
ករេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌

 េ កនុង�ល�បជំុទីេនះេ —យូម៉ �គឺជឯកសិទធិដអ៏�ច រយែដលមនករ
អេ ជ ញឱយមកម�ងេទ ត។ េយងមនេវ�ដអ៏�ច រយ នេវ�ចុងេ�កយ

េ ទីេនះ។ េហយេ េពលខញុ ំដឹងថខញុ ំនឹង�តលបម់កវញិម�ងេទ ត �េធ�ឱយខញុ ំមន
�រមមណ៍ល� ែមនែទន េដមប�ី� បទី់បនទ ល់និងពកយល�ៗពីមនុស�ទងំេនះ �
�កដូ់ចជករជ�មញឱយអនកេឡងបន�ិច។

2 ប៊លីីបន�បបខ់ញុ ំថបង�បសមកពី�សេវ�គ ស ែដលចងប់នករ�បជុំេ
ទីេនះេ �ល�បជុំ សូមជួបគតជ់�បញបប់នទ បពី់កមមវធីិចប។់ គតនិ់យយ
ថ េយងមនេពល ែដលេយង�ចែញកចូលបន។ េ អំឡុងែខមក� មុនេពល
កិចច�បជំុហ�ុននីក េឃញេទ េដមបមីក�សេវ�គ ស។ ដូេចនះេហយេយងែតងែត
ចងេ់ ដល់ទីេនះ។

ខញុ ំេជ ថបង�បស�តវលីសុនធ� បេ់ ទីេនះ ជយូរមកេហយ ឬគត់
�បែហលជបន�េ ទីេនះដែដល។ េហយគត—់គតប់នសំុឱយខញុ ំេឡងមក គត់
េហយនិងបង�សីវលីសុន។ ខញុ ំគម នឱកសេទ ដូេចនះេនះ�បែហលជេពលេវ�
ែដលខញុ ំ�ចមកបន។

3 អនកេទបែតេឃញប៊លីីប៉ូលឬបង�បសរយ៉បរ័ឌរ័។ ខញុ ំគិតថគតេ់ ទីេនះ
េ កែន�ង�មយួ។ នរមន កនិ់យយថបង�បសរយ៉កម៏កែដរបង�បសភរ ី
លី ឬអនក�មយួកនុងចំេ�មពួកេគ ពួកេគនឹង�ច�បបអ់នកបន។ �គនែ់ត
កំណតក់លបរេិចឆទឱយេយងមក។

4 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេឃញអនកដឹកនជំេ�ចនេ ទីេនះ មុនេនះបន�ិច ែដលេធ�ឱយ
ខញុ ំរកី�យែដលបនជួបបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។ សងឃមឹថខញុ ំមនេពលេវ��តឡបេ់ ផទះ
ជមយួអនក េ�ពះខញុ ំដឹងថអនកមនចុងេ ល�បំផុតេ កនុង�បេទស។ ែមនេហយ។

5 េហយឥឡូវេនះ បង�បសភរមីនកិចចករពីរ េ យបេ់នះ ស�មបគ់ត។់ គត់
មនស ញ ពីរ�បឆងំនឹងគតឥ់ឡូវេនះ។ មយួកនុងចំេនមេនះគឺករបតស់េម�ង
ម�ីកហ�ូនេ ខងេ�ក។ េពលេនះអនក—អនកគិតថមនកំហុសចំេពះករេនះ
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បង�បសភរ ីខញុ ំមនិគិតថអនកពិតជមនកំហុសេទ។ ប៉ុែន�អនក…នរ�មន កក់ំពុង
ជួសជុល�។ េនះេទបដំេ�ះ��យ។
6 េហយដូេចនះ ជថមីម�ងេទ ត គតប់នេចញេ ទីេនះេហយនិយយ។ គត់
បននិយយថ “និយយ!” �បបប់ង�បសខូលីនឬពួកេគមយួចំនួន។ បនបន�ថ
“��រេពល�ង ចគឺឆង ញ់�ស់។ ប៉ុែន�” គតប់ែនថមថ “ខញុ ំ�បបអ់នក” បុរសេនះ
ចបស់ជជនជតិេអស៉បញឬអ�ីមយួ ឬមុកិសិុក។ េនះគឺជេ�មចហិរបំផុតែដលខញុ ំ
មនិធ� បជ់ួប។” បន�ែបបេនះ េហយគតក់ំពុងនិយយជមយួេមចុងេ ។

គតនិ់យយថ “ខញុ ំជចុងេ ”
7 េនះគឺជរដ�តិច�ស់ ស�មបអ់នក។ េយងនឹងនគំតេ់ កនរ់ដ��រហី��ូ
បនទ បពី់េនះ (មនិដូេចន ះឬ?) េបគតេ់ ជមយួេយង។
8 ពិតជល��ស់ែដលបនមកដល់ទីេនះ! េហយខញុ ំគិតថេរ ងទងំេនះ
មនិែមនជេរ ងកំែប�ងេទ។ ែតដូចជកំែប�ង។ ែដល �ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់មនភព
កំែប�ង អនកដឹងេហយ �ទងម់នបនទូលថ “‘េហរ ៉ឌូ’ េ �បបក់េ ជ ងេនះ” េឃញ
េទ “ៃថងេនះខញុ ំេដញ—េដញ�រក�េចញ ែស�កខញុ ំបនល�ឥតេខច ះ” ។ ដូេចនះ�ទង់
មនករេលងេសច។ ែមនេហយ �នឹងមនិេធ�ឱយេយងឈចឺបេ់ទ ខញុ ំមនិគិតដូេចន ះ
េឡយ។
9 េហយេពលេនះ�យឺតបន�ិច។ េហយ ជធមម� ខញុ ំ—ខញុ ំអធិបបយ�បែហលបនួ
េម៉ង។ ដូេចនះេនះ េ�យដឹងពីសុជីវធមរ៌បស់បងប�ូន�បស�សីេ ទីេនះ កនុង�ល
�បជំុេយងនឹងកតប់នថយេពល េ យបេ់នះ។ េហយ…ខញុ ំបន�បបធ់រ។ី ខញុ ំបន
និយយថ…

គតប់ននិយយថ “ថេមច៉…�កក់នុងកែសតរយៈេពលពីរេម៉ង?”
10 ខញុ ំបននិយយថ “េទ ធរ។ី េនះគឺជពិធីជបេ់ល ងមយួ។” ខញុ ំបននិយយ
ថ“�បែហលជ�មសិបឬែសសិបនទី និយយេ កនម់នុស�អំពីអ�ីមយួ។”
េនះ ខញុ ំនឹងពយយម េទះយ៉ង� �ល់េពល ែដលដឹងមុន។
11 កលខញុ ំេ េកមង មនុស�ធ� បេ់ចញមក�� បេ់�ពះខញុ ំជ�គអធិបបយេកមង
�គនែ់តជមតិ�វយ័េកមងមន ក។់ េហយពួកេគនិយយថ “ែមនេហយ ប៊លីី�ប
ណ� ំ អនកដឹងេទ �គនែ់តជេកមងមន ក ់ មនិធ� បឆ់�ងកតក់រសិក�េ ��
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េហយមនិមនករអបរ់េំទ។” េហយពួកេគបនេចញមក�� បសំ់ដីរបស់ខញុ ំ។
ភ�អងេ់គ�សេកន�គីរបស់ខញុ ំ េហយ—ដូេចនះពួកេគ…“ទស�ន” េហយ “�� ប”់
ភ�រែដល“ពិបក�� ប”់ “របស់ខញុ ំ។”

ដូចជេ កនុងករ�បជំុមយួេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ ពួកេគបននិយយថ
“េយងទងំអស់គន សូមេ�កកឈរេឡងេ�ច ងចំេរ ងជតិ។”
12 ខញុ ំបនេ�កកេឡងេហយនិយយថ “ស�មបផ់ទះរបស់ខញុ ំេ រដ�េកន�គីែដល
េ ឆង យ”។ េនះគឺជ�បេទសមយួែដលខញុ ំ�គ ល់ ដូេចនះ�ជចំេរ ងជតិ ែដលខញុ ំ
មនករ�ពយបរមភ។
13 ដូេចនះឥឡូវេនះ េពលអនកចស់េ  េទះជយ៉ង� េហតុអ�ី េយង…អនកចូល
មក អនក�តវែតមនអ�ីេ�ចនជងេនះ។ េឃញេទ? េយងយក…ប៉ុលបននិយយ
ថ “កលខញុ ំេ េកមង ខញុ ំនិយយដូចកូនេកមងេហយគិតដូចកូនេកមង” អនកេធ�ដូច
កូនេកមង។ ប៉ុែន�េ េពលអនកធំេឡង េពលេនះអនកចបេ់ផ�ម ពីករបេងកតជំ�ន
ដំបូងរបស់អនក និងភ�កេ់ហយដួល េហយេ�កកេឡងេហយពយយមម�ងេទ ត។
បនទ បម់កអនក បនទ បពី់មយួរយៈ អនកទទួលបនដូេចនះអនក�ចេដរបន�តង។់ េនះ
គឺជអ�ីែដលេយង�តវេធ� កនុងនមជទ�នៃនេឈឆក ង។ ឥឡូវដល់េពលេដរ�តង់
េហយ ជបនទ ត�់តងចុ់ះេ�កម�មផ�ូវេ សិរលី�។
14 ខញុ ំពិតជេជ ថេយងកំពុងរស់េ កនុងឆកចុងេ�កយៃន�បវត�ិ� ស�ៃនែផនដី
េនះ។ ខញុ ំេជ ជកយ៉់ងមុតមថំករយងមករបស់�ពះអមច ស់កនែ់តជិតេហយ
�បែហល េហយអ�ីែដលេយងគិត។ ដូេចនះឥឡូវេនះ ស�មបែ់ត�បែហល�មសិប
នទីៃនេពលេវ�របស់អនក ឬអ�ីមយួ ខញុ ំចងទ់ញករយកចិត�ទុក�ករ់បស់អនកេ
នឹងបទគមពរីែដលខញុ ំចងេ់�បស�មបអ់តថបទ េហយ—េយងេ ចំណុចេផ�ងេទ ត
េ ទីេនះ។ ខញុ ំ…

អងគុយេ ផទះ េ ៃថងមុន ខញុ ំកំពុងគិតេលគំនិតេនះ។ បនទ បម់កខញុ ំបនគិតថ
“ខញុ ំមនិដឹងេទ និយយេចញពីបទគមពរីទងំអស់េនះ។ ខញុ ំ�គនែ់តយកែផនកមយួ
ៃន� េហយស�មបក់មមវធីិខ�ីតូចមយួដូចេនះ ដូចែដលេយងមនេ យបេ់នះ។”
ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងមយួ ខណៈេពលែដលអនក�តលបេ់ ទំនុកតេមកង។ ដំបូង…
ទំនុកដំេកងទី ២៧ ខញុ ំចង�់ន�បខំដំបូង។
15 ចងនិ់យយេរ ងេនះ ទកទ់ងនឹងធុរៈកិចចរបស់�កមធុរៈកិចចដំណឹងល�។
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បង�បសភរកីំពុងនិយយអំពីេស វេ  និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត និងេស វេ ថមី
ែដលពួកេគមន។ េតមនមនុស�ប៉ុនម នចងចេំ េពលែដលេយងមនែខ��ត់
សេម�ង េហយអធិបបយ�េ ទីេនះេ ឯផូនីក េ ឯអនុស ញ មយួ ែដលមន
ចំណងេជងថ េ�ក េតេម៉ងប៉ុនម នេហយ? េនះ គឺជករចបេ់ផ�មៃនេស វេ
េនះ។ សូមេមល េ េពលែដលេរ ងេនះ…េកតេឡង។
16 មនករប ជ ក�់តឹម�តវជេ�ចនៃនជំេន េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ ស�មបេ់ម៉ង
េនះ ជអ�ីមយួែដលមនិ�តវមកជិតេយងឥឡូវេនះ។ េយងេទបែត…�ពិត�បកដ។
េរ ងែដលអនក…�នឹងជេរ ងគួរឱយភញ កេ់ផ�ល ស�មបអ់នក �គនែ់តេដមបឱីយអនកដឹង
ថអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង។ អនក�ល់គន  ជជនែប�កមុខ �បែហលជ �� បប់ុរស
ទងំេនះេ�កកឈរេហយេធ�ករ—េធ�ករកតស់មគ ល់ អំពី “�រៃនេម៉ងេនះ។”
ជេដម។ អ�ីែដលពួកេគកំពុងទទួលបនគឺ ករសនយរបស់�ពះេ េម៉ងេនះ ថ
�ទងប់នសនយថនឹងេធ�អ�ី។ េហយេយងេឃញ�ទងប់ ជ កពី់ភព�តឹម�តវ�មអ�ី
ែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�។ េធ��មរេប បដូចគន ។ បនទយ ទស�ន
យ៉ងល�ឥតេខច ះ �ល់េពល ពីេ�ពះ�ជ�ពះែដលមនបនទូល។
17 េបបុរសមន ក ់ខញុ ំមនិខ�ល់ថគតជ់នរ�េទ នឹងពយយមេធ�ករទស�នទ៍យ
ែបបេនះ េនះជឱកសមយួកនុងចំេ�មដប�់ន។ េបបុរសមន កប់ន
�បបអ់នកពីេរ ងជក�់ក�់មយួេហយ�នឹងេកតេឡង �នឹង—េកតេឡង
េ េពលជក�់កម់យួ។ មយួេចញពីដប�់ន។ េហយបនទ បម់កកែន�ងេនះ�
នឹងេកតេឡងកនុងេពល�មយួ េនះគឺជឱកសមយួេចញពីមយួរយ�ន។

េហយបនទ បម់កេពលេវ�ែដល�នឹងេកតេឡង បន�និងបន�េទ ត
េហយរេប ប�នឹងេកតេឡង េហយអ�ី ែដល�នឹងេកតេឡង និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
�ហួសពីករប៉ន�់ម នេ េទ ត។ េ េពលេយងេឃញ�យ៉ងល�ឥតេខច ះ
�ល់េពល េនះគឺជ�ពះ។

េហយបនទ បម់កេយង�តឡបេ់ កនុងបទគមពរី។ ��ច�កដូ់ចជបរេទស
ស�មបេ់យង។ ប៉ុែន�េយង�តឡបេ់ �ពះគមពរីវញិ េ�យមនិដឹងខ�ួនថកែន�ង�
ែដល�តវេមល េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបននមំកនូវពកយជមយួគន  បេងកតជ
របូភពេ ទីេនះេដមបបីង� ញេយងពីសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ េយងកំពុង
ផ� ស់ប�ូរសមយ័កនក់ប�់តត��។
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18 េយង—គឺេ �ជងមយួ។ �ងយ�សលេ េពលមននរ�មន កង់ក�ជងៃន
ពងឥដ� ែ�ប�ជងមយួ។ ចបេ់ផ�ម មនុស��គបគ់ន �កឥ់ដ�ចុះេ�កមជួរេដកែតមយួ
ដូចជនិកយជក�់កម់យួចបេ់ផ�ម េហយចបេ់ផ�មរកិំលចុះ�មជួរ �មនិអី
េទ។ ប៉ុែន� េ េពលអនកេ ដល់េវនពួកេគ ែដលជកែន�ងែដលអនក�តវ�តឡបេ់
ផ�ូវេផ�ងេទ ត!

ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់មនិកំពុង�ងសងជ់ ជ ំងេទ។ �ទងក់ំពុង�ងសង់
ផទះ េឃញេទ េហយមនករកតន់ិងេវនជេ�ចនែដល�ទងប់នទយេ ទីេនះកនុង
�ពះគមពរី។ េហយេវន �គបគ់ន �ចពយយមេធ�េវន ប៉ុែន���តវែត�សប�មប�ងេ់ម។
េបមនិដូេចន ះេទ �នឹង�តវដួលម�ងេទ ត។

19 ដូេចនះេយង—េយងសរេសរ�ពះចំេពះភពល�របស់�ទងនិ់ងករ�បកបរបស់
អនក េហយនិងទ� រែដលេបកចំហែដល�ពះអមច ស់បន�បទនដល់េយង និង
�មរយៈអនកជំនួញទងំេនះ។ ខញុ ំែតងែត�បែកកថខញុ ំ—ខញុ ំមនិេជ េល…ខញុ ំេជ េល
មនុស�េ កនុងនិកយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិមនេពលេវ�េ�ចនេដមប�ីស់េត ននិកយ
ទងំ�យ េ�ពះមន ក់ៗ សងរ់បងពទ័ធជំុវញិខ�ួន។

20 េហយ—ដូចអ�ី ែដលខញុ ំេជ  �គឺជករនិយយរបស់េកមង�បសេដវឌី អំពីគត់
ចិ ច ឹមទខ�ះ េហយនិយយថទឹកទេន�េឡង។ េហយទនីមយួៗ អនកដឹងេទ ពួកេគ
ចង�់បកបជមយួគន  េហយពួកេគមនិ�ចេធ�បនេទពីេ�ពះពួកេគ�តវបនេគេធ�
របងពទ័ធឱយរងឹម។ំ ែតេពលទឹកេឡងខពស់ ��គនែ់តអែណ� តទេចញពីរបង។

ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំគិតថេនះជវធីិែដល�តវេធ�។ គឺ�គនែ់តទឹកបនមកដល់ េឃញ
េទ េហយេយង�ចេចញពីរបងេហយ—េហយ�បកបជមយួគន  អនកដឹងេទ នឹង
មនេសចក�ី�ស�ញ់ពិតរបស់�ពះ�គីសទេ កនុងចិត�របស់េយង។

21 េហយ�កមធុរៈកិចចដំណឹងល�—ជរនធទឹកសស�មបខ់ញុ ំ។ េ�យ�រែត
ជេ�ចនដង…ខញុ ំមនបងប�ូន ល�េ កនុងេនះខញុ ំគិតថ�គបនិ់កយទងំអស់ែដលខញុ ំ
ធ� បប់នជួប េ�បសប៊េីធេរ ន លូេធេរ ន បទីសទ េពនទីកុស �គប�់បេភទៃនេពនទី
កុស �កមជំនុំរបស់�ពះ េហយ��រនី េភ ល�គិមហូលីេនស។ បងប�ូនល��គប់
ទីកែន�ង។ ប៉ុែន� ជេ�ចនដង ពួកេគមនិ�ចមនខញុ ំេ កនុងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ
េ�ពះែត េឃញេទ មនិែមនពួកេគមនិេជ េទ ប៉ុែន� េឃញេទ �នឹងកតផ់� ចព់ួកេគ
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េចញពីនិកយរបស់ពួកេគ។ េហយេ េពលែដលអនកេធ�ដូេចន ះ ពិត�ស់ េនះ
—នឹងេកតេឡង។

22 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន មនបងប�ូនេមតូឌីសមករកខញុ ំ ខញុ ំនឹងមនិេ េឈម ះ
គតេ់ទ។ បុរសល�មន ក ់ គតក់ំពុងសរេសរនិេកខបបទេលករពយបលរបស់�ពះ
េហយគតម់ករកខញុ ំេដមប—ីនិយយេរ ងខ�ះ។ េយងបនអងគុយចុះេហយបន
និយយបន�ិច។ គតប់ននិយយថ “េរ ងែតមយួគតែ់ដលេយង�បឆងំនឹងអនក គឺ
អនកពយរួេ ជុំវញិពួកេពនទីកុស�គបេ់ពល។”

ខញុ ំនិយយថ “អ ច ឹងអនុ ញ តឱយ�ពះវ�ិរេមតូឌីសឧបតថមភេ ។ េនះខញុ ំនឹង
មក។”

េនះគឺខុសគន ។ េឃញេទ? គត—់បននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនិែមនជ
េមតូឌីសេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តជកមមសិទធិរបស់ពួកេគប៉ុេ�� ះ។”

23 ខញុ ំនិយយថ “េនះេហយ។ េឃញេទ? គឺជពួកេគ ពួកេពនទីកុសគឺជ
�កមែតមយួែដលេបកទ� ររបស់ពួកេគ។ េឃញេទ? េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំ�ច
រកបន។ និងជេ�ចនដូចជពួកេគែដលនឹងេបកេហតុអ�ីេយងបនេ�ត មខ�ួនចូល
ជេ�សច។”

ដូចជេ កនុងវវិរណៈ ជំពូក៣ បននិយយថ “ខញុ ំឈរេ មតទ់� រទងំេគះ។
េបមនបុរស�េបកទ� រ េនះខញុ ំនឹងចូលេ េហយបរេិភគជមយួអនកេនះ។”
េហយេនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ។ េយងទងំអស់គន ដឹងថគឺជ�ពះ�គីសទ េហយ�ទង់
គឺជ�ពះបនទូល។ �តវេហយ។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។

24 ដូេចនះេហយ�កមធុរៈកិចចដំណឹងល�គឺជរនធទឹកែដលេយង�ចមកជមយួគន ។
គម ន�ពះវ�ិរ�ែដលឧបតថមភ�េទ។ ពួកេគទងំអស់ រមួគន  សមជិក—េចញពី
�ពះវ�ិរ េហយេយងរមួគន េហយ�បកបគន  ជំវញិពិភពេ�ក �គបទី់កែន�ង។

25 េហយខញុ ំបនជួយបេងកត�ខជេ�ចន ជេ�ចន ជេ�ចនេ ទូទងំ
ពិភពេ�កទងំមូលៃន�កមធុរៈកិចចដំណឹងល�។ ខញុ ំសូមអរគុណស�មបឱ់កស
ែដលបនផ�ល់ឱយខញុ ំ េ ទីេនះ �កមធុរៈកិចចនឹងឧបតថមភ�។ បនទ បម់ក �ពះវ�ិរ
ទងំអស់ ពួកេគ—ចងម់ក េទះជយ៉ង�កេ៏�យ។
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ប៉ុែន� េប…ខញុ ំមនិចង ់ មនិែដលពយយមទញនរ�មន កឱ់យេចញពី�ពះវ�ិរ
របស់ពួកេគេទ។ �គនែ់តេ កនុង�ពះវ�ិររបស់អនកេហយែចកចយពីពន�ឺ។ េឃញ
េទ? េធ�ជ�គី�ទ នពិត។ �គគង� លរបស់អនកនឹងេពញចិត�ចំេពះអនក។ ជមនុស�
ពិតេ�ម ះ�តងប់រសុិទធពិត�បកដ អនក�ែដលេជ េល�ពះនឹងេកតសរេសរចំេពះ
មនុស�ដូចេនះ។ �តវេហយ។
26 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមអរគុណដល់បង�បសេ ទីេនះ និងភរយិរបស់គត់
�ពមទងំ�ល�បជំុេនះ ែដលផ�ល់ឱកសេនះ។ េហយសូមឱយ�ល�បជុំេនះ
រកីចេ�មន។ សូម�ពះពរៃន�ពះបនធ� កម់ក េហយេធ�ជឧបករណ៍េ កនុង�ពះហស�
របស់�ពះ េដមបជីួយសេ ងគ ះមនុស��បរ់យ �បព់នន់កម់ុនករយងមករបស់
�ពះអមច ស់ និងអនកេផ�ងេទ តឬអនកតំ�ងមកពី�ល�បជុំេនះ។
27 េ កនុងេស វេ ទំនុកដំេកងឥឡូវ ខញុ ំចងនិ់យយ—អំពីេរ ងមយួចំែលក។ ជ
�បធនបទ យបេ់នះ �គនែ់តមយួែភ�ត។ ខញុ ំបនសរេសរបទគមពរីខ�ះេ ទីេនះ។
េហយ—ខញុ ំគិតថ�បែហលជ េ យបេ់នះ ខញុ ំនឹងនិយយអ�ីេផ�ង។ ប៉ុែន� េឃញថ
េពលេវ�េ ឆង យ េហតុអ�ី ខញុ ំមនិចងេ់ យូរ ដូេចនះេទបខញុ ំបនមកទីេនះេហយ
មនបទគមពរីបែនថមខ�ះេទ ត។ េហយខញុ ំចងនិ់យយេល�បធនបទ ករេលកេឡង។
េឃញេទ?
28 ឥឡូវេនះ េយងេជ ថនឹងមនករេលកេឡង។ �គី�ទ នទងំអស់េជ ដូេចន ះ
អនក�ន�ពះគមពរី េជ ថនឹងមនករេលកេឡង។
29 េហយឥឡូវេនះេដមប�ីននូវ�វ�ខ�ះ េយង�នទំនុកដំេកងេលខ២៥។ ខញុ ំ
មននយ័ថ…សំុម�ងេទ ត។ ទំនុកដំេកងេលខ២៧ ខ១ដល់ខ៥។

�ពះេយហូ�៉�ទងជ់ពន�ឺ េហយជេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ េតខញុ ំនឹង�តវ
ខ� ចចំេពះអនក�?

�ពះេយហូ�៉�ទងជ់ទីពឹងពំនកៃ់នជីវតិខញុ ំេត�តវឱយខញុ ំភយ័ចំេពះ
អនក�?

កលមនុស���កក ់ គឺជពួកទស់ទទឹងេហយជខម ងំស�តវៃន
ខញុ ំបនសងឃកមកេលខញុ ំេដមបនឹីងសីុ�ចខ់ញុ ំេនះេគបនជំពបដ់ួល
ទងំអស់គន
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េទះេបមនពួកពលមកេបះទព័ចបងំនឹងខញុ ំគងែ់តចិត�ខញុ ំមនិភយ័
េឡយេទះេបេកតមនចំបងំទស់នឹងខញុ ំគងែ់តខញុ ំនឹងមនចិត�សងឃមឹ
បនែដរ

ខញុ ំបនសូមេសចក�ីែត១ពី�ពះេយហូ�៉េហយនឹងែស�ងរកេសចក�ីេនះ
ឯងគឺឱយខញុ ំបនេ កនុងដំ�កៃ់ន�ពះេយហូ�៉�ល់ែតៃថងអស់១ជីវតិ
ខញុ ំេដមបនឹីងរពឹំងេមលេសចក�ីលំអៃន�ពះេយហូ�៉េហយនឹងពិនិតយ
ពិចរ�េ កនុង�ពះវ�ិររបស់�ទង់

ដបតិេ ៃថង��កក ់ �ទងនឹ់ងែថរក�ខញុ ំេ�យកំបងំេ កនុងពន� �ទង់
កនឹ៏ងបំពួនខញុ ំេ ទីសំងតក់នុង�ត�ល�ទងេ់ហយនឹងេលកខញុ ំេឡង
�កេ់លថម�

សូម�ពះអមច ស់បែនថម�ពះពររបស់�ទងដ់ល់ករ�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
30 ឥឡូវ ៃថងេនះ េយងនិយយអំពី�បធនបទេនះ េហយឥឡូវេនះអនកខ�ះ�ច
ឆងល់ វធីិ—ែដលខញុ ំយក។ ប៉ុែន�មនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះេជ ថ�ពះគមពរីបេ�ង ន
ថនឹងមនករេលកេឡងៃន�កមជំនុំ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—Ed.]
ែមនេហយ។ �តវេហយ ពិត�បកដ ករចបយ់កៃន�កមជំនុំ។ មនិថអនកជេម
តូឌីស ពួកបបទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន ឬអនក�កេ៏�យ ជពួកេពនទីកុស នឹង
មនករចបយ់ក។
31 េហយខញុ ំគិតថ េ កនុងករនិយយខញុ ំ—ខញុ ំមនិពយយមេ�កកេឡងេដមប ី
និយយេ ទីេនះេទនូវអ�ីែដលខញុ ំគិតថនឹងផគ បចិ់ត�មនុស�េនះេទ។ ខញុ ំមនិែដល
មនកំហុសៃនករេនះេឡយ។ ខញុ ំចងេ់�កកេឡងមកទីេនះេហយនិយយអ�ីមយួ
េ េពលខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�តវែតនិយយ� ែដលខញុ ំគិតថ�ចជជំនួយដល់អនក,
អ�ីមយួែដលនឹងបែនថមបទពិេ�ធនរ៍បស់អនកជមយួ�ពះ េបអនកជ�គី�ទ នមន ក។់
េហយេបអនកមនិែមនជ�គី�ទ នេទ �េធ�ឱយអនកខម ស់េអ នចំេពះខ�ួនអនក ែដលអនក
នឹងក� យជ�គី�ទ ន។ េហយេនះជេគលបំណងែដលខញុ ំែតងែតពយយមត�មង់
ជួរគំនិតរបស់ខញុ ំ ដូចជ�ពះអមច ស់នឹងដឹកនខំញុ ំ។
32 ឥឡូវេនះ េយង�តវបនេគ�ពមន ដូចជេ កនុងេគលលទធិៃនករេនះេ កនុង
ៃថងចុងេ�កយនឹង�តវេគេមលងយ។ េបអនកចង�់នសូម�នបន�ិចសិន។ �េ
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កនុងេព�តសទី២ ជំពូក ៣ ។ សូម�នបន�ិចេទ តេនះ។ ទី ៣ជំពូកទី ៣ និងខ
ទី៣និងទី ៤ ។ ចេំមលថេតេនះ�តឹម�តវឬេទ។

េ�យដឹងេសចក�ីេនះជមុនថ េ ជនេ់�កយ នឹងមនមនុស�ចំអក
មក ែដលេគេដរ�មេសចក�ីបង៉�បថន របស់េគ

ទងំចំអកឡកឡឺយថ េតេសចក�ីសនយពី�ពះអងគយងមក
េ ឯ�…ដបតិ�ងំពីពួកឰយុេកេដកលកេ់  េនះ�គបទ់ងំអស់
េ ែតដែដលដូចជពីកំេណ តេ�កីយេ៍រ ងមកែដរ

ពីេ�ពះេគចងប់ំេភ�ចថ ពីចស់បុ�ណមនៃផទេមឃ កម៏នដីដុះ
េចញពីទឹក េហយេ កនុងទឹកផង

េ�យ�រ�ពះបនទូលៃន�ពះ រចួមកេ�កីយ�៍តវទឹកេនះជនលិ់ច
បំផ� ញេ

33 ឥឡូវេនះេយងេឃញថ េហតុផលែដល�បធនបទេនះគឺ��ល ពីេ�ពះ
េ��េ ទីេនះបននិយយថេ ៃថងចុងេ�កយអនកេសចចំអកទងំេនះនឹងមក
និយយេរ ងទងំេនះ។ េឃញេទ? �ជេសចក�ីទំនយ េហតុផលែដលមនុស�
កំពុងេធ�េ ៃថងេនះ�មរេប បែដលពួកេគកំពុងេធ�។ េហតុអ�ី អនក�បកដជ
ទនទឹងរងច់�ំ ពីេ�ពះ�ពះគមពរីបនែចងដូេចន ះ។ “េ ៃថងចុងេ�កយពួកេគមនភព
េង ងឆងល់ មនចិត�ខពស់ ចូលចិត�ករសបបយជងែស�ងរក�ពះ ជជនជបេ់ចទ
�ក�ែីក�ងក� យ និយយមនិពិត ជអនកែដលមនិចូលចិត�ករល� េមលងយ មន
ទ�មងែ់បបបទៃនអនកេគរព�ពះ ែតបដិេសធអំ�ចរបស់�ទង។់ េយេចញឆង យ េត
េយង�ចរកេមលករែក�ងេធ�ជេសចក�ីពិតឬេទ? ពិត�បកដ�ស់។
34 េ េពលេ�កម៉ូេសចុះេ �សកេអសីុប េដមបរីេំ�ះកូនេ អុី��ែអល
មនែតដំបងេ កនុងៃដរបស់គតស់�មបប់ង� ញករពិតប៉ុេ�� ះ ជមយួ�ពះ
ៃន�ថ នសួគេ៍ ពីេ�កយគត ់ គតប់នេធ�ករអ�ច រយ។ កម៏នអនកែក�ងបន�ំេ
ពីេ�កយគត ់ េហយេធ�ដូចគន នឹងអ�ីែដលគតប់នេធ�។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ
ពួកេគមកជទីពីរបនទ បពី់គតប់នេធ��មុន។ បនទ បម់កពួកេគមកេ ជំុវញិ
េ�យ�រែតពួកេគបនចម�ង�មអ�ីែដលគតប់នេធ� េ�យែក�ងបន�ំវតថុេដម។
េយងរកេឃញ�។



10 �ពះបនទូលជសេម�ង

េហយឥឡូវេនះអនកនិយយថ “ែមនេហយ េនះគឺេ ជំននរ់បស់េ�ក
ម៉ូេស”

ប៉ុែន�បទគមពរីដែដល�បបថ់ពួកេគនឹង�តឡបម់កវញិម�ងេទ តេ
ចុងេ�កយ។ ដូចជយ៉មេ�បសនិងយ៉េណសបន�បឆងំនឹងម៉ូេស ដូេចនះបុរស
ទងំេនះកដូ៏េចន ះែដរបំផុសគំនិតអំពីេសចក�ីពិត។ េឃញេទ? ករែក�ងបន�ំ �គប់
�បេភទអ�ីែដលេធ�ឱយមនុស�តូចចិត�។ េហយបនទ បម់កេប…
35 ករេលកេឡងេនះែដលកំពុងេកតេឡង និងអ�ីែដល�ពះមនេ កនុងបនទ ត់
ៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ែតងែតមនអ�ីែដល�តវេចញមកមនិសបបយចិត�េបពួកេគ
�ចេធ�បន។ �—ជ—េគលបំណងរបស់��ងំកនុងករេធ�ដូេចន ះ។
36 ដូចជបង�បសេ ទីេនះ ពីករ�បជំុេឡងេ ទីេនះេ �ស�៉េហគស បន
និយយថ “��ងំបននិយយថេ�កិយគឺជអំ�ចរបស់� េហយ—េនះ
គឺជទី�ន កក់រ�េ ទីេនះ។”

ខញុ ំដឹងថ��ងំគឺជ�ពះរបស់េ�កីយេនះ។ �បជជតិទងំអស់េ េ�កម
េមឃ�គប�់គងេ�យ�។ ពិត�ស់។ ៃនែផនដីេនះជកមមសិទធិរបស់��ងំ ប៉ុែន�
�ពះេយសូ៊វ�ទងនឹ់ងកនក់ប�់។ �ទងប់ន�បគល់�ដល់គតេ់ ៃថងមយួ។ េហយ
គតប់នបដិេសធ� ប៉ុែន� �ទងម់នបនទូលថេ�យ�រែត�ទង�់ជបថ�ទងជ់អនក
េ�យ��ជនេពលខងមុខ។
37 “អនកចំអកឡកឡឺយ។” �គនែ់តពួកេយងចំ�យេពលពីរបីនទីេលពកយ
មយួេនះ មុននឹងេយងេ បន�េទ ត។ អនកេមលងយ!

ខញុ ំបន�ន�ក�សមយួ �បែហលជពីរសប� ហ៍មុន េ តុកសុន ែដលជ
កែន�ងែដលជនជតិអងេ់គ�សមយួចំនួនមកពី�បេទសអងេ់គ�សបនេធ�េសចក�ី
ែថ�ងករណ៍មយួ។ �េ កនុងចំណងេជងេ កនុង�ក�ស ែដលថករឆក ងរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គិស�ជមច ស់របស់េយងគឺែក�ងក� យែតប៉ុេ�� ះ រ�ងេ�កពី�តនិ់ង
�ពះេយសូ៊វ ែដលថ�ទងប់នមកេដមបេីធ�ឱយ…�គនែ់តេធ�ខ�ួនជអ�ីមយួ។ េហយ
គម នវធីិ�ែដលេយង�ចបដិេសធបនេឡយ ពីេ�ពះ�គបក់រទងំអស់ៃន�ពះគឺ
េ�យេគទទួលេ�យ�រជំេន ។ េយង�តវែតេជ ។ ឥឡូវេនះ គតប់នេ ផ�ល់
ករពិពណ៌នពីរេប បេនះែដល�ចេធ�បន។
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38 េ ទីេនះមនិជយូរប៉ុនម នេទ េ កនុង�បេទសដអ៏�ច រយេនះ ទី�កងឡុង
េ កនុង�បេទសអងេ់គ�ស ជកែន�ងែដលចនេវស�លីនិងឆលីនិងអនកធំៗជេ�ចន
�គគង� លេ សមយ័មុន េ�កសពឺជិននិងពួកេគ បនអធិបបយពីដំណឹងល�េ
េលផ�រលកច់ំេបងនិងេ �គបទី់កែន�ងេ ទីេនះ។ ពួកេគបនបដិេសធ�រៃនៃថង
របស់ពួកេគ េហយេមលេតពួកេគយ៉ងេមច៉វញិសព�ៃថងេនះ។

គឺមនបង�បសវេីល មនិងពួកេគេ យបេ់នះ។ �ជ�បេទសមយួែដលមន
�ថ នភពអនទ់បបំផុតេ េលៃនែផនដី។ ខញុ ំបនេដរជំុវញិពិភពេ�ក ប៉ុែន�ខញុ ំ
មនិដឹងអ�ីែដលមនិ�សបចបបដូ់ច�បេទសអងេ់គ�សេទ។ គឺ…ប៊លីី �គ �បំន
និយយដូចគន ។ េហតុអ�ី គត�់តវយក�បពនធរបស់គតេ់ចញពីឧទយន រេប ប
—ែដល—សកមមភពរ�ងបុរសនិង ស�ីកំពុងេធ� េ ទី�ធរណៈ កនុងឧទយន។
េពលខញុ ំេ ទីេនះ ខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីែដលនឹងេធ�ឱយមនុស�ខូចចិត�ជងអ�ីែដល
កំពុងេកតេឡងេ អងេ់គ�សេនះេទ ែដលមនឱកស េហយ េ េពលមយួបន
ដឹកន ំែផនដីមកកនុងករែកែ�ប។ �គនែ់តបង� ញពីរេប បែដល��ចធ� កចុ់ះ។

39 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ េនះជអ�ី ជ�រែដលបនេចញេ  ជនជតិអងេ់គ�ស
ពយយមរក��រដែដលស�មបៃ់ថងេនះ។ �នឹងមនិដំេណ រករេទៃថងេនះ។ �នឹង
មនិដំេណ រករេទ។ េតនឹង…

40 េតមនអ�ីេបេ�កម៉ូេសនឹងមក នឹង នយំក�ររបស់េ�កណូេអ “េតេយង
នឹងសងទូ់កធំមយួេហយបែណ� តចុះេ កនុងទេន�នីលឬ?” �មនិដំេណ រករេទ។
េហយ�ររបស់�ពះេយសូ៊វកម៏និែដលេធ�ករពីេ�កម៉ូេសែដរ។ េហយកម៏និែមន
�ររបស់េវស�ីែដលេធ�ករេ លូទរ័ែដរ។ ឬលូទរ័ េវស�ី…�រផទុយមកវញិ។

េហយសព�ៃថងេនះ េយង កំែនទ�មងដ់អ៏�ច រយចុងេ�កយរបស់េយងគឺពួកេពន
ទីកុស។ េហយៃថងេនះេយងកំពុងផ� ស់ប�ូរពីេនះ។ េហយ�រេ ពួកេពនទីកុស
នឹងមនិ�យឡំេឡយ េ�ពះ�ជៃថងមយួេទ ត។ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះទងំអស់
ប៉ុែន��ជអគរ។ ដូចជ�បអបេ់ជង ៃដ េលចេចញមក �បេងកតបនជកូន�កមុំ
ស�មបក់រេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ េឃញេទ? កុំ—កុំផ� ស់ទីលំេ ពួកេគេ
ទីេនះ។ ពួកេគរស់េ កនុង�ររបស់ពួកេគ។ ពួកេគទងំអស់នឹងេចញមក េនះ
គឺជកូន�កមុ។ំ
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ដូចជជីវតិឆ�ងកតេ់ដម�សវ�លី។ �ទុកសមបក� ែត�សវ�លីបេងកតបន
ជ�គប�់សវ�លីែដល�ជះេ កនុងដី។
41 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំបន�នេស វេ មយួចំនួនែដល�ឡឺមង៉ប់ន
សរេសរ កនុងកររះិគន។់ គតប់ននិយយថ “កនុងចំេ�មវធីី—ទងំអស់
ៃនអនកនិយម�ជលេ េលែផនដី គឺវេីល� ម�បណ�។ំ” គតប់ននិយយថ
“េហតុអ�ី គតម់និមនអ�ីេ�កពីគតជ់…គតជ់—អនកេលងប៉ហីមន ក។់ គតេ់ធ�
េរ ងទងំេនះ។” េឃញេទ បុរសមន កេ់នះ មនិដឹងអ�ីេឡយ។
42 េហយ បនទ បម់ក បុរសេនះគឺជអនករះិគន។់ គតម់និទងំេជ េល�ពះផង។
គតប់ននិយយថ “�ពះែដល�ចបេងកតេឡងេ កនុងយុគសមយ័ងងឹត បន
�ក�់ពះហស��ទងឆ់�ងកតេ់ពះរបស់គត ់ េហយេសចេ ឯ�កម�គី�ទ ន។ េធ�ជ
ម� យនិងសិស�ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ �តវបនេគសនមតថ់ជ ម� យែដលមនកូន
តូចនិងអ�ីៗេទ ត េហយសូមេ�យេ�សីុ� េហយមនិែដលសូមបែីតងកៃដ។” អនក
េឃញកែន�ងែដលគំនិតខង�ចឈ់មេទ កែន�ងែដលករអបរ់និំងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
មនិ�ចចបប់ននិមតិ�? [�កមជំនំុនិយយថ�ែមន៉។
43 េពត�សវ�លី�តវែតធ� កចុ់ះដល់ដី។ ដូច�ពះេយសូ៊វយងចុះមកែដរ េដមប ី
េ�កកេឡងជថមីម�ងេទ ត ដូចគន និង�ពះវ�ិរេពនទីកុស�តវដួលរលំ។ ��តវែត
ចូលេ កនុងដី សមយ័ងងឹត។ �សវ�លី�ែដល…�គបធ់ ញជតិទងំអស់ចូល
េ កនុងដី ��តវ�កេ់ កនុងេពលេវ�ដេ៏ខម ងងឹតេនះ េដមបនីេំចញេ ។

ប៉ុែន��បនចបេ់ផ�មដុះេ ម៉ទីនលូទរ័។ ចូលមក�មរយៈេវស�ី។ ចូល
មកកនេ់ពនទីកុស។ ឥឡូវេនះេចញេ រក �គបធ់ ញជតិ។ េហយឥឡូវ�បពន័ធ
និកយែដលពួកេគបនបន�ល់ទុក ពួកេគគឺជសមបក អស់េហយ។ ��តវបនដុត
ែដលជ�បពន័ធនិកយ។ ប៉ុែន��គបធ់ ញជតិពិត�បកដ�សវ�លីែដលេចញពី
កំែណទ�មងនី់មយួៗនឹង�តវេលកេឡងេ កនុងកូន�កមុ។ំ �ទងំអស់គន នឹងេធ�ឱយ
ក� យជកូន�កមុ។ំ
44 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញ កនុង�បេទសអងេ់គ�សេ ទីេនះ ពួកេគែក�ងបន�ំករ
ឆក ង មនិជយូរប៉ុនម នេទ �កមមនុស�ទងំេនះ ពួកេគ…ជេកមងែដលមនសកែ់វង
និងរបស់របរេផ�ងៗ េហយេ ពួក�ថ “ប៉” និងរបស់ទងំអស់េនះ។ េរ ង��សវ
ែបបេនះ!
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45 ឥឡូវអនកនិយយថ “េនះគឺេ ទី�កងឡុង �បេទសអងេ់គ�ស”

េមលអ�ីែដលមនេ កនុងកែសតសប� ហ៍មុន េ �េមរកិេនះ។ បណ�ិ តេទវ
� ស�អ�ច រយមយួចំនួន មកពី��ល� បននិយយថ—ករឆក ងគឺែក�ងក� យ។
បននិយយថ “�ពះេយសូ៊វបនពយយមេធ�ឱយខ�ួនឯងដូេចន ះ ថ�ទងប់នដកេ ម
េនះេហយ។”

េហយេយងរកេឃញ�េ កនុងេ�កុបបត�ិ ែដលជកែន�ងែដល��តវបនេគ
និយយ។ �ដូចជេ ម ក ឆ ឬអ�ីមយួ។ ��តវបនរកេឃញេ កនុងតំរងទិ់សេ
ទីេនះ។ េហយេបអនកផឹក� �នឹងេធ�ឱយអនកេគងលក។់ �បែហលជ…េហយអនក
ដូចជមនុស��� ប ់េហយស�មក�គបយ៉់ង ពីរឬបីៃថងម�ង។

46 គតប់ននិយយថ “េ េពលែដលពួកេគផ�ល់ទឹកេខមះនិងទឹក�បមតដ់ល់
�ទង ់ ��ចេ រចួថេនះគឺជេ ម ក ច ប។ េហយេ េពលែដលពួកេគបន
េធ� ពួកេគបនផ�ល់ដល់�ទង ់ េហយ�ទងប់នធ� កចុ់ះដូចជបន�� ប។់ ពួកេគ
បន�ក�់ទងេ់ កនុងផនូរ េហយពួកេគបនេផ�ក�ទងេ់ ទីេនះ។ បនទ បពី់ពីរឬបីៃថង
�បកដ�ស់ នឹង�តឡបម់កវញិ បនទ បម់ក�ទងប់នភញ កេ់ឡងជថមីម�ងេទ ត គឺ
មនិអីេទ។” បននិយយថ “�ទងប់នេ េ កនុង�បេទសឥ��  េហយបន�� ប់
កែន�ង�មយួ ែដលជករ�� បធ់មម� ពយយមែក�ង�សន។”

កែន�ងដំបូង អនករះិគនេ់នះ េតមនប � អ�ីជមយួមនុស�? សូមេមល
�គនែ់តសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ េនះ មនុស�ចំអក េឃញេទ សមយ័េដមប ី
បំេពញេសចក�ីទំនយ។”

47 �ពះជមច ស់បនបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនយុ់គសមយ័នីមយួៗ
េហយសមយ័នីមយួៗ�តវែតបង� ញករេនះ។ េហយ�ទងក់ប៏នែតង�ងំមនុស�
ស�មបស់មយ័េនះែដរ េដមបបីំេពញ�ពះបនទូលេនះ។ �ល់េពលែដល�ទងប់ន
រកេឃញ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ទងប់នរកមនុស�មន កស់�មប�់។ េ េពលែដល
�ទងប់នកំណតេ់ពលេវ�របស់េ�កម៉ូេស �ទងប់នេ�យេ�កម៉ូេសមក។
េ េពលែដល�ទងប់នចតេ់ពលស�មប�់ពះ�ជបុ��ៃន�ពះបនេកតមក �ទង់
បន�ក�់ទងេ់ កនុង�។ �គបស់មយ័កល �ទងប់នេ�ជសេរ សមនុស�របស់�ទង់
ទុកជមុន ដូច�ពះគមពរីបនែចង។ គម នអ�ី…
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48 េប�ពះ�ទងអ់ស់កលប មន�គប�់ពះេច��  មនឫទធ នុភព គងេ់ �គប់
ទីកែន�ង ប ញ ញណ េហតុអ�ី �ទង�់ជបេរ ងទងំអស់�ងំពីេដមមក។ ដូេចនះ
�ទង�់ជប។ គម នអ�ីេចញពីម�ូបេទ។ ��គនែ់តជេយងប៉ុេ�� ះែដលគិត�។ �
ដំេណ រករទងំអស់។ �កេឡកេមលេ េ�កយេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ហយ
េមលករែដលកំពុងេធ� េនះេយងនឹងមនករយល់ដឹង។
49 ឥឡូវេនះ �គនែ់តគិត។ កែន�ងដំបូង េបអនកដឹកនេំនះបនគិត េ េពល
ែដលពួកេគ�កទឹ់កេខមះនិង�បមតេ់ កនុង�ពះឱស��ទង ់�ទងក់េ៏�� ះ�េចញ។ �ទង់
មនិបនទទួលេទ �ងំពីដំបូង។ េឃញេទ? �គនែ់តករេសចចំអកេកតេឡង!
េរ ងមយួេទ ត េត�ពះេយសូ៊វៃន��ែរត៉េនះ បនេធ�យ៉ងដូចេម�ចេដមបឱីយជីវតិ
របស់�ទងស់េ�មច�គបទ់ំនយៃនគមពរីស ញ ចស់? េត��ចេកតេឡងយ៉ងដូច
េម�ច? �មនិ�ចេទ េបគម ន�តវបនែតង�ងំេឡងេ�យ�ពះ។ ជីវតិរបស់�ទង់
សេ�មច�គបទ់ំនយទងំអស់ៃនគមពរីស ញ ចស់។ េរ ងមយួេទ ត េបពួកសិស�
ទងំេនះបនែក�ងបន�ំ�ទងដូ់ចេនះ េហតុអ�ីបនជពួកេគមន ក់ៗ �� បេ់�យ�រ
ករេធ�ទុកករកមម? េហយសូមបែីត�វក័េព�តសបននិយយថ “បែង�រកបលខញុ ំ
ចុះេ�កម ខញុ ំមនិសមនឹង�� បដូ់ច�ទងេ់ទ” រេប បែដលពួកេគបនយកេ�កអន
េ�ទេហយបែង�រគតេ់ ចំេហ ងេឈឆក ង។ ពួកេគ មន ក់ៗ  បនបិទទីបនទ ល់របស់
ពួកេគេ កនុងឈមរបស់ពួកេគ។ ពួកេគេជ េល�ទងេ់ហយ�ស�ញ់�ទង ់ េហយ
បនលះបងជី់វតិរបស់ពួកេគស�មប�់ទង។់ េប�ទងគឺ់ជអនកបេងកតេរ ងែក�ងក� យ
េតពួកេគនឹងេធ�យ៉ងេមច៉? េឃញេទ? ករអនុវត�នខ៍ងវ ិ ញ ណ មនុស�មនិយល់
ពី�េទ។
50 មនបុរសដអ៏�ច រយមន កេ់ ទីេនះ មនិយូរប៉ុនម នេទ មន�គដអ៏�ច រយមយួចំនួន
បនសរេសរថ “េពលេ�កម៉ូេស ឆ�ងកតស់មុ�ទ�កហម” េ�កបននិយយ
ថ “មនិែមនជទឹកេទ។ ទឹកមនិែដលពទ័ធជជ ជ ំងេឡយ” បនបន�ថ “េត�ជអ�ី
គឺ�គនែ់តេ ចុងមខ ងៃនសមុ�ទ�� បម់នែមកែ�តង។ េហយគតប់នេដរកតទឹ់ក
�មែមកែ�តងេនះ។ គម នទឹកេ ទីេនះេទ។ �គនែ់តេដមែ�តងមយួ ែដលជម
�សមុ�ទែ�តង—ែដលពួកេគបនឆ�ងកត។់”េហយបព�ជិតជេ�ចនេជ � ពួកេគ
ទទួលយក�។
51 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន េ េពលែដលអវកសយនិកដំបូងបនេឡងមក។
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គត�់តឡបម់កវញិ េហយគតម់និបនេមលេឃញអ�ីេ�ះពី�ពះ។ េនះែថមទងំ
បែង�អនកដឹកនេំទ តផង ពួកេគគិតថ�ពះបនរស់េ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។
កំពស់�សិបម៉យល៍។

52 េហតុអ�ី ខញុ ំេអយ រេប បៃនករអបរ់និំង�បជញ ៃនេ�កិយេនះបនផ� ស់ប�ូ
�កមជំនំុចូលេ កនុងចេងក បៃនែរកវឌិ(ragweeds)! ករអបរ់…ំនិង�បពន័ធៃន
ករអបរ់ ំ វទិយ� ស�និងអរយិធម ៌ ជរបស់�រក�។ �ជអរយិធមរ៌បស់�រក�។
�ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។

េហយអរយិធមរ៌បស់េយងែដលកំពុងេកតេឡងនឹងមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជ
មយួ�េនះេទ។ គម នទល់ែតេ�ះ។ �មនិមនអ�ីទងំអស់។ �នឹងមនភព
ខុសគន  អរយិធមចូ៌លេ កនុង�រយធមេ៌នះនិងពិភពវទិយ� ស�ែដលេយងមន
េ�ចនេទ ត។ វទិយ� ស�ែដលេយងទទួលបនបែនថមេទ ត នេំយងចូលេ កនុង
េរ ងអនទ ក ់ ៃនេសចក�ី�� ប។់ សម� បនិ់ងអ�ីៗទងំអស់។ េ កនុងអរយិធមថ៌មីេនះ
នឹងមនិមនករ�� បេ់ទ ជំងឺ ទុកខ�ពយ ឬគម នករឈចឺប។់ េឃញេទ? មនិមន
នរ�មន កេ់ ទីេនះេទ។ ដូេចនះអរយិធមេ៌នះនឹង�តវបំផ� ញ េ�ពះ�ជរបស់
�រក�។

53 េយងរកេឃញថ េ កនុងេ�កុបបត�ិជំពូក៤ មនុស�របស់កអុីនបន
ចបេ់ផ�មអរយិធម ៌ ករក�ងទី�បជំុជន និងទី�កងជេដម និងឧបករណ៍ៃន
ត ន�ីនិងក� យជវទិយ� ស�។ េហយមនុស�បនចកេចញឆង យពី�ពះ ែត
េ កនុង�សន។ ប៉ុែន�េ េពលែដលមនុស�របស់េសតមក ពួកេគចបេ់ផ�មសូម
អំពវនវដល់�ពះនម�ពះអមច ស់

និយយអំពីលបចិមយួ!

54 ខញុ ំមនិេ ទីេនះេដមបេីធ�ឱយបះ៉ពល់ដល់�រមមណ៍របស់អនក�មន កេ់ឡយ
និយយអ�ីមយួអំពី�កមជំនំុ។ េហយេបអនកេ ទីេនះ េហយជកមមសិទធិរបស់
�ពះវ�ិរេនះ ខញុ ំមនិនិយយករេនះេធ�ឱយ�រមមណ៍របស់អនកឈចឺបេ់ឡយ។ េ�ពះ
មនមនុស�ល�ជេ�ចនេ ទីេនះ។ ដូចជេ កនុង�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តែដរ។ ប៉ុែន�
ខញុ ំបន�នេ �សី៊វផតកលពីសប� ហ៍មុន ែដលជកែន�ងែដល�ពះវ�ិរកតូលិក
បនេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍មយួ។
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េហយេយងេមលេឃញកែន�ងែដលពួកេគទងំអស់គន ជួបជំុគន ឥឡូវេនះ។
�កម�បឹក��សន និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត �គនែ់តបំេពញនូវអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង
បននិយយថពួកេគបនេធ�។ ពិត�បកដ�ស់។
55 ឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញថ ពួកេគបននិយយថ “េហតុអ�ី�ពះគមពរី…”
អនកត�៉ចងក់ន�់ពះគមពរីេនះ។ “េហតុអ�ី” �ពះគមពរីបនែចងគម នអ�ីេ�កពីេស វេ
�បវត�ិ� ស�របស់�កមជំនុំេទ េហយពួកេគកម៏និមនែដរ េ កនុងអក�ររហូតដល់
�បែហលពីររយ�សិបឆន េំ�កយ។ �ែតងែតមន�កមជំនំុ បននិយយថ “�
គឺជ�កមជំនុំមនិែមនជ�ពះគមពរីេទ េហយ�ពះគមពរី��គនែ់តជ�បវត�ិៃនអ�ីែដល
�កមជំនុំបនេធ�។” េត�ជករភូតភរយ៉ង�ហន! េហតុអ�ី េយងមន�ពះគមពរីអស់
រយៈេពលបីពនឆ់ន េំហយ។ គមពរីស ញ ចស់គឺ�តវបនេគសរេសរេ កនុងបទគមពរី
�បរ់យឆន មំុនគ.ស។ គឺមុនករយងមករបស់�ពះ�គីសទ។ �គនែ់តជេរ ងែដល
ភូតភររបស់�រក�!
56 េហយេយងបនរកេឃញេ ៃថងេនះ េ េពលែដលករេសចចំអកដស៏បបយ
អំពី�ពះគមពរី េហយពយយមរញុ�េចញ �ពះ�តវែតជំនុំជំរះ�កមជំនុំេ�យអ�ីមយួ។
�ទងម់និ�ច�គនែ់ត…

ពួកេគមនិ�ចចុះមក�មផ�ូវេហយចបខ់ញុ ំ េហយនិយយថខញុ ំកំពុងេធ�
�មសិបម៉យកនុងមយួេម៉ង េ កនុងតំបនម់យួម៉យល៍ េលកែលងែតមន
អ�ីមយួ េ ទីេនះេដមប�ីបបខ់ញុ ំថ ខញុ ំ�តវបនអនុ ញ តឱយេធ�ដំេណ រែត២០ម៉យ
ល៍ប៉ុេ�� ះ។ ��តវែតេ ទីេនះ។

េហយ�ពះជមច ស់�ទងនឹ់ងជំនំុជំរះពួកជំនុំ េហយនឹងជំនំុជំរះមនុស�េ
ៃថង�មយួ។ េយងដឹងេហយ។ មន�លដីកនឹងមកដល់។ ដូេចនះេប�ទង់
នឹងមកេដមបវីនិិចឆយ័�មរយះ�ពះវ�ិរកតូលិក េត�ពះវ�ិរកតូលិកមយួ�?
េប�ទងនឹ់ងវនិិចឆយ័�េ�យេមតូឌីស បទីសទ�តវបនបតប់ង។់ េប�ទងវ់និិចឆយ័
�េ�យ�ពះគមពរីរមួែតមយួ ទីពីរ�តវបនបតប់ង។់ េឃញេទ? េត�ទងនឹ់ង
វនិិចឆយ័�េ�យរេប ប�? �ទងនឹ់ងវនិិចឆយ័�េ�យ�ពះ�គីសទ េហយ�ពះ�គីសទ
គឺជ�ពះបនទូល។ ដូេចនះ�គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ែដល�ពះជមច ស់
នឹងជំនំុជ�មះ។ “កលពីេដមដំបូងេឡយ�ពះបនទូល �ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ
�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះជមច ស់។ េហយ�ពះបនទូលបនេកតមក
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ជ�ចឈ់ម េហយរស់េ កនុងចំេ�មពួកេយង។ ដូចគន កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េឃញេទ? ដូេចនះ�ទងនឹ់ងជំនុំជ�មះ�េ�យ�ពះបនទូល
របស់�ទង។់
57 េហយឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញថ េ េពលែដលពួកេគកំពុងពយយម
រញុ�ចន�ពះគមពរីេចញ (“�ពមទទួលយកពួកជំនំុ” �ពះគមពរី មនិ�តវករេទ
“�កមជំនំុ!”) ដូេចនះពួកេគ�គនែ់ត�ចបេងកតេគលជំេន ឬអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយ
េដរេ�យ�។
58 ែមនេហយ ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ យបេ់ផ�ងេទ តេ �សី៊វផត កនុង—ករ
របួរមួគន  េ េពលែដលពួកេគសម� បកូ់នេច ម ែដលថ� យេនះ �តវែត“គម នដំែប
េ កនុងចំេនមពួកេគកនុងរយៈេពល៧ៃថង” គម នដំែប អ�ីៗទងំអស់�តវែតគម នដំែប។
េនះគឺតំ�ងយុគសមយ័�ពះវ�ិរទងំ៧ ែដលេយងមនេ កនុងេស វេ េនះ គឺ
គម នដំែបេទ។ ជអ�ី? �ជអ�ីែដល�យជមយួ�។ េហយេយង�យេគលជំេន
ជមយួនិកយ អ�ីេផ�ងេទ តជមយួនឹង�ពះបនទូល េហយេ ែតពយយមេ �ថ
ជ�ពះបនទូល។ “គម នដំែបេឡយកនុងរយៈេពល�បពីំរៃថង។”
59 េហយសូមបែីតអ�ីែដលញុំេ ៃថងេនះកេ៏�យ កុំពយយមរក�ទុក�េ ៃថងែស�ក
“ដុត�េ�យេភ�ង មុនេពលៃថងលិច” ពីេ�ពះមន�ជយ�រថមីែដលនឹងេចញមក និង
េរ ងថមី។ េឃញេទ ពយយមទប�់ ប៉ុែន��បនេកតេឡង ឥរយិបថរបស់�កមជំនំុ។
កររកីផុសផុលបនេកតេឡង េហយេរ ងដំបូងអនកដឹងេទ ថកនុងរយៈេពល
�បែហលជ ៣ ឆន ពំួកេគចបេ់ផ�មបេងកតអងគករ។ និកយចបេ់ផ�ម អងគករ។

ប៉ុែន�េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? េនះបន�យភយអស់រយៈេពល ២០ ឆន ំ
េហយ េហយគម នអងគករេទ។ េហយ�នឹងមនិមនេឡយ។ េនះជករប ចប។់
�សវ�លីបន�តលបេ់ �សវ�លីម�ងេទ ត។ �សវ�លីបន�តឡបម់កវញិ
េហយ េ �គបរ់បស់�។ សំបកបនទញេចញពី�។ និង�សវ�លី�តវែត�ក់
េ កនុងវត�មនៃន�ពះបុ��ែដលនឹង�តវបនទុំ។
60 �មនិែមនជេរ ងចែម�កេទ ែដល មនិយូរប៉ុនម នេទ េ េឆនរខងេកត �ច់
េភ�ងធំែមនេទ? ពួកេគមនិ�ចយល់បនេទ។ រដ�តិច�ស់បនេ ជងងឹត
កលពីសប� ហ៍មុន។ ពួកេគមនិ�ចយល់ពី�បនេទ។ េតអនកមនិដឹងថេនះជទី
សមគ ល់េទ? េតអនកមនិដឹងថ�បជជតិកំពុងែបកបកេ់ទឬ? អុី��ែអលសថិតេ
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កនុងទឹកដីកំេណ តរបស់នង។ េហយទីសមគ ល់ទងំេនះបង� ញថ េយងរស់េ
�គចុងេ�កយេហយ។ កនុងេពលែតមយួ�កំពុងែតេខម  េតអនកមនិដឹងេទថេតេនះ
ជទីសំគល់ែដលេ��បនទយទុក។ “ប៉ុែន�េ ទីេនះនឹងមនពន�ឺេ េពល
�ង ច ែដលនឹងមនពន�ឺមកេ េពល�ង ច” េពលែដលករ�ចច់រន�អគគិសនីនិងអ�ី
ៗកំពុងដំេណ រករ រេប បែដលពួកេគមនឥឡូវេនះ។

61 សូម�កេឡកេមលថេត�បនេ ជយ៉ង�។ សេម�ចប៉បេទបែតមក
ទីេនះ

ចថំ េ េ�ងឧេបសថេ េពលែដលពួកេគ…អនកមនែខ��តឬ់េទ។ ខញុ ំ
គិតថ អនកទងំអស់គន យក�។ រេប បែដល�ពះអមច ស់បនបង� ញេ ទីេនះ
េ ៃថងេនះ េ កនុងេ�ងឧេបសថពិតជកែន�ងែដល�ពះវ�ិរសមយ័េនះនិង
រេប បែដលពួកេគនឹង�តវមន! ខញុ ំបនគូរពួកេគេចញេ េលក� រេ ទីេនះ សមយ័
�ពះវ�ិរែដលអនកេឃញេ ទីេនះ�តវបនកតចូ់លកនុងេស វេ ។ េហយេប
�ពះវ ិ ញ ណមនិបនយងមកេ កនុងបេងគ លេភ�ងដធ៏ំមយួ េហយបន�តឡបេ់
កនទី់េនះវញិ េ េលជ ជ ំងេនះ េហយបនទញពួកេគេចញ ខណៈេពលែដល
មនុស�បីឬបនួរយនកក់ំពុងអងគុយសម�ងឹេមល�!

េហយដូចជសេម�ចប៉បបនចបេ់ផ�មេ ទីេនះ �ពះចន័ទកែ៏�បេ ជេខម ។
េហយពួកេគបនថតរបូរបស់ពួកេគ �មរេប បែដល��តវបនគូរេឡងេ េល
េវទិក។ ឥឡូវេនះគតប់នេធ�ដំេណ រមកទីេនះដបបី់ជំ�ន ដបបី់ជំ�ន បំេរ 
ករ�បកបគន ដបបី់ ស�មប�់បេទសមយួែដលមនចំនួន ១៣ េហយ�ចេ់ភ�ង
នឹងេកតេឡងេ �គបទី់កែន�ង។ េតអនកមនិេឃញសមយ័ែដលេយងរស់េ េទឬ?
េយងេ �គចុងេ�កយ។

62 “មនុស�ចំអកនឹងេកនេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ េ�យនិយយថ ‘គម នអ�ីែប�ក
េទ េ�ពះ�ពះ�ទងក់ំពុងេគងលក’់”

ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេឃញេរ ងទងំេនះចបេ់ផ�មេកតេឡង ចូរេលកៃដ
េឡង េ�ត មខ�ួនជេ�សច។ អ�ីមយួ�ចេកតេឡងេ េពល�មយួ �ពះ�គីសទ
យងមកស�មប�់កមជំនុំរបស់�ទង។់
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63 ឥឡូវេនះ ពួកេគមនិេជ េទពីេ�ពះ�ជ…ពួកេគគឺជ…ពួកេគ…មនិដឹងថ
ពួកេគជអនកែដលកំពុងបំេពញបទគមពរី។ មនុស�ពិតជមនិដឹង ថេគេធ�និង
និយយេរ ងទងំេនះ ពួកេគកំពុងែតបំេពញបទគមពរីេហយ។

េតេ�កៃកផ ែដលជសេម�ចសងឃ និងពួកសងឃទងំអស់េ ៃថងេនះ
េសចចំអក�ក�់ទង ់េហយមនិដឹងថជ�ពះេទ។ ែដលពួកេគកំពុងេ�ច ងអំពី “�ពះ
របស់ខញុ ំេអយ េហតុអ�ីបនេបះបងេ់ចលខញុ ំ?” ទំនុកដំេកងេលខ ២២ “ៃដនិងេជង
របស់ខញុ ំបនចកធ់�ុះ។” េ�ច ងែបបេនះេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយ�ទងប់នសុគតេ
េលេឈឆក ង។ ពួកេគមនិបនដឹងបន�ិចេ�ះេឡយថពួកេគកំពុងេធ��។ សូមបែីត
�ពះេយសូ៊វកអ៏ធិ�� នថ “ឱ�ពះបិ�េអយ! ពួកេគមនិដឹងថពួកេគកំពុងេធ�អ�ីេទ។”
ពីេ�ពះពួកេគ�តវបនេគទស�នទ៍យេ�យបទគមពរី េដមបេីធ�ជមនុស�ខ� ក។់
64 េតអនកដឹងេទថពួក�បេតស�ងនិ់ង�ពះវ�ិរកតូលិក�តវបនេគទយ េ កនុង
ៃថងចុងេ�កយ នឹងក� យជមនុស�ខ� ក ់ េរ ងដែដលេនះ ដូចបទគមពរីជមយួ
�ពះ�គីសទេ ខងេ�ក ពយយមចូលេ កនុង? ពីេ�ពះអនកនិយយថ ‘ខញុ ំជអនកមន
េហយមនិ�តវករអ�ីេ�ះ’ អនកមនិដឹងថអនកេវទន �កី�ក េ ��កត និងខ� ក់
េហយមនិដឹងអ�ី” វវិរណៈជំពូក៣។ េ ទីេនះ អនក�តលបេ់ ភពខ� កម់�ងេទ ត
េហយជនឈ់��ីពះដូចជ (ពួកេគ) �គម ននយ័អ�ីចំេពះពួកេគ េមលងយនិង
េលងេសចេនះេទ េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។
65 ប៉ុែន� ចំេពះ�កមជំនំុកូន�កមុ ំករេលកេឡងេ �ថ នសួគគឺ៌ជករេបកសែម�ង
ដល់នង។ �បនបង� ញដល់នង។ េនះគឺជករេបកសែម�ងែដលជកូន�កមុំ
ពិតរបស់�ពះ�គីសទ�តវរងច់កំរេបកសែម�ងរបស់�គេលកេឡង។
66 ឥឡូវេនះ �គឺជករេបកសែម�ងមយួ ស�មបក់រេបកសែម�ងគឺជេសចក�ី
ជំេន ។ អនកមនិ�ចមនករេបកសែម�ងេ�យគម នេសចក�ីជំេន េឡយ។ េសចក�ី
ជំេន គឺជករេបកសែម�ងមយួ ពីេ�ពះ�ជអ�ីែដលបនបង� ញដល់អនក។ េសចក�ី
ជំេន គឺជករេបកសែម�ង។ ជំេន គឺអ�ីែដល�តវបនបង� ញឱយអនកេឃញដូចជ
��ប�អំ ច ឹង �ចេ អ�ីែដលផទុយនឹងអ�ីែដលបនបង� ញដល់គត ់ េទះបីជ
�មនិែមនដូេចន ះកេ៏�យ។ ឥឡូវេនះ េសចក�ីជំេន  គឺជអ�ីែដលេជ  គឺជករេបក
សែម�ងរបស់�ពះ។ �កមជំនំុ�តវបន�ងសងេ់ឡងេ េលករេបកសែម�ងមយួគឺ
របូកយទងំមូល។
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67 េ ទីេនះពីរបីសប� ហ៍មុន ខញុ ំបននិយយេ កនអ់នកដឹកនខំងបទីសទដ៏
ល�មន ក។់ គតម់កពិភក�ជមយួខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចូលចិត�មនុស�ដូច
អនក កប៏៉ុែន� អនកបន�យប ចូ លគន ទងំអស់។”

ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំអធិ�� នសូមេ�កជួយខញុ ំឱយ�តង”់ (គតប់ន
និយយថ…) “ជមយួនឹងបទគមពរី”

គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំមនិ�ចរកបនេទ លុះ��ែត
េយងទទួលបនពកយទងំអស់េ េលពកយមយួ េលពកយមយួយ៉ងពិត�បកដ
ជមយួគន និងភ��កិកនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។
68 ខញុ ំបននិយយថ “អូ! េ�ក ដឹងចបស់ជងេនះេ េទ ត។” ខញុ ំបន�ថ “សូមប ី
�កម�បឹក�នីេស  �តឡបម់កវញិបីរយឆន េំ�កយករសុគតរបស់�ពះ�គីសទ ពួកេគ
េ ែតជែជកែវកែញកថអនក�បជញ�កិក�មន ក�់តឹម�តវ។ អនក�ចដឹង។ �ជករ
េបកសែម�ងមយួ គឺ�គប…់”

គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិ�ចទទួលយកករេបកសែម�ងបនេទ”
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក�ចទទួលយក�ពះ�គីសទបនយ៉ងដូចេម�ច?”
គតប់ននិយយថ “េហតុអ�ី �ពះគមពរីែចងថ‘អនក�ែដលេជ គឺ…េល

�ពះេយសូ៊វជ�ពះ�គីសទមនជីវតិអស់កលបជនិចច’”
69 ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជករពិត។ �កែ៏ចងផងែដរថ គម ននរ�មន ក់
�ចេ �ពះេយសូ៊វថជ�ពះ មនែត�មរយៈករេបកសែម�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ែដលបនេបកសែម�ងដល់គត។់” េឃញេទ? ហនឹងេហយ �តឡបជំុ់វញិ
ជថមីម�ងេទ ត �តឡបចុ់ះេ ករេបកសែម�ង។ ��តវែតបនបង� ញ េ កនុង
�ពះគមពរី។
70 កអុីននិងេអបិលមនិមនគមពរីេដមប�ីនេទ ប៉ុែន�បន�តវេបកបង� ញេអបិល
េ�យជំេន ែដលជករេបកសែម�ង។ េអបិលបនថ� យតង� យេ �ពះ�បេសរជង
កអុីន។ ែដល�ពះបនែថ�ងទីបនទ ល់ថគតជ់អនកសុចរតិ។

េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�តវបនេគសួរ េ ទីេនះម៉ថយ ១៦:១៧ និង
១៨េយងមនិមនេពល�នេទ ែតេបអនកចងស់រេសរទុក។ �ទងម់នបនទូលថ “េត
មនុស�និយយថខញុ ំជកូនមនុស�ឬ?”
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“មន កក់នុងចំេនមពួកេគបននិយយថអនកគឺជ‘េ�កម៉ូេស េអលីយ៉
ជេដម’”

�ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�េតអនកនិយយថខញុ ំជនរ�?”
71 គតប់ននិយយថ “អនកគឺជ�ពះ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់។”
72 �ទងម់នបនទូលថ “មនពរេហយសីុម៉ូនជកូនរបស់យ៉ូ�ស ដបតិ
�ចនិ់ងឈមមនិបន�បបេ់រ ងេនះដល់អនកេទ។ គឺ�ពះវរបិ�ខញុ ំែដលគងេ់
�ថ នសួគប៌នេបកសែម�ងករេនះដល់អនកវញិ។ េ េលថម�េនះ” ករេបកសែម�ង
ខងវ ិ ញ ណរបស់�ពះគឺជនរ� �ពះេយសូ៊វជអនក�។ េហយ�ទងគឺ់ជករ
េបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់�ទងប់នបេងកតជ�ចឈ់ម បន
បង� ញដល់ៃនែផនដី។

“�ទងយ់ងមកគងក់នុងែផនដី។ �ពះជមច ស់គងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ េ�យ
ផ�ះផ�េ�កីយេ៍នះេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ ែដលបង� ញពីអ�ីែដល�ពះមនេ កនុង
របូកយ�ចឈ់ម។”

“�ទងគឺ់ជ�ពះ�គីសទ ជអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ”
73 �ទងម់នបនទូលថ “�ចឈ់មមនិែដលបនបង� ញករេនះដល់អនកេទ ប៉ុែន�
�ពះវរបិ�ខញុ ំ ែដលេ �ថ នសួគប៍នសំែដងេ�យអនកដឹង។ េ េលថម�េនះ ខញុ ំ
នឹង�ងសង�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំ ករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូលេ កនុងរដូវកលរបស់
ខ�ួន។ ខញុ ំនឹង�ងសង�់ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ េហយទ� រ�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បនឹ់ង
មនិែដលឈនះេឡយ”
74 េស វេ វវិរណៈគឺជេស វេ ចុងេ�កយៃន�ពះគមពរី។ ��តវបនផ�ភជ ប់
ចំេពះអនកមនិេជ ។ េ ទីេនះ�ពះគមពរីនិយយកនុងជំពូក ២២ ថ “អនក�
នឹងយកមយួពកយេចញពី�ឬបែនថមមយួពកយេ កនុង�ខញុ ំនឹងដកចំែណករបស់
គតពី់េស វេ ៃនជីវតិ។” េយងដឹងថបនទ បម់ក��តវបនផ�ល់ឱយទងំអស់គន
ស�មបអ់នកេជ ។ េហយ�េបកសែម�ងេហយបង� ញថអនកនិពនធេស វេ ទងំមូល
គឺជនរ�។ “�ទងជ់�ល់ផនិងអូេមក” ពីេ�កុបបត�ិរហូតដល់វវិរណៈ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូចគន  គឺ�ទងែ់តមយួ។ េហយបង� ញពី�ថក៌ំបងំេពញេលញ
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ៃនអងគ�ទងផ់ទ ល់និងែផនកររបស់�ទងស់�មប�់គពួកជំនំុរបស់�ទង ់ ែដល�តវមក
េហយ�តវបនេបះ��េ ទីេនះ េ�យ���បពំីរ។
75 ឥឡូវេនះ េស វេ េនះ�តវបនសរេសរ ប៉ុែន�បនទ បម់ក ចថំ ��តវបនផ�
ភជ បជ់មយួ���បពំីរ។ េហយ��ទងំ ៧ េនះមនិ�តវបនេបកេទ (វវិរណៈ១០)
រហូតដល់សំេឡងៃនេទវ�ចុងេ�កយេ េលែផនដីគឺវវិរណៈ១០:៧ េឃញេទ?
“េហយេ �គមុនៃនសំេឡងៃន�ររបស់េទវ�ចុងេ�កយ េទវ�ទី ៧ �ថក៌ំបងំ
ៃន�ពះគួរែត�តវបនប ចបេ់ �គេនះ” េហយេនះជសមយ័ែដលេយងកំពុង
រស់េ ។
76 េយងទងំអស់គន ដឹងថេយងកំពុងរស់េ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេស។ �នឹង
មនិមនសមយ័កលមយួេផ�ងេទ តេឡយ។ �មនិ�ចេទ។ ដូេចនះេយងកំពុង
រស់េ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេស។ េហយ��ទងំ�បពំីរែដលបនកនេ់ស វេ
េនះគឺជ�ថក៌ំបងំស�មបម់នុស� �តវបនេបកេ ៃថងេនះ។ េនះជអ�ីែដល�ទង់
បនសនយ។ ឥឡូវេនះ �គម នអ�ីេ�កពី�ពះបនទូលេទ ពីេ�ពះអនកមនិ�ចបែនថមឬ
ដក�បនពី�ពះបនទូល។ �តវែតរក��ពះបនទូលជនិចច។ ប៉ុែន�ករេបកសែម�ងគឺេដមប ី
បង� ញពីេសចក�ីពិតរបស់� េត�ជអ�ី េដមបេីធ�ឱយ�សមនឹងបទគមពរីែដលេ សល់
េហយបនទ បម់ក�ពះជមច ស់ប ជ ក�់ជករពិត។ េឃញេទ?
77 �ពះជមច ស់មនិ�តវករអនកបកែ�បេទ។ �ទងគឺ់ជអនកបកែ�បផទ ល់ �ទង់
បក��យផទ ល់េ�យអងគ�ទង ់ េ�យនមំកនូវអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូលថនឹង
េកតេឡង។ ដូចជ កលេដមដំបូង�ទងម់នបនទូលថ “ចូរឱយមនពន�ឺ” េហយក៏
មនពន�ឺ។ �មនិ�តវករករបក��យេទ។ ��តវបនបង� ញករពតិ។
78 ឥឡូវេនះ �ទងប់នសនយេរ ងមយួចំនួន េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ េ កនុងបទ
គមពរី េហតុអ�ី �េ ទីេនះ។

េនះជរេប បែដល�ពះេយសូ៊វជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ទងប់នសនយថនឹង
ប ជូ ន�ទង។់ េ កនុងជំននរ់បស់�ទងេ់ េលែផនដីេនះ េហយមនុស�មនិ�ចេជ
បនេទ។ �ទងម់នបនទូលថ “ែស�ងរកបទគមពរី ដបតិអនកគិតថអនកនឹងមនជីវតិ
អស់កលបជនិចចេចញពីេនះ េហយបទគមពរីេនះេហយែដលែថ�ងទីបនទ ល់ពីខញុ ំ។
េបខញុ ំមនិេធ�កររបស់�ពះបិ�របស់ខញុ ំេទ េហយអនកមនិេជ ខញុ ំ។ ប៉ុែន�េបអនកមនិ�ច
េជ ខញុ ំេទ ចូេជ កិចចករែដលខញុ ំបនេធ�ចុះ េ�ពះពួកេគេធ�បនទ ល់ថខញុ ំជនរ�”
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79 អ ច ឹង េ កនុង�គរបស់េវស�ី ករងរែដលគតប់នេធ�គឺជទីបនទ ល់ប ជ កថ់
គតជ់នរ�។

េ កនុងយុគសមយ័របស់លូទរ័ ស�ីពីករែកទ�មង ់ េហតុអ�ី �ប ជ កថ់គត់
ជនរ�។

80 េ សមយ័ពួកេពនទីកុស ករ�� រអំេ�យទន�តឡបម់កវញិ ករ�� រ
េឡងវញិនូវអំេ�យទនករនិយយភ�ដៃទ និងេដញ�រក�ជេដម។
អំេ�យទន េហតុអ�ី �ែថ�ងទីបនទ ល់។ មនិែមនជេរ ងកំែប�ងេទ។ មនុស�បន
និយយថ ដំបូង…ខញុ ំបន�នេស វេ �បវត�ិ� ស�ៃនេពនទីកុស។ ពួកេគបន
និយយថ “�មនិ�ចមនរយៈេពលយូរេទ។ �េ ែតេឆះដែដល។ េហតុអ�ី?
គឺពីេ�ពះអនកនឹងមនិ�ក�់េទ។ �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ �នឹងេ ទីេនះ។
ចំែណកៃន�ពះបនទូល េហយអនកមនិ�ច�ក�់េចញបនេទ។

េហយេ េពលែដលកូន�កមុ�ំតវបនេ  េតអនកនឹង�កយ៉់ងដូចេម�ច? �
ជករេបកសែម�ងពី�ពះបនទូលបនក� យជករពិត។ េហយេយងកំពុងរស់េ កនុង
ៃថងេនះ។ សរេសរដល់�ពះ ករេបកសែម�ង�ថក៌ំបងំៃនអងគ�ទង។់

81 ឥឡូវ ករេលកេឡងេ �ថ នសួគគឺ៌មនែត…ករេលកេឡងេនះែដលេយង
កំពុងនិយយ គឺស�មបែ់តកូន�កមុបំ៉ុេ�� ះ។ ចូរចថំ�ពះគមពរីបនែចងថ
“េហយអនកែដលេ សល់ពី�� បរ់ស់មនិបនមយួពនឆ់ន េំទ។” ករេលកេឡង
េ �ថ នសួគដ៌អ៏�ច រយ! ែតេបមនិមនករេលកេឡងេទ បងប�ូនេអយ េតេយង
េ ឯ�? េតេយងនឹងេធ�អ�ី? េតេយងកំពុងរស់េ កនុងសមយ័កលប៉ុនម ន? េត
េយងមនករសនយអ�ី? �នឹងមនករេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ �ពះគមពរី�បបថ់
នឹងមន។ េហយស�មបែ់តអនកែដលបនេ�ជសេរ សប៉ុេ�� ះ ស�ីែដលបនេរ ស
�ងំ កូន�កមុេំ ៃថងេនះែដល�តវបនយកេចញគឺ�ពះវ�ិរ។

82 ពកយថ…�គបព់កយ �កមជំនំុ មននយ័ថ “េចញមក” ដូចេ�កម៉ូេសបន
េ ថជ�បជជតិមយួេចញពី�បជជតិមយួ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែត
េ កូន�កមុេំចញពី�ពះវ�ិរ �កមជំនុំមយួេចញពី�ពះវ�ិរមយួ សមជិក មកពី
�គបនិ់កយ េធ�ឱយក� យជកូន�កមុ ំ េដមេឈកូន�កមុ។ំ �សថិតេ —កនុងែខ��ត់
េដមេឈកូន�កមុ។ំ កូន�កមុេំចញមក េ េចញ ជកូន�កមុ…ំែដលនឹង�តវេលក
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េឡងេ �ថ នសួគ។៌ េនះ មនែតមយួ គម នអ�ីេ�កពីកូន�កមុែំដលជអនកេរ ស�ងំ
េ�យ�ពះ �ងំពីចបេ់ផ�មែហ�នខងវ ិ ញ ណរបស់�ពះវរបិ�។

សូមឱយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះមយួនទី។ េហយខញុ ំេ ែត�ពយនិងគិត ខញុ ំនឹងរក�
អនក េហយរក�អនកជយូរេទ ត។

83 ប៉ុែន� ចូរកតស់មគ ល់ សូម�កេឡកេមលេ កនអ់នក�ល់គន មន ក់ៗ ។ េតអនកដឹង
េទឆន មំុន េពលអនកេកតមក អនកសថិតេ កនុងឪពុករបស់អនកដូចជែហ�នែដរឬេទ?
[�កមជំនុំនិយយថ�ែមន៉។ �តវេហយ។ ពូជមយួ គឺេ កនុងឪពុករបស់អនក។េកត
េចញពីកររមួេភទរបស់បុរសមនិែមនជ ស�ីេទ។ េឃញេទ? ស�ីជអនកផគតផ់គងសុ៊់ត
ប៉ុែន�ែហ�នេចញមកពី…ឥឡូវ និយយថ េ កនុងឪពុករបស់ខញុ ំ…

84 ឬ កូន�បសរបស់ខញុ ំអងគុយេ ទីេនះ េ េពលែដលខញុ ំមន�យុដប�់បំ
មយួឆន កូំន�បសរបស់ខញុ ំគឺេ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់គតេ់ទ ប៉ុែន�គតេ់ ទីេនះ។
ឥឡូវ�មរយៈ�ពហ៍ពិពហ៍ដប៏រសុិទធ គតនឹ់ងក� យជរបូអងគខញុ ំ។ ខញុ ំ�គ ល់
គត។់ ខញុ ំ�ច�បកបជមយួគត។់ េហយគតម់កដល់េ េពលែដល�តវមក �
ជេពលេវ��តឹម�តវ។

85 ឥឡូវ អនកកដូ៏េចនះែដរ េបអនកមនជីវតិអស់កលបអនកគឺជ…េ កនុង�ពះមុន
េពលែដលមនិធ� បម់នៃនែផនដីផង។ អនកគឺជែផនកមយួែដលជកូន�បសរបស់
�ពះនិងជលកខណៈរបស់�ពះ។ �ទងប់នដឹងពីសមយ័កលែដលអនកកំពុងមក។
�ទងប់នកំណតទុ់កអនកេ សមយ័កលេនះ េដមបយីកកែន�ងេនះ េហយ
គម ននរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត�ចយក�បនេឡយ ខ�ល់ពីរេប បែក�ងបន�ំនិងេរ ង
ជេ�ចន។ អនក�តវែតេ ទីេនះ េ�ពះ�ទង�់ជបថអនកនឹងេ ទីេនះ។ ឥឡូវអនក�តវ
បនបេងកតេឡងេហយេបកសែម�ង។ ឥឡូវេនះអនក�ច�បកបជមយួ�ទង ់ េហយ
េនះជអ�ីែដល�ទងច់ងប់ន។ �ទង�់បថន ចង�់បកបជមយួអនក ជករថ� យបងគំ។
ប៉ុែន�េបជីវតិរបស់អនកមនិ…ែតងែតជគុណលកខណៈរបស់�ពះ អនក�គនែ់តេធ���ប់
�ម�គីសទ�សន។ េឃញេទ? �នឹងមន�ប�់ននិង�បព់ន�់ន �គនែ់ត
េធ���ប�់ម�គីសទ�សន។

86 ករកតស់មគ ល់មយួែដលខញុ ំបនេធ�ថមីៗេនះ។ ខញុ ំបនេមលបង�បសេដម៉ុ
ស �កេរ នេ ទីេនះ េពលែដលពួកេគបនបងក តពូ់ជសត�េគ េមលបំពង់
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�កលបងនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ែដល�តវបននយំកេ�យេវជជបណ�ិ ត េហយេឃញ
េរ ងទងំេនះ។
87 កនុងករបេ ចញទឹកកមរបស់បុរស មនចំនួនមយួ�នេមជីវតិចញពីបុរស
កនុងពលនីមយួៗ។ េហយ�បែហលជមយួ�នសុ៊តេកតេចញពីញីកនុងេពល
ែតមយួ។ ប៉ុែន�េតអនកដឹងេទ េ កនុងេមជីវតិទងំអស់�ផ� ស់ទីេ ជុំវញិ មយួ�ន
ៃនពួកេគ មនែតមយួប៉ុេ�� ះកនុងចំេ�មពួកេគ ែដល�តវបនែតង�ងំេឡង
ឱយមនជីវតិ េហយមនែតពងមយួេទ ែដល�ចមនកូនបន? េហយេមជីវតិ
េនះនឹង�រេឡងេលេមជីវតិេផ�ងៗ េ ខងេលពពុះតូចៗ េមលេ ដូចជគត់
េហយមកពីខងេល េហយមកទីេនះ េហយរកពងមនជីជតិេនះ េហយ�ចូល
េ កនុង�។ េហយបនទ បម់កអនកែដលេ សល់ទងំអស់គឺ�� ប។់ េហតុអ�ី �តវ
និយយអំពីកំេណ ត�ពហមចរ ី អូ �មនិែមនជពកក់�� លៃន�ថក៌ំបងំដូចជ
ករចបក់ំេណ តខងរបូកយេទ ��តវបនកំណតទុ់កជមុន ទុកជមុនេ�យ
�ពះ!
88 ឥឡូវេនះ កលេដមដំបូង េមលេ េ�កយ �តឡបេ់ ជេ�ចនឆន កំន�ងមុន
េពលេវ�ចបេ់ផ�ម អនក េបអនកគឺជអនកេកតជថមជី�គី�ទ ន េ យបេ់នះ អនកបន
េ កនុង�ពះវរបិ�របស់អនក។ េនះេហយជមូលេហតុ ែដលេ េពលអនកចូលេ
កនុងជីវតិេនះេហយបង� ញថជ�គី�ទ ន ែមនេហយ អ�ីៗេ ជខុស អនកនឹងឆងល់ថ
េហតុអ�ីែបបេនះ េហយទងំអស់េនះ � អនកមនករេង ងឆងល់។ ប៉ុែន� ៃថងមយួ មន
អ�ីទញអនក េត�ជអ�ី? ជីវតិែដលធ� កចុ់ះេ ទីេនះ �ងំពីដំបូង។ េហយេប�…
89 ដូចជេរ ងខ�ីមយួអំពីឥ នទី ែស�ងរក េមរបស់� េតអនកធ� បឮ់ខញុ ំអធិបបយពី�
ឬេទ ពីរេប ប ែដលកូនឥ នទីតូចញស់េ េ�កមេមមន។់ ប៉ុែន�នង ទម� បរ់បស់
នងកនុងករពយយមចិ ច ឹមពួកេគ—ពួកេគជសត�មន ់ ឥ នទីតូចមនិ�ចចិ ច ឹម�
ែឆ�តបនេទ េ�ពះ�មនិែមនជមន។់ នងចបេ់ផ�មជមយួមន ់ប៉ុែន� នងេ កនុង
សំបុកជមយួសត�មន ់ េហយេធ��មសត�មន។់ ប៉ុែន�នងនឹងេធ�ស ញ េ កនុង
ទីធ�  េហយឥ នទីតូចមនិ�ចឈរេ បនេទ។ ប៉ុែន��ល់េពលែដលនងែ�សកេធ�អ�ី
មនតូ់ចៗនឹងេ  ដូេចនះគតក់េ៏ ែដរ។ ែតៃថងមយួ…
90 ម� យរបស់គតដ់ឹងថនងបន�កព់ងពីរ មនិែមនមយួេទ។ �តវែតមន
មយួេផ�ងេទ ត េ កែន�ង�មយួ។ នងបនេ ចបច់ំណី េ�ះេហរជំុវញិ។
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ទីបំផុតនងមករកទីធ�  េហយនងបនរកេឃញកូនរបស់នង េហយនងបន
ែ�សក�កគ់ត។់ �ជសំេលងមយួ គតប់នដឹងថេនះជអ�ីែដលដូចគន  េនះ
គឺជអ�ីែដលគតក់ំពុងែតែស�ងរក េហយគតប់នដឹងេ េពលេនះថ គត់
មនិែមនជសត�មនេ់ទ។ គតជ់ឥ នទី។

េហយេនះជផ�ូវ �គី�ទ នែដលបនេកតជថមី េ េពលអនកមក។ ខញុ ំមនិខ�ល់
ថេតមននិកយប៉ុនម នែដលអនកបនចូលរមួ េឈម ះប៉ុនម ន �កេ់ឈម ះរបស់
អនកេ េលេស វេ និងអ�ីៗ េ េពលែដល�ពះបនទូលដពិ៏តរបស់�ពះគឺ�តឹម�តវ
េហយក� យជករពិតមុនេពលែដលដូេចនះ អនកដឹងថអនកគឺជឥ នទី េ ទីេនះ។
ពីេ�ពះ កូនមនទ់ងំអស់េនះនិយយថ “អនកចូលរមួេនះ េហយចូលរមួេនះ េហយ
េ �មផ�ូវេនះ និងវធីិេនះ” �មនិសមេហតុផលេទ។ �ជករពិតបែនថមពកយេ
ពកយ។
91 េ េពលែដលេមជីវតិចូលមកកនុង—សបនូរបស់ ស�ី �មនិ…អនក អនកមនិបន
ក� យជេមជីវតិរបស់ឪពុករបស់អនក េហយបនទ បម់កក� យជេមជីវតិរបស់សត�
ែឆក េហយបនទ បម់កេទ តក� យជសត�ឆម  បនទ បម់កជសត�មនេ់ទ។ �ជេមជីវតិ
របស់មនុស�េរ ងរហូត។។

េហយរបូកយរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលជកូន�កមុ ំ នឹងជែផនកមយួៃន
របូកយរបស់�ទង ់ ែដលនឹង…�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល េហយកូន�កមុនឹំង�តវែតជ
�ពះបនទូល។ �ពះបនទូលបែនថមេ �ពះបនទូល េហយបែនថមេ �ពះបនទូល។ យុត�ិកមម
របស់លូទរ័ ករ�បជ់បរសុិទធរបស់េវស�ី េពនទីកុស និងបុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទន និងអ�ីៗែដលេ សល់គឺ េ ជមយួ
គន ។ េឃញេទ? �មន�ពះបនទូលេ េលកំពូលៃន�ពះបនទូល េមជីវតិេ េលកំពូល
ៃនេមជីវតិ ជីវតិេ េលកំពូលៃនជីវតិ េដមបនីយំកេចញនូវលកខណៈៃនកូន�កមុំ
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ ចថំអនកគឺជ លកខណៈៃនកូន�កមុ។ំ
92 េហយឥឡូវេនះ េរ ងរបស់�គឺ បនទ បពី់េយងបនរកេឃញករទងំេនះ ថ
គឺជ�ពះ�គីសទកំពុងមកស�មបកូ់ន�កមុរំបស់�ទង ់ ឥឡូវេនះេតេយង�ចចូលេ
កនុងកូន�កមុេំនះយ៉ងដូចេម�ច? េនះេហយជសំណួរ។

មនុស�ជេ�ចននិយយថ “ចូលរមួ�កមជំនំុរបស់េយង។” មន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគចងប់ន�បេភទៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹកមយួ។ មន កេ់ទ តចងេ់ធ�េរ ងេនះឬ
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េរ ងេនះ។ មន កប់ននិយយថ “អនក�តវែតនិយយភ�ដៃទ” ឬមន កេ់ទ ត
និយយថ “អនកមនិចបំចនិ់យយភ�ដៃទេទ។” មន កន់ិយយថ “អនក
�តវែត�េំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ” ខ�ះនិយយថ “អនក�តវែតែ�សក” ែបបេនះ “េ �ម
ករយល់េឃញ។” មនិអីេទេហយបនទ បម់កេ ែតខុសទងំអស់។

េតេធ�ដូចេម�ចបុរសមន កែ់ដល…ឬ ស�ី ឬកូនរបស់�ពះ េកតពី�ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះ េហយបដិេសធ�ពះបនទូលរបស់�ពះ? េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទង់
ផទ ល់បក��យ� េហយនិយយថ “េនះគឺអុីចឹង។ ខញុ ំបនសនយ�។ �គឺ
ែបបេនះ” បង� ញ�ជករធមម�ដូចែដល��ចេធ�បន។ េហតុអ�ី ពួកេគ�តវបន
េគេមលេឃញ�។ េឃញេទ? េត�ពះ�គីសទបដិេសធ�ពះបនទូល�ទងផ់ទ ល់ដូចេម�ច?
េប�ពះ�គីសទគងេ់ កនុងអនក �មនិ�ចបដិេសធបនេទ។ �ទងម់និ�ចបដិេសធ
�ពះបនទូលផទ ល់របស់�ទងេ់ទ។
93 បនទ បម់កេតេយងចូលេ កនុងរបូកយេនះយ៉ងដូចេម�ច? កូរនិថូសទី១:១២
“េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ េនះេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជចូលកនុង
របូកយេនះ េ�យករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួ” េបអនកចង�់ក�់
ចុះ�ជកូរនិថូសទី ១ ជំពូក១២:១៣ ។ “េហយេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ
�ជមុជេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ េហយ�ពះវ ិ ញ ណគឺជជីវតិរបស់�ពះ�គីសទ។ េត
��តវេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—Ed] ជីវតិរបស់�ពះ�គីសទ! េហយជីវតិ
របស់�គបពូ់ជ…ែដលជ�គបពូ់ជ�ពះបនទូល នមំកដល់ជីវតិ។ អនកយល់េទ?
េប�—ជីវតិេនះ�កេ់ កនុង�គបពូ់ជេនះ េហយបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេល� គឺ�តវនយំកមកជីវតិពូជេនះ។
94 ដូចែដលខញុ ំបន�បបអ់នកេ ទីេនះ េ ហ�ូនិកមនិយូរប៉ុនម នេទ។ ខញុ ំកំពុង
និយយជមយួបង�បសចនែស៊�រ។ ខញុ ំេ ទីេនះេហយគតប់ង� ញេដមេឈមយួ
េដម�កចឆម ដល់ខញុ ំ។ គតគ់តចិ់ ច ឹម�កចឆម រយ៉ងេ�ចន។ េហយគតប់នបង� ញ
ខញុ ំេដមេឈមយួ �មនែផ��បបីំឬ�បបំនួ�បេភទេផ�ងគន េ េល�។ េហយខញុ ំបន
និយយថ “បង�បសែស៊�រ េតេដមេឈេនះជេដមអ�ី?”

គតនិ់យយថ “េដម�កច”
ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជមន�កចឆម  និង�កចេពធ�ត ់ និង�កច

ត�ុងនឹងទំពងំបយជូ?”
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គតប់ននិយយថ “�ជែផ�េឈ�កចទងំអស់។ ពួកេគ�តវបនផ�។ំ”

ខញុ ំេឆ�យថ “អូ!” ឥឡូវឆន េំ�កយ�នឹងមនែផ��កច…។”
95 “អូ!” េទ។ េដមេឈនីមយួៗនឹងផ�ល់ែផ�រេ�យខ�ួនឯង។ អវយវៈនីមយួៗនឹង
ឱយផលែផ�របស់�ផទ ល់។
96 អនក�ែំផ�េឈជេ�ចន អនកដឹងេហយ េ �ជលង�កចឆម រេនះ �នឹងទទួល
េ�យខ�ួនឯង។ អនក�កែ់មក�កចេ កនុងេដម�កច�នឹងមន�កចឆម  េ�ពះ�ជ
ធមមជតិៃនែផ��កច។ េទះយ៉ង�� នឹងមនិ�ចដូចែផ�េឈេដមេឡយ។

េនះជអ�ីែដលេយងបនេធ�។ េយងបនផ�ជំមយួេគលជំេន  និងអ�ីៗ
េផ�ងេទ ត េហយ�តវបនេគផ�េំ ទីេនះ។ េតេមតូឌីស�ចនយំក�មរេប ប
�។េចញអ�ីេ�កពីកូនេមតូឌីស? េតនិកយ�មយួ�ចយ៉ងដូចេម�ច នមំក
នូវអ�ីេ�កពីកូននិកយមយួ?
97 ប៉ុែន�េបេដមេឈេនះ�កេ់ចញនូវែមកេដម� នឹងនមំកនូវែផ��កច។

េហយេប�ពះជមច ស់ធ� បេ់ធ�អ�ីមយួេ កនុង�កមជំនំុ�នឹងមនលកខណៈេដម
�តឡបម់កវញិជមយួ�ពះបនទូលម�ងេទ ត។ យ៉ងពិត�បកដ។ ��តវែតអ ច ឹង
ពីេ�ពះជីវតិសថិតេ កនុងេដមេឈ េហយ�បេងកត�បេភទរបស់�។
98 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងរកេឃញថ មន�ពះវ�ិរធំមយួបនផ� ស់
ប�ូរេហយធ� កចុ់ះ�មរយៈសមយ័កលបេងកតផលែផ�របស់�។ េហយេ េពល
អវយវៈឈបព់ួកេគកត�់េចញ។ េ កនុងយ៉ូ�ន ១៥ មនិែដលកតវ់ល�ិេចញ
េទ។ គតយ់កែមកេឈេចញ េហយកត�់េចញ ពីេ�ពះពួកេគគម នែផ�េទ។ េហយ
—េហយេយង…
99 �ពះេយសូ៊វចងប់នែផ�េឈ ស�មបខ់�ួនឯង។ ភរយិរបស់�ទង�់តវែតនមំកនូវ
�បេភទៃនកូន�ទង។់

េប�មនិបេងកតកូន ជ�កមុ ំកូន�ពះបនទូលេទ េនះ�ជកូននិកយ។ បនទ បម់ក
េសន�ដំបូងរបស់នងគឺស�មបែ់ផនដីនិងនិកយ នងបន�តលបេ់ រក
ករេនះ។ េហយ�មនិ�ចបេងកតផល ពិត�បកដ �គី�ទ នេកតជថមី េហយ
ប�� លឱយគម នអ�ីេ ទីេនះ។ន�ំេចញមក។



ករេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌ 29

100 ដូចជអនកយកែមក�កចឆម មយួេហយបិទ�េ ទីេនះ �នឹងេចញជ�កច
ឆម  ប៉ុែន� �មនិ�ចនមំកនូវពណ៌ទឹក�កចេទ ពីេ�ពះ�មនិេ ទីេនះ�ងំពីេដម
េទ។ ប៉ុែន���តវបនែតង�ងំេឡងពីដំបូង េ�យករដឹងមុនមកអំពី�ពះ បនតំរវូ
ទុកជមុន េហយេកតមក ��តវបេងកតែផ��កច។ �មនិ�ចនអំ�ីេផ�ងមកេទ។
101 េនះជផ�ូវជមយួ�ពះវ�ិរៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់េ  េពលែដលេវ�
មកដល់ អនក�ល់គន …អនកអនុ ញ តឱយ�ពះចបេ់ផ�មេធ�អ�ីមយួ អនក�ល់គន បនបល់
េហយបតេ់ ។ េឃញេទ? �ែតងែតែបបេនះ។

ខញុ ំបន�នកនុង�បវត�ិ� ស� របស់ម៉ទីនលូទរ័ េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ។
បននិយយថ “�មនិពិបកេទកនុងករេជ ថម៉ទីនលូទរ័�ចត�៉ជមយួ�ពះវ�ិរ
កតូលិកនិងទទួលបនេ�យេជគជយ័។” ប៉ុែន� “អ�ីែដលចែម�ក គឺថេតគត់
�ច�គប�់គងពីេលអនកជំេន និយម�ជលែដលបនេដរ�មគត ់ េហយេ ែត�តង់
េ េលយុត�ិកមមករ�� រេឡងវញិរបស់គតប់នឬេទ។” េឃញេទ? អ�ីៗ ទងំអស់
ករែក�ងបន�ំនិងអ�ីៗ បនេដរ�មគត។់
102 សូម�កេឡកេមលេ េ�ក�សី Semple McPherson Aimee Semple
McPherson ែដលមន�កមជំនំុេ ទីេនះ។ �គអធិបបយ ស�ី�គបរ់បូមន�� ប
េហយខចប�់ពះគមពរី�មរេប បដូចគន �គនែ់ត—ជករែក�ងបន�ំខង�ចឈ់ម!

ពួកេគមនិ�ចមន�បភពេដមេទ។ េនះជរេប បែដល�កមជំនំុមនិ�ចេធ�
បន។ អនកអនុ ញ តឱយ�ពះវ�ិរមយួទទួលបនអ�ីមយួេផ�ងេទ តេ កនុងទី�កង
�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តមនិ�ចឈរបនេទ។ ពួកេគទទួល�។ េឃញេទ? �មនិែមន
ជ�បភពេដមេឡយ។

�ពះបនទូល�ពះជ�បភពេដម។ �ជ�ពះបនទូល េហយ��តវែតបេងកតេចញមក
ជ�បេភទរបស់� �បេភទរបស់�េ កនុងរដូវរបស់� ែដលបនេរ ស�ងំបនតំរវូ
ទុកជមុន េ�យ�ពះវរបិ�។
103 ឥឡូវេនះេតេយងទទួលបនេ កនុង�ពះវ�ិរេនះយ៉ងដូចេម�ច? “េ�យ
វ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយ
ែតមយួៃនរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ” ែដលជកូន�កមុ។ំ �ពះបនទូល។ “ទទួលបុណយ
�ជមុជេ ទីេនះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”
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104 ឥឡូវសូមកតសំ់គល់ថេតពួកេយងសថិតេ កនុងសមយ័កលចុងេ�កយរ ឺ
អត។់ ឥឡូវេយងរកេឃញេហយ។ េបេយង�តឡបេ់ កនុងេ�កុបបត�ិ �បែហលអូ
�បែហលជំពូក ៥ អនកក�៏ចេបកេមលលូកេហយដឹងថេហណុកជមនុស�ទី ៧
ពីណូេអ។ េហណុក។

�ចបប់នពូជរបស់ពស់។ ស�មប ់េបកអុីនជកូន�បសរបស់េអបិលអ ច ឹង
គតជ់មនុស�ទី�បបីំ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�មនិមនកែន�ង�េ កនុង�ពះគមពរីែដល
និយយថកអុីនគឺជកូន�បសរបស់េអបិល…ឬកអុីន—ឬកអុីនគឺជកូន�បស
របស់អ�័ម។ េ�យ�រែត �ពះគមពរីបនែចងថ “គតជ់មនុស���កក។់” េហយ
អ�័មមនិែមនជមនុស���កកេ់ទ។ េឃញេទ? �ជមនុស���កក។់
105 ឥឡូវេយងេឃញថេអណុកជមនុស�ទី ៧ ពីណូេអ គឺជ�បេភទៃន�គ
ពួកជំនំុ។ ឥឡូវេ សល់បុរស ៦ នកេ់ទ ត គតប់ន�� បប់៉ុែន�េហណុក�តវបន
េលកេឡង។ េហណុក�តវបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ ៌បង� ញថ�ជ�គពួកជំនំុ
ទី ៧ េហយែដលេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ ឥឡូវេនះ គម នករសង�យ័េទ េយង
សថិតេ កនុង�គពួកជំនុំទី ៧។ េយងទងំអស់គន ដឹងេហយ។
106 ឥឡូវេនះ �គឺជ�គពួកជំនំុទី ៧ េហយែដលេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ ទងំ
�បមំយួនកេ់ទ តបន�� ប។់ ប៉ុែន�េហណុក�តវបនេលកេឡងពីេ�ពះ “រកគត់
មនិេឃញេទ �ពះបនយកគតេ់ ។” ប៉ុែន�េហណុកបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
គឺជ�បេភទៃនអ�ីែដលេ សល់ៃនពួកអនក�� ប។់ ប៉ុែន�—កូន�កមុចុំងេ�កយនឹង
�តវបនេ េចញពី…ករេលកេឡងេ �ថ នសួគេ៌�យគម នេសចក�ី�� បនឹ់ង
�តវេ េចញពីពួកជំនំុទី ៧ ជសមយ័កលែដលេយងកំពុងែតេធ�កំណត�់�
អំពីសមយ័កលេនះ។ អូខញុ ំេអយ! សូមជីកចូល ឥឡូវេនះ ឱយេ� ជងេនះ។
េឃញេទ?
107 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះផងែដរជ�បេភទមយួៃនសមយ័កល�ពះវ�ិរទងំ�បពំីរ
ែដលេ កនុងវវិរណៈ១០:៧ ែដល�ថក៌ំបងំដអ៏�ច រយៃនេស វេ �តវបនេបក
បង� ញ េ�យ�រេទវ�ទី�បពីំរ។
108 ឥឡូវេនះ មនអនកន�ំរពី�ថ នសួគជ៌និចច េហយនិងមនអនកន�ំរ
មកពីែផនដីែដរ។ េទវ�ពកយអងេ់គ�សមននយ័ថ “អនកន�ំរ។” េហយ�រ
របស់េទវ�ទី�បពីំរ េ េពលែដលគតក់ំពុងេធ�ករ�បកសរបស់គត។់ ពន័ធកិចច
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“េ េពលែដលគតច់បេ់ផ�មផ�ព�ផ�យ�ររបស់គត”់ មនិែមនេ េពលគត់
បនចបេ់ផ�មេទ។

�ពះេយសូ៊វ េ េពលែដល�ទងប់នចបេ់ផ�មកិចចកររបស់�ទង ់ �ទងប់ន
ចបេ់ផ�មពយបលអនកជំងឺនិងអនករងទុកខ។ “អូ! �ទងជ់�គ ជេ��មន ក។់ មនុស�
�គបគ់ន ចងប់ន�ទងេ់ កនុង�ពះវ�ិររបស់ពួកេគ។

ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងប់នអងគុយចុះេ ៃថងមយួ េហយមនបនទូលថ “ខញុ ំ
និង�ពះវរបិ�ខញុ ំគឺតឺមយួ” េនះគឺខុសគន ។ េនះគឺខុសគន ។ “េហយេលកែលងែត
អនកបរេិភគ�ចៃ់នកូនមនុស�េហយផឹកឈមរបស់�ទងអ់នកគម នជីវតិេ កនុងខ�ួន
អនកេទ។”

“េហតុអ�ី �ទងគឺ់ជបិ�ចជ ជកឈ់ម!” េឃញេទ? េឃញេទ? េនះគឺ
ខុសគន ។

�ទងម់និបនពនយល់េទ។ ពួកេគបនេឃញករបង� ញេនះរចួេហយ ភព
�តឹម�តវៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ ស�មបយុ់គសមយ័របស់�ទង ់ បនេធ�ឱយ
ពិត�បកដនិងបនបង� ញឱយពួកេគេឃញថ�ទងគឺ់ជអនកន�ំរៃនសមយ័កល
េនះ។ េហយ�ទងម់និចបំចព់នយល់អ�ីទងំអស់។

109 ពួកសិស�ទងំេនះ�បែហលជមនិ�ចពនយល់ពី�បនេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគេជ �
ថេតពួកេគ�ចពនយល់�បនឬអត។់ ពួកេគបនកំណត�់តឹម�តវេហយ។ េជ �។
េតពួកេគ�ច�បបប់នយ៉ងដូចេម�ចេបពួកេគនឹងបរេិភគ�ចរ់បស់�ទងេ់ហយ
ផឹកឈមរបស់�ទង?់ េតេហតុអ�ីេ ? �មនិ�ចេ រចួេទកនុងករែដលពួកគេធ�
ែតេគេជ � ពីេ�ពះេគ�តវបន�ងំេឡង។ �ពះេយសូ៊វ មនបនទូលថ “�ទងប់ន
េ�ជសេរ សេយង�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយ។” េឃញេទ? ពួកេគេជ ថពួកេគ�ច
ពនយល់�បន ឬមនិបន ពួកេគេ ែតេជ �។

110 សូមេមលេ កនុង�គពួកជំនុំទី ៧ “េ េពលែដលេទវ�ទី៧ចបេ់ផ�មបន�ឺ
សេម�ង�ថក៌ំបងំៃន�ពះគឺ�តវបនេគដឹងេ ទីេនះ” ��។

េនះ អនកេធ�កំែណទ�មងែ់ដល…ពួកេគមនេពលេវ�។ លូទរ័មនិប
នរស់យូរលមម�គប�់គន ់ េហយេវលី៉មនិបនែដរ។ �យុរបស់ពួកេគរស់មនិលមម
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�គប�់គនស់�មបក់ំែណទ�មង។់ ពួកេគមន�ររបស់ពួកេគេ ៃថងេនះ េហយ
មនុស�បនចបយ់កេហយ�កេ់ឈម ះ�។ េហយ�គឺជអ�ី?
111 អនកមនិ�ចផ�ួលធមមជតិបនេទ។ ធមមជតិែតងែតែថ�ងទីបនទ ល់។ �ពះជ
និរន�រភពជមយួធមមជតិ។ ��តវែតែបបេនះ។

ដូចជ�ពះ�ទិតយ។ �ពះ�ទិតយរះេ េពល�ពឹក�ជទរកតូចមយួបន
េកតមក �េខ�យ �មនិមនកេ � េ�ចនេទ េម៉ងដប�់កំពុងេចញមកពកក់�� ល
ៃថង�ចូលកនុងជីវតិ។ េម៉ង ៣ េ កនុងេពលរេស ល�កនែ់តចស់េ េហយ។ េម៉ង
�ប�ំជិតងបេ់ហយ។ ចស់និងេខ�យជថមីម�ងេទ ត �តឡបេ់ ផនូរ។ េតចុងប ចប់
របស់�េហយែមនេទ? �េកនេឡងជថមីម�ងេទ តេ �ពឹកបនទ ប។់ េឃញេទ?
112 េមលេដមេឈ េតពួកេគ�ស់ស�ឹករបស់ពួកេគយ៉ងដូចេម�ច និង�គបយ៉់ង
ែដល�មន។ ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ ស�ឹកេឈ�ជះេចញពីេដមេឈ �តឡបេ់
េ�កយវញិ។ ជអ�ី? ជីវតិចុះេ ឫសៃនែមកធង។ េត�ជចុងប ចបរ់បស់�ឬ?
ដល់និទឃរដូវវញិ �នឹងមកជមយួនឹងជីវតិថមី។
113 ឥឡូវេនះេមល�កមជំនុំ រេប បែដល�បនេធ�េរ ងដូចគន  េ កនុងករែកទ�មង។់
�េកតេឡង។ េពត�សវ�លីេនះបនធ� កេ់ ដី េហយបន�� បេ់ េ�កម
ករេធ�ទុកខបុកេមនញេ យុគសមយ័ងងឹត។ �បនចូលេ កនុងដី ��តវែត�� ប។់
នរ�មន កខ់ងវ ិ ញ ណ�ចេមលេឃញ។ ករេនះ ែ�កងេ��គបពូ់ជេនះ
ងបេ់ហយរលួយ�រស់េ ែតមន កឯ់ង។ េហយ��តវែតចូលេ កនុងដីេ�កម
សមយ័កលងងឹត។ ��កេ់ ទីេនះ រលួយ។ េហយេចញពន�កពីរតូចៗរបស់
�កមជំនុំលូទរ័។ េចញពី�ពះវ�ិរលូទរ័បននយំកពន�កបែនថមេទ តគឺហ�ងីលី
ជេដម។ ពីេនះមកេចញជរេំយលែដលជចនេវស�ី អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�
ដអ៏�ច រយ។ �បនធ� កចុ់ះមកវញិ េចញពីទីេនះមកសមយ័បេ ឆ ត េនះគឺជ�គ
ពួកេពនទីកុស។ េពត�សវ�លី េនះ…
114 អនក�មន ក ់ េ ទីេនះ ធ� បប់នេធ��សវ�លីឬេទ? អនក�កេឡកេមល
�សវ�លីេនះ េ េពលែដលអនក�កេឡកេមល�។ េ េពលែដលអនកេចញេ
ខងេ�កនិយយថ “ខញុ ំមន�សវ�លីេហយ” អនកេមលេ ដូចជអនកមន
�សវ�លីេ ទីេនះ ែតេពលអនកេបក�េឡង េមលឱយជិត អនកមនិមន�សវ�លី
ទល់ែតេ�ះ។ អនក�គនែ់តទទួលបនសំបក។ េត�ពះេយសូ៊វមនិបន�ពមន
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េយងេទឬ ែដលេ កនុងម៉ថយ ២៤:២២…បនួ? “េ ៃថងចុងេ�កយវ ិ ញ ណ
ពីរ នឹងមនភពជិតសនិទធជមយួគន  �នឹងបេ ឆ ត�សវ�លីែដលបនេរ ស�ងំ
េ�យខ�ួន�េប�ច។”េឃញេទ? ឥឡូវេមល។ �ជសំបក។
115 ឥឡូវ ជីវតិែដលេកតេឡង�មរយៈលូទរ័គឺជអ�ីែដលបនបេងកតេ�កេវ
ស�ុី។ជីវតិែដលេចញពីេវស�ីគឺជអ�ីែដលបនបេងកតេឡងេ ពួកេពនទីកុស។ ជីវតិ
ែដលេចញពីេពនទីកុស គឺេធ�ឱយមន�សវ�លី។ ប៉ុែន�ពួកេគជសំបក េឃញ
េទ? ជីវតិពិតឆ�ងកតទី់េនះ។ �រេនះឆ�ងកតប់៉ុែន� �កំពុងែតេឆព ះេ កន់
�សវ�លី។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�សវ�លីេឡងមក េហយនមំកនូវ
េរ ងទងំមូលេ កនុងករេលកេឡងេនះេឡងេ ខងេល។ កូន�កមុ ំខ�ួន� េចញពី
សមយ័កលនីមយួៗ។ ប៉ុែន�េដមទងៃននិកយ�� បរ់ងីសងួតេហយងប។់ េតអនក
បនកតស់មគ ល់េទេ ៃថងចុងេ�កយេនះេត�ចបេ់ផ�មយ៉ងដូចេម�ច។ ទញេចញ
ឥឡូវេនះ? េ េពល�សវ�លីចបេ់ផ�មដុះេឡងបនទ បម់ក—សំបកចបេ់ផ�ម
េដមបទីទួលបនេ ឆង យពី�។
116 សូម�កេឡកេមលេ �សវ�ឡីតូចេនះ េ េពលែដលអនក�កេឡកេមល
� ទញ�េបកដូចេនះ េហយេមលេ កនុង� េហយេមលេឃញអនកបនទទួល
�សវ�លីតូចមយួេ ទីេនះ។ អនក�តវយកែកវយិត�មសិបេដមបេីមលេ �
េដមបេីមលេឃញបណ�ូ លតូច�គប�់សវ�លីេ ទីេនះ េឃញេទ?

�បន�តលបេ់ ទីេនះ ប៉ុែន��ចបេ់ផ�មរកីចេ�មន។ ឥឡូវេនះ សំបកេនះ
�តវែតេ ទីេនះ េដមបផី�ល់ទីជំរកេនះេដមបផី�ល់ឱកសឱយពន�កេចញ។ ប៉ុែន�
បនទ បម់កេ េពលែដល�ចបេ់ផ�មលូតេឡង េហយ�រចបេ់ផ�មរកី�ល�ល
បនទ បម់កសំបកទញេចញមកេ�ក។េហយជីវតិនឹងេចញពីសំបកេនះេ កនុង
�សវ�លី។ បន�! េនះជរេប បែដលយុគសមយ័នីមយួៗបនេធ�។ ��គនែ់ត—�
មនិ�ចផ�ួលធមមជតិបនេទ។ េនះគឺជ…ករបន�របស់�ពះ ជវធីិែដល�ទងេ់ធ�។
117 េហយេនះគឺជសមយ័កលែដលេយងកំពុងែតរស់េ  សមយ័កល�កមជំនុំ
ទងំ៧។ ឥឡូវេនះ��តវបនបង� ញេ កនុង�គប�់សវ�លីេ ទីប ច បម់ន
មន កេ់ទ ត�តឡបម់កវញិ។ ឥឡូវ េបអនកយកលូកជំពូក ១៧ េហយខ៣០ គត់
បននិយយថ “ដូចជេ ៃថងៃន�កងសូដុមែដរ េ កនុងករយងមកៃនកូនមនុស�
េ េពលែដលកូនមនុស�ចបេ់ផ�មបង� ញអងគ�ទង ់ េត�ទងប់ង� ញអ�ីឱយេឃញ?
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បង� ញពីអ�ីែដល�ទងម់នៃថងេនះ។ បង� ញដល់មនុស� �ពះបនទូលែដល�តវបនេគ
�គ ល់ស�មបៃ់ថងេនះ។ បង� ញ ដល់មនុស� �មរយៈករបង� ញពី�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធែដល�ពះេយសូ៊វគងេ់ កនុងចំេ�មេយង។ េហយ ចថំ�ទង�់តវបន
តំ�ងេ ទីេនះ។ េ កនុងភពជមនុស�។ បុរសមន ក!់ �ទងប់នមនបនទូល
ថ “�ដូចជ…” ឥឡូវេនះ �ទងប់ន�ន�ពះគមពរីដូចគន  េយង�នេ�កុប ្
បត�ិ។ ឥឡូវេនះ េយងកតសំ់គល់េ កនុងជំពូកេ�កុបបត�ិេ ទីេនះ េ េពល
�ពះេយសូ៊វកំពុងនិយយអំពីេរ ងេនះ។

118 េយងរកេឃញេ ទីេនះ ែដលេ កនុងេនះជមយួនឹងករ�តឡបម់កវញិ
របស់�ទង ់ បនែបរេ តងេ់នះនិង��៉េ កនុងតង។់ �ទងម់នបនទូលថ “េ�ក
សួរសំណួរមយួ។” េហយនងមនិបនេជ ថអ�ីៗនឹងេកតេឡង �ចេកតេឡង
បនេទ។ �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះអ�័ប�ខំញុ ំនឹងមកេលងអនកម�ងេទ ត
�មេពលេវ�ៃនជីវតិ។” េឃញេទ? េហយ��៉ែដលេ កនុងតងប់នេសច។
�ទងម់នបនទូលថ “េហតុអ�ីបនជ��៉េសច េ កនុងតង ់ េ�យនិយយថ ‘េត
េរ ងទងំេនះ�ចេកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច?’”

119 �ពះេយសូ៊វបនសនយ េហយេនះគឺជ�ទង។់ អ�័ប�បំនេ �ទងថ់
“េអឡូហុីម” ជ�ពះដម៏នេច�� ។ េនះគឺជ�ទង។់ �ពះគមពរីបនទយទុកថ�
នឹង�តឡបម់កវញិម�ងេទ តេ ៃថងចុងេ�កយ។ �ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលដូេចនះ
ែដរ “េហយេ េពលអនកេឃញេរ ងទងំេនះចបេ់ផ�មេកតេឡង” �គនែ់តចថំ
េ េពលែដលេរ ងេនះចបេ់ផ�មេដមបេីកតេឡង ដូចេនះ េពលេនះ “អនកដឹងថ
េពល េវ�ជិតដល់េហយ េ មតទ់� រ។”

120 សូម�កេឡកេមលៃនែផនដីផទ ល់។ សូម�កេឡកេមលែផនដីេបសិនជ�កងសូ
ដំុម។ សូម�កេឡកេមលមនុស�ែដលវេង�ងែបបេនះ។ គំនិតរបស់ពួកេគ�តវបននំ
ឱយខូច។ ពួកេគមនិដឹងថេតអ�ីេ ជសុជីវធមទូ៌េ េនះេទ។ �កេលកេមលេ េ�ក
ចបប…់[Blank spot on tape—Ed]…រមូេភទនិងអ�ីៗទងំអស់។

េហយ�កេឡកេមល ស�ីរបស់េយង េត�ជអ�ីែដលបងកករកច��វ។
រកេមលអ�ីជភពទុចចរតិៃនភពមនិសមេហតុផលនិងអសីលធមក៌នុងចំេ�ម ស�ី
របស់េយង។ េហយមនិ�តឹមែត…
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អនកនិយយថ “េនះគឺេមតូឌីស។” េនះគឺេពនទីកុសកដូ៏ចគន ែដរ។ �ជេរ ង
ទងំមូល។

121 េមលមនុស�របស់េយង។ ពួកេគេធ��មេគ ជំនួសឱយ�ពះបនទូលរបស់�ពះ
គឺជ�បៃពណីនិកយ។ ពួកេគេធ��ម� ជំនួសឱយករេចញមក េពលេគេឃញ
�ពះបង� ញអងគ�ទងយ៉់ងចបស់។ េហតុផលគឺ ពួកេគខ� ក។់ ពួកេគមនិ�ច
េមលេឃញ�បនេទ។ ពួកេគមនិែដលេឃញ�េឡយ។

សូមេមលេតមនអ�េីកតេឡងេ ទីេនះ េនះខណៈេពលែដលេយង�បញប។់

ខញុ ំគិតថ ស�ីេនះចងេ់�យេយងចកេចញ។ ខញុ ំបនេឃញៃដរបស់នង�គវ ី
មនអ�ីេផ�ងអំពីនង នងចងេ់�យេយងេចញេ េ�កដូេចនះេយង�តវ�បញប។់

122 ដូេចនះឥឡូវេនះកតស់មគ ល់េឃញេហណុក �បេភទៃន�កមជំនុំ។ េ ទីេនះ
គតជ់�បេភទេ កនុង�គពួកជំនំុទី ៧។ េតអនក�ចគិតបនេទ? សមយ័កល
�ពះវ�ិរទី៧! ចូរកតស់មគ ល់។ “េ េពលសំេឡង…”

123 េតមនប៉ុនម នអនកែដលេជ ថមនអនកន�ំរ ៧ នកស់�មប៧់�ពះវ�ិរ-…?
អូេយងទងំអស់គន េជ � េបេយងេជ េល�ពះគមពរី។ េបេយងអតេ់ជ �ពះគមពរី
�បកដជមនិេជ េទ។ ប៉ុែន�មន។

124 ឥឡូវេនះេយងកំពុងរស់េ កនុង�គពួកជំនំុទី ៧។ េ េពល�ពះគមពរីបន
និយយថេនះគឺជ�គពួកជំនុំទី ៧ “េ េពលែដលអនកន�ំរទី ៧ សមយ័កល
ៃន�ពះវ�ិរចបេ់ផ�មបន�ឺសេម�ងពី�ថក៌ំបងំៃនករទងំអស់ អ�ីែដល�តវបនរមលួ
េឡង�មសមយ័កលនឹង�តវបនបង� ញ។” េ ទីេនះេយងេឃញ� កូនមនុស�
បនមកេ កនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទងនិ់ងេធ�ករប ជ ក�់ររបស់�ទងដូ់ចែដល
�ទងប់នមនបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�។ េ ទីេនះេយងរកេឃញេ កនុងយុគសមយ័
ចុងេ�កយេនះឥឡូវ។

125 េហយអនកេមលទងំ ៧ ដូចជអនកេមល៧នកែ់ដរ។ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
បនមក។ គតម់និបនមកជទីមយួ ទីពីរ ទីបី ទបីនួ ប៉ុែន�ចូលមកេ ទី�បពីំរ។
េនះគឺជេអណុក ែដលជអនកទី�បពំីរ ែដល�តវបនេលកេឡង។ េហយណូេអ
ជ�បេភទៃនជនជតិយូ� ែដលេ សល់នឹង�តវបន�។ ឥឡូវេ កនុងេពលេវ�
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�ពះគមពរីនិយយអំពីនឡិករ។ េហយេពលយបម់និ�តវបនែបងែចកចូលេ កនុង
េម៉ងេទ េ កនុងសមយ័�ពះគមពរី។

126 ឥឡូវេនះ�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ មូលេហតុ ខញុ ំនឹង�បញបឥ់ឡូវេនះ
េ�ពះពួកេគចងប់នបនទប។់ អតេ់ទ។ �ពះគមពរីមនិ�តវបនែបងែចកឬ—ឬ…

127 យបម់និ�តវបនែបងែចកជេម៉ង េ កនុងសមយ័�ពះគមពរីេឡយ។ ��តវបន
ែបងែចកេ កនុងនឡិក។ មននឡិកចំនួន ៣។ ឥឡូវេនះនឡិកដំបូងបន
ចបេ់ផ�មពី�បបំនួរហូតដល់ដបពី់រ។ នឡិកទីពីរបនចបេ់ផ�មពីដបពី់រេ េម៉ង
បី។េហយនឡិកទីបីេ េពលយប�់តវបន�បពី់បីេ �បមំយួ។ ឥឡូវេនះេយង
ទទួលបនបី បី បីែដលជេលខ�បបំនួ ែដលជេលខមនិល�េ�ះ។ បនទ បម់ក
េយង�តលបេ់ �បពីំរស�មបក់រេលកេឡងេ �ថ នសួគ ៌ ែដលនឹងេកតេឡង ខញុ ំ
េជ  រ�ងេម៉ង ៦ និង ៧…ឬេម៉ង ៦ និង ៩ េពល�ពឹកខ�ះ។ “ែ�តរបស់�ពះអមច ស់
នឹងបន�ឺេឡង។”

េ �ពឹកភ�និឺងគម នពពកេ េពលែដលមនុស��� ប។់កនុង
�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ

េហយសិរលី�ៃនចំែណកកររស់េឡងវញិរបស់�ទង់
េពលអនកែដល�ពះអងគបនេ�ជសេរ សនឹង�បមូលផ�ុ ំគន េ ផទះ

�នសួគ៌
េ េពលប ជ ី�តវបនេ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះ។

128 ពកយថេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌ េ កនុង�ពះគមពរី មនិ�តវបនេ�ប
ទល់ែតេ�ះ។ េយង�គនែ់ត�កព់កយេនះេ ទីេនះ។ �ពះគមពរី�បបថ់ “ចប់
យក។ េយង�នេ ែថស�ឡូនិចទី ២…ឬែថស�ឡូនីចទី ១ �គឺជលំ�បៃ់ន�គ
េលកេឡងដអ៏�ច រយែដលនឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។ សូម�� បេ់ ទីេនះ។
េយងនឹងចបេ់ផ�មេ ទីេនះជមយួខ ១៣៖

…បងប�ូនេអយ ខញុ ំមនិចងឱ់យអនក�ល់គន ឥតដឹង ពីពួកអនកែដល
េដកលកេ់ េហយេទ ែ�កងអនក�ល់គន េកតទុកខ�ពយ ដូចជអនកឯេទ ត
ែដលគម នសងឃមឹ
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ដបតិេបេយងេជ ថ…�ពះ�គីស�បនសុគត �ពមទងំរស់េឡងវញិ
េហយ េនះ�តវេជ ថ…�ពះ�ទងន់ឹងនអំស់អនក ែដលេដកលកេ់ កនុង
�ពះេយសូ៊វ ឱយបនមកជមយួនឹង�ទងែ់ដរ

ដបតិេយងខញុ ំ�បបម់កអនក�ល់គន  �ម�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់ដូេចនះ
ថ េយងែដលរស់េ ជប ់ ដ�បដល់�ពះអមច ស់យងមក េនះេយង
មនិេ មុនពួកអនក (ពកយថបងក រមននយ័ថ“��ងំ។”)…ែដលបន
េដកលកេ់ េហយេនះេទ

េ�ពះ�ពះអមច ស់�ទងន់ឹងយងចុះពី�ថ នសួគម៌ក…
ឥឡូវសូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក៖់

…េ�ពះ�ពះអមច ស់�ទងន់ឹងយងចុះពី�ថ នសួគម៌ក…
េ�យែ�សកបងគ ប១់�ពះឱស� ទងំមនឮសំេឡងម�េទវ� និង…

ែ�តរបស់�ពះផង េនះពួក�� បក់នុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិជមុន
បង�ស់…

129 ឥឡូវខញុ ំចងឱ់យេ�កអនកកតសំ់គល់ករអ�ច រយែដលបនេកតេឡងេ
ទីេនះ។ កុំខកខនេរ ងេនះ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ �ពះបនទូល
បននិយយេ ទីេនះ កនុងែថស�ឡូនីចទីពីរមនេរ ងបីយ៉ង។ ចូរកតស់មគ ល់។
ចបពី់ៃថងខទី ១៣ ដល់ៃថងទីខ ១៦ មនេរ ង ៣ ែដល�តវេកតេឡងេ ចំេពះ�ពះ
ភ័ ក��ពះអមច ស់មុន�ទងេ់លចេចញមក។ យ៉ងឆបរ់ហ័សឥឡូវេនះ ដូេចនះេយង
�ចបិទ។ េឃញេទ? េរ ងដំបូងេកតេឡង…កតស់មគ ល់ករែ�សក សំេឡង ែ�ត។
សូម�ន�ឥឡូវេនះេហយេមលថេត�តឹម�តវែដរឬេទ។ េឃញេទ?

េ�ពះ�ពះអមច ស់�ទងន់ឹងយងចុះពី�ថ នសួគម៌ក…
េ�យែ�សកបងគ ប១់�ពះឱស� ទងំមនឮសំេឡងម�េទវ� និង…

ែ�តរបស់�ពះផង េនះពួក�� បក់នុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិជមុន
បង�ស់…

130 េរ ង៣េកតេឡង៖ សំេលង…ករែ�សក សេម�ង ែ�តេកតេឡងមុនេពលែដល
�ពះេយសូ៊វេលចមក។ ឥឡូវេនះ ជករែ�សក…�ពះេយសូ៊វេធ�ទងំបីេ េពលែដល
�ទង—់�ទង—់�ទង—់�ទងយ់ងចុះមក។
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ករែ�សក េតករែ�សកគឺជអ�ី? �ជ�រែដលនឹង�តវេចញេ មុនេគ
កររស់េ ៃនជីវតិគឺជកូន�កមុ។ំ
131 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់មនវធីិេធ�ករ។ េហយ�ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរ
េគលនេយបយរបស់�ទងេ់ទ។ �ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរ…�ទងគឺ់ជ�ពះែដលមនិ
ផ� ស់ប�ូរ។ កនុងេអម៉ុស៣:៧ �ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងមនិេធ�អ�ីេ េលែផនដី
េនះេទ រហូតដល់បនបង� ញ�ដល់ពួកេ��ែដលជអនកបំេរ របស់�ទងជ់មុន។
េហយពិត�បកដដូចអ�ីែដល�ទងប់នសនយ �ទងនឹ់ងេធ��។
132 ឥឡូវេនះ េយង�ល់គន បនឆ�ងកត�់គពួកជំនំុេហយ។ ប៉ុែន�េយង�តវបន
សនយេ កនុង េយងេ �មម៉�គី ៤ េនះនឹងមនករ�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត
ៃនេ��េ កនុង�សក។ �តឹម�តវេហយ។ ចូរកតសំ់គល់ពីលកខណៈរបស់គត ់ េត
គតនឹ់ងដូចេម�ច។ គតែ់តងែត…

�ពះេ�បវ ិ ញ ណេនះ�បដំង: ម�ងកនុងេអលីយ៉ េ េអលីេស េ ចនបទីស្
ទ; េ �កមជំនំុេចញ និងនកយូ់�ែដលេ េសសសល់។ �បដំង “�ពះគុណ”
J-e-s-u-s f-a-i-t-h ហើយវាជាចំនួននៃព្រះគុណ។ ឃើញទេ? ត្រឹមត្រូវហើយ។
133 ឥឡូវ ចថំ �រេនះ�តវបនសនយ។ េហយេ េពល�ថក៌ំបងំទងំអស់�តវ
បនចង�កងេឡងេ�យពួក�កមជំនំុ �នឹងប ជូ នេ��ផទ ល់ពី�ពះេដមបបីង� ញ
�។ េហយេនះជអ�ីែដល�ទងប់នសនយថនឹងេធ�។ េឃញេទ?
134 ឥឡូវេនះ ចថំ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់មកដល់េ��” មនិែមនេទវវទូិ។
េ��គតគឺ់ជអនកឆ�ុះប ច ំងពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ គតម់និ�ចនិយយអ�ី
ទងំអស់ គតម់និ�ចនិយយគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់គតប់នេទ។ គត�់ច
និយយបនែតអ�ីែដល�ពះបង� ញ។ សូមបែីតេ��ប�មេ េពលែដលគត់
ពយយមលកសិ់ទធិរបស់គត ់ គតប់ននិយយថ “េតេ���ចនិយយអ�ី
បនេ�កពីអ�ីែដល�ពះជមច ស់�កេ់ កនុងមតរ់បស់គតឬ់?” �ជេរ ងែដល�ពះ
េធ�ែដលអនកមនិ�ចនិយយបន។ គម នអ�ីេទ តេទ។ េហយអនកេកតមក�មរេប ប
េនះ។ មនិេលសពីអ�ីែដលអនក�ច…
135 េបអនក�ចនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—មនិ�ចេបកែភនករបស់ខញុ ំបនេទ” េពលអនក
កំពុងេមល េឃញេទ? អនកមនិ�ចេទ។ អនកមនិ�ចបះ៉ៃដរបស់អនកេ េពលអនក
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�ចេទ េឃញេទ? អនកមនិ�ចេធ�ជែឆកេ េពលអនកជមនុស�។ េឃញេទ? អនក
�តវបនបេងកតេឡងដូេចនះ។

េហយ�ពះជមច ស់កម៏នេ សមយ័កល �មរយៈេអ�យ េយេរម េហយ
េអលីយ៉េ �គបជំ់នន ់ ែដលបនកន�ងផុត។ េ េពលបណ�ុ ំ �កមជំនំុនឹងទទួល
បនអ�ី�គបយ៉់ងែដល�យប ចូ លគន ទងំអស់ �ទងនឹ់ងប ជូ នេ��មយួ េលក
គតេ់ឡងពីកែន�ង�មយួ។ គតម់និែមនជរបស់ពួកេគេទេហយនិយយ
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ បនេ េចញពីវទិយ� ស� េហយេ ឆង យ �គនែ់តជ
បុរសរងឹមៃំនេសចក�ីពិតៃន�ពះ។ េហយ�ែតងែតជវធីិែដលអនក�ច�បបគ់ត។់
គតប់ននិយយថ “េបមនមន កេ់ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន ែដលេពញខងឯ
វ ិ ញ ណឬជេ��…”

136 ឥឡូវេនះ េ��។ មនេរ ងដូចជ “អំេ�យទនៃនករពយករណ៍”េ កនុង
វ�ិរ ប៉ុែន�េ��បនទយទុកជមុនេហយ េឃញេទ? បទ។ ឥឡូវេនះេប
ករពយករណ៍មយួេចញេ ពីរឬបី�តវែតកំណត ់ េហយវនិិចឆយ័ថេត�តវឬអត់
ជមុន �កមជំនុំ�ចទទួលបន។

137 ប៉ុែន�គម ននរ�មន កប់ន�កេ់ មុខេ��េទ ពីេ�ពះគត—់គឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ គតគឺ់ជ�ពះបនទូលេនះេ សមយ័របស់គត។់ អនកបនេឃញ�ពះ
ឆ�ុះប ច ំង។ ឥឡូវេនះ �ពះបនសនយថនឹងប ជូ នេយងម�ងេទ តេ ៃថងចុងេ�កយ
េដមបនីកូំន�កមុេំចញពីភពរេញ៉រៃញ៉ខង�សនេនះ �មវធីិែតមយួគតែ់ដល�
�ចេធ�េ បន។

138 �នឹងមនិ�តវបនេធ�េទ។ �ពះវ�ិរមនិ�ចទទួល�ពះ�គីសទបនេទ។ េយង
ពួកេពនទីកុស េយងមនិ�ចអនុវត��រេនះេ កនុងកលៈេទសៈ�ពះវ�ិរៃថងេនះ។
េតេយងនឹងអនុវត�េពលេវ�ចុងេ�កយេ �ថ នភពែដលពួកេគមនេ ៃថងេនះ
េ េពលែដលមន ក់ៗ �បឆងំនឹងនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តនិងខង�សន? អូ! �
រេញ៉រៃញ៉កនុងនិកយ។ េហយេ េពល�មយួ…ខញុ ំបនសួរអនក�បវត�ិ� ស�
�មយួេ —និយយ—ខុសគន ។ �ល់េពលែដល�របនេចញេ េលែផនដី
េហយេ េពលែដលពួកេគេរ បចំ� �បន�� បេ់ ទីេនះ។ េហយពួកេពនទីកុស
បនប ចបអ់�ីែដលពួកេគទងំអស់គន បនេធ� គឺពួកេពនទីកុសែដលេចញមក។
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139 អនក �កម�គ�រៃន�ពះេ េពលែដលឪពុកនិងម� យរបស់អនកបនមកកនុងចំ
េនមអងគករទងំេនះ ែដលមនេ កនុង�កម�បឹក�ទូេ ចស់ៗ ពួកេគបនែ�សក
និងសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់េហយនិយយទស់នឹងពួកេគ។ េហយអនកបន
បែង�រ “ដូចជែឆកែដល�តឡបេ់ សីុកំអតួខ�ួនឯង” េហយេធ�េរ ងដែដលែដលពួកេគ
បនេធ�។ េហយឥឡូវខង�សនដូេចនះែដរ អនកបិទករ�ណិត�សូររបស់អនក។
អនក�តវែតមនកតមតិ�ភពមុនេពលអនក�ចចូលរមួជមយួគន  ពិបក�ស់។

140 អនកខង Oneness �ពះជមច ស់បន�បទន�រែបបេនះដល់អនក េហយ
អនកជំនួសឱយ�គនែ់តរក�ភព�បទបេហយេ មុខេទ ត អនក�តវែតបនទ បេហយ
េរ បចំ�កមរបស់អនក។ េហយអនកទងំអស់គន េ ឯ�? កនុងក ន�កែតមយួ េនះ
ជករពិត។

េហយ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ កំពុងែតបន�េ មុខេទ ត។ “អញជ�ពះអមច ស់
បន��ំ េហយេ��ចទឹក�ទងំយបទ់ងំៃថង។ ែ�កងអនកខ�ះគួរ…” �ទងប់ន
ែតង�ងំេរ ងទងំេនះ �តវេហយ�ទង�់តវែតប ជូ នេរ ងេនះេ ។

141 េរ ងដំបូងបនមក េ េពលែដល�ទងប់នចបេ់ផ�មចុះមកពី�ថ នសួគ៌
មនករែ�សក។ េត�គឺជអ�ី? គឺជ�រមយួ េដមបឱីយមនុស�រមួគន ។ �រេចញ
មកដំបូង។ ឥឡូវេនះ ជេពលេវ�អុចចេងក ង “ចូរេ�កកេឡងេហយអុច េត
េវ�ប៉ុនម នេហយ? ទី�បពីំរមនិែមន�បមំយួេទ គឺទី�បពីំរ េមលចុះកូនកំេ�ះ
មកដល់េហយ។ ចូរេ�កកេឡងេហយេរ បចេងក ងរបស់អនកេ  េហយពួកេគបន
េធ�។ ពួកេគមយួចំនួនបនរកេឃញថពួកេគមនិមនេ�បងេ កនុងចេងក ងរបស់
ពួកេគេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន��ជេពលេវ�ែដលកនច់េងក ង។

�ជម៉�គី ៤។ អ�ីែដល�ទងស់នយ…គឺលូក ១៧ករពយករណ៍ទងំអស់
េនះែដល��ចកំណតយ៉់ងល�ឥតេខច ះេ កនុងៃថងេនះ េ កនុងបទគមពរីេយង
េឃញ�កំពុងរស់េ ទីេនះ។ មនិមន…

142 សូមេមលេរ ងទងំេនះេកតេឡង បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។ េ េពល
ែដល�ពះៃន�នសួគដឹ៌ងថខញុ ំ�ច�� បេ់ េលេវទិកេនះឥឡូវេនះ។ អនក—អនក
�គនែ់ត គួរែតេដរជំុវញិមយួរយៈ។ �ពិតជ…អ�ច រយែមនេ េពលអនកេឃញ�ពះ
យងមកពី�ថ នសួគ ៌ ឈរេ មុខ�កមមនុស�េហយឈរេ ទីេនះ�បកសអងគ
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�ទងដូ់ចែដល�ទងធ់� បប់នេធ�។ េហយេនះគឺជករពិត េបក�ពះគមពរី។ េឃញ
េទ? �តវេហយ។ បនេ ទីេនះ។
143 េហយ�បពន័ធនិកយបន�� ប។់ បនបតេ់ហយ។ �នឹងមនិេកនេឡងម�ង
េទ តេទ។ �នឹង�តវបនដុត។ េនះជអ�ីែដលអនកេធ�ជមយួអងក មេ េល�ល ចូរ
រតេ់ចញពី�េ ។ ចូលេ កនុង�ពះ�គីសទ។ កុំនិយយថ “ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់េមតូ
ឌីស ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់បទីសទ។ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់ពួកេពនទីកុស ។ អនកចូល
េ កនុង�ពះ�គីសទ។

េបអនកេ កនុង�ពះ�គីសទមនិមនពកយែដលបនសរេសរេ ទីេនះេទ ប៉ុែន�ជ
អ�ីែដលអនកេជ �។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនក�មន កនិ់យយេនះេទ។ េហយ
បនទ បម់ក�ពះជមច ស់�ទងប់នបេងកតេរ ងេនះ បនបង� ញឱយេឃញ។ ពីេ�ពះ
អនក េ េពលែដល�ទងច់ក�់ពះវ ិ ញ ណេល�ពះបនទូល េតមនអ�ីេកតេឡង? គឺ
ដូចជ�កទឹ់កេល�គបពូ់ជេផ�ងេទ ត។ �នឹងរស់េ  េហយ�នឹងនមំកនូវ�បេភទ
របស់�។
144 អនកនិយយថ “ខញុ ំបនទទួលបុណយ�ជមុជ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េនះ
មនិែមនមននយ័ថអនកបនសេ ងគ ះេទ មនិែមនេ�យវធីិែវងឆង យេនះេទ។
145 េមលេ ទីេនះ។ អនកគឺជអនកេ�តកអរ។ អនកគឺជអនកេ ខងកនុងជមតិ�តូច
ខង�ពលឹង បនទ បវ់ ិ ញ ណ និងរបូកយបនទ ប។់ ឥឡូវេនះ អនកមន ញ ណ�បំ
េ កនុង�ងកយេនះ េដមបទីកទ់ងេ នឹងផទះេ េលែផនដីរបស់អនក។ ពួកេគ
មនិទកទ់ងែផនកែដលេ សល់។ អនកទទួលបនវ ិ ញ ណទងំ ៥ េ ទីេនះគឺ
េសចក�ី�ស�ញ់ មនសិករនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�េ ទីេនះគឺជកែន�ង
ែដលអនក រស់េ ។ េនះេហយគឺជអនក
146 េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលថ “េភ� ងធ� កេ់លមនុស�សុចរតិនិងមនុស�
ទុចចរតិផងេទឬអី?” [អងគ�បជំុនិយយថ “�ែមន៉”] សូម�កស់ត�កន� តមយួ
េ ទីេនះ េហយ�សវ�លីេ ទីេនះ េហយចកទឹ់កេលពួក�េហយ រក��េ
េ�កមជីជតិនិងរបស់ដូចេនះ េតពួកេគទងំពីររស់េ េ�យទឹកែតមយួេទ? [�
ែមន៉]�បកដ�ស់។ ែមនេហយ េត�ជអ�ីេ ? មន កក់នុងចំេនមពួកេគនឹងរងផល
បះ៉ពល់េ�ពះ�គឺែបបេនះ។ សត�កម� តនឹងេលកៃដេឡងេហយែ�សកដូចគន និង
�សវ�លីែដរ។
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147 េត�ពះគមពរីមនិបនែចងេទឬអី “េ ៃថងចុងេ�កយ នឹងមន�ពះ�គីសទ
ែក�ងក� យ?” [អងគ�បជំុនិយយថ “�ែមន៉” មនិែមន “�ពះេយសូ៊វែក�ងក� យេទ”
ឥឡូវេនះ។ “�ពះ�គីសទែក�ងក� យ” អនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ អនកែដលែក�ងបន�ំ
�ពះបនទូល និកយចកេ់�បង�ងំ ប៉ុែន�មនិែមនចំេពះ�ពះបនទូលេទ។

ដបតិ �ពះបនទូលនឹងែថ�ង�បបេ់�យខ�ួនឯង។ �មនិ�តវករអ�ីេផ�ងេទ តេទ។ �
នឹងកត�់�េ�យខ�ួនឯង។

“េនះនងឹមនអនកចកេ់�បង�ងំែក�ងក� យ។” េតអនកមនែខ��តស់េម�ង
របស់ខញុ ំេលអតថបទេនះឬេទ។ េហយេនះ…

អូ េបអនកេ មយួកនុងចំេ�មពួកេគនិយយថ “អូ អនក េតអនកជ�ពះេយសូ៊វ
ែមនេទ?”

“អូ �បកដជមនិអ ច ឹងេទ” ពួកេគនឹងមនិឈរេ ទីេនះេទ។
148 ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ “អូ សិរលី�! ខញុ ំបនចកេ់�បង�ងំេហយ!” �គឺជ
ករចកេ់�បង�ងំដពិ៏ត�បកដ។ សូមចថំៃកផសមន�ែដរ េហយបនទយ
ប�មកដូ៏ចគន  េហយបនទយ។

ប៉ុែន�េនះគម នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួេនះេទ េ ខងកនុង។ េលកែលងែតជពូជ
របស់�ពះគឺជែហ�នរបស់�ទង។់ ែហ�នរបស់�ទង�់ងំពីដំបូង បនត�មវទុកជមុន
អនក�តវប ច ប។់ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកែ�សក និយយភ�ដៃទ រត ់ែ�សក េនះ
គម នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។

�ចំនួនែដល�ច�បប់នដូចគន នឹងពួកេគ។ ខញុ ំបនេឃញពួកេធ�ជេជ
េកនេឡង េហយែ�សក េហយនិយយភ�ដៃទ និងផឹកឈមេចញពី
ល�ដក៍បលមនុស� េហយអំពវនវដល់�រក�។ េឃញេទ? ដូេចនះអនកមនិ…
�រមមណ៍និងវតថុ

�មយួកនុងចំេ�មពួកេគ បំេភ�ច�េ ។ �ជចិត�របស់អនកេ កនុង
�ពះបនទូលេនះ េហយគឺជ�ពះ�គីសទ។ នយំកេ ទីេនះ េហយេមល�បង� ញខ�ួន
�ឱយេគ�គ ល់ �គនែ់តជករេបកេឡងដូចជ�គបេ់ផ�ងេទ ត េហយ�បកសខ�ួន�
ស�មបស់មយ័កលែដល�កំពុងរស់េ ។
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149 លូទរ័មនិ�ចនមំកនូវអ�ីេ�កពីអ�ីែដលគួរឱយចប�់រមមណ៍។ អនកេផ�ងេទ ត
�ចយករបស់េផ�ងេទ ត។ ឥឡូវេនះេយងមនសមយ័កល�សវ�លីេហយ។

លូទរ័ពិត�បកដ លូទរ័�តវែតបេងកតលូទរ័ពិត�បកដ។ េពនទីកុសពិត�បកដ
�តវមនេពនទីកុសពិត�បកដ។ ែមនេហយ។ ប៉ុែន�េយងេ កនុងអតីតកលេនះ
េហយបន�េ មុខេទ ត។

150 អនកដឹងេទ �ពះវ�ិរកតូលិក បនចបេ់ផ�ម េពនទីកុស? េហយេប�ពះវ�ិរ
េពនទីកុសនឹងឈរពីរពនឆ់ន �ំនឹងេ កនុង�ង��កកជ់ងអ�ីែដលកតូលិក
ឥឡូវេនះ។ េនះជករពិត។ ខញុ ំនិយយែបបេនះចំេពះបងប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ
ែដលខញុ ំ�ស�ញ់។ េហយ�ពះជមច ស់�ទង�់ជបពីករេនះ។ ប៉ុែន�ចថំសំ�ញ់
ខញុ ំ�តវជួបអនកេ ឯទីជំនំុជំរះ។ េហយ�មនិយូរ េទ។ ខញុ ំ�តវែតកត�់�នូវអ�ីែដលជ
ករពិត។

151 េ េពលែដលខញុ ំបនចូលេ កនុងករ�បជំុជមយួអនកអធិ�� ន ស�មបអ់នក
ជមង�ឺមនិអីេទ។ ប៉ុែន� េ េពលខញុ ំមកជមយួ�រមយួ! េប�រ�មយួ�េកតេឡង
ែមន �គឺជ�រពិត…

េប�ជករពិត ករអ�ច រយពិតរបស់�ពះ េហយពយរួេ អងគករេនះ អនកដឹងថ�
មនិែមនជរបស់�ពះេទ ពីេ�ពះេរ ងេនះបន�បកសរចួេហយ។

�ពះេយសូ៊វយងេ មុខេហយេ�បសអនកជំងឺេ�យបនជ េដមបឱីយមនុស�
េមលេឃញចបស់ បនទ បម់ក�ររបស់�ទង។់ �តឹម�តវេហយ។

��តវែតមនអ�ីមយួែដល�ពះនឹងែណន។ំ �ទងជ់…អនកពយបលដេ៏ទវភព
ករអ�ច រយរបស់�ទងដូ់ចេនះ �គនែ់តទកែ់ភនករបស់មនុស� អ�ីសំខនរ់បស់�គឺ
�ជយ�រ។ ជអ�ែីដលបន មកពីទីេនះ។ �ទងព់យយមទទួលបនករេពញចិត�
ពីមនុស� ដូេចនះពួកេគនឹងអងគុយ�� បច់ំេពះ�ទង ់ សូមេមលស�មបអ់នកខ�ះេ
ទីេនះែដល�តវបនែតង�ងំេឡងស�មបជី់វតិ។

�គបធ់ ញជតិ�សវ�លីមយួចំនួន បនធ� កម់កេលដី បក�បីនេរ ស�។
េហយខ�ះេទ តធ� កេ់ េលដីមនបន� ។ េហយខ�ះេទ តបនេ េលដីែដលបន
េរ បចំទុកជមុនេហយបននេំចញេ ។
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152 ឥឡូវ �គឺជេរ ងដំបូងបង�ស់។ េរ ងដំបូងគឺែ�ត និងសំេឡងមយួ…េហយ
បនទ បម់កសំេឡងមយួ េហយបនទ បម់កែ�ត

ែ�សកៈជអនកន�ំរេ�យមនុស�េ�ត មខ�ួន។

ទីពីរគឺជសំេលងៃនកររស់េឡងវញិ: គឺជសំេលងដែដលេនះ គឺជសំេលង
ខ� ងំៗ េ កនុងេ�កយ៉ូ�ន ១១:៣៨-៤៤ ែដលេ ថ��រពីផនូរ។

ទទួលកូន�កមុជំមយួគន  េហយបនទ បម់កកររស់ពី�� បេ់ឡងវញិ េមល;
េដមបចីបេ់ឡងជមយួ។ ឥឡូវសូមេមលេរ ង ៣ យ៉ង។ បនទ បគឺ់ជអ�ី? គឺជែ�ត
សំេឡងមយួ…សំេឡងែ�សកមយួ សំេលង ែ�ត។
153 ឥឡូវេនះ េរ ងទីបី គឺជែ�ត ែដលែតងែតមនេ ឯបុណយែ�ត កំពុងេ មនុស�
ឱយចូលរមួពិធី។ េនះគឺជកូន�កមុ ំពិធី��រ�ង ច របស់កូនេច មជមយួកូន�កមុំ
េ េលេមឃ។ េឃញេទ?
154 េរ ងដំបូងេចញមកគឺ�ររបស់�ទងេ់ កូន�កមុជំមយួគន ។ េរ ងបនទ បគឺ់
កររស់េឡងវញិៃនកូន�កមុែំដលកំពុងេដកលក។់ ពួកេគបន�� បេ់ សមយ័
េផ�ងេទ ត ពួកេគបនេលកេឡងជមយួគន ។ េហយែ�ត ជបេ់ល ងេ េលេមឃ
េ េល�ថ នសួគ។៌ េតេហតុអ�ីេ ? េនះជេរ ងែដលនឹងេកតេឡង មតិ�េអយ។
155 េយងេ ទីេនះ េ�ត មខ�ួនជេ�សចឥឡូវេនះ។ េរ ងែតមយួគតគឺ់�ពះវ�ិរនឹង
េចញមក �តវែត�កេ់ មុខ�ពះបុ��េដមបទំុី។

កររមួប ចូ លគន ដអ៏�ច រយនឹងេកតេឡងបនទ បពី់េនះ។ �សវ�លីនឹង�តវ
បនេគដុតេចលែតគល់ ប៉ុែន��គបធ់ ញជតិនឹង�តវ�បមូលេ កនុងជ�ងករបស់�។
េឃញេទ?
156 អនកមនិែមនជមនុស�ខ� កេ់ទ។ អនក—គឺជមនុស�ែដលមន�បជញ ។

េហយេបខញុ ំឈរេ ទីេនះ េហយនិយយេរ ងទងំេនះ ស�មបក់រេរ សេអង?
ខញុ ំនិយយ�ពីេ�ពះ�ជជីវតិ ពីេ�ពះខញុ ំទទួលខុស�តវចំេពះ�ពះ ចំេពះករ
និយយ។ េហយខញុ ំ�តវែតនិយយ�។ េហយ�ររបស់ខញុ ំ…�គបេ់ពលេវ�ដឹងថ
�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ េ េ�កមករពយបលនិងអ�ីេផ�ងេទ ត ែដល�គនែ់ត
េដមបចីបម់នុស� ករយកចិត�ទុក�កេ់�យដឹងថ�រនឹងមកដល់។ េហយ
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េនះពួកេគជ��ទងំ�បពីំរបនេបក�ថក៌ំបងំទងំេនះ េហយបង� ញរបស់
ទងំេនះ គឺជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។

157 ប៉ុែន�មនមនុស�ឈរេ ទីេនះឥឡូវេនះ �តវបនឈរេ ជមយួខញុ ំ។ េ េពល
ែដលអនកទងំអស់គន បនឮខញុ ំអធិបបយ ពីេសចក�ីអធិបបយេនះថៈេតេម៉ង
ប៉ុនម នេហយ េ�ក? េ �ពឹកេនះ ជកែន�ងែដល�បននិយយថ �នឹងមនេ
ទីេនះ។ ពួកេទវ�ឈរេ ទីេនះពី�ថ នសួគ។៌ េហយេ េពលែដលពួកេគបន
េឡង េហយខយល់គួចយកពួកេគេឡងេ ទីេនះ េយងឈរេមល ពួកេគបនេ
ឆង យ វទិយ� ស�បនយករបូភពរបស់� ឆ�ងកតទូ់ទងំ�បេទស ចុះេ កនុង
មុកិសិុកូ។

158 េហយេ ទីេនះ េ េពលែដលខញុ ំកំពុងេមលេ ៃថងមយួ េ េពលែដលខញុ ំ
ចបេ់ផ�មអធិបបយ សមយ័កល�កមជំនំុទងំ�បពីំរ េហយខញុ ំបនេ ែជកម៉ូេរ
ែដលជអនកលបខីង�សន ខញុ ំបននិយយថ “ែជកេតនរ�ឈរេ ទីេនះ?
‘មនមយួដូចជកូនមនុស�ឈរេ ទីេនះ សកស់ដូចេ�មេច ម។’” ខញុ ំេឆ�យថ
“គតជ់បុរសវយ័េកមង េតគត�់ចមនសកស់ដូចេ�មេច មយ៉ងដូចេម�ច?”

159 គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ�េំនះគឺជរបូកយដរ៏ងុេរ ងរបស់
�ទង។់” មនិេ�ទកណ�ឹ ង

ប៉ុែន� េ េពលែដលខញុ ំចូលេ កនុងបនទប ់ េហយចបេ់ផ�មអធិ�� ន គតប់ន
�បបខ់ញុ ំឱយដឹងពី�ជអ�ី។ េឃញេទ?

160 ខញុ ំែតងែតអធិបបយថ�ទងជ់�ទិេទព មនិែមន�គនែ់តជមនុស�េទ។ �ទង់
គឺជ�ពះជមច ស់បនបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង�ចឈ់ម: �ពះជគុណលកខណៈ
របស់�ពះជមច ស់ៃនេសចក�ី�ស�ញ់។ េនះលកខណៈអ�ច រយែដលបនចុះមក
បង� ញេ េលែផនដីៃន�ពះ។ �ពះេយសូ៊វគឺជេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ែដល
បនក�ង�ងកយែដល�ពះេយហូ�៉ផទ ល់បនរស់េ  គឺជភពេពញេលញៃន
របូកយ�ពះ។ អ�ីែដល�ពះបនបង� ញឱយេឃញ �មរយៈរបូកយេនះ។ �ងកយ
េនះ�តវែត�� ប ់ ដូេចនះ�ទង�់ច�ងសំ�តកូន�កមុជំមយួ—ជមយួ—�ពះ
េ�ហិតរបស់�ទង។់
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161 េហយចូរកតស់មគ ល់ មនិ�តឹមែតកូន�កមុ�ំតវបន�ងសំ�ត
េលកែលងេទសេនះេទ ប៉ុែន�នងគឺបន�បជ់សុចរតិ។ េឃញេទ? េតអនកធ� ប់
�កលបងពកយថេធ�ឱយសុចរតិ េទ េដមបេីមលថេត�មននយ័យ៉ងេមច៉?

ឧទហរណ៍េបបង�បស�គីនបនឮថខញុ ំបនផឹក ខញុ ំបនេធ�េរ ង��កក់
បនទ បម់កគតប់នរកេឃញថ ខញុ ំមនិបនេធ��េទ បនទ បម់កគតម់កនិយយថ
“ខញុ ំអតេ់ទសឱយអនកបង�បស�បណ�”ំ
162 “អនកអតេ់ទសឱយខញុ ំ? ខញុ ំមនិែដលេធ��េទ។ េតអនកអភយ័េទសឱយខញុ ំពីអ�ី?
េឃញេទ? ប៉ុែន�េបខញុ ំមនកំហុស ខញុ ំ�ច�តវបនេលកែលងេទស។ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ែត
មនិសុចរតិ េ�ពះខញុ ំបនេធ��។

ប៉ុែន�ពកយថ�តឹម�តវគឺ “េទះបីជអនកមនិែដលេធ��ទល់ែតេ�ះ។”បន
�បជ់សុចរតិ! េហយបនទ បម់ក�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទសំ�តេយង
ពីអំេពបបរហូតដល់��តវបន�កក់នុងេស វេ េភ�ចរបស់�ពះ។ មនែត�ទងេ់ទ
ែដល�ចេធ��បន។
163 េយងមនិ�ចេទ។ េយង�ចអតេ់ទសឱយបនប៉ុែន�មនិ�ចបំេភ�ចបនេទ។
ខញុ ំ�ចអភយ័េទសឱយអនកប៉ុែន�ខញុ ំែតងែតចថំអនកបនេធ�អំេព��កកទ់ងំេនះ។
បនទ បម់កអនកមនិសុចរតិេទ �គនែ់ត�តវបនអភយ័េទស។

ប៉ុែន�េ កនុង�ពះេន�តរបស់�ពះ កូន�កមុ�ំតវបន�បជ់សុចរតិ។ នងមនិែដល
េធ��េទេ កែន�ងដំបូង។ �ែមន៉។ ឈរេ ទីេនះេរ បករជមយួ�ពះបុ��ែដល
មនគុណធមៃ៌ន�ពះ មនិែដលេធ�បប�ងំពីដំបូងេឡយ។ េហតុអ�ី? នង�តវបន
េគែតង�ងំជមុន នង�តវបនជបេ់ កនុងេរ ងេនះ។ េហយឥឡូវេនះេ េពល
ែដលនងបនឮេសចក�ីពិត េហយេចញមកសំ�តេ�យឈម េហយនងឈរ
េ ទីេនះ េ�យគុណធម ៌េឃញេទ? នង គម នបប�េលនងទល់ែតេ�ះ។
164 ដូេចនះ �ជយ�រេ កូន�កមុមំកជមយួគន  េឃញេទ ករែ�សក។

េហយែ�ត…

គឺ�ទងែ់តមយួជមយួនឹងសំេលងខ� ងំ �ទងប់នែ�សកយ៉ងខ� ងំ ចូរែ�សក
េ�យឮ េហយ��ភញ កពី់ដំេណក។ �ទងប់ន�ឺសំេឡងខ� ងំៗ ថ “��រេអយ
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ចូរេចញមក។” េឃញេទ? េហយសំេឡងភញ កេ់ឡង—ភញ កេ់ឡង កូន�កមុកំំពុង
េដកលក។់
165 សំេឡងែ�ត “នឹងបន�ឺេឡងេ�យសេម�ងែ�ត។” េហយេ េពល�េធ� �េ
ជនិចច ែ�តបន�ឺេ អុី��ែអលេ កនពិ់ធីជបេ់ល ងៃន�ពះអមច ស់ែ�ត។ េឃញ
េទ? ែដលជបុណយេពនទីកុស ដអ៏�ច រយេ កនុង�ថ នសួគ ៌ និងបុណយៃនែ�ត។
េហយឥឡូវេនះ សំេឡងែ�តបន�បកស េហយេ គន ថ “ចូរនគំន មកបុណយ
េ ”។ េហយេនះគឺជ—គឺជកូនេច ម ��រេ េល�ថ នសួគ។៌

ឥឡូវេនះេមល: ករជួប�បជំុគន រមួគន  និងកូន�កមុ ំ បុណយៃនែ�ត ពិធី�ពហ៍
ពិពហ៍ េយងបនេឃញ�ជ�បេភទ។ ឥឡូវេនះេមលមយួែភ�តមុនេពលេយង
បិទ។ ចូរកតស់មគ ល់។ េយងបនេឃញ��ម�បេភទ។
166 ឥឡូវេនះ េបអនកចង�់នេ កនុងម៉ថយជំពូក១៨:១៦�បនែចងថ
“មនបីកំណត�់�ែដលែថ�ង�បប”់ សូមេមលេ កនុង…េ កនុងគមពរីយ៉ូ�ន
ទី១ជំពូក៥:៧ជេដម។ ែតងែតមនបីជ�ក�។ី េត��តវេទ? [�កមជំនុំនិយយ
ថ�ែមន៉។ �ជករេផទ ងផទ តអ់�ីែដល�តឹម�តវ។ មន�ក�បីីនក។់ “�តវេ�យ
មន�ក�ពីីរឬបីនក ់ទុកេ�យពកយទងំអស់�តវបនបេងកតេឡង។”
167 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ េយងមន�ក�បីីនក។់ បីនកជ់�ក�។ី
ឥឡូវេនះេយងមនេលកេឡងេ បីរចួេ េហយេ កនុងគមពរីស ញ ចស់។ េត
អនកដឹងេទ? កនុងនមជ�ក�។ី ឥឡូវេមល េហណុកគឺមយួ េអលីយ៉គឺជ
មន កេ់ទ ត េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជមន កេ់ផ�ងេទ ត។

�ពះេយសូ៊វជថមគន�ឹះឥឡូវេនះ�ទងប់នកតសំ់គល់។ េឃញេទ? �ទង់
គឺជ�ពះរ�ងគមពរីស ញ ចស់និងគមពរីស ញ ថមី “េ�ពះ�ទង�់តវ�� បេ់ហយ
បនទ បម់កេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ �ទងសុ់គតេហយ មករកជីវតិេហយេដរជំុវញិ
ទីេនះជមយួពួកេយង េហយបនទ បម់ក�តវបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌
េ�យ�រែត �ទងជ់ថមគន�ឹះែដលបនចងទងំពីររមួគន ។ បនទ បពី់កររស់េឡងវញិ
និងករេលកេឡងរបស់�ទង…់សូមេមល។ បនទ បពី់�ទងេ់ធ��េហយបង� ញថ
គមពរីស ញ ចស់េ ទីេនះ។ េយងទងំអស់គន ដឹងេហយ េហណុក�តវបន
េលកេឡង។ េយងដឹងថេអលីយ៉�តវបនខយល់កួចយកេ េ េ កនុងរេទះេភ�ង។
េហយ�ពះេយសូ៊វបនសុគតប ចុ ះសពេហយរស់េឡងវញិ េ េលែផនដីេនះ



48 �ពះបនទូលជសេម�ង

េហយបនទ បម់ក�តវបនេលកេឡងេ �ថ នសួគគឺ៌ជថមគន�ឹះ។ មនបីេដមបទីទួល
កំណត�់�។ េត��តវេទ?
168 ឥឡូវេនះ មនករេលកេឡងមយួបនេលកេឡងរចួេហយ។ អនកដឹងេទ?
េនះ េមលថេតេយងមនិ�ច�ន�បនេល នេទ។ សូមឱយម៉ថយជំពូកទី ២៧
។ េហយសូមនិយយអំពីខទី ៤៥ ៃនគមពរីម៉ថយ។ ជំពូកទី ២៧។ ចេំមលថេត
េយងឬមនិ�ចេធ�បនភ� មៗេទ េហយ—េបេយងមនិ�ចទទួលបនបន�ិចពីេនះ
នឹងជួយេយងបនយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ២៧:៤៥ ខញុ ំេជ ខញុ ំបនសរេសរេ ទីេនះ។
សូម�ន។

�ងំពីៃថង�តង ់ ដ�បដល់េម៉ង៣រេស ល េនះមនងងឹត�ប �គប
េពញេលែផនដី

�បែហលជេម៉ង៣ េនះ�ពះេយសូ៊វ�ទងប់ន�ឺេឡងជសំេឡងខ� ងំ
ថ េអលីៗ�៉ម៉…�បចថ់នី គឺ��យថ…ឱ�ពះអងគៗៃនទូលបងគំ
េអយ េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ចលទូលបងគំ

មនអនកខ�ះែដលឈរេ ទីេនះ…កលេគបនឮ េនះកន៏ិយយថ
�ែ�សកេ …រកេ�កេអលីយ៉េហយ

��បែ់តមនមន ករ់តេ់  យក��យរហំួត �ជលកទ់ឹកេខមះេជក�ក់
នឹងចុងេដមែ�តង ហុចេ ថ� យ�ទងេ់�យ

ែតអនកឯេទ តនិយយថ ឈបសិ់ន ចេំមល េ�កេអលីយ៉មក
ជួយសេ ងគ ះ�។

កល�ពះេយសូ៊វ �ទងប់នែ�សក…ជខ� ងំម�ងេទ ត េនះ�ទង�់បគល់
វ ិ ញ ណ�ទងេ់ វញិ

“សំេលងខ� ងំៗ។” េមល។

េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគត េហយបនែ�សកេ�យសំេឡងខ� ងំៗ
េខម ច។

�គេនះ �ងំននកនុង�ពះវ�ិរករ៏ែហកជ២ភគ ចប�់ងំពីេលចុះេ
ដល់េ�កម កម៏នកេ�កកដី េហយថមេ�បះ�ចពី់គន
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អស់ទងំផនូរេខម ចករ៏េបកេឡង ឯេខម ចពួកអនកបរសុិទធ ែដលេដកលក់
េ េហយ បនរស់េឡងវញិជេ�ចន

ទងំេចញពីផនូរ កនុងេពលេ�កយែដល�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ
េហយចូលេ កនុងទី�កងបរសុិទធ េលចមកឱយមនុស�ជេ�ចនេឃញែដរ

169 ករេលកេឡងេ �ថ នសួគប៌នកន�ងផុតេ េហយ។
មនេរ ងបីបនេកតេឡងេ កនុងគមពរីស ញ ចស់ ែដលបនេរ បចំទុក ថ

�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនមកដល់នរ�។ េឃញេទ? �ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់បនមកដល់េហណុក។ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនមកដល់
េអលីយ៉ែដលជេ��របស់�ទង។់ េឃញេទ? �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់គឺ
�ពះេយសូ៊វ។ េឃញេទ?
170 សូមេមលេ កនុងស ញ ចស់ ពួកេគគឺជពួកបរសុិទធស ញ ចស់ ឥឡូវេនះ
េ េពលែដលករេលកេឡងេនះបនេកតេឡងជេលកដំបូង។ សូមកតស់មគ ល់
ខ ៥០។ សំេលងខ� ងំៗរបស់�ទង�់ស់ពួកបរសុិទធៃនគមពរីស ញ ចស់ដូចជ
សេម�ងខ� ងំៗ�ស់�ពះេយសូ៊វ…ឬ�ស់��រ។ េឃញេទ? សំេលងខ� ងំៗ បន
ភញ កេ់ឡង។

េហយទីពីរ�តវបនបំេពញេ ែថស�ឡូនិចទី២ជំពូក៤។ សូម�នេហយ
�ន�។ េយងេទបែត�នពីរបីនទីមុន។ េឃញេទ?

…បងប�ូនេអយ ខញុ ំមនិចងឱ់យអនក�ល់គន ឥតដឹង…ពីពួកអនកែដល…
េដកលកេ់ េហយេទ ែ�កងអនក�ល់គន េកតទុកខ�ពយ ដូចជ…
ែថស�ឡូនិចទី១ ៤:១២ ដល់ ១៨ េនះនឹងជករេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌

ទីពីរ។ ករេលកេឡងេ �ថ នសួគេ៌លកទីពីរគឺជករចបយ់កកូន�កមុ។ំ
171 ពួកបរសុិទធៃនស ញ ចស់បនចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ទងេ់ �នសួគ៌
រចួ�ល់េហយ ពួកបរសុិទធស ញ ចស់បនេឡងេ ឯសំេលងរបស់គត�់ទង់
សំេលងេ េពលែដល�ទងប់នែ�សក េហយេបះបងេ់ចលេខម ច។ ពីេ�ពះ
(េហតុអ�ី?)គឺយ ញបូជ ជដង� យធួននឹងបបរបស់ពួកេគែដលពួកេគបនរងច់ំ
េ�យេជ ថ កូនេច មដល៏�ឥតេខច ះបនយងមក។ ពួកេគបនថ� យករលះបង់
គឺជកូនេច ម េហយេ េពលែដល�ទងប់នសុគត និងបនថ� យវ ិ ញ ណ�ទង់
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�ទងប់នែ�សកេ�យសំេឡងខ� ងំៗ េហយពួកបរសុិទធេ គមពរីស ញ ចស់បន
ភញ កេ់ឡង។

េមលករែ�សកនិងសំេលងេ ទីេនះ គឺដូចគន េពល�ទងយ់ងមកដល់។
េឃញេទ?

“ថ� យ�បលឹងវ ិ ញ ណ” េហយេ េពលែដល�ទងប់នសុគត យ ញបូជគឺ
ល�ឥតេខច ះ េហយ�នសួគទ៌េទ�� ត។ េហយពួកបរសុិទធេ គមពរីស ញ ចស់
បនមក មកកនែ់ផនដីម�ងេទ ត បនេដរេ េលែផនដី េហយបនចូលេ កនុង
�គេលកេឡងរបស់�ទង។់
172 �វឌីបននិយយថ “ទ� រែដលេ សថិតេសថរេអយ ចូរេងបកបលេឡង ទ� រដ៏
េ អស់កលប!” “�ទងប់ននពំួកេឈ�យ នេំ ជេឈ�យ �បគល់អំេ�យដល់
មនុស�” េហយពួកបរសុិទធៃនស ញ ចស់បនចូលេ កនុងជមយួ�ទង។់
173 ពួកេគបននិយយថ “េតនរ�ជេស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិ?”
174 “�ពះជមច ស់ៃនសិរលី�ដអ៏�ច រយេ កនុងករេធ�ជមច ស់ផទះ។” �ពះដអ៏�ច រយេ
ទីេនះ ពួកេគមកេ កនុងករេដរកបនួ។ “�ពះេយសូ៊វបននពំួកេឈ�យ” េហយ�ទង់
យងមកជមយួពួកបរសុិទធៃនគមពរីស ញ ចស់។ េហយបនេ ដល់ទ� រថមីេឡង
េ ទីេនះ េហយនិយយថ “ទ� រែដលេ សថិតេសថរេអយ ចូរេងបកបលេឡង ទ� រ
ដេ៏ អស់កលប �ពះម�ក��តៃនសិរលី�យងចូលមក”

សំេឡងេចញពីខងកនុងនិយយថ “េតនរ�ជេស�ចៃនសិរលី�?”
175 “�ពះជមច ស់ដអ៏�ច រយេ កនុងករ�បយុទធ” ទ� របនេបកេឡង។ “េហយ
�ពះេយសូ៊វជអនកយកជយ័ជំនះ បននអំនកែដល�តវចបេ់ ជេឈ�យ” ែដល
បនេជ េល�ទង ់ េហយ�ពះបនទូលបនមកដល់ពួកេគ េ ទីេនះពួកបរសុិទធគមពរី
ស ញ ចស់កំពុងរងច់េំ ទីេនះ “�ទងប់ននអំនកជបជ់េឈ�យ បនេឡង
េ �ថ នខពស់” បនយកពួកបរសុិទធៃនគមពរីស ញ ចស់ េហយចូលេ  មនករ
េលកេឡងមយួ កន�ងផុតេ េហយ។
176 ករេលកេឡងេ �ថ នសួគប៌នទ បគឺ់ (ែថស�ឡូនីចទី២) ស�មប�់កមជំនំុ
កូន�កមុែំដល�តវបនរស់េឡងវញិ េដមប�ីតវបនេលកេឡងេ កនុងសិរលី�។ “េយង
ែដលេ រស់និងេសសសល់” េនះគឺជរបូកយែដលេ សល់េ េលែផនដី
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“េហយនឹងគម ន��ងំឬ ��ងំអនកែដលេដកលក ់ ដបតិែ�តរបស់�ពះនឹងបន�ឺសេម�ង
ជមុន េហយអនក�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ។” េហយេយងែដលេ
រស់េហយនឹងេ ែតចបប់នជមយួពួកេគដែដល។
177 េ ៃថងេផ�ងេទ ត ខញុ ំបនឈរេ េលចិេ ច មផ�ូវ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងឈរេ
េលចិេ ច មផ�ូវ េហយ—េមលកបនួដែង�រៃថងយុទធសន�ិភព។ េហយេ េពលែដល�
េឡងេ �មផ�ូវខញុ ំ ឈរេ ទីេនះជមយួកូន�បសតូចរបស់ខញុ ំយ៉ូែសប។ ករមក
ដំបូងគឺជរថេ�កះស ងគ ម ដំបូងែដលមកេ�យរថេ�កះចស់តូច។ បនទ បពី់េនះ
មកមនរថេ�កះធំ Sherman ៃនស ងគ មថមី និងកណុងបញ់ដអ៏�ច រយមយួែដល
មនម៉សរបស់ពួកេគ ករបំផទុះ— �� ងំេលពួកេគជេដម។

បនទ បពី់េនះមកមនទ�ន ែដល—ជ—េមរបស់��មស។ េហយ
បនទ បម់កកម៏នអែណ� តជមយួនឹង…េ េល…ែមនេហយ េ ទីេនះមន
អែណ� តេហយេ ពីមុខ�គឺជផនូរ “មនទ�នែដលមនិ�គ ល់” េហយមន
ទ�នឈរ—េ ទីេនះយមេ ទីេនះ ផនូរ។ មននយទ�នឈរេ មខ ង
េហយអនកេបកទូកេ មខ ងេទ ត េហយមនភគថសមយួ�តវបនគូរ។ េហយេ
មខ ងេទ តមនមសផក យមស។ នងបនបតប់ងកូ់ន�បសរបស់នង។ មន
�បពនធវយ័េកមងមន កេ់ ែកបរនង �កក់បលេ េលតុ េហយយំ។ េកមង�បសតូច
មន កក់ំពុងែតអងគុយេ ចំេហ ង។ េហយទឹកែភនកហូរេចញពីមុខរបស់គត ់ គត់
បនបតប់ងឪ់ពុករបស់គត។់

ខញុ ំបនគិតថ “េតមនភពេ�កេ អ�ីេ ! ខញុ ំឈរេ ទីេនះេហយេមលេ
េឃញពួកេគចស់ មនទ�នពីរបីនកប់នចកេចញ េដរកបនួចុះេ ទីេនះ
ពិករនិងចស់ៗ ជមយួនឹងឯកស�� នរបស់ពួកេគ ប៉ុែន�បង� ញេ�យ
េមទនភពេ�យ�រែតពួកេគជជនជតិ�េមរកិងំ។”

ខញុ ំបនគិតថ “អូ! �ពះរបស់ខញុ ំ!”
178 េ ៃថងមយួ នឹងមនករផទុះេចញពី�ថ នសួគ ៌ “េហយមនុស��� បេ់ កនុង
�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិជមុន” ពួកេគជពួកបរសុិទធស ញ ចស់ េ ខងេ�កយ
អនកែដលកំពុងរងច់នឹំងផទុះេឡង េហយេចញពីទីេនះជមុន ចូលេ កនុងករ
រស់េឡងវញិ េយងនឹងចូលេ �ថ នសួគ ៌ របូកយរែមងចស់�� បប់នផ� ស់ប�ូរ
េហយបនដូចជសិរលី�របស់�ទង។់ េតអ�ីេ —ជកបនួដែង�រែដលនឹងេកតេឡង
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េ េពល�ចបេ់ផ�មេ �ថ នសួគ ៌ េ �គចុងេ�កយេនះ េ កនុង�គចុងេ�កយ
ែដលេ ខងមុខ អូ! បង� ញ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ េល�ទងរបស់
ពួកេគ �រៃន�ពះេ កនុងេម៉ងែដលពួកេគរស់េ ។ េនះជេម៉ងែដលេយងកំពុង
រងច ំេឆព ះេ មុខបង�បស

179 េមលេ �គនែ់តេ កនុងករបិទឥឡូវេនះ។ កររស់េឡងវញិ េលកទីពីរគឺ…
ទងំអស់ ទីមយួគឺកន�ងផុតេ េហយ។ ទីពីរគឺេ ឥឡូវនឹងមកដល់ ឥឡូវេនះ។

180 ឥឡូវ ទីបីគឺជ�ក�ទីងំពីរៃនវវិរណៈ១១:១១ ែដលទងំេនះគឺជអនក
ែដល�តលបេ់�កយេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទ េដមបេីធ�ជបនទ ល់េ�យ
ជនជតិយូ� ដូចេ�កយ៉ូែសបបនេធ�ចំេពះបងប�ូនរបស់គត។់ េហយចំ
ថ “�កសពរបស់ពួកេគ�តវបន�កេ់ �មផ�ូវអស់រយៈេពលបីៃថងកន�ះ។
បនទ បម់ក វ ិ ញ ណៃនជីវតិបនចូលមកកនុងពួកេគ េហយពួកេគ�តវេលកេឡងេ
�ថ នសួគ ៌េ �ថ នសួគ។៌”

មន�គេលកេឡងទងំបីៃនគមពរីស ញ ថមី។

ករេលកេឡងេ �ថ នសួគៃ៌នស ញ ចស់ ទងំអស់ៃនពួកេគកន�ងេ ។

181 ឥឡូវេនះេយងបនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់ េហយរងច់កំរេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
ករេលកេឡងេ �ថ នសួគៃ៌នពួកបរសុិទធ។ ��តវបនែចង េហយ�កដូ៏េចន ះែដរ។
េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល “ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងកន�ងបតេ់ ែត
�ពះបនទូលេនះមនិែដលបតេ់ឡយ”

182 េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលេ េ�កុបបត�ិ១ �ទងម់នបនទូល
ថ “ចូរមនពន�ឺ” េហយ��បែហលជ�បរ់យឆន មំុនេពលមនពន�ឺ។ �ទងម់ន
បនទូលថ “សូមឱយមនេដមេ�ន តមយួ។ សូមឱយមនេដមេឈអុកមយួ។ សូម
ឱយមន�លខ�ចម់យួ។ សូមឱយមនភនមំយួ។ សូមឱយមនេរ ងេនះ។” �ទងម់ន
បនទូល អនកេឃញេទ។ េហយដ�ប��បនេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុង
�ពះបនទូល��តវបនបង� ញឱយេឃញ។ ��តវែតមន។ េ េពលែដល…

183 បនទ បម់កៃថងមយួ �ទងប់នេ � ស�របស់�ទងេ់ចញ។ េហយបនមនបនទូល
េ កនប់ុរសមន កេ់ឈម ះម៉ូេសេ�យបេងគ លេភ�ងមយួ។ បរសុិទធ េភ�ងដពិ៏សិដ�។
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េហយេ�កម៉ូេសនឹងមនិ…មនុស�នឹងមនិេជ េ�កម៉ូេសដូេចនះគតប់ននិយយ
ថចូរនពំួកេគេចញេ េលភនេំនះ។
184 េ �ពឹកេនះភនេំនះេពញេ�យេភ�ងេហយមនពន�ឺខ� ងំ ផគរ�នដូ់ចេនះ។
េហយមនុស�បននិយយថ “កុំឱយ�ពះមនបនទូលអី សូមឱយេ�កម៉ូេសនិយយ
វញិ េឃញេទ “ែ�កងេយង�តវវនិស។”
185 �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “អញនឹងមនិនិយយេ កនព់ួកេគេទ ត
េទប៉ុែន�អញនឹងេលកពួកេគមន កជ់េ�� េហយអញនឹងនិយយ�មរយៈគត់
េហយអ�ីែដលគតនិ់យយនឹងេកតេឡង។ បនទ បម់ក ឯងនឹងបនឮ�ពីេ�ពះអញ
—អញេ ជមយួគត។់” ឥឡូវ�ទងម់នបនទូលែបបេនះ ថ�នឹងេកតេឡង។
186 សូម�កេឡកេមលេ��េអ�យ កំពុងែតឈរេ ទីេនះ។ បុរសមន ក់
ជបុរសឆ� តៃវ បុរសមន ក�់តវបនេគគិតថជេស�ចេ�យ�រគតប់នរស់េ
ជមយួអូេស ស។ េស�ចែដលជបុរសអ�ច រយ បនពយយមជំនួសកែន�ង
�គគង� ល េហយបនេកតេ�គឃ�ង។់

េហយេនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំបន�បបដ់ល់ពណិជជករ។ កំុពយយមជំនួសកែន�ង
�គអធិបបយ។ េទេ�ក។ អនកសថិតេ កែន�ងែដលអនកេ ។ េឃញេទ? អនកេធ�ករ
ងររបស់អនក អ�ីែដល�ពះបន�កប់ន�បបអ់នកឱយេធ�។ េបអនកជ�មមៃដ អនក
កំុេធ�ជ�តេច ក េបអនកជ�តេច កអនកនឹងមនិ�តវេធ�ជ�ចមុះ ឬេប�ចមុះេ ជែភនក
េឡយ។ េឃញេទ? អនកសថិតេ កនុងជំហររបស់អនក។
187 អនកបនឮ�ជយ�រេនះេ ៃថងេផ�ងេទ ត េ េលករពយយមថ� យបងគំ�ពះ។
�វឌីបនែតង�ងំជេស�ច។ មនុស�ទងំអស់ែ�សករពំង “��តឹម�តវ” ប៉ុែន�គត់
មនិែដលពិេ�គះជមយួេ��របស់�ពះេទ។ េហយមនុស�បន�� ប ់ េហយអ�ីៗ
ទងំអស់�តវបនបំផ� ញ។ កុំពយយមផគ បចិ់ត��ពះ។ អនករងច់រំហូតដល់ពកយ
របស់�ពះ។ សូមឱយ�មកេ កនុងវធីិៃនករេធ��។ “ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មេរ ងធំេនះ�នឹងេធ�
ដូចេនះ។”
188 ឥឡូវេនះ �វឌីដឹងចបស់ជងេនះេ េទ ត។ �ថនស់ថិតេ កនុងៃថងេនះ។
គតម់និទងំបនពិេ�គះេយបល់ទល់ែតេ�ះ។ េឃញេទ? គតប់នពិេ�គះ
េយបល់ជមយួេមប ជ ករ�បរ់យ�បព់នន់ក។់ មនុស�ទងំអស់បនែ�សក
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េហយែ�សកេ�ច ង�។ំ ជំនួសឱយ…ពួកេគមនចលន�សនទងំអស់ ប៉ុែន�
�មនិែមនេ កនុងបនទ តនិ់ងលំ�បៃ់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះេឡយ េហយ�បន
ប�ជយ័។

អ�ីេផ�ងេទ ត មនិែមនសថិតេ កនុងជួរនិងលំ�បៃ់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ េនះ
នឹងប�ជយ័ មនែត�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ ែដលនឹងឈរជេរ ងរហូត។ “ៃផទេមឃ
និងែផនដីនឹងរ�យបតេ់  ប៉ុែន�មនិែមនពកយរបស់ខញុ ំនឹងសថិតេសថរេ ។”

189 កតសំ់គល់េអ�យ បុរសវយ័េកមងឆ� តៃវែដលឈរេ ទីេនះ។ ទងំអស់
កនុងេពលែតមយួ េ េពលមយួ�ពះវ ិ ញ ណបន�យ�ប�រគត។់ គតម់និ�ច
និយយថមនិខុសគន េទ។ គតជ់េ��។ គតន់ិយយថ “េមល! នង�ពហមចរ ី
នឹងមនគភ”៌ “នឹងមនបុ�តតូច�បសូ�តមកដល់េយង �ពះនម�ទងេ់ឈម ះនឹង�តវ
េ ថ ជអនក�បឹក� �ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព �ពះដអ៏�ច រយ �ពះវរបិ�ដអ៏ស់
កលបជនិចច។ ចុងប ចបៃ់ន…�ទង ់ អំ�ច�គប�់គងនឹងសថិតេ េល�ម �ទង។់
ចុងប ចបៃ់ន…�ទងនឹ់ងេ�យ�ជយអស់កលប។” េតបុរសេនះ�ចនិយយយ៉ង
ឆ� តៃវយ៉ងដូចេម�ចេ ? ថ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនៃផទេពះ?

មនុស��គបគ់ន ែស�ងរក�។ �ែចងរចួ�ល់េហយ។ �គឺជ �ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។ ��តវែតេកតេឡង ពីេ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ដូចគន េ កនុង
េ�កុបបត�ិែដរ េ េពលែដលគតប់ន��ំគបពូ់ជទងំេនះេ ខងេ�កម
សមុ�ទ ជកែន�ងែដល “គម នទ�មងនិ់ងគម នេមឃៈឬទឹកេលេ� ។” េឃញ
េទ? ��តវែតេកតេឡង។ េហយៃថងមយួ ៨០០ឆន េំ�កយមក សបនូ�ពហមចរបីន
ចបក់ំេណ តជពូជរបស់�ពះែដលជពូជបេងកត នងបនបេងកតកូន�បសមយួ។

190 �ពះ�ជបុ��ដែដលេនះ បនឈរេ ទីេនះេ ៃថងមយួ។ �ទងប់នមន
បនទូលេ “��រេអយចូរេចញមក។” េហយបុរសមន កែ់ដលបន�� បអ់ស់
រយៈេពលបនួៃថងេហយ រលួយ�ចមុះរបស់គតប់នធ� កចូ់លកនុង គតក់េ៏ចញមក។
បននិយយថ

កុំឆងល់ពីេរ ងេនះេឡយ ដបតិេពលេវ�នឹងមកដល់ (�ែមន៉) េពល
េខម ចេ កនុងផនូរនឹងឮសំេឡង�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ
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ដូេចនះ��តវបនគែចងេហយ។ ��តវែតេកតេឡងដូចេនះ។ េដមបមីនករ
េលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ អូខញុ ំេអយ!
191 ខញុ ំចបំនថ �គនែ់តជ�រចុងេ�កយរបស់ខញុ ំ េ កលីហ�័រញ៉ែដលជ
កែន�ងែដលខញុ ំគិតថខញុ ំមនិែដល�តលបេ់ េទ តេទ េ េពលែដលខញុ ំបនទយ
ថ “ឡូស�នជឺ់េឡសនឹងេ េ�កមម�សមុ�ទ។ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។” �នឹងមន។ នងបនេធ�រចួេហយ នងបន�ងេចញ។ នង
បនប ចបេ់ហយ។ េតេពល�? ខញុ ំមនិដឹងថេពល�េទ ប៉ុែន��នឹងេកតេឡង។
បនទ បពី់េនះ កររ ជួ យដីចបេ់ផ�មេ�តនិងេ�ន។
192 ចថំមនបុរសជេ�ចនែដលឈរេ ទីេនះ េលថមេនះ ៃថងែដលេទវ�បន
ចុះមក។ េហយពន�ឺេនះនិងេភ�ងបនធ� កចុ់ះពីេលេមឃ េ ជុំវញិថមែដលេយង
កំពុងឈរេ ទីេនះ។ ថមរេម លេចញពីភននិំងករធ� កចុ់ះេ ទីេនះ។ នងបន
បេនទ សបីដងេហយ។ ខញុ ំបននិយយថ “ករជំនំុជំរះនឹងេធ�កូដកមមេ េឆនរសមុ�ទ
ខងលិច។” បនទ បពី់េនះ���ក េសទរែតលិច។
193 សូមចថំ ជ�ពះដែដលែដលមនបនទូលថ “ឡូសអងច់ែឡសគឺវនិស
េហយនង�តវបនប ចប។់ ខញុ ំមនិដឹងថេពល�េទ។ ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នក
បនេទ។
194 ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំបននិយយដូេចនះេទ។ ប៉ុែន�បង�បសេនះេ ទីេនះខញុ ំេជ ថ�…
អតេ់ទ ខញុ ំេជ ថមនមន កក់នុងចំេ�ម Mosely ែដលបននខំញុ ំេចញេ ខងេ�ក
េ �មផ�ូវ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ជអ�ីេទរហូតដល់ខញុ ំ�កេឡកេមលេ េ�កយ។ ខញុ ំបន
�កេឡកេមលេ បទគមពរីវញិ។

េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “កេពណិម ឧ�កងកេពណិមេអយេត
អនកយ៉ងេមច៉េ ? អនកេលកដំេកងខ�ួនអនក…” (ជជង)“…េឡងេ �ថ នសួគនឹ៌ង
�តវបននចុំះដល់នរក។ ដបតិកិចចករដអ៏�ច រយែដលបនេធ�េ កនុងអនកេបបនេធ�
េ កនុង�កងសូដំុវញិេនះនឹងមនិវនិសេឡយ” េហយ�បែហលជមយួរយ�សិប
�សិបឆន ពីំទីេនះ (�កងសូដុមមនរចួេហយ េ េលែផនដី) បនទ បម់កកេព
ណិម គឺេ កនុងទឹកផងែដរៃថងេនះ។
195 េហយេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណដែដលរបស់�ពះ ែដលបននិយយករទងំអស់
េនះ េហយបនេធ�េរ ងទងំអស់េនះ �បនែចងេ ទីេនះថ “អូ! �កងកេពណិម
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ែដលបនេ ខ�ួនអនកេ�យេឈម ះរបស់េទវ� ឡូសអងសឺ់ែឡសរ េប បែដល
អនក�តវបនេលកតេមកងខ�ួនអនកខពស់ដល់�ថ នសួគ!៍ ឬសនិងជ�សនៈរបស់
��ងំ” (េឃញេទ?) “អនកេលកដំេកងខ�ួនអនក”

196 �គគង� ល �គឺជទីប ចុ ះសពស�មបព់ួកេគ។ មនុស�ល�េ ទីេនះេហយ
�� បដូ់ចកណ�ុ រ។ អ�ីែដល��វ!

197 “អនកែដលេ ខ�ួនអនក�មេឈម ះរបស់េទវ�។ េបករអ�ច រយបនេធ�េ �កង
សូដុមវញិេនះ �កងេនះនឹងមនិវនិសេឡយេ ៃថងេនះ។ ប៉ុែន�េពលេវ�របស់ឯង
បនមកដល់េហយ។”

អនកេមលេហយេឃញ។ េប�មនិែមនខញុ ំជេ��ែក�ងក� យ។ េឃញេទ? េ
ទីេនះនងេដកេ ទីេនះ។

198 ខញុ ំចេំ យបេ់នះ េ មុនេពលែដលខញុ ំបនេឃញករេនះ ខញុ ំបនេឃញ
ជមុនៃនកូន�កមុ។ំ ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះេហយបនេឃញ ស�ីតូច�� តមន កែ់ដល
�តឹម�តវ េស� កពកនិ់ងរបស់របរេផ�ងៗេដរកបនួ�មវធីិេនះ។ មនអនកខ�ះឈរែកបរ
ខញុ ំេ កនុងនិមនិត�។ េហយខញុ ំបនេឃញ។ ពួកេគបននិយយថ “ករេមលជមុន
ៃនកូន�កមុ”ំ ខញុ ំបនេឃញនងេចញេ  ពួកេគមកកែន�ងេនះេហយេដរជំុវញិ។

199 ខញុ ំបនឮ�េឡងមក �ពះវ�ិរ—បនេលចេចញពីចំេហ ងេនះ។ មន�ពះវ�ិរ
�សីុ។ អូ អនកនិយយអំពីភពកខ�ក!់ េ ទីេនះមក�ពះវ�ិរអុឺរ ៉បុ។ អូខញុ ំេអយ!
េហយបនទ បម់កខញុ ំបនឮសំេឡងត ន�ីញក់ៗ  េហយ�គឺជបវរក ញ �េមរកិ និង
�កមជំនំុ េហយនងគម នសេម� កបំពក�់មយួេលខ�ួនេឡយ។ នងមន�ក�ស
ដូចជកែសតពណ៌�បេផះ កនេ់ ពីមុខ នង�ចំង� កញ់ក់ៗ  បវរក ញ �េមរកិ
�កមជំនំុ។

200 ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះកនុងវត�មនរបស់�ទង។់ ខញុ ំបនគិតថ “ឱ�ពះជមច ស់
េអយ! េត�ជករែដលល�បំផុតែដលេយង�ចេធ�បនែមនេទ? អូ! អូ!” អនកដឹងពី
�រមមណ៍របស់អនក។ បនទ បម់កខញុ ំគិតថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�កទូ់លបងគំ។
េបខញុ ំ�គនែ់ត�ចេ ឆង យពីទីេនះ។ េបទងំអស់េយងបនផលិត េហយេនះ
ជអ�ី?”
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201 េហយបនទ បម់ក េ េពលែដលពួកេគជ ស�ីបនឆ�ងកត ់ �គបទ់ងំកបច់
��ំគប�់បេភទ េហយសកខ់�ីនិង�បមុខ។ េហយេ េពលពួកេគឆ�ងកត់
ដូចេនះសនមតថជ�សី�ពហមចរចីំេពះ�ពះ�គីសទឬ។ េហយេ េពលែដលនង
ឆ�ងកតែ់បបេនះ ខញុ ំបនងកកបលេចញ អនកដឹងេទ ជមយួនឹងករកនដូ់េចនះ
េ ចំេពះមុខខញុ ំ។ �គឺ—�គួរឱយ�ម៉ស់�ស់ ែបខនងរបស់ពួកេគ។ េហយេ
ទីេនះពួកេគបនេធ�ដូេចន ះ។ េហយខញុ ំែបរកបល េ យំដូចេនះ។

202 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចឈរេ ទីេនះបនេទ។ �ទងឈ់រេ
ទីេនះ េហយខញុ ំដឹងថជខញុ ំ ជអនកដឹកនៃំន�កមជំនុំមយួ េហយេនះជអ�ីែដល
ខញុ ំបនផលិតស�មប�់ទង។់” ខញុ ំបននិយយថ “ឱ�ពះអងគេអយ ខញុ ំមនិ�ចេមល
�បនេទ។ ឱយខញុ ំ�� បេ់ ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំ—អនុ ញ តឱយខញុ ំរ�តេ់ ឆង យ” េហយ
ដូចេនះ។

203 េហយេ េពលែដល�បនេចញេ  �ល់េពលែដលពួកេគបនមកដល់
ពួកេគនឹងេចញេ កែន�ងជក�់កម់យួ បនទ បម់កទម� កចុ់ះ។ ខញុ ំេទបែតលឺ
សំេលងរបស់�ដូចែដល�បនេ ឆង យ។

បនទ បម់កខញុ ំបនឮអ�ីមយួដូចជេ មុខទ�ន�គី�ទ ន។ ខញុ ំ�កេឡកេមល
េហយេ ទីេនះពួកបរសុិទធបនមក ជហ�ូងេកមង�សី សមរមយនឹងអ�ីែដលពួកេគ
គួមន គឺពួកេគេស� កពកយ៉់ង�តឹម�តវ សករ់បស់ពួកេគចងពយរួេ េលខនង
របស់ពួកេគ។ រលូន�� តេដរែហកបនួែបបេនះ ដល់ជំ�នៃនដំណឹងល�។ នង
ជ�ពះបនទូល។ ពួកេគេមលេ ដូចជ�បជជតិមយួកនុងចំេ�ម�បជជតិ
ទងំអស់។ ខញុ ំបនេមល� េពលពួកេគេដរកតទី់េនះ េហយេឃញពួកេគេដរកត់
�មេនះ។ ជំនួសឱយករធ� កចុ់ះពួកេគ ចបេ់ផ�មេកនេឡង។

ខញុ ំបនកតសំ់គល់មន កក់នុងចំេ�មពួកេគពយយម ពីរឬបីនកព់យយម។
េ េ�កបនទ ត ់ ខញុ ំបនែ�សកថ “ចូរេ កនុងជួរ!” េហយនិមតិ�េនះបនចកេចញពី
ខញុ ំ។ េហយខញុ ំកំពុងឈរេ កនុងបនទបេ់�យែ�សកថ“ចូរេ កនុងជួរ!” បនទ តេ់នះ…

204 ឆងល់េត� �ចកន�ងផុតេ េហយឬ? េតកូន�កមុ�ំច�តវបនេ រចួេហយ
ឬ? េតេនះជអ�ីែដលេយងកំពុងឆ�ងកតស់ព�ៃថងឬ?



58 �ពះបនទូលជសេម�ង

នង�តវែតេធ�ជរបូអងគ�ពះ�គីសទ េហយ�ពះ�គីសទគឺជ�ពះបនទូល។ េនះជេរ ង
ែតមយួគត។់ េឃញេទ? �មនេ ទីេនះកនុង�ពះបនទូល។ �ជ…េមល? មនិ�ច
បែនថមអ�មីយួបនេទ។ �មនិ—ែមនជ ស�ីែដលមនៃដមខ ងដូចជបុរសេហយៃដ
មខ ងេទ តដូចជ�កញំដូចែឆក។ ��តវែតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់យ៉ងចបស់
ដូចជ�ទងែ់ដរ។ កូន�កមុគឺំជែផនកមយួៃនកូនកំេ�ះ។ ស�ីគឺជែផនកមយួៃនប�ី
របស់នង “េ�ពះនង�តវយកេចញពីប�ី។” េអ�៉គឺជែផនកមយួរបស់អ�័មជឆ�ឹង
ចំេហ ងរបស់គត។់ កូន�កមុកំដូ៏ចគន ែដរ មនិ�តវបនយកេចញពីនិកយេទ ប៉ុែន�
បនយកពីេដម�ទងៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះស�មបៃ់ថងេនះ។
205 ករេលកេឡងេ �ថ នសួគ!៌

ែ�តរបស់�ពះអមច ស់នឹងបន�ឺេឡង មនុស��� បេ់ កនុង
�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ

េហយសិរលី�ៃនចំែណកៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង់
េ េពលែដលអនកែដលបនេ�ជសេរ ស�តវ�បមូលេ ផទះ

របស់ពួកេគ។ហួសពី�ថ នសួគ។៌

េ េពលែដល�កងំ�តវបនេបកេ �តងក់ែន�ងេនះ សូមអនកទងំអស់គន
ពយយមេ ទីេនះមតិ�េអយ។ សូម�ពះ�បទនពរ។
206 ��តវបនែចង។ ��តវែតេកតេឡង។ �នឹងេកតេឡង។ េហយតូច…[ចំណុច
ទេទេ េលកែសត។]

មនុស�គម នអនក�ចង�់� បេ់ទ។ គម ននរ�មន កច់ង—់បតប់ងេ់ឡយ។
េ�យខញុ ំ�បបអ់នក។ អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ�…ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេ �ពះវ�ិរបន
ល�ប៉ុ�� េទ េហយអនកេ�ម ះ�តងយ៉់ង�ចំេពះ�ពះវ�ិរ។ �មនិអីេទ គម នអ�ី
�បឆងំនឹងេរ ងេនះេទ។ អនកគួរែតេ �ពះវ�ិរ។ អនកេធ��។ បន�េ �ពះវ�ិរ។
ប៉ុែន�អ�ីកេ៏�យ�គនែ់តេបះេចល�បៃពណីរបស់អនក េហយបន�េ ឯ�ពះ�គីសទ។
េ�ពះ�ជសេម�ងេ ៃថង�មយួ េហយអនកចបយ់កជស ញ របស់សត���វ
េ េលអនក ែតមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ គឺរហូតដល់�យឺតេពល។ ពិតជ�តឹម�តវ។
207 �ពះ�បទនពរដល់អនក។ ខញុ ំសំុេទសែដលទុកអនកយូរ។ េហយចថំខញុ ំបន
ទុកឱយពួកេគេ ទីេនះយូរេពក។ �តឹម�តវេហយ។ េហយតង� យែដលអនកបនយក
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ស�មបខ់ញុ ំ…ែដល ខញុ ំមនិបនេសនសំុឱយអនកេធ�េនះេទបង�បស។ េនះជរបស់ខញុ ំ គួរ
យក�េហយបងម់៉ូែតលេនះស�មប—់េម៉ងបែនថម។ េ�ពះខញុ ំបនេ�បេពលយូរ។ ខញុ ំ
េទបែតមនេរ ងមយួចំនួនេ ទីេនះ។ ខញុ ំេ មន�បែហល�បបំីឬដបទ់ំពរ័បែនថម
េទ ត េលអតថបទករេលកេឡង ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនេពលេវ�េដមបបី ច ប�់េទ។
សូម�ពះ�បទនពរ។
208 េតអនក�ស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វេទ? [�កមជំនំុនិយយថ�ែមន៉។
សូមឈរេ ែតមយួនទីឥឡូវ�ង តេ់សង ម�ង ត ់ េហយចងចនូំវអ�ីែដលខញុ ំបន
និយយ។ សូមចថំេយងសថិតេ េពលចុងេ�កយ។

�បជជតិទងំេនះកំពុងែតែបកបក ់អុី��ែអលភញ កេ់ឡង
ទីសំគល់ែដល�ពះគមពរីបនទយទុក។
ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទបន�បជ់បចិ់ត�
“�តឡប ់អូ ែបកបក ់គន ”
ៃថងៃនេសចក�ីេ�បសេ�ះជិតមកដល់េហយ
ចិត�របស់មនុស�ប�ជយ័ចំេពះករភយ័ខ� ច។
�តវបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ចេងក ងរបស់អនក�តវបន

អុចេមលចបស់
េមលករេ�បសេ�ះ អនកជិតមកដល់េហយ។

េតអនកដឹងេទថ?
េ��ែក�ងក� យកំពុងនិយយកុហកេសចក�ីពិតរបស់�ពះ។

បដិេសធ
េយងដឹងថទងំអស់គឺជករពិត។ ែមនេទ? [ចំណុចទេទេ េលកែសត។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េដមេឈកល់�៉រ។ី

209 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល�ស�ញ់�ទង?់ េលកៃដអនកេឡង។ ឥឡូវេនះខញុ ំ
ចងឱ់យអនក េពលេយងេ�ច ងចំេរ ងេនះម�ងេទ តចបៃ់ដអនក�មន កែ់ដលេ ែកបរ
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អនក។ និយយថ “សូម�ពះ�បទនពរដល់អនកែដលជអនកេ�ម ះ�ទង។់” េយងគឺជ
អនកេធ�ធមមយ��។ េតែមនេទ? [�កមជំនំុនិយយថ�ែមន៉] អនកដំេណ រនិងជ
មនុស�ចែម�ក។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់

េហយ េដរកតេ់នះតុ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន។
េហយបនសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ។
េ េដមេឈកល់�៉រ។ី

210 េតអនកចងប់នករេលកេឡងេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉” េតមន
បងប�ូនប៉ុនម ននកច់ប�់រមមណ៍នឹងករេលកេឡងេ �ថ នសួគ?៌ និយយថ
“�ពះជមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ធ��ឱយអស់ពីចិត�។”

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ េតអនក�គ ល់បទចេ�ម ងេទ? អនកដឹងេទ
បង�សី? កន�់ពះហសថ មនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ។ ខញុ ំមនិដឹងថស�ីេទ…ស�ីេគ? �
េ កនុងមយួេនះ? �� ?

កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹអនកេលរបស់អស់កលប
កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

អនកចូលចិត�េទ?

េ េពលដំេណ ររបស់េយង�តវបនប ចប់
េបចំេពះ�ពះអនកគឺជេសចក�ីពិត
យុត�ិធមនិ៌ងបំភ�ផឺទះអនកេ កនុងសិរលី�
�ពលឹងដអ៏ំណរអនកនឹងេឃញ!
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កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹអនកេលរបស់អស់កលប
កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

ខញុ ំចងឱ់យអនកឱនកបលចុះមយួែភ�ត។

កំុេ�ភលន ់�ទពយសមបត�ិឥត�បេយជនៃ៍នែផនដី
េនះឆបខូ់ច�ស់
ចូរែស�ងរកកំណបសួ់គ៌
ពួកេគនឹងមនិ�� បេ់ឡយ!

កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹអនកេលរបស់អស់កលប
កន�់ពះហសថមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

211 ជមយួនឹងកបលរបស់អនកបនេ�នចុះ េហយទុកកនុងចិត�េ�យដឹងថ
េយងេ�នកបលេយងេ ធូលីដីែដលេយង�តវបននេំ  ៃថង�មយួេយង
នឹង�តឡបម់កវញិ េ�យដឹងថអនកមន�ពលឹងេ ទីេនះែដល�តវេឆ�យេ
�ពះ។ េបអនកមន�រមមណ៍ថអនកមនិ�គនែ់តេ�ត មខ�ួនស�មបក់រេលកេឡង
េ �ថ នសួគេ៌នះេទ េប�នឹងមកេ យបេ់នះ េហយអនកនឹង�តវចងចកំនុង
ករអធិ�� ន េលកៃដអនកេឡង។ េយងគម នកែន�ងស�មបេ់ �សនៈេទ។
�សនៈរបស់អនកសថិតេ កនុងចិត�របស់អនកយ៉ង�កេ៏�យ។ េលកៃដអនក
េឡង។ សូម�ពះ�បទនពរអនក អនក អនក ។ ខញុ ំ!

“មន�រមមណ៍ថខញុ ំមនិទនេ់�ត មខ�ួនេទបង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជ
ខញុ ំ—ខញុ ំ—ចងក់� យជ�គី�ទ ន។ ខញុ ំធ� បព់យយមប៉ុែន�េ ែតមនអ�ីែដលបត ់ ខញុ ំ
—ដឹងថខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�តវេ កែន�ងែដលខញុ ំគួរែតេ េនះេទ។”

“ឱ�ពះជមច ស់េអយ! ខញុ ំេលកៃដេឡង។ សូមេម�� ដល់ខញុ ំផង”

ឥឡូវេនះៃដៃមភឬ�មសិបបនេលកេឡងរចួេ េហយ េ កនុង�កមតូចេនះ
មនេរ ងជេ�ចនកំពុងេលកេឡង។
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212 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ �ទង�់ជបពីអ�ីែដលេ ពីេ�កយៃដេ ខងេ�កម កនុង
ជំេ េបះដូង។ ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអងគេអយ មនេរ ងែតមយួគតែ់ដលទូលបងគំ
ទទួលខុស�តវចំេពះ េនះគឺេដមប�ីបបក់រពិត េហយ�ពះជទី�ស�ញ់ ពួកេគ
ចងប់នសេ ងគ ះ។ ពួកេគពិតជចង។់ ពួកេគ—ពួកេគមនិចងប់នរបស់ទងំេនះ
េទ �រមមណ៍ខ�ះ េធ�ករខ�ះ �បពន័ធនិកយខ�ះ �សនខ�ះ មយួចំនួនែដល�តវបន
បែនថម។ ពួកេគដឹងថ�ពះវរបិ�ែដលគួរ�តវករ។ �ពះបនទូលបរសុិទធរបស់�ពះែដល
បរសុិទធ េហយគម នករអបរ់អំ�ីៗេផ�ងេទ តេឡយ អ�ីៗនឹងកន�ងផុតេ  សូមបែីត
េមឃនិងែផនដី ប៉ុែន�នឹងមនិមនេទ។ េហយេបេយងជ�ពះបនទូល េនះែផនដីនឹង
ឆ�ងកតពី់េ�កមេយង ប៉ុែន�េយងមនិ�ច�� បប់នេទ ពីេ�ពះេយងជ�ពះបនទូល
ៃនកូន�កមុរំបស់កូនកំេ�ះ។
213 ទូលបងគំអធិ�� នជមយួគន ថ �ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយពួកេគ�ពះវរបិ�េអយ េ�យ
េ�ម ះ�តងទូ់លបងគំអធិ�� ន។ េហយសូមអភយ័េទសដល់ទូលបងគំ �ពះបិ�
េអយែដលមកយឺតេ យបេ់នះ េហយ—េហយនិយយពកយកត់ៗ ។ ដូចេម�ច
េទ តគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយបនបំែបកពួកេគជមយួគន េ កនុង�ទង ់ វធីិ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ពះជមច ស់និងផ�ល់ឱយពួកេគេ កនុងដួងចិត�របស់មនុស� ពីចិត�
េហយនិងបំណងនិងេគលបំណងែដលទូលបងគំមនេឆព ះេ រក�ទង។់ �ពះអងគ
េអយ េត�ពះអងគមនិេធ�អ�ីេទ? េហយសេ ងគ ះអនកែដល�តវបនសេ ងគ ះ។ បន
េ កន�់ទង�់ពះអមច ស់េអយ។ េហយសូមេ�យេយងេ�ត មខ�ួនស�មបេ់ពល
ែដលេលកេឡងេ ឆប់ៗ េនះ ទូលបងគំសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ។
ឥឡូវេនះ ជ�បធនៃន—សននិបត។ 
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(The Rapture)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 04 ធនូរ 1965 សំ�ប�់កមធុរៈកិចចដំណឹងល�អន�រជតិ Ramada Inn Yuma Arizona
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