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ចូរេយងឱនកបលចុះឥឡូវេនះ។

ឱ�ពះវរបិ�េអយ េនះគឺជករអធិ�� នដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់េយងេ យបេ់នះ
េ�យបនេឃញអ�ីៗទងំអស់ែដល�ទង ់ កំពុងេធ�ស�មប�់កមមនុស�េ ៃថងេនះ។
េហយេយងសូមឱយ�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ េយង�ច�គនែ់តេជ �ម �គនែ់ត
េជ ថ�ជករពិត �ពះបនទូលែដលបនែចង�តវបនេបកសែម�ងដល់េយង។ ឱ
�ពះវរបិ�េអយ សូម�ទងេ់�បស�បទន។
2 ឥឡូវយបេ់នះេយងចងអ់រគុណ�ទងច់ំេពះ—ពន�ឺែដល�ទង ់ េបះេ េលបទ
គមពរីស�មបេ់យងេ �ពឹកេនះ។ េហយេយងអធិ�� នេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់
េអយ េ កនុងបនទ តៃ់នករអធិ�� នេនះ ែដល�ទងនឹ់ងបង� ញ�ពះបនទូលរបស់
�ទងឱ់យក� យជករពិត។
3 េយងអធិ�� នស�មប�់ពះវ�ិរនិង�កមជំនុំទងំអស់ ែដលបនជួបជំុគន េ
ជំុវញិ—ែដល—មនម�ីកហ�ូនតូចៗឆ�ងកតេ់  ទូទងំ�បេទស ឆ�ងកត�់មេឆនរ
ភគខងលិច េឡងេ េលភនៃំនរដ��រហី��ូ ចុះេ តំបនទ់ំនបៃនរដ�តិច�ស់
ចូលេ េឆនរសមុ�ទខងេកត េ ទូទងំ�បេទស �ពះអមច ស់េអយ ែដលជកែន�ង
ែដលពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំ។ ជេ�ចនេម៉ង�ចពី់គន  េយងេ កនុងេពលេវ�េនះ
ប៉ុែន� �ពះអមច ស់េអយ េយងេ ជមយួគន យបេ់នះជឯក� អនកេជ  កំពុងរងច់កំរ
យងមករបស់�ពះេមស�ុ។ី ចូរេយងអធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ ែដល�ទង់
នឹងចត�់ទងឆ់ប់ៗ ស�មប�់កមជំនំុរបស់�ទង។់ ដបតិេយងសូម�េ កនុង�ពះនម
�ទង ់�ែមន៉។
4 អនក�ចអងគុយបន។ ករ�� គមនរ៍បស់�គី�ទ នចំេពះអ�ីទងំអស់េ ទីេនះ
េ យបេ់នះ។ ខញុ ំសំុេទសែដលេយងេ ែតកកសទះនិងខចបរ់ហូតដល់េយងពិបក
ដកដេង�ម។ សូមបែីតម៉សីុន�តជក ់ កដូ៏ចជខយស់ម៉សីុន�តជក ់ កគ៏ម ន�បសិទធិ
ភពែដរ េពលមនមនុស�េ�ចន។ �បសិនេបពិតជ�ពះវ�ិរធមម�េពញេ�យ



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនុស� ម៉សីុន�តជកទ់ងំេនះនឹងេធ�េ�យអនករងរ។ ប៉ុែន�ឥលូវអនក�ល់គន មន
កង� រ កង� របក ់ និងម៉សីុន�តជកក់ំពុង�បឹងបកយ៉់ងខ� ងំ�មែដល��ចេធ�
បន។
5 េយងេផញរករនឹករលឹកពីេឆនរខងេកតេ ខងលិច ដល់ពួកមតិ�ភក�ិេយង
ទងំអស់េ កនុង�ពះ�គីសទែដលកំពុង�� ប។់ េយងសូមជំ�បសួរេ �នចូ់ស
បង�បសបរ័េឌ ជ�កមេ ទីេនះ។ េយងេផញករ�� គមនេ៍ េលភន ំ �ពីសកុត រដ�
�រហី��ូ េ កនប់ង�បស េឡអូ េមសីុ និង�កមរបស់គតែ់ដលេ ទីេនះរងច់ំ
ករយងមករបស់�ពះអមច ស់។ េយងេផញករសួរសុខទុកខស�មបអ់នកេ តុកសុន
ែដលបនជួបជំុគន េ យបេ់នះ រងច់កំរយងមករបស់ �ពះជមច ស់។ ចុះេ ហូ៊ស�ុ
ន រដ�តិច�ស់ េ អនកែដលកំពុងរងច់កំរយងមករបស់�ពះអមច ស់។ េ កន់
ឈកីេ�គ  ដល់អនកែដលកំពុងរងច់កំរយងមករបស់�ពះអមច ស់។ េ កនេ់ឆនរ
ខងេកត ញូវយក៉និងខុនិកខនធី និង�កមដអ៏�ច រយេ ទីេនះ ែដលកំពុងរងច់ំ
ករមកដល់ៃន�ពះអមច ស់។ េយងមនិមនកែន�ងអងគុយេ ទីេនះេទ ដូេចនះេយង
�គនែ់ត�តវេផញ�ពះបនទូល�មរយៈ—ឧបករណ៍ទូរស័ពទ។ េយងេផញករសួរសុខទុកខ
េ បង�បស ជូេន  េជកសុនេ យបេ់នះ េហយ�កមរបស់គតចុ់ះមកក� កវលី។
បង�បសរ ៉ដូែឌល មន�យុ ៦២ឆន េំហយ�កមរបស់គត ់កំពុងរងច់ ំស�មបក់រ
យងមករបស់�ពះអមច ស់។ េហយេយងបនជួបជំុគន េ ទីេនះេ យបេ់នះេ ផទះ
�កមជំនុំ និងេ�ងឧេបសថ កំពុងរងច់កំរយងមករបស់�ពះអមច ស់។
6 េហយឥឡូវេនះ អនក�ល់គន ជេ�ចន�បែហលជមនិេ ឯកមមវធីិេ �ពឹកេនះ
េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ជកថ់អនក�ល់គន  ែដលមនិបនមក ទទួលបនែខ��តេ់នះ
េ�ពះខញុ ំេជ ថ�គឺជ�រែដល�តងប់ំផុតស�មប�់កមជំនំុចប�់ងំពី—�រែដល
មនចំណងេជងថ េតេម៉ងប៉ុនម នេហយ េ�ក? ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនករ
ចកេ់�បង�ងំៃន�ពះវ ិ ញ ណ បនបន�ល់ឱយខញុ ំបននិយយអ�ីែដលចងនិ់យយ។
�ែវង ប៉ុែន�ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�តវបនដឹកនឱំយេធ��។ េហយខញុ ំគិតថ �ពះបនទូល
របស់�ទង ់ �ពះអមច ស់បនបង� ញថេតេយងកំពុងែតរស់េ កនុងសមយ័�។
និង�បកដថេយងយល់ពីេរ ង�ថក៌ំបងំទងំេនះែដលកំពុងេកតេឡង។ អនកដឹង
េទ �ពះគមពរីែចងថ “ពួកអនកមន�បជញ នឹងយល់។”
7 ប៉ុែន��បជជតិនិង�កមមនុស�នឹងរកីចេ�មន “កនែ់តេខ�យនិងកនែ់ត
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ឈ� សៃវ។” �គនែ់តគិតថ ជនជតិ�េមរកិជមធយមឥឡូវេនះសថិតេ កនុង
វយ័ក�� ល�បែហលជ�យុ២០ឆន  ំ េខ�យជងប៉ុែន�ឆ� តជង។ ពួកេគមនិ
មនយន�េ�ះ�បតិកមមេ កនុងសមយ័េនះេទ េហយ—និងកបល�គបប់រមណូ
ប៉ុែន�ពួកេគរស់េ បនយូរជងេនះ។ េយងកំពុងចុះេខ�យេហយឆ� តជងមុន
េ េទ ត េហយ�បជញ របស់េយងនឹងបំផ� ញេយង។ េយងនឹងបំផ� ញខ�ួនេយង។
�ពះជមច ស់នឹងមនិបំផ� ញេយងេឡយ។ �បជញ របស់េយងនឹងបំផ� ញេយង។ �
ែតងែតជវធីិេនះ េហយដូេចនះ�នឹងេកតេឡងម�ងេទ ត។
8 ឥឡូវេនះ េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ េ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ ប ់ មនិដឹងថ
ឥឡូវេនះខញុ ំ�តវនិយយអ�ីេទ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ជកថ់�ពះអមច ស់ ថេប�ទងអ់នុ ញ តឱយ
េយងរស់េ និងគម នអ�ីេកតេឡងេទ េហយ�ជឆនទៈរបស់�ទង ់ េយងមនបំណង
និយយ�រមយួេទ តេ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ ប ់ មនករអធិ�� នស�មបអ់នកជមងឺ
េ យបៃ់ថង�ទិតយេ�កយ។ បនទ បម់កខញុ ំ�តវ�តឡបេ់ ផទះវញិេ �រហី��ូ េដមប ី
យក�គ�រ�តឡបម់កវញិដូេចនះកូនៗ�ចចុះេឈម ះចូលេរ នបន។ បនទ បម់ក
អនកនឹង…េយងនឹងជូនដំណឹងដល់អនក �មែដលេយង�ចេធ�បន ៃនករ�បជុំ
េ េពលែដលពួកេគធំេឡង ឬេពលេវ�េនះេយង…កែន�ងែដលេយងចង់
ក� យជ។ ដូេចនះសូម�ពះ�បទនពរដល់អនកទងំអស់គន ។
9 ឥឡូវេនះេ យបេ់នះ េ�យដឹងថ�…�យឺតេពល១៥នទីេ េហយ ជមយួ
ករចបេ់ផ�ម ១៥នទីដល់េម៉ង៨េ ទីេនះេម៉ងេ េជហ�ឺ�នវ់លី េហយេនះ
គឺ�បែហលជ១៥នទីចូលដល់េម៉ង៩េម៉ងេ េឆនរខងេកត េហយបនទ បម់ក
��បែហលជេម៉ង៥�ពឹកេ ភគខងលិចេឆនរសមុ�ទ។ ដូេចនះឥឡូវេនះេយង
�បែហលៃថងេរ បលិចេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំចងអ់ធិបបយស�មបអ់នកស�មបក់មមវធីិ
ខ�ី េដមបពីយយមែស�ងរកករចកេ់�បង�ងំៃន�ពះវ ិ ញ ណ េហយបនទ បម់កេ
បនទ តអ់ធិ�� ន។
10 េហយខញុ ំចងឱ់យ�កមជំនុំេ ទីេនះ កដូ៏ចជ�កមជំនុំែដលបនជួប�បជំុគន
េ កែន�ងេផ�ងេទ តែដរ រកបុរសមន ក ់ ែដលជបងប�ូនែដលបនចកេ់�បង�ងំ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េហយេ េពលែដលេយងចបេ់ផ�មអធិ�� នស�មបអ់នកជមងឺ
សូមេ �កៃ់ដេលអស់អនកេ កនុង�កមជំនុំរបស់អនក។ សូមចថំ�ពះជមច ស់គឺ
មនវត�មន។ �ទងេ់ �គបទី់កែន�ង។ ដូេចនះេ កនុងរដ�តិច�ស រដ�កលីហ�័រញ៉
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រដ��រសូី� មនិថអនកេ ទី�េទ សូម�កៃ់ដេលអនកែដលឈេឺ េពលេយង
ចបេ់ផ�មអធិ�� នស�មបអ់នកជមង។ឺ េហយខញុ ំ�បកដថ�ពះនឹងឮេហយេឆ�យតប
ករអធិ�� ន។

11 េរ ងចែម�ក កលពីយបៃ់ថង�ទិតយមុន និងករចកេ់�បង�ងំកំពុងបន� េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ… �ពិតជេរ ងមយួ។ ខញុ ំមនិទន—់មនបនទ តែ់វកែញក�ប់
ែខនីមយួៗ �ងំពីខញុ ំេ ទីេនះេពលមយួ។ េហយបនទ បម់កេដរេ ទីេនះ�ម
ករសនយ…អនកមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ��េទ។ អនកមនិ�ចនិយយថ�ទងនឹ់ងេធ��
បនេទ។ អនក�តវេដរេ ទីេនះេហយរងច់។ំ �ទងជ់អធិបេតយយ។ �ទងេ់ធ�អ�ីែដល
�ទងច់ងេ់ធ�។ ប៉ុែន�ឈរេ ទីេនះេហយរងច់េំមលថេត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីបនទ បម់ក
មន�រមមណ៍ថ�ែបកបកេ់លអនកដូចេនះ។

12 េហយេ ចុងប ចបៃ់នករ—�បជំុ មនិដឹងថជអនក�េទ ប៉ុែន�មនបុរស
មន ក—់េ កែន�ង�មយួេ �មបេ�� យជួរែដលខពស់េហយមនកបលទំែពក
េហយគតជ់មនុស�ឈ�ឺស់។

13 េហយបនទ បម់កេ ចុងេ�កយ មនបុរសមន កប់នបង� ញខ�ួនេ  េវទិករ
ទីេនះ េហយបនឱនកបលចុះ េហយេមលេ ដូចជគតក់ំពុងរងទុកខ េ�ប
េពះខ�ួនគតេ់ ជំុវញិ។ េហយខញុ ំគិតថ�តវែតជបុរសទីមយួឬបុរសទីពីរ ឬេ
េពលែដលខញុ ំបនអធិ�� នស�មបគ់ត ់ េ�ពះែដលគតទ់ំែពកេហយកំពុង
ឱនកបលចុះ។ បុរសមឌធំ ឈរេឡង។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិេហយខញុ ំ
េឃញសុភពបុរសកំពុងអងគុយេ ទីេនះ ែតគតេ់�តកអរ។ ខញុ ំបនគិតថ “េត�
េ ឯ�?” ខញុ ំមនិ�ចសំេរចថេ កែន�ង�េទ។ ខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍េហយ
បនេឃញបុរសេនះេ ចំេពះមុខខញុ ំ។

ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�េដរមក�មផ�ូវេនះ េហយ�កំពុងែតវលិ�តឡបម់កវញិ។
ខញុ ំបនេមលេ ឯបង�បស េនវលិនិងអនកទងំពីរេនះែដលអងគុយេ ទីេនះ �
មនិែមនជពួកេគេទ។ ខញុ ំបននិយយថ “បុរសេនះគឺេ ខងកនុងៃនករេធ�បុណយ
�ជមុជេនះ”។ េហយអនកដឹងថ�ជនរ�? បង�បសេសបហ�ឺត។ េ�ពះ
ែដលខញុ ំមនិ�ច�គ ល់គត ់ េ�យ�រគតប់នអងគុយេ ខងេ�កយជមយួ
កបលទំែពកេ�នចុះ េហយអធិ�� ន។
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14 គតប់នគិតថគតនឹ់ង�តវ�� ប ់ េហយបនគិតអ ច ឹងពីរបីសប� ហ៍
ចុងេ�កយេនះ។ �បពនធរបស់គតប់ន�បបគ់តេ់ រកែសបកេជងថមី េហយគត់
និយយថ “ខញុ ំនឹងមនិ�តវករ�េទ។ ខញុ ំនឹងមនិេ ទីេនះយូរេទ។”

15 េហយគតប់នជួបខញុ ំេ ៃថងមុនេ ឯ…ទីធ�  បង�បស វដូ ែ�សកនិងសរេសរ
�ពះ។ បននិយយថ “ខញុ ំកំពុងញំុ�ច�់ជក ពងមន ់ េបង៉េប៉ះ និងអ�ីែដលខញុ ំ
ចងញ់ំ។”

16 េហយេបះបងេ់ចលេកអីរបស់គត ់េ�យបនទ បខ�ួន េ�យបន�តលបេ់
ទីេនះវញិ និងអធិ�� ន។ េឃញេទ អនកមនិ�តវករបណ័� អធិ�� នេទ អនក�គនែ់ត
�តវករេសចក�ីជំេន ។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិដឹងថេតគតប់នជសះេសប យរអឺតេ់នះេទ ខញុ ំ�គនែ់ត
និយយថ “បុរស—បុរសេនះកំពុងអធិ�� ន គតម់នអ�ីមនិ�សលេហយ។”
ខញុ ំគិតថ�េ ថអ�ី “មនប � �កពះ េហយអធិ�� នេ ទីេនះខងេ�កយ។
�ពះអមច ស់េយសូ៊វេធ�ឲយអនកជសះេសប យ។” ឥឡូវេនះ ជអ�ីែដលខញុ ំ�ច�បប់
បន។ ករទញេនះគឺថគតក់ំពុងអធិ�� ន។ ខញុ ំ�ចេឃញ� ប៉ុែន�មនអ�ី
េកតេឡងែដលខញុ ំមនិដឹង។ េឃញេទ?

17 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកឮ��តឡបម់កវញិ អនក�ល់គន នឹង�គ ល់ េហយ
េ េពល�និយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ” េឃញេទ មនិែមនខញុ ំនិយយ
េទ តេទ េនះគឺជ�ទង។់

18 ប៉ុែន�ខញុ ំែតងែតនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនេ�បសអនកេ�យជ” េនះ
ពិតជ�តឹម�តវជករពិត។ “�ទងប់នរងរបសួេ�យេ�ពះអំេពរលំងរបស់េយង
េ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទងេ់យងបនជសះេសប យេហយ”។ េឃញេទ? េឃញ
េទ?

19 ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់” េហយ
�បបអ់នកអ�ីែដលអនក�តវេធ�និងអ�ីែដលនឹងេកតេឡង េឃញេទ េនះ�នឹងេ �ម
រេប បេនះ។
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20 ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ�បសអនកឲយជេហយអនក
បនជ” អនកេជ � ពីេ�ពះ�ទងប់ននិយយរចួេហយ។ ខញុ ំ�គនែ់តនិយយេឡងវញិ
នូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលប៉ុេ�� ះ។
21 េហយនិមតិ�មយួគឺ�គនែ់តនិយយេឡងវញិនូវអ�ីែដល�ទងប់នបង� ញ។ អនក
យល់េទ?
22 ឥឡូវេនះសូមឱយេយង�បញបេ់ឡងេហយចូលេ កនុង�ពះបនទូល ពីេ�ពះខញុ ំ
ដឹងថអនកភគេ�ចនេ ទីេនះ មនចំងយឆង យេដមបេីធ�ដំេណ រេ យបេ់នះ។ ខញុ ំ
អធិ�� នថ�ពះនឹង�បទនពរអនក ជួយអនកនិងករពរអនកេ �មដងផ�ូវ។ េហយ
ឥឡូវេនះយបេ់នះខញុ ំចង�់តឡបេ់ កនគ់មពរីម៉ថយ ជំពូកទី២១ និងខ ១េ ដល់
ខ១១ េ កនុងម៉ថយ។ េហយ ឥឡូវេនះ េបអនកមនិមន�ពះគមពរីរបស់អនកេទ ឬេប
អនកចងក់តប់ ចូ លបទគមពរីទងំេនះ មនិអីេទ។
23 េហយឥឡូវេនះដល់អនកែដលមនិធ� បប់នឮ�រេ �ពឹកេនះ េហយអនកមន
ម៉សីុនថតសំេលង េយងមនិែដល សំុលកក់ែសតេទ។ េយងមនិែដលលួងេ�ម
លកអ់�ីទងំអស់។ េពលខ�ះេ កនុងករ�បជំុធំមយួពួកេគនឹង�បកសថពួកេគមន
េស វេ ខ�ះេ ខងេ�កយ េយងមនិបេងកតរបស់ទងំអស់េនះេទ។ បង�បស េវ ៉
ល គឺជអនកនិពនធ។ ែខ��តម់នុស�ែដលេធ��ជីវកមមែខ��តស់េម�ងេ ទីេនះនឹង
�បបអ់នក េយងមនិបេងកតលុយេចញពីកលកេ់ថបេទ។ េយងមនិ…�មនិែមនេទ
“ែខ��តស់េម�ង” �ជ�រ។ េហយេ េពលែដលបុរសមន កម់នគំនតិថ�ជ
លុយ គតនឹ់ងមនិបេងកតេថបេទ តេទ។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំបនសួរអំពី� ខញុ ំ
គិតថែខ��តរ់បស់េយងលក ់បនេ�កម ៥ ដុ�� រ រកឺអ៏�ីមយួ បីេ �ប ំឬអ�ីមយួ
ដូចេនះ។ និយយអ�ី? ៣ និង៤ស�មបេ់មធំនិងែខ�សេម�ងែវង។
24 េហយអនកដឹកនមំន ក ់ ខញុ ំបនសួរអំពីែខ��តម់យួរបស់គត ់ េហយ�
គឺ៩ដុ�� រ�បែហល២០នទីឬ៣០នទី ៃន�រសេម�ង។
25 ដូេចនះខញុ ំេឃញថបង�បសរបស់េយងគឺ សុតម៉ន េ ទីេនះគឺមនិក� យជ
អនកមនេទ អនក�មយួកនុងពួកេគ េ េលែខ��ត—់វេីដអូែដលពួកេគបន
�កេ់ចញ។ េឃញេទ ពួកេគេធ�ឱយបន�គប�់គនេ់ដមបទីទួលបនេ េល�។
មនិ�ចេសនសំុឱយពួកេគបេងកតេ�យឥត�បេយជនេ៌ទ ពីេ�ពះពួកេគ�តវទិញ
កែសតនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ េហយេ�គ ងម៉សីុនមនតៃម�ៃថ��ស់ ែដល�តវ
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ចំ�យអស់�បែហលមយួមុនឺដុ�� របេងកតេឡងេដមបបីេងកតែខ��តទ់ងំេនះ
េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ។
26 ឥឡូវេនះ ខញុ ំយល់ថមនិយូរ…ប៉ុនម នខញុ ំបន�បកសពី�េហយ។ ប៉ុែន�មន
កែសតមយួបន�� បម់�ងេទ ត។ ជេរ យៗេយង…ជមច ស់�ង ខញុ ំមនិមន
អ�ីេធ�ជមយួ�ទងំអស់េទ។ ខញុ ំមនិទងំ…មនិែដលចូលរមួករ�បជំុេទ តផង។ �
ជ—ទងំមនិគ�ំទកម៏និខន។ ពួកេគេបកករេដញៃថ�របស់ពួកេគ។ �កម�បឹក�
សេ�មចចិត�ថេតនរ�ជបុរសបនទ បែ់ដលផលិតែខ��តវ់េីដអូ េហយពួកេគ
បនេផញលិខិតមយួចបបេ់ គត។់ េនះជអ�ីែដលខញុ ំដឹងអំពី�។ ពួកេគែថរក��
ពីេ�ពះខញុ ំមនិ�ចសូមបែីថរក�កូនេកមងអ ច ឹងអនុ ញ តឱយែខ��តែ់ថរក�ខ�ួនឯង
ដូេចនះ ឬេធ�ពិធី�ជមុជទឹក។
27 ដូេចនះខញុ ំបនេផ� តគំនិតខញុ ំេល�រេនះ េហយេនះគឺជករទញទីបី េហយ�
ជអ�ីែដលខញុ ំ�តវេ�ម ះ�តងនិ់ងេគរព។
28 ម៉ថយ ២១:១ ដល់ខ១១ ។ ខញុ ំបននិយយថអនក�ចនឹង�តវរងច់េំមល…
ឬងកេ បទគមពរី។

�គបន…មកជិត�កងេយរ�ូឡិមេហយ ដល់ភូមេិបតផេស ខង
ភនេំដមអូលីវ េនះ�ពះេយសូ៊វ�ទងច់តសិ់ស�២នកឲ់យេ … �ពះេយសូ៊វ
បនប ជូ នសិស�២នករ់បស់�ទងេ់

េ�យ�ពះបនទូលថ ចូរេ ឯភូមេិ ខងមុខេនះ អនកនឹងេឃញេម
�១េគចងទុក នឹងកូន�េ ជមយួគន  ចូរ��យដឹកន�ំមកឯខញុ ំ។

េបអនក�ថអ�ីឲយ េនះ�តវេឆ�យថ �ពះអមច ស់�ទង�់តវករនឹង� រចួ
េគនឹងឲយ�មកេហយ។

ករទងំេនះេកតមក េដមបឲីយបនសំេរច�មទំនយ ែដលេ��បន
ទយទុកមកថ

ចូរ�បបកូ់ន�សីសីុយ៉ូនថ េមល េស�ចៃននង �ទងយ់ងមកឯនង
�ទងសុ់ភព…េហយគងេ់លសត�� គឺជ�ជំទង ់ ែដលជកូនរបស់
េម�។

សិស�េនះកេ៏ េធ��មបងគ ប�់ពះេយសូ៊វ



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

េហយនេំម� និងកូន�មក រចួ�កល�វខ�ួនេលខនងថ� យ�ទងគ់ង់

ឯហ�ូងមនុស�េសទរែតទងំអស់បន�កល�វខ�ួនេ ផ�ូវ ខ�ះកក៏ប់
ែមកេឈយកមក�យ�មផ�ូវផង។

េហយប�� មនុស�ែដលេដរែហមុខេ�កយេគែ�សកេឡងថ ហូ
�� ដល់�ពះវង�ហ�ួង�វឌី �ពះអងគែដលយងមកេ�យនូវ
�ពះនម�ពះអមច ស់ �ទង�់បកបេ�យ�ពះពរ ហូ�� េ �ថ នដ៏
ខពស់បំផុត។

រចួកល�ទងយ់ងចូលេ កនុង�កងេយរ�ូឡិមេហយ េនះេកតមន
េសចក�ី�ជលេ�ជមេពញកនុងទី�កង េហយេគសួរថ េ�កេនះជ
អនក�?

ហ�ូងមនុស�េឆ�យេឡងថ េនះគឺជេ��េយសូ៊វ ែដលមកពីភូម�ិ
�ែរត៉ �សកកលីេឡ។

29 ឥឡូវេនះេបខញុ ំនឹងយកអតថបទពីេនះ �បែហល៣០នទីមុនេពលករអធិ�� ន
ចបេ់ផ�ម ខញុ ំចងយ់កអតថបទេនះស�មបច់ំណងេជងមយួថ: េតមនករទកទ់ញ
អ�ីេ េលភន?ំ
30 ឥឡូវេនះ �ជៃថងែដលេន យហត�់ស់ ភយ័�ស់ េហយ�មនិដូចជ
ៃថងធមម�េទ។ េយងេឃញថ�ពះេយសូ៊វកំពុងែតយងមក�កងេយរ�ូឡិម េដមប ី
េ�ត មខ�ួនចូលរមួបុណយរលំង។ េហយបុណយរលំងគឺជកែន�ងែដលកូនេច ម�តវ
បនេគសម� ប ់ េហយឈមបន�ល�លេ េល�សនៈេម�� ករ�ុស�មប់
—ជដង� យធួនស�មប—់ស�មប�់កមមនុស�។ េហយ�ទងប់នេចញពីេបេថ�
ហិមេហយបនមកកំពូលភនេំដមអូលីវ ែដល�កេឡកេមលេ េលភនមំយួេទ តែដល
ជកែន�ងែដល�កងេយរ�ូឡឹម�តវបន�ងសង។់ េហយដូចែដល�ទងប់ន
េមលេហយបនដឹងថេនះជដំេណ រចុងេ�កយរបស់�ទង។់
31 េនះជេពលេវ�ែដល�ទងនឹ់ង�តវ�បគល់េ កនុងក�� បៃ់ដមនុស�មនបប
េហយពួកេគនឹងសំ�ប�់ទង។់ �ទងនឹ់ងសុគតកនុងករ�� បយ៉់ងេវទននិង�តវ
បនកប។់ �ទងនឹ់ង�តវបនកបតេ់�យសិស�ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ ពួកេគមយួចំនួន
ឈរេ ជមយួ�ទង។់ េហយ�ទង ់ ជ�ពះ �គ ល់អ�ីែដលមនេ កនុងដួងចិត�របស់
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ពួកេគ េហយ�គ ល់�ងំពីករចបេ់ផ�មថអនក�នឹងកបត�់ពះអងគ។ េហយដឹងថ
បុរសេនះេ ជមយួ �ពះអងគែដលអងគុយេ ែកបរ�ពះអងគេហយគណនីយយករណ៍
របស់�ពះអងគ ជេដម។ ដឹងថបុរសេនះនឹងកបត�់ទង។់ េហយដឹងថជនជតិរ ៉មុូងំ
េឃរេឃមន ក ់ បនរងច់ឆំក ង�ទងេ់ ទីេនះ។ �ទងដឹ់ងថទឹកេ កនុងខ�ួនរបស់
�ទង ់និង�ពះេ�ហិតៃន�ពះកយរបស់�ពះអងគនឹងែញកេចញ េហយ�ពះេ�ហិត
នឹងធ� កពី់េលថង សរបស់�ទងជ់ដំណកធ់ំៗ ដូចជេញស។ �ទងដឹ់ងទងំអស់ េនះ
គឺេ ចំេពះ�ទង។់ េហយ�ទងឈ់រេ េលភនេំ�យសំឡឹងេមលេ  �កងេយរ�ូ
ឡិម។
32 �កមមនុស�េ ៃថងេនះ ែដល…ពួកេគេ េ ៃថងេនះថ “�បេសរជង
មនុស�ថន ក�់សន” បនស�ប�់ទង។់ �កមជំនុំេ ៃថងេនះស�ប�់ទងេ់ហយបន
បដិេសធ�ទង ់ េហយបនបដិេសធ�ល់អនកែដល�� ប�់ទង។់ េហយេបពួកេគបន
េ ចូលរមួកនុងយុទធនកររបស់�ទង ់ ពួកេគនឹង�តវបនបេណ� ញេចញភ� មៗពី
ករ�បកបគន របស់�កមជំនុំ។ កុំឆងល់�ពះគមពរីបនែចងថ “�ទងប់នមកឯេ�កិយ
របស់�ទង ់ េហយេ�កិយមនិបនទទួល�ទងេ់�ះ។” អនកែដលគួរែត�ស�ញ់
�ទង ់អនកែដលគួរែតបនស�មប�់ទង ់គឺជស�តវដជូ៏រចតនិ់ងល�ីងដល់�ទង។់
33 េហយ�ទងប់នបេងកត�កមតូចរបស់�ទងេ់ចញពី�កមមនុស��កី�ក អនកេន�ទ
អនក�បមូលពនធ ែដលគម នចំេណះដឹង។ �ពះគមពរីបនែចងថពួកេគខ�ះ សូមបែីត
“លងងេ់ខ� និងមនិែដលបនេរ ន។” អនកខ�ះមនិ�ចសូមបសីរេសរេឈម ះរបស់ពួកេគ
បនេទ។ �ទងម់និែដលេ �ពះវ�ិរេដមបទីទួល� ស�របស់�ទងេ់ឡយ។
34 េហយ�ទងម់និែដលយល់�ពមជមយួអនកដឹកន�ំពះវ�ិរ�មយួេឡយ។
េហយ េ�កពីេនះ�ទងប់នេធ��មទំនយរបស់េ��។ �ទងប់នេថក លេទស
អ�ី�គបយ៉់ងែដលពួកេគបនេធ� ដូចជអ�ីែដលមុនេពលែដល�ទងម់ន ពីេ�ពះ
ពួកេគគឺជែផនកមយួៃន�ពះបនទូល េហយ�ទងជ់�ពះបនទូលេ កនុងភពេពញេលញ
របស់�។
35 ប៉ុែន�េ ក�� លៃនករទងំអស់ �មរយៈ�គបជំ់នននិ់ង�គបេ់��ែដល
�តវបនឬនឹងមក នឹងមនចំនួនជក�់កៃ់នមនុស�ែដលបនតំរវូទុកជមុនេដមប ី
�� ប�់រេនះ េហយពួកេគនឹងេធ��ម�។ អនកទងំេនះ�ពេងយកេន�យនឹងហ�ូង
មនុស�។ ពួកេគ�ពេងយកេន�យនឹងកររះិគនរ់បស់អនកមនិេជ ។ ពួកេគ—ពួកេគមនិ
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មនករជែជកែវកែញកជមយួពួកេគេទ។ ពួកេគមនេរ ងមយួែដល�តវេធ� ែដល
េជ េហយេដមបទីទួលបន�គបម៉់ត�់មែដលពួកេគ�ច ���ំដូចម៉រែីដលបន
េផ�កេ �ពះបទៃន�ពះេយសូ៊វ។

36 េហយម៉ថកំពុងេរ បចំ��រេពល�ង ចស�មប�់ទង ់ េហយ�ពះេយសូ៊វ
មន�ប�សនេ៍ នងថ “ប៉ុែន� ម៉ថអនកខ�ល់ខ� យអំពីេរ ងជីវតិ ប៉ុែន�ម៉របីន
ែស�ងរករបស់ែដល�បេសរជងេនះ” េឃញេទ គឺជរបស់ខងជីវតិអស់កលប។

37 ឥឡូវេនះ េយងេឃញថមនមនុស�ជេ�ចនែដលបនយល់… ពួកេគមនិ
មនអក�រសិលបដូ៍ចែដលេយងមនសព�ៃថងេនះេទ ពួកេគមនិមនទូរទស�នេ៍ទ
ឬទូរស័ពទឬអ�ីៗេផ�ងេទ ត េ ៃថងេនះ ប៉ុែន�មនដូចជខយល់ក ន� កេ់ ជំុវញិ
ថ�ទងនឹ់ង�តវេ ឯបុណយរលំង។ ដបតិ�កមមនុស�ជេ�ចន េ�យមនគំនិត
ខង-វ ិ ញ ណដឹងថ�ទងជ់កូនេច មបុណយរលំង ពីេ�ពះ�ទងប់ន�បបព់ួកេគ
រចួេហយនូវអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។

38 េហយបនទ បម់ក �បកដ�ស់ េគដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េហយ�ស�ញ់
�ទង�់មវធីិែដលពួកេគបនេធ� ពួកេគកំពុងរងច់�ំទង។់ មនហ�ូងមនុស�ែដល
�បែហលជកំពុងរញុេចញពីទ� រមយួេ �ចកមយួេទ ត ឃ� េំមល�គបវ់ធីិទងំអស់
េ�ពះពួកេគបនដឹងថេពលមយួ�ទងនឹ់ងេលចេចញមក។ ពួកេគកំពុងេមល។

39 អនកខ�ះេទ តកំពុងឆងល់ថេតមនប � អ�ីដល់�កមមនុស�ទងំេនះែដលរតពី់
េខ� ងទ� រមយួេ េខ� ងទ� រមយួ។ “េតមនអ�ីទកទ់ញ?”

40 េហយពួកេគនឹងេមល�មផ�ូវេនះេហយេមលផ�ូវេនះ េដមបរីកឱយេឃញ។
េមលេ ដូចជពួកេគកំពុងែស�ងរកអ�ីមយួេ េ�កមកររពំឹងទុកថមនអ�ី
េកតេឡង។

41 អូ រេប បែដលខញុ ំចងផ់� ស់ប�ូរចំណងេជងអតថបទរបស់ខញុ ំពីរបីនទីេហយ
និយយែបបេនះថ ថេតមនប � ៃថងេនះ។ មនុស�ែដលកំពុងែស�ងរក ករយង
មករបស់�ទងគឺ់សថិតេ េ�កមករ�បេមលនិងកររពឹំងទុកដអ៏�ច រយ។ េយង�ច
មន�រមមណ៍ថ �ជសមព ធ។ េហយពួកេគកំពុងែស�ងរកេមល �ល់សកមមភព
និង�ល់ទីសមគ ល់េ�ប បេធ ប�ជមយួបទគមពរី។
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42 េហយេ េពលែដលពួកេគបនេឃញអ�ីៗទងំអស់ែដលបនទយទុក
អំពី�ទង ់ រហូតដល់ចប ់ េគដឹងថទីប ចបជិ់តមកដល់េហយ។ ពួកេគចងេ់
ទីេនះ ដូេចនះពួកេគបនេមល។ ែផនកមយួៃនហ�ូងមនុស�គឺស�មប�់ទង ់ គឺេ កនុង
ភគតិច។ អនកខ�ះ�បឆងំនឹង�ទង ់ភគេ�ចន ពួកេគ ៩០ ភគរយ�បឆងំនឹង�ទង។់
43 េនះេហយជរេប បែដល�មនសព�ៃថងេនះ េ កនុងហ�ូងមនុស�ខង�សន
េ េពល�ពិតជចុះមកឯ�ពះបនទូលនិង�ពះ�គីសទ មន�បែហលមយួភគរយ ែដល
នឹងេជ �។ ែផនកេផ�ងេទ តនឹងមនិយកចិត�ទុក�កេ់ល� មនិថមនេរ ងអ�ី�តវ
បនេធ�េទ ពួកេគនឹងែចកនូវេរ ងកំែប�ងឬេបះ �េចល។ �បែហលជដូចគន ។
េពលេវ�អ�ីៗមនិផ� ស់ប�ូរេ�ចនេទ �បវត�ិ� ស��គនែ់តនិយយេឡងវញិេ ជុំវញិ
ខ�ួន�។
44 ែមនេហយ េយងេឃញថភព�នតឹងភយ័។ ��តវែតមន។ ��តវែតេធ�
�។ ពួកេគកំពុងរងច់ ំពួកេគឆងល់ថេត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីេ េពល�ទងេ់ ដល់ទីេនះ។
ពួកេគចងេ់ ទីេនះេដមបទីទួលបនអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ ពួកេគចងប់ន�។
ពួកេគចងេ់ឃញ�។ ពួកេគេជ េល�ទង។់ អនកេផ�ងេទ តបនឮថ�ទងយ់ងមក
េហយពួកេគបនេឡងេ ទីេនះេដមបេីលងេសចនឹង�ទង។់ ដូេចនះបនទ បពី់ករ
រពឹំងទុកេ�យភយ័ �ល់ៃថងជៃថងមនិធមម� ជេពលេវ�មនិធមម� �កមជំនុំ
េដកលក ់ ករភតិភយ័របស់�កមមនុស�េ េលែគម មនមនុស�េ�ចន�ស់េ
ទីេនះ េហយបនទ បម់ក�បនេកតេឡង!
45 េ េលកំពូលភនេំដមអូលីវមនសត��ពណ៌សតូចមយួចូលមក េហយ
កំពុងែតេដរចុះពីេលភន ំ ែដលមនមនុស�មយួ�កមែ�សកយ៉ងខ� ងំទញែមក
េឈរ និងស�ឹកអូលីវ �កលសេម� កបំពកេ់ �មផ�ូវ ែ�សកថ “ហូ��ដល់
�ពះ�ជបុ��របស់�វឌីែដលចូលមកកនុងនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះជមច ស់!”
េនះ…ជ�ដតូ៏ច ឯអនកជិះ�គឺគម នេន�េ�កពី�ទងែ់ដលបនចកេ់�បង�ងំ
ជ�ពះែមស៊�សី�មបស់មយ័េនះ។
46 េត�ពះ ជមច ស់�ទង ់ បនេធ�អ�ីខ�ះ? េតអ�ីេ ជករទកទ់ញេ េលភន?ំ �
ជ�ពះែដលបេងកត�បវត�ិ� ស� េហយ�ពះកំពុងែតបំេពញទំនយ។ េហយេនះ
ែតងែតបងកឱយមនករទកទ់ញ។ �នឱំយមនកររះិគនេ់កតេឡង សត��ម ត (�រ
កលពី�ពឹកមញិ) និងឥ នទីផងែដរ។ េឃញេទ? ពួកេគមកជមយួគន េដមបរីកឱយ
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េឃញនូវអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង។ អនកខ�ះចងដឹ់ងចងេ់ឃញ អនកខ�ះមក េដមបរីក
កំហុស អនកេផ�ងេទ តមករះិគន។់ មនករ�បមូលផ�ុ ំ�គប�់បេភទ ដូចែដលេយង
បននិយយកលពី�ពឹកមុញិអនកេជ  អនកេធ�ជេជ  និងអនកមនិេជ ។ េតមនអ�ី
េកតេឡងេ េលភន?ំ េសចក�ីទំនយកំពុង�តវបនបំេពញ។ ឥឡូវេនះេយងនឹង
េឃញេតមនអ�ីេកតេឡង។

47 ឥឡូវេ កនុងគមពរី�ករ ី ជំពូក៩ និងខ៩ ។ �ករ ី ជេ��មន ក ់ បន
និយយេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ ថ។

ឱកូន�សីសីុយ៉ូនេអយ ចូររកី�យជខ� ងំេឡង ឱកូន�សីេយរ�ូឡិម
េអយ ចូរែ�សកេ�៊ចុះ េមល េស�ចរបស់នង �ទងយ់ងមកឯនង
…�ទងជ់អនកសុចរតិ េហយមនជយ័ជំនះ �ទងក់សុ៏ភព �ទងគ់ង់
េល សត�� គឺជ�ជំទង ់ជកូនរបស់េម�។

48 េតមនប � អ�ីេកតេឡងជមយួនឹងពួក�ចរយទងំេនះ? េតមនប �
ជមយួបូជចរយទងំេនះ? េតមនប � អ�ីជមយួមនុស��សនទងំេនះ?
េនះ�តវបនសរេសរកនុងរយៈេពល៤៨៧ឆន មំុន�បនេកតេឡង េ�យេ��ែដល
ទទួលករេបកសែម�ង ែដល�តឹម�តវេហយ�តវបនសរេសររចួេហយ េហយេ ថ
�ពះគមពរីជ�កងំៃនគមពរីស ញ ចស់។ េហតុអ�ីបនជពួកេគមនិ�ចេឃញថ
ទំនយេនះ�តវបនបំេពញេហយឬេ ? េហតុផលគឺពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ
�ដូចេ ៃថងេនះែដរ។ ពួកេគបនយក�ពះបនទូលរបស់�ពះេហយបេងកត�េឡង
េ�យគម នបះ៉ពល់អ�ីដល់ចិត��កមមនុស�េទ �មរយៈករបេ�ង ន (ែបប�បៃពណី)
ស�មបេ់គលលទធិ �បៃពណីរបស់មនុស�។

49 េហយេប�ចរយ �គអធិបបយ អនកបំេរ  ខងវ ិ ញ ណ (ែដលេគេ អ ច ឹង)
អនកែដលបន�តវេរ ស�ងំ នឹង�គនែ់ត�ន�ពះគមពរី ពួកេគនឹងមនិែដលឆងល់ពី
អ�ីែដលកំពុងេកតេឡងពួកេគនឹងដឹងថ�ជអ�ី។ �ពះកំពុងបំេពញ�ម�ពះបនទូល
របស់�ទង!់

50 �បវត�ិ� ស�កំពុង�តវបនបេងកតេឡង េហយេសចក�ីទំនយកំពុងែត�តវបន
បំេពញ។ ករសេ ងគ ះែផនដីបនមកដល់ គឺជៃថងដអ៏�ច រយែដលពួកេ��បន
េមលេឆព ះេ មុខ។ ទងំអស់ែដលេ កនុងផនូរកំពុងរងច់ៃំថងេនះ (ខញុ ំេអយ សូមគិត)
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ថទងំអនកែដលបន�� ប ់ មនុស�សុចរតិទងំអស់ៃនឈមរបស់ទុកករបុគគលនិង
េ��។
51 ែដល �ទង�់គនែ់តែ�សកថ “េយរ�ូឡិមៗេអយ! ឳេយរ�ូឡិមេអយ ឯង
ែដលបនគបដំុ់ថម�ក�់គបេ់���ែដលខញុ ំចតេ់�យមករកអនក េហយបនសំ
�បម់នុស�សុចរតិេនះ ជញឹកញបខ់ញុ ំខំែស�ងរកអនកដូចេមមនប់នេធ�ចំេពះ
កូនរបស់នង ប៉ុែន�អនកនឹងមនិបនមក។ ែតឥឡូវេនះ េពលកំណតរ់បស់អនកមន
មកដល់េហយ។”
52 អ�ីៗទងំអស់ែដលេ កនុងផនូរ គឺអ�័ប� ំអុី�ក យ៉កុប ទងំពួកេ��បន
រងច់េំ �គេនះ។
53 េហយ�ពះវ�ិរេនះបនខ� កច់ំេពះ�។ “េតនរ�ជអនកបងកឱយមនេរ ង
េនះជសំេលងរខំនេនះ? េតនរ�ជសមជិកេនះ?” ពួកេគបននិយយថ
“មនិែមនជកូនរបស់ជងេឈេ ទីេនះេទ? េយង�គ ល់គត។់ េត�ទងប់នទទួល
�បជញ េនះពី�មក? េហតុអ�ី េយងមនិបនេឃញ�ទងម់នទំនកទ់ំនងជមយួ
���មយួរបស់េយងេទ។ េយងមនិដឹងេស វេ �ែដល�ទងធ់� បប់ន
េរ នេនះេទ។ េតេគអនក�?”
54 �ទងគឺ់ជចេម�យៃនទំនយរបស់េ��។ �ទងប់នយងមក ជិះេលខនងសត�
�។ េតអ�ីេ ជករទកទ់ញ! �ពះបនបំេពញ�ពះបនទូលសនយរបស់�ទង ់ គឺជ
េពលេវ�ែដលបនរងច់�ំងំពី៤ពនឆ់ន មំុន។ េ កនុងេ�កុបបត�ិជំពូក៣និង
ខ១៥ គឺ�ពះបនេធ�ករទស�ទយថ “ពូជរបស់ ស�ីនឹងកិនកបលសត�ពស់ ែត
កបលរបស់�នឹងចឹកែកងេជងនងវញិ” �មរយៈ�ពះគមពរីែដល�តវបនទយទុក
អំពីបុរសមន កេ់នះ។
55 េហយេ ទីេនះេទបែតថមីៗេនះមនេ��មន កែ់ដលបនេ�កកឈរេឡង
ពួកេគែដល�តវបនេបកសែម�ងថជេ�� គឺ�ករ ី េហយគតប់ននិយយ
ថ “អនក�ល់គន ជកូន�សីេ �កងេយរ�ូឡិមនិងអនក�ល់គន ជកូន�សីៃន�កងសីុ
យ៉ូនេអយ! ចូរអរសបបយ ែ�សក េឡង ដបតិ�ពះម�ក��តរបស់អនក�ទងយ់ងមករ
កអនក �ទងសុ់ភព�ប�និង�បទបបនជិះេលខនងសត��។”
56 េហយេ ទីេនះមនុស�ែដលបន�នខគមពរីេនះ ពីមយួៃថងេ មយួៃថង
បនេមល�ទងយ់ងចូលមក េហយែ�សកថ “េនះគឺជនរ�?” េឃញេទ?
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�ពះជមច ស់បនបំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនម់នុស�ែដលគួរែតដឹងថ�
ជអ�ី ប៉ុែន�ពួកេគមនិដឹង�េទ។
57 េ េពលែដល�ពះសំេរច�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ែតងែតបងកឱយមនករ
ចប�់រមមណ៍ជនិចច ែតងែតែបបេនះ។ េ�ពះមនករទកទ់ញ ដបតិ�គឺ
មនិធមម�។ មនិធមម�េទ េ េពលែដល�ទងប់ំេពញនូវ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
េ �មនិនន ករសមយ័បចចុបបនន ពីេ�ពះនិនន ករៃនសមយ័ទំេនបមនិេជ េល�េទ។
ពួកេគមនផ�ូវផទ ល់ខ�ួនរបស់េគ។
58 ឥឡូវេនះ េយងេមលេឃញ េហយអនុ ញ តឱយេយង�តឡបម់កំុឯបទគមពរី
វញិេហយយក�ពឹត�ិករណ៍មនិធមម�មយួចំនួនេផ�ងេទ ត �គនែ់តពីរបីនទី
េទ ត េ េពលែដល�ពះបនបំេពញេសចក�ីទំនយរបស់�ទង។់េ េពលែដល
�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលអ�ី េនះ�ទងនឹ់ងេធ�។ ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យ
បតេ់  ែត�ពះបនទូលេនះមនិែដលបតេ់ឡយ។ ដូេចនះ�ជធមម�ប�� លឱយ
ឈុតឆកមយួក� យជឈុតឆកមនិធមម�។
59 កតសំ់គល់ថេត�ពះបនទូលរបស់�ពះគួរឱយអស់សំេណ ចយ៉ង�—េ
ចំេពះមនុស�ែដលសនមតថ់ជអនកេជ  េហយ�មនិធមម�េទែដលពួកេគែ�សក
ថ “ែមនេហយ ស�ីេគហនឹង? េតអនកបនរបស់េនះពី�មក? េតេនះជនរ�?
េតេនះជអ�ី?”

េ េពលែដល ពួកេគគួរែតែ�សកថ “ហូ��េ កន�់ពះម�ក��ត ែដល
មកេ�យនូវ�ពះនម�ពះអមច ស់!” ប៉ុែន�មនែត�កមតូចមយួេទេធ�� �តឹមែតជ�កម
តូចមយួប៉ុេនះ។

កនុងចំេ�មទំនយបនួពនឆ់ន  ំ ស�មបក់រអ�ច រយបំផុតែដលមនិធ� ប់
េកតេឡងចំេពះ�បេទសជតិ ដបតិក�ីសងឃមឹរបស់អនក�� បប់នពឹងែផ�កេល�
ទងំអស់ នេពលអនគតបន�កេ់ កនុង� និង�កមមនុស��សនែដល
បនអះ�ងថពួកេគេជ  េគែ�សកេចញ “េត�ជនរ�? េហយេតមនករ
ទកទ់ញអ�ី?” អ�ីែដលមនិធមម�! �បែហលដូចគន  �មនិផ� ស់ប�ូរេទ ឥឡូវេនះ
ែបជមនិធមម�។
60 ចូរេមលេរ ងមនិធមម�មយួចំនួន ដូចែដលខញុ ំេទបែតបននិយយ។ េតមន
ករទកទ់ញអ�ីេ មុនេពលករជំនំុជំរះបនបំផ� ញែផនដីេហយបំផ� ញ�េចល
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េ�យទឹក? បុរសចំ�ស់មន ក ់ �យុ�បែហល១២០ឆន កំំពុង�ងសងទូ់ក
េ េពលែដលគម នទឹកស�មបប់ែណ� ត�ផង។ េឡងេ ទីេនះជេ�ចនឆន  ំ ឈរ
េ �មទ� រ �ងសងែ់ផនកខងកនុង ែផនកខងកនុង និងពរ័ជរ័ខងកនុងនិងខងេ�ក
េហយនិយយថ “ែផនដីនឹង�តវេលបបតេ់ េ�យទឹក” �ជយុគសមយ័
វទិយ� ស�ដអ៏�ច រយ។
61 “េតអ�ីេ ែដលកំពុងែតេ�តេ េលភនេំ ទីេនះ?” “េហតុអ�ី �ជបុរស
ចំ�ស់មន កេ់ឈម ះណូេអ េហយគតេ់ ទីេនះ ជមនុស�ចស់ឆកួត។ បុរស
ចំ�ស់ឈរេ�កមកំេ �ពះ�ទិតយយ៉ងយូរ។ គត�់តវបនដុតេ�យកំេ
�ពះ�ទិតយ។ គតប់តប់ងស់តិ។ េហយគតក់ំពុងែត�ងសងអ់�ីែដលេ ថ
‘ទូកធំ’ េហយនិយយថទឹកគឺេចញពីកែន�ងែដលគម នទឹក េហយ�នឹងអែណ� ត
មនុស�ទងំអស់េ ជំុវញិ េហយអនក�ល់គន ែដលមនិបន�� ប�់ររបស់�ទង ់និង
មនុស��គបគ់ន ែដលមនិចូលកនុងទូកេនះ នឹង�តវលងទឹ់ក។ េតអនកធ� បលឺ់េរ ង
ែបបេនះេទ?” �ជករទកទ់ញមនិធមម�!
62 ខញុ ំ�សៃមថេ េពលែដលមនុស�ចងេ់សច ពួកេគបនេកនេឡងឈរេ មុខ
ទ� រទូកេហយេសច។ “េហតុអ�ី អនកនិយយថ�នឹងមនេភ� ង�ងំពីមយួរយឆន មំុន
េម�ះ! ជី�ខញុ ំបន�បបខ់ញុ ំថគតប់នឮ អនកនិយយេ ទីេនះ ថ�នឹងេភ� ង េហយ
អនកេ ែត�យដំេលបំែណកេឈរចស់េ ទីេនះ។ េហតុអ�ីបនជអនកមនិេ ែកបរ
ខ�ួនអនក?”
63 ប៉ុែន��ពះជមច ស់បនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបបី ជ កពី់ករសនយនិងករ
បំេពញទំនយែដលេ��របស់�ទងប់នទយ។ មនិធមម�ែមន! �ពះកំពុង
បំេពញ ករសនយរបស់�ទងច់ំេពះណូេអ ខណៈែដលអនកេផ�ងេទ តកំពុង
េសច។ �ពះជមច ស់កេ៏�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបបីេងកត�បវត�ិ� ស�េដមបបីង� ញ
ដល់អនកដៃទ សូមបែីតសព�ៃថងេនះែដល�ទងរ់ក� �ពះបនទូលរបស់�ទង!់ មនិថ�
េមលេ មនិពិត និងមនិសមេហតុផលកេ៏�យ ក�៏ទងេ់ ែតរក��ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ �ទងប់នេធ��ជគំរមូយួ េចញពីបុរសចំ�ស់េនះែដលេ�តេ េល
ទូកេនះ ដបតិមនុស�ទងំេនះេ ទីេនះេ �េមរកិេ យបេ់នះនិងេ េលែផនដី
ទងំអស់។ មនិថវទិយ� ស�និយយអ�ីកេ៏�យ ពួកេគនិយយអេ ច ះឬអ ចុ ះ
េផ�ងេទ ត �ទងេ់ ែតរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងប់នបេងកត�បវត�ិ� ស�។
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64 េតមនករទកទ់ញអ�ីេ ៃថងមយួ មនេរ ងមនិ�ប�កតីមយួបនេកតេឡង
េ ទីរេ��ថ ន េហយមនគុមពបន� ែដល�តវេភ�ងេឆះ។ េហយេ��ែដលរតេ់ចញ
បនឈរេ ទីរេ��ថ ន។ គតម់និែដលលឺសំេលង គតម់និែដលលឺសំេលង
�មយួេទ ែតគតេ់មលនិងេឃញេរ ងមនិធមម�េឡងេលកំពូលភន។ំ �ពះកំពុង
ពយយមទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍របស់គត។់ ដូចេ នឹងសព�ៃថងេនះ!
65 �ពះជមច ស់បនេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចេដមបបីំេពញ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង់
េ�យេ��របស់�ទង ់ េ�កអ�័ប� ំ “ពូជពង�របស់អនកនឹង��ស័យេ កនុង
ទឹកដីេផ�ងរយៈេពលបនួរយឆន ។ំ អញនឹងនពំួកេគេចញេ�យៃដដខ៏� ងំពូែក។
66 េហយ�ទងប់នេរ បចំបុរសមន កស់�មបក់រងរដូចែដល�ទងក់ំពុងេរ បចំទូក
ស�មបក់ែន�ងសុវតថិភពស�មបម់នុស��គបគ់ន ែដលេជ ។ �ពះបន�កគុ់េមព ត
េភ�ងេនះ និងនិងអនកគង� លេច មេនះ េ�កម៉ូេស បនមន�ប�សនថ៍ “ខញុ ំនឹង
ែបរេ េមលេតអ�ីែដលចំែឡកេនះមននយ័យ៉ងេមច៉” េហយេ េពលែដល�ទង់
បនេ�យេ�កម៉ូេសេឡងេ  �ទងប់ននិយយេ កនគ់ត។់
67 េតអ�ីេ ជករទកទ់ញេ េពលេ�កយមកេ កនុង�លរបស់េ�កពី
�ត ់ េ េពលែដលអនកគង� លេច មេនះបនេបះដំបងេហយ�ែ�បេ ជសត�
ពស់? �ពះបនបំេពញករសនយរបស់�ទងច់ំេពះេ�កម៉ូេស។ អ�ីែដលទកទ់ញ
េ ឯសមុទយ�� បេ់ េពលែដលេសះរបស់�ពះេ ផេ�៉នបនេង ងឆងល់ េ េពល
ែដលពួកេគបនេឃញខយល់ ចុះពីេលេមឃមកែចកសមុ�ទ�កហមពីេឆ�ងេ �� ំ។
និង�កមមនុស��កី�កៃនទសករ េដរកនុងភរកិចចរបស់�ពះ េដរឆ�ងកតេ់នះ េ េល
ដីសងួត? េតី�ជអ�ី? �ពះជមច ស់រក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ករ�� បប់នផ� ស់
ប�ូរេ ឆង យ �កមមនុស�ែដលរស់េ បនឆ�ងកត ់ និងមនុស��� បខ់ងវ ិ ញ ណ
បនពយយមែក�ងបន�ំ� េហយលងទឹ់ក។�ពះបំេពញទំនយនិងករបេងកត�បវត�ិ
� ស�។ េនះគឺជករទកទ់ញេ សមុ�ទ�� ប។់
68 េតអ�ីេ ជករទកទ់ញេ ៃថងទីពីរបនទ បពី់េនះ េ ឯភនសីុំ�យ េ េពល
ែដល�កមមនុស�ទងំអស់�តវបន�មមនិឱយមកឯ�បពនធរបស់ពួកេគន េ េពល
ពួកេគ�តវបនេគេសនសំុឱយេបកគកស់េម� កបំពករ់បស់ពួកេគេហយែញកខ�ួន
េ�យបនបរសុិទធ �បមូលផ�ុ ំគន េ េលភន ំ ែដលបុរសមន កេ់ឈម ះម៉ូេសបននិយយ
ថគតប់នជួប�ពះេ កនុងបេងគ លេភ�ងមយួ? េហយ�ពះបនមនបនទូលេ កន់
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េ�កម៉ូេសថ “អញនឹងចុះមកកនុងចំេ�ម�កមមនុស�។ អញនឹងប ជ កពី់អ�ី
ែដលអញបន�បបឯ់ងថអញជអនក�។ អញនឹងបង� ញពួកេគថអញជ�ពះ
េនះ។” េនះគឺជករទកទ់ញ �ពះបំេពញ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
69 េតមនករទកទ់ញអ�ីេ ៃថងមយួេ កនុង�បវត�ិ� ស�ែដលជកែន�ងែដល
�បជជតិមយួបនេភ�ច�ពះ ែដលជកែន�ងែដល�កមមនុស�បន�ពេងយកេណ� យ
ែដលជកែន�ងែដលពួកបូជចរយបនេ ជមយួនឹងនិនន ករសមយ័ទំេនប េ��
បនទយ�មឆនទៈរបស់បូជចរយ? េហយេ ៃថងេនះែដរ ជធមម� ពួកេគមន
បុរសមន កែ់ដលពួកេគគិតថជមនុស�ឆកួត។ គតប់ននិយយអំពី ស�ីែដល
�បមុខ និងអ�ីៗទងំអស់ េហយគតជ់�បេភទបុរសចែម�ក។ េហយបុរស
ចំ�ស់េនះបនចុះមកេហយនិយយេ កនេ់ស�ចថ “សូមបែីតទឹកសេន� មក៏
មនិ…ធ� កម់កែដររហូតដល់ខញុ ំបនេ ឱយ�មក។”
70 េហយេយងបនរក េឃញថ គតប់ន�កខ់�ួនេហយរតេ់ចញពី� េហយ
គតប់ន�កខ់�ួនេ ទីរេ��ថ នេ កែន�ង�មយួ។ �កមបក�ពួកេផ�ងបន
គិតថេហយ �បែហលជគតឃ់� ន�ចេ់ពះ�� បឬ់វនិសេហយ។ ប៉ុែន�គត�់តវ
បនចិ ច ឹមបីបចយ៉់ងល� េហយមនទឹក ផងែដរ។ េហយគតេ់ ទីេនះ បនចុះ
មកេហយនិយយថ “េតអនកដឹងថខញុ ំមន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់េទ? ឥឡូវ
េបអនកមនិទនេ់ជ ជកេ់ េឡយេទ សូមេឡងេ េលកំពូលភនេំហយប ជ កថ់
អនក�គឺជ�ពះ” ដបតិគតម់ននិមតិ�មយួេទ តពី�ពះអមច ស់។
71 គតថ់ “ចូរេ�ជសេរ ស—�សនមយួ េហយបេងកត� េហយេរ សេគ—េហយ
សម� ប�់។ ខញុ ំនឹងេធ��សនៈរបស់�ពះអមច ស់ េហយខញុ ំនឹង�កេ់គេល�នៈ
របស់ខញុ ំ។ េយងទងំពីរនឹងេធ�ករថ� យតង� យ េហយទុកឲយ�ពះែដលជ�ពះពិត
េឆ�យតប។” គតនឹ់ងមនិេធ�ដូេចន ះេទេប�ពះអមច ស់មនិបន�បបគ់តឲ់យេធ� គត់
បន�បបេ់�កយមក “ខញុ ំបនេធ��េ …េលអ�ីៗទងំេនះ �មប ជ របស់�ទង់
�ពះអមច ស់េអយ។”
72 ប៉ុែន�េតមនករទកទ់ញអ�ី? �មនបូជចរយបនួរយឈរេ េលភន ំ េហយ
េស�ចែដលជិះរេទះេសះ េ�យមនេ�គ ងស �� វធុទងំអស់និង ឆម ឈំរេ
ជំុវញិ។ េហយបុរសចំ�ស់មន កេ់នះ មនេ�ម មន-មុខ-ម។ំ កបលទំែពក
េហយពុកចងក រធ� កចុ់ះេលៃផទមុខរបស់គត ់ បំែណកៃនែសបកេច ម�ក�៉តជំុ់វញិ



18 �ពះបនទូលជសេម�ង

ខ�ួន េហយេ�មពសេពញ�ងកយរបស់គត ់ ឈរេ ទីេនះមនដំបងេ កនុង
ៃដរបស់គត ់ និងេ�បងេ កនុងៃដមខ ងេទ ត។ ែដល�គនែ់តនិយយថ បីឆន កំន�ះ
មុនេពលេនះ “សូមបែីតទឹកសេន� មកម៏និធ� កចុ់ះែដរលុះ���ខញុ ំេ �” ជំនួស
កែន�ងរបស់�ពះ ែដលមនរបស់ដូចជ�ឡូសនិង�សេមល េហយទងំអស់
ែដលពួកេគបននិយយ។ “េហយេ ទីេនះមនបុរសចំ�ស់ឈរេ ទីេនះេ
េលភន ំ េហយនមំនុស�ទងំអស់េ ទីេនះ។” េតមនករទកទ់ញអ�ី? �គឺជ
ករែដល�ពះជមច ស់�ទងច់ងស់ែម�ងេសចក�ីយុត�ិធមរ៌បស់េ��របស់�ទងថ់
�តឹម�តវ។ �ជ�ពះបនបំេពញទំនយ។ �ពះជមច ស់កប៏េងកត�បវត�ិ� ស� ែដល
បំេពញ�ម�ពះបនទូលែដរ។
73 ប៉ុនម នរយឆន បំនទ បពី់េនះ មនបុរសមន កប់នចកេ់�បង�ងំជមយួ
�ពះវ ិ ញ ណដែដលេនះ េហយគតប់នេចញមកពីទីរេ��ថ ន មនិជបទ់កទ់ង
ជមយួអងគករ�មយួ េឡយ េទះបីជឪពុករបស់គតជ់មនុស�អងគករ ជ
បូជចរយៃនលំ�បម់យួ។ ប៉ុែន�គតេ់ចញពីទីរេ��ថ នេស� កពកជ់មយួែសបក
េច មេ ជំុវញិ មនេ�មេ េលមុខរបស់គត។់ ជំនួសឱយពណ៌�បេផះ �គឺេខម ។ េត
អ�ីេ ជករចប�់រមមណ៍របស់បុរសេនះែដលបនទកទ់ញ�កងេយរ�ូឡិមទំ
ងអស់និងយូ�? ពួកេគខ�ះេចញេ េ�កេហយនិយយថ “មនបុរសៃ�ពចុះេ
ទីេនះ។ គតក់ំពុងពយយមពន�ិច�កមមនុស�េ កនុងទឹក។ អនក�ធ� បឮ់េរ ង
ដូចេនះ?”
74 អនកខ�ះេទ តេង ងឆងល់ េ�យេពលថ “អនកេនះពិតជ�ពះែមស�េីហយ។”
មយួកនុងចំេ�មពួកេគនិយយថ “��ចជេ���មន ក”់ ពួកេគមនិដឹង
ថ�តវគិតអ�ីេទ។ ប៉ុែន�េត�ជអ�ីេ ? �គឺជ�ពះកំពុងែតបំេពញបទគមពរីេអ�យ
ជំពូក៤០ ែដល�ទងប់ននិយយថ “េមល…” អ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�េ ៃថងចុងេ�កយ
េត�ទងនឹ់ងចតអ់នកបំេរ របស់�ទងរ់េប ប�និងអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។
75 បនទ បម់កេយងបនរកេឃញ ពីរបីសប� ហ៍បនទ បពី់េនះ បុរសេនះគឺវជិជមន
េល�ររបស់គត ់ រហូតដល់គតនិ់យយថ “មនមន កឈ់រេ កនុងចំេ�មអនក
ជអនកែដលខញុ ំមនិទងំ�កសមនឹង��យែខ�រែសបកេជងរបស់�ទងផ់ង។ �ទង់
នឹងេធ�ពិធី�ជមុជេ�យអនក�ល់គន កនុង�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធេហយេភ�ង ដូចជខញុ ំបន
េធ�ពិធី�ជមុជកនុងទឹកែដរ។”
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76 ៃថងមយួបុរសវយ័េកមងមន កែ់ដលមន�យុ�បែហលជ៣០ឆន  ំ បនេដរចុះ
េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ េហយេ េពលែដលបុរសមន កេ់នះបនមក
មនករចប�់រមមណ៍របស់េ�� គឺេ��មនកយវកិរចំែឡកេ ៃថងេនះ។
�កមជំនំុមនិ�ចជួយេមលសកមមភពរបស់េ��េនះបនេទ។
77 េ េពលែដលគតជ់ែជកែវកែញកជមយួពួកបូជចរយេ �មដងទេន�
ពួកេគបននិយយថ “�ពះជមច ស់បនសង�់សនៈេនះ។ �ពះបន�បបេ់យង
ឱយេធ�េរ ងេនះ។ េ�កម៉ូេសជេ��។ េយងេជ េ�កម៉ូេស។ តង� យមនិែដល
�តវបនលុបេចលេឡយ។”
78 ខញុ ំ�ចឮយ៉ូ�នេឆ�យតបមកវញិ បននិយយថ “េតអនកមនិបន�ន
េ កនុង�ពះគមពរីេទឬ ែដល�នីែយល៉បនែថ�ងថ ‘តង� យ�បចៃំថងនឹង�តវេធ�ជ
មយួអ�ី’? េហយេម៉ងេនះបនមកដល់េហយ! េតអនកមនិបន�នអ�ីែដល
េអ�យបននិយយេ កនុងជំពូកទី៤០េទឬ ‘មនសំេលងរបស់មន កែ់�សកេ
�លរេ��ថ នថ ចូរេរ បចំផ�ូវថ� យ�ពះអមច ស់’? មនេសចក�ីទំនយពីរស�មប់
ខញុ ំ។ េហយេរ ងមយួេទ ត អនកមនិបន�គ ល់េ��របស់េយងបនួរយឆន មំុន គឺ
ម៉�គី េ េពលែដលគតនិ់យយេ កនុងជំពូក៣េហយនិយយថ ‘េមល
អញនឹងប ជូ នអនកន�ំររបស់អញេ មុខ េដមបេីរ បចំផ�ូវ’? េតអនកមនិដឹងេទថ
ទំនយេនះបនសេ�មចេហយ?” ទំនយកំពុង�តវបនបំេពញ!
79 េហយេ �គេនះេ��បនែបរមកេហយនិយយថ “េមល! គឺជកូនេច ម
ៃន�ពះែដលដកបបេចញពីេ�កីយេនះ!” ឥឡូវេនះ េតមនករទកទ់ញអ�ី? �
បនផ� ស់ប�ូរពីេ��េ ជេសចក�ីទំនយរបស់គត។់
80 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់អ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ េនះគឺជបុរសធមម�មន ក់
េគ�គ ល់ថគម ននរ�េ�កពីកូនជងេឈ បនេដរេចញមកឯទឹក។ េ េពល
យ៉ូ�នែដលជេ��ដអ៏�ច រយបននិយយថ “ទូលបងគំ�តវែតទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកពី�ទង។់ េហតុអ�ីបនជ�ទងម់ករកទូលបងគំ?”
81 �ទងម់នបនទូលថ “�តវរងទុកខ។ ប៉ុែន� កនុងនមជេ��និង�ពះបនទូល �
បនឱយេយងបំេពញនូវេសចក�ីសុចរតិទងំអស់។”
82 ដូេចនះ�ទងយ់ល់ថករលះបង�់តវ�ងសម� តមុនេពលេបកសែម�ង េហយ
គតប់នេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយ�ទង។់
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83 ឥឡូវេនះមនករទកទ់ញមយួេផ�ងេទ តេកតេឡងេ េពលែដល�ទង់
បនេងបេចញពីទឹក។ េ��េនះែដលេ�ម ះ�តងខ់� ងំ�ស់េដមប�ីបកសពី
សមយ័កលរបស់�ទង ់ គត�់កេឡកេមលេ េឃញេមឃេបកចំហ។ គត់
បនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះមន�ងដូចជសត��ពបចុះមករក�ទង ់ េហយ
មនសេម�ងនិយយថ “េនះ គឺជកូនសងួនភញ អញ ជទីេពញចិត�អញ�ស់។”
�ពះជមច ស់បនប ជ ក�់ររបស់េ�� េតមនអ�ីែដលបនទកទ់ញេ ឯទេន�
យរ័�ន។់

84 បង�បសមន កប់នេ�ច ងបទមយួ ខណៈេពលមុន ឬគត�់តវបនសនមតថ់
េ�ច ង “េ េលភនែំដលកលពីេដម មនេឈឆក ងដគ័ួរេសប ម។” េតមនអ�ីែដល
ទកទ់ញេ េលភនកំល់�៉រ?ី េ េពលែដលេយងេឃញពិភព�សនបន
េថក លេទស�ទង ់ និងរ�� ភបិលរ ៉មុូងំបនកតេ់ទស�ប�រជីវតិ�ទង។់ េហយ
េ ទីេនះ�ទង�់តវបនេគពយរួេ ចំេពះមុខបុរសពីរនក ់ េ�យអត�់�រ ឈម
រតេ់ចញពី�ពះកយរបស់�ទង។់ េ ទីេនះ�ទងប់នយំេហយែ�សកថ “�ពះរបស់ខញុ ំ
�ពះរបស់ខញុ ំេហតុអ�ីបនជ�ពះអងគេបះបងេ់ចលខញុ ំដូេចនះ?” េហយមនុស��សន
ឈរេ ទីេនះ �កេឡកេមល� េតពួកេគមនិបនដឹងថទំនយគមពរីស ញ ចស់
កំពុង�តវបនជួបេ កល់�៉រេី �គេនះេទឬ។

85 �វឌីបនសរេសរថ ករ�ប�ពឹត�…បនធ� កចូ់លេ កនុងវ ិ ញ ណដូចជពួក
េ��ទងំអស់ គតេ់ធ�ដូចជ�ទង។់ �វឌីបនែ�សកេ ទំនុកតេមកងទី ២២ថ
“�ពះរបស់ខញុ ំេអយ! �ពះជមច ស់េហតុអ�ីបនជ�ពះអងគេបះបងេ់ចលទូលបងគំ? ឆ�ឹង
របស់ខញុ ំទងំអស់េមលមកខញុ ំ។ ពួកេគបនេចះៃដនិងេជងរបស់ខញុ ំ។ �វឌីកំពុងែត
និយយដូចជ�ទងែ់ដរ។ េហយ�មនិែមនជ�វឌីេទ គឺជ�ពះ�គីសទេ កនុង�វឌី។

86 េហយេ ទីេនះេសចក�ីទំនយែដលបនេចញមក េ��ខុសគន ទងំអស់
កំពុងបំេពញេ េលភនកំល់�៉រ។ី េតអ�ីេ ជករទកទ់ញេ េលភនកំល់�៉រ?ី
�ពះជមច ស់�ទងប់ំេពញសេ�មច�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

87 ករទកទ់ញមយួេទ តគឺេ េលភន ំ គឺេ ៃថងបុណយទី៥០ េ េពលែដល
ពួកេគទងំអស់គន មនវត�មនេ កនុងពិធីបុណយ�សន ែដលពួកេគគិតថ
ពួកេគបំបតនូ់វករនិយម�ជល។ ពួកេគមនិែដលបនឮអស់រយៈេពលដបៃ់ថង។
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មយួរេំពច ដូចជសំបុកឃមុ ំ ពួកេគបនែបកេចញពីកំពូលៃន�គរ េចញចូល�ម
ដងផ�ូវ ែ�សកនិងបន�ដំេណ រេ មុខ។

88 “េតេនះជអ�ី? េតេនះមននយ័យ៉ង�? េតបុរសទងំេនះ�សវងឹេទឬ?”

89 េមល! េហយេ��មន កប់នឈរេ កនុងចំេ�មពួកេគ�មលំ�ប់
លំេ�យរបស់េ��ែដលគួរែតអ ច ឹង េហយនិយយថ “អនក�ល់គន ជជនជតិ
អុី��ែអល និងអនកែដលរស់េ  េ �សកយូ� េ �កងេយរ�ូឡឹម សូមឱយករ
េនះអនកបន�គ ល់ និង�� បព់កយរបស់ខញុ ំ។ បុរសទងំេនះមនិ�សវងឹដូចអនកគិត
េទ។ ប៉ុែន�េនះគឺថែដល�ពះជមច ស់បនមន�ពះបនទូល�មរយៈេ�កយ៉ូែអល
ែដលជេ��ថ ‘�នឹងមកដល់េ ៃថងចុងេ�កយ េយងនឹងចកប់ង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណ
របស់េយងេ េលមនុស�ទងំអស់។’” េនះគឺជករទកទ់ញ។

90 �កមមនុស��សន បនទ បពី់ករឆក ង�ពះអងគមច ស់ៃនជីវតិ និងអ�ីៗទងំអស់
េ ែតមនិបនេឃញករសនយៃនករយងមកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ករ
ទកទ់ញ “េនះជនរ�? េតេនះមននយ័យ៉ង�? មនប � អ�ីជមយួ
ពួកេគេទ?”

91 អូ! ខញុ ំេអយ! �ដូចគន េ ៃថងេនះ។ េយងនឹងឆ�ងកតអ់�ីជេ�ចនេដមបនី�ំ
េ េម៉ងេនះ។ េរ ងដែដលេនះគឺេ ៃថងេនះ។ េរ ងដែដលេនះកំពុងេកតេឡង។
សំណួរដែដល�តវបនសួរ។ “េតអ�ីេ ជ�៉ែកតេនះ?” រកេមលចុះេ�កមេឡងេល
ផ�ូវ រថយន�ពីរដ�មឈីែីហគនេ រដ�ផ�រ�ី ពីរដ�េមនេ រដ� កលីហ�ញ៉។ េ �ពឹក
េនះេពលែដលខញុ ំកំពុងជិះេចញ ឬបនទ បពី់េពលរេស ល េយងបនេ េហយេ
�មផ�ូវ �បពនធនិងខញុ ំបន�កេឡកេមល�ជញ បណ័� េ េល�ន។ េនះេហយជ
កែន�ងែដលខញុ ំបនគិតពីអតថបទេនះ។

“េតេនះមននយ័អ�ី?”

92 ដូចអ�ីែដល�បននិយយថ “កែន�ង�ែដលមនេ�គងឆ�ឹងេ  ទីេនះមន
សត�ឥ នទី�បមូលផ�ុ ំគន ។”

93 ខញុ ំបននិយយេ កន�់បពនធរបស់ខញុ ំថ “អូនសំ�ញ់ អនកេ ចយំបម់ុន
េទ ែដលខញុ ំបននិយយពកយ�េហយេ �គបអ់�ីែដលខញុ ំ�ស�ញ់េ េលែផនដី
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េនះ េហយេ�យចូលេ េធ�េបសសកកមមេដមបចីបេ់ផ�មអ�ីែដល�ពះបននិយយ
ឱយេធ�? អនកបនេ�ច ងបទេនះ។”

អូ ពួកេគមកពីខងេកតនិងខងលិច
ពួកេគមកពីទឹកដីឆង យ
ចូលរមួពិធីជបេ់ល ងជមយួ�ពះម�ក��តរបស់េយង

េដមបទីទួលទន��រេពល�ង ចជេភញ វរបស់�ពះអងគ។
េនះជពរជយ័ដល់អនកេធ�េបសសកកមមទងំេនះ!
េមល�ពះភ័ ក�ដប៏រសុិទធរបស់�ទង់
រកី�យជមយួេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភព
សូមទទួលនូវ�ពះគុណរបស់�ទង់
ដូចជតបងូេ េលមកុដរបស់�ទងនឹ់ងភ�ចឺងំ។

94 េនះគឺជអ�ីែដលទកទ់ញ។ ពូជតំរវូទុកជមុនរបស់�ពះែដលមនិ�ចេធ�អ�ី
េផ�ងេទ តេ�កពីេធ��ម� មននយ័ជងជីវតិស�មបេ់យង។ េយងរស់េ  ប៉ុែន�
អនកមនិ�ចយក�បនេទ។ េតអ�ីេ ជករទកទ់ញ? �ពះ ជធមម� ករបំេពញ
�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងប់នបំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ករមី�ងេទ ត
េ���ករ។ី
95 កែន�ងែដលខញុ ំបន�នខ៩ កលពីេពលមុន េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ
បនចូលកនុង�ពះវ�ិរ�ទង…់ជិះ ឬចូល�កងេយរ�ូឡិម េ�យជិះេលសត��
ពណ៌ស ទំនយេនះ�តវបនបំេពញដូចែដល�ករបីននិយយ។ េនះគឺជ “ចូរ
អរសបបយកូន�សី�កងសីុយ៉ូនេអយ! កូន�សីេ �កងេយរ�ូឡិមេអយ! េមលចុះ
�ពះម�ក��តរបស់អនក�ទងយ់ងមករកអនកេហយ។ �ទងគឺ់យុត�ិធម ៌ និងមនេស
ដក�ីសេ ងគ ះ។ �ទង�បទប ជិះេលខនងសត��” េតមនករទកទ់ញអ�ីេ �កង
េយរ�ូឡិម េ ឯទី�ន កក់រក�� ល�សន។
96 ឥឡូវេនះេយងេឃញៃថងចុងេ�កយកំពុងែតេកតេឡង! ចូរេបកទំពរ័ពីរបី
េហយេមលអ�ីែដល�ទងប់ននិយយអំពី�។ សូមេបក�ម�ងេទ តស�មបៃ់ថង
ចុងេ�កយ។ េនះគឺជវយ័ក�� ល។ សូមងកេ េមលៃថងចុងេ�កយវញិ។
េហយសូមេបកេ កនគ់មពរី�ករជំីពូក១៤ និងចបេ់ផ�មជមយួខ ៤។ េហយ
�� ប!់ េហយេយងនឹង�នែផនកខ�ះៃនបទគមពរី�បែហល៩ខពី៤ ដល់ ៩។ សូម
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�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ េហយ�ជទំនយអំពីករយងមករបស់�ទងេ់
ៃថងចុងេ�កយ។ សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។ បទគមពរីេនះគឺ�ករ ី១៤។ ច�ំករ ី៩ េត�និយយយ៉ងេមច៉?
េហយពួកេគមនិបន�គ ល់�េទ។ ឥឡូវេនះ�ជអ�ី? �ករ ី១៤ និយយអំពីករ
យងមករបស់�ទង។់

េ ៃថងេនះ �ពះបទ�ទងនឹ់ងជនេ់លភនេំដមអូលីវ ែដល េ �បឈម
នឹង�កងេយរ�ូឡិមខងេកត េហយភនេំដមអូលីវនឹង�តវពុះែញកជ២
េ ចំពកក់�� ល ពីទិសខងេកត េ ទិសខងលិច បេងកតឲយមន
ចេន� ះយ៉ងធំ … ភនមំយួចំេហ ងនឹងែញក េ ទិសខងេជង េហយ១
ចំេហ ងេទ ត េ …ទិសខងតបងូ

េនះឯង�ល់គន នឹងរតេ់ �មចេន� ះភនរំបស់អញ ដបតិចេន� ះភនេំនះ
នឹងរហូត េ ដល់�ែសល េអ ឯង�ល់គន នឹងរត់ ដូចបនរតពី់ករ
កេ�កកដី េ កនុង�ជយអូេស ស ជេស�ចយូ� …

97 កររ ជួ យដីមយួេទ តែញកែផនដីេចញ! េបអនកចង�់មរកបទគមពរីេ ទីេនះ
សូមកតស់មគ ល់ េ កនុងខទី ៥ ��តវបនអនុវត�េ េលភនេំដមអូលីវគឺេ�យ�រែត
កររ ជួ យដី េហយេនះ�តវបនប ជ កេ់�យ េអ�យ ២៩:៦និងវវិរណៈ ១៦:៩
។ �បកដ�ស់! េត�គឺជអ�ី? គឺជេ��ដែដលបន�បបពី់ករយងមកជ
េលកទី១ របស់�ទងនិ់ងេលកទីពីររបស់�ទង។់ សូមចំ�ំ “ដូចជេ កនុងៃថងៃន
កររ ជួ យដី។” េមលអ�ីែដលកររ ជួ យដីកំពុងេធ�? េឃញេសចក�ីទំនយរបស់
ពួកេគ?

…េនះ�ពះេយហូ�៉ជ�ពះៃនខញុ ំ �ទងនឹ់ងយងមក មនទងំពួក
បរសុិទធទងំអស់មកជមយួ។

េ ៃថងេនះ (�េលលូយ៉)ពន�ឺ នឹងមនិភ�ចឺបស់ ឬងងឹតផង:

គឺៃថងេនះនឹងបនជៃថង១… ែដល�ពះេយហូ�៉�ទង�់គ ល់ មនិែមនជ
ៃថង កម៏និែមនជយប់ ប៉ុែន�លុះដល់េពល�ពលប់ េនះនឹងមនពន�ឺវញិ។

98 ឳ�ពះអមច ស់េអយ!

េ��េនះនឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច។
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េ��ដែដល េហយម�ជនខ� ក!់ េតអ�ីេ ជករទកទ់ញ? សូម�នពីរបី
ខេទ ត។

េ ៃថងេនះ នឹងមនទឹករស់ហូរ េចញពី�កងេយរ�ូឡិម
េ  ពកក់�� លនឹងហូរ េ ឯសមុ�ទេ ទិសខងេកត
…េហយពកក់�� លនឹងហូរេ ឯសមុ�ទ េ ទិសខងលិច …េទះ
ទងំរដូវេក�  នងិរដូវរង កនឹ៏ងមនដូេចន ះែដរ។ (ដំណឹងល�នឹងេចញេ
ទងំ�សនយូ៍�និង�សនដ៍ៃទ។)

ឯ�ពះេយហូ�៉ �ទងនឹ់ងបនជម�ក��ត…េលែផនដីទងំដំុមូល េ
ៃថងេនះ នឹងមនែត�ពះេយហូ�៉ជ�ពះ១�ពះអងគ េហយ�ពះនម�ទងនឹ់ង
មនែត១ែដរ។

�នឹងជពន�ឺអំពីពន�ឺេពល�ង ច (�តឹម�តវេហយ!)
ផ�ូវេ កនសិ់រលី�អនកចបស់ជនឹងរកេឃញ។
េ កនុងផ�ូវទឹកគឺជពន�ឺៃថងេនះ
កបេ់ កនុង�ពះនមដម៏នតៃម�ៃន�ពះេយសូ៊វ។
ទងំេកមងទងំចស់ ែ�បចិត�ពីអំេពបបរបស់អនក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងចូលមក។
ពន�ឺេពល�ង ចបនមកដល់
�គឺជករពិតែដលថ�ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។

េមលកែន�ងែដលេយងេ ?

�បជជតិកំពុងែបកបក ់ករភញ កដឹ់ងខ�ួនរបស់អុី��ែអល
ទីសំគល់ែដលពួកេ��របស់េយងបនទយទុក។

(េនះកររ ជួ យដីដល់ពួក�សនដ៍ៃទរហូតដល់ៃថង
ចុងេ�កយ។)

ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទបន�ប ់ជមយួចិត�ផជ បផ់ជួន
“េហយខច តខ់ច យេ ខ�ួនឯង។”

99 អនក�តវបនបេណ� ញេចញ េហយហិបទងំេនះផទុករបស់ថមី េសចក�ី�� បប់ន
េធ�ទុកខដល់អនក។ �ពះជមច ស់បនប ជ កពី់�។ �ពិតជដូេចន ះែមន។
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100 ចូរេយង�តឡបេ់ កនប់ទគមពរីមយួេទ តេ កនុងគមពរីស ញ ចស់ គឺម៉�គី
ជំពូក ៤េហយ�នជំពូក ៤ េនះ។

…ដបតិេមល ៃថងេនះកំពុងែតមកដល់ ៃថងេនះេឆះេធ�  ដូចជគុក
េភ�ង េនះអស់ពួកអនកេឆមងៃឆម…េហយនឹងអស់ពួកអនកែដល�ប�ពឹត�
អំេព��កក ់េគនឹងដូចជជ ជ ំង…

101 ឥឡូវ េនះមនិែមន…េនះគឺជម៉�គី៣ ែដលជករយងមកេលកដំបូង
េហយេនះគឺជករមកដល់បនទ ប។់ សូមបែីតបណ�ិ តសគូេវ លេ ទីេនះ កខ៏ញុ ំមនិ
យល់�ពមជមយួគតេ់ កនុងេលខេយងរបស់គត ់ ប៉ុែន�គតប់ន�ក�់េ
ទីេនះ។ “កិចចកររបស់យ៉ូ�ន” ដល់ម៉�គី ៣ និង “ករយងមកជេលកទីពីរ
របស់�ពះ�គីសទ” និងេអលីយ៉ជមុន។ �តឹម�តវេហយ។

…េហយៃថងែដល�តវមកដល់េនះ នឹងេឆះបន�សុេគទងំអស់េ  ឥត
ទុកឲយេគមនឫស ឬែមកេ សល់េឡយ េនះ េហយ ជ�ពះបនទូល
របស់�ពះេយហូ�៉ ៃនពួកពលបរ�ិរ (អ ច ឹងេត “�ននរក” អស់កលប
េ ឯ�?)

ែត�ពះ�ទិតយ ៃនេសចក�ីសុចរតិនឹងរះេឡង មនទងំអំ�ចេ�បស
ឲយជ េ កនុងចំេអង�� បសំ�បឯ់ង�ល់គន ែដលេកតខ� ចដល់េឈម ះ
អញ… េនះឯង�ល់គន នឹងេចញេ  េ�តកេពឆ ងដូចជកូនេគ ែដល
ែលងេចញពីេ�កល

េហយ �ពះេយហូ�៉ៃនពួកពលបរ�ិរ �ទងម់ន�ពះបនទូលថ េ ៃថង
ែដលេធ�ករេនះ … ឯង�ល់គន នឹងជនឈ់�ពីួក��កកប់ង់ ដបតិេគនឹង
ដូចជេផះេ េ�កមបទេជងរបស់ឯង�ល់គន ។

ចូរនឹកច…ំពី�កឹតយវនិយ័របស់េ�កម៉ូេស ជអនកបំេរ អញ ែដល
អញបនបងគ បដ់ល់េ�ក…េ េលភនេំ�ែរបសំ�បព់ួកអុី��ែអល…
ទងំអស់គន  គឺអស់ទងំ�កឹតយ�កម និងប ញត�ចបបទ់ងំប៉ុនម នេនះ

102 េនះគឺជករមកដល់របស់េអលីយ៉។
េមល មុនែដលៃថងដធ៏ំ េហយគួរែសញងខ� ចរបស់�ពះេយហូ�៉បន

មកដល់ េនះអញនឹងចតេ់អលីយ៉ ឲយមកឯឯង�ល់គន …
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103 បទគមពរីចុងេ�កយេ គមពរីស ញ ចស់!

…មុនែដលៃថងដធ៏ំ េហយគួរែសញងខ� ចរបស់�ពះេយហូ�៉បនមកដល់
េនះអញនឹងចតេ់អលីយ៉ ឲយមកឯឯង�ល់គន

104 ឥឡូវេនះ មនិែមនជយ៉ូ�នេទ។ អតេ់ទ។ េឃញេទ ែផនដីមនិ�តវបនដុត
បំផ� ញេហយមនុស�សុចរតិបនេដរេលមនុស���កក។់ េឃញេទ? េទ េទ។

…េ មុនៃថងដអ៏�ច រយនិងគួរែសញងខ� ចរបស់�ពះអមច ស់

េហយ�ទងនឹ់ងបែង�រ ចិត�ឪពុកេ កូន ៗ េហយដួងចិត�របស់កូនៗ
មកឯឪពុកវញិ ែ�កងេ�េយងមក�យែផនដីេ�យប�� �។

105 សូមកតស់មគ ល់ភព�តឹម�តវៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ថ�នឹងមនិ�ចលំពួកេគ
ទងំពីររបស់េអលីយ៉េឡយ។ ម៉�គី ៣ បននិយយថ “េមលខញុ ំនឹងប ចូ ន
អនកន�ំរេ មុនខញុ ំ។”េគសួរ�ពះេយសូ៊អំពីេ�កយ៉ូ�ន។ �ទងម់នបនទូល
ថ “េបអនក�ចទទួល� េនះគឺជអ�ីែដលេ��បននិយយថអញនឹងប ជូ ន
អនកន�ំររបស់អញមកមុន។ េនះគឺជេអលីយ៉ែដលនឹង�តវមក។” ម៉�គី៣។
106 កតសំ់គល់បទគមពរីផ�ល់ឱយយ៉ង�តឹម�តវ។ េមលអ�ីេនះ…េដមបបីង� ញ
ដល់…អនកែដលចងេ់ជ  ពួកេគែដលចងេ់ឃញ។ សូមចថំ �ពះេយសូ៊វឈប់
េ ពកក់�� លបទគមពរី ជែផនកៃន��តវបនបំេពញបនទ បម់កអ�ីែដលេ សល់
ស�មបក់រយងមកជេលកទីពីររបស់�ទង?់ “េដមបផី�យកនុងឆន ែំដល�ពះអមច ស់
គប�់ពះហបញទយ័ ចងែខ�ដួងចិត�” េហយឈប។់ មនិែមន “នកំរជំនុំជំរះដល់ពួក
�សនដ៍ៃទ” រហូតដល់ករយងមកជេលកទីពីររបស់�ទង។់
107 សូមកតស់មគ ល់បទគមពរីេនះេ ទីេនះ�សបគន ។ “េហយេអលីយ៉ នឹងបែង�រ
ដួងចិត�របស់ឪពុកចំេពះកូនៗ។” (ឥឡូវនិយយពីម៉�គី៤ កុំ�យ� ឬ
ម៉�គី៣។) យ៉ូ�ន េអលីយ៉ ែដលបនមកេ �គមុនេពលករយងមករបស់
�ពះ�គីសទ េលកដំបូងបនបែង�រចិត�របស់អយយេកចស់ចំេពះ�ររបស់កូន �ជយ
�រថមី។
108 ឥឡូវសូមេមល។ “េហយដួងចិត�របស់កូនៗមកឯឪពុក។” េ កនុងករយង
មកជេលកទីពីរ របស់�ទង ់ េ ៃថងចុងេ�កយ �ទងប់ន�តលបេ់ ជំេន ពួក�វក
វញិម�ងេទ ត។ េឃញពីរេប បែដលបទគមពរីបនឥតេខច ះ?
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109 េនះគឺជចុងប ចបៃ់នគមពរីស ញ ចស់ ែដលជគមពរីស ញ ចស់។ ឥឡូវេនះ
េយងេឃញមនពន�ឺេ េពល�ង ច។ េត�គឺជអ�ី? �ជកំពូល កំពូលភន។ំ

110 ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ �ពឹកេនះ េយងបនបេងកតេឡង�មរយៈនិកយ
ឆ�ងកត ់(មនិែមនេដម�កច) ដូចខញុ ំបននិយយកលពី�ពឹកមុញិេនះេទ ប៉ុែន�េយង
មន�កចត�ុង �កចឃ�ិច�កចឆម  �គប�់បេភទ�កចែដលមនិចូលចិត�ករចបេ់ផ�ម
ទងំអស់េទ។ ប៉ុែន�បនទ បពី់…កំុខកខនពី�។ �បនមក។ បនទ បពី់និកយ
ទងំអស់បនេលងេចញ ពួកេគមនិមនពន�ឺេដមបចីបេ់ផ�មជមយួេទ នឹងមន
ៃថងមយួែដលមនិ�ចេ ថៃថងឬយប។់

111 េតពួកេគកំពុងេធ�អ�ី? េតពួកេគកំពុងេធ�អ�ី? េត—�កចឆម េធ�េ េលេដម�កច? �
�តវករជីវតិេដមរបស់�កចែដលកំពុងេលចេចញមកេហយបំផ� ញ��មរយៈ�កច
ឆម ។ េនះេហយជអ�ីែដលនិកយបនេធ�ចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះ បនបេងកត
�ពះបនទូលរបស់�ពះឱយគម នឥទធិពលអ�ីេ�យ�បៃពណីរបស់ពួកេគ។ េនះគឺជ
វ ិ ញ ណរបស់�ពះអមច ស់មនបនទូល។ ពួកេគបនបេងកតកូន�កចឆម  �កចថ�ុង
មនិែមន�កចេទ។

112 ប៉ុែន�េតេ��បននិយយអ�ី? ដូចគន ែដលបននិយយស�មបអ់តថបទ
របស់េយងយបេ់នះ “ចូរអរសបបយ ឳកូន�សី�កងេយរ�ូឡិមេអយ! ឳកូន�សី
�កងសីុយ៉ូនេអយ ដបតិេស�ចរបស់អនកកំពុងយងមករកអនក េហយស�ូតសុភព
េហយអងគុយេលខនងសត��” សមគ ល់េឃញេ��ដែដលបននិយយថ “នឹង
មនេពលេវ�ៃនករទំុ។” �ពះ�ទិតយ�តវបនប ជូ នមកេលែផនដីេដមបឱីយែផ�
ទំុ។ េហតុអ�ីបនជមនិ�ចទុំបន? មនិមនែផ�េ ទីេនះេដមបទំុីេទ។ ប៉ុែន�ជីវតិ
គឺេ ែតេធ�ដំេណ រ។

113 �េកតេឡង�មរយៈ�កចត�ុង េដមបកី� យជែផ��កច រកេឃញ�េរ បចំ �ជ
ែផ��កចថ�ុង។ �បនេ ម�ងេទ ត �េចញមកេ េពលជ�កចឆម ។ បនេ ជថមី
ម�ងេទ ត �ែ�បេ ជអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយេ ចុងេ�កយេនះ កំពូលេដមេឈ�
ែ�បេ ជផក កូលឡូ ែដលមន�កចពកក់�� ល �កចឆម ពកក់�� ល ពូជច�មះ
េរ ងែដលបងខូច មកេលករចែម�កមយួ ែដលរស់េ  េលែមកធងដែដល សមបក
“េសទរែតបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំ” េមលេ ដូចជ�កច ប៉ុែន�មនិែមនេទ។
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114 “ប៉ុែន��នឹងជពន�ឺ” េ េពលែដលនងរកីលូត�ស់ហួសពីអងគករ។ េពល
នងបនេចញពីអងគករកន�ងមក �េចញមកម�ងេទ ត នងនឹងេចញែផ�មកជ�កច
ដូចជនងចូលេ កនុងដី េហយបនទ បម់ក�នឹងក� យជពន�ឺ។
115 េតអ�ីេ ជករទកទ់ញ េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡង? ករបំេពញ�ពះបនទូល។
មន�ក�ពីីរនកៃ់នស ញ ចស់ គឺនឹងេកតេឡង។
116 រកេមល យ៉ូ�ន ១៤:១២ ៃនគមពរីស ញ ថមី �ពះេយសូ៊វមនបនទូល។

…អនក�ែដលេជ េលខញុ ំកិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកេនះកេ៏ធ�ផងែដរ …
117 ដូចគន ែដរេ កនុងលូក ១៧:២២ ដល់៣០ ែចងថ។

ដូចជេ ជំននឡុ់ត មុនេពលែដល�កងសូដុម�តវបនដុតដូេចនះែដរ
េ ៃថងែដលកូនមនុស��តឡបម់កវញិ េ ៃថងែដលកូនមនុស�បង� ញឱយ
�គ ល់។

118 អូ! �គនែ់ត�កេឡកេមលបទគមពរីប៉ុេ�� ះ! “កូនមនុស�” គឺ�ពះេយសូ៊�គិស�
ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត បនបេងកតនិកយកន�ងមក
លូត�ស់េឡងដល់កំពូលេដមេឈ។ េត�ទងប់ននិយយអ�ីខ�ះេ កនុងយ៉ូ�ន
១៤ ឬ ១៥? “�គបែ់មកទងំអស់ែដលមនេ កនុងខញុ ំ ែដលមនិផ�ល់ែផ�ផក េនះេទ
នឹងកតេ់ចញេហយេបះចូលេ កនុងេភ�ងនិងដុតេចល។ ែត�គបែ់មកែដលនឹង
បេងកតផល� នឹង�តវសម� ត។”
119 អូ នឹងមនេភ� ងធ� កម់ុននិងចុងេ�កយេ ៃថងចុងេ�កយ �កមតូចេនះែដល
មកជមយួ�ទងេ់ េលសត��តូចេនះ បនទ បខ�ួន គម ន…ឬនិកយែ�សកថ “ហូ
��ថ� យដល់�ពះម�ក��ត ែដលមកេ�យនូវ�ពះនម�ពះអមច ស់!” េតមន
ប � អ�ីេ ៃថងេនះ? េតមនអ�ី ទកទ់ញេ េលភន?ំ
120 មនិយូរប៉ុនម នេទ ែដលឈរេ េលតុេនះ ��តវបននិយយេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ “ៃថងេនះនឹងមកដល់េ េពលែដលពួកេគទំ�កចូ់លេ ពីមុខផទះរបស់
អនក ពួកេគនឹងេបកទ� ររបស់អនក។ ដូេចនះ អនក នឹង�តវឆ�ងកត�់ សូមកុំខឹង។” ខញុ ំ
េឃញទ� ររបស់ខញុ ំែហកេចញពីេលកំពូលភន។ំ ខញុ ំបនេឃញភនេំ ពីមុខខញុ ំ េគបនជីក
របស់របរេផ�ងៗេផ�កេ ទីេនះ េ កែន�ងែដលរេញរៃញ។ �ទងម់នបនទូលថ…
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ខញុ ំ�កេឡកេមល េហយមនរកិគីតូចែដលបនេឡងេ ទីេនះបនេគះទ� រ
េនះ េធ�ែបបេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិ�បបខ់ញុ ំ?” �ទងឆ់� ត
ជមយួខញុ ំ េហយខញុ ំ�តវែត�យ�ទង។់ េហយេ េពល�េកតេឡង ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំមនិបនេធ��េទ�ងំពីខញុ ំេ េលសេង� ន ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តចងេ់�យអនកដឹង”
េហយខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរ�ទងម់យួ។ េហយេ េពលែដលខញុ ំបនផ�ួល�ទងខ់ញុ ំបនេរ ស
�ទង ់ េឡងម�ងេទ តេហយបនផ�ួល�ទងចុ់ះម�ងេទ ត។ ខញុ ំបនេលកគតេ់ឡង បីឬ
បនួដងបនទ បម់កទតគ់តពី់េលភន។ំ ដូេចនះខញុ ំបនេ ទីេនះ េហយខញុ ំបននិយយ
ថ “េនះមនិ�តឹម�តវេទ។” េហយខញុ ំបនេលកគតេ់ឡង េហយចបៃ់ដគត ់ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំមនិខឹងនឹងអនកេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តចងេ់�យអនកដឹងថអនកមនិ�ច
និយយមកខញុ ំដូចេនះ។”

េហយបនទ បម់កេ េពលែដលខញុ ំបនងកេហយ�តឡបម់ក �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគឺឈរេ មតទ់� រ បននិយយថ “ឆ�ងកតផ់�ូវេនះ។ េ េពលេរ ងេនះ�តវ
បនេបកចុះេ�កម េឆព ះេ ទិសខងលិច។”

េស វេ េនះ និងអ�ីៗែដលខញុ ំ�តវករ
េស វេ េនះគឺជវកិយ័ប�តដល៏�
ជវធីិែដលបង� ញពីប � របស់ខញុ ំជុំវញិ។ �ែមន៉!

121 េហយេស វេ េនះគឺជ�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលេនះគឺជ�ពះ។ រលំង
ប � របស់អនក �នឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ�។
122 កលពី៣ឆន មំុនខញុ ំបនឮមតិ�ខញុ ំមន ក ់ ែដលជអនកអេងកតទី�កង រស់េ  ចុះផ�ូវ
ពីខញុ ំ េ�យេបកបរចុះមក។ ខញុ ំបនេ ទីេនះេហយនិយយថ “េតមនប � អ�ី
ម៉ត?់” កូន�បសរបស់េ�កឃីង គឺជមតិ�ភក�ិផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។

បននិយយថ “ប៊លីី ពួកេគនឹងព�ងីកផ�ូវេនះ។”
123 អនក�ល់គន េ ចបំន។ ខញុ ំបននិយយថ “��ចជ�ព ន។” ខញុ ំបន�បប់
បង�បស វ ៉ឌូ ខញុ ំបននិយយថ “កនក់ប�់ទពយសមបត�ិរបស់អនក។ �បែហលជ
�ព នេនះនឹងមក�មរយៈទីេនះ ឬអ�ីមយួ។” ផ�ូវ�តវបនែហកេឡង ឥដ� ដំុថម
េបះេចលេ េល�គបរ់បស់របរ។ដូេចនះគតប់ននិយយថ…ខញុ ំបននិយយថ
“កន�់ទពយសមបត�ិរបស់អនកឱយជប។់” បនទ បម់កេ េពលែដលខញុ ំ…
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េ�ក ឃីងបន�បបខ់ញុ ំថ�នឹងេកតេឡង។
124 ខញុ ំបនចូលេ  និយយេ កន�់បពនធរបស់ខញុ ំែដលអងគុយេ ទីេនះថ
“អូនសម� ញ់ មនអ�ីមយួបនសរេសរអំពីេរ ងេនះ។ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ េ កែន�ង�មយួ។”
125 ខញុ ំបនចូលេ េមលេស វេ របស់ខញុ ំ េហយេមល� េហយនិយយថ “�នឹង
មកដល់…” �បបីំឆន េំ�កយមក!
126 បនទ បម់កេ េពលែដលខញុ ំ�កេឡកេមល� ខញុ ំបននិយយថ “េពលេនះ
មកដល់េហយ អូនសម� ញ់ េយង�តវែតែបរេ ខងលិច។”
127 ពីរៃថងេ�កយមក ឈរេ កនុងបនទប�់បែហលេម៉ង១០េ �ពឹកមយួ ខញុ ំចូលេ
កនុង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ ខញុ ំបនេឃញចេងក ម�កមតូចមយួៃនសត��ពបេ�ះេហរ
�កេឡកេមលពួកបក�តូីចៗេនះ។ អនក�ចចបំន។ ខញុ ំបនេឃញេទវ��បពំីរ
េ កនុងទំរងជ់ពី�៉មតី ចូលមករកខញុ ំ។ បននិយយថ “ងកេ ទិសខងលិច
ចូលេ តុកសុន មនចមង យែសសិបម៉យេ៏ ភគឥ�ន។ េហយអនកនឹង
េ�ជសេរ ស” ឬកបលេគ ពួកេគេ �េ ទីេនះ “េ�ះសេម� កបំពករ់បស់អនក
េចញ។”
128 បង�បស ហ�ីដ សុតម៉ន កំពុងអងគុយេមលខញុ ំឥឡូវេនះ បនេ ទីេនះកលពី
�ពឹកេនះ។ ខញុ ំបនេភ�ចអំពី�។
129 ខញុ ំបននិយយថ “ករផទុះមយួបនផទុះេឡងដូចកររ ជួ យែផនដី ែដល
បនេធ�ឲយញ័រអ�ី�គបយ៉់ងែដលមនេ កនុង�បេទស។ ខញុ ំមនិបនេឃញពីរេប ប
ែដលបុរស�ចរស់បនេទ។” ខញុ ំខ� ច�ស់។ ខញុ ំបនឈរេ ផុននិក អនក
ទងំអស់គន ែដលកំពុង�� បយ់បេ់នះ�ចចំ�ំទុកបន។ ខញុ ំបនអធិបបយេល
អតថបទ េ�កមច ស់ េតេម៉ងប៉ុនម នេហយ? “េតេយងេ កែន�ង�?” ខញុ ំបនេ
ខងលិច។ អនក�ល់គន ភគេ�ចនមនែខ��តេ់នះ អនក�ល់គន ភគេ�ចនេ ទីេនះ
ឮ�និយយថ មយួឆន ឬំេ�ចនជងេនះមុនេពល�េកតេឡង។
130 ខញុ ំបនេធ�ដំេណ រេ ភគខងលិចេ�យឆងល់ថេតនឹងមនអ�ីេកតេឡង។
ៃថងមយួខញុ ំទទួលបនករ��ស់េ ពី�ពះអមច ស់។ ខញុ ំបន�បប�់បពនធខញុ ំ ខញុ ំ
បននិយយថ “ខញុ ំ�បែហលជ…ករងររបស់ខញុ ំចបេ់ហយ។” ខញុ ំមនិដឹងេទ។
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ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ…�ពះ�បែហលជបនប ចបក់រងរជមយួខញុ ំេហយ
ឥឡូវេនះ េហយខញុ ំនឹង�តលបេ់ ផទះវញិ។ អនកេ ជមយួប៊លីី យកកូនៗ។
េទះជយ៉ង� �ពះជមច ស់នឹងេរ បចំផ�ូវមយួស�មបអ់នក។ េ មុខេហយ
រស់េ េ�យេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះ។ េមលថកូនៗបនេ �� ចិ ច ឹមពួកេគ
កនុងករ�ស់េត នរបស់�ពះ។”

នងបននិយយថ “ប៊លី អនកមនិដឹងេទ—អនកមនិដឹងថ�ជករពិតេទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “េទ។ ប៉ុែន�មនុស�មនិ�ចរស់បនេទ។”

131 េ �ពឹកមយួ�ពះអមច ស់បន�ស់ខញុ ំឲយភញ កេ់ឡង េហយនិយយថ “េ�កក
េឡងេ ទីេនះេ �បប៊ណូី ែខនយន៉។” ខញុ ំបនយក�ក�សមយួសន�ឹកនិង
គមពរីរបស់ខញុ ំ។

�បពនធនិយយថ “េតអនកេ �?”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកេ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ។”

132 ខញុ ំបនេឡងេ កនុង�ជលងភនេំហយេឡងេ ឯកែន�ងែដលមនឥ នទី េ�ះេហរ
ជំុវញិ។ ខញុ ំកំពុងេមលសត�ក� នខ់�ះឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំលុតជងគងេ់ដមបអីធិ�� ន
េហយេលកៃដខញុ ំេឡង េហយ�វមយួបនចកៃ់ដខញុ ំ។ ខញុ ំបនេមលេ ជុំវញិ។ ខញុ ំ
បនគិតថ “េតេនះជអ�ី? ខញុ ំមនិេ ែកបរខ�ួនខញុ ំេទ។ េនះេហយជ�វេ កនុងៃដ
របស់ខញុ ំ ភ�ចឺងំ ភ�ចឺងំ េ េល�ពះ�ទិតយ។” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ គម ន
មនុស�េ ប៉ុនម នម៉យល៍ពីខញុ ំេទ េ កនុង�ជលងភនេំនះ។ េត��ចមកពី�?”

ខញុ ំបនលឺសំេលងមយួ បននិយយថ “េនះគឺជ�វរបស់េស�ច។”
ខញុ ំបននិយយថ “�វេស�ច មនុស�មន កែ់ដលកន�់វ។”

133 �ទង ់ សំេឡង បន�តឡបម់កវញិ និយយថ “មនិែមនជ�វរបស់េស�ចេទ
ប៉ុែន� ‘�វរបស់េស�ច’ គឺជ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” បននិយយថ “កុំខ� ច
អី។ មនែត�បីេទ។ �ជករេបកសែម�ង ៃនេបសសកកមមរបស់អនក។”
134 ខញុ ំបនេ បរបញ់ជមយួមតិ�មន ក ់េ�យមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ។

េហយមនមនុស�មន កប់នេ ខញុ ំ ជអនកែដលរះិគនខ់ញុ ំអំពីរបូភពៃនេទវ�
របស់�ពះអមច ស់ ជមន កែ់ដលយក�។ ខញុ ំ�តវេ ហូ៊ស�ុនអំពីកូន�បសរបស់គត់
េ�ពះគតន់ឹងេ កនុងជួរអនក�� បេ់ហយនឹង�តវេគសម� បក់នុងរយៈេពលពីរបីៃថង។
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េហយគតប់នជួបខញុ ំេ ទីេនះេហយេបះៃដគតម់កឱបខញុ ំ េហយនិយយថ “ចូរ
គិត ពីមនុស�ែដលខញុ ំបនរះិគនប់នមកជួយសេ ងគ ះកូន�បសែតមយួរបស់ខញុ ំ!”
សងគមមនុស�ធមផ៌�ល់ឱយខញុ ំនូវអ�ីែដលេគេ ថអូ�ក  ឬអ�ីែដលអនកចងេ់ � េដមប ី
ជួយសេ ងគ ះជីវតិ។

135 បនទ បម់កេយងបន�តឡបេ់ វញិ ខញុ ំបនេឡងេ េលភនេំដមប�ីម�បមញ់។
េ ទីេនះបង�បស ហ�ីដ និងខញុ ំ �ពឹកមយួេពលខញុ ំេដរេចញ េហយខញុ ំ—ខញុ ំបន
�ជកៃ�ពរបស់ខញុ ំ រចួេហយខញុ ំបនេមលនិងេឃញកែន�ងែដលពួកេគបនេ ។ ខញុ ំ
បននិយយថ “បង�បស ហ�ីដ េ�ះេ េលភនេំ �ពឹក�ពលឹមឥឡូវ �បែហល
ៃថង�តង ់ េហយខញុ ំនឹងេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំនឹងមនិបញ់សម� បែ់ឆក នឹងមនិ
សម� ប�់េឡយ។ ប៉ុែន�េបពួកេគចបេ់ផ�មេដរ�មផ�ូវេនះ ហ�ូងេនះ ខញុ ំនឹងបញ់េ
ពីមុខពួកេគបនទ បម់កឱយពួក�រត�់តឡបម់កវញិ។”

136 បង�បស ហ�ីដបនេចញេ ខងេ�កេហយគម នសត�ែឆកៃ�ពេទ។ គត�់គវ ី
ៃដមកខញុ ំេហយខញុ ំបនេឃញ។ ខញុ ំបនចុះេ កនុង�ជលងភន ំ មនចបមយួចំនួនធំ
�ពះ�ទិតយេទបែតរះ។ ខញុ ំមកេ�តយមខ ងេទ តៃនភន ំ េ�យមនិគិតអ�ីេ�កពីេសចក�ី
ទំនយេទ។ អងគុយចុះេហយ រងច់ ំស�មក ខញុ ំគិតថ “េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ
សត��ជកទងំេនះ?”

137 ខញុ ំបនអងគុយចុះ…ដូចជជនជតិឥ�� ធ� បេ់ធ�ែដរ អនកដឹងេទ អងគុយែខ�ង
េជង។ ខញុ ំបន�កេឡកេមលេជងទងំមូលរបស់ខញុ ំ េហយមនកបលេគេឈម ល១។
ខញុ ំ បនេរ ស�េឡង។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ចែម�ក�ស់! ខញុ ំេ ទីេនះ
�បែហលែសសិបម៉យល៍ ភគឥ�នៃនតុកសុន។ េហយេនះកូន�បសតូច
របស់ខញុ ំយ៉ូែសបកំពុងអងគុយរងច់ខំញុ ំ។” េហយេ េពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�ម�កេឡក
េមល ខញុ ំេឃញមនហ�ូង�ជកៃ�ពមយួហ�ូងេចញមក�បែហលមយួពនយ៉់តពីខញុ ំ
េឡងេលភន ំខញុ ំេបះកបលេគចុះ។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងចប�់។ ខញុ ំនឹងេ យក
េ�ក ហ�ីដ េហយខញុ ំនឹងពយរួ�ក�សេដមបឱីយដឹងថផ�ូវ�មយួែដល�តវេ  េ
េលេដមអូកូធីឡូេ ទីេនះ េហយេយងនឹងេ យកបង�បស ហ�ីដ។”

138 េហយខញុ ំបនចបេ់ផ�មេឡងេលភនរំតយ៉់ងេល ន�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេ
េលែផនកេផ�ងេទ ត។ ភ� មៗេនះ ខញុ ំគិតថមនេគបញ់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិែដលឮករផទុះ
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ែបបេនះេទ �េធ�ឲយកេ�កក�បេទសទងំមូល។ េហយ េ េពល�េកតេឡង េ
ពីមុខខញុ ំមនេទវ��បពំីរអងគឈរេ កនុងចេងក ម។
139 ខញុ ំបនជួបបង�បស ហ�ីដ និងពួកេគ បន�ិចេ�កយមក។ បននិយយថ “េត�
ជអ�ីេ ?”

ខញុ ំបននិយយថ “ហនឹងេហយ។”

“េតអនកនឹងេធ�អ�ី?”
140 “�តឡបេ់ ផទះវញិ។ តួយ៉ង េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ �ថក៌ំបងំ
ទងំ�បពំីរែដល�តវបន�កេ់ កនុង�ពះគមពរីអស់រយៈេពលជេ�ចនឆន  ំ និកយ
និងអ�ី�គបយ៉់ង �ពះជមច ស់នឹងេបក�ថក៌ំបងំទងំ�បពីំរចំេពះេយងកនុង��
ទងំ�បពំីរ។”
141 មនរង�ងម់យួែដលេកតេឡងពីែផនដី ដូចជករបេងកតអព័ទ។ េ េពលែដល�
បនេកតេឡង �បនធ� កចូ់លេ កនុងភន ំចបេ់ផ�មរង�ងពី់ទិសខងលិច ពីផ�ូវែដល
�មក។ វទិយ� ស�បនរកេឃញ�បនទ បពី់មយួរយៈ ឆ�ងកតក់ំពស់ពី៣០ម៉យ
និង២៥ម៉យល៍ �គនែ់តេ កនុងរង�ងៃ់នពី�៉មតី។
142 េហយេ ៃថងេផ�ងេទ ត ែដលឈរេ ទីេនះ បនបែង�ររបូភពេ ខង�� ំ
េហយមន�ពះេយសូ៊វដូចជ�ទងគ់ងេ់ យុគសមយ័�កមជំនុំទងំ�បពីំរែដលមន
សកព់កព់ណ៌ស បង� ញពី�ទិេទពកំពូល។ �ទងជ់�ល់ផនិងអូេម�គ ។ �ទង់
ជេដមនិងចុង �ទងគឺ់ជេ �កមកំពូលអស់កលបជនិចច ែដលឈរេ ទីេនះ
ប ជ ក�់រេ េម៉ងេនះ។ េ ទីេនះនឹងមនពន�ឺេពល�ង ច! េត�ជអ�ី? េតី�
ជអ�ី?
143 ខញុ ំបនេ ខងលិច។ េ េលភនដំែដលេនះ ឆ�ងកតជ់មយួែបង៊វ ៉ឌូេ ទីេនះ
បននិយយថ “េបះដុំថម។ និយយេ កនេ់�កវ ៉ឌូថ ‘េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ អនកនឹងេឃញសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។’”
144 េ ៃថងបនទ ប ់ឈរេ ទីេនះ មនខយល់កួចបនចុះមកនិងបនបំផទុះភនេំចញ។
ថម�តវបនកតផ់� ចក់ំពូលេដមេឈ �បែហលបីឬបនួហ�ីតេលកបលរបស់ខញុ ំ។ េធ�ឱយ
ផទុះបីធំៗ េហយបងប�ូនបនរតម់ក។ មនបុរស�បែហល១៥នក ់ ឈរេ ទីេនះ
�គអធិបបយនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ “េតី�ជអ�ី?” គតប់ននិយយថ “េតី�ជអ�ី?”



34 �ពះបនទូលជសេម�ង

ខញុ ំបននិយយថ “ករជំនំុជំរះកំពុងែត�យ�ប�រេឆនរខងលិច។”
145 �បែហលជពីរៃថងបនទ បពី់េនះ កររ ជួ យដីេសទរែតលិចេ ���ក ។ េត
េនះជពន�ឺអ�ីេ េលភនៃំថងលិចេ កនុងតំបនកូ់រ ៉�ូដូៃន�រហី��ូ? េតមនអ�ីែប�ក
ែដលបនេកតេឡងេ ទីេនះ �កមមនុស�បនេបកបរពីទិសខងលិច េ�យេរ ស
យកផទ ងំថមេនះេ ជំុវញិែដលជកែន�ងែដល�បន�យ�ប�រ? េហយពួកេគមន
ក់ៗ  មនថមបី�ជងេល� ែដល�ែហកេចញ។ (អនកទងំបីគឺជមន ក។់) ពួកេគកំពុង
អងគុយេលតុ េ េលជ ជ ីង�ក�ស ពសេពញ�បេទស។ េតអ�ីេ ជេរ ងចែម�កេ
េលភនៃំថងលិចេ កនុងខូរ ៉�ូដូ?
146 ជូេន  េជកសុនកំពុង�� ប ់ អនកចពីំក�ីសុបិន�ែដលគតប់នបក��យថ
“កំពុងេឆព ះេ រក�ពះ�ទិតយ”? េហយេរ ងេនះបនេកតេឡងេ េលភន ំ “ៃថងលិច”។
�ជេពលេវ�េពល�ង ច និងេពលៃថងលិច។ �រៃថងលិច�មរយៈករកំណត់
�បវត�ិ� ស� ករកំណតៃ់នេសចក�ីទំនយ ផទុយេ វញិ កំពុង�តវបនបំេពញ។
េហយ�នឹងជពន�ឺេ េពល�ង ច េ េលភនៃំថងលិច េ កនុងៃ�ពកូរ ៉�ូដូ ចមង យែស
សិបម៉យល៍ភគខងេជងៃនតុកសុន។ ចូលេមលែផនទីនិងេមលថេតភនៃំថងលិច
េ ទីេនះ។ េនះជកែន�ងែដល�បនេកតេឡង។ ខញុ ំមនិែដលដឹងទល់ែតេ�ះ។
147 អ�ី�គបយ៉់ងែដល…នឹងមនិ�� បេ់ឡយ។ �កំពុងចុះប ជ ីឥតឈបឈ់រ ខ�ួន
�ផទ ល់។ �ងំពីេរ ងែដលកំពុងេកតេឡង រហូតដល់របូភព�ពះេយសូ៊វឈរ
សម�ងឹេមលពួកេយង េហយឥឡូវេនះពិត�បកដេ េលភនៃំថងលិច និងពន�ឺៃថង
លិច។ ពន�ឺេពល�ង ចបនមកដល់ �ពះបនបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់។ េត�គឺជ
អ�ី? �គឺជអងគេហតុែដលថ�ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។ “ស” េតមនុស�ប៉ុនម ន
នកប់នេឃញ� ពកស់កព់ណ៌សេល�ទង ់ ដូចែដលេយងបននិយយេ កនុង
វវិរណៈ១? េឃញេទ �ទិេទពឧត�ម �ជញ ធរជនខ់ពស់។ គម នសំេលងេផ�ងេទ តេទ
គម ន�ពះ គម នអ�ីេផ�ងេទ តេទ! “េ កនុង�ទងរ់ស់េ កនុងភពេពញេលញជ�ងកយ
ៃន�ពះ។” េទវ�ខ�ួនឯងគឺជសកព់ករ់បស់�ទង។់ �ែមន៉។
148 េតមនអ�ីេកតេឡងេ េលភនៃំថងលិច? �ពះប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េនះេហយជសំេលងទងំអស់េនះ។ ចូរកតសំ់គល់ ថ�ពះជមច ស់កំពុងែត
បំេពញ�ពះបនទូលែដលបនសនយម�ងេទ ត ៃនវវិរណៈ ១០:១ដល់ ៧ “េហយេ
ជំននៃ់នសំេឡងៃន�ររបស់េទវ�ទី�បពីំរ �ថក៌ំបងំៃន�ពះគួរែតចបេ់ហយ។”
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�ថក៌ំបងំែដល�កៃ់នវវិរណៈ ១០: ១ ដល់៧ គឺជ�រចុងេ�កយ ដល់�គ
ពួកជំនុំចុងេ�កយ។ បំេពញពិត�បកដេ �គេនះលូក ១៧:៣០ “ៃថង�កូន
មនុស�នឹងេលចមក។”
149 “េហយនឹងមនពួកេ��ែក�ងក� យនិង�ពះ�គីសទែក�ងក� យ បង� ញករ
អ�ច រយនិងអពភូតេហតុ �នឹងបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំេប�ច។” មនុស�េ ែតមនករ
សង�យ័។ េហយ ដូចធមម� �ពះវ�ិរគឺឆងល់អ ច ឹង។
150 េហយវទិយ� ស�ទងំអស់�មរយៈតុកសុន ពួកេគកំពុងសរេសរជបំែណ
កៗ�កក់នុង�ក�ស។ �តលបេ់ ទីេនះវញិេ េលភនែំលមម៉ុន កេម�៉ធំេមល
មនិេឃញ�េឡងពីកែន�ងែដលេយងកំពុងឈរ។ រ�តេ់ មុខេឆព ះេ ភគ
ខងលិចែដលបង� ញេពលេវ�ថបនចបេ់ហយ។ �មនិ�ចេ បនេទប៉ុែន�
ដំុតូចមយួ េ ទីេនះ�េ ឯេឆនរខងលិច។ ករជំនុំជំរះបនេធ��មរេប បែដល�
េកតេឡងថបនេ ។ េឡងេលផុននីកេហយបន�ដំេណ រេ មុខ េ �ពីសកុត និង
ឆ�ងកតភ់នេំ េឆនរសមុ�ទខងលិចន េ ខង�� ំេឡងេ …កែន�ងែដលពួកេគ�តវ
បនេ ? េឡងេ េល���ក  េហយនងជេផ�កបេនទ រ �តវេហយ។
151 េហយអនកអេងកតករណ៍និងពួកេគទងំអស់េ តុកសុនេ ែតសួរ
ករ��វ�ជវវទិយ� ស�េ�យពយយមរកឱយេឃញថ�ជអ�ី។ ខពស់�ស់ពួកេគ
មនិ�ចជអព័ទឬែផ�ង ឬគម នអ�ីេ ទីេនះ។ “េត�េធ�អ�ី? េត�េ ឯ�?” ពួកេគ
គឺដូចជរបូផគុ ំដអ៏�ច រយពយរួេ �ឡូនេ េលេមឃ ដូចែដលពួកេគមនេ េពល
ែដលម៉ហគីសេដរ�មផក យមយួ េ�យនិយយថ “េត�ទងដ់ជ៏េស�ចែដលបន
�បសូតមកពី�សនយូ៍�េ កែន�ង�?” េតី�ជអ�ី? �ពះជមច ស់បនបំេពញ
�ពះបនទូល�ទង ់“នឹងមនផក យមយួេចញពីយ៉កុបមក។”
152 េហយ�ពះៃន�ថ នសួគប៌នសនយថនឹងមនពន�ឺេពល�ង ច។
កលពី៣ឆន មំុន�ថក៌ំបងំេនះគឺជទំនយមយួ “េ�កមច ស់ េតេម៉ងប៉ុនម ន
េហយ?” ប៉ុែន�ឥឡូវ�ជ�បវត�ិ� ស�។ �បនកន�ងផុតេ េហយ។ ករសនយ
�តវបនបំេពញ។ េ�កមច ស់ េតេម៉ងប៉ុនម នេហយ េហយេតមនករទកទ់ញ
អ�ី? �ពះបំេពញ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ �ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។

ចូរេយងអធិ�� ន។
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153 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំបនទុកមនុស�េ យូរ យូរជងបំណង
ទូលបងគំ។ ទូលបងគំអធិ�� ន�ពះអងគេអយ អ�ីែដលបននិយយឬេធ�នឹងេធ�េ�យ
មនុស�េ �គបទី់កែន�ងយល់។ េហយេ�យេមលេឃញនិងករយល់ដឹងពួកេគ
�ចេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ�គីសទពិត និង�ពះបនទូលែដល�តវបនប ជ កគឺ់ជករេបក
សែម�ងពី�ពះបនទូលរបស់�ទងថ់ល�ឥតេខច ះនិង�តវបនបំេពញេ កនុងរដូវកល
របស់�។

154 ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ ពី�ពះបនទូលផទ ល់ខ�ួន �ទងម់នបនទូលថ
ែផនដីនឹងសថិតេ កនុង�ថ នភព�កងសូដំុម។ េយងដឹងេហយ េយង�ចេមល�
បន។ េហយ�ទងម់នបនទូលថេ ៃថងេនះ “ដូចជេ �កងសូដុំមែដរ។” មន
អនកន�ំរ៣បនប ជូ នេ កន�់សនដ៍ៃទនិងេហេ�ពរ។ េហយមន កក់នុងចំ
េនមពួកេគ ែដលជ�ពះជមច ស់ផទ ល់ ជកូនមនុស�បនបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង
មនុស� បេងកតនិងសំែដងករអ�ច រយ ែដលបន�បបអ់�័ប�ពំីអ�ីែដល��៉បន
េធ�ពីេ�កយ�ទងេ់ កនុង�ត�ល។

155 �ទងម់នបនទូល�នឹងេកតេឡងម�ងេទ តេ េពលែដលែផនដី�សនដ៍ៃទ
ទងំមូល នឹងសថិតកនុង�ថ នភព�កងសូដំុម។ េហយេយងេ ទីេនះ �ពះអមច ស់។
េសចក�ីទំនយេផ�ងេទ តែដលប ជ កពី់ករដូចគន  ៃនករប ជូ នេអលីយ៉េ ៃថង
ចុងេ�កយ �ពះវ ិ ញ ណរបស់េអលីយ៉េ េលែផនដីេនះ េដមបនីដំួងចិត�របស់
ឪពុកឬ “កូន�តឡបេ់ ឪពុកវញិ។” េហយទូលបងគំអធិ�� នថ �ពះ េ េម៉ងេនះ
�ទងនឹ់ងប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទងថ់�ទងគឺ់ដូចគន និងពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត។ ផ�ល់� �ពះបិ�េអយ។ ពួកេគទងំអស់ជរបស់�ទង។់ ទូលបងគំ
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងផ�ល់ពរជយ័ទងំេនះេហយប ជ កពី់អ�ីែដល�តវបនែចង
ស�មបជ់សិរលី�ៃន�ពះ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

156 េដមបនិីយយ�ពះបនទូល គឺមនុស� ប ជ ក�់ពះបនទូល គឺ�ពះ។ ករនិយយ
គឺជេរ ងមយួ។ �ពះេធ�� គឺជេរ ងមយួេទ ត។ �ពះជមច ស់មនិ�តវករអនកបកែ�ប
�មយួេទ �ទងេ់ធ�ករបក��យេ�យខ�ួនឯង។

157 ឥឡូវេនះេយងកំពុងេរ បចំេដមបឱីយមនបនទ តអ់ធិ�� ន េដមបអីធិ�� ន
ស�មបអ់នកឈ ឺ �ម�ពះទយ័ៃន�ពះ។ េហយេយងដឹងថគម ននរ�មន ក ់ គម ន
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បុរស និង ស�ី ឬមនុស� ឬេទវ�េទ ែដល�ចពយបលអនកបន េ�ពះ�ពះបនេធ��
រចួេហយ។ �ទងប់នេរ បចំ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�គឺទទួល�។

158 គម នមនុស�� គម នេទវ�� ឬគម នអ�ីេឡយ សូមបែីត�ពះអងគកេ៏�យ
�ចអតេ់ទសឱយអនកស�មបអ់ំេពបបរបស់អនក។ �បនេធ�រចួ�ល់េហយ។
�ពះេយសូ៊វបនេធ��េ េលេឈឆក ង។ ប៉ុែន��នឹងមនិេធ�េ�យអនករកីចេ�មនរអឺ�ីរ ឺ
េធ�េ�យអនកចំេណញអ�ីេឡយ រហូតទល់ែតអនកទទួលយក�។ េឃញេទ?

159 េរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចេធ�បន គឺ�មលំ�បែ់ដល�តវបនផ�ល់េ�យ�ពះ
ស�មបអ់នកេជ �កៃ់ដេលអនកឈ។ឺ �បនឆ�ងកតស់មយ័កលែដលពួកេគបន
េធ�ដូេចន ះ �មរយៈកររកីផុសផុល។ េហយពួកេគបនេ �ថ “�ពះ។”

160 អ�័ប�បំនេឃញទីសំគល់ជេ�ចន។ ប៉ុែន�មនេពលមយួែដលអ�័ប�ំ
មកដល់បនេឃញទីសំគល់ចុងេ�កយរបស់�ទង ់គឺមុនេពលែដល�កងសូដុម�តវ
បនដុត េហយេនះគឺជ�ពះែដលបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងសំណំុែបបបទៃនបុរស
មន ក។់ េតអនកេជ េទ? េត�ពះេយសូ៊វមនបនទូល េហយេកតេឡងម�ងេទ តេទ?

161 ឥឡូវេនះ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ…និងេ កនុងវទិយ ុ ឬេ ខងេ�ក �� ប់
�មទូរស័ពទេ ទូទងំ�បេទស េបអនកេ បន��� ប ់ េ�ត មខ�ួនឥឡូវេនះស�មប់
ករអធិ�� ន �តវបនអធិ�� ន េហយអនកែដលមនកែន�ងទងំេនះេ ទីេនះ។
ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�ច�បប�់ពះពីអ�ីែដល�តវេធ�េទ។ អតេ់ទ �ឆង យពីខញុ ំសូមបែីត
ពយយមេធ��។ �ទងគឺ់ជអធិបេតយយ �ទងេ់ធ�អ�ីែដល�ទងច់ងេ់ធ�។ ខញុ ំ�ច�� ប់
បងគ បែ់តប៉ុេ�� ះ �ចនិយយអ�ីែដល�ទងនិ់យយ។

162 េហយឥឡូវេនះពួកេគកំពុងឈរេ ជំុវញិជ ជ ំង ពួកេគបន កកសទះ។ ខញុ ំ
ឆងល់ថេតេយង�ចសួរ�ពះអំពីពកយទងំេនះបនេទ “េតមនករទកទ់ញអ�ី?”
េប�ពះនឹងេធ�ករកនុងចំេ�មពួកេយងម�ងេទ ត (�ចមនជនចែម�កេ ទីេនះ)
េហយេធ�ករកនុងចំេ�មពួកេយង េហយបង� ញ�ពះភ័ ក�ដម៏នពររបស់�ទង់
កនុងចំេ�មពួកេគ បង� ញ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ ទីេនះ បង� ញថ�ទងេ់
ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត ែដលេយង�គបគ់ន  (បនទ បពី់
�រដខ៏� ងំទងំពីរេនះ) �ចេជ ថអ ច ឹងែមន? េតអនក�ចេធ��បនេទ? �តឹម�តវ
េហយ។
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163 ជំនួសឱយករេ បនទ តអ់ធិ�� ន បនទ បម់ក េក�  កកសទះ ឈរទល់នឹង
ជ ជ ំង។ ខញុ ំេមលជំុវញិែបបេនះ េដមបេី ែខ�បនទ តអ់ធិ�� នរបស់ខញុ ំ អនកមនិ�ច
េធ��បនេទ េមល ឈរេ ទីេនះ។ េតខញុ ំ�ចេ ��មវធីិេនះបនេទ? ជមងអឺនក
ែ�គតូច អ�ីេផ�ងេទ ត �កេ់ផ�ក អនកមនិ�ចេធ��បន។ ដូេចនះអងគុយេ កែន�ងែដល
អនកេ ចុះ េហយេជ �ពះ។ េបអនកមនកតអធិ�� នសូមកន ់ �នឹងល�។ េយង
នឹងេ ដល់អនកេបអនកចងឆ់�ងកតែ់ខ�អធិ�� ន។ ប៉ុែន�អនកមនិចបំចម់ក�មរយៈ
បនទ តេ់ទ។
164 េនះេហយគឺេ�ក េសបហ�ឺត កលពីយបៃ់ថង�ទិតយមុន មនិែដលឆ�ងកត់
បនទ តេ់ទ។ ខញុ ំមនិគិត—ថខញុ ំមនិ�ម នថគតម់នកតអធិ�� នេទ។ គឺេ�ក
េសបហ�ឺតេ ទីេនះ យបេ់នះ? េតគតេ់ ឯ�? គតេ់ ទីេនះេទ? គតេ់
ខងេ�កយ។ េតអនកមនកតអធិបបយេទេ�កេសបហ�ឺត? អនកអតម់នេទ?
គតអ់តម់នេទ។ គតអ់ងគុយ�តឹម�តវេ ទីេនះម�ងេទ តេ យបេ់នះ។ េនះគឺជ
កែន�ងដល៏�ស�មបប់ង�បសេសបហ�ឺត ។
165 មនិ�តឹមែតអនកេទែដល�តវែតេ ទីេនះ ប៉ុែន��គនែ់តមនជំេន ។ ដបតិ ចូរចំ
ថ ស�ីតូចមន កប់នបះ៉សេម� កបំពករ់បស់�ទង ់ េហយ�ទងម់ន�រមមណ៍ថមន
អនកបះ៉។ េហយ�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េហយ
អក�រេហេ�ពរ េ គមពរីស ញ ថមី បនែចងថ �ទងគឺ់ជសេម�ចសងឃេ យបេ់នះ
ែដល�ច�តវ “បនបះ៉ េ�យ�រមមណ៍ៃនភពពិកររបស់អនក។” េតអនកេជ េទ? ចូរ
មនជំេន ចុះ! កុំសង�យ័។ េជ �េហយ�នឹងេកតេឡង។ អនក�ចមនអ�ីែដលអនក
—អ�ីែដលអនកបនេសនសំុ េបអនក�ចេជ បន។ ប៉ុែន�អនក�តវែតេជ �។ េតអនកនឹងេធ�
�េទ? េតអនកទងំអស់គន េជ េទ? េតមនប៉ុនម នអនកែដលនឹងេជ  ឥឡូវេនះ? សូម
�ពះ�បទនពរ។
166 ខញុ ំមនិដឹងថនរ�ជនរ�េទ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ �មនិែមនជករត
ព�កិចចរបស់ខញុ ំេទេដមប�ីគ ល់អនក។ �ជេរ ងរបស់�ពះែដលដឹងេរ ងទងំេនះ។ ប៉ុែន�
�ទងនឹ់ងេធ�� េបអនកេជ ។ េតអនកនឹងេជ េទឥឡូវេនះ?
167 ឥឡូវេនះ �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ពិត�ស់េយងមនិែមនជ�កម�គី�ទ ន
កូនកតេ់ទ េយងមនិគួរអ ច ឹងេទ ជមន កែ់ដល�តវថ� យខ�ួននិងចិ ច ឹមបីបច់
ែថរក�។ �ទងម់និមន�បេភទេនះេទ �ពះអមច ស់េអយ។ �ទងម់នអនកេជ រងឹម។ំ
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វត�មនៃន�ពះ�កចិ់ត�មនុស�មន កឱ់យេឆះឆលួ។ ដូចអ�័ប�ែំដរ គតប់នេជ
�ពះ។ �ទងប់ង� ញអងគ�ទងឱ់យគត�់គ ល់ បនទ បម់ក�ទងប់នបង� ញខ�ួនដល់
គតេ់ហយសែម�ងទីសំគល់ េហយគតប់នេជ ដល់�ទង។់ �ទងប់នបែង�រ
�ងកយរបស់គតេ់ ជបុរសវយ័េកមងមន ក ់េហយភរយិរបស់គតែ់ដលជ�បពនធ
របស់គតគឺ់ជែផនកមយួៃន�ងកយរបស់គត។់ បនទ បម់កបេងកតកូនថមី ែដលជ
កូន�បសកនុងេសចក�ីសនយ។
168 �ពះជមច ស់េអយ �ទងប់នសនយថ�នឹងដូចគន េ ៃថងេនះ។ ទូលបងគំ
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងប ជ ក�់ពះបនទូលេនះ។ េហយេយងនឹងេ�ះ��យបន
�មករសនយេនះ �នឹងដូចជេ �កងសូដុម គឺេ មុនេពលែដល�កងសូដុ
ម�តវបនដុតេហយករជំនំុជំរះបនបំផ� ញ�កងសូដុំម ែដលជ�សនដ៍ៃទ។
ដូេចនះករជំនំុជំរះកំពុងេរ បចំេដមបបីំផ� ញែផនដី�សនដ៍ៃទ េហយជនជតិយូ�
ទទួលបីឆន កំន�ះេទ តឆ�ងកតរ់យៈេពលៃនកររងទុកខេវទន ប � របស់យ៉កុប ករ
បន�៧០សប� ហ៍ៃន�នីែយល៉។ ប៉ុែន� �សនដ៍ៃទ�តវបន�ប ់ដល់េពលែដល�តវ
េ ។ េហយ�ទងផ់�ល់ស ញ េនះ េហយ�ទងប់ននិយយថ�នឹងមនម�ងេទ ត។
ផ�ល់� �ពះអងគេអយ។ ពួកេគសថិតេ កនុងៃដរបស់�ទង ់ េធ�ជមយួេយងដូចែដល
�ទងេ់ឃញថសម។ េ កនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
169 សូមកុំភយ័។ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងេបខញុ ំភយ័? ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងេធ�េរ ងេ
ទីេនះែដល��តវពឹងែផ�កេលអធិបេតយយភព �ពះ។ ប៉ុែន�េហតុអ�ីបនជខញុ ំេធ�ែបប
េនះ? �ទង�់ចនឹងេកតេឡង។ េនះេ�ះ��យ�។ េហយ�បសិនេប�ទងប់ន
បង� ញអងគ�ទងែ់ដលបនប ជ កដូ់ចេនះមុខអនក េតអនកមនិ�ចេជ �ទងប់នេទ
ឬ? ពិត�បកដ�ស់។ អនក�គនែ់តមនជំេន េហយេជ ។

សូមអនុ ញ តឱយខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិ េមលកែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ដឹកន ំ �ទងនឹ់ងេធ�។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីេនះេទ គឺេ�សចេល�ទង។់ ប៉ុែន�េប
អនក�គនែ់តមនជំេន �គនែ់តេជ ថ “ករទងំអស់�ចេធ�េ បនស�មបព់ួកអនក
ែដលេជ ។” េតអនកទងំអស់គន េជ េទ សូមេលកៃដេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំេជ
�។ [�កមជំនុំនិយយថ “ខញុ ំេជ �”—េអឌី។] យ៉ងអស់ពីចិត� ខញុ ំេជ �។
170 ឥឡូវេនះបីគឺជករប ជ ក ់ េប�ទងនឹ់ងេធ��បីដងជបគ់ន  េដមបបីង� ញ�ទងថ់
��តឹម�តវ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេ ទី� អនកជនរ�េទ �គនែ់តមនជំេន និង
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េជ ។ ឥឡូវេនះ កំុ—កុំ�ទ កេ់សទរ។ ផ�ូវ េនះ។

171 ស�ីេអយ អធិ�� ន ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ �គនែ់តអងគុយកែន�ងែដលអនក
េ  អនកមនិចបំច�់តវែតមកេទ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ ប៉ុែន�អនកកំពុងបីេកមង�សី
តូចេ នឹងៃដ ឬេ េលេ � របស់អនក។ ខញុ ំជមនុស�ចែម�កស�មបអ់នក។ េហយ
េកមង�សីតូចេមលេ  ធមម�នងេមលេ �� ត។ នងជេកមង�សីតូច�សស់�� ត
និងេកមង�សីែដលមនកបល-�កហម។ ខញុ ំសម�ងឹេមលនង នងេមលេ ដូចជមនិ
ពិករឬអ�ីៗេនះេទ។ ខញុ ំអត ់ដឹងថនងមនប � រអ�ីេទ។ ��បែហលជមនិស�មប់
េកមងេទ។ ��ចជស�មបអ់នក។ ប៉ុែន�ខញុ ំេទបែតបនេឃញអនកអងគុយេ ទីេនះ
ជមយួកូនេនះ េហយ អធិ�� ន។ ខញុ ំ�តវនិយយជមយួអនកមយួនទី េដមបចីប់
�ម រតីអនក ដូចជ�ពះេយសូ៊វ បននិយយេ កន់ ស�ីថ “ចូរយកទឹកមកេ�យខញុ ំ”
េឃញេទ �គនែ់តកត—់សមគ ល់មនុស�មន ក។់ បង�បស �បយតនិ់ងពួកេគកំពុង
អងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំ�គ ល់មនុស�ទងំេនះអងគុយេ ទីេនះ។ ពួកេគ�បែហលជ
ខ�ះខត ែតអនកគឺជមនុស�ចែម�ក។

172 េតអនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់�ពះេទ? េតអនកេជ េរ ងទងំេនះេទ ែដលអនក
បនឮយបេ់នះគឺជេសចក�ីពិត? ឥឡូវេនះ េប�ពះជមច ស់នឹងបង� ញដល់ខញុ ំនូវអ�ី
ែដលអនកបនេធ� ឬអ�ីមយួែដលអនកមនិគួរេធ� ឬអ�ីែដលខុសជមយួអនក ឬអ�ីែដល
អនកចងប់ន អនកនឹងដឹងថេត�ជករពិតរអឺត។់ េតអនកែមនេទ? េហយេប�ទងនឹ់ង
េធ�� នឹងប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់គឺេ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត លូក ១៧:៣០ កំពុង�តវបនេបកសែម�ង? េតអនកេជ េទ?

173 ឥឡូវេនះ ស�ីបនេលកៃដរបស់នងែដលេយងជមនុស�ចែម�ក។ ខញុ ំមនិ
�គ ល់អនក ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងពយយមទកទ់ង�ម រតីរបស់នង មនុស�មន ក។់ មនអនក
ទញេ�ចន�ស់។ ឥឡូវេនះ េតអនកេជ ករេនះេ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ។

ឥឡូវេនះ �គឺស�មបេ់កមង�សីតូច។ �មនិែមនជអនកេទ។ អនកភយ័ ប៉ុែន�
�មនិជករភយ័�ពយែដលរខំនអនក។ េរ ងដធ៏ំេ េលចិត�របស់អនកគឺេកមង�សីតូច
េនះ។ េហយអនកេជ ថ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំថ�ជអ�ី? អនកេជ �េទ? េត��ចជួយអនក
បនេទ? �ជកររងរបសួខួរកបល។ េនះ�តវេទ? ឥឡូវ�កៃ់ដេលកបលកូនតូច។
ៃដរបស់អនក។
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174 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ទងម់នបនទូលថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេកតដល់ពួក
អនកែដលេជ ។ េគនឹង�កៃ់ដេលអនកជមង ឺ េហយពួកេគនឹងជ។” ស�ីេនះគឺជ
អនកេជ ។ ៃដរបស់នងសថិតេ េលកូន។ សូមឱយ�ជេឡងវញិ។ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំសូមអធិ�� ន។ �ែមន៉។
175 ឥឡូវេនះេតអនកេជ េទ អនកទងំអស់គន ? េបអនក�ចេជ បន�គបក់រណ៍
ទងំអស់ �ចេធ�េ បន។ �បកដ�ស់!
176 ខញុ ំ�គ ល់ ស�ីែដលអងគុយែកបរនង ប៉ុែន�នងកំពុងែតសម�ងឹេមលេ�យ
េ�ម ះ�តងែ់បបេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចេ េឈម ះរបស់អនកបនេទប៉ុែន�ខញុ ំ…េបខញុ ំ�កេឡក
េមលនងបន�ិច ខញុ ំនឹង�គ ល់។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គ ល់នរមីន កេ់នះេ�យមុខមត ់ ប៉ុែន�
ខញុ ំមនិដឹងថអនកមនប � អ�ីេទ។ េតអនកេជ ថខញុ ំ…�ពះនឹងអនុ ញ តឱយខញុ ំដឹងពីអ�ី
ែដលជប � របស់អនកេទ?េតអនក…�ចជួយអនកបនេទ? ជំងឺទឹកេនមែផ�ម។
ឥឡូវ េប�តវែមន កនៃ់ដរបស់អនក។ �បកដ�ស់!
177 បនក� យជ ស�ីេដក…អងគុយេ ែកបរអនកមនេរ ងដូចគន ។ នងជ
មនុស�ចែម�ក។ ស�ីេផ�ងេទ តកំពុងអធិ�� នស�មបន់រ�មន ក ់ េកមងពិករ។
អនកេជ អស់ពីចិត� េនះ�ពះជមច ស់នឹង�បទន�។
178 មនអនកខ�ះេ ខងេ�កយ។ បុរសអងគុយេ ទេីនះ ពយយមប ឈបក់រ
ជកប់រ។ី អនកេជ ថ�ពះនឹងយក�េចញពីអនកេទ? �តឹម�តវេហយ។ អនកេជ េទ? អនក
�ចមន�។ ខញុ ំមនិែដលេឃញបុរសេនះេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។
179 េនះគឺជបុរសមន ក។់ េឃញ�សេមលេខម ងងឹតែដលពយរួេលបុរសេនះ កំពុង
េដកេលែ�គតូច ឬេកអី? អនកបន�� បេ់ហយ។ អនកជ�សេមល។ អនកមន
ជំងឺម�រកី។ ខញុ ំមនិ�គ ល់បុរសេនះេទមនិែដលេឃញអនកេទ។ �ពះ�គ ល់
ទងំអស់អំពីអនក។ េនះជករពិត េ�ក។ េតអនកេជ ថ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំបនេទ
ពី អ�ីមយួអំពីអនក? េត��ចជួយអនកឱយទទួលករពយបលបនេទ? [បង�បសេនះ
និយយថ “�តវេហយខញុ ំេជ េហយ”—េអឌី។] អនក�តវបននេំ�យមតិ�មន កេ់
ទីេនះ។ ប៉ុែន�អនកមនិែមនមកពីទីេនះេទ អនកេ កែន�ង�ែដលមនទឹកធំែដល
មនុស�សទូច�តី ហនឹងេហយ �ល់ែបន៊ី េខន�គី។ �តឹម�តវេហយ។ េជ  េហយអនក
�ច�តលបេ់ ផទះវញិបន។ េជ ថ�បនបតេ់ហយ។ េបអនកនឹងេជ �! អនក�តវែត
េជ � េហយេជ �ថ�តវបនេធ�ស�មបអ់នក។ អនកេជ េទ?
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180 អនកមកពីរដ� េធនេណសីុ មនកូន�បសមន កែ់ដលមនជំងឺហឺត។ មនិែមនេ
ទីេនះេទ ប៉ុែន�អនកេជ ថគតនឹ់ងជេទ? បនទ បម់កយកកែន�ងៃដរបស់អនក…កនុងៃដ
របស់អនកេ ទីេនះ េ ឱយគត។់ អនកនឹង�តវបនពយបលេបអនកេជ ។

181 ស�ីបនយំ កំពុងអងគុយេ ែកបរេ�កបណ�ិ ត េវល៉ េ ទីេនះ។ នងគឺជ
�សេមល ផងែដរ �សេមលងងឹត។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ ស�ីមន កេ់នះេ កនុងជីវតិ
របស់ខញុ ំេទ ប៉ុែន�នងមនជំងឺម�រកី។ នងនឹង�� បេ់បមនិបនេធ�អ�ីមយួស�មប់
នង។ េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�ឱយអនកជសះេសប យេទ ស�ីេអយ? អនក�ច? េបអនក
�ចទទួលករពយបលរបស់អនកបន េបអនកនឹងេជ ។

182 មន ស�ីតូចមន កក់ំពុងអងគុយេ ខងេ�កយនងេ�យមនកែន�ងៃដ េ
េលមតរ់បស់នង។ នងកម៏នដំេ �កពះ ឈ។ឺ អនកបនឆ�ងកតក់រក�ួតចេង� រ
ពិករ ប�ជយ័។ មនេគនអំនកមកទីេនះ។ អនកមនប � េ�គ ស�ី។ េបអនកេជ  អនក
�ចេ ផទះបន េហយនឹងជសះេសប យ។

183 អនក បុរសវយ័េកមង អនកជជនចែម�ក អងគុយេ ទីេនះេ ពីមុខខញុ ំ សម�ងឹេមល
ខញុ ំ។ េតអនកជអ�ី ពរ័តូរេីខនឬជអ�ី? ែមនេហយ អ�ីខញុ ំមននយ័ អ�ីខញុ ំមននយ័ ខញុ ំជ
មនុស�ចែម�កចំេពះអនក។ អនកដឹងចបស់ អនកមនិទងំមកពី�បេទសរបស់ខញុ ំផង។
ប៉ុែន�អនកេជ ថ�ពះ�ចផ�ល់ឱយអនកនូវបំណង�បថន ៃនចិត�អនកបនេទ? េបខញុ ំនឹង
�បបអ់នកពីបំណង�បថន របស់អនក េតអនកនឹងទទួលេជ េទ? អនកែស�ងរកបុណយ
�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះជករពិត។ ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បង�បសេអយ។

184 េ ទីេនះមនបុរសែសបកេខម មន កអ់ងគុយេ ខងេ�កយ មនបនទុកេ កនុង
ចិត�។ �ស�មបភ់រយិរបស់អនក។ នងមនិេ ទីេនះេទ។ នងមនប � ជមយួ
េជងនង។ អនកេជ ថ�ទងនឹ់ងពយបលនងេទ? អនកេជ ? អនកគឺជមនុស�ចែម�ក
េ ទីេនះ។ អនកមកពីសមុ�ទឯនយ។ អនកមកពីហ�ម៉អុីក។ េតអនកេជ ថ�ពះ�ច
�បបខ់ញុ ំថអនកជនរ�េទ? េ�ក ែ�បនឌី ។ អនកេជ េទ? �ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺជ
�ពះ ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។

185 ស�ីេនះអងគុយេ ខងេ�កយេ ខងចុង េ�ក�សី�៉យ េ ទីេនះនង
មនបនទុកេ កនុងចិត�របស់នង។ នងកំពុងអធិ�� នស�មបកូ់ន�សី។ នងបន
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ដល់េពលវះកតេ់ហយ។ អនកេជ អស់ពីចិត�េទ ស�មបន់ង? នងនឹងមនិ�តវករ
វះកតេ់ទេបអនកេ�យនងេជ �។ ខញុ ំមនិ�ចពយបលេទ។
186 ផ�ូវ�តឡបម់កវញិេ កនុងករែថទ ំ ខញុ ំេឃញ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអមច ស់
េទវ� ែដលជពន�ឺកំពុងេធ�ករេ កនុងករែថទ។ំ �មនេល ស�ីវយ័េកមងមន ក់
េហយនងមនប � ខងវ ិ ញ ណែដលនងឆងល់។ �កដូ់ចជខញុ ំគួរែត�គ ល់
ស�ីមន កេ់នះ ស�ីវយ័េកមង។ នងកម៏នេ�គ�សីែដរ និងភព�ចបូក�ចបល់។
�តវេហយ។ េឈម ះរបស់នងគឺេ�ក�សីេវស៉ មកពីរដ���បម៉ គឺេ�ក�សីេដ
វដី េវស៉។ េជ  �ពះជមច ស់នឹង�បទន�ដល់អនក។
187 “�នឹងមនពន�ឺ េហយេ ៃថងេនះេ េពលែដលកូនមនុស�កំពុងបង� ញឱយ
�គ ល់។” េបេនះមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត ខញុ ំមនិដឹងអ�ីអំពី�េទ។ េតអនកេជ េទ? េសចក�ីទងំអស់ �ចេធ�េ
បនចំេពះអនកែដលេជ ។
188 េចញេ �មម�ីកហ�ូនេ ទូទងំ�បេទសឥឡូវេនះ េហយេ កនុងេ�ង
ឧេបសថេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម នែដលេលកៃដេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំគឺជ
អនកេជ ”? ឥឡូវេនះ អនកេ ទីេនះេ េលទឹកដី �គបគ់ន បនេលកៃដរបស់ពួកេគ
េឡងេ ទីេនះ។ េហយេចញ�មផ�ូវ េ កែន�ង�មយួេ ទូទងំ�បេទស អនក
បន េលកៃដរបស់អនកេឡង គម នករសង�យ័េទ។ ឥឡូវេនះបិទែភនករបស់អនក
�គនែ់តទម� កៃ់ដរបស់អនកចុះេលនរ�មន កេ់ ែកបរអនក។ ចបៃ់ដេគ។ �ក�់េ
េល�ម ពួកេគ។ ខញុ ំបន�កៃ់ដេលកែន�ងៃដ។ រកេមលអ�ីែដលបនេធ�រចួៃថងេនះ!
រកេមលអ�ីែដលបនេធ�ឥឡូវេនះ។

េមល�ពះភ័ ក�ដប៏រសុិទធរបស់�ទង់
រកី�យជមយួេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភព
សូមទទួលនូវ�ពះគុណរបស់�ទង់
ដូចជតបងូេ េលមកុដរបស់�ទងែ់ដលែចងចងំ។

ឥឡូវសូមអធិ�� ន។ សូមអធិ�� ន �គបទី់កែន�ង។
189 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េពលេវ�បនមកដល់េហយ។ េតេនះមននយ័
យ៉ង�? �ពះកំពុងបំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ េតមនករទកទ់ញអ�ី
�ពះអមច ស់? �ពះជមច ស់បនបំេពញ�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ។ េតមនអ�ី
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េកតេឡងេ ទូទងំ�បេទស�មរយៈទូរស័ពទមធយម ថមនុស��បរ់យនកប់ន
�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក�មប�� �បេទស ពីេឆនរមយួេ េឆនរមយួេទ ត ពី
ខងេជងេ ខងតបងូ ខងេកតេ ខងលិច? េ ទីេនះ�កមមនុស�អងគុយេ
ទីេនះពីបរេទស ែដលភគេ�ចនៃន�កមមនុស�មកពីរដ� រដ�មុកិសិុក ក�� និង
េយងបន�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក។ �ពះបំេពញ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង!់
190 េតយ៉ងដូចេម�ចែដលមនុស�មន ក�់ចឈរេ ទីេនះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធនិងេ មនុស�ដូច�ទងប់នេធ�ចំេពះសីុម៉ូនេព�តស “អនកេឈម ះសីុម៉ូន
អនកគឺជកូន�បសរបស់យ៉ូ�ស”?

“េ រកប�ីរបស់អនកេហយមកទីេនះ។”

“ខញុ ំគម នប�ីេទ។”

“ពិត�ស់។ អនកមន�បនំកេ់ហយ។”
191 នងបននិយយថ “ខញុ ំដឹងថ�ពះេមស�ុនឹីងេធ�កិចចករេនះ ប៉ុែន�អនកជ
នរ�?”

�ទងេ់ឆ�យថ “ខញុ ំជេ�កេនះេហយ។”
192 េហយ�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េហយ
�ទងស់នយថ “កិចចករែដលខញុ ំេធ�អនកក�៏តវេធ�ែដរ។ អនកកេ៏ធ�េលសពីេនះេ េទ ត
ពីេ�ពះខញុ ំេ ឯ�ពះបិ�។” “េហយ េមលចុះ េ ៃថងចុងេ�កយខញុ ំនឹងចតេ់អលីយ៉
ជេ�� េហយគតនឹ់ងផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់�កមមនុស� បែង�រដួងចិត�របស់កូន
�តឡបេ់ រកករបេ�ង ន�មពួក�វកៃន�ពះគមពរី។” “�នឹងមនពន�ឺេ េពល
�ង ច។”
193 េ ទីេនះេយង មន�ពះដអ៏�ច រយៃន�ថ នសួគ!៌ េពលេវ�េ ទីេនះ! ៃដគឺេ
េល�កមមនុស�។
194 ��ងំ ឯងចញ់េហយ។ ឯងជអនកកុហក។ េហយ កនុងនមជអនកបំេរ �ពះ
និងកនុងនមជអនកបេ�ម េយងប ជ ថេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេនះ ឯង
េគរព�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយេចញពី�កមមនុស�េនះេ  ពីេ�ពះ��តវបន
ែចងថ “េ កនុងេឈម ះរបស់ខញុ ំពួកេគនឹងេដញ�រក�”
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195 េហយ�កមមនុស�ទងំអស់�ច�តវបនេ�ះែលង ឱយមនេសរភីព។ សូម
ផ�ល់� �ពះជទី�ស�ញ់។ �ទងគឺ់ជ�ពះៃន�នសួគែ៌ដលបនយកជយ័េ ៃថង
េនះ ជមយួនឹងករទកទ់ញេ េលភនកំល់�៉រ ីឈនះជំងឺនិងេ�គនិងកិចចកររបស់
�រក�ទងំអស់ �ទងគឺ់ជ�ពះ។ �ទងជ់�ពះ េហយមនុស�បនជសះេសប យ
េ�យ�រ�ន មរពំតរ់បស់�ទង។់ ពួកេគមនេសរភីព។ េ កនុងនមរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
196 �ពះជមច ស់ �ល់កែន�ងៃដែដល�កេ់ ទីេនះ ខណៈែដល�ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ពះមនវត�មន ខណៈេពលែដលករចកេ់�បង�ងំរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ
េលមនុស� េហយទីសំគល់ដអ៏�ច រយែដល�ទងប់នសនយកំពុង�តវបនបំេពញ
េហយែផនដីគឺញបញ័់រ កររ ជួ យដីកំពុងេកតេឡង ជទីសំគល់ដអ៏�ច រយែដល
�ទងប់ន�បប ់�មបទគមពរីបនចបស់ព��គបេ់ហយេ េពល�ង ចមនពន�ឺចងំ។
ខញុ ំ�ក�់ងកយរបស់ខញុ ំេ ទូទងំកែន�ងទងំេនះ តំ�ងឱយ�ងកយទងំមូល
ៃនអនកេជ មកពីបូព៌ខងលិចខងេជងនិងខងតបងូ េហយនិយយេ កន�់រក�
ថ “េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េចញពីអនកជំងឺទងំអស់េនះេ ” ថ� យ
កិត�ិយសនិងសិររីងុេរ ងៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ កនុង�ពះនមៃន�ពះបនទូល
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទៃន��ែរត៉។ �ែមន៉។
197 ឥឡូវេនះ េ�យេសង ម�ង ត ់�� តស�ំ សតិ�រមមណ៍ និងេ កនុងគំនិត�តឹម�តវ
របស់អនកែដលជអនកេជ  ឥឡូវអនកេជ និងទទួលយកករពយបលរបស់អនកពី�ពះដ៏
មនមហិទធិឫទធិ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ? េបអនកេធ�សូមេលកៃដរបស់អនក។
ទងំអស់េចញចូល�ម�បេទស េលកៃដរបស់អនកេ ទីេនះ។ មនុស��គបរ់បូេ
ទីេនះ ដូចជេ ឆង យែដលខញុ ំបនេឃញ មនៃដរបស់ពួកេគេលកេឡង។ េ
ខងកនុង េ ខងេ�ក ទល់នឹងបង�ួច េ �មមតទ់� រ កែន�ងេមលេកមង និងេ
ជំុវញិ�គបទី់កែន�ង មនមនុស�េលកៃដេឡង។ ពួកេគទទួលយក�។ ��ងំ�តវ
ចញ់! �ន មរពំតរ់បស់�ពះេយសូ៊�គីសទពយបលអនក េហយវត�មនរបស់�ពះេយ
សូ៊�គីសទេផទ ងផទ តក់រពិតថ�ទងក់ំពុងរស់េ សព�ៃថងេនះ ែដល�ចរក�ករសនយ
ទងំអស់ែដល�ទងប់នសនយ។ �ែមន៉! ខញុ ំេជ េលអនក។ ែមនេទ? [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។]
198 ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយេយងេ�កកឈរេឡង។ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
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ទទួលយកអ�ី�គបយ៉់ងែដល�តវបនេធ�ឬែចង េយង�ស�ញ់�ទងអ់ស់ពីដួងចិត�
របស់េយង។ េយង�ស�ញ់�ទងជ់មយួនឹងអ�ីៗទងំអស់ែដលមនេ កនុង
ខ�ួនេយង។ ឥឡូវេនះដូចជអនកចូលេ កនផ់ទះេរ ងខ�ួនរបស់អនកយបេ់នះ �ពះ
នឹងេ ជមយួអនក។ �ពះ�បទនឱយអនកនូវ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េបអនកមនិមន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
199 �គបប់ុរស ស�ី េកមង�បស ឬេកមង�សី េ ទីេនះ ែដលមនិទនប់នទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មនសំេល កបំពក ់ �ងទឹក។ កុំ
ចៃំថងែស�ក អ�ីែដល�ចេធ�បនេ ៃថងេនះ។ ៃថងែស�ក�បែហលជយឺតេពលេហយ។
“លមមស�មបៃ់ថងេនះ េហយស�មបៃ់ថងេនះ គឺជេសចក�ី��កក។់” មនថន កដឹ់កនំ
ឈរ រងច់ ំ សេម� កបំពកក់ំពុងរងច់។ំ គម នេលស។ េតអនកកំពុងរងច់?ំ េប
អនកេជ  អនកេជ ។ មនិថអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�បះឬយ៉ង�ឬ ចក់
ឬអ�ីកេ៏�យ �ជកំហុស។ ពន�ឺបនមកដល់េហយ។ មក អនកេជ  េហយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹក។
200 មនុស��គបគ់ន ែដលគម ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ចនឹងទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ អនក�ល់គន មន ក់ៗ  េ កនុងអំ�ចនិងេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភព
េពញេលញែដល�ទងប់នសនយនឹងអនក េដមបេីធ�ឱយអនកក� យជមនុស�ថមីេ កនុង
�ទង។់ សូម�ពះ�បទនពរ។
201 រហូតដល់�ពឹកៃថង�ទិតយេ�កយេ េម៉ង ៩:៣០ សូមេ�ច ងចំេរ ងេនះបន�ិច
ចេ�ម ងែដលេយងធ� បេ់�ច ងកលពីប៉ុនម នឆន មំុនៈ

កុំេភ�ចករអធិ�� នជ�គ�រ
�ពះេយសូ៊វចងជ់ួបអនកេ ទីេនះ។
�ទងនឹ់ងែថរក�អនក�ល់គន
កុំេភ�ចករអធិ�� នជ�គ�រ។

សូមេ�ច ងជមយួគន ។
កុំេភ�ចករអធិ�� នជ�គ�រ
�ពះេយសូ៊វចងជ់ួបអនកេ ទីេនះ។
�ទងនឹ់ងែថរក�អនក�ល់គន
កុំេភ�ចករអធិ�� នជ�គ�រ។



េតមនករទកទ់ញអ�ីេ េលភន?ំ 47

202 ឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងេ�ច ង�ម�ងេទ ត សូមចបៃ់ដអនកេធ�ដំេណ រេ
ែកបរអនក េឃញេទ ដូចែដលេយងេ�ច ង�។

កំុេភ�ចករអធិ�� នជ�គ�រ
អូ �ពះេយសូ៊វចងជ់ួបអនកេ ទីេនះ។
�ទងនឹ់ងែថរក�អនក�ល់គន
អូ កំុេភ�ចករអធិ�� នជ�គ�រ។

203 េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ?

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ (េនះគឺជករ

ទកទ់ញ។)
េ ភនកំល់�៉រ។ី

ករទកទ់ញដូចគន េ េលភនៃំថងលិច ភន ំេណបូ ភនសីុំៃណ បទពិេ�ធនក៍ំពូល
ភនេំផ�ងៗគន ។ បនទ បម់ក �តវេហយ េ�ច ង�ឥឡូវេនះ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
និងទិញ…េសចក�ីសេ ងគ ះ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

204 អស់អនកែដល�ស�ញ់�ទង ់និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនុំនិយយថ “�
ែមន៉។”—េអឌី។] ដូេចនះអ ច ឹង! ឥឡូវគិតពីអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបអ់នក។ គិតថ
�ទង�់ចេ ទីេនះេ កនុងបនទបម់យួេ យបេ់នះ។ អនក�បែហលជនឹងសថិតេ
កនុងផនូរដូចជខញុ ំគួរែតេ ខងេ�ក េសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ពះ។ េត�ទងប់នេធ�អ�ី
ខ�ះស�មបអ់នក? អូរេប បែដលេយង�ចរក�ពីករ�ស�ញ់�ទង?់ កុំេធ�ឱយមនអ�ី
ខុសែប�កពីអ�ីែដលអនក�មន កនិ់យយ �ទងគឺ់ជទីមយួ។
205 សូមបិទែភនក េហយឱនកបលចុះេ េពលែដលេយងេ�ច ងេ កន�់ទង់
ឥឡូវេនះ។ �ទងចូ់លចិត�ចេ�ម ង ចំេរ ងទំនុកដំេកង។ សូមេ�ច ងថ� យ�ទង់
ឥឡូវេនះ។
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ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

206 េ�យកបលនិងដួងចិត�របស់េយងបនេ�នេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ ករ
ដឹងគុណចំេពះអ�ីែដលែភនករបស់េយងបនេឃញ អ�ីែដល�តេច កេយងបនឮ អ�ី
ែដល�តវបនកតទុ់កកនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះអ�ីែដលេសចក�ីសនយរបស់�ទងម់ន
ចំេពះេយងសព�ៃថងេនះ។ សូម�ពះ�បទនពរ។
207 េយងមនេភញ វ—មន កេ់ ជមយួេយងេ យបេ់នះ បង�បសមន កេ់ឈម ះណត
�យេវ សុន អតីតអនកដឹកនេំ�ពសប៊េីធេរ ន ឪពុករបស់គត ់ បងប�ូនរបស់គត់
គឺ អនកដឹកនេំ�ពសប៊េីធេរ ន។ �ទង ់ ខញុ ំយល់ អនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ
ៃថងេនះ ជថមីម�ងេទ ត កនុងនមរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អនកជអនកដឹកន ំេហយជ
មនុស�ល�មន ក។់ េហយឥឡូវេនះខញុ ំនឹងសួរអនកដូចែដលខញុ ំេជ ថអនកជអនកបំេរ របស់
�ពះ េដមបសូីម�ពះ�បទនពរដល់�កមជំនំុេនះេពលអនកេ ផទះរបស់អនកវញិ។
208 បង�បស �យេវ សុន េចញមកមុខ ខណៈេពលែដលេយងឱនកបលចុះ
អធិ�� ន។ សូម�ពះ�បទនពរ។ 
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(What Is The Attraction On The Mountain?)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 25 កកក� 1965 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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