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 សូមអនកអងគុយចុះ។ �ជករល�ែដលបន�តឡបម់កវញិម�ងេទ តេ
យបេ់នះ។ អរគុណ�ពះ ែដលេយងមនឱកសេនះម�ងេទ ត េដមបបីេ�ម

�ពះអមច ស់។ េហយបនទ បពី់ទុកអនកឲយេ យូរេ យបម់�លិមញិេនះ ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថមនិសមេទែដលទុកអនកឲយេ យូរម�ងេទ តេ យបេ់នះ។

2 �គនែ់ត�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ �� បប់ងប�ូនរបស់េយងែដលចូលរមួ
េ កនុង�ពះអមច ស់ែដលេទបែតមកពីរដ�ឥ�� �� េ�យ�មសុបិនចែម�ក។
គតម់និែដលមក�សីវផតពីមុនមកេទ កនុងជីវតិរបស់គត។់ ប៉ុែន�គតប់ន
សុបិន េ យបេ់ផ�ងេទ ត ថគតម់ក�សីវផត មនិែមន�ម�នរបស់គត់
េទ។ េហយគតប់នមកជមយួ…ឬមកកែន�ង�មយួ េ �ពះវ�ិរែដលខញុ ំ
កំពុងអធិបបយ។ គតប់ននិយយថ បនទ បពី់ខញុ ំបនអធិបបយនិងអធិ�� ន
សំ�បម់នុស� “‘មនអ�ីមយួបំរ ៉ងុនឹងេកតេឡង’” បននិយយថ គត ់ “បន
�តឡបម់កវញិេ ៃថងបនទ ប។់” េហយគតប់ននិយយថគត ់ “បន�គ ល់អគរ
េនះថ �មន�ងយ៉ងេមច៉” បនបន�ថ “មន—�ល�បជំុសីុវលិឆ�ងកតផ់�ូវ
ប៉ុែន�ពួកេគមនិែដលចូល�ល�បជំុេទ” បនបន�ថ “េ ែផនកខងកនុង�គរថម
ែដលមន�� បេ ជបន់ិង�គរ េហយ�គរេនះ�ងំេ ែបបេនះ” េហយ
—េកមង�បសេនះជអនកសុបិន� ខញុ ំបនេឃញក�ីសុបិន�របស់គត ់ េហយដឹងថ
�ជករពិត។

3 េហយគតប់ននិយយ—េហយគតប់ននិយយថ “េ យបចុ់ងេ�កយ”
ខញុ ំបន “េ ទីេនះអធិបបយ េហយអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង។ឺ” េហយខញុ ំបន
និយយថ “‘មនអ�ីមយួកំពុង�តវបនេ�ះ��យ’ េហយសេម�ងេនះដូចជ
ផគរ�ន”់ េហយនិយយថ “មនុស�ចបេ់ផ�មែ�សក” កប៏ន�ថ “ដូចជផគរ�ន់
ចបេ់ផ�មរ�តេ់ ” បននិយយថ “�េធ�ឲយមនសេម�ង េហយចបេ់ផ�មនិយយ”
និយយថ “ករនិយយេនះគឺបន��មរយៈបនទះេឈទងំេនះ (បង�ួចេឡងេ
ទីេនះ) មកថ� យសិររីងុេរ ងរបស់�ពះ េធ�ចលនេ កនុងទំរងៃ់នបេងគ លេភ�ងេនះ។”
គតម់និែដលបនេឃញ� គតប់នឮេយងនិយយអំពី� ប៉ុែន�គតម់និែដល
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បនេឃញ�េទ។ េហយបននិយយថ “��តវបនចូលមក�មបង�ួចេឡង
ដូចេនះ េហយបនបេងកតេឡងពន�ឺដូចអនកេឃញ េ កនុងរបូភពខង�� ំេ
ខងេលទស�និកជនេ ទីេនះ។” បននិយយថ “��តវបនរុបំិទអ�ីមយួ។” េហយ
បននិយយថ ខញុ ំ “បនឈរេហយនិយយថ ‘េនះជ�ពះេយហូ�៉។’”

4 េហយគតប់ននិយយថ “គត�់តវបនរឮំកពីេពលែដលគិតអំពី�
េពល�េ�កម៉ូេសបនេ …នមំនុស�េចញពី�សកេអសីុប។ េហយពួកេគ
បននិយយថ ‘ចូរឲយម៉ូេសនិយយវញិ េហយកុំឲយ�ពះមនបនទូលេឡយ ែ�កង
េយង�� បេ់ ។’”

5 គតប់ននិយយថ “អនក�ល់គន កំពុងេដកេ េលឥដ� េហយេលកៃដេឡង
ទងំែ�សកថ” និយយថគត ់ “កែ៏�សកែដរ ‘ឱ�ពះជមច ស់េអយខញុ ំ�ស�ញ់
�ទង!់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង!់’” េហយ�បពនធរបស់គតប់នេធ�ឲយគតភ់ញ ក ់ េហយកភ៏ញ ក់
េឡង។

6 េមលគតនឹ់ងចុះ�ចកផ�ូវឥឡូវេនះ បង�បសែជកសុន ជអតីត�គអធិបបយ
េមតូឌីស។ េហយគត�់តវបនរខំន រហូតដល់គតចុ់ះមក េហយបននិយយ
េ េពលែដលគតប់នេដរចូល “គតពិ់តជភញ កេ់ផ�លខ� ងំ�ស់” វធីិែដលគត់
បនេឃញេ កនុងសុបិន។ ខញុ ំមនិដឹងថ�មននយ័យ៉ងេមច៉េទ។ េនះ�ពះអមច ស់
បនសេ ងគ ះ�ពីខញុ ំ។ ប៉ុែន�មនអ�ីមយួ�ចេកតេឡងេ�យបនេឃញបង�បស
ែជកសុនសុបិន� េ�យដឹងថគតជ់មនុស�េ�ម ះ�តងពិ់ត—បុរសពិតអនកបំេរ 
របស់�ពះ

7 េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�គ ល់គតែ់ដលកំពុងយល់សប�ិេឃញក�ីសុបិន�េនះ កំពុង
មករកខញុ ំ េហយ�ពះអមច ស់បនផ�ល់ឲយខញុ ំនូវករបក��យ� នឹង�តវបនយ៉ង
ល�ឥតេខច ះ ។ សូមបែីតេ េពលមយួែដលខញុ ំនឹងេ �រហី��ូគតក់ម៏នក�ីសុ
បិន�េនះ ែដរ។

8 េហយគតម់នកររខំនយ៉ងខ� ងំ។ គតេ់ ជមយួ�បពនធគត ់ គតប់ន
ននំងមក។ នង�តវេធ�ជម� យេ ទីេនះ េហយមនផ�ូវែតមយួគតែ់ដលគត់
�ចេ បនគឺ�មយន�េ�ះ។ គតគ់ម ន�បកែ់ខេដមបមីកេទ េហយនរ�
មន កឲ់យលុយគត ់ ដូេចនះ�ពិតជដំេណ រករយ៉ង�ថក៌ំបងំ ដូេចនះមនអ�ីមយួ
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�ចេកតេឡង េយងសងឃមឹថដូេចនះ។ េយងមនិដឹងថ�ពះអមច ស់នឹងផ�ល់អ�ីខ�ះ
ស�មបព់ួកេយងេទ។

9 ឥឡូវ េយងអរគុណ�ពះអមច ស់ែដលេយងបនរស់េ កនុងៃថងែដលេយងកំពុង
រស់េ  រស់េ មុនេពលករយងមករបស់�ពះេយសូ៊វ។ ដូចអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ
ពីមុនមកអ ច ឹង េពលេវ�ដអ៏�ច រយបំផុតៃន�បវត�ិ� ស�ទងំអស់។ ខញុ ំនឹងរស់េ
បន�បេសរជងេពល�ៗទងំអស់េ …េ េលែផនដី។

10 ខញុ ំបនេឃញេ ទីេនះេ ពីមុខេយង ម�ងេទ តេ យបេ់នះ គឺជមតិ�ល�
របស់ខញុ ំបង�បសេ�។ ខញុ ំបនេរ ប�បពី់គតេ់ កនុង�ល�បជំុេ �ពឹកេនះ។ បង
�បសេ�មន�យុេកសិបបីឆន េំហយេ ៃថងេនះ េត�មនពរយ៉ង�ហន។ គត់
បនចូលរមួវភិគទនជីវតិដែ៏វងរបស់គត ់ េដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងនិងសរេសរ
តេមកង�ពះជមច ស់ េ េកសិបបីឆន មំកទល់នឹងៃថងេនះ។ “រកី�យៃថងកំេណ ត” ដល់
អនក បង�បសរបស់ខញុ ំ! េហយខញុ ំដឹងថេ ជុំវញិ�បេទសែដលពួកេគកំពុង�� បេ់
យបេ់នះ ពួកេគកសូ៏មជូនពរបង�បសផងែដរេ�ក ប៊លីេ� “រកី�យៃថងកំេណ ត។”
គតជ់មតិ�ភក�ិផទ ល់របស់អូ�៉ល់រ ៉បឺូត ជេ�ចន បនជួយមនុស�ជេ�ចន�មរេប ប
ដំណឹងល� និងអ�ីៗទងំអស់។ គតជ់មតិ�ដអ៏�ច រយរបស់េយង។

11 រកី�យែដលបនជួបបង�បសម៉នេ់ ទីេនះ �គអធិបបយេមតូឌីសេផ�ងេទ ត
បនសេ ងគ ះ និងទទួលបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយេ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ អងគុយេ ទីេនះ។ គតជ់សហករមីន ករ់បស់េយងមក
ពីរដ�ឥ�� ��។ េហយខញុ ំដឹងថបង�បស ហិគសុនអងគុយេ ទីេនះជិតគត់
មន កែ់ដលជឌីកុនរបស់េយងមកពី េជហ�ឺ�នវ់លី រដ�ឥ�� �� (ពួកេគកំពុង
�� បេ់ ទីេនះយបេ់នះ) េហយខញុ ំដឹងថបង�បស េវ លល័រឌីកុនមន កេ់ទ តេ
ទីេនះ កែន�ង�មយួ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិទនរ់កេឃញគតេ់ទ នរ�មន កច់ង�ុល
�មមៃដរបស់ពួកេគ េហយខញុ ំនឹងចបគ់តប់នទ បពី់បន�ិចេទ ត េ �� ំបទ។

បង�បស ែបង៊វឌូ េបអនកកំពុង�� បេ់ យបេ់នះ បងប�ូន�បសរបស់អនកមក
ទីេនះកលពីយបម់ុញិ។ ខញុ ំបនេឃញគតេ់ពលខញុ ំេចញេ េ�ក បង�បសេ�ល។
សកខីភព�ពះេយហូ�៉ �កមទងំមូលបនែ�បចិត�េជ ។ េ�ល�តវបនេគនចូំល
ពីេ�ពះជនិមតិ�របស់�ពះអមច ស់។
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12 េ�លកំពុងអងគុយេ េលទូកេ ទីេនះនៃថងេនះ ��តវបនេគ�បបគ់តថ់
“អ�ីមយួ” នឹង “�តវេកតេឡង េ�យេផ� តេលកររស់េឡងវញិ” គតក់ជ៏សមរបនទ ល់
�ពះេយហូ�៉មន កែ់ដរ! ប៉ុែន��ពឹកេនះ អងគុយេ ទីេនះ កំពុងេន�ទ េហយគត់
ចបប់ន…គតប់ន�តីដធ៏ំ (�បេភទ�តីេកន�គី អនកដឹងេទ)…ទំពកម់យួមនធំ
មនតូច េហយ�តី បីតធីេលប�។ េហយគត�់គនែ់តទញេចញទងំអស់ េបះ�
េ កនុងទឹក (�តីសមុ�ទតូច) េហយគតប់ននិយយថ “ែមនេហយ មតិ�តូចេអយ
អនកនេន លចុងេ�កយ” �បកច ់ងប ់ខយល់បក�់ចូលេ កនុងផក �សះ។
13 េ ៃថងមុនខញុ ំបននិយយថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បបខ់ញុ ំពីករេនះ ‘នឹង
មនកររស់េឡងវញិៃនសត�តូចៗមយួចំនួន។’ �បែហលជមន—កូនឆម េ េពល
ែដលខញុ ំ�តលបម់កផទះវញិ ពីេ�ពះគឺ…”
14 េ េពលែដលេយងកំពុងពយយមជីកនុយ�តី បង�បស វឌូ និងខញុ ំ ែដល
គតក់ំពុង�� បេ់ យបេ់នះ កូន�សីតូចរបស់ខញុ ំែដលជ ស�ីវយ័េកមងមន កអ់ងគុយ
េ ទីេនះបនភជ បព់កយជមយួទ�៊នមន កេ់នះ។ ដូចែដលពួកេគ…នងបន
េឡងមក នងបននិយយថ “ប៉…” នងនិងេកមង�សីតូចមន កេ់ទ តបននិយយ
ថ “េយង…” ឥឡូវេនះ �គបគ់ន �ចមនសត�ចិ ច ឹម�បេភទ�មយួែដលពួកេគ
ចងប់ន ប៉ុែន�ខញុ ំ�បកដជមនិចូលចិត�ឆម េទ ដូេចនះនងកដូ៏ចគន …ឬ�គ�រ�បណ
�។ំ ដូេចនះេយង…នងនិយយថ “អូ! េយងបនរកេឃញឆម ដក៏ំសតម់យួ េ
ទីេនះប៉។ �—�—បនសីុអ�ីមយួ េហយ�…របស់នរ�មន កប់ំពុល� �េហម
ទងំអស់។” បននិយយថ “ប៉! �នឹង�� ប ់ េតេយង�ចរក�បអបតូ់ចមយួ
េហយទុក�ពីរបីៃថងេទ តេទ?”
15 ខញុ ំនិយយថ “សូមឲយខញុ ំេមលកូនឆម េនះសិន” ពួកេគបនេ  េហយយក
ឆម េនះមក។ ខញុ ំបនេឃញអ�ីែដលនឹងេកតេឡង ដូេចនះកផ៏�ល់ឲយនងនូវ�បអប់
មយួ។ េហយេ �ពឹកបនទ បគឺ់មនឆម �បែហល�បពំីរឬ�បបីំេ ទីេនះ អនកដឹង
េទ។ ដូេចនះកូន�បសតូចរបស់ខញុ ំ ចូបនេរ សយកមយួកនុងចំេ�មពួកេគ េហយ
�ចបច�់េហយទម� ក�់េ េលដី េហយ—�គនែ់ត…មតិ�តូចេ ទីេនះវលិវល់េ
ជំុវញិនិងេ ជំុវញិ បនសម� ប�់។
16 េហយខញុ ំបននិយយេ កនប់ង�បសេ�ល ជបង�បសរបស់គត ់ ខញុ ំបន
និយយថ “អនកដឹងេទ��ចថ�ជកូនេកមងតូចែដលបនេលកេឡងដូចជេយង
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បនេឃញ�ពះអមច ស់េធ�អ�ីៗ”
17 បង�បសេ�ល េទបែតេជ ថមី។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទបែតបន�បបគ់ត់
គតប់នេរ បករ និងជមយួអ�ីែដលគតប់នេធ� និងអំេព��កកែ់ដលគតប់នេធ�
េរ ងែដលគតប់នេធ�។ អ ច ឹង គតគិ់តថបង�បសែបង៊កំពុង�បបខ់ញុ ំេរ ងពួកេគ។
ប៉ុែន�េ េពលែដល�នគំតេ់ចញមក េហយ�បបគ់តពី់អ�ីែដលខញុ ំបនេធ�េ យប់
មុនេនះ គឺ�េ�ចនេពកស�មបគ់ត។់ ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ
18 បនទ បម់ក េ �ពឹកបនទ ប…់ខណៈេពលែដលេយងបនេន�ទេពញមយួ
យប ់េ�យេយងបន�តីតូចៗខ�ះនិងខ�ះេទ តស�មបេ់ធ�នុយ។ ប៉ុែន�គតប់នេបះ
�តីតូចេនះេ កនុងទឹក �អែណ� តពីេល។ �បែហលកន�ះេម៉ងេ�កយមក េយងេ
អងគុយេ ទីេនះ េហយខញុ ំ…ខញុ ំបននិយយថ “បង�បសេ�ល អនកអនុ ញ តឲយ
�តីេលបទំពកចុ់ះេ�កមេ កនុងេពះរបស់�។ េឃញេទ?” ខញុ ំបននិយយថ “យក
បេង� ះេលបនទ តេ់ ទីេនះ �តឡប�់ចុះ �កនុ់យេចញដូចេនះ ភ� មៗេ េពល
គតប់ះ៉�” ខញុ ំបននិយយថ “បនទ បម់ក�គនែ់តកន�់ េហយន�ំចូល។” ខញុ ំបន
និយយថ “គត…់កំុទញ�េចញែបបេនះ កំុេលប�អនកចប�់តីបនេហយ”
19 គតនិ់យយថ “ល�…” គតម់នែខ�ធំេហយចងពយរួេឡង ែបបេនះជវធីិែដល
េយងេធ��។
20 ដូេចនះ េ �គេនះ ខញុ ំបនឮ មនអ�ីមយួ ចុះមកពីេលកំពូលភនេំ ទីេនះ
មនខយល់កួច ខយល់កួចេហយកួចេទ ត។ េ ទីេនះ�បនចុះមកដូចេនះ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនយងមកេលទូក។ េ�យបនទូលថ “េ�កកឈរេឡង។”
បន�ថ “និយយេ កន�់តីងបេ់នះថ ‘ខញុ ំេ�យជីវតិអនក�តឡបម់កវញិ។’”
21 េហយ�តីតូចេនះបន�កេ់ ទីេនះអស់រយៈេពលកន�ះេម៉ង េ�យនុយេ
ជបក់នុងមត�់ េហយ�សងួត។ ខញុ ំបននិយយថ “�តីដតូ៏ចេអយ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
បន�បទនជីវតិឲយអនកេហយ។ ចូររស់េឡងកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខនង
របស់�រេម លចុះេឡង េហយចុះេ កនុងទឹក យ៉ងរហ័ស�មែដល��ចែហល
បន។
22 បង�បសេ�ល េតអនកេ ទីេនះកែន�ង�មយួឬេទ? ខញុ ំ—ខញុ ំបនេឃញអនក
កលពីយបម់ញិ។ មនិថគតេ់ ខងកនុងឬខងេ�កឬកែន�ងែដលគតេ់ េទ
សូមេលកៃដរបស់អនក ឲយខញុ ំ�ចេឃញអនក [មននរ�មន កេ់ កនុង�កមជំនុំ
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និយយថ “េ ឯយរ៉”—Ed] េតនិយយថេមច៉? េ កនុងអូ…បទ េឡងេលយ៉
រ�មបង�ួចខងេ�កយេ ទីេនះ។ បុរសេនះគឺជសមរបនទ ល់ៃន�ពះេយហូ�៉។
23 គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ�!ំ” គតរ់េំភបចិត��ស់ គតប់ន
និយយថ “អូ! �ជករល�ែដលបនេ ទីេនះ។ ែមនេទ?” គតប់ននិយយថ
“អូ!—អូេតអនក េតអនក—គិតថ…��  េតមននយ័ថជខញុ ំ ថ—េនះ—េនះ ែដល
ខញុ ំបនេ �តីតូចេនះ េ�យបននិយយថ ‘អនកបនបញ់ថមពលរបស់អនក’?”
បននិយយថ “េនះ—ថ—េនះមននយ័អ�ីមយួស�មបខ់ញុ ំ?”
24 ខញុ ំបននិយយថ “មនិែមនេទ ��គនែ់តជករប ជ កប់៉ុេ�� ះ” គតម់នករ
តូចចិត�អំពី�។
25 អ ច ឹង េយងេធ�កំពុងេធ�ដំេណ រ េហយអនកនឹងេឃញេរ ងទងំេនះេកតេឡង
េ�យដឹង…ឥឡូវេនះ �គនែ់តគិតថ េត�បង� ញពីអ�ី? ខញុ ំមនេកមងឈឺ
ជេ�ចននក ់ េ កនុងប ជ ីករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបនអធិ�� នស�មប�់ ប៉ុែន�
េ េពលនិមតិ�បនមកដល់ �គឺស�មប�់តីតូចមយួ �បែហល�បែវងពីរអុីញឬ
បី។ េមលេ ដូចជទំពកម់នទំហំប៉ុន�តី។ ប៉ុែន��ជអ�ី គឺេដមបបីង� ញអនកថ�ពះ
ទតេមលេរ ងតូច�ចែដរ។ េឃញេទ?
26 ៃថងមយួេ េពលែដលមនុស�ឃ�ងក់ំពុងេដកពសេពញ�បេទស �ទងប់ន
េ�បអំ�ច�ទងនិ់ង�កប់�� �េលេដមេឈ។ �ចបេ់ផ�មេ�ក មស�ិត �សប
េពលែដលមនមនុស�េដកេ �គបទី់កែន�ង�តវករអំ�ចពយបលេនះ។ ប៉ុែន�
អនកេឃញេទ �ទងច់ងប់ង� ញថ �ពះអងគជ�ពះេលអ�ីៗទងំអស់ េទះបី�តូចក�ី�ធំ
ក�ី េទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ។ �ទងេ់ ែតជ�ពះេលអ�ីៗទងំអស់ ករបេងកតទងំអស់។
ដូេចនះេយង�ស�ញ់�ទងពី់េ�ពះ…េនះ—េហយែដលេធ�ឲយេយងដឹង េប�ទង់
ចប�់រមមណ៍មន�ពះបនទូលឲយជីវតិចូលេ កនុង�តីតូចមយួេនះ ែដលេដក�� ប់
េ េលទឹករយៈេពលកន�ះេម៉ង �ទង�់បកដជ�ច�បទនជីវតិេ ៃថង�មយួ
ដល់កូនៗរបស់�ទង ់ មនិថ�ងកយរបស់អនកមនិេលសពីដីមយួ�� ប�ពេទេទ
�ទងនឹ់ងមនបនទូល េហយេយងនឹងេឆ�យេ �ទងេ់ ៃថង�មយួ។ �ទងជ់�ពះ
ចប�់រមមណ៍េលអ�ីៗ�គបយ៉់ងែដលេយងេធ�និងអ�ីែដលេយងនិយយ។ �ទង់
ចប�់រមមណ៍។

ឥឡូវេនះ សូមឲយេយងេ�នកបលរបស់េយងេ �គបទី់កែន�ង។
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27 ខញុ ំឆងល់ឥឡូវេនះ មុនេពលែដលេយងអធិ�� ន េបមននរ�មន កេ់ យប់
េនះ ចប�់រមមណ៍េល�ទង ់ ប៉ុែន�អនកមនិទនម់នករកកទុ់កេ េឡយ េ ទឹកដី
មខ ងេទ តែដលេយងនឹងេឃញ�ទង។់ អនកដឹងេទ អនកមនិ�ចចូលេ�យគម នករ
កកទុ់កមុនេឡយ។ េហយអនកមនិទនប់េងកត�េ េឡយេទ អនកចងច់េំ កនុង
ករអធិ�� នឥឡូវេនះ អ�ី�គបយ៉់ងនឹងេកតេឡង�តវបនេធ�ឲយ�តឹម�តវរ�ងអនកនិង
�ពះេ យបេ់នះ អនកនឹង�គនែ់តេលកេឡងៃដរបស់អនក អនកនឹងនិយយថ “សូម
ចងចខំញុ ំផង �ពះអមច ស់េអយ”? អនក�គនែ់ត…អនុ ញ តឲយ�ទងេ់មលៃដរបស់អនក
សូម�ពះជមច ស់�ទងយ់ល់�ពម។
28 �ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ ដូចែដលេយងបនឈរេ យបេ់នះរ�ងជីវតិនិង
េសចក�ី�� ប ់េហយេរ ង�៉វែដលកំពុងេកតេឡងកនុងប៉ុនម នៃថងេនះពិតជ�ថក៌ំបងំ
ពិត�ស់�ជេសចក�ី�ថក៌ំបងំ ប៉ុែន��ពះអងគ�ទង�់ជបថ�ជករពិតរអឺត ់ �ទង់
គឺជេ �កមៃនៃផទេមឃនិងែផនដី។ េហយេយងនិយយែបបេនះ �ពះអមច ស់
េអយ �គនែ់តេដមបេីលកទឹកចិត�មនុស� (េរ ងមយួចំនួនែដល�ទងប់នបង� ញ
េយង) េដមបឲីយពួកេគ�ច�តវបនេលកទឹកចិត�ឲយ�ស�ញ់�ទង ់ េហយេជ និង
បេ�ម�ទងនិ់ងដឹងថេទះជអំេពតូចប៉ុ�� ល�ឬ��កកក់�ី គឺ�ទងប់នទតេឃញ�។
ទូលបងគំអធិ�� ន សូមឲយ�ទង�់បទនពរដល់ៃដពួកេគ�គបគ់ន េ យបេ់នះ េហយ
�ពលឹងនិងវ ិ ញ ណែដលជំរញុឲយៃដេគេលកេឡង។ េហយទូលបងគំអធិ�� នថេនះ
នឹងជ��តីែដលគម នករសង�យ័របស់ពួកេគនឹង�តវបនេធ�ស�មបទ់ឹកដីែដលេ
ខងនយទេន�។ សូមេ�បស�បទន។
29 សូម�ទងេ់�បសអនកជមងនិឺងអនកែដលមនទុកខ�ពយ ទងំេ ទីេនះនិងឆ�ង
េ កនទី់ែដលបនចកផ់�យ�មទូរស័ពទែដលកំពុងចូលមក�� ប។់ សូម
�បទនពរដល់អនកែដលេ ទីេនះែដលមនិបនសេ ងគ ះ ទងំអស់ពីរដ�កលី
ហ�ឺញ៉ដល់ញូយក៉ ពីក��េ មុកិសិុកូ។ សូម�បទនមក �ពះអមច ស់
េអយ ថមនុស��គបរ់បូេ េ�កមសេម�ងៃនសេម�ងរបស់េយង េ យបេ់នះ នឹង
�តវបនសេ ងគ ះពីអំេពបបរបស់ពួកេគនិងបនជសះេសប យពីជំងឺរបស់ពួកេគ
េ�យ�រែតវត�មនដេ៏ទវភពរបស់�ទង។់
30 េហយេនះគឺជបង�បសរបស់េយង ែជកសុន ែដលបនេ�ះេហរឆង យ
ពីេនះ�បព់នម៉់យមកទីេនះ េដមបឲីយមនវតថមនេ ទីេនះ េ�យ�រែតមន
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អ�ីែដលប�� លចិត�គត ់ “េហយពួកេគនឹងសុបិន�េឃញ េហយនិងេឃញករ
ជកែ់ស�ង។” �ពះអងគេអយ �ទងប់នរក��ថក៌ំបងំេនះពីទូលបងគំ េតេនះមននយ័
ដូចេម�ច? ទូលបងគំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�េប�ទងនឹ់ងយងមកឯេយង�ពះអមច ស់េអយ
សូមេរ បចំដួងចិត�របស់េយងឥឡូវេនះ ស�មបដំ់េណ រែដល�ទងយ់ងមកេនះ។
េនះេយង�បែហលជសថិតេ េ�កមកររពំឹងទុកមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី េហយ
មនិដឹងថេត�ទងប់នសនយនឹងេយងេ�យសុបិនេនះេទ េយងមនិបនដឹងេទ។
ប៉ុែន�េយង—កំពុងនិយយពីអ�ីែដលេយងយល់ ែដល�ទងប់នសនយថនឹងមក
ឯ� ស�របស់�ទង ់ េហយេយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងបង� ញអងគ�ទងពិ់តចំេពះេយង
េ ទីេនះ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលេយងបនសូម។ �ែមន៉
31 ឥឡូវេនះ េ យបេ់នះ បនទ បពី់បនរក�អនកយ៉ងយូរកលពីយបម់ញិេហយ
�ពឹកេនះ ខញុ ំ�កដូ់ចជស�កបន�ិច។ ខញុ ំមនសកប់ន�ិចែដលខញុ ំមនេលកបលទំែពក
របស់ខញុ ំេ ទីេនះ េពលខញុ ំកំពុងអធិបបយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេភ�ច� េពលេវ�និងខយល់
�តជកេ់នះែដលបក�់មបង�ួច �ចបេ់ផ�មេធ�ឲយខញុ ំ—ស�កបន�ិច។ ខញុ ំធ� ប…់ខញុ ំ�តវែត
បិទករ�បជំុ ប៉ុែន�ចប�់ងំពីខញុ ំបនទទួល�បនទ បម់កខញុ ំមនិរខំន�េទ តេទ ខញុ ំបន�
េ មុខេទ ត។ ខញុ ំបនេភ�ច�េហយ…ខញុ ំ�ច…មន�រមមណ៍ែបបេនះ ដូេចនះសូម
អគុណស�មបក់រអធិ�� នរបស់អនក។ េហយឥឡូវេនះ គឺមនកមមវធីិពីរដងកនុង
មយួៃថង ែដលពួកេគ…គឺជ�បេភទៃនករទទួលបន…អនកដឹងេទេ េពលែដល
អនកមនចំងយ�បព់នគី់ឡូែម�៉ត។ អនក�ច�បប�់បន។
32 ឥឡូវេនះ ស�មបអ់នកែដលរស់េ រដ�កលីហ�ឺញ៉និងេ រដ��រសូី�េយង
ទងំអស់គន េផញករសួរសុខទុកខទូទងំ�បេទស។ បង�បសលីអូនិង�កមែដលបន
រងច់�ំពះអមច ស់ �ពីសសកុត បនអេ ជ ញឥឡូវេនះ និងអនកទងំអស់គន េ ជុំវញិ
ផិននីច មយួសប� ហ៍ចបពី់យបេ់នះ េយងនឹង�តវប ច បេ់ ពិធីជបេ់ល ងយ៉ូម
ពួកេគបនលកសំ់បុ�តរបស់ពួកេគអស់ េហយ�ល�បជុំធំេហយពួកេគមនិ�ច
�កម់នុស�អស់បនេទ។ ដូេចនះសូមមកមុន អនកេ ទីេនះេដមប—ីេដមបចូីល។
បនទ បម់កេយងនឹងបន�េ ទី�កង ឡុសេអនជីេឡស ពីទីេនះៃថងចន័ទបនទ ប…់
ៃថង�ទិតយបនទ ប ់��តីៃថង�ទិតយ។ ដូេចនះេយងកំពុងែស�ងរកជួបអនកទងំអស់គន េ
ទីេនះ។ សូម�ពះពរដប៏របិូណ៌របស់�ពះជមច ស់សថិតេ េលអនកទងំអស់គន ។
33 ស�មបអ់នកេ ញូវយក៉និងអនកែដលេ ជំុវញិកនុងរដ�អូៃហយ៉ូនិងកែន�ង
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េផ�ងគន  ឆប់ៗ េនះខញុ ំចងអ់ធិបបយអំពីរ�ជយ�រៃនផ�ូវៃនសត�ពស់ (សត���វ
េ េដមដំបូងនិងសត�េ ចុងប ចប)់ េ េ�ងឧេបសថ ប៊លីីនឹងេផញកំណតច់ំ�ំ
មយួស�មបអ់នកេ េពលែដលេយងនឹងេ អធិបបយពី� ពីេ�ពះខញុ ំេធ��េ កនុង
េ�ងឧេបសថ េ�ពះ�យ៉ងេ�ច�ស់បនួេម៉ងឬយូរជងេនះ។

34 ដូេចនះឥឡូវេនះ…ដូេចនះខញុ ំចងឲ់យអនកេ ទីេនះ និងកែន�ងែដលអនកេ េពលេនះ
េបកេ េស វេ យ៉ូប។ ជេស វេ ចែម�ក�ស់ែដល�តវអធិបបយ ប៉ុែន�ខញុ ំចងឲ់យ
�គនែ់តេ�បកំណតសំ់គល់ពីរបីេ ទីេនះ។

35 េហយបនទ បម់កេ �ពឹកៃថងែស�កេ ទីេនះ េ េ�ងឧេបសថនឹងមនកមម
វធីិ��ៃថង�ទិតយេ …េយងចបេ់ផ�មេ េម៉ងេនះ? [បុរសមន កនិ់យយថ
“�បបំនួ�មសិប—�បបំនួ�មសិប។”] េហយបនទ បម់កខញុ ំមនឯកសិទធិៃនករ
និយយេ ទីេនះម�ងេទ តេ ៃថងែស�ក។ េហយេប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ ខញុ ំ
ចងនិ់យយេល�បធនបទ…េប�ទងស់ព��ពះទយ័ ឥឡូវេនះដូចែដលខញុ ំកំពុងសិក�
េរ ងេនះេពលរេស ល េដមបបីង� ញអនកថមនកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះនឹងជួប
អនកថ� យបងគំ។” អូ!—ែតមយួគត ់េហយ—េហយ�ច�បបអ់នកពីកែន�ងេនះ េហយ
េឈម ះកែន�ងេនះ ជកែន�ងែដល�ពះនឹងជួបអនកថ� យបងគំ។

36 េហយបនទ បម់កេ យបៃ់ថងែស�ក ខញុ ំនឹងេសនសំុចិត� គឺស�មបក់មមវធីិេ�បសឲយ
ជ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងប់នកមមវធីិេ�បសឲយជែបបបុ�ណ។ េហយេប�ពះអមច ស់
សព��ពះហឫទយ័ខញុ ំចងនិ់យយេល�បធនបទែដលរលឹំកខញុ ំៃថងេនះ…េ េពលបង
�បសម៉ូេរនិងខញុ ំបនជែជកជមយួគន  បងប�ូន�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ េយង
កំពុងពិភក�បទគមពរី។េហយរេប បែដលគួរឲយ�ស�ញ់គឺចងេ់ ជមយួពួកេគ
ដូចជបងប�ូនពីបុ�ណ។ េហយគតប់ននិយយថ “អនកដឹងេទបង�បស �បណ
� ំ�ល់េសចក�ីអធិបបយែដលអនកបនេធ�ស�មបព់ួកេយងេ �សីវផត កូនេច ម
និងសត��ពប គឺជ�រមយួកនុងចំេ�ម�រែដលេលចេធ� ជងេគបំផុតែដល
អនកធ� បប់ននេំយងមកឯេយងេ �សីវផត។” បននិយយថ “ខញុ ំគិត�ម នថ
�ររបស់អនកខ� ងំ�ស់ចំេពះអនកៃថងេនះ អនកមនិែដលជួបមយួដូចេនះេទ។”

37 “េ េពលែដលខញុ ំនឹក� ខញុ ំនឹក�ររបស់ខញុ ំ។”េសចក�ី�ស�ញ់គឺជខញុ ំ…
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េច មែដលជិត�� បជ់ទី�ស�ញ់ ឈមដៃ៏ថ�ថ�
របស់�ពះអងគនឹងមនិបតប់ងអ់ំ�ចេឡយ
រហូតដល់�ពះវ�ិរែដល�ពះជមច ស់េ�បសេ�ះទងំអស់
បនសេ ងគ ះ េ�យគម នបបេទ តេទ។
�ងំពីមនជំេន  ខញុ ំបនេឃញមតទឹ់ក
េនះ�ន មរបសួរបស់�ទងហូ់រមកផគតផ់គង់
ករេ�ះេសចក�ី�ស�ញ់គឺជជំរកខញុ ំ
និងរហូតដល់ខញុ ំ�� ប។់

38 យបៃ់ថងែស�កេប�ជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះ ខញុ ំចងអ់ធិបបយេល�បធនបទ
េ េល�� បៃន�ពប—សមយួ។ យបៃ់ថងែស�ក “�ពះអមច ស់�ទងយ់ងចុះមកេល
�� បរបស់សត��ពប” េនះគឺជ េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ េបសេម�ងរបស់ខញុ ំមនិ
��កកេ់ទ។ ឥឡូវេនះ…ដូេចនះសូមអធិ�� នស�មបេ់យង។
39 បនទ បម់កខញុ ំចងប់នករ�បជំុគន អធិ�� នែបបបុ�ណដូចែដលេយងធ� បម់ន
ពីដំបូង គម នករែវកែញក �គនែ់តផ�ល់ឲយអនក�ល់គន នូវកត េប�តវករអធិ�� ន។
ឥឡូវ អនក�តវែតមនកត ដូេចនះសូមមកទីេនះេ�យេល ន ដូេចនះប៊លីី�ចឲយអនក
នូវកតមយួេហយរក��ជជួរ។ េបអនកមនិេធ�ដូេចន ះេទ មនុស�នឹងេកនេទ�រដង
�តឡបម់កវញិម�ងេហយម�ងេទ ត មនិេចះចប។់ �គបគ់ន �ចមនកត។ ខញុ ំចងប់ន
បង�បសែជកេដមបឈីរែកបរខញុ ំេ ជួរអធិ�� ន ដូចជអនកធ� បេ់ធ� និងបង�បស
េ�បនេដមបនីមំនុស�មករកខញុ ំជំនួសឲយប៊លីីប៉ូល។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ចងខ់ញុ ំ—ចងប់ន
ែខ�បនទ តអ់ធិ�� ន�មែបបបុ�ណ េហយេយងនឹងអធិ�� ន�មរេប បែដល
េយងេធ�បនេធ�ឆន មំុន។
40 ខញុ ំមនេសចក�ីរកី�យេ យបេ់នះ ែដលបនចូលរមួជមយួបងប�ូនេផ�ងេទ ត
�កេឡកេមលជំុវញិ េហយចំ�ំគត ់ បនទ បម់កបនេឃញគតពី់របីនទី
មុន បង�បស ហគូដុនលីន�យ។ គតជ់អនកចស់មន ក ់ ែដលបនេ ជ
មយួេយងជយូរមកេហយ គតេ់ធ�បនល��ស់ កនុងករេបះពុមព គតក់ំពុង
េបះពុមពេស វេ របស់ខញុ ំឥឡូវេនះ គឺ—សមយ័កល�ពះវ�ិរទងំ�បពំីរ។ េយង
សងឃមឹថនឹងរចួ�ល់ជថមីម�ងេទ តគឺ ��ទី�បពំីរ េបគត�់នេរ ងេនះមុនេពល
គតេ់បះពុមព� េយងនឹងេ មនករពិភក�ខង�ទឹស�ី។ ខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍ថ
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�មកដល់។ ប៉ុែន�គតដឹ់ងថខញុ ំមនិែមនជអនកលបខីង�សនេទ។ អ ច ឹង…េយង
កំពុងរងច់យំបែ់ស�ក េបសិនជអនកេ កនុង បង�បសលីន�យ សូមមកទីេនះ
េ យបែ់ស�ក។ េបអនកេ ែកបរេនះ េហយេ ជមយួេយងេ េលេវទិកស�មប់
ករ�បជំុអធិ�� នែបបបុ�ណ។
41 េតមនបងប�ូនប៉ុនម នអនកែដលចងេ់ឃញកមមវធីិចស់ៗម�ងេទ ត ែដលេយង
នមំនុស�េឡងមក? មនិអីេទ។ ឥឡូវសូមនអំនកជមងនិឺងអនករងទុកខេ យប់
ៃថងែស�ក ស�មបេ់គលបំណងេនះ។
42 ឥឡូវេនះ េបអនកបនេបកេស វេ យ៉ូបខ ៤២ ឬជំពូក ៤២និង�បមំយួខ
ដំបូងៃនជំពូកទី៤២។ បង�បសេថតឌូេឡ េបអនកកំពុង�� បេ់ យបេ់នះ េ  ហ�
និក អនកចេំទថ អនកនិងខញុ ំបននិយយគន ម�ង �បែហលមយួឬពីរសប� ហ៍មុន
េហយេយងបនេយងេ ខេនះ? ខញុ ំបន�បបអ់នក “ៃថងមយួ�នឹងក� យជអតថបទ
មយួស�មបខ់ញុ ំ” េហយខញុ ំចងេ់�ប�េ យបេ់នះ។

លំ�បេ់នះយ៉ូបកទូ៏លេឆ�យ…ដល់�ពះេយហូ�៉ថ

សូម�� បេ់�យ�បង�បយត័នកនុងករ�ន។

ទូលបងគំដឹងថ�ទងេ់ធ�ទងំអស់េកត េហយថ នឹងឃត�់ពះដំរះិ�ទង់
�មយួមនិបន

េតអនក�េនះែដលបង� ប�់ពះដំរះិេ�យឥត�បជញ ដូេចនះ គឺទូលបងគំ
េនះឯងបនេពលពកយែដលទូលបងគំមនិបនយល់ ជេសចក�ីែដល
អ�ច រយហួសលបតទូ់លបងគំ ែដលទូលបងគំមនិបន�គ ល់េឡយ

�ទងម់ន�ពះបនទូលថ ចូរ�� បចុ់ះ អញនឹងនិយយសិន អញនឹងសួរ
ឯង ចូរឯងេឆ�យ�បបអ់ញ

កលពីេដម�តេច កទូលបងគំបន�គនែ់តឮែថ�ងពី�ទងប់៉ុេ�� ះ ែត

ឥឡូវេនះ ែភនកទូលបងគំបនេឃញ�ទងជ់កវ់ញិ

បនជទូលបងគំេខពមដល់ខ�ួន េហយកែ៏�បចិត� េ�យ�កបេ កនុង
ធូលីដី េហយនឹងែផះ។

43 ឥឡូវ ខញុ ំចងយ់កអតថបទកនុងខទី៥។
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កលពីេដម�តេច កទូលបងគំបន�គនែ់តឮែថ�ងពី�ទងប់៉ុេ�� ះ ែតឥឡូវេនះ
ែភនកទូលបងគំបនេឃញ�ទងជ់កវ់ញិ។

សូម�ពះ�បទនពរ�ពះបនទូល�ទង។់
44 យ៉ូប ចូរេយងចំ�យេពលបន�ិចៃនជីវតិរបស់គត។់ យ៉ូបគឺជេ��។
គតជ់បុរសែដលបនរស់េ មុនេពលែដល�ពះគមពរី�តវបនសរេសរ។ ��តវ
បនេគគិតថយ៉ូបគឺជេស វេ មយួកនុងចំេ�មេស វេ ចស់បំផុតៃន�ពះគមពរី
ពីេ�ពះ��តវបនសរេសរមុនេពលេ�កុបបត�ិ�តវបនសរេសរ។ យ៉ូបែដល
ជអនកចមបងំនិងជេ��ដអ៏�ច រយរបូេនះ—គឺជមនុស�ខ� ងំពូែកេ សមយ័
គត។់ គម នករសង�យ័េទែដលថគត�់តវបនធំេឡង គតប់នបំេរ �ពះអមច ស់
អស់មយួជីវតិ។ េហយបនរស់េ កនុងជីវតិែដលគម នទីប ចប ់ មនុស�ទងំអស់
េគរពគត។់
45 ប៉ុែន�គតប់នមកដល់កែន�ងមយួែដលគតប់នេ �េ ទីេនះ ែដល�តវ
បនលបងេ�យ �ពះអមច ស់ ប៉ុែន�ខញុ ំចងេ់�បពកយេនះែដល�តវបន “�កលបង”
េ�យ�ពះអមច ស់។ េហយ ពិត�បកដ�ស់ “កូន�បស�គបរ់បូែដលមករក
�ពះ�តវែតមនករលបងល” េហយេបករ�កលបងពិបក េហយេយងគិតថ
�ពិបកេពកនឹងមនិ�� ប ់ (យកចិត�ទុក�ក)់ បនទ បម់ក�ទងប់នមនថេយង
“ក� យជកូនែដលមនិ�សបចបប ់ មនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។” ពីេ�ពះ គម នអ�ី
ែដល�ចផ� ស់ប�ូរអ�ីពិតបនេទ ជកូនេកតជថមីរបស់�ពះ ឆង យពីឪពុកម� យរបស់
គត ់ េឃញេទ គតជ់ែផនកមយួៃន�ទង។់ អនកមនិ�ចបដិេសធបនេទ តេទ អនក
�ចបដិេសធខ�ួនឯង។ អនកេឃញេទ េហយអនកមនបទពិេ�ធ អនក�តវបន
បណ�ុ ះប�� លនិង�កលបង។
46 េហយឥឡូវេនះ បុរសេនះគឺជេ��មន ក ់ គតប់នទទួលសិទធិចូលេ កន់
�ពះគុណ�ពះ ប៉ុែន�យ៉ូបគម ន�ពះគមពរីេដមប�ីនេទ។ គត…់មនិបនសរេសរ
�ពះគមពរីេទ បនទ បម់កគត�់ចចូលេ កន�់ពះជមច ស់�មរយៈករេបកសែម�ង
និងេ�យនិមតិ�។ េនះគឺមុនេពលែដល�ពះគមពរី�តវបនសរេសរ។
47 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ េហយយកជីវតិខ�ះរបស់គត ់ េ េពលែដល
�ពះបន�បទនពរដល់គត ់ េហយបនេធ�ឲយគតក់� យជមនុស�ដអ៏�ច រយ
មន ក។់ េហតុអ�ីបនជអនក�ល់គន េគរពគត ់ សូមបែីត�បជញ របស់គត ់ បន
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ក� យជអ�ច រយដូេចនះ។ និមតិ�របស់គតពី់�ពះបនសនមតថគតជ់អនកបំេរ របស់
�ពះជមច ស់ រហូតដល់មនុស�មកពី�គបទី់កែន�ងេដមប�ី� បគ់ត។់ េហយ
បនទ បម់ក��ងំចបេ់ផ�មេចទ�បកនប់ុរសេនះ។ េហយេនះជរេប បែដល
�បនេធ��គបអ់នកបំេរ របស់�ពះ គឺ��ងំែតងែតមនករេចទ�បកនគ់តពី់អ�ី
�គបយ៉់ងែដលគតេ់ធ�មនិ�តឹម�តវ។
48 េហយឥឡូវេនះ េយងរកេឃញជីវតិនិងករ�កលបងរបស់គត ់ និងជំេន ដ៏
អ�ច រយរបស់គត។់ សូមប�ីពះេយសូ៊វេ េពលែដល�ទងប់នយងមកែផនដី�ទង់
បនសំេ េ េលករអតធ់មតរ់បស់យ៉ូប។ �ទងម់នបនទូលថ “េតអនកមនិបន�ន
ពីករអតធ់មតរ់បស់យ៉ូបេទឬអី?” ជំេន រងច់កំរអតធ់មតច់ំេពះ�ពះបនទូលែដលបន
សនយនឹង�តវបនបំេពញ។
49 ឥឡូវេនះ េយងកតសំ់គល់េ ទីេនះថយ៉ូប បនទ បពី់គតប់នឆ�ងកត់
ករ�កលបងរបស់គតទ់ងំអស់ពីទុកខេវទនរបស់គត…់គតម់ន�គ�រគួរឲយ
�ស�ញ់ ពួកេគ�តវបនេគយកេចញពីគត។់ គតម់នសុខភពល���តវ
បនេគយកេចញពីគត។់ អ�ីៗែដលគតម់នេ កនុងជីវតិេនះ�តវបនេគយក។
េហយគតប់នអងគុយេ េលេផះែដលមនបំែណក�ក�តម់យួរគំត។់ េហយ
សូមបែីត�បពនធរបស់គតផ់ទ ល់កប៏ននិយយទស់នឹងគតែ់ដរ បននិយយថ
“េហតុអ�ីបនជមនិ�កប់�� ��ពះេហយ�� បេ់ ?”
50 គតនិ់យយថ “អនកនិយយដូចជ ស�ីលងីេលង។” គតនិ់យយថ
“�ពះជមច ស់បន�បទនពរ េហយ�ទងប់នយកេ វញិ សូមថ� យ�ពះពរដល់
�ពះនម�ពះអមច ស់!
51 ឥឡូវ ��ងំបនេចញមកេ ចំេពះ�ពះ ពីេ�ពះ��ចចូលមកឯ�ពះបន
េហយេចទ�បកន�់គីសទបរស័ិទ (ឬអនកេជ ) �គបេ់ពល។ ដូេចនះ�បនេចទ�បកន់
យ៉ូបនូវេរ ងជេ�ចន េហយនិយយថ “េ�កយ៉ូប េហតុផលែដលគត�់ចបេ�ម
�ពះពីេ�ពះ�ពះ�ទង�់បទនអ�ីៗល�ៗទងំអស់ស�មបគ់ត។់” ែត�និយយេទ តថ
“េប�ទង�់បគល់�ឲយេ កនុងក�� បៃ់ដខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ�យគតេ់ជរ�ទងេ់ ចំេពះមុខ។
52 ខញុ ំចងឲ់យេ�កអនកកតសំ់គល់ពីទំនុកចិត�ែដល�ពះជមច ស់មនចំេពះ
អនកេជ ។ េឃញេទ? �ទង…់និយយមយ៉ងេទ ត �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល
េ កនយ់៉ូប…ឬកនិ៏យយេ កន�់�ងំែបបេនះ “អនកមនិ�ចេធ��បនេទ!
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គតជ់មនុស�សុចរតិមន ក។់ គតជ់មនុស�ល�។ គត…់គម ននរ�មន កដូ់ចគត់
េទេ េលែផនដីទងំមូល។” �ពះជមច ស់ផទ ល់�ទងម់ន�ពះបនទូលេ កនស់�តវ
របស់�ពះអងគថ “អនកបំេរ របស់អញពិតជល�ឥតេខច ះគម នបុរសេផ�ងេ េលែផនដី
ដូចគតេ់ទ។ អូ! េបេយង�ចេធ��បេភទៃនបុរសេនះបន! ែដល�ពះ�ចផ�ល់នូវ
ទំនុកចិត�េលេយង! េ�យដឹងថេយងនឹងមនិងកេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ទងឬ់់
ភពជ�ពះរបស់�ទង!់ េទះជយ៉ង� េ ឲយបនពិត�បកដេហយ�ទង�់ច
�កក់រទុកចិត�របស់�ទងម់កេលេយង។
53 ឥឡូវេនះ យ៉ូបគឺជបុរសមន កែ់ដលអនុវត�បទប ញត�ិរបស់�ពះេ សំបុ�ត
យ៉ងពិត�បកដ។ េហយ��ងំដឹងេរ ងេនះ ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “េប�ទង់
�គនែ់តអនុ ញ តឲយគតម់កខញុ ំ ខញុ ំនឹងេធ�ឲយគត�់កប់�� ��ទងេ់ ចំេពះមុខ។
54 ដូេចនះ�ពះជមច ស់បនមនបនទូលេ កន�់ថ �ទងម់នបនទូលថ “គត់
សថិតេ កនុងៃដរបស់អនកេហយ ប៉ុែន�កំុយកជីវតិគតេ់ឡយ” េហយ��ងំ
ែថមទងំបន�តសនធឹង�មែដល��ចេធ�េ បន។ �បនយកមតិ�ទងំអស់
និងអ�ីៗែដលគតម់នេសទរែតេពញមយួជីវតិរបស់គត ់ ប៉ុែន��មនិ�ចយកជីវតិ
របស់គតប់នេទ។ ប៉ុែន�យ៉ូបេ ែត�បកនខ់ជ បដ់ែដលមនិងកេ�កយ។
55 អនកេឃញេទ េ េពលែដលបុរសមន កឬ់មនុស�មន ក ់ ពិតជបនទកទ់ង
ជមយួ�ពះេ�យេ�ម ះ�តង ់េនះបនបង� ញជំេន ថ “�ពះ�ទងគ់ងេ់ !” គម នអ�ីឬ
េពលេវ�� �ចបំែបកបុរសេនះេចញពី�ពះរបស់គតប់នេឡយ។ ខញុ ំេជ ថ
�ជអ�ីែដលប៉ូលបននិយយថ “គម នករទស់ែទងគន  គម នេសចក�ីអតឃ់� ន�
ឬេ�គះថន ក ់ េហយកគ៏ម នសត�មនជីវតិឬេសចក�ី�� បឬ់អ�ីេផ�ងេទ ត ែដល�ច
បំែបកេយងេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វបន
េឡយ។” អនក�តវបនេបះយុថក េ�យសុវតថិភពេ កនុង�ទង ់េ�យ�រែតអនក�តវ
បនែតង�ងំេឡងេដមបជីីវតិេនះ។
56 ប៉ុែន���ងំគិតថ ��ចបំបកម់ុខ�ទងប់នបន�ិច េហយកតគ់តេ់ឡង
េហយេធ�ឲយគតេ់ធ��បន។ ប៉ុែន�អនកេឃញ យ៉ូបជមយួនឹងភពល�ឥតេខច ះ
របស់គត ់ ជមយួករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់ និងបង� ញថ�ពះជមច ស់
ជនរ� េហយ�ពះអងគ�ស�ញ់គតយ៉់ងដូចេម�ច គតប់នរងច់!ំ មនិថ
កលៈេទសៈ�កេ៏�យ គតរ់ងច់ជំំេន របស់គតេ់ដមប�ីតវបនប ជ ក់
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េ�យ�រែតគតប់នក� បជ់បនឹ់ង�ពះ ជករេបកសែម�ងមយួ។ េនះខញុ ំបន
និយយពីយបម់ុញិេហយ។
57 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលមនុស�ឈែឺដលមនេ កនុងអគរ មនុស�ពិករឬជ
អនកែដល�តវករ�ពះ េ េពលអនក�ចទទួល�បេភទអំពីករេបកសែម�ងេនះ អនក
បន “�បជ់សុចរតិ” េ េពលែដលអនកបន�បជ់សុចរតិ កនុងករសំុអ�ីែដលអនក
�តវករ េហយេជ ថ “�ទងនឹ់ងផ�ល់រង� នដ់ល់អនកែដលែស�ងរក�ទងយ៉់ងឧស�ហ៍”
គម នអ�ីែដល�ចបំែបកអនកេចញពីជំេន ែដលបនេបះភជ បេ់ នឹងអនកបនេទ។
េឃញេទ? ប៉ុែន� ដំបូង ��តវែតបង� ញដល់អនក។
58 មននរ�មន ក ់ មកទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ ជ�កមមនុស�មយួ ពួកេគខ�ះ
កំពុង�� បេ់ យបេ់នះ េហយបន�បបខ់ញុ ំ ថ…ខញុ ំេ ែតបន��បបព់ួកេគថ “េ រដ�
េគន�គី េ�បងេ ទីេនះ។” ខញុ ំដឹងថ�ជអ�ី ខញុ ំបនេឃញេ កនុងនិមតិ�មយួ។
59 ែមនេហយ បង�បស េដម៉ូស េហយពួកេគមនិបនេ ជយូរមកេហយ។
បនទ បម់ក េ េពលចុងេ�កយ ពួកេគបននិយយថ…បនទ បព់ីរដ�តិច�ស់បន
េរ ចូលមក។ េហយពួកេគបននិយយថ “ឥឡូវេយងចុះេ េហយ។”
60 ខញុ ំបននិយយថ “អនកគួរែតេ ជយូរមកេហយ។” ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនេធ�
�េទ។
61 េដម៉ូស បននិយយថ “ខញុ ំបនេធ�កំហុសដធ៏ំមយួេ កនុងេនះ េ�យ
មនិបនេធ��េទបង�បស�បណ�។ំ”
62 ខញុ ំបននិយយថ “េបអនកបនចុះេ ទីេនះ អនកនឹងមន�”
63 ែមនេហយ ពួកេគនឹងមនិ�� ប�់េទ។ បនទ បម់កដំបូង…បនទ បម់ក េយងបន
ចកេចញេ យបេ់នះ…េ កែន�ង—ែដលេយងកំពុងទទួលទន��រៃថង�តង។់
�ពះវ ិ ញ ណបនបង� ញខញុ ំនូវករប ងក បដអ៏�ច រយេ េលែផនដី េហយេ កនុងេនះ
េពញេ�យេ�បង េហយករហូរេហ រទងំេនះេ រដ�េកន�គី គឺ�គនែ់តជែ�គេ�បង
តូចៗប៉ុេ�� ះែដល�តវបនបូម ប៉ុែន�មយួេនះបនមកពី�បភពធំ។ េហយខញុ ំបន
និយយថ “បង�បស េដម៉ូស �េ ទីេនះ។”
64 ដូេចនះពួកេគបនេ ែស�ងរក�។ បននិយយថ “េ ចុះេហយ�បបេ់យងពី
កែន�ងែដលអណ�ូ ងេ�បងសថិតេ ទី�។
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65 ខញុ ំបននិយយថ “អូេទ! េទ! េទ!”
66 េឃញេទ េយងមនិេ�បអំេ�យទនរបស់�ពះស�មបព់ណិជជកមមេទ។
េទ! េទ! �ទង�់ច�បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដល�េ  ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�តវករ�េទ។ ខញុ ំនឹង
មនិសូមបែីតមនជំេន �គប�់គនេ់ដមបសំុី�ទង។់ េឃញេទ? េបខញុ ំ�តវករ� ខញុ ំេជ
ថ េបខញុ ំ�តវករសំុ�ទង ់ �ទងនឹ់ង�បបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន�ដំបូង អនកេឃញេទ បំណងនិង
េគលបំណងរបស់អនក អនក�តវែតេធ�ឲយ�តឹម�តវ។ អនក�តវែតមនេហតុផលស�មប់
ប � េនះ។ �ពះជមច ស់មនិេ�យអនកនូវេរ ងទងំេនះ�គនែ់តេ�យ�រែត
អនកសំុេនះេទ។ េហយអនកមនិ�ចសំុេ�យជំេន បនេទ េលកែលងែតមន
េគលបំណងពិត�បកដេដមបេីធ��ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ េឃញេទ េបអនក
ចងក់� យជអនកមន េតអនកចងម់នស�មបេ់គលបំណងអ�ី? េឃញេទ េបអនក
ចងជ់ េតេហតុផលអ�ីែដលអនកចងជ់? េតអនក�បប�់ពះពីអ�ី? េតអនកចងេ់ធ�អ�ី
ជមយួជីវតិរបស់អនកេ េពលអនកបនជសះេសប យ? េឃញេទ �តវែតមន…
អនក�តវែតមនឆនទះនិងេគលបំណង េហយពួកេគ�តវែត�តឹម�តវ�ម�ពះហឫទយ័
របស់�ពះជមច ស់។ េហយបនទ បម់ក េ េពលជំេន �តវបនបង� ញឲយដឹងដល់
អនក េហយេ�យ�ពះគុណដម៏នឥទធិពលរបស់�ទង ់ បនបង� ញពីជំេន របស់អនក
េ ទីេនះ បនទ បម់ក�ចបេ់ហយ។ េឃញេទ? ឥឡូវេឃញេទ?
67 ឥឡូវេនះ េដមបេីធ�ឲយ�ពះបនទូលេនះក� យជករពិត េ េពលែដលបងប�ូន
បនចុះេ ទីេនះ ពួកេគបនទទួល…មនមន កប់នេ ទិញរបស់របរខ�ះ េហយ
លកភ់តិសនយនិងេបកបេ ឆ តមន កេ់ទ ត�មវធីិេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “អនក
េឃញេទ �មនិ�ចេធ�ករេនះបនេទ។” ឥឡូវេនះ �គនែ់តេដមបេីធ�ករទស�ទ៍យ
េ កនុងចមង យមយួរយយ៉តពីកែន�ងែដលបុរសទងំេនះកំពុងជីកអណ�ូ ងេ�បង
មនុស�ខ�ះបនជីកអណ�ូ ងធំ េហយេ ទីេនះេ�បងដប�់បរំយធុងកនុងរយៈេពល
កន�ះៃថង ឬអ�ីមយួឬេផ�ងេទ តដូចេនះ េ ែតដួស�េ កនុងេនះ�បភពធំេនះ។
ប៉ុែន� �គនែ់តេដមបេីធ�ឲយករទស�នទ៍យ ពកយែដល�តវបននិយយ�គឺេ ទីេនះ
�គឺេ ទីេនះ។ អ�ីេផ�ងេទ តែដលេសសសល់ គឺេសទរែតសងួតអស់េហយ េ �គប់
ទីកែន�ង�មរយៈរដ�េកន�គី។ �សះតូចៗេគបូមយក�ែតបន�ិច ពួកេគកេ៏ ។
មនែតមយួេនះែដលហូរេហ រ។ េឃញេទ?
68 ប៉ុែន� េ�យ�រែតភព��ម និយមមនេ កនុងេនះ េគលបំណងគឺខុស
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ករចុះហតថេលខេលវតថុទងំេនះ “��តវែតេធ��មវធីិេនះ” េ េពលែដលពួកេគ
បនសនយថ ពួកេគនឹងេធ��ស�មប�់ពះ�ជយ��ច�ករបស់�ពះ ប៉ុែន�េមលេ
�ដូចជេធ�ស�មបខ់�ួនេគ។ េឃញេទ?

69 េហយ�នឹងមនិដំេណ រករេទ គម នេរ ង��ម និយម�នឹងដំេណ រករេទ។
ឆនទះនិងេគលបំណង�តវែតមនភព�តឹម�តវ បនទ បម់កអនក�តវមនជំេន េដមប ី
សំុ។ “េបចិត�របស់េយងមនិ�កេ់ទសេយងេទ េនះេយងនឹងមនទំនុកចិត�។”
េមលេយង�តវែតមនទំនុកចិត�។ “ខញុ ំចងប់ន�េដមបជីកិត�ិយសនិងសិររីងុេរ ង
របស់�ពះជមច ស់។” បនទ បម់ក ជំេន មនប�� ញ—មយួែដល�តវេធ�។ េប�មនិ
ដូេចន ះេទ អនកមនផ�ូវចិត� ជសតិប ញ ែដលមនិែមនជជំេន ពិតមកពី�ពះ។ ជំេន
ប ញ េនះនឹងមនិនអំនកេ កែន�ង�េទ។ �ចេធ�ឲយអនករជំួលចិត� ប៉ុែន��អនកនឹង
មនិទទួលបនករពយបលែដលអនកកំពុងែស�ងរកេនះេទ។

70 ដូេចនះ យ៉ូប ពិនិតយេមលខ�ួនឯងជមយួនឹងជំេន ពិតែដល�ពះបនផ�ល់
ឲយគត ់ ថគតជ់ “សុចរតិ” ែដលគតប់នេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះត�មវឲយ
គតេ់ធ�។ ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងនឹង�តវបនអធិ�� នស�មបជំ់ងឺរបស់
េយង ខញុ ំឆងល់ថ េតេយងបនេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះត�មវឲយេយងេធ�េហយ
ឬេ ។ េតេយងបនអនុវត��ម�ល់បទគមពរីឬេទ? េតេយងបនផ�ល់ដួងចិត�
និងជីវតិរបស់េយងេដមបបីេ�ម�ទងឬ់េ ? េតេហតុផលអ�ីែដលអនកចងប់នករ
េ�បសឲយជ? េនះេហយជេហតុែដលអនកមនិ�ចមនជំេន �គប�់គន ់ េឃញេទ
ពីេ�ពះអនក�បែហលជមនិបនេធ�េរ ងេនះចំេពះ�ពះេ�យេ�ម ះពីេបះដូងរបស់
អនកេទ។ ដូចជេហេសគបនេធ� ផ�ល់េហតុផលដល់�ពះជមច ស់ គតច់ងក់ំណត់
��ច�ករបស់គត�់មលំ�បលំ់េ�យ។ េហយ�ពះបនប ជូ នេ��របស់
�ទង�់តឡបម់កវញិ េហយបន�បបគ់ត ់ េហយគតជ់សះេសប យ េឃញេទ?
ប៉ុែន� អនក�តវែតេធ�អ�ឲីយ�តឹម�តវជមុនសិន។

71 ដូេចនះេ េពលែដលអនកេ ដល់កែន�ងទងំេនះ េហយដឹងថ�បនេកតេឡង
េហយបនបង� ញដល់អនកេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ�យករេបកសែម�ង
េ�យ�ពះបនទូល េនះ�ពះត�មវឲយអនកេធ� បនទ បម់កអនកមនជំេន  ែដលជជំេន
ពិត�បកដ។
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72 ឥឡូវេនះ ដូចជអ�័ប�ែំដរ េ េពលែដលគតម់ន�យុេកសិប�បបំនួ
ឆន ។ំ ខញុ ំេជ ថេ កនុងេ�កុបបត�ិ ១៧ �ពះជមច ស់បនេលចមកេ�យបុរស
ចំ�ស់មន ក ់ ឥឡូវេនះ �យុេកសិបបូក�បបំនួឆន  ំ េ េពលគតម់ន�យុ
ជិតមយួរយឆន េំហយ គតរ់ងច់កំរសនយេនះ�ល់ឆន ។ំ �ទងប់នេលចមកជួប
គត ់េ កនុងេឈម ះែអល��យ ែដលជ “សេម�ងដម៏នអំ�ច។” េហយេនះ
ជអ�ីែដលបនេលកទឹកចិត� ប៉ុែន�ករសនយេនះមនិ�តវបនបំេពញេពលេនះេទ។
ប៉ុែន� “អ�័ប�េំអយ អញគឺជ�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិែអល��យ ជអនកែចកទន
—សេម�ងដម៏នអំ�ចៃន�ពះ។”
73 ដូចជអញបន�បបឯ់ងពីមុនមកេហយ ដូចជទរកតូចែដល�ក េហយឈឺ
េហយយំ េហយ��កេ់ េលសុដនម់� យរបស់�។ េហយកម� ងំរបស់�ក�៏តលប់
មកពីនងវញិ េ�ពះ�េពញចិត�ខណៈេពលបំេ េនះ េ�ពះមនែតមយួែដលដឹង
គឺសុដនរ់បស់ម� យ�។ �ដឹងថគម នកំរតិថន �ំេទ អនក�បែហលជេ�យថន មំយួ
ដល់� �នឹងែ�សកថងូរនិងយំ។ បី�តកង�េ កនុងៃដ េហយ�នឹងបន�មនិអីេទ។ ប៉ុែន�
អ�ីែដលផគ បចិ់ត�គតប់ំផុតគឺជសុដនរ់បស់ម� យ។
74 េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អ�័ប� ំអនកចស់េហយ កម� ងំរបស់អនក�តវបន
បតប់ង ់ៃដរបស់អនក�ជីវ�ជញ ភពយុវវយ័របស់អនកបនបតេ់  ប៉ុែន�អញជម� យ
របស់អនក។ �គនែ់តេធ��មករសនយរបស់អញ េហយេពញចិត�កនុងកររងច់រំបស់
អនកចុះ។ សូមស�មកចុះ!”
75 ឥឡូវេនះ េនះជវធីិែដលអនកេជ �គបគ់ន េធ� មនិថម�រកីធងនធ់ងប៉ុ�� កេ៏�យ
មនិថអនកបនអងគុយេ េលរេទះរកឺរ៏បស់ទងំេនះយូប៉ុ��  ��គនែ់តេបអនក�ច
យល់ករេបកសែម�ងពី�ពះ! បនទ បម់កេពញចិត�េ�យដឹងថ �នឹងេកតេឡង
ពីេ�ពះជំេន រងច់េំ�យអតធ់មតនូ់វករសនយ េឃញេទ?
76 យ៉ូបដឹងថគតនិ់យយ�តវ។ េ េពលែដលេយងរកេឃញ េ ទីេនះកនុងបទ
គមពរី ែដលថ…មនមនុស�ទងំេនះចូលមកឯគត។់ សមជិក�ពះវ�ិររបស់គត់
អ�ីៗទងំអស់ែដលជទី�ស�ញ់ចំេពះគតប់ន�បឆងំនឹងគត ់ បនពយយម
េចទ�បកនគ់ត ់ ថគតជ់មនុស�មនបបសមង ត ់ ពីេ�ពះេរ ងទងំអស់េនះអ�ី
ៗបនេកតេឡងចំេពះគត។់ អនកបនឮមនុស� ប៉ុែន�េ ៃថងេនះនិយយថ “ខញុ ំ
បន�បបអ់នកេហយ េមលគតេ់មល! េតអនកេឃញអ�ីេទ?” េនះមនិែមនសុទធែតជ
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ករពិតេនះេទ។ េពលខ�ះ�ពះជមច ស់លបងលមនុស�របស់�ទង។់ កនុងករណីេនះ
�ជករ�កលបងរបស់�ពះ យ៉ូបជបុរសល�បំផុតេ េលែផនដីេ េពលេនះ។
ឥឡូវេនះ �ទងប់នចបក់នគ់ត ់ េ�ពះ�ទង�់ជបថយ៉ូបជេ��មន កែ់ដលមន
និមតិ�ពី�ពះ ែដលគតប់នេធ�អ�ីែដល�ពះបន�បបគ់តឲ់យេធ� េហយគត…់�ពះ
បនបំេពញកតព�កិចចេដមបរីក�ករសនយរបស់�ទងច់ំេពះគត។់

77 អូ! �គី�ទ នទងំអស់�តវែតេធ�ដូេចន ះ។ េ េពលករតសូ៊ចុងេ�កយរបស់
ជីវតិរបស់េយងមកដល់េហយជ�ងកមរណៈសថិតេ កនុងបំពងក់របស់េយង េយង
េ ែត�តវរក�េហយចងច�ំពះមនបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេលកអនកេឡងម�ងេទ តេ
ៃថងចុងេ�កយ។” េឃញេទ? �តវែតកន—់េនះជទីបនទ ល់របស់េយង កែន�ង
របស់េយងេ កនុង�ពះ�គីសទ ជំហររបស់េយង អ�ីែដលេយងមនគឺដឹងថេយង
បនរក��ពះបនទូលនិងបទប ជ របស់�ទង។់ “មនពរេហយអស់អនក�ែដល
េធ��ម�ពះប ញត�ិរបស់�ទង ់ េនះពួកេគ�ចមនសិទធិចូលនរគ�ពះ។” េឃញេទ?
េហយេ េពលែដលេយងដឹង មនិថនរ�មន កនិ់យយអ�ី េយងបនេគរព�ម
�ល់បទប ជ ែដលេយង�តវអនុវត� េឃញេទ េ កនុង�ពះគមពរីែដល�ពះបនេធ�ឲយ
េយង…បន�បបេ់យងឲយេធ�េ�យេគរពនិង�ស�ញ់ចំេពះអនកែដលបេងកត
ែដលបនសរេសរ�ពះគមពរី។

78 េយងនិយយថ “មនុស�សរេសរ�។”

79 “មនុស�ជំននម់ុនបនេធ�ករេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប�� ល បន
សរេសរ�។” េឃញេទ? េឃញេទ �ពះបនសរេសរ��មរយៈមនុស�។ ដូចជ
េ��មន កនិ់យយ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �មនិែមនពកយរបស់េ��េទ គឺជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េឃញេទ �មរយៈេ��។ េនះគឺជេហតុផលែដល��តវែត
េកតេឡង េប�ពិតជេសចក�ីពិត។

80 ឥឡូវេនះ េយងេឃញបុរសដអ៏�ច រយេនះ។ េហយសូមចងចថំ យ៉ូបគម ន
�ពះគមពរី�នេ ជំននរ់បស់គតេ់ទ។ អតម់នេទ! គតប់នកនភ់ជ បេ់�យនិមតិ�
ប៉ុេ�� ះ។ គតជ់េ��ែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់មកដល់។ គតម់ន
—គតម់នែតនិមតិ�មយួគត ់ ពីេ�ពះគតដឹ់ងអំពីជំហររបស់គតថ់គតជ់េ��
របស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ េរ ងែតមយួគតែ់ដល�តវេកតេឡង គឺជនិមតិ�ៃនករ�យ
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�ប�គត។់ េហយ គតប់នដឹងពីអ�ីែដលគតប់ននិយយ ថនឹងេកតេឡង
េ�យ�រែត�គឺជករេបកសែម�ង។
81 េនះជអ�ីែដល�កមជំនុំេធ� េប�មលំ�បលំ់េ�យ (�មលំ�បលំ់េ�យ)
មនែត…េ�ត មេមកនិច េ�ត មខ�ួនជេ�សច ��គនែ់ត�តវករថមវន�ប៉ុេ�� ះ។
យបេ់នះ េបេយងនឹងេរ បចំេមកនិចឲយបនរចួ�ល់ េរ បចំចិត�របស់េយងឲយបន
�តឹម�តវ និងអ�ីែដលេយងចងប់ន េធ��ម�ពះបនទូល េធ��ម�ពះអងគកនុងពិធីបុណយ
�ជមុជទឹក េធ��ម�ពះអងគេ �គបទ់ងំប ជ ែដលខញុ ំបន�បបេ់យងឲយេធ� េរ បចំ
ឲយមនេមកនិច េ�ត មខ�ួន េហយឈរេ ទីេនះបនទ បម់ក េយងបនេ�ត មខ�ួន
ស�មបអ់ំ�ចែដលបនមកជិត េហយមនែត�ពះេទែដល�ចេធ�បន េហយ
�កក់នុងដួងចិត�អនកនូវជំេន ែដលនិយយថ “ខញុ ំឥឡូវេនះ បនជសះេសប យ”
េហយកំុសង�យ័េទះកលៈេទសៈយ៉ង� េទះជយ៉ង�កេ៏�យ េ�យ
េសចក�ីជំេន េនះអនកបនជសះេសប យ។
82 គតម់នប�� ញទំនកទ់ំនងជមយួ�ពះ ែដលគតប់នទទួល�មនិមតិ�
គតម់នវធីិៃនករផ� ស់ប�ូរខ�ួនគតេ់ចញ េហយអនុ ញ តឲយ�ពះេធ�ករេ កនុង
គត។់ េហយគតដឹ់ងថគតប់ន�បជ់សុចរតិ។ �ជអំេ�យទនមយួ �
គឺជអំេ�យទនស�មបម់នុស� មនិែមនស�មបយ់៉ូបេទ ប៉ុែន�ស�មបម់នុស�។
េនះជអ�ីែដលអំេ�យដេ៏ទវភព គេឺដមបបីេ�មមនុស�របស់�ពះ។ មនុស��គបគ់ន
មនិ�តវបនប ជ ឲយេធ�ជេ��េទ។ អនកទងំអស់គន មនិែមន…មនិ�តវបនប ជ
ឲយអធិ�� នស�មបអ់នកជមងេឺទ។ ពួកេគទងំអស់មនិបនប ជ ឲយេធ�ជ�គគង� ល
ជេដម។ ប៉ុែន��ជ�បភពែដល�ពះបនេបកឲយពួកេគ។ េហយដូចែដលេយង
មនេ �ពឹកេនះេ កនុងេមេរ ន គត…់មនុស�មន កម់និ�ចឈរេធ�កិចចកររបស់
មនុស�មន កេ់ទ តបនេទ មនិថមននិមតិ�ប៉ុ��  ឬ��កដូ់ចជល�យ៉ង�
េតមនប៉ុនម ននកេ់ ឯកិចច�បជំុេ �ពឹកេនះ? សូមឲយខញុ ំេឃញៃដរបស់អនក។
េឃញេទ? េឃញេទ អនកមនិ�ចេទ។
83 មនេស�ច�វឌី ែដលបននិមតិ�ដូចែដលគត�់ច មនុស�ទងំអស់ែ�សក
និងេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ េ�យេហតុផលែដល�បែហលជ
�តឹម�តវ�មបទគមពរី ប៉ុែន�គតជ់មនុស�ខុស។ ករេបកសែម�ងេនះគួរែតមនកនុង
�ថន ់ មនិែមន�វឌីេទ។ េឃញេទ គតម់និទងំបនពិេ�គះេយបល់ជមយួ



ខញុ ំបនឮ ប៉ុែន�ឥឡូវ ខញុ ំេឃញ 21

�ថនផ់ង។ អនកេឃញថេតមនអ�ីេកតេឡង? េឃញេទ េយងមន…�ពះបន
មនបនទូលថ�ទងនឹ់ង “មនិេធ�អ�ីទល់ែតេ�ះរហូតដល់�ទងប់ង� ញ�ដល់ពួក
េ��ែដលជអនកបំេរ របស់�ទងជ់មុនសិន។”

84 េហយយ៉ូបគឺជេ��េ ៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះ មនេរ ងែតមយួែដល�ពះបន
េធ�ដល់យ៉ូប អ�ីែដលែតងែតផ�ល់ឲយគតនូ់វ�បជញ និង�ពះបនទូល�ទងនិ់ងនិមតិ�របស់
គត ់ គតម់និ�ចទទួលបននិមតិ�េទ។ ប៉ុែន�គតប់នដឹង�គបេ់មកនិចរបស់
គត ់ (គតប់នថ� យតង� យដុត គតប់នេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលគតច់ងេ់ធ�ែដល
�តឹម�តវ) ែតគតម់និបនទទួល�ពះបនទូលពី�ពះេឡយ។ ប៉ុែន��រក�មនិ�ចបែង�
គតប់នេទ! ហនឹងេហយ។

85 ឥឡូវេនះ អនកមនេពលែដលអនក�តវអធិ�� ន។ អនកមនិចបំចរ់ត�់តឡប់
មកកនុងបនទ តវ់ញិេទ ឬអនុ ញ តឲយនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តអធិ�� នស�មបអ់នក។
េ េពលអនកដឹងថអនកបនេធ�អ�ីែដល�ពះបន�បបឲ់យអនកេធ� បនទ បម់កេមល
�បភពៃននិមតិ�ែដលបនេបកឲយអនកេហយ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនជេហយ!” េ េពល
ែដលអនកចុះេ ទីេនះ បនទ បម់ក�ចបេ់ហយ។ អូ អនកមនិ�តវករចុះកនុងបនទ ត់
អធិ�� នេទ គម នអ�ីេផ�ងេទ តេទ �ចបេ់ហយ! ��តវបនបង� ញឲយអនក! េឃញេទ?

86 ដូចេ��ចស់េ េពលករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងរក
េឃញថ ��តវបនេគបង� ញឲយគតដឹ់ងថ “គតនឹ់ងមនិបនេឃញករ�� បេ់ទរ
ហូតដល់គតប់នេឃញ�ពះ�គិស�ជ�ពះអមច ស់របស់គត។់” េហយគតប់នេជ
េហយគតប់នរងច់ ំ េហយមនុស�គិតថគតឆ់កួត បុរសចំ�ស់បនបតប់ង់
សតិរបស់គត ់ ប៉ុែន�គតេ់ ែតេជ �! គម នអ�ី�ចអ�ងនគតពី់�បនេទ គតដឹ់ង
ថ�ពះបនបង� ញ�េ គត ់ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ “��តវបនបង� ញដល់គត់
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”

87 សីុមម នចូលមក�ពះវ�ិរបរសុិទធេ នទីេនះ បនេដរេ មុខចូរសរេសរ
តេមកង�ពះជមច ស់ េហយនិយយថ “សូមេ�យអនកបំេរ របស់�ពះអងគបន
ចកេចញេ េ�យសុខ�ន�” េហយគតប់នេលកទរកេឡង “ែភនករបស់ខញុ ំ
បនេឃញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់�ទង។់” េឃញេទ គតដឹ់ងថគតនឹ់ងេមលេឃញ
�។ មនិថគតប់នេ េលងទរកប៉ុនម ននកេ់ទជេរ ង�ល់ៃថង ែតគតដឹ់ងថ�ពះ
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បនេបកសែម�ងដល់គត ់ ថគតនឹ់ងេឃញ�ពះ�គីសទមុនេពលគត�់� ប។់ សីុ
មម នេជ ដូេចន ះ។
88 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល��តវបនបង� ញដល់អនក ថអនកបនទទួលករ
សនយៃន�ពះ និមតិ� អនកក� យជ�គី�ទ ន �បន�យ�ប�រអនក អនកមនិចបំច់
�តវករែខ�បនទ តអ់ធិ�� នេទ។ េរ ង…េរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវករគឺ ករ
េបកចំហេបះដូងេ េពលែដលេមកនិចទងំអស់បនេ�ត មរចួ�ល់ េហយទុកឲយ
និមតិ�ធ� កចុ់ះេហយបនទ បម់កគម នអ�ី�ចផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់អនកបនេទ។ អនក
បនទទួល�។ អ�ីេ�កពីេនះ គម នអ�ីល�ស�មបអ់នកេទ។
89 ឥឡូវេនះ ចូរកតស់មគ ល់ យ៉ូប�តវករ�បភពៃននិមតិ�មយួ គតប់នេបក�។
គតម់ន�បភពេដមបទីំនកទ់ំនងជមយួ�ពះ �មរយៈនិមតិ�របស់�ទង។់ គតម់ន
វធីិៃនករផ� ស់ប�ូរខ�ួនគតេ់ចញនិងអនុ ញ តឲយ�ពះបនទូលរបស់�ពះចូលេ កនុង។
ចូរកតស់មគ ល់រេប បែដលពួកេគ—រេប បែដលពួកេគមកពិេ�គះេយបល់ជមយួ
គតពី់ទិសបូព៌និងភគខងលិច មនុស�កំពុងែស�ងរកគតពី់េ�ពះពួកេគដឹង
ថអ�ីែដលយ៉ូបបននិយយ�ជេសចក�ីពិត។ ពួកេគបនដឹងថបុរសេនះ�បប់
េសចក�ីពិត។ ពីេ�ពះអ�ីែដលគតប់នទយ េនះបនេកតេឡង! ដូេចនះមនុស�មក
ពីខងេកតនិងខងលិច
90 គតប់ននិយយថ គតេ់ ផ�រ មនអនកដឹកនវំយ័េកមងមកពីបូព៌នឹង
�កបេ ចំេពះគត�់គនែ់ត �� បព់កយពីគតគឺ់ជ�បជញ ដអ៏�ច រយនិងគួរឲយេគរព
របស់គត ់ ពីេ�ពះពួកេគបនដឹងថបុរសេនះគឺេ�ម ះ�តង។់ គតម់និចងអ់តួខ�ួន
គតេ់ទ គតគ់ម នពូេ ស�មបកិ់នេដមបទីញ គតជ់េ��េ�ម ះ�តងម់ន កេ់
ចំេពះ�ពះ។ េហយពួកេគមនករេជ ជកេ់លគត ់េហយអនក�ល់គន មកពីបូព៌និង
ខងលិច�គនែ់តនិយយជមយួគតក់នុងេពលែតមយួ។ គតប់ននិយយេ កនុង
�ពះគមពរីេ ទីេនះ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ គតខ់�ះនិមតិ�េដមប�ីបបេ់គអំពីអ�ីទងំអស់
េនះេកតេឡង។ �ពះអនុ ញ តឲយ�កុំ�បបគ់ត។់
91 បនទ បម់ក េ ៃថងមយួ េយងបនរកេឃញ េ កនុងេនះ គឺជេពលេវ�
ែដល…�គបគ់ន  ដ�ប�អនក�ចជួយពួកេគ “មនិអីេទ” ប៉ុែន� េ េពលពួកេគចង់
មនិយល់�សបជមយួអនក េ េពលមនប � េកតេឡង។ ប៉ុែន� គតែ់តមន កឯ់ង
ដឹងថគតនិ់យយ�តវ។ ភព�ងៃវៃនេសចក�ីជំេន របស់គត ់ បនឮ�ពះបនទូល
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របស់�ពះនិយយចំេពះគត ់គតប់នដឹងថ�គឺជេសចក�ីពិត។ ែមនេហយ! គត់
�គ ល់សេម�ងរបស់�ពះ។ គម ននរ�មន ក�់ចេបកបេ ឆ តគតប់នេទ ពីេ�ពះ
គតប់នដឹង។�…�ប៉ុែន�េ េពល�អនក…អ�ីមយួែដលបនបង� ញដល់អនក
�បែហលជផទុយពីអ�ីែដលមនុស�គិត…ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងនិយយ�មែខ�របស់
ពួកេ��។ េ េពល�ពះបង� ញពីអ�ីមយួ េបជករសមង តែ់ដលបនមកពី�ពះ
េដមបេីបកសែម�ងដល់មនុស� �នឹងមនិែដលមក�មរយៈសិកខ ��េទ �នឹង
មនិមក�មរយៈ�កមមនុស�េឡយ �មនិ�ចេទ។ �ែតងែតមននិងឆនទៈ�មរយៈ
បុគគលមន កែ់ដលជេ��! េអម៉ុស ៣: ៧ េឃញេទ “�ពះអមច ស់មនិេធ�អ�ីទងំអស់
េលកែលងែតបនេបកសែម�ង�មរយៈេ��របស់�ទងជ់មុនសិន។”
92 េហយឥឡូវេនះ យ៉ូបមនអ�ីមយួខុស�ប�កតីជមយួគត ់ ប៉ុែន�គតម់និ�ច
ទទួលនិមតិ�មកេលគតប់នេ�ះ េហយ�េធ�េ�យគតម់នករ�ពយបរមភ
េហយេ …េពលេនះទទួលបននូវករេ�ះ��យែបបេនះ េ េពលែដល
ស�តវែដលជមតិ�ភក�ិេសទរែត�គបរ់បូែដលអនក�គ ល់។ េហយពួកេគចបេ់ផ�ម
េចទ�បកនគ់ត។់ អូ �ចបស់ជេរ ងគួរេ�យេវទនស�មបគ់ត ់ កនុងករ
�គ ល់មតិ�ភក�ិរបស់គតែ់ដលបនេចទ�បកនគ់ត ់ េហយគឺ��ងំបនចូលរមួ
ភជ បជ់ស�តវកនុងពួកេគ។ “សូម�បគល់គតម់កខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងេធ�ឲយគត�់ក់
ប�� �…ខញុ ំនឹងេធ�ឲយគតប់នបដិេសធ�ររបស់�ទង។់ ខញុ ំនឹងេធ�ឲយគត់
�កប់�� ��ទង។់ ខញុ ំនឹងេធ�ឲយគត�់តឡបម់កវញិេហយនិយយថ ‘�ខុស
ទងំអស់។’” បនទ បម់ក�បនលបងលគតេ់�យអស់ពីសមតថភពរបស់�។
េ ចំេពះមនុស�អ�ច រយនិងមតិ�ភក�ិែដលគតធ់� បម់ន។ ប៉ុែន�យ៉ូបបនឈរេដរ
េ�យេជងេ�ពះគតដ់ឹងថគតប់នឮសេម�ងរបស់�ពះ!
93 ឱ�ពះអងគេអយ សូមជួយ េ យបែ់ស�ក ែដលខញុ ំ�ចទទួលបន�� បៃនសត�
�ពប ខញុ ំបនឮសេម�ងរបស់�ពះែដលនិយយអ�ីមយួ េហយ�នឹងេកតេឡង�មវធីិ
េនះ! �ដូចគន នឹងអ�ីេផ�ងេទ តែដលបនេកតេឡងែដរ �នឹងេកតេឡង!
94 ឥឡូវេនះ យ៉ូបបនដឹងថ�នឹងេកតេឡង។ េហយគតប់នដឹងថ�ពះ
បន�បបគ់តថ់គតគឺ់ “សុចរតិ។” ប៉ុែន�ពួកេគបនថឲយគតជ់មនុស�មន
បប ដូេចនះគត ់ រងច់កំរេបកសែម�ង។ ��ងំបនេ កនុងមនុស�ទងំអស់
េហយ�បនមកេ ជំុវញិ…ែដលេគេ ថ អនកលួងេ�មរបស់គត ់ នងបន
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េចទ�បកនគ់ត ់ ប៉ុែន��មនិេធ�ឲយគតផ់� ស់ប�ូរបន�ិចេ�ះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
�ពះបនទូលរបស់�ពះបនេបកសែម�ងស�មបគ់ត ់ គតប់នឮេ�យ…ផទ ល់
�តេច ក ប៉ុែន�េ ៃថងមយួគតក់ំពុងែតអងគុយេ ចំនុចទបបំផុតរបស់គត…់េហយ
េ េពលែដលគតក់ំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ េហយមនុស��គបគ់ន េចទ�បកន់
គត ់ សូមបែីត�បពនធរបស់គត�់បបគ់តថ់ គត ់ “ខុស” គត ់ ទតេ់ចល
កំហឹងរបស់គត។់ េហយេអលីហូ៊វបនចុះមក េហយស�ីបេនទ សគតជ់មនុស�
��ម និយម អំពីរេប បែដលគតប់នេចទ�បកន�់ពះ។
95 េហយបនទ បម់កេ េពលេនះ គឺជេពលែដលករេបកសែម�ង�យ�ប�រ
គត ់េ េពលែដលេផ�កបេនទ រចបេ់ផ�មបេ ចញកម� ងំ េ េពលផគរ�នច់បេ់ផ�ម
បន�ឺសេម�ង េ េពលករប�� លឲយ�យ�ប�រេ�� េហយគតប់នេលកេឡង
េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�គ ល់�ពះេ�បសេ�ះរបស់ខញុ ំ �ទងរ់ស់េ ! េហយ
េ ៃថងចុងេ�កយ�ទងនឹ់ងឈរេលែផនដីេនះ េទះបីដងកូវសីុែសបកេនះនិងបំផ� ញ
របូកយេនះកេ៏�យ ក�៏ចរ់បស់ខញុ ំនឹងេ ដែដល ខញុ ំនឹងេឃញ�ពះែដលខញុ ំនឹង
េឃញស�មបខ់�ួនខញុ ំផទ ល់។
96 គតប់នេឃញ…គតប់ននិយយអំពីេដមេឈ ជីវតិរកុខ� ស� រកុខ� ស�
��� បេ់ហយរស់េឡងវញិ។ ទឹកន�ំ�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត ក�ិនៃនទឹកលទធផល
ៃនទឹកែដលចកេ់លេដមេឈឬអ�ីមយួ គឺជ�គបពូ់ជែដលបនចូលេ កនុងដី។
គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�មនុស�មន កនឹ់ងេដកចុះលះបងេ់ខម ចកូនៗរបស់គត់
មកផ�ល់កិត�ិយស េហយគតម់និយល់េទ ថ�ទងនឹ់ង�កខ់ញុ ំេ កនុងផនូរ” (យ៉ូប
១៤) “ដ�ប�េសចក�ីេ�កធរបស់�ទងប់នកន�ងផុត” ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�
េបបុរសមន ក�់� ប ់ េតគតនឹ់ងរស់េឡងវញិេទ? េវ�ៃនជីវតិខញុ ំទងំអស់ ខញុ ំនឹងរង
ចរំហូតដល់ករផ� ស់ប�ូររបស់ខញុ ំេកតេឡង។ �ទងនឹ់ងេ ខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងេឆ�យ។
�ពះអងគបនកំណត�់ពំែដនែដលខញុ ំមនិ�ចឆ�ងកតប់ន” ជេដម។ �ទង�់ជបេរ ង
ទងំអស់េនះ។ ខញុ ំបនេមលេដមេឈរស់ប៉ុែន�អ�ីបនេកតេឡងចំេពះបុរសមន ក់
េ េពលគត�់� ប?់ គតម់និបនរស់េឡងវញិេទ។ ដូេចនះ �ពះបនបង� ញគតថ់
�ពះអងគេ�បសេ�ះ។
97 �ទងច់ងេ់ឃញថេតមននរ�មន ក�់ចអង�រជំនួសគតប់នេទ។ គតប់ន
អង�រដល់មនុស�ជេ�ចន ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេតមននរ�មន កេ់ហយ�ចនិយយ
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អង�រស�មបគ់ត?់ �ចមននរ�មន ក�់កៃ់ដរបស់គតេ់ េលយ៉ូប ឬេ េល
មនុស�មនបបែដលមន�ពះដប៏រសុិទធ េហយេធ�ផ�ូវភជ បគ់ន ? ែដល�ចឲយគត់
�ចេ ផទះរបស់គតេ់ហយេគះទ� រ? េតេគនឹងេបកទ� រេហយនិយយេ គត់
មយួរយៈឬេទ?
98 ប៉ុែន� បនទ បម់ក េ េពលែដលេបកសែម�ងបនធ� កចុ់ះចូលេ កនុងេបះដូង
របស់គត ់ បនទ បម់កគតខ់ញុ ំបនេឃញ�ពះ។ េផ�កបេនទ រគឺជពន�ឺេផ�កបេនទ រ។
េហយេ េពលែដល�បនេកតេឡង គតប់នឈរេ េជងរបស់គត ់ េហយ
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�គ ល់�ពះដេ៏�បសេ�ះរបស់ខញុ ំ�ទងរ់ស់! �ពះអងគេ�បស
េ�ះខញុ ំ េហយេ ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ងឈរេ េលែផនដីេនះ។ េឃញេទ គត់
បនចបេ់ផ�មេឃញ�បតិកមមរបស់�ពះចំេពះជំេន របស់គត។់
99 ឥឡូវេនះ េយងឆងល់ថេបេយង�ចេមលេឃញ�ពះ។ េតមនវធីិមយួ�
ែដលេយង�ចេឃញ�ពះអងគបនេទ? ឥឡូវេនះ �ជវធីិែតមយួគតែ់ដល�ពះ
បនឲយយ៉ូបេចញ។ �ទងម់នបនទូលថ “អញបនឮពីឯង ជមយួនឹង�តេច ក ែត
េពលេនះអញបនេឃញឯងេ�យផទ ល់ែភនក។” និមតិ�ែដលេយងេមលមនិេឃញ
បនេកតេឡង។ គតប់នេឃញពពកវលិជំុវញិ គតប់នឮករផ�ុ ំេឡងៃន
េផ�កបេនទ រ ឬបនេឃញ�។ េហយបនេឃញេផ�កបេនទ រ�បែហលដូចជៃថងចងំ
ចបស់ េហយគតប់នេឃញ�ពះគឺេ កនុងពពកេនះនិងេ កនុងេផ�កបេនទ រេនះ។
គត�់ចេមលេឃញ�ពះេ�យែភនកធមមជតិរបស់គត។់ េឃញេទ េ�ពះអ�ីែដល
េមលមនិេឃញបនេធ�ឲយេមលេឃញវញិ។ និមតិ�ែដល�ចេមលេឃញរបស់
អនកដៃទ បនទ បម់ក�តវបនបង� ញឲយេឃញចបស់េ ែភនកធមមជតិ។
100 ដូចជជំេន នឹងករ�ប�ពឹត� ដូចែដលេយងបននិយយកលពីយបម់ញិ។ អ័
�ប�…ំគម ន�ពះគមពរីស�មប�់នដូចគន  ប៉ុែន�គតគឺ់ជេ�� និមតិ�របស់គត់
េហយជំេន របស់គត។់ េហយ��កដូ់ចជខុសចំេពះគំនិតរបស់អនកដៃទែដល
គិតថពួកេគនឹងមនកូន។ ប៉ុែន�ពួកេគពិតជមនកូនែមន ពីេ�ពះទស�នៈរបស់
គតអ់ំពីទរកគឺជអ�ីែដលគតក់ំពុងនិយយ “ខញុ ំនឹងមន�! ខញុ ំនឹងមន�!” ប៉ុែន�
េ េពលទរកេកតមក បនទ បម់កមនុស�េផ�ងេទ ត�ចេមលេឃញេ�យែភនក
នូវអ�ីែដលគតប់នេឃញេ កនុងនិមតិ� េហយេ េពលែដលអនកេដរតួ�មអ�ីែដល
អនកេជ កនុងចិត� បនទ បម់កមនុស��គ ល់�ពះ េហយដឹងថមនអ�ីកំពុងេកតេឡង
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ចំេពះអនកនិងរេប បែដលអនកេធ�។ េនះេហយជរេប បែដលអនកេមលេឃញ�ពះ
េ�យែភនក។ ប៉ុែន�ចំេពះគត ់អ�ីទងំអស់ែដលគតប់នេធ�សុទធែតល� អ�ីែដលគត់
បនេធ�ស�មបអ់នកដៃទ គត�់តវករឲយេគអង�រជំនួសគត។់ េ េពលកំេណ តរបស់
ទរកបនមកដល់។ អុី�ក—និមតិ�ែដលបនដឹកនគំតេ់  បនបង� ញករពិត
េ កែន�ងែដលមនុស��ចេមលេឃញអ�ីែដលគតប់នេឃញេ កនុងនិមតិ� �ជ
ករពិត �ជេសចក�ីពិត។
101 ឥឡូវេនះ េពលខ�ះចង� កដ់អ៏�ច រយៃនេសចក�ីជំេន េកតេឡងេ កនុងេពលេវ�
ៃនវបិត�ិ ជធមម��ជវបិត�ិែដលជំរញុឲយេយងចូលកនុងេរ ងេនះ។ �ជវបិត�ិមយួ
ែដលបនជំរញុយ៉ូបចូលេ កនុង�។ េហតុអ�ី គតក់ំពុងសថិតេ កនុងចុងប ចប់
ៃនជីវតិរបស់គតេ់ហយ។ កូនៗរបស់គតប់ន�� ប ់ អូដ�របស់គតេ់ហយនិង
ទំនិញទងំអស់របស់គត�់តវបនបតប់ងនិ់ង�តវបនបំផ� ញេចល។ េហយជីវតិ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់គត ់ គតប់នេខទចខទ �ំងំពីកបលដល់ចុងេជងេ�យជំងឺបូស។
�ជវបិត�ិមយួ ែដលបនសងកតគ់តខ់�ួនឯង ជកែន�ងែដលនិមតិ�បន�យ�ប�រ
គត។់
102 អូបុរសនិង ស�ីេអយ យបេ់នះ េបអនក�ចេមលជំុវញិនិងេឃញថ េត
េយងកំពុងែតខិតជិតយ៉ង�ចំេពះករយងមករបស់�ពះអមច ស់។អនកែដល
បដិេសធករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនក�បែហលជពឹងែផ�កេល
�រមមណ៍ ឬអ�ីែដលអនកបនេធ�ឲយ��ងំ�ចែក�ងបន�ំបន េហយមនិ�ច
មនវ ិ ញ ណពិតេ កនុងអនក ែដលេដរ�មេសចក�ីសនយរបស់�ពះ។ េតេធ�ដូចេម�ច
ឲយមនុស�មន ក�់ចអះ�ងថ ខ�ួនមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតបនបដិេសធ
�ពះបនទូល�មយួៃន�ពះគមពរីេនះ ែដលគតនិ់យយថ “មនិ�តឹម�តវ”? អនកមនិ
�ចេធ�ដូេចន ះបនេទ!
103 មនិថអនកេជ ែបប�កេ៏�យ ឬអនកជសមជិកៃន�ពះវ�ិរេ�ចនប៉ុនម ន
ឬអនកមនេឈម ះេលេស វេ ប៉ុនម ន េប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិត�បកដេ កនុង
អនក (ែដលជ�ពះបនទូលេនះបនបង� ញ) អនកនឹងេឃញ�រនិងសមយ័កល
េនះ ពីេ�ពះ�គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេធ��។ ប៉ុែន���តវែតមនអ�ីែដល��ល
ែដលជនិមតិ�ៃនពន�ឺបំភ�អឺនក។ េហយេបមន…េបអនកចកទឹ់កេលដី េ េលដី េ
េលដី េហយគម ន�គបពូ់ជេ ទីេនះេដមបេីធ�ឲយ�ដុះេឡងេទ េត��ចបេងកតផល
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យ៉ងដូចេម�ចបន? គម នអ�ីេ ទីេនះេដមបនី�ំមកេទ។ ហនឹងេហយ េនះគឺមនែត
អនកេរ ស�ងំរបស់�ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះនឹងេឃញ�។
104 អនកេរ ស�ងំរបស់�ពះបនេឃញ�េ កនុងសមយ័កលរបស់ណូេអ
សមយ័កលេ�កម៉ូេស សមយ័កល�ពះេយសូ៊វ សមយ័កលពួក�វក័
សមយ័កលលូេធ សមយ័កលេវសលី សមយ័កលេពនទីកុស� ពីេ�ពះ
េនះគឺជ�គបពូ់ជែដលមនេ េលែផនដីេ េពលនិមតិ�បនេចញមក។
ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលករប�� ល�តវបនចកេ់ចញ េដមប�ីបមូលកូន�កមុំ
មកជមយួគន  គឺមនែតអនកែដលបនេរ ស�ងំប៉ុេ�� ះែដលបនេឃញ�។
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគ �ពះបិ� ែដលបន�កអ់�ីៗ
ទងំេនះេចញពីែភនកៃនអនក�បជញ និងអនក�តកូលខពស់ ែតបនបង� ញ�ដល់កូនេកមង
ឲយបនេរ នវញិ។” ឥឡូវេនះ និមតិ��តវែតបន�យ�ប�រ�។
105 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលនិមតិ�បន�យ�ប�រគត ់ េនះបនេធ��។ គត់
បនទទួល�បនទ បម់ក! ឥឡូវ េយងបនរកេឃញថ មនេពលៃនវបិត�ិទងំេនះ
េ េពលចំណុចមយួបនេបក។ េហយអនក�កេឡកេមលជំុវញិេ ៃថងេនះ េឃញ
លកខខណ� ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ េតេយងមនិរស់េ ដូចសមយ័�កងសូដំុ
មនិងកូម៉ូ�៉េទឬអី? េតពិភពេ�កេនះមនិបន�តឡបម់កវញិេទឬអី? េនះគឺជ
ពិភព�សនដ៍ៃទែដល�តវបនបំផ� ញេ េពលេនះេ�យេភ�ង។ េត�ពះេយសូ៊វ
មនិបនមនបនទូលេ កនុងគមពរីលូកជំពូកទី១៧ខទី ២៨ ២៩និងខទី ៣០ ែដល
ថ “ដូចជេ ៃថងៃន�កងសូដុមែដរ េនះកូនមនុស�នឹងយងមកម�ងេទ ត េ េពល
េនះកូនមនុស�នឹងេលចមក”? េតអ�ីែដល�តវបនបង� ញឲយដឹង? គឺជ�ថក៌ំបងំ
ែដល�តវបនេគ�គ ល់ែដលជករេបកសែម�ង។ គឺេដមបបីង� ញឬេធ�ឲយេគ�គ ល់
�ថក៌ំបងំ។
106 ឥឡូវេនះ អ�ីៗទងំេនះែដលបន�កប់ងំ�មរយៈ�គពួកជំនុំគឺឥឡូវេនះ�តវ
បនបង� ញឲយដឹង េធ�ឲយ�គ ល់។ ឥឡូវេនះ េយង�ចនិយយដូេចនះបន េហយេប
�ពះមនិគ�ំទករេលកេឡងេនះេទ េនះគឺខុសេហយ។ េឃញេទ �ពះមនិ�តវករ
នរ�មន កម់កបក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ទ គឺ�ទងជ់អនកបកែ�បផទ ល់របស់
អងគ�ទង។់ �ទងប់នមនបនទូលថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនៃផទេពះ” េហយនង
មន។ �ទងម់នបនទូលថ “ចូរឲយមនពន�ឺ” ពន�ឺកម៏នេឡង។ េហយេយងមនិ
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រស់េ កនុង�គរបស់លូេធឬេវសលីឬេពនទីកុស�េទ។ សមយ័េពនទីកុស� គឺជ
ករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទន ែដល�តឡបម់ក�ពះវ�ិរវញិ ប៉ុែន�េយងកំពុង
រស់េ េពល�ង ច េយងកំពុងរស់េ កនុងេពលេវ�មយួៃនករេ េចញរបស់
កូន�កមុ។ំ
107 េហយ�ដូចជលំបកស�មបព់ួកកតូលិកេដមបេីមលសមយ័លូេធ និងលូ
េធេដមបេីមលេវសលី និងេពនទីកុស�—…មកេវសលីេដមបេីមលយុគសមយ័
េពនទីកុស� ដូេចនះ�ពិបកស�មបេ់ពនទីកុស� េដមបេីមលេឃញពី�គេនះ។
�ែតងែតែបបេនះ េ�ពះ�បនចកម់កេល�គបពូ់ជែដលបនេរ ស�ងំ េហយ
មនែតប៉ុណ�ឹ ង។ េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីបេ�ង ន។ ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ
េទ �ពះេយសូ៊វែថមទងំបនអធិ�� នសំ�បព់ួកេគផងែដរថ “ពួកេគខ� ក ់ ពួកេគ
មនិបនដឹងេទ”ករេបកសែម�ង�បបេ់យង េ កនុង�គពួកជំនុំេ ឌីេស េ េពល
ែដលគត�់តវបនេគបេណ� ញេចញៃន�កមជំនុំ ថពួកេគ “��កត! �ក! េវទន!
ខ� ក!់ េហយមនិ�គ ល់េសចក�ីពិត” �តឡបម់កម�ងេទ ត ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ
�េទ ពួកេគមនិ�ចយល់ពី�បនេទ។ ពួកេគបនរពំទ័ធកនុង�បៃពណី!
108 ប៉ុែន�សូមច�ំពះបនទូលសនយរបស់�ពះេ�យ�រមតរ់បស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជ�ពះែដលបនបេងកតែផនដីឲយេលចមក �ទងគឺ់ជអងគែតមយួែដលគងេ់ មុន
កំេណ តេ�កីយ ែដលជ�ពះបនទូល “េហយចូរឲយមនេឡង” េហយ�មនេឡង។
ដបតិ �ទងម់នបនទូលថ “�ទងប់នគងក់នុងេ�កីយ េហយេ�កីយេកតេ�យ�រ
�ទង ់ ែតមនិ�គ ល់�ទងេ់�ះ ប៉ុែន�អស់អនកែដលបន�គ ល់�ទង ់ េនះ�ទងប់ន
�បទនអំ�ច ឲយបន�តឡបជ់កូន�ពះ។” �ពះ�ទិករ ែដលជអនកបេងកតអងគ
�ទងផ់ទ ល់ េ េពលែដល�ទងប់នេ�បស��រឲយបនរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ
�ទងប់នមនបនទូលថ “កុំឲយឆងល់េឡយ ដបតិនឹងមន�គែដលសពេ កនុងផនូរ
នឹងេ�កកេឡង េ េពលសេម�ងរបស់�ពះ�ជបុ��ជ�ពះ។” �ពះេនះឯងែដល
មនបនទូលថ “ចូរឲយមនពន�ឺេឡង” បននិយយថ “សេម�ងកូនមនុស�នឹង�ស់
េខម ចេ កនុងផនូរឲយភញ កេ់ឡង។” ��តវែតេកតេឡងេ កនុងរដូវរបស់�។ �ទងប់ន
មនបនទូលថ “ចូរឲយមនទងំ�បសទងំ�សី” ជេដមនិងអ�ីៗទងំអស់េនះ �បរ់យ
ឆន មំុន �បនេកតេឡង។
109 ករេបកសែម�ងបនមកដល់េ��េអ�យ គតប់ននិយយថ “នឹង
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មនកូនមយួបនេកតដល់េយង កូនេនះ�តវថ� យ�ពះនមថ អនក�បឹក�ែដល
ជ�ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព ជ�ពះែដលមនឫទធ នុភព ជ�ពះវរបិ�ដអ៏ស់កលប
ជនិចច។” ជេ�ចនឆន បំនកន�ងផុតេ  េ�ចនែខឆន  ំ ៃថង សប� ហ៍ ឆន រំេម លចុះ �ប់
រយឆន  ំ រេម លចុះមក។ �បបំីរយឆន េំ�កយមកេអម៉ញូែអលបនេកតមកេ�យ
ស�ី�ពហមចរ!ី េហតុអ�ី? គឺេ�យ�រែត��តវបននិយយេ�យបបូរមតរ់បស់
េ��ែដលបនចកេ់�បង�ងំរបស់�ពះ �គបពូ់ជមយួបនេចញេ ។ េឃញេទ?
“េហយេ សមយ័កលដអ៏�ច រយេនះ” េតអនកនឹងែស�ងរក…សួរខញុ ំ ពីនិមតិ�មយួឬ
ជទីសមគ ល់មយួ។
110 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងឲយពួកេគ នូវទីសមគ ល់មយួែដលជទីសមគ ល់អស់
កលបថ ‘�សី�កមុនឹំងមនគក’៌ គឺជទីសមគ ល់ដអ៏ស់កលបជនិចច។”
111 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ េ កនុងេម៉ងែដល�នតឹងទងំេនះ ជធមម�
គឺេ េពល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនេធ�ករ។ �ទងប់នអនុ ញ តឲយេកមងេហេ�ពរ
េដរចូលេ កនុងគុកេភ�ង មុនេពលែដល�ទង�់ក�់ពះហស�។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
�ទងលូ់ក�ពះហស� គឺ�ទងប់េធ�ករ។
112 ឥឡូវេនះ េយងកតសំ់គល់េ ទីេនះ េ កនុង—លូកជំពូក ១៧ និងខទី៣០
ែដល�ទងម់នបនទូលថ “េ ៃថងចុងេ�កយ កូនមនុស�នឹងបនបង� ញអងគ�ទង់
ដូចែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះ�កងសូដុមនិងកូម៉ូ�៉ េហយកនុងករណីដូចគន ។” េហយ
�ទងប់ន�បបអ់ំពីេ�កម៉ូេស…េហយខញុ ំសូមេទសមនិែមនអំពីេ�កម៉ូេសេទ
ប៉ុែន�គឺណូេអ។ រេប បែដលមនុស� “កំពុងសីុ ផឹក េហយេរ បករ។” បនទ បម់ក
�ទងនឹ់ងយងមក េ�យបនទូលថ “ឥឡូវេនះ ដូចជេ ៃថងរបស់ឡុតអ ច ឹងែដរ
េ េពលែដលកូនមនុស��តវបនបង� ញឲយ�គ ល់។” ឥឡូវ សូមេមល កូនមនុស�
បនបង� ញអងគ�ទងដ់ល់�កមរបស់េ�កអ�័ប� ំ មនភពជមនុស�មន ក ់ ជ
េ��មន ក ់ែដលមនរបូ�ងជ�ចឈ់មជមនុស��ម ញ  ែដលមនធូលីដីេល
សេម� កបំពក�់ទង ់េហយអ�័ប�បំនេ �ទងថ់ “េអឡូហុីម។”
113 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វបនសនយេ ទីេនះថេ ៃថងចុងេ�កយកូនមនុស�នឹង
�តវបនបង� ញជថមីម�ងេទ តេ �កមដូចគន េនះ គឺពូជ�ជវង�អ�័ប� ំ មុនេពល
ែដលេភ�ងធ� កចុ់ះមក។ សូមចងចថំ �កមជំនុំមនិែដលទទួល�ក��ីេទ ត
អរ័�ប�េំហយកដូ៏ចជពួកេគ បុ��ៃនេសចក�ីសនយែដលពួកេគកំពុងរកចេំមល
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�តវបនយងមកបនទ បពី់េពលេនះ។ េហយ�កមជំនំុកំពុងែតែស�ងរក�ពះ�ជបុ��
ែដលបនសនយេនះ �ទងនឹ់ងយងមកបនទ បពី់ៃថងៃនកិចចករេនះ �ទងនឹ់ងបង� ញ
ពី�ថ នសួគ។៌ ឥឡូវេនះ េយងេមល�ធមម�េពកេហយ ��តវែតអ ច ឹង។ ឥឡូវេនះ
មនេរ ងែតមយួគតែ់ដល�តវេធ� គឺអ�ីមយួជំរញុ ចូលេ កនុងមនុស�មន ក ់ �ពះ�ទង់
បង� ញគត ់េហយ�បបគ់ត ់េហយបង� ញគតថ់េនះគឺជអ�ីែដលនឹងេកតេឡង
េហយថអនកនឹង…

114 ដូចេ�កម៉ូេសបនេធ� គតម់និចងស់េ ងគ ះកូនេ ទងំេនះេទ ប៉ុែន�
�ពះជមច ស់�ទងប់ននិយយជមយួគតេ់ កនុងគុេមព តមយួែដលកំពុងេឆះ។
គតម់និចងេ់ េទប៉ុែន�គត�់តវែតេ ។ ម៉ូេសបនឮថ�ទងជ់�ពះេយហូ�៉ដ៏
ឧត�ម។ ប៉ុែន�គត�់ចបនេឃញ�ទង ់គឺ�ទងប់ង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងសំណំុែបបបទ
ៃនបេងគ លេភ�ងមយួ។ “ខញុ ំបនឮពី�ទង ់ប៉ុែន�ឥឡូវខញុ ំបនេឃញ�ទងេ់ហយ” េតគត់
បនេឃញអ�ីេ ខងកនុង? �ពះបនទូល�ទងែ់ដលបនបង� ញ។

115 �ពះបន�បបអ់រ័�ប�ថំ “� ស�របស់�ទងនឹ់ងរស់េ កនុងទឹកដីមយួែដល
ពួកេគមនិ�គ ល់ អស់េពលបនួរយឆន  ំ ប៉ុែន�អញនឹងនពំួកេគេចញេ�យ�ន
�ពះហស�ដខ៏� ងំពូែក។”

116 េហយ ចូរកតស់មគ ល់ គុមពបន� ែដលេឆះេនះបនផ�ល់ភព�តឹម�តវដល់អ�ី
ែដលេ��អ�័ប�បំននិយយថនឹងេកតេឡង។ េ�កម៉ូេសបននិយយថ
“ខញុ ំបនឮពី�ប៉ុែន�ឥឡូវខញុ ំបនេឃញេហយ!”

117 ឥឡូវេនះ េយងបន ឮ ថេ ៃថងចុងេ�កយ កូនមនុស�នឹងចូលមក
កនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង ់ និងបង� ញអងគ�ទងដ់ល់មនុស��មែបបដូចគន
ែដល�ទងប់នេធ�េ មុនេពលករបំផ� ញ�កងសូដុំម។ កូនមនុស� េត�ទង់
េធ�អ�ី? �ទង�់ជបពី�ថក៌ំបងំែដលមនេ កនុងចិត�របស់��៉ េហយកផ៏�ល់
េសចក�ីសនយជមយួអរ័�ប�ផំង។ អរ័�ប�បំនឮ�ពះសូេស ង�ទង ់ គត់
�បែហលជបនេឃញ�ទង�់មែបបេផ�ងៗគន ជេ�ចនដង (ខញុ ំមនិដឹងពីរេប ប
ែដលគតនិ់យយជមយួ�ទងេ់ទ ថ�មរយៈសុបិនឬ�មរយៈករទស�ទ៍យ)
ប៉ុែន�េពលេនះ គតប់នេឃញ�ទង។់ “ខញុ ំបនឮពី�ទង ់ ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញ�ទង់
េហយ។”
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118 េហយពួកជំនំុបនឮអំពី�ពះ ពួកេគបន�នអំពី�ទង ់ េហយអ�ីែដល�ទងប់ន
េធ� និងករសនយែដល�ទងម់ន ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េយងេឃញ�ទងេ់�យែភនករបស់
េយង (ដូចគន នឹងយ៉ូបបនេធ�ែដរ) “ខញុ ំបនឮពី�ទង ់ ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញ�ទង់
េហយ។” ខញុ ំេអយ! មនអ�ីខុសគន ។
119 េ�កម៉ូេស េ កនុងវបិត�ិេនះ បនែ�សកេឡង។ េហយេយងរកេឃញេ កនុង
និកខមនំជំពូក ១៤ កនុងខ ១៣ និងខ ១៦ េ�កម៉ូេសេ កនុងសំពធដធ៏ំជមយួ
កូនេ អុី��ែអល ករជំរញុបនបងខំគត ់ េហយគត�់តវនិយយអ�ីែដលគតគ់ួរ
និយយ េ�យមនិដឹងថគតប់ននិយយអ�ីេឡយ។ េឃញេទ “ឈរជបេ់
េហយសម�ងឹេមលេសចក�ីសេ ងគ ះៃន�ពះ” �ពះមនិទនម់នបនទូលេ កនគ់ត់
េ េឡយេទ។ េឃញេទ និមតិ�បន�យ�ប�រគត។់
120 ពួកេគនិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកនពំួកេយងេចញមកេ ទីេនះ? េយង
គួរែត�� បេ់ េអហ�ុបី។ េតេ�យ�រែត�គម នផនូរេ ទីេនះឬអី? បនជនេំយង
េចញេ ទីេនះ េហយឲយេយង�� បេ់ ទីេនះ េយង�ចរស់េ េ�យសុខ�ន�ជ
ទសកររហូតដល់េយង�� ប ់ប៉ុែន�អនកបននេំយងេចញមកទីេនះ។”
121 េ�កម៉ូេស ជេ�� បនដឹងថគត�់ចចូលេ កន�់ពះជមច ស់ េហយ
បនទទួលករជំរញុ េហយគតប់ននិយយថ “ចូរឈររងឹម ំ េហយអនកនឹង
េឃញករសេ ងគ ះរបស់�ពះ។ ដបតិជនជតិេអហ�ុបីែដលអនកកំពុងេមលេឃញ
េ ៃថងេនះ អនកនឹងមនិេឃញពួកេគេទ តេទ។” េតគតដឹ់ងថ�នឹងេកតេឡងបន
យ៉ងដូចេម�ច? េតគតដឹ់ងេ�យរេប ប�? គតម់និដឹងថគតប់ននិយយ
អ�ីេទ។
122 ប៉ុែន�ភ� មៗេនះ បនទ បពី់គតនិ់យយ� �ពះបន�បបគ់តពី់រេប បេធ��។
េ�យបនទូលថ “ម៉ូេសេអយ កុំែ�សកមកឯអញ ចូរយកដំបងែដលេ និងៃដរបស់
ឯងសំេ េ សមុ�ទ េហយ�បបកូ់នេ អុី��ែអលេ�យេដរេ !” �ែមន៉!
123 និមតិ�! េនះជអ�ីែដល�យ�ប�រអនកេ េពលអនកឈ។ឺ េនះេហយជអ�ីែដល
�យ�ប�រអនកេ េពលអនករងទុកខ។ គឺមនអ�ីមយួបនបង� ញដល់អនក េហយអនក
េឃញថ��តវបនបង� ញអនកនិយយថ “ខញុ ំបនជេហយ!”
124 បនទ បម់ក�ពះជមច ស់�ទងប់ន�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ� “ចូរេ�កកេឡង
េហយចបេ់ផ�មេដរ” �ែមន៉! �ចបេ់ហយ េ េពលែដលអនក�ចេធ��បន។ េនះ
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ជរេប បែដល�ពះជមច ស់េធ� បនទ បម់កអនកនឹងេឃញ�ពះបនសែម�ង�មរយៈ
ខ�ួនអនក។
125 �គឺជ�ពះែដលបន�បបគ់តេ់�យេធ��។ ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់ែដលមន
វត�មន អនកទងំអស់ៃនជនជតិអុី��ែអលែដលមនវត�មន បនេឃញនិមតិ�
ែដលបន�យ�ប�រេ�កម៉ូេស។ ពួកេគបនេឃញ�ពះេ�យផទ ល់ែភនករបស់
ពួកេគ បនផ�ុ ំទឹកពីនយមខ ងេ មខ ងេផ�ងេទ ត េហយបេងគ លេភ�ងេនះបន
ដឹកនពំួកេគឆ�ង—កតស់មុ�ទ។ គតប់នឮពី�ពះ បនទ បម់កពួកេគបនេឃញ
�ពះ។
126 យ៉ូេស�សថិតេ កនុងសមយ័កលវបិត�ិមយួែដរ េ េពលែដលកងទព័�តវបន
បកែ់បក េហយ�ពះ�ទិតយេរ បលិច។ យ៉ូេស�គឺជេ��មន ក ់ េហយគតដឹ់ងថ
េបកងទព័របស់ពួកេគមនឱកសេដមបរីបួរមួគន ម�ងេទ ត េហយ�បឆងំនឹងគត់
គតនឹ់ងបតប់ងម់នុស�កនែ់តេ�ចន ដូេចនះេ កនុង�គលំបកេ េពលែដលមន
អ�ីមយួែដល�តវេធ�…មនេរ ងែតមយួគត ់ េបគត�់ចទុកឲយពួកេគរត ់ គតនឹ់ងនំ
ពួកេគមន ក់ៗ  ចុះេ�កម។ ប៉ុែន� �គម នពន�ឺ�គប�់គនេ់ដមបេីធ��បនេទ ដូេចនះយ៉ូេស�
បនឈរ េលកៃដេឡង គតប់ននិយយថ “�ពះ�ទិតយនិង�ពះចនទេ័អយ! ចូរេ
េសង មនឹងពយរូេ �ចឡុន រហូតដល់ខញុ ំឆ�ងកតស់ ងគ មេនះ។” េហយ�ពះ�ទិតយ
េ េសង ម។ ពួកេគបនឮយ៉ូេស�និយយ េហយបនទ បម់កពួកេគបនេឃញ�ពះ
េ�យផទ ល់ែភនករបស់ពួកេគ េ កនុងសកមមភព។ ពិត�ស់!
127 េឃញេទ ករពិត �ជេរ ងចែម�ក�ស់កនុងករេឃញអ�ីមយួែដល
�កដូ់ចជមនិ�ចេ រចួេទ ប៉ុែន��ជករពិត។ ប៉ុែន� �ពះគមពរីែចងថ “�ពះ�ទិតយ
បនឈបនឹ់ង។” ខញុ ំអតដឹ់ងថអនកគិតអ�ីេនះេទ ឬមនុស�គិតថពិភពេ�ក�តវ
បន�តឡបេ់ មកយ៉ងេមច៉ឥឡូវ ប៉ុែន�េទះយ៉ង� “�ពះ�ទិតយេ េសង ម។”
�បែហលជយ៉ូេស�មនិែដលពយយមគិតេទពីរេប បែដលគតនឹ់ង—េធ��រេប េនះ
េរ ងែតមយួគតែ់ដលគតប់ននិយយគឺ “�ពះ�ទិតយេអយចូរឈរ! េសង ម” គត់
បននិយយអ ច ឹង �បែហលជគតដឹ់ងថគតក់ំពុងនិយយអ�ីេនះេទ េ�ពះ
�ពះជមច ស់បន�បទន�មកគត ់េហយ�ទងប់នេធ�ករេនះ។
128 េរ ងដែដលេ កនុងម៉កុស ១១:២៣ “េបអនកនិយយេ កនភ់នេំនះថ �តវ
េរ េចញ េហយកំុសង�យ័កនុងចិត�របស់អនក ប៉ុែន�េជ ថអ�ីែដលអនកនិយយនឹងមក
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េកតេឡង េនះអនក�ចមនអ�ីែដលអនកបននិយយេនះ។” ប៉ុែន�អនកមនិ�ចឈរ
េ ទីេនះនិយយទងំកនុងគំនិតរបស់អនកេ សង�យ័បនេទ អនក�តវែតមននិមតិ�
កនុងករនិយយ។ �ែមន៉!

129 សូមអភយ័េទសចំេពះករបេ ចញមតិ ប៉ុែន�េ ៃថងេនះ អងគុយេ កនុងៃ�ព
េនះ (េហយ�ពះជមច ស់�ទងជ់េ �កមរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំ�ចនឹង�� បេ់ េល
េវទិកេនះ) េ េពលេនះបទគមពរីបនេ ជបនឹ់ងខញុ ំអស់មយួជីវតិ…អងគុយេ
ទីេនះេ �ពឹកេនះ េហយខញុ ំកំពុងគិតអំពីេរ ងេនះ េហយសេម�ងេនះបននិយយ
មកកនខ់ញុ ំ គឺ�ទងប់ននិយយថ “បទគមពរីេនះគឺដូចជបទគមពរីទងំអស់�ជ
ករពិត”

130 េហយខញុ ំបនគិតថ “េត��ចេកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច?”

131 �ទងប់នមនបនទូលថ “អនកគឺជ…” ខញុ ំនិយយថ “�ទងម់នបនទូលថចូរ
និយយេហយ�នឹងេកតេឡង កំុសង�យ័�។”

132 េហយខញុ ំកំពុងនិយយេ កនន់រ�មន កក់ំពុងអងគុយេ ឯៃ�ព។ គម នកំ�បក
េ ទីេនះអស់រយៈេពលបីៃថង េហយគម នសត�កំ�បកេ ទីេនះេទ។ េហយខញុ ំអងគុយ
េ កំ�តេ់ឈរ�កស់មយួ។ សត�កំ�បកមនិទងំមកផង…េតមនអនក�ខ�ះ
បរបញ់សត�កំ�បក ដឹងថពួក�មនិេ កនុងៃ�ព�� ។ េហយខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ
និងខយល់បកយ៉់ងខ� ងំ�បែហលេម៉ង ១០ �ពឹក េហយខញុ ំបនគិតម�ងេទ ត។

133 េហយបនឮសេម�ងនិយយថ “អនកកំពុងបរបញ់កំ�បក ដូចគន និងអ�័ប�ំ
�តវករេច មេឈម លមយួកបលែដរ។”

134 ខញុ ំបនគិតថ “េនះែតងែត�បបខ់ញុ ំពីេសចក�ីពិត ប៉ុែន��� បេ់ ដូចជកំែប�ង
�ស់” េហយខញុ ំបនេ�កកពីកែន�ងែដលខញុ ំកំពុងអងគុយេមលជំុវញិ “េតបុគគល
ែដលកំពុងនិយយជមយួខញុ ំេ ឯ�?” គម នេទ ខយល់បកក់នែ់តខ� ងំ។ េហយ
ខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំ�ចេដកលកេ់ហយសុបិន�ែបបេនះឬ? អតេ់ទខញុ ំអតប់ន
េដកលកេ់ទ។ ខញុ ំកំពុងអងគុយទល់មុខនិងេដមេឈេ ទីេនះ សម�ងឹេមល គិតថ
េ យកបង�បសវដូនិងបង�បសសុនែមន�តឡបម់កវញិ េ បន�ិចេទ ត �បែហល
េម៉ង ១០ �ពឹក កសិករេ ទីេនះកំពុងេធ�ករ�បមូលេពតរបស់ពួកេគ។
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135 េហយខញុ ំបនឮ�ម�ងេទ តនិយយថ “អនកកំពុងែត�បមញ់ េហយអនក�តវករ
ែលបងមយួ។ េតអនក�តវករប៉ុនម ន?”
136 េហយខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិចងេ់ធ��េលសេនះេទ ខញុ ំនឹងេ េដមបសំុី
កំ�បកបីគឺបី។ ខញុ ំចងប់នកំ�បក�កហមបី។ ខញុ ំចងប់នពួកេគ។”
137 �ទងម់នបនទូលថ “ដូេចនះចូរនិយយអំពី�។”
138 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងទទួលបនកំ�បក�កហមជំេទចំនួនបី។”
139 �ទងម់នបនទូលថ “េតគួរបញ់�ឲយចំ�តង�់?”
140 “ែមនេហយ” ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំបនសំេ េ ចំនុចេនះ េហយមនអ�ីែដល
កំពុងនិយយមកកនខ់ញុ ំេ ទីេនះ។” ដូចគន ែដលអនកបនឮខញុ ំនិយយែដរ។
េហយ�ពះេ �ថ នសួគ ៌ ជមយួនឹង�ពះគមពរីេនះកនុងចិត�ខញុ ំ ដឹងថ�ជករពិត។
េហយ�ទង…់េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ…” ខញុ ំបនេរ សកែន�ងគួរឲយ
អស់សំេណ ចមយួ ែដលជអវៈយវៈ�តងេ់នះ (�បែហល�សិបយ៉តែដលកេំភ�ង
ខញុ ំបញ់�តវ) ។
141 ខញុ ំបននិយយថ “កំ�បកទីមយួនឹងេចញមកពីទីេនះ” េហយ�េ ទីេនះ។
142 ខញុ ំ�តដុសែភនកេហយ�កេឡកេមលម�ងេទ ត (ខញុ ំងកកបល) េហយខញុ ំបន
គិតថ “ខញុ ំមនិចងប់ញ់និមតិ�េទ” ដូេចនះខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិម�ងេទ ត េហយេ
ទីេនះមនកំ�បកអងគុយេ ។ ខញុ ំបនេបះ�គបក់េំភ�ងេ កនុងកេំភ�ងរបស់ខញុ ំ។
េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញែភនកេខម របស់� កំ�បក�កហមេនះ។ ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំ—
ខញុ ំ…�បែហលជខញុ ំកំពុងេគងលក ់ ខញុ ំ—នឹងភញ កេ់ ពីរបីនទីេទ ត។ េឃញេទ ខញុ ំ
កំពុងសុបិនអ ច ឹង” ខញុ ំបនចុះេ�កមេហយបញ់កំ�បក េហយ�កច៏ំ�តងអ់វយវៈ
េនះ ខញុ ំបនគិតថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនិដឹងេទ។” ខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំគួរែតេ
រកេមល�ឬេទ?” េហយ—ខញុ ំបនេដរេ ទីេនះ េហយ�េដកេ ទីេនះ។ ខញុ ំេរ ស
�េឡងេហយឈមកហូ៏រេចញ។ អនកដឹងេទ និមតិ�មនិ�ចមនឈមេទ។ ដូេចនះ
ខញុ ំបនេរ ស� េហយ�ជកំ�បក។ ខញុ ំបន�គបច់ំនួន ទងំអស់។
143 េហយខញុ ំបន�កេឡកេមលជំុវញិ ខញុ ំបននិយយថ “�ពះជមច ស់េអយ គឺជ
�ទងេ់ហយ!” ខញុ ំបននិយយថ “សូមអរគុណ�ទងស់�មបេ់រ ងេនះ។ ឥឡូវ
ទូលបងគំនឹងេចញេ េ�កេហយ…”
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144 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�ឯងបននិយយ ! េតឯងសង�យ័អ�ីែដលឯងបន
និយយឬ? ឯងបននិយយថ ឯងនឹងបញ់យកចំនួន ‘បី។’ ឥឡូវេតមយួេទ ត
នឹងេចញមកពី�?”
145 ខញុ ំគិតថ “េបខញុ ំសុបិនខញុ ំនឹងបន�េ មុខេទ ត”
146 ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយថ…ខញុ ំបនេរ សយកបេងគ លចស់មយួេ េលេនះ
ែដលបនរជំមយួនឹងថន ពុំលេ ទីេនះ។ អនកមនិ�ចមនកំ�បកេចញពីទីេនះ
េទ។ ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “កំ�បកមយួេទ តនឹងេចញពីេដមថន ពុំលអុីវេីនះ”
េហយេ ទីេនះមនកំ�បក�កហមជំេទរមយួកំពុងសម�ងឹេមលមកខញុ ំ។ ខញុ ំបន
កំណតក់េំភ�ងរបស់ខញុ ំេចញ េហយជូតែភនកខញុ ំ។ ងកមកម�ងេទ ត ខញុ ំគិតថ េ
ទីេនះ�បនបែង�រកបលរបស់�េ ចំេហ ង។ ខញុ ំបនបញ់កំ�បកេហយបនទ បម់ក
ខញុ ំចបេ់ផ�មេ ផទះ។
147 ប៉ុែន�មនសេម�ងនិយយថ “ឯងនិយយថ ‘បី’! េតឯងសង�យ័អ�ីែដលឯង
បននិយយឬ?”
148 ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំមនិសង�យ័អ�ីែដល
ទូលបងគំបននិយយេទ ដបតិ�ទងប់នប ជ កេ់ហយ។”

េនះគឺជបទគមពរីមយួែដលចកច់ំខញុ ំ “មនិែមនេបសិនខញុ ំនិយយេទ
ប៉ុែន�េបសិនអនកនិយយ” មនិែមនេបសិន�ពះេយសូ៊វ មនបនទូលេទ ប៉ុែន�
េបសិនអនកនិយយេ�យខ�ួនឯង។
149 េហយខញុ ំបនគិតថ “េទះជយ៉ង� ខញុ ំនឹងអធិបបយពីេសចក�ីេនះ េហយ
ខញុ ំដឹងថ�ទងេ់ ទីេនះ េសទរែតេ ែកបរខ�ួនខញុ ំ។” ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំនឹងេធ�េរ ងគួរឲយ
អស់សំេណ ចេនះ ពិត�បកដ�ស់។”

ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគគឺជសត�កំ�បក�កហមចុះពីេលភនមំកែមន ចុះ
�មផ�ូវេនះ េហយេ ជិតខញុ ំ េហយេចញេ េ�ក េហយបញ់ចំ�តងអ់វៈយវៈ
ចំេហ ងេនះ េហយេមលចុះេ កសិករេនះ។” េ ទីេនះ�បនចុះមកពីភន ំ េ
ខង�� ំេចញមក េហយអងគុយេមលកសិករ។ េហយខញុ ំបនបញ់�។
150 ��ងំបននិយយមកខញុ ំថ “េតអនកដឹងពីអ�ីេទ? េឈេនះគឺេពញេ�យ
កំ�បក។” េហយខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះរហូតដល់េម៉ង ១២ េហយមនិែមនរបស់
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េផ�ងេទ ត បនេកតេឡងេទ �បង� ញថេ េពលែដល�ពះ…�ទងជ់អនកបេងកត
ៃផទេមឃនិងែផនដី!
151 �� បេ់ កនុងេជហ�ឺ�នវ់លីឥឡូវេនះ មន�គ�រមយួេឈម ះ�៉ហគ។ បង�បស
វឌូ និងខញុ ំបនចុះេ េមលពួកេគ។ ពួកេគបនេធ���ទំពងំបយជូ �ង
�ពះអមច ស់សំ�ប�់ពះវ�ិរ។ េកមងេឈម ះអុីឌិត កំពុងអងគុយេ កនុងបនទបេ់
ទីេនះ ជេកមង�សីពិករតូច នងបនឈេឺសទរែតមយួជីវតិរបស់នង េហយដូេចនះ
េយងែតងែតែស�ងរក�ពះេដមបពីយបលនង។ បង�សីរបស់នងជ ស�ីេមម៉យ
ប�ីរបស់នង�តវបនេគសម� ប ់ េឈម ះរបស់នងគ ឺ េហតធី ជ ស�ីតូចមន កែ់ដល
បនទ បខ�ួន េហយខណៈេពលែដលបង�បសែបង៊និងខញុ ំបនេចញេ េដមបចីប់
ទន�យឲយនង ពួកេគបនចម�និសម�រករឆីន ងំដធ៏ំមយួ េហយេ�យខញុ ំអងគុយ
េហយបរេិភគ។
152 េយងកំពុងអងគុយេ ជុំវញិតុេហយេយងកំពុងនិយយអំពីេរ ងេនះ ែដល
េទបែតបនេកតេឡងប៉ុនម នៃថងមុនេនះ។ េហយេពលកំពុងអងគុយេ ជុំវញិតុ
និយយអំពីេរ ងេនះ ភ� មៗខញុ ំបននិយយថ “េតមនអ�ីេកតេឡង?” ខញុ ំបន
និយយថ “បង�បស�៉យអនកគឺជបុរសចំ�ស់មន កែ់ដលបនបរបញ់សត�
កំ�បកេសទរែតមយួជីវតិរបស់អនក បង�បសែស�លបយ អនកគឺជអនក�បមញ់កំ�បក
ជំនញ។ បង�បស វឌូ អនកកដូ៏េចនះែដរ។ ខញុ ំបន�ម�បមញ់កំ�បក�ងំែតពីេកមង
មក េតអនកធ� បេ់ឃញសត�កំ�បកេ កនុងចំេ�មសត��� និងដំរឬីេទ?”
153 “អតេ់ទេ�ក!”
154 ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគមនិេ ទីេនះេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹងគឺជ�ពះែតមយួ។ ដូចគន េពលអរ័�ប��ំតវករេច ម
េឈម ល�ទងគឺ់ជ�ពះេយហូ�៉—យីេរ ៉ �ទង�់ច ‘ផគតផ់គងស់�មបអ់ងគ�ទងផ់ទ ល់។’”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេជ ថ�គឺជេរ ងដែដល។”
155 េហយេហតធីអងគុយេ ខងេ�កយបននិយយថ “បង�បស�បណ�ំ
េអយ �គម នអ�ីេ�កពីេសចក�ីពិតេទ!
156 នងនិយយ�តវ! េ េពលែដលនងនិយយែបបេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនចុះមកម�ងេទ ត ពួកេគមន ក់ៗ �ចមន�រមមណ៍េនះ។ ខញុ ំបនេងបេឡង ខញុ ំ
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បននិយយថ “បង�សីេហតធី េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ អនកបនេពល
ពកយ�តឹម�តវដូចជ ស�ីសីុរ ៉េូផននីេស នែដរ។ ឥឡូវេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
មនបនទូលមកខញុ ំថ េហយបន�បបខ់ញុ ំេដមបឲីយខញុ ំឲយនូវបំណង�បថន មយួដល់អនក”
ខញុ ំបននិយយថ “េបខញុ ំជបវបំេរ របស់�ពះ េប�ដូេចនះែមន �នឹងេកតេឡង។
ែតេបខញុ ំមនិែមនជអនកបំេរ របស់�ពះេទ េនះខញុ ំជមនុស�កុហកេហយ េហយ�
នឹងមនិេកតេឡងេនះេទ គឺខញុ ំជអនកេបក�បស់េហយ” ខញុ ំបននិយយេទ តថ
“ឥឡូវេនះ សូម�កលបងេមល ថ�គឺជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះឬកម៏និែមន។”

157 នងបននិយយថ “បង�បស�បណ�”ំ (�គបគ់ន កំពុងែតយំ) បននិយយ
ថ “េតខញុ ំ�តវសំុអ�ី?”

158 ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនប�ូន�សីពិករមន កក់ំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ.”

159 ខញុ ំមន�បក ់ ២០ ដុ�� រេ កនុងេ�េ ៉ របស់ខញុ ំ េដមបឲីយេ នង ែដលនង
បន�កក់នុងករបរចិច កមយួ។ ែដលជ ស�ីែដលមនិ�ចបេងកត�បកច់ំណូល
�បែហលជពីររយដុ�� រកនុងមយួឆន បំនេទ េ េលកសិ�� នតូច ចស់ និង�កី�ក
េនះ នងនិងកូន�បស២នក។់ កូន�បស�តវេ េរ នេទ ងទតេ់ �� ‘រកី
ឃី’ អនកដឹងេហយ េហយែតងែតទទូចម� យរបស់ពួកេគ �យុដប�់បឬំដប�់បំ
មយួឆន ។ំ េហយ អូ ពួកេគកំពុងឈរេ ទីេនះ េហយេសចនូវអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
និយយ។

160 េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកមនឪពុកម� យអងគុយេ ទីេនះែដល
ចស់េហយ។ អនកគម នលុយេទ។ អនកែតងែតសំុលុយ េហយេមលថេបអនក�ច
សំុឲយប�ូន�សីរបស់អនកបនជ េហយេមលថេបនងមនិេ�កកេដរបនេទ។” ខញុ ំ
បនដឹងដូចជយ៉ូបែដរ មនអ�ីែដលអនកដឹងេ េពលអនក�តវបន�យ�ប�រ។
បននិយយថ “ខញុ ំដឹង! ខញុ ំឈរេ មុខមនុស��បែហលជ១០នក ់ េបករេនះ�
មនិេកតេឡងេទ េនះខញុ ំជេ��ែក�ងក� យេហយ។”

161 បននិយយថ “េតខញុ ំ�តវសំុអ�ី?”

162 ខញុ ំបននិយយថ “���ស័យេលអនកេដមបេីធ�ករសេ�មចចិត�។ ខញុ ំមនិ�ច
សេ�មចចិត�ជំនួសអនកបនេទ។
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163 នងបន�កេឡកេមលជំុវញិ ស�ីតូចមន កេ់នះ។ េហយនងនិយយថ
“បង�បស�បណ� ំ បំណងដធ៏ំបំផុតេ កនុងចិត�ខញុ ំគឺ េសចក�ីសេ ងគ ះរបស់
កូន�បសទងំពីររបស់ខញុ ំ។”
164 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងឲយកូន�បសរបស់អនក េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” ពួកេគេសចចំអក េសច េធ�ឲយេកមង�បសសបបយចិត�នឹង
ម� យរបស់ពួកេគ េគបនថ� យជីវតិដល់�ពះជមច ស់ េហយេពរេពញេ េ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទីេនះ។
165 េហតុអ�ី? េនះគឺជេសចក�ីពិត! �ពះជមច ស់មនសិទធិសម� បខ់ញុ ំមុខអនក
ទងំេនះ មនុស�េ ទូទងំ�បេទស។ អនក�ល់គន ជេ�ចនេ ទីេនះនិងេ េជហ�ឺ
�នវ់លី ខញុ ំ�ចលឺសេម�ងេ�ងឧេបសថេចញមក “�ែមន៉!” ពីេ�ពះពួកេគកំពុង
អងគុយេ ទីេនះេហយ�� ប�់។ េឃញេទ េ�ពះ�ជករពិត! េត�ជអ�ីេ ? �ជ
�ពះគុណអធិបេតយយរបស់�ទង។់ �េកតេឡង! េ�កពីហនឹង នឹងមនិ�ចេកតេឡង
េទ។
166 េ កនុង�គដសំ៏ខនេ់នះ…សូមគិតអំពីបុរសនិងមនុស�ែដលខញុ ំ�គ ល់។ �ពះ
េច ស�ងពី��លប ីៗ និងអ�ីៗទងំអស់ េដមបផី�ល់ឲយ ស�ី�កី�ក ជ ស�ីតូចែដលមន
ចិត��បទប េសទរែតមនិេចះចុះហតថេលខេលេឈម ះរបស់នងផង។ េហយ�ទង់
�ជបពីអ�ីែដលនងសំុ។ េហយេនះគឺជអ�ីែដលអ�ច រយបំផុត។ ស�មបប់�ូន�សី
របស់នងឥឡូវបន�� បេ់ហយ ម� យនិងឪពុករបស់នងបន�� ប ់លុយនឹង�តវ
បតប់ង ់ ប៉ុែន��ពលឹងរបស់កូន�បសនងគឺអស់កលបជនិចច។ េហយេនះេហយ
ជេពលែដលពួកេគចប�់។ េហយភ� មៗខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងឲយកូន�បស
របស់អនក េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” េ ទីេនះពួកេគបន�កបចុះេល
េ � ម� យរបស់ពួកេគ។ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះដឹងថ�ជករពិត អនកដឹងេទ?
[�កមជំនំុនិយយថ �ែមន៉] េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ �តវេហយេហតុអ�ី? �ជ
ករបំផុសគំនិត!
167 ឥឡូវេនះ “ខញុ ំបនឮពី�ទង ់ ែដល�ទង�់ចបេងកតកំ�បក ខញុ ំបនឮអំពី�ទងថ់
�ទង�់ចបេងកតេច មេឈម ល។ ែតឥឡូវខញុ ំេឃញ�ទងេ់�យផទ ល់ែភនក” បនេបក
សែម�ង និងនិមតិ�ែដលបនេបកឲយេឃញ។ េ េពល�ពះបនសនយអ�ីមយួ េនះ
�ទងនឹ់ងេធ�។
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168 ចូរកតស់មគ ល់ េ េពលែដលអនកមនត�មវករ �បែហលជដូចយ៉ូេស�។
គតម់នត�មវករមយួែដលគតម់និែដលគិតពីកលៈេទសៈេនះេទ គតក់ប៏ន
និយយ េហយ�គឺជ�ពះ! េតអនកេជ ថ�ពះ�ទិតយេ េសង មេទ? ដូេចនះខញុ ំកដូ៏ចគន
េតេធ�យ៉ងេមច៉? កុំពយយមេ�ះ��យ� ប៉ុែន��បនេកតេឡង។ េ�កយ៉ូេស�
េធ�ដូេចនះ េហយបនេលកៃដេឡង។ កនុងេពលដសំ៏ខនេ់នះ គតប់នចូលេ ជិត
�ពះ េហយេនះគឺជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ �បនទនេ់ពលេវ�។ �ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់បនេឃញពីត�មវកររបស់គត ់ និងបនជំរញុឲយេ�ក
យ៉ូេស�និយយ�។ �ពះែតមយួែដលបនេឃញពីត�មវករអ�័ប� ំ �ពះដែដល
បនេឃញពីត�មវករៃនករប ជ កពី់បទគមពរីេនះចំេពះខញុ ំ ថ�ពះគមពរីគឺជករពិត
ែដរ! �ពះែតមយួបនេឃញពីត�មវករេកមង�បស ែដលបនតំរវូទុកជមុនទងំពីរ
នក ់ េហយេនះគឺជេពលែដល�ទងប់នបង� ញ� េហយបនប ជ ក�់ពះបនទូល
របស់�ទង។់

169 េ�កម៉កុស១៤ េយងេឃញ ស�ីមន កេ់ជ េល�ទង ់នងមនត�មវករ េហយ
េឃញថ�ទង�់តវករ�ងេជងរបស់�ទង ់ នង�តវបនប�� លឲយចូលេ កនុង
សកមមភពេនះ។ ឥឡូវេនះ �� បឲ់យចបស់…មុនេពលេយងប ច ប។់ នងបន
ទទួលករប�� លឲយចូលេ កនុងសកមមភពេនះ េ�យ�រែតនងបនឮពី
�ទង ់ រចួេ េហយ។ នងបនឮថ “�ទងប់នអតេ់ទសដល់ ស�ីមន កពី់អំេពបប
របស់នងែដលជ�សីសំផឹង។ េហយបនមនបនទូលថ ‘មន ក�់កនុងចំេ�ម
អនកែដលគម នបបេ�ះ? ចូរគបន់ងមុនេគចុះ។’” នងបនឮអំពី�ទង ់ ប៉ុែន�
ឥឡូវេនះ នងបនេឃញ�ទង។់ នងបនទទួលនិមតិ�ឲយបេ�ម�ទង។់ េនះគឺជ
េរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�។

170 សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បបអ់នកថ “អនកគឺជមនុស�មនបប
មន ក!់”សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ�បបអ់នកថ “អនកខុសេហយ!” សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបង� ញដល់អនកនូវបទគមពរីែដលថ “អនកេធ�ខុសនឹងបទគមពរី!” េហយ…
ពីេ�ពះ��តវបនជំរញុ�មរយៈប�� ញែតមយួៃន�ល់បទគមពរីរបស់�ពះ �នឹង
មនិឆ�ងកតអ់�ីទងំអស់។ េបអនកេធ�� �នឹងគម នអ�ីល�ស�មបអ់នកេឡយ។ ពីេ�ពះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចជ�មញ�ដល់អនក ប៉ុែន�េប�ពលឹងមនិ�តឹម�តវជមយួ�ពះ
ដូចែដលេយងបនឆ�ងកតក់នុងសប� ហ៍េនះ �មនិល�េទ។ សូមចងចថំ អនក
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ចកេ់�បង�ងំែក�ងក� យនឹងេកនេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។ មនិែមន�ពះេយសូ៊វ
ែក�ងក� យ គឺ�ពះ�គីសទែក�ងក� យ ែតជ (អនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ)ែក�ងក� យ
េហយនឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។
171 ចូរកតស់មគ ល់ នងមនកមមវធីិេដមបេីធ�ស�មប�់ទង។់ នងបនឮពី�ទង់
ឥឡូវេនះនងបនេឃញ�ទងេ់�យែភនករបស់នង។ នងមនកមមវធីិេដមបេីធ�
េហយនងមនគម នអ�ី�តវេធ�េផ�ងេទ តេទ។ ដូេចនះ នងបន�បញបេ់ មុខេដមប ី
េធ�កមមវធីិ បនថ� យទឹកនិងកែន�ងេដមប�ីងេជង�ទង។់ នងបនឮៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់ េពញមយួជីវតិរបស់នង ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ នងបនេឃញ�ទងេ់�យែភនក
របស់នងវញិ។ នងដឹងថ�គឺជ�ទង ់ េហយនិមតិ�បន�យ�ប�រនង េហយ
និយយថ “េនះជអនកន�ំរ!” �ទង�់តវករករបេ�មរ (នងគម នអ�ី�តវបំេរ �ទងេ់ទ)
េជងរបស់�ទងក់ខ�ក។់ ប៉ុែន�នងបន�បញបេ់ មុខេដមបបីេ�ម�ទង ់ េ�យ�រែត
នងបនទទួលនិមតិ�ឲយេធ��។
172 ឱសមជិក�ពះវ�ិរែដលបនែបរេ�កយេអយ បុរសនិង ស�ីែដលេ កនុង
និកយ េតអនកមនិ�ចេមលេឃញពីត�មវកររបស់�ពះេយសូ៊វេ យបេ់នះេទឬអី?
េបនិមតិ��ច�យ�ប�រអនក េនះជេម៉ងែដល�តវេធ�េហយ។ ប៉ុែន�នងបនេឃញ
�ទងេ់�យែភនករបស់នង។ អនកខ�ះេទ តេ ទីេនះចំអកឲយ�ទងេ់ទ តផង។ ពួកេគ
មនិេជ េល�ររបស់�ទងេ់ទ។ និយយេ�យ�តងេ់  មច ស់ផទះែដលជ�គគង� ល
មច ស់ផទះេ�កសីុម៉ូន បន�ក�់ទងចុ់ះេ ទីេនះ បនេលងេសចពី�ទង។់ ពួកេគ
មនិេជ ថ�ទងជ់េ��េទ។
173 ដូេចនះេ េពលែដល��កដូ់ចជ�រក�បនេធ�កររបស់� គតនិ់យយ
ែបបេនះ គតនិ់យយកនុងចិត�ថ “េបមនុស�េនះជេ��ែមន គតនឹ់ងដឹងថ ស�ី
ែដលមក�ងេជងឲយេនះជនរ� េបគតជ់េ��!” េឃញេទ �មនិ�តវបន
បង� ញសូមបែីតគត ់ ថ�ទងជ់នរ�។ គតម់និ�ចមននិមតិ��យ�ប�រគត់
េ�ពះគម នអ�ីេ ទីេនះេដមប�ីយ�ប�រេទ។ ប៉ុែន� ��តវេគ�យ�ប�រនង!
174 ែភនករបស់នងបនេឃញហួសពីកររះិគនរ់បស់គត។់ នងេជ ថ�ទងជ់
�ពះបនទូលរបស់ពួកេ��។ នងបនដឹងថេនះគឺជពកយទងំអស់ៃនេ��
�តវបនេបកសែម�ងេ កនុង�ទង។់ នងបនឮថ�ទងេ់ េលែផនដី ែតឥឡូវេនះ
នងបនេឃញ�ទងវ់ញិ។ សម�ងឹេមលអ�ីែដលនងបនេធ�។ នងបនេឃញ
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�ពះបនទូលជ�ចឈ់ម �ពះេមស�ុ ី ជេអម៉ញូែអល។ េ េពលនងផ�ល់ចង� ក់
ដេង�មៃនេសចក�ីជំេន  (ៃនករេបកសែម�ងរបស់�ទង ់ េ កនុងេពលែដលនងកំពុង
រស់េ េនះ �ទងជ់កូនេច មរបស់�ពះស�មបម់នុស�មនបបដូចនង) នង
បនេចញេ បេ�មត�មវកររបស់�ទង ់ េ�យមនិដឹងថេតនងនឹងេធ��យ៉ងដូច
េម�ចេទ។
175 េនះគឺជវធីិែដលករពយបលពិត�បកដេកតេឡង េ េពល��តវបន
បង� ញឲយអនកដឹងថ “�ទង�់តវបនរងរបសួស�មបក់ររលំងរបស់អនក ជសំ�មប់
ភពទុចចរតិរបស់អនក និងេ�យ�រ�ន មរពំតរ់បស់�ទងអ់នកបនជសះេសប យ។”
េហយអនកបនេឃញវត�មនរបស់�ទងេ់ ទីេនះ ម៉កុស ១១ ឬលូក ១៧:៣០
ថ�ទងនឹ់ងបង� ញអងគ�ទងេ់ ៃថងចុងេ�កយ (កនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទងក់នុង
�ចឈ់មជមនុស�) ដូចែដល�ទងប់នេធ�េ មុខ�កងសូដំុម។ េ េពលអនក
េឃញ�េហយអ�ីមយួប�� លអនក!
176 េវជជបណ�ិ ត�ចនិយយថ “ម�រកីេ ែតមន។”
177 អនកជំងឺ�ចនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំ�តវេដរេ យ៉ងដូច
េម�ចេទ ប៉ុែន�េទះជយ៉ង�ខញុ ំនឹងេដរ” េយងមនិដឹងថេធ�យ៉ងេមច៉េទ។
178 នងបនេ បេ�ម�ទងេ់�យេ�ពះនិមតិ�បន�យ�ប�រដល់�ទង…់ដល់
នង េ េវ�េនះឯង េនះជអនកន�ំរ េនះជ�ពះេមស�ុែីដលបនេ�បស
ឲយជសះេសប យ េហយនងេជ �។ េហយគត�់តវករករបេ�មរេធ�ចំេពះ�ទង់
េហយនងបនេ មុខេ�យគម នបង� ញអ�ីេ�ះ ថនង�ចេធ��បន។ នង
�គនែ់តបនទទួលនិមតិ�របស់នង។ េមល! �ពះបំែបក�បភពទឹកែភនករបស់�ក
េពញទឹកែភនកនង។ ែភនកដែដលេនះែដលបនឮ…�តេច កែដលបនឮពី�ទង។់
ែភនកែដលបនេឃញ បនេចញេ�យក�ីអំណរ។ បនទ បម់កមយួេទ ត �ពះ�បទន
សកែ់វងជមយួទឹកែភនកហូរចុះ។ �ពះបនបំពកក់ែន�ងរបស់នង (េ�យសក់
នង) និងទឹកែភនកនង។ នងបនបេ�មេសចក�ី�តវកររបស់�ពះ ែដលជេសចក�ី
�តវកររបស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ នងបនឮអំពី� ែតឥឡូវេនះនងបនេឃញ
�ទង ់នង�ចេធ�កិចចករថ� យ�ទង។់
179 អនកមនបបេអយ! េហតុអ�ីបនជអនកមនិេធ�ដូចគន  ែដលអនកេឃញត�មវករ
ឥឡូវេនះ? �ទង�់តវករអនក ករបេ�មររបស់អនក! ឥឡូវអនកេឃញ អនកែដលអនក
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បនឮអំពី�ទងេ់ កនុង�ពះគមពរី។ េយងបនេឃញ�ទងក់លពីយបម់ុញិចូលមក
ទីេនះ េហយនិងករែដល�ទងប់នេធ� េយងបនេឃញ�ទង ់ ពីកិចច�បជំុមយួេ
កិចច�បជំុមយួ េហយេពលខ�ះេយង�ពេងយកេណ� យេ�យនិយយថ “បទ ខញុ ំដឹង
ថបទគមពរីនិយយអ ច ឹង។ អូខញុ ំ—េយងេឃញថ�ជករពិត េឃញេទ។” េយង
គម នភពរកី�យេទ��កដូ់ចជមនិបនប�� លេយងេទ។ �កដូ់ចជគម នអ�ី
ដូចជអនកកំពុងចក…់
180 យកេឈគូសមយួមកគូស េបេឈគូសេនះគម ន�ព នធ់រ័េ េលកបលរបស់
�េទ �មនិ�ចគូសបនេទ។ េហយអនក�ចគូស គូសេហយគូសេទ ត ប៉ុែន�េប
�រធតុគីមបីនសម� ប�់ព នធ់រ័េ េលេនះ �មនិបេងកតចំេហះបនេទគម នេភ�ង
េទ។ ប៉ុែន�េបគីមេីនះ�ព នធ់រ័បះ៉នឹងេមែដក�នឹង…�េ ែតមន េ េពលែដល�
បះ៉េភ�ងរបស់�។
181 េហយេ េពលែដលេសចក�ីពិត បនេបកសែម�ងបទគមពរីៃន�ជយ�រៃថង
ចុងេ�កយ េហយអនកេឃញវត�មនរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលអនកបនឮពីអ�ី
ែដល�ទងប់នេធ�េ កនុងជីវតិរបស់គត ់ េហយបនឮបទគមពរីនិយយថ “�ទង់
បនេធ��េហយ កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត” េហយេ មុន
�ថ នភព�កងសូដុម�តវបនេឆះេ�យកំហឹងរបស់�ពះ េឃញេទ �ពះេយសូ៊វយង
�តឡបម់កឯ� ស�របស់�ទង ់ ជ�ចឈ់មមនុស� េហយេធ�អ�ីៗែដល�ទងប់ន
េធ�។ខញុ ំេអយ! �គួរែតថ� យ�ពលឹងរបស់េយងដល់សិរលី�! �គួរែតេធ�អ�ីមយួេដមបពីួក
េយង។ េហតុអ�ី? �កំពុងធ� កចុ់ះេ េលេនះ។
182 អនកបនឮេ កនុង�ពះគមពរីពីអ�ីែដល�ទងប់នេធ� ពី ស�ីែដលបនពល់
សេម� កបំពករ់បស់�ទង។់ �ទងប់នងកេហយ�បបន់ងពីប � របស់នង ជំេន
របស់នងបនសេ ងគ ះនងេហយ។ ឥឡូវេនះ �ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�េរ ង
ដែដលេនះម�ងេទ ត មុនេពលែដលេ�កីយ�តវបនដុត េហយេ�កយីនឹងសថិត
កនុង�ថ នភព�កងសូដំុម។ គមពរីស ញ ថមី េ�� ជេ��របស់�ពះ ជេ��ៃន
េ�� ជ�ពះៃន�គបទ់ងំេ�� ភពេពញេលញៃនរបូកយរបស់�ពះ ជ�ពះ…
បនបង� ញខ�ួនេ កនុង�ចឈ់ម ជអនកបេងកត ៃនេ�កុបបត�ិ។ �េលលូយ៉!
�ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ �ទងម់នបនទូលថ�នឹងេកតេឡង! េហយេយងេឃញ
�ថ នភព�កងសូដុម េយងេមលេឃញ�ថ នភពេ�កីយេនះឥឡូវេនះ េយង
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េឃញ�ទងយ់ងចុះមក េហយេធ�អ�ីែដល�ទងប់នែចងថ�ទងនឹ់ងេធ�។ ឥឡូវ េយង
បនឮពី�ទងែ់តេណលេនះេយងេឃញ�ទងេ់ហយ! “ខញុ ំបនឮេ�យ�តេច ករបស់ខញុ ំ
ែតឥឡូវេនះខញុ ំេឃញ�ទងេ់�យែភនករបស់ខញុ ំ។” �ែមន៉! “ខញុ ំេឃញ�ទងេ់�យផទ ល់
ែភនករបស់ខញុ ំ។” េត�គួរែតមនេពល�! ករប ជ កពី់�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ ជនិចច
ជកលេពលែដល�ពះបនទូល�តវបនប ជ ក ់ ែដល�ពះមនបនទូលកនុង�ពះបនទូល
របស់�ទង ់�ទងប់ង� ញអងគ�ទងឲ់យអនក�ចេមលេឃញ។
183 ឥឡូវេនះ ស�ីេពសយចមន កេ់នះេ �មផ�ូវ នងបនដួលេ មុខ�សន
េ មុខ�ពះេយសូ៊វ េហយនងបន�ងេជងរបស់�ទងេ់�យ—ទឹកែភនក េហយ
—េហយជូតេ�យសករ់បស់នង។ េដមបថី� យកិត�ិនម�ទង ់ �ទងម់នបនទូលថ
“�គបទី់កែន�ង�ែដលដំណឹងល�េនះកំពុង�តវបនផ�យ ចូរ�បបេ់រ ងេនះទុកជ
ករចងចដំល់នង។” េហតុអ�ី? េមលថនងជមនុស�កខ�កប់៉ុ��  ប៉ុែន�មន
អ�ីមយួែដលបន�យនង។ នងបនេឃញ�ពះបនទូលៃនករសនយពីសួនចបរេអ
ែដនថ “ពូជ ស�ីនឹងកិនកបលសត�ពស់។” នងបនេឃញ�ពះេមស�ុែីដលបន
រស់េ េកតពី ស�ី�ពហមចរ។ី
184 នងបនឮថ�ទងនឹ់ងេកតពី�សី�ពហមចរ ី ប៉ុែន�ពួកេគបនឮបុរសេនះគឺេ
េលែផនដី នងឮថមនេ��វយ័េកមង ែដលបនេ�បសឲយជពីជំងឺ នងេជ �!
េហយេ ទីេនះនងបនចុះ�មផ�ូវ េដរេមលជំុវញិ។ េហយនងបនេមលេ
ទីេនះ េហយបនេឃញពិធីជបេ់ល ងដអ៏�ច រយ។ នងបនេ�ងេលរបង េហយ
េមលេ េឃញ�ទងេ់ ទីេនះ។ គឺ�ទងេ់ ទីេនះ! មនអ�ីមយួនិយយថ “េនះជ
�ទង!់” េឃញេទ េនះជអ�ីទងំអស់ែដលនង�តវករ េដមបបីននិមតិ�។ េតមនអ�ី
េកតេឡង? នងបនេឃញ�ពះបនទូលរបស់�ពះបនក� យជ�ចឈ់ម។ នង
បនឮេ�យ�តេច ករបស់នង ែតឥឡូវេនះនងបនេឃញេ�យែភនករបស់នង
វញិ។
185 ឥឡូវ អនក�ល់គន ដឹងថេយងមនេសចក�ីសនយរបស់�ថ នភពពួកជំនុំេ
ៃថងចុងេ�កយ។ �ពះវ�ិរ េ កនុង�ថ នភពបចចុបបននរបស់� មនិ�ចបំេពញ
បទប ញត�ិរបស់�ពះបនេទ ម�េបសកកមមដអ៏�ច រយមនិ�ចេ កូន�កមុេំចញ
បនេទ។ េតមយួ�នឹងេធ��? េពនទីកុស�? ខញុ ំមនិគួរនិយយេទ។ គម ន
មយួ�ៃនពួកេគេទ។ េនះគឺជសំបកែដលេ េល�សវ�លី ែដលេចញមក
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េមលេ ពិតជដូច�សវ�លី ប៉ុែន�េ ទីេនះគឺគម ន�សវ�លីេទ។ �េបកេឡង
ប៉ុែន��គបធ់ ញជតិេចញពីេនះ។ ពួកេគេរ បចំ ពួកេគបនសំ�បខ់�ួនឯង។ មន
កែន�ងែដលពួកេគ�� ប។់ �ជសំបក ប៉ុែន��សវ�លីបនដុះេឡងេ ទីេនះ
េហយឥឡូវេនះ�ចបេ់ផ�មបេងកតេឡងេ កនុងសំណំុែបបបទកូន�កមុ។ំ េពត
�សវ�លីែដលធ� កចូ់លកនុងដីឆ�ងកតយុ់គសមយ័ងងឹត��តវ�� ប។់
186 កររះិគនេ់នះបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ពះៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុ
�ចេបកសមុ�ទ�កហមឲយឈរេឡង េហយអនុ ញ តឲយពួក�គី�ទ នដក៏ំសត់
�តវសត�េ�សីុ និង�តវបនេគដុត និងអ�ី�គបយ៉់ង? េរ បចំដូចជ�ទងេ់សច
អំពី�!” ពួកអវជិជ ! េតេគមនិបនដឹងេទថ “េលកែលងែតេពត�សវ�លីធ� ក់
ចូលេ កនុងដី?” ��តវែត�� បេ់ កនុង�គងងឹតេនះ ដូចជ�គបេ់ពតដៃទេទ ត
�សវ�លី�តវេ េ េ�កមដី េហយ�តវកបេ់ កនុងដីជដំបូង េធ�ឲយពួកេគផ� ស់
ប�ូរពីរដងៃនទងលូេធ។ ��តវែតមកេចញេ សមយ័េវសលី េ ខងេ�កេដមប ី
នលំំអងផក រេំយលេចញេ សមយ័កលអនកន�ំរដអ៏�ច រយ។ �តវែតេចញ
មកេ េពនទីកុស� ស�មបក់រ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទន ែដលេសទរែត
បេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំ។ េមលេ ដូចជ�គប�់សវ�លី ែតេពលេបក�េឡង
គឺគម ន�សវេ ទីេនះទល់ែតេ�ះ ��គនែ់តជសំបក។ ប៉ុែន��តលបេ់ ទីេនះ
បនទ បម់ក ពួកេគចបេ់ផ�មបេងកតជអងគករែតមយួ អងគករ�ពះ�តីឯក អងគករ
មនិេចះចបម់និេចះេហយ និង�ពះវ�ិរៃន�ពះ និងករេរ បចំ េហយ��� បយ៉់ង
ពិត�បកដ! េហយឥឡូវេនះ េតមនអ�ីេកតេឡង? ប៉ុែន��ជជ�មកស�មប់
�សវ�លី �កំពុងរកីដុះ�ល�គបេ់ពលេវ�។
187 ឥឡូវេនះ �ចបេ់ផ�មទញេចញ �សវ�លីចបេ់ផ�ម�តវបនេគេមលេឃញ។
េនះមនិែមនសមយ័េពនទីកុស�េទ។ េនះគឺជយុគសមយ័ចុងេ�កយ។ េនះគឺជ
សមយ័កលកូន�កមុ។ំ េនះគជឺពន�ឺេពល�ង ច។ េនះគឺជេពលែដលម៉�គី
៤ �តវែតបំេពញ េដមបេីធ��មគំររូបស់�ពះ។ េនះជលូក ១៧:៣០ ែដល�តវ
បំេពញ។ េនះជេលកទី២…េ�កេយេរម និងអនកឯេទ តៗ ែដលេ�កយ៉ូែអល
មន�ប�សនអ៍ំពីេរ ងទងំេនះៃថងេនះគឺជៃថងេនះ។ “ខញុ ំបនឮពី�ពះអមច ស់
កំពុងែតយងមក ប៉ុែន�ឥឡូវេនះខញុ ំេមលេឃញ េ�យែភនករបស់ខញុ ំ។”
188 េទះបីជ…េតមនមនុស�ែក�ងបន�ំប៉ុនម នបនេកនេឡង ពួកេគគឺជ យ៉ែណ
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សនិងយ៉មេ�បស ជមយួនឹងេមទព័ទងំអស់របស់ពួកេគ េដមបេីធ�អ�ី�គបយ៉់ង
ែដលេ�កម៉ូេសបនេធ� មនិែដលេធ�ឲយគតឬ់េអរ ៉នុរ ជួ យទល់ែតេ�ះ។ ពួកេគ
បន�គ ល់កែន�ង�…ដូចជយ៉ូប ពួកេគបនដឹងថេតនិមតិ�របស់ពួកេគមក
ពី�។ ពួកេគបនដឹងថ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់! េហយគឺជ�ពះគមពរី
ដែដលែដលបននិយយពពីួកេគ បនែចងថ “ពួកេគនឹងមកេ ៃថងចុងេ�កយគឺ
អនកែក�ងបន�ំ” ពួកនិកយ�សន េ េពលែដលអ�ីមយួបនចបេ់ផ�ម េតអនក�
បនចបេ់ផ�មដំបូង? េ�កម៉ូេសឬពួកេគ? េបពួកេគបនចបេ់ផ�មដំបូងេ�ក
ម៉ូេសពិតជបនេធ�—��ប�់មែមន។
189 ឥឡូវេនះេយងមនអនកេចះែវកែញកនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលកំពុងែតពយយម
េបះេចលគំនិតរបស់អនកពីេរ ងពិតរបស់�ពះជមច ស់ ែដល�ពះបនបង� ញថ
ជេសចក�ពិីតេ�យបទគមពរីរបស់�ទង។់ “េយងបនឮពី�ជមយួ�តេច ករបស់
េយង ែតឥឡូវេនះ េយងេឃញ�េ�យែភនករបស់េយងវញិ” �ែមន៉! េតអនកេជ េទ?
[�កមជំនំុនិយយថ �ែមន៉] អស់ពីដួងចិត�របស់េយងទងំអស់! ករប�� ល!
េហយេ �គេនះ កូនមនុស�នឹងេលចមកជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បនសែម�ងអងគ
�ទងក់នុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង។់
190 បុរសេនះបនេដរេ ទីេនះមុខអ�័ប�និំង�កមរបស់គត់ ជ
មនុស��ម ញធមម� ធូលីមនេលសេម� កបំពករ់បស់�ទង។់ �ទងប់នែបរខនង
េ េ�កយ េ�យបនទូលថ េត�បពនធរបស់អនកេឈម ះ��៉េ ឯ�? (មនិែមន
S—a—r—r—a េទគឺ S—a—r—a—h A—b—r—a—h—a—m មនិែមន A—b
—r—a—m) េទ។ េ េឈម ះគតថ់ “េតនងេ ឯ�?”
191 បនេឆ�យថ “នងេ កនុង�ត�លេ ខងេ�កយ�ទង។់”
192 បននិយយថ “អញនឹងមកេលងឯង�មេពលេវ�ៃនជីវតិ” (េហយនង
េសចបិទៃដ�វរបស់នង។) បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជនងេសច?” (អ៊ូ
—ហឺ។) ឥឡូវ �ទងប់នសនយេហយ។ ពួកេគគឺជមនុស�មន កែ់ដលកំពុងែត
ែស�ងរកកូនៃនេសចក�ីសនយេនះ។
193 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិខ�ល់ថេតមនុស�បនេធ�អ�ីខ�ះេ កនុងនិកយទងំេនះេទ ថ
ពួកេគកំពុង “ែស�ងរក�ពះ�គីសទ” សកមមភពរបស់ពួកេគបង� ញថពួកេគមនិែមន
បនែស�ងរក�ទងេ់ទ។ ជករពិត។ សកមមភពរបស់អនកនិយយឮជងពកយរបស់
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អនកេ េទ ត។ អ�ីែដលពួកេគកំពុងគិតគឺអំពីករេធ�ឲយសមជិកនិកយេកនេឡង
ប៉ុែន�មនមនុស�មយួចំនួនេ ទីេនះនិងទីេនះ ែដលកំពុងរងច់កំរយងមករបស់
�ពះអមច ស់។ ពួកេគគឺកំពុងរងច់…ំមនែតអនកែដល�ទងប់នេបកសែម�ងអងគ�ទង់
ឲយ�គ ល់ែតប៉ុេ�� ះ អនកទងំេនះនឹងយល់។

194 មនែតអនកែដលបនេរ ស�ងំប៉ុេ�� ះេទបយល់ថេត�ទងជ់នរ�។
�គនែ់តគិត ថមន�បែហលជបី�ននក ់ ជជនជតិយូ� េ េលែផនដី
គម នមយួភគបីៃនពួកេគធ� បប់នដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះរហូតដល់�ទងប់ន
យងេ វញិ។ េឃញេទ? ប៉ុែន��ទងប់នបង� ញអងគ�ទងដ់ល់អស់អនកែដលកំពុង
រងច់គំឺេ�កយ៉ូ�នបទីសទនិង—ពួក�វកែដល�តវបនេ េ�យយ៉ូ�ន
ជេដមនិង��ជមនុស�ខ� កេ់ កនុង�ពះវ�ិរ សីុមម នែដលជបូជចរយថ
“គឺបនបង� ញដល់គតេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ថគតនឹ់ងេឃញ�ពះ�គីសទ។”
េមដឹកន�ំសន អនកវទិយ� ស� និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត គឺខ� ក!់

195 មនែតទឹកេភ� ងេទែដល�ចបេងកន�គបពូ់ជបន ដូចជ�គបពូ់ជេ ទីេនះ
��បេ់ហយ។ េហយដូចជអនកជែហ�នរបស់ឪពុកអនក េហយគតម់និ�គ ល់
អនកេទ ែតអនកេ កនុងឪពុករបស់អនក��បេ់ហយ។ ប៉ុែន��មរយៈដីពូករបស់ម� យ
អនក �តវបនបង� ញឲយេឃញ�មលកខណៈរបស់គត ់ េហយបនទ បម់កគត�់ច
និយយជមយួអនក។ �ពះដអ៏�ច រយ េបអនកមនជីវតិអស់កលបជនិចច បនទ បម់ក
ែហ�នអស់កលបជនិចចៃនជីវតិគឺេ កនុង�ពះ�ងំពីដំបូង។ េហយអនកេ ទីេនះ
អនកបនេ កនុងករគិតរបស់�ទង ់ េឈម ះរបស់អនកនិងអ�ីទងំអស់។ េហយ�ទង់
េ�យ�បជញ ដឹងជមុនបនែតង�ងំអនកឲយេឃញ�។ េហយអនកែដលមនិបន
ែតង�ងំនឹងមនិែដលេឃញេទ។ ែតសូមច ំ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
ថ “េពលេវ�បនមកដល់េហយ” េតអនកេជ េល�ទងឬ់េទ? េតអនក�បគល់ជីវតិ
របស់អនកេ �ទងឬ់េទ។ ខញុ ំ�តវឈបេ់ ទីេនះប៉ុណ�ឹ ង �គឺេលសេម៉ង�បបំនួ
េហយ។

សូមឱនកបលចុះ។

196 “ខញុ ំបនឮ ពី�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេឃញ�ទងេ់ហយ!”
�ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ សូម�បទនពរមនុស�ទងំេនះ េ េពលពួកេគរងច់។ំ
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197 ឥឡូវខញុ ំ នឹងសួរសំនួរមយួដល់អនក។ ខញុ ំនឹងអនុ ញ តឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
(ខញុ ំេជ ជកថ់�ទងនឹ់ងអនុ ញ ត) ែស�ងរកគំនិតរបស់អនក ពយយម �កលបង
គំនិត និង�ពលឹងរបស់អនក េមលថេតអនកពិតជេជ ឬេទ។ េហយេបអនករកេឃញ
ថ �មនភពសង�យ័បន�ិចបន�ួចេ ទីេនះ េតអនក�ចេលកៃដបនេទ? េហយ
និយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ សូមឲយខញុ ំេមលេឃញ�ទង។់ ខញុ ំបនឮ ពី�ទង់
ប៉ុែន�ខញុ ំមនិែដលេឃញ�ទងេ់ទ។ សូមឲយខញុ ំេមលេឃញ�ទងខ់ញុ ំនឹងេជ ។” មនិអីេទ។
198 េតមនអនកខ�ះេ ទីេនះែដលមនិ�គ ល់�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនកឬេទ?
េលកៃដរបស់អនកនិយយថ “េប…ខញុ ំ—ខញុ ំជមនុស�មនបប ប៉ុែន�េបខញុ ំ…េបអនក
—េប�ទងនឹ់ងអនុ ញ តិឲយខញុ ំបនេឃញ�ទង ់ �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ សូមបង� ញ
�ពះបនទូលេនះែដលពួកេគបននិយយ។ ខញុ ំដឹងរេប បែដលយ៉ូបបនេឃញ�ទង។់
ខញុ ំដឹងថេនះជរេប បែដលអរ័�ប�បំនេឃញ�ទង។់ ខញុ ំដឹងថេនះជអ�ីែដល
អនកែដលេ សល់របស់ពួកេគបនេឃញ�ទង ់ ពីេ�ពះ�ជ�ពះបនទូលែដលបន
សនយរបស់�ទង�់តវបនបង� ញករពិត។ ខញុ ំបនឮអស់ទងំ�បេភទៃនេរ ង និងអនក
ែក�ងបន�ំ និងអ�ី�គបយ៉់ង ប៉ុែន�ខញុ ំយល់ថមន�រៃថងចុងេ�កយេ កនុងទឹកដី ែដល
�តវបននិយយេ�យេទវ�េ េ�តយមខ ងទេន�រ កនុងឆន ១ំ៩៣៣។ ខញុ ំបនឮពី
កមមវធីិពយបលបនចបេ់ផ�ម េហយខញុ ំដឹងេ េពល�េកតេឡង �មនិ�ចសថិតេ
កនុងនិកយចស់ដែដលេទ �មនិ�តវបនេគប ជូ នមកេទ េហយកម៏និែដលេ
ទីេនះែដរ។ [ចំណុចទេទេ េលកែសត]…?…
199 េតមនអ�ីេកតេឡងេបេ�កម៉ូេសនឹងមកនិយយថ “ចូរសងទូ់កធំដូចណូ
េអបនេធ� ទឹកនឹងជនេឡងអែណ� តេចញពី�សកេអសីុបចុះេ ទេន�?” អូ អតេ់ទ
េឃញេទ? អតេ់ទ! គតម់ន�រពី�ពះ គតគឺ់ជករបង� ញឲយេឃញ។ េ��េនះ
បនេកតេឡងេ េនះ កែន�ងេកតេហតុគួរែតបង� ញដល់អុី��ែអលេ ទីេនះ។
ពួកេគគម នេ��អស់រយៈេពលបនួរយឆន មំកេហយ ពួកេគគម នេ��េទ េហយ
េ ទីេនះេ��បនរះេឡងេ នឹងកែន�ង។ ពួកេគគួរែតដឹងថមនអ�ីមយួ�នឹង
េកតេឡង។
200 ជនជតិអុី��ែអលគម នេ���បរ់យឆន មំកេហយ េហយ�ពះេយសូ៊វបន
េលចមកេ េលឆក។ េហយ ស�ីេនះេ ឯអណ�ូ ងេនះទូលថ “េ�កមច ស់!
ខញុ ំមច ស់យល់ថអនកជេ��ែមន។ ឥឡូវេយងគម នសូមបែីតមយួអស់រយៈេពល
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បនួរយឆន េំនះ។” េ�យ�រែត�ទង�់ជបពីអ�ីែដលមនេ កនុងចិត�របស់នង។
េឃញេទ?
201 ឥឡូវេនះ េយងបនសនយថនឹងសមយ័កល�ពះវ�ិរ�មរយៈអនកែកទ�មង់
េហយេយងនឹងមនពួកេគ។ ប៉ុែន��ទងប់នសនយេ កនុងម៉�គី ៤ �ទងនឹ់ងរក�
គំររូបស់�ទងេ់ ៃថងចុងេ�កយ េតមនអ�ីេកតេឡង “េដមបបីែង�រចិត�កូនៗ�តលប់
េ ជំេន របស់ឪពុកវញិ។” ស�មបេ់គលបំណងេនះ! េហយ�ពះវ�ិរ�តវបន
ែបកបកគ់ន េ កនុងនិកយនិងរបូភពេផ�ងៗ ជបំែណករហូតដល់��� ប ់ �ជ
សំបកមយួ។ េហយបនទ បម់ក�ទងប់នសនយ េ កនុងសមយ័ៃន�ររបស់េទវ�
ទី�បពំីរ ���បពំីរនឹង�តវបនបង� ញឲយដឹង។ េហយេសចក�ី�ថក៌ំបងំរបស់
�ពះជមច ស់នឹង�តវ�បកស (វវិរណះ ១០)េទវ�ទី៧ ចបេ់ផ�មបន�ឺសេម�ង�រ
របស់គត ់មនិែមនកមមវធីិពយបលេទ ជ�រែដលេធ��មកមមវធីិពយបល។
202 �ពះេយសូ៊វគឺជ “មនុស�អ�ច រយ” ដ�ប��ទង�់ចពយបលអនកឈបឺន។
ប៉ុែន��ទងប់នមនបនទូលថ “ខញុ ំនិង�ពះបិ�របស់ខញុ ំគឺែតមយួ។”
203 “ហូ៊! �ខុសេហយ!”
204 យ៉ូបគឺ “មនុស�អ�ច រយ” រហូតដល់មនអ�ីេកតេឡងចំេពះគត។់ េឃញេទ? �
ជវធីិេនះជនិចច។
205 េជ ! េតអនកនឹងទទួលយក�ទងឥ់ឡូវេនះេទ? សូមេលកៃដេឡងេហយ
និយយថ “ខញុ ំេជ �ទង។់ ខញុ ំចងទ់ទួលយក�ទង។់ �ពះ�បទនពរអនក។ សូម�ពះ
�បទនពរអនក មនិអីេទ។

ឥឡូវេនះ សូមេធ�ឲយ�បកដ េហយេ ែតអធិ�� នមយួែភ�ត។
206 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េ កនុងេពលដឧ៏�រកិេនះ �នឹងមនេពលេវ�
ែបបេនះែដរេ េពលែដលមនសេម�ងផគរ�នេ់ ៃថងមយួ េហយ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះជមច ស់នឹងយងចុះពី�ថ នសួគម៌កេ�យបន�ឺសេម�ង ជសេម�ងម�
េទវ�និងែ�តរបស់�ពះ មនុស��� បក់នុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ។ េហយេយង
មន ក់ៗ ដឹងេហយេ យបេ់នះថ �ពះវរបិ� េយងនឹង�តវេឆ�យ�គបព់កយែដល
េយងបននិយយ និងពកយែដលេយង�បប។់ សូមបែីតគំនិតែដលមនេ
កនុងចិត�របស់េយង េយងកនឹ៏ង�តវេឆ�យ�ែដរ។ ទូលបងគំអធិ�� ន�ពះអងគេអយ
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េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ថ�ទងនឹ់ងសំ�តចិត�ទងំអស់ែដលមនេ កនុង
ទីេនះ សំ�តចិត�ទូលបងគំ សំ�តចិត�របស់មនុស�ទងំេនះ។ េហយសូមឲយេយង
េ�ត មខ�ួន �ពះអមច ស់េអយ េហយសូមឲយែភនកខងវ ិ ញ ណរបស់េយងបនេបក
េ យបេ់នះ េដមបេីមលេឃញសិរលី�ៃន�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ។ េយងបនឮអំពី
�ពះអងគ ឱ�ពះវរបិ�េអយ! េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយេយងេមលេឃញ
�ទង។់ ផ�ល់� �ពះវរបិ�។ ផ�ល់អំេ�យទងំេនះ ទូលបងគំអធិ�� ន�មរយៈ
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉
207 ចងសូមចងចថំ េ កនុងេបះដូងរបស់អនក េ កែន�ងែដលអនកកំពុងអងគុយ
សូមេធ��សនៈតូចេហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ សូមយងចូល
មកកនុងចិត�ទូលបងគំឥឡូវេនះ។ ឲយទូលបងគំអ�ីមយួ…អ�ីែដលខញុ ំ�ចកនប់ន។
សូមឲយទូលបងគំមន�រមមណ៍ ជនិមតិ�ែដល�បបទូ់លបងគំថ�ទងម់នវត�មនេ
ទីេនះ។”
208 ឥឡូវេនះ អ�ីែដលេសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�មបម់នុស�! េតអ�ីេ ជេរ ងែដល�តវ
េធ�! ឥឡូវខញុ ំនឹងទូលេ �ពះជមច ស់ សូម…
209 េតមនមនុស�ប៉ុនម នអនកែដលយកកែសត? អនកបនឮអំពី េតេម៉ង
ប៉ុនម នេហយ េ�ក? េតេយងបនបង� ញទស�នវដ�ីនិងេរ ង�៉វេនះ កលពី
មយួឆន មំុននឹងេរ ងេនះបនេកតេឡង? វទិយ� ស�គឺសថិតេ េល�។ គឺ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វបន�គង�ជយជមយួនឹងសកព់កព់ណ៌សដូចែដលអនកេឃញ
េ កនុង�ពះគមពរីករេបកសែម�ង១ និង�នីែយល៉ �ទងជ់េ �កមកំពូលៃន
�ថ នសួគនិ៌ងែផនដី។ េ ទីេនះ េ េពលែដលវទិយ� ស�មនិ�ចេមលេឃញ
�េ�យខ�ួនឯង។ េហយេ កនុងករសេងកតេចញេ ទីេនះ េ �កលវទិយល័យ
�រហី��ូ និងឆ�ងកត�់បេទសមុកិសិុក ពួកេគ��វ�ជវអស់រយៈេពលពីរឆន មំក
េហយ។ េហយមនេគ�បបអ់នកថ � “នឹងេកតេឡង” មុន។
210 ចុះអំពីកររ ជួ យដីេ ���ក វញិ? េមលហូលីវដូធ� កចូ់លេ កនុងសមុ�ទ!
ចូរសម�ងឹេមលថេប�េកតេឡងេទ។ �ទងម់និែដល�បបខ់ញុ ំអ�ីខុសេ េឡយេទ
�នឹងេធ��បន។ េឃញេទ? េហយ�គនែ់តសម�ងឹេមលថេតេយងមនិរស់េ
េក ក�បកិតនិងសមយ័ៃន�បវត�ិ� ស� គម នអនក�ដឹងថ�ទងនឹ់ងយងមក
េ េពល�េឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងេរ ងមយួ: ខញុ ំេជ ថេ កនុង�ថ នភពបចចុបបនន
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របស់ខញុ ំ េបខញុ ំេ កនុងចិត��តឹម�តវ េហយេបខញុ ំមនិែមនជ�គី�ទ ន ខញុ ំ�បកដជចង់
ក� យជ�គីសទបរស័ិទដូច�ពះគមពរីពិត�បកដ មនិែមនេ �មនិកយេនះេទ។ កុំ
ពឹងែផ�កេលបុព�េហតុែដលអនកបនែ�សក។ េយងបនឮេ �ពឹកេនះ បនបង� ញ�
េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ទងំអស់គន បនេចញឆង យពី�ពះហឬទយ័របស់�ពះ
មនិបនេធ�អ�ីេនះេទែតប�� លឲយ�� ប។់ កុំេ ជបនឹ់ងសំបក �តវេ កនុងជីវតិ។
េឃញេទ? មនជំេន េល�ពះ។
211 េតអនកេជ ថ�ពះែដលបនេធ�ករសនយេនះ បនបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងគមពរី
េ�កុបបត�ិ េហយបនេលចមកឯអ�័ប� ំេហយបនេធ�ករអ�ច រយ…�ពះដែដល
បនក� យជ�ចឈ់ម េកតពី ស�ី�ពហមចរ។ី ពិត�ស់េនះគឺជកំពូលភនេំ
ទីេនះ បនទ បម់កេ េពលែដល�ទងប់នចូលមកកនុង�ចឈ់មមនុស� និង
េលចមកដែដល…េតអនកមនិេជ ថេប�ពះ�ចេធ�ជមនុស�មន ក ់ ែដល�ទងប់ន
សនយថនឹងេធ�េយងេ �មម៉�គី៤ ែដលជ�បភពែដល�ទង�់ចនិយយ
បន �ទងនឹ់ងេធ�េរ ងដែដលែដលបនែចង ថ�ទងនឹ់ងេធ�េ ទីេនះ? េតអនកេជ
េទ? ខញុ ំកេ៏ជ ថ�ទងនឹ់ងេធ� ែដរ។
212 េតអនកេជ ថអនក�ចមនជំេន េដមបពីល់�វរបស់�ទងឬ់េទ ជំេន របស់គត់
េដមបបីះ៉សេម� កបំពក?់ េតអនកេជ ថមនវត�មនេ េពលេនះេទ ថមនអ�ីែដល
កំពុងនិយយេ កនេ់បះដូងរបស់អនក ែដល�ច�បបអ់នកថអនក�ចមនជំេន
ចងព់ល់�វរបស់�ទង?់ អនកេជ ថអនក�ចេធ�បនេទ? សូមអនកេឈងចបនិ់ង
បះ៉េ�យជំេន របស់អនក េ េពលេនះមនិែមនេ�យ�រមមណ៍េទ �គនែ់តជមយួ
ភពបរសុិទធនិងេសចក�ីជំេន ។ �គនែ់តនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ
េជ ។ ទូលបងគំេជ អស់ពីចិត�។ ទូលបងគំចងឲ់យ�ទងប់ះ៉ទូលបងគំ េ�ពះទូលបងគំ—
ទូលបងគំបនឮពី�ទង ់ែតឥឡូវេនះ ទូលបងគំចងេ់ឃញ�េ�យផទ ល់ែភនក។
213 េហយខញុ ំមនិ�ចបះ៉អនកបនេទ។ ��តវករ�ពះេដមបបីះ៉អនកវញិ។ េតអនកេជ ថ
�ទងនឹ់ងេធ��េទ? [�កមជំនុំនិយយថ �ែមន៉។
214 ខញុ ំកំពុងែតងកេ េ�កយេ ខងេឆ�ងខញុ ំ។ ��កដូ់ចជមន�បភព �បេភទ
ៃនករដូចែដលខញុ ំបននិយយ ទញែបបេនះ។ ខញុ ំបនដឹកន�ំ�មវធីិេនះ
ឥឡូវេនះ �ចូលមកេ កនុងភពអ�ច រយ។ �ជ ស�ីអងគុយេ ទីេនះជមយួនង
ប�ីនង មនិែមនមកពីទីេនះេទ។ នងមកពីរដ�តិច�ស់ �កង��ស។ នង



ខញុ ំបនឮ ប៉ុែន�ឥឡូវ ខញុ ំេឃញ 51

កំពុងរងទុកខ ប�ីនងករ៏ងទុកខេវទនផងែដរ។ នងបនទទួលរងពីផលវបិកមយួ
ៃនករវះកត។់ �តឹម�តវេហយ។ ប�ីរបស់នងទទួលរងនូវអ�ីមយួជមយួខនងរបស់
គត ់ ខនងគតម់នប � ។ េ�កនិងេ�ក�សី ខូែបតមកពីរដ�តិច�ស់ �កង
��សរេបអ ច ឹងែមនសូមេលកៃដេឡង។ ខញុ ំជមនុស�ចែម�កចំេពះអនក។ េត
�តឹម�តវេទ? គម នវធីិេ កនុងេ�កេនះស�មបខ់ញុ ំេដមបដឹីងេទ។ េត�ជអ�ីេ ? “ខញុ ំ
បនឮពីអនកេ�យ�តេច ក ឥឡូវខញុ ំេឃញអនក។” យល់អ�ីខញុ ំនិយយេទ? ឥឡូវសួរប�ី
�បពនធេនះ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញពួកេគេ�ះេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ “ខញុ ំបនឮពី�ទង់
ជមយួនឹង�តេច ក ឥឡូវេនះខញុ ំេឃញ�ទងេ់�យផទ ល់ែភនកវញិ។”
215 េបអនក�ចេជ  �ពះ�ចផគតផ់គងនូ់វអ�ីែដលអនក�តវករ។
216 បុរសមន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះ េ�យៃដរបស់គត�់ចតេ់លចងក របស់គត់
ជមយួនឹងសមព ធឈមេឡងខពស់ េតអនកេជ ថ�ពះនឹងេធ�ឲយអនកជសះេសប យ
បនេទ េ�ក? អនកេជ ? អងគុយ�កៃ់ដរបស់អនកដូចេនះ េតអនកេជ ថ�ពះនឹង
ពយបលអនកពីេរ ងេនះ ជំងឺេលសឈមបនឬេទ? េលកៃដរបស់អនកេឡង េប
អនកេជ ។ គតេ់ធ��។ ខញុ ំមនិែដលេឃញបុរសេនះេទកនុងជីវតិខញុ ំ ខញុ ំមនិ�គ ល់គត់
េទ។ ប៉ុែន�អនកបនឮថ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុង�ពះគមពរីថ �ទងនឹ់ងេធ�កិចចករ
ទងំេនះ ឥឡូវអនកេឃញេហយ! អនកេឃញអ�ីែដលខញុ ំចងសំ់េ េទ? “េបអនក�ចេជ
អស់ទងំអ�ីៗគឺ�ចេធ�េ បន។” មនែតចំេពះអនកែដលេជ ប៉ុេ�� ះ! ��តវករ
ជំេន ពិត�បកដ ជំេន េដមបេីធ��បន។ ប៉ុែន�េបអនកេជ  �ពះនឹង�បទន�។
217 មន ស�ីមន កអ់ងគុយេ ខងេ�កយេនះ កំពុងែត�កេឡកេមលមកខញុ ំ េហយ
នងមនប � �តងប់ំពងក់របស់នង។
218 ស�ីែដលអងគុយបនទ បន់ង េ�យអងគុយេ ែកបរនងែដលនងនឹងយល់ ស�ី
េនះមនសមព ធឈមខពស់។ �តឹម�តវេហយ។
219 ស�ីអងគុយេ ែកបរនង—នងកម៏នប � ែដរ។ េហយនងមនិែមនជអនកមក
ពីទីេនះេទ នងមកពីរដ��កន�់ស។ ពួកេគកំពុងបត�់។ ក ញ ហ�ីលីពេជ េល
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទនងនិង�តវបនពយបល! េតអនកេជ េល�ទងេ់ទ? អស់ពី
ចិត�? អនកទទួលយក�េទ? �តវ។ បនទ បម់កអនក�ចមន�។

ឥឡូវអនកនិយយថ “េនះជ�ថក៌ំបងំេទ” េទ! េទ!
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220 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “អនកេឈម ះសីុម៉ូនអនកជកូន�បសរបស់
យ៉ូ�ស” េត�តឹម�តវេទ?
221 “ខញុ ំបនឮជមយួនឹង�តេច ករបស់ខញុ ំ ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញ�ទងជ់មយួនឹង
របស់ខញុ ំែភនកវញិ។” េតអនកមនិេឃញមនអ�ីេកតេឡងេទឬ? មននរ�មន កក់ំពុង
អងគុយេ ទីេនះ រកេមលេជ  េជ អស់ពីចិត�េ ទីេនះ �េកតេឡង។ េឃញេទ?
222 មន�រមមណ៍ថ�បេសរេឡងេទ កូន�បសេអយ េ យបេ់នះ ជងអនកបនេធ�
កលពីយបម់ញិ? អងគុយចុះ? ឥឡូវេនះ អនកនឹងបនជេហយ (�—ហុឺ។) អងគុយ
េ ទីេនះយបម់�លិ េគះកបលរបស់គតន់ិងអ�ីេផ�ងេទ ត ឥឡូវេនះ យបេ់នះគត់
េមលេ ដូចេ សុភពបុរស។ េឃញេទ? គតម់នករភន�់ចលំបន�ិចអំពីេរ ង
េនះ ប៉ុែន��េចញ�តងេ់នះ។ េឃញេទ? �មនិអីេទ។ េឃញេទ? “េហយេ ៃថងេនះ
កូនមនុស��តវបនបង� ញឲយេឃញ មុនេពលែដល�កងសូដុម�តវបនដុត។”
223 “ខញុ ំបនឮពី�តេច ក ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញ�ទងេ់�យែភនករបស់ខញុ ំវញិ។ ខញុ ំ
បនេឃញ�ពះេយសូ៊�គិស� �ទងម់នបនទូល �ទងប់នសនយថ ខញុ ំបនេឃញ
ករសនយេនះ �តឹម�តវឥឡូវេនះ។” េឃញេទ? “ខញុ ំបនឮពី�ទងេ់�យ�តេច ក
របស់ខញុ ំែតឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញ�ទងជ់មយួែភនកខញុ ំវញិ” េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកេ់ជ
ថគឺជ�ទង?់ (ឱ�ពះអងគេអយ!)
224 ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងេ ទីេនះ…�យឺតេពលេហយ។ យប់
ៃថងែស�កេយងនឹងមនកមមវធីិពយបលដអ៏�ច រយ។ េយងកំពុងរពឹំងបង�បសម៉ូេរ ៉
េហយខញុ ំឈរេ ទីេនះ េហយអធិ�� នសំ�បម់នុស��គបគ់ន ែដលចងម់ក�មរយៈ
ែខ�បនទ ត។់ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតកនុងករនិយយេ យបេ់នះ ខញុ ំនឹងេ េហយេដមបេី
�សនៈ។ ប៉ុែន�បនទ បម់កខញុ ំគិតថ “អតេ់ទ” �និយយថ “ខញុ ំបនឮេ�យ�តេច ក
ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំចងេ់ឃញ�ទងេ់�យែភនករបស់ខញុ ំវញិ” �ទងេ់ ទីេនះ។ េតអនកេជ
េទ?
225 ឥឡូវេនះ សូមអនុ ញ ត�កៃ់ដរបស់េយងេ េលមន កេ់ផ�ងេទ ត។ ឥឡូវ
សូមចងច ំ ែតមយួែដលបនសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�ដូចេនះ បននិយយថ “ទី
សមគ ល់ទងំេនះនឹងេកតេឡងេតពួកេគែដលេជ ។” េត�ទងជ់អនកមនបនទូល
ែមនេទ? េតអនកជអនកេជ េទ? និយយថ “�ែមន៉” អ ច ឹង គឺជ �ពះដែដលែដល
បនសនយនឹងអនក េឃញ�ទងសំ់ែដងឥឡូវេនះ…សួរមនុស��មន ក ់ ខញុ ំមនិែដល
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បនេឃញពួកេគ មនិដឹងអ�ីអំពីពួកេគេទ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់ពួកេគេទ ឥឡូវេនះេឃញ
េទ មនិ�ចេ រចួេទស�មបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន�បទគមពរី�តវែតបំេពញ! ែមនេហយ េប��តវ
បនបំេពញ�បង� ញថ េយងេ �គចុងេ�កយ េយងនឹង�គ ល់កូនមនុស� គឺ
េ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបកី� យជ…េ�យ�រែត�ទងប់នបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់
េ កនុង�ចឈ់មមនុស� េត�តឹម�តវេទ?

226 បនទ បម់កេយងដឹងថ�ជករពិត េហយអនកនិយយថអនកគឺជអនកេជ េល
�ទង ់ េហយអនកបន�កៃ់ដរបស់អនកេលមន កេ់ផ�ងេទ ត។ េហយេបៃដរបស់អនក
�តវបន�ក ់ គឺជ�ពះ�ជបុ��ែតមយួៃន�ពះែដលគងេ់ ទីេនះ េដមបេីធ�ឲយករ
េនះេកតេឡងពិត ចំេពះែភនករបស់អនក �ពះ�ជបុ��ែតមយួេ ទីេនះ េដមប ី
និយយថ“ពួកេគនឹងបនជ។” �ពះ�ជបុ��ែតមយួរបស់�ពះ! “ខញុ ំបនឮពី�ទង់
មនបនទូល េបអនកេជ បន�កៃ់ដេលពួកេគ ពួកេគនឹងបនជ ខញុ ំបនឮេ�យ
�តេច ករបស់ខញុ ំ ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំេមល�េ�យែភនករបស់ខញុ ំវញិ �ទងប់នសនយថ
នឹងេធ��។”

ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលខញុ ំអធិ�� ន សូមអនកអធិ�� នែដរ។

227 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ជ�ពះៃន�ថ នសួគ៌
សូមអនុ ញ តឲយវ ិ ញ ណ�ទងប់នចូលកនុងចិត�របស់មនុស�ទងំេនះ។ ជំេន
ពិត�បកដរបស់�ពះេនះនឹងប ជ កក់រសនយេនះដល់ពួកេគ។ េហយសូមឲយ�ពះ
ៃន�ថ នសួគព៌យបលពួកេគមន ក់ៗ  ដូចជពូកេគបនេធ��មចបបរ់បស់�ពះអងគ
េ�យ�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក។ សូមឲយ��តវបនដូេចនះ�ពះអមច ស់។ េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមផ�ល់ឲយ� ស�មបសិ់រលី��ទង។់

228 ឥឡូវេនះ េតអនកេជ ថអនកបនទទួលអ�ីែដលអនកបនេសនសំុេទ? េតអ�ីមយួ
េ កនុងេបះដូងរបស់អនក�បបអ់នក? េតអនកមន�រមមណ៏ថនិមតិ�បននិយយថ
“េហតុអ�ី �ចបេ់ហយ! រចួ�ល់េហយ!?”

229 បទប ជ របស់�ពះបនមនបនទូលថេយង�ច�� បេ់�យ�តេច ករបស់
េយង ែតឥឡូវេនះ េយង�ចេមលេឃញ�េ�យែភនករបស់េយង។ យ៉ូបនិយយ
ថ “ខញុ ំបនឮពី�ទងេ់�យ�ពះគមពរីេនះ �� បេ់�យ�តេច ក ែតឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញ
អនកេ�យផទ ល់ែភនកវញិ។”



54 �ពះបនទូលជសេម�ង

230 ឥឡូវេនះ អនកបនឮ�េ�យ�ពះបនទូល េ�យ�� ប�់ពះបនទូលថ “េសចក�ី
ជំេន មកេ�យបនឮ េហយឮ�ពះបនទូល�ពះ។” ឥឡូវេនះ អនកេឃញ�េធ�ជ
មយួែភនកអនក! ឥឡូវេនះ ជ�ពះដែដលែដលមនបនទូល េ េពលែដលករ
ទងំេនះេកតេឡងថ “េបអនកេជ នឹង�កៃ់ដេលពួកេគែដលឈ ឺ េនះពួកេគនឹងជ
សះេសប យ។” ឥឡូវេត�បនចកចូ់លកនុងចិត�របស់អនក ថអនកបនជសះេសប យ
េហយឬេ ? េលកៃដរបស់អនកេប�បនេធ�។ �ែមន៉! េនះជករពយបលពិត
អនកមននយ័ដូេចនះឬ? េតអនកេជ �អស់ពីចិត�េទ? �េលលូយ៉! េនះជអ�ីែដល
េយង�តវករ។

សូមេ�កកឈរេឡង េហយសរេសរដល់�ទង។់
231 សូមអរគុណ�ពះអមច ស់ េយសូ៊វ។ សូមេលកតេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់។

ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង!់ ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង!់
សរេសរកូនេច ម�� បស់�មបម់នុស�បប។
សូមថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់មនុស��យ
តបតិេ�ហិត�ទង ់បនសំ�ត�ន ម�ប�ក�់គបគ់ន ។

232 ឥឡូវេនះ េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? ឥឡូវេនះ ចូរេយងទងំអស់គន េលកតេមកង
សិររីងុេរ ងរបស់�ពះអងគ។ ឥឡូវេនះ សូមេមល េបេរ ងេនះ�តវបនបង� ញឲយអនក
េឃញេ�យ�ពះ �បភពែដលអនកបនរសេ ងគ ះេ កនុង�បភពែតមយួែដលបន
�បបអ់នក “អនកបនសេ ងគ ះ” គឺជ�បភពដែដលែដល�ពះបនេធ� ដូចជ�ទង់
បនេធ��មរយៈយ៉ូបនិងពួកេ���ទងែ់ដរ �ទងប់នជំរញុអនក�មរយៈ�បភពជ
�គី�ទ ន េ�យករេបកសែម�ងដេ៏ទវភពរបស់�ទងែ់ដលថ “អនក�តវបនពយបល”
បនទ បម់កគម នអ�ីនឹង��ងំ�ពីករេកតេឡងេទ។

ដូេចនះេយងសរេសរ�ទង!់ អស់មនុស�ទងំ�យ
តបតិេ�ហិត�ទង ់ បន�ងសំ�ត�ន ម�ប�ក…់(�ល់

ករសង�យ័ �ងសម� ត�ល់ករសង�យ័។)
ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង!់ ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង!់
សរេសរកូនេច ម�� បស់�មបម់នុស�បប។
សូមថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់មនុស��យ
តបតិេ�ហិត�ទង ់បនសំ�ត�ន ម�ប�ក�់គបគ់ន ។
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233 អូេត អនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬអី? អូ អ�ច រយ�ស់។ “ខញុ ំបនឮពី�ទងឱ់
�ពះអមច ស់េអយ េ�យផទ ល់�តេជ ក ែតឥឡូវ ខញុ ំេឃញអងគ�ទងប់នបង� ញឲយ
�គ ល់កនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទងវ់ញិដូចែដល�ទងប់នេធ�េ អ�័ប�េំ�យ
ករសនយរបស់�ទងេ់ ទីេនះ ថកូនមនុស�នឹងបង� ញខ�ួនផទ ល់េ ៃថងែដល
ពិភពេ�កក� យជ�ថ នភពដូច�កងសូដំុម។

234 េហយមនអនកន�ំរបីនក ់បនេចញមកពី�ថ នសួគ។៌

235 េហយមន�កមនិកយេ សូដុម និងប៊លីី �គ �នំិងអូ�៉ល់រ ៉បឺូតបន
េ ទីេនះ។ េហយចងចំ ដូចខញុ ំែដរបន�បបអ់នក គម នកែន�ងេ កនុង�បវត�ិ
� ស�ៃន�កមជំនំុេនះធ� បម់នអនកន�ំរមន កប់នប ជូ នជសកលេ �ពះវ�ិរ
រហូតមកដល់េពលេនះ េ�យេឈម ះរបស់គតប់ ច បដូ់ចអ�័ប�ំ h—a—m ។
G—r—a—h—a—m អក�ចំនួន ៦ េផញេ កនពិ់ភពេ�កេលខរបស់បុរស៦។

236 ប៉ុែន�អ�័ប�មំនសំបុ�ត ៧ េ កនុងេឈម ះ ែដលជេលខ�ពះេពញេលញ
េលខល�ឥតេខច ះ។ េឃញេទ?

237 េហយអ�ីែដលអនកន�ំរបនេធ�េ ទីេនះ បនអធិបបយ�ពះបនទូលេហយ
េ ពួកេគេចញ �បបព់ួកេគឲយែ�បចិត�។

238 ប៉ុែន�អនកែដលបនេ ជមយួអ�័ប� ំ េឃញេទ បនេធ�ករអ�ច រយេ�យ
�បបអ់�័ប�ពីំអ�ែីដល��៉កំពុងេធ�និងកំពុងគិតកនុង�ត�លេ ខងេ�កយ
�ទង។់ េហយ�ពះេយសូ៊វ គឺជមន កែ់ដលសថិតេ កនុងមនុស�ទងំេនះ បននិយយ
ថ “េ េពលែដលពិភពេ�កបនសថិតកនុង�ថ នភព�កងសូដំុម េ េពលេនះ
កូនមនុស�នឹងេលចមកម�ងេទ ត។” បទគមពរីប ជ កថ់ពិតជដូេចន ះែមន។ “កល
េដមដំបូងេឡយ” [�កមជំនុំនិយយថ “មន�ពះបនទូល”] “េហយ�ពះបនទូល
េ ជមយួ” [“�ពះ”] េហយ�ពះបនទូលបនេកតមកជ�ចឈ់ម េហយរស់េ
កនុងចំេ�មពួកេយង។” េតែមនេទ? ឥឡូវេយងេឃញ�ពះបនទូលសនយដែដល
េនះ ពីលូក និងម៉�គី ករសនយទងំអស់ពីៃថងេនះ បនបេងកតជ�ចឈ់ម
េយងសថិតេ កនុងចំេ�មេយង ែដលេយងបនឮជមយួ�តេច ករបស់េយង។ ែត
ឥឡូវេនះ េយងេឃញ�ទង ់ (ជមយួែភនករបស់េយង) បក��យ�ពះបនទូលផទ ល់
របស់�ទង ់ េយងមនិ�តវករករបក��យ�មយួរបស់មនុស�េទ �ពះវ�ិរៃន



56 �ពះបនទូលជសេម�ង

�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់េ ទីេនះ និង�មទូរស័ពទ ចូរេ�កកេឡងរហ័សមុនេពល�
យឺតេពល! សូម�ពះ�បទនពរ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនេ�ះខញុ ំ
េ េលេដមេឈកល់�៉រ។ី

239 េតអនកធ� បគិ់តេទ �កមជំនំុេអយែដលអនកកំពុងេមលេ�យផទ ល់ែភនករបស់
អនក…�ពះបនទូលដរ៏ស់របស់�ពះបនសែម�ងឲយេឃញ ករសនយរបស់�ពះៃន
សមយ័កល េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ េ�យសម�ងឹេមលេ�យផទ ល់ែភនក ៃន
�ពះបនទូលដរ៏ស់របស់�ពះជមច ស់ បន�តវបក��យ�មទ�មងធ់មមជតិ �ពះអងគ
គងេ់ កនុងចំេ�មេយង។ “ខញុ ំេឃញ�ទងេ់�យែភនកខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំបនឮថ�ទងនឹ់ង
េធ��។” អនក�បជញចស់ៗបនរកេមលេ ៃថងេនះ ែតឥឡូវេនះ េយងេឃញ�បន
សែម�ងេ�យែភនករបស់េយងផទ ល់។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលែ�សក ពួកេម
តូឌីស ពួកបបទីសទ និងពួកេពនទីកុស�េ កនុងយុគសមយ័របស់ពួកេគ ែដលចង់
េឃញេរ ងេនះេកតេឡង! ភគេ�ចនៃនពួកេគដឹងថ�នឹងេកតេឡង។ ប៉ុែន�េយង
ឈរេ យបេ់នះេ�យេឃញ�េកតេឡង! អូ! េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ?
240 ឥឡូវ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េនះ�គបគ់ន នឹងដឹងថ អនកគឺជ
សិស�របស់ខញុ ំែមន េ េពលអនក�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។” ដូេចនះេ េពលេយង
�ស�ញ់�ទងែ់ដរ ចូរេយងចបៃ់ដគន េ វញិេ មកចុះ និងេ�ច ង ខញុ ំនឹងសរេសរ
�ទង!់ ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង!់ ហនឹងេហយ។

ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង!់ ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង!់
អូសរេសរកូនេច ម�� បស់�មបម់នុស�បប។
ថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់ទងំ…(សុខសបបយេទ?)…មនុស�
តបតិេ�ហិត�ទង ់បនសំ�ត�ន ម�ប�ក�់គបគ់ន ។

241 េត�ពះម�ក��តិយនីៃនែបល៊ែធ��បននិយយអ�ីខ�ះេ ចំេពះមុខ
េស�ចរបស់នងេ យបេ់នះ? “មនបុរសមន កេ់ កនុងនគររបស់�ទង ់ ែដល�ចប
ក��យ�ល់ករសង�យ័” េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ យបេ់នះគឺជអនករ�ំយ
ករសង�យ័! េតអនកេជ េទ? (អ�ីែដលនងចងប់ន? អូ មនិអីេទ។) កររ�ំយៃន
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ករសង�យ័! ឥឡូវេនះ �ពះេ�ហិតរបស់�ពះ�គីសទដកយក�ន ម�ប�កនី់មយួ
ៗេចញ ពី�ន ម�ប�កៃ់នករសង�យ័។ គម នអំេពបប�កនុងេ�កីយេនះែដល
ធំជង ករមនិេជ េឡយ “ដបតិអនក�ែដលេជ គឺ�តវបនេថក លេទសរចួេហយ!”
ែមនេទ? “អនក�ែដលមនិេជ គឺមនេទសរចួេហយ” មនបបែតមយួគត ់ េនះ
ជករមនិេជ ។ ករជកប់រមីនិែមនជអំេពបបេទ ករ�កប់�� �មនិែមន
ជអំេពបបេទ ករផិតគន មនិែមនជអំេពបបេទ ករនិយយកុហកមនិែមនជ
អំេពបបេទ េនះមនិែមនជអំេពបបេទ ែដលជលទធផលេនះជ ករមនិេជ ។
មនិេជ ! អនកេធ��េ�ពះអនកមនិេជ ។ េបអនកេជ �អនកមនិេធ��េទ។
242 អូ! អូ! អ�ីែដល…អ�ច រយ! េហយ�ពះេ�ហិតរបស់កូនេច មបន�ងសំ�ត
�ល់ករសង�យ័។ េយងេជ �ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េយងេជ ថ�ពះបនទូលបន
េកតមកជ�ចឈ់ម។ េហយេយងេជ ថ�ពះបនទូលបនក� យជ�ចឈ់ម
េ�យភព�តឹម�តវៃនវត�មនរបស់�ទង ់ ឥឡូវេនះ េដមបបី ជ ក�់ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ េតអនកេជ េទ? សូម�ពះ�បទនពរ។
243 េយងសងឃមឹថនឹងជួបអនកេ េពល�ពឹកេនះ ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយៃន
�ពះអមច ស់ េ�នកបលរបស់អនកឥឡូវេនះ េហយខញុ ំបន�បគល់កមមវធីិេនះេ បង
�បសលីន�យ។ 
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(I Have Heard But Now I See)

�រលិខិតរបស់បង�បសវេីល មម៉េរ ន�បណ�េំនះ �តវបនែចកចយេ �ង ចៃថងេ រទ៍ី 27
ែខវចិឆិក ឆន ំ 1965 េ េ�ងឧេបសថជីវតិ �សីវផត រដ� ល�ីសេស ន� សហរដ��េមរកិ។ �ល់
ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង
និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង
ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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