
�ពឹត�ិករណ៍ននបនបង� ញ
ចបស់េ�យទំនយ

 សូមេយងេ�នកបលចុះេហយអធិ�� ន។ �ពះៃនេយង ជអនកបេងកតដ៏
អ�ច រយៃផទេមឃនិងែផនដី ែដលបនន�ំពះេយសូ៊វរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ

េហយរស់េ ជមយួពួកេយងកនុងរយៈេពលពីរពនឆ់ន េំនះ ែដលរស់េ េដមប ី
ប ជ ក ់ �ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ធ�េ�យ�ក� យជករពិតសំ�បជំ់នននី់មយួៗ។
េយងអរគុណខ� ងំ�ស់ �ពះដម៏ន�ពះជនមគងេ់  េ�យដឹងថ ែដលេយង
មនករធនដអ៏�ច រយេនះ ករធនថបនទ បព់ីជីវតិេនះបនប ចប ់េយងមនជីវតិ
អស់កលបជនិចចេ កនុងពិភព ែដល�តវមកេនះ។ សូមអរគុណ ស�មបក់រេនះ
�ពះអមច ស់។ េហយេសចក�ីសងឃមឹេនះ គឺជយុថក មយួ ចំេពះ�ពលឹងែដល
ជេសចក�ីេ�ម ះ�តងនិ់ង�បកដកនុងេពលមនពយះុ។ េហយេពល�ខយល់ពយះុ
បកេ់បកមក រលកធំៗវលិមក េយងមន�រមមណ៍េ�យ�រេសចក�ីជំេន េល�ទង់
�ចបេងកត�ល់រលក។

2 �ពះអងគេអយ សូមជួយេយងេ យបេ់នះដូចែដលេយងបន មកេដមបបីេ�ម
ដល់អនកឈនិឺងអនកខ�ះខត។ េយងអធិ�� ន �ពះអងគេអយ ថនឹងមនិមនមនុស�
ឈកឺនុងចំេ�មេយងេទ េ េពលែដលេយងចកេចញពីយបេ់នះ។ សូមេ�យ
មនុស��គបគ់ន បនជសះេសប យេ�យ�ពះដេ៏ទវភព អំ�ចទងំេ ទីេនះនិង
េ ទូទងំ�បេទស ៃនករតភជ ប ់ សូមកុំឲយមនមនុស�ទនេ់ខ�យេចញពី�គរឬ
ករជួបជំុេ យបេ់នះ។ សូម�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងប់នពយបលពួកេគ។ សូមឱយ
�ពះ�ទិតយដអ៏�ច រយៃនេសចក�ីសុចរតិ ជមយួនឹងករជសះេសប យេ កនុង�� ប
របស់�ទង ់ រស់េឡង ចូរប ចូ នករំសមីៃនជំេន េ កនុងដួងចិត�របស់ពួកេគេពលែដល
�� ប�់ពះបនទូល សូមេមលករបង� ញៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប ចុ ះប ចូ លពួកេគ
ថ�ទងេ់ រស់។ េយងអធិ�� នសូម�ពះពរទងំេនះ�ពះវរបិ�េអយ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

អនក�ចអងគុយបន។
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3 េយងពិតជយល់ថេនះជឯកសិទធិដអ៏�ច រយែដលបនមកទីេនះេ យបេ់នះ
ម�ងេទ ត េ —េដមបនិីយយេ កន�់បជជននិងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។
េយងចង�់� គមនអ៍ស់អនកែដលេ េ�ក�បេទស—�មករតភជ បទូ់រស័ពទ ម�ង
េទ តេ យបេ់នះ។ ដូេចនះេយងអធិ�� នថ�ពះនឹង�បទនពរដល់ពួកេគមន ក់ៗ
េ�យទុកចិត�ថ អស់អនកែដលបនទទួលយក�ពះ�គីសទេ �ពឹកេនះនឹង�តវបន
បំេពញជមយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយរស់េ េ�ម ះ�តងន់ិងពិត�បដកចំេពះ
�ទងរ់ហូតដល់ជីវតិេ េលែផនដីេនះចប ់ ជីវតិរែមង�� បេ់នះ។ េហយបនទ បម់ក
ពួកេគ េ�យេធ�ករេនះ ពួកេគមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ ពួកេគនឹងមនិ�� ប់
េ សមយ័កលែដល�តវមកដល់េទ េ ដល់សមយ័កលដអ៏�ច រយែដលេយង
ទងំអស់គន ទនទឹងរងច។ំ

4 ឥឡូវេនះេយងនឹងនិយយ ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងគិតអំពី� មនិែមនេដមប ី
រខំនេទ។ បង�បសេវលេ ទីេនះ េហយខញុ ំ�បែហលជមនិបនជួបគតេ់ទ។ ខញុ ំ
�ច…ខញុ ំ�ចេផញ�េនះេ អនកេ េពលែដលខញុ ំ�តលបេ់ តុកសុនវញិ? ខញុ ំកំពុង
េមល� �មនិទនប់នចបេ់ េឡយេទ ខញុ ំនឹងេផញ�មកអនកវញិេ េពលខញុ ំេ តុក
សុន។

5 ឥឡូវេនះខញុ ំចងេ់ធ�ករ�បកស។ េនះជពិេសសេ កន�់ពះវ�ិរ�គបទី់កែន�ង
ជពិេសសេ ភគខងលិច ឬកែន�ង�េផ�ងេទ តែដលចងម់ក។ បង�បស
ដៃ៏ថ�ថនូររបស់េយង គឺបង�បសភរ�ីគីន ជមយួ…េនះគឺជបុរសមន កែ់ដលជអនក
ជំរញុឱយមនករភជ ប�់មទូរស័ពទេ ទីេនះ។ �ពះអមច ស់បន�ក�់េ កនុងចិត�
របស់គតេ់ដមបមីកេលងេយងេ តុកសុន េហយចបេ់ផ�មកររកីផុសផុលវញិ
េ តុកសុន ែដលេយងពិតជ�តវករ។ បង�បសភរនឹីងេ តុកសុន។ េបអនក
ចងទ់កទ់ងគត ់ �គនែ់តរងច់កំនុងករយិល័យរបស់េយងេ ទីេនះ។ �នឹងជ
ៃថងទី ១០ ែខសី� ១១ ទី ១២ និង ១៣ែខសី�។ គតច់ងម់កេលងេយង
កនុងចិត�គតម់នយូរមកេហយ េហយខញុ ំបន�បបគ់តថ់ “មនផ�ូវែតមយួគត ់យក
�េចញពីចិត�របស់អនក គឺេ េធ��េ ។” េហយគតគឺ់ជបងប�ូន�គី�ទ នែដលជ
អនកបំេរ ពិត�បកដរបស់�ពះ។ េហយអនក�ល់គន  េ តុកសុន ខញុ ំដឹងថនឹងទទួល
បនពរេ េពលែដលគតេ់ធ�ជអនកដឹកនេំ កែន�ង�មយួ �បែហលជេ �៉ម៉
�អុីនឬកែន�ង�ែដល�ពះអមច ស់ផ�ល់កែន�ងមយួស�មបគ់ត ់គតម់និមនេ



�ពឹត�ិករណ៍ននបនបង� ញចបស់េ�យទំនយ 3

ទីេនះេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថអនកនឹង�តវបនពរ េ�យករចូលមក �� បប់ង�បស�គីន
េ េពលគត�់ត�ត�ងពី�ពះបនទូលៃន�ពះ �បែហលជអធិ�� នសំ�បអ់នកជមងឺ
ឬអ�ីៗែដល�មនេ កនុងភរកិចចៃន�ពះបនចកេ់�បង�ងំឱយេធ�។

6 េយងកច៏ងែ់ថ�ងអំណរគុណដល់បង�បស អរែមន េនវលី បង�បសម៉ន់
ស�មបេ់ពលេវ�ដអ៏�ច រយៃនករ�បកបជមយួពួកេគ។ ែដលខញុ ំមនអំណរគុណ
ខ� ងំ�ស់ ែដលបន�បកបជមយួនឹងបុរសដូចជបង�បស េនវលី បង�បស
ម៉ន ់និងអនកដឹកនេំផ�ងេទ តទងំអស់េ ទីេនះ។ ខញុ ំគិតថពួកេគ�គ ល់។ េបអនក
មនិមន េ�យ�កម�បឹក�ភបិលនិង�ពះវ�ិររបស់េយងេ ទីេនះេទ ខញុ ំ�បកដ
ថ�ពះ�គ ល់អនកេ ទីេនះជអនកបំេរ របស់�ទង។់ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់
អនក។

7 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�តវបនេគសួរអ�ីមយួតិចតួចេ ទីេនះ េ េលកំណត�់�តូច
មយួ�តវបនផ�ល់ឱយ េ កន…់ ពួកេគមនករ�បជុំ�កម�បឹក�ភបិលេ យប់
េផ�ងេទ តេ ទីេនះ �កម�បឹក�ភបិលនិងឌីកុន េហយខញុ ំគិតថកនុងនទី�តវបន
�ន េពល�ពឹកេ មុខ�កមជំនំុ។ ែដលជទម� បស់�មបេ់យងកនុងករេធ��។
េ កនុងករសេ�មចចិត�ែដល�តវបនេធ�េឡងេ�យ�កម�បឹក�ភបិលនិងឌីកុន
េ កនុង�ពះវ�ិរេនះ �មនិ�ចផគ បចិ់ត�មនុស��គបគ់ន បនេទ។ េយងមនិ�ចេធ�
បនេទ។ ខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�កម�បឹក�ភបិលឬជំនួយករេឡយ។ ខញុ ំ
មនិមនសូមបែីតករេបះេឆន តេលកែលងែតមនករចង េហយខញុ ំ�តវែតេ ទីេនះ
េដមបេីធ�� បង�បស អរែមន េនវលី បនេបះេឆន តជេលកទីពីរ។ បនទ បម់ក េយង
�តវែតចុះហតថេលខេល� ពីេ�ពះេយងជែផនកមយួៃន�ពះវ�ិរ។ ប៉ុែន�អ�ីែដល
�កម�បឹក�ភបិលនិងករសេ�មចចិត�របស់�កម�បឹក�ភបិលេធ� េយង�បកដជ
ឈរេ ពីេ�កយពួកេគមយួរយភគរយ ពីេ�ពះេនះជអ�ីែដលពួកេគមនេ
ទីេនះ។ េហយករសេ�មចចិត�របស់ពួកេគគឺសថិតេ រ�ងពួកេគនិង�ពះ។ ខញុ ំមនិ
�ច មនិ�ចនឹងមនិមននយ័ថ �បឆងំនឹងករសេ�មចចិត�េនះេទ។ េហយេរ ង
មយួេទ ត ខញុ ំ�តវបន�មឃតេ់�យរ�� ភបិលសហរដ��េមរកិកនុងករសេ�មច
ចិត��មយួទកទ់ងនឹងប � េនះ ដូេចនះសូមកុំសួរខញុ ំឱយែកេសចក�ីសេ�មចចិត�
របស់ពួកេគ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ��បន េហយខញុ ំនឹងមនិឮអ�ីទងំអស់។ េឃញេទ? កំុសួរ
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ខញុ ំេដមបែីកករសំេរចចិត�របស់ពួកេគ។ អនកេឃញ�កម�ពឹក�េនះ គឺជ�កម�បឹក�
មយួែដលបនបេងកតករសំេរចចិត�។ �តឹម�តវេហយ។
8 ឥឡូវកនុងករណីៃនករ�បជំុ េប�ច េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ ខញុ ំនឹង�តឡប់
មកទីេនះវញិេ �បែហលបនួេ �បមំយួសប� ហ៍ ឬអ�ីមយួដូចេនះ ស�មប់
ករ�បជុំៃថង�ទិតយេផ�ងេទ ត។ េហយខញុ ំបន�បកសេ �ពឹកេនះខញុ ំចងនិ់យយ
េ េល�បធនបទ �ពះបនេបកសែម�ងេ កនុង�ពះបនទូល�ទង់ េហយខញុ ំ�គនែ់ត
មនិមនេពលេវ�េ�ចនេ យបេ់នះេទ េហយនិយយេ�យ�តងេ់  ខញុ ំគម ន
សេម�ង�គប�់គនេ់ដមបេីធ��។ េហយបនទ បម់កហ�ូងមនុស� ជេ�ចនេ ខងេ�ក
ដូចជេ ខងកនុង េហយ �បែហលជមនេ�ចនេទ ត �ប�់ន�កងនិង�ន
ដឹកទំនិញទងំេនះនិងរបស់របរែដលកំពុង�កេ់ ទីេនះជមយួ�បជជន។ បន
េបកករផ�យ តិចតួចបនេកនេឡងបន�ិច េយង�ច�� បឮ់�។ រលកតូចេនះ
រលកខ�ីពីេ�ងឧេបសថ េយង�ចេរ សយកប�ុកទី�កងមយួេ ឆង យ។ េហយ�ន
ខ�ះេ �មទី�កងជេ�ចន�មនិ�ចមកបន ែខ�រថយន� េឡងេលចុះេ�កម និង
ជំុវញិនិងឆ�ងកត�់មផ�ូវ េ ជុំវញិេ�ងឧេបសថេ យបេ់នះ។ ខញុ ំមនិេជ ថមន
េពល ជកែ់ស�ង េយងមនិធ� បម់នមនុស�េ�ចនកុះករេ កនុងនិងជំុវញិ�ពះវ�ិរ
ជងេយងមនេ យបេ់នះេទ។ ដូេចនះេយង…េហយជេ�ចនេទ ត ភគេ�ចនគឺ
េបក�នេឡងមក េហយេបក�នេ ឆង យ។
9 ដូេចនះ�បង� ញថ “ទី�ែដលមន�ច�់សស់ ទីេនះមនសត�ឥ នទី
�បមូលផ�ុ ំគន ។” េហយខញុ ំ�ចនិយយេ កនអ់នកេ យបេ់នះ កនុង�កមមនុស�តូច
េនះ �ជករ�បមូលផ�ុ ំលកខណៈអន�រជតិ។ អនុវត�ជងពីរភគបីៃនរដ�ៃន សហជីព
�តវបនតំ�ងេ ទីេនះ េ�កពី�បជជតិបរេទសចំនួន�ប ំ �បេទស សូមបរីសុ�ុ ី
និងទូទងំតំបនេ់ផ�ងៗគន ៃន�បេទស។ ផ�ូវចូលេ េវេ៉ណសុ៊យេអ� េចញេ ច
ៃមក ពសេពញតំបនេ់ផ�ងៗគន  ៃន�បេទស �បជជនេ ទីេនះ េ�សកឃ� នចំេពះ
�ពះ។ �ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ!
10 ឥឡូវេនះខញុ ំចង ់ មុនេពល�ន�ពះគមពរី េហយេតអនកនឹងអធិ�� នឱយខញុ ំ
ឥឡូវេនះបនេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងពយយមនយំក�រខ�ីមយួ ែដលជបំណង
�ពះហឫទយ័របស់�ពះ មក ភពសម�សបៃនករពយបលដេ៏ទវភព។ ស�មប់
�ពឹកេនះេយងបននិយយ ពីេសចក�ីសេ ងគ ះ។ េហយេ យបេ់នះេយងនឹង
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និយយពីរបីនទីអំពី�ពះពយបល េហយបនទ បម់កេ បនទ តអ់ធិ�� ននិង
អធិ�� នស�មប�់បជជន។ ខណៈេពលេយងកំពុងេធ�� េ ខងេ�ក �ម
កែន�ង�ែដលអនកេ  សូមបែីតេ កនុង�ន�កង និង�នេ ជំុវញិ កនុងប�ុករ ឺ
ពីរៃនេ�ងឧេបសថ េពល�ដល់េពលែដល�តវអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង ឺ េបអនកមនិ
�ចចូលេ កនុង�គរបនេទ… ែដល អនកមនិ�ច ខញុ ំដឹងចបស់ថ េ�ពះទ� រេ
�គបទី់កែន�ងគឺជបគ់ងំ គម នបនទប ់ េ កែន�ង�េទ ដូេចនះអនកអធិ�� នេហយ
�ករ់បស់អនកេលមន កេ់ផ�ងេទ តេ ទីេនះ។ េហយទុកឱយអនកដឹកននីំមយួៗែដល
ជប�់� បេ់ យបេ់នះ កសូ៏មអធិ�� នសំ�ប�់កមជំនុំរបស់គតផ់ងែដរ ខណៈ
េពលកមមវធីិេ�បសជមងចឺបេ់ផ�ម។ េយងេជ ថ�ពះជមច ស់មនវត�មនេ �គប់
ទីកែន�ង។ ឥឡូវមុន េយង�នឬ…
11 មុនែដល—េយងអធិ�� ន េយងចង�់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះខ�ះ។ េហយខញុ ំ
បនផ� ស់ប�ូរ—អតថបទគមពរីរបស់ខញុ ំមយួរយៈមុន ពីេ�ពះចងផ់� ស់ប�ូរ�បេភទៃន
ករ�បជំុែដលខញុ ំបនកំនតទុ់កកនុងចិត�សំ�បយ់បេ់នះ ដូេចនះខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរ�បន�ិច
ដូេចនះខញុ ំ�តវផ� ស់ប�ូរបទគមពរីរបស់ខញុ ំ មនិែមនផ� ស់ប�ូរពួកេគ ប៉ុែន�បនកំណតឱ់យ
ពួកេគេ កនុងលំ�បម់យួេផ�ងេទ ត ៃនករពយបលដេ៏ទវភព ដូេចនះ—�បជជន
នឹងយល់។

សូមេបកេ គមពរីលូក ជំពូក ២៤។ េហយេយងនឹងចបេ់ផ�មេ ឯខ១២ៃន
ជំពូក ២៤ េហយ �ន �បែហលជដល់ ៣៤។ �សថិតេ េលកររស់េឡងវញិរបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។

ែត េព�តស គតេ់�កកេឡងរតេ់ ឯផនូរ កឱ៏នេមលេ េឃញែត
សំពតស់នបទេទ រចួវលិេ ផទះទងំអ�ច រយកនុងចិត� ពីករែដលេកតមន
មក។

រឯីេ ៃថងេនះឯង មនពួកសិស�២នកក់ំពុងែត េដរេ ឯភូមេិអ
េម៉ស ចំងយ១១គីឡូែម�៉តពី�កងេយរ�ូឡិមេ ។

ឥឡូវ ��តវចំ�យេពល១០គីឡូែម�៉តេដមប—ីបនមយួម៉យល៍។ ដូេចនះ�
គឺ៦ម៉យល៍។

េគកំពុងែតនិយយគន  ពីអស់ទងំករ…ែដលេកតមនមកេនះ
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…កលេគកំពុងែតនិយយគន  េហយរះិគិតដូេចនះ េនះ�ពះេយសូ៊វក៏
ចូលមក យងជមយួនឹងេគែដរ។

ែតែភនកេគ�តវថពឹន មនិឲយ�គ ល់�ទងេ់ទ។

�ទងម់ន�ពះបនទូលេ េគថ េតេរ ងអ�ី ែដលអនកនិយយគន  កំពុង
ែដលេដរេ  េ�យមនមុខ�សងូតដូេចនះ?

ឯមន កែ់ដលេឈម ះេក�វប៉ស គតេ់ឆ�យថ េតអនក�ន កេ់ កនុង�កង
េយរ�ូឡិមែតមន កឯ់ងេទឬអី បនជមនិដឹងករែដល េកតមក…េ
�គេនះ?

�ទងម់ន�ពះបនទូលថ េតករអ�ីហនឹង?

ឥឡូវចថំ េនះគឺជ�ពះេយសូ៊វផទ ល់ ែដលបនរស់េឡងវញិ កំពុងែតមន
បនទូល។

េនះេគេឆ�យថ គឺពីដំេណ រេ�កេយសូ៊វ ពី�សក��ែរត៉ ជ
េ�� ែដលករេ�កេធ� និងពកយសំដីរបស់េ�ក សុទធែតមនឫទធិ
េ ចំេពះ�ពះ និងប�� ជនទងំ�យផង

…េហយពីែបបយ៉ង� ែដលពួកស ងគ ជ និងពួកនមុនឺេយងខញុ ំ
បនប ជូ នេ�ក េ …ឲយ—ជបេ់ទសដល់ជីវតិ េហយឆក ងេ�ក
ផង។

ែតេយងខញុ ំបនសងឃមឹថ គឺ េ�កេនះេហយ ជ�ពះែដលេរ បនឹង
េ�បសេ�ះ�សនអ៍ុី��ែអលទងំប៉ុនម ន ឥឡូវេនះ កម៏នករេនះ
ែថមេទ ត ដបតិេនះគំរប៣់ៃថងេហយ �ងំពីករទងំេនះេកតមក។

េហយមន ស�ីខ�ះកនុងពួកេយងខញុ ំបននឲំយឆងល់ែដរ េ�យបនេ ឯ
ផនូរពី�ពលឹម

ែតរកសពេ�កមនិេឃញេ�ះ េហយេគមក �បបេ់យងថ េឃញ
េទវ�េលចមក�បបថ់ េ�ករស់េឡងវញិេហយ។

មនពួកេយងខញុ ំខ�ះបនេ ឯផនូរែដរ កេ៏ឃញដូចជពួក�សីបនថ
ែមន ែតមនិបនេឃញរបូេ�កេទ។
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�� បឥ់ឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ។
េនះ�ទងម់ន�ពះបនទូលេ េគថ ឱមនុស�…ឥតពចិរ� េហយ�ក

នឹងេជ អស់ទងំេសចក�ី ែដលពួកេ��បនទយទុកមកេអយ
េតមនិគួរឲយ�ពះ�គីសទរងទុកខទងំេនះ េហយ ចូលេ កនុងសិរលី�ៃន

�ទងវ់ញិេទឬអី?
រចួ�ទងក់�៏�យនយ័េសចក�ី ែដលត�មវដល់�ទង់ ពីកនុង

គមពរីទងំ�យ ឲយេគ�� ប ់ ចប�់ងំពីគមពរីេ�កម៉ូេស និងគមពរីពួក
េ��េរ ងមក។

េនះកជិ៏តដល់ភូមិ ែដល េគគិតេ  េហយ�ទងេ់ធ�ដូចជចងយ់ង
បង�ួស។

ែតេគឃត�់ទង ់ េ�យពកយថ សូមេ ជមយួនឹងេយងខញុ ំសិន
ពីេ�ពះ�ង ច ៃថងទប�ស់េហយ ដូេចនះ ។ �ទងក់យ៏ងចូលេ គង់
ជមយួនឹងេគ។

កលគងេ់ តុជមយួគន  េនះ�ទងយ់កនំបុង័មក�បទនពរ រចួ
កច�់បទនេ ឲយេគ។

េនះែភនកេគបនេបកភ�េឺឡង េហយេគបន�គ ល់�ទង ់ ែត�ទងប់ត់
ពីមុខេគេ ភ� ម។

េនះេគនិយយគន ថ េតេយងមនិមនេសចក�ីខមួលខម ញ់េ កនុងចិត�
កនុងេពលែដល�ទងក់ំពុងែតមន�ពះបនទូលនឹងេយង េហយសំែដងពី
គមពរី �មផ�ូវេនះេទឬអី?

េ េវ�េនះឯង េគកេ៏�កកេឡង�តឡបេ់ ឯ�កងេយរ�ូឡិម
វញិ េឃញពួក�វក័១១នក់ និងអស់អនក ែដលេ ជមយួបន�បជំុ
គន  កំពុងែតនិយយថ

�ពះអមច ស់ �ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិែមន ក៏បនេលចមកមក
ឲយសីុម៉ូនេឃញ។

េនះេគកនិ៏យយ�បបពី់ករែដលេកតមនមក�មផ�ូវ
េហយែដលេគបន�គ ល់�ទងជ់ក់ េ�យ �ទងក់ចន់ំបុង័ឲយ។
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12 ឥឡូវចូរេយងអធិ�� ន។ ឱ�ពះវរបិ�ែដល�បកបេ�យ�ពះគុណេអយ េយង
សូមអរគុណដល់�ទងស់�មប�់ពះបនទូល គឺជេសចក�ីពិត �ពះបនទូលគឺជជីវតិ។
េហយ �ពះអងគេអយ! េហយ�ពះបនទូល�ទងគឺ់ែតមយួ។ ដូេចនះេយងអធិ�� នេ
យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ ថ�ទងនឹ់ងមកកនុងចំេ�មេយងេ កនុងអំ�ចៃនករ
រស់េឡងវញិរបស់�ទង ់េហយនឹងបង� ញេ ពួកេយងេ យបេ់នះ ដូចជពួកែដល
មកពីេអេម៉ស ែដលេយងនឹង�តឡបេ់ ផទះរបស់េយង វញិេ�យនិយយថ “េត
ចិត�របស់េយងមនិេឆះឆលួេ កនុងខ�ួនេទឬ?” សូម�ពះអមច ស់�បទន� េឆព ះេ រក
េពលេវ��ង ចម�ងេទ ត។ ដបតិេយងសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
13 ឥឡូវេនះខញុ ំចងនិ់យយទកទ់ងនឹង�ពះគមពរីេនះ។ េហយ�បធនបទរបស់ខញុ ំ
េ យបេ់នះគឺ៖ �ពឹត�ិករណ៍ននបនបង� ញចបស់េ�យទំនយ។ �ពឹត�ិករណ៍
ននបនបង� ញចបស់េ�យទំនយ។
14 �ពះគមពរីគឺជេស វេ ខុសគន ពីេស វេ ដៃ៏ទេទ ត។ �ពះគមពរីគឺេផ�ងពី
េស វេ ។ �ជេស វេ ទំនយ ែដលទយអំពី�ពឹត�ិករណ៍អនគត។ េហយក៏
ជករេបកសែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទផងែដរ។ �ងំពីេ�កុបបត�ិដល់វវិរណៈ
ន�ំទងេ់ចញមកេពញលកខណៈរបស់�ទង ់ ថេត�ទងជ់អ�ីេហយគឺជអ�ី។ េហយ
ទងំមូលជេស វេ េពញេលញ វវិរណៈ ១:១ ដល់ ៣ បនែចងថ “ជេស វេ
ៃនករេបកសែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” ែដលជ�ពះបនទូលៃន�ពះ។ “ករេបក
សែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” ែដលជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ!
15 ឥឡូវ េស វេ ឯេទ ត ែដលជេស វេ ពិសិដ� គឺ�គនែ់តជ�កមសីលធម៌
ឬកូដៃនេទវវទិយ។ អ�ីមយួែដល…េតមនប៉ុនម ននក ់ ធ� ប�់នគមពរីកូ�៉ន គមពរី
ម៉ូ�េមដម៉ននិង—និងេស វេ ពុទធ�សនិកជនជេដម? ��គនែ់តជ�កម
សីលធម ៍ អ�ីែដលមនុស�គួរែតរស់េ  រេប បែដលពួកេគគួររស់េ  ប៉ុែន��មនិេចះ
ទយេទ អ�ីទងំអស់អំពីេរ ងទងំេនះ ឬអំពីអំេ�យពិេសស�មយួែដល�តវ
បនផ�ល់ឱយនរ�មន ក ់អ�ីែដលេកតេឡង។ ដូចគន នឹងករចូលរមួផទះសំ�កឬ់អ�ី
មយួ។ ដូេចនះ េ េពល�ពះវ�ិរមកដល់កែន�ងែដលពួកេគបេងកត�ពះវ�ិរ�គនែ់ត
ជផទះសំ�កេ់ដមបចូីលរមួ បនទ បម់កពួកេគនឹងបំផ� ញ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
16 �ពះគមពរីគឺជភស�ុ�ងដរ៏ស់រេវ ក និងបនទយទុកអំពី�ពះេយសូ៊�គីសទ។
េហយែផនដីបនលូត�ស់កនុងភពេពញេលញ េហយេដមទំពងំបយជូរក៏
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ដុះេឡងកនុងភពេពញេលញែដរ ៃថងកនែ់តឈនេ រកភពេពញេលញ �ពះគមពរី
បនេបកសែម�ងភពេពញេលញរបស់�េ កនុងអងគ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងគឺ់ជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះបនបង� ញ ជេស វេ េពញេលញៃនករេ�បសេ�ះ
ទងំ�សង។ �ពះគមពរីគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ និយយអំពី�ពឹត�ិករណ៍នេពល
អនគត។ អនកេជ �តវបនប ជ េ�យអនកនិពនធឱយ�ននិងេជ �ល់ពកយទងំអស់
របស់� មនិែមន�គនែ់តជែផនករបស់�ប៉ុេ�� ះេទ។ �ពះបនទូលមយួ េបមនិទុកចិត�
� អនកក�៏ចឈបព់យយមរហូតដល់អនកេជ  �ពះបនទូលេនះ។ �គប�់ពះបនទូល
ទងំអស់ពិតជែផនកមយួៃន�ពះែដលមន�គប�់ពះេច�� ។ �ពះ បនបង� ញឱយ
េឃញ មុខរបសួចូលកនុង�ពះបនទូល�ទង ់ េដមបបីង� ញថេត�ទងជ់នរ�។ ពួក
េយងគឺបនប ជ  ដូចជអនកេជ  េ�យេជ �គប�់ពះបនទូលទងំអស់។ េហយ
��តវបនសរេសរេ�យអនកនិពនធៃន�ពះផទ ល់។ គម ននរ�មន ក�់ចបែនថម
អ�ីចូលបនេទឬយកអ�ីេចញពី�។ េបអនកចង ់ �នឹងក� យជ�ងកយចែម�កៃន
�ពះ។ ��ចមន �បែហលជ�មមៃដ�បមំយួេ េលៃដមខ ង ឬ—ឬៃដបី ឬអ�ី
មយួ េដមបបីែនថមអ�ីមយួេដមបដីកអ�ីមយួេចញពី� និងៃដមយួខ�ី �មមៃដមយួ
ខ�ី។ �ជតួេពញេលញៃន�ពះេយសូ៊�គីស�។ េហយេ កនុង�ពះ�គីសទ កនុងនមជ
បុរស កូនកំេ�ះ កូន�កមុគឺំជតំ�ងេ កនុង�ទងផ់ងែដរ។ េហយទងំពីរេនះគឺ
ែតមយួ។ “េ ៃថងេនះអនកនឹងដឹងថខញុ ំេ កនុង�ពះបិ� េហយ�ពះបិ�គងេ់ កនុង
ខញុ ំ ខញុ ំេ កនុងអនក�ល់គន េហយអនក�ល់គន កស៏ថិតេ កនុងខញុ ំែដរ។” េតអ�ីេ ជរបូភព
េពញេលញ!

17 េហយអនកេជ ពិត�បកដេ កនុង�ពះបនទូលេនះ ែដលទទួលយក��មវធីិេនះ
េជ � េហយេ�យអតធ់មតរ់ងច់សំ�មបក់រសនយែដលបនពយករណ៍ �គបក់រ
�តវបនបង� ញេ កនុងសមយ័កលរបស់�។ អនកេជ �គបគ់ន បនសម�ងឹេមល�។
អនកេជ ទងំអស់ែដលេ េល�មមេជង កំពុងេមល គឺជអនកេជ ែដល�តវបន
បង� ញឱយដឹង។

18 ឥឡូវសូមេមលេ ៃថងៃនករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហតុអ�ី
មនុស�ទងំេនះមនិ�គ ល់េ�កយ៉ូ�ន េ េពលែដល�ពះគមពរីបននិយយ
យ៉ងចបស់េ�យេ�កេអ�យថ “មនសំេឡងមយួែ�សកេ �លរេ��ថ ន
ថ ‘ចូរេរ បចំផ�ូវថ� យ�ពះអមច ស់’”? េ��ចុងេ�កយរបស់ពួកេគែដលពួកេគមន
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គឺម៉�គី ៣ បនែចងថ “េមលចុះ អញចតអ់នកន�ំររបស់អញឲយេ មុខ
អញេដមបេីរ បចំផ�ូវ។” េហតុអ�ីបនជពួកេគមនិបនេឃញ�? េ�យ�រែត
ពួកេគបនសម�ងឹេ េលអ�ីែដល�តវបនេធ� េ�យែផ�កេលគំនិតរបស់ពួកេគេល
�រមយួចំនួនែដលបនេចញេ ជមុន េហយមនិបនេមលេឃញករបង� ញ
បចចុបបននរបស់�ពះេ កនុងៃថងែដលពួកេគកំពុងរស់េ ។
19 េហយ�គី�ទ ន �គបទី់កែន�ង េនះពិតជកែន�ងែដលេ�កិយឈរេ យប់
េនះ។ គម នករផទុយេទ េនះគឺជករពិត! ពួក�គី�ទ ន �គបទី់កែន�ង កំពុងពយយម
�កេឡកេមលេ �កមសីលធមម៌យួចំនួន ែដល េ�កលូេធរបនសរេសរ ឬេ�ក
ែវសលី �នគី់ ហ�ីននី ណុន កលីន ែដល គម ននរ�មន ក�់ចនិយយ��កក់
ពីអនកេនះបនេទ ប៉ុែន�េនះគឺេ កនុងៃថងមុនជអតីតកល។
20 ពួកផរសីុិ�កេឡកេ េមលអ�ីែដលម៉ូេសបននិយយ េហយពួកេគនិយយ
ថ “េយងមនេ�កម៉ូេស។ េយងមនិដឹងថអនកមកពី�េទ។”
21 ប៉ុែន�ចថំ េ េពលែដលម៉ូេសេ ទីេនះ ពួកេគមនិដឹងថគតម់កពី�េទ។
េឃញេទ? េហយឥឡូវេនះពួកេគ…មនិឆងល់េឡយថ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូល
េ កនព់ួកេគថ “អនកតុបែតងផនូររបស់ពួកេ�� េហយអនក�ល់គន ជអនក�ក់
ផនូរេ ទីេនះ។” បនទ បពី់�ររបស់ពួកេគបនបត!់ �រមយួឆ�ងកត ់ មនុស�
េមលេឃញ� ពួកេគេលងេសចនឹង� (េ�កិយេនះបនេធ�)។ េហយបនទ បពី់
អនកន�ំរ�តវបន�� បេ់ហយ�រ�តវបនប ចប ់ បនទ បម់កពួកេគ�ងសង់
និកយេល�រ។ េហយេ ទីេនះពួកេគបន�� ប ់ មនិែដលចូលមកមនជីវតិ
ម�ងេទ តេឡយ។
22 សូម�កេឡកេមលមយួែភ�ត ចំេពះមនុស�មយួចំនួន េហយជពិេសសខញុ ំ
និយយេ កនអ់នកែដលជកតូលិក។ េតអនកដឹងេទថ អនកធ� ប�់ន�ពះគមពរី
�បវត�ិ� ស�ពិត �បវត�ិ� ស�ៃន�ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក? រេប បែដលករ
េធ�ទុកករកមមរបស់អនក ចប�់ងំពីេ�ក��គ សសទីន ៃនហុីប៉ូ ចំនួនប៉ុនម ន
�ននកជ់មនុស�ស�ូត�តងែ់ដល�កមជំនុំបនសម� បេ់ចល! ខញុ ំេភ�ច មនិ�ច
និយយបនថចំនួនពិត�បកដប៉ុនម ន ប៉ុែន��េកនេឡង�ប�់ន ចប�់ងំពីហីប
ប៉ូ ៃន…��គ សសទីនហីប-…ៃនហីបប៉ូ ទ�ីប� ហ�ិក បនេធ�ករ�បកស ថ�
ជឆនទៈរបស់�ពះជមច ស់ចងេ់�យសម� បន់រ�មន កែ់ដលត�៉និង�ពះវ�ិររ ៉មុូងំ
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កតូលិក។ េតអនកដឹងេទថេ កនុងេនះ េហយ េ�កផត�់ទីកមនិែដល�តវបនេគ
ទទួល�គ ល់រហូតដល់គត�់� ប ់ជរ ៉មុូងំកតូលិក? គតប់ន�បឆងំនឹងសេម�ច
ប៉បនិង�ល់សកមមភពរបស់គត ់ និង�ពះវ�ិរកតូលិកខ�ួនឯងបនសម� បកូ់ន
ៗ�បម់ុនឺនករ់បស់គត។់ េតអនកដឹងេទថ�ពះវ�ិរកតូលិកបនដុតចូ�នៃន
អក័� ែដលជអនកបរសុិទធ ស�ី ែដលបនថ� យដល់�ពះជមច ស់ ស�មបជ់-…បន
និយយថនងជេមធមប។់ ពីររយឆន េំ�កយមក បនជីករក�កសពរបស់បូជ
ចរយ េពលពួកេគដឹងថ�ខុសេហយ េបះពួកេគេ កនុងសមុ�ទ េ�យមនិកបេ់
េលដីដពិ៏សិដ�េទ េដមបេីធ�ជដង� យេ�ះបប។

កំុឱយៃថងកន�ងកបលរបស់អនក េហយបន�លងងេ់ទ តេឡ់យ។
23 េតពួកបូជចរយចងប់នរេប ប� េ យបេ់នះ គឺេដមបេីចញមក េថក លេទស
�ពះេយសូ៊វ។ េរ ងែតមយួគត ់ ពួកេគមនិែដលេឃញករពយករណ៍ៃនសមយ័េនះ
េទ។ េបពួកេគ…�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ែស�ងរកកនុងបទគមពរី ដបតិេ កនុងេនះ
ឯងគិតថ” ឬ ផទុយេ វញិ “អះ�ងថអនកមនជីវតិអស់កលប និងបទគមពរីគឺជអ�ី
ែដល�បបអ់នកថខញុ ំជនរ�” ស�មបស់មយ័កលេនះ។
24 សូមកតស់មគ ល់ �ពះគមពរីមនិ�ចបតេ់ឡយ។ �ជេរ ងមយួែដល�មនិ�ច
េធ�បន គឺ�ពះបនទូលៃន�ពះ មនិែដលផុតេឡយ ដបតិ�ទយពីសកមមភពរបស់
អនកនិពនធមុនេពលែដល�ទងប់នេធ��។
25 ឥឡូវ មនឱកសមយួកនុងចំេ�មមយួពនែ់ដលបុរស�ចេធ�ករទស�
ទយបន ថមនអ�ីេផ�ងេទ តនឹងេកតេឡង េហយ�នឹងេកតេឡង។ ប៉ុែន�េបគត់
�កក់ែន�ងែដល�នឹងេកតេឡង េនះ�នឹង�តវកតប់នថយ ឱកសគត�់បែហលជ
មយួកនុងចំេ�មមយួមុនឺ។ េបគតនិ់យយថៃថងែដល�នឹងេកតេឡង ែដលកត់
បនថយ� ឱកសមយួេចញពីមយួ�ន។ េហយអនក�នឹងេកតេឡងចំេពះ ែដល
ន�ំមកកនុងឱកស�បព់ន�់ន។
26 ប៉ុែន��ពះគមពរីេនះ�បបអ់នកយ៉ងចបស់អំពីអនក� េពល� កែន�ង� និង
អ�ី ែដល�តវេមល និងមនិែដលប�ជយ័សូមបែីតមយួ។ ដូេចនះ េ កនុងករពិភក�
ដខ៏�ីមនិែមនជយូរេពកេទ ជមយួបូជចរយៃនេបះដូងដពិ៏សិដ�មយួេ ទីេនះ គត់
បននិយយថ “េ�ក �បណ�អំនកកំពុងពយយមជែជកែវកែញក�ពះគមពរី។”
បននិយយថ “េនះគឺជ�បវត�ិ� ស�ៃន�ពះវ�ិរ។”
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ខញុ ំបននិយយថ “�មនិែមនជ�បវត�ិ� ស�េទ។ េនះគឺជ�ពះ ែដលេបះពុមព
េ�យខ�ួនឯង។”

គតេ់ឆ�យថ “�ពះជមច ស់គងេ់ កនុង�ពះវ�ិររបស់�ទង។់”
27 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះជមច ស់គងេ់ កនុង�ពះបនទូល។ េហយអ�ីែដលផទុយនឹង
� សូមឱយ�ក� យជករកុហក។ ដបតិ�ទងម់នបនទូលថ ‘ចូរឲយ�ពះបនទូលរបស់អញ
ជេសចក�ីពិត េហយពកយរបស់មនុស��គបគ់ន សុទធែតកុហកវញិ។’”

�ទងម់នបនទូល “េយងមនិ�តវ�បែកកគន េទ។”
28 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលបនេសនសំុឱយអនកជែជកែវកែញកេទ ប៉ុែន�
�ពះគមពរីបនែចងថ ‘មកចុះ ចូរេយងរកេហតុផលជមយួគន ។’”
29 �ទយអំពីករេធ�របស់អនកនិពនធមុនេពល�ទងេ់ធ�។ ដូេចនះ ករ�បប ់ែដល�ក់
បុរសនិង ស�ី�គបរ់បូ េ ឯ�លដីក េ�យគម នេលស។ េបអនកយកអ�ីែដលេម
តូឌីសនិយយអំពី� អ�ីែដលបទីសទនិយយអំពី� អ�ីែដលកតូលិកនិយយ អ�ី
ែដលេពនទីកុស�និយយ ឬ�ពះវ�ិរេផ�ងេទ ត អនក�ចរកេឃញករខកចិត�
មយួចំនួន េ ឯករវនិិចឆយ័។ ប៉ុែន�េបអនក�គនែ់តេមលនូវអ�ីែដល�ពះគមពរីបន
ែចងថ�នឹងេកតេឡង េហយេ េពល�េកតេឡង េពលេនះអនកនឹងដឹងថមនអ�ី
េកតេឡង។
30 ឥឡូវេនះ �មនិែមនជករធមម�ែដលមនុស�ទងំអស់�ចេមលេឃញ�
េទ �ពះេយសូ៊វបនអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ែដលបន�កប់ងំពីែភនករបស់ពួក
អនក�បជញ �បយត័ន�បែយងេហយេបកបង� ញដល់កូនេកមងែដលចងេ់រ ន។ គិត
អំពី�ពះែដលមនឫទធ នុភពអងគុយេ កនុង�ពះបនទូលផទ ល់របស់�ទង ់ េ�យមន
អំ�ច�ចេធ�ឱយពួកអនកមនខ� កេ់ហយអនកេចះដឹង—ែដលមនចំេណះដឹង
េធ�ឱយពួកេគខ� កម់និ�ចេមលេឃញ�ទង ់ េហយេបកែភនកអនក�កនិងអនកមនិ
េចះអក�រ។
31 សូមកតស់មគ ល់�បជជនទងំេនះមកពីេអេម៉ស �ទងម់នបនទូលថពួកេគ
—ពួកេគ ករយល់ដឹងអំពី�ទង�់តវបនេគបដិេសធ។ ពួកេគបននិយយជមយួ
�ទងេ់ហយមនិសូមបែីតដឹងថ�ទងជ់នរ�េពញមយួៃថង។ �ពះ�ចេធ�បនដបតិ
�ទងជ់�ពះ។



�ពឹត�ិករណ៍ននបនបង� ញចបស់េ�យទំនយ 13

32 េនះជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះពួកសងឃ ពួកែ សកបទងំេនះ ពីេ�ពះ�បន
ែចងថ�ទង�់តវែតេធ�ដូេចន ះ។ �ពះបនេធ�ឱយែភនករបស់ពួកេគខ� កដូ់េចនះេយងនឹង
មនឱកស។ សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញេទ េទះបីជអនក�បជញ
េ�ចន ឬពួកេគមនបូជចរយប៉ុនម ន ពួកេគបនេធ�អ�ីខ�ះ េ ែតមនិ�ចេមលេឃញ
� េ�ពះពួកេគខ� ក។់ ករេមលេឃញរបស់ពួកេគ�ចជៃមភ-ៃមភ ែផនក�ចឈ់ម។
ប៉ុែន�គឺករេមលេឃញខងវ ិ ញ ណរបស់ពួកេគ!
33 េរ ងដែដលេនះខញុ ំពយយមនិយយេ �ពឹកេនះអំពីករផិតកបតៃ់ន ស�ី
េស� កពក ់ រេប បែដលេគេធ�ឥឡូវេនះ។ ពួកេគជមនុស�ផិតកបត។់ េ កនុង
េស វេ របស់�ពះពួកេគមនពិរទុធពីបទផិតកបត�់ល់េពលែដលពួកេគពក�់វ
សិចសីុ។ �ពលឹងរបស់ពួកេគ មនិដឹងពី�េទ។ ខញុ ំេជ ថពួកេគជ ស�ី ភគេ�ចន
ៃនពួកេគ �បព់នន់ក ់ជមនុស�ស�ូត�តង ់េហយមនិចងម់ននយ័ថចងផិ់តកបត់
េទ។ និង ស�ី�កី�ក ជមយួនរ�មន កែ់ដល នឹងអនុ ញ តឱយពួកេគទទួល� េ�យ
មនិបង� ញ�េហយ�បបក់រពិត បន�ប�ពឹត�អំេពផិតកបត។់ ែដល �ពះគមពរីែចងថ
“�សីសំផឹងែដលបនអងគុយេលទឹកជេ�ចន ែដលេស�ចទងំអស់េ េលែផនដីនិង
�បជជនេ េលែផនដី �កមជំនុំនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត បន�ប�ពឹត�អំេពកំផិតខងឯ
វ ិ ញ ណជមយួនង។ េហយនងគឺជម� យៃន�សីសំផឹង” ែដលជនិកយ។
34 េយងេមល�ពះគមពរី ដបតិ�ពះជមច ស់មនិទុកឱយេយងេ កនុងភពងងឹតេទ។
�ទងប់នប ជូ ន�ពះគមពរី�បបេ់យងអំពី�ពឹត�ិករណ៍មុនេពលែដល�ពឹត�ិករណ៍
ទងំេនះេកតេឡង ធមមជតិនិងេពលេវ�ែដលពួកេគនឹងមក។
35 ឥឡូវេនះ �ដូចជករេមលេល�បតិទិនេដមបេីមលកលបរេិចឆទេនះ។ េបអនក
គិត សូមនិយយថេនះគឺជៃថងេ រ ៍ ៃថង�ទិតយ េត�ជអ�ីេ ? រកេមលេ េល
�បតិទិន។ �បតិទិននឹង�បបអ់នកថ�ជៃថងអ�ី។ េពលអនកេឃញសកមមភពរបស់
មនុស� �បែហលជេ �ពះវ�ិរ អនកេឃញ—េឃញ…ឮសំេលងកណ�ឹ ងេ�ទ អនក
េង ងឆងល់ថ�ជៃថងអ�ី។ េមលេល�បតិទិន �នឹង�បបអ់នកថ�ជៃថងអ�ី។
36 េហយេ េពលែដលអនកេឃញពួកជំនំុទទួលេ�កីយេនះ ដូចជេ �គ�កង
សូដុមេនះែដរ េមលេ�កិយ�កមជំនុំទងំអស់ចូលេ …េគរពបូជ “�ពះេ
�គចុងេ�កយេនះ” េហយេឃញ� បនទ បម់កេឃញ�កមជនជតិភគតិចបន
�បមូលផ�ុ ំេ េ�កមករេបកសែម�ងរបស់�ពះ ែដលផលិតជថមីម�ងេទ តជីវតិៃន�ពះ



14 �ពះបនទូលជសេម�ង

េយសូ៊�គីសទ េ�យបទគមពរីែដលនឹង�តវេកតេឡង អនកដឹងេទេតអនកកំពុងរស់េ
សមយ័កលប៉ុនម នេហយ។
37 គមពរីេនះទយ�បប ់ អំពីអ�ីែដលេយងកំពុងរស់េ  េហយសមយ័ែដលេយង
កំពុងរស់េ  េពលេវ�អ�ីេហយេត�ពឹត�ិករណ៍ែបប�ែដលគួរេកតេឡង។ �
ទយ�បបយ៉់ងចបស់ចំេពះសំបុ�ត េហយមនិែដលខកខនសមយ័�មយួ
េឡយ �គបេ់ពលេវ�។ គម នេពល�មយួែដលបនខកខនេឡយ េហយ
�នឹងមនិ�ច ដបតិអនក�ែដលបនតំរវូទុកជមុនេដមបេីមល�នឹងេឃញ�។
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “គម នអនក��ចមករកខញុ ំបនេទ េលកែលងែត
�ពះវរបិ�ខញុ ំទញនេំគ េហយអ�ីៗទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹង
មក។” �ជ�ពះបនទូលចូលរមួជមយួ�ពះបនទូល។ �មនិ�ចេធ�អ�ីេផ�ងបនេទ។
េយងដឹង�ជៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ ។
38 ប៉ុែន�ដូចែដល�មនេ �គបស់មយ័កល ម�ជនទុកេ�យមនុស��កក់រ
បក��យខ�ួនេ កនុង�ពះបនទូលេនះ និងប�� លឱយពួកេគ�តវបនខ� កេ់ នឹង
�ពឹត�ិករណ៍ែដលបនេកតេឡង។ េរ ងដែដលេនះបនេធ�ជមយួពួកផរសីុីនិង
ពួក�ឌូសីុ។ សូមបែីតេ េពលែដលប៉ូលឈរេ ទីេនះេហយពយយមដក�សង់
បទគមពរី េហយបុរសមន កប់ន�យគតេ់ មុខេ�ពះគតប់នេ សេម�ចសងឃ
ជជ ជ ំងស។ េហយបនទ បម់កពួកេគបនខកខនេឃញ�ពះប ជ ក�់ពះបនទូល
របស់�ទង។់
39 សូមេមល �ពះគមពរីមនិផទុយពី�េទ។ �ពះគមពរីគឺជ�ពះ។ មនិមនករផទុយ
េ កនុង�ពះ �ទងល់�ឥតេខច ះ។
40 ប៉ុែន��បជជន េ�យករបក��យផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ! ឥឡូវសូម
កតស់មគ ល់ ខញុ ំបង� ញអនក សម� ញ់។ �ពះវ�ិរននមនិ�ចយល់�សបខ�ួនឯង
បនេល “ករបក��យ�។ េមតូឌីសមនិ�ចយល់�សបនឹងបទីសទបទីសទ េ�ព
សប៊េីធេរ ន េ�ពសប៊េីធេរ ន េពនទីកុស�។ េហយជមយួ�បែហលែសសិបអងគករ
េផ�ងគន ៃនពួកេពនទីកុស� េគមនិ�ចយល់�សបជមយួគន េ វញិេ មក។
ដូេចនះអនកេឃញេទ េហយេនះគឺជករបំភនរ់បស់បប៊ឡូីនម�ងេទ ត។
41 ប៉ុែន��ពះជមច ស់េធ�ករបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងផ់ទ ល់។ �ទងប់ន
សនយេរ ងេនះ េហយបនទ បម់កេធ��េ�យខ�ួនឯង។ �ទង�់បទន ករបក��យ
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េ�យខ�ួនឯង ពីេ�ពះ�ទងប់នេធ�ឱយេគ�គ ល់�ទងេ់ �គេនះ។ េតឆង យ—ប៉ុ��
�ងកយរបស់�ពះ�គីសទគឺេជ នេល ន �ងំពីបតេជងដល់កបល!
42 ចូរកតសំ់គល់ បនទ បម់កេនះគឺជេហតុផលែដលមនុស�ទងំេនះខកខន
មនិបនទទួល� ពីេ�ពះពួកេគ�� បអ់�ីែដលនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តនិយយ ជំនួស
ឱយករ�ន�ពះគមពរី�ពះបនទូលដូចជ�ពះេយសូ៊វបន�បបព់ួកេគឱយេធ� “េហយ
ពួកេគគឺជអនកែដលេធ�បនទ ល់អំពីខញុ ំ។ ែស�ងរកបទគមពរីកនុងេនះអនកគិតថអនកមន
ជីវតិអស់កលប េហយពួកេគគឺជអនកែដលេធ�បនទ ល់អំពីខញុ ំ។” និយយមយ៉ងេទ ត
�� ប ់ “េតជអ�ីេ ? សូម�នបទគមពរីេហយេមលអ�ីែដល�ពះេមស�ុ�ីតវបន
សនមតេធ�។ សូមេមល េត�ពះេមស�ុនឹីង�តវយងមកេ េពល�។ រកេមល
េតអនក�នឹងេ មុន�ពះេមស�ុ។ី េមលសមយ័កល។ �តវមនសំេលងមយួ
យំេ �លរេ��ថ ន យ៉ូ�ន។ េហយអនកបនេធ�ចំេពះគតយ៉់ងពិត�បកដនូវ
អ�ីែដលអនកបនចុះប ជ ី។ រកេមលអ�ីែដលខញុ ំសនមតថ់�តវេធ�េ េពលខញុ ំមកដល់។
េហយឥឡូវេនះេតអនកបនេធ�េហយឬេ ? េតខញុ ំខកខនមនិបនជួបេរ ងេនះេទ?”
សូមេមល �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េតខញុ ំខកខនមនិបនជួបេរ ងេនះេទ?”
43 សូមកតស់មគ ល់ ដូចែដលេយងឆ�ងកតប់ទគមពរីេ រេស លេនះ រេប បែដល
អ�ី�គបយ៉់ងែដល�តវបនទយអំពី�ទងប់នេកតេឡងយ៉ងពិត�បកដ�មវធីិ
ែដល��តវបនសនមតថ់មន។ ពួកេគគួរែតដឹង�ពឹត�ិករណ៍េនះ។ “អនកងបង់ល់
េនះ មតិ�វយ័េកមងបនេលកេឡង ែដលមន�យុ�បែហល�មសិបបីឆន និំង…ឬ
មន�យុ�មសិបឆន  ំ បនចុះេ ទីេនះនិងបនអះ�ងថពន�ឺ�គប�់បេភទ និង
សត��ពបេ�ះេឡង។ េហយេហតុអ�ី ��គនែ់តជភព—�ម៉ស់មយួ។” ពួកេគ
ថ “�ទងេ់កតមកមនឪពុកម� យមនិ�សបចបប ់ ែតបនអះ�ងថ�ទងេ់កតមកពី
កំេណ ត�ពហមចរ។ី”
44 េតពួកេគដឹងថេអ�យបនែចង េ កនុងគមពរីេអ�យ ៩:៦ “មនបុ��
�បសូ�តស�មបេ់យង”? េតពួកេគមនិ�គ ល់េ��េនះេទ ឬេអ�យបនែចងថ
“ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគក៌”? ពួកេគគួរែតដឹងេរ ងទងំេនះ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ េរ ង
របស់� គឺពួកេគកំពុង�ក�់ពះបនទូលេ កែន�ង�មយួេ ខងមុខ។ េហយបុរស
េនះ ចំេពះពួកេគ មនិបនបំេពញ�មករប ជ កេ់ឡយ។ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូល
សួរេគថ “រកេមលកនុងបទគមពរី េ កនុងពួកេគអនកគិតថមនជីវតិអស់កលប េហយ
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ពួកេគគឺជរបស់ដអ៏�ច រយែថ�ងទីបនទ ល់ចំេពះ�ររបស់ខញុ ំ។” មនិែមនជអ�ីែដលវទូិ
ខ�ះបននិយយេទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដល�ពះ ែដលជ�ពះបនទូលផទ ល់របស់�ទង ់បនមន
បនទូលថនឹងេកតេឡង! �ែមន៉!

45 អ ច ឹងឥឡូវេនះ! ែស�ងរកកនុងបទគមពរី ដបតិបទគមពរីទងំេនះជអ�ីែដល�បប់
េយងពីសមយ័កលែដលេយងកំពុងរស់េ  �បបេ់យងពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡងកនុង
ៃថងេនះ។ ពួកេគជអនកែដលអនកគួរពឹងែផ�កេល ពីេ�ពះពួកេគជអនកែដលេធ�បនទ ល់
អំពី�ពះេយសូ៊�គីសទ។ ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ “�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត” េ�យេ�ពះ�ទងជ់ករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូលេ កនុង
សមយ័កលេនះ។ មនិ�ច មនិខុសគន េទ។

46 ដូេចនះេ�យ�� បក់របក��យរបស់មនុស� ពួកេគនឹងេឃញករប ជ កពី់
�ពះបនទូលរបស់�ពះបនបំេពញ ពួកេគមនិបនេឃញ�េទ។ ពីេ�ពះ �េធ�ដំេណ រ
ករ�គបេ់ពល ប៉ុែន�េ�យ�រពួកេគ�� ប…់ េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ
“ពួកេគជេមដឹកនខំ� ក។់” េហយេបមនុស�ខ� កដឹ់កនមំនុស�ខ� កេ់តមនអ�ី
េកតេឡងដល់ពួកគត?់ ឥឡូវចថំ �ពះគមពរីបនទយថសមយ័កល េ
ឌីេសគឺខ� ក។់ ពួកេគមន�ទងេ់ ខងេ�ក�ពះវ�ិរ។ មនិមនសមយ័កល
េផ�ងេទ តេទ គឺ�គពួកជំនុំេផ�ងេទ ត ែដល�ពះេយសូ៊វគងេ់ ខងេ�ក។ ប៉ុែន�
�គពួកជំនំុេ ឌីេស �ទងេ់ ខងេ�ក េហយពយយមេដមបចូីលេ កនុង “ខញុ ំឈរ
េ មតទ់� រេហយេគះ។” �ទងគ់ួរែតេ ខងកនុង។ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ពីេ�ពះ
អនកនិយយថ ‘ខញុ ំជអនកមន មន�ទពយេកនេឡង មនិ�តវករអ�ីទងំអស់’ េហយ
មនិដឹង មនិដឹងថអនកជមនុស�ខ� ក ់ ដឹកនមំនុស�ខ� ក ់ អនក�កខ�តខ់ងវ ិ ញ ណ
េខ�យ វេង�ងវង� ន ់ ��កត េហយមនិ�គ ល់�េ�ះ។” េតអ�ី…េបបុរសមន ក់
��កតេ �មផ�ូវ េវទន ខ� ក ់ េហយដឹងថគតម់នសតិប ញ �គប�់គនែ់ដល
អនក�ច�បបគ់តថ់គតេ់ ��កត គតព់យយមេធ�អ�ីមយួអំពី�។ ែតេពល
គត�់គវកីបល និយយថ “ខញុ ំមនិមន�េទ។ េតអនកជនរ�ជេទបមក�បបខ់ញុ ំពី
អ�ីែដល�តវេធ�? ខញុ ំដឹងកែន�ង�ែដលខញុ ំកំពុងឈរ។” ឥឡូវេនះេបេនះមនិែមន
ជរបូ�ងគួរឱយ�ណិត ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េនះជអ�ីែដល�ពះៃន�ពះគមពរីេនះបន
និយយថ�កមជំនុំនឹងក� យជអ ច ឹង េ កនុងសមយ័កលដ�៏�កកេ់នះឥឡូវេនះ
េ កនុង�គពួកជំនុំចុងេ�កយែដលេយងកំពុងែតរស់េ ។
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47 សូមកតស់មគ ល់ ប៉ុែន�ចំេពះ�បជជន “ខញុ ំស�ីបេនទ សដល់មនុស�ជេ�ចន
ដូចែដល ខញុ ំ�ស�ញ់។” ឥឡូវ េបអនក�តវបនស�ីបេនទ សពី�ពះអមច ស់ ពីអ�ីែដល
អនកកំពុងេធ� សូមេចញពី�! េចញឆង យពី�។ “ខញុ ំស�ីបេនទ សដល់មនុស�ទងំអស់
ែដលខញុ ំ�ស�ញ់។”

48 ឥឡូវេនះ េមល�ពះ ឥឡូវេនះ េតេបពួកផរសីុិទងំេនះនឹងនិយយថ “រងច់ំ
មយួនទី។ បុរសេនះបនផ�ល់ឱយេយងនូវប�� ំខ�ះ �ទងម់នបនទូលថ ‘ែស�ងរក
កនុងបទគមពរី ដបតិអនកគិតថអនកមនជីវតិអស់កលបកនុង� ពួកេគែថ�ងទីបនទ ល់ពី
ខញុ ំ។’ �ជករ�បេសរែដលខញុ ំ�កេឡកេមលេ បទគមពរីវញិេហយរកេឃញអ�ីែដល
�ទងគ់ួរែតេធ� �ទងជ់នរ� អ�ីែដល�តវបនសនមតថ់នឹងេកតេឡង។ ខញុ ំគួរែត
�កេឡកេមលេ េ�កយេហយរកេមល”? ជំនួសឱយករេនះ ពួកេគបនេ រកពួក
បូជចរយនិងសួរពួកេគថ “ចុះ�វញិ?” េឃញភពខុសគន េទ? ពួកេគគួរែត បន
�ន�ពះបនទូល។

49 េ កនុងេហេ�ពរ១:១ �ពះគមពរីបនែចងថ “ឯ�ពះែដលពីេដម” េនះ “មន
បនទូលនឹងពួកពធយុេកេ�យពួកេ��ជេ�ចនដងេ�ចនែបប។” ឥឡូវេនះសូម
កតស់មគ ល់ �ទងប់នសរេសរ�ពះគមពរីេ�យវធីិផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង។់ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ �ទងម់និចបំចស់រេសរ��មវធីិេនះ េហយ�ទងក់ម៏និចបំចស់េ ងគ ះ
មនុស�េ�យ�រ�ពះេ�ហិតែដរ។ �ទងម់និចបំចផ់�ព�ផ�យដំណឹងល�េ�យ
មនុស�េទ �ទង�់ចអនុ ញ តឱយ�ពះ�ទិតយឬ�ពះចន័ទឬផក យផ�យដំណឹងល�
�ទង�់ចឱយខយល់បកេ់បកដំណឹងល�។ ប៉ុែន��ទងប់នេ�ជសេរ សមនុស�! េហយ
�ទងប់នេ�ជសេរ សផ�ូវែដល�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នមក េនះគឺេ�យេ��
របស់�ទងែ់ដល�តវបនតំរវូទុកជមុននិងកំណតទុ់កជមុន េធ�ជែផនកមយួៃន
�ពះបនទូលរបស់�ពះេ�យ�បកសពីករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូលរបស់�ទងក់នុង
សមយ័េនះនិងេពលេនះ។ “ដបតិ�ពះបនទូលរបស់�ពះបនមកដល់ពួកេ��
ែតប៉ុេ�� ះ។” មនិែដលេកតេឡងចំេពះអនកេទវវទូិេទ។ បង� ញខគមពរីដល់ខញុ ំ។
�មកែតចំេពះេ��ប៉ុេ�� ះ។ �ពះមនិេចះកុហកេទ។ ដូេចនះ�ពះបនសរេសរ
�ពះគមពរីេ�យវធីិ� ស�របស់�ទងែ់ដលបនេ�ជសេរ សនិងេ��ែដល�ទងប់ន
េ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯង។ មនិែមនជេ��ែដលមនុស�បនេ�ជសេរ ស ែតេ��
ែដល�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ ស។
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50 េពលេនះពួកអនកេជ បនេមលករបំេពញនូវអ�ីែដលេ��របស់េគបនទយ
បនែចង េហយករកំណតអ់ត�ស ញ ណេនះគឺជេ��របស់�ពះ។ ពីេ�ពះ
ដំបូង ពួកេគ�តវបនេបកសែម�ង។ បនទ ប ់ពួកេគេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូលៃន�ពះកនង
សមយ័កល។ េនះគឺជលិខិតសមគ ល់របស់គត។់ សូមេមល េយងបនឆ�ងកត់
ៃថង�ទិតយមុនេនះ។ េ��ែក�ងក� យជេ�ចននឹងេកនេឡងវញិ។ េហយេយងផ�ល់
ឧទហរណ៍អំពីរេប បែដល ប�មនិងម៉ូេស ពួកេគទងំពីរនកប់នចកេ់�បង
�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ មន កនិ់យយថ “េយងទងំអស់គន គឺែតមយួ។
សូមចូលរមួទងំអស់គន  �ក�់សីៗរបស់េយងនិងទងំអស់គន ។ េយងមន�សី
�� តេ ទីេនះ េហយអនកមន�បសៗមកទីេនះេហយចបយ់កេធ�ជ�បពនធ។ មនិ
អីេទ េយងទងំអស់គន ជមនុស�ែតមយួ េទះយ៉ង�ក ៏មនស ជ តិដូចគន ។”
�ពះជមច ស់មនិែដលអតេ់ទសេ�យពួកេគេឡយ។ ពួកេគបន�� បក់រេនះ។
51 េមល េ�កិយនិងមនុស�—មនុស�កំពុងេមល�ចកេចញខ�ះ ផ�ូវកតតិ់ចតួច
ផ�ូវកត ់ ែតមនិមនផ�ូវកតេ់ទេ កនុង�ពះបនទូលៃន�ពះ។ េ កនុង�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ មនលំនែំតមយួ។ អនក�តវែតកតខ់�ួនឯងឱយសមនិងលំនេំនះ កុំពយយម
កតលំ់នឱំយសមនឹងអនក។ អនក�ល់គន �តវេធ�ែបបេនះ។ េនះជវធីិែតមយួគតែ់ដល
�ពះេធ�។
52 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ អនកេជ រងច់�ំពះបនទូលេនះ�តវបនប ជ ក។់
េមល �មនិ�តវបនសរេសរេ�យមនុស�េទ ប៉ុែន�េ�យ�ពះជអមច ស់ ដូេចនះ�
មនិែមនជេស វេ ៃនមនុស�េទ។
53 មនអនកខ�ះនិយយថ “��គនែ់តជសំេណរជភ�េហេ�ពរចស់
មយួចំនួនប៉ុេ�� ះ។” េតេហេ�ពរសរេសរសំបុ�តែដលេថក លេទសខ�ួនឯង
ឬ? េត�បជជតិយូ�ល�េនះ ែដលខំេធ�ឱយខ�ួនឯងល� េតពួកេគនឹងសរេសរ
អំេពទុចចរតិ �កេ់ទសខ�ួនឯងឬ? ពិតជមនិដូេចនះេទ។ �បបពី់បបរបស់គត់
ផទ ល់ រេប បែដលពួកេគបនចូលេ កនុងរបូ�ពះ រេប បែដលពួកេគបន�ប�ពឹត�អំេព
ស�យសមន�់បឆងំនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ? េទ េទ។ ពួកេគមនិែដល�បបេ់រ ង
េនះេទ �បជជតិែដលមនេមទនភពេនះ។
54 �មនិែមនជេស វេ របស់មនុស�េទ។ �ជេស វេ របស់�ពះ។ េហយ
មនុស�ែដលេឃញករនិមមតិឬឮសំេលងរបស់�ពះ ែដលមនិែដលយល់ពី�
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(ជេ�ចនដង) ខ�ួនឯង កនុងករណីជេ�ចន។ េឃញេទ? មនុស�មនិបនសរេសរ
�ពះគមពរីេទ។ �ពះបនសរេសរ�ពះគមពរី។ �មនិែមន…�មនិែមនជេស វេ របស់
មនុស�េទ។ �ជេស វេ របស់�ពះ។ �គឺជគំនិតរបស់�ពះែដលសំែដងេចញ
�មរយៈបបូរមតម់នុស�។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយ�ជ�ពះគមពរី។ គំនិតែដល
បនសែម�ងគឺជ�ពះបនទូល។ េហយកលពីេដមដំបូងេឡយ�ជករគិតរបស់
�ពះ �ទងប់នបង� ញ��មរយៈបបូរមតរ់បស់ពួកេ��និងបនប ជ ក�់េ�យ
អនកបំេរ របស់�ទង។់ េឃញេទ? សូមកតស់មគ ល់។

55 �ពះជមច ស់េធ�ករេ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯង េ�យកំណតទុ់កជមុន បន
េ�ជសេរ សពួកេ��ស�មប�់គបស់មយ័កល។ សូមកតស់មគ ល់។ �ទងប់ន
បំេពញលកខណៈរបស់េ��េនះឱយសម�មសមយ័កលេនះ។ េឃញេទ �ទង់
សមនឹងរេប បរបស់�ទង ់ េទះបី�ទងេ់ធ�អ�ីកេ៏�យ។ �ទងស់មនឹងគតម់និថ
គតប់នទទួលករអបរ់រំមឺនិបនទទួលករអបរ់។ំ �ទងស់មនឹងអំេ�យទន
ែដលជលកខណៈគតនឹ់ងផ�ព�ផ�យ ជអំេ�យទនែដលគតនឹ់ងមន។ និង
�រស�មបស់មយ័ជក�់កេ់នះ �ពះជមច ស់បនតំរវូទុកជមុនថមនេរ ង
ខ�ះេកតេឡងេហយមនិមនេរ ងមយួេទ ត�ចេកតេឡងជំនួសបនេឡយ។
យកចិត�ទុក�ក�់ ថេត�ជចំនួនប៉ុនម នែដលបេងកតេ�យសមទិធិផលរបស់
មនុស� គម នអ�ី�ចេកតេឡងជំនួសបនេឡយ។ �ទងប់នតំរងប់ុរសេនះ
�បែហលជបុរសលងង។់ �ទង�់បែហលជបនេរ បចំទុកជមុនស�មបគ់តនូ់វ
�បេភទបុរសមយួេទ ត។ េទះបី�ទងជ់អ�ីកេ៏�យ �ទងេ់�យលំ�បថ់ន កឲ់យគត់
អំេ�យទនរបស់គត—់គត ់េ�យធមមជតិរបស់គត ់រចនបទ័មរបស់គត ់និង
អ�ីកេ៏�យ �គឺជរេប បែដលគតប់ង� ញពីខ�ួនគតនិ់ងអ�ីកេ៏�យែដលគតេ់ធ�។
�ទងប់នឱយមនុស�ៃនសមយ័កលេនះេដមបចីប�់បជជនៃនសមយ័កលេនះ។
�តវេហយ។ �ទងេ់ធ��។

56 េ ចុងប ចបៃ់ន�គនីមយួៗ េ េពលែដលពួកជំនំុបន ងកេ រកេ�កិយ
និងបប និងពឹងែផ�កេលករបក��យរបស់មនុស�កនុង�ពះបនទូលេនះ។ ដូច
ពីមុន ពួកេគែតងែត េ ចុងប ចបៃ់នសមយ័កល បនទទួលភពរេញ៉រៃញ៉
ែបបេនះេ�យ�សនវទូិនិងបូជចរយរបស់ពួកេគរហូតដល់�រេញ៉រៃញ៉ជនិចច។
ែតងែតមនករបក��យរបស់ពួកេគគឺខុស មនិែមនមយួដង�ែដល�
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មនិែដលខុសេទ។ េហយមនិមនេពល�មយួែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
�តវប�ជយ័េឡយ។ េនះេហយជភពខុសគន ។

57 ឥឡូវេនះអនកេឃញេទ �ពះជមច ស់បនសរេសរ�ពះគមពរី េ�យខ�ួនឯង។
ឥឡូវេនះ �ពះ�ចនិយយបន។ េ�កម៉ូេសបននិយយថ�ទងម់នបនទូល
េ កនគ់ត។់ េយេរមបននិយយថ “�ទងប់ន�ក�់ពះបនទូលេ កនុងមត់
របស់ខញុ ំ។” េហយ�ពះ�ចសរេសរបន។ �ទងប់នសរេសរបទប ជ ទងំដប�់បករ
ជមយួ �មមៃដផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង។់ �ទងប់នសរេសរេលជ ជ ំងបប៊ឡូីន។
េហយ ចថំ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ែតមយួ ពីរពនដ់ងែដលពួកេ��បន
និយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់!” �ពះ�ចនិយយបន �ពះ
�ចសរេសរបន។ ពិត�បកដ�ស់។ េសទរែត៩០ភគរយៃនម៉ថយ ម៉កុស
លូក និងយ៉ូ�ន។ គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ផទ ល់ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
មនបនទូល។ ដូេចនះ េប�ពះ�ចសរេសរ េប�ពះ�ច�ន េប�ពះ�ចនិយយបន
េត�ទងម់និេធ�ឱយអនកដៃទេធ�ដូចគន េទឬ? េត�ទងម់និបនមនបនទូលេ កនេ់�ក
ម៉ូេសេទឬអីថ “អនក�ែដលេធ�ឲយ មនុស�គឬនិយយបន?” �ពះជមច ស់បន
សរេសរ�ពះគមពរីេ�យពួកេ�� �មវធីិរបស់�ទង។់

58 ឥឡូវេនះ�ល់េពលែដល�ពះវ�ិរបន�យប ចូ លគន  (េហយ�ពះជមច ស់
�ទង�់ជបជមុន ដបតិ�ទង�់ជបជមុន�គបេ់រ ង) ដូេចនះេហយ�ទងម់នេ��
�មយួ ឲយបនេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចស�មប�់គេនះ េហយែដលេ ករ
េ�ជសេរ សរបស់�ទងេ់�យ�ពះបនទូលែដលបនបង� ញ�តឹម�តវពីទីសំគល់និង
ករអ�ច រយ និងករប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់ “ប ជ ក�់ពះបនទូលែដលមនទី
សំគល់េ ខងេ�កម” ដូចែដល�ទងប់នសនយ។ �ទងប់នផ�ល់ករពិតករ
បក��យបនទ បពី់េ��ខ�ួនឯង�តវបនបង� ញករពិត។

59 ប៉ុែន�អស់អនក ែដលបនេរ ស�ងំអនកែដល�ទងប់នចតឲ់យមកេនះ ស�ប់
គត។់ ឥឡូវេនះ ពិនិតយភ� មៗនិងេមលថេត�តឹម�តវឬអត។់ មនែតអនកែដល�ទង់
�តវបនប ជូ នេ ប៉ុេ�� ះ! “�ទងប់នចូលមកែផនដីរបស់�ទង ់េហយែផនដីរបស់
�ទងម់និបនទទួល�ទងេ់�ះ។ ប៉ុែន�មនុស�ជេ�ចនែដលបនទទួល�ទង ់ ពួកេគ
បន�បទនអំ�ចឲយក� យជកូនរបស់�ពះ។” សូមកតស់មគ ល់ គម ន…�ល់ករ
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�តតពិនិតយ�ពះបនទូល េ �គបឧ់ទហរណ៏ និងេ ចុងប ចបៃ់ន�គបស់មយ័កលរ ឺ
ចំនុចកំពូលរចឺំណុច�បសព� ដូចជខញុ ំបនអធិបបយពី�េ�ចនដង។
60 សូម�កេឡកេមលសមយ័កលរបស់ណូេអ េ ក�មតិខពស់បំផុតមុនេពល
ករវនិិចឆយ័។ េតអ�ីបនេកតេឡង? ណូេអ មនែត�គ�ររបស់គតប់៉ុេ�� ះែដល
េជ បុរសេនះ។ អនក េសសសល់ពួកេគបនរះិគនគ់ត។់ និងបនបំផ� ញេ�កិយ
ទងំមូល។
61 េ ជំននអ់�័ប� ំ មនែត�កមរបស់អ�័ប�េំទែដលេជ ។ េ េពលែដល
ពួកេទវ�បនេ ផ�ព�ផ�យដល់�កងសូដុម មនែតឡុតនិងភរយិប៉ុេ�� ះេហយ
មនកូន�សីពីរនកេ់ចញមក េហយនងបន�តឡបេ់ ជសសរអំបិលវញិ។
62 េ សមយ័េ�កម៉ូេស មនែតពួកអុី��ែអលែដលបនេរ ស�ងំប៉ុេ�� ះ
ែដលេចញមក។ និងផេ�៉នស�បគ់ត។់
63 េ ជំននេ់អលីយ៉ អ�ីៗទងំអស់(េសទរែតទងំអស់) ប៉ុែន�មនមនុស�
៧០០០នក ់ពួកេគ�គបគ់ន ស�បគ់តគឺ់�បជជតិទងំមូល។
64 េ ជំននេ់�កេយេរម េហតុអ�ី ពួកេគបនគបែ់ផ�េឈខចីមកឯគត ់ េហយ
េ �ទងថ់ជមនុស�ឆកួត េ�ពះគតប់នេដកេ ែផនកមខ ងអស់ជេ�ចនៃថង និង
ែផនកមខ ងេទ ត និង—េហយបនយកវតថុនិងេធ�និមតិ�ស ញ ។ ពួកេគស�ប�់ទង។់
65 េ��េអ�យ គតប់នេថក លេទសករ�ប�ំងេនះយ៉ងខ� ងំ�ស់
រហូតដល់ពួកេគបន�រគតជ់ពីរជមយួនឹងករេឃញ។ �តវ។
66 យ៉ូ�នបទីសទ។ “គតជ់មនុស�ៃ�ពេ ទីេនះ អនកខ�ះែ�សកយ៉ងខ� ងំ។”

ទងំអស់ប៉ុែន�—ប៉ុែន�ពួកសិស�ទងំេនះែដលគតប់នបង� ញដល់�ពះេយសូ៊
�គីសទជ�ពះវ�ិរ! េ ទីេនះ។ យ៉ូ�នបនេរ បចំមនុស�ឱយេ�ត មខ�ួនជេ�សច។
េតគតម់នមនុស�ប៉ុនម ននក?់ អនក�ច�បព់ួកេគេល�មមៃដទងំពីរ…ៃដ
ទងំពីរ �មមៃដរបស់អនក េតយ៉ូ�នបនបង� ញមនុស�ដល់�ពះេយសូ៊វប៉ុនម ន
នកេ់ េពលែដល�ទងយ់ងមក។ ឥឡូវ ចុះករយងមកជេលកទីពីររបស់�ទង់
យ៉ងេមច៉វញិ? សូមគិតពី�។
67 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេជ �ពះគមពរីពិតបនេឃញ�ពះបនទូលែដលបនេបក
សែម�ងយ៉ង�តឹម�តវស�មបស់មយ័កល ពួកេគេជ ។ គម នវធីិ�េដមបរីក�
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ពួកេគពី�េទ េជ �។ ពួកេគែថមទងំបិទ��ទីបនទ ល់របស់ពួកេគេ�យឈម
របស់ពួកេគេទ តផង។ ពួកេគេជ �។ �ជករស�មបព់ួកេគ ែដលបនតំរវូ
ទុកជមុនស�មបស់មយ័កលជក�់កេ់នះេមលេឃញនិងេជ ។

68 អនកេផ�ងេទ ត�គនែ់តមនិ�ចេមលេឃញ�។ ពួកេគបនខ� ក។់ ឥឡូវេនះ
អនកនិយយថ “ពួកេគមនិ�ចេឃញ�េទ។” ឥឡូវេនះ ដូចជប�ម េហតុអ�ី
កប៏�មមនិ�ចេមលេឃញែបបេនះ? គតគឺ់ជេ��មន ក ់ ែដលបនចក់
េ�បង�ងំ។ េហតុអ�ី បនជ�ពះេ ផេ�៉នមនិបនេឃញ�? េ េពលែដល
គតប់នេឃញ�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់ចុះមកនិងសំែដងករអ�ច រយេ កនុង
ទីេនះ គឺមនែតេធ�ឱយចិត�គតរ់ងឹ។ េត��តវេទ? េហតុអ�ីបនជ�ថនមនិ
�ចេមលេឃញ� ខ�ួនគតផ់ទ ល់ជ�សនយូ៍�? េ ទីេនះ បនឆ�ងកត់
សមុ�ទ�� ប ់ េហយបរេិភគនំម៉��ល់ យប ់ ែដល�សស់ េហយេ ែត
មនិ�ចេមលេឃញ។ េហតុអ�ីកូ�៉មនិេឃញអ ច ឹង? េហតុអ�ីបនជៃកផ
មនិេឃញ�? គតជ់េមដឹកនកំំពូល�សនជបុរសៃនពិភពេ�កេ េពល
េនះ។ េហតុអ�ីបនជគតម់និេឃញថជ�ពះេមស�ុ?ី េហតុអ�ីបនជយូ�ស
មនិេឃញ�? យូ�សនិយយ�តវជមយួពួកេគ េដរជមយួពួកេគ សំែដងករ
អ�ច រយជមយួពួកេគ។ ប៉ុែន��ពះបនទូល�តវែតបនបំេពញ។ �ពះគមពរីនិយយថ
ពួកេគ�តវបនេលកេឡងេដមបយីកកែន�ងេនះ។ ពួកេគ�តវបនចិ ច ឹមស�មប់
េគលបំណងេនះ។ �ជករពិត។ រ ៉មូ៨និយយដូេចន ះ។

69 ឥឡូវេនះអនកេជ �ចេមលេឃញ�ពះបនទូល�តឡបជ់�ច ់ ឈមេ កនុង
ជំននព់ួកេគ �ពះមនបនទូល។ ឥឡូវេនះ ពួកេគជអនកេជ ពិត�បកដ ពួកេគ
មន៧ពន ់ (ឬ�បពីំររយ?) េ ជំននេ់អលីយ៉។ �បពីំរពនគឺ់�តឹម�តវ។ េ
ជំននេ់�កេអលីយ៉ មនមនុស��បពីំរពនន់ក ់ កនុងចំេ�ម�បែហលពីរឬបី
�ននក ់ ែដលបនេឃញថ�តឹម�តវ។ មនិសូមបែីតមយួរយនកៃ់ន�បជជន។
ប៉ុែន�ពួកេគបនេឃញថ��តឹម�តវ។ ពួកេគបនេឃញ�ពះបនេបកសែម�ង។ ស�ី
េមម៉យចំ�ស់េនះែដលេអលីេស�តវបនប ជូ នេ  នងបនេ េរ សអុស
ទងំេនះ េដមបេីធ�នំមយួ េហយ�គនែ់ត�គប�់គនេ់ដមបេីធ�នំស�មបន់ងនិង
កូន�បសរបស់នង េហយបនទ បម់កនឹង�� ប។់ ប៉ុែន�េមលេអលីយ៉ គតប់ន
និយយថ “េធ�ឱយខញុ ំមយួ ដំបូងេគ។ តបតិ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ឯធុង
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មនិែដលអស់នឹងមនិសងួតហួតែហងេឡយ រហូតដល់ៃថងែដល�ពះជអមច ស់បង�ុរ
េភ� ងមកេ េលែផនដីេនះ។” គម នសំណួរ នងបនយកេ េធ�នំេខកេហយេ�យ
�េ គត។់ បននិយយថ “េធ�ឲយខញុ ំមុនសិន េហយបនទ បម់កេ េធ�ឱយអនកនិង
កូន�បសរបស់អនកចុះ។” ដបតិ នងបនឮបុរសេនះ េហយេមលេ គត។់ នង
គឺជ�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុន។

70 ពួកេគជេ�ចននិយយថ “ហនឹងគឺ�ចស់េនះេទ តេហយ។ �ពះបន�ក់
ប�� �េយងេ�យ�រែតគតហ់នឹង” ចងចពីំ េអលីយ៉។ បននិយយថ “អនក
គឺជមន កេ់នះេហយែដលេធ�ឱយអុី��ែអលមនកង�ល់។”

71 គតនិ់យយថ “អនកគឺជមន កែ់ដលេធ�ឲយអុី��ែអលប � ។” េមលអនក�
ជ�ពះ…េតជ�ពះបនទូលរបស់អនក�ែដលបនប ជ ក?់ �ពះបនទូលផទ ល់ខ�ួន
របស់�ទង។់

72 �ពះគមពរីបនែចងថពួកេគបនេកតេឡងស�មបេ់គលបំណង ែតេពល…
អនកមនិេជ ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេ េពលែដលអនកេជ ពិត�បកដ�ចេមលេឃញ
�ពះបនទូលៃនសមយ័េនះបនបេងកតមកជ�ចឈ់ម �ពះែដលនិយយ�មរយៈ
បបូរមតម់នុស�និងបនទ បម់កេធ�អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�� េនះគឺ
សំេរចេហយ។

73 ឥឡូវេនះេមលបន�េទ ត។ កុំេមលទីសមគ ល់។ េបអនកេមលទីសមគ ល់អនក
នឹងក� យជមនុស�លងីេលងដូចេ�កិយ។ េ��ែក�ងក� យនឹងេកនេឡងបង� ញទី
សមគ ល់និងករអ�ច រយែដលនឹងបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំេប�ច។ េមល�ពះបនទូល។
សូម�កេឡកេមលពួកបូជចរយ ែដលជេ��េហេ�ពរឈរេ ទីេនះ។ េសេដគ
មនែសនងធំពីរ េហយនិយយថ “ខញុ ំេនះេហយជេ��របស់�ពះជមច ស់។” �
ជករពិត។ “ខញុ ំមន៣៩៩េ ទីេនះជមយួខញុ ំ និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកេលេយង
ប ជ កនិ់ងនិយយថដីេនះជកមមសិទធិរបស់េយង។ សូមេឡងេហយយក�។
េហយេ�យែសនងទងំេនះ អ�័ប ់ អនកនឹងរញុខម ងំស�តវេចញពីទឹកដីរបស់េយង
ដបតិ�ពះជមច ស់បន�បទនមក ពួកេយងទឹកដីេនះ។”

74 សូមេមលអនកេជ �បកដមន ក ់េឈម ះយ៉ូ�ផត បននិយយថ “េតអនកមន
មយួេទ តេទ?”



24 �ពះបនទូលជសេម�ង

75 “មយួេទ ត? មនកិចច�ពមេ�ព ងបនួរយេហយហនឹង!” �ទងប់ននិយយថ
“ែមនេហយ េ មនមយួេទ តេ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំស�បគ់ត។់” បននិយយថ “គត់
ែតងែតស�ីបេនទ សេយងទងំអស់គន េហយ�បបេ់យងពីអ�ីែដលេយងមនបបដធ៏ំ
និងអ�ីៗទងំអស់។” និយយថ “ខញុ ំស�បគ់ត�់ស់! គតជ់មកីយ៉ ជកូនរបស់
អុីម�។”
76 គតប់ននិយយថ “អូ! សូមកុំ ឲយេស�ចនិយយដូេចនះេឡយ។ េ ទទួល
គតេ់ហយ�� បគ់តសិ់ន។ អ�ីែដលគតនិ់យយ។”
77 ដូេចនះពួកេគបននគំតចុ់ះេ ទីេនះ។ គតប់ននិយយថ “សូមឱយខញុ ំមយួ
យបេ់នះេហយខញុ ំនឹងេមលអ�ីែដល�ពះអមច ស់មនបនទូលអំពី�។”
78 អ�័បនិ់យយថ “ខញុ ំសូម�បបអ់នក កំុ�បបខ់ញុ ំអ�ីេ�កពីេសចក�ីពិត។”
79 េហយបុរសេនះបនមក និយយថ “ឥឡូវេនះ េបអនកចង�់តលបេ់ រកករ
�បកបភពល�វញិ សូមនិយយដូចគន នឹងអនកេផ�ងេទ ត។”

មកីយ៉បននិយយថ “ខញុ ំនឹងនិយយអ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទងម់ន
បនទូល។” េឃញេទ?
80 េ �ពឹកបនទ ប ់ ពួកេគកប៏នេចញមក។ េស�ចបនបំពក�់វផយ េ �ម
េខ� ងទ� រ េ េលអនកលបលីបញទងំអស់។ េ��បនឈរេ ទីេនះ។ បន
និយយថ “ឥឡូវេនះ �ចស់ េតអនកនិយយយ៉ងេមច៉េ ?”
81 និយយថ “ចូរេ ចុះ” បនបែនថមថ “ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញជនជតិអុី��ែអល
�យប៉យដូចជេច មគម នអនកគង� លេទ។”
82 គត�់យ…យកៃដរបស់គតេ់ហយ�យគតច់ំមត។់ េ��បន�យេ��
ចំមត។់ ឥឡូវេនះ ទងំអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំឈរេ ទីេនះ បនទយ
បនួរយនក�់បឆងំនឹងករេនះ េមលេ រងឹម�ំស់។ ឥលូវេនះ េ កនុង
ដំបូនម នជេ�ចនមនិែតងែតមនសុវតថិភពេទ។ ��ស័យេលកែន�ងែដលពួកេគ…
ែដលពួកេគកំពុងផ�ល់�បឹក� េតដំបូនម នរបស់ពួកេគគឺជអ�ី។ េ ទីេនះមនិមន
សុវតថិភពស�មបេ់ស�ចេទ េហយគតប់នយកហ�ូងមនុស�េនះស�មបក់រ�បឹក�
របស់ពួកេគគឺ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន�េបគតឈ់បេ់ហយ�កេឡកេមល�កងំេនះេហយ
�កេឡកេមលអ�ីែដលេអលីយ៉បននិយយ។
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83 បនទ បម់កមកីយ៉មនិ�ចនិយយអ�ីទងំអស់ គតម់និដឹងេពល�
�ពះជមច ស់បនអតេ់ទសឱយគតស់�មបក់រេនះេទ។ ប៉ុែន�ដំបូង កនុងនមជ
េ�� គតប់នេ ឯ�ពះេដមបរីកឱយេឃញនូវអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។ េហយគត់
បនរកេឃញនូវអ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
បនេឃញ�ពះកំពុងអងគុយេលបល�័ងកមយួ េហយគតប់ន�ថ…មនអនក�បឹក�ៃន
�ថ នសួគប៌ន�បមូលផ�ុ ំេ ជុំវញិ�ទង ់ េហយបន�ថ ‘េតអនក�ែដលេយង�ច
ចតេ់ ប�� លឱយអ�័បេ់ចញមកេ ទីេនះ ដូេចនះេយង�ចបំេពញទំនយ
ែដលនិយយអំពីគត?់’”
84 សូមេមល ទំនយ េអលីយ៉បននិយយរចួេហយថ “ែឆកនឹងលិទធឈម
របស់អនក។”
85 េហយដូេចនះគតប់ននិយយថ “គតប់នេឃញវ ិ ញ ណនិយយកុហក
េឡងពីេ�កមមកចំេពះ�ទង ់េហយនិយយថ ‘ខញុ ំនឹងចុះេ រកេ��របស់�ទង ់គឺ
អ�័ប ់េហយនេំ�យេគទយ�ពះបនទូលកុហក។’”
86 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់�ទង�់ជបថពួកេគគឺជមនុស�អំនួត ែដលេពញេ�យ
េសចក�ីបង៉�បថន  េទវវទិយែដលពួកេគគិតថពួកេគមនអ�ី�គបយ៉់ង�តឹម�តវ។
ពួកេគមនិែដល បនកតស់មគ ល់េឃញ�ពះបនទូលស�មបស់មយ័កលេនះេទ។
ដូេចនះ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “អនកនឹងទទួលបនេជគជយ័។ ចូរេ ចុះ។”
េហយេ េពលមកីយ៉និយយែបបេនះ ែដលេធ�ឱយពួកេគេចះទយេ េ�កម
វ ិ ញ ណ��កក។់ ពួកេគបនទញឆន ងំ�កទូរស័ពទ ឬ បិទវទិយ ុ ឬេធ�អ�ីមយួ
ពួកេគបនឮថនឹងចូលមក�បឆងំពួកេគ េ�កកេឡងេដរេចញេ ។ ប៉ុែន�សូម
�កេឡកេមលអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ឥឡូវេនះ មកីយ៉�តវពិនិតយេមលនិមតិ�គត់
ជមយួនឹង�ពះបនទូលែដលបនែចង ដូេចនះគតដឹ់ង។
87 គតនិ់យយថ “េ េពលែដលខញុ ំមក…�កគ់តេ់ កនុងគុក ឱយទឹកៃនទុកខ
�ពយនិងនំបុង័ៃនទុកខ�ពយឱយគត។់ េ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ ខញុ ំនឹងេ�ះ��យ
ជមយួគត។់”
88 គតនិ់យយថ “េបអនក�តលបម់កវញិបនែមន �ពះជមច ស់នឹងមនិនិយយ
មកខញុ ំែបបេនះេទ។” េ េពលែដលគតដ់ឹងថនិមតិ�របស់គតគឺ់ពិតេ �គប់
�ពះបនទូលទងំអស់ស�មបស់មយ័កលេនះ។ �គឺជេពលេវ�របស់អ�័ប។់
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89 បងប�ូន �បស�សី េនះគឺជេពលេវ�ៃនករេ េចញរបស់បប៊ឡូីន។ ពន�ឺ
េពល�ង ចគឺេ ទីេនះ។ េដរកនុងពន�ឺេពល�េ ភ�។ឺ សូមកតស់មគ ល់ អនកេជ
បនេឃញ�ពះបនទូលបនសែម�ងេហយេជ �។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េច ម
របស់ខញុ ំ�គ ល់សេម�ងខញុ ំ �ពះបនទូលខញុ ំ ជទីសមគ ល់ៃនសមយ័កល។ ពួកែក�ងបន�ំ
េគមនិេដរ�មេទ។”
90 ឥឡូវសូមចូលេ អតថបទរបស់េយង ពីេ�ពះខញុ ំេឃញថខញុ ំនឹងចកេចញ
ឆង យ។ ខញុ ំចងស់ងកតធ់ងនេ់លែខ�បនទ តអ់ធិ�� នេ�ចន។ សូម�តលបេ់ អតថបទ
វញិឥឡូវេនះេយងទទួលបនករពិចរ� េ ទីេនះមយួនទី។ ែមនេហយ �នឹង
េកតេឡងជថមីម�ងេទ តដូចែដល�ែតងែតេធ� ជធមម�។
91 �ពះបនប ជូ នេ��របស់�ទង ់ដូចែដល�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នមនបនទូល
សនយ េ កនុងម៉�គី៣ “េមលចុះ អញចតទូ់តអញេ�យេ មុនេដមបេីរ បចំ
ផ�ូវ។” យ៉ូ�នបនេធ�បនទ ល់ដូចគន ។ េហយេយងរកេឃញផងែដរ េ កនុង
េអ�យ៤០:៣ ែដលេអ�យបននិយយថ “នឹងមនសំេលងេ��មន ក់
ែ�សកេ �លរេ��ថ នថ ‘ចូរេរ បចំផ�ូវថ� យ�ពះអមច ស់។’” េឃញេទ? ទំនយ
ទងំអស់េនះ! េហយ—េហយេមល ចូរកតច់ំ�ំបទគមពរីយ៉ងឆបរ់ហ័ស បទ
គមពរីបនកំណតអ់ត�ស ញ ណគត។់

េ េពលពួកេគនិយយថ “េតអនកជនរ�? េតអនកជ�ពះេមស�ឬី?”

គតេ់ឆ�យថ “ខញុ ំមនិែមនេទ។”

“េតអនកជេយេរមឬ? េតជេ�� ឬជមន ករ់បស់ពួកេគ?”
92 គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិែមនេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំជសំេលងមន កែ់ដលែ�សកេ កនុង ទី
រេ��ថ ន េ��េអ�យបនែចង។”
93 អនកគិតថពួកេគនឹងេជ ? អតេ់ទ។ េហតុអ�ី? គតម់និបនមក�មរយះ
�ពះវ�ិររបស់ពួកេគ។ គតម់និែមនជរបស់ពួកេគ… េឃញេទ គតេ់ ទី
រេ��ថ នេ �យុ៩ ឆន  ំ េហយេចញមកេ �យុ�មសិបឆន ។ំ �ររបស់
គតគឺ់អ�ច រយ�ស់ែដល�តវឆ�ងកត�់�េទវវទិយ។ គតជ់មន កែ់ដលែណនំ
អំពី—�ពះេមស�ុ។ី េហយ�គបគ់ន នឹងទញគតវ់ធីិេនះនិងវធីិេនះ។ េហយ
�ពះជមច ស់បនប ជូ នគតេ់ កនុងទីរេ��ថ ន បនទ បពី់មរណភពរបស់ឪពុក
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គត ់ គឺ�ករ។ី េហយគតជ់បូជចរយ ប៉ុែន�គតម់និែដលេដរ�មគន�ងឪពុក
របស់គតេ់ទ។
94 េ�ពះ េ��មនិបនេចញពីអ�ីែដលអ ច ឹងេទ។ ពួកេគមកពីទីរេ��ថ ន �ល
រេ��ថ ន។ គម ននរ�ដឹងថពួកេគមកទី�េទ ឬរេប បែដលពួកេគេកតេឡង
េ េលឆក ឬ�បវត�ិ�មយួរបស់ពួកេគ។ ពួកេគ�គនែ់តេចញមកេហយផ�យ
�ពះបនទូល េហយ�ពះជមច ស់ដកពួកេគេចញេ ឆង យ ពួកេគកេ៏  េថក លេទស
ជំននេ់នះ េហយចូលេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់រងច់ៃំថងដអ៏�ច រយ។
95 �កមជំនុំមនិេជ គតេ់ទ ពីេ�ពះគតម់និ�គ ល់ពួកេគ។ ដូេចនះពួកេគគម ន
កំណត�់�អំពីករែតង�ងំរបស់គតេ់ េលេស វេ របស់ពួកេគេទ ដូេចនះពួកេគ
បនបដិេសធគត។់ េឃញេទ ពួកេគមនិេជ េល�ពះបនទូលែដលបនសែម�ងពី
�ពះជមច ស់េទ ធមម� ពី�រមយួេ �រមយួ។ េឃញេទ? គមពរីម៉�គី៣ បទ
គមពរីពីរេដមបបី ជ កក់រពិតពីគត ់ម៉�គី ៣ និងេអ�យ ៤០:៣ ។ េឃញេទ
បទគមពរីទងំពីរេនះបននិយយអំពីបុរសមន កែ់ដលបនមកេរ បចំផ�ូវថ� យ�ពះ
អមច ស់។ គតប់នជួប�ល់ករប ជ ករ់បស់�។
96 គតគឺ់ជេ��មន ក។់ “អញនឹងប ជូ នេអលីេស។” េហយគតេ់ ទីេនះ េ
�គបវ់ធីិរងឹម។ំ េឃញេទពីរេប បែដលធមមជតិរបស់គត�់យជមយួេអលីយ៉។
េ�កេអលីយ៉ជបុរសមន កេ់ �លរេ��ថ ន គឺដូចេ�កយ៉ូ�នែដរ។ េ
ខងេ�ក។ គតម់និែមនជបុរស�ចរ់េ�ងេទ គតជ់បុរសែដលមន�ងេ
រងឹម។ំ
97 សូមកតស់មគ ល់ម�ងេទ ត េអលីយ៉គឺជអនកស�ប់ ស�ីមន ក ់ គតប់ន�បបេ់យ
េសបិលអំពីករទងំអស់ៃនករ�បមុខរបស់នង និងកែន�ងែដល�តវេបកនិង
បិទ។ យ៉ូ�នកដូ៏េចន ះែដរ។ េយេសបិលបនពយយមេដមបសំី�បេ់អលីយ៉
បនសបថេ�យ�ពះរបស់នងថនឹងយកកបលេចញពីគត។់ ដូេចនះេហរ ៉�ូយ
បនេធ�។ េឃញេទ?
98 ែតងែតសម�ងឹេមល�ររបស់ពួកេគជនិចច េមលអ�ីែដលពួកេគបនេធ�។ ឥឡូវ
េយងរកេឃញថេបពួកេគនឹងេមលេ េ�កយេហយបនេឃញអ�ីែដល�ពះគមពរី
បននិយយ េហយេមលធមមជតិរបស់បុរសនិងរេប បែដលគតល់�ឥតេខច ះ
េ កនុងេពលជមយួបទគមពរីនិងអ�ីៗទងំអស់ ពួកេគគួរែតដឹងថគឺជគត។់
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�បែហលជកន�ះសមយ័កលបនដឹងអំពី�។ �តឹម�តវេហយ។ មនិេលសពី
កន�ះេទបនដឹងថ�។ ពួកេគបនេ �� បគ់ត ់ ប៉ុែន�ពួកេគមនិេជ េទ។ េឃញ
េទ? េហតុអ�ី? ពួកេគមនិេជ ពីករកំណតទី់សមគ ល់ៃនករទស�ទយេ កនុង
សមយ័កលរបស់ពួកេគេទ។
99 សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគបនេសចចំអក�កគ់ត ់េហយេ គតថ់ “សត�ៃ�ព
ែ�សកខ� ងំេអយ! មនិែដលបនេរ ន គិតេ�ភលនេ់�យគម នករេរ នសូ�ត ‘បុិក
បក៉ ់មនិញេញត អេ ច ះ អ ចុ ះ’ ដូេចនះជេដម។” ដូចធមម�ពួកេគវនិិចឆយ័គតេ់�យ
ករអបរ់រំបស់គត។់ ពួកេគវនិិចឆយ័គតេ់�យេវយយករណ៍របស់គត ់ �មរេប ប
ែដលគតេ់ស� កពក។់ គតម់នែសបកេច មេ ជុំវញិគត ់និងែខ��ក�៉តែ់សបកអូដ�
ពក ់គតម់នេ�មទងំអស់។ េដរេចញេ កនុងទឹក គម ន�ពះវ�ិរ គម នកំពូល គម ន
កិចចសហ�បតិបត�ិករ។ ពួកេគមនិ�ចទទួលយកបនេទ។ ពួកេគកំពុងែតេគរព
បូជ�ពះៃនេ�កីយ។ េឃញេទ?
100 ខញុ ំមនិចងនិ់យយថឥឡូវេនះមនិមនេ��ែក�ងក� យែដលេចញមក ដូចជ
យ៉មេ�បសនិងយ៉មេណស។ ប៉ុែន�វធីិែដលអនកចងេ់ធ�គឺ ពិនិតយឯក�រេដមេ�យ
�ពះបនទូល បនទ បម់កអនកទទួល�។ េត�សថិតេ កនុង សមយ័កលប៉ុនម នេហយ អ�ី
ែដលបនទយស�មប�់គេនះ។
101 បនទ បម់កទំនយរបស់យ៉ូ�ន�តវបនសែម�ងឱយេឃញចបស់េ កនុង
លំ�បរ់បស់�ពះជមច ស់។ េមល ល�ឥតេខច ះប៉ុ�� ។ �ពះគមពរីបនែចងថ
“�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់មកដល់េ��។” េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះបនទូល។
េហយយ៉ូ�នបនទយអំពីករមកដល់ៃន�ពះបនទូលស�មបក់របំេពញ េហយ
�ពះេយសូ៊វ ជ�ពះបនទូលបនយងមកឯេ�� េ កនុងទឹក។ អូ! េត�សស់�� ត
ប៉ុ�� ! ឥតប�ជយ័… េឃញេទ? �ពះបនទូលគឺជេរ ងែដលគួរសញបែ់សញញេ កនុង
ៃថងេនះ។ េ��មក និយយថ “ខញុ ំជសំេលងៃន�ពះបនទូល។”

ពួកេគសួរថ “េតេយង�តវេធ�អ�ី?”
102 បននិយយថ “ខញុ ំមនិសមនឹងេ�ះែសបកេជងរបស់�ទងេ់ទ។ ប៉ុែន�មនមន ក់
ឈរកនុងចំេ�មអនក េ កែន�ង�មយួ គតនឹ់ងជអនកែដលេធ�ពិធី�ជមុជទឹក
ដល់អនកជមយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិងេភ�ង។ អនកគ�ំទរបស់គតេ់ កនុងៃដរបស់
គត ់ េហយ�ទងនឹ់ងជំរះកំ�ល�ទង ់ យ៉ងហមតច់តរ់ចួដុតកំេទចកនុងេភ�ងែដលមនិ
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េចះរលត ់ យក�គប�់សវេ អនក�បមូលផ�ុ ំ។” អូ ជេ��មយួ! �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលេ ទីេនះថមនិមនបុរស�ែដលេកតមកពី ស�ីែដលអ�ច រយដូចគត់
េឡយរហូតដល់ៃថងេនះ។ អូ! អ�ច រយយ៉ងេមច៉េ ! រេប បែដលគតដឹ់ងកែន�ង
ែដលគតក់ំពុងឈរ! គតប់នដឹងយ៉ងពិត�បកដ។ គតប់នឮពី�ពះ េហយ�
ពិតជមយួនឹង�ពះបនទូល ដូេចនះគតម់និខ�ល់ពីអ�ីែដលមនុស�និយយេទ។ គត់
បនអធិបបយ�េហយបនទយ� េទះជយ៉ង�កេ៏�យ។ េហយេមល
េ េពលែដលបុរសមន កឈ់រស�មបអ់�ីែដលជេសចក�ីពិត បនទ បម់ក�ពះ�តវមន
កតព�កិចចបង� ញករពិតេ បុរសេនះ។
103 េ េពលែដលេ�កម៉ូេសចុះមកេ ទីេនះកនុង�បេទសេអហ�ុបី េហយបន
និយយថ “ខញុ ំេ កនុងទីរេ��ថ ន�តងក់ែន�ងមយួ េហយខញុ ំបនេឃញេដមេឈ
េឆះ េហយ�មនិសុះេទ។ ខញុ ំបនេឡងេ ឯេដមេឈេហយេ េពលែដលខញុ ំេធ�
�មនសសរេភ�ងដអ៏�ច រយពយរួេ ទីេនះ។ េហយសំេលងមយួបននិយយថ
‘អញគឺជអញ។’ េហយ�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំឲយយកដំបងេនះេហយចុះមកទីេនះ
េហយេធ�ករអ�ច រយទងំេនះ េហយ�ពះនឹងេធ�ករេបកសែម�ង�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់” �តសនធឹងដំបងរបស់គតេ់ ទីេនះកម៏នសត�ល�ិតនិងរយុ និងភព
ងងឹតជេដម។ េហយបនទ បម់កេដមបបីង� ញករពិតេ េ�� �ទងប់ននអំនកេជ
ទងំេនះ�តឡបេ់ ឯភនវំញិ េហយ�ពះជមច ស់បនចុះមកេ កនុងបេងគ លេភ�ង
ែតមយួ េ េលភនែំតមយួ និងបនបង� ញថេនះជករ�តឹម�តវ។

ឥឡូវេនះេមលអ�ីែដលគតប់នេធ�េ ៃថងេនះ។ យ៉ងពិត�បកដ។
104 ឥឡូវេនះ �ពះបនទូលបនមកដល់េ��េហយបនសែម�ងឱយគតក់� យជ
មនុស�ពិត គឺជមនុស�ែដលបទគមពរីបនែចងថគតនឹ់ងក� យជ។ យ៉ង
ឆបរ់ហ័សឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន� ជថមីម�ងេទ ត �ពះេយសូ៊វបនយងមក�មរេប ប
ខុសពីករបក��យពីទំនយរបស់ពួកេគ។ មនុស�បនបក��យពីអ�ីនឹង
ក� យជ។ ពិត�បកដ�ស់។ ពួកេ�បសប៊េីធេរ នគិតថគួរែតជពួកេគ។ េមល
េ េពលែដល�ពះេធ�អ�ីមយួ េមល�គបអ់ងគករេផ�ងេទ តេ�កកេឡងជមយួ។
ែមនេហយ ែតងែតជវធីិេនះ។ ពួកេគទទួលយ៉មេ�បសនិងយ៉េណសេ �គប់
ទីកែន�ង។ សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគនិយយែតែផនកមយួៃន�ពះបនទូល។ ប៉ុែន�
េយងេ �ម�ល់�ពះបនទូលរបស់េ��។ �ល់សំបុ�ត!
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105 ពួកេគបនខកខនម�ងេទ ត ែដលជធមម�េគេ �ទងថ់ជ “េម�រក� េបល
េសប៊ូល” េហយបននិយយថ�ទងប់នេធ�ខ�ួនជ�ពះ េ េពលែដលពួកេគគួរែត
មន បនដឹង េ�យ�ពះគមពរីរបស់ពួកេគ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។

សូមកតស់មគ ល់ �ទង�់តវបនទយេ�យេអ�យ េអ�យ ៩:៦ បន
ែចងថ “នម�ទងនឹ់ង�តវេគេ ថ�ពះដម៏ន�ពះេច��  ែដលជ�ពះវរបិ�ដ៏
គងេ់ អស់កលបជនិចច។” គម នឪពុក�េទ តេទបនទ បពី់េនះ ពីេ�ពះ�ទង់
ជឪពុកដំបូងេគកលពីេដមដំបូងបង�ស់ �ទងគឺ់ជ�ពះវរបិ�ែតមយួគត។់ បន
និយយថ “កុំឲយេ អនក�មយួ េ េលែផនដីេនះថ ‘�ពះវរបិ�’ បនទ បពី់េនះ
ែដរ។” “�ទង—់ជ�ពះដអ៏�ច រយ និងជ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ អស់កលប ជទី�បឹក�
�ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព។” ពិត�បកដ�ស់។
106 ឥឡូវេនះ ពួកេគបនេធ�ចំេពះ�ទងនូ់វអ�ីែដលពួកេ��បនសរេសរចុះ ថ
ពួកេគនឹងេធ� ដូចពួកេគកំពុងេធ�េ សមយ័កលេ ឌីេសេនះ �ក�់ទងេ់ចញពី
�ពះវ�ិរ។ “ខ� ក ់ ��កត េហយមនិដឹងអ�ីេ�ះ។” �គនែ់តអ�ីែដលេ��បន
និយយ គឺជេ��ៃន�ពះគមពរី។ ខ� កេ់�យទំេន មទម� បម់នុស� ពួកេគបន
�ក�់ទងេ់ចញ �ពះបនទូលេចញពី�កមជំនំុរបស់ពួកេគ។ ដូចែដលបនទយអំពី
ពួកេគ។
107 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ យ៉ងឆបរ់ហ័ស។ កុំខកខនេរ ងេនះឥឡូវេនះ។
េនះគឺជអតថបទ រេប បែដល�ពះេយសូ៊វបនបង� ញអងគ�ទងេ់�យពួកសិស�
ទងំពីរនកេ់នះដឹងថ�ទងជ់�ពះេមស�ុរីបស់េគ! ឥឡូវេនះ ែភនកទងំអស់�មវធីិ
េនះ។ េហយេ េលទឹកដី កុំខកខនេរ ងេនះ ឥឡូវេនះ។ េយងបនពយយម
�បបអ់នកថ�ពះគមពរីគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ�យ�ពះជមច ស់ផទ ល់ �មរយៈ
បបូរមតនិ់ងសំភរៈរបស់មនុស�។ �ពះ�ចសរេសរេ�យខ�ួនឯងបន។ �ពះ�ច
និយយេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់បន។ �ពះ�ចេធ�អ�ីែដល�ទងច់ងប់ន ប៉ុែន��ទងប់ន
េ�ជសេរ សមនុស�ឱយេធ��េ�យ�រែតមនុស�ែដលបនសរេសរ�គឺជែផនកមយួៃន
�ពះ។ ដូេចនះ �ពះបនសរេសរ�ពះគមពរី។ មនុស�មនិទងំដឹងថពួកេគ�តវសរេសរ
អ�ីផង េ កនុងករគិតរបស់មនុស�របស់ពួកេគផទ ល់។ ពួកេគ�ចមនិយល់�សប
ជមយួ� ប៉ុែន�ពួកេគបនសរេសរ�។ ពួកេគមនិ�ចេទ។ �ពះគមពរីបនែចងថ
“មនុស�ពីបុ�ណ េពលពួកេគ�តវបនជំរញុេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ!” �ពះេធ�ករ
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េលៃដរបស់ពួកេគ បនេធ�ករេលែភនករបស់ពួកេគេ កនុងនិមតិ�។ ពួកេគមនិ�ច
និយយអ�ីេ�កពីអ�ីែដលពួកេគបនសម�ងឹេមល។ ពួកេគមនិ�ចនិយយអ�ីបន
េឡយពីេ�ពះ�ទងម់នករ�គប�់គងេពញេលញ េលអ�� ត �មមៃដ �គបស់រ�ីងគ
ទងំអស់ៃនរបូកយគឺេ េពញជមយួ�ពះ។ មនិឆងល់ថ�ពះគមពរីបននិយយថ
ពួកេគជ�ពះ ពួកេគជែផនករបស់�ពះ! គតគឺ់ជភពេពញេលញៃន�ពះ។

108 ចូរកតស់មគ ល់ពីរេប បែដល�ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូល បនេធ�េ�យសិស�
ទងំពីរនកែ់ដលឈចិឺត�េនះដឹងថ�ទងជ់�ពះេមស�ុរីបស់ពួកេគ ជ�ពះែមស� ី
ជ�ពះបនទូលសនយ។ សូមកតស់មគ ល់អ�ីែដល�ទងប់នេធ� �ទងេ់ធ��មទំនយ។
សូមកតស់មគ ល់ “មនុស�លងីេលង មនិងយេជ េទ នូវ�គបអ់�ីែដលពួកេ��បន
សរេសរ។” ឥឡូវេនះ �ទងម់និែដលនិយយថ “ែមនេហយ េត េត�កមជំនុំនិយយ
អំពីអ�ី�?”

109 ពួកេគ�បបេ់រ ងដល់�ទង។់ ពួកេគ�គ ល់�ពឹត�ិករណ៍ទងំអស់ែដលបន
េកតេឡង។ ពួកេគទងំអស់េ�កេ ។ ពួកេគចបេ់ផ�ម�បប�់ទងថ់ “េតអនក
�គនែ់តជ�សដៃ៏ទេ ទីេនះឬអនកមនិដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេ �កងេយរ�ូ
ឡិមេទ?”

110 �ទងនិ់យយថ “េតមនេរ ងអ�ី?” ដូចជ�ទងម់និដឹងេទ។ េឃញេទ �ទង់
បនេធ�េរ ងេពលខ�ះ�គនែ់តេដមបេីមលអ�ីែដលអនកនឹងេធ�អំពី�។ េឃញេទ? បន
និយយថ “េរ ងអ�ីែដរ? េតជនរ�? េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡង?”

111 “េតអនក�គនែ់តជ�សដៃ៏ទឬ?” េហយបននិយយជមយួបុរសែដលបន
រស់េ ជមយួគន អស់រយៈេពលបីឆន កំន�ះ េហយមនិបន�គ ល់�ទងេ់�ះ។

“េតមនេរ ងអ�ីខ�ះ? េតមនអ�ីេកតេឡង?”

112 “េហយ” ពួកេគនិយយថ “�ពះេយសូ៊វៃន��ែរត៉ ែដលជេ��។ គម ន
ករសង�យ័េទេ កនុងចិត�របស់េយង។ �ទងពូ់ែកខង�ពះបនទូលនិងករ�ប�ពឹត�
ចំេពះ�បជជនទងំអស់។ េយងបនេឃញ�ទងេ់ធ�នូវអ�ីែដល�តវេបកសែម�ងដល់
េ��របស់�ពះសំ�ប�់គេនះ។ េយងដឹងជក។់ េហយេយងេជ ថ�ទងជ់�ពះ
េ�បសេ�ះ ែដល�ទងន់ឹងេ�បសេ�ះអុី��ែអល។”
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113 បនទ បម់ក�ទងប់នែបេហយមនបនទូលថ “អនកលងីេលងេហយយឺតនឹង េជ
េរ ងទងំអស់ែដលពួកេ��បនែចងអំពី�ទងថ់នឹងេកតេឡងេទ?” េឃញេទ?
េមល�ទងឥ់ឡូវេនះ�តឡបេ់ រក�ពះបនទូលទំនយវញិ។ អ�ីែដលជករស�ីបេនទ ស
ស�មបអ់នកេជ  បនអះ�ងថពួកេគេជ េល�ទង!់
114 សូមកតស់មគ ល់ពីរេប បែដល�ទងចូ់លេ ជិត�បធនបទ។ �ទងម់និែដល
េចញមករចួេឆ�យថ “ខញុ ំជ�ពះេមស�រីបស់អនក។” �ទង�់ចេធ�បន ដបតិគឺ�ទង់
ែមន។ ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់�ទងប់ន�គ ល់អងគ�ទងេ់ កនុង�ពះបនទូល បនទ បម់ក
ពួកេគនឹងដឹង។ េប�ទងម់នបនទូល �ទង�់ចមនបនទូល េហយ�នឹងមនិ�តវ
បនដូេចនះ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងប់នេ េហយចបេ់ផ�មនិយយេលពួកេ��
ទងំអស់ែចងអំពី�ទង ់ េហយពួកេគបនេឃញ� បនទ បម់កពួកេគ�ច�បប់
ខ�ួនឯង េបពួកេគជកូន�ពះ។ ប៉ុែន�បនេ ករយកចិត�ទុក�ករ់បស់ពួកេគ
េ នឹងអ�ីែដលពួកេ��បនទយ េហយបននិយយថ�តវរកេមលេ កនុង
េពលេវ�ែដល�ពះេមសីុ គឺជសមយ័កលរបស់�ទង ់ បនសែម�ង។ �ទង ់ ជ
យ៉ូ�ន អនុ ញ តឱយ�ពះបនទូល �ពះគមពរីកំណត�់ររបស់ពួកេគ។ េ��ពិត
�មន កនឹ់ងេធ��។ ែមនេហយ។ កុំេចញមកេហយនិយយថ “ខញុ ំជ�ទង។់
ខញុ ំ…” េនះមនិែមនជេ��ពិតរបស់�ពះេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន��ទងម់នបនទូល
ថ “ចូរ�តឡបេ់ កនុងបទគមពរី។” េឃញេទ �ទងម់និែដលប�ជយ័ៃនករេធ��េទ។
េឃញេទ?

គតនិ់យយថ “េយង�គ ល់េ�កម៉ូេស។”
115 �ទងម់នបនទូលថ “េបអនក�គ ល់េ�កម៉ូេសអនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ។” �ទងម់ន
បនទូលថ “ដបតិេ�កម៉ូេសបនសរេសរអំពីខញុ ំ។” េ�យបនទូលថ “ែស�ងរកបទគមពរី
ែដលអនកគិតថអនកមនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយបទគមពរីជទីបនទ ល់អំពីខញុ ំ។
េ េហយរកេមលេ កនុងបទគមពរីេហយេមល�។”
116 េ ទីេនះ�ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូររេប បៃនករេធ��េទ េហយមនិែដលផ� ស់
ប�ូរេឡយ។ �ទងម់និ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ ពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះែដលមនិផ� ស់ប�ូរ។
េឃញេទ? សូមកតស់មគ ល់ �ទងប់ន�តឡបេ់ រកសិស�ពីរនកេ់ទ ត គឺក�ូផស
និងមតិ�របស់គត ់ ផ�ូវេ េអេម៉ស េហយនិយយថ សូមរកេមលដល់បទគមពរី
ដល់ពួកេគ បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកលងីេលងមនិេជ �គប�់ពះបនទូល
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ទងំអស់ ែដលពួកេ��បនសរេសរ អំពី�ពះេមស�ថីនឹង�តវបំេពញឬ?” អូ
ជៃថងអ�ី!
117 យ៉ូ�នបនេធ�ដូចគន ។ “ែស�ងរកបទគមពរី សូម�កេឡកេមលេ េ�កយ ថ �
នឹងមន ‘សំេឡងេ ទីរេ��ថ ន។’ េតខញុ ំមកពី�?” េឃញេទ? េនះេហយជអ�ី
ែដលគួរែតេធ�ឱយ�ចបស់ស�មបព់ួកេគ។ �តវេហយ!
118 គួរែតេធ�ឱយ�ចបស់េ ៃថងេនះ េរ ងែដលេយងេឃញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុង
េធ�។ �ទងធ់� បប់នមនបនទូល “ែស�ងរកបទគមពរី” េហយេយង…�ទងច់ងប់នេយង
េធ��េ ៃថងេនះ។
119 សូមកតស់មគ ល់ �ទងប់នចបេ់ផ�មជមយួនឹងទំនយរបស់ម៉ូេស �ពះគមពរី
បនែចង “�ទងច់បេ់ផ�មជមយួេ�កម៉ូេសនិងេ��ទងំអស់” ប៉ុែន��ទងប់ន
ចបេ់ផ�មជមយួេ�កម៉ូេស។ “េ��មយួរបូ” ម៉ូេសនិយយថ “�ពះអមច ស់ជ
�ពះរបស់អនកនឹងេ�បសេ�យមនមន កក់នុងចំេ�ម�បជជនអនក កនុងចំេ�ម
�បជជន។ �ពះអមច ស់ជ�ពះនឹងេលកេ��មយួរបូេឡង។”
120 ឥឡូវេនះ�ទង�់បែហលជបននិយយថ “ក�ូផស និងមតិ�របស់អនកេ
ទីេនះ េតេ�កម៉ូេសមនិបននិយយថេ �គេនះ�ពះជមច ស់នឹងេលកេ��
មយួេឡងេទឬ? េហយបុរសមន កេ់នះែដលពួកេគបនឆក ង េត�ទងប់នបំេពញ
លកខណៈសមបត�ិេនះេទ? ឥឡូវេនះ េ�កម៉ូេសបនទយអំពីករេនះ។ េហយ
ឥឡូវេនះអនកគម នេ���មន កេ់ទ អស់រយៈ�បរ់យឆន  ំ េហយេ ទីេនះមន
បុរសេនះបនេលកេឡង។ េហយេតបុរសេនះបននិយយអ�ីមុន េតអនកនិយយ
ថេមច៉?” យល់េទ? េហយេ��ទងំអស់បននិយយអំពី�ទង ់ ស�មប់
សមយ័កលរបស់�ទង ់ �ទងប់ននិយយេ កនព់ួកេគ។ ��បកដថនឹងបន
ចប�់រមមណ៍�� ប�់ពះអងគ។ េតអនកមនិចង�់� ប�់ទងេ់ទឬ? ខញុ ំចង�់� ប�់ទង ់េដមប ី
ឮ �ទងម់នបនទូលអ�ីែដល�ទងប់ននិយយថពួកេ��បនែចងអំពីខ�ួន�ទង ់ប៉ុែន�
�ទងម់និែដលនិយយថជ�ទងេ់ទ។ �ទង�់គនែ់តបង� ញពួកេគេ�យ ទំនយ។
�ទង�់គនែ់តនិយយថ “េ��បនែចងថករេនះនឹងេកតេឡង។” េឃញេទ?
121 សូម�តលបម់កវញិពីរបីនទី េហយឥឡូវសូម�� ប�់ពះបនទូលដក�សងពី់
អងគ�ទងផ់ទ ល់។ េឃញេទេ ទីេនះ �ពះបនទូលខ�ួន�ដក�សង�់ពះបនទូលៃនអងគ
�ទងផ់ទ ល់។ �ពះបនទូលេ�យខ�ួន�ផទ ល់ដក�សង�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់ មនិ
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�បបព់ួកេគថ�ទងជ់�ពះេទ ប៉ុែន��គនែ់តអនុ ញ តឱយ�ពះបនទូលខ�ួន� បនទ បម់ក
ពួកេគដឹងថ�ទងជ់នរ�។ លិខិតៃន�ពះបនទូល ដក�សង�់ពះបនទូលេ កនុង…
�ពះបនទូលេ កនុង�ចឈ់ម ដក�សង�់ពះបនទូលៃនលិខិតេនះ �តវបនកំណត់
អត�ស ញ ណយ៉ងេពញេលញជមយួអងគ�ទង។់ េមល�តងេ់នះ សូម�� បក់រ
ដក�សងរ់បស់�ទង។់ េតេធ�ដូចេម�ច…ឥឡូវេនះ េយងដឹងថពួកេគទងំអស់�តវ
បនសេងខបយឺតៗអំពីករែដលេកតេឡង េនះគឺ អំពីករឆក ងនិងេរ ងៃនកររស់
េឡងវញិ ផនូរ ដូចជេយងេទបែត�ន។ ឥឡូវេនះ�ទងេ់ �តងេ់ នឹង�ពះបនទូល
ទំនយអំពីខ�ួន�ទងផ់ទ ល់។ ឥឡូវសូមគិតថ�ទងម់នបនទូលែបបេនះ។ �ទង់
និយយេ�ចនជងេនះេ េទ ត ប៉ុែន�សូមេមល។

122 សូមនិយយថ…�� ប�់ទងម់នបនទូល “សូមែបរេ �ករ១ី១:១២។
េហយមនិែមនជ�ពះេមស�ែីដល�តវបនលកេ់ចញេទឬ េបេយងេ �ម
ទំនយ បំែណកៃន�បក?់ អនក�គនែ់តនិយយថបុរសេនះ�តវបនលកក់នុង�បក់
�មសិបបំែណក។ េបកេឡងវញិ…” អនកទទួលបនបទគមពរី? �ករ ី១១:១២
។ េហយបនទ បម់ក�ទងម់នបនទូលថ “េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញពីអ�ែីដល
�វឌីបននិយយេ កនុងទំនុកតេមកងេទ ទំនុកដំេកង ៤១:៩? �ទង�់តវបនកបត់
េ�យមតិ�របស់�ទង។់ េហយបនទ បម់កម�ងេទ ត េ កនុង�ករ ី ១៣:៧ �ទង់
�តវបនេបះបងេ់ចលេ�យពួកសិស�របស់�ទង។់ េហយេ កនុងទំនុកតេមកង
៣៥:១១ �ទង�់តវបនេចទ�បកនេ់�យ�ក�ែីក�ងក� យ។ អនកេទបែតនិយយ
ថ�ទងជ់។ េអ�យ ៥៣:៧ �ទង�់តវបនគរេ ចំេពះមុខអនកេចទ�បកនរ់បស់
�ទង។់ េអ�យ ៥០:៦ ពួកេគបន�យ�ទង ់េ��បនែចង។ ទំនុកដំេកង ២២
�ទង�់តវយំេ េលេឈឆក ង ‘ឱ�ពះអងគជ�ពះៃនទូលបងគំេអយ េហតុអ�ីបនជ
�ទងេ់បះបងេ់ចលទូលបងគំ?’ េត�ទងប់នេធ�ែបបេនះ មយួៃថងមុនម�លិមញិ
េពលរេស ល? ទំនុកតេមកង ២២ ជថមីម�ងេទ ត ១៨ សេម� កបំពករ់បស់�ទង់
�តវបនែចកជពីរកនុងចំេ�មពួកេគ។ េតពួកេគបនេធ�ដូេចនះេទ? េហយទំនុក
តេមកង ២២:៧ ដល់៨ �តវបនចំអកេ�យស�តវរបស់�ទង ់ ជ�កមជំនុំ។ ទំនុក
តេមកង ២២ ជថមីម�ងេទ ត គម នឆ�ឹង�របស់�ទងែ់ដល�តវបកែ់បកេទ ប៉ុែន�
‘ពួកេគបនេចះៃដនិងេជងរបស់ខញុ ំ’” �ទងម់នបនទូល។ កន�់ពះហសថ�ទងេ់
ពីេ�កយ�ទង ់ េ�យគម នករសង�យ័ េ េពលេនះ។ “េអ�យ ៥៣:១២ បន
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ែចងថ �ទងនឹ់ងសុគតេ ចេន� ះឧ�កិដ�ជន។ េអ�យ ៥៣:៩ បនែចងថ�ទង់
�តវបនប ចុ ះជមយួអនកមន។ ទំនុកតេមកង១៦:១០ បនែចងថ ‘ខញុ ំនឹងមនិ
ទុក�ពលឹង�ទងេ់ កនុង�ថ ននរកេទ េហយខញុ ំកម៏និឲយ�ទងរ់ងទុកខែដរ �ពះដវ៏សុិទធ
នឹងមនិេឃញភពពុករលួយេឡយ។’ េហយមនិែមនជម៉�គី ៣ ែដលនមំុខ
បុរសេនះេទ?” អូ ខញុ ំចងឮ់�ទងដ់ក�សង�់ពះបនទូលេនះ។ េមលេ កនក់រទស�
ទយ! សូមកតស់មគ ល់ បនទ បម់ក�គប�់បេភទទងំអស់ែដល�ទង�់បែហលជ
បនឆ�ងកត ់ អំពីអុី�ក េ កនុងេ�កុបបត�ិ ២២ រេប បែដល�ពះជមច ស់បន
បង� ញពីនិមតិ�របស់អុី�ក េតឪពុកែដលជអ�័ប�បំនយកកូន�បសរបស់
គតលី់េឈេឡងេលភន ំេហយបនថ� យកូន�បសរបស់គត។់
123 ��តវបនចបេ់ផ�មេដមប�ី�ចូំលេ កនុងពួកេគ។ �ទងប់ន�បបព់ួកេគថ
ពួកេគជមនុស�លងីេលងែដលមនិបនេមលទំនយេ ៃថងេនះ។ េហយឥឡូវេនះ
�ចបេ់ផ�ម�� ំេ កនុងករចបេ់ផ�មេមលេឃញករបំេពញរបស់ទងំអស់េនះែដល
បនេកតេឡងកនុងពីរបីៃថងចុងេ�កយេនះ េ កនុងពីរឬបីឆន ចុំងេ�កយេនះ ករទស�
ទយៃនសមយ័កល។ េ េពលេនះពួកេគបនដឹងថេគបនឆក ងមតិ�របស់េគ
�ពះេយសូ៊វ បនបំេពញ�ល់�ពះបនទូលទងំអស់ៃនេរ ងេនះ។ អូ �គឺជេពលេនះ
េហយែដលពួកេគ បនដឹងថបុរសេនះពិតជ�ពះេមស� ី ែដលគួរ—គួរែតរស់
ពី�� បេ់ឡងវញិ។ “ផនូរមនិ�ចចប�់ទងប់នេទ។ ‘ខញុ ំនឹងមនិឲយ�ទងរ់ងទុកខេទឱ
�ពះជមច ស់ដប៏រសុិទធនឹងមនិេឃញភពពុករលួយែដរ។’ គម ន�ពះបនទូលទំនយ
�មយួ�ចនឹងបតេ់ឡយ។ េហយ�ទងពិ់តជបនេលកេឡងែមន។”
124 “បនទ បម់កអនកន�ំរចុះមកឯផនូរេ �ពឹកេនះគឺ�តឹម�តវ។ �ទងប់នរស់ពី
សុគតេឡងវញិេហយ។ �ទងេ់ រស់។ �ទងគឺ់ជ�ពះេមស�េីនះ។” េហតុអ�ី?
មនិប�ជយ័េឡយ។ “សកមមភពរបស់�ទង ់ ពន័ធកិចចនិងអ�ីៗទងំអស់ែដល�ទង់
បនេបកសែម�ង �ពះបនទូលែដលេ��បននិយយថនឹងេកតេឡងស�មប់
ៃថងេនះ។ បនសេ�មចេហយ។” បនទ បម់កពួកេគបនដឹងថគឺជ�ទង ់ ជមតិ�
សំ�ញ់ែដលបនឆក ង គឺ�ពះេយសូ៊វ ែដលបនេធ��។ កុំឆងល់ពីអ�ីែដលដួងចិត�
របស់ពួកេគេឆះឆលួ េពល�ទងម់នបនទូលជមយួពួកេគ។ ឥឡូវេនះពួកេគបនេដរ
�បមំយួម៉យល៍េហយ ��កដូ់ចជរយៈេពលខ�ី។
125 េនះគឺជេរ ងមយួេទ តែដលពួកេគបនេធ� អនកដឹងេទ ថពួកេគបនឮ
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ករអធិបបយែដលមនរយៈេពល៦េម៉ងអំពីករទស�ទយែដល�តវបនបង� ញ
ករពិត។ េនះជអ�ីែដល�ទងប់ននិយយេ ពួកេគេ �មបេ�� យផ�ូវ។
ភ� មៗេ េពលែដលពួកេគបនចបេ់ផ�មចុះ�មផ�ូវ �ទងប់នេចញដំេណ រេ
ដបតិ�ទងេ់ ឯ�កងេយរ�ូឡិម។ �បមំយួេម៉ងេ�កយមក…េ�កយមកេទ ត
គឺ៦០គីឡូែម�៉ត ពួកេគបនចុះ�មផ�ូវ�បមំយួម៉យេ េអម៉ូស។ េនះជអ�ី។
េហយ�ទងប់នអធិបបយ បនប ជ កទ់ំនយស�មប�់បមំយួេម៉ង។ សូមកុំ
េថក លេទសខញុ ំេលបីរបស់ខញុ ំ។ េឃញេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់
ពួកេគបនអធិបបយ…�ទង…់ពួកេគបនឮេសចក�ីអធិបបយរយៈេពល៦េម៉ងអំពី
ទំនយ�តវបនសេ�មច។
126 ឥឡូវេនះ�េ េក កេឆព ះេ រកេពលេវ��ង ច។ អនកដឹងេទ �ទងដូ់ចគន
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េ េពលេនះេហយែដល�ទងប់ន
េបកែភនករបស់ពួកេគឲយដឹង េហេ�ពរ ១៣:៨ �ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េ េពល�ង ច �ពឹត�ិករណ៍�តវបនបង� ញយ៉ងចបស់
េ�យទំនយ អ�ីែដលកំពុងេកតេឡងេ កនុងសមយ័កលទំេនប�ច�តវបន
សមគ ល់យ៉ងងយ�សលេបអនកចង�់គនែ់តេជ ទំនយអំពីសមយ័កល។
127 “ែមនេហយ មនុស�លងីេលង យឺតយ៉វកនុងករយល់ដឹង គឺយឺតនឹងេជ  (អនកបន�
ស ជ ឹងគិតអំពី�) កនុងករេជ េ��ទងំអស់បននិយយអំពី�ពះេមស� ី េត�នឹង
មនិេកតេឡងេទឬ?” ឥឡូវេនះ�ទងប់នពិនិតយចំណុចទងំអស់េនះ�តឡបម់កវញិ
េហយបង� ញនូវអ�ីែដលេ��បននិយយែដលនឹងេកតេឡង។ បនទ បម់ក
ពួកេគចបេ់ផ�មយល់។ ដូេចនះ�ទងម់នបនទូលថ…េធ�ដូចជ�ទងនឹ់ងបន�េ មុខ
េទ ត។ ពួកេគចូលចិត�បុរសេនះ។ ពួកេគបននិយយថ “អនកបនផ�ល់អ�ីមក
េយងេហយ។ េយងមនិែដលគិតែបបេនះេទ។ �ទងរ់ស់េ កែន�ង�មយួ។”
ពួកេគបនជែជកជមយួ�ទង ់ ទងំមនិ�គ ល់�ទងេ់ទ។ ដូេចនះ�ទង…់េហយគម ន
ករសង�យ័�ទងប់នេមលេ ពួកេគយ៉ងេ�ក ម�កំ េហយ�ទងប់នចបេ់ផ�មេដរ
បន� ប៉ុែន��ទង—់�ទងក់ំពុងរងច់ពំួកេគអេ ជ ញ�ទង។់ េនះជអ�ីែដល�ទងក់ំពុងរង
ចេំ យបេ់នះសំ�បអ់នកេដមបអីេ ជ ញ�ទង។់
128 សូមកតស់មគ ល់ េ េពលែដលសិស�ទងំេនះបនអេ ជ ញ�ទងឱ់យចូលរមួ
កនុងករ�បកបរបស់ពួកេគេ ជំុវញិតុ �គឺជេពលែដល�ទងប់នេធ�អ�ីមយួដូចែដល
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�ទងប់នេធ�េ មុនករឆក ងរបស់�ទង ់ េហយែភនករបស់ពួកេគបនេបកចំហ។
ពួកេគ�គ ល់�ទងនិ់ងលកខណៈរបស់�ទង។់ ពួកេគបនដឹងពីអ�ីែដល�ទងប់នេធ�
េហយ�ទងប់នេធ��េ េពលេនះ គឺដូចែដល�ទងប់នេធ�ពីមុន។ េហយពួកេគ
បននិយយថ “េនះគឺជ�ទង!់” េហយយ៉ងឆបរ់ហ័សពួកេគបនែ�សកេហយ
�ទងប់នបតខ់�ួន។ េហយកែន�ងែដលពួកេគចំ�យេពល ៦ េម៉ងេដមប�ី� ប់
េសចក�ីអធិបបយេនះ �បែហលជ២០នទីបនេដរេ ខងេ�កយេហយ�បបអ់នក
េផ�ងេទ តថ “�ទងប់នរស់េឡងវញិេហយ។ �ទង ់ពិតជមនជីវតិែមន។”

129 មតិ�េអយ ទងំអស់េនះគឺជករសេ�មចៃនម៉�គី ៤ លូក ១៧ យ៉ូ�ន
១៥ អូ! ជេ�ចន វវិរណៈ ១០ ទំនយជេ�ចនែដល�ចេកតេឡង�តវបនខទ ស់
ជបរ់ហូតមកដល់សព�ៃថង។ េហយេ កនុងគមពរីម៉កុសនិងកនុង ម៉ថយជកែន�ង
ែដល�ទងប់ននិយយទីសមគ ល់និងករអ�ច រយទងំេនះនឹងេលចេចញមកេ
េលេមឃ េហយមនុស�េ ពួកេគថេមធមប ់ �ច—បតជ់មយួនឹងថមពលនិង
ភពរហ័សៃនករគិត ករៃវឆ� តែដល�ចេធ�ចលនបន �ទង�់ចសរេសរ �ទង់
�ចនិយយបន �ទង�់ចេធ�អ�ីែដល�ទងច់ងេ់ធ�។ សសរេភ�ងដអ៏�ច រយ “ដែដល
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។” េហយេទសភពកំពុងែតេលចមក
េលែផនដី គឺពី�៉មតីៃនែផ�ងកំពុងែតហុយេឡងេល ខយល់ វធីិខងេលែដលជ
កែន�ងែដលមនិ�ចមនសំេណ មឬគម នអ�ីេ�ះ កំពស់៣០ម៉យល៍។ ទស�ទយ
មយួឆន កំន�ះមុន�េកតេឡង ថ�នឹងជវធីិេនះ។ បនទ បម់កបែង�ររបូភពេហយ
េមលថេតអនក�កំពុងេមលចុះ។ គម ន�ពះបនទូល�មយួែដលធ� បប់�ជយ័
ែដលមនិ�តវបនទយេនះេទ េហយេនះគឺជ�ពះបនសរេសរ�ពះបនទូល េ�យ
ប ជ កថ់�ជករពិត។ េហយ�ជេពល�ង ចម�ងេទ ត។ ខញុ ំឆងល់ថេត�ទងនឹ់ង
�តឡបម់កវញិ េ�យ�ពះគុណ េ យបេ់នះេហយេធ�អ�ីមយួឥឡូវេនះដូចជ�ទង់
បនេធ�េ ទីេនះ។ សូមអធិ�� នេហយសូម�ទង។់ �ពឹត�ិករណ៍ននបនប ជ ក់
ចបស់េ�យទំនយ។

130 �ពះដម៏នឫទធ នុភពបំផុត ជួយេយង។ ជួយេយង �ពះជទី�ស�ញ់ េដមប ី
យល់ េដមបយីល់ពីេរ ងែដលេយងគួរដឹង យល់�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ។ េហយ
ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ េយងបនឮេសចក�ីអធិបបយឥឡូវេនះជិតពីរពនឆ់ន ំ
ករសរេសរេស វេ ។ េហយេ ៃថងចុងេ�កយេនះេ ទីេនះ�បនធ� កចុ់ះជថមី
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ម�ងេទ ត េហយឥឡូវេនះ�ដល់េពល�ង ចេហយ។ េមតូឌីស បទីស ពួកេ�ប
សប៊េីធេរ ននិងពួកេគជេ�ចននកែ់ដលមន�មសមយ័កលបនជែជកជមយួ
�ទង ់ េហយ�បែហលជេ �មផ�ូវៃនៃថងដអ៏�ច រយេនះែដលមនិធ� បម់ន ទងំយប់
ឬៃថង ដូចែដលេ��បនែចង ប៉ុែន�េ េពល�ង ច�នឹងមនពន�ឺ។ �ពះេយសូ៊វ
បនយងេចញពីផនូរមកបង� ញខ�ួនេ�យសីុម៉ូននិង ស�ី និងបនបង� ញពួកេគ
ថ�ទងេ់ រស់។ េនះគឺជេពល�ពឹក។ េហយបនទ បម់កេ េពល�ង ច�ទងប់ន
�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ ប៉ុែន��ទងប់នេដរេ កនព់ួកេគ េពញមយួៃថង េហយស�ី
បេនទ សពួកេគចំេពះភពខ� ករ់បស់ពួកេគ ប៉ុែន�បនទ បម់ក�ទងប់នេបកសែម�ងឲយ
េគ�គ ល់េ េពល�ង ច។

131 �ពះអងគ ចូលមកកនុងករ�បកបរបស់េយងយបេ់នះែដលេយងមនេ ជំុវញិ
�ពះបនទូល។ �ពះជមច ស់ សព�ៃថងេនះេគមនិេជ ថមនេ កនុងចំេ�មមនុស�េទ
ខញុ ំសូមអរគុណែដលមនខ�ះែដល�ទងប់នេ និងែតង�ងំពួកេគេ ឯជីវតិអស់
កលបជនិចច េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អ�ីទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទន
ដល់ខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។” េហយឥលូវេ េពលយបព់ន�កឺំពុងភ� ឺ ខណៈែដល�ទងប់ន
អនុ ញ ត ឱ�ពះអមច ស់ ែដលគម នទំនយ�មយួ (កនុងចំេ�ម�បរ់យេនះែដល
េចញេ ) បនប�ជយ័ម�ង�េឡយ។ បនទ បម់កពិត�បកដេបេនះកំណតទី់
សមគ ល់ �គឺជ�ទង ់េ�ពះគម ននរ�មន ក�់ចថ�តឹម�តវេទ។ ដូចជ�ពះគមពរីែដរ
គម ននរ�មន ក�់ចសរេសរបនេឡយ កនុងរ�ង១៦០០ឆន �ំច់ៗ ពីគន  េ�យអនក
សរេសរខុសៗគន ៤០នក ់�ចសរេសរ េហយគម នកំហុស�មយួេ កនុង�េទ។

�ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងបង� ញអងគ�ទងេ់
យបេ់នះៃន េហេ�ពរ ១៣:៨ ថ�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត។ និងករងរែដល�ទងប់នេធ�េ េពលេនះ សូម�ទងេ់ធ�េ ៃថងេនះ។
េហយ�ទងប់នសនយ �ទងម់នបនទូល “េ ៃថងចុងេ�កយេនះ េ េពលែដល
េ�កិយកំពុងអងគុយដូច�កងសូដំុម និងកូម៉ូ�៉ ែដលវេង�ង។” េយង�កេឡកេមល
េកមង�បសទងំេនះដូចជេកមង�សី េស� កសេម� កបំពកដូ់ចពួកេគ និង—េឃញ
េកមង�សីពយយមេធ�ដូចជេកមង�បស េហយេឃញ ស�ីនិងបុរសកនុងវយ័វេង�ងបត់
េនះ េឃញកររមួេភទបនក� យ—ជរបូសកក រៈបូជ។ ដំណឹងល��តវបនជំរញុ
េចញេ មខ ង េហយ��កតេ កនុង�ពះវ�ិរេ ឌីេស។ ឱ�ពះអងគេអយ េតជស
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មយ័កល�េហយ! សូមយងមក �ពះអមច ស់េយសូ៊វ បង� ញអងគ�ទងេ់�យ
េយង�គ ល់។ ដបតិេយងសូម�េ កនុងនម�ពះេយសូ៊វ។
132 ឥឡូវេនះខណៈេពលែដលអនកឱនកបល អនកបិទែភនក ខញុ ំនឹងេ េដមបសួីរអនក
ពីអ�ីមយួ។ អនកេជ ថ�ពះេ ទីេនះេទ? េតអនកេជ អ�ីែដលបនេកតេឡងេ ៃថងេនះ
គឺបនបំេពញ�មបទទំនយេទ? េតអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូចគន កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតេទ? េតអនកេជ េ េពលែដល�ទងប់នេ ទីេនះ
និងបនបង� ញេ កនុង�ចឈ់មស�មបៃ់ថងេនះ និងករងរែដល�ទងប់នេធ�
េ ទីេនះ េត�តវេធ�ម�ងេទ តេ ៃថងេនះេទ? េ��បនែចងដូេចនះ។ �ពះគមពរីបន
ែចងយ៉ងដូេចនះ។ �ល់បទគមពរី�តវែតបំេពញ �មនិ�ចប�ជយ័។ េត�ទងប់ន
បង� ញអងគ�ទងយ៉់ងដូចេម�ច? �មរយៈេ��េនះ េ�កម៉ូេសបននិយយ។
បនដឹងពី�ថក៌ំបងំៃនដួងចិត�របស់មនុស�។ ស�ីមន កប់នបះ៉សេម� កបំពក់
របស់�ទង ់�ទងប់នងកេហយបនទូលថ “ជំេន របស់អនកបនសេ ងគ ះអនកេហយ។”
េ េពលែដលសីុម៉ូនេព�តសបនមករក�ទង ់ �ទងប់ន�គ ល់េឈម ះរបស់គត់
េហយ�បបគ់តថ់គតជ់នរ� ឪពុករបស់គតជ់នរ�។ េហយ�ពះេយសូ៊វ
ែដលគួរេ�យ�ស�ញ់ដូចគន េនះមនិែមនសុគតេ់ទ �ទងេ់ រស់ជេរ ងរហូត។
សរេសរដល់�ពះ! េហយខញុ ំេជ  េលេរ ងេពល�ង ចឥឡូវេនះ �ទងប់នេ េយង
រមួគន ។
133 ឱ�ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ សូមយងមកេ កនុងចំេ�មពួកេយង។ កុំយង
ហួសេឡយ។ សូមយងមក �ន កេ់ េពញមយួយប ់ ជមយួេយង រហូតដល់
យបេ់នះចប។់ ចូរេយងេ ជមយួ�ទងេ់ ៃថងែស�ក។ េយង�ច�គ ល់�ទងេ់ កនុង
អំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ ែដលជេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងន់ិង
�ពះគុណនិងេម�� ករ�ុ�ចេ ជមយួេយង។ ឱ�ពះែដលគងេ់ អស់កលប
េអយ សូមទទួលរបស់ទងំេនះ។ េយងដឹងថមនែត�ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះែដល
�ចផ�ល់ឱយពួកេគបន។
134 េ កនុងភពឧ�រកិៃនេម៉ងេនះ សូមឱយេយងនិយយ។ �ពះជមច ស់
ជ�ពះបិ�របស់េយង �ចឈ់មរបស់េយងគឺជេ�ងឧេបសថអនស់�មប់
�ទង។់ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់េអយ សូមេ�យករែញកេចញជបរសុិទធរបស់
�ពះអងគ ជ�ពះគុណ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង ់ យងមក។ សំ�តេយង
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ពី�ល់ករសង�យ័និង�ល់ករខជិល�ចអូស �ល់ករសង�យ័ និង�គបប់នទ តៃ់ន
ករសង�យ័េនះែដលេ កនុងេយង េដមបឱីយេយង�ចមនេសរភីពេ�យគម ន
ករសង�យ័។ េចញមក �រភពដូចេព�តសេ�យអង�់ច “�ទងជ់�ពះ�គីសទ
េហយេ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”

135 េយងេជ ថ�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត �ពះអមច ស់។ សូមឲយេយង
េមល មុនេពលេយងចបេ់ផ�មបនទ តអ់ធិ�� នេនះ �ពះអមច ស់ េបកសែម�ង
ឲយេគ�គ ល់ដល់ពួកេយង។ ដូចែដល�ទងម់នបនទូល “ដូចជេ ជំននឡុ់
ត” េ េពលែដលអ�័ប� ំ ជ�កមែដលេគបនេ េចញមករងច់កូំន�បស
ែដលបនសនយ ឡុតបនចុះេ ទីេនះ�� បប់៊លីី�ក�និំងអូ�៉ល់រ ៉បឺូត ចំេពះ
ករេរ បចំនិកយេ ទីេនះ ជ�បជជតិមយួ។ ប៉ុែន�អ�័ប�ជំអនក�ន កេ់
េ�យគម នអងគករ �គនែ់ត�កមតូចវេង�ងផ�ូវឆ�ងកតទឹ់កដីែដល�ទង�់តវឲយេ
អនកសនងមរតក។ “េហយមនុស�សុចរតិនឹងបនែផនដីជមតក៌។” ៃថងមយួេ
េ�កមម�បេ់ដមេឈេ េពលែដលពួកេគកំពុងអងគុយ ស�មក �ពះបនយងចុះមក
ជទ�មងប់ុរសមន ក។់ មនេទវ�ពីរនកចុ់ះមក�កងសូដុម។ េហយ�ពះជមច ស់
េ កនុង�ចឈ់មមនុស� បនបង� ញថ�ទងគឺ់ជ�ពះ �ទងសួ់រថ “អ�័ប�េំត
�បពនធអនក��៉េ ឯ�?” ពីរបីៃថងមុនេនះ គតគឺ់ជ�ប�៉់ម និង S-a-r-r-a
��យ មនិែមន��៉ “�ពះនង។” េហយអនកបនេ នង�មេឈម ះ�ពះនង
របស់នង ែដលជកូន�សីរបស់ េស�ច។ អនក�តវេ ថអ�័ប��ំមេឈម ះរបស់
អនក គឺអ�័ប�ែំដលជឪពុករបស់�បជជតិនន។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ
“អញនឹងេ េលងឯង។”

136 ឱ�ពះជមច ស់េអយ! េតចិត�េ��របូេនះបនេ�តេឡងប៉ុ�� ! �ទង�់គ ល់
អនកថអនកជនរ�។ គម នឆងល់ែដលគតប់ន�ងេជងរបស់�ទង ់ បននយំក
��រែដលគតម់នល�បំផុត�កេ់ មុខ�ទង។់ គតប់នដឹងថេនះគឺជ�ពះ
េ ទីេនះ។ បនទ បម់ក�ទងសួ់រថ “េត��៉េ ឯ�?” ដូចជ�ទងម់និបនដឹង
េហយ�ទង…់

137 អ�័ប�បំននិយយេ កន�់ទងថ់ “គតេ់ កនុង�ត�ល…នងេ កនុង
�ត�ល េ ពីេ�កយ�ទង។់”
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138 េហយ�ទងប់ន�បបអ់�ែីដលនឹងេកតេឡង។ េហយនងេ កនុងចិត�របស់
នងសង�យ័�។ េហយបនទ បម់ក�ទង—់�ទងប់ននិយយេ កនអ់�័ប�ថំ
“េហតុអ�ីបនជ��៉សង�យ័កនុងចិត�េ�យនិយយកនុងចិត�ថ ‘េរ ងេនះមនិ�ច
េទ’? េតមនអ�ីែដលពិបក�ស់ស�មប�់ពះ?”
139 ឱ�ពះអងគេអយ! �ពះេយសូ៊វ �ពះបនសែម�ង�ពះបនទូល �ទងម់នបនទូល
ថ “ដូចែដល�គឺេ កនុង សមយ័សូដុម” េ�កិយនឹងសថិតកនុង�ថ នភពដូច
កលពីមុនករបំផ� ញេ�កីយរ៍បស់�សនដ៍ៃទ ករែបងែចក�សនដ៍ៃទ។
េយងេ ទីេនះ ជសនូល�កងសូដុម! េហយបនទ បម់ក�ទងម់នបនទូលថកូនមនុស�
ែដលែតងែត�តវបនេគេ ថជ “េ��” នឹង�តវបនបង� ញេ សមយ័កល
េនះ។ បំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ឱ�ពះអងគេអយ។ េយង ជកូនែដលេជ
�ទង ់ រងច់េំ�យចិត�េ�ម ះ�តង ់ សូមផ�ល់ឱយេយងនូវជំេន  �ពះអងគេអយ ថ
េ េពលែដលេយងមនបនទ តអ់ធិ�� នមនុស�នឹងេជ ។ េនះជេពល�ង ចេហយ
�ពះបិ�។ សូមឱយពន�ឺៃន�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ (�ទងជ់នរ� េហយ�ទងនិ់ងយង
មក) បង� ញអងគ�ទងេ់�យ�ពះបនទូលទំនយែដល�ទងប់នេធ�។ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
140 ឥឡូវេនះខញុ ំបនេ�ត មខ�ួន—រចួ�ល់េហយេដមបអីធិ�� នសំ�បអ់នកជមង។ឺ ប៉ុែន�
�ជេរ ងចំែលកមយួ េ េពលែដលេយងឈរេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំឈរេ ទីេនះ
ជំរញុជ�ធរណះ និងភជ បទ់ំនកទ់ំនងពសេពញ�បេទស ថ�ពះេ ែតជ
�ពះ។ �ទងម់និ�ចប�ជយ័។ េហយអ�ីែដល�ទងប់នសនយ�ទងនឹ់ងេធ�។ �ទង់
នឹងមនិែដលប�ជយ័កនុងករេធ�� ដបតិ�ទងប់នសនយថនឹងេធ��។ ដូេចនះខញុ ំ�ច
មនទំនុកចិត�យ៉ងមុតម ំ េ កនុងអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ ដូេចនះខញុ ំទនទឹងចកំរ
យងមករបស់�ទង ់ ខញុ ំទនទឹងច�ំទងប់ង� ញេ េពល�មយួ េ�ពះ�ទងម់ន
បនទូលថ “កនុងមយួេម៉ងែដលអនកមនិគិតថ” េ�កីយមនិគិត “េពលេនះ�ទង់
នឹងេលចេចញមក។”
141 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថ…ខញុ ំេ កនុងេ�ងឧេបសថរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ េហយមន
មនុស�ពីរបីនកែ់ដលអងគុយេ ទីេនះែដល—ខញុ ំ�គ ល់។ បង�បស�៉យ ពីរបីនក់
អងគុយេ ទីេនះ េ �មទីេនះ ខញុ ំដឹង។ ប៉ុែន�មនេ�ចននកេ់ទ តកនុងចំេ�មអនក
ែដលខញុ ំមនិ�គ ល់។ េហយខញុ ំគម នវធីិនិយយថ�ពះនឹងេធ�េរ ងេនះេទយបេ់នះ។
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េយងបនេឃញ�ទងេ់ធ��កលពីឆន កំន�ងមក ប៉ុែន��ទង�់បែហលជមនិេធ�េ យប់
េនះេទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �េ�សចេល�ទង។់ �ទងជ់អធិបេតយយ។ �ទងេ់ធ�អ�ីែដល
�ទងច់ងេ់ធ�។ គម ននរ�មន ក�់ច�បប�់ទងពី់អ�ីែដល�តវេធ�េឡយ។ �ទងគ់ងែ់ត
មន កឯ់ង �មឆនទៈនិងផ�ូវរបស់�ទង។់ ប៉ុែន�េ�យ�រែត�ទងប់នសនយ� ខញុ ំសំុឱយ
�ទងេ់ធ��។ មនិែមនស�មបជ់�បេយជនរ៍បស់េយងេទ ែដលេយង�តវករ� ប៉ុែន�
�បែហលជេដមបជី�បេយជនដ៍ល់ជនចែម�កខ�ះ ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ច
ចកេ់�បង�ងំបន…ចកេ់�បង�ងំេលេយង។ ឥឡូវ មនិថ�ទងប់នចកេ់�បង
េលខញុ ំេ�ចនប៉ុ��  ក�៏ទងច់កេ់�បង�ងំអនកផងែដរ េ�យេជ ។
142 ឥឡូវេនះខញុ ំចងម់នបនទ តអ់ធិ�� ន េហយខញុ ំចងអ់ធិ�� នស�មបអ់នកជមងឺ
េ�ចន�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។ ឥឡូវ េយង�ចមនែខ� េដមបេី មនុស� និងនំ
ពួកេគមកទីេនះកនុងជួរអធិ�� ន េហយអធិ�� នសំ�បអ់នក�ល់គន េ ទីេនះ ខញុ ំគិត
អ ច ឹង ខញុ ំមនបងប�ូនអនកដឹកនរំបស់ខញុ ំមកទីេនះជមយួេយង េហយ�កៃ់ដេល
អនក។ េយង�បកដថ�ចេធ�បន។ រកឺេ៏យង�ចេសនសំុបិ�របស់េយង ែតមយួ
អងគគតែ់ដល�ចេធ�អ�ីស�មបអ់នក េ�ពះៃដខញុ ំគឺ�គនែ់តជៃដមនុស�ដូចអនកែដរ។
ប៉ុែន�េរ ងរបស់�គឺ �មនិែមនជៃដមនុស�េទែដលេធ�� �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
ជំេន េល�ពះបនទូលេនះគឺជអ�ីែដលេធ� �។ គម នេរ ងវទិយ� ស�អំពី� គម នេរ ង
វទិយ� ស�េ�ះ។
143 គម នរបស់�មយួែដល�គី�ទ នមនេ កនុងេ�គ ងសឹករបស់គតែ់ដលជ
វទិយ� ស�េទ។ េតអនកដឹងេទ? េសចក�ី�ស�ញ់ អំណរអ េម�តីភព សុភព
សបបរុស អតធ់មត ់ េ�ម ះ�តង ់ ស�ូតបូត ជំេន  �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អ�ីៗទងំអស់
េមលមនិេឃញេ�យវទិយ� ស�។ េហយេនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលពិតនិង
សថិតេសថរ។ អ�ីៗទងំអស់អនកេមលពីែផនដីេហយ�តឡបេ់ ែផនដីវញិ។ ប៉ុែន�អ�ី
ែដលអនកមនិ�ចេមលេឃញេ�យែភនករបស់អនក ប៉ុែន�េឃញ��បកសខ�ួន� េនះ
េហយពិភពៃនភពអស់កលប។
144 េតអនកេជ េទ េប�ពះជមច ស់នឹងសែម�ងអងគ�ទងេ់ហយបង� ញថ�ទងគ់ងេ់
ទីេនះ េហយេធ�ករដែដលែដល�ទងប់នេធ��ងំពីដំបូង បនទ បពី់�រេនះ េតអនក
នឹងទទួលយក�ជករពយបលរបស់អនកេទ? សូម�ពះជមច ស់ជួយ�។ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំកំពុងសួរនរ�មន កេ់ កនុងផទះ មនិថអនកជនរ�ឬេតអនកមកពី� ខញុ ំកំពុង
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េសនសំុអនកេ�យេជ �រេនះ ថជេសចក�ីពិត។ េនះគឺជ�រែដល�ពះមនេ
កនុង�ពះគមពរីរបស់អនកសំ�បស់មយ័កលេនះ ែដលថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ទីេនះ
យបេ់នះេហយ�ទងរ់ស់។ ឥឡូវជិតេហយ…
145 អនកទងំអស់គន �គ ល់ខញុ ំ ខញុ ំេ ទីេនះកនុង�កងែដលខញុ ំបនេលកេឡង។ ខញុ ំ
មនិបនចូលសូមប�ី�េវយយករណ៍។ េនះជករពិត។ េហយអនកបន�គ ល់
ខញុ ំយូរ�គប�់គនេ់ហយ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំបនរស់េ មុខអនក េដមបបីង� ញអនកថ
ខញុ ំជមនុស�េ�ម ះ�តងនិ់ងេ�ម ះ�តង។់ ខញុ ំមនិែមនជមនុស�កំពុតេទ។ សូមប ី
អនករះិគនខ់ញុ ំកម៏និនិយយែបបេនះផង។ ពួកេគ�គនែ់តនិយយថ “អនកមនិែមន
ជមនុស��កពុ់តែតអនក�គនែ់តខុស។ អនក�គនែ់តខុសេ�យមនិដឹងខ�ួន
េ�យគម នេចតនេទ។” ខញុ ំមនិគិតថខញុ ំខុសេ�យមនិដឹងខ�ួនេទ ពីេ�ពះ�ពះបនទូល
របស់�ពះែថ�ងទីបនទ ល់អំពី�ររបស់ខញុ ំ េហយ�គួរែត�បបអ់នកថនរ�។ េហយ
អនកឮខញុ ំនិយយយ៉ងចបស់ថ�មនិែមនជខញុ ំេទ ដូេចនះ��តវែតជ�ទង។់ េត��តវ
េទ? មនជំេន េល�ពះជមច ស់។ េមលផ�ូវេនះ េហយអនកេជ �ពះ។ េបអនក�ចេជ
ទុកចិត��ពះជមច ស់ �ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយអនក។ េប�ទង�់ចេធ�បនដូចែដល�ទងប់ន
េធ�ពីមុនមក ដូេចនះ�ទងេ់ ែតជ�ពះ។ េតអនកេជ េទ?
146 េតអនកេជ េទ? ស�ីមន កអ់ងគុយេ ទីេនះមុខខញុ ំ សម�ងឹេមលខញុ ំទងំទឹកែភនក
េ កនុងែភនករបស់នង េ�យេ�ម ះ។ ខញុ ំមនិដឹងថនងជអនក�េទ មនិែដល
េឃញនង។ ខញុ ំគឺជមនុស�ចែម�កចំេពះអនក។ េតអនកគិតថ�ពះ�គ ល់�ថក៌ំបងំ
ៃនដួងចិត�អនកេទ? េសចក�ីបង៉�បថន  បបរបស់អនក ឬអ�ីកេ៏�យ? អនកគិតថ�ទង់
ដឹងេទ? អនកគិតថ�ទង�់ចបង� ញដល់ខញុ ំពីអំេពបបរបស់អនកគឺជអ�ីែដលអនក
បនេធ�និងអ�ីែដលអនកមនិគួរេធ� ឬបំណង�បថន របស់អនកេទ? េបអនកនឹងេធ��នឹង
េធ�ឱយអនកេជ េល�ទង ់ ដឹងថ��តវែតជ�ទងេ់ទ? េតអនកទទួលយក�ជ�ទងេ់ទ? �
មនិែមនជអំេពបបរបស់អនកែដលរខំនអនកេទ។ អនក�រភពបបេនះ។ ប៉ុែន�អនក
ចងប់នបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់អនក។ អនកនឹងទទួលបន�។
ខញុ ំបនេឃញករផ� ស់ប�ូររបស់នង។
147 អនក�ចដឹងថខញុ ំកំពុងេមល ស�ីេនះ នងសម�ងឹេមលខញុ ំ ខញុ ំចងប់ង� ញអនកនូវ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េមល�តងេ់នះ េល ស�ីតូចមន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះ េ�កម
េជងរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ េពលខញុ ំបននិយយថេនះគឺជអ�ីែដលនងចងប់ន គឺ
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បុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនកេជ ថអនកនឹងទទួលបន�េទ បង�សី?
សូមេលកៃដេឡង អ ច ឹង។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ ស�ីមន កេ់នះេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ ឬ
េ�យ�គ ល់។
148 េឃញបុរសេនះអងគុយេ ទីេនះេ�យ�កក់បលចុះ េ �តងេ់នះ ជមយួនឹង
ករបស់អនកមនិ�សលខ�ួន។ ជេដម។ អនករងទុកខេ�យេប� កេនមមនប � ។
អនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឱយអនកបនជេទ? េលកៃដេឡងេបអនកនឹងទទួលយក�។
�តវេហយ �ពះជមច ស់យល់�ពម�មសំណូមពររបស់អនក។
149 យុវជនេនះអងគុយេ ទីេនះចងទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ អនកេជ ថ�ពះនឹងផ�ល់ឱយអនកេទ េ�ក ជមយួនឹងែខ�ពណ៌សចងពយរួ
េ េលខនងរបស់អនក? �ពះជមច ស់នឹងផ�ល់�។
150 បុរសមន កេ់ ទីេនះកំពុងអធិ�� នស�មប�់បពនធរបស់គត។់ នងសថិតេ
កនុង�ថ បន័មយួ។ អនកេជ ថ�ពះនឹងពយបលនង េធ�ឱយនងជសះេសប យេទ? េត
អនកេជ េទ? អនក�ចមន�។
151 ពីៃដរបស់អនករហូតដល់បំពងក់ អនកេជ ថ�ពះ�ចេ�បសឲយជសះេសប យ នូវ
ជមងេឺបះដូងែដលរខំនដល់អនក ែដលអនកមនប � ឈ�ឺកពះ? អនកកំពុងអងគុយ
េ ទីេនះ រងទុកខឥឡូវេនះ។ េត��តវេទ? អនកេជ ថ�ទង�់ចេ�បសអនកឲយ
ជសះេសប យេទ? បនទ បម់កអនក�ចមន�។ �ែមន៉។
152 អនកេឃញថ�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ សូម
មនុស�ទងំេនះ េមលេបខញុ ំ�គ ល់ពួកេគ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់េទ ប៉ុែន��ទង�់គ ល់។ �
ែមន៉។ េឃញេទេនះជពន�ឺេ ែផនកមខ ងៃនជ ជ ំង �តងក់ែន�ងែដលពយរួេ ពីេល
បុរសអងគុយេ ទីេនះ។ អនកកំពុងមនជមងឆឺ�ឹងខនងេ ពីេ�កយខនងរបស់អនក។ អនក
មនិែមនមកពីទីេនះេទអនកមកពីចច�គ ។ េ�កដុងកិន េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�
របស់អនកេទ �ពះនឹងពយបលប � ខនងេនះ។ េតអនកេជ អស់ពីចិត�េទ? សូម�ពះ
�បទនពរ។
153 េ ទីេនះមនបុរសមន កក់ំពុងែតអងគុយេ ខងេ�កយ េ�យមនប �
ខនង។ សម�ងឹេមលមកខញុ ំ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ ប៉ុែន�គឺជេ�កថមសុន។ អនកេជ
េទ? េលកៃដេឡង េ�ក េ េ�កយេនះ ដូេចនះ…ខញុ ំគឺជអនកដៃ៏ទស�មបអ់នក។
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�តវេហយ។ ប៉ុែន�អនកអងគុយេ ទីេនះ អធិ�� ន។ ប � ឆ�ឹងខនងរបស់អនកបន
ជសះេសប យេហយ។ �ពះេយសូ៊វ�គីស�នឹងេធ�ឱយអនកជផងែដរ។
154 “�នឹងភ�ដូឺចជពន�ឺេ េពល�ង ចែដរ។” អនកមនិបនេឃញេទ �ទងេ់
ទីេនះយបេ់នះ! �ទងគឺ់ជអញដពូ៏ែក។ �ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។ េតអនកេជ េទ? េតអនកេពញចិត�និងេជ ជកថ់េនះជអ�ីែដល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទបង� ញអងគ�ទងឲ់យេគ�គ ល់ េហយបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង
ទំនយ?
155 កំុបរមភនឹងែភនក។ �ពះេ�បសអនកឈនិឺងអនកែដលរងទុកខ។
156 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល…េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះឈ?ឺ សូមេមល
ៃដរបស់អនក។ �កដូ់ចជ�ដូចជករទញនិងសំពធ។ មន�មយួ មនកត
អធិ�� នេទ? ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំនឹងនអំនកឆ�ងកតេ់�យរេប ប�េទេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
ចងអ់ធិ�� នស�មបអ់នក េហយខញុ ំមនិដឹងពីរេប បេធ��េទ។ អនកេឃញអ�ី ែដល
េមលេ ជ ជ ំង េតខញុ ំនឹងេធ��េ ទីេនះេ�យរេប ប�? ចុះេបអនកបនជប់
គងំវញិ? អនកបនបិទមយួេផ�ងេទ តេ �តងេ់នះ អនក�ល់គន ឈបសិ់ន។
157 �� បខ់ញុ ំ។ េតខញុ ំធ� បប់ន�បបអ់នកពីអ�ីេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េហយមនិមនអ�ីេកតេឡងឬេទ? េត��តវេទ? អ�ីៗទងំអស់ែតងែត�តឹម�តវ។ ខញុ ំ
មនិែដលបនសំុលុយមយួកក�់កនុងមយួជីវតិខញុ ំេទ ែមនេទ? មនិែមនមយួដង
េទ។ មនិែដលយកដង� យេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិេ ទីេនះេដមប�ីបកេ់ទ។ ខញុ ំ
មនិេ ទីេនះេដមបបីេ ឆ តអនកេទ។ ខញុ ំេ ទីេនះេដមបបីង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ពះ
កនុងសមយ័កលេនះ។ ខញុ ំបន�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត េហយ�ពះបនែថ�ងទីបនទ ល់
ថ�គឺជេសចក�ីពិត។ ឥឡូវខញុ ំសូម�បបអ់នក ថគមពរីែចងថ េបអនកេជ �ពះេយសូ៊វ
សូម�កៃ់ដេលអនកែដលមនជំងឺ �ទងម់នបនទូលថ “េគនឹងបនជេឡងវញិ!។”
េតអនកេជ េទ? បនទ បម់ក េ កនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះ េតអនកមនិេជ ថ�ទងេ់ធ��
ឥឡូវេនះេទឬ?
158 ឥឡូវេនះ�កៃ់ដរបស់អនកេ េលមន កេ់ផ�ងេទ ត េហយ�គនែ់តកន�់
េ ទីេនះស�មបម់យួនទី។ សូម កុំ—អធិ�� ន �គនែ់ត�កៃ់ដេលគន
េ វញិេ មក។ េ ទីេនះកនុងទឹកដី។ េហយខញុ ំ ខ�ួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំកំពុង�កខ់�ួនខញុ ំេ
េលកែន�ងៃដទងំេនះ។ ឥឡូវខញុ ំចងឲ់យអនកេមលមកខញុ ំបន�ិច។ េតមនអ�ីែដល�ពះ
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បនចកេចញេ�យមនិបនេធ�? េមលពីរេប បែដល�ទងជ់អ�ី អ�ីែដល�ពះបនទូល
េយងបន�ន ករទស�ទយែដលេយងបន�បប ់ គឺថ�ពះេយសូ៊វ�ទងប់ន
បង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់�មរយៈទំនយ�ពះគមពរី ឥឡូវេមលសមយ័កល េហយ
បីសប� ហ៍ចុងេ�កយេនះេ កែន�ងែដលេយងបនកំណតស់មយ័កលែដលេយង
កំពុងរស់េ ។ សូម�កេឡកេមលអ�ីែដលេយងបន�ន ចុះេ��ែក�ងក� យនិង
ទីសមគ ល់េសទរែតនឹងបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំ។ េត�ពះបនទូលបនបង� ញយ៉ងដូច
េម�ច េតជ�ពះៃន�គេនះបនបិទបងំករកុហក…ៃនដួងចិត�របស់មនុស�ែបប
�។ េហយរេប បែដល�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់ បនមនបនទូល�មរយៈករទស�
ទយរបស់�ទងថ់ករទងំេនះនឹងេកតេឡង េ កនុងសមយ័កលេ ឌីេស។
គម នអ�ីែដលេ េសសសល់មនិទនប់នេធ�េទ។ �ពះេ ទីេនះគឺជ�ពះដែដល
ែដលបននិយយេ កនម់នុស�ទងំេនះេ ឯេអម៉ុស ែដលបនបង� ញទី
សមគ ល់េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់េ�យករទស�ទយែដលបនទយអំពី�ទង ់ �ទង់
គងេ់ ទីេនះេ យបេ់នះ បង� ញវត�មន�ទងេ់�យករទស�ទយែដលបនទយ
ស�មបស់មយ័េនះ។ �ទងេ់ ដែដល កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
េតអនក�ចេជ បនេទ? បនទ បម់ក�កៃ់ដរបស់អនកេ េលមន កេ់ផ�ងេទ ត។ កុំ
អធិ�� នស�មបខ់�ួនអនក ែតេ�យវធីិខ�ួនអនកផទ ល់អធិ�� នស�មបម់នុស�មន ក់
ែដលអនកបន�កៃ់ដរបស់អនកេលេនះ េ�ពះពួកេគអធិ�� នស�មបអ់នក។ ឥឡូវ
េមល កំុសង�យ័។

159 េហយឥឡូវេនះេបអនក�ចេមលេឃញអ�ីែដលខញុ ំកំពុងេមល! េហយអនក
�គ ល់ខញុ ំថនឹងមនិកុហកអនកេទ ឈរេ ទីេនះ។ េបអនក�ចេមលេឃញ ជំេន
របស់អនក�ចទញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយែដលបនេ េល�កស—ខយល់
វទិយ� ស�បនថតរបូ េហយេឃញ�ផ� ស់ប�ូរ�មរយៈ�គរេនះ�គនែ់ត
ពយយមរកកែន�ង—ចុះចត េ�យពយយមរកកែន�ងេបះយុថក ។ �គនែ់តេជ �
បងប�ូនខញុ ំេអយ។ អនកបនសមគ ល់�េ�យបទគមពរីជេដម ថ��តឹម�តវ។ ឥឡូវ
សូមអធិ�� នេ�យភពេ�ម ះ�តងច់ំេពះមនុស�ែដលអនកបន�កៃ់ដេ េល
ពួកេគកំពុងអធិ�� នេ�យអនក។

160 �ពះអងគេយសូ៊វៃន��ែរត៉ជទី�ស�ញ់ េហតុអ�ី េយងដឹងថ
�ពះអមច ស់ េ�យ�ពះបនទូលេនះ។ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េ�យករសនយថ�ទង់
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េ ទីេនះ “កែន�ង�ែដលមនមនុស�ពីរឬបីនកប់នជួបជំុគន កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំក៏
សថិតេ ក�� លចំេ�មពួកេគែដរ។ េហយទីសមគ ល់ទងំេនះនឹងមនដល់
អស់អនកែដលេជ ។ េបពួកេគ�កៃ់ដរបស់ពួកេគេលអនកជមង ឺ ពួកេគនឹងបន
ជសះេសប យ។” េលសពីរលកៃនទូរស័ពទេនះ សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនយងមកេ កនុងពួកជំនុំនីមយួៗ។ សូមឲយពន�ឺដប៏រសុិទធែដលេយងសម�ងឹ
េមលេ ទីេនះេ កនុង�ពះវ�ិរ �ចនឹងធ� កម់កេលមន ក់ៗ  និងសូមេ�យ
ពួកេគបនជសះេសប យេ េពលេនះ។ េយងស�ីបេនទ សខម ងំស�តវជ�រក�
េ កនុងវត�មនរបស់�ពះ�គីសទ េយងនិយយេ កនស់�តវថ ឯង�តវចញ់េ�យ
—កររងទុកខ ករសុគតរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ និងកររស់េឡងវញិេ ៃថងទី
បី។ េហយភស�ុ�ងែដលប ជ កថ់�ទងេ់ ទីេនះកនុងចំេ�មពួកេយងយបេ់នះ
រស់េ  បនទ បពី់១៩០០ឆន មំកេហយ។ សូមឱយ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់បំេពញដួងចិត�ទងំអស់េ�យជំេន និងអំ�ច េហយពយបលគុណធម៌
ពីកររស់េឡងវញិរបស់�ពះេយសូ៊�គីសទ ែដលបនបង� ញទីសមគ ល់ឥឡូវេនះ
េ�យពន�ឺដអ៏�ច រយគូសរង�ង�់ពះវ�ិរ េ កនុងវត�មនរបស់�ទង។់ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមផ�ល់�ស�មបជ់សិរលី�ៃន�ពះ។

161 សូមឲយកែន�ងៃដទងំេនះែដលេយងអធិ�� នេល សូមេ�យពួកេគេ រក
អនកជមងនិឺងអនកែដលរងទុកខែដលពួកេគមនបំណង។ សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធែតមយួ េនះគឺេ ទីេនះឥឡូវេនះបង� ញទីសមគ ល់អងគ�ទងផ់ទ ល់ បង� ញ
អងគ�ទងេ់ េលអនកជំងឺ�គបរ់បូ ែដល�តវបន�កៃ់ដេល។ សូមឲយវត�មនរបស់
�ពះបនបំេពញដួងចិត�របស់ពួកេគជមយួជំេន រហូតដល់ជំងឺៃន�ងកយរបស់
ពួកេគនឹងជសះេសប យ។ េយងេសនសំុស�មបេ់លកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់
�ពះជមច ស់េ កនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះេយសូ៊�គិស� ដូចែដលេយងជអនកបំេរ របស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទទូលសូម។ �ែមន៉។

162 ឥឡូវពីចិត�របស់អនក ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលខុសនឹងអនកេទ អនក�ច េចញពី
ចិត�របស់អនក េជ េ�យអស់ពីចិត�ថ�ពះបនទូលរបស់�ពះបនផ�ល់ឱយអនកនូវសំេណ
របស់អនក? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។] ខញុ ំេជ ថ�ល់ៃដ ដូចែដលខញុ ំ
�ចេមលេឃញ បនេលកេឡង។ េបអនកេជ � ឥឡូវេនះចថំ ��តវបនប ចប។់
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163 អនកេ ទីេនះេ េលប�� ញែខ�ទូរស័ពទ េបអនកបនេជ អស់ពីចិត�របស់អនក
ដូចជអនកដឹកន�ំតវបន�កៃ់ដេលអនកនិងមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់អនក អនក
ែដល�កៃ់ដេលអនក េបអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកថ�ជចបេ់ហយ គឺ�
ចបេ់ហយ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយ �ទងគ់ងេ់ កនុង�ត�លេនះយបេ់នះ។
ខញុ ំបនេឃញ�ទងេ់ធ�ករេលមនុស� េហយបង� ញអងគ�ទងេ់ ទីេនះេ ែផនកមខ ង
ៃនជ ជ ំង េហយបនចុះេ េលបុរសមន ក ់ ចុះមកទីេនះេឡង�មរយៈអគរេនះ
េធ�ឱយេគ�គ ល់�ថក៌ំបងំៃនដួងចិត� បង� ញទីសមគ ល់វត�មនរបស់�ពះអងគេដមប ី
បង� ញថ�ពះអងគេ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ទង់
គងេ់ កនុងចំេ�មេយង! �ទងជ់�ពះ ជ�ពះែដលមនិេចះ�បសូនយេឡយ។

164 េហយេតដួងចិត�របស់េយងមនិេឆះេ កនុងខ�ួនេយងេទឬ េហយ�មនិេឆះេទ
ឬឥឡូវេនះ េ�យដឹងថឥឡូវេនះេយងេ កនុងវត�មនៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដល
បនរស់េឡងវញិ សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងនិងេកតសរេសរអស់កលបជនិចច
េតអនក�េ កនុងរបូភពបង� ញ របស់�ពះេយហូ�៉ែដលមន�គប�់ពះេច�� ។
ជអនកចុះមក�មទំរងៃ់នសសរេភ�ងេ កនុងគុេមព តែដលេឆះេដមបទីកទ់ញ
ចំ�ប�់រមមណ៍របស់េ��មន ក ់ េតអនក�បនចុះមកេលភន ំ េហយអនក�
ែដលបះ៉�េគនឹង�តវសម� ប ់ េ�កពីេ�កម៉ូេសនិងយ៉ូេស�។ េត�ទងដឹ់កនកូំនេ
អុី��ែអលឆ�ងកតទី់រេ��ថ នកនុងដំេណ ររបស់ពួកេគយ៉ងដូចេម�ច �បេភទៃន
មនុស�ែដលេគេ សព�ៃថងេនះ។ �ទងេ់ ទីេនះ គឺេ�យករ��វ�ជវវទិយ� ស�
ែថមទងំបនបង� ញអងគ�ទងម់ុខវទិយ� ស�។ េហយេ�យសកមមភពរបស់�ទង់
និងេ�យករទស�ទយរបស់�ទងគ់ឺជអ�ីែដលបនទយអំពី�ទងេ់ដមបេីធ�េ កនុង
ៃថងេនះ េដមបេីធ�ឱយ�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េបក
សែម�ងយ៉ង�តឹម�តវ។ �មនិ�គប�់គនេ់ទែដលេធ�ឱយចិត�របស់េយងេឆះឆលួ? សូម
�ពះ�បទនពរ។

165 ឥឡូវេនះេ�យមនករ�ពមេ�ព ងគន  សូមេ�កកឈរេឡងេហយនិយយ
ថ ឥឡូវេនះខញុ ំទទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះនិងជអនកពយបល។
[�កមជំនំុនិយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំទទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះ
និងជអនកពយបល។”—េអឌី។] េហយេ�យ�ពះគុណរបស់�ទង ់ [“េហយេ�យ
�ពះគុណរបស់�ទង”់] ចបពី់េពលេនះតេ  [“ចបពី់សមយ័កលេនះតេ ”] ឱ



�ពឹត�ិករណ៍ននបនបង� ញចបស់េ�យទំនយ 49

�ពះេអយ [“ឱ�ពះេអយ”] កុំអនុ ញ តឱយមនករមនិេជ  [“កុំអនុ ញ តឱយមនករ
មនិេជ ”] ចូលមកកនុងចិត�របស់ខញុ ំ [“ចូលមកកនុងដួងចិត�ខញុ ំ”] េ�ពះខញុ ំបនេឃញ
[“េ�ពះខញុ ំបនេឃញ”] េសចក�ីទំនយ [“េសចក�ីទំនយ”] ៃនៃថងេនះ [“ៃនៃថងេនះ”]
បនបំេពញ។ [“បនបំេពញ”] ខញុ ំេជ  [“ខញុ ំេជ ”] ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ [“ថ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”] េ រស់ [“េ រស់”] េហយេ ទីេនះឥឡូវេនះ [“េហយេ ទីេនះ
ឥឡូវេនះ”] ប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់ [“ប ជ កពី់�ពះបនទូលរបស់�ទង”់] េ
�គេនះ។ [“េ �គេនះ”] េសចក�ីទំនយ [“េសចក�ីទំនយ”] ែដលបនសរេសរអំពី
�ទង ់ [“ែដលបនសរេសរអំពី�ទង”់] ឥឡូវេនះ�តវបនបំេពញេ ក�� លេយង។
[“ឥឡូវេនះ�តវបនបំេពញេ ក�� លេយង”] �ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
[“�ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ”] ជ�ពះរបស់ខញុ ំ [“ជ�ពះរបស់ខញុ ំ”] េស�ចរបស់ខញុ ំ
[“េស�ចរបស់ខញុ ំ”] ជអ�ីទងំអស់របស់ខញុ ំ។ [“ជអ�ីទងំអស់របស់ខញុ ំ។”]

166 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�� បទី់បនទ ល់របស់េយង។ េហយផ�ល់ឱយេយង
�ល់ៃថងនូវនំបុង័ៃនជីវតិ។ េហយេយងសរេសរតេមកង�ពះ ឪ�ពះអងគេអយ ពីជេ�
ៃនដួងចិត�របស់េយង។ េយងសរេសរដល់�ពះអងគែដលមន�ពះេច��  ជ�ពះរបស់
ពួកេ��។ េ កនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

អូ ជេពលល� េពល�េហយ!

…�គនែ់តេជ �ម
�គនែ់តេជ �ម �គនែ់តេជ �មប៉ុេ�� ះ
េរ ងទងំអស់�ចេ រចួ មនែតេជ ប៉ុេ�� ះ។

សូមឱយេយងេ�ច ង�ដូចេនះ។

ឥឡូវេនះខញុ ំេជ  អូ ឥឡូវេនះខញុ ំេជ
អ�ីទងំអស់�ចេ រចួ ឥឡូវខញុ ំេជ
ឥឡូវេនះខញុ ំេជ  អូ ឥឡូវេនះខញុ ំេជ
អ�ីៗទងំអស់�ចេ រចួ ឥឡូវខញុ ំេជ ។

េតេនះជទីបនទ ល់របស់អនកឬ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអឌី។]
ឥឡូវេពលេយងឱនកបលចុះ។
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រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងបនជួបគន េ ទមេជង�ពះេយសូ៊វ
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

[បង�បស�បណ�ចំបេ់ផ�មបនទរ �ពះគងជ់មយួអនក បនទ បម់កនិយយ
េ បង�បសេនវលី—េអឌី។] េតអនកចងនិ់យយអ�ីេទ? េវល៉។

…េ ឯទមេជង�ពះេយសូ៊វ
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

167 ជមយួនឹងករឱនកបលចុះ បង�បស េវល កំពុងែតឈរេ ទីេនះេដមបបី ច ប់
ករអធិ�� ន។ បង�បស លីេវល ជអនកនិពនធេស វេ េ េ�ងឧេបសថេ ទីេនះ
ៃនអក�រសិលបន៍ិងេស វេ ជេដម។ បង�បសដម៏នតៃម� គតគឺ់េ ជមយួខញុ ំកនុង
យុទធនករជេ�ចន។ សងឃមឹថខញុ ំមនឱកសទុកេ�យ�គបគ់ន អនកដឹកនទំទួល
ពួកេគេឡងេ ទីេនះ េហយនិយយជមយួពួកេគ។ អនកយល់ ខញុ ំដឹងចបស់។
អនកដឹកនទំងំអស់េយងរកី�យែដលមនអនកេ ទីេនះ។ មនុស�ទងំអស់ ៃន�ពះ
វ�ិរេផ�ងៗគន  េយងរកី�យែដលមនអនកេ ទីេនះ។ េហយពិត�បកដ�ស់
ករអធិ�� នរបស់េយងចំេពះគន េ វញិេ មក “�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់
េយងជួបគន ម�ងេទ ត។” េ�យឱនកបលចុះ និងេលកៃដេយងេឡង សូមេ�ច ង
ម�ងេទ ត យ៉ងពិេ�ះចំេពះ�ពះ។

រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងជួបេ �ពះបទ�ពះេយសូ៊វ!
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត! 
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