
កូនចិ ច ឹម ៣

 …-បង�បសេនវលី។ អរណុសួស�ី អនកទងំអស់គន ។ េយងមនេសចក�ី
រកី�យ�ស់ែដលបន�តឡបម់កវញិម�ងេទ តេដមប�ី� គមនអ៍នកម�ង

េទ តេ កនុង�ពះនមដ�៏គប�់គងរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េជ ជកថ់អនកមន
េពលេវ�ដអ៏�ច រយេពញ១សប� ហ៍ៃនករសរេសរនិងពរជយ័របស់�ទង។់

2 េទបែតមកដល់�ពឹកេនះ ខញុ ំបនជួបេកមង�បសតូចមន កេ់ ទីេនះ េហយគត់
បនឱយបនទះរបូភពៃនេទវ�ករពរនិងែថរក�េកមងពីរនក។់ េហយខញុ ំមនិដឹងថ
េនះជឌូលតុន េកមង�បសឌូលតុន។

3 េហយ េ ទីេនះពីរបីសប� ហ៍មុនឬពីរបី…�បែហលជ ២ សប� ហ៍មុនមន
ឪពុកមន ក ់ ជឪពុកជ�គី�ទ ន។ បនសំុកូន�សីជំទងរ់បស់គតែ់ដលមនិទនជ់
�គិ�ទ នេ េឡយ ខណៈេពលែដលគតក់ំពុងឈរត�មងជ់ួរអធិ�� ន។ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល�មរយៈ “ខញុ ំ—ខញុ ំេ�យកូនរបស់អនកេ អនកវញិ។”
េហយេ �ពឹកេនះ នងបនសេ ងគ ះេហយទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ែដលអងគុយេ េលេវទិក ដូចជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមន
បនទូល។ េហយេកមងេផ�ងេទ តកំពុងអងគុយេ ជុំវញិ។ ខញុ ំដឹងថ�កម�គ�រឌូ
លតុនសបបយចិត�។

4 សូមេមល ស�ីតូចមន កេ់ ទីេនះែដលពួកេគបនអធិ�� នស�មបទ់រក
កលពីៃថង�ទិតយសប� ហ៍មុន ថនឹង�តវ�� ប។់ ខញុ ំេឃញ�េ ជមយួពួកេយងេ
�ពឹកេនះ េហយេយងសបបយចិត��ស់។ ពួកេគគិតថ�មនជំងឺ�ចដំុ់ េហយ
�មនិមនេទ។ ដូេចនះេយងអរគុណខ� ងំ�ស់។

5 សូមេមលមតិ�ល�ទងំអស់របស់េយង។ ខញុ ំចបំនថបុរសមន កេ់ ទីេនះមករ
កខញុ ំេ កនុងបទសមភ សនពិ៍េសសមយួេ —េ េពលមយួេ  ឆត�េគ ខញុ ំេជ
ថកែន�ងហនឹង។ ខញុ ំេជ ថ ខញុ ំញុំ��រេពល�ពឹកជមយួអនកនិង�បពនធនិងកូន
ៗ… ឬអនកនិង�បពនធរបស់អនក ឬកូនៗ ក ៏ អ ច ឹងែដរ។ [បង�បសមន កនិ់យយ
ថ “ក�� លទី�កង។”—េអឌី។] ក�� លទី�កង េ … ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន …
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ខញុ ំេភ�ចេឈម ះេនះ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តេ �ថ ឆត�េគ។ បទ។ មតិ�ល�របស់ខញុ ំ
ជេ�ចន។
6 បង�បស ឆលី ខុក និងបង�សី េនលីេ ទីេនះ ែដលជផទះទី២ស�មប់
ខញុ ំ េហយគម នអ�ីេ�កពីអនកេទែដល�ចេធ�ជកូនរបស់ខញុ ំបន។ ខញុ ំេ ទីេនះ �
ជកែន�ងែដលខញុ ំចំ�យេពលស�មកភគេ�ចនរបស់ខញុ ំគឺេ ទីេនះ។ គតជ់
អនក�បមញ់កំ�បកល�បំផុតេ រដ�េកន�គីេ េពលខញុ ំេ រដ�ឥ�� ��។ េហយ
ដូេចនះឥ�� ��… និងឆលី ខញុ ំកំពុង�បបអ់នកថខញុ ំ�គនែ់តចង ់ មន�រមមណ៍
គួរេ�យសញបែ់សញងដូចជខញុ ំបនចបកូ់ន�តីភ�មឺយួរបឺសឆនូតមុនេពលខញុ ំចបេ់ផ�ម
េ ទីេនះ។ ខញុ ំពិតជមន�រមមណ៍ថខញុ ំ�ចឈរបនេ�ចន។
7 បង�បស ផនែ់ណល…ផ -…ែណត ពី េ�ះ…រដ� ករ ៉លីូ�ខងតបងូ។
និងបង�បស… អ ច ឹង �គនែ់តមនមនុស�ែប�កៗជេ�ចនេ ទីេនះមកពីកែន�ង
េផ�ងៗគន  ែដលមក�ពឹកេនះេដមបមីកេលងជមយួេយង។
8 អនកដឹងេទ េយងមនិមនសមជិកេទ ងទតេ់ ទីេនះេទ។ េយង�គនែ់ត
មនករ�បកបជមយួគន  ខណៈែដល�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊�គីសទជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ សំ�តេយងពីអំេពទុចចរតិទងំអស់។
9 ឥឡូវេនះ េយងកំពុងែតសិក�េមេរ នដអ៏�ច រយ គឺអ�ច រយ�ស់។ េហយ
េយង យ៉ងេ�ច�ស់កខ៏ញុ ំ…ដឹងថខញុ ំកំពុងរកី�យនឹង�េហយខញុ ំដឹងថអនក
ទងំអស់ករ៏កី�យជមយួ�ែដរ។ េពលខ�ះខញុ ំចបេ់ផ�មនិយយេពញមយួៃថង េដមប ី
និយយអំពី�ឬ�នអំពី� ខញុ ំទទួលបន�បែហលពីរខេហយខញុ ំចបេ់ផ�មពីបទគមពរី
េនះេហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ខញុ ំបនេធ��ងំពីេ�កុបបត�ិរហូតដល់វវិរណៈ
េ ែតបន�។
10 េហយអនកដឹងេទ ខញុ ំចងច់ំ�យេពលមយួែដលេយង�ចេធ�បន—ែដល
ជកែន�ងែដលេយង�ចទទួលបនេ េលេស វេ ៃន—ៃនេហេ�ពរ េហយ
យកដូច…ជករ�បេសរ�ស់េ េពលរដូវកំ�បកចូលមកដូចជែខក ញ -…
�បែហលែខតុ�…សី�អនកដឹងេទ េហយបន�រហូតដល់េពលែដល�តវេចញេ
េ�ក�បេទស �គនែ់តេរ ង�ល់យបេ់ េលគមពរីេហេ�ពរឬគមពរីនិកខមនំ។ េត
�ពះជមច ស់ កនុងនិកខមនំន�ំបជជនរបស់�ទងេ់ចញពី�សកេអសីុប គឺជករ
ចកេចញយ៉ងដូចេម�ចេ ! ជ�បេភទដ�៏សស់�� តខ� ងំ�ស់ឥឡូវេនះេយង
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កំពុងេ�ត មខ�ួនស�មបក់រចកេចញរបស់េយង។ អូ �អ�ច រយ�ស់។ បទគមពរី
ទងំមូលមនទំនកទ់ំនងជមយួគន  េហយ�ជេរ ងធំមយួ។
11 ឥឡូវ �ពឹកេនះេយង—េយងេ ែតសថិតេ កនុងេស វេ … េយងនឹងយក
ជំពូក៣ដំបូងៃន—ៃនេស វេ េអេភសូរ។ សំបុ�តរបស់ប៉ុលេ កនេ់អេភសូរេ
ទី�កងេអេភសូរ េ�យពយយម �ក�់កមជំនុំ។ េហយមុនេពលែដលេយងចូល
េ ជិត� េតេយង�ចទុកេពលេវ�មយួឬពីរនទីេទ តស�មបក់រអធិ�� ន មុន
េពលែដលេយងេធ��។
12 ឱ�ពះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយងខញុ ំេអយ ឥឡូវេនះទូលបងគំកំពុងែតចូលមកកនុង
�ពះវត�មនរបស់�ទងេ់ហយ។ េយងមនិ�កសមេទ េយងដឹងថមនករថ� យ
យ ញបូជេ ទីេនះរងច់ ំ សំ�តេយងពីអំេពេ�ម កេ�គក�គបយ៉់ង េហយ
បង� ញេយងេ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះបិ� ឥតកំហុស ឥតកែន�ងបេនទ សបន
ឥតេ ហមង។ គម នអ�ីែដលេយង�ចេធ�េដមបបីនគុណសមបត�ិេនះេទ។ ប៉ុែន�
េ�យ�រែត�ពះេយសូ៊វបនេធ�េរ ងេនះស�មបេ់យង េយង�កបេគរពដល់
វត�មននិង�ពះនមរបស់�ទង ់ េសនសំុថ�ទងនឹ់ងប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ
�ពឹកេនះេ ក�� លពួកេយង។ េហយមនិែមនជអនកលបខីង�សនេទ
ឬមនិដឹងពីរេប បកំណតប់ទគមពរី�មលំ�បលំ់េ�យ ប៉ុែន��គនែ់តទទួលករ
ចប�់រមមណ៍និងដឹងគុណចំេពះ�រមមណ៍ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ េពល�េធ�ករ
�មរយៈខ�ួនខញុ ំ សូម�បទនពរដល់េយងទងំអស់គន េ េពលែដលេយង�ន
�ពះបនទូលែដលបនសរេសរ េដមបឱីយ�ក� យជជីវតិអស់កលបជនិចច។ ផ�ល់�
�ពះបិ�េអយ។ េយងសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊ និងេដមបជី�បេយជនដ៍ល់
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
13 ឥឡូវខញុ ំ�ចនិយយេ ទីេនះ ជដំបូង ថេបេពល�ែដលខញុ ំ�ចនិយយ
អ�ីែដលមនិយល់�សប មនិបនកំណត�់តឹម�តវេទ �បែហលជខុសទងំ�សង
ចំេពះករបេ�ង នរបស់អនក ឬអ�ីមយួែដលអនកមនិ�ចយល់�សបជមយួ ខញុ ំ
េជ ទុកចិត�េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធថ�ទងនឹ់ងេធ�ឱយ�មន�មរដូវកលនិង
ែផ�មែល�មរហូតដល់មនិមន…មនិមនេលមសអ�ីទងំអស់។ េឃញេទ? ថ�នឹង
—�នឹង�មរយៈេសចក�ី�ស�ញ់និងករ�បកប ែដលជអ�ីែដល…�មននយ័
�មមេធយបយេនះ។
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14 េហយេរ ងទងំអស់េនះចបេ់ផ�មេ�យេសចក�ីអធិបបយកលពីៃថង�ទិតយ
មុនខញុ ំ េជ ថ�ជ�ពឹកៃថង�ទិតយមុន េស�ចែដល�តវបនេគបដិេសធ។ េតមន
នរ�មន កម់និបនទទួលកែសតេនះេ េឡយេទ? ខញុ ំគិតថពួកេគមន េហយ
អនក�ចមន��បសិនេបអនកចងប់ន េស�ចែដល�តវបនេគបដិេសធ។

15 ឥឡូវេនះពីរបីៃថងេហយេយងនឹងចបេ់ផ�ម…េឡងេ ក�� លទី�កង រដ�
អូៃហយ៉ូ។ េយងចងប់នរបស់ទងំអស់—វសិ�មកលរបស់ពួកេគស�មប់
េពលេវ�េនះេដមប�ីបកដថបនជួបជមយួពួកេយងេ ទីេនះ េ�ពះេយង
កំពុងទនទឹងរងច់េំពលេវ�ដល៏�ៃនករ�បកបគន េ ក�� លទី�កង រដ�អូៃហយ៉ូ។
បណ�ិ ត សូ៊លី�៉នជ់�បធន ខញុ ំគិតថ ជ�បធនគណៈកមម ធិករ។ េហយនឹង
មន៥យបេ់ទ ត ខញុ ំនឹងអធិបបយ—កនុងនមជេភញ វកិត�ិយសេ កនុងសននិបត
អន�រជតិៃន�ពះវ�ិរអន�រនិកយ។ េហយបនទ បម់ក—បនទ បម់កេទ ត នឹងជ
ករ�បជុំរបស់េយងផទ ល់ចបពី់េពលេនះតេ ។ េយងបនេរ បចំ�រហូតដល់
ដំ�កក់លទី១២ ប៉ុែន�សថិតេ�កមករយល់ដឹងថេយង�ចឆ�ងកតម់យួ
សប� ហ៍េទ តបនទ បពី់េនះ គឺ��ស័យេ េលរេប បែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ដឹកន។ំ េយងទងំអស់គន ចងដឹ់កនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ អ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបន
និយយឱយេធ� បនទ បម់កេធ��ឱយេល ន។

16 េហយសូមចថំេពលេយងកំពុង�� ប�់ម�ពះវ ិ ញ ណ ែដលជេមេរ នដ៏
អ�ច រយមយួែដលេយងចងេ់រ ន គឺមនិែដលេល នេទ។ េឃញេទ យកេពលេវ�
របស់អនកមនជំេន ។ �បសិនេបេយងបនទូលសូមអ�ីពី�ពះជមច ស់ សូមចងចថំ
�ពះេឆ�យតបករអធិ�� ន។ �ទងេ់ធ���មេពលេវ�របស់�ទង ់ វធីិែដលល�បំផុត
េធ�ឱយ�ដំេណ រករ�តឹម�តវស�មបេ់យង។ េហយេបមនិអ ច ឹងេទ េតេយងកំពុង
េធ�អ�ីេ �ពឹកេនះ? អ�ី—េតេយង�បកសខ�ួនជ�គី�ទ នេដមបអី�ី? �ពះ…�បសិនេប
េនះមនិែមនជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ េនះមនិ ែមនជករពិតេទ េពលេនះេយង
�តវបនរកេឃញកនុងចំេ�មមនុស�ែដលេវទនជងេគ។

17 ខញុ ំមនេសចក�ីរកី�យ�ស់ែដលបនចូលរមួជមយួមនុស�ជេ�ចនេ
ទីេនះែដលដឹងថេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ បនទ បម់ក� �ជពកយពិត
�ល់�ពះបនទូលទងំអស់របស់� �គបដំ់�កក់លរបស់�។ េហយេ�យ
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�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់ មនឯកសិទធិេមលទឹកដីែដលេយងនឹងេធ�ដំេណ រេ
ៃថង�មយួ។
18 ម�លិមុញិ (�បជជនមនិដឹងថេតេពលេវ�ែដលគួរេ�យ ធុញថប់
េកតេឡងជមយួនឹង�បេភទៃនពន័ធកិចចេនះេទ។) ខញុ ំពិតជពិបកចិត��ស់ េហយ
ខញុ ំបននិយយេ កន�់បពនធថ “ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ�ចបន�េ មុខេទ ត។”

នងបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកនិយយដូេចនះ ប៊លី?”
ខញុ ំបននិយយថ “អូ! ខញុ ំមនប � និងេរ ងេផ�ងៗ។”

19 េហយបនទ បម់ក�កដូ់ចជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលថ “េតអនកកំពុង
ពយយមេច ស�ងពួកេគេទ? េតអនក—េតអនកកំពុងពយយមេច ស�ងពួក�
ែមនេទ?” េឃញេទ?
20 “េទ” ខញុ ំបននិយយថ “�គនែ់តអនុ ញ តឱយខញុ ំឈរ�តងេ់ឡងេ ចំេពះមុខ
របស់� េហយ�បឈមមុខនឹង�។” េឃញេទ �គនែ់តេមល…េឃញេទ?
21 �កនែ់ត�បេសរ។ និយយេ�យេ�ម ះ�តង ់ �មពិតេ  ខញុ ំសូមនិយយ
េ�យែភនកេឃញផទ ល់ថ បនទ បព់ីជីវតិេនះចប ់ េយងចូលកនុងទឹកដីែដលេលស
ពីអ�ីែដលអនក�មន ក�់ចគិតបន។ េហយ�បសិនេបមនជនចែម�កេ ទីេនះ
ខញុ ំេជ ជកថ់អនកមនិេធ�េទ…ខញុ ំអធិ�� នដល់�ពះថអនកមនិចតទុ់កខញុ ំជមនុស�
ឆកួតេឡយ។ ខញុ ំ—េបខញុ ំចងេ់ធ� គឺ�តវេ�ម ះ�តង ់ េហយ�បបក់រពិត។ េហយ េត�
ល�យ៉ង�ែដលខញុ ំ�ច�បបពី់អ�ីែដលខុស េ េពលែដលមន—មនករពិត
េ�ចន�ស់េ ទីេនះ? េយង េហតុអ�ីេយង�តវ�បបអ់�ីខុសអំពី�? េឃញេទ? �ជ
េសចក�ីពិត។
22 េហយគម នអ�ីែដលគួរឱយឆងល់េឡយ ខញុ ំេជ ថេ�កប៉ូល�តវបនេគចបេ់ឡង
េ �នសួគទី៌បី េហយគតប់នេឃញេរ ងែដលមនិគួរេ�យគតនិ់យយ។
េហយេ ៃថងមយួគតប់ននិយយថ “ែភនកពុំែដលេឃញ �តេច កមនិែដល
បនឮ េហយក�៏ចចូលេ កនុងចិត�មនុស�បនែដរ អ�ីែដល�ពះមនស�មបព់ួកេគ
(េ កនុងឃ� ងំ) ែដល�ស�ញ់�ទង។់”
23 អូ េយងេទបែតរស់េ … េយងកំពុងរស់េ កនុងគំនរសំ�មេ ទីេនះ មនែត
សំ�មប៉ុេ�� ះែដលេពញេ េ�យសំ�ម—ៃនែផ�ងេចញពីភពកខ�ក។់ ៃន…



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

េទះបីេយងមនិកខ�កជ់មយួ�កេ៏�យ េយងកំពុងរស់េ កនុងេនះ ែដលែផ�ង
បនមកពីករជកប់ររីបស់បប។ េរ ងមយួែដលគួរឱយធុញ�ទនប់ំផុតែដលខញុ ំ�ច
គិតបន គឺករចកសំ់�មដុតទី�កងចស់។ េតអនកធ� បេ់ ែកបរេនះេទ? ក�ិនែផ�ង
ែដលហុយ ែផ�ងគួរឱយេខពមែដលេកតេឡង�មរយៈភពកខ�ក�់គប�់បេភទ។ និង
—េហយអនកដកដេង�មរបស់� េហយ�នឹងេធ�េ�យអនកវលិវល់។

24 ខញុ ំចបំនថ�តវចុះេ ញូ�ល់បនី ចុះេ�កម…ខងេ�កមផ�ូវេលខដប�់បបីំ
េ ទីេនះកែន�ងចកសំ់�មចស់ េហយខញុ ំ�តវ�បមូលេ ទីេនះេហយ�នែម�៉ត។
េហយខញុ ំ�គនែ់តពុលនឹងៃថងេនះ ជផ�ូវដប�់បបីំ េ េពលែដលខញុ ំ�តវយក�ចុះេ
ទីេនះ ពីេ�ពះ�មនក�ិនដ�៏�កកេ់នះ។ េហយ �កេ់ េលេនះមន�កសព
កណ�ុ រនិងែឆកនិងអ�ី�គបយ៉់ង អនកដឹងេទ េនះគឺជែផ�ងេហយែផ�ងចស់ែដល
ហុយេចញពី�។

25 ឥឡូវេនះ េនះគឺជអ�ីែដលជីវតិេនះ�តវបនេ�ប បេធ ប េ នឹងអ�ី ែដល
ល�បំផុត។ �គនែ់តជែផ�ងនិងក�ិនេចញពីអំេពបបពី�គបទី់កែន�ង ដូចជ ករ
និយយខងឯវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន� អូ ែដលខយល់កំពុងបកេ់�យេសរ ី េហយអ�ី
�គបយ៉់ងគឺគួរឱយ�ស�ញ់និងសន�ិភពនិងេសចក�ីអំណរនិងជីវតិអស់កលប
ជនិចច េ ទូទងំទេន�។ ប៉ុែន�េយងកំពុងចបងំ ដូេចនះសូមកុំអងគុយេហយនិយយ
ថ “សូម�បញបេ់ឡងេ ទីេនះ” អនុ ញ តនយំក�គប�់ល់គន ជមយួេយងែដល
េយង�ចនយំក។ �តវេហយ។

26 េហយឥឡូវេនះេគលបំណងៃនេមេរ នទងំេនះគឺេដមបគី�ំទយុថក ែដលបន
ឆ�ងកតទឹ់កដីរចួេហយ។ េគលបំណងៃនករសិក�េនះ សិក�េស វេ េអេភសូរ
គឺេដមប�ីកទី់�ងំ�កមជំនំុជកែន�ងែដល�ពិតជឈរេ កនុង�ពះ�គីសទ។ �គឺជ
�បេភទៃនគមពរីស ញ ចស់និងេស វេ យ៉ូេស�ែដលយ៉ូេស�បនឈរ។ កលពី
ៃថង�ទិតយមុន េយងមន�ជកែន�ងែដលយ៉ូេស�បនផ�ល់ដីដល់មនុស�មន ក់ៗ ។
េហយគតប់នេធ��េ�យករេបកសែម�ង។

27 េតេ�កម៉ូេសមនលកខណៈែបប�…បនន�ំបជជនេចញពី�សកេអសីុប
ខទឹមស ស�ឹកៃ�គ េហយបនផ�ល់ឱយពួកេគនូវកែន�ងមយួែដលជកែន�ងែដល�ពះ
បនសនយបនួរយឆន េំ�កយ… ឬបនួរយឆន មំុន ែដល�ទងនឹ់ងនពំួកេគចូលេ
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កនុងកែន�ងមយួែដលជទឹកដីល� ហូរេ�យទឹកេ�ះេគនិងទឹកឃមុ ំ។ េ�កម៉ូេស
បននជំនជតិអុី��ែអលេឡងេ ដល់�សកេនះ ែតពំុបនកនក់បព់ួកេគេទ។
28 េហយ�ពះេយសូ៊វ ចំេពះខងវ ិ ញ ណ ដល់មនុស�ែដលនឹង…�ងំពីេដមមក
េយង�តវបនសនយថជ�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធ។ �ពះេយសូ៊វបនដឹកនេំយង�ម
ករសនយ។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក ដូចជេ�កយ៉ូេស�ែដរ េដមប ី
ដឹកននិំងដឹកននិំងកនក់បទឹ់កដីឬកនក់ប�់កមជំនំុ។ េយងរកេឃញ េ កនុង
មូល�� ន របស់េយង…
29 ឥឡូវេនះេ ទីេនះ�បែហលជមនុស� �បែហលជគិតថខញុ ំជមនុស�េឈ�យ
និងពយយមមនិេគរពបងប�ូន។ ខញុ ំមនិែមនអ ច ឹង! �ពះជេ �កមរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ
មនិែមនអ ច ឹងេទ។ េឃញេទ? ខញុ ំកំពុងែតពយយមចង�ុលបង� ញអ�ីមយួែដលជ
េសចក�ីពិត។ េឃញេទ? េយងជអនកដឺកនែំដល�តវបនេ�ជសេរ ស ជមនុស�
ជំនួសឱយអនកដឹកន ំ ករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងចងេ់�យមនុស�
ែបងែចកចំែណករបស់េយងនិងដឹកនេំយង និកយដូចជេមតូឌីស បបទីសទ
េ�បសប៊េីធេរ  លូេធេរ ន �កមជំនុំៃន�ពះ�គីសទ េពនទីកុស�។ និងនិកយេផ�ងៗ
គន  េដមបបីេងកតអងគករជឧទហរណ៍មយួ េហយេយងេធ��មេនះ។ ប៉ុែន�េយង
មន…
30 គម នកែន�ង�កនុង�ពះគមពរីែដលេយង�តវេធ�ដូចេនះេទ។ មនិមនអតថបទ
គមពរី�មយួេទ េ កនុងគមពរីទងំអស់របស់�ពះ ែដលជកែន�ងែដល�ទងប់ន
េរ បចំ�ពះវ�ិរឬកែន�ងែដល�ទងធ់� បនិ់យយអំពីអងគករមយួ មនិមនេ កែន�ង
មយួេ កនុង�ពះគមពរីេទ។ ប៉ុែន�ែតងែត�បឆងំនឹង�។ �ទងម់និចងេ់�យេយងេធ�
ដូចេ�កិយេទ។ �ទងច់ងឱ់យេយងែញកេចញ កំណតេ់�យែឡក។
31 ខញុ ំមនិមននយ័ថឥឡូវេនះេទ “ឆកួតៗ” ដូចែដលេយងេ �េទ។ ខញុ ំចង់
មននយ័ថជមនុស�ែដល�តវបនេគេ េចញ អូ ែដលជ�បជជតិបរសុិទធ
ែដលមន�ពះពរ រស់េ រលំងពីករេគេមលងយ ករ�ប�ពឹត�និង�កបបកិរយិ
របស់េយងដូចជ�ទង ់ នឹងេធ�េ កនុងេយង ដបតិេយងជ�ន �ពះហស�របស់�ពះអងគ
ែដលបេងកតេឡងកនុងអងគ�ពះ�គិស�េយសូ៊េ�យ�ប�ពឹត�អំេពល�។
32 ឥឡូវេនះ េ យបៃ់ថងពុធ អនកជេ�ចនមនិបនេ ទីេនះេ យបៃ់ថងពុធេទ ប៉ុែន�
េយងបនចូលេ កនុង…ខញុ ំេជ ថ�ជខទី៣ឬខ…អតេ់ទ �ជខ៥។



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

…ជកូនចិ ច ឹម ឬករ�ក�់បជជន…

33 េត�ពះជមច ស់ពយយម�កម់នុស�របស់�ទងយ៉់ងដូចេម�ច េហយេ េពល
ែដល�ពះជមច ស់�កម់ន ក ់ បនទ បម់ក អូ �ពះវ�ិរទងំអស់ចងក់� យដូចជមយួ
េនះ មនេរ ងដែដលៗ េធ�េរ ងដូចគន ។ េយង�តវបនកតេ់ចញខុសគន ពីេគ េយង
�តវបនបេងកតខុសគន ពីេគ េយងមនលកខណៈខុសគន  េហយេយង�តវបន�ក់
ខុសគន �មទី�ងំ មន ក់ៗ ស�មបក់រងរេផ�ង។ �បែហលជមយួស�មបក់រងរ
�បេភទតូច មយួេផ�ងេទ តស�មបក់រងរធំ។ ខញុ ំេជ ថ�ជ�វឌីឬជេ��មន ក់
ខញុ ំេភ�ចេហយឥឡូវ និយយថ “ខញុ ំសុខចិត�េធ�ជកំ�ល�ពំេ ឯដំ�ករ់បស់
�ពះអមច ស់ជជង…រស់េ កនុងតងជ់មយួ-…មនុស���កក។់”

34 ឥឡូវេយងនឹងឈបម់យួវនិទីេទ តអំពីអតថបទកូនចិ ច ឹមគឺខ៥ ពយយម
ចុះេ�កម�មែដល�ចេធ�េ បន។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះចងច�ំបធនបទ� �តវបន
េគ�កប់ ចូ ល។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកយ់ល់ពីចំនុចេនះ? សូម�� បអ់នក
និយយ�មយួពកយ: “ករ�ក ់ �ងកយ ៃន�ពះេយសូ៊�គិស� ទី�ងំ េ កនុង
�ពះ�គីសទ ជកែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ កំពុងដឹកនេំយង។” ហនឹងេហយ
ឥឡូវេនះេយងបនទទួល�េហយ េឃញេទ។ សូម�ក ់ េស វេ េអេភសូរជទី
�ងំរបស់េយង។

35 េហយសូមេមលប៉ូលែដលជ�គដពូ៏ែកមន ក។់ េរ ងដំបូងែដលគតេ់ធ�គឺ�តវដក
គំនិតេចញពីេគ។ េបះបងគ់ំនិតទងំអស់ែដលមនិធ� បម់ន “កនុងនមជកូន�ពះ
មន ក ់ េ ៃថងេនះនិងៃថងែស�កខញុ ំបនេ  េហយេ ៃថងបនទ ប�់ពះបនេថក លេទស
ខញុ ំេហយេ ៃថងបនទ បខ់ញុ ំនឹង�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។” មនិសមេហតុសមផល
េទ! ឥឡូវេនះ…េស វេ េនះមនិសំេ េ េលករបេ�ង នែបបផ�យដំណឹងល�
ករបេ�ង នរបស់អនកផ�យដំណឹងល�េទ។ េយងមនិអ ច ឹងេទ…ខញុ ំមនិបះ៉�េល
ដំណឹងល�េទ។ ខញុ ំនេំរ ងេនះមក�កមជំនំុ េ�ពះប៉ូលបននិយយេ កនព់ួក
បរសុិទធ អស់អនកែដល�តវបន��ស់េ  េហយែថរក�េហយ�តវបនបំេពញ
េហយ�តវបនេគែញកេចញ េហយសថិតេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងទឹកដី
ក�ន។ គតក់ំពុងពយយម�បបព់ួកេគ េរ ងដំបូង យក�េចញពីគំនិតរបស់
អនកថអនកនឹងវេង�ងេហយអនកនឹងេធ��ដូេចនះ េហយអនកខ� ចេរ ងេនះ។ កុំខ� ចអ�ី
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ទងំអស់ េ�ពះគតក់ំពុងពយយម�បបអ់នកពីកែន�ងែដលអនកកំពុងសថិតេ  េត
អនកជនរ�េតអនកកំពុងឈរយ៉ងដូចេម�ច។
36 ឥឡូវ អនក�ចេធ�អ�ីខុស េហយ�ល់េពលែដលអនកេធ�ខុស អនកនឹង�តវបន
ចំ�យចំេពះ�។ ែមនេហយ អនកនឹង�ចតនូវអ�ីែដលអនកបន�ពស! ប៉ុែន��
មនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់អនកេទ។ េ េពលអនកេកតពី
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ អនកនឹងមនជីវតិអស់កលបេហយមនិ�ច�� បជ់ង�ពះែដល
�ច�� បប់នេឡយ។ អនកគឺជែផនកមយួៃន�ពះ អនកគឺជកូន�បសរបស់�ពះ។
37 ខញុ ំេកតមកពី�បណ�។ំ អនក�ចេធ�ឱយខញុ ំមនេឈម ះេផ�ងេទ ត។ េឈម ះ
េផ�ងេទ តមយួចំនួននឹងមនិេធ�ឱយខញុ ំតូចជងេនះេទ ខញុ ំេ ែតជ �បណ�។ំ ខញុ ំ
បនេកតមកជ�បណ� ំេហយែតងែតក� យជ �បណ�។ំ ខញុ ំនឹង…ខញុ ំ�ច�តវ
បនេធ�ឱយខូចដូេចនះេ ៃថង�មយួ គូរេ�យជំងឺរ�កសន� ក ់មនកេមទចកមទនិីង
រែហកទងំអស់រហូតដល់ខញុ ំេមលេ សត�។ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ែតជ �បណ�!ំ េហតុអ�ី?
ឈម �បណ�េំ ខងកនុង។
38 េនះជអ�ីែដលអនកមន។ េហយដ�ប��ពះបនបេងកតអនក…ឥឡូវចំ
ថ ខញុ ំមនិនិយយជមយួអនកេផ�ងេ�កពី�ពះ�គីសទេទ។ ខញុ ំកំពុងនិយយេ កន់
អនកែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េតអនកចូលកនុង�ពះ�គីសទេ�យរេប ប�? “េ�យ
វ ិ ញ ណែតមយួ!” អក�រ វ-ិ ញ ណ…ែដលមននយ័ថ “�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធែតមយួេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុងរបូកយែតមយួ។”
េយងយ៉ងេមច៉…េតេយង�ចចូលេ�យរេប ប�? េ�យទទួលបុណយ
�ជមុជទឹក? េតមនិចុះស�មងនិងខញុ ំដូចេម�ចជមយួអនកបទីសទនិងអនក�កមជំនុំ
ៃន�ពះ�គីសទ។ មនិែមនេ�យបុណយ�ជមុជទឹកេទ! កូរនិថូសទី១ ជំពូក១២ បន
និយយថ “គឺ�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួគឺ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេយង
�ល់គន បនចូលមកកនុងរបូកយេនះ។” េហយមនសុវតថិភពដូច�ងកយេនះ
ែដរ។ �ពះគឺ…សនយ�។
39 េត�ពះ�ចវនិិចឆយ័�ទងម់�ងេទ តយ៉ងដូចេម�ច េ េពលែដល�ទងប់ន
េ កល់�៉រ?ី េឡងេ េលហគូល�ក � �ទង�់តវេគ�យដំ ជ ំ �ទងម់និ�ច
ជសះេសប យបនេទ សូមបែីត�ទងក់ម៏និ�ចនិយយអ�ីបនែដរ។ មូលេហតុអ�ី?
�ទងម់នបបៃនេ�កិយេ េល�ទង។់ មនិែមនេ�យ�រែតថ�ទងជ់មនុស�
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មនបបេនះេទប៉ុែន� “�ទងប់នផទុកបប” ស�មបខ់ញុ ំនិងអនក។ �ល់អំេពបបរបស់
េ�កីយចប�់ងំពីអ�័មរហូតដល់ករយងមករបស់�ទង ់ �តវបនធ� កេ់
េល�ម របស់�ទង។់ េហយ�ពះជមច ស់មនិបន�កទ់ណ� កមម�ពះ�ជបុ��របស់
�ទងេ់ទ។ �ទងប់ន�កទ់ណ� កមមអំេពបប។ សូមេមលេត�គួរឱយរនធតយ៉់ង�?
�ទងក់ំពុងេធ�យ ញបូជ។ �ទង�់តវបនេធ�ផ�ូវរតេ់គចស�មបអ់នកទងំអស់ែដល�ពះ
េ�យករដឹងមុនរបស់�ទង ់ ដឹងនឹងយងមក។ េយងនឹងចូលេ កនុងេនះពីរបី
នទីេទ ត។
40 ឥឡូវេ  េពលអនកមកដល់ “�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួែដលេយងបន
ទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយេនះ របូកយែតមយួជមយួ�ពះ�គិស�”
េហយេយងមនសុវតថិភពជេរ ងរហូត។
41 ឥឡូវេនះ មនកែន�ងែដល��កដូ់ចជេធ�ចែម�ក ជពិេសស—េនះ—អនកេជ
អម�ីន ់ ថពួកេគគឺ…�តវេធ�អ�ីមយួេដមបខី�ួនពួកេគ ឬេធ�អ�ីមយួជកុសល។
េត��ចេកតេឡងេ�យេរ ងពីរយ៉ងកនុងេពលែតមយួយ៉ងដូចេម�ច? �េ�យ
�ពះគុណឬេ�យ�ន ៃដ មយួ។ �មនិ�ចេ�យ�រេរ ងែតមយួេទ �គឺេ�យេរ ង
ពីរេផ�ងគន ។ ��តវែតមនមយួ។ �ជ…
42 ខញុ ំ ខញុ ំ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញអ�ីេផ�ងេទ តេ�កពី�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់
េទ។ េនះជករតុបែតងខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំែតងែតេជ េល�ពះគុណ។ ខញុ ំ�គនែ់តបន
�ពះគុណេពញេលញេនះ េហយជអ�ីទងំអស់។ �មនិែមនជខញុ ំេទ—ខញុ ំ…សូមបែីត
េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ េ េពលែដលខញុ ំេ េកមង ខញុ ំមនិ�ចេមលអ�ីេឃញេទ មនែត
�ពះគុណ �ពះគុណែតមយួ។ ពួកេគនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំនឹង…អនកេអះខនងខញុ ំេហយខញុ ំ
នឹងេអះអនក។” ែមនេហយ �ជករបេ ចញមតិ��កក។់ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេអះ
ខញុ ំឬអតេ់ទ �បសិនេបអនក�តវករេអះ ខញុ ំនឹងេអះឱយអនកវញិ។ េឃញេទ �ពះគុណ។
បទ ែមនេហយ។ េឃញេទ �ពះគុណេធ�ករេ�យេសចក�ី�ស�ញ់។ �បសិនេប
អនក�តវករ�! មនិថអនកមនិបនេធ�អ�ីសំ�បខ់ញុ ំ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ
អនកេទ �បសិនេបអនក�តវករ� ខញុ ំនឹងេធ��េទះជយ៉ង�កេ៏�យ។ �ពះគុណ!
េ�យ�រែតថអនក�តវករ�!
43 ខញុ ំ�តវករសេ ងគ ះ។ គម នអ�ីែដល�ចជួយសេ ងគ ះខញុ ំបនេទ។ មនិមនអ�ី
ែដលខញុ ំ�ចេធ�សំ�បខ់�ួនខញុ ំបនេទ ខញុ ំមនិ�ចជួយសេ ងគ ះខ�ួនឯងេលសពីេនះ
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បនេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវករេសចក�ីសេ ងគ ះ ពីេ�ពះខញុ ំេជ េល�ពះ។ �ពះជមច ស់បន
ចត�់ពះ�ជបុ��របស់�ពះអងគ េ�យយងមកជមនុស�មនបប ដូច�ពះអងគ
បនរងទុកខជំនួសខញុ ំ េហយខញុ ំបនសេ ងគ ះេ�យ�រ�ពះគុណែតមយួគត ់ ខញុ ំបន
សេ ងគ ះ។ គម នេរ ងមយួែដលខញុ ំ�ចេធ�បនឬអនកេធ�េដមបសីេ ងគ ះខ�ួនអនកបន
េឡយ។ េហយអស់អនកែដល�ទងប់ន�គ ល់�ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ…
44 េយងបនចូលេ កនុង� កលពីៃថងពុធមុន។ េយងបនបង� ញរបូ�ពះេ កនុង
េអ� េអឡូហុីមរបស់េយង េហយបនបង� ញថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់។ ប៉ុែន�
េ ខងកនុងៃន�ទងគឺ់ភពជឪពុក េ ខងកនុងរបស់�ទងម់នគុណសមបត�ិេផ�ងៗ
គន  ដូចជ�ពះអងគសេ ងគ ះ ដូចជអនកពយបល។ ទងំអស់េនះជរបស់�ពះ េហយ
�ពះជមច ស់ក�៏ងំេ េ�យខ�ួនឯងែដរ។ ប៉ុែន�ករែដលថ�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះ
េនះ �ទងគឺ់ជ�ពះ…�ទងម់និមនេទវ�េទ �ទងម់និមនអ�ីទងំអស់។ មនិមនអ�ី
េ�កពី�ទងេ់នះេទ។ �ទង�់ងំេ េ�យខ�ួនឯង។ គម នអ�ីេផ�ងេទ តេ�កពី�ពះេទ។
45 ប៉ុែន�ករែដលថ�ទងជ់�ពះេនះ �តវែតមនអ�ីមយួេដមបថី� យបងគំ�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ករថ� យបងគំ។ េហយអងគ�ទងផ់ទ ល់បនបេងកតសព�សត�
មកថ� យបងគំ�ទង។់ ឥឡូវេនះ ជបេ�� ះ�សនន សូម�យ�ម�ងេទ ត ជ
បេ�� ះ�សននឥឡូវេនះ េយងនឹងមនិឆ�ងកតេ់រ ងទងំអស់េនះេទ។ ប៉ុែន�អនក
នឹងទទួលបន�េ េលកែសត។ ប៉ុែន�បនទ បម់កេ�យ�រែត�ទងគឺ់ជ�ពះ
�ទងប់នបេងកតពួកេទវ� េហយពួកេទវ�បនថ� យបងគំ�ទង។់ ពួកេទវ�េ ែត
ថ� យបងគំ�ទង។់ េហតុអ�ីបនជេទវ�ែដលឈរេ កនុងវត�មនរបស់�ពះមន�� ប
�បមំយួ សំណំុ�� ប�បមំយួ។ ពួកេគ�គបពីរេ េលៃផទមុខរបស់ពួកេគពីរ ពីេ
េលេជងរបស់ពួកេគ េហយេ�ះេហរេ�យមនពីរេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ែ�សក
ទងំយបទ់ងំៃថង “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ �ពះអមច ស់ជ�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ។”
េនះជអ�ីែដលបទគមពរីែចង។ ពួកេគបនថ� យបងគំ�ទង ់ឥឡូវេនះែដលបនបេងកត
អ�ីមយួេដមបថី� យបងគំ�ទង។់
46 បនទ បម់ក�ទងេ់ ខងកនុងគឺជគុណលកខណៈរបស់�ពះអងគសេ ងគ ះ។ េត
សត�មយួកនុងចំេ�មសត�ទងំេនះ េ េពលែដលគម នអំេពបបឬគំនិតៃន
អំេពបប េត��ច�តវបតប់ងេ់ យ៉ងដូចេម�ច? �មនិ�ចេទ។ ដូេចនះ�តវែត
មនអ�ីមយួែដល�ចេធ�បនែដល�ចបតប់ង ់ ដូេចនះ�ទង�់ចេធ�ជ�ពះអងគ
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សេ ងគ ះ។ េ ខងកនុង�ទងគឺ់ជអនកពយបល។ េតអនកេជ ថ�ទងជ់�ពះអងគ
សេ ងគ ះេទ? េតអនកេជ ថ�ទងជ់អនកពយបលេទ? ប៉ុែន�ចុះយ៉ង�េបគម នអ�ី
ែដល�ចជួយសេ ងគ ះឬពយបលបនផងេនះ? េឃញេទ �តវែតមនអ�ីមយួែដល
បនបេងកតេឡង�មវធីិេនះ។
47 ដូេចនះឥឡូវេនះ �ទងម់និែដលេធ��មវធីិេនះេទ ប៉ុែន��ទងប់ន�កម់នុស�េ
េលសិទធិេសរភីពខងសីលធម ៌“�បសិនេបអនកយក�េនះអនកនឹងរស់េ  �បសិនេប
អនកយក�េនះអនកនឹង�� ប។់” េហយមនុស��គបរ់បូែដលចូលមកកនុងេ�កីយេនះ
េ ែតមនលកខណៈដែដល។ �ពះជមច ស់�មរយៈករដឹងមុនរបស់�ទង ់បនដឹង
ថអនក�នឹងអនក�ែដលនឹងមនិេធ�។ �បសិនេប�ពះជ…
48 សំណួរេនះ�តវបនសួរេ�យអនកេទវវទូិមន កក់លពីម�លិមញិ ចំេពះខញុ ំថ
ែដលបនចូលរមួករ�បជំុរ�ឺ� បសំ់េលងកែសត “សំណួរមយួ!” គតប់ននិយយ
ថ “បនទ បម់កេត�ពះជមច ស់មនវត�មនេ�យឯកឯងេទ? អ ច ឹង” គតប់ន
និយយថ “�ទង�់ចេ �គបទី់កែន�ង?”
49 ខញុ ំបននិយយថ “�ទងម់និមនវត�មនេ �គបទី់កែន�ង�មវធីិែដល
�ពះបនទូលែចងថ�គបទី់កែន�ងេនះេទ។ �ទងម់និ�ចេធ�ជមនុស�េហយ
បនទ បម់កេធ�ជអនកតំ�ង។ �បសិនេប�ទងម់នវត�មនយ៉ងពិេសស េហតុអ�ី
អនកនឹងអធិ�� នសំុ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? �បសិនេប�ទងម់នវត�មន�គបទី់កែន�ង
អងគ�ទងប់ំេពញ�គប�់ន មេ�បះ �គប�់ជង �ក�េភ�ង �គបេ់កសិក សរៃស អ�ី
ៗេផ�ងេទ តមន។” ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ទងែ់ស�ងរកេ�កម៉ូេស
�បសិនេប�ទងម់នវត�មន�គបទី់កែន�ង? េហតុអ�ីបនជ�ទងរ់តេ់ឡងេលសួនចបរ
េអែដន េ�យយំ ‘អ�័មអ�័ម េតអនកេ ឯ�?’ �បសិនេប�ទងម់នវត�មន�គប់
ទីកែន�ង?”
50 �ទងម់នវត�មនេ�យេ�ពះ�ទងជ់អនកមន ញ ណដឹង�គបទ់ងំអស់។ �ទង់
�ជបអ�ីៗទងំអស់ពីេ�ពះ�ទងគ់ម នទីប ច ប ់ គម ន�ពំែដនេធ�ឱយ�ទងម់នវត�មន។
េ�យមនវត�មនសព��គប ់ បនទ បម់ក �ពះអងគគងេ់ េលេមឃ។ �ទងស់ថិតេ
កែន�ងមយួ ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជតួអងគ១។
51 ប៉ុែន� េ�យគម នែដនកំណត ់បនទ បម់ក�ទងដឹ់ងអ�ីៗទងំអស់។ ដឹង�ល់េពល
ែដលសត��� មយួកបលេអះែភនក។ �គ ល់�គបផ់�ិត ែដលជកែន�ងែដល�ទងចូ់ល
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េ កនុងសិតេដមបយីកទឹកឃមុ ំរបស់�។ �ទង�់គ ល់�គបច់បទងំអស់ែដល�ក់
កនុងេដមេឈ។ �ទងដឹ់ង�ល់គំនិតែដលមនេ កនុងគំនិតរបស់អនក ពីេ�ពះ�ទង់
មនិមនែដនកំណតនិ់ងដឹង�គបទ់ងំអស់។ េនះគឺថ �ទងម់និ�តឹមែតជ�ពះ
ែដលគម នែដនកំណតប់៉ុេ�� ះេទ �ទងដឹ់ង�គបទ់ងំអស់ �ទងដឹ់ងអ�ីៗទងំអស់។
ប៉ុែន��ទងគឺ់ជអងគ �ពះជមច ស់អងគមយួ និងេចញពីេនះ�តវបនចបេ់ផ�មេដមបនីំ
ទងំេនះេចញេ ។
52 េហយអំេពបប ខញុ ំបននិយយេ យបម់យួេទ តថ អំេពបបមនិែមនជ
ករបេងកតរបស់�ពះេទ។ គម នអ�ីែដល�តវបនបេងកតេឡងប៉ុែន�មនិមនភពល�ឥត
េខច ះេទ។ �ពះបនបេងកតអ�ីៗទងំអស់យ៉ងល�។ អំេពបបមនិែមនជករបេងកត
របស់�ពះេទ។ បននិយយថ “ែមនេហយ េនះគឺជករបេងកតបប។” អនកបនឮ
�េហយ។ ប៉ុែន�េនះជកំហុស។ បប…មនែត�ពះ�ទិករមយួអងគប៉ុេ�� ះ ែដល
ជ�ពះ។ �ពះជមច ស់មនិ�ចបេងកតបបបនេទ ពីេ�ពះ�ទងប់រសុិទធ េហយគម នអ�ី
ែដល�ចបេងកត�បនេឡយ។ អំេពបបគឺជករវេង�ងេចញ មនិែមនជករបេងកត
របស់�ពះេទប៉ុែន��គឺជករវេង�ង។ អំេពផិតកបតគឺ់ជអំេពសុចរតិែដលនឱំយវេង�ង។
ករកុហកគឺជែដលនិយយខុសករពិត។ បប បប�មយួ �តវបនបងខូចពី
េសចក�ីសុចរតិ។
53 ដូេចនះឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់កំណត។់ �ទងប់នសែម�ងអងគ�ទង ់ជ�ពះ។ �ទង់
បនសែម�ងអងគ�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះរចួេហយ មនុស�បនវេង�ងេចញេហយ
�ទងប់នសេ ងគ ះពួកេគ។ �ទងប់នបង� ញអងគ�ទងជ់អនកពយបលរចួេហយ។
កំុេធ�ឱយមនអ�ីខុសែប�កពីអ�ីែដលមនុស�និយយពី�ទង ់ េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះ
េទះយ៉ង�កេ៏�យ �គនែ់តដូចគន ។ �ទងជ់អនកពយបល �ទងជ់�ពះអងគ
សេ ងគ ះ ជ�ពះ ែដលគងេ់ អស់កលប។ េហយ�ទងម់នេគលបំណង។ េហយ
េគលបំណងរបស់�ទងគឺ់េ េដមដំបូងគឺបេងកតសព��រេពែដលនឹង�ស�ញ់
�ទងេ់ហយថ� យបងគំ�ទង។់
54 េហយ�ទងប់នបេងកតសព��រេព េហយរបស់ទងំអស់បនធ� កចុ់ះ។ េហយ
បនទ បម់ក�ពះអងគេ�យភពគម នែដនកំណតរ់បស់�ទង ់ បនេមលចុះេ េ�កម
ដងៃនេពលេវ�េហយបនេឃញមនុស��គបគ់ន ែដលនឹង�តវបនសេ ងគ ះ។
មនុស��គបគ់ន  �ទងប់នដឹង�មរយៈករេនះ។…េ�យករដឹងជមុន។ ដូេចនះ
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�បសិនេប�ទង ់ ដឹងជមុនថអនក�នឹង�តវបនសេ ងគ ះេហយអនក�នឹងមនិ
�តវបនសេ ងគ ះេនះ �ទង�់ចកំណតទុ់កជមុនបន។ ដូេចនះ ពកយេនះមនិែមន
ជពកយ��កកែ់បបេនះេទ ែមនេទ? �ទង�់ចកំណតទុ់កជមុនបន េ�ពះ�ទង់
ដឹងថអនក�នឹងបនអនក�នឹងមនិបនសេ ងគ ះ។ ដូេចនះ េដមបចីបអ់នកែដល
បនេសចក�ីសេ ងគ ះ �ទង�់តវេធ�—ដង� យធួននឹងបបរបស់េគ។ អូ េបេយង�ច
េធ�បន េយងចងេ់ ដល់� �គនែ់តជខពីរបីខងេ�កមប៉ុេ�� ះ។ �ទងប់នតំរវូ
ទុកជមុនេ�យេយងមនជីវតិអស់កលប េ�យដឹងថអស់អនកែដលនឹងលះបងអ់�ី
ៗទងំអស់ េហយមនិថ��ពេងយកេន�យយ៉ង�ចំេពះកូនខងេ�កិយ �មនិ
មននយ័ថជេរ ងមយួស�មបព់ួកេគេទ ពីេ�ពះពួកេគជកូនរបស់�ពះ។ េហយ
�ទងប់នេ ពួកេគ។

55 េហយ�ទងប់នចត�់ពះេយសូ៊វ ែដល�ពះេ�ហិតរបស់�ទង�់ចជដង� យ
ធួននឹងបប។ េដមបេីធ�ឱយមនតម� ភពមយួ ឬមយួ—ករទទួល�គ ល់ ឬករ
សម� ត។ ដំេណ រករៃនករសម� តេដមប…ីមនិ�តឹមែតេពលេវ�ែតមយួេទ េ កនុង
កររកីផុសផុលមយួ “រស់េ ជេរ ងរហូត េធ�ករអង�រ” ថ�គី�ទ ន�តវបនរក�
េ�យ�� តទងំយបទ់ងំៃថង។ មន�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដល
បេងកត—ករទទួល�គ ល់េ េលេឈឆក ងេ ទីេនះ…េ កនុងវត�មនៃន�ពះ ែដល
សំ�តេយងជនិចចទងំយបទ់ងំៃថងពីអំេពបបទងំអស់។ េហយេយង�តវបន
ពកេ់�យសុវតថិភព។ សុវតថិភពយ៉ងេមច៉? �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ ចូល
េ កនុងរបូកយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយមនេសចក�ីសេ ងគ ះ។ “អនក�
ែដល�� បព់កយខញុ ំេហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំេ�យមក មនជីវតិ
អស់កលបជនិចចេហយមនិែដលចូលមកកនុងទីជំនុំជំរះេឡយែតបនឆ�ងផុតពី
េសចក�ី�� បេ់ រកជីវតិ។” គម នករវនិិចឆយ័េទ តេទ! �គី�ទ នមនិែដលចូលេ កន់
ករជំនំុជំរះេឡយ។ �ពះ�គីសទបនេ រកគត។់ េសចក�ីេ�បសេ�ះខញុ ំឈរជំនួស
ខញុ ំ។ �ទងប់នអង�រករណីខញុ ំ ថខញុ ំលងងេ់ខ� ។ �ទងប់ន�បបេ់ �ពះវបិ�ថខញុ ំមនិ
សមនឹងទទួល ែតខញុ ំជមនុស�លងងេ់ខ� ។ ប៉ុែន��ទង�់ស�ញ់ខញុ ំេហយ�ទងប់ន
ជំនួសកែន�ងរបស់ខញុ ំ េហយបនអង�រករណីរបស់ខញុ ំ េហយៃថងេនះខញុ ំមនេសរភីព!
បទ ែមនេហយ។ េហយ�ទងប់នបង�ូរ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ េដមបថី� យេ
ទីេនះសំ�បអ់ំេពបបរបស់េយង។
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56 សូមចថំេ យបៃ់ថងពុធ គម នពួក�គី�ទ នេទ…អំេពបប�គី�ទ ន ែតអនកេធ�
បបមនិ�ចេធ�បបបនេឡយ។ មនុស�បបមនិេធ�បបេទ េ�ពះគតជ់
មនុស�មនបប។ គត�់គនែ់តជមនុស�មនបបមន ក�់ងំពីចបេ់ផ�មដំបូង
ហនឹងេហយ។ េ ទីេនះ យក—េ ខងេ�កយេស វេ េនះ �េខម  េតេខម ប៉ុនម ន?
�េខម ទងំអស់។ �មនិមនពណ៌សសំ�ប�់េទ �េខម ។ អនកនិយយថ “េនះេ�ចន
េ ទីេនះ។” េទ �មនិែមនេទ �េខម ទងំអស់។ �េខម ទងំអស់។ េនះជវធីិែដល
មនុស�មនបបមន។ គត�់តវបនេគេថក លេទស�ងំពីចបេ់ផ�ម។ ែមនេហយ
អនកនិយយថ “ចុះយ៉ង�េបគត�់ប�ពឹត�អំេពផិតកបត?់ ចុះយ៉ង�េបគត់
េលកសទួយ ស�ីខ�ះ? ចុះេបគត—់ចុះេបគតេ់លងែលបង? ចុះេបគតប់ញ់នរ�
មន ក?់” េនះមនិែមនជមុខជំនួញរបស់េយងេទ។ េនះមនិែមនជករងររបស់
េយងេទ េយងមនចបបេ់ ទីេនះេដមបែីថរក��។ េយងមនិែមនជអនកែកទ�មងេ់ទ
េយងជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ េយងមនិេថក លេទសគតច់ំេពះអ�ីែដលគត់
បនេធ�េទ េយងមនិេថក លេទសគតព់ីបទផិតកបតេ់ទ។ េយងេថក លេទសគត់
េ�ពះគតជ់មនុស�មនបប! �បសិនេបគតជ់�គី�ទ ន គតនឹ់ងមនិេធ��េទ។
�តឹម�តវេហយ។ �បសិនេបគត�់តវបនផ� ស់ែ�ប គតនឹ់ងមនិេធ�ែបបេនះេទ។ ប៉ុែន�
េ�យ�រែតគតជ់មនុស�មនបប េនះេហយែដលេធ�ឱយគតេ់ធ�ដូេចនះ។

57 មនកែន�ងែដល�េគះ—េគះេចញពីេ�កមអនកចបប។់ បទ ែមនេហយ។
បង�បស ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ “�មនិែមនេ�យករ�ប�ពឹត�េទ ែតេ�យ�រ
�ពះគុណែដលេយងបនសេ ងគ ះ េហយេនះេ�យ�រជំេន ។” បទ។ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំនឹងមនិេថក លេទសបងប�ូនអនកចបបេ់ទ ពួកេគគឺជបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។ េហយ
ពួកេគនឹងេ ទីេនះដូចគន នឹងអ�ីែដលេ សល់នឹងេ ទីេនះែដរ ’េ�ពះ�ពះបន
ែតង�ងំ�កមជំនំុររបស់�ទងឱ់យេ ទីេនះ។ ប៉ុែន��គនែ់តេរ ង អនក—អនកទុកឱយ
�បជជនែហកហួរ ពួកេគមនិដឹងអ�ី។ “ៃថងេនះ ផងែដរ �បែហលជ�បសិនេបខញុ ំ
—ខញុ ំ…” �គនែ់តអនុ ញ តឱយពួកេគដឹង ដ�ប�ពួកេគមនភពអតឃ់� នៃន
េ�កិយ ពួកេគមនិេ ទីេនះេដមបចីបេ់ផ�មេទ។

58 ខញុ ំមនិរស់េ ជមយួភរយិខញុ ំេទពីេ�ពះខញុ ំគិតថនងនឹងែលងលះជមយួខញុ ំ។
ខញុ ំរស់េ េ�ម ះនឹង�បពនធខញុ ំ េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់នង។ �ជជំហរ�សបចបបែ់ដល
េយងបន�បកន ់ថេយង�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ ទីមយួមុនេពលែដល�ច
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េ ដល់ទីេនះ ��តវែតជេសចក�ី�ស�ញ់។ ខញុ ំ�ស�ញ់នង។ េទះបីខញុ ំេជ ថ
�បសិនេបខញុ ំេធ�អ�ីខុសកេ៏�យ នងេ ែតអភយ័េទសឱយខញុ ំ ខញុ ំនឹងមនិេធ��េឡយ។
ខញុ ំ�ស�ញ់នង។
59 េនះជរេប បែដល�េ ជមយួ�ពះ�គីសទ។ េបខញុ ំ—�បសិនេបខញុ ំរស់េ …ខញុ ំ
មន�យុ៥០�បសិនេបខញុ ំរស់េ មន�យុ៩០ឬ១០០ឆន េំទ ត ខញុ ំមនេពល ៥០
ឆន េំដមបផី�ព�ផ�យ េហយខញុ ំមនិែដលផ�ព�ផ�យពីេពលមយួ េហយចុះេ អងគុយ
េ េលដងទេន� េទះជយ៉ង�ខញុ ំបនសេ ងគ ះ។ �ពះជមច ស់បនសេ ងគ ះខញុ ំ
េ�យ�រ�ពះគុណរបស់�ទង ់ េ�យមនិគិតពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�ឬេធ�អ�ីេផ�ងេទ ត
េឡយ។ ខញុ ំផ�ព�ផ�យពីេ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់�ទងេ់ហយខញុ ំ�ស�ញ់�បជជនរបស់
�ទង។់ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំដឹងថខញុ ំបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កន់
ជីវតិ ពីេ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគេហយខញុ ំ�មពួកេគ។ មនិថពួកេគមន�ថ នភព
ែបប�កេ៏�យ ខញុ ំនឹងេ �មពួកេគយ៉ងេមច៉។ េ រកេគេទះយ៉ង� ទញ
�េចញ។ �បសិនេបអនកដឹកនមំនិយល់�សបនិងអនកេផ�ងេទ តមនិយល់�សប
េហយនិកយមនិយល់�សប េនះមនិប ឈបខ់ញុ ំេទ។ មនអ�ីមយួ! �មនិបន
ប ឈប�់ទងេ់ទ! �ទងប់នមកេ ចំក�� លៃនករមនិេជ  េហយ�មនិបនប ឈប់
�ទងេ់ទ �ទងប់នេធ�ករេទះជយ៉ង�កេ៏�យ។ េនះេហយជអ�ីែដលេយង
េធ� េចញេ េ�ក េហយចបយ់ក�។ មនិថយ៉ង� ឈនដល់ចបទ់ញ
យក េ�យអស់ពីកម� ងំរបស់អនក។ អនកមនិដឹងថពួកេគជនរ�េទ។ រក�ទុក
ពួកេគ។ េនះកេ៏�ពះែតេសចក�ី�ស�ញ់។ មនិែមនេ�យ�រែតេរ ងេនះេទ “ខញុ ំ
�តវែត” ប៉ុែន�េ�យ�រែតខញុ ំ�ស�ញ់ េ�យ�រែតអនក�ស�ញ់។
60 និយយថ “ខញុ ំគួរែតេ េធ�ឱយ�តឹម�តវជមយួ ស�ីេនះ ប៉ុែន� ខញុ ំ�បបអ់នក
ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថមូលេហតុែដលខញុ ំេ �ពះវ�ិរខញុ ំគួរែតេ េធ�ឱយ��តឹម�តវ។” េទ
អនកគួរែតេ េធ�ឱយបន�តឹម�តវជមុនសិន។ េឃញេទ? េឃញេទ? �បសិនេប
អនកមនិមនេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះេ កនុងចិត�របស់អនក មនអ�ីេផ�ងេទ តេធ�
ឱយអនកដឹងថអនកខុស បនទ បម់កអនកេ —បនទ បម់កអនកនឹងេធ�ឱយ��តឹម�តវជមយួ
�ពះ។ បនទ បម់កអនកនឹងេធ�ឱយ��តឹម�តវជមយួអនកជិតខងរបស់អនក។
61 �ពះេយសូ៊វបនបេ�ង នដូចគន ។ �ទងប់ននិយយថ “�បសិនេបអនកមក
�សនៈ េហយមន…ចងចថំេបមនករ�បឆងំរ�ងអនកជិតខងឬបងប�ូន េ
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េធ�ឱយ��តឹម�តវជមយួគតជ់មុនសិន។”
62 ឥឡូវេនះ េ កនុងយុគសមយ័ែដល�តវមកដល់។ េយងមនយបៃ់ថងពុធ
“ករបង� ញ។” េយងចប�់ម�ងេទ តេ �ពឹកេនះ “ករបង� ញពីបុ��របស់
�ពះជមច ស់។” និយយពកយមយង៉េទ ត �ពះកំពុងរងច់។ំ េហយបនទ បម់ក
េ េពលចុងេ�កយេ េពលែដលេយង�ល់គន ឈរេ ចំេពះ�ទង។់ េទវ�មនិ
បតប់ងេ់ទ។ ពួកេគមនិដឹងពីរេប បរកី�យនឹងពរជយ័ដូចែដលេយងបនេធ�េនះ
េទ ពួកេគមនិែដលបតប់ងេ់ឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថខញុ ំមកពី� ខញុ ំ�គ ល់ថមែដល
ខញុ ំ�តវបនេគកតេ់ចញពី� គឺជមនុស�មនបប។ អនកដឹងពីកែន�ងែដលអនក
�តវបនេគតបញេចញពី�។ ឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងរកេឃញ បនទ បម់ក
េយង�ចឈរេ ចំេពះ�ពះ។ េតៃថងេនះនឹងេ ជយ៉ង�េ !
63 បនទ បម់កករ�កក់ែន�ង កូនចិ ច ឹម។ ឥឡូវ �ពះកំពុងេធ�កិចចករេនះ។ េហយ
ឥឡូវេនះ�បសិនេបខញុ ំ�ចយក�េ កនអ់នកបនេនះ េយងនឹងចបេ់ផ�មេ ខ៥
ឥឡូវេនះខញុ ំចង�់ន�។

បនតំរវូេយងទុកជមុនេ�យេធ�ជកូនចិ ច ឹមរបស់�ពះេយសូ៊�គិស�
ផទ ល់។ �មដំរះិសំេរច របស់�ពះ ែដល�ទងេ់ធ��គបក់រទងំអស់
�មែដលគប�់ពះហឫទយ័�ទង់

64 �ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័នឹងេធ��ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះអងគ ទទួល
ចិ ច ឹម �ងំេ ។ ឥឡូវេតគតក់ំពុងេធ�អ�ី? ករ�ក�់ពះវ�ិររបស់�ទង។់ ទីមយួ
�ទងប់នេ ពួកជំនំុរបស់�ទង ់ គឺពួកេមតូឌីស េ�ពសប៊េីធេរ ន លូេធេរ ន បបទី
សទ េ ពួកេគ។ បនទ បម់កេត�ទងប់នេធ�អ�ី? បនចត�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយ
ឱយពួកេគទទួលបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
65 ខញុ ំចងឱ់យអនកែដលជពួកេពនទីកុស�ដកករេនះេចញពីចិត�របស់អនក។ េពន
ទីកុស�មនិែមនជនិកយេទ។ េពនទីកុស�គឺជបទពិេ�ធមយួ។ គឺជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �មនិែមនជអងគករេទ។ អនកមនិ�ចេរ បចំ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនេទ។ �ទងនឹ់ងមនិឈរជំនួស�េទ។ ឥឡូវអនកមនអងគករមយួែដល
អនកេ ថដូេចន ះ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេរ េចញេហយអនុ ញ តឱយអនកអងគុយ
េ កែន�ងែដលអនកេ  េហយេ ែតបន�េ មុខេទ ត។ េឃញេទ? េពនទីកុស្
ដមនិែមនជអងគករេទ។ េពនទីកុស�គឺជបទពិេ�ធមយួ។
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66 េហយបនទ បម់ក�ពះជមច ស់�ទងប់ន�បទនកំេណ តដល់កូនៗរបស់�ទង់
�មរយៈបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគបនចូលមកជិត�
េ េពលែដលពួកេគបនសំ�តខ�ួនពួកេគ �មរយៈ��រនិ េភ ល�គីមហូ
លីេណស។ បនទ បម់កចូលមកកនុងបទពិេ�ធៃនេពនទីកុស� ឬបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទន។ ពួកេគបនេចញេ
និយយភ�ដៃទនិងបកែ�បភ�ដៃទ។ េហយ�បទនអំេ�យៃនករេ�បស
ឱយជ និងករអ�ច រយ េហយទីសំគល់និងករអ�ច រយចបេ់ផ�មមកជមយួពួកេគ។
ឥឡូវេនះពួកេគជកូនៗ ពួកេគជកូនរបស់�ពះ។ ពួកេគមន�នៈេ កនុង
�ពះ�គីសទ។ ពួកេគក� យជកូនៗពីកំេណ ត។ េហយករេកតជថមីនិងករែ�បចិត�
េជ ខ�ួនឯងគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

67 អនកមនិទនប់នែ�បចិត�េជ រហូតដល់អនកទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េនះគឺជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ កនេ់ព�តស
ថ៖ សំុេ�យអនក�មន ក ់ �នបទគមពរីរបស់អនក ថ�ពះជមច ស់េ�បសអនក
េ�យបនសុចរតិេ�យ�រជំេន េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ក� យជអនកេដរ�ម
ជ�វក័មន ក។់ �ពះេយសូ៊វបនឲយគតនូ់វកូនេ�ៃននរគរ។ េហយយ៉ូ�ន
១៧:១៧ �ទងប់ន�បព់ួកេគជបរសុិទធ ផ�ល់អំ�ចដល់ពួកេគ ប ជូ នពួកេគេ
េដញ�រក�និងេធ�អ�ីេផ�ងៗ េធ�ឱយពួកេគបនបរសុិទធ។ “ឱ�ពះវរបិ�េអយ! សូម
ែញកពួកេគេចញជបរសុិទធ�មរយៈ េសច ក�ីពិតរបស់�ទង។់ �ពះបនទូលគឺជ
េសចក�ីពិត។ ខញុ ំបនែញកខ�ួនឲយបរសុិទធេ�យ�រពួកេគ។”

68 េនះគឺជពកយមយួែដលែផ�មែល�មបំផុតែដលខញុ ំធ� បលឺ់។ “ឱ�ពះវរបិ�
េអយ ទូលបងគំបនែញកខ�ួនជបរសុិទធេ�យេ�ពះពួកេគ។” េតអនកដឹងេទថ
�ទងម់នសិទធិមនផទះមយួ? �ទងជ់មនុស�។ េតអនកដឹងេទេហតុអ�ី�ទងម់នសិទធិ
មន�បពនធ? �ទងជ់មនុស�។ �ទងម់នសិទធិទទួលេរ ងទងំអស់េនះ ប៉ុែន��ទង់
បននិយយថ “ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំបនែញកខ�ួនជបរសុិទធេ�យេ�ពះ
ពួកេគ។ ទូលបងគំែញកខ�ួនេ�យបរសុិទធ។”

69 ខញុ ំបននិយយជមយួ�គអធិបបយតូចមន កក់លពីម�លិមញិ ខញុ ំនឹង
អធិបបយស�មបគ់តេ់ ពីរបីយបេ់ឡងេ េលផ�ូវេនះ។ េហយខញុ ំបនសួរគត់
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អំពីេរ ងមយួ គតប់ននិយយថ “�តវេហយ បង�បស�បណ� ំប៉ុែន��បជជន
របស់ខញុ ំភគេ�ចនមនិេជ េទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគភគេ�ចនជអនកចបប?់”
70 “�តវេហយ។” បង�បសមនិេជ ែបបេនះេទ។ “ប៉ុែន�” គតប់ននិយយ
ថ “ស�មបជ់�បេយជនរ៍បស់ពួកេគ!” អូ ខញុ ំចងឱ់បករបស់គត។់ “េដមបជី
�បេយជនដ៍ល់ពួកេគ េឃញេទខញុ ំែញកខ�ួនខញុ ំ េដមបជី�បេយជនដ៍ល់ពួកេគ។”
71 អូ �ពះេយសូ៊វកំពុងែតបណ�ុ ះប�� លដល់បុរសទងំ១២នក ់ែដល�មរយៈ
បុរសទងំ១២នកេ់នះគឺនដំំណឹងល�េ កនពិ់ភពេ�ក។ េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “េដមបជី�បេយជនដ៍ល់ពួកេគខញុ ំបនែញកខ�ួនខញុ ំជបរសុិទធ។” េធ�ខ�ួន
អនកេដមប�ីបេយជនអ៍នកជិតខង េដមប�ីបេយជនអ៍នកដៃទ។ “កុំេ�បេសរភីពរបស់
អនកស�មបស់េម� កបំពក”់ ប៉ូលបននិយយថ “ប៉ុែន�ែញកខ�ួនអនកឱយបរសុិទធ!”
មន�កបបកិរយិខពងខ់ពស់េ កនុងខ�ួនអនកកនុងពួកជិតខង ដូចជអនកជ�គី�ទ ន
ពិត។ សូមឱយករ�ប�ស័យទកទ់ងរបស់អនកល� �បសិនេបអនកជួបស�តវរបស់អនក
ែញកខ�ួនអនកឱយបរសុិទធេដមបជី�បេយជនដ៍ល់គត ់ េ�យមនិដឹងថអនក�ចេធ�អ�ី
បន។
72 ឥឡូវ�កកូ់ន�បស។ េរ ងដំបូងបនទ បពី់កូន�បសេ កនុង គតប់នក� យជ
កូន�បស ប៉ុែន�បនទ បម់កេយងេឃញថ�កបបកិរយិរបស់គតគឺ់ជអ�ីែដល
េធ�េ�យគតក់� យជកូនចិ ច ឹម េទះបីជគតម់នឥរយិបទ�តឹម�តវរអឺត។់
73 េហយ�គឺជ—េពនទីកុស�…ឥឡូវខញុ ំសូមបង� ញអនកថេពន ទីកុស�មនិ
ែមនជនិកយេទ។ េតមនបទីសទប៉ុនម នេ ទីេនះែដលជបទីសទ ែដលបន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូមេមលៃដរបស់អនកេឡង។ េឃញេទ? េតមនេមតូ
ឌីសប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូមេលកៃដរបស់
អនកេឡង។ េតមន��រនិប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ? េលកៃដេឡង។ ពួកេ�បសប៊េីធេរ នបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េឃញេទ? លូេធេរ ន។ និកយេផ�ងេទ ត ែដលមនិែមនជកមមសិទធិេ កនុងេពនទី
កុស� �គនែ់តជកមមសិទធិរបស់និកយមយួចំនួន ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
សូមេមលៃដរបស់អនក។ េឃញេទ? ដូេចនះេពនទីកុស�មនិែមនជនិកយេទ �
គឺជបទពិេ�ធន។៍
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74 ឥឡូវេនះ �ពះបននអំនកចូលេ កនុងរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ (េតគតប់ន
េធ�អ�ីខ�ះ?) បនទ បពី់អនកបនអះ�ងខ�ួនអនកថែញកខ�ួនអនកេ�យឥរយិបទល�
របស់អនក ករេគរព�បតិបត�ិចំេពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិថេ�កីយនិយយ
យ៉ង�េទ។
75 ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងជូត�យ៉ងពិបក�ស់ េឃញេទ េ�ពះ…ខញុ ំមនិមននយ័ថមនិ
គួរសមេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ…សូមកុំ—កុំ—ពិតជមនិបន េឃញេទ។ កុំគិតអ ច ឹងថខញុ ំ
—ខញុ ំចងម់ននយ័អ ច ឹង។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងេ់ធ�េទ។ អ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំធុញ�ទនគឺ់ ករនំ
យកមនុស�និងផ�យដំណឹងល�ពីេសចក�ីពិត-របស់�ពះ េហយពួកេគនឹង�តលប់
េ�កយវញិេហយបន�េធ�អ�ីៗដែដល េហយនិយយថពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ែដល�គនែ់តបំផ� ញអនក េឃញេទ។ េតមនប � អ�ី? ពួកេគ�តលបម់ក
េរ ងដែដលៗដូចជជនជតិអុី��ែអលែដរ ពួកេគចងប់នេស�ចដូេចនះេស�ចេនះ
�ច�គប�់គងេលពួកេគបន េហយេ�យពួកេគេធ�ដូចជនជតិ�ម៉ូរនិីងជនជតិ
�ម៉េលកនិងពួកភលីីសទីន។
76 េតអនកដឹងេទ ថនរ ីៗ  ែដលេស� កេខខ�ីគឺខុស? េតអនកដឹងេទ? េតអនកដឹង
េទករកតស់ករ់បស់អនកគឺមនិ�តឹម�តវេទ? េតអនកដឹងថ�ខុសេទែដលអនកបន�
ជកប់រនិីងេធ��មរេប បែដលអនកេធ�? េតអនកដឹងេទថ�មនិ�តឹម�តវេទែដលអនក
មនិេធ�ជប�ីៃនផទះរបស់អនក �បពនធរបស់អនកខឹងតិចៗេហយទតអ់នកេចញេហយអនក
និយយថ “ែមនេហយ សូមេ�យេបះដូងអនកមនក�ីសុខ សំណព�ចិត� ខញុ ំនឹង
�តឡបម់កវញិឆប់ៗ ”? េតអនកដឹងេទ…េតអនកជ�គេ ឯដំ�ករ់បស់�ពះបន
យ៉ងដូចេម�ចេ េពលែដលអនកមនិ�ច�គប�់គងអនកផទះរបស់អនកបនផងេនះ?
ពិតជ�តឹម�តវ។ បង�សី េតអនកដឹងេទថ ប�ីរបស់អនកមនិ�តឹម ែតជប�ីរបស់អនក
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�គតគឺ់ជអនក�គប�់គងរបស់អនកែដរ? �ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ។
េ�យ�រែតប�ីមនិ�តវបនេបកបេ ឆ ត ែត ស�ី�តវបនេគេបកបេ ឆ តវញិ។
េហយអនកជ�គគង� លនឹងបន�េធ�ជ�គគង� លនិង�គអធិបបយេ កនុង�កមជំនំុ
របស់អនក េ�យដឹងថ�ពះបនទូលរបស់�ពះេថក លេទស�។
77 អនកនឹងេ�បេឈម ះេនះជបន� “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ” េធ�ពិធី�ជមុជទឹក េ េពលែដលគម នបទគមពរី�មយួេ កនុង�ពះគមពរី
និយយផង។ ខញុ ំចងឲ់យេ�ក�ចរយឬអនកេផ�ងបង� ញខញុ ំ ែដលជកែន�ង
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ែដលនរ�មន កេ់ កនុង�ពះគមពរី�តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន
“�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ។” ខញុ ំចងឲ់យបងប�ូន�មន ក់
បង� ញខញុ ំដល់អនក�មន កែ់ដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក�មវធីិេផ�ងេ�កពី
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ។ ប៉ុែន�យ៉ូ�នមនិបន…ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េ�យេជ
ថ�ទងនឹ់ងយងមក ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនដឹងថ�ទងជ់អនក�េទ។ ប៉ុែន�ដ�ប�
ពួកេគបនទទួល�គ ល់ ពួកេគ�តវែតមកទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ តេ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ខញុ ំចងឱ់យនរ�មន កេ់ …ខញុ ំ—ខញុ ំបនសួរពួក�គ�រ
ៃន�ពះ �គអធិបបយេផ�ងេទ ត បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន និងអ�ីៗទងំអស់។ ពួកេគ
នឹងមនិ—ពួកេគនឹងមនិនិយយអំពី�េទ។ ខញុ ំចងេ់ឃញបទគមពរី។

78 េហយបនទ បម់កខញុ ំ “ឆកួត” ��  បនទ បម់កខញុ ំ “ឆកួត” េចញពីគំនិតខញុ ំ ខញុ ំ “ថ
ខញុ ំឆកួត” េ�យ�រែតខញុ ំកំពុងពយយម�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត? ឥឡូវេនះេហយ
—បងប�ូន េ�ម ះ�តង។់ �បសិនេបបុរសមន ក�់តវបនលកេ់ចញស�មប�់ពះ េនះ
អនកបនលកេ់�រ ស�ុក និងធុង។ អនក—អនក—អនក—អនកគឺជអនក—អនក�តវបន
កំណតេ់�យែឡកអនក—អនកគឺជមនុស�េផ�ង។

79 មនុស�ជេ�ចន�តវបន��ស់េ  ែតមនតិចតួច�ស់ែដល�តវបន
េ�ជសេរ ស។ �តវេហយ មនុស�ជេ�ចន�តវបនេ អនកទទួលបនករេ
ចូលកនុងចិត�របស់អនក “�តវេហយ ខញុ ំេជ ថ�ពះជមច ស់�ស�ញ់ខញុ ំ។ ខញុ ំេជ ថ�ទង់
�ស�ញ់។”

80 ប៉ុែន� បងប�ូនេអយ អនកនឹង�តវបតប់ងដូ់ចជពួកេគដៃទេទ តែដរ ពីេ�ពះ
ពួកេគនឹងមកដល់ទីេនះេ ៃថងេនះ ែថមទងំនិយយថ “�ពះអមច ស់ ខញុ ំបនេដញ
�រក�េ កនុងេឈម ះរបស់�ទង។់ ខញុ ំបនេធ�អ�ីេផ�ងេទ តេ កនុងេឈម ះរបស់�ទង។់ ខញុ ំ
មនកមមវធីិពយបល។ ខញុ ំបនផ�យដំណឹងល�។ ខញុ ំបនេដញ�រក�។”

81 េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ចកឆង យពីទីេនះេ  ខញុ ំមនិទងំ�គ ល់
អនកផង មនុស��កពុ់តេអយ។ គឺជអនកែដលេធ��ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះវរបិ�
ខញុ ំេទេត!” េហតុអ�ីបនជមនុស�មនិ�ចេមលេឃញ�? ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថ�
ឥត�បេយជន។៍ េហយខញុ ំេធ�មនិបន—ខញុ ំមនិមននយ័ថេធ�ឱយខញុ ំឈេឺទ ខញុ ំមនិ
មននយ័ថេធ�ែបបេនះេទ។ ប៉ុែន� បង�បស ខញុ ំ—ខញុ ំ…
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82 េមលមកខញុ ំដូចេយង—េយងកំពុងែតេ �គចុងេ�កយ េហយ �ពះកំពុង
ទទួលយកកូនចិ ច ឹម ករកំណតទី់�ងំេ កនុង�កមជំនំុ េ កនុង�ងកយរបស់
�ពះ�គីសទ ែដលជរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ នឹងមនិមនេ�ចនេពកេទែដល�ទងប់ន
�កេ់ ទីេនះ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីករចបេ់ផ�ម។ អនកនិយយថ “អូ! �នឹងមន
ចំនួនដេ៏�ចន ែបបេនះ!” ប៉ុែន��ទងម់នរយៈេពល�បមំយួពនឆ់ន េំដមបទីញពួកេគ
េចញផងែដរ។ សូមចថំ កររស់េឡងវញិមកដល់ េហយេយងនឹង�មពួកេគ។
�គនែ់តពីរបីៃនពួកេគ េឃញេទ។ អនកែស�ងរកេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់អនក យ៉ង
ឆបរ់ហ័ស។ េមលខ�ួនអនកេហយេមលថមនអ�ីខុស។ េឃញេទ? សូមេមល
—�គនែ់តជប � ។ ខញុ ំដឹងថ—�ពិបក ប៉ុែន� បងប�ូន�បស �ជេសចក�ីពិត។
�ជេសចក�ីពិតរបស់�ពះ។ ជកូនចិ ច ឹម!

83 េយងគួរែតេឆះឆលួចំេពះ�ពះ េយងគួរែតេ ទងំយបទ់ងំៃថង។ គម នអ�ី
ែដល�ចប ឈបេ់យងបនេទ េហយេយងគួរែតរកី�យនិងរកី�យដូេចនះ េហយ
សបបរុសជ�បេភទដូច�ពះ�គីសទដូចេ កនុងជីវតិរបស់េយង។ ��តវករជីវតិ
�បចៃំថង។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “ពិចរ�ពីផក លីលីៃន�ល រេប ប
ែដល�លូត�ស់ ��វនិងរៃវ ប៉ុែន�ខញុ ំសំុ�បបអ់នក�ល់គន ថសូមបហី�ួង�ឡូម៉ូន
ែដលមនសិររីងុេរ ងដ�៏បេសរបំផុតេនះមនិបនែតងអងគដូចផក មយួេនះផង។”
ហ�ួង�ឡូម៉ូនមនសេម� កបំពកេ់ធ�ពី�ក�តេ់ទសឯកេហយមន�ប�ប�់ប�
េធ�ពីសូ�តដប៏ុិន�បសប។់ ប៉ុែន�ករែដល—េនះមនិែមនេទ…េនះមនិែមនជអ�ី
ែដល�ទងក់ំពុងែតនិយយេនះេទ។ េដមបឱីយផក លីលីរកីលូត�ស់ ��តវេធ�ករ
ទងំៃថងទងំយប។់ េតអនកចង�់តលបម់កទីេនះេ ខងចុងៃនជួរស�មបអ់�ី? េប
មនុស�សុចរតិ�តវខ� ចបនសេ ងគ ះ េតមនុស�មនបបនិងអនកមនិេជ និងមនុស�
មនិេគរព�ពះេ ឯ�? បុរសែដលឮ�ពះបនទូល បដិេសធមនិេដរកនុង�…? ឥឡូវ
េតេយងនឹងេធ�អ�ី? េឃញេទ? ឥឡូវេនះ…

84 េនះគឺ ជ�ពះវ�ិរ របស់េយង។ េយង�បែហលជមនមនុស�ចំែលកបនួឬ
�បនំកក់នុងចំេ�មពួកេយង។ ប៉ុែន�េនះជ�កមជំនំុ ខញុ ំកំពុងបេ�ង នអនក។ េ ជ
ែខ��តេ់នះ។ ខញុ ំចងឲ់យមនុស�ែដល�� បែ់ខ�វេីដអូ ចងចេំរ ងេនះ ដល់�កមជំនុំ
របស់ខញុ ំ។ កនុងចំេ�មមនុស�ែដលេ ឆង យ សូមពយយមេធ�ជមនុស�សុភព
�ប�េដមប�ីបបព់ួកេគថ រស់េ �ម�បេភទែដលទរកេ�សករកទឹកេ�ះេគ
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តិចតួច កនុងគំនិតរបស់�។ ប៉ុែន�េ េពលនិយយដល់ករ�កេ់សចក�ីពិតចុះ សូម
�កចុ់ះ។
85 ជកូនចិ ច ឹម ករ�កទី់�ងំ! េតពួកេគេ ឯ�? បង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដល
ពួកេគេ ។ �ពះជមច ស់�ទង�់�ស់េ កូនៗរបស់�ទងម់កខងេ�ក។ ពួកេគមនិ
ចបំចនិ់យយមយួម៉តអ់ំពី�េទ អនកនឹងេឃញមនអ�ីេកតេឡង។ �កកូ់ន�បស
របស់�ទង ់ េ�យ�កគ់តឱ់យមនស�� បធ់ន បដូ់ចគន នឹងេរ ងដែដល។ �ទង់
—�ទងម់នអំ�ចខ� ងំ�ស់ ពកយរបស់�ទងគឺ់ល� �បេសរជង។ កូន�បស�តវ
បនចិ ច ឹម យកេ �កេ់ ទីខពស់ �កេ់ ទីេនះ ផ� ស់�វែវង ផ� ស់ប�ូរពណ៌។
ឪពុកមនពិធីមយួ បននិយយថ “េនះជកូន�បសរបស់ខញុ ំ �ងំពីដំបូង �ទង់
ជអនក�គប�់គង។ �ទងជ់អនក�គប�់គង។ �ទង�់គប�់គងេលេបតិកភណ� របស់ខញុ ំ។
អ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំមនគឺជរបស់�ទង។់” �តឹម�តវេហយ។ បនទ បម់កេយង�ច
�តលបេ់ ដែដល ដូចេអ� េអ� េអឡូហុីម េអឡូហុីម េឃញេទ កែន�ង
ែដល�ទងគ់ងេ់ ។ េហយបនទ បម់ក�តឡបម់កវញិ�មរយៈ�ពះេយហូ�៉ែដលបន
បេងកតអ�ីមយួ �ទងប់ន�បទនអំ�ចដល់មនុស�េលែផនដី។ េតេយងកំពុងរងច់ំ
អ�ី? ករបង� ញ។ ែផនដីកំពុងែ�សកថងូរ។ សូមេមល�េហយ�ន�។ �តឹម�តវ។

…ពីេ�ពះ�ទងប់នត�មវេយង�ល់គន ទុកជមុន សំ�បឲ់យ�ទងប់ន
ទទួលេយងជកូនចិ ច ឹម េ�យ�រ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �មបំណង
�ពះហឫទយ័�ទង់

េដមបនឹីង…សរេសរដល់�ពះគុណដឧ៏ត�មរបស់�ទង…់
86 េត�ពះគុណរបស់�ទងជ់អ�ី? កលពីមុន េ េពលែដល�ទងម់និែមនជ
�ពះវរបិ�។ �ពះគុណ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទង ់ បនបេងកតកូនឱយ�ទង ់ ែដល
េយងនឹង�តវបនតំរវូទុកជមុនស�មបជ់កូនចិ ច ឹមេដមបសីរេសរដំេកងដល់
�ពះគុណរបស់�ទង។់ េឃញេទ?

…ែដល�ពះអងគបនេធ�េ�យេយងគប�់ពះហឫទយ័�ពះអងគ—ែដល
(មនុស�) ែដលជទី�ស�ញ់គឺជ�ពះ�គីសទ។

87 េធ�ឱយេយងទទួលយក�មរេប ប�? េ�យ�ទង។់ េតេយងចូលេ កនុង�ទង់
េ�យរេប ប�? �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួបនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុង
�ទង។់ សូម�� ប។់
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េ�យេយងបនេ�ះ េយងទទួលករេ�ះ�មរយៈឈម
(�ពះ)អងគេលកែលងេទសេ�យប-ប…

88 េតអនក�ចអធិបបយអំពីករតំរវូទុកជមុន ៃនករកំណតទុ់កជមុនរបស់
�ពះជមច ស់បនយ៉ងដូចេម�ច េលកែលងែតមនដង� យធួនបបេ កែន�ង
�មយួ? េតេហតុអ�ីេ ? �ល់ៃថងអនកេធ�ខុស �ល់ៃថងអនកេធ�ខុស។ ប៉ុែន��បសិនេប
អនកបនេកតជថមី បុរសឬ ស�ី ភ� មៗេ េពលែដលអនកេធ�ខុស �ពះជមច ស់ដឹង
ថអនកសំុេទស។ អនកនឹងឈរេ កនុងវត�មនៃន—របស់�បធនធិបតីរ ៉ែូហ�ល
ឬនរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត និងនិយយ “ខញុ ំខុសេហយ �ពះជមច ស់អតេ់ទសឱយខញុ ំ
ចំេពះេរ ងេនះ។” េហតុអ�ី? េហយេ ទីេនះគឺជកែន�ងែដលមនឈមជដង� យ
ធួន…

89 អនកសមគ ល់េឃញថ “ប-ប។” មនុស�បបជមនុស�មនបប គតម់និ
�ប�ពឹត�អំេពបបេទ។ ប៉ុែន�ពួកជំនុំបនេធ�បប បបេធ�ខុស ទទួលគំនិតខុស
ចំ�ប�់រមមណ៍ខុស បេងកតឲយមនករេសចចំអក �គវដូីចកូនេកមងកំពុងេដរ
ពយយមេរ នពីរេប បេដរ។ គតម់និដឹងពីរេប បេដរល�េទ ពីេ�ពះគតជ់េកមង
តូច។ ប៉ុែន�េយងមនៃដែដលេឈងដល់េបេយង…េយងឈរេយងនិយយថ
“េបះជំ�នែបបេនះជវធីិមយួកូន�បស។” �ទងម់និេលកេយងេឡងេហយ�យ
េយងេទេ�ពះេយងបនេធ�ខុស គតម់និ�យេយងេ�យ�� បេ់ទ េ�ពះេយង
ពយយមេដរ។ �ទង�់ស�ញ់េយងដូចេយង�ស�ញ់កូនៗរបស់េយងែដរ។

90 ឪពុកពិត�បកដ នឹងមនិ�យកូនរបស់គតេ់ទេ េពលែដលគតព់យយម
េដរ េបគតដ់ួលេ េលឥដ�។ េឈងដល់ៃដ�� ំដធ៏ំេហយេលកគតេ់ឡង ចបៃ់ដ
ទងំពីរកនគ់ត ់និយយថ “េនះជវធីិែដលអនកេធ��កូន�បស។ េដរដូចេនះ។”

91 េនះជវធីិែដល�ពះេធ��ក�់កមជំនុំរបស់�ទង!់ េ ដល់េហយយកគតេ់
កនុង�ពះហស�របស់�ទង ់ េលកគតេ់ឡងេហយនិយយថ “េដរែបបេនះកូន�បស។
េ ទីេនះ កុំ—កុំ—កុំនិយយ�ែបបេនះ និយយ�ដូចេនះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ
ខ�ល់ពីអ�ីែដល�កមជំនុំនិយយអ�ីេទ ែដលនិយយអេ ច ះ ែដលនិយយអ ចុ ះ អនក
និយយែបបេនះ។ គឺជ�ដូចេនះ! �បសិនេប�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំផ�ព�ផ�យ អនកនឹង
េ ជបនឹ់ង� េហយេដរជមយួ�។ េ ជបជ់មយួ�។ កុំខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកេផ�ង
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និយយ។ សូមេ ជបជ់មយួ�។ េដរដូចេនះ។ េនះជវធីិែដលអនកេបះជំ�ន
របស់អនក។”
92 អំេពបបរបស់េយង េសចក�ី�ស�ញ់ដង� យធួននឹងបបរបស់េយង
េបមនិដូេចន ះេទេយងនឹងមនិមនឱកសេទ។ េតេយង�ចេបះយុថក េលពួកេគ
េ�យរេប ប�!

…�ម�ពះគុណដធ៏ងនៃ់�កែលងៃន�ទង់

េហយ�ទង—់�ទងម់នបរបិូណ៌…
93 េតអ�ីេ  “មនបរបិូរណ៍”? អូ ខញុ ំេអយ! កែន�ងែដល�ទងប់នបរបិូរណ៍ “គំនរដ៏
អ�ច រយរបស់�។”

…ែដលបនផ�ល់មកេយងជបរបិូរ េ�យនូវ�បជញ  និងដំរះិសព��គប់
94 “ភព�ងៃវ �ល់�បជញ ែដល�ទងប់ន�បទនមកេយង។” ជមយួអស់ទងំ
“�បជញ ” មនិែមនជ�បជញ ខងេ�កីយេទ។ �បជញ របស់េ�កិយគឺលងីេលងដល់
�ទង ់េហយ�បជញ របស់�ពះគឺលងងដ់ល់េ�កីយ។ ដូចគន នឹងេពលៃថងនិងេពលយប់
ែដរ ែដលមនិ�ចយល់�សបនឹងគន បន។ ប៉ុែន�េ េពល�ពះ�ទិតយចបេ់ផ�ម
រះេហយេពលៃថងមកដល់េពលយបនឹ់ង�យប៉យពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ។
េហយេ េពលពន�ឺៃនដំណឹងល�ចបេ់ផ�មចូលមក អ�ីៗទងំអស់ៃនេ�កីយក៏
ចបេ់ផ�មរ�តេ់ ។ េហយេត�េធ�អ�ី? �ទងម់នពន�ឺៃថងេលកូនៗរបស់�ទង ់េដរកនុង
�ពះវ ិ ញ ណ ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ។ បរបិូរណ៍េ កនុង�ពះគុណរបស់
�ទង ់ េ�យករ�បង�បយត័ននិង�បជញ  ករយល់ដឹងនិងភព�ងៃវេដមបដឹីងពីរេប ប
េដរ។ អនកេឃញថ�ខុស េហយ�តវ�បយត័ននឹងអ�ីែដលអនកេធ� េតអនកយ៉ងេមច៉…
�បសិនេប�ខុសសូម�បយត័ន សូមបែីតវធីិែដលអនកចូលេ ជិត�។ �បយត័ន! �តវមន
ភពជិតសនិទធពិត�បកដ�តវ�បកដថអនកដឹងពីរេប បចូលេ ជិត�។ មន�បជញ
ដូចសត�ពស់ គម នេ�គះថន កដូ់ចសត��ពប។ េនះជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនមន
បនទូល។
95 អូ! ទងំេនះគឺជសំណូមពរ មតិ�ភក�ិេអយ! េយង�ច�ន កេ់ ពីមយួៃថងេ
មយួៃថង។ េតពួកេគមនិអ�ច រយេទឬ? ភព�ងៃវ �បជញ  �ទងម់នេ�ចនៃ�កែលង
ចំេពះេយង ចកេ់ចញ! មនិឱយេយងែតមយួ�� ប�ពេទ ប៉ុែន�បនយកែបល៉ធំ
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េហយ�គនែ់តបន�េបះ�ដូចេនះ។ មនេ�ចនៃ�កែលងចំេពះេយង �បជញ េ�យ
ករ�បង�បយត័នៃន�ពះគុណរបស់�ទង!់ អូ �ពះគុណអ�ច រយ ជស័ព�ពិេ�ះ!

ឥឡូវេនះ ែដលបនផ�ល់មកេយងជបរបិូរ េ�យនូវ�បជញ … និងដំរះិ
សព��គប់

�ពមទងំសំែដង ឲយេយង�ល់គន �គ ល់េសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន
�ពះហឫទយ័�ទង…់

96 េត�ទងក់ំពុងនិយយជមយួអនក�? និកយ? សូម បងប�ូនខញុ ំេអយ កុំ
គិតថខញុ ំកំពុងបនទ បនិកយរបស់អនក ខញុ ំមនិអ ច ឹងេទ។ ខញុ ំកំពុងពយយម�បប់
អនកថ�ជេរ ងខុសែដល�តវចបេ់ផ�ម។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “េ
ផ�យដំណឹងល�” េយងបនេ បេងកតនិកយ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល
េយងមនិមន� េយងកំពុងេដរ�ម�បជញ របស់មនុស�។ �បសិនេបកលវនី�ច
េកនេឡង!
97 េហតុអ�ី ខញុ ំមនិឈរេ ផនូររបស់បុរសដអ៏�ច រយ ែដលជអនកេធ�កំែណទ�មង់
ដអ៏�ច រយមន ក។់ េហយខញុ ំបនគិតថ “គតគឺ់ជបុរសដអ៏�ច រយមន ក!់” គតគឺ់ជ!
អ ច ឹង…ខញុ ំនឹងមនិ…�ជចនេវសលី។ េហយខញុ ំបនគិតថ “េបចនេវសលី�ច
េ�កកពីផនូរេនះេ ៃថងេនះេហយេឃញ�ថ នភព�កមជំនុំរបស់គត ់ គតនឹ់ងខម ស់
នឹងេឈម ះរបស់គត!់” ចនេវសលីជមនុស�ែដលេគរពេកតខ� ច�ពះ ជអនក
បងក តេ់ភ�ង េ េពលគតេ់ �។ ចនេវសលីគឺជបុរសដប៏រសុិទធមន កែ់ដលបន
េជ េល�ពះ េហយបនេដរមយួជំ�៊នៗ�ម�ទង។់ ប៉ុែន�បនទ បពី់េ�កចនបន
�� ប ់ ពួកេគនិយយថ “េយងនឹងបេងកត�ពះវ�ិរដល់ចនដូេចនះេយងនឹងមន
�ពះវ�ិរ េហយេយងនឹងេ �ថ�ពះវ�ិរេមតូឌីសេ�យ�រែតវធីិ� ស�ៃន
ករ�បជ់បរសុិទធគឺជករងរទី២ៃន�ពះគុណ។”
98 បនទ បម់កពួកេគបនបេងកត�ពះវ�ិរមយួ េហយសព�ៃថងេនះពួកេគជពួក
ជំនំុបដិេសធ�ល់ករទងំអស់ែដលចនេវសលីបនឈរេ ។ ចនេវសលីបន
អធិបបយពីករពយបលដេ៏ទវភព។ ចនេវសលីបនេជ េលបុណយ�ជមុជទឹកៃន
�ពះវ ិ ញ ណ។ ចនេវសលីេជ េលករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទនទងំអស់។
ចនេវសលី ម៉ទីនលូេធ បុរសដអ៏�ច រយជេ�ចនបននិយយភ�ដៃទនិង
បកែ�ប។ េហយៃថងេនះអនកនឹងនិយយភ�ដៃទេ កនុង�ពះវ�ិរេមតូឌីស
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ឬ�ពះវ�ិរលូេធេរ ន ពួកេគនឹងបេណ� ញអនកេចញពីមតទ់� រ។ មនប �
អ�ី? េ េពលេវ�ែដលេយងគួរែត�កកូ់ន�បសេតមនប � អ�ី? ពួកេគបន
ទទួលយកអ�ីេផ�ងេទ ត ពីេ�ពះពួកេគមនិដឹងពី�ថក៌ំបងំរបស់�ពះេទ។ េហយ
ពួកេគនឹងមនិែដល�គ ល់��មរយៈសិកខ ��មយួេទ!
99 សូមឱយខញុ ំ�គនែ់ត�នអ�ីមយួដល់អនក។ មនិអីេទ? �តឹម�តវេហយ។ សូមឱយ
េយង�តឡបម់កវញិ ខញុ ំមនអ�ីែដលបនសរេសរេ ទីេនះ។ សូមរកេមលពីរេប ប
ែដលប៉ូល…ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ គឺជ�គបេ�ង នៃន�រេនះ។ សូមចូលេ កន់
កិចចករ ៩: ៥ បន�ិច។ �� បពី់រេប បែដលប៉ុលបនទទួលករេបកសែម�ងេនះ
េតមនអ�ីេកតេឡង។ ឥឡូវេនះ េ កនុងកិចចករ ៩ េយងចបេ់ផ�ម�នដូចេនះ។
េនះគឺជថន ក�់�ៃថង�ទិតយដូេចនះេហតុអ�ីមនិ—េហតុអ�ីមនិ�ន�? អនុ ញ តឱយ
ខញុ ំដឹងេ េពលែដលខញុ ំេចញពី…?…

េហយសូលេ ែតដកដេង�មគំ�ម…(អូ! ទំពក-់�ចមុះតូច េហយ
មននយ័ថ ជ�សនយូ៍�!)… ករ�យសម� ប់ ពួកសិស�របស់
�ពះអមច ស់ បនេ ជួបសេម�ចសងឃ។

េ�កប៉ូលបនសំុសំបុ�តេ ���បជំុ�កង�ម៉ស ថ�បសិនេប
រកេឃញនរ�មន ក…់

100 “ខញុ ំនឹងេ រកេមលពួក�! �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់ត�ចរកពួកេគ េកមង�បស អ�ីែដល
ខញុ ំនឹងេធ�ចំេពះពួកេគ!” េឃញេទ? “�បសិនេបខញុ ំ�គនែ់ត�ចរកេឃញពួកេគ!” ប៉ុែន�
គត�់តវបនេគតំរវូទុកជមុន!
101 េតអនកដឹងយ៉ងេមច៉ថអនកខតែ់សបកេជងចស់េ ទីេនះមនិ�តវបនតំរវូ
ទុកជមុនស�មបជី់វតិ? េតអនក�គ ល់អនកេដរ�មផ�ូវចស់េនះេ�យអនកនឹងមនិ
និយយរកយ៉ងេមច៉ េតអនកដឹងថចបៃ់ដគន យ៉ងេមច៉ េហយអេ ជ ញនងមក
�ពះវ�ិរនឹងមនិេធ�ឱយនងក� យជពួកបរសុិទធរបស់�ពះ េចញពីសិរលី�យ៉ងេមច៉?
េពល�… េមច៉កដឹ៏ងថនងមនិអ ច ឹង? េនះជអ�ីែដលេយងមនិដឹង។ ប៉ុែន�
េនះជកតព�កិចចរបស់េយង។ ដូចជអនកេន�ទេបះសំ�ញ់ចូលេ កនុង
សមុ�ទេហយទញេចញ គតប់ននយំកកែងកប �តី ជីងចក ់ ពីងពងទឹក និង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�ខ�ះេទ តជ�តី។ គតម់និដឹងេទ គត�់គនែ់តេបះសំ�ញ់
ប៉ុេ�� ះ។ េនះជអ�ីែដលេយងេធ�។ េមលពីប៉ូល។
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…គតប់នសរេសរសំបុ�តេ �កង�ម៉សេ ���បជុំនន
ថ�បសិនេបគតរ់កេឃញមេធយបយ�មយួ េទះបីេគជមនុស�
�បសក�ី គត�់ចចងពួកេគ េហយនពំួកេគេ �កងេយរ�ូឡិម។
(បង�បស គតពិ់តជេ�គត�គត�ស់!)

េពលគតេ់ធ�ដំេណ រេ ជិតដល់�កង�ម៉ស េហយ��បែ់តមន
ពន�ឺេ ពទ័ធជំុវញិគត…់

102 “មនបូជចរយមន កេ់ឡង�មផ�ូវ េ�កបណ�ិ ត េអហ�េអហ� ជូន គតេ់ឆ�យ
ថ ‘អនក�តវករ—បទពិេ�ធនថ៍ន កសិ់កខ ��ឥឡូវេនះ កូន�បស េហយខញុ ំេជ
ថ�ពះ�ចេ�បអនកបន។’” េតេនះមនិែមនជបទគមពរីែដលគួរឱយរនធតេ់ទែមនេទ
ែដល�ន�ែបបេនះ? ឥឡូវេនះ ��គនែ់តជករយល់ដឹងេ�ចន…ខញុ ំមនិនិយយ
ស�មបជ់េរ ងកំែប�ងេទ។ េនះេហយ គឺជអ�ីែដលេយង ទទួលបនេ ៃថងេនះ។
“អនកដឹងេទ ម� យរបស់អនកជ ស�ីល� ខញុ ំេជ ថអនកនឹងក� យជ�គអធិបបយដល៏�
មន ក។់” េមលអ�ីែដលបនេកតេឡង។

និងជ—េពលគតេ់ធ�ដំេណ រេ ជិតដល់�កង�ម៉សេហយ
��បែ់តមនពន�ឺមយួពទ័ធ ជំុវញិ គត…់ (េវវ ចបេ់ផ�មេចញពីជំេន
ដអ៏�ច រយ!)…ពន�ឺពីេលេមឃ

បនទ បម់កេ�កកដ៏ួលេ េលែផនដី េហយគតប់នឮសេម�ង
និយយេឡងថ…សូល សូល េអយេហតុអ�ីបនជអនកេប តេប នខញុ ំ?

គតទូ់លសួរ�ពះអងគថ េត�ពះអងគជនរ�? �ពះអមច ស់មន
�ពះបនទូលមកគតថ់ ខញុ ំជេយសូ៊វែដលអនកកំពុងែតេប តេប ន។ េហយ
អនកធកជ់ល់នឹងជន�ួញដូេចនះ េនះពិបកដល់អនក�ស់។

េនះគតក់៏ញបញ័់រ ទងំអ�ច រយកនុងចិត� េហយទូលថ �ពះអមច ស់
េអយ េត�ទងស់ព��ពះហឫទយ័ឲយទូលបងគំ…េធ�ដូចេម�ច? �ពះអមច ស់
មន�ពះបនទូលថ ចូរេ�កកេឡងចូលេ កនុងទី�កងេ  េនះេគនឹង
�បបអ់នក ឲយដឹងពីករែដលអនក�តវេធ�។

103 បុរសទងំពីរកេ៏ធ�ដំេណ រេ ជមយួគត ់េហយបន�ដំេណ រេ េទ ត។ ��
នសេ ទីេនះ បនេឃញនិមតិ�មយួ។ ទងំអស់ជករអ�ច រយ! និងសូលចស់
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បុរសចស់េនះ! ��នសេនះបនេឃញនិមតិ� េឃញេ កនុងផទះរបស់គត។់
គតជ់េ��មន ក ់េ កនុងផទះគតអ់ធិ�� ន េហយគតប់នេឃញនិមតិ�។ គត…់
�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលមកគតថ់ “មនបុរសមន កចុ់ះពីេលថនល់ ខ� កដូ់ចជ
សត��បេច វ េហយគតេ់ឈម ះសូល គតជ់សូលរបស់�កង�សសីុស។”

104 គតប់ននិយយថ “�ពះអងគេអយ ទូលបងគំបនឮេរ ងជេ�ចនអំពីគត។់
កំុប ជូ នទូលបងគំ ទូលបងគំជមនុស�តូច�ចមន ក។់ កុំប ជូ នទូលបងគំេ ចំេពះ
គត។់”

105 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន� េមលចុះេ �មផ�ូវរបស់គត ់ ខញុ ំបនបង� ញនិមតិ�
ដល់គត។់ ខញុ ំបនបង� ញខ�ួនឱយគតេ់ឃញេ េលបេងគ លេភ�ង។ ខញុ ំបន�យគត់
ឱយខ� កដូ់ចែដលគតម់និ�ចេឃញបន។ េហយខញុ ំ�តវែតឱយគតខ់� កេ់ហយែហក
គតម់ុនេពលែដលខញុ ំ�ចបេងកតអ�ីៗទងំអស់េចញពីគត។់ េឃញេទ ខញុ ំ�តវែហក
ទងំ�ទឹស�ីរបស់គត។់ អនកដឹងេទ គតគឺ់ជ—គតគឺ់ជ—គតគឺ់ជសមជិកដ៏
អ�ច រយមន កេ់ កនុង�ពះវ�ិរេនះ។ គតម់នឌី�គី�គប�់បេភទ គតម់និចបំច់
េសនសំុអ�ីទងំអស់ ប៉ុែន�” �ទងម់នបនទូលថ “អ�ីែដលខញុ ំ�តវេធ�គឺយក�េចញពី
គត។់”

106 េនះជេរ ងែដល�តវេធ�។ �មនិចូលេ កនុងគតេ់ទ តេទ ែតយក�េចញពី
គត។់ ខញុ ំគិតថេនះជប � ជមយួបព�ជិតជេ�ចនរបស់េយងសព�ៃថងេនះ។
យកេចញពីអនក ែដលជកែន�ងែដល�ពះ�ច�កេ់ កនុងពួកេគនូវ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ យកេចញ! េ ទីេនះ គតប់ននិយយថគត…់

107 េហយគតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ប៉ុែន�េនះ—េនះ—បុរសេនះគឺជ
បុរសដគ៏ួរឱយខ� ចមន ក។់”

108 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន� េមលចុះ គតអ់ធិ�� ន។ ឥឡូវអនកនឹងេ �មផ�ូវ
ជក�់កម់យួេហយអនកនឹងេ ដល់កែន�ង�ងទឹក។ អនកឆ�ងកត�់បភពទឹកេនះ
េ ខងេឆ�ង េហយអនកចុះេ េ�កម។ នឹងមនផទះសមយួ េឡងេ េគះទ� រ។
គតក់ំពុងែតេដកេ ទីេនះ េ �ម�លធំែដលពួកេគធ� បទ់ទួលគត។់ �កៃ់ដ
របស់អនកេលគត ់ យកគតចុ់ះេ ទេន��ម៉សេហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយគត់
កនុងនម�ពះេយសូ៊វ។ េ�ពះ ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំនឹងេធ� គតនឹ់ង�តវទទួលរង
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នូវេរ ងជេ�ចនស�មបខ់ញុ ំ ដបតិគតជ់អនកន�ំររបស់េយងសំ�ប�់សនដ៍ៃទ។”
�ែមន៉!
109 “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ រងច់បំន�ិច �ពះអមច ស់! ឥឡូវ េតខញុ ំគួរែណន�ំ�
អ�ី?” ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ� សូម�នក�ទីេហយរកេមល។ �គនែ់ត
បនទ ប—់ជំពូកបនទ បេ់ ខង�� ំ�តឡបម់កវញិ។ រកេមលក�ទី១ េហយ
ចបេ់ផ�មពីខ ១០ េហយរកេមលថេតប៉ុលបនេ ��អ�ី េតសិកខ ��
េនះជអ�ី េហយបន�កៃ់ដេលគត ់ េហយ អូ អ�ីទងំអស់ែដលបនេកតេឡង។
ក�ទីជំពូក១ ។ េដមបសីន�សំំៃចេពលេវ� សូមចបេ់ផ�មអំពីករែ�បចិត�េជ
របស់គត ់ខទី ១០ ។

ដបតិេតខញុ ំរកប ចុ ះប ចូ លអនក� េតជមនុស� ឬ�ពះ ឬចង់
បំេពញចិត�មនុស�ឬអី? េបសិនជខញុ ំចងប់ំេពញចិត�មនុស� េនះខញុ ំ
មនិែមនជបវបំេរ របស់�ពះ�គីសទេទ។

110 អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ! សូមឱយខញុ ំ�គនែ់តនិយយអ�ីបន�ិចមុនេពលេនះ។
ក�ទី១ ទទួលបនជំពូក ៨។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថប៉ូលគឺជ
អនកែដលេធ�ឱយពួកេគទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ តេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
កិចចករ ១៩? ពិតជបនេធ�។ សូមនិយយេ ខងេលេនះទី ៨—ខទី ៨។

…ប៉ុែន� េបេយងខញុ ំ ឬេទវ�ពី�ថ នសួគ ៌ នឹង�បបដំ់ណឹង�មក
អនក�ល់គន ខុសពីដំណឹងល� ែដលេយងខញុ ំបន�បបេ់ហយ េនះឲយេគ
�តវប�� �ចុះ។

111 េតប៉ូលទទួលដំណឹងល�េនះេ ឯ�? ខ៩។

…ឯេសចក�ីែដលខញុ ំេទបនឹងនិយយអមបញ់មញិេនះ េនះខញុ ំនិយយ
ម�ងេទ តថ េបអនក��បបដំ់ណឹង� ខុសអំពីដំណឹងល� ែដលអនក
�ល់គន បនទទួល េហយ េនះឲយេគ�តវប�� �ចុះ។

112 េបគតជ់ម�េទវ� េបគតជ់ប៊សី�ព េបគតជ់អនក�តតពិនិតយទូេ  េប
គតជ់បណ�ិ ត ដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ មនិថគតជ់អនក� �បសិនេបគតម់និ
អធិបបយពីបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បុណយ�ជមុជេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិ�បកសពីករ�� រអំេ�យទនេឡងវញិ ករយងមក



កូនចិ ច ឹម ៣ 31

របស់�ពះ�គីសទ និងរបស់ទងំអស់េនះ ទុកឲយេគ�តវប�� �ចុះ! �បសិនេបគត់
ពយយមយកពកយ�មយួេ ទីេនះេហយនិយយស�មបៃ់ថងមយួេទ ត េហយ
�ក�់េ េលគំនិតលងីេលងថមីមយួចំនួនែដលេយងបនេរ នេចញពីសិកខ ��
មយួចំនួន អនុ ញ តឱយគត�់តវបនេគ�កប់�� �ចុះ!
113 សូម�នេមលពីរេប បែដលប៉ូលទទួលបន� េមលពីរេប បែដលខញុ ំកំពុង
ពយយមនិយយេ កនអ់នក េ �ពឹកេនះ។

ដបតិេតខញុ ំរកប ចុ ះប ចូ លអនក� េតជមនុស� ឬ�ពះ ឬចង់
បំេពញចិត�មនុស�ឬអី? េបសិនជខញុ ំចងប់ំេពញចិត�មនុស� េនះ
ខញុ ំមនិែមនជបវបំេរ របស់�ពះ�គីសទេទ។

114 េតខញុ ំ�ចរពឹំងអ�ីបន េតមនុស�ែដល�ស�ញ់�ពះ និងអនកអធិបបយ
ជពិេសស សងឃមឹថនឹងេធ�អ�ីទងំអស់ែត�តវបនមនុស�ស�ប?់ មនុស�នឹងស�ប់
អនក។ ពួកេគ និយយ…�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េបេគេ ខញុ ំ ថជអនក�គប�់គង
កនុងផទះ…េនះខញុ ំជេ �� យ ែដលជអនកធំជងេគកនុងចំេ�មអនក។ ខញុ ំជមន ក់
�ចេធ�ករអ�ច រយកនែ់តេ�ចនេហយេធ�អ�ីៗជេ�ចនេទ តជមយួ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធជងអនកទងំអស់គន  ពីេ�ពះខញុ ំមនភពេពញេលញេ កនុងខញុ ំ។ េហយ
�បសិនេបពួកេគេ ខញុ ំ ‘េបលេសប៊ូល’ េតពួកេគនឹងេ អនកេទ តជយ៉ង�?
ប៉ុែន�” បននិយយថ “កុំគិតពីអ�ីែដលអនកនឹង�តវនិយយេ�ពះ�មនិែមនជអនក
ែដល�តវនិយយេទ �គឺជ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ កនុងអនក ែដលេធ�ករនិយយ
េ េពលេនះ។ សូមេ ជបន់ឹង�ពះបនទូល។” េហយ�ទង ់ េ េពលែដល�ទង់
ទទួល�មរយៈករសរេសរេស វេ  �ទងម់នបនទូលថ “អនក�ែដលយក
�ពះបនទូលមយួេចញពីេស វេ េនះ ឬបែនថមមយួពកយេ កនុង� �ទងក់នឹ៏ង�តវ
ដកេចញពីេស វេ ជីវតិ ស�មបគ់ត។់” �ពះជួយេយងឱយេ �តឹម�តវជមយួ�!
115 ឥឡូវខបនទ ប ់ខញុ ំសូម�នឥឡូវ �នេ�យេល ន។

ប៉ុែន�ខញុ ំសូមប ជ ក…់(េនះេហយ ែដលនអំនកេ ឯទីជំនំុជំរះ។)
បងប�ូនេអយ ខញុ ំចង�់បបឲ់យអនក�ល់គន ដឹងចបស់ថ ដំណឹងល�ែដល
ខញុ ំបនែថ�ង�បប ់េនះមនិែមន�មមនុស�េទ
“ខញុ ំមនិែមនជេមតូឌីស បបទីសទ េ�ពសប៊េីធេរ ន ឬ េពនទីកុស�េឡយ។ �

មនិែមនស�មបម់នុស�េទ។ ឬ…”



32 �ពះបនទូលជសេម�ង

ដបតិខញុ ំមនិបនទទួលមកពីមនុស� កគ៏ម នអនក�បេ�ង នខញុ ំផង…
116 “ខញុ ំមនិែដលទទួលបន�ពីមនុស� គម នថន កសិ់កខ �� �គេពទយ គម នេទវ
ភព គម ន��អបរ់េំទ។ ខញុ ំមនិែដលទទួល��មវធីិេនះេទ ខញុ ំមនិែដលបេ�ង ន
វធីិេនះេទ ខញុ ំមនិែដលេឃញផ�ូវេនះេទ �មនិែដលមករកខញុ ំ�មវធីិេនះេទ។” េត
េកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច ចំេពះប៉ូល?

…គឺេ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនេបកសំែដងវញិ
117 “េ េពលែដល�ពះ�គីសទបនបង� ញអងគ�ទងឱ់យខញុ ំ ថ�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន
�ពះ េ េពលែដលបេងគ លេភ�ងបនធ� កម់កេលខញុ ំ េ ៃថងេនះខញុ ំបននិយយថ
‘េត�ពះអងគជនរ�?’ �ទងប់ននិយយថ ‘ខញុ ំគឺជ�ពះេយសូ៊វ។’”
118 ឥឡូវ ខញុ ំនឹងបង� ញអនកពីអ�ី—េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះគត។់ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបមតិ�មន កម់នបទពិេ�ធ ពួកេគចងផ់�ល់ឱយគតរ់យៈេពល១០ឆន េំដមប ី
េរ នភ��កិក និងដបឆ់ន េំទ តេដមបេីរ នអ�ីេផ�ងេទ ត េហយេ េពលេនះគត់
បនេ ។ រកេមល។

…ដបតិខញុ ំមនិបនទទួលមកពីមនុស� កគ៏ម នអនក�បេ�ង នខញុ ំផង គឺ
េ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនេបកសំែដងវញិ

អនក�ល់គន បនឮនិយយពីកិរយិរបស់ខញុ ំ េ កនុង�សនពួក
យូ�កលពេីដមថ…

119 “ខញុ ំជបណ�ិ តធំ េកមង�បសេអយ។ ខញុ ំមន�។” គត�់តវបនបេ�ង នេ េ�កម
កម៉�ល ជ�គបេ�ង នខពស់បំផុតែដលពួកេគមនេ កនុង�សក។ េតមន
បងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថកម៉�លគឺជ�គដអ៏�ច រយមន ក?់ បទ ែមនេហយ។
“�សនយូ�របស់ខញុ ំ េកមង�បសេអយ ខញុ ំមន�។ ខញុ ំបនដឹងពីរេប បនិយយអំពី
េគលលទធិរបស់ពួក�វក’ និងករទងំអស់េនះ អនកេឃញេទ។ ខញុ ំដឹងពីរេប ប
េដមបអីធិ�� ន�ល់�ពឹកនិងេដមប�ីបទនពរដល់�បជជន។” េឃញេទ?

…ខញុ ំបនេធ�ទុកខេប តេប ន េហយបំផ� ញដល់ពួកជំនំុៃន�ពះជខ� ងំ
�ស់
“េតេធ�ដូចេម�ចែដលខញុ ំបនពយយមេដមបបី ឈបកិ់ចចករដពិ៏សិដ�េនះ!” េឃញ

េទ? េឃញេទ?



កូនចិ ច ឹម ៣ 33

េហយថ ខញុ ំកំពុងែតេជ នេឡងកនុង�សនរបស់ពួកយូ�…
120 “ខញុ ំជបុរសអ�ច រយមន ក។់ េកមង�បសេអយ ខញុ ំពិតជ…ខញុ ំបនចំេណញ ខញុ ំបន
បង� ញថខញុ ំ�ចកេមទចពួកេគបន េ�ពះខញុ ំបនសម� បេ់សទផននិ់ងអ�ីៗជេ�ចន
េទ តែដលខញុ ំបនេធ�។ េមលរេប បែដលខញុ ំេធ�!” គតប់នេធ�ទុកខបុកេមនញហួសពីអ�ី
ែដលគតប់នេធ�!

េហយថ ខញុ ំកំពុងែតេជ នេឡងកនុង�សនរបស់ពួកយូ�
េលសជងពួក�សនខ៍ញុ ំ ែដល�សករនឹងខញុ ំជេ�ចនែដរ ពីេ�ពះខញុ ំ
មនចិត�ឧស�ហ៍ �មស�� បប់ុ�ណរបស់ពួកឰយុេកខញុ ំ េលស
ជងេគសនធឹក

121 ឥឡូវ ចថំ មនិែមនជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ “�បៃពណីរបស់ពួកឰយុេក”
និយយមយ៉ងេទ តទំេន មទម� បរ់បស់�កមជំនុំ និយយមយង៉េទ ត។ “ខញុ ំគិតថខញុ ំ
ជេមតូឌីសដល់សនូល ខញុ ំជបទីសទដល់សនូល ខញុ ំជេពនទីកុស�ដល់សនូល។” អូ
អនក? ខញុ ំចងេ់ធ�ជសនូល�ពះ។ �តវេហយ។ េឃញេទ? �តឹម�តវ។

…�បៃពណីរបស់ដូន�ខញុ ំ។
ប៉ុែន�េ េពលែដលគប�់ពះហឬទយ័�ពះ…(អូ! អូ! ប៉ូលេ ទីេនះអនក

បនមក) …ប៉ុែន� កល�ពះែដលេរ សខញុ ំ�ងំពីៃផទម� យមក ជអនកែដល
បននខំញុ ំមកកនែ់ផនដីេនះផងែដរ េហយបនេ ខញុ ំេ�យ�ពះគុណ
�ទង់

េដមបបីង� ញ�ពះ�ជបុ��របស់�ទងេ់ កនុងខញុ ំ…
122 េតយ៉ងេមច៉េ ? “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងខញុ ំ! �ពះជមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័ទទួលខញុ ំ ែដលបនែញកេចញពីៃផទម� យ េហយផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ
�ពះ�ជបុ��ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងសំណំុែបបបទៃន�ពះវ ិ ញ ណ
េ កនុងខញុ ំ េដមបបីង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងខញុ ំ។” អូ ខញុ ំេអយ! េវវ៉! ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថខញុ ំ
ចងែ់�សកបន�ិច។
123 េមល ខញុ ំសូម�បបអ់នក។ េ េពលែដលគប�់ពះហឬទយ័�ពះ! អូ�េលលូ
យ៉! េ េពលែដលគប�់ពះហឬទយ័�ពះ! ឪពុក�បមកឹ។ ម� យមន ក…់�ពះ�បទន
ពរអនក ម៉ក់ៗ  ខញុ ំមនិនិយយអ�ី�បឆងំនឹងអនកេទ។ ប៉ុែន�ម� យែដលមនិ�គ ល់



34 �ពះបនទូលជសេម�ង

�ពះេ�ចនជងទន�យមយួកបលែដល�គ ល់ែសបកេជង�ពិល។ និងឪពុកែដល
�សវងឹ��េ �មផ�ូវ។ េហយគម នសូមបែីតែសបកេជងពកេ់ ��េរ នែដរ
េហយសកែ់វងចុះដល់�តឹមកខញុ ំ េហយអនក�ល់គន ស�បខ់ញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំជអនករដ� េកន
�គីេ ទីេនះ កនុងរដ�ឥ�� ��។ េហយេត អូ �យ៉ងេមច៉បនជេមលេឃញ
មនិចបស់។ ែត�ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័�ស់! �ែមន៉! �ពះជមច ស់គប់
�ពះហឫទយ័ �ពះជមច ស់ែដលបនែញកខញុ ំេចញពីៃផទម� យខញុ ំ េ�យបង� ញបុ�ត
របស់�ពះអងគេ កនុងខញុ ំ េ�យេធ�អនកដឹកនៃំន�ពះបនទូល ែដលនឹងនិយយ�តង់
ជមយួ� េនះនឹងបង� ញករនិមតិ�និងទីសំគល់និងករអ�ច រយនិងអពភូតេហតុ។
េហយ អូ ខញុ ំេអយ!
124 សូមេមលេតគតក់ំពុងែតនិយយអំពីអ�ី? �ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័នឹង
េធ�ដូេចនះ! េ�យរេប ប�? �� បឱ់យជិត។ “េឡងវញិ…” សូមយកខទី ១៦
ឥឡូវេនះ។

បនសព��ពះហឫទយ័ នឹងេបកសំែដង�ពះ�ជបុ���ទង ់ មកកនុងខញុ ំ
េដមបឲីយខញុ ំបនផ�យដំណឹងល�ពី�ទង់ ដល់ពួក�សនដ៍ៃទ េនះខញុ ំ
មនិបនេ �បឹក�នឹង�ចឈ់មេទ

125 “ខញុ ំមនិែដលេ ជួបប៊សី�ព�មន កេ់ទ េហយសួរគតថ់េតខញុ ំគួរេធ�អ�ី។ ខញុ ំ
មនិែដលេ �ចឈ់ម អងគករឬអ�ីេផ�ងេទ តេទ។ ខញុ ំមនិែដលមនអ�ីែដល�តវ
េធ�ជមយួពួកេគេទ។ ខញុ ំមនិែដលបនេ �បឹក�និង�ចនិ់ងឈមេទ។ ខញុ ំកពំុ៏
បនេឡងេ �កងេយរ�ូឡឹមែដរចំេពះពួកបូជចរយដវ៏សុិទធ និងបុព�បុរសដវ៏សុិទ ្
ធនិងអស់េ�កទងំេនះ ែដរ។ ‘ឥឡូវ អនកដឹងេទ ខញុ ំមននិមតិ� េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ីខ�ះ
អំពី�? ខញុ ំបនេឃញនិមតិ�របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វែដលមន�ពះពរ។’ ពួកេគបន
និយយថ ‘អនក េចញពីទីេនះ! េតមនអ�ី…អនកសែម�ងបរសុិទធ! េតមនអ�ីេកតេឡង
ចំេពះអនក?’ េទ ខញុ ំមនស ញ ប�័តទងំអស់េដមបចីបេ់ផ�ម។ មន…”
126 េហយប៉ុលបននិយយេ �តងេ់នះថ ខញុ ំ�ចបង� ញដល់េ�កអនកេ កនុង
បទគមពរី ែដលគតប់ននិយយថគត�់តវែតបំេភ�ចអ�ីៗទងំអស់ែដលគតធ់� ប់
បនេរ ន េហយមនិ�បប់ ចូ ល�េ�ះេដមបេី�យគត�់គ ល់�ពះ�គីសទ។ អូ!

កម៏និបនេឡងេ ឯពួកអនក ែដលជ�វក័មុនខញុ ំ េ �កងេយរ�ូ
ឡិមែដរ គឺបនេ ឯ�សក��៉បភ់� ម រចួ �តឡបេ់ �កង�ម៉សវញិ
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លុះេ�កយ៣ឆន មំក ខញុ ំបនេឡងេ ឯ�កងេយរ�ូឡិម េដមបឲីយបន
�គ ល់េ�កេព�តស កេ៏ ជមយួនឹងេ�កអស់១៥ៃថង

127 េហយេ េពលេយង�នបន� េយងេឃញថគតនិ់ង�វក័េព�តសមនិែដល
បនេឃញគន េ វញិេ មកេ កនុងជីវតិេទ មនិែដល�គ ល់គន េ វញិេ មក
មនិែដលបនេឃញគន េ វញិេ មក ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគមកជមយួគន
ពួកេគបនផ�យដំណឹងល�ដូចគន ។ �ពះជមច ស់មន��េរ នមយួ។ េឃញ
េទ? ែមនេហយ!
128 េ�កេព�តសបនេ�កកឈរេឡងេ ៃថងបុណយទី៥០។ “ចូរែ�បចិត�អនក
ទងំអស់គន  ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មប់
ករេលកែលងេទសបប អនកនឹងទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។”
129 ភលីីពបននិយយថ “អូ េនះពិតជអ�ច រយ�ស់! ខញុ ំក�៏តវេធ�អ�ីមយួ
ែដរ។ ចុះេ …ខញុ ំបនទទួលករេ េ �ម៉រ។ី” បនេ ទីេនះេហយេធ�
បនទ ល់េ �មផ�ូវ។ េរ ងដំបូង មនុស�ឈមឺន កេ់ឡងមកចបៃ់ដគត ់ េហយ
ចបេ់ផ�មេ�តនិងកេ ឆ ង។ បននិយយថ “សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់
�ពះជមច ស់!” ចបេ់ផ�មមនករ�បជំុធំ។ គតប់ននិយយថ “អនកទងំអស់គន
�តវករ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” គតប់ននិយយថ “អ�ីែដលអនក�តវេធ� អនក
�តវែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។” ដូេចនះគតប់ននពំួកេគ
�គបគ់ន េ ទីេនះ េហយេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយពួកេគទងំអស់គន  េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ បននិយយថ “សូមចូលមក េព�តស�កៃ់ដេលពួកេគឥឡូវេនះ។”
េហយពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

េព�តសេឡងេ ផទះរបស់កូេន�ស �មរេប បដូចគន ។
130 ប៉ូលមនិែដលេឃញគតឬ់ឮអ�ីអំពីគតេ់ឡយ។ ប៉ុែន�គតប់នេដរកត�់ម
តំបនខ់ងេលៃន�កងេអេភសូ េហយគតប់នរកេឃញសិស�ខ�ះ។ គតប់ន
រកេឃញ�គគង� លបទីសទ គតជ់ �ប៉ូឡុស ែដលជេមធវែីដលែ�បចិត�
ឆ� ត អ�ច រយ ករទទួលយកគមពរីស ញ ចស់និងចង�ុលេ អងគ�ពះេយសូ៊វ គឺជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ែមនេហយ គតជ់បុរសឆ� តមន ក។់ ពួកេគបនែ�សកេឡង
ពួកេគមនអំណរ។ �ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។ សូម�នកិចចករជំពូក១៨ និង
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១៩ េហយេមលថេត�មនិ�តឹម�តវេទឬយ៉ង�។ ពួកេគកំពុងមនអំណរ ពួកេគ
បន�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ េហយពួកេគកំពុងរតេ់ ជំុវញិ។ ប៉ូលបននិយយថ
“ប៉ុែន�េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ េហយឬេ ?”
131 េហយចំេពះអនកបងប�ូនខងបទីសទែដលពយយមចបប់ំពងក់របស់
មនុស� េហយនិយយភ��កិកេដមថ “េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�ងំពីេពល� ឬេ េពល ែដលអនកបនេជ ?” ខញុ ំសូមឱយអនកយកភ�រ�កិក
មកឱយខញុ ំ! ខញុ ំមនេដមជភ��កិកជកមមសិទធិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំកម៏នភ���៉ប់
និងេហេ�ពរ ែដរ។ ពួកេគមន ក់ៗ និយយថ “េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ េហយឬេ ?”
132 “េ�យ�រេសចក�ីជំេន អនកបនសេ ងគ ះ” េនះគឺជជំេន របស់អនកេល�ពះ។
�ពះេ�ហិតេធ�ឱយអនក�� តពីអំេពបប េ�ពះ��ងសម� តអនក។ ឈមមនិ
ជួយសេ ងគ ះអនកេទ ឈមជួយអនកឱយ�� ត។ េតអនកបនសេ ងគ ះយ៉ងដូចេម�ច?
“េ�យ�រេសចក�ីជំេន អនកបនសេ ងគ ះ” េហយេនះេ�យករដឹងមុនរបស់�ពះ
ែដលកំពុងេ អនក។ អនកបនសេ ងគ ះ េហយ�ពះេ�ហិតេធ�ជដង� យធួនបប
មយួ េធ�េ�យអនក�� តជនិចច។ េហយ�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ ែដលអនកបន
ទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ កនុងករ�បកបជអនកេជ  និងចូល
េ កនុងករ�បកបៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដល�តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េធ�
ទីសំគល់និងករអ�ច រយ។
133 រងច់ ំ មកេនះ រងច់សំ�មបអ់�ីមយួ �គនែ់តបន�ិចែដលេយងទទួលបន�
សងឃមឹថេយងនឹងេធ�េទះជយ៉ង�។ ខញុ ំបន�បបអ់នកឱយេ ខញុ ំេ េពលេនះ
ែមនេទ? �គនែ់តបនេកតេឡងេដមបឱីយខញុ ំេមលេ �។ �គនែ់តមយួ—�គនែ់ត
ពកយមយួឬពីរបែនថមេទ ត។ �គនែ់តមយួ…�ជ—�េ�ចនជងេនះបន�ិច។
134 េតេសចក�ីសេ ងគ ះេនះ មនរយៈេពលយូរប៉ុ�� ? េតេសចក�ីសេ ងគ ះ�បេភទ
�? ពី�កមជំនុំេ �កមជំនុំ? ពី…សូមេបកេ គមពរីេហេ�ពរ ៩:១១ បន�ិច
—�គនែ់តេមលេ េមលថេតរយៈេពលប៉ុនម ន �គនែ់តស�មបពី់របីនទី។
េបកេ គមពរីេហេ�ពរេហយអនុ ញ ត—ចូរែស�ងយល់ថេតករសេ ងគ ះេនះមន
រយៈេពលយូរប៉ុ�� ។ សូមេមលេតេសចក�ីសេ ងគ ះ�បេភទ�។ សូម�ន
េហេ�ពរ ៩:១១។
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ប៉ុែន� កល�ពះ�គីសទបនយងមក េធ�ជសំេដចសងឃ ខងឯ
េសចក�ីល�ែដល�តវមក គឺេធ�េ�យ�រេ�ងឧេបសថដវ៏េិសសជង
េហយ�គបល់កខណ៍ជង ែដលមនិបនេធ�េ�យៃដ…(ឥឡូវេនះជ�គ
ដែដល ប៉ូល េឃញេទ។) គឺថ មនិែមនជរបស់ផង…េ�កីយេ៍នះេទ

មនិែមនេ�យយកឈមពែពេឈម ល ឬឈមកូនេគេទ គឺ
េ�យយក�ពះេ�ហិតៃនអងគ�ទងវ់ញិ (ប៉ុនម នដង ម�ង!) ចូលេ កន
ងទីបរសុិទធ េ�យបនទទួល…(េសចក�ីសេ ងគ ះស�មបម់យួសប� ហ៍
ករសេ ងគ ះដល់កររស់េឡងវញិ? េត�បេភទអ�ី?)…ករេ�បសេ�ះ
អស់កលបជនិចចស�មបេ់យង។

135 េតពកយ “អស់កលបជនិចច” មននយ័ថេមច៉? េ កនុង�ពះ�គីសទ បនទ បពី់
ខញុ ំបនេជ …គម នអនក��ចេ �ពះេយសូ៊វបនេឡយ “�ពះ�គីសទ” គឺមនែត
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះមនមនុស�បី�កម អនកមនិេជ  អនកេធ�ជេជ
និងអនកេជ ។ ប៉ុែន�ពួកេគែដលបនេជ ដល់ជីវតិអស់កលបជនិចច បនចូលកនុង
�ល។
136 យក�ត�លចស់ េតមនអ�ីមុនែដលពួកេគបនេធ�? បនចូលេ កនុង
�ល �សនដ៍ៃទ។ បនទ បម់កេទ តគឺ�សនៈលង�ិន ែដលពួកេគបន�ង
តង� យេ ចមក រមស។ បនទ បគ់ឺករសម� បយ់ ញ បូជ េហយេ�បះឈមេ េល
�សនៈ។ បនទ បម់កមយួឆន មំ�ង េអរ ៉នុបនចកេ់�បង អូ (ជមយួនឹងអ�ី?)
ជមយួនឹងទឹកអបផ់ក កុ�ប�រ ៉នុ។ េគយកេ�បង�កអូបចកេ់ល�ពះសិរ�របស់
�ពះេយសូ៊វ េហយយកេ�បងមកចកេ់ល�ពះសិរ��ពះអងគ។ សូមេមលពីរេប ប
ែដលបុរសេនះ�តវេដរ�មពីេ�កយ�ងំននរបស់ពួកេគ ម�ងកនុងមយួឆន  ំ េ�យ
េវចខចបឈ់មេ ចំេពះមុខេកអីេម�� ។ េហយគតប់នយកដំបងរបស់គត់
កនុងរយៈេពលមយួឆន េំហយបំេភ�ច�។ េ េពលពួកេគ�តលបេ់�កយ� �បន
េចញមកេហយរកី។ ដំបងចស់មយួែដលគតប់ន�បមូល�បែហលជែសសិប
ឆន េំ កនុងទីរេ��ថ ន ែដលបន�កេ់ កនុងទីបរសុិទធេនះ! សូមេមល េ េពល
ែដលពួកេគយកឈមៃនសមពនធេម�តី ែដលឈមេនះ គតប់នចកេ់�បង�ងំ។
េហយគតម់នសេម� កបំពកេ់ េលេនះែដលមនកណ�ឹ ងែដលមន�ងដូចែផ�
ទទឹមនិងកណ�ឹ ង។ េហយបុរសេនះ�តវេដរ�មរេប បមយួែដល�ល់េពលែដល
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គតេ់រ េជងរបស់គតេ់ហយេធ�ចលនដូចេនះេហយេបះជំ�នេ មុខ ពួកេគ
បនេលង “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។ បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ
ចំេពះ�ពះអមច ស់។ បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។” អូ ខញុ ំេអយ!
137 េតខញុ ំកំពុងនិយយអំពីអ�ី? �� ប�់ េ�ងឧេបស�បណ�!ំ អនកមនឱកស
របស់អនក។ េ េពលែដលបុរសមន ក�់តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េដមប�ីតវបនយកេ ជកូនចិ ច ឹមកនុង�គ�ររបស់�ពះ �តវបន�កជ់
ទី�ងំេ�យ�ពះវរបិ� េហយបនកំណតចូ់លេ កនុងកមមវធីិេ ទីេនះ េ កនុង
េគលបំណងៃនជីវតិរបស់គត ់ ឬេត�ពះបនេ គតស់�មបក់រអ�ី ដំេណ ររបស់
គត�់តវែតជ “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។ បរសុិទធ បរសុិទធ
បរសុិទធ!”

“អូ អនក�តវែតងកេ ឯេនះេហយក� យជ…”
“បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។”
“អូ អនក�តវែតេជ អ�ីទងំអស់ែដលអនកចស់ទុំបននិយយ ែបបេនះ។”

138 ប៉ុែន� “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។” សូមឱយ�ពះបនទូលរបស់
�ទងម់កជដំបូង សូមឱយ�ជអ�ី�គបយ៉់ងែដលមន លិចចូល បន�ងំេ កនុង
េបះដូងរបស់អនក! ករេដររបស់អនក�តវែតេ កនុង�ពះបនទូល។ “បរសុិទធ បរសុិទធ
បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។”
139 “អូ �បសិនេបអនកេទបែតមកទីេនះ! ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលេយងេធ� េយងនឹង
េរ បចំ�កអ់នកេ កនុងអងគកររបស់េយង អនកនឹងក� យជបុរសអ�ច រយមន ក។់”
140 “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។ បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ
�ពះអមច ស់” បន�េ មុខេទ ត កុំេធ�ឱយមនអ�ីខុសែប�កពីអ�ីែដលអនក�មន ក់
និយយ នឹងេ ែខ��តទ់ងំេនះ។
141 “េធ�េនះ េធ�េនះ េធ�េនះ េធ�េនះ េធ�េផ�ងេទ ត។”
142 “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធចំេពះ�ពះអមច ស់។” អនកបន�កែ់ភនកេឆព ះេ កល់
�៉រ ី េហយគម នអ�ីនឹង��ងំអនកេទ! ករេដរយ៉ងេល នកនុងជីវតិរបស់អនក អនកកំពុង
េដរ�មផ�ូវេស�ចដធ៏ំទូ�យ បនចកេ់�បងជមយួនឹងេ�បងដម៏នតៃម� ផ� ស់ប�ូរ
េ ជភពបរសុិទធបំផុត។ េវវ៉! �ែមន៉។ �តឹម�តវ។
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143 ប៉ូលបននិយយថគតម់និបនទទួលេរ ងេនះពីមនុស�េទ។ ឥឡូវេតគត់
និយយអ�ីេ �តលបេ់ ក�ទីវញិ េមេរ នរបស់េយង? “�ពះអងគបនសំែដង
េ�យេយង�គ ល់គំេ�ងករដ�៏កក់ំបងំៃន�ពះហឫទយ័របស់�ពះអងគ។” េតអ�ីជ
�ពះហឫទយ័របស់�ពះអងគ? “បនេធ�ឱយេគ�គ ល់�ថក៌ំបងំៃន�ពះហឫទយ័របស់
�ទង។់” អនកកំពុងេ េល ខ៩។ ឥឡូវខញុ ំនឹង�បញបេ់ យក�េចញ ពីេ�ពះេយង
យឺតេពលេហយ។

144 អូ! �គបទ់ងំ�ពះបនទូលសុទធែតមនលកខណៈែបបេនះ…?…អូពកយនីមយួៗ
គឺជដំុែដក។ អនក�ចយក�បន េហយ�គនែ់តរក��ឱយល�។ អនក�ចជីកបន ខញុ ំ
�ច…អនក�ចយកពកយមយួកនុងចំេ�មពួកេគេចញពីទីេនះ យក�េ េ�
កុបបត�ិេហយដុះខត�់ យក�េ និកខមនំេហយខត�់ម�ងេទ ត អនក�ចយក
�េ េលវវីនិយ័េហយខត�់ម�ងេទ ត េហយេ េពលែដលអនកេ ដល់ករេបក
សែម�ង �គឺជ�ពះេយសូ៊វ! �ែមន៉។ អនក�ចប៉ូ���មអ�ីែដលអនកចងេ់ធ� �គឺជ
�ពះេយសូ៊វេ េពលអនក�យ—េ េពលអនក�យចំករេបកសែម�ង។ ដបតិ �ទងម់ន
បនទូលថ “ខញុ ំជេ�ក ែដលនឹងមក។ ខញុ ំជឫសនិងពូជពង�របស់�វឌី ែដលជ
ផក យ�ពឹក។ ខញុ ំគឺ�ល់��  ជអូេម�គ ។” េនះគឺេអនិងហ�តិជអក�រ��ងំ�កិក។
“ខញុ ំមកពី េអ ដល់ ហ�តិ។ ខញុ ំ! ខញុ ំជទងំអស់េ កនុងទងំអស់។” �តឹម�តវេហយ។ “ខញុ ំ
គឺជ�ពះែដលេ រស់េហយបន�� ប ់េហយេ រស់ជេរ ងរហូត។ ខញុ ំមនកូនេ�
ៃនេសចក�ី�� បនិ់ង�ថ ននរក។” អូ ខញុ ំេអយ! �ល់អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកចបប់ន
េ ទីេនះេហយចបេ់ផ�មដុសខត�់ �នឹងែ�បជ�តឹម�តវេ រក�ពះេយសូ៊វ។

145 ឥឡូវ បន�ិចេ�កយមកេយងនឹង—េយងនឹង—េយងនឹង—េយងនឹងប ឈប។់
ែមនេហយ។ េតេយងកំពុងរងចអំ�ី? េតអនកេ ទីេនះេដមបអី�ី? េត�មន
េគលបំណងអ�ី? េតពិភពេ�កកំពុងថងូរេដមបអី�ី? េត�គបែ់បកបរមណូពយរួ
េ �តង�់ស�មបអ់�ី ម៉ូេលគុលនិង�តូម? េហយ អូ! េតមនអ�ីេកតេឡង?

146 សូមេមល រ ៉មូ ៨ �គនែ់តមយួនទី។ េត�កំពុងរងច់អំ�ី? េតមនអ�ីកំពុងរងច់?ំ
េតេម៉ងប៉ុនម ន? រ ៉មូជំពូកទី ៨ េហយសូមចបេ់ផ�ម�ន អំពី អូ ខញុ ំនិយយថ ៨
-… សូមចបេ់ផ�ម�បែហល�បបំនួ -…ខ ១៩ េហយ�តឹម�តវ—�គនែ់ត�នេ
ទីេនះស�មបក់រេធ�ឱយ�—េធ�ឱយ�ពិតជែផ�ម។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំដឹងកែន�ងែដល
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អនកេ ដល់ទីេនះ។ �តឹម�តវ។ រ ៉មូជំពូកទី ៨ ខញុ ំេជ ថខញុ ំេបកចំឥឡូវេនះ។ បទ។
ជំពូកទី ៨ េហយសូមចបេ់ផ�មេ ខទី ១៨។ សូមចបេ់ផ�មេ ខ ១៤។

េហយអស់អនក�ែដល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�ទងន់ ំ អនកទងំេនះ
េហយជពួកកូនរបស់�ពះ។ (�តឹម�តវេហយ។)

អនក�ល់គន មនិបនទទួលនិស�យ័ជបវបំេរ  ឲយ�តវភយ័ខ� ចេទ ត
េឡយ…

147 “អូ ឆងល់ថេតខញុ ំ�ចេធ�បន។ អូ �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់ត�ចកនេ់ចញ
ឥឡូវេនះ!” កុំទុកអ�ីទងំអស់! �មនិថខញុ ំបនេដរេចញមកេនះេទ �មនិថេតគត់
បនអនុវត��មែដរឬេទ។ ខញុ ំេ កនុង�ទងឥ់ឡូវេនះ េឃញេទ។
148 អនក និយយថ “�បសិនេបខញុ ំេ កនុង�ទង!់” ឥឡូវេនះ អនក—អនក េ�ពសប៊ី
េធេរ ននិយយថ “េយងែតងែតេជ ករេនះ។” ប៉ុែន�ជីវតិរបស់អនកបង� ញថអនក
មនិែមនេទ េលកែលងែតអនកេដរែបបែដល�ទងប់នេដរ អនកេជ ដំណឹងល�ដូចគន
ែដលគតប់នអធិបបយ។
149 អនកនិយយថ “�!” បទីសទនិយយថ “�បកដ�ស់ខញុ ំេជ េលសន�ិភព
អស់កលបជនិចច។” េហយេចញពីទីេនះេហយជកប់រេីហយរតេ់ � ំ េហយ ស�ី
កតស់ក�់បមុខនិងេធ�ដូចខញុ ំមនិដឹងអ�ី? េហយផលែផ�របស់អនកបង� ញថអនក
មនិេជ េទ។

េ េពលខញុ ំនិយយថ “េតអនកេជ េលករពយបលដេ៏ទវភពេទ?”

“អូ បណ�ិ តចូនបននិយយថ �ពិតជដូេចនះែមន គឺេ ៃថងមុន។”
150 មនុស�កំពុតេអយ! េតអនកមនប � អ�ី? អនកជកូនមនិល�។ អនកឆង យពី
ដំណឹងល�រហូតដល់�គួរឱយ�ណិត។ អនក�តវបនេគទុកេចលេ េលផ�ូវភក�់ជំ
េ េលគំនរសំ�មែដលេឆះ។ េតអនកមនិបនេឃញអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលេទឬ?
គឺ �គបវ់ ិ ញ ណែដល�រភពថ�ពះេយសូ៊វមនិ�តវមកជ�ចឈ់មឥឡូវេនះេទ
គឺមកពីវ ិ ញ ណខុស។ �ពះគមពរីបនែចងថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ អ�ីែដល�ទងប់នែចងបនទ បម់ក �ទងគឺ់
ឥឡូវេនះ �ទងគឺ់ស�មបវ់ធីិេនះជនិចច។ �គនែ់ត�� ប។់
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អនក�ល់គន មនិបនទទួលនិស�យ័ជបវបំេរ  ឲយ�តវភយ័ខ� ចេទ ត
េឡយ គឺបនទទួលនិស�យ័ជកូនចិ ច ឹមវញិ…[�កមជំនុំនិយយថ
“កូនចិ ច ឹម។”—េអឌី។]

151 ឥឡូវ បនទ បពី់អនក�តវបនក� យជកូនចិ ច ឹម មនិអីេទ បនទ បពី់អនក�តវបន
ចិ ច ឹម។ អនក�តវបន�ក ់ បនទ បម់កអនកយល់ បនទ បពី់ពិធីបននិយយេហយ
អនក�តវបន�កចូ់លេ កនុង�ងកយយ៉ង�តឹម�តវ។ អនកជកូន�បសមន ក ់�បកដ
�ស់ ជកូន�សី េ េពលែដលអនកបនេកតជថម ី ជកំេណ តរបស់អនក។ ប៉ុែន�
ឥឡូវអនក�តវបន�ក�់តវទី�ងំេហយ។

េយងមនិបនទទួល�ម រតីៃន…ករភយ័ខ� ច រឯីេយងវញិេយង
បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ—េយងបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណៃនកូនចិ ច ឹម
ដូេចនះេយងែ�សកថ អប័ប ឱ�ពះបិ�េអយ។ (ែដលមននយ័ថ
“�ពះជមច ស់។” �តឹម�តវ។)

�ពះវ ិ ញ ណផទ ល់បនេធ�បនទ ល់េ�យវ ិ ញ ណរបស់េយង—េយង
ជកូនរបស់�ពះ៖

152 េត�េធ��យ៉ងដូចេម�ច? អនកនិយយថ “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �េលលូយ៉!
�មនិរខំនខញុ ំេទ ខញុ ំជកូនរបស់�ពះ” េហយេចញេ េធ�អ�ីែដលអនកេធ�? �ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ពះនឹងេធ�កិចចកររបស់�ពះ។

153 �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “អនក�េជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងេធ�កិចចករែដល
ខញុ ំេធ�ែដរ។” េឃញេទ? េឃញេទ?

154 េប—�បសិនេប—�បសិនេប—�បសិនេបេដមទំពងំបយជូេនះេចញមក
េហយ�បេងកតបនជែផ�ទំពងំបយជូរ។ េហយមយួេទ តេចញមកេហយផលិត
ជែផ�េ ព  េនះមនអ�ខុីសេហយ។ េឃញេទ? �ជ�ពះវ�ិរែដល�តវបន�ពង
�ជវល�ិែដល�តវបន�ពង �ជមនុស�ែដល�តវេគផ�។ំ �បសិនេបមនុស�មន ក់
ែដលមននិកយខ�ះ ជកមមសិទធិរបស់និកយេហយេ ខ�ួនេគថជ�គី�ទ ន
េហយមនិមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិងមន�ពះេច�� របស់�ពះនិងរបស់ទងំអស់
េនះ…
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155 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកេចញេ េ�កេ ទីេនះេហយេធ�ដូចជ�កម�សវងឹ
ទងំេនះ េ�ពះអនកនិយយភ�ដៃទ។ ខញុ ំបនេឃញ�រក�និយយភ�ដៃទ។
បទ ែមនេហយ។ ខញុ ំបនេឃញពួកេគ�េំ កនុងវ ិ ញ ណ េហយែ�សកេហយ
េជរ�បមថេ នឹងមត ់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តេហយទងំអស់េនះ។ ខញុ ំបនេឃញ�។
ខញុ ំគឺជ…ខញុ ំមនិនិយយអំពីេរ ងេនះេទ។ ខញុ ំកំពុងនិយយអំពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។

គឺ�ពះវ ិ ញ ណផទ ល់ែដលេធ�ទីបនទ ល់ពីវ ិ ញ ណរបស់េយង ែដល
េយងពិតជ…កូនរបស់�ពះ៖

េហយេប ដូេចន ះកូនៗ ជអនកសនងមរតក។ អនកទទួលមរតករបស់
�ពះជមច ស់…អនកទទួលមតក៌រមួជមយួ�ពះ�គិស� េបដូចេនះ…េយង
រងទុកខលំបកជមយួ�ពះអងគ…កប៏នេលកតេមកងជមយួគន ែដរ។

េ�ពះខញុ ំគិតថកររងទុកខ…
156 �គនែ់ត�� បេ់រ ងេនះ។ អូ! �បសិនេប�មនិ�� តេទ!

តបតិខញុ ំគិតថកររងទុកខេ សមយ័បចចុបបននេនះ មនិសមនឹង
ទទួលយកករេ�ប បេធ បជមយួសិររីងុេរ ងែដលនឹងសំែដងេ�យ
េយងេឃញេនះេឡយ—េ កនុងពួកេយង។

ស�មបក់ររពឹំងទុកដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់…
157 �េ េ ទីេនះ ទទួលបនតិចតួច—មនពកយតិចតួចេ ទីេនះ ករ�នរមឹ
តិចតួច “ករបេងកត” គឺ�តឹម�តវ ជភ��កិក។

…កររពំឹងទុកៃនករបេងកត ករបេងកតកំពុងរងចកំរបង� ញៃនកូន
របស់�ពះ។

158 េតមនអ�ីកំពុងរងច់?ំ េតករបេងកតទងំមូលកំពុងរងចអំ�ី? ករបង� ញពីកូន
របស់�ពះ។ �កំពុងរងច់�ំកមជំនុំក� យជទី�ងំរបស់�។ េតនរ�ជកូនរបស់
�ពះ េ េពលអ�័ម េតទី�ងំរបស់គតេ់ ឯ�? ែផនដី។ �ទង ់ �ទងម់ន
សិទធិ�គប�់គងេលែផនដី។ េត��តវេទ? �ទងម់និែមនជ េអល េអ� េអឡូហុី
មេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះេយហូ�៉។ េឃញេទ? េនះគឺ “អញជ�ពះ េហយអញបន
បេងកតអនកែដលេ េ�កមអញ។ េហយអញបនផ�ល់អំ�ចដល់ពួកេគ។ េហយ
េ កនុងែដនអំ�ចរបស់ពួកេគ អំ�ចសថិតេ េ�កមពួកេគ គឺែផនដី។” មនុស�
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មនអំ�ចេលែផនដី។ េហយករបេងកតទងំអស់កំពុងែតរងច់បំុ��របស់�ពះ
�តវបនបង� ញឱយេឃញ។ អូ!

េយងកំពុងរងច់កំរមកដល់ៃនៃថងសហស�វត�រដ៍រ៏កី�យ
េ េពលែដល�ពះអមច ស់ដម៏នពររបស់េយងនឹងយងមក

េហយចបកូ់ន�កមុែំដលរងច់រំបស់�ទង់
អូ ែផនដីកំពុងែ�សកថងូរ យំស�មបៃ់ថងៃនករេ�ះែលងដ៏

ែផ�ម
េ េពល�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយងនឹង�តលបម់កែផនដី

ម�ងេទ ត។
159 េត��តវេទ? កំពុងរងច។ំ �ពះជមច ស់កំពុងែតពយយម�ក�់ពះវ�ិររបស់
�ទងេ់ កនុងកែន�ង បង� ញអងគ�ទងេ់�យទទួលបនអ�ីមយួែដល�ទង�់ចេធ�ករ
បនដូចេនះ និយយថ “អញបនបង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណរបស់អញេ�យឥតគិតៃថ�។
�មន។ ថេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចេធ�ករបន។” េ ទីេនះ យកមយួេផ�ងេទ តេ ទីេនះ
េហយ�កគ់តក់នុងកែន�ង “ខញុ ំ�ច�កគ់តប់ន។” ជកូនចិ ច ឹម ករ�កក់នុង
កែន�ង ករបង� ញ និងករយកគតេ់ចញពីទីេនះេហយេធ�ពិធីេលគត ់េ ជួប�ទង់
ជមយួេទវ� �បបគ់តអ់�ីមយួ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបគត�់បបក់រពិត! ឥឡូវេនះ
�បសិនេបគតេ់ទបែតបេងកតអ�ីមយួ �នឹងមនិដំេណ រករេទ។ េទ អតេ់ទ េនះ
—េនះនឹងមនិដំេណ រករេទ េយងមនអ�ីៗជេ�ចន។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយ—ប៉ុែន�
ខញុ ំមននយ័ថករបង� ញពីកូនរបស់�ពះ េ េពលែដល�ពះជមច ស់បង� ញអងគ
�ទងេ់ហយ�ទងប់នប ជូ នគតេ់ចញ។ េហយបនទ បម់កគតេ់ចញេ  េហយអ�ី
ែដលគតនិ់យយគឺជេសចក�ីពិត។ អ�ីែដលគតេ់ធ�គឺជេសចក�ីពិត។ អ�ីែដលគត់
េធ�គតប់ង� ញពី�ពះ�គីសទ។ េតអនកវនិិចឆយ័គតយ៉់ងដូចេម�ច? េ�យវធីិែដល
គតេ់ ជបន់ឹង�ពះបនទូល គឺេ ជបជ់មយួនឹង�ពះបនទូល។ េឃញេទ េនះជ
រេប បែដលអនក�គ ល់មនុស�ទងំអស់ គឺរេប បែដលគតេ់ ជបន់ឹង�ពះបនទូល។
“�បសិនេបពួកេគនិយយមនិ�សប�ម�ពះបនទូល េនះគម នជីវតិេ កនុងពួកេគេទ”
�ពះគមពរីែចងដូេចនះ។ េឃញេទ? ទុកឱយពួកេគេ ឆង យ។
160 ឥឡូវសូម�ន បនទ បម់កេយង—េយងនឹង�តវប ឈប ់េ�ពះ�េធ�ឲយេពលេវ�
របស់េយងកន�ងផុតេ េហយ។ មនិអីេទ េ កនុងខ១០ឬ៩ ខ។
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�ពមទងំសំែដង ឲយេយង�ល់គន �គ ល់េសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន
�ពះហឫទយ័�ទង់ (េដមបយីកេយងជកូនចិ ច ឹម) �មគំនិតែដល�ទង់
បនគិតសំេរច កនុង�ពះអងគ�ទង់

161 �ទងម់នេគលបំណងេនះេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ �ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។
េតមនមនុស�ប៉ុនម នយល់ពី�? េឃញេទ?

សំ�បក់រកនក់ប�់តត��…
162 អូ ខញុ ំេអយ េ ទេីនះេយងមកម�ងេទ ត! ហឺ! អូ!—អនុ ញ តឱយ—សូម�គនែ់ត
ឆ�ងកត�់ េឃញេទ។

…សំ�បក់រកនក់ប�់តត�� កនុងកលែដលេពលេពញកំណត់
បនមកដល់…

163 េតអនកេជ េលករកនក់ប�់តត��េទ? �ពះគមពរីបន�បបយ៉់ងដូេចនះ
“េ កនុង�គកនក់ប�់តត��ៃនេពលេវ�កំណត។់” េតអ�ីេ ជេពលកំណត់
បនមកដល់? មនករកនក់ប�់តត��ៃន ករកនក់ប�់តត��ចបបរ់បស់
េ�កម៉ូេស។ មនសមយ័កនក់ប�់តត��—ៃន—របស់យ៉ូ�នបទីសទ។
សមយ័កនក់ប�់តត��របស់�ពះ�គីសទ។ មនករកនក់ប�់តត��ៃនអងគករ
�កមជំនុំ។ មនករកនក់ប�់តត��ៃនករចកប់ង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
ឥឡូវេនះករែចកចយៃនកូនចិ ច ឹម ជអ�ែីដលពិភពេ�កកំពុងរងច ំ ទងំថងូរ។
“េហយេ េពលកំណតម់កដល់ �គកនក់ប�់តត��ៃនេពលកំណត”់ េតអ�ីេ ជ
ភពេពញេលញៃនេពលេវ�? េពលមនុស��� បន់ឹងរស់េឡងវញិ េ េពលែដល
ជំងឺបនឈប ់ េ េពលែដល…េ េពលែដលែផនដីទងំមូលែ�សកថងូរ។ “ភព
េពញេលញៃនសមយ័កនក់ប�់តត��េពលេវ�។” េមលេនះ។

សំ�បក់រកនក់ប�់តត�� កនុងកលែដលេពលេពញកំណតប់ន
មកដល់ េដមបនឹីងបំ�ពម�គបទ់ងំអស់កនុង�ពះ�គីសទ…

164 េតអនកមនិរកី�យេទឬ? េត�ទងនឹ់ងេធ��យ៉ងដូចេម�ច? �បមូលផ�ុ ំអ�ីៗទងំអស់
េ កនុងនរ�? [�កមជំនំុនិយយថ “�ពះ�គសីទ។”—េអឌី។] េតអនកចូលកនុង
�ពះ�គីសទេ�យរេប ប�? [“េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ។”] េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ
េយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុង [“�ងកយែតមយួ”] �ងកយ
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ែតមយួ។ េហយ�ងកយេនះជ�ងកយរបស់អនក�? [“�ពះ�គីសទ។”] បន
វនិិចឆយ័រចួេហយ។ �ទងប់នេធ�ករវនិិចឆយ័របស់េយង។ បនទ បម់កេយងជអ�ី?
“េពលខញុ ំេឃញ [“ឈម។”] អញនឹងឆ�ងផុតឯង។” �ល់េពលែដល�ទង�់កេឡក
េមលរបូកយ េ ទីេនះ�អងគុយេ ទីេនះ មនឈម។ ខញុ ំេ ទីេនះេ�យ
រេប ប�? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងេ់ទបែតឆ�ងកត។់ អូ ខញុ ំេអយ!

េហយេ េពលកំណតៃ់នសមយ័កនក់ប�់តត�� េដមបនឹីងបំ�ពម
�គបទ់ងំអស់…កនុង�ពះ�គីសទ ទងំរបស់េ �ថ នសួគ ៌ និងរបស់េ
ែផនដីផង…

165 ឥឡូវ�បសិនេបអនកចងនិ់យយអំពីេឈម ះ េយងនឹងចបេ់ផ�មេ េពលេនះ។
�កម�គ�រទងំអស់េ �ថ នសួគម៌នេឈម ះអ�ី? [�កមជំនំុនិយយថ “�ពះេយ
សូ៊�គីស�។”—េអឌី។] �គ�រទងំអស់េ េលែផនដីមនេឈម ះអ�ី? [“�ពះេយសូ៊
�គីស�។”]
166 មន�សី�សស់�� តខ�ះេ ទីេនះ ល� អនកមន ជ ស�ីពិតៗ។ មនេ�ក�សី
�បណ�មំន ក ់ គឺេ�ក�សីវេីល ម�បណ� ំ ជភរយិរបស់ខញុ ំ។ នងេ ផទះ
ជមយួខញុ ំ។ េឃញេទ អនកេ សល់េ ជមយួប�ីរបស់អនក។
167 មន�ពះវ�ិរដរ៏ស់រេវ កមយួរបស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ នងមន�ពះនម
�ទង ់នងបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំមនិនិយយ
េទ…
168 ខញុ ំមនិេថក លេទសករ�ប�ពឹត�ល�េទ ខញុ ំមនិេថក លេទសមនទីរេពទយនិងរបស់
ល�ែដលពួកេគេធ�េទ។ ខញុ ំគិតថេនះជករអ�ច រយ េហយសូម�ពះ�បទនពរដល់
មនុស��កី�ក ែដលកំពុងរងទុកខ។ ខញុ ំមនិេថក លេទសអ�ីេផ�ងេទ តែដលពួកេគកំពុង
េធ�េទ។ ល� ��តឹម�តវេហយ។ និងអងគករដអ៏�ច រយរបស់ពួកេគនិង�បក�់ប�់ន
ដុ�� រ ខញុ ំចបស់�ស់ចងេ់ឃញែបបេនះជជងេឃញឧ�កិដ�ជន�កខ់�ួនេ
ចំេហ ង។ ខញុ ំពិតជេគរពពួកេគជថន កដឹ់កនែំដលឈរេ េលេវទិក។
169 ប៉ុែន�េ េពលនិយយដល់ករជួបជុំជមយួគន េ ចុងប ចបៃ់នសមយ័
កនក់ប�់តត�� �នឹងរងចកំរបង� ញពីបុ��របស់�ពះជមច ស់ េ កនុងសមយ័
កនក់ប�់តត��េនះ…ែដល�ទង�់ច�បមូលផ�ុ ំទងំអស់ ទងំអស់ែដល�តវបន



46 �ពះបនទូលជសេម�ង

នចូំលេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េត�ពះ�គីសទជអ�ី? ប៉ុនម ន…េតេយងចូលេ កនុង�ទង់
េ�យរេប ប�? កូរនិថូសទី ១ ១២ “េ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួេយង
ទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយែតមយួ” ែដលជ�ពះ
កយរបស់�ពះ�គិស� និងបនចូលរមួចំែណកៃនអំេ�យទនទងំអស់និងអ�ី
�គបយ៉់ងែដលល�ែដល�ទងប់នទទួល។ េត��តវេទ? “េហយែផនដីទងំមូល
កំពុងែ�សកថងូរ យំ។ រងច់កំរបង� ញេ េពលែដល�ពះ�គីសទនិង�កមជំនុំរបស់
�ទងនឹ់ងរបួរមួជមយួគន ។”

សំ�បក់រកនក់ប�់តត�� កនុងកលែដលេពលេពញកំណត់
បនមកដល់…េដមបនឹីងបំ�ពម�គបទ់ងំអស់កនុង�ពះ�គីសទ ទងំរបស់
េ �ថ នសួគ ៌និងរបស់េ ែផនដីផង… ឲយរមួគន មកកនុង�ទង់

ែដលេយង…�ល់គន បនេករ ��ករកនុង�ទងែ់ដរ…
170 អូ! បង�បស េនវលី សូមអតេ់ទសឱយខញុ ំែដលបនចំ�យេពលេនះ។ ខញុ ំ…
ពកយថ “មរតក។” អូហូ! អូ អូ អូ ហូ! ��តវែត អូ អូ អូ អូ! ខញុ ំ�គ ល់�ទង…់
�ជបងប�ូនបេងកតរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំអតេ់ទ…ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិឆកួតេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ
េទបែត…ខញុ ំមនិគិតថខញុ ំជខញុ ំេទ។ ែត អូ! ខញុ ំេអយ! េតអ�ីេ ? “មរតក។” េយងបន
ទទួលមរតក។ នរ�មន ក�់តវចកេចញពីអនកឬអ�ីមយួ។ �ពះ�ងំពីមុនកំេណ ត
េ�កីយ បនទុកអនកនូវអ�ីមយួ។ េឈម ះមយួែដលបនសរេសរេ េលេស វេ
េនះ េ េពលែដលកូនេច មនឹង�តវេគសម� បអ់នកនឹង�តវបនេគទទួល�គ ល់
ជមយួ�។ អូ! សូមរក�ទុកេ យបេ់នះ។ សូម�នបន�ិច។ របស់ខញុ ំ ខញុ ំេអយ!
េតេយងនឹងេ វគគ ៣ េ យបេ់នះ ឬជំពូក ៣? េយងែថមទងំមនិមន៤ឬ ៥ ខ
េទ តពីេនះ។ ឥឡូវេយងកំពុងប ចប ់ េដមបបី ច ប ់ ខញុ ំ�គនែ់ត�ន�េហយទុក�
េចល។

ែដលេយង�ល់គន បនេករ ��ករកនុង�ទងែ់ដរ…
171 អ�ី? េតេយងទទួលមរតកេ ទីេនះយ៉ងដូចេម�ច? េតេយងទទួល�េ�យ
រេប ប�? េ�យ�រេយងេដរបន�តឹម�តវ? េតេយងទទួលមរតកេនះយ៉ងដូច
េម�ច? េ�យ�រែតេយង�តវបនតំរវូទុកជមុន។ �ែមន៉។ េវវ៉! បងប�ូន �មី
នេន ន ខញុ ំដឹងថ�ពិបកខ� ងំ�ស់។ ខញុ ំមនិមនបំណងេធ�ឱយឈចឺបេ់ទ ប៉ុែន��
ពិតជល�ស�មបខ់ញុ ំកនុងករដឹងថ�… អនក—អនក—អនកបនទទួល�អនកបនទទួល



កូនចិ ច ឹម ៣ 47

េហយ។ អនក�គនែ់តមនិេឃញ�េទ។ អនកមន�ដូចគន ។ េឃញេទ? អនកមនិអីេទ
េឃញេទ អនកមនិអីេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន� អូ �ល��ស់ែដលេមល�។ �តវេហយ។
គឺដូចអ�ីែដលបង�បសេនវលី បននិយយអំពីធនូេនះ កលពីម�លិមញិ។ “យក
អនកេធ�ជអនក�េំហយេដរជំុវញិេហយេមលអ�ីែដលអនកមន។” បទ ែមនេហយ។
េនះេហយជអ�ី។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ពះជអនកចង�ុល�បបេ់យងពីអ�ីែដល
េយងបនទទួល។ េឃញេទ?
172 េឃញេទ មរតកមយួ។ អូ ខញុ ំេអយ! “កនុងនម…” េតមរតក�បេភទ�?

…ែដលេយង�ល់គន បនេករ ��ករកនុង�ទងែ់ដរ េ�យ�ទងប់នត�មវ
េយងទុកជមុន �មដំរះិសំេរចរបស់�ពះ ែដល�ទងេ់ធ��គបក់រទងំអស់
�មែដលគប�់ពះហឫទយ័�ទង់

173 េ េពលែដល�ទង…់មុនេពលែដល�ទងជ់ប៉ប៉ មុនេពលែដល�ទងជ់�ពះ
មុនេពលែដល�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះ មុនេពលែដល�ទងជ់អនកពយបល មុន
េពលទងំអស់េនះែដលបនតំរវូទុកជមុន �កេ់ឈម ះកូនេច មេ េលេស វេ
េមលចុះ�មរយៈករដឹងមុនរបស់�ទងនិ់ងបនេឃញេឈម ះរបស់អនក�ក�់េ
ទីេនះផងែដរ។ េត�គឺជអ�ី? េហយមយួសនទុះេ�កយមកេយងបនចូលមកកនុង
ពិភពេ�ក ែដលេកតមកេ�យឪពុកម� យែដលមនបប។ េយងេដរេ ជុំវញិ
េ�កិយ អនកដឹងេទ។ ករដំបូងែដលអនកបនដឹង គឺដូចជជនជតិយូ�ែដល
មនទំពក�់ចមុះ ប៉ូល អនកដឹងេហយ—េហយគត�់តវបនេគយកេចញ េហយេរ ង
ដំបូងេគនិយយថ “េ ទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ!”

អនកនិយយថ “អូ �ប៉ �ពះបិ�េអយ!”
174 េ ទីេនះេយងចបេ់ផ�មមក េឃញេទ។ បនតំរវូេយងទុកជមតក៌េ កនុង�ទង់
ែដលបនប�មងទុកស�មបេ់យង។ សូមេមល េយងបនទទួលមរតក��ងំពីមុន
កំេណ តពិភពេ�ក។ េឃញេទ? អូ! �មែដលគប�់ពះហឫទយ័�ទង ់ ែដលពិត
ជ�ពះនិង�ពះអងគសេ ងគ ះ។

�បេយជនឲ៍យេយងខញុ ំ ែដលបនទុកចិត� និងបនឮពកយពិត…
175 េហយអនក�ជេសចក�ីពិត? �ពះេយសូ៊វគឺជេសចក�ីពិត េសចក�ីពិតៃន
ដំណឹងល�។ េតដំណឹងល�អ�ី? មនែតដំណឹងល�េទ។ ក�ទី១ បននិយយថ
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“េទះបីេទវ�កំពុងផ�យដំណឹងល�េផ�ងេទ តកេ៏�យ កទុ៏កឱយេគ�តវប�� �
ចុះ។” េនះគឺជដំណឹងល� ជដំណឹងល�ៃនេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់អនក។ មនិែមន
មយួេផ�ងេទ ត មនិមនេផ�ងេទ ត។ “អតេ់ទ—មនិែមនជេឈម ះមយួេផ�ងេទ ត
ែដលបន�កេ់ េ�កម�នសួគែ៌ដលអនក�តវែតបនសេ ងគ ះេទ។” ប៉ុែន�េ កនុង
េឈម ះអ�ី? [�កមជំនំុនិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។”—េអឌី] អូ ខញុ ំ!

…េ កនុងនរ�…បនទ បពី់េនះអនកបនេជ េហយអនក�តវបន
េបះ��…

176 អូ! “បនទ បពី់អនកបនេជ !” េតេធ�ដូចេម�ចេទបេយង�ចរតេ់លេនះបន
បង�បស? សូមទុក�ស�មបយ់បេ់នះ េតអនកនិយយអ�ី? អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
�ចេ �បនេទ—ឆង យជងេនះេ េទ ត។ ទុក�េចលយបេ់នះ។ ខញុ ំមនិ�ច
ចកេចញពីពកយេនះបនេទ “េបះ��” រេប បែដលអនកចូលេ ដល់ទីេនះ។
177 មរតកេ�យកំណតទុ់កជមុន។ ខញុ ំបនទទួលមរតកអ�ីមយួ។ េតមរតក
អ�ី? �តវមនេគទុកមរតកេ�យខញុ ំ។ េហតុអ�ី អនកនិយយថ “�ពះេយសូ៊វបន
ទុកឱយអនកនូវមរតកមយួ។” សំុម�ងេទ ត! �ពះេយសូ៊វមនិែដលទុកេករមតក៌
េ�យខញុ ំេទ �ពះេយសូ៊វមនិែដលទុកេករដំែណលេ�យអនកេឡយ។ �ទងប់ន
ចុះមកេហយបងៃ់ថ�មតក៌របស់អនក េហយនអំនកេ កនុងេករដំែណលរបស់អនក។
ប៉ុែន�េឈម ះរបស់អនក�តវបនកតចូ់លកនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម�ងំពីមុន
កំេណ តេ�កិយ។ �ពះ�បទនេករដំែណលរបស់អនក។ មរតករបស់អនកគឺមុនេគ។
�ពះេយសូ៊វ�គនែ់តយងមក…េ�ចន េនះគឺជវធីិែដលពួកេគពយយមបេងកត�
“�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ ‘ែមនេហយ មនមនុស�ជេ�ចនបនបតប់ង។់
គម ន�មយួកនុងចំេ�មពួកេគនឹង�តវបនសេ ងគ ះេទ ដូេចនះខញុ ំនឹងប ជូ ន
�ពះេយសូ៊វចុះេហយ�បែហលជ�ទងនឹ់ងេ …នរ�មន កម់ន�រមមណ៍េ�ក
�� យ េហយដឹងថខញុ ំបនេធ�អ�ខី�ះេហយបនសេ ងគ ះ។’” អូ េសចក�ីេម�� ! ខញុ ំនឹង
មនិេបកករយិល័យរបស់ខញុ ំដូចេនះេទ សូមបែីតខញុ ំក�៏កដូចេពលខ�ះខញុ ំដំេណ រករ�
ែដរ។ េឃញេទ? ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិេធ�ដូចេនះេទ។ ចុះ�ពះេធ�ដូចេម�ចវញិ?
178 �ពះជមច ស់ បន�ជបជមុនថ អនក�នឹង�តវបនសេ ងគ ះ េហយអនក�
នឹងមនិ�តវបនសេ ងគ ះ �ទងប់នចត�់ពះេយសូ៊វេដមបជីួយសេ ងគ ះអនកែដល�ទង់
បនេ�ជសេរ សរចួេហយ។ េតប៉ូលមនិបននិយយ �បខំេ ខងេ�កយេនះេទឬ
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ថ “�ទងប់នេ�ជសេរ សេយងេ កនុង�ទងម់ុនេពលែដលមនេ�កិយ”? េនះជម
រតករបស់េយង។ �ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សេយង េហយេ�យ�ពះេយសូ៊វមក
េហយបងៃ់ថ�េ�ះ។ េនះជអ�ី? ករបង�ូរ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់េដមបកំុីេ�យមន
បប�មយួ�តវ�បប់ ចូ លកនុងេយង។ គម នអ�ីែដលអនកេធ�េទ។ ប៉ុែន��បសិនេប
អនក…

179 “អនក�ែដលេធ�បបេ�យេចតនបនទ បពី់ទទួលបនចំេណះដឹងៃនេសចក�ី
ពិតេនះ គម នករេ�ះេទ តេឡយ។”

180 ឥឡូវេនះ េហយមនកែន�ងែដលអនក�តវេ�កកេឡងម�ងេទ ត និយយថ “េត
េធ�ដូចេម�ចអំពីករេនះបង�បស �បណ�?ំ”

181 ប៉ុែន�សូមចថំ សូមេមល “អនកែដលបនទទួលចំេណះអំពីេសចក�ីពិត។”
ពួកេគមនិែដលទទួលបនេសចក�ីពិតេទ ពួកេគេទបែតទទួលបនចំេណះដឹង
អំពី�។ េឃញេទ? �មនិ�ចេ រចួេទស�មបអ់នកែដលបនបំភ�មឺ�ងេហយម�ង
េទ ត បនចូលរមួកនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនភ�ករ់សជតិៃន�ពះបនទូលដល៏�។ ដូច
ពួកេគែដរអនកេជ �ពំែដនេ ទីេនះ។ មនមនុស�ជេ�ចនបនសរេសរសំបុ�តមក
ខញុ ំេ េល�បធនបទេនះ។

182 អនកេជ �ម�ពំែដនទងំេនះបនេដរេ ទីេនះ យ៉ូេស�និងកែលបបន
េ ដល់ទីេនះ។ េហតុអ�ី? ឥឡូវេនះេយងនឹងេ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដល
ជទឹកដីេ ទីេនះ។ ពួកេគ�តលបម់កទីេនះេហយ។ ឬេឡងេ ទីេនះនិយយ
ថេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយពួកេគនឹង�តឡបម់កទីេនះវញិ។ េ ទី�
ែដលមនករសនយ គឺេ ទីេនះ។ “‘ែមនេហយ �បសិនេបពួកេគប ជូ នអនកេសុប
ករណ៍ ចំនួន ១ នកក់នុងចំេ�មកុលសមពន័ធនីមយួៗ ដូេចនះកុលសមពន័ធេយង
ទងំអស់�ចដឹងថេតមរតករបស់េយងជអ�ី កែន�ងែដល�តវ�កេ់ ទីេនះ ជ
កែន�ងែដលេយងនឹង�តវ�ក។់’ ដូេចនះ ខញុ ំនឹងប ជូ នអនកេសុបករណ៍ខ�ះេ ។”

183 ពួកេគទងំអស់បនេ ដល់ទីេនះ “អូ ខញុ ំេអយ! អតេ់ទ។េយង�តវបន
េគេ ថជអនកបរសុិទធ�ងំពីេពលេនះមក។ េទ ���  េយងមនិ�ចេធ�
បនេទ។” េឃញេទ?
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184 យ៉ូេស�និងកែលបបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេឃញអ�ីែដល�យ៉ងេមច៉។” ដូេចនះ
ពួកេគមកទីេនះេហយេមលជំុវញិ។ ខញុ ំ ពួកេគបនេ ដល់ទីេនះេហយកតច់េងក ម
ធំមយួគឺែផ�ទំពងំបយជូររបស់ពួកេគេហយ�តលបម់កវញិ។ បននិយយថ
“�បសៗ នងសុខសបបយេទ នងល�េហយ! េ ទីេនះ យក�ខ�ះ �ល��ស់!”

185 “អូ ល��ស់ ប៉ុែន� អូ េមលេ អនកធំ…អូ េយងមនិ�ចេធ��បនេទ។ ឈរ
�បឆងំនឹងពួកេគែដលជនិកយធំៗទងំអស់េនះ? អូ �អន�់ស់ េយងមនិ
�ចេធ��បនេទ។ េទ បទ! មនិថ�ជនរ�កេ៏�យ េយងនឹងមនិេធ�េឡយ។
េទ ែមនេហយ។” េហយពួកេគចបេ់ផ�មនិយយថ “អូ! ចូរ�តឡបេ់ កែន�ង
របស់េអសីុបវញិ។ េយងក�៏ច�ន កេ់ ទីេនះែដរ។ េយងមនិ�ចេធ�បនេទ ផ�ូវ
េនះតូចេពកេហយ។ េយងដឹងថេយងមនិ�ចេធ�បនេទ េយងមនិ�ចេធ�ែបប
េនះបនេទ។”

186 កែលបចំ�ស់បននិយយថ “ចូរេ ឱយេសង ម អនកទងំអស់គន !” េ�ក
យ៉ូេស�បននិយយថ “បិទម់ត ់អនកទងំអស់គន ! ខញុ ំសូមនិយយបន�ិច។”

187 “អូ! ��ស់ ��ស់ ��ស់ េយងមនិ�ចេធ�បនេទ! អូ េយងមនិ�ច
េទ។ �បសិនេបខញុ ំ�តវឈបេ់�បកតកមមវធីិរបស់ខញុ ំបង�បស �បណ�!ំ �បសិនេប
ខញុ ំ�តវទុកសកេ់�យដូចជ ស�ីចំ�ស់ ខញុ ំ�គនែ់តមនិដឹងថខញុ ំ�តវេធ�យ៉ងេមច៉
េទ។ �បសិនេបខញុ ំ�តវេ�ះេខខ�ីរបស់ខញុ ំេចញ—ខញុ ំ—ខញុ ំ ខញុ ំេអយ មនិ�ចេទ អនកដឹង
េទ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំនឹងលះបងប់ររីបស់ខញុ ំ �បសិនេបខញុ ំ�តវេធ�ែបបេនះ!” អនកជ
ឧទហរណ៍មនិល�េ�យេចតន។ �តវេហយ។ “�គនែ់តមនិ�ចេធ��បន។”

188 េ�កយ៉ូេស�បនមន�ប�សនថ៍ “អូ ល�េហយ។ �េលលូយ៉! េយង
�ចយក�បន។” េតី�ជអ�ី? ពួកេគបន�កេឡកេមលេ ទី�កងធំៗែដល
ពទ័ធជំុវញិ។ េហយយ៉ូេស�និងកែលបកំពុងែតសំឡឹងេមលករសនយែដល�ពះ
បនសនយ។ េ ជបន់ឹង�ពះបនទូលេទះអនកជនរ�កេ៏�យ។ េ ជមយួ
�ពះបនទូល!

189 ចំេពះេ�កេព�តសបននិយយថ “ែ�បចិត� អនកទងំអស់គន  េហយ
េធ�ពិធី�ជមុជទឹកកនុងនម�ពះេយសូ៊�គិស�េដមបទីទួលករេលកែលងេទសេ�យ
រចួពីបប។” (ទឹកដីសនយជអ�ី?) “េហយសំ�បកូ់នៗរបស់អនក និងសំ�បព់ួកេគ
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ែដលេ ឆង យ សូមបែីតមនុស�ជេ�ចនែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនេយង�ទង�់�ស់
េ ។”
190 កំុអនុ ញ តឱយឈចឺប ់ បិទ� សូមកុំ។ េឃញេទ? េ ទីេនះអនកជ េភ ល
�គីមហូលីេណសនិង��រនី អនកមកកនុងករ�បជ់បរសុិទធ េដរមក�តងេ់នះ
�តងក់ែន�ងែដលអនក�ចេមលេឃញែផ�ទំពងំបយជូរ េហយបនទ បម់កកង៏ក
េ េ�កយ។ េតមនអ�ីេកតេឡង? េនះជប � អនកមនិ�ចេដរចូលកនុងទឹកដី
េនះបនេទ។ សូមបង� ញខញុ ំពី ��រនីឬ េភ ល�គីមហូលីេណស ឬមយួ
េផ�ងេទ តេ េលទឹកដីៃថងេនះ មនយុទធនករពយបលដអ៏�ច �រនិងទីសមគ ល់
បនេធ�។ បង� ញខញុ ំមយួមក។ អនកបន�ងំទីលំេ ជមយួ�បេទសេអហ�ុបី េហយ
�តលបេ់ ខទះខទឹមវញិ។ អនកបនឈបេ់ កេដស-បរន។ �តឹម�តវេហយ។
191 សូមេមល េហយអនុ ញ តឱយខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវចំណុចរបស់អនកេ កនុងេហេ�ពរ
ជំពូកទី៦ ។ “ដបតិអនកែដល�តវបនបំភ�មឺ�ងេទ ត�មនិ�ចេ រចួេទ” អនក�គ ល់
កនែ់តចបស់។ �បសិនេបអនកមនិ�គ ល់ អនកដឹងេទឥឡូវេនះ។ េឃញេទ? “េហយ
�តវបនទទួលទន និងភ�កអ់ំេ�យរបស់�ពះវរបិ�។”
192 ភ�កេ់មល េឃញេទ។ មនុស�េ �ពះវ�ិរ េហយអងគុយជំុវញិ េហយនិយយ
ថ “អនកដឹងេទ ពួកេគ—ពួកេគ�ចជ�តវ។ េនះ—េនះ—េនះ�ចថ�តឹម�តវ។ �
�ចដូចគន  ែតខញុ ំ�បបអ់នកថ េកមង�បសេអយ ��តវករជំេន េ�ចនេដមបេីធ�ដូេចន ះ។”
193 “ភ�កអ់ំេ�យទន�ថ នសួគ ៌ េហយបន�បឈ់មៃនកិចច�ពមេ�ព ងេនះ ‘អ�ី
ែដលមនិបរសុិទធ’ ែដលអនកបន�បជ់បរសុិទធ។”
194 ដូចជ�គអធិបបយ ម� យរបស់គតប់ ជូ នគតេ់ ឆង យ។ គតន់ិយយ “ខញុ ំ
បនទទួលករេ ឲយេធ�ជអនកបំេរ របស់�ពះអមច ស់។”
195 “�តឹម�តវ។ េរ ងដំបូងែដលខញុ ំ�តវេធ�គឺ�ងសំ�តេលក� រ កូនសម� ញ់ េហយ
ខញុ ំនឹងប ជូ នអនកេ ��េរ នខ�ះ។” អ�ីែដល��កកប់ំផុតែដលនងបនេធ�។
�តឹម�តវេហយ។ ពួកេគនឹងយកទងំអស់េចញពីគតែ់ដល�ពះកំពុងពយយម�ក់
គត។់ បនទ បម់ក សូមេមល។
196 “�បសិនេបេយង�ប�ពឹត�អំេពបបេ�យេចតន អំេពបបបនទ បពី់េយងបន
ទទួលចំេណះៃនេសចក�ីពិត ចំេណះដឹង។ សូមេមល�េ កនុងបទគមពរីេហយដឹង
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ថ�ពះគមពរីនិយយថ�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ នងិជេរ ងរហូត។
សូមេមល �គឺជចំេណះដឹងៃនេសចក�ីពិត។ េដមបេីមល� េយងងកេចញ េហយ
�បឈ់មៃនសមពន័ធេម�តី…”
197 មនុស�និយយថ “អូ បទ ខញុ ំេជ —េ កនុង�ពះ។” មនិអីេទ អនកេបះជំ�ន
ដំបូង។
198 “�បកដ�ស់ ខញុ ំេជ េលករ�បជ់បរសុិទធ។” មនិអីេទ អនកសថិតេ េលបនទ ត់
�ពំែដន េ ទីេនះេ�ត មខ�ួនេដមបទីទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ប៉ុែន�អនក�កេឡក
េមលេហយនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងអំពីេរ ងេនះេទ។ �បសិនេបខញុ ំ�តវែតេធ�
ដូចេនះ…អតេ់ទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ អនកដឹងពីអ�ីែដលេគេ មនុស�េនះេទ? អូហូ ខញុ ំ
មនិដឹងថខញុ ំ�ចេធ�បនឬអត។់ េទ ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងបន�និងចូលរមួ…?…” េឃញេទ?
េឃញេទ?
199 េហយអនកដឹងថមនអ�ីេកតេឡង? គតប់ននិយយថ “ពួកេគមនិ�ចចូល
បនេទ។” ពួកេគបនេធ�បបៃថងៃន�ពះគុណរបស់ពួកេគ។ �ពះគមពរីបនែចងយ៉ង
ដូេចនះ។ ខញុ ំដឹងថ�េ�គត�គត ប៉ុែន��ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ “បនភ�កអ់ំេ�យេ
�ថ នសួគ ៌េហយបន�បឈ់មៃនសមពន័ធេម�តី…”
200 ពួកេគនិយយ “ខញុ ំេជ េលករ�បជ់បរសុិទធ ជីវតិបរសុិទធ �� ត និងបរសុិទធ។”
201 �បកដ�ស់ ប៉ុែន�អនក េ េពលែដលអនកបនេឃញពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បុណយ�ជមុជទឹកនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេ កនុង�ពះគមពរី េតអនក
បនេធ�អ�ី? អនកបន�បឈ់មៃនសមពន័ធេម�តីែដលអនកបន�បជ់បរសុិទធ “េរ ង
មនិបរសុិទធ។” េតមនអ�ីេ កនុងេ�កិយបននអំនកេឡងេ ទីេនះ មនុស�
េអយ? អ�ី…?…េតអ�ីែដល��ងំអនកមនិេ�យេធ�ខ�ួនជមនុស�មនបបទប? េត
អ�ីែដលដកបបេចញពីជីវតិរបស់អនក និងករជកប់រនិីងករផឹក�� និង ស�ីនិង
របស់េផ�ងេទ តេចញពីជីវតិរបស់អនក ែដលមនិគួរេ ទីេនះ? េតបនេធ�អ�ីខ�ះ?
ឈមៃនេសចក�ីស ញ ! បនទ បម់កអនកបនចូលមកជិតលមមេដមបភី�ក�រសជតិ
ទំពងំបយជូរពីទឹកដីេផ�ងេទ ត េហយខម ស់េអ នចំេពះដំណឹងល� ខ� ចនិកយ
របស់អនក! �ពះមនេម�� ! បទ ែមនេហយ។ “បន�បឈ់មៃនកិចច�ពមេ�ព ង
‘អ�ីែដលមនិបរសុិទធ’ េហយបនេធ�េទះបីមនកិចចករៃន�ពះគុណកេ៏�យ។ �មនិ
�ចេ រចួេទែដលគត�់ចចូលទឹកដីេនះបន។”
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202 េតមនអ�ីេកតេឡង? ខញុ ំសួរអនក។ ឥឡូវ ខញុ ំជអនក�យអក�រ េហយបុរស
ែដល�គ ល់�ពះគមពរីគឺជអនក�យអក�រ។ េតបុរសមន កក់នុងចំេ�មបុរសទងំេនះ
ធ� បប់ន�យលុកទឹកដីែដលបនសនយេទ? គម នមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ។
អនក�េធ�� េតអនក�េ េ ទីេនះ? អនកែដលេ មុន បន�តឡបម់កវញិ
េហយនិយយថ “េយង�ចយក�បន េយង�ចមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដល
�ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ! េព�តសបននិយយេ ៃថងបុណយទី ៥០ �បសិនេបខញុ ំ
ចង ់ ‘ែ�បចិត�េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ’ ខញុ ំ
គួរែតទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ករសនយគឺស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំសុខចិត�េធ��។
របស់ខញុ ំ ករសនយគឺជរបស់ខញុ ំ។” អនកយល់េទ? “ឥឡូវេនះករសនយគឺជរបស់ខញុ ំ។
ខញុ ំទទួលបន�ជរបស់ខញុ ំ។ ពិត�ស់។” ពួកេគគឺជមនុស�ែតមន កគ់ត។់

203 “អូ!” អនកនិយយថ “ប៉ុែន�បង�បស �បណ� ំ េ កនុងកររស់េឡងវញិ!”
ពួកេគនឹងមនិេ ទីេនះេទ។ “អូ ពួកេគនឹងមនិមនេទ?” អតេ់ទ េ�ក។
�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។

204 ពួកេគថ “េហយអនកកំពុងែតេធ�ខ�ួនអនកអ�ច រយដូចេ�កម៉ូេស េហយអនក
និយយថអនកគឺជអនក ‘បនេឃញអ�័ប�។ំ’” េហយគតប់ននិយយថ “និង
—និង—និង—េហយអ�័ប�បំន�� បេ់ហយ! េហតុអ�ី អនកមនិទន—់អនកមន
�យុមនិេលសពី៥០ឆន ផំង េហយអនកបននិយយថអនកបនេឃញអ�័ប�?ំ”

205 �ទងម់នបនទូលថ “មុនមនអ�័ប� ំគឺមនខញុ ំរចួេហយ។” អូខញុ ំេអយ! េនះ “ខញុ ំ”
�ពះែដលគងេ់  អស់កលបជនិចច។ មនិែមនម�លិមញិ មនិែមនៃថងែស�កេទ “ខញុ ំ។”
េឃញេទ? �ពះែដលធ� បម់នវត�មនជ�ពះ “អញ។” បនទ បម់កពួកេគបនេឡង…
ពួកេគនឹងសំ�ប�់ទង។់

206 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ ដូន�របស់េយងញំុនំម៉�េ �ល
រេ��ថ នអស់រយៈេពល៤០ឆន ។ំ �ពះបនបង�ុរនំបុង័ពីេលេមឃេហយបន
ចិ ច ឹមដល់ពួកេគ។ ពួកេគបនេ �ពះវ�ិរេហយពួកេគជសមជិក�ពះវ�ិរ
ដល៏�អស់រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ ម� យចស់របស់ខញុ ំបន�� បេ់ កនុង�ពះវ�ិរ
េនះ” និងអ�ី�គបយ៉់ងដូចេនះ។ “ឪពុកខញុ ំបរេិភគនំម៉�េ �លរេ��ថ នអស់
រយៈេពល៤០ឆន ។ំ”
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207 េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េហយពួកេគទងំអស់បន�� ប។់”
បន�� ប់ “ករ�ចេ់ចញអស់កលបជនិចច។” “ពួកេគ�គបគ់ន �� ប។់ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បប់
អនកថ ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិែដលមកពី�ពះែដលមកពី�ថ នសួគ។៌ មនុស�បរេិភគនំបុង័
ៃន�ពះវ ិ ញ ណេនះ គតម់នជីវតិអស់កលបជនិចចេហយគតម់និ�ចវនិសបន
េឡយ។ េហយខញុ ំនឹងេលកគតេ់ឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។” អូ! បង�បស ពិតជ
អ�ច រយ�ស់ែមនេទ?

េត�ទងម់និអ�ច រយ អ�ច រយ អ�ច រយេទឬ?
េត�ពះេយសូ៊វជមច ស់េយងអ�ច រយឬេទ?
ែភនកបនេឃញ �តេច កបនឮ អ�ីកតទុ់កកនុង�ពះបនទូល
េត�ពះេយសូ៊វជមច ស់េយងអ�ច រយឬេទ?

208 េត��តវេទ? េយងេឃញ�ពះវ ិ ញ ណដេ៏ចះែវកែញករបស់�ទងឆ់�ងកត់
ក�� លេយង។ េយងេឃញ�ទងសំ់ែដងអពភូតេហតុនិងទីសំគល់និងករ
អ�ច រយ។ េយងឮ�សរេសរេចញពី�ពះបនទូលេ ទីេនះ អនកេឃញ�ប ជ កេ់
ទីេនះ។ អូ ខញុ ំេអយ!

ែភនកបនេឃញ �តេច កបនឮអ�ីកតទុ់កកនុង�ពះបនទូល
េត�ពះេយសូ៊វជ�ពះដអ៏�ច រយរបស់ខញុ ំេទឬ?

209 កនុងរយៈេពល ២ នទីឬ ៣ នទីេទ តនឹងមនពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេ
ទីេនះ។ េហយឥឡូវេនះអនកែដលនឹង�តវទទួលបុណយ�ជមុជទឹក អនុ ញ តឱយ
ស�ីេ ទីេនះនិងបុរសេ េលចំេហ ងេនះ។ េហយឥឡូវេនះបុរសេ ខងេឆ�ង
របស់ខញុ ំ េ ទីេនះេ ែផនកមខ ងេនះ។ េហយ ស�ីេ ទីេនះ។ នឹងមនបងប�ូន�សីេ
ទីេនះជមយួនឹងសេម� កបំពកែ់ដលេ�ត មរចួជេ�សច។ េហយ�បសិនេបបុរស
ឬ ស�ី�មន កេ់ ទីេនះេ �ពឹកេនះ ែដលេជ ជកថ់អនកេជ េល�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ េហយអនកេជ ថ�ពះរក�ករសនយរបស់�ទង ់ ថេបបុរសមន កនឹ់ង
ែ�បចិត�ទងំ�សងពីអំេពបបរបស់គត…់ ឥឡូវេនះ ឈមមនិទនប់នេធ�អ�ីមយួ
េ េឡយេទ។ េទ ��គនែ់តជជំេន របស់អនកេល�ពះប៉ុេ�� ះ។ េហយករ��ស់
េ របស់�ពះជមច ស់គឺ “េផវ េផវ េផវ!” កំពុងេ អនក ែដលកំពុងេធ�អ�ីឥឡូវេនះ
“េផវ េផវ!”

“ខញុ ំមនិែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេទ។”
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“េផវ េផវ!”
“ល� ែមនេហយ �បសិនេបខញុ ំ�ចចបេ់ផ�មនិងេធ�ខុសគន ។”
“េផវ!” េនះេហយ ជេរ ង ចបេ់ផ�ម—បនទ បម់កអនកេធ�ខុសគន បនទ បពី់

អនកចបេ់ផ�ម។ េឃញេទ? អនក�តវែតបែង�រជំុវញិ ចបេ់ផ�ម េឃញេទ។
អនកនិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែដលេឃញ�ដូចេនះេទ។”

210 ែមនេហយ បង�បសជទី�ស�ញ់ ខញុ ំចងឲ់យអនកបង� ញខញុ ំនូវខគមពរីមយួ
ែដលមនបុរស�មន ក…់ ខញុ ំបនផ�ល់ជូនពន័ធកិចចេនះកនុងរយៈេពល៣១ឆន េំ
ជំុវញិពិភពេ�ក មុនេពលប៊សី�ពនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ែដលមនមនុស�មន ក់
មនុស�មន កប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹក�មរេប បេផ�ងេទ តេ�កពីេ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយមនុស��គបគ់ន ែដលមនិបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �តវែតមកេហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ ត
េ កនុង�ពះនម។
211 �ពះមនែតេឈម ះមយួេទ េហយនមរបស់�ទងគឺ់�ពះេយសូ៊វ។ េនះគឺជ
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ �ទងប់នយក�ពះនម�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ �ពះ!
ឥឡូវេនះ �ងកយ�ពះេយសូ៊វគឺជមនុស�។ េយងដឹងេហយ។ េនះគឺជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដល�តវបនេគេមលរលំង។ ឥឡូវេនះេយងមនិេជ េល�បេភទ
ែតមយួេនះេទ មនុស�ែដលនិយយថ�ពះដូចជ�មមៃដរបស់អនក។ េយង
េជ ថមន-…លកខណៈបីរបស់�ពះ។ គុណលកខណៈទងំបីរបស់�ពះជមច ស់
�ពះជមច ស់បនបង� ញេ�យេឃញ។ ប៉ុែន�មន�ពះែតមយួ។ េឃញេទ? �តឹម�តវ
េហយ។ េយងមនិេជ េទ…េយងេជ េល—េ កនុង… សូមឱយខញុ ំេធ�ឱយ�ដូចេនះ េយង
េជ ថ�ពះបនរស់េ កនុងទី�ងំបី។ �ទងម់នមុខងរបីេ េលែផនដីេពលមយួ។
212 ឥឡូវ ស�ីអនកេ ែផនកខងេនះ េហយអនកជបុរសេ ខងេនះ ែដលេ�ត ម
រចួជេ�សច។ េហយពួកេគបនេ�ត មខ�ួនស�មបពិ់ធីបុណយ�ជមុជទឹកឥឡូវេនះ។
213 េហយ ឥឡូវេនះ �ពះមនមុខងរបី។ មយួកនុងចំេនមពួកេគ�តវបន
េគេ ថភពជ�ពះវរបិ� ឬសមយ័កនក់ប�់តត��របស់�ពះវរបិ�។
មយួេផ�ងេទ ត�តវបនេគេ ថភពជកូន េហយមយួេទ តេ ថ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ឥឡូវ ៃថងេនះ អ�ី—េតអ�ីេ ជសមយ័កនក់ប�់តត��ែដល�ពះវរបិ�
កំពុងេធ�ករេ សព�ៃថងេនះ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”—េអឌី។]
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�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េត�ទងជ់អ�ីេ កនុងៃថងែដលបនកន�ងេ ? [“�ពះេយសូ៊វ។”]
�ពះេយសូ៊វ។ េត�ទងជ់អ�ីេ ៃថងមុន? [“�ពះវបិ�។”] ប៉ុែន���គនែ់តជ�ពះែតមយួ
ប៉ុេ�� ះ! េត��តវេទ? �ទងគឺ់ជ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ទងំបីេនះ មុខងរទងំបីៃន�ពះែតមយួ។ �ពះែតមយួ!
214 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ �ពះវបិ�មនិែមនជេឈម ះេទ េតែមនេទ? ខញុ ំចងសួ់រអនក។
ឥឡូវេនះខញុ ំចងផ់�ល់ឱយអនកនូវម៉ថយ ២៨:១៩ កែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វបនមន
បនទូលថ “ដូេចនះចូរេ �បកស�បប�់បជជតិននេ�យេធ�ពិធី�ជមុជទឹកេ�យ
េគកនុង�ពះនម” (ន-ម) “េឈម ះរបស់�ពះវរបិ�…”
215 ឥឡូវខញុ ំចងដឹ់ងថេតអនក�គ ល់បទគមពរីរបស់អនកចបស់ប៉ុ�� ។ �បបខ់ញុ ំ
េពលខញុ ំបិទសេម�ង។ �ពះអងគមន�ពះបនទូលថ “ចូរេ �គបទី់កែន�ងកនុងេ�កិយ
េហយផ�យដំណឹងល�ដល់�គបម់នុស�ទងំអស់។ អនក�េជ េហយទទួល
ពិធី�ជមុជទឹក�ពះជមច ស់នឹងសេ ងគ ះអនកេនះ។ អនក�ែដលមនិេជ នឹង�តវ
ទទួលេទស។ ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់ពួកេគែដលេជ ។ េគនឹងេដញ
�រក�កនុងនមខញុ ំ” េតេនះជករពិតេទ? “និយយភ�ថមី ចបព់ស់។” ឥឡូវខញុ ំ
នឹងដក�សងម់កឱយអនក កនុងម៉ថយ…
216 ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ ខញុ ំសួរអនក�បវត�ិ� ស��មយួ។ ឥលូវេនះសថិតេ
េលែខ��ត ់ េហយេរ ងេនះេ ទូទងំពិភពេ�ក។ ខញុ ំបនសួរអនក�បវត�ិ� ស�
�មយួមករកខញុ ំេហយនយំកអតថបទគមពរី�មយួមកខញុ ំ…ឬមនិែមនបទគមពរី
អតថបទគមពរី�មយួឬ�បវត�ិ�មយួ ខគមពរី�មយួែដលមនិធ� បម់នែដល
បង� ញ�បេតស�ង�់មយួ នរ�មន កែ់ដលមនិធ� បម់នបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង
នមៃន “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” រហូតដល់�ពះវ�ិរ
កតូលិកបនែតង�ងំ�េ កនុង�កម�បឹក�នីសិន។ ឥឡូវេ េលែខ��តសំ់េឡង
�នឹងឆ�ងកតពិ់ភពេ�ក ចំនួន ៣១ ភ�េផ�ងៗគន ែដលពួកេគបនបកែ�ប។
ខញុ ំនឹងេធ�ដំេណ រឆ�ងកតម់�សមុ�ទ។ �តឹម�តវេហយ។ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” គឺខុសឆគង ជ�សនកតូលិកែក�ងក� យ េហយមនិែមន
ជបុណយ�ជមុជទឹករបស់�គី�ទ នេទ។ �តវេហយ! េ�កលូេធបនយក�េចញពី
�ពះវ�ិរកតូលិក េ�យមនជំេន �សនេ�កេវសលីបនយក�មកអនុវត�។
ប៉ុែន�េនះគឺជៃថងៃនករេលចមកៃនពួកកូនរបស់�ពះ េ េពល�ថក៌ំបងំែដល�តវ
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បន�ក�់ងំពី�គឹះៃនេ�កិយ�តវបនេបកសែម�ង។ េនះគឺជេពល។ �បកដ
�ស់។
217 សូមចថំ គម ននរ�មន កេ់ កនុង�ពះគមពរីែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
េ កនុង�ពះនមៃន “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។” អស់
រយៈេពលបីរយឆន បំនទ បពី់ករ�� បរ់បស់�វក័ចុងេ�កយ គម ននរ�មន កប់ន
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។” ពួកេគមន…ខញុ ំបន�នទងំឪពុកមុននីសិន �កម�បឹក�នីសិន និង
ពីទីេនះពួកេគបនេរ បចំនូវអ�ីែដលេគេ ថ “�ពះវ�ិរ�គី�ទ នជសកល” េហយ
បនបេងកតអងគករមយួេចញពី� េហយបនបងខំមនុស�ទងំអស់េ�យេ ែដលជ
�ពះវ�ិរកតូលិក។ ពកយកតូលិកមននយ័ថ “សកល” គឺជវ�ិរ�គឹ�ទ នជស
កល ែដលមនពសេពញពិភពេ�ក និងជ�ពះវ�ិរែតមយួែដល�គបដណ� ប់
ពិភពេ�ក។ េហយ�គី�ទ នេនះ េគបងខំមនុស�េ�យេធ��។ េ ទីេនះពួកេគបន
ទទួលយកជកូនចិ ច ឹម ពួកេគបនយកែវននូសេចញេហយ�កម៉់រ។ី ពួកេគបន
ទម� កប់៉ូល…ឬជូពីទរ័ េហយ�កប់៉ូល។ �េ ែតជរបូចម� ក!់ �តវ។ �ពះវ�ិរ
កតូលិកេចញមកពីទីេនះ េហយបនទ បពី់៥០០ ឆន …ំ
218 ពួកេគបនេលងេ ល�ីសស�ីលឥឡូវេនះ ៃន ែបន៊ហូ៊ ។ ពួកេគមន�កិតយ
វនិយ័ដប�់បករមនិយូរប៉ុនម នេទ។ ខញុ ំសងឃមឹថពួកេគនឹងមនិយកមយួ េបេគ
�ច កនុងចំេ�ម១៥០០ឆន ៃំនសមយ័ងងឹត។ ខញុ ំសងឃមឹថពួកេគនឹង�ក�់។
១៥០០ឆន ៃំនករេធ�ទុកខបុកេមនញេ េលអនកមនិេជ េ េពលពួកេគបនបងខំមនុស�
�គបគ់ន  េហយសម� បព់ួកេគ សម� បព់ួកេគ េធ�ឱយពួកេគឈចឺប។់ �កេ់គ
េ េលៃដមខ ងេហយនិងេគមយួេ េលៃដមខ ង េហយេធ�ឱយពួកេគេថបេឈឆក ង
ឬចបេ់ផ�មវធីិេនះឬវធីិេនះ។ ខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំ េ ខង�� ំេ �បេទសស�ីស
េ ខងេ�កយបេងគ លែដលពួកេគឈរេ ទីេនះេហយកត ់ អ�� តរបស់
ពួកេគេចញេហយេ ពួកេគថជ�បធមបនិ់ងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ពិតជ�តឹម�តវ។
�តវេហយ!
219 េហយវ ិ ញ ណដែដលេនះមនសព�ៃថងេនះ។ ��គនែ់តជចបបែ់ដលរក��
ទុកប៉ុេ�� ះ។ រងច់រំហូតដល់�ទទួលបនេសរភីពរបស់�។ �ពះគមពរីបនែចង
យ៉ងដូេចនះ។ �គនែ់តរងច់រំហូតដល់�បង� ញពណ៌របស់� �នឹងមនឱកស។
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អនក�ចេបះេឆន តបនឆបប់ំផុត ស�មបអ់�ីែដលខញុ ំដឹង។ េឃញេទ? �នឹង �នឹង
មក។ មនិមនវធីិេដមបរីក��េចញេទ។ ��តវែតមក។ �តឹម�តវេហយ។ ��តវែតមក
� នឹងមកដល់។ ដូេចនះេ េពល�េកតេឡង អនក�គនែ់តេមល។ ប៉ុែន� បង�បស
អនកចងដឹ់ងេរ ងមយួេនះ ខញុ ំដឹងថខញុ ំបនេជ អនក�។ �េលលូយ៉! ករេដរកបនួ
�តឹម�តវ។ េឃញេទ។ េនះេហយ។
220 មនេពលមយួ—េ េពលែដលអនកនិពនធ េ េពលែដលខញុ ំបន�បបអ់នកនិពនធ
េលម -…�ម�—�ពះគមពរី�ម� េ េពលែដលគតេ់មលេហយបនេឃញ
ទីសំគល់ពីបុ�ណរបស់�ពះជមច ស់គឺចបស់�ស់ ខញុ ំបននិយយចំនុចតូចៗ
៣ េ កនុងេនះ “េតេនះជអ�ី?”

គតប់ននិយយថ “េនះគឺជ�ពះែដលមនគុណលកខណៈបី។”
ខញុ ំបននិយយថ “ដូចជ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?”
គតេ់មលមកខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “េតអនកេជ េទ?”
េហយខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។”

221 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញករែវកែញកេនះេ យបេ់ផ�ងេទ ត ខញុ ំ
គិតថអនកគឺជេ��របស់�ពះអមច ស់។” បននិយយថ “�ពះ�បទនពរដល់
េបះដូងរបស់អនក។” �កៃ់ដរបស់គតេ់ ជំុវញិខញុ ំ បននិយយថ “ឥឡូវខញុ ំដឹង
េហយ។” គតប់ននិយយថ “�បជជន�េមរកិងំទងំេនះមនិដឹងទងំអ�ីផង។”
បននិយយថ “ពួកេគមនិទងំដឹងអ�ីទងំអស់។” បននិយយថ “ពួកេគកំពុង
ពយយមយកេស វេ ភគខងេកតនិងបេងកតេស វេ េ�កខងលិចេចញពី�។
ពួកេគមនិទងំ�គ ល់�ពះគមពរីរបស់េគផង។” គតប់ននិយយថ “មនិមនេឈម ះ
េផ�ងេទ ត�តវបនផ�ល់ឱយេ េ�កម�នសួគ ៌ គម នេឈម ះេផ�ងេទ តេទ ស�មប់
អនក�ល់គន ែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
គម នេរ ងដូចជមនុស�បីនកេ់ កនុង�ពះែតមយួេទ។” េហយេនះគឺជបង�បស
�ម� េវជជបណ�ិ ត �អនកបកែ�ប�ពះគមពរី �ម� ែដលជមតិ�សម� ញ់
របស់េអសីុនហូវរឺនិងអនកករទូតដេ៏ឆនមៗ របស់ពិភពេ�កនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត បន
េបះៃដរបស់គតេ់ ជំុវញិខញុ ំ បននិយយថ “ៃថងមយួពួកេគនឹងបញ់អនកេ�ពះ
េរ ងេនះ។ ប៉ុែន�” បននិយយថ “ចថំ មនុស�ទងំអស់េនះ�� បេ់�យ�រ
ប�� �រ។”
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222 ខញុ ំចងេ់ធ�ដូចេពលែដលេព�តសចស់បនជបក់នុងគុក។ េ ទីេនះមនបុរស
តូចចំ�ស់មន កេ់ហយគតភ់យ័�ស់។ េហយគតប់ននិយយថ “អូ េតមន
ប � អ�ី?”

បននិយយថ “អនកដឹងេទថអនកនឹង�តវេគ�ប�រជីវតិ?”

េព�តសបននិយយថ “បទ។”

គតប់ននិយយថ “អ ច ឹង អនកនឹង�� បេ់ ៃថងេនះ។”

គតប់ននិយយថ “បទ។”

គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ—ពួកេគគឺជ…េតអនកមនិខ� ចេទឬ?”

គតប់ននិយយថ “េទ។”

គតប់ននិយយថ “អនក�តវែតជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគែដលេគេ ថ
�គី�ទ ន។”

គតប់ននិយយថ “បទ។”

បននិយយថ “េតមនអ�ីេកតេឡង?”
223 េហយគតប់ន�បបគ់តថ់ គតអ់ងគុយេហយ�បបេ់រ ង�៉វដល់គត។់ េហយ
ដូចែដល�បនបន�ចុះមក គតប់ននិយយថ “េហយខញុ ំ�ចមនេសរភីពេ
�ពឹកេនះ។ ខញុ ំ�ចេ ចូលរមួជមយួនិកយមយួចំនួនរបស់ពួកេគេហយរស់េ
បន�េទ ត។ ខញុ ំ�ចមនេសរភីព។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនចបេ់ផ�មេចញពីទ� រ�កង េហយ
ខញុ ំបនេឃញមន កក់ំពុងេដរចូលមក។ ខញុ ំដឹងថគតជ់នរ�។ ខញុ ំបននិយយ
ថ ‘�ពះអមច ស់េត�ពះអងគនឹងេ ទី�?’ �ទងម់នបនទូលថ ‘ខញុ ំនឹង�តវេគឆក ង
ម�ងេទ ត។’” បននិយយថ “ខញុ ំ�តលបម់កវញិ។”
224 �គនែ់តពួកេគនិយយថ “េតសីុម៉ូនេព�តសជអនក�?”

បននិយយថ “ខញុ ំេ ទីេនះ!”

បននិយយ “េយងបនេ�ត មខ�ួនស�មបអ់នកេហយ។”

បននិយយ “ខញុ ំបនរងច់អំនក។” េដរេ ខងេ�ក។
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225 េកមងេនះបនពល់គតេ់ េល�ម  េហយនិយយថ “រងច់មំយួែភ�តសីុម៉ូន
ខញុ ំក�៏ពមទទួលយក�ពះេនះែដរ! េហយឥឡូវេនះខញុ ំមនិខ� ចេទ។ សូមឱយខញុ ំក� យជ
អនកបនទ ប។់” �តឹម�តវេហយ។ �េលលូយ៉!

រក�…��តវបន�សកម់កេ�យឈមបទ ��តវបន�សក់
មកេ�យឈម

ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែត�សកឈ់ម
ឈមរបស់សិស�ែដលបន�� បេ់ដមបេីសចក�ីពិត
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះេ ែត�សកឈ់ម។

អនកទីមយួបន�� បស់�មបែ់ផនករ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គឺេ�កយ៉ូ�នបទីសទ ប៉ុែន�គតប់ន�� បដូ់ចជបុរស

មន ក់
បនទ បម់ក�ពះអមច ស់េយសូ៊វពួកេគបនឆក ង�ទង់
�ទងប់នអធិបបយពី�ពះវ ិ ញ ណនឹងសេ ងគ ះមនុស�ពី

អំេពបប។

មនេព�តសនិងប៉ូលនិងយ៉ូ�ន
ពួកេគបនលះបងជី់វតិរបស់ពួកេគេដមបឱីយដំណឹងល�េនះភ�ឺ
ពួកេគ�ចបចឈ់មរបស់ពួកេគដូចជពួកេ��ពីបុ�ណ
ដូេចនះ�ពះបនទូលដពិ៏តរបស់�ពះ�ច�តវបន�បបេ់�យ

េ�ម ះ�តង។់

មន�ពលឹងេ េ�កម�សនៈ ែ�សកយំ “រយៈេពល
ប៉ុនម ន?”

េដមប�ីពះអមច ស់�កេ់ទសអនកែដលបនេធ�ខុស។ (សូម
�� ប!់)

ប៉ុែន�នឹងមនអនកែដលផ�ល់ឈមជីវតិរបស់ពួកេគ
ស�មបដំ់ណឹងល��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិងទឹកជំនន់

�កហម។
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��តវបន�សកមកេ�យឈម បទ ��តវបន�សកម់ក
េ�យឈម

ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�សកេ់ េហយ…
ឈម

ឈមរបស់សិស�ែដលបន�� បេ់ដមបេីសចក�ីពិត
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�សកម់កេ�យ

ឈម។
226 �គនែ់តបទគមពរីមយួមុនេពលេយងេ ៖

…ពួកេគ េឆ�យេ េ�កេព�តសនិង…បងប�ូន�បស�សី េតេយង�តវ
េធ�អ�ីខ�ះេដមបេី�យបនទទួលករសេ ងគ ះ?

…េ�កេព�តសមន�ប�សនេ៍ េគថ ចូរអនក�ល់គន ែ�ប
ចិត�េហយទទួលពិធី�ជមុជទឹកកនុងនម�ពះេយសូ៊�គិស� ស�មប់
ករេលកែលងេទសពីអំេពបបរបស់អនក េហយអនកនឹងទទួលបន
អំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

ស�មបក់រសនយគឺស�មបអ់នកនិងកូនេ របស់អនក េហយ
ចំេពះពួកេគែដលេ ឆង យ សូមបែីតមនុស�ជេ�ចនែដល�ពះអមច ស់
ជ�ពះៃនេយង�ទង�់�ស់េ ។

227 សូម�ពះអមច ស់�បទនពរឥឡូវេនះ។ េពលេយងេចញពីផ�ូវ អនក�ចេមល
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកដូចេយងែដរ…?… 
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