
ជយ័ជមនះេល�ចកទ� រៃនបចច មតិ�
បនទ បពី់ករ�កលបង

 ខញុ ំឆងល់ថ…អនកដឹងេទខញុ ំមនគំនិតមយួចងេ់ឃញ�គបគ់ន ឈរេ េពលែដល
េយង�ន�ពះបនទូល។ ចុះអនកវញិដូចគន ែដរេទ? េយងឈរសចច ចំេពះភក�ី

ភព េយងឈរេដមប�ីបេទសរបស់េយង េហតុអ�ីមនិឈរេឡងសំ�ប�់ពះបនទូល
េ េពល េនះ?
2 កនុងេពលមយួនទីែដលេយងកំពុងែតឈរ។ មនិយូរប៉ុនម នខញុ ំបន�នអតថបទ
មយួ េហយខញុ ំបនគិតពីយបម់ញិពីអនកែដលបនេងបឈរសំ�ប�់ពះ�គីសទ។ េប
អនកមនិទនប់នេធ�� េតអនកមនិគួរចបេ់ផ�មេ ៃថងេនះេទរ?ឺ
3 មនអនកផ�យដំណឺងល�ដអ៏�ច រយមន ក ់ កលពីចិតសិប�បឆំន មំុន ខញុ ំ�គនែ់ត
មនិ�ចគិតពីេឈម ះរបស់គត។់ ខញុ ំគិតថគឺជ�ធរ័ម៉កខយ(Arthur McCoy)
េហយគត ់បនឆ�ងកតទឹ់កដីេនះ។ េហយយបម់យួគតសុ់បិនថគតប់នេឡង
េ សិររីងុេរ ង។ េហយគត�់បបថ់គតប់នេឡងេ ដល់ទ� មយួ េហយ គត់
�បបថ់េគមនិេ�យគតចូ់លេទ។ គតប់ន�េទ តថគត�់បបេ់គថ “ខញុ ំជ �ធរ័
ម៉ខយ មកពីសហរដ��េមរចិ េហយខញុ ំជអនកផ�យដំណឹងល�។”
4 ដូេចនះ អនកយមទ� របនចូលកនុង (េនះជករសុបិន) េហយគតចូ់លកនុង
និយយថ “ខញុ ំរកេឈម ះរបស់អនកមនិេឃញទល់ែតេ�ះ។”

គតនិ់យយថ “ខញុ ំគឺជអនកផ�យដំណឹងល�។”

គតនិ់យយថ “េ�ក ខញុ ំ…”
5 គតនិ់យយថ “េត�ចមនឱកសម�ងេទ តេទ…ពិតជមនអ�ីមនិ�ប�កតី
ជ មនិខន។”
6 គតនិ់យយថ “អតេ់ទេ�កខញុ ំមនេស វេ េ ទីេនះ។ ខញុ ំរកេឈម ះេ�ក
មនិេឃញទល់ែតេ�ះ។”

េហយគតនិ់យយថ “អុីចឹង េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីមយង៉ចំេពះប � េនះបនេទ?”
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7 គតនិ់យយថ“អនក�តវចូលេ កនុងករជំនំុជំរះរបស់�ពះជមច ស់។” សូមឲយ
�ពះជួយខញុ ំមនិចងេ់ ទីេនះេទ។
8 គតនិ់យយថ “េបេនះជក�ីសងឃមឹែតមយួរបស់ខញុ ំ ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងចូលេ កនុង
ករជំនំុជំរះរបស់�ពះជមច ស់។”
9 េហយនិយយគតគិ់តថគតេ់ចះែតេ ឆង យេ ៗ េហយ�គន ់ ែត…េ
េពលែដលគតច់បេ់ផ�ម និយយ�គឺជភពងងឹតរចួមកេចះែតភ�េឺឡងៗ េហយ
និយយ�ដូចជគម នកែន�ង�មយួ�ចប ឈបព់ន�ឺេនះបន ប៉ុែន�គតប់នេ
ចំក�� លៃនពន�ឺេនះ។ េហយនិយយ �ទងប់នមនបនទូលថ “េតអនក�
មកដល់ទីជំនុំជំរះរបស់េយង?”
10 គតនិ់យយ “ខញុ ំជ�ធរ័ម៉កខយ។ ជអនកផ�យដំណឹងល�ែដល បន នំ
�ពលឹងមនុស�ជេ�ចនដល់នគរ�នសួគ។៌”

�ទងម់នបនទូល “េតេឈម ះរបស់ឯងមនិបនេឃញកនុងេស វេ េទរ?ឺ”
“មនិេឃញេទ។”
បនទូលថ “េតឯងមកកនុងករជំនុំជំរះរបស់េយងែមនេទ?”
“បទ េ�ក។”

11 “ឯងនឹងទទួលបនភពយុត�ិធម។៌ េយងនឹងជំនំុជំរះឯង �មចបបរ់បស់
េយង។ �ធរ័ម៉កខយ(Arthur McCoy) េតឯងធ� បកុ់ហកែដររេឺទ?”
12 គតនិ់យយថ “ខញុ ំគិតថខញុ ំគឺជមនុស�ែដលល��តឹម�តវបំផុតរហូតដល់េពល
ែដលខញុ ំឈរេ ចំេពះពន�ឺេនះ។” �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�េ កនុងវត�មនៃន
ពន�ឺេនះ ខញុ ំគឺជមនុស�មនបប។” �គបគ់ន នឹងយ៉ងដូេចនះែដរ។ ឥឡូវអនកមន
�រមមណ៍មនសុវតថិភពប៉ុែន�រងច់េំ េពលែដលអនកេ ដល់ទីេនះ។ េតអនក
គិតថ�នឹងមន�រមមណ៍យ៉ង�េ េពលែដល�ពះ�ទងច់កេ់�បង�ងំ? េត�
តូចយ៉ង�! េតនឹង មនេរ ងអ�ីេកតេឡងេ ទីជំនំុជំរះរបស់�ពះអងគ?

�ទងម់នបនទូលថ “េតឯងធ� បកុ់ហកឬេទ?”
13 គតនិ់យយថ “ខញុ ំគិតថខញុ ំជមនុស�េ�ម ះ�តង ់ ប៉ុែន�ករបន�ិចបន�ួចែដលខញុ ំ
គិតថជករកុហកែ់ដល�តឹម�តវ �បនក� យជករមយួដធ៏ំេហយេខម ងងឹតេ
ទីេនះ។”
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គតនិ់យយថ “បទេ�ក ខញុ ំធ� បកុ់ហក។”
�ទងម់នបនទូលថ “េតឯងធ� បលួ់ចែដរឬេទ?”

14 គតនិ់យយថ “ខញុ ំគិតថខញុ ំបនេ�ម ះ�តងច់ំេពះេនះេហយមនិធ� បលួ់ចេនះ
េទប៉ុែន�គតនិ់យយថ េ កនុងវត�មនៃនពន�ឺេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងខ�ួនថ�មនអ�ីមយួ
ែដល ខញុ ំបនេធ�េ�យមនិ�តឹម�តវ។”

គតនិ់យយថ “បទ េ�ក ខញុ ំធ� បលួ់ច។”
�ទងម់នបនទូលថ “ករជនុំំជំរះរបស់េយង…”

15 េហយគតប់នេ�ត មខ�ួន�� បក់រ�កេ់ទសរបស់គត ់ “ចូរធ� កចូ់លេ កនុង
បឹងេភ�ងែដលេឆះអស់កលបជនិចចេ  ជកែន�ងែដលេរ បចំសំ�ប�់រក���ងំ
នឹងពួកេទវ�របស់�” បនទូលថ �គបទ់ងំឆ�ឹងនឹង�តវែបកពីគន ។
16 និយយថ “ខញុ ំបនឮសំេលងមយួយ៉ងពិេ�ះែដលខញុ ំមនិែដលធ� បឮ់េ កនុង
មយួជីវតិខញុ ំ។” ខញុ ំបននិយយ “េពលែដលខញុ ំងកេ េមល ខញុ ំបនេឃញ�ពះភ�័ក
ដ�៏សស់�សទនជ់ងមុខទងំ�យែដលខញុ ំធ� បប់នេឃញ �សទនជ់ងមុខរបស់
ម� យពិេ�ះជងសំេលងែដលម� យខញុ ំធ� បប់នេ ខញុ ំ។” និយយថ “ខញុ ំបនេមល
ជំុវញិ។ ខញុ ំបនឮសំេលង មយួនិយយថ ‘�ពះបិ�េអយពិត�ស់េគបនកុហក
ែមនេហយេគកម៏និបនេ�ម ះ�តងែ់ដរ។ ប៉ុែន�េ េលែផនដីេគបនឈរសំ�ប់
ទូលបងគំ’ និយយ ‘ឥឡូវទូល3បងគំនឹងទទួលជំនួសេគ។’”
17 េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងឲ់យេកតេឡងេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងឈ់រេឡងសំ�ប�់ទង់
ឥឡូវេនះ េដមបដីល់េពលេនះ �ទងនឹ់ងឈរសំ�បខ់ញុ ំវញិ។
18 សូម�ន�ពះគមពេី កនុងេ�កុបបត�ិជំពូកទី២២ខទី ១៥ ១៦ ១៧ និង ១៨ ។

េទវ�ៃន�ពះេយហូ�៉�ទងក់េ៏ ពីេលេមឃមកអ�័ប�មំ�ងេទ ត ជ
េលកទីពីរ។

�ទងម់នបនទូលថអញបនសបថេ�យនមរបស់អញ េ�ពះឯងបន
េធ�ដូេចនះ គឺែដលមនិសំៃចទុកនូវកូនឯងែត១េនះ:

េនះអញនឹងឲយពរដល់ឯង…េហយនឹងចំេរ នឯងឲយមនគន សនធឹក
ដូចផក យេ េលេមឃេហយដូចខ�ចេ់ មតស់មុ�ទពូជឯងនិងបន
�គប�់គងេលទ� រ�កងៃនពួកស�តវ
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�គបទ់ងំ�សនេ៍ ែផនដីនឹងបនពរេ�យ�រពូជឯងពីេ�ពះឯង
បន�� ប�់មពកយអញ។

សូមេយងបនអធិ�ថ ន។

19 �ពះបិ�ែដលគងេ់ �នសួគ ៌ សូម�ពះអងគ�បទន�ពះបនទូលមកបេ�ង ន
ទូលបងគំឥឡូវ។សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយក�ពះបនទូលមក�កច់ំក�� លដួងចិត�
េយង ខញុ ំ។ េដមបេី�យសមនឹងកររពឹំងទុករបស់េយងេ េពលរេស លេនះ
ដបតិ�ពះ បនទូល�ទងអ់�ច រយ�ស់។ េហយ�ទងប់េ�ង នេយងខញុ ំឲយសូមេ�យ
បរបិូរណ៌េដមប ី ឲយក�ីអំណរេយងខញុ ំបនបរបិូរណ៌។ េយងខញុ ំសូមេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូមអងគុយចុះ។

20 េបខញុ ំេ �ថជអតថបទ មយួេ កនុងេពលដខ៏�ីេនះ។ េនះសំេលងខញុ ំនឹងចុះ
េខ�យេ  ែដលជេហតុនឲំយខញុ ំ�តវេ�បៃម�៉កហ�ូន។ ខញុ ំដឹងថនឹងមនករេឆ�យតប
មកវញិ ប៉ុែន�េយង�តវរងទុកខបន�ិច។ ខញុ ំចងេ់ �ថ: ជយ័ជមនះេលទ� រៃនបចច មតិ�
បនទ បពី់ករ�កលបង។

21 ទស�ណីយភពរបស់ េយងបនេបកបង� ញឲយ ដឹងនូវទស�ណីយភពដ៏
អ�ច រយទងំ�យេ កនុងអ�័ប�។ំ អនកដឹងេហយថអ�័ប�គំឺជបិ�ៃនពួក
អនកសុចចរតិ។ េហយ�ពះបនទូលសនយ�តវបនបេងកតេឡងសំ�បអ់�័ប�។ំ និង
គតជ់អនក�គងមរតក�៏មរយៈ�ពះ�គីសទជមន កប់៉ុេ�� ះែដលបនទទួលេសចក�ី
សនយគឺ�មរយៈអ�័ប�។ំ ឥឡូវអ�័ប�គឺំ�គន ់ ែតជមនុស�ធមម�ប៉ុេ�� ះ
ប៉ុែន��ពះបន��ស់េ គត ់ េហយគតប់នេ�ម ះ�តងនឹ់ងករ��ស់របស់�ពះ។
េពលែដល �ពះមនបនទូលេ កនគ់ត ់ គតម់និែដលសង�យ័នឹង �ពះបនទូល
�ទងម់�ង�េឡយ។ គតរ់ក��ពះបនទូល�ទង�់គបទ់ងំអស់។ េបេទះជមនេរ ង
��កកេ់កតេឡងយ៉ង� កគ៏តេ់ រក��ពះបនទូល�ទង�់គបទ់ងំអស់។

22 េហយ�ពះសនយថនឹង�បទនកូន�បសមយួដល់គត។់ េហយគតប់នរងច់ំ
អស់រយះេពលៃមភ�បឆំន សំំ�បកូ់ន�បសេនះ ទងំ�បទុ់កថអ�ីៗ�គបយ៉់ងមនិ
េទ ងទត ់ េ�យមនិរពឹំងថនឹងបន។ បនទ បម់ក គឺេ�យ�រកូនមយួេនះ �គប់
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ទងំ�គ�រទងំអស់េ េលពិភពេ�កេនះនឹង�តវបន�ពះពរ។ េហយបុព�បុរស
េយងកេ៏�ម ះ�តង ់និងករ��ស់េ របស់គតន់ិង�ពះបនទូលសនយ ។

23 គតគឺ់ជគំរែូដលេយងគួរែតេធ��ម។ ឥឡូវេនះែដលេយងបន�� បជ់មយួ
�ពះ�គីសទ េយងគឺជ�គបពូ់ជៃនអ�័ប�។ំ

24 ឥឡូវេនះអ�័ប�មំន�គបពូ់ជពីរ។ �គបពូ់ជទីមយួគឺជ�គបពូ់ជធមមជតិ
រឯី�គបពូ់ជមយួេទ តគឺជ�គបពូ់ជខង�ពលឹងវ ិ ញ ណ។ �គបពូ់ជទីមយួគឺជ
�គបពូ់ជធមមជតិ�ម រយះ�ចឈ់មរបស់គត ់ រឯី�គបពូ់ជមយួេទ តគឺជ
�គបពូ់ជៃនេសចក�ីជំេន របស់គតគឺ់ជេសចក�ីជំេន ែដលថេយងគឺជ�គបពូ់ជ
ៃន អ�័ប� ំេ�យ�រ�ពះបនទូលសនយ។

25 េហយឥឡូវបនទ បពី់គតប់នពយយមអស់រយះេពលៃមភ�បឆំន  ំ េហយផទុយពី
ករបកទ់ឹកចិត�គតែ់បរជមនទឹកចិត�កនែ់តខ� ងំេឡង។ ចូរេមល េបមនិ
មនករអ�ីេកតេឡងេ ឆន ទំីមយួេទ ឆន ទីំពីរនឹងមនករអ�ច រយខ� ងំជងឆន ទីំ
មយួេ េទ ត ពីេ�ពះ�មនរយះកលពីរឆន ។ំ េហយគតក់ត�់�អស់ទងំឆន ំ
ទងំេនះទុក ដបតិគតម់នវយ័កនែ់តចស់ េហយេសរ�ីងគរបស់គតក់េ៏សទែត
មនិមនកំ�ំងេ េហយ។ រឯីសបនូ��៉កក៏នែ់តចស់ែដរគតក់(៏ពិបក)នឹង
មនកូនែដរ។ ដូេចនះកំ�ំងរបស់គតក់ប៏តអ់ស់េ  រមួទងំ…�គបយ៉់ងមនិ�ច
េកតេឡងទល់ែតេ�ះ។

26 េតអនកមនធ� បគិ់តែដរឬេទថ េត�ពះបនេធ�អ�ីេ ទីេនះ? ចូរេមលចុះ�ទង់
បនេធ�ឲយៃផទរបស់នង�ចបេងកតកូនបន។ ដូេចនះ�តវចេំប�ទង�់ចេធ�ដូចេនះ
បន េហយចថំ�ទង�់ចេធ�ដូចេនះបន…ពួកេគមនិមនដបបំេ កូនសុខភព
ឬអនមយ័េដមបឲីយកូនេ ទឹកេ�ះេគេនះេទ។ េមល? �ទងក់�៏តវែត…ទឹកេ�ះ
របស់��៉បនខស់អស់េ េហយ។ ដូេចនះ�ទង—់�ទងគ់ួរែត…�គួរែតមនអ�ីខ�ះ
េកតេឡង។

27 រចួចូរេមល ស�ីែដរមន�យុមយួរយឆន េំហយេ េធ�ករងរ។ ចិត�របស់គត់
មនិនឹងហនរនឹង�េនះេទ។ សមយ័េនះ�មនករពិបកសំ�ប់ ស�ីែដលមន�យុ
ែសសិបឆន កំនុងករបេងកតកូន។ គតម់និ�ចេធ�េ រចួ។ ដូេចនះអនកដឹងេទថ�ទង់
បនេធ�អ�ី? េបសិនជអនកចងច…ំ
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28 ឥឡូវេនះខញុ ំគិតថមនមនុស�ជេ�ចនមនិយល់ដូចេនះេទ។ េត�តវែដរេទេបខញុ ំ
និយយដូេចនះ? េមលខញុ ំ…េនះ�គនែ់តជករគិតរបស់ខញុ ំប៉ុេ�� ះ។

29 េមល�ពះគមពគឺីជេស វេ ដអ៏�ច រយបំផុត។ �ពះគមពរីសេសេឡងេដមបបិីទបងំ
ពីអនក�សនវទូិៃន��ទងំ�យ។ េតមនប៉ុនម នអនកដឹងអំពីេរ ងេនះ?
�ពះេយសូ៊វអរ�ពះគុណដល់�ពះេ�យបនទូលថ “ទូលបងគំអរ�ពះគុណ �ពះបិ�
ែដល�ទងប់ន�កេ់រ ងេនះពីអនក�បជញ និងអនកែដល�បយត័ន េហយបនេបក
បង� ញឲយេកមងបនដឹង។” �គឺជេស វេ ៃនក�ី�ស�ញ់។ �ពះគមពសំីែដងថ
េពលែដលក�ី�ស�ញ់ៃន�ពះចូលមកកនុងដួងចិត� េពលេនះេយងនឹង�ស�ញ់
�ពះ េនះ�ទង ់ និងបង� ញរបូអងគ�ទងដ់ល់េយង។ ករបក��យ�ពះបនទូល គឺជ
�ពះអងគផទ ល់ បក��យអំពីេសចក�ីសនយរបស់�ទង។់ ប៉ុែន��ពះគមពបីនែតងេឡង
សំ�ប�់គប ់សមយ័កលទងំអស់។

30 ឥឡូវ ដូចជភរយិរបស់ខញុ ំ អូ គតគឺ់ជ ស�ីដអ៏�ច រយបំផុតេ េលេ�ក េហយ
ខញុ ំ�ស�ញ់គតខ់� ងំ�ស់។ គតក់�៏ស�ញ់ខញុ ំែដរ ដូេចនះេ េពលែដលខញុ ំេ
ឆង យគតែ់តងសេសរសំបុ�តមកខញុ ំ�បបថ់ “មកដល់ ប៊លី ជទី�ស�ញ់ ខញុ ំ
េទបែត�កឲ់យកូនេគងរចួ។ ខញុ ំបនសំ�តសមភ រៈទងំអស់រចួ�ល់េហយ។” េហយ
អ�ីែដលគតប់នេធ�។ល។ ឥឡូវកនុងសំបុ�ត នងមននយ័ែបបដូេចន ះ។ េហយ
អនកបនេឃញេហយថខញុ ំ�ស�ញ់នងខ� ងំ�ស់ េហយេយងទងំពីដូចជ
មនុស�ែតមយួ រហូតដល់ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចយល់ពីនយ័របស់នង។ ខញុ ំដឹងពីអ�ីែដលនង
ចងនិ់យយេមលេបេទះជនង�បបឬ់មនិ�បបខ់ញុ ំកេ៏�យ។ េមលខញុ ំ—ខញុ ំយល់
ពីនយ័របស់នង េ�យ�រ�ជក�ី�ស�ញ់របស់ខញុ ំសំ�បន់ងនិងករយល់ដឹង
របស់ខញុ ំ។

31 ពិត�ស់េនះជអ�ីែដល�ពះគមព�ីតវបនែតងេឡង។ យល់េទ? អនក�បជញ
ទងំ�យ និងគិតហួសពីេនះ គឺេគមនិយល់េសចក�ីទងំេនះេឡយ។ េឃញេទ
អនក�តវែតមនេសចក�ី�ស�ញ់សំ�ប�់ពះបនទូលែដលនិយយថ�ទង ់ “ឲយបន
�គ ល់�ទង។់” យល់េទ?

32 ឥឡូវ ឥឡូវេ េនះចូរេមលថ�ទងេ់ធ�អ�ី។ �ពះបនទូលសំែដងថឥឡូវេនះទងំអ័
�ប�និំង ��៉ចស់េហយ �ពមទងំមន “ជំងឺេទ ត។” ឥឡូវ មនិែមនេ�យ�រ



ជយ័ជមនះេល�ចកទ� រៃនបចច មតិ�បនទ បពី់ករ�កលបង 7

ពួកេគជមនុស�ែដលរស់េ បនយូរេ េពលេនះ េនះេទ។ �ពះគមពសំីែដងថ
“ពួកេគមនវយ័ចស់ជ�េហយ។”
33 ឥឡូវចូរកតសំ់គល់ បនទ បពី់េទវ�េនះបង� ញខ�ួនភ� ម េយងបននិយយពី
�ពះដជ៏េអឡូហីម។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ ចូរ�បបអ់�័ប�ថំ “េយងនឹងមក
ជួបឯង�មេពលេវ�ៃនជីវតិ។” ឥឡូវេនះចូរេមលឲយ�គប�់ជងេ�ជយ ពួកេគជ
�បេភទមយួៃន�កមជំនំុ�ងំពីេដមេរ ងមក។
34 ឥឡូវចូរេមល។ េនះជអ�ីែដរបនេកតេឡង។ ឥឡូវ�ទងម់និ�តឹមែតពយបល
��៉ និង អ�័ប�ែំតប៉ុេ�� ះេទ។ �ទងែ់ថមទងំបនេធ�ឲយពួកេគ�តលបេ់ ជ
យុវវយ័េទ ត។ �ដូចជមនអ�ីចំែលក ប៉ុែន�ចូរេមលបទគមពេីផ�ងេទ ត េហយ
�កជ់មយួគន ។ �ពះបនទូលជករេលកទឹកចិត� េហយអនក�តវបនេលកទឹកចិត�
េ�យ�ពះបនទូល។ ឥឡូវចូរចងច ំ បនទ បពី់េនះភ� ម គឺបនទ បពី់េពលែដលេទវ�
បនបង� ញខ�ួន…
35 ខញុ ំេមលេឃញថ េ�កយយ��៉ែដលមនសក�់កហមេ�ពងៗ និងកែន�ង
េ េល�ម  និងមកួចស់មយួ ៃដកនេ់ឈ�ចតេ់ដរេ មកនិយយថ “ខញុ ំ និង
េ�កមច ស់របស់ខញុ ំ េ ជមយួគន ទងំវយ័ចស់ដូចេនះ?” េឃញេទ? េហយេនះជ
អ�័ប�មំនពុកមតែ់វង ៃដកនេ់ឈ�ចត ់ជមយួ និងភពជ�របស់គត។់
36 េហយខញុ ំេឃញថ�ពឹកេឡង�ម របស់គតប់នចប�់តងេ់ឡង ចបេ់ផ�ម
មន�ចដំុ់�តេក កេឡងវញិ។ សករ់បស់គតច់បេ់ផ�មប�ូរពណ៌។ ពួកេគ�តលប់
េ ជយុវវយ័េឡងវញិ។ �គនែ់តចងប់ង� ញថ�ទងក់ំពុងែតេធ�ឲយពូជរបស់អ�័ប
�េំកតេឡង េមលេ េពលែដលេយង “ផ� ស់ប�ូរែតមយួែភ�ត គឺមយួព�ពិចែភនក
េហយនិងេឡងេ ជមយួគន ។”
37 ចូរេមលេតមនអ�ីេកតេឡង។ សូមឲយខញុ ំប ជ កេ់រ ងេនះដល់អនក។ ឥឡូវពួកេគ
េធ�ដំេណ រពីកែន�ងែដលេគរស់េ  គឺកូមូ�៉ េហយេ កូរ ីេ ដល់ទឹកដីប៉េល សទីន។
េតអនកមនបនកតច់ំនែំដរឬេទ? ចូរ�ស់�េ េលែផនទី េត�មនចមង យប៉ុនម ន។
�ពិតជមនចមង យឆង យ�ស់សំ�បម់នុស�ចស់។
38 េហយេ�កពីេនះ េ —េ កនុងទឹកដីប៉េលសទីនមនេស�ចេកមងមន កេ់ឈម ះ
�មេឡក េហយ�ទងក់ំពុងែស�ងរកមេហសី។ ជករពិតមន ស�ី�សនប៉៍
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េលសទីនជេ�ចន ែតេពល�ទងេ់ឃញេ�កយយ �ទងម់នបនទូលថ “នង�� ត
គួរឲយគយគនែ់មន” េហយ�ទងប់នលង�់ស�ញ់គត�់ពមទងំចងេ់រ បអភេិសក
ជមយួគត។់ �តឹម�តវ�ស់ ហឺម េមលចុះនងពិតជ�� ត�ស់។ េមលចុះ?

39 គតប់ន�តលបេ់ ជយុវតីដ�៏សស់�� តមន ក។់ ចំ�ំថគត�់តវបេងកតកូន
ជកូនែដល�ពះ�បទនឲយ។ �ពះបនបេងកតសភវៈថមី។ េហយគត�់តវចិ ច ឹមកូន
េនះ។ េហយចងចថំ អ�័ប� ំ “�ងកយរបស់គតេ់សទរែត�� បេ់ េហយ។”
េហយ��៉បន�� បេ់ េពលែដលអ�័ប�…ំអុី�កមន�យុែសសិប�បឆំន ំ
ខញុ ំេជ ថេនះជេពលែដល��៉�� ប។់ េហយបនទ បម់កអ�័ប�េំរ បករជមយួ
ស�ីមន កេ់ទ តេហយបេងកតបនកូន�បពីំរេទ តមនិ�បកូ់ន�សី។ � �! �
ែមន៉។

40 េមល ចូរ�នេ�យពិចរ�។ �ជ�បេភទមយង៉។ �បនេបកបង� ញ
េហយថេត�ពះនឹងេធ�យ៉ង�ចំេពះកូនេ អ�័ប�។ំ េ�យ�េពលេនះ
បនជិតមកដល់េយងេហយ ដូេចនះ�ម ែដលយធ� ករ់បស់េយង និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
គម នអ�ីខុសគន េនះេទ សំ�ញ់។ េហយសក�់កហមេ�ពងៗរបស់េយង និង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត�មនិសំខនេ់ទឥឡូវេនះ។ ចូរេយងេ ខងមុខែដលេយងនឹង
ក� យេ ជអ�ីមយួ។

41 េហយចងចថំ ទីសំគល់ែដលេយងកំពុងែតេឃញ គឺជទីសំគល់ែដលអ័
�ប� ំនិង��៉បនេឃញ មុនេពលែដលកូនសនយបនេកតេឡង។ េយងេជ ថ
េយងកំពុងែតេ កនុងេពលេនះែដរ។

42 េម�គ�រ បនទ បពី់កូនេនះេកតមក…េតអនក�ចពិចរ�អំពីអុី�កែដល
មន�យុដបពី់រឆន ជំេកមងមនសក�់កញញ់ មនែភនកពណ៌េ�ន ត គួរឲយ�ស�ញ់
ែដរឬេទ? ខញុ ំ�ចយល់ពី�រមមណ៌របស់ម� យ ជម� យវយ័េកមង�ពមទងំឪពុក
របស់កូនេនះែដរ។ េហយៃថងមយួ�ពះមនបនទូលថ ឥឡូវសំ�បជ់ឧទហរណ៍
េយងមកដល់ឆង យេហយ េហយេពលេវ�កប៏នមកដល់។ “េយងបនេធ�ឲយ
ឯងក� យជបិ�ៃនជតិ�សនម៍យួេ�យ េ�ពះកូនេនះ ែតេយងចងឲ់យឯង
យកកូនេនះេ ដល់កំពូលភនែំដលេយងនិងបង� ញឯង េហយចូរឯងសំ�ប�់ជ
យ ញបូជ។” េតអនក�ចពិចរ�អំពីេរ ងេនះែដរឬេទ?
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43 ឥឡូវេយងមនិែដល�តវបន�កលបងដូេចនះេទ។ �ពះអងគមនិេធ�យ៉ងេនះ
េទ តេទ។ េនះ�គនែ់តជ�សេមលៃនឧទហរណ៍ប៉ុេ�� ះ។
44 េតអ�័ប�ខំ� ចឬេទ? អតេ់ទេ�ក អ�័ប�និំយយយ៉ងដូេចនះថ “ខញុ ំ
េជ ជកថ់�ពះ�ចនឹងជួយឲយ�រស់េឡងវញិ ដបតិខញុ ំបនទទួល�មកេ េពល
ែដលខញុ ំមនវយ័ចស់ជិត�� បេ់ហយែដរ។ េហយេប�ពះបងគ បឲ់យេធ�យ៉ងដូេចនះ ខញុ ំ
និងេធ��ម េហយ�ពះនឹងសងកូនេនះមកខញុ ំវញិ ដបតិ�ទង�់ចេធ�ឲយ�រស់េឡងវញិ
ដូចែដល�ទងឲ់យ�មកខញុ ំេ េពលែដលចស់េហយែដរ។”
45 អូ សំ�ញ់េអយ! េប�ពះចកេ់�បង�ងំអនកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ
ឲយេចះនិយយភ�ដៃទ េតអនកនឹងេជ េលអំ�ចៃនករពយបល និងេសចក�ី
សបបរុស �ពមទងំេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទងជ់ងអំបលម៉នេ េទ ត! េប
�ទងេ់ធ�យ៉ងដូេចនះដល់េទវវទូិទងំអស់េ កនុង�បេទសេនះ! េនះេគនិងនិយយថ
�មនិ�ចេ រចួេទ�ពះអងគ ប៉ុែន��ពះបនេធ�យ៉ងេនះ ពីេ�ពះ�ទងស់នយែបបេនះ។
ដូេចនះឈរឲយមជំមយួនឹងកេំភ�ង �ពះបនទូល និង�វរបស់អនក េ�យេជ េល
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះមនបនទូលយ៉ង��ទងនឹ់ងេធ�យ៉ងេនះ!
46 សំគល់គតយ់ក�េធ�ដំេណ ររយះេពលបីៃថងជមយួនឹងសត��មយួកបល។
ឥឡូវខញុ ំ�ចេដរបន កលពីខញុ ំេ ជកងលបត ខញុ ំេដរ�មសិបម៉លេរ ង�ល់ៃថង
កត�់លរេ��ថ ន េហយេយងមនេជងែដលេ�ប�ំង េហយនិយយ។ ប៉ុែន�
សំ�បព់ួកេគ មេធយបយេធ�ដំេណ រគឺេបមនិជិះ�ឬ—គឺមនែតេដរ។ េហយគត់
េធ�ដំេណ ររយះេពលបីៃថងពីកែន�ងែដលគតរ់ស់េ  គតេ់ងបែភនកេមលេ មុខកត់
�លរេ��ថ ន េហយបនេឃញភនេំនះពីចំងយ។
47 គតប់នយកអុី�កេហយបនចងៃដ�។ ែដលេយងបនដឹងេ កនុងេ�
កុបបត�ិជំពួកទី២២ េនះគឺដូចជ�ពះ�គីសទែដរ។ យក�េឡងភនទំងំជបច់ំណង
ដូចជ�ពះេយសូ៊វ�តវបនេគយកេឡងេលភន ំ គឺភនកំល់�រ ី គឺជ�បេភទែដល�ពះ
�បទនបុ�ត�ទងែ់ដរ។
48 ប៉ុែន�េពលេគេ ដល់េលភនេំហយ េហយ�កេ៏ធ��ម អុី�កកឆ៏ងល់។ េហយ
សួរថ “េ�កឪពុកេនះគឺជអុស េនះគឺជ�សនៈេហយេនះគឺជេភ�ងប៉ុែន�ឯ�
េ�គ ងដង� យ?”
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49 េហយអ�័ប� ំបនដឹងកនុងចិត�របស់គតជ់យ៉ង�េហយ ប៉ុែន��ពះបនទូល
�ទងេ់ កនុងមតគ់តជ់និចច។ គតនិ់យយថ “�ពះ�ទងេ់ចះេរ បចំេ�គ ងដង� យ
�ទងេ់ហយ។” គតេ់ ទីេនះថ“�ពះេយហូ�៉(យីេរ)ជអនកផគតផ់គង។់”
50 េហយេពល ែដលគតច់ងកូនរបស់គត ់ គតេ់ធ��មរហូតទងំថ� យជីវតិ
�កកូ់នគតេ់ េល�សន េហយដកកបិំតេចញពីេ��មេដមបយីកជីវតិកូន
របស់គត។់ េហយេ េពលែដលគតច់បេ់ផ�ម�ពះបនចបៃ់ដគតេ់�យមន
បនទូលថ “អ�័ប�!ំ កំុ�កៃ់ដឯងេលកូនេនះ។”
51 េហយេ េពលេនះមនេច មេឈម លមយួកបលែ�សកេ ពីេ�កយគត់
េ�យ ែសនង�ជបនឹ់ងកំេពតៃ�ពេ ទីរេ��ថ នេនះ។
52 េតអនកមនគិតេទថ េតេច មេឈម លេនះមកពី�? ចូរចថំេ កនុង�សក
េនះសំបូរេ េ�យ េ� ែឆកចចក និងែឆកៃ�ព េហយទងំេនះគឺជសត�សីុ�ច់
េច មជ��រ។ េហយេតគតប់នមកឆង យប៉ុ�� ពីកែន�ងែដលមនុស�រស់េ ?
េហយេ េលកំពូលភន ំដល់កែន�ងែដលគម នទឹក។ េហយគតប់នេរ សយកដំុថមេ
ទីេនះមកេធ�ជ�សន។ េតេច មេឈម លេនះមកពី�? េឃញេទ?
53 ប៉ុែន��មនិែមនជនិមមតិេទ។ គតប់នសំ�ប�់េហយ�មនឈម។ េតគត់
និយយថេមច៉? “�ពះ�ទងនិ់ងផគតផ់គងដ់ង� យសំ�បអ់ងគ�ទង។់”
54 េតអនក�ចនឹងេងបេចញពីេកអីេនះែបប�? េតកុមរជំងឺខួ
កបលេនះ�ចនឹងជបនែដរឬេទ ឬអនក ពីេកអី អនក ពីទីេនះ ជអនក ែដល
មនចិត�េពរេពញេ�យប � ? េទះជមនអ�ីេកតេឡង “�ពះអងគផគតផ់គងសំ់�ប់
អងគ�ទង។់”
55 អ�័ប�េំជ េសចក�ីទងំេនះ។ បុព�បុរសកនខ់ជ បនូ់វេសចក�ី សនយរបស់
គត។់ េហយ�ទងប់នសនយថ “ពូជរបស់ឯង! េ�យេ�ពះឯងបនេជ ដល់ពកយ
អញ េទះជមនអ�ីេកតេឡងកេ៏�យ េនះពូជឯងនឹងទទួលជយ័ជមនះេល�ចកទ� រ
ៃនបចច មតិ�របស់ពួកេគ។”
56 េហតុអ�ី? �គបប់ចច មតិ�បនេងបេឡង�បឆងំនិងអ�័ប�។ំ អ�័ប-…បចច មតិ�
ែដលថ “នងចស់េហយ។ េហយខញុ ំកច៏ស់�ល់ែដរ េរ ងទងំេនះនិងេរ ង
ដៃទេទ ត។” គតេ់ ែតកនខ់ច បជ់មយួនឹង�ពះបនទូលសនយដែដល។
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57 ឥឡូវមនុស�ែដលទទួលបនេសចក�ីជំេន យ៉ងដូេចនះ េ ែតទទួល�ពះបនទូល
របស់�ពះ េទះជកលៈេទសៈែបប�កេ៏�យ។ ឥឡូវេបអនកមនិ�ចេធ�
យ៉ងេនះបន េនះមននយ័ថអនកមនិែមនជពូជរបស់អ�័ប�េំទ។ េសចក�ី
ជំេន របស់អ�័ប� ំគឺ�គបពូ់ជរបស់គត។់
58 េសចក�ីសនយរបស់គតគឺ់ “ពូជ” របស់គត ់ ឥឡូវពូជ�ជវង�របស់គត់
ែដលខញុ ំបន�បបអ់នកមុនេនះបន�ិច។ េហយ��ែដល�ពះឲយអ�័ប�គំឺជ��ៃន
េសចក�ីសនយ។ េហយពូជ�ជវង�ទងំេនះេបេយង�ម�ពះគមពរីេអេភសូរ ជំពូក
ទី ៤:៣០ គឺថ “បនេបះ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” បនទ បពី់េគបនឆ�ងកត់
ករ�កលបង។ សូមពិចរ�អំពីេរ ងេនះ។
59 មនុស�ជេ�ចនគិតថេគមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនមនុស�ជេ�ចនេទ ត
�បកសថពួកេគមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនមនុស�ជេ�ចន�ចេធ�ទីសំគល់
និងករអ�ច រយជេ�ចនេ�យ�រ�។ យ៉ង�មុញិ េបមនិបនកនខ់ច ប�់ម
�ពះបនទូលរបស់�ពះេនះេទ េនះគឺមនិែមនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ េឃញេទ?
60 អនកេជ �គបទ់ងំ�ពះបនទូល េនះអនកនិង�តវេបះ��ឲយ បនទ បពី់
ករ�កលបង។ េពលែដលេយងេជ �គបទ់ងំ�ពះបនទូលសនយ េហយេយងនឹង
�តវបនេបះ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបបី ជ កេ់លេសចក�ីសនយ។ េនះ
េហយគឺជអ�ី ជអ�ីែដលអ�័ប�បំនេធ��។ បនទ បម់ក េហយេនះេទបេយង�ច
មនសិទធទទួលបនជយ័ជមនះេល�ចកទ� រៃនបចច មតិ�របស់េយង។ អនកមនិ�ច
េធ�ែបប េនះបនេទលុះ��ែតជ�គបពូ់ជជមុនសិន។ ចងចេំ កនុង�ពះគមពរី…
61 ខញុ ំបននិយយដូេចនះេ  ទី�កងហូស�ុន(Houston) ឬកែន�ងេផ�ងេទ ត
េផ�ងេទ ត…ឬខញុ ំមននយ័ថទី�កង��ស(Dallas)។ ពួកេ�ជសេរ ស។
62 េមលជន—ជនជតិយូ��ចប ជ កេ់ កនអ់ុី��ែអលថគតជ់
ជនជតិយូ�បនេ�យ�រករកតែ់សបករបស់គត។់ ប៉ុែន��ពះមនបនទូល
ថ “េពលអញេឃញឈមេនះ! េហយឈមេនះនឹង�តវដល់ឯងជអនក
េ�ជសេរ ស។”
63 ជីវតិែដលមនេ កនុងឈមមនិ�ចមកេលអនកែដលថ� យបងគំ�ពះបនេទ
ពីេ�ពះ�គឺជជីវតិរបស់សត�ប៉ុេ�� ះ ��គនែ់តជម�បែ់ដល�គបពីេលជីវតិពិតែត
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ប៉ុេ�� ះ។ េហយ�រធតុគីម ីែដលជឈមេនះផទ ល់�តវែត�បពីេលទ� េហយ
េ មុខ�ចកទ� រ។
64 �តវ�បេ�យ ែមកហុីសុ៊បគឺជេ ម ធមម�មយង៉ ចងប់ង� ញថអនកមនិ
ចបំចម់នក�ីជំេន យ៉ងខ� ងំេនះេទ។ េយង�គនែ់តមនជំេន ដូចជជំេន េល
ករបេ ឆ ះ�ន េ �ពះវ�ិរ។ េឃញេទ? មនុស�ជេ�ចនគិតថេគ�តវែតក� យជ
អ�ីមយួ…ប៉ុែន�មនិែមនេទ �ខុសេហយ។ គឺ�គនែ់តេសចក�ីជំេន ធមម�ប៉ុេ�� ះ
ែដលេយងគួរ�បឈមពីេល។ �� ប�់ពះបនទូល េជ េល�ពះបនទូលេហយេធ��ម
ប៉ុណ�ឹ ង�គប�់គនេ់ហយ។ �គនែ់តេរ សយកេ ម ពីកែន�ង�កប៏ន េ ទឹកដីប៉
េលសទីនកម៏ន គឺជេដមហីុសុ៊បែដលដុះេចញពីជ ជ ំងែដលេ�បះែបកេហយរុ�ំ
រចួ�ជលក�់េ កនុងឈមរបស់ពួកេគេហយ�បេលធនឹម និង�ចកទ� រ។
65 េហយចថំ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�មនតៃម�ប៉ុ�� កនុងករ�ងំស ញ  េទះ
ជនជតិយូ��ចប ជ កថ់េគបនកតែសបកជយ៉ង� េទះគតជ់មនុស�
ល�ែបប� �គបទ់ងំករ�ងំស ញ ទងំអស់ មនិសថិតេសថរេទលុះ��ែត—មន
អនកេ�ជសេរ សេ ទីេនះ។ “េពលែដលអញេឃញឈម” ែតប៉ុេ�� ះ។
66 ឥឡូវ ឈមឥឡូវ អនកេ�ជសេរ សមនិែមនជធតុផ� ំ ែតធតុផ�ៃំនឈមគឺ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលបនខច យសំ�បម់នុស�េ�កជងពីរពនឆ់ន មំកេហយ។
67 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ទីកែន�ង…ែដលជធតុផ�គីំមេី ទីេនះ ជីវតិរបស់សត�
មនិ�ចមកេលជីវតិរបស់មនុស�បនេឡយ ពីេ�ពះជីវតិរបស់សត�មនិមន�ពលឹង
េទ។ សត�មនិដឹង�តវឬខុសេនះេទ។ គឺជមនុស�េទេតែដលមន�ពលឹង។
68 ឥឡូវ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វជបុ��ៃន�ពះេហយបនេកតពី�សី��ពហមចរ ី
បនខច យ�ពះេ�ហិត�ទង ់ ជីវតិែដលេ កនុងឈមេនះគឺជ�ពះអងគផទ ល់។ �ពះ
គមពរីសែម�ងថ “េយងបនសេ ងគ ះេ�យជីវតិ និង�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ។” មនិ
ែមនជឈមជនជតិយូ� ឬជឈម�សនដ៍ៃទេទ ែតគឺជជីវតិរបស់�ពះ។
�ពះបនបេងកតេកសិករឈមេនះេឡងពី ស�ី�ពហមចរ។ី នងមនិែដល…�គ ល់
�បស�េ�ះ នងមនិែដលេ�ះ សូមបទីងំកូនែដលចបផ់ទុ ំេ កនុងៃផទនង។
69 ខញុ ំេជ ថមនមនុស�ជេ�ចនចងេ់ជ ថសុ៊ត ែដលចបផ់ទុ ំកនុងៃផទនងជ
សុ៊តរបស់បុរស�មន ក។់ សុ៊តគឺមនិ�ចេ កនុងៃផទបនេទេបមនិមនករ
រមួដំេណក។ ដូេចនះេត�ពះេធ�យ៉ងមុចិអ ច ឹង? េមលចុះ?
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70 �ពះបនបេងកតទងំកូន និងេកសិកឈមេហយេនះជេ�ងឧេបសថសុទធ
របស់�ពះដប៏រសុិទធ។ “អញ និងមនិេធ�បបឲយមនុស�សុចចរតិរបស់អញេឃញ
អំេពទុចចរតិេនះេទ។” េមលេតសុ៊តេនះមកពី�? “េហយអញ និងមនិឲយ�ពលឹង
របស់េគេ �ននរកេឡយ។” �ពះកយ�ទងប់រសុិទធ! អូ ខញុ ំេអយ! អនកមនិ�ច អនក
មនិេជ េទ េតអនកេ ខ�ួនឯងថជ�គី�ទ នបនយ៉ងេមច៉?
71 “េយងបនសេ ងគ ះេ�យ�រ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ។” េនះេហយជេសចក�ី
ជំេន របស់ខញុ ំ។ មនិែមនេដរេចញេ េ�យឈមៃនពួកេ��េនះេទ មនិែមន
េដរេចញេ េ�យ�រឈមរបស់មនុស�ធមម�េនះេទ ឬជ�គបេ�ង ន ឬ េទវវទូិ
េនះេទ។ េយងេដរេចញេ េ�យ�រ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ។ �ពះមនបនទូល
ដូេចនះ។ �ទងប់នយកនិស�យ័ជមនុស�។ �ទងប់�ូរនិស�យ័របស់�ទង។់ �ទងប់ន
េបកតង�់ទងេ់ឡងជមយួេយង េហយបនក� យជមន កក់នុងចំេ�មពួកេយង។
�ទងជ់បងចបងែដលសេ ងគ ះេយង �ទង�់តវយកនិស�យ័ដូចជេយងពីេ�ពះេនះជ
�កិតយវនិយ័។ �ពះបនក� យជមនុស� េហយរស់កនុងចំេ�មេយង។
72 សំគល់ េត�យ៉ងេមច៉ ែដល�ទងប់នេចញពីអងគ�ទងម់ក ែដល�ទងជ់
វ ិ ញ ណ េហយវ ិ ញ ណេនះបនសនធិតេលអនកេជ ។ ដូេចនះ ជីវតិែដលមនេ កនុង
យ ញបូជ េយងបនេ�ជស�ងំេឡងេ�យជីវតិែតមយួេនះែដរ។
73 េហយេតពួកេគ�ចេមលេឃញជីវតិរបស់�ពះរស់េ កនុងចំេ�មេយងបន
ជយ៉ង� េហយែដលបនេ �ទងថ់ជអនកមនបប េ េពលែដល�ពះអងគ
ជយ ញបូជរបស់េយង? “អនកែដលេជ ដល់ខញុ ំ ករអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេគកេ៏ធ�
បនែដរ។” ជីវតិរបស់េគបន�តលបេ់ េលយ ញ -…ពីយ ញបូជដូចជេយងបន
�កៃ់ដេ េល� េហយបន�បខ់�ួនេយងថ បន�� បខ់ងគំនិតរបស់េយង។
េហយេតេយងគួរទុកឲយនិកយរញុ�ចនេយងេ កនេ់គលទធិេហយ និងេរ ងអ�ី
េផ�ងេទ ត េហយនិយយថេយងេជ េល�? េយងបន�� បសំ់�បេ់រ ងទងំេនះ
រចួេ េហយ។
74 �វក័ប៉ុលនិយយថ “គម នអ�ី�ចេធ�ឲយខញុ ំខ�ល់ខ� យេនះេទ” ដបតិគត�់តវ
បនចងភជ បជ់មយួ�ពះ�គីសទ។ េហយករសេ�មចបនដពិ៏ត�តវបនចងភជ ប់
េ និងភពេពញេលញ េហយភពេពញេលញេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
េហយអស់អនកដៃទេផ�ងេទ តែដល—បនេកតេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ភព
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េពញេលញរបស់េគគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ខញុ ំបនចងភជ បជ់មយួ�េហយ។
ខញុ ំបន�កៃ់ដេ េល�។ �បនជំនួសកែន�ងខញុ ំ េហយខញុ ំបន�បខ់�ួនខញុ ំឲយដូចនឹង
�ទង។់ េយងបនដឹង េហយថ�ទងប់នសនយថ នឹង�ប�់ពះអងគ�ទងឲ់យដូចជ
េយង។ េនះបននមំកនូវេសចក�ីជំេន ដពិ៏ត មនិែមនជជំេន របស់េយងេទ ែតជ
ជំេន របស់�ទងវ់ញិជករមយួែដលេយងមនិ�ច�គប�់គងបន។ �ទងប់នេធ��។
ឥឡូវចូរសំគល់។ េហយ រចួេហយេទប េពលែដល…គេឺសចក�ីសនយមនដល់
អនក។

75 េទះបីជអនកបនចូលវ�ិរេ�ចនយ៉ង� េហយបនេធ�បុណយ�ជមុជទឹក
ប៉ុនម នដង េទះជ�ជមុជេ មុខ ឬេ េ�កយ�មែដលអនកចងយ៉់ង�។ េប��
មនិទនប់នេបះេ េលអនកេ េឡយ េនះអនកមនិមនសិទធេ ខ�ួនឯងថជអនក
ែដលបនភជ បខ់�ួនជមយួ នឹងយ ញបូជរបស់អនកេឡយ។

76 េហយេត��របស់�ពះគឺជអ�ី? េអេភសូរជំពួកទី ៤:៣០ សែម�ងថ “កុំេធ�ឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ៃន�ពះបន�ពយ�ពះហឫទយ័ ែដល�ទងប់នេ ចំ�ំ
អនក�ល់គន ទុកសំ�បដ់ល់ ៃថងេ�បសេ�ះេនះេឡយ។” មនិែមន�មករផុសផុល
ជមយួគន េ វញិេ មក ប៉ុែន�ជ��អស់កលបរហូតដល់ ៃថងៃនករេ�បសេ�ះ
ដល់អនកបនមកដល់។

77 េហយចូរចថំ េបអនកមនិែដលេ កនុង�ពះហឫទយ័របស់ �ពះេទអនកនឹង
មនិែដលបនេ ជបជ់មយួ�ពះេនះេទ។ េតមនប៉ុនម ននកដឹ់ងថ�ទងជ់អនក
េ�ះេយង? [ពួកជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] េ�ះមននយ័ថ �តវ
យកេយងពីកែន�ងែដលេយងធ� កេ់ ។ ដូេចនះែដល�ទងប់នេ�ះេយងេហយ
េហយេតេយង និងមនិគួរឲយបនេ�ះែតម�ង េ�យេ�ពះេយងទងំអស់គន  “បន
េកតមក កនុងេ�កីយ ៍ េហយេ កនុងអំេពបប មកកនុងេ�កីយនិ៍យយពកយ
កុហក”់? � បង� ញថ �គី�ទ នដពិ៏ត�បកដ �តវែតឆ�ុះប ច ំងអំពី�ពះគំនិតរបស់
�ពះ មុនេពលែដលមនែផនដី និងផក យ និងខយល់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ �គឺអស់
កលបជនិចចែដល�ទងយ់ងមកេ�ះេយងវញិ។ គឺជ�ពះគំនិតរបស់�ពះ េចញ
ជ�ពះបនទូល េធ�ឲយេកតេឡងេហយេ�ះ-…យកេយងមក�កក់នុង�ពះគំនិត�ទង់
វញិ។
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78 �ច់ ញ តអនកេ�បសេ�ះ! េនះេហយជេហតុផលែដល�ទងយ់កនិស�យ័
ជមនុស�ដូចេយង េដមបេី�ះេយង។ គម នអ�ី�ចេធ�បនេឡយ គម នអ�ីេឡយ។
�ទង�់តវយងចុះមក �តវទទួលករលបងួដូចេយង េដមបេី�បសេ�ះេយង។
79 សំគល់ឥឡូវពូជ ខង�ចឈ់មរបស់អ�័ប�។ំ ចូរពិនិតយេមលពូជ
ទងំេនះ េហយេមលថេត�ពះបនរក�សនយ�ទងជ់មយួពូជខង�ចឈ់ម
ែដលជអុី�កែដរឬេទ។ ចូរពិនិតយេមលពូជខង�ចឈ់មែដលបនេជ េល
េសចក�ីសនយទងំ�សង េ�យមនិមនសំនួរទល់ែតេ�ះ។ ឥឡូវចថំ មន
មនុស��បសិ់បមុនឺនកប់នកតែ់សបក និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយេ ែតមនិែមន
ជពូជរបស់អ�័ប�ដំែដល។ ពិត�ស់ “ែដលជជនជតិយូ�ែតសំបកេ�ក
េនះមនិែមនជជនជតិយូ�េទ ែតគឺជចិត�េទែដលប ជ កថ់ជជនជតិយូ�
ពិត�បកដ។” ពួកេគ មនពួកេគជេ�ចនបនចញ់គឺចញ់ទងំភពឈចឺប។់
80 េមលេ �លរេ��ថ នពួកេគបននិយយថ“េយង…” ៃថងរលំងឬេ កែន�ង
ផឹកទឹកេ េជងភន�ំវក័យ៉ូ�នជំពួកទី៦។ ពួកេគមនភពរកី�យជខ� ងំ។
81 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំជថមែដលេ �លរេ��ថ នេនះ ខញុ ំជនំបង័
ែដលមកពី�ពះ ពី�ថ នសួគម៌ក កលេបអនកសីុ ឬផឹកេនះនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។”
82 ពួកេគនិយយថ “បុព�បុរសរបស់េយង ហូបនំម៉នជ��រ េ �ល
រេ��ថ នអស់រយះេពលែសសិបឆន ។ំ”

គតនិ់យយថ “ពួកគត ់ទងំអស់បន�� ប។់”
83 េសចក�ី�� ប់ ចូរពិចរ�អំពីពកយេនះ “ែបកេចញអស់កលបជនិចច។” ប៉ុែន�
ពួកេគជពូជរបស់អ�័ប�។ំ ករ�� បម់ននយ័ថ “ែបកេចញេ�យ�បសូនយ
បំផ� ញឲយខទិច�បសូនយទងំ�សង។” �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថពួកេគ�� ប់
ទងំអស់គន េទះពួកេគជជនជតិយូ�ែដលកតែ់សបកកេ៏�យ។
84 េមល �កមមនុស�ដក៏ំសត ់ េ�យ�រែតេយងជពួក េមតូឌីស �បេតស�ង់
�ពីសប៊ធឺីេរ ន មនករភន�់ចឡំបន�ិច និងេរ ងអ�ី�សេដ ងនឹងេនះ �រក��េជ
េ េលអ�ីែដលេយងបនេធ�។
85 ប៉ុែន�អនក�តវែត បនប ជ កជ់មយួនឹង�។ �ពះ�តវេធ�ទីបនទ ល់ពី�ដល់
ករេនះជមយួនឹង��ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គម នអ�ីឆងល់ពី�ពះបនទូល�ពះេទ!
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86 េបអនកនិយយថ “ឥឡូវេនះចៃំថងេ�កយេ ” �ពិតជមនអ�ីខុសមនិខន។
87 យ៉ង�ែដរ េបមនមនុស�មន ករ់តម់កឯអនក េហយអនក�បបគ់តថ់ពន�ឺ
កំពុងែតបំភ� ឺ េហយគតរ់តេ់ បនទបេ់�កមដីវញិនិយយថ “ខញុ ំមនិេជ េទ។ ខញុ ំ
មនិេជ េ�ះ។ គម នអ�ីេ ថពន�ឺេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំមនិេជ �េទ”? េនះ�បកដជ
បុរសេនះមនអ�ីខុសពីធមម�ជមនិខន។ គតពិ់តជមនិរកី�យេ កនុងចិត�
គតម់និខន។ េបគតប់ដិេសធថមពលៃនពន�ឺ និងថមពលៃនជីវតិ េនះគត់
�បកដជមនប � ខួរកបលមនិខន។
88 េហយេ េពល ែដលមនុស��មន កប់នេឃញ�ពះបនទូលរបស់�ពះ បេងកត
ករ�សលយល់ដល់ខ�ួន េហយ�ងំខ�ួន េហយទញ�ងំននៃននិកយរបស់េគ
ចុះេនះប ជ កថ់គតពិ់តជមនប � ខង�ពលឹងវ ិ ញ ណមនិខន។ �បកដជ
មនអ�ីមនិ�ប�កតីជមយួគតម់និខន។ គឺមនអ�ីមនិ�ប�កតីខង�ពលឹងវ ិ ញ ណ
គត។់ គឺថគតម់និ�ចទទួលយក�បន។ “ខ� កេ់ហយមនិដឹងអ�ីទងំអស់” និង
�តវធ� កចូ់លកនុងករជំុនំជំរះ េហយ�ពះជមច ស់ជអនកកតក់�ី។
89 សំគល់ េ េពលែដលេគ—េគេធ�យ៉ងដូេចនះ េហយពូជេនះឥឡូវែដលេជ េល
� ចូរេមលថនឹងមនអ�ីេកតេឡង។ ចូរេមលឥឡូវេនះ ពូជរបស់អ�័ប�។ំ
90 ចូរយកកូនេ េហេ�ពរ េ�ពះពួកេគបនឈរមមំនួេ�យមនិបនយករបូ
�ពះជំនួស�សនរបស់�ពះេទ។ ពួកេគបនបដិេសធមនិថ� យបងគំរបូ�ពះែដល
េស�ចបនេធ�េឡង។ េហយរបូេនះ បនេធ��មមនុស�បរសុិទធេទ គឺជរបូរបស់
�នីែញ៉ល។
91 ប ជ កថ់ ពួក�សនដ៍ៃទបនននូំវភពខុសឆគង គឺជករថ� យបងគំ
របូសំ�ករបស់មនុស�សុចចរតិ។ �ដូចគន ែដរេ េពល ែដលមនុស��តវបន
បងខំឲយថ� យបងគំរបូសំ�កេផ�ងៗ របស់មនុស�។ �បនមកពីករសំែដងឲយបន
ដឹងែដល�នីែញ៉ល�ចកត�់�យ អតថនយ័ៃនពកយ ែដលសេសរេ�យៃដេ
េលជ ជ ំង។ េនះគឺជផ�ូវែដល�ចូលមក េហយកជ៏ផ�ូវែដល�េចញេ  �ជផ�ូវ
ែតមយួដូចជរបូ�ពះរបស់�សនដ៍ៃទែដរ។
92 សំគល់ េគបដិេសដមនិ�ពមេធ��។ េហយេតពួកេគបនេធ�អ�ី? ពួកេគគឺជពូជ
របស់អ�័ប� ំ េហយបនកនខ់ជ បនឹ់ង �ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយពួកេគទទួល
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បនជយ័ជមនះេល�ចកទ� រៃនបចច មតិ�របស់េគ គឺជេភ�ងនរក។ ពួកេគបនេធ��។
េហយ�ពះបនទូល�ទងគឺ់ជករពិត។
93 �នីែញ៉ល �កលបងនឹង ករថ� យបងគំ�ពះដពិ៏ត។ គតប់ន�កលបង
ចំេពះករេនះ។ េហយេពលែដល�កលបងគតប់នឈរមចំំេពះ
ករ�កលបងេនះ។ េហយេត�ពះបនេធ�អ�ីេ េពល ែដល�ដូចជកំេទចមយួ
សំ�បគ់ត ់ ែដលេយង�ចេ បន? េហយពួកេគមនិដឹងថេតគួរេធ�អ�ីេទ ត។
ពួកេគបំរងុនឹងយកគតេ់ ឲយេ�សីុ។ ប៉ុែន��នីែញ៉លេ ែតឈរម ំនិងគំនិតេជ
ថ មន�ពះពិតែតមយួ។ េហយគតប់នយកឈនះេល�ចកទ� រៃនបចច មតិ�របស់
គត។់ គឺ�ពះបនបិទមតរ់បស់េ�។
94 េ�កម៉ូេសបនកនខ់ជ បនឹ់ង�ពះបនទូលសនយ មុនេពលែដលជនែក�ងខ�ួនគឺ
យ៉មេ�បស និងយ៉េនស េ កនុងករ�កលបង។ េមល�ពះបនមកជួបគតយ៉់ង
អ�ច រយ េហយបន�បបគ់តឲ់យេធ�ករទងំអស់េនះ គឺ�តវសំែដងករអ�ច រយ េហយ
ករអ�ច រយទងំអស់�តវមនសំេលង។ េពលម៉ូេសបនចុះេ  េហយបនេឃញ
ដូចអ�ីែដលគតប់នគិតែមន។ គតប់នេបះេឈ�ចតរ់បស់គតចុ់ះ េហយ�ក៏
ក� យេ ជពស់។ អនកដឹងេទថមនេរ ងអ�ីេកតេឡង? េនះជអនកែក�ងខ�ួន េហយ
េគបនេធ�េរ ងដែដល។
95 ឥឡូវ ម៉ូេសមនិបនេលកៃដេ�យនិយយថ “ខញុ ំគិតយល់ថេនះគឺជេរ ងមនិ
�តឹម�តវេទ។” គតេ់ ទីេនះេហយរងច់�ំពះអងគ។ គតប់ន�ភព�តឹម�តវជនិចច។
េទះបីជមនអនកែក�ងខ�ួនេ�ចនយ៉ង�កេ៏�យ កគ៏តេ់ បន�ភព�តឹម�តវ
ជនិចច។ េហយេ េពលែដលគតប់ន�ភព�តឹម�តវចំេពះេបសកកមមរបស់គត់
កនុងករន�ំបជជន ទងំេនះេចញពីទីេនះ។ េ េពលែដលផ�ូវរបស់ពួកេគ�តវ
សមុ�ទបងំ �ពះបនឲយគតទ់ទួល� គឺ�ទងប់នេបក�ចកទ� ៃនទឹកសមុ�ទេ�យដុំ
េភ�ងែដលបន�មគតម់ក។ គតប់ននពំួកេគចូលកនុងទឹកដីសនយ។
96 យ៉ូេស� េមដឹកនដំអ៏�ច រយមន កេ់ទ ត។ មនែតពីរកនុងចំេ�ម…បនចូលកនុង
ទឹកដីសនយ គឺយ៉ូេស� និងកែឡប។ ពួកេគបនមកដល់កែន�ងមយួេ ថកែដស
ជចំនុចក�� លៃនពិភពេ�កេ សមយ័េនះ មនមនុស�ជេ�ចន េហយមន
កែន�ងកតក់�ី។ េហយ អូ េគបនប ជូ នអនកេសុបករេ ចំនួន១២នកេ់ដមបេីមល
ទឹកដីេនះ េហយទងំ១២នកប់ន�តលបម់កវញិ។
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97 មនុស�១០នកប់ននិយយថ “អូ េ ទីេនះមនករងរេ�ចនខ� ងំ�ស់
េយងមនិ�ចេធ�េ រចួេទ េ ទីេនះមនុស�ធំៗ�ស់ េបេធ បនិងេគេយងដូចជ
សត�កណ�ូ បប៉ុេ�� ះ។”
98 ប៉ុែន�េតយ៉ូេស�េធ�យ៉ង�? គតប់ ឈបជ់ន�គបគ់ន  េហយនិយយថ “ចំ
មយួែភ�តសិន េយងមនសមថភពេលសនឹងយក�បន េទះបីេយងមនមឌ
និងគន តិចកេ៏�យ។” េតគតក់ំពុងែតេធ�អ�ី? គឺគតក់ំពុងែតឈរមមំនួជមយួ
និង បនទូលសនយរបស់�ពះ“អញនឹងឲយទឹកដីេនះដល់ឯង” ែតឯង�តវេធ�ស ងគ ម
ដេណ� មយកទឹកដីេនះ។
99 េតអនកេជ ម� យេនះឬេទ? �ពះបនពយបលឯងេហយ ែតឯង�តវខំ�បឹងែដរ។
“ទី�ែដលមន�នេជងឯងេនះអញនឹងឲយដល់ឯង។” �នេជងមននយ័ថ
“ជកមមសិទធ។” �ជរបស់ឯងេហយ េហយេសចក�ីសនយកជ៏របស់ឯងែដរ ប៉ុែន�
ឯង�តវ�បយុទធ�គបែ់ម�ត�មផ�ូវចូលេ ។
100 ឥឡូវបនដឹងពីអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។ គតគឺ់ជពូជៃនអ�័ប�។ំ េមល?
គតនិ់យយថ “ខញុ ំេជ ថ�ពះបនឲយទឹកដីេនះមកេយង េហយេយង�ចយក
ទឹកដីេនះបនយ៉ងងយ។” េហយពីេ�ពះគតប់នឈនះេលេសចក�ីលបងួរបស់
ជនជតិអុី��ែអលទងំអស់ �គបអ់ំបូរ និង�គបម់នុស�ទងំអស់បនយំេ�ក
ជខ� ងំ។ យ៉ូេស�និយយថ “ឈបយ់ំេ�កេ ! �ពះ�ទងប់នសនយជមយួនឹង
េយង។”
101 មនិថអនកធំយ៉ង� េហយខម ងំស�តវរបស់អនកជអ�ី េហយអ�ីែដរ�គេពទយ
បននិយយ �ពះបន�បទនេសចក�ីសនយេនះ។ េនះជតួនទីរបស់�ពះកនុងករ
សំេរច�។
102 េតគតប់នេធ�អ�ី? េពលែដលគតម់កដល់មតទ់េន�យរ័�ន គឺគតប់នយក
ឈនះេល�ចកទ� ររចួេ េហយ។ េនះគឺជអ�ីែដលគត—់គតប់នេធ�។
103 េយេ៉រខូ បនបិតទ� រជិតដូចជអេណ� កេ កនុងសនូក។ េតគតប់នេធ�អ�ី? គឺ
គតប់នឈនះេល�ចកទ� ររចួេហយ។
104 េទះមនេពលមយួែដលស�តវរបស់គតេ់សទរែតចបគ់តប់នេ េហយ ែត
េ�យេ�ពះគតប់នឈនះ�ចកទ� ៃនបចច មតិ�របស់គតជ់ខ� ងំ ជេហតុេធ�ឲយគត់
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�ចប ជ ឲយ�ពះ�ទិតយឈបេ់ដរបន។ េហយ�ពះ�ទិតយបនេធ��មគត ់េ�យ
េ �ទឹងអស់រយះេពល២៤េម៉ង។
105 �ពះជមច ស់េ  ែតរក�េសចក�ីសនយរបស់�ទងជ់និចច េទះគតប់នេធ�អ�ី
កេ៏�យេទះេប�ថ នសួគទ៌ងំមូលរលំរ�យកេ៏�យក�៏ទងេ់ រក��ពះបនទូល
របស់�ទងែ់ដរ។ �ពះអងគមនិែដលសនយេហយមនិេធ�ឲយបនសេ�មចេនះេទ។
“អញជ�ពះេយហូ៉�ែដលពយបលអស់ទងំជំងឺ។ េបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺេនះ
េគនឹងបនជ។” �ែមន៉។ “េបេយង�គបគ់ន េជ  គម នករអ�ីែដល�ពះមនិ�ចេធ�
បនេនះេទ។”
106 យ៉ូេស�េជ េលេសចក�ីទងំអស់េនះ េបេទះបីជែផនដី ទងំមូល�តវឈប់
កេ៏�យ។ េទះែផនដីឈបេ់�យអំ�ច� ឬជអំ�ចរបស់គត ់ ែដល
េធ�ឲយែផនដីឈបវ់លិអស់រយះេពលន២៤េម៉ង កយ៏៉ូេស�េ ែតបនសងសឹកនឹង
ខម ងំស�តវរបស់គត។់ គតប់នទទួលជយ័េល�ចកទ� ។ ពិត�ស់គតប់ន
ទទួល។ �ពះអងគមច ស់េ ែតេ�ម ះ�តង។់
107 ឥឡូវខញុ ំសងឃមឹថេយងេ មនេពលេវ�េរ នពីវរិៈបុរសេផ�ងេទ តប៉ុែន�ខញុ ំ
មនេពលប៉ុនម ន១០នទីេទ តប៉ុេ�� ះ។ ចូរេមលវរិៈបុរសទងំអស់េនះ ែដល
ពួកគតជ់អនកចំបងំ ខងេសចក�ីជំេន យ៉ងអ�ច រយ ពួកគតប់ន�� បេ់ �ចក
ទ� រៃនេសចក�ី�� បទ់ងំអស់គន ។ ពួកេគទងំអស់បនប ចបជី់វតិ េ មុខ�ចកទ� រ
ៃនេសចក�ី�� បេ់នះ។
108 បនទ បម់ក ចូរេយងងកមកេមលពូជរបស់អ�័ប�វំញិ។ ពួកេគជពូជខង
�ចឈ់មែដលេកតពី អុី�កមក។ េហយេនះជពូជ�ជវង�របស់អ�័ប� ំគឺជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជពូជៃនេសចក�ីជំេន របស់អ�័ប� ំ ែដលេយងគួរែត��ប�់ម
ែតចូរេមលេតេយងបនដូចេនះែដរឬេទ។ ពូជខង�ចឈ់មគឺ�គនែ់តជ�បេភទ
មយួប៉ុេ�� ះ។ �គបក់ំេណ តេផ�ងេទ តបនេកតមក�មកំេណ តធមមជតិ ែត�ទង់
បន�បសូ�តនឹងនង�ពហមចរ។ី េមលមនិែមនជពូជរបស់អ�័ប� ំ េហយជ
�សនយូ៍�។ �ទងប់នយងមកជពូជ ៃនេសចក�ីជំេន របស់េសចក�ីសនយ។
េហយេយងគួរែតបនក� យជកូនរបស់�ទងេ់�យ�រមនុស�មន កេ់នះ។
109 េមលេត�ទងប់នេធ�អ�ីខ�ះ។ េ េពលែដល�ទងម់ន�ពះជនមេ េលែផនដី
េនះ �ទងប់នទទួលជយ័ជមនះេល�គបទ់ងំ�ចកទ� ៃនបចច មតិ�ទងំអស់ �ទងជ់
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ពូជដពិ៏តៃនម�ក��ត។ �ទងប់នសនយេ�យបនទូល�ទង។់ �ទងប់នយកឈនះ
�។ �ទងប់នយកឈនះ�ចកទ� ៃនជំងឺសំ�បេ់យង។ េនះជេហតុផលែដល�ទង់
យងមក។ �ទងប់នចងចអំនកមនជំងឺ េហយ�ទងប់នយកឈនះ�ចកទ� េនះ។
េយងមនិចបំចយ់កឈនះ�េទ �ពះបនយកឈនះ�រចួេ េហយ។ មនុស�មន ក់
េផ�ងេទ តគួរយកឈនះ�ចកទ� ៃនជីវតិរបស់ខ�ួនឯង។ ប៉ុែន�សំ�បអ់នកមនិចបំច់
យកឈនះេទ េ�ពះ��តវបនេគយកឈនះរចួេហយ។ �ទងប់នយកឈនះ�ចកទ� ៃន
ជំងឺ។ េហយអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលេ េពលែដល�ទងយ់កឈនះ�ចកទ� រៃនជំងឺគឺ
�ទង�់ចេធ�បន? “អ�ីែដលឯងសំុ និងចងេ េលែផនដីេនះ េនះអញនឹងចងេ
េល�ថ នសួគែ៌ដរ” �ទង�់បទនកូនេ�រៃន�ចកទ� រទងំេនះឲយេយង។
110 �ទងប់នយកឈនះ�ចកទ� រៃនេសចក�ីលបងួេ�យ�រ�ពះបនទូល។ េហយ
កូនេ�រេនះគឺ “បដិេសធ នឹង� េនះ�នឹងេចញពីអនក�ល់គន េ ។” �ទងប់ន
យកឈនះ�ទងំអស់ គឺយកឈនះ�គបទ់ងំជំងឺផងែដរ។
111 �ទងប់នយកឈនះេសចក�ី�� ប ់ េហយ�ទងប់នយកឈនះ�ននរក។ �ទង់
បនយកឈនះេលេសចក�ី�� បនិ់ង�នរក �ទងប់នយកឈនះនូវអ�ែីដលអនកដៃទ
មនិ�ចយកឈនះបន ពីេ�ពះពួកេគជពូជខង�ចឈ់ម។ ប៉ុែន��ទងជ់ពូជ
ខង�ពះវ ិ ញ ណវញិ។ �ទងប់នយកឈនះផនូរ េហយបនរស់េឡងវញិេ ៃថងទីបី
េដមបឲីយេយងបន�បជ់សុចចរតិ។
112 “េហយឥឡូវេនះេយងេលសជងអនកឈនះេ េទ ត។” េយងកំពុងែតេដរេឆព ះ
េ រកករទទួលមរតកៃនពកយថ “េលសជងអនកឈនះ។” ឥឡូវេយងកំពុងែត
�បឈរមុខនឹងស�តវែដរបនចញ់។ ជំងឺបនចញ់។ េសចក�ី�� បប់នចញ់។
�ននរកបនចញ់។ �គបយ៉់ងបនចញ់។ ឱ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំធំជងេនះ
ពីរដង ឥឡូវ�បែហលជខញុ ំយល់ថ ខញុ ំល�ជង ពីរដង។ េយងកំពុងែតេឈ� ះជមយួ
ស�តវែដលបនចញ់រចួេ េហយ។
113 មនិឆងល់ថ�វក័ប៉ុលគតនិ់យយេ រចួ េ េពលែដលេគកំពុងែតេរ បដុំថម
េឡងទុកសំ�បក់តក់បលគត ់ គតនិ់យយថ “ឱេសចក�ី�� បេ់អយេត�ទនិច
ឯងេ ឯ�? �បបម់កេមលេតឯ�ែដល ឯង�ចេធ�ឲយេយងកំេរ កេហយ
ែ�សក។ ផនូរេអយ ឯ�េ ជយ័ជំនះរបស់ឯង េហយេតឯងគិតថេយងនឹង
យំទួញេ�កេ ទីេនះឬ? អញនឹងចង�ុលឯងឲយជរបស់ែដលគម នអ�ីេ�ះេ
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ទីេនះ េហយេ�យេ�ពះខញុ ំេ កនុង�ទង ់ េនះ�ទងនឹ់ងេ�បសឲយខញុ ំរស់េឡងវញិេ
ៃថងចុងេ�កយ។” �ខម ងំស�តវែដរបនចញ់រចួេហយេអយ!
114 ពូជ�ជវង�របស់េ�កអ�័ប�!ំ ឥឡូវ ឯពូជខង�ចឈ់មមនិ�ចចង�ុល
បនេទ។ ប៉ុែន�ពូជខងវ ិ ញ ណ�ចយកឈនះ េហយ�ទងប់នឈនះរចួេហយ ដបតិ
�ទងប់នយងេ មុខេយង េហយបនយកឈនះ�គប�់ចកទ� រ ទងំអស់សំ�ប់
េយង។ �ទងឥ់ឡូវេនះ បនទ បពី់ ពីរពនឆ់ន មំក �ទងប់នឈរកនុងចំេ�មេយង
ជ�ពះដម៏នជយ័ជំនះយ៉ងអ�ច រយ។ �ទងម់និ�តឹមែតបនយកឈនះេលជំងឺេទ…
�ទងប់នយកឈនះេលជំងឺ។ �ទងប់នយកឈនះេលេសចក�ីលបងួ។ �ទងប់ន
យកឈនះ�គបទ់ងំស�តវទងំអស់។ �ទងប់នយកឈនះេសចក�ី�� ប។់ �ទងប់ន
យកឈនះ�ននរក។ �ទងប់នយកឈនះផនូរេហយបនរស់េឡងវញិ។ េហយពីរ
ពនឆ់ន េំ�កយ�ទងក់ំពុងែតឈរកនុងចំេនមេយង េ រេស លេនះ�ទងប់នបង� ញ
របូអងគ�ទងជ់�ពះដម៏នជយ័ជំនះយ៉ងអ�ច រយ! �ែមន៉។ �ទងម់នេ ទីេនះេហយ
�ទងម់ន�ពះជនមរស់េ  ប ជ កពី់េសចក�ីសនយរបស់�ទង ់ ែដលជពូជរបស់អ�័ប
�!ំ ឱ ខញុ ំេអយ! េហយខម ងំស�តវនឹង…
115 “�ទងនឹ់ងយកឈនះេល�ចកទ� ៃនខម ងំស�តវរបស់�ទង។់” ចំេពះពូជេនះវញិ
ែដល�ទងម់ន�ពះជនមេហយឈរេ ទេីនះបង� ញរបូអងគ�ទងដ់ល់អនក�? អនក
ែដលបនប�មងទុកជមុន�ចេមល។ �ទងប់នយកឈនះេហយ។ អស់ អនក�
ែដលបនទ បពី់ករ�កលបងរបស់េគ ៃន�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះ េហយេគ�តវ
បនេបះ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �បចូ់លកនុងរបូអងគ�ពះ�គីសទ េដមបបី ជ ក់
(អ�ី?)េហេ�ពរជំពួកទី១៣:៨ប ជ កដូ់េចនះ។ ពួកេគបន�តវេបះ��េ ទីេនះ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដល…អ�័ប�បំនេឃញ
�ទង ់ េ�យេសចក�ីជំេន គតប់នេជ េល�ទង។់ េហយឥឡូវេយងបនទទួល
�ដូចគន  េហយចូរេមលេ  េលេសចក�ីសនយថេត�ទងប់នមនបនទូលអ�ីខ�ះ។
េហយយ៉ូ�នជំពូកទី១៤:១២ បនប ជ កេ់ ៃថងចុងេ�កយេនះ េ�យ�រ�ពះដ៏
មនជយ័ជំនះ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េ ។
116 មនិែមនជ�បពន័ធ�មយួ ប៉ុែន�គឺអងគ�ពះ�គីសទ ជ�ពះដម៏នជយ័ជំនះ។
មនិែមន�កមជំនំុខញុ ំេទ មនិែមន�កមជំនំុបបទីសទរបស់ខញុ ំ ឬ�ពីសប៊ធឺីេរ ន ឬេមតូ
ឌីស ឬេពលែដល�ពះវ ិ ញ ណយងចុះមក មនិែមនករទងំអស់េនះេទ ប៉ុែន�
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គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទវញិ។ �ទងម់ន�ពះជនមរស់េ សព�ៃថងេនះ។ �ទងម់ន�ពះជនម
រស់េ េដមបឲីយេយងបនសុចចរតិ។
117 េហយពីេ�ពះ�ទងរ់ស់ �ទងម់នបនទូលថេយងករ៏ស់ែដរ។ “មនុស�មនិែមន
រស់េ�យ�រនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទប៉ុែន�គឺេ�យ�រ�ពះបនទូលៃន�ពះផងែដរ។”
មនិែមនជែផនកមយួៃន�ពះបនទូលេទ “េ�យ�រ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលេចញពី�ពះ
ឱស��ពះផងែដរ។” “ខញុ ំជ�ពះែដលរស់េឡងវញិេហយ គឺជជីវតិ។ អនក�ែដល
េជ ដល់ខញុ ំ េទះ�� បេ់ហយកេ៏�យ ែតនឹងរស់េឡងវញិ។ អស់អនកែដលមនជីវតិ
េហយេជ ដល់ខញុ ំ នឹងមនិេចះ�� បេ់ឡយ។ េតអនកេជ េរ ងេនះេទ?” ចូរយក�គប់
ទងំ�ចកទ� រៃនបចច មតិ�!
118 េត�ទង�់ចយកឈនះេលប៊ូសវស័(Bosworth) បនយ៉ង� េពល�ពះ…
ប៊ូសវស័ សថិតេ កនុងៃដរបស់អនកឈនះ។ េហយេនះជេហតុែដល�ទងម់នបនទូល
ថ “េនះគឺជេពលែដលខញុ ំសបបយជងេគេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។” អូ ហូ។ គត់
�គ ល់�ពះដម៏នជយ័ជំនះយ៉ងអ�ច រយ។ ទំនុកចិត�របស់គតស់ថិតេ េល�ពះ។ ឱ
ខញុ ំេអយ! ឥឡូវេយង�ចេ�ច ង:

េ រស់ �ទង�់ស�ញ់ខញុ ំ េទះ�� ប ់�ទងស់េ ងគ ះខញុ ំ
េ កនុងផនូរ �ទងប់ំេភ�ចអំេពបបរបស់ខញុ ំ
រស់េឡងវញិ �ទងប់ ជ កថ់េសរភីព អស់កលបជនិចច
ៃថង�មយួ�ទង ់នឹងយងមកវញិ អូ ៃថងដអ៏�ច រយ!

119 សំ�បអ់នកែដរមន�រមមណ៌ថចញ់។ អុីឌីភរឺ ៉េូនត(Eddy Perronet) ខញុ ំេជ
ថ�អ ច ឹង គតល់កប់ទចំេរ ង �ពះមនិ�ច។់ គម នអនក�ចងប់ន។ ពួកេគមនិ
�ចេធ�អ�ីបនទងំអស់។ អូ អនកចញ់ ជអនកេជ �ពះេអយ! េ ៃថងមយួ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធយងមកសនធិតេលគត។់ �ចកទ� រៃនបចច មតិ�របស់គត ់ែដលមនិយល់អំពី
ករអបរ់រំបស់គត!់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធលួងេ�មគត ់ េហយគតច់បប់៊ចិេឡង
�ពះបនឲយគតស់េសរចំេរ ងដំបូង។

�គបគ់ន ែ�សក អំ�ចៃន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ!
សូមឲយេទវ���កកធ់� កចុ់ះ
ចូរយកមកុដៃន�ពះេចញមក
េហយបំពកម់កុដដល់�ពះអមច ស់េលទងំអស់។
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120 �� នី�កសប៊(ីFanny Crosby) ជ ស�ីពិករែភនកបននិយយថ “េត�
មននយ័យ៉ងេមច៉សំ�បអ់នក?” ខ�ះ…នងមនិបនលកសិ់ទធពីកំេណ តរបស់នង
ដូចែដលែអល៊វសី�ពីសលី(Elvis Presley) េធ�ឬ ដូចជ�កមជំនុំេដមបកីរសបបយ
បនេធ� ឬដូចជេរដ៉ហ�ូលី(Red Folley) េធ�គឺបនលកអ់ំេ�យទនរបស់គត់
េ ឲយេ�កីយ ៍ ពួកេគបនទទួលករឌី�ក(Cadillacs) យ៉ងេល ន េហយេគ
បនទទួល�បក�់ប�់នដុ�� រ។ ប៉ុែន� Fanny Crosby េ ែតឈរមេំ កែន�ង
របស់គតែ់ដរ។ នងបនែ�សកថ:

ឳ �ពះអងគសេ ងគ ះដ�៏សទន ់សូមកុំេចលខញុ ំេឡយ
សូម�ទង�់ពះស�� បក់រយំខញុ ំ
កល��ទងក់ំពុងែតេ�បសេគ
សូមកុំេចលខញុ ំេឡយ។

េទះបីេសចក�ីសុខ�ន�ៃនខញុ ំ
សំខនជ់ងជីវតិយ៉ង�
េតខញុ ំ�ចមនអនក�េ�កពី�ទង?់
ឬេ �ថ នសួគ ៌គម នេទេ�កពី�ទង?់

121 ពួកេគនិយយថ “េបេយងពិករែភនក ដូេចនះេតនឹងមនអ�ីេកតេឡងេពលេយង
េឡងេ �នសួគ?៌”

នងេឆ�យថ “េទះយ៉ង�ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង។់”

និយយថ “េតអនក�គ ល់�ទងយ៉់ងេមច៉?”

និយយ “ខញុ ំនិង�គ ល់�ទង។់”

និយយ “អនក�សី�កសប៊(ីCrosby) អនក�ចរកលុយបន�ប�់នដុ�� រ។”

នងនិយយ “ខញុ ំមនិ�តវករលុយ�ប�់នដុ�� រេនះេទ។”
122 “េតអនក�គ ល់�ទងប់នយ៉ងេមច៉?” នងនិយយថ:

ខញុ ំនិង�គ ល់�ទង ់ខញុ ំនិង�គ ល់�ទង់
េ�យ�ទងស់េ ងគ ះខញុ ំ ខញុ ំនិង�ចឈរបន
ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង ់ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង។់



24 �ពះបនទូលជសេម�ង

123 “េបខញុ ំមនិេឃញ�ទងេ់ទខញុ ំនឹង�ទ ប�ន មែដកេគលេ េល�ពះបទ�ទង។់”
នងបនឈនះ�ចកទ� ៃនបចច មតិ�របស់នងេហយ។ ពិតែមន។
124 �បសិនេបអនកេ កនុង�ពះ�គីសទ! �ទងម់នបនទូលថ “េបឯងេ ជបនឹ់ងពកយ
អញ េហយពកយអញេ ជបនឹ់ងឯង ចូរសំុចុះកូនេ�មយួ�ែដលឯងចងប់ន
សំុចុះទ� រមយួ�ែដលឯងចងប់ន េនះ�និង�តវឲយដល់ឯង។ េបឯងេ ជបនឹ់ង
អញ ឯង�ចយកជយ័ជមនះេល�ចកទ� រៃនបចច មតិ��មយួកប៏ន។” េនះឯង
គឺជពូជហ�ួងៃនអ�័ប�។ំ
125 េត�ចកទ� �បេភទ�មយួែដរឈរេ នឹងមុខអនក? េប�គឺជជំងឺ អនកេលស
ជងអនកមនជយ័ជំនះេ េទ តសំ�ប�់។ រចួេហយេយង�ចនិយយថចូរេ�ច ង
បទ�ពះគុណចស់មយួេនះ:

�គបេ់សចក�ីសនយ េ កនុងេស វេ េនះជរបស់ខញុ ំ
�គបទ់ងំជំពូក �គបខ់…និងគឺជ�ពះ
ខញុ ំទុកចិត�េ េលេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទង់
�គបេ់សចក�ីសនយ េ កនុងេស វេ ជរបស់ខញុ ំ។

126 ពួកេយងេលសជងអនកែដលមនជយ័ជំនះេ េទ តេហយពូជរបស់អ�័ប�ំ
នឹងឈនះេល�ចកទ� ៃនបចច មតិ�! េពលែដលេគនិយយេរ ងទងំអស់េនះមនិ�ច
េកតបនេទេពលែដលេគចងេ់ �ថ�រក���ងំ ឬេប េសបប ់ឬអ�ីេផ�ងេទ ត
�ពះ�ទងពិ់តជនឹងយកឈនះ�គបទ់ងំ�ចកទ� េហយចបខ់ម ងំស�តវ។

សូមេយងអធិ�ថ ន។
127 �ពះអងគេអយ សូមឲយពូជ របស់អ�័ប�…ំទូលបងគំដឹងថពួកេគនឹង
េមលេឃញ� �ពះអងគ។ េតេធ�យ៉ង��ចឲយ�ពះបនទូល�ទងធ់� កច់ំេលដីល�?
ទូលបងគំអធិ�ថ នសូមឲយបនយល់ឥឡូវេនះ។ សូមឲយអនកែដលអធិ�ថ នជមយួ
េយងបនជផងចុះ។
128 �ពះអងគេអយ េបមនិទនម់នអនក�េ ទីេនះ ែដលេគមនិទន�់រភព
អំេពបបរបស់េគ មនិបនឈរជ�ធរណៈ និងមនិបនឈរេដមប�ីពះ�គីសទ
បនេរ បខ�ួន រចួជេ�សចេដមបបីដិេសធេគលិទធិ េហយនិងេសចក�ីេ�ម គេ�គក
េផ�ងៗែដលបនយកេគេចញពី�ពះអងគ។ េហយសូមឲយេគឈរេឡងឥឡូវេហយ
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និយយថ “ខញុ ំនឹងទទួល�ទងជ់�ពះអងគមច ស់របស់ខញុ ំ។” េដមបឲីយ�ទងឈ់រសំ�បេ់គ
វញិេ ៃថងេនះ។

129 េ មុនេពលែដលេយងេ�នកបលចុះ េហយេបមនអនក�ចងេ់ងបឈរ
មយួែភ�ត េហយអធិ�ថ នថ “ខញុ ំចងឈ់រេឡងសំ�ប�់ទងឥ់ឡូវ េដមបេី ៃថងេនះ
មកដល់�ទងនិ់ងឈរសំ�បខ់ញុ ំវញិេ កនុងវត�មនៃន�ពះ។” ខញុ ំសូមអនក េហយ
ឲយឱកសដល់អនកេដមបឲីយេឈម ះរបស់អនកបន�តវកតទុ់កកនុងេស វេ ៃនជីវតិ
េបសិនជអនកេងបឈរ។ ខញុ ំមនិ�បបឲ់យអនកចូល�ពះវ�ិរ�មយួេទ។ ខញុ ំ�បបឲ់យ
អនកមកឯ�ពះ�គីសទ េបអនកកេ ទីេនះ េហយមនិទនប់ន�គ ល់�ទងេ់ េឡយ។

130 សូម�ពះ�បទនពរកូន�បស។ មនអនក�េទ តេទែដលនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ
ចងឈ់រឥឡូវេនះ។” �ពះ�បទនពរ អនក�សី។ �ពះ�បទនពរប�ូន�សី។ “ខញុ ំចង…់។”
�ពះ�បទនពរអនក។ �ពះ�បទនពរអនក។ “ខញុ ំនឹងេងបឈរេឡងេ រេស លេនះ។”
មនុស��បស និង�សីែដលេងបឈរេឡង “ខញុ ំនឹងេងបឈរេឡង េ រេស លេនះ។”

131 េហយេ ៃថងេនះេពលែដល�គេពទយនិយយថ “បទ គឺខទិចខទីអស់េហយ
ឈមគតប់នខច យេចញេសចក�ី�� បេ់ ចំេពះមុខគត ់ឬេ ចំេពះមុខនង។”
ឬ�ពឹក�មយួអនកនិងចថំអនកឈរ។ អនកឈរសំ�ប�់ទងឥ់ឡូវេនះ។

132 “េបអនកខម ស់េគេ�យ�រខញុ ំេ ចំេពះមុខមនុស� េនះខញុ ំនិងខម ស់េគ
េ�យ�រអនកេ ចំេពះមុខ�ពះបិ�របស់ខញុ ំ និងេទវ�បរសុិទធរបស់�ទងែ់ដរ។ ែត
អនក�ែដលេធ�បនទ ល់ពីខញុ ំេ មុខមនុស� េនះខញុ ំនឹងេធ�បនទ ល់ពីអនកេនះេ មុខ
�ពះបិ�ខញុ ំ និងេទវ�ដប៏រសុិទធែដរ។”

133 �ពះ�បទនពរប�ូន�សី។ េតមនអនក�េ  ជនេ់ េត េនះេទ? ឥឡូវេនះ
កនុងខណៈេពល ែដលេ�កអនកកំពុងរងច់។ំ មនអនក�ខ�ះេទ តេទេ
ជនផ់ទ ល់ដី? មនិអីេទ។ សំ�ញ់ខញុ ំេគរព�មករសេ�មចចិត�របស់អនក។

134 េប�ពះបនទូលធ� កេ់លដីល� ដូចជ ស�ីេ មតអ់ណ�ូ ង នង—នងយល់។ នង
បនេឡងេ �នសួគ�៌ងំពីេដមមក-…មុនែដលែផនដី បនបេងកតេឡង។ េពល
ែដលពន�ឺចងំមកនង នងបន�គ ល់ពន�ឺេនះ។
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135 �ពះ�បទនពរប�ូន�បស។ េនះជភពក� �ន…�ពះ�បទនពរប�ូន�បស។ អនក
�បែហលធ� បប់នេធ�ករអ�ច រយេ កនុងជីវតិអនក ែតឥឡូវេនះអនកបនេធ�ករអ�ច រយ
ជងអ�ីែដលអនកធ� បប់នេធ�េ េទ ត ឈរសំ�ប�់ពះ�គីសទចុះ។
136 �ពះបិ�ៃនេយងខញុ ំែដលគងេ់ �នសួគ ៌ �គបពូ់ជបនធ� កេ់លដីខ�ះេហយ
េ រេស លេនះ។ េយងេឃញជីវតិកំពុងែតែចងចងំេឡង។ បុរស និង ស�ីបនេងប
ឈរេឡង េហយែភនកទងំគូររបស់េគបនេឃញ�ពះ ជ�ពះែដលមនវត�មនេ
�គបទី់កែន�ងទងំអស់ ដឹង�គបទ់ងំអស់ មនអំ�ច�គបទ់ងំអស់បនទតេមល
ពួកេគ។ ពួកេគជរបស់�ទង�់ពះអងគេអយ។ ទូលបងគំថ� យពួកេគដល់�ទងឥ់ឡូវ
គឺជជយ័ភណ� របស់�ទង។់
137 សូមឲយបទពិេ�ធនែ៍ដលពួកេគបនឈរឥឡូវេនះ សូមឲយេគបននូវអ�ី
ែដលេគបនេធ� ឲយេគបនយល់ពី អតថនយ័ ែដលេគេងបឈរេនះ គឺមននយ័ថ
េគបនឈរជមយួ�ពះេទះជមនគន តិចកេ៏�យ។ សូមឲយេគបនេ ែតឈរមំ
រហូតដល់ៃថងែដលេគឈរេ ចំេពះ�ពះវត�មន�ទង ់ េហយ�ពះសូរេស ងដព៏ិេ�ះ
បនបន�ឺមក “ពិត�ស់េ ៃថងមយួេ បតុនរ ៉ខុ(Baton Rouge) ឬជកែន�ង
តូចមយួែដរេគេ ថេឌន�ំ សព៊ីង(Denham Springs) គតប់នឈរសំ�ប់
ទូលបបងគំ �ពះបិ�េអយ ឥឡូវេនះកូននឹងឈរេដមបគីត ់ ឬ នងវញិ។” សូម
�ទងទ់ទួលយកពួកេគ�ពះអងគេអយ។ ពួកេគជរបស់ផង�ទង�់ពះអងគេអយ េ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរែដលបនេងបឈរេឡង។ �ពះអងគនិង…
138 ឥឡូវ សូមេធ�េរ ងេនះមយួសំ�បខ់ញុ ំ។ សូមរកេមលេបអនកេ ែកបរ�គគង� ល
ទងំេនះសូមមកជួបគតេ់ហយនិយយជមយួគត។់ េបអនកមនិទនប់ន
�ជមុជទឹក�មែបប�គី�ទ នេ េឡយ សូមេធ��ចុះ។ សូមេ កនុងចំេ�មពួក
អនកេជ ឥឡូវេនះ ជអនកេជ ដពិ៏ត មនិែមនអនកេជ ែតមតេ់ទ គឺជអនកេជ ពិត។

ខណៈែដលេយងកំពុងអធិ�ថ នេ េឡយសូមអធិ�ថ នឲយកែន�ងៃដេនះ។
139 �ពះបិ�ែដលគងេ់ �នសួគ ៌កែន�ងៃដេនះនឹងេចញេ  េ េពលឥឡូវេនះ
កូនមនិដឹងថ �នឹងេ ឯ�េទ។ �បែហលជមនឪពុកពិករែភនកមន កែ់ដល
អងគុយេ កែន�ង�មយួ កំពុងែតរងច់កំែន�ងៃដេនះ ឬកូនតូច�មយួកំពុងែត
េគងេ េលែ�គេ ឯមនទីេពទយ ឬម� យមន កក់ំពុងែតឈររងចកំែន�ងៃដេនះេ�យ
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ភពរញីរញ័រ។ �ពះបិ�េអយទូលបងគំអធិ�ថ នសូមឲយ�ទងយ់ងេ ជមយួនឹង
ពួក�។ េហយសំ�បអ់នកែដលទទួលយក�ពះវត�មន�ទងេ់ ៃថងេនះ េហយនិង
េសចក�ីជំេន របស់េយងេល�ទង ់ ខណៈេពលែដលេយងអធិបបយ�ពះបនទូល
�ទង ់ សូមឲយជំេន ែដលអ�័ប�មំន េហយនិងេសចក�ជំីេន  ែដលបេងកតេឡង
េហយ�បទនឲយមកេយងេ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយេសចក�ីទងំអស់េនះមក
េ ជមយួកែន�ងៃដទងំេនះេហយពយបលអស់អនកែដល�តវ�កក់ែន�ងៃដេនះ
ពីេល។ េយងេផញរ�េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
140 ឥឡូវេនះមុនេពលែដលេយងេ អនកអធិ�ថ នឲយ។ �ពះដម៏នអំ�ច�គប់
ទងំអស់ និងឬទធិបរម ី �ពះដអ៏�ច រយ �ពះែដលមន�គបទ់ងំអស់…អធយ�ស័យ
សំ�ញ់ ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មអធិ�ថ នសំ�បអ់នកែដលមនជំងឺ េហយខញុ ំ…េពល
ែដលេយងចុះមក�បែហលខញុ ំ—ខញុ ំមនិបននិយយអ�ីជមយួអនកេទ អនកខ�ះ�ចនិង
េ វញិមុនេម៉ង។ េទះអនកជអនក� េបអនកមនិបនឈរេ េពលមុនេនះ េហយ
អនកមនិ�បកដថ…
141 េហយេបអនកជសមជិកៃន�កមជំនុំ �ជេរ ងល� ប៉ុែន��េ ល�មនិ�គប�់គន់
េ េឡយ។ េមល អនកដឹកនជំអនកមនេនះ គឺជសមជិកៃន�កមជំនំុ។ េឃញ
េទ? គតប់នសួរេ �ពះេយសូ៊វថ េតគត�់តវេធ�យ៉ង�េដមបឲីយបនជីវតិ
អស់កលប។ គតម់និែដលទទួល�េ េទ។ គតប់នេដរេចញ។ គតប់នេធ�
េរ ងមយួដឡ៏ប់ៗ ។ សូមកុំេធ��មគត។់ េតអនកចេំទេ េពលចុងេ�កយគត់
�តវបន �បដូចនឹងអ�ី?បន�ិចេ�កយមកគតក់ប៏នរកីចំេរ ន។ គតក់នែ់តមន
េ ៗ។គតម់នដល់ថន កគ់ម នជ�ងក�ក។់ ប៉ុែន�េ ចុងបំផុតេយងបនេឃញ
គតេ់ �ននរកទទួលទណ� កមម។ កុំ កុំឲយករេនះេកតេឡងដល់របូអនក។ ចូរ
ទទួល�ពះ�គីសទចុះ។
142 យុវជន យុវនរេីអយ េកមង�បស េកមង�សីេអយ េនះជករផ� ស់ប�ូរៃនជីវតិ
សូមមកទទួល�ចុះ។ សូម�� បខ់ញុ ំ កនុង—កនុងនមជបងប�ូនរបស់អនក ជមន ក់
ែដល �ស�ញ់អនក។ ខញុ ំេ ទីេនះេ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះ េហយខញុ ំ
�ស�ញ់អនក េហយខញុ ំមនិ�ច�ស�ញ់�ពះបនេទេបខញុ ំមនិ�ស�ញ់អនកេនះ។
143 ខញុ ំចងជ់ងេនះេ េទ ត េបអនកមនគំនិតថចងហុ់ចបន� សូមមកឲយកូន
ខញុ ំេ ទីេនះ ឬកូន�មយួរបស់ខញុ ំ។ សូមឲយខញុ ំ�គនែ់ត…ខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ េ�យ
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មនិយក�េ ជមយួ។ េតមនឪពុកម� យ�មយួេធ�យ៉ងដូេចនះេទ �ពះកនឹ៏ង
មនិេធ�យ៉ងដូចេនះែដរ។ េឃញេទ? �ស�ញ់�បជ� ស��ទង។់ �ស�ញ់គន
េ វញិេ មក។
144 អនកនិយយថ “េតអនកស�ីបេនទ សពួកេគេដមបអី�ី?” េសចក�ី�ស�ញ់ដពិ៏ត
គឺជករែកត�មវ។
145 េបសិនជកូនរបស់អនកកំពុងែតអងគុយេ �មផ�ូវ អនកនិយយថ “ជកែន�ង
ទបេថក េគមនិគួរអងគុយេ ទីេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំកម៏និចងឲ់យេគខូច�រមមណ៍។” អនក
មនិ�ស�ញ់េគេទ។ េគនឹងេ�គះថន ក�់� បេ់ ទីេនះ។ េបអនក�ស�ញ់េគអនក
នឹងយកេគមកេហយៃវេគ។ អនកនឹងេធ�ឲយេគេធ��ម។
146 េនះគឺជវធីីរបស់�ពះ។ េសចក�ី�ស�ញ់គឺជករែកត�មវ េហយេនះគឺជ
េសចក�ី�សលញ់ដពិ៏ត។
147 េ េពលែដល�គអធិបបយេងបឈរេហយអនុ ញ តឲយ ស�ីដូចជអនកេលង
ម៉ូដសក ់ េហយតុបែតងមុខនិងេរ ងអ�ីេផ�ងេទ ត េហយមនិបនែកែ�បអនកេនះ
មនិមនេសចក�ី�ស�ញ់ដពិ៏តេ ទីេនះេទ េហយ�មនិគួរេ ថជក�ី�ស�ញ់
ពិតេទ។ េហយឲយបុរសៗ ដូចជអនក�ចេរ បករបនបនួ�បដំង េហយនិងករអ�ី
�សេដ ងនឹងេនះេហយមនិមនអ�ីេកតេឡងេនះមនិែមនជេសចក�ី�ស�ញ់ពិត
េទ។េហយឲយអនកចូលរមួ�ពះវ�ិរ ែដល�យអនកពីេ�កយ េហយេធ�ឲយអនកបន
មុតមជំងមុន េ�យេសចក�ីបេ�ង នេហយ “េនះជអ�ី ែដលអនក�តវេធ�គឺ�តវចូល
�ពះវ�ិរដប៏រសុិទធប៉ុេ�� ះ” េ ទីេនះគម នេសចក�ី�ស�ញ់េទ។ ឬកប៏ុរសេនះ
ជមនុស�បតប់ង ់គតេ់មលមនិេឃញអ�ីេ�ះ។
148 េសចក�ី�ស�ញ់ពិតគឺជករែកត�មវ េហយទញអនកយកមកឯ�ពះបនទូល
របស់�ទងវ់ញិ។
149 េមលេ ឯ�ពះេយសូ៊វ េត�ទងេ់ធ�យ៉ង� េហយមនបនទូលយ៉ងេមច៉ េ�ពះ
�ទង�់ស�ញ់េគខ� ងំ�ស់បនជ�ទងសុ់គតជំនួសេគ េ េពលែដលេគចង់
បង�ូរឈមរបស់�ទង។់
150 ឥឡូវសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយ…ខញុ ំចងរ់ងច់ ំ �តឹមមយួនទីេទ ត។
ខញុ ំរងច់រំហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចកេ់�បង�ងំមកេលខញុ ំ មុនេពលែដលេយង
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ចបេ់ផ�ម។ ខញុ ំបនអធិបបយរចួេហយ។ អរ�ពះគុណ�ពះសំ�បក់រចូលរមួរបស់
អនក។
151 ឥឡូវ�គបគ់ន េ កនុងេនះ េទះជេ កែន�ង�េ កនុងបនទបេ់នះ សូមអធិ
�ថ នមយួែភ�តថ “�ពះអងគមច ស់េយសូ៊វេអយសូមជួយទូលបងគំផង! ជួយទូលបងគំ
ផង! សូមឲយខញុ ំពល់ជយ�ពះពស័ថ�ទង។់” �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ េតអនកដឹង
េទេ េពល ែដលមន ស�ីមន កប់នបះ៉ជយ�ពះពស័ថ�ទង ់ �ទងម់និបនមន
�រមមណ៍ខងឯ�ចឈ់មេនះេទ ែត�ទងប់នែបរេ ឯនងេ�យបនដឹង
ថ នងគឺជអនក� េហយនងបនេធ�អ�ី។ �ទងគឺ់ជ�ពះេយសូ៊វដែដលេ
ៃថងេនះ គឺជសេម�ចសងឃដខ៏ពស់ បំផុតែដល�ចពល់បន េ�យ�រមមណ៍មនិ
ចបស់�ស់េយង។
152 េតអនក�គបគ់ន េជ ែដរឬេទឥឡូវេនះថ�ជករពិតែដលថ�ពះែដលបន
សនយ ជថមីម�ងេទ ត(េហយ�ទង�់ចបង� ញ�)ថេយងបនរស់េ កនុងៃថងៃន
ទី�កងសូដំុ? េតមនប៉ុនម ននកេ់ កនុង�គរេនះេជ េរ ងេនះ សូមេលកៃដេឡង។
153 េយងកំពុងែតរស់េ ដូចេ ទី�កងសូដុំ។ �គបទ់ងំ�បពន័ធទងំអស់�តវបំពុល
ទងំ�បពន័ធរបស់ពិភពេ�ក ទងំ�បពន័ធៃន�ពះវ�ិរ និងទងំ�បពន័ធនេយបយ។
គម នសល់អ�ីេទ តេទ។ នេយបយេកតមនអំេពពុករលួយខ� ងំ�ស់។ �គប់
�បពន័ធេ �គបទី់កែន�ង អនកេ�បអំ�ចផ� ចក់ររបស់េយង សុទធែតពុករលួយ
ទងំអស់។ �កមជំនំុកប៏នក� យជយ៉ងដូេចនះែដរ។ �គ�រកប៏នក� យជយ៉ង
ដូេចនះែដរ។ �ដូចជភពពុករលួយេ ទី�កងសូដំុ!
154 រចួ ចថំ �ពះបនទទួលេរ ងេនះមុនអនក េហយចថំ�ទងម់នបនទូលថ �ទង់
នឹងមកយកនិស�យ័ជ�ចឈ់ម េហយនិងេធ�ដូចជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ
ទី�កងសូដំុ មុនេពលែដលកូនៃនេសចក�ីសនយបនចបក់ំេណ ត។ �ទងស់នយថ
និងប ជូ នអនកែដលនមំុខកូនែដលសនយ ដូចជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ជេលកដំបូង
េ�យបនទូលថ “េពលែដលកូនមនុស�បនសំែដងខ�ួនឲយេឃញ។”
155 ខញុ ំមនិែដល�គ ល់នងេទ។ េ�ក�សីថមសុន(Thompson) ជ�សីែដលមន
ប � និងភពសមុក�ម ញ េតអនកេជ េទថ�ពះ�ចេធ�ឲយអនកជបន? េតអនក�ច
េជ �េទ? អនកនឹង? ក ញ  ក ញ ថូម៉ស(Thomas) អនកេជ េទ ថ�ពះនឹងេធ�ឱយ
�បេសរេឡង? េប អ ច ឹងសូមេលកៃដេឡង។
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156 មន�សីមន កែ់ដលអងគុយពីេ�កយអនក។ នងកំពុងែតអធិ�ថ ន។ នងមន
ជំងឺសន� កៃ់ដេជង។
157 មន កេ់ទ តែដលអងគុយែកបរនង មនជំងឺចុកេពះ េហយកក៏ំពុងែតអធិ
�ថ នែដរ។ អនកនឹងមនិបនេឃញ�េ�ពះអនកមនិេមល�។ អនកមនិែមនេ
ទីេនះេទ។ គឺអនកមកពីមសីុីសីុពី(Mississippi)។ អនកទងំពីមននម�តកូលថ
េ�ក េ�ក�សី ស�ីងជឺ(Stringer)។ េបអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេនះ
�ពះេយសូ៊វនឹងពយបលអនកឲយបនជ។ េបសិនជអនក�ចេជ េល�។ អនកេជ
េទ? ដូេចនះអនក�ចទទួលយក� អូេខ។ សូមេលកៃដេឡងេដមបឲីយមនុស�ទងំ
បនេឃញថជអនក។
158 ខញុ ំមនិែដល�គ ល់ពួកេគេទ។ ខញុ ំកម៏និែដលបនជួបពួកេគេ�ះេ កនុងជីវតិ
របស់ខញុ ំ។ អនកទងំអស់គន គួរែតេជ  សំ�ញ់។ �ទងក់ំពុងែតបង� ញរបូអងគ�ទង។់
េតអនកេជ េរ ងេនះឲយអស់ពីចិត�របស់អនកែដរឬេទ? [ពួកជំនុំនិយយថ “�ែម៉
ន។”—Ed។]
159 េហតុអ�ីបនេ�ក�គវកីបលេហយេមលមកខញុ ំយ៉ងដូេចនះេ�ក?បទ
េ�ក។ ពីេ�ពះេ�ក បនេធ�អ ច ឹងខញុ ំសូមនិយយជមយួ េ�ករយះេពល
មយួនទី។ អនកគឺជ�បេភទៃនបុរសសុភពែដលអងគុយេ ទីេនះេហយេមលមក
ខញុ ំ។ គតេ់មលមកខញុ ំេ�យភពេ�ម ះ�តងខ់� ងំ�ស់។ គតប់នេជ �។ អនក
កំពុងែតអធិ�ថ នសំ�បអ់នក�មន កែ់ដលមនជំងឺ�ចស់រៃសឈមខួរកបល។
ប៉ុែន�—ប៉ុែន�េរ ងពិតែដលអនកកំពុងអធិ�ថ នេនះគឺអនក�តវករ អនកកំពុងែតែស�ងរក
ពិធី�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �តឹម�តវ�ស់។ អឺម ហឺ។ �តឹម�តវ�ស់។
េបសិនជអនកេជ �! ស�ីមន កេ់នះ អនកកំពុងែតែស�ងរកករងរេធ�។ េ�កពីេនះ គឺ
េដមបឲីយអនកបនដឹងថ េយងគឺជ�ពះៃនពួកេ�� ឬពួកពលបរ�ិរ អនកធ� បប់ន
វះកតច់ំនួនពីរដង។ អនកមន�រមមណ៍ថដូចជអស់កំ�ំង។ �គបទ់ងំ�បេភទ
ៃនកលៈេទសៈទងំអស់ខងឯវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំចង�់បបន់ងថអ�ីៗទងំអស់បន
េ�ះ��យរចួេហយ។ ជំេន របស់នងបនឲយនងជេហយ។
160 [គម នសំេលង កែសត—Ed។]…អងគុយេ ែកបរអនកេ ទីេនះ។ នងកំពុងែត
អធិ�ថ ន។ េមលមកទីេនះ។ �ទងប់នឮនងេហយ េហយនងបនបះ៉ពល់
�ពះទយ័�ទង។់ អនកមនិដឹងេទ ែត�ទង�់ជប។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលអនកកំពុង
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អធិ�ថ ន។ េតអនកេជ អស់ពីចិត�របស់អនកឬេទ? អនកមនប � ឈចឺបេ់ កនុង
ត�មងេនម េហយអនកកំពុងែតអធិ�ថ ន។ េតអនកេជ េទថ�ពះនឹងពយបលអនកឲយ
បនជេសះេសប យ? អនកគឺជេ�ក�សីសមីត(Smith)។ �តឹម�តវ�ស់។ សូម
េលកៃដេឡង។

161 េមល �ទងក់ំពុងែតបង� ញរបូអងគ�ទង។់ េតេនះជអ�ី? េនះគឺជពូជរបស់
អ�័ប� ំ គឺជេសចក�ីជំេន ែដលអ�័ប�មំន គឺជ�ពះអងគមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ
េ កនុងចំេ�មេយងកំពុងប ជ កពី់�ពះបនទូល�ទង ់ ជមយួនឹងករអ�ច រយែដល
មក។

162 អនក� មនកតប៉ុនម នែដល�តវអធិ�ថ នឲយ សូមេលកៃដ បនទទួលកត
ឬេ ? អូ េយងគួរែតចបេ់ផ�មកតអធិ�ថ នរបស់េយង។

163 អនកេឃញេទ អនកពិតជយល់េហយែមនេទ? ឥឡូវ�ពះវ ិ ញ ណមនិ�តឹមែត…
េនះ�មនិជេទ។ េនះ�គនែ់តប ជ កថ់�ទងប់នគងេ់ ទីេនះ។ �គគង� លរបស់
អនកកម៏នអំ�ចដូចគន កនុងករអធិ�ថ នសំ�បអ់នកជំងឺែដរ។ ពួកគតម់និែដលេធ�
អ ច ឹងេទ មនិែដលេ�ះ។ ប៉ុែន�ពួកគត—់ប៉ុែន�ពួកគតគឺ់មនអំ�ចដូចគន គឺថ
“េហយទីសំគល់េនះនឹង�មអស់អនកែដលេជ ។”

164 ឥឡូវខញុ ំចងឲ់យមតិ�ខញុ ំជ�គគង� លមន កេ់នះ។ (េតខញុ ំ�ចេ មន កព់ីកនុងចំេ�ម
អនក�� ប�់ពះបនទូលេនះេទ េ�ក�គ…?…)—Ed។]

165 មន�គគង� លប៉ុនម ននកេ់ជ េ�យអស់ពីចិត�ថ អនកដឹកនេំ ទីេនះេជ ?
អូ សូមអរគុណ។ ខញុ ំ�ចសំុឲយអនកេងបឈរបនេទ? សូមមកទីេនះឈរជមយួខញុ ំ
ចំនួនមយួនទី េ ទីេនះេហយអធិ�ថ នឲយអនកមនជំងឺ។ សូមមកទីេនះ។ ឥឡូវ
សូមេមលករពយបលេកតេឡង េមលថមនអ�ីេកតេឡង។

166 ខញុ ំចងឲ់យអនកមក ពីរជួរ—ទីពីេ ខងេនះ។ ខញុ ំនឹងមកទីេនះកនុងេពលបន�ិចេទ ត
េដមបអីធិ�ថ នសំ�បអ់នកមនជំងឺ។ ខញុ ំចងឲ់យ�គគង� ល�ែដលេជ េហយ ែដល
ចងប់ ជ កថ់ខ�ួនគឺជអនកេជ �ពះ។ េដមបឲីយអនកេជ ថអនកបនមកទីេនះ េហយថ
អនកពិតជរស់េ កនុងជីវតិដប៏រសុិទធេហយ�� តស�ំ។ ចងច ំេមលមកទីេនះ េតនឹង
មនអ�ីេកតេឡង គឺជតំ�ងៃនដំណឹងល�របស់�ពះ�គីសទ!
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167 ប�ូន�បស ែប៊�រ ខញុ ំដឹងអនកេ ទីេនះ ឬ ប�ូន�បស ផត។ េតអនកែដលមកពីេកអី
ជួរទីពីរ ជអ�ីែដលអនកធ� បប់នេធ� េបសិនជអនក�ច អនក និងប�ូន�បស ផត។
168 �គគង� លែដលេជ ទងំអស់គន េអយ! ឥឡូវេនះសូមេមល ែដល�ពះ�ច
បង� ញរបូអងគ�ទងេ់�យ�រ�ពះបនទូល�ទង ់ ជមយួនឹង�ពះបនទូល�ទងជ់
យ៉ង� េតមនប៉ុនម ននកដឹ់ងថេ កនុង�ពះគមពរី �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ទី
សំគល់ទងំេនះនឹងជប�់មអស់អនកែដលេជ ។ េបេគនឹង�កៃ់ដេលអនកមនជំងឺ
េនះេគនឹងបនជ”? �គគង� លទងំ�យអនកមកទីេនះេដមបបី ជ កថ់ អនកជ
អនកេជ ។ េតមនិែមនេទឬ? អនកជអនកែដលេជ (ែមនេទ?) េបមនិែមនអនកនឹងមនិ
ឈរេ ទីេនះេទ។ ឥឡូវេត�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថេមច៉? “ទីសំគល់ទងំេនះនឹង
�មអស់អនកែដលេជ ។” ខញុ ំកជ៏អនកេជ  ដូចអនកែដរ។
169 ខញុ ំកំពុងែតចុះមក។ េនះគឺជមនុស�របស់េយង េហយេយងជអនកគង� ល
របស់ពួកេគ។ ខញុ ំកំពុងែតចុះមក េដមបបីងសំ់�ញ់របស់ខញុ ំជមយួអនក �កៃ់ដ
ខញុ ំជមយួអនក។ េហយេបសិនពួកេគបនមក េបអនកមនអ�ីែដលជចមងល់េ កនុង
គំនិតរបស់អនក សូមបេ ចញ�មកឥឡូវេនះ គឺេដមប ីេ េពល�ែដលពួកេគបន
មក េហយ�គបព់ួកេគែដលបនមក េហយេយង�កៃ់ដេលពួកេគ ពួកេគនឹងបន
ជ។ េតអនកនឹងេជ អស់ពីចិត�របស់អនកេទឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន ? [អនកដឹកនំ
ទងំអស់និយយថ “�ែមន៉។” —Ed។]
170 េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះនឹងអធិ�ថ នឲយអនកដៃទេ េពលែដលេគបន
េដរកត ់សូមេលកៃដ “ខញុ ំនឹងអធិ�ថ ន។”
171 ចងច ំ�បែហលជឪពុករបស់អនក ម� យរបស់អនក កូន�បសឬកូន�សីរបស់អនក
ឬ បងប�ូន�បស�សីរបស់អនក។ េហយេបមនិែមនជរបស់អនកេទ េនះគឺជអនក�
មន កែ់ដលបនមកដល់ែខ�របនទ តេ់នះ។ េហយេតយ៉ងេមច៉ �បសិនេបជពួកេគ
េហយពួកេគកំពុងែត�� បេ់�យជំងឺម�រកីឬកជ៏ជំងឺេផ�ងៗែដរេយងមនិ�ច
ដឹងេតេយងមនិចងឲ់យមនុស�កនែ់ត�បកដ�បជេទឬ? ចបស់�ស់េយង នឹង។
172 ឥឡូវខញុ ំេជ ថ េតអនកនឹង…ឥឡូវ េនះគឺេ កនុងជួរមយួេនះ �បេ�ះេនះ
ឈរទល់មុខនឹងខងេនះ ជមយួនឹងកតៃនេសចក�ីអធិ�ថ ន។ អស់អនកែដល
េ ខង�� ំេនះ សូមឈរទល់មុខនឹងខងេនះ។ ឥឡូវផ�ូវេ ខងេឆ�ង មនភព
រេញ៉រៃញ៉េហយ អនកេឃញេទ េហយអនកមនិដឹងេធ�យ៉ង� េហយកំពុងេធ�អ�ី។
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មនិអីេទ អស់អនកែដលេ ខងេនះសូមឈរេ ទីេនះ។ ឥឡូវសូមអនកែដលេ
ខង�� ំៃដេនះ សូមមក�មផ�ូវេនះ ពីេ�ពះអនកនឹង�តវចុះេ  សូមមក។
173 េហយេតអនកេ យ៉ងេមច៉ ប�ូន�បស បូឌរ័(Borders) េតពួកេគចុះេ េ�ក
យ៉ងេមច៉? គឺេ ខងទ� រេគ ន មកមយួជំុ េហយមកកនុងបនទបដ់ែដល។
174 ដូេចនះេ េពល�ខងេនះ�តវបនេ  កនុងេពលប៉ុនម ននទីេទ ត េហយ
ពួកេគនឹងេងបឈរេឡង។ សូមចេំមលឥឡូវេត…បនេហយ អស់អនកែដលេ
ខងេនះ សូមែបរមកខងេនះ។ សូមកនក់ដៃនេសចក�ីអធិ�ថ នរបស់អនកឲយជប់
សូមមកេ ខងេនះ។ េហយអស់អនកែដលេ ជនេ់ េត  សូមេដរចុះមកដល់
ជួរចុងេ�កយេនះ។ ឥឡូវអស់អនកែដលេ ខងេឆ�ងៃដេនះ សូមេ ឲយដល់ឯ
ចុងខងេឆ�ងេនះ។ រចួេហយអនកនឹងេឃញ សូមអនកចូលជួរេហយចូលេ វញិ
�មផ�ូវេនះ សូមែបរេ�កយ សូមែបរេ ខងេនះ។ េឃញេទ? េហយអនកនឹង�ម
ជួរេនះមយួជំុ េហយេយងនឹងមនិមនភពរេញ៉រៃញ៉េទ ត។
175 េហយសំ�បអ់ស់អនកេ េលជនេ់ េត  សូមអងគុយេ �ម�បេ�ះជួរ
ទងំេនះ េហយ�គនែ់តអងគុយចុះេ េពលែដលេគមកដល់។
176 ឥឡូវ ឥឡូវសូមចបេ់ផ�មេដរថយេ�កយ �គបគ់ន  សូមេដរថយេ�កយរហូត
បនទ តេ់ ទីេនះ។ �គនែ់តមកមយួជំុមកដល់កនុងេនះ សូមេដរមយួជំុេហយសូម
េដរឲយដល់បនទ តែ់ដលេ ទីេនះ។
177 អូ េតមនអ�ីេកតេឡងេ េពលឥឡូវេនះ! េតមនអ�ីេកតេឡង! េនះគឺជ
េពលេវ�ែដលនឹងមនអ�ីេកតេឡង។ បនេហយ។
178 ឥឡូវ �តឹម�តវ សូមេដរ�តលបេ់ វញិ�មផ�ូវេនះ េហយសូមចូលកនុងបនទ ត់
យ៉ងដូេចនះ។ សូមចូល�ម�បេ�ះអងគុយេនះ។ េនះគឺជផ�ូវឥឡូវ។
179 េហយឥឡូវេនះ ែដលអនកទងំអស់គន េ ឈរេ េឡយ ពួគេគឈរ�គបគ់ន
ពួគេយងកំពុងែតអធិ�ថ នឲយេគ។ េហយ�កមជំនុំទងំអស់គន នឹងអធិ�ថ នជមយួ
ខញុ ំ េដមបឲីយ�គបនឹ់ងបនេ�បសឲយជ។ �គនែ់តមនជំេន ឥឡូវ។ េហយកុំ…
180 សូមមកមយួជំុ គឺេ ដល់ចុងខងេ�កយ សូមមកមយួជំុ េហយចូលរមួ
ជមយួជួរខងេ�កយេនះ។ សូមមក�មផ�ូវេនះ េហយសូមឈរមយួជួរែវង។
សូមមក�មផ�ូវេនះ េហយសូមឈរមយួជួរ។ នឹងេហយ។
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181 សូមអធិ�ថ នទងំអស់គន ។ សូមឲយពិតកនុងេសចក�ីជំេន ឥឡូវេនះ។ សូមកុំ
ចប�់រមមណ៍ពីអនក�ឥឡូវេនះ។ ចងចថំេយងកំពុង—េយងកំពុង�តវ�គបបងំ
េ�យ�ពះវត�មនរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺ���ស័យេ េលេយង កនុងករដឹងគុណ
េ អ�ីែដល�ទងប់នេធ�កនុងចំេ�មេយង េ�យេសចក�ីជំេន េល�ពះបនទូល�ទង។់
182 បនេហយ។ ឥឡូវ�បនេហយប៉ុណ�ឹ ង។ ខញុ ំគិតថជួរមយួេនះពិតជល�
អ�ច រយែមនែទន។
183 ឥឡូវេ េពលែដលពួកេគេ ឈរេ េឡយ ខញុ ំចងឲ់យ�គបគ់ន ែដលេ កនុង
�គរេនះឥឡូវ េ�នកបលចុះ។
184 �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ �ជិតនឹងេកតេឡងេហយ។ �តវែតមនករ
សេ�មចចិត�ឥឡូវេនះ។ េតេយងេជ ថ�ទងេ់ ទីេនះឬេទ? េតេយង�ស�ញ់
�ទងែ់ដរឬេទ? េតេយងមនេសចក�ីជំេន �គប�់គនសំ់�បអ់�ីែដលេយងកំពុងែត
សំុែដរឬេទ�ពះអងគេអយ? មនុស�ទងំអស់េនះកំពុងែតប ជ កខ់�ួនេគ េ�យេគ
បនឈរេ កនុង�មជួរ។ �ពះអងគេអយសូមកុំឲយេនះជករឥត�បេយជនេ៍ឡយ។
សូម�ពះអងគយងមកទីេនះ េដមបឲីយ�គបគ់ន បនេដរេ  ដូចជបនេដរពីេ�កម
�ពះ�គីសទ ដបតិេយងដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ េហយេយងអធិ�ថ ន សូមឲយេគ
បនទទួលករពយបល។ េយងខញុ ំេជ ថេ �ទិតយេនះ និង �ទិតយបនទ ប ់មនុស�
ទងំអស់េនះ នឹងេ ឯ�គគង� លរបស់េគ និងពួក ស�ី ែដលមនេ�គ ស�ី ចុកេពះ
និងបុរសែដលអស់សងឃមឹ និងប � េផ�ងៗេទ ត ឲយបនជសះេសប យ េ�យ
ពកយថ “អនកដឹងេទ �បនេចញពីខញុ ំេហយ” ដបតិេគេ កនុង�ពះវត�មន�ទង។់
សូមឲយេគមកឥឡូវេហយ—េហយបនយកនូវអ�ីែដល�ទងប់នសុគតសំ�បេ់គ។
េគគឺជពូជរបស់អ�័ប� ំ េហយ�ទងប់នយកឈនះឲយេគ។ សូមឲយេគមកេហយ
បនទទួលនូវអ�ីែដលបន�បទនឲយេគ។
185 េហយ��ងំឯង�តវបនគស់កកយេហយ�ទិតយេនះ រហូតទល់ែតឯង
ដឹងថខ�ួនឯងជអនកចញ់។ �ពះេយសូ៊វបនយកឈនះឯងេ  េលភនកំល់�៉រមីក
េម�ះ៉។ �ទងប់នរស់េឡងវញិេ ៃថងទីបី សំ�បភ់ព�តឹម�តវរបស់េយង េហយ�ទង់
ឈរកនុងចំេ�មេយងឥឡូវេនះ។ េហយេសចក�ីជេន របស់េយងេមលេ េល�ទង់
េហយ�េ ឆង យពីឯង និងអ�ីែដលឯងបនេធ�។ េចញពីមនុស�ទងំេនះេ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
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186 [បង�បស�បន�និំងអនកដឹកន�ំកៃ់ដេ េលអនកជំងឺេហយអធិ�ថ នសំ�ប់
�គបគ់ន េ កនុងជួរអធិ�ថ ន។ គម នសំេលងេ េលកែសត—Ed។…?…]
187 េយងបនេធ�នូវអ�ីែដលមច ស់េយងឲយេធ�។ េតមនប៉ុនម ននកប់នេ �មជួរ
េនះ េហយេជ ថេគនឹងបនជ សូមេលកៃដេឡង។ ខញុ ំកេ៏លកែដរ។
188 អ�ីែដលេយងចុងេ�កយេ ទីេនះ ជ�កមៃនអនកផ�យដំណឹងល� មនពួកេគ
ជេ�ចនមនជំងឺ ខញុ ំបនដឹង ែតពួកេគបនខំ�បឹងេដមបឲីយពួកជំនុំចូល េទះេគ
បនចូល ឬមនិបនចូលកេ៏�យ។ េនះេហយ ជអនកគង� លដពិ៏ត។ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលមកខញុ ំថ “េធ�ឲយពួកេគរមួៃដគន េឡង។” េយងចងចិត�
និងសំ�ញ់របស់េយង រមួទងំេសចក�ី អធិ�ថ នរបស់េយងជមយួគន ។
189 �ពះអងគមច ស់េយសូ៊វកប៏នពយបលពួកេគែដរ។ េហយបនេធ�ឲយពួកេគ
ក� យជអនកគង� លល� េហយរងឹមេំ កនុង�ពះបនទូល�ទង។់
190 សូមឲយ�ពះអងគមច ស់ អស់េ�កអនកបងប�ូនេអយ សូមឲយ�ទង�់បទន�គប់
ទងំអ�ីែដលជបំណងចិត�របស់អនក។ សូមឲយអនកបំេរ �ទងជ់ដ�ប�ល់ៃថង េហយ
សូមឲយមនអំ�ចេច�� �ទងេ់ កនុងជីវតិរបស់អស់េ�កអនក េដមបបីន�បេ�ង ន
�កមមនុស�ទងំេនះតេ េទ ត។ សូមឲយ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលបនគងេ់ ជមយួ
េយង េហយេ ជមយួនឹងអនក�គបេ់ពលេវ� សូមឲយ�ទងសំ់ែដងរបូអងគ�ទងដ់ល់
អនក�គបគ់ន ឲយកនែ់តចបស់ជងមុន។
191 អនកទងំអស់គន  អនកខ�ះកនុងចំេ�មអនកែដលធ� បពិ់ករ �មនិមនអ�ីខុសែប�ក
េទកនុងេពលេនះ �បែហលជអនកមនិេឃញថមនអ�ីខុសែប�កេទ។ ចូរេមល េតអ�័ប
�បំនេធ�អ�ី។ មនិមនអ�ីខុសែផ�ក យ៉ងេមច៉ េនះមនិែមនជអ�ីែដលអនកកំពុងែត
េមលេនះេទ។ េបអនកនិយយថ “ខញុ ំេ ែតមន�មមណ៍ថឈ”ឺ េនះ�គម នអ�ី
ចំេពះេរ ងេនះេទ។ អនកបនេធ�នូវអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។ េមល សូមកុំេមល�។
ចូរេមលអ�ីែដល�ពះអងគមន�ពះបនទូល។ �ពះជមច ស់មន�ពះបនទូល ដូេចនះ! ខញុ ំេជ
ដូេចនះ។ ែមនេទ។ [ពួកជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed] អស់ពីចិត�របស់ខញុ ំ ខញុ ំេជ
េលករេនះ។
192 �ពះអងគមច ស់�បទនពរអនក រហូតដល់បនជួបអនកម�ងេទ ត។ េសចក�ី
អធិ�ថ នរបស់ខញុ ំសំ�បអ់នកគឺ សូមកុំឲយយបង់ងឹតេពក សូមកុំឲយេភ� ងធ� កម់ក



36 �ពះបនទូលជសេម�ង

ខ� ងំេពក។ ខញុ ំនឹងបន�អធិ�ថ នសំ�បអ់នក។ សូមអនកអធិ�ថ នសំ�បខ់ញុ ំែដរ។
រហូតដល់េយងបនជួបគន ម�ងេទ ត សូម�ពះ�បទនពរអនក។ ឥឡូវបងប�ូនជ
�គគង� ល េមល។ 



ជយ័ជមនះេល�ចកទ� រៃនបចច មតិ�បនទ បពី់ករ�កលបង KHM64-0322
(Possessing The Gate Of The Enemy After Trial)

�រែដលេធ�េឡងេ�យ William Marrion Branham េនះ�តវបនែចកចយេ រេស ល ៃថង�ទិតយ
ៃថងទី ២២ មនី ១៩៦៤ េ Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana,
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់តចម�ង និងេបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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