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 ទិ�សួស�ី។ ជឯកសិទធែដលេ ទីេនះយបេ់នះ និងឈរេ �តងេ់នះ។
2 ខញុ ំ េ េវ��ពឹកេនះ បនចុះពីេលថនល់មក…ខញុ ំអធិ�� នរងច់�ំពះអមច ស់។
េហយបនចុះមក�មផ�ូវ ខញុ ំបនេបក—វទិយពុន័ធករ ី បង�បសសមីត បង�បសែសបក
េខម  (េតអនកបនឮគតនិ់យយេទ�ពឹកេនះ? មនេទអនកទងំអស់គន ?) គឺថខញុ ំេជ
�អូៃហយ៉ូ។ មនអនក �បបខ់ញុ ំអំពីេសចក�ីអធិបបយរបស់គត ់និងនិយយថ “អនក
គួរែត�� បគ់ត ់ដូេចនះែដរ។”
3 ខញុ ំបន�� បនូ់វអ�ីែដលគតប់ននិយយ េ �ពឹកេនះ។ គតប់ន�បបពី់
អំេពបបែដលបនចងេ េលពិភពេ�កសព�ៃថងេនះគឺគត…់េហយខញុ ំ បនេបក
េ ប៉ុស�េផ�ងមយួេទ ត និងឮអ�ីេផ�ងេទ ត។ េ េពលេនះខញុ ំបនចុះមកទីេនះ ខញុ ំ
បនេ�ត មរចួេហយ េឃញេទ �មនិែមនជករយឺតយ៉វេទ កនុងករមក�ពះវ�ិរ
�ពឹកេនះេ េពលែដលខញុ ំមកដល់ខងកនុង។ ដូេចនះេយង ពិតជមនឯកសិទធ យប់
េនះេ ទីេនះ និងបនបេ�មេ កនុងកិចចកររបស់�ពះអមច ស់។
4 េហយ និយយអំពីបង�បសេនវលី និង�រេ ៃថងេផ�ងេទ ត ទកទ់ងជ
មយួ�សី�តូចមន កេ់នះ បង�សីែដលបនចកេចញពីេយងេ ។ គឺេយងទងំអស់គន
�គ ល់គត ់ គឺបង�សី វេីវ រ។ េហយគិតពីបុរសមន កែ់ដលេ ទីេនះ ែដលទទួល
ពិធី�ជមុជទឹកនូវេវ�យបេ់នះ គត…់ខញុ ំ�ជមុជទឹកឲយគតេ់ កនុង�ងទឹកេ េពល
ែដលខញុ ំ…គឺេគ�តវនគំតម់កទីេនះេ�យរេទះរញុ។ គតេ់សទរែត�� ប ់ េ�យ�រ
ជំងឺម�រកី េហយគតម់នែតយបេ់នះេដមបរីស់េ  �គេពទយបនេបះបងគ់ត់
េចល េហយ គតនឹ់ង�� បេ់ �ពឹកបនទ ប។់ េហយខញុ ំបនេ សួរសុខទុកខ
គត ់ េហយខញុ ំបនពយយមនិយយពីករពយបលពី�ពះេ កនគ់ត ់ េហយ
គត�់គនែ់តបន� ករនិយយ�ម គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ មនិសមនឹងេ�ក
អេ ជ ញចូលកនុងផទះខញុ ំេទ។” គតប់ននិយយថ “េ�កមច ស់ខញុ ំ—ខញុ ំ�បបទមន
�នៈទនទ់ប�ស់ មនិសមនឹងេ�កអេ ជ ញចូលកនុងផទះខញុ ំេទ។” គតប់ែនថម
ថ “ខញុ ំគឺជមនុស�មនបប។” ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិចង�់� បែ់បបេនះ
េឡយ។” េហយេ�កសេវបប៊ ឺ (Grace Weber) េ ទីេនះ បននខំញុ ំមក ដល់ទី



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

េនះ។ ខញុ ំេទបែតបនចូលមក ខញុ ំបនអស់កម� ងំពីករ�បជំុ េហយេ កែន�ង េនះ
េហយ ែដលខញុ ំបនកំពុងែតអធិ�� នឲយគត ់ នឹងបន�នបទគមពរីឲយគត ់ េហយ
គត ់បនទទួលករសេ ងគ ះ។ បនទ បម់ក គតពិ់តជពិបកេលៃដរបស់ គតេ់ឡង
ប៉ុែន� គតច់ងច់បៃ់ដ�គបគ់ន ។ គត�់គបែ់ត…អ�ីមយួបនេកតេឡង ចំេពះគត។់
5 េហយខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងចបៃ់ដ ខញុ ំបនេឃញនិមមតិគតប់នក� យ
េ ជ�ទងសត�មន ់ បន�តឡបម់កវញិ។ ខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ េរ ងេនះ
នឹងល��បេសរនេពលេនះ” េហយេរ ងេនះេកតកលពី១៨ឆន  ំ កន�ងេ េហយ។
គតប់នេកតជំងឺម�រកីេនះពីមុនមកេហយ។ �បសិនេបគត…់�� ប ់ គតម់និ
�� បជ់មយួនឹង ជំងឺម�រកីេឡយ គតម់នជំងឺគេំបះដូង េហយជំងឺេនះបន
សម� បគ់ត។់ គត�់តវបនេគ�កខ់យល់អុកសីុែសន គតប់ន�� បេ់�យ�រ
ជំងឺគងំេបះដូង។
6 េហយបនទ បម់ក ខញុ ំបនកំពុងែតគិត េ េពលចុងេ�កយ េ េពលមនុស�
ទងំអស់បនេដរេចញ េហយពួកេគបនេ�ច ង �ពះេយសូ៊យងចូលមក។ េនះ
េហយគឺជអ�ីពិតជបនេកតមនេឡង �ទងប់នយងមក េហយបនរក�
ជីវតិរបស់គត ់ រយៈេពល១៨ឆន ។ំ េហយខញុ ំបនគិតថ គួរឲយេកតសញបែ់សញង
យ៉ង�។ ស�ីមន កេ់នះ �បែហលជមនិដឹងថ គតក់ំពុងែតេធ�េរ ង ែបបហនឹង
េឡយ។ បនទ បម់កេទ ត គត�់បែហលជបនេធ�ែបបេនះ។ ប៉ុែន� ថេតគួរឲយ
សងបែ់សងងយ៉ង� ែដលមនចេ�ម ង បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊បនយងមក េ
ទីេនះ។
7 ឥឡូវេនះ �គឺជេរ ងេបកឆកបន�ិច ខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថ េយងមនេពលេវ�
ដអ៏�ច រយកនុងករ�បជំុេនះ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ភយ័។ េ �ពឹកេនះខញុ ំមន�រមមណ៍
រេំភប ខញុ ំបនចបេ់ផ�ម—អធិ�� ន។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�តឡបម់កផទះវញិ។ �កម�គ�រ
េទបែតបននគំត់ េ កន�់រសូី� (Arizona) េហយខញុ ំ…ដូចជកូនេកមង
បំផុតេ ��េរ ន។ េហយខញុ ំ�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ �គនែ់តេដមប—ីេដមប ី
ស�មក េ បរបញ់សត�ជមយួប�ូន�បស វ ៉ដូ (Wood) េហយជមយួនឹង បងប�ូន
�បសមយួចំនួនេ ទីេនះ េ បរបញ់សត� ស�មបស់ប� ហ៍េ�កយេនះ។ េយង
នឹង េ កនេ់កន�កគី (Kentucky)។ េហយខញុ ំបន…េ ដល់…ខញុ ំេទបែតទទួល
បន បទពិេ�ធេ ៃថងេនះែដល—ែដលេ�ក�សី េវេវ  (Weaver) បន�� ប់ �
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គឺជេពលែដលខញុ ំបនេ ទីេនះ ខញុ ំគួរែតបនេ ទីេនះ េហយជួយប�ូន�បសេនវលី
(Neville) េ កនុងពិធីបុណយសពេនះ។

8 េហយ ខញុ ំមនិបនពយយមេដមប…ីខញុ ំមនិបនពយយមេដមប—ីេដមបនិីយយ
េ�ចនអំពីេរ ងេនះេទ អនកដឹងេទ មនុស�េ ជំុវញិេនះបនត�ួញែត�។ ពីេ�ពះ ខញុ ំ
គិត ថេរ ងមយួែដល��កកប់ំផុតគឺេឃញ—មនុស��បសឬក៏ ស�ីែដលេ ែត
ត�ួញែត�រ។ ខញុ ំែតងែតគិតថ “�ពះជមច ស់ សូមកុំឲយខញុ ំគិតពីេរ ងេនះេឡយ។” េឃញ
េទ ែដល—ជំេន ែដលចុះេខ�យេកតមន�គបេ់ពល អនកដឹងេទ។ អនក�គនែ់ត—អនក
�គនែ់ត…�បសិនេប អនក—�បសិនេបអនក…ខញុ ំបនដឹងថេ  េពលែដលពួកេគ
គនែ់តចស់េ ៗមន កក់នុងចំេ�មពួកេយងេយងនឹងមនេរ ងអ�ីមយួេកតេឡង
េហយមនេរ ងមយួេកតមនេឡង។ េហយខញុ ំដឹងថ េរ ងដ ៏តិចតួចេនះ នឹងេ ែត
េកតេឡងជបន�បនទ ប ់េ េពលែដលអនកកនែ់តចស់េ ៗ ពួកេគនឹងទទួលបន
េរ ងែបបេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថេរ ងែដល��កកប់ំផុតគឺស�មប ់ ��ងំ �គប�់គង
េលជីវតិរបស់មនុស�មយួចំនួនៈ ជមនុស��បសចស់ ឬមនុស��សីចស់ែដល
ពូែករអ៊ូ អនកេឃញេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំមនិទទួល បនេរ ងែបបេនះេឡយ។ ខញុ ំ
សងឃមឹថ ខញុ ំនឹងយកឈនះបនទុករបស់ខញុ ំបន េហយ—េហយបនេ ដល់ចំនុច…
ខញុ ំចងឲ់យជីវតិរបស់ខញុ ំ�គប�់គងេ�យសិររីងុេរ ងរបស់�ពះ យូរអែង�ង ភពស�ូតបូត
សន�ិភព ករបនទ បខ�ួន េហយបំេពញជមយួ នឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

9 េហយខញុ ំ…េរ ងដច៏ំបងមយួែដលែតងែតេធ�ឲយខញុ ំឈចឺប ់កនុងមយួជីវតិរបស់ ខញុ ំ
គឺ�ថ នភពភយ័ខ� ច។ េនះគឺេ េពលខញុ ំខូចចិត� បនទ បម់កខញុ ំពិត ជអស់កម� ងំ។
ខញុ ំទទួល…ជ�បេភទៃន�រមមណ៍ដូចជគម ននរ� យកចិត�ទុក �កច់ំេពះអនក
អនកដឹងេទេហយ—េហយអនកទងំអស់គន …អនកកម៏នែដរ។ េហយ�េកតេឡង
ចំេពះខញុ ំហួសក�មតិ អនកដឹងេទ េពលខ�ះ �ពិតជ��កក�់ស់ េហយខញុ ំមនិ
�ច�ទបំនេទ…�គឺជភព�នតឹង េនះេហយេរ ងែបបហនឹង។ េហយខញុ ំបន
សមគ ល់ េរ ងេនះជេ�ចនដង ជពិេសសជ មយួនឹងនិមមតិអស់ទងំេនះអនក
េឃញេទ េរ ងេនះបនចូលមកកនខ់ញុ ំ។ ខញុ ំ េមលេ កនម់នុស�មន ក ់ខញុ ំគិត “េនះ
គឺជនិមមតិមយួ។ េទ េទ េទ �មនិែមនជនិមមតិេទ បទ! �មនិែមនជនិមមតិេទ?”
អនកេឃញេទ? េហយអនកមនិបនដឹងពីតៃម�ៃននិមតិ�េនះេនះេទ។ ដូេចនះេហយ
បនទ បម់ក—ដូេចនះបនទ បម់កអនក—អនកមនចមងល់។ បនទ បម់កអនកនឹងគិតពីករ
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េនះ “ហនឹង អនកគឺ…” បនទ បម់ក អនកគិតពីជីវតិរបស់អនក េហយនិយយថ “បទ
ឥឡូវ… េត—េតខញុ ំបនេធ�អ�?ី ខញុ ំេ ទីេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំមន�យុ៥០ឆន  ំេហយខញុ ំមនិបន
េធ�អ�ីេ�ះស�មប�់ពះជមច ស់ េហយខញុ ំ—ខញុ ំកនែ់តចស់ េ ៗ។ េហយេតអ�ី…?
អូ ខញុ ំេអយ។” េ�កយមកអនកទទួលបន…អ�ីែដល េយងធ� បេ់ ថ “ធ� កទ់ឹកចិត�”
បងប�ូនមយួចំនួនែដលមន�យុ�ប�ក�់ប ែហលនឹងខញុ ំ ចពីំអ�ីែដលពួកេគធ� ប់
បនេ ថ “មនករធ� កទ់ឹកចិត�។” ផបធ់� បប់ននិយយអំពីពកយេនះ េហយ
ខញុ ំបនឆងល់ថ េតគតច់ងម់ននយ័ យ៉ងដូចេម�ច េហយខញុ ំយល់�បកដេ េពល
េនះ ថេតគតច់ងម់ននយ័ដូចេម�ច។ ដូេចនះបនទ បម់ក អនកនឹងមន�រមមណ៍ែបប
ដូចេនះ ែដលមនិមនអ�ីជករពិតេទ េនះគឺជអនក អនកដឹងេទ។ េឃញេទ អនកដឹង
គឺជអនកែដលគិតែបបេនះ។

10 ដូេចនះេហយ ខញុ ំបនពយយមេធ�ឲយខ�ួនឯង សងប�់ង តប់ន�ិចេ េពលេនះេហយ
េ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចស�មប—់យុទធនករដធ៏ំទងំេនះែដលខញុ ំសងឃមឹថ នឹង
មកដល់កនុងេពលឆប់ៗ េនះ។ បនទ បម់ក �មរយៈ…ខញុ ំ�តវែតេ កន់ ញូ៉យក៉
(New York) េ េពលេនះ េហយខញុ ំ…ចូលរមួកិចច�បជំុមយួ េ ទីេនះ ជករេបះ
ជំរុ ំមយួ។ េហយបនទ បម់ក េ កន់ �សី៊វផីត (Shreveport) បនទ បម់ក �តឡប់
េ កន់ ផូនីច (Phoenix)។ បនទ បម់ក េ ជំុវញិ ភគខងលិច…ភគខងតបងូ
សហ រដ��េមរកិ។ េហយបនទ បម់ក ពួកេគបនេធ�ករេរ បចំស�មប់ ករេចញេ
បរេទសឥឡូវេនះ ចបេ់ផ�មឲយេល នបំផុត�មែដល�ចេធ�បន បនទ បពី់ឆន ទីំមយួ
�បែហលជេ កនុងែខ មនិ េម��បែហលជេពលហនឹងកែន�ងែដលអនកចបេ់ផ�ម
ស�ុកហូម (Stockholm) ឬកអ៏ូស�ូ(Oslo) េហយ េ ជុំវញិពិភពេ�ក �បសិនេប
េយង�ចេធ� បន េ កនុងដំេណ រកំ�ន� េ�កយេទ ត។

11 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំ�ន កេ់ ផទះ ជករស�មកបន�ិចបន�ួច េដមបឲីយខ�ួនខញុ ំ
បនស�មក េហយនឹងទទួលបនសុខភពល�។ េហយ�បសិនេបជបំណង�ពះ
ហឫទយ័�ពះ ខញុ ំនឹង�តឡបម់កវញិេ �ទិតយេ�កយ ពីេគន�កគី់ (Kentucky)
េហយ—េហយ �បសិនេបមនិអីេទ ជករសព��ពះហឫទយ័ពី�ពះ េហយប�ូន�បស
នីវលីី(Neville)បទខញុ ំនឹងេធ�ករ�កលបងែចកចយ េ ៃថង�ទិតយេ�កយ
�បសិនេប—�បសិនេបជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ េហយ�បសិនេប �ទង់
មនបំណង�ពះហឫទយ័ដូចជប�ូន�បស នីវលី (Neville) េនះ ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងេ
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ទីេនះ។ បទេ�ក �ទង�់គនែ់ត…�បសិនេប �ទងម់នបំណង �ពះហឫទយ័ដូច
នឹងប�ូន�បស នីវលី (Neville)។ ខញុ ំសងឃមឹថ�ទងនឹ់ងមន បំណង �ពះហឫទយ័
ែបបេនះចុះ។ ឥឡូវេនះ េឃញេទ េ�កយមក ខញុ ំដឹងថ ខញុ ំកនុងេពលឆប់ៗ
េនះ �បសិនេបជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះ ខញុ ំនឹងចកេចញពីអនក េ កនុង
េពលដខ៏�ីេនះ។

12 េហយ ខញុ ំ…�គនែ់តែចកចយតិចតួច ដូចជខញុ ំបនេ�ជសេរ សអ�ីមយួដតូ៏ច
េចញពីេបះដូចរបស់ខញុ ំ បនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ចងប់ង� ញ� េ កន់
អនក អនកេឃញេទ េហយអនក�ច�បកបគន បន។ េពលេនះ ខញុ ំបនទទួល �រមយួ
ចំនួនពីករេនះ �ប ំ ឬ�បមំយួអនកែដលមកកនខ់ញុ ំេ ប៉ុនម នៃថងចុងេ�កយេនះ។
េហយខញុ ំបនមកទីេនះ អស់រយៈពីរៃថងេហយ ខញុ ំកំពុងបរបញ់កំ�បកេ ទីេនះ។
េហយខញុ ំបនេដរចូលៃ�ព េហយមន�ក�សនិងេខម កៃដ។ េឃញេទ? េពលេនះ
�បែហលជេពលដល៏� នឹងជៃថងដល៏� ខញុ ំបន�បមូលេដមេឈ�កម់យួ កែន�ង។
�បសិនេបខញុ ំមនិចូលេគងេទ ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មអធិ�� នេហយបនទ បម់ក �ពះជមច ស់
នឹង�បទនអ�ីមយួដល់ខញុ ំ ខញុ ំចបេ់ផ�មកត�់�ពីករេនះ អនកេឃញេទ។ អនកយល់ពី
អ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយេទ េពលែដលអនកេ ដល់េ�យខ�ួនឯង េហយបនទ បម់ក
អនក…េ�កយមកខញុ ំបនចូលមកេ ទីេនះ សរេសរពីករេនះេឡង ទងំអស់េ េល
�ក�សមយួសន�ឹក។ េហយេ�កយមក េ េពលខញុ ំ�តវបនេ  ខញុ ំរតេ់ចញមកេ�ក
េហយយក�ក�សរបស់ខញុ ំនឹងេមល�មរយៈ�និងេឃញពីអ�ីែដលខញុ ំនឹងចបេ់ផ�ម
សរេសរ អនកេឃញេទ។ េនះេហយគឺជអ�ីែដលេទបែត បនេកតេឡង។

13 ដូេចនះឥឡូវេនះ ខញុ ំចង ់ �បសិនេបជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះ ជមច ស់
េដមប ី និយយ�គនែ់ត…ខញុ ំពយយមបេងកត…បំែបក�េ ជែផនកធំៗ �ពះបនទូលដ៏
ែវង អនកេឃញេទ �េធ�ឲយអនកចំ�េពលយូរេម៉ង។ េហយ �ពះជមច ស់បនជួយ
ខញុ ំេធ�ករដខ៏�ីមយួេ ឈកីេ�គ (Chicago)ជយបចុ់ងេ�កយេ ទីេនះ�បែហលជ
�បសិបនទី។ េហយមនមនុស�មកជំុវញិេនះនិយយថ “ខញុ ំមនិគិតអនក�ចេធ�
�បនេទ ប៉ុែន�អនកេធ��បន!” ដូេចនះេហយ �មសិបនទី គិតចប�់បែហលពីេម៉ង
ពីរ នឹងកន�ះ េម៉ង ឬកបី៏េម៉ង អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ យបេ់នះខញុ ំ�តវែត�បញប ់ និង
អនុវត�បន�ិច មនិឲយអនកេ ចយូំរេនះេទ។
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14 សូម�ពះ�បទនពរអនក។ មនិថខញុ ំេ ដល់ទី�េទ មនិមនកែន�ង�
ដូចជេ�ងឧេបសថេនះេឡយ។ �គឺជផទះ ផទះដក៏កេ់ក� ។ េហយ ខញុ ំមនករ
�ណិត�សូរ ចំេពះ�គ�ររបស់េវេវ  (Weaver)។ េហយ ប�ូន�បសដម៏នតៃម�
បន�� ប ់ ខញុ ំបនអធិ�� នជមយួគត ់ កនុងេពលដខ៏�ី មុនេពលែដលគតប់ន
ចកេ់ចញេ  េហយជចរកិលកខណៈដល៏�។ េហយគតក់នុងដំ�កជ់មយួ�ពះ
េ េពលេនះ េហយ អ�ីៗទងំអស់គឺចបស់ព��គបអ់ស់េហយ។ េហយ េយងនឹង
េ កនដំ់�ករ់បស់ �ពះអងគេ�យរេប ប�មយួ េហយេយង�គបគ់ន បនដឹងពី
ករេនះេហយ។ ដូេចនះេហយ េយង..សូមឲយ�ពះ�ក�់ពលឹងពួកេគស�មកេ កនុង
ភពសន�ិភពជមយួនឹង�ពះជមច ស់ េហយ ៃថង�មយួេយងសងឃមឹថនឹង
ចូលរមួជមយួែដនដីេ ឯនយ ជកែន�ងែដល គម នជំងឺ គម នករឈចឺប ់ ឬក៏
េសចក�ី�� បេ់ឡយ។ រហូតទល់ែតដល់េពលេនះ សូមេយងេធ��គបេ់រ ងទងំអស់
ែដលេយង�ចេធ�េ បនស�មបដំ់ណឹងល�។

15 េបនិយយពីភព�នតឹង ខញុ ំបនកំពុងែតអធិ�� នេ �ពឹកេនះ។ េតអនកនឹង
េធ�អ�ី �បសិនេប អនកមនិមនភព�នតឹង? សូមគិតពីករេនះ។ ភព�នតឹងគឺជ
ែផនកមយួៃនករ រស់េ ។ ជ�បេភទៃនករេលកទឹកចិត�ខញុ ំ េ េពលែដលខញុ ំ គតិ
ពីករេនះ។ �បសិនេប អនកមនិមនប � េទ អនកនឹងដូចជ មនុស�តុក�� អនក
នឹងមនិមន �រមមណ៍។ មនិមនអ�ីមយួនឹងេកតេឡងេឡយ។ ដូចប�ី�បពនធមយួ
គូរ �បសិនេប គតច់ងេ់ធ�អ�ីមយួ េហយពួកេគពយយមេធ�ជមយួគន  (ជពិេសស
�គី�ទ ន) េហយមន កេ់ទ តចងេ់ធ�…បនទ បម់ក េ េពលែដលអនករមួ គន ែតមយួ
េដមប…ីអនកនឹងរកេឃញអ�ីែដលនងបនេធ� នងកប៏នរកេឃញ…េឃញេទ ប �
ពិតជបននអំនកឲយកនែ់តជិតសនិទធជមយួគន ។ េហយ មនមនុស�មន ក ់ �បប់
អនកថ “ល�” “�គនែ់តគិតពី�បពនធ ែដលទទួលរងនូវប �  ជេ�ចន េ េពល
ែដលអនកេធ�េរ ងមនិល� ឫកជ៏�� មែីដលទទួលរងនូវប � ខ�ះ េ េពលអនកេធ�េរ ង
មនិល�។ បនទ បម់ក េ េពលអ�ីៗទងំអស់�តវបនអតេ់ទស េមលថេតអនកមន
�រមមណ៍ចំេពះគតយ៉់ង�។ អូ ខញុ ំេអយ អនក�គនែ់ត…” េឃញេទ អនក�គនែ់ត
ទទួលយកនូវប � ។ គឺជករេ�សច។

16 េហយ �គនែ់តគិត ពី�រមមណ៍ �បសិនេបអនកមនិមន�រមមណ៍ គម នករ
ឈ ឺ ចប ់ ឬក ៏ គម ន�រមមណ៍អ�ីទល់ែតេ�ះ? �បសិនេប មនិមនករឈចឺប់
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ទល់ែត េ�ះ? អនកមនិមន�រមមណ៍ទល់ែតេ�ះ។ េឃញេទ? េហយ �បសិនេប
អនក គម ន�រមមណ៍ េ�កយមកេកសិកររបស់អនកមយួនឹង�តវបតប់ង។់ េឃញ
េទ? ដូេចនះេហយ�គបក់រទងំអស់េកតេឡងស�មបក់រល�។ ដូេចនះ “�ពះជមច ស់
បន�បទន�ពះគុណដល់េយងេដមបឈីររងឹមជំមយួប � េនះ”គឺេរ ងដូចេនះ
េហយ។ �បសិនេបេយងមនជំហរមជំមយួនឹង�ពះគុណេនះ េហយនឹង ឈរ
រងឹម ំ និងនិយយថ “េយងដឹងថេ េពល ែដលេយងអស់ជីវតិេ មនជីវតិ
ដអ៏�ច រយមយួ េ ទីកែន�ងមយួេទ ត ែដលេយងកំពុងទទឹងរងច់េំ ។” េហយ
េ េពលេនះ េយង—េយងចងច�ំគបទ់ងំកិចច ករេនះ គឺជប � មយួ។

17 េនះេហយ េទបមនុស�មយួចំនួនពយយមផ�ព�ផ�យ ពី�សន�គិសទថ
“អនកនឹងមនិមនទុកខកង�ល់េទ តេឡយ។ អនក…” េទ អនកមនិេទ។ “អនកមនិ ជួប
ប � េទ តេឡយ។” អូេទ! អនកបនបែនថមប � េ េពលែដលអនកក� យជ�គី�ទ ន
េ�ពះពីមុនអនកជមនុស��បែហសគម នខ�ល់អ�ី គិតែតពីសបបយ មនិបននយំកនូវ
អ�ីែដលអនកបន�ប�ពឹត�េឡយ។

18 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកក� យជ�គិស�បរស័ិទធពិត�បកដ �គបកិ់ចចករទងំ
អស់ អនកនឹងមនចមងល់ “េតខញុ ំេធ�គប�់ពះហឫទយ័ដល់�ពះជមច ស់របស់ខញុ ំេទ?”
�បសិនេបខញុ ំ�ច�� បឮ់�ទង!់ �នឹង�កអ់នកេ កនុងប �  �កអ់នកេ កនុងករ
ករពរ។ េនះេហយ គឺជអ�ីែដលេធ�ឲយអនក ជអនក�។ េហយសរបុមក ប �
គឺ ជ�ពះពរ។ �គឺ�គនែ់តជផ�ូវែដលអនកេមលេ កន�់ប៉ុេ�� ះ។ �គឺ�គនែ់ត
ជ រេប បែដលអនកេមលេ កន�់ប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? �បសិនេបអនក�កេឡក
េមលេ  កនែ់ផនកមយួេផ�ងេទ ត �គឺ—�គឺ…មនិថអនកកត�់េស�ងប៉ុនន េនះេទ
អ�ីកេ៏�យ អនកនឹងទទួលបនពីែផនកេផ�ងគន អនកេឃញេទ ដូចេនះអនកចង ់ េឃញ
ទងំពីរែផនក។

19 ដូេចនះ ប � …ខញុ ំគិតថ “អូ ខញុ ំេអយ �ជ…េតេនះគឺជប � អ�ី? �បសិន េប
ខញុ ំេកតមក េ�យមនិមនប � េនះ។” ល� �បសិនេប ខញុ ំមនិមនប � េនះ ខញុ ំ
នឹង មនិដឹងថខញុ ំជអ�ីេឡយ។ �បែហលជខញុ ំមនិ�ចក� យជ�គិស�បរស័ិទទមន ក់
េឡយ។ គឺជប � េនះេហយ ែដលនខំញុ ំ ចូលេ ជិត�ពះេយសូ៊�គិស�។ េឃញេទ?
ដូេចនះ �គឺជ�ពះពរមយួស�មបខ់ញុ ំ។
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20 ដូេចនះ េ�កយមក េ�កប៉ូលបននិយយថ េពលែដលខញុ ំមនប �  ឫក៏
មនេរ ងអ�ីមយួ ឫកអ៏�ីមយួេផ�ងេទ ត គតប់នអធិ�� នេ កន�់ពះជមច ស់ េដមប ី
—េដមបដីកយក�េចញឆង យពីគតអ់ស់រយៈេពលបីដង។ េហយ�ពះជមច ស់មន
�ពះបនទូលថ “ប៉ូល របស់ខញុ ំ…ប៉ូល�ពះគុណរបស់េយងបនផ�ល់មកលមម�គប�់គន់
សំ�បអ់នកេហយ។”
21 គតប់ននិយយថ “េ�កយមក ខញុ ំនឹងថ� យសិររីងុេរ ងេ កនុងភពទន់
េខ�យរបស់ខញុ ំ។ បនទ បម់ក េ េពលខញុ ំទនេ់ខ�យ ខញុ ំនឹងរងឹម។ំ” េឃញេទ?
ដ�ប��គឺជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះ �គបក់រទងំអស់គឺល�។
22 ឥឡូវ ខញុ ំបនអធិ�� នេ កន�់ទងេ់ េពលមយួ េ េពលែដល�ធ� ប់
បនរខំនដល់ខញុ ំខ� ងំ �បនបំភយ័ខញុ ំ។ េហយ�ទងប់នមនបនទូលមកកនខ់ញុ ំថ
�បែហលជ �បបំី ឫកដ៏បឆ់ន កំន�ងេ េហយ �ទងប់នមនបនទូលថ “ករេនះ
នឹងមនិេធ�ឲយអនកភយ័ខ� ចេទ តេឡយ។” េហយករេនះនឹងមនិេកត មនេឡយ
ែមន៉េទ។ អតេ់ទ េ�ក កុំ—កុំឲយមនករ�ពយបរមមណ៍អំពីករេនះេឡយ។ ខញុ ំ
�គនែ់តមន�រមមណ៍ពីករេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ �គឺជករេនះេហយ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់ត
បន� េ�យេ�ពះ�មនិបនេធ�ឲយខញុ ំភយ័េទ តេឡយ ដូេចនះេហយ សូមអរ�ពះគុណ
ស�មបក់រេនះ។

េពលេនះ �ទង�់ចមនបនទូលថ “មនិមនករភយ័ខ� ចេទ តេឡយ”
�ពមទងំ “អនក នឹងមនិ មនិមនភពភយ័ខ� ចេទ តេឡយ។”
23 ដូេចនះ �គឺជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ទងែ់ដលនឹងេកតមនេឡង ដូចេនះ
េហយខញុ ំ�គនែ់តទទួលយក និងនិយយថ “អរ�ពះគុណ �ពះជមច ស់ ខញុ ំនឹង
េ�ជសេរ សយកផ�ូវេនះ។”
24 ឥឡូវ សូមេយងទងំអស់គន បនទ បកបលចុះបន�ិច េដមប—ីេដមបអីធិ�� ន។
េតមនករេសនរសំុករអធិ�� នជពិេសសអ�េីទ? (ខញុ ំេឃញ កែន�ងៃដគឺ�កចុ់ះ
េ ទីេនះ។) សូមេលកៃដេឡង។ សូម�ពះជមច ស់ �បទនពរដល់កូនរបស់
អនក�គបគ់ន ។
25 ឱ �ពះបិ�ែដលគងេ់ �នសួគេ៌អយ ខណៈេពលែដលេយងចូលខិតជិត
�ពះដអ៏�ច រយ បល�័ងដខ៏ពងខ់ពស់បំផុតៃន�ពះគុណ េ�យេ�ពះេយង�តវបន��ស់
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េ េដមបនឹីងមកទីេនះ។ េយងមកទីេនះ េ�យបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះ
េយសូ៊�គិស�។ េហយ េយងមកជមយួនឹងករករពរនិងេដញពួកេគេ េល�ទង់
េ�ពះ�ទងក់រពរេយង េតជករក�ន�ចិត�យ៉ង� េ�យដឹងថ�ទងក់រពរ
េយង។ �ពះដធ៏ំមហិមៃន�នសួគ ៌ជ�ពះ�ទិករ ែថរក�េយង ែថរក�ករបេងកត
របស់�ទង។់ េយងពិតជ មនអំណរ�ស់�ពះអងគេអយ។ ជករកំ�ន�ចិត�ដ៏
ល�មយួេ កនុងេពលេនះ ែដលេយងមនជីវតិរស់េ  ែដល��កប់ីដូចជ �ច
—�ចទញយកករកំ�ន�ចិត�មនិែមនពីអ�ីេឡយែតជ�ពះបនទូល�ទង។់ េនះជ
ករលួងេ�មេយង គឺជបនទូលសនយរបស់�ទង។់ េហយ េ កនុងបនទូលសនយ
របស់�ទង ់ �ទងប់នមនបនទូលថ នឹងេធ�ឲយករអធិ�� នសំុរបស់េយងបនដឹង
េហយ “�បសិនេប សំុអ�ីេ�យ េ េឈម ះខញុ ំ ខញុ ំនឹងឲយដល់អនក” េហយ �ពះបនទូល
សនយដអ៏�ច រយទងំេនះគឺ “ដបតិអនក�សំុ អនកេនះែតងែតបនទទួល។ សូម
និយយពកយេនះេ កនភ់ន ំ ‘ចូរេរ េចញេ ’ េហយេ�យមនិមន ករសង�យ័
េហយភននឹំងេរ េចញ។” េ�យ�រ�ពះបនទូលសនយទងំេនះ េហយ េយង�ច
ទទួលយក�ពះបនទូលសនយេនះស�មបអ់�ីែដលេយងនឹងអធិ�� នសំុ។

26 ៃដបនេលកេឡង ពួកគត�់តវករអ�ីមយួពី�ពះជមច ស់ �ពះបិ� អស់អនក
ែដលមនត�មវករ សូម�បទនឲយ។ ខញុ ំសូមថ� យករអធិ�� នជមយួនឹងត�មវ
ករបស់ពួកគតេ់ ចំេនះ�ទង ់ ៃដរបស់ខញុ ំេលកេឡងជមយួពួកេគ។ េ ទីេនះ
�កៃ់ដចុះេ េលតុទីេនះ កែន�ងៃដ�កចុ់ះេ ទីេនះ។ អូ �ពះជមច ស់ អនកេ
ទី េនះពិតជមនជំេន  ជំេន ដអ៏�ច រយ…ដូចជអ�ីមយួែដល�ទង ់ បន�បទនពរ
ដល់ខញុ ំេ�យ�ចអធិ�� នស�មបម់នុស�មនជំងឺ។ ទី�ក ៏ េ�យ កែន�ង�
កេ៏�យ ទី�កេ៏�យ ែដលខញុ ំេ  គឺជករមយួអំពីករអធិ�� នស�មបអ់នកមន
ជំងឺ។ �ពះជមច ស់សូមជួយពយបលឥឡូវេនះ។ ខញុ ំសូម អធិ�� នេ�យក�ីេ�ម ះ
�តង ់ ែដល�ទងនឹ់ង�បទនឲយ�មករអធិ�� នពីកែន�ងៃដ ទងំេនះ ែដលបន
�កេ់ ទីេនះ ពីអនកែដលបនសំណូមពរអធិ�� ន។ សូមឲយក�ីេម�� របស់�ទង់
បនដល់ពួកេគ។

27 �ពះអមច ស់ េយងបនដឹងថបង�សី ហីគ (Sister Hicks) នយំកមនុស�
�សី មន កេ់ ទីេនះ ែដលបនមកទីេនះពីទីឆង យ េដមបទីទួលបនករអធិ�� ន
ស�មប ់ ជំងឺម�រកី េហយចងដឹ់ង ថេតគត�់ចនយំក ស�ីមន កេ់នះេ កន់
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ទីេនះ បនេទ។ �ពះជមច ស់ ខញុ ំសូមអធិ�� ន ែដល�ទង�់ចនឹង�� រជីវតិរបស់
ស�ីមន កេ់នះេឡងវញិ សូមេឆ�យតបពីករេនះ។ កមួយ�បសតូចរបស់ខញុ ំ េឈម ះ មី
គី (Mikie) កំពុងែតេដកជមយួនឹងជំងឺ និងកំពុងែតក�ួត ជមយួនឹងកេ � ដខ៏� ងំ
េគង េ�យករេបកចំហរទ� រ។ ឱ�ពះអមច ស់ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ  េយងបនអធិ�� នេ�យ
ជំេន េ ទីេនះថ �ទងនឹ់ង�ចពយបលជំងឺបន េហយខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំសូមថ� យករ
អរគុណេ កន�់ទង ់មន�រមមណ៍ថកេ � បនកំពុងែតេចញបតេ់ ពីេកមង�បស
មន កេ់នះ មុនេពលែដលខញុ ំបនចកេចញពីបនទបេ់នះ។

28 ឥឡូវ �ពះអមច ស់…េហយអរ�ពះគុណ�ទងស់�មបក់រទងំេនះ។ ឥឡូវខញុ ំ
បននិយយេ�ចនពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ សូម�បទន�ពះបនទូល របស់�ទងម់ក។
“�ពះបនទូល�ទងគឺ់ជេសចក�ពិីត។” សូម�បទនពរ ដល់�ពលឹងរបស់េយង េហយ
�បទនេយងនូវ—�ពះគុណែដលេយង �តវករែដលេយងនឹង នយំក�ពីបនទូល
សនយរបស់�ពះជមច ស់េ យបេ់នះ េ កនុង�ពះបនទូលបន�ទ�ទងេ់យងអស់រយៈ
មយួសប� ហ៍េនះ សូម�បទនករេនះ។ សូម�បទនពរដល់�គគង� លរបស់េយង
ជមយួនឹង�ពលឹងដអ៏�ច រយេនះ �បទនពរដល់ �បពនធ កូនៗរបស់គត ់ជំនួយករ
�គគង� ល អនកទទួលភរកិចច�គប�់គង និង�គប ់មនុស�ទងំអស់ ែដលេចញ ចូល
�គរេនះ សូមទទួលយកពី�ពះវរបិ�។ េយងសូមអធិ�� នសូម�ពះពរទងំេនះ
េ កនុង �ពះនមៃន�ពះេយសូ៊�គិស�។ �ែមន។

29 េពលេនះ ខញុ ំសូម�នពីកែន�ងពីរៃនករសរេសររបស់�ពះអមច ស់។ ខញុ ំសូម�ន
ពីកណ� គមពរីទំនុកតេមកង ជំពូកទី៨៦។ េហយបនទ បម់កខញុ ំសូម�នជូនពី ម៉ថយ
ជំពូទី ១៦ ខ ១ ដល់ខ ៣។ េហយខញុ ំសូម�នភគៃនកណ� ទំនុកតេមកងខញុ ំមនិ �ន
ទងំអស់េទ ប៉ុែន��នចុះដល់ខទី១១ ែដលពកក់�� លកណ� េនះបន�ិច។

30 េហយ ខញុ ំចង�់បកសពីករេនះ �បសិនេបខញុ ំេ ពីកណ� គមពរី មុនេពលែដល
ខញុ ំ អធិបបយពីកណ� គមពរីេនះ េពលេវ�ៃនកររបួរមួ និងទីសមគ ល់។ “េពលេវ�
ៃនកររបួរមូនិងទីសមគ ល់” �� បេ់ ដូចជ�ំញំបន�ិច។ កររបួរមួ (េឃញេទ?)
េពលេវ� េពលេវ�ៃនកររបួរមួ េនះគឺជអ�ីេហយេ េពលេនះ។ េហយនឹង ទី
សមគ ល់ ៃនេពលេវ�ៃនកររបួរមួ។

31 េ —េ កនុងទំនុកតេមកង ករអធិ�� នរបស់�ពះបទ�វឌី ជំពូកទី៨៦។
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ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេផទ ង�ពះកណ៌ចុះ�� បទូ់លបងគំ េហយ
េឆ�យតបមកទូលបងគំវញិផង ដបតិទូលបងគំជមនុស�កំសតទុ់គត៌។

សូមរក�ករពរជីវតិទូលបងគំផង ដបតិទូលបងគំមនចិត�េ�ម ះ�តង់
ចំេពះ�ពះអងគ

ឱ�ពះៃនទូលបងគំេអយសូមសេ ងគ ះអនកបំេរ របស់�ពះអងគែដលបន
េផញជីវតិ េល�ពះអងគេនះផង។

ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�បណីសេន� សទូលបងគំ ដបតិទូលបងគំែ�សក
អង�ររក�ពះអងគេពញមយួៃថង។

សូមេ�បសអនកបំេរ របស់�ពះអងគេ�យមនអំណរសបបយ�ពះ
អមច ស់េអយ ទូលបងគំផចងចិ់ត�គំនិតេ រក�ពះអងគ

ឱ�ពះអមច ស់េអយ មនែត�ពះអងគេទ ែដល�បកបេ�យ�ពះហឫ
ទយ័សបបរុស និងេចះអតេ់�នេ�យេយងខញុ ំ �ពះអងគមន�ពះហឫទយ័
េម�� ករ�ុដេ៏លសលប ់ចំេពះអស់អនកែដលអង�ររក�ពះអងគ។

ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេផទ ង�ពះកណ៌�� បព់កយអធិ�� នរបស់
ទូលបងគំ សូមយក�ពះហឫទយ័ទុក�កនឹ់ងពកយទូលអង�ររបស់ទូល
បងគំផង។

េ ៃថងមន�សនន ទូលបងគំអង�ររក�ពះអងគ ដបតិ�ពះអងគេឆ�យតបមក
ទូលបងគំ។
អូ េត�មនិអ�ច រយេទ? “�ទងនឹ់ងេឆ�យតបមកទូលបងគំ។”

ឱ�ពះអមច ស់េអយ កនុងចំេ�ម�ពះទងំ�យ គម ន�ពះ�ដូច
�ពះអងគេទ េហយកគ៏ម ន�ពះ��ចេធ�ករអ�ច រយ ដូច�ពះអងគេឡយ។

�ពះអមច ស់េអយ �បជជតិទងំប៉ុនម នែដល�ពះអងគបនបេងកតមក
នឹងនគំន មក�កបថ� យបងគំ�ពះអងគ េហយេលកតេមកងសិររីងុេរ ង

�ពះនម�ពះអងគ។
ដបតិ�ពះអងគជ�ពះដឧ៏ត�ុងគឧត�ម �ពះអងគេធ�ករអ�ច រយ មនែត�ពះអងគ

ប៉ុេ�� ះែដលជ�ពះជមច ស់។
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សូមស�� បឥ់ឡូវ។

�ពះអមច ស់េអយ សូមបេ�ង នទូលបងគំ េ�យ�គ ល់មគ៌របស់
�ពះអងគ ទូលបងគំនឹង—ទួលបងគំនឹង�ប�ពឹត��មេសចក�ីពិតរបស់�ពះអងគ
សូម�បទនេ�យទូលបងគំមនចិត�េ�ម ះ�តង ់ េគរពេកតខ� ច�ពះនម
�ពះអងគ។ (កររបួរមូ! េឃញេទ?)…សូម�បទនេ�យទូលបងគំមនចិត�
េ�ម ះ�តង ់េគរពេកតខ� ច�ពះនម�ពះអងគ។

32 ខញុ ំ និយយេពលេនះអំពីកររបួរមួ េហយនិងេពលេវ� ទីសមគ ល់។ ឥឡូវេនះ
េ កនុងបទគមពរីម៉ថយជំពូកទី១៦។

ពួកខងគណៈផរសីុី និងពួកខងគណៈ�ឌូសីុ នគំន ចូលមក…
គល់�ពះេយសូ៊ កនុងេគលបំណងចបក់ំហុស�ពះអងគ។ េគសំុេ�យ
�ពះអងគសំែដងទីសំគល់មយួប ជ កថ់ �ពះអងគបនទទួលអំ�ចពី
�ពះជមច ស់មក។

េហយ �ពះអងគមន�ពះបនទូលតបេ េគថ េ េពលៃថងលិច
កល�អនក�ល់គន  េឃញៃផទេមឃពណ៌�កហមអនក�ល់គន ែតងេពល
ថ ខញុ ំ…�ជែស�កៃថងល�េហយ។

េហយេ េពល�ពឹក�ព�ម កល�អនក�ល់គន េឃញៃផទេមឃេខម
�ស…. អនក�ល់គន ែតងេពលថ ៃថងេនះេភ� ងេហយ។ អនក�ល់គន
យល់េហតុករណ៍េផ�ងៗេ េលេមឃបន ែតអនក�ល់គន មនិយល់ទី
សំគល់នសមយ័េនះេ�ះ?

�ពះអមច ស់បនបៃនថម�ពះពរដេ៏លសលបេ់ កនអ់នកែដល�ន�ពះ បនទូល
របស់�ទង។់

33 ឥឡូវ េយងកំពុងែតនិយយពីកររបួរមួ េពលេវ�ៃនកររបួរមួ ទីសមគ ល់ ៃន
េពលេវ�កររបួរមួ។ េឃញេទ �ពះេយសូ៊គងេ់ ទីេនះ េ កនុងករ�ន បទគមពរី
កលពីយបម់ុញិ �ទងប់ន�ពមនពួកបូជចរយែដលមនិ�ចយល់ពីេពល េវ�
ឬកទី៏សមគ ល់ៃនេពលេវ�។ េពលេនះ គឺជេពលេវ�ដអ៏�ច រយបំផុត ស�មប់
មនុស�ទងំអស់េឃញែដល�ចយល់ពីទីសមគ ល់ៃនេពលេវ� ែដលអនកកំពុងែត
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រស់េ េ�យេ�ពះ�ពះសរេសរពីករេនះយ៉ងចបស់�ស់ ដូេចនះគម ននរ�មន ក់
�ចសមគ ល់ពីករេនះេឡយ។

34 ឥឡូវ ជធមម�ខញុ ំ�តឡបេ់ វញិ និងដក�សងេ់ចញពីអនកដឹកន ំ អនកបេ�ម
របស់�ពះអមច ស់េ កនុង�ពះគមពរី (ដូចជទីសមគ ល់ កនុងសមយ័កលរបស់ណូេអ ទី
សមគ ល់ៃនសមយ័របស់�នីែយល៉និង—និងទីសមគ ល់ជ េ�ចនេផ�ងៗេទ ត) ប៉ុែន�
ខញុ ំចងឆ់�ងកតេ់មេរ នេនះ េ យបេ់នះ—េដមបសីន� ំេពលេវ��ច…ប៉ុែន��េ ែត
ជវធីីរបស់�ពះ េដមបផី�ល់ ឲយពួកេគ—នូវទីសមគ ល់ធមមជតិៃនេពលេវ�មកពី�ពះ
ដូេចនះេហយ �គបគ់ន ទងំអស់នឹងដឹងពីេពលេវ�េនះ—េនះគឺជអ�ី។ េហយពួក
ផ�សីុទងំេនះ គួរែត ដឹងពីេពលេវ�របស់ខ�ួន។ ពួកេគគួរែតដឹងេតេពលេនះ
គឺជេពលអ�ី។ �ទងប់ន មនបនទូលេ ែផនកេផ�ងេទ ត “េបអនក�ល់គន �គ ល់ខញុ ំ
អនក�ល់គន ក�៏គ ល់ពីៃថង របស់ខញុ ំែដរ។” េឃញេទ? �គឺ—�គឺជេរ ង—ដអ៏�ច រយ
មយួែដលេយងបនយល់។ េឃញេទ “គម ន យល់ដឹងេនះេទ!”

35 េនះ គឺជអ�ីែដលែតងែតសំេ េ កនព់យករ ីពួកេគបននិយយថ “េហយ
គតម់នចំេណះវជិជ  េចះបក��យនិមមតិេហតុអ�ច រយ ពី�ពះអមច ស់។ េហយ
�ពះបនទូលែដលេចញមកពី�ពះអមច ស់បនមកពី—មកពីពយករសីមយ័មុន។”
េឃញេទ ពួកេគមនចំេណះវជិជ �មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េ�យ
ពួកពយករ។ី េហយបនទ បម់ក—ពួកពយករផី�ល់ទីសមគ ល់មយួ។ ដូចជ បុរស
មន កប់នេដកចំេហ ងខ�ួនអស់រយៈេពលជយូរេហយ បនទ បម់កែបរេដក េ
មខ ងេទ ត។ មនុស� មន កេ់ទ ត�តវែតផ� ស់សេម� កបំពកឲ់យគត។់ េហយអូ
មនេរ ងជេ�ចនែដលពួក េគបនេធ�េដមបបីង� ញពីទីសមគ ល់ ែដលពួកេគកំពុងែត
រស់េ ។ េហយេពលេនះ េយងបនដឹងថ�ពះែដលបនបេងកតៃផទេមឃ និងែផនដី
េហយ—ដូេចនះ េហយ�ន  �ពហសថរបស់�ទង ់�ទង�់ចពិពណ៌នពីេពលេវ�របស់
�ទងេ់�យទីសមគ ល់ របស់�ទង ់ជ�ពះដែដលមន �ពះជនមរស់េ សព�ៃថង។ ដូេចនះ
េយង�តវែតជ អ�ីមយួ…ដូចែដលេយងេឃញពី—េពលេវ�ែដលេយងកំពុងែត
រស់េ  ��តវែតជអ�ីមយួែដលជករេមលមនិេឃញ ទីកែន�ង�មយួ របស់
នរ�មន ក ់ េឃញេទ។ េ�យេ�ពះ�ពះជមច ស់ នឹងមនិអនុ ញ តឲយេរ ងទងំេនះ
េកតេឡងេ�យពុំបនផ�ល់ឲយេយងនូវ ទីសមគ ល់ ដជ៏ក�់កម់យួេនះេឡយ ជ
កែន�ង ែដល—ែដលេយងនឹងយល់។
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36 ឥឡូវេនះគឺជេរ ងបចចុបបនន ជេរ ង�គគង� ល េយងមនិបន�ន�េទ �តវេទ។
�គឺ�គនែ់តដូចជអ�ីេ កលពីមុន ពួកេគមនិបនគិតថ �ដល់េពលេនះេទ។
ពួកេគ—ពួកេគបនគិតថ ពួកេគបនកំពុងែតរស់េ  មនេសចក�ីសុខ�ស់
ដូេចនះេហយ ពួកេគមនិបនទទឹងរងច់�ំពះេមស�ុេីឡយ។ េហយ�ពះេយសូ៊បន
មនបនទូលថ ករយងមករបស់�ទងនឹ់ងដូចជ “េ�ប បបីដូចជេចរចូលលួច
េ េពលយប”់ េ េពល—េ េពលមនុស�មនិបន �បង�បយត័នពីករយងមក
របស់�ទង។់ ប៉ុែន�មន ស�ី�ពហមចរមីយួចំនួនបនជួប ជមយួ�ទង ់ ពកក់�� ល
ៃនពួកេគ មនេ�បងេ កនុងចេងក ងរបស់ពួកេគ េហយបនេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សច
ពួកេគកំពុងែតរងច់េំមលពីទីសមគ ល់េនះ។ េហយ េនះគឺជអនកែដលខញុ ំនឹង
អធិបបយេ កនេ់ យបេ់នះ េឃញេទ េ កន ់ អស់អនកែដលកំពុងែតរងច់ ំ ទី
សមគ ល់េ េពលេនះ ជទីសមគ ល់ៃនករយងមករបស់�ទង។់

37 ទីសមគ ល់ទងំេនះបន�បទនមក េ�យ�ពះជអមច ស់ គឺផ�ល់ឲយែតអនកេជ
ែតប៉ុេ�� ះ។ អនកែដលមនិេជ មនិែដលេឃញពីទីសមគ ល់េនះេឡយ។ ពួកេគ
បន រលំងហួសពីទីសមគ ល់េនះ េហយពួកេគមនិបនេឃញទីសមគ ល់េនះេទ។
េហយ េពលេនះ គឺជករ�បកដែដលេទវ�ៃន�ពះជមច ស់ �ចឈរជ េលេវទិ
ករ េ  យបេ់នះគឺជករពិតដូច—ដូចែដលខញុ ំកំពុងែត�កេឡកេមលេ កនអ់នក
េហយខញុ ំ�ច�កេឡកេមលេ កនទ់ីសមគ ល់េនះ ឬកអ៏នក�ចេមលពីទីសមគ ល់
េនះ េហយ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញ�េទ ឬកខ៏ញុ ំ�ចេឃញពីទីសមគ ល់ េហយអនកមនិ
�ច េមលេឃញ�េទ។ ឥឡូវ អនកយល់ពីបទគមពរីថ េនះគឺពិតជេសចក�ីពិត។
ពួកេគបនេឃញ…អនកដឹងេទ េ�កប៉ូលបនធ� កចុ់ះ ប៉ុែន�ពួកេគ…គម ននរ�
មន កេ់មលេឃញពន�ឺេនះេទ។

38 ពន�ឺេនះគឺេ ទីេនះ េ េពលេ�កយ៉ូ�នបនឈរេ ទីេនះ ចំេពះមុខ
មនុស�ដេ៏�ចន េហយ�បព់នេ់ចញពីមតទ់េន�េនះ ៃនពួកបូជចរយ េហយ—និង
ពួកបណ�ិ ត និង អនកអ�ច រយជេ�ចន។ េហយេ�កយ៉ូ�ន បននិយយថ គត់
ផទ ល់ គតប់នកត�់�ពីករេឃញៃន�ពះវ ិ ញ ណយងចុះពី�ថ នសួគ ៌ ដូចសត�
�ពបមកសណ�ិ តេល�ទង។់ េហយសេម�ងបនមនបនទូលមកថ “េនះជកូន សងួន
ភញ អញ ជទីេពញចិត�អញ�ស់។” េហយគម នរ�មន ក ់េឃញពីករេនះេឡយ
មនែតេ�កយ៉ូ�នប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? ករេនះគឺស�មបែ់តគតប់៉ុេ�� ះ។
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39 េតអនកបនចំ�ំថេតករេកតេឡង ៃនទីសមគ ល់ស�មបម់នុស�មន�បជញ
យ៉ងដូចេម�ច? ពួកេគបន…ពួកេគជជនជតិេហេ�ព។ ពួកេគមនិែមន ជ��
វទូិជនជតិឥ�� ពិត�បកដេទ ពួកេគជជនជតិេហេ�ពពីេ�ពះពួកេគមក កន់
ទីេនះ េ កនុង�បេទសេនះសិក�អំពី��វជិជ  េដមបបី ច បក់រសិក�របស់ពួកេគ។
េហយេ េពលពួកេគបន…េមលេ កនទ់ី�កងេយរ ៉�ូឡឹម េហយ បនដឹងថ
ពួកេគបនេឃញ��ទងំបី ពីផ�ូវនីមយួៗ—ៃនទីកែន�ងកំេណ តរបស់ពួកេគ ៃនពូ
ជ� ំសិម និងយ៉ែផតៃន�សនែ៍ដលពួកេគបនេកតមកនីមយួៗ េហយពួកេគ
បនេឃញផក យរបស់ពួកេគ េ ផ�ូវកំេណ តរបស់ពួកេគ។ េនះគឺជទីសមគ ល់គឺ
េ េពលែដលផក យេនះសថិតេ �មបនទ ត ់ �ពះេមស�ុគឺីចបក់ំេណ តេ េល
ែផនដី។

40 អូ ខញុ ំេអយ! មនិថជពួកេគមកពី�េនះេទ “េត�ទងេ់ ទី�?” េត�ទង់
ែដល�បសូតមកជេស�ចរបស់ជនជតិយូ�គងេ់ ឯ�? េយងបន េឃញ��
របស់�ទងរ់ះេ ទិសខងេកត េហយេយង�តវែតមកេដមបថី� បងគំ�ទង។់ េត�ទង់
គងេ់ ទី�? ពួកេគបនដឹងថទរកៃន�ពះេមស�ុ ី គឺកំពុងែតផទំេ ទី�មយួ
ពីេ�ពះ�ពះជមច ស់បនផ�ល់នូវទីសមគ ល់ៃនេពលេវ�ដល់ពួកេគ ជេពល ែដល
�ពះនិងមនុស��តវបនរបួរមួជមយួគន ។ ជកររបួរមួដអ៏�ច រយ េ េពល�ពះ ជ
មច ស់បនរបួរមួអងគ�ទង ់េ កនុងភពជរបូ�ងមនុស�! េគករណ៍េនះ ជកររបួរមួ
ដអ៏�ច រយបំផុត ែដលមនិធ� បេ់កតេឡងគឺេ េពល�ពះរបួរមួជមយួមនុស� េហយ
បន�ល់េ ភពជ�ពះពិតរបស់—�ទងគឺ់បនចបក់ំេណ តជមនុស� និងក� យេ
ជមនុស�មនក ក ់ ដូចជពួកេគែដរ េដមបេី�ះបបរបស់ពួកេគ។ ជកររបួរមួ។
េតេនះគឺជអ�ី? ែដលបននយំកមកនូវសន�ិភព រ�ង�ពះជមច ស់ និងមនុស� ជ
េរ ងរហូត េតេយង�តវអរ�ពះគុណយ៉ង។

41 េហយទីសមគ ល់មនិបនផ�ល់ឲយ…ឥឡូវសូមគិត �គបម់នុស�ទងំអស់
េហយនិង��� ស�ទងំអស់ មនុស�េ ជំននេ់នះ េម៉ងរបស់ពួកេគគឺជ
ផក យ។ មនអនកចយំមមន កប់នេឡង េ េលកំពូលខពស់បំផុត—ៃន�គរ
េហយគត�់ចឈរេ ទីេនះ និងេមលពីេពលេវ�។ េហយគតប់នេឃញ
ផក យដពិ៏ត�បកដសថិតេ កនុងក ចុ ំផក យដជ៏ក�់ក ់ខណៈេពលែដលពួកេគបន
េដរ កត ់ គតប់នដឹងថេតេពលេនះគឺេម៉ងប៉ុនម ន។ អនកចបំនេទេ កនុងបទ
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គមពរី “អនកយមេតេម៉ងប៉ុនម នេហយ?” េហយអនកយមបនមកនិង�បបគ់តពី់
េម៉ងប៉ុនម នេ េពលេនះ។ េឃញេទ ពួកេគបនកំណតេ់ពលេវ�េ�យ��។
42 េពលេនះ េតមនិចែម�កេទឬ ែដល��ទងំេនះសថិតេ កនុងបនទ តស់�មបែ់ត
មនុស�បីនកប់៉ុេ�� ះ េហយគម នអនកេផ�ងេទ តេមលេឃញ�េឡយ? េឃញេទ?
គឺ�គនែ់តេ កនុងបនទ តដ់ជ៏ក�់ក។់ ឥឡូវ អនក�ចសថិតែបបេនះ ជបនទ ត់
ជ មយួនឹងបទគមពរី។ េឃញេទ? េ េពល��ទងំេនះសថិតេ កនុងភពរបួរមួ
ពួក� បនរបួរមួគន ែតមយួជក ចុ ំ�� បុរសទងំបីកប៏នរបួរមួគន េ េពលដូចគន
ែដរ។ េហយអនក�ចរបួរមួជមយួ�ពះជមច ស់ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ រហូត
ទល់ែត េរ ងទងំអស់េនះក� យជករពិត េហយអនក�ចេឃញពី��ទងំេនះ
នឹងដឹងថ ��ទងំេនះគឺមនពិតែមន។ េឃញេទ? ទីសមគ ល់េពលេវ�ៃន
ករបួរមួ! អនក�ច�កេឡកេមលេ ខងេលបំផុត េ�យនិយយថ “� គម ន
�បេយជន!៍”
43 ប៉ុែន�ស�មបអ់នក មនិែមនគម ន�បេយជនេ៍ទ។ ស�មបអ់នក អនកបនរបួរមួ
ជមយួនិង�ពះបនទូល េហយគឺេ ទីេនះ។ បនទ បម់ក�ពិតជពន�ឺ ប�ូន�បស េផត
(Pat) េ េពល—េពល—េពល—េ េពលអនកេឃញពីទីសមគ ល់ៃនករ របួរមួ
ជមយួនឹងអនកមនជំេន ។ េហយេនះគឺជអនកែដលខញុ ំបន�បកសពីករេនះ
េ កនគឺ់អនកេជ ស�មបអ់នកែដលមនិមនជំេន មនិ �ចេឃញទីសមគ ល់េនះ
េឡយ។ េហយេតេនះគឺជករស�ីបេនទ សែបប� �បសិនេប �ទងប់នគងេ់
េលែផនដីនេពលបចចុបបនន េ កន�់គគង� លទងំអស់របស់េយង េ ៃថងេនះអនក
ែដលមនិ�ចយល់ពីទីសមគ ល់ ទីសមគ ល់ែដលេយងកំពុងែត�ន �ល់ៃថងេ
ទីេនះេ េ�ងឧេបសថ េហយកំពុងែតេឃញពីេរ ងេនះ។ េហយអនក េផ�ងេទ ត
កំពុងែត�នពីករេនះ េហយកំពុងែតេឃញពីករសរេសរ េ�យៃដេ េលជ ច ំង
េហយអនកេផ�ងេទ តបន�ពេងយកេន�យពីករេនះ េហយកម៏និបនេឃញពីករ
េនះ ទល់ែតេ�ះ។ �មនិមន�បេយជអ�ីេ�ះដល់ពួកេគ ពួកេគមនិកតច់ំ�ំពី
ករេនះេទ។
44 ឥឡូវ សូមកតច់ំ�ំេ កនុងេនះថ �ទង—់�ទងប់នចង�ុលេ�យ ទីសមគ ល់
ជតិ។ េពលេនះេ េពលែដលពួកេគបនសំុ�ទងពី់ទីសមគ ល់េនះ ពួកចងប់ន ទី
សមគ ល់ �ទងនឹ់ង�បទនទីសមគ ល់ែដលបនេកតេឡងេ កនព់ួកេគ។ េហយ
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ពួកេគចងដឹ់ងពីទីប ច បៃ់នែផនដី េតនឹងមនទីសមគ ល់អ�ីេ ទីប ច ប។់ េហយ
�ទងប់នបង� ញទីសមគ ល់ដល់ពួកេគជេ�ចនកែន�ងេ កនុងបទគមពរីអំពីទីសមគ ល់
ជតិ ទីសមគ ល់�ថ នសួគេ៌ �ថ នសួគ ៌ទីសមគ ល់ែផនដី �ទងប់នឲយពួកេគនូវ ទី
សមគ ល់ ទីសមគ ល់ ទីសមគ ល់គឺទីសមគ ល់ជបជ់និចច។ េហយេ េពល�ទង ់�បប់
ពួកេគគឺមនកែន�ងមយួអំពី ទីសមគ ល់ �ទងម់នបនទូលថ “េ េពលអនកេឃញ
ជតិ�សនម៍យួ” េមល “ចបេ់ផ�ម �បមូលផ�ុ ំេ ជុំវញិទី�កងេយរ�ូឡឹម” េឃញ
េទ បនទ បម់ក េយងដឹងថេពល េវ�ៃនទុកខលំបកជិតមកដល់េហយ “េ េពល
អនកេឃញទី�កងេយរ�ូឡឹមពទ័ធជំុវញិ េ�យស�តវ។”
45 ឥឡូវមុនេពលពួកេគ�ចេធ�េរ ងេនះ �ពះជមច ស់…ពិភពេ�ក�តវែតរបួរមួ
ែតមយួ។ េ�កទីតុសជេមទព័ជនជតិរ ៉មុូងំ �តវែតរបួរមួទព័របស់គតែ់តមយួ
េហយ�បមូលផ�ុ ំ បនទ បម់កជនជតិយូ��តវបនបដិេសធទីសមគ ល់ៃនេពលេវ�
ែដល �ពះជមច ស់ �បទនឲយពួកេគ។ េនះគឺជេពលេវ�ែដលេ�កទីតុសបន
របួរមួ កងទព័របស់គតែ់តមយួ េហយេ �យយកទី�កងេនះ។ ទីមយួ មនករ
របួរមួ ៃនមនុស�របស់�ពះជមច ស់ (ែដលេ ថ) �បឆងំេ នឹង�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ មុនេពលែដល�បជជតិ�ចរបួរមួែតមយួ�បឆងំេ និងមនុស�របស់
�ពះជមច ស់។ េឃញេទ ករ—ករ—កររបួរមួ កររបួរមួមយួ កររបួរមួ ជមយួគន ។
46 ខញុ ំេជ ថេយងកំពុងែតរស់េ កនុងកររបួរមួដអ៏�ច រយមយួ។ ខញុ ំបនេលកយក
ចំណុចពិេសសមកនិយយ េហយនិងស ញ ៃនពន�ឺ េហយពី�គបកិ់ចចករ
ទងំអស់(ពីរេប បែដល�សីេធ� នឹងពីរេប បែដលមនុស��បសេធ� និងពីរេប បែដល
�កមជំនំុេធ�) ករបង� ញេ កន�់កមតូចមយួេនះ េ�យអស់ពីចិត�របស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំ
េជ ថេយងកំពុងែតសថិតេ កនុងបនទ តៃ់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េ កនុងេពល
ៃនករទយទុកជមុនេនះ គឺ�គនែ់តមុនេពលករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊
េពលេវ�ៃនកររបួរមួែតមយួ េហយករេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សច។
47 េពលេនះ អនកេឃញេទ មុនេពលេ�កទីតុសបនរបួរមួ�បជជតិែតមយួ…
កងទព័របស់គតប់ន�បមូលផ�ុ ំែតមយួ អុី��ែអលរបួរមួែតមយួ េហយរមួជ
�កម េ�យខ�ួនពួកេគ ែដលពួកេគនិងមនិេជ ថ�ពះេយសូ៊ជ�ពះេមស�ុេីឡយ។
ពួកេគ បនបដិេសធ�ទង ់ េហយបំែបរ�ទងេ់ចញ និងឆក ង�ទង។់ េហយេ េពល
ែដលពួកេគបនបដិេសធេសចក�ីសេ ងគ ះែដលបន�បទនមកពួកេគ ពួកេគបន
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របួរមួ ែតមយួេដមបេីធ�េរ ងែបបេនះ។ ឥឡូវ សូមច�ំេ កនុងចិត�របស់អនក ករ
របួរមួខ�ួនរបស់ពួកេគែតមយួ េដមបបីដិេសធ�ពះបនទូលៃនេពលេវ�! ពួកេគ�តវែត
េធ�ែបបេនះ។ េហយ េ�កយមកេ េពលពួកេគបនេធ�ែបបេនះ បនទ បម់កទី
សមគ ល់និងមកដល់។

48 �បជជតិចបេ់ផ�មរបួរមួគន ែតមយួ េហយេ�កទីតុស បននកំងទព័
ដ ៏ អ�ច រយេនះរបស់រ ៉មុូងំេហយនិង�កិចេហយហុ៊ពទ័ធកំែពងទី�កងេយរ ៉�ូឡឹម
�បមូលផ�ុ ំមនុស�េ ទីេនះនេពលេនះ េហយពួកេគបនអតប់យ�� ប។់ ពួក
េគបរ ិ េភគែតសំបកេឈពីេដមេឈ។ យូែសហ�ឺសជ�បវត�ិវទូិដអ៏�ច រយមន កប់ន
�បប ់េយង។ េហយពួកេគបរេិភគេ ម ពីដី។ ពួកេគកធ៏� បេ់�ង កូនៗរបស់អនកដៃទ
េហយបរេិភគ េឃញេទពួកេគដូចជមនុស�ឆគួត។ េហយេ�កយមក េ ទីប ច ប់
េ�កទីតុស កំពុងែតអងគុយេ េ�កយភន ំ េ ែកបរទី�កងេយរ ៉�ូឡឹម េហយ—
េហយមនុស�េ ទីេនះ បនគិតថពួកេគកំពុងែតេធ�េរ ង �ម�ពះហឫទយ័របស់
�ពះ េ េពលពួកេគបនេឃញស�តវអស់ទងំេនះ កំពុងែតេដរជកបនួ។ ពួកេគ
បនបដិេសធពីករលឺែដលេ �� យដអ៏�ច រយ គឺ�ពះអមច ស់េយសូ៊ �បបព់ួកេគ ពី
ករេនះ។

49 ទីេនះមនិមន�គីសទបរស័ិទទ �មន កេ់ ទីេនះេឡយ េ�យពួកេគបន
េឃញពីទីសមគ ល់ េហយបនចកេចញេ ។ េឃញេទ? ពួកេគបននិយយថ “រ ី
ឯអនកេ េលដំបូលផទះ មនិ�តវចុះមកយកអ�ីៗេ កនុងផទះេឡយ េហយអនកែដលេ
ឯចំករ កម៏និ�តវវលិេ ផទះយក�វធំរបស់ខ�ួនែដរ ចូរទូលអង�រ�ពះជមច ស់ សូមកុំ
េ�យអនក�ល់គន �តវរតេ់ភ សខ�ួនេ រដូវ�តជក ់ឬេ ៃថងសបបទ័។” ពីេ�ពះ េ រដូវ
រងរ ភន—ំភននិំងេពរេពញេ េ�យ�ពិល េហយេ ៃថងសបបទ័ ទ� រ—ទ� រ ទងំអស់
�តវបនបិទ �ចកកបិ៏ទ េហយពួកេគនិង�តវសថិតេ កនុង�ថ នភពែបប េនះ។
េឃញេទ? េយងចងឲ់យៃថងេនះបនមកដល់ឆបអ់ំពី…រេប បែដល�ពះជ មច ស់េធ�
កិចចករអស់ទងំេនះ �បសិនេបជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះជ ជអមច ស់។

50 សូមកតច់ំ�ំឥឡូវ�ទង…់ពួកេគអធិ�� នថ��ចែបបេនះ…មនិេកត
េឡងែបបេនះេឡយ �ពះេយសូ៊មនបនទូល�បបព់ួកេគឲយអធិ�� នស�មបក់រ
េនះ េហយពួកេគមនិបនចបន់រ�មន ក ់ េ កនុងចំេ�មពួកេគេ ទីេនះ
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េឡយ។ ពួកេគបនចកេចញេ េ�យេ�ពះពួកេគបនេមលេ កនទ់ីសមគ ល់
េហយពួកេគបនចកេចញេ  េនះេហយគឺជអ�ីេកតេឡងេ ទីេនះ។
51 អូ េត�កមជំនុំសព�ៃថងគួរែតេឃញពីទីសមគ ល់ៃនេពលេវ�ែដលេយងកំពុងែត
រស់េ េ�យរេប ប�! រតេ់ភ សខ�ួន�មែតអនក�ចេធ� បនេ កនក់ល់�៉រ ីឲយ
រចួជីវតិ មនិែមនេ កន�់ពះវ�ិរេនះេទ ប៉ុែន�េ កន�់ពះេយសូ៊�គិស�។ របួរមួខ�ូន
របស់អនកជមយួ�ទង ់ េហយមនិ�តវរបួរមួជមយួនិងអងគករ ឬកល៏ទធិ េគលជំេន
របស់�កមជំនុំ�េឡយ។ របួរមួជមយួ�ពះ�គិស� េហយ�តវ�បកដ ថេនះគឺជ
�ទង ់ អនកមនិ�ចយកអ�ីេ បនទងំអស់េឡយ អនក�តវែតមនុស� មនគំនិត
វជិជមនថេនះគឺជ�ទង។់ ជេពលេវ�ៃនកររបួរមួដអ៏�ច រយ!
52 ឥឡូវេយងបនដឹងថពួកេគបនបដិេសធ�ពះេមស�ុ ី េ�កយមក ពួកេគ
បន របួរមួែតមយួេ�យខ�ួនរបស់ពួកេគ េហយបនទញពួកេគបេងកតជសមពន័ធ
មយួ េហយបេងកត—ជ…ចលនមយួកនុងចំេ�មពួកេគ �បសិនេបនរ�មន ក់
បនទទួលេជ េល�ពះេយសូ៊ជពយករេីនះ ពួកេគនឹងបេណ� ញេចញពី�កមជំនំុ។
អនកចបំនេទពីេកមង�បសែដលពិករែភនកែដលបនអងគុយទងំែភនកខ� ក?់ េហយ
ពួកសិស�បននិយយថ“េតមកពីបបរបស់នរ�? បបរបស់គតផ់ទ ល់ ឬ
បប របស់ឪពុកម� យគត?់”
53 �ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលតបថ “េ កនុងករណីេនះ គតខ់� ក ់ មនិែមនមក
ពីបបរបស់ឪពុកម� យគត ់ ឬបបរបស់គតេ់ទ គតខ់� កដូ់េចនះ េដមបេី�យ
�ពះជមច ស់បង� ញកិចចកររបស់�ពះអងគេ កនុងគត។់”
54 េហយេតអនកចេំទថ ពួកេគបននិយយឪពុកនិងម� យរបស់េកមងេនះមនិ
�ចនិយយពីករេនះបនេឡយ។ ពួកេគបននិយយថ “ពួកេគបន�គ ល់
ថ េនះគឺជកូន�បសរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិដឹងថគត�់តវបនជសះេសប យេ�យ
រេប ប �េឡយ។” េ�យេ�ពះថជនជតិយូ��កេ៏�យែដល�រភពថ
�ទងគឺ់ជពយករ ីេនះពួកេគនិង�តវផ� ចេ់ចញពី�កមជំនុំ។
55 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ កិចចកររបស់�ពះជមច ស់េកមង�បសមន កម់និែមនជកមម
សិទធិរបស់�កមេនះេឡយ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវ �គឺជេរ ងចែម�ក
ស�មបខ់ញុ ំ អនកមនិបន�គ ល់ពីកែន�ងែដលបុរសេនះមកពី� ប៉ុែន�គតប់ន
េធ�ឲយែភនករបស់ខញុ ំភ�។ឺ” េឃញេទ? េពលេនះគត�់ចនិយយពីករេនះ។ េឃញ
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េទ េនះគឺជកិចចកររបស់�ពះជមច ស់។ �ទងប់នពយបលយ៉ងអ�ច រយ េហយ
គត—់�ច�បបពី់ករេនះ េ�យេ�ពះគតម់និមនចំណងចងគតក់ែន�ង�
េឡយ។ �ទងែ់តមយួគតែ់ដលេធ�កិចចករេនះបនសេ�មច េហយគតពិ់តជបន
េឃញ�ទងពិ់ត�បកដ…ជេលកទីមយួស�មបជី់វតិរបស់គត។់
56 ឥឡូវយូ�បនរបួរមួខ�ួនរបស់ពួកេគ េហយ�បឆងំនិង�ពះេយសូ៊ និង—និង
ភពជ�ពះេមស�ុរីបស់�ទង ់ េហយនិង�ជ�ររបស់�ពះេមស�ុ។ី េយងេឃញ
ដូចគន  ឥឡូវបនេកតេឡងនេពលេនះ គឺេរ ងដូចគន ។ លទធិកុមមុយនីស�គឺកំពុងែត
របួរមួេដមបបីំផ� ញ�កមជំនុំេហយគឺជផ�ូវែតមយួែដល…ែដលមនបនទ បពី់�កមជំនុំ
�តវបនរបួរមួែដរ ជ�កម�បឹក�ៃន�កមជំនុំ �កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន�កមជំនំុ
េដមបបីដិេសធ េហយនិង េដមបបីំផ� ញ�ពះ�ជ�រ �ពះបនទូល! ពួកេគបនេធ�ឲយ
�ពះបនទូលែដល�កមជំនំុមនធ� កចុ់ះ! ពួកេគមនិ�ចទទួលយក�បនេទ ពីេ�ពះ
��បឆងំេ នឹងេគល លទធិៃននិកយរបស់ពួកេគ មនិថមនដំុេភ�ងប៉ុនម នពយរួ
—េ កនុង ចំេ�មមនុស�យ៉ង� ឬកម៏នមនុស�េ�ចន…និងមនេរ ងេ�ចន
ប៉ុ�� ែដលពយករណ៍ េហយនឹងេកតេឡងយ៉ង� េហយ�គបទី់សមគ ល់ដ៏
អ�ច រយប៉ុ� �ទងប់នសនយេ ៃថងចុងប ចប ់ពួកេគមនិទទួលយកេឡយ។
57 ដូេចនះេហយ ពួកេគកំពុងែតរបួរមួខ�ួនឯងឥឡូវ េហយ�គគង� លរបស់អនកេ
ទី េនះ េហយនិងមនុស�ជេ�ចន�ច�បបអ់នក ពីករ�នេនះ ថពួកេគគឺ…មន
ចលនៃន�កម�គិ�ទ នេ�ចន�កមៃន—ៃន—ៃនពិភពេ�ក។ េហយ…មនអនកដឹក
នលូំេធេរ ន�គប�់គងេល�។ ករេនះ�បសិនេបមនករបំផ� ញមយួេកតេឡង
េ កនុងភពជអនកជិតខងេ ទីេនះ �បសិនេបេយងមនិបនរបួ រមួជមយួនិង
ចលនៃន�គិស��សនទងំេនះ បនទ បម់ក�ពះវ�ិររបស់េយង ែលងក� យជ
�ពះវ�ិរេទ តេហយ េហយពួកេគ�ចយក�ពះវ�ិរេធ�ជឃ� ងំ។ ឬក�៏បសិនេប
បងប�ូនកនុងចំេ�មពួកេយង េឃញនរ�មន កជិ់ត�� ប ់ឬកឈ៏េឺហយពយយម
�គប�់គងគត�់បទនពរេ�យវ ិ ញ ណេផ�ងៗ េយង�ចចបយ់ក�បន�បកដ
�ស់។ េយង�ច �តេវជបព់នធធនគរដបឆ់ន សំ�មបក់រេធ�ជអនកដឹកនេំ�ក
�បពន័ធពីេ�ពះែតេយងមនិែមនជសមជិកៃនចលន�គិស��សនទងំេនះ។ េត
អនកមនិេឃញពីស ញ ៃនសត�េនះឬេទ? េឃញេទ? េឃញេទ?
58 ឥឡូវេយងេឃញពីេពលេវ�ៃនកររបួរមួកំពុងែតមកដល់។ េឃញេទ? ឥឡូវ
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សូមេមល! េហយេ�កយមក�កមជំនុំ�តវបនរបួរមួខ�ួនឯង�បឆងំេ និង�ជ�រ
បនទ បម់ក េ េពលេរ ងេនះេកតេឡង �បជជតិកំពុងែតរបួរមួខ�ួនឯងជមយួ
លទធិកុមមុនីស�េដមបបីំផ� ញ�កមជំនំុម�ងេទ ត ជករពិតនូវអ�ីែដលបនេកតេឡងជ
េលកទីមយួ។ េឃញេទ? �េកតេឡងវញិម�ងេទ តេ�យខ�ួន�ផ� ល់។
59 អុី��ែអល�តវែតេធ�ឲយ�ពះបនទូលធ� កចុ់ះជមុនសិន។ េហយេ េពលពួកេគ
បនេធ�ឲយ�ពះបនទូលធ� កចុ់ះ េ�កយមក កងទព័ ជីវតិរបស់�បជជតិ�តវបនរបួរមួ
ែតមយួេ�យខ�ួន�ផទ ល់ (ៃន�បជជតិេផ�ង) េហយចូលមកបំផ� ញ�កមជំនំុ។
េហយបចចុបបនន ពួកេគបនេធ�ឲយ�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊ធ� កចុ់ះ េហយពួក
េគបនេធ�ឲយ�ពះបនទូលធ� កចុ់ះ។ េហយេពលេនះ េពលេវ�គឺបនមកដល់កែន�ង
ែដលលទធិកុមមុនីស�កំពុងែតរបួរមួពិភពេ�កជមយួគន �បឆងំេ និង�កមជំនុំ។
េឃញេទ��តវែត េកតេឡង�មែបបេនះ។ ឥឡូវ�ពិបកកនុងករនិយយែបប
េនះ។
60 �ពិបកស�មបជ់នជតិយូ�េដមបេីជ  ពួកេគបននិយយថ “បងប�ូន
េអយ េយងេឃញ—ថេយង—�ពះរបស់េយងគឺគងេ់ ជមយួេយង េហយ
េយងនិង—េយងនិងចូលេ កនុង�ពះវ�ិរ។ េហយេពលេនះេយងនិង អធិ�� ន
េហយសូមយង�ពះវបិ�ដប៏រសុិទធ គឺចឹង–និង–ចឹង េហយ�ពះវបិ�ដប៏រសុិទធ គឺ
ចឹង–និង–ចឹង ដឹកនកំនុងករអធិ�� ន។ សូមបិទទ� រ!” េហយេ�កទីតុស បន
ឈរ េហយបនឈរេ ទីេនះអស់រយៈេពល�បែហលជមយួឆន  ំ ឬកេ៏�ចន ជង
េនះ។ េឃញេទ េ យម េហយបង�ត�់�រដល់ពួកេគ។ មនិមននរ�មន ក់
ធ� បប់នេចញពីទី�កងេឡយ េហយពួកេគបន�� ប ់ េ�យអត�់�រ។ េហយ
េ េពលពួកេគបនចូលេ ទីេនះ េហយបនបំែបកកំែពង ឈមបនបញ់េចញ
មក េហយហូរចុះដូចជទឹកទេន�េ ទីេនះ ជកែន�ងែដល មនករសម� បរ់ងគ ល
�គបអ់�ីៗទងំអស់េ ទីេនះ។
61 ឥឡូវេទវ�ៃន�ពះអមច ស់បនទយពីករេនះ�តឡបេ់ កនប់ទគមពរី
ស ញ ចស់ េហយបន�បបថ់ករេនះនឹងេកតេឡង។ េហយពួកេបសកជន
ែដលជ�គគង� ល គឺជអនកែដល�តវបនែតង�ងំ និងេដមប�ីបបម់នុស�ពីករ
េនះ ជំនួសឲយករេនះ េ េពល�ពះេយសូ៊បនយងឈរេ កនុងចំេ�មពួកេគ
ពួកេគមនិទងំ�គ ល់�ទងផ់ង េហយពយយមេធ�អ�ី មយួ—មយួ…�បេភទៃន
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—របស់នសំំ�ង “សូមេធ�អ�ីមយួឲយេយង ឲយេយងេឃញពីរេប ប—ែដលកិចចករ
េនះ បនសេ�មច! បង� ញេយងនូវទីសមគ ល់។” េឃញេទ?

េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំ…” េហតុអ�ី �ទងប់ន សេ�មចកិចចករជេ�ចន
ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនេឃញ�េទ។ េឃញេទ? េ�កយមកេ េពលពួកេគបដិេសធ
�ទងែ់ដលជ�ជ�រ…របស់ពួកេគៃនៃថងេនះ ពួកេគបនបដិេសធ�ពះ បនទូលេ
ៃថងេនះ។

62 ពួកេគប�ជយ័កនុងករេមលេឃញពីទីសមគ ល់េ ៃថងេនះ។ េហយទីសមគ ល់
ៃន—ៃនទំនយរបស់�ពះគមពរី�តវបនេធ�េឡងមុនពួកេគ េហយពួកេគបន និយយ
ថ “សូមេយងចូលេ ខងកនុង!” ពួកេគគឺជមនុស�បរសុិទធ។ ពួកេគគឺជ មនុស�
គម នកំហុស មនិ�ចេចទ�បកនព់ួកេគេ�យ�បករ�មយួេឡយ។ ពួកេគ
មនិ �ចគម នកំហុសេនះេទ េហយេ�កយមក—េហយេ�កយមកជមន ក—់មន ក់
—បូជចរយមន ក។់ បូជចរយនិង�តវបនេគសម� ប ់ គតនិ់ង�តវេគេចលនិងដំុថម
ឲយ �� បស់�មបក់រ��កកតូ់ចមយួែដលគតប់នេធ�។ ដូេចនះគត�់តវែតរស់េ
េ�យភព�� ត ជជីវតិដប៏រសុិទធ។ គតម់និ�ចេធ�សងឃេទ ពីេ�ពះគត�់តវបន
េគេចលនិងដំុ ថមស�មបេ់រ ងដតូ៏ច�ចមយួ។ េហយឥឡូវពួកេគគឺជមនុស�ដ៏
អ�ច រយ និងជ មនុស�បរសុិទធេ កនុងែភនករបស់មនុស� ប៉ុែន�ពួកេគបនេដរចូល
េហយនិយយថ “ឥឡូវេយងនិង…េយងមន�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់ែដល
គងេ់  ជមយួេយង អស់រយៈេពលជយូរមកេហយ។ េយងនិងចូលេ កនុង
�ពះវ�ិរ ដប៏រសុិទធរបស់�ទង”់ េនះគឺជ�ពះវ�ិរដប៏រសុិទធរបស់�ពះជមច ស់!
ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �ទងប់ន េធ�ឲយ�ពះវ�ិរធ� កចុ់ះេ កនុង�ពះវ�ិរដប៏រសុិទធ
របស់�ទង។់ េឃញេទ? “េយងនិងចូលេ កនុងដំ�កៃ់ន�ពះអមច ស់។ េពលេនះ
េយងទងំអស់គន  ជជនជតិេហេ�ពដឹងថេយងជជតិ�សន ៍ ែដល�ពះបន
េ�ជសេរ ស េយងគឺេ ទីេនះ េហយ�ពះជមច ស់គឺជ�ពះរបស់េយង ជ�ពះៃនេ�
កអ�័ប� ំ អុី�ក េហយនិងយ៉កុប។ �ទងគឺ់គងេ់ ជមយួេយង។ �ទងនិ់ង
ជួយេយងេចញពីពួកមនិកតែ់សបក ពួកភលីីសទីន (ដូចពីមុន) ពួកេគជជនជតិ
រ ៉មូ និង�គិច។ �ទងប់ ជូ នេយងេចញពីទីេនះ។ សូមេយងចូលេ កនុងដំ�កៃ់ន
�ពះ អមច ស់!”
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63 ករេនះ �� បេ់ ដូចជល� ប៉ុែន�េតពួកេគបនេធ�េរ ងអ�ីខ�ះ? អនក�ងសង់
�ពះដំ�កគឺ់េ ទីេនះ ជទ�មងៃ់នជងេឈអនក�សកកលីេឡ េហយពួកេគ
បនេធ�ឲយ�ទងធ់� កចុ់ះ េ េពល�ពះបង� ញេសចក�ីពិតៃនអនកន�ំររបស់�ទង់
ៃនេពលេវ� និងែមក។ េហយពួកេគបនេធ�ឲយ �ធ� កចុ់ះ។ ដូេចនះករអធិ�� ន
ទងំអស់ ភពេ�ម ះ�តងទ់ងំអស់ �គបទ់ងំយ ញ  បូជទងំអស់របស់ពួកេគមនិ
មន�ប េយជនអ៍�ីទល់ែតេ�ះដល់�ពះជមច ស់។ ពួកេគបនសេ�មច�! េហយ
�ពះជមច ស់អនុ ញ តឲយទ�នដ ៏អ�ច រយេនះ របួរមួគន េដមបបីំផ� ញ�។
64 េហយេយងេឃញេ សព�ៃថងេនះ ដូចជ�កមជំនុំ ជេ�ចន�មរយៈនិកយ
េហយអ�ីេទ តកំពុងែតេធ�ឲយ�ពះបនទូលៃន�ពះជមច ស់ធ� កចុ់ះ។ ពួកេគមនិ�តវ ករ
ឲយអនក�បបព់ួកេគពីេរ ងអស់ទងំេនះេទ េហយវទិយ� ស��ច ប ជ កពី់ករ េនះ
េ�យរបូភព និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយពួកេគេ ែតមនិចងេ់ធ�អ�ីទងំអស់ ជមយួ
និងករេនះេឡយ។ ដូេចនះលទធិកុមមុនីស�គឺបេងកតេឡងេដមបែីតបំផ� ញ� ពិតដូចជ
អ�ីែដលេ�កទីតុសបនេធ� េហយេ កនុងបទគមពរីបនែចងថ ពួកេគនិងេធ�ករ
េនះ។ ពិត�ស់!
65 ឥឡូវ អនកេឃញពីកែន�ងែដលេយងកំពុងរស់េ ? ជេពលេវ�ៃនកររបួរមួ។
េ េពលេយងេឃញករទងំេនះ�តវបនរបួរមួ អូ េហតុអ�ី េយងមនិបនេឃញពី
ករទងំេនះេឡយ! អនក�ច—អនក�ចេមលេ ទីេនះ េ កនុងបទគមពរី េហយ
េឃញកែន�ងែដល�ទងប់នសនយ ពីអ�ីែដល�ទងនិ់ង�តវេធ� េយងេឃញករេនះ
កំពុង�តឡបេ់ កនអ់តីតកល។ េយងេឃញ�បជជតិរបួរមួគន ។ េយងេឃញ
�ទឹស�ីកំពុងែតរបួរមួគន ។ េយងេឃញ�កមជំនុំកំពុងរបួរមួគន ។ េនះគឺជេពល េវ�
ៃនកររបួរមួ។ �គឺជេពលេវ�ៃនកររបួរមួ។ េនះគឺជេពលៃន�ពះវ ិ ញ ណ “េយង
�តវែតរបួរមួ។” �គបក់រែដលអនកនិយយទងំអស់�តវែតេរ បចំេទះបី រ�� ភបិល
មនិទទួលយកកេ៏�យ។
66 អនកដឹងេទ ជពលរដ�មន ក…់ខញុ ំមនិ�ចេទ ជពលរដ� ពលរដ��េមរចិមន ក ់េបខញុ ំ
—ខញុ ំ…អនក�ចឲយែសកខញុ ំ�បដុំ��  ប៉ុែន� ខញុ ំមនិ�៊ន�កេ់ឈម ះរបស់ខញុ ំេ េល
លុយេនះេឡយ។ េឃញេទ? េឃញេទ ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។ េឃញេទ �
គឺជេពលេវ�ៃនកររបួរមួ។ �គបក់រទងំ អស់�តវែតេ �មរយៈកររបួរមួគន ៃន
�បេភទែបបេនះ េហយកររបួរមួេនះ គឺជ េរ ងែតមយួែដលនមំកនូវស ញ របស់
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សត�។ េឃញេទ? �គឺជេពលេវ�ៃនករ របួរមួ េហយ� កំពុងែតដំេណ រករយ៉ង
�តឹម�តវេ កនក់រេនះ។ អនក�ចេឃញ ករេនះ ជមយួ និងែភនកឥតេវ ចេវររបស់
អនក �បសិនេបអនក�កេឡកេមលេ  កនក់រេនះ។ �គឺជ េពលេវ�ៃនកររបួរមួ
ជកែន�ងែដល�គបអ់�ីៗទងំអស់ គឺកំពុងែតរបួរមួគន ។

67 ជនជតិយូ�—ជនជតិយូ�បនរបួរមួគន  �បឆងំនឹង�ពះេយសូ៊ែដលជ
—�ពះេមស�ុរីបស់ពួកេគ។ ដូេចនះេហយ េយងេឃញពីអ�ីែដលបនេកត េឡង។
េយងេឃញេរ ងដូចគន នេពលេនះលទធិកុមមុនីស�កំពុងរបួរមួេដមបបីំផ� ញ �កមជំនំុ
បនទ បពី់�កមជំនំុ�តវបនរបួរមួែតមយួេ  កនុង�កម�បឹក��កមជំនំុពិភពេ�ក
េហយ ពយយមបំផ� ញ�រ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ ពួកេគពយយម បំផ� ញ
�ពះបនទូលេចល។ េរ ងែតមយួែដលពួកេគ�ចេធ�បនគឺទញខ�ួនេគេ កនុង
�កម�បឹក�េ�ពះែតពួកេគបនែញកពីគន  ជ�កមតូចៗដូចជ ពួកេមតូឌីស ពួក
បទីស� ពួកលូេធេរ ន និង�ពីសប៊ធឺីេរ ន �កមជំនំុៃន�ពះ�គិស� ជេដមែបបេនះ។
ពួកេគមនិ�ច េធ�អ�ីបនទងំអស់ េ�យេ�ពះ មយួេនះនិង �បឆងំមយួេនះ
េហយមយួេនះនិង �បឆងំនិងមយួេផ�ងេទ ត េគលិទធិរបស់ពួកេគគឺខុសគន ដូ
ជខងេកតេ  ខងលិចអុីចឹង។ េឃញេទ ពួកេគមនិ�ចេធ� ករេនះបនេទ។
ប៉ុែន�េពលរមួគន  ែតមយួ សថិតេ េ�កមករ�គប�់គងដធ៏ំមយួ ពួកេគ�ចេធ��បន។
េ�កយមកពួក េគ�ច េធ��បន។

68 េនះេហយគឺជវធីិែដលពួកកតូលិករបួរមួគន យ៉ងខ� ងំ រ ៉មុូងំកតូលិក
ជ មូលេហតុេធ�ឲយពួកេគរបួរមួគន ពួកេគ…ភគេ�ចនជរ ៉មុូងំកតូលិក ពួក�កិច
េហយនិងពួកកតូលិកេផ�ងេទ ត គឺ—គឺ មនិមនចំនួនេ�ចនដូចជពួករ ៉មុូងំ
កតូលិកេឡយ។ េពលេនះពួកេគរបួរមួែតមយួ េហយេនះេហយគឺជមូលេហតុ
ែដលពួកេគឈរជមយួគន ។ មនិថមនេរ ងអ�ីេកតេឡងសេម�ចផបគឺ់ជអនកដឹកនំ
�គបអ់�ីៗទងំអស់។ េឃញេទ? េហយមនិថអនក� និយយអ�ីេនះេទ “�ទងគឺ់ជ
អងគែដលមនិេចះភន�់ចឡំ �ទងជ់—�ទងជ់—�ទងជ់ជំនួយកររបស់�ពះជមច ស់
គឺែបបេនះេហយ �ទងគ់ងេ់ ជិត�ពះជមច ស់ �ទងម់នអំ�ចេល�នឃុំ�ពលឹង
�នសួគ ៌និង�ននរក។” េឃញេទ? ដូេចនះ មនិមនកិចចករ�ែដលេធ�មនិបន
េឡយកនុងករណី េនះ អ�ីកេ៏�យែដល�ទងម់នបនទូល េនះគឺ�ទង�់តវែតេធ�។
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69 ឥឡូវ�បេតស�ង ់ គឺកំពុងែតេធ�ឲយខ�ួនរបស់ពួកេគក� យ ជអនកដឹងនែំបបដូច
េនះែដរ គឺដូចគន ។ េហយេតបទគមពរីមនិបនមនែចងថមនរបូភពេធ�េឡង
�មទីសមគ ល់របស់សត�េទឬ? េតេនះគឺជរបូភពអ�ី? �គឺជអ�ីែដលដូចគន
េធ�េឡងដូចគន ។ េនះេហយគឺជរបូភព ែដលដូចគន ។ េត�ជអ�ី? េ�យកររបួរមួ
ែតមយួ េនះេហយគឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃនេពលេវ� គឺកររបួរមួ ។
70 កររបួរមួគន ែតមយួេ េពលេនះ គឺកំពុងែតបំផ� ញ�ររបស់�ពះ។ េតពួកេគ
បំផ� ញ�រេ�យរេប ប�? េតពួកេគបំផ� ញ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េ�យ
រេប ប�? ពួកេគ�ចេធ�បន េ�យពុំមនផលបះ៉ពល់ទល់ែតេ�ះ េ�យ
ពុំមនផលបះ៉ពល់ទល់ែតេ�ះ េ�យករយកទម� បដូ់ចែដលពួកេគបនេធ�
ចប ់ �ងំពីករចបេ់ផ�ម េហយករេធ�ឲយ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់មនិមន
ឥទធិពល។ េឃញេទពួកេគនិយយថ “អូ េនះគឺ…ពិតជបនទ បពី់�គបទ់ងំអស់…”
អនក េឃញកែន�ង ែដល ស�ីែដលមនិមនជំេន  េនះពយយមេធ�…នង…ខញុ ំេភ�ច
ពី េឈម ះរបស់នងេហយេពលេនះ �បសិនេបខញុ ំ�ច�គនែ់តេ េឈម ះេនះ។
នង…ខញុ ំពយយមគិតអស់ជេ�ចនដង។
71 ខញុ ំកំពុងែតគិតពី បវរក ញ មន កពី់ៃថងមុន ខញុ ំ�បថន ឲយេយងមនមន កេ់ងបេឡង
ដូចេនះ។ នងគឺជ ស�ីមន កែ់ដលបនចូលេ កនុង បនទបល់កេ់�គ �សវងឹ េហយ
បនបំែបក��វសីគី េហយេបះបង� ញពីទីសមគ ល់ េហយ�គបទ់ងំអស់គឺែបបេនះ
េហតុអ�ីមនិមន ស�ីេងបេឡងដូចេនះេ សព�ៃថងេនះ េហយបនេចញេ  និង
ែហកនូវរបូភព�ស�ភសរបស់ ស�ីទងំេនះ ៃន�បជជតិ�សនរ៍បស់នង
េហយេរ ងែបបដូចេនះ? េនះ ពួកេគមនិមនែបប េនះេទ តេឡយ។
72 ឥឡូវ ប៉ុែន��សី�មន កេ់នះ មនិេ�ម ះ�តងជ់អនកែដលបននិយយថ—ថ “�ពះ
គមពរីមនិ�តឹម�តវ�មរដ�ធមមនុ ញ កនុងករ�ន�ម���ធរណៈេឡយ” េហយ
េរ ងែបបេនះឯង។
73 េពលេនះពួកេគក ៏ េតអនកមនបនកតច់ំ�ំម�ងេទ តេទ ឥឡូវពួកេគកំពុង
ពយយមនិយយ េហយនិស�តិ�ពះគមពរីបននិយយថ “ទំនយជេ�ចនែដល
�តវបនទយេ  កនុងបទគមពរីគឺពិតជខុស េហយមនិែដលកន�ងផុតេ េឡយ។”
េហយអនកបនលឺពីករេនះនិង�នបទគមពរី។ េហយពួកេគបនពយយមនិយយ
ពី�គបកិ់ចចករទងំអស់ អនកេឃញេទ ពួកេគពយយមេដមបបីំផ� ញពីឥទធិពលៃន
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�ពះបនទូល។ �បសិនេបពួកេគ�ចបំផ� ញ េហយជំនួស�ពះ បនទូលជលទធិជំេន
ឬកអ៏�ីមយួែដលមនុស�មន េនះ�កបី់ដូចជករយល់ េឃញរបស់ពួកេគ�បេសរ
ជង�ពះបនទូលបនទ បម់ក ពួកេគបំផ� ញ�ពះបនទូល—េ�យ�បៃពណី របស់ពួកេគ។
េហយេនះជវធីិ ែដលពួកេគពយយមបំផ� ញ �ពះបនទូល�ពះេ�យនេយបយ
និកយ។

74 ឥឡូវ �កមជំនុំនីមយួៗមនេគលករណ៍របស់ខ�ួន។ �កមជំនុំៃន�ពះជមច ស់
មនេគលករណ៍ �កមជំនុំ�គិ�ទ នមន េហយនិងបទីស� េមតូទីស និង �ពីស
ប៊េីធេរ នមន ឥឡូវពួកេគកំពុងែត េចញឆង យពីេនះ េ�យ�រែតពួកេគ�តវ
បនែបងែចក។ េឃញេទ ករេនះមនិបនសេ�មចេទកលពីមុន ពួកេគ�តវែត
េធ�េ េពលេនះ។ េឃញេទ េនះគឺជេពលេវ�ៃនកររបួរមួ េហយេពលេនះពួកេគ
ទងំអស់របួរមួគន  ែតមយួ និងជំរញុ�េឡង េហយនិងេឃញពីលទធផលែដលពួកេគ
និងទទួលបន។ ខញុ ំេអយ�គឺដូចជករដុតនំបុង័េចញពី�ចេ់សះ េហយនិងៃសព
េក� ប មកពីកំប៉ុង េហយអ�ីែដល�មនេ�ចនរមួគន  េហយរុ�ំចូលគន  និង�កដំ់ឡូង
ខ�ះៗ និងេ�គ ងជ េ�ចនេទ តចូលគន  េហយេមលេតអនកនិងទទួលបនផលអ�ី។ ខញុ ំ
�បកដមនិចងប់ន អ�ីពី�េទ។ េទ េ�ក! េនះេហយគឺជវធីិែដល ពួកេគ កំពុងែត
េធ�។ េឃញេទ ពួកេគ កំពុង�បមូលមនុស�ែដលេជ ថ�ពះ�គិស�ជេរ ងនិទន
�កមជំនុំែដលេជ ថ �ពះេយសូ៊ជជេរ ងនិទន អនកេផ�ងេទ ត េជ ថ�ទងគឺ់ជ
ពយករមីន ក។់

75 េគនិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេ ។”

76 មន កេ់ផ�ងេទ តនិយយថ “�បែហលជមនករេនះេកតេឡង។”

77 េហយ �គបកិ់ចចកររមួគន  េហយបទគមពរីែចងថ “េបមនុស�ពីរនកម់និបន
�ពមេ�ព ងគន  ជមុនសិនេទ េតេគ�ចេធ�ដំេណ រជមយួគន ដូចេម�ចេកត?” េឃញ
េទ? េពលេនះ េនះ គឺជ�បេភទៃនកររបួរមួែដលពួកេគេធ�។ េហយេដមប ីមន�ពះ
បិ� ដប៏រសុិទធេ �គប�់គងករេនះ េហយអនកទទួលបនរបូភពៃនទី សមគ ល់
ពិត�បកដេ និងអ�ីែដលបទគមពរីបនែចង។ ឥឡូវពួកេគមន អនកដឹកនជំ
លូេធ េរ ន ជកបលម៉សីុន។ ពិត�ស់ េយងេឃញ�ជ េពលេវ� ៃន
កររបួរមួ។ ដូចគន ែដរេពលេនះ លទធិកុំមមុយនីស� េហយនិង�គបទ់ងំអស់រមួគន
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េ កនុងពិភពេ�កនិងកនុង�កមជំនំុជេដមនិងកររបួរមួជេ�ចនេទ ត កំពុងែត
របួរមួជមយួគន ។
78 សូមេមល ធមមជតិ។ ឱខញុ ំេអយ! ធមមជតិ �បសិនេបេយង�គនែ់ត�កេឡក
េមលធមមជតិ�គឺដូចគន ។ ធមមជតិគឺជទីសមគ ល់ ៃនេពលេវ�របស់�ពះ ជ
មច ស់។ េតអនកបនដឹងថជអ�ីេទ? �ពេយសូ៊បន�បបព់ួកេគឲយេមលពីធមម ជតិ។
សមុ�ទនិងរ ជួ យ េឃញេទ េហយនិងមនេរ ងខុសគន ជេ�ចនេទ ត េហយ និង
មនរ ជួ យដីេ កែន�ងខុសៗគន  ជតិ�សននិ៍ងមនជេម� ះ ទីសមគ ល់ជ េ�ចន
េ នគរ�នសួគ ៌ ទីសមគ ល់េ េលែផនដី �គបទី់កែន�ងទងំអស់ និងមនទី
សមគ ល់ពីេពលេវ�ៃនករយងមក។
79 សូមេមលេ ពពក។ មុនេពលពពក�ចនឲំយមនពយះុេភ� ងអនក�ចដឹងថ�
ដំេណ រ ករេ�យរេប ប�? ពពកមយួចំនួនបន�បមូលផ�ុ ំគន  បេងកតេ ជដុំ
ពពកធំ មយួ។ ល� ពពកេនះមនខយល់បកម់កកន�់ ពពកមយួេផ�ងេទ តមន
ខយល់បក ់មកកន�់ េហយពពកទងំេនះ�តវបនខយល់បករ់មួគន  េហយេ�កយមក
�បេងកត េ ជខយល់ពយះុ។ េឃញេទ? ពួក�របួរមួគន មុនេពលពួក��ចេងកតេ ជ
ខយល់ ពយះុបន ពួក��តវែតរមួ។
80 សូមេមលសត�ទ និងសត�កង ន របួរមួគន ែតមយួ មុនេពលពួក�ចកេចញ
ពីទី កែន�ងរបស់ពួក�។ េឃញេទ? ពួក�របួរមួគន ។ អនក�ចេឃញពួក�កំពុង
េតេហរ ពីបឹងេនះេ បឹងេនះ ពីកែន�ងេនះេ កែន�ងេនះ ពួក�ទងំអស់គន របួរមួ
គន ។ ពួក �កំពុងែតរបួរមួគន  េ�ត មរចួជេ�សចេដមបេីហរេចញេ ។ េឃញេទ �
គឺ�គនែ់ត… ែបបធមមជតិ េហយ�ពះជមច ស់បនបេងកតធមមជតិ េហយធមមជតិ
េធ�ករ�ម គេ�មងកររបស់�ពះជមច ស់។ �គឺជចបបរ់បស់�ពះជមច ស់ ធមមជតិ
ទងំេនះ េធ�ករ�សបេ �មចបបរ់បស់�ទង។់
81 ដូចជករអធិបបយេ ឯពិធីបុណយសព ៃន �រធតុចិ ច ឹមែដល បន
ចូលេ កនុងផនូរ េ កនុងឬសេដមេឈ េដកេ ទីេនះរហូតដល់រស់េឡងវញិេ
និទឃរដូវ។ �គឺជចបបរ់បស់�ពះជមច ស់។ មនិមន�បជញ � �ចេធ�ឲយ
�រធតុចិ ច ឹមចូលេ កនុងទីេនះ អនកមនិ�ចទញយក�េចញបន េឡយ
អនកមនិ�ចយកទឹកេចញពី�បនេឡយ មនិមនវធីិ�បេសរ�មយួកនុងករេធ�
�បន ជជង�ពះជមច ស់េធ�េឡយ។ �ពះជមច ស់មនវធីិដល៏�ឥតេខច ះ។ ដូេចនះ
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េ េពលស�ឹកេឈ ធ� កចុ់ះ បនទ បម់ក�ទងប់នប ជូ ល�រធតុេនះចូលេ កនុង
ផនូរ េហយ�ក ់ �ជិត។ ដូចេ�កយ៉ូបបននិយយថ “សូម�កទូ់លបងគំេ
ទីេនះ រហូតដល់�ពះអងគសងប�់ពះពិេ�ធ។” េឃញេទ? �បនចូលេ កនុងទីេនះ
េ�យ េ�ពះ�គឺជ ចបប ់ធមមជតិ មុនេពលេពល��តវ�� ប។់ សូមេមលេ កន់
ស�ឹក�េ េពលេនះ ចបេ់ផ�មធ� កេ់ហយ។ េហតុអ�ី? �គឺជចបបធ់មមជតិ។

82 សត�ទ និងរបួរមួគន ែតមយួ �ទងំអស់ េហយសថិតេ ជំុវញិេមដឹកន�ំ។ េ
ទីេនះ ពួក�និងដឹងពីវធីិកនុងកររបួរមួ ខញុ ំមនិដឹងពីរេប បែដលពួក�េធ�េទ ប៉ុែន� ពួក�
ដឹង�បកដថទេឈម លគឺជអនកដឹកន។ំ េហយទេឈម លតូចេនះេដរ�ម ពួក�
ទងំអស់របួរមួគន េហយសថិតេ ជំុវញិទេឈម លេនះេហរេឡងេល�កស។
េហយ �នឹង…មនិែដលេចញពីបឹងេនះេឡយ ប៉ុែន��នឹងេ �តងេ់ កនល់�ីេស ន
�(Louisianna)ឬករ៏ដ�តិច�ស(Texas) ដូចែដល��ចេ បន េ កន់
�លែ�ស។ េឃញេទ មុនេពលពួក�េធ�ករេហរ ចកេចញ ពីទីលំេ របស់ពួក�
ជកែន�ងែដលពួក�បនេកតេ ឆន េំនះ ពួក�រមួគន ែតមយួ។ �ែមន! ដូចជអនក
េ ទីេនះ កំពុងែតេ ជិតអនកដឹកនរំបស់ពួកេគ។

83 ប � ែតមយួគឺ ជមយួមនុស� មនិ�គ ល់អនកដឹកនរំបស់ខ�ួន។ ហនឹងេហយ។
ពួកេគនិង�បមូលផ�ុ ំជនិកយមយួ ពួកេគនិង�បមូលផ�ុ ំជ សងឃនយក ឬជ
�កមមនុស� ប៉ុែន�ពួកេគមនិបន�បមូលផ�ុ ំេ ជិតេមដឹកនរំបស់ ពួកេគែដលជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង�ពះបនទូលេឡយ។ េឃញេទ? ពួកេគ និយយថ “អូ
ខញុ ំ ខ� ចែ�កងថ ខញុ ំនិយយ�ជលបន�ិច ខញុ ំខ� ចែ�កងថ ខញុ ំនិងេដរផ�ូវខុស។” អូ គឺេ
ទី េនះ! េតអ�ីែដលកូនទេនះបននិយយ “ខញុ ំ�គនែ់តមនិ ចូលចិត�ពីវធីិរក��� ប
របស់�។ ខញុ ំមនិេជ ថខញុ ំនិង�ម�េឡយ។” ខញុ ំនិង�តជក ់រហូតដល់�� ប។់ ខញុ ំនិង
មនិេ ដល់ទីេនះេឡយ �បសិនេបអនកមនិបននយំក ជមយួនូវ—នូវករេ�ះ
េហរដូចែដល�បនេធ�។ �របួរមួគន ែតមយួ េហយធមមជតិគឺ�តវេធ�ែបបេនះ។

84 កង នរបួរមួគន ែតមយួ �បមូលផ�ុ ំខ�ួនរបស់ពួក�េ ែកបរេមដឹកន�ំ ពួក�េធ�េរ ង
ដូចគន ។

85 េតអនកធ� បប់នកតច់ំ�ំេទថ សត�ឃមុ ំផ�ុ ំគន ជហ�ូង? សត�ឃមុ ំនិងរបួរមួគន  ជ
ហ�ូង គឺេ ជុំវញិមច ស់ក��តីរបស់�។ េនះគឺ�តវេហយ។ េហយកែន�ង �ែដល
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នងេ ពួក�និងេ ែដរ។ បទ! េតពួក�េធ�អ�ី? ពួក�របួរមួគន ជហ�ូង។ �បកដ
�ស់�គបធ់មមជតិទងំអស់!
86 �តីរបួរមូខ�ួនរបស់ពួក�មុនេពលអស់ទឹក។ េចញេ កនុងសមុ�ទ អនក�ចរក
េឃញពួក� ពួក�ធំ…ែដលេយងេ ថ “សំេណ ម” �តីសូម៉ុង។ េ េពល ពួក�
មកទីេនះ គឺេ មុនេពលនិទឃរដូវមកដល់ អនកនិងេឃញ�មន ចំនួនមយួមុនឺ
កបល េចញពីសមុ�ទេនះ ែហលជរង�ងជំុ់វញិ េ កនុងទឹកៃ�ប ប៉ុែន�ពួក�គឺជ�តី
េ កនុងទឹក�ប។ េហយទីេនះពួក�មកទឹក�ប េដមប�ីបមូល ផ�ុ ំគន េ រដូវ�តី
ពង។ ពួក�េ ទីេនះេដមបពីង�ង�ល់បនួឆន មំ�ង។ េហយ�ច�� ប�់គបេ់ពល
េ េពល �ពង។ េហយពួក�ដឹងពី កែន�ងែដលពួក��តវ�� ប ់េហយអនកមនិ�ច
ប ឈបព់ួក� បនេឡយ។ ពួក�និង េ�ត�មជំ�៊នរបស់�តីេហយ�គបអ់�ីៗ
ទងំអស់ដឹងថពួក�នឹង�តវ�� ប។់ ប៉ុែន�ចបបធ់មមជតិបនបេងកតពួកេគដឹងថ
នឹង�តវេ ទីេនះេហយពងកនុងរងូេហយ�� ប។់ េហយ�តីជំននថ់មីនឹងេចញមក
េហយរមួ ពួក�ែតមយួបនទ បម់កពួក�ចូលេ សមុ�ទ។ �គឺជកររបួរមួ! �គឺជ
ចបប។់ អនកមនិ�ច�បឆងំជមយួចបបរ់បស់�ពះជមច ស់េឡយ។
87 �បជជតិគឺ—គឺកំពុងែតែបកបក ់ស�មបេ់ពលេវ�េនះេយងេឃញថ—ថ
ពួកេគមនបំណងេធ�ែបបេនះ។ េយងសថិតេ កនុងដំេណ រ ករៃនករទស់ែទងគន ។
េយងេឃញ�បជជតិកំពុងបកែ់បកទំនកទ់ំនងគន ។ ពីមយួឆន េំ មយួឆន េំយង
េឃញករេនះ�បជជតិកំពុងេលច�តបកេ់�យលទធិកុមមុនីស� ករេនះកំពុងេលប
ចូលេ�យលទធិកុមមុនីស�។ េហយេ ទីេនះ�បជជតិរបស់េយង�ជ សំបុកឃមុ ំ
ជមយួលទធិកុមមុនីស� េហយ�និង�គប�់គងេល! េឃញេទ �និងេធ�ករេនះ គម នវធីិ
ប ឈប�់បនេឡយ។ េហតុអ�ី? ដូចេ និងមូលេហតុ ែដលអនកមនិ�ចប ឈប់
េ�កទីតុសែដរ។ មនុស�បនបដិេសធ�ពះ និង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ហនឹងេហយ
ដូេចនះពួកេគនិងេធ�ករេនះ េហយ េយងេឃញ�កំពុងែតដំេណ រករ។
88 ជធមម�ខញុ ំ ខញុ ំចំ�យេពលពីរបីេម៉ង ខញុ ំចំ�យេពលអស់ជិត�ប សិប
នទីេហយេពលេនះ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�េដមបបី ច បក់រអស់ទងំេនះ ខញុ ំ�គនែ់ត
�បញបប់ន�ិច។ អនកនិងសិក�ពីករេនះ េ េពលអនកេ ដល់ផទះ។
89 សូមកតច់ំ�ំ ពួកេគកំពុងែតរបួរមួគន េពលេនះ។ អនកនិយយ “បង�បស �ប
ន�េំតជករពិតេទ?” ពួកេគកំពុងមកេធ�ស ងគ មេ េអម៉េគដូន ពិត�ស់
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េតពួកេគនឹងេធ�អ�ី។ េឃញេទ? េហយពួកេគរមួគន ស�មបក់រេនះេពលេនះ។
ដូេចនះេហយ បនជេយងមនអងគករសហ�បជជតិ េហយេយងមនជេ�ចន
េទ ត។ កររបួរមួភគខងលិច�បឆងំេ និង ភគខងេកត លទធិកុមមុនីស� ជេដម
ទងំអស់េនះកំពុងែតរបួរមួគន ។ �កមជំនុំទងំអស់កំពុងែតរបួរមួគន ។ �គបអ់�ីៗ
ទងំអស់�កបី់ដូចជរបួរមួគន ។ កររបួរមួ កររបួរមួខ�ូនរបស់ពួកេគែតមយួ េយង
េឃញ ពីករេនះ។
90 េហយក ៏ េ ខណៈេពលៃនកររបួរមួៃនជតិ�សនទ៍ងំេនះ ទីសមគ ល់ទងំ
េនះ ទីសមគ ល់ជតិ�សន ៍ េយងេឃញេ កនុងពិភពេ�កមន រ ជួ យដីកែន�ង
េផ�ងៗ មនករខុសគន ជេ�ចនកំពុងរបួរមួគន  នយំកពិភពេ�ករមួគន  នមំនុស�
មករមួគន  �កមជំនុំទងំអស់រមួគន  គឺ�គបក់រទងំអស់េនះ។ េហយខណៈែដល
�គបក់រទងំេនះកំពុងែតរបួរមួគន  មនកររបួរមួេផ�ងេទ តកំពុង ែតបន�េកតេឡង។
�ែមន៉! េនះេហយគឺជអ�ីែដលខញុ ំចងប់ ជ ក�់បបអ់នកេ េពលេនះ។
91 �ពះជមច ស់គឺកំពុងរបួរមួកូន�កមុរំបស់�ទង។់ នងគឺកំពុងែតរបួរមួគន  ពីទិស
ខងេកតេ ដល់ទិសខងលិច េហយពីទិសខងេជងដល់ទិសខងតបងូ។ េនះ
គឺ ជេពលៃនកររបួរមួគឺដល់េពលេហយឥឡូវេនះ។ េតនងរបួរមួេដមបអី�ី? ករ
េលកេឡង។ �ែមន!�ពះេរ បចំនងរចួជេ�សច។ ហនឹងេហយ កររបួរមួ! េតនង
របួរមួជមយួនរ�? ជមយួ�ពះបនទូល! “ៃផទេមឃ និងែផនដីនឹងរ�យបតេ់
ែតពកយែដលខញុ ំនិយយមនិរ�យបតេ់ទ។” នងគឺបនរបួរមួខ�ួនរបស់ពួកនង
ជមយួនិង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េ�យពំុមនអ�ីពីនិកយឬកន៏រ�មន ក់
និយយេឡយ។ នងបនរបួរមួ ខ�ួនរបស់ពួកនង។ នងគឺេ�ត មខ�ួន រចួ�ល់
េហយ។ េហតុអ�ី? នងគឺជកូន�កមុ។ំ �តវេហយ។ េហយនង គឺកំពុងែតរបួរមួ
ខ�ួន នងជមយួនិង កូនកេម� ះរបស់នង េឃញេទ េហយកូន កេម� ះគឺជ
�ពះបនទូល។ “កលពីេដមដំបូងបង�ស់�ពះបនទូលមន�ពះជនមគងេ់ ។ �ពះបនទូល
គងេ់ ជមយួ�ពះជមច ស់ េហយ�ពះបនទូលជ�ពះជមច ស់ �ពះបនទូលបន
េកតមកជមនុស� េហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។”
92 េហយ �កមជំនំុ និងកូន�កមុនិំង�ពះបនទូលគឺែតមយួ រហូតទល់ែត�ពះបនទូល
ែតមយួគតគឺ់េធ�ករស�មបកិ់ចចកររបស់កូនកេម� ះ។ �ែមន៉! អនកេឃញករេនះ
េទ? កររបួរមួមយួ! មនិមនអ�ីេ�ចនេទ តេទ “ចូលរមួជមយួ�កមជំនុំ” មនិមន
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េ�ចនជង េនះ េទ ប៉ុែន� េគចពីអ�ីទងំអស់ េហយចូលេ ជិត�ពះេយសូ៊�គិស�។
េឃញេទ? �គឺជេពលេវ�ៃនកររបួរមួ។ �ពះជមច ស់ របួរមួកូន�កមុរំបស់�ទង់
ជ មយួគន  នកំររបួរមួ�តឡបម់កវញិ គឺពិត�បកដ�ស់។ កររបួរមួ�ពះបនទូល
សនយរបស់�ទង។់
93 េថស�ឡូនិចែខ�ទី២ ជំពួកទី២ មនបនទូលថ �បជំំពូកេនះបនែចងថ
“មនមនុស�ជេ�ចនែដលសថិតេ កនុងផនូរនឹងរស់េឡងវញិ។ េហយេយងនិងរបួ
រមួជមយួពួកេគ (អនកែដលមនជីវតិ ជមយួអនកែដលបន�� ប)់ និងរបួរមួមុន
េពលេយងេ�កកឈរេ ទីេនះ” េ�យេ�ពះកូន�កមុនំិងបំេពញ�គបកិ់ចចករេ
េពលនងេ ដល់ទីេនះ។ មន កែ់ដលរស់េ  ែដលកំពុងរបួរមួខ�ួន របស់ពួកេគ
ជមយួ�ពះបនទូល េហយអនកែដលបន�� បេ់ េហយបនេធ�ករេនះ េហយរបួរមួ
គន ែតមយួ បេងកតជសហពន័ធដអ៏�ច រយមយួ ៃនកររបួរមួមុនេពល កររបួរមួេ
ទីេនះ។ �ែមន៉!
94 លទធិកុមមុនីស��តវែតេងបេឡង េរ ងេផ�ងអស់ទងំេនះ�តវែតេងបេឡង េហយ
�កមជំនំុ�តវែតរបួរមួែតមយួពីករេ ឯនយ េ េពលករទងំេនះ…េហយ�បជ
ជតិទងំអស់�បមូលផ�ុ ំេ ទីេនះជ�កម�បឹក��កមជំនំុពិភពេ�ក េហយកូន�ក
មុ�ំតវែតរបួរមួេ�យេ េ�កម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េដមបេីធ�កិចចករែបប
េនះ �ពះជមច ស់បន�បទនទីសមគ ល់�នសួគ ៌និងជេ�ចនេទ ត ែដល ប ជ ក់
េ ដល់�កមជំនំុ ែដល�ទង�់តវែតមន�បជជតិមយួ។ �ែមន!
95 �ពះជមច ស់េពលេវ�ៃនកររបួរមួ! �តវេហយ ឱខញុ ំេអយ! េពលេនះ សូមចង
ចថំមនកររបួរមួមយួៃន�ពះបនទូល (កររបួរមួ�តឡបម់កវញិ) នយំក�តឡប់
មកវញិ “ជំេន និងផ�ល់ឲយដល់អនកែដលបរសុិទធ។” ករនយំក�តឡបម់កវញិ!
េនះជករែតមយួ�ច�តវបនេធ�េ សព�ៃថងេនះ។ ជេពលែតមយួែដល�តវ
បន េធ�នេពលេនះ។ �មនិ�តវបន�បឆងំេ កែន�ង�េទ តេឡយពួកេគ
បនចក េចញេ េ ជមយួនិកយ។ ប៉ុែន�នេពលេនះ �មនិែមនជកមមសិទធិ
ៃននិកយ េទ តេឡយ ពីេ�ពះ�ជេពលស�មបក់ររបួរមួៃនមនុស��បសនិង ស�ី
�គប ់ជតិ�សនទ៍ងំអស់ �គបព់ណ៌សមបរុ �គបល់ទធិជំេន  �គបអ់�ីៗទងំអស់េ
េ�កម �ពះ�គិស�េ�យករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�តឡបេ់ កន់
�ពះ បនទូល។
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96 េពលេវ�ៃនកររបួរមួស�មប�់កមជំនំុ! ឱ ខញុ ំេអយ! កររបួរមួ�គបទ់ងំ�ពះ
បនទូលែដលបនផ�ព�ផ�យេ កន�់គប�់បេទសេ�យអងគករទងំេនះ ចប�់ងំពី
នីេស  រ ៉មូេ េពលពួកេគបនបេងកត�កមជំនុំជេលកដំបូង ពួកេគេរ បចំ�កមលូ
េធ ពួកេគេរ បចំេវស�ុី ពួកេគេរ បចំ�គបទ់ងំ�កមជំនុំទងំអស់។ េហយករេធ�ែបប
េនះ ពួកេគ�តវែតេគរព�មលទធិជំេន  េហយេ�កយមក េ េពល�ពះជមច ស់
�បទនអ�ីមយួេផ�ងេទ ត ពួកេគ មនិ�ចទទួលយក�េទ។ ដូចេនះេហយ �មនិ
�ចេ រចួរហូតដល់េពលឥឡូវេនះ។ េហយ�ពះជមច ស់សនយ េ ៃថងចុងេ�កយ
ថ “ជំេន ៃន�ពះវរបិ�និង�តវបន�� រេឡងវញិេ កនកូ់ន�កមុមំ�ងេទ ត” ែដល
� និងមនែតវធីិេនះ េហយ�មនិែមនេពលេផ�ងេទ តេឡយ ប៉ុែន�គឺេពលេនះ។
សូមេមលេតអ�ីជទីសមគ ល់មកពី�នសួគ ៌ជដុំេភ�ងេ កនុងចំេ�មេយង េហយ
ជមយួនិងទីសមគ ល់ជេ�ចនេទ ត និងភពអ�ច រយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊�គិស�។
េហយខណៈែដល�ទងម់នបនទូលមកកនេ់យង ភពល�ឥតេខច ះសថិតេសថរជេរ ង
រហូត។ �ែមន! េ�កយមក េយងេឃញកែន�ងែដលេយងកំពុងែតឈរ។ េពល
េវ�ៃនកររបួរមួ!

97 េយងេឃញ�បជជតិជេ�ចនកំពុងរបួរមួ េយងេឃញកររបួរមួពិភពេ�ក
េយងេឃញកររបួរមួលទធិកុមមុនីស� េយងេឃញកររបួរមួរបស់�កមជំនំុ េហយ
េយង េឃញកររបួរមួរបស់�ពះជមច ស់េ�យអងគ�ទងជ់មយួកូន�កមុរំបស់�ទង់
រហូត ទល់ែត�ទងនិ់ង�កមជំនំុគឺែតមយួដូចគន ។ �េលលូយ៉! ដូចជពី�៉មុតីេ
ទីេនះ។ ពិត�ស់! កររបួរមួខ�ួនរបស់ពួកេគែតមយួ កររបួរមួរបស់�ពះ ជមច ស់!
េហតុអ�ី?មនិធ� បម់នពីមុន ចប�់ងំពី�យុកលដំបូងរបស់�កមជំនុំគឺ ជដុំេភ�ង
េ កនុងចំេ�មមនុស�ទងំអស់។ មនិធ� បម់នពីមុន ចប�់ងំពីសមយ័កល
របស់�កមជំនំុ េតពួកេគធ� បេ់ឃញពីករទងំេនះ ែដលេយងកំពុងេឃញេ
ៃថងេនះេទ។ េហយករេនះែតមយួគតែ់ដល�ចេធ�េ រចួ េ េពល�ពះជមច ស់បន
�បទន��ទងំ�បពីំរ េហយបន�បទនទីសមគ ល់ដល់ េយងេ�យ��េនះេហយ
បន�បទនេទវ�ទងំ�បមំយួចុះមកពី�នសួគ ៌ េហយយងមកយក �ពះបនទូល
ែដលខច តខ់ច យេ �មនិកយរបស់ពួកេគ េហយចងផ�ុ ំ�ជ �ពះបនទូលរបស់�ពះ
ជមច ស់ម�ងេទ ត េដមបនីយំក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទងឲ់យចុះមក។

98 �ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “េបអនក�ល់គន សថិតេ ជបនឹ់ងខញុ ំ េហយេបពកយ
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ខញុ ំ េ ជបនឹ់ងអនក�ល់គន  ចូរទូលសំុអ�ីៗ�មែតអនក�ល់គន  �បថន ចងប់នចុះ
េនះអនក�ល់គន មុខែតបនទទួលជមនិខន។” របួរមួកូន�កមុេំឡងវញិជមយួ
�ពះបនទូល គឺជ�ពះជមច ស់។ �កមជំនំុនិង�ពះបនទូលមនិែមន�កមជំនំុនិងេគល
លទធិេទ។ អូ ខញុ ំេអយ! េត…�� រអ�ីេឡងវញិ? េសចក�ីជំេន ៃនឪពុកេដមេពនេត
កុស� េឃញេទ ែដលបនផ�ព�ផ�យេ�យ�កមលូេធ។ មនិែមនលូេធខ�ួនឯង
េនះេទ មនិែមនលូេធេទ មនិែមនេវស�ុី មនិែមនេ�យពួកអនកបេងកតដអ៏�ច រយ
ទងំេនះេទ។ ប៉ុែន�បនទ បពី់�កមរបស់ពួកេគ េចញឆង យេ  មន�កមជំនុំមយួ
បនេលចេឡង េហយពួកេគ…េតពួកេគបនេធ� អ�ីជមយួករេនះនេពលេ�កយ
មកេទ ត ពួកេគបេងកតអងគករមយួេទ តេ�កពី អងគករេនះ។ ពួកេគបនទទួល
េគលលទធិជំេន  េហយនិងជេ�ចនេទ ត េហយ ពួកេគបនចកេចញឆង យេ ។
េហយសូម�កេឡកេមលេ កនព់ួកេគៃថងេនះ េពលេនះពួកេគបនក� យជែបប
េនះេហយ គឺទី�បឹក��កមជំនំុពិភពេ�ក។

99 ឥឡូវ អនកេឃញេទ ប៉ុែន�េ ៃថងចុងេ�កយ អនកេឃញេទ េយងេឃញេរ ងជ
េ�ចនកំពុងេកតេឡងនេពលេនះ ែដលមនិធ� បេ់កតមនពីមុនមក។ េឃញេទ �
គឺ ជទីសមគ ល់របស់�ពះជមច ស់ េហយកររបួរមួទងំេនះគឺជទីសមគ ល់ៃនេពល
េវ�។ េពលេនះ េយងចង�់កេឡកេមលករេនះេ�យ�បង�បយត័ន េហយ�តវែត
�បកដថ េយងេឃញពី�។ ករចកេចញ…ពួកេគចកេចញពីេសចក�ីពិតៃន�ពះ
បនទូលេ កនន់ិកយ េដមបទីទួលេគលលទធិ េហយនិងគំនិតៃនមនុស� ខុសៗគន
ជំនួសឲយករទទួលយក�ពះបនទូល។

100 វវិរណៈជំពូកទី១០បនែចងពី “�ររបស់េទវ�ទី�បពំីរ។” េពលេនះ ចូរ ចំ
ពីែ�តទងំ�បពីំរ េហយមនេទវ��បពីំរផ�ុ ំែ�ត�បពីំរេនះ។ េនះគឺជអ�ីែដល េយង
និងេរ នបន�។ ប៉ុែន�សូមចងចពីំកែន�ងយ៉ងពិេសសថ “េទវ�…” មនិែមនែ�ត
ទី�បពីំរបស់េទវ�េទប៉ុែន�ជ“�ររបស់េទវ�ទី�បពំីរ។” េឃញេទ មនិែមនែ�ត
របស់េទវ�េទ ជ�ររបស់េទវ�! េឃញេទ េទវ��គនែ់តផ�ល់ សេម�ងពីែ�ត
ពីេទវ�ទី�បពំីរេនះ េទវ�ែ�ត ប៉ុែន�បននិយយថ “េ កនុងៃថងរបស់�ររបស់
េទវ�ទី�បពីំរ” េឃញេទ េ េពលែដល�ររបស់គត�់តវបនប ចប។់ េឃញេទ
េនះគឺសមយ័កល�ររបស់�កមជំនុំ។ េ កនុងេពលេនះ េ�កយមក គតនិ់ង…
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�ជ�រ មនិែមនជែ�តេឡយ េហយ “�ថក៌ំបងំរបស់�ពះ (ែដលបនសរេសរ
េ កនុង�ពះបនទូល)គួរែតសេ�មច។”
101 ឥឡូវសូម�កេឡកេមលពីៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ ! សូម�កេឡកេមលេ
កន�់�េនះ ថេតករេនះបននឲំយ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ខច តខ់ច យ
យ៉ង � េតលូេធេហយ�គប�់កមទងំអស់របស់ពួកេគ ែដលពួកេគគឺជអនក
កំែណទ�មងដ់អ៏�ច រយរចួេ េហយ �តឡបម់កវញិេហយបនបង� ញ�េ កនុងបទ
គមពរី ជ កែន�ងែដលពួកេគនិងេធ�ែបបេនះ �គបម់នុស�ទងំអស់�តវនិងចំនុចរបស់
គត ់អ�ីែដលគតនិ់ងេធ� េហយេតអ�ីែដលនិងេកតេឡងេ កន�់កមជំនុំ េតគតនិ់ង
េធ�អ�ី េហយេតអ�ីនិងេកតេឡងេ កន�់កមជំនុំ �គបទ់ងំកិចចករទងំេនះ គតប់ន
ប ឈប។់ េហយេ�កយមក េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ េ េពលេយងមនិបនដឹង
អ�ី ទងំអស់អំពីករេនះ បន�បបេ់យងជមុនពីករេកតេឡងដជ៏ក�់ក ់ េហយ
សូមបែីតេ កនុងកែសត េហយេរ ងទងំេនះ�តវបនកតច់ំ�ំ េហយគ�ំទ និង
បង� ញករេនះ េហយចង�កងករ�កក់ំបងំជមយួគន ។ �ែមន! បងប�ូន�បស
ករេនះគឺវេិសស�ស់ដល់ខញុ ំ! ករេនះស�មបខ់ញុ ំ គូសប ច កពី់�ពះបនទូល។ �
ែមន៉! ខញុ ំមនិខ�ល់ពី—ពីឬក ៏ខញុ ំពិតជយកចិត�ទុក�កពី់អ�ីែដលមនុស�និយយ គិត
ថ�តឹម�តវ�ស់ ប៉ុែន�ស�មបខ់ញុ ំ�គឺជេសចក�ីពិត។
102 ដូចជអនក�បជញែដល មកពីទី�កងប៉ប៊ឡូីន ពួកេគបនែ�សក “េត�ទងេ់
ឯ� េស�ចែដលចបក់ំេនតៃន�សនយូ៍�? �ទងគឺ់គង ់ េ េលែផនដីេ
េពលេនះ។ េយង�តវែតែស�ងរក�ទង។់” �តវេហយ េហយខញុ ំេជ ថ�ទងយ់ងមក
ជិតដល់េហយ ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ “េមលកូនកេម� ះមកដល់េហយ! ខញុ ំ
លឺសែ�មកែ�សកេឡងពកក់�� លអ�ធ�ត!” �ែមន! េយងសថិត ចំេពលេវ�
ៃនទីប ជបេ់ហយ។ អូ ខញុ ំេអយ ជេពលេវ�ែដលេយងកំពុងែត រស់េ ។ សូម
កតច់ំ�ំ។ េឃញេទ?
103 េនះពិតជៃថងល�! ជេពលដល៏�ែដលេយងកំពុងែតរស់េ សំេរច�មគំេ�ង
ករដ�៏កក់ំបងំរបស់�ពះអងគនឹង�តវបនសេ�មច ករនយំកភពជ�ពះ ករ
បង� ញ េតករេនះគឺជអ�ីេ េពលេនះ េតេគលលទធិតូចទងំេនះ និងបនេឆព ះេ
មុខ េហយនិងេធ�ឲយ�ទងស់េ�មចករ េនះ យ៉ង� េហយេតនរ�បនេធ�
កិចចករ �ទង់ េនះ េហយនរ�បនេធ�កិចចករេនះ ដល់�ទង។់ ប៉ុែន� េទវ�ៃន
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�ពះអមច ស់ បនយងចុះមក េហយបននយំក�គបទ់ងំេគលលទធរិបស់ពួកេគ
និងបនជំ រញុេសចក�ីពិតេចញមក និងបនបង� ញពីករេនះ។ េនះេហយគឺជ
កិចចករហនឹង �គនែ់តល�ឥតេខច ះ�មែត��ចេធ�បន មនិវធីិេផ�ងេទ ត�ែដល
�ច�ចេ បនេឡយ។ េនះេហយគឺជករហនឹង ែដលេនះគឺជ�ទង។់ េឃញ
េទ �គបពូ់ជ ែដលខូច �គប—់�គបក់រទងំអស់េនះគឺខុសពីគន ែដលពិតជករ
�កក់ំបងំកនុង ចំេ�មមនុស�។ េឃញេទ? េតេនះគឺជអ�ី! �ទងប់ន…េនះគឺជ
ទីសមគ ល់ ស�មបអ់�ី? របួរមួ!
104 េត�ទងប់នមនបនទូលអ�ីេ កនុងម៉�គីជំពូកទី៤? �� រេឡងវញិ! �� រេឡង
វញិពីេសចក�ីជំេន ៃនបុណយៃថងទី�សិប �តឡបេ់ កនម់នុស�ជមយួនិង �រៃន
បុណយទី�សិប ទីសមគ ល់ៃនបុណយទី�សិបដូចគន  ភស�ុ�ងពីបុណយទី �សិន
ដូចគន  �ពះែតមយួដូចគន  អំ�ចដូចគន  ករបេ�ង នដូចគន  ពិតជដូចគន  ទងំអស់
ជមយួនិងករករពរៃនដុំេភ�ងដូចគន  ែដលេធ�ឲយេ�កសូលគងំជប ់�មផ�ូវ ផ�ូវ
េ �កង�ម៉ស គឺសថិតេ កនុងចំេ�មេយង ករេធ�េរ ងដូចគន �ទង ់បនេធ�េ ៃថង
េនះ។ កររបួរមួ!
105 េយងេឃញ�បជជតិ ជេ�ចនកំពុងែតរបួរមួ េយងេឃញពិភពេ�កកំពុង
ែតរបួរមួ េយងេឃញ�កមជំនំុកំពុងែតរបួរមួ។ េយងេឃញកូន�កមុកំំពុងែតរបួរមួ
កររបួរមួជមយួនិង�ពះបនទូល។ េហតុអ�ី?�ពះបនទូលគឺជ�ពះជមច ស់។ េហយ�ពះ
បនទូលជ…ជកូនកេម� ះ (ជ�ពះបនទូល) េហយកូន�កមុ ំ (ជអនកឮពី�ពះបនទូល)
ពួកេគរបួរមួគន ជ�កមមយួ។ ពួកេគរបួរមួដូចជពិធីេរ បករមយួ។ េឃញេទ ពួកេគ
េ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចស�មបពិ់ធីេរ បករ េហយពួកេគ—ពួកេគ ក� យេ ជ
ែតមយួ។ �ពះបនទូលក� យេ ជអនក អនកក� យេ ជ�ពះបនទូល។ �ពះេយសូ៊
មនបនទូលថ “េ ៃថងេនះ អនក�ល់គន នឹងដឹង។ ទងំអស់របស់�ពះវរបិ� គឺខញុ ំ
េហយទងំអស់របស់ខញុ ំ គឺអនក�ល់គន  ទងំអស់របស់អនក�ល់គន គឺខញុ ំ។ េ ៃថងេនះ
អនក�ល់គន នឹងដឹងថ ខញុ ំេ កនុង�ពះបិ�របស់ខញុ ំ េហយអនក�ល់គន េ កនុងខញុ ំ ខញុ ំក៏
េ កនុងអនក�ល់គន ែដរ។” េឃញេទ? េ  “ៃថងេនះ។” ជៃថងអ�ី? ៃថងេនះ! េយងរក
េឃញពីករ�កក់ំបងំដអ៏�ច រយៃន�ពះជមច ស់�តវបនេបកសែម�ង។ អូ ខញុ ំពិតជ
េពញចិត�ករេនះ�ស់!
106 អូ េមលថេតវទិយ� ស� និង�ពះបនទូលមនិ�ចេ�ប បេធ បគន បនយ៉ង�
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ដូចជពួកេគេធ�េ សព�ៃថងេនះ។ ពួកេគមនិ�ចេធ�បនេទកលពីមុន។ គឺេទបែត
េពលេនះេទែដលពួកេគ�ចេធ�បន។
107 សូមកតច់ំ�ំ�ទងម់នបនទូលថ “ទីសមគ ល់�នសួគ ៌ ទីសមគ ល់�ន
សួគ។៌” វទិយ� ស� និងទីសមគ ល់ជេ�ចន ឥឡូវពួកេគបនទីសមគ ល់ដអ៏�ច រយ
មយួេ េលេមឃសព�ៃថងេនះ ពួកេគមនអវកសយនិក និង�គបអ់�ីៗទងំអស់។
ប៉ុែន� េតអ�ីែដលពួកអវកសយនិកទងំេនះ េធ�េ កនវ់ទិយ� ស�ពិភពេ�ក? �
គឺនមំកនូវករភយ័ខ� ច។ ពួកេគមនិបនដឹងពីេពលេវ�ែដលពួកេគ�ចប ជូ ន
អ�ីមយួ ដូចេនះ េហយ�គនែ់តបំែបកករេនះ េហយពួកេគមនិ�ចេធ�បនេទ ត
េឡយ។ េឃញេទ? េពលេនះទីសមគ ល់េនះ ែដលពួកេគទទួលបន ជទីសមគ ល់
េពញ េ�យេសចក�ីខ� ចពី�នសួគ។៌ េឃញេទ? ពួកេគទទួលបនស ញ  ក�ំជច
�គប ់ែបកបរមណូ និង�គបអ់�ីៗទងំអស់ ជ�បេភទៃនទីមគ ល់។
108 អនកេឃញពីកែន�ងែដលពួកេគបនផ�ល់ទីសមគ ល់េនះ—សនធិស ញ េនះ េ
ៃថងេ�កយ ែដលពួកេគនិងមនិេធ�ឲយមនករផទុះ�គបែ់បកេទ តេឡយ ប៉ុែន�េពលេនះ
ពួកេគបនចុះេ កនុងទឹកេហយចូលេ េ�កមដីជករពិេ�ធដូចគន ។ េឃញេទ?
ពួកេគបនចុះសនធិស ញ  “េយងនិងមនិេធ�ករេនះេឡយ �បសិនេប អនកនិយយថ
អនកនិងមនិេធ�� (ប៉ុែន�អនកនិង�តឡបេ់ វញិ េហយេធ��េ�យវធីិេនះខណៈេពល
ែដលេយងដឹងថអនកនិងេធ�កិចចករេនះនូវវធីិដូចគន េ ទីេនះ)។” េឃញេទ? �
មនិ�គនែ់តជេរ ង �គឺ�គនែ់ត…មនិមនជំេន េ កនុងចំេ�មពួក េគមនិមន
—មនិមនអ�ីទងំអស់។ អនក�ច…េឃញេទ? េហយភពភយ័ខ� ច របស់មនុស�
�គបគ់ន ពីមនុស�មន កេ់ទ ត។ េនះគឺជទីសមគ ល់ៃនភពភយ័ខ� ច។
109 វទិយ� ស� េហយនិងមនុស� និង�បជជតិននបនបេងកតទីសមគ ល់ៃន
ភពភយ័ខ� ចេ េលេមឃ។ េនះគឺជករពិត។ េពលេនះ គឺជករភយ័ខ� ចពី
អនក េផ�ងេទ ត។ េហយមនទីសមគ ល់�នសួគប៌នផ�ល់ឲយេ …េឃញេពល េនះ
េទ ពួកេគកទ៏ទួលបន ទីសមគ ល់ពី�នសួគែ៌ដរ ជទីសមគ ល់ៃនភពភយ័ខ� ច
មនុស�មន កេ់ កនុងយន��វកស �បែហលជមន�គបែ់បកបរមណូ េហយ�ច
ទម� កនិ់ងកេមទច�បជជតិទងំមូល។ េ�កកឈរេ កនុងយន��វកស និងគួរឲយ
កតច់ំ�ំេ ទីេនះ។ មនិមនអ�ី�ចប ឈបព់ួកេគពីករេធ�ែបបេនះេឡយ។ ពួក
េគ�បកដជ�ចេធ��បន ពួកេគ…�គបេ់ពលែដលពួកេគចងេ់ធ�។ ពួកេគ�ចេធ�
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ឲយ �បជជតិក� យេ ជធូលីដី �បសិនេបពួកេគចងេ់ធ� ប៉ុែន�…េ កនុងរយៈ េពល
ដប ់ �បនំទីចបពី់េពលេនះេ ។ េតេគ�ចេធ�អ�ីបន មន កេ់ទ តកេ៏ធ�ែបបេនះ
ែដរ។ ដូេចនះេហយ អនកេឃញថពួកេគទទួលបនទីសមគ ល់មយួ ប៉ុែន�ទីសមគ ល់
�បេភទេនះគឺេធ�ឲយពួកេគខ� ច។
110 ពួកេគកំពុងែតរបួរមួគន  ករ�កអ់ំ�ចរបួរមួរបស់ពួកេគែតមយួ។ ពិភព
េ�ក ែដលមនេសរភីព ពួកេគបន�កអ់ំ�ចរបស់ពួកេគរមួគន ។ លទធិ កុំមមុ
នីស� បន�កអ់ំ�ចរបស់ពួកេគរមួជមយួរសុ�ុ។ី ប៉ុែន�គឺជភពភយ័ខ� ច របស់
មនុស��គបគ់ន េ េលមនុស�មន ក។់ េឃញេទ �គឺជទីមគ ល់ៃនភពភយ័ ខ� ច។
េនះគឺពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ េនះគឺជទីសមគ ល់ជតិនិងជេ�ចនេទ ត។
111 ប៉ុែន��កមជំនំុបនទទួល ទីសមគ ល់មកពី�នសួគ ៌ ជ�វកសយនិកមន ក!់
�ែមន! �ពះេយសូ៊�គិស� េ កនុងទ�មងជ់ដំុេភ�ង ែដល�ទងេ់ពលេនះសថិតេ កនុង
បទគមពរីស ញ ចស់ ែដលេ េពលេនះ �ទងប់នជួបសូលេ �មផ�ូវេ កន់
ទី�កង�ម៉ស ដូច�ពះេយសូ៊េ សព�ៃថងេនះ! េហយេតករេនះបនេធ�អ�ី? េតករ
ករេនះបននឲំយមនេសចក�ីភយ័ខ� ចឬ? �នមំកនូវេសចក�ី�ស�ញ់ កររបួរមួ
ជមយួនិងមន កេ់ផ�ងេទ ត។ �ែមន! ករមន�រមមណ៍េ កនន់រ�មន ក។់ �
គឺ នមំកនូវេសចក�ី�ស�ញ់ពី�ពះជមច ស់ អូ របួរមួេយង និងនយំកេយងឲយ
ក� យជ�ងកយៃន�ពះ�គិស� ជកររបួរមួមយួដូចជកូន�កមុ។ំ េនះេហយគឺជអ�ី
ែដល កំពុងែតេធ�នេពលេនះ េនះគឺជកររបួរមួមយួែដល�ពះជមច ស់…
112 ពួកេគកំពុងរបួរមួខ�ួនរបស់ពួកេគ មយួ�កមេ ទីេនះ េដមប�ីបឆងំេ និង
�កមមយួេទ ត មយួ�កមេ ទីេនះ េដមប�ីបឆងំេ និង�កមមយួេទ ត។ �កមជំនុំ
េ ទីេនះគឺកំពុងែតឈររ�ងពួកេយង អនកេមលេតមនអ�ីេកតេឡង។ និងមនករ
របួរមួជមយួពួកេគ។ េនះគឺពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ ប៉ុែន� ឥឡូវ េយងរកេឃញថ
ករេនះគឺនមំកនូវភពភយ័ខ� ច េហយនិងភពវេង�ង។
113 ប៉ុែន��កមជំនំុ ជកូន�កមុ ំគឺ�តវបនរបួរមួេ�យ�ពះជមច ស់ែតមយួ េ  េ�កម
�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ ជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ េ កនុងកររបួរមួដ ៏ បរសុិទធ
ែតមយួៃន�ពះជមច ស់ េដមបកី� យជកូន�កមុដំប៏រសុិទធមយួ ស�មប�់ពះ ជមច ស់។
េនះគឺ�តវ�ស់។ �ងកយរងច់ដូំចជកូន�កមុ ំ មយួជ—ដូចជកូន�កមុមំយួ
របូ ដូចែដលេយងេ ខ�ួនរបស់េយង ថជកូន�កមុ។ំ ស�មបេ់ពលេវ�ៃន
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កររបួរមួរបស់កូន�កមុ ំ �កមជំនំុគឺ�តវរបួរមួគន ។ �គួរែត បេងកតេសចក�ី�ស�ញ់
កនុងចំេ�មពួកេយង ែដលេយងពិត ជពិបកេ ឆង យពី មន កេ់ផ�ងេទ ត។ េនះ
គឺពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ េយង�គនែ់ត…អនកមនិចបំច ់ សំុឲយមនុស�អធិ�� ន
េនះេទអនកមនិចបំច ់ សូមឲយពួកេគថ� យបងគំ�ពះេនះេទ អនកមនិចបំចសូ់មឲយ
ពួកេគេធ�នូវអ�ីែដល �តឹម�តវេនះេទ។ ពួកេគ�តឹមែតមនេសចក�ី �ស�ញ់កនុង�ទង់
រហូតទល់ែតមនិមន អ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។

114 េតគិតយ៉ងដូចេម�ចែដរអំពីេកមង�សីតូចមយួេនះជេកមង�សីដ�៏សស់�� ត
តូចមន ក ់ ែដលនិងេរ បករជមយួបុរសវយ័េកមងដស៏ង� មន ក ់ ែដលនងគឺេទបែត
�ស�ញ់គតខ់� ងំ �មននយ័ខ� ងំស�មបន់ងជង ជីវតិរបស់នងេ េទ ត
េហយនងដឹងយ៉ងចបស់ថ នងនិងេរ បករ។ ខណៈែដលៃថងេរ បករបនមក
ដល់េកមង�សីតូចេនះ ខញុ ំកំពុងែត�បបអ់នក នងគឺ “កំពុងែតេដរជំុវញិ។” េឃញេទ?
នងបនេ�ត មអ�ីៗទងំអស់រចួ�ល់េហយ នងបនចុះចូល ទងំ�សងជមយួ
គត។់ េនះគឺ�តវេហយ។ �គបអ់�ីៗទងំអស់ ែដលេធ� ឲយគតស់បបយចិត� េនះ
គឺជអ�ីែដលនងចងេ់ធ�។ ល� េនះគួរែតជវធីិ របស់�កមជំនំុសព�ៃថងេនះ េ�យ
ជីវតិរបស់េយងគួរែត�កេ់ កនុង�ពះ �មរយៈ�ពះ�គិស� េ�យេបះ��េ ទីេនះ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

115 េរ ងមយួខញុ ំបនេ�ង នអនកេ ទីេនះ គឺកំពុងែត�បបអ់នកពីទីសមគ ល់ទងំេនះ
និងេរ ងែដលេកតេឡងេផ�ងៗេទ ត ខញុ ំមនិមនេពល�គប�់គនេ់ដមបបីេ�ង នេ
េពលេនះេទ និងបេ�ង នេ �ពះបនទូលមយួេទ ត ជបំណង�ពះហឫទយ័របស់
�ពះ ជមច ស់។ ប៉ុែន�មនេរ ងតូចមយួ ែដលជករខ�ះខតេ កនុង�កមជំនុំ។
េហយ េយងចងេ់ធ�ែបបេនះ េដមបទីទួលបនករេនះ េហយខញុ ំគឺសថិតេ ចំេពល
េលកិចចករេនះល��ស់ឥឡូវេនះ។ េឃញេទ? េយងចងេ់ធ�កិចចករែបបេនះ
�បសិន…អនក�តវែតេធ��។ �បសិនេបអនកមនិចងេ់ធ�ករេនះេទ ករទងំអស់េនះ
អនក�តវែតេធ��។ ស�មបក់រយកចិត�ទុក�ក ់ េពលេវ�ៃនកររបួរមួគឺមកដល់
េហយ ស�មប�់ពះជមច ស់គឺករនឲំយ�កមជំនុំរបួរមួគន —ជេសចក�រីកី�យខ� ងំ
េដមបេីរ បករ ជកររបួរមួដអ៏�ច រយមយួ េ េពល�ពះជមច ស់ និងមនុស�របួរមួ
គន ស�មបក់រអស់កលបជនិចច េ េពលរបស់មនជីវតិៃនេពលេវ�របួរមួជនិង
ភពអស់ កលបជនិចច។
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116 ករេនះ �តវបនសេ�មចេ កនុងទ�មង ់ ៃនកូនមនុស�េ េលែផនដី។ េហយ
�ទង�់តវែត�បទន�ពះជនម�ទង ់ េដមបនីយំកអំ�ចមយួ េដមបរីបួរមួមនុស�
េផ�ងេទ ត ជមយួនិងអំ�ចដូចគន េនះ ស�មបកូ់ន�កមុៃំន �ពះេយសូ៊�គិស�។
េហយេពលេនះ�កមជំនុំគឺកំពុងែតរបួរមួគន ក� យេ ជ�ងកយ មយួៃន�ពះ�គិស�។
�ងកយេនះទទួលបនសិរភីព កតផ់� ចេ់ចញពី�គបច់ំណង េ�ត មខ�ួន
រចួជេ�សច របួរមួគន កនុងចំេ�មពួកេគ អូ េសចក�ី�ស�ញ់ និងអំណរ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ករកនុងចំេ�មពួកេគ។ ឱ ខញុ ំ េអយ ជេពលមយួដអ៏�ច រយ!
117 ខណៈេពលេយងេឃញសត�ទេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សច េយងេឃញសត�កង ន
េ�ត ម ខ�ួនរចួជេ�សច េយងេឃញសត�ឃមុ ំ…ឃមុ ំេ�ត មខ�ួនជេ�សច េយងេឃញ
ពពក េ�ត មជេ�សចេដមបេីភ� ង េយងេឃញ�គបកិ់ចចករទងំអស់ េត�របួរមួគន
េ�យរេប ប� ស�មបក់រជំរញុដអ៏�ច រយរបស់�។ េយងេឃញកររបួរមួជតិ
ពី�បជជតិជេ�ចនរមួគន  កររបួរមួគន ជលទធិកំុមមុនីស�។ េយងេឃញពួកេគរបួរមួ
គន េ  េ�កខងលិច។ េយងេឃញ�កមជំនំុរបួរមួគន  �គបក់រទងំេនះ។ ដូេចនះ
�គឺពិតជ មនិ�ចេ រចួេទ មនិមនេពល��ចេធ�បនដូចេពលេនះេទ �មនិ
�ច េកតេឡងែបបេនះអស់រយៈេពល២០ឆន េំហយ មនិបនេកតេឡងែបបេនះ
េទ។ មនិបនេកតេឡងែបបេនះអស់ដបឆ់ន េំហយ �តវែតេកតេឡងេ េពលេនះ។
េឃញេទ េ�យេ�ពះជំេន  និងករទងំអស់មនិបនេកតេឡងែបបេនះេទ។
118 ឥឡូវេនះសូមេ�កកេឡង! អ�ងនខ�ួនរបស់អនកឲយេល ន េហយេមលេ
ទីេនះ េតេយងេ កែន�ង�! េយងេ កែន�ង�? ដូចជអនក�បជញទងំេនះ
េយងសថិតេ កនុងបនទ តដ់�៏តឹម�តវជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េហយពន�ឺ
របស់�ពះអមច ស់គឺកំពុងែតចងំែចងេលផ�ូវរបស់េយង។ សូមសិររីងុេរ ងមនដល់
�ពះជមច ស់ដខ៏ពងខ់ពស់បំផុត។ និងសូមសិររីងុេរ ងមនដល់�ពះជមច ស់ ជអងគ
ែដល�បទន�ពះេយសូ៊�គិស�ដល់េយង ជអងគែដលេយង�ស�ញ់ និងបននំ
យកេយងមកកនទី់កែន�ងេនះ។ េហយេ េពលេយង…េយងជមនុស�របស់�ទង់
បននមំកជមយួនូវតៃម�ឈមរបស់�ទង។់
119 ឱ ខញុ ំេអយ! េ េពល េពលេវ�ៃនកររបួរមួមកដល់ េយងកំពុងែតរងច់ំ
ដូច ែដលេយងរបួរមួជមយួអនកេផ�ងេទ តេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់េយង…�
�ច ជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ទ? ពិត�ស់ េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់
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េហតុ អ�ីេនះជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង?់ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ�ទង់
គឺជ… េនះេហយគឺជវ ិ ញ ណៃន�ពះបនទូល។ េហយេ េពល�ពះវ ិ ញ ណៃន
េសចក�ី សនយេនះមកដល់អនក និងជភស�ុ�ង និងបង� ញខ�ួនេ េពលេនះ េត
េនះគឺជ �ពះវ ិ ញ ណដូចគន េទ? គឺជ�ពះវ ិ ញ ណែដលេ ជមយួេ�កម៉ូេស
េ ទីរេ��ថ ន! គឺជ�ពះវ ិ ញ ណែដលេ េល�ពះេយសូ៊�គសិ�! គឺ�ទងែ់ត មយួ
ែដល ជួបេ�កសូលេ �មផ�ូវរបស់គតេ់ កន�់កង�ម៉ស! �ទងគឺ់ដែ៏ដល ពី
ម�លិមុញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត! េហយ�ទងេ់ធ�កិចចករដូចគន !

120 េហយេយងេឃញ�បជជតិរបួរមួគន  េយងេឃញ�កមជំនុំរមួគន  េយងេឃញ
លទធិកុមមុនីស�រមួគន  េយងេឃញជំេន កំពុងរបួរមួ េយងេឃញ�គបកិ់ចចករទងំេនះ
េហយឥឡូវេយងេឃញកូន�កមុរំបួរមួជមយួ�ពះបនទូល។ ឱ ខញុ ំ េអយ! �ជេពល
ែដលពួកបរសុិទធគួរែតេងបេឡង េដមបរីបួរមួជមយួអនកកំពុងែត រស់េ  េដមបេី
និងរបួរមួជមយួ�ពះេយសូ៊�គិស�ស�មបក់រអស់កលបជនិចច។

121 សូមឲយ�ពះជមច ស់ជួយដល់អនក ដល់�គបគ់ន  េដមបរីបួរមួជមយួ�ពះ�គិស� េ
យបេ់នះ េយងនិងថ� យអ�ីៗទងំអស់ែដលជរបស់េយង អ�ីៗទងំអស់ែដល េយង
មន �បលឹងរបស់េយង �ងកយ និងគំនិតរបស់េយង េ កន�់ពះេយសូ៊ �គិស�
និងរងច់សំ�មបេ់ពលេវ�ៃនកររបួរមួេនះ។

េ េពលសេម�ងែ�តរបស់�ពះជមច ស់បន�ឺេឡង និងមនិមន
េពលេទ តេឡយ

េហយេពល�ពឹកបំែបកអស់កលប ពន�ឺ និងយុត�ិធម៌
េ េពលអនក�� បេ់ កនុង�ពះ�គិស�រស់េឡងនិងរមួគន េ

ឯនយ (ជមយួកូន�កមុែំដលេ រស់) ជមយួបងប�ូន
ទងំេនះ។

122 សូម�កេឡកេមលេ កនក់ររបួរមួ! �ពះជមច ស់កំពុងរបួរមួ�កមជំនុំជមយួ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ពះបនទូលជមយួ�កមជំនំុ ែដលទងំពីរនិងដូចគន  “និយយ
ែបបេនះ និងេកតមនេឡង។ េធ�ែបបេនះ និងេកតមនេឡង។ គឺែបបេនះេហយ
គឺជខញុ ំេ ចំេពះមុខអនក គឺជខញុ ំែដលប ជ ក�់ គឺជខញុ ំែដលេ ជមយួអនក។”
�តវេហយ។
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123 េយងេឃញថឥឡូវេពលេវ�បនមកដល់ េ េពលសេម�ងែ�តបន បន�ឺ
េឡង េហយមនុស�បរសុិទធទងំេនះរស់េឡងវញិេ ទីេនះ ពួកេគមនិ�ចេធ�
បនឥតេខច ះេ�យពុំមនេយងេឡយ ពួកេគគឺពឹងេលេយង (េហេ�ពជំពូកទី១១)
េហយេ េពលពួកេគរបួរមួគន  ពួកេគរបួរមួគន ជមយួអនក ែដលមនជីវតិរស់េ ។
�កមជំនំុមយួកំពុងរបួរមួជមយួ�ពះបនទូល េ�កយមក�កមជនុំំនិង�ពះបនទូលរបួរមួ
គន ែតមយួ ក� យេ ជែតមយួ។ អនកបរសុិទធែដល�� ប ់ ជមយួអនកបរសុិទធែដល
រស់េ រមួគន ែតមយួ េហយ�គបគ់ន របួរមួ េដមបរីមួជមយួ�ពះ�គិស� ស�មបពិ់ធី
េរ បករដអ៏�ច រយរបស់កូនេច ម។

124 �គឺជេពលេវ�ៃនកររបួរមួេហយទីសមគ ល់គឺមន�គបទី់កែន�ង។ ទីសមគ ល់
េនះគឺេ កនុង�បជជតិ ទីសមគ ល់កនុងលទ�ិកុមមុនីស� ទីសមគ ល់េ េ�កខងលិច
ទីសមគ ល់េ កនុង�កម�បឹក��កមជំនំុ។ េហយទីសមគ ល់គឺេ ទីេនះ យបេ់នះេ
េ�កមអំ�ចៃន�ពវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�ពះបនទូលរបស់ �ពះជមច ស់ប ជ កព់ី
ករេនះ និងករេធ�ឲយ�ក� យេ ជេសចក�ីពិត។ �ែមន! េពលេវ�ៃនកររបួរមួ! ទី
សមគ ល់ៃនេពលេវ�ៃនកររបួរមួ!

សូមេយងទងំអស់គន ឱនកបលចុះ។

125 �ពះអមច ស់េយសូ៊ដូចែដលចិត�ដទ៏នេ់ខ�យរបស់ទូលបងគំេ�តេឡងស�មប់
េសចក�ីអំណរដូចែដលទូលបងគំេឃញភព�ចេ រចួ ៃនទូលបងគំជមនុស�មន
�យុពកក់�� លេ េហយប៉ុែន�ភពែដល�ចេ រចួរបស់ខញុ ំ គឺេឃញ�ទង ់យង
មកេ កនុងជំននេ់នះមនជីវតិនិងឈរេ ទីេនះ េហយេឃញេ េពលសេម�ងែ�ត
បនបន�ឺេឡង “អនក�ទុចចរតិ េ�យអនកេនះ�ប�ពឹត�អំេពទុចចរតិតេ មុខេទ តេ
រឯីអនកសុចរតិវញិ �តវ�ប�ពឹត�អំេពសុចរតិែថមេទ តចុះ! រឯីអនកបរសុិទធេហយ �តវ
រក�ខ�ួនេ�យកនែ់តបរសុិទធែថមេទ តចុះ។” អូ �ពះ អមច ស់!

126 េហយេដមបគិីតពីេយងកំពុងែតឈរ េ េពលេនះ េ កនុងករ�ពិចែភនកដខ៏�ី
េនះ េ េពលពិភពេ�កមនិបនដឹងពីអ�ីែដលកំពុងែតេកតមនេឡងេឡយ ប៉ុែន�
រេំពច េនះ អនកនិងេឃញអ�ីមយួេលចេឡងចំេពះមុខអនក អនកែដលអនក�ស�ញ់
ែដលមនទំនកទ់ំនង បនមករបួរមួជមយួអនកម�ងេទ ត។ េហយេយងនិងបន
ផ� ស់ប�ូរមយួរេំពច េ កនុងរយៈេពលមយួ�ប�ពិចែភនក េហយរបួរមួគន េឡង េដមប ី
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ជួបជមយួ�ពះអមច ស់េ េលេមឃ។ េហយេ�កយមករបួរមួជមយួ�ទង ់េដមបេី
ទីេនះជេរ ងរហូត និងមនិេចញឆង យពី�ពះវត�មនរបស់�ទងេ់ទ តេឡយ។
127 េនះគឺជេរ ងដអ៏�ច រយេ ៃថងេនះ �ពះអមច ស់ េដមបដឹីងថេយងេពលេនះ
របួរមួជមយួ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ។ �ពះវ ិ ញ ណមយួគឺជ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
មន�ពះបនទូលកនុង�ពះហសថ ចកម់កកនេ់យង។ េហយេនះគឺជេរ ងដអ៏�ច រយ
បំផុត ជអភយ័ឯកសិទធិមយួ េដមបកីតផ់� ចពិ់ភពេ�ក ែដលមនិ�ច�គប�់គង
បន េដមបរីបួរមួខ�ួនរបស់េយងជមយួ�ពះេយសូ៊�គិស�។ េហយគិតថ េ ៃថង�
មយួ ជទ�មងរ់បូកយមយួ ជមយួរបូ�ងកយ ដូច�ទងទ់ទួលបនរបូ�ងមន
សិររីងុេរ ង េយងនិងេរ បចំតុមងគលករដអ៏�ច រយ និង�តវបនរបួរមួ េហយនិងេរ ប
មងគលករជមយួ�ទង ់ េដមបរីស់េ ជកូន�កមុ ំ និងកូនកេម� ះជេរ ងរហូត ែដល
និង មកដល់�មរយៈភពអស់កលបឥតឈបឈ់រ។
128 �ពះជអមច ស់ េនះមនិ�គនែ់តជករែដលមនិពិត�មករគិតរបស់មនុស�
េឡយ ប៉ុែន�សូមឲយករេនះក� យេ ជករពិត រហូតទល់ែតេសចក�ីេ�សកឃ� ន
និងមនដល់មនុស� ែដលពួកេគនិង…កំពុងែត�នកែសតរបស់ពួកេគ កំពុង
សម�ងឹេមល…កំពុង�� បវ់ទិយ ុ និងពត័ម៌ន េហយកំពុងែតេឃញេពលេវ�ៃនករ
របួរមួ។ ទីសមគ ល់កំពុងបង� ញពន�ឺេឡង។
129 �ពះជអមច ស់ ដូចែដលេយងបននិយយពី ស�ីទងំេនះ េតពួកេគនិងេធ�អ�ី
េ ៃថងចុងេ�កយ េត�កមជំនំុនិងេធ�អ�ីេ ៃថងចុងេ�កយ េហយេតសមយ័កល
�កមជំនុំនិងក� យជយ៉ង� េហយេត ��និងក� យជយ៉ង� �គបកិ់ចចករ
អស់ទងំេនះ។ េហយេយងេឃញដូចជៃថងេ�កណូេអ។ េយងេឃញដូចេ
ៃថង�កង សុដុម និងេ�កឡុតេ  េពលេទវ�ៃន�ពះជមច ស់បនេធ�ឲយអងគ�ទង់
�គ ល់ជ�ចឈ់មមនុស� ែដល បរេិភគ�ចេ់គ និងផឹកទឹកេ�ះេគពីសត�
េគ េហយបរេិភគនំបុង័ និង ឈរ េ ទីេនះ េហយ�ច�បបព់ីអ�ីែដលនឹងេក
តនេឡងពីេ�កយ�ទង។់ េហយ �ពះេយសូ៊មនបនទូលដូចគន  នឹងេកតមនេឡង
េ េពល បុ�តមនុស�យងមក។
130 �ពះជអមច ស់បនេយងេឃញពី�៉មតី ថេតេយង�ងសង�់េឡងេ�យ
រេប ប� េហយថេតេយងបែនថមករទងំេនះេ�យរេប ប� េហយ េឃញថ
េយងសថិតេ េពលចុងេ�កយរងច់ថំម�គឹះ�ជងយ៉ងឯក។ ថ� យសិររីងុេរ ងដល់
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�ពះជមច ស់! េយងអធិ�� ន�ពះរវបិ� ែដល�ទងនឹ់ង�ស់មនុស�ឲយភញ កេ់ឡង
ឲយេល ន ឥឡូវេនះ និង�បមូលេយងរមួគន  ជមយួេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ និង
ករេគរពេ កន�់ពះេយសូ៊�គិស� និងេ កនគ់ន េ វញិេ មក។

131 �បសិនេបមនមនុស�ខ�ះេ ទីេនះ យបេ់នះ ែដលមនិមនក�ីសងឃមឹេ កនុង
អនក សូមអនកេលកៃដេឡងេ កន�់ពះជមច ស់ េហយនិយយថ “�ពះជអមច ស់
សូមរបួរមួទូលបងគំជមយួ�ទង ់ សូមរបួរមួទូលបងគំជមយួ�ទង”់? សូម�ពះ�បទន
ពរដល់អនក បងប�ូនេអយ។ សូម�ពះ�បទនពរអនក និងអនក អនក ហនឹង។ “សូមរបួរមួ
ទូលបងគំជមយួ�ទង�់ពះអមច ស់េអយ។” បទ! ឱខញុ ំេអយ!

�បជជតិ កំពុងែតែបកបក ់អុី��ែអលកំពុងែតភញ ក់

132 សូមេមលេ កនអ់ុី��ែអលេ ទីេនះ បនរបួរមួគន ។ អុី��ែអល ទូទងំ
ពិភពេ�ក �តវមកេដមបរីបួរមួគន  េដមបរីបួរមួគន  េហយឥឡូវពួកេគជ�បជជតិ
មយួ។ ពួកេគបនរបួរមួ�បជជតិ ជមយួទងជ់តិរបស់ពួកេគ លុយរបស់ពួកេគ
កងទព័របស់ពួកេគ �គបអ់�ីៗទងំអស់ �បសិនេបពួកេគធ� បេ់ធ� ែបបេនះ ពួកេគ
�ចេធ�េពលេនះ។ អុី��ែអលបនរបួរមួ រ ៉មូគឺ�តវបនរបួរមួ �កមជំនំុ�តវបន
របួរមួ។ េហយកូន�កមុគឺំកំពុងរបួរមួ �ែមន និងករមកដល់ៃនកររបួរមួដអ៏�ច រយ។
េតេនះគឺជអ�ី? េនះគឺជករេធ�ចលនេ កនទ់ីសមគ ល់េនះ េនះគឺជទីសមគ ល់
ដច៏មបង �ពះេយសូ៊ និងកូន�កមុរំបស់�ទងក់ំពុងែតរបួរមួគន  ែតមយួ។

133 �ពះវរបិ� �ពះជមច ស់ សូម�បទន�ពះពរករេនះែដល ទូលបងគំសូមស�មប់
មនុស�ទងំអស់េនះ េហយសូមឲយេយង�តវបនរបួរមួគន  ស�មប�់ទងេ់ កនងចិត�
និងវ ិ ញ ណដូចែដលពួកេគេលកៃដេឡងស�មបប់ំណងចិត�េនះ។ �ពះជអមច ស់
សូមសម� តេយង និងេធ�ឲយេយងក� យជកមមសិទធិ�ទង ់ សូមទទួល �ពះជមច ស់
េអយ។ េនះជអ�ីែដលេយងដឹង េហយេយង�ចេធ�បនគឺសំុ។ េហយ�ទងប់ន
មនបនទូលថ�បសិនេបេយងសូមេ�យជំេន  េយងនឹងទទួលបន ទូលបងគំរងច់ំ
ករេនះ�ពះអងគេអយ។ ទូលងគំសូមអរ�ពះគុណ�ទង ់ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊
�គិស�។ �ែមន។
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ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េដមកល់�៉រ។ី (�ែមន។ អូ ខញុ ំេអយ!)

ចូរ�បង�ម រតីកូនកេម� ះនឹងមកដល់!
ខញុ ំឮក�� លអ�ធ�តមនអនកែ�សកេឡងថ!
េយងនិងែ�សកេឡង �បសិនេបេយងេ�ត មខ�ួនជេ�សច
េហយជួប�ទងេ់ េលេមឃ។

សូម�បយត័ន និងអធិ�� ន បងប�ូន
កុំេ�យនរ�ដេណ� មមកុដអនកបន
ដបតិអនកេ ឧណ� ៗ និងអនកែបរេចញ
មនិ�ចពកម់កុដេរ បករបនេឡយ។

134 �តវេហយ។ សូមេ�ត មខ�ួនជេ�សចស�មបស់ែ�មក ពកក់�� លអ�ធ�ត។
�និងមកដល់កនុងេពលមយួេម៉ងេនះ េ េពលអនកគិតថ មនិេកតេឡង។ នឹង
មនករែ�សកេឡង មនិែមនកនុងចំេ�មអនកមនិេជ កនុងពិភពេ�កេនះេទ �ជ
ករសមង ត។់ ប៉ុែន�អនកេជ  ជអនកែដលកំពុងរងច់កំរ េនះ អនកេឃញផក យតេ�ម ប
ជជួរ? េឃញេទ? េត�បេងកតបនជអ�ី? គឺពិត �បកដដូចជផក យេនះបនេធ�ជ
េលកទីមយួ។ េឃញេទ េនះេហយគឺជទីសមគ ល់ ែដលកំពុងែតមក។

េយងេឃញទីសមគ ល់កំពុងែតេលចេឡងៃន�ពះពរ�ទងម់ក
េមលស�ឹក េដមឧទុមពរេពលេនះក� យ េ ជពណ៌ ៃបតង
ដំណឹងល�ៃន��ច�កបនេ ដល់�គប�់បជជតិ
េហយេយងេ ជិត ចុងប ចប�់ចនឹងេឃញ។

បនទ បម់កកររកី�យ�តវរ�យបតេ់យងនិងេឃញ
អនកន�ំរមុនៃន�ពះពរនឹងេលចេឡង។

135 េតេនះ�តវេទ? អូអនកន�ំរមកមុនៃន�ពះពររបស់�ទងក់ំពុង េលចេឡង
េហយ! េនះេហយជអ�ីែដលេយង�តវែតេធ�។ �បប�់គបគ់ន  “េ�ត មខ�ួន ជេ�សច
េដមបជីួបជមយួ�ពះជមច ស់។” �ែមន! ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
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�ស់។ ឥឡូវ សូមេយងេ�កកឈរេឡង។ ខណៈេពលេយង �� គមន ៍អនកដៃទ
េ ជុំវញិនិងចបៃ់ដជមយួអនកេផ�ងេទ ត េហយនិយយថ

រហូតដល់េយងជួប!(ចបៃ់ដឥឡូវ)…រហូតល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងជួបេ �ពះបទ�ពះេយសូ៊
រហូតដល់េយង…

សូមចងច ំ អនក�ចនិងមនករ��ស់េ ។ ករ�បជុំរបស់េយងេ េពល
េ�កយ�ចេ ឯ�ពះបទ�ទង។់

ឱ�ពះគងជ់មយួអនកទល់ែតេយងជួបគន ម�ងេទ ត!
136 េពលេនះ �គនែ់តគិត មុនេពលេយងជួបគន ម�ងេទ ត មុនេពលេយងជួបគន
េ �ពឹកៃថង�ទិតយ ឬកេ៏ យបៃ់ថងពុធ �បែហលជែបបេនះ…ករមយួអនកដឹងេទ គឺ
មនអនកបតខ់�ួន។ មន កេ់នះបនបតខ់�ួន េហយពួកេគបនេចញេ ឆង យ។ អូ
េដមបគិីតពីប�ីរបស់អនកបតខ់�ួន ឬក�៏បពនធរបស់អនក េហយ—េហយ �បពនធេ�ក
ចនបតខ់�ួន េហយ—េហយ—េ ទីេនះេកមងៗកប៏តខ់�ួនែដរ។ �គបក់រទងំេនះ
បនេកតេឡង (េតមនអ�ីជំនួស?) េ�កយមកអនកបនបន�ល់�ទុក!

អូ ករឈចឺបនិ់ងសែ�មកថងូរេ េពលអនកបតប់ងប់ន
�បបពី់េជគ�សនរបស់ពួកេគ

ពួកេគយំេ កនថ់ម និងភន ំ (ដូចជអុី��ែអលេ �មផ�ូវ
�តឡបេ់ កនទី់�កង េ កន�់ពះវ�ិរ។)

ពួកេគអធិ�� ន ប៉ុែន�ករអធិ�� នរបស់ពួកេគគឺ យឺតេពល
េហយ។ (ពួកេគ បនបដិេសធ�ពះបនទូល។)

137 អូបងប�ូនេអយ កុំេធ�ែបបេនះ។ អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ� មនជំហរជមនុស�
មនមូលេហតុ! �តវេហយ!
138 ឥឡូវ ទល់ែតេយងជួបគន  េយងនិងេធ�កិចចករេនះ:

ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊ជមយួ
ទុកជែខល ករពរទងំអស់
េពលេមលបងួេ�មពទ័ធនឲំយ�ពយ (េតអនកនិងេធ�អ�ី?)
�តវែតរក�ពះនមដពិ៏ត។
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នមវេិសស នម�បេសរ!
គឺជទីសងឃមឹដល់មនុស�។
នមវេិសស នម�បេសរ!
ជ�ពះនមៃន�ពះដរ៏ស់។

139 សូមេយងឱនកបលចុះេ េពលេនះ ខណៈេពលេយងេ�ច ងតិចៗ។
ឱ�ពះនមវេិសសវសុិទធេនះ
េនះនឹង�កបចុះថ� យបងគំ
េស�ចេល េស�ច �ថ នសួគ…៌អភេិសក�ទង់
េ េពលដំេណ រ េយងសេ�មច។(�នឹងេ  ៃថង�មយួ។)
នម វេិសស នមវេិសស នម�បេសរ!

រហូតទល់ែតេយងជួបគន ម�ងេទ ត សូម�ពះគងេ់ ជមយួអនក។
គឺជទីសងឃមឹដល់មនុស�
នមវេិសស នម�បេសរ! នម�បេសរ!
ជ�ពះនមៃន�ពះដរ៏ស់។ 
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