
ទីសំគស់

 …ករ�ន�ពះបនទូល។ ស�មបក់របិទកមមវធីិ េហតុផលែដលខញុ ំសំុឱយ
អនកឈរ…េ េពលែដលពួកេគេលងបទ ប�ែដលមនផក យភ�ចឺងំ អនក

ឈរ។ ែមនអត?់ [�កមជំនំុនិយយថ “បទ។”—េអដ។] ដូេចនះេហតុអ�ីបនជមនិ
ស�មប�់ពះបនទូលរបស់�ពះ? �ជករេគរព។ ឥឡូវេនះេ កនុងេស វេ និកខមនំ
ជំពូកទី១២ ែដលចបេ់ផ�មេ�យខទី១២ ខញុ ំចង�់នែផនកមយួៃនបទគមពរី ខ១២
និង១៣។

ដបតិេ យបេ់នះអញនឹងេដរកត�់សកេអសីុពទ េហយនឹង�យ…
អស់ទងំកូនចបងេ —កនុង�សក ចប�់ងំពីមនុស�ដល់សត�
�ពមទងំេធ�េទស…ដល់អស់ទងំ�ពះៃន�សកេអសីុពទផងគឺអញេនះ
ជ�ពះេយហូ�៉។

ឈមេនះនឹងបនជទីសំគល់សំ�បឯ់ង�ល់គន េ ផទះ�ែដល
ឯង�ល់គន ��ស័យេ  ផទះ�អញេឃញឈម េនះអញនឹងរលំង
ផុតពីឯង�ល់គន េ  េហយនឹងគម នេសចក�ីេវទន�បំផ� ញឯង
�ល់គន  កនុងេវ�ែដលអញ�យ�សកេអសីុពទេនះេឡយ។

2 �បធនបទរបស់ខញុ ំគឺ៖ ទីសំគល់។
3 ចូរេយងឱនកបលចុះឥឡូវេនះ។ េហយេ កនុងភពេសង ម�ង តរ់បស់�ទងៃ់ន
�គដពិ៏សិដ�េនះ មុនេពលចូលេ ជិត�ទងក់នុងករអធិ�� ន េតមនសំេណ ចងឲ់យ
�ពះេឆ�យេ រេស លេនះេទ? �គនែ់តេលកៃដេឡង�បសិនេបអនកមន េហយគិត
កនុងចិត�ថអនកចងឱ់យ�ទងេ់ធ�អ�ី។ កែន�ង�កេ៏�យេ កនុង�គរ �គនែ់តគិតអ�ី
ែដលអនកចងឱ់យ�ទងេ់ធ�។
4 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង �ទងជ់�ពះែដលមនិ�ចផ� ស់ប�ូរ េហយ
េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេឆ�យតបករអធិ�� នរបស់េយង រេស លេនះ ដូច
—ដូចែដលេយងកំពុងកនៃ់ដរបស់េយង។ េហយអនកកតសំ់គល់ថៃដរបស់ខញុ ំ
េលកេឡង ផងែដរ។ េហយករេសនសំុរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងបង� ញជ�ធរណៈ េនះ
គឺ �ពះអមច ស់ �ទងនឹ់ងេ�បសមនុស��គបរ់បូេ ទីេនះេ ៃថងេនះ សេ ងគ ះ�ល់អនក
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ែដលបតប់ង។់ ឥឡូវេនះ �ទងប់នមនបនទូលថ “�បសិនេបអនកសំុអ�ីពី�ពះបិ�
កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំនឹងេធ��។” ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងជ់ួយេយងរមួគន
េដមបេីជ ជឯក�ៃនមនុស� ៃនកូនែដលមនជំេន ។ សូមមនបនទូល�មរយៈ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ពះអមច ស់។ �ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត។ �បទន
ពរដល់ដួងចិត�របស់េយង។
5 េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបក់រ�បជំុេនះ។ េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មប់
បង�បស ែ�គន និងស�មបក់មមកររបស់គត ់និង�កមជំនុំ និង�បជជនទងំអស់។
េហយស�មបអ់�ីទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ�ស�មបេ់យង �ពះអមច ស់ េយងមន
អំណរគុណចំេពះ�ទង។់ ឱ�ពះវរបិ�េអយ �បែហលជមនពួកេយងជេ�ចនេ
ទីេនះ នឹងមនិបនេឃញមុខគន េទ តេទឥឡូវេនះ រហូតដល់េយងេឃញេ ឯនយ
មខ ងេទ ត។ េនះ�បែហលជកមមវធីិចុងេ�កយែដលេយងនឹងអងគុយជមយួគន េ
េលែផនដីេនះ។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក េហយ�បទនពរដល់េយង
ជមយួគន  បេ�មដល់េយងនូវត�មវកររបស់េយង។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
េយងអធិ�� ន។ �ែមន៉។

សូមស�មលឥរយិបទ។
6 ខញុ ំមន�ក�សតូចមយួេ ទីេនះ ខញុ ំសរេសរបទគមពរីខ�ះ និងេរ ងតូច�ចខ�ះ។
ធ� បែ់តនឹកេឃញ�កនុងចិត� ប៉ុែន�ខញុ ំេទបែតបនៃមភ�ប ំ អនកដឹងេទ េនះគឺជេលក
ទីពីរ។ េហយបនទ បម់កខញុ ំមនិចដូំចែដលខញុ ំធ� បេ់ធ�េនះេទ េហយជេ�ចនេលក
បនរងរបសួេ កនុងករ�បជំុនិងេរ ងជេ�ចន េហយ�តវេធ�េ�ចន។
7 �បធនបទរបស់េយងេ រេស លេនះគឺ៖ ទីសំគល់។ ទិដ�ភពរបស់េយង
េបកេ េអហ�ុបី។ �ជរបូភពដអ៏�ច រយមយួេ ទីេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនកទងំអស់គន
េឃញ� េហយ�គនែ់តេគរព�មែដលអនក�ចេធ�បន។ �បេទសេអហ�ុបីគឺជ
កែន�ងេកតេហតុ េហយេពលេវ�ៃនកែន�ងេកតេហតុគឺ�គនែ់តជករចបេ់ផ�មៃន
ករចកេចញ។
8 េហយឥឡូវេនះ �ជ�បេភទៃនៃថងេនះ ែដលបនបង� ញ ដូចែដលេយងកំពុង
�បឈមមុខនឹងករចកេចញមយួេផ�ងេទ ត។ �ពះបននជំនជតិអុី��ែអល
េចញពី�សកេអសីុប មកកនទឹ់កដីសនយ គឺជ�បេភទៃន�ពះ�គីសទនកូំន�កមុំ
េចញពី�កមជំនំុ េ កនទឹ់កដីសនយ។ េយងសថិតេ កនុងនិរេទសេផ�ងេទ ត។
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ឥឡូវេនះ េបអនកនឹងសិក�បទគមពរី េយង�គនែ់តមនេពលេដមបឈីនដល់
ចំណុចខពស់របស់� េនះគឺជករពិត។ េយងគឺជ…េ េពលែដល�ពះបននំ
�សនម៍យួេចញពី�បជជតិមយួ �ពះនឹងនកូំន�កមុេំចញពី�កមជំនំុមយួ។
កូន�កមុនឹំង�តវបនេ ពី�កមជំនុំទងំអស់។ �នឹង�តវបនេរ ស�ងំពី�ពះ នឹង
�តវបននេំចញ។ េហយេយងេ ជិតករចកេចញេនះេ េពលេនះ េ�ពះេយង
មន�ល់ភស�ុ�ងពីបទគមពរីែដលេយងកំពុងឈរេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថ
��តវបននិយយជេ�ចនដង ប៉ុែន� មតិ�របស់ខញុ ំេអយ េពលមយួ�នឹងនិយយជ
េលកចុងេ�កយ។ េពលេវ�នឹងកន�ងេ ភពអស់កលបជនិចច។ �ទងក់ំពុងមក
យកកូន�កមុេំចញពី�កមជំនំុ។
9 ទីសំគល់គឺជវតថុែដលបេងកតភពខុសគន រ�ងេអហ�ុបី និងអុី��ែអល ែដល
ជ�បជជតិទងំពីរ។ ពួកេគសុទធែតជមនុស� ែតជ�ពះែដលបនបេងកតេឡង
ទងំអស់ជ�ន ៃដរបស់�ពះ ប៉ុែន� ភពខុសគន េ េពលែដលេទស�ប�រជីវតិ�តវ
បនអនុមត័ ភពខុសគន រ�ងជីវតិនិងករ�� បគឺ់ជទីសំគល់។
10 គឺដូច�ពះ�ជបុ��របស់�ពះជមច ស់នឹងយងមកយ៉ងដូេចន ះែដរ េ េពល
ែដល�ទងន់កូំន�កមុេំចញពី�កមជំនំុ ភពខុសគន នឹងជទីសំគល់។ ឥឡូវ
សូមអនក�� បយ៉់ងយកចិត�ទុក�កេ់ រេស លេនះ េហយេមលថ�ពិតឬអត។់
ទីសំគល់នឹងជភពខុសគន ។ �តវែតមនភពខុសគន ។
11 �ពះនឹងជំនំុជំរះែផនដី េ ៃថង�មយួ។ �បសិនេបខញុ ំសួរអនកកតូលិកថ “េត
�ទងនឹ់ងវនិិចឆយ័អនក� េត�ទងនឹ់ងវនិិចឆយ័ពិភពេ�កេ�យអ�ី?” ពួកេគនឹង
និយយថ “�ម�ពះវ�ិរ។” េត�ពះវ�ិរអ�ី? “វ�ិរកតូលិក។” េត�ពះវ�ិរ
កតូលិកមយួ�? មនពួកេគមយួចំនួន។ ពួកេមតូឌីសនឹងនិយយថ “េ�យ
េមតូឌីស” បនទ បម់កពួកបទីសទគឺេចញពី�។ បនទ បម់ក �បសិនេបអនកវនិិចឆយ័�
េ�យ�កមជំនុំបទីសទ េនះពួកេគទងំអស់គឺេ េ�ក។ ពួកេពនទីកុស�និយយ
ថ “េ�យេពនទីកុស�។” បនទ បម់កពួកអនកេ សល់គឺេ េ�ក។ េឃញេទ �នឹង
�ចបូក�ចបល់ �ចបូក�ចបល់ខ� ងំ�ស់ �ចបូក�ចបល់កនុងចិត� កនុងករគិតេរ ង
ែបបេនះ។
12 ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនផ�ូវេ ទីេនះ ែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងវនិិចឆយ័
ែផនដី មនិែមនេ�យវ�ិរកតូលិក មនិែមនេ�យ�ពះវ�ិរ�បេតស�ងេ់ទ។
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ប៉ុែន��ទងនឹ់ងជំនុំជំរះពិភពេ�កេ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជ
�ពះបនទូល ដូេចនះេហយេ ទីេនះ ��តលបម់ក�ពះគមពរីម�ងេទ ត។ េឃញេទ? �ទង់
នឹងវនិិចឆយ័េ�កិយេ�យ�ពះគមពរី។ េហយ�ពះគមពរីគឺជេស វេ ជំនំុជំរះរបស់�ពះ
ែដលជករេបកសែម�ងេពញេលញរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ថគម នអ�ីេផ�ងេទ ត
�ច�តវបនបែនថមឬអ�ីែដលយកេចញពី� េទសៃនករេធ�� គឺជេឈម ះរបស់អនក
េចញពីេស វេ ជីវតិ។ ចូរេ �តឹម�តវកនុងេស វេ  េហយអធិ�� នេ �ពះេធ�ឲយ
េយងជែផនកមយួៃនករេនះ។

13 ឥឡូវេយងរកេឃញថ ទីសំគល់ អ�ីេ ជទីសំគល់? ទីសំគល់គឺជស ញ
ៃនតៃម�ែដលបនបង ់ និមតិ�ស ញ ។ ដូចគន នឹងផ�ូវែដកនិងែខ�បនទ ត�់ន�កង
របស់េយងែដរ េយងយកលុយរបស់េយងេហយេ �ថ នីយ។៍ ឥឡូវេនះ េមល
ែខ��ន�កងមនិ�តវបនអនុ ញ តេទ េ កែន�ងែដលេ�បទីសំគល់ ពួកេគមនិ
អនុ ញ តឱយយកលុយេទ។ ពួកេគមនិ�ចយកលុយបនេទ �យកទីសំគល់។
និយយថ យន�េ�ះ អ�ីកេ៏�យ។ អនកេ កែន�ងជក�់កម់យួ កែន�ងប ជ រ
ទិញ និងករទិញ ពលុីយរបស់អនក ទីសំគស់ជេ�ចន និមតិ�ស ញ ជក�់ក់
េនះ។ េហយទីសំគល់េនះគឺជស ញ មយួែដលថៃថ�សំបុ�តេធ�ដំេណ ររបស់អនក
�តវបនបងរ់ចួ។ អនកមនសិទធិេ េលកប៉ល់ េ េលយន�េ�ះ េ េល�ន�កង
ឬអ�ីកេ៏�យ ដ�ប�អនកកនទី់សំគល់េដមបបីង� ញថរបស់អនក—ែដលករជិះ
របស់អនក�តវបនបងរ់ចួ។ ឥឡូវសូមចងច។ំ កំុេភ�ច�។

14 កូនេច មែដល�តវេគសម� បរ់បស់អុី��ែអលគឺ…គឺជត�មវកររបស់
�ពះ។ �ពះេយហូ�៉ត�មវឲយកូនេច មែដល�តវេគសម� ប ់ េធ�ជអនកជំនួសមនុស�
ស�ូត�តង។់ ដូចែដលេយងបនឆ�ងកតក់នុងសប� ហ៍កន�ងេ េនះ ថ�ពះជមច ស់
េ េពលែដល�ទងេ់ធ�ករសេ�មចចិត� �ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរ�េឡយ។ េហយ
�ទងប់នបេងកតផ�ូវមយួ ជេរ ងដំបូងរបស់�ទងែ់ដល�ទងប់នេធ�េ េពលមនុស�
បនធ� កចុ់ះ �ទង�់តវេធ�ផ�ូវស�មបគ់តវ់ញិ �បសិនេប�ទងធ់� បច់ងេ់�បសេ�ះ
គត ់ េហយ�ទងប់នេធ�ករសេ�មចចិត�ថ�ទងប់នសេ ងគ ះមនុស�េ�យឈម
ៃនមនុស�ស�ូត�តង។់ េហយ�ទងប់នេធ�ដូចគន ជេរ ងរហូត។ �ទងម់និែដលផ� ស់
ប�ូរ�េទ។ គម នកែន�ង�ែដល�ពះនឹងជួបអនកេគរពថ� យបងគំ�េឡយ គឺមនែត
េ េ�កម�ពះេ�ហិតប៉ុេ�� ះ។ េនះជកែន�ងែតមយួគតរ់បស់�ទង។់
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15 េយងពយយមេធ�ឱយ�ទងជ់ួបេ េ�កម�ទឹស�ីរបស់េយង េ�កមនិកយរបស់
េយង េ េ�កមកមមវធីិអបរ់រំបស់េយង។ អនកខ�ះបនសងប់ម៉ េហយខ�ះេទ តបន
សងទី់�កង បប៊ឡូីននិង—និងបម៉ៃនបបិល និង�គប�់បេភទេផ�ងៗគន ។ ប៉ុែន�
�េ ែត �ពះបនជួបែតអនកថ� យបងគំពិតេ េ�កម�ពះេ�ហិតប៉ុេ�� ះ។ �ទង់
មនិែដលផ� ស់ប�ូរ�េទ។េយងទងំអស់គន មនិ�ចជេមតូឌីសទ េយងទងំអស់គន
មនិ�ចជេពនទីកុស� េយងទងំអស់គន មនិ�ចជេនះ េនះ ឬេផ�ងេទ ត េទ
េយងនឹងមនិយល់�សប។ ប៉ុែន�េពលែដលខញុ ំមករកមនុស� ចូរឲយគតេ់ធ�ជសងឃ
កតូលិក ឬអ�ីកេ៏�យែដលជរបស់គត ់ េពលគតេ់ េ�កមេ�ហិតេនះ េយង
ជបងប�ូននឹងគន  កំុខ�ល់ថគតេ់ ទី� ដ�ប�គតេ់ េ�កមឈមេនះ។
16 ឥឡូវេនះ កូនេច មែដល�តវេគសម� បរ់បស់អុី��ែអលគឺជត�មវកររបស់
�ពះេយហូ�៉ េហយឈមជស ញ សំគល់ែដលករងរ�តវបនេធ�។ �ពះ�ទង់
ត�មវឲយមនករេ�បសេ�ះ ពី�សកេអសីុប េ ឯែដនដីសនយ �ទងត់�មវឲយមន
សត�ែដល�តវេគសម� ប។់ េហយសត�េនះ�តវែតមន…ឈមរបស់សត��� ប�់តវ
�កេ់លធនឹម និងមតទ់� រ េហយេនះតំ�ងឲយស ញ សំគល់ែដលថអ�ីៗែដល
�ពះេយហូ�៉ត�មវ�តវបនសេ�មច។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ មនិែមនសត�េច មជ
ស ញ សំគល់េទ ឈមគឺជទីសំគល់។ ឥឡូវេនះ ជីវតិបនេចញពីករបូជ
េហយឥឡូវេនះ ឈមគឺជស ញ សំគល់។ ប ជ របស់�ទង�់តវបនអនុវត�។
ឈមតំ�ងឱយទីសំគល់ ែដលជស ញ បង� ញថអនកេជ េនះបនេធ��ម
ត�មវករពិត�បកដ។ េនះគឺជទីសមគ ល់។ មនិអីេទ ករេមលេឃញអនកេជ
ថ� យបងគំ បនទ បម់ក�តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួនឹងករបូជរបស់គត។់
េឃញេទ?
17 ផទះេនះេហយ អនកេគរពបូជ េតមនត�មវករអ�ី? “សម� បកូ់នេច មមយួ។
េ ៃថងទីដបប់នួបនទ បពី់��តវបនេគទុក ជ—ជេច មេឈម លឥតេខច ះ ជនជតិ
អុី��ែអលទងំមូលនឹងសម� ប�់ �តវយកឈមជមយួស�ឹកហីុសុបមកេហយ
�បេល�កបទ� រ។”
18 េហយេ�យវធីិេនះ ហុីសុបគឺ�គនែ់តជេ ម ធមម�ប៉ុេ�� ះ។ ហុី
សុបមននយ័ថ “ជំេន របស់អនក។” នរ�មន កព់យយមមនជំេន អរបីូ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលអនកខកខនករពយបលរបស់អនក។ ជំេន គឺ�គនែ់តជ



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

េរ ងធមម�។ អនកមនជំេន េដមបមីក�ពះវ�ិរ។ អនកមនជំេន េដមបេីដរេចញពីទី
េនះ។ អនកមនជំេន េដមបបីេ ឆ ះរថយន�របស់អនក។ អនកមនជំេន េដមបញុីំ��រ
េពល�ង ចរបស់អនក។ េនះជវធីិែដល�គឺ�គនែ់តជជំេន ទូេ ។ ឥឡូវេនះេដមប ី
យកឈម មក�បជមយួហីុសុប ែដល�គនែ់តជេ ម ធមម�ែដលដុះេ �គប់
ទីកែន�ងកនុងប៉េឡសទីន ែដលបង� ញជំេន ថឈមនឹង�តវអនុវត� មនិែមនជេរ ង
អ�ច រយែដលអនក�តវមនស ញ ប�តបណ�ិ ត�គប�់បេភទេដមបេីធ��េនះេទ។ �ជ
េរ ងធមម�េទ ជំេន �បចៃំថង េដមបេីជ �ពះ។ េឃញេទ? “�បឈម” េ�យជំេន
“ជមយួស�ឹកហីុសុប។”

19 ឥឡូវេនះ អនកថ� យបងគំ ែដល េឃញេ េ�កមឈមេនះ បង� ញថគតប់ន
េធ��មសំេណ របស់�ពះេយហូ�៉ េហយគត�់តវបនេគកំណតអ់ត�ស ញ ណ។
សំគល់បង� ញថគត�់តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួនឹងកូនេច មែដល
បន�� បែ់ដល�ពះេយហូ�៉បនទមទរ។ ករងរ�តវបនេធ�រចួ។ សព�ៃថងេនះ
គឺជ�បេភទដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ�គីសទនិងអនកេជ ។ េ េពលែដលនិមតិ�ស ញ
�តវបនបង� ញដល់អនកេជ  េនះ�បង� ញថ��តវបនទទួលយក េហយករងរ
�តវបនេធ�រចួ។

20 បនទ បម់ក ឈមគឺជស ញ សំគល់ប ជ ក ់ េ�យឈមខ�ួនឯង។ សត�
េនះបនហូរឈមដល់�� ប ់េហយឈមរបស់�េ េលជ ជ ំង។ ឥឡូវេនះ ជីវតិ
សត� គឺេ កនុងឈម។ េហយជីវតិគឺេ កនុងឈមេយងបនដឹងេហយ។ �ពះគមពរី
បននិយយដូេចនះ េហយវទិយ� ស�ប ជ កថ់ ជីវតិគឺេ កនុងឈម។ េហតុេនះ
េហយបនជេពលែដលសត�េនះ�តវេគសម� ប ់ េហយជីវតិក�៏ចេ់ចញពីសត�
េនះ។ ឈម�តវែតជគីមៃីនឈម េដមបឈីរជស ញ សំគល់។ េ�ពះថ ជីវតិ
ែដលមនេ កនុងឈម មនិ�ច�តឡបម់ករកអនកេជ បនេទ េ�ពះ�ជជីវតិរបស់
សត�។

21 េហយជីវតិសត�និងជីវតិមនុស�គឺខុសគន ទងំ�សង។ គម នអ�ី គម នអ�ីេ កនុង
�េ�ះ។ អនកយក យកឈមសត�មក�កក់នុងខ�ួន អនកនឹង�� ប។់ ដូេចនះ
អនកេឃញថ េយង �ជ—�ជជីវតិេ កនុងឈមសត�ខុសពីឈមមនុស�
េ�យ�រែតមនុស�មន�ពលឹង។ សត�គម ន�ពលឹងេទ។



ទីសំគស់ 7

22 េហយឥឡូវេនះ ដូេចនះ ឈមខ�ួនឯង យល់េទឥឡូវេនះ គីម�ីកហម
�រធតុគីមៃីនឈម �តវែតឈរេ មតទ់� រ ជទីសំគល់ថកូនេច មបន�� ប់
េហយ ឥឡូវេនះ េ�ពះជីវតិកូនេច មមនិ�ច�តឡបម់កេលមនុស�ថ� យបងគំបន
េឡយ។ ប៉ុែន�ៃថងេនះ…��គនែ់តជ�បេភទមយួ។

23 សព�ៃថងេនះ�មនិែមនជឈមគីមរីបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ជកូនេច មរបស់
េយងេទ ប៉ុែន��គឺជជីវតិែដលេ កនុង�ពះេ�ហិត ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
��តលបម់កវញិេហយជទីសំគល់ែដលេយងបនទទួលយក និងបនេធ�យ៉ង
ពិត�បកដនូវអ�ីែដល�ពះបន�បបេ់យងឱយេធ�។ េហយបនទ បម់ក េ�យករមន
ទីសំគល់ េយង�តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួនឹងដង� យរបស់េយង។ ឥត
េខច ះ។ ខញុ ំមនិេឃញថេតអ�ីេ េទ ត�ចនឹងមនលកខណៈ�ម ញជងេនះេទ។
េឃញេទ?

24 មនែតផ�ូវមយួអនក��ច�បបថ់ផទះេនះជកមមសិទធរបស់គត ់ ផង
ែដរ េ េ�កមឈម េ�ពះគីមៃីនឈមគឺេ េលទ� រ។ េគឆ�ងកត ់ េទវ�ៃន
េសចក�ី�� ប�់តវេមលេហយេឃញឈម។ ឥឡូវេនះ ជថមីម�ងេទ ត �គឺជ�បេភទ
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

25 ឥឡូវេនះ េឃញេទ �ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ មនិ�ចមកេលេយងមន
ក់ៗ បនេទ ពីេ�ពះ�ទង�់តវែតមនឈមេ�ចនកនុង�ពះកយ�ទង។់ េហយ��តវ
បន�សកេ់ចញ ពី�ពះកយរបស់�ទង ់ េ កនុងដី កលពីពីរពនឆ់ន មំុន។ ប៉ុែន��
មនិែមនស�មបទី់សំគល់។ ជីវតិ ជីវតិេ កនុងឈម គឺជទីសំគល់ឥឡូវេនះ។
ខញុ ំនឹងបង� ញ�ដល់អនក កនុងបន�ិចេទ តេនះ េ�យ�ពះគមពរី។ �គឺជស ញ សំគល់
ែដល�តវមកេលេយងមន ក់ៗ  េដមបបីង� ញថេយង�តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ
ជមយួនឹងដង� យរបស់េយង េហយបនេធ��មសំណូមពររបស់�ពះេយហូ�៉។

26 េព�តសបននិយយ េ ៃថងបុណយទី៥០ថ “ចូរែ�បចិត� ទងំអស់គន  េហយ
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់ររចួពីបប
េហយអនកនឹងទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិេសចក�ី
សនយគឺចំេពះអនក និងចំេពះកូនេ របស់អនក េហយចំេពះអនកែដលេ ឆង យ
ឲយបនេ�ចន�មែដល�ព ះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង�ទងនឹ់ងេ ។” េឃញេទ
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មនិែមនបង� ញ�ែតចំេពះេគេទ។ “គឺដល់អនកជេ�ចន�មែដល�ពះអមច ស់នឹង
េ ។”
27 មនមនុស�ជេ�ចនគិតថពួកេគ�តវបន��សេ ។ ប៉ុែន�ទងំអស់។
“�ពះជមច ស់” េ ! “អស់អនកែដល�ទងប់នដឹងជមុន �ទងប់នេ  អស់អនក
ែដល�ទងប់ន��ស់េ  �ទងប់ន�បជ់សុចរតិ។ អស់អនកែដល�ទងប់ន�បជ់
សុចរតិ �ទងប់នេលកតេមកង” េរ ង�តវបនេ�ះ��យរចួេហយ។
28 េហយេពលែដលអនកយកមនុស�ែដលមនិេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺ
ស�មបៃ់ថងេនះ េឃញថពួកេគកំពុងេធ�អ�ី? ពួកេគកំពុងបដិេសធទីសំគល់
ែដលជនិមតិ�ស ញ ៃនករភជ បជ់មយួនឹងដង� យរបស់អនក។ េឃញអ�ីែដលខញុ ំចង់
មននយ័េទ? ��ម ញ�ស់ �បសិនេបអនក�គនែ់តេមល�េ កនុង—កនុងរេប ប
ែដល�ពះជមច ស់បនកត�់�ទុក ឥឡូវេនះ។ �ពះេ�ហិតបនដឹកនេំយងេហយ
េយង…បង� ញ—និមតិ�ស ញ ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះគឺជជីវតិ។
29 ឥឡូវេនះ ជីវតិសត�មនិ�ចវលិមករកមនុស�វញិបនេទ េ�ពះ�មនិសីុគន
ជីវតិសត�មនិមន�ពលឹងេ កនុង�េទ។ ជីវតិមនុស�មន�ពលឹង។ សត�គឺមនិដឹង
ថខ�ួន��កតេទ។ គតម់និដឹង�តវឬខុសេទ។ គត�់គនែ់ត…គតម់នមយួគឺ
—វ ិ ញ ណ ប៉ុែន�មនិែមនជ�ពលឹងេទ។ សូមចថំ ឥឡូវេនះ �ពលឹងគឺជធមមជតិ
ៃនវ ិ ញ ណ ែមនេហយ។
30 ឥឡូវេនះចូរេមល ប៉ុែន�បនទ បម់កេ េពលែដលជីវតិៃនដង� យរបស់េយង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ េពលែដល�ពះេ�ហិតរបស់�ទង�់តវបនបង�ូរ… �ទងជ់
�ពះ ែដលេពញេលញកនុងមនុស�ែតមយួ។ ឥឡូវេនះ �ទងប់នយងចុះមកជ
�ពះេយហូ�៉ េដមបសីមគ ល់អងគ�ទងជ់មនុស� េដមប�ីកអ់ងគ�ទងក់នុងទ�មងជ់
មនុស� េដមបសីមគ ល់េយងជមយួ�ទង។់ �ទងគឺ់ជកូនេច មរបស់�ពះ។ េហយេ
ខងកនុង�ទង ់ជកែន�ងែដល�ពះេ�ហិត…
31 ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងថមននរ�មន កនិ់យយថ “គតគ់ឺមនឈមជរ័របស់
ជនជតិយូ�។” អនកឮជនជតិយូ�និយយដូេចនះ។ គតម់និែមនជឈម
�សនយូ៍� េហយកម៏និែមនជឈម�សនដ៍ៃទែដរ។ គតគឺ់ជ�ពះេ�ហិត
របស់�ពះ។ គតម់និែមនជនជតិយូ�េទ…គតម់និែមនជ�សនយូ៍�ឬ�ស
នដ៍ៃទេទ។ គតគឺ់ជរបស់�ពះ “ ស�ី— ស�ី—�ពហមចរនឹីងមនគភ។៌”
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32 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថអនក�ល់គន ជេ�ចននក ់ េហយពួក�បេតស�ងគិ់តថសុ៊ត
េនះជរបស់ម៉�។ េហយ—េអម៉ូក�ូប៊នីែដលមក ជីវតិចូលមកកនុងេកសិក
ឈម។ ពីេ�ពះ េមមន�់ចពងបន េ�យមនិេ ជមយួបក�េីឈម ល ែត�នឹង
មនិញស់េទ េ�ពះ�មនិមនកូន។ ជីវតិេកតេចញពីចរន�ឈម ែដលេកតេចញពី
កររមួេភទរបស់បុរស។ ប៉ុែន�េ កនុងករណីេនះមនិមនេភទ�បសេទ ដូេចនះេហយ
“ជីវតិេ កនុងឈម” ��តវែតមកពី�ពះែតមន កឯ់ង េហយ�ទងប់នបេងកតេកសិក
ឈមមយួេ កនុងសបនូរបស់ម៉�។ �ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់ ជអនកបេងកតអងគ�ទងផ់ទ ល់
បនបេងកតេកសិកឈម។ ឥឡូវេនះេមល។ ពួកេគនិយយ “ែមនេហយ �ជ
របូកយ។ ម៉រមីនសុ៊ត។” អតេ់ទ។ នងគម នេទ។ គម នសុ៊តេទ។ �បសិនេប�ជ
សុ៊ត អនកមនិ�ចទទួលបនេមជីវតិេឈម លេ�យគម ន�រមមណ៍េនះេទ។ េហយ
�បសិនេប�ទង ់នងមន�រមមណ៏ េតអនកមន�ពះេធ��េធ�អី?

33 �ទងប់នបេងកតទងំសុ៊តនិងឈម។ េនះេហយជអ�ីែដល�ទងម់ន។ “េយង
បនេ�ះ��យ�ពះ” �ពះគមពរីបនែចង។ ធីម៉ូេថទី១ ៣:១៦ “េ�យគម នភព
ច�មងច�មសដធ៏ំគឺជ�ថក៌ំបងំៃនករេគរព�ពះ◌ៈ �ពះបនបង� ញអងគ�ទង់
េ កនុង�ចឈ់ម។ េយងបនកនជ់ប�់ទងេ់�យៃដរបស់េយង។” របូកយ
េនះជ�ពះ។ �បកដ�ស់ �គឺែមន។ �ទងជ់�ពះេពញេលញ កនុងទ�មងជ់
មនុស�។

34 ឥឡូវេនះេយងសេងកតេឃញេ កនុងេនះ ថេកសិកឈម�តវបនបំែបក
ែដលបនបេ ចញេ�យ�ពះ។ “�ពះគងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ េ�យផ�ះផ�ពិភពេ�ក
ជមយួអងគ�ទង។់” កែន�ង� គម ននរ�មន ក�់ចេធ��បន គម នអ�ីេផ�ងេទ ត
�ចេធ�បន �បនយក�ពះេ�ហិតដវ៏សុិទធេនះ េ�យ�ទងផ់ទ ល់។ �ពះ�តវ
យងចុះមកេហយក� យជមនុស� េដមបទីទួលយក�កឹតយវនិយ័របស់�ទង។់
�បសិនេប�ពះេយសូ៊វ�គនែ់តជេ�� ជមនុស�ែបកេចញពី�ពះ េនះ�ពះគឺ
អយុត�ិធម។៌

35 �បសិនេបខញុ ំ�ចនិយយបនថ “អនុ ញ តឱយបង�បស ែ�គន�� បស់�មប់
អំេពបបមយួចំនួនែដលប៊លីីគួរែត�� ប”់ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត ករពិនយ័ខ�ះ េនះនឹង
មនិយុត�ិធមេ៌ទ។ េបខញុ ំមនកូន�បសរបស់ខញុ ំ�� បេ់�យករពិនយ័ែដលខញុ ំបនេធ� �
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េ ែតមនិយុត�ិធម។៌ មនយុត�ិធមែ៌តមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចេធ�បន េនះ�តវជំនួស
គត ់�បសិនេបខញុ ំចងស់េ ងគ ះគត។់
36 េហយ�ពះជមច ស់�តវែតក� យជ�ចឈ់ម េដមបយីកកែន�ងរបស់មនុស�
មនបប �ពះបនសែម�ងេ កនុង�ចឈ់ម គម នអ�ីេ�កពី�ពះជមច ស់ផទ ល់េនះ
េទ។ ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ �ទងប់នសែម�ងេ កនុង�ចឈ់ម េដមបដីកអំេពបបៃន
ពិភពេ�កេចញ។ េហយ�ទងប់នសមគ ល់អងគ�ទងក់នុងេយង េដមបឲីយេយងបន
�គ ល់�ទងក់នុង�ទង។់ េឃញេគលបំណងរបស់�េទ?
37 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញអត�ស ញ ណរបស់េយងជមយួនឹងដង� យរបស់
េយង ជីវតិៃនដង� យេ កនុងេយង ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េ េពលែដល
េកសិកេនះ�តវបនបំែបក �បនេចញមកជ�ពះ �ពះេចញមក ថ�ទងប់ន
ែញកមនុស�ជបរសុិទធេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់េហយ�ក�់ពះេ កនុងមនុស�
ម�ងេទ ត។ �ពះេ កនុងអនក ជីវតិអស់កលបជនិចច!
38 េហយអនក�បជញ�កិច�កដឹ៏ងពកយេនះថ ជីវតិអស់កលបជនិចច។ មកពី
ពកយ ហេជងសនិង�សះអូ ហ�ូ ែដលមននយ័ថ “ជីវតិរបស់�ពះផទ ល់។” �តឹម�តវ
េហយ។ មេធយបយែតមយួគតែ់ដលអនក�ចមនជីវតិ គឺមនែតទ�មងម់យួ
ៃនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយេនះគឺជជីវតិរបស់�ពះេ កនុងខ�ួនអនក។ េឃញ
េទ? បនទ បម់ក អនកមនជីវតិអស់កលបជនិចច ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ�ពះដអ៏ស់កលប
ែតមយួគតែ់ដលេ ទីេនះ។ េហយេយងជលកខណៈៃនគំនិតរបស់�ទង ់ មុនមន
សូមបែីត�គឹះៃនពិភពេ�កឬអ�ីកេ៏�យ។ ទងំអស់េនះ�គនែ់តជករគិតរបស់�ទង់
េហយេយងជអនកបង� ញគំនិតរបស់�ទងអ់ំពីអ�ែីដល�គឺជ។
39 េហយ�ទង�់តវចុះមកេដមបដីកបបេចញ។ គម ននរ�មន ក�់ចេធ��
បនេទ។ គម ននរ�មន កស់មនឹងេធ��េទ។ គម ននរ��ចេធ��បនេ�កពី�ទង់
េហយ�ទងប់នេធ��។
40 េហយបនទ បម់ក េ េពលែដលជីវតិេនះ�តវបនែលងពីរបូកយេនះ មនុស�
ែដលជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ (អំ�ចៃចន�បឌិតរបស់�ទងប់នបេងកតករ�ងសង់
មយួ ដូចជអនកេ ៉ ករ�មយួ បន�ងសងអ់គរែដល�ទងប់នផ� ស់េ
�ទងផ់ទ ល់ �ពះបនេធ�ករេនះ។) េហយបនទ បម់ក េ េពលែដលជីវតិេនះ�តវ
បនយក ឈម គីមរីបស់� ចកេ់លដី ដូចជេអបិលបនចកម់កេលដី ប៉ុែន�
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ពី�ពះេ�ហិតេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ពះបនយងមក េហយេនះ�តវ
បនប ជូ នមកឯមនុស�េ ៃថងបុណយទី៥០។ �តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួ
ដង� យែដលបន�� បស់�មបព់ួកេគ។ មនិមនវធីិេផ�ងេទ តេ កនុងេ�កែដល
េយង�ចមនេនះេទ។ ទីសំគល់វជិជមន!
41 េមលចុះ �បសិនេបអនកមនេទស�ប�រជីវតិ េហយអនកដឹងថអនកនឹងេ ឯ
េកអីអគគិសនី េហយចងចថំ បដិេសធ…
42 ��ស សូម�� ប!់ ករបដិេសធ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល
ជទីសមគ �់ៃន�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ �បសិនេបអនកេឃញ� េហយបដិេសធ
� អនកនឹង�បឈមមុខនឹងករជំនំុជំរះេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ទងេ់ េលៃដរបស់
អនក។ មនុស�មនបប សមជិក�កមជំនុំ ចូរច។ំ
43 ចុះេបលី អូ�៉ដ �ចេធ�បន ប៉ុនម នពីរបីៃថង និងករែបកេញសេ ចំេពះមុខ
តុ�ករកំពូលែដលគត�់តវ�បឈមមុខ ដឹងេហយថ ពីករសម� បេ់�ក
�បធនធិបតី �នឹងមនិមនសូមបែីតេសចក�ីេម�� ករ�ុេឡយ េតបុរសេនះ�តវ
មន�រមមណ៍យ៉ង�! ��តវែតមនេ កនុងេរ ងដអ៏�ច រយមយួ។ គតម់និែដល
�តវ�បឈមមុខនឹង�េទ េ�ពះអនកេផ�ងេទ តបនបញ់គត។់ ប៉ុែន�ករគិតពីករេ
អងគុយេ មុខតុ�ករកំពូលែដលខឹង េ�យឈមរបស់អនកេដរ�មអនកេ េល
ៃដរបស់អនក �បធនធិបតីៃនសហរដ��េមរកិ! េនះនឹងជករេ�កេ  ចំេពះ
អនក�ល់គន ែដលឆ�ងកត�់ពះេ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េពលែដលអនកនឹងឈរ
េ ខងតុ�កររបស់�ពះ។ ែបកេញសេពលអនកបនដឹង។ អូ�៉ដមនិ�ចេធ�អ�ី
េលសពីករចកេចញពីជីវតិេនះស�មបគ់តេ់ឡយ ប៉ុែន��ពះ�ទងដ់កអនកេចញពី
វត�មនរបស់�ទងជ់េរ ងរហូត។ �នឹងក� យជេរ ងដភ៏យ័ខ� ចមយួ។ សូមចំ�ំ។
44 េប�តវមកឯតុ�ករ េ�យមនេទស អនកនឹងែស�ងរកេមធវលី�បំផុតែដល
អនក�ចរកបន។ �គបគ់ន នឹងេធ��។
45 េហយមនុស��គបរ់បូែដលេកតកនុងេ�កេនះ ខញុ ំមនិខ�ល់ថគតម់កពីផទះល�
ប៉ុ�� េទ គតម់នេទសចំេពះ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ រហូតដល់
គតប់នទទួលករេលកែលងេទសពី�។ េហយវធីិែតមយួគតែ់ដលអនកដឹងថ
ករេលកែលងេទសគឺ�តឹម�តវ េ េពលែដលទីសំគល់�កខ់�ួន�មកេលអនក
េហយអនកមន ទីសំគល់។
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46 សូមចំ�ំ អនកមនពិរទុធភព េហយអនកនឹងែស�ងរកេមធវលី�បំផុត ែដលអនក
�ចរកបន េដមបបី�ឹងផ�ល់ករណីរបស់អនក។ េហយ�បសិនេបខញុ ំេ កនក់រជំនំុជំរះ
របស់�ពះ ខញុ ំមនិចងប់នបូជចរយេទ ខញុ ំមនិចងប់នមនុស�េទ ខញុ ំចងប់នេមធវដីល៏�
បំផុតែដលខញុ ំ�ចរកបនេដមបបី�ឹងករណីរបស់ខញុ ំ។
47 អនុ ញ តឱយខញុ ំនិយយ េ កនអ់នក មតិ�ភក�ិ�គី�ទ នរបស់ខញុ ំ។ េមធវរីបស់
េយងកជ៏េ �កមរបស់េយង និង—េ �កមរបស់េយងបនក� យជេមធវរីបស់
េយងផងែដរ។ ករណីេនះ�តវបនេ�ះ��យេ េពលែដលេយងទទួលបនករ
េលកែលងេទសពី�ទង។់ េ �កមផទ ល់បនចុះមកេធ�ជេមធវ ី េហយេមធវនិីង
េ �កមគឺជបុគគលែតមយួ។ �ពះបនក� យជមនុស� េដមបឲីយ�ទងប់ន�បជ់
សុចរតិដល់មនុស� េ�យ�រករេ�យទិវងគតរបស់�ទងផ់ទ ល់ ែដល�ទងប់ន
�កេ់ល�ទង។់ �េលលូយ៉! េនះមននយ័ថ “សរេសរតេមកង�ពះរបស់េយង!”
�ទងស់មនឹងទទួលបនករសរេសរទងំអស់។ េ �កមនិងេមធវរីបស់េយងគឺជ
បុគគលែតមយួ។
48 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជទីសំគល់ែដលេយង�តវបនេលកែលងេទស។
ករណីេនះ�តវបនបិទ។ ចំេពះបុរសនិង ស�ី�គបរ់បូែដលពិតជបនទទួល
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គត�់តវបនកតេ់ទស គត�់តវ
បនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួេមធវរីបស់គត ់ ជមយួេ �កមរបស់គត់
េ�យដង� យរបស់គត ់េហយទីសំគល់ែដលគតក់នេ់ កនុងកមមសិទធិរបស់គត់
បង� ញថករេធ�ដំេណ ររបស់គត�់តវបនបងរ់ចួសូមថ� យសិររីងុេរ ង។ �ែមន៉។
�ចបេ់ហយ។ �ទងក់នទី់សំគល់េនះ។ �គឺជរបស់គត ់ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលជ�ក�ៃីនកររស់េឡងវញិរបស់�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េនះជអត�ស ញ ណ
របស់អនក អនកកំពុងកនទី់សំគល់។
49 ឥឡូវេនះ េបអនកមនិទនម់នទីសំគល់េនះេទ អនកនឹងមនិចូលេទ។ អនក
�តវែតមនស ញ សំគល់។ េនះេហយជតៃម�ែដល�តវករ “េពលេឃញឈម
ឈមជស ញ សំគល់។ េពលអញេឃញឈម អញនឹងរលំងអនក។” អនក�តវែត
មនស ញ សំគល់។ េបអនកមនិមនេទ េហតុអ�ីបនជអនកមនិេ ។ អនក�តវែត
មន ស ញ សំគល់។
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50 �បសិនេបស ញ សមង តម់និ�តវបនបង� ញេទ ស ញ សំគល់មនិ�តវបន
បង� ញេ ទីេនះេទ សូមបែីតកិចច�ពមេ�ព ងកម៏និមន�បសិទធភពែដរ។ អនក
និយយថ “ឥឡូវេនះ បង�បស�បណ� ំ សូមរងច់បំន�ិច។” េនះពិតជ
�តឹម�តវ។
51 ស ញ សំគល់គឺេ ពីេលកិចច�ពមេ�ព ង។ ពីេ�ពះអុី�� ែអលមនកិចចសនយ
កតែ់សបក េហយ�សនយូ៍��ក�៏ចេចញេ បង� ញ�គបគ់ន បន “ខញុ ំ�ច
ប ជ ក�់បបអ់នកថខញុ ំកតែ់សបក ខញុ ំជ�សនយូ៍� ខញុ ំ�តវកតែ់សបក�មប ជ
របស់�ពះេយហូ�៉” ប៉ុែន��មនិបនបេណ� ញគតេ់ចញេទ�បសិនេបស ញ សំគល់
េនះមនិមនេ ទីេនះែដរ។ គត�់តវែតបង� ញស ញ សំគល់។ េតអនកទទួល
បនេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] គត…់និមតិ�ស ញ �តវែត
េ ទីេនះ េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ េហយ�បសិនេបអនកេ កនុងកិចច�ពមេ�ព ង…
េប�សនយូ៍��និយយថ “ខញុ ំមនិ�កឈ់មេ េលទ� ររបស់ខញុ ំេទ ខញុ ំ�ច
ប ជ កថ់ខញុ ំជ�សនយូ៍�ែដលមនេសចក�ីស ញ ” េទវ��� បប់នចបយ់ក
គត។់ មនិថគតេ់�ម ះ�តងប់៉ុ��  គតជ់សមជិក�កមជំនំុ� េតគតប់នបង់
មយួភគដបប់៉ុនម ន រេប បែដលគតនិ់យយថគតេ់ជ �ពះេយហូ�៉ �ពះេយហូ�៉
ត�មវឲយមនស ញ សំគល់េនះ។
52 េហយ�ទងក់េ៏ធ�� េ ៃថងេនះែដរ។ ��តវែតអ ច ឹង។ ��តវែតអ ច ឹង “ពីេ�ពះ
គម នផ�ូវមយួេទ តេ េ�កម�ថ នសួគ ៌ គម នេឈម ះេផ�ងេទ តេឡយ” មនិថល�
ប៉ុ��  េ�ម ះ�តងប់៉ុ�� ។ ទីសំគល់េនះ�តវែតេ ទីេនះ េហយបង� ញ។
53 “ឈម” អនកនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំបនសម� បកូ់នេច ម េហយខញុ ំ�កក់នុង
ពងមយួ។ ខញុ ំបន�ក�់េ េ�កយេនះ។” េនះមនិែមនជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល
េទ។ ��តវែតេ េលធនឹមនិងេ េលទ� រ។ ��តវែត�តវបនបង� ញ។
54 េហយជីវតិរបស់អនក�តវែតបង� ញទីសំគល់គឺេ កនុងអនក។ អូ អនកេពនទី
កុស� េតមនអ�ីខុសជមយួអនក? សក�់យ�យ �បមុខ បុរស និយយ
េរ ងកំែប�ងកខ�ក ់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េតកែន�ង�ែដលបង� ញ�ពះេ�ហិតៃន
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទរបស់ខញុ ំថជទីសំគល់ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? អនក មន
ទ�មងៃ់នភពជ�ពះ េហយេ  “�បធមប”់ និងអ�ីេផ�ងេទ ត កិចចកររបស់�ពះ
“�បធមប។់” េតអនកបង� ញស ញ សំគល់េ�យរេប ប�?
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55 ពួកេគនិយយ “ខញុ ំជេពនទី…” ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកជអ�ីេទ។ “ខញុ ំជបទីសទ។ ខញុ ំ
ជ េ�ពស…” ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកជអ�ីេទ។ ទីសំគល់�តវែតេ ទីេនះ។ �ពះត�មវឱយ
មន� េហយមនិមនអ�ីេផ�ងេទ តេ�កពីេនះ។
56 អនកនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនស ញ ប�័តេវជជបណ�ិ ត។” ខញុ ំមនិខ�ល់ថ
អនកបនទទួលស ញ ប�តប៉ុនម នេទ។ �ពះត�មវឱយមនទីសំគល់េនះ េហយ
ែតប៉ុេ�� ះ។ �ជស ញ ថផ�ូវរបស់អនក�តវបនបងៃ់ថ�រចួ។ �ទងនឹ់ងមនិយក
លិខិតប ជ ករ់បស់អនកឬអ�ីេផ�ងេទ តេទ។ �ទង�់តវែតទទួលទីសំគល់េនះ។
57 អនកេបក�ន�កងនិយយថ “េ ទីេនះ រងច់បំន�ិច េនះមនិែមនជស ញ
សមង តរ់បស់ខញុ ំេទ។”
58 អនកេបកយន�េ�ះនិយយថ “អ ច ឹង អនកេចញេ ទីេនះឥឡូវេនះ។”
សំបុ�តគឺជទីសំគល់។ អនកេចញេ �បបអ់នកេបកយន�េ�ះ “េ ទីេនះ ខញុ ំចង់
េឡងយន�េ�ះរបស់អនក។ េត�មនតៃម�ប៉ុនម ន?”

“ចូលេ េហយយកទីសំគល់របស់អនក។”
“អូ ខញុ ំនឹងបង�់បកឱ់យអនក។”

59 “ខញុ ំមនិ�ចយក�បនេទ។ អនកនឹងមនិេឡងយន�េ�ះរបស់ខញុ ំបនេទរហូត
ទល់ែតអនកេ បងៃ់ថ�និងទទួលបនស ញ សំគល់សិន។ ខញុ ំកំពុងែស�ងរក
ស ញ សំគល់។”

អនកនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំបនេ ��េរ ន។ ខញុ ំបនេធ�េរ ងេនះ។ ខញុ ំ…”
60 ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកបនេធ�េទ អនក�តវែតមនទីសំគល់ឬអនកមនិ�ចជិះ
បន។ �ែមន៉េហយ�ែមន៉។ េតអនកមនិេឃញ�េទ? �ពះត�មវឱយមនទីសំគល់
េនះ។ “េពលេឃញឈម ខញុ ំនឹងរលំងអនកេពលេឃញទីសំគល់េនះ។”
61 �មនិ�តវបនបង� ញេទ កិចច�ពមេ�ព ងកម៏និមនជធរមនែដរ។
ជនជតិយូ�ពិតជ�ចនិយយនិងបង� ញខ�ួនឯងថជ—េធ�ជ�សនយូ៍�
ែដលកតែ់សបក គត�់ចយកបងប�ូនេចញេហយនិយយថ “េមលចុះ ខញុ ំកត់
ែសបក។” េនះគម ននយ័អ�ីេ�ះ។
62 អនកនិយយថ “ខញុ ំជេមតូឌីស។ ខញុ ំជបទីសទ។ ខញុ ំជេពនទីកុស�។ ខញុ ំេនះ
ខញុ ំគឺេនះ។” េនះគម ននយ័អ�ីេ�ះ។
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63 អនក�តវែតមនទីសំគល់។ េហយេ េពលែដលស ញ សំគល់មកដល់ �
ែថ�ងទីបនទ ល់អំពី�ពះ�គីសទ។ �ទងម់នបនទូលថ�នឹងអ ច ឹង។ េហយ�ពះ�គីសទ
ជ�ពះបនទូល។ េហយេតអនក�ចបដិេសធេ�យរេប ប�ថ�ពះគមពរីមនិពិត
ែផនកមយួៃន� េហយេ ែតនិយយថអនកមនទីសំគល់ េតេ េពល�ែដល
សំគល់គឺជទីបនទ ល់របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ? េឃញេទ មនអ�ីែដលខញុ ំឆងល់។
64 “អូ” និយយថ “ខញុ ំមនិេជ េទ ខញុ ំេជ ៃថងអពភូតេហតុ…” អូ េមលេនះ អតម់ន
ទីសំគល់េ ទីេនះេទ។ ទសំីគល់�យអក�រ�គបព់កយេ�យអក�រ “�ែមន៉” អ�ីៗ
ទងំអស់ េ�ពះ�ជ�ពះផទ ល់។ េឃញេទ? �តឹម�តវ។
65 ប៉ុែន��បសិនេបទីសំគល់មនិមនេ ទីេនះ េនះកិចច�ពមេ�ព ងមនិ
មន�បសិទធភពេទ។ ��តវបនលុបេចល។ ដូចគន េពលេនះ! មនិថយ៉ង�
េទ—េតអនកនិយយប៉ុនម នដង អនកនិយយប៉ុនម នដង “ខញុ ំេជ �គប�់ពះបនទូល
េ កនុង�ពះគមពរី” និយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចដក�សងឱ់យអនក
ពកក់�� លៃន�ពះគមពរីេនះ �ពះគមពរីទងំអស់ េ�យចិត�។ ខញុ ំេជ េល��គប់ៗ
ពកយ។” េនះជករល�។ ��ងំកេ៏ធ� ែដរ។ អូហូ។ យកទីសំគល់មក!
66 “ែមនេហយ បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំមនស ញ ប�តេ េពញជ ជ ំងរបស់ខញុ ំ
�គបក់�មតិ។ ខញុ ំមនបរ ិ ញ ប�តសិលបៈ េហយខញុ ំមនស ញ ប�តបណ�ិ ត និងអិល
អិលឌី។ ៃន��ងំ។ េហយ អូ ខញុ ំបនសរេសរេស វេ ។ ខញុ ំបនេធ�ករេនះ។ ខញុ ំ
បនេធ�អ�ី�គបយ៉់ង។ ខញុ ំបន—ខញុ ំបនេធ�េរ ងទងំអស់េនះេហយ។” ខញុ ំមនិខ�ល់េទ។
មនិអីេទ ប៉ុែន�អនក�តវែតមនទីសំគល់។ ទីសំគល់េ ែតទមទរទីសំគល់!
67 អនកនិយយថ “ខញុ ំជសិស���គមពរី។ ខញុ ំជ—ខញុ ំជមនុស�ល�។ ខញុ ំេនះ
េនះ។” ��បែហលជល� គឺល�ទងំអស់ ប៉ុែន�េ ែត�តវកទីសំគល់!
68 ឥឡូវេនះ េសចក�ី�� បប់នេ�ត ម�យ�ប�រ�បេទសេអហ�ុបីេ េពល�
កប៏ន េហយេសចក�ី�� បក់េ៏�ត មខ�ួនរចួជេ�សចេដមប�ីយ�ប�រ�បេទសេនះ
េ េពល�មយួែដរ។
69 �� េហ�ន ខញុ ំមន�រមមណ៍ថដូចជឪពុករបស់អនកបននិយយ
េពលមយួ។ ខញុ ំែតងែតចូលចិត��។ គតប់ននិយយថ “អនកដឹងេទ ជតិេនះ
ែដលមនអំេពបបដូចគន  េប�ពះជមច ស់អនុ ញ តឲយ�េមរកិទទួលនូវអ�ីែដល
នងកំពុងេធ�េនះ គតន់ឹងមនកតព�កិចចខងសីលធមេ៌ដមបេីលក�កងសូដំុម
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និងកូម៉ូ�៉េឡង េហយសំុេទសពួកេគ ចំេពះករដុតពួកេគ។” េហយេនះជ
ករ�តឹម�តវ។
70 ចូរចថំ អុី��ែអលបនចំ�យស�មប�់ល់អំេពបបែដលនងបនេធ�
េហយេយងនឹងេធ�ដូេចនះែដរ។ េតេយងធូរ��លប៉ុ�� ? រតឹបន�ឹងេ�គ ងសឹក!
�តលបម់ក�ពះវញិ �កមជំនំុ! មនិនិយយថជេរ ងខុសគន េទ។ ខញុ ំកំពុង�បប់
អនកជករ�ពមន។ អនកែដលេជ !
71 ករ�� បប់នេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចេដមប�ីយ�ប�។ �ពះបនបង� ញពួកេគ
នូវ�ពះគុណ និងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ �មរយៈអំ�ច និងទីសំគល់
និងករអ�ច រយ (�ទងម់នសព�ៃថងេនះមុនេពលដក�កមជំនំុេចញ) េ ែតពួកេគចង់
ែ�បចិត� េហយេជ �រលិខិតេនះេឡយ។
72 េឃញេទ មន�រមយួេ មុនករដកខ�ួនេចញពី�កមជំនុំ។ �តវែតមន
ជនិចច។ ដូចគន េ េពលឥឡូវេនះ។ �ល់ករេកតេឡងខងវ ិ ញ ណគឺជស ញ
មយួពី�ពះ។ េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ដូច�ជយ�រ
មនស ញ មយួេហយបនទ បម់កមន�រេដរ�មស ញ ។ �ពះបន�បបេ់�ក
ម៉ូេស ថ “�បសិនេបពួកេគមនិេជ សំេឡងៃនស ញ ដំបូង �បែហលជពួកេគនឹង
េជ សំេឡងៃនស ញ ទីពីរ។”
73 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលអនកេឃញស ញ កំពុងបន� េហយគម ន�រេ
ពីេ�កយ� �គនែ់តជ���ទឹស�ីចស់ដូចគន និងតចុះេ�កម េនះមនិែមន
មកពី�ពះេទ។ ប៉ុែន�េ កែន�ងែដលមនទីសំគល់បង� ញ �រមយួេដរ�ម�។
ឥឡូវេនះេមល។ �ពះេយសូ៊វយងមកកែន�ងេកតេហតុ…
74 េតខញុ ំេធ�ឱយអនកថ�ងេ់ទ? ឬអនកែដលេ�បម�ីកហ�ូនេនះេ ទីេនះ �� បេ់
�កដូ់ចជ�ឡងមកវញិ។ �បែហលជ�ឮខ� ងំបន�ិច។ ខញុ ំចងឱ់យអនកទទួល
បន�។
75 េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមកកែន�ងេកតេហតុ �ទងម់និែដលនិយយ
េ�ចនេ កនម់នុស�េទ មនុស��គបគ់ន ចងប់ន�ទងេ់ កនុង�ពះវ�ិររបស់េគ។
“អូ េ��វយ័េកមងេនះ េយងពិតជរកី�យ�ស់ែដលមន�ទង។់” គតក់ំពុង
ពយបលអនកជំងឺ។ “អូ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ។ �ពះបនេលកមនុស�ដអ៏�ច រយមន ក់
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េឡងកនុងចំេ�មេយង។” េនះមនិអីេទ។ ដូេចនះៃថងមយួ�មកដល់កែន�ងមយួេ
ឯ…េនះជស ញ របស់�ទង។់
76 េអ�យ ៣៥ បននិយយថ�នឹងក� យជទីសំគល់មយួ។ “មនុស�ខ�ិននឹង
េ�តដូចក� ន”់ ជេដម “មនុស�ខ� កនឹ់ងេមលេឃញ។” �ជទីសំគល់មយួ។
77 �ទងប់នបង� ញទីសំគល់របស់�ទងជ់�ពះែមសីុ ជេដម។ េហយពួកេគ
ជេ�ចននក ់ បននិយយថ “បទ ខញុ ំ�ចេ ស�មបេ់រ ងេនះ។” ែមនេហយ
ឥឡូវេនះ �បសិនេបេនះជទីសំគល់មយួ �តវែតមនសំេឡងៃនស ញ េនះ។
េតសំេឡងអ�ីេ ពីេ�កយ�? េ េពលែដល�ទងច់បេ់ផ�មបេ�ង នេគលលទធិ
របស់�ទង ់ េហយេ ពួកេគថជពស់េ កនុងេ ម ។ �ទងម់និសូវេពញនិយមពី
េពលេនះមក េមលេពលសំេឡងមកជមយួស ញ ។ ស ញ បនេ មុន។
78 េ�កម៉ូេសបនចុះេ កនុង�សកេអសីុបេ�យមនទីសំគល់។ េហយគតក់៏
េបះដំបងចុះេ ក� យជសត�ពស់។ េនះជស ញ ។ ប៉ុែន�មយួសនទុះេ�កយមក
សំេឡងមកជមយួនឹងស ញ ។ បនទ បម់ក�ខុសគន ។ េឃញេទ ពួកេគមនិចងប់ន
េនះេទ។ េនះ—សំេឡង �តវែត េធ��មស ញ មយួ។ េហយេ េពលេផ�ងេទ ត
�មនិ�ចមកដល់េ�កពីេពលេនះេទ ពីេ�ពះ�ជេពលែដលបទគមពរី�តវបំេពញ។
ចូរេមលអ�ីែដល�ទងប់ន�បបគ់ត ់េ កនុងគុេមព តែដលកំពុងេឆះ “អញបនេឃញ
សំេឡងថងូរេហយឮេគនិយយពី�បជ ជនរបស់េយង េហយបនេឃញទុកខលំបក
របស់ពួកេគេ�យេ �� យ�សកេអសីុប េហយអញនឹកចពីំករសនយរបស់េយង
ែដលបនេធ�ជមយួេ�កអ�័ប�។ំ” បនួរយឆន បំនផុតកំណត ់េហយ�ទងប់ន
�បបអ់�័ប�ថំពួកេគនឹងេ ទីេនះ។ េឃញេទ គម នេពល�េទ តេទ។ ម៉ូេស
�តវែតមកេ េពលេនះ។
79 នឡិកដធ៏ំរបស់�ពះបនគូសយ៉ងល�ឥតេខច ះ។ �នឹងមនិេល នមយួនទីឬ
យឺតមយួនទីេនះេទ។ �គឺ�តឹម�តវ�មេពលេវ�។ ែមនេហយ ដូេចនះ អនកេឃញ
េទ េហយអ�ី�គបយ៉់ងកំពុងដំេណ រករ�តឹម�តវ មនិ�ចមកេ េពលេផ�ងេទ ត
បនេទ។
80 ទងំេរ ងទងំេនះមនិ�ចេកតេឡងេ េពលេផ�ងេទ តេទ។ េនះមនិ�ចម
កដល់កនុងសមយ័របស់េ�កលូេធេទ។ �មនិ�ចមកដល់សមយ័របស់េវស�ី
បនេទ។ ៃថងៃនពួកបទីសទឬេមតូឌីសទ េ កនុងសមយ័របស់ពួកេគ �មនិ�ចម
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កដល់បនេទ។ ��តវែតមកឥឡូវេនះ។ អុី��ែអល�តវែតជ�បជជតិមយួ។
�កមជំនុំ�តវែតដូចពួកេគឥឡូវេនះ។ �តវែតមន�រទីបី ែដលជសមយ័�កមជំនំុ
ទីបី។ �តវែតមនេ ឌីេស។ �មនិ�ចបេងកតេឡងបនេទរហូតដល់ៃថងបុណយ
ទី៥០មកេហយ�បមូលពួកេគ េហយេចញេ េរ បចំ េហយេធ�អ�ីែដលពួកេគ
បនេធ�។ បនទ បម់ក��តវែតមក �ពះអមច ស់នឹងយងមក េ េពលែដលពួកេគ
បេណ� ញ�ទងេ់ចញពី�កមជំនុំ។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។
81 ពួកេគខ� ចកនុងករ�បែជង�ពះបនទូលេនះ�គបទី់កែន�ង។ ពួកេគេ
េសង ម�ង តច់ំេពះ� ប៉ុែន�ពួកេគេ ែត�ចបូក�ចបល់អំពី�។
82 ទី�កងឈកីេ�គ  េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ េ េពលែដល�ពះអមច ស់បន
�បទនឱយខញុ ំនូវនិមតិ�មយួ។ ខញុ ំមនអនកបេ�ម�ពះបីរយនកេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំបន
និយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងថអនកជអ�ី…” អំពីពូជសត�ពស់ ជេដម ខញុ ំបន
និយយថ “មន កក់នុងចំេ�មអនកយកគមពរីរបស់អនកមកឈរែកបរខញុ ំេហយបដិេសធ
�។” សំេឡង�ង តប់ំផុតែដលអនកធ� បឮ់។ ខញុ ំបននិយយថ “បនទ បម់កេ
ពីេ�កយខនងរបស់ខញុ ំ។” េឃញេទ �េចញពី��ៃនករគិតរបស់ពួកេគ។
83 យ៉ង�កេ៏�យ ពួកេគនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ គឺជេ��មន ក់
េ េពលគត�់តវបនចកេ់�បង�ងំ ប៉ុែន�េពលែដលករចកេ់�បង�ងំ�តវបន
បិទពីគត ់អូ ខញុ ំមនិដឹងេទ។” ថេមច៉…�បសិនេបេនះមនិែមនជស ញ ៃន ក—ក
—ក—អនកេទវវទូិច�មះ! ខ� ងំ�ស់…
84 ពកយថេ��មននយ័ថ “អនកេបកសែម�ងដេ៏ទវភពៃន�ពះបនទូល។”
�ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉បនមកដល់ពួកេ��។ េនះេហយជរេប បែដល
�ពះេយសូ៊វ�តវបនេគកំណតអ់ត�ស ញ ណ។ េហយពួកេគបននិយយបនទ បពី់
កររស់េឡងវញិ ពួកេគបននិយយថ “េយងដឹងថ�ទងជ់េ��របស់�ពះ”
េឃញ “គម នអនក��ចេធ�ករទងំេនះបនេឡយ េបសិនជគម ន�ពះេ ជមយួ
គត”់ បនទ បម់កនឹងមនិទទួលយក�ររបស់�ទងេ់ទ។ េគមនិទទួលយកយ៉ូ�ន
េទ េហយគតជ់េ��។ មនិ�ពមទទួលេអលីយ៉ គម នអនក�ដៃទេទ តេឡយ
េហយពួកេគមនករេបកសែម�ងដេ៏ទវភព។
85 ពកយ អងេ់គ�ស េ�� ពកយអងេ់គ�ស�ចមននយ័អ�ីកេ៏�យ �មននយ័
“�គអធិបបយ។” ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកនិយយថ េ�� ៃន�ពះគមពរីចស់ �
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មននយ័ “អនកេមលឆុត។” េហយលិខិតសមគ ល់របស់គតគឺ់ថ អ�ីែដលគតប់ន
�បបគឺ់បនេកតេឡង េហយេនះជស ញ ថគតគ់ឺជេ�� គតក់ជ៏ទីសំគល់
ែដលថគតម់នករេបកសែម�ងដេ៏ទវភពៃន�ពះបនទូលែដលបនសរេសរ។
េហយបនទ បម់ក�ពះជមច ស់ប ជ ក�់ េ ពីេ�កយគត ់បនបង� ញ�។

86 យ៉ងេមច៉វញិ? ែមនេហយ ��តវែតជវធីិេនះ ហនឹងេហយ។ គម នផ�ូវេ ជុវំញិ
�េទ។ �ពះ�ទងម់នបនទូលថ�នឹងេ ជែបបេនះ ហនឹងេហយ។ ប៉ុែន��មន
ៃថងេនះ េឃញេទ ថទីសំគល់�តវែតេ ទីេនះ ែដលកំណតព់កយេនះ េហយ
េធ�ឱយ�ពិត។ បនទ បម់ករេប បែដល�ទងប់នសនយ រេប បែដល�ទងប់នេរ បចំ
�បជជនទងំអស់ៃនទឹកដីសនយរបស់�ទង ់ ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ទងនឹ់ង
មនករចកេចញេនះ ែដលជ�បេភទមយួ។

87 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងពយយមេចញេ េ�ក�បែហលដប�់ប ំ ឬៃមភនទីេទ ត
ជមយួនឹង�រ។ សូមជ�មបជូនថ ខញុ ំចងឲ់យអនកទទួលបន� េ�ពះខញុ ំ�បែហលជ
មនិបនជួបអនកេទ តេទ េឃញេទ។

សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេមលរេប បែដល�ទងប់នេរ បចំ� ស�របស់�ទង។់

88 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ�ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរមគ៌របស់�ទង?់
�ទងម់និែដលេធ�េទ។ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �ទង…់ឥឡូវេនះ
រកេមល�មរយៈ�ពះគមពរី េហយេមលថេត�ទងធ់� បប់នផ� ស់ប�ូរ�ឬអត។់ អតេ់ទ
បទ។

89 េត�ទងប់នេរ បចំ�បជជនេ�យរេប ប�? ដំបូង �ទងប់នចតព់យករ ី
មន កែ់ដលមនទីសំគល់មយួ គឺេ�កម៉ូេស។ េត��តវេទ? [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉។”—េអដ។] េហយស ញ េនះមន�រ ជ�រេ ឯករ “េ�ត មខ�ួន”
ពួកេគេចញេ �សកែដលបនសនយ។ បនទ បម់ក �ទងប់នកំណតអ់ត�ស ញ ណ
របស់េ��េនះថ ពន�ឺមយួសថិតេ ពីេលគត។់ បេងគ លេភ�ងបនេដរ�មេ��
េនះ េយងបនដឹង បនឆ�ងកត�់លរេ��ថ នជមយួេ�កម៉ូេស។ េយង
បនដឹង។ រចួ�ទងប់ន�បទនទីសំគល់ដល់ពួកេគស�មបក់រធនថពួកេគនឹង
មនិ�តវភយ័ខ� ចេឡយ ទងំអស់តូចចិត�និងភយ័ កែន�ងែដល�ទងប់ននិយយ
“េ េពលែដលអញេឃញស ញ េនះ អញនឹងរលំងអនក។”
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90 សូមេមលពីរេប បែដល�ទងប់នេធ�ឥឡូវេនះ។ �ទងប់នេរ បចំទីសមគ ល់
ជមុន េគជអនកន�ំរ �រែដលបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ ករកំណត់
អត�ស ញ ណអនកន�ំរ និងទីសំគល់ស�មបក់រធនថផ�ូវ�តវបនបងៃ់ថ�រចួ។
ពួកេគ�តវេធ�ដំេណ រេ ទឹកដីសនយ។

91 េរ ងដែដលែដល�ទងប់នេធ�េ ៃថងេនះ! េត�ទងប់នេធ�អ�ី? �ទងប់នប ជូ ន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកេយង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជអនកន�ំរ េហយ
ករកំណតអ់ត�ស ញ ណ�មបទគមពរីៃន�ទងផ់ទ ល់កំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទង់
កនុងចំេ�មពួកេយង ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េហយ
ទីសំគល់ គឺជករធន។ េតេយង�តវខ� ចអ�ី? ៃថ�សំបុ�តេធ�ដំេណ ររបស់េយង
�តវបនបងៃ់ថ�រចួេហយេយង�តវបនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួដង� យរបស់
េយង។ �ទងម់និ�ចឱយអនកធ� កចុ់ះបនេទ។ �ទងប់នសនយករេនះ។ េយង�តវ
បនកំណតអ់ត�ស ញ ណ។

92 អុី��ែអលែដលេចញពី�សកេអសីុប ដូចខញុ ំបននិយយ គឺដូចជ—កូន�កមុំ
េចញពី�កមជំនំុ។ េពលេ�កម៉ូេសចបេ់ផ�មកិចចបេ�មរបស់េ�ក េនះជនជតិ
អុី��ែអលទងំអស់បន�បមូលផ�ុ ំគន េ �កងកូសិន ស�មបក់រអធិ�� ននិង
ករថ� យបងគំ គឺមកពី�គបែ់ផនកៃន�បេទសេអហ�ុបី។ េនះជវធីិែដលកូន�កមុនឹំង
េធ� �នឹងេចញពីភពែតមយួ ភពពីរ ភពបី និង�បេភទេផ�ងៗេទ ត។ �នឹង
េចញមក។ ��តវែតអ ច ឹង។ ឥឡូវេនះ េយង�នេ ទីេនះជភ�េហេ�ពរ…
េយងឥឡូវេនះ ជេរ ងដំបូងែដលេយង�តវគិត មកពី�គបែ់ផនកទងំអស់ “េចញពី
ចំេ�មអនកមនិេជ ។” ឥឡូវេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសនយថនឹងេ េ ៃថង
ចុងេ�កយបង�ស់ “ចូរេចញពីចំេ�មអនកមនិេជ ។” សូមចំ�ំ។

93 េយងរកេឃញេ កនុងេហេ�ពរ ១០:២៦ ខញុ ំបនសរេសរចុះេ ទីេនះ �
និយយែបបេនះ “�បសិនេបេយងេធ�បបេ�យេចតនបនទ បពី់េយងបនទទួល
ចំេណះដឹងអំពីេសចក�ីពិត គម នដង� យស�មបអ់ំេពបបេទ តេទ” េឃញេទ
�បសិនេបអនកមនិេជ េ�យេចតន។

94 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកនឹងកតស់មគ ល់ េតខញុ ំ�ចនិយយអ�ីេ ទីេនះ
�បសិនេបអនកទុកេពលឱយខញុ ំមយួែភ�តរហូតដល់ខញុ ំេធ�ឧទហរណ៍េនះ។ ខញុ ំ�ចមន
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�រមមណ៍េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ មនិបនេ េ�យ�តឹម�តវេឡយ។ េឃញេទ? សូម
ចំ�ំ។
95 េនះជជនជតិេហេ�ពរ ពួកេគេ េលផ�ូវេចញ។ �ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ ស
មនុស�ដបពី់រនក ់ ឬេ�កម៉ូេសបនេរ ស េ�យៃដរបស់�ពះជមច ស់ េដមបេី
េសុបករណ៍េលទឹកដី េហយ�តឡបម់កវញិ យកមកវញិនូវស ញ សមគ ល់ៃនដី។
េហយេពលេ ដល់ទេីនះ ១០នកភ់យ័ខ� ច�� ប។់ “េហតុអ�ី” ពួកេគថ “ពួកេគ
ជជនជតិ�ម៉េឡកេ ទីេនះ េយងេមលេ ដូចជកណ�ូ ប។” យ៉ូេស� និងក
ែលប�តឡបម់កវញិ េ�យយកភស�ុ�ង “េយង�ចេធ��បន!”
96 អនកេឃញេទ េនះគឺជអនកេជ �ម�ពំែដន។ ពួកេគមក�មរយៈធតុេផ�ងគន
ទងំេនះ និង�មរយៈ�កមជំនុំ និងករចូលរមួកនុង�កមជំនំុ និងពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
និងទ�មងែ់បបបទ។ ប៉ុែន�េពលមកដល់�តងក់ែន�ងឆ�ងកតេ់ដមបយីកទីសំគល់
ភស�ុ�ងែដលថដីេ ទីេនះ ជីវតិេនះ…�ពះេយសូ៊វ�គីសទមនិបនសុគតេទ។ �
ជវមិ�តមយួេទ ត។ �ទងរ់ស់េ កនុងេនះ។ �ទងគ់ងេ់ ជមយួេយង ឥឡូវេនះ
�ទងគ់ងេ់ កនុងេយង។ េ េពលែដល�មកដល់េនះ “�” ពួកេគមនិ�ចេជ េនះ
េទ។ េនះគឺេ�ចនេពក អនកេឃញេទ។ េហយពួកេគ�តឡបម់កវញិ េហយពួកេគ
�ល់គន បន�� បេ់ កនុងទីរេ��ថ ន េ�យមនិមននរ�មន កឆ់�ងផុតេឡយ។
េហយ េឃញេទ �បសិនេបេយងមនិេជ  េយងជេមតូឌីសទ បទីសទ េ�បសប៊ី
េធេរ ន!
97 ខញុ ំសងឃមឹថ�គចស់របស់ខញុ ំអងគុយេ ទីេនះ។ េវជជបណ�ិ តរយ៉អុី �វសី អនក
ទងំអស់គន �គ ល់គតេ់ ទីេនះេ  ហ�តវត៉ គត�់បែហលជអងគុយេ ទីេនះ។
ខញុ ំចថំេយងបនពិភក�េរ ងទងំេនះជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ។ គតប់ន
េធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយខញុ ំកនុងេសចក�ីជំេន  ែដលជ�កមអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�
បទ ីស ទ។
98 េហយេមល េ ទីេនះ ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយង…�បសិនេប—េបេយងេឡង
ដល់�ពំែដនេនះ និយយថ “ែមនេហយ សូមេលកតេមកង�ពះជមច ស់ ខញុ ំនិយយ
ភ�ដៃទ �េលលូយ៉!” េនះមនិែមនេទ។ �បសិនេបអនក�ចនិយយបន
ថ មនិេជ ពកយ�មយួេនះ មនអ�ីខុសជមយួនឹងបទពិេ�ធនរ៍បស់អនក។
េឃញេទ?
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99 អនកមកដល់ទឹកដីេហយេឃញ�េ ទីេនះ។ អនកេឃញថ�ពះេយសូ៊វមន
�ពះជនមរស់េឡងវញិ។ �ទងគឺ់េ កនុងចំេ�មពួកេយង។ អនកឮ�ពះបនទូលែដល
េធ��ម�រេនះ េហយេ ែតមនិេជ  េតអនកដឹងេទថមនអ�ីេកតេឡង? បនទ បម់ក
ពួកេគបន�� បេ់ ទីរេ��ថ ន។ “�បសិនេបេយង�ប�ពឹត�អំេពបបេ�យេចតន
បនទ បពី់េយងបនទទួលចំេណះអំពីេសចក�ីពិតេហយ េនះនឹងែលងមនដង� យ
ស�មបអ់ំេពបបេនះេទ តេហយ។” េនះជអ�ីែដលគមពរីេហេ�ពរ�បបេ់យង។
100 េហយឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមលេ េពលែដលេយងេឃញទីសំគល់ដ៏
អ�ច រយបំផុតេ េលែផនដី ថ�ទងប់នសនយ រេប ប��ពមនេយងេ�ចនេទ ត
ថេពលេវ�ជិតមកដល់េហយ។ ឈបក់រមនិេជ ។ មកជមយួគន ។ េយងគួរ
�ស�ញ់គន  េហយេជ  េហយែញកខ�ួនេយងេចញពីេ�កិយ។
101 សូមកតស់មគ ល់ថ ពួកេគមនិែមន�គនែ់តមកជំុគន និយយពី�រេនះេទ។
ពួកេគ�តវែតចូលេ កនុង� ចូលេ កនុងឈម។ កុំមកនិយយ “អនកដឹងេទ ម៉ូេស
បន�បបេ់យងថ អនកន�ំរ គតប់ននិយយថ គតប់ន�បបេ់យងថេយង
គួរែតមនឈម។ ចុះ�បិយមតិ�យល់យ៉ង�ែដរ �បសៗ?” េនះមនិែមន�េទ។
យកកូនេច មេ សម� ប ់យកឈមេ ទីេនះ!
102 េយង�ចមកអងគុយេហយយល់�សបនឹង�ពះបនទូល និងអ�ីេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�មនិ
មនទីសំគល់េនះេទ េត�មន�បេយជនអ៍�ីដល់េយង? មនិល�េទ។ េ េ�កម
�។ �ទងម់និទទួលខុស�តវចំេពះនរ�មន កែ់ដលេចញពីេ�កមឈមេនះេទ។
េហយ�ទងម់និទទួលខុស�តវចំេពះអនក�មន កេ់ទ សព�ៃថងេនះ េចញពីេ�កមៃនទី
សំគល់។
103 �គ�រទងំមូលមនសុវតថិភព លុះ��ែតេ េពលែដលពួកេគសថិតេ េ�កម
ទីសំគល់េនះ េហយនិមតិ�ស ញ �តវបនបង� ញ។ �គ�រទងំមូល! េតអនកេជ
េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ៃថងេនះ េយង�តវចថំ មនុស�។
កូនេ េយង!
104 េហយវយ័ជំទងេ់នះៃនករមនិសមេហតុផលនិងចេ�ម ងរ ៉កុនិងរ ៉លូ និងអ�ីែដល
េយងកំពុងែតឆ�ងកត ់ េហយទងំអស់េនះេ ទីេនះញកនិ់ងក ន� ក ់ េហយេត
អនកដឹងេទថអ�ីៗទងំអស់�តវបនតំ�ងេ ទីេនះេ កនុងេស វេ  ៃន�ពះគមពរី?
�និយយេ កនុងវវិរណៈ។ �បកដ�ស់ �មន។ រេប បែដលមនុស� ពួកេគ



ទីសំគស់ 23

ពួកេគ—ពួកេគគឺ…ពួកេគ ពួកេគ េឃញ ពួកេគ ពួកេគមនិែមន…ពួកេគបន�� ប់
េហយ។ ពួកេគមនិ�ចេងបេឡងបនេទ។ ពួកេគមនិែដលអស់កលបជនិចច។
ពួកេគមនិបនសូមបែីតេ កនុងករគិត ដូេចនះពួកេគនឹងវនិស។ ពួកេគនឹង�តវចប់
ជេរ ងរហូត វនិសទងំ�សង។ ពួកេគនឹង�តវទទួលេទសជយូរ េហយចំេពះអ�ី
ែដលពួកេគបនេធ� ប៉ុែន�អ�ីែដលមនករចបេ់ផ�មមនករប ចប។់

105 េនះគឺថអ�ីែដលមនិមនករចបេ់ផ�ម គឺគម នទីប ច ប។់ មនទ�មងែ់តមយួ
ៃនជីវតិអស់កលបជនិចច។ ទ�មងម់យួៃនជីវតិអស់កលបជនិចច េយងខិតខំេដមប ី
ករេនះ។ សូមចំ�ំ។

106 យ៉ូេស� ជំពូកទី ២ៃនយ៉ូេស� ែដល ស�ីេពសយ�សនដ៍ៃទែដលេជ បនឮ
េហយ�កម�គ�ររបស់នង េហយយក�មក�កេ់�កមែខ��កហម ែដលជ
ស ញ សមគ ល់ពីអនកន�ំររបស់េ�កយ៉ូេស�។ េទវ�ែដលបំផ� ញរបស់�ពះបន
េលកតេមកងទីសំគល់េនះ េហយមនែតេ កនុងទី�កងេនះ។ មនត�មវរបស់�ពះ
េ�យអនកបេ�មរបស់�ទង ់ ថ�ពះត�មវឱយមនទីសំគល់េនះ េហយេនះគឺមនែត
មយួគត។់ ខញុ ំមនិខ�ល់ថជេ �� យៃនទី�កងេទ ឬេបជអនកបរសុិទធបំផុតកនុង�កង
�បសិនេបពួកេគចូលេ កនុង�ពះវ�ិរធំជងេគកនុងទី�កង េនះអ�ីៗទងំអស់េ កនុង
ទី�កងបនដួលរលំេលកែលងែតផទះេនះ។ �ពះ�ទងែ់តមយួអងគគតែ់ដលេគរពទី
សំគល់េនះ។

107 សូមកតស់មគ ល់ �កងេយរខូីបនឮថ�ពះកំពុងេធ�ករអ�ច រយ ប៉ុែន�ពួកេគ
មនិបនយកចិត�ទុក�កនឹ់ងករ�ពមនេនះេទ។

108 មនុស�សព�ៃថងេនះកឮ៏នូវអ�ីែដល�ពះបនេធ�កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ�កយ
េនះ ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�េទ។ អំ�ចដអ៏�ច រយៃន
�ពះគុណ និងទីសំគល់េនះ ដូចជ�ទងប់នសនយ “ដូចេ សមយ័�កងសូដំុ
ម កដូ៏េចន ះែដរ។” រេប បែដល�ទងប់នសនយថនឹងមន! ចេំមលអ�ីែដលបន
េកតេឡងេ �កងសូដំុម។ សូមចថំ មនទីសំគល់របស់�កងសូដុំម។ ប៉ុែន�
អនកន�ំររបស់ម៉�គីទី៤ គឺេដមប ី “យកេបះដូង�បជជន�តឡបេ់ ឪពុកវញិ
ឪពុកេពនទីកុស��តឡបេ់ ឯ�ពះគមពរី។” មនិ�ចមន�ពះគមពរីេផ�ងេទ តេទ ឬអ�ី
េផ�ង។ េនះជករេបកសែម�ងទងំមូលរបស់�ពះ។
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109 េហយមននរ�មន កនិ់យយថ “អ ច ឹង ខញុ ំេជ ែផនកេនះ ខញុ ំមនិដឹងអំពីេរ ង
េនះេទ។”
110 អនកន�ំរពិត�បកដរបស់�ពះប�ូរអនក�តឡបេ់ េរ ងទងំមូលវញិ! េឃញ
េទ? សូមកតស់មគ ល់ េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ� នអំនក�តឡបេ់ �គប់
�ពះបនទូលរបស់�ពះវញិ។
111 �ពះគុណរបស់�ទង�់តវបនបង� ញ ករវនិិចឆយ័របស់�ទងគឺ់មកបនទ ប។់ ពួកេគ
�បកដជេជ ថពួកេគមនសុវតថិភពេ កនុងអគរនិកយដធ៏ំរបស់ពួកេគ ពួកេគ
េ ទីេនះេ �កងេយរខូី ប៉ុែន�េគរកេឃញថ�មនិដំេណ រករ។
112 �តវែតមនមយួចំនួន…�បែហលជចូលេ ទីេនះ�មវធីិ�មយួ មន
េកមង�បសពីរបីនកចូ់លេ ទីេនះ េហយ�បបឱ់យយក�គបពូ់ជែដលកំណតទុ់ក
ជមុនមកជមយួគន ។ េហយនងបនទទួល…នងបនេ�បផទះរបស់នងស�មប់
�ពះវ�ិរ េហយបនទទួលអនកន�ំរ េហយបនទ បម់កទទួលបនទងំអស់
េ កនុងទី�កងរបស់នង ែដលនឹងេជ េ េ�កមទីសំគល់។
113 ស�ីមន កក់នុងេសដ�កិចចដអ៏�ច រយេនះ! ស�ីតូចមន ក ់ និងេករ �េឈម ះ��កករ់បស់
នង �បែហលជ�តវបនដកេចញព�ីពះវ�ិរទងំអស់េ កនុងទី�កង ប៉ុែន�នងេជ
អនកន�ំរេនះ។ េហយអនកន�ំរេនះបនចកេចញពីទីសំគល់ ស ញ  េហយ
�ពះកប៏នេលកតេមកងស ញ សមគ ល់។ ៃថងេនះកដូ៏េចន ះែដរ សូមចថំ េ េពល
ែដលអនកបំផ� ញេសចក�ីេ�កធរបស់�ពះែដលមក �បពន័ធដធ៏ំេនះបនដួលរលំ
និមតិ�ស ញ េនះបនរក�ផទះរបស់នងឱយមនសុវតថិភព។ មនិែមនេ�ពះនងជ
ស�ីល� េ�យ�រែតនងមនជំេន  េហយបនអនុវត�ទីសំគល់។
114 ចុះេបនងនិយយថ “ចស ពួកេគជមនុស�ល��ស់ ខញុ ំពិតជរកី�យ
នឹង�រែដលពួកេគបនផ�ល់ឱយ ប៉ុែន� និយយ�តងេ់  ��កដូ់ចជឆកួតែដល
មនែខ�េនះពយរួេចញពីបង�ួចរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងទញ�ចូលកនុង”? �នឹងធ� កចុ់ះ។ �
នឹងធ� កចុ់ះ។ �ពះបនេលកតេមកងែតរបូស ញ ប៉ុេ�� ះ ដូចគន នឹងទីសំគល់ជីវតិ
េ កនុង�បេទសេអហ�ុបី។
115 យ៉ូេស�ជ�បេភទសំេ េ �ពះេយសូ៊វ េ�ពះពកយយ៉ូេស�មននយ័ថ
“�ពះេយហូ�៉ជអនកសេ ងគ ះ។” គតគ់ឺជ�បេភទៃន�ពះេយសូ៊វ គឺពិតចំេពះ
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ស ញ សមគ ល់ែដលអនកន�ំររបស់គតប់នអធិបបយ។ យ៉ូេស�បនេ ជបន់ឹង
ទីសមគ ល់េនះ។ ទងំអស់េ េ�កម��តវបនសេ ងគ ះ េ កនុង�បេទសេអហ�ុបី។
ទងំអស់េ េ�កម��តវបនសេ ងគ ះ េ �កងេយរខូី។
116 េ�ហិតរបស់កូនេច មគឺជ�បេភទៃននិមតិ�ស ញ ៃថងេនះ ែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគឺជនិមតិ�ស ញ ៃនៃថងេនះ។ ទងំអស់េ េ�កម�មនសុវតថិភព។
ទងំអស់េចញពីេ�កម�មនិមនសុវតថិភពេទ។ េ កនុងេហេ�ពរ ១៣:១០ និង២០
�ទង�់តវបនេ  “កិចច�ពមេ�ព ងដអ៏ស់កលបជនិចច។” កិចចសនយចស់គឺជេរ ង
មយួ េនះជថមី េនះគឺជ “កិចច�ពមេ�ព ងដអ៏ស់កលបជនិចច។”
117 �ពះ �ពះេ�ហិតៃនករសនយ េធ�ឲយេយងរចួពីអំេពបប និងេសចក�ី�ម៉ស់
េហយខុសពីេ�កិយេនះ។ អនកមនិចបំចេ់ស� កពកខុ់សគន េទ។ �គបគ់ន �ច
េស� កពកខុ់សគន ។ អនក�តវែតមន េ ខងកនុង ខុសគន ។ ជីវតិគឺេ ខងកនុង
មនិែមនករេស� កពក ់ ករេស� កពក។់ “�ជ�ច�ករបស់�ពះមនិែមនជ
�ចនិ់ងេភសជជៈ ឬករេស� កពកឱ់យេមលេឡយ ប៉ុែន��គឺជករអតធ់ន ់ ភពល�
សបបរុស ករអតធ់មត ់េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”
118 ឥឡូវេនះ ករសនយេធ�ឱយរចួពីអំេពបប បង� ញថ�ពះជមច ស់មនិបន
—មនិបនទទួល�គ ល់អំេពបបរបស់អនកេទ។ �វឌីបននិយយថ “មន
ពរេហយ អនក�ែដល�ពះជមច ស់មនិ�កេ់ទសបប។” េហយ�ពះនឹងមនិ
េចទ�បកនអ់ំេពបបេលទីសំគល់េនះេឡយ ពីេ�ពះទីសំគល់ជស ញ បងៃ់ថ�
ែដល�ពះបនទទួលរចួេហយ។ េហយអនកទទួលបនទីសំគល់ស�មប�់ គឺ…
ជំេន របស់អនកបនទិញ�។ េហយអនកមនតៃម�ទិញៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក
េ កនុងរបូកយអនក េដមបថី� យបងគំ�ទង ់េហយបង� ញករសនយ និងអំ�ចរបស់
�ទង។់
119 គមពរីស ញ ថមីមននយ័ថ “កិចច�ពមេ�ព ងថមី។” ឈមមននយ័ថ “ជីវតិ។”
គមពរីស ញ ថមីគឺជសកខីភពៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលផ�ល់ទីបនទ ល់ អំពីអ�ែីដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនរស់ពីសុគតេឡងវញិ
បង� ញថ�ពះេយសូ៊វបនបំេពញ�គបត់�មវករស�មបេ់យង េហយ�ទងម់ន
�ពះជនមរស់សព�ៃថងេនះ។ ទីសំគល់បង� ញថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េដមបបីង� ញអងគ
�ទងជ់មយួេយង �សប�មករសនយរបស់�ទង។់ េតេធ�ដូចេម�ចឱយមនុស�មន ក់
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�ច�ន�ពះគមពរីេហយេឃញថ�ទងប់នសនយនឹង� េហយេឃញ�ពះ�គីសទ
យងមកកនុងៃថងចុងេ�កយេនះកនុងទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយកំណត់
អត�ស ញ ណ�ទងផ់ទ ល់? េនះជទីសំគល់។ េនះជនិមតិ�ស ញ ។ េនះជតៃម�
ែដលបនបងរ់ចួ។

120 កុំពឹងែផ�កេល�រមមណ៍ខ�ះ។ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�តជករ់តម់កេលខនងខញុ ំ។ និង
—េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនធុំក�ិនអ�ីមយួ េឃញមនឈមកនុងៃដ” ឬេ�បងខ�ះ។ ឬ—ឬ “ខញុ ំ
បនឈនះយកបនបរ ិ ញ ប�តរបស់ខញុ ំ។” ឬ “ខញុ ំបន�កំនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំបន
ែ�សក។ ខញុ ំបននិយយជភ�ដៃទ។” អ�ីៗែដលពួកេគេធ��បែហលជមនិអី
េទ។ ខញុ ំមនិមនអ�ី�បឆងំនឹងពួកេគេទ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ
េឡយ។

121 ខញុ ំកំពុងនិយយអំពីករកំណតអ់ត�ស ញ ណៃនទីសំគល់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
បនេលកេឡង េហយេ កនុងេយងឥឡូវេនះ កំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទងផ់ទ ល់
េដមបបី ជ កេ់ឡងវញិនូវ�ពះបនទូលសនយរបស់�ទងេ់ សព�ៃថងេនះ។ �ែមន៉។
បនទ បម់កអនកនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។ �ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។ “េ ៃថងេនះ
អនកនឹងដឹងថខញុ ំេ កនុង�ពះវរបិ� គឺជ�ពះវរបិ�េ កនុងខញុ ំ ខញុ ំេ កនុងអនក េហយ
អនកេ កនុងខញុ ំ។” មន�ពះែដលបនសែម�ងឲយេឃញកនុង�ចឈ់មមនុស� េ�យ
បង� ញអងគ�ទងថ់មនជីវតិ បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន ។ំ េនះជទីសំគល់។

122 េបអនកមនិចូលេទ �បញបេ់ឡង មតិ�េអយ។ ��បែហលជយឺតេពលជេរ តរ
ហូតេហយ។ េយងមនិដឹងេទ។

123 បង� ញវត�មនរបស់�ទង ់ គមពរីស ញ ថមី �ពះេ�ហិត។ េហយ�េ រស់
ឥឡូវេនះ េ�យេធ�ករប ជ ក។់ េហយេ�យ�រ�ទងរ់ស់ េយងមនសិទធិ
�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នេ�ះស�មបេ់យង។ បុរសែដលទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
ពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ឬ ស�ីែដលទទួលបុណយ�ជមុជទឹកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មន
សិទធិ�គបែ់បបយ៉ងែដល�ពះេយសូ៊វបនេ�ះស�មបេ់យង េនះជស ញ ែដល
េយងមន។ េនះជអំ�ចៃនករទិញ។

124 និយយជឧទហរណ៍អនកនិយយថ “បង�បស�បណ�េំតអនកចង់
មននយ័ពីអ�ី?”
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125 េ ទីេនះ េធ�ឱយ��ម ញឥឡូវេនះ េហយខញុ ំចងឱ់យអនកែដលឈទឺទួល�។
េមលចុះ េបខញុ ំេ�សកឃ� នេសទរ�� ប ់ េហយដឹងថមននំបុង័មយួដំុ �បបថ់ ៃថ�
មយួភគបនួ េហយបង�បសមន កប់នមកេហយនិយយថ “េនះគឺមយួភគ
បនួ បង�បស�បណ�។ំ អនកកំពុងេ�សកឃ� ន យកមយួភគេនះ។” ឥឡូវេនះ
អនកដឹងេទ ខញុ ំ�ចសបបយចិត�ជមយួនឹងនំបុង័មយួភគកនុងៃដដូចែដលខញុ ំ�ចេធ�
បនជមយួនឹងនំបុង័េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ េ�ពះខញុ ំមន�បកក់នុងតៃម�ែដល�ចទិញ
បន។ ខញុ ំមនទីសំគល់ែដល�ចទទួលនំបុង័េនះ។ េហយេ ទីេនះមននំបុង័
េហយេរ ងែតមយួគត ់គឺខញុ ំកនទី់សំគល់ មយួភគែដលទិញនំបុង័ ខញុ ំ�ចរកី�យ
ជមយួនឹងទីសំគល់ដូចែដលខញុ ំ�ចេធ�បនជមយួនឹងនំបុង័។
126 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកបនទទួលពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េនះជទីសំគល់ែដលអនក�ល់គន មន�គបក់រេ�បសេ�ះែដល�ពះេយសូ៊វបន
សុគតស�មប ់ជកមមសិទធិរបស់អនក�សថិតេ កនុងៃដរបស់អនក។ េតអនកខ� ចកនុងករ
ទមទរ�េទ?
127 េបខញុ ំ�កក់នុងេ�េ ៉ របស់ខញុ ំ េហយនិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំមនិដឹងថ�ច
ទិញនំបុង័េនះបនឬអតេ់ទ” ខញុ ំនឹងេ�សកឃ� នដល់�� ប។់ ប៉ុែន��តវចថំ ឈមួញ
និយយថ “ខញុ ំមនត�មវករមយួ េ�ក�បណ�។ំ មយួនិងៃមភ�បេំសន អនក�ច
មនជំ�កនំបុង័េនះ។” ខញុ ំយល់េហយ! �ែមន៉។ ែដលេ�ះ��យ�។
128 េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងមនិេឃញមនកិចចករជេ�ចនែដលបន
េធ�េ ៃថងេនះ ទីសំគល់មនិ�តវបនបង� ញេទ ជទីសំគល់ពិត�បកដ។ អូ ពួក
េយងមនពួកែក�ងក� យ�គប�់បេភទ ប៉ុែន�ខញុ ំមននយ័ថ ទីសំគល់ពិត�បកដ។
129 េមលចុះ េ េពលែដលេយងដឹងេហយបង� ញទីសំគល់ ជីវតិែដល�យក
ស�មបទី់សំគល់ ឈមនិយយជំនួសេយង។ សូមចថំ េ�ហិតៃនេសចក�ី
ស ញ �តវបនទទួល�គ ល់ជមយួនឹងទីសំគល់ េហយ�ពះបនទូលធនេយង
ពីករសនយ។ ទីសំគល់គឺជស ញ ែដលថករទិញ�តវបនេធ�េឡងស�មប់
េយង។
130 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកមនិ�តវបន�បប់ ចូ លកនុងេនះ មនិអីេទ ករពិត អនក
នឹងមនិ�ចទទួលបនអ�ីទងំអស់ អនក�គនែ់តេដរ�មបនទ តអ់ធិ�� ន េដរ�តឡប់
េ�កយវញិ េដរេឡងេ �សនៈ េហយេងបមុខេឡង េដរេចញេ េ�កយ។
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131 ប៉ុែន� អូ បង�បស េ េពលែដលទីសំគល់េនះ�តវបន�កេ់ កនុង
—កនុង—េបះដូងរបស់អនក េហយអនកដឹងថ�ជ�ពះជនមរស់េឡងវញិរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុងអនក មនអ�ីមយួកំពុងេកតេឡង។ គម នអ�ីែដលនឹងបែង�រអនក
េទ។ អនកដឹងពីកែន�ងែដលអនកជកមមសិទធិអ�ី។ ករ�� បប់ងគ បេ់ពញទំហឹងចំេពះ
�ពះបនទូលៃន�ពះទងំមូលផ�ល់សិទធិឱយអនកនូវទីសំគល់ េហយគម នអ�ីេផ�ងេទ ត
េទ។ “មនពរេហយអនក�ែដលេធ��មប ញត�ិទងំអស់របស់�ទង ់គត�់ចមន
សិទធិចូលចំេពះេដមេឈៃនជីវតិ។”
132 បនទ បម់ក េពលេយងអធិ�� ន េយង�តវមនទីសំគល់េដមបបីង� ញ
ករអធិ�� នរបស់េយង។ ឥឡូវេនះកុំខកខនកនុងករទទួលបន�។ េ េពលអនក
អធិ�� ន អនក�តវែតមនទីសំគល់េដមបកីនេ់លករអធិ�� នរបស់អនក �បសិនេប
អនកមនិែមនេទ សូមបន�អធិ�� នរហូតដល់ទីសំគល់េនះមកដល់ េ�ពះអនកមនិ
�តវបនសនយថនឹងទទួល�េទ។ េឃញេទ អនក�តវែតមនទីសំគល់េនះជមុន
សិន េនះជតៃម�ែដល�តវបង ់ជំេន របស់អនកកនុងករេជ �។
133 ឥឡូវេនះ ស ញ ៃនករេគរព�បតិបត�ិេពញេលញ។ ករភយ័ខ� ចបនបតេ់
េហយ។ ប៉ុល�បបេ់យងថ “ឈមនិយយអ�ីែដល�បេសរជង។”

អនកនិយយថ “ឈមនិយយ?” បទ ឈមនិយយ។
134 េ កនុងេ�កុបបត�ិ ៤:១០ េយងរកេឃញថ�ពះមនបនទូលដូេចន ះ—កអុីន…
ឬ “ឈមរបស់េអបិលបនេចញពីែផនដី។” េយងរកេឃញេ កនុងេហេ�ពរ១២ ថ
“�ពះេ�ហិតៃនេសចក�ីស ញ របស់�ពះ�គសីទនិយយអ�ីែដល�បេសរជងេអបិល
េ េទ ត។” េឃញេទ? េយងរកេឃញថ ឈមបននិយយ �និយយជំនួស
អនក។ ជីវតិែដលេ កនុងអនកនិយយេចញពីឈមែដលបនបង�ូរ។ �ែមន៉។ អូ
បងប�ូនេអយ! ខញុ ំចងឲ់យអនក�ល់គន �ចេមលេឃញ។ េឃញេទ? �បសិនេបអនក
�ចេមលេឃញថ�ជអ�ី េនះគឺជជីវតិែដលមនេ កនុងអនក។ េឃញេទ ឈម
េនះកំពុងកំណតអ់ត�ស ញ ណអនកជមយួនឹង�។ �ជទីសំគល់។ េត…េត�ជ
អ�ី ឈម�តវបនបង�ូរស�មបអ់នក អនកបនទទួលយក េហយជីវតិបនចូលមកកនុង
អនក។ អនកមនទីសំគល់ េនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
135 េពលេយងអធិ�� ន េយង�តវមនស ញ សមគ ល់េដមបបីង� ញករអធិ�� ន
របស់េយង ដូចខញុ ំបននិយយ េហយឥឡូវេនះេជ ស�មបខ់�ួនេយងេហយអនុវត�
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និមតិ�ស ញ េនះចំេពះ�គ�រទងំមូល ដូចជេ �បេទសេអហ�ុបី �កងេយរខូី
ឬេ កនុងកិចចករ ១៦:៣១។ េយងដឹងថប៉ុលបន�បបេ់មទព័រ ៉មុូងំ ថ “ចូរ
េជ ចុះ េហយអនកផទះរបស់អនកទងំអស់នឹង�តវបនសេ ងគ ះ។” អនុវត��េ កន់
�គ�ររបស់អនក។ �បសិនេបអនកមនកូនែដលមនិទនប់នសេ ងគ ះ សូម�កទី់
សំគល់េ ពីេលគត ់និយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំសំុស�មបគ់ត។់”
�ន កេ់ ទីេនះ។ �បសិនេបអនកមនម� យ ឬមនុស�ជទី�ស�ញ់ែដលបតប់ង់
ចូរ�កនិ់មតិ�ស ញ េនះេលពួកេគ និយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំសំុ។”
136 ផ� ស់ប�ូរ េចញពីសំ�មេ�កិយទងំអស់ េចញពីផទះរបស់អនក េ�ត មខ�ួន
ស�មប�់។ ដុតេខខ�ីរបស់អនក។ េបះ��ងកតរបស់អនកេ ឱយឆង យ។ កមច ត់
បររីបស់អនក។ េបះេចលករមនិេជ របស់អនកនិង�ក�ស�ពះវ�ិររបស់អនក
េ កនុងធុងសំ�ម ែដល�ជកមមសិទធិ�មយួ។ �ែមន៉។ បនទ បម់កអនកកំពុង
េ�ត មខ�ួនជេ�សច។ បនទ បម់ក�តវេធ�អ�ី? បនទ បម់កអនុវត�ទីសំគល់េ កនុង
ករអធិ�� ន េ�យមនភស�ុ�ងពិត�បកដ ជំេន ពិត�បកដ។ អនុវត�� អនុវត�
េ�យភពេជ ជក។់ េ េពលអនកអនុវត�ទីសំគល់ សូមដងឹថអនក�តវបន
សម� ត។ “�បសិនេបចិត�របស់េយងមនិេថក លេទសេយង េនះេយងបនទទួល
សំេណ របស់េយង។”
137 ដ�ប�អនកជមនុស�ែដលេធ�អ�ីែដលខុស េតអនកនឹងសំុ�ពះេធ�អ�ីស�មប់
អនក េពលអនកដឹងេហយថអនកខុស? េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងសទុះ
េងបេឡងវញិ។ ខញុ ំមនិនិយយេនះេដមបេីធ�ឲយខូចចិត�េទ។ ខញុ ំនិយយេនះេដមប ី
និយយឲយ�តង ់ េ រកអ�ីែដល�តវ។ េតអនកនឹងសង�់េ េលតួ�កងសូដំុមនិងកូ
ម៉ូ�៉េ�យរេប ប�? �តឡបម់កវញិេហយ!
138 សមគមនិងរដ�ម ន�ីបនទុកឲយ�បជពលរដ�េធ�អ�ីកប៏នសេ�មច�មចិត�
េហយ�គនែ់ត�កេ់ឈម ះពួកេគេ េលេស វេ េហយេ ពួកេគថេនះ េនះ
និងេផ�ងេទ ត េ េពលែដល�ជេរ ង�ម៉ស់។ េហយ�បនទទួលដូេចនះថ
េសចក�ីជំេន គឺជអ�ីែដលមនិសូមបែីត…សូមបែីតក�មនឹងដឹងថ�ជអ�ី។ ពួកេគមន
ក�ីសងឃមឹ ប៉ុែន�គម នជំេន ។
139 អនក�តវែត�តលបម់កវញិ េ ឯ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនសិតេចញនិង�� ត។
បនទ បម់កយកទីសំគល់របស់អនក ែដលអនកដឹងថ�គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុង
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អនក បនទ បម់កអនុវត��។ �បសិនេបមនអ�ីមយួមនិេកតេឡង មនអ�ីមយួខុស
�តឡបម់កវញិម�ង មនអីខុសេ កនុងៃដរបស់អនក។ �ទងប់នសនយ។ �ទងគឺ់ជ
អនកែដលសនយ។ អនុវត��។ សូម�ន េអេភសូរ ២:១២ េពលខ�ះ �បសិនេប
េ�កអនក—�បសិនេបអនកចង ់េហយអនកនឹងរកេឃញេ ទីេនះ។
140 កតស់មគ ល់េ កនុង េហេ�ពរ ៩:១១ផងែដរ។ ប៉ុលបននិយយថ “បេ�ម
�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ េ�យមន�ពះរស់។” មនិែមននិយយដូចជខញុ ំេឡងេ ដូច
ជនជតិេហេ�ពរធ� បេ់ធ�េទ យកករបូជរបស់គត ់ េហយចុះមក�មផ�ូវ េ�យ
េគេឈម លមយួកបលធំ េហយ�កៃ់ដេល� េហយកំណតអ់ត�ស ញ ណខ�ួនឯង
រចួបង�ូរឈម �តឡបេ់ វញិេ�យសុចរតិ។ �ពះេយហូ�៉បនទមទរ�។ �ទង់
បនេធ��។ បនទ បម់ក មនុស�ជំននេ់�កយ �បែហលជពួកេគធូ��លបន�ិច អនក
េផ�ង ធូ��លបន�ិច។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង �ក� យជ�បៃពណី�គ�រ។
141 េនះេហយជអ�ីែដលេពនទីកុស�បនក� យេ ជ ស�មបេ់យង ែដលជ
�បៃពណី�គ�រ។ េយងចុះេ�កម និយយថ “េតកមមវធីិទូរទស�នយ៍បេ់នះមនិល�
េទឬ? ឆងល់ថេគេធ�អីេ �ពះវ�ិរ? �ព ះអមច ស់េយសូ៊វេអយ សូមេ�បសឲយជ…”
ឱ! ក�ីេម��  េឃញេទ? �ជ�បៃពណី�គ�រ… “អនកដឹងេទ ខញុ ំបននិយយភ�
ដៃទេ ៃថងមុន។ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់េនះ ឬេនះ អនកដឹងេទ។ អូហូ។” អូ �ជ
�បៃពណី�គ�រ!
142 េតអនកដឹងពីអ�ីែដល�ពះមនបនទូលេទ? �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “សត�ធតន់ិង
េច មរបស់អនកមនក�ិនស�ុយេ កនុង�ចមុះអញ�ស់។ �តវេហយ ដង� យរបស់
អនកបនក� យេ ជក�ិនស�ុយ។”
143 េហយកម៏នករបូជៃថងបុណយទី៥០ និងករកតនិ់កយទងំអស់របស់េយង
និងករបន� េហយ ស�ីនិងបុរសរបស់េយងេធ��មរេប បែដលពួកេគេធ� គឺជ
ទ�មងៃ់នករេគរព�ពះ េបកត ន�ីេឡង េហយមននរ�មន កេ់�តេឡងចុះ
មយួ�សបក។់ េហយ�ចបេ់ហយ េ�ប បដូចជធុងទឹកែដលគបេ់ េល� �បសិនេប
�ពះបនទូលរបស់�ពះនឹងេចញមកនិយយអ�ីមយួ។ េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡង?
ដង� យរបស់អនកចបេ់ផ�មមនក�ិនស�ុយចំេពះ�ពះេយហូ�៉។
144 េហយេ េពលេនះេហយែដលេអ�យមកដល់កែន�ងេនះ េហយ�បប់
ពួកេគថ “ខញុ ំនឹងផ�ល់ទីសំគល់ដអ៏ស់កលបដល់អនក គឺ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគភ។៌”
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េឃញេទ ហនឹងេហយ។ មនិែមនទ�មងនិ់ងលទធិែដល�� បេ់ទ អតេ់ទ ប៉ុែន�ជ�ពះដ៏
មន�ពះជនមរស់ ជ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ ែដលមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ
កនុងចំេ�មេយង។

145 ពួកេគខ�ះ ពួកជំនុំែបបេនះ ែដលេជ េរ ងទងំេនះ ពួកេគបដិេសធថមនិ
មនេរ ងដូចជទីសំគល់អីចឹងេទ។ ែមនេហយ មតិ�មន កប់នពយយម�បបខ់ញុ ំ
ថ “មនែត�វកដបពី់ររបូប៉ុេ�� ះែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះ
េហយជអ�ីទងំអស់។ បទ។” អូ!

146 ប៉ុែន�េយងែដលេជ �ពះបនទូល ដឹងខុសគន  េយងដឹងថេនះជវត�មនដ៏
រស់។ េតេយងដឹងយ៉ង�ថ�ជវត�មនដម៏ន�ពះជនមរស់របស់�ពះ�គីសទ ជ
�ពះវ ិ ញ ណែដលគងេ់ កនុងចំេ�មេយង? �េធ�ដូចគន ែដល�ទងេ់ធ�។ េនះជ
ភស�ុ�ងរបស់�។ េដមទំពងំបយជូរ�តវបនេគ�គ ល់េ�យផលែផ�ែដល�ប
េងកត។ េហយេបេដមទំពងំបយជូរេនះេឡងមកេហយេគសរេសរគមពរីកិចចករ
ពីេ�កយ� ពួក�វក័បនេធ� ដូច�ពះេយសូ៊វេធ�ែដរ េពលែដលេដមទំពងំបយជូរ
េនះដុះេឡងម�ងេទ ត �េធ�ដូចគន ។ សូមេមល េហេ�ពរ ១៣:៨ និយយថ
�ទងេ់ ដែដល អូ ខញុ ំេអយ បនប ជ កថ់�ពះបនេលក�ទងេ់ឡងស�មបេ់យង
េយងេ �ម�ពះបនទូលសនយរបស់�ទង។់ [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]

147 ��ៃនករសនយ! េអេភសូរ ៤:៣០ ែចងថ “កុំេធ�ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន
�ពះ �ពយ�ពះទយ័ ែដលបនេ ចំ�ំអនករហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់
អនកេនះេឡយ។” មនិែមនរហូតដល់កររស់េឡងវញិបនទ បេ់ទ។ “រហូតដល់ៃថងៃន
ករេ�បសេ�ះរបស់អនក!” បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង� េយងេ �ម
កូរនិថូសទី ១២។ េហយេ កនុង�ទងគឺ់ជភពេពញេលញ េហយគម នអំេពបប
�មយួ�តវបនទទួល�គ ល់េ កនុង�ទងេ់ឡយ។ “អនកែដលេកតមកពី�ពះមនិ
�ប�ពឹត�អំេពបបេឡយ។ ពូជរបស់�ពះសថិតេ កនុងគត ់ េហយគតម់និ�ច
េធ�បបបនេឡយ។” េតគត�់ចេធ�បនយ៉ងេមច៉ េពលទីសំគល់េ ទីេនះ? ទី
សំគល់គឺជស ញ ែដលគត�់តវបនេគទទួលយក។

148 េហយអនកនិយយថ “ខញុ ំបនេធ�បប។” អ ច ឹងអនកមនិែដលមនទីសំគល់
េទ។ េឃញេទ?
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149 ទីសំគល់គឺជរបងំ បង� ញថតៃម��តវបនបងរ់ចួ។ �បសិនេប��ងំ
ពយយម�បគល់�េ អនក…�គនែ់តគិតពីេរ ងេនះ។ េប��ងំពយយម�បគល់
ជំងឺខ�ះដល់អនក ឬពយយម�បគល់អ�ីមយួដល់អនក េតអនកដឹងថ�តវេធ�ដូចេម�ច?
បង� ញគតនូ់វនិមតិ�ស ញ របស់អនក។ �បកដ�ស់ ជំងឺបន�យ�ប�រ
�គី�ទ ន។ បង� ញទីសំគល់របស់អនក េហយបង� ញ�ថ អនកគឺជផលិតផល
ែដលបនទិញពី�ពះ។ “ទបទ់ល់នឹង�រក� េនះ�នឹងរតេ់ចញពីអនក។” កនស់ ញ
សមង តេ់លេសចក�ីជំេន ែដលមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបនរបស់អនកេ កនុង�ពះបនទូល
សនយរបស់�ទង។់
150 �ពះជមច ស់បន�បទនស ញ ឥនទធនូស�មបជ់ទីសំគល់មយួ។ ខញុ ំកំពុង
ប ចប។់ ផ�ល់ស ញ ឥនទធនូស�មបជ់ទីសំគល់។ ខញុ ំេ មនេពល�បែហលដប់
នទីេទ ត េហយបនទ បម់កនឹងមនបនទ តអ់ធិ�� ន។ �ទងែ់តងែតេ�ម ះ�តងនឹ់ងទី
សំគល់េនះ។ េតែមនេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �ទងេ់ េធ�
េ េឡយ។ �បព់នឆ់ន មំកេនះ �ទងម់និែដលធ� ប ់ ប�ជយ័ម�ង�េឡយ ែដល
មនិបនបង� ញ�េឡយ។ �ទងពិ់ត�តងច់ំេពះទីសំគល់េនះ បង� ញេយងថ�ទង់
មនិធ� ប…់េហយមនិែដលប�ជយ័កនុងករេគរពទីសំគល់របស់�ទងេ់ឡយ។ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថ�…
151 �បសិនេប�ពះេយសូ៊វមនិយងមកមយួមុនឺឆន  ំ អនកមនទីសំគល់ �ទងេ់ ែត
�តវេគរព�។ មនិថមនករែ�ប�បលេ�ចនយ៉ង� េហយអ�ីកេ៏�យ �ទង់
�តវេគរពទីសំគល់េនះ។ �ទងប់ននិយយថ�ទងនឹ់ងេធ�។ �តឹម�តវ។ �ទង់
រពឹំងថេយងឥឡូវេនះនឹងបង� ញទីសំគល់របស់�ទង ់ េលសពីេសចក�ីជំេន ែដល
�ពះ�បទនឲយេយង ដល់�គប�់សនែដលមនិេជ កនុងជតិ�សន ៍ និងកនុង
ពិភពេ�ក ែដលេជ ថទីសំគល់និងករអ�ច រយមនិេធ��មអនកេជ េនះេទ។
េហយជករពិតចំេពះទីសំគល់េនះ េហយ�បង� ញថៃថ�សំបុ�តេធ�ដំេណ រ�តវ
បនបងរ់ចួ េហយេយង�តវបនេគទទួលយក ស�មបក់ររស់េឡងវញិ មនទី
សំគល់ជីវតិេ កនុងខ�ួនេយង។
152 េនះគឺជ�រកត់ៗ  ប៉ុែន��ជករពិត។ េនះេហយជអ�ីែដលេយង�តវករ
គឺជេសចក�ីពិត។ �ពះជួយេយងឱយ�គ ល់េសចក�ីពិត។ “អនកនឹង�គ ល់េសចក�ី
ពិត េហយេសចក�ីពិតនឹងេ�ះែលងអនក។” ខញុ ំអះ�ងថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ
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ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ខញុ ំេជ ថ�ពះជមច ស់�បទន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជទីសំគល់ ឥឡូវេនះ េ មុនេពលករចកេចញ ៃន
—កូន�កមុេំចញពី�កមជំនំុ។
153 ខញុ ំេជ ថមនេរ ងឥតខ�ឹម�រេ�ចន�ស់ េហយមនុស�និយយថ ពួកេគ
ែ�សក ពួកេគនិយយភ�ដៃ៏ទ។ ខញុ ំេជ េលេរ ងទងំេនះ ប៉ុែន�អនកមនិ�ច
ពឹងែផ�កេល�បនេទ។ េតអនក�ចពឹងែផ�កេល�េហយបដិេសធ�ពះបនទូលេ�យ
រេប ប�? េឃញេទ?
154 ទីសំគល់គឺជ�ពះបនទូលែដលបនកំណតអ់ត�ស ញ ណេ កនុងអនក េ�យ
រស់េ េ�យខ�ួន�ផទ ល់។ េនះគឺជ�ពះជអនកបកែ�បផទ ល់របស់�ទង។់ អនកមនិ
ចបំចនិ់យយេទថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ អនកបក��យភ�របស់ខញុ ំ។” េនះ
មនិែមនេទ។ �ទងប់ក��យជីវតិរបស់អនកេ�យ�ពះបនទូល។ េ េពលែដល�ទង់
ទទួលយកពកយរបស់អនក អនកជអ�ី េហយសមគ ល់�ពះបនទូលរបស់�ទង�់មរយៈ
ទីេនះ មនិ�តវករករបក��យេទ �មនរចួេហយ។ �ពះេធ�ករបក��យពកយ
របស់�ទងផ់ទ ល់ េហយេយងមនករសនយទងំេនះស�មបៃ់ថងេនះ។
155 អូ ��ស អនកជ�កម�គី�ទ នដគ៏ួរឲយ�ស�ញ់ កុំ�ព យវតថុេនះេ �មេ
ៃថងេនះ ែដលអនកេឃញេដរជំុវញិ េ�ពះ�នឹង�តវវនិស។ សែម�ងទីសំគល់េនះ
ជនិចច បង� ញទីសំគល់េនះ។ �ន�ពះគមពរី។ េឡងេលអ�ី�គបយ៉់ង។ េហយ
�បសិនេបវ ិ ញ ណរបស់អនកេ កនុងអនកមនិនិយយថ “�ែមន៉” ចំេពះេរ ងេនះ
បនទ បម់ក អនកគួរែត�តឡបេ់ វញិ ផ� ស់ប�ូរអ�ីែដលអនកមន ស�មបទី់សំគល់ អនក
មនិបនទទួល�េទ។
156 ខញុ ំដឹងថ�ជេរ ងេ�ចនែដល�តវនិយយេ ទីេនះកនុងេពលរេស ល។ េហយ
ឥឡូវេនះគឺេម៉ងបនួ�មសិបនទី។ �ដល់េពលេហយ េហយ�បសិនេបេយង
�ចេចញបន�តឹមេម៉ង 5 ជមយួបនទ តអ់ធិ�� ន។
157 េតអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទមន�ពះជនមគងេ់ និងេ�យ�ជយសព�ៃថងេនះ
េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េតអនកេជ ថអ�ីែដលខញុ ំបន�បប់
អនក�ជករពិតេទ? [“�ែមន៉។”] �គឺជទីសំគល់ ជត�មវករ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�ច
និយយអ�ីែដលជករពិត។ ខញុ ំនិយយែតអ�ីែដលខញុ ំេឃញ អ�ីែដលខញុ ំឮ អ�ីែដល�តវ
បនបង� ញដល់ខញុ ំ។ េហយេហតុអ�ីបនជខញុ ំនិយយែបបេនះ �បម់ុនឺដង�បព់ន់
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ដង មនិធ� បប់�ជយ័ម�ង�េឡយ ឥឡូវេនះ��តវែតជ�ពះ។ េនះ�តវែតជ�ពះ។
ែមនេហយ េត�ពះនឹង�បទនកិចចបេ�មែបបេនះដល់នរ�មន កែ់ដលមនិដឹង
ថពួកេគកំពុងនិយយអំពីអ�ីឬ? [“អតេ់ទ។”] េត�ទងនឹ់ងសមគ ល់អងគ�ទងថ់ជ
អនកេមលឆុតេ ទីេនះែដរឬេទ េហយ�តឡបម់កវញិេហយ�បទនឲយគតនូ់វពកយ
�យឡំគន ជមយួ�ពះបនទូល�ទងឬ់? [“អតេ់ទ។”] បុរសែដលបដិេសធ� គឺជ
អនកែដល�យឡំ។ េហយ�ពះមនិបន�យឡំគន េទ។ �ពះជអនកបកែ�បផទ ល់
របស់�ទង។់
158 ទទួលទីសំគល់! កុំែផ�កេ េលករចូលរមួ�ពះវ�ិរឬទ�មង�់មយួ
ឬអ�ីកេ៏�យ។ ទទួលទីសំគល់! កន�់។ �ជេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ពះនឹង
ទទួល�គ ល់។ េ េពលអនកចុះដល់េវ�េនះ េពលែដលអនក�� ប ់ អនកកនទី់
សំគល់េនះ អនកគួរែតកនជ់បទី់សំគល់េនះេ�យខ�ួនឯង េ�យដឹងថេ ៃថង
ៃនករយងមករបស់�ទង ់ កររស់េឡងវញិេនះ ខញុ ំ�ចបង� ញទីសំគល់េនះ។
�នឹងមនិេ កនុង�ងកយេនះ េ�ពះ��តវបនរលួយ ប៉ុែន�េ កនុងវ ិ ញ ណេនះ
ែដលមនិ�ច�� បប់ន �ជជីវតិអស់កលបជនិចច ជទីសំគល់�ន កេ់ ទីេនះ។
េហយ�ទងប់នសនយថ “អញនឹងេលកគតេ់ឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។”
159 �ពះេយសូ៊វ�គីសទដែដលេនះគឺេ ទីេនះ។ �ទងគឺ់ជអនកន�ំរ។ �ទង់
គឺ…េនះជ�រ េហយ�ទងគឺ់ជអនកន�ំរេ ទីេនះ េដមបកីំណតអ់ត�ស ញ ណ
�ររបស់�ទង។់ ខញុ ំមនិែមនជអនកន�ំរេទ។ �ទងគឺ់ជអនកន�ំរ េហយេនះគឺជ
�រ។ េហយ�បសិនេបអនកមនវ ិ ញ ណែដលមនិយល់�សបនឹងករេនះ េត��ច
ក� យជអនកន�ំរៃន�រេនះេ�យរេប ប�? មនែតទីសំគល់េទែដលនឹង
កំណតអ់ត�ស ញ ណ�។ �ែមន៉។
160 ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនជំេន ។ ខញុ ំពិតជមន�រមមណ៍អ ច ឹង។ ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថខញុ ំ�ចេ�ះេ ឆង យឥឡូវេនះ េ�ពះខញុ ំដឹងថខញុ ំេជ នរ� េហយ
ខញុ ំបនេឃញជីវតិរបស់ខញុ ំបនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួ�ទងេ់ កនុងកររស់
េឡងវញិរបស់�ទង។់ វត�មនរបស់�ទងេ់ ទីេនះ។ ទទួលយក� មតិ�ភក�ិ សូម
ទទួល ចុះេ កនុងចិត�របស់អនក។
161 ខញុ ំដឹងថេយងទងំអស់គន េឡងជំុវញិ�សនៈេហយអធិ�� ន។ េនះជគំនតិ
េមតូឌីសទចស់។ ពួកេគមនិែដលបនេធ�ដូេចនះេ កនុង�ពះគមពរីេទ។ �ពះគមពរីបន
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និយយថ “មនមនុស�ជេ�ចនែដលេជ បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។” �តឹម�តវ
េហយ។ គម នករេ មកេល�សនៈេ កនុង�ពះគមពរីេទ។ េនះគឺជអ�ីែដលេយង
បនបែនថម ែដល�មនិអីេទ។ អ�ីែដល�ពះ�បទនពរ �មនិអីេទ។
162 ដូចជពួកេគចកេ់�បង�ងំ�ក�ត។់ មនិែដលមនេរ ងែបបេនះេ កនុង
�ពះគមពរីេទ។ “ពួកេគយកកែន�ងៃដប៉ុល និង�វផយពីខ�ួន។”
163 ប៉ុែន�វធីិ�ែដលអនកចងេ់ធ�� �មនិអីេទ េ កនុងកែន�ងអងគុយរបស់អនក េ
�សនៈ េទះេ ទី�កេ៏�យ។ េរ ងែតមយួគត ់ អនុវត�េរ ងេនះ គឺទីសំគល់
ស�មបអ់នក។ បនទ បម់កេមលខ�ួនឯង េហយេមលថេតជីវតិែបប�ែដលកំពុង
េកតេឡង េមលថេត��តវបនេគអនុវត�ឬអត។់ �បសិនេប�មនិទនម់នេទ សូម
�កអ់�ីែដលអនកទទួលបន មយួែឡកសិន េហយ�តលបម់កវញិ រហូតដល់ទី
សំគល់�តវបនអនុវត�។
164 ចូរេយងអធិ�� ន។ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ �បែហលជខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំនិយយ
ទងំខឹង ប៉ុែន� �ពះអមច ស់ េតនឹងកនែ់ដកេគលបនយ៉ងេមច៉លុះ��ែតអនក
ក� ប�់? ទូលបងគំ អធិ�� ន ឱ�ពះបិ�ថ�នឹងជបក់នុងចិត�មនុស� ថពួកេគនឹង
េឃញថ�មនិែមនជេរ ងែដល�តវបនេគេលកេឡងេទ។ �មនិែមនថខញុ ំកំពុង
ពយយមកំណតអ់ត�ស ញ ណអងគភពខ�ះ �តកូលខ�ះេទ ឬ�សនខ�ះ មនុស�ខ�ះ
ឬខ�ួនខញុ ំ ឬនរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត។ �គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ “ខញុ ំនឹងេបះអងគករ
ទងំអស់ជមយួគន ” ពួកេគមនចំនួន�បមំយួនិងកន�ះេផ�ងេទ ត េនះេបេយង
�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ “ម� យចំ�ស់” �ពះគមពរីេ កនុងវវិរណៈ ១៧ “គឺជ
ម� យរបស់ ស�ីេពសយ�គបរ់បូ។” េហយពួកេគមនិ�ចក� យជមនុស�េពញេលញ
បនេទ។ ពួកេគជ�សីេពសយ េហយពួកេគបនចូលេ កនុងែ�គៃនេ�កិយ។
េហយេយងេឃញថ��តវបនេធ�� ពួកេពនទីកុស�និងអ�ីៗទងំអស់។
165 ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊វ �ទងេ់ ែតជ�ពះេយសូ៊វ។ កុំេ�យពួកេគ�� ប�់ររបស់
ពួកជំនុំ ប៉ុែន��ររបស់�ពះ�គីសទ ជ�ពះបនទូល។ សូមេ�យ�ទងស់ែម�ងអងគ�ទង់
�ពះអមច ស់ ៃថងេនះ ជមយួអនកេជ ។ ពយបលអនកជំងឺទងំអស់។ អតេ់ទសបប
របស់េយង �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំអធិ�� នកនុងនមជអនកបេ�មរបស់
�ពះអងគ សូមអតេ់ទសបបរបស់ទូលបងគំ េហយសូមអភយ័េទសចំេពះអំេពបប
របស់�បជជនេនះ។ ទូលបងគំទុកចិត� �ពះអមច ស់។ ពួកេគមន ក់ៗ មនិមនករ
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សង�យ័កនុងករជួយ�កត់ង� យ េដមបចីំ�យស�មប—់អគរ េហយពួកេគ
បនចំ�យ�បករ់បស់ពួកេគ េហយពួកេគបន—ពួកេគ—ពួកេគបនេធ�អ�ី
�គបយ៉់ង �ពះអមច ស់។ ឱ�ពះេអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថកុំឲយមនអនក�
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគខកខនេឡយ �ពះអមច ស់។ សូមឱយទងំអស់គន បន!
166 ទូលបងគំ—ទូលបងគំេធ�េ�យចិត�េ�ម ះសម័�គ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់េអយ �ទង់
ចបស់ជហមតចង។់ េយងដឹងថ ករែកត�មវគឺជេសចក�ី�ស�ញ់។ េសចក�ី
�ស�ញ់គឺជករែកត�មវ។ េហយទូលបងគំសូមអធិ�� ន។ េហតុេនះេហយ
បនជ�ទងប់នែកត�មង�់បជ� ស�របស់�ទង ់ គឺេ�យ�រ�ទង�់ស�ញ់ពួកេគ
េហយ�ល់អំេពបប�តវែតេឆ�យតប។
167 េហយឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងនឹ់ងអតេ់ទសអំេពបប
របស់េយងឥឡូវេនះ ដូចែដលេយងបន�រភពចំេពះពួកេគ។ ទូលបងគំបន
វេង�ងឆង យពី�ពះអងគ។ ទូលបងគំបនកំណតអ់ត�ស ញ ណជមយួមនុស�េពនទី
កុស�ទងំេនះ �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។
េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះជមច ស់េអយ ថ�ទងនឹ់ងអតេ់ទសេ�យ
េយងទងំអស់គន ។ េហយយកេមដឹកនទំងំេនះមយួចំនួនេហយបែង�រពួកេគ
មក—េហយអនុ ញ តឱយពួកេគេមលេ កល់�៉រេី ទីេនះម�ង េហយបនទ បម់ក
ពួកេគនឹងេភ�ចអំពីអ�ីែដលពួកេគ�តវេធ� ជេ�ពសប៊េីធឬប៊សី�ព ឬអ�ីកេ៏�យែដល
ជេគ េហយដឹងថេយងមនិែមនជអនកធំកនុង�ពះ�ជ�ច�កេនះេទ។ េយង
ទងំអស់គន ជកូនរបស់�ពះ។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយេយងឥឡូវេនះ។
កំណតអ់ត�ស ញ ណអងគ�ទងក់នុងចំេ�មពួកេយងេ ៃថងេនះ។ េយងសំុកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
168 ឥឡូវេនះ មុនេពលេយងចបេ់ផ�មបនទ តអ់ធិ�� ន �បែហលជមននរ�
មន កេ់ ទីេនះមនិធ� បម់កទីេនះពីមុនមក។ ខញុ ំមនិដឹងថអនកជនរ�េទ ប៉ុែន��ពះ
�គ ល់អនក។ �បសិនេបខញុ ំបន�បបក់រពិត សូមឲយ�ពះកំណត�់ ថេត�ជករពិត
ឬអត ់េនះគឺជភស�ុ�ងរបស់�។ �បសិនេប�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ �ទងគឺ់
េ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ទងប់នមនបនទូលេ កនុង
យ៉ូ�ន ១៤:១២ “អនក�ែដលេជ ” មនិែមនជអនកែដលេធ�ជេជ េទ។ “អនក�
ែដលេជ េលខញុ ំ កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកេនះនឹងេធ�ែដរ។” េត��តវេទ?
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169 មននរ�មន កប់ននិយយថ “‘អនក�តវេធ�ធំជងេនះ។’” �តវេហយ។ បន
និយយថ “េយងផ�យដំណឹងល� េនះធំជង។”

170 �គនែ់តេធ�កិចចករែដល�ទងប់នេធ� េនះនឹងប ជ កឱ់យខញុ ំេឃញេទ េនះេយង
នឹងនិយយអំពីអ�ីែដលកនែ់តអ�ច រយ។ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកពីកិចចករដអ៏�ច រយែដល
�ទងក់ំពុងេធ�េ េពលេនះជង�ទងប់នេធ�កល�ទងេ់ េលែផនដី េហយេនះ
មនិែមន�គនែ់តជករផ�យដំណឹងល�ប៉ុេ�� ះេទ។ េនះគឺ េ កនុងទីសំគល់និង
ករអ�ច រយ។ មនិទនដ់ល់េពលេទ។ �គនែ់តេជ ។ េហយសូម�ពះៃន�ថ នសួគ៌
ែដលបនេ�បស�ពះេយសូ៊វ�គីសទឲយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េហយបនបង� ញ
អងគ�ទងេ់ ទីេនះថមន�ពះជនមរស់ ដល់ពួកេយង បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន  ំ បន
កំណតប់ ជ ក�់រេនះ ថ��តឹម�តវ។ ជទីសំគល់ែដល�តវែតអនុវត�។

171 ឥឡូវេនះ អនកែដលមនជំងឺនិងប �  ចូរអធិ�� ន េ�យេ�ម ះ�តងថ់
“�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំេជ ថ�ទងជ់ ‘ជសេម�ចសងឃ ែដល�ចបះ៉ពល់
េ�យ�រមមណ៍ៃនភពទនេ់ខ�យរបស់េយង។’ េហយេយង�តវបន�បបេ់�យ
អនកសេ�ម�ពះេ ទីេនះថ �ទងម់នវត�មន េ ជមយួេយងឥឡូវេនះ បនទ បម់ក
ទូលបងគំចងឱ់យ�ទងម់នវត�មនជមយួេយង េហយសែម�ងអងគ�ទង។់” ឥឡូវេនះ
សូមអធិ�� នទងំអស់គន ។

172 ឥឡូវេនះ ���ស័យេល�ពះកនុងករនិយយអ�ីមយួ។ ដល់េពលេហយ! អូ ខញុ ំ
េអយ! ខញុ ំសងឃមឹថអនក�ចដឹងពីអ�ីមយួ អំពីរេប បែដលអនកមន�រមមណ៍េ េពល
ែដល�បនមក ពិភពេ�កទងំមូលជរបស់អនក។ �ែមន៉។ គម ន�រក��
នឹងេធ�អ�ីេឡយ គឺ�ជមនុស�ែដលចញ់។ �ពះអមច ស់របស់ខញុ ំមនវត�មន។ �
ទងំអស់េ កនុងៃដរបស់េយង។ �ែមន៉។

សូមេសង ម�ង ត។់ កំុេដរ។ សូមអងគុយេសង ម។

173 អនកេ េលេកអីរញុ េហយរបស់របរ កុំគិតថអនកអស់សងឃមឹ។ ចូរេជ ។ អនក
—អនក អនកបនឆ�ងកតប់នទ តអ់ធិ�� ន េហយ�តវបនប�ជយ័េហយប�ជយ័
េទ ត។ �មនិែមនអនកបេ�ម�ពះែដលអធិ�� នស�មបអ់នក ប�ជយ័េទ។ �ជជំេន
របស់អនក េហយអនកចបេ់ផ�មគិតថអនកនឹងមនិេធ�អ�ីេ�ះ។ អនកេជ ។
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174 េ ទីេនះ ជពន�ឺេ ទីេនះ ពីេល ស�ីែសបកពណ៌តូចមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ ឈរ
េលកៃដែបបេនះ។ បទ។ អនកបនអធិ�� ន។ បទ។ េតអនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់
�ទង ់ ឬជអនកបំេរ របស់�ទងេ់ទ? ខញុ ំមនិ�តវនិយយែបបេនះេទ េ�ពះ�េធ�ឲយមនុស�
ជំពបដ់ួលខ� ងំ។ អនកមនភព…

175 េនះគឺជបុរសជនជតិែសបកស ស�ីែសបកពណ៌ គឺដូចជ�ពះអមច ស់របស់
េយងនិង ស�ីេ ឯអណ�ូ ងទឹក ែដលជករ�ប�ំងពីរេផ�ងគន ។ �ទងប់ន�បប់
ពួកេគថមនិមនអ�ីខុសគន េទេ កនុងជតិ�សន។៍ ពណ៌របស់េយងមនិទកទ់ង
នឹង�េទ។ េយងទងំអស់គន …េយង�ចផ�ល់ឈមឲយគន េ វញិេ មក។ �ពះ
បនបេងកត ពីឈមែតមយួ �គបជ់តិ�សន។៍

176 អនកកំពុងឈកឺបល ឈកឺបលខ� ងំ។ បនទ បម់ក អនកមនបនទុកេលចិត�របស់
អនក េនះគឺមនិែមនស�មបកូ់នេនះេទឬ។ េហយអនក…��តវបនសងកតធ់ងន។់
[បង�សីនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េនះជករពតិ។ េត�ជករពិតែមនេទ?
[“�ែមន៉។”] �តវេហយ។

177 ស�ីមន កេ់នះអងគុយរលំងពីអនកេ ទីេនះ នង�កដូ់ចជ�តវបន�គ ល់អនក
ែដលជម� យរបស់អនក។ [បង�សីនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �តវេហយ។
[“សរេសរតេមកង�ពះ!”] េហយនងមនប � ខ�ះជមយួនង។

178 េតអនកេជ ខញុ ំេទ េ�ក�សី? [ម� យនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] អនកេជ េទ?
ប � របស់អនកគឺជករឈចឺបេ់ ចំេហ ងអនក។ �តវេហយ។ �ជែផនកខង�� ំ
របស់អនកែដលឈចឺប។់ េត��តវេទ? េលកៃដេឡង េប��តវ។ �នឹងមនិរខំនអនក
េទ តេទ។ េតអនកេជ េទ �បសិនេប�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំថអនកជនរ�? េ�ក�សី ឡូ
ែវល។ [“�ែមន៉។”] �តឹម�តវេទ។ [“�ែមន៉។”] មនិអីេទ ចូរេ �មផ�ូវរបស់អនក
�ពះអមច ស់េយសូ៊វបន�បទនឱយអនកនូវសំេណ របស់អនក។

179 ខងចុងបង�ស់ខងមុខមននរែីសបកពណ៌មន កេ់ទ តអងគុយ រកេមល ថ
�គនែ់ត—�គនែ់តចងែ់ហកនងជបំែណកៗ។ នងកំពុងសម�ងឹេមលមកខញុ ំ។
នងេជ េទ។ េនះ េតអនកមនិេឃញវតថុេនះេ ែកបរនងេទឬ? នងរងទុកខ
េ�យមនប � ត�មងេនម។ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះ�ចបេ់ហយ �ទងប់ន
េ�បសអនក។ �ែមន៉។
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180 េហតុអ�ីបនជអនកមនិេជ ? “េបអនក�ចេជ បន �គបយ៉់ងគឺ�ចេ រចួ។” េត
អនកេជ េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េ ទីេនះ…េមលមនុស�
មនែសបកពណ៌! េតជំេន របស់អនកេ ឯ� ហ�ូងសរេអយ?
181 េនះជ ស�ីែសបកពណ៌មន កអ់ងគុយ�តងេ់នះ សម�ងឹមកខញុ ំ ជ ស�ីមឌធំ។ នង
មនប � ជងគងរ់បស់នង។ នងកម៏នប � ែដរ នងមនប � េបះដូង។ បទ។
េហយនងមនភពទនេ់ខ�យ ភ� តនិ់ងអ�ីៗដូចេនះ ជពិេសសេ េពលែដល
អនកកំពុងពយយមេដក �េធ�េឤយថបដ់េង�ម។ េឃញេទ? �បនេកតេឡង
កលពីយបម់ញិ។ សូមចថំ ខញុ ំមនិ�នគំនិតរបស់អនកេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងពីអ�ីែដល
អនកបនអធិ�� ន។ អនកចង�់តវបនេ ពីករេនះ េ ៃថងេនះ េហយ�ទងប់នេឆ�យ
ជំនួសអនក។ ឥឡូវេនះអនកមនិ�ចេ�កកេឡងបនេទ េ�ពះអនកមនជំងឺរ�ក
សន� ក។់ �តឹម�តវេហយ។ េហយ េរ ងមយួេទ ត អនកមនប � �កពះ ែដលជករ
រកីធំេ កនុង�កពះ។ េនះជករពិត។ ឥឡូវេនះ េតអនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់�ទង់
េទ? ខញុ ំនឹងនិយយ� េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ សូមេជ  េហយអនកនឹង�តវបនេធ�
ឱយ�បេសរេឡង។
182 ចុះជំងឺ�កពះរបស់អនក វញិ? េតអនកេជ ថ�ពះនឹងពយបលប � �កពះរបស់អនក
ែដលសថិតេ ទីេនះ ែដរេទ? េតអនកេជ េទ? មនិអីេទ េនះអនក�ចបនជពីជំងឺ
�កពះរបស់អនក។ �ែមន៉។
183 េតអនកចងឈ់បជ់កប់រ ី េ ទីេនះេទ ស�ីេអយ? អនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឱយអនក
ឈបជ់កប់របីនេទ? បនពយយមជយូរមកេហយ។ អនកមនប � �កពះផង
ែដរ បនពយយមឈបជ់កប់រ។ី េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយ�កពះរបស់អនកមន
ប � ។ េតអនកនឹងេបះបងេ់ចល�េទ? ខញុ ំបនអតឱ់នឱយពួកេគពីអនក កនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យ�រេសចក�ីជំេន របស់អនកកនុងករពល់�ទង។់

ខញុ ំសំុឱយអនកេជ �ពះ!
184 េនះជ ស�ីតូចមន កអ់ងគុយអធិ�� នស�មបន់ង…មនុស�ជទី�ស�ញ់
េ កនុងមនទីរេពទយ ជិត�� ប ់េ�យជំងឺម�រកី។ �តវេហយ។ េនះជពូ។ �តឹម�តវ
េហយ។ អនកកអ៏ ច ឹងែដរ។…អនកជភរយិរបស់អនកបេ�ម�ពះ។ អនកេជ េ�យអស់ពី
ចិត� បុរសេនះនឹងបនជ។
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185 ខញុ ំសំុឱយអនកេជ �ពះ! េតេនះជអ�ី? ករកំណតអ់ត�ស ញ ណរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អនកនិយយថ “េត�ពះ�គីសទជអ�ី?”
186 �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ “កលេដមដំបូងគឺជ�ពះបនទូល �ពះបនទូលគឺេ ជ
មយួ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបនេកតមកជ�ចឈ់ម េហយបនគងេ់
កនុងចំេ�មពួកេយង។” “�ពះបនទូលគឺមុតជង�វមុខពីរ ជអនកយល់ដឹងពីគំនិត
និងេចតនៃនចិត�។” េតអនកមនិ�ចេឃញ�ពះបនទូលបនមកកនុងចំេ�មេយង
េ ៃថងចុងេ�កយេនះេទឬ? �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធទទួលយក�ពះបនទូលៃន�ពះ
េហយកំណតអ់ត�ស ញ ណ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលជទីសំគល់។ �ែមន៉។ េត
អនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
187 េតមនបណ័� អធិ�� នប៉ុនម ន? សូមឲយអនកទងំអស់គន ែដលមនកត
អធិ�� នេនះ សូមេ�កកឈរកនុងជួរេនះេ ទីេនះ។ �គនែ់តឈរ េ ខងចំេហ ង
េនះ េហយចំេហ ងេនះឈរេចញេ �ចកផ�ូវេ ទីេនះ។ អតេ់ទ �គនែ់តេ េល
ផ�ូវខង�� ំៃដ សូមេ  ខងហនឹង។ អនកន�ំរ សូមេ ដល់កែន�ងរបស់អនក។
េពលែដលេគឆ�ងកត ់ ឲយអនកដៃទេ�កកឈរ បនទ បពី់ពួកេគឆ�ងកត ់ បនទ បម់ក
�ចសមកវញិជមយួភគីមខ ងេទ ត។ ឥឡូវេនះសូមឲយអនក�ល់គន រក�ភព
េសង ម�ង ត។់
188 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�គប�់គងករ�បជំុ ដូេចនះមនេគនិយយ�គប�់គន់
េហយេធ�េដមបបី ជ ក។់ េតមនប៉ុនម ននកេ់ជ ថ�ទងេ់ ទីេនះ? េតមន
ប៉ុនម ននកេ់ជ ថេនះជទីសំគល់? េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ថ�ជ
�ពះបនទូល? [�កមជំនុំចបេ់ផ�មអរសបបយ—េអដ។] េមល ចុះេតមនប៉ុនម ន
នកែ់ដលដឹងថគមពរីេហេ�ពរបននិយយ ថ “�ពះបនទូលរបស់�ពះយល់េឃញ
ពីគំនិតែដលមនកនុងចិត�”? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល
ដឹងថេនះជមូលេហតុែដល�ពះេយសូ៊វ�ចដឹងពីគំនិតេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ
េ�យ�រែត�ទងជ់�ពះបនទូល? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ? េតមនប៉ុនម ននក់
ែដលេជ ថេនះជអ�ីែដលមនជមយួនឹងេ��? ពួកេគគឺជអនកែដល�ពះបនទូល
មករក។ ឥឡូវេនះ�បសិនេប�ពះបនទូល�តឡបម់កេយងវញិ េត�មនិេធ�ដូចគន
េទឬ? ដូេចនះេតពកយែដលសមគ ល់�ពះបនទូល �ចខុសេ�យ�ពះបនទូលេ�យ
រេប ប�? ឱ ក�ីេម�� ! ជទីេគរព!
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189 េហ ស�ីមន កេ់នះែដលអងគុយេ ទីេនះ នងមនអ�ីមយួកនុងចិត� ែដរ។ ខញុ ំ
�គនែ់តងកមកចប�់។ េតអនកមនិែមនជេ�ក�សីែ�គនេទឬ? ខញុ ំមនិែដល
ដឹងេរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន�អនកគឺជ េ�ក�សីែ�គន ពីេ�ពះខញុ ំេឃញអនកជមយួ�។
អនកមនករភយ័ខ� ចែដលរខំនអនក។ អនកបនទទួល អ�ីមយួេផ�ងេទ ត…ឈម
របស់�ទង ់ ដូចជ កំពុង�សក។់ ខញុ ំសំុឱយអនកេជ �! �ែមន៉។ �ទងគឺ់ជេមៃន
�ថ នភព។ �ពះអងគជមច ស់ៃនេសចក�ី�� ប។់

ចូរអធិ�� ន។

190 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ខណៈេពលែដលវត�មនរបស់�ទងក់ំពុងចកេ់�បង�ងំ
េយង េ ទីេនះេ កនុងអគរេនះ េហយេយងដឹងថេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអមច ស់េអយ �ទងនឹ់ងេ�បសមនុស��គបរ់បូែដលពក់
កែន�ងៃដទងំេនះ។

191 មនេពលមយួ េយង�តវបនបេ�ង នេ កនុង�ពះគមពរី ថ� ស�របស់�ទង់
េ កនុងជួរៃនកតព�កិចច ឆ�ងសមុ�ទ�កហម េហយទឹកសមុ�ទកចូ៏លេ �មផ�ូវ
េ កនទឹ់កដីសនយ។ �ពះ�ទងទ់តេមល�មបេងគ លេភ�ងេនះ េ�យ�ពះេន�ត
េ�កវេ�កធ េហយសមុ�ទកភ៏យ័ខ� ច កេ៏រ ថយេ�កយ េហយអុី��ែអលបនបន�
េ កនែ់ដនដីសនយ �មជួរកតព�កិចច។

192 ឱ�ព ះអមច ស់េអយ សូមឲយ�ព ះេន�តេមលេ �ម�ព ះេ�ហិតរបស់�ព ះេយ
សូ៊វ�គីសទ ចូលេ កនុងទីសំគល់េនះេ ទីេនះែដលេយងកំពុងកនក់ែន�ងៃដ
ទងំេនះេ ៃថងេនះ។ េហយសូមអនកែដលពកក់ែន�ងេនះ េហយសូមឱយជំងឺ
បនភយ័ខ� ច សូមឲយ�វលិ�តឡបេ់ វញិេហយអនុ ញ តឲយ�បជជនរបស់�ទង់
ឆ�ងកតក់រសនយៃនសុខភពល�។ “ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះ
អនកជំងឺ។” េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ដូេចនះ។ �ែមន៉។

193 េតមន�គអធិបបយេមតូឌីសទប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ អនកអធិបបយបទីសទ
អនកអធិបបយ�ពីសប៊េីធេរ ន អនកអធិបបយបទីសទ លូេធ�៉ន ឬ េពនទីកិស�?
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ថេនះជករពិត? សូមមកទីេនះេហយឈរ
ែកបរខញុ ំេពលេយងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺេ េពលេនះ។ អនកអធិបបយទងំអស់
ែដលមនជំេន  ចូរេឡងមកទីេនះ។
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194 មនិអីេទ ែមនេទ? បង�បសែ�គន េនះមនិអីេទ? [បង�បសែ�គននិយយថ
“�បកដេហយ។”—េអដ។] អូហូ។
195 ចុះមកទីេនះ បងប�ូន បង�បសែ�គនបនទទួលករអធិ�� នស�មប់
អនកជំងឺ។ បុរសក� �ន ជមនុស�ល� ជមនុស�ែដល�ពះបន�� បន់ិងេឆ�យតប
ករអធិ�� ន បង�បសែ�គន។ ខញុ ំរកី�យែដលបន�កៃ់ដជំុវញិគតេ់ ៃថងេនះ
េហយនិយយែបបេនះ េហយបង�បសរបស់ខញុ ំ។ ឥឡូវេនះគតនឹ់ងចុះមកទីេនះ
អធិ�� នជមយួខញុ ំ។
196 េពលអនកមកកតែ់ខ�េនះ ដូចជអនកមកពីេ�កមេឈឆក ង។ បងប�ូនេអយ
បេងកតបនទ តពី់រេ ទីេនះ េ ទីេនះ។ េធ�បនទ តពី់រេទ ត ខ�ះេឡងេ ទីេនះ ខ�ះចុះ
េ ទីេនះ។
197 បង�បសរយ៉ បរេឌ េតអនកេ ឯ�? បង�បសរយ៉ បរេឌ ខញុ ំគិតថ
គតេ់ ទីេនះ។ [មននរ�មន កនិ់យយថ “គតន់ឹង�តលបម់កវញិយ៉ង
ឆប។់”—េអដ។]
198 �កេឡកេមលខងេនះ េ ឯអនកបេ�ម�ពះ េតអនកនឹងេធ�េទ! េមលេ ទីេនះ។
េនះេធ�ឱយខញុ ំមន�រមមណ៍ល� បងប�ូន។ អនកបេ�មៃនេឈឆក ង បុរសែដលកំពុងឈរ
េ ទីេនះ េដមបបីង� ញខ�ួនឯងជមយួនឹង�រ។ េតមនអ�ី�ចេកតេឡង?
199 ឥឡូវ សូមេមល កុំែផ�កេ េលអនកបេ�ម�ពះឥឡូវេនះ។ ពួកេគបន
មកេដមបកីំណតអ់ត�ស ញ ណខ�ួនឯង។ េ េពលអនកឆ�ងកតទី់េនះ កំណត់
អត�ស ញ ណ…កនទី់សំគល់ចំេពះមុខអនក “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំបន
�រភពអំេពបបរបស់ទូលបងគំ។ ជករតបសនងវញិ �ទងប់ន�បទនឱយទូលបងគំ
នូវពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ទូលបងគំជផលិតផលែដលបន
ទិញ។ អំេពបប ជំងឺ ឬគម នអ�ី�ច��ងំទូលបងគំពីទីេនះ។ ទូលបងគំកំពុងផ� ស់ទី
េ ។” សងកត�់ អូ ចំេពះមុខអនក េហយឆ�ងកតទី់េនះ េនះ�ពះនឹងពយបល
អនក េហយអនកនឹងចកេចញពីទីេនះេ�យរកី�យ រកី�យ និងសុខសបបយ។ េត
អនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
200 ឥឡូវេនះមន ក់ៗ េ ទីេនះ សូមឱនកបលចុះ បងប�ូនេអយ េពលេ ជ
មយួគន ។ េយងមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ។ េយង�គនែ់តមនិដឹង។ មនិ
មនេហតុផល�មយួែដលអនកជំងឺ�តវចកេចញពីអគរេនះេទេ រេស លេនះ។
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កនទី់សំគល់េនះេ កនុងចិត�របស់អនក ឆ�ងកតប់នទ តអ់ធិ�� នេនះ ែដលជ
កែន�ងែដលអនកបេ�ម�ពះបនបូជជីវតិរបស់ពួកេគេ —េ កនុងកមមវធីិ នឹងឈរ
េ ទីេនះ េ�យ�កៃ់ដេលអនកេពលអនកេដរកត។់

អនកនិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ដូេចនះ បង�បស �បណ�?ំ”
201 ខញុ ំចងឱ់យ អនក�ល់គន  ដឹងថ…ខញុ ំមនិែមនជអនកពយបលេទ។ បុរសទងំេនះ
មនសិទធិអធិ�� នឲយអនកជំងឺដូចអនកដៃទែដរ។ និយយេ�យ�តងេ់  ខញុ ំេជ
ថ�ពះនឹងេឆ�យតបករអធិ�� នរបស់ពួកេគមុនេពលែដល�ទងេ់ធ�នឹងខញុ ំ។ ខញុ ំ
ហតេ់ន យនិងអស់កម� ងំ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងេឆ�យតប
ករអធិ�� នរបស់ពួកេគ។ េហយេ ទីេនះពួកេគឈរេ ចំក�� ល� េដមប ី
កំណតអ់ត�ស ញ ណខ�ួនឯង មនិខម សេគកនុងករយកកែន�ងរបស់ពួកេគ។ ខញុ ំ
សរេសរមនុស�ែបបេនះ។
202 ឥឡូវេនះ បងប�ូនេអយ ខញុ ំដឹងពី�រមមណ៍របស់អនក។ ខញុ ំ គឺខញុ ំជមន កេ់ ជមយួ
អនក។ ខញុ ំជអនកែដលបនតបញសំ�ញ់ជមយួអនក េ ទីេនះកនុងរដ�តិច�ស់
ពយយមចប�់តីនីមយួៗែដល�ពះបនែតង�ងំស�មបជី់វតិ េ ទីេនះ។ ខញុ ំខំ
អស់ពីសមតថភព។ ខញុ ំេ ជមយួអនក មយួរយភគរយ។ េពលខ�ះខញុ ំេជរស�ីបេនទ ស
េរ ងអងគករនិងេរ ងឯេទ ត។ េនះមនិមននយ័ថខញុ ំ�បឆងំនឹងអនកេទ បង�បស
របស់ខញុ ំេអយ។ ខញុ ំមននយ័ថខញុ ំ�បឆងំនឹង�បពន័ធែដលនឹងបំែបកេយងពីករេធ�ជ
បងប�ូន េ�យ�រែតេគលលទធិ�សនមយួចំនួន។ េយងជបងប�ូនេ�យ
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងកនទី់សំគល់ដូចគន ។ េយង
បនទទួល�ពះេ�ហិតដូចគន  ដូេចនះចូរេយងេជ ។ េយង�ចជួបេ ទីេនះ (មនិ
�ចេទឬ?) បងប�ូន េយង�ល់គន េ េ�កម�ពះេ�ហិត។
203 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�តវបនែតង�ងំជបទីសទ។ �បែហលជអនកជេមតូឌីសទ ឬលូ
េធ�៉ន ឬ េ�ពសប៊េីធេរ ន េពនទីកុស� របួរមួែតមយួ រមួពីរ រមួបី ឬអ�ីកេ៏�យែដល
អនកមន �ពះវ�ិរៃន�ពះ េទះបីជ�ជអ�ីកេ៏�យ។ េនះមនិមនអ�ីខុសគន េទ។
េយងមនិ�ចយល់�សបនឹងេរ ងតូច�ចរបស់ពួកេគបនេទ សូមបំេភ�ច�េ ។
204 អ�ីមយួែដលេយង�ចយល់�សបបន គឺថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះរបស់េយងបនសុគតស�មបអ់ំេពបបរបស់េយង បនរស់េឡងវញិ
េហយផ�ល់ឱយេយងនូវទីសំគល់។ េយងកំពុងឈរេ ទីេនះេ�យករអធិ�� ន
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របស់េយង េដមបបីងប�ូន�បស�សីែដលឈទឺងំេនះែដលឆ�ងកតែ់ខ�េនះ។ ខញុ ំនឹង
េជ េ�យអស់ពីចិត�។
205 ខញុ ំបនេឃញអ�ីមយួេកតេឡងេ េពលេនះ។ �ែមន៉។ ខញុ ំដឹងថអនកគិតថ
ខញុ ំឆកួត ប៉ុែន�ខញុ ំមន�រមមណ៍ឆកួតយ៉ងមនក�សុីខ។ ខញុ ំ�គនែ់តសងឃមឹថខញុ ំ�ចេ
�មរេប បេនះ។ បទ េ�ក។ ខញុ ំ�គនែ់តមន�រមមណ៍អ�ច រយែបបេនះ។

ចូរអធិ�� ន។
206 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំកំពុងេដរេចញពីេវទិកេនះ ចុះមកទីេនះ េដមប ី
បង� ញខ�ួនឯងជមយួនឹងបងប�ូនទងំេនះ។ ទូលបងគំកំពុងកំណតអ់ត�ស ញ ណ
ខ�ួនឯងជមយួពួកេគ ដូចែដលេយងទងំអស់គន កំពុងកនទី់សំគល់របស់េយង
េ កនុងៃដរបស់េយង និងេ កនុងចិត�របស់េយង។ ដូចែដលេយងេធ��មប ជ
របស់�ទង ់ “�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជសះេសប យ។” សូមឲយមនុស�
�គបរ់បូែដលឆ�ងកតទី់េនះ បង� ញទីសំគល់របស់ពួកេគ ែដលពួកេគបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ថពួកេគជកូនរបស់�ពះែដលបនេកតម�ងេទ ត ែដលពួកេគ
េជ េ�យអស់ពីចិត�។ េហយេ េពលែដលពួកេគឆ�ងកត ់ សូមឱយពួកេគ�ក់
ប�� �ជំងឺនិងទុកខ�ពយៃន�ងកយរបស់ពួកេគ។ េហយសូមឲយពួកេគេចញពី
ទីេនះេ�យរកី�យ េ�យដឹងថេសចក�ីជំេន របស់ពួកេគបនេធ�ឲយពួកេគបន
ជសះេសប យ។
207 េហយ�ពះអមច ស់ជ�ពះេអយ ដូចែដលេយងបន�ក ់ គមពរីស ញ ចស់ ៃដ
របស់េយងេ េលដង� យ េដមបសីមគ ល់ខ�ួនេយងជមយួនឹងដង� យ េយង�កៃ់ដ
េល�ពះេយសូ៊វេហយបង� ញអត�ស ញ ណខ�ួនេយងជមយួ�ទង។់ �ទងប់ន�ក់
�ពះហស�មកេលេយងឥឡូវេនះកនុងកិចចបេ�ម េ�យសែម�ងអងគ�ទងផ់ទ ល់ជមយួ
េយង េ�យទីសមគ ល់និងករអ�ច រយ។ េហយេយងកំពុង�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េដមប ី
បង� ញខ�ួនេយងជមយួពួកេគ េ�យមនជំេន របស់េយងទកទ់ងនឹងពួកេគ។
ជមង�ឺតវែតេ  េហយសូមឱយ�េចញេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ េពល
េយងេដរចុះមកទីេនះេដមបទីទួល�។

សូមឲយ�កមជំនំុទងំអស់អធិ�� ន។
208 រយ៉ឬនរ�មន កម់កទីេនះ េហយឈរែកបរម�ីកហ�ូនេនះ េហយរក�
បនទ ត�់តង។់
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209 េមល េពលែដលអនកឆ�ងកតទី់េនះ ឥឡូវេនះ ចូរមកេ�យេជ  មកអធិ�� ន។
េយង�គនែ់ត�កៃ់ដេលអនកជំងឺ។ មក�តង។់ អធិ�� ន។ េពលអនកេដរកតជ់ួរ
ៃនអនកបេ�ម�ពះេនះ េបអនកេដរជមយួេឈ�ចត ់ ចូរ�ក�់ចុះ េហយេដរេចញ។
�បសិនេបអនកមនជមងមឺ�រកី ចូរនិយយថ “�គេពទយបនពយបល�គបវ់ធីិ
អស់េហយ គតប់នេធ�អស់ពីសមតថភព េហយគតប់ននិយយថ ខញុ ំនឹង�តវ
�� ប។់ ខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ទ។ េនះគឺជនិមតិ�ស ញ របស់ខញុ ំ �ពះអមច ស់េអយ �ទង់
បនសនយឱយខញុ ំចិត�សិបដង។ ខញុ ំនឹងឆ�ងកតទី់េនះ េធ��បន។” េឃញេទ េធ��។
េតអនកនឹងេធ��េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ សូមឲយ�ដូេចនះ។ �ែមន៉។
210 មនិអីេទ អនុ ញ តឱយបនទ តឆ់�ងកត។់ [បង�បស�បណ�និំងអនកបេ�ម�ពះ
អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ សូមឱយបង�បសដឹកន�ំកមជំនំុកនុងករេ�ច ងចេ�ម ង
�គនែ់តេជ �ម និងបទចេ�ម ងេផ�ងេទ ត។ កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]

ខញុ ំេជ ជក!់
ករសង�យ័ទងំអស់របស់ខញុ ំ�តវបនកបេ់ កនុង�បភពទឹក។

211 េតអនកេជ េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �ែមន៉។ អូ េត�ទង់
មនិអ�ច រយេទឬ? [“�ែមន៉។”] ពួកេគខ�ះេ ដណ� បភ់យួនិងពូកទងំេនះ េ�កក
េឡងេដរេចញេ  �គនែ់តទុកេ�យ�េផ�កេ ទីេនះ រចួេដរេចញេ ។ អូ �គឺ
មនុស��គបគ់ន �ចជសះេសប យបនឥឡូវេនះ េនះគឺេបនឹងេជ ។ េតអនកេជ េទ?
[“�ែមន៉។”]
212 ចូរផ�ល់ឱយេយងនូវបទេភ�ង ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់ នឹងអនក បង�សី បទចស់ “ខញុ ំ
�ស�ញ់�ទង ់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងេ់�យេ�ពះ…”? ចូរេយងទងំអស់គន �គនែ់ត
េលកសំេឡងរបស់េយងេឡង េហយៃដរបស់េយង ដួងចិត�របស់េយងចំេពះ�ពះ
េហយេ�ច ង “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ ពីេ�ពះ�ទងប់ន�ស�ញ់ខញុ ំ
ជមុន។” អនក�ល់គន ឥឡូវេនះ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ កល់…
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213 ស�ីមន កេ់ឡងពីេកអីរញុ េដរកតទី់េនះេ�យមនជំនួយពីបុរសពីរនក។់
“ខញុ ំ…” ចូរេលកៃដថ� យ�ពះ “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង!់”

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ កល់�៉រ…ី

សូមសរេសរ�ទងឥ់ឡូវេនះ ទងំអស់គន !
214 សូមថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! រេប បែដលេយងខញុ ំអរ�ពះគុណ�ទង់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ចំេពះេសចក�ីល�របស់�ទង ់វត�មនរបស់�ទង។់ អូ េយងខញុ ំសូម
អរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះទីសំគល់ �ពះអមច ស់េអយ។ េយងបនសេ ងគ ះ េហយ
េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនជះេឡងេលរបូកយេយង
ឥឡូវេនះ។ េយងខញុ ំអរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះករេនះ �ពះបិ�! អូ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ េយងសូមអរគុណ�ទង។់ �ែមន៉។ �ែមន៉។
215 �គបគ់ន ចបៃ់ដគន  និយយថ “សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!” ចបៃ់ដគន
និយយថ “សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់! សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!” (…?…)
មនិអីេទ ឥឡូវេនះ ទងំអស់គន ម�ងេទ ត:

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េលកៃដេឡង េលកដួងចិត�។

ខញុ ំ…
�គនែ់តបង� ញ�េចញពីេបះដូងរបស់អនក។

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន (េតអនកនឹងចកេចញឬ?)
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

216 ឥឡូវេនះ ចូរេយងឱនកបលេ�យករេគរព េ េពលែដលខញុ ំបែង�រកមមវធីិ
ឥឡូវេនះេ បង�បសែ�គនស�មបក់រចកេចញ សូមអរគុណអនក�គបគ់ន ។
ជដំបូង សូមអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ចំេពះេសចក�ីល�របស់�ទង ់ េសចក�ី
េម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ និងករធនែដលខញុ ំសងឃមឹថ ពួកេយងបនបន�ល់ទុក



ទីសំគស់ 47

េ កនុងចិត�របស់អនក ថេយងមនិេ ទីេនះែតមន កឯ់ងេទ។ េមទព័ដអ៏�ច រយរបស់
េយងគឺេ កនុងចំេ�មពួកេយង។ ករែ�សករបស់េស�ចគឺេ កនុងជំរុ។ំ េហយេយង
សូមអរ�ពះគុណដល់�ពះអមច ស់ កនុងករេឃញ�ពះេច�� ដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ និង
េសចក�ីេម�� ករ�ុដអ៏�ច រយរបស់�ទង។់ េហយឥឡូវេនះសូមឲយេយងេ�នកបល
េ�យេគរព។ បង�បសែ�គន។ 



ទីសំគស់ KHM64-0308
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ រេស ល
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 8 មនិ 1964 េ �ពះវ�ិរសូល�បរ័ ��ស រដ�តិច�ស U.S.A។ �ល់ករ
ខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង
េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយ
េ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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