
�ពះដម៏នេច�� េបកសែម�ងឲយ
េឃញេ ពីមុខេយង

 េ ទីេនះមនខគមពរីបីបនួ ែដលកត�់�ទុកេនះ គឺជអ�ីែដលខញុ ំេពញចិត�កនុង
ករនិយយេ កនអ់នក េហយខញុ ំេជ ជកថ់�ពះជមច ស់ នឹង�បទនពរដល់

ករ�បឹងែ�បងពយយមរបស់េយង។
2 ឥឡូវមនមនុស�ជេ�ចនែដលឆងល់ថេហតុអ�ីបនជេយងែប�កេហយមន
ភព រខំនសូរសេម�ង។ អនកដឹងេទថេនះជ�បេភទៃន—ៃនសននិបតជងអ�ីែដល
មនុស� ធ� ប—់ធ� បេ់ឃញ។ េហយជធមម� �គបយ៉់ងមនទ�មងក់តផ់� ចស់ងួត។
ប៉ុែន�េពលេយងចូលមកសននិបតេនះ ឥឡូវ ែដលជឯកសិទធរបស់ខញុ ំ ស�មប់
ប៉ុនម ន ឆន មំក �ងំពី�បនចបេ់ផ�មដំបូង េហយេយងពិបកនឹងដឹងថេយងនឹង
េធ�អ�ី។ េយង�គនែ់តចូលមកេហយចុះចញ់ខ�ួនេយង។ េនះជអ�ីែតមយួ ែដល
េយងដឹង ថេយង�តវេធ�។ េហយ�ពះជមច ស់នឹងេធ�ករ ែដលេ សល់ទងំអស់។
េនះេហយ បនេធ�ឲយេយងក� យជមនុស�មនសកមមភពពិេសស។
3 ៃថងមយួមនអនកនិយយថ “អនកដឹងេទ ពួកអនកពិតជចែម�ក�ស់។”

ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំ—ខញុ ំរពឹំងថពួកេយងគឺដូេចន ះ។”
4 េហយខញុ ំចងចពីំសននិបតមយួ។ បងប�ូន�បស�តយ ែដលបន�បបខ់ញុ ំពីបុរស
ជនជតិ�ឡឺមង៉តូចមន ក ់ ែដលបននិយយថ គតទ់ទួលករ�ជមុជេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយៃថងបនទ ប ់ េ កនុង�ងែដលគតក់ំពុងែតេដរ គត់
េលកៃដេឡង េហយសរេសរដល់�ពះអមច ស់ េហយនិយយភ�ដៃទ េហយបន�
េធ�ែបបេនះ មនិល�េទ។ េ ទីបំផុត េ �� យចូលមកេហយនិយយ “េហននី
មនអ�ីេកតេឡងជមយួអនក?”
5 គតនិ់យយថ “អូខញុ ំបនសេ ងគ ះេហយ។” គតនិ់យយថ “អូ ដួងចិត�ខញុ ំបន
េពញេ�យអំណរ។”
6 គតនិ់យយ “ល� អនក�តវែតេ ជមយួ�កមមនុស�លងីេលងរេ ទីេនះ។”
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7 គតនិ់យយ “បទ សិររីងុេរ ងចំេពះ�ពះជមច ស់!” “អគុណ�ពះជមច ស់
ស�មបភ់ពលងីេលងេនះ” គតនិ់យយ—គតន់ិយយ “អនកយកយនជំនិៈ
ចុះេ �មផ�ូវ” និយយ “អនកយកភពលងីេលងេ  អនកមនិបនអ�ីេឡយេ�កពីដំុ
‘ឥត�បេយជន’៍” េហយនិយយសូម�តឹមែត…�ជអ�ីស�ីពីសិទធ អនកដឹងេហយ។
8 ៃថងមយួ េ កលីហ�នីញ៉ ខញុ ំេ �មផ�ូវ ឡូសេអនជឺេឡស េហយខញុ ំេឃញ
បុរសមន ក ់ មនស ញ េ េល�ទង េហយេ ទីេនះ។ េហយគតនិ់យយ “ខញុ ំជ
មនុស�លងីេលងរបស់�ពះ” េហយ�គបគ់ន សម�ងឹេមលគត។់ េហយខញុ ំកតស់មគ ល់ថ
ពួកេគែបរ�តលបេ់មលមក បនទ បពី់ពួកេគបនេ ហួស។ ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងេធ��ម
ពួកេគែដរ។ េហយេ …ខនងរបស់គត ់ គតនិ់យយ “អនកជមនុស�លងីេលងរបស់
នរ�?” បទ។ ខញុ ំយល់ថេយងទងំអស់គន ជ�បេភទចែម�ក ចំេពះអនកដៃទ
អនកដឹងេហយ។
9 ប៉ុែន�អនកដឹងេហយថ ពិភពេ�កមនគន�ងែបបេនះ រហូតដល់មនុស�គិត ថ
�ចែម�ក រហូតដល់មនអ�ីមយួែដលែ�បជខុស។ េហយជធមម� �ពះជមច ស់ែតង
េធ�អ�ីែដលធមម� េដមបឲីយមនុស��តលបេ់ រក�ពះគមពរីវញិ។
10 ខញុ ំ�ច�សៃមថេ�កណូេអ ជ�បេភទដូចជ—ជមនុស�ឆកួត េ ជំនន់
សមយ័ វទិយ� ស�ែដលគតរ់ស់េ  េ�ពះពួកេគ�ចបង� ញថ គម នទឹកេ
េលេមឃេឡយ។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនបនទូលថមនទឹកខ�ះ។ ដូេចនះ ណូេអ
អធិបបយនិងេជ ករេនះ ដូេចនះគតក់� យជមនុស�ឆគួត។
11 េហយខញុ ំ�សៃមថ េពលម៉ូេសចូលេ  េអសីុបគតក់ជ៏�បេភទមនុស�
—មនុស�ឆគួតែដរ ចំេពះផេ�៉ន។ ប៉ុែន�សូមចថំ ផេ�៉នជមនុស�ឆគួត ចំេពះគត់
ែដរ។ ដូេចនះពួកេគ…េយងដឹងេហយេរ ងេនះ។
12 េទះបី�ពះេយសូ៊វក�៏តវបនចតទុ់កថ អនកនិយយខុសជបេ់ទស។ េនះ
ជករពិត។ ម៉ធីនលូេធ កជ៏មនុស�លងីេលង ចំេពះ�កមជំនុំកតូលិកែដរ។ េហយ
ចនេវេស�កជ៏មនុស�ឆគួតចំេពះេអនជឺលលិកេខនែដរ។ ដូេចនះអនកដឹងថ�គឺ—�
គឺជេពលេវ�ស�មបម់នុស�មយួេទ ត។ េតអនកមនិគិតថដូេចនះេទ? [�កមជំនុំ
និយយ “េអែមន៉”—Ed] ប៉ុែន� មុននឹង�ចជមនុស�ឆកួត អនកដឹងេហយថ�តវែត
មនដំុរមូសិន េដមបបីន� ចដល់�។
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13 ដូេចនះអនកដឹងថ ណូេអជមនុស�ឆគួត គត…់យកភពឆគួត ��តវបនរញុចូល
ដំុរមូ ទញអ�ីមយួចូលគន  េក� បអ�ីមយួជមយួគន ។ ដូេចនះ ណូេអ�ចទញអនក
ែដលេជ ទងំអស់�ចចូលេ កនុងទូកធំេចញពីករជំនុំជ�មះេ�យភពជមនុស�
ឆគួតរបស់គត។់

14 េយងរកេឃញថ ម៉ូេសទញយក�កមជំនំុេចញពីេអសីុប េ�យភពជ
មនុស�ឆគួតរបស់គត។់ �តវេហយ។

15 ខញុ ំគិតថ េយង�តវករមនុស�ឆគួតេពលេនះ េដមបទីញកូន�កមុេំចញពី
�កម ជំនំុ។ េយង�តវករអ�ីមយួឥឡូវ អនកេផ�ងមន ក ់ ដូេចនះេយង�បេភទអនក
ចែម�ក។ េហយខញុ ំគិត យបេ់នះ េបសិនជ�ពះអមច ស់មនបំណង�ពះទយ័ ខញុ ំនឹង
ពយយម �នខគមពរីខ�ះ ែដលជបទ់កទ់ងេរ ងេនះ េហយនិយយជមយួអនក
�តឹមមយួរយៈេពលខ�ី និង ពយយមបង� ញអនកពីមូលេហតុ ែដលពួកេយងជ
មនុស�ចែម�ក។

16 ចូរេយង�តលបេ់ រកខគមពរីឥឡូវ េ ភលីីពជំពូក២ ខ១-៨ និង ២កូរនិថូស
៣:៦។ េហយចូរេយង�ន េ�យេយងេជ េល�ពះបនទូល។

17 េហយឥឡូវ មុននឹងេយង�ន ចូរេយងេ�ន�កបអធិ�� ន។

18 �ពះវរបិ�ដម៏ន�ពះគុណ ទូលបងគំពិតជមនឯកសិទធពិេសស យបេ់នះ
េដមបេីជ េ សមយ័េនះ និង អ�ីែដលេយងេឃញថនឹងបន� េហយដឹងថេពល
េវ�កនែ់តជិតេហយ ជេពលែដល�ពះេយសូ៊វ យងមក�កមជំនុំរបស់�ទង។់
អូ េនះពិតជេធ�ឲយរេំភបចិត�ដល់ទូលបងគំ �ពះអមច ស់! េហយេពលែដលទូលបងគំ
ទញទំពរ័េស វេ  យបេ់នះ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ង�បទនបរបិទេចញពី
បទគមពរី។ េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេបកសែម�ង ចំេពះចិត�ទូលបងគំនូវអ�ី
ែដលល� និងគប�់ពះទយ័ដល់�ពះជមច ស់។ ទូលបងគំសូមអធិ�� នកនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េអែមន៉។

19 អនកដឹង ចូរេជ ខញុ ំនឹងេសនរឲយអនកេធ�ករខ�ះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំជធមម�េសនរអ�ីចែម�កេហយ
ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំមនិេសនរអ�ីដល់អនកចែម�កេពកេនះេទ។ ប៉ុែន�េពលេយងអង�រេ�យ
ភក�ីភពចំេពះទងជ់តិ ចូរេយងេ�កកឈរ។ និង—និងទងជ់តិនឹងរលំងេ  ចូរ
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េយងេ�កកឈរ ែដលេយងគួរែត។ េហយេយងឈរ េដមបេីគរព។ ចូរេ�កកឈរ
ែដលេយងនឹង�ន�ពះបនទូល េបក២កូរនិថូស៣:៦

ែដល…បនេ�បស ឲយេយងខញុ ំ�ចនឹងេធ�ជអនកបំេរ ៃនស ញ ថមីបន
មនិែមន�មែតនយ័ពកយប៉ុេ�� ះេទ គឺ�ម�ពះវ ិ ញ ណវញិ ដបតិនយ័
ពកយ េនះេធ�ឲយ�� ប ់ែត�ពះវ ិ ញ ណ �ទង�់បទន។

ែដល�ទងប់នេ�បស ឲយេយងខញុ ំ�ចនឹងេធ�ជអនកបំេរ ៃនស ញ ថមីបន
មនិែមន�មែតនយ័ពកយប៉ុេ�� ះេទ គឺ�ម�ពះវ ិ ញ ណវញិ ដបតិនយ័
ពកយ េនះេធ�ឲយ�� ប ់ែត�ពះវ ិ ញ ណ �ទង�់បទនឲយមនជីវតិវញិ។

េហយេប—ករងរខងឯេសចក�ី�� ប ់ ែដលបនឆ� កជ់អក�រេលថម
បនេកតមកកនុងសិរលី� ដល់េម៉�ះបនជជនជតិអុី��ែអល មនិ�ច
នឹងសំឡឹងេមលមុខេ�កម៉ូេសបនេទ េ�យេ�ពះសិរលី�ៃនមុខេ�ក
គឺជេសចក�ែីដលកំពុងែតសូនយបតេ់

េនះចំណងេ់បករងរខងឯ�ពះវ ិ ញ ណ េតនឹងមនសិរលី�េលស
ជង អមបលម៉នេ

ដបតិេបសិនជករងរខងឯេសចក�ីកតេ់ទស មនសិរលី�េ េហយ
េនះករងរខងឯេសចក�ីសុចរតិ �បកដជនឹងមនសិរលី�ជបរបិូរ
េលសេ េទ ត

ពីេ�ពះឯេសចក�ីែដលមនសិរលី�ពីេដមេនះ បនដូចជគម នសិរលី�
វញិ េ�យេ�ពះសិរលី�េនះែដលេលសេ េទ ត

ដបតិេបសិនជេសចក�ីេនះ ែដលកំពុងែតសូនយបតេ់  បនមក
េ�យ�រសិរលី� េនះេសចក�ីែដលជបេ់  �បកដជមនសិរលី�
េលសេ េទ ត

ដូេចនះ ែដលមនេសចក�ីសងឃមឹជខ� ងំៃ�កដល់េម៉�ះ េនះេយងខញុ ំ
េកតមនេសចក�ីក� �ន�ស់

មនិែមនដូចេ�កម៉ូេស ែដលយកៃសបបងំមុខ េដមបមីនិឲយជនជតិ
អុី��ែអល បនសំឡឹងេមលេ ដល់ចុងៃនេសចក�ី ែដលកំពុងែត
សូនយបតេ់ េនះេឡយ
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ែតចិត�េគបនរងឹទទឹងវញិ ដបតិដ�បដល់ឥឡូវេនះ កលេបេគ
េមលកនុងស ញ ចស់ េនះេ ែតមនៃសបដែដល ឥតបកេចញេឡយ
ែដលៃសបេនះ�តវែតសូនយបតេ់  កនុង�ពះ�គីសទ

ដ�បដល់ៃថងេនះ កល�េគេមលគមពរីេ�កម៉ូេស េនះកគ៏ងម់ន
ៃសបបងំចិត�េគេ េឡយ

ែតកលេគបនងកែបរមកឯ�ពះអមច ស់វញិ េនះេទបៃសបនឹងបន
េ�ះេចលេចញ

រឯី�ពះអមច ស់ �ទងជ់�ពះវ ិ ញ ណ េហយកែន�ង�ែដលមន
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះអមច ស់ េនះកម៏នេសរភីពែដរ

េហយេយង�ល់គន ទងំអស់ែដល កំពុងែតរពឹំងេមល សិរលី�
�ពះអមច ស់ ទងំមុខទេទ ដូចជឆ�ុះេមល�ទងក់នុងក ច ក ់ េយងកំពុងែត
ផ� ស់ែ�បេ  ឲយដូចជរបូឆ�ុះេនះឯង ពីសិរលី�េ ដល់សិរលី� គឺ
េ�យ�រ�ពះអមច ស់ដជ៏�ពះវ ិ ញ ណ។

20 េហយេ កនុងភលីីពជំពូកទី២េយងបន�នថចប�់ងំពីខទី១ ដល់ខ
ទី៨។

�បសិន—េបបងប�ូនពិតជបនទទួលករ�ស់េត នអ�ីមយួ េ�យរមួ
ជមយួ�ពះ�គិស� �បសិនេបេសចក�ី�ស�ញ់…�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណ
ពិតជ�បទនេ�យបងប�ូនរមួរស់ជមយួគន  ឬ�បសិនេបបងប�ូនពិតជ
មនចិត��ណិត�សូរ និងចិត�េម�� ករ�ុ

សូមបំេពញអំណររបស់ខញុ ំ េ�យបងប�ូនមនចិត�គំនិតែតមយួ មន
េសចក�ី�ស�ញ់ែតមយួ មនចិត�េថ�មែតមយួ និងមនឆនទៈែតមយួ។

កំុេធ�អ�ីេ�យចង�់បកួត�បែជងគន  ឬេ�យអតួបំេប៉ងេឡយ
ផទុយេ វញិ �តវ�កខ់�ួន េហយចតទុ់កអនកឯេទ តៗថ�បេសរជង
ខ�ួន។

កនុងចំេ�មបងប�ូន មន ក់ៗ កំុគិតែតពី�បេយជនផ៍ទ ល់ខ�ួនេឡយ គឺ
�តវគិតដល់…�បេយជនអ៍នកដៃទវញិ។



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

�តវែតមនគំនិតគិតដូចជ�ពះ�គីសទេយសូ៊វវញិ ែដលេទះេប�ទង់
មនរបូអងគជ�ពះកេ៏�យ គងែ់តមនិបន�បេ់សចក�ីេសមនឹង�ពះេនះ
ទុកជេសចក�ីែដលគួរកនខ់ជ បេ់ឡយ

គឺ�ទងប់នលះបង�់ពះអងគ�ទង ់ មកយករបូភពជបវបំេរ វញិ
�ពមទងំ�បសូតមក មនរបូ�ងជមនុស�ផង

េហយែដលេឃញ�ទងម់នភពជមនុស�ដូេចន ះ េនះកប៏នទ ប
�ពះអងគ�ទង ់ទងំចុះចូល�� បប់ងគ ប ់រហូតដល់ទីមរណៈ គឺ�ទងទ់ទួល
សុគតជបេ់ឈឆក ងផង

21 ចូរេយងអធិ�� ន។
22 �ពះបិ�គងេ់ �ថ នសួគ ៌�ពះបនទូលដអ៏�ច រយែដលបន�នេនះ េ យបេ់នះ
េចញពីេសចក�ីបងគ បប់រសុិទធ េធ�ឲយ�បនក� យជករពិត េ កនុងចិត�ទូលបងគំ�ល់
គន ែដលទូលបងគំនឹងេចញពីទីេនះដូចជអនកែដលបនេចញពីភូមេិអេម៉សនិយយ
ថ “េតមនិែមនចិត�របស់េយងេឆះេឡងេ កនុងខ�ួនរបស់េយង កលេប�ទងម់ន
បនទូលមកនេ់យងេ �មផ�ូវេទឬ?” ទូលបងគំអធិ�� នកនុង�ពះនម �ពះេយសូ៊វ។
េអែមន៉។

សូមអងគុយចុះ។
23 េនះជអតថបទចែម�ក ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ�សក�ិសមស�មបឱ់កសេនះ។ ខញុ ំ
ចងនិ់យយពី�បធនបទ: �ពះដម៏នេច�� េបកសែម�ងេ ពីមុខេយង។
24 ឥឡូវ េ�យមនមនុស� មនករេ�សកឃ� នេ កនុងចិត�មនុស� េដមបែីស�ងរក
�ពះអងគេនះមកពី�េហយអ�ីជេហតុផលែដល�ពះអងគមកទីេនះ និង េតគត់
នឹងេ ឯ�។ មនែតមន កប់៉ុេ�� ះែដល�ចេឆ�យបនគឺជអងគែដលបននពំួក
េគមកទីេនះ។ េហយមនុស�ែតងចងេ់ឃញ�ពះជមច ស់។
25 �តលបេ់ កនុងស ញ ចស់ េយងបនរកេឃញ�ពះជមច ស់ ែដលបនបងំ
អងគ�ទងពី់អនកមនិេជ ។ �ពះជមច ស់មនវធីិចែម�ក កនុងករេ�ះ��យជមយួ
មនុស�។ �ទងប់ន�កអ់ងគ�ទងពី់អនកមនិេជ  និង េបកសែម�ងអងគ�ទងជ់មយួ
អនកេជ ។ �ពះជមច ស់�ទងេ់ធ�ែបបេនះ។ �ពះេយសូ៊វអរ�ពះគុណ�ពះបិ� ថ
“�ទងប់ន�កេ់សចក�ីេនះនឹងមនុស�មន�បជញ  នងិ អនកែដល�បង�បយត័ន ែត



�ពះដម៏នេច�� េបកសែម�ងឲយេឃញេ ពីមុខេយង 7

បនេបកសែម�ងដល់ទរកែដល�ចេរ នបនវញិ។”ដូេចនះេយង�ចរកេឃញថ
�ពះជមច ស់ មនិែដលផ� ស់ប�ូរេឡយ កនុងនិស�យ័របស់�ទង ់និង �ទងែ់តងឬេធ�ករ
របស់�ទងដ់ែដល។ េយងរកេឃញថ េ កនុងម៉�គី៣ ែដល�ទងម់នបនទូល
“េយងជ�ពះ េយងមនិែដលផ� ស់ប�ូរេឡយ” ដូេចនះ�ទងេ់ធ�ករ�មេគលករណ៍
�គបេ់ពល។
26 ឥឡូវ េយងបនយកេស វេ មយួែដលចស់ជងេគកនុង�ពះគមពរី។ េពល
យ៉ូប ែដលជមនុស�សុចរតិ េ សមយ័របស់េ�កជមនុស�ឥតេខជ ះ េ កនុង
ចបបរ់បស់ �ពះជមច ស់ជអនកបេ�មៃថ�ថនូរ ជអនកបេ�មគួរឲយេលកតេមកងរហូតដល់
�ពះជមច ស់ មនបនទូល “គម ននរ�ដូចជគតេ់ឡយេ េលែផនដីេនះ”។
ប៉ុែន�…បំណងរបស់ េ�កេ េពល�មយួនឹងបនេឃញ�ពះជមច ស់។ គត់
ដឹងថមន�ពះជមច ស់ េហយគតម់ន�រមមណ៍ថគតច់ងជ់ួប�ទង ់ ឬមយួេទ ត
គតេ់ ដំ�ក ់ របស់ �ទងនិ់ងេគះទ� េហយនិយយ “ទូលបងគំចងេ់ ជមយួ
�ទង”់អងគុយនិយយជមយួ �ទង ់ដូចេយងបនេធ�ជមយួគន េ វញិេ មក។
27 េយងមនករយល់ដឹង។ ដូេចនះេទបេយងបនមកសននិបតេនះ ែដលជ
កែន�ងេយងមកជួបជំុគន និង—និងសែម�ងេចញគំនិតរបស់េយង។ និង—និង េយង
យល់ពីគន េ វញិេ មក កនែ់ត�បេសរេឡងេពល ែដលេយងពិភក�នឹងគន
េ វញិេ មក។ េហយអនកដឹកនេំធ�ែបបេនះ។ មនុស�ទងំអស់ែដលេដរេ�យ
ជីវតិបនេធ�ែបបេនះ និយយពីករទងំអស់មក។
28 េហយយ៉ូប �ពះជមច ស់មនវត�មនពិត�ស់ចំេពះគត ់ គតច់ងែ់ស�ងរក
ថេតគត�់ចេ  ឬ េទេគះទ� �ទងនិ់ង—និងេធ�ករ—ករសមភ សនជ៍មយួ�ទង់
ផង។
29 ប៉ុែន�េយងេឃញថ �ទងពិ់តជមនបនទូលេ កនគ់ត ់ ប៉ុែន��ទងប់នបងំ
�ពះភ�័ក។ �ទងប់នបងំ�ពះភ�័កកនុងទ�មងខ់យល់គួច។ េហយ�ទងប់ន�បបឲ់យ
យ៉ូបចងសំពតប់ុឹង �ទងនឹ់ងមនបនទូលជមយួគត ់ ដូចជមនុស�។ េហយ�ទង់
បនយងចុះមក�មរយៈខយល់គួច និង—និង មនបនទូលជមយួយ៉ូប។ េហយ
�ទងេ់ធ�ឲយយ៉ូបដឹង�មរយៈខយល់គួច។ ជករពិត�ស់គតម់និបនេឃញ�ទង់
ចបស់ េឡយ។ គត�់ចឮខយល់បក ់និងែបរជំុវញិ េ កនុងេដមេឈ។ េហយសេម�ង
បនេចញមកពីខយល់គួច ប៉ុែន��ពះជមច ស់បនបងំ�ពះភ�័កកនុងខយល់គួច។
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30 េយងរកេឃញថ េ � ហ�ិក � ហ�ិកខងតបងូ េគេ�បពកយ
�ម៉ូយ៉(amoyah)ែដលមននយ័ថ “ជថមពលេមលមនិេឃញ”។
31 េហយថមពលេមលមនិេឃញេនះ េ កនុងខយល់គួច មនសេម�ងេចញមក។
�បននិយយេ កនយ់៉ូប ែតគតេ់ ែតមនិេឃញ�ទង�់ទយរបស់�ទង។់ ប៉ុែន�
�ទងប់នបងំ�ពះភ�័កជមយួ ជមយួគត ់េ�យខយល់គួច។
32 េយងេឃញថពយករដីធ៏ំមយួកនុង�ពះគមពរី គឺម៉ូេស កនុងស ញ ចស់ ជមន ក់
ែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស េ�ជសយក ជអនកបេ�មែដលបនកំណតទុ់កមុន គតក់៏
មនបំណងចងេ់ឃញ�ទងែ់ដរ។ គតប់នេ ែកបរ�ទង ់េហយបនេឃញអ�ីជេ�ចន
ពី�ពះហស� �ថក៌ំបងំដអ៏�ច រយរបស់�ទងេ់ ពីមុខគតនិ់ងេធ�អ�ីែដលមនែត �ពះ
�ចេធ�បន។ គតម់នបំណងចងេ់ឃញ�ពះជមច ស់េ ៃថង�មយួ េហយ �ពះ
មនបនទូលមកកនគ់ត ់“េ  េហយឈរេលដំុថមចុះ”
33 េហយកលកំពុងឈរេ េលផទ ងំថម ម៉ូេសេឃញ�ទងយ់ងកត។់ គត់
បនេឃញខនងរបស់�ទង។់ រចួគតនិ់យយ “េមលេ េ�ប បដូចជ មនុស�ជ
ខនង មនុស�”។ ប៉ុែន�គតម់និបនេឃញ�ពះជមច ស់េឡយ។ គតប់នេឃញករ
បងំ�ពះភ�ករ័បស់�ទង។់
34 �ពះគមពរីបននិយយ “គម ននរ�មន កប់នេឃញ�ពះជមច ស់េ េពល�
េទ េលកែតបុ�តបេងកតៃន�ពះបិ�ែដលបន�បកសពី�ទង”់ ដូេចនះ ម៉ូេសបនេឃញ
�ទង ់ ែដលបងំដូចជមនុស�មន ក។់ េយងេឃញថ �ពះេយហូ�៉ៃនស ញ  ចស់
គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទៃនស ញ ថមី។
35 េហយ—និងដុកទរ័ សកហ�េហ� ល(Scofield)េ ទីេនះ េយងេឃញថ
ពកយរបស់េ�កបនបន�រពី “ទ�មង”់ េយងរកេឃញពកយ en morphe កនុង
ភ��កិក ែដលមននយ័ថ “ភពអរបូបនេធ�ឲយេលចរបូ�ង”។ ជអ�ីមយួ
ែដលមនិ�ច… េយងដឹងថ�េ ទីេនះ។ ��ច…មនិ�ចេឃញ ប៉ុែន�េយង
ដឹងថ�េ ទីេនះ។ េហយេពល�ទងប់�ូរទ�មងរ់បស់�ទង ់ ៃន en morphe
មននយ័ថ�ទងប់នប�ូរពីអភធិមមជតិមកជលកខណៈធមមជតិ។
36 េហយ�ទង�់គនែ់តប�ូរេ��ម�ពះភ�័កប៉ុេ�� ះ។ �េ�ប បដូចជេ�ខ ន។ �ទង់
កំពុងសែម�ង។ េហយកនុងភ�រ�កិក េពលែដលពួកេគ�ចប�ូរេ��មមុខរបស់
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ពួកេគបន �ចក� យជករសែម�ងមយួ ជកែ់ស�ងអនកសែម�ងមន ក ់ �ចសែម�ង
បនបីេ បនួែផនកខុសគន ។
37 េហយកូន�សីរបស់ខញុ ំមនវត�មនេ ទីេនះ េគ�គនែ់តសិក��តឹមវទិយល័យ
េ�ខ ន—េ�ខ ន។ េហយមនេកមង�បសមន កែ់ដលខញុ ំ�គ ល់ គតស់ែម�ង៤ែផនក ប៉ុែន�
គត�់តវេ េ�កយឆក េដមបបី�ូរេ��មមុខរបស់—របស់គត ់ េដមបេីចញមកជថមី
េដមបសីែម�ងេចញបុគគលិកលកខណៈមយួេទ ត។
38 ឥឡូវ េបសិនជអនកយកករែថ�ងទំនយស ញ ចស់ ស�ីពី�ពះេមសីុែដល
នឹងមក អនក�ចេ�ប បេធ ប�ជមយួជីវតិរបស់�ពះេយសូ៊វ េហយអនកនឹងយល់�
ចបស់ថ�ពះេយសូ៊ជនរ�។ �ទងម់និែមនជមនុស�ធមម�េទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ
en morphe។ �ទងប់នប�ូរពី—ពីលកខណៈអភធិមមជតិ េ ជទ�មងធ់មម�របស់
មនុស�។ ែត�ទងេ់ ជ�ពះជមច ស់ េបកសែម�ងឲយេឃញ កនុង�ចឈ់ម បងំ
េ�យភពជមនុស� របងំ�ចឈ់ម។

េហយអនក�ចពិនិតយេមលស ញ ចស់។
39 ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថ ខញុ ំកំពុងនិយយបូកប ចូ លគន ៃនទស�និកជន េ យបេ់នះ
ពីែផនកខុសៗគន ៃនពិភពេ�ក។ េហយេយងេ ទីេនះេដមបែីស�ងរក។ អ�ីែដល
េយង—អ�ីែដលេយងកំពុងេធ�? េយងជអ�ី—អ�ី? េតេយងេ ឯ�? េតទងំអស់
េនះមននយ័យ៉ង�?
40 េហយ ឥឡូវេយងរកេឃញ េ ទីេនះ ថ េបអនកជមនុស��បស និង ស�ី
ជនជតិយូ�េហយមន�គេ កនុង—កនុង—កនុង�ពះវ�ិរ េពលេវ�កន�ងេ  េប
េគសេងកតេមល�ពះគមពរី ករែថ�ងទំនយ ជំនួសឲយ�បៃពណី ពួកេគនឹង�ច�គ ល់
ថ�ពះេយសូ៊វជនរ�។ ពួកេគនឹងមនិេ �ទងថ់ជេប េសបបេ់ឡយ។ ពួកេគ
នឹងមនិឆក ង�ទងេ់ឡយ។ ប៉ុែន� េគ�តវែតសែម�ងេចញមក។ េនះជែផនកៃនេ�ខ ន។
េហយពួកេគងងឹត កនុងករណីេនះ។
41 �ដូចជមនុស�ជេ�ចនអនកជ�បសនិង�សី េ ទីេនះ នយបេ់នះ�ចមន
វយ័�សបលខញុ ំ ឬចស់ជងខញុ ំ។ អនកចងចេំទ ថេ ទីេនះ កនុង�េមរកិ ជេ�ចន
ឆន កំន�ង មុន…ចិន…បងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ ែដលេទបែតបនែណនេំ ទីេនះ
ែដលចូលមកកនុងគំនិតខញុ ំ េពលែដលខញុ ំកំពុងនិយយពីគត។់ រេប បែដលេគ
ធ� ប…់ពួកេគមនិ�ចនិយយភ�អងេ់គ�សបន និង ពួកេគ—ពួកេគេបក�ង
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េបកគក។់ េហយអនកេ កែន�ងេបកគករ់បស់គត ់ េដមបឲីយករេបកសម� ត។
ករ—ករេបកគកជ់នជតិចិន �ចមន�ក�សមយួៃនករកតស់មគ ល់ គត់
េ�ជស យកែផនកមយួេទ ត។ ប៉ុែន�េពលអនក�តលបេ់ វញិេដមបយីកឥ�៉ន ់�ក�ស
ពីរចេ�ម កេនះ�តវែតសីុគន ។ ែតេប�មនិសីុគន �តឹម�តវេទ…អនកមនិ�ចែក�ងខ�ួន
េ�យរេប ប�មយួេឡយ េ�ពះគតម់នចេ�ម ក�ក�ស អនកកម៏នែដរ។
េហយេប�មនករែក�ងបន�ំ…អនកមនសិទធ កនុងករទមទយកឥ�៉នរ់បស់អនក។
េហយអនក�ចយកអ�ីជកមមសិទធរបស់អនក ពីែផនកមខ ងេទ តៃនកិចចសនយ។
42 �គឺដូេចនះ យបេ់នះ េពលេយងមនែផនកមយួេទ តៃនកិចចសនយ។ េពលែដល
�ពះជមច ស់បនែហក�ពះ�ជបុ��ជពីរ េ កល់�៉រ ី បនយក�ងកយជយ ញ
បូជ េហយប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណចុះមកកនព់ួកេយង គឺេពលគងេ់ កនុងមនុស�
ែដលជ�ពះេយសូ៊វ។ �ពះជមច ស់ដែដលេនះ គឺេ បងំ�ពះភ�កេ័ យបេ់នះ គឺ
កនុងទ�មងជ់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ចំែណកទងំពីបនចូលរមួជមយួគន  ដូេចនះ
អនកជែផនកៃនករកិចចសនយ។ �ពះជមច ស់�ទងេ់ធ�ករេនះ េដមបជីករ�បេសរមយួ
ែដលមនុស��ច�គ ល់ េពលែដល�ទងេ់ធ�អងគ�ទងជ់មនុស�។
43 ខញុ ំកំពុង�នេរ ងមយួ កលពីយូឆន មំកេហយ។ េហយេ កនុងេរ ងេនះ �បន
និយយពី េស�ចមយួដធ៏ំៃថ�ថនូរ…ខញុ ំេភ�ចពីេឈម ះរបស់គតេ់ហយ ឥឡូវ។ ខញុ ំមនិែមន
គិតពីករនិយយេរ ងេទ។ � �បែហលជករ�បឌិត ប៉ុែន��បននេំយងេ ដល់
ចំនុចែដលផ�ល់ឲយេយងជ�បវត�ិពីអ�ីែដលេយងចងនិ់យយ។ េស�ចរបូេនះ ជេស�ច
ល� និង ជេស�ចែដលេពញេ�យករ�ស�ញ់ រហូតដល់ ៃថងមយួ េ មុខអនក
—យមរបស់�ទង ់ ឬ �ជវង� �ទងម់នបនទូលថ “ៃថងេនះ អនកេឃញខញុ ំ ជេលក
ចុងេ�កយ កនុងរយៈេពលជេ�ចនឆន មំក”។
44 និងអនកបេ�មរបស់េស�ច និង ពួកម ន�ីនិយយពីេស�ចថ “េស�ចដល៏�
េហតុអ�ីបនជមនបនទូលែបបេនះ? េត�ទងនឹ់ងយងេ �បេទសេផ�ងឬ
េ កែន�ង� មយួ េហយក� យជជនចែម�កឬ?”
45 េស�ចមនបនទូល “េទ េយងេ ទីេនះ។ ែមន” និយយបន� “េយងនឹងេចញពី
មុខតំែណងរបស់េយង។ េយងនឹងក� យជអនកែ�សមន ក។់ េយងនឹងេ កបេ់ឈ
េ�យ�ប�បក់បេ់ឈ។េយងនឹងេ —ពយរួដីេ�យនងគល័។ េយងនឹងលួសទំពងំ
បយជូជមយួអនកលួសទំពងំបយជូ។ េយង�ស�ញ់ពួកេគ េហយេយងចង់
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�គ ល់ពួកេគកនែ់តជិតេ�យផទ ល់។ ពួេគនឹងមនិ �គ ល់េយងេឡយ។ ប៉ុែន�
ផទុយេ វញិេយងចងទ់កទ់ងជមយួេគេ�យរេប បេនះ”។
46 េហយ�ពឹកបនទ ប ់ េពលែដល�បតិភូរបស់េស�ច មនុស�របស់�ទងប់នេឃញ
េស�ច ឬមន កែ់ដលេ កនុង�ងំ េ�ះមកុដេចញ និង �កចុ់ះេលេកអី បល័ងគ និង
េ�ះរ ៉បូេចញ េហយពកស់េម� កបំពកអ់នកែ�ស េហយេដរេចញេ ជមយួមនុស�
ធមម�។

ឥឡូវ េ កនុងេរ ងតូចមយួេនះ េយង�ចរកេឃញពី�ពះជមច ស់បន។
47 ពួកេគនិយយេ កនេ់ស�ច និយយ “�ពះ�ជ ទូលបងគំពិតជ�តករ�ទង។់
ទូលបងគំទងំអស់គន �ស�ញ់�ពះអងគ។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំចងឲ់យ�ទងេ់ ែតជ
េស�ចដែដល”។ ប៉ុែន�េស�ចចងក់� យជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ េដមប�ីគ ល់ពួកេគ
កនែ់ត�បេសរេឡង ែដលពួកេគ�ច�គ ល់�ទងក់នែ់តចបស់ ថេត�ទងជ់ែបប
�។ �ជករបង�ញ ដល់ពួកេគពីអ�ីែដល�ទងម់នភពជយ៉ង�។
48 េហយេនះជអ�ីែដល�ពះបនេធ�។ �ទង—់�ទងប់នផ� ស់ប�ូរអងគ�ទងពី់ភពជ
�ពះេយហូ�៉ េដមបកី� យជមន កក់នុងចំេ�មេយង ែដល�ទង�់ចនឹងទទួលករ
ឈចឺប ់ ែដល�ចភ�ក�េសចក�ី�� ប ់ �ទង�់ចនឹង�គ ល់ថ�ទនចិៃនេសចក�ី
�� បគឺ់យ៉ងដូចេម�ច និង បនយកេសចក�ី�� បប់របិូរ�កេ់ល�ពះអងគ។ �ទង់
បន�កម់កុដរបស់�ទង—់�ទងចុ់ះ និង រ ៉បូរបស់�ទង ់ និង បនក� យជមន ក់
កនុងចំេ�មេយង។�ទង�់ងេជងជមយួ—ជមយួ—អនកទនទ់ប។�ទងគ់ងេ់
កនុងតងជ់មយួអនក�ក។ �ទងគ់ងផ់ទុ ំេលេឈ និង េ �មផ�ូវជមយួអនកែដលគម ន
សិទធពិេសស។ �ទងប់នក� យជមន ក ់ កនុងចំេ�មេយង ែដល�ទង�់ចយល់ពី
េយង កនែ់តចបស់ េហយេយង�ច�គ ល់�ទងក់នែ់ត�បេសែដរ។
49 ឥឡូវ ខញុ ំគិត កនុងេនះ េយងេឃញថមនករផ� ស់ប�ូរ អងគ�ទង ់ អ�ីែដល�ទង់
បនេធ�។ េបអនកកតស់មគ ល់ �ទងយ់ងមកកនុងនមជបុ��បីអងគ។ �ទងយ់ង
មកកនុងនមជកូនមនុស� នមបុ��របស់�ពះ និងនមជបុ��របស់�វឌី។ �ទង់
យងមកជបុ�តមនុស�។
50 ឥឡូវ កនុងេអេសគល២:៣ �ពះេយហូ�៉ �ទងផ់ទ ល់ បនេ េអេសគល ជ
ពយករថី “បុ�តមនុស�”។
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51 បុ�តមនុស�មននយ័ថ“ពយករ”ី។ �ទងប់នយងមកេ�យរេប បេនះ េដមប ី
បំេពញេចទិយកថ១៨:១៥ ែដលម៉ូេសបននិយយ “�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់អនក
នឹងេកតកនុងចំេ�ម អនកជពយករដូីចខញុ ំែដរ”។ គតម់និបនេ ខ�ួនគតថ់ជ
បុ�ត របស់�ពះេឡយ។ �ទងសំ់េ េលអងគ�ទង ់ “ជបុ�តមនុស�” េ�ពះ�ទងប់ន
យងមក�មបទគមពរី។ េឃញ? �ទង�់តវេធ��ក�សចេ�ម ករែហកទងំពិរ ទំនយ
របស់ស ញ ចស់ និង បុគគលិកលកខណៈរបស់�ទងផ់ទ ល់ �តវែតដូចគន ។ ដូេចនះ �ទង់
យងមកកនុងភពជបុ�តមនុស� មកេ�យទ�មងែ់បបេនះ។
52 បនទ បម់ក េយងរកេឃញ បនទ បពី់ករសុគតរបស់�ទង ់ករកប ់និង ករមន
�ពះជនមរស់េឡងវញិ ករយងមកេ ៃថងេពនទីកុស� ជបុ��របស់�ពះ ជ�ពះ
ជវ ិ ញ ណ កនុងទ�មង ់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េត�ទងក់ំពុងេធ�អ�ី? �ទងក់ំពុងផ� ស់
ប�ូរអងគ�ទង ់ េបកអងគ�ទងឲ់យមនុស�បន�គ ល់�មរយៈទ�មងខុ់សៗគន ។ ដូចជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលជ�ពះ �ទងយ់ងមកចតែ់ចង កនុងសមយ័កល�កមជំនំុ
ជ�ពះបុ��របស់�ពះ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
53 ប៉ុែន�កនុងសមយ័កលមយួពនឆ់ន  ំ �ទងយ់ងមកកនុងអងគជបុ�តរបស់�វឌី
េដមប�ីងំេលបល�័ងគ�វឌី ជេស�ច។ �ទង�់តវកនក់ប�់ជរបស់�វឌី។ ឥឡូវ�ទង់
កំពុង�គងបល�័ងគរបស់�ពះបិ�។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អនកែដលឈនះនឹង�គង់
េលបល�័ងគជមយួខញុ ំេលបល�័ងគរបស់ខញុ ំ ដូចែដលខញុ ំបនឈនះ និង �គងេលបល�័ងក
របស់�ពះបិ�ែដរ”។ ដូេចនះ �ទង ់ េ កនុង�ជ១ពនឆ់ន  ំ �ទងនឹ់ងេធ�ជបុ�� របស់
�វឌី។ េនះជអ�ី? ជ�ពះដែដល �គបេ់ពល �គនែ់តប�ូរ េ��ម�ពះភ�ក ័របស់�ទង់
—�ទង។់

ខញុ ំជ ចំេពះ�បពនធខញុ ំ ជប�ីមន ក។់
54 េតអនកកតស់មគ ល់េទ? ស�ីេដមកំេណ តេ េភនីសកនុង�សកសីុរ ី និយយថ
“�ទងជ់បុ��េដវឌីេអយ សូមេ�បសេម�� ”។ �ទង ់េនះមនិែមនជេសចក�ី ឬខន
ដល់�ទងេ់ឡយ គឺមនិទល់ែតេ�ះ។ នងគម នសិទធេ �ទងែ់បបេនះេឡយ។
នងគម នសិទធេ �ទងថ់ ជបុ��របស់�វឌីេឡយ។ �ទង—់�ទងជ់បុ��របស់
�វឌី ចំេពះជនជតិយូ�។ េហយឥឡូវ�ទងយ់ងមក…ប៉ុែន�េពលនងេ �ទង់
“�ពះអមច ស់” �ទងជ់�ពះអមច ស់របស់នង ដូេចនះនងបនសំុអ�ីែដលនង�តវករ។

ឥឡូវ�ទងប់នប�ូរអងគ�ទង។់
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55 ឥឡូវេ ផទះរបស់ខញុ ំ ខញុ ំជមនុស�បីនកខុ់សគន ។ កនុងផទះរបស់ខញុ ំ �បពនធខញុ ំ
�បកសថខញុ ំជប�ី។ កូន�សីខញុ ំេ ទីេនះ នងមនិ�បកសថខញុ ំជប�ីេឡយ ខញុ ំ
គឺជឪពុករបស់នង។ េហយចំេពះេ �បសតូចេ ទីេនះ ខញុ ំជជី�ចំេពះគត់
ដូេចនះគតគ់ម នសិទធេ ខញុ ំថជឪពុកេឡយ។ ខញុ ំមនិែមនជឪពុកគតេ់ឡយ។
កូន�បសរបស់ខញុ ំជឪពុករបស់គត។់ ខញុ ំជជី�របស់គត។់ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ែតជមនុស�
ដែដល។

56 និង�ពះជមច ស់ អ�ីែដល�ទងេ់ធ� �ទងផ់� ស់ប�ូរអងគ�ទង ់ េនះជំននេ់នះ េដមប ី
េបកសែម�ងអងគ�ទងឲ់យមនុស�បន�គ ល់។ េហយេនះជអ�ីែដលេយងេ ទីេនះខំ
ែស�ងរក េ យបេ់នះ។ េ កនុងរេប ប�ែដល�ពះជមច ស់�តវេបកសែម�ងអងគ�ទង់
ឲយមនុស�បន�គ ល់ និង េ េពលេនះ? �ទងប់�ូេ��ម�ពះភ�័ក �ទង ់ប�ូរសកមមភព
ប៉ុែន��ទងម់និបនប�ូរ�នៈរបស់�ទងេ់ឡយ។ �ទងម់និប�ូរនិស�យ័របស់—របស់�ទង់
េឡយ។ �ទង�់គនែ់តប�ូរេ��ម�ពះភ�កពី័អងគមយួេ មយួេផ�ងេទ តប៉ុេ�� ះ។
�ទងេ់ធ��េដមបេីបកសែម�ងអងគ�ទង ់ ឲយកនែ់តេ�ចនេឡងដល់មនុស�ែដលពួកេគ
នឹង�ចដឹងថ�ទងជ់នរ� �ទងជ់អ�ី។

57 កនុងេហេ�ពរ១ េយង�ន “េ ជំននេ់ដម �ពះជមច ស់មន�ពះបនទូលមកកន់
បុព�បុរសេយង ជេ�ចនេលកេ�ចន� េ�យេ�បរេប បេផ�ងៗជេ�ចន �មរយៈ
ពួកពយករ។ី �គេនះជ�គចុងេ�កយបំផុត �ពះអងគមន�ពះបនទូលមកេយង
�មរយៈ�ពះបុ��។ �ពះអងគបន�បគល់អ�ីៗ ទងំអស់ឲយ�ពះបុ���គប�់គងជ
មតក៌ �ពះអងគកប៏ន បេងកតពិភព ទងំមូលេ�យ�រ�ពះបុ�� ែដរ។”

58 ឥឡូវ “ពយករ”ី �ពះេយសូ៊វមនបនទូល េពល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី “ពួកេគ
ជ�ពះ។ អនកេ របស់ទងំេនះជ ‘�ពះ’ ជអនកែដល�ពះបនទូលបនមកដល់។
�ពះបនទូលមនិ�ចបំែបកបនេឡយ” �ទងម់នបនទូល។ មនបនទូលបន� “ដូេចនះអនក
�ចកតេ់ទស�ទងេ់�យរេប ប� កលេប�ទងជ់�ពះបុ�� របស់�ពះជមច ស់”
េឃញ?

59 �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ បនកំណតស់ភពសមយ័នីមយួៗ ថ��តវជ
ែបប�។ េហយ�ពះេយសូ៊វជករបំេពញេសចក�ីទំនយ។ “េ កនុង�ទងម់នភព
េពញេលញៃន�ងកយនមំុខរបស់�ពះ” �គឺជ�ទង។់ �ទងគឺ់ជអងគេ យ៉ូែសប។
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�ទងគឺ់ជអងគេ កនុងេអលីយ៉។ �ទងគឺ់ជអងគេ កនុងម៉ូេស។ �ទងគឺ់ជអងគេ កនុង
�វឌី ជេស�ចែដលេគបដិេសធ។

60 � ស�របស់�ទងប់នបដិេសធ�ទង ់ ជេស�ច។ េពលេគេចញមកពី—�ល
កតក់�ី ជអនកតូចទបរងទុកខជំុវញិមនិចូលចិត�រដ�បលរបស់—របស់�ទង ់ �បពន័ធ
របស់�ទងេ់ហយេ�� ះ�ក។់ េហយអនកយមទញ�វមកនិយយ “េតទុកឲយខញុ ំ
រក�កបលែឆកេនះេ េលកបលរបស់� ឬេ�� ះ�កេ់ស�ចខញុ ំចុះ?”

61 �វឌី �ចមនិដឹងពីអ�ី ែដលគតេ់ធ�េ េពលេនះ ប៉ុែន�េ�ក�តវបនចក់
េ�បង�ងំ។ និងគតនិ់យយ “ទុកឲយគតេ់ ែតឯង �ពះជមច ស់មនបនទូល�បប់
គតឲ់យេធ�រេប បេនះ” និង គតេ់ឡងេលភន ំនិង យំេ�កពី�កងេយរ ៉�ូឡិមថ ជ
េស�ចែដលេគបដិេសធ។

62 េតអនកកតស់មគ ល់? �បរ់យឆន ពីំេពលេនះមក បុ��របស់�វឌី�តវបនេគ
េ�� ះ�កេ់ �មផ�ូវ និង េ េលភន ំ ភនដំែដល សម�ងឹេមលចុះមក�កងេយរ ៉�ូ
ឡិម ជេស�ចែដល�តវបនបដិេសធ។ េហយកយ៏ំ “េយរ ៉�ូឡិម េតប៉ុនម នដង
េហយែដលខញុ ំេហរសំកងំពីេលអនកដូចជេមមន�់គបកូនរបស់� ែតអនកមនិែដល
េឡយ”

63 �ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរនិស�យ័របស់�ទងេ់ឡយ ពីេ�ពះេ គមពរីេហេ�ពរ១៣:៨
និយយថ “�ទងម់និែ�ប�បលេឡយ ពីេដម សព�ៃថង និងរហូតដល់អស់កលប
ជនិចច�ពះអងគេ ែតដែដល”។ �ពះជមច ស់�តវបនេកត ជ�ចឈ់មេដមប ី
សុគតេដមបេី�ះេយងពីបប។ េនះជអ�ីែដល�ទងផ់� ស់ប�ូរ អងគ�ទងម់កជ
—មនុស�។

64 េយងេឃញ កនុងយ�៉ន១២:២០ ពួក�កិកបនឮពី�ទង។់ ឥឡូវគម ននរ�
មន ក ់ �ចឮពី�ទងេ់លកែលងែតអនកមនចិត�េឆះឆលួចងេ់ឃញ�ទង។់ ដូចជយ៉ូប
និង ពយករជំីននេ់ដម ពួកេគទងំអស់សុទធែតចងេ់ឃញ�ទង។់ ដូេចនះ �សន�៍កិក
េនះចូលមកេមល�ទង។់ ពួកេគចូលមកភលីីព េ េបត�យ� និយយ “េ�ក
េយង�ចេឃញពី�ពះេយសូ៊វបនេទ”។
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65 �សន�៍កិកចងេ់ឃញ�ទង ់ ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ចេឃញ�ទងេ់�ពះ�ទងគ់ងេ់
កនុង�ពះវ�ិរៃនភពជមនុស�។ “�ពះជមច ស់គងក់នុង�ពះ�គីសទ ផ�ះផ�េ�កិយ
ជមយួ�ទងវ់ញិ”។ ឥឡូវេយងេឃញថ កនុងេនះ �សន�៍កិក�ចេឃញ�ទង។់
66 េហយកតស់មគ ល់ពី�គបព់កយែដល�ពះេយសូ៊វបង� ញដល់េគ បនទ បព់ីេនះ។
�ទងម់នបនទូល “េលកែលងែត�គបេ់ពតៃន�សវ�ឡីធ� កេ់ េលដី រចួងប ់ េប
មនិដូេចន ះ�េ ែត�ដែដល”។ កនុងនយ័មយួេទ ត ពួកេគមនិ�ចេឃញ�ទងក់នុង
ករផ� ស់ប�ូរេឡយ កនុងេ��ម�ពះភ�័កែដលែដល�ទងគ់ងេ់នះ េ�ពះ�ទងប់ន
បងំកនុង�ចឈ់មមនុស�។ ប៉ុែន�េពលេពតៃន�សវ�ឡីធ� កេ់ េលដី �នឹង
នឲំយមនករេចញមកៃនជតិ�សនជ៍េ�ចន។ �ទង�់តវបនប ជូ នេ កន់
ពួកយូ� ជករពិត េនះសមយ័េនះ។ ប៉ុែន��គបេ់ពតៃន�សវ�ឡីេនះ�តវែត
ធ� ក ់បងំពី�ពះជមច ស់ កនុង�ចឈ់មមនុស� �កពី់អនកមនិេជ  ប៉ុែន�បនេបក
សែម�ងដល់អនកេជ ។
67 កនុងយ៉ូ�ន១ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលកគ៏ងេ់
ជមយួនឹង�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។ �ពះបនទូលក� យជ�ចឈ់ម
េហយរស់េ កនុងចំេ�មេយង េហយេយងបនេឃញ�ទង ់ ជ�ពះបុ��ែតមយួ
អងគៃន�ពះបិ� េពញេ�យ�ពះគុណ”។ ឥឡូវ ពីដំបូងេឡយមន�ពះបនទូល។
�ពះបនទូលជគំនិតែដលបង� ញេចញ។
68 ពីដំបូងេឡយ �ទងម់និ�តឹមែតជ�ពះេទ។ ឥឡូវ ពកយភ�អងេ់គ�សរបស់
េយងសព�ៃថង �ពះ មននយ័ថ “វតថុស�មបថ់� យបងគំ។” ពិតជករយល់�ចឡំ
គួរឲយពិចរ�។ អនក�ចេធ�ឲយនរ�មន កក់� យជ�ពះ។ អនក�ចេធ�ឲយអ�ីមយួ
ក� យជ�ពះ។
69 ប៉ុែន�េ កនុងស ញ ចស់ កនុងេ�កុបបត�ិ១ “កលេដមដំបូងេឡយមន�ពះ”
ពកយ�តវបនេ�បថជ េអឡូហុីម។ េអឡូហុីម មននយ័ថ “អនកែដលេកតមន
េ�យខ�ួនផទ ល់”។ ពិតជមនភពខុសគន នឹងពកយ េអឡូហុីម�ស់ រ�ងពកយ
�ពះរបស់េយង។ េអឡូហុីមមននយ័ថ “អនកែដលេកតមនេ�យខ�ួនផទ ល់។”
70 េយងមនិ�ចេកតមន េ�យខ�ួនឯងេទ។ េយងមនិ�ចមន�ពះេច��
សព� នុភព សព� ញភពេ �គបក់ែន�ងេទ។ េនះគឺជអ�ីែដលេអឡូហុីម បង� ញ
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ពីលកខណៈទងំេនះ។ េយងមនិ�ចមនភពែបបេនះ។ ជេដមេឈែដល
អនកបេងកត�ពះេចញមក ឬ—ឬ�គរ ែដលេកតមនេ�យខ�ួនឯង។
71 ដូេចនះ ចបពី់ដំបូងេឡយ �ពះជមច ស់មន�ពះជនម ភពជអងគអស់កលប។
កនុង�ទងម់នកកំណតទុ់ក េហយករកំណតទុ់កេនះ បនក� យជ�ពះបនទូល
េហយ�ពះបនទូលបនក� យជ�ចឈ់ម។ �ពះេយសូ៊វជអនករេំ�ះ។ រេំ�ះ
មននយ័ថ “នមំកវញិ” េប�ទងប់នន�ំតលបម់កវញិ ��តវែតមនកែន�ង�
មយួែដល�តវន�ំតលបម់កវញិែដរ។ ដូេចន ះេយងេឃញថមនុស�ទងំអស់នឹងមនិ
�ច េឃញ�េឡយ។ េ�ពះមនុស�ទងំអស់មនិែមនេ ចប�់ងំពីេដមេរ ងមក
ដូច�ពះ ហឬទយ័�ពះជមច ស់េឡយ។ េឃញ?
72 ចូរេមលេ សងឃ។ េពលេគេឃញ�ទងប់ង� ញ អងគផទ ល់ជមយួ�ពះបនទូល
�ទងជ់ អ�ី ពួកេគនិយយ “ជេប េសបប។់” េនះបង� ញថនិស�យ័របស់េគេ
ឯ� េហយ។ �ជគំនិតសមយ័ថមីៃនបចចុបបនន។
73 ប៉ុែន�េពលែដល ស�ីេពសយតូចមយួ ែដល�ទងជ់ួបេ មតទ់�  េហយ�បបន់ង
បង� ញនងពីស ញ ៃន�ពះេមសីុ �មរយៈករ�បបន់ងពីអ�ីែដលនងបនេធ�។
“េហតុអ�ី” នងនិយយ “េ�ក ខញុ ំដឹងថេ�កជពយករ។ី េយងដឹង �ពះេមសីុ
េពល�ទងយ់ងមក �ទងនឹ់ង�បប�់គបយ៉់ងទងំេនះ។” នងចបេ់ផ�ម�គ ល់�ទង់
ថ ជ�ពះេមសីុ ជអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ។ េ�ពះ�ទងប់នបំេពញលកខណៈ
ៃនបទគមពរី។ េតអនកមនិេឃញេទ? [�កមជំនំុនិយយ “េអែមន៉”—Ed]។ �ក�សពីរ
ចេ�ម កបន�កម់កផគុ ំគន ។ នង “េយងដឹងថេពល�ពះេមសីុយងមក។”
74 ឥឡូវ �ពះជមច ស់�តវ បងក តពូ់ជ េនះ និង េនះ េដមបទីទួលបនសូរក
ណ�ឹ ងចបស់�ស់មយួ ដូចជបំែណកតូចៗ។ ប៉ុែន�េពល�ពះេយសូ៊វែបរមក មន
បនទូល “ខញុ ំេហយ ជអងគេនះ ែដលកំពុងមនបនទូលនឹងអនក” មនិមនករបង� ញ
ជ “េប េសបប”់ េឡយ។ នងទុកក�មេចល រតេ់ ទី�កង និង និយយ “មក
េមលមនុស�មន កែ់ដល�បបខ់ញុ ំ ពី�គបេ់សចក�ីែដលខញុ ំេធ�។ េតេនះមនិែមនជ�ពះេម
សីុ េទឬ?” េឃញ?
75 ឥឡូវេនះជអ�ី? �កខ់គមពរីចស់ ជមយួបទពិេ�ធនែ៍ដល—ែដល
�ពះេយសូ៊វ�បទនដល់នង េត�ទងប់នេធ�អ�ី? �បនបេងកតជ�ពះេមសីុ។ និង
អនកកតស់មគ ល់េទ? ភ� មេនះបបរបស់នង�តវបនអតេ់ទសឲយ េ�ពះពីដំបូង
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នង�តវបនរេំ�ះេ�ះេហយ េ�ពះនង�តវបន េ កនុង�ពះទយ័របស់�ពះជ
មច ស់ �ងំពីេដមដំបូងមក។ ដូេចនះ �បនរេំ�ះនង ឬ ននំងមកវញិ េពល នង
បនេឃញខគមពរីែដលបង� ញបនសែម�ងេឡង ពី�ពះេយហូ�៉ពី�ទងជ់អ�ីេហយ
�ទងប់ចចុបបនន ជអ�ី។

76 ឥឡូវ េពល�ពះេយសូ៊វយងមក េបសិនជ�ទងម់កជមយួ�ររបស់ណូេអ �
នឹងមនិដំេណ រករេឡយ។ សងទូ់កធំ និង បែណ� តេឡង �នឹងមនិដំេណ រករ
េឡយ។ ប៉ុែន�ណូេអេនះគឺជចំែណកៃន�ពះជមច ស់។ គតប់នសែម�ងជរេប ប
ពិេសស េ�ពះគតព់ិេសស និង �ររបស់គតគឺ់ពិេសសេ�ពះ�ជេ�កកិយ
ែដល�តវបនបេងកតមក �បនសែម�ងឲយេឃញ។

77 �ទងក់ម៏និ�ចយងមក េ�យ�ររបស់ម៉ូេសែដរ េ�ពះ�នឹងមនិដំេណ រករ
េឡយ។ ម៉ូេសគឺជ�ពះជមច ស់ កនុងចំែណកខ�ះ បនសែម�ងេឡង។ ជ�ពះបនទូល
បនបង� ញេ េវ�េនះ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វមនិបនយងមកកនុងរេប បេនះេឡយ។
�ពះគមពរីមនិបននិយយថ�ទងយ់ងមកេ�យរេប បេនះេឡយ។

78 ប៉ុែន�េពល�ទងយ់ងមក បង� ញដូចជ—សមពន័ធេម�តីបននិយយថ�ទង់
នឹងបង� ញឲយេឃញ េហយអស់ែដល�តវ�ចរេំ�ះបននឹងេជ  េ�ពះ�ជ
បំណងរបស់�ពះជមច ស់។ េ�ពះលកខណៈរបស់�ទងព់ីេដមដំបូង�តវបនេកតជ
�ចឈ់ម និង �ចរេំ�ះបន និង �តវបននមំក�ពះជមច ស់វញិ។ “េពល
មនុស�កនែ់តេ�ចនទទួល�ទង ់ចំេពះពួកេគ�ទងប់នផ�ល់អំ�ចឲយ�ទងជ់បុ��
របស់�ពះជមច ស់” េ�ពះពួកេគទទួលកររេំ�ះ។ ពួកេគគឺចប�់ងំពីដំបូងមក
េឃញកនុងករេបកសែម�ង។

79 េបេយង�ចឈបប់ន�តងេ់នះ េប��ចេ រចួ និង គិតពីករេនះ េ យប់
េនះ �រេវ�េនះ ករេបកឲយេឃញពី�ពះហឬទយ័�ពះេយហូ�៉។ “មុន �គិៈែផនដី”
េយង�តវបន�បបម់កថ “េឈម ះរបស់េយងបន�កេ់ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច ម។” ដូេចនះេយង�ចេឃញ �ជងទងំពីរដូចខញុ ំបននិយយពី ដំបូង េហតុអ�ី
បនមយួបែនថមឲយមយួេទ ត។ ��តវែតជរេប បេនះ។ ��តវែតដូេចនះជនិចច។ �
ែតងែតរេប បេនះ និង �ជនិចចកល�តវែតរេប បេនះ។ “�ទងជ់�ពះបនទូល។
េហយ�ពះបនទូលបនេកតជ�ចឈ់ម េហយរស់កនុងចំេ�មេយង។”
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80 ឥឡូវ �ពះជមច ស់ កនុងសមយ័ស ញ ចស់ េយងេឃញថបនទ បពី់�ទងេ់បក
សែម�ងដល់� ស��ទង ់ កនុងទ�មងេ់ផ�ងៗ �ទងក់�៏ក�់ពះភ�កេ័ ពីេ�កយែសបក
សត��ក មយួ។ �ពះជមច ស់�ក�់ពះភ�័កេ ពីេ�កយែសបកសត��ក  េ កនុង
បល�័ងគក�ីេម�� របស់�ទង។់ េយងេឃញពីរេប ប�ឡូម៉ូន េពលេស�ចបនឧទទិស
�ពះវ�ិរដល់�ពះអមច ស់ េហយ ែសបក�ក ចស់ពយរួេ ទីេនះ របងំ �ទងយ់ង
មកេ កនុងសសរេភ�ង និង ពពក និង យងេ ពីេ�កយេនះ េហយ�កអ់ងគ�ទង់
ពីពិភពខងេ�ក។ ប៉ុែន�េ�យជំេន អុី��ែអលដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ពីេ�កយេនះ។
ពួកេគដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ មនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�សនដ៍ៃទេគនិយយេឡយ។
�ទងប់ន�កពី់អនកមនិេជ ។ ប៉ុែន�អនកែដលមនេសក�ីជំេន  េគដឹងថ�ទងគ់ង ់េ
ទីេនះ។ ពួកេគមនក�ីេម�� ។ �ទងគ់ងេ់លបល�័ងគេម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ែដល ជ
�ថក៌ំបងំដធ៏ំ។

81 អនកដឹងេទ កនុងស ញ ចស់ េដមបចូីលេ េ�កយែសបកេនះគឺ�តវ�� ប។់
ឥឡូវេយងនិយយថ េ ពីេ�កយេនះគឺេសចក�ី�� ប។់ ដូេចនះករចូលេ កនុង
សិររីងុេរ ងរបស់�ទង ់គឺេសចក�ី�� ប។់ េនះ�បនេកតេឡងពិត�បកដ េ ចេ�ម ក
�ក�តរ់បងំេ កល់�៉រ ី ជេពលែដលរបងំ�តវបនេ�ច ក របងំចស់។ ឥឡូវ
ករឈរេ េ�កវត�មនរបស់�ទងគ់ឺជេសចក�ី�� ប។់ ែតពីមុនករចូលវត�មន �ទង់
គឺជេសចក�ី�� ប។់ េឃញ? �ប�ូរេ ប�ូរមក និង អនក�តវែតរកបទគមពរីេដមបឲីយ
េឃញថេយងកំពុងែតេ កនុងសមយ័អ�ី។

82 ឥឡូវ េពលែដលរបងំ�តវបនែហកេ កល់�៉រ ី បល�័ងគក�ីេម�� បនបង� ញ
មកយ៉ងេ�ចន។ (ប៉ុែន� អ�ីេកតេឡង? ��តវបនពយរួេ កល់�៉រ ី �សកជ់ឈម)។
េពលពួកេគយកឈមមក ជេរ ង�ល់ឆន  ំ េ ទីសកក រៈែដល�ងសម� ត និង
ករ�បស់ៃនបល�័ងគក�ីេម��  ទីេនះ �ពះជមច ស់ ែដលអមេ�យេច�� ដធ៏ំបេ ចញ
�មរនទះ បនែញករបងំ�ក ចស់ពីកំពូលរហូតដល់បត និង បល�័ងគក�ីេម�� បន
បង� ញចបស់។

83 ករពិត េច មដពិ៏តរបស់�ពះជមច ស់�តវបនពយរួេ  កនុងករបង� ញចបស់
េ កល់�៉រ ី បលងគក័�ីេម�� ដពិ៏ត េពល�ពះជមច ស់សងៃថ� េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់
និង បនក� យជមន កក់នុងចំេ�មេយងេហយបនបង� ញអងគ�ទងជ់មនុស�មន ក់
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េដមបទីកទ់ងជមយួេយង និង ឲយេយងទកទ់ងជមយួ�ទង។់ បល�័ងគក�ីេម�� បន
បង� ញចបស់ដល់អុី��ែអលទងំអស់េ ៃថងករេធ�ទុកខេវទន។
84 ប៉ុែន� �បៃពណីរបស់�កមជំនុំឪពុក ែដលមនកនុងសមយ័េនះ �មរយៈ
�បៃពណីពួកេគ បន�កប់ល�័ងគក�ីេម�� ដពិ៏តពីមនុស�។ េបេគ�គ ល់ពី�គ ល់
បទគមពរី ចេ�ម កនីមយួៗ គួរែតដូចជ�ក�ស់ចិន។ ទំនយស ញ ចស់ គួរែត
បនបំេពញ និង ��បកដជបនបំេពញ។ េហយេបពួកេគ�តវបនបេ�ង នពីបទ
គមពរី ពួកេគនឹងេឃញបល�័ងគក�ីេម�� ។ “ដូចម៉ូេស” និយយេ ទីេនះ ថ “រហូតដល់
ៃថងេនះពួកេគ�តវបនបងំមនិឲយេឃញ។ �ហួសពីចិត�របស់ពួកេគ” ពួកេគមនិបន
េឃញេឡយ។
85 ប៉ុែន� �ទងជ់�ពះ ករឈចឺប ់និង កររងទណ� កមម។ �ទងជ់បល�័ងគក�ីេម�� ដ៏
ពិត�ងំេ េពញរបូភព។ ដូចេយងេលកទំនុកតេមកង:

េមល�ទងប់នបង� ញមក។
េនះគឺជ�ទង ់ជអនកមនជយ័ដខ៏� ងំក�
�ងំពី�ទងប់នែហករបងំជពីរ។

86 េមល �ទងយ់ងមក បល�័ងគៃនក�ីេម��  ពយរួយ៉ងចបស់កនុងសននិបត។ ប៉ុែន�
ពួកេគសថិតេ េ�កមគំនិតៃនចំនួន…
87 ឥឡូវ បុរស និង ស�ី និង �បតិភូៃនសននិបតេនះ ខញុ ំចងនិ់យយពកយេនះ
េ�យមនិគិតពីករេគរពដល់មនុស�។ ប៉ុែន� េ កនុងរបូភពបចចុបបនន កនុងរបូភព
របស់េយងនបចចុបបនន ខញុ ំខ� ចែតថ�បៃពណីរបស់បុព�បុរស ជ�កមជំនំុបិ� បន
�កេ់រ ងេនះពីមនុស�ជេ�ចន។ �ងំពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងយងមកេ ៃថង
ចុង េ�កយដូចបនែថ�ងទំនយ និងរបងំ�តវបនរែហក មនុស�ជេ�ចនពយយម
កន ់ជបនូ់វ�បែពណី របស់បុព�បុរសរបស់េគ។ េហតុេនះេហយបនជពួកេគមនិ
�ច េមលេឃញអំណរដៃ៏�កែលង និងេសចក�ីសុខ�ន� និងអ�ីែដល�កមជំនុំមន
ន បចចុបបនន។ ប៉ុែន��េ ែតបង� ញចបស់ដល់អស់អនកែដលេជ ។

�ទង�់ក ់�ពះបនទូល �ពះបនទូលសនយៃនសមយ័េនះ។
88 ឥឡូវ �បៃពណីបនបេងកតរបងំមយួ។ ពួកេគនិយយថសមយ័ៃនករអ�ច រយ
បនកន�ងផុតេហយ។ បុរសមន កន់ិយយមកកនខ់ញុ ំ មនុស�ល�សុភពបុរសមន ក់
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េ  តុកសុន(Tucson) រដ��រហី�នូ� កែន�ងែដលខញុ ំរស់េ ។ ខញុ ំមនករ�បជំុ
មយួេ  �៉ម៉� (Ramada) និង េយងបននិយយេ កនុងសននិបតកិចចករ
បុរសែដលជកែន�ង �ពះអមច ស់េយសូ៊វយងវត�មនមក និង េធ�ករយ៉ងអ�ច រយ។
េហយ �គីសទបរស័ិទល�មន កេ់នះមកកនខ់ញុ ំ និង គតនិ់យយ…អនកដឹកន�ំកមជំនំុ
មនុស�ល� និង គតនិ់យយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ អនកពយយមេធ�ករប ច ំង
ដល់មនុស�ពីសមយ័�វក” គតនិ់យយ “និងកលេវ�របស់ពួក�វកបនចប់
េហយ”។
89 េហយ ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំអធិ�� នឲយអនក បងប�ូន�បស បង� ញខញុ ំមកថេពល�
សមយ័�វកបនឈប ់ េ កនុងខគមពរី។” ខញុ ំនិយយ “សមយ័�វកចបេ់ផ�ម
េ ៃថងេពនទីកុស� និង �មន…េព�តសនិយយ េ ៃថងេពនទីកុស� ‘មន
េសចក�ីសនយស�មបអ់នក និង កូនរបស់អនក និងដល់អស់អនកែដលេ តេរ ងេ
ជចំនួនយ៉ងេ�ចន�មែត�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនេយងបនេ ’ េពល��បន
ប ចប?់ េប�ពះជមច ស់េ ែតបន���ស់េ  ដូេចនះសមយ័កល�វកេ ែតបន�
មនដែដល។”
90 ដូេចនះេនះជអ�ីែដលមនុស�ពយយមបងំែភនកមមនុស�ជេ�ចនេទ ត
�មរយៈ�បៃពណីចស់ទុំ ដូចពីមុនែដរ។ និង អនកមនិបនេឃញេហតុអ�ីែដល
រកី�យ និង េ�សប��ល។ និង—និងសននិបតេនះដូចជមនុស�ចែម�កជអ�ីចែម�ក
ចំេពះមនុស�ដៃទ គឺពីេ�ពះថពួកេគ�ចេមលេឃញ ពួកេគបំែបកទម� យរបងំ
េនះ។ ពួកេគបំែបករបងំ ចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះជមច ស់ ែដលជកែន�ង
ពួកេគ�ចេឃញេសចក�ីសនយ ែដលេបកសែម�ងៃន េវ�េនះែដលបនេចញមក
ពីមុខ មនុស�។ ពួកេគបនេឃញេសចក�ីសនយរបស់�ពះជមច ស់។
91 កនុងយ៉ូែអល ២:២៨ �ទងស់នយថ “េ ៃថងចុងេ�កយេនះ នឹងមនេភ� ង
េ�កយចកម់កចំេ�មមនុស� េ ៃថងចុងេ�កយ”។ ខញុ ំគិតពីពកយភ��កិកមន
ពកយ េខនុស (Kenos) ែដលមននយ័ថ �ទង់ “េបកេចញ” អងគ�ទងម់ក។
មនិែមនដូចរេប បែដលេយងនិយយេទ ដូចអ�ីេ ខងកនុងនរ�មន ក់ គតប់ន
បង� ញេចញមក។ ប៉ុែន��ទងប់នចកប់ង�ូរអងគ�ទងេ់ចញមក។
92 �ទងផ់� ស់ប�ូរ េអន មហ៉� (en morphe)។ �ទង—់�ទងផ់� ស់ប�ូរ ពីភពពីមុន មក
ជភពឥឡូវ។ �ទងម់និប�ូរនិស�យ័របស់�ទងេ់ឡយ។ ប៉ុែន�េ ៃថងេពនតីកុស� �ទង់
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បនប� ស់ប�ូរអងគ�ទងពី់ភពជកូនមនុស� មកជបុ��របស់�ពះ។ �ទងយ់ងមក
មនិែមនគងេ់ ជមយួ មនុស�េឡយ។ �ទងយ់ងមកកនុង មនុស� �ពះជមច ស់
ដែដល េដមបបីន�ករងររបស់�ទង�់មរយៈ សមយ័របស់�ទង។់
93 �ទងប់នែថ�ងទំនយេ កនុង�ពះគមពរី ថ “នឹងមនេពលមកដល់ែដលគម នៃថង
និង យបេ់ទ តេឡយ ប៉ុែន�េពល�ពលបនឹ់ងមនពន�ឺវញិ។” ឥឡូវ �ពះ�ទិតយ �ម
ភូម�ិ ស� រះពីខងេកត និង លិចេ ទិសខងលិច។ មន�ពះ�ទិតយដែដល េ
�គបស់មយ័។ ឥឡូវ េពលែដល បុ�� បុ-�� បនេបកសែម�ងអងគ�ទងក់នុងករ
បង� ញៃន�ពះបនទូលសនយ ដល់អុី��ែអល ជ� ស�េ ខងេកត។
94 េយងនឹងមនៃថង�ស�ប។់ េយងមនពន�ឺ�គប�់គន ់េ កលពីមុន និង តេរ ង
េទ ត េដមបបីេងកត�កមជំនុំ និង និកយ និង ចូលរមួជមយួពួកេគ និង ចូលមក និង
េថបេកមងៗ និងករជមយួមនុស�ចស និងកបម់នុស��� ប ់ជេដម និង រស់េ
កនុង�កមជំនុំ។
95 ប៉ុែន�េ េពលេវ��ពលប់ “�នឹងមនពន�ឺ” �ទងម់នបនទូល “េ េពល
�ពលប”់ និង គម នបទគមពរី��តវបនបំែបកេឡយ។ េហយបុ-��ដែដល ែដល
បនចកប់ង�ូរអងគ�ទង់ េខននុស (kenus) េ ៃថងេពនទីកុ ស� សនយថនឹងេធ�ករ
ដូចគន េ េពល�ពលប។់ េឃញ? �េ �មេសចក�ីសនយ។
96 ទទួលបន�ក�សទងំអស់គន ។ េមលអ�ីែដលេកតេឡង និង េមលអ�ីែដល
�ទងស់នយ ដូេចនះ អនកនឹងដឹងថអនកេ �តង�់។ យកទងំអស់មកជមយួគន ។
អនក�ចេឃញករេបកសែម�ង ៃនអងគមនេច�� ដធ៏ំ។ ទំេន មទម� បប់នបងំែភនក
មនុស� ម�ងេទ ត ចំេពះេសចក�ីដអ៏�ច រយេនះែដល�តវបនែថ�ងទំនយមក។
97 ម៉ូេសេពលគតេ់ឡងមកេលភនែំដលមនេភ�ង េនះគឺជរបូភពែដល�តវបន
បង� ញយ៉ង�សស់�� ត។
98 ម៉ូេសបនេ េអសីុពទ និង �បបឪ់ពុក�កមជំនុំែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះបន
យងមកជួបគតក់នុង�ពះនម “អញគឺអញ”។ នមេនះគឺជបចចុបបននកល
“មនិែមនអញបនជឬនឹងជេនះេទ” គឺអញជ ដូចម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
េរ ងរហូត។ �ទងជ់បចចុបបននភព។ �ទង…់ែដលេ�ប បេធ បកនុងេហេ�ពរ១៣:៨
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ។”
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99 �េ ែតជ�ពះបនទូលែថ�ងទំនយ។ និង សននិបត ែដលជភពសីុគន ជមយួ
�ពះបនទូល ជបទពិេ�ធនស៍ព�ៃថង។ អនកែកទ�មងម់ន� អូ ប៉ុែន�េនះជសមយ័
មយួេទ ត។ េមលេពលេវ�អ�ីែដលេយងកំពុងរស់េ ។ ដូចជ�ទងម់និ�ចយង
មកនបចចុបបននេ ៃថងែដល�ទងយ់ងមកេលែផនដី រេប ប-ៃថងែដលម៉ូេសមកែផនដី
ឬរេប បពយករ�ីមន កប់នមក �មនិែមនជករែថ�ងទំនយ។ េហយកនុងៃថង
ចុងេ�កយ ��តវបនែថ�ងទំនយថមករេប បេនះ។ �មនិ�ចមកកនុងទ�មងច់ក់
េច�� ជថមីរបស់លូេធ។ �មនិ�ចមកជទ�មងក់រចកេ់ច�� ជថមី របស់េវេស�។ �
ជេពល�� រេឡងវញិ។ �ជេពលែដល�តវមកពន�ឺេដមរបស់�ពះបុ�� េដម។

100 អូ េតេយង�ច�កខ់គមពរីចូលយ៉ង� េលេនះ! និង អនកជេទវវទូិ េត
ែផនក ៃន�បភពមយួ�ែដលេចញមក អនកដឹងថេនះជករពិត។ �ជេសចក�ី
សនយ។ េនះជអ�ីែដល េធ�ឲយមនុស� ចែម�ក។ េនះេធ�ឲយក� យជមនុស� ចែម�ក
ែដលអនក េ េគ។ �េ�ពះែតពួកេគ…�គឺ…របងំមុខ�តវបនេបកេឡងេចញពី
�បៃពណី និង ពួកេគេឃញ�។ �ទងេ់ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូត
តេ ។ េឃញ? �ជ—េសចក�ីសនយរបស់�ពះជមច ស់េយងមនិ�ច�បឆងំបន
េឡយេ�ពះខគមពរីមនិ �ចបំែបកបនេឡយ។ បទ។ េយងេឃញថ �ទងប់ន
សនយ។ �ទងប់នចកប់ង� ញេចញអងគ �ទងេ់ កន�់ ស��ទង។់ េហយ �ទងេ់
ដូចៃថង ម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូត។

101 ម៉ូេស បនទ បពី់េ�កចុះេ េអសីុប និង �បកសករេនះ បនទ បម់ក�ពះបិ�
បនកតេ់សចក�ីថ�តឹម�តវពី�ររបស់េ�ក មកដល់ភនសីុំ�យ កនុងសសរេភ�ង
ដែដល និង �កភ់នេំនះេ េលេភ�ង។ េតអនកកតស់មគ ល់េទ? ជមន កែ់ដល�ទង់
បន�បទនេសចក�ីសនយឲយ �ទងន់គំតេ់ចញេ �ពមេ�យ�ពះបនទូល។ គត់
មនប ញ តិ។ និង េដមបមីនប ញតិេនះ គតប់ន…ប ញតិេនះជ�ពះបនទូល។
�ពះបនទូលមនិទនម់កដល់មនុស�េ េឡយ។ ដូេចនះ�ពះបនទូលែតងែតមកដល់
ពយករ ីនិង េ�កជពយករេី សមយ័េនះ។

102 ដូចជ �ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូល យ៉ូ�នជពយករមីន ក។់ េហយ�ពះេយសូ៊វ
យងមករក�ទង ់ េ កនុងទឹក េ�ពះ�ពះបនទូលែតងែតមកដល់ពយករ ី មនិែដល
ខកខនេឡយ។ េឃញ? �ពះបនទូលបនមកដល់�។
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103 ដូេចនះ ម៉ូេស �ពះបនទូលបនមកដល់គត ់បទប ញ តិ។ េហយ គតម់នពួក�។
ឥឡូវ េហតុអ�ី? មុន�ពះបនទូល�តវបន�បទនមក និង បនបង� ញឲយេឃញ
ម៉ូេស�តវបងំៃសប េលមុខរបស់គតសិ់ន េ�ពះ�ពះបនទូលមនិទនប់នបង� ញឲយ
េឃញទងំ�សងេ េឡយ។ ពួកេគដឹងថមនអ�ីមយួេកតេឡង ប៉ុែន�ពួកេគមនិដឹង
ថេនះជអ�ីជសេម�ង�គហឹមនិងរនទះ។ រហូតដល់ ពួកេគនិយយ “ចូរឲយ ម៉ូេស
និយយ មនិែមន�ពះជមច ស់េឡយ”
104 េហយ�ពះជមច ស់មនបនទូល “ល�អញនឹងេធ�ដូេចន ះ។ ពីេពលេនះតេ  េយង
នឹងមនិេលចមកដូចេនះតេ េទ តេឡយ។ េយងនឹងប ជូ នពយករដីល់ពួកេគ។
ដូេចនះ គតនឹ់ង…េយងនឹងមនបនទូល�មរយៈពយកររីបស់េយង។”
105 ឥឡូវ េបម៉ូេស ជមយួនឹងចបបធ់មមជតិ (ដូចប៉ុល កនុង�កងកូរនិថូសេលក
ទីពីរ បនេបកសែម�ងដល់េយង) �តវបងំមុខេ�កេ�យធមមជតិ េតយ៉ង�
េ េទ តែដលឲយវ ិ ញ ណនឹង�តវមនសិរលី� និង បងំេ ដល់អស់អនកមនិេជ
មុននឹង��តវបនបង� ញដល់េគ! េតពួកេគនឹង�តវេ …ម៉ូេសជមនុស�ចែម�ក
យ៉ង�។ េតពួកេគនឹងេ អនកយ៉ងប៉ុ�� េ េទ ត ជអនកែដលបំែបករបងំ
េហយចូលេ សសរេភ�ង បនេចញមកេ�យ�ពះពរ! និង ឥឡូវ អនក�តវបន
បងំមនិឲយេឃញ។ មនុស�មនិ�ចេមលេឃញេឡយ។ ពួកេគមនិ�ចយល់បន
េឡយ។
106 “េបធមមជតិ�តវបនសិររីងុេរ ងប៉ុណ�ឹ ងេ េហយ េតករហួសពីធមមជតិនឹង
យ៉ង�េ េទ ត! េបសិនជធមមជតិ មនទីប ចប ់ �តវបនតេមកងេហយ េត
យ៉ង�េ េទ តេសចក�ីេនះែដលគម នទីប ច ប ់នឹង�តវបនតេមកង!”
107 ប៉ុែន� ��តវបនបងំេ េឡយ។ �មនិែមនបងំចំេពះអនកេជ េឡយ ែតចំេពះ
អនកមនិេជ វញិ។ េគមនិ�ចេឃញ�បនេទ។ �ពះជមច ស់ែតងបងំអងគ�ទង ់ ពី
អនក មនិេជ ។ �បៃពណី�ក�់។ ដូចជអ�ីពួក�បនេធ� ពួក�េ ែតេធ�េ សព�ៃថង
េទ ត។
108 េនះជអ�ីែដលវ ិ ញ ណ�តវបន�ក ់ ែតែដលេយងមននឥឡូវ ជកែន�ង
ែដលធមមជតិបន�ក។់ ពួក��តវបនកតេ់សចក�ីថ �តឹម�តវេ�យពយករ ី
ជមយួនឹង�ពះបនទូលែដលបនសរេសរទុក ជអនកែថ�ងទំនយ ជមន កែ់ដលបន
មកជមយួ�ពះបនទូលសរេសរទុក េដមបឲីយបនចបស់។



24 �ពះបនទូលជសេម�ង

109 ពួកេគដឹងថ�ពះបនទូលេនះទីេនះ ប៉ុែន� ពួកេគមនិដឹងថ �មននយ័
យ៉ង�។ េហយម៉ូេសបនេធ�ឲយ�បនបង� ញចបស់។ គតនិ់យយ “បទប ញ
តិ និយយែបបេនះ និង េនះគឺជមូលេហតុ” គតប់នេធ��ឲយបនចបស់។ េហយ
មុន�បនេឃញចបស់ �គឺេ �កប់ំបងំ។
110 េហយ�គឺដូេចនះ សព�ៃថង បងំចំេពះមនុស� រហូតដល់�បនបង� ញ និង េធ�ឲយ
េឃញចបស់ដល់មនុស�។ �ពះជមច ស់ �ពះដឥ៏ទធិឬទធិ បនបងំកនុង�ចឈ់ម
មនុស� ជ�ពះបនទូល។ ឥឡូវេយងេឃញថ ��តវបនបងំចំេពះអនកមនិេជ  ប៉ុែន�
បនេបកសែម�ងដល់អនកេជ វញិ។
111 កតស់មគ ល់ ម៉ូេស�តវចូលេ សសរេភ�ង ែតមន កឯ់ង។ គម ននរ�
�ចេ ជមយួគតេ់ឡយ។ �មនិ…�…អ�ីែដលនិយយមកកនេ់យង?
អនកមនិ�ចមក�តងេ់នះេ�យចូលរមួជមយួ�កមេពនទីកុស�េឡយ។ េឃញ?
�ទងម់និែដលេបកសែម�ង�ដល់�កមេឡយ។ �ទងេ់បកសែម�ងដល់បុគគលវញិ។
េហយ េនះជរេប បនេពលបចចុបបនន។ អនកនិយយ “ខញុ ំជកមមសិទធៃន—�កមជំនុំ។
ខញុ ំ—ខញុ ំជកមមសិទធិេនះ” ប៉ុែន�េនះមនិដំេណ រករេឡយ។ េឃញ?
112 េហយស�មបន់រ�ចង�់�ប�់មម៉ូេស ែក�ងបន�ំ� គឺ�� បេ់ហយ។ សព�ៃថង
កដូ៏េចនះែដរ �� បខ់ងវ ិ ញ ណ ែដលពយយមបន�ំ។ េនះគឺជអ�ី…
113 យបេ់នះ េយងចូលេ  �មនករេងបេឡងចំេ�ម�កម ករេ�ប បេធ ប
�ចឈ់ម មនអនកពយយមសែម�ងេចញដូច� និង រស់េ ជីវតិខុសគន  �ច
ផឹក�� �ចជកប់រ ី មនុស��សី�ចរស់(អ�ីកេ៏�យ) រេប បជេ�ចន�មករចង់
និងចូលចតិ�េ�កកិយ និង េ េ ខ�ួនថជ េពនទីកុស�។ ពួកេគពយយម
ែក�ងបន�ំអនកពិត�បកដ។ �មនិែដលេបកសែម�ងដល់ពួកេគេឡយ។ េពលែដល�
បនសែម�ងឲយេឃញ �មនសិរលី� និងមនអ�ីយកេចញពីអនក េពលែដលអនកេដរ
ចូលេ ទីេនះ។ អនកបនក� យជរបងំ។ �…មនិដំេណ រករេឡយ។ ករែក�ងបន�ំ
គឺជេសចក�ី�� ប។់
114 របងំរបស់ម៉ូេស គតជ់�ពះបនទូលរស់ដល់មនុស�។ និងសព�ៃថង មនុស�
ែដល�តវបនបងំ គឺដូចគន ។ “ពួកេគ�តវបនសរេសរជសំបុ�ត �នពីមនុស�
ទងំអស់” មនិែមនជសំបុ�តថមី េទប៉ុែន�សំបុ�តែដលបនសរេសរ បនេបកបង� ញ
េឡង។ �—�គឺជអស់អនកែដលេជ �ពះបនទូល និង ជេសចក�សីនយេ ៃថងេនះ



�ពះដម៏នេច�� េបកសែម�ងឲយេឃញេ ពីមុខេយង 25

�ពះជមច ស់េនះកំពុងែត ចកេ់ចញ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ េលអស់ទងំ�ច់
ឈមនិង េនះជសំបុ�តែដលបនសរេសរ។ និងេពលែដលមនុស�មន កព់យយម
ែក�ងបន�ំ�ចឈ់មេនះ �ជករបំផ� ញ។ ជីវតិរបស់អនកបង� ញថអនកជអ�ី។

115 មនេពលមយួមនបុរសមន ក ់គតម់នប � ខ�ះ។ គតជ់េកមង�បសល� ប៉ុែន�
គត-់គតេ់ តុ�ករ។ េហយេ �កមនិយយ “ខញុ ំរកេឃញថអនកមនេទស ខញុ ំ
នឹង�កេ់ទសអនកឲយេ កនុងគុក។”

116 គតនិ់យយ “ខញុ ំចងពិ់និតយករណីរបស់ខញុ ំផទ ល់” គតន់ិយយ “ខញុ ំចងចូ់លេ
កនុងករកត�់�របស់ខញុ ំ។”

117 គតនិ់យយ “អនកគម នករកត�់�េឡយ។ ករកត�់�របស់អនកគឺជអ�ីកត់
េទសអនក”។

118 េហយ េនះជរេប បនសព�ៃថង េហតុផលគឺ�កមជំនុំមនិគួរនមំុខេ�យរេប ប
េនះេទ តេទ។ �ជករកត�់�។ �ជជីវតិ។ េយង�តវែតមនករលះបងឲ់យកនែ់ត
ខ� ងំេឡង។ េយង�តវេជ �គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េយង�តវែស�ងរក
រហូតដល់�ពះបនទូលេនះក� យជករពិតកនុងជីវតិរបស់េយង។ េឃញ? េឃញ?
ករកត�់�គឺជអ�ីែដលរក�េយងពីករករចូលេ កនុងេនះ។

119 ប៉ុែន� េពលមយួ (េដមបឲីយអនកេចញពីរង�ង)់ េ កនុងតុ�ករ េកមង�បសមនិមន
លុយេឡង។ គតម់និបនសង�េឡយ។ ករពិនយ័លុយ�បព់នដុ់�� ។ ប៉ុែន�
គតម់នបង�បសធំែដល�ច និង ចំ�យេ�ះដល់គត។់

120 ឥឡូវ េយងមនបង�បសធំមយួ �ពះេយសូ៊វ ជបុ��របស់�ពះជមច ស់។
និង �ទងយ់ងមកេដមបសីងៃថ�ស�មបេ់យង េបេយង�គនែ់តេជ � និង �ចចូល
េ កនុងរបងំ�ទង។់ ដូច �ទងជ់ម៉ូេសរបស់េយង។ �ពះេយសូ៊វជម៉ូេសដល់េយង
នសព�ៃថង។ របងំរបស់ម៉ូេសជ�ពះបនទូលរស់ដល់មនុស�ទងំ�យ។ សព�ៃថង
�ពះេយសូ៊វ គងក់នុង�កមជំនុំ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជបុ��របស់�ពះជមច ស់
េ កនុងមនុស� េបកសែម�ង�ពះបនទូលេ�យេសចក�ីសនយនសព�ៃថង េធ�ឲយ�មន
ភពពិត�បកដ។ ដូចបចចុបបនន។
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121 និង ចងច ំ ម៉ូេសេធ�ករេនះ េបកឲយេឃញេសចក�ីេនះ មនិែមនដល់ែផនដី
ទងំមូលេឡយ ប៉ុែន�ស�មបម់នុស�ជំនននិ់កខមនំវញិ ជថន កម់នុស�មយួ ជអនក
ែដលេចញមកពី និកខ…កនុងនិកខមនំ។
122 េហយ សព�ៃថង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ កនុងមុខមនុស�មនបនទូល “ករេ�បសឲយ
ជមកពី �ពះជមច ស់មនិ�តឹម�តវេឡយ។” េពលែដលខញុ ំ�តវបនេគផ�ល់�បឹក�…
123 ដុកទរ័មន កេ់ ខញុ ំ ៃថងមយួ ស�ីតូចមន ក ់ អូ មនករណីបនួេ �បេំ ទីេនះ
េដកេ កនុងចំនុច�� ប ់ រយៈេពលេ�ចនេម៉ង េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពយបល
ជមងទឺងំេនះ។ ដុកទរ័បនសួរពីករេនះ។ គតន់ិយយ “េតេរ ងេនះ�ច
េកតេឡងរេប ប�? េហតុអ�ី” គតនិ់យយ “ខញុ ំ—ខញុ ំ…េនះជអនកជមងរឺបស់ខញុ ំ។”
124 ខញុ ំនិយយ “�គឺដូេចនះ។ ប៉ុែន�ឥឡូវ�ជរបស់�ពះជមច ស់។ �—� �ជ
�បធនបទរបស់�ទងន់ឥឡូវ”។ េឃញ?
125 ដូេចនះអនកេឃញអ�ីេនះយ៉ង� ែដល�ពះជមច ស់េ និកខមនំ ឲយចូលមក
ពីេ�កយ�ងំននថមីេដមបពីយយមែក�ងបន�ំជអនកពយយមចូលរមួ�ពះវ�ិរ មនិ
ែមនេមតូឌីស� បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ នទងំអស់គន ប៉ុែន�ជ�កមជំនំុេពនទីកុស�។
ជទំនួលខុស�តវមន ក់ៗ ។ �ជេរ ងអនក និង�ពះ។ អនក�តវចូលេ កនុង មនិែមន
�កមអនកេឡយ មនិែមន�កមជំនុះអនកេឡយ មនិែមន�គគង� លអនកេឡយ ប៉ុែន�ជ
ខ�ួនរបស់អនកផទ ល់ ែដល�តវចូលកនុង។
126 ខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់ ចរកិលកខណៈមយួេទ តរបស់ម៉ូេស េពលគត់
មក។ េទះបីជ ពយករ ី ជបុរសមន កពូ់ែក េពលគតេ់ចញមកជមយួ�ពះបនទូល
មនុស�បនេឃញថគតផ់� ស់ប�ូរេហយ។ មនអ�ីមយួេកតេឡងេលគត។់ េពល
គតេ់ចញមកជមយួករេបកសែម�ង �ពះបនទូលេ សមយ័េនះប ញតិគតជ់
មនុស�មន កែ់ដលផ� ស់ប�ូរេហយ។
127 េហយ ដូេចនះអនកកយ៉៏ងេនះែដរ េពលអនកេចញមកពីេ�កយរបងំមនុស�
ែដល�ចេសចេ កនុងករ�បជំុែបបេនះ មនុស�េនះ�ចភ� តេ់ជងេលករេ�បស
ឲយជមកពី�ពះជមច ស់និង និយយថសមយ័ៃនករអ�ច រយបនកន�ងេ េហយ។
អនក�តវបនធ� កេ់ ពីេ�កយរបងំមនុស�េ ទីេនះ របងំទំេន មទម� ប ់និង �គប់
គន នឹងដឹងថមនអ�ីមយួេកតេឡងចំេពះអុនក។
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128 ដូចជបងប�ូន�បសជទីតេមកងរបស់េយង ជីម េ�បន។ ខញុ ំ�សៃមថអនក �ពីស
ប៊ធឺីេរ នជេ�ចន�គ ល់គត ់ថមនអ�ីមយួេកតេឡង ចំេពះគត ់េ�ពះ គត—់គត់
បនេចញ មកពីេ�កយរបងំទំេន មទម� ប។់ គតេ់ឃញអ�ីមយួកនុង មនុស�ែដល
ទកទ់ញដល់គត ់និង គតប់នេចញមកពីេ�កយរបងំ។

129 ល� អនក េពលអនកេចញពីេ�កយរបងំ អនកនឹងសថិតកនុងករេមលេឃញ
េពញេលញពីមនុស� ែដលេគ�ចេឃញអ�ីែដលេកតេឡងចំេពះអនក។ �ពះបនទូល
ែដលបងំទុក ដល់អនកមនិេជ  ប៉ុែន��បនបង� ញយ៉ងេពញេលញដល់អនកែដល
េជ ។ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ។”

130 ដូេចនះ �ជ�ពះជមច ស់ េ សមយ័របស់ពួកេគ �ជ�ពះជមច ស់គងក់នុង
មនុស� �ពះបុ��របស់�ទង ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េយងេជ ដូេចន ះ។ មនិែមន�គនែ់ត
ជពយករេីឡយ មនិែមន�គនែ់តជមនុស�ធមម�េឡយ។ �ជ�ពះជមច ស់កនុង
�ពះ�គីសទ �ពះេ កនុងមនុស� ជរបូភពេពញរបស់�ពះេក� �ងកយជមនុស�។
�ពះជមច ស់េ កនុងមនុស�។

131 ឥឡូវ�ជ�ពះជមច ស់េ កនុងមនុស� ជភពេពញេលញៃន�ពះជមច ស់
េ កនុងេក� �ងកយកនុង�កមជំនុំទងំ�សង េបកសែម�ងអងគ�ទង ់ឲយបនេឃញ
បំេពញ�ពះបនទូល�ទង់

132 ឥឡូវ េយងរកេឃញ�ពះជមច ស់�គបស់មយ័ មនែសបកពីេល។ �ពះជមច ស់
បន�កេ់ ពីេ�កយរបងំ។

133 �រលឹំកខញុ ំពី—េរ ងតូចមយួែដលបនេកតេឡងកនុងភគខងតបងូ។ េហយេ
ទីេនះមនផទះ�គីសទបរស័ិទតូចមយួ។ េហយេ កនុងផទះ�គីស�បិស័ទ េនះពួកេគេជ
ដល់�ពះជមច ស់។ េហយពួកេគ—ពួកេគគិតថ—ថ�ពះជមច ស់ករពរពួកេគពី
�គបអ់ស់ទងំប � ។ និងែដល�ទងេ់ធ�។ េហយពួកេគមនេកមងតូចមយួ ជេកមង
�បស �យុ�បែហល�បពំីរេ �បបំីឆន ។ំ និង—និងគតេ់ េរ នេ ៃថង�ទិតយ និង
ជេកមង�បស�� តមន ក។់ ប៉ុែន�គតភ់យ័ខ� ចេពលេ កនុងពយះុ។ ជពិេសសេពល
មនេផ�កបេនទ រចងំពន�ឺ។
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134 េហយ ខញុ ំ�បបេ់រ ងេនះេ មនុស�មន ក ់ េ ៃថងមយួ េពលែដលេពលែដល
ចំែណកេនះបនេចញមក�បងនឹងនឹងជួយគតឲ់យបនជ។ អនកដឹកនដំែដលេនះ
និយយ “ពួកេគជ�ពះជមច ស់េចញពីអនក បងប�ូន�បន�”ំ។
135 ល� គត�់ង�តវបនរៈិគនប់ន�ិច ដូេចនះខញុ ំគិត ខញុ ំនឹងបំែបក� មយួែភ�តេទ។
មនិែមនេធ�ឲយអនកឈចឺបេ់ទ ប៉ុែន�…ខញុ ំនិយយ “េនះគឺ�េ ឆង យពី�ពះបនទូល
�ស់ ជរេប បេនះ?” េឃញ ខញុ ំនិយយ “េទ �មនិដូេចនះេឡយ” ខញុ ំនិយយ
“ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊វ េ ពយករ ី‘�ពះជមច ស់’ េឃញ េនះ�តវេទ ‘�ពះជមច ស់។’”
136 េហយពួកេគនិយយ“ល�អនកជមនុស�ពយយមយកកែន�ងរបស់
�ពះជមច ស់” េនះ�មនិឆង យេពកេទ។ េនះជករពិត�ស់គឺ�ដូេចនះ។ �គឺ
ពិត�ស់។ �ពះជមច ស់េបកសែម�ងឲយេឃញកនុង�ចឈ់ម ដូចអ�ីែដល�ទង់
សនយ។
137 �គ�រតូចេនះ េយងរកេឃញ។ ខញុ ំ�បបគ់តពី់េរ ងតូចេនះ ែដលបនចូលមក
កនុងគំនិតខញុ ំឥឡូវ។ េនះគឺ យបម់យួមនពយះុ និង ម� យមន កនិ់យយេ េកមងតូច
និយយ “ឥឡូវកូនេ ជនខ់ងេលចុះកូន�បស និង ចូលេដកចុះ។”

និយយ “ែម ៉ខញុ ំខ� ច” គតនិ់យយ។

“គម នអ�ីនឹងេធ�ទុកខអនកេឡយ។ េឡងេ ចុះ និង ចូលេដកេ ”។
138 េកមងជំទងេ់ដកេ ទីេនះ េហយ េផ�កបេនទ រចងំ�មបង�ួច។ េហយសម� ញ់
តូចចបភ់យ័គតម់ុជកបលេ�កមភយួែតគតេ់ ែតលឺ—លឺរនទះេទ ត ឬមនិ�ច
េឃញេផ�កបេនទ រ�មបង�ួចែដរ និង—និងលឺសេម�ង�គហឹមរនទះ។ ដូេចនះគត់
និយយ “ែម!៉”

េហយ គតនិ់យយ “កូន�តវករអី កូន?”

និយយ “មកេនះ និង េដកជមយួខញុ ំ”។
139 ដូេចនះម� យបនេឡងេ  ដូចជអ�ីល� ជម� យេ�ម ះ�តង�់តវេធ�។ េហយនង
េឡងេ  និង ចបកូ់នតូច�កក់នុងៃដ។ និងគតនិ់យយ “កូនតូចេអយ ែម៉
ចងនិ់យយជមយួកូនែតបន�ិចប៉ុេ�� ះ”

និយយ “មនិអីេទ ែម”៉។
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140 និយយ “ឥឡូវអនក�តវែតចកំនុងចិត�។ េយងេ �ពះវ�ិរជនិចច។ េយង
�ន�ពះគមពរី។ េយងអធិ�� ន។ េយងជ�គ�រ�គីសទបរស័ិទ។ េយងេជ េល
�ពះជមច ស់”។ េហយនិយយ “េយងេជ ថ េទះពយះុ និងអ�ីតេ  �ពះជមច ស់
គឺជអនកែថរក�េយង”។
141 គតនិ់យយ “ែម ៉ ខញុ ំេជ តិច�ស់ពីេរ ងេនះ ប៉ុែន�” និយយ “េពលែដល
េផ�កបេនទ រេនះចូលកនែ់តជិត” គតនិ់យយ “ខញុ ំ—ខញុ ំចងប់ន�ពះែដលមនែសបក
េនះ�គបេល។”
142 ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំគិត មនិែមនែតេកមងតូចេទ ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន កម៏ន�រមមណ៍
ដូចគន ែបបេនះែដរ។ េពលេយងេ ជមយួគន  េយងអធិ�� នឲយគន េ វញិេ មក
�ពះជមច ស់មនែសបកពីេល។
143 េហយេយងេឃញថ�តងេ់នះ ចំេពះគតគឺ់�ពះជមច ស់ ែតងមនែសបក
េ �គបអងគ�ទង។់ េពលម៉ូេសេឃញ�ទង ់ �ទងម់នែសបកដណ� បេ់ល ដូចជ
មនុស�។ េពល�ពះជមច ស់េ ពីេ�កយ�ងំនន �ទងម់នែសបកេល�ទងែ់ដរ។
និង �ពះជមច ស់ េ យបេ់នះ កនុង�កមជំនំុ�ទង ់ គឺបងំេ កនុង �កមជំនុំេ�យ
ែសបកដណ� បេ់លែដរ។ �ទងេ់ ែតជ�ពះដែដល េ យបេ់នះ។ េយងយល់េឃញ
ដូេចនះ។
144 ប៉ុែន�ឥឡូវ កដូ៏ចពីមុន របងំែសបកគឺជអ�ីែដលចប�់បៃពណី។ ពួកេគមនិ�ច
េជ ថ េនះគឺជអ�ីែដល�ពះជមច ស់ កំពុងេធ�េឲយពួកេគ ក� យេ ជអនកសែម�ង
ដូេចនះេឡយ។ េឃញ? �េ�ពះែត�ពះជមច ស់បនបងំកនុង�កមជំនុំរបស់�ទង ់កនុង
ែសបក ែសបកពីេល។ េនះ�តឹម�តវ�ស់។ �ទង�់កពី់អនកមនិេជ និង េបក
សែម�ងឲយេឃញដល់អនកេជ ។ បទ េ�ក។
145 ឥឡូវ េពលរបងំ�បៃពណីរបស់ពួកេគ ជ�បៃពណីរបស់ពួកចស់ៗ និង ជ
របស់េ�កកិយ �តវបនទម�ុះ អូ ពិត�ស់ សព�ៃថង បនបង� ញមកយ៉ងចបស់
េយងេមលេឃញ�ទងភ់ពជ�ពះម�ងេទ តបងំកនុង�ចឈ់មមនុស�។ េហេ�ពរ១
និយយដូេចនះ។
146 ដូេចនះេ�កុបបត�ិ១៨។ ចងច ំ �ពះជមច ស់គឺជមនុស�មន ក ់ ឈរេ ទីេនះ
បរេិភគ និង និយយជមយួអរ័�ប�ំ ំនិង �បបអ់�ីែដល��៉បនេធ�េ កនុងតង់
ខងេ�កយ។



30 �ពះបនទូលជសេម�ង

147 េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូល “ដូចជេ សមយ័សូដុំ ដូេចនះករយងមករបស់
បុ�តមនុស�នឹងដូចគន ែដរ។” ភពជ�ពះបនបងំជថមី កនុង�ចឈ់មមនុស�!
ឥឡូវចងច ំ �ពះេយសូ៊វមនិមន�ពះបនទូល “េពលបុ��របស់�ពះបនេបកសែម�ង
មក។” កនុងលូកជំពូក១៧ ខញុ ំេជ  និង �បែហលជខ២០ ២១ កែន�ង�មយួ
កនុងេនះ�ទងម់នបនទូល “និងេពលបុ�តរបស់ �ពះជមច ស់បនេបកសែម�ងមក។”
បុ�តមនុស� �តលបេ់ កនុង—កនុង—កនុង�កមជំនំុម�ងេទ ត េបកសែម�ងឲយេឃញកនុង
ភពជមនុស� មនិែមនជបុ���ពះជមច ស់េឡយ ប៉ុែន�ជបុ�តរបស់មនុស�ម�ង
េទ ត �តលបម់កកនុងកនុង�កមជំនំុរបស់�ទង ់េ ៃថងចុងេ�កយ។ េយងេឃញថ�ទង់
សនយករេនះកនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
148 េយងសមគ ល់េឃញេរ ងមយួេផ�ងេទ ត កនុងស ញ ចស់។ ខញុ ំមនខគមពរីេ
ទីេនះ កនុងនិកខមនំ។ េនះ ជែសបក�ក  េត�បនេធ�អ�ី? ��កក់នុងសិររីងុេរ ងរបស់
�ពះជមច ស់ពីមនុស� ែសបក�ក ។ េទះបីមនុស�មនិ�ចេមល�េឃញ េ�ពះែត
�ជែសបកែដលេក� ប�។ ែសបកគឺ…សិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ េ េ�កយ
ែសបក។
149 េហយឥឡូវសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ េ ពីេ�កយែសបក។ េនះ�តឹម�តវ
�ស់។ និងទំេន មទម� បម់និ�ចេមល�េឃញេឡយ។ �េ កនុងរបងំ ែដលជ
�ពះបនទូលេ ទីេនះ។
150 អ�ីែដលេ ខងកនុងៃនខងេ�កយែសបក ជែសបក�ក ចស់?
151 ែដលជ “�មនិមនភព�សស់�� តជទីឲយេយងេពញចិត�េឡយ។ េហយ
េពល �បនក� យជ�ចឈ់ម និង រស់កនុងចំេ�មេយង �េ ែតមនិមនភព
�សស់�� តែដលេយងេពញចិត�ែដរ។
152 េហយឥឡូវ�ជករដែដលនសព�ៃថង។ គម នអ�ីេ កនុងមនុស��បស ឬ មនុស�
�សីែដលជទីបង៉�បថន េឡយ។ គឺជអ�ីែដលេ ពីេ�កយេនះ។ េនះគឺជ�
េហយ។ “ល�” អនកនិយយ “សម� ញ់តូច ខញុ ំដឹងថគតធ់� បជ់អនក�បមកឹ។ គត់
ធ� បេ់ធ�ែបបេនះ” ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលគតធ់� បេ់ធ�េឡយ។ អ�ីែដល�កពី់េ�កយ
ែសបក? អ�ីេ ពីេ�កយេនះ េនះជអ�ីែដល�តវបន�បយ់ក។ េនះជអ�ី មនុស�
បនបងំែភនក។ ែសបកបនបងំែភនកមនុស�។ េឃញ? ពួកេគនិយយ “ខញុ ំចងចំ
េពលែដល ស�ីធ� បេ់ធ�” ខញុ ំដឹងពីអ�ីែដលនងធ� បេ់ធ� ប៉ុែន�ចុះឥឡូវវញិ? េឃញ?
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153 ែសបកពួកេគ េនះជអ�ីធ� បម់នពីែសបក�ក  ប៉ុែន�ឥឡូវ�បនបងំសិររីងុេរ ង
របស់�ពះជមច ស់ ជផទះេ ពីេ�កយ�។ �ធ� បជ់សត�មយួ ប៉ុែន�ឥឡូវ�ជ
ដំ�កសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។
154 េហយ ដូេចនះែសបកអនកក�៏ចប�ូរបនែដរ េ យបេ់នះ េដមបជីដំ�ករ់បស់
�ពះជមច ស់ �ពះគងេ់ កនុងមនុស�ជតិ។
155 េមល។ ែសបកចស់របស់សត��ក  េយងេឃញ េ ពីេ�កយគឺ…
េ កនុងេនះជ�ពះបនទូល។ និង �ពះបនទូល េ ទីេនះកម៏ននំបុង័ឥត
ដំែប។ ទូកធំ�តវបនេ�យទឹកពីេល។ េហយ�ជអ�ី? សិររីងុេរ ង េសគី�
(shekinah)នៅក្នុងនោះ។
156 ឥឡូវ �ពះបនទូលគឺជ�គបពូ់ជ និង �មនិ�ចដុះេឡងទល់ែត�ពះ-�ពះបុ��
បន�យេល�។ �ពះបុ���តវែតេ កនុង�គបពូ់ជ េដមបបីេងកតបនផលែផ�
េដមបឲីយ�បេងកតផល។ េហយេនះជផ�ូវែតមយួ។ អនកយក�ពះបនទូល េឃញ
ទទួល�ពះបនទូលរបស់�ពះ�កក់នុងចិត� េហយេដរេ កនសិ់ររីងុេរ ង េសគី
�(Shekina Glory)។ េហយេពលអនកេធ� �នឹងនមំកនូវShewbread ម៉
� ែដល��តវផ�ល់ឲយដល់អនក ែដល�តវបនែញកេចញប៉ុេ�� ះ។ ជអ�ីមយង៉
ែដលអនក�ច បរេិភគបន ែដល�តវអនុ ញ តិឲយបរេិភគបន គឺស�មបែ់តអនក
ែដល�តវបនេបកឱកសឲយ និង �គ ល់។ ប៉ូលនិយយ “ប�ូរពីសិររីងុេរ ងមយួេ
សិររីងុេរ ងមយួេទ ត” អនកេឃញ ទីបំផុត �បន�តលបម់ករហូតដល់�បនមកជ
សិររីងុេរ ងរបស់�វញិ។
157 �េ�ប បដូចជ�គបពូ់ជៃនសិររីងុេរ ងេពល�ពឹក។ ជពូជផក  �បនធ� កេ់ េល
ដី។ ជពូជេពតែដលធ� កេ់លដី។ អ�ីជរបស់ដំបូង? �េចញពន�ក េហយមនពន�ក
តូចមយួ។ រចួ�ែបកជរេំយលផក ។ េហយ េកតពីរេំយលផក  ែដលបន �តលប់
េ ជ�គបពូ់ជរបស់�វញិ។
158 ល� េនះជភពពិត�បកដែដល�កមជំនំុបនេធ�។ �បនេចញមកពី លូេធ
េវេស� និងបន�តលបេ់ រក�គបពូ់ជវញិ បន�តលបជ់សិររីងុេរ ងរបស់�ផទ ល់
�តលបជ់សិររីងុេរ ងែដលមនពីដំបូង។ �ពះ�ទិតយែដលរះ ពីទិសខងេកត គឺជ
�ពះ�ទិតយដែដលែដលបង� ញ ឲយេឃញេ ទិសខងលិច ផ� ស់ប�ូរពីសិររីងុេរ ង
មយួេ សិររីងុេរ ងមយួេទ ត។ �បនប�ូរពី�សនដ៍ៃទ េ ជលូេធ និងេចញពីលូ
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េធ បន�ចុះមក េវេស� បន�ពីេវេស� មកេពនទីកុស� និង បន�េហយបន�េទ ត។ បន�ពី
សិររីងុេរ ងេ សិររីងុេរ ងមយួេទ ត បេងកតនំម៉��កក់ំបងំ។

159 េហយឥឡូវ�ទំុ េដមបនី�ំទង�់តលបម់កដូចជភព�ទងពី់ដំបូង ពន័ធកិចច
�ទងដ់ែដល �ពះេយសូ៊វដែដល �ពះេច�� រដែដល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដល។
អងគដែដលែដលបន�មកៃថងបុណយទី�សិប ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដលែដល
បនបង� ញេ ៃថងេនះ ពីសិររីងុេរ ងមយួេ ជសិររីងុេរ ងមយួេទ ត។ និង �
បន�តលបេ់ ជ�គបពូ់ជេដមវញិ ជមយួករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជមយួទីសមគ ល់ដែដល ករអ�ច រយដែដល ករ�ជមុជទឹកដែដល �បេភទមនុស�
ដែដល សែម�ងេឡងរេប បដូចគន  េច�� រដែដល ករ�គ ល់ដឹងដែដល។ �េចញពី
សិររីងុេរ ងមយួេ ជសិររីងុេរ ងមយួេទ ត។ េហយអនកបនទ បម់កនឹងមកេទ ត
“ផ� ស់ប�ូរពី សិររីងុេរ ងេនះ េ ជ�ងកយដូចជ�ងកយសិរលី�របស់�ទងផ់ទ ល់
ែដលេយង �ចេឃញ�ទង”់ អ�័ប�េំមលេឃញដូចគន ។

160 ឥឡូវកតស់មគ ល់។ េយងេឃញរេប បែដលផ� ស់ប�ូរ។ �ងំពីកល់�៉រមីក
េយង�តវបនអេ ជ ញឲយែចករែំលកសិររីងុេរ ង�ទង។់ ឥឡូវ េ កនុង១កូរនិថូស១២
“េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជ ចូលកនុងរបូកយែត១។ េ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណែត១
េហយ�គបគ់ន កប៏ន�តវបន�ជមុជទឹក។” មនិែមនេ�យទឹកេទគឺេ�យវ ិ ញ ណ
ែត១ ��តវ�ស់ ឥឡូវ និងបនទ បម់កេទ តេយងនឹងក� យជចំែណកៃន�ទង។់

161 ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំមនិនអំនកឲយេ យូេទ។ [�កមជំនុំនិយយ “េទ” —Ed] េឃញ?
ខញុ ំសងឃមឹថមនិដូេចនះេឡយ។

162 ប៉ុែន��ដូចជចេ�ម ងមេ�រែីដលេលងែដរ ឬកស៏ែម�ងដូចជេ�ខ ន។

163 ខញុ ំមនិដឹងេ�ចនពីមេ�រ ី ឬ េ�ខ នេឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេមលពួកេគកំពុងេលង…ខញុ ំ
កំពុងនិយយពីខមនិ(Carmen) េពលែដលកូន�សីរបស់ខញុ ំ និង ពួកេគេ កនុង
េនះ។ េហយពួកេគ—និង ពួកេគកំពុងេលងមេ�រេី កនុងខមនិ(Carmen)។
ពួកេគសែម�ងេឡង។ ត ន�ីគឺ—គឺ—គឺេលងដូចគន ែដរ។

164 េនះជរេប បែដលជេពល អនក�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុង�ពះ
�គីសទ។
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165 ឥឡូវ េមល អនកមនគន េ�ចនបន�ន ឬ �� បេ់រ ងអនកនិពនធអ�ច រយរបស់
ជនជតិរសុ�ុ ីែដលបននិពនធ េរ ង េពទឺ និង ចចក(Peter and The Wolf)។ និង
រេប បែដងគតស់ែម�ង ពួកេគសែម�ងជស ញ  និង �គបយ៉់ង។ េហយអនកែដល
ដឹងេរ ងេនះ ែដលជសន�ឹក�ក�សេនះ និង �ចលឺពីមេ�រ ីរេប បែដលសែម�ង
េឡង េ�ខ ន សែម�ង� េហតុអ�ី ពួកេគដឹង�គបយ៉់ង។ ពួកេគ�ចេមលទីេនះ និង
េឃញករផ� ស់ប�ូរ។
166 ប៉ុែន� ឥឡូវ មនអ�ីេកតេឡងេប—េបអនកនិពនធសរេសរអ�ីមយួ និង
េយងេឃញថ�មនិបនសែម�ងេឡង�តឹម�តវ? េយងរកេឃញថមនអ�ីមយួ
េកតេឡង។ មនអ�ីមយួែដលខ�ះ េពលេយងេមល�។ គតែ់តង�េ�យបេងកត�
េឡង េហយសរេសរខុស េហយមេ�រ ីនឹងសែម�ង �ចុចេ�តែដលខុស។ មន
អ�ីមយួខុស។ អនកដឹកនឲំយចង� កខុ់ស។ េឃញ?
167 េហយេនះជប � នបចចុបបនន បងប�ូនលូេធេរ នរបស់ខញុ ំ បងប�ូនបបទីស�
របស់ខញុ ំ បងប�ូនេពនទីកុស�របស់ខញុ ំេអយ។ បងប�ូនរបស់ខញុ ំទងំអស់ែដលមកពីនិ
កយេផ�ងៗ �គឺែបបេនះេហយ។ េឃញ? អនកពយយមឲយេ�តែដល�តលប់
េ សមយ័លូេធ េវេស� ដូចេនះ េពលែដលភពពិត�បកដសន�ឹកៃនេភ�ងេ  ទីេនះ
បង� ញសមយ័មយួេទ ត។ េឃញ? េឃញ? េឃញ? េយងមនិ�ចរស់េ  កនុង
ពន�ឺៃនលូេធ គតជ់អនកែកែ�ប។ េយងរកី�យជមយួែផនករបស់—របស់គត ់ ប៉ុែន�
េយងេលង�មក។ េយងេ �មផ�ួវហួសេ ទីេនះ េ ខនងេស វេ ឥឡូវ។ េឃញ?
េយងមនិ�ច—េយងមនិ�ចេលង�ខុសេឡយ។
168 ឥឡូវរេប បែតមយួែដលអនក�ចេធ��បន បងប�ូនេអយ គឺែបបេនះ។ បងប�ូន
របស់េ�កកិយ ពីកែន�ងេផ�ងគន េ េលពិភពេ�ក ខញុ ំ�ចនិយយថ មនផ�ូវ
ែតមយួស�មបក់រេនះ—េដមបអីនកដឹកនចំេ�ម ង�តវេធ�។ គត�់តវែតមនវ ិ ញ ណ
ដូចគន  ែដលែតង ដូេចនះគតនឹ់ងយល់។ េហយេពលែដល�កមជំនំុ ែដលមន
មេ�រផីទ ល់ខ�ួន េពលែដលេ�កកិយកំពុងេមលស ញ ទងំអស់េនះ និង ករ
អ�ច រយ េពល�កមជំនុំ និង អនកនិពនធ និងអនកដឹកនចំេ�ម ង ទងំអស់គន �តវ
មនវ ិ ញ ណនិពនធែតមយួ។
169 បនទ បម់កេយងនិយយ “សមយ័ៃនករអ�ច រយកន�ងបតេ់ហយ” ខញុ ំមនិចុច
េ�ត�តវេទ។
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170 ប៉ុែន�េពលែដល�ទទួលបនលំេយល�តវរបស់� និង វ ិ ញ ណ�តវរបស់�
េតអនកេធ�អ�ីេដមបឲីយវ ិ ញ ណេនះេផទរមក គឺអនកនិពនធ? �ែមន៉? ដូេចនះេពលអនក
និយយ “សមយ័ករអ�ច រយមនិែដលកន�ងេ េឡយ” សេម�ងមេ�រែី�សកថ “�
ែមន៉”។ េពលេយងចុចនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ែតដូចកលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងេរ ងរហូតេ ” េភ�ងមេ�រែី�សកថ “�ែមន៉។” “អនកនឹងទទួលបន
�ពះេច�� េពលែដល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូលមកអនក”។ េភ�ងមេ�រែី�សកថ “េអ
ែមន។ខញុ ំទទួល�។” �មនិមនករងរ�ម នៗ េទ តេឡយអំពីេរ ងេនះ។ សេម�ង
េភ�ងគឺ�តឹម�តវ សីុចង� កជ់មយួ�ពះបនទូល។ �នឹង…[បងប�ូន�បន� ំទះៃដបីដង
ជមយួទងំអស់គន —Ed] �ដូេចនះ។ អូ! �បនព�ងីក។ អនកដឹកនេំភ�ង និង
អនកនិពនធ�តវែតសថិតេ កនុងវ ិ ញ ណែតមយួ។ និង ដូេចនះត ន�ីករេ កនុង វ ិ ញ ណ
ែតមយួ េដមបសីែម�ងទងំអស់េចញមក។ េហយេ�កកិយ នឹងេសញច អ�ីកំពុង
េកតេឡង។
171 កុំមមុយនិស�ពួកេគនិយយពី និង �បនេធ�ឲយខញុ ំមនិេពញចិត�េ�ះ េហយអ�ី
ៗទងំអស់�តវបនែកែ�ប និង អ�ីេផ�ងៗេទ ត និង ករែបងែចក។ អូ សូមេម�� !
ដូេចនះ គម ននយ័អ�ីេឡយ េពលែដលៃថងៃន�ពះអមច ស់មកេក កេហយ មនអ�ីមយួ
ែដលកំពុង�យខុស។ ខញុ ំខ� ចែ�កងែតអនកដឹកន�ំកមេភ�ងមន…អនកដឹកនេំភ�ង
ឃ� ត េចញពីវ ិ ញ ណនិពនធ។
172 េពលេយងមនវ ិ ញ ណនិពនធ ែដលជអំ�ចេច��  េដមរបស់�ពះជមច ស់
ែដល�ពះគមពរីបននិយយ “មនុស�ជំននម់ុន �តវបនជ�មញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធឲយសរេសរ�ពះគមពរីេនះ” អនកនឹងេឃញពួកេគជចេ�ម ក�ក�សចិននឹងមក
ផគុ ំគន  ដូចជ�ពះគមពរីរបស់�ពះជមច ស់ និង អនកេជ នឹងមកផគុ ំគន ។ េ�ពះពួកេគ
ទងំពីរមនវ ិ ញ ណដូចគន ។ ពួកេគទងំពីរជអ�ីដូចគន ។ ពួកេគ�សបគន ។ អ�ី
ែដលេយង�តវករឥឡូវ គឺអនកដឹកនេំភ�ង �តវ�ស់ �តលបេ់ រក�ពះបនទូល
�តលបេ់ វញិ និង េជ �ដូចអ�ីែដល�បននិយយ។ ដូេចនះអនកេឃញ�ពះជមច ស់
�ទងផ់ទ ល់។ េនះេហយែដលេ ថេបកឲយេឃញ។ េ�ខ ន�តវបនេធ�េឡងជ
ករពិត។
173 សព�ៃថងេនះ េយងនិយយ “ល� �ពះជ�ពះៃន�បវត�ិ� ស�។ េយងដឹងថ�ទង់
ែញកសមុ�ទ�កហម។ �ទងេ់ធ�ករទងំអស់េនះ។ េហយ�ទងគ់ងេ់ —េ ឡេភ�ង
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ជមយួកូនេ េហេ�ព”។ អ�ីែដលល�ែដល�ពះជមច ស់ជ�ពះៃន�បវត�ិ� ស� មនិ
អ ច ឹង េបសិនជ�ទងម់និដូចៃថងេនះ? មនុស�បនតេមកង�ទង�់ពះជមច ស់ជនិចចពី
អ�ីែដល�ទងប់នេធ� សូមគិតពីអ�ែីដល�ទងនឹ់ងេធ� និង �ពេងយពីអ�ីែដល�ទងក់ំពុង
េធ�។ �គនែ់តជមនុស�ប៉ុេ�� ះែដលបនេធ�ដូេចនះ។ េហយថដូចគន ដែដលេ
ៃថងេនះ បងប�ូនេអយ។ �ដូចគន �ស់។ អូ របស់ខញុ ំ!
174 ចូរឲយ�តលបេ់ វញិ េហយទទួលយកេភ�ងមេ�រែីដលេលង�តឹម�តវ ែដលជ
កែន�ងេ�កកិយ�ចេមលេឃញ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “េបសិនជខញុ ំ�តវបន
េលកេឡងេ ៃថងពីែផនដីេនះ ខញុ ំនឹងទញយកមនុស�ទងំអស់មកខញុ ំ” និង “�ទង់
េ ែតដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូតេ ។”
175 ចូរឲយអនកដឹកនេំភ�ងមនវ ិ ញ ណ�តវ ជមយួត ន�ីករ និង អនកនិពនធ
�គបយ៉់ងនឹង�តឹម�តវ។ ដូេចនះេយង មនិ�ម នៗកិចចករេនះេទ តេឡយ េយង
នឹងកតស់មគ ល់�គ ល់ពី�ទង។់ េហេ�ពរ ១៣:៨ និយយថ “ដបតិ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
�ទង ់េ  ែតដែដល គឺពីៃថងម�លិ ៃថងេនះ េហយេ ដល់អស់កលបជនិចចតេ ។”
176 េយងកតស់មគ ល់ពី�ទងក់នុងគមពរីកិចចករ២។ េយង�គ ល់ពីពួក� ជមយួនឹង
ករ�ជមុជដែដល អ�ីដូចគន ។ ទងំអស់គឺជ�ទងក់លពីមុន និង ទងំអស់គឺជ
�ទងន់បចចុបបនន ទងំអស់ពីមុនគឺជ�ទង ់និង ទងំអស់គឺជ�ទងន់ឥឡូវ េយងគឺក៏
ដូេចន ះែដរ។ េនះជករពិត។
177 ដូចជេបសិនេយងចងក់� យជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ េយង�តវែត
មនករកតស់មគ ល់ពីអ�ីៗអំពីភពជ�េមរកិពីមុន និង នេពលឥឡូវែដរ។ ខញុ ំ
�តវែតបនកតស់មគ ល់ពី� េបសិនខញុ ំជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ។
178 េបសិនជខញុ ំជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ ដូេចនះខញុ ំចុះចតេ  ផ� យេ ៉ ស៍
រក៉(Plymouth Rock) �ែមន៉។ ខញុ ំពិតជបនេធ�េបសិនជខញុ ំជជនជតិ�េមរកិ។
អនកកប៏នេធ�ែដរ អនកចុះចតេ  ផ� យេ ៉ ស៍ រក៉ជមយួពួកឪពុកែដលេធ�ពយះុហយ
��។ េ េល ផ� យ រក៉ េពលែដលពួកេគចុះចតេ ទីេនះ ខញុ ំេ ជមយួពួកេគ អនក
ដូេចនះែដរ �គបគ់ន គឺដូេចនះ។
179 ខញុ ំេធ�ដំេណ រជមយួេ�ក�គប៉ូលេ �មផ�ូវ េ�យឆ�ងកត�់ល់េ�គះថន ក។់
េនះជករពិត�ស់។
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180 មកទីេនះែដលជ វល៉លី ហ�៉ច(Valley Forge) ខញុ ំឆ�ងកត�់កង ឌឹ�
ែវរ(Delaware) ជមយួ�កមទ�នជអនក ពកក់�� លពួកេគ មនិមន
ែសបកេជងពក។់ ខញុ ំអធិ�� ន�ល់យបជ់មយួចច�៉សីុនតុន កលពីមុន។ ខញុ ំឆ�ង
កតឌឹ់�ែវជមយួនិមតិ�េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ េយងជជនជតិ�េមរកិ។ បទ
េ�ក។ េ  វល៉លី ហ�៉ច ខញុ ំពិតជបនេធ�។
181 ខញុ ំ�តលបម់ករកករអរ�ពះគុណ េ�យពួកឪពុក ែដលមនករអរ�ពះគុណ
េដម។ ខញុ ំអរ�ពះគុណដល់�ពះជមច ស់។ ខញុ ំជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ ខញុ ំ�តវ
បនកតស់មគ ល់េ ទីេនះេ តុេនះ។
182 េបខញុ ំជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ ខញុ ំ�តវបនកតស់មគ ល់េពលែដលខញុ ំឈរ
េ  ស�ូនវល៉ េជកសុន(Stonewall Jackson)។
183 េបខញុ ំជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ ខញុ ំ�តវបនកតស់មគ ល់េ  បូស�ុន ធី ផត
ធី(Bostone Tea Party) បទ េ�ក េពលេយងពយយមេពលេយងបដិេសធ
អ�ីែដលបន�គបដណ� បែ់ភនករបស់េយង។ ល� ខញុ ំជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ។ ខញុ ំ
�តវបនកតស់មគ ល់េ ទីេនះ ជមយួករទងំេនះ។ បទេ�ក។ អូ របស់ខញុ ំ!
184 ខញុ ំេគះជួងេសរភីព េ ៃថងទី៤កកក� កនុងឆន ១ំ៧៧៦។ ខញុ ំេគះជួងេសរភីពេ
ទីេនះនិង�បកសថេយងឯក�ជយ។ េដមបកី� យជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ ខញុ ំ
�តវែតេធ�។
185 ខញុ ំ�តវបនកត ់ សមគ ល់ជមយួភព�ម៉ស់ របស់�បេទសកនុងករេធ�បដិវត�ន៍
េពលែដលបងប�ូន�យ�បឆងំគន ។ ខញុ ំ�តវទទួលករ�ម៉ស់ កដូ៏ចគន ែដលខញុ ំ�តវ
ទទួលភពរងុេរ ងរបស់�េមរកិ។ េបសិនជខញុ ំជជនជតិ�េមរកិ ខញុ ំ�តវែតដូេចនះ។
ខញុ ំ�តវបនកតស់មគ ល់ជមយួ�បេទស។ បទ េ�ក។
186 ខញុ ំ�តវបនកតស់មគ ល់ជមយួ េហកតទីបឺក(Gettyburg) េ ទីេនះ េពលែដល
េ�ក លីនខុន េធ�សុនទរកថ។ បទ េ�ក។
187 ខញុ ំេ  េវក៉ �យឡឹន (Wake Island) េ ទីេនះែដលេពញេ�យ�កសព
ឈមរបស់ទ�ន។ ខញុ ំេងបេឡងេ  េវក៉�យឡឹន។

េ  េហគម(Guam)ខញុ ំជួយេលកទងេ់នះ។
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188 ខញុ ំជជនជតិ�េមរកិពិត�បកដ �ែមន៉។ �គបក់រទងំអស់ ខញុ ំគឺបនទទួល
េហយនឹងមនេមទនភពចំេពះ�។ បទ ជករពិត។ �គបជ់នជតិ�េមរកិ មន
កន�ងមក �គបទ់ងំអ�ីនបចចុបបននឥឡូវ ខញុ ំកេ៏ ែតដូចគន ែដរ េដមបកី� យជជនជតិ
�េមរកិ។ �គបអ់�ីែដល�បេទសេនះមន ខញុ ំក�៏តវែតមន ពីេ�ពះខញុ ំ�តវបន សមគ ល់
អត�ស ញ ណជមយួ�បេទសេនះ។
189 ដូចគន ែដរ េ�យភពជ�គីសទបរសិទពិ័ត�បកដ អនក�តវែតមនអត�ស ញ ណ
សមគ ល់ជមយួ�។
190 ខញុ ំអធិបបយជមយួម៉ូេសនិងេ -…ឬជមយួណូេអ និង �ពមនមនុស�ពីករ
ជំនុំជ�មះ េដមបកី� យជ�គីសទបរស័ិទដពិ៏ត។
191 ខញុ ំេ ជមយួម៉ូេសេ កេមព តៃ�ពេឆះ។ ខញុ ំេឃញសសរេភ�ង។ ខញុ ំេឃញ
សិររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ ខញុ ំេ ជមយួម៉ូេស េ ទីេនះេ កនុងរេ��ថ ន េដមប ី
ក� យជ�គីសទបរស័ិទ។ ខញុ ំ�តវែតបនសមគ ល់អត�ស ញ ណ ជមយួ�គបយ៉់ងៃន
�ពះ ជមច ស់ពីមុន េដមបកី� យជ�គីសទបរស័ិទ។ ខញុ ំេឃញសិររីងុេរ ងរបស់�ទង។់
ខញុ ំលឺ �ពះសូរេស ង�ទង។់ កុំពយយមពនយល់អ�ីឆង យពីខញុ ំពីឥឡូវ េ�ពះខញុ ំេ ទីេនះ
ែដរ។ ខញុ ំដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ ខញុ ំេឃញអ�ីែដលេកតេឡង។ បទ េ�ក។
192 ខញុ ំេ សមុ�ទ�កហម េពលខញុ ំេឃញវ ិ ញ ណរបស់ �ពះជមច ស់យងមក
និង ែចកទឹកជពីរែផនក មនិែមន�មរយៈបចែ់�តងេឡយ េនះជអ�ីែដលពួកេគ
ពយយមនិយយេ បចចុបបននេនះ ប៉ុែន�គឺ�មរយៈសមុ�ទ៩០ហ�ីត។ ខញុ ំេឃញ
វ ិ ញ ណ�ពះជមច ស់។ ខញុ ំេដរជមយួេ�កម៉ូេស�មរយៈដីសងួតេនះ ឆ�ងសមុ�ទ
�កហម។
193 ខញុ ំឈរេ ភនសីុំ�យ និង េឃញរនទះ និងេផ�កបេនទ រធ� កម់ក។ ខញុ ំបរេិភគ
នំម៉�ជមយួពួកេគ។ ខញុ ំផឹកទឹកពីដំុថម។ខញុ ំេ ែតបន�េធ��េ យបេ់នះ។ ខញុ ំ�គ ល់
អនកែដលបរេិភគនំម៉ន៉។ ខញុ ំ�គ ល់អនកែដលផឹកទឹកេចញពីថម។
194 ខញុ ំក�៏តវបនសមគ ល់អត�ស ញ ណ េពលែដលយ៉ូេស�ផ�ុ ំ�តំែបត៉ និងជ ជ ំងេយ
រខូីធ� កចុ់ះ។

ខញុ ំេ កនុងរងូេ�ជមយួ�នីែញ៉ល។
ខញុ ំេ កនុងឡេភ�ងជមយួកូនេ េហេ�ពរ។
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ខញុ ំេ ភន…ំជមយួេអលីយ៉េ ភនកំែមល៉។

195 ខញុ ំេ ជមយួយ៉ូ�នបទីស� និង អនករៈិគនពី់មុន។ ខញុ ំេឃញវ ិ ញ ណរបស់
�ពះជមច ស់ែដលេលកេឡង។ ខញុ ំបនលឺសេម�ងរបស់�ពះជមច ស់ែដលមន
�ពះបនទូល “េនះជបុ�តជទី�ស�ញ់របស់អញ ជទីេពញចិត�អញ�ស់” បទ
េ�ក។ ខញុ ំ�បកដ�ស់ែដលមនអត�ស ញ ណ សមគ ល់ជមយួេ�ក។ េនះ
ជករពិត។

196 ខញុ ំ�តវបនសមគ ល់អត�ស ញ ណ េ ទីេនះែដលជផនូររបស់�� េពល
ែដល �ទងេ់�បស��ឲយរស់េឡងវញិ។ ខញុ ំ�តវបនសមគ ល់អត�ស ញ ណ ស�ី
េ អណ�ូ ងទឹក េពលែដល�ទងម់នបនទូល�បបន់ង ពីបបរបស់នង។ បទ
េ�ក។

197 ខញុ ំ�បកដ�ស់�តវបនសមគ ល់អត�ស ញ ណ ជមយួ�ទងក់នុងករសុគត
របស់�ទង។់ េហយខញុ ំ�តវបនសមគ ល់អតថស ញ ណ េ េពល�ទងម់ន�ពះជនម
រស់ េឡងវញិជេលកដំបូង។ ខញុ ំបនរស់េឡងជមយួ�ទងពី់ករសុគត។់ ខញុ ំ�តវបន
សមគ ល់អតថស ញ ណ ជមយួករសុគតរ់បស់�ទង។់

198 ខញុ ំកេ៏ ជមយួមនុស�១២០នក ់កនុងបនទបជ់នខ់ងេល។ ខញុ ំ�តវបនសមគ ល់
អតថស ញ ណ ជមយួពួកេគេ ទីេនះ។ េអ! ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ែបប�សន។
អូ របស់ខញុ ំ! ខញុ ំ�តវបនសមគ ល់អតថស ញ ណេ ទីេនះ។ ខញុ ំជមន កៃ់នពួកេគ។ ខញុ ំ�តវ
បនសសមគ ល់អតថស ញ ណ។ ខញុ ំមនបទពិេ�ធនដូ៍ចគន ែដល េគមន។ ខញុ ំេ
ទីេនះេពល�េកតេឡង េដមបកី� យជ�គីសទបរស័ិទដពិ៏ត។ ខញុ ំេធ�បនទ ល់ពីករចូល
មកខយល់ស�មកចូលដម៏នអំ�ច។ ខញុ ំេធ�បនទ ល់ពីករេនះ។ ខញុ ំមន �រមមណ៍
ដឹងពីអំ�ចរបស់�ពះជមច ស់េពល�កេ�មកេឡង។ ខញុ ំេ ជមយួពួកេគេពល
ែដលនិយយភ�ដៃទ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ពី ករចកេ់�បង�ងំេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
េ ជមយួពួកេគ។ ខញុ ំ�តវបនសមគ ល់ អតថស ញ ណជមយួពួកេគេ េពលែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ចបេ់ផ�មមនបនទូល �មរយៈជភ�ដៃទ ជមយួពួកេគ។

199 ខញុ ំេ ជមយួេព�តស មុខពួកអនករៈិគនេ់ កនុងគមពរីកិចចករជំពូក២ េពលែដល
េ�កអធិបបយករអធិបបយដអ៏�ច រយ។ ខញុ ំ�តវបនសមគ ល់ អតថស ញ ណជមយួ
គត។់ បទេ�ក។
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200 កនុងកិចចករជំពូក៤ េពលពួកេគ�បជំុគន  ខញុ ំេ ជមយួពួកេគេពលែដល�គរ
រ ជួ យ។ បនទ បពី់ករ�បជំុអធិ�� ន �គរញ័ររ ជួ យកែន�ងេគេ ។ ខញុ ំ�តវសមគ ល់
អត�ស ញ ណេ ទីេនះជមយួពួកេគ។

ខញុ ំអធិបបយជមយួប៉ូលេ េលភន។ំ បទ េ�ក។
201 ខញុ ំេ ជមយួេ�កយ៉ូ�នេ  េកះប៉តម់៉ុស និងេឃញករយងមកជ
េលកទីពីររបស់�ទង។់

ខញុ ំេ ជមយួលូេធ កនុងករែករទ�មង។់
202 ខញុ ំេ ជមយួេវេស�ជស ញ េឈម ះេភ�ង។ ក ជ កពី់េភ�ង េពលែដលករេធ�ករ
បះេបរធំមយួ�បឆងំនឹង�កមជំនុំ េអែជលលិក។ ខញុ ំេ ទីេនះជមយួេ�កែដរ។
203 េហយខញុ ំេ យបេ់នះ ឆន ១ំ៩៦៤�កងភ�ីេដភ រដ�េផនសីុវនិេន  កតស់មគ ល់
េ�យ�កមមនុស�ដូចគន  ជមយួ�បេភទបទពិេ�ធនដូ៍ចគន ។ ខញុ ំ�តវែតមនភព
ែបបេនះេដមបកី� យជ�គសីទបរស័ិទ។ ខញុ ំ�តវែតរក�អត�ស ញ ណជមយួ�កមែដល
មន�រមមណ៍ដឹងពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះជមច ស់។
204 ខញុ ំេ ជមយួ�កមមនុស�ែដលដឹងថ �ទងប់នេបកឲយេឃញ ែដលដឹងថ
�ពះអងគេ ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូតេ  ែដលដឹងថេនះមនិែមន
ជករងបង់ល់ នឹងលទធិ�មយួេទ។ “គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលេ ដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ”។ ខញុ ំ�តវបនសមគ ល់អតថស ញ ណជមយួ
�កមមនុស�េ ទីេនះ េ យបេ់នះ។ េទះបីជ ពួកេគ�តវបនេ ថជ�កមអនក
ែក�ងក� យ េទះបីជ�កមអនកងបង់ល់េគលលទធិេលេរ ងស�ីពី�ពះបនទូល របស់
�ពះជមច ស់។ ប៉ុែន� “ខញុ ំមនិមនេសចក�ីខម ស់ពីដំណឹងល�របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េឡយេ�ពះ�ជ�ពះេច�� របស់�ពះជមច ស់ពីេសចក�ីសេ ងគ ះ” និង ខញុ ំជមន កែ់ដរ។
ខញុ ំេ ជមយួពួកេគ រស់េ កនុងេសចក�ីសំបុ�តែដលខញុ ំនិយយ ករកតេ់សចក�ី �ពះ
ជមច ស់�គបប់ងំកនុងទ�មងជ់មនុស� កនុងមនុស��បស�សី។ អូ!
205 �ពះជមច ស់េ កនុង en morph ម�ងេទ តេហយ េបកសែម�ងឲយេឃញអងគ
�ទង ់ និង េធ�ឲយ� ស��ទងប់ន�គ ល់ដល់�ទង។់ ជេស�ចដធ៏ំ បន�កសិ់រលី�
ចុះ។ “បន�ិចេទ ត េហយ េ�កកិយនឹងមនិេឃញខញុ ំេទ តេឡយ។ ខញុ ំនឹង�កប់ងំ
ជមយួេគ។ ប៉ុែន�អនកនឹងេឃញខញុ ំ េ�ពះខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក េ កនុងអនកផង �គប់
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ទងំរេប បែដលេ�បបន ផ� ស់ប�ូរពីលូេធេ ជេវេស� បន�និងបន�េទ ត ពីសិររីងុេរ ង
មយួេ សិររីងុេរ ងមយួ។ ខញុ ំេ ែតជ�ពះែដលមន�ពះជនមដែដល និង បន�ជ
សិររីងុេរ ងេដម” �េលលូយ៉!

206 �ទងប់នបំែបកករបិទបងំនិកយ �គបទ់ងំអ�ីែដលជរនងំ។ សេម�ងេនះ
បននិយយ “អូ េនះជអនកងបង់ល់និយម” �ទងប់ំែបកករេនះ។ សេម�ងែដល
េចញពីទីេនះ និយយ “អូ ពួកេគជមនុស�ឆកួត” �ទងប់ំែបករបងំេនះ។ បទ
�ទងពិ់តជេធ�។ “អូ អនកមនិ�ចេធ�បនេឡយ។ អនកមនិែមនជអ�ីេឡយេ�កែត
ពីជ�កមងបង់ល់លទធិ។” �ទងប់ំែបកឆ�ងេសចក�ីេនះ។ “គម នករេ�បសឲយជមក
ពី�ពះជមច ស់េទ តេឡយ” �ទងប់ំែបកករេនះេចញ អូ របស់ខញុ ំ េ�ពះបនទូល
�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�។ អនកមនិ�ចយកឈនះ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
បនេឡយ។

207 េហយឥឡូវ �ទងគ់ងឈ់រេ  េ េឡយ យបេ់នះ ជអងគមនជយ័ជំនះ
�ងំពី�ទងប់ំែបក�ល់ េមតូឌីស� បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ ន �ល់�បេភទរបងំ
េផ�ងេទ តទងំអស់។ �ទងេ់ ឈរចំេ�ម� ស�របស់�ទងេ់ េឡយ យបេ់នះ
មនិ�ចយកឈនះេ�យ�បៃពណីវបបធមប៌នេឡយ។ ចូរឲយមនុស�ទងំអស់
និយយថេនះជអ�ីែដលេគចងប់នែដរ េធ�អ�ីែដលេគចងែ់ដរ អ�ីកេ៏�យកេ៏គ
ចងប់នែដរ។ �ពះ ជមច ស់យងមក បំែបកអ�ីែដលមនភពជរនងំ។

208 េហយចងច ំ ពួកេគ�បបខ់ញុ ំ េពលយន�េ�ះបនបំែបករនងំសេម�ង មនិ
មនករកំណតេ់លប នរបស់�េឡយ។

209 ខញុ ំកំពុង�បបអ់នកថ េពលអនកបំែបករនងំ�បៃពណី ែដលថ “�ពះេយសូ៊វ
�តលបេ់ វញិ និង �ទងម់និគងេ់ នេពលឥឡូវ” េពលអនករកេឃញថ�ទង់
េ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ  គម នអ�ីែដលកំណតអ់�ីែដល�ពះ
�ចេធ�េ សននិបតេនះេឡយ និងបង� ញពីពិភពេ�កេនះ ពីអ�ីែដលពួកេគ
�តវករ មនិែមនភព�តឹម�តវរបស់ពិភពេ�ក ែតជករបំេពញេច��  ជថមីរបស់
ពិភពេ�ក ែដលនឹង�តវបំេពញ និង�ជមុជទឹក េ�យវត�មនៃន�ពះដម៏ន�ពះជនម
គងេ់ en morphe េបកសែម�ងអងគ�ទងឲ់យបនេឃញ ដល់�ចឈ់មមនុស�។
�េលលូយ៉! ខញុ ំេជ �។
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210 បំែបក�ល់រនងំ �ល់របងំ �ល់របងំ! គម នអ��ីច�កវ់ត�មនរបស់�ទង។់
េពលមនុស�ឃ� នកនុងចិត�របស់ពួកេគ មនរបងំែដលត�មវឲយបំែបករចួេហយ។
អនក�ច��ស័យេលេនះបន។ ែហក�គបរ់បងំទងំអស់ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធដអ៏�ច រយរបស់�ទង!់
211 េហយ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ យបេ់នះ ជអងគជយ័ជំនះដខ៏� ងំក�  េ ដូច
ៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតតេ  េ�បសអនកឈឲឺយជ �ជមុជទឹកឲយពួក
អនកេជ  ដូច�ទងែ់តងសនយ។ �ទងជ់អងគមនជយ័ជំនះ។ �រកខ��កករ់តេ់ចញ
េ ។ បទេ�ក។ ពួក�ែតងែតរត ់េពល�ទងេ់ ទីេនះ។
212 ប ចប ់ខញុ ំចងនិ់យយែបបេនះ។ មនេរ ង…អំ�នមយួ ជយូឆន េំហយ ជ
េរ ងពីអនកេលងវយូីឡុងចស់មយួរបូ។ គតម់នវយូីឡុងមយួ ែដល�តវលក។់ ខញុ ំ
បនលឺេរ ងេនះជេ�ចនេលក។ េហយេគចងល់ក�់េ�យេហតុផលចបស់�ស់
មយួ។ អនកេដញៃថ�និយយ “អនក�នឹងឲយតៃម�ែបប-េនះែបប-េនះ?” ខញុ ំេជ ថ
េគបនឲយតៃម�ពីេ បីកក ់ ឬ�ចជ៥០េសន ឬអ�ីមយួ។ “េលកទីមយួ បន�េលក
ទីពីរ…”
213 ភ� មេនះ មនបុរសមន កេ់លកៃដេ ខងេ�កយ។ គតន់ិយយ “សូមេពល
មយួែភ�ត” េហយគតេ់ដរេ  និង ចបយ់កវយូីឡុង។ សូមគិតគតេ់លងបទេនះ៖

មន�បភពទឹកែដលេពញេ�យឈម
�បនហូរេចញពីសៃសរបស់អងគេអម៉ញូែអល
េពលែដលមនុស�បបលិចេ កនុងេ�ហិត
េ�ះរចួអស់ទងំ�ន មកំហុស។

214 បនទ បម់កេពលគត�់កចុ់ះ មនិមនែភនក�ែដលមនិេសមេឡយ។ រចួគត់
និយយ “នរ�នឹងផ�ល់សំេណ រ?”
215 មនុស�មន កនិ់យយ“�បពំនម់យួមុនឺ”�មនតៃម�កតៃ់ថ�មនិបន។ េហតុអ�ី?
�គ—�គចស់វយូីឡុងបនេបកឲយេឃញគុណភពពិតរបស់�។
216 អូ បងប�ូនេអយ�បស បងប�ូន�សីៗ ឥឡូវទុកឲយ�គខង�ពះបនទូល ជអនក
ែដលសេសរេឡង គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនេងបេឡងជមយួេសចក�ី
�ស�ញ់និងបំេពញ�េពញចិត�របស់អនក។
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មន�បភពទឹកែដលេពញេ�យឈម
�បនហូរេចញពីសៃសរបស់អងគេអម៉ញូែអល

217 អនកនឹងេឃញតៃម�េពញេលញ និង េឃញ�ពះជមច ស់ែដលេបកបង� ញ
អងគ�ទងយ់ងមកកនុងរបូភពេនះ។ េនះ�ទងេ់ ែតដែដលដូចជេពលែដល
�ទងយ់ង ចុះមកេ ៃថងេពនទីកុស� េលចំេ�មមនុស� េពល�ទងេ់ខនូស
(kenos’ed) អងគ�ទង ់“�តេចញអស់” េ កនុងេនះ។ េនះ�តវេហយ។

218 អនកនិយយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ ខញុ ំបនពយយម។ ខញុ ំពយយម។ ខញុ ំបន
េធ�េនះ េនះ េផ�ងេទ ត”។

219 ៃថងមយួខញុ ំមនករ�បជុំេ  កលេសបន(Calsband) រដ� មខិសិុកកូថមី។ េយង
បនចុះេ រងូ�បេជ វចស់មយួេ ទីេនះ។ �េមលេ ដូចជគួរឲយ-�ពឺកបល និង
េយងចូលេ ។ េហយមនុស�—មនុស�មន កេ់ពលចូលេ ដល់ទីេនះ គត—់គត់
ពន�តេ់ភ�ង។ េហយ អូ របស់ខញុ ំ អនក�ច�សៃមេមលថងងឹតប៉ុ�� ។ �ជ…�ងងឹត
�ស់អនក�ចមន�រមមណ៍ដឹង។

220 េហយ េនះដូចជរេប ប ែដលមនេពលជេ�ចនមនភពែបបេនះ េពល
ែដលេយងេឃញថ�កមជំនុំមនិ�ច�គ ល់ពី �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េពល
អនកេឃញកូន�កមុ�ំកងសីុយ៉ូន េធ�អ�ី�មផ�ូវរបស់េគ េពលអនកេឃញបងប�ូន�បស
របស់ពួកេយងែដលជកប់រ ី និង ផឹក�� និង—និង�បបេ់រ ងកំែប�ងេ�ម គេ�គក
និង អ�ីមយួ េហយពយយមបន�ករលនត់ួបបរបស់េគកនុង�ពះ�គីសទ។ អូ របស់ខញុ ំ �
ងងឹតស�ុង។

221 េយងេឃញស ញ ៃនករយងមករបស់�ទង។់ នឹងមន…�នឹងមនៃថងមយួដ៏
ងងឹតមុនៃថងេនះ។ រចួ��េពល�ពឹកនឹងេចញមកទទួលៃថងេនះ និង �បបដំ់ណឹង
ឲយដឹងជមុន និង បង� ញថ�នឹងមក។ ចូរកតស់មគ ល់។

222 េ ទីេនះ េពលេគពន�តេ់ភ�ង មនេកមង�សីតូចមន កែ់�សកអស់សេម�ង។
មនេកមង�បសតូចមន កឈ់រែកបរអនកមគគុេទស និង គតេ់ឃញមគគុេទសពន�តេ់ភ�ង
ែបបេនះ។ េហយ េកមង�សីមន កេ់នះេសទរែតរកខយល់ែតម�ង។ នងែ�សក េ�ត
ចុះ-េ�ត-េឡង។ “មនអ�ីេកតេឡងបនទ បម់កេទ ត? មនេរ ងអ�ី? មនេរ ងអ�ី?”
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223 អនកដឹងេទថគតែ់�សកយ៉ងមចិ? គតនិ់យយ “កុំខ� ច បងប�ូន�សី។ មន
មនុស�ែដល�ចេបកេភ�ងបន”។
224 សូម�� ប ់ បងប�ូន�សីតូច អនក�បែហលជគិតថេយងតូច និង សថិតកនុង
ភពមនិទន�់គប�់យុ។ ប៉ុែន� កុំខ� ច។ មនមនុស�មន កេ់ ទីេនះជអនក�ចេបក
ពន�ឺបន។ េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនកេជ េទ? [�កមជំនំុនិយយ “�ែម៉
ន”—Ed]។
225 ចូរឲយេយងឱនកបលមយួែភ�ត។ ខញុ ំសូមេទសែដលទុកអនកដូេចនះ។
226 ឱ �ពះជមច ស់ដម៏ហិមេ �ថ នសួគ ៌សូមេបកបង� ញអងគ�ទង ់សូមេបកអងគ
�ទងម់ក សូមេបកសែម�ងអងគ�ទងឲ់យបន�គ ល់ ជេស�ចដធ៏ំៃនសិររីងុេរ ង ចូរយក
ករពនយល់បន�ិចេនះ េ យបេ់នះ និងចូរឲយពួក�បនធ� កចុ់ះមកកនុងចិត�មនុស�។
េហយសូមឲយេយងបនេឃញអងគែដលបនេបកឲយេឃញ ជអងគែដលយងចុះ
មកនឹងែហករបងំៃន�ពះវ�ិរ និង េចញេ �តងច់ំរបងំ សូមយងមកកនុងរបងំ
ភពជមនុស�ម�ងេទ ត េ ៃថងេពនទីកុស� ែដលេ ែតដែដល ប�ូរពីសិររីងុេរ ង
មយួេ សិររីងុេរ ងមយួេទ ត។
227 ឥឡូវេយង�តលបេ់ វញិដូចធមមជតិទងំអស់ សែម�ងេចញ �តលប់
ដូចជ�គបពូ់ជេដម តពីសមយ័�កមជំនំុមយួេ មយួេទ ត។ េហយេ សមយ័
ចុងេ�កយេនះ េយងេ ទីេនះ �តលបេ់ រកភពេដមែដលធ� ក់ម់កេ ៃថងេពនទី
កុស� េដមបបីំេពញ�គបប់ទគមពរី “ពន�ឺេ េពល�ពលប”់ និង “កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនក
កនឹ៏ងេធ�ែដរ” និង មនអ�ីជេ�ចនែដល�ទងប់នសនយកនុង�ពះបនទូល�ទង។់
228 �ពះបិ� េបមននរ�េ ទីេនះជអនកមនិែដលបំែបករបងំេ េឡយ ឬ
េបសិនមននរ�ែដលេទបែតែក�ងបន�ំ នរ�មន កែ់ដលបនឆ�ងកតរ់បងំ សូម
�ទងផ់�ល់�ពះគុណេ យបេ់នះ �ពះវរបិ�។ សូមឲយេគបនេឃញអងគដម៏នជយ័
ជំនះបនឈរេ ទីេនះេពញេ�យ�ពះគុណនិង អំ�ចេច��  េដមបអីតេ់ទស។
សូមទទួលយក �ពះវរបិ�។
229 កលេបកបលរបស់េយងកំពុងឱន សូមឲយមនមនុស�ខ�ះេ ទីេនះ? មន
ប៉ុនម ន ខញុ ំគួរែត�បប ់េនះ គួរនឹងនិយយ “បងប�ូន�បស �បន� ំខញុ ំេលកៃដ សូម
អធិ�� នឲយខញុ ំផង”? សូមេ ែតឱនកបល និង េលកៃដចុះ “ខញុ ំចងប់ំែបកឆ�ងកត់
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អស់ទងំរបងំ រហូតដល់ខញុ ំ�ចេមលេឃញអងគដម៏នជយ័ជំនះ” សូម�ពះ�បទន
ពរដល់អនក។ របស់ខញុ ំ េ ៃដខងេនះ! េ េល�នខងមុខ េ ខង�� ំ? សូម
�ពះ�បទនពរដល់អនក។ �នខងមុខេ ខងេ�កយ? េលក…សូម�ពះ�បទនពរ
អនក។ សូមឲយេ�ម ះ�តងពិ់តចុះ។ ចំេពះខងេឆ�ង? េលកៃដ និយយ “បងប�ូន
�បស�បន� ំ ខញុ ំក� យជ�គីសទបរស័ិទយូឆន េំហយ ប៉ុែន� ករពិត ខញុ ំមនិែដលឆ�ង
របងំេនះេឡយ។ ខញុ ំពិតជមនិែដលេធ�េឡយ។ ខញុ ំមនិទនទ់ទួលបនអ�ីែដលេគ
មនេឡយ”។ េ ៃថងេនះ េយងទទួល…“ខញុ ំជរកុខជតិេ កនុង�ទងគ�មប”។

230 ចូរយកផក ែដលដុះកនុងគ�មបមនដំបូលមក អនក�តវែតេធ�ឲយ�ក� យជកូនតូច
មយួ ចិ ច ឹមថ បញ់ទឹក�ក�់ េ��ចទឹក�។ ប៉ុែន�រកុខជតិដំបូងែដលដុះេ ទីេនះ
ជ�លខ�ច ់មនពូជដូចគន  េមលេ ដូចគន  �មនិមនទឹក ប៉ុែន�គម នកូនកន�ងេល
�េឡយ។ ��ចេ់�ច។ �ជករពិត។

231 េតអនក�ចេ�ប បេធ ប�គីសទបរស័ិទនឹង�គីសទបរស័ិទសព�ៃថងេនះេទ ពីអ�ីែដល
មនពីមុន? េតអនក�ច�សៃមពី�កមេនះេទ េតេយងេ �គីសទបរស័ិទបចបបុបននជអ�ី
ទូទអំពិភពេ�ក មនភពដូចជអស់អនកែដលេ េពនទីកុស� េធ�ឲយក� យជ
កូនតូច និង េចះថន កថ់នមចុះ េហយពី�កមជំនំុមយួេ �កមជំនំុមយួ និង និយយ
អ�ីអនកមនិចូលចិត� េ�កកេឡង េហយ េដរេចញេ ? េហយ អូ េតអនក�ច�សៃម
បនេទ? េទ។ មនអ�ីជប � ? �ជទិននផល។

232 មេីឆេលញឆ�ូ (Michelangelo) ែដលបេងកតវមិនម៉ូេស អនក�ចមនករបន�
ពូជពីេនះ េថក�ស់។ ប៉ុែន��ជរបស់េដម?

233 អនកែដលគូរបូពិធី�ង�ពះអមច ស់ ខញុ ំទយថ�ជ�ជរបូេដម ែដលមនតៃម�
�ប�់នដុ��  េបសិនជអនក�ចទិញបន។ ខញុ ំមនិដឹងថ�េ ឯ�ផង។ ប៉ុែន�
អនក�ចទិញរបស់ចម�ងមកតៃម�ែតមយួដុ��  និង េកសិប�បបីំេសន។ អនក
�ច។

234 េហយ េនះជរេប បេ សព�ៃថង។ �គីសទបរស័ិទេថកៗ ជរបស់ចម�ង ដូចជ
អនកចូលរមួ�កមជំនំុអនក�ចទិញពួកេគេចញេ�យតៃម�ែតបរមីយួេដម—ឬ��
ធមម�។ ឬ ស�ីជអនកកតស់ក ់ ឬ�បបបូរមត ់ អនក�ចទិញេគេ�យវតថុអ�ីែដល
ជម៉ូដរបស់េ�កកិយ។ ប៉ុែន�អនកមនិ�ច បះ៉ពល់អនកែដលចបស់�ស់េឡយ។
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235 ខញុ ំបនេឃញ�ទងក់នុងរបូភពេពញេលញ េ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ង
រហូតេ ។
236 អូ �គីសទបរស័ិទ េតអនកមនិចងក់� យជ�គីសទបរស័ិទពិត�បកដេទឬ? េបអនក
មនិេលកៃដ េតអនកនឹងេធ��េទ? ល� ខញុ ំនឹងអធិ�� ន។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។
មនិអីេទ។ េមលេ ទីេនះចុះ។
237 �ពះបិ�ែដលេ �� នសួគរ៌បស់េយង “�ពះបនទូលរបស់�ទងម់និែដល�តលប់
េ �ទងវ់ញិជ��រឥតករេឡយ” �ទងជ់អងគបេងកតេសចក�ីសនយ។ ខញុ ំមន
ទំនួលខុស�តវ �តឹមែតនិយយពីអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលពី�ប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំ�គន់
ែតថ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទងប់៉ុេ�� ះ។ �ទងម់នបនទូល “អនកែដលេជ ពកយខញុ ំ
និង េជ ដល់អងគែដលប ជូ នខញុ ំមកមនជីវតិអស់កលបេហយ” �ទងស់នយ�។
238 េហយ �ពះអមច ស់ េយងដឹងថេយងមនពូជចម�ងសព�ៃថង មនមនុស�ជ
េ�ចនែដលនិយយថេជ  េពលែដលេគមនិេជ ផង។ �បនបង� ញមក។ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់ មនអនកែដលពិតចបស់ ែដរ។
239 ទូលបងគំអធិ�� នែដល�ទងនឹ់ងទទួល េ ទីេនះ េ យបេ់នះ ែដល�គប់
មនុស��បស�សី េកមង�បស ឬ េកមង�សី មនិថជជនជតិអ�ីេឡយ មនិថពណ៌អ�ី
េឡយ មនិថ�កមជំនុំ�ែដលេគចូលរមួេឡយ អូ �ពះជមច ស់ សូមបំេពញ។
សូមឲយពួកេគបនេឃញ ករេបកសែម�ងពី�ពះេយសូ៊វ ដែដលេ ៃថងេនះេ
ចំេ�មទូលបងគំដូចជ�ទងក់លេ ៃថងេពនទីកុស�ែដរជេពលែដល�ទងប់ន
េបក សែម�ងអងគ�ទងេ់ សមយ័េនះ កនុងភពជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សូម
ទទួលយក េឃញ ថ�ពះបនទូលបនបំេពញ ករែថ�ងទំនយបនសេ�មច!
240 េយងេ�ប បេធ ប សព�ៃថង អ�ីែដល�តវបនេគេ ពី�កមជំនុំេ ែផនដី
�កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន �កមជំនុំនិងេ�ប បេធ ប �ជមយួេសចក�ីសនយេ ៃថង
េពនទីកុស�? គម នអ�ីែដល�តវេ�ប បេធ បេឡយ គម នេ�ះេឡយ។ េយងមនិ
�ចយកសេម� កបំពក�់ប�កេ់ សម� តេ�យគម នសំបុ�តេឡយ។
241 ប៉ុែន� �ពះជមច ស់ជ�ពះអមច ស់ េបសិនជេយងចូលេ �បភពទឹក េ ទីេនះ
មនដំ�កក់លសម� ត បនទ បម់កបទពិេ�ធនរ៍បស់េយង និង �ពះបនទូល
របស់�ពះនឹងភជ បគ់ន ។ បនទ បម់ក េយង�ច�បកសយកតួនទីរបស់េយង។ សូម



46 �ពះបនទូលជសេម�ង

ទទួល� �ពះអមច ស់ េ យបេ់នះ េ�ពះទូលបងគំបនថ� យមនុស�ទងំេនះកនុង
�ពះហស��ទង។់ សូម�បទនឲយមន ក់ៗ អ�ីែដលជេសចក�ី�តវករ �ពះបិ�។ ទូលបងគំ
េយងខញុ ំអធិ�� នេ�យ�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ �ែមន៉។
242 សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ អរគុណ េ�ចន ស�មបក់រឈរ រងច់យ៉ំងយូ។
និង ខញុ ំសូមេទសែដលទុកអនករហូតដល់ដបន់ទីេហយដបន់ទីេទ ត។ សូម�ពះ
គងជ់មយួអនករហូតដល់ខញុ ំជួបអនកេ េពល�ពឹក។ ខញុ ំសូម�បគល់កមមវធីិឥឡូវេនះរ
ខញុ ំ�បគល់ឲយអនកកនក់មមវធីិវញិ។ 



�ពះដម៏នេច�� េបកសែម�ងឲយេឃញេ ពីមុខេយង KHM64-0629
(The Mighty God Unveiled Before Us)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
ៃថងចន័ទ ទី 29 មថុិន1964 េ សននិបតដំណឹងល�ធុរកិចចអន�រជតិ េ ស�� គរBellevue-Stratford,
Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង
�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់តចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករ
បក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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