
សេម�ងៃនទីសមគ ល់

 កំពុងេ ឈរពីរបីនទីកនុង�ពះវត�មន�ពះអមច ស់។ សូមឲយេយង�នពី
�ពះបនទូល �ពះអងគកនុងគមពរីនិកខមនំ ជំពូក៤។

…ែតម៉ូេស�បែកកថ េមល េគនឹងមនិេជ ទូលបងគំ ឬ�� ប�់ម
ទូលបងគំេទ: េគនឹងថ �ពះេយហូ�៉�ទងម់និបនេលចមកឯអនកេទ។

េនះ�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលតបថ េតមនអ�ីេ ៃដឯង
េនះ?…េ�កទូលេឆ�យថ មនដំបង។ រចួ�ទង�់បបថ់ ចូរេបះេ ដី
េ ។ េ�កកេ៏បះេ ។

ែត�ពះេយហូ�៉�ទងប់ងគ បថ់ ចូរលូកៃដេ ចប�់តងក់នទុយ� េ�កក៏
លូកៃដេ ចប ់រចួពស់េនះ�តឡបេ់ ជដំបងេ ៃដេ�កវញិ:

េនះគឺេដមបឲីយេគេជ ថ �ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះៃនពួកឰយុេក ជ�ពះៃន
អ�័ប� ំជ�ពះៃនអុី�ក េហយជ�ពះៃនយ៉កុប �ទងប់នេលចមកឯ
ឯង។

�ពះេយហូ�៉�ទងប់ងគ បេ់ទ តថ ចូរឯង�កៃ់ដចូលេ េល�ទងឥឡូវ
ចុះ េ�កក�៏កៃ់ដចូលេ  រចួដកមកញេឃញមនេកតឃ�ងស់ដូច
ហិមៈ។

រចួ�ទង�់បបថ់ ចូរ�កៃ់ដចូលេ េល�ទងម�ងេទ ត េ�កក�៏ក់
ចូលេ  រចួដកេចញមក េហយេមល ៃដបន�តឡបេ់ ដូចជធមម�
េដមវញិ។

�ទងម់ន�ពះបនទូលថ េបេគមនិេជ ឯង េហយមនិ�� ប�់មទី
សំគល់មុន េនះេគនឹងេជ េ�យ�រទីសមគ ល់េ�កយេនះែដរ។

ែតេបេគមនិេជ េ�យ�រទីសមគ ល់ទងំ២េនះេទ េហយមនិ�ពម
�� ប�់មឯងផង េនះ�តវឲយយកទឹកទេន�មកចកេ់លដីេគក រចួ
ទឹកែដលឯងយកពីទេន�មក េនះនឹង�តឡបេ់ ជឈមេ …េលដី
វញិ។
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2 ចូរេយងឱនកបលអធិ�� ន។ ឥឡូវអនកមនសំេណ រសូមអីេទេ �ង ចេនះ
េដមបទូីលដល់�ពះអមច ស់�ជប សូមេលកៃដរបស់អនក និងនិយយ “�ពះអមច ស់
សូមនឹកចពីំទូលបងគំឥឡូវេនះ។ ទូលបងគំកំពុង�តវករ។”
3 �ពះវរបិ�ែដលេ �ថ នសួគទូ៌លបងគំកំពុងចូលរក�ទងម់�ងេទ តេ �ង ច
េនះ សូម�ពះអងគ�ជបពីករែដលទូលបងគឱំនកបលចំេពះេសចក�ីគ�គិច�ងំែតពី
ទូលបងគំបនចូលមក េហយេប�ទងេ់ េរ� ទូលបងគំនឹង�តឡបេ់ ជដីវញិ។ ប៉ុែន�
េ�យ�រេសចក�ីសងឃមឹដម៏ន�ពះពរៃនេសចក�ីសនយែដលមនេ កនុង�ពះ�គិស�
គឺ អស់អនក�ែដលេ កនុង�ពះជមច ស់ និងមន�ពះ�គិស�ជមយួែដរ។ ទូលបងគំ
—ទូលបងគំអរ�ពះគុណស�មបេ់សចក�ីសនយែដលមនសិររីងុេរ ងេនះ។ េហយ
ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអមច ស់ ែដល�ពះអងគនឹងចពីំេរ ងនីមយួៗែដលមនេ កនុង
ៃដរបស់ពួកេគ ទងំៃដរបស់ទូលបងគំផងែដរ �ពះអមច ស់។
4 ទូលបងគំកំពុងអធិ�� នេ យបេ់នះ េ កនុងករប ចបៃ់នជំេន កនុងេម៉ងេនះ
ែដល�ពះអងគនឹង�បទនជំេន ដល់មនុស�េ យបេ់នះ ែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊នឹង
ក� យជករពិតកនុងជីវតិរបស់ពួកេយងខញុ ំមន ក់ៗ  ែដលពួកេគនឹងមនិេ ជមនុស�
េខ�យេទ តេឡយកនុងចំេ�មទូលបងគំេយងខញុ ំេ កនុងយបេ់នះ។ សូមឲយអនកមន
បបដឹងថខ�ួនកំពុងេ កនុង�ពះវត�មនៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊ េហយគតនឹ់ងែ�បចិត�
ពីបបរបស់ខ�ួន េហយថ� យចិត�ដល់�ពះអងគ េហយនឹងបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
េ កនុងេម៉ងេវ�ែដល��កកេ់នះ ដូចែដលទូលបងគំបនេឃញ�សេមលយ៉ងធំ
បនលូនចូលែផនដី។
5 ទូលបងគំេយងខញុ ំអធិ�� ន េ កន�់ពះជមច ស់ ស�មបក់រដឹកនមំកពី
�ពះ េ យបេ់នះ ស�មបទ់ងំករអធិបបយ និងករ�� បផ់ងែដរ។ សូមឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�គប�់គងករ�បជំុគន ឥឡូវេនះ និងសូមបំែបកនំបុង័ជីវតិ
មកកនទូ់លបងគំមន ក់ៗ ែដលទូលបងគំ�តវករ េហយសូមអធិ�� នេ�យ�ពះនម
របស់�ទង។់ �ែមន៉។

សូមអងគុយចុះ។
6 ខញុ ំេជ ជកថ់េ យបេ់នះ េយងនឹង�ចសេ�មចនូវអ�ីែដលេយងពយយមចង់
ឲយមនុស�បនេឃញ—ករពិតៃនជំេន កនុង�ពះជមច ស់។
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7 ឥឡូវេនះ រេស លៃថងែស�កេម៉ងពីរ-កន�ះ អនកែដលមនកតអធិ�� នែដល
េយងនឹងអធិ�� នឲយ។ េហយសូមពិនិតយឲយចបស់ថ នឹងទទួលបនកតមុននឹង
ចកេចញេ  យបន់ីមយួៗេយងនឹងែចកកតជូន។ េហយខញុ ំនឹងែចកម�ងេទ ត
េ ៃថងែស�ក ប៉ុែន�…ខញុ ំ�បែហលជចបេ់ផ�មេម៉ងមយួ-កន�ះ ឬ�បែហលេនះ គឺមុន
ករជួបជំុគន ចបេ់ផ�ម។ េហយអស់អនកែដលចងទ់ទួលបនករអធិ�� ន ស�មប់
អនកជទី�ស�ញ់�មន ក ់ សូមឲយពួកេគចូលមកេដមបទីទួលកតអធិ�� ន។
ពួកេគពិតជ—ទទួលករ�� គមនក៍នុងករទទួលបនកត។ េហយេយងនឹង…
8 ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបម់នុស� េ�យ�កៃ់ដេលេគ េហយសូមអធិ�� ន
ស�មបេ់គ។ ឥឡូវេបសិនជជំេន របស់អនកមនិបនេងបេឡងេ កនុង�ពះវត�មន
�ពះអមច ស់េយសូ៊�គិស� និងទទួល�ពះអងគជអងគេ�បសឲយជេទ េហយអនកេជ
ថេបេយងអធិ�� ន និង�កៃ់ដេលអនក ែដលនឹង�ចជួយអនកបន ពិតែមនេហយ
ពួកេយងេ ទីេនះេដមបេីធ�អ�ីែដលអនក�បថន ចងប់ន។
9 េហតុផលែដលខញុ ំពនយេពលឲយយឺត យូរ េដមបេីមលេឃញថ�គបគ់ន ែដល
ខញុ ំ�ច ែដល�ចេឈងចប ់ និងឱយ�ពះជមច ស់េធ�ករេនះ។ េហយេយងមនិ
មនមនុស�េ�ចនេពកេទ។ មន…�គរេនះមនិធំេទ ដូេចនះេយងមនិ�ចយក
មនុស�បនេ�ចនេពកេនះេទ។ េយង�ចទទួលយកេ រេស លៃថងែស�ក ស�មប់
េគលបំណងេនះ គឺអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។
10 េហយ េយងេ ទីេនះនឹងេធ�អ�ីែដល�ចជួយជីវតិែដលមនភពល��បេសរ
េឡងខ�ះស�មបអ់នក ស�មលបនទុក េ កនុងដំេណ រែដលេយងឆ�ងកត។់
11 េហយេទះបីេពល�កេ៏�យ ែដលនរ�មន កម់ន�រមមណ៍ថ—ថេគ
ចងចូ់លមកកនុង�ពះអមច ស់េយសូ៊ មនិថករបេ�ម�ម ែផនក�មយួកំពុងែត
ដំេណ រករ អនកសូមចូលមកចុះ។ កុំរងច់រំហូតដល់ករេ មកខងេលេវទិក
�សនខងមុខេនះេឡយ។ កុំរងច់រំហូតដល់េគអេ ជ ញ។ អនកមកទទួល
�ពះ�គិស�ែតម�ង េហយចូលមក និង�រភពេ ចំេពះ�ពះអងគែតម�ង។ េ�ពះ
េនះជេគលបំណងែដលេយងខញុ ំមកទីេនះ គឺេដមបេីឃញ�ពលឹងជេ�ចនបនេកត
េ កនុងនរគ�ពះជមច ស់។
12 េហយឥឡូវ ៃថងែស�កជៃថង�ទិតយ នឹងមនថន កេ់រ នៃថង�ទិតយ របស់�កមជំនំុ។
េហតុផលែដលេយងមនកមមវធីិេ េពលរេស ល េ ៃថង�ទិតយ េធ�ដូេចនះេយងនឹង
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មនិកតក់មមវធីិេឡយ។ េយងខញុ ំេជ ថ�គប�់គិស�បរស័ិទ�តវមន�កមជំនុំ—�មផទះ
ែដល�តវេ ។ �គិស�បរស័ិទ�តវមនករជួបជំុគន កែន�ង�មយួជមយួអនកេជ ។
េហយកែន�ង�ែដលអនកជួបជំុគន េនះេហយេ ថ�ពះវ�ិរ។
13 ឥឡូវ េបសិនជខញុ ំរស់េ ទីេនះ ខញុ ំ�ចជកមមសិទធិៃន�ពះវ�ិរ�មយួេ
ទីេនះ ែដលមន�គគង� លេ ទីេនះ េនះគឺជករសហករគន  ជតំ�ង។
េហតុអ�ី? េ�ពះពួកេគអងគុយេ េវទិករទីេនះ េដមបេីមលេ កនម់នុស��គបគ់ន
បនគ�ំទឲយមនអ�ីេកតេឡង។ ពួកេគេជ ថអ�ីែដលេកតេឡងេ កនុងពនធកិ័ចចេនះ
ករេ�បសឲយជមកពី�ពះជមច ស់ ករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និងអ�ីៗ
េទ ត។ ពួកេគេ ទីេនះេដមបជីទីបនទ ល់ស�មបក់រេនះ។ ពួកេគជអនកអេ ជ ញ
ខញុ ំមកទីេនះ ែដលជពន័ធកិចចែដល�ពះអមច ស់�បទនមកឲយេយង�ចជួយដល់
ពួកជំនំុេ ទីេនះបន។
14 ឥឡូវ េនះជ�គគង� លពិត ែដលសម�ងឹេមលអ�ីជ�បេយជនខ៍ងវ ិ ញ ណ
ែដលគត�់ច ពីអ�ីែដល�ពះជមច ស់កំពុងេធ� ែដលគតព់យយមអ�ីែដលល�បំផុត
របស់គតេ់ដមបជីួយ�កមជំនុំរបស់គតក់នុងចលនេ មុខស�មប�់ពះជមច ស់។ ខញុ ំ
សូមេ�ះមកួេដមបជីករសរេសរ ស�មប�់គគង� លែបបេនះ។
15 េហយ មនុស�ទងំេនះបនេធ�អ�ីែដលសថិតកនុងភពលំបក ផងែដរ។ អនក
�ចេជ បនថ�ជករពិត។ ពួកគត�់តវេធ�អ�ីសថិតកនុងភពលំបក។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ
សូមសែម�ងករដឹងគុណស�មបម់នុស�ែដលសំខនេ់នះរបស់�ពះជមច ស់ ជអនក
ែដលចបយ់កកែន�ង និងតួនទីរបស់គត�់មករកតេ់សចក�ីបង� ញកនុងចិត�និង
—និងេជ ។ �ពះជមច ស់នឹង�បទនពរពួកគតជ់និចច!
16 េហយខញុ ំេជ ថពួកគតនឹ់ងេធ�អ�ីល�ស�មបអ់នកទងំអស់គន ។ ឥឡូវេបសិនជ
អនកជជនចែម�កេ ទីេនះ ចូរែស�ងរកថេតបងប�ូន�បសៗទងំេនះមន�ពះវ�ិរ
េ ឯ� េតពួកេគេ ឯ�។ េ ជួបពួកេគេ ៃថងែស�ក។ ពួកេគមនកមមវធីិ
ពិេសសៗ េហយមនអនកដឹកនជំេ�ចន នឹងអធិបបយមកពី�កមជំនំុខុសៗគន
េហយ េពលែដល�តវបន�បកស។ េហយសូមេ ជួបពួកេគេ ៃថងែស�ក។
17 េហយេ រេស លៃថងែស�ក េបអនកចងម់កចូលរមួកមមវធីិប ច ប ់ េយងខញុ ំរកី�យ
នឹងករចូលរមួេនះ។ �គបទ់ងំ�កមជំនំុ �គបទ់ងំនិកយ គឺស�មប�់គបគ់ន ។
�គបគ់ន �តវបន�� គមន ៍ េមតូឌីស� បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ ន េពនទីកុស� �ពះវ�ិរ



សេម�ងៃនទីសមគ ល់ 5

ស�មប�់ពះ�គិស� �ពះវ�ិរស�មប�់ពះជមច ស់ កតូលិក អរតូដុកយូ� ពួក
អនកមនិេជ េល�សន អនកេ ឯ�កេ៏�យ។ េយង…អនក�តវបនអេ ជ ញឲយ
ចូលរមួបន។

“អនកនិយយ ‘ពួកអនកមនិេជ �ពះឬ’?” ហនឹងេហយ។

18 េបសិនជពួកអនកមនិេជ �ពះនឹងចូលរមួកនុងករ�បជំុ និង អងគុយចុះេហយ
ស�មលឥរយិបថ ពួកគតក់�៏តវបន�� គមនដូ៍ចអនកេផ�ងេទ តែដរ។ �តឹម�តវ
�ស់។ ជអ�ីមយួ ែដលេយងចងប់នគតម់កអងគុយេ ទីេនះែដរ �នឹង�ច
ជួយឲយគតេ់មលេឃញពីកំហុសរបស់ពួកគត ់ និង ចូលមកកនុង�ពះអមច ស់វញិ។
េ�ពះេយង…ជករពិត។

19 េតប៉ុនម ននកែ់ដលធ� ប�់ននិមតិ�តូចមយួពីទស�នវដ�ី �កមធុរៈកិចច�គិស�
បរស័ិទបនចុះផ�យ ខញុ ំេជ ជកថ់មនទស�នវដ�ីពីរេ បេីទ ត ទស�-…ៃន
�កេលកេមល �ងំននេពលេវ�អតីតកល? ឥឡូវពិត�ស់ មតិ�េអយ។
អនកមនិ�ចេភ�ច�បនេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ បនក� យជមនុស�មន កេ់ផ�ងបនទ បពី់
�នមក។ ខញុ ំដឹងថ�ជករពិត ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ជកថ់គម ននរ�មន កៃ់ន
អនក�ល់គន ខកខន�ថ នសួគដ៌អ៏�ច រយែដល�ពះជមច ស់ប�មងស�មបអ់នកេជ
េទ។ េបសិនជអនកេធ�ដូេចនះ េតអនកបនេធ�អ�ីសេ�មចេ ែផនដីេនះ? េ�ពះ
អនកមនិដឹងថ អនកនឹងចកេចញពីែផនដីេនះេពល�េឡយ។ ប៉ុែន�អនក�ច
ដឹងេរ ងមយួ គឺអនកពិតជចកេចញេ ។ េហយេនះជករពិត េបដូេចនះេយង
នឹងក� យជមនុស�លងងក់នុងករពយយម—ទទួលយក�គនែ់តជ…េយងមនិ�ច
េរ បចំឱកសេទ។ េឃញេទ សូមចងច ំ សូមេជ ដល់�ពះបនទូល�ពះជមច ស់ និង
េសចក�ីសនយ�គបយ៉់ងេនះកនុងេនះ។

20 សូមគិតអ�ីែដលបងករឲយមនជំងឺ�គបយ៉់ង ជំងឺេបះដូង ករ�� ប ់ ប �
�គបយ៉់ង ទុកខេ�ក�គបយ៉់ង េកមងរងឹរសូ ទងំេនះជភពខ�ិន ខ� ក ់ �គប់
មនទីរេពទយ�តវបនសងេ់ឡង? េ�ពះេ�យ�រែតមនុស�មន កម់និ�� បប់ងគ ប់
ែផនកតូចមយួៃន�ពះបនទូល។ េនះជេអ�៉។ ��ងំ�គនែ់ត�បេ េលនង។
មនិែមន ដក�សងព់កយមកេទ គឺ�គនែ់ត�បពកយេលនង និយយថ “ពិតែមន
ឬ…�ពះអមច ស់ល�េពកេហយ។”
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21 អនកលឺេ�ចន�ស់បចចុបបននពីភពជ�ពះ �ពះជមច ស់ជ�ពះែដលល�។
�ពះអងគជ�ពះល� ប៉ុែន�សូមចងច�ំពះអងគជ�ពះៃនភពបរសុិទធ ជ�ពះែដលមនិ
េមលរលំងបប។ ករ�កេ់ទស�តវបនសងៃថ� េហយអនក�តវែតទទួល��មរ
េប បរបស់�ពះអងគ។ េហយសូមចងច ំ �ពះអងគកជ៏�ពះៃនេសចក�ីេ�កធ ជ�ពះ
ៃនេសចក�ីខញ ល់។ េហយអនកឈរេ ពីមុខ�ពះែដលមនេសចក�ីខញ ល់ មនិែមន
�តឹមែត�ពះជមច ស់ៃនេសចក�ីល� និងេសចក�ីសេ�� ស�បណី។ យបេ់នះ�ពះអងគ
ជ�ពះសេ ងគ ះៃនេយង េ ៃថងេនះ�ពះអងគជេ �កមៃនេយងវញិ។
22 ដូេចនះសូមអនកឲយ�បកដថ អនកបន�ល់ទុកអ�ីមយួែដលមនិបនេធ� មតិ�េអយ។
�—�មនិ…�មនិ�តវបងៃ់ថ�េឡយ។ កុំ—កុំេចះែតេ េ�យៃចដនយ។ សូមឲយ
�បកដ �បកដេទ�ដង េ�ពះអនកគម នឱកសអ�ីេផ�ងេទ តែដរ។ េនះជឱកស
ែតមយួគតរ់បស់អនក កលេបអនកកំពុងេ េលែផនដីេនះ។
23 សូមចងចពីំបុរសអនកមន និង�� មនឈូងលំហយ៉ងធំមយួរ�ងអនក
និងគត ់ ែដលគម នមនុស���ចនឹងឆ�ងបន ឬ�ចឆ�ងកតប់នេឡយ។
េឃញេទ? េពលអនក—អនក�� ប ់ េនះ�តវបន�កេ់ ទីេនះេហយ។ ខញុ ំដឹងថ
មនុស�ខ�ះ�បកសខ�ួនថ ពួកេគ�ចអធិ�� នស�មបអ់នក�ចេចញពីកែន�ង
េនះ ប៉ុែន�សូមអនកកុំេជ ។ �ផទុយេ នឹង�ពះបនទូល។ េឃញេទ? “រេប បែដល
េដមេឈេ�ទត គឺ�ដួលេ ខងេនះេហយ។” េហយ�ពះេយសូ៊មនបនទូលេ�យ
�ពះអងគផទ ល់ថ “មនេ�ជះមយួ ែដលេពលមនុស��� ប ់និងេ �ថ ននរក គត់
មនិ(មនិែដល)�ចមក�ថ នសួគប៌នេឡយ។ គម នមនុស���ចឆ�ង� និង
មនិែដលមនអនកឆ�ងេឡយ។” ��តវបន�ក�់ងំេឡង េនះជអ�ីែដលខញុ ំបរមភ។
េពល�ពះេយសូ៊មនបនទូលពី� េនះគឺ�ែបបដូេចន ះេហយ។
24 ដូេចនះសូមចងច ំឥឡូវេនះជឱកសរបស់អនក េហយយបេ់នះ�ចជឱកស
ចុងេ�កយរបស់អនក។
25 េតអនក�ចចបយ់កអ�ីែដលេកតេឡងឬេទ? ឬអនក�គនែ់តេឃញ�! ខញុ ំ
សងឃមឹថអនកមនិគិតថនិយយែបបេនះេទ ែដលយល់ថខញុ ំពយយមចងម់ន
ឥទធិពលេលអនកដូចមនុស�ខ�ះ ឬ េជ មនុស��មយួ។ ខញុ ំមនិេធ�ែបបេនះេឡយ
មតិ�េអយ។ ខញុ ំពយយមចងឲ់យអនកេជ ថេតេយងកំពុងែតេ កនុងវត�មនរបស់អងគ
�នឥឡូវេនះ។ �ពះេយសូ៊�គិស� ជ�ពះែតមយួអងគែដលនឹងជំនំុជ�មះអនកេ
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ៃថងេនះ េហយ�ពះអងគគងេ់ ទីេនះេ�យសមគ ល់�ពះអងគ�ទងក់នុងវត�មនរបស់អនក
ចំេពះអ�ីជកច់បស់ែដល�ពះអងគសនយ �ពះអងគនឹងេធ��េ ៃថងចុងេ�កយ។
26 ខញុ ំគិតពីបង�បស ៃ�បស៍ េ �ពឹកេនះនេពល��រ�ពឹក បនផ�ល់នូវករ
បង� ញយ៉ងល�រហូតមកដល់�ជងមយួ រចួេហយបន�តឡប�់ជងេនះ។ េតអនក
រកី�យចំេពះករេនះេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] ពិតជបន
េធ�។ �ជកែន�ង ជកែន�ងល�។
27 ឥឡូវ សូមចងចចំំណុច�មយួៃន�ជងេនះ ប៉ុែន�សូមឲយេយងចងចថំ
េយង�តឡប�់ជងទងំេនះ។ ខញុ ំអធិបបយពីេសចក�ីេនះ ម�ង េហយេ �ថ ចំនុច
�បសព�។ េយង�យចំណុច�បសព� ជញឹកញប ់ េយង�តវេ ផ�ូវេនះនិងជំុវញិ�
េ�យរេប បេផ�ងៗ។
28 ឥឡូវយបេ់នះ ស�មបបី់បនួនទីេ�កយ ខញុ ំចងយ់ក�បធនបទៃន—ៃន:
សេម�ងៃនទីសមគ ល់។ េហយឥឡូវ�ចេ់រ ងរបស់េយងបនេបកេ យបេ់នះ កនុង
េស វេ និកខមនំ េហយ និកខមនំ មននយ័ថ “ចកេចញេ�ក នេំចញេ�ក។” ឥឡូវ
សូមពយយម�� បឲ់យដិតដល់�មែត�ចេធ�បន។
29 ខញុ ំចងអ់ធិបបយេ កនអ់នកេពល�មយួ អនកទងំអស់គន ជអនក�� បល់�
ៗ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិមនសេម�ងេទ។ គឺមនរនងំខ� ងំពីករេនះ េហយខញុ ំដឹងថអ�ីជ
យ៉ង�។ ខញុ ំ�តវស�មកបន�ិចេ េពលេនះ �បែហលជ�បបំីេ ដបៃ់ថង មុននឹង
ខញុ ំចបេ់ផ�មករជួបជំុគន ជថមី។ េឃញេទ �មនិែមនមនែតករជួបជំុែតម�ងេនះ
េឡយ។ �ជករជួបជុំ ពីមយួៃថងេ មយួៃថង មយួសប� ហ៍េ មយួសប� ហ៍ ពីមយួ
ែខេ មយួែខ ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំេឃញេទ េហយអនក�ច�សៃមបន។
30 េហយសូមគិតេពលទងំមូលេនះ ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំ �មនិែមនែតម�ង
េឡយែដល�ពះអងគធ� បម់នបនទូលពីអ�ីេ�កពីែដលល�ឥតេខច ះ �ជេសចក�ីពិត
ដពិ៏ត�បកដ េ កនុង�គបភ់� ជំុវញិពិភពេ�កទងំមូល �បពីំរដង។ េឃញ
េទ? គម នមនុស� គម នកែន�ង��ចនិយយបនេ�កពីអ�ីែដលជភពល�ឥត
េខច ះ ជ ករ�បកដថជចំណុចដិត�គបេ់ពល។ េពល�ពះអងគមនបនទូលពីអ�ីមយួ
ជក�់កែ់ដលេកតេឡង �េកតេឡង�មរេប បេនះ។ �បប�់ ជេ�ចនសប� ហ៍
េ  ជេ�ចនែខ េហយជេ�ចនឆន  ំេហយេទះមុន�េកតេឡងផង និង�ែតងជមន
ភពឥតេខច ះស�មបច់ំណុចដិត។ មនិមនម�ង�ែដលប�ជយ័េឡយ េហយ
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�នឹងមនិ ែមនេឡយ េ�ពះេនះជ�ពះជមច ស់។ ឥឡូវខញុ ំ�ចដួល េ�ពះខញុ ំជ
មនុស�មន ក។់ កុំឲយេមលខញុ ំថជគំរេូឡយេ�ពះខញុ ំដូចជ—ជអនកែដរ ជមនុស�
បបែដលសេ ងគ ះ េ�យ�ពះគុណ។ ប៉ុែន�េនះគឺជ�ពះ អធិធមមជតិ េឃញេទ
សមគ ល់ពី�ពះអងគ ផទ ល់។ �ពះអងគមនិ�តវេធ�ដូេចនះេឡយ ប៉ុែន��ពះអងគសនយ�ពះអងគ
នឹងេធ�។
31 �ពះេយសូ៊េ�បសឲយជេ�ពះ�បនបំេពញ�ម�ពះបនទូល។ �ពះអងគេធ�ករេនះ
េ�ពះថ�ពះបនទូលរបស់�ពះនឹងបនបំេពញ។
32 េនះជអ�ីែដល�ពះអងគកំពុងេធ�ស�មបស់ព�ៃថងេនះ េនះជ�ពះបនទូលែដល
�ចនឹង�តវបំេពញ ែដលខញុ ំបនដក�សងស់�មបអ់នក ពីមយួយបេ់ មយួយប។់
33 ឥឡូវ សមគ ល់ថេពល�ពះវត�មន�ពះជមច ស់េ ែកបរ � �ជករពិត
�ស់នឲំយមន�រមមណ៍ដឹង។ ដូចខញុ ំនិយយ�ពឹកេនះ “អ�ីែដលគម ន�រមមណ៍គឺ
�� ប។់”េហយ�សន�កេ៏�យេបមនិមន�រមមណ៍េ កនុងេនះេទ អនកគួរែត
កប�់េ េ�ពះ��� បេ់ហយ។ �នមំក�រមមណ៍។ �ពះអងគអ�ងនេយង។ ប៉ុែន�
េពលែដលេយងទទួលបនករជ�មញ ចូរចងចថំអ�ីែដលជ�មញអ�ងនេយង។ �
ជអ�ី? �ជវត�មនរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះេយសូ៊�គិស�េ កនុងក�� លេយង
បង� ញ�ពះអងគផទ ល់ថ�ពះអងគមន�ពះជនមគងេ់ ។ មនិែមន�ងកយធមម�េនះ
េទ ជ�ង កយ�តឡបេ់ �ថ នសួគេ៌ពលេវ�នឹងគម នេទ តេឡយ។េនះគឺែបប
េនះ េហយ។ េហយេយងដឹងថេយងេ កនុងរស់េ កនុងសមយ័ចុងេ�កយ េពល
ករេនះ�តវេកតេឡង។

ឥឡូវ �ពះជមច ស់មននេំចញពីមុន។ មន…
34 �គបយ៉់ងេធ�ដំេណ រជបី ជមយួនឹង�ពះជមច ស់។ �ពះជមច ស់មនភពល�
ឥតេខច ះកនុងទ�មងបី់។ ទីមយួ ករយងមករបស់�ពះ�គិស� េដមបរីេំ�ះកូន�កមុំ
របស់�ពះអងគ ករយងមកជេលកទីពីររបស់�ពះ�គិស� េដមបទីទួល កូន�កមុរំបស់
�ពះអងគករយងមកជេលកទីបីរបស់�ពះ�គិស� ជមយួ កូន�កមុរំបស់�ពះអងគ
េដមប�ីគង�ជយមយួពនឆ់ន ។ំ �គបយ៉់ងមនដំេណ រជបី។
35 ឥឡូវមននឹងមនករនេំចញបី។មយួកនុងចំេ�មពួកេគ �ពះជមច ស់នំ
ពួកេគចូលកនុងទូកធំ ស�មបន់េំចញពីេលែផនដី។ េពលបនទ ប ់ �ពះជមច ស់នំ
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ពួកេគេចញ ពី—េអសីុពទ។ េហយបនទ បម់ក �ពះជមច ស់នពំួកេគេឡង។ កនុង
េចញេ�ក េឡង! ករនេំចញបនទ បក់ំពុងែតមកដល់។ េយងកំពុង�បឈមមុខ
ឥឡូវ ជេពលេឡងេ ។
36 ជីវតិដូចធមម�។ េយងចូលមកកនុងជីវតិ េយងេចញពីជីវតិ េឡងេ ឯជីវតិ គឺ
ដូចគន ។ ដូេចនះេយង…
37 ទស�នីយភ៍ពរបស់េយងេ យបេ់នះគឺករនេំចញ េហយ�ពះជមច ស់កំពុង
េរ បចំយក�បជជតិរបស់�ទងេ់ចញ។
38 អុី��ែអលជ�បជជតិមយួ។ �ពះមនិេ�ះ��យជមយួអុី��ែអល�ម
បុគគលមន ក់ៗ េនះេទ។ អុី��ែអលគឺជ�បជជតិ ែតងែតេ�ះ��យ ជមយួ
ពួកេគ។ េហយេ ៃថងចុងេ�កយ បនទ បពី់—េ ឆង យពី�កមជំនុំ �ពះជមច ស់
និងសេ ងគ ះអុី��ែអលជ�បជជតិ។ េ កនុងទឹកដីកំេណ តឥឡូវ េ�ត មរចួ�ល់
េហយស�មបក់រេនះ។ េហយ ពួកេគ�តវបនទទួលករសេ ងគ ះ �ពះគមពរីនិយយ
“�បជជតិនឹងេកតមកេ ៃថងេនះ។” �ពះជមច ស់មនិេ�ះ ��យជមយួ យូ�ជ
រេប បបុគគលេឡយ។ �ពះជមច ស់ែតងែត េ�ះ��យជមយួពួកេគជ�បជជតិ
អុី��ែអល េ�ពះជ�បជ ជតិរបស់�ពះអងគ។
39 េហយេ ទីេនះ�ពះអងគេរ បចំន�ំបជជតិរបស់�ពះអងគេចញពី�បជជតិមយួ
េ កនុងនិកខមនំ ន�ំ ស��ពះអងគេចញពីករជំនំុជ�មះ។
40 េហយទឹកែដលលិចពិភពេ�ក បនសេ ងគ ះណូេអ។ េឃញេទ? េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលមនុស�កំពុងបដិេសធសព�ៃថងេនះ និងទទួល�កមជំនុំ និង
េលក�េឡង និង នកំរជំនុំជ�មះដល់អនកែដលមនិេជ ។ �ពះេយសូ៊មនបនទូល។
41 េពលេគេ �ពះអងគថ“េប លេសបប”់ ពកយមយួេទ តគឺថ “ជ�គទយ។”
ពួកេគ…
42 �ពះអងគមនបនទូល “ខញុ ំអតេ់ទសអុនកបនស�មបេ់រ ងេនះ” ជកូនមនុស�។
យ ញបូជមនិទនប់នេធ�េឡង។ “ប៉ុែន�េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក
េធ�ករដូចគន  ពកយ�ែដលទស់នឹង�នឹងមនិែដល�តវបនអតេ់ទសទងំ
េ កនុងេ�កេនះ និងេ�កែដលនឹង�តវមក។” ��តវបនបដិេសធ និង ករ
ជំនុំជ�មះនឹងេកតមនបនទ បពី់េនះ។ េឃញេទ ប � គឺេយង…
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43 េពល�កខ់ញុ ំេ កនុងគំនិតេពល�មយួកនុងេរ ងែដលខញុ ំ�ន េរ ងអនកេបកទូក
េក� ងមន កេ់ចញពីសមុ�ទ និង—អនកនិពនធកំ�ពយវយ័េកមងជនជតិអងេ់គ�សមន ក់
េ សមុ�ទ។ ដូេចនះអនកកវសីរេសរយ៉ងេ�ចនពីសមុ�ទ ប៉ុែន�គតម់និែដលេឃញ
សមុ�ទេឡយ ដូេចនះគតេ់ �មផ�ូវរបស់គត។់ េហយទ�នេជងទឹកចស់មយួ
របូែដលមនបំពងខ់យល់ពកេ់ េឡយនិយយេ កនគ់ត ់“អនកេ � បុរសល�
របស់ខញុ ំេអយ?”

44 គតនិ់យយ “ខញុ ំចុះេ សមុ�ទ។” គតនិ់យយ “ខញុ ំមនិែដលេឃញ�េទ។ ខញុ ំ
សរេសរពី�ប៉ុេ�� ះ េហយអនកេផ�ងនិយយថេមច៉វញិ បុែន�” និយយ “អូ ខញុ ំ
រ ំ េភបេពលខញុ ំដឹងថខញុ ំេ ែកបរសមុ�ទ។” គតន់ិយយ “អូ េដមបហីិតក�ិនទឹកៃ�ប!
េឃញថ�ធំ មនគ�មបពណ៌សេលចេចញពីេល េហយមនេមឃឆ�ុះមក នឹងឮ
សេម�ងេបកបកេ់ពលពួក�ហកម់ក អូ ខញុ ំរេំភបេពលគិតពី�!”

45 ទ�នចស់និយយ “ខញុ ំេកតេ ទីេនះ ហុកសិបឆន កំន�ងេ  ខញុ ំមនិបន
េឃញអ�ីែដល�� តែបបេនះេទ។” េឃញេទ គតេ់ឃញេ�ចនេពកក� យជធមម�
ស�មបគ់តេ់ េហយ។

46 ឥឡូវ េតមនអ�ីែដលជប � ជមយួ�កមជំនំុេពនទីកុស�សព�ៃថងេនះ។
ដូចជ បនេឃញ�ពះជមច ស់េ�ចនេពក រហូតដល់�ពះជមច ស់ក� យជធមម�
ចំេពះ ពួក េគ។ កំុឲយេធ�ែបបេនះ!

47 េ �តងេ់នះ មនិជយូរឆន េំឡយ េ ឡូវសី កន�់កគី់។ ជកែន�ងែដលជ
�សករបស់ខញុ ំ េជហ�ឺ�នវ់លី អិន��យ� ��គនែ់តឆ�ងទេន�េ ដល់េហយ។
មន ស�ីមន កេ់ដរកត�់ងដប-់េសន។ េហយគត(់កលេនះ)បីេកមង�បសេ នឹង
ៃដ គតប់នេ កនក់ែន�ងគិតលុយរចួករ៏ជំួលចិត�។ គតយ់កអ�ីមយួ បង� ញដល់
កូន�បសេនះ េកមងេនះបន�តឹមែតអងគុយសម�ងឹេមលប៉ុេនះ។ នងេ កែន�ង
គិតលុយមយួេទ ត គតច់បរ់បស់មយួបង� ញេ េកមង�បសេនះគត�់គនែ់ត
សម�ងឹេមលេទ ត។ បនទ បម់កបន�ិចគតច់បក់នក់ណ�ឹ ងរចួអ�ងនរចួេកមង�បស
�គនែ់តសម�ងឹេមលេទ ត។ រចួនងចបែ់�សករចួេលកៃដេឡង។ េហយមនុស�
េ កនុង�ងដប-់េសនសម�ងឹេមលនងរចួេគេ ជួបនងេដមបរីកមូលេហតុថ
មនប � អ�ី។
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48 នងនិយយ “ខញុ ំ…កូន�បសរបស់ខញុ ំ” និយយ “គតេ់ទបែត�យុបីឆន ។ំ” និង
និយយ “ខញុ ំ…េពលេនះ �បែហលមយួឆន កំន�ងេ កូនខញុ ំ�តវ�កឲ់យអងគុយនិង
សម�ងឹេមលអ�ីៗទេទប៉ុេ�� ះ។” រចួនងនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំយកកូនេនះេ ជួបេពទយ”
រចួ�បបប់ � េនះ “េហយដុកទរ័ពយយមពយបលេ�យវធីិចបស់�ស់និងរេប ប
េផ�ងេទ ត។” រចួនិយយេទ ត “េហយដុកទរ័�បបខ់ញុ ំថ ៃថងេនះគតគិ់តថកូនខញុ ំ
�បេសរេឡងេហយ។ ប៉ុែន�” និយយ “កូនេនះមនិធូរេសប យេ�ះ។” និយយ “ខញុ ំ
អ�ងនអ�ីៗពីមុខគត ់ ែដល�ចទកទ់ញេកមង�បស�យុប៉ុណ�ឹ ង។ េធ�អ�ីៗេដមប ី
ទកទ់ញេកមង�យុប៉ុេនះ ខញុ ំអ�ងនពីមុខគត ់ គតប់ន�តឹមែតអងគុយេហយេមល
ជំុវញិប៉ុេ�� ះ។” និយយ “កូនេនះមនិ�បេសរេឡងេទ។”
49 មនអ�ីមយួដូចជ�កមជំនុំេពនទីកុស�។ �ពះជមច ស់បនអ�ងន�គបទ់ងំ
អំេ�យទន េ កនុង�ពះគមពរី េ ពីមុខពួកេគ េហយពួកេគេ ែតអងគុយនិង
សម�ងឹេមលជំុវញិ ដូចជមនអ�ីមយួខុស�ប�កតី។ �ជេពលេវ�ែដលេយងភញ ក់
េឡង មតិ�េអយ មុននឹង�យឺតេពល។ សូមចងច ំ�ពះជមច ស់មនិអ�ងនអំ�យ
ទនទងំេនះទល់ែត�ពះអងគពយយមចងេ់ធ�ឲយអនកចប�់រមមណ៍។

�ពះជមច ស់ន�ំបជជតិេចញពី�បជជតិមយួ។
50 ដូចជអ�ែីដល�ពះអងគកំពុងែតេធ�ឥឡូវេនះែដរ ពយយមនកូំន�កមុេំចញពី
�កមជំនំុ ចកេចញពីសំណល់ែដលជពូជរបស់ ស�ី។ ពួកអនក�តវបនេ�ជសេរ ស
នឹង�តវនេំចញពី�កមជំនុំ។ �កមជំនុំនឹងេ ទីេនះ�មរយៈទុកខលំបក។ េនះជ
ករេ�ជសេរ ស េពល�មយួែដលេ ថ “ករេ�ជសេរ ស ករេរ ស�ងំ ឬ អនក
េសសសល់។”
51 ចូរេមលពីរេប បែដល�ពះអងគេធ�� េ�ពះ�ពះអងគមនិែដលផ� ស់ប�ូរពីរេប ប
�ពះអងគេធ�េឡយ។ �ពះជមច ស់មនរេប បមយួែដលេធ� េហយេនះជរេប ប
�ពះអងគេធ��េហយ េហយ�ជផ�ូវ�តឹម�តវ �តវជនិចច។ េមលបីរេប បែដល�ពះអងគ
េធ� និងកិរយិែដល�ពះអងគេធ�កនុងេនះ ដូេចនះេយង�ចេឃញេសចក�ីេនះ�តសៗ។
52 ឥឡូវ ខញុ ំជមនុស��បេភទ�ចេ់�យែឡកមន ក ់ ពិត�ស់។ ខញុ ំមនិមនករ
សិក�អបរ់េំទ។ ខញុ ំ�តវសម�ងឹេមលអ�ីែដលេ ពីមុន និងេមលពីអ�ីែដល�ពះអងគេធ�។
េយងនឹងេរ នបនពីេនះ “ស ញ ចស់គឺជ�សេមលៃនអ�ីែដលនឹង�តវមកឆប់
ៗ។” េបសិនជខញុ ំេមល�តងេ់នះេហយមនិសម�ងឹេមលៃដរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំេឃញ
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�សេមលៃដរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំមន�មម�ប ំខញុ ំមនគំនិតថេពលមនៃដ ខញុ ំនឹងមន
�មម�ប។ំ ដូេចនះអ�ីែដលេកតេឡងជមយួពួកេគគឺជឧទហរណ៍ៃនរេប បែដល
�ពះជមច ស់េធ�� ជរេប បែដល�ពះអងគកំពុងែតេធ�ឥឡូវ។

53 េហយរេប បែដល�ទងេ់ធ�� �ពះអងគមនិែដលផ� ស់ប�ូរពី�េឡយ។ េពលនីមយួ
ៗ �មរយៈ�ពះគមពរី �ទងម់និែដលប�ូរវធីិេធ��េឡយ។ បន�េ ែតដែដល េ�ពះ
រេប បែដល�ពះអងគេធ�េលកដំបូងជរេប បល�ឥតេខច ះ។ េ�ពះ�ពះអងគមនិមន
រេប បេផ�ងេទ តេឡយកនុងករេធ�� េ�ពះ�ពះអងគមនភពឥតេខច ះ �ពះអងគ �គប់
ទងំផ�ូវរបស់�ពះអងគគឺល�ឥតេខច ះ។ ចូរសម�ងឹេមលពីរេប ប�ពះអងគេធ�។

54 ម៉ូេស�តវបន��ស់េ ពីករេរ ស�ងំជមុនេដមបយីកតួនទីេនះពីមុន គត់
បន—គត�់តវបនេ�ជសេរ ស។ �ពះអងគ…

55 ឥឡូវ ខញុ ំគិតថ អនកេ�ះ�រចំេពះ�…ខញុ ំមនិនិយយថេនះជចំណុចរេសប
េទ។ ខញុ ំ�តឹមែតនិយយថ កនុងេរ ងេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងអ�ីេឡយ េហយខញុ ំកម៏និចង់
ដឹងអ�ីេ�កែតពីដឹង�គ ល់ពី�ពះជមច ស់ែដរ។ ឥឡូវ ខញុ ំគិតថមនេភ� ងចុងេ�កយ
របស់េយងបងប�ូនបន�យគន  េមល ពួកេគ�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មករចួ�ងំ
ជពយករ ី និងមុខងរេផ�ងេទ ត។ ឥឡូវ �មនិែមន�សប�មបទគមពរីេឡយ។
“អំេ�យទន និងករ��ស់េ េ�យឥតែកែ�បចិត�។” អនកេកតមក�មរេប ប
អនកជនរ�។ អនកជអនកែដលមន�ងំពីដំបូងមក។

56 េមលពួកផ�៉សីុេ កនុងសមយ័េនះែដលកន�ងេ បតេ់ហយ។ ពួកេគមន
ពន�ឺបន�ិច េ�ពះពួកេគ�ច…មន�កិតយវនិយ័ េហយពួកេគរស់េ �មចបប ់ ប៉ុែន�
េ កនុងចិត�របស់ពួកេគេខម �មែតរេប បេគ។

57 េហយមនេកមង�សីតូចមន ក ់ ជ ស�ីេពសយ ជីវតិរញួរបស់នង…េឡង
ដល់�តងេ់នះមនភពេខម ងងឹត នងជអនកមនេករ �េឈម ះ-��កក ់ ប៉ុែន�កនុងចិត�
របស់នងគឺ�តវបនត�មវទុកស�មបឯ់ជីវតិវញិ។

58 េហយ េពលែដល�ពះេយសូ៊ ជ�ពះបនទូល បនចូលមក�តង�់ចេ់រ ង ពួកផ
�៉សីុទងំេនះនិយយ “មនុស�េនះជេប លេសបប។់” េត�មននយ័យ៉ង�?
ពួកេគបនេធ�ឲយពន�ឺតិចតួចរបស់ពួកេគែដលមនេ ជេខម ។
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59 �ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “អនកមនឪពុករបស់អនក ជ�រកខ េហយអនកកេ៏ធ�ករ
ងរបស់�ែដរ។”
60 ប៉ុែន� េពលអនកតូច�ច ជ ស�ីកខ�កចូ់លមក េហយនងេឃញ�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ នង�គ ល់។ នងមនិបនរស់េ �មេទ ប៉ុែន�នង�គ ល់
�ពះបនទូល។ េហយេពលពកយេនះនិយយមកកនន់ង នងនិយយថ “ខញុ ំ
ដឹងថេ�កជេ��៉។” េហយ�ទង…់នងនិយយ “ខញុ ំដឹងថ�ពះេមសីុនឹងេធ�ករ
េនះ។”

�ពះអងគមនបនទូលថ “គឺខញុ ំេនះេហយជ�ពះអងគេនះ។”
61 េត��ចេធ�អ�ីបន? �សម� តភពេខម  និងេធ��ឲយេ ជសវញិ។ េហតុអ�ី?
មន�គបពូ់ជេ ទីេនះ ជ�គបពូ់ជែដលបនត�មវទុកជមុនេ កនុង…�ជ
�ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់មុននឹង�ក�់គឹះែផនដីេនះផង។
62 មនទ�មងែ់តមយួប៉ុេ�� ះៃនជីវតិអស់កលប។ េបអនកមនជីវតិអស់កលប
េនះមននយ័ថអនកមនេ កនុង�ពះទយ័�ពះជមច ស់�ងំមុនែផនដីេនះបេងកត
េ េទ ត។ អនកជែផនកៃនេកតណភណ័� ៃនករគិតរបស់�ពះជមច ស់ េ�ពះភព
អស់កលបមនិមនករចបេ់ផ�ម ឬ ចុងប ចបេ់ឡយ។ អនកជែផនកៃនេសដ�កិចចកនុង
�គ�រ�ពះជមច ស់ គឺេ ជនិចច។ ��គនែ់តជករឆ�ុះប ច ំង។ �ក� យជែបប
េនះនេពលឥឡូវេនះេហយ។ ពួកេគមនរបូភពមយួែដល�តវផ�ិតេចញ េនះជ
េសចក�ី�� ប ់េហតុេនះភពអវជិជមនក� យជវជិជមន រចួអនកក� យជកូន�កមុ ំនិង
េ ជមយួ�ពះ�គិស� ដូចែដល�ពះអងគមន�ពះទយ័។ ដូចជប�ីនិង�បពនធ សព�ៃថង
េនះ ដូេចនះ(�ពះជមច ស់)�ពះ�គិស� និង�កមជំនំុគឺដូចគន ។ ឥឡូវ ជអនកេរ ស�ងំ
ែដលបនេ មក!

ម៉ូេសបនេកតមក “ជេកមងសក�ិសមមន ក។់” �ពះគមពរីនិយយដូេចន ះ។
63 ពយករមីន កក់នុងចំេ�មជេ�ចន េ�កេយេរម៉។ �ពះជមច ស់មនបនទូល
“មុនអនកមនេ កនុងៃផទម� យរបស់អនក េយងបនេរ ស�ងំអនកជពយករសី�មប់
�បជជតិេនះ។”
64 េ�កយ៉ូ�នបបទីសទ េហតុអ�ី េ�ក�តវបនសមគ ល់េ កនុងបទគមពរី។
េអ�យ �បពីំររយដបពី់ឆន មំនិករមកដល់ដល់របស់េ�ក និយយថ
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“មនសេម�ងមយួែដលែ�សកកនុងទីរេ��ថ ន ‘ចូរេរ បចំផ�ូវថ� យ�ពះអមច ស់!”’
និង �បែហលមុនបនួរយឆន  ំ មុនករេលចេឡងរបស់�ពះអងគ េយងេឃញម�ងេទ ត
ម៉�គីនិយយ “េមលេយងចតអ់នកន�ំររបស់េយងេ ពីមុខេយង េដមបេីរ បចំ
ផ�ូវថ� យ�ពះអមច ស់។”
65 េមល គត�់តវបនែតង�ងំជមុន។ កដូ៏ចជអនកេផ�ងេទ តែដលេធ�ករកនុង
ករយិល័យរបស់�ពះជមច ស់ គឺថពួកេគ�តវបន��ស់េ ពី�ពះជមច ស់។
66 េបសិនពួកេគ�តវបនបេ�ង នឲយេធ�ករេនះ ��គនែ់តជក�មងេស វេ
ប៉ុេ�� ះ េឃញេទ �មនិ�ចេទ គឺគម នអ�ីេទ។ េបមនសំបុ�ត��រ អនកលក់
សិទធិកូនចបងេដមបបីនសំបុ�ត��រេនះឬ អនកនឹងបនចុះចូលជមយួអងគករឬ
�កមមនុស��មយួ។ ប៉ុែន�េប�មកពី�ពះ អនកនឹងឈរេ�យ�ពះបនទូល េ�យមនិ
ខ�ល់ េ�ពះអនក�តវបនេកតមកស�មបឈ់រេល�ពះបនទូល។
67 ម៉ូេស មនិ�ចមននរ�មន កេ់ទ តជំនួសកែន�ងគតេ់ឡយ។ គម ននរ�
មន កេ់ទ ត�ចេធ�ករេនះេឡយ។ គត�់តវបនែតង�ងំឲយេធ�។
68 បងប�ូន�បស�សីេអយ េបអនកមនជីវតិអស់កលប អនក�តវបន�ងំេឡង
ស�មបេ់ធ�ករេនះជក�់ក�់មយួ។ �ចជេមផទះល� ឬអ�ីមយួេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�
គម ននរ��ចយកកែន�ងអនកេឡយ។ �ពះជមច ស់បនបេងកតអនកស�មបក់ែន�ង
មយួ។ កំុពយយមយកកែន�ងអនកដៃទ។ េនះជលកខណៈ�ចឈ់មបុគគលេឃញ
េទ បង� ញថមនអ�ីមយួខុសជមយួអនក។ ចូរេធ�ខ�ួនអនកជអនកឲយជកច់បស់។ កុំ
េធ�ជអ�ីេទ ត។
69 ឥឡូវេយងបនរកេឃញថ�ពះជមច ស់បន�បទនេ�កម៉ូេស ជទីសមគ ល់
អំពីករ�បកស និងករ��ស់េ ។
70 េហយ�ល់ទីសមគ ល់ពិតទងំអស់ �ល់ទីសមគ ល់ពិតទងំអស់ េនះគឺ�តវ
បនប ជូ នមកពី�ពះជមច ស់…មនសេម�ងេ ពីេ�កយ។ ឥឡូវកំុខកខន។ េនះ
ជេមេរ នចុងេ�កយរបស់ខញុ ំស�មបេ់រ ងេនះេឃញេទ។�គបទី់សមគ ល់ពិត…ឥឡូវ
េយងមនទី សមគ ល់ែដលមនិែមនមកពី �ពះជមច ស់��ងំ�ចេធ���ប�់គប់
យ៉ងែដល�ច។ ប៉ុែន�ទីសមគ ល់ពិតគឺ�តវ បនប ជូ នមកពី�ពះជមច ស់គឺមន
សេម�ង របស់�ពះជមច ស់េ ពីេ�កយ។
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71 �ពះជមច ស់មនបនទូលេ កនម់៉ូេស “េបសិនពួកេគមនិេជ ទីសមគ ល់ដំបូង
ដូេចនះចូរេធ�ទីសមគ ល់េនះេ ពីមុខេគ។ េហយេបសិនជេគមនិ�� ប�់ម ចូរយក
ទឹកចកេ់ េលដី។” េហយេនះជទីសមគ ល់ស�មបព់ួកេគ�ច�យនឹងឈម
ពួកេគបន។

72 ចំ�ំ េហយដូចគន នឹងអ�ីេដល�ពះអងគមនបនទូល “ចូររ�ស់ដីេចញពី
េជង។�កងសូដុំនិង�កងកូម៉ូ�៉នឹង�ទ�ំទបនជង ៃថងេនះជង�កងែដលបដិេសធ
អនក�ល់គន េ េទ ត។”

73 ឥឡូវ េយងមនិែមនជ�កមជំនំុេលងៗេទ។ េនះគឺជ �កមជំនំុ។ �ពះ�គិស�
ជ�កមជំនុំ។ េយងេ កនុង�ពះ�គិស�។ ជ�ងកយ�ពះៃន�ពះ�គិស� េយងេកតមក
េ កនុងេនះ។ អនកមនិ�ចចូលរមួេឡយ។

74 ខញុ ំធ� បេ់ ជមយួ�គ�រ�បន��ំបែហល�សិប-�បឆំន  ំ ពួកេគមនិែដល
េសនរខញុ ំឲយចូលរមួេឡយ។ ខញុ ំេកតេឡងកនុង�គ�រ�បន�។ំ

75 េហយមនរេប បែដលអនកក� យជ�គី�ទ ន។ អនកេកតជ�គី�ទ ន មនិែមន
ចូលរមួេឡយ។ អនកេកតមកេ កនុងេនះ។ �គបគ់ន ខ� ចករេកតេនះ។ ពួកេគមន
រេប ប�� តចបៃ់ដបន�ិចឬ សីុេញ៉កតមយួឬ េ�បះទឹកជមយួទឹកអំបិល។ េនះ
មនិែមនជករេកតេទ។ ករេកតគឺជករគួរឲយរនធត។់ ករេកតគឺ—ជអ�ីមយួមនិជ
ទីចូលចិត�។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថេ កនុង�ទង�ជក—ឬ េ�កលេសះ ឬេ បនទបតុ់បែតង
មនពណ៌ផក ឈូកេទកនុងមនទីរេពទយេទ ករេកតគឺគ�គិចេហយេចញពីភពគ�គិច
េនះគឺបនអនកេចញមក។ អនកមនិចងេ់បះបង ់ អនកមនិចងេ់នះ មនិចងេ់នះឬអ�ី
េទ ត ប៉ុែន�ទឹកែភនកនឹង �ងសម� ត�ន ម�ប�កេ់លមុខរបស់អនក និងេធ�ឲយអនក
ក� យជមនុស�ខុសពីមុន។ េបអនកេកតជថមី និងយកភព��កកេ់ចញពីអនក ប៉ុែន�
អនកននឹងក� យជមនុស�ថមី។ េឃញេទ? ពួកេគមនិចងប់នដូេចន ះេទ។ ពួកេគ
ចងប់នរេប ប�សលៗ អនកដឹងេទ គម នរេប ប�សលេទ។ ដូចជចេ�ម ង េ�ច ង
ថ“ខញុ ំនឹងយកផ�ូវជមយួ�ពះអមច ស់េហយបដិេសធផ�ូវមយួចំនួនេទ ត។”គត ់ មនិ
ចងក់� យជរកុខជតិកនុងថន លបណ�ុ ះេទ។

�គបទី់សមគ ល់ពិតរបស់�ពះគឺមនសេម�ង�ពះជមច ស់មក�ម។
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76 ឥឡូវេបមនុស�មន កផ់�ល់ទីសមគ ល់េ កនុង�បេទសមយួ ឬេពល�កេ៏�យ
េហយសេម�ងែដលគតនិ់យយមនិមកពី�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ដូេចនះសូម
ពិនិតយេមល� េហយកំុេជ �ម។ �បសិនេប��ចស់ េបមនុស�មន កេ់�កក
េឡងេហយនិយយ ចូរបង� ញទីសមគ ល់មកពី�ពះជមច ស់ និងករបេ�ង ន
របស់មនុស�េនះដូចគន ែផនកេទវ� ស�ចស់ អនកនឹងមនេពលេវ�ទងំេនះ
�ពះជមច ស់មនិបនប ជូ នទីសមគ ល់េឡយ។ ចូរេមលេ កនុងខគមពរី េហយេមល
ថ�ែមនឬអត។់ ��វ�ជវខគមពរី។ មនុស�េនះមកវញិេហយនិយយ “ឥឡូវេយង
ទងំអស់គន ចងចូ់លរមួករេនះ។ �ជេរ ងចស់ធ� បេ់ធ�ពីមុន។” អនកមនិេជ ថចឹង
េទ។ េយងនឹងចូលេ កនុងេនះ ពីរបីនទី េឃញេទ។ េទ អនកមនិេជ េទ។
77 �ពះជមច ស់ែតងប ជ កទី់សមគ ល់របស់�ពះអងគថ�តឹម�តវ។ ទីសមគ ល់ពី
�ពះជមច ស់ែតងនិយយពីសេម�ងរបស់�ពះ។
78 េហយេប�ដូចជ��ចស់ែដលអនកធ� បេ់រ នេហតុអ�ីបនជ�ពះអងគ
ចបំច�់បទនទីសមគ ល់។ េបអនកេ កនុងេនះ��បេ់ហយ? �ពះអងគពយយម
យកអនកេ កន�់ជងេនះ។ ស ញ ឈប!់ យឺតៗ! េមលេតអនកកំពុងេ �អនក
នឹងចកខ់�ួនឯងេចលេ �ជងមខ ងេបអនកមនិេមល។ មនផ�ូវបតេ់កង េហយ�
ែតងែតមនស ញ មុននឹងមកដល់ផ�ូវបតេ់កង េដមបកីរពរអនកកុំឲយេ កកិត។
អនកក�ងផ�ូវល�នឹង�កស់ ញ សមគ ល់។ េហយេយងជអនកេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវ
េ កនសិ់ររីងុេរ ង។ េបសិនជទីសមគ ល់និយយដូចអ�ីែដលចស់ �មនិែមនមក
ពី�ពះជមច ស់េឡយ។
79 �ពះជមច ស់�បទនទីសមគ ល់ស�មបទ់កទ់ញចំ�ប ់�រមមណ៍� ស�របស់
�ពះអងគ។ ទីសមគ ល់គឺទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍� ស�របស់�ពះជមច ស់ េនះ
េហយជទីសមគ ល់របស់�ពះជមច ស់។ទីសមគ ល់�ពះជមច ស់គឺទកទ់ញចំ�ប់
�រមមណ៍� ស�របស់�ពះជមច ស់។
80 ឥឡូវ េនះជគេមព តៃ�ពេឆះជទីសមគ ល់ទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍ពយករ ី
ករ�កលបង េ�ពះពយករបីនរតេ់ចញឆង យពី�ពះជមច ស់ េហយ�ពះជមច ស់
�បទនគេមព តៃ�ពេឆះជទីសមគ ល់។ េហយគតេ់ឃញទីសមគ ល់ចែម�កេនះ
គតនិ់យយ “ខញុ ំនឹងចូលេ េមលេតទីសមគ ល់ចែម�កេនះជអ�ី េនះគឺ—មន
គុេមព តៃ�ពមនេភ�ងែតេឆះមនិសុះ។” ឥឡូវ �ពះជមច ស់�បទនទីសមគ ល់ស�មប់
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ទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍ពយកររីបស់�ពះអងគ។ �ពះអងគមនអនកេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�
�ពះជមច ស់បន�ងំម៉ូេសស�មបក់រងរេនះ និងគម ននរ��ចយកកែន�ង
គតេ់ឡយ។
81 េ កនុងករេធ�ដំេណ រ មនអនករមួសហករពយយមេធ�� អនកដឹងេហយ។ �
ថន េងបេឡងេហយចងេ់ធ�ជ�កមមយួ េចញពីេនះមក។ �ពះជមច ស់មនបនទូល
េ កនម់៉ូេស “ែញកេចញ េយងនឹងេលបពួកេគ។” េឃញេទ?
82 �ពះជមច ស់ចតែ់ចងជមយួបុគគល។ េឃញេទ? ឥឡូវកតស់មគ ល់េរ ងេនះ
�ពះអងគពយយម ទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍ពយកររីបស់�ពះអងគ េដមបនីពំយករ ី
េ ចំកែន�ង�តវ េឃញេទ េហយ�ពះអងគ�បទនទីសមគ ល់ៃនគុេមព តៃ�ពេឆះ។
83 េហយ ពិនិតយេមល សេម�ងែដលមក�មទីសមគ ល់ជសេម�ងខងវ ិ ញ ណ។
“អញបនឮសែ�មកៃន� ស�របស់អញ និងករយំថងូរបស់េគ េ�យេ�ពះ
េ �� យករងររបស់េគេហយអញនឹកចពីំេសចក�ីសនយរបស់អញ។”�ែម៉
ន។�គឺដំេ�ះ��យដូេចនះ។ “អញចេំសចក�ីសនយេនះ។” េនះជសេម�ង
ខងវ ិ ញ ណ។ “េយងប ជូ នឯងឥឡូវ អញមកេដមបនឹីងរេំ�ះេគ េហយនឹងប ជូ ន
អនកេ ។”
84 សូមចងច ំ �ពះជមច ស់មនិេធ�អ�ីេ�កពីមនុស�េឡយ។ អនកដឹងេហយ? េនះ
ជអ�ីែដលនឲំយមនុស�ជំពប។់ េឃញេទ?
85 េនះជអ�ីែដលេធ�ឲយពួកេគជំពបដ់ួលនឹង�ពះេយសូ៊។ ពួកេគនិយយ “អនកជ
មនុស��ងំខ�ួនជ�ពះ។” �ពះអងគជ�ពះប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ចយល់បន។ “ពិតែមន
េហយ អនក�គនែ់តជមនុស�ប៉ុេ�� ះ។”
86 គតនិ់យយ “បទ អនកនឹងេ ថពយករ ី ‘�ពះជេ�ចន’ េហយចបប ់ របស់
អនកេរ បចំេឡង។ េហយេបអនកេ ពួកេគថជ‘�ពះជេ�ចន’ ែដល ជ �ពះ បនទូល
ៃន�ពះជមច ស់បនមកេតេហតុអ�ីអនក�ចកតេ់ទសខញុ ំេពលខញុ ំនិយយថខញុ ំ ជ�ពះ
បុ���ពះជមច ស់?”
87 េមល ស ញ  េដមបទីកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍។ និង សូមច ំ េបសិនជ
�ចទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍េហយ �ដូចជបនទ តច់ស់ែដរ គឺមនិែមនមកពី
�ពះជមច ស់េទ។
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88 ប៉ុែន��ពះជមច ស់ពយយមទកទ់ញពយកររីបស់�ពះអងគឥឡូវ េហយ�ពះអងគ
�បទនទីសមគ ល់ និងសេម�ងែដលមក�មទីសមគ ល់ជសេម�ងៃនទីសមគ ល់។
“អញបនេឃញ� ស�របស់អញ។ អញបនឮសេម�ងពួកេគែ�សកយំ។ អញនឹកចំ
ពីេសចក�ីសនយរបស់អញ។”
89 ឥឡូវ �ពះជមច ស់នឹងមនបនទូល�មរយៈ�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះអងគ។
�ពះអងគ�តវែតប ជូ ន ពយករ�ីទង ់ េ�ពះ�ពះបនទូលបនមកដល់ពយករ។ី �ពះគមពរី
និយយថ �ពះអងគមនបនទូលេ�យខ�ួន�ពះអងគផទ ល់ “�ពះអងគមនិេធ� អ�ីទងំអស់
េលកែលងែត�ពះអងគបនេបកសែម�ងដល់អនកបេ�មនិងពយកររីបស់�ពះ អងគជ
មុន។” េឃញេទ? រចួមក ទីសមគ ល់នឹង�តវបន�បទនមក េហយបទគមពរី �តវ
បនកតស់មគ ល់ េនះេហយជសេម�ងៃនទីសមគ ល់។
90 េឃញេទ សេម�ងៃនទីសមគ ល់ របស់ម៉ូេស? ដំបូង ទីសមគ ល់េឆះគុេមព តៃ�ព
សេម�ងគឺជបទគមពរី។
91 ម៉ូេសបនយកជទីសមគ ល់របស់គត ់េហយេធ�ដំេណ រេ េអសីុពទ និងបនេធ�
ទីសមគ ល់ែដល�ពះជមច ស់បន�បបដ់ល់គត ់ េហយទីសមគ ល់េនះមនសេម�ង
របស់� េហយមនុស�េជ េហយសេម�ងេចញេ ពួកេគចូលមក។ េហយេពល ពួក
េគេដរកបនួេចញេ ពួកេគមនភពសុខ�ន� ប៉ុែន�េពលពួកេគចបេ់ផ�មរអ៊ូ�បឆងំ
នឹងសេម�ង េហយពួកេគបនឈប។់
92 សូមចងច ំ អុី��ែអលបនេធ�ដំេណ រ។ េតអនកដឹងេទថ ពួកេគេធ�ដំេណ រ
ឆង យប៉ុ�� ? ពួកេគបន…មនចមង យែត៤០ម៉យប៉ុេ�� ះ ប៉ុែន�ពួកេគេធ�ដំេណ រ
ែសសិបឆន ឯំេ�ះ។ េហតុអ�ី? គឺពីេ�ពះេ�យពួកេគរអ៊ូរទទំស់នឹងសេម�ងែដល
មនទីសមគ ល់។ េតពួកេគដឹងតិចប៉ុ��  េពលពួកេគែ�សកពី�ចងំទេន� េហយ
�េំ�យវ ិ ញ ណ និងម៉ូេសេ�ច ងេ�យវ ិ ញ ណ ពួកេគេធ�ដូេចនះបនែតបីបនួៃថង
ប៉ុេ�� ះ ។ ប៉ុែន�ពួកេគចបេ់ផ�មរអ៊ូរទ ំនិងចងេ់ធ�អ�ីមយួេផ�ង ដូេចនះពួកេគេ កនុង
�លរេ��ថ នែសសិបឆន ពំួកេគកវ៏និសេ  េនះជករពិត េ�ពះពួកេគមនិេជ ។
�ពះជមច ស់មនបនទូល “ពួកេគមនិែមននិយយទស់នឹងអនកេទម៉ូេស ែតទស់នឹង
អញវញិ។” េនះជសេម�ងរបស់�ពះជមច ស់មនិែមន ម៉ូេសេឡយ។
93 ឥឡូវ ពិនិតយេមល �ពះេយហូ៉�នឹងមនបនទូល�មេសចក�ីសនយរបស់�ពះអងគ
ដូេចនះ�ពះអងគប ជូ នពយកររីបស់�ពះអងគ។ េនះ េបអនកចងេ់ឃញ សូមេមល េ�
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កុបបត�ិ ១៥:១៦។ េយងេឃញថ�ពះជមច ស់មនបនទូលេ កនអ់�័ប� ំ “ពូជ
របស់អនកនឹងេធ�ដំេណ រេ កនទ់ឹកដីថមី េគនឹងវលិមកឯេណះវញិ ដបតិេសចក�ី
ទុចចរតិរបស់ពួក�សន�៍ម៉ូរមីនិទនេ់ពរេពញេ េឡយ។” �ល់េសចក�ីសនយ
របស់�ពះអងគែដលបន�បទនមក េនះ�ពះអងគទញចំ�ប�់រមមណ៍ពយករ ី
�មរយៈគុេមព តៃ�ពេឆះ។
94 ឥឡូវេបគេមព តៃ�ព�បែហលជ�ច និយយថ “ម៉ូេស �ពះជមច ស់គឺជ
�ពះ។”

“ែមន ខញុ ំេជ ថដូេចនះ។”
95 “អូ អនកមនិអីេទ ម៉ូេស ចូរបន�េទ ត។ អនកេរ បករជមយួ ស�ី�� តមន ក ់នងជ
េកមង�សី�� តមន ក។់ នឹងមនកូន�បស�� ត! ជសិររីងុេរ ងដល់�ពះជមច ស់!” េនះ
គឺដូច��ចស់ដែដល។ េឃញ?
96 ប៉ុែន��ពះជមច ស់េ�ត មរចួជេ�សចកនុងករេធ�អ�ីមយួដូេចនះ�ពះអងគ�តវ
ទកទ់ញបុរសេនះ។ �ពះអងគបន�បទនទីសមគ ល់ពីរេដមបេីធ� េហយមនបនទូល
“ទីសមគ ល់នីមយួៗមនសេម�ង។” ែដលបង� ញថ�គឺដូេចនះ ។ ឥឡូវសូមេមលេត
សេម�ងទងំេនះនិយយពីអ�ី េទះបីជករបេងកត។ �ពះេយហូ៉�េ�ត មរចួជេ�សច
កនុងករមន�ពះបនទូល ឥឡូវេនះ។
97 ម�ងេទ តេហយ ករមកដល់របស់ពយករគឺីជទីសមគ ល់។ េតអនកដឹងថ
ដូេចន ះេទ? ករមកដល់របស់ពយករ ីស�មបស់មយ័កលមយួ ជទីសមគ ល់។
98 ឥឡូវ ខញុ ំមនិមននយ័ចំេពះបណ�ិ តេទវ� ស�េទ។ ខញុ ំមនិែមនមននយ័ថ
ជ�គគង� លេ�ម ះ�តងជ់មនុស�ល��មន កេ់ទ។ ពួកេគល�េហយ។ ពួកេគជ
អនកបេ�ម�ពះជមច ស់។
99 ប៉ុែន�ពយករជីទីសមគ ល់។ �ពះគមពរីនិយយ�តងេ់នះ។ េតទីសមគ ល់េនះ
ស�មបអ់�ី? ជទីសមគ ល់ស�មប�់ពះបនទូល�ទងេ់ដមបបីំេពញ ជករបំេពញេ�យ
សម�ងឹៃនទីសមគ ល់របស់ពយករ។ី
100 ចូរសមគ ល់ករយងមករបស់ពយករគឺីជស ញ �ពមនៃនករជំនុំជ�មះែដល
ជិតមកដល់។ េតអនកដឹងថដូេចនះេទ? ករជំនំុជ�មះេ�ត មរចួជេ�សចកនុងករ
េកតេឡង េបមនពយករមីកកនែ់ផនដី។
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101 សូមច ំគត�់បកដ�ស់ ដំបូង ប ជ កេ់�យ�ពះជមច ស់ និង�ពះបនទូល
ស�មបេ់ពលេនះ។ រចួមកគតេ់ធ�ទីសមគ ល់។ េហយរងចទីំសមគ ល់ែដលគត់
ទយទុក។ �ពះអងគមនបនទូល “ចូរ�� បអ់ញចុះ េបមនេ���េ កនុងពួកឯង
�ល់គន មកដល់” ជនគណន១២:៦។ “េបមនិមកេទ បំេភ�ចេចលចុះ។” �ជទី
សមគ ល់ៃនបទគមពរីែដល�ពះអងគ�បទន។

102 េហយអ�ីេ ែដល�ពះអងគ�បទនស�មបជ់ទីសមគ ល់ ម�ង េបសិនជ�ពះអងគ
េ ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ  �ពះអងគនឹង�បទនមកដូចគន ។
“�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់មកដល់េ�កពយករ។ី”ជ�ពះបនទូល។ េហយ�ពះេយសូ៊
បនយងមក �ពះអងគជ�ពះបនទូល។ េហយ�ពះបនទូល�គ ល់ពីគំនិត និង បំណង
របស់ចិត� េ ែតបន� តេទ ត តេទ ត។ ឥឡូវ សូមេមល។

103 ករយងមករបស់ពយករ ី ផ�ល់នូវទីសមគ ល់ “ករជំនំុជ�មះមកជិតដល់”
ែតងែតដូេចនះ។

104 សូមឈបបី់បនួនទី។ �មនិយូប៉ុនម នេទ។ សូមពិនិតយេរ ងពីរ
�បែហល១០នទី។ េហយ�រែដលេ សល់ ឬ ជងដបន់ទី។

105 ណូេអ ជពយករ�ីបចទឹំកដី—េ កនុងទឹកដី ជទីសមគ ល់ែដលករជំនុំជ�មះ
មកដល់។ ម៉ូេសជពយករេី កនុងទឹកដី ជទីសមគ ល់ករជំនំុជ�មះមកដល់។ េអ
លីយ៉ ពយករេី កនុងទឹកដី ជទីសមគ ល់ករជំនំុជ�មះមកដល់។ យ៉ូ�ន ជ
ពយករេី កនុងទឹកដី ជទីសមគ ល់ករជំនុំជ�មះមកដល់អុី��ែអល ពួកេគ�តវបន
កតេ់ចញ។

106 ចំ�ំ ទីសមគ ល់! េតទីសមគ ល់នឹងេធ�អ�ី? ទីសមគ ល់នឹងទកទ់ញចំ�ប់
�រមមណ៍ និង ទទួលអនកេ�ជសេរ សរចួេហយ េហយេចញពីផ�ូវែដលករជំនុំជ�មះ
នឹងមក។ េនះជអ�ីែដលណូេអេធ�គឺទទួលអនក�តវេ�ជសេរ សរចួេហយ។ ពួកេគ
េផ�ងេទ តេហយពួកេគេធ�អី? ជទីសមគ ល់ និង សេម�ងៃនទីសមគ ល់។ កតេ់ទស
អនកមនិេជ  និង យកពួកេគស�មបក់រជំនំុជ�មះ។ �យកអនកែដល�តវបនេ�ជស
េរ សរចួេហយស�មបក់រេគច។ េនះជទីសមគ ល់។ េនះេហយជអ�ីែដលទី
សមគ ល់ បន�បទនមក ស�មបក់រជំនំុជ�មះែដល�តវមក។ ស�មបអ់នកែដល
បនេ�ជសេរ ស ពួកេគនឹងេឃញ។
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107 ដូចជ ស�ីតូចមយួែដលមនចិត��� ត េហយ មន�ងកយែដល�តវបងខូច
និងពួកផ�៉សីុជមយួ�ងកយបរសុិទធ ែតមនចិត�ខូចវញិ។ ��តវកតេ់ទសមន ក់
និងសេ ងគ ះអនកេផ�ងេទ ត។
108 េហយ�ល់ករជំនុំជ�មះែដលសេ ងគ ះម៉ូេស បនកតេ់ទសេ�កកិយវញិ
េ�យករអធិបបយរបស់គត។់
109 ��តវបនេ�ជសេរ សរចួេហយ។ េតករេ�ជសេរ សរចួេហយេនះស�មប់
អ�ី? េពលពួកេគេឃញទីសមគ ល់�ពះជមច ស់ែដលបន�បទនមក ពួកេគ�តវ
�តឡបេ់ េមលបទគមពរី និង េឃញថេត�តវមនែបបេនះឬេទ។ “ែមន េ �តង់
េនះ។” េនះជអ�ី? ករជំនុំជ�មះេចះែតពនយេពល។ ែតពួកអនកែដលបនេ�ជសេរ ស
នឹង�� បស់េម�ង។
110 ប៉ុែន�ពួកអនកមនិបនេរ ស�ងំេធ�មនិដឹង និង និយយថ “គម ន�បេយជន។៍
បន�េទ ត! េយងនឹងេធ�ដូច��ចស់។” េឃញ? េនះជរេប បេគេធ�េ សមយ័
លូេធរ។ េនះជអ�ីេគេធ�េ សមយ័េវេស�។ េនះជរេប បេគេធ� ពួកេគ—ពួកេគេធ�ន
េពលឥឡូវ ជរេប បែដលពួកេគែតងែតេធ�។
111 ប៉ុែន��មនទីសមគ ល់ េហយ�មនសេម�ងែដល�មទីសមគ ល់។ េហយ
សេម�ង�តវបនកតស់មគ ល់ថជសេម�ងខគមពរីចស់។ ឥឡូវសូមកុំេភ�ចករេនះ។
ឥឡូវ រក�ឲយេ កនុងេនះ េ�ពះខញុ ំ�បែហលមនិ�ចជួបអនកម�ងេទ តេឡយ។
112 ខញុ ំ�បថន ឲយមនផ�ូវចុះពីទីេនះ រចួទទួលយកបងប�ូនទងំអស់ េពលែដល
ពួកេគមនិមនចលនផុសផុលបន� គឺ�កត់ង ់ និងអងគុយចុះ ពីមយួៃថងេ មយួៃថង
េហយបេ�ង នពួកេគរហូតដល់—រហូតដល់�បន��េំជគ។ ប៉ុែន��ពះអងគមនិ
អនុ ញ តិ ខញុ ំមនិគិតចឹងេទ។ េឃញេទ េយងេ ជិតចុងប ចប។់ ខញុ ំេជ ថេយង
េ ជិតចុងប ចបេ់ហយ។
113 កនុងេស វេ របស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំសរេសរតមក។ កនុងឆន ១ំ៩៣៣ េ �ពឹកមយួ
កំពុងែតេរ បចំេ ថន កៃ់ថង�ទិតយ ��បបទទីស�ថន កៃ់ថង�ទិតយែដលខញុ ំេធ�ជ
�គគង� លពីមុន េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក និងបង� ញខញុ ំតមកេពល
ចុងប ចបនិ់ងបង� ញខញុ ំេរ ង�បពីំរយ៉ងែដលេកតេឡង។ ខញុ ំចំ�ំទងំអស់ទុក។
�ជ �ក�សពណ៌េល ងចស់មយួសន�ឹក។
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114 បន�បបខ់ញុ ំពីករពិតៃន�បេទស�ឡឺមង៉�់ងសងជ់ ជ ំងែបងែចក និង
�េមរកិ បន�យ�យ៉ងខ� ងំ គឺដបម់យួឆន មំុនេពល—ជ ជ ំងបនសងេ់ឡង។

115 និយយពីរេប បែដលម៉ូសូលីនីេលចេឡង និងពីរេប បគតេ់ េអតយពីូ
េហយពីរេប បែដល�បេទសេអតយពីូ “ធ� កេ់ដរ�មជំ�នរបស់គត។់” េហយពី
រេប បគត�់តវ�� បយ៉់ង�ម៉ស់ មនករផ� ស់ប�ូរ និងមនុស�របស់គតេ់�� ះ
ទឹកមត�់កគ់ត។់

116 េហយខញុ ំនិយយ “នឹងមនលទធិបី កុំមមុយនីស� �� សីុស និង �សីុស។
ពួក�នឹងេកតេចញពីរសុ�ុ ី កនុងភពជកុំមមុយនិស�។” េហយ�នឹងបំផ� ញកតូលិក
និយម។ េមលថែមនឬកអ៏ត!់

117 ខញុ ំនិយយ “ដំេណ រករទងំេនះនឹងេកតេឡង!” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំេឃញមន
យន ជំនិៈដូចជសុ៊ត�មផ�ូវ។ គឺមន�នេបក�មផ�ូវមន�បេភទជរបស់
�គប ់ �គង �មនិចបំចម់នអនកនផំ�ូវ។ ខញុ ំេឃញ�គ�រជនជតិ�េមរកិេលងអុក
េ  ខងេ�កយ�ន។” ពួកេគមន�នេហយឥឡូវេនះ េហយពួកេគមនផ�ូវ
ធំ េដមប ី េបក។ វ ៉លុវហឺគឹនតូចមយួគឺដូចជ�ន�ងសុ៊តល�ឥតេខច ះគឺពិត�ស់
គឺសំេ េល�នេផ�ងៗេទ ត។ អនក�សៃមេមល កនុងឆន ១ំ៩៣៣ �នមន�ង
ដូចេម�ច រហូតដល់ឥឡូវ?

118 េហយ ខញុ ំទយទុកម�ងេទ ត ថ ករអនុ ញ តិឲយ ស�ីេបះេឆន ត និងអ�ីែដល
ពួកេគេធ�។ េហយពី�បេទសេនះយ៉ង� ជ�បេភទ ដូចអុី��ែអល ចូលមក
ទឹកដីនិងបេណ� ញករ�តត�� េហយទទួលបនទឹកដី។ េហយេស�ចពីរបីដំបូង
ែដលេគមន �វដី និង�ឡូម៉ូន គឺជេស�ចេកតខ� ច�ពះជមច ស់។ បនទ បម់ក
ពួកេគ មន��ប�់មឈុតឆក។ ពួកេគេ�ជសេរ សមក។ �បធនមន…
�កមជំនំុក� យជរបស់េ�កកិយ។ េហយេយងមនលីងខុននិង�៉សីុនតុនសូម
េមលអ�ីែដលមនសព�ៃថងេនះេមល។ េមលថេតេយងេ �ឥឡូវ។ កែន�ង�
ែដលមន បនទ ប?់ េយងដល់េពលចុងេ�កយេហយ។

119 េហយ�ជទីសមគ ល់ កនុងភពេដម ពិត�ស់។ មនអនក�តវបនេ�ជស�ងំ
រចួ�ល់ និង មនករជំនំុជ�មះ អនកមនិេជ ។
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120 “េបសិនជេ��៉េនះពិត�បកដ េហយអ�ីែដលគតែ់ថ�ងេនះេកតេឡង”
�ពះ គមពរី និយយេ កនុងជនគណន១២:៦ “ចូរ�� បអ់ញចុះ េ�ពះ�ជករ
កតេ់សចក�ីមនិែមនមកពីមនុស�េទ។” ពយ—ពយករជីមនុស�មន ក។់ ប៉ុែន�សេម�ង
ែដលមនករអ�ច រយគឺជសេម�ង�មបទគមពរី �នឹងកតេ់សចក�ី�តឹម�តវ េហយ�
ជ ករ�ពមន។

121 �ពះបនទូល�តវបនសរសរេ�យពយករ ីសូមចងច។ំ េ កនុងគមពរីេព�តសែខ�រ
ទីពីរផងែដរ១:២១។ កនុងគមពរីេហ�បឺ១:១ែដរ។

122 សសរេភ�ង ចំេពះម៉ូេស ជទីសមគ ល់សេម�ងនឹងនិយយ។ សសរេភ�ង
បង� ញថសេម�ងនឹងនិយយ។ េនះជទីសមគ ល់ សសរេភ�ង។ អនកជមនុស�គួរ
ចងចថំមកពីករហូស�ុន មនិយូកន�ងមកេទ។

123 ម៉ូេស ជពយករ ី ជទីសមគ ល់ដល់អុី��ែអល េនះជេសចក�ីសនយែដល
បនបំេពញ។ េពលម៉ូេសចូលមកេហយេធ�ទីសមគ ល់ៃនពយករពីួកេគដឹង េហយ
ពួកេគ�បមូលផ�ុ ំគន ។

124 �ពះបនទូលរបស់�ពះអងគល��មលំ�បលំ់េ�យ�ស់ េពលនីមយួៗគឺ
ដូចគន ។ េទះបីខញុ ំនិយយេ យបម់ុនពីរេប ប យូរមី ធូមមី និង�គបយ៉់ង ែដល
ជចេម�យេ កន�់ពះជមច ស់។

125 ចូរេមលពីពយករមី�ងេទ ត មយួែភ�ត យូ�ស។ ខញុ ំមនជំពូកទី១ៃនគមពរី
យូ�សសរេសរមក ជំពូកទី១េនះពីករែថ�ងទំនយ។ យ៉ូ�សេចញពីេពះ�តី
ជទីសមគ ល់។ េមលមនុស�ទងំេនះជ�សនដ៍ៃទ។ ពួកេគថ� យបងគំ�ពះៃន
សមុ�ទ េហយ�ពះៃនសមុ�ទគឺជ�តីបែឡន។

126 ឥឡូវមនុស�ជេ�ចនពយយមកតេ់ទសយ៉ូ�ស។ ខញុ ំែតងែតឈរខង
យ៉ូ �ស។ យ៉ូ�សមនិេ ឆង យពីែផនករ�ពះអមច ស់េឡយ។ “ផ�ូវេដររបស់
មនុស�សុចរតិគឺមនស�� បធ់ន ប ់�ម�ពះអមច ស់។” េយងចងនិ់យយថ “គត់
ជយ៉ូ�ស។” ប៉ុែន�សូមយក�ជ…អ�ីជតៃម�របស់�ម�ង។ខញុ ំដឹងថគត�់តវេ នី
នីេវ ប៉ុែន��ពះជមច ស់ប�� លឲយគតជ់ិះកប៉ល់េ �សីុសវញិ។ េហយគតក់៏
មនប � េ កនុងសមុ�ទ។
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127 យ៉ូ�សនិយយ “ចូរចងៃដេជងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំជអនកេធ�ឲយមនប �  ជមន ក់
ែដលបងករ�េឡង។” េហយេគេបះគតចូ់លេ ។ េហយ�តីកំពុងែតែហលកនុងទឹក
ជ�តីធំែដលេលបយ៉ូ�ស។ ខញុ ំដឹងថពិបក�ស់ស�មបអ់នកវទិយ� ស�
ែដលេជ ។
128 េ កលមនិយូប៉ុនម នេទ ឡូវសីវលី េ េកន�កគី់ �បែហលដបឆ់ន កំន�ង មក
េហយ េគមន—�តីបែឡនេដកពីេល—�នសំែបត៉។ េហយមនរគីីតូចមយួេ
ទីេនះ េគដឹងពីរេប ប�គប�់គង�ស់។ គតព់យយមបង� ញថ�ពះគមពរីកុហក។់
គតនិ់យយ“អនកដឹងេទអនកឮសុភសិតចស់េ �ពះគមពរី ថ�តីប ែឡន េលប
យ៉ូ�ស។” គតន់ិយយ “អនកមនិ�ច�កប់ល់ចូលកនុងបំពងក់�ផង ។ េត
�ចេលបមនុស�មយួទងំមូលចូល េ កនុងេពះរបស់�េម�ចបន?” និយយ “អនក
េឃញេទ ��គនែ់តជសុភសិតចស់ប៉ុេ�� ះ េហយេ កនុង�ពះគមពរីេពញ េ�យ
េរ ងែបបេនះ។”
129 េនះគឺ��ជលេពកស�មប—់ករគិតរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនិយយ “េ�កខញុ ំ
ចងនិ់យយ ខ�ះពីចំណុចេនះ។”

និយយ “េតអនកចងនិ់យយអ�ី?”
130 ខញុ ំនិយយ “អនកេឃញេទ អនកមនិបន�ន�ពះគមពរី �តឹម�តវេទ។” ខញុ ំនិយយ
“�ពះគមពរីនិយយថមន�តីបែឡនពិេសស។ ‘�ពះជមច ស់េរ បចំ�តីធំ’ េនះជ
ករេរ បចំពិេសសមយួ ែដល�ចេលបគតប់ន េនះេហយស�មបឲ់យ�េធ�បន!
�មនិ ែមនជ�តីធមម�េទ។ �ពះជមច ស់េធ�ករងរមនិធមម� ដូេចនះ�ពះអងគមន�តី
មនិធមម�។” េឃញ? គតម់និនិយយអ�ីពីេនះេទ តេទ។ ដូេចនះ �ពះជមច ស់មន
អ�ីពិេសស។
131 ដូចជកលមនេកមង�សីតូចមន កេ់ចញពីេ�ងឧេបសថ សករ់បស់គតសិ់ត
េ េ�កយ រេ�ង លមម�ចេឃញមុខតូចរបស់គតដូ់ចជខទឹមប�ងំ។ គត់
េដរេ មន�ពះគមពរីេ ជមយួ។
132 មនបុរសចស់មន កេ់ឈម ះ ជីម ដសសីុ រស់េ កនុងរដ�យូទីក។ គតជ់អនក
មនិេជ �សន ជទ�នចស់ េហយ—េហយ គតម់និេជ េល�ពះជមច ស់
េឡយ។ េហយគតនិ់យយ “អនកេ � េកមង�សីតូច?”
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នងនិយយ “ចសខញុ ំេ ផទះ េ�ក�។”

និយយ “អនកកំពុងកនអ់�ីកនុងៃដ?”

និយយ “ជ�ពះគមពរី។”

និយយ “អនកមនិេជ េទ ែមនេទ?” េហយគត…់

និយយ “ចស ខញុ ំេជ � េ�ក�។”
133 េហយនិយយ “េតអនកេជ េរ ងេ កនុងេនះេទ ពី�តីបែឡនេលបយ៉ូ�ស?”

និយយ “េហតុអ�ី �បកដ�ស់ ខញុ ំេជ �គបព់កយទងំអស់។”
134 គតនិ់យយ “េតអនក�ចបង� ញអ�ីមយួេទ តេ�កពីជំេន  អ�ីេ ែដលេ ថ
ជំេន េនះ?”

“េហតុអ�ី” នងនិយយ “េពលខញុ ំេ �ថ នសួគខ៌ញុ ំនឹងសួរយ៉ូ�ស” េឃញេទ?

គតនិ់យយ “យ៉ងេមច៉ែដរ េបគតម់និេ ទីេនះ?”
135 នងនិយយ “ដូេចនះអនក�តវសួរគត។់” ដូេចនះខញុ ំគិតថ�ជករល�ែដល�តវ
ព�ងឹង។ េហយខញុ ំគិតថ�បែហល�តវេហយ។
136 េប�ពះគមពរីនិយយថ យ៉ូ�សេលប�តីបែឡន ខញុ ំ�ចេជ ។ �ទង�់ច
េរ បចំែបបេនះ។ ែត�ពះជមច ស់មនបនទូល �ពះអងគ�ចេធ�បន េហយ�ពះអងគែតង
រក��ពះបនទូល�ពះអងគ។ ដូេចនះ យ៉ូ�ស េយងនិយយេលងពីគតេ់ទ…
137 ប៉ុែន�អនកធ� បស់មគ ល់ពី�តីេពល�ែហលេទ? �ែស�ងរកចំណីរបស់�។ េហយ
េពល�សីុ �សីុធ� កេ់ បតេពះបំផុតេហយផទុកេ ទីេនះ។ �ក�កច់ំណី
េ�យ�តីមសរបស់អនកេហយចេំមលមនអ�ីេកតេឡង។ េពលេពះរបស់�ែឆ�ត
ចំណីនឹងធ� កចុ់ះ េហយជបេ់ បតេពះ េហយទុកេ ទីេនះ និង គម នរខំនអ�ី
េឡយ។
138 ល� េនះជករេរ បចំ�តីេ�យមក និង េលបពយករេីនះ។ េហយ�ចុះេ
បតសមុ�ទ េហយមនជំេ �បែហលែសសិបពយម។ គតចូ់លេ  េហយស�មក
េ កនុងេពះ�តីេ បតសមុ�ទ។
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139 ឥឡូវ េយងែតងគិតពីយ៉ូ�ស។ េហយ�គបគ់ន និយយ “ឥឡូវខញុ ំអធិ�� ន
េហយ ែតៃដរបស់ខញុ ំមនិធូេ�ះ។ ខញុ ំអធិ�� ន ប៉ុែន�ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ថេសប យ
េឡយ។” េតអនកមនិធ� បែ់�សក�កយ់៉ូ�សេទ។
140 ឥឡូវេមល�ករៈែដលគតម់ន។ ឥឡូវ ដំបូង គតេ់ចញពីពយះុរបស់
សមុ�ទ េហយគតប់នេចញពីេគលេ ែដល�ពះជមច ស់ប ជូ នគតឲ់យេ ។
ៃដនិងេជងរបស់គតជ់បច់ំណង។ គត�់តវបនេគេបះចូលេ កនុងសមុ�ទ
ពយះុែដលខមួលខម ញ់ េហយ�តីបែឡនេលបគតេ់ហយចុះ�មបំពង�់�រេ
បតសមុ�ទ។ េហយ គតេ់ដកេ ទីេនះជមយួកំអតួ េ កនុងេពះ�តី មន��៉
យរុកំរបស់គត។់ េបសិនជគតគិ់តថ េនះជផ�ូវ �ជេពះ�តីបែឡន។ គត់
េមលេ ផ�ូវេនះ កេ៏ ែតជេពះ�តីបែឡន។ �គបក់ែន�ងែដលគតេ់មលេឃញ គឺ
េ កនុងេពះ�តីបែឡន។ អនកនិយយពីករណី�ករៈ ែដលគត�់ចមន។ ប៉ុែន�
អនកដឹងថគតនិ់យយអ�ីេទ? គតនិ់យយ “អ�ីទងំអស់សុទធែតឥត�បេយជន។៍
ខញុ ំនឹងមនិេមលេទ តេឡយ ប៉ុែន�ទូលបងគំសម�ងឹេមលតំ�កវ់សុិទធរបស់�ពះអងគ
វញិ។”
141 ស�មបេ់ស�ច�ឡូម៉ូនជមនុស�និស�យ័េ េលែផនដីជអនកែដលអធិ�� ន
ថ� យ�ពះវ�ិរ និយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េប� ស�របស់�ពះអងគមន�សននេ
កែន�ង� េពលេគសម�ងឹេមលទីវសុិទធេនះ សូម�ពះស�� បពី់�ថ នសួគ។៌”
142 េហយ យ៉ូ�សមនជំេន េ កនុងេសចក�ីអធិ�� នរបស់�ឡូម៉ូន។
េហយ�ពះជមច ស់បនរេំ�ះគតព់ី�តីបែឡន បនទ បពី់រយៈេពលបីៃថងបីយប។់
�បែហលជ�ពះអងគ�កអ់៊ុកសីុែសនេ កនុងេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ពះអងគេធ�អ�ីេឡយ
ប៉ុែន��ពះអងគរក�ជិវតិគតបី់ៃថងបីយប ់ �សប�ម�ពះបនទូល។ េហយ�ពះបនទូលគឺ
�តឹម�តវ។
143 ល� េបយ៉ូ�សសថិតេ កនុងកលៈេទសៈេនះ �ចេមលេ�ងឧេបសថែដល
មនុស�េធ� េនះេត�ល�ប៉ុ�� េទ តែដលអនកនិងខញុ ំេ យបេ់នះ �តវសម�ងឹេមល
�ពះវ�ិរែដល�ពះ�គិស�គងេ់ ខង�� ំៃន�ពះ�ជឬបស់�ពះ ជមយួ�ពះេ�ហិត
�ពះអងគេធ�ករទូលអង�រៃនករប ជ កក់រពិត ពី�ករៈេ�គស ញ របស់េយង! សូម
កុំកតេ់ទសយ៉ូ�ស េហយចូរសម�ងឹេមលអ�ីែដលអនកខុសវញិ។ សូមេមល
េសចក�ីសនយ “�ពះជមច ស់មនបនទូលែបបេនះ!” េបអនក�ល់គន ជកូនរបស់េ�
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កអ�័ប� ំ “�ពះអងគមនបនទូលែបបេនះ!” �ពះអងគេធ�េសចក�ីសនយ េហយក�៏ងំ
�េឡង។

144 សមគ ល់ មនុស�ទងំអស់នគំន េចញេ សទូច�តី េហយទញសំ�ញ់េយង
និង�ប�ប�់ប�េផ�ងៗ។ បនទ បពី់មយួរយៈ ទញមកបន�ពះសមុ�ទ ជ�តី
បែឡនទញយកមក�កម់ត�់ចងំភ� មៗ។ �គបគ់ន លុតជងគង។់ �ពះជមច ស់
�ជបពីរេប បែដល�តវេធ�។ េហយ�តីេនះមកដល់េឆនរ េហយេល នអ�� ត េហយ
េពលេធ�ដូេចនះ មនពយករមីន កេ់ដរេចញពីមត�់តីបែឡន។ ពយករ!ី �ពះេនះបន
ខជ កព់យករេីចញមកេល�ចងំ។ គម នអ�ីឆងល់េទ ែដលពួកេគែ�បចិត�។ េឃញេទ?

145 េនះជទីសមគ ល់។ យ៉ូ�ស�តវបនេចញពី�តីបែឡន េនះជទីសមគ ល់។
េតគតេ់ធ�អ�ី? េនះជទីសមគ ល់ពី�ពះជមច ស់។ េតសេម�ងនិយយពីអ�ី? “េប
មនិែ�បចិត�អនកនឹងវនិស កនុងរយៈេពលែសសិបៃថងេទ ត។” ទីសមគ ល់របស់
�ពះជមច ស់ សេម�ង�ពះជមច ស់! ជនិចចកល េពល�ពះជមច ស់ប ជូ នទីសមគ ល់
�ពះជ មច ស់ប ជូ នសេម�ង�ពះអងគពីេ�កយទីសមគ ល់។ កតច់ំ�ំ“េបមនិែ�បចិត�
អនកនឹង វនិស�កងទងំមូលេ កនុងរយៈេពលែសសិបៃថងេទ ត។”

146 េ�កយ៉ូ�ន ជពយករេីលចេចញេ េលែផនដី បនទ បពី់រយៈេពល�បរ់យ
ឆន េំ�យគម នពយករ ី ទីសមគ ល់បនទ បពី់បនួរយឆន  ំ គតេ់លចេចញមក។ េនះជ
េពលធូ��លបន�ិច!

147 ឥឡូវ េបអនកជមនុស��ពលឹងវ ិ ញ ណ អនកនឹងយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំនិយយ។
សូមឲយ�ពះជមច ស់េបកករយល់ដឹងរបស់អនក។ េត�យូរប៉ុ�� េហយ!

148 បនួរយឆន  ំ អុី��ែអលមនិមនពយករ ី �កមជំនុំ�តវបងក ចខូ់ច េហយកម៏ន
យ៉ូ�នេលចេចញមក។ យ៉ូ�នជពយករ ី ទីសមគ ល់ែដល�ពះេមសីុនឹងមន
បនទូលបនទ បពី់គត។់ េមល។ េ�ពះម៉�គី៣ និយយ “េយងចតទូ់តរបស់េយង
េ�យេ មុន េដមបេីរ បចំផ�ូវសំ�បេ់យងេរ បចំមនុស�។”

149 េមលេ យ៉ូ�ន គម នភព��ម និយមេ កនុងគតេ់ឡយ។ គតម់និែដលរក
សិរលី��មយួ។ េគពយយមេ គតថ់ជ�ពះេមសីុ ប៉ុែន�គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិ
មន�នៈនឹង��យែខ�រែសបកេជង�ពះអងគផង។”
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150 ប៉ុែន�េពលែដល�ពះេយសូ៊េរ បចំ�ពះអងគ�ទង ់�ពះអងគមនទីសមគ ល់ ជសសរ
េភ�ង មនពន�ឺពីេល�ពះអងគ ដូចជសត��ពបចុះមក�ពមេ�យសេម�ងនិយយ “េនះ
ជបុ�តសងួនភង របស់អញ ជទីេពញចិត�អញ�ស់។”

151 សមគ ល់ េពលេនះយ៉ូ�ននិយយភ� ម “�ពះអងគ�តវែតេថកងេឡង េហយខញុ ំ
�តវែតបនទ បចុះ។” គតែ់ណន�ំកមជំនុំមកកន�់ពះ�គិស�។ �ែមន៉។

152 េយង�តវបន�បបម់កថ េ ៃថងចុងេ�កយនឹងមនេកតេឡងម�ងេទ ត! នឹង
មន�រមកេទ ត នឹងបង� ញពី�ពះេមសីុេ កនម់នុស�។ េហយ�នឹងដូចរេប ប
េនះ ពួកេគនឹងឈរ�ស�ងំកងំដូចពួកេគធ� បេ់ធ�។ �ពះអងគសនយ។ រចួជំពូក
បនទ បេ់ កនុងគមពរីម៉ថយ ម៉�គី �បបពី់េរ ងេនះ។ សូមេមល។

153 ពួកេគសួរពីករេនះ។ លកខណៈនិស�យ័របស់យ៉ូ�នសមគ ល់�ពះអងគេ កនុង
វ ិ ញ ណៃនេអលីយ៉។ ឥឡូវសមគ ល់ពពីយករពីីរនក។់

154 ឥឡូវេអលីយ៉ជមនុស�មន កែ់ដលេងប េឡងកនុងេពលែដល�បេទស
អុី��ែអលមនភពវកឹវរ។

155 ��បគឺ់ជេស�ច។ េហយ ស�ី�តវបនេសចចំអក�មេយេ៉សបិល េហយ
�បែហលជមនម៉ូដសកក់បលទឹក និង�គបយ៉់ងដូចេយងសព�ៃថងេនះេហយ
េមលេ ។ េហយអ�ីៗទងំអស់េ�សចែត�មេយេ៉សបិល។ េហយគំនិតរបស់
�គគង� លគិត “េនះគឺមនិអីេទ។ ទុកេ�យេគេធ�ែតេគេ ។ ទុកឲយពួកេគេធ�ចឹង
ចុះ។”

156 េហយេ េពលេនះ �ពះជមច ស់េលកមនុស�មន កេ់ឡងេចញពី�លរេ�
�ថ ន មនេឈម ះថេអលីយ៉។ េយងមនិទងំដឹងថគតម់កពី�ផង។ គត់
មនិមន���ែដលប ជ កច់ំេពះអត�ស ញ ណគតេ់ឡយ។ ប៉ុែន�គត់
េងបេឡង េហយគតក់តេ់ទសេរ ងេផ�ងៗទងំេនះ។ គតក់តេ់ទស�បពន័ធ
ទងំមូល។

157 េបគត�់ចចូលមកកនុង�ចេ់រ ងសព�ៃថង គតក់�៏ចកតេ់ទស�បពន័ធេយង
េរ បចំែដរ។
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158 គតក់តេ់ទស�គបទ់ងំេយេ៉សបិលទងំអស់។ េហយ �ទីបំផុតគឺជគត់
ែដលសម� បព់យករ។ី េគរតេ់គ ដូចជេ�កយ៉ូ�ន េដកេ េ�កមេដម ជូនីេព
េពលែដលេយេ៉សបិលនឹងសម� បគ់ត។់ នងស�បគ់ត។់
159 េហយេយងេឃញថេពលយ៉ូ�នមកដល់ េចញពី�លរេ��ថ នម�ងេទ ត
ជអនក�ស�ញ់�លរេ��ថ ន ជមយួ�រ�តង់ៗ េ កន់ ស�ីទំេនបែដលរស់េ
ែលងប�ី និងេរ បករម�ង េហយម�ងេទ ត គតក់តអ់�ីៗជចំេរ ក។ គតម់និេចញ
មកពី���េទ។ គតម់កពី�ពះជមច ស់ ជមនុស�ែដលបនប ជូ នមកពី
�ពះជមច ស់។ េហយគតក់តេ់ទស ស�ីទំេនប ទស់នឹងេគយ៉ងខ� ងំ េហយគត់
មនិែដលបេ ចញក�� បៃ់ដេឡយ។ ប៉ុែន�គតនិ់យយយ៉ងេ�ចន “េពលេវ�
មកដល់េហយ �ពះេមសីុនឹងមនបនទូល។” ពិនិតយេមលចុះ។
160 ឥឡូវសូមេ�ប បេធ បេពលេវ�េអលីយ៉ដំបូងជមយួនឹងពយករទីំេនប
បចចុបបនន ទុកឲយេយេ៉សបិលកតស់ករ់បស់ពួកេគ េហយេស� កខ�ី ជកប់រ ី អ�ីៗ
ែដលេគចងេ់ធ� ដឹកនេំគវលិវល់។ មនិបចនិ់យយល�ជង នងចកេចញពី�ប
មន ក ់េហយយកបុរសមន កេ់ទ ត។ ដឹកនពំួកពួកេគេ�យចបបម់នុស�បេងកត េនះ
ជករ�ម៉ស់ ជេគលលទធិៃនមនុស�។ េហយ េ�យេធ�រេប បេនះ ពួកេគេធ�ឲយ
ប ញ តិរបស់�ពះជមច ស់គម ន�បសិទធិភព េ�ពះពួកេគ�ចចូលរមួ�កមជំនំុេហយ
អះ�ងថជ�គិស�បរស័ិទ េហយេក� បសិទធិរបស់េគ និង និយយថពួកេគជ
�គិស�បរស័ិទ និង មនេទ ត។ េនះជអ�ីែដលពួកេគចងប់ន។ េហយេនះជអ�ី
ែដលេគេធ�។
161 ប៉ុែន� សូមចងច ំ�ជេពលៃនែបបេនះ ដូចជ�ពះជមច ស់សនយេ កនុងគមពរី
ម៉�គី៤ �ពះអងគបំេពញ�ម�ពះបនទូលម�ងេទ ត។ េនះជករពិត។ េមលេយង
នបចចុបបនន ដូចជសមយ័កលេ�កយ៉ូ�នែដរ ដូចជេពលមយួេទ ត។
162 េមលេ េ�កេអម៉ូសកំសតម់ន កេ់នះែដលេងបេឡង ជមតិ�តូចចស់មន ក។់
េយងមនិដឹងថគតម់កពី�េទ។ គតជ់អនកចិ ច ឹមហ�ូងសត�។ �ពះជមច ស់យក
គតេ់ចញពី�លេ ម ចិ ច ឹមេច ម និងេចញពី�លេ ម ចិ ច ឹមេគ និង បង�ឹក គត។់
េហយេពលគតម់កដល់�ម៉រ ីេហយេពលគតេ់ងបេឡងេ េលភនេំ េពលេនះ
េមលេ េ�កម។ េហយពន�ឺ�ពះ�ទិតយចងំេលកបលទំែពករបស់គត ់ និងសក់
�បេផះគតែ់ដរ េហយែភនកគតទ់ងំពីរសម�ងឹេមលពន�ឺ។ ែភនករបស់ គត ់ េធមចៗ
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គឺមនិែមនរបូភពែដលអនកេទសចរបនេឃញេទ េ�ពះ�កងទងំមូលបន�ប�ពឹត�
ធ� កេ់ កនុងបប។
163 នរ�ជ មនុស�តូចមន កជ់ទីកតស់មគ ល់េនះ? បទ គឺជេ�កេអម៉ូស ជ
ពយករ។ី ទំនយរបស់គតែ់ដលែថ�ងកនុង�ជេយរ៉ ៉េូបមទីពីរ ជេស�ចលះបងជំ់េន
អនុ ញ តិឲយមនុស�េធ�អ�ីកប៏ន។ េហយពួកសងឃេ �គបក់ែន�ងេនះ។ េគសង់
�ពះវ�ិរ�� តៗ។ េគេស� កពក�់� តៗ។ េហយ�សីៗរបស់ពួកេគអសីលធម។៌
ពួកេគ េស� កអីកប៏ន េ កែន�ង�ែដលចងេ់ ។ អនកេទសចរចូលមកេមល
ផ�ុ ំគន �គបក់ែន�ង េដមបេីមល�សី�� ត និង បន�ដូេចនះេទ ត។
164 ដូចជ �េមរកិ ទំេនបមយួេទ តែដរ ែដលគិតថជ� ស�របស់�ពះជមច ស់។
គម ននរ�និយយអ�ីពីេរ ងេនះេទ។ �ដូចជករចបទ់ញមនុស�។ �ប…ំ
165 រយៈេពលដប�់បបីំឆន េំហយមកដល់ឥឡូវ! េរេ៉បករបស់ខញុ ំ �យុដប�់បបីំ
ឆន េំហយ បចចុបបនន។ ដប�់បបីំឆន  ំ ខញុ ំេដរកតទូ់ទងំ�បេទសេនះ េថក លេទសេរ ង
ទងំេនះ។ េហយេពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំ មន�សីៗែដល
បងួសកក់នែ់តេ�ចនេឡងៗ េនះជេពលដំបូងែដលខញុ ំចបេ់ផ�ម។
166 អនកអធិបបយេពនទីកុស�ដល៏បនីខំញុ ំេ កនុងបនទប ់ �បែហលមយួឆន មំុនជ
មនុស� ល� លបលីបញ ជអនកលបមីន កទូ់ទងំពិភពេ�ក។ គតនិ់យយ ខញុ ំ…“បង
�បស�បន� ំចូរឲយខញុ ំ�កៃ់ដេលអនកនិង អធិ�� នស�មបអ់នក។”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិឈេឺទ។”
167 គតនិ់យយ “ប៉ុែន�មនអ�ីមយួខុសេហយ។” គតនិ់យយ “បង�បស�ប
ន �អំនកបំផ� ញ ពនធកិ័ចចរបស់អនកេហយ។ នឹងគម នអនកសហករជមយួេឡយ។
ជករ ពិត�ស់�គអធិបបយមនិសហករជមយួអនកេឡយ គឺរេប បែដលអនក
េថក លេទស ស�ី។” គតនិ់យយ “ពួកេគេ អនកថជពយករ។ី”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិែដលេ ខ�ួនខញុ ំចពយករេីឡយ។”
168 គតនិ់យយ “ប៉ុែន�ពួកេគេ អនកថដូេចនះ។” គតនិ់យយ “ខញុ ំេជ ដូចគន ។”
គតនិ់យយ “អនក�តវបន��ស់េ ឲយអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។” គតនិ់យយ
“ចូរអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ េហយទុក ស�ីឲយេ ែតេគេ  អនកេធ�ឲយ�រមមណ៍េគ
ឈចឺបេ់ហយ។”
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ខញុ ំនិយយ “េ�យរេប ប�?”
169 គតនិ់យយ “និយយពីេរ ងសកខ់�ី និង អ�ីៗេនះ។”

ខញុ ំនិយយ “គឺ�ខុស។”
170 �ពះគមពរីនិយយថ “ ស�ី�—កតស់កខ់�ី ប�ីរបស់នងមន សិទធិែលង លះ
នងបន។” ជករ�តឹម�តវ�ស់។ “នងបនបងខូចកបលរបស់នងេហយ។”
េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីនិយយ។ ឥឡូវខញុ ំមនិដឹងថអនកចូលចិត�ឬអត ់ ប៉ុែន�េនះ
ជអ�ីែដល�ពះគមពរីនិយយ េ កនុងកូរនិថូសែខ�រទីមយួ។
171 [ែខ�រ�តស់េម�ងទេទ—Ed។]…របឹែសបកេ �  រហូតដល់េចញេ�ក។ េហយ
ពួកេគ—មក�កែវលៗនិយយថ “េហតុអ�ី េ�ក�បន� ំ េនះជសេម� កបំពក់
ែដលេគ�កល់ក។់”
172 ពួកេគេ មនម៉សីុនេដរល�ៗ។ គម នអ�ី�តវេ�ះ�រេឡយ។ ស�ី �មសី និង
�ងំកដេ េស� កេ េឡយ។ �បកដ�ស់។ [�កមជំនុំទះៃដ—Ed។]

េហយ អ�ីេកតេឡង? ពួកេគចញេ េហយបន�។
173 ស�ីមន កនិ់យយ “ល� បង�បស�បន� ំខញុ ំមនិេស� កខ�ីេទ។ ខញុ ំេស� កខ�-…” ស�ី
េគេនះ ជេអ ម-…[បង�បសមន ក ់ និយយ “េអ ម”—Ed។] បទ។ គតនិ់យយ
“ខញុ ំេស� ក�។”
174 ខញុ ំនិយយ “េនះកនែ់ត��កកេ់ទ ត។” ខញុ ំនិយយ “�ពះគមពរីនិយយ ‘�
កនែ់តគួរឲយស�បេ់ខពមេ េទ តតចំេពះ ស�ី�េស� កសេម� កបំបកស់�មប់
បុរស។”’ េតេនះេមលេ ជករ��កកយ៉់ង� េ សហរដ��េមរកិឥឡូវ!
េឃញេទ? េនះជករពិត។
175 ចូរឲយខញុ ំ�បបអ់នកេរ ងខ�ះ ប�ូន�សី។ អនក�ច�� តដូចជផក  ស�មបប់�ីនិង
មតិ��បសរបស់អនក ប៉ុែន�េ ៃថងជំនុំជ�មះអនកនឹង�តវេឆ�យតបចំេពះករេធ�កំផិត។
�ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “នរ�ែដលសម�ងឹេមលេ កន់ ស�ី េហយមនចិត�
សេ�មប អនកេនះបនេធ�ករកំផិតេហយ។” េបសិនជមនុស�មនបបេគសម�ងឹ
េមលអនកអនក�តវែតេឆ�យតបចំេពះៃថងជំនំុជ�មះ។ អនកបង� ញខ�ួនចំេពះគត។់
សមនឹងអនកេហយ។ អូ-ហូ។
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176 េហតុអ�ីបនជ ស�ីេកតខ� ច�ពះចងេ់ស� កែបបេនះ? េហយ�បកសថ
មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យ�រអនកនិយយភ�ដៃទ និងរតចុ់ះេឡងេល
ក�មល? គឺយ៉ងេនះកេ៏�យ ខញុ ំេឃញ�សនដ៍ៃទេធ�ែបបេនះ Hottentots។
�ពះ វ ិ ញ ណបរសុិទធមនភពវសុិទធ បរសុិទធ គម នភព��កក។់ ជករពិត�ស់។
177 មនុស��បសេនះ និយយថ “េបអនក…េគេជ ថអនកជពយករ។ី
េហតុអ�ីបនជអនកមនិបេ�ង នេគពីរេប បទទួលអំេ�យទន�ពះវ ិ ញ ណដ៏
អ�ច រយ និង រេប បេធ�អ�ីៗថ� យ�ពះជមច ស់? េហតុអ�ីអនកមនិបេ�ង នពួកេគ េប
អនកជពយករេីហយេនះ?”
178 ខញុ ំនិយយ “េតខញុ ំ�ចបេ�ង នពួកេគពីគណិតទយយ៉ង� េបពួកេគមនិេរ ន
េអ ប៊ ីសីុ របស់ពួកេគផងេនះ?” អនកដឹងេហយថ េអ ប៊ ីសីុ មននយ័យ៉ង�?
ែតងែតេជ �ពះ�គិស�។ អូ-ហូ។ េតអនក�ចេធ�យ៉ងដូេចនះ េម�ចបន? េឃញេទ អនក
ចងេ់ចញដល់ពី�តងេ់នះ ជំនួសឲយចបេ់ផ�ម�តងេ់នះ។
179 �ពះជមច ស់នឹងសង�់កមជំនុំ�ពះអងគេល�គឹះ�ពះេយសូ៊�គិស� េហយេនះគឺជ
�ពះគមពរី។ េ�កពីេនះ ដីេផ�ងេទ ត គឺជខ�ចែ់ដលលិចចុះប៉ុេ�� ះ។ �ពះអងគមនិ
ែ�ប�បលេឡយ។ និស�យ័�ពះអងគកម៏និែ�ប�បលែដរ។
180 �ពះអងគបេងកតមនុស��សីខុសពីមនុស��បស េហយមនុស��បសខុសពី
មនុស��សី។ �ពះអងគេស� កពកឲ់យពួកេគខុសគន  េហយ�ពះអងគសព��ពះទយ័ឲយ
ពួកេគេស� កែបបេនះ។ េឃញេទ? មនុស��សីចងេ់ស� កពកដូ់ចមនុស��បស
េហយមនុស��បសចងដូ់ចមនុស��សី។ អូ ខញុ ំ! ជករជេជស! �…េហយរបស់
ទងំអស់ �ដូចជក ចបៃ់ដមនុស�មន កេ់លមនុស�េផ�ងៗ អនកមនិ�ចផ� ស់ប�ូរ
�បនេឡយ។ េមលេ ដូចជសត�ចែម�ក ភពេខម ធំមយួ េនះេបអនកយល់ពីអ�ី
ែដលខញុ ំចងនិ់យយ កនុងវ ិ ញ ណ។ សត�ចែម�កបនចបេ់ក� បពួកេគ េហយពួកេគ
—ពួកេគមនិ�ចេចញឆង យេ បន ងបងុ់លនឹងហូលីវដូ�ជល េមលទូរទស�ន៍
�ជល �ជលជមយួអ�ីេផ�ងៗមនិសមទំនង។ អ�ីែដលេយងមនេនះកខ�កេ់ហយ។
មនិឆងល់េទ “េបករេនះមនិកតឲ់យខ�ី េដមបយីល់ដល់អនកេរ ស�ងំ នឹងគម ន�ច់
�បនសេ ងគ ះេឡយ។”
181 អនកនិយយ “ខញុ ំមនិែដលដឹងេរ ងេនះពីមុនេឡយ។” ល� ឥឡូវអនក�គ ល់� ពី
ឥឡូវេ ។ េឃញ? េនះគឺ…ខញុ ំឈប�់បេសរជង។ �តឡបេ់ វញិ។ ចូរសមគ ល់។
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182 យ៉ូ�នជទីសមគ ល់។ េហយចងចថំ រេប បែដល�ពះអងគេធ� �
ជេលកដំបូង េហយេនះជរេប បែដល�ពះអងគនឹងេធ�ម�ងេទ ត។ �ពះអងគសនយ។
ឥឡូវ �ពះអងគពិតជេ�ប�កមមនុស� េពល�កប៏ន ស�មបេ់រ ងេនះ។

183 ចងច ំ មន�កមមយួ េនះគឺ មនមនុស�ធំមន កេ់ឈម ះ��ប ់ គតេ់ធ�ឲយ
គត…់គតយ់កពយករជីនជតិអុី��ែអលបនួរយនក។់ ឥឡូវ ពួកេគមនិែមនជ
ពយករ�ីសនដ៍ៃទេឡយ។ ជពយករជីនជតិអុី��ែអលបនួរយនក។់ ពួកេគ
មនស ញ ប�័ត និង �គបយ៉់ងេ ��ធំ។

184 មនបុរសមន កែ់ដលេកតខ� ច�ពះជមច ស់េឈម ះថេយហូ៉�ផត ជេស�ច
េល�សកយូ� េហយគតចូ់លមក។ េហយមនអនកេជ �យគន ជមយួអនកមនិ
េជ ។ អ�ីៗ�ប�ពឹត�ិេ ខុស។

185 េហយគតនិ់យយថ “េរម៉៉ូត-ក�ដ។” ឥឡូវសូមេមល េតករពិត�ច
ជយ៉ង�។ គតនិ់យយ “េរម៉៉ូដ-ក�ដជកមមសិទធិរបស់េយង េ ទីេនះ។
េ ដល់�បេទសេនះ េនះជរបស់េយង។” យ៉ូេស�បនែចកទឹកដី ឲយដីេនះេ
អុី��ែអល។ េហយភលីីសទីន ជ�សនដ៍ៃទ បនមកយកដីេនះេធ�ជរបស់
ខ�ួន។ គតនិ់យយ “េនះជរបស់េយង។”

186 ឥឡូវពិនិតយេមលេគលករណ៍ មនុស��ច�តវេហយក�៏ចខុសែដរ។ អ�ីេនះ
ជរបស់អុី��ែអល។ ប៉ុែន�ស�មបេ់សចក�ីសនយទងំអស់របស់�ពះ បងប�ូនេអយ
គឺមនលកខខណ�  េមល “េបសិនពួកេគេដរកនុងផ�ូវ�ពះអមច ស់។”

187 ឥឡូវសូមេមលទីេនះ។ គតនិ់យយ “េតអនកនឹងេ ជមយួខញុ ំឬ េហយជួយខញុ ំ
ឲយយកទឹកដីេនះមកវញិ? ល� េនះគឺ�តវែតដូេចនះ ពួកេកមងៗភលីីសទីនចំែអតេពះ
េ�យទឹកដីេនះ ជមយួ�សវ�ឡីែដលជកមមសិទធិរបស់អុី��ែអល។” �មបទ
គមពរីជករ�តឹម�តវ។ គតនិ់យយ “ជួយខញុ ំផង េហយ េ យក�។”

188 និយយ “ល� ខញុ ំេអយ…” គតម់នកំហុស�តងេ់នះ។ “រេទះរបស់ខញុ ំជរបស់
អនក មនុស�របស់ខញុ ំកដូ៏ចជមនុស�របស់អនក។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។”

189 េហយេពលេយហូ៉�ផតចបេ់ផ�មគិត អនកដឹងេទ។ “និយយ េតមនិគួរឲយ
េយងសួរ�ពះជមច ស់មុននឹងេ េទឬ?”
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190 “អូ ជករពិត�ស់” ��បនិ់យយ “ជករពិត។ អូ-ហូ។ សូមេទស។ ខញុ ំ
—គួរែតគិតេរ ងេនះ។”

“េតមនពយករេី �តង�់េទ?”
191 “អូ �បកដ�ស់ ខញុ ំមន—ខញុ ំមន—េសចក�ីអធិបបយពីពួកេគ�តងេ់នះ ជ
េរ ងល�បំផុតែដលអនកមនិធ� បជ់ួប។ ពួកេគេស� កពក�់� តបំផុត។ ពួកេគជ�គ
ខពងខ់ពស់។ ខញុ ំបនបង� តព់ួកេគ េ កនច់ំណុច។ េយងនឹងនពំួកេគមក។”
192 ដូេចនះ ពួកេគេ ។ េហយពួកេគេ មកទងំអស់គន ។ ពួកេគមនិែមនជអនក
កុហកេឡយ។ ពួកេគអធិ�� នៗៗ រហូតពួកេគេឃញនិមតិ�។
193 ដូេចនះពួកេគមក។ េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេធ�ែសនងធំពីរពីែដក។ គត់
និយយ “េ�យែសនងេនះ អនកនឹងសងកតព់ួកភលីីសទីនឬ—ពួក�សីុរ ី េដញេចញពី
ទឹកដីបន។” គតនិ់យយថ “េនះជ�ពះបនទូល�ពះអមច ស់។ េចញេ  �ពះអមច ស់
គងេ់ ជមយួអនក។” េហយពួកេគទងំអស់គន រមួគន ែតមយួ េ�យ វ ិ ញ ណ។
ពយករជីនជតិអុី��ែអលនិយយ “េចញេ  �ពះអមច ស់គងេ់ ជមយួអនក។”
អនកនិយយ េនះជបទគមពរី? “េចញេ េហយឲយមរតកដល់�បជជន េហយខម ងំ
កំពុងែតកនក់ប។់ អនកមនសិទធិេ យក�។”

ឥឡូវ េពនទីកុស� ខញុ ំចងឲ់យអនកេរ នេមេរ ន�តងច់ំណុចេនះ។
194 ប៉ុែន� យ៉ូហូ�ផតជមនុស�េកតខ� ច�ពះជមច ស់ គតន់ិយយ “មនអ�ី
មយួ ដូចជខុសេ េឡយ” និយយ “អនកមនិមនេ��៉មន កេ់ទ តេទឬ?”
195 “មន កេ់ទ ត បនទ បពី់ពយករបីនួរយនកសុ់ទធែតមនករបង�ឹក�តយ៉់ងល�
កំពុងឈរេ ទីេនះ?” កលេបមនអនកជេ�ចនេ �តងេ់នះេហយ។ “េគ�ពមគន
និយយថ ‘េនះជ�ពះបនទូល�ពះអមច ស់។’ �តឡបេ់ វញិ និង និយយថ ‘យ៉ូេស�
ឲយទឹកដីេនះមកេយង។ �ជរបស់េយង។ េ យក�េ !’”
196 ប៉ុែន� េយហូ៉�ផត សួររកមន កេ់ទ ត។ និយយ “េតមនិមននរ�មន កេ់ទ ត
ែដលេយង�ច�កសួរ�ពះអមច ស់េទឬ?”
197 គតនិ់យយ “អូ មនមន កេ់ទ ត ប៉ុែន�” និយយ “ខញុ ំស�បគ់ត។់” អូ-ហូ។ អូ-
ហូ។ និយយ “គតគឺ់ជមកីយ៉ជកូនរបស់អុីម�។” និយយ “ខញុ ំស�បគ់ត។់
គតែ់តងែតនិយយ��កកព់ខីញុ ំ។”
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និយយ “សូម�ពះ�ជកុំមនបនទូលយ៉ងេនះេឡយ។ េ នគំតម់ក។”
198 ដូេចនះេគប ជូ នអនករតក់រចំេពះេរ ងេនះ។ េហយមនអនកខ�ះ ៃនពួកេគ
និយយថ “ឥឡូវ មកីយ៉ ខញុ ំចង�់បបអ់នកេរ ងខ�ះ។ ឥឡូវ ពួកេគមនិទំនកទ់ំនង
ជមយួអនក…-ទកទ់ងអនកពីករ�បកបគន  មនិជយូរប៉ុនម ន េ�ពះអនកែតង
និយយ��កកពី់មនុស�។ េបសិនជអនកចងប់នកត�បកបគន វញិ អនក�តវ
និយយដូចគន ែដលេគេធ� េហយ អូ េគយកសិទធិរបស់អនក�កក់នុងៃដ។”
199 ប៉ុែន� គតេ់កតេឡងែបបេនះ គតគឺ់ជពយករពិីត។ គតនិ់យយ “ដូចជ
�ពះអងគែដលមន�ពះជនមរស់ ខញុ ំនិយយែតអ�ីែដល�ពះអងគ�កក់នុងមតរ់បស់ខញុ ំ។”
អូ! �ពះជមច ស់�បទនពរដល់បុរសេនះ។ គតន់ិយយ “រងច់រំហូតដល់យប ់និង
ខញុ ំនឹងេឃញអ�ីែដល�ពះអមច ស់មនបនទូល�បបខ់ញុ ំ។”
200 �ពឹកបនទ ប ់ និយយ “េ ចុះ ប៉ុែន�ខញុ ំេឃញអុី��ែអលរតខ់ច តខ់ច យដូចជ
ហ�ូងេច មឥតអនកគង� ល។” រចួគតច់បយ់កនិមតិ�គត ់ និងេ�ប បេធ បជមយួអ�ី
ែដលេអលីយ៉និយយ អ�ីេកតេឡងចំេពះ��ប។់ េត�ពះអងគ�ចឲយពរអ�ីែដល
�ពះអងគ�កប់�� �រេនះ? មនិថ�ប៉ុ�� េទ…
201 េយងជជតិ�សនេ៍កតខ� ច�ពះជមច ស់។ �កមជំនំុេពនទីកុស� បបទី
សទ និងេមតូឌីស� និងេផ�ងេទ ត ជ�កមជំនុំ�គី�ទ ន ប៉ុែន�អនក�ចឲយពរអ�ីែដល
�ពះជមច ស់�កប់�� ស�រេហយយ៉ង�បន? ខញុ ំមនិខ�ល់ អនកនិយយ “ខញុ ំ
—ខញុ ំចូលរមួេនះ។” ខញុ ំេធ�េនះ។ េនះមនិមនអ�ីមយួែដលេធ�ជមយួ�េឡយ។ េមល
អ�ីែដលអនកបនេធ�។ េមលេពនទីកុស� េមលពីរេប បេគេ រងគ�ល។ េមលអ�ី
ែដលអនកធ� បម់ក េហយេមលថអនកឥឡូវ។ មនិគួរឲយឆងល់េទ ែភនកគឺ ែភនកគឺ
ងងឹតេហយ។
202 ដូេចនះគត ់��ប…់សងឃេនះទះកំេភ� ងគតច់ំមត។់ េហយនិយយ “�ក់
គត”់ េហយ��បនិ់យយ “�កគ់តេ់ ទីេនះកនុងគុក។ េបខញុ ំមកវញិេ�យ
សុខ�ន� ខញុ ំនឹង�ប�ពឹត�ជមយួគត។់”
203 គតនិ់យយ “េបសិនជអនក�ច�តឡបម់កវញិ �ពះជមច ស់មនិមនបនទូល
មកខញុ ំេឡយ។” អូ-ហូ? េឃញេទ? មនពយករ ី េនះជទីសមគ ល់ េនះជសេម�ង
របស់គត។់ េហយ េបមនិេធ��ម េនះនឹងមនករជំនុំជ�មះ។
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204 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជពយកររីបស់េយងសព�ៃថង។ េបមនិ�� ប�់មសេម�ង
របស់�ពះអងគ? �ពះអងគ�តវបនសមគ ល់េ កនុងបទគមពរី ថ�ពះអងគនឹងមនបនទូល
ពីករេនះ។ �ពះេយសូ៊�គិស� ជទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ!
205 �ពះអងគេធ�ករជមយួបុរសមន កេ់នះ។ េនះ �ពះជមច ស់មនិែដលេធ�ករជមយួ
�កមេឡយ �ជមនុស�មន ក។់ េអលីយ៉មនិែមនជ�កមេឡយ។ យ៉ូ�សក៏
មនិែមនជ�កមែដរ។ ពួកេគមនិែមនជ�កមៃននិកយ កព៏ួកេគមន ក់ៗ មនិែមន
ជសមជិក�កមនិកយែដរ។ ប៉ុែន�ពួកេគទងំអស់ �តវបនចតទុ់កដូេចនះ។ េនះ
ជករពិត។ េ�កយ៉ូ�ននិយយ “េតអនកមនិគិតថេយងមនអ�័ប�ជំឪពុក
េទឬ។ �ពះអងគ�ចេធ�ឲយដំុថមេនះក� យជកូនរបស់អ�័ប�ំកំប៏នែដរ។”
206 េហយទីសមគ ល់េពលចុងេ�កយ នឹងមនសេម�ងចុងេ�កយ។ េហយទី
សមគ ល់ ចុងេ�កយនឹងេកតមន�មអ�ីែដលបនទយទុក�មបទគមពរី។ េហយ
សេម�ងចុងេ�កយែដល មក�មទី�គ ល់ចុងេ�កយ នឹង�តវបនសមគ ល់កនុងបទ
គមពរី នឹងជបទគមពរីែដលបនសនយ។
207 ឥឡូវសូមេយង�នេ កនុងគមពរីលូក១៧ ពីអ�ីែដលជទីសមគ ល់ចុងេ�កយ
�ចមន េត�នឹងដូច�កងសូដំុេទ ជេសចក�ីសនយ។ េយងមនលកខណៈជ
�កងសូដំុ ជធមមជតិ េហតុអ�ីបនជេយងមនិ�ចេជ ទីសមគ ល់ខងវ ិ ញ ណ
េ ទីេនះ? េបអនក�ចេឃញបទគមពរី សូមេមលលូក១៧ជទីសមគ ល់ និង
ម៉�គី៤ជទី សេម�ង។ទីសមគ ល់ដូចជករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់េ កនុង
�ចឈ់មដឹង ថជ�ថក៌ំបងំេ កនុងចិត� េហយសេម�ងេ កនុងទីសមគ ល់
ម៉�គី៤បនបំែបរ មនុស�េចញពី�កិតវនិយ័�តឡបម់កេលជំេន ចំេពះ�ពះបិ�។
េនះជទីសមគ ល់។
208 អនកដឹងេទ? ថខញុ ំប ច បឥ់ឡូវ។ ទីសមគ ល់ែតងែត�តវបនេគទទួលយក ជ
�បកដប៉ុែន�សេម�ងអូ េទ។ សេម�ងែដលមក�មទីសមគ ល់ េគមនិចងេ់ធ�អ�ី ជមយួ
េនះេទ។ បទ។
209 ទីសមគ ល់�ពះេយសូ៊ ជ�ពះេមស�ុ ី េ�បសអនកជំងឺ ពួកេគទទួល។ ប៉ុែន�
ៃថងមយួ�ពះអងគមនបនទូល “ខញុ ំនិង�ពះបិ�គឺែតមយួ។”
210 អូ ខញុ ំ សេម�ងេនះមនិ�តវបនេគទទួលេឡយ។ ពួកេគនិយយ “អនក�ងំខ�ួន
ឯងជ�ពះ េសមរនឹង�ពះ។”
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�ពះអងគមនបនទូល “ខញុ ំជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់។”
211 “អូ ខញុ ំេអយ េត�ពះជមច ស់�ចមន�ពះបុ��ជយ៉ង�? េឃញេទ �ឆង យ
ពី�ពះ�ស់ែដលថ�ពះជមច ស់មន�ពះបុ��!”
212 ប៉ុែន� អនកេឃញ ពួកេគេជ េលទី—សមគ ល់ អនកឈ�ឺចជ េហយ អូ េនះជ
ករអ�ច រយ េនះជភពហុឺ�រប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�េពល�មកចំេពះទីសមគ ល់ ពួកេគ
មនិចងេ់ជ សេម�ងេនះេទ។ េតពួកេគេធ�អ�ី? ពួកេគេដញ�ពះអងគេចញ។
213 េតអនកដឹងថេហតុអ�ីេទ? �ពះគមពរី�បបេ់យង កនុងវវិរណៈជំពូកទី៣ េ
�កមជំនំុ�កងេ ឌីេស នឹងមនេរ ងដូចគន ។ �ពះអងគនឹងេ េ�ក�កមជំនុំ។ េនះជ
�ពះ បនទូលេបកសែម�ង។ �ទងជ់�ពះបនទូលែដលបនេបកសែម�ងេចញមក។ �ទង់
ជ ជ�ពះបនទូលែដលបនសែម�ងឲយេឃញ។
214 េបអនកេជ ទីសមគ ល់�កងសូដុំ កនុងគមពរីលូក េបអនក�ចេជ  ដូេចនះេហតុអ�ីអនក
មនិ�ចទទួលយកម៉�គីជំពូក៤? េឃញ េហតុអ�ីអនកមនិ�ច អនក? ��ចជ
ករចង�ុលបង� ញ។ មនែតរេប បមយួែដល�ចេធ�បនគឺ…ទីសមគ ល់ែដល�ច
បង� ញមក ប៉ុែន�អនក�តវទទួលសេម�ង។
215 ម៉ូេស�តវបនផ�ល់េបសកកមមឲយចុះេ  �មរេប បធមមជតិ និងទីសមគ ល់
ខងវ ិ ញ ណ េហយេ មនុស��តឡបម់កកនេ់សចក�ីសនយរបស់�ពះបិ�។
216 ម៉�គី៤គឺ�តឡបេ់ រក�បជជន “�តឡបេ់ រកជំេន ៃន�ពះបិ�។” អូ
�តឡប ់អូ ងងឹត េហយ ែបកេចញ �មផ�ូវរបស់អនកផទ ល់!
217 កនុងករប ចប ់ ខញុ ំនឹងនិយយេរ ងេនះ េ មតិចុងេ�កយ។ ពយករនិីយយ
“�នឹងមនពន�ឺេ េពលយប�់ពលប។់” េមលគតនិ់យយ “នឹងមនៃថងែដលមនិ
�ចេ ថជេពលៃថងឬេពលយប។់” ឥឡូវសូម�� ប។់ ខញុ ំប ច ប។់ “នឹងមន
ៃថងែដល…” ចូរគិតឲយេ�  េហយសូមឲយ�ពះអងគបន�កេ់ កនុងចិត�ទងំអស់កនុង
សហគមន ៍យបេ់នះ កនុង�ល�បជំុ។ ពយករនិីយយ “នឹងមនៃថងែដលមនិ�ច
េ ថជេពលៃថងឬេពលយប ់ ជ�បេភទគួរសែង�ក មនេភ� ង មនអព័ទ។ ប៉ុែន�”
គត ់និយយ “េ េពលយប�់ពលប ់នឹងមនពន�ឺ។”
218 ឥឡូវសូមចងច ំ �ពះ�ទិតយរះេ ទិសខងេកតនិងលិចេ ទិសខងលិច។
ភពសីុវល័ីយេដរ�ម�ពះ�ទិតយ។ អនកដឹងេហយ។េហយសូមសមគ ល់�ពះ�ទិតយ



38 �ពះបនទូលជសេម�ង

រះេ ទិសខងេកត េហយ�ពះ�ទិតយដែដលលិចេ ទិសខងលិច។ ឥឡូវ ភព
សីុវល័ិយបនេធ�ដំេណ រ�ម�ពះ�ទិតយជ�បកដ រហូតដល់ទិសខងេកតនិង
ទិសខងលិចជួបគន ។ េយងេ េឆនរទិសខងលិច ខងេកតនិងខងលិច។
219 េហយសូមចងចដំំណឹងល� បនេធ�ដំេណ រ�មរេប បដូចគន ។ �រះេ ទិស
ខង េកត ជករយងមករបស់�ពះេយសូ៊�គិស� បុ-�� មនិែមន �ពះ-�-ទិតយ
បុ-�� ជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់ រះេ ទិសខងេកត ស�មបព់ួកមនុស�
ខងេកត។
220 េហយឥឡូវ មនៃថងែដលមនុស�បនចូលរមួកនុង�កមជំនុំ បេងកតនិកយ
ជពន�ឺ�ចេមលេឃញ“ល�េយងនឹងមន�កមជំនុំ។េយងនឹងសងេ់នះ។េយងនឹង
សង ់ ��េរ ន។ េយងនឹងសងម់នទីរេពទយ។ េយងបេ�ង ន។ េយងមនេសចក�ី
អធិបបយ។” ពួកេគមនពន�ឺ�គប�់គនេ់ដមបេីធ�។
221 ប៉ុែន�សូមច ំ �ពះគមពរីនិយយ ពយកររីបស់�ពះអមច ស់ កនុង�ពះគមពរី ែដល
ជ �ពះបនទូល�ពះជមច ស់ “�ពះ�ទិតយដែដលែដលបំភ�េឺ ទិសខងេកតនិងបំភ�ឺ
ម�ងេទ តេ ទិសខងលិច េ េពលយប�់ពលប។់ នឹងមនពន�ឺេ េពលយប់
�ពលប។់”
222 េត�ពះអងគនឹងេធ�អ�ី? េនះជអ�ីជកែ់ស�ងែដល�ពះអងគមនបនទូលកនុងគមពរី
លូក ជំពូក១៧។ “េ េពលចុងេ�កយ េពល បុ�តមនុស�បនេលចេចញមកគឺ
នឹងដូច គន នឹងេពល�ពះអងគេ ទិសខងេកត �ពះ�ទិតយដែដលែដលបំភ� ឺអំ�ច
ដែដល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដលអ�ីដូចគន ដែដល។�នឹងមនពន�ឺេ េពលយប់
�ពលប។់”
223 �ពះ�ទិតយដែដលែដលេធ�ដំេណ រេគចរ �ពះបុ��ដែដលែដលេធ�ដំេណ រមក
ឆ�ងមកពីទិសខងេកត ពីប៉ុល េ�តមកដល់�បេទស�ឡឺមង៉ ់ េ េល ម៉ទនី
លូេធ េ�តេឡងម�ងេទ ត េហយេ កនម់ន កេ់ទ តែដល�ទងប់នេរ ស េហយ
េចញពីេនះេ កន�់បេទសអងេ់គ�ស មកដល់ចនេវេស� េ�តឆ�ងសមុ�ទ�ត�ងទិ់
ក មកដល់សហរដ��េមរកិ មកដល់េពនទីកុស� េហយ ឥឡូវេពនទីកុស�បន
ថយចុះ េហយ េយងេ �មេឆនរ។
224 �គបគ់ន ៃនពួកេគ មននិកយ ដូចជពួកេគេធ�ពីដំបូងែដរ បេងកតអងគករែដល
�ពះជមច ស់�កប់�� ស�រ។ េពនទីកុស� និង អ�ីទងំអស់េនះ។
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225 ប៉ុែន��ពះអងគមនបនទូល “នឹងមនពន�ឺេ េពល�ពលប។់ នឹងមនទីសមគ ល់
េលចេឡងេ េពលយប�់ពលប។់” កុំឲយខកខនេឡយ មតិ�េអយ។ កុំឲយខកខន
េឡយ។ ឥឡូវ�ពះបុ��ដែដលែដលផ�ល់ពន�ឺដែដល។ �ពះ-�-ទិតយដែដលផ�ល់
ពន�ឺដែដល ។ �ពះ-បុ-�� ដែដល ផ�ល់ពន�ឺដែដលដូចគន ។
226 ឥឡូវ េនះមនិែមនជករនិយយរបស់ខញុ ំេឡយ។ �គបគ់ន េ ទីេនះ ដឹង
េហយថ�ពះគមពរីបននិយយសូមេលកៃដរបស់អនក។ [�កមជំនុំនិយយ “េអែម៉
ន”—Ed]។ េនះគឺ�តឹម�តវ។
227 ឥឡូវអនក�ច ���ស័យេលអនក។ េជ ថ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់
�ពះេយសូ៊ �គិស�មនិបនសុគតេឡយ។ �ពះអងគមន�ពះជនមរស់។ �ពះអងគេ
បនទ បខ�ួន។ �ពះអងគែតងែតេ ជវត�មនជែបបេនះ។ �មផ�ូវចូលមក។ បនទ ប
ខ�ួនរបស់អនក េចញពីគំនិតផទ ល់ខ�ួន និងេជ ដល់�ពះអមច ស់េយសូ៊។ េឃញទី
សមគ ល់ពួកេគ េជ េលសេម�ង។ ចូរ�តឡបម់កវញិ អូ ពួកអនកខច តខ់ច យ មកឯខ�ួន
អនកវញិ!

សូមេយងឱនកបលចុះ។
228 “េហយេបេគមនិេជ សេម�ងទីសមគ ល់ដំបូង កនុងៃដ ជមយួម៉ូេស ដូេចនះចូរេធ�
ទីសមគ ល់ទីពីរ។ ដូេចនះេបេគមនិេជ ទីសមគ ល់េនះ ដូេចនះចូរយកទឹក(ទឹកតំ�ង
ជីវតិ) ែដលេ កនុងសមុ�ទ ចកេ់ េលដី �នឹងក� យជឈម។”
229 �ពះបិ�គងេ់ �ថ នសួគ�៌ជេពលយឺតបន�ិចេហយឥឡូវ ប៉ុែន��ពះអងគសនយ
ថមនពន�ឺេ េពលយប�់ពលប។់ សូមឲយសេម�ងៃនដំណឹងល�លិចេ� េ កនុងចិត�
របស់មនុស� េហយឲយពួកេគស ច ឹងគិតពី�និងសិក���មរយៈ�ពះ បនទូល។
230 សូម�បទនពរដល់សហគមនេ៍នះ �ពះអមច ស់។ សូម�បទនពរដល់មនុស�
ទងំេនះ។ សូមទតពួកេគកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េ�សកឃ� ន េកមង�កី�កែដលេគ
ទតេ់ចល និង គបសងកត ់ េហយករេនះ េ�យដឹងថ��ងំេធ�ែបបេនះេដមប ី
បងំែភនកេគពីអ�ីែដលពួកេគ�តវេ ។ សូមឲយពួកេគ េ យបេ់នះ រមួគន ែតមយួ េជ
ដល់�ពះេយសូ៊�គិស� េជ េសចក�ីសនយរបស់�ពះអងគ ែដល�ពះអងគរស់ពីសុគត។
231 �ពះអងគមនបនទូល “េ េវ�ែដលពួកេគមនិគិត េនះ�ពះបុ�តមនុស�នឹង
យងមក។”
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232 ជករ�តឹម�តវេពលែដល�កមជំនំុទទួលបន �មនតៃម�ជលុយ កររកលុយ
បន�ប�់នដុ��  កនុងករ�ងសង។់ នឹងមនភព�បេសរេឡង �ពះបិ�
ទូលបងគំេជ  សូម�តឡបម់កឈរេ ខង�ជង �យ—សំេភ ែដលមនមកួកនុង
ៃដពួកេគ សគរចស់េ �ជងដូចជកងទព័រេំ�ះ េហយករអងគុយកនុងផទះមនបុណយ
សព �បេសរជងករយក��ប�់មេ�កកិយ “ែដលមនទ�មងជ់�ពះជមច ស់
ែតបដិេសធអំ�ច�ពះវញិ។”
233 សូមទទួលយក �ពះអមច ស់ យបេ់នះ ម�ងេទ ត �ពះអមច ស់ ដូចជ�ំសុ
នបនែ�សក “សូមម�ងេទ ត �ពះអមច ស់ សូមម�ងេទ ត។” សូមឲយបនដឹងថ
�ពះអងគ ជ�ពះ�គិស� ជបុ���ពះជមច ស់ ដូចកលពីៃថងម�លិមញិៃថងេនះ និង េរ ង
រហូតេ ។ េហយសូមេបកសមគ ល់�ពះអងគកនុងក�� លចំេ�មទូលបងគំ ែដល
ពួកេគ�ច េឃញទីសមគ ល់ ែដល�ចឲយពួកេគេជ សេម�ងេនះ។ សូមទូលថ� យ
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�។ �ែមន៉។
234 េយងនឹងេ ែខ�រអធិ�� ន សូមេល នេឡង។ ខញុ ំេឃញថ �ជេពលរចួ�ល់
េហយ ឥឡូវេយងកំពុងេចញមក។ ប៉ុែន�សូម ត�មងជ់ួរអធិ�� ន ជែខ�រអធិ�� ន
តូចមយួ រចួេយងនឹងចបេ់ផ�មេ ៃថងែស�ក។
235 គតប់នែចកកតអធិ�� នេ ៃថងេនះ។ េយងែចកកតេរ ង�ល់ៃថងនីមយួ
ៗ ដូេចនះមន ក់ៗ �ចមនឱកសែដលពួកេគមក ជេពលេវ�ចែម�ក។ េដមបមីក
�ម ជួរអធិ�� ន េនះមនិមនជករេ�បសអនកឲយបនជេឡយ។ នរ�កដឹ៏ង
ែដរ កនុង�ល់ករជួបជំុមនករេ�បសឲយជេ កែន�ង�តងេ់នះេ�ចនជងេឡងមក
ទីេនះ េឃញ ែតងែតដូេចនះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនវត�មន�គបក់ែន�ង។ �ពះអងគ
ែតងពយយមែស�ងរកអនកេជ  េនះជេរ ងសំខន ់�ពះអងគ�ចចូលេ ។
236 សូមែចកកតអធិ�� នរបស់េយង ភ ី ដូចជប៉ូល។ ចបេ់ផ�ម កែន�ងេយង
េ …ល� េ ពីេលខមយួ។ មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ �បមំយួ �បពីំរ �បបីំ �បបំនួ
ដប ់ ចូរឲយពួកេគឈរេ ទីេនះ េបអនកនឹងមន។ កតរបស់ពួកេគជ ភ ី ដូចជ
ប៉ូល ពីមយួដល់ដប ់ឈរេ ទីេនះ េបអនក�ចឈរបន។ េបមនិ�ចឈរ សូមឲយ
មននរ�មន កជ់ួយអនក។ ដប ់ មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ �បមំយួ �បពីំរ �បបីំ…
�តវេហយ ពីរនកេ់ទ ត �បបីំ �បបំនួ ដប ់ �តឹម�តវ។ ដបដ់ល់ដប�់ប ំ ដប់
ដល់ដប�់ប ំ�បនំកេ់ទ ត។ ដប�់បដំល់ៃមភ េ�កកឈរេឡងដូេចនះខញុ ំ�ចេមលអនក
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េឃញថអនកបនេ�កកពិតែមន ភ ី ដប�់បដំល់ៃមភ។ ៃមភដល់ៃមភ�ប។ំ សូមេមល
ឥឡូវ អនកេ ទី�កេ៏�យ។ ឥឡូវសូមឲយអនកេ សល់កនុងចំេ�មអនកចូលរមួ
េធ�ករេគរព ែត ពីរបីនទី។ សូមឲយអនកមនកតភ ី ពីមយួដល់ៃមភ�ប។ំ �តវេទ?
ៃមភ�ប ំមយួដល់ៃមភ�ប។ំ
237 ឥឡូវសូមឲយអនកទងំអស់គន ផ�ល់ករេគរព។ សូមផ�ល់ករេគរពដល់�ពះជ
មច ស់យ៉ងេ�ចន ែដល�បទន�រមក។ អនកជំពក�់ពះជមច ស់ សូមរងច់ ំ មយួ
នទី និង ពិនិតយេមល។
238 ឥឡូវ ខញុ ំគិតថពួកេគបនេរ បចំមនុស�រចួេហយ។ អនកែដលមនិ…េបេគមន
កតអធិ�� ន ពួកេគមនិែមនមកត�មងជ់ួរទងំអស់គន េនះេទ ពួកេគរក េគនឹង
�បបខ់ញុ ំ ខញុ ំកនុងេពលបីបនួនទីេទ ត េហយពួកេគនឹង…េហយេយងនឹងេឃញថ
�បែហលមនអនកថ�ង ់ឬ �� បម់និឮ។
239 ខញុ ំមនិដឹងថពួកេគេ ឯ�េទ មតិ�េអយ កតអធិ�� នរបស់េគ។ េកមង�បស
មកេនះ (នរ�ែចកឲយពួកេគ? អនកឬ ប៊លីលី? ប៊លីលី?)អុីចឹង េពលគតម់ក
េហយប ចូ លកតពួកេគមុនអនកទងំអស់គន េ  រចួឲយកតអធិ�� នដល់អនក មក
ទីេនះ�បបអ់នកទងំអស់គន ឲយអងគុយចុះ ឲយកតអធិ�� នដល់អនក។ េឃញ? ខញុ ំ
មនិដឹងថពួកេគេ ឯ�េឡយ។ខញុ ំពយយមយកេកមងមកទីេនះេឃញ។ េហយ
អនកេផ�ងេទ តខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�គ ល់។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងរេប បែដល�គ ល់។ ខញុ ំដឹងថ
�ពះជមច ស់នឹង�ងំ��មរេប បែដល�ពះអងគសព��ពះទយ័កនុងករ�ងំេឡងែបប
េនះ។
240 ឥឡូវ អនកទងំអស់គន  ែដលមនិមនកតអធិ�� ន។ សូមេលកៃដ និយយ
“ខញុ ំមនិមនកតអធិ�� ន ប៉ុែន�ខញុ ំឈ។ឺ” សូមេលកៃដេឡង េទះេ កែន�ង�
កនុង�គរកេ៏�យ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេ កែន�ង�េទ សូមេលកៃដរបស់អនក…
ល� មនិមនមនុស�េ�ចនេទ េ ទីេនះឥឡូវ។ ល��មរយៈដូេចនះខញុ ំនឹងមនិចបំច់
ចំ �យ េពលអធិ�� នយូស�មបែ់ខ�អធិ�� នឥឡូវេ ៃថងែស�ក។ មន�បែហល
មនុស�ៃមភនកេ់ ទីេនះ េ�យគម នអ�ីេ ទីេនះ េ�កពីអនកជំងឺ។
241 ជករល�។ ខញុ ំរកី�យេ�យេឃញអនកទទួលយ៉ងេនះ។ អនកមនជំេន េ�ចន
ជងខញុ ំធ� បគិ់ត�បែហលជដូេចនះ។ េឃញ? េឃញេទ? េបអនកទទួលយកករ
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េ�បស ឲយជរបស់អនក សូមេបះកតអនកេចលេ  សូម�ពះ�បទនពរ។ េនះជ
ជំេន ពិត។ គម ននរ�មន ក�់កៃ់ដេលអនកេឡយ អនកបន�កៃ់ដេល�ពះ�គិស�។
242 ឥឡូវ អនកេ ទីេនះេ យបេ់នះ នឹងមនិេ �មជួរអធិ�� នេឡយ អនកេជ
េរ ងេនះ។ េ�ប បដូចជ ស�ីមន កែ់ដលពល់ជយ�ក�ត ់ េហយ�ពះអងគែបរមក
និង�ជបថ នងពល់�ពះអងគ េតប៉ុនម ននកែ់ដលចងចេំរ ងេនះ? �បកដ�ស់
អនកដឹង។
243 ឥឡូវអនកេជ េទ �ពះអងគ �ពះគមពរីនិយយេ កនុងេហេ�ព៤ថ “�ពះអងគជ
សងឃដខ៏ពស់ នេពលឥឡូវ េហយ�ច�គ ល់�ជបពីេសចក�ីកំហុសរបស់េយង”?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] ល� េប�ពះអងគេ ដូចៃថងម�លិមញិ
ៃថងេនះ និង រហូតតេ  េត�ពះអងគនឹងមនិ�ប�ពឹត�ិដែដលេទឬ? [“�ែមន៉។”] េត
�ពះអងគមនិេធ��េទឬ ពីមយួយបេ់ មយួយប ់ េ ទីេនះ? [“�ែមន៉។”] េតប៉ុនម ន
នកែ់ដលបន េ កនុងករ�បជំុេផ�ងៗេហយបនេឃញ�ពះអងគេធ�ករ? សូមេ�កក
េឡង។[“�ែមន៉ ។”] �បកដ។ េឃញ? េ ជុំវញិពិភពេ�ក! �ពះអងគ�គ ល់
�ពះអងគ�គ ល់ទងំអស់ពីអនក។
244 ឥឡូវេមលអ�ីែដលខញុ ំពយយមេធ�។ េតប៉ុនម ននកយ់ល់ពីអ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ�?
េឃញ? ខញុ ំចងឲ់យអនក មនិចបំចម់ននរ�មន ក�់កៃ់ដេលអនក ខញុ ំចងឲ់យអនក
ដូចជ�ពះបនទូលដពិ៏តរបស់�ពះជមច ស់និយយ “�ពះេយសូ៊�គិស� ទូលបងគំេជ �ពះ
អងគ។ ឥឡូវទូលបងគំទទួល�ពះអងគ ជអនកេ�បសទូលបងគំឲយជ។ ឥឡូវទូលបងគំ
ទទួល�ពះអងគជ�ពះសេ ងគ ះ។ ទូលបងគំេជ អស់ពីចិត� សូមឲយបនសេ�មច។”
ដូេចនះសូមកនជ់បេ់សចក�ីសនយេនះ ចងចពីំករ�រភពរបស់អនកេហយ
េដរេ មុខជមយួ�។ រងច់េំមលអ�ីែដលេកតេឡង។ េឃញេទ? រងច់េំមលអ�ី
ែដលេកតេឡង។ េឃញ? េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងឲ់យអនកេធ� ជផ�ូវពិតែដលេយង
�តវែតេជ ។
245 េតអនកនឹងនិយយយ៉ង�? [មនអនកនិយយ “បនួ និង ដប�់បំ
បនួ”—Ed។] េលខបនួ កតអធិ�� ន េលខបនួនិងេលខដប�់បបំនួបនបត។់
កតអធិ�� នេលខបនួ។ េមលនរ�មន ក ់ សូមេមលេលខកតរបស់អនកេ ែកបរ
អនក។ កត អធិ�� នេលខបនួ និង េលខដប�់បបំនួ។ សូមចមំយួែភ�ត សូម
ច។ំ េឃញ េបខញុ ំមនិេ គត ់ ខញុ ំនឹង�តវេ ម�ងេទ ត េឃញេទ។ និយយអ�ី?
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និយយអ�ី? [“បនួ។”] អនកមនេលខបនួ? ចុះេលខដប�់ប…មនិទនម់នេលខ
ដប�់បបំនួេទ។ និយយ អ�ី? [“ែថមេលខបនួ។”] កតអធិ�� នេលខបនួមនិទន់
េឃញេ េឡយ ឬដប�់បបំនួ។ េតមនអនកមនកតេនះេទ េបមនសូមចូលមក
�មជួរ។ ឬ េមល េឃញ ��បែហល…មន…េតេកមងតូចេនះមនកត? សូម
ពិនិតយ េតមនិ…មនិែមនេលខេនះេទ។ េត ស�ីមន កេ់នះមនកតឬេទ មន កអ់ងគុយ
េលេកអីរញុ? ពិនិតយេលខរបស់គត។់ េត�—ជេលខរបស់គត?់ ស�ីមន កអ់ងគុយ
េលេជងម៉ �ស់? េគរកេឃញេហយ។ ពួកេគ ឥឡូវ�គបគ់ន េហយ។ អូេខ។
�តវេហយ។ ឥឡូវ—ឥឡូវ អនកែដលមនកតអធិ�� ន សូមកន។់ េយងនឹងដឹកនំ
េ�យ�ពះគុណ�ពះជមច ស់។
246 ឥឡូវ មតិ�ទងំ�យ េនះជយបចុ់ងេ�កយរបស់េយង ែស�កគឺរេស ល
ៃថង�ទិតយ សូមសងប�់ង តផ់ទ ល់ខ�ួន។ ឥឡូវសូមយកគំនិតមនិេជ ែដលអនកមន
និង �ល់—�ល់គំនិតមនិសមេហតុផល េហយចុះេ េលក�មល េហយ�កេ់ជង
េលេនះ ដូចមុន។ និយយ “�ពះអមច ស់េយសូ៊ ទូលបងគំេជ �ពះអងគ។” េតប៉ុនម ន
នកែ់ដលេធ�ដូេចនះ? [�កមជំនុំនិយយ “�ែមន៉”—Ed។] សូមអរគុណ។ សូម�ពះ
�បទនពរ។
247 ឥឡូវសូមកុំឲយនរ�មន កេ់ចញេឡយ។ សូមអងគុយេ េសង ម និង េជ ។
េមលេនះជរេប ប និងសូមេមល។
248 អត�ស ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ែតងែត�គ ល់ �ចេមលេឃញមុនអ�ីែដល
កំពុងេកតេឡង និង�បបពី់អ�ីែដលបនេកតេឡងេហយ និងអ�ីែដលនឹងេកតមន។
េយងដឹង។ េនះេហយជអ�ីែដលពយករ�ីតវបនេគ�គ ល់។ េនះជអ�ីែដល�ពះ
េយសូ៊�តវបន�គ ល់ថជ�ពះេមស�ុ។ី េហយ�ពះអងគេ ែតជ�ពះេមស�ុ ី
ដែដលេ បចចុបបននដូច�ពះអងគកលពីមុនែដរ �គនែ់ត�ពះអងគមនិមន�ងកយ
េ េលែផនដីប៉ុេ�� ះ។ �ពះអងគប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអងគេដមបេី�ប�ងកយ
របស់អនក �ងកយរបស់ខញុ ំ។ ឥឡូវអនក�បែហលជមនិ�ចេធ�ករេនះបន។ េយង
ដឹង កនុងបទគមពរីនឹងមនមន កក់នុងជំននម់យួ។ ប៉ុែន� េឃញ ប៉ុែន�អនក�ចេជ បន
េហយអនក�ចមនអ�ីេផ�ងែដលអនក�ចេធ�បន�គបគ់ន ។
249 អ�ីេ េប�មមៃដខញុ ំសេ�មច េ�ពះេនះមនិែមនជែភនករបស់ខញុ ំផង េនះមនិែមន
ជ�មមរបស់ខញុ ំេទ តេទ? ចុះេបៃដេនះនិយយ “ខញុ ំនឹងមនិេលកេឡងេទ តេទ



44 �ពះបនទូលជសេម�ង

េ�ពះខញុ ំមនិែមនជែភនក កម៏និែមនជ�តេច កែដរ េតេពលេនះខញុ ំមនិែមនជៃដឬ”?
េហតុអ�ី បនជ�េធ�ឲយ�ងកយខញុ ំេ ជខ�ិន។

អនកជអ�ីែដល�ពះជមច ស់�កអ់នកឲយជែបបេនះ។
250 េតប៉ុនម នដងែដលបនខញុ ំសរេសរ អូរល៉រ ៉បឺូត ប៊លីលី �ក � ំថមមអីូសសបន!
251 មនុស�ទងំេនះខ�ះេដរេហយនិយយ “សិររីងុេរ ងជរបស់�ពះជមច ស់! េជ
ចុះ!” ជំេន គម នតែម�។ េដរេចញ េដរេចញពីទីេនះេ�យ�សស់��យ�មែត�ច
េធ�េ បន។
252 ប៊លីលី �ក �ឈំរេឡងជមយួនឹង�រ េហយនិយយេ កនម់នុស�ពីរបី
នទីនិយយ “េធ�ករសេ�មចចិត�របស់អនកចុះចូលមក�សន។”ឈរេ  ទីេនះ កំុ
ឲយេធ�ប�ូរទិសេ េឡយ។

គតនិ់យយ “េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ែបបេនះ ប៊លីលី?”
253 និយយ “�ររបស់ខញុ ំេចញេ ។ �មកពី�ពះជមច ស់” េនះគឺ�តឹម�តវ។
254 គតជ់�កមជំនុំ �កងសូដំុដូចអ�ីែដលធ� បម់ក។ េឈម ះរបស់គតប់ ច បេ់�យ
� ំ មកពី�ប� ំ អក�រ�បមំយួ ��ប�គំឺមន�បពីំរអក�រ។ េឃញេទ�រ
របស់�កមជំនុំេនះ ចូលេ កនុងបប៊ឡូីន? ជ�បកដ។ មនិមននរ�មន ក់
កនុង�បេទសកនខ់ជ ប�់រែ�បចិត�េនះេឡយ ដូចជប៊លីី �ក �។ំ គតឈ់រេ
ទីេនះ។ េដរេចញពីទីេនះ េហយេ បរេិភគ�ចឆ់�ឹង-ធី េហយេ េដក ផឹក
��រទឹកេ�ះេគ។ េនះគឺ�តវេហយ។
255 េហយេពលអនក�តវឈរ និងតយុទធនឹង�រកខ! េពលមយួ�មេឆនរេ ឡុងប៊ចិ
បង�បសេជក និង ខញុ ំ…ឪពុករបស់អនកឈរេ ទីេនះ។
256 េហយមនេ�ក ហ�ុលឡឺឈរ េ�កឆេឡសហ�ុលឡឺ ជបងប�ូន�បស
ល� មន ក ់ ឈរអធិបបយ។ មនមនុស��បមណពីរឬបីពនន់កក់នុង�ង ចេនះ។
េយងអងគុយនិង�� បក់រ�បជំុរបស់គត។់ ខញុ ំមន�ល�បជុំជួល េ ែកបរគត។់
បនទ បពី់គតឈ់រេ ទីេនះនិងែថ�ងករយ៉ងល�។ េហយនិយយ “េតមន
នរ� មន កច់ងទ់ទួល�ពះ�គិស�?” មនមនុស�ពីរបីនកេ់ឡងមក េដមបថី� យ
កូនរបស់េគ។ មន ស�ីមន កនិ់យយថគតច់ងទ់ទួល។ េឡងមកេហយកេ៏ធ�
េសចក�ីអធិ�� នតូចមយួជមយួចស់ទុំមន ករ់ចួ�តឡបេ់ វញិអងគុយចុះ។ ចបៃ់ដ
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ែបរជំុវញិរចួេដរេចញ េ ។ េនះជចំេណះរបស់គតជ់�កមមនុស�េស� កពក់
�� តបត ចូរេដរេចញពីទីេនះ។
257 មនអនកេដរចូលមកខញុ ំ មន�វធំចេង� ត េកអីកង ់ ងងឹត េហយខ�ិន ឈប់
របសួពិក។ េពលែដលជំេន របស់អនក�បឈមមុខនឹងអ�ីែបបេនះ!
258 ឥឡូវ េ ទីេនះ េតខញុ ំ�បកសពី�ពះ�គិស�ជអ�ី? េហយឥឡូវអនកមនិេជ អងគុយ
ជំុវញិ ចចំបក់ំហុស�មយួ េឃញ ពយយមរកកំហុស�មយួ។
259 ចងចេំទ េ ទីេនះមនិយូប៉ុនម នេទកនុងតូរនិតូ េយងបនឈរេ ទីេនះ
កំពុងអធិបបយ អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ចែម�ក �កំពុងែត
េ ខងេឆ�ងខញុ ំ។ ខញុ ំេមល�ជនិចច។ មនបុរសមន កក់ំពុងអងគុយេ ទីេនះ មន
ពួកមនុស�ជួលគតម់កសណ�ំ ខញុ ំ។ គត�់ចេ ជំរុទំព័និង�ចសណ�ំ ពួកទព័កនុង
ៃដខ�ួនេហយ�ពសដូចជែឆកនិងអ�ីៗេទ តភពសណ�ំ ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថដូចជ
វ ិ ញ ណ�រកខ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�មកពី�េឡយ។ ខញុ ំេ េមល�ជនិចច។ ខញុ ំេឃញ
�សេមលេខម ។ ខញុ ំរងច់បីំបនួនទី។ ខញុ ំនិយយ “អនកជកូន�រកខ េហតុអ�ីបនជ
�រកខេធ�ឲយគំនិត េ ជខ� កច់ំេពះអ�ីែបបេនះ? េ�យេ�ពះអនកមកចងយ់កឈនះ
�ពះជមច ស់ ចងល់បង�ពះវ ិ ញ ណ�ពះជមច ស់ េគនឹងេដញអនកេចញពីទីេនះ។”
គតប់នក� យជអនក�� ប�់ងកយកនុងេកអីរបស់គតេ់ហយេ ែត�� បដ់ងខ�ួន
ដែដល។ េឃញេទ?
260 េយងមនិេលងេសចជមយួ�កមជំនុំេទ។ េតប៉ុនម នអនកែដលបន េ កនុង
ករ�បជំុ េហយេឃញអ�ី�សេដ ងេនះេកតេឡង អនកដឹង េហយថអ�ីេកតេឡង?
�បកដ �ស់។ ហនឹងេហយ។ សូមចចូំរ—ចូរេគរពជនិចច។

ឥឡូវ េ ទីេនះ ឧបមថខញុ ំ�តវ ជមនុស�ដំបូង។ �តវេទ?
261 ឥឡូវ េមល ខញុ ំបនអធិបបយ បន�បបអ់នកពីអ�ែីដល�ច�តវេកតមន
កនុងៃថងេនះ។ េនះជទីសមគ ល់ េប�េកតេឡង។ េនះជទីសមគ ល់េហយ រចួេជ
សេម�ងែដលមក�មទីសមគ ល់។ េឃញេទ?
262 ឥឡូវមន ស�ីមន ក។់ ជករពិត អនកមកថមីចូលមកចំេពះអនក េ កនុងគមពរី
យ៉ូ�ន៤ កែន�ងែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊ជួប ស�ីមន កេ់ អណ�ូ ង។ ពួកេគេគ
មនិែដលជួបគន ពីមុនេឡយ កនុងជីវតិ �ពះអងគបន�បប់ ស�ីេនះពីប � ៃនជីវតិ
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របស់នង។ េហយ ស�ីេនះកក៏តស់មគ ល់ថជ�ពះេមស�ុ។ី េតអនកដឹងេរ ងេនះ
េទ? េ ទីេនះម�ងេទ តេហយមនបុរសមន កជ់ួប ស�ីមន ក។់ ឥឡូវនងមនិែមនជ
ស�ីេទ េហយខញុ ំមនិែមនជបុរសេនះេឡយ ប៉ុែន�េ ែតជ�ពះដែដល។ េឃញ
េទ? ឥឡូវ �ពះេយសូ៊មនបនទូល “កិចចករែដលខញុ ំេធ�អនកនឹងេធ�ែដរ” �វក
យ៉ូ�ន១៤:១២។
263 ឥឡូវ ស�ីមនិ�គ ល់អនក មនិដឹងថអនកឈរ�តងេ់នះេធ�អ�ីេឡយ។ �
�បែហលជប � កនុង�សក។ �បែហលជស�មបន់រ�មន ក។់ �បែហលជអនក
ឈ។ឺ �បែហល�ជ…�បែហលអនកឈរេ �តងេ់នះកំពុងេធ�អ�ីមយួ។ េបដូេចនះែមន
េ�ះេ រកេមលអ�ីែដលេកតេឡង។ េឃញេទ? �បែហលអនក��ប�់មអ�ីមយួ។
អ�ីកេ៏�យ ខញុ ំមនិ…អនកជអនកេជ ពិត�បកដ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់
�ជប។ ប៉ុែន�អនកនឹងដឹងថ�ពះអងគ�បបអ់នកពិតឬកអ៏ត ់មនិចឹងឬ? េប�ជករពិត
អនកនឹងដឹង។
264 ឥឡូវ េឃញេទ េនះជអ�ីែដលជំេន អនក�តវែតមន។ េតអនកមកទីេនះចងប់ន
អ�ី? ឥឡូវេបមនអនកគិតថ�ខុស អនកមកេនះេហយយកអនកជំងឺចុះ មកេនះេហយ
យកពួកេគទងំអស់េ ។ េបសិនជអនកមនិេធ�ដូេចនះេទ ដូេចនះកុំកតេ់ទសខញុ ំ។
េឃញេទ?
265 ឥឡូវសូមេមលទីេនះប�ូន�សីេមលមយួែភ�ត។ ឥឡូវខញុ ំមនិមនគំនិតអ�ីេទ គម ន
គំនិតអ�ីពីអនកេឡយ។ អនក�គនែ់តជ ស�ីមន កឈ់រេនះទីេនះ។
266 ឥឡូវ �ពះអមច ស់េយសូ៊�គិស� ជ�ពះបុ���ពះជមច ស់ ែដលបនេបកសែម�ង
មក�ម�ពះគមពរី សនយថ�ពះអងគនឹង�តឡបម់កវញិេ ៃថងចុងេ�កយ េហយ
បង� ញ�ពះអងគ�ទងក់នុងភពេពញេលញៃន �ពះវ ិ ញ ណ�ពះអងគ។
267 េ�ប បដូចជ�កមជំនុំែដលចូលមក �ដូចជមកពីមនុស� េចញមក�មេជង
ដល់េ � េឡងេ ដល់កបលេហយកបលគឺជកបលៃន�ងកយ។ េហយ�ងកយ
េចញមក�ងំពី�កមជំនំុដំបូងេចញមកកនុងេនះកនុងករផ� ស់ប�ូរបនមកដល់ឥឡូវ។
�បនមក�មរយៈករេ�បសឲយវសុិទធករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវ
ជកបល(�ពះ�គិស�)ចូលមក�ងកយ ជ�ងកយ�ពះ�គិស�។ �ពះអងគជអងគែដល
�គ ល់។ ៃដរបស់ខញុ ំមនិដឹងពីរេប បេធ�េឡយ គឺដឹងេ�យកបលរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�
�ពះអងគជអងគែដល�ជបដឹង េនះេហយជេហតុផលែដល�ពះអងគជ�ពះបនទូល។
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268 ខញុ ំមនិែមនជ�ពះបនទូលេឡយ ខញុ ំជមនុស�។ ប៉ុែន� អនកេឃញ �ពះអងគេ�ប
�ងកយេនះ។ េ�ពះ �ពះអងគសុគតេដមបេី�បស�ងកយេនះជវសុិទធ ែដល
�ពះអងគ�ចេ�បបន េហយនឹង�ចផ�ល់អំេ�យទន។ េ�ប បដូចជកយទញ
ែហករ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេធ�។
269 ដូេចនះេបសិនជ�ពះអងគពណ៌ន ឬ �បបអ់នកពីអ�ីែដលអនកេធ� អ�ីែដលអនកមក
ទីេនះ ឬ អ�ីពីអនក អនកេជ ចុះ។ េហយអនកចូលរមួនឹងេជ ដូចគន ? [�កមជំនុំនិយយ
“�ែមន៉”—Ed។] សូម�ពះអមច ស់ទទួលយក។
270 ឥឡូវខញុ ំយក�គបទ់ងំវ ិ ញ ណ កនុងេនះ េ េ�កមករ�គប�់គងរបស់ខញុ ំ េដមប ី
ថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះជមច ស់។ ឥឡូវសូមអងគុយេសង ម។ កំុដូរកែន�ង។
271 េមល ទីេនះ មយួែភ�ត “េមលមកខញុ ំ” ដូចជ េព�តស យ៉ូ�ន និយយ ឆ�ងកត់
�ចកទ� រ។ ឬមយង៉េទ ត សូមយកចិត�ទុក�កច់ំេពះអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ។
េឃញេទ?

�ពះេយសូ៊សួរ ស�ីេនះបីបនួសំណួរ “ឲយទឹកខញុ ំផឹកផង។”
272 េឃញខញុ ំបនអធិបបយដូចគន ។ �ពះបិ�ប ជូ នខញុ ំមកទីេនះេ —បតុនរ ៉ហូគ។
ខញុ ំេ ទីេនះ។
273 �ពះបិ�មនបនទូលថ�ពះអងគ�តវេ �ម៉រ។ី �ពះអងគ�បថបេ់ ទីេនះ។
មន ស�ីមន កែ់ដលជមនុស�ដំបូងមកជួប�ពះអងគ។ �ពះអងគបនេធ�ទីសមគ ល់មយួ
េ កន់ ស�ី េហយ�កងទងំមូលកែ៏�បចិត�។ មនអ�ីែដលខុសែប�កគន …
274 អនកគិតេមលេប�ពះអងគេធ�ករដូចគន េ យបេ់នះអនកគិតថបតតុ់នរ ៉ហូគនឹងែ�ប
ចិត�េទ? ខញុ ំសង�យ័េរ ងេនះ េតអនកយល់ដូេចនះេទ? ខញុ ំពិតជេធ�។ ប៉ុែន�េយងេ ៃថង
ចុងេ�កយ េពលែដល�រកខ�កនែ់ត��កកជ់ងមុនែដលេយងធ� ប�់គ ល់។
275 ឥឡូវ �ថ នភពរបស់អនក។ អនកមកទីេនះេដមបទីទួលករអធិ�� ន។ ជ
ករ�តឹម�តវ�ស់។ អនកមនករឈចឺបក់នុងបំពងក់។ េបពិតែមនសូមេលកៃដ។
មនិែតប៉ុេ�� ះេទ មនមនុស�មន កែ់ដលអនកអធិ�� នឲយ។ ជេកមងមយួ េហយេកមង
េនះមនប � បំពងក់។ េហយ�ថ នភពេនះជ�ថ នភពរបស់េកមង �េកតេឡង
កនុងបំពងក់។ េតអនកេជ ថ �ពះជមច ស់នឹងេ�បសគតឲ់យជ? មនកូនកែន�ងកនុង
ៃដរបស់អនក ែដលអនកេលកថ� យ�ពះជមច ស់ ជទីបនទ ល់។ កុំសង�យ័ឥឡូវេនះ។
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េចញេ េហយ�កកូ់នកែន�ងេលេកមងចុះ។ កុំសង�យ័ អស់ពីចិត�។ �ពះអងគ
នឹងេ�បសអនកទងំពីរឲយជនិងេធ�ឲយអនក�បេសរេឡង។ [សេម�ងរបស់ ប�ូន�សី
និយយ “សរេសរ�ពះអងគ! �េលលូយ៉!”—Ed។] អនក�ចេធ�យ៉ងេនះបនេទ?
[“�ពះេយសូ៊! អរគុណ�ពះអងគ �ពះេយសូ៊!”] ដូេចនះ អនកេ ចុះ េហយ�ពះអមច ស់នឹង
េ ជមយួអនក។ [“ថ� យសិរលី�ដល់�ពះជមច ស់! �េលលូយ៉!”]

េតអនកសុខសបបយេទ? េយងជអនកថមីចំេពះគន ែដរ។
276 េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយ “�ែមន៉”—Ed។] េនះជទីសមគ ល់។ ឥឡូវ
សេម�ង គឺ “ចូរ�តឡបេ់ រក�ពះបនទូល!”
277 មនិ�គ ល់អនកេទ ែត�ពះអងគ�គ ល់។ េបសិនជ�ពះអងគនឹង�បបខ់ញុ ំពីអ�ីេ កនុង
អនក ដូេចនះអនកេជ ថេនះជ�ពះបនទូលែដលខញុ ំបននិយយ នឹងកតេ់សចក�ីពកយ
េនះ? េនះគឺ—េនះគឺជករកតេ់សចក�ីចំេពះ�។ េឃញេទ? ខញុ ំនិយយថ�ពះ
អងគនឹងេធ� េនះជករែថ�ងទំនយ។ ឥឡូវេបករែថ�ងទំនយបនមកដល់ ដូេចនះ
�ពះអងគមនបនទូល “សូម�� បចុ់ះ។”
278 អនកមនប � �បពនធ�័ប�ទធងនធ់ងរែដលអនករងទុកខ រនធត។់ េហយនកមន
ដុះ�ច ់ ករដុះ�ចេ់នះគឺេ េលេជងរបស់អនក។ េនះគឺ�តវេហយ មនិចឹង
ឬ? [បងប�ូន�សីនិយយ “ចស។”—Ed។] ឥឡូវអនកេជ េទ? [“ចស េ�ក។”]
ដូេចនះ �មផ�ូវរបស់អនកេហយេជ ចុះ។ េហយ េ�យេ�ពះអនកេជ  ដូេចនះនឹងសេ�មច
េកតមនដល់អនក។
279 េតអនកសុខសបបយេទ? ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�គ ល់អនក។ េត
អនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ច�បបខ់ញុ ំពីប � របស់អនកបនេទ? េមលមកខញុ ំ។ អនកមន
ប � ។ ប៉ុែន�អនកឈរេ ទីេនះេដមបនីរ�មន កេ់ទ ត េហយអនកេនះជអនកែដល
ធំេឡងជមយួអនក។ ជប�ូន�សី។ �តវេហយ។ ឥឡូវអនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ច
�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលខុសជមយួបងប�ូន�សីរបស់អនក? អនកទទួលេទ? គតម់នប �
េបះ ដូង។ �តវេទ។ េតអនកេជ ថគតនឹ់ងជេទឥឡូវ? ដូេចនះ េ�យេ�ពះជំេន អនក
សូមឲយសេ�មចបនចំេពះអនក។
280 ចូលមក ស�ី។ េតអនកសុខសបបយេទ? េបសិនជ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំពីប �
របស់អនក ឬ អ�ីអនកធ� បេ់ធ� ឬអ�ីេផ�ងេទ ត េតនឹងេធ�ឲយអនកេជ េទ? អនកដឹងថខញុ ំ…
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ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�គ ល់អនក។ េនះជអ�ីែដលជលកខណៈសមគ ល់កនុងខញុ ំ �មរយៈ
�ពះបនទូលែដល�ពះអងគបនសនយ។ [បងប�ូន�សីនិយយ “ខញុ ំេជ �។”—Ed។]
អនកេជ  េទ?[“ចស។ �ែមន៉។”]
281 អនកជមន កេ់ផ�ងេទ ត �មពិតអនកគួរមនប � ផទ ល់ខ�ូន�ម�យុរបស់អនក
ប៉ុែន�គំនិតធំរបស់អនកគឺស�មបអ់នកេផ�ងេទ ត។ ចិត�អនកចំេពះ�ពះជមច ស់ អនក
ែស�ងរក�ពះជមច ស់មនិែមនស�មបខ់�ួនេឡយ ប៉ុែន�ស�មបអ់នកេផ�ងេទ តេនះជ
បុរសមន ក។់ ជប�ីរបស់អនក។ េហយគតម់នប � េបះដូង។ េតអនកេជ ថ�ពះអងគ
នឹង…�ពះជមច ស់នឹងេ�បសគតឲ់យជ? េ េជ ចុះ។ េហយេ�យេ�ពះអនកេជ
នឹងសេ�មចេកតេឡងចំេពះអនក។
282 ឥឡូវ សូមេមល ករអធិបបយទងំអស់ ស�មបេ់ពលេវ�ទងំអស់ែដលខញុ ំ
អធិបបយ។ � េនះជអ�ីពីមុនេនះ ពីរេ បីេម៉ងែដលមនុស�បនឆ�ងកត ់ឥឡូវ
ខញុ ំពិបកឈរេ ទីេនះ។ េឃញ? េឃញេទ? េមលេ ហ�ូងមនុស�ទងំអស់េមល
េ ដូចមលីគីចឹង េ ជុំវញិេនះ។ េឃញ? �ពះេយសូ៊មនបនទូល “កម� ងំេចញពីខញុ ំ
េ ។” េហយេប ស�ីមន កព់ល់�ក�ត�់វរបស់�ពះអងគ �ចមនកម� ងំេចញ ពី
�ពះអងគ េហយ�ពះអងគជបុ��របស់�ពះជមច ស់ ចុះខញុ ំវញិជមនុស�បបែដលបន
សេ ងគ ះេ�យ�ពះគុណ�ពះអងគ?
283 �ពះអងគមនបនទូលថ “អ�ីែដលខញុ ំេធ�អនកនឹងេធ�ែដរ។ អនកនឹងេធ�េ�ចនជងេនះ
េ េទ ត។” ខញុ ំដឹងថគមពរីឃីងេចមនិយយ “អ�ច រយជង។” ប៉ុែន�េបអនកយក
ករបកែ�បេដមមកេមល និយយថ “អនកនឹងេធ�េ�ចនជងេនះ។” គម ននរ�
មន ក�់ចេធ�អ�ច រយជងេនះេឡយ។ �ពះអងគេ�បសមនុស��� បឲ់យរស់េឡងវញិ
េហយ ប ឈបធ់មមជតិ និងេធ�អ�ីៗទងំអស់។ ប៉ុែន��ពះអងគមនបនទូល “អនកនឹង
េធ�េ�ចនជងេនះ េ�ពះខញុ ំេ ឯ�ពះវរបិ�។”
284 “េ�កកិយេនះមនិេឃញខញុ ំេទ តេឡយ ប៉ុែន�អនក�ល់គន េឃញខញុ ំវញិ េ�ពះ
ខញុ ំ…” េមល “ខញុ ំ” ខញុ ំ—ខញុ ំ ជសព�នមផទ ល់។ “ខញុ ំេ ជមយួអនក េហយេ កនុងអនក”
ដូេចនះ មនិែមនជមនុស�េឡយ។ ជ�ពះ�គិស�។
285 ខញុ ំនិយយដូេចនះ ដូចជអ�ងនខ�ួនឯងបន�ិច ដូចជ�តឡបេ់ វញិ។ អនកនឹង
េចញេ ចំណុចេនះបនទ បព់ីមយួខណៈេពល…មនិែមនជកំឡុងេពលអនកេ
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ទីេនះ ឬចុះមកទីេនះ �េ ចេន� ះេនះ។ េតមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលយល់ែបប
េនះ? ខញុ ំ�គ ល់អនក—អនកគិតថអនកយល់។ ខញុ ំកដូ៏េចនះែដរ។
286 េតអនក�គ ល់កំ�ពយ និងពយករែីដលែតងែតវកិលចរកិ? េតមនុស�ប៉ុនម ន
នកដឹ់ងយ៉ងេនះ?
287 ប៉ុនម ននកែ់ដលបន�នពី វេិល� មេខភ ឺ ជកវកីំ�ពយអងេ់គ�សដ៏
អ�ច រយ? អនកដឹង សរេសរ “មន�បភពទឹកេពញេ�យឈម ហូរេចញពី
សរៃសឈមេអម៉ញូែអល។” បនទ បពី់សរេសរចេ�ម ងេនះ េតអនកបនលឺអ�ី
ែដលេតតេឡងចំេពះគត?់ ខញុ ំឈរែកបរផនូរគតម់និកន�ងយូប៉ុនម នេឡយ។ គត់
ពយយមសម� បខ់�ួន េហយលងក់នុងទេន�។
288 េតមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលឮពីេសទហ�ិនហ�ូសទ័រ ែដលផ�ល់�េមរកិចេ�ម ង
�បជ�បិយល�បំផុតរបស់�េមរកិ? គតម់ន�េ កនុងៃដប៉ុែន�មនិេ កនុងចិត�។ �ល់
ករជ�មញែតងែតបះ៉ដល់គត ់គត�់ចនិពនធចេ�ម ងបន។ បនទ បម់ក ករ ជ�ម
ញកេ៏ចញេ  គតម់និដឹងថេធ�យ៉ង�ជមយួខ�ួនឯងេឡយ េហយគតវ់េង�ង។
គត—់គត—់គត�់សវងឹ។ េហយទីបំផុតេពលគតេ់ចញពីករ ជ�មញ គត�់តវ
បនេ ថជអនកបេ�ម េហយយកកៃ ន�កតស់កស់ម� បខ់�ួន។ ជករ�តឹម�តវ។
289 េមលេអលីយ៉ជពយករ។ី គតេ់ឡងេ េហយេ េភ�ងពីេលេមឃេ េភ� ង
េ ៃថងដំបូង េហយកបិ៏ទេមឃវញិ រចួេធ�ករទងំេនះ។ េហយបនទ បពី់ករជ�មញ
េចញពីគត ់គតេ់ចញេ �លរេ��� ន េហយចង�់� ប។់ េហយ�ពះជមច ស់មក
ជួបគត ់ែសសិបៃថងេ�កយមក កទ៏ញចូលេ កនុងរងូភនវំញិ។ �តវេទ?
290 េមលយ៉ូ�ស ពយករ។ី បនទ បពី់ផ�ល់�ររបស់គត ់ គតេ់ឡងេ េហយ
អងគុយេលភន ំទូលសូម�ពះជមច ស់ឲយគត�់� ប។់ អូហូ។ “សូមឲយអនកបេ�ម�ពះអងគ
ចកេចញេ េ�យសងបសុ់ខ។”
291 មនុស�មនិយល់េឡយ។ េទ េទ អនកនឹងមនិយល់។ កម៏និ�ចឲយខញុ ំពនយល់
ែដរ កគ៏ម នមនុស���ចែដរ។ អនកមនិ�ចពនយល់ពី�ពះជមច ស់។ �ពះជមច ស់
កម៏និ�ចពនយល់បនពីករ��វ�ជវវទិយ� ស�ែដរ។ �ពះជមច ស់�តវបន�ក ល់
េ�យជំេន ។ េយងេជ �ពះអងគ។ េតអនក�ចពនយល់យ៉ង�? េតជំេន េនះ
យ៉ង� មនេទ តេទ? េយង�គ ល់�ពះជមច ស់េ�យជំេន ។
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292 �កមជំនុំនឹងមនិ�គ ល់ករងរនិងករបរមភឬ កិចចករលំបកនិងទុកខេវទន
ែដលពយយមន�ំ �រ។ �ពះអងគយល់។ រង� នរ់បស់ខញុ ំ មនិមកពីមនុស�េឡយ។
293 េមលមកេនះ ស�ីេអយ។ បទ េល នេឡង។ ស�ីេនះមន�សេមលៃនេសចក�ី
�� ប។់ �ពះជមច ស់មនិបនមកជួប ស�ីេនះេឡយ ខញុ ំ�ចេឃញ…េតអនកេឃញ
ភពេខម កំពុងជប�់មនងេទ? នងនឹង�� ប ់ េនះជអ�ីែដលរេប បេ�កកិយ។
េ ទីេនះមនិជយូប៉ុនម ន េគថតបនរបូភពែបបេនះ េហយយកេ ផទះ។ នង
មន�សេមលេខម �មនង។ នងជ�សេមលៃនេសចក�ី�� ប។់
294 ស�ីតូចេនះមនករវះកត។់ េហយេ កនុងករវះកតេ់នះេគវះកតស់�មប់
ម�រកី។ ឥឡូវនងកំពុងមនប �  �គប�់បេភទទងំ—អស់�សមុគ�ម ញ។ េរ ង
មយួ អនកេខ�យ�ស់ អនកមនិ�ចេ�កកឈរបនេទ។ មយង៉េទ តមនប � មក
ពី�កេពញមនខទុះ។ ឥឡូវដូេចនះអនក�ចេឃញថខញុ ំមនិ�គនែ់តនិយយអ�ីៗ េនះ
េទ។ េឃញ? េនះជករ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន� ស�ី ដុកទរ័ពយយម។ ខញុ ំផ�ល់តៃម�ស�មប់
គតែ់មន។ ប៉ុែន�គតជ់ថន ែំកេ�គប៉ុែន��ពះជមច ស់ជអនកពយបល។ អនកនឹង�� ប់
េ�យរេប បេនះ។ គតេ់ធ�អ�ីែដលគត�់ចេធ�បន។ អនកេជ េទ? [បងប�ូន�សី
និយយ “�ែមន៉។”—Ed។]។ មកេនះមយួនទី។
295 េ�យេបសកកមមែដល�បទនមកខញុ ំេ�យ�ពះមនេច��  ែដលេធ�បនទ ល់
ដល់ខញុ ំេ�យេទវ�ែដលឥឡូវមនវត�មនដូចជសរសរេភ�ងខញុ ំកតេ់ទស�រកខ
េនះែដលពយយមយកជីវតិរបស់ប�ូន�សី។ េ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�។ �
ែមន៉។

ចូរេ  េជ ឥឡូវ។ ជមយួអ�ីែដលេ កនុងអនក េជ ចុះ។
296 អនកមនប � ែដល�ចសម� បម់នុស�ជងអ�ីេផ�ងេទ ត ប � េបះដូង។ េគ
�បកសថជជំងឺទីមយួ ប៉ុែន�មនិែមនេទ េ�ក។ បបគឺជជំងឺេលខមយួ។ េត
អនកេជ ថ �ពះអងគ�ចេ�បសឲយជេបះដូងេនះ និង េ�បសអនកឲយ�បេសរវញិ?
[បងប�ូន�បស “គតដឹ់ងថគត�់ច”—Ed។] ដូេចនះេ ចុះ េជ ចុះ។ សូម�ពះ
�បទនពរ។
297 អនកគិតថ�ពះជមច ស់�ចេ�បសអនកឲយជខនងរបស់អនកនិងេធ�ឲយអនក�បេសរ
េឡងវញិេទ? េតអនកេជ អស់ពីចិត�របស់អនកេទ? េ ចុះ េជ ចុះ បងប�ូន�សី។ េមល
អ�ីែដលេកតេឡង អនកនឹង�បេសរេឡង។
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298 ជំងឺឈសឺន� ក ់ និង ប � េបះដូង។ ប៉ុែន�អនកេជ ថ�ពះជមច ស់�ចេ�បស
អនកឲយជេទ? [បងប�ូន�សីនិយយ “ខញុ ំេជ ។”—Ed។] េ�យអស់ពីចិត�? [“ចស
េ�ក។”—Ed។] អនកនឹងទទួល? [“ចស េ�ក។”—Ed។] �មរយៈជំេន របស់
អនក េនះជរេប បែដលនឹងសេ�មចេកតមនចំេពះអនក។ ឥឡូវ េ ចុះ េជ អស់ពី
ចិត�។ េហយ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសអនកឲយបន�បេសរ។

299 អនកមនជំងឺឈខឺនងែដរ។ េតអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊�គិស��ចេ�បសអនកឲយជ?
[បងប�ូន�សីនិយយ “ចស េ�ក។”—Ed។]។ េ ចុះ េជ អស់ពីចិត�។ ខញុ ំមនិ
�ចពយបលអនកេទ េឃញេទ។

300 ជំងឺ�ប �� ត រនធត ់ េហយអនកកម៏នជំងឺឈសឺន� កែ់ដរ។ េតអនកេជ ថ
�ពះជមច ស់�ចេ�បសអនកឲយជ ពយបលអនក? េតអនកទទួល? េ ចុះ េហយ
េជ ចុះ េបដូេចនះ។

301 មនអ�ីេធ�ឲយអនកភញ កជ់និចច ក�ក។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់បនពយបលហឺត។ េត
អនកេជ េទ? [បងប�ូន�បសនិយយ “បទ េ�ក។”—Ed។]។ អនកេជ ថ�ពះអងគ
េ�បសអនកឲយជ? [“បទ េ�ក។”—Ed។] សូម�ពះ�បទនពរ។ អរគុណ ស�មប់
ជំេន របស់អនក។

302 េតមនអ�ីេបខញុ ំមនិនិយយពកយ�មយួចំេពះអនក។ខញុ ំ�កៃ់ដេលអនក អនកេជ
េទ? [បងប�ូន�បសនិយយ “បទ។”—Ed។]មកេនះ ខញុ ំ�កៃ់ដេលអនក េ�យ
�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស� និង ឲយជំងឺឈសឺន� កេ់ចញពីអនក។ ��តវេចញ។

303 មក។ មកេនះបងប�ូន�សី។ េតអនកេជ េទ? [បងប�ូន�សីនិយយ “ចស េ�ក
ខញុ ំធ� បប់នេ�បសឲយជពី�ពះអមច ស់ពីមុន”—Ed។] ល� េនះជករអ�ច រយ។
[“�េលលូយ៉!”—Ed។] ដូេចនះអនកេចញេ បរេិភគ��រេពល�ង ចអនកចុះ
�កពះរបស់អនកនឹងជ។ [“�េលលូយ៉! �េលលូយ៉! �េលលូយ៉!”]

304 មនជំងឺប � ខនងេ�ចន �រខំនអនកយូរេហយ។ េ ចុះេជ អនកនឹង…េ េជ ថ
អនកនឹងជ េហយ�ពះជមច ស់នឹងេធ�ករេនះចំេពះអនក។ [បងប�ូន�បសនិយយ
“�ពះជមច ស់េធ� �ែមន៉។”—Ed។] �ែមន៉។ េនះគឺដូេចនះេហយ។[“សរេសរ
�ពះអងគ។”] សូម�ពះអមច ស់�បទនពរអនក បងប�ូន�បស។ �ែមន៉។
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305 ជំងឺទឹកេនមែផ�មមនិជអ�ីេឡយ ស�មប�់ពះជមច ស់ពយបល។ �ពះអងគ�ច
េ�បស�ឲយជ។ អនកេជ េទ? [បងប�ូន�សីនិយយ “ខញុ ំេជ ” —Ed។] �តវេហយ។
ទទួលចុះ េហយេចញេ  េជ �ពះអងគឥឡូវអស់ពីចិត�។
306 អនកមនកនុងឈមែដរ។ អនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសឲយជ? េ ចុះ េជ
អស់ពីចិត� អនកនឹងជ។
307 អនកេជ ថ�ពះអងគេ�បសអនកឲយជពីអ�ីែដល�យលុកអនក? �ពះអងគេធ�េហយ។
308 ប � ស�ី។ ប � េបះដូង។ អនកេជ េទ?[បងប�ូន�សីនិយយ “េជ ”—Ed។]
េ ចុះ ចូរឲយ—បនជកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊។
309 អនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសខនងអនកឲយជ ត�មងេនមអនក នឹង…�ពះ
�បទនពរដល់អនក! េ ចុះ។

ខញុ ំមនិពយបលេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេទ។ ខញុ ំមនិែមនជអនកេ�បសឲយជេឡយ។
310 េតអនកគិតយ៉ង�េពលគតនិ់យយពីខនងរបស់គត ់ េតអនកេជ ថអនក
នឹងជែដរេទ? �តវ�ស់ េ ចុះ េជ ចុះ ដូេចនះ…សូមេជ ចុះ អស់ពីចិត�។
311 អនកកដូ៏ចគន ែដរ េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់េ�បសអនកឲយជេទ? េ ចុះ េជ
អស់ពីចិត�។ �ពះជមច ស់នឹងទទួលេបអនក…យ៉ង�អនក�តវែតេជ ។
312 អនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសអនកឲយជែដរេទ? [បងប�ូន�សីនិយយ
“សរេសរ�ពះអមច ស់! ខញុ ំ�បកដជេជ ។”—Ed។] �តវ�ស់។ �ពះ�បទនពរ។
សូម េ ចុះេហយេជ អស់ពីចិត�។
313 មកេនះ េ�ក។ ពណ៌សចស់ែដលធ� កចុ់ះ។ េ�គស ញ ៃនករបង� ញថជ
ទឹកេនមែផ�ម។ [បងប�ូន�បសនិយយ “ទឹកេនមែផ�ម។”—Ed។] អនកេជ ថ �ពះ
អងគនឹងេ�បសអនកឲយជ? ចូរេ កល់�៉រសី�មបក់រផ� ស់ប�ូរឈមឥឡូវ។ េ�យ
ជំេន  េ�យ�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊�គិស� សូមឲយបនជ។ �ែមន៉។ សូម�ពះ
�បទនពរអនក បងប�ូន�បស។ េជ អស់ពីចិត�ចុះ។ អនកេជ េទ? [“ជករពិត។”]
314 ចុះពួកអនកជអនកចូលរមួវញិ? េតអនកេជ អស់ពីចិត� �ពះេយសូ៊�គិស�េ ដូច
ៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ? អនកេជ េទ? [�កមជំនំុនិយយ “�ែម៉
ន។”—Ed។]
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315 ចុះេ �សកេនះវញិ? ស�ីតូចមយួកំពុងអងគុយ សូមេមលមកខញុ ំ មនកររងទុកខ
ែផនក ស�ី េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសអនកឲយជ? មន�វធំពណ៌េខ វ។
�តវេហយ។ េជ ឥឡូវចុះ �ពះេយសូ៊�គិស�េ�បសឲយបនជ។ ជេរ ងធមម�េទ។
316 ស�ីមន កក់ំពុងអងគុយពីេ�កយអនកសកេ់ខម ។នងនិយយ “អរគុណ�ពះអមច ស់
។” មនអ�ីមយួ�យមកេលនង។ នងមនិដឹងថជអ�ីេឡយ។ ប � �កេពញ
កូនកណ�ុ រខងេឆ�ង កំពុងអងគុយេ ទីេនះ េ ពីេ�កយ ស�ីមន កែ់ដលេទបែតជ។
េបអនកេជ អស់ពីចិត� ស�ី។ អនកេជ ? �តវេហយ េលកៃដេឡង េបអនកចងទ់ទួល។
�ពះេ�បសអនកឲយបនជ។

ចុះេ ខងេ�កមេនះ មននរ�មន កម់កទីេនះ?
317 អនកចូលរមួខងេ�កយ ឥឡូវេគរពគន បន�ិចេ ។ កុំេ �។ េឃញជំងឺេនះ
នឹងេចញេ ពីមយួេ មយួ។
318 ចុះអនកវញិ េ�ក? មនុស�វយ័េ�ចនេនះេ កនុងេកអី? អនកេជ េទ? អនកេជ ថ
�ពះជមច ស់�ចេ�បសអនកឲយជេទ? ជំងឺឈសឺន� ក ់និង រ�កទងសួត។ អនកេជ
ថ�ពះជមច ស់នឹងេ�បសឲយបនជ? អនកេជ ? �តវេហយ អនក�ចទទួលបន អ�ី
អនកសូម “េបអនកេជ !”
319 េតអនកគិតយ៉ង� ស�ីអងគុយែកបរគត?់ អនកេជ ែដរេទ? អនកេជ េទ? អនកេជ
ថ�ពះជមច ស់�បបខ់ញុ ំពីប � របស់អនកេទ? អនកេ ឆង យពីខញុ ំ។ ែតេជ ឥឡូវចុះ។
អនកេជ ថ ខញុ ំ�បបអ់នកពីកពិតបនេទ? ដូេចនះជំងឺេលសឈមរបស់អនកនឹងជ។
អនកេជ ?
320 អនកេលកៃដ ែដរ។ អនកពយយមេលកទឹកចិត�នង។ អនកេជ ថ�ពះជមច ស់
�ច�បបខ់ញុ ំពី…អនក ល��ស់ ែដលជួយនង ឥឡូវ�ពះជមច ស់នឹងល�ចំេពះអនក
ែដរ។ អនកមនប � ខងវ ិ ញ ណែដលរខំនអនក។ េបេនះ�តឹម�តវ�គវៃីដែបបេនះ។
�នឹង�តវបនេ�ះ��យេហយឥឡូវេនះ។ �ពះអងគនឹងេធ�អ�ីឲយ�បេសរវញិ។
321 េតប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ? េតប៉ុនម ននកៃ់នអនក�ល់គន នឹងទទួល…េនះ
មនិែមនជ�គិ�ទ នេទ មន—�រមមណ៍ថ�ពះេយសូ៊មនវត�មនេ ទីេនះ សូម
េ�កកេឡងេហយនិយយ “�ពះេយសូ៊ ទូលបងគំដឹងខ�ួនថជមនុស�បប សូម
�ពះអងគអតេ់ទសបបដល់ទូលបងគំ?” េ�កកឈរេឡង។ �ពះ�បទនពរ េ�ក។
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�ពះ�បទនពរ។ �ពះ�បទនពរដល់អនក។ �ពះ�បទនពរដល់អនក។ �ពះ�បទនពរ
ដល់អនក។�ពះ�បទនពរដល់អនក។ េនះគឺ…�ពះ�បទនពរអនក អនក អនក អនក។
េនះ �ពះអងគទតេមលអនក។ �ពះអងគ�បទនពរអនក។ �ពះអងគនឹងកតេ់ឈម ះអនកេពល
អនកេធ�ដូេចន ះ។
322 �តងេ់នះ េ �ន�ល សូមេ�កកេឡងនិយយ “�ពះអមច ស់េយសូ៊ ទូលបងគំ
ចង ់ ចងប់នឲយ�ទង�់គ ល់។ ទូលបងគំចងប់នករសេ�� សស�មប�់ពលឹងទូល
បងគំ”សូម�ពះ�បទនពរេ�ក។“ទូលបងគំចងប់នករសេ�� ស�បណី �ពះអមច ស់
េយសូ៊។”
323 អនកមនិ�ចេឃញ មតិ�េអយ �ពះអងគគងេ់ ទីេនះ? �ពះ�បទនពរេកមង�បស។
�ពះ�បទនពរ។ �ពះ�បទនពរ ស�ីេកមង។ េនះជករអ�ច រយែដលអនកមនិធ� បេ់ធ�។
ឥឡូវេបនរ�មន កេ់ធ� េ�កកេឡង េហយនិយយ “ទូលបងគំចងប់នករសមគ ល់
ខ�ួន �ពះអមច ស់េយសូ៊។ ទូលបងគំសមគ ល់ខ�ួនទូលបងគំ េ យបេ់នះ។”
324 “អនកែដល�រភពបប នឹងទទួលបនករសេ ងគ ះ។ អនកែដល�កប់ប
នឹងមនិចេ�មនេឡយ។”
325 េតអនកនឹង កនុងវត�មន�ទងេ់ទ? សូម�ពះ�បទនពរ ស�ី។ ខញុ ំចង…់�ពះ�បទន
ពរដល់អនក។ បទ។ េហយ�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ សូម�ពះ�បទនពរអនក
េ�ក ។ �ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ �ពះអមច ស់�បទនពរអនក។
326 អនកនិយយ “េតមននយ័យ៉ង�?” រ�ងេសចក�ី�� ប ់ និងជីវតិ េនះមន
ភពខុសគន ។
327 អនកសមគ ល់ពី�ពះវត�មន�ពះអងគេ ទីេនះឬេទ? េតអនក�គ ល់េទ? អនកមន
�រមមណ៍ដឹងេទ? េឃញ អនកេឃញេទ អនកេឃញ�ដំេណ រេទ។ េនះជ�ទង។់
េនះជករពិតែដល�ពះអងគមនបនទូលពីអ�ី�ពះអងគនឹងេធ�។អនកេជ េទ?[�កមជំនុំ
និយយ “�ែមន៉”—Ed។]
328 មននរ�មន កនិ់យយ “ខញុ ំចងប់ង� ញអត�ស ញ ណរបស់ខញុ ំថជមនុស�
បប�ពះអមច ស់។ សូម�ពះអងគអតេ់ទសបបទូលបងគំឥឡូវ។” េបអនកកំពុងែតឈរ
សូមេលកៃដរបស់អនក។ មនអនកខ�ះេ ែកបរជ ជ ំងេងបេឡង…សូម�ពះ�បទន
ពរ។ �ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក។ មនអនកខ�ះេទ តនិយយ េ ខង�ន
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ខងមុខអនកែដលេ ខងេ�កយៗ និយយ “ខញុ ំចងស់មគ ល់អត�ស ញ ណរបស់ខញុ ំ
ថជមនុស�បប �ពះអមច ស់េយសូ៊ ទូលបងគំទូលសូមេសចក�ីេម�� �បណី យប់
េនះ កនុង�ពះវត�មន�ពះជមច ស់ េជ ថ មន�ពះពិតែតមយួែដលនឹងជំនុំជ�មះ
ទូលបងគំ �ពះវត�មន�ពះអងគគងេ់ ទីេនះនឥឡូវ។ �ពះអងគ�ជបថ�ពះអងគកំពុង
មនបនទូលមកកនចិ់ត�ទូលបងគំនិង�បបទូ់លបងគំថទូលបងគំខុស។ ទូលបងគំចង់
េ�កកេឡងេហយនិយយថទូលបងគំខុស។ ទូលបងគំ�រភពថទូលបងគំខុស។
�ពះអងគកតេ់ទសទូលបងគំ កនុងចិត�ទូលលបងគំ។” េនះជេហតុផលែដលខញុ ំឈប់
អធិ�� ន�មជួរ។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។
329 អនកគិតយ៉ង�ែដលខញុ ំឈប?់ ខញុ ំ ឈបេ់�ពះខញុ ំដឹងថ�នឹងេកតេឡង។
330 ឥឡូវ េ �តងេ់នះ អនកេផ�ងេទ ត សូមអនកេ�កកឈរេឡង? េ�កកេឡង
េហយនិយយអ�ីែដលកំពុងែតនិយយេ កនចិ់ត�របស់អនក “អនកខុសេហយ។”
សូម�ពះ�បទនពរដល់អនកេ�ក។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ សូម�ពះ�បទន
ពរដល់ អនក។សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ “ទូលបងគំខុសេហយ �ពះអមច ស់។
ទូលបងគំ �គ ល់អត�ស ញ ណខ�ួនឯង។ ទូលបងគំេ�កកេឡង �ពះអមច ស់ កនុង�ពះវ
ត�មន�ពះអងគ។ ទូលបងគំដឹងថ�ពះអងគគងេ់ ទីេនះ។ ទូលបងគំ…�ពះអងគយងមក
ទីេនះ។ �ពះអងគមនបនទូលថេនះជអ�ី—ែដល�ពះអងគនឹងេធ�។ ឥឡូវទូលបងគំ…
ទូលបងគំេឃញទីសមគ ល់។េហយទូលបងគំដឹងថមនករពនយល់ឲយដឹងថេនះ
ជទីសមគ ល់ ស�មបៃ់ថងេនះ។ ទូលបងគំឮសេម�ងែដលេ ឲយ�តឡបេ់ កន់
�ពះវត�មន�ពះអងគវញិ ទូលបងគំេ ទីេនះ �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំេជ ទីសមគ ល់។
ទូលបងគំឮសេម�ង។”
331 សេម�ងបននិយយេ កនអ់នកឥឡូវេនះ! �តឡបម់ក អូ េចញមក! �តឡប់
មក។ អូ ផក យដ�៏� តេអយ! �តឡបម់កវញិចុះ អូ អនកបនបេណ� ញេចញ!
�តឡបម់កវញិចុះ េ យបេ់នះ!
332 េតអនកមនិ�តឡបេ់ទឬ? សូមឈរេហយនិយយ “ទូលបងគំខុសេហយ �ពះ
អ មច ស់។ ទូលបងគំ�គ ល់អត�ស ញ ណខ�ួនឯង េហយទូលសូមស�មបក់�ីសេ��
សេម�� ។” េបអនកនឹងេធ� េតអនក�េទ តេធ�? សូម�ពះ�បទនពរអនក ស�ីេអយ។
�ពះ�បទនពរដល់អនកេ ខងេនះ កូន�បស។ េបខញុ ំេភ�ចនរ�មន ក ់ �ពះអងគមនិ
េចះេភ�ចេឡយ។ សូម�ពះ�បទនពរ ស�ីេអយ។ េនះគឺល��ស់។ េនះជករល�
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�ស់។ មននរ�េទ ត? សូមបន�…ខញុ ំចងេ់ ជងមយួនទីេទ ត េ�ពះខញុ ំ
េ មនបនទុកេ �តងេ់នះេ េឡយ េឃញ។ មនអនកេផ�ងេទ ត? �ពះ�បទនពរ
អនក ស�ីេអយ។ េនះជរេប បែដល�តវេធ�។ �តវែតដូេចនះ។ មនអនកេផ�ងេទ ត
“ទូល បងគំចងស់មគ ល់អត�ស ញ ណខ�ួន សូមេលកខ�ួនទូលបងគំេឡងនិងនិយយ
ទូលបងគំខុសេហយ។ ទូលបងគំនឹងសូមស�មបក់�ីេម�� ”? េតអនកនឹងេធ�? ឆបេ់ឡង
មុននឹងេ បន�េទ តសូមេ�កេឡងនិងនិយយ “ទូលបងគំចងស់មគ ល់អត�ស ញ ណ
ខ�ួន �ពះអមច ស់េយសូ៊។” សូម�ពះ�បទនពរអនក ស�ីេកមង។
333 អនកដឹងេទ មុនអនកេ ផទះ មនេពលខ�ះ �បែហលមនអព័��តជកេ់លៃផទមុខ
របស់អនក។ �បែហលមន�ពឹកខ�ះ ដុកទរ័នឹងមកេហយគតម់ន�រមមណ៍ថជីពចរ
របស់អនកដូចជធកេ់ចញពីៃដ�វផង គម នអ�ី�ចជួយបន។ រចួអនកមន�រមមណ៍
ថរលកៃនេសចក�ី�� បអ់ែណ� តេលមុខរបស់អនក។ អនកចងចអំ�ីែដលអនកបនេធ�។
334 សូមច ំ �មនិ�ចកបអ់នកេ កនុងទីជេ� បនេឡយ �មនិ�ចេធ�អ�ីចំេពះ
អនកបនេឡយ។ �ពះជមច ស់សនយ “េយងនឹងេលកអនកេឡង�រជថមី េ ៃថង
ចុងេ�កយ។” េមល។ “អស់អនកែដល�� បឮ់ពកយខញុ ំនិងេជ េល�ពះអងគែដលេយង
នឹងប ជូ នមក អនកេនះមនជីវតិអស់កលប េហយមនិ�តវជំនំុជ�មះេឡយ ប៉ុែន�េគ
នឹងឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បម់កឯជីវតិវញិ។” នរ�មន ក�់ចលុប�េចញេប�ច
េធ�បន។ �ពះេយសូ៊�គិស�មនបនទូលដូេចនះ។ “អនកែដលេជ េហយ កយ៏ល់ពីពកយ
របស់ខញុ ំ និង េជ �ពះអងគែដលបនប ជូ នខញុ ំមក នឹងមនជីវតិអស់កលប នឹងមនិ
�តវជំនំុជ�មះេឡយ ឬករកតេ់ទស ប៉ុែន�នឹងឆ�ងកតេ់សចក�ី�� បម់កឯជីវតិ
វញិ។” េ�ពះអស់អនកែដលេជ ដល់�ពះបុ��ែតមយួ ែដល�ពះអងគបនេលកេឡង
កលពីពីរពនឆ់ន មំុន េហយមន�ពះជនមដល់ឥឡូវ េ យបេ់នះ នឹងបង� ញពីភព
ជក�់កៃ់នកររស់េឡងវញិរបស់�ពះអងគ។
335 េតមនអនក�េទ តែដលេ�កកឈរ បនទ បពី់េនះ មនអនកនិយយថ
“ខញុ ំចងទ់ទួល។ ខញុ ំចងទ់ទួល�ពះអងគ។” សូម�ពះ�បទនពរ។ �ពះ�បទនពរដល់
អនក។ េនះជករល��ស់ ស�ីេអយ។ េនះជភពក� �ន។ ខញុ ំចងឲ់យអនក
កតស់មគ ល់។
336 ខញុ ំសម�ងឹេមលករេ េ �សន េ �តងេ់នះជយូមកេហយ មនុស�បន
មក ទំពរសកេកសូ៊ �យគន េ មខ ងេទ ត។
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337 ប៉ុែន�អនកសមគ ល់េឃញថមនភពេ�ម ះ�តងេ់លមុខរបស់ពួកេគេទ? ពួកេគ
ជ ស�ីេកមងៗ េទះបីជកតេ់ទសេគចំេពះសកខ់�ីកេ៏�យ ករតុបែតងរបស់េគ
កេ៏�យ េ�យមនករែតងខ�ួនែបបេនះ េហយសកខ់�ី ឈរ�តងហ់នឹងដូចគន  “ខញុ ំជ
មនុស�បប។ សូមេម�� ដល់ទូលបងគំ �ពះជមច ស់េអយ។” េនះគឺមន�គបពូ់ជ
េ �តងេ់នះ។ េពលមនពន�ឺឈចងំចំេល� �គបពូ់ជដឹង។ សូម�ពះ�បទនពរ
ដល់អនក។

សូមេយងឱនកបលចុះឥឡូវ។
338 ខញុ ំចងឲ់យអនកេជ ទងំអស់េ ទីេនះ ែដលឈរែកបរមនុស�ឈរេនះ �កៃ់ដេល
គត ់ (អនកេធ�េទ?) អនកែដលឈរ។ េគឈរែកបរអនក។ េបអនកជ�គិស�បរស័ិទ សូម
�កៃ់ដេលគត ់ េលបងប�ូន�សី បងប�ូន�បស “ខញុ ំ�កៃ់ដេលអនកឥឡូវ។ ខញុ ំនឹង
អធិ�� ន។”
339 �ពះបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគម៌នអនកទងំអស់េ យបេ់នះ—ែដលេជ
�ពះអងគ។ “មន�គបពូ់ជខ�ះែដលធ� កេ់ �មផ�ូវ” �ពះអងគមនបនទូល “មនបក� ី
មកេហយ�បមូលយកេ ។ មនខ�ះធ� កេ់ េលថម េហយបន� និងេដមបន� ។ ប៉ុែន�
ខ�ះធ� កេ់ េលដីែដលល� ជដីមនជីជតិ។” េហយ�ពះវត�មន�ពះអងគគងេ់
ទីេនះ យបេ់នះ បនប ចុ ះប ចូ លមនុស�ជេ�ចេ យបេ់នះែដល�ពះអងគជ
�ពះបុ��របស់�ពះ េហយ�ពះអងគមន�ពះជនមេរ ងរហូតេ ។ េហយ�ពះអងគសនយ
េ�ពះ�ពះអងគមន�ពះជនមរស់ ទូលបងគំក�៏ចរស់ែដរ។
340 �ពះអមច ស់េយសូ៊ ពួកេគេ�កកេឡងេហយឈរជទីបនទ ល់ថពួកេគេជ ដល់
�ពះអងគ។ ឥឡូវ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំដឹងថ�ពះអងគេធ�ឲយេគេ�កកឈរស�មបៃ់ថង
ចុងេ�កយ។ សូមទទួលយក �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំថ� យពួកេគដល់�ពះអងគ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�។ សូមឲយពួកេគេ កន�់កមជំនុំល� និង �ជមុជទឹកកនុង
�គិស�បរស័ិទ។ សូមេឲយពួកេគចូលរមួ�កមមនុស�អនកេជ ែដលល�។ សូមឲយពួកេគ
បំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញណបរសុិទធ។ សូមឲយពួកេគជជយ័ភណ័� ៃនដំណឹងល�
ជតបងូកនុងមកុដនៃថងចុងេ�កយ។ េហយេបទូលបងគំមនិបនជួបពួកេគម�ងេទ ត
សូមឲយទូលបងគំបនេឃញេគេ ៃថងេនះដូចកនុងនិមតិ� ែដលនិយយថ “េតអនក
មនិ�គ ល់ខញុ ំេទ? ខញុ ំេ ឯ បតុនរ ៉ ូេ យបេ់នះ ខញុ ំេ�កកឈរ។” សូមទទួលយក ឱ
�ពះបិ�។ ពួកេគជរបស់�ពះអងគ េ�យ�ពះនម�ពះ�គិស�។
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341 េ �តងេ់នះ េ ពីមុខខញុ ំ មន�បអបៃ់នកូនកែន�ង ែសបកេជងតូចៗ ែសបក
េជងប៊ូត កែន�ងៃដ និង �ក�ត�់ទនប។់ េយងធ� បេ់រ នមក កនុង�ពះគមពរី ែដល
ពួកេគយកពី�ងកយរបស់�វកប៉ូល កែន�ងៃដ វ ិ ញ ណ��កកក់េ៏ចញពីមនុស�
។ ឥឡូវសូម�ពះបិ� ទូលបងគំ�គ ល់ថទូលបងគំមនិែមនជ�វកប៉ូល ប៉ុែន�
�ពះអងគេ ែតជ�ពះដែដល េហយទូលបងគំកអ៏ធិ�� នថ�ពះអងគនឹងអនុ ញ តិឲយ
មនលទធផលដែដល េ�យេ�ពះេសចក�ីេ�ម ះ�តងជំ់េន របស់មនុស�ជំននេ់នះ។
ពួកេគមនិែដលជប៉ូលេ�យេ�ពះគតជ់ប៉ូល ពួកេគេជ ប៉ូលេ�ពះ�ពះអងគ មន
អត�ស ញ ណ�ពះអងគជមយួប៉ូល។ ឥឡូវពួកេគេជ េ យបេ់នះដូចគន េ យបេ់នះ
�ពះអមច ស់ ែដល�ពះអងគសមគ ល់�ពះអងគ�ទងក់នុងចំេ�មេយង យបេ់នះ។ េហយ
េ ៃថង�មយួ េយងនឹងនិយយ…
342 មនអនកនិពនធមន ក�់បបេ់យងថ “អុី��ែអលគឺ�មផ�ូវៃនេសចក�ីសនយែដល
ជទឹកដីសនយ និង សមុ�ទ�កហមកេ៏ កនុងផ�ូវេនះែដរ េដមបកីតព់ួកេគេចញពី
ទឹកដីសនយ។” អនកនិពនធសរេសរ ថ “�ពះជមច ស់ទតេមលពីបេងគ លេភ�ងសសរ
េ�យ�ពះេន�តេ�កធ េពលែដល�ឆ�ងអុី��ែអល។ �បេងកតភពងងឹត ភព
ងងឹតេ កនអ់នកមនិេជ  េហយមនពន�ឺេ កនអ់ុី��ែអល។ េហយេពលសមុ�ទ
�កហមមកកតផ់�ូវ�បងករឲយមន ករភយ័ខ� ច ករ៏មូរចងថ់យេ�កយវញិនិងអុី ��
ែអល ឆ�ងផុតចូលទឹកដីសនយេ�យដីសងួត។”
343 �ពះជ�ពះអមច ស់ សូមទតមកយបេ់នះ �មរយៈ�ពះេ�ហិត�ពះេយសូ៊�គិស�
ជ�ពះបុ���ពះអងគ។ កលេបទូលបងគំ�កៃ់ដេលកែន�ងៃដទងំេនះ េពលេគ�ក់
េលអនកជំងឺ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះអមច ស់ សូមទតេមលមនុស�ទងំេនះ
េហយសូមឲយជំងឺេចញពីេគ េហយឲយពួកេគចូលេ កនទឹ់កដីេនះ និង មន
សុខភពល�។ េនះ �ពះគមពរីនិយយ “េលសទងំអស់” ែដលពួកេគ�បថន ែដល
េយង “មនករច�មងចេ�មនែផនកសុខភព” សូមទទួលយក �ពះអមច ស់េអយ។
ទូលបងគំប ជូ នេ  កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊�គិស�។ �ែមន៉។

…ខញុ ំនឹងេដរ�ម
កែន�ង�ែដល�ទងន់េំ …(សូមេ�ច ង)…ខញុ ំនឹងេដរ�ម
ខញុ ំនឹងេ ជមយួ�ពះអងគ (ឥឡូវ�ពះវត�មន�ពះអងគគងេ់

ទីេនះ ចូរេយងថ� យបងគំ�ពះអងគជមយួបទចេ�ម ង
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ែផ�មែល�ម) �គបផ់�ូវ។
344 អនក�ចេ�ច ងែបបេនះ?

កែន�ង�ែដល�ទងន់េំ ខញុ ំនឹងេដរ�ម
កែន�ង�ែដល�ទងន់េំ ខញុ ំនឹងេដរ�ម
កែន�ង�ែដល�ទងន់េំ ខញុ ំនឹងេដរ�ម
ខញុ ំនឹងេ (េបអនកនឹងេធ� សូមេលកៃដ) ជមយួ �ពះអងគ

�គបផ់�ូវ។

ចូរេ�កកេឡង េលកៃដម�ងេទ ត។

…ជមយួ�ពះអងគកនុងសួន
345 សូមទងំអស់គន េ�ច ងកនុងវ ិ ញ ណឥឡូវ។ ជ�រចកេ់�តពិត�បកដ។
សូមថ� យបងគំ�ពះអងគកនុង�ពះវត�មន�ពះអងគ។ �ពះអងគសព��ពះទយ័ឲយេយង
ថ� យបងគំ។

…សួនចបរ
ខញុ ំនឹង�ម�ពះអងគេដរកតសួ់ន
ខញុ ំនឹងេ �ម�ពះអងគ �ម�ពះអងគ�គបផ់�ូវ។

346 ឥឡូវសូមេ�ច ង�។ “ខញុ ំ�ច…” ឥឡូវេពលេធ�ែបបេនះ ខញុ ំចងឲ់យអនកអ�ងនៃដ
ជមយួអនកេផ�ងេទ ត និយយ “សូម�ពះ�បទនពរ អនករមួទអំស់” ែបបេនះ។
េយងរមួគន ែតមយួជមយួគន ។ េមតូឌីស� និង បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ ន េពនទីកុស្
ត ទងំអស់គន ចបៃ់ដអ�ងនេ វញិេ មក។ “សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក េដរពយះុ
ហយ��។” គឺេយងទងំអស់គន : អនកេដរកបនួ។

…សួនចបរ
347 សូម�ពះ�បទនពរអនក អនកេដរពយះុហយ��។ សូម�ពះ�បទនពរ [បងប�ូន
�បស�បន�និំង�កមជំនំុបន�ចបៃ់ដអ�ងន។ចំណុចទេទែខ�រ�តស់េម�ង
—Ed។]

…សួនចបរ

ឥឡូវចូរេលកៃដអនកេឡង
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ខញុ ំនឹងេដរ�ម�ពះអងគ ជមយួ�ពះអងគជផ�ូវ។
348 សូមេយងឱយនកបលចុះ េ�យបនទ បខ�ួន កនុងេសចក�ីអធិ�� ន។ កុំេភ�ច កនុង
េពល�ពឹក ថន កៃ់ថង�ទិតយ។
349 េ�យរេប ប� ឬ េផ�ងេទ ត ខញុ ំមន�រមមណ៍ដឹងពីវត�មន�ពះជមច ស់ពិត
�ស់កនុងចិត�ខញុ ំ។ �ពិបក�ស់ែដលឲយខញុ ំេចញេ  យបេ់នះ េទះរេប ប�
កេ៏�យ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសព��ពះទយ័ យបេ់នះ។ េយង
�បែហលមនករជួបយ៉ងអ�ច រយមយួេ ៃថងែស�ក េមលមនុស�ែដលមកកន់
�ពះជមច ស់ អនកេឃញេទ។ មនអនកខ�ះយល់ថេហតុអ�ីបនជខញុ ំមនិេធ�ករេ ពី
�សន។ ខញុ ំរងចរំហូតដល់ខញុ ំទទួលបនករដឹកនឲំយេធ�។ េឃញេទ?
350 ខញុ ំទុកចិត�ថ �គបគ់ន ែដលេលកៃដ ឬេ�កកេឡង ខញុ ំទុកចិត�ថអនកនឹងមក
�ពះវ�ិរេ ៃថងែស�ក មកយកកែន�ងកនុងចំេ�មអនកេជ ។
351 េពលអនកកំពុងឱយនកបលនឹងសួរ�គគង� លេ ទីេនះមកខងមុខ េប
គត�់ច សូមបំែបកគន ។ សូម�ពះ�បទនពរេ�យឱយនកបលនិងចិត�ពីមុខ
�ពះជមច ស់។ 
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
ៃថងេ រ ៍ ៃថងទី 21 មនិ 1964 េ វទិយល័យ Denham Springs, Denham Springs,
Louisiana, U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវជ�រសេម�ង
េចញពីែខ�រ�តថ់តចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរ
េនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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