហុស។ េ ទីេនះចំេពះមុខពួកសងឃនងបនបំផ� ញទីបនទ ល់របស់នង។
និយយ នងនឹង�បសូ�ត េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយេ ទីេនះ នងនិយយ
ថ យ៉ូែសប គឺជ “ឪពុក” របស់�ទង។់ េឃញេទ �ពះបនទូលចបប់នយ៉ងេល ន?
�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ ឥឡូវ អនកដឹងេទ េកមង�បស�យុ១២ឆន មំនិ�ចេធ�ែបបេនះ
បនេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ �ទងគឺ់ជសំេលងែដលមនបនទូលរចួេហយេ



�ពះសមគ ល់អងគ�ទងេ់�យ លកខណៈពិេសសរបស់�ទង់ 17

សមយ័េនះ ដូេចនះករបង� ញលកខណៈពិេសសរបស់�ពះគឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។ �ទង់
ែកត�មវនូវកំហុស។ �ទងម់នបនទូល…

ពួកេគនិយយ “េហតុអ�ី េយងគឺជ�វករបស់ម៉ូេស។” េឃញេទ?
78 �ទងម់នបនទូលថ “េបអនកជសិស�របស់ម៉ូេស អនកគួរែត�គ ល់ខញុ ំ។ គតប់ន
សរេសរពីខញុ ំ។ ម៉ូេសបននិយយថ ‘�ពះជមច ស់ជ�ពះៃនអនកនិងេលកពយករ ី
មន កដូ់ចខញុ ំេឡង។’ អនកគួរែត�គ ល់ខញុ ំេបសិនជអនកបន�គ ល់ម៉ូេស។”
79 េហយ អនកេឃញេទ �ពះបនទូលបនែកែ�ប�ល់កំហុសបនពីមយួៃថងេ មយួ
ៃថង។ ប៉ុែន� មនុស�មនិចូលចិត�េជ �េទ។ ពួកេគ�គនែ់តកនខ់ជ បអ់�ីដែដលៗ។
80 ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊វបនែកត�មវម� យរបស់�ទង។់ េហយម�របស់�ទង ់បនេធ�
េ�យមនកំហុស េ�ពះនងបននិយយរចួេហយអំពី កូនែដលនឹងចបក់ំេណ ត
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងៃផទរបស់នង េហយនងបនេធ�ទីបនទ ល់រចួេហយ
នងបននិយយេ  យ៉ូែសបថ យ៉ូែសបជ “ឪពុក” គឺជឪពុករបស់—របស់
�ពះេយសូ៊វ។ ឥឡូវ េប—េបយ៉ូែសប…
81 េបសិនជ �ទងជ់កូនរបស់យ៉ូែសប េហយ�បសិនេប�ទងក់ំពុងេធ�កិចចករ
របស់បិ��ទង ់�ទងនឹ់ងក� យជជងេឈដូចឪពុក�ទងែ់ដរ។
82 ប៉ុែន��ទងគឺ់បនេធ�កិចចករបិ��ទង ់ េ កនុង�ពះវ�ិរ ស�ីបេនទ សេ អងគករ
ទងំេនះ។ េឃញេទ? �ទងេ់ធ�កិចចករបិ��ទងក់នុងេពល�យុេទបែត ដបពី់រឆន ំ
ប៉ុេ�� ះ។ “េតអនកមនិដឹងេទឬថ ខញុ ំ�តវេធ�កិចចករបិ�របស់ខញុ ំ?”
83 េតអនកបនចំ�ំេទ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ �តវ�រក�លបងួ? លកខណៈ
ពិេសស�ទងគឺ់េ �តងេ់នះ េ េពលែដល�ទងជ់ួបេសចក�ីលបងួ ទទួលថ�ទង់
ជ�ពះ េ�ពះ�ទងប់នេ ជបជ់មយួនឹង�ពះបនទូល។ េឃញេទ? “បនែចងមក
ដូេចនះ” និយយេ កន�់�ងំ។

�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “កប៏នែចងទុកមកដូេចនះ” ចូរឲយេ ជបជ់មយួ�ពះ
បនទូល។
84 “�ពះជមច ស់ ពីេដម” សូមេយង�នេ ទីេនះ។ “�ពះជមច ស់ កលពីេដម”
េនះជេពលដយូ៏រមកេហយ “ជេ�ចនដង េ�ចនែបប” �មមេធយបយជេ�ចន
“�ទងប់ង� ញអងគ�ទងេ់ កនេ់���មរយៈនិមមតិ។” េនះគឺជ លកខណៈពិេសស
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ពយកររីបស់�ទង ់ េ េពលែដលទយមកេនះ�នឹងេកតេឡងែមន។ ឥឡូវ ចរកិ
លកខណៈគត ់ គឺបង� ញថ�ពះគងេ់ ជមយួគត។់ បនទ បម់ក �ទងប់នឲយសិទធិ
គតក់នុងករបក��យ�ពះបនទូលេ សមយ័ េនះ ពីេ�ពះ “�ពះបនទូល របស់�ពះ
បនមកដល់ពួកេ��” លកខណៈ របស់ពយករ ីគឺករទយទុកមុន។
85 �ពះគមពបីនែចងថ “េបមនករមយួ េហយគត ់បននិយយ េហយអនកបន
លឺគតនិ់យយែតេប�មនិេកតេឡងេទកំុេជ គត ់កំុខ� ចគត ់ប៉ុែន�ខញុ ំ…េនះ—េនះ
ពកយរបស់ខញុ ំមនិេ កនុងគតេ់ទ ែតេប�េកតេឡងែមនេនះពកយរបស់ខញុ ំគឺេ កនុង
គត។់” េនះជករបង� ញគត។់ េនះជលកខណៈពិេសសរបស់ពយករ។ី
86 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់ កលពីេដម េនះជរេប បែដល�ទងប់ង� ញអងគ�ទង់
េដមបសីមគ ល់អងគ�ទងផ់ទ ល់េ កនម់នុស�ករនិយយេ កនម់នុស�មន ក ់ ែដល
�តវបនេ ថជពយករ។ី ឥឡូវ �ពះគមពរីបនែចងដូេចន ះ “ឯ�ពះ ែដលពីេដម �ទង់
មន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក េ�យពួកេ�� ជេ�ចនដងេ�ចនែបប។”
87 េយងនឹង�នេ  េព�តសែខ�ទីពីែដរ េពញមយួជំពូកែតម�ង។ “អនកចស់
ទុំ បនផ� ស់ប�ូរ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនសរេសរេ កនុង �ពះគមពរី។”
ពួកេគគឺជ ពយករ។ី �ពះបនទូលបនមកដល់ពួកេគ េហយពួកេគបនសរេសរ
េឡង េ�យមនករប�� លចិត�។ ទីមយួ ពួកេគ�គ ល់ខ�ួនពួកេគថជ ពយករ ី
បនទ បម់ក ពួកេគ—ពួកេគសរេសរ�ពះបនទូល ៃនករប�� លចិត� េហយពួកេគ
មនករបក��យេ�យករេបកសំែដងពី�ពះ េ�ពះ�ពះគង ់េ កនុងមនុស�។
88 េនះេហយជវធីិ ែដល�ទងប់ង� ញអងគ�ទង ់ កនុងលកខណៈពិេសសៃន
អត�ស ញ ណរបស់�ទង ់ និមមតិរបស់ពួកេគ�តវែតជករពិត េនះគឺលកខណៈ
ពិេសសរបស់�ពះកនុងពួក េគ បង� ញអងគ�ទងឲ់យ�គ ល់កនុងចំេ�មពួកេគ។
89 ឥឡូវ េនះជវធីិែតមយួែដល�ទងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ។ ពយករ�ីគនែ់តជកែន�ង
តូចមយួប៉ុេ�� ះ។ �ពះ�គីសទគឺជភពេពញេលញរបស់�ពះ។ េហយ�ពះេ កនុង
�ពះ�គីសទ។ គឺផ�ះផ�ពិភពេ�កេ កន�់ទងខ់�ួនឯង។ េហយលកខណៈពិេសស
ប ជ កថ់�ទងជ់អ�ី �ងំពីេដម�ទងម់ន�ពះបនទូលថ “េបសិនជ ខញុ ំមនិបនេធ�ករ
របស់�ពះវបិ�ខញុ ំេទ ដូេចនះ កំុេជ ខញុ ំ។ េបសិនជខញុ ំ គម នលកខណៈ របស់�ពះវបិ�ខញុ ំេទ
សូមកុំេជ ខញុ ំ កំុេជ ពកយ របស់ខញុ ំេ�យេ�ះ។ េបសិនជខញុ ំ គម នលកខណៈរបស់�ពះវ
បិ�ខញុ ំេ កនុងខ�ួនខញុ ំ កំុេជ ពកយ របស់ខញុ ំេ�យេ�ះ។”
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90 ឥឡូវលកខណៈពិេសសរបស់�ទង ់ មនិែដលផ� ស់ប�ូរេឡយ។ �ពះមនិ�ច
ផ� ស់ប�ូរលកខណៈរបស់�ទងេ់ទ—ដូចជ ជ—េច មមនិ�ចផ� ស់ប�ូរ លកខណៈរបស់
�បនេទ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត មនិ�ចផ� ស់ប�ូរលកខណៈពិេសសរបស់�បនេទ។ េ�ពះ
ដ�ប��ដូចេដម �េ ែតដូចេដមដែដល។ េហយ េបសិនជអនកផ� ស់ប�ូរ�
�តវែតផ� ស់ប�ូរ�ងំពីេដម។
91 �ដូចជអនកយក—�ជកមយួកបលេហយ�ង�—េហយ�ប�កចកេជងដូច
ជ ស�ីេធ�និង�កែ់�កមបន�ិច េស� កពកឲ់យ�� ត។ �តឡបេ់ វញិ �និងត�មងេ់
ភកគឺ់ភកម់�ងេទ ត។ េហតុអី? �គឺជ�ជកែតប៉ុណ�ឹ ង។ ប៉ុែន� ប៉ុែន�អនកដឹងេទ អនកមនិ
�ចេធ�បនេទ…
92 កូនេច មមនិេធ�ដូេចន ះេទ។ �មនិេ កនភ់កេ់នះេទ។ �គម នអ�ីេធ�ជមយួ
ករ េនះេទ។ េនះជលកខណៈធមមជតិរបស់�។ េឃញេទ? អនក�ចេស� កពក់
ឲយ �នូវសំេល កបំពកដូ់ចគន  ប៉ុែន�ចបស់�ស់ �ចបស់�ស់ថ�មនិ�ច
េទ។ ខងេ�កមនិជប � េនះេទ �គឺខងកនុង។ ឥឡូវេនះ�ពះគឺជ�បភពៃនជីវតិ
ទងំអស់…
93 សូមកុំរបូត�។ ខញុ ំពយយមអស់ពីចិត�េដមបនីអនកេ េមលអ�ីមយួ។ េឃញេទ?
គឺេដមបឲីយអនកល�េទសម� ញ់។ �គឺតំ�ង—របស់អនក។ េឃញេទ?
94 ខញុ ំមក មនិ�គនែ់តស�មបេ់�យអនកេឃញេទ។ ខញុ ំមនិមកទីេនះ េ�ពះគម ន
កែន�ង េ េនះេទ។ ខញុ ំមកទីេនះ េ�ពះខញុ ំចងម់ក។ ខញុ ំ មន�រមមណ៍ថ ពន័ធកិចច
ែដល�ពះបនឲយខញុ ំ�តវែតបង� ញេ កនម់នុស�េ ទីេនះ េហយខញុ ំពយយម នំ
អនកឲយេឃញថ�ពះពិតជអ�ីឥឡូវ។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលសនយ។ �ទងេ់ ែតជ
�ពះបនទូលជនិចច េហយ�ទងប់ង� ញអងគ�ទង�់មរយៈលកខណៈពិេសសែដល�ទង់
បនសនយ។ លកខណៈជក�់ក ់�ចេលចេឡងកនុងេពលេវ�ចបស់�ស់ េនះ
គឺកនុង�ពះបនទូល េហយលកខណៈពិេសសរបស់មនុស�េនះ នឹងេលចេឡងបង� ញ
ឲយ�គ ល់ថជមនុស�េនះ។
95 េនះ ជេហតុផលែដល�ពះេយសូ៊វ�តវេធ�ជអនកែដល�ទងជ់។ ពួកេគ គួរែត
ធ� បេ់ឃញ�។ គម អ�ីឆញល់េទពួកេគបនខ� ក។់ េនះគឺ…និយយេទះបីជ�ទងេ់ធ�
ករអ�ច រយេ�ចនយ៉ង� ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតមនិេជ �ទង ់ េ�ពះគមពរីេអ�យែចង
ថ “ពួកេគមនែភនក ែតេមលមនិេឃញ េហយមន�តេច ក ែត�� បម់និលឺ។”
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េឃញេទ? �គបស់មយ័កល មនិែមនែតសមយ័កលរបស់�ទងេ់នះេទប៉ុែន��គប់
សមយ័កល េ�យរេប ប� “�ពះជមច ស់ កលពីេដម ជេ�ចនដង េ�ចនែបប”
េ ែតពួកេគមនិយល់។

96 ឥឡូវលកខណៈពិេសសរបស់�ទង ់ មនិែដលប�ូរេនះេទ។ �េ ែតដែដល។
ឥឡូវ សូមចងចពីំលកខណៈពិេសសរបស់�ទងល់កខណៈពិេសសរបស់�ពះមនិ�ច
បតប់ងេ់ឡយ។ េបមនិដូេចនះេទ េនះ�ពះជមច ស់នឹង ប ច បទី់សមគ ល់េនះ។
េហយ�ពះគមពរីេហេ�ពជំពូក១៣ខទី៨ែចងថ “ដបតិ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ទងេ់ ែត
ដែដល គឺពីៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ េហយេ ដល់អស់កលបេ ។” ដូេចនះេហយ
បនជ�ទងជ់ �ពះមនិែ�ប�បលេទ។ លកខណៈពិេសស�ទងពី់េដមយ៉ងេមច៉គឺ
េ ែតដែដល។ �គបវ់ធីិែដល�ទងេ់ធ� េពល�ែដល�ទងប់នេធ� គឺ�ទងេ់ធ�ដូចគន
�គបេ់ពល។ េបសិនជ �ទងម់និេធ�ដូេចន ះេទ េនះ�ទងនឹ់ងមនករផ� ស់ប�ូរ យល់
េហយលកខណៈពិេសសរបស់�ទងម់និ�ចបង� ញអ�ីែដលមនិមកពី�ពះេឡយ។
េឃញេទ? ដូេចនះ េយងមនិ �ចដឹងកែន�ង�េទ…

97 ដូចជ ប៉ុលបននិយយថ េបសិនជែ�ត បេ ចញសំេឡង មនិចបស់
េទ នរ�នឹងដឹងពីករេធ�សឹកស ងគ មេនះ េបសិនជែ�ត បេ ចញ សំេឡងមនិ
ចបស់? ដូេចនះ េបសិនជ ែ�តេនះ�តវមនសំេឡង “ថយចុះ” អ�ីែដលេយង�តវេធ�
គឺដកថយ ។ េហយេបសិនជ �មនសំេឡង “ចូល” អ�ីែដលេយង�តវេធ�គឺចូល
ែដរ។ ប៉ុែន� េតអ�ីេ ជែ�ត? �ជ�ពះបនទូលៃន�ពះជមច ស់។ �សមគ ល់ថជ�ពះ
េទះបីជ—េទះបីជ “េ មុខ អងគុយចុះ ដកថយ េលក�វធុ” ជអ�ីកេ៏�យ។ េនះ
ជសេម�ងែ�តរបស់�ពះជមច ស់។

98 េហយសេម�ងមនិចបស់ េ េពលែដល�ពះគមពរីបនែចងចបស់នូវអ�ីែដលនឹង
េកតេឡង មនអនកខ�ះ និយយថ “អូ �េកតេ ៃថងេនះេទ។” េនះជសេម�ង ែដល
មនិ�បកដ។ េហយអនលនឹងមនិដឹងថនឹងេធ�អ�ីេឡយ។

99 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំមនអំ�ច�កជី់វតិរបស់ខញុ ំចុះ ក�៏ច
េលកេឡងវញិបនែដរ។” មនិមនសំេលងមនិចបស់េទេ ទីេនះ។

100 ស�ីមន ក ់ បននិយយថ “េយងដឹងថ�ពះេមស�ុនឹីងយងមក េហយេពល
�ទងយ់ងមក�ទងនឹ់ង�បបេ់យងនូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។”
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101 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ទង”់ មនិមនសំេឡងមនិចបស់េទ។ “ខញុ ំគឺជ�ទង”់
អូហូ! �ែមន៉។

ពួកេគ និយយថ “ពួកឰយុេករបស់េយង បរេិភគនំម៉នេ រេ��ថ ន។”

102 �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគ�គបគ់ន  គឺ�� ប។់” �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�ខញុ ំជ
នំបុង័ជីវតិ ែដលមកពី�ពះជមច ស់ ែដលគងេ់ �ថ ន។” មនិមនសំេលងមនិពិត
េទ។ “ខញុ ំគឺជេដមេឈជីវតិ ែដលមកពីសួនេអែដន។” គម នេទ មនិមន សំេឡងមនិ
ពិតេនះេទ។ ចបស់�ស់គម នេទ។ គម នអ�ីែដលមនិចបស់ទល់ែតេ�ះ។ �ទងគឺ់
ចបស់�ស់�គបក់រទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ�។

103 �ពះគមពរីមនិបនផ�ល់សំេឡងមនិពិតេនះេទ។ �សមគ ល់ ពីលកខណៈពិេសស
�ពះជមច ស់ េ កនុងសំេឡងេនះ។

104 �ពះេយសូ៊វ មន�ពះបនទូលេ កនុង យ៉ូ�ន ជំពូក១០ ខទី៣៧ថ “េបសិនជ
ខញុ ំមនិបនេធ�ករ របស់�ពះវបិ�ខញុ ំេទ េត…េហយខញុ ំគម នលកខណៈៃន�ពះវបិ�
េនះកំុេជ ខញុ ំេឡយ។ ពួកេគគឺែតមយួ ពួកេគសមគ ល់លកខណៈពិេសសេ កនុងខញុ ំ។
លកខណៈពិេសសរបស់�ទង។់”

105 ពីេ�ពះ �ពះវរបិ�គឺជ�ពះបនទូល “េ េដមដំបូងេឡយមន �ពះបនទូល េហយ
�ពះបនទូលេនះកគ៏ងជ់មយួនឹង�ពះេហយ�ពះបនទូល គឺជ�ពះ” េហយលកខណៈ
របស់�ពះគឺបង� ញ�មករសនយេ សមយ័េនះ។

106 ឥឡូវេបសិនជ �ទងគ់ងេ់ សមយ័េ�កម៉ូេស �មនិ�ចបនេទ។ េហយ
េបសិនជេ�កម៉ូេសរស់េ សមយ័របស់�ទងវ់ញិ�កម៏�ិចបនែដរ។ េបសិនជ
�ទងគ់ងេ់ សមយ័ណូេអ�មនិ�ចបនេទ ឬកណូ៏េអរស់េ សមយ័របស់�ទង ់ ក៏
មនិ�ចបនែដរ។ ណូេអ បនទស�នទ៍យេ សមយ័េនះេហយចរកិលកខណៈ
របស់គតនិ់ងអ�ីែដលគតប់នេធ�គឺបង� ញពី�ពះបនទូល�ពះ។ ម៉ូេសកប៏ន េធ�
ដូចគន ែដរ។

107 េហយ�ពះេយសូ៊វបនយងមក េហយ�ពះបនទូលែដលបនសនយ ពីសមយ័
េនះគឺ�តវបន សមគ ល់លកខណៈេ កនុង�ពះ�គីសទ េ�យលកខណៈៃន�ពះបនទូល
ែដលជ�ពះ �ែមន៉។
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108 ករចកប់ង�ូរៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ ៃថងចុងប ចប ់ េ េលមនុស�ធមម�
�តវបនសមគ ល់លកខណៈរបស់�ពះេ កនុងមនុស�។ �ទងប់នសនយ�។ េនះគឺជ
�ពះបនទូល។ �ទងម់នបនទូល �ទងនឹ់ងេធ��បន។ គម ននរ�មន កយ់ក�បនេទ។
�ទងម់នបនទូល �ទងនឹ់ង�ចេធ��បន។
109 ដូេចនះ �គបក់រទងំអស់ ែដល�ទងប់នសនយ េនះជអ�ីែដល�ទងប់ន
េធ�។ េនះគឺសមគ ល់លកខណៈរបស់�ទង។់ �តវេហយ។ “កុំេជ េ�យេ�ះ កុំេជ
ករ�ប កសរបស់ខញុ ំអី េបសិនជករែដលខញុ ំ បនេធ�មនិែមន�ម�ពះទយ័របស់
�ពះជមច ស់។”
110 ឥឡូវសូមកតច់ំ�ំ េ យ៉ូ�ន ជំពូក១៤ ខទី១២ “អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ”
�ទងម់នបនទូលថ “មនអត�ស ញ ណរបស់ខញុ ំ មនលកខណៈរបស់ខញុ ំ។ អនក �
ែដលេជ ដល់ខញុ ំ ករងរែដលខញុ ំេធ� េនះេគនឹងេធ�ែដរ។” េនះប ជ កយ៉់ងចបស់ថ
លកខណៈរបស់�ពះ�គីសទ គឺេ កនុងគតប់ង� ញ លកខណៈរបស់�ទង។់ �ែមន៉។
111 ខញុ ំមន�រមមណ៍ជ�សនឥឡូវេបសិនជខញុ ំមនសំេឡងស�ក។ �តវេហយ។
អូ ខញុ ំេអយ! េឃញេទ �គម នប � េទករេនះ! ជីវតិរបស់�ទង!់ “អនក�ែដល
េជ ដល់ខញុ ំករងរែដលខញុ ំេធ� េនះនឹងេធ�បនដូចខញុ ំែដរ។” េឃញេទ េនះគឺជករ
បង� ញពីលកខណៈពិេសស។
112 ដូចែដល�ទងប់នមនបនទូលថ “េបសិនជលកខណៈរបស់ខញុ ំ មនិបនប ជ ក់
ពីខញុ ំេទ �ពះេ —កនុងខញុ ំ ដូេចនះ(គត)់កំុេជ �ទង។់” ឥឡូវ�ទងក់ម៏នបនទូលថ�ទងនឹ់ង
បង� ញេ កនុងេនះ។ េហយបនទ បម់ក េបសិនជ មនិ�គ ល់ខ�ួន�ទងផ់ទ ល់េទ េនះ
គតម់និែមនជអ�ីែដលបននិយយេឡយ។
113 េហយេ ៃថងេនះ េបសិនជ �ពះ�គីសទ មនិ�គ ល់អងគ�ទងផ់ទ ល់េទ លកខណៈ
ៃន �ពះ�គីសទ ែដលគងក់នុងេយង គឺជ�ពះ�គីសទ េជ �ពះបនទូល…�ពះេយសូ៊វ
គឺជ �ពះបនទូល ដូេចនះ �ទង�់តវែតេជ ដល់�ពះបនទូល។ េហយ េតេយង �ច
និយយថេ កនុង�ពះ�គីសទេ�យរេប ប�េបេយងបដិេសធ�ពះបនទូល�មយួ
េ កនុង�ពះគមពរី? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ�គីសទគឺជ�ពះ េ កនុងអនក េហយ�
កំណតស់ ញ  �គបទ់ងំករសនយ ទងំអស់េ�យពកយ “�ែមន៉។” �ពះគមពរី បន
ែចងថ “ទីសមគ ល់ ទងំអស់េនះ នឹងេ ជមយួ អស់អនកែដលេជ ។” �ពះវ ិ ញ ណ
របស់ �ពះបនមនបនទូលថ “�ែមន៉។” េឃញេទ?
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114 មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ កុំនិយយ “េទ �សំ�បស់មយ័កលេផ�ងេទ តេនះ
គឺសំ�បែ់តពួក�វកប៉ុេ�� ះ។”
115 “ចូរេចញេ េ�កិយេហយផ�យដំណឹងល�េ កន�់គបម់នុស�ទងំអស់។
អស់អនក� េ េលពិភពេ�កែដលេជ  ទីសមគ ល់េនះនឹង�មពួកេគដូចគន ។”
“ដូចម�លិមញិ ៃថងេនះ នឹងជេរ ងរហូត” លកខណៈពិេសស�តវបនសមគ ល់។
116 េនះគឺេ េហេ�ព ជំពូក១ ខទី១ “ឯ�ពះែដលពីេដម �ទងម់នបនទូលនិង
ពួកឰយុេកេ�យពួកេ��” លកខណៈសមគ ល់ៃន�ពះ�គីសទ បនរស់េឡងវញិេ
ៃថងេនះ េ�យលកខណៈសមគ ល់ដូចគន ែដល�ទងប់នេធ�េ ពីេដម។ េតអនកយល់
េទ? �ពះជមច ស់មនិែដលផ� ស់ប�ូរេឡយ។
117 េ កនុង�ពះគមពរីស ញ ចស់ េ េពលែដលអនកយល់សុបិន� េហយេ
ទីេនះ អតម់នពយករ ី ថេតសុបិន�េនះ�តវ ឬខុស ពួកេគបនែស�ង រកវធីិ
េផ�ងៗ។ ពួកេគបនយកអនកែដលយល់សុបិន�េនះនគំតេ់ កន�់ពះវ�ិរ។
�ប�បប់ងំ�ទងអុឺរនុជសេម�ចសងឃ ែដលពយរួេ ទីេនះ។ េហយអនកយល់សប�
និង �បបពី់សុបិន�េនះ។ មនិថ�ពិេ�ះប៉ុ� �ពិតប៉ុ�ែតេបមនិមនពន�ឺ
ជៈ េ េលថមទងំេនះ ែដលេ ថយូរមីធូមមី (អនក�ន�ពះគមពរីបនយល់)
បនទ បម់ក ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ជសំេឡងពិតឬអត�់មនិ�ចេទ។ ភពអ�ច រយរបស់
�ពះ លកខណៈរបស់�ពះ �តវែតសែម�ងេចញ�មរយៈលកខណៈពិេសសដអ៏�ច រយ
របស់�ទង ់េដមបបីង� ញថ�ទងស់ែម�ងអងគ�ទងផ់ទ ល់េ កនុង�ជ�រ។ �ែមន៉។
118 ខញុ ំនិយយពកយដែដលេ យបេ់នះ។ យូរមី ធូមមីចស់បនផុតបតេ់ហយ
ប៉ុែន� �ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ ែត សមគ ល់ពី លកខណៈៃន�ពះជមច ស់ដែដល េសចក�ី
សនយ ៃនេពលេវ�ែដលេយងរស់េ ។ គឺមនករសែម�ងពីចរកិលកខណៈរបស់
�ពះ �មរយៈេសចក�ីសនយេពលេវ�ែដលេយងរស់េ ។
119 េនះ ជករែដលេធ�េ�យ�ទងេ់ ែតដែដល។ “េ កលពីេដម” ចូរេមល
“កនុងរេប បេផ�ងគន  �ទងម់នបនទូលេ ពួកឰយុេក�មរយៈពយករ។ី” “េហយ
ប ញ ត�ិនិងពយករ ី រហូតដល់យ៉ូ�ន �ងំពី នគរ�ថ នសួគ។៌” ចំ�ំ “ប៉ុែន�
េ កនុងៃថងចុងប ចបេ់នះ” �ពះបនទូលគឺេ ែតដែដល �ទងប់នេធ� “�មរយៈបុ��
របស់�ទង�់ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” “�ពះជមច ស់ កលពីេដម រេប បេផ�ង មន បនទូល
េ កនព់ួកឰយុេក�មរយះពយករែីដរេ កនុងៃថងេ�កយ” េធ�ករដូចគន  “បន
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និយយេ កនម់នុស� (ពួកឰយុេក) �មរយះ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដរ។” បនេលក
�ទងេ់ឡងវញិពីេសក�ី�� ប ់ �ទងគ់ងក់នុងេយង និងសែម�ងអងគ�ទងផ់ទ ល់ និង�បប់
េយងជមុន �ទង�់ជបេ គំនិតកនុងចិត�របស់េយងមន ក់ៗ ។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូច
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតអស់កលប! “�ពះជមច ស់ កលពីេដម
និងេ�ចនដងេ�ចនែបបមនបនទូេ កនព់ួកឰយុេក�មរយៈេ�� ប៉ុែន�េ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទបុ��របស់�ទង។់” បទគមពមីនិ�ច េធ�
បបេឡយ។ �ជករពិត។
120 ដូចែដល ខញុ ំបននិយយពីមុនអុីចឹង �ពះជមច ស់មនិ�តវករ ន�រមន ក់
មកបក��យពី�ពះបនទូលេនះេនះេទ។ �ទងប់ក��យ�ពះបនទូលេ�យខ�ួនឯង។
េ េពលែដល�ទងម់នបនទូល �នឹងេកតេឡង េនះជករែដល�ទង ់បក��យ។
េឃញេទ? �ទងម់និ�តវករអនកនិយយថ “ល� ខញុ ំេជ ថ �មន នយ័ដូេចនះ ។” �ទង់
បង� ញ�េ�យ ករបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
121 �បសិនេបករសនយេនះ គឺស�មបៃ់ថងេនះ! េយងមនិ�ចរស់េ កនុងពន�ឺៃន
—ៃន—ៃនលូេធបនេទ។ េយងមនិ�ចរស់េ កនុងពន�ឺរបស់េវេស�បនេទ។ េយង
មនិ�ចរស់េ កនុងពន�ឺទងំេនះបនេឡយ។ េយង�តវែតរស់េ កនុងពន�ឺ ែដល
�ទងប់នសនយស�មបៃ់ថងេនះ។
122 េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង �បសិនេបេ�កម៉ូេស េពលែដលគតេ់ធ�ដំេណ រ
េ  �បេទសេអហ�ុបី េហយបននិយយថ “ែមនេហយ េយងនឹងសងទូ់កដ៏
ធំមយួ។ េយងនឹងបែណ� តេចញពី�បេទសេនះ។ េតទេន�នីលនឹងមនជំននឬ់”?
ពួកេគ�តឡបេ់ េមល�កងំេនះម�ងេទ ត េ ទីេនះ គម នេសចក�ីសនយេនះ
េទ។ �តវេហយ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទគតប់នសែម�ងខ�ួនគតថ់ជេ��របស់
�ពះ អ�ីែដលគតនិ់យយ�បនេកតេឡងែមន។ បនទ បម់កពួកេគ ដឹងថគតម់ន
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ �ពះេ ផេ�៉នមនលំែពង ប៉ុែន�េ�កម៉ូេសមន
�ពះបនទូល។ ដូេចនះ េ េពលែដលពួកេគេ ដល់សមុ�ទ លំែពង ទងំអស់បន
ធ� កេ់ កនុងសមុ�ទ េហយេ�កម៉ូេសបននពំួក អុី��ែអល ឆ�ងកតស់មុ�ទ
េ េលដីសងួត េ�យ�រែតគតម់ន�ពះបនទូលេនះេហយគឺជ�ពះបនទូលៃន�ទង់
េ េពលេនះ។ េ�កម៉ូេស គឺជ�ពះបនទូលែដលបន សែម�ងស�មបេ់វ�េនះ។

េ�កេអលីយ៉ គឺជ�ពះបនទូលែដលបនសែម�ង ស�មបេ់វ�េនះែដរ។
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123 �ពះ�គីសទ គឺជ�ពះបនទូល ែដលបនសែម�ង េហយបនសេ�មចេសចក�ីសនយ
េនះ។ “េ បន�ិចេទ ត េ�កិយនឹ៍ងមនិេឃញខញុ ំេទ តេទ េហយអនកក ៏ មនិេឃញ
ខញុ ំេទ តែដរ ែតខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក េទះជដល់ៃថងចុងប ចបៃ់ន ពិភពេ�ក
កេ៏�យ។ កិចចករែដលខញុ ំបនេធ� អនកកនឹ៏ងេធ�ដូចគន ែដរ។” �ទងប់ន សនយករ
ទងំេនះ។ េត�គឺជអ�ី? �ជលកខណៈរបស់�ពះ ែដលបង� ញពី �ពះបនទូល�ទង់
ដូចជករែដល�ទង ់បនេធ��គបស់មយ័កលទងំអស់។

124 េ ម៉�គីជំពូក៤ �ពះបនមន�ពះបនទូលថ “មុនៃថងដធ៏ំគួរែសញងខ� ច របស់
�ពះេយហូ�៉បនមកដល់ េនះអញនឹងចត ់េអលីយ៉ េហយគតនឹ់ង បែង�រ េសចក�ី
ជំេន ៃនកូនមកឯឪពុកម�ងេទ តមុនេពលែដលៃថងេនះមកដល់។” �ទងប់នសនយ
ដូេចន ះ។

125 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលកនុងលូកជំពូក១៧ថ “ដូចែដល េ កនុងៃថងៃន�កង សូ
ដុមែដរដូេចនះកូនមនុស�កនឹ៏ងមកែដរជេពលែដលកូនមនុស��តវេបកសែម�ង។”
េ េពលែដលករេបកសែម�ងេនះ �តវបន�ត�ត�ង េ កនុងៃថងេនះ េ េពល
ែដលពិភពេ�កមនភពដូច�កងសូដុមែដរ េត�នឹងមនអ�ីេកតេឡង? លកខណៈ
ពិេសសៃនបទគមពរីែដលបនកំណតអ់ត�ស ញ ណអងគ�ទង ់ េ�យចរកិលកខណៈ
របស់�ទង ់ លកខណៈពិេសសែដល�ទងែ់តងែតមនកនុង�ទងផ់ទ ល់? �ទងម់និ េចញ
ឆង យពីលកខណៈេនះេទ។

126 េ ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ងប ជ ក ់ �មរយៈ �ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ សូម
ចំ�ំរេប បែដល�ពះេធ�ករទងំេនះគឺ�ទង—់គឺ�ទងម់និផ� ស់ប�ូរវធីិរបស់�ទង់
េឡយ �ដូចជករែដល�ទងប់ន…�ទងម់និផ� ស់ប�ូរេឡយ។

127 បុរសទងំបីេនះបននិយយេ េ�កអ�័ប� ំដូចែដលេយងបន និយយ
េ ទីេនះ េ ៃថងៃន�កងសូដុមែដរ។

128 េ�កអ�័ប� ំ ជបុរសមន កែ់ដលេជ ដល់�ពះជមច ស់។ គតប់នយក
�ពះជមច ស់ ទុកជករសនយរបស់គត។់ ��៉ភរយិរបស់គតម់ន�យុ
ហុកសិប�បឆំន  ំ េ�កអ�័ប�មំន�យុចិតសិប�ប ំ េ េពលែដល�ពះ បន
��ស់េ គត។់ �ទងប់នមនបនទូលថ ពួកេគនឹងមនកូនមយួ—មយួ! អ�័ប
�នឹំងមនកូនមយួ េ�យ�រ��៉។ ��� បេ់ គួរឱយអស់សំេណ ច បន�ិច
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�ស់ ប៉ុែន�ខញុ ំ�សៃមថ នងបនទទួលករទងំអស់េនះ នឹងបនេ�ត មខ�ួន
ជេ�សចកនុងករែដលពួកេគនឹងមនកូនេនះ។
129 បនទ បពី់ៃមភ�បបីំៃថងដំបូង េហតុអ�ី េ�កអ�័ប��ំបែហលជនិយយេ �
�៉ថ “េតអូនមន�រមមណ៍យ៉ង� អូនសម� ញ់?”

“មនិខុសគន េទ។”

“សូមថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះេទះយ៉ង�េយងនឹងមន។”

“េតអនកនឹងដឹង េ�យរេប ប�?”

“�ពះ �ទងម់នបនទូលដូេចនះ។”

មយួឆន បំនកន�ងផុតេ ។ “េតអូនមន �រមមណ៍យ៉ង� អូនសម� ញ់?”

“មនិខុសគន េទ។”

“េយងនឹងមន� េទះេ�យរេប ប�កេ៏�យ �ពះមនបនទូលដូេចនះ។”

�បឆំន កំន�ងផុតេ ។ “េតអូនមន�រមមណ៍យ៉ង�ឥឡូវ អូនសម� ញ់?”

“មនិខុសគន េទ។”

“េយងនឹងមនេ�យរេប ប�កេ៏�យ�ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចន ះ។”
130 េត�ជអ�ី? គតម់នករសនយរបស់�ពះ។ គតេ់ជ ដល់�ពះ េហយគតប់ន
�ប�ពឹត�ដូច�ពះជមច ស់ គតក់នជ់ប ់េ កនុង�ពះបនទូលសនយែដរ។
131 ៃមភ�បឆំន បំនកន�ងផុតេ ។ �គបរ់បស់ទងំអស់ បនែ�បេ ជេល ង ប៉ុែន�
នងេ ែតកនជ់បនឹ់ងករេនះ។ ឥឡូវ គតច់ស់េកងខនងេហយ េហយគត់
មនរបូ�ងគួរឲយខ� ច! េហយសបនូរបស់��៉ដូចជ�� បអ់ុីចឹងេហយគត ់ កម៏និ
�ចែដរ។ េហយ�ថ នភពែបប�ែដលពួកេគកំពុងសថិតេ !
132 “េតអនកមន�រមមណ៍យ៉ង� េ�កអ�័ប�បិំ�ៃនមនុស�ជតិ?” មតិ�ភក�ិ
របស់គត ់ែដលជអនកេធ�ជេជ �ពះែដរ នឹងនិយយេ កនគ់ត។់
133 “ែមនេហយ! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់។ េយងនឹង
មន កូនេទះយ៉ង�កេ៏�យ” េ�ពះ គតម់និបន�ទ កេ់សទរកនុងករសនយ
របស់�ទង ់�មរយៈករមនិេជ េនះេទ។ ប៉ុែន� ឈរមេំ�យករសរេសរតំេកង�ពះ
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េជ ជក ់ ថអ�ីែដល�ពះមនបនទូល�ទង�់ចេធ�បន។ �ែមន៉។ េនះគឺជលកខណៈ
របស់អនកេជ ។

134 ចុះអនកវញិ? េឃញេទ? ចុះេយងវញិ េតជកូនេ របស់អ�័ប�ងំ? េត
េយងទទួល�គ ល់�ពះបនទូល�ពះដូចជករសនយឬេទ េហយចរកិលកខណៈរបស់
េយងបនបង� ញថេយង�បកដជេជ េហយឬេ ? ឬេតអនក�គនែ់ត�ទ កេ់សទរ
េ�តពីេនះ េហយេ ទីេនះ េហយចុះេ េនះ េហយនិយយពីេនះ ពីេនះ
េ វញិេ មកអំពី�? េហយពួកេយងមនិែមនជ �គី�ទ នេទ េយង�គនែ់តេធ�
ដូចអនកមនជំេន ប៉ុេ�� ះ។

135 ប៉ុែន� េពលែដលេយងឈរមកំនុងេសចក�ីសនយេនះ និងេ ជបជ់មយួ�!
េ�កអ�័ប�បំនេធ�ដូេចន ះ។

136 ឥឡូវេនះ េយងបនដឹងថ ៃថងមយួគតេ់ឃញបុរសបីនកប់នកំពុងេដរមក។
�ពះគមពរីមនបនទូលេ ទីេនះថ “�េក� េ ៃថងេនះ” �បែហលេពលរេស ល។ បុរស
ទងំេនះ បននិយយេ កនគ់ត។់ េយងបនដឹងថ ពួកេគទងំពីរេនះ បន
េធ�ដំេណ រេ �កងសូដុម។ ខញុ ំេជ ថ េយងនឹងនិយយេ យបម់ុន។ មនមន កប់ន
�ន កេ់ ជមយួគត។់

137 េមលមន កេ់នះេហយ ែដលគតប់នេ …ែដលបនេ ជមយួគត ់េតបុរស
េនះបនេធ�អ�ីខ�ះ។ លកខណៈមយួ�តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ េ�យលកខណៈ
របស់�ទងថ់�ទងជ់េអឡូហីម។

138 េអឡូហីម ជ�ពះបនទូលដំបូងេ កនុង�ពះគមពរីេនះ “កលេដមដំបូងេឡយ
�ពះ…” ឥឡូវេតមនបងប�ូនអនក�បជញ�ដឹងថពកយ �ពះ េ ទីេនះមននយ័
យ៉ងេមច៉ជភ�រេហេ�ពេនះគឺ “េអឡូហីម” ែដលមននយ័ថ “ឫទធ នុភព
ខ� ងំក� បំផុត គងេ់ ខ�ួនឯងេលទងំអស់” មនិ�តវករជំនួយពីនរ�មន កេ់នះ
េទ មនិ�តវករ នរ�មន កប់ក��យេនះេទ �ទងេ់ធ�េ�យខ�ួនឯង។ �ទងជ់�ពះ
ែដល�គប�់គន ់ គងេ់ �គបទី់កែន�ង សព� ញូ ញ ណ មន�គបអ់ំ�ចេច�� ។
�ទងគឺ់ជ�ពះ។
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139 �ទងេ់ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះគឺេ�កអ�័ប� ំ ជ បុព�បុរសែដលកន�់ម
�ពះបនទូលមយួេនះ េមលេ មតិ�មន កេ់នះ។ េហយេ េពលែដលមតិ�មន កេ់នះ
ងកេមលេ ឯតង ់គត(់�ទង)់និយយថ “េត�បពនធរបស់ឯងេ ឯ�?”

និយយ “នងេ កនុងតង ់ខងេ�កយអនក”។
140 និយយថ “ខញុ ំនឹងេ សួសុខទុកខអនក�មេពលេវ�ៃនជីវតិ េហយអនកនឹង
មនកូនែដលអញបនសនយ។”
141 េហយ��៉នងបនេសចអំពីករេនះ។ េហយមន កក់ំពុងនិយយេ គត់
សួរថ��៉និយយអ�ីេ កនុងតងពី់េ�កយគត(់�ទង)់េនះ។
142 ឥឡូវេ កនុងេ�កុបបត�ិអនកនឹង�នេ ទីេនះ។េយងេឃញថ អ�័ប�ំ
បនទ ប ់ពីបុរសមន កេ់នះបនប ជ កពី់ខ�ួនឯង…
143 េតជអ�ីេ ? េហេ�ពរ ជំពូក៤ ខ១២ បនមនបនទូលថ “េនះជ �ពះបនទូល
របស់�ពះែដលមុត�សច ែដលមនអនុភព ជង�វមុខពីរេ េទ ត អនកយល់ពី
គំនិតេនះេទ។”
144 �ទងប់នដឹងថេនះជបុរសមន ក។់ �ទងដឹ់ងថេ �សកេនះ គម នពយករេីទ
ប៉ុែន�គត ់ ដូេចនះ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនគងក់នុងគត។់ េហយគត់
ជពយករមីន ក ់េហយ�ពះបនទូលនឹងមកដល់ពយករេីនះ។
145 ដូចគន នឹងេរ ងរបស់េ�កយ៉ូ�នបទីសទែដរ។ គម នពយករេីទ អស់េពល
បនួរយឆន មំកេហយ ខញុ ំច…ំ
146 �បែហលជបណ�ិ ត�វសី អងគុយេ ទីេនះយបេ់នះ ែដលជេបសកជនចស់
�គអធិបបយបទីសទែដលបន�ជមុជទឹក ឲយខញុ ំកនុងេសចក�ីជំេន េនះ។ គតប់ន
ជែជកជមយួខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “េ�ក ប៊លីលី អនក�គនែ់តជកូនេកមងេទ
ឥឡូវេនះ ចូរ�� បខ់ញុ ំ។”

ខញុ ំបននិយយថ “�តវេហយ បង�បស�វសី ខញុ ំកំពុង�� ប។់”
147 គតប់ននិយយថ “អនកេឃញេទេ�កយ៉ូ�ន មនិបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេនះេទ។ ដូេចនះគតប់នេធ�ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក ប៉ុែន�គតម់និទនប់ន
�ជមុជទឹកេ េឡយ គម ននរ�មន កស់ក�ិសម នឹង�ជមុជទឹកឲយគតេ់ឡយ។”
េនះជ�ទឹស�ីែដលបទីសទបនគិត។ “េហយ �ពះេយសូ៊វបនយងមក េហយមន
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បនទូលបនទ បម់ក…េ�កយ៉ូ�នបននិយយថ ‘ខញុ ំមនិ�ចេធ�ពិធី�ជមុជទឹក
ដល់�ទងេ់ទ េហតុអ�ីបនជ�ពះអងគ មន�ពះបនទូលមកខញុ ំដូេចនះ?’ េហយ�ទង់
មនបនទូលថ ‘សូមេធ�ដូេចនះេ ។’” �ទងម់នបនទូលថ “េ េពលែដលគត់
‘�ជមុជ’�ទងេ់ ” មនបនទូលេទ តថ “អនកេឃញេទ បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊វ បន
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកពីេ�កយ៉ូ�ន។ េហយ េ េពលែដល�ទងប់នេងប
ពីទឹកមក ៃផទេមឃេបកចំហេហយ�ទង ់ បនេឃញ �ពះេលចមកជទ�មងស់ត�
�ពបមយួេហរចុះមក េហយទុំេល�ទង ់មនបនទូលថ ‘េនះជកូនសងួនភញ អញជទី
េពញចិត�អញ�ស់។’” ប៉ុែន�េ�ក�វបីនបដិេសដករេនះ គតយ់ល់ខុស។

148 េឃញេទ េ�កយ៉ូ�នគឺជពយករមីន ក ់ េហយ�ពះបនទូលែតងែត មកកន់
ពយករ។ី ដូេចនះ េបសិនជ�ពះបនទូលក� យជ�ចឈ់មកេ៏�យ គឺ�តវែតមកកន់
ពយករ ី េ�ពះគត ់ ជអនកប ជ ក�់បបពី់�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយចរកិលកខណៈ
របស់គតប់នកំណតដូ់េចន ះ។ េ ទីេនះ �ពះបនទូលមកដល់េហយ ឥឡូវ េតមន
អ�ីេកតេឡង? កល�ែដលគតេ់ដរចូលេ ដល់មុខ�ពះេយសូ៊វ េ�កយ៉ូ�ន
បននិយយថ “ខញុ ំ�តវែតេធ�ពិធី�ជមុជទឹកដល់�ទងឬ់? េហតុអ�ីបនជ �ទងម់ករ
កខញុ ំវញិ។”

149 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “សូមឱយករេនះបនស�មចដូេចនះចុះ សំ�បជ់
គំរដូល់ពួកេយង (�ជករចបំច�់ស់ស�មបេ់យង) េដមបបីំេពញ េសចក�ី
សុចរតិទងំអស់។” េ�កយ៉ូ�នជពយករ ី �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលេនះ។ �ទងគឺ់ជ
យ ញបូជ េហយ�ទង�់តវែតសម� ត េដមប ី ចូលេ កនុងពន័ធកិចចេ ែផនដីេនះ។
េហយេ�កយ៉ូ�នបន�ជមុជទឹកេ�យ�ទង ់ េ�ពះគតប់នដឹងថ។ “�នឹង
េកតមនដូេចនះ។ ករេនះ នឹងេកតមនដូេចនះ សំ�បជ់គំរដូល់ពួកេយង េដមប ី
បំេពញេសចក�ីសុចរតិទងំអស់។” យ ញបូជ �តវែត�ងឲយ�� ត េពលែដល
បនបង� ញ ដូេចនះេហយេ�កយ៉ូ�ន បនេធ�ពិធី�ជមុជដល់�ទង។់ �ពះេយសូ៊វ
មនិបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹក ឲយេ�ក យ៉ូ�នេទ។ េ�កយ៉ូ�នជអនកេធ�ពិធី
�ជមុជឲយ �ពះេយសូ៊វ។ “ករេនះ �តវបនស�មចដូេចនះ។”

150 សូមចំ�ំថ េនះគឺេ�កអ�័ប� ំ េហយគតេ់ មន�ពះបនទូល របស់
�ពះជមច ស់។ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់បនគងក់នុងគត។់ គតគឺ់ជ ពយករ ី
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មន ក។់ េហយឥឡូវេនះ�ពះបនទូលបនមកដល់។ �ទងប់នេ គតថ់ “អ�័ប�”ំ
មនិែមន�ប�៉់ម េទ។
151 ប៉ុនម នៃថងមុនេពលែដល �ទងប់នេ េឈម ះរបស់គតថ់េ�ក �ប�៉់ម
—�ប�៉់ម ឥឡូវេនះជអ�័ប�។ំ �បពនធរបស់គត ់ពីមុនេឈម ះ ��យ ែតឥឡូវ
េនះនងេឈម ះ “��៉” មនិែមន S-a-r-r-a ឬ S-a-r-a-h េទ។ េហយមនិែមន
(A-b-r-a-h-a-m) A-b-r-a-m ប៉ន្តែ A-b-r-a-h-a-m អ័ប្រាហាំ។
152 េហយបុរសមន កេ់នះ បនទទួល�គ ល់ខ�ួនឯង េ េពលែដលគតប់ន
និយយថ “អ�័ប�!ំ” អូ ខញុ ំេអយ!

េ�កអ�័ប�ទូំល�ទងថ់ “េអឡូហុីម!”
153 មន�ពះបនទូលនិងពយករេី ជមយួគន  ទងំពីរេនះបន�គ ល់គន ។
154 េអឡូហុីម�ទងម់នបនទូលថ “េត�បពនធរបស់អនក ��៉េ ឯ�?”
155 គតប់ននិយយថ “នងគឺជេ កនុងតងែ់ដលេ េ�កយអនក” ។ េហយ…
បនទ បម់កករអ�ច រយេនះ�តវបនេធ�េឡង។ េអឡូហុីម! េ�កអ�័ប� ំ បនេ
�ទង ់“�ពះែដលមន�គបក់រទងំអស់ �គបរ់ទិធ នុភព �គបទ់ងំអំ�ចេច�� ។”
156 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថេ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី �ទងប់នេធ�ករ
ដូចែដលេអឡូហុីមបនេធ�ែដរ។ េនះជករកំណតល់កខណៈជ�ពះ។
157 េហយ�ទងម់ន�ពះបនទូលមុនថ “េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ គឺជករយង
មក របស់�ពះបុ��ៃន�ពះ េ េពលែដល�ទងប់នបង� ញឱយដឹងថ ករកំណតេ់នះ
នឹង�ប�ពឹត�េ �រជថមីម�ងេទ ត ដូចជេ �កងសូដុមែដរ។” េអឡូហុីមនឹងគង់
ក�� លចំេ�ម� ស�របស់�ទង ់ េ�យឫទធ នុភពខ� ងំក� បំផុត! េនះេហយជ
អ�ីែដលបទគមពរីបនែចង។ េអឡូហុីមគងក់�� ល ចំេ�មមនុស�ទងំអស់!
158 អស់រយៈេពលែសសិបឆន  ំ េ�កបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកដល់េយង េ�យ�ពះ
វ ិ ញ ណបរសុិទធ េអឡូហុីម �ពះជមច ស់! េហយពួកជំនំុ…
159 េមល អ�័ប�បំនេមលេឃញទីសមគ ល់មយួ គឺករ��ស់េ មយួេផ�ង
េទ ត ទីសមគ ល់មយួករ��ស់េ មយួ ករ��ស់េ មយួទីសមគ ល់មយួ េដមប ី
រងច់កូំនែដលបនសនយេនះ។ ប៉ុែន� ទីសមគ ល់ចុងេ�កយ ែដលគត ់បនេឃញ
បនេលចមក ែដលជករយងមកេលងជចុងេ�កយ ៃន�ពះមុនេពល ែដលកូន
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ែដលបនសនយមកដល់េនះ គឺេអឡូហុីមទំរងជ់�ចឈ់មមនុស�។ បនទ បម់ក
កូនែដលបនសនយកម៏កដល់។
160 េហយពូជរបស់អ�័ប�កំំពុងរងច់កូំនែដលបនសនយ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េហយពួកេគបនេឃញទីសំគល់មយួ ែដលជករហូរមក ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
និយយកនុងភ� និងករពយបលៃន�ពះជេដម។ ប៉ុែន�េពលែដលកូនមនុស�
េបកសែម�ង េអឡូហុីមនឹង �តឡបេ់ ជពូជៃនអ�័ប�វំញិ និងេបកបង� ញេរ ង
ដែដល ដូចែដល�ទងនឹ់ងេបក សែម�ងេ ៃថងេនះ �ែមន៉ េអឡូហុីមដូចពីមុន! េត
េហតុអ�ី? េនះគឺជលកខណៈពិេសសរបស់�ពះ។
161 ឥឡូវេនះ�បសិនេប �ពះ�គីសទជ�ពះ “េ�កិយនឹ៍ងមនិ�គ ល់ខញុ ំ ែតអនក�ល់គន
េ ែតេឃញខញុ ំ េ�ពះខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីតកនុងៃថងចុង ប ច ប ់ ៃនែផនដី ក៏
េ�យ។ ករងរែដលខញុ ំេធ� អនកនឹងេធ�ដូចគន ែដរ។”
162 �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនុង—កនុងលូកជំពូកទី ១៧ដូេចនះ ។ ល��ស់
េ េពលែដលេយងេជ ពិត�បកដ អនកនិងយល់ េ ៃថងចុងប ចបៃ់នែផនដីេនះថ
ករកំណតេ់នះ នឹងេកតមនេឡងជថមីម�ងេទ ត។
163 ដូេចនះ េ គមពរីេហេ�ពរ ជំពូក១ ខ១ បនែចងថ “�ពះ កលពីេដម�មរយៈ
ពួកពយករបីនសែម�ងពីអងគ�ទង ់ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ បនសែម�ងពីកររស់
ពី សុគតេឡងវញិៃន�ពះ�ជបុ��របស់�ទង”់ េ�យករផ�ល់ឲយ �កមជំនំុដូចគន
ដូចែដល�ទងប់នេធ� េហេ�ព ជំពូក១៣ ខ៨ែដរ �តឹម�តវ�ស់។
164 គម ន�� ប�មយួ �ចដកេចញពីករេនះបនេទ។ េនះគឺជ�� បឥ នទី។
ពួកេគេ ជប ់ េ�ពះពួកេគជបក��ីថ នសួគ។៌ [កែន�ងទេទេ េលកែសត
—Ed។]…ពួកគេចិញ្ចឹមវាដាយអាហារឥន្ទ្រី។
165 ឥឡូវេនះេយងកតស់មគ ល់េឃញថ “កលពីេដម េ�ចនដងេ�ចនែបប�ទង់
មនបនទូលេ កនព់ួកឰយុេក�មរយៈពយករ ី េ ៃថងចុងេ�កយេនះ�ទងម់ន
បនទូល�មរយៈបុ��របស់�ទង ់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យេលក�ទងពី់ករសុគត
េឡងវញិ។” េហយ�ទងគ់ងេ់  ក�� លចំេ�មេយង បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន ំ
�ពះេយសូ៊វដែដលមនិែមនេ��មយួកនុងចំេនមេនះេទ �ពះេយសូ៊វ �េលលូយ៉
�ពះ�ជបុ�� ែដលបនរស់ពីសុគតេឡងវញិរបស់�ពះជមច ស់!
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166 �ពះេយសូ៊វមនបនទូល ៃថងមយួ�ទងម់នបនទូលថ “ពូជេឃេឃ និងគួរឲយេខពម
ែស�ងរកទីសំគល់ េហយពួកេគ នឹងទទួលបនទីសមគ ល់។” គឺជមនុស���កក់
េហយកំផិតេ ជំននេ់នះ។ េតមនេពល�ែដលមនុស���កក ់ េហយផិតកបត់
េ�ចនជង ឥឡូវេនះ?
167 “ដូចែដល េ ៃថងរបស់េ�កយ៉ូ�ស ដូចែដលេ�កយ៉ូ�ស បន
េ កនុងេពះ�តីធំមយួអស់រយះេពលបីៃថងបីយប ់ ដូេចនះ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ �តវែត
គងេ់ កនុងចិត�ៃនែផនដីបីៃថងបីយបែ់ដរ។”
168 បនទ បម់ក “ជំននម់នុស���កកេ់ហយកំផិត” �តវបន ទទួលទីសមគ ល់។
េតជទីសមគ ល់�បេភទអ�ី? ទីសមគ ល់ៃនកររស់េឡងវញិ។ េហយេយងបនទទួល
�េ ៃថងេនះ បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន មំកេហយ �ទងគឺ់េ រស់។ �ទងគឺ់េ ក�� ល
ចំេ�មេយង េ យបេ់នះ ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត �ទង់
បនបង� ញអងគ�ទងេ់�យលកខណៈពិេសសរបស់�ពះ េបកសែម�ង�ពះបនទូលេ
ៃថងេនះ ែដល�ទងប់នសនយថនឹងេធ�។ �ែមន៉។
169 មន�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ េតអនកនឹងេជ េលទីសមគ ល់េទ ជេរ ងបនទ ប់
េ ៃថងចុងេ�កយ អត�ស ញ ណរបស់�ទង ់ គឺ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង?់ សូម
កតច់ំ�ំ។
170 �ពះជមច ស់ មន�ពះបនទូលមកកនេ់�កម៉ូេស �ងំពីេដម។ េ កនុង
េចទិយកថ ជំពូក ១៨ ខ១៥ បនមនបនទូលថ “�ពះេយហូ�៉ជ�ពះៃនឯង�ទង់
នឹងប�� លឲយមនេ��១េកតេឡងពីពួកបងប�ូនឯងឲយដូចជអញ។” ឥឡូវចូរ
េមល។ េនះេហយជ�ពះបនទូល។ េនះគឺជ�ពះបនទូល។ េនះគឺជ�ពះ។ េនះ
មនិែមនជ េ�កម៉ូេសេទ។ េតេ�កម៉ូេសដឹងេ�យរេប ប� ថគតគឺ់ជ
មនុស�មន ក?់ ប៉ុែន��ពះជមច ស់ បនមនបនទូល�មរយៈេ�កម៉ូេស។ អនកេជ
ដូេចន ះេទ? ែមនេហយ។
171 ឥឡូវ ចូរកតស់មគ ល់�ពះេយសូ៊វ េមលេតយ៉ង�—លកខណៈរបស់�ទង់
ទទួល�គ ល់ថជ�ពះបនទូលសនយដពិ៏ត។ �ទងពិ់តជ សេ�មច�បន។ �ទងប់ន
�គ ល់េ�យលកខណៈពិេសសែដលម៉ូេសបននិយយថ�ទងនឹ់ងែបបេនះ។
172 ពួកេគជេ�ចនដូចសព�ៃថងេនះចងេ់ឃញអនកដឹកនអំ�ច រយ។ “អូ! េនះគឺជ
បណ�ិ ត។ ដូចេនះ—និង—ដូចេនះ។ គតប់នេរ នចបពី់�កលវទិយល័យ�
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ហ�ដ (Hartford)។ ឬគតេ់ចញពីកែន�ង�មយួ ែដលធំមយួចំនួនដូចេនះែដរ។”
េនះមនិែមន ជករកំណតអ់ត�ស ញ ណរបស់�ពះេទ។ េទ េទ។ េនះមនិែមនេទ។
�ពះបនទូលគឺជអ�ីែដល�ពះបនកំណត។់ េឃញេទ?
173 �ពះេយសូ៊វ មនិែមនជអនក�បជញេទ េហយកម៏និែមនជបូជចរយមន កេ់ឡយ
េហយកម៏ែិមនជបុព�បុរសមន ក ់ ៃនែផនដីេឡយ។ �ទង ់ គឺជអនកលះបង ់ េដមប ី
ជួយសេ ងគ ះេ�កិយ។
174 ប៉ុែន� �ពះបនសេ�មច�ពះបនទូលរបស់�ទង�់មរយៈ�ទងផ់ទ ល់ែដលេធ�ឲយ�ទង់
ជេអម៉ញូែអល។ េនះជករកំណតអ់ត�ស ញ ណរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ េ
ទីេនះ �ពះេយសូ៊វបនជួបករពិតនូវអ�ី ែដល�ពះបនេធ�កលពីេដមថ �ទងនឹ់ង
ស�មចករេនះ�មរយៈេ�កម៉ូេស េនះេហយជអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។
175 ឥឡូវេនះ សូមេមល េ េពលែដល�ទងប់នជួបជមយួ េ�កេព�តស
ដូចែដលេយងបនសែម�ងេរ ងេ យបម់ុនែដរ េ េពលែដល �ទងប់នជួប េ�ក
េព�តស េហយបន�បបេ់ព�តសពីនយ័ៃនេឈម ះរបស់ គត។់ ទីសមគ ល់ េនះ
បនប ជ កពី់េឈម ះរបស់�ពះេមស�ុ ី េ េ�កេព�តស ដបតិ�ពះបនទូលែចងថ
“�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់អនក នឹងេលក ពយករេីឡង។”
176 េហយេ�កេព�តស ែដលជសីុម៉ូនបនេកតជថមី េ�កសីុម៉ូនបនរស់
េឡងវញិ ែដលជកែន�ងែដលគតធ់� បេ់ ។ េហយ�ពះេយសូ៊វបនេមលេ គត់
មន�ពះបនទូលថ “អនកេឈម ះសីុម៉ូន េហយអនកជកូន របស់េ�ក យ៉ូ�ស។”
ែដលបនបង� ញពីលកខណៈរបស់�ពះ�គីសទ គឺជ�ពះបនទូលេនះែដលម៉ូេសបន
សនយ។ េព�តសបន ទទួល�គ ល់ថ េនះជទីសមគ ល់ែដលបនប ជ កថ់
�ពះេយសូ៊វជ�ពះេមស�ុ។ី “�ពះជមច ស់គងក់នុង�ពះ�គីសទ” ែដលបនចកេ់�បង
�ងំស�មបៃ់ថងចុងេ�កយ។ េ កន ់ �ថែណល…ចថំ�ទងប់ន�បបសីុ់ម៉ូ
នពីេឈម ះ របស់គត។់
177 ឥឡូវ សូមេមលេ  �ថែណល�ទងប់ន�បបព់ីអ�ីែដលគតប់នេធ�។
“អនក គឺេ េ�កមេដមេឈ េ េពលែដលខញុ ំបនេឃញអនក។” ែដលប ជ កថ់�ទង់
ជ�ពះេមស� ុ ។ី
178 �ទងម់នបនទូលថ “�ទងជ់�ពះបុ��របស់�ពះ។ �ទងគឺ់ជេស�ចៃន�សន៍
អុី��ែអល។” �ទង�់តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ េ�យលកខណៈពិេសសៃន
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�ពះបនទូលសនយថ �ទង�់តវែតជ�ពះេមស�ុ។ី “�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនឯងនឹងេលក
ពយករេីឡង។”

179 ស�ីមន ក ់េ ែកបរអណ�ូ ងទឹក �ទងប់ន�បបន់ងថនងជអ�ី េហយេនះបន
ប ជ កថ់�ទង ់ពិតជ�ពះេមសីុែដលបនសនយ? េឃញេទ?

180 លកខណៈរបស់�ទងល់កខណៈពិេសសេនះគឺជ�ពះបនទូលែដលបន កំណត។់
គឺលកខណៈពិេសសរបស់�ទងប់នបង� ញថ�ពះបនទូល គឺជ�ពះដូេចនះគឺ�ពះបនក
ណតអ់ត�ស ញ ណកនុង�ពះ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ សូមេមល។ េហយកតទុ់ក។

181 េ កនេ់ព�តស�ទងប់នប ជ កេ់ កនេ់ព�តស េ�យករេ  េឈម ះរបស់
គត។់ �ទងប់នប ជ កេ់ កន�់ថែណលេ�យ �បបគ់តព់ីអ�ីែដលគត់
បនេធ�។ �ទងប់នប ជ កេ់ កន់ ស�ីមន ក ់ េ�យ�បបន់ងថនងជអ�ី។ អ�ីជ
គត…់គត់ ជនរ�! អ�ីែដល គត់ បនេធ� េហយ នង ជអ�ី។ �ទងប់នប ជ ក់
លកខណៈពិេសសៃន�ពះេមស�ុរីបស់�ទង ់ ែដលជ�ពះេមស�ុ។ី

182 េមល េ ស�ីមន កេ់នះ បននិយយពី អ�ីែដលដូចគន ។ “េ�ក ខញុ ំដឹងថ
អនកគឺជពយករមីន ក។់ េយងមនិមនពយករ ីអស់រយះេពល�បរ់យឆន  ំមកេហយ។
េយងមន�កមជំនុំជេ�ចន មនជំេ�ះជេ�ចននិងនិកយខុសៗគន  ប៉ុែន� េយង
មនិមនពយករ ីអស់រយះេពល�បរ់យឆន មំកេហយ។ េយង ដឹងថេពល�ពះ េមស្
សីុ យងមក េនះគឺជអ�ីែដលបនប ជ ក ់អត�ស ញ ណ�ទង។់”

183 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ �ទងែ់ដលមនបនទូលេ កនអ់នក។” គម នអ�ែីដល
មនិចបស់អំពីករេនះេទ “ខញុ ំគឺជ�ទង។់” េនះេហយ បនប ជ កពី់�ទង។់

184 ស�ីមន កម់នប � ធ� កឈ់ម េនះជករប ជ កថ់ �ទងជ់�ពះបនទូល។
េ�យរេប ប�? េ�យជំេន របស់នងបនបះ៉�ទង។់ �ទងប់នងកមក េហយ
មន�ពះបនទូលថ “នរ�បះ៉ខញុ ំ?” �ទងដឹ់ងថមនអ�ី មយួេកតេឡង។ ករេនះបន
បង� ញថ�ពះេយស៊ូ វជ�ពះេមស�ុ។ី

185 នងបនេជ � េហយនងបននិយយថ “�បសិនេបខញុ ំ�ចពល់ �ពះពសថ
�ទង ់ខញុ ំនឹងបនជសះេសប យ។”
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186 ដូេចនះ កល� នងបនបះ៉�ទង ់ �ទងែ់បរេ មនបនទូលថ “ឥឡូវេនះ
អនក �បនពល់ខញុ ំ?” េហយពួកេគទងំអស់គន  បនបដិេសធករេនះ។ ប៉ុែន�គឺ
លកខណៈ�ពះេមស�ុរីបស់�ទង់…
187 �ែមន៉! ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងេឃញេនះ �កមជំនុំេអយ។ សូម�� បដូ់ចែដល
េយងបនប ចប។់
188 េ ទីេនះនងបនបះ៉�ទង។់ េ ទីេនះមនមនុស��បរ់យនក ់ �បែហលជ
ពួកេគពយយមេដមបបីះ៉�ទង។់ េព�តសបនស�ីបេនទ ស�ទង ់ េហយបននិយយ
ថ “ពួកេគទងំអស់ គឺបនបះ៉�ទង។់”
189 �ទងម់នបនទូលថ “ែមនេហយ ប៉ុែន�មននរ�មន កប់នពល់ខញុ ំខុសពីេគ។”
េនះជករែដលខុសគន  េនះជករបះ៉េ�យជំេន  អនកយល់េទ? �ទងម់នបនទូល
េទ តថ “មនមន កពិ់តជបនពល់ខញុ ំ។ េនះ គឺជករបះ៉ខុសពីេគ។ ខញុ ំេខ�យ។
កម� ងំរបស់ខញុ ំ បនេចញពីខញុ ំ។ េ�យ�រកម� ងំរបស់ខញុ ំបនេចញពីខញុ ំ។” ឥឡូវេនះ
�ទងឈ់រេ ទីេនះ។
190 ឥឡូវេនះ សូមបែីតពួកសិស�របស់�ទងប់ននិយយ េ កនុងពកយេផ�ងថ
“�ទង�់� បេ់ ដូចជមនមនុស�មន កប់ន�ប�ពឹត�ខុសេល�ទង។់ េហតុអ�ី មនុស�
�គបគ់ន កំពុងបះ៉អនក។”
191 េមល�ទង ់េមលករប ជ ករ់បស់�ទង ់ឥឡូវេនះ។ �ទងប់នងកេមលេ ហ�ូង
មនុស�។ �ទងប់នចង�ុលេ នង េ ខង�� ំ េ�យេចញមក។ នងមនិ �ច
�កខ់�ួន បនេទ តេឡយ។ �ទងប់ន�បបន់ង អំពី�ថ នភព របស់នង េហយ
បននិយយថ “ជំេន របស់នង បនេធ�ឱយនង ជសះេសប យេហយ។” នង
បនដឹងេ េពលេនះ។
192 នងបនដឹង េ េហេ�ព ជំពូក៤ ខ១២ “�ពះបនទូល គឺពិចរ�អស់ទងំ
គំនិត ែដលចិត�គិត េហយែដលសំេរចែដរ។” លកខណៈរបស់�ទងប់នកំណត់
អត�ស ញ ណ�ទងជ់ “�ពះបនទូលបេងកតជ�ចឈ់មេហយគងក់នុងចំេ�ម
េយង។” �ែមន៉។
193 ខញុ ំគិតដូចគន ែដរ េ ��តីេនះ ប ជ កអ់ត�ស ញ ណ�ទង ់កររស់េឡងវញិរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គងេ់ ក�� លចំេ�មេយង ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
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ជេរ ងរហូត។ ឥឡូវេនះ ដូចជេហេ�ពរ ជំពូក១៣ ខ៨ េនះគឺជករពិត ចរកិ
លកខណៈរបស់�ទង ់នឹងប ជ កអ់ត�ស ញ ណ�ទង ់េ ៃថងេនះ ដូចែដល�ទងប់នេធ�
ដូេចន ះែដរ។
194 សូមេមលេ េក�វប៉ស និងពួកេគ បនទ បពី់កររស់េឡងវញិ។ �ពះេយសូ៊វ
បនប ជ កអ់ងគ�ទងផ់ទ ល់េ�យវធីិែដល�ទងប់នកចន់ំបុង័ែដល�ទងប់នេធ�មុន
េពលែដល�ទង�់តវេគឆក ង។ េហយពួកេគ…ែដលបនប ជ កអ់ត�ស ញ ណៃន�ពះ
“េ�យ�រ វធីិែដល�ទងប់នេធ�។”
195 ឥឡូវេនះ �បសិនេប �ទងម់នវត�មនេ ទីេនះ េ យបេ់នះ េត�ទងនឹ់ង
ប ជ កអ់ត�ស ញ ណអងគ�ទងយ៉់ង�? ដូចែដល �ទងប់នេធ�កលពីម�លិមញិ
ដូចគន េ ៃថងេនះ េហយជេរ ងរហូតែដរ។ �ជករប ជ កអ់ត�ស ញ ណេនះ។
េហេ�ពរជំពូក៤ បនួ—…១៤ និង ១៥ ថ “�ទងឥ់ឡូវេនះគឺ…” �ទងម់នបនទូលថ
“�ទង ់គឺជសងឃជនខ់ពស់របស់េយង ែដលបនបះ៉េ�យ�រមមណ៍ៃនភពេមលមនិ
េឃញរបស់េយងេនះ។” �ទងជ់សេម�ចសងឃរបស់េយង ឥឡូវេនះ។ បនទ បពី់ករ
រស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ បនទ បពី់ករសុគតរបស់�ទង ់ បនទ បពី់ករប ចុ ះសពរបស់
�ទង ់បនទ បពី់កររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់បនទ បពី់ករេ�ះេឡងរបស់�ទង ់�ែមន៉
�ទងេ់ ែតដូច កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត �ទងជ់សងឃជនខ់ពស់
ែដលបនបះ៉ េ�យ�រមមណ៍ៃនេសចក�ីជំេន របស់េយង។ �ែមន៉។ �ទងគឺ់ដូេចនះ
ឥឡូវេនះ �គបប់ុរសនិង ស�ី េ ទីេនះនឹងេជ �ទង។់ �ទង ់គឺជសងឃជនខ់ពស់របស់
េយង ដូចកលពីម�លិមញិ នឹងៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
196 �ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ។ េតអនកេជ ែដរឬេទ? [�កមជំនំុ និយយថ
“�ែមន៉។”—។Ed] លកខណៈរបស់�ទង ់ បនបន�ប ជ កអ់ត�ស ញ ណ របស់�ទង់
ដូចគន  នឹងេពលែដល�ទង ់ បនរស់េ េលែផនដីេនះ។ �ទងេ់ ែតមន �ពះជនម
គងេ់ េ ទីេនះេ យបេ់នះេ�យទំរង�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងធ់� ប ់រស់េ េល
ែផនដីេនះ។ េហយលកខណៈរបស់�ទងប់នេ ជមយួ�ទង ់ ដូចែដល �ទងែ់តងែត
េធ� �បសិនេប�ទងេ់ ែតរស់េ ។
197 ខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ េ យបេ់នះ “�ពះកលពីេដម េ�ចនដងេ�ចនែបប បន
មន�ពះបនទូលេ ពួកឰយុេក �មរយៈពួកពយករ ីេ ៃថងចុងេ�កយេនះ�មរយះ
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
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198 ខញុ ំេអយ ខញុ ំមនិដឹងថ ខញុ ំបននិយយអស់រយៈេពលយូរយ៉ងេនះេទ។ ខញុ ំបន
េភ�ចថ�ែវងដូេចនះ។ ខញុ ំសំេទស។ ខញុ ំ�គនែ់ត…ខញុ ំនឹងឈប។់

សូមឱយេយងបនអធិ�� ន។

199 �ពះវរបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគ�៌ពះជមច ស់ែដលមន�ពះទយ័េម�� ករ�ុ
ដអ៏�ច រយ! �ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំ—ខញុ ំ…�បែហលជខញុ ំនិយយេ�ចនបន�ិច។ ទូលបងគំ
អធិ�� ន �ពះជមច ស់ �បសិនេបជយូរេពក សូម�ទងប់ន អតេ់ទសេ�យ
ទូលបងគំផង។ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់ ទូលបងគំមនិ�ចសំុករ អភយ័េទស ចំេពះអ�ី
ែដលទូលបងគំបននិយយេឡយ។ ទូលបងគំ�គនែ់ត បននិយយ ពីអ�ីែដល�ទង់
បន មនបនទូលេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ ទីេនះប៉ុេ�� ះ។

200 ឥឡូវេនះ �គនែ់តជពកយមយួម៉ត ់ឬពីរម៉ត ់ពី�ទង ់�បែហលជ អនក�ល់គន
េ ទីេនះនឹង�គ ល់ ពី�ពះបនទូលេនះេ យបេ់នះ។ មនុស�ែដលឈ ឺ នឹងបន
ពយបល ពួកេគបនេឃញថ �ទងេ់ ែតជសេម�ចសងឃដឧ៏ត�ុងគឧត�ម។ ទូលបងគំ
បនអធិ�� ន �ពះអមច ស់ េ កនុងប៉ុនម ននទីេទ តេនះ �ទងនឹ់ងេធ�ឱយ�រេនះ
េកតមនេឡង�រជថមីម�ងេទ តជករពិត។ អ�ីែដលទូលបងគំបននិយយ េ�យ
�ពះបនទូល សូមឲយលកខណៈរបស់�ទង ់ ប ជ កអ់ត�ស ញ ណរបស់�ទង ់ េ
ក�� លចំេ�មេយង េ យបេ់នះ �ទងដូ់ចគន  កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត េយងអធិ�ថ នេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

201 សំុមយួែភ�តឥឡូវេនះ។ េយងខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនករយឺតបន�ិច ប៉ុែន�អនក
ទងំ អស់គន អតធ់មតប់ន�ិចេទ តកនុងករអធិ�� នេទ �បែហលដប�់ប ំ ឬៃមភនទី?
�បសិនេបបនសូមចបៃ់ដរបស់អនកេឡង េហយនិយយថ ‘េយង…” �តវេហយ
សូមអរគុណ—សូមអរគុណ។ ខញុ ំសនយថនឹងអនុ ញ ត ឱយអនកេចញេ េម៉ង
�បបំនួ�មសិប។ �ដល់េពលេហយ ឥឡូវេនះ! �មនេពលៃមភនទី។ ដូេចនះ
�បសិនេបអនក�គនែ់តអនុ ញ តិឱយខញុ ំ�បែហលដបន់ទី ខញុ ំនឹង�បញប។់

202 សូមេមល េតសន�ឹកៃនករអធិ�� នអ�ីស�មបផ់�ល់ឲយពួកេគេ ៃថងេនះ
[ប�ូន�បសមន កប់ននិយយថ “អូ។”—។Ed]? អូ? អ�ីកែន�ង�ែដលេយងនឹង
�តវចបេ់ផ�ម េ យបម់ុន មយួ មយួ? [“ខញុ ំគិតថ�ជករមយួ។”] ែមនេហយ េអ
—េហ។
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203 េហយបនទ បម់កេយង កលពីយបម់ុន េយង�គនែ់ត…�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ…
ខញុ ំបន�� បេ់ ៃថងេនះេហយបននិយយម�ងេទ ត នូវអ�ីែដល�ទង ់ មនបនទូល។
េឈម ះខ�ះជភ�រប�ងំ ខញុ ំជ…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនវធីិែតមយួ ែដលខញុ ំ�ច
េធ��បន សូមរងច់េំមល។
204 អនកេឃញេទ េពលខ�ះ េ េពលែដលអនកេឃញនិមមតិមយួ អនក�តវែត�តលប់
េ េមលករបកែ�ប។ �ជករបក��យ។ និមមតិមយួ ដូចជ អនកបន—បន
េឃញ—េច មមយួ�បែហលមននយ័ជេ�មេច ម។ េឃញេទ អនក�តវែតមនករ
បកែ�បពី� េហយ�តលបនិ់មមតិេនះនិងបកែ�ប�។
205 ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញថ កលពីយបម់ញិ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ច�បកសេឈម ះ
ប�ងំទងំេនះបនេទ ខញុ ំ�តវែត�បកប�មយួៗ។
206 េ � ហ�ិក និងេ ជំុវញិទីេនះ ហូតថិនថូត និងអនកេជ �សន និងអ�ី
េផ�ងេទ ត �គួរែតមនករ�បកបេឈម ះរបស់ពួកេគ េហយ�បបព់ួកេគ ពីេឈម ះ
របស់ពួកេគ ែដល�តវ�បកបជភ�របស់ពួកេគ។ េនះពួកេគនឹងដឹង ពីេឈម ះ
របស់ពួកេគ េ េពលែដលអនកបន�បកប�េចញមក។ ប៉ុែន� សូមេមល �ទងប់ន
�គ ល់�គបភ់�ទងំអស់។ �ទងគឺ់ជ�ពះ ដអ៏ស់កលបជនិចច។
207 ចូរចបេ់ផ�មេ ��តីេនះ អនុ ញ តឱយខញុ ំបនេ  ពីសន�ឹកចិតសិប�ប ំ ដល់
សន�ឹកទីមយួរយេ កនុង អូ។ គឺអូ ជអ�ីែដល�ទងប់នមន�ពះបនទូល? ខញុ ំ…
[ប�ូន�បសមន កប់ននិយយថ “បទ។ អូ]” អូ អូ បទ។ �តឹម�តវ។ េតអនក�
ែដលបនសន�ឹកៃនករអធិ�� ន េលខចិតសិប�ប ំសូមេមល? េ កនុង អូ សន�ឹក
ៃនករអធិ�� ន អូ ចិតសិប�ប ំ សូមេលកៃដរបស់អនកេឡង េបសិនជអនកមន
�។ អូ របស់គត។់ �តវេហយ។ សូមអេ ជ ញមកទីេនះ ។ ចិតសិប�ប ំែបត៉សិប
ែបត៉សិប�ប ំ េកសិប េកសិប�ប ំ មយួរយ មក�មេនះ �បសិនេបអនកមន។
�តវេហយ សូមឈរត�មងជ់ួរបនទ តេ់ ទីេនះ សូម�បញប ់បន�ិច េ�ពះេយងគម ន
េពលេ�ចនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេជ ថ អនកនឹងេធ��បន។
208 សូមេមល េ កនុងសន�ឹកៃនករអធិ�� នរបស់អនក។ េ កនុងសន�ឹក ៃនករ
អធិ�� នរបស់អនកជិតខងរបស់អនកែដរ។ េតជអ�ីមយួ…េហយ�បសិនេប មន
នរ�មន ក ់ េ កែន�ងចេង� ត សូមជួយេបកផ�ូវេ�យពួកគតប់ន�ិច េដមប ី េ�យ
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ពួកគតម់កឈរត�មងជ់ួរ។ ដូេចនះ�បសិនេប ពួកេគមនអូ(0)េលខដូចជ អូ
ចិតសិប—…

209 ចិតសិប�ប ំ ដល់មយួរយ សូមត�មងជ់ួរេ ទីេនះ �បសិនេបអនកមន។
ទីកែន�ង�កេ៏�យែដលអនកេ  េ យរ៉េនះ េ �គបទី់កែន�ងជេ�ចនេទ ត
េហយមកខងេនះ េដមបតី�មងជ់ួរ េ�យបនេល ន�មែដល�ចេធ�បន
�បសិនេបអនកមន េធ�ដូេចនះេដមបសីន�េំពលេវ�។

210 ឥឡូវេនះ េ អនកខ�ះ េ ទីេនះ ែដលអតម់នសន�ឹកៃនករអធិ�� ន សូមអនក
បនេលកៃដេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំអតម់នសន�ឹកកតអធិ�� នេទ បង�បស
�បន�បំ៉ុែន�ខញុ ំេជ ដូេចនះ”? សូមេលកៃដរបស់អនកេឡង។

211 ឥឡូវ ចូរចងចថំ ខញុ ំនឹងនិយយជមយួអនក អំពីសេម�ចសងឃ។ “�ទងគឺ់ជ
សងឃជនខ់ពស់ ែដល�ច បះ៉បនេ�យ�រមមណ៍ ៃនករមនិេឃញ របស់េយង
េនះ។” �ទងគឺ់ជ �ពះេយហូ�៉—យ៊េីរ ៉ “�ពះអមច ស់ជអនកផ�ល់យ ញបូជ។” �ទង់
គឺ�ពះេយហូ�៉—�៉ផ “�ពះអមច ស់ជអនកែដលេ�បសជំងឺរបស់អនក�ល់គន ។” េត
អនកេជ េទ?[�កមជំនុំនិយយថ“�ែមន៉។”—Ed។] �ទងគ់ឺជ�ពះេយហូ�៉-ម៉
�េស។ ជ�ប�បរ់ុកំំភនួៃដ ជែខលមយួ ជសន�ិភព របស់េយង �ទង់
េ ែតគងេ់ ។ �បេសរ�ស់ េតប៉ុនម ននកែ់ដល េជ ថ ទងំអស់េនះ ជ
េឈម ះេ�បសេ�ះរបស់�ពះេយហូ�៉ែដលបនក� យជ�ពះេយសូ៊វ? [“�ែម៉
ន។”—Ed។] �បកដ�ស់�ទង�់តវែតក� យ។ េប�ទង—់េប�ទង…់េហតុអ�ីបនជ
ពួកេគ មនិ�ចែញក�ចពី់គន  ដូេចនះ�ទង�់តវែតក� យជអងគទងំេនះ។ េហយ
�បសិនេប�ទងេ់ ែតជ�ពះេយហូ�៉—យ៊េីរ ៉ �ទងជ់�ពះេយហូ�៉—�៉ផ។ េបសិន
�ទងជ់�ពះេយហូ�៉—យ៊េីរ…៉�ទងគឺ់ជ�ពះេយហូ�៉—យ៊េីរ ៉ “�ពះជមច ស់ជអនកផ�ល់
យ ញបូជ ស�មបេ់សចក�ីសេ ងគ ះ” បនទ បម់ក�ទងជ់�ពះេយហូ�៉—�៉ផ
បនទ បម់ក�ទងជ់ “ពយបល ជំងឺរបស់េយង។” �ែមន៉។ ករពយបល�ចេធ�
េ បន េ�យ�ពះជមច ស់។

212 �បេសរ�ស់ ខណៈេពលែដលេយងទងំអស់គន ត�មងជ់ួរ ខញុ ំមនិមនេពល
េមថពួកេគជនរ�េហយជអ�ីេនះេទ។ ប៉ុែន�ឥឡូវអនកែដលដឹងថ មនិទន់
�គ ល់ខញុ ំសូមេលកៃដេឡង េហយនិយយថ “ខញុ ំ�តវករ�ពះជមច ស់។ ប៉ុែន�អនក



40 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនិទន�់គ ល់ខញុ ំេទ បង�បស �បន� ំ ប៉ុែន� ខញុ ំ�តវករ�ពះជមច ស់។ ខញុ ំ�គនែ់ត
េលកៃដរបស់ខញុ ំេឡង។”
213 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនក�គនែ់តគិតែតប៉ុនម ននទី ចូរេមលេ�យ�បង�បយត័ន
េហយេសង ម�ង ត។់ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិចងម់ននយ័ថ េ េពលែដល ខញុ ំនិយយ
“ចូរេសង ម�ង ត”់…េប�ពះអមច ស់ េធ�ករអ�ីមយួ អនក ចងស់រេសរតេមកង�ពះ អមច ស់!
េនះេហយជករថ� យបងគំដល់�ពះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងម់ននយ័ថ “ករែដលេ�កកេឡង
េហយរតជំុ់វញិទីេនះ” អនកដឹងេហយថ េនះមនិែមនជករេគរពេទ។ យល់េទ?
េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិមនទឹកចិត� មនិមនទឹកចិត�េនះេត។ យល់េទ?
គឺែបបេនះឯង�គនែ់តទុកេពលឱយខញុ ំបន�ិច េហយខញុ ំ�គនែ់តេ�ះ��យពីករេនះ
បនទ បម់ក ជថមីម�ងេទ តសូមេមល។ ប៉ុែន� �បសិនេបអនក�ល់គន �� ប!់
214 េតអនកចពីំសនយដំបូងរបស់�ទងេ់ទ? “ចូរនមំនុស�ឲយេជ អនក េហយ
េ�ម ះ�តង ់ គម នអ�ី ឈរចំលេពះករអធិ�� នបនេឡយ។” អនកចកំរេនះ
បនេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed]។�តវេហយ។ េហយេនះេហយ
ជ…ខញុ ំមនិែដលេឃញ�មនករប�ជយ័េឡយ េហយ�កនឹ៏ងមនិ�ចេកតមន
េឡយ។ �ទង ់គឺជ�ពះ។
215 ឥឡូវេនះ េយងនឹង�បញបជ់មយួនឹង ជួរអធិ�� ន ដូេចនះេយងទទួលបន
មនុស�ជេ�ចនដូចែដលេយងេឃញ។ ប៉ុែន�អនកទងំេនះ គឺជអនកែដលបនទទួល
សន�ឹកកតករអធិ�� ន និងអនកខ�ះេទ ត ែដលមនសន�ឹក ែតមនិបនេ េទ េ
យបេ់នះ សូមកនស់ន�ឹករបស់អនក េយងនឹងបនេ  អនកែដរ។ ល��ស់ ។
216 ឥឡូវេនះ អនកេ ទីេនះ ែដលអតម់នកតអធិ�� ន ចូរចងច។ំ ឬអនក
េ  ទីេនះ មនិថអនកមនកតអធិ�� ន ឬអតម់ន �គនែ់តេជ �ទង ់ ដូចេ
េហេ�ពរ ជំពូកទី៤េនះ។ “�ទង ់ គឺសេម�ចសងឃ ែដល�ច�គ ល់ពីជំេន របស់េយង
េ�យប ញ េខ�យរបស់េយងបន។” េឃញេទ�បសិនេប �ទងគ់ងេ់ …េឃញេទ
�បសិនេប �ពះេយហូ�៉ បង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់េ ក�� ល ចំេ�ម� ស�របស់�ទង់
ដូចែដល�ទង ់បនេធ�េ ៃថង ៃនទី�កងសូដុមែដរ។ �តឹម�តវ�ស់។
217 �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ សូមអធិ�� នេ�យករេគរពពិត�បកដ។ ឥឡូវចូរចំ
�ពះបនទូលពី�ពះេ�យេ�ចនជងពកយរបស់មនុស�។ ឥឡូវ បុរសមន កេ់នះេ ទីេនះ
ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែដល�គ ល់គតេ់ទ។ េហយខញុ ំគិតថគតជ់…មនុស�ចែម�កចំេពះខញុ ំ
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អនក គឺជមនុស�ែដលខញុ ំមនិ�គ ល់ែមនេទ? [បង�បស និយយថ “បទ។”—Ed។]
អនក គឺជមនុស�ែដលខញុ ំមនិ�គ ល់។ េយងនឹងដឹងពីករមយួ េ ៃថងមយួ េយង
ទងំពីរ នឹងបនឈរេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ េយងនឹងបនជួប �ទងេ់ ទីេនះ។
េនះ គឺជករជួបជំុេលកដំបូងរបស់េយង។
218 ឥឡូវេបអនកមកទីេនះ �បសិនេបអនកមនជមង ឺ ខញុ ំមនិដឹងេទ��ចនឹងមនអ�ី
េផ�ងេទ តយល់េទ។ ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំ �បសិន—េបខញុ ំ�កៃ់ដេលអនក េហយនិយយ
ថ “សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់! សូមេ�យអនកបនជសះេសប យ។” ែតបុណ�ឹ ង។
អនក�ចេជ ករេនះ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលនឹងេកតេឡង �បសិនេប�ទង�់បបអ់នកពីអ�ីែដល
ជកំហុសរបស់អនក? ឥឡូវ ចូរេមល អ�ីជករខុសគន  បនទ បព់ីអនកដឹងពីអ�ីជករ
ប ជ កល់កខណៈរបស់�ទង។់ េឃញេទ េនះមនិែមនជលកខណៈរបស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំជ
មនុស� ខញុ ំមនិដឹងពីអ�ីបន�ិចពីគតេ់ទ។ ខញុ ំបន�បបគ់តថ់ “ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។”
គតក់ម៏និ�គ ល់ខញុ ំែដរ។ ប៉ុែន� អ�ីែដល�ចនឹង �ចេកតេឡងបន? េនះជករ
ប ជ កល់កខណៈរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ដូចគន  នឹងកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត។ េ�យដឹងថ េនះមនិែមនជរបូខញុ ំេទ េ�ពះខញុ ំមនិបន�គ ល់ បុរសមន ក់
េនះេទ។ ខញុ ំនឹងេលកៃដរបស់ខញុ ំេឡង េនះ គឺជ�ពះបនទូល។ េឃញេទ? ខញុ ំមនិ�គ ត់
គតេ់ទ។ គតក់ម៏និ�គ ល់ខញុ ំែដរ។ ប៉ុែន�លកខណៈៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…
219 �បសិនេប �ពះេយសូ៊វបនឈរេ ទីេនះ េហយគតឈ់។ឺ �បសិនេប គត់
�ចនិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ សូមេ�បសខញុ ំឱយជ។” េត�ពះេយសូ៊វនឹង មន
បនទូលអ�ីេ កនគ់ត?់ “ខញុ ំបនេធ�រចួេ េហយ។” េនះ គឺ�តវេហយ? [�កមជំនំុបន
និយយថ “�ែមន៉។”—Ed។]
220 “�ទងប់នរងរបសួ េ�យេ�ពះអំេពរលំងរបស់េយង �ន មរបសួរបស់�ទង់
បនេ�បសេយង។” �គបក់រទងំអស់ �ទងេ់�បសេ�ះេយង េ កល់�៉រ។ី
ចប�់ងំពីេពលេនះមក េនះគឺជជំេន  ចូរេជ ករែដល�ទងប់នសេ�មចេនះចុះ។
េនះ�តវេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] �តវេហយ។
221 ឥឡូវ ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះេយសូ៊វ មន�ពះជនមរស់េ  េហយខញុ ំបន
និយយពី�ពះបនទូលរបស់�ទង…់�មនភព�ម ញ  ៃនអនកែដល មនជំេន  េជ
េល�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េ េពលែដល �ទងប់នជួបខញុ ំ េ យបេ់នះ �ទងប់ន
មនបនទូលថ “អនកនឹង�ចដឹងនូវ�ថក៌ំបងំកនុងចិត�របស់ពួកេគ។ ពួកេគនឹងមនិ
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េជ ពីទីសមគ ល់ដំបូងៃន�ន រ�ពះហសថរបស់�ទងេ់ទ ប៉ុែន�ពួកេគ �តវែតេជ ករមយួ
េនះ។ េឃញេទ? ពួកេគមនិេជ  បនទ បម់កឈមនឹងផ� ស�រដល់ែផនដី។”
222 ដូចសមយ័របស់ េ�ក ម៉ូេសបនេធ�ែដរ។ �ទងម់នបនទូល “ករមនិេជ េលទី
សមគ ល់ ទងំពីរេនះ បនទ បម់កកប៏ង�ូរឈមេ��ចេ េលែផនដីេ ។ េឃញេទ
ចកទឹ់កេ េលែផនដី េហយ�បនក� យេ ជឈម។”
223 ឥឡូវេនះ សូមរកឲយេឃញ។ �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តដឹងពីអ�ី ែដលជប �  របស់
អនក េដមបនឹីងបំេពញ និងេធ�ឱយអនកបនេជ  េតអនកេជ េទ? [ប�ូន�បសមន ក ់ បន
និយយថ “�បកដ�ស់។”—Ed។] អនកដឹងេទថេនះជលកខណៈរបស់ មនុស�
ខញុ ំកំពុងនិយយពី �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
224 មនបុរសមន ក ់ ខញុ ំបនសម�ងឹេ គត ់ េហយកប៏នែបរ�តឡបម់កវញិ។ គត់
គឺជ�សេមល។ �មនិមនថន ែំដល�ចជួយបុរសមន កេ់នះបនេទ។ គត ់ បន
សថិតេ កនុង�ថ នភពមយួដូច�� ប។់ �តវេហយ។ គតប់នេធ�ករ វះកត ់េហយ
�ជករវះកត ់ �កេពញ�ប�� ត។ េហយ�ជជំងឺម�រកី េហយជជំងឺម�រកី
ែដលបន�ល�ល ដល់�គបទី់កែន�ងទងំអស់ ៃន�ង កយ។ �បសិនេបជ�តវ
សូមេលកៃដរបស់អនក។ មនែត�ពះេទ ែដល�ចពយបលគតប់ន។ [ប�ូន�បស
មន កប់ននិយយថ “�េលលូយ៉! �េលលូយ៉! �េលលូយ៉!”—Ed។]
ប៉ុែន� េមល ខញុ ំចងនិ់យយ េ កនអ់នក បន�ិចេ�ក។ វ ិ ញ ណល��កក�់ច
�ក ់ខ�ួន ពីកបិំតរបស់េវជជបណ�ិ តបន ប៉ុែន� �មនិ�ច�កពី់�ពះបនេទ។ េត
អនកេជ េទ? េតអនកេជ �េទ? [“អូហូ! អូហូ!”] បនទ បម់ក ខញុ ំបនអធិ�� ន េ កនុង
�ពះនម ៃន �ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេ�យ ករ��កកទ់ងំអស់បនចកេចញពី
គត ់ សូមេ�យ បុរសមន កេ់នះ�ចរស់េ ។ គម នអ�ីេទ គត�់គនែ់តេខ�យ។
�បេសរ�ស់។
225 អនកនិងខញុ ំ គឺជមនុស� ែដលមនិ�គ ល់គន  បុរសមន កនិ់ង ស�ីមន កប់នជួបគន ។
ឥឡូវេនះ ជមនុស�មន ក ់ ែដលខញុ ំមនិបន�គ ល់គត។់ េហយ�បែហលជ ជ
ស�ី ែដលមនិ�គ ល់ខញុ ំ មនិែមន�គនែ់តអនក �គ ល់េឈម ះ ឬរបូភពខញុ ំ ឬអ�ីមយួ
ដូចេនះ។ ប៉ុែន�េយងមនិបន�គ ល់គន េទ។ េនះជលកខណៈរបស់េយង។ េយង
មនិបន�គ ល់ពីអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ ប៉ុែន� លកខណៈពិេសសៃន�ពះ�គីសទ �ទង់
គឺជ�ពះបនទូលេហយ�ពះបនទូលបនសនយ ស�មបៃ់ថងេនះ។ អនកបនឮ ខញុ ំនិយយ
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េទ។ បនទ បម់ក លកខណៈពិេសសរបស់�ទង ់នឹងបនប ជ កេ់ ទីេនះ។ មនិែមន
ខញុ ំជអនកប ជ កអ់ត�ស ញ ណរបស់�ទងេ់ទ។ ខញុ ំមនិបន�គ ល់អនកេទ។ េតអនក
យល់េទ។ �កមជំនំុ—របស់េយងយល់េទ? [�កមជំនុំនិយយថ“�ែមន៉។”—Ed។]
យល់ េទ? ខញុ ំ—ខញុ ំ ជមនុស�មន ក។់ ខញុ ំ�គនែ់តជ បងប�ូន របស់អនក?។
226 ដូចជ ស�ីមន កេ់ អណ�ូ ងទឹក និយយអ�ីមយួែដលខុស អ�ីមយួខុសចំេពះអនក
េតអនក�តវករអ�ី ឬអនកមកទីេនះេដមបអី�ី។ សូមឲយ�ពះវនិិចឆយ័ពី ករេនះ។ អនក កំពុង
សថិតេ កនុង�ថ នភពជមងខឺ�ះឈម។ េត�តវេទ ឬមនិែមន? [ប�ូន�សីេនះ បន
និយយថ “ចស”។—Ed។]
227 ខញុ ំ—ខញុ ំ និយយ�តវ មនមនុស�ខ�ះគិតថខញុ ំេធ�ករ�ម ន។ ខញុ ំមនិបន�ម នេទ។
េទ។ កនុងមយួខណៈេពល ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ មននរ�មន ក។់ អនកមនិ�ច
�កគ់ំនិតរបស់អនកឥឡូវេនះបនេទ។ �គឺជករែដលខញុ ំ�គ ល់អនក ខញុ ំបនដឹងពី
ករ ��កកពី់រ ែដលមនេ កនុងខ�ួនអនក។ អនកេឃញ ខញុ ំ�ចេ េឈម ះរបស់
អនកែដរ? �ពះ�ចេធ�បន ដូេចនះចូរអនកគិតពីករេនះ។ អនុ ញ តេ�យខញុ ំ បន
បង� ញអនក។
228 ចូរេមលមកទីេនះ ប�ូន�សី សូមេមលមកខញុ ំ។ ខញុ ំមនិដឹងថ �ទងប់ន�បបន់ង
ពីអ�ីេទ ប៉ុែន� ខញុ ំ—ខញុ ំ�គ ល់�ទងថ់ ជនរ�។ េនះេហយ ជលកខណៈ របស់�ទង់
ែដលបន�គ ល់។ បទ េនះជ�ថ នភពៃនេ�គខ�ះឈម និងទឹក។
229 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះគឺជអ�ីមយួ។ េឃញេទ េបសិនអនកគិតថ
គឺជករ�ម ន។ េកមងែដលអនកកំពុងអធិ�� នេ ទីេនះ។ [បង�សីបននិយយថ
“ចស”—Ed។] �តវេហយ។ �មនប � េ កនុងបំពងក់ [“បទ”។] �ជ ករកត់
�ចប់ំពងក់េចល។ ��តវេទ [“បទ”។] ចូរយកកែន�ងេនះ េហយ�កេ់ េល
េហយេជ ។ [“បទ”។] កំុសង�យ័។ �នឹងមនិ�តវករវះកតេ់នះេទ។ ឥឡូវ សូមេជ
េ�យអស់ ពីចិត�របស់អនក។
230 ជំ�បសួរ? អំពី ស�ីមន កេ់នះេ ទីេនះគឺថ អនកមនករភយ័ខ� ចអ�ីមយួ។ េត
អនកខ� ចថ ជំងឺម�រកីេនះ�េកតមកវញិេទ។ [ប�ូន�សីបនយំ េហយនិយយថ
“អូ!”។—Ed។] ឥឡូវេនះ សូមេជ ចុះ េហយ�មនិបនេធ�ដូេចន ះេទ។ សូម�គនែ់ត
េ េជ  សូមេជ េ�យអស់ពីចិត� របស់អនក។ លកខណៈពិេសស េនះ មនិែមនជ
របស់ខញុ ំេទ េនះជលកខណៈពិេសសរបស់�ពះ!
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231 េតអនកេជ េទ ឥឡូវេនះ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] េនះជ
ករែដលេធ�ឱយអនក�ល់គន េជ  [“�ែមន៉!”]
232 ឥឡូវេនះខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ខញុ ំជមនុស�ចែម�កមន កស់�មបអ់នក។ �ពះ
�គ ល់ អនក។ េតអនកេជ េទ? អនកបនដឹងថ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ េហយអនក ក៏
មនិ�គ ល់ខញុ ំែដរ ដូេចនះ េតអនកេជ េទថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលមនបនទូលមក
មនិែមនជវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំេទ? េ�យ�រែតខញុ ំ �គនែ់តជបុរសមន ក ់ ខញុ ំមនិបន
�គ ល់អនកេទ។ ប៉ុែន�លកខណៈពិេសសៃន�ពះបនទូលសនយេនះ គឺជ�ពះបនទូល
ែដលមុតជង�វមុខពីរេ េទ ត េឃញេទ សូមគិត េ�យចិត�របស់អនកផទ ល់។
233 អនកគឺឈខឺ� ងំ�ស់។ អនកមនប � ស�ី ែដល�ជជមង ឺម�រសីបនូ។ េហយ
អនកបនទទួលយក�បេភទៃនករពយបលមយួចំនួន �គឺជករពយបលេ�យ
េ�ប�៉ដយមូ ឬអ�ីែដលេធ�បនេដមបកីំចត�់ទងំអស់េនះ ពីខ�ួនរបស់អនក។ េហយ
អនកនឹង—អនកនឹង�� ប ់ �បសិនេប �ពះជមច ស់ មនិេ�បសអនកេ�យជ។ �ជ
ករពិត។ េតអនកេជ េទ ថឥឡូវេនះ�ទងនឹ់ង េ�បសអនក? [បង�សីបននិយយ
ថ “ចស”។—Ed។] �ពះៃន�ថ នសួគ ៌ បេនទ សដល់�រក� ែដលបន�ក ់ ពី
�គេពទយេនះ។ [“អូ!”]គត�់ច�កពី់�៉ដយមូបនែតមនិ�ច�កពី់ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនេទ។ ចូរេជ េល�ទងឥ់ឡូវចុះប�ូន�សី។ កុំសង�យ័អី ប៉ុែន�សូមេជ វញិ។
[“ឱ �ពះជមច ស់ សូមេ�បសខញុ ំេ�យបនជផង!”]
234 េតអនកេជ ថ �ពះ�ចេ�បសជមងហឺឺតរបស់អនក េ�យជសះេសប យបនេទ?
[ប�ូន�បសនិយយថ “បទ។”—Ed។] េតអនកេជ ពីករេនះេទ? បនទ បម់កចូរ
េដរ�មផ�ូវរបស់អនកេ  េហយអរសបបយេ�យនិយយថ “សូមអរគុណ �ពះជ
មច ស់។ ខញុ ំេជ ថជំងឺហឺតរបស់ខញុ ំនឹងបនជ។”
235 ជំ�បសួរ? អនកមនជមង�ឺបៃស�ប�ទ។ អនកបនមន�អស់ រយៈេពលជ
យូរមកេហយ។ ករេនះ �បនប�� លមកពី ដំេ �កពះ េពះេវ ន �មនេ
កនុង�កពះរបស់អនក ែដលេធ�ឱយអនកមនប � �កពះ របស់—របស់អនក។ េហយអនក
ចង…់អនកចងប់រេិភគ��រេពល�ង ចរបស់អនក? េតអនកនឹងេធ�អ�ី ែដល ខញុ ំ�បប់
អនកឱយេធ�េទ? ចូរបរេិភគេ�យនូវ�ពះនម ៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វចុះ។
236 េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ? [បង�សីបននិយយថ “ចខញុ ំ
េជ ។”—Ed។] អនកគឺជ ស�ីមន កែ់ដលពូែក េប�មេមលេ ។ េតអនកេជ ថ ខញុ ំជ
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អនកបេ�មរបស់�ពះេទ? [“�ែមន៉”។] េតអនកេជ ថលកខណៈពិេសសរបស់�ទង់ �ច
នឹងបង� ញេ ទីេនះបនេទ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ទង់ និងករសនយ ៃនៃថងេនះ
“ករែដលខញុ ំេធ�បន អនកនឹងេធ�ដូចគន ែដរ?” [“�ែមន៉។”] ខញុ ំមនិ�ចពយបល
េទ។ �ទងប់នេធ�រចួេហយ ប៉ុែន�លកខណៈពិេសសរបស់�ទងប់នបង� ញ និង�ច
�បបពី់រប � របស់អនកបន។ អនកមនជមងឺ គឺជប � េ�គ ស�ី។ [“�តវេហយ។”]
េ េពលឥឡូវេនះ េតអនកេជ ថ �ពះជមច ស់�ចពយបលជមងរឺបស់អនកបនេទ?
[“បទ។�ែមន៉។”] ចូរេ �មផ�ូវរបស់អនកចុះ �នឹងមនិរខំនអនកេទ តេទ។ សូម
េជ េ�យអស់ពីចិត�។
237 េតអនកេជ ថ ខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ទងេ់ទ? [បង�សីបននិយយថ “ចស
េ�ក។”—Ed។] �បសិនេប �ពះនឹង�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលជប � របស់អនក េតអនកនឹង
េជ ថ េនះជលកខណៈពិេសស ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ? �គឺេ ខនង របស់អនក។ �
នឹងមនិមនេទ តេទ។ ចូរេជ  េ�យអស់ពីចិត�ចុះ។ សូមេជ ។
238 អេ ជ ញមក ទីេនះប�ូន�សី។ អនកមនប � �កពះ។ ចូរេជ  េ�យអស់ពីចិត�
របស់អនក េហយេ បរេិភគ��រេពល�ង ចរបស់អនកចុះ។ បំេភ�ច�េចលេ ។
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ នឹងេ�បសឱយអនកបនជផងែដរ។
239 អេ ជ ញមក។ ប � របស់អនក គឺឈមរបស់អនក។ អនកមនជំងឺទឹកេនម
ែផ�ម។ េតអនកេជ ថ �ពះនឹងេ�បសឱយអនកបនជេទ? ចូរេ �មផ�ូវរបស់អនកចុះ
េហយនិយយថ “សូមអរគុណ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ” ែដលបនេ�បសអនកឱយជ
ផងែដរ។ ចូរេជ  េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកចុះ។
240 អេ ជ ញមក។ ខនងរបស់អនក េតអនកេជ ថ �ពះនឹងពយបលខនងរបស់អនក និង
េ�បសអនកឱយជែដរឬេទ? ចូរ�តឡបេ់ វញិ េហយចូរអរសបបយ េហយនិយយ
ថ “សូមអរគុណ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”
241 អនក មនប � ជមយួខនងរបស់អនកែដរ។ �គនែ់តេដរ េ�យេពលថ “សូម
អរគុណ �ពះអមច ស់។ ខញុ ំពិតជ បនជេឡងវញិ។” ចូរេជ  េ�យអស់ពីចិត�
របស់អនកចុះ។
242 អនកមនប � េ ខនងដូចគន ។ េតអនកដឹង�មនសភពយ៉ង�េទ? ចូរេជ
េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក ឥឡូវេនះ េហយចូរេ �មផ�ូវរបស់អនក េហយ�ទងប់ន
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េ�បសអនកេ�យជែដរ។ េជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេធ�ឱយអនកផងែដរ។ “�បសិនេប អនក
�ចេជ ថ ករទងំអស់េនះ គឺ�ចេកតមនេឡង។” �តវេហយ។

243 េតមនអ�ីេកតេឡង �បសិនេបខញុ ំមនិនិយយេ រកអនក! �គនែ់ត �កៃ់ដ េល
នងេតអនកេជ ថ នងនឹងបនជសះេសប យេទ? ពួកេគបនដឹង នូវអ�ីែដលជ
ប � ។ េតអនកេជ ថ នងនឹងបនជេទ? សូមមកទីេនះ។ ខញុ ំសូមេដញវ ិ ញ ណ
��កកទ់ងំេនះកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ សូមអំ�ច ៃន�ពះបនេ�បស
កុមរមន កេ់នះេ�យបន ជសះេសប យផង។ �ែមន៉។ កំុសង�យ័ កំុសង�យ័េលអ�ី
ទងំអស់េហយនងនឹងបនជសះេសប យ។ េជ េ�យអស់ពីេបះដូងរបស់អនក។

244 �បសិនេប�ពះជមច ស់ មនិបនេ�បសអនក អនកនឹងេដរកនេ់ឈ�ចត ់ េ
ៃថង�មយួ ជមយួនឹងជមងរឺ�កសន� ករ់បស់អនក។ ប៉ុែន�េតអនកេជ ថ �ពះជ
មច ស់ នឹងេ�បសជំងឺរ�កសន� ករ់បស់អនកបនជ ឬេទ? បនទ បម់ក ចូរនិយយ
ថ “សូមអរគុណ �ពះជមច ស់។ ខញុ ំនឹងេជ ដល់�ទងេ់ហយ�ទងនឹ់ងេ�បសខញុ ំ េ�យ
បនជផងែដរ។” ែមនេហយ។

245 សូមអេ ជ ញមកេនះ ឥឡូវេនះ។ �ជប � �យុរបស់អនក។ អនកពិតជ
មនករភតិភយ័�ស់។ អនកពិតជ មនករភតិភយ័�ស់ េ �ង ចេនះ។
េ េពលែដលអនកេធ�ករ និងករេធ�អ�ី�គបយ៉់ង អនកែតងែតមនករភតិភយ័។
អនកេជ េទ ឥឡូវេនះ? �នឹងមនិរខំនអនកេទ តេទ។ ចូរេ �មផ�ូវរបស់អនក េហយ
និយយថ “សូមអរគុណ �ពះអមច ស់េយសូ៊៉វ។”

246 អេ ជ ញមកេនះ េ�ក។ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងេ�បស ជមងេឺបះដូង
របស់អនកបនេទ? [ប�ូន�បសនិយយថ “បទ។”—Ed។] �ទងន់ឹង េ�បសជមងឺ
េបះដូងរបស់អនកេ�យបនជ េ�យ�គនែ់តេដរេ  េហយនិយយថ “សូមអរ
គុណ�ពះអមច ស់ ខញុ ំនឹងេជ �ទង ់េ�យអស់ ពីចិត�របស់ខញុ ំ។”

247 �ពះជមច ស់ �ទងនឹ់ងេ�បសជំងឺរេបងរបស់អនក េ�យបនជ។ េតអនកេជ
�ទងេ់�យអស់ពីចិត� របស់អនកេទ? [ប�ូន�បសនិយយថ “ខញុ ំេជ ។”—Ed។]
ែមនេហយ។ ចូរេ �មផ�ូវរបស់អនក េហយេដរេ�យអំណរ និងនិយយថ “សូម
អរគុណ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”
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248 ចុះអនកេ ខងេ�កេនះ េតអនកេជ េទ? ចុះអនក�ល់គន វញិ? មនអនកខ�ះ កនុងចំ
េនមអនក�ល់គន គឺេជ ។
249 បុរសមន ក ់អងគុយេ ទីេនះ េ�យមនជមង ឺ រ�កទងសួត េតអនកេជ ថ �ពះ
នឹងេ�បសជមងរឺ�កទងសួតរបស់អនកេ�យជបនេទ? �បេសរ�ស់ អនកនឹង
បន ទទួលនូវអ�ី ែដលអនកបនទូលសូមេនះ។ េអែមន៉។
250 សមព ធឈមខពស់ មន កែ់ដល អងគុយពីេ�កយគតេ់នះ។ េតអនកេជ ថ �ពះ
នឹងេ�បសជមងសឺមព ធឈមខពស់របស់អនកេ�យជបនឬ? �នឹងេចញពីអនក �
េ�ក។ ខញុ ំមនិ�គ ល់គតេ់ទ េហយកម៏និែដល េឃញគតែ់ដរ កលពីមុន។
251 និយយថ េ�ក េតេ�កេជ ថ ជមងសឺន� ក�់ចដំុ់របស់េ�ក ែដលមន
ភពតឹងែណនៃន�ចដំុ់ េតេ�កេជ ថ �ពះនឹងេ�បសេ�យេ�ក បនជេទ?
េ�កេជ េទ? េលកៃដរបស់េ�កេឡង �បសិនេប េ�កេជ ។ ល�។
252 �បពនធរបស់អនកអងគុយេ ទីេនះ នងកររខំន េ�យ�រប �  កនុង�បេ�ង
ឆ�ឹងរបស់នង។ េតអនកេជ ថ �នឹងេចះពីអនកេទ បង�សី?
253 េ ទីេនះ មន ស�ីមន កែ់ដលអងគុយ េ ពីេ�កយពួកេយង េ ទីេនះ នង
មនជមងសឺរៃស�ប�ទ។ េតអនកេជ ថ �ពះនឹងេ�បសជមង�ឺបៃស�ប�ទ របស់អនក
េ�យជបនេទ ប�ូន�សី?
254 េនះគឺប�ូន�សីមន ក ់ពក�់វេ�ក �កហមេនះ នងកំពុងអងគុយេ ទីេនះ។ នង
មនឆ�ឹងដុះេ កនុងខួរកបល។ េតអនកេជ ថ �ពះនឹងេ�បសជមងរឺបស់អនកេ�យបន
ជឬេទ? េលកៃដរបស់អនកេឡង �បសិនេបអនកេជ ។
255 អនកទងំអស់គន  េ កនុងចំេ�មេយងេ ទីេនះេ យបេ់នះ េជ ថលកខណៈ
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុងចំេនមេយង សូមេលកៃដេឡង េហយនិយយថ “ខញុ ំ
េជ ” [�កមជំនុំមនអំណរសបបយ េហយបននិយយថ “ខញុ ំេជ !”—Ed។]
256 ករទងំអស់គឺ�តវបនប ចប�់តឹមេនះ េយងនឹងទទួលយក�ទង ់ ជអនក
សេ ងគ ះរបស់េយង ចូរេ�កកឈរេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំេជ ។” េលកៃដ
េឡង។ ចូរេ�កកេឡង េហយេដរេចញពីេកអីរបស់អនកឬ អនកចងេ់ធ�េមចកប៏ន។
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�ទង ់ េ ែតដែដល �ទងដូ់ចជពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូតតេ ។ ខញុ ំសូម�បគល់�ទងេ់ ឱយអនក េ កនុង�ពះនមៃន �ពះអមច ស់។ 



�ពះសមគ ល់អងគ�ទងេ់�យ លកខណៈពិេសសរបស់�ទង់ KHM64-0320
(God Identifying Himself By His Characteristics)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
ៃថងសុ�ក ៃថងទី 20 មនី 1964 េ វទិយល័យ Denham Springs, Denham Springs, Louisiana,
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់តចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបកែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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