
េសចក�ីេពរេពញរបស់�ពះ
�តវបនពនយល់

 សូមអរគុណប�ូន�បស ខល�ន។់ និងសូម�� គមនប៍ងប�ូនទងំអស់
និងបងប�ូនបេ�ម�ពះអមច ស់។ �គនែ់តជ…ខញុ ំជួនកលមន�រមមណ៍�ទ ក់

េសទរ បន�ិចកនុងករេ�កកេឡង េពលខញុ ំបន�� បទី់បនទ ល់ដអ៏�ច រយ ជេ�ចន
និងមនបន�េទ ត ដូចអ�ីែដលែដលខញុ ំបនេធ�េ �ពឹកេនះ។ ដូេចនះេហយ ពលរដ�
េ កនុង កររងទុកខនិងេប តេប នដូចជបងប�ូន�បស�សីបបទីសទែដលបន
ឆ�ងកត ់ កលពីមុន—ជ បបទីសទទងំខ�ួនខញុ ំផទ ល់ជេបសកជនបបទីសទ និង
—និងដឹងថ�មននយ័យ៉ង �េពលមនុស�របស់អនក…

2 ខញុ ំមនអ�ីដូចគន ។ មនុស�របស់ខញុ ំែបរេចញពីខញុ ំ និងពួកេគគិតថពួកេគប ចូ ន
ខញុ ំេចញេ�ពះខញុ ំឆកួតេហយ។ េហយខញុ ំកប៏នរកេឃញ និងជធមម�ខញុ ំនិយយ�ជ
ែបបផ�ូវរង�ង ់ “េបខញុ ំឆកួតទុកឲយខញុ ំេ មន កឯ់ងចុះ េ�ពះខញុ ំរកី�យភពជែបបេនះជង
កលខញុ ំមនគំនិត�តឹម�តវ” ដូេចនះេនះគឺ ជែបបទស�នៈវជិជ បន�ិចែដលខញុ ំកនខ់ជ ប់
ផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ និង—េហយ ខញុ ំពិតជរកី�យែបបេនះ�ស់—េពលេនះកនុង
រេប បេនះ។

3 េហយបងប�ូនមកពី�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទតូចមយួេ ទីេនះ ជធមម�សំេ េល
� ឬជ�កមចលន�� រេឡងវញិ។ និងចងចពំួកេគជ អនកខិតខំ�បឹងែ�បងទស់
�បឆងំយ៉ងខ� ងំ េពលែដលករ�បជុំចបេ់ផ�ម។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទេយងមនមន ក់
េឈម ះប៉ុល មនេពលមយួរេប បដូចគន  េហយគតក់ក៏� យជ មន កក់នុងចំេ�ម
េយង។ ដូេចនះ េនះជករពិត។ ខញុ ំគិតថអ�ីែដលពួកេគែតងែតែស�ងរកគឺជីវតិអនក
រស់េ ។ អនកដឹងថ��បេសជងែដល ផ�យផទ ល់ពីខញុ ំេជ សជងអធិបបយពីខញុ ំ
ែតមន ក ់េពល�កេ៏�យ។ ខញុ ំ…

4 មនេពលមយួកន�ងេ អនកដឹកនធំំមន ក់ ជបុរសេពញេ�យ ដំណឹងល�
អនក—ទងំអស់គន �គ ល់ គតខ់ញុ ំគិតថចឹង គឺេ�កបុព�ជចរយប៊ូតក�៊បីន័
(Rev.Booth-Clibborn) ែដល�ចអធិបបយដំណឹងល�ជ�បពីំរភ�េផ�ងគន ។
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គតឆ់� ត។ េហយខញុ ំ…គតជ់យក�ខងគំនិត។ េហយេយងបនេធ� ដំេណ រ
ជមយួគន មយួរយៈេហយគតនិ់ងបងប�ូន�បសមរ័(Moore)�ពមទងំខញុ ំបន
ពិភក�េរ ងមយួ ចំនួន។ ខញុ ំេ ទល់មុខជមយួនឹងគត់ េហយគតេ់មលមក
ខញុ ំ។ គតនិ់យយ “អនក មនិ�គ ល់�ពះគមពរី របស់អនកេឡយ។” អនក�ចដឹងេទថ
េតបងប�ូន�បសប៊ូត (Booth) �ចនិយយមកបន។
5 ខញុ ំនិយយ “េនះជករពិតេហយបងប�ូន�បស ប៊ូទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គ ល់អនកនិពនធ
យ៉ងចបស់” ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំចង…់អនកដឹងេទ មនិែមន�គ ល់ែត�ពះបនទូល�ទងជ់
ជីវតិេឡយប៉ុែន� “គឺ�គ ល់�ទងគឺ់ជីវតិ” ជករពិត។ េឃញេទ? មនិថខញុ ំ�គ ល់
�ពះបនទូល�ទង ់េបខញុ ំ�ច�គ ល់�ទង!់ េហយេនះេហយជ ករពិតៃនេសចក�ីពិត។
6 ខញុ ំគឺេ �ពឹកេនះបនចបៃ់ដជមយួ មនុស�ល�ៗរបស់គតេ់ ទីេនះ ែដលជ
អនកដឹកន។ំ ខញុ ំអងគុយេ ទីេនះ…ខញុ ំមនិមន នយ័ថេធ�ឲយនរ�មន កេ់លចេធ� េនះ
េឡយ។ ប៉ុែន�បុរសជនជតិ ែសបកពណ៌មន កម់ក បងប�ូន�បសែដលអងគុយេ
ទីេនះ។ ខញុ ំនិយយេ កនេ់លខខញុ ំទីេនះ “េនះជ�គីសទបរស័ិទពិត។”
7 អនកបនរលឹំកខញុ ំយ៉ងេ�ចនពីេ�កចស់ទុំសមីត(Smith)ែដលធ� បេ់
�កមជំនំុ �ពះជមច ស់កនុង �ពះ�គីសទខញុ ំេជ ។ ខញុ ំធ� បអ់ធិបបយយ៉ងេ�ចនពីពួកេគ
េ ទីេនះ េហយ—េហយខញុ ំមនិទនជ់ួបគតេ់ េឡយ។ គតដូ់ចជអ�ីែដល
បងប�ូនេ ទីេនះ ខុស គន �តងែ់តគតម់នពុកមតព់ណ៌�បេផះ។ ខញុ ំចូលមក�ម
ទ� ខងេ�កយ េហយខញុ ំមនិែដលេភ�ចពីករបង� ញ ៃនបុរសចស់មន កែ់ដលបន
និយយេមលេ េហយពួកបរសុិទធនឹងេ�ច ងអនកដឹងេទ។ និងធ� បម់នេកមង�សី
មន កេ់�ច ងផទ ល់េ ផ�ូវកច�់ជង។ ចេ�ម ងែដលខញុ ំចូលចិត�គឺ េលក�ទងេ់ឡង។
ពួកេគទងំអស់គន  ទះៃដែបបេពនទីកុស�អនក�គ ល់េហយេលក�ទងេ់ឡង។
ពួកេគ�ស�ញ់ខញុ ំេហយខញុ ំក ៏ �ស�ញ់ពួកេគែដរ។ េហយេពលេយងេដរកនុង…
គតធ់� បអ់ងគុយេ ទីេនះ ែដលមនកបលរបស់គតែ់បបេនះ េ េលតុនិងេមល
ពួកេគអនកដឹងេហយ។ គតនិ់យយ “ចូលមក េ�កចស់ទុំ។ ទុកមកួចុះ ។ ទុក
មយួកចុះ។”
8 បងប�ូនេ ទីេនះនិងខញុ ំដឹងរចួមក េនះជអនកចេ�ម ង ដំណឹងល�ែដលខញុ ំចូល
ចិត�គឺជ�បពនធរបស់គត។់ េហយខញុ ំពយយមរកវធីិ�មែដល�ចេធ�េ បន េដមប ី
ឲយគតេ់�ច ង។ ែតគតក់ប៏នេសនរសំុ មនិឲយេ គត ់ េហយខញុ ំដឹងថ�មននយ័
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យ៉ង�។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងអេ ជ ញគតេ់�យបុគគលផទ ល់ េបសិនជគត�់ច សូម
មកេហយេ�ច ងចុះ។

9 ល� េតមនិែមនបងប�ូន�សីេទឬ ែដលេ�ច ង—េ�ច ងថ កប៉ល់ �ហូយ
េ �ពឹកមយួេ កនុង�កមធុរៈកិចច�គី�ទ ន ឥឡូវ? [បងប�ូន�សីនិយយ “ចស
ចស”—Ed]។ ខញុ ំសងឃមឹថ�បពនធខញុ ំេ�កកេ �ពឹកេនះេហយខញុ ំចងឲ់យគត�់� ប់
អនកែដរ េ�ពះខញុ ំបនអតួេ�ចន�ស់។ េហយេបសិនជអនកខកខនថតកែសត
េយងនឹងេរ បចំ�។ ខញុ ំចូលចិត�ករេ�ច ងេនះ�ស់។

10 េហយខញុ ំធ� ប�់បបម់នុស�ថខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេ�ច ងបនេឡយ។ អូ ខញុ ំ ខញុ ំេ
ឆង យពី��ប�់នម៉យ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយ “េបអនកបនេ  �ថ នសួគនិ៌ងរស់េ
កនុង�ងំដធ៏ំរបស់អនក អនកដឹងេទ េ ទីេនះ” ខញុ ំនិយយ “�មផ�ូវេ ខងេជង ភនំ
េ កនុងៃ�ពេ ទីេនះ មនបនទបតូ់ចមយួេ ទីេនះ។ េនះេហយ�ជរបស់ខញុ ំ។
េហយមន �ពឹកមយួៃនចំេ�ម�ពឹកៗ ែបបេនះេពលអនកេដរេចញេ  �ន�ល
និងឮនរ� មន កឈ់រេ�ច ងេ ទីេនះ ‘�ពះគុណអ�ច រយ! ជសពទពិេ�ះែដល
េ�បសមនុស� យ៉ងដូចខញុ ំ!’ អនកនិយយ ‘សរេសរ�ពះអងគ! ទីបំផុតបងប�ូនចស់អ័
�ប� ំ�ចេធ� បនេហយ’” �នឹងមនខញុ ំេ ទីេនះ�� ប ់និងពយយមេ�ច ង។

11 ចំេពះបងប�ូន�គីសទបរស័ិទរបស់ខញុ ំ និងចំេពះ…ខញុ ំេជ ថ បងប�ូនមន កែ់ណនំ
គតម់កេយង េ �ពឹកេនះជ អនកដឹកនខំងពុទធ�សនេ ទីេនះ។ គតសូ់ម
�� គមនដ៍ល់បងប�ូនជមតិ�សម�ញ ញ់ល�របស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនេធ�ករងរ
ជេ�ចនមនិេ�ចនេពកេទជមយួ មនុស�អនក ខងពុទធ�សន ជពិេសសេ
ក��ចំេ�ម �បជជនចិន េហយខញុ ំេឃញថពួកេគ គួរឲយ�ស�ញ់ និង
ែផ�មែល�ម។

12 ខញុ ំចថំមនបុរសពុទធ�សនិកជនតូចមន ក ់ មកពីវ�ិរពុទធ�សន មក
ជួបេយងេ ករជួបជំុ វនីនីេផក(Winnipeg) េហយគតង់ងិតែភនក។ គតតូ់ច
�ស់ ជមនុស�ែផ�មែល�ម េហយពួកេគេជ ថ�ពះនិងេ�បសឲយជ។ និងេពល
អធិ�� នស�មបគ់តេ់ហយគតក់ថ៏�មគត�់ស�ញ់�ពះជមយួគន េនះែភនក
គតក់េ៏បកេឡង កនុង…និង�ដូចជ—េរ ងែដលអ�ច រយ។ ដូេចនះ េយង—េយង
រកី�យជមយួមនុស��គបគ់ន  និងបុគគល�គបរ់បូ។
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13 ឥឡូវ ខញុ ំមនិមនឱកសេនះពីមុនេឡយ េ កនុងឈកីេ�ក  េដមបពីយយម
និយយ…ែដលជខញុ ំ�បែហលជមនិពយយមន�ំរជក�់ក�់មយួ េ�ពះ
អនកដឹកនទីំេនះ�ចេធ�បនេ�ចនជងខញុ ំ ែដល�ចន�ំរ។ ប៉ុែន� បនទ បពី់
េរ ងទងំអស់អនកមនិេ ទីេនះេដមប ី �� ប�់រេឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ�ជ
េពលៃនសិររីងុេរ ងែដលខញុ ំ�ចជួបអនកដឹកន ំ ៃនឈកីេ�គ េ �សកេនះ និង
មនករទកទ់ងគតប់ែនថមេទ តជមយួពួកគត ់ និងមនទំនកទ់ំនងបែនថម
េទ ត។ និង ខញុ ំពិតជអរ�ពះគុណ�ពះអមច ស់ស�មបឱ់កសេនះ។ េ�ពះ ខញុ ំមក
កនុង�កងេនះជ េ�ចនដងេ ទីេនះេ�កមករឧបតថមភៃន�កមជំនំុមយួនិងេ�កម
ករឧបតថមភ�កមអនកជំនួញ �គី �ទ ន(Christian Business Men) ដូេចនះមនិែមន
ជឱកសេដមបបី ជ កខ់�ួនឯងថជសមពនធប័ងប�ូនេនះេទ។
14 និង—និងបនទ បម់កខញុ ំគិត មនេសចក�ីជេ�ចនែដល ខញុ ំែតងែតេដរ�មពន័ធកិចច
ែបបេនះទងំេចញនិងចូល េឡងនិងចុះ រហូតដល់មនមនុស� មយួចំនួនងយ
ទញេ �មករសែម�ងេចញខុស។ និង ខញុ ំចងយ់កែបបេនះេ ពីរបីនទីបនទ ប់
េដមបពីយយមពនយល់ និង—និងេធ��េ�យបនចបស់េដមបបីង� ញបងប�ូនរបស់ខញុ ំ
ចបស់ដូចរេប បែដលបេងកត�េឡង។
15 និងខញុ ំ—ខញុ ំមនិបនសកបចិ់ត�និងមនិ�ចេធ�—ករពិភក� ែដល�ច
េមលេ ដូចជសមេហតុផលចំេពះមនុស� ែដលជអនកមនករសិក�អបរ់។ំ
ខញុ ំមនិមន ករសិក�អបរ់េំឡយ េហយខញុ ំមនករខ�ះខតែបបេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ…
�ស�ញ់�ពះអមច ស់។ និង�ពះអមច ស់�បទនឲយខញុ ំ �បែហល រេប បេផ�ងេទ ត
ែដល��ចបំេពញចេន� ះអ�ីែដលឪពុកម� យរបស់ខញុ ំមនិ�ចផ�ល់ឲយមកខញុ ំ គឺ
ករអបរ់។ំ េចញពីផទះ�កី�ក និងមនកូនដបន់ក ់ េហយមនឪពុកែដលមនជំងឺ
ដូេចនះខញុ ំមនិមនឱកសទទួលករសិក�អបរ់េំឡយ។ ដូេចនះ ប៉ុែន��ងំពីកំេណ ត
មក មនអ�ីែដលេកត េឡងេ ទីេនះ…ជបទពិេ�ធនជ៍មយួ�ពះ ចំេពះម� យ
និងឪពុករបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបន�នេរ ងរបស់ខញុ ំ។ េហយ េ�យ�មរេប បេនះ ខញុ ំ
ពយយម�កក់នុង ចំែណករបស់ខញុ ំ ជមយួអនកបងប�ូន េដមបពីយយមទញមនុស�
បបេ កន�់ពះ�គីសទ។ េហយ ឥឡូវ ខញុ ំ…
16 ខញុ ំមនិែមន អបិយជំេន េទ។ ប៉ុែន� ខញុ ំែតងែត មុនចបេ់ផ�ម�ពះបនទូល ខញុ ំ
ចូលចិត�និយយពីអនកនិពនធបន�ិច។ េហយេយង�ចឲយនកបល របស់េយងម�ង
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េទ តមយួ ែភ�ត។
17 �ពះវរបិ�ដវ៏េិសស របស់ទូលបងគំ�ល់គន  �ទងជ់�ពះរបស់ទូលបងគំ�ល់គន
េហយេយងចូលេ កន�់ទងត់ំ�ងឲយដំណឹងល�។ ទូលបងគំេ ទីេនះពីមុខ
បុ�តធី�របស់�ទង ់ ជ�គគង� លរបស់�ទង ់ និងបងប�ូនែដលមនជំេន រមួគន ។
េហយ�បននឲំយមនេសចក�ី េ�សបដល់ចិត�ទូលបងគំកនុងករ �� បម់នុស�េនះ
ែដលធ� បប់នយល់�ចឡំ និងប ជូ នជករផ�ួចេផ�មេឡង ស�មបជ់�បេយជន៍
ៃននគររបស់�ទងេ់មលរេប បែដល�ទងប់ន��ស់ េ កូនរបស់�ទងេ់ ៃថង
ចុងេ�កយ។
18 េហយទូលបងគំេជ ថ �ពះវរបិ� គឺទូលបងគំកំពុង រស់េ ចុងប ចបៃ់នជតិ
�សន។៍ េ�ពះេ�កពយករែីថ�ងថ “នឹងមនពន�ឺេ េពល�ពលប”់ និងេជ ថ
ៃថងេនះទូលបងគំជអនកន�ំរ ៃនពន�ឺដំណឹងល�ដអ៏�ច រយែដល េ�យ�ពះគុណ�ទង់
�ទងអ់នុ ញ តិឲយទូលបងគំនេំ កនចុ់ងប ចបៃ់នែផនដីែដលករផុសផុលេនះបន
េចញេ ។
19 េហយ ទូលបងគំអធិ�� នថ េចញពីចិត� ែដល�ទងនឹ់ងអនុ ញ តិឲយទូលបងគំ
បង� ញេ កនប់ងប�ូនទូលបងគំ េ �ពឹកេនះ ជេគលបំណងនិងេគលេ ៃនជីវតិ
ចំេពះ�ទង ់ ែដលពួកេគ�ចយល់។ សូមទទួលយក ែដលទូលបងគំ�ចមនក�ី
�ស�ញ់�គបល័់កខ និងករ�បកបគន និងកររបួរមួ េ កនុងកិចចករៃនដំណឹងល�។
សូមអធិ�� នកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ែដល�ទងប់ន អធិ�� នឲយទូលបងគំរមួគន
ែតមយួ។ េជ េសចក�ីេនះថ “េដមបឲីយមនុស�ទងំអស់ដឹងថអនក�ល់គន ជ�វក
របស់ខញុ ំ េពលអនកមនេសចក�ី�ស�ញ់ចំេពះគន េ វញិេ មក” �ែមន៉។
20 ឥឡូវ សូម…េហយខញុ ំសងឃមឹនិងទុកចិត�ថខញុ ំមនិេធ�ឲយបងប�ូនធុញ�ទន់
េឡយ ចំេពះេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេធ�ខ�ួនឯងឲយកនែ់តចបស់ ដូេចនះអនកមនិចបំច់
ឮអ�ីែដលនរ�មន កេ់ទ ត�បបេ់ឡយ។ េហយខញុ ំពនយល់ ជេ�ចនេលកកនុងករ�បជំុ
ពន័ធកិចចប៉ុែន�េនះជេលកទីមយួែដលេ ចំេពះ�កមឈកីេ�គ  និងខញុ ំនឹងេធ�ខ�ួនឯង
ឲយបនលបលីបញ គឺអ�ីែដលខញុ ំពយយមនឹងេធ�។
21 េ កនុងដំណឹងល�ចស់ែដលមនពរ�តងេ់នះ ជំពូកទី២៦ៃនគមពរីកិចចក េយង
�ន:
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បពិ�ត�ពះករ�ុអ�័គីប៉េអយ េ ៃថងេនះ ទូលបងគំមនចិត�អំណរ
�ស់ េ�យមនចបបនឹ់ងេ�ះ�ខ�ួនេ ចំេពះ�ទង ់ ពីអស់ទងំ
េសចក�ីែដល�សនយូ៍�េចទ�បកនទូ់លបងគំ:

22 េនះជករពិត�ស់ប៉ុលនិយយ ែដលអស់ទងំអនកដឹកន ំ ដូចបនសំេ
មកវញិចំេពះគតេ់�ពះគត…់េយងរមួគន ែតមយួេជ  ថគតជ់�វកចំេពះ
�កម ជំនំុ�សនដ៍ៃទែដល�ពះបនេ គត—់ជ�ក�ដីល់�សនដ៍ៃទ។ និង
ពន័ធកិចចរបស់គត�់តវបនេគេ េដមប�ីកសួរ។
23 េហយជធមម�អ�ីែដល មនិធមម�េលចេចញមក �ែតង�តវបនេគេ េ
�កសួរ។ �ជ េហយខញុ ំគិតថ�មនិែមនអ�ីេ�កជងពីសិទធិេនះេទ �គួរ�តវបន
េ េ �កសួរែដរ។ េហយខញុ ំគិតថជួនកល�គគង� លមនភពសង�យ័ៃន—អ�ី
ែដលពួកេគបនឮ។ ខញុ ំគិតថពួកេគមនសិទធិកនុងករ�� បឮ់។ េ�ពះេបខញុ ំយល់ពី
ករបកែ�បពកយ �គគង� ល មននយ័ថ “អនកឃ� ល” និង ដូេចនះ �ទងជ់—ជ—ជ
អនកចំែអតឬអនកចិ ច ឹមសត� ៃន�កមមនុស��បស�សី ែដលមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េធ�ឲយពួកេគេមលេឃញែវងឆង យ។ និងគតដឹ់ងថេត��រែបប�ែដល េច ម
ទទួលនិង�បនមកពី�។ ខញុ ំគិតថគតម់នសិទធិែបបេនះ។
24 េហយ េប�គគង� លឬជួនកលមនុស��កដូ់ចជមនចិត�សង�យ័បន�ិចេនះ
មនិដូេចនះេទ មនិែដល មនិគួររខំននរ�មន កេ់ឡយ។ �គួរែតនមំនករេគរព
ដល់ចិត�មនុស�ស�មបម់នុស�ដូចពួកេគ ែដលឈរេឡងែដលគួរែតសួរ។ និង
បនទ បពី់េនះេបអនកមនិ�បកដថអនក អនកេ �មេសចក�ី�តឹម�តវ េតអនក�ចេដរ
េ�យជំេន េម�ចបន?
25 េបអនក�កក់នុងគំនិត…ឥឡូវេនះ�កដូ់ចជចិត�វទិយ ែដល�ចជ និង�ជ
ប៉ុែន��មនិអីេទ។ ប៉ុែន�អនកគឺករពិតេធ�េចញពីចិត� អនកគិតថនឹងមនិេងបេចញ
ពីតុេឡយ អនក�បែហលជ មនិេ�ះេឡយ។ េឃញេទ? អនកដឹង…��គនជ់
ឧទហរណ៍។
26 អនក�តវែតេជ  អនក�តវមនជំេន ។ អនក�តវមនទំនុកចិត�។ និងេតអនក�ច
មនទំនុកចិត�យ៉ង�កនុងអ�ីែដលអនក—ែដលអនកមនិ ដឹងថអនកេ �? េត
ករ េធ�ដំេណ រ�មផ�ូវដូចេម�ច េបអនកមនិធ� បេ់ធ�ពីមុន ជមយួនឹងេលប នែដល
េ�គះ ថន ក។់ េហយទងំអស់�េកង មនិដឹងថេតផ�ូវេកងបនទ បនឹ់ងមនអ�ី? អនក
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�តវ ែតេឃញថអនកេ � ឬកអ៏នកមនិដងថ អនកេដររេប ប�េទ។ និងេនះជ
រេប បែដល�គបគ់ន �តវជែបបេនះ។ និងបនទ បម់កេពលអនក�ច អនកេឃញ� �
នឹងេបកឲយអនកេឃញ និងអនកដឹងថអនកេ � ដូេចនះគម នអ�ីែដលប ឈបអ់នកបន
េឡយ។
27 េហយេនះគឺ ខញុ ំគិត ប៉ុល ជអ�ីែដលគតព់យយមពនយល់អ�័គីប៉�តងេ់នះ។
េនះ គត—់គត�់បប ់ពួកេគែបបេនះ “េពលខញុ ំេ ជ មន កដូ់ចអនក�ល់គន ។”
28 េហយខញុ ំត�មវឲយ �បែហល េប—េបបងប�ូន�បសបបទីសទេនះ និង�ចេ
�កមជំនំុបបទីសទ�ពឹកេនះ គតនិ់ង�បពនធរបស់គត ់េនះ�ចជទីបនទ ល់ស�មប់
ពួកេគ “ខញុ ំ—ខញុ ំធ� បជ់មន កក់នុងចំេ�មអនក។”
29 ឬ�កមជំនំុ�ពះ�គីសទ ឬ—បងប�ូន�បស េខមែបលី៊ត(Campbellite)េ ទីេនះ
�ចេ —មនុស�របស់គត។់ ខញុ ំេជ ថនឹងបនេ េឈម ះ�បេសរេឡង �វកៃន
�ពះ�គីសទ ពួកេគេ ដូេចនះប៉ុែន��ស�មបេ់គលលទធិ Alexander Campbell។
និង�កមជំនុំស�មប�់ពះ�គីសទ ទញអនកេចញ េលទិនននយ័េភ�ង។ េនះគឺ�តវេហយ
មនិចឹង? េហយេបគត�់ច�តឡបេ់ រកពួកេគវញិ គត�់ចនិយយ “ខញុ ំធ� បជ់
អនកដូចជអនកែដរ។”
30 េហយប៉ុល�តឡបេ់ វញិចំេពះេស�ចអ�័គីប៉ និង Festus និងនិយយ “ខញុ ំ
ធ� បជ់មន កក់នុងចំេ�មអនក�ល់គន ែដរខញុ ំជពួកផ�៉សីុៃនពួកផ�៉សីុ” គតទ់ទួល
ករបង� តប់េ�ង នពី Gamaliel ជ�គដធ៏ំ េហយគត�់គ ល់អស់ទងំកបនួចបប់
និងវនិយ័របស់ពួកេគ និងដូចជអ�ីែដលពួកេគបនេជ  និងអ�ីែដលពួកេគមនិេជ ។
និងគតនិ់យយ “រហូតដល់ខញុ ំបនេប តេប ន�កមជំនំុៃន�ពះដល់�� បេ់ទ តផង”
េឃញ? គតនិ់យយ “អ�ីែដលខញុ ំមនជសំណួរ ខញុ ំធ� បជ់អនកេប តេប ន។”
31 េហយ ខញុ ំែតងែតគិតថេសចក�ី�� បរ់បស់េសទផន�តវែតេកតមនចំេពះប៉ុល
េ�ពះេពលគតេ់ឃញ សិររីងុេរ ងេ េលមុខរបស់េសទផន។ េពលគតេ់មលេឃញ
ភពលងីេលងនឹង�យគតរ់ហូតដល់�� ប ់និងគតនិ់យយ “ខញុ ំេឃញ�ពះេយសូ៊វគង់
េ ខង�� ំ�ពះ” និងអនកដឹងេហយ អនក�ចសម� បអ់នកន�ំរ ប៉ុែន�អនកមនិ�ច
សម� ប�់របនេឡយ។ េហយ�រេនះេទះបីេសទផនបនេចញបតេ់  េ ជ
មយួ�ពះេយសូ៊វែត�ររបស់គតេ់ បន� េ�ពះប៉ុលេ ែតនិយយជនិចច ពីេរ ង
េនះនិងអ�ីគត“់តូចជងេគ” ៃនពួកេគេហយមនិសក�ិសមនឹងេ ជមន កផ់ងេ�ពះ
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គតប់នេធ� ទីបនទ ល់និង—និងផ�ល់ ករយល់�ពមរបស់ គតេ់ដមបលុីបបំបត់
មនុស� េកត ខ� ច�ពះេនះ។

32 េហយដូេចនះប៉ុលកដូ៏ចជ មនុស�ទងំអស់េ ពីមុខមនុស�ែដលគួរេធ� ប៉ុល
បនយកបទពិេ�ធនរ៍បស់—របស់គត ់ �តឡបពី់ដំបូង ពីអ�ីែដលគតធ់� បជ់
េដមបបីង� ញថអ�ីែដល គតេ់ធ�គឺ�មបទគមពរី។ េទះបីជ�ប ច សករេជ របស់
ពួកេគកេ៏�យ ែតគតេ់ ែតបង� ញដល់ពួកេគថ�គឺ�មបទគមពរី។

33 ដូេចនះខញុ ំគិតថេយង…អ�ីកេ៏�យ ដូចខញុ ំបននិយយជញឹកញប ់ បងប�ូន
ែដលជអនកេ កនុងអងគ�បជំុគន  ថ េបសិនជរកេឃញថខញុ ំនិយយអ�ីែដលមនិែមន
�មបទគមពរី ដូេចនះខញុ ំគិតថពិត�ស់ែដលថ…ឬបងប�ូនេផ�ងេទ ត េយង
គួរែតមកជួបគន និងនិយយ “េនះគឺមនិមនកនុង�ពះគមពរីេឡយ” អនកេឃញេទ។
េបសិន�មនិេ កនុង�ពះគមពរី�បែហលមកពីអនកមនករបក��យខុសគន  ប៉ុែន��
គឺេបសិនជេ កនុង�ពះគមពរីគឺ�តឹម�តវ។

34 ឥឡូវប៉ុលបនផ�ល់ ករបក��យរបស់គតព់ី អ�ីែដលពយករបីននិយយ
និងអ�ីែដលេ�កម៉ូេសបននិយយ គឺបនសេ�មចពិត។េហតគតជ់ួប�ពះេយសូ៊វ
េ �មផ�ូវ េ កនុងនិមតិ�។ េហយ�ពះេយសូ៊វ បន��ស់េ  គតឲ់យេចញមក។

35 អ�ីែដល�មនិគួរជេរ ងពិបកស�មបព់ួកយូ�ទងំេនះដូចគតប់ន
និយយ “អនកៃថ�ថនូរេហ�សទុស” េហយ—និងេផ�ងេទ តជេដម េនះ�… “េត�
គួរចែម�កេទចំេពះអនក ែដល�ពះ�ចេ�បអនក�� បឲ់យរស់បន?” េឃញ “េ�ពះេប
អនកដឹងពីអ�ី ែដល�ពះ�តឡបេ់ េ�យ—ខគមពរី ពិត�ស់អនកដឹងេហយថ�ទង់
�ច េ�បសមនុស��� បឲ់យរស់វញិបន។”

36 េហយដូេចនះគតនិ់យយ គតប់នផ�ល់បទពិេ�ធនដ៍ល់ពួកេគ�មផ�ូវរបស់
គតេ់ �ម៉ស ៃនអ�ីែដលបនេកតេឡង េនះ េដមបឲីយពួកេគដឹងថ�ពះ េយ
សូ៊វេនះ—ែដលពួកេគបងករឲយមន េក�ហលពីគតែ់ដលអធិបបយ� គឺជ
�ពះែតមយួែដលពួកេគបេ�ម�គបេ់ពល។ េ�ពះ�ទងប់នគងេ់ ជមយួេគកនុង
�លរេ��ថ នជអងគែដលដឹកនេំគជពន�ឺេភ�ង សសរេភ�ងែដលដឹកនពំួកេគ។
េហយ�ទងេ់លចេចញមកប៉ុលកនុងរេប បដូចគន  ជពន�ឺម�ងេទ ត ែដលេធ�ឲយគត់
ខ� កែ់ភនក។ និងគតក់សួ៏រ “�ទងជ់នរ��ពះអមច ស់?”
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37 េហយ�ទងម់នបនទូល “ខញុ ំគឺជ�ពះេយសូ៊វែដលអនកេប តេប ន។ េហយេវទន
េហយែដលទតជ់ល់ជន�ួញ។”
38 េហយគតព់យយមពនយល់ ពួកេគថេនះ ជអ�ីនិង—និងគតព់យយម
បេ�ង នពួកេគែបបេនះ “�ពះេយសូ៊វជ�ពះេមស�ុ ី ែដល�ទងប់នសុគត េហយ
�ពះបនេ�បស�ទងរ់ស់េឡងវញិ” េហយេនះ��សប�មបទគមពរី។ “េហយេនះ
�ទងឥ់ឡូវ�តវបនេលកេឡងេ កន�់ពះវរបិ�” និងេនះ—េនះគឺគត ់ ជទី
បនទ ល់ៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ េហយេនះជករអ�ច រយទងំេនះ និងទី
សមគ ល់និងករអ�ច រយែដលជេរ ង ចែម�កចំេពះមុខមនុស� ប៉ុែន�មនិែមនជេរ ងថមី
ចំេពះករពិតេឡយ អនកេជ ខគមពរី េ�ពះ�ពះគមពរីបននិយយរចួេហយ។
39 �កេលកេមលពួកពយករេីតបនែថ�ងទំនយយ៉ង�អ�ីជករយងមករបស់
�ពះេមស�ុ ី និងអ�ីែដល�ទងេ់ធ� “ពួកមនុស�ខ�ិននឹងេ�តេឡងដូចក� នញី់” កនុង
គមពរីេអ�យ35និងមនខគមពរីខុសគន  ែដលសំេ េលករេនះែដរ។ េយងមនិ
មនសរេសរ�តងេ់នះេទ ប៉ុែន��បែហលជសំេ �តឡប ់ េ ពកយខ�ី របស់គត់
ពីមុខេស�ច េ�ពះពួកេគ�បែហលមនិែមនជមនុស� ែដលសូ៊�ទជំមយួគតដូ់ចជ
បងប�ូនជមយួខញុ ំែដរ។ ដូេចនះ និងបនទ បម់ក—គតក់ព៏នយល់� និងពយយម�បប់
ពួកេគពី�ពះែតមយួែដលពួកេគបេ�ម…
40 េហយគតនិ់យយម�ងេទ ត “កនុងរេប បែដលេ ថអ ញមតិ” េនះជ “ភព
លី�” េឃញ។ “រេប បែដលេ ថអ ញមតិ េនះជរេប បេនះែដលខញុ ំថ� យបងគំ
�ពះែដលអនកបនថ� យបងគំ” េឃញ “េនះជរេប បែដលេ ថអ ញមតិ។”
41 ខញុ ំ�បកដថៃថងេនះេបសិនជេយងឈរេល�កមជំនុំកលពីមុនែដលេយងធ� ប់
ជកមមសិទធិេនះ ដូចជ �ពីសប៊េីសទេរ ន កតូលិក បបទីសទ គឺខុសគន  េយង�ច
និយយទីបនទ ល់ ដូចគន នឹងអស់អនក ែដលនិយយ�មចិត�របស់េគដូចជយក
បងប�ូនេ �កខ់ងេពទយវកិលចរតិ ឬអ�ីែដល�សេដ ងេនះ។ “កនុងរេប បែដល
េ ថ�សនខុសឆគង ជរេប បខញុ ំថ� យបងគំ �ពះៃនឪពុករបស់ពួកេយង។”
42 េហយអ�ីែដលជទីបនទ ល់ សំខនែ់ដលមនេ ពីមុខអ�័គីប៉ េទះេ
ពកក់�� លអ�ីែដលគតប់ននិយយរបស់គត ់អ�័គីប៉ែ�សកេឡង និងនិយយ
ថ “ប៉ុល សូល អនកេធ�ឲយេយងជិតក� យជ�គី�ទ នេហយ។” េឃញ រេប បែដល
គតប់ននបំទគមពរីឲយេចញមកចបស់ ែត�ផទុយពី���បជំុរបស់គតវ់ញិ។
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ប៉ុែន� បទគមពរីគឺជកច់បស់�ស់ រហូតគតនិ់យយ “អនកេសទរែតនេំយងឲយក� យ
ដូចជអនកែដរ។”
43 ប៉ុលនិយយថ “ខញុ ំ�បថន ឲយអនកទងំអស់គន មនិចងឲ់យអនកជបក់នុង�ច�៉
កទ់ងំេនះដូចខញុ ំជបែ់ដរ” អនកេឃញេទ ប៉ុែន�ជអនកេជ ដូចគតពី់មុន។ ពកយ
មយួេទ តេបសិនជខញុ ំ…“ខញុ ំ�បថន ឲយ�ពះែដល អនកបនេឃញករេបកសែម�ងដូច
—ដូចខញុ ំេឃញ�។” នយ័មយង៉េទ ត “ខញុ ំ—ខញុ ំ�បថន ឲយអនក�ចេធ�បន។” េឃញ? “ខញុ ំ
�បថន ឲយអនក�ច។”
44 េពលែដល Festus ខញុ ំេជ  េ �ពឹកេនះ បងប�ូនេអយ បន�បបគ់តពី់អ�ីែដល
គតម់ន “េរ នេរ នេពក” គតេពលេនះ “េចញពីកបលរបស់គត។់” ប៉ុែន�គតឲ់យ
គតដឹ់ងថ គត—់ថគតម់និ េនះគឺគត—់គតដឹ់ងថគតេ់ �តងេ់នះ។
45 េហយខញុ ំ�ចនិយយែបបេនះ �ពឹកេនះ បងប�ូន ខញុ ំទងំអស់គន �បថន ឲយខញុ ំ
�ច…មនិសំេ ជីវតិរបស់ប៉ុល ប៉ុែន�េដមបផី�ល់�គឹៈកនុងករពិភក�បន�ិច។ េ�ពះ
មនមនុស�ជេ�ចនេ �ពឹកេនះែដល�តវនិយយ ប៉ុែន�ខញុ ំចងប់នឱកសេនះេដមប ី
និយយករេនះ។ ឥឡូវ ខញុ ំចងប់ន�កមជំនំុមកខុសៗគន  េពលែដលខញុ ំឮអនក
ទងំអស់គន �ប�ពឹត�ិេ  �ពះវ�ិរេបតែអលឯក�ជយ�កមជំនំុ�គ�រ�ពះ និងមន
ខុសៗគន …ខញុ ំចងប់នទងំអស់គន  ែបបេនះអនក�ចេឃញអ�ី ែដលខញុ ំេឃញែដល
អនក �ច។ ខញុ ំ�បថន ឲយអនក�ចេឃញនិមតិ�ែដលខញុ ំេឃញ រចួអនក�ចមនករ
យល់ដឹងចបស់េឡង េនះជពន័ធកិចច។
46 េពលែដលខញុ ំចកេចញពី�កមជំនំុបបទីសទ េដមបកី� យជ អនកេពនទីកុស�
និងDr. Roy E. Davis ជអនក�ងំខញុ ំេ េបសកជន �កមជំនំុបបទីសទ�បបខ់ញុ ំ
ថខញុ ំនឹងមនករលំបកេពលែដលនិមតិ�ៃន�ពះអមច ស់យងមកនិង—និងនិយយ
មកកនខ់ញុ ំ។ និង—និង អនកដឹងថករេ�បសឲយជ �គឺេ កនុងលំនចែដលទប។
47 និង—និងខញុ ំមនិ�គ ល់អ�ីទងំអស់ពីេពនទីកុស�។ ខញុ ំឮពីគតថ់ជ �កមហូលី
រ ៉លូឡឺែដលេដកេលក�មលនិងេហ រទឹកមតដូ់ចជែឆកឆកួត េហយេគ�តវបកព់ួកេគ
ឲយរស់វញិនិងអ�ីៗ ទអំអស់ដូេចន ះ។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំ ដឹងពីមនុស�ជអនក េពន
ទ ីក ុស �។

គតនិ់យយ “អនកគិតថនរ�នឹង�� បលឺ់អនក?”
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48 ខញុ ំនិយយ “េប�ពះប ជូ នខញុ ំមក មនកែន�ងខ�ះនិងមននរ�មន កែ់ដល�ទង់
នឹងប ជូ នមកខញុ ំ” េនះ�តឹម�តវេទេ�ក។ េឃញ “េ�ពះ” ខញុ ំនិយយ “Dr. Davis”
ខញុ ំនិយយ “�ទងម់នវត�មនពិតខញុ ំឈរេឡងេហយេមេ �ទង”់ ខញុ ំនិយយេគ�បប់
ខញុ ំថេនះជនិមតិ�…
49 ខញុ ំជអនកេជ ធំមយួបងប�ូនេនះ—អំេ�យទនេនះែដលបនេ មកេ�យ
មនិ�� យ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ េជ ែបបេនះ។ អនកេកតមក អនកមនិ�ចេ ជអ�ីែដលអនក
មនិ�ចេនះេទ។ េហយេពល�ែដលអនកពយយមេធ�អ�ីែដលអនកមនិ�តវជ អនក
�តឹមែតពយយមេធ� ជអនកកំពុតប៉ុេ�� ះ។ េហយ�ពះអនុ ញ តិឲយខញុ ំ�� ប�់មអ�ី
ែដលខញុ ំជអនកកំពុត េឃញ។ ចូរឲយខញុ ំក� យជអ�ីែដលខញុ ំនឹងក� យេ ជចុះ េហយ
�នឹងងយេហយចបស់។ និង—និងបនទ បម់កចូរ—ចូរឲយខញុ ំេ �មផ�ូវេនះ និង
�គបគ់ន បនដឹង។ រចួអនកដឹងយ៉ងចបស់។
50 េហយឥឡូវ ដូចអនកបនដឹងេហយ ខញុ ំមនិបនេរ ងសូ�តេ�ចនេទ ដូចខញុ ំបន
និយយ។ ដូេចនះេ កនុង…េទវ� ស�របស់ ខញុ ំជអនកែដលមនិេចះដឹងអ�ី។ េហយ
ខញុ ំទយថអនកដឹងបន េឃញ។ និង ជអនកអធិបបយ ខញុ ំពិបកកនុងករេ
ខ�ួនឯងថជមន កេ់�ពះមនិបនេរ នសូ�តនិងមនិ�គ ល់ពកយ និងអ�ីេទ ត។ ប៉ុែន� អ�ី
តិចតួចែដលខញុ ំមនេដមប…ីជចំេណះដឹង ែដលខញុ ំដឹងេ�យ �ពះគុណរបស់�ទងជ់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ខញុ ំពយយមែចកចយេរ ងេនះជមយួបងប�ូន�គបក់ែន�ង េដមប ី
ែចកចយេរ ងេនះ។
51 េហយប៉ុែន�េពលខញុ ំចកេចញ�កមជំនុំបបទីសទ…ជ�កមជំនុំ ែតមយួែដលខញុ ំ
បនចូលេហយកប៏ន�ងំជអនកដឹកន។ំ េហយខញុ ំ�តវបនែតង�ងំកនុងឆន 1ំ933
េ កនុង�កមជំនុំេបសកជនបបទីសទ េជ�នវ់លី អុីនេឌ �យ�។ �គឺ—គឺ…
�ជសមជិកៃនពួកជំនុំបបទីសទខងតបងូ។ រចួេយងកនុងេពលេនះខញុ ំ…េពលខញុ ំរញុ
េចញ និង�តឹមែត…
52 ឥឡូវ�កមជំនំុបបទីសទ ជ�កមជំនំុមនអំ�ច។ េយង—េយងទងំអស់គន
ដឹងថ េនះគឺ—�គឺ…អនក�ចអធិបបយពីអ�ីែដលអនកចង ់ េបសិនជអងគសននិបតុ
របស់អនក�ចទទួលយកបន។ ពួកេគ�តឹមែត…អនក �ចអធិបបយ�មអនកចង។់
53 េហយខញុ ំចូលចិត�ែបបេនះេឃញ េ�ពះខញុ ំេជ ថ�ជ�វក។ ពីេ�ពះ កបល
ជកែន�ងខពស់�មលំ�បេ់ កនុង�កមជំនុំ ជអនកគង� ល េយងដឹងថ �គគង� ល។
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និង—និងេបជ—ជ…េបសិនជអនកដឹកន ំ ឬ នរ�មន កេ់ទ តនឹងេគះករេបក
សែម�ងេចញពី�គគង� លដូេចនះេត�ពះនឹងេធ�ករកនុង�កមជំនុំរបស់គតរ់?ឺ អនកេឃញ
អនកមនិ�ចយល់�បន។ ដូេចនះ និង ខញុ ំមន…
54 េពលខញុ ំេចញមកពីេនះ ខញុ ំបនជួបនឹង�កមមយួ ែដលជករេ�បសឲយជ
ៃន Betty Daugherty, at St. Louis, Missouri តូចមយួ។ និង�ជ សហ
ករណ៍េពនតីកុស�ឬ�កមជំនំុេពនទីកុសទ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ និង �គគង� លេនះ
ជកមមសិទធិ និងេកមង�សីតូចមយួរបស់គតប់នទទួលករេ�បសឲយជ។ េ�យក�ី
េគរព ខញុ ំគិតថេនះេហយែដលនឲំយគតក់� យជអនកេពនទីកុស� េ�ពះេនះជអ�ី
ែដលេគបនេ ខ�ួនេគ “�ពះេយសូ៊វែតមយួគត”់ និង េហយខញុ ំគិតេនះេហយែដល
េធ�ឲយពួកេគក� យជេពនទីកុស� េ�ពះេនះេហយែដលេគបនេ ខ�ួនរបស់
ពួកេគ និង េនះគឺមនភពខុសគន ។ ដូេចនះ ល� បនទ បម់កពីទីេនះខញុ ំេ …
55 េហយបុរសល�មន ក ់ មនករជួបជុំធំមយួេ  St.Louis, ែដលជរបូភព
េលចេឡងេ ទីេនះ។ និងេយងមន Kiel Auditorium និងយបទី់មយួ
ឬទីពីរ មនមនុស�មយួមុនឺបនួពនន់កច់បយ់ក េយងមនិ�ចសូមបែីត…
�តវ�កប់៉ូលីសេ មតទ់�  េដមបកំុីឲយេគចូលមក។
56 េហយពីេពលេនះមក ចុះេ Richard T.Reed ៃន the Blessed Old
Bible Hour Tabernacle, េ ចូេនសបូរ ៉(ូJonesboro)ែដលជអងគករែតមយួ។
និងេចញពីេនះ មកដល់Dr. G. H. Brown ែដលជអងគករដូចគន េ ផ�ូវ ៥០៥
វកិទរ័េ Little Rock, Arkansas។ និងពីទីេនះេ េឆនរភគខងលិច(West
Coast)។
57 េហយរចួេពលខញុ ំេ ដល់West Coast ខញុ ំកប៏េ ឆ ះេភ�ង។ រចួខញុ ំរកេឃញថ
មនករែបងែចកកនុង ចំេ�មអនកជ េពនទីកុស� េ កនុងអងគករដូចេយងជ
អនកបបទីសទមនែដរ។ េឃញពួកេគ—ពួកេគមនភពេផ�ងគន ជេ�ចនមនដូេចន ះ
ពួក េគមនភពខុសគន ។ មន�កមជំនុំ�ពះជមច ស់ និង�កមជំនុំៃន�ពះ និងមនអ�ី
េផ�ងេទ តនិងអ�ីេផ�ងេទ តនិងេផ�ងេទ ត និង—ខុសគន ។ េហយ ពួកេគែបងែចក
ពីគន និងគូសែដនបនទ តតូ់ចមយួបន�ិច។ េហយបងប�ូនេផ�ងេទ តទងំអស់មកឯខញុ ំ
និង�បបខ់ញុ ំ “េហតុអ�ីបនជអនកេ �កម �ពះេយសូ៊វែតមយួគត ់ កនុង�កមេនះេ
ទីេនះ។”
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ខញុ ំនិយយ “េទ ខញុ ំមនិ—ខញុ ំមនិេ ខ�ួនខញុ ំថែបបេនះេឡយ” េឃញ?

គតនិ់យយ “េហតុអ�ី អនក�បកបសងគមជមយួពួកេគ។”

58 ខញុ ំនិយយ “ល� េនះ—េនះមនិែមននឲំយខញុ ំេ ជែបបេនះេឡយ” េឃញ?
និង ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត…ពួកេគជបងប�ូន។”

59 េហយគតនិ់យយ “េហតុអ�ីបនជពួកេគ�គនែ់តជ�កមៃន…េហតុអ�ី ពួកេគ
មនិមនអ�ីេ�កពី�កមៃនឬសចែម�ក និងអ�ីៗ កនុងរង�ងែ់បបេនះ ជកែន�ង…”

60 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវ ខញុ ំសូមឲយអនកសូមេទស។ ខញុ ំជួបអនកេកតខ� ច�ពះពិត
េ ទីេនះ។ េហយពួកេគជមនុស�េកតខ� ច�ពះ” និងខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជ
តូចចិត�ែដលេ ពួកគត ់ថជមនុស���កក ់េ�ពះពួកេគមនិែមនេនះេឡយ។”

61 ល�បនទ បម់កខញុ ំពយយមទប�់ដកេចញ�មែត�ចេធ�េ បន េ�យមនិបន
បង� ញពីរេប ប�ទងំអស់។ ល� ខញុ ំចបេ់ផ�មសិក�គឺអ�ីែដលជគំនិតរបស់ពួកេគ
និងអ�ីែដលនឲំយពួកេគែបកេចញពីគន  និងអ�ីនឲំយេគែបកេចញ។ េហយខញុ ំរកេឃញ
�កមមនុស�ពីរធំៗ មយួកនុងចំេ�មេនះគឺ �ពះេយសូ៊វែតមយួគត ់ និងមយួេទ ត
េ ថ �កមជំនំុ�ពះជមច ស់។ េហយពួកេគេ �ចេ់ចញពីគន  េ�យ�រេរ ង
�ជមុជទឹកមយួ�កមេ�ប “�ពះវរបិ� �ពះបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” និងមយួ �កម
េទ តគឺេ�ប�ពះនម “�ពះេយសូ៊វ។”

62 ល�ខញុ ំេមល និងទងំពីរែផនកសុទធ ែតមនមនុស�អ�ច រយ ជអនកបេ�ម
�ពះ។ េហយខញុ ំគិត “ឱ �ពះេអយ េតទូលបងគំសំុឲយេឃញទងំពីរ�កមរ�យ
ចូលគន …េ �សបគន និងមន…កំុឲយមនករគូសបនទ តរ់បស់ពួកេគ និងនិយយ
‘េយងមនិេដរ�មជមយួមខ ងេទ ត’”ប៉ុែន�ខញុ ំរកេឃញថកនុងរេប បេនះ�រក�បន
េ កនុងចំេ�មពួកេគនិងបនបងករឲយមនសំអបនិ់ង�ចែណន ែដលេកតមន
េលពួកេគ។ ខញុ ំគិត “េនះគឺល�ដូចជ�មអ�ីែដល�រក�ចងប់នែដរ។ េនះជអ�ី
ែដល�រក�ចងប់ន” ដ�៏ប�អនកមនកេំភ�ងែដលហ�ឹក�ត ់ ត�មងេ់ល�កម
មយួេទ ត �រក� មនិចបំចខ់ំសូមបែីតលិឍ។ េហយខញុ ំ…

63 េហយដូេចន ះ �បនមក ដល់ករបង� ញ។ េហយករបង� ញេនះេធ�េ
សីុថល �៉សីុនេ�ន�បែហលជឆន  ំ 1946។ និងេ �ពឹកមយួខញុ ំ�តវបននេំ
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កនប់នទបស់�� គរ មនអ�ីែបបេនះ ជមយួ—��រេពល�ពឹកៃនអនកដឹកនំ
មយួចំនួន។ េហយខញុ ំ�តវនិយយេ កនម់នុស�ធំៗពីររបូ។
64 េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគគឺ បណ�ិ តេណស. ខញុ ំគិតថជអនកេ �កមជំនំុ
�ពះជ មច ស់ េប�មខញុ ំចពីំគត។់ គតេ់ ែដនដីភគខងេជង ជមនុស�អ�ច រយ
ឆ� ត ជ�គ និងតំ�ង�កមជំនុំ�ពះជមច ស់។
65 េហយបនទ បគឺ់េ�កDr.Scism�កមជំនុំេពនទីកុស�សហរដ��េមរកិ។ ខញុ ំ
គិតថអនកជបងប�ូនមកពីេពនទីកុស��េមរកិនិង�គ ល់គត។់ គតក់ជ៏អនក
មកពីែដនដីភគខងេជងែដរ េនះគត�់គប�់គង ពួកេគនិងែបងែចកតំបនេ់
ទីេនះ។
66 ល�មនុស�ទងំពីនកជ់ួបគន ។ េហយខញុ ំ�តវនេំ កន ់ពីមុខរបស់ពួកេគ េ�ពះ
—ែគមេនះ�មុតខ� ងំ�ស់ េហយ�កតខ់ញុ ំ�គបក់ែន�ង។ េហយខញុ ំគិត “េតខញុ ំ�តវេធ�
យ៉ង�? ខញុ ំ�ចេធ�អ�ី?”
67 ឥឡូវ ល�ពួកេគេបសិនជអនកនិយយ “ល� អនក�តវេ ខង�មយួ។ ថ
េតអនកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ អនក�តវែតេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ និង
េបសិនជអនកេ កនុង�កមជំនុំ�ពះ អនក�តវែតចកេចញពី�ពះនម�ពះេយសូ៊វ និង
េ ជ�កមជំនំុ�ពះជមច ស់ ឬបន�ែបបេនះ” �មកដល់កែន�ង ែដលខញុ ំ�តវបង� ញពី
�បេភទ�មយួ។
68 ខញុ ំអធិ�� នយ៉ងេ�ចនេ �ពឹកេនះ មុនេពលចូលេ ។ ខញុ ំនិយយ “�ពះ
េអយ ជួយទូលបងគំ។ េ�ពះមនមនុស�ធំៗពីររបូមនអនកបេ�ម�បព់ន ់េហយ�ទង់
ប ជូ នទូលបងគំមកទីេនះេដមបពីន័ធកិចច។ េហយពួកគតទ់ងំពីរជអនកបេ�ម�ទង។់
េតទូលបងគំគួរេបះឥទធិពលបន�ិចបន�ួច ែដលមនេ កនុងអងគករេពលមនជេម� ះ
គន ឬេទ?” េឃញ? “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ថ �តឹម�តវេទែដលេធ�ែបបេនះ។ ខញុ ំ
មនិគិតថេនះជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះ�គីសទកនុង ករេធ�ែបបេនះេឡយ” េហយខញុ ំ
និយយ “�ពះេអយ ជួយទូលបងគំនិង�បទនឲយទូលបងគំេធ�អ�ីមយួ ឬ�បទនអ�ីមយួ
ដល់ទូលបងគំឲយេធ�។”
69 េហយខញុ ំមនិមនអ�ីមយួេឡយខញុ ំ�តវរេ  ទេីនះដូច�ពះអមច ស់េយសូ៊វ និងខញុ ំ
េ �ពឹកេនះ។
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70 ល�ករពិភក�យ៉ងធំចូលមកដល់“េតអនកនឹងេធ�អ�?ី អ�ី—អ�ី—អ�ីជ
ករសេ�មចចិត�ែដលអនកនឹងេធ�?”

71 ខញុ ំនិយយ “ករសេ�មចចិត�របស់ខញុ ំ�តវបនេធ�រចួេហយ។ េនះគឺករសេ�មច
ចិត�របស់ខញុ ំ គឺ�តវឈរចេន� ះអនកទងំពីរ េហយមនិចូលរមួទងំអងគករ�មយួ
េឡយនិងនិយយជមយួៃដពទ័ធជំុវញិអនកទងំពីរ ‘េយងជបងប�ូន’” េឃញ?
េឃញេទេយងជបងប�ូន។ េឃញ? េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំពយយម�នេស វេ
ទងំអស់�មែត�ចេធ�បនេត�េចញមករេប ប� អ�ីែដលេ ថេនះជ ‘ប �
ថមី’ និងពីរេប បែដលេគែបកេចញពីគន និងរេប បែដលមយួ េនះ ចបេ់ផ�ម រេប ប
េនះ” េហយខញុ ំនិយយ “កនុងជេម� ះរ�ងអនកទងំពីរ” ខញុ ំនិយយ “េនះគឺដូចគន  ែដល
ែបកេចញ ជចលនេពនទីកុស� េ ៃថង…បនទ បពី់េពនទីកុស�។ ពួកេគចបេ់ផ�ម
ជែជក េឈ� ះពីេពលេនះមក” ខញុ ំនិយយ “អ�ីៗបនែបកគន ម�ងេទ ត។”

72 ខញុ ំនិយយ “មនផ�ូវ�ែដល�ចេ រចួែដលជផ�ូវក�� លរ�ងអនក បងប�ូន
េអយ? េតមនអ�ីែដលថ—�ចឈរបនេទ?”

73 ល� ពួកេគមនិេបកមតរ់បស់េគេ�ពះេរ ងេនះេឡយ េ�ពះ�មុត�ស់។
អនកដឹងេទ �បែហល ដប�់បេំ ៃមភឆន មំុន �គឺយ៉ង� េ�ពះមន�កមមយួបន
រញុេចញពី�កមមយួេទ ត េហយកម៏នវ�ិទខ� ងំ�ស់។

74 ដូេចនះ ខញុ ំនិយយ “ល� បងប�ូន�បស េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ�។ ខញុ ំនឹង…�ពះ
មនិែដលប ជូ នខញុ ំ ឲយេ �ជមុជទឹកឡយ រេប ប�កេ៏�យ។ �ទងប់ ជូ នខញុ ំឲយ
អធិ�� នដល់កូន�ទងម់នជំងឺ” ខញុ ំនិយយ “ដូេចនះខញុ ំនឹង—អធិ�� នស�មបកូ់នៗ
ែដលឈ ឺេហយអនកជអនកដឹកននឹំងេធ�ករ�ជមុជទឹកចុះ” ខញុ ំនិយយ។

75 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវខញុ ំចងេ់ធ�សួរអនកអ�ីមយួ ដូេចនះអនកនឹងយល់” ខញុ ំនិយយ
“បងប�ូន�បសែណស (Ness)…មនុស� ែដលេ�ប �ពះនម�ពះេយសូ៊វទងំេនះេត
េ�កេជ ថពួកេគមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឬេទ េពលេគនិយយភ�ដៃទ និង
ដូចគន ែដរែដលេ�កេធ�ដូចគន េ កនុង�កមជំនុំ�ពះជមច ស់?”

និយយ “ពិត�ស់។”



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

76 ខញុ ំនិយយ“បងប�ូន�បសសីុម (Scism) េតេ�កេជ  ថ�កមជំនំុ�គ�រ�ពះ
មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េពលនិយយភ�ដៃទ និងេធ�ដូចគន ែដលេ�កេធ�េល
ករ�ជមុជទឹកឬេទ?”

គតនិ់យយ “�បកដ ខញុ ំេជ ។”
77 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវ�ពះគមពរីនិយយ ‘�ពះ�ទង�់បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ
ដល់អនកែដល�� បប់ងគ បដ់ល់�ទង’់ ឥឡូវនរ��� បប់ងគ ប�់ទង?់ នរ��� ប់
បងគ ប�់ទង?់ បងប�ូនមយួ�កនុងចំេ�មអនក�� បប់ងគ ប�់ទង?់ េហយ�ពះ
�បទនដល់អនកទងំពីរមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េឃញេទ?
78 ខញុ ំនិយយ “េតេ�ក�ចនិយយ សីុម ឬបងប�ូន�បស េណស ែដលមនិបន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?”

និយយ “េទ។”
79 ខញុ ំនិយយ “េតេ�កនិយយថបងប�ូន�បស សីុម មនិមន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធឬេទ?”
80 “េទ” េឃញ? េនះ ពួកេគទងំពីរេជ ថគន  ពួកេគមន �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
81 ប៉ុែន�អនកេឃញេទ�មនិមនេហតុផលេឡយ បងប�ូន។ េហយខញុ ំឮ បន�ិចបន�ួច
ពីេរ ងេនះ…

ខញុ ំនឹង�តឡបម់កចំណុចរបស់ខញុ ំវញិបន�ិចេទ ត។
82 បងប�ូន �� ងំឡង ់េ ទីេនះ បនទ បពី់ខញុ ំចកេចញពី�បេទស�� ងំឡង ់កែន�ង
ែដល�ពះ�បទនឲយេយងអ�ីខញុ ំគិតជករជួបជំុធំមយួមនិែមនតូចេទ េកមង�បសតូច
មន ក�់� ប�់តវបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ និងមនេរ ងេ�ចនេទ ត។ ខញុ ំជួបេ  ស�ុក
ខល�បេទសសុ៊យែអត៊ ជមយួេ�ក េលវេីប�៉ទៃន�កមជំនំុហ�ី�េដ�៊� ។ បងប�ូន
�បស ហគុលដុនលីន�យែដលឥឡូវ…ខញុ ំគិត ខញុ ំមនិគិតថគតជ់កមមសិទធិេ
ទីេនះេទ តេឡយបចចុបបនន ប៉ុែន�គតជ់កមមសិទធិ េ កនុង�កមជំនំុ �ពះជមច ស់។
83 េហយ�កមជំនុំ�គ�រ�ពះជអនកឧបតថមភដល់ខញុ ំយ៉ងធំមយួ ជអន�រជតិ។ និង
ដំណឹងល�ទងំ៤ គឺេចញពី�កមជំនុំ�ពះជមច ស់ កជ៏អនកឧបតថមភដល់ខញុ ំយ៉ងធំមយួ
ែដរ។ េឃញ? េហយខញុ ំកម៏នកែន�ងឈរ គឺចកេចញពីែគមែដលមុត�សច េហយក៏
ឈរជជំហរ េហយខញុ ំនឹងមនិឈរទងំ ែផនក�មយួៃនកររញុេឡយ។ រហូតដល់
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េយេឃញថេយងជបងប�ូននិងេ ជមយួគន និងបនទ បម់ក េយងនឹង—េយងនឹង
េឃញទងំអស់ថមនករេឆព ះេ �តងដូ់ចគន  ែដលេយងចូលមក ជ�មញនិងមន
េគលបំណងៃនករេធ�យ៉ងេនះ។
84 េហយអនក—អនក�តវែតលបងលករ ជ�មញនិងេគលបំណងទីមយួ។ ទីមយួ
ែស�ងរកបំណង�ពះទយ័ របស់�ពះនិងបនទ ប ់ គឺែស�ងរកេគលេ របស់អនកនិង
ពិនិតយករជ�មញរបស់អនកនិងេមលថ េតករជ�មញរបស់ អនក�តឹម�តវឬេទ។
បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊វកម៏នបនទូលេ កនុងម៉កុស 11:24 “េបអនកនិយយេ
កនភ់នេំ�យឥតសង�យ័ ‘ចូរេរ េចញ’ និងមនិសង�យ័កនុងចិត�” ប៉ុែន�ដ�ប�
អនកមនចិត�សង�យ័កនុងចិត�ថ េតេនះជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះឬអត ់ ឬករជ�ម
ញ និងេគលបំណងរបស់អនកមនិ�តឹម�តវេត�េរ េ យ៉ង�? ប៉ុែន�េពលអនកដឹង
ថេគលបំណងរបស់អនក�តឹម�តវ ��តវែតេរ ។ េនះគឺែបបេនះេហយ ឬ េបមនិ
ដូេចនះមននយ័ថ�ពះមនបនទូលខុស។
85 េនះជេហតុផល េពលខញុ ំេ េវទិករ កនុង�កមជំនំុ មនិមននរ�មន កឮ់
ខញុ ំប ជ កពី់អ�ីេលេវទិករេនះេទ ប � េនះ ខញុ ំទុកឲយពួកេគេ �មរេប បេគ។
េឃញ ���ស័យេល អនកជអនកេធ�។ េឃញ? ខញុ ំេ ទីេនះេដមបជិួយេឈងចប់
�ពលឹងវ ិ ញ ណថ� យដល់�ពះ�គីសទ�មរយៈអំេ�យទនមកពី�ពះអនកេឃញ។
េឃញ? �មនិមនភពខុសគន េឡយ…អនកេធ�ករ �ជមុជទឹករបស់អនក។ ប៉ុែន�
បនទ បម់ក េពល�មកដល់…
86 ជ�បធនបទ ខញុ ំ�តវបនេ ថជអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ ខញុ ំ�តវបន��ស់េ  ខញុ ំ
មនិដឹងថប៉ុនម ន នកក់ែន�ង�មកពី—“ករ�បសូ�តៃន �ពះបុ��របស់�ពះ” តេ
—“�រក�” ែដលែបបេនះ �គបយ៉់ង។ ប៉ុែន�េ ពីេ�កយេនះ ខញុ ំជបងប�ូន ជ
ពលរដ�េដរ�មនគររបស់�ពះ េធ�ករជមយួអនកទងំអស់គន  ស�មបន់គរ�ពះ។
និង�ជករពិត។
87 ឥឡូវ ខញុ ំនឹង េប��តឹម�តវនិងអនកគិតថេយងមនេពល�តវ ខញុ ំចង�់បបអ់នកពី
រេប បេយងពិភក�េនះ។ អនកនឹងមនិមនប � បងប�ូន សំុ�តឹមេពលមយួនទី?
[អនកដឹកននិំយយ “បន�ចុះពិត�ស់”—Ed]។ បងប�ូនបងប�ូន �បសែណស
(Ness)និងពួកេគ…�តវេហយ។ និង��ចជួយអនកបន�ិច។ �នឹងជួយអនកឲយយល់
�បេភទៃន។



18 �ពះបនទូលជសេម�ង

88 ខញុ ំសរេសរទីេនះ ជអ�ីៗែដលខញុ ំចងចពំួកេគេចញពីទីេនះ។ និងដូេចនះពួកេគ
សួរខញុ ំ អ�ីែដលខញុ ំេជ ពី “�តីឯក” េតខញុ ំេជ ថថ មនភព “�តីឯក” ៃន�ពះ?
89 ឥឡូវបងប�ូន េពលេយងចូលេ ទីេនះ ខញុ ំសងឃមឹថ េពល�ចប ់េយងនឹងបន
ជបងប�ូនដូចគន ែដលេយងទងំអស់គន េដរតមក។ េឃញ? ប៉ុែន�ខញុ ំមន�រមមណ៍
ថខញុ ំខចីអនក េ�ពះមនុស�របស់អនកបនចូលរមួករ�បជំុ និងខញុ ំមនិចងឲ់យនរ�មន ក់
ចកេចញេឡយ ទងំបេ ឆ ត។
90 េហយខញុ ំែតងែត�បបដ់ល់ មនុស�ែដលសរេសរសំណួរមកខញុ ំ ខងេ�កៃនអ�ី
ែដលខញុ ំអធិបបយ េលេវទិករ…និងទីេនះគឺែតងែតជេលខរបស់ខញុ ំ និងែបបេនះ។
េបសិនពួកេគសួរសំណួរមកខញុ ំ “ចុះយ៉ងេនះ វញិ ចុះយ៉ងេនះ វញិ?”
91 ខញុ ំនិយយ “សួរ�គគង� លរបស់អនកេឃញ។ េ�ពះេបគត ់ ដឹកនអំនកឆង យ
រហូតដល់អនកទទួល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គតនឹ់ងនអំនកបន�េទ ត អនកេឃញ។ អនក
េឃញ អនកសួរ�គគង� លរបស់អនក” េ�ពះករតូចមយួែបបេនះនឲំយមនករយល់
�ចឡំ និងដូេចនះខញុ ំចកេចញពី� អនកេឃញ។
92 ឥឡូវខញុ ំបននិយយថខញុ ំជ—អនកចបងំជមយួអងគករ។ ឥឡូវខញុ ំមនិែមនេនះ
េទ។ ខញុ ំគិតថអងគករេនះគឺល�េហយ ប៉ុែន�េពល�បពន័ធៃនអងគកររបស់អនកពុកខូច
េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំទស់�បឆងំ។ េឃញ? មនិថអ�ីេទជភពែតមយួឬ—ឬ
�ជ�តីឯកឬអ�ីកេ៏�យ �បពន័ធែដលេពលអនកេ  ដល់ចំណុចអនកឥឡូវ…េហយ
និយយ “េយងជ�កមជំនុំ�ពះជមច ស់។”

“ល� នរ�ែដ�តវឆ�ងផ�ូវ?”
93 “អូ េនះជបងប�ូនរបស់េយង។ ពួកេគជ—ពួកេគ�តវបនេ ថសហពន័ធ
េពនទីកុស�។”

“ល� នរ�េ ទីេនះ?”
94 “អូ មនបងប�ូនមកពីដំណឹងល�ទងំបនួ។ អូ េយងជបងប�ូនយ៉ងល�។ េយង
មនករ�បកបអ�ច រយ រមួជមយួគន ”

“អូ អនកទងំអស់គន េជ អ�ីដូចគន ?”
“អូ ែមន េយងេជ ។”
“ឥឡូវ ល� ចូរអនកេធ�ែបបេនះ?”
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95 “ល� បងប�នទងំេនះបន�ជមុជទឹក�មរេប បេនះ។ និងករ�ជមុជ
រេប បទងំេនះ រេប បេនះ ខុសពីេយង និងករ�ជមុជទឹកេនះ…”
96 ដូចជេ � ហ�ិកខងតបងូ បងប�ូន េយងរត�់មែបបេនះ។ ពួកេគសួរខញុ ំ។
�កមមយួែដល�ជមុជទឹកបីដង មុខេ មុខ។ និង�កមមយួេទ ត�ជមុជទឹកបីដង
មុខែបរេ�កយ និងពួកេគនិយយ…ខញុ ំនិយយ “េតអនកទទួល�មកពី�?”
97 មន កនិ់យយថ “េពល�ទងសុ់គត �ពះគមពរីនិយយថ�ទងដ់ួលេ មុខ” និង
និយយ “ដូេចនះេយងគួរផ�ួលពួកេគេ មុខ។”
98 និងខញុ ំនិយយ “ល�” េ �កមមយួេទ ត “េត…ចុះអនកវញិ?”

និយយ “េតអនកធ� បក់បម់នុស�ផក បម់ុខេទ?”
99 ល� េតអនកដឹងេទថេហតុអ�ី? ពួកេគែញកខ�ួនេ�យផទ ល់ និងបេងកតជ�កម
ពីរ។ អូ ជួយផងបងប�ូន! េនះជអ�ីែដល�រក�ចង។់ េនះជអ�ីែដល�ចង។់ ែមន។
ែស�ងយល់ខ�ួនអនកចុះ…
100 ឥឡូវេឃញ�មនិែមនជ េបសកកមមជំេន �វកេទ ឬ—ឬគឺទងំ�ជ�កមជំនុំ
េពនទីកុស�េ ែផនកមខ ងេទ ត។ �មនិែមនដូេចនះេឡយ។ មនមនុស�ល�ទងំពីរ
�កម ដូចេ ទីេនះែដរ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេហយពី�បពន័ធៃនអ�ីៗ។
101 �ដូចជកតូលិកែដរ ដូចអ�ីខញុ ំបននិយយញឹកញប។់ េបសិនជគតជ់
កតូលិក និងពឹងេល�ពះ�គីសទេដមបេីសចក�ីសេ ងគ ះ គតទ់ទួលបនករសេ ងគ ះ
េហយ។ ពតិ�ស់ េនះ�តឹម�តវេហយ។ េបសិនជគតពឹ់ងេល�កមជំនុំ គត់
វេង�ងេហយ។ និងេទះបីជបងប�ូនេពនទីកុស��មយួ�គ ល់ថ េបេយង
ែស�ងរក �កមជំនំុេពនទីកុស� �មយួេដមបសីេ ងគ ះេយង “េយងេ កនុងចំេ�ម
មនុស� ែដល��កកប់ំផុត” េនះពិតេហយ េ�ពះេយងវេង�ង។ េនះ�តឹម�តវ
េហយ។
102 ប៉ុែន� េបសិនជេយងែស�ងរក�ពះេយសូ៊វ�គីស� ដូេចនះេយងបនករសេ ងគ ះ
េហយ “េ�យជំេន របស់អនក” (េនះ អ�ី?) ជកិចចករបនប ចប។់ និងអ�ីែដលបន
េធ�តិចតួចេនះ និង�� កស ញ  �មនិបនេធ�ឲយមន ភពខុសគន ខ� ងំេនះេទ។
103 ឥឡូវ ខញុ ំនិយយេ កនប់ងប�ូន�បស Scismេដមប…ីនិងបងប�ូន�បស
េណស “េដមបេីឆ�យសំណួររបស់អនក” ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវ ខញុ ំមនិយកខង�
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ទងំអស់ជមយួអនក។ េហយខញុ ំដឹងេទះបីជអនករញុ ប៉ុ�� កេ៏�យ អនកទងំពីរ
គឺខុស។ េឃញ? ពីេ�ពះខញុ ំ�ចខុសកនុងេគលលទធិរបស់ខញុ ំនិង�តវកនុងចិត�ជង
�តវកនុងេគលលទធិរបស់ខញុ ំប៉ុែន�ខុសវកនុងចិត�” េឃញ? ខញុ ំនិយយ “បនទ បម់ក �ជ
ល័កខខណ� កនុងចិត�។”

104 និងខញុ ំេធ�ករអនុវត�េនះេឡង េដមបឲីយដឹងករេនះ:េនះ េបមនុស�មន ក ់មនិថ
គតេ់ធ�អ�ីេឡយ និងគតខុ់សែប�កប៉ុ�� េទ និងគតនិ់យយអ�ីពីខញុ ំ េបសិនជ
កនុងចិត�ខញុ ំមនិែមនមកពីតួនទី ប៉ុែន�មកពីចិត� ខញុ ំមនិ�ច�ស�ញ់អនកេនះបន
េឡយ កដូ៏ចជ�ស�ញ់អនក�េផ�ងេទ តែដរ ដូេចនះ ខញុ ំដឹងថមនអ�ីមយួខុស
េ �តងេ់នះ េឃញ។ េនះ�តឹម�តវេហយ េ�ពះ�ជ—�…មនិថ េបសិនជគត…់

105 បងប�ូន�បសតូចមយួចូលមក មនិជយូកន�ងេទ ជបងប�ូន�បសមកពី
�កមជំនំុ�ពះ�គីសទ។ និង អូ គតឈ់រេឡង�តងេ់នះ និងនិយយ “មនុស�េនះជ
�រក�” េឃញ? គតនិ់យយ “គតនិ់យយពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” គតនិ់យយ
“មនិមនអ�ែីបបេនះេឡយ។ ពួកេគ ល� មនែត�វកទងំដបពី់រប៉ុេ�� ះែដល
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ និង—និងកេ�បសឲយជពី�ពះ�បទនឲយែត�វក
ទងំដបពី់រប៉ុេ�� ះ” និង បន�កន�ះេម៉ង។

106 េហយខញុ ំនិយយ “មយួខណៈេពល បងប�ូន។ ខញុ ំគិតអនកគួរែតផ�ល់ឱកសដល់
ខញុ ំករពរករេនះ េមល។” ខញុ ំនិយយ “អនកនិយយថ អនកនិយយថកែន�ង�
ែដល�ពះគមពរីនិយយ និង េត�ង ត ់េ កែន�ង�ែដល�ង ត”់

េហយ គតនិ់យយ “េយងេធ�។”

107 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវអនកនិយយ មន�វក ទងំដបពី់រែតប៉ុេ�� ះែដលបន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះគមពរីនិយយ ‘មនមនុស� មយួរយៃមភនកេ់
បនទបខ់ងេលេពល ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយង ចុះមក ស�ីនិងទងំអស់គន ។’
និង េតអនកមនិថអីេទែដល�បបខ់ញុ ំថ េតអនកគិតថប៉ុលមនិមន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ? េ�ពះគតទ់ទួលបនបនទ បពី់�ពឹត�ិករណ៍េនះេឃញ។ េហយអនក
និយយ ‘អំេ�យទនេ�បសឲយជ �បទនឲយែត�វកទងំដបពី់រែតប៉ុេនះ’
េហយេសទផនបនមកេ បីបនួៃថងេ�កយ គតម់និែមនជមន កក់នុងចំេនម�វក
ទងំដបពី់រេឡយ គតម់និទងំជអនកអធិបបយផង។ គតជ់ចស់ទុំនិងចុះេ
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�ម៉រកីេ៏ដញ�រក�” េហយខញុ ំនិយយ “អូ បងប�ូនេអយ!” ��ង ត�់ស់េ �តង់
េនះែមនេទ េតអនកចងទុ់ក�េចលឬ។
108 េហយបនទ បពី់�បនចបេ់ “ប៉ុែន�” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំអតេ់ទសឲយអនកែដលេ ខញុ ំ
ថ�រកខ េ�ពះខញុ ំដឹងថអនកមនិមននយ័ែបបេនះេឡយ។”
109 េហយបនទ បពី់គតប់នប ចប ់គតេ់ឡងមក។ គតន់យយ “មនេរ ងមយួ
ែដលខញុ ំ�ចនិយយ។ អនកមនវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទ។”
110 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវបងប�ូនេអយខញុ ំជមយួ� �រកខឬ�ពះ�គីសទ?” េឃញ?
េឃញ?
111 ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបអ់នកេមលេ�ពះ េនះជបុរសមន ក ់ គត�់ច�បបថ់ខញុ ំ�ស�ញ់
គតម់និថជអ�ី គតម់និយល់�សប និងមនិយល់�សបយ៉ងខ� ងំ និងេជរ�បេទច
កេ៏�យ។ គត…់
112 ខញុ ំជអនក�បម៉ញ់ សត�ៃ�ពេពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េហយមនុស�បននិយយ
“េ�យរេប ប�…”េពលេនះេពលែដលខញុ ំ �តវសម� បខ់� ឃមុ ំេ�យកបំិត េមល។
និយយ “េតអនកមនិខ� ចេទឬ?”
113 ខញុ ំនិយយ “េទ េបខញុ ំខ� ច �នឹងសម� បខ់ញុ ំ េឃញ។”
114 ប៉ុែន�េមល អនកមនិ�ច—អនកមនិ�ចបេ ឆ តពួក�បន។ �ដឹងថអនកខ� ច
� ឬអត។់ អនកខ� ចេសះ េនះសម�ងឹេមលេតេសះេធ�យ៉ង� �នឹងជនអ់នក។
េឃញ? ដូេចនះ េបអនកខ� ច…អនកមនិ�ចបេ ឆ ត�បនេឡយ។ អនក�តវែតចប�់។

រេប បេនះ កដូ៏ចជ�រកខ��ងំែដរ។
115 េនះជរេប បកនុងចំេ�មមនុស�។ អនក�តវែត�ស�ញ់មនុស�។ អនកមនិ
�ចបេ ឆ តេគបន។ អនក�តវែតយល់ េបមនិដូេចន ះ ពណ៌របស់អនកនឹងេលចេចញ
េពល�មយួ�តងក់ែន�ង� េឃញ។ េនះគឺ�តឹម�តវ។ អនក�តវែត�ស�ញ់
មនុស� េហយពួកេគដឹងថអនក�ស�ញ់េគ។ េមលមនអ�ីចំេពះ�។
116 េហយមនមនុស�មន កឥ់ឡូវ េ �បពនធខញុ ំ ពីរបីៃថងកន�ង និងនិយយ “េត
បងប�ូន�បស�បន�េំ ឬេទ?”

និយយ “េទ។”



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

117 និយយ “ល� មនេរ ងមយួខញុ ំ�តវនិយយ។ ខញុ ំមនិយល់�សបជមយួគត ់កនុង
ែផនកេទវ� ស� ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយគតជ់អនកបេ�មរបស់�ពះ�គីសទ។”
118 ល� ដូេចនះនិងមុនខញុ ំចកេចញគតេ់ផញ សំបុ�តមកខញុ ំនិងគតនិ់យយ “ខញុ ំមក
េហយ េពល�អនក�តឡបម់កវញិ។ ខញុ ំចង�់ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដល
អនកបននិយយ”
119 ដូេចនះ អនកេឃញកែន�ងែដលអនកមន…េបសិនជខញុ ំមន�រមមណ៍េនះ េ�យ
និយយ “េហតុអ�ី អនកមនិជអ�ីេនះេទ និកយចស់របស់អនកមនិល�េនះេទ និង
—និងមនុស�ទងំអស់ ៃន�កមជំនំុៃន �ពះ�គីសទរបស់អនកទងំអស់សុទធែតមនិល�។
អនកមនិល�—អនកជ�រកខ” ខញុ ំនឹងមនិទទួលបនបុរសមន កេ់នះេឡយ។ េហយេប
ខញុ ំ�បបគ់តែ់បបេនះថខញុ ំ�ស�ញ់គត។់ េហយេបខញុ ំ�បបគ់តថ់ខញុ ំ�ស�ញ់
គត ់និងមនិមននយ័ពិតកនុងចិត� គតនឹ់ងមនិដឹងកនែ់តចបស់េនះេទ។ េនះជ
អ�ីែដល�តវេធ�។ អនក�តវែតមននយ័ពិតកនុងចិត�។
120 និងមនយបម់យួេពល ខញុ ំេដរេចញពីេវទិករ េ�យអំ�ចៃនករសទង់
វ ិ ញ ណ។ ខញុ ំមនិគិតពី�េទ។ ខញុ ំមនិបនបរេិភគមក ពី��រេពល�ង ច និង
អធិ�� នេហយតម និង�ន កេ់ កនុងបនទប។់ េ�ពះ�ទងស់នយ�ទងនឹ់ងេធ��។
េហយដូេចនះ ខញុ ំចកេចញេ�យគម ន�សេមលៃនករសង�យ័ េ�ពះ�ទងស់នយ�ទង់
នឹងេធ�។ ដូេចនះ េមល របស់ខញុ ំ…ខញុ ំ�គ ល់ករជ�មញរបស់ខញុ ំជអ�ី(អ�ី?) េគលបំណង
របស់ខញុ ំជ(អ�ី?) ស�មបែ់តនគរ�ពះ។
121 េបមនុស�េ េ�យរេប បេនះ រេប បេនះ �កមជំនុំ�កេ៏�យែដលគត់
េ  ដ�៏ប�គតចូ់លមកកនុង�ពះ�គីសទ េនះមនិជប � ស�មបខ់ញុ ំេឡយ។
េហយេនះជចិត�របស់ខញុ ំេឃញ? និងមនិមនប � េទេបយងេ ចូលរមួ�កមជំនំុ
�ពះ�គីសទ េនះកម៏និអីែដរ។ េនះគឺមនិជអ�ីេឡយ។ េនះមនិអីេទ។ េបគត…់
�កមជំនុំមយួ�កេ៏�យែដលគតចូ់លរមួ �មនិមនប � ស�មបខ់ញុ ំេឡយ។
ប៉ុែន�ដ�បខញុ ំ�ចទទួលបន�ពលឹងមនុស�ជមយួ�ពះ�គីសទ េនះជេរ ងចំបង។
122 ដូេចនះខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បស Ness មនិមនភពខុសែប�កេទ…”ឥឡូវខញុ ំ
នឹង…��ចេទែដលេ�បែបបេនះ បងប�ូន�បស? [បងប�ូន�បសនិយយ “�បកដ
�ស់”—Ed។] ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំចងនិ់យយ និងពនយល់” និងកនុងរេប បេនះខញុ ំ�ច
និយយេ កនប់ងប�ូនេ ទីេនះ។ ឥឡូវ កុំប ជ កប់ង� ញកនុងចំេ�មពួកជំនំុ
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�បជំុរបស់អនកេឡយ។ េបអនកនឹង េធ�ឲយខញុ ំេរ ងមយួ �តឹម—�តឹម—�តឹមែតឲយខញុ ំ
ក� យជបងប�ូនរបស់អនក។ អនកេឃញ? និងខញុ ំនិងេប—េបខញុ ំខុសដូេចនះសូមអនក
អតេ់ទស ឲយខញុ ំ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងព់នយល់ដល់អនក មនទងំពីរ�កមអងគុយទីេនះេ �ពឹក
េនះ ទងំ Oneness និង—�កមជំនុំ Assemblies កម៏នទងំ អនកេជ �ពះ�តីឯក
ផងែដរ។
123 ឥឡូវ ខញុ ំចងេ់ធ�េសចក�ីែថ�ងេនះ។ ខញុ ំចងនិ់យយថទងំសងខងគឺខុស
ដ�ប�េគេ ែតជែជកេឈ� ះជមយួភគីមខ ងេទ ត េ�ពះករជ�មញរបស់េគ
ខុស។ និងកល េបករជ�មញរបស់អនកខុស មនិថអនកមនគលបំណងអ�ីេទ ប៉ុែន�
ករជ�មញចំពេគលបំណងខុស ដូេចនះេនះមនិមនដំេណ រករេឡយ។ េនះគឺ
�តវេហយ។
124 ឥឡូវ មនុស�ខ�ះនិយយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ អនកគឺមកពី�ពះេយសូ៊វ
ែត មយួគត”់ ខញុ ំចងនិ់យយថេនះគឺខុសេហយ។ ខញុ ំមនិែមនមកពី �ពះេយសូ៊វ
ែតមយួគតេ់នះេទ។
125 មននរ�មន កនិ់យយ “បងប�ូន�បស�បន� ំអនកមកពី�កម�តីឯករ?ឺ” េទ
េ�ក។ ខញុ ំមនិែមនជអនក�តីឯកេនះេទ។ េឃញ? ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ…ពកយ�តីឯក
មនិទងំមនេ  កនុង�ពះគមពរីេឡយពកយ “�តីឯក” និងខញុ ំមនិេជ ថមន�ពះជ
បុគគលេឡយ។
126 ខញុ ំេជ ថមន�ពះែតមយួកនុងករយិល័យ: �ពះវរបិ� �ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េនះជេហតុែដលេយង�តវមនេបសកមមឲយ�ជមុជទឹកកនុងនម �ពះវរបិ�
�ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំេជ ថជ�ពះបនទ បអងគយងចុះមក។
127 ឥឡូវ�ពះេពល�ទងេ់លចេចញដំបូងមកកនម់នុស� �ទងម់នទ�មងជ់សរស
េភ�ង។ អនកេជ េទ ឬមនិេជ ? មន…អនក�ន�ពះគមពរីមយួចំនួនដឹងថសរសរេភ�ង
េនះគឺកនុង�លរេ��ថ ន ជស ញ ប៉ុេ�� ះ េនះេនះជេទវ�ៃនករ�ងំស ញ
ជ�ពះ�គីសទ។
128 េ�ពះ �ទងម់នបនទូល…�ទងជ់…�មនិ…ខញុ ំេជ គឺេ�ក�វកយ៉ូ�ន6 េ
ទីេនះ គតន់ិយយ “មុន��ប�”ំ ៃន “គឺេយងមនវត�មន” �ទងជ់ “�ពះមន
វត�មន។”
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129 ដូេចនះគឺជ�ពះ បរសុិទធេទះបីជមនុស� បះ៉ភនកំេ៏�យអនកេនះ�តវែត�� ប់
េមល។ ជករពិត។ ឥឡូវ េនះដូចគន ជមយួ�ពះែដលពយយមេធ�កររបស់�ទង់
�តឡបម់ក�ន �ពះហស��ទងប់េងកត។ ឥឡូវ �ទងម់និ�ចមកជិតពួកេគ េ�ពះ
ពួកេគមនបប និងឈមៃនកូនពែព និង េច មមនិ�ចយកបបេចញបន
េឡយ។ េយងដឹង។ ��តឹម�គបបងំបបប៉ុេ�� ះ។
130 ឥឡូវគឺជ�ពះដែដលេ សសរេភ�ង �ទងប់នក� យជ�ចឈ់ម �មរយៈ
�ពះបុ��និងគងក់នុង�ងកយែដលេ ថអមច ស់េយសូ៊វ�គីស�។ �ពះគមពរីនិយយ
“កនុង�ទងម់ន�គបទ់ងំេសចក�ីេពរេពញរបស់�ពះ។” និង�ពះេយសូ៊វមនបនទូល
េ កនុង…ល�កនុងធីម៉ូេថែខ�ទីមយួ3:16 “ពិត�បកដជេសចក�ី�ថក៌ំបងំរបស់
�សនៃនេយង េនះ�ជលេ� �ស់” េហយេបសិនពួកេគេ ថអ�ច រយ
េហតុអ�ី េយងគួរេធ�យ៉ង�េឃញ? “ពិត�បកដជេសចក�ី�ថក៌ំបងំរបស់
�សនៃនេយង េនះ�ជលេ� �ស់ គឺែដល�ពះបនេលចមកកនុង�ចឈ់ម
បន�បជ់សុចរតិេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ពួកេទវ�បនេឃញ�ទង ់ មនុស�បន
�បកស�បបពី់�ទងដ់ល់ពួក�សនដ៍ៃ៏ទ មនេគេជ ដល់�ទងក់នុងេ�កីយេ៍នះ
រចួ�ពះបនេលក�ទងេ់ឡងេ កនុងសិរលី�វញិ” និងតេទ ត។ ឥឡូវ និង�ទងម់ន
បនទូលកនុងយ៉ូ�ន14 េ ថូម៉ស “ឬ អនក�ែដលេឃញខញុ ំ េនះកប៏នេឃញ
�ពះវរបិ�ែដរ ចុះេធ�ដូចេម�ចបនជអនកថ សូមបង� ញឲយេឃញ�ពះវរបិ�?”
�ពះគមពរីនិយយថ “�ពះគងក់នុង�ពះ�គីសទ េហយបនផ�ះផ�េ�កកិយជមយួ
�ទង។់”
131 ឥឡូវ �ពះ�ទងម់និែមនជបុគគលបីេនះេឡយ �ពះបីអងគ។ មនិែមន�ពះេយសូ៊វ
ជបី�របស់�ពះអងគផទ ល់ផង។ េឃញ? ដូេចនះ អនកេឃញ �េធ�ឲយមនភពខុស។
132 ឥឡូវ និង ឥឡូវេបអនក�តឹមែតកតស់មគ ល់ �មនិមនកែន�ង…េបេយងមន�ពះ
បីអងគ េយងជ�សនដ៍ៃទ។ ឥឡូវេយងដឹង។
133 ដូចជជនជតិយូ�និយយ មកកនខ់ញុ ំេពលមយួ េពលខញុ ំនិយយេ កន់
គតនិ់យយ “េតមយួ�កនុងចំេ�ម េនះជ�ពះរបស់អនក? មយួ�ជ�ពះ
របស់អនក �ពះវរបិ� �ពះបុ�� ឬ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? មយួ�ជរបស់អនក?”

េហយខញុ ំនិយយ “េហតុអ�ីមនិមន�ពះបីអងគ។”
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134 គតនិ់យយ “អនកមនិ�ចកត—់កត�់ពះ ជបីចេ�ម កនិងឲយេ កនព់ួក
យូ�េឡយ។”

ខញុ ំនិយយ “េទ េ�ក” ខញុ ំនិយយ…
135 េពលែដលចនរនី(John Rhyn) �តវបនេ�បសឲយជពីខ� កែ់ភនកេ ហ�តវនី
(Fort Wayne) អនកដឹងេហយ និង�គរបស់គតេ់ ទីេនះេ ឯMishawa-…
ឬេ Fort…Benton Harbor។ គតនិ់យយ “អនកមនិ�ចកត�់ពះជបីចេ�ម ក
រចួហុច�េ ឲយជនជតិយូ�េឡយ។”
136 ខញុ ំនិយយ “ពិតជមនិ�ច ខញុ ំមនិេធ�ចឹងេទ” ខញុ ំនិយយ “េ�ក�គ េតពិបកេទ
ែដលេ�កេជ ពយករទីងំេនះ?”

គតនិ់យយ “េទ។”
137 ខញុ ំនិយយ “កនុងគមពរីេអ�យ9:6 េតគតក់ំពុងនិយយពីនរ� ‘ដបតិមន
បុ�ត១េកតដល់េយង �ពះ�ទង�់បទនបុ��១មកេយងេហយ េហយេគនឹងេ
�ពះនម�ទងថ់ �ពះដជ៏ួយគំនិតយ៉ងអ�ច រយ �ពះដម៏ន�ពះេច��  និងជមច ស់ៃន
េម�តីភព’?”

គតនិ់យយ “េនះជ�ពះេមស�ុ។ី”
ខញុ ំនិយយ “ដូេចនះេ�ក�គ េតអ�ីជទំនកទ់ំនងរ�ង�ពះេមស�ុជីមយួ�ពះ?”
គតនិ់យយ “�ទងនឹ់ងក� យជ�ពះ។”

138 “េនះជអ�ីែដលខញុ ំគិត” េឃញ? ឥឡូវអនកេឃញ េនះជភព�តឹម�តវ។ េនះជ
�ទងនិ់ងខញុ ំកនិ៏យយ “�បបខ់ញុ ំមក�តង�់ ែដល�ពះេយសូ៊វមនិបនបំេពញអ�ីែដល
ពយករបីនែថ�ងមកថ�ទងនឹ់ងេធ�” និងគតច់ប ់េផ�មយំនិងេដរជំុវញិ។ ខញុ ំនិយយ
“េ�យេសចក�ីេនះចនរនី(John Rhyn)បនភ�ែឺភនករបស់គត”់ េឃញ?

និងគតនិ់យយ “ឆង យ�ស់ពីេរ ង�ពះមន�ពះបុ��!”
139 ខញុ ំនិយយ “មន�ពះេយហូ�៉�គបបងំេល ស�ីមន ក ់ដូចពយករបីនែថ�ងថ�ទង់
នឹងេធ� នងិបេងកតបនជេកសិកឈម។ េហយ�មរយៈេកសិកឈមេនះ
គឺជកែន�ងែដល�ងកយ�ពះ�គីសទេចញមក។
140 “េមល កនុងស ញ ចស់ េ�ក�គ” ខញុ ំនិយយ “េពលែដលមនុស�ថ� យ
តង� យ េគ�តវយកកូនេច ម។ គតដឹ់ងថគតខុ់សនឹងវនិយ័របស់�ពះ ដូេចនះគត់
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យកកូនេច ម។ គត�់រភពបបរបស់គត ់ និងេច មរបស់គត�់តវែតសម� ប។់
េពល…ៃដរបស់គត�់កេ់លេច ម។ ករ�រភពរបស់គត ់ គឺថគតដឹ់ងថគត់
សមនឹង�� ប ់ ស�មបប់បរបស់គត ់ ប៉ុែន�េច មជអនកែដលជំនួសគតវ់ញិ។
េហយេកសិកឈម�តវបំែបក េហយគត�់តវកនេ់ច ម តូចេ�យៃដរបស់គត់
រហូតដល់គតម់ន�រមមណ៍ថជីវតិតូចមយួបនេចញពី� និងហូរេចញ។ រចួពួក
សងឃ�មមុខងរ េបះឈមេល—េលេភ�ង �សនែដលេល ងដូច�ព នែ់ដល
ជំនំុជ�មះ។”

141 បនទ បម់ក ខញុ ំនិយយ “មនុស�េនះ ដូេចនះ គតេ់ចញេ ទីេនះ ដឹងថ
េច មបនជំនួសកែន�ងគតេ់ហយ ប៉ុែន�គតេ់ចញេ មនចិត�បំណងដែដលដូច
េពលែដលចូលមក េឃញ េ�ពះ�មនិ�ចយកបបេចញ។ េឃញ? ប៉ុែន�ដូេចនះ
ករណីេនះ ‘អនកថ� យបងគំធ� បបន�តម់និមនមនសិកៃនបបេទ ត’។ មន មន
តង� យែដលេធ�េរ ង�ល់ឆន បំ៉ុែន�” ខញុ ំនិយយ“ឥឡូវ េពលេនះ ‘អនកថ� យបងគំ�តវបន
បន�ត ់មនិមនមនសិកពីបប’” េ�ពះ…

142 “េមលេ�ក�គ។ េ កនុងេអម៉ូក�ូប៊នីជីវតិតូចេនះមនេ កនុងេកសិក �
េចញមកពីេភទបុរស េ កនុង ស�ី។ េហយនងបេងកតបនជសុ៊ត ប៉ុែន� មនក់�៏ច
មនពងែដរ េតេនះមនិែមនមកពីបក�េីឈម លេទរ ឺ�មនិែដលញស់េទ។”

143 េហយខញុ ំនិយយ “ដូេចនះ�ពះជអងគែដលអ�ច រយ ែដលមន�គបព់លនិង
�គបក់ែន�ងបនយងចុះមកជែផនកតូចមយួេ កនេ់ពះ ស�ី។” េហយខញុ ំនិយយ
“េពលេយងទទួលបន ករសេ ងគ ះៃថងេនះ…�ពះេយសូ៊វ មនិែមនជជនជតិយូ�
ឬ �សនដ៍ៃទេឡយកក៏� យជ សុ៊តេដមបបីេងកតជ�ចឈ់ម។ កនុងឈម
មនជីវតិ។ ដូេចនះេយង—េយងជ…�ពះគមពរីនិយយថ ‘េយងបនសេ ងគ ះេ�យ
េ�ហិត�ពះ’ េឃញ �ទងម់និែមនជជនជតិយូ� ឬ�សនដ៍ៃទេឡយ�ទងជ់
�ពះ។ ដូេចនះេពលេយងចូលចំេពះ�សននិង�កៃ់ដរបស់េយង េ�យជំេន  េ
េលសិរ��ទងនិ់ងមន�រមមណ៍ថ�សកទ់ឹកែភនក និងេ�កេ េ កល់�៉រ ី និង
�រភពបបរបស់េយង ែដលេយងបខុស និង�ទងសុ់គតជួសេយង!

144 “ដូេចនះ អនកេឃញ” ខញុ ំនិយយ “ឈមៃនកូនេច មមនិ�ច�តឡបម់ក�តង់
ចំណុចេនះេឡយ ជឈមែដល…េកសិកបនបំែបក និងជីវតិែដលែលងេ
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េ កនុងករបំែបក ឈមៃនកូនេច ម មនិ�ច�តឡបម់ក អនកថ� យបងគំវញិេឡយ
េ�ពះ�ជជីវតិរបស់សត� និង�មនិសីុគន ជមយួជីវតិមនុស�ែដរ។
145 “ប៉ុែ់ន�េ េពលេនះ េពលែដលេកសិកឈម�តវបនបំែបក �មនិ�តឹមែត
មនុស�េទ។ េនះជជីវតិរបស់�ពះ �តវបនបេ ចញេ ។ និងេពលអនកថ� យបងគំ
បន�កៃ់ដ េ�យជំេន  េល�ពះបុ��របស់�ពះ និង�រភពបបរបស់គត់
មនិែមនជជីវតិ នរ�េផ�ងេទ តេឡយ ប៉ុែន�ជីវតិរបស់�ពះបន�តឡបម់នុស�
េនះវញិែដលជជីវតិអស់កលប។ ពកយថសូ(Zoe) ែដលបនបកែ�បមក ‘ជីវតិ
របស់�ពះផទ ល់’។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ង�បទនZoeដល់េយង ជជីវតិ
អស់កលប និង ឥឡូវេយងជបុ�តធី�របស់�ពះ។ េនះជអនកេហយ”
146 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវេនះអ�ី? �ជ�ពះ ែដលបនបនទ បចុះមក។ �ទងយ់ងមក
ដំបូង ‘មនិមនមនុស���ចពល់ដល់�ទង’់ េ�ពះមនុស�មនបប។ ដូេចនះ
�ទងយ់ងចុះមកជ�ងកយ ‘េដមបភី�ក� រសជតិបប…េដមបទីទួលយកបប’
េឃញ �ទងជ់អ�ីែតមយួែដល�ពះ�ចេធ� េដមបបីនជយុត�ិធម ៌គឺេធ��ែបបេនះ។”
147 ស�មបឧ់ទហរណ៍ អ�ីថេតខញុ ំ�ចមនករកតក់�ីជមយួអនក�� បេ់  �ពឹក
េនះ ដូចជ�ពះមនេលមនុស�ជតិ និងខញុ ំនិយយថ “មនុស�ដំបូងែដលសម�ងឹ
េមលបេងគ លេនះ នឹង�� ប”់ និងថូមហុីីក (Tommy Hicks) សម�ងឹេមល�?
ឥឡូវជឧទហរណ៍ ខញុ ំយកខល (Carl)-…“បងប�ូន�បសខលសុន(Carlson)
េ�ក�តវ�� បស់�មបគ់ត”់ េនះមនិយុត�ិធមេ៌នះេទ។ ខញុ ំគួរនិយយ “លីអូ(Leo)
អនកជជំនួយកររបស់ខញុ ំ អនក�� បជំ់នួសគត”់ េនះកម៏និយុត�ិធមែ៌ដរ។ “ប៊លីី
ប៉ុល(Billy Paul) កូន�បសរបស់ខញុ ំ អនក�� បជំ់នួសគត”់ េនះមនិយុត�ិធមេ៌ឡយ។
រេប បែតមយួែដលខញុ ំ�ចយុត�ិធមគឺ៌យកកែន�ងេនះេ�យខ�ួនឯងផទ ល់។
148 និងេនះេហយ ជអ�ីែដល�ពះបនេធ�។ �ពះ�ទងជ់វ ិ ញ ណ។ េហយ�ទង់
បេងកត…�ទង ់ �ទងប់�ូរ�សនរបស់�ទង។់ �គួរែត�តវ�កេ់ទស ចំេពះមនុស�
េដមបគិីតពី�ពះេយហូ�៉តិចតួច។ �ទងគ់ួរយងមក េហយមនភពជមនុស�
ពកយមកុដេពញេលញប៉ុែន��ទងយ់ងមកកនុងសនូក េលគំនរ�ចម�៍មក។ ជ
�ពះេយហូ�៉តូចមយួយំដូចជទរក។ �ពះេយហូ�៉តូច េលងដូចជេកមង�បសមន ក។់
�ពះេយហូ�៉តូចេធ�ជងេឈ ដូចជមនុស�េធ�ករ។ �ពះេយហូ�៉តូចេពលវយ័ជំទង់
�ពះេយហូ�៉ជបេ់  ចេន� ះ�ថ នសួគន៌ិងែផនដី ជមយួនឹង�កមទ�ន�សវងឹនិង
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េ�� ះទឹកមត�់ក�់ពះភ�ក�័ទង។់ �ពះេយហូ�៉សុគតជំនួសកូន�ទង។់ �ពះេយហូ�៉
សុគតេដមបរីេំ�ះមនិែមនមនុស��េទ តេឡយ ប៉ុែន�គឺេ�យ�ពះអងគ�ទង!់ េឃញ
�ពះែដលជកិចចកររបស់�ទង។់ េហតុអ�ី? �ទងព់យយមយកចិត�មនុស�មកវញិ។
149 ឥឡូវ េយងមនិ�ចពល់�ទងម់ន ទីេនះ េយងមន�រមមណ៍ �គ ល់�ទង់
េ�យៃដ។ ឥឡូវ�ទងេ់ធ�យ៉ង� �មរយៈតង� យៃន�ងកយ? �ទងក់� យជ
�ពះេយហូ�៉កនុងេយង។ េយងជែផនកៃន�ទង។់ េ ៃថងបុណយទី50 សរសរេភ�ងេឆះ
េឡងផទ ល់ និងអ�� តេភ�ង�ងំេ ចំេពះមន ក់ៗ  បង� ញថ�ពះបនែញកអងគ
�ទងក់នុងចំេ�មេយងកនុង�ពះវ�ិរ�ទង។់
150 ដូេចនះ បងប�ូន េបេយង�ចរមួគន  និងនេំសចក�ីេនះមកជមយួគន ! ដូេចនះ
េយង�ចមន�ពះេយហូ�៉េពញេលញ េពលេយងចូលរមួគន ។ ប៉ុែន�េយង�ច
េ�យរេប ប�េពលមន ក់ េនះ និយយភ�ដៃទនិង�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
មន ក់ េនះ និង និយយភ�តិចតួចៃនេភ�ងេ ទីេនះ និងមន កេ់នះ? ចូរ�ក់
ចូលគន ។
151 េពល�ពះជមច ស់េ  ៃថងបុណយទី50 យងចុះមក និង�ពះគមពរីនិយយ
“អ�� តេភ�ង�ងំេលពួកេគ” និងពួកេគ…“ភ�ដៃទ ដូចជេភ�ង” ជះមក។ �
ជសសរេភ�ងែដលែបងែចកេ ផទ ល់ កនុងចំេ�មមនុស� ែដលេយង�ចេធ�ជ
បងប�ូន។ “េ ៃថងេនះអនកនឹងដឹងថខញុ ំេ កនុង�ពះបិ� �ពះវរបិ�េ កនុងខញុ ំ ខញុ ំ
េ កនុងខញុ ំ និងអនកេ កនុងខញុ ំ” និង េយង េយងរមួែតមយួ មនិែបងែចក។
152 ឥឡូវ �ពះេយហូ�៉ជ�ពះ មកទីេនះ មនិ�ចពល់មនុស�ជតិ េ�ពះចបប់
ៃនភពបរសុិទធរបស់�ទង ់ �ពះេយហូ�៉ជ�ពះក� យជបបជំនួសេយង និងសងៃថ�
គឺដូចជ�ពះេយហូ�៉�ចយងមកនិងរស់កនុងេយង។ �ពះែដលេ េល េយង �ពះ
ែដលគងជ់មយួ េយង �ពះែដលគងក់នុង េយង។ មនិែមនជ�ពះបីអងគជ�ពះមយួ
អងគ! េ�ក� �� ចរយឆកួតេហយ ពយយមែស�ងរក�ឲយេឃញេនះ។ �—�ជករ
េបកសែម�ង។ ��តវេបកសែម�ងចំេពះអនក។
153 ឥឡូវ ឥឡូវ េពលចូលមកដល់ករ�ជមុជទឹកឥឡូវ មនុស�ជេ�ចន…ឥឡូវ
អនក�តវេធ�ែបបេនះ បងប�ូន ឬ �ដូចជអ�ីែដលខញុ ំបននិយយេ កនប់ងប�ូន
�បសScism និងបងប�ូន�បសNess េនះេបអនក…ជេម� ះ—ជេម� ះេកតមន។
និង �គជេ�ចន�មយួេ ទីេនះ ែដលមនភពបរបិូរណ៌ជងខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំបន
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េធ�ករសិក�យ៉ងេ�ចនពី�បធនបទ។ េហយខញុ ំបន�នPre—Nicene Fathers
និង�កម�បឹក�នីសិន និង�បវត�ិ� ស�េទ ត។
154 ប � េនះមនេ �កម�បឹក�នីសិន (Nicene) ទងំពីរែផនកេឆព ះេ �គបពូ់ជ
េនះ េពល�កមជំនុំកតូលិកយកភព �ជលេពកៃនែផនក�ពះ�តីឯក និងអនកេផ�ង
េទ តេផ� តេលកររមួគន  និងទងំសងខងកង៏កេចញពី�បភពេដម។ �តឹម�តវ
�ស់ េ�ពះមនុស�មនអ�ីែដល�តវេធ�។
155 អនក�តវអនុ ញ តិឲយ�ពះេធ�� មនិចបំចេ់�បករែស�ងរក�េទ។ ចូរឲយេ ែត
ភពជបងប�ូន។ ចូរេ ែតបន�ជបងប�ូននិងអនុ ញ តឲយ�ពះេធ�អ�ីែដល�ទងនឹ់ង
េធ�។ េបសិនជ�ទង�់ពះមនិមន ែដនកំណតនិ់ង�ជបេសចក�ីទងំអស់ និងកំណត់
បនពីចុងប ចបែ់ដលមន �បភពពីខងេដម េតេយង�ចេធ�អ�ីពី�បនយ៉ង�
េនះ? ចូរបន�េទ ត។ េនះជផ�ូវ។ រក�ជំ�ន ដូចខញុ ំបននិយយពីយបម់�លិ
ជមយួយ៉ូេស�ខ� ងំពូែករបស់េយង។
156 ឥឡូវេមល េបសិនជមន �ពះបីអងគ�…ខញុ ំចងប់ង� ញបងប�ូនថេតគួរ
អស់សំេណ ចយ៉ង�។ េបសិនជមន�ពះបីអងគ ដូេចនះ�ពះេយសូ៊វជ�ពះបិ�
ផទ ល់�ទង—់…�ពះេយសូ៊វមនិ�ចជ�ពះបិ�ផទ ល់េនះេទ ជរមួែតមយួ។ និង
េបសិនជមនបីអងគ �ទងម់និ�បសូ�តនឹងកំេណ ត�ពហមចរេីឡយ។ ឥឡូវ េត
ប៉ុនម ន…[បងប�ូន�បស�បន�បំង� ញ េ�បវតថុបី—Ed]។ ខញុ ំនឹងនិយយែបបេនះ
ជ�ពះបិ� និង េនះ ជ�ពះជបុ�� និងេនះ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
157 ឥឡូវ ចំេពះអនកែដលជបងប�ូនខុសៗគន េ ទីេនះ សូមអនកេមលករេនះ
មយួនទីេហយ អនកនឹងេឃញ ខញុ ំពយយមចង�ុលបង� ញ។ ខញុ ំអធិ�� នថ�ពះនឹង
អនុ ញ តិឲយអនកេឃញ�។ ឥឡូវ េមល អនកទងំអស់េជ េរ ងដូចគន  ប៉ុែន��រក�
េ ចេន� ះរ�ងអនកទងំពីរេដមបបីំែបកបំបក។់ �ជករដូចគន  និងខញុ ំនឹងបង� ញ
ដល់អនកេ�យជំនួយមកពី�ពះ និងេ�យ�ពះគមពរីរបស់�ពះ។ េបសិនជ�មនិ
េ កនុង�ពះគមពរីេទ ដូេចនះកុំទទួល�។ េនះជករពិត។
158 ប៉ុែន�ឥឡូវសូមេមល [បងប�ូន�បស�បន�បំង� ញ េ�បវតថុ—Ed។] េនះ
គឺ(អ�?ី)�ពះជបិ� េនះ�ពះជបុ�� េនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ល�ឥឡូវឈប់
បន�ិច �កវ់តថុទងំបីេ ទីេនះ �ពះវរបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
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159 អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ មនិមនេពលេដមបេីធ��េទ ខញុ ំ…[បងប�ូន�បសនិយយ “ចូរបន�េទ ត!
ចូរបន�េទ ត!”—Ed។] ប៉ុែន�េមល ល� ខញុ ំនឹង�បញប ់េល ន�មែត�ចេធ�េ បន។
សូមអតេ់ទសឲយខញុ ំផងបងប�ូន ប៉ុែន� ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ មនិបចនិ់យយជមយួបងប�ូនេទ
េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងេ់ធ�ករេនះ។
160 និង ដូេចនះ េមល�ពះជបិ� �ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធុ។ ឥឡូវ នរ�
ជ�ពះបិ�របស់�ពះ�គីសទ? �ពះជ�ពះបិ�របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េយងទងំអស់
េជ ថ េនះជករពិត? [ពួកជំនុំនិយយ “�ែមន”—Ed។] �តឹម�តវ�ស់។
161 ដូេចនះឥឡូវេយងនិយយពីម៉ថយ28:19 េពល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល“ដូេចនះ
ចូរេ ប ចុ ះប ចូ លឲយមនសិស�េ �គបទ់ងំ�សន ៍ �ពមទងំេធ�បុណយ
�ជមុជទឹកឲយ េ�យនូវ�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ចុះ” ដបៃ់ថងេ�កមក េព�តសនិយយ “ចូរែ�បចិត� និង�ជមុជទឹកេ�យ�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊�គីសទ” មនករប ច ស់គន �តងម់យួ។ ឥឡូវ ចូរកុំ…មន…
162 �គបគ់ន មនទីបនទ ល់ និងអ�ីៗ ។ �តងេ់នះជ េនះជជំេន របស់ខញុ ំ និងខញុ ំ
នឹង�ក�់េ មុខអនក�ល់គន  បងប�ូន។ ខញុ ំមនិនិយយថេនះជេរ ងេចញពីេវទិករ
���ស័យេលអនក។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងឲ់យបងប�ូនេឃញអ�ីែដលេ ទងំសងខង ដូេចនះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេបកសែម�ង�េ កនអ់នក េឃញ។
163 ឥឡូវម៉ថយ28:19និងេប—េបម៉ថយ28:19 ប ច ស់ជមយួកិចចករ2:38
ដូេចនះនឹងមនភព ប ច សគន  េ កនុង�ពះគមពរី េហយ�មនិមនតៃម�េទែដល
�ក�សេនះសរេសរេចញមក។
164 ឥឡូវ េបសិនជអនកកតស់មគ ល់េ កនុងម៉ថយជំពូក16 �ពះេយសូ៊វផ�ល់ឲយ
េព�តសនូវករេបកសែម�ងមយួ និងផ�ល់នូវគន�ឹៈ។
165 ឥឡូវសូមចងច ំ �ពះគមពរីមនិែមនេបកសែម�ង េ�យេទវវទិយេធ�េ�យករ
បេ ឆ តមនុស�េទ។ �មនិដូេចនះេទ។ �ជករេបកសែម�ង។
166 �ជករេបកសែម�ង ែដលចបេ់ផ�ម។ េហតុអ�ីបនជេអបិលបនថ� យេ �ពះ
ជយ ញបូជ�បេសរជងកអុីន? “�ជករេបកសែម�ងចំេពះគត”់ �មនិែមនជែផ�
��  ឬេប៉ម និង�កច និងែផ�េប៉មេទ។ េបសិនជែផ�េប៉ម�ចេធ�ឲយ ស�ីដឹងថខ�ួន
េ ��កត េយងគួរែតឆ�ងកតែ់ផ�េប៉មម�ងេទ ត បងប�ូន។ េតអនកគិតដូេចនះឬេទ?
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ឥឡូវ េនះ សេម�ងេនះ�� បេ់ ដូចជេ ហមង ប៉ុែន�ខញុ ំមននយ័ថែបបេនះេទ។
ប៉ុែន� �មនិែមនជែផ�េប៉ម។ មនិែមនេទ េ�ក។ ឥឡូវ និងេប�ដូេចនះ “��តវបន
េបកសែម�ងេ េអបិល” ថគតជ់ឈមរបស់ឪពុក។ ដូេចនះ គតថ់� យតង� យជ
ឈមេ�ពះ�ជករេបកសែម�ង។ អ�ីទងំមូលគឺសងេ់ឡងេលេនះ។
167 ឥឡូវេមលេនះជបុរស េន�ទចស់មន ក ់ ែដលេគមនិយកចិត�ទុក�កម់និ
មនករអបរ់ុ�ំគប�់គនផ់ង…�ពះគមពរីនិយយគតម់និសូវេចះដឹង មនិមនករ
េរ នសូ�ត។ ប៉ុែន�គតម់នជំហរេ �តងេ់នះ និង�ពះេយសូ៊វសួសំណួរដល់គត់
“េតអនកនិយយថខញុ ំបុ�តមនុស�ជនរ�?”
168 មនុស�មន កនិ់យយ “េហតុអ�ីអនកជ—អនកជម៉ូ-…”ឬ“ពួកេគ—ពួកេគនិយយ
‘េ�កជម៉ូេស។’”

“េតពួកេគ និយយថខញុ ំជនរ�?”

មនុស�មន កនិ់យយ “េហតុអ�ី េ�កជេយេ៉រម ឬ ពយករ ីនិង េនះ េនះ ឬ
អនក�េផ�ងេទ ត។”
169 �ទងម់នបនទូល “េនះមនិែមនជសំណួរ។ ខញុ ំសួរអនក។ អនកនិយយថខញុ ំជ
នរ�?”
170 និង េព�តសេ េសង ម និងេឆ�យ “�ទងជ់�ពះបុ��របស់�ពះ។”
171 េហយ�ទងម់នបនទូល “មនពរេហយសីុម៉ូន កូនយូ�សេអយ” ឥឡូវ
សូមេមល។ “មនិែមន�ចឈ់មេទែដលេបកករេនះដល់អនក ប៉ុែន��ពះវរបិ�
េ �ថ នសួគេ៌ទេត” េឃញ?
172 ឥឡូវេមល ឥឡូវ �កមជំនំុកតូលិកនិយយថ�ទងស់ង�់កមជំនុំេលេព�តស។
េនះគឺខុសេហយ។
173 �កមជំនុំ�បេតស�ងនិ់យយ “�ទងស់ង�់េលអងគ�ទង”់ ប៉ុែន�ឥឡូវពិនិតយនិងរក
េមល េមល�ជយ៉ង�។
174 �ទងស់ង�់េលករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណៃនថ�ទងជ់នរ� េឃញ េ�ពះ
�ទងម់នបនទូល “មនពរេហយសីុម៉ូនកូនយ�៉ស។ មនិែមន�ចនិ់ងឈមេទ
ែដលេបកសែម�ងករេនះដល់អនក។ ខញុ ំេ អនកថសីុម៉ូន េលថម�េនះ” (ថម�អ�ី?
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ករេបកសែម�ង) “ខញុ ំនឹងសង�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំ និងទ� ៃន�ថ ននរកមនិ�ចទសបន
េឡយ” [បងប�ូន�បស�បន�េំគះតុេវទិករបីដង—Ed។]។

175 ដូេចនះេពលេព�តសឈរវត�មនេ  ម៉ថយ28 ែដលបននិយយដក�សង់
និង�តឡបម់កនិង ដបៃ់ថងេ�កយមក េ�យករេបកសែម�ង ង និងងករ�ជមុជ
េ�យ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីស�” េហតុអ�ីបនជគតេ់ធ�ដូេចនះ? ជមយួនឹងករេបក
សែម�ងរបស់�ពះ និងមនគន�ិៈៃននគរ�ពះ បងប�ូន។

176 ឥឡូវខញុ ំ�បែហលជេធ� ឲយអនកឈចឺបម់យួែភ�ត មខ ងៃនអនកប៉ុែន�
ឈបម់យួែភ�ត។ �មនិមន�តង�់កនុង�ពះគមពរីមនិមននរ�មន កែ់ដល
�ជមុជទឹកេ�យនម “�ពះវរបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” មនិមនខ
គមពរី�េនះេឡយ។ េហយេបមនេធ��ចុះ។ េហយេបសិនជអនក �ចរកេឃញ
�តង�់េ កនុង�បវត�ិ� ស�ពី�ពះ រហូតដល់មនករបេងកត ជ�កមជំនំុកតូលិក
ខញុ ំចងឲ់យអនកេធ��។ មនិមន�តង�់េឡយ ឥឡូវ េនះជករពិត។

ប៉ុែន�ឥឡូវសូមច ំអនកជ�កមវន័នឺស (Oneness) ដូចជទីពីរ។

177 ឥឡូវ មនិមន�តង�់…េបមនុស��ចបង� ញខញុ ំអតថបទ�តងក់ែន�ងកមមវធីិ
េ�បេ កនុង�ពះគមពរី�ជមុជទឹកេ�យនូវ�ពះនម “�ពះវរបិ� �ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ” អនកមនតួនទីមក�បបខ់ញុ ំកែន�ង នរ�មន ក�់ជមុជទឹកែបបេនះ។

178 េហយមនអនកខ�ះ ៃនពួកេគនិយយ “ល� ខញុ ំយកកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វមន
បនទូល មនិែមនេព�តសនិយយ” េបសិនជ�ប ច សគន  េ វញិេ មក េតេយង
េធ�យ៉ង�? េប�មនិែមន�ពះ អ�ីែដលជែផនកៃន�ពះគមពរីគឺ�តឹម�តវ?

179 �ទងំអស់គឺមនភព�បសព�គន និងរមួជមយួគន  និងមនែតករេបកសែម�ង
ៃន�ពះែតមយួ។ ��របស់េយងនឹងមនិបេ�ង នេឡយ។ �ជករេបសែម�ង
ែដលអនក�តវែតេមល។

180 ដូេចនះ េបមនមនុស�ពីររនកប់ ច ស់គន  មយួផទុយពីមយួ េនះេត�ពះគមពរី
ែដលេយង�នេនះជរេប ប�? េតខញុ ំ�ចដឹងថេត យ៉ូ�ន14�តឹម�តវឬេទ?
េតខញុ ំដឹងថយ៉ូ�នជំពូក3�តឹម�តវឬេទ? េតរេប ប� េត េតខញុ ំដឹងរេប ប�?
េមល?
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181 ប៉ុែន�រេប បែតមយួែដលខញុ ំ�ចមនជំេន កនុង�ពះ គឺដឹងថ�ពះ គមពរីេនះគឺ
�តឹម�តវនិងេជ ថ�តឹម�តវ និងេ ែត�តវ។ េទះបីជខញុ ំមនិយល់ ខញុ ំេធ�សកមមភព
រេប ប�។

182 ប៉ុែន�េពលែដលភព ផទុយគន េកតេឡង ដូេចនះខញុ ំេ េ ពីមុខ�ពះ េដមបរីកឲយ
េឃញ។ និង េទវ�ដូចគន ែដលនឲំយខញុ ំបនជួប និងេ េពលយប ់�ដូចគន ជអងគ
ែដលបេ�ង មខញុ ំេនះ។ េឃញ? ឥឡូវេមលថេត� េតេនះជយ៉ង�។

183 ឥឡូវម៉ថយ28:19 ចូរពិនិតយេមលមយួែភ�ត។ ឥឡូវខញុ ំនឹងយក
កិចចករ2:38�តងេ់នះ ែដលេព�តសនិយយ “�ពះអមច ស់េយសូ៊�គីសទ” និងម៉ថយ
និយយ “�ពះវរបិ� បុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”

184 ឥឡូវសូម�� ប។់ គតនិ់យយ “�ជមុជេគ…”មនិ “កនុង�ពះនមៃន�ពះបិ�
�ពះបុ�� និង�ពះនម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ” គតម់និនិយយែបបេនះ។ មនិ
មន “នម…កនុងនម…កនុងនម។”

185 គតម់និនិយយ “�ជមុជកនុង�ពះនម ៃន�ពះវរបិ� �ពះបុ�� និង �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ” េ�ពះ�មនិសមេហតុផល។

186 គតនិ់យយ “�ជមុជកនុង�ពះនម(ន-ម) ៃន�ពះវរបិ� �ពះបុ�� និងវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ” េនះជករពិត? [ពួកជំនុំនិយយ “�ែមន”—Ed។]។ “…ៃន�ពះបិ�
�ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ជករ�បសព�គន  “និង និង និង។”

187 មនិែមន “េឈម ះ” មនិ “កនុង�ពះនម�ពះបិ� នម�ពះបុ�� នម�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ” មនិែមន “កនុង�ពះនមៃន�ពះបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ប៉ុែន�
“កនុង�ពះនម” ន—ម ឯកវចនៈ “ៃន�ពះបិ� �ពះបុ�� នងិ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”
ឥឡូវ េតេឈម ះមយួ�ជេឈម ះ�តឹម�តវកនុងករ�ជមុជេនះ? �ជនមែតមយួ។
េតមយួ�? គឺ “�ពះបិ�” ជនម�តឹម�តវឬ ជ “�ពះបុ��” ជនម�តឹម�តវ ឬជ
“�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”ជនម�តឹម�តវ?

188 �ជ “នម” �តង�់មយួ។ េនះ�តវេទ? [ពួកជំនំុនិយយ “�ែមន”—Ed។]
ល� ឥឡូវខញុ ំចងសួ់រអនកអ�ីមយួ ដូេចនះ។ េបសិន “នម” ដូេចនះ េប�ពះេយសូ៊វ
មនបនទូល “�ជមុជពួកេគេ�យកនុង�ពះនមៃន�ពះបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ
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បរសុិទធ…”េតប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ថ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលែបបេនះ? [“�ែមន”]
េនះជបទគមពរី។ �េ កនុងម៉ថយ28:19 “កនុង�ពះនមៃន�ពះបិ� បុ��…។”
189 [បងប�ូន�បស�បន�េំមលកររខំន—Ed។] គឺអ�ីៗែដលេយង…េទ�ខញុ ំ
គិត…�តឹម�តវេទេ�ក។ [បងប�ូន�បសនិយយ “សូមេទស បងប�ូន�បន�?ំ”]
បទ។ [“ខញុ ំចងប់�ូរែខ�រ�តេ់នះ េហយខញុ ំមនិចងប់ត�់] �តឹម�តវ [ែខ�រ�តទ់េទ]
…?…។
190 ឥឡូវ “កនុង�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ឥឡូវសូម
�� បប់ងប�ូនេអយ។ �មនិមនអ�ីែដលថកនុងនមៃន “�ពះបិ�”េ�ពះ�ពះបិ�
មនិែមនជេឈម ះ។ �ជងរ។ កម៏និមនអ�ីដូចជ នមៃន “�ពះបុ��” េ�ពះ
�ពះបុ��ជងរ។ កម៏និមនអ�ីែដលថនម “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េនះគឺ�ទង់
ជ�ទង។់
191 ខញុ ំនិយយថេ ��រ េពល�ពឹកមយួនិង មន ស�ីមន ក…់មនិ�មលំ�ប់
ពិត�ស់ នរ�កេ៏�យ�ចឆេ  អ�ីៗែបពេនះ។ នងនិយយ “រងច់មំយួ
នទី! ខញុ ំសំុឲយអនកអតេ់ទស!” និយយ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជនម។”
192 ខញុ ំនិយយ “េនះគឺ�ដូេចនះខញុ ំជមនុស� ប៉ុែន�េឈម ះរបស់ខញុ ំមនិែមន
‘មនុស�’េឡយ។”
193 �ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះមនិែមនជេឈម ះេនះេទ។ េនះជអ�ីមយួ។ �
ជនមមយួ ពិត�ស់ ប៉ុែន��មនិែមន…�ជ—�ជ…�មនិែមនជេឈម ះ។
194 ឥឡូវ េប�ទងម់នបនទូល “�ជមុជទឹកពួកេគេ�យ�ពះនម�ពះបិ� និង
�ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” និងមនិែមន�ពះវរបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធជេឈម ះ ដូេចនះេឈម ះេនះជអ�ី? េយងចងែ់ស�ងរក។
195 ឥឡូវេយង�ចមនអ�ីទងំអស់ េ កែន�ងមយួ�តងេ់នះ េបអនក�តឹមែតេមល
និង—និង—និងេ�បេពលបន�ិចឥឡូវឬពនយេពលបន�ិចខញុ ំមននយ័ថ�តវនិយយ។
ឥឡូវសូមសមគ ល់ម៉ថយ28:19។ ឥឡូវខញុ ំមនិនិយយថ…
196 អនក�ចអនក�បែហល�ចេធ��មនបងប�ូន�បស�សីខ�ះ អនក�ចយកេស វេ
េ ៃថង�មយួ និងេមលខងេ�កខនង� និងនិយយ “យ៉ូ�ន និងម៉ររីស់េ
រកី�យេរ ងរហូត” ល� នរ�យ៉ូ�ន និងម៉រ?ី អ�ីជ…នរ�ជយ៉ូ�ននិង
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ម៉រែីដលរស់េ រហូត? មនវធីិែតមយួប៉ុេនះកនុងករ�គ ល់េ�កយ៉ូ�ន និងម៉
រ ី េនះ�ជចមងល់ស�មបអ់នកេ វញិេហយ�នេទ ត។ �តវរែឺទ? [ពួកជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉”—Ed។] �តឡបេ់ វញិនិង�ន �នឹង�បបអ់នកនរ�ជយ៉ូ�ន
និងម៉រ។ី
197 ល� េបសិនជ�ពះេយសូ៊�គីសទជបុ��ៃន�ពះ ែដលមនបនទូល “ដូេចនះ ចូរេ
ប ចុ ះប ចូ លឲយមន សិស�េ �គបទ់ងំ�សន ៍ �ពមទងំេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយ
េ�យនូវ�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចុះ” មនិែមន ជ
�ពះបិ� �ពះបុ�� ឬ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជេឈម ះេនះេទ ដូេចនះ េបសិន�ជ
ចមងល់ េយង�បេសរជង�តវេ េស វេ ដំបូង។
198 ឥឡូវសូមេបេ វញិៃនទំពរ័ទីមូយ ៃនគមពរីម៉ថយនិងេយង នឹងចបេ់ផ�ម
ទីេនះ ផ�ល់នូវេទវ� ស� រហូតដល់�តចុះមកដល់ជំពូកទី18។
199 ឥឡូវេមលឥឡូវសូមពិនិតយមយួនទី។ [បងប�ូន�បស�បន�បំង� ញ េ�ប
កមមវតថុ—Ed។] េនះជ�ពះវរបិ� េ ែផនកខង�� ំខញុ ំ េនះេ ក�� លជ�ពះបុ��
និងេនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះជ�ពះបិ� ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េត�តវ
ឬេទ? [ពួកជំនំុនិយយ “�ែមន”] �ពះជ�ពះបិ�ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េយង
ទងំអស់េជ ថដូេចនះ? [“�ែមន”] �តឹម�តវេហយ។
200 ឥឡូវម៉ថយ1:18 និយយថ:

ឯកំេណ ត�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េនះបនេកតមកយ៉ងដូេចនះ គឺ…នង
ម៉� ម��ទង ់កលែដលយ៉ូែសប…បនដណ�ឹ ងនងេហយ េនះនង
មនគភ ៌េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មុនែដលបនេ ជមយួគន …

201 [ពួកជំនំុនិយយ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”—Ed។] ខញុ ំគិតថ �ពះ ជ�ពះបិ�។
និងនងនឹង�បសូតបុ��១…េហយអនក�តវថ� យ�ពះនមថេយសូ៊

វ …
ឯយ៉ូែសប ប�ីនង ជមនុស�សុចរតិ…គតម់និចងេ់បកេរ ងនងឲយេគ

ដឹងេទ បនជគតគិ់តែលងនងេចញ េ�យសំងតវ់ញិ។
កលែដលគតក់ំពុង ែតគិតពីករេនះ ��បែ់តមនេទវ�ៃន

�ពះអមច ស់ េលចមកពនយល់សប�ិ �បបគ់តថ់ យ៉ូែសប ពូជហ�ួង�វឌី
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េអយកំុឲយខ� ចនឹងយកនងម៉� ជ�បពនធអនកេឡយ ដបតិបុ�តែដលមក
ចបទ់ំៃផទនង េនះេកតពី…

202 [ពួកជំនុំនិយយ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”—Ed។] ខញុ ំគិត�ពះគឺជ�ពះវរបិ�
របស់�ទង។់ ដូេចនះេត�ទងម់នបិ�ពីរអងគរបឺងប�ូន? [“េទ”] �ទងម់និ�ចមនេទ។
េបសិនជ�ទងែ់បបេនះ �បកដជ�ទងជ់េកមងឥតបនករ េហយ�សនែបប
�ែដលេយងមន? អនក�តវែតទទួលថ�ពះជ�ពះបិ� និងជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគឺជវ ិ ញ ណផទ ល់។ �បកដ�ស់ �ែបបេនះ។ ពិត�ស់ �ជវ ិ ញ ណ
ដែដល។ ឥឡូវ េយង�តវេធ�េឡងបនេហយ និងេឃញែបបេនះ។

នងនឹង�បសូតបុ��១ េហយអនក�តវថ� យ�ពះនមថេយសូ៊វៈេ�ពះ
បុ�តេនះនឹងជួយសេ ងគ ះ� ស��ទង ់ ឲយរចួពីបប២១ នងនឹង�បសូត
បុ��១ េហយអនក�តវថ� យ�ពះនមថ េយសូ៊វ េ�ពះបុ�តេនះនឹង
ជួយសេ ងគ ះ� ស��ទង ់ឲយរចួពីបប។

…ករទងំេនះេកតមក េដមបឲីយបនសំេរចេសចក�ី…

203 ខញុ ំកំពុងដក�សងប់ទគមពរី អនកជអនកដឹកនដឹំងេហយ ខញុ ំបន�។

…ែដល�ពះអមច ស់ �ទងម់ន�ពះបនទូល…េ�យ�រ េ��ថ

…េមលនង�ពហមចរនឹីង មនគភ�៌បសូតបនបុ��១ េហយ�ពះនម
បុ�តេនះ�តវេ ថ េអម៉ញូែអល ែដលបនបក��យ…

204 [បងប�ូន�បស�បន�ផំ� ក។ ពួកជំនំុនិយយ “�ពះគងជ់មយួេយង”—Ed។]
“�ពះគងជ់មយួេយង!” �តវេទ? [“�ែមន”]

205 ដូេចនះេនះជ�ពះនម�ពះបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរ?ឺ [បងប�ូន
�បសនិយយ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”—Ed។] ល� ពិត�ស់។ �ជេហតុផលែដល
េព�តស�ជមុជទឹកពួកេគកនុង�ពះនម “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”

206 ប៉ុែន� ខញុ ំមនិខ�ល់េឡយ េបសិនជបងប�ូន�ជមុជកនុងនមកុ�បៃន�ល�រ ៉នុ
ជផក កំភ�ងឹែដលដុះេ �ចកភនជំផក យ�ពឹកេនះជនមផងែដរ។ េបចិត�របស់អនក
�តឹម�តវចំេពះ�ពះ �ទង�់ជបចិត�របស់អនក។
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207 ប៉ុែន�ឥឡូវ ឥឡូវ ខញុ ំប ជ កែ់បបេនះ។ ឥឡូវ ឥឡូវ ខញុ ំនិយយ…ឥឡូវបងប�ូន
�បសសីុម (Scism) និយយ “ឥឡូវៗ” �តវ�បកដេហយ កដូ៏ចជ Oneness ដូេចនះ
គត�់តវេហយពីកន�ងេនះមក។
208 ឥឡូវខញុ ំនិយយ “ឥឡូវទីេនះខញុ ំចងនិ់យយអ�ីចំេពះអនកឥឡូវ” េឃញ? ខញុ ំ
និយយ “ឥឡូវខញុ ំចងប់ង� ញអនកេសចក�ីេនះទងំ មនុស�ទងំពីរនិយយករ
ដូចគន ។”
209 ឥឡូវម៉ថយនិយយ “កនុង�ពះនម�ពះបិ�” គឺ�តឹម�តវ? [ពួកជំនុំនិយយ
“�ែមន”—Ed។]�តវយេព�តសនិយយ “កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់” ម៉ថយ28:19
និយយ “កនុង�ពះនម�ពះវរបិ�” និងកិចចករ2:38និយយ “កនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់” �វឌិនិយយ “�ពះអមច ស់មនបនទូលមកកន�់ពះអមច ស់របស់ខញុ ំ”
េនះជអងគ�? �ពះបិ�និង�ពះអមច ស់គឺមននមដូចគន  �វឌិនិយយ
“�ពះអមច ស់មនបនទូលមកកន�់ពះអមច ស់របស់ខញុ ំ ‘ចូរគងេ់ ខង�� ំេយង’”
េឃញ “កនុង�ពះនម�ពះបិ� កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់។”
210 េហយម៉ថយនិយយ “កនុង�ពះនម�ពះបុ��” និងេព�តសនិយយ “កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ” នរ�ជ�ពះបុ��? �ពះេយសូ៊វ។
211 “កនុង�ពះនម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” គឺម៉ថយ និងេព�តសនិយយ “កនុង
�ពះនម�ពះ�គីសទ” ជឡូហកូស(Logos)។
212 �ពះវរបិ� �ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ” េហតុអ�ី
េនះជល��ស់េមលេ ។ េឃញ?
213 បង សីុម(Scism)និយយមកកនខ់ញុ ំឬកប៏�ូន�បសសីុម(Scism) បងប�ូនមកពី
ខងវន័េណស គតនិ់យយ បង�បស�បណ� ំេនះ�តឹម�តវេហយ ប៉ុែន�” គត់
និយយ “េនះគឺែបបេនះ។”
214 ខញុ ំនិយយ “ដូេចនះេនះគឺែបបេនះ” េនះគឺ �តឹម�តវ។ េឃញ? ខញុ ំនិយយ
“េបសិនេនះគឺែបបេនះ េនះគឺែបបេនះ ។ ដូេចនះបងប�ូនកំពុងរអ៊ូរទេំរ ងអ�ី?”
215 ខញុ ំនិយយ “សូមឲយខញុ ំែណនដំល់អនក បងប�ូន ថេតខញុ ំធ� ប�់ជមុជទឹកឲយនរ�
មន ក ់េនះជអ�ី…”
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216 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវ ទីេនះមនបណ�ិ តេណស” និងអនក…មននរ�មន ក់
និយយ មយួ�សបកម់ុន អនកបងប�ូន ែដលអនកបន�គ ល់បណ�ិ តេណស។
217 ល� ខញុ ំនឹងនិយយ ទីេនះ បងប�ូន�បស ហីុក េ ទីេនះ �ស់��…ខញុ ំគិតថ
េ�កមនក�មតិដុកទរ័។ េត�តឹម�តវរេឺទ? �តឹម�តវ។
218 ឥឡូវខញុ ំនិយយ “េបសិនដុកទរ័េនស អងគុយនទីេនះ…”ឥឡូវខញុ ំនិយយ
“េបសិនជខញុ ំចង…់”ឥឡូវ េពលខញុ ំយក មនុស�េ កនទឹ់ក េដមបទឹីកឲយពួកេគខញុ ំដឹង
ថេធ�ដូចជេគេធ� ខញុ ំនិយយ “េនះជងរែដលសំេ �ពះនម�ទង”់
219 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវ បងប�ូនមកពី�កមជំនុំ�ពះេ�បងរ និងបងប�ូនខងវន័េណ
សេ�បងែដរ” ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវខញុ ំបង� ញដល់អនក អនកទងំពីរគឺខុស េហយខញុ ំ
�តឹម�តវ” អនកដឹងថេត�គួរនឹង…អនកមនមនុស�េ �កមេរ�ងំរេប បេនះ អនក�តវ
មនេហតុផលបន�ិចៃនចំណូលចិត� កនុងរេប បងរែដលមនិបកេ់បក។ ដូេចនះខញុ ំ
និយយ “ខញុ ំនឹងបង� ញអនកថ អនកទងំពីខុស ខញុ ំេទប�តឹម�តវ។”
220 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវេតខញុ ំចងយ់កចិត�ទុក�កពី់បងប�ូន�បសេនស(Ness) ខញុ ំ
ចងនិ់យយ…”
221 ឬ ឬបងប�ូន�បសហុីក(Hicks)េ ទីេនះ េឃញ។ ខញុ ំនិយយ “Hicks!” ឥឡូវ
សេម�ងេនះគឺល�េទ? េទ។ ល�ចុះេបខញុ ំនិយយ “ដុកទរ័! េហ ដុក! ចុះយ៉ង�
វញិ?” ឥឡូវ សេម�ងេនះមនិមនករេគរពេឡយ មនិចឹង?
222 “េពល”ខញុ ំនិយយ “េនះជរេប បអនក�កមជំនំុ�ពះជមច ស់េធ� េឃញ។ េពល
អនកជបងប�ូន�កមជំនំុ�ពះជមច ស់និយយ ‘កនុង�ពះនម�ពះវរបិ� និង�ពះបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’ អនកនិយយ ‘កនុង�ពះនមៃនបព�ជិត ដុកទរ័។’”
223 េហយខញុ ំនិយយ “េហយបងប�ូនខងវន័នឺស េពលេគ�ជមុជទឹក អនកនិយយ
‘�ពះេយសូ៊វ!’” េគមនិេ�បេទ…
224 ពួកេគជ �ពះេយសូ៊វែតមយួគត ់ គឺេ�ប�ពះនម “�ពះេយសូ៊វ។” មន
េយសូ៊វ េ�ចន។ ប៉ុែន� �ជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ អនកេឃញ។ មន…ករ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម “�ពះេយសូ៊វ” ខញុ ំនឹងមនិេ ឆង យពីេនះេឡយ មនិមន
បទគមពរី។ អនកមនភពេដម េមលថេតអនកមនិជ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ” ពិត
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�ស់ �ទងជ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ មនេឈម ះេយសូ៊វជេ�ចន ពិតែមន។
និង�ពះ�គីសទទទួល “េ�បង�ងំ។”

225 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវេបសិនជខញុ ំនិយយអ�ី ែដលដូចគន នឹងបងប�ូន�បសេនស។
ខញុ ំនឹងនិយយ េត��� បេ់ ដូចជ�តឹម�តវស�មបខ់ញុ ំនិយយ ‘េហ េនស!’?” ខញុ ំ
និយយ “េនះមនរេប បែដល�កមវន័នឺស និយយ�។ េឃញ? េតេនះមនិ
េ ថសំេ បព�ជិតមនិសំេ មនុស�ែដលជអនកសិក�និងគតទ់ទួលក�មតិ
ដុកទរ័េទរ?ឺ េបសិនជអនកសិក�ែស�ងយល់ពីេនះ គតនឹ់ង�តវមនងរជែបប
េនះ។”

226 េហយខញុ ំនិយយ “ដូេចនះេបខញុ ំនិយយ ‘េហ ដុក!’” ខញុ ំនិយយ “េត�� បេ់
ដូចជភ� វេទេ�ពះអនកដឹកន�ំតវប ជ កម់ន កេ់ទ ត?” ឬខញុ ំនិយយ “មនរេប បែដល
អនកេធ� �គនែ់ត�មងរ។”

227 ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយ “េពលខញុ ំយកមនុស�េ កនទឹ់ក ខញុ ំេដរេ ទីេនះនិងសួរគត់
និងនិយយ និងយកេឈម ះគតនិ់ងមនិថនរ�កេ៏�យ និងជំេន របស់គត។់

228 “រចួខញុ ំអធិ�� ន និងនិយយ ‘ឥឡូវ �ពះបិ� �ទងជ់អនក�បទនេបសកកមម
ដល់ទូលបងគុ ំឲយ “េចញេ ចុងបំផុតែផនដីេដមបបីេងកតសិស��គបអ់ស់ទងំ�សន៍
…”’”អនកជបងប�ូន�គ ល់េហយឃ� េដមេមល។ “‘“…បេងកតសិស� �គប�់សន៍
�ជមុជ ពួកេគេ�យនូវ�ពះនម�ពះបិ� និង�ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុុទធ
បេ�ង នពួកេគឲយែស�ងយល់អ�ីកេ៏�យែដល�ទងម់ន…េសចក�ីទងំអស់ែដល�ទង់
បេ�ង នទូលបងគំ�ល់គន ។”’”

229 “ដូេចនះបនទ បម់កខញុ ំនិយយ ‘េ�យ�រករ �បកសេ�យជំេន  េ�យ
ករ�បកសរបស់អនកៃនបបរបស់អនក និងជំេន របស់អនក កនុង�ពះបុ��របស់
�ពះខញុ ំ�ជមុជទឹកឲយអនក ជបងប�ូនជទី�ស�ញ់ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ’។”

230 ខញុ ំនិយយ “េនះជរេប បែដលខញុ ំ�ជមុជទឹក។ ខញុ ំមនទងំករ�គ ល់ងររបស់
�ទង ់ អ�ីែដល�ទងយ៉់ង� ទងំ�ពះវរបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញណបរសុិទធ។
និង េហតុផល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលគឺ…”
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231 ឥឡូវេមល េប—េបមនិដូេចនះ អនកនឹងប ច សខគមពរីេហយ អនកនឹងមន ភ
ពប ច ស់។ េតអនកនឹងេធ�អ�ីេពល…អ�ីែដល បងប�ូន�បសតូចអនកពុទធ�សន
េនះនឹងេងបេឡង េហយនិយយថ “ចុះេនះវញិជយ៉ង�?” អ�ីែដលពួកេគ
និយយ េពលេគ�បបខ់ញុ ំ…
232 េនះទីេនះមនបងប�ូន�បសជនជតិឥ�� (Indian) �បែជងជមយួម៉រសីរ ី
េហ៊ដ(Morris Reidhead) និងនិយយេ កនគ់ត ់និយយ “ចុះយ៉ង�វញិ
ម៉កុស16?” គត�់តវដកថយចំេពះ�។
233 អនកមនិដកថយអ�ីេឡយ។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េ ជមយួ�។
�តឹមែតអធិ�� ន។ ទទួលករេបកសែម�ង។ �ទងំអស់មនដំេណ រដូចគន ។
234 េឃញ ពួកេគទងំនិយយអ�ីឥឡូវ មនិែមនង មនិភ� វ។ ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវ…”
235 ខញុ ំ�គ ល់�ទង។់ �ទងជ់�ពះវរបិ� មនិែមនជ�ពះមយួេទ តេឡយ។ �ទងជ់
�ពះបុ�� មនិែមនជ�ពះមយួេទ តេឡយ។ ជ�ពះដែដល! អនក…មនបីមុខងរ។
�ពះជ�ពះបិ�បនែបងែចក េបសិនជអនកចងេ់  ភពជបិ� ភពជបុ��
និងភពជ�ពះវ ិ ញ ណ គឺ�ពះដែដលេ កនុងេយងឥឡូវ។ “ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក”
ភពជ “ខញុ ំ”ជសព�នមបុគគល “ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក” ដូេចនះ អនកេឃញ �មន
កិចចករបី មនិែមន�ពះបីេឡយ។

ឥឡូវ បងប�ូន េបសិនពួក�វកមនិបនេ�ប និងតេរ ងមក…
236 ខញុ ំមនិនិយយអ�ីទស់នឹង�េឡយ។ េនះគឺ�តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំ�បបអ់នក
េបសិនជមនុស�េចញមកទីេនះ និង�ជមុជទឹកេ�យេឈម ះ “ផក កុ�បែដល
ដុះេ �ល�រ ៉នុជផក កំភ�ងឹែដលដុះេ �ចកភននិំងជផក យ�ពឹក” និងេជ ថ
�ពះេយសូ៊វជ�ពះសេ ងគ ះ ខញុ ំនិយយ “សូម�ពះ�បទនពរអនក បងប�ូន! ល�េហយ
េយង�ចបន�!” េឃញ? េនះគឺ�តឹម�តវ។ េ�ពះេបចិត�អនកមនិ�តឹម�តវ អនកកម៏និ
�តឹម�តវែដរ រេប ប�ក�ី។ ពិត�ស់។ េហយរបស់អនក—ចិត�របស់អនក�តវែត
�តឹម�តវ។
237 េហយខញុ ំនិយយ “ឥឡូវេមលឥឡូវេប ខញុ ំ�� គមនប៍ងប�ូនល�
េនស(Ness)េ �តងេ់នះ ខញុ ំនិយយ ‘បូជចរយបណ�ិ តេណស’ េនះគឺពិត�ស់។
គតជ់អនកដឹកន។ំ គតស់មនឹងទទួលករឲយតៃម�ជបព�ជិត។ គតម់នករ
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សិក� និងសិក�េ�ចន គតម់នក�មកិដុកទរ័ ដូេចនះគតស់មនឹងទទួលករេ ជ
‘បណ�ិ ត’ េនះជងររបស់គត ់េឃញ។ េហយេឈម ះរបស់គតគឺ់ ‘េនស’កេ៏�យ។
ឥឡូវខញុ ំចងនិ់យយថ ‘េហ Ness! េហ ដុក!’ េទេនះមនិ�តឹម�តវេទ។ ខញុ ំនិយយ
‘េ�ក�គ Dr. Ness។’
238 “េឃញ េនះជអ�ីែដលខញុ ំបនេ េឃញអ�ីជ�ទងទ់ងំជ�ពះវរបិ� �ពះបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ‘ជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ’។” េឃញ?
239 និងខញុ ំនិយយ “េបខញុ ំ�ជមុជទឹកកនុងអនកទងំអស់គន ជ�កមជំនុំេផ�ងៗ
េនះជរេប បខញុ ំ�ជមុជទឹកដល់េគ” ខញុ ំនិយយ “េតអនកទទួលគតឬ់េទបងប�ូន
�បសNess?”
240 គតនិ់យយ “ពិត�ស់គតប់ន�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”

ខញុ ំនិយយ “េតអនកទទួលគតេ់ទ បងប�ូន�បសសីុម(Scism)?”
គតនិ់យយ “ពិត�ស់ គត�់ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ”

241 ខញុ ំនិយយ “ដូេចនះអ�ីជប � របស់អនក បងប�ូន�បស? េហតុអ�ីបនជអនក
មនិទទួលនិងបំែបកជ ជ ំងេនះែដលមនុស�គួរឲយ�ណិតយ៉ង�…? ជវន័
នឺស ចងពិ់ត�ស់សននិបតអងគ�បជំុចងថ់� យបងគំជមយួវន័នឺស និងបងប�ូនក៏
�មរេប បេនះ។ ពួកេគជផ�ូវ។ ប៉ុែន�កលេប�រក��ចេធ�ឲយពួកេគេឈ� ះគន …”
242 ឥឡូវអនកេឃញថខញុ ំមននយ័យ៉ង� បងប�ូន? ខញុ ំនេំឆព ះេ េរ ងមយួ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និងកររបួរមួៃន�ងកយ�ពះ�គីសទ។ េនះជេគលបំណង។
[�កមជំនុំនិយយ “�ែមន៉—Ed។]
243 ឥឡូវ ខញុ ំមនិនិយយអ�ីពី “េហ អនកមនិ�ជមុជេ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊វអនកនឹង
េ �ថ ននរក” ឥឡូវែបបេនះគឺមនិមនេហតុផលេឡយ។
244 ខញុ ំនឹង�បបអ់នកអ�ីែដលេកត េឡងេ ៃថងេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំចុះេ តិច
�ស។ “េ�យចកេចញមុន…និង—បងប�ូន�បស េ ទីេនះជទីបនទ ល់។
�កមជំនំុOneness មន�ពះវ�ិរចិតសិបពីរ ឧបតថមភករ�បជំុគន របស់ខញុ ំ។ េហយ
ខញុ ំ�កប់ង ប�ូន�បសPetty ជអនកមកពី�កមជំនុំ�ពះជមច ស់េឡងមកេលេវទិក
េ យបេ់នះ។ ឥឡូវអនកដឹងេហយថពិត។ គតជ់បងប�ូនវេិសស�ស់ បងប�ូន
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�បស �ពីធី(Petty) មនិដឹងជនរ�មន ក ់ ៃនអនក�ល់គន �គ ល់គត ់ គឺមកពីប៊តី
េម៉ន (Beaumont) តិច�ស។ គតជ់មន កៃ់នបងប�ូនល�ែដលខញុ ំបនជួប។
�បពនធរបស់គតជ់អនកេជ  ែ�បចិត�ពីកតូលិក ជ ស�ីពិត។ េ�កជអនកបេ�ម
�ពះពិត។
245 �បបខ់ញុ ំនរ�ែដលល�ជងរយ៉វដី ៃន�កមជំនុំ�សិមប�ីឱហ��គ ឌ។ ប ជ កពី់
មនុស�មន កេ់នះ េមល�តងេ់នះ បងប�ូន�បសទងំអស់េនះខញុ ំ�គ ល់ម�ុ េំនះ។ បងប�ូន
�បសមកពី�កមជំនំុភ�ីែដលភទីេនះ និងជមនុស�មកពី�កមជំនុំ�ពះជមច ស់
និងនរ�ជមនុស�ល�ជង? �បបខ់ញុ ំមកថេតនរ�ល�ជង េជកមរ័? �បបខ់ញុ ំ
មក។ គត�់តវបនេគេ …េគជកមមសិទធិគត។់ គតជ់អនកសំខន។់ អនកនឹងរក
េឃញមនុស�សំខនេ់ ទងំសងខង និងេនះជចំណុចមនុស�បង� ញ និងេនះ
កជ៏ចំណុច�រក�ចង�ុលេ ែដរ។
246 ប៉ុែន�ពួកគតជ់អនកបេ�ម�ពះ។ �ពះ�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដល់ពួកេគ។
េបសិនមនិមន �ពះគុណរបស់�ពះ េយងនឹងចបេ់ហយ ជមយួនឹងពកយរអ៊ូរទំ
របស់េយងនិងអ�ីៗេនះ។ េនះជករពិត។ ប៉ុែន��ពះគុណរបស់�ពះបនចងេយង
ភជ បគ់ន ។ មនិគួរឲយឆងល់េទ េយង�ចេ�ច ង “មនពរេហយចំណងែដលចងចិ់ត�
របស់េយង េ�យក�ី�ស�ញ់ �គីសទបរស័ិទ” េនះជអ�ីែដល េយង�តវករដូេចនះ។
247 និងដូេចនះអនកដឹងអ�ី? ជវត�មនទូេ ដធ៏ំេល—�កមជំនុំ េ ខញុ ំនិងនិយយ
“េតអនកដឹងថអនកេធ�អ�ីយបម់ុន?” យបទី់ពីររបស់ខញុ ំទីេនះ។

ខញុ ំនិយយ “អ�ច រយ?” ខញុ ំនិយយ “មនករ�បជុំគន យ៉ងអ�ច រយ”

និយយ “អនកមនមនុស�ែដលេ េលេវទិកេនះជមនុស�បប”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិដឹងេទ” កែន�ង�ែដល…

និយយ “គឺេ�ក�ពីធី (Petty)”
248 “អូ” ខញុ ំនិយយ “បប? អ�ី?” ខញុ ំនិយយ “គតជ់អនកអធិបបយមកពី�កមជំនំុ
�ពះជមច ស់� បងប�ូន�បស។”
249 គតនិ់យយ “បទ ប៉ុែន�គតេ់ មនបប េ�ពះគតប់ន�ជមុជទឹកមនិ
�តឹម�តវ។”
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250 និងខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បស អធិ�� ន �បបខ់ញុ ំមកេហតុអ�ី” ខញុ ំនិយយ “គត់
មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែមនេទ។”
251 គតនិ់យយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ េតេ�កេព�តសនិយយថដូចេម�ច?
‘ចូរែ�បចិត�និង�ជមុជកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទេដមប�ីងបបរបស់អនក’ ដូេចនះ
បបរបស់អនកមនិ�ច�ង�ជះេទទល់ែតអនក�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ”

ខញុ ំនិយយ “េនះជរបូមន� បងប�ូន�បស?”
គតនិ់យយ “េនះជរបូមន�។”

252 គតនិ់យយ “�ពះមនិសព�ឬទយ័ េ កនុងកិចចករ10:49 តបតិ ‘កលេព�តស
កំពុងែតអធិបបយេ េឡយ េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកយ៏ងចុះមក សណ�ិ តេល
អស់អនកែដលកំពុងែត�� ប�់ពះបនទូល’ េមលនិងពួកេគមនិបន�ជមុជទឹកផង។
ដូេចនះ�ពះបន�បទន�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធដល់អនកែដលមនិបនែ�បចិត�?” ខញុ ំ
និយយ “េតអនកកំពុងែតឈរេ ពិភពអ�ីនេពលេនះ?”
253 គតនិ់យយ “អនកដឹងេទថេតេយងនឹងេធ�អ�ី?” និយយ “េយងគូសរង�ងប់ន�ិច
និងគូសសិទធិរបស់ខ�ួនខងេ�ករង�ងរ់បស់េយង”
254 “បនទ បម់ក” ខញុ ំនិយយ“ខញុ ំនឹងគូសរង�ងម់យួេទ ត និងេក� បយកអនកមកវញិ។”
ខញុ ំនិយយ “អនកមនិ�ចគូសយកខញុ ំេចញេទ េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ េមល
អនកមនិ�ចេធ��បនេឡយ។” ខញុ ំនិយយ “មនបងប�ូនរបស់—របស់អនកេ�ចន
�ស់ ែដល�ស�ញ់ខញុ ំនិងេជ ដល់ខញុ ំ។” ខញុ ំនិយយ “អនក ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹង…
យ៉ង�កេ៏�យពួកេគនឹងមក” ខញុ ំនិយយ “េគនឹងមកនិង អនកមនិ�ចគូស
ផតខ់ញុ ំេចលេឡយ។ េបអនកគូសខញុ ំេចញ ខញុ ំនឹងគូសអនកចូលវញិ” ខញុ ំនិយយ “េពល
អនកគូសរង�ង ់�ពះេ�យ�ពះគុណ�ទង ់អនុ ញ តិឲយខញុ ំគូសរង�ង ់មយួេទ តនិងទញ
អនកចូលវញិ” េនះគឺ�តឹម�តវ គូសពួកេគឲយចូលវញិ។
255 េហយ បងប�ូន�បស អូ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េតខញុ ំ�ចនិយយែបបេនះបន
រេឺទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ…ខញុ ំដឹងខញុ ំជបក់នុងេពលេវ�េនះ េហយ�ជិតអស់េពលេហយស�មប់
ប ច ប ់ខញុ ំទយ ប៉ុែន�ចូរឲយខញុ ំនិយយែបបេនះ េមល។
256 េហយខញុ ំនិយយេ បុរសមន កេ់នះ ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនកដូចអនក
អធិបបយ�មខគមពរី និងមនេសចក�ី�ស�ញ់ និងេជ ថ—ថ…និងអធិបបយ
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និងនិយយថអនកនឹង�ជមុជទឹកមនុស�…មនិែមនកនុង�ពះនមៃន ‘�ពះេយសូ៊វ’
�មពួក�ពះេយសូ៊វែតមយួគតេ់នះេទ។ េទេ�ក ខញុ ំ—ខញុ ំ�បកដជមនិេធ�ែបប
េនះេឡយេ�ពះខញុ ំទកទងជមយួេយសូ៊មយួចំនួនពួកេគេ � ហ�ិក និងកែន�ង
�គ ល់េផ�ងៗគន អនកែដលមនេឈម ះថេយសូ៊វ។ ប៉ុែន�េបសិនជអនកេ�បែផនក
ៃន ‘�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ’ របស់េយងខញុ ំនឹងបន�ជមយួអនក។ េនះគឺ�តឹម�តវ
េហយ។ ខញុ ំនឹងជបេ់ ខងអនក។ ខញុ ំគិតអនកគួរ�ក ់ ‘�ពះវរបិ� �ពះបុ��
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’ ជដំបូងេឃញ េដមបឲីយអ�ីៗបន�តឹម�តវ” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំគិតថ
អនកគួរេធ�។”

ប៉ុែន� គតនិ់យយ “អូ េទ េទ! េនះ�តឡបេ់ រកភព�តីឯកវញិេហយ។”

ខញុ ំនិយយ “�មនិែមនជ�តីឯកេឡយ �ជ�ពះេ កនុងកិចចកររបស់�ទង។់”
257 �មនិែមនជភព�តីឯក�ពះបីេទ។ េយងមនិមន�ពះបី េនះេទពិតជមនិ
�ច។ មនិមនអ�ីែបបេនះេទ។ គឺមនិមនបេ�ង នកនុង�ពះគមពរីេឡយ។ និងគឺមន
�ពះែតមយួ។ “ចូរ�� ប ់ ឱ អុី��ែអលេអយ េយងជ�ពះអមច ស់ ជ�ពះ” �ពះ
ែតមយួ! ប ញ តិទីមយួ “កុំឲយមន�ពះ�េ�កពីេយងេឡយ” ពិត�ស់ �ទងជ់
�ពះែតមយួគត ់មនិែមនបី។
258 េនះគឺជំននក់តូលិក គឺ� េចញមកពីកតូលិក ដល់លូេធេរ ន និងបន�មក
និងបន�មក និង��តវបនេជ មកថេ ជំ ននម់នុស�សព�ៃថងមន�ពះបីអងគ។
259 េហយេនះជកែន�ងអនកនឹងមនិ…ដំណឹងល� ែបបេនះនឹងមនិេ ដល់
ជនជតិយូ�េឡយ…ែដល ខញុ ំែថ�ងទំនយ�ពឹកមយួេទ ត ៃនេបសកជន
ជនជតិយូ�ទីេនះ។ អនកនឹងមនិយក�ពះ�តីឯកេ កនយូ់�េឡយ។ អនកនឹង
មនិេធ�ែបបេនះេឡយ។ ែដលគត ់ មនិគតម់នេហតុផលល�ជងេនះ។ េឃញ
គត�់គ ល់េ�ចន ពី�ពះគមពរីជងេនះ។ ប៉ុែន��ទងម់និែមន ជ�ពះមនបី ចំេពះ
—ជនជតិយូ� េឡយ។
260 ខញុ ំេជ េសចក�ីទងំអស់ េនះ។ “បងបងូន សូមកុំខឹងខ�ួនឯងេឡយ េ�ពះជ�ពះ
េហយែដលេធ�ករេនះ” អនកេឃញ។ ស�មប—់ស�មបអ់�ីែដល…ដូេចនះ�ចរងច់ំ
ដល់េពលេនះ េនះគឺដូេចនះឯង េ�ពះសមយ័�សនដៃទរបស់េយងេទបែតផុត។
ឥឡូវខញុ ំេជ ថេ�យអស់ចិត�របស់េយង។ ដូេចនះ អនកេឃញ បងប�ូនរបស់ខញុ ំេអយ?



េសចក�ីេពរេពញរបស់�ពះ�តវបនពនយល់ 45

[ពួកជំនុំ និយយ “�ែមន”—Ed] ខញុ ំពយយមនអំ�ីមយួ េនះ �កមមនុស� មនុស�
ែដលជអនក�ជមុជទឹកឲយេគេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
261 �កម�មំអឹីមសីុហ�ឺ�ន(់Aimee McPherson) េតនងនិយយែបប�?
នងជអនកទីមយួៃនវន័នឺស(Oneness) ខញុ ំេជ  រចួេហយកេ៏ចញមកនិងក� យជ
�កមជំនំុ�ពះជមច ស់ និងទញេចញមកជ អងគកផទ ល់ខ�ួនខុសគន មយួ មនិយូ
ប៉ុនម នកម៏ន�កមតូចមយួ េរ ងតូចមយួ។
262 ខញុ ំអងគុយកនុងករជួបជំុអូអិលចហគឺ(O. L. Jaggers)។ ឥឡូវេយងទងំអស់គន
�គ ល់O.L.Jaggers។ ឪពុករបស់គត—់របស់គត ់ ជអនកបេងកត សភៃន
�កមជំនំុ�ពះជមច ស់។ ឥឡូវO.L.Jaggers ជមនុស�អ�ច រយមន ក។់ គតជ់�គ
អធិបបយធំ។ ខញុ ំ�បបគ់តម់និជយូេទខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសចហគឺ(Jaggers)
េបសិនជខញុ ំ�ច អធិបបយដូចេ�កេធ� ខញុ ំនឹងមនិមនកមមវធីិេ�បសឲយជេឡយ”
ប៉ុែន�គតម់នទងំ��និងឈម និងសមភ រៈ មុនេពលគត ់ ចបេ់ផ�មទងំអស់
េនះ។
263 សូមេទស ខញុ ំេធ�េ�យអនកឈចឺបក់នុង�រមមណ៍ បងប�ូន េលែបបេនះ។ ខញុ ំ
—ខញុ ំ…គឺែបបេនះ។ �ពះជមច ស់�ចេធ�ឲយឈមមក��កេ៏ចញមក ឬេ�បងក៏
មក អ�ីែដល�ទងច់ងប់៉ុែន�េនះមនិបនអតេ់ទសបបេនះេឡយ។ េទេ�ក។េទ
េ�ក។ េទពិត�ស់។ “េ�ហិត�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងមនិបត�់ពះេច�� េឡយ
រហូតដល់ៃថ�សងៃន�កមជំនំុរបស់�ពះបនសេ ងគ ះ និងមនិេធ�បបេទ ត។”
264 ខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសចហគឺ(Jaggaer)”ខញុ ំយកនិងគត ់ ខញុ ំេ គត។់
េហយេពលេនះខញុ ំេ ជមយួកិចចករ�កមបុរស�គីសទបរស័ិទ។ េហយ ខញុ ំនិយយ
ខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសអូអិល(O.L.)?”
265 ខញុ ំនិយយ “េតអនកេ កនុងភពមយួ�?” ខញុ ំេ កនុងផទះសំ�កេ់ថកតូចមយួ
ទីេនះ។ និងគតនិ់យយ “អនកមននយ័ថ េគ�កអ់នកេ ខងេ�កេនះ?”
266 ខញុ ំនិយយ “េនះជបំណងរបស់ខញុ ំ។ េពលខញុ ំចូលមកកនអ់នក” ខញុ ំនិយយ “េត
អនកេធ�អ�ី? អនក�កខ់ញុ ំេ ទីេនះេ កនុងស�� គរេស�តឡឺ(Statler Hotel) និង
ខញុ ំ �គនែ់តឈរេ �ជងមយួ។ ពួកេគ�កខ់ញុ ំចុះ េ េលតុ ខញុ ំមនិដឹងថេតគួរេ�ប
កបិំតមយួ�េទឬមនិមនអ�ីេទ។ េហយខញុ ំមនិ…ចុះេ  �មរយៈេនះមនិមន
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�វធំ ពកព់ួកេគចងេ់ដញខញុ ំេចញ” និងខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងពីរេប បែដល
េ�ះ��យខ�ួនឯង។”

និយយ “ខញុ ំនឹងយកអនកេ ទីេនះ េបសិនជពួកេគ�កេពកែដលមនិ�ចេធ�
�បន។”
267 ខញុ ំនិយយ “េទ េ�ក” ខញុ ំនិយយ “អ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ�គឺមនបរេិភគ�ចេ់គ
ជមយួអនក េបសិនជអនកេចញលុយ។”

េហយគតនិ់យយ “�តឹម�តវ។”
268 ដូេចនះយងេចញទេ�កកែន�ង និងេយងអងគុយចុះ។ និងខញុ ំនិយយ “បងប�ូ�បស
ចហគឺ(Jaggers) ខញុ ំសរេសរអនក�ស់…”
269 និងគតជ់មតិ�សនិទធិ�ន លរបស់ខញុ ំជបងប�ូនវេិសសវ�ិល។ និង ខញុ ំ—ខញុ ំ មន
លិខិតខ�ីរបស់គត ់និងគត…់កែន�ងែដលគតឲ់យ ស�ីេនះ ពីនយសមុ�ទមកទីេនះ
ែដលគតម់នឈមកនុងៃដនិងអ�ីៗ។ ដូេចនះខញុ ំមន�តីេនះ។ ខញុ ំចងឲ់យគតប់ដិេសធ
�ម�ង និងខញុ ំមន�េ េល�ក�សរបស់—របស់គត ់អនកដឹងេហយ។
270 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំបនសមគ ល់កែន�ងែដលអនកនឹងេធ� មន នឹងមនករផុសផុល
មយួេងបេឡង” េ�ពះអនកជំនួញមនេ ទីេនះជពិត។
271 េមលដូចមនុស�បនដឹង។ េប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចេបកសែម�ងេចញមក
�ទងម់និ�ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលមនកនុងកែន�ងេនះេទរ ឺបងប�ូន? [ពួកជំនុំនិយយថ
“�ែមន”—Ed។]
272 ខញុ ំ�ច�បបអ់នក�មពកយមយួៗ និងបង� ញអនកេ�យបងប�ូន�បសខល់
សុន (Carlson) និងបងប�ូន�បសេ ទីេនះ។ ខញុ ំអងគុយេ កែន�ង�បជំុគន  កលពី
ម�លិមញិ និង�បបប់ងប�ូនពីអ�ីនឹងមនេ �ពឹកេនះ។ [បងប�ូននិយយ “ែមន
េ�ក”—Ed។] េនះគឺ�តឹម�តវេហយ។ ជករពិត។ [“�ែមន”] េឃញ? េ�ពះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ស់ខញុ ំេឡងនិងមនបនទូល “ឈរជិតបង�ួច” ខញុ ំេមលបង�ួច
និងបង� ញខញុ ំពិតែបបេនះ។ ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវបងប�ូន…”[បងប�ូននិយយ “គឺ
�តវេហយ”] ខញុ ំបង� ញអនកករេនះ។ េនះ! េឃញ?

េហតុអ�ីពួកេគគួរែតដឹង។



េសចក�ីេពរេពញរបស់�ពះ�តវបនពនយល់ 47

273 ទីេនះមនិជយូប៉ុនម ន េទមនមនុស� ទីេនះបនេ�កកេឡងេ ឆូ�ហគូ
(Chautauqua)និងនិយយ“បងប�ូន�បស�បន�ជំពយករ”ី ខញុ ំមនិបន�បកស
ថជពយករេីឡយ។ េឃញ? ប៉ុែន�គតនិ់យយ “បងប�ូន�បស�បន�ជំ
ពយករ ី េពលែដលគតស់ថិតេ កនុងវ ិ ញ ណែដល�ចសទងវ់ ិ ញ ណប៉ុែន�”និយយ
“អូេគល លទធិរបស់គតគឺ់ពុលេហយ។ ដូេចនះសូម�បយត័នផង” ខញុ ំគិតថ មនុស�
ែដលមនករអបរ់មំន ក់ េតនឹង�ចនិយយេរ ងែបបេនះេទ?
274 េតពយករមីន នយ័យ៉ងដូចេម�ច? “ជអនកែដលបក��យ�ពះបនទួល�ពះ។”
“�ពះបនទូលរបស់�ពះបនមកដល់ពួកពយករ”ី អនកេឃញ។ ប៉ុែន�ែបបេនះមនិឮ
មនិទងំនិយយផង។
275 ប៉ុែន�យ៉ង� បងប�ូន�បសចហគឺ(Jaggers)។ និងខញុ ំនិយយ អូ…ខញុ ំនិយយ
“ខញុ ំេឃញ ស�ីមនឈមកនុងៃដ”
276 “អូ” គតនិ់យយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ េនះជេហតុករណ៍ែដលអនកធ� ប់
េឃញ”
277 ខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសចហគឺ(Jaggers) ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ ទីមយួខញុ ំចងឲ់យ
អនក�កៃ់ដខញុ ំកនុងៃដអនក។ ចូរេយងេធ�ជបងប�ូន។”

គតនិ់យយ “�បកដ�ស់។ េតេនះមនប � អ�ី?”
278 ខញុ ំនិយយ“អនកជអនកអធិបបយមនអំ�ចមន កែ់ដលខញុ ំធ� ប�់គ ល់គឺ—គឺ
អនកពិតជឧបករណ៍របស់�ពះ�ស់ហន!”
279 ខញុ ំនិយយ “អរគុណ បងប�ូន�បស�បន� ំអនកពិតជ បនទ បខ�ួន�ស់។”
280 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិនិយយែបបេនះេដមបបីនទ បខ�ួនេនះេទខញុ ំនិយយែបប
េនះ េ�ពះខញុ ំេជ �។ អនកជអនកបេ�មរបស់�ពះ” ប៉ុែន� ខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសចហគឺ
(Jaggers) ដ�ប�ទល់ែតអនក…អនក—អនករតេ់ចញេ�កេពកេហយ អនក�តវែត
ថ�ឹងែថ�ងតុលយភព ស�មបអ់�ីែដលអនកនិយយ។ អនកកំពុងែត�ងំមូល�� ន…”
281 និងមនប � អីជមយួបងប�ូនជេ�ចននកេ់ កនុង�កមជំនុំ�ពះជមច ស់ និង
អនកេផ�ងេទ ត កនុងកមមវធីិេ�បសឲយជ។ ខញុ ំមនិបេនទ សអនកេទ។ �េ �ជលេពក…
និងថមម(ីTommy) េ ទីេនះ ជបងប�ូនដល៏� និងេយងដឹងថគតឈ់រមបំ៉ុ�� ។
ប៉ុែន�មនអ�ីជេ�ចនកនុងទឹកដីៃថងេនះ េ�កមេឈម ះកេ�បសឲយជមកពី�ពះ មនិ
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មនអ�ីេង ងឆងល់េទអនកមនិចងឧ់បតថមភករ�បជំុេ កនុង�កងេនះ។ ពួកេគមកនិង
បង�ូរឈមមនុស� និងេចញទី។ េហយេតេគទទួលបនអ�ី? កុំឲយមនុស�េ�ចនជង
អនកេធ��ងំពីទ�មងក់រពីករបេ�ង នរបស់អនកផទ ល់។ េហយអនក�តវែមន បងប�ូន។
ខញុ ំកំពុង�បបអ់នក អនក�តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន��ដូចជ…

282 ខញុ ំកំពុង�ន�បវត�ិរបស់េ�ក ម៉ទីនលូេធ។ �និយយថ “�មនិែមនជ
�ថក៌ំបងំេទែដលម៉ទីនលូេធ �ច�បឆងំ�កមជំនុំកតូលិក និងេចញមក”
អនក�ន�បវត�ិ� ស�។ “ប៉ុែន�ម៉ទីនលូេធ េនះ�ចទបក់បលរបស់គតកំុ់ឲយ
េ�សប��លនិយមពីករផុសផុលែដលមក�មេ�កយ េនះជ�ថក៌ំបងំ។”

283 េហយ�ពឹត�ករណ៍�តវបនេធ�េឡង គឺករមនិកតែ់សបក មន�មេ�កយ
ដូចជេ េអសីុពទែដរ។ និង�ែតងែតបងករប � េចញពីែដនដី។ េយងដឹងថ េពល
េយងេចញមក។ មយួ�ែដល នឲំយមនករេងបេឡងរបស់កូនេ កូេរ ៉ និង�ពះ
បនបំផ� ញពួកេគ។ ប៉ុែន�បងប�ូន ខញុ ំមនិបេនទ សអនកេឡយ។

284 បងប�ូន�បសចហគឺ(Jaggers) អងគុយទីេនះនិងពយយម�បបខ់ញុ ំថ េនះ
ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេធ�ករេនះ។ និងនិយយ…និងខញុ ំបន កនុង�ក�ស
ផទ ល់ខ�ួន…ខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសចហគឺ (Jaggers) ឥឡូវ” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំជ
សិស�ថន កទ់ី�បពីំរ។ និងអនកជ ដុកទរ័េទវ� ស� និងសិក�េ ជេមធវ។ី អនក
�តវបនធំធតេ់ឡងេ�យ�� ត �កមជំនុំ�តឹម�តវ �កមជំនុំ�ពះជមច ស់។ ឪពុក
របស់អនកជួយអនកឲយរកបនជំេន េនះ។ េហយអនកទញេចញ េនះ��ស័យនឹង
អនក” ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយ “េនះេកតមនេលមនុស��កេ៏�យ ែដលចងេ់ធ�។ ខញុ ំមនិ
គូសែខ�រខណ� េឡយ។ ប៉ុែន�េពល�មក�តងក់ែន�ងែដលឧបករណ៍ដូចជអនក �ច
ចបយ់ក�ពលឹងវ ិ ញ ណ�បព់នន់កស់�មប�់ពះ�គីសទ េនះអនកសងព់នធកិ័ចចេល
េហតុផល” ខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសចហគឺ(Jaggers)អនកសងស់សរដូចេនះេប
អនក មនិមនជ ជ ីងថ�ឹងស�មបក់រេនះ�នឹងធ� កចុ់ះបនទ បពី់មយួខណៈេពល។
េហយអនក�តវមនខគមពរីស�មបអ់�ីែដលអនកនិយយ។”

គតនិ់យយ “មនខគមពរី។”

ខញុ ំនិយយ “បេងកត�មក។”
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285 គតនិ់យយ “បងប�ូន�បស�បន�”ំ និយយ “េនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលេធ��។”
286 ខញុ ំនិយយ “បង� ញខញុ ំនូវបទគមពរីកែន�ង�និយយ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
េធ�ឲយឈមេចញពី�ងកយនរ� មន កនិ់ងែបបេនះដូចេនះ។ បង� ញមក
េ�បងេចញពី�មក។ អនកនិយយ ‘េនះជេ�បងេចញមកពីករេ�បសឲយជពី�ពះ’
និង អនកនិយយ ‘េនះជឈម ស�ីែដលមន េសចក�ីសេ ងគ ះដល់ជតិ�សន៍
នន’។” ខញុ ំនិយយ “េបសិនជ�ដូេចន ះ េនះមនេរ ងអ�ីចំេពះ�ពះេ�ហិត
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ? �យកេចញេហយ។ និងអ�ីៗទស់នឹង� �ជេម�បឆងំ។ �
�បឆងំ�” ខញុ ំនិយយ “�ក� យជេគលលទធិរបស់េម�បឆងំនឹង�ពះ�គីសទ។”

“អូ” គតនិ់យយ “បងប�ូន�បស�បន� ំអនកនឹងដឹងៃថង�មយួ។”
287 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេរ នែបបេនះ។ ឥឡូវ បងប�ូន” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ
�ស�ញ់អនក េហយអនកជបងប�ូនរបស់ខញុ ំ” និងខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បសចគឺអនក
នឹងទទួលែមកធង បនទ បម់ក អនកនឹងែលងែបរខនងេទ ត។ �តឡបម់កវញិ�កមជំនុំ
អនកនិង�តឡបម់កវញិនិងេ ជបជ់មយួដំណឹងល�” េហយខញុ ំនិយយ “កុំសង�់
េលទំេន�រមមណ៍” ខញុ ំនិយយ “ជ…”
288 ឥឡូវគតទ់ទួល គតទ់ទួលករ�ជមុជទឹកជជីវតិអស់កលប អនកដឹង
“�គបេ់ពលអនក�ជមុជទឹក អនក�តឡបម់កជេកមង�បស�សិវញិ។ ឥឡូវនឹង…អនក
នឹង(មនិ) �� ប។់” ដូេចនះេនះ�គតេ់ ចុងប ចបៃ់នែមកធងឥឡូវនិងពួក�ជ
“វ�ីមនីេចញពីសមុ�ទ�� ប។់” អនកេឃញ? ប៉ុែន�េនះគឺែបបេនះេហយ បងប�ូន
�បស អនកចបេ់ផ�មទំេនរ�រមមណ៍ែបបេនះ។
289 និងអនកជមនុស�េ ទីេនះ ែដលមន�កមជំនុំទងំេនះ អនកនឹងមនអ�ីដូចជ
ទី�កងេនះ និង អនកដឹង�រក�ឆ� តៃវ និង�—េ�តេ កនុងអ�ីែបបេនះ។ �រអ៊ូរទំ
េល�។ និង�—�េធ�ឲយមនុស�របសួស និង�បងកករយល់�ចឡំកនុង�កមជំនំុ និងអ�ី
ែដលមនិដូេចនះ។
290 ឥឡូវទីេនះមនិថអនក�តឹម�តវប៉ុ�� េនះេទ ទីេនះជមយួកនុងចំេ�មអ�ីែដល
អនកខកខនបងប�ូន។ ឥឡូវខញុ ំប ច បក់នុងករនិយយេនះ។ មនិថខញុ ំ�តវប៉ុេ�� ះ
េនះេទនិងមនិថខញុ ំមនវ ិ ញ ណប៉ុ�� េនះេទ េហយខញុ ំ�គ ល់�ពះជមច ស់�ពះគមពរី
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េទេបសិនជ ខញុ ំមនិមនវ ិ ញ ណរបស់�ពះ ៃនេសចក�ី�ស�ញ់កនុងចិត�ស�មប់
មនុស�ជតិ �សនទ៍ងំមូលនិងទងំអស់ ដូេចនះខញុ ំនឹងខុសេហយ។
291 ឥឡូវ ប៉ុលនិយយ កនុងកូរនិថូស 13 “ េទះេបខញុ ំេចះនិយយ ជភ�
របស់មនុស�ជតិទងំប៉ុនម ន និងភ�របស់ពួកេទវ�ផង ែតគម នេសចក�ី
�ស�ញ់ េនះខញុ ំបន�តឡបដូ់ចជលង�ិន ែដលឮខទរឬដូចជឈងឹែដលឮ�ទហឹង
ប៉ុេ�� ះ។ េបខញុ ំេចះអធិបបយ េហយ�គ ល់អស់ទងំេសចក�ី�ថក៌ំបងំ និង�គប់
ទងំចំេណះវជិជ  េហយេបខញុ ំមន�គបទ់ងំេសចក�ីជំេន លមមនឹងឲយភនេំរ េចញបន ែត
គម នេសចក�ី�ស�ញ់ េនះខញុ ំមនិជអ�េីទ ។ េបខញុ ំែចកអស់ទងំ�ទពយសមបត�ិខញុ ំជ
��រដល់េគ េហយេបខញុ ំ�បគល់របូកយខញុ ំេ ឲយេគដុត ែតគម នេសចក�ី�ស�ញ់
េនះគម ន�បេយជនដ៍ល់ខញុ ំេ�ះ។ ឯេសចក�ី…
292 �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “មនុស�នឹងដឹងថអនក�ល់គន ជសិស�របស់ខញុ ំ
េ�យ�ែតអនក�ល់ គន មន…” េពល�កមជំនុំ �ពះជមច ស់ មនេសចក�ី�ស�ញ់
វន័នឺស េហយវន័នឺសមនេសចក�ី�ស�ញ់ចំេពះ�កមជំនុំ�ពះជមច ស់ “េពល
អនកមនេសចក�ី�ស�ញ់ចំេពះគន េ វញិេ មក” ជ�តវ ឬ ខុស។ និងកលេប
មនេគលបំណងខុស ករជ�មញខុស េនះគឺអនកខុស�ងំពីេដមមក។ េតេនះ
មនិដូេចនះរ?ឺ [ពួកជំនុំ និយយ “�ែមន”—Ed។] េមល “េទះេបខញុ ំេចះនិយយ
ជភ�របស់ មនុស�ជតិទងំប៉ុនម ន និងភ�របស់ពួកេទវ�ផង មនិេចះ
ែចកទន ខញុ ំមនិជអ�ីេឡយ” េ�ពះ�ពះជមច ស់មនក�ី�ស�ញ់។ េយងដឹង។
293 និងខញុ ំេជ  កនុងករនិយយភ�ដៃទ។ ឥឡូវ មននរ�មន កនិ់យយ
“បងប�ូន�បស�បន�មំនិេជ ភស�ុ�ងេផ�មពីដំបូង” ខញុ ំចងប់ង� ញឲយចបស់ជ
មយួអនកឥឡូវ។ េយងដឹង។
294 ខញុ ំេជ ថេពលមនុស� ទទួល�ពះ�គីសទ គតទ់ទួលចំែណកៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ េ�ពះ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល កនុងម៉ថយ—ជំពូក12 ៃនខទី5 និងទី
ៃមភ—…ខ24។ �ទងម់នបនទូល។ េទ ខញុ ំេជ �េ កនុងយ៉ូ�ន5:24។ រចួ�ទងម់ន
បនទូល “�បកដែមន ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ
េហយេជ ដល់�ពះអងគែដលចតឲ់យខញុ ំមក អនកេនះមនជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចច”
ឥឡូវ មនទ�មងជី់វតិអស់កលប “េហយមនិែដល�តវជំនំុជំរះេឡយ គឺបនកន�ង
ហួសពីេសចក�ី�� ប ់េ ដល់ជីវតិវញិ។”
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295 ឥឡូវខញុ ំេជ ថគម ននរ�មន កេ់ ខ�ួនឯងេនះេទ �ពះ�តវេ គត។់ និង
េបសិនជ�ពះពិតជ��ស់េ គត…់និងមនមនុស�ជេ�ចនេយងដឹង បងប�ូន
េនះមនកិចចករនិងគិតថ�ពះ��ស់េ ពួកេគ ប៉ុែន�ជីវតិរបស់គត ់ ឆប់ៗ …រក
េឃញ អនកនឹងរកេឃញ។ ប៉ុែន� េបសិនជ�ពះ��ស់េ អនកេហតុអ�ី អនកជ អនកនឹង
េនះទីេនះ និង អនកនឹងជបេ់ េឃញ ដឹងេហយ។ និង េប…ឥឡូវ េនះមនិែមន
ជេគលលទធិបបទីសទេឡយ។ អនកដឹងហយ េឃញ។

296 ប៉ុែន�ខញុ ំមនិេជ កនុងករចបៃ់ដនិងមនសុវតថភពអស់កលបេនះេឡយនិង
ទងំអស់េសចក�ីេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិេជ ថែបបេនះមនិេជ ទល់ែតេ�ះ។ េបពួកេគ
ចងេ់ជ ថ ល� េនះគឺ�តឹម�តវ។ ខញុ ំនិយយពួកេគជបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។

297 េ �ពឹកេនះ េបខញុ ំនឹងសំុចេ�ម កនំភ ី (�េសទរែត��រេពល�ង ចេហយ) ខញុ ំ
�បែហលចូលចិត�ែផ�ឈរឺ ី ែតអនកចូលចិត�ែផ�េប៉ម ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន បរេិភគនំ
ភ។ី េឃញ ដូេចនះ �មនិេធ�ឲយ…កដូ៏ចជេយងបរេិភគនំភ។ី

298 េនះជរេប បេយងេជ ។ េបអនកចងក់� យ ជវន័នឺស(Oneness) ចូរឲយេ ជ
វន័នឺស(Oneness) េបអនកជ�កមជំនំុ�ពះជមច ស់ ចូរេ ជ�កមជំនុំ�ពះជមច ស់។
េបអនកចងប់នអ�ីែដលអនកចង ់បបទីសទ �ពីប៊សីេសទេរ ន និងជ�គីសទបរស័ិទេ កនុង
េនះ។ េឃញ។

299 និង—និងែស�ងរកេ�យខ�ួនអនកផទ ល់ ប៉ុែន�កំុរអ៊ូរទជំមយួអនកេផ�ង។ េ�ពះ
េរ ងតូចេនះ ពួកេគនឹងសីុគន ។ េនះគឺ�តឹម�តវេហយ។ ពួកេគនឹងសីុចង� កគ់ន  និង
ចូលមក�តងក់ែន�ងមយួ។

300 េហយ—េហយមនិថេយងេធ�អ�ីេនះេទ េតករអ�ច រយប៉ុនម នែដលេយង�ច
េធ�េឡង េតភនបំ៉ុនម នែដលេយង�ចេរ  ឬអ�ីកេ៏�យ ទល់ែតេយងមកកែន�ង
មយួេនះគឺជេសចក�ី�ស�ញ់ មនិករខំេធ�ឲយេជ  ប៉ុែន�េយង�ស�ញ់គន
េ វញិេ មក។ េពលេយង�ស�ញ់បងប�ូន�គបគ់ន  មនិថេយងជកមមសិទធិកនុង
�កមជំនំុ�េនះេទ េយង�ស�ញ់គត ់មនិ�តឹមែតែក�ងជេធ� “េ�ពះេយងដឹងថ
ជគំនិត�សន គឺ�” “េយង�តវេធ��” ប៉ុែន�េ�យេ�ពះេយងេធ�� េយង�ស�ញ់
គន េ វញិេ មក ដូេចនះ ករសូ៊�ទ ំ�តវមនចំេពះគន េ វញិេ មក។
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301 េហយខញុ ំេជ េ កនុងកូឡូស3 �បែហល9 េ �តងក់ែន�ង �មយួ�សបែបប
េនះ…ខញុ ំ�បែហល ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ…ខញុ ំ�បែហលខុសេលខគមពរី ប៉ុែន��បននិយយ
ែបបេនះ។ បនទ បពី់េយងបនក� យជ�គីសទបរស័ិទ េយងមនិ�តវ�ចែណន។
េឃញ? េយងមនិ�ចមនជំេន  េពលេយងពយយម ចំ�យករេគរពនិង
េលកតេមកងចំេពះគន េ វញិេ មក។ េឃញ េយងមនិ�ចេធ�បន េយងមនិ�ច
មនជំេន ។ េយង�តវេលកតេមកង�ពះ េឃញ េលកតេមកង�ទង។់ េជ បងប�ូនរបស់ខញុ ំ
ពិត�ស់ េប�ស�ញ់ ប៉ុែន�េគរពនិងផ�ល់កិត�ិយសដល់�ពះ! ដូចចំេពះ…ប៉ុែន�
មនជំេន និងទំនុកចិត�ជមយួអនកដៃទ។ “េហយកំុកុហកចំេពះគន ” េឃញ? “កុំ
កុហកគន ៗ” េបសិនខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន �ពឹកេនះ “ខញុ ំ�ស�ញ់អនក” ខញុ ំមននយ័ពិត
ែបបេនះ។ េប�មនិពិត ខញុ ំជមនុស�កំពុត។ េនះពិត�ស់។
302 ឥឡូវបងប�ូន �មែខ�រេនះ…ឥឡូវ បងប�ូន�បសថម័(ីTommy) ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ
មនិចបេ់ក� ប�តងេ់នះខ� ងំេពក។ ខញុ ំ…បងប�ូន�បសថម័ម(ីTommy)មនអ�ីនិយយ
េ កនុងវនិទីេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំគួរនិយយែបបេនះ េពលខញុ ំមកេ ក�� លអនក…
303 ខញុ ំេជ ែបបេនះ ខញុ ំេជ ថ�ពះជ�ពះបិ�របស់េយង�គបប់ងំេល ស�ី�កមុំ
េ ថម៉រ ី និងបេងកត�តងេ់នះជេកសិកឈមែដលន�ំពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល
ជ�ពះបុ��របស់�ពះ ជេ�ងឧេបសថែដល �ពះេបកឲយេឃញអងគ�ទង ់ កនុង
�ចឈ់ម សែម�ងអងគ�ទងក់នុងចំេ�មេយង។ “�ពះគងក់នុង�ពះ�គីសទផ�ះផ�
ែផនដីជមយួ�ទងវ់ញិ” ខញុ ំេជ ថេកសិកឈមបនបំែបកេ កល់�៉រ ី ស�មប់
លុបបបរបស់េយង។ និងវ ិ ញ ណបនយងេចញពី �ទងេ់ហយមកគងេ់ល
�កមជំនំុនឲំយ�ពះ�គីសទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះ�គីសទជឡូហកូស(Logos)ែដលគង់
កនុងេយងឥឡូវ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�យករ�ជមុជទឹក។ េធ�ឲយេយង…�ពះ�គីសទ
បនែញក�ពះអងគ�ទង�់បទន�ពះជនម�ទងផ់ទ ល់ដល់េយងមន ក់ៗ  េនះេយងជ�កម
មនុស� �ចមន�កមជំនំុៃន�ពះ។ និងមនិយូប៉ុនន ន…
304 ខញុ ំធ� បជិ់ៈ។ អនកធ� បដឹ់ងេហយ។ ឪពុករបស់ខញុ ំជអនកជិៈេសះ ជអនកបញ់
ពូែក។ ខញុ ំធ� បជិ់ៈ។ េយងចិ ច ឹម—ជ…កនុង�ជលង��៉ប៉ហូ(Arapaho) ឬ
មននយ័ថទេន�ប �  (Troublesome River) េ ជួភន�ំ�៉ប៉ហូ (Arapaho)។
ហឺដហ�ដ�សូសីុេអសិន (Herdford Association) ចិ ច ឹមឲយេ ម សត�សីុេ
េ�ជះទីេនះ។ និងេ េ�ជះមនមច ស់េ ម �ចផលិតបនចំេបង�បេ់�ន អនក
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�ចចិ ច ឹមេគបនេល—�លេ ម  េ ខងេ�កមEstes Parkទីេនះ េហយអនក
�ចចិ ច ឹមេគេ �ល…ជី�របស់ខញុ ំជអនក�បមញ់ដី កេ៏ ទីេនះែដរ។ េហយខញុ ំ
បនេធ�ជមច ស់េ ម មយួឆន ។ំ ខញុ ំមនិទនេ់ េ េឡយ ទងំេពលរដូវផក រកី និង
ស�ឹកេឈ�ជះេពលខញុ ំទំេនរនិង�ចេ បន និងេក ង�បមូល គឺចងេ់ ទីេនះ
េ�ពះខញុ ំចូលចិត�ជិៈេសះ។ េហយទងំអស់-េឡង-ចុះ…�ម�ល �ជលងេនះមន
�លេ ម ជេ�ចនែដលមនទីេនះ និង�ចច ច ឹមសត�ពហនៈរបស់ខ�ួន។ និងេ
រដូវផក រកី មនេពលជេ�ចន ខញុ ំជួយពួកេគ�បមូល សត�ចតុបតុនិងឲយ ពួក�រតេ់
ទីេនះ។

305 េហយមនរបងេលចេឡង េនះជករបង� ញកុំឲយ�ជលចូលេ ដី
ឯកជន ែដលតចុះមកពីជួរភន។ំ រហូតដល់…ពួកអនក�សកភនឈំរ�បស់ត�
ចតុបតេពលេគេ កនុងេនះ េពលពួក�ចូលេ ។ េហយខញុ ំបនអងគុយ
ជយូៃថង �បេ់ម៉ង សម�ងឹេមល�កមេ�ក ហគីម (Mr.Grimes) េ
ទីេនះ គតម់នរបរេព�ជ (Diamond Bar) េយងមនែតតួគី��ក់
និងពួកេគមន—�ទីផូដ (Tripod) េ ពីេ�កមេយង និង េជ ហ�៊ី (Jeffrey) និង
អ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយេពលខញុ ំ�កេ់ជងចូល អនកភគេ�ចនបនដឹងេហយ�ក�់ច
េសះប ចូ លគន  និងអងគុយទីេនះេមលពួកអនក�សកភនែំដលឈរទីេនះ �បស់ត�ចតុ
បតរបស់គត។់

306 ខញុ ំសមគ ល់អ�ី គតម់និយកចិត�ទុក�កខ់� ងំេល�� កស ញ េលសត�េទ។ ប៉ុែន�
មនេរ ងមយួែដលគតេ់មល គឺជ�� កឈម។ ��តវែតជពូជសុទធហ�ដ(Ford)
េបមនិដូេចនះេទ�មនិ�ចចូលរបងេនះបនេឡយ ប៉ុែន��� កស ញ មនិមនអ�ីខុស
គន ប៉ុនម នេនះេទ។

307 និងខញុ ំគិតថរេប បែដល��តវទទួលករជំនំុជ�មះ។ មនិបចេ់មល�� កស ញ
របស់េយងេឡយ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងេមល�� កឈម។

308 ខញុ ំបនេធ�កំហុសបងប�ូន និងេធ�អ�ីជេ�ចនែដលខុស។ និងេទះមនអ�ីេ
�មផ�ូវខញុ ំបននមំកឬអនកបន ឮអ�ីែដលខញុ ំបនសមគ ល់ ឬនិយយេនះបនផ�ល់
ភព�ម៉សៃន�បេភទ ឬេបខញុ ំនិយយអ�ីេ �ពឹកេនះែដលផ�ល់ភព�ម៉ស ខញុ ំសួរ
អនក ឬថេបបងប�ូន�បសឬ�សីមកពី�កមជំនុំ�គីសទបរស័ិទ អតេ់ទសឲយខញុ ំផង។ ខញុ ំ
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មនិមនបំណងេធ��េឡយ។ ខញុ ំ�តឹមែតចកដ់ួងចិត�របស់ខញុ ំេចញ ដូេចនះេនះេយង
មនិដឹងេឡយ។
309 េបសិនមនករ�ជមុជទឹកមយួ�តវបនេធ�េឡង អនកជបងប�ូនបនេធ��
េ�យខ�ួនឯង េឃញ។ េនះគឺ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិេធ�។ េបខញុ ំមន េនះជរេប បែដល
ខញុ ំ�ជមុជទឹក មនុស�មន កែ់បបេនះ។ និងេបសិនជបងប�ូន�មន កៃ់នចំេ�ម
អនក�ល់គន �ចទទួលយក� េឃញ។ ដូេចនះ អនក�ចយកមនុស�េនះបន ពួកេគ
�ច�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះវបិ� �ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និងពួកេគ
�ច�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់ េយសូ៊វ�គីសទផងែដរ។ ដូេចនះេបខញុ ំ�ជមុជ ទឹក
នរ�មន ក…់ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនេធ��េ េឡយ។ គឺខញុ ំ�ជមុជទឹក�មែតរេប ប�កមជំនំុ
របស់ខញុ ំផទ ល់ និងេនះជមនុស��តងេ់នះ។ េនះជរេប បមនុស� េ �កមជំនំុ
�ជមុជទឹក។ េហយេបសិនជអនកេមល�តឡប ់មកវញិេនះជករអនុវត�េបសកកមម
ចស់ ករអនុវត�េបសកកមមបបទីសទ។ និង ឥឡូវេប…េនះគឺែបបេនះ។
310 ខញុ ំេជ ករេ�បសឲយជមកពី�ពះ។ ខញុ ំេជ េ កនុងករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។
ខញុ ំេជ កនុង—�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលនិយយភ�នៃទ។ ខញុ ំេជ កនុង�ល់
អំេ�យទនែដល�ពះ�បទនមកកនុង�កមជំនុំ។ ខញុ ំជអនកស�មបព់ួកេគ មយួ
រយភគរយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ …
311 ខញុ ំមនិេ កនុងេនះស�មបម់នុស�ងយ េបកៃនករេ�បសឲយ ជេនះេឡយគឺ
អ�ីែដលេយង មនសព�ៃថងេនះ។ ខញុ ំចងេ់ធ� ទីសមគ ល់េ ទីេនះ។ មនេពលមយួ
កន�ងេ មនបងប�ូន…និងេនះ េតមនិែមនជបងប�ូនថម័ហុីីក (Tommy Hicks)
ែដលវេិសសវ�ិលរបស់ខញុ ំេទឬ េទឬែដលខញុ ំចតទុ់កថគតជ់អនកបេ�មពិតរបស់
�ពះ�គីសទ។ មនមនុស�មន កេ់ទ ត េ កនុង�បេទសមយួេទ ត និង�បេទសេនះ
មន…គត�់តឹមែត�គបេ់ពល “អនកេ�បសឲយជងយេបករបស់�ពះ! អនកេ�បសឲយ
ជងយេបករបស់�ពះ” អនកដឹង ដូចេនះ។
312 និងខញុ ំទទួលបនសំបុ�តបនទ បពី់េនះមន…ពី�កមជំនុំលូេធេរ ន។ និង
ជំនួយកររបស់ខញុ ំេ ទីេនះ ដឹងេយងមនកនុងឯក�រ។ ខញុ ំមនិេ េឈម ះមនុស�
េនះេឡយ េ�ពះ�មនិដូចជ—�ពះ�គីសទ ។ េទះបីយ៉ង� ខញុ ំមនិយល់�សប
ជមយួគំនិតរបស់មនុស�ប៉ុែន�េនះគឺល��ស់។ ខញុ ំ�ស�ញ់គត។់ គតជ់
បងប�ូនរបស់ខញុ ំ។
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313 ប៉ុែន��មនកែន�ងែដល ពួកេគមន�បេភទ�រមមណ៍ ឬវកឹចូលគន  ឬអ�ីមយួ
�សេដ ងេនះ េឃញ។ និង េនះគឺមនិល�េទ េឃញ។ បងប�ូន�បស…“កិចចកររបស់
�ចឈ់មេធ�បនតិចតួច។”
314 និងដូេចនះ េនះជអនកដឹកនលូំេធេរ ន សរេសរឲយអនកដឹកនមំយួេទ តជ—ជ
—ជសំបុ�តមយួ។ និងគតនិ់យយ “អនកជអនកផ�យដំណឹងល��េមរកិែដល
បនចូលមកទីេនះ” និយយ “ជមយួករេ�បសឲយជងយេបក�បស់របស់អនក
េ កនម់នុស��គបគ់ន !”
315 និងសេម�ងេនះេ�ប បដូចជបចភ់ងួស�មបខ់ញុ ំខ�ួនឯង ប៉ុែន��ពះ�ជបខញុ ំដឹងថ
មននយ័រេប បេនះ។ “ប៉ុែន�” គតន់ិយយ “េពល—េពលេកមងតូចេដបូ�៉ែស�៊ន
គ�ីវ (Deborah Stadsklev) បន�� ប់ េកមងតូចេនះនិងម� យបនឈរជំហរ
ែបបេនះេ សមយ័េនះ កនុង�បេទសឥ�� —…កនុងកលីហ�័រញ៉ ជកែន�ងែដល
េកមងតូច�� បនិ់ង�េ�ក�� យ។ និងេឃញ…�កេ់កមងកនុងៃដ បងប�ូន�បស�ប
ន�ំ និងគតឈ់រេ �តងេ់នះនិងអធិ�� ន។ េហយេកមងតូចចបេ់ផ�មែ�សកនិង
�ក�ស េហយកហុ៏ចឲយនងវញិ។”
316 គតដឹ់ងែដរពីករណី េយងបននិយយម៊ចិសីុកូ។ ែដលេយង�ចចកឬ់ស
ដំណឹងល�ៃនកិចចករ បុរសេនះជេសចក�ីែថ�ងករណ៍មយួ។ អនក�ចមនអ�ីែដល
េយងបននិយយពដុីកទរ័។ េពលែដលទរកតូចជតិម៊កីសីុកូបន�� បេ់ �ពឹក
េនះ េម៉ង�បបំនួ និងពេម៉េងលេនះដបម់យួយបេ់នះទីេនះ។ ដុកទរ័សរេសរ
េសចក�ីែថ�ងរបស់គតម់ក។ បងប�ូន�បសេអពីណូ�Espinoza ែដលអនកជេ�ចន
ជបងប�ូន �កមជំនំុ�ពះជមច ស់ដឹង គតជ់មន កែ់ដលបនទទួលេសចក�ីែថ�ងេនះ
ពីដុកទរ័ថគត�់� ប។់
317 េហយខញុ ំេឃញនិមតិ�ពីហ�ូងមនុស� េពលែដលអនកជខងកតូលិកពីរមុនឺនក់
បនទទួល�ពះ�គីសទ កនុង�កងម៊កីសីុកូ។ ខញុ ំនិយយ “េតអនកមនិទទួលេសចក�ីេនះ
េទឬ។ ខញុ ំមនិដឹង ថេកមង…ខញុ ំេទបែតេឃញនិមតិ�េ ទីេនះ”
318 េហយប៊លីី(Billy)េ ទីេនះ ពយយម ជមយួអនកទទូលេភញ វ�មេ
ែសសិបនក ់មនិ�ចយក ស�ីមន កេ់នះេចញពីជួរអធិ�� ន ជមយួនឹងេកមងមន ក។់
គត�់ចរតេ់�យេ�បេជងបន និង�គបយ៉់ង។ ដូេចនះ ទីបំផុត ខញុ ំប ជូ នេជក
មរ័(Jack Moore) ចុះេ ។ និយយ “េ  អធិ�� នចុះ។”
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319 ខញុ ំេមលេ ទីេនះ និងខញុ ំេឃញទរកតូចជនជតិម៊កីសីុកូញញឺម។ ខញុ ំនិយយ
“រងចបំន�ិច។ នមំកទីេនះ” េឃញ? និង េពលខញុ ំ�កៃ់ដេលភយួេនះ…មនករ
ចកេ់ភ� ង េពញមយួៃថង។ និងពួកេគឈរេ ទីេនះ�ងំពី�ពលឹម��ងៗ និងេនះ
�បែហលជេម៉ងដបម់យួយបន់យបេ់នះ។ និងខញុ ំ�កៃ់ដេលទរកតូច។ �ក៏
ចបេ់ផ�មមនក�កនិងឮសេម�ងេញ៉ក។ េហយពួកេគចបេ់ផ�មែ�សក។

320 ដូេចនះពួកេគយកចុះមកនិងេធ�េសចក�ីែថ�ង�បប។់ េ ជួបដុកទរ័ និងដុកទរ័
និយយ “ខញុ ំ�បកសថទរកតូចបន�� ប ់េ �ពឹកេនះេ េម៉ង�បបំនួ។ គឺ�� ប់
េ�យជំងឺរ�កសួត” េឃញ? និងដូេចនះករេនះគឺ—គឺ—គឺពិត។ ពួកេគបនែថ�ង
េសចក�ីមក។ ��តវែតែបបេនះ។

321 េយងគួរែតេ�ម ះ�តងនិ់ងគួរជទីទុកចិត�េលអ�ីៗ។ កុំេធ���គនែ់ត…�គនែ់ត
ឲយ�េ ែបបេនះ។ ចូរឲយ�…�ពះមនិ�តវករជួយអ�ីេឡយ។ អនកេឃញ�ទង—់�ទង់
—�ទងជ់�ពះ។

322 ដូេចនះេនះជអ�ីគតនិ់យយឥឡូវ “ប៉ុែន�េពលម� យេនះេ បងប�ូន�បស�ប
ន� ំ ពី�េមរកិយំ�កគ់ត�់មទូរស័ពទ ‘សូមមកនិងេ�បសកូន�បសខញុ ំឲយរស់
េឡងវញិផង!’ និង រ�� ភបិលសហរដ��េមរកិ…”

323 ប�រីបស់គតជ់បព� ជិតៃនទព័�េមរកិ។ និងអនក ទងំអស់គន �គ ល់េហយ
ជូេល ស (Julius) អនក�ល់គន ជេ�ចន អនក�គ ល់សរេសរសំបុ�តខញុ ំ ពយករមីក
ទស�នៈកិចច� ហ�ិក។

324 និងម� យតូចនរ័េវសមយួគួរឲយ�ណិត ែ�សកអស់ពីសេម�ងគត ់ និយយ
“បងប�ូន�បស�បន� ំខញុ ំេ ទីេនះេពលែដលកូនេនះមនជីវតិរស់វញិ!” និយយ
“េយងេជ េ�កថជអនកបេ�មៃន…ៃន�ពះ�គីសទ” និយយ “មក សូម�កៃ់ដេល
កូនរបស់ខញុ ំ េនះ�នឹងមនជីវតិ” េទបែត�� បេ់ ថមីៗ ឬ ពីរ េ�យជំងឺរ�កសួត
ឈ�ឺតឹមែតបនួេម៉ង �ប។ំ

325 និងមនុស�ទងំេនះេ ទីេនះែ�សកបេងក កនិងែ�សកខ� ងំៗ និងេ�ត
ចុះ-េ�ត-េឡងនិយយ “�ពះនឹងេ�បសឲយរស់! �ពះនឹងេ�បសឲយរស់!” និង
និយយ…
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326 េ�យេសចក�ីេនះយន�េ�ះ�េមរចិ-…ឬ មនិែមនមនិែមនយន�េ�ះ�េម
រចិ។ ទព័សហរដ��េមរកិ នឹងបេង� ះខញុ ំយកេ  េ�យយន�េ�ះនិង�តឡបម់កវញិ
កនុងៃថង េនះ។ េឃញ?
327 េហយខញុ ំនិយយ “មុនេពលខញុ ំមក ចូរឲយខញុ ំែស�ងរកបំណង�ពះអមច ស់” ដូេចនះខញុ ំ
អធិ�� ន ពីរៃថង។ េហយ�គេពទយេនះចិត�ល��ស់ែដលឲយេកមងេនះេ ទីេនះ។
328 ដូេចនះ �ពឹកមយួ ខញុ ំភញ កេ់ឡងេហយចបេ់ផ�មេដរេ ច ងក ន។ ខញុ ំេមល ឈរ
េ  ទីេនះ េ ដល់កម៏នពន�ឺមយួទំហំ�បែហលពន�ឺេនះ �ងជំុវញិនិយយ“កុំបះ៉អ�ី
េនះ។ កំុថអ�ី��កកអ់�ីេនះ េនះជ�ពះហស�របស់�ពះ។”
329 ខញុ ំរតេ់ វញិ និងេ �បជជតិ ខញុ ំេ និងនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចមក។”
330 េហយមនអនកដឹកនខំង លូេធេរ នមន កនិ់យយ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិរង
ចរំហូតដល់អនកទទួលករសេ�មចចិត�—កតច់បស់�ស់ ពី�ពះដូច បងប�ូន�បស
�បន�េំធ�? េនះអនកនឹងដឹងថអនកនិយយពីអ�ី។”
331 ឥឡូវ េនះគឺ�បងប�ូនេប��គនែ់តេ�តមកប ចប ់ និងរងច ំ និងទទួល
របូភព ករសេ�មចចិត�—ចបស់ពី�ពះ។
332 និងទងំអស់េនះេ ទីេនះ េ�បសមនុស�បបឲយជែដលមនិ�គ ល់អ�ីេ�ះពី
�ពះ។ ខញុ ំេជ ថករេ�បសឲយជរបស់�ពះ��ស័យេលេគលករណ៍ ែដលអនកគួរ
មកឯ�ពះ ជដំបូង និងថ� យចិត�ដល់�ទង ់ និង�ងសំ�តជីវតិរបស់អនកេ�យ
េ�ហិត�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និងដូេចនះ�ពះ�ទងនឹ់ងេធ�ករជមយួអនកនិងេ�បសអនកឲយ
ជ។ ដូចបងប�ូន�បសេនះនិយយ ពី ស�ីតូចមយួែដលជួយអធិ�� នេ ទីេនះ ជ
អនកបរសុិទធរបស់�ពះ អនកេឃញ។
333 កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ ខញុ ំេធ�ខុសជេ�ចន។ ខញុ ំេធ�េរ ងជេ�ចនែដលខុស។ ខញុ ំ�បែហល
េបសិនជខញុ ំរស់េ យូរេទ ត។ ខញុ ំនឹងេធ�ខុសេ�ចនេទ ត។ �បែហលមនកំហុសខ�ះ
នឹង�ងំខទបផ់�ូវរបស់អនកផង។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកអតេ់ទសដល់ខញុ ំ។
334 ខញុ ំ�នពីេរ ងអ�័ប� ំ ពីភពវេង�ងរបស់គតែ់ដលបនេធ�។ រេប បែដលគត់
របស់ខញុ ំ អ�ីែដលគតេ់ធ� គតស់ង�យ័�ពះជមច ស់ និងគតកុ់ហកពី�បពនធរបស់គត់
និង�គបយ៉់ង។ ប៉ុែន�េពលេសចក�ីែណនរំបស់គតពី់�ពះែដលសរេសរកនុងគមពរីរ ៉មូ
ជំពូក4 �មនិែដលបង� ញប ជ កក់ំហុសរបស់គតេ់ឡយ ប៉ុែន�និយយ “អ�័ប
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�មំនិេរ�” អ�ីែដលគតេ់ជ …�មរយៈ�ពះ “ប៉ុែន�មនភពខ� ងំវញិ” �ល់កំហុស
របស់គតគឺ់�តវបនបំេភ�ច េពលែដលមនេសចក�ីែណនពំី�ពះពីជីវតិគតែ់ដល
បនកតទុ់ក។ ភពវេង�ងរបស់គតម់និបនបង� ញេឡយ។ កំហុសរបស់គតក់៏
មនិបនប ជ កម់កែដរ។

335 និង បងប�ូន�បស ខញុ ំសងឃមឹ ថេពលមនេសចក�ីែណនែំដលបន�នេ
ៃថងេនះ េនះ�ទងនឹ់ងលុបកំហុសខញុ ំេចញែដរ និងមនិគិតពី�េ�ះេឡយ។ ខញុ ំ
សងឃមឹថអនកេធ�ែដរ។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។

336 [ដុកទរ័ថម័ហុីីក(Tommy Hicks) េ កនេ់ម�កហ�ូន េដមបែីណនបំនទ ប់
—Ed។]។

[ខញុ ំគិតថេយង�ចនិយយេ �ពឹកេនះេដមបបីូកសរបុ�គបយ៉់ងែដលបន
និយយកនុងពកយទងំេនះ: �ពះ�គីសទេ កនុងក�ីសងឃមឹ ៃនសិររីងុេរ ងរបស់ខញុ ំ។
និយយពួក� សូមនិយយ។ �ពះ�គីសទកនុងខញុ ំជក�ីសងឃមឹៃនសិររីងុេរ ង]។

មនទងំកនុង—និង—េ�ក និងេលសេទ តេ កនុងជីវតិមនុស�មន ក់ៗ ។ (ខញុ ំនឹង
និយយ) ខញុ ំមន�រ។ ខញុ ំេជ ថ�គប�់គីសទបរស័ិទមន…?…�ពះេយសូ៊វ…?…ចិត�
របស់ខញុ ំមនករជំរញុេ �ពកឹេនះ និងខញុ ំេជ ថស�មបម់ន គន េយងជេ�ចនមន
អ�ីែដលរខំនេ់យង…?…េធ�ឲយេយង ក� យជអនកបេ�ម�បស �សីរបស់�ពះកនែ់ត
�បេសរ េឡង]

[កូនែងត៉នងរស់(Babe Ruth)�តវបន �គ ល់ជេស�ចហូមរ ៉នុ(Homerun)។
ប៉ុែន�អនកមនិដឹងេទឬថកូនែងត៉នងរស់ (Babe Ruth) កជ៏េស�ចែដលេគ
េដញេចញែដរ? គត�់តវបនេដញឆង យេ�ចនដងជងករេ កនុងផទះេ េទ ត។
គត�់តវបនេគទតេ់ចល1330ដង គតេ់ កនុងផទះបន�តឹមែត860ដងប៉ុេ�� ះ។
ប៉ុែន��គបេ់ពលែដល (Babe Ruth)�តវបនទតេ់ចល គត�់តឡបេ់ វញិេដមប ី
ែស�ងរក�គបង�ឹកេពលែដល�ជញ ក�� លែ�សកថ “អនក�តវេដញេចញ” គត់
�តឡបេ់ រក�គបង�ឹកវញិនិងដុសៃដេហយចបក់នដំ់បងចង�ុលេ កនរ់បងនិង
និយយ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ថេ�ក�� យចំេពះក�មែដលេ ទីេនះ”]
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[មនិជអ�ីខុសេទកនុងករេដញេចញប៉ុែន�សូមច:ំ េ�ជយយកដំបង…?…េ�ពះ
�ពះ�គីសទគងក់នុងខញុ ំក�ីសងឃមឹៃនសិររីងុេរ ង សូមនិយយ�ម�ងេទ ត: �ពះ�គីសទគង់
កនុងខញុ ំក�ីសងឃមឹៃនសិររីងុេរ ង។ �ជអ�ីៗទងំអស់]

បទ
[�ជអ�ីៗទងំអស់]។
េនះគឺ�តឹម�តវ។
[�ជអ�ីៗទងំអស់]។
អ�ីៗទងំអស់ ។ េអែមន។
[�េលលូយ៉។ ករជែជកេឈ� ះនិងជេម� ះនឹងមនិមនេឡយ។ េយងបន

េ ជិត…]
េអែមន
[…ែផនកេផ�ងេទ ត។ េយងេ កនច់ំណុចែដលមនិ�តឡបេ់�កយ។ េតប៉ុនម ន

ដងែដលខញុ ំបនឮេ�ក�បធនេ យន�េ�ះឲយ�តឡបម់កវញិ “េនះមននយ័ថ
ខញុ ំបនេ ជិតែផនកមខ ងេទ តជងខញុ ំចបេ់ផ�មចំណុចចកេចញ]។”

[មនិជយូរប៉ុនម នខញុ ំបនឮសំេលងពីពិភពមយួេទ តបននិយយមកកនខ់ញុ ំ
និងនិយយថ “កូន�បស អនកបនដល់ចំនុចែដលមនិ�ច�តឡបវ់ញិបន។”
មននយ័ថខញុ ំខិតជិតេ នឹងចំនុចមយួេទ តជងចំនុចែដលខញុ ំចបេ់ផ�ម]

[សូមបិទែភនករបស់អនក សូមឱនកបល]។
[�ពះបិ�ែដលគង�់ថ នរបស់ទូលបងគំ �ពឹកេនះ ពិតជអរ�ពះគុណនិង

ដឹងគុណែដលទូលបងគំ�ច និយយបនយ៉ងេ�ជ ពីចិត� និងពីជេ� �ពលឹង
ៃនទូលបងគំ “�ពះ�គីសទគងក់នុងទូលបងគំ—�ពះ�គីសទគងក់នុងទូលបងគំ ក�ីសងឃមឹៃន
សិររីងុេរ ង” អូ �ពះេយសូ៊វ សូម�ក�់ពះហស�េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងជុ់ំវញិ
បុររសមន ក់ៗ និង ស�ី�គបគ់ន  និងសូមឲយនិមតិ� និងករេមលេឃញ របស់ទូលបងគំ
េងបេឡងខពស់េឡង—ខពស់ ខពស់េឡងជងអ�ីៗេ េ�កកិយេនះ ែដល�ចឲយ
េឃញ�ពះ�គីសទ និងអនកេផ�ង�ចេឃញ�ពះ�គីសទកនុងពួកទូលបងគំ។ សូម�ក�់ពះ
ហសថេលទូលបងគំមន ក់ៗ ៃនមនុស�ទងំេនះជអនកបេ�ម�ទង…់]

សូមទទួល� �ពះអមច ស់
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[…េនះសូមឲយ េពលទូលបងគំេចញពីទីេនះេ �ពឹកេនះែដលទូលបងគំកំណត់
ឲយេឃញ�ពះ�គីសទែតមយួគត…់]

�ែមន
[…គឺជករ�� គមន ៍ កនុងចំេ�មគន ។ េយងដឹងតួនទីជ—មនតួនទីធំឲយ

សេ�មច �ពះេយសូ៊វ មនច�មតយ៉ងធំែដល�តវ�ចត]។
ែមនេហយ �ពះអមច ស់។
[អូ សូមជួយពួកទូលបងគំ…]
ែមនេហយ �ពះអមច ស់
[…ទូលបងគំនឹងរមួៃដគន …]
សូមទទួលយក �ពះអមច ស់
[…និងេ �បមូលផលច�មត…]
ែមនេហយ �ពះអមច ស់
[…េដមបេីឈងចបអ់នកបតប់ងនិ់ងអនកកំពុង�� បម់និយឺតេពល]។
ែមនេហយ �ពះអមច ស់
[ខញុ ំចងឲ់យអនកេលកៃដរបស់អនក និងសេសរ�ពះនមៃន�ពះ�ច ស់របស់េយង

�ពះេយសូ៊វ�គីសទ]។
[បងប�ូន�បស�បន�និំងមនុស�សរេសរ�ពះអមច ស់]។
[គួរឲយេយងេ�កកឈរ។ ខញុ ំចងឲ់យបងប�ូនេលកៃដនិងេ�ច ងជមយួខញុ ំ “ខញុ ំ

�ស�ញ់ �ទង។់” េតអនក�ស�ញ់�ទង…់]
េអែមន
[…�ពឹកេនះ? េតអនក�ស�ញ់�ទងអ់ស់ពីចិត�េទ សូមេលកៃដ និងេ�ច ង

ទងំអស់គគន  “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង”់]
[ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង]់
[េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ទូលបងគំមុន]
[និងទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ទូលបងគំ]
[េ េដមេឈកល់�៉រ]ី
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[សូមអនក�គហឹម…]
[អនកដឹងេហយ អនកដឹកនែំដលរមួគន  េ �ហ�ងទ់ីន េយងមនមនុស�

េ�ចនជង 400 000 នកក់នុងកមមវធីិមយួ េពលមយួេ េពលមយួេយងេឃញ
មនុស�។ និងខញុ ំចងច ំ រេស លៃថងទីមយួ េយងមនមនុស�ជង 400 000នក់
ែដលេ�ច ងជភ�េអសបញ៉េហយខញុ ំ�តវេ�ច ង�គហឹមេហយមនុស�េ ខងេ�ក
មនមនុស� ជង 300 000 នក។់ េយងសំុឲយមនុស�ខងកនុងេ េសង ម
េពលែដលមនុស�េ  ខងេ�ក�គហឹមពកយៃនចេ�ម ង]។ េហយេពលែដល
ពួកេគកំពុងេ�ច ង មនអ�ីមយួជនម់កកនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិដឹងថជករេបក
សែម�ងរបស់�ពះ�គីសទរហូតដល់ខញុ ំឮសេម�ងបនទ រ300000 នកខ់ងេ�កកំពុង
�គហឹមបទចេ�ម ង។ “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង”់ ខងេ�ក…?…�ពឹកេនះគឺជទព័ យ៉ង
មនអំ�ចៃនេស�ចៃនសិររីងុេរ ង និងពួកេគកំពុងេ�ច ង។ េតពួកេគ�ស�ញ់
នរ�? ពួកេគ�ស�ញ់នរ�?]

ែមន
[�ពះ�គីសទ �ពះ�គីសទកនុងខញុ ំ]
ែមន
[េសចក�ីសងឃមឹៃនសិររីងុេរ ង ។ បិទែភនករបស់អនក េលកៃដរបស់អនក និងេ�ច ង

ម�ងេទ ត �គបគ់ន ]
ែមនេហយ�ពះអមច ស់

[ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង]់
[េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ទូលបងគំមុន]
[និងទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ទូលបងគំ]
[េ េដមេឈកល់�៉រ]ី

[េបអនក�ស�ញ់�ទងេ់ �ពឹកេនះ សូមកនៃ់ដមនុស�បីបនួនក ់ និង�សីៗេធ�
ដូចគន  និងនិយយ “ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ” េនះគឺ�តឹម�តវេហយ
�កៃ់ដជំុវញិ…—Ed។]
337 េបសិនជខញុ ំ�ចេឃញករេនះេកតេឡងេពញពិភពេ�ក ខញុ ំនិយយ
“�ពះអមច ស់ សូមអនកបេ�មរបស់�ទងច់កេចញេ េ�យសងបច់ិត�!” 



េសចក�ីេពរេពញរបស់�ពះ�តវបនពនយល់ KHM61-0425B

(The Godhead Explained)

�រែដលេធ�េឡងេ�បង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ពឹក ៃថងអងគ រ
ៃថងទី 25 េម� 1961 េ  Holiday Inn, Chicago, Illinois, U.S.A.។ �ល់ករខិតខំ�តវបន
េធ�េឡង េ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់តចម�ងនិង េបះពុមពេ�យ
រក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រ ែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង
�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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