
អំ�ចរបស់�ពះេដមបផី� ស់ប�ូរ

 អរគុណ បង�បស។ [បង�បស ខល់ វេីល ម និយយ “�បកដ�ស់
ជអភយ័ឯកសិទធិធំ�ស់ែដលមនបង�បស �បណ�មំកជេរ យៗដល់

ហ�ូននិច។ ខញុ ំគិតថគតម់កហ�ូននីចេ�ចនជងកែន�ងេផ�ងេទ ត។ េហយេយងចង់
ឲយគតប់ន�មកេទ តដ�ប �ខញុ ំេ ទីេនះ។ សូម�ពះ�បទនពរបង�បស�បណ
�។ំ”—េអឌី។] សូមអរគុណ—សូមអរគុណបង�បស វេីល ម ។

អរណុសួស�ីមតិ�ទងំ�យ។ ខញុ ំ… េនះជ�គ�រ�កេរ ន។ បង�បស វ ី
េល ម និងបង�សី វេីល ម េហយពួកេគជេ�ចនេ ទីេនះដឹងអំពី�។ ខញុ ំបនេឃញ
�េ កនុងនិមតិ� �បែហលជពីរេ បីឆន មំុនេពលែដលនងឈេឺហយ�បន
េកតេឡង។
2 េហយកលពីឆន មំុនេពលេយងេ ទីេនះ ខញុ ំេជ ថ�គឺេ កនុងសននបិត
ែខមក� �គឺជេពលេវ�ែដលបូជចរយ (គតេ់ឈម ះអ�ី? ខញុ ំេភ�ចេឈម ះគត់
ឥឡូវ។) គឺេ ទីេនះ។ [មនេគនិយយថ “េសទនេឡ។”—េអឌី។] េសទនេឡ ប៊ី
ស�ព េសទនេឡ មកពី�ពះវ�ិរកតូលិក។ អនកចេំទេពលគតន់យំក�ពះគមពរីឲយខញុ ំ
អនកដឹងេហយ គតប់ននិយយមកខញុ ំ…

�ជករពយករណ៍ជេ�ចន “កូន�សីរបស់ខញុ ំបនជេហយ។”
3 េហយគតប់នដឹងថនិមតិ�បននិយយពីនងនឹងមនិល�េឡយ។ “នងនឹង
�� បេ់ ចេន� ះេម៉ងពីរេ េម៉ង ៣ �ពលឹម។” ចងចថំ? [មនេគនិយយថ
“ែមន”—Ed] ដូេចនះ េម៉ងពីរឬេម៉ងបី។
4 េហយខញុ ំមនិ�ច�បប ់េដម៉ូស បនេទ។ េហយខញុ ំបន�បបម់� យចិ ច ឹមរបស់
នង េ កនុងបនទបេ់ ខង�� ំឆ�ងហួសទីេនះបន�ិច។ ខញុ ំបននិយយថ “នងនឹង
មនិធូរេសប យេឡយ។”

េ�ក�សី �កេរ ន បននិយយថ “ែមនេហយ អនក�ល់គន កំពុងទយ។”
5 ខញុ ំបននិយយថ “ពិត�ស់ ខញុ ំ�ចខុសខ�ួនឯង ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយ�។
នងនឹងមនិធូេសប យេឡយ។”
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6 ខញុ ំបន�បបព់ួកេគជេ�ចន�បែហលជបីឆន មំុនថ “ខញុ ំបនេឃញនងរត់
េ រកជីវតិរបស់នង េហយនងបនចូលេ កនុងែ�គ។ េហយនងបនេលកៃដ
េឡងេហយែ�សក ចំេពះខញុ ំដូចេនះ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចសូមបែីតេ រកនង។
េហយបនទ បម់កខញុ ំបនេឃញនង�� ប។់ េហយខញុ ំបន�កេឡកេមល េហយមន
អ�ីមយួ មននឡិក១ េហយ�បននិយយថ �មនអ�ីមយួេ ចេន� ះេម៉ងពីរ
េម៉ង ៣។

7 េហយដូេចនះប៊សី�ពបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំនឹងេមលេតេកតេឡង
យ៉ងេមច៉។” ដូេចនះ�បនេកតេឡង។

8 េយងពិតជសំុេទស។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�ពះវ�ិរបនបតប់ងម់នុស�ដ៏
អ�ច រយមន ក ់ បង�សី ហ�េរន �កេរ ន។ ប៉ុែន�នងគឺជអនកចំេរ ងដអ៏�ច រយមន ក់
នងគឺជ ស�ីែដលេពញេ�យវ ិ ញ ណ

9 ខញុ ំបនេ ជមយួម� យនង។ ម� យរបស់នងគឺជមនុស�មន កក់នុងចំេ�ម
អនកទកទ់ងដំបូង ខញុ ំមនេ េឆនរខងលិច េ េពលម� យរបស់នងបន
ជសះេសប យ។ េ េពលែដល�គេពទយ…នងសន�បេ់ហយេហមេឡងទងំអស់។
ដូេចនះេហយ—េនះគឺ�គេពទយែដលេ ទីេនះបន�បបខ់ញុ ំថ “ឥឡូវេនះ សូម
�ង តេ់សង មេ េពលែដលអនកអធិ�� ន។ កុំបេងកតសំេលងរខំនេ�ចន។ ស�ីេនះ
ជិត�� បេ់ហយ។”

េឆ�យថ “ែមនេហយ។”

10 េហយគតប់ននិយយថ បនទ បម់ក �គនែ់តបន��បបខ់ញុ ំ។ េហយខញុ ំកម៏និ
មនឱកសេបកមតរ់បស់ខញុ ំែដរ។

11 ដូេចនះ ��តវបនបង�បស េដម៉ូស បន�បបខ់ញុ ំឱយេ មុខ េហយេឡងេ
េហយជួបនង។

12 ដូេចនះ ខញុ ំេឡងេ ជនខ់ងេល។ េហយហ�េរនកំពុងលុតជងគងេ់ េលឥដ�
បនទ បម់កេកមង�សីតូច�សស់�� តនិង ស�ីមយួចំនួនេទ ត។ េហយបនេ េហយ
អធិ�� នស�មបន់ង េហយបន�បប�់។ េហយនងកស៏ន�បប់ត�់ម រតី។
េហយបន�បបន់ងថនងនឹងេ�កកេឡងម�ងេទ ត។ េហយនងបនេធ�។
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ប៉ុនម នឆន េំ�កយមកនងបន�� ប។់ េហយឥឡូវេនះ�ពះបនេឆ�យករអធិ�� ន
របស់េយង។

13 េហយេយងដឹងថ េយងេជ ថេយងទងំអស់គន បនមកទីេនះ េ�យ
�ពះទយ័ៃន�ពះ េហយកនឹ៏ងចកេចញេ�យរេប បដូចគន ។ ម�ងមយួៗេយងនឹង
�តវឆ�ងកតរ់បូ�ងេនះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ
បន�បមូលផ�ុ ំគន េ កនុងករ�បកបជមយួ�កមធុរកិចច�គី�ទ ន គឺជករនិយយអំពី
េរ ងទងំេនះ េហយេរ បចំសំ�បព់ួកេគពីេ�ពះេយងដឹងថពួកេគ�បកដជមក។

14 ឥឡូវបង�សីហ�េរនជ ស�ីវយ័េកមងមន ក ់ �យុែសសិបពីរឆន  ំ បង�បស វ ី
េល ម បន�បបខ់ញុ ំ េហយេ េកមង�ស់។ ប៉ុែន�មុនេពលពួកេគ…នងដឹងថ
នងមនជំងឺេនះ េហតុអ�ីខញុ ំបនេឃញនិមតិ�របស់នងេហយខញុ ំ�បបពី់លទធផល
របស់នង។ ដូេចនះ�នឹងេកតេឡង…�ពះ�គ ល់ទងំអស់អំពី�េហយនងេឃញ
�ពះេយសូ៊វេ កនុងបនទប ់មុនេពលែដលនងចកេចញេ ។ េយងមនិចងអ់ធិ�� ន
ស�មបន់ងេទ ពីេ�ពះេយងបនេធ��យ៉ងេ�ចនរចួេហយ។ េយង�គនែ់តចង់
ែថ�ងអំណរគុណដល់�ពះ ស�មបជី់វតិមយួែដលសថិតេ កនុងចំេ�មពួកេយង
ែដលបនជ�មញេយងទងំអស់គន  ដូចជបង�សី�កេរ ន។

15 េហយេយងចងអ់ធិ�� នស�មបប់ង�បស េដម៉ូស បង�សីរ ៉សូ។ េហយ
សូមចថំ ពួកេគបនជួបករលំបកយ៉ងខ� ងំេ កនុងជីវតិរបស់ពួកេគ េ
ចុងេ�កយ… �ជឪពុករបស់គត ់និងប�ូន�សីរបស់គតឥ់ឡូវេនះ…េ កនុងប៉ុនម ន
ឆន ចុំងេ�កយរបស់គត។់ [នរ�មន ក ់និយយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអ
ឌី។] ប៉ុែន� េហយ ែមនេហយ តិចជង…តិចជងដបែ់ខ េហយបង�សី—បង�សីេអ
ដ�ផងែដរ។

16 ដូេចនះ ខញុ ំដឹងថ�គួរឲយ�ណិត�សូរបង�បស េដម៉ូស ។ ខញុ ំមនឪពុក បងប�ូន
�បស�សី�បពនធ និងកូន �តវេ ឆង យគន កនុងរយៈេពលពីរបីៃថង ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំដឹងពី
�រមមណ៍គតេ់ �ពឹកេនះ។ អនក�គនែ់តដឹងថេពល�អនកឈរេលែសបកេជង
ពួកេគ េនះជេពលែដលអនកដឹងពីរេប ប�ណិត�សូរ។ េហយ…

17 [�បពន័ធវណ� យុត�ិែដលកំពុងរកីដុះ�ល—េអឌី។] ខញុ ំបនេធ�ដូេចនះ
េ�យខ�ួនឯង។ អតេ់ទស។ ខញុ ំបុកឧបករណ៍តូចមយួេ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ
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េ�យៃដខញុ ំ។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ សំុេទសខញុ ំបន�ឺសំេលងខ� ងំេពកេហយ ខញុ ំមនិចង់
មននយ័អ ច ឹងេទ។

18 ដូេចនះអនុ ញ តឱយេយងឈរឥឡូវេនះខណៈេពលែដលេយង…�បសិនេបអនក
�ចេធ�បន�បសិន េប�ជ…អនុ ញ តឱយេយងេ�នកបលរបស់េយង។

19 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយងបនជួបជំុគន េ �ពឹកេនះេដមបថី� យបងគំ�ទង់
សូមអរ�ពះគុណនិងសរេសរដល់�ទង ់ ែដលបនប ជូ ន�ពះេយសូ៊វរបស់េយង
មក អនកេ�បសេ�ះែដលេយងមនក�ីសងឃមឹបនទ បពី់ជីវតិេនះបនកន�ងផុត
េ េហយ េ�យេឃញថ�មនិ�បកដ�បជែដលេយងរស់េ ទីេនះ�គបេ់ពល។
េហយ �ពះវរបិ�េអយ េដមបេីមលល័កខខណ័� ែដលមនសភព�ទឌេ�ទមែដល
�ងកយទងំេនះ�ចចូលបន េយងរកី�យែដលេយងមនិបន �តវេ ទីេនះ
�គបេ់ពលេវ�។ �ទងប់នេធ�វធីិៃនកររតេ់គចខ�ួន ឆ�ងកត�់ជលងៃនេសចក�ី
�� ប។់

20 េហយ �ពះវរបិ�េអយ េយងខញុ ំសូមអរ�ពះគុណដល់�ទងេ់ �ពឹកេនះស�មប់
ជីវតិមនុស�មន កែ់ដលបនឈរជមយួេយង កលពីមយួឆន មំុនេ�ច ងសរេសរ
តេមកង�ពះអងគ។ បង�សី ហ�េរន �កេរ ន ដូចែដលេយងបន�គ ល់នង។
េហយ�ទងប់ន�បបេ់យងជយូរមកេហយ សូមបែីតឆន ែំដល�នឹងេកតេឡង
ែដល�មនិេ�ចនេពកេទ ករភញ កេ់ផ�លមយួស�មបេ់យង។ េហយេយងដឹងថអ�ី
ែដល�ទងម់នបនទូលគឺជករពិត។ េហយ�ទងប់នមនបនទូលថ “បុរសែដល
េកតពី ស�ីគឺមនរយៈេពលពីរបីៃថងេហយេពញេ�យប � ។” េយងដឹងថ�ជ
ករពិតផងែដរ �ពះអមច ស់េអយ។ េយងដឹងថេយងទងំអស់គន �តវែតចុះមក
�ម�ជលងភនេំនះ។ ដូេចនះេយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបជី់វតិរបស់នង េ
េលែផនដី។ េហយេជ េ�យជំេន ថឥឡូវេនះេ �ពឹកេនះនងបនឆ�ងផុតពីមនទី
ពយបលេ�គេបស៉�ដែ៏សនេវទនេនះ េ ជរបូកយរងុេរ ងែដលមនិែដល�ច
ឈ។ឺ េហយនិងេទពេកសលយៃនករេ�ច ងនិងសំេលងែដលនងមន េហយ
នងមនគុណសមបត�ិយ៉ងេ�ចនេ កនុង�ពះគុណជមយួ�ពះ�គីសទ! ថនង�ច
�តឡបម់កវញិេ �ពឹកេនះ នងនឹងមនិេធ��េ�យគម នមេធយបយ នងនឹង�តវ
ឆ�ងកតក់រទងំអស់េនះម�ងេទ ត។ ែដលឥឡូវចបេ់ហយ នងេ ជមយួម� យ
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និងឪពុកនង។ ពួកេគេ កូនរបស់ពួកេគេ េ ផទះ។ ដូេចនះេយង—េយងសូម
អរគុណ�ទង។់
21 េយងកច៏ងអ់ធិ�� នស�មបក់រលួងេ�មស�មបប់ង�បសរបស់េយង �
កេរ ន បង�បសជទី�ស�ញ់ ដឹងពី—ជីវតិែដលគតប់នរស់េ នងិទុកខេវទន
ែដលគតប់នឆ�ងកតេ់ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់េនះ និងរេប បែដលគតម់ន។
េឃញគតវ់យ័ចំ�ស់េហយសករ់បស់គត�់ជះ េហយ�ម របស់គតធ់� ក ់ ែត
ពយយមេ េល�លស�មប�់ពះ។ �ពះេអយ សូម�បទនកំ�ំងដល់គតេ់
ៃថងេនះ។ េយង អធិ�� នថ�ពះែដល�ទងនឹ់ងផ�ល់�។ ជូនចំេពះអស់អនកែដល
បនបតប់ងន់ង េយងអធិ�� នជមយួគន ។
22 េហយសូមឱយេយង �ពះអមច ស់េអយ ដូចែដលេយងកំពុងគិតអំពីេរ ងេនះ
សូមចងចថំ េយង�តវែតេ េ ៃថង�មយួផងែដរ។ ខណៈេពលែដលេយង
កំពុងអងគុយជមយួគន េ ទីេនះ �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ េយងនឹងសំុឱយ�ទងន់ំ
យកភព�សស់េនះឲយេយងចងច។ំ េហយសូមឱយេយងពិនិតយេមល� ឬយកស�ុក
របស់េយងផទ ល់រស់េ  ថេយងសថិតេ េ�កមឈមនិងេ កនុងេសចក�ីជំេន ។
ផ�ល់��ពះអមច ស់េអយ។
23 ឥឡូវេនះដូចែដលខញុ ំបនពយយមេ េ�កមកលៈេទសៈទងំេនះេដមបនីំ
យក�រតិចតួចេ �បជជន ៃថងេនះខញុ ំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយខញុ ំ �ពះអមច ស់
េអយ។ ព�ងឹងខញុ ំដបតិខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវករ��ពះអមច ស់។ េហយខញុ ំអធិ�� នថ
�ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយ�។ េហយនិង�ចមនេគនិយយថនឹងេគរព�ទង។់ េហយ
�បសិនេបមនេ េ�កមសំេឡងៃនសំេលងរបស់េយងេ �ពឹកេនះែដលមនិទន់
បនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់កនុងករ�បឈមនឹងេម៉ងេដក(�� ប)់ចំេពះមុខពួកេគ �ច
ជេពលែដលពួកេគ�ពមចុះចញ់ �ពះអងគែដលមនបនទូលថ “ខញុ ំជផ�ូវ ជជីវតិ
េសចក�ីពិត” ជ�ពះអមច ស់របស់េយង �ពះេយសូ៊�គីស�។ ដបតិេយងសូម�េ កនុង
�ពះនម�ទង។់ �ែមន៉។ (អនក�ចអងគុយបន។)
24 [នរ�មន កេ់ េលេវទិកនិយយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអឌី។]
បងប�ូនេ ទីេនះចងដឹ់ងថ�បសិនេបអនក�ល់គន �ច�� បប់នទងំអស់។ គត់
មនេម�កពីរេបកេ េល�។ មនិអីេទ? េតអនក�ចឮេទ? េលកៃដេឡង�បសិនេប
អនក�ច។ េតអនក�ចឮេទ? េលកៃដរបស់អនកេឡង។ �តឹម�តវេហយ។
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25 ខញុ ំសំុេទសែដលេយងមនិមនកែន�ងអងគុយសំ�បអ់នក�ល់គន េ �ពឹកេនះ។
េហយេយងេជ ជកថ់ខញុ ំនឹងមនិេ ទីេនះយូរេពកេទ គឺ�គប�់គនេ់ដមបនីេំយង
�បែហល�នែត�ពះបនទូលប៉ុេនះ។ ថ�ពះអមច ស់ជ�ពះនឹងេគរព�ពះបនទូលែដល
បន�នេហយនឹងផ�ល់ឱយេយងនូវ�ពះគុណរបស់�ទងេ់យង�ចបេ�ម�ទង។់
26 ឥឡូវេនះខញុ ំ�តវបន�បបេ់�យប៊លីីប៉ូលេ �ពឹកេនះថ ថ��ចេ រចួ ែដល
េយងនិយយៃថង�ទិតយបនទ បេ់  ែ ហគនេវ ៉ �សឹមប�ីអបហ់គត កនុង តុកសុន។
�បសិនេបមននរ�មន កេ់ ទីេនះមកពីតុកសុនខញុ ំ�បែហលជមនិបនជួបអនក
េទ សប� ហ៍េនះ។ ខញុ ំនឹងេ ករ�បជុំ ែ ហគនេវ ៉ �សឹមប�ីអបហ់គត េ ៃថង�ទិតយ
បនទ ប។់
27 ដូេចនះឥឡូវេនះេយងេទបែត�តឡបម់កពីភគខងេកតវញិ េហយខញុ ំមមញឹក
ខ�ួនខញុ ំផទ ល់េខ�យបន�ិច េ�យេលសចំណុះ េ�យភព�កទ់ករ់បស់�បជជន
េ េលភន។ំ េហយ—េហយខញុ ំឈ ឺ ដូេចនះខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ថ�សលខ�ួនេទ
សប� ហ៍េនះ ដូេចនះសូមអនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ េហយ…
28 [នរ�មន កនិ់យយថ “�សីុតេ�ចនេពក”—េអឌី។] េតអនកនិយយអ�ី? [“អូ
ផូសូមេ�ចនេពក។”] បង�បសខលវេីល មមនភពកំប�ុកកំែប�ង ខញុ ំគិតថេយង
�តវករ�ឥឡូវេនះ គតប់ននិយយថ “អូផូសូមេ�ចនេពកេហយ។” ខញុ ំអតដឹ់ងេទ
អំពីេរ ងេនះ បង�បស ខល ប៉ុែន�កំ�បកជេ�ចន។
29 ដូេចនះអនកចងអ់ធិ�� នសំ�បន់រ�មន កេ់ �ពឹកេនះ េហតុអ�ី ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជ
សូមអរគុណ�បសិនេប�នឹងជករអធិ�� នរបស់អនកស�មបខ់ញុ ំេ�យ�រែត ខញុ ំ
—ខញុ ំ�តវករ�។

ឥឡូវេនះេយងចងចូ់លេ កនុង�ពះបនទូលយ៉ងឆបរ់ហ័ស។
30 េហយខញុ ំមនិចងទុ់កអនកេ ទីេនះយូរេទ ពីេ�ពះខញុ ំេជ ថេ ទីេនះ គឺជករ
តភជ ប�់មទូរស័ពទទូទងំ�បេទសេ �ពឹកេនះ ទងំអស់ពីេឆនរខងលិចេ េឆនរ
ខងេកតពីខងេជងនិង ខងតបងូ។ មនករ�បជុំជេ�ចនមនកែន�ង�ន កេ់
ដូចអនកទីេនះែដរ ទងំអស់មនេ ទីេនះពីេ�ងឧេបសថ។ �កជ៏បទ់កទ់ងនឹង
ហ�៊នីកែដរ េ �គបទី់កែន�ងមនកមមវធីិគឺ�ចូលមក… េហយពួកេគបន�បមូល
ផ�ុ ំ េ កនុង�ពះវ�ិរនិងេ �មេគហ�� ននិងអ�ីៗេផ�ងៗេទ ត�មរលកធតុ
�សយ៉ងល�។ ពួកេគនិយយថ��បេសរជងករចកផ់�យ។ �ជករភជ ប់
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ទូរស័ពទ ពួកេគ�កអ់នកទទួលឬៃម�៉កហ�ូនឬអ�ីកេ៏�យែដល�សថិតេ កនុងបនទប។់
េហយនិង… �បពនធរបស់ខញុ ំបននិយយថ មកពីរដ� អិនេឌ �� កលពី
សប� ហ៍មុនេ កន ់តុកសុន �គឺដូចគន នឹងករឈរេ កនុងបនទបែ់ដរ។ ដូេចនះេយង
អធិ�� នថ�ពះ នងឹ�បទនពរដល់អនកែដលេ េ�កជួរេ �ពឹកេនះ�គបទី់កែន�ង
ែដលពួកេគេ ។ េឡងេលេ ញូវយក៉ឥឡូវេនះ �នឹងជអូ េ េពលរេស លនិង
េពលេវ�ខុសគន  ដូចែដល�ឆ�ងកត�់បេទស។
31 ឥឡូវេនះេ កនុងេស វេ រ ៉មូជំពូក ១២ និង ខ១ និងខ ២ េយងចង—់�នខ
គមពរីេនះ។

ដូេចនះ បងប�ូនេអយ ខញុ ំទូនម នអនក�ល់គន  េ�យេសចក�ីេម�� ករ�ុៃន
�ពះ ឲយបនថ� យរបូកយទុកជយ ញបូជរស់ េហយបរសុិទធ ែដលគប់
�ពះហឫទយ័ដល់�ពះ ជករេគរពៃនអនក�ល់គន  ែដលមនទំនង។

កំុឲយ��ប�់មសមយ័េនះេឡយ ចូរឲយអនក�ល់គន បនផ� ស់ែ�ប
វញិ េ�យគំនិតបនែកជថមីេឡង េដមប ីនឹង�ចលេមលឲយបន
�គ ល់បំណង�ពះហឫទយ័…ៃន�ពះ ែដលល� �សលទទួល េហយ
�គបល់កខណ៍ផង។

32 ឥឡូវេនះ�បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ខញុ ំចងយ់ក�បធនបទរបស់ខញុ ំ
ស�មប�់ពឹកេនះ េល: អំ�ចរបស់�ពះេដមបផី� ស់ប�ូរ។

កំុឲយ��ប�់មសមយ័េនះេឡយ ចូរ…ឲយអនក�ល់គន បនផ� ស់ែ�ប
វញិ េ�យគំនិតបនែកជថមីេឡង េដមបនឹីង�ចលេមលឲយបន�គ ល់
បំណង�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ ែដលល� �សលទទួល េហយ�គបល់កខណ៍
ផង។

33 �ជអតថបទែដលធ� ប�់គ ល់ែដល�គគង� លជេ�ចនរបស់អនកបនេ�ប
�មរយៈេពលេវ�របស់អនក។ ��តវបនេ�បចប�់ងំពី��តវបនសរេសរ។ ប៉ុែន�
េរ ងមយួអំពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ �មនិែដលចស់េទពីេ�ពះ�ជ�ពះ។ �មនិែដល
ចស់េទ។ ឆ�ងកត�់គបជំ់ននឥ់លូវេនះគឺជិតដល់េហយ ៃមភ�បបីំរយឆន ឬំជង
េនះ �ពះបនទូលរបស់�ពះ�តវបន�នេហយ េ�យបុរស បូជចរយជេដម េហយ
មនិែដលចស់េទ។ ខញុ ំបនេ �ន� េ�យខ�ួនឯង�បែហល�មសិប�បឆំន មំក
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េហយ។ េហយ�ល់េពលែដលខញុ ំ�ន� ខញុ ំរកេឃញអ�ីែដលថមីែដលខញុ ំបនេមល
ជេលកដំបូង។ េ�យ�រែត�គឺជករបំផុសគំនិត �គឺជ�ពះេ កនុងសំណំុ
ែបបបទលិខិត។ សូមេមល�គឺជគុណលកខណៈរបស់�ពះែដលកំពុងែតនិយយ
េចញ េហយ�កេ់ល�ក�ស។

34 មនមនុស�ជេ�ចននិយយថ “ឥឡូវេនះ មនុស�បនសរេសរ�ពះគមពរីេនះ
េឡង។” េទ �ពះគមពរីនិយយខ�ួន�ថ �ពះបនសរេសរ�ពះគមពរី។ គឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។

35 េហយ�មនិ�ចបតេ់ឡយ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ៃផទេមឃនិងែផនដី
នឹងកន�ងបតេ់  ប៉ុែន�ពកយរបស់ខញុ ំនឹងមនិែដលបតេ់ឡយ។” េហយ�មនិ�ច
បតេ់ឡយ ជ�ពះ េ�ពះ�ជែផនកមយួៃន�ទង។់

36 េហយបនទ បម់កអនកជកូន�បសកូន�សីរបស់�ទងអ់នកគឺជែផនកមយួៃន�
េហយែដលេធ�េ�យអនកក� យជចំែណក១របស់�ទង។់ េនះេហយជមូលេហតុ
ែដលេយងចូលមក�បកបជមយួ�ពះបនទូល�ពះ។

37 ឥឡូវពកយេនះបនផ� ស់ប�ូរ ខញុ ំេមលេ កនុងវចននុ�កម ម�លិមញិ េពល�
ខញុ ំេសទរែតបតប់ងេ់ពលេវ�ែដលខញុ ំ�តវេឡងមកទីេនះ េ េពលែដលខញុ ំកំពុង
ែស�ងរកអតថបទ េហយខញុ ំបនរកេឃញពកយេនះឬអតថបទេនះ កនុងបទគមពរី។ េហយ
េ កនុងវចននុ�កម�និយយថ�ជ “អ�ីមយួ ែដលបនផ� ស់ប�ូរ។” ��តវែតផ� ស់
ប�ូរ “ផ� ស់ប�ូរ។” ផ� ស់ប�ូរ “េធ�ឱយខុសគន  ជងអ�ីែដល�មន �ជចរតិ…លកខណៈ
របស់�និងអ�ីៗទងំអស់បនផ� ស់ប�ូរេ កនុង�” េដមបផី� ស់ប�ូរ។

38 េហយខញុ ំគិតថេ �ពឹកេនះេ កនុងេ�កុបបត�ិ ១។ ែផនដីេនះគឺគម នសំណំុ
ែបបបទ េហយ��តវបនចតទុ់កជេមឃៈនិងភពងងឹតេ េលែផនដី គម នអ�ីេទ
ប៉ុែន�ជភពវកឹវរេពញេលញ។ េហយេ េពលែដលែផនដីេនះសថិតកនុង�ថ នភព
េនះ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់បនផ� ស់មកេ េលៃផទទឹក េ េលែផនដី
ទងំមូល របូភព�តវបនផ� ស់ប�ូរ។ ពីភព�ចបូក�ចបល់េ ជសួនចបរេអែដន។
េនះកំពុងបំែលងអំ�ចរបស់�ពះែដល�ចយកអ�ីែដលគម នទងំអស់ និងេធ�ឱយ
អ�ីែដលអ�ច រយេចញពី�។ ករផ� ស់ប�ូរេ�យអំ�ចរបស់�ពះ!
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39 េហយេយងយល់ថ �មរយៈករ�នបទគមពរី េនះគឺជ�ពះ �បមំយួ
—�បមំយួពនឆ់ន កំនុងករេរ បចំករេរ បចំសួនេអែដនេនះ។ ឥឡូវេនះ �ទង់
�បែហលជមនិយូរប៉ុនម នេទ។ ប៉ុែន��គនែ់តសនមត េហយយក� ពីបទគមពរីែដល
ជកែន�ងែដល�បននិយយថ “មយួៃថងជមយួ�ពះគឺមយួពនឆ់ន េំ េលែផនដី”
េនះគឺ �បសិនេប�ពះ�ទង�់បេ់ពលេវ�។ េហយនិយយថ�ជ�បមំយួពន់
ឆន �ំទងប់នេធ�ែផនដី េហយ�ទងប់ន� ំ ែផនដីមន�គបពូ់ជល�ទងំអស់។ អ�ីៗ
ទងំអស់គឺល�ឥតេខច ះ។
40 ខញុ ំគិតថ េ�ចនដង េ េពលែដលសូមបែីតអនករះិគនក់ច៏បេ់ផ�ម�ន
េស វេ  េ�កុបបត�ិ ពួកេគចបេ់ផ�មរះិគន�់ ពីេ�ពះ��កដូ់ចជេធ�ម�ងេទ ត
េ�យខ�ួនឯងឬេបះអនកេចញេ ទីេនះនិងទីេនះ។
41 ប៉ុែន��បសិនេបេយង�គនែ់តកតសំ់គល់មយួែភ�តមុនេពលែដលេយងចូល
េ កនុងអតថបទរបស់េយង េនះេ�កម៉ូេសបនេឃញករនិមតិ�េនះ។ េហយ�ពះ
បននិយយេ គត។់ �ពះបនមនបនទូលេ  ម៉ូេសទល់មុខគន បបូរមតទ់ល់នឹង
�តេច ក។ ឥឡូវេនះ គតម់និែដលនិយយជមយួបុរសេផ�ងេទ ដូចេនះដូចែដល
�ទងប់នេធ�ចំេពះេ�កម៉ូេសែដរ។ ឥឡូវេនះ េ�កម៉ូេសគឺជអនកែដលអ�ច រយ
ជងេគ �គបព់យករទីងំអស់ គតជ់គំររូបស់�ពះ�គីសទ។ េហយឥឡូវេនះ�ពះ�ច
និយយបន �ទងម់នសំេលង។ ��តវបនេគឮ។ ។ �ពះ�ចនិយយបន។
42 េហយ�ពះ�ចសរេសរបន។ �ពះជមច ស់បនសរេសរ�កឹតយវនិយ័ដប�់បករ
ជមយួ �មមៃដផទ ល់របស់�ទង។់ �ទងប់នសរេសរេ េលជ ជ ំង—ៃនបប៊ឡូី
នម�ងេ�យេ�ប�មមៃដរបស់�ទង។់ �ទងប់នឱនចុះេហយសរេសរេលខ�ចម់យួ
េលកេ�យ�មមៃដរបស់�ទង។់ �ពះ�ច និយយ �ពះ�ច�នបន។ �ពះ�ច
សរេសរបន។
43 �ពះជមច ស់ជ�បភពៃន�ពះគុណនិងអំ�ចនិងជេទវភពទងំអស់ �បជញ
គឺេ កនុង�ពះ។ ដូេចនះ េ�យដឹងថ �ទងជ់អនកបេងកតែតមយួអងគគត។់ គម ន
អនកបេងកតេ�កពី�ពះេទ។ ��ងំមនិ�ចបេងកតអ�ីទងំអស់ ��គនែ់តបងខូចអ�ី
ែដល�តវបនបេងកត។ ប៉ុែន��ពះជអនកបេងកតែតមយួអងគគត។់
44 ដូេចនះ�ទងប់នបេងកតេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងប់នេផញ�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ ដូេចនះ�គបពូ់ជទងំអស់ែដល�ទងប់ន�កេ់ េលែផនដី �ទងប់ន
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បេងកត�គបពូ់ជទងំេនះេ�យ �ពះបនទូលផទ ល់របស់�ទង ់ដបតិគម នអ�ីែដល�ចប
េងកត�គបពូ់ជបនេឡយ។ �ទងប់ន�កព់ួកេគ េហយពួកេគសថិតេ េ�កមទឹក។
�ទង�់គនែ់តនិយយថ “សូមឲយមនេនះេហយអនុ ញ តឱយមនេនះ។”

45 ឥឡូវេនះេយងេឃញថ�េ�ចនដង េហយេមលេ ដូចជ�ពះគមពរីែចងម�ង
េទ ត ឬនិយយអ�ីមយួេ អ�ីែដលមនិបននិយយ។ ឧទហរណ៍ េ កនុងេ�កុប ្
បត�ិ ១ េយងបនរកេឃញថ “�ពះបនបេងកតមនុស�េ កនុងរបូភពផទ ល់ខ�ួនរបស់
�ទងេ់ កនុងរបូភពៃន�ពះ បនបេងកតគត ់ �ទងប់នបេងកតពួកេគបុរសនិង ស�ី។”
េហយបនទ បម់ក�ទងេ់  និងមនេរ ងជេ�ចនបនេកតេឡងេ េលែផនដី។

46 បនទ បម់កេយងបនរកេឃញថ គម នមនុស��បនពយ�ួស់ដីេទ។
“បនទ បម់ក �ពះបនបេងកតមនុស�េចញពីធូលីដី។” េនះគឺមនុស�ខុសគន ។ “េហយ
�ទងប់នផ�ុ ំខយល់ដេង�មៃនវ ិ ញ ណៃនជីវតិចូលកនុងគតេ់ហយគតប់នក� យជ
�ពលឹងរស់។”

47 បុរសទីមយួមនលកខណៈដូច�ពះ ែដលជវ ិ ញ ណ។ យ៉ូ�ន ៤ �បបថ់
“�ពះជវ ិ ញ ណេហយអនកែដលថ� យបងគំ�ទង�់តវែតថ� យបងគំេ�យវ ិ ញ ណ េហយ
េ កនុងេសចក�ីពិត។” ប៉ុែន��ពះជវ ិ ញ ណ។ េហយមនុស�ទីមយួែដល�ទងប់ន
បេងកត ជបុរស-វ ិ ញ ណេហយគតម់នេ កនុងរបូភពនិងដូចៃន�ពះ។

48 េហយបនទ បម់ក�ទងប់ន�កប់ុរសមន កេ់នះេ ជ�ចឈ់ម េហយបុរស
មន កប់នធ� កចុ់ះ។ ដូេចនះ�ពះបនយងចុះមក េហយក� យជរបូភពៃនមនុស�
ែដល�ទង�់ចេ�បសេ�ះមនុស�ែដលធ� កេ់នះ។ េនះគឺជេរ ងដំណឹងល�
ពិត�បកដចំេពះ—គំនិតរបស់ខញុ ំ។

49 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់កនុងរយៈេពល�បមំយួពនឆ់ន  ំ េហយែដលបន�ំ
�គបពូ់ជអ�ច រយទងំអស់េនះ ឬជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ “�នឹងជផ�ូវេនះ។
េដមេឈេនះនឹងក� យជេនះនឹងជ។” អ�ី�គបយ៉់ងគឺល�ឥតេខច ះ។ �ពិតជល�
�ស់។ េហយ�ទងប់នប ជ �គបពូ់ជនីមយួៗៃន�គបពូ់ជទងំេនះថ ពួកេគ
នឹងផ� ស់ប�ូរខ�ួនឯងេ ជរកុខជតិៃនជីវតិ�បេភទ�ែដល�ពះបនទូល ៃន�ពះបន
និយយេ កនុងពួកេគគួរែត�តវមន។ �បសិនេប�ជេដមេឈអុក��តវែតនយំក
ផលេដមេឈអុក។ េប�ជេដមេ�ន ត�េចញែផ�េ�ន ត។
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50 ពីេ�ពះ�ពះដជ៏អនកបេងកតដអ៏�ច រយេទបែតបនប ចូ ន�ពះបនទូលរបស់�ទង់
េ  �គបពូ់ជ�ពះបនទូលគឺេ ទីេនះមុនេពល�គបពូ់ជពិត�តវបនបេងកតេឡង។
េហយ�ពះបនទូលបេងកត�គបពូ់ជ។ សូមេមល “�ទងប់នបេងកតែផនដីេចញពីអ�ី
ែដលមនិេលចេឡងេទ។ េមល�ទង—់�ទងប់នបេងកតែផនដី�មរយៈ�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ �ពះបនមនបនទូល អ�ី�គបយ៉់ងកម៏នេឡង។
51 េហយជ�ពះ ែដលជអនកបេងកត និយយអ�ីៗទងំអស់េ�យេកតមន �តវែត
ជែផនដីល�ឥតេខច ះ។ �ជកែន�ង—�� តមយួ។ �គឺជ�ន—សួគពិ៌ត�បកដេ
េលែផនដី។
52 ឥឡូវេនះ ដូចជកែន�ងទងំអស់�តវែតមនទី�ន កក់រក�� លេ កែន�ង
�មយួ។ សននិបតេនះ មនទី�ន កក់រក�� ល េហយជំពូកេនះមន
ទី�ន កក់រក�� ល េហយ�ពះវ�ិរមនទី�ន កក់រក�� ល។ េហយ�ពះមន
ទី�ន កក់រក�� ល។ ដូេចនះេហយ កែន�ងដអ៏�ច រយេនះជ�បជជតិែដលេយង
រស់េ  �មនទី�ន កក់រក�� ល។ េហយដូេចនះ េអែដនដអ៏�ច រយេនះមន
ទី�ន កក់រក�� ល េហយទី�ន កក់រក�� លរបស់�កំពុងដឹកន ំ េ សួនចបរ
េអែដនឬេអែដន េ ខងេកតសួនចបរ។
53 �ពះជមច ស់បន�កក់រេនះ េដមប�ីគប�់គងករបេងកតដអ៏�ច រយរបស់�ទងេ់
ែផនដី កូន�បសនិងកូន�កមុរំបស់�ទងគឺ់អ�័មនិងេអ�៉។
54 �ពះជឪពុករបស់អ�័ម។ “អ�័មជ…កូនរបស់�ពះ” េយងេ �មបទ
គមពរី។ គតជ់កូនរបស់�ពះ។
55 េហយ�ពះបនបេងកតអនកជំនួយមន កេ់ចញពីរបូកយរបស់គត។់ �បែហលជ
ឆ�ឹងជំនីជិតេបះដូងរបស់គត ់ ដូេចនះនងនឹងេ ជិតគតេ់ហយេធ�ឲយមន
អនកជំនួយ។ �មនិែមនជ�បពនធរបស់គតេ់ េឡយេទ មនិមនមនុស�េ�ចន
េ េឡយេទ �ទងេ់ទបែតបនមនបនទូល។ េហយេនះជកែន�ងែដលប �  គឺ
��ងំបនរកេឃញនងមុនេពលអ�័មបនេធ�។ ដូេចនះ��គនែ់តជ�ពះបនទូល
ែដល�ទងប់ននិយយប៉ុេ�� ះ។
56 ខញុ ំនិយយថខញុ ំមនិចងច់ំ�យេពលេវ�េ�ចនេពកេទ។ ប៉ុែន�អនកមយួចំនួន
�ចនឹងមនករភន�់ចលំបន�ិច ជពិេសសមនុស�មយួចំនួនេ កនុង—ភគ
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ខងតបងូ �កដូ់ចជរកេឃញមនករយល់�ចឡំតិចតួចេ េល�រ ែដលខញុ ំមន
ពី�ពះេ ៃថងេនះ េ កនម់នុស� េនះគឺ�គបពូ់ជសត�ពស់។ េហយខញុ ំនឹងេ ផទះ
វញិ�មបំណង�ពះហឫទយ័�ពះេ ៃថងមយួ េ េជេហ��នវ់លី។ ខញុ ំចងប់ន�រ
ែដលមនរយៈេពល៦េម៉ង េហយនិយយ�តង់ៗ  សូមេមល ដូេចនះ�នឹង�ក�់ជ
ទ�មងែ់ដលអនកនឹងដឹងថេយងកំពុងនិយយអ�ី។ េហយេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។ �ដូចគន នឹងេពលបនេឃញបង�សី ហ�េរនអ ច ឹងែដរ មុនេពលែដល
នងេចញេ ឆង យជេ�ចនឆន ។ំ េឃញេទ �ជករពិត។ េហយឥឡូវេនះេយង…
�បែហលជមនករយល់�ចឡំ។
57 �បសិនេបមននរ�មន កម់ករកខញុ ំ មនអ�ីផទុយ ខញុ ំចងឲ់យករយល់�ចឡំមន
កនុងខ�ួនខញុ ំផទ ល់។ ខញុ ំមនិចងរ់ះិគនន់រ�មន ក ់ និយយេទ។ េយងមនិ�តវរះិគនគ់ន
េទ។ ខញុ ំមនិមនកំហុសកនុងករេធ�ដូចេនះ ខញុ ំអរគុណ�ពះអមច ស់។ ខញុ ំបនរះិគន់
អំេពបបនិងករមនិេជ ។ ប៉ុែន�មនិសំេ េលបុគគលេទ េមលខញុ ំ—ខញុ ំមនិថឱយបុគគល
េទ។ េយង—គឺេយងជបងប�ូន�បស�សី េយងខំមកកែន�ងែដលបង�សីហ�េរនបន
មកកលពី�ពឹកម�លិមុញិ េឃញេទ។ នង…េយង—េយងទងំអស់គន �តវែតមក
�មផ�ូវេនះ។ េហយ�មនិែមនជេគលបំណងរបស់ខញុ ំ េដមប—ីពយយមរះិគន់
បងប�ូន�បស�សីែដលមនិយល់�សបនឹងអនកេទ។ អតេ់ទ ឆង យពីខញុ ំែដលេធ�ដូេចន ះ!
ខញុ ំគិតថអនកកំរេ៉ឃញមនែខ��តែ់ដលខញុ ំេ េឈម ះនរ�មន ក�់ស់។ ែដល
ខញុ ំមន�រមមណ៍ថេ�ចនដងមនុស�េនះខុសប៉ុែន�េនះគឺរ�ងពួកេគនិង�ពះ។ ប៉ុែន�
អ�ីែដលខុសកនុងផ�ូវៃនអំេពបបនិង… េហយករយល់�ចលំេពលខ�ះគឺ មនិែមន
ជអំេពបបេទ ��គនែ់តជករយល់�ចឡំរបស់មនុស�ប៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ
គិតថមន ក់ៗ ៃនេយងមនសិទធិបង� ញខ�ួនចំេពះករយល់ដឹងរបស់េយង។
58 ឥឡូវេនះអនកបេងកតដអ៏�ច រយេនះបន�កកូ់ន�បសែដល�ទងប់េងកត។
ឥឡូវេនះអ�័ម គឺជកូន�បសបេងកតដំបូងរបស់�ទង។់ �ពះេយសូ៊វ
គឺជ�ពះ�ជបុ��ែតមយួ របស់�ទង ់ េកតមកេ�យ ស�ី។ ប៉ុែន�អ�័មគឺ�តវមក�តង់
ពីៃដរបស់ �ពះេ កនុងករបេងកត។
59 ឥឡូវេនះករយិល័យក�� លែដលមនកូន�បសរបស់�ទងនិ់ងកូន�កមុំ
របស់�ទង ់ ទងំអស់ �េមលេ ល�ឥតេខច ះ�ស់។ មនបុរសមន ក—់ែដលជ
�បធនៃនទងំអស់េនះគឺជរបស់�ទង ់កូន�បសផទ ល់ខ�ួននិងកូន�កមុរំបស់�ទង។់
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60 េហយ�គប�់គបពូ់ជទងំអស់សុទធែតល�ឥតេខច ះ េដមេ�ន តនិងេដមេឈ
អុកនិងេ ម ។ បក�និីងសត�ពហនៈ។ េហយអ�ី�គបយ៉់ងគឺសថិតេ កនុងលំ�ប់
ល�ឥតេខច ះ ជមយួនឹងបទប ញត�ិរបស់�ពះ “កុំផ� ស់ប�ូរធមមជតិរបស់អនក។ ចូរ
បេ ចញ�បេភទរបស់��គប�់គបពូ់ជទងំអស់! េដមអុក សូមអនកកុំបងក តឲ់យ
ក� យជេដមប៉វៗ។” េឃញេទ? “ដូងេអយ សូមអនកកុំបងក តឲ់យក� យជេដម
េផ�ងេទ ត។ ែត�គបពូ់ជទងំអស់�មពូជរបស់�!” េហយ�ទងប់ន—�ទងប់ន
េមល��មរយៈេពលេវ�។
61 េហយ�ទងប់នមន�ពះបនទូលេនះ។ េហយនិងអំ�ចបេងកតដអ៏�ច រយរបស់
�ទងប់នបេងកតរបស់ទងំេនះែដលេកតេឡងទងំបុរសនិង ស�ី។ េហយពួកេគ
ជកបលពីេ�ពះពួកេគ…ពួកេគពូែក�ប�ំង�ស់។ េហយ�ទងក់ប៏ន�ក់
ពួកេគេ េ�កមករែថរក�ដូចគន  អ�ីែដល�ទងប់ន�កេ់ដមេឈ សត�ជេដម។
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ពួកេគមនិ�តវ មនិែដលេ�យឥតនយ័េទ បំពន�ពះបនទូល
េនះ។ ពួកេគ�តវែតេ ទីេនះ។ “កុំ កុំយកអ�ីេចញពី�ឬបែនថមអ�ីកនុង�! អនក�តវែត
រស់េ  េ�យ�ពះបនទូលេនះ។”
62 េហយដ�ប�ករបេងកតេនះនឹងេកតមនដូចេនះ បង�សី �កេរ ន នឹង
មនិចបំចេ់ េ �ពឹកេនះេទ ដ�ប��នឹងេ ដូចេនះ េសដ�កិចចដអ៏�ច រយរបស់
�ពះ! �ជអ�ីែដលេយងេជ  ែដលេយងកំពុង�តលបេ់ ។ េយងនឹង�តលបេ់
កែន�ងេនះវញិ។
63 ែដលជកែន�ងែដលេ �ពឹកៃថងទី�បពីំរ េ េពលែដល�ពះសំឡឹងេមលេ
�ទងំអស់ េហយ�ទងប់នមនបនទូលថ “�ល�។ អញ—អញេពញចិត�នឹង�។
ែមនអញ—អញ—អញរកី�យែដលបនេធ��។ េហយឥឡូវេនះ�សថិតេ េ�កម
ករ�គប�់គង។ េហយអញបនទុកចិត�េលកូន�បសអញនិង�បពនធ�ថ—ពួកេគ
នឹង (េធ�ឱយពួកេគក� យជ�បធនទងំអស់) ែដលពួកេគនឹងេមល�ទងំអស់
េហយេឃញថមនិអីេទ អ�ី�គបយ៉់ងនឹងនេំចញ�ម�បេភទរបស់ខ�ួន។ ឥឡូវគត់
មនអំ�ចេធ�ដូេចន ះបនេហយ។” �ពះបនមនបនទូលថ “េប�ល��ស់េហយ
�មនិែមនជអ�ីេផ�ងេទ តេទ ពីេ�ពះ�បំណង�ពះហរទយ័ផទ ល់ខ�ួនរបស់អញ។ �
ជរេប បែដលអញចងប់ន។ េហយអញបននិយយ��មវធីិេនះ ពកយរបស់
អញបននមំកនូវអ�ីែដលអញចងប់ន។ េហយេ ទីេនះគឺ។ ល�ទងំអស់!”



14 �ពះបនទូលជសេម�ង

ដូេចនះ�ពះគមពរីបនែចងថ “�ពះជមច ស់បនឈបេ់ ៃថងទី ៧ ពី�ន ៃដរបស់�ទង់
ទងំអស់។”

64 េហយ�គបយ៉់ងសថិតេ េ�កមករ�គប�់គង េដមបនីផំល�ម�បេភទរបស់
ខ�ួន។ ឥឡូវេនះ ចូរចថំ “ន។ំ” េ េពលែដល�ទង�់ក�់គបពូ់ជេ េល
ែផនដី �គបពូ់ជ�ចេចញមកែតជមយួអំ�ចៃនជីវតិេ កនុង� េដមបបីំែលង
�ពី�គបពូ់ជេ ជកូនរកុខជតិឬអ�ីកេ៏�យ។ អំ�ចផ� ស់ប�ូររបស់�ទង!់ ឥឡូវ
�ពះ�ក�់គបពូ់ជេ កនុងេនះជមយួនឹងសក� នុពលែដល�នឹងេកតជអ�ីែដល
�ទងប់ននិយយឲយមន។ េហយដ�ប��សថិតេ កនុងចំ�តថ់ន ក�់តឹម�តវ �
នឹង�តឹម�តវដូចជអ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលែមន។ ��តវែតែបបដូេចនះ
ពីេ�ពះ�ទងប់នបេងកត�ដូេចន ះ េហយបនេធ�ឱយមនឆែណលមយួ។ េហយ
អ�ីែដលសថិតេ កនុង ឆែនលរបស់�ទង ់ េ កនុងបនទ តៃ់ន�ពះបនទូលរបស់�ទង់
�នឹង�តវែតបេងកតេចញមកយ៉ងពិត�បកដ �ពះបនទូលរបស់�ទងប់ននិយយ
ថ�នឹងេកតេឡង។ �មនិ�ចេរ េចញពីទីេនះបនេទ។ ��តវបនចកផ់�យ
ពិតជ�តឹម�តវ។ ដូេចនះ ជមយួនឹងអ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងករេជ ទុកចិត�េលកូន�បស
ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់េនះ�ពះជមច ស់មនបនទូលថ “�ល� ដូេចនះអញនឹងស�មក។
េហយ�គបនី់មយួៗមនអំ�ចេ�យខ�ួន�ផទ ល់ េដមបផី� ស់ប�ូរខ�ួន�េ កនុង គំរូ
ែដលអញចងប់ន។ េនះជអ�ីែដល��តវែតមន េ�ពះអញបនផ�ល់ �ល់អំ�ច
ផ� ស់ប�ូរ�គបពូ់ជ េដមបបីេងកតេចញពីខ�ួន�េ កនុងសក� នុពលរបស់� ឥឡូវេនះ
េដមបសំីេរចេ�យខ�ួនឯងនូវអ�ីែដលអញចងប់ន។”

65 �ពះជមច ស់មនិែដលផ� ស់ប�ូរេឡយ។ គឺដូចគន នឹងៃថងេនះែដរេ េពលែដល
�ទងេ់ �គេនះ! �ពះបនេប�ជញ ថនឹងេធ�អ�ីមយួ។ �ទងនឹ់ងេធ��ឱយបន។ គម នអ�ី
នឹងប ឈប�់ទងេ់ទ។ �ទងនឹ់ងេធ��!

66 បនទ បពី់�បនល�េហយេរ ប�មលំ�បលំ់េ�យ �ពះមន�រមមណ៍�បកដ
ថឥឡូវេនះ េនះនឹងមនិអីេទ េហយបនទ បម់កេ េពលែដល�ទងប់នេធ�បនទ បម់ក
ស�តវបនចូលមក។ អញនឹង… �ពះបន�បទនអំ�ចេដមបផី� ស់ប�ូរ។ េហយ
អញនឹងេ េ មតិ�េនះេ�យគម នអំ�ចមនិ—េដមបបីេងកតម�ងេទ តប៉ុែន�
អញ… �មនអំ�ចេដមបបីងខូច�ទង�់ទយ មនិែមនផ� ស់ប�ូរ ប៉ុែន�េដមបបីងខូច
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�ទង�់ទយ។ ឥឡូវេនះ អ�ីទងំអស់ ខូច�ទង�់ទយ�តវបនយកេចញពី�ថ នភព
េដមរបស់� មនអ�ីមយួែដលបតេ់ េហយខុសជមយួ�។

67 ប៉ុនម នឆន កំន�ងមក កំពុងលបត េដរ�ម�លេពត ខញុ ំនឹងគិតថមន
អវយវៈ(ៃដេជង)មយួបនបកេ់ចញពីេដមេឈ េហយបនដួលេ េដមេពត។
េហយេដមេពតពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបេី�កកឈរឱយ�តង ់ ��តវែត�តង់
ប៉ុែន���តវបនខូចេ�យ�រែតអ�ីមយួែដលបនេកតេឡង។ េហយដំបងេនះបន
�កេ់ េល�។

68 បនទ បម់កេយងរកេឃញសត�លមូនៃ�ពេ កនុង�ល។ ែដល មនុស�ជេ�ចន
ៃនអនកេ ទីេនះ េហយ�បែហលជអនកខ�ះជ ស�ី…�បសិនេបអនកមកពីរដ�េកន�គី
។ ស�ីេ�បចបកបេ់ ទីេនះដូចគន នឹងបុរសែដរ េចញេ េ�កេ ឯ�ល ជមយួ
—នឹងចបកបម់យួែដលេយងេ ថចបកបច់ស់ េហយចបយ់ក—សត�លូន
េចញ។ ដបតិ�បសិនេបអនកមនិបនយកេចញ ពីកែន�ងែដលេពត េ កនុងជួរដូចេនះ
ដូចេនះសត�នឹងឈនដល់កយយក �គបេ់ពតេនះ េហយរុខំ�ួន�បន�ិចម�ងៗ
ងយៗ �ឆ� ត ែដលអនកពិបកនឹង�បបពី់� �តវបនរុ។ំ េហយទីបំផុត�កនែ់ត
ខ� ងំ េហយកនែ់តខ� ងំេហយ�ទញេពតេនះរហូតដល់�ខូច។ ទញ�ផទប់
នឹងរុខំ�ួន�េ ជំុវញិេដមទំពងំបយជូររបស់�។ បងខូច�ទង�់ទយេដម ឱយេ ជអ�ី
េផ�ងេទ ត។ �េ ែតជេពត ប៉ុែន��ជេពតែដលខូច។

69 េហយេយងទងំអស់គន េ ែតមនលកខណៈដូច�ពះ។ ែតខ�ះខូច�ទង�់ទយ
ជកូនរបស់�ពះជមច ស់ ែដលេដរផទុយនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគនិងផ�ូវែដល
—�ទងប់នឲយេយងេហយផ�ល់េ�យេយងេដរ។ ករកំណតអ់�ីមយួ ែផនដីេលក
េយងេចញពីផ�ូវ ទញេយងេ ជិត� េហយេ ឆង យពីេនះ ឆនូត�តងែ់ដលតូច
ចេង� តែដល�ទងប់ន�េំយងេធ�ជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ។ អំេពបបបន
េធ�ករ��កកេ់នះេ េលកូន�បស�សីរបស់�ពះ។

70 ខូច�ទង�់ទយ! ខញុ ំដឹងថ��កដូ់ចជចែម�កកនុងករនិយយ�មវធីិេនះ “េ
—ជខូច�ទង�់ទយ” ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដល�បនេធ�។ �បនបងខូច�ទង�់ទយ
ឬនឱំយខូច។ ខូចមននយ័ថ “�តវផ� ស់ប�ូរ េធ�អ�ីមយួខុសគន ។” េហយករ
ខូច �ទង�់ទយគឺជេរ ងែតមយួ ែដល��តវបននយំកមកវញិ និងបងខូច
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�ទង�់ទយេហយ “បនេធ�េ កនុងវធីិមយួេផ�ងេទ ត។” �េ ែតជ�គបពូ់ជដែដល
ប៉ុែន��ខូច�ទង�់ទយ។

71 ឥឡូវេនះេយងេឃញថអនកបងខូច�ទង�់ទយេនះកម៏នចំនួនេពលេវ�េដមប ី
បងខូច�ទង�់ទយដូចគន ែដរ ដូចជ�ពះ�តវែតផ� ស់ប�ូរ។ ឥឡូវេនះ�បន��ំគបពូ់ជ
របស់�ឬ�មនិបន��ំគបពូ់ជរបស់�…េ កនុងសួនចបរេអែដនេទ។ ចប�់ងំពី
េពលេនះមក � មនរយៈេពល�បមំយួពនឆ់ន ៃំនករេធ�េ�យខូច�គបពូ់ជរបស់
�ពះ គឺជ�ពះបនទូលរបស់ �ពះ ឱយខូច�ទង�់ទយ �េធ�ឱយ�មនអ�ីខុស។ េ េពល
ែដល�…េលកទីមយួ ែដលេអ�៉�� ប�់ម� េហយមនឃ� តូចមយួ។

72 សូមចថំ ដំបូង��ងំបនដក�សងប់ទគមពរីេនះ ឲយ ចបស់�មែដល
�ចេធ�េ បន “�ពះបនមនបនទូលថ ‘ឯងមនិ�តវបរេិភគែផ�េឈទងំអស់េ
សួនឧទយនេអែដនេទ’?” េឃញេទ? “ឯងមនិ�តវបរេិភគែផ�េឈទងំអស់េទ?”

73 សូមចថំ េអ�៉បននិយយថ “ែមនេហយ េយង�ចបរេិភគែផ�េឈ
ទងំអស់បន។ ប៉ុែន�េដមេឈែដលសថិតេ ក�� លសួនចបរ េយងមនិ�ចបះ៉�
�ចខ់ត។” ឥឡូវេនះេមល� េ កនុង�ររបស់� បែង�រពកយេនះ�តឹមែតបន�ិច។
េ កនុងករនិយយ…េអ�៉បននិយយថ “ដបតិ�ពះបនមនបនទូលថេបេយង
េធ�ករេនះ ៃថងេនះេយងនឹង ‘�� ប។់’”

74 �និយយថ “អូ! អនក�បកដជមនិ�� បេ់ទ” េឃញេទ �ជ—បុរសមន ក ់ �
បននិយយថ “អនក—អនក—អនកេធ��ឥឡូវេនះ។ េហយអនក—អនកគឺជ—អនកជ
មនុស�លងងេ់ខ� ។ អនកពិតជមនិដឹងអ�ីទងំអស់។ ប៉ុែន�េបអនកនឹងទទួលែតមយួ
េនះ បនទ បម់កអនកនឹងមន�បជញ  អនកនឹងមនចំេណះដឹង។ អនកនឹងដឹងខុស�តវ
េហយដូច�ពះ អនក េបអនកនឹងទទួលែត�បជញ េនះែដលខញុ ំមន។ ខញុ ំដឹង ប៉ុែន�អនក
មនិដឹងេទ។”

75 ែដល �មនិអីេទកនុងករមន�បជញ េនះ។ ែតេបប ញ ផទុយ េប�បជញ មនិ
�តឹម�តវ�ម�បជញ ពី�ពះជមច ស់េទ �បជញ របស់�ពះ និងក� យជ�បជញ ធមមជតិ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថេតេយងមនវទិយ� ស�ប៉ុនម នេទ េតមនអ�ីេទ តឬករអបរ់ ំ �ជរបស់
�រក�។ ខញុ ំនឹងបង� ញ�ដល់អនក េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ េ ប៉ុនម ននទីេទ ត
�ជរបស់�រក�។
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76 អរយិធមគឺ៌មកពី�រក�។ ខញុ ំេទបែតបនអធិបបយពីេរ ងេនះ។ វបបធម៌
ទងំអស់េ េលែផនដី អំ�ចៃនវទិយ� ស� និងអ�ីៗទងំអស់គឺជរបស់
�រក�។ េនះជដំណឹងល�របស់�ែដល�បនផ�ព�ផ�យអំពីចំេណះដឹង េ កនុង
សួនចបរេអែដន។ េហយ�បនយកចំេណះដឹងេនះ េ ជចំេណះដឹងែដលនំ
ឱយមនករយល់�ចលំផទុយពី�ពះគមពរី �ពះបនទូលនិងឆនទៈនិងែផនកររបស់�ពះ។
េហយឥឡូវេនះ�មន�បមំយួពនឆ់ន េំដមបេីធ�អ�ីែដល�ពះបនេធ�ែតកនុងផ�ូវែដល
ខូច េហយចំ�យេពលដូចគន េដមបនីេំអែដនរបស់�ចូល។ ឥឡូវ�មនេហយ
មនសួនេអែដនេ េលែផនដីេនះេហយ �េពញេ�យ�បជញ  ចំេណះដឹង។ េនះ
គឺជដំណឹងល�របស់��ងំពីដំបូង ចំេណះដឹង �បជញ  វទិយ� ស�។ មនិែដល
�ពះជមច ស់ផគតផ់គងដ់ល់ករែបបេនះេទ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងឲ់យអនកេមលមយួនទី។
�បនេធ� េហយេ�យ�រ�ជមនុស�មន�បជញ ខងេ�កីយ។៍

77 ឥឡូវ �ពិបកនិយយ�ស់។ ពិបក—�ស់ េ�ពះនិយយេ  មនុស�
ែដលមន�រមមណ៍ដូចខញុ ំនិងវធីិែដលខញុ ំបនេធ�ស�មបម់នុស�ជេ�ចនឆន ។ំ ប៉ុែន�
ចប�់ងំពីករេបក��ទងំ៧េនះ មនពួកេទវ�េ ខងេ�កយភនេំនះ បន
ក� យជេស វេ ថមី។ �ជអ�ីែដលបន�កប់ងំ កំពុង�តវបនបង� ញដូចែដល
�ពះបនសនយេ វវិរណះ ១០ ថ�ទងនឹ់ងេធ�។ េហយេយងគឺជមនុស�ែដលមន
ឯកសិទធិែដល�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សពីែផនដីេនះ េដមបេី�យេយងបនេឃញ
និងេឈ�ងយល់អំពីអ�ីៗទងំអស់។ ែដលមនិែមនជេរ ងេទវកថនិងគំនិតខង
�ចឈ់មរបស់មនុស�ែដលពយយមបេងកត� េឡង។ �ជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះែដលបនសែម�ងឱយេឃញថ�តឹម�តវ។ ភស�ុ�ងមនិែមនេ�យវទិយ� ស�
េទ។ ប៉ុែន�េ�យ�ពះ េនះជករ�តឹម�តវ។ �ពះដូចែដលខញុ ំបននិយយ�រមយួ
ពីមុន �ពះមនិ�តវករនរ�មន កប់ក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ទ។ �ទងគឺ់ជ
អនកបកែ�បផទ ល់។ �ទងម់នបនទូល�នឹងេកតេឡង េហយ�នឹងេកតេឡង។ េនះគឺ
�ទង—់�ទងប់ ជ ក�់ ែដលបកែ�ប�។

78 កលពីប៉ុនម នឆន មំុន េ េពលែដលពួកេពនេទកុស� េពល—�ពះវ�ិរេផ�ង
បន�បបេ់យងថេយង “ឆកួត” េយង “មនិ�ចមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េទ �គឺជ
េរ ងអតីតហួសេហយ។” ប៉ុែន�េយងេឃញថករសនយរបស់�ពះគឺសំ�បអ់នក�
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េហយឥឡូវេយងដឹងខុសគន ។ េឃញេទ េហយ�បន�ិចម�ងៗ អ�ីៗបនេបកេឡង
េហយ។
79 េហយឥឡូវេនះ�ទងប់នសនយថ�ថក៌ំបងំែដល�តវបន�កេ់ កនុង
យុគសមយ័�ពះវ�ិរទងំេនះ នឹង�តវបនបង� ញេ េពលេវ�ចុងេ�កយ។
េហយ�ទងអ់នុ ញ ត េយងដឹងឥឡូវេនះ។ េយងគឺេ េពលេវ�ចុងេ�កយ។ េយង
មកដល់ទីេនះេហយ។
80 ��ងំគឺជអនកនិពនធៃនអរយិធម។៌ �គឺជអនកនិពនធវទិយ� ស�។ �គឺជ
អនកនិពនធៃនករអបរ់។ំ

អនកនិយយថ “េនះជករពិតេទ?”
81 សូមឱយេយង�នេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះឥឡូវេនះ េ�កុបបតិ� ៤
េហយ�តលបម់កវញិ េហយ�គនែ់តេមលមយួនទី។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�បែហលជ…
េបខញុ ំចំ�យេពលយូរេពកបង�បស ខល�បែហលជ�បបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន� េ�កុប ្
បត�ិជំពូកទី ៤ និងខ១៦ នឹងបន��បបេ់ ទីេនះ ករចបេ់ផ�ម អ�ីែដល�ពះបនេធ�
េដមប�ីកប់�� �ដល់បុរស និង ស�ីនិងអ�ីទងំអស់ែដលពួកេគ�តវេធ�។ េហយ
មនិែមនជប�� �េលពួកេគេទ ែត�បបេ់គថនឹងមនអ�ីេកតេឡង េហយ�ក់
ប�� �ដល់អ�័ម។ េហយេយងេឃញថេ ទីេនះ េអ�៉មនកូនេភ� ះមយួគូ។
េហយនិងមយួ កនុងចំេ�មពួកេគមន��ងំ េហយមន កេ់ កនុងចំេ�មពួកេគ
គឺជរបស់�ពះ។

ឥឡូវអនកនិយយថ “អូ! អតេ់ទ ឥឡូវេនះបង�បស �បណ�!ំ”
82 ចមំយួែភ�ត។ ចូរអនករកបទគមពរីមយួឱយខញុ ំ េ កែន�ង�ែដលនិយយថ ក
អុីនជកូន�បសរបស់អ�័ម។ ខញុ ំនឹងបង� ញអនកេ កនុងបទគមពរីែដល�និយយថ
“កអុីនេកតេចញពី�រក�” េនះមនិែមនអ�័មេទ។
83 ឥឡូវេនះចំ�ំេ េពលែដលនងមនៃផទេពះេ ទីេនះ។ េយងចបេ់ផ�មេ
៤ជំពូកដំបូង។

អ�័មក�៏គ ល់…េអ�៉ជ�បពនធ េហយនងមនទំងនប់េងកតបនក
អុីន រចួនងនិយយថ អញបនកូន�បសមយួ…ឥឡូវនងនិយយ
េ�យ�ពះេយហូ�៉�ទងេ់�បស�បទន
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84 ពីេ�ពះ ��តវែតអ ច ឹង។ មនិថ�ជ�សីេពសយឬអ�ីកេ៏�យ ��តវែតេចញពី
�ពះមក េមល េ�ពះេនះជ�គបពូ់ជរបស់�ទង ់ គឺជចបប�់គបពូ់ជរបស់�ទង ់ �
�តវែតនមំកនូវថេត�ជ�គបពូ់ជខូច។ ឬអ�ីកេ៏�យ។ េទះជអ�ីកេ៏�យ។ �
�តវែតនមំក នូវអ�ីកេ៏�យ។ េនះជប ជ របស់�ទង។់

នងកប៏េងកតបន េអបិល ជប�ូនេទ ត។
85 គម នអនក��គ ល់នងេទ តេទ។ អ�័ម�គ ល់�បពនធគតេ់ហយនងបេងកត
បនកអុីន េហយកប៏េងកតេអបិលកូនេភ� ះ ផងែដរ។ េ �ពឹកេនះ��ងំបន
េ ជមយួនង េហយគឺអ�័មេ េពលរេស លេនះ។
86 អនកេឃញករ�ចបូក�ចបល់ដធ៏ំមយួេ កនុង�ក�សេ ទីេនះ ខញុ ំេជ ថេ
តុកសុនឥឡូវេនះ ពី ស�ីែដលនសំ�មលកូនេភ� ះែសបកេខម ១ សរ១ កនុងេពល
ែតមយួ។ នងបនរស់េ ជមយួប�ីរបស់នងេ �ពឹកេនះនិងបុរសេនះ េ េពល
រេស ល។ េហយបុរសេនះនឹងែថរក�…បុរសែសបកសនិយយថគតន់ឹងែថរក�
ែតកូនរបស់គតេ់ទ ប៉ុែន�បុរសែសបកេខម �តវេមលែថ ែថរក�កូនរបស់គតផ់ទ ល់។
េឃញេទ? ខញុ ំដឹងថ េ កនុងករបងក តពូ់ជសត�ែឆកជេដម �បកដជ េប�េ កនុង
ពីរបីេម៉ងេ�កយមក។ េនះប ជ កពី់�។
87 ឥឡូវេនះេដមបបីង� ញថេតអរយិធមម៌កពី� ឥឡូវេនះសូមេយង�ន េ�
កុបបត�ិេ ទីេនះកនុងជំពូកទី ៤ ៃនេ�កុបបត�ិម�ងេទ តេហយេមលកែន�ង�។
ខទី ១៦ ។

េនះកអុីនកេ៏ចញពីចំេពះ�ពះេយហូ�៉ េ េ ឯ�សកណូឌ
ខងេកតេអែដនេ ។

េហយកអុីនបន�គ ល់�បពនធគត ់ េនះនងមនៃផទេពះបេងកត
បនេអណុក គតក់ស៏ងទី់�កង១ េហយ�កេ់ឈម ះទី�កងេនះ�ម
េឈម ះ…េអណុក កូនខ�ួន

88 អរយិធមប៌នចបេ់ផ�ម។ េវជជបណ�ិ តេ ទីេនះ កនុង���ពះគមពរី �និយយ
ថ “អរយិធមដំ៌បូង។” សូមកតស់មគ ល់ បនទ បម់កគតប់េងកតកូន�បស េហយ
ពួកេគបនបេងកតអក�ក ននិងត ន�ី។ កូនមយួេទ តបេងកតបនកូន�បស េហយ
គតក់ច៏បេ់ផ�មេធ�កិចចករេផ�ងេទ ត អ�ីអ�ច រយ �ងសងទី់�កងនិង—េធ�ឧបករណ៍
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លង�ិននិង�គប�់បេភទ។ េឃញេទ េនះគឺជអ�ីែដលគតប់នេធ�ក� យជអរយិធម៌
ដំបូងេគ ែដលជកអុីន។ គតប់នេធ�េរ ងដែដល�មសមយ័កល។
89 ឥឡូវេនះសូមេ ដល់ទីេនះជមយួនឹងខ ២៥ េហយេមលេតមនអ�ី
េកតេឡង បនទ ប។់

រចួមក អ�័មបន�គ ល់�បពនធម�ងេទ ត ឥឡូវ េហយនងបេងកត
បនកូន�បស១ ឲយេឈម ះថ េសត េ�ពះនងថ �ពះ�ទងប់ន�បទន
ពូជ១េទ តមកអញជំនួសេអបិល ែដលកអុីនបនសំ�បេ់ េនះ

ឯេសត…គតក់ប៏េងកតបនកូន�បស១ែដរ �កេ់ឈម ះថ េអណុស
េហយេ ជនេ់នះ េគចប�់ងំអំពវនវដល់�ពះនម�ពះេយហូ�៉។
(េចញពីខងេសតមនិែមនពីអុីនេទ។)

90 េឃញេទ ប ញ ដអ៏�ច រយែដលេយងទងំអស់គន �បកនខ់ជ ប!់ េតមនអ�ី លទធិ
កុមមុយនិស�សព�ៃថងេនះេត�ពះរបស់ពួកេគជអ�ី? �ជប ញ វទិយ� ស�។ េតេយង
កំពុងេធ�អ�ី? េតេយងកំពុងរស់េ ទី�? ពិចរ�ពកយទងំេនះេ ៃថងេនះ។
91 ឥឡូវេនះ�មន�បេភទេអែដនរបស់� េហយ��ងំកម៏នែដរ។ េ កនុង
�បមំយួពនឆ់ន  ំ �បនបេងកត (មនិបនបេងកតេទ) ប៉ុែន� បនបងខូច�ទង�់ទយ
ែផនដីរបស់�ពះទងំមូល សត�របស់�ទង ់ សត�ពូជ បងក តពូ់ជ េដមេឈ រកុខជតិ
មនុស� សូមបែីត�សន �ពះគមពរី �ពះវ�ិរ រហូតដល់�ទទួលបនសួនចបរ
េពញេលញៃនេអែដនវទិយ� ស�ខ�ួនឯង។ អ�ី�គបយ៉់ងែដលផ� ស់ប�ូរ េ�យ
វទិយ� ស�។ រថយន�របស់េយងអ�ីៗទងំអស់ែដលេយងមន �តវបនផ�ល់ឱយេយង
េ�យវទិយ� ស� អ�ីែដលមនុស�បនេធ�។ េហយ�មនសួនេអែដនដអ៏�ច រយរបស់
�េ ទីេនះ។ េដមបបីង� ញ�រេនះទនេ់ពលេវ� េដមបបី ជ កថ់�មនិែមនជស
មយ័េផ�ងេទ តេទ ប៉ុែន�វវិរណៈ ១០! ចូរេមលករបងក តពូ់ជសព�ៃថងេនះ េដមបេីធ�ឱយ
�បេសរេឡង ឬ �� ត មនិែមន�បេសរជងេនះេទ។ សូម�កេឡកេមលកុមរតូចៗ
េ ៃថងេនះ។
92 ខញុ ំមនកូន�សីរបស់ខញុ ំេ ជួបេពទយេធមញ កលពីម�លិមញិ េហយគតប់ន
និយយថ េធមញរបស់នង �តវបនសេងគ ត ។ បង�បសមន កេ់ តុកសុនប
ង�បស ណូែមន មនកូន�សីរបស់គត ់ កូន�សីតូចេហយេធមញរបស់នង�តវ
បនេគដកេចញ។ េហយេពទយេធមញនិយយដូេចនះមនិយូរប៉ុនម ន គតេ់ជ ជកថ់
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�បែហលជេ កនុងេពលអនគត ែដលមនុស�នឹងេកតមក ដុះេធមញ�មវធីិេផ�ងៗ
គន ។ �ជ��រែដលេយងកំពុងញំុ��រកូនកត។់
93 េតអនកបន�នេស វេ រឌឺី�យេហចស កលពីែខមុនអំពីប៊លីី �គ �ម
អនកផ�យដំណឹងល�ដៃ៏ថ�ថនូេទ? េតអនកបន�� បគ់តេ់ទ? ខញុ ំអធិ�� នស�មប់
គតឥ់ឡូវេនះ ជងេពល�ៗទងំអស់។ េ េពលែដលគតន់ិយយជមយួជំ
វញិ ជេដមេ យបេ់ផ�ងេទ ត �ក�់េលបព�ជិត។ មនអ�ីមយួ បនេកតេឡង
ចំេពះគត។់ ៃថង�មយួខញុ ំសងឃមឹថគតនឹ់ងេឃញជំហររបស់គតេ់ កែន�ង
� ឥឡូវេនះគតក់ំពុងែតអំពវនវពី�កងសូដុមែដលជទី�កងខូច។ េហយ
ឥឡូវេនះ សូមកតសំ់គល់�តងេ់នះេ កនុងេស វេ រឌឺី �យេហចស ប៊លីីេខ�យ
�ស់ែដលមនិ�ចេធ�បនសូមបេីរ បចំករ�បជំុរបស់គត។់ េហយពួកេគបន
�បបគ់តថ់គត�់តវែតរត ់ �ត�់បណ ជេដម។ ដូេចនះគតរ់តម់យួម៉យកនុង
មយួៃថង ខញុ ំេជ ថ�អ ច ឹងឬអ�ីមយួ េដមបេីធ�លំ�ត�់បណ។
94 មនុស�គឺរលួយ។ ពូជមនុស�ទងំមូលគឺពុករលួយ។ អ�ីៗទងំអស់គឺខូច
ដូចមុន�គមហន��យជំននចឹ់ង។ �តូចចិត�ទងំ�សង �តឡប ់ ខុសគន ពីជួរ�តង់
ែដល�ពះបន�ពំួកេគ។ បប �មរយៈវទិយ� ស�និងករេបកបេ ឆ ត បន
បែង�រពូជមនុស�ទងំអស់។
95 េតអនកបន�នេ ខងេ�កមអតថបទេនះ ែដល�បននិយយថ “េ កនុង
ៃថងទងំេនះ េកមង�សីេនះនិងេកមង�បសតូចគឺសថិតេ កនុងវយ័ក�� លរបស់ពួកេគ
េ �មរចនសមពន័របូវទិយ ចេន� ះ�យុៃមភនិងៃមភ�បឆំន ”ំ? គិតពី�។
96 េ កនុងករែវកែញកេ យបេ់ផ�ងេទ ត ខញុ ំបនេរ សេកមង�សីមន ក២់២ ឆន ំ
េ េពលអស់រដូវ បនេ នងេចញ។ េនះេហយជអ�ីែដលេវជជបណ�ិ តរបស់នង
បន�បបន់ង។
97 េឃញេទ �ធ� កចុ់ះ ចុះេខ�យ នរកចងករ�ប�ំងពុករលួយ។ ខញុ ំដឹង �� ប់
េ ដូចជមនិមនសីលធមេ៌ទ ប៉ុែន��ជ�ពះគមពរី េឃញេទ ថ�ពិត។ េហយនិង
ករ�ប�ំងេនះ ែដលេយងកំពុងរស់េ កនុងមនុស�ជំននេ់នះ។
98 ឥឡូវេនះចូរកតស់មគ ល់សព�ៃថងេនះ ករបងក តពូ់ជសត�ពហនៈ រកុខជតិ និង
វទិយ� ស��តលបម់កវញិ ជវទិយ� ស�ដែដលែដលបនេធ�� និយយថ “េនះ
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គឺជអ�ីែដលកំពុងែតបំផ� ញពូជមនុស�ទងំមូល។” អនក�ន�ដូចគន  ដូចែដលខញុ ំ
បនេធ�។ អ ច ឹងេហតុអ�ីកេ៏គមនិប ឈប�់? គឺេ�យ�រែតពួកេគមនិ�ចប ឈប់
�បន។ �ពះបនទូលរបស់�ពះបននិយយថ�នឹង�មវធីិេនះ។ ប៉ុែន�េបពួកេគនឹង
គិតមយួនទី ពួកេគជឧបករណ៍ដូចជយូ�សអុី�ក រយី៉ុត �កយ៉់ងពិត�បកដ
េរ ងែដល�ពះបនមនបនទូលថនឹងេកតេឡង។ �កំពុងេធ��យ៉ងពិត�បកដ កនុង
មូល�� នវទិយ� ស�ផទ ល់ខ�ួន។

99 េ�យករ��វ�ជវវទិយ� ស�របស់�េ កនុងគំរដូែដល�បនបំភនេ់អ�៉ �
កប៏នបំភន�់ពះវ�ិរែដលេ ទីេនះ េអ�៉គឺជគំរមូយួ។ ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ
អ�័មជ�បេភទមយួេ ទីេនះម�ងេទ ត ឬេអ�៉ជ�ពះវ�ិរ អ�ីែដល�បនេធ�។
�មរយៈករែស�ងរកចំេណះដឹង នងបនេដរឆ�ងកត ់ បនទ តរ់�ងអ�ីែដល�តវនិង
ខុស េ�យ�� បក់របែង�ររបស់��ងំឬ ករខូច�ទង�់ទយៃន�ពះបនទូលេដម
របស់�ពះ។

100 េហយឥឡូវេនះ�ពះវ�ិរសព�ៃថងេនះបនែ�បេ ជខូច�ទង�់ទយ។ ឥឡូវ
ខញុ ំមនិនិយយអំពី�បជជន បុគគលេនះេទ។ ខញុ ំកំពុងនិយយអំពី�ពះវ�ិរេល
ពិភពេ�ក។ ផ�ូវមយួ�តវបនវេង�ង េហយផ�ូវមយួ�តវវេង�ងេ�យវទិយ� ស�។
គំរដូែដលែដល�បនេធ�។ �បនអនុវត�ករគំ�មកំែហងរបស់� ��ងំមនេ
កនុងគមពរីេអ�យ ១៤:១២ ។

101 សូម�នបន�ិច។ េ កនុងគមពរីេអ�យសូមចបេ់ផ�ម ជំពូក ១៤ ខ ១២ ។

ឱ���បចៃំថង ជផក យ�ពឹកេអយ ន ៏ ឯងបនធ� កចុ់ះមកពីេលេមឃ
េហយ ឯងែដលបនេផ�កអស់ទងំនគរឲយ�ប ឯងបន�តវកបរ់លំំដល់
ដីែដរហន៎!

េនះគឺជេ��េអ�យបនេឃញ�េ កនុងនិមតិ�មយួ េឃញេទ កនុង
សមយ័កល�តវមកដល់។

ឯងបនគិតកនុងចិត�ថ អញនឹងេឡងេ ឯ�ថ នសួគ ៌អញនឹងដំេកង
បល�័ងកអញ ឲយខពស់ជងអស់ទងំផក យរបស់�ពះ េហយអញនឹងអងគុយ
េលភនជំទី�បជំុជំនំុ…េ ទីបំផុតៃនទិសខងេជង
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102 េគលបំណងរបស់��ងំ ពីេអែដន គឺេដមបបីេងកតសួនេអែដន
េ�យខ�ួនឯង។ និងេលកតេមកងខ�ួន�ខពស់ជងផក យរបស់�ពះនឹងថ� យបងគំ�
កូនមនុស��ចថ� យបងគំ� េហយ�បនអនុវត�ឥឡូវេនះ េហយេ េពលែដល�
បនេធ�េរ ងេនះ េហយនចូំលកនុង�ពះវ�ិរ។ ែដលខញុ ំ នឹងមនិនិយយលម�តិេទ។
បងប�ូន�ែដលបន�� បែ់ខ��តស់េម�ងទងំេនះដឹងេហយពី�។ េនះ—ជ
េម៉ងែដលេយងកំពុងរស់េ  េហយ�ជ��ងំេធ���មរយៈកមមវធីិអបរ់ ំ សម
ល��បេសរ ល��បេសរជងេនះ ល��បេសរជងេនះ។ េហយមនិដឹងថពួកេគកំពុង
េដរ�តង់ៗ ចូលេ កនុងករ�� ប។់ មនុស�ខ� កដឹ់កនមំនុស�ខ� ក ់ អនកខ� កដឹ់កនំ
�បជជតិ។ អនកដឹកនវំទិយ� ស�ខ� ក ់ អនកដឹកនខំ� កៃ់នពួកជំនុំខ� កអ់នកខ� ក់
ដឹកនអំនកខ� ក។់ �ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលថ “ទុកេ�យពួកេគេ ែតេគេ  េគ
នឹងធ� កក់នុងរេ � ទងំអស់គន ។”
103 េ ទីេនះសូមកតសំ់គល់�បេភទេអែដនទងំពីរបន�យប ចូ លគន យ៉ង
ជិតសនិទធជមយួគន  េសទរែតបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំ។ ម៉ថយ ២៤:២៤ បន
និយយថ�នឹងេកតេឡងផ�ូវេនះ។ ប៉ុែន� ខញុ ំចងឲ់យេយងឈបម់យួែភ�តេហយ
ពិចរ�ចំណុចទងំេនះ េអែដនពីរនិងេរ ងមយួជពិេសស រេប បែដល�ពះគមពរី
�បបេ់យងថជ�ពះបនទូលបនបេងកតេអែដន េហយនិងរេប បែដល�ពះបនទូល
របស់�ពះ�ពមនេយង េអែដនេផ�ងេទ តនឹងមក។
104 ឥឡូវេនះេយងកដឹ៏ងថ�តវែតមនេអែដនមយួេទ ត េបសិនជេយង�� ប�់ម
េ�� ប៉ូល េ ែថស�ឡូនីចទី ២ ជំពូកទី ២ ។ ខញុ ំ�ច�ន�េបអនកចង។់

អនក�េលកតេមកងខ�ួន ៃថងេនះនឹងមនិមកពី�ពះអមច ស់ េទ
រហូតដល់មនុស�ៃនបប�តវបនបង� ញ…

អនកែដលអងគុយេ កនុង�ពះវ�ិរៃន�ពះេ�យេលកខ�ួនខពស់េឡង
ទងំអស់ែដលេ ខ�ួនថ�ពះជមច ស់ ដូេចនះេគេគរពបំេរ �ពះជមច ស់
ដូច�ពះអងគែដរ។

105 គិតពីករេនះ! ឥឡូវេនះេអ�យ ១៤បននិយយថ គតប់នេឃញ “លូ
សីុេហ�រ េ កនុងចិត�របស់�” �មរយៈនិមតិ�មយួេ�កមករបំផុសគំនិតរបស់�ពះ “�
និយយថ�នឹងេធ�ដូេចនះ។” េ េអ�យ ៨រយឆន មំុនេ�កប៉ូល ឬ �ប�ក់
�បែហលេនះ។
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106 ឥឡូវេនះេ ទីេនះ �បបំីរយឆន េំ�កយមកេ�កប៉ូលបនេឃញ�
បនមកដល់កនុងទី�ងំរបស់�។ សូមកតស់មគ ល់ �បនដឹកន ំ េអែដន
របស់�។ វទិយ� ស�េអែដនរបស់� ជមយួនឹងពិភពវទិយ� ស�របស់�
ជមយួនឹងវទិយ� ស��ពះវ�ិរកូន�កមុ ំ សថិតេ េ�កម—ពកយៃន “ចំេណះដឹង”
ម�វទិយល័យដអ៏�ច រយ ស ញ ប�័តដអ៏�ច រយ កមមវធីិអបរ់។ំ
107 សូម�� បប់ងប�ូន�បស�សី េយង�គបគ់ន នឹងេដរ�មផ�ូវេនះ ហ��េរនប
នេដរ។ ខញុ ំសូមសួរអនក កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េដមបគិីតអំពីេរ ងេនះ។ កុំគិត
អំពីខញុ ំ។ ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក។ េនះ—មនិែមនេទឬអី។ ពិចរ�ពកយែដល
ខញុ ំកំពុងនិយយពី�ពះគមពរីរបស់�ពះ។ េហយេមល បង� ញភព�តឹម�តវឥតេខច ះ
េ កនុង�ពះបនទូលផទ ល់ខ�ួនរបស់�ពះ េ កនុងយុគសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ
កែន�ងែដលេយងេ
108 កមមវធីិទងំេនះពិតជ�បឆងំទស់នឹង�ពះ�គីសទ េ កនុងខ�ួនេគផទ ល់។
ឥឡូវេនះ ��តវែតមនសួនេអែដន �និយយថ�នឹងេធ�។ េនះគឺជពកយ�ម ញ
ៃន�ពះបនទូលថ�នឹងេធ� េហយេ ទីេនះេយងេមលេ �តងនិ់ងេមលេឃញ�
េធ�ែមន។ �បនេធ�េ�យប ញ វទិយ� ស�កូន�កមុនិំកយរបស់� �នឹងដឹកនំ
េ ៃថងមយួ េ កនុង�កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន�ពះវ�ិរែដលនឹង�តវបេងកតេឡង។
ទងំអស់នឹងេ ជមយួ�។
109 មនុស� មនិែមនេ�យ�រែតពួកេគជមនុស���កកេ់ទ ពួកេគ�តវបន
េគ�េំ កនុងជួរ�តងេ់នះដូចជេពត ប៉ុែន���ងំបន�ប�ពស វទិយ� ស�
��វ�ជវ ករអបរ់ ំ កំរតិបណ�ិ ត។ េពលខ�ះពួកេគនឹងមនិសូមបែីតអនុ ញ តឱយ
អនកឈរេលេវទិកេនះលុះ��ែតអនកមនស ញ ប�តបណ�ិ ត ពីថន កសិ់កខ ��
�មយួេ កែន�ង�មយួ។ �ខុសទងំអស់! មនិែមន�បជជនេទ។ �ជកមមវធីិ
ែដលខុស។ េហយេត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? ��តវបនដឹកនមំ�ងេទ ត និងបននយំក
មកែផនដីទងំមូល (�មរយៈករបងក តកូ់នកត ់ ករបែង�រពូជេដមរបស់�ពះ)
េ ជភពវកឹវរដេ៏ខម ងងឹតមយួេផ�ងេទ ត។
110 ប៉ុែន�ខញុ ំរកី�យែដល�ពះជមច ស់�ទងគិ់តពីេយងម�ងេទ ត ែដល�ទងេ់ ែត�ច
ផ� ស់ទីេល�ថ នភពេនះ។ �ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�� េហយ េ ហ�ូងតូច
មយួែដលនឹងក� យជកូន�កមុរំបស់�ទង។់
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111 សូមកតស់មគ ល់េ ទីេនះជថមីម�ងេទ ត េត�កមជំនុំ�បេភទេនះល�ប៉ុ�� ឬ េអ
ែដនទងំេនះ។
112 �ពះជមច ស់ �មរយៈ�គបពូ់ជៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ េហយមនេរ ង
ែតមយួគត ់ �ចពេន� ន�ពះបនទូលេហយេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណដបតិ�គឺជ�ទងផ់�ល់
ជីវតិ�ពះបនទូល។ េហយេ េពលែដលជីវតិេ កនុង�ពះបនទូលេឆ�យតបនឹងជីវតិៃន
�ពះវ ិ ញ ណ �បេងកតអ�ីកេ៏�យែដលជពូជ។
113 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់េឃញអ�ីែដលបនេកតេឡងេទ។ េ កនុងសួនចបរេអ
ែដនគឺជ េសដ�កិចចរបស់�ពះ គម នេទស េហយេនះជែផនកមយួៃន—សមយ័
កនក់ប�់តត��។ សមយ័កនក់ប�់តត��ដំបូងគម នេទសេទ �បជជនមនិ
�គ ល់បបអ�ីេទ។ ពួកេគមនិបនេធ�ដឹងអ�ីទងំអស់អំពអីំេពបប។ ទងំអ�័មនិង
េអ�៉េ ��កត ប៉ុែន�ពួកេគ�តវបន�កខ់�ួនពីភព��កតរបស់ពួកេគេ�យ
វ ិ ញ ណមយួែដលពកពី់េលមុខពួកេគ។ ពួកេគមនិែដលដឹងថពួកេគ��កត
ទល់ែតេ�ះ ពីេ�ពះពួកេគ�តវបន�ក។់ ដបតិ ៃសបមុខ�ពះេ កនុងចិត�ពួកេគ
ពួកេគមនិដឹងថអ�ី�តវនិងអ�ីខុសេទ។ េហយពួកេគទងំពីរឈរេ ទីេនះ��កត
បង� ញថចំេណះដឹងមនិទនប់នមករកពួកេគ េឃញពួកេគេ ��កត។ គូេនះ
គឺ��កតេហយមនិដឹងថ��កតេទ។
114 ឥឡូវេនះេបអនកចងេ់បក េបអនកចងឬ់កត�់�ទុក�េ វវិរណៈ ជំពូកទី៣។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធទយពី�គចុងេ�កយេនះ ដល់ពួកេ ឌីេស �គពួកជំនុំពួក
េពនទីកុស� េ កនុងៃថងចុងេ�កយ �ទងម់នបនទូលថ “ឯងេ ��កត េហយ
ខ� ក ់េហយមនិដឹងពី�េទ។”
115 មន�គបពូ់ជរបស់�ពះែដលសថិតេ េ�កមភពគម នេទស មនិដឹងថ
ពួកេគ��កតេនះេទ េ េ�កមៃសបមុខៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបងំមុខពួកេគពី
អំេពបប។
116 េហយឥឡូវេនះេ កនុង�គពួកជំនំុចុងេ�កយ េយងរកេឃញថពួកេគេ
��កតជថមីម�ងេទ ត និងមនិដឹងពី�េទ។ ប៉ុែន��មនិែមនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េទ។ �ជៃសបមុខែដលថ��ងំបនធ� កចុ់ះេ េលេអ�៉េ ទីេនះ ៃសបមុខៃន
ត�� មយួ ែដលជ�ងំននត�� ។ ពួកេគគឺកខ�ក�់ស់រហូតដល់ពួកេគមនិដឹង
ថពួកេគ��កត ស�ីរបស់េយង �មផ�ូវេស� កេខខ�ីសិុចសីុ។
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117 មនមនុស�មន កេ់ផញមកខញុ ំនូវ�ក�សមយួកល់ពីៃថងមុនគំរៃូនសំេល កបំពក់
ម៉ូដថមីែដលពួកេគនឹងពក ់ ខញុ ំគិតថ �បែហលជ១៤អុីញពី�តគក ឬកអ៏�ីេផ�ង។
េហយខញុ ំឆងល់ថេត ស�ីរបស់េយង—េប ស�ីរបស់េយងមនិដឹងថេនះគឺជ�ងំនន
ត�� េទឬ?
118 ឥឡូវេនះអនក—អនក�ចនិយយថ “ខញុ ំ�ចបង� ញ េ ចំេពះ�ពះ ថខញុ ំគម ន
េទសៃនករផិតកបតច់ំេពះប�ីរបស់ខញុ ំឬខញុ ំ—ខញុ ំ…ទងំអស់េនះេទ។”
119 ប៉ុែន�េ ែត េ កែន�ងកតេ់ទស អនកនឹង�តវបនេ ថជ “ ស�ីផិតកបត។់”
�ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនក�ែដលសំលឹង
េមល ស�ីេនះនឹងមនចិត�ចងប់ន េនះគតប់នផិតកបតជ់មយួនងរចួេ េហយ
េ កនុងចិត�របស់គត។់”
120 “មនុស�ខ� ក�់�កតេហយមនិដឹងេទ!” មនិែមនជ ស�ី�កី�កេ ទីេនះ
េទ ខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�បឆងំនឹងពួកេគេទ។ ���កក�់ស់! េហយ�បពន័ធៃន
�កមជំនុំ �កដូ់ចជមនិបនទទួល�គ ល់�ឬឈរ�បឆងំនឹង�េទ អនុ ញ តឱយ
ពួកេគ កតស់កេ់ស� កសេម� កបំពកេ់ធ�ឱយខ�ីនិងរបស់េផ�ងៗេ�កមេឈម ះៃន�គីសទ
�សន។ �ជេរ ងគួរឱយរនធត�់ស់! េមលពួកេគ��កតម�ងេទ ត េ កនុងសួន
េអែដនរបស់��ងំ េហយពួកេគមនិដឹងខ�ួនេទ។
121 ខញុ ំេជ ថខញុ ំបនេឃញ �បែហលជ កំពុង�កេឡកេមលេ ទីេនះ
�ងែហលទឹក ស�ីេ ទីេនះ ឥឡូវេនះ។ េប ស�ីេនះ�គនែ់តទទួល�គ ល់អ�ីែដល
នងកំពុងេធ� ប៉ុែន�នងមនិដឹងខ�ួនថ នង��កត។ �ងកយរបស់នងគឺពិសិដ�។
នងបនេ�ះសំេល កបំពកែ់ដល�ពះបនេស� កឱយនងេ�យែសបកជំននេ់នះ។
នងបន�កត�់េចល។ នង��កតេ េ�កមពកយរបស់ “អរយិធម ៌ ករអបរ់ ំ
ខពស់ អរយិធមល៌��បេសរ និង�កមសីលធមខ៌ពស់ជងេនះ។” សូមឱយខញុ ំ�បកដថករ
��េំនះ។ �ជរបស់�រក�ទងំអស់ េហយនឹង�តវបំផ� ញេចល កនុងេពលៃនករ
យងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ �នឹង�តវបំផ� ញទងំអស់។ េ ទីេនះ នឹងមនិ
មនេរ ងមយួេ សល់េទ។
122 េហយ អូ មតិ�េអយ េ ទូទងំ�បេទស ដូចែដលអនកកំពុង�� បខ់ញុ ំេ ទីេនះ
េ ហ�ូននីកសូមគិតពីេរ ងទងំេនះ! អនកេ ទីេនះជកមមវតថុៃនពួកេគ។ ឥឡូវេនះ
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ពួកេគនឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។”
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123 វ ិ ញ ណទីមយួគឺជ…�ងំននដំបូងគឺជៃសបមុខដប៏រសុិទធ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយនងមនិ�តវបនអនុ ញ តឱយសំលឹងេ�កពីេនះេទ។ ប៉ុែន�េ េពល�
—េ េពលែដល��ងំចបេ់ផ�ម េដមបនិីយយជមយួនងអំពីចំេនះដឹង នង
�គនែ់ត�តវេមលបន�ិចេ េលែផនដី។

124 េនះេហយជអ�ីែដលកូន�សីរបស់នង ជ�កមជំនំុ បនេធ�។ អនក�តវែតេមល
អនក�តវែតេស� កពកដូ់ច��ភពយន�ខ�ះៗ ឬបុរសវយ័េកមង�តវែតេធ�ដូចែអលវេី�ព
សលី ឬ—ឬផតប៊ូន ឬ—ខ�ះ មនុស�ទងំេនះ េ េ�កមេឈម ះៃន�សន។

125 ផតប៊ូន គឺជ�ពះវ�ិររបស់�ពះ�គីសទ។ ែអលវេី�ពសលីគឺជពួកេពនទីកុស្
ដ ។ ពីរតួអងគែដលេធ�ឱយែផនដីសថិតកនុងភពវកឹវរ��កក ់ ជងយូ�សអុី�ក រយី៉ុត
បនេធ�េ ឯករកបតៃ់ន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ពួកេគមនិដឹងេទ។ េកមង�បសទងំេនះ
មនិដឹងេទ។ គម នអ�ីែដលខញុ ំ�បឆងំនឹង—អនកទងំេនះេទ េកមង�បស បុរស �ជ
វ ិ ញ ណែដលជ�មញ�។

126 �គនែ់តេបះជំ�នេ មខ ងបន�ិចម�ងៗ ចូរេ�យសត�ល�ិតចូលបន�ិច េ
ជំុវញិសំបកេពតម�ង េមលអ�ីែដលជំនួសកែន�ងេពត េពត�តវបនបតប់ង។់ អូ
ែមនេហយ បនជេធ�ឱយ�។ េហយេនះជវធីិែដល�នឹងេធ�។ �នឹងេធ��ល់េពល។
េអ�៉�តវែតយកែតបន�ិចប៉ុេ�� ះេ េលែផនដី។

127 េហយសូមឱយខញុ ំនិយយអ�ីមយួេ កនអ់នក បងប�ូន�បស�សី។ េ កនុង
យ៉ូ�នទីមយួ ជំពូក២ និងខ ១៥ េយង�ច�ន�បនេបអនកចង ់ �ពះគមពរី
�បបថ់:

…េប េយង�ស�ញ់ែផនដី ឬរបស់េ�កីយេនះេនះ
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់មនិេ កនុងេយងេទ។

128 ឥឡូវេនះ ពកយថមនិមនែផនដីេទ។ �ជពកយ�កិក គឺជកូមូស ែដល
មននយ័ថ “ស�� បធ់ន បែ់ផនដី។” េបេយង�ស�ញ់ម៉ូដេ េលែផនដីេនះ
ពិភពេ�ក េបេយង�ស�ញ់និនន ករៃនៃថងេនះ េបេយងគិតថ “េនះពិតជ
េពលេវ�អ�ច រយ�ស់ អូ េយងមនរបស់ទងំអស់េនះ” េបអនកគិតថ� មក
ពីករគិតរបស់អនកគឺខុស។ ��តវបននេំ�យ�រក�។ “េបអនក�ស�ញ់ស�� ប់
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ធន បែ់ផនដីនិងរបស់ែផនដីបចចុបបននេនះ គឺេ�យ�រែត េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ
មនិសូមបែីតេ កនុងអនក។ ចូរច។ំ ឱ�ពះអងគេអយ! រកេមលអ�ី េយងកំពុងេមលេ !
129 េ ទីេនះខញុ ំចងឈ់បម់យួនទីេហយ�បបអ់នកពីេរ ងតូចមយួ។ ខញុ ំបនលឺថ
បព�ជិតមន កម់កពីស ងគ មេ�កេលកទី១។ ពួកេគបនេបះេចល…
130 ដូច��ងំកលពីេដម េ េពលែដល�ចូលមកកនុងសួនេអែដន។ �ទងម់និ
�ចជីក�គបទ់ងំេនះបនេទ។ �ទងម់និ�ចបំផ� ញពួកេគបនេទ។ ប៉ុែន��បញ់
េ�យថន ពុំល េហយ�ខូច�ទង�់ទយពូជ �មនិបននមំក�បេភទ�តឹម�តវរបស់�
េទ។ �បនបំផ� ញពូជេដម។
131 េនះជអ�ីែដលកមមវធីិទងំអស់ៃន�សន។ ពួកេគេ ែតជកូន�បស និង
កូន�សីៃន�ពះ ប៉ុែន��កំពុងខូច�ទង�់ទយ។ ពួកេគេ �ពះវ�ិរ ចងេ់ធ�អ�ីែដល
�តវ។ ដូនជីមនិែដលចូលេ �គរដូនជីេដមបេីធ�ជ ស�ីែដលគួរេ�យេគរពេនះ
េឡយ។ អនកដឹកនមំនិែដលឆ�ងកត�់��គនែ់តេធ�ជ—មនុស�—��កក។់
អនកកុំចូលរមួ�ពះវ�ិរ េហយចបៃ់ដគន  �កេ់ឈម ះរបស់អនកេលេស វេ  ឬ
អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ�េ កនុង�ពះវ�ិររបស់អនកជមនុស���កក។់ អនកេធ�ដូចេនះ
េដមបកី� យជមនុស�ល�។ ប៉ុែន��ជករេបក�បស់�ជករខូច�ទង�់ទយ។
��ងំបនបញ់ថន �ំ។ េឃញេទ? �ពះជមច ស់មនិែដលមនអងគករ�មយួ
េឡយ។ មនិមនែបបេនះេទ េរ ង�គបទី់កែន�ងែដលមនេ កនុង�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។
132 �ពះជអងគកររបស់េយង េយង�តវបនេរ បចំេ កនុង�ទង ់ របូកយមយួ �ពះ
េ �ថ នសួគ។៌ �តវេហយ។ េឈម ះរបស់េយងគឺមនេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច ម។ ចំ�ំ
133 សូមកតស់មគ ល់។ ប៉ុែន�េមល ខញុ ំដឹង�ពិបក�ស់ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ចងេ់�យអនក
េ យូរជងេនះបន�ិចេបអនកនឹងបន�។ េ កនុងេពលៃនស ងគ មេ�ក…សូមេទស
ស�មបក់រចកឆង យពី�បធនបទរបស់ខញុ ំ។
134 ប៉ុែន�េដមបបី ជ កពី់ចំនុចេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំចងផ់�ល់ឱយអនកនូវករវភិគរបស់ខញុ ំអំពីអ�ី
ែដល��ងំបនេធ�េ កនុងសួនេអែដន: បញ់ថន ពុំលដ�៏�វ។ េតអនកចង់
ដឹងថថន បំញ់េនះជអ�ី? ខញុ ំ�ច�បបអ់នកបន។ ខញុ ំទទួលបនរបូមន�របស់
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�គឺពីរពកយ:ករមនិេជ  ែដលផទុយនឹងជំេន  បនប�� លឱយមនករមនិេជ
ករសង�យ័។ េហយវទិយ� ស�បនបំេពញកែន�ងរបស់�។ ែដលជកែន�ង
ទេទរេ កនុងពូជេនះ �រក���ងំបនបំេពញចំេណះដឹងនិងវទិយ� ស�និង
អរយិធមេ៌ �តងេ់នះ េហយ��តវបនបំផ� ញករបេងកតទងំអស់របស់�ពះ។
135 ខញុ ំដឹងថអនកគិតថខញុ ំកំពុងេធ�ឱយអនកសពឹកៃដេជង ប៉ុែន�ខញុ ំសពឹកៃដេជង ជមយួ
អនក។ េហយេយងទងំអស់គន េ ទីេនះេដមបពីយយមរកអ�ីែដលេយង�ចេធ�
បន។ េយងមនិនិយយេរ ងទងំេនះឱយខុសគន ។ េយង�តវែតេ�ម ះ�តង។់
136 េយង មន ក់ៗ  បនមកដល់ផ�ូវប ច បេ់ហយ ែដលេយងនឹងេ  �តវ
ទទួលខុស�តវេល�គបព់កយទងំអស់។ ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេនះជសំេលង
របស់េយង…េ េពលេយងេកតមក សំែរកយំតូចដំបូងរបស់េយងគឺសថិតេ េល
ែខ��ត។់ �នឹងេលងម�ងេទ តេ ៃថងវនិិចឆយ័។ សូមបែីតសេម� កបំពកែ់ដលអនក
ពក ់ នឹង�តវបង� ញមុខអនកេ ៃថងជំនុំជំរះ។ សូមបែីតវទិយ� ស�កម៏នែដរ បន
រកេឃញ�មរយៈទូរទស�ន។៍ េមល ទូរទស�នម៍និផលិតរបូភពេទ �មនែត
ឆែនលប៉ុេ�� ះ។ ពណ៌សេម� កបំពក�់ល់េពលែដលអនកផ� ស់ប�ូរ �ល់គំនិត
េ កនុងគំនិតរបស់អនក �តវបនរក�ទុកេ កនុងកំណត�់�របស់�ពះ។ េហយេរ ង
ធំនឹង�តវបន�កេ់ ចំេពះមុខអនក ពួកេគមន ក់ៗ េស� កពក�់� តស�ំ �ល់េពល
ែដលអនកេ �ងកតស់ក ់ កតស់កែ់ដល�ទង�់កឲ់យ។ �នឹងក� យជអ ច ឹង។
អនកនឹងេឆ�យស�មប�់។ អនកមនិ�ចេធ�ករផ� ស់ប�ូរបនេទ េ ទីេនះ សូមបែីត
គំនិតកនុងចិត�អនកេពលអនកកំពុងេធ�� នឹង�តវបនេលងេ ខងមុខអនក។ េតអនក
នឹងរតេ់គចយ៉ងដូចេម�ច? “េតេធ�ដូចេម�ចនឹងរតេ់គចបន េបេយងេធ�ស�បែហស
នឹងករសេ ងគ ះដអ៏�ច រយែបបេនះ? េឃញេទ? េយងនឹងមនិរតេ់គចខ�ួនេទ។ �ល់
ចលន និងគំនិតកនុងចិត��តវបនកត�់�យ៉ង�តឹម�តវ េ កនុងវមិ�តមយួេទ ត
សូមបែីតពណ៌សេម� កបំពកែ់ដលអនកេស� ក។ ទូរទស�ន ៍ ទូរទស�នព៍ណ៌ ប ជ ក់
ថ��តឹម�តវ ទញ�េចញ េហយបង� ញ� េឃញេទ េនះ�គនែ់តសថិតកនុងវមិ�ត
មយួពីវមិ�តទងំបីែដលេយងរស់េ ។ េឃញេទ?
137 េតថន ពុំលបន�យ�ប�រពួកជំនុំយ៉ងដូចេម�ចេ េ េលែផនដី! ថន ពុំល
របស់��ងំ�កេ់ល�គបពូ់ជ បន�ក�់បេ�ងេ កនុង� េហយប�� ល
ឱយ� �តវបនខូច�ទង�់ទយ។ កនែ់តេ�ចន �បនេ� េ កនុងដួងចិត�របស់
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�កមជំនុំ និងេ កនុងដួងចិត�របស់មនុស�និងអ�ី�គបយ៉់ង វទិយ� ស� វទិយ� ស�។
រហូតដល់�ក� យជកែន�ងែដលជកែន�ងមនុស�ជតិ… ខញុ ំេជ ថ�គប�់គបពូ់ជ
ទងំអស់គួរែតបេងកតផលេចញមក។ េហយនិងពូជមនុស�និងរកុខជតិនិងអ�ីៗ
ទងំអស់ �តវបនបេងកតមក េយងេ កែន�ងមយួ កនុងករបរេិភគ��ររបស់
េយងពីែផនដី ែដល �ងកយរបស់េយង បនបេងកតកូនកត ់ ��កក់នុងគំនិត
របស់េយងទងំមូល… ឥឡូវេនះ េប�ងកយរបស់េយង ធ� កចុ់ះពី�យុៃមភេ
ៃមភ�បឆំន ពីំេ�ពះេកសិករខូច�ទង�់ទយេ�យចំណី��រកូនកត ់ េតេកសិក
ខួរកបលរបស់េយងមនិចុះេខ�យេទឬ? េត�មនិែមនជេកសិកេនះផងែដរឬ?
េនះេហយជមូលេហតុែដលរកីគីរត�់មផ�ូវេ ទីេនះ េ�យដំបងេក� េនះ។ ខណៈ
េពលែដល រកីគី� ែអលវ�ី និងពួកេគជេ�ចនដូចែដលេយងេ េឈម ះេចញមក
េ ទីេនះពកក់�� លខ�ួន��កតេ ចំេពះមុខមនុស�ែដលបត�់ម រតីេហយ
សុជីវធមឬ៌សីលធម។៌
138 ចំេពះេរ ងតូចរបស់ខញុ ំ។ បព�ជិតមន កេ់នះបននិយយថគតប់នចុះេ ដល់
មនទីរេពទយ េហយបននិយយេ កនេ់កមងៗជេ�ចនកំពុងែតស�មកេ កនុងតង់
េនះអនកខ�ះ…គតេ់ទបែតមកពីខងេ�ក។ គតថ់គតេ់ចញេ�កេហយម ន�ីខ�ះ
�បប�់ “បព�ជិត េយងចងជិ់ះេចញេ  េមលទី�លខងេ�កេនះ។” ពួកេគបន
េបះេ�បងៃសពេខ វនិង�គ សក�រនីដូចពួកេគបនេធ�េ កនុងៃថងរបស់ពួកេគ។
139 េហយ និយយថ “ខញុ ំេ ដល់ទីេនះ បង�បស�បណ�”ំ បននិយយ
ថ “គម នសំបកេ េលេដមេឈេទ �មនិមនេ ម ដុះេទ។ �គឺេ េលបុណយអុី
េសទរេពល�ពឹក។” �ទងម់នបនទូលថ “មនរថេ�កះខូចមយួចំនួនេ ទីេនះ ម ន�ី
ប៉ូលីស�តវែតកត�់�ពួកេគ េហយេមលថេតមនអ�ី�ចេធ�បនសំ�បព់ួកេគេ
ែកបរៃ�ព�ហគូនេណន។” បននិយយថ “េពល� ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ
េ�យខ�ួនឯង” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេងបេឡងនិយយ ‘ឱ�ពះជមច ស់េអយ េនះ
េហយជវធីិែដល�កំពុងមកដល់។’” �តវេហយ �នឹងមកដល់។ ��តវបនេឆះ
អស់េហយ គម នជីវតិេ ទី�េទ េ ម �តវបនេឆះ។ េដមេឈ េ�យ�រឧសម័ន
េនះ េដមេឈ�តវបន�� ប ់ អ�ីៗទងំអស់�តវបន�� ប ់ របឹអូសនិងពយរួេ កែន�ង
ែដលមន�គបក់េំភ�ង អ�ីៗបនេ�បះឆ។
140 េបេនះមនិែមនជរបូភពៃនែផនដីនេពលបចចុបបននេនះ ែដលជកែន�ងែដល
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��ងំ�តវបនបញ់ ករមនិេជ  ករបងក តពូ់ជ វទិយ� ស�ចំេណះដឹងរបស់�!
រហូតដល់ អ�ីដំបូង េ េពលែដល�ពះ�កអ់�័មនិងេអ�៉េ កនុងសួនចបរេនះ
�នសួគដ៌�៏សស់�� តគម នករ�� ប ់ គម នជំងឺគម នទុកខ�ពយ និងអ�ី�គបយ៉់ង
ែដលល�ឥតេខច ះ�មលំ�បលំ់េ�យេមលេ អ�ែីដលឌីឌីធីបនេធ�! នងគឺជ
ភពវកឹវរ។ មនិមនអ�ីេ សល់េទ។
141 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំចបេ់ផ�មយំ។ ខញុ ំបនេដរថយេ�កយ ខញុ ំ�តវបន
ទកទ់ញេ ផទ ងំថមមយួ។” បននិយយថ “ខញុ ំបនេ ទីេនះេហយេមលថម រញុ
�េចញ។ េ ខងេ�កមផទ ងំថមមនផក ពណ៌សរកីលូត�ស់ ែតមយួគតអ់�ីៗែដល
េ េសសសល់គឺេ សល់ ពីេ�ពះ��តវបនថមឱយ�ជក។”
142 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ជថម�របស់ខញុ ំេអយ សូម�ទងជ់ួយេយងខញុ ំេ ៃថងេនះ
េ េពលែដលមនជតិពុលទងំេនះ េ�ះេហរ�គបទី់កែន�ងកនុងនមវទិយ� ស�
និងករអបរ់។ំ ជ�មកពួកេយង។ ឱ�ពះជមច ស់េអយសូមរក�ទូលបងគំេ�យ
េ រហូតដល់ៃថងេនះផង។ ឥឡូវេនះខញុ ំសងឃមឹថ ែដលេយងមន ក់ៗ សថិតេ េ�កម
ថម�េនះ គឺ�ពះ�គីសទ។
143 ខញុ ំេទបែតបនអធិបបយេ ៃថងេផ�ងេទ ត ែដលអនក�ល់គន បនឮ�។ ខញុ ំបន
ចុះេ េ�កមករបរបញ់សត�េហយខញុ ំ�តវបនេគទញឱយងកមកេមល។ េហយខញុ ំ
បន�កេឡកេមលេហយមន�កធុ់ងឬក ចបជ់កប់រទីេទមយួ អ�ីែដលអនកេ �។
េហយ�ជ�កមហុ៊ន ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ថខញុ ំគួរេ េឈម ះពួកេគេទ ប៉ុែន��កមហុ៊ន
ថន ជំកម់ន…ពួកេគមនពកយេ�� ក “ករគិតត�មងរបស់បុរស រសជតិរបស់អនក
ជកប់រ។ី”
144 ចបេ់ផ�មេដរចុះពី—េលេឈបន�ិចេ មុខ មនអ�ីមយួទកទ់ញខញុ ំ “�តឡបេ់
ក ច បប់រេីនះវញិ។”
145 ខញុ ំបនគិតថ “�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ទូលបងគំនឹងចុះេ េដមេឈេនះ ែដល
ជកែន�ងែដលកំ�បកទងំេនះបននិយយឱយេកតមនេឡងេ�យ�រ�ទង ់ �ពឹក
មយួ។ េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ ទូលបងគំ�តឡបម់កវញិ?”
146 េហយមនអ�ីមយួបននិយយថ “អនកនឹងទទួលបនករអធិបបយេ
ៃថង�ទិតយ។ អតថបទរបស់អនក�តវបនសរេសរេ េល�។”
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ខញុ ំបនគិតថ “េ េលក ច បប់រមីយួេនះ?” ខញុ ំបនេ វញិ។

147 េហយខញុ ំចបេ់ផ�មគិតថ “ត�មងករគិតរបស់មនុស�” អ�ីែដលជ
ករេបក�បស់េនះគឺ! េបបុរសជមនុស�េចះគិត គតនឹ់ងមនិជកប់រ ី
ទល់ែតេ�ះ។ ប៉ុែន�អនក េឃញេទ មនុស�េលប�។

148 ខញុ ំេជ ថកលពី២ឆន មំុន េ េពលែដលខញុ ំេ កនុងសននិបតមយួ ខញុ ំបនេឡង
េ រកពិពរ័ណ៌ពិភពេ�កេ េពលែដលេ េឆនរខងលិច។ េហយពួកេគ មន
របូភពរបស់ យូលេ�បនេណ រ និងរបូភពជេ�ចនេ ទីេនះ។ េហយនិងអនក
វទិយ� ស� ពួកេគភគេ�ចនេ កនុង�លែតមយួ អំពីេ�គះថន កៃ់នករជកប់រ។ី
រេប បែដលពួកេគទញែផ�ងេនះឆ�ងកតថ់មម៉ប េហយចបយ់កសំនួរមយួេហយ
យកេ  យកជតិនីកូទីនេចញពីទីេនះ េហយ�ក�់េ េលខនងកណ�ុ រ េហយ
�ក�់ចូលកនុង�ទងកនុងរយៈេពល�បពំីរៃថង�មនជមងមឺ�រកី�មនិ�ចសូមបែីតេដរ
បន។ េឃញេទ? គតប់ននិយយថ…ទញ�ចូលកនុងទឹក។

បននិយយថ “ត�មង!”

149 បននិយយថ “ត�មង? មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។” បននិយយថ “អនក…”
ឥឡូវេនះ េនះគឺជវទិយ� ស�ខ�ួនឯង។ ពួកេគនិយយថ “អនកមនិ�ចជកប់រ ី
បនេទេលកែលងែតអនកមនជរ័។ ជរ័បេងកតែផ�ង។”

150 េហយេរ ងែតមយួគតគឺ់ថ�ជករចងល់កប់រកីនែ់តេ�ចន េ េពល…េប…
ខញុ ំមនិសងឃមឹថអនកគិតថខញុ ំជមនុស�ខជិល�ចអូសឬងបងុ់លេនះេទ។ េនះជ
�រក�េ កនុងបុរសមន កែ់ដលេធ�ឱយគតជ់កប់រេីដមបសំី�បខ់�ួនឯង។ េ េពល
គត—់គតច់ងប់នជតិនីកូទីនមយួេដមៃនបរែីដលនឹងផគតផ់គងេ់សចក�ី�តវករ
របស់គត ់ ឥឡូវេនះ �កមហុ៊នេនះបនមកជមយួនឹងែលបង បេ ឆ តេនះ េហយ
និយយថ “ត�មងករគិតរបស់បុរស។” គតនឹ់ង�តវជកប់រ៤ីឬ៥េដម េធ�ឱយ មន
ែផ�ងេ�ចនេ កនុងអនក (េដមបផីគ បចិ់ត�គត)់ ដូចែដលអនកបនេធ�ជមយួ។ ជនជតិ
�េមរកិលកេ់សចក�ី�� បដ់ល់បងប�ូន�បស�សីរបស់ពួកេគ! ខញុ ំមនិយល់េទ។

151 ប៉ុែន� េ កនុងេនះខញុ ំបនគិតថ “មនត�មងករគិតរបស់មនុស�មយួេនះ
�តឹម�តវេហយ។”
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152 ឥឡូវេនះ េបបុរសមន កជ់កប់រសូីមចថំ �បេងកតរសជតិរបស់បុរសជកប់រ។ី
បនទ បម់ក េបអនកមនិ�ចមន…បំេពញតំរវូករៃនែផ�ងរហូតដល់អនកមនែផ�ង
េ ទីេនះ អនកនឹង…ទទួលបនរសជតិ ដូេចនះអនកជកប់រ៤ីរ៥ឺេដម េហយបងៃ់ថ��
េ�ចនជងអនករកបន អនក�គនែ់តជកប់រមីយួេដមប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ �ជែលបង
មយួែលបងៃនករលក ់បេ ឆ ត�បជជន �េមរកិ។ េ េពលខញុ ំគិតពី�ជលងភន ំហ�ដ
ចច�៉សីុនេ�ន ជមយួពីរភគបីៃនទ�នរបស់គត ់ េ�យគម នែសបកេជងេ
េលេជងរបស់ពួកេគ េ រដូវ�តជកេ់នះ េដមបេីធ�ឱយេយងមន�ទពយដូចេយងមន
េពលេនះ! េហយបនទ បម់កជនជតិ�េមរកិងំលកប់ងប�ូន�បស�សីជជនជតិ
�េមរកិរបស់គត ់ េសចក�ី�� បេ់ េ�កមករគិតខុស ស�មបភ់ពកខ�កែ់ដល
ជឫសគល់ៃនអំេព��កកទ់ងំអស់។ ករចងប់នលុយ �ស�ញ់លុយ។ េរ ង
ទងំមូលបនេ ជឆកួតេ�យមនិដឹងថ េរ ងទងំអស់េនះនឹង�តវវនិស។ ប៉ុែន�េប
អនកមនិមនែផ�ងេទ អនកមនិ�ចមនរសជតិេទ។
153 បនទ បម់កខញុ ំបនគិតថ “មនត�មងករគិតរបស់បុរសមយួ។” ត�មងករគិត
របស់បុរស! េហយខញុ ំបនយកអតថបទរបស់ខញុ ំពី “ត�មងករគិតរបស់បុរសផលិត
េចញ រសជតិរបស់មនុស�បរសុិទធ។”
154 ដូេចនះខញុ ំគិតថនិកយរបស់េយងបនេធ�យ៉ងេ�ចនដូចេនះ នមំនុស�
ចូលេហយេ ខ�ួនេគថជ�គិ�ទ ន េនះជវធីិមយួែបប។ េហតុអ�ី? ពួកេគ
ទទួលបនកនែ់តេ�ចនេ កនុងនិកយឬអងគកររបស់ពួកេគ។ េយងចូលកន់
ែតេ�ចនេ ទីេនះេ�យ�រែតេយងអនុ ញ តឱយពួកេគចូលមកេ េ�កម
េនះនិងេនះេហយេផ�ងេទ តនិង អ�ីទងំអស់។ “�មនិមនអ�ីខុសែប�កេទ ដូេចនះ
ពួកេគ�កេ់ឈម ះរបស់ពួកេគេ េលេស វេ េហយនិយយថពួកេគជ�គី�ទ ន។
ហនឹងេហយ។ អូ! េ�យេសចក�ីជំេន អនកបនសេ ងគ ះ អនក�តវេជ ។” �រក�កេ៏ធ�
ដូចគន ែដរ។ ែមនេហយ។
155 អនក�តវែតេកតជថមី េហយេកតមក�មរយៈត�មងរបស់�ពះ! ឥឡូវេនះមន
ត�មងករគិតមយួ។ ខញុ ំកំពុងកន�់េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ។ �នឹងមនិបេងកតរសជតិ
និកយេទ ប៉ុែន���បកដជេពញចិត� អនកដឹងេហយ។
156 េត ស�ីែដលមនសក�់យ�យ�ចឆ�ងកតត់�មងេនះយ៉ងដូចេម�ច? េត
ស�ីមន កែ់ដលមនេខខ�ី�ចេស� ក ឬរ ៉បូខ�ីបនយ៉ងេមច៉ េប�ពះគមពរីនិយយថ “�
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គឺជករស�បេ់ខពមចំេពះ�ពះស�មប់ ស�ីែដលេស� កសេម� កបំពករ់េប បបុរស?”
េហយេតមនុស��បស�ច គិតអំពីខ�ួនគត ់ េចញមកទីេនះេហយេស� កពកដូ់ច
ស�ីយ៉ងេមច៉ ទុកឱយសករ់បស់គតដុ់ះេចញដូចជ ស�ី �គវកីបលដូចេនះ? គត់
កំពុងេស� កសេម� កបំពករ់បស់�បពនធគត។់ នងកំពុងេស� កសេម� កបំពក់
ខងេ�ករបស់គត។់ ត�មងករគិតរបស់មនុស�? បុរសេចះគិតនឹងមនិេធ�ដូេចនះ
េទ ឬ ស�ីេចះគិតនឹងមនិេធ��េទ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះនឹងមនិអនុ ញ តឱយ �េធ�
អុីចឹងេទ។
157 គម នេរ ងមយួេនះែដល�ចឆ�ងកត�់ពះបនទូលេនះេឡយ។ េនះគឺជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�ន�ំពះបនទូលមកកនុងអនក េហយ�បេងកតបនរសជតិ
របស់មនុស�បរសុិទធ។
158 សូម�កេឡកេមលៃថងេនះ រគីី�េ �មផ�ូវ កយវកិរគួរេ�យ�ស�ញ់ និង
�សស់�� ត �ពះបន�បទនដល់នងេហយ��ងំកំពុងេ�ប�។ េហយនងនឹង
េស� កពកែ់បបអសីលធម ៌ េ�យមនិដឹងថមយួសប� ហ៍ចបពី់ៃថងេនះនង�ច
នឹងរលួយេ កនុងផនូរ។
159 ចូលមក�មផ�ូវេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ។ ខញុ ំកំពុងអធិបបយេ សននិបទ
េ �សឹមប�ីអហ�ហគឌេ េលេឆនរខងលិច េ កនុងករ�បជំុមយួេ ���ពះគមពរី
ទិសនិរតី។ ស�ីតូចមន កេ់ដរ�មផ�ូវ… ពួកេគេស� កសេម� កបំពកតិ់ចតួច េស� ក
ឈុតប៊គីីនីជនិចចកលអនកេ �អុីចឹង េហយ�ក�តក់េចញជមយួមកួខូវបយ៊និង
ែសបកេជងកែវង។ ខញុ ំបនេ  េឡង�មផ�ូវ។ ខញុ ំបនគិតថ “មតិ�ដក៏ំសត ់ ម� យ
ឪពុកអនកខ�ះ �តវបនេគ�កេ់ ទីេនះេដមបេីធ�ជបុ�តីៃន�ពះ េហយបនក� យជ
អនទ កនុ់យរបស់�រក�។” ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំេជ ថខញុ ំបន�តឡបេ់ េ�កយវញិ
េហយ�បប ់ េកមងេនះ។” នងេមលេ ដូចជ�យុរបស់��៉កូនខញុ ំេ ទីេនះ គឺ
ដប�់បពីំរឆន ដំប�់បមំយួឆន ឬំ�បែហលហនឹង។ ខញុ ំបនគិតថ “េទ ខញុ ំមនិគួេ េទ។ ខញុ ំ
នឹង�គនែ់តេឡងេ ទីេនះេ �មផ�ូវនិងអធិ�� នស�មបន់ង។ េបមនេគេឃញ
ខញុ ំឈបេ់ហយនិយយជមយួនង ខញុ ំមនិគួរេធ��េទ។”
160 ឥឡូវេនះ ចូរ�� បកូ់នរបស់�ពះ អនកកេ៏ កែន�ងដូចគន េនះែដរ េជេសបិ
លៃនៃថងេនះ េលងេសចនឹងអនកប៉ុែន�បុរសេចះគិតមន កនឹ់ងគិតបនមុន។ នង�ច
�� ត�ស់ ��ចថបន “ខញុ ំ�ចេធ�បបនងបន” ប៉ុែន��បតប់ង�់ពលឹងអនក
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េកមង�បសេអយ អនកខ�ះជេកមង�សី រកីគីទងំេនះ! បុរសេចះគិតផលិតរសជតិបុរស
បរសុិទធ។

161 អនកេរ បកររចួេហយ អនកសំឡឹងេមលពួក ស�ីេ �មផ�ូវែបបេនះ អនកជ
កូនរបស់�ពះ េតអនកមនិទទួល�គ ល់ពីអ�ីជំនួសកលពីេដមដំបូងេទឬ? េ េពល
វទិយ� ស�បនេធ�ឱយ ស�ីមនភព�សស់�� តេ មុនជំននពិ់ភពេ�ក រហូតដល់
កូន�បសរបស់�ពះបនយកកូន�សីរបស់មនុស� (មនិែមនបុ�តីៃន�ពះេទ) េហយ
�ពះជមច ស់មនិែដលេភ�ច�េឡយ។ ពួកេគ�តវបនបំផ� ញេខទចខទី េរ ងទងំមូល
វទិយ� ស� ភព�� ត។ �ធ� បជ់…អនកកតស់មគ ល់ ស�ី�សស់�� តនឹងេកនេឡង
េ ៃថងចុងេ�កយ គឺជស ញ ចុងេ�កយ។ �ពះជមច ស់បនបង� ញភស�ុ�ងពី
�។ ដូេចនះសូមេ�បត�មងករគិតរបស់បុរសគិត អនកនឹងមនរសជតិរបស់មនុស�
បរសុិទធ។ �នឹងេធ�ឱយបតប់ងផ់ទះ។ អនកនឹង�តវចំ�យអស់តំែណងរបស់អនក។ �
នឹង�តវចំ�យអស់អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកបនទទួល េ�កពីេនះគឺ�ពលឹងអនក! �
នឹងបំែបក�គ�ររបស់អនក។ ��ចមនបុរសេផ�ងចិ ច ឹមកូនរបស់អនក ឬ ស�ីមន ក់
េផ�ងេទ តចិ ច ឹមកូនរបស់អនក។

162 ចូរេ�បករគិតពិចរ�េនះអនកនឹងទទួលបន ស�ីបរសុិទធ។ េ េពលែដល
អនកចបេ់ផ�ម�ងកតស់ក ់ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត េហយពួកេគ�បបអ់នក “អនកនឹង
ឈកឺបល។ អនកដឹងេទ។” ពិចរ�ពីត�មង ស�ី អ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយ
េឃញេទ បនទ បម់កងកេចញពី�។ េឃញេទ? អនកមនិេធ��េទ។

163 ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក េហយខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ គម នអ�ីែដលខញុ ំ�បឆងំនឹង
អនកេទ។ �ពះដឹង េនះេហយជអ�ីែដលេធ�េ�យខញុ ំនិយយអ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ� គឺ
េ�យ�រែត—េសចក�ី�ស�ញ់�ពះជមច ស់សំ�បអ់នក។ េបមនុស�មន កេ់ចញេ
េ�កេ ទីេនះេហយពួកេគនឹងមនិ�បបអ់នកេទ �គគង� លរបស់អនកអនុ ញ តឱយអនក
អងគុយេហយេធ�ែបបេនះគតម់និ�ស�ញ់អនកេទ។ គតម់និ�ច�ស�ញ់អនក
េទ។ ខញុ ំមនិចងប់នេសចក�ី�ស�ញ់ែបបេនះចំេពះ ស�ីេទ។ ខញុ ំចងម់នរសជតិ
បរសុិទធស�មបប់�ូន�សីរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំចងឱ់យនងពិតជប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ។ គម ននរ�
មន ក�់ចនិយយបនេទ អនកខ�ះនិយយអំពីនង�� ត េហយ រេប បែដលនងជ
ស�ីរមួេភទទងំេនះ “នងេ រកខញុ ំ…” អូ ហូអតេ់ទ ខញុ ំចងឲ់យនងក� យជ ស�ីពិត!
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164 ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមរក�ទូលបងគំេ េ�កមថម�។ �តវេហយ។ េ កនុង
េអេភសូរ ៥:២៦ជវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ចឆ�ងកតថ់មេនះបន ែដល “�ង
េ�យទឹកៃនករែញកេ�យ�ពះបនទូល។ �តឹម�តវេហយ។
165 សូមកុំឲយ�រក��បញ់ថន អំនកជមយួនឹងករអបរ់រំបស់�េឡយ។ េទ េទ។
�នឹងសម� បឥ់ទធិពលរបស់អនក។ កុំឲយ�រក�យកេរ ងេនះ “បទខញុ ំជកមមសិទធិ
របស់�ពះវ�ិរែដលម� យ ែដលឪពុកខញុ ំនិងជីដូនរបស់ខញុ ំេ ។” កុំឲយ�រក�បញ់
អនកជមយួថន េំនះ។ �ពះគមពរីបននិយយរចួេហយ េ យុគសមយ័�កមជំនំុទងំ
�បពីំរ និងអ�ីៗេ ទីេនះ �បនេចញេ ជពូជ! �តឹម�តវេហយ។ េរ ងទងំមូល
ពុករលួយ។ េរ ងទងំមូលគឺជជំងឺគួឲយខ� ច។ កុំេ�យ�បញ់អនកេ�យនិយយ
ថ “�ជ�កមសីលធមខ៌ពស់ជងេនះ។ េយងមនករអបរ់ខំពស់ជងេយងមនកល
ពីសមយ័មុនេ េទ ត។” កុំអនុ ញ តឱយ�រក�បន�ក�់មកេលអនក។ ខញុ ំបន
បង� ញអនកពីកមមវធីិទងំមូលរបស់� អរយិធម ៌ ករអបរ់ ំ និងវទិយ� ស�។ �បន
ចូលេ �ពះវ�ិរេហយ េតអនកមនិឮេទឬ។ ងកកបលរបស់អនកេចញពីទូរទស�ន៍
កខ�កច់ស់េនះនិងរបស់េផ�ងៗ!
166 េហយ អតថបទរបស់េយងែចងថ “កុំេធ���ប�់មសមយ័េនះេឡយ ែត
�តវផ� ស់ែ�បវញិ” កុំចូលេ េហយនិយយថ “ខញុ ំ�តវបនេគប ជ កេ់ហយេ
ៃថង�ទិតយ” អតេ់ទ។ ចូលេ និងផ� ស់ប�ូរឥឡូវេនះ ផ� ស់ប�ូរពីអនកជអ�ីេ ជអ�ី
ែដល�ពះចងេ់�យអនកក� យជ។
167 ឥឡូវេនះ ���ស័យេលពូជ�បេភទ�ែដលមនេ កនុងអនក។ េបប ញ
�គបពូ់ជអបរ់�ំតវបន�កេ់ កនុងអនក មនេរ ងែតមយួគត ់ ែដល��ចេធ�បន
បងខូចអនក ហនឹងេហយ េនះជកូន�បស�សីរបស់�ពះ។ �ជេរ ងែតមយួគតែ់ដល�
�ចេធ�បន។ មនុស�សព�ៃថងេនះដូចែដលខញុ ំេមលេ ពួកេគេធ�ដូចពួកេគមនិេជ ថ
មន�ពះផង។
168 អភយ័េទសចំេពះករប ជ កេ់នះ។ េប�រមមណ៍របស់នរ�មន កឈ់ចឺប់
េ�យ�រេរ ងេនះ ខញុ ំមនិ មននយ័ថចងឱ់យអនកឈេឺទ។ ពីរបី�ទិតយមុនខញុ ំ�តវ
បនអេ ជ ញេ�យកូន�សីរបស់ខញុ ំ ចូលកនុងកមមវធីិទូរទស�ននិ៍ងេមលចេ�ម ង
�សន។ �េ �ពឹកៃថង�ទិតយ។ ខញុ ំចង�់� បអ់ូរល៉រ ៉បូ៊តឺេ កនុងកមមវធីិរបស់គត់
ខញុ ំ�បបព់ួកេគឱយខញុ ំដឹងមុន។ បននិយយថ “អនកឮេនះេទ គឺជបទចំេរ ងដអ៏�ច រយ
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�ស់។” កូន�បសរបស់ខញុ ំឈរេ ទីេនះបន�បបខ់ញុ ំអំពីេរ ងេនះផងែដរ។ េហយ
ខញុ ំបនែបអងគុយេនះ…
169 េយងជួលពី ស�ីមន កែ់ដលមនទូរទស�នេ៍ កនុងផទះរបស់នង។ ខញុ ំមនិែដល
មនបំណងចងម់នមយួេ កនុងផទះរបស់ខញុ ំេទ។ បទអតេ់ទ។ ខញុ ំមនិចងប់នរបស់
េនះេទេ កនុងផទះ។ ខញុ ំបញ់កំេទចេ�យកេំភ�ងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិមនអ�ីេធ�ជមយួ
េរ ង��កកទ់ងំេនះេទ។ អតេ់ទ! ប៉ុែន�បនយក…
170 ខញុ ំសូម�បបអ់នកអំពី�បជជន�រហី��ូេ ទីេនះ។ អនកបនេឃញករវភិគ
េនះ ៃថងេផ�ងេទ ត ៃន��េរ ន េតអនកមនិេឃញេទ? ែបត៉សិបភគរយៃន
កុមរ េ �ម���រហី��ូកំពុងមនប � ផ�ូវចិត� គឺហុកសិប�បពីំរភគរយ
ៃនពួកេគគឺេ�យ�រេមលទូរទស�ន។៍ ចុះយ៉ងេមច៉ែដរ?
171 អនកគួរេ�បកេំភ�ងខ�ីបញ់�េចល�បេសរជង! េឃញេទ? ឥឡូវកុំឲយ �រក�
បញ់ថន អំនកជមយួរបស់េនះ។ អតេ់ទេ�ក។ ឥឡូវទងំអស់គន  ដូចខញុ ំបននិ
យយចឹង មនុស�េធ�ដូចពួកេគមនិ�តវមកជំនុំជ�មះអុីចឹង។
172 េកមង�បសនិងេកមង�សីទងំេនះ ពួកេគមនខ�ះជ�គ�រជនជតិឥ��  និង
របស់របរជេ�ចន។ ខញុ ំគិតថមតិ�មន កែ់ដលមនេឈម ះថេ�កភូលគឺជ�បធន។
េហយេបខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញករេ�ច ងចំអកែបបទំេនបៃនបទចំេរ ងហីម �ជរេប ប
ែដលពួកេគ�គប�់គង�។ �កមៃនរកីគីឈរេ ទីេនះ មយួចបៃ់ដរបស់ពួកេគ
េឡងេលនិងចុះេ�កម។
173 ខញុ ំពិតជេកតសរេសរចំេពះបុរសវយ័េកមងមន កេ់ �ពឹកេនះ េ�ច ងេមលេ
សមរមយដូចជបុរសពិត។ ខញុ ំ—ចូលចិត�។ េ េពលអនក—អនក ពណិជជករេពលខ�ះ
េ ទីេនះទទួលបន �កមៃនរកីគីទងំេនះែដលឈរេ ទីេនះ េហយមន�បេ�ង
ឆ�ឹង េហយបន�េ មុខេទ ត េហយទបដ់េង�មរហូតដល់ ពួកេគមនមុខពណ៌េខ វ
េហយេនះមនិែមនជករេ�ច ងេទ ែដលេទបែតបេងកតបនសំេលងរខំនៃន
វទិយ� ស�។ ករេ�ច ងគឺជ “បទេភ�ងេចញពីដួងចិត�។”
174 េហយខញុ ំបនគិតថ “គួរឱយ�ណិត�ស់! េតខម ស់យ៉ង�! ដូេចនះរេប ប
ែដលេ េ�កមេឈម ះ�សន ពួកេគេធ�ដូចជគម ន�ពះេទ!” មនេគនិយយ េ
ៃថងេផ�ងេទ ត េ  េកមង�បសមន កែ់ដលេ ជមយួកូន�សីរបស់ខញុ ំ។ េកមង�បស
�គី�ទ នមន ក ់បននិយយថ ផ�ល់នូវករកតស់មគ ល់ឆ� តអំពីអ�័មនិងេអ�៉ បន
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និយយថ “េអ�៉នឹងឆ�ងកតសួ់នចបរ។ បននិយយថ ‘កូន េឃញេដមេឈ
េ ទីេនះេទ?’ បននិយយថ ‘េនះជកែន�ងែដលម� យអនកញុំេយងេ េ�ក
ផទះនិងេ ផទះ។’” េតអនក�ច�សៃមបនេទ សនមតថ់ជ�គី�ទ នរងឹម ំ ែដលនឹង
ទទួលបនករសនយមយួ និង�ពះបនទូលរបស់�ពះេហយេបះ�េ សនូក�ជកមយួ!
ពួកេគេធ�ដូចពួកេគមនិចបំចម់ករកករជំនំុជ�មះេទ។ ប៉ុែន��ពះនឹងន�ំថក៌ំបងំ
ទងំអស់ចូលមក ករវនិិចឆយ័។ ពួកេគេធ�ដូចជគម ន�ពះ។
175 ខញុ ំមនិចងេ់ ពួកេគថជមនុស�លងីេលងេនះេទ េ�ពះ�ពះគមពរីបនែចងថ
មនុស�លងីេលង…មនិ�តវេទ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលអ ច ឹងែមនេទ។ “កុំេ មនុស�
�មន កល់ងីេលងេឡយ” ប៉ុែន�េ កនុងទំនុកតេមកង ១៤: ១ “មនុស�លងីេលងនិយយ
កនុងចិត�ថ ‘គម ន�ពះេទ’” េឃញេទ? ពួកេគ—ពួកេគមនិែមន…ខញុ ំមនិចងេ់ ពួកេគ
ថជមនុស�លងីេលងេនះេទប៉ុែន�ពួកេគេធ�ដូចពួកេគហនឹងអ ច ឹង។ ពួកេគេធ�ដូចគន ។
176 ដូេចនះអនកេឃញកែន�ងែដលេយងេ សព�ៃថងេនះ ដូចជ “គម ន�ពះេទ” “ខញុ ំជ
កមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរ!” េហយពួកេគទងំអស់ គឺថ �ពះគមពរីទងំមូល កំែប�ង
“�ពះវ�ិររបស់េយងដឹងកែន�ងែដលពួកេគ�តវេ !” ែមនេហយ… [ចំណុចទេទ
េ េលែខ��ត—់េអឌី។]…�តងេ់ �ននរក ពិត�ស់។ េ េលផ�ូវរបស់ពួកេគ
�មរយៈវទិយ� ស�និងករអបរ់សិំកខ ��ខងេទវ� ស�និងអ�ីៗេ�ចនេទ ត
�គនែ់តខយល់នឱំយពួកេគ�មផ�ូវប៉ុេនះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិមនឱកសេបក
សែម�ងេ�យគម ននយ័េនះេទ។ គឺថន កសិ់កខ ��ជអនកេធ� យល់េ  កត�់
េចញ។
177 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងដឹកនេំយង។ មនិែមនជថន កសិ់កខ ��មនិែមនជ
ប៊សី�ពនិងអនក�តតពិនិតយ។ ល។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជអនកដឹកនរំបស់េយង។
178 កអុីនគឺជមនុស�ែបបេនះ។ គតជ់អនកកន�់សន។ ឥឡូវេនះ
េប�សនគឺជអ�ីទងំអស់ែដលអនក�តវមនេនះ �ពះជមច ស់អយុត�ិធម៌
េ�យកតេ់ទសកអុីន។ េ�យ�រែតគតជ់�សន គត�់គនែ់តជអនក
កន�់សន េហយេ�ម ះ�តងដូ់ចេអបិល។ ឥឡូវចថំ គតប់នគិតអំពី�ពះ គត់
ថ� យបងគំ�ពះ គតម់ន�ពះវ�ិរ គតប់នសង�់សនៈមយួ គតេ់ធ�បូជយ ញ
គតប់នអធិ�� ន គតប់នថ� យបងគំប៉ុែន�គត�់តវបនបដិេសធ។ មនិថ…េអ
�វផងែដរ។ េឃញេទ?
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179 �សន េឃញេទ េនះគឺជករងររបស់��ងំ។ មនិសម� បេ់រ ងទងំអស់
េទ ប៉ុែន��គនែ់តបំពុល�។ ហនឹងេហយ។ �នឹងមនិសម� បេ់រ ងទងំអស់េទ។ អូ
មនិែមនកុមមុយនិស�េទ។ េទេទ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�មនិែមនជលទធិកុមមុយនីស�
េទ។ �ពះគមពរីបនែចងថ “�នឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។” កុំ
កតស់មគ ល់�ងំននែដក ប៉ុែន�មយួពណ៌�� យ។ អ៊ូ ហូ៊។
180 ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់កអុីនមកថ� យបងគំ ប៉ុែន�គតម់ន�គបពូ់ជខុស គតជ់
ពូជរបស់ពស់។ ឈមជរ័របស់សត�េនះេ ជមយួគត ់ េ�ពះគតគ់ឺជ�គបពូ់ជ
របស់ ស�ី។ គតដឹ់ងពី�ពះហរទយ័ដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ ប៉ុែន�គតប់នបដិេសធ
មនិេធ��។ េតអនកដឹងេទ? ��ងំដឹងពី�ពះហរទយ័របស់�ពះ ប៉ុែន� �គនែ់ត
បដិេសធមនិេធ��។
181 សូមកតស់មគ ល់ គតប់នេឃញ�ពះេបកសែម�ង�រដល់េអបិល។ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំចងឲ់យអនកគិត េ�បសនទៈគំនិតរបស់អនកឥឡូវេនះស�មបម់យួនទី។ េអបិលមន
�រ�តឹម�តវ ែដល�ពះបនបង� ញករពិតថជេសចក�ីពិត! េតអនកចបប់នេទ
ឥឡូវេនះ? អ៊ូ—ហូ៊។ េគបនទទួល�ររបស់េអបិលេហយកអុីនបនេឃញ
េហយដឹងថ�ពះបនបង� ញ�រ�តឹម�តវេនះ។ ប៉ុែន�គតម់និ�ចេធ�បនេទ។
េមទនភពរបស់គតប់ន��ងំគតពី់�។ �តឹម�តវេហយ េមទនភពរបស់គត់
��ងំគតម់និឱយេធ��។ គតប់នេឃញ�ពះេបកសែម�ង�រ។
182 ដូេចនះ��កដូ់ចជឥឡូវេនះ ពិបកស�មបម់នុស�កនុងករបនទ បខ�ួន ពួកេគ
ចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគមនិចងេ់ធ��េទ។ ពួកេគ
នឹងបនទ បខ�ួនពួកេគចំេពះេគលលទធិៃន�កមជំនុំ �បកដ�ស់ ប៉ុែន�មនិែមន
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
183 េបអនកចងរ់ក� អនក�តវេ …ខញុ ំមនបទគមពរីេ ទីេនះ េនះេហយជអ�ីែដល
ខញុ ំចងនិ់យយេ ទីេនះ។ េ�កុបបត�ិ ៤:៦និង៧ �ពះបនមនបនទូលេ កន់
កអុីនថ “េហតុអ�ីបនជមុខរបស់អនកសំយ៉ុងចុះ? េហតុអ�ីបនជអនកខឹង?
េដរជំុវញិ? អនកេទបែតឮ�រែដលេធ�ឱយអនកខកចិត�។” បននិយយថ “ែមនេហយ
េហតុអ�ីបនជអនកេធ��? េហតុអ�ីបនជមុខរបស់អនកសំយ៉ុងចុះពីេ�ពះេតអញ
មនិបនចូលមក�ពះវ�ិររបស់អនកេទឬ? ដូេចនះេហតុអ�ីបនជអនកេធ��?”

េតអនកកំពុងេ�បត�មងករគិតរបស់មនុស�េទ? េឃញេទ?
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184 ឬ “េហតុអ�ីអនកមនិ…េហតុអ�ីបនជអនកេមលេ ែបបេនះ?” បនទូលថ “េប
អនកេធ�ល� េធ�ដូចប�ូន�បសរបស់អនកកំពុងេធ�េ ទីេនះ អញនឹងទទួលឯងនិង
�បទនពរឯង។ អញនឹងេធ�ស�មបឯ់ងដូចគន ។” ប៉ុែន�គតម់និ�ចេធ�បនេទ។
�ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវ េបឯងមនិេធ�េទអំេពបបៃនករមនិេជ សថិតេ មតទ់� រ
េហយ។”
185 ឥឡូវេនះេ េពលែដលពួកេគ�បបេ់យងថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុត
េហយ” ពួកេគបនេឃញ�ពិតជ�តឹម�តវ េហយបនបង� ញឲយេឃញ េហយករ
ទងំអស់េនះគឺជ�ពះ បនសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�េ ៃថងចុងេ�កយ ៃនវវិរណះ១០និង
ម៉�គី៤ េរ ងទងំអស់េនះបនបង� ញភព�តឹម�តវឥតេខច ះ េតមនប � អ�ីែដរ
បងប�ូនេអយ? េតមនអ�ីខុស េឃញេទ?
186 េបពួកេគេធ�មនិបន។ ករមនិេជ  ែដលជអំេពបប។ មនអំេពបបែតមយួ
ប៉ុេ�� ះ គឺករមនិេជ ។ �តវេហយ។ អនកមនិ�តវបនេថក លេទសេទ េ�ពះអនកផឹក
អនកជកប់រ ី ទំពរសីុ េស� កេខខ�ី េធ�អ�ី�មអំេពចិត�។ េទ �មនិេថក លេទសអនក
េទ។ ពីេ�ពះអនកមនិេជ ។ េបអនកេជ  អនកនឹងមនិេធ�េនះេទ។ េឃញេទ? អនកេជ
មនិេធ�ដូេចន ះេទ។ គតយ់កករគតិរបស់មនុស� េឃញេទ ឬត�មង ស�ីកំពុងគិត។
�តវេហយ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ អំេពបបេ មតទ់� រ។
187 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់េឃញអ�ីែដលបនេធ�ចំេពះកអុីនេហយ�នឹងមន
ដូចសព�ៃថងេនះ។ �បនេធ�ឱយកអុីនេចញេ ជមនុស�មនបបេ�យេចតន។
គតប់នេធ�េ�យេចតន មនិ�� បប់ងគ ប។់ មនុស��គបរ់បូនឹងមនលកខណៈ
ដូចគន ។ មនិ�� បប់ងគ បេ់�យេចតន បនទ បពី់គតប់នេឃញ�ររបស់េអ
បិលែដលបនបង� ញភព�តឹម�តវពី�ពះជមច ស់ថ�គឺជ�ពះ ករពិតេហយ
បនបដិេសធមនិេធ��។ េធ�ដូចគន បនទ បម់ក។ បនទ បម់កគតប់នឆ�ងផុតបនទ ត់
ែបងែចក។
188 មនែខ�ែដលអនក�ចឆ�ងកតប់ន។ អនកដឹងេទែមនេទ? ឥឡូវេនះ អនកដឹកនំ
ទងំេ ទីេនះនិងខងេ�កេ កនុង—ទូរស័ពទែដលករចកផ់�យេនះកំពុងឆ�ងកត់
�ម�បេទស េតអនកដឹងេទ? េ េពលែដលអនកេឃញថ�ជបទគមពរីេហយអនក
នឹងមនិបនេធ�� �ពះមនិែតងែត… �ទងនឹ់ង…អូ អនកនឹងបន�ទទួលបនពរ។ ដូេចនះ
ជនជតិអុី��ែអល�គបគ់ន  ពួកេគរស់េ កនុងទីរេ��ថ ន េហយចិ ច ឹមកូនេ
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�ដំំ�ំនិងមនពរនិងអ�ីៗទងំអស់ ប៉ុែន� “ពួកេគ�គបគ់ន កតផ់� ចពី់�ពះអស់
កលប។” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលដូេចនះ។ អូ ែមន �ពះនឹង�បទនពរ អនកនិយយ
�តវ ប៉ុែន�អនកនឹងេ ។ ពិត�បកដ�ស់។ េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីែចង េនះេហយ
ជអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូល។ សូមកតស់មគ ល់ អនក�ចឆ�ងកតប់នទ តប់ំែបក។
េតអនកេជ េទ? កអុីនបនេធ�។
189 ចូរ—ចូរេបកេ ទីេនះមយួនទី ខញុ ំមនេហេ�ពរ ១០:២៦ ។ េ�ះេមលថេតខញុ ំ
�ចរកេឃញរហ័សឬេទ។ េស វេ េហេ�ពរជំពូក១០…េហយខញុ ំេជ ថខ ២៦។ ខញុ ំ
បនសរេសរ�េ ទីេនះ។ ចមំយួែភ�ត េបអនកនឹងេ ជមយួខញុ ំ េហយសូម�ន�
មយួនទី។ បទ �តវេហយ ហនឹងេហយ។

ដបតិេ�កយែដលេយងបនទទួល�គ ល់េសចក�ីពិតេហយ េបេយង
េធ�បប… សម័�គពីចិត�េទ ត េនះគម នយ ញបូជ� សំ�បនឹ់ង
េ�ះបបេទ តេទ

មនែតរងច់ ំ េ�យែសញងខ� ចចំេពះេសចក�ីជំនំុជំរះ និងេសចក�ី
សហ័សៃនេភ�ង ែដលេរ បនឹងេឆះដល់អស់ទងំពួកទស់ទទឹងផង
ប៉ុេ�� ះ

190 េនះគឺជ�ពះបនទូលបរសុិទធរបស់�ពះជមច ស់។ េបេយងមនិទុកចិត�
េ�យេចតនបនទ បពី់េយងបនេឃញ�េហយបន ឮ� បនទ បម់កេយងបន
ឆ�ងកត ់បនទ តប់ំែបក។ អនកនឹងគម នករអតេ់ទសេ�យេទ តេឡយ អនកឆ�ងកត់
បនទ ត។់

អនកនិយយថ “អូ! �ពះជមច ស់េ ែត�បទនពរដល់ខញុ ំ” អូ ែមន។
191 ចងចអំុី��ែអល ែដលជែខ�បនទ ត�់ពំែដន។ េ េពល�ពះបនសនយដល់
ពួកេគ េ កនុងទឹកដីបរសុិទធ េ …កនុង�សកល�ពីទឹកេ�ះេគនិងទឹកឃមុ ំ េហយ
េ េពលែដលេ�កម៉ូេសបនចតេ់�កកែលបនិងយ៉ូេស�និងពួកអនកេសុប
ករណ៍ឲយេ េសុបករណ៍េលដី េហយនយំកភស�ុ�ងែដលបនប ជ កម់កវញិ
ពួកេគដបន់កប់ននិយយថ “េយងមនិ�ចេធ��បនេទ េយងមនិ�ចេទ
េមលេ កនក់រលំបកេ ទីេនះ េយងនឹងក� យជមនុស�និយម�ជល េយង
មនរបស់�វធុអត់ៗ កនុងករ�បយុទធជមយួេគ េមលអ�ីែដលពួកេគមន េយង
—េយងមនិ�ចេធ��បន េយងមនិ�ចេធ��បនេទ។”
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192 យ៉ូេស�និងកែលបបននិយយថ “េយង�ចេធ�បន! �ពះបនសនយ
េហយ។”

193 េហយចថំពួកេគបន�តឡបម់កវញិ។ េនះគឺេ កេដស-បរេន ។ េហយ
ពួកេគបនងក�តឡបម់កវញិេហយក� យជអនកវេង�ងេ ទីរេ��ថ ន។ េហយ
ពួកេគមន ក់ៗ បន�� បេ់ហយ�តវបតប់ងអ់ស់កលបជនិចច។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលដូេចនះ។

194 កុំឆ�ងកតប់នទ តប់ំែបកេនះ។ “េ េពលអនកដឹងថ�តវេធ�ល� េហយកុំេធ�� េប
អនកេធ��ជអំេពបប។”

195 អុី��ែអលបនេធ�ដូចគន ែដរ។ បនទ បពី់ពួកេគបនេឃញេ�កម៉ូេសបន
េបកសែម�ង េហយអនុ ញ តឱយប�មបញ់ថន ពំួកេគ ថជពូជ�តឹម�តវែដល
មនតៃម�។ �គគង� ល សូមកុំ (មនិែដល) កុំនិយយអ�ី�បឆងំនឹង�ពះបនទូល
េនះ។ ចូរេមលេ ប�មគតគឺ់ជេ�� េហយគតប់នេឃញពូជរបស់�ពះ
ែដលបនេបកសែម�ង។ ប៉ុែន�េ េ�កមនិកយដអ៏�ច រយផទ ល់ខ�ួនរបស់គត ់ ែដល
គតប់នរស់េ  ម៉ូ�បប់នេឃញ�កមអនកវេង�ងផ�ូវឆ�ងកតដី់ គតប់នបញ់ថន ំ
� េហយនិយយថ “រងច់មំយួនទីសិន។ េយងទងំអស់គន ជ�គី�ទ ន។ េយង
ទងំអស់គន ជអនកេជ ។ េហតុអ�ី េ�ពះឪពុករបស់េយង េហយឪពុករបស់អនកគឺ
ដូចគន ។ េតេយងមនិែមនជកូនៗេទឬ? មនិែមនជឡុតកមួយ�បសរបស់អ�័ប�ំ
េទ? េតេយងមនិដូចគន េទឬ? សូមេរ បករជមយួគន ។”

196 េហយអុី��ែអលដូចជេអ�៉េ កនុងសួនចបរេអែដន សូមឱយ��ងំបញ់ថន ំ
នងផងែដរ �បនបញ់ជនជតិអុី��ែអល�មរយៈេ��ែក�ងក� យ។ េ េពល
ែដលេ��ពិតគឺេ ជមយួពួកេគជមយួនឹង�ពះបនទូលែដល�តឹម�តវ។ ប៉ុែន�
េ�យចំេណះដឹង ប ញ  ទស�នៈ �បនបញ់ថន ពំួកេគ។ គិតពី�។ ឥឡូវេនះ �
មនិ�តវបនអតេ់ទសេទ អំេពបបមនិែដល�តវបនអតេ់ទសេឡយ។

197 �គបប់នរលួយេ េលផ�ូវៃនកតព�កិចច េ េលផ�ូវេ រកទឹកដីសនយ។ ពួកេគ
មន ក់ៗ �តវវនិសេហយរលួយ គឺេ ឯ�ពះវ�ិរេ កនុងជួរៃនកតព�កិចច ចូរេធ��ម
�ពះ។ េហយអនុ ញ តឱយ��ងំបញ់ ថន  ំ បញ់ប ញ េលពួកេគ ករអបរ់គំំនិត
�បជញ  េ�យនិយយថ “េហតុអ�ី េយងទងំអស់គន គឺដូចគន  េយងទងំអស់គន
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ជកូនរបស់�ពះ” អនកមនិែមនេទ! ប៉ុែន��បនអនុ ញ តឱយ�គែក�ងក� យេ ទីេនះ
បញ់ថន ពំួកេគេ�យប ញ  ទស�នៈ ថគតម់ន�។
198 េហយ�គនែ់តដូចជ�កម�បឹក�ខង�សនកំពុងែតេធ�ឥឡូវេនះ េឃញេទ
េរ ងដូចគន  “េហតុអ�ី េយងទងំអស់គន នឹងរមួគន េ កនុងអងគករដអ៏�ច រយែតមយួ។”
�បពន័ធៃនករេរ បចំទងំមូលគឺរបស់�រក�។ �គឺជស ញ សំគល់របស់សត�
េ កនុង�ពះគមពរី។ ខញុ ំនឹងមនេស វេ និយយពី� ឆប់ៗ េនះ េប�ពះអមច ស់នឹង
សព��ពះហឫទយ័។
199 សូមកតស់មគ ល់េ កនុងេពលេវ�របស់េ�កណូេអ េឃញ�ពះបនទូល�តវ
បន�ងសងេ់ឡង េដមបឱីយអែណ� ត។ ឥឡូវេនះសូមឱយខញុ ំេធ�ករកតស់មគ ល់
តិចតួចេ ទីេនះ ពកយេនះ�តវបន�កប់ ចូ លគន ស�មបផ់� ស់ប�ូរពីដីេ េល
េមឃ។ ករេមលេឃញរចនសមពន័ធៃនេរ ង ប៉ុែន�ជមយួនឹងករយល់េឃញ ប ញ
របស់ពួកេគបនេសចេ ចំេពះមុខ េ��ណូេអ េ េពលែដលគតក់ំពុងទយ
អំពី�គចុងេ�កយ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលបនេធ�…រចនសមពន័េនះ�តវបនបេងកតេឡង
េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េបះេ ខងកនុងនិងេចញេ�យករអធិ�� ន
និងេសចក�ីជំេន ។ េ េពលមនេភ� ងធ� កប់ ញ ទងំអស់ ទស�នវស័ិយៃន
�សនបន�� ប ់ និងរលួយេ …េ កនុង�សនរបស់ពួកេគ �ពះវ�ិរេ
េលែផនដី។ េហយទូកធំអែណ� តពីេល�ទងំអស់។ �គបពូ់ជែដលបញ់េ�យ
វទិយ� ស�រលួយេ កនុងករជំនុំជំរះ។
200 អ�ីែដលេយងកំពុងពយយមេធ�េទះយ៉ង� េយងកំពុងពយយមបេងកត
�កមជំនំុរបស់េយង ឬេយងកំពុងែតពយយមបេងកត�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់?
េតេយងពយយមេធ�អ�ី? េតេយងកំពុងេធ�អ�ី? េតេយងកំពុងពយយមេដមបទីទួល
�បជជនចូលេ កនុងេនះ? េតេអ�៉ដអ៏�ច រយេនះកំពុងែតពយយមេធ�អ�េី ទីេនះកនុង
ៃថងចុងេ�កយេនះ? �ពះវ�ិរេអ�៉?
201 ខញុ ំនឹង�តវប ច ប ់ បង�បស េ�ពះ�—�កំពុងយឺត�ស់។ សូមផ�ល់ឱយខញុ ំ
�បែហលជ ១៥នទីេទ ត េហយខញុ ំនឹងឈប—់ខគមពរីរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ [បង�បស
មន កនិ់យយថ “ពិត�ស់។”—េអឌី។] ែមនេហយ។ �តវេហយ។ ខញុ ំដឹង។
ែមនេហយ មនុស��បែហលជចងេ់ ទីេនះេហយសម� ត�។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�កដូ់ចជ
ពិបកកនុងករចកេចញ។ ខញុ ំនឹង�បញប។់ ែមនេហយ។
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202 េឃញេទ វទិយ� ស� ករអបរ់ ំ កូនកត ់ េអ�៉ដអ៏�ច រយនេពលបចចុបបននេនះ
ែដលេគេ ថ�កមជំនុំ េតនងកំពុងែតពយយមេធ�អ�ី? េតនងកំពុងែតពយយម
េលកតេមកង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយអនុ ញ តឱយមនុស�េធ��មរេប បែដល
ពួកេគកំពុងេធ�? ពួកេគមនិេ�បត�មងករគិតបុរសឬត�មងរបស់�ពះេទ។ រកេមល
អ�ីែដលពួកេគកំពុងផលិត។ ពួកេគគឺេលកដំេកងខ�ួនឯង។ �ពះវ�ិរគឺសថិតេ
កនុង�គបពូ់ជៃនកមមវធីិចំេណះដឹង បនប�� លឱយករ�ប�ំងទងំមូល�តវបន
លងងេ់ខ� ៃនវទិយ� ស�េចញឆង យពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងចបយ់ក
ករកតស់មគ ល់ទងំេនះ ខញុ ំនឹងមនិកនេ់ េលពួកេគយូរេពកេទ េដមបបី ច ប។់
�មែបបវទិយ� ស�លងងេ់ខ� ! េពលេវលរបស់�ពះ េ េលែផនដីេនះ អ�ីែដល�ទង់
កំពុងេធ��ម�ពះបនទូលសនយែដលបនសនយេហយ េហយពួកេគមនិេអេពនឹង�
េទ េហយេដរេចញេ�យេ�ពះពួកេគលងងេ់ខ� �មែបបវទិយ� ស�។ លងងេ់ខ� �ម
ែបបវទិយ� ស�!

203 ខញុ ំបនញញឹមេ�យ�រែតបង�បស វេីល មេ ទីេនះ បនសរេសរេ េល
�ក�សមយួសន�ឹក “អនក�ចេ បន�ដល់េពលរេស ល” កប៏ន។ ប៉ុែន� ខញុ ំរកី�យ
េនះពិតជល�។ េឃញេទ?

204 ប៉ុែន�មនុស�គឺ—កំពុងេធ�បបេ�យេចតន។ �បននមំកនូវ—�បពន័ធៃន
�កមជំនំុេ ៃថងេនះចូលេ កនុងអំេពបបេ�យេចតន�បឆងំនឹង�ពះ។ េហតុអ�ី
ភពៃថ�ថនូរទូេ នឹងបង� ញដល់អនកថ��តឹម�តវ។ ែមនេហយ។ �ងំននត�� េធ�
ឱយែភនករបស់នងខ� កេ់ នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយនងបនរកេឃញខ�ួនឯង
��កតម�ងេទ ត។ អនកដឹងេទថ �ពះ េ កនុងវវិរណៈ៣ បននិយយថ “ចូរមក
ទិញថន ែំភនកពីខញុ ំេដមបឲីយែភនកអនកបនភ�េឺឡង។” េឃញេទ ែកវែភនកគឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។

205 អនកដឹងេទ ពួកេគនិយយថ “បុរសេនះបនសិក�៤០ឆន េំដមបទីទួលបនឌី
�គីរបស់គត។់ គតជ់បណ�ិ ត ប៊ ីអិល ឌីបណ�ិ ត ឌី ឌី និងអ�ីៗទងំអស់េនះ។”

206 េតអនកដឹងថ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលអ�ីេទអំពីប � េនះ? �ទងប់ននិយយ
ថ “សូមឱយបុរសបដិេសធ ខ�ួនឯងផទ ល់។” ប៉ូលបនេធ�។

អនកនិយយថ “េនះមនិែមនមននយ័អ ច ឹងេទ។”
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207 ែមនេហយ េហតុអ�ីប៉ូលបន�េលកទឹកចិត�េគ? គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិែដលមក
ចំេពះអនកជមយួនឹងពកយែដលទកទ់ញចិត�ៃន�បជញ របស់មនុស�េទ ពីេ�ពះ
អនកនឹងក�ងក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមករកអនកេ�យអំ�ចនិង
ករបង� ញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលពកយរបស់អនកនឹង…េសចក�ីជំេន របស់
អនកនឹង�តវបន�ថ បនេឡង េល�ពះបនទូលរបស់�ពះមនិែមនបង� ញពី�បជញ
េទ។”
208 ��កដូ់ចជមនុស�បនបតប់ងនូ់វភពៃថ�ថនូរ។ ពួកេគមនិដូចអ�ីែដលពួកេគ
ធ� បេ់ធ�េទ។ �ធ� បជ់េពល ែដលេ��និយយ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់”
មនុស�នគំន ញបញ័់រ។ ែមនេហយ ពួកេគពិតជអុីចឹង។ មនុស�ភយ័រនធតេ់�ពះ
ពួកេគខ� ច។ ែតឥឡូវពួកេគចញ់ករភយ័ខ� ចទងំអស់របស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិ
ខ� ច�ពះេទ។
209 �ឡូម៉ូនបននិយយថ “េសចក�ី—េកតខ� ចដល់�ពះេយហ៉�៉េនះជេដម
ចមៃន�បជញ ” �គនែ់តជករចបេ់ផ�មរបស់�។
210 ប៉ុែន�េ���ចនិយយថ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ មនុស�
និយយ “មនិសមេហតុសមផល!” េឃញេទ �គម នក�ីសងឃមឹស�មបព់ួកេគេទ។
ពួកេគនិយយថ “េហតុអ�ី? េយងឆ� ត។ េយងមនប ញ  េយងមនិចបំចយ់កវតថុ
�បេភទេនះេទ! េយងដឹងថេយងកំពុងនិយយអំពីអ�ី!”
211 �កជ៏សុភសិតចស់មយួែដលថ “មនុស�លងីេលងនឹងេដរេ�យែសបកេជង
វសី ជកែន�ងែដលពួកេទវ�ភយ័ខ� ច” �បកដ�ស់។
212 េតករផ� ស់ប�ូរគឺជអ�ី? (យ៉ងឆបរ់ហ័ស។) េតេយងទទួល�េ�យ
រេប ប�? េតករផ� ស់ប�ូរអ�ី? �ពះជមច ស់េធ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ �ទងផ់� ស់ប�ូរ។ �ទងប់ន��ំគបពូ់ជរបស់�ទង ់េបះ�ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ទងម់កេល� េហយ�ផលិតេចញជផលមក។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទងប់ំ
ែលង�ពះបនទូលជ�គបពូ់ជ �មភព�តឹម�តវៃន�បេភទរបស់�។
213 េតអនកជ�គបពូ់ជ�បេភទ�ែដលបង� ញថអនកមនអ�ីខ�ះ។ អនកមនិ�ច
�ក�់បនេទ។ អ�ីកេ៏�យែដលេ កនុងអនក�បង� ញមកខងេ�ក។ អនកមនិ�ច
�ក�់បនេទ។ អនកមនិ�ចបេងកតេដមេនះបនេទ ប៉ុែន��ជអ�ី។ េឃញេទ �—�
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�តវែតែបបេនះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធផ� ស់ប�ូរ�គបពូ់ជ េនះគឺេ ែផនកខងកនុង
របស់�។ មនិថ�គបពូ់ជេនះជអ�ីេនះេទ �ទងផ់� ស់ប�ូរ�។ េប���កក ់ �នឹង
នមំកនូវអំេព��កក។់ េប�ជមនុស�កំពុត�នឹង នមំកនូវករ�កពុ់ត។ េប�ជ
�ពះបនទូលពិតរបស់�ពះ េនះ�នឹងេចញមកជកូន�បសឬកូន�សីពិត�បកដៃន�ពះ
�មរយៈត�មងករគិតរបស់មនុស�មយួេនះ។ េ េពលែដល�គបប់នេឡងមក
�េកតេឡង�មរយៈករបេងកតបនកូន�បស�សីៃន�ពះ។

214 ៃថងមយួេ េពលែដលែផនដីបនសថិតេ កនុងភពងងឹតៃនភពវកឹវរ
�ពះជមច ស់… �� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក ់ េ�ពះេយងនឹងមនិនិយយ…កនែ់ត
យូរបន�ិច។ រកេមល។ ៃថងមយួេ េពលែដលែផនដីមន�សន�គប�់បេភទម�ង
េទ ត �ងៃដ េផង ពក�់វនិងភយួេផ�ងៗគន ។ �សថិតេ ចំក�� លៃនភព
វកឹវរ។ អុី��ែអលពិតរបស់�ពះធ� បប់នវេង�ងេចញពី�កិតយវនិយ័និងលកខណៈ
របស់�ពះ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ ទំេន មទម� បរ់បស់អនកេធ�ឱយ�ពះបនទូលរបស់
�ពះគម នឥទធិពលដល់មនុស�េ�យ �បៃពណីរបស់អនក។ េហយេមលពួកបូជចរយ
ដវ៏សុិទធ ពួកេគបនេ ខ�ួន។ េហយ�ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលថ “អនក�ល់គន ជ
ឪពុករបស់មរ��ងំ េហយអនក�ល់គន េធ�ករែដល�េធ�។” េឃញេទ េនះពិតជ
អ�ីែដល�ទងប់ននិយយ។

215 ឥឡូវេនះេ េពលែដលែផនដីបន�កេ់ កនុង�បេភទៃនករជួសជុលេនះ
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ ផ� ស់ប�ូរម�ងេទ តេល�គបពូ់ជែដល�តវបនតំរវូទុកជមុន។
�ទងប់នបកែ�បេហយបនផ� ស់ប�ូរេអ�យ ៩:៦ ៃនករសនយ។ �ទងជ់�ពះ�តវ
បនបេងកតេឡងជមនុស� ជ�ចេ់ដមបសីេ ងគ ះេពលេវ�វកឹវរេនះ។ េ េពល
ែដលបុរស�តវបនបេងកតេឡង�មរបូភពៃន�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់បនយង
មក�មរយៈេ��បនេឃញ… ឥឡូវសូមច�ំពះបនទូល េ��បនេឃញ�គឺជ
េ��ដែដលែដលបនេឃញ��ងំេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ េឃញេទ ពីកមមវធីិ
អបរ់េំនះ និងរបស់ែដល�មនកមមវធីិ�សន។ េ��ដែដល េអ�យ ៩:៦
បននិយយថ “មកដល់េយង�ពះ�ជបុ��គឺ�បសូ�ត �ពះ�ជបុ���តវគឺផ�ល់ឱយ
េហយនម�ទងនឹ់ង�តវបនេគេ ថ ‘អនកផ�ល់�បឹក� �ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព
�ពះដអ៏�ច រយ �ពះវរបិ�ដគ៏ងេ់ អស់កលបជនិចច។’ រជជកលរបស់�ពះអងគនឹងគម ន
ទីប ច បេ់ទ។” េហយ�ពះបនទូលេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណ
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បនផ� ស់េ េល�ពះបនទូលេនះ េហយ�បនបេងកតេឡងេ កនុងសបនូរបស់ ស�ី
�ពហមចរ។ី �ែមន៉។ “បុ��មយួបនេកតមក” មនិែមនបេងកតេទ “េកត”។
216 ��ងំបនពយយមេហយពយយមម�ងេទ តេដមបបីញ់ថន �ំ។ �បនេលក
�ទងេ់ឡង េហយនិយយថ “េបអនកគឺជអ�ីែដលអនកនិយយែមន េនះចូរេ�បស
ជំងឺឲយជសះេសប យមយួចំនួនេ ទីេនះស�មបខ់ញុ ំ។ បង� ញខញុ ំពីរេប បែដលអនក
�ចេធ��បន។ ចូរេធ�ករេនះ នំបុង័ េហយថមក� យជនំបុង័។ េ�ះេមល អនកេ�ះ
េ េមលេ�ពះបទគមពរី�បបអ់នកនឹងេធ��បន។
217 អនកេឃញពួកេគ�សន�រក�េ ៃថងេនះេ ែតនិយយដូចគន ?
“េបមនេរ ងដូចជករពយបលដេ៏ទវភពេ ទីេនះ សូម�កេ់ល
បង�បសដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ សូមឱយេឃញថអនកពយបលគត។់”
218 វ ិ ញ ណ�រក�េនះដែដលបនឈរេ េឈឆក ងរបស់�ពះេយសូ៊ េហយ
និយយថ “េបអនកជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ សូមចុះពីេឈឆក ងមក។”
219 �ពះបនទូលបនែចងថ�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ពះវ ិ ញ ណបនប ជ ក់
ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េអ�យ៩:៦ បនសេ�មចេហយ។ េហយនិង
យបេ់ផ�ងេទ ត។ ភគេ�ចនៃនអនកេ កនុងករចកផ់�យបនលឺពីរេប បែដលេយង
ផ�ល់ឱយេសទរែតហុកសិប បទគមពរី ខញុ ំេជ  អំពីករបង� ញថបទគមពរីបនែចងដូេចន ះ
េនះគឺជ�ទង។់
220 អូ! ��ងំបនពយយមេហយពយយមេទ តេធ�អ�ី�គបយ៉់ង។ យបម់យួ
េដកេ េលកប៉ល់ខងេ�កយ �បនេឃញ�ទងផ់ទំលក។់ េហយ�បននិយយថ
“អញនឹងបំផ� ញ�ទងឥ់ឡូវេនះ” ប៉ុែន��មនិ�ចេទ។
221 �បនពយយមលបងួ�ទងឲ់យេធ�ខុស ប៉ុែន��ទងម់និ�ចេធ�បនេទ។ េហតុអ�ី?
�ទង�់តវបនេគបញ់ថន ជំមយួថន ៃំនករតំរវូទុកជមុន។ ពួកេគមនិ�ច
េបកបេ ឆ តបនេទ។ េទ េទ។ �ពះបនទូលបននិយយថ�ទងនឹ់ងេ ទីេនះ។
�ែមន៉។ គម ន�រក�នឹងរខំនដល់�ទង ់ េហយគម នបុ���េផ�ងេទ តរបស់
�ពះជមច ស់ែដលបនតំរវូទុកជមុនេដមបជំីនួសកែន�ងរបស់�ទងេ់ឡយ។ �ទង�់តវ
បនេគបញ់ជមយួថន សំំ�បេ់មេ�គ។ ថន ពុំលរបស់��ងំ�គេពទយនិកយក៏
មនិ�៊នបះ៉ពល់�ទងែ់ដរ ហនឹងេហយ។ �ទងប់នេធ�ចលន គម នអ�ីរខំនដល់�ទង់
េទ។ �គម នឥទធិពលអ�ីេល�ទងេ់ទ។
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222 “ខញុ ំនឹងេធ�ឱយអនកក� យជប៊សី�ពៃនែផនដីទងំមូល។ ខញុ ំបន�គប�់គងេល�
រចួេហយ។ េបអនក�គនែ់តថ� យបងគំខញុ ំ ចូលរមួជមយួ�កមរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងេធ�ឱយអនក
—អនកេឡងជអនក�គប�់គង។ ខញុ ំនឹងចុះេចញពីតំែណង ឱយអនកេឡងវញិ។”
223 �ទងម់នបនទូលថ “��ងំេអយចូរថយេចញពីអញេ ។ មនេសចក�ី
ែចងទុកមកថ ‘�តវឲយឯង�កបថ� យបងគំ�ពះជ�ពះបនទូលេហយមនែត�ពះអងគ
ប៉ុេ�� ះែដលនឹង�តវបំេរ ។’” បនទ បម់កេ ៃថងមយួ…

ចំេពះបុគគលដអ៏�ច រយេនះ ខញុ ំចងេ់ �តងេ់នះបន�ិច។
224 ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ �ពះវ ិ ញ ណបនេធ�ករេល�ទងម់�ងេទ ត។ េ�ពះមន
�ពះបនទូលខ�ះបនសរេសរអំពី�ទង ់ គឺមកពី�ពះជមច ស់ �មរយៈេ�� “បន
�តវេគនេំ រកករសម� បដូ់ចជកូនេច ម។” េហយ�ពះវ ិ ញ ណេធ�ករេល�ពះអងគ
េហយន�ំទង ់ េហយប ជូ ន�ពះអងគេ េឈឆក ងកល់�៉រ។ី េ ទីេនះ �ទង�់តវ
សុគត។ េហយអ�ី�គបយ៉់ងែដល�តវបនេគនិយយអំពី�ទងេ់ កនុងករសុគត
របស់�ទង ់ �តវបនបំេពញ េដមបនីពំន�ឺនិងជីវតិដល់�គបពូ់ជរបស់�ពះែដលបន
តំរវូេនះេ េលែផនដី។ �ទងប់ននផំ�ូវេធ��។ េនះគឺជ�គបពូ់ជ �ពះវ ិ ញ ណនំ
ជីវតិ ផ� ស់ប�ូរកូន�បស�សីរបស់�ពះ ពីេ�កីយេ កនុងភព�ចបូក�ចបល់ដេ៏ខម
ងងឹតេនះ េដមបកី� យជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ។
225 សូមកុំជំពបដ់ួលេ ពកយេនះ “បនតំរវូទុក។” ខញុ ំដឹងថអនកេធ�។ ប៉ុែន� សូម
�� ប ់ �មនិែមនជពកយរបស់ខញុ ំេទ។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ អនកចង�់ន�
សូម�នេអេភសូរ ១:៥ ែដល “�ទងប់នតំរវូេយងទុកជកូនចិ ច ឹម ៃនកូន�បស
�មរយៈ�ពះេយសូ៊�គិស�។” េឃញេទ?
226 �គនែ់តចូរឱយខញុ ំបំែបក�មយួនទី �គនែ់តមយួនទី េដមបបីំែបកគំនិតរបស់
អនក។ រកេមល។ ដូចែដលអនកបនេ កនុងឪពុករបស់អនក េ ឯករចបេ់ផ�ម
�គបពូ់ជមយួ។ េតអនកដឹងេទ �គបគ់ន ? អនក េ កនុងជី�ទួតរបស់អនក េតអនកដឹង
េទ?
227 សូម�នេស វេ េហេ�ពរ ែដលេយងេឃញថ េលវបីនបងម់យួភគកនុង
១០ េ េពលគតស់ថិតេ កនុងចេងកះេ�កអរ័�ប� ំបនួជំននេ់ ពីេ�កយគត។់
េ េពលែដលអរ័�ប�បំនថ� យដង� យមយួភគដបដ់ល់មុលិគីស�ែដកេនះ
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គឺជេរ ងរបស់េ ទួតគតចុ់ះេ ពីេ�កមេទ ត េហយគតគឺ់េ កនុងចេងកះៃនអ�័ប
�។ំ ហនឹងេហយ។ េឃញេទ?
228 អនកសថិតេ េលចេងកះឪពុករបស់អនក ប៉ុែន�ឪពុករបស់អនកមនិ�ចមនករ
�បកបជមយួអនករហូតដល់អនកបនែ�បខ�ួនជរបូកយ�ចឈ់ម។
229 កូន�បសរបស់ខញុ ំមនេ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំចងប់នកូន�បស ែតគតេ់ កនុង
ខញុ ំបនទ បម់ក។ េឃញេទ? គតេ់ កនុងខញុ ំេពលេនះ។ ប៉ុែន��មរយៈករេរ បករ
គតប់ន ផ� ស់ប�ូរេ ជបុរសមន កដូ់ចខញុ ំ េហយបនទ បម់កគតប់នក� យជ
ដូចខញុ ំ។
230 េហយអនកក� យជឪពុកម� យេឃញេទ ពីេ�ពះ�សថិតេ កនុងអនក េដមប ី
ចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេនះេបេយងជកូនរបស់�ពះ គុណលកខណៈរបស់�ទង…់គឺអនក
អនកជគុណលកខណៈរបស់ឪពុកអនក មនិែមនម� យអនកេទ។ គឺឪពុករបស់អនក។
េនះជេមជីវតិសថិតេ កនុងឪពុក។ េឃញេទ? េហយឥឡូវេនះម� យរបស់អនកគឺជ
អនកបេងកត ែដល�ទអនក បេងកតពូជពង�របស់ឪពុកអនក។ េឃញេទ?
231 េហយែផនដី ជ�ចឈ់ម កជ៏អនកបេងកតកូនពូជរបស់�ពះែដរ។ េឃញ
េទចបស់�ស់។ មនិែមនែផនដីេទ េតែផនដីេនះអ�ច រយយ៉ង�? �ជរេប ប
ែដល�ពះដអ៏�ច រយែដលបេងកត�មក។ េឃញេទ? េឃញេទ?
232 ឥឡូវេនះេបអនកជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ េនះអនកបនេ កនុង�ពះ ពីេពល
ដំបូង។ អនកគឺជគុណលកខណៈរបស់�ទង។់ េបអនកមនិេ ទីេនះេទេនះ អនក
មនិែដលឬមនិធ� បម់នេឡយ។
233 ពីេ�ពះ ខញុ ំមនិ�ច េចញពីចេងកះរបស់ខញុ ំ មនកូន�បសរបស់បុរសមន ក់
េ ទីេនះឬ បុរសេនះេ ទីេនះ ខញុ ំ�ចបេងកតបនែតកូន�បសរបស់ខញុ ំប៉ុេនះ
េហយពួកេគនឹងបេងកតមនភពដូចខញុ ំ។ �េលលូយ៉។ អនកេមលេឃញេទ?
234 កូន�បសនិងកូន�សីគឺសថិតេ កនុង�ពះជមច ស់�ងំពីដំបូង។ ឥឡូវេមល។
អនកមនជីវតិអស់កលប។ េយងេជ ថ េយងទទួលបនជីវតិអស់កលបជនិចច។
ែមនេហយ មនែតទ�មងម់យួប៉ុេ�� ះៃនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយជ�ពះ។
េរ ងែដលអស់កលបជនិចច គឺជ�ពះ។ េបអនកមនជីវតិអស់កលបេនះ ជីវតិេនះ
គឺេ កនុងខ�ួនអនកជនិចច េហយអនកសថិតេ កនុងចេងកះរបស់�ពះមុនេពលែដល
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គម នសូមបែីតែផនដីមយួ។ េហយេ េពលែដល�ពះបនទូលេនះ…�ពះេយសូ៊វ
ខ�ួនឯង�តវបនេ ថ �ពះបនទូល េហយេ កនុងគមពរីយ៉ូ�ន១ បននិយយ
ថ “កលពីេដមដំបូងេឡយ មន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ
�ពះជមច ស់ េហយ�ពះបនទូលជ�ពះជមច ស់។ េហយ�ពះបនទូលបន�តឡបជ់
�ចឈ់មេហយរស់េ កនុងចំេ�មពួកេយង។” បនទ បម់កអនកសថិតេ ចេងកះ
�ពះេយសូ៊វេហយបនេ កល់�៉រជីមយួ�ទង។់ អនកបន�� បជ់មយួ�ទង ់ េហយ
អនកបនេលកេឡងជមយួ�ទង។់ េហយៃថងេនះេយងកំពុងអងគុយេ ឯ�ថ នសួគ៌
កនុង�ទង ់ េពរេពញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ�ជបុ��និងបុ�តីៃន�ពះ។ �� បជ់មយួ
�ទងប់នរស់េឡងវញិ ជមយួ�ទង។់ �បកដ�ស់។
235 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ អនក�ច�បកបជមយួ�ទង។់ អនកមនិ�ច
�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ េ�ពះអនក�គនែ់តជ�ពះបនទូលេ កនុង�ទង ់ជ�គបពូ់ជ។
ែតឥឡូវេនះ�ទងប់នសែម�ងឱយអនកេឃញេហយឥឡូវេនះ�ទងច់ងេ់�យអនក�បកប
ជមយួ�ទង។់ បនទ បម់ក�ទងប់នចុះមក �តវបន�តឡបជ់�ចឈ់ម ដូេចនះ
�ទង�់ច�បកបបនយ៉ងឥតេខច ះជមយួអនក។ េឃញេទ ករ�បកបដឥ៏តេខច ះ? អូ
ខញុ ំេអយ ពួកេគជ�ថក៌ំបងំដ�៏ជលេ� ៃន�ពះ! ពិតជអ�ច រយ�ស់! េឃញេទ
�ពះជមច ស់មនិ�ច�បកបេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបនេឡយ �ពះបនក� យជមនុស�
េ ជមយួេយង។
236 �ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺជ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់បនសែម�ង “េ�ពះ�ទងជ់
�ពះ�ជបុ�� ែតមយួែដលេកតមក ែត��គនែ់តជេ�ងឧេបសថស�មប�់ទង់
េដមបរីស់េ  គម ននរ�មន កប់នេឃញ�ពះេ េពល�មយួេទ ប៉ុែន�មនែត
�ពះបុ��ែតមយួគតរ់បស់�ពះ បន�បកសថ�ទងេ់ហយ។” �ពះជមច ស់�ទងប់ន
សងផ់ទះមយួជរបូកយស�មបរ់ស់េ  ចុះមកេដមបឱីយអនកបះ៉�ទង។់ ធីម៉ូេថទី១
៣:១៦ “េបគម នភពច�មងច�មស ភពអ�ច រយគឺជ�ថក៌ំបងំៃន�ពះ។ ដបតិ
�ពះជមច ស់បនសែម�ងជ�ចឈ់មែដលពួកេទវ�ៃន�ពះបនេឃញ បនេជ
បនេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�ទង…់
237 អនកក� យជ�ចឈ់ម េហយ�ទងជ់�ចឈ់ម ដូេចនះអនក�ច�បកប
ជមយួគន បន េ�ពះ�ទងគ់ឺជគុណលកខណៈរបស់�ពះៃនេសចក�ី�ស�ញ់។
�ពះជមច ស់ជេសចក�ី�ស�ញ់។ េត��តវេទ? �ពះេយសូ៊វគឺជគុណលកខណៈ



អំ�ចរបស់�ពះេដមបផី� ស់ប�ូរ 51

របស់�ពះ។ េហយេ េពលែដលគុណលកខណៈៃនេសចក�ី�ស�ញ់បនបង� ញ
ជ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់។ គុណលកខណៈទងំអស់ែដលពយរួចូលេ កនុង�ទងប់ន
មករក�ទងថ់ “អនក�ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។” �បកដ
�ស់ ពួកេគ�តវែតបនតំរវូទុកជមុន។ េប�មនិែមនេទ �ទងនឹ់ងមនិេ ទីេនះ
េទ។ ហនឹងេហយ។ ពិត�ស់។

238 ឥឡូវេនះេយង�ច�បកបបន�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយេ កនុង
េនះអនកគឺជែផនកមយួៃន�ទង។់ �ទងគឺ់ជែផនកមយួៃន�ពះបនទូល។ “ពីេ�ពះ�ទងជ់
�ពះបនទូល�ងំពីេដម អនកគឺជ�ពះបនទូលឥឡូវេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំកំពុងអធិបបយ
យបេ់នះ រៃឺថង�ទិតយរមឺយួៃថងែដលខញុ ំចូលេ  អំពី�ពះបនទូលជអ�ី េឃញេទ។ េហយ
ឥឡូវេនះអនកគឺជែផនកមយួៃន�ពះបនទូល។

239 សូម�� ប។់ មនេរ ងមយួែដលខញុ ំមនិ�ចេធ�បន។ ខញុ ំមនិ�ចអតួពី
ជីដូនជី�របស់ខញុ ំេទ។ េទ ខញុ ំឆ�ងកតភ់ពរេញ៉រៃញ៉យ៉ង��កក។់ ឪពុកខញុ ំជ
ជនជតិេអ រឡង។់ ម� យរបស់ខញុ ំគឺជជនជតិឥ��  ឥ�� ពកក់�� ល នង
ជជនជតិឥ��  គូរេ�ធនមយួ។ ឥឡូវេនះ ពួកេគ�បមកឹ ភគេ�ចនបន�� ប់
ជមយួករេន យហត ់ ពួកេគ�យតបគ់ន  �បយុទធកេំភ�ង ជេដម។ ខញុ ំមនិ�ចអតួ
េទ គម នអ�ីអំពីេរ ងេនះេទ េ�ពះបុព�ករជីននិងែមកធង�គ�ររបស់ខញុ ំគួរេ�យ
ខ� ច�ស់។

240 ប៉ុែន� បង�បសេអយ មនេរ ងមយួែដលខញុ ំ�ចអតួបន ខញុ ំ�ចអតួេល
�ពះអមច ស់េយសូ៊វែដលបនេ�ះខញុ ំ។ េហយជមយួនឹងអំ�ចៃនករផ� ស់ែ�ប
របស់�ទង ់ ��ំគបពូ់ជេ�យកំណតទុ់កជមុន េហយខញុ ំបនេឃញ�។ េតខញុ ំ
ជកូន�បសរបស់អនក�ឥឡូវេនះ? ែមនេហយ ខញុ ំ�ចអតួេល�ទង។់ េហយខញុ ំ
បនចំ�យេពល�មសិបបីឆន ៃំនជីវតិរបស់ខញុ ំអតួពី�ទង។់ េប�ទងនឹ់ងទុកឱយខញុ ំ
�មសិបបីឆន េំទ តខញុ ំនឹងពយយមនិយយបែនថមេទ តអំពី�ទង។់ េឃញេទ? ខញុ ំ
�ចអតួពីបុព�បុរសខញុ ំ �េលលូយ៉ អនក�ែដលបនេ�ះខញុ ំ េហយ��ំគបពូ់ជ
ៃនជីវតិេ ទីេនះ េហយទុកឱយខញុ ំេមលេ េល�ពះបនទូលេនះ បនប ជូ នេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ហយបននិយយថ “េនះេហយ។ និយយេរ ងេនះ េហយ
�នឹងេកតេឡង។ េធ��បន។ េហយអូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំ�ចអតួេល�ពះអងគ! េត�ទងេ់ធ�
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�យ៉ងដូចេម�ច? �មរយៈករ�ងទឹកេ�យ�ពះបនទូល ទឹកៃនករែញកេចញ។
សងឃមឹថេយង�ចពនយល់�បន។
241 អនកេជ ែដលបនតំរវូទុកជមុនពិត�បកដ នឹងេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល�ពះ
ពីេ�ពះពួកេគគឺជែផនកមយួៃន�ពះបនទូលេនះ។
242 អូ! ផក យែដលវេង�ងបត ់ េតអនកនឹងវេង�ងដល់េពល�? ពួកេមតូឌីសទ ពួក
បបទីសទ ពួក�ពីសប៊េីធេរ ន អនកេ ខងេ�ក អ�ីែដលអនកចងេ់ដរ ផក យវេង�ង
ពី�ពះវ�ិរមយួេ �ពះវ�ិរមយួ ពីសសរេ កែន�ង និងទូរទស�ន ៍ េ កន់
ទូរទស�ន ៍ ពីែផនដីមយួេ ែផនដីមយួ េហតុអ�ីអនកមនិមកេនះ? �ទងច់ងម់នករ
�បកបគន ជមយួអនក�ស់។ �ទងច់ង�់បកបជមយួអនក។ �ទងច់ងផ់� ស់ប�ូរអនក
�ស់ �ទងច់ងផ់� ស់ប�ូរអនកេ�យករេកតជថមីៃនចិត�របស់អនក មនិែមនេ
�ពះវ�ិរឬចំេពះនិកយ ប៉ុែន�ចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ទងែ់ដល�ទងគឺ់ជែផនកមយួ
ៃនបំណង�បថន េ កនុងអនក។

មនពរ េហយអនក�េ�សកឃ� នេសចក�ីសុចរតិ អនកេនះនឹងបន
ែឆ�ត (េឃញេទ? ��� )

243 េហយ�ទងប់នប ជូ នអំ�ចៃនករផ� ស់ែ�បរបស់�ទងេ់ដមបនីអំនកេចញពី
ករខូច�ទង�់ទយៃន�សនែដលអនកកំពុងសថិតេ ។ ភពវកឹវរ ខូច�ទង�់ទយ
េនះ ែដលេយងកំពុងរស់េ  �ពះបនប ជូ នអំ�ចផ� ស់ប�ូររបស់�ទង ់�ពះបនទូល
របស់�ទងប់នបង� ញករពិតឱយេឃញ េដមបនីអំនកេចញពីករខូច�ទង�់ទយ
�សនៃនភពលងងេ់ខ� េនះែដលអនកកំពុងេដរ�ម “��កត ខ� កែ់ភនក េវទន
និងមនិដឹងអ�ីេ�ះ។” សូមគិត មតិ�េអយ។
244 អនកដឹងេទ �ពះជមច ស់បនប ជូ ន�ពះេច�� របស់�ទង ់ េដមបបីំេពញសេ�មច
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយបនផ� ស់ប�ូរ��៉និងអ�័ប�ទំងំមូល។ ផ� ស់ប�ូរពី
បុរសចំ�ស់និង ស�ីចំ�ស់ ពីេ�ពះ�ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ��។
245 េហយអ�ីែដល�ពះសនយនឹងេធ�េនះ�ទងនឹ់ងេធ�។ គម នអ�ី អ�ីកេ៏�យ…េរ ង
ែដលខូច �ពះមនិរវល់អ�ីជមយួ�េឡយ។ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងរក��ពះបនទូលរបស់�ទង់
េហយ�ទងនឹ់ងប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង!់ “េយងគឺជ�ពះបន��ំ។ អញនឹង
េ��ចទឹក�ទងំយបទ់ងំៃថងែ�កងេ�អនកខ�ះ�តវដក�េចញពីៃដរបស់អញ។”
�ពះគមពរី�បបថ់អ ច ឹង។
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246 អូ! ផក យែដលវេង�ង អនកែដលមនេសចក�ីបង៉�បថន េ កនុងចិត�! អនក�តវែត
មន� ឬអនកនឹងមនិអងគុយេ ទីេនះេ �ពឹកេនះេទ។ េហយអនកនឹងមនិេ កនុង
�ពះវ�ិរនិង�ល�បជំុទងំេនះេទ េហយអ�ីែដលអនកចូលេ េ ខងេ�កនិង
េ ទូទងំ�បេទស េបមនអ�ីមយួមនិនអំនកេ ទីេនះ។ មនុស�មន កប់ននិយយ
ជមយួអនក។ កុំេ �េទ ត។ មនករ�ងសម� តេ�យ�ពះបនទូលែដលនឹង
េធ�េ�យអនកសដូចសំឡី។ អូ កូនៗរបស់�ពះេអយ សូម�� ប!់ កុំសថិតេ កនុងករ
ខូច�ទង�់ទយេនះ។ ចូរេចញពី�។ អ�័ប�បំនេជ �ពះជមច ស់ បនេ អ�ី
ែដលទស់�បឆងំ…

247 អនកនិយយថ “េតេរ បចំកររស់េ របស់ខញុ ំេ�យរេប ប�? េតខញុ ំ�តវ
េធ�ដូចេនះឬ?” េនះជកិចចកររបស់�ពះ។ “េតខញុ ំេធ�ែបបេនះេមច៉បន? សហករ ី
របស់ខញុ ំនឹងផ�ួលខញុ ំចុះ។”

248 �ពះជមច ស់មនបនទូលថ “អនកែដលលះេចលឪពុកម� យ ប�ី �បពនធ �គ�រ
និងផទះរបស់ខ�ួន ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវ�គ�រនិងផទះ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវឪពុក
និងម� យ បងប�ូន�បស�សី េ កនុងែផនដីេនះ និងជីវតិអស់កលបជនិចចេ េល
ែផនដីនេពលអនគត។” �ជករសនយមតិ�េអយ។ េនះ អូ! �តវបនេ��ចទឹក!
�ល់ករសនយែដល�ពះបនេធ�នឹងេកតេឡង។ �គបពូ់ជទងំអស់ គឺជេសចក�ី
សនយរបស់�ពះជមច ស់។

249 េហយបង�សីេអយ សូមឈប�់យ�យសកេ់នះ េ�ពះ�ជេរ ងចែម�កេ
ចំេពះ�ពះ។ ឈបេ់ស� កសេម� កបំពកទ់ងំេនះ�ពិតជគួរស�បេ់ខពមចំេពះ�ទង់
�ស់!

250 បងប�ូន�បសៗ បុរសៗ សូមអនកឈបទ់ទួល��រពីនិកយទងំេនះ ែដល
កំពុងេធ�េទ តេ  សូមឱយ�បពនធរបស់អនកេធ��វញិ។ �មនិ�ចទកទ់ញបនេទ
ដល់ពួក�គី�ទ ន។

251 សូម�តលបម់ក�ពះបនទូលវញិ! យក�ពះបនទូល�នឹងេកនេឡង។ ��តវែត
រកីចេ�មន។ ករផ� ស់ប�ូររបស់�ពះែដលបនន�ំមកេ កែន�ងដំបូង គឺ�តឹម�តវ
េ េលផ�ូវរបស់អនក �តឡបម់កវញិម�ងេទ តឥឡូវេនះ។ �ទងនឹ់ង�តលបម់កវញិម�ង
េទ ត េ កែន�ងែដល�េ ។
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252 េហណុក�តវបនេលកេឡងពីេសចក�ី�� ប�់មរយៈអំ�ចផ� ស់ែ�បរបស់
�ពះ។ េត�ពះបនេធ�ដូេចនះេដមបអី�ី? ដបតិ�បេភទៃន�កមជំនុំែដលេលកេឡងេ
�ថ នសួគគឺ៌ដូេចន ះ ែមនេហយ េអលីយ៉គឺដូចគន ។
253 �កសពរបស់�ពះេយសូ៊វបន�តវពេន� នបនទ បពី់សុគត។ េហយេ កនុងផនូរ
�ងកយរបស់�ពះេយសូ៊�តវបនពេន� នេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយករ
ផ� ស់ប�ូរពីភព�� ប ់ �តជក ់ េ ជរស់េឡងវញិនិងជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដល
មនសិរលី�។ េ�ពះេ��ទំនុកដំេកង ១៦:១០ េបអនកចង�់ក�់ចុះ ១៦:១០
បននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិទុក�ពលឹងរបស់�ទងេ់ កនុង�ននរក េហយខញុ ំកម៏និ
អនុ ញ តឱយ�ពះដប៏រសុិទធរបស់ខញុ ំេមលេឃញភពពុករលួយែដរ។ ឱ�ពះអងគេអយ!
254 �ពះបនទូលេនះ�តវែតេកតមន �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ! ��ំេ កនុងចិត�
របស់អនក េបអនកចងចូ់លេ កនុង�គេលកេឡង។ េបអនកចងក់� យជ�គី�ទ ន
ពិត�បកដចូរ�ក�់ពះបនទូលេនះ។ ដូចែដលខញុ ំេជ ថេអេសគ �ពះមនបនទូល
ថ “ចូរយក�កងំេនះេហយសីុ�េ ” ែដលេ��និង�ពះបនទូលគឺដូចគន ។ េហយ
�ល់ករសនយេ ទីេនះ�តវែតបង� ញខ�ួន� ពីេ�ពះ�ជពូជេដមរបស់�ពះ។ កុំ
េ�យអនកខងេទវវទិយែដលមនករអបរ់េំ ទីេនះ ពយយមបូម�េចញពីអនក។
កុំអនុ ញ តឱយគតប់ញ់ថន អំនកជមយួែផនកខង�ចឈ់មេនះ វទិយ� ស�
ចំេណះដឹងនិងករអបរ់។ំ ចូរេជ �ពះ!
255 អ�័ប�មំនិបនេធ�ករ��វ�ជវវទិយ� ស�េ សមយ័របស់គត់
េទ និយយថ “ខញុ ំកច៏ស់េពកមនិ�ចមនកូនបន។ ខញុ ំបនេធ�េរ ង
េនះឬេនះនិងេផ�ងេទ ត។” ប៉ុែន�គតប់នេ អ�ីែដលផទុយនឹង�ពះបនទូលរបស់
�ពះដូចជគម ន។ េហយគតម់និវេង�ងពីករសនយរបស់�ពះេ�យ�រករមនិ
េជ េឡយ។ ប៉ុែន�គតម់នកម� ងំខ� ងំក�  េហយេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់
�ពះជមច ស់។ គតដ់ឹងថ�ពះ�ចេធ�បន អនុវត�នូវអ�ីែដល�ទងប់នសនយ។
256 អូ! កូន�បសែដលវេង�ងបត ់ បន�តវបំផ� ញេ�យសត�េ េលែផនដីេនះ។
បងប�ូន�សីវេង�ង កែន�ងនិងម៉ូដៃនែផនដីេនះបនទកទ់ញអនក! េហយប�ូន�សី
ជទី�ស�ញ់ អនក�ចចតទុ់កខញុ ំថជនំចស់ ប៉ុែន�មនែតៃថងទងំេនះេ េពល
ែដលអនកជួបអ�ីែដលហ�េរន �កេរ ន បនជួបេ យបេ់ផ�ងេទ ត នងបនអងគុយ
េ កនុងបនទបេ់នះផងែដរ េ កនុងកែន�ងេនះ ដូចែដលអនកបនដឹងេហយ។ េពលអនក
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ជួបេរ ងេនះ អនកនឹងដឹងថមនិែមនខញុ ំេទ ប៉ុែន��ពះបនទូលេនះ�តឹម�តវ។ េ េ�យ
ឆង យ ៃន�ងកតស់កទ់ងំេនះ �ងម៉ូដទងំេនះ។ េចញពីរបស់ទងំេនះ។
257 និយយ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិបេ�ង នពួកេគពីករអ�ច រយ េត�តវេធ�
យ៉ងដូចេម�ចេ ?” �គនែ់តចបេ់ផ�មជមយួេអប៊សីុីរបស់អនក េហយបនទ បម់ក
េយងនឹងចូលេ កនពិ់ជគណិត។ េឃញេទ? �គនែ់តចបេ់ផ�ម “ករេរ នសូ�ត
ែដលជកមមវធីិសមេហតុផលរបស់អនក។”

ដូេចនះ បងប�ូនេអយ ខញុ ំទូនម នអនក�ល់គន  េ�យេសចក�ីេម�� ករ�ុ
ៃន�ពះ ឱយយបនថ� យ របូកយទុកជយ ញបូជរស់ េហយបរសុិទធ
ែដលគប�់ពះហឫទយ័ដល់�ពះ ជករេគរពៃនអនក�ល់គន  ែដលមន
ទំនង

258 អនក�គនែ់តេធ� “ជករេគរពៃនអនក�ល់គន  ែដលមនទំនង” �ពះជមច ស់
នឹងែថរក�របស់េផ�ងេទ ត �គនែ់តេដមបរីកមូលេហតុែដលអនក�ចែញកខ�ួនឯង
និងេធ�។ េត�មនិអ ច ឹងេទ…�មនិសមេហតុផលេទែដល ស�ីទំ�កខ់�ួនរបស់
នង។ េហយេចញេ េ�កេហយ�ប�ពឹត�ដូចេនះ េ េពលែដល�ពះគមពរីបន
េថក លេទស�? មនិសមេហតុផលស�មបប់ុរសមន កេ់ដមបេីបះខ�ួនគតចូ់លេ
កនុងេគលលទធិដូចជេយងមនសព�ៃថងេនះ និងរបស់របរទងំអស់េនះេ ទីេនះ
េហយេមេរ នថន កសិ់កខ ��ទងំអស់និងរបស់េផ�ងេទ ត េ េពលែដល�ផទុយ
នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ? េឃញេទ?
259 បបូរមតរ់បស់េអ�យគត�់គនែ់តជមនុស�ធមម�ែដលមនបបូរមតម់និ
�� ត។ គតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំសថិតេ កនុងចំេ�ម
មនុស�មនិ�� ត េហយទូលបងគំមនបបូរមតម់និ�� ត។ េវទនដល់ទូលបងគំ
ពីេ�ពះទូលបងគំបនេឃញ�ពះ។” េហយេទវ�មយួបនចុះមកយកេភ�ងដប៏រសុិទធ
េភ�ងេចញពី�សនៈរបស់�ពះេហយផ� ស់ប�ូរបបូរមតរ់បស់គត។់ ពីបបូរមត់
របស់មនុស�វេង�ងេ ជបបូរមតរ់បស់េ��មន កជ់មយួ �ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់។ អំ�ចផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
260 អនកេន�ទមយួរយៃមភនិង—និងអនកលកល័់ខពណ៌�� យ របស់ ស�ី និង
អនកែដលបន�បមូលផ�ុ ំគន េ បនទបខ់ងេលេហយបនបិទទ� រ ពួកេគខ�ះគម ន
ករអបរ់�ំគប�់គនសូ់មបសីរេសរេឈម ះផទ ល់ខ�ួនផង។ �ពះបនផ� ស់ប�ូរពួកេគពី
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អនកេន�ទ�តីេ ជអនកេន�ទមនុស� �ពះមនអំ�ចផ� ស់ប�ូរពីបុរសនិង ស�ី
េ �មផ�ូវេ កនព់ួកបរសុិទធៃន�ពះដអ៏មតៈ។ េនះជករផ� ស់ប�ូរអំ�ចៃន�ពះ!
261 ប៉ូលជសមជិក�កមជំនុំកនុងតំបន ់ �ពីសប៊េីធេរ ន េមតូឌីស បបទីសទ។ ពួក
េពនទីកុស� ឬអ�ីមយួ េ �មផ�ូវែដលគតប់នេ  ជមយួ�រដអ៏�ច រយ�បឆងំ
នឹង�ពះ�គិស� េហយដឹងថ�ពះអងគ�គ ល់េគេ�ចនជងេគ�គ ល់�ពះេ េទ ត។
គតប់នេឡងមកេ�កមកម៉�លជ�គដល៏�បំផុតមន កេ់ កនុង�សក។ េតមន
អ�ីេកតេឡងេ �មផ�ូវរបស់គតចុ់ះេ �កង�ម៉ស ចូរ�បមូលមនុស�មយួ
�កម េតអនក�ែដលេជ �ពះបនទូលរបស់�ពះ? េ េលផ�ូវរបស់គតចុ់ះេ ទីេនះ
�តវបនរងរបសួ េហយគតប់នឮ�រមយួ។ េហយ�បនផ� ស់ប�ូរគតពី់
�កមជំនុំ សមជិកនិងអនកចូល�កមជំនំុមន ក ់ េ េ��របស់�ពះែដលបនសរេសរ
�ពះបនទូលៃន�ពះេ កនុងគមពរីស ញ ថមី។ ពីសមជិក�កមជំនុំេ ជពួកបរសុិទធ!
262 អូ! ផក យែដលវេង�ងបតសូ់មឈប។់ កូន�បសវេង�ង ពូជែដលេចញពីកែន�ង
មយួេ កែន�ងមយួេ កនុងករខូច�ទង�់ទយេនះ។ សូមែបរេ �ពឹកេនះ កូនៗ។
សូម�� បខ់ញុ ំកនុងនមជបុរសមន កែ់ដលកំពុងពយយមឈរេ ចំេពះមុខមនុស�
រស់និងមនុស��� ប។់
263 េ េលប�� �បេទសែដលចកផ់�យនឹងមកដល់េបអនកេ ែតទកទ់ញ
អនកែដលបនេដរេ កែន�ងេនះសូមអងគុយែតមយួែភ�តយូរជងេនះ។ ខញុ ំដឹងថ
�យឺតេពលេហយេ តុកសុនឬសូមអនកអតេ់ទសឱយខញុ ំផង អនកេ ហ�ូននិច �
មនរយៈេពល ២០ នទីរហូតដល់េម៉ង១២ ។ េហយខញុ ំមនមនុស�ទងំេនះ
េ ទីេនះទងំអស់ េពល�ពឹក។ ខញុ ំេធ�ឱយអនកេ ឆង យពីករងរនិងអ�ីេផ�ងេទ ត។
ប៉ុែន�េមល មតិ�ជទី�ស�ញ់ អនក�ចេ ឆង យពី�ពះជេរ ងរហូត។ សូម�តលប់
មកវញិ េពល�ពឹក។ េតអនកនឹងមកែមនេទ? មនបនទបេ់ ឯ�បភពទឹក។

េ កនុងសនូកសត�ជយូរមកេហយ ខញុ ំដឹងថពិតជដូេចនះែមន
កូនតូចេកតមកេដមបជីួយសេ ងគ ះមនុស�ពីអំេពបបរបស់

ពួកេគ។
េ�កយ៉ូ�នបនេឃញ�ទងេ់ េលេឆនររ កូនេច មជេរ ង

រហូត
អូ! �ពះ�គីសទែដល�តវេគឆក ងេ កល់�៉រ។ី
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អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�ែដលមកពីកលីេឡ មកពីកលីេឡ
ដបតិ�ទងប់នេធ�េ�ចនស�មបខ់ញុ ំ។
�ទងប់នអតេ់ទសបបរបស់ខញុ ំទងំអស់�ក�់ពះវ ិ ញ ណ

បរសុិទធ
អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�ែដលមកពីកលីេឡ

មនអនកទរពនធមន កប់នេ អធិ�� នេ �កមជំនុំេ
ៃថងមយួ

គតែ់�សកថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយសូម�បណីសេន� ស
ទូលបងគំផង!”

គត�់តវបនអតេ់ទសពីអំេពបបទងំអស់ េហយមន
េសចក�ីសុខដ�៏ជលេ�  េ ខងកនុង

គតនិ់យយថ “មកេមលបុរសមន កម់កពីកលីេឡ”
(�តវេហយ។)

មនុស�ខ�ិន�តវេដរេហយមនុស�គថ�ង�់តវបនឮ មនុស�គរ
និយយបន

អំ�ចេនះ�តវបននិយយេ�យក�ី�ស�ញ់េ េលស
មុ�ទ។

មនុស�ខ� ក�់ចេមលេឃញ ខញុ ំដឹងថ��ច
េម�� ករ�ុរបស់បុរសេនះមកពីកលីេឡ។

264 ជ�បេភទពន័ធកិចចេ ៃថងេនះ។

ស�ីេ ឯអណ�ូ ងេនះ អំេពបបរបស់នងបន�បប់
នងមនប�ី�បនំកេ់ �គេនះ។
នង�តវបនេលកែលងេទសពីអំេពបបទងំអស់ និង

សន�ិភពដ�៏ជលេ� បន�កេ់ ខងកនុង
នងែ�សកថ “សូមមកេមលបុរសមន កម់កពីកលីេឡ!”

265 ស�ីេអយ �ទង�់ចេធ�បនដូចគន ។ �ទងប់ន�នចិត�របស់អនកេ �ពឹកេនះ។
បុរសេអយ �ទងប់ន�នដួងចិត�របស់អនកេហយ។ អូអនកទរពនធ សូមអធិ�� ន!
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អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសែដលមកពីកលីេឡ មកពីកលីេឡ
ដបតិ�ទងប់នេធ�េ�ចនស�មបខ់ញុ ំ។
�ទងប់នអតេ់ទសបបរបស់ខញុ ំទងំអស់ េហយ�ក់

�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ខងកនុង
អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសេនះែដលមកពីកលីេឡ

266 េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទង ់ ជមយួខញុ ំេទេ �ពឹកេនះ? អូ! មនុស�វេង�ង មន
បបេ ទីេនះ ឬកែន�ងែដលអនកេ  េតអនកនឹងទទួល�ពះអមច ស់េ �ពឹកេនះេទ?
�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូល�តវបននដំល់អនក។ េតអនកមនិទទួលយក
�ទងេ់ �ពឹកេនះេទឬ? េតអនកនឹង�គនែ់តេលកៃដេឡងឬឈរេឡងឬអ�ីមយួ
េហយអធិ�� ន សូមនិយយថ “ខញុ ំចងទ់ទួលយក�ទងឥ់ឡូវេនះ។ បង�បស ខញុ ំ
សុខចិត�។ ខញុ ំចងទ់ទួលយក�ទងឥ់ឡូវេនះ។” េតអនកនឹងឈរេឡង អនក�ែដល
ចងអ់ធិ�� ន េហយនិយយថ “ខញុ ំចង…់” អធិ�ថ នជជង “ខញុ ំជមនុស�មន
បប។ ខញុ ំចងប់ន…” �ពះជមច ស់�បទនពរអនក។ នរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត? �គបគ់ន
អធិ�� នឥឡូវេនះមយួនទី។

អូ េ កនុងសនូកសត�េនះជយូរមកេហយ (�គឺជភពវកឹវរ
អនកដឹងេទ កនុងែផនដីេនះ។) េហយខញុ ំដឹងថ�ពិតជដូេចនះ

ទរកតូចបនេកតមកេដមបជីួយសេ ងគ ះមនុស�ពីអំេពបប
របស់ពួកេគ។

េ េពលែដលយ៉ូ�នបនេឃញ�ទង ់េ ឯ�ចងំេនះ �ទង់
គឺជកូនេច ម ជេរ ងរហូត (ដូចគន ៃថងេនះ។)

អូ �ទងគឺ់ជ�ពះ�គីសទែដល�តវបនេគឆក ងេ កល់�៉រ។ី

267 េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ ៃថងេនះេ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទឬ ដូេចនះអនក
�ចេដរេចញពី�ថ នភពេ�កីយេនះ ែដលអនកអងគុយេ ? អនកជ ស�ី អនកជ
បុរស អូ េតអនកបនអងគុយេ ទីេនះេដមបអី�ី? �បង� ញេ ទីេនះ គឺជអ�ីមយួែដល
ធ� កចុ់ះេ កនុងអនក មនអ�ីមយួែដលឃ� នេហយេ�សក។ អនកនឹងមនិអងគុយពីរឬ
បីេម៉ងេទ តេទេ ទីេនះេ កនុងអគរដូចេនះ មនអ�ីមយួ។ េតអនកមនិ�គនែ់ត
យកចិត�ទុក�កេ់ទ េ ៃថងេនះ? ម៉ូដនិងវទិយ� ស�និងរបស់ទងំអស់ៃនែផនដី
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សូមឃ� តឆង យពីគំនិតរបស់អនកឥឡូវេនះ បង�បសជទី�ស�ញ់ឬប�ូន�សី
ជទី�ស�ញ់។

�កមជំនំុកំពុងរបួរមួគន  �បជជតិដអ៏�ច រយគឺែបកបក់
អុី��ែអលកំពុងភញ ក់

ទីសំគល់ែដលពួកេ��បនទយ
ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទបន�ប ់ជមយួេពលដខ៏�ី
“ចូរ�តឡប ់ឧអនកខច តខ់ច យ អនកេ វញិ។”

ៃថងៃនេសចក�ីេ�បសេ�ះជិតមកដល់េហយ
ចិត�របស់មនុស�ប�ជយ័ចំេពះករភយ័ខ� ច។
�តវបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ សូមឱយចេងក ងរបស់អនក

បនតុបែតង និងចបស់�ស់
េមលហន!ករេ�បសេ�ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ។

េ��ែក�ងក� យកំពុងនិយយកុហក េសចក�ីពិតរបស់�ពះ
�តវបនបដិេសធ

េនះ�ពះេយសូ៊វជ�ពះ�គីសទរបស់េយង។

268 ឥឡូវ េនះជករពិត។ អនកដឹងេទ េយងទងំអស់គន  គឺៃថងែដលេយងកំពុង
រស់េ ។ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថៈ

ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ �នឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច
ផ�ូវេ រកសិរលី�អនក�បកដជនឹងរកេឃញ។

269 េនះជៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ កនុងេពលេនះ។ ពន�ឺនឹងភ�ចឺងំេ េពល
�ង ចេពលភពងងឹតកំពុងែតមកដល់ ផក យេពល�ង ចបនរះមក។

ផក យ�ពឹកនិងផក យ�ង ច
េហយបនទ បពី់េនះកង៏ងឹត!
សូមកុំឱយមនភពេ�ក ម�កំៃនករ�គន
េ េពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�មចុងេ�កយ
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ដបតិទងំអស់គម នេពលេវ�និងចេន� ះ
េហយទឹកជំនន�់ចេធ�េ�យខញុ ំរងទុកខ
ប៉ុែន�ខញុ ំចងេ់ឃញមុខពីឡុតរបស់ខញុ ំ
េ េពលែដលខញុ ំបនឆ�ងកតរ់បរ។
កុំ�បបខ់ញុ ំ ជេលខេ�កេ
ជីវតិេនះ�គន់ែតជសុបិន�ទេទ!
េហយ�ពលឹងគឺ�� បេ់ហយរ�ករ់អលួ
េហយអ�ីៗមនិែមនជអ�ែីដលពួកេគ�កេ់ឃញ។
ែមនេហយ ជីវតិគឺពិត! េហយជីវតិគឺេ�ម ះ�តង!់
េហយផនូរមនិែមនជេគលេ របស់�េទ។
ដបតិអនកជធូលីដីនឹង�តវ�តឡបេ់ ជធូលីវញិ
មនិ�តវបននិយយអំពី�ពលឹងេទ។
ជីវតិរបស់មនុស�អ�ច រយទងំអស់រឮំកេយង
េហយេយង�ចេធ�ឱយជីវតិរបស់េយងធូរេសប យ
េហយែផនកខ�ះទុកេយងេចល
�ន មេជងេ េលខ�ចៃ់នេពលេវ�
�ន មេជងែដល�បែហលជមនមយួេទ ត
េពលកំពុងជិះទូកេលជីវតិដឧ៏�រកិ
បង�បសដក៏ំសតនិ់ងលិចសំេ
កនុងករេមលេឃញនឹងមនចិត�ម�ងេទ ត។
ចូរេយងេ�កកេឡងេហយេធ��េ
េ�យចិត�ទុកខ�ពយ�មយួ
កុំេធ�ដូចេគ�កបីគរ!
េធ�ជវរីបុរសកនុងករតសូ៊!

270 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ពួកេគគឺជរបស់�ទង។់ ទូលបងគំបនេឃញបុរសពីរ
នកឈ់រេឡង បិ�េអយ។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងយកពួកេគឥឡូវេនះ។
ពួកេគចងេ់ធ�ជកូនរបស់�ទង។់ ពួកេគបនភញ កពី់ភពលងងេ់ខ� ៃនជីវតិែដលពួកេគ
បនរស់េ  េហយឥឡូវពួកេគចងក់� យជអនកេកតជថមី េ�យទទួលបុណយ�ជមុជ
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េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េល�គបពូ់ជេនះែដលបន�េំ កនុងចិត�របស់ពួកេគ
ៃថងេនះ។ �ពះដអ៏ស់កលបជអនកបេងកតរបស់សព��រេពែដលបនបេងកតេ�យ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយទូលបងគំេជ ថ�ទងប់នដឹងថមនុស�ទងំេនះនឹង
េធ�េ �ពឹកេនះ។ ទូលបងគំ សូមអធិ�� ន �ពះអមច ស់េអយ ថ�ទងនឹ់ងេ��ច
�ពះបនទូលេនះទងំយបេ់នះ េហយមនិឲយ��ងំដក�េចញពីៃដរបស់�ទង់
េឡយ។ សូមឱយ�ក� យជេដមេឈ េ កនុង �នសួគៃ៌ន�ពះ េ េពលែដលអ�ីៗ
ទងំអស់បននមំកវញិ ដបតិ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ មនិ�ចប�ជយ័េឡយ �នឹង
មនម�ងេទ ត។ ដបតិេ�កិយេនះ…
271 េហយ�នឹងគម នអរយិធមែ៌បបេនះេ កនុងែផនដីថមីេទ។ �នឹងគម នរថយន�ឬ
គម នអ�ីែដលវទិយ� ស�ធ� បម់នរចួេនះេឡយ។ េ េលេ�កេនះនឹងគម នេរ ង
ែបបេនះេទ។ ប៉ុែន��នឹងជ�រយធមផ៌ទ ល់ខ�ួនរបស់�ពះ ែដល�ទងនឹ់ងបេងកតេឡង
េ កនុងករេ�យ�ជដរ៏ងុេរ ង។ តបតិេ កនុង�រយធមេ៌នះមនជំងឺ ករ�� ប ់ ទុកខ
�ពយ ផនូរ និងភពចងប់ន។ ែតេ កនុង�ពះ�ជ�ច�កេនះែដលនឹង�តវមក
គឺគម នេសចក�ី�� បេ់ឡយ គម នទុកខ�ពយ គម នជំងឺ គម ន�យុចស់ជ�។ បពិ�ត
�ពះអងគ នឹងមនថមីេ ទីេនះ ជអរយិធមរ៌បស់�ទង។់
272 �ពះផ� ស់ប�ូរេយងេ ៃថងេនះេ�យអំ�ចផ� ស់ែ�បរបស់�ទង ់ េ�យផ� ស់
ចិត�គំនិតរបស់េយង េដមបបីែង�រេចញពីធតុតូចៗៃនែផនដីេនះ េ �ពះបនទូល
របស់�ពះ។ េហយសូមឱយេយង�តវបនផ� ស់ប�ូរជថមីេ�យអំ�ចៃនករផ� ស់ប�ូរ
�ពះជមច ស់េល�គបពូ់ជែដលមនេ កនុងចិត�របស់េយងែដលេយងេជ  រហូតដល់
សភវៈ ែដលេ ថបុ��បុ�តីៃន�ពះ។ េនះគឺជករអធិ�� នរបស់ទូលបងគំចំេពះ
�ទង ់�ពះវរបិ�េអយ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊។ �ែមន៉។
273 ឥឡូវេនះ ស�មបអ់នកែដលបនេធ�ករចកផ់�យេ កែន�ង�ែដលអនក
េ  ខញុ ំចងឲ់យអនកទទួល�ពះ�គីសទេ ទីេនះកនុងនមជ�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួន
របស់អនក េហយអនកនឹងបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ �ពះបនទូលែដល
�តវបននិយយេ �ពឹកេនះ�បែហលជពួកេគទម� កចូ់លេ កនុងេបះដូងរបស់
អនក។ េហយេ ទីេនះអនក�ចទទួល�ពះេយសូ៊វ។ េហយអនកេមលពីជីវតិរបស់អនក
េហយអនកនឹងេឃញអ�ីែដលអនករស់េ បនទ បពី់េនះ។ េហយពិចរ� ត�មងករ
គិតរបស់មនុស�េ ទីេនះ។ អនកេឃញខ�ួនអនកេធ�អ�ីមយួែដលផទុយនឹង�ពះបនទូល
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េនះ សូមផ� ស់ប�ូរឱយរហ័ស។ េឃញេទ? េ�យ�រែតមនត�មងមយួេនះគឺជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ �ពះបនទូល�ទងគឺ់ជជីវតិ េហយពួកេគនឹងករពរ
អនកពីេសចក�ី�� ប។់

274 អនក�ល់គន ែដលេ ទីេនះឥឡូវេនះគឺេ កនុង�ល�បជំុ ខញុ ំមនអនកេ ទីេនះ
រយៈេពលយូរ ខញុ ំសូមអរគុណចំេពះករចូលរមួរបស់អនក។ ខញុ ំអធិ�� នថ�ពះ
នឹងមនិែដលទុកឱយពូជេនះ�� បេ់ឡយ។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកមនិគិតថខញុ ំឈរេ
ទីេនះ�គនែ់តនិយយអ�ីែដល�តវឬខុសគន េទ។ ខញុ ំនិយយ�េ�យ�រេសចក�ី
�ស�ញ់។ េហយដឹងថខណៈេពលែដលខញុ ំមនជីវតិរែមង�� បដូ់ចខញុ ំឥឡូវេនះ
គឺជេពលេវ�ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចអធិបបយេ មនុស�បន។ េហយខញុ ំ
�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ។ េហយចថំ
ខញុ ំបនេ ទីេនះ�មផ�ូវេប�មនិបនេ ចំេពះ�ទង។់ ខញុ ំបនេ ទីេនះ ឪពុក
ម� យរបស់ខញុ ំនិងមនុស�របស់ខញុ ំទងំអស់សុទធែតជមនុស�មនបប។ ប៉ុែន� �ពះ
ជមយួនឹងអំ�ចផ� ស់ប�ូររបស់�ទង ់ ខញុ ំដឹងថ�បនបេងកតមនុស�មយួេផ�ង
េចញពីខញុ ំ។ េហយខញុ ំ�ច—ខញុ ំ�ចែណន�ំេ�យអនកេធ�ល�។ េហយ�នឹងសេ ងគ ះ
េ កនុងេពលមនប � ។ សូមបែីតេពល�� ប ់េ មតទ់� រអនក កគ៏ម នករភយ័ខ� ច
ែដរ។ “គម នអ�ីែដល�ចបំែបកេយងេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់បន
េឡយ េនះគឺកនុង�ពះ�គីសទ។” សូមេ�យ�ពះ�បទនពរដល់�គបគ់ន និងផ�ល់ឱយអនក
នូវជីវតិអស់កលបជនិចច។

275 េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលគម ន�គបពូ់ជរបស់�ពះ ករ�ជមុជេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? េតអនក�គនែ់តេលកៃដរបស់អនកេហយនិយយថ “សូមចខំញុ ំ
បង�បស �បណ� ំ ែដលខញុ ំនឹងទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ។” ឥឡូវេនះ
អនកយក�ពះបនទូលេ កនុងរបស់អនក—េ កនុងដួងចិត�របស់អនកេហយេជ �។ ឥឡូវ
េបអនក…�ទង�់ចេមលអនក។ េឡងេ េលេហយ�កេឡកេមលក ចក ់ េហយអនក
�ចេមលេឃញ េតីអនកេ ឯ�។ េឃញេទ អនក�ចដឹង។

276 អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិេលកៃដេទ ពីេ�ពះខញុ ំេជ ថខញុ ំមន។”

277 �កេឡកេមលខ�ួនអនកេ កនុងក ច កប់នទ បម់កអនកនឹងេឃញពីអ�ីែដលជ
�បេភទៃនវ ិ ញ ណកំពុងែតបេ ឆ តអនក េឃញេទ។ គំនិតេបកបេ ឆ ត! “មនវធីិ
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មយួែដល�កដូ់ចជ�តឹម�តវដល់មនុស� ែតចុងប ចបគឺ់ជផ�ូវៃនេសចក�ី�� ប។់”
េត�ជករពិតែមនេទ?

ខញុ ំបនឱន�កប�តងេ់ឈឆក ង�ពះអងគ
ទងំសូមឱយ�ទង�់ងអស់បបខញុ ំផង។
អូ! ឈម�ទងប់ន�ងហួសេលសអស់ចិត�បង៉
សរេសរ�ពះ…

278 សូមបិទែភនកមយួែភ�ត េហយេ�ច ងចំេរ ងេនះេ កន�់ទង។់ េ�ះ �គនែ់ត
េលកៃដេឡង។

សរេសរ�ពះនម�ទង ់�ពះនមដម៏នតៃម�របស់�ទង!់
សរេសរ�ពះនម�ទង់
ឈម�ទងប់ន�ងហួសេលសអស់ចិត�បង៉
សរេសរ�ពះ…

279 ខញុ ំចងឲ់យ អនក�ល់គន ជ�គី�ទ នចបៃ់ដគន េ វញិេ មក អនកែដលបន
សេ ងគ ះ។

ខញុ ំបនសេ ងគ ះ�ទងេ់�បសយ៉ងអ�ច រយ
�ពះេយសូ៊វ�ទងគ់ងេ់ យ៉ងែផ�មែល�មេ កនុង
េ ឯេឈឆក ងែដល�ទងប់ននខំញុ ំចូល
សរេសរ�ពះនម�ទង!់

សរេស�ពះនម�ទង ់នមវេិសស!
សរេសរ�ពះនម�ទង!់
អូ! ឈម�ទងប់ន�ងហួសេលសអស់ចិត�បង៉
សរេសរ�ពះនម�ទង!់

280 ឈមមនេមជីវតិៃនជីវតិេ កនុង�ទង ់ដឹងេទ។ េនះគឺស�មបព់ួកេគ ែដលមនិ
�គ ល់�ទង់
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អូមករក�បភពទឹកដស៏មបរូែបបនិងែផ�មេនះ។
េបះ�ពលឹងែដលបតប់ងរ់របស់អនកេ បទ�ពះអងគ

សេ ងគ ះ។
អូ ធ� កចុ់ះេ ៃថងេនះ េហយឱយសេ�មច
សរេសរ�ពះនម�ទង!់

អូ! សរេសរ…

សូមេ�នកបលរបស់េយងឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងេ�ច ង�។

សរេសរ�ពះនម�ទង!់
�ទងេ់�បសដល់ខញុ ំហួសេលសអស់ចិត�បង៉
សរេសរ�ពះនម�ទង!់

281 អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [អងគ�បជំុនិយយថ “�ែមន៉”—េអឌី] ប៉ុលបន
និយយថ “ខញុ ំនឹងេ�ច ងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំនឹងថ� យបងគំ�មវ ិ ញ ណ។” សូម
េ�ច ងេ�យទនភ់�ន ់ជថមីម�ងេទ តេ�យៃដរបស់េយងេលកេឡង។

282 អនកដឹងេទ ប � របស់� េយងជពួកេពនទីកុស� េយងបនបតប់ងអ់ំណរ
របស់េយង េយងបនបតប់ង�់រមមណ៍។ ដូចជេ�កប៊លីី �គ �បំននិយយ
េ យបេ់ផ�ងេទ ត “ពួកេគជ�គអធិបបយ ក�វបនងកជុំវញិ េ ខងតបងូ
ទះៃដរបស់ពួកេគ និងេ�តេឡងេលនិងចុះេ�កមេ េលដីនិងញក ់ពួកេគមនអ�ី
ែដលពួកេគសបបយចិត�។” ែមនេហយ ខញុ ំមនអ�ីែដលខញុ ំសបបយចិត�។ េឃញេទ?
េឃញេទ? ែមនេហយ ែមន េហយេយងបនបតប់ង�់រមមណ៍របស់េយង។

283 ឥឡូវសូមេលកៃដេឡង។ កុំបរមភពីទឹកែភនក ពួកេគនឹងមនិឈចឺបអ់�ី
េឡយ។ �មនិឈចឺបេ់ទ។ “អនក�ែដលេ �ប�ពសេ�យ�សកទ់ឹកែភនកនឹង
�តឡបម់កវញិេ�យនមំកនូវអ�ីដម៏នតៃម�។” �តឹម�តវេហយ។

សរេសរ�ពះនម�ទង ់នមវេិសស!
សរេសរ�ពះនម�ទង!់
�ទងេ់�បសដល់ខញុ ំហួសេលសអស់ចិត�បង៉
សរេសរ�ពះនម�ទង!់
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សរេសរ�ពះ…(ឱ�ពះអងគេអយ សូមសរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់!)

សរេសរ�ពះនម�ទង!់
ពន�ិចពូជេនះ ឱ�ពះអមច ស់េអយ េ កនុងេបះដូង!

…�ទងេ់�បសដល់ខញុ ំហួសេលសអស់ចិត�បង៉
សរេសរ�ពះនម�ទង!់ 
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