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 អរណុសួស�ី! រកី�យែដលបនមកទីេនះេ �ពឹកេនះ។ េហយេយងរកី�យ
នឹងករ�បកបដអ៏�ច រយេនះ េ ជំុវញិបទចេ�ម ងចស់ៃនេសចក�ីជំេន ។

េយង�ស�ញ់�។ ែមនេទ? បនទរ�ែមន៉។ េនះគឺជអ�ីែដល�ទងគឺ់ជ�ែមន៉
េឃញេទ។ គតម់នពកយចុងេ�កយែដល�តវនិយយ។

2 ខញុ ំកំពុងអងគុយេ ទីេនះ និយយេ កនម់តិ�ចស់របស់ខញុ ំគឺបង�បសេ�បន
ខណៈេពលែដលបទចេ�ម ងកំពុងបន�។ េហយគតប់ននិយយថ “បង�បស�ប
ណ� ំខញុ ំមនិធ� បឮ់អ�ីែដលអនកបននិយយពីម�លិមញិេ�ះ។” គតន់ិយយ“េប
មនុស��គនែ់ត�ចចូលេ កនុងអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយ” “�គបឧ់បសគគពិតជ
េចញឆង យ។ �តឹម�តវេហយ។ �ពិតជ�តឹម�តវ។ េបអនក�ចចបយ់ក��ច
ចបប់ន។ េឃញេទ?

3 និយយជមយួមតិ�តូចរបស់ខញុ ំគឺ េអននីេ ហ�នឌឺ។ ខញុ ំគិតថអនកខ�ះេ
ខងេ�កេ េលករតភជ បនឹ់ងចងចែំអន៊ឌី រេប បែដលគតប់នែ�បចិត�េជ និង
រេប បែដលគត�់តវបននេំ រក�ពះអមច ស់។ គតម់និនិយយភ�អងេ់គ�ស
បនល�េទ ខញុ ំចងឲ់យគតេ់ឡងមកនិយយពកយខ�ះ។ េហយគតនិ់យយវ ិ វសឹ
�យប ចូ លគន ទងំអស់។ គតប់នសួរខញុ ំថេតខញុ ំចេំពលេវ�េ  ��ន់
ណូ (Shawano) ែដលជកែន�ងែដលគតរ់ស់េ ឬេទ។ មនបុរសមន កប់ន
�� បេ់ កនុងករ�បជំុេនះ អងគុយេ េកអីរបស់គត ់ លូទរ័េរ ន។ េយង�គបគ់ន
េ េសង ម។ និយយ�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់េ គត ់ គតប់នរស់េឡងវញិ
គតម់នជីវតិេឡងវញិ។ ពួកេគមនិែដលទទួលបនអ ច ឹងេទ េគចងឲ់យេយង
�តឡបម់កវញិជថមីម�ងេទ ត។

4 ខញុ ំយល់ថេ �បេទសប�ងំ �ពឹកេនះ �បេសរជងជនជតិប�ងំពីរពនន់ក់
កនុងេលប នយ៉ងេល នកនុងរយៈេពលេ�ចនៃថងែដលេយងនឹងន�ំរេ ប�ងំជ
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ភ�ប�ងំ។ �បជជតិ�បេតស�ងទ់ងំមូល �បេតស�ងជ់ែផនកមយួៃន�បេទស
ប�ងំ។ ដូេចនះេយងគឺជ…
5 �េទបែតចបេ់ផ�មរកីដុះ�លនេពលបចចុបបននេនះ គឺចបេ់ផ�មេចញឆង យ
េហយដូេចនះ�សវ�លី�ច�កេ់ ទីេនះឥឡូវ។ េឃញេទ? ដូេចនះសូមរក�
ករេគរពសូមបន�អធិ�� ន។ េឃញេទ? សូមចថំ “អស់អនកែដលរងច់ដំល់
�ពះអមច ស់នឹងមនកម� ងំរបស់ពួកេគេឡងវញិ។
6 ឥឡូវ ខញុ ំ…ខញុ ំ…ចស់េ ៗេហយ ខញុ ំគិតថ “នឹងខញុ ំ…នឹងមនកររស់េឡងវញិ
មយួេទ ត ខញុ ំនឹងេឃញេពលេ�កយេទ ត?” ចងចថំពីភគខងលិចនឹងមនអនក
ជិះេសះពណ៌ស។ េយងនឹងជិះ��មផ�ូវម�ងេទ ត។ �តឹម�តវេហយ។ ឆប់ៗ េនះ
េ េពលេយងេ�ត មខ�ួន។ �ជករសនយ អនកបនេឃញ។
7 ឥឡូវ ខញុ ំចងនិ់យយេ កនប់ង�បសេឡអូ…ខញុ ំកំពុងនិយយអំពីបង�បសវឌូ
កលពីយបម់ញិ បង�បសរបស់គតក់ំពុងេ ទីេនះ។ បង�បសេឡអូេបអនកនិង
�កមតូចែដលបនចូលរមួេ �ពឹកេនះ។ បង�សី េមសីុ ឪពុករបស់អនកេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
បនេឃញគតក់លពីយបម់ញិ។ គតេ់ ទីេនះេ កនុង�គរេ កែន�ង�មយួ
េហយគតេ់មលេ �� តនិងមនិអីេទ ។
8 េពល�ពឹកគតប់នជសះេសប យេ ឯេ�ងឧេបសថ មនករណីម�រកីធំៗ
ពីរ េ�គះថន កែ់មនែទន េហយពួកេគទងំពីរបនជសះេសប យ។ េហយឪពុកនង
ែដលជបុរសវយ័ចំ�ស់ែដលមនជំងឺគងំចិត��តវបននមំក កនុងភពរងុេរ ង
ៃន�ពះ។ េហយគតេ់ កនុងករ�បជំុេ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ ខញុ ំមនិ�ច
េមលេឃញគតក់នុងចំេ�មេនះេទ ប៉ុែន�គតប់នេ ទីេនះកលពីយបម់ញិ។
9 ជ�មបសួរដល់អនកទងំអស់គន េ �មេខត�នន។ េ កនុងទីដអ៏�ច រយេនះ
ៃនេ�ងឧេបសថជីវតិេ  �សី៊វផត េ�យមនភពមមញឹកេចញពីហ�ូងមនុស�
ស�មប�់�ៃថង�ទិតយ។ អនកដឹងេទ េបខញុ ំរស់េ  �សី៊វផត មនិនិយយអ�ីទស់
ជមយួនរ�មន កេ់ទ ប៉ុែន�េនះជកែន�ងែដលខញុ ំបនមកដល់េ �ពះវ�ិរជីវតិៃន
េ�ងឧេបសថ។ េនះមនិែមនជនិកយេទ។ េ�ងជីវតិឧេបសថេ ៃថងេនះគឺជ
េ�ងឧេបសថែដលមនអន�រកមម។ ពួកេគេចញពីនិកយពីេ�ពះពួកេគទទួលយក
ខញុ ំ េហយនិង�រែដលខញុ ំផ�យ។ បង�បស េជកមុរ័ បង�បសនិងមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ
គតប់នេចញពីនិកយពីេ�ពះគតប់នផ�រភជ បជ់មយួខញុ ំ។ េហយដូេចនះខញុ ំគិតថ
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គតស់មនឹងទទួលបនកិត�ិយស។ �តឹម�តវេហយ។ �ពះ�បទនពរដល់គត។់
េហយេលកៃដអធិ�� នេហយេជ ជមយួគត។់
10 េហយឥឡូវបង�សីម៉ូរខីញុ ំមនិេឃញនងេ កែន�ង�េទ នង…បទេ
ខងេ�កយេនះ។ នងេមលេ ដូចជេកមង�សីតូចមន កក់ំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ
ន�ពឹកេនះ។ េស� កពក ់ថមី េហយេមលេ ដូចជសំេល កបំពកអ់ុីេសទរ។ េហយ�
—�េមលេ ដូចជ…បង�បសែជកកម៏និ�គ ល់នងែដរ។ ឥឡូវបង�សីមូរ។ី
11 េយង�បកដជនឹក��ហ�ងនិ់ងដុនេហយពួកេគទងំអស់។ រកី�យែដល
បនជួបបង�បស ណូ�ន គតគឺ់ជសហករមីន កេ់ ទីេនះ។
12 េហយ�បកដជនឹកេអរនីីខញុ ំបនសួរគតក់លពីម�លិមញិថេតគតេ់�ច ង�
ែមន៉េទ។ ខញុ ំបនថត�ទុកេហយខញុ ំមនិែដលបន�� ប�់េទ �ែមន៉។ ខញុ ំគិតថ
គតម់នសេម�ងស�មបច់េ�ម ងេនះ។ �គបច់ង� ករ់បស់ពួកេគ។ េហយេកមងតូច
ជូឌី ខញុ ំចំ�ំនង អនកទងំពីរេមលេ ដូចជបង�បសនិងបង�សី។ ែមនេទ?
ពួកេគជប�ី�បពនធ។ សូម�កេឡកេមលពួកេគនីមយួៗ េមលថេហតុអ�ី គឺពួកេគ
េមលេ យ៉ងពិត�បកដ។ េឃញេទ? េហយពិតជប�ី�បពនធតូចគួរឲយ�ស�ញ់។
អនកដឹងេទេនះេហយ…បង�បសផលមរឺែដលេទបែតេឡងជេណ� រមសេនះ
គឺជកូន�សីនិងកូន�ប�ររបស់គត។់ េហយេនះ…នងពិតជបនរមួចំែណក
ករបណ�ុ ះប�� លកុមរយ៉ងល�។ េហយគតក់ម៏នអនកេផ�ងេទ ត អនកេរ បចំ
មងគលករ េហយទងំេនះគឺជអនកផ�យដំណឹងល�េ េល�លរបស់ពួកេគនិងអនក
េផ�ងេទ ត។ ដូេចនះ�អ�ច រយ�ស់។
13 ខញុ ំមនិបនេឃញបង�សីផលមរឺេទ។ ែមនេហយ ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំ�គ ល់នង
ឬេទេបខញុ ំបនេឃញនង នង�បែហលជេ កែន�ង�មយួ (ជករពិត�ស់)
េ កនុងអងគ�បជំុ។ �តឡបម់កវញិេ ខងេ�កយ សូម�ពះ�បទនពរដល់បង�សី
ផលមរឺ។
14 ចិត�របស់ខញុ ំញ័រ�ល់េពលែដលខញុ ំគិតពី�។ បង�បសផលមរឺេទបែតេឡង
ជេណ� រមស កលពីពីរបីនទីមុនរហូតដល់ខញុ ំទទួលបន�រថគតេ់ �� ប់
បតេ់ហយ។ ខញុ ំមនិេជ េទ។ ប៊លីីបនេ ខញុ ំ នរ�មន កប់នកន…់េហយពួកេគ
បនដឹង។ េយងជមតិ�ភក�ិគួរឲយ�ស�ញ់ េហយែដលដឹងថគតប់ន�� បេ់
េធ�ឲយខញុ ំញបញ័់រ។ ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន �តវែតេ  េ�យមនិគិតថេតេយងជ
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នរ� េយង�តវែតេ មន កម់�ងៗ។ ប៉ុែន�មនេរ ងែតមយួគត ់“សូមេយងឮេសចក�ី
សននិ�� នៃនប � ទងំមូល ចូរេកតខ� ចដល់�ពះជមច ស់េហយរក�បទប ញត�ិ
�ទង ់ដបតិេនះជកតព�កិចចរបស់មនុស�ទងំអស់” ��� ១២។

15 ឥឡូវ ខញុ ំគម នេពលេវ�េ�ចនេពកេទស�មបេ់មេរ ន��ៃថង�ទិតយេនះ។
េហយខញុ ំស�ក។

16 និយយថបង�បស ភរ�ីគីន បនេធ�ករដៃ៏ថ�ថនូ។ គតប់នឮខញុ ំនិយយ
កលពីយបម់�លិមញិ “ខញុ ំបតស់កប់ន�ិចរបស់ខញុ ំ…” គតប់ន�បបអ់នកេ ទីេនះ
េហយពយយមឲយនរ�មន ក�់ក�់េ�យខញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “អនកយឺតេពល
េហយ ខញុ ំស�ករចួេហយ។” ខញុ ំបនពយយមជេ�ចនឆន េំដមបែីស�ងរកសមទិធិផល
ខ�ះ ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំរកបន �បនជេហយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេភ�ច�ឥឡូវដូេចនះខញុ ំស�ក
បន�ិច ដូេចនះអនកនឹងេ ជមយួខញុ ំ េបអនក�ច�� បប់ន។

17 ឥឡូវ េតមនមនុស�ប៉ុនម នចូលចិត���ៃថង�ទិតយ? អូខញុ ំនិយយ
�តវេហយ។ �ជគឺេរ ងល�កនុងករប ជូ នកូនៗរបស់អនកេ ។ េទ ខញុ ំសូមែកេរ ង
េនះ ជករ�បេសរ�ស់ែដល�តវនកូំនៗរបស់អនកេ  �តឹម�តវេហយ ែដលនំ
កូនៗរបស់អនកមក អនកកម៏កផងែដរ។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថ��
ៃថង�ទិតយរបស់េយងបនចបេ់ផ�មមុនេគ។ េដមកំេណ ត? េត�មន�បភពេដមមក
ពី�? �បេទសអងេ់គ�ស។ េតេគេ ថអ�ីមុនេគ? ��េរ នេ�គម។ �តឹម�តវ
េហយែដលេ ថ “��រងីេ�គ ”។ ដូចែដលខញុ ំេភ�ចេឈម ះមនុស�ែដលបន
បេងកត�។ េតគតេ់ឈម ះអ�ី? [អនក�មន កនិ់យយថ “រ ៉បូឺតៃរយ៉” �តឹម�តវេហយ។
េហយគតប់នទទួលមតិ�ភក�ិតូចៗេ �មផ�ូវ (�តវបនេគេបក េហយគម នកែន�ង
េ  េហយ��កកប់ំផុត) េហយគតប់ននពំួកេគចូលមកេហយចបេ់ផ�មឲយ
ពួកេគេរ នេមេរ នអំពី�ពះគមពរី។ េហយ�បនរកីលូត�ស់ដអ៏�ច រយបំផុតកនុង
�ពះវ�ិរ ជិតដល់ៃថងេនះ ��ៃថង�ទិតយ។ ល��ស់ែដលឲយកូនេ  �បកដ
ថមកនកូំន ៗមក េហយអនកកម៏កែដរ។ ខញុ ំគិតេ�ងឧេបសថេ ទីេនះមន
�គបេ�ង ន មនបនទប ់ សមយ័កល ជេដម។ េហយអនកែដលេទបផ� ស់ែ�បចិត�
េជ ថមីេហយចូលមករក�ពះ�គីសទ េធ��ម�រេនះ មកទីេនះេ េ�ងឧេបសថជីវតិ
េហយពួកេគនឹងជួយអនក។
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18 ឥឡូវ យបេ់នះេយងនឹងមនែខ�បនទ តអ់ធិ�� នែបបចស់។ េយងនឹង
�គនែ់តអធិ�� នស�មបអ់នកជមង�ឺមរេប បែដលេយងធ� បេ់ធ� បង�បសេជគនិង
បង�បសេ�បន។
19 ខញុ ំចថំខញុ ំបនេឃញបង�បស េ�បន ពយយមអធិ�� នែចកកតនិងរេប ប
ែដលគតជ់អនកដឹកនខំ�ួនឯង…េហយេ កនុងៃថងេនះេ កនុងករេរ បចំែដល
េយង…ពួកេគបន�កស់មព ធេលគត ់ អនកដឹងថ “ខញុ ំ—ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក”
េ កនុងេរ ងេនះអនកដឹងេទ។ “អនក�តវនខំញុ ំេ ទីេនះ។” អូ! គត�់បកដជមនករ
លំបក�ស់ ប៉ុែន�គតេ់ ែតរក�ភពេ�ម ះ�តងដ់ែដល។ បង�បសេ�បនគឺជ
បុរសល�មន ក ់ដូេចនះេយង�ស�ញ់គត។់
20 េហយដូចែដលខញុ ំបនេឃញ េយងទងំអស់គន បីនកក់ំពុងែត…េដរេ មុខគឺ
កនែ់តចស់ ចុងប ចប។់ �នឹងក� យជេរ ងដគ៏ួរឲយេ�ក�� យ េបេយងមនិបន
�ក�់េ កនុងខ�ួនេយង េរ ងដអ៏�ច រយេនះអ�ីែដលេយងដឹងគឺេសចក�ីពិត។ េយង
កំពុងជួសជុល�តឡបេ់�កយេ ៃថងទងំេនះ �តលបេ់ ភពជបុរសវយ័េកមង…
របស់េយងម�ងេទ ត របូកយរបស់េយង�ល់គន បនផ� ស់ែ�បេ ជរបូ�ងដូច
�ទង។់ “ដបតិែផនដីេនះ�គនែ់តជកែន�ងែដល�តវបនផ�ល់ជូនៃនករថ� យបងគំ
េ េពលែដលេ�ងឧេបសថេ េលែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ។ មនអនករងច់ំ
េហយ”
21 េហយចូរអរគុណ បងប�ូនជទី�ស�ញ់ ែដលជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ…អនក
ែដលេជ ទុកចិត�ខញុ ំេដមប�ីបបអ់នកពីករពិត។ �ពះអមច ស់េយសូ៊វដជ៏ទី�ស�ញ់
�ពឹក�បែហលជេម៉ង៨ ខញុ ំេឃញេទទឹកដីេនះ។ ឥឡូវ �មនិែមន—�មនិែមនជ
និមតិ�េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិចងនិ់យយែបបេនះេទ។ េត�ជអ�ីេ ។ ដូចអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
និយយេ កនអ់នកេ ទីេនះ។ ឥឡូវខញុ ំបនេឃញមុខរបស់អនកទងំេនះ េហយ
ខញុ ំមនិ�ច�គ ល់ពួកេគេទ ពួកេគបន�តលបេ់ េកមងវញិម�ងេទ ត។ េហយពួកេគ
ពិតជដូចជ…ខញុ ំកនៃ់ដនិងរបស់របររបស់ពួកេគ ដូចពិត…
22 េហយ�បនជួយខញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំធ� បម់នគំនិតមយួ េ េពលមនុស�មន កប់ន
�� ប ់ �ពលឹងរបស់ពួកេគបនបតប់ងេ់ ។ ប៉ុែន�បនទ បម់កេ េពលែដលគត់
បនដក�សងស់ម�េីនះមកខញុ ំថ “េបេ�ងឧេបសថេ េលែផនដីែដលជទីជំរក
របស់េយង…េនះេយង�ល់គន នឹងមនមយួរចួេ េហយ។” េឃញេទ? េហយ
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េយង�តវែតមនអ�ី�គបយ៉់ងជបី េដមបបីេងកតល�ឥតេខច ះ។ េឃញេទ? េហយ
មនរបូកយ មយួេ ទីេនះ េហយមនរបូកយមយួេទ តេ ទីេនះ ែដលជ
របូកយ—�ថ នសួគ ៌ េហយបនទ បម់ករបូកយែដលមនសិររីងុេរ ងេ កនុងកររស់
េឡងវញិ។ េឃញេទ�េធ�ឲយ�េពញេលញ។ េឃញេទ? ដូេចនះ�មនិែមន…េទវកថ
�មនិែមនជគំនិតេទ�មនិែមនជវ ិ ញ ណេទ។ ដូេចនះ�គឺជបុរសនិង ស�ីដូចអនក
ែដរ ពិត�ស់។

23 េហយបនទ បម់ក ឆន កំន�ងមកខញុ ំបនេឃញតំបនែ់ដលបតប់ង ់ េហយេ
ទីេនះខញុ ំសូម�បបអ់នកជមតិ�មន កជ់មនុស�ចស់ សូមឲយខញុ ំប ជ កដ់ល់អនក ពីេរ ង
េនះ ឆ�ង�បេទសេ �ពឹកេនះ កុំចងេ់មលកែន�ងេនះ។ គម នអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បន…
េបខញុ ំជសិលបករែដលមនជកខ់ញុ ំមនិ�ចគូររបូភពបនេទ។ កនុងនមជអនកដឹកនំ
ខញុ ំមនិ�ចពណ៌នដល់អនកបនេទ។ និយយពីនរកជកែន�ងេឆះ���កកជ់ងេនះ
មយួ�នដងេ េទ តែដលេ ជមយួ�។

24 េហយ�នសួគ…៌ឬកែន�ងេនះ េ កែន�ង�កេ៏�យ ខញុ ំមនិដឹងេ �
យ៉ងេមច៉។ �ទងម់នបនទូលអំពី�េ ទីេនះថជ “�ពលឹងេ េ�កម�សន។”
ប៉ុែន�េ េពលខញុ ំមនិែដល…គម នវធីិ��ចពនយល់បនេទថ�អ�ច រយប៉ុ�� ។
មន…ឥឡូវអនក�គនែ់តយកពកយរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ�គនែ់តជមនុស�ប៉ុេ�� ះ។ េឃញ
េទ? ប៉ុែន�និមតិ�ទងំេនះែដលែតងែតេកតេឡងដូចែដលខញុ ំបន�បបអ់នកេហយ
អនកដឹងថ�និមយួៗសុទធែតជករពិត។ អ�ីែដលអនកេធ� េបអនកនឹកអ�ីៗទងំអស់
(សុខភព កម� ងំ ែភនក និងអ�ីៗកេ៏�យ) កុំខកខនេរ ងេនះ។ គម នអ�ីែដល�ច
េ�ប បេធ បជមយួ�បនេទ។ �…គម នេទ—គម នពកយជភ�អងេ់គ�សែដល
ខញុ ំ�គ ល់�ចពិពរ័នបនេទ។ េបអនកនិយយថ “ល�ឥតេខច ះ” �េលសពីេនះ
េ េទ ត។ “អ�ច រយ�ស់” េលសពីេនះ “វេិសសវ�ិល” គម នេទ—គម នពកយ
�ែដលខញុ ំ�គ ល់េនះេទ ែដល�ចបង� ញពី� ពីេ�ពះ�ពិតជដូេចនះ…េហយ
បនទ បម់ក េបគិតេនះមនិែមនជចុងប ចបរ់បស់�េ េឡយេទ។ ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំ
ខ� ចកនុងករមកេនះ?”

25 ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកបរេិភគេទ?”
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26 បននិយយថ “មនិេ ទីេនះេទ។ េយងមនិបរេិភគេ ទីេនះេទប៉ុែន�
េ េពលេយង�តឡបេ់ ែផនដីវញិ។េយងនឹងទទួលបន�ងកយែដលេយង
បរេិភគ។ មនែត�ពះជមច ស់េទែដលបនផ�ល់កែន�ងថ� យបងគំ។
27 ខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍ពីពួកេគ។ ពួកេគគឺដូចេនះ។ េឃញេទ? េហយពួកេគ…
ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយអនកមន…” ែមនេហយពួកេគមនរបូកយ។
មនិែមនជេទវកថេទ�ជ�ងកយ។ េយង�គ ល់គន ។ ពួកេគទងំអស់គន �គ ល់
ខញុ ំ េហយកំពុងឱបខញុ ំ�ប�់ននកៃ់នពួកេគ។
28 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងេ់ឃញ�ទងែ់ដលបននខំញុ ំមកទីេនះ”
29 �បននិយយថ “អនកមនិ�ចេឃញ�ទងេ់ទឥឡូវអនក�តវែតរងច់”ំ
30 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនក�កខ់ញុ ំេ ទីេនះ?”
31 បននិយយថ “អនកគឺជអនកដឹកនអំស់មយួជីវតិ។
32 េហយខញុ ំបននិយយថ “េតអនកមននយ័ថទងំអស់របស់�បណ�?ំ”
33 គតេ់ឆ�យថ “េទ! េនះគឺជករផ� ស់ែ�បរបស់អនកេ រក�ពះ�គីសទ។” េឃញ
េទ?
34 ខញុ ំបន�កេឡកេមលជំុវញិេហយបនទ បម់ក�ល់យបែ់ដលពិបក េហយ
ករ�កលបងបនកន�ងផុតេ ឆង យេ េពលែដលខញុ ំ�ចេមលេឃញមុខរបស់
ពួកេគ។ ស�ីវយ័េកមងមន ករ់តេ់ឡងេ ទីេនះ ជ ស�ី�សស់�� តបំផុត េហយនង
�គនែ់តេបះៃដរបស់នងេ ជុំវញិខញុ ំេហយបននិយយថ “បង�បសដអ៏�ច រយ”
េហយេ េពលែដលនងបនឆ�ងកត…់ឥឡូវ នងគឺជ ស�ី។ ដូេចនះ…ប៉ុែន�េ
ទីេនះនឹងមនិែដលមនបបេឡយ។ េឃញេទ�កេពញរបស់េយង�តវបនផ� ស់ប�ូរ
េ ទីេនះ។ ពួកេគនឹងមនិចិ ច ឹមកូនេទ តេទ។ េឃញេទ? េមលដូចគន ទងំអស់។
35 អ�ីែដលេធ�ឲយមនភពខុសគន  �រមមណ៍ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំមនិ
េជ េលករ�េំ េលឥដ�។ គម ននរ�មន ក…់ខញុ ំ េ ចំេពះ�ពះនិង�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ
ខញុ ំបនរស់េ �� ត ដូចរេប បេនះេពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ េ េពលខញុ ំេ េកមង
�មរយៈភពជបុរសវយ័េកមងរបស់ខញុ ំ។ េកមង�សី�ែដលខញុ ំធ� បេ់ចញេ េ�ក
ជមយួ ខញុ ំ�ចេដរេ �លដីកជមយួនងវញិ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�គម នបុរសេទ
ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកជនរ�េទ �ចេ�យ ស�ីមន ក ់(បេងកត ស�ី) ឱបខ�ួនឯងជិតនឹង
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អនក េបអនកជបុរសែដលមនសុខភពល�ពិត�បកដ នឹងមន�រមមណ៍។ ប៉ុែន��
មនិេ ទីេនះេទ។ គម ន�កេពញេទ។ អនកទងំអស់គន មន�កេពញែតមយួ។ េឃញ
េទ? �គនែ់តភពបរសុិទធ គម នភពជបងប�ូននិងករ�ស�ញ់�ប�់នគន ជ
បងប�ូនដអ៏�ច រយេលសពីេនះេ េទ ត។ ស�មបរ់បស់អនក…សូមបែីតស�មប…់ឱប
កូន�សីតូចផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក។ េឃញេទ? អនកមនកូន�សីផទ ល់ខ�ួនែតនងបេងកត
បនជ…នងជ�សីេហយអនកគឺជបុរស។ េមល��ចបេងកតអ�ីមយួបន។ ប៉ុែន�
េ ទីេនះ�មនិ�ចេទ អំេពបប�តវបនេធ�ចបេ់ហយ។ េឃញេទ? ពិត�បកដ…
�គនែ់តជេសចក�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធ។
36 េហយខញុ ំបនេមលេ ស�ីមន កេ់នះ។ មន…េមលេ ដូចជ�ប�់ន។
ពួកេគេ ទីេនះេហយពួកេគទងំអស់គន  មនសកែ់វងនិងសេម� កបំពក់
ពណ៌ស។ េហយ—េហយមន កែ់ដលកំពុងនិយយមកកនខ់ញុ ំបននិយយថ “េត
អនកមនិ�គ ល់នងេទឬ?”
37 ខញុ ំេឆ�យថ “អតេ់ទ”
38 បននិយយថ “នងមនសមយ័កល៩០ឆន េំហយេ េពលែដលអនកនំ
នងេ ឯ�ពះ�គីសទ”
39 “�ពះគុណអ�ច រយជសេម�ងពិេ�ះ�ស់”។ េឃញេទ? �គនែ់តជវធីិែដល
មនិធ� បម់ន។ ពនយល់ថ�ជអ�ី។ �គនែ់តយកពកយរបស់ខញុ ំេបអនកេជ ខញុ ំ។ �តវ
�បកដថេធ�ឲយ…ដុត�ល់�ព នៃនេ�កិយេ ខងេ�កយអនក។
40 ខញុ ំេជ ថ�ពះវ�ិរកំពុងចបេ់ផ�មឮ�រេហយចបេ់ផ�មយល់។ ប៉ុែន�, មតិ�េអយ
�� ប ់ េយង�តវែត�កេ់ កនុងវត�មនៃនបុ�� េយង�តវែតទំុ។ ជំេន របស់—េយង
មនិទំុេទ។ ប ញ េយងបនឮ�រែដល�ពះបន�បទនមកេយង េហយេឃញ
ទីសំគល់ថ�ទងប់នបង� ញេយង េហយបង� ញ�េ�យ�ពះគមពរី�េ ទីេនះ
ប៉ុែន�អូ រេប ប�ពះវ�ិរ�តវករ�កេ់ កនុងវត�មនរបស់�ទងរ់ហូតដល់�េដញៃថ�
អនកដឹងេទ េហយមនភពែផ�មែល�មេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ េដមប�ី�ចងូតទឹកបន។
េពលខ�ះេ កនុង�រេនះ អនកទទួលបន��កក ់�តវែតបំែបក�េ កនុងេនះ ពីេ�ពះ
អនក�តវដំែដកេគលេដមបេីធ��។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�កមជំនំុទទួលបន�អនកេរ ស
�ងំ�តវបនេ េចញ េហយែញកេចញបនទ បម់កេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ ខញុ ំ
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ដឹងថ�នឹងមនអ�ីមយួដូចជមនុស�េ ទីេនះែដរ េ េពលែដល��តវករករ
េលកេឡងរបស់�។
41 ខញុ ំនឹងនិយយេ �ពឹកេនះ េ េល�បធនបទករេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
ប៉ុែន�ខញុ ំគម នសេម�ង�គប�់គនេ់ដមបេីធ��េទ ដូេចនះអនក�គនែ់ត�ទជំមយួខញុ ំបន�ិច ខញុ ំ
ចងនិ់យយអំពី�បធនបទ�ពះ�ទងផ់�ល់កែន�ងស�មបថ់� យបងគំ។
42 ឥឡូវ�គឺជអតថបទដអ៏�ច រយ។ ដូេចនះសូមឲយេយងអធិ�� នឥឡូវ។ េហយ
អនកឆ�ង�បេទសេ �ពឹកេនះ េទះបីអនកេ ទី�កេ៏�យសូមឱនកបលចុះែតពីរបី
នទីប៉ុេ�� ះ។ សូមមនចិត�េ�ម ះ�តងឥ់ឡូវេយងចូលេ ជិត�ពះបនទូលរបស់�ពះ
ែដលជ�ពះេ កនុងសំណំុៃន�ជយ�រ។
43 អនកនិពនធដអ៏�ច រយៃនេស វេ េនះ “�គឺជ�គបពូ់ជ” េយង�តវបនបេ�ង នថ
“អនកនិពនធបននិយយដូេចនះ។ ឥឡូវេយងដឹងថ�គបពូ់ជមយួនឹងេកតេឡង ដុះ
លូត�ស់េប�សថិតេ កនុងដីល�។ ដូេចនះ�ពះវរបិ�េអយ! យកបន� និងអ ច ញ
និងករមនិេជ និងគំនិតសង�យ័េចញៃនដួងចិត�របស់េយង េដមបេី�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់រកីចំេរ នេឡងេ�យឥតគិតៃថ� �ពះវ ិ ញ ណេ កនុងដួងចិត�របស់
េយងេដមបេីយង�ចក� យជ� ស�របស់�ពះ។ ផ�ល់�បិ�េអយ។ េនះជដួងចិត�
របស់េយង។ មនិ�តឹមែតចំេពះេយងែដលបនទទួល�គ ល់េរ ងេនះប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន�ែថមទងំ�ចមនអនកេផ�ងេទ តេ ទូទងំ�បេទសែដលដួងចិត�របស់ពួកេគ
មន ក់ៗ េ�យក�ី�ស�ញ់និងទនភ់�ន ់នឹងពយយមយកឈនះប�ូន�បសែដលបតប់ង់
បង�សីែដលបតប់ង ់ ផ�ល់ឲយ�េ ៃថងេនះ�ពះអងគេអយ។ េយងកំពុងែស�ងរក�ទង់
យ៉ងេពញេលញស�មបជ់មគគុេទសកនិ៍ងជ�ពះអមច ស់របស់េយង។ ដូេចនះេយង
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងែណនេំយងេ កនុង�ពះបនទូល�ទងេ់ ៃថងេនះ និងផ�ល់ឲយ
េយងនូវ�ពះពររបស់�ទង។់ �មរយៈ�ពះគុណនិងេ កនុង�ពះនម�ទង។់ �ែមន៉។
44 ឥឡូវសូមយកស�មបអ់តថបទរបស់េយង…ខញុ ំចង�់នពីេស វេ ៃន
េចទិយកថ គមពរីស ញ ចស់�គនែ់តស�មបក់រកំណតប់ទគមពរីប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំ
មនកំណតច់ំ�ំមយួចំនួនែដលខញុ ំបនសរេសរេចញយ៉ងឆបរ់ហ័សបនទ បព់ីខញុ ំ
បន�តឡបម់កពី��រេពល�ពឹកជមយួបង�បសៃវលី។
45 ខញុ ំមនិែដលបនអរគុណមនុស�ែដលមកស�� គរេនះ…េ េភជនីយ�� ន
េ យបេ់ផ�ងេទ ត ែដលបនចំ�យស�មបេ់យងស�មប�់�រេពល�ង ច
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របស់េយង។ �បពនធនិងខញុ ំនិងេកមង�សីតូចរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ េហយេ េពលខញុ ំេ
បងវ់កិយ័ប�័តរបស់ខញុ ំនរ�មន កប់នបង�់រចួេហយ។ ខញុ ំមនិដឹងថជនរ�េទ ខញុ ំ
សូមអរគុណ។ បននិយយថ “បុរសែដលអងគុយេ �ជងមខ ងេនះ” េ�ពះមន
�កមទងំមូលេ កនុងេ ទីេនះែដលេយងបនដឹង។ ឥឡូវ ខញុ ំ…�បេភទៃនគីបផូ
ប៊ូអ�ីមយួដូចេនះ កែន�ងេ ទីេនះ េភជនីយ�� នែដលេយងេ ។ សូមអរគុណ
មនិថនរ�ែដលបនេធ�េនះ ជអនក�ល់គន មន កក់នុងចំេ�មេនះ សូម�ពះ
�បទនពរ។
46 ឥឡូវ េ កនុងជំពូក១៦ ៃនគមពរីេចទិយកថ �ជបុណយរលំងដូេចនះេយងចង់
�នអំពីខពីរបីដំបូងបនួឬ�បដំំបូង�បមំយួខេ ទីេនះ។

ចូរចកំំណតេ់ ែខេច�ត…(មននយ័ថែខេម�) េដមបនឹីងេធ�បុណយ
រលំងថ� យ�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនឯង ដបតិគឺេ ែខេច�តេនះេហយែដល
�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនឯង បននឯំងេចញពី�សកេអសីុពទមកទងំយប់

�តវឲយឯងយកសត�ពីហ�ូងរបស់ឯងមក ថ� យជយ ញបូជៃនបុណយ
រលំង ដល់�ពះេយហូ�៉ជ�ពះៃនឯង �តងក់ែន�ងែដល�ទងនឹ់ងេរ ស
សំ�ប�់ងំ�ពះនម�ទង…់

មនិ�តវឲយបរេិភគនំបុង័មនដំែបជមយួេទ េ រ�ង៧ៃថងេនះ �តវ
បរេិភគនំបុង័ឥតដំែបវញិ គឺជ—នំបុង័ៃនេសចក�ីទុកខលំបក…ពីេ�ពះ
ឯងបនេចញពី�សកេអសីុពទមក េ�យ�បញប�់បញល់…�តវេធ�
ដូេចន ះេដមបឲីយបននឹកច�ំគប១់ជីវតិ ពីៃថងែដលឯងបនេចញពី�សក
េអសីុពទមក

មនិ�តវឲយ…េឃញមនដំែបេ ជមយួកនុង�ពំ�សកឯងទងំអស់
េ េវ�៧ៃថងេនះេឡយ កម៏និ�តវឲយមន�ច ់ ែដលឯងថ� យជ
យ ញបូជ េ េពល�ង ចកនុងៃថងដំបូងេនះ សល់េ ដល់�ពឹកែដរ

ឯងគម នចបបនឹ់ងថ� យយ ញបូជៃនបុណយរលំង េ កនុងទី�កងដៃទ
� ែដល�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនឯង �ទង�់បទនឲយឯងេនះេទ

គឺ�តវឲយថ� យយ ញបូជៃនបុណយរលំង េ កែន�ងែដល�ពះេយហូ�៉
ជ�ពះៃនឯង �ទងនឹ់ងេរ សសំ�បនឹ់ង�ងំ�ពះនម�ទងវ់ញិ គឺេ ទីេនះ
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ែដល�តវថ� យយ ញបូជ េ េពល�ង ចពីេវ�ៃថងលិចេ  កនុងរដូវ
ដែដលែដលឯងបនេចញពី�សកេអសីុពទមក។
ឥឡូវសូម�ពះអមច ស់បែនថម�ពះពររបស់�ទង ់ កនុងករ�ន�ពះបនទូលរបស់

�ទង។់
47 េតម�ីកហ�ូនមនសេម�ងមនិចបស់ឬ? កលពីយបម់ញិខញុ ំ�ចឮពួកេគបន េត
អនក�ច�� បប់នទងំអស់េទ? អនកមនិ�ចឮេទ។ [បង�បស�បណ�ែំកសំរលួ
ម�ីកហ�ូន] េត��បេសរជងមុនេទ? �បេសរជងជមយួម�ីកហ�ូនចុះដូចេនះេទ?
ខញុ ំ�គនែ់តស�កបន�ិចដូេចនះខញុ ំឈរេ �ពឹកេនះស�មបេ់គលបំណងេនះ េហយ
ខញុ ំសងឃមឹថបង�បសភរ—ី�ចេធ�បនេ ទីេនះ។ ឥឡូវេតអនក�ចឮ�េទ? ខញុ ំ
គិតថពួកេគបនជួសជុល�។ �តឹម�តវេហយ។
48 ឥឡូវកែន�-…េរ ងែដលខញុ ំចងនិ់យយេ �ពឹកេនះគឺថ �ពះជមច ស់មន
កែន�ងែតមយួេទ ែដលអនកថ� យបងគំ�ចជួបនឹង�ពះបន គឺកែន�ងែតមយួ។
ឆ�ងកតស់មយ័កលជេ�ចន មនុស�ជេ�ចនបនែស�ងរកកែន�ងសមង តេ់នះរបស់
�ពះជមច ស់�គបជ់ំនន។់ សូមបែីតយ៉ូបចងដឹ់ងពីកែន�ងែដល�ទងគ់ងេ់  “េបខញុ ំ
�ចេ ដំ�ក�់ទងេ់ហយេគះទ� ររបស់�ទង។់” យ៉ូបចងរ់កកែន�ងរស់េ របស់
�ពះជមច ស់ ពីេ�ពះេ ទីេនះ�ពះ និង�គ�ររបស់គតប់នថ� យបងគំរមួគន ។
49 ដូចកលពីម�លិមញិេ កនុង�រកលពី�ពឹកមុញិ េយងបនរកេឃញថ
មនលទធភពៃនមនុស�មន កេ់ដមបថី� យបងគំ�ពះេ�យឥត�បេយជន ៍ េ�យេ�ម ះ
កនុងករថ� យបងគំ។ �ពះមនរបស់ទងំអស់េនះ ស�មបេ់យងប៉ុែន�េរ ងរបស់�
គឺេយង�តវែតែស�ងរកេដមបរីកកែន�ងែដលពួកេគេ ។ ប៉ូលបន�បបធី់ម៉ូេថឲយ
��វ�ជវនិង—េ —�មរដូវកលនិងេ�ករដូវេ�ត មផ�ល់—ពកយ—មយួ។ ឬ…
ៃនក�ីសងឃមឹែដលមនេ កនុងគត។់
50 ឥឡូវ �គបក់រទងំអស់មនេ កនុងេនះ។ េហយេយងរកេឃញ…េពលខ�ះ
ខញុ ំចូលចិត�មក �សី៊វផត ែដលេយងេទបែតមន�បែហលជ ២េ  ៣សប� ហ៍
�គនែ់តចំ�យេពល�មសិបនទីកនុងមយួយប ់ េហយេ េលករបេ�ង ន
េឃញេទ �គនែ់តេ កនុង�ពះបនទូល ែដលជអតថបទសំងតទ់ងំេនះ េឃញេទ
ជកែន�ងែដលេយង�ចរកេឃញ រេប បចូល។ េហយអនក�គនែ់តេមល អនកេធ�
�មករែណនរំបស់�ពះ មនកូនេ�ែតមយួគតស់�មបទ់� រនីមយួៗ។ �តឹម�តវ
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េហយ។ េហយគម នកូនេ�េផ�ងេទ តេទ េទះបី�េមលេ ដូចប៉ុន�កេ៏�យ
�ពះជមច ស់គម នកូនេ�ឆ�ឹងេទ។ មនកូនេ�ែតមយួគត។់ េហយឥឡូវ អនក
�តវែតមនកូនេ�រេនះ មនិអ ច ឹងេទទ� រនឹងមនិេ�ះេ�បនេឡយ។ មនិថ
អនកេ�ម ះ�តងប់៉ុ�� កេ៏�យអនកេ ែតមនិ�ចេ�ះេ�ទ� រេនះបនេទ។
51 ឥឡូវេតមនមនុស�ប៉ុនម ននកក់លពី�ពឹកម�លិ េ ញំ��រេពល�ពឹក
េផ�ងេទ ត? �តវេហយខញុ ំគិតថភគេ�ចនយ៉ងេ�ច�ស់េកសិបភគរយឬ
េ�ចនជងេនះ។ េ �វ�េរ ងេនះអ�ីែដលខញុ ំនឹងនិយយ�វឌី�តវបនចកេ់�បង
�ងំជេស�ច។ (ែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះ) គឺជេស�ចអុី��ែអលដ៏
អ�ច រយបំផុតែដលមនិធ� បម់នេ ខងេ�ក�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ (ែដលជ�ពះ)
គឺជអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ។ �វឌីគឺជកូន�បសរបស់…ឬ�ពះេយសូ៊វជ
�ពះ�ជបុ��របស់�វឌី�មពូជពង�។ េហយ�ទងនឹ់ងបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត។
បល�័ងករបស់�វឌីែដលជេករមតក៌មយួដូចជ…�ពះអងគមច ស់ែតងែត�គងមរតក
—បល�័ងករបស់េស�ច។
52 ចូរកតស់មគ ល់ឥឡូវែដល�វឌី�តវបនចកេ់�បង�ងំ ែតជមយួនឹងករចក់
េ�បង�ងំែដលគតម់ន គតប់នេចញពីបំណង�ពះហឫទយ័�ពះអមច ស់ េហយ
មនុស�មនិទទួលយកកររតៃ់នបទគមពរីឬគន�ឹះកនុងករេបកសែម�ងេនះេទ ពួកេគ
ទងំអស់បនចកេ់�បង�ងំផងែដរ ពួកេគទងំអស់គន រមួគន ែ�សកនិងសរេសរ
តេមកង�ពះជមច ស់ស�មបអ់�ីែដលេមលេ ពិតជ�តឹម�តវ េដមបនី�ំពះបនទូលរបស់
�ពះ�តឡបម់កដំ�ករ់បស់�ពះវញិ។ ប៉ុែន��វឌីជេស�ចមនិែមនជេ��េទ។
េឃញេទ? គត…់េ ទីេនះគឺជេ��មន កេ់ កនុង�សកែដលបនេធ�� េហយ�ពះ
មនិសព��ពះទយ័�គបក់យវកិរទងំអស់ ពីេ�ពះពួកេគមនិេ�បកូនេ��តឹម�តវ។
ទ� រមនិបនេ�ះេ�េទ។ េហយឥឡូវេយង�តវែតចងចេំរ ងេនះ េហយចងចំ
�េ កនុងគំនិត។ មន…អ�ី�គបយ៉់ងរបស់�ពះ វធីិជក�់កម់យួែដល��តវេធ�
េហយេ�ះ��យ។ ឥឡូវ�ពះជមច ស់�ទងម់ន�ពះវ�ិរជក�់កម់យួែដល�ទង់
បនជួបមនុស�េ កនុង េហយ�ទងនឹ់ងទទួលអនកេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ េហយគម ន
�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តេទ។
53 ខញុ ំបននិយយដូេចនះពីេ�ពះខញុ ំ�តវបនេគយល់�ចលំជេ�ចនដងេហយ។
មនុស�បន�បបខ់ញុ ំ…
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ខញុ ំនិយយថ “េតអនកជ�គី�ទ នឬ?”
“ខញុ ំជបទីសទ”
“េតអនកជ�គី�ទ នឬ?”
“ខញុ ំជេមតូឌីស។”
“េតអនកជ�គី�ទ នឬ?”
“ខញុ ំគឺជពួកេពនទីកុស”

54 ឥឡូវ េឃញេទ ថគម ននយ័េឡយមយួចំេពះ�ពះ។ អនកកំពុងែតរកីចេ�មន
ជមយួេ�ខុស។ ប៉ុែន�មនកូនេ��តឹម�តវ គឺមនកែន�ងមយួែដល�ពះ…
�ពះជមច ស់មនិែដលបនសនយថនឹងជួបអនកជេមតូឌីស ឬជបទីសទ ឬគឺជ
និកយេពនទីកុស ឬគម ននិកយេផ�ងេទ ត។ �ទងម់និទងំពិចរ�ផង។និកយ
ពួកេគ�បឆងំនឹង�ទង។់
55 េ េល�រដែ៏វងេនះ ខញុ ំនឹងទទួលបន�េ េ�ងឧេបសថឆប់ៗ ។ េហយ
បនទ បម់កបង�បសែជកនឹងឮ� េហយបនទ បម់កអនក�ចេមលេឃញអ�ីែដលអនក
ចងេ់ធ�អំពី� ពីេ�ពះ�នឹង�តវបនថត។
56 ឥឡូវ មនុស�េធ�ដូចថ�ពះមនកតព�កិចចេដមបជីួបពួកេគេ េលមូល�� នៃន
េទវវទិយរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវមនុស�េធ�ដូចេនះ។ ពួកេគនឹងមនិចូលរមួសូមបែីត
ជមយួអនកេផ�ងេទ ត។ �ពះ�តីឯកឬេពនទីកុសមនិទកទ់ងគន ជមយួ ពួក
របួរមួែតមយួ េហយពួករបួរមួែតមយួ កម៏និចូលរមួជមយួ�ពះៃ�តឯកែដរ។ េម
តូឌីសនឹងមនិេ ជមយួបទីសទេទពីេ�ពះមន កជ់អនកចបបន់ិងមយួេទ តជ
អនកកន�់មចបប។់ពួកកល់វនិេផ�ងេទ តដូេចនះែដរ ពួកេគគម នករ�បកបគន
ទល់ែតេ�ះ។ េហយពួកេគយកឈនះគំនិតរបស់មនុស�េ ជំុវញិ ែដលពួកេគ
សូមបែីត�បឆងំនឹងគន េ វញិេ មក។
57 ខញុ ំបនេ អធិ�� នេ េពលខ�ះេ បនទបម់នទីរេពទយ។ មន ស�ីមន កេ់ដកេ
ទីេនះឈខឺ� ងំ�ស់ ពួកេគនឹងេធ�ករវះកត ់ ពួកេគគិតថនងនឹង�� ប។់
មន ស�ីមន កេ់ទ តេដកេ ទីេនះ (ខញុ ំ�តវបនអេ ជ ញឲយអធិ�ថ នឲយនង) ខញុ ំ
និយយេ កនន់ងថ “េតមនិអីេទឬេបខញុ ំអធិ�� នឲយអនក?”
58 នងបននិយយថ “ទញ�ងំននេនះ!”
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59 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសំុេទស។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេ
អធិ�� ន”
60 នងនិយយថ “ទញ�ងំននេចញ!”
61 ខញុ ំបននិយយថ “បទ អនក�សី។” នងនិងកូន�បសរបស់នងកំពុងែត
អងគុយេ ទីេនះ េមលេ ដូចជទនេ់ខ�យ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “េតអនក
មនិែមនជ�គី�ទ នេទឬ?”
62 នងនិយយថ “េយងគឺជេមតូឌីស!”
63 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលសួរអនកពីប � េនះេទ ខញុ ំបនសួរអនកថេត
អនកជ�គី�ទ នឬ”
64 េហយដូេចនះនងបននិយយថ “ទញ�ងំននេនះេចញ!”
65 េឃញេទ េ�ពះមនអនកែដលមនិែមនជេមតូឌីសចងអ់ធិ�� នស�មប់ ស�ី
មន កែ់ដលបន�� ប ់ ែដលនងផងែដរ។ ប៉ុែន�េ�យ�រែត�មនិបនចូលរមួ
េ កនុងអងគករផទ ល់ខ�ួនរបស់នង នងកម៏និចងឮ់�ែដរ គម នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ
�។ េបេនះមនិែមនជផរសីុិេទ ខញុ ំមនិែដលបនេឃញេទ!
66 រងច់រំហូតដល់អនកបនឮផ�ូវរបស់សត�ពស់។ ហូ៊ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះ
សូមគិតថឥឡូវនិកយរបស់ពួកេគគឺជមនុស�ែតមន កគ់តែ់ដលចុះេឈម ះជមយួ
�ពះ “�ពះជមច ស់នឹងមនិឮអនកេទ េលកែលងែតអនកជេមតូឌីសឬបបទីសទឬមយួ
—�ពះ�តីឯកឬពួករបួរមួែតមយួ ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ ខុសេហយ!
67 េនះេហយជេគលបំណងរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�េបែបបេនះគឺជគំនិតនិងករ
ចងប់នរបស់មនុស��តវ…ខញុ ំមនិេជ ថ ស�ីេនះបនេធ��េទ េ�យ�រែត…
ឬនរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត។ េមតូឌីសនឹងមនិេលកេឡងនិងេលកយកស�មប់
�ពះវ�ិរេមតូឌីសេ�ពះគត—់គតដឹ់ងថ�ខុស។ មនុស�គិតថ��តឹម�តវ។ ខញុ ំ
មនិេជ ថពួកវ�ិរ�ពះ�តីឯកនឹងេថក លេទស ពួករបួរមួែតមយួ ឬពួករបួរមួែតមយួ
ឬ�ពះៃ�តឯកនិងេពនទីកុស េ�យ�រគតច់ងប់នខុសគន  គតគ់ិតថគត់
និយយ�តវ។ េហយអនក�តវែតេគរពគំនិតរបស់គត។់ អនកដឹងេទ ភយួ�តសនធឹង
ទងំសងខង។ ប៉ុែន� សូមចថំ េ កនុងអ�ីទងំអស់េបមនអ�ីមយួេ កនុងចិត�
របស់បុរសឬចិត�របស់ ស�ីែដលពួកេគេជ ថេនះ “�តវ” បនទ បម់ក�តវែតមនេ
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កែន�ង�ែដល�តឹម�តវ។ ដូចខញុ ំជញឹកញបប់ននិយយថ “េ េពលែដល
េសចក�ីអំពវនវេ� េ េ� េ េនះ�តវែតមនករេឆ�យតបេ� េ នឹងករេ
េនះែដរ”។
68 អនកដឹងេទេយង�តវបនេគ�បបថ់—��មយួបនេដរេ េល�ចងំៃនសមុ�ទ
េ�យ—េជង។ ប៉ុែន�ឥឡូវគតគ់ម នេជងេទបនែ�បក� យេ ជឮផ�ឹប ពីេ�ពះ
េ�ពះគត�់ច…�តវកររបស់ឮផ�ឹបេ េពលែដលគតយ់ក�ពីដីសត�ែដលមន
េ�មសត�េ សមុ�ទ។ បេងកតេឡងេ�យធមមជតិ គតេ់ផ� ះខ�ះជំនួសេជងេ�ពះ
គត�់ចែហលបនេ�ចនជងករេដររបស់គតេ់ េទ ត។
69 ខញុ ំមនិ�ចគិតអំពីបុរសដអ៏�ច រយមន កែ់ដលបនេ ប៉ូលខងតបងូេទ។ េតគត់
មនេឈម ះអ�ី? បត (Byrd) ពួកេគនិយយថគតម់ន�វធំេធ�ស�មបេ់គ េ
េលករបង� ញេនះ ថគតប់នយកេគស�មបយ់កទឹកេ�ះ។ េហយគតប់ន
េធ��វេ�មេដមបកីរពរកុំឲយសត�េគ�កបីកករហូតដល់�� ប។់ ប៉ុែន�េពល�គត់
េ ដល់ទីេនះ ពួកេគមនិ�តវករ�វេ�មេទ តេទ ធមមជតិបនចិ ច ឹម� េឃញេទ?
េហតុអ�ី? មុនេពលមន�ពយេ ែផនកខងេ�កយរបស់�តី �តវែតមនទឹកស�មប់
គតែ់ហលមនិដូេចន ះេទគតម់និ�ចមន�ពយេឡយ។ េ ទីេនះ…ពីមុនមន
េដមេឈដុះេ េល ែផនដី��តវែតមនែផនដីជមុនសិន េទប�ដុះេដមេឈេឡង
មនិអ ច ឹងេទនឹងគម នេដមេឈេទ។
70 ដូេចនះអនកេឃញេទ ដ�ប�មនអ�ីមយួេ កនុងចិត�របស់មនុស� ស�មប់
អ�ីមយួ�តវែតមនអ�ីមយួេ ទីេនះ េដមបេីឆ�យតបករេ េនះ។
71 ស�ីមន ក…់ករេធ�េកសលយវចិយ័�តវបនេធ�េឡងេ ទីេនះកលពីេពលមុន
េ េល ស�ីមន កែ់ដលបន�� ប។់ េហយេហតុផលពួកេគអះ�ងថបនសម� ប់
នង នងបរេិភគខទឹមប�ងំជនិចចកល�គបេ់ពលេវ�។ េបនងមនិបនបរេិភគ
ខទឹមប�ងំេទ កបលរបស់នងនឹងរមស់និងអ�ីេផ�ង។ ពួកេគមនិ�ចបេងកត�
បនេទ។ ដូេចនះករេធ�េកសលយវចិយ័ពួកេគបនរកេឃញករលូត�ស់របស់ ស�ី
ៃនេកសិកមយួចំនួន។ ពួកេគមនេឈម ះមយួស�មប�់។ េហយពួកេគ�ចយ
កកំេណ នេនះ េហយ�ក�់េ កនុងខទឹមប�ងំមយួចន េហយ�រ�ំយខទឹមប�ងំ
មយួយប។់ េឃញេទ? �ជអ�ី? �គឺជអ�ីែដលេ កនុង ស�ី ែដលរកខទឹមប�ងំេហយ
េបមនគម នខទឹមប�ងំេទ កគ៏ម នកររកីចេ�មនែដរ។
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72 និយយមយ៉ងេទ ត �តវែតមនអនកបេងកតជមុនសិន មុននឹង�ចេធ�បន
ក� យជករបេងកត។ េឃញេទ?
73 ឥឡូវ េបេ កនុងចិត�របស់មនុស�មនជយូរមកេហយ ដូចជេមតូឌីសពួកប
បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន កតូលិក អនកេផ�ងេទ តទងំអស់ កំពុងែតពយយមែស�ងរក
វធីិពិត េហយពួកេគ�តវបន�បបេ់�យបូជចរយនិង�គគង� លរបស់ពួកេគជេដម
ថ “េនះជផ�ូវពិត” ពួកេគនិយយថ “គម នេសចក�ីសេ ងគ ះេទេ�កពី�ពះវ�ិរ
កតូលិក”
74 �ពះវ�ិរនីមយួៗទទួលយក…គំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ ពួកេគខ�ះនឹងមនិ
ទទួល�គ ល់េទ ប៉ុែន�ពួកេគេធ��េ�យសកមមភពរបស់ពួកេគ។ សកមមភពរបស់
អនកឮខ� ងំជងពកយរបស់អនក។ ��គនែ់តជ…េបមនិដូេចនះេទ ពួកេគ�គនែ់តជ
មនុស�មនពុតជងពួកកតូលិកេ េទ ត។ ពួកកតូលិកបន�រភពថ “ខញុ ំេជ
ថេនះគឺជេរ ងែតមយួគត”់ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងមនិេធ�ដូេចន ះេទ។ ពួកេគ�ក�់ប៉ុែន�
សកមមភពបង� ញពីអ�ីែដលពួកេគកំពុងគិត។ េឃញេទ?
75 ឥឡូវ �តវែតមនេ កែន�ងមយួ ពីេ�ពះមនេសចក�ី�បថន ៃនចិត�មនុស�
េដមបរីក�។ េហយខញុ ំគិតថ�ពះបនទូលរបស់�ពះបនេឆ�យស�មបអ់�ី�គបយ៉់ង
ែដលេយង�តវករ។ ដូេចនះ�ពះមនចេម�យេហយសូមែស�ងរក�ឥឡូវេ កនុងបទ
គមពរី។ េហយ�បសិនេប�ពះនឹងបង� ញេយងេ�យបទគមពរី ជកែន�ងែតមយួគត ់ដី
ែតមយួគត ់ (និកយែតមយួគតេ់ប�អ ច ឹង) វធីិែតមយួគតែ់ដល�ពះនឹងជួបមនុស�
បនទ បម់កេយងគួរែតកន�់ម ពីេ�ពះេយងបនរកេឃញករពិតៃន�ពះគមពរី និងអ�ី
ែដលបនែចង។
76 ពកយថេចទិយកថជពកយមននយ័ថ “ចបបពី់រ” ពកយេចទិយកថ។
េហយ�ពះមនចបបពី់រ។ ចបបទ់ងំពីរ មយួកនុងចំេ�មចបបទ់ងំេនះគឺមនិ
េគរព�ម�ពះបនទូល េហយ�� ប។់ េហយមយួេទ តគឺករ�� បប់ងគ បេ់ កន់
�ពះបនទូល េហយរស់។ េនះគឺជចបបទ់ងំពីរេហយនិងេចទិយកថមននយ័ថ
ចបបទ់ងំពីរេនះ។ ពួកេគទងំពីរ�តវបនបង� ញឲយេយងេឃញេ កនុង�ពះគមពរី។
មយួកនុងចំេនមពួកេគគឺេសចក�ី�� ប ់មយួេទ តគឺជជីវតិ។ ជីវតិនិងេសចក�ី�� ប។់
�ពះជមច ស់ទកទ់ងែតេ កនុងជីវតិ េហយ��ងំេ កនុងេសចក�ី�� បប់៉ុេ�� ះ។
េហយវតថុទងំេនះ�តវបនបង� ញេ កនេ់�កិយជ�ធរណៈេ�យេបកចំហ
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េ ចំេពះែភនក�គបគ់ន  េហយគម នេលសអ�ីេឡយស�មបេ់យងេទ។ មយួកនុង
ចំេនមពួកេគ�តវបនបង� ញេ េលភនសីុំ�យ េ េពលែដលចបបេ់នះ�តវ
បនអនុវត�ែដលបនផ�ល់ឲយេហយែដលបនេថក លេទសពូជមនុស�ទងំមូល
រហូតដល់�� ប ់ មយួេផ�ងេទ តមយួ�តវបនផ�ល់ឲយេ េលភនកំល់�៉រ ី ែដលបន
នមំកនូវជីវតិដល់ពូជមនុស�ទងំមូល េ េពលែដលករសងេ�ះ�តវបនបង់
េ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គសីទ។ ចបបទ់ងំពីរៃនគមពរីេចទិយកថ�តវបនបំេពញេ កនុង
េរ ងពីរេនះ។
77 ខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់ម�ងេទ ត �កម៏នករ�ងំស ញ ពីរែដរ។ មយួ
កិចច�ពមេ�ព ង�តវបន�បគល់ដល់អ�័មែដលមនល័កខខណ័� ដូចជចបប ់ “េប
អនកនឹងមនិបះ៉�េទេនះអនកនឹងរស់េ ។ ប៉ុែន�េបអនកបះ៉�អនកនឹង�� ប”់ េនះជ
ចបប។់ បនទ បម់កកម៏នចបបម់យួេទ តែដលបនផ�ល់ដល់អ�័ប� ំ ែដលជ
�ពះគុណ េ�យឥតលកខខណ� : “ខញុ ំបនសេ ងគ ះអនកនិងពូជអនកបនទ បពី់អនក។”
េនះគឺជ�បេភទកល់�៉រមីនិែមនជ�បេភទ—ៃនករ�ងំស ញ របស់អ�័ម�ជ
ករ�ងំស ញ របស់អ�័ប�។ំ
78 ែតឥឡូវេយងឮ�ទងម់នបនទូលថ មនកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ទងនឹ់ងជួប
មនុស� េដមបថី� យបងគំ។ េយង�ន�តងេ់នះេ កនុងអតថបទ។ េយងនឹង�តឡបម់ក
ខេយងវញិ េ កនុងប៉ុនម ននទីេទ ត។
79 េបមនកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះបនជួបមនុស� េយង�តវែត�បយត័ន។ ឥឡូវ
សូមលះបង�់បៃពណីរបស់េយងេ �ពឹកេនះនិង…េមេរ ន��ៃថង�ទិតយេនះ
េហយ�តវ�បកដថេយងរកបនកែន�ងមយួ។ ពីេ�ពះែត�ពះបនមនបនទូលេ
ទីេនះថ�ទងនឹ់ងមនិទទួលអនកេ កែន�ងេផ�ងេទ តេទ។ ឬ�ពះវ�ិរេផ�ងេទ ត
�ទងនឹ់ងមនិទទួលអនកចូលេទ។ មនែតេ កនុងដំ�ក�់ទងប់៉ុេ�� ះ ជកែន�ង
ែតមយួែដល�ទងនឹ់ងទទួលអនក។
80 ឥឡូវ “េតអនកនិយយយ៉ងេមច៉ បង�បស�បណ�?ំ េបខញុ ំេ�ម ះ�តង?់” េទ។
81 សូមចថំ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនម់នុស�ែដលេ�ម ះ�តងខ់�ះគឺ
អនក ថ� យបងគំៃនសមយ័របស់�ទង ់ េហយ�ទងម់នបនទូលថ អនកថ� យបងគំខញុ ំជ
ឥត�បេយជនេ៍ទ។” ករថ� យបងគំដពិ៏តេចញពីជំេ ដួងចិត�របស់ពួកេគ។ “អនក
ថ� យបងគំខញុ ំជឥត�បេយជនេ៍ទ អនកបេ�ង នេគលលទធិអំពីបទប ញត�ិរបស់មនុស�”
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ឬបទប ជ ទងំេនះេគលលទធិនិកយ។ េ�យេសចក�ីេគរពេ�ម ះ�តងដូ់ច�ម
�សន�មែដល�ចេធ�េ បន។ េហយ�មនិែមនជេរ ងថមីេទជមយួពួកផរ ិ
សីុ។ កអុីននិងេអបិលជអនកថ� យបងគំពីរនកដំ់បូងែដលបនេកតមកជកំេណ ត
ធមមជតិេ េលែផនដីពិតជមន�កបបកិរយិដូចគន ។
82 កអុីនគឺដូចជ�សនដូចេអបិលែដរ។ ពួកេគទងំពីរបនសង�់សនៈ
ពួកេគទងំពីរ�ស�ញ់�ពះ។ ពួកេគទងំពីរបនលះបង។់ ពួកេគទងំពីរ
ថ� យបងគំ។ពួកេគទងំពីរបនថ� យដង� យមយួភគកនុងដប។់ ពួកេគទងំពីរបន
េធ�អ�ី�គបយ៉់ងដូចគន ។ ប៉ុែន�េអបិលេ�យជំេន ែដលជ “ករេបកសែម�ង” ែដល
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះបនបង� ញេ�យេឃញចបស់បនបង� ញនិង�តឹម�តវ។
ថ� យសិរលី�! កអុីនបនថ� យតង� យប៉ុែន��ពះមនិបនេបកសែម�ង�េទ។ �ពះ
ត�មវឲយមនករថ� យបងគំ េហយកអុីនបនថ� យតង� យ ប៉ុែន��ពះមនិបន
អយុត�ិធមេ៌ទ។ គឺ�មេសចក�ីពិត…
83 អនកនិយយថ “ែមនេហយ�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ។ របស់ខញុ ំ…”
84 រងច់បំន�ិច។ �ពះបក��យ�ពះបនទូលផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទងេ់�យ�ពះបនទូល។
េឃញេទ កអុីនបននិយយថ “ខញុ ំកន�់សន។ ខញុ ំ�ស�ញ់អនកែដលបេងកត
ខញុ ំ។ ខញុ ំចូរថ� យ�សនៈដល៏�េនះដល់�ទង។់ ខញុ ំសូមថ� យយ ញបូជេនះដល់�ទង។់
ខញុ ំបន�ងសងទ់ងំអស់េនះអ�ីែដលបនេកតេឡង �ពះអមច ស់េអយេ�ពះខញុ ំ
�ស�ញ់�ទង។់ េអបិលនិយយដូចគន ។ ឥឡូវមយួែដល�តវបនេបកសែម�ង
ករពិត មយួែដល�តវបនបង� ញឲយេឃញ។ េហយ�ពះយងចុះមកេហយបន
ទទួលយ ញបូជរបស់េអបិលពីេ�ពះ�មរយៈករេបកសែម�ងពិតរបស់�ពះែដល
�តវបនទទួលយក។
85 ឥឡូវេឃញវ ិ ញ ណរបស់កអុីនចុះមក�មរយៈ�ពះគមពរីេ ៃថងចុងេ�កយ
េនះ។ មូល�� ន�គឹះ? មូល�� ន�គឹះដូចគន ជមយួេផ�ងេទ ត។
86 សូម�កេឡកេមលេ េ��ប�មនិងេ��ម៉ូេស។ ពួកេគទងំពីរមន
�សនៈចំនួន�បពីំរគឺ�សនៈរបស់�ពះអមច ស់និងឈមេ េល�សនៈនីមយួ
ៗ។ េហយមនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទរឯីេច មេឈម លវញិ េ កនុងចំនួនពិតជចំនួន
�តឹម�តវគឺ�បពីំរ េច មេឈម ល�បពំីរល�ឥតេខច ះ។ ពិតជដូចគន ទងំ�សនៈ
ទងំពីរ។ ជមូល�� ន�គឹះដូចមយួេផ�ងេទ តែដរ។ ប៉ុែន�េតអនក�ែដល�ពះបន
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េបកសែម�ង? េឃញេទ? េឃញេទ? មយួេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ មូល�� ន
�គឹះកគ៏ម ននយ័ែដរ �គឺជករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់។
87 ឥឡូវគិតេមល! បុរសទងំេនះ េហតុអ�ីបនជពួកេគ�តវបនេ េហយ
�កចូ់ល�ថ នភពែបបេនះ (ពួកផរសីុិទងំេនះ) េ�យ�ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “អនកថ� យបងគំខញុ ំ េ�យឥត�បេយជនេ៍ទ”? ថ� យបងគំ�ទង ់ ករថ� យបងគំដពិ៏ត
ករថ� យបងគំពិតេចញពីដួងចិត�របស់េគ។ “អនក…អនកថ� យបងគំខញុ ំជឥត�បេយជន៍
េទ” េហតុអ�ី? បេ�ង នេគលលទធិរបស់ពួកេគ �ម�បៃពណីរបស់មនុស�។ “ដូេចនះ
អនកេធ�បទប ញត�ិរបស់�ពះ មនិជះឥទធិពលេ�ះដល់មនុស�។”
88 េបខញុ ំបនបេ�ង នអនកនូវ�ររបស់ពួកេមតូឌីស�នឹងគម នឥទធិពលអ�ីេទដល់
អនក េ�ពះេនះគឺជេពលេវ�កូន�កមុ។ំ េបេ�កម៉ូេសបនបេ�ង ន�ររបស់ណូ
េអ�នឹងគម ន�បសិទធិភពេទ។ េប�ពះេយសូ៊វបនបេ�ង ន�ររបស់េ�កម៉ូេស
�នឹងគម ន�បសិទធិភពេទ។ ពីេ�ពះែត�គបពូ់ជែដលតំរវូទុកជមុនកំពុង�កេ់
ទីេនះែដល�តវបនេ��ចទឹកេ�យ�បេភទទឹកស�មបែ់ត�គបពូ់ជេនះ។ េឃញ
េទ? �នឹងមនិរកីលូត�ស់កនុងលកខខណ� េផ�ងេទ តេឡយ។ ��តវែតជលកខខណ�
ែដលដុះ�។
89 ឥឡូវអនក�ចយកសុ៊តមនម់យួេហយ�ក�់េ កនុងឡឹសមយួ។ ែដល�
គួរែតសថិតេ េ�កមេមមន ់ ប៉ុែន��នឹងញស់េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ �ក�់េ
េ�កមកូនែឆក�នឹងញស់។ �កកេ់ក�  លកខខណ� ែដលេធ�ឲយ�ញស់។ ដូេចនះ��តវែត
សថិតេ េ�កមលកខខណ� ។ អនក�ចយកសុ៊តល�េហយ�ក�់េ េ�កមេមមនង់ប់
�នឹងមនិញស់េទ។ េឃញេទ? េឃញេទ? �ជលកខខណ� ។
90 ែមនេហយេនះជរេប បែដលសថិតេ កនុងសមយ័កលេនះែដលេយងកំពុង
រស់េ ។ អនក�តវរកអ�ីែដលជផ�ូវរបស់�ពះជមច ស់កនុងករេធ��េ �គេនះ។ េនះ
ជអ�ីែដលម៉ទីនលូទរ័បនរកេឃញ េនះជអ�ីែដលចនេវសលីបនរកេឃញ
េនះគឺជអ�ីែដលពួកេពនទីកុសបនរកេឃញ េ កនុងសមយ័កលរបស់ពួកេគ។
សមយ័កលនិងេពលេវ�របស់�ពះេដមបេីធ��។
91 ឥឡូវពួកេពនទីកុស។ បង�បសេនះ…ខញុ ំេជ គត…់ែភនកមយួកនុងចំេនមែភនក
របស់គត�់តវបនេគដកេចញ ជបងប�ូនែសបកេខម ែដលបនចបេ់ផ�ម�រេពន
ទីកុសេ កលីហ�័រញ៉ ែដលជផ�ូវ�ហ��ូចស់។ គត�់តវបនេគេសច
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េ�យ�រែតគតខ់�ះកយសមបទ។ គត�់តវបនេគេលងេសច ប៉ុែន�គតប់ន
ន�ំរស�មបេ់រ ងកនុងសមយ័កលេនះ។ �គនែ់តជ�ងកយតូច មតិ�មន ក់
េសទរែតមនិ�ចចុះហតថេលខេលេឈម ះរបស់គតប់នេទ ប៉ុែន��ពះអមច ស់បន
�បបគ់តថ់េនះជយុគសមយ័ៃនករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទនទងំេនះ
េហយពួកេគមក។ មនិថមនប � អ�ីកេ៏�យ�បនមកដល់។ ប៉ុែន�អនក�ល់គន
ទទួលបនេ កនុងបរយិកសរបស់� េហយបនេឃញថ�ជសមយ័កលេនះ
េហយបនេឃញករប ជ កថ់មនុស�ទងំេនះ�ចនិយយភ�ដៃទជេដម �
បនេកតេឡង។ ប៉ុែន�បនទ បម់កេ េពលែដលគតប់នេ េហយេ ចំ�ំ�ថ
“េនះេហយភស័�ុ�ងែតមយួគត”់ ែដលបនសម� ប�់។ េឃញេទ? បន�េ មុខេទ ត
បនេធ��។ បនទ បម់កពួកេគបនចបេ់ផ�មបំែបកេរ ងេនះ និងករបេងកតនិកយ។
េហយពពកនឹងមកេ េលពពក េហយមយួេទ តមកេ កនុងគុេមព ត។ េហយអូ! ខញុ ំ
េអយ �េ ែបបេនះ។
92 េនះជអ�ីែដលនិកយទងំ�យេធ�។ េឃញេទ? �ពះមនិែមនជអនកនិពនធ
និកយេទ ពីេ�ពះនិកយគឺជបប៊ឡូីន េហយ�ទងម់និែមនជអនកនិពនធៃន
ករយល់�ចឡំេទ។ េយងេឃញនងទងំអស់…អនកមនិចបំចសូ់មបែីតឆ� តៃវ
េដមបេីមលេឃញ�។ បប៊ឡូីន! េឃញេទ? ទំេន មទម� ប ់ (គិតពី�) មនុស�
េ�ម ះ�តង។់ ឥឡូវ េ ែតមន ពីេ�ពះពួកេគេជ ថ�េ ែត�តវករជចបំចក់ែន�ង
ែដល�ពះបនជួប។
93 ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់ខ២។ ករថ� យបងគំេ កែន�ងែដលអញបន
េ�ជសេរ ស។ យ ញបូជ ជករពិត�ស់ កែន�ងែដលពួកេគថ� យបងគំ។ “កែន�ង
ែដលអញបនេ�ជសេរ ស មនិែមនជអ�ីែដលឯងបនេ�ជសេរ សេទ ជអ�ីែដល
មនុស�េ�ជសេរ សេទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលអញបនេ�ជសេរ សឯងឲយថ� យបងគំេ កែន�ង
េនះ។” ទីេនះបង� ញថមនែតកែន�ងមយួេទ េហយកែន�ង កែន�ងេផ�ងេទ តគឺ
ឥត�បេយជន។៍ ��តវែតមនិែមនជជំេរ សរបស់ឯងេទ ប៉ុែន���តវែតជជំេរ សរបស់
�ទង។់
94 “ខញុ ំមនិចបំចេ់ �ពះវ�ិរេទ” ឬ “អនកមនចិត�ចេង� ត�ស់! េហតុអ�ីអនក
ែថមទងំស�ប់ ស�ីអធិបបយេហយ…ឬ ស�ីអំពីករកតស់ករ់បស់ពួកេគ និងអំពី
បុរស�ប�ពឹត�េរ ងេផ�ងេទ ត។ េហតុអ�ីបនជអនកមនគំនិតចេង� ត!”
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95 មនិអីេទអនកមនិចបំចេ់ដរ�មផ�ូវរបស់�ពះជមច ស់េទ អនកេចញេ េ�កែដល
ជកែន�ងែដលពួកេគេធ��េ ។ េឃញេទ? េហយអនកនឹងេឃញថ�មនេ កនុង
បទគមពរី ដូេចនះ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលពីេរ ងដែដលេនះថ “េគថ� យបងគំខញុ ំ
ឥត�បេយជនេ៍ទ។” េឃញេទ?

96 េនះ�ល់សន�ឹកតូច អ�ីៗទងំអស់អនក�តវែតេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ជនិចច។ ែផ�
ទំពងំបយជូរតូចវល�ិតូចនិងកេ ជ ងតូចែដលបំផ� ញេដមទំពងំបយជូរ។
េពលខ�ះអនកចកេចញ…�មនិែមនជេរ ងធំែដលអនកេធ�េទ �ជេរ ងតូច�ចែដល
អនកទុកេចល។ សូមចថំែខ�សង� កម់យួគឺមនែតខ� ងំបំផុតេ តំណេខ�យ
បំផុតរបស់�។ “មនពរេហយអស់អនក�ែដលេធ��មបទប ញត�ិទងំ�យៃន
�ពះ ថពួកេគ�ចមនសិទធិចូល។” េធ��មអ�ីែដល�ពះមនបនទូល េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ ស�ីគួរមនសកែ់វង។

97 អនកនិយយ…បុរសមន កប់ន�បបខ់ញុ ំមនិយូរប៉ុនម នេទបននិយយថ “ខញុ ំមនិ
អធិបបយបនទ តសំ់េល កបំពកេ់ទ។”

98 ខញុ ំបននិយយថ “អនកនឹងមនិផ�យដំណឹងល�េទ។” ែមនេហយ។

99 �ពះបន�ក�់េ ទីេនះ �ទងម់នបនទូលពីអ�ីែដល�តវេធ�។ េហយអនកក�៏ច
េធ��បនែដរ…េនះជេរ ងធមម�របស់អនក។ អ�ីែដលតូច…អ�ីែដល…មនិសូវ
សំខន។់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មនពរេហយអស់អនក�ែដលនឹងទទួល
យកអ�ីៗែដលជេរ ងតូច�ច េធ�េរ ងតូច�ច។” េហយ ស�ីេអយ ចូរឲយសកន់ង
ដុះេឡង�គនែ់តជ…េហតុអ�ី �ជអ�ីែដលនង�ចេធ�បន េហយនងមនិ�ចេធ�
បនផង។ នងមនិ�ចេធ�បនផង។

100 “អូ! សូមបេ�ង នេយងពីករដអ៏�ច រយ។”

101 េតអនក�ចបេ�ង នករអ�ច រយយ៉ងដូចេម�ច េ េពលែដលអនកមនិ�ចេរ ង
ធមម�បនផង? េ�យ�រែតអនកេឃញ េគលបំណងរបស់អនកគឺខុស។

102 �ជេសចក�ី�ស�ញ់របស់អនកចំេពះ�ពះ “�ពះអមច ស់ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល
�ទងច់ងេ់�យខញុ ំេធ�េទ ខញុ ំសុខចិត�េធ��។” បនទ បម់កអនកនឹងេ កែន�ង�មយួ
ប៉ុែន�េបអនកមនិេធ��េទ ចូរេធ���មវធីិែដល�ទងម់នបនទូលឲយេធ��…
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103 �ជករេ�ជសេរ សរបស់�ទង ់ “កែន�ងែដលអញបនេ�ជសេរ ស” ជកែន�ង
ែដលឯង�តវថ� យបងគំេ�យករលះបង។់

104 អនក�ក…់កអុីនបនថ� យយ ញបូជរបស់គត ់ េអបិលបនថ� យយ ញបូជ
របស់គត ់ ���ស័យេលថេតេ កែន�ងែដលអនកយក�ចូលេ ។ េបអនកយក
�េ កែន�ងែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស �មនិអីេទ �ទងនឹ់ងទទួលយក�។ េប�
មនិែមនេទ �ទងនឹ់ងមនិទទួលយកេទ�។ កុំខ�ល់…�ជករលះបងដូ់ចគន  េទះបី
�ជអ�ីកេ៏�យ �េ ែតមនិ…បដិេសធ េលកែលងែត��តវបននយំកេ កែន�ង
ជក�់កម់យួ។

105 ឥឡូវេយងចងរ់កកែន�ងែដលេយងចងយ់កយ ញបូជេនះេ ។ េយង�ច
ដឹងថ…េយងទងំអស់គន ចងេ់ �ថ នសួគ។៌ ែមនេទ? េហយេយងទងំអស់គន
ដឹងថ េយងបនេធ�ខុស។ េយងទងំអស់គន េជ ថ�ពះេយសូ៊វគឺជយ ញបូជ។
ឥឡូវេយងចងដឹ់ងពីកែន�ងែដល�តវយក�ទង ់�នឹង�តវ—បនទទួលយក។ េឃញ
េទ? �តឹម�តវេហយ។ �ពះគមពរី�បបេ់យងពីកែន�ងែដល�តវយក� េហយ�នឹងបន
ទទួលយក េ ខងេ�កពីេនះ �នឹងមនិ�តវបនទទួលយកេឡយ។

106 ចូរេយងកតស់មគ ល់�តងេ់នះ ជកែន�ងែដល�ទងប់នេ�ជសេរ សស�មប់
�កជ់កែន�ងថ� យដង� យ ែដល�ទងប់នេ�ជសេរ សេដមបថី� យយ ញបូជ។
អនកមនិ�ច�ក�់កនុង�ចក�មយួទងំេនះបនេទ ប៉ុែន�កែន�ងែដល�ទងប់ន
េ�ជសេរ ស�ក�់ �ពះនម�ទងក់ប៏ន�កេ់ កែន�ងេនះែដរ។ េនះេហយជ
អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលេ ទីេនះ។ ឥឡូវចូរេយងែស�ងរកបទគមពរីស�មបក់ែន�ង
េនះ។កែន�ងែដល�ទង�់កន់មរបស់�ទង។់

107 ឥឡូវសូម�នពីអតថបទ។ េហយខញុ ំមនកំណតច់ំ�ំតូចៗេ �តងេ់នះ
ខញុ ំ…េ �ពឹកេនះ សូមមករកខញុ ំ។ េឃញេទេ ខ២ ៃនជំពូកេនះ។ ឥឡូវ ខញុ ំមនិ
ចងនិ់យយែវងឆង យពីប � របស់មនុស�េលប � ទងំេនះេទភជ បម់កទីេនះ។
ឥឡូវខ ២ ៃនជំពូក១៦

�តវឲយឯងយកសត�ពីហ�ូងរបស់ឯងមក ថ� យជយ ញបូជៃនបុណយ
រលំង ដល់�ពះេយហូ�៉ជ�ពះៃនឯង �តងក់ែន�ងែដល�ទងនឹ់ងេរ ស
សំ�ប�់ងំ�ពះនម�ទង…់
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108 ឥឡូវអនកមនិ�ចយក�…ភពេ�ម ះ�តងរ់បស់អនកនិងអ�ីទងំអស់ែដលអនក
ចងប់នេទ េដមប�ីរភពអនក�គនែ់តមនិ�ចយក�េ �សន េមតូឌីស
បទីសទ េ កន�់សនពួកេពនទីកុស ប៉ុែន�មន�សនៈមយួេ ទីេនះែដល
�ទងប់នេ�ជសេរ សថ�ទង…់េដមប�ីកេ់ឈម ះរបស់�ទងេ់ កនុង� េហយ�ទង់
នឹងជួបអនកេ កែន�ងេនះ។ ឥឡូវេបអនកទទួលបនអ�ី�គបយ៉់ងែដលដំេណ រករ
�តឹម�តវ�នឹងដំេណ រករ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនកំណតេ់ កនុងលំ�ប។់ េបមនែខ�
ខ�ីេនះពន�ឺនឹងមនិមកេទ។ េ�យ�រែត�ជមូល�� ន។ េហយេ េពលែដលអនក
នឹងទទួលយកមយួៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ ឬកែន�ងមយួរបស់�ទង ់ េហយេ កនុង
ចិត�របស់អនកផទ លនិងេគលបំណងរបស់អនក ែដលគិតែត�បេយជនផ៍ទ ល់ខ�ួន �
នឹងជលុបកម� ងំៃន�ពះេ ទីេនះ។ េបអនកេធ��េ�ពះអនកចងឆ់� តអនកចងខុ់សពីេគ
េផ�ងេទ តឬអ�ីមយួេ �តងេ់នះ �នឹង�តវផទុះេឡង។ អនកខុសេហយ។ អនក�តវែតមក
េ�យភពេ�ម ះ�តងអ់ស់ពីចិត�របស់អនក និងេគលបំណងរបស់អនកសូម�កេ់
េល�ពះ។ បនទ បម់កែស�ងរក�ទងរ់កកែន�ងែដល�ទងម់នបនទូល េហយយក�េ
ទីេនះ។ េឃញេទ?
109 សូម�កេឡកេមលម៉ថនិងម៉�។ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបន
�តឡបម់កវញិបនទ បពី់�ទងប់នបេ�ង នពួកេគពីដំណឹងល�េនះ (ពន�ឺៃន
សមយ័កលរបស់�ទង ់ ែដលថ�ទងជ់�ពះេមសីុ) �ទង�់តវបនេគស�ប ់ �តវបន
េគបដិេសធ។ អូ! ពួកផរសីុិនិង�ពះវ�ិរបនេមលងយដល់�ទង។់ ប៉ុែន��
�របន�� បែ់ដលជបងប�ូនែដលជមតិ�ជិតសនិទធនឹង�ទង។់ �ទងប់នអនុ ញ ត
ឲយគត�់កេ់ ទីេនះ េហយពួកេគបនេ �ទង ់ែត�ទងម់និបនមកេទ។
110 ប៉ុែន�េមលម៉ថ �កបបកិរយិរបស់នង។ នងបននិយយថ “េ�កមច ស់
េបេ�កនឹងបនេ ទីេនះ។” ផ�ល់ឲយគតនូ់វសិទធិរបស់គត ់ �ពះអមច ស់ អក�ធំ
L-o-r-d យ៉េវ េយហូ�៉ ឱ�ពះអមច ស់េអយ! សិរលី�! “េប�ទងនឹ់ងេ ទីេនះ េនះ
ប�ូនខញុ ំមច ស់នឹងមនិ�� បេ់ទ។ ជីវតិនិងេសចក�ី�� បម់និ�ចរមួគន បនេទ ឬេ កនុង
ផទះែតមយួ។ “េប�ទងនឹ់ង…គតនឹ់ងមនិ�� បេ់ទ។”
111 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ នងថ “ខញុ ំជេសចក�ីរស់េឡងវញិេហយជជីវតិ។”
េឃញេទ? េ េពលែដល�ទងម់នបនទូល មុនថ “ប�ូន�បសរបស់អនកនឹងរស់
េឡងវញិ”
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112 នងនិយយថ “ែមនេហយ�ពះអមច ស់ខញុ ំពិតជេជ ករេនះ កនុងនមជ
ជនជតិយូ� ខញុ ំេជ ថនឹងមនកររស់េឡងវញិជទូេ ៃនមនុស��� ប។់ េហយ
ខញុ ំេជ ថបង�បសខញុ ំេ�ម ះ�តងក់នុងករថ� យបងគំ។ េហយខញុ ំេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ
េមសសីុ្ែដលបនែចងេ កនុង�ពះគមពរី េ�យ�រ�ពះជមច ស់បង� ញភស�ុ�ង
របស់�ទង�់ពះបនទូលេ កនុងអនកបង� ញថអនកគឺជអនកន�ំរេ សមយ័េនះ។
អនកគឺជ�ពះេមសសីុ្េនះ។ ខញុ ំេជ ថអនកគឺជ�ពះ�គីសទែដល�តវយងមក ពីេ�ពះ
�ន ៃដរបស់អនកែថ�ងទីបនទ ល់ថ�ពះជមច ស់បនចតអ់នកេ�យមកេ ទីេនះេដមប ី
ក� យជ�ពះេមសីុ។” អូ! ខញុ ំេអយ! េមលបនចបេ់ផ�មចូលមកដល់ឥឡូវ។ េឃញ
េទ?
113 ឥឡូវនងមនសិទធនិិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និមក េលកបងប�ូន
ខញុ ំមច ស់? េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និពយបលគត?់ �ទងប់នពយបលអនកដៃទ។
�ទងជ់មតិ�ល�បំផុត េហយឥឡូវេមលអ�ីែដលបនេកតេឡង។ េទេទ គម នកែន�ង
បេនទ ស�េឡយ។
114 “ខញុ ំេជ ជកថ់អនកពិតជអ�ីែដលបនរកេឃញេ កនុងបទគមពរី។ ខញុ ំេជ ថេនះ
ជៃថងែដល�ពះែមសីុនឹងយងមក េយងកំពុងែស�ងរក�។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល
ពួកេគនិយយេទ។ ខញុ ំេជ ជកេ់�យអស់ពីចិត�របស់ខញុ ំ េ�យអ�ីែដលខញុ ំបនេឃញ
និងេ�យ�ពះបនទូលថ �ពះបនទូល�តវបនបង� ញេ កនុង�ទងថ់�ទងគឺ់ជ�ពះ
េមស�ុេីនះ។ េឃញេទ េ កនុងនង—នងមនអ�ីែដល�តវសំុ ប៉ុែន�នង�តវែត
មករក�ពះអមច ស់។
115 េតមនអ�ីេកតេឡងេបនងរតេ់ ទីេនះេហយនិយយថ “េហយ�ទងម់ក
�បបខ់ញុ ំថ�ទងគឺ់ជ�ពះេមសីុែមនឬ! េហយមនិទងំសុភព�ប� ក� �ន
�គប�់គនក់នុងករេឆ�យសំេណ របស់េយងផង េពលែដលេយងចិ ច ឹមអនកេហយ
�កអ់នកនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេហយបនយកអនក េហយបនចកេចញពី�កមជំនុំ
របស់េយង ដូចែដលអនកបនប ជ ឲយពួកេយងឲយេចញពីនិកយទងំេនះេ ។”
េឃញេទ? “េហយេយងបនចកេចញ េហយឥឡូវេយង�តវបន�បប់ ចូ លករ
ផ� ចេ់ចញនិងករបដិេសធ។ េហយអ�ី�គបយ៉់ងែដលេយងបនេធ�ស�មបអ់នក
េហយអនកមនិសូមបែីតមន�កបបកិរយិល�កនុងករេឆ�យតបករេ របស់ខញុ ំផង
ឬ?” �មពិតនងមនសិទធិេនះ។
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116 ដូចអនកនិយយអំពីសកខ់�ីរបស់អនក “ខញុ ំជពលរដ��េមរកិងំ ខញុ ំ�ចេស� កេខ
ខ�ីេធ�អ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ� មនិខុសចបបេ់ទ។” េនះជសិទធិរបស់អនក ប៉ុែន�េច មែតងែត
លះបងសិ់ទធិរបស់�។ អ៊ូ—ហូ៊។ េបអនកជកូនេច ម អនកនឹងមនិដូេចន ះេទ គម នអ�ី
េ�កពីេ�មេច មគតប់នេបះបងេ់ចល។ េនះេហយជសិទធិែដល�ពះបន�បទន
គតេ់បះបង�់េចល។
117 “ខញុ ំមនសិទធិចូលរមួជមយួនិកយ�មយួបន។” េនះពិតជ�តឹម�តវ ប៉ុែន�
អនក�តវេបះបង�់។ េឃញេទ?
118 នងបនលះបងអ់�ីៗទងំអស់ែដលនងមនសិទធិទទួល�គ ល់�ពះបនទូល
របស់�ពះបនបង� ញេ ទីេនះចំេពះមុខនង។
119 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជេសចក�ីរស់េឡងវញិេហយជជីវតិ អនក�េជ
េលខញុ ំេទះបីគតប់ន�� បេ់ េហយក�ីកគ៏តេ់ ែតមនជីវតិរស់ែដរ។ អនក�
ែដលរស់េ េហយេជ េ កនុងខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ទ។ េតអនកេជ េទ?” េឃញេទ មន
មយួេផ�ងេទ តឃ� ែដលនងមនិបនចូលមក�សប�ម។ េឃញេទ?
120 “ែមនេហយ�ពះអមច ស់! ខញុ ំេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ
ដរ៏ស់! អូបងប�ូនេអយ អ�ីៗបនេ�ត មរចួជេ�សចេដមបឆីបេឆះេ េពលឥឡូវ។
េឃញេទ?
121 “េតអនកបន�កគ់តេ់ ឯ�?” េឃញេទ? េហយអនកដឹងពីអ�ីែដលបន
េកតេឡង។
122 េឃញេទអនក�តវែតចូលេ កែន�ងែដល�តឹម�តវមុនេពលែដល�ទងនឹ់ងទទួល
បនករលះបងរ់បស់អនក េឃញេទ �តវែតចូលមកកនុង�។ ឥឡូវសូមេមល។

…េ កែន�ងែដល�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនឯង �ទងនឹ់ងេរ សសំ�បនឹ់ង
�ងំ�ពះនម�ទង់

ឯងមនិ�តវបរេិភគនំបុង័មនដំែបេឡយ…
123 េតអ�ីែដលប ជ កពី់ករលះបង?់ កំុ�យ�ជមយួេគលលទធិ�មយួ �តវែត
ជ�ពះបនទូល។ “គម នដំែបនំេទ។” ដំែបគឺជ…អនកដឹងពីអ�ីែដលដំែបេ កនុងអ�ីៗ។
“មនដំែបែតបន�ិចនឹងដំេ ទងំមូល។” ដុំទងំមូលគឺជ�ងកយ។ អនកមនិ�ច
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�កនិ់កយ�មយួៃនេគលលទធិឬ�សនចូលេ កនុង�ពះ�គីសទបនេទ។ េទ
េ�ក �មនិ�ចេទ។
124 េតអនកេ ចេំទកលពីយបៃ់ថង�ពហសបតិ?៏ ប�ីចស់របស់អនក�តវែត�� ប។់ �តវ
េទ។ �� មថីមីរបស់អនកគឺជ�ពះបនទូល។

…�បពីំរៃថង អនក�តវបរេិភគនំបុង័ឥតដំែបេ ទីេនះ…
125 “�បពីំរៃថង” េតអ�ីែដលប ជ ក?់ �ពះវ�ិរទងំ�បពីំរចបស់មយ័កល�បពីំរ
ៃថង។ េហតុអ�ីបនជពួកេគ�តវបរេិភគ��បពំីរៃថង? មុនអ�ី? មុនេពលេចញេ
េ�ក។ េហយ�គពួកជំនំុទងំមូល�ងំពីដំបូងរហូតមកដល់បចចុបបននចុងប ចប់
�តវែតរស់េ ែតេល�ពះបនទូលៃន�ពះេ �គេនះ។ ដូេចនះេគលលទធិរ ៉មុូងំរបស់អនក
េមតូឌីស បទីសទ និង�សន េពនទីកុស បន�� បទ់ងំអស់។
126 ឥឡូវសូមេមល។

…េ កនុងេនះ សូមបែីតនំបុង័ៃនេសចក�ីទុកខ�ពយ
�តវេគេប តេប នេ�ពះ�។ លូទរ័ េវសលី េពនទីកុស �តវេគេប តេប ន

ទងំអស់ អនកកដូ៏េចន ះែដរ។
…ពីេ�ពះឯងបនេចញពី�សកេអសីុពទមក េ�យ�បញប�់បញល់…

�តវេធ�ដូេចន ះេដមបឲីយបន…នឹកច�ំគប១់ជីវតិ ពីៃថងែដលឯងបន
េចញពី�សកេអសីុពទមក

មនិ�តវឲយបរេិភគនំបុង័មនដំែបជមយួេទ េ រ�ង៧ៃថងេនះ �តវ
បរេិភគនំបុង័ឥតដំែបវញិ គឺជនំបុង័ៃនេសចក�ីទុកខលំបក…

127 េ កនុងកូន�កមុដំ�៏សស់�� តរបស់�ពះ�គីសទ បនទ បពី់ករ�� បរ់បស់នង
ឆ�ងកតស់មយ័កលងងឹតរបស់ច�កភពរ ៉មុូងំ នង�តវែត�� ប ់ “េលកែលងែត
�គបេ់ពត�សវ�លីធ� កចុ់ះេលដី” កូនកំេ�ះ�តវែតមក �ន ៃដឥតេខច ះរបស់
�ពះ។ អនកទងំអស់គន បនឮ�ររបស់ខញុ ំ។
128 េហយខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ េ េ�ះេអនជីេលស េ ឯៃ�ពឡន ៃថងមយួ
េហយចិត�ខញុ ំេ�ត េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ កនុងៃ�ពឡនេឈ? េ ទីេនះ
គឺជ…របូសំ�ករបស់េ�កម៉ូេសេ�យ—េ�យ…ែអនជីឡូ ខញុ ំេជ ថ�គឺជ
មែីគលែអនជីឡូ។ េហយ�ជរបូសំ�កដល៏�ឥតេខច ះ ប៉ុែន�េ េលជងគង�់តឹម�តវ
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មនករជំេ �បែហលកន�ះអុីញ។ េហយមគគុេទសក…៍ខញុ ំកំពុងេមល េហយគត់
បនចង�ុលបង� ញខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “មែីគលែអនជីឡូបនចំ�យេពល
មយួជីវតិេដមប—ីពយយមបេងកត…គតជ់ជងចម� ក ់ េហយគតក់ំពុងពយយម
េធ�របូសំ�ករបស់ម៉ូេស។ �តលបេ់ កនុងគំនិតរបស់គតវ់ញិ គតប់នចងចំ
ថេតម៉ូេសគួរមនលកខណៈដូចេម�ច។ េហយគតប់នចំ�យេពល កនុងជីវតិ
�ចបចប់ន�ិចេ ទីេនះ េហយជូត� ឈរខងេ�កយេហយេមល� ពីមយួឆន េំ
មយួឆន ំៗ  គតប់នេធ�ករេល�។ ទីបំផុតេ េពល��តវបនប ចប ់ េហយគត់
បនេដរថយេ�កយ េហយ�ក�់វនិងញញួររបស់គតេ់ េលរបូសំ�ក។ �ជ
របូភពដល៏�ឥតេខច ះរបស់េ�កម៉ូេសែដលគតម់នេ កនុងចិត�របស់គត។់រហូត
ទល់ែតគតទ់ទួលបនដូេចនះេ ែកបរខ�ួនគតប់នចបញ់ញួរនិង�យ ��តវបន
េ ថ “និយយថ!” ��តវបនេគេ ថ�ន ៃដរបស់មែីគលែអនជីឡូ។ ដអ៏�ច រយ
អ�ីមយួេ កនុងជងចម� កេ់នះ និមតិ�ែដលគតម់នពីអ�ីែដលេ�កម៉ូេសគួរមន។
េដមបេី ជមយួ�តវបនបង� ញែតេ កនុង�បេភទៃន�ពះវរបិ�ដអ៏�ច រយ�ពះ។

129 �ទងម់នេ កនុង�ពះទយ័�ទង ់ មុនេពលករបេងកតេ�កិយេនះ�ពះបុ��
ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ�ពះវរបិ�។ ប៉ុែន��េ ែតមនេ កនុងែហ�នៃន�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ េហយ�ទងប់នបេងកតមនុស�មក េហយ�ទង�់តវែត�កគ់តេ់លសិទធិ
េ�ជសេរ សខងសីលធមេ៌�យេសរភីព ែតបុរសមន កេ់នះបនធ� កចុ់ះ។ ប៉ុែន��ពះ
ដអ៏�ច រយែដលជជងចម� ក ់ �ពះែដលបនបេងកតមនុស�ពីធូលីដី េ េលែផនដី
េនះ �ទងម់និបនេ�ះ��យស�មបក់រេនះេទ �ទងប់នបេងកតមនុស�ម�ងេទ ត។
េហយ�ទងប់នបេងកតណូេអ គតប់ន�� បេ់�យ�សវងឹ។ គតប់នបេងកតេ�ក
ម៉ូេសែដលប�ជយ័កនុងកររក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងប់នបេងកតេ��ែដល
រតេ់ �គលំបក េហយ�ទងប់នសងនិ់ងសូនយៃឆនរហូតដល់េពលែដល�ទងប់ន
—�ន �ពះហស�មយួ េដមបឆី�ុះប ច ំងពី�ទងនិ់ងធមមជតិរបស់�ទង�់ពមទងំអ�ីែដល
មនេ កនុងចិត�របស់�ទង ់កនុង�ពះបុ��។

130 េ ៃថងមយួ េ ទេន�យរ័�ន ់ បនទ បពី់�ពះែដលបេងកត�តវបនបេងកតេឡង។
េហយបនេធ�េ ទីេនះគតប់នចុះមក…េ �� បៃ់នសត��ពប បនមនបនទូល
ថ “េនះគឺជ�ទង!់” �ទង�់តវបនេគចប�់រមមណ៍យ៉ងខ� ងំជមយួ�ន �ពះហស�
�ទង ់ រហូតដល់�ទងប់ន�យ�ទងេ់ កល់�៉រ ី ថ�ទងនឹ់ងសុគតស�មបភ់ព
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មនិល�ឥតេខច ះរបស់េយង ែដល�មរយៈករបង�ូរ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ �ទងនឹ់ង
ន�ំន ៃដជេ�ចន (េធ�ជកូន�កមុ)ំ ចំេពះ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ �ន �ពះហស�
គឺមន�� ក�ន ម េ�យ�រែតករ�ទររបស់�ពះែដលបនេមលេឃញ�ន ៃដ
ដអ៏�ច រយមយួ�ទងប់ន�យ�ប�រ ស�មបេ់យងទងំអស់គន ។ េឃញេទ? េ
ទីេនះ�ទងប់នសុគត េដមបេីធ�ឲយេយងល�ឥតេខច ះ ែដលេយងមនិបនល�ឥតេខច ះ
េឡយ។ �ន �ពះហស��ទង។់

131 ចូរកតស់មគ ល់េ ទីេនះ។ �ទងម់នបនទូលថ

…អនក�ល់គន �តវបរេិភគនំបុង័ឥតេមេនះកនុងរយៈេពល�បពំីរៃថង…។

132 ឥឡូវនំបុង័ជ�បេភទ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មនុស�មនិរស់េ�យ�រ
នំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ែតេ�យ�ពះបនទូល។” មនិែមន—ែត�ពះបនទូលេ ទីេនះ
េហយនិកយេ ទីេនះេទ �ចឲយអនកេជ េទ។ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់គឺ
ល�ឥតេខច ះ! �ជ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់ជទ�មងអ់ក�រេ ថ “ពូជ” �បេភទៃនេសចក�ី
ជំេន ែដលគម ននិកយនឹងនមំកនូវ�គបពូ់ជេនះដល់ជីវតិរបស់�។

133 េនះជអ�ីែដលអនកេឃញេ េពលយប�់មករែវកែញកនិងអ�ីទងំអស់។
របស់ទងំេនះ ពីេ�ពះ�ជករសនយែដល�ពះបនេធ�។ េហយ�ទងប់នឈរខង
ខញុ ំេហយបន�បបខ់ញុ ំ បន�បបខ់ញុ ំថ “អនកែក�ងបន�ំនឹងេកនេឡង ប៉ុែន�ចូររក�
សថិរភព។” ខញុ ំេជ �។ េហយគម នបំណង��ម និយមេដមបេីធ�ឲយនរ�មន ក់
ឈចឺបេ់ទ។េដមបេីគរពដល់�ពះនិងេធ�កិចចករែដល�ទងប់នេ ខញុ ំឲយេធ� េហតុ
េនះេហយបនជខញុ ំនិយយេរ ងទងំេនះ។ េហយ�ពះប ជ ក�់�តឡបម់កវញិ
េហយទទួលតង� យ និងករលះបងេ់�យបង� ញ�ឲយក� យជករពិត។ គម ន
ប � ចំេពះ�េទ! ឥឡូវេមល�ពះបនទូលេនះ!

134 ឥឡូវេយងកតស់មគ ល់េ ទីេនះ “៧ៃថង” គឺស�មប�់គពួកជំនំុនីមយួៗ។
ឥឡូវដូចជ�ន �ពះហស�ែដលបេងកត�តវ�� ប ់ េដមបបីនរស់េឡងវញិេ�ះេយង
ទងំអស់គន ។ បនទ បម់ក�ទងម់ន�ពះវ�ិរែដលបនេរ បចំ�មលំ�បលំ់េ�យ
េ េពនទីកុស ប៉ុែន��ពះវ�ិរេនះ�តវែតឆ�ងកតក់រលះបង។់ េហយេ�កិយ
រ ៉មុូងំបនសម� ប�់�ក�់េ កនុងដី។
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135 កនុងនមជអនកនិពនធេស វេ េនះ ខញុ ំមនិ�ចគិតអំពី�ឥឡូវបន បេងកតករ
េលងេសចចំអកឲយខញុ ំ េហយនិយយថ “កនុងចំេ�មបិ�ចទងំអស់�គឺជវ ី
េល ម�បណ�។ំ” េឃញេទ េនះេហយជអ�ីែដល�រក�ពយយមនិយយ។
និយយថ “ករេបកសែម�ងនិងអ�ីៗ” គតប់ននិយយថ “េនះគឺជរបស់�រក�”
គតនិ់យយថ “ឬគតជ់មនុស�មនសមមតិកមមឬេធ�ករេ កនុងករយល់េឃញ
ធំៗ។” ពិភពប ញ ែតងែតពយយមេ�ះ��យ�។

136 េនះជកែន�ងែដលពួកេគពយយមរក�ពះេយសូ៊វ។ “េតអនកេធ�យ៉ងេមច៉? េត�
បនេធ�អ�ីខ�ះ?”

137 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងសួរសំនួរមយួដល់អនក។ គឺជកិចចបំេរ របស់ចនប
ទីសទ…េត�ជរបស់�ពះឬជរបស់មនុស�?” េឃញេទ?

138 បននិយយថ “េយងមនិ�ចនិយយបនេទ”

139 បននិយយថ “ខញុ ំកម៏និ�បបអ់នកែដរ។” �តឹម�តវេហយ។ ពួកេគបន
បន�ដំេណ រេ មុខេទ ត។ “ពីឥឡូវគម ននរ�មន កប់នសួរ�ទងអ់�ីទងំអស់។”
េឃញេទ? �ទង�់គនែ់តកត�់េចញ �ទងម់និបន�បបព់ួកេគអ�ីេឡយ។ មនិែមន
ជកិចចកររបស់ពួកេគេទ។ �ទងម់នកិចចករេដមបេីធ�េហយ�ទង�់តវែតប ចប�់។

140 �ពះជួយេយងេធ�ដូចគន ។ េយងមនិចបំចេ់ឆ�យសំណួររបស់�រក�េទ
�តវេហយ “េបអនកេធ�ដូេចនះ េធ�ដូេចន ះេ ។” អនកទទួលខុស�តវចំេពះដំណឹងល�
េនះ អនកអធិបបយគឺដូេចន ះ េហយេនះ មនិែមនជរេប បែដលបនសរេសរេទ �
�គនែ់តជករទទួលខុស�តវកនុងករនិយយ។

141 េហយកនុងនមជអនកបំេរ មន ក ់ េបអនកជេ��អនក�តវទទួលខុស�តវចំេពះ
�ពះ។ េហយេបនិមតិ�ែដលបនមក�នឹងបំភ�បឺទគមពរីេនះ េហយបង� ញពីអ�ី
�គឺជករែដលអនកទទួលខុស�តវចំេពះ�ល់ពកយទងំអស់ែដលមនេ កនុង
�ពះគមពរីេនះ ពីេ�ពះ�ជករសរេសរេ�យ�បេភទមនុស�ដូចគន ។ “�ពះជមច ស់
បនេធ�ករ ជមយួេ���ទង ់ េហយបនសរេសរ…�ពះគមពរីបរសុិទធ។ េឃញ
េទ? េហយគម នេ��របស់�ពះ��ចបដិេសធមយួពកយរបស់�បនេទ
ប៉ុែន�េជ ពកយទងំអស់។ េហយផ�ព�ផ�យដូចគន ។ េហយបនទ បម់ក�ពះមន
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កតព�កិចចេធ�ឲយពកយេនះក� យជករពិត �គនែ់ត�មវធីិែដលបនសនយ ពូជ
នឹងដុះេឡង។
142 ឥឡូវកតស់មគ ល់ម�ងេទ ត �បញបប់ន�ិច េយងរកេឃញេ ទីេនះថ�បពំីរៃថង
នំបុង័គឺ�តវបរេិភគ �មរយៈយុគសមយ័�កមជំនុំ�បពីំរ។ ឥឡូវេ េពលែដល�
�តវ�� បេ់ហយចូលេ កនុងដី។
143 េហយកររះិគនេ់នះបននិយយអំពីខញុ ំ ថ “ៃន�ពះែដលអនកថ� យបងគំ ែដល
�កអ់នកេ កនុងយុគសមយ័ងងឹត េហយេមលម� យពួកេគ អនកមនៃផទេពះ កនុង
ពួកេគខ�ះមនកូនតូចៗេ កនុងៃដ អនកេ�ម ះ�តង�់តវេបះេ កនុងសេង� ន េហយ
សត�េ�ែហកពួកេគជបំែណក េហយពួកេគែ�សកយំ ពយរួពួកេគេ េលេឈឆក ង
និងដុតពួកេគ។ េ�ះសេម� កបំពក់ ស�ីឱយេ ��កត ជ ស�ី�កមុ�ំពហមចរ ីេហយ
េបះពួកេគែបបេនះ េហយេបកឱយសត�េ�េចញមករកពួកេគ។” បននិយយថ
“�ពះែដលគងេ់ �ថ នសួគ ៌ អងគុយេ េលបល�័ងករបស់�ទង ់ េហយេមលចុះមក
េហយនិយយថ�ទងរ់កី�យនឹង�។” និយយថ
144 បនទ បម់កេឃញេទ េនះគឺជគំនិត�បជញ ែដលជរបស់�រក�។ េបបុរសេនះ
មនខងវ ិ ញ ណគតនឹ់ងដឹងថ�សវ�លី�តវ�� ប ់��តវប ចុ ះកនុងវ�ិររ ៉មុូងំ។
145 ប៉ុែន�បនទ បម់ក ពន�កតូចដំបូងៃនជីវតិបនេចញមកេ កនុងករែកទ�មង់
េ�យម៉ទីនលូទរ័ថ “មនុស�សុចរតិមនិរស់េ�យករ�បទនពររបស់បូជចរយេធ�
េនះេទ ប៉ុែន�េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ មនុស�សុចរតិនឹងរស់េ េ�យជំេន !”
គតប់ន�កែ់មកេឈពីរ។ េពត�សវ�លីចបេ់ផ�មលូត�ស់។
146 បនទ បម់កេ�កចនេវសលី កប៏នចូលមកបែនថមេទ ត។ (មនមនុស�ជ
េ�ចនេទ តែដល…ហ�ងីលីនិងពួកេគេចញមក។ បនបដិេសធករចបក់ំេណ ត
�ពហមចរេីហយ�បន�� បេ់ េហយ។) ប៉ុែន�េមតូឌីសរេំយលលំអងផក អនក
ផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ េហយពួកេគអធិបបយអំពីករ�បជ់បរសុិទធ។ បែនថម
រេំយល។
147 បនទ បម់កកចូ៏លមកដល់េពនទីកុស េ កនុងសមបក េដមបបីេ ឆ តអនក
ែដលបនេរ ស�ងំ។ េមលេ ដូចជ�គប�់សវពិត�បកដ ែតេបក�េឡងគម ន
�សវ�លីេទ។ ប៉ុែន�ជីវតិបនឆ�ងកតសំ់បក។
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148 ឥឡូវ េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញេរ ង�ល់បីឆន បំនទ បពី់ករ�បជំុដអ៏�ច រយ
េតមនអ�ីេកតេឡង? និកយមយួ។ េនះគឺៃមភឆន េំហយែដលគម ននិកយ។ កូនេច ម
ែដលបន�� បជ់ទី�ស�ញ់ សូមកុំេធ�ែបបេនះេឡយ។ េបខញុ ំចូលមកមនុស�
ជំននេ់នះ សូមឲយមនុស�ែដលេជ េល�រេនះមនិឈរេ ជមយួនិកយេ�ះ
េឡយ! �ពះជមច ស់នឹង…អនកនឹង�តវ�� ប�់ម�នរបស់អនក! ចូរចងច!ំ េម៉ង
ែដលអនកនិយយពីនិកយកនុងចំេ�មអនក ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេ�ម ះ�តងប់៉ុ��
េទ យកមនុស�េធ�ជេមដឹកនជំំនួស�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមបបី ជ ក�់ពះបនទូល
េនះ គឺជេម៉ងែដលអនក�តវ�� ប!់ ពូជពិត�បកដមនិ�ចេទ េ�ពះគម នអ�ីេ
េសសសល់បនទ បព់ី�គបពូ់ជ េរ ងដែដលេនះបន�តឡបម់កវញិ។ �គឺជកូន�កមុំ
ែដលបនធ� កចូ់លដីេដមបនីេំចញេពត�សវ�លីម�ងេទ ត។
149 ចូរកតស់មគ ល់

…អនក�ល់គន �តវបរេិភគនំបុង័ឥតេមចំនួន�បពីំរៃថង…
150 េហយនឹងមនកូន�កមុ…ំ
151 ឥឡូវ អនកែដលម� យចស់ែ�សកេមតូឌីនិងអ�ីេផ�ងេទ ត ែដលអនកឆងល់ថ “េប
នងមនិបននិយយភ�ដៃទ នងនឹងមនិេ ទីេនះេទ។” េនះគឺជករកុហក!
នងគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដល ែដលអនកមនៃថងេនះ ប៉ុែន��មនទំរងរ់េំយល
មនិែមនជករ�� រអំេ�យទនេទ។ ប៉ុែន�៧ៃថង�គនែ់តបរេិភគនំបុង័ឥតដំែប
គឺ�ពះបនទូល។ ពួកេគ �តឡបម់កវញិ ពួកេគែដលជនិកយ ពួកេគបន�� ប។់
ពួកេគជេដម ពួកេគ�គនែ់ត�តវបន�បមូលនិងដុត។ ប៉ុែន�ជីវតិនឹងបន�េ មុខ
េទ ត។ េហយមនអ�ីេកតេឡង? ជីវតិទងំអស់ែដលេ ជបនឹ់ងេដម រេំយល
អ�ងនខយល់េឡងទងំអស់េ កនុង�សវ�លី។ េហយេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធដែដលេនះ។ នេំ�កលូទរ័នេំ�កេវស�លីនពំួកេពនទីកុស េឡង
េ កនុងកូន�កមុេំ េពលែដលមនកររស់េឡងវញិ។
152 “�បពំីរៃថងបរេិភគនំបុង័ឥតដំែប។” គម នដំែបនឹង�តវបនរកេឃញ—េទ
កនុងចំេ�មកូន�កមុ ំ គម ន—បែនថមអ�ីេទ។ ចងចពំកយែដលប�� លឲយក�ី�� ប់
មនេ េលែផនដី។ �ល់កូនឥតខន�់� បនេកតមកេ�យ�រេអ�៉ ែដល
ជពួកជំនំុដំបូងគឺជកូន�កមុរំបស់អ�័មដំបូង។ ែដលសង�យ័�ពះបនទូលរបស់�ពះ
េហយទទួលយកនិកយរបឺ ញ ឬករណីេលកែលង��របស់� េ�យ�រែត�
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�តវបនេគែវកែញកេចញថថ “ពិត�ស់�ពះជមច ស់ជ�ពះដល៏�។” �ពះជមច ស់
គឺជ�ពះដល៏� ប៉ុែន��ទងក់ជ៏�ពះដសុ៏ចរតិែដរ។ េយង�តវែតរក��ពះបនទូលរបស់
�ទង!់ ��េរ ន នងបនទទួលយក�។
153 មនកែន�ង�ែដលេកមង�បសេ ថន កសិ់កខ ��មយួចំនួន �បកដជ
មនករេ ចូលមកជីវតិ ប៉ុែន�អនករតេ់ ���ពះគមពរីខ�ះ េដមបឲីយេគល
លទធិេនះចកប់ ចូ លេ កនុងអនក និងកែន�ងែដលអនក�� ប…់េ ជមយួ�ពះនិង
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ពួកេគនឹងមនិអនុ ញ តឲយអនក ឬអនកមនិ�ចជកមមសិទធិ
របស់�កមជំនុំរបស់ពួកេគេទ េគនឹងមនិទទួលយកអនកេ េលេវទិកេឡយ។ ដូេចនះ
សូមឲយពួកេគមន� ទុកឲយអនក�� បក់បអ់នក�� បេ់  សូម�ម�ពះបនទូលរបស់
�ពះ�គិស�។
154 ឥឡូវ�បពីំរៃថងនឹងគម នដំែប�យេ កនុងកូន�កមុេំទ �ពះវ�ិរ�បពំីរៃថង។
155 ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់។ ឥឡូវគម ន…

មនិ�តវឲយេឃញមនដំែបេ ជមយួកនុង�ពំ�សកឯងទងំអស់េ
េវ�៧ៃថងេនះេឡយ (តង� យេ ទីេនះគឺជ�បេភទ កូន�កមុបំនមក
ថ� យតង� យ ែដលជ�ពះ�គិសទ) …កម៏និ�តវឲយមន�ច ់ ែដលឯង
ថ� យជយ ញបូជ េ េពល�ង ចកនុងៃថងដំបូងេនះ សល់េ ដល់�ពឹក
ែដរ

156 េហយចថំ—ចងចពីំរេប បែដលេយងបនឆ�ងកតស់មយ័កល�កមជំនុំ?
អនកន�ំរេ �ពះវ�ិរែតងែតមកេ ៃនសមយ័កល�ពះវ�ិរេផ�ងេទ ត
�� បជ់និចច។ ករ�� បរ់បស់េពនទីកុស នមំកករេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
ៃនកូន�កមុ។ំ េឃញេទ? ករ�� បរ់បស់លូទរ័បននមំកេវសលី។ េឃញ
េទ? ករ�� បរ់បស់េវស�ីបនបេងកតផលេ េពនទីកុស។ ករ�� បៃ់នេពនទី
កុស ន�ំជយ�រេនះេ ។ េ ទីេនះ �េ ទីេនះបនយកលំន�ំមបទគមពរី
ទងំអស់។ គម នបទគមពរី�មយួេ កនុង�ពះគមពរីេទប៉ុែន�អ�ីែដលភជ ប�់តឹម�តវ
ជមយួមយួេផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? �បេភទទងំអស់េនះ។ ខញុ ំគម នករអបរ់ ំ ប៉ុែន�
ខញុ ំមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបង� ញខញុ ំ�មរយៈេរ ងមយួេទ ត។ ែដលបេ�ង ន
ពី—ពីធមមជតិ េហយេនះេ�យ�ពះបនទូល។ េដមបកី� យជ�ពះបនទូលអ�ីៗ�តវបន
សនយ។
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…�ចឈ់ម…ករបូជេ ៃថងដំបូង…សូមបែីតេ សល់យប់
រហូតដល់�ពឹក។

157 ឥឡូវសូមបែីតលូទរ័ ែដលមនេសចក�ីពិត េហយបនបេ�ង នពួកជំនុំ “អនក
បនសុចចរតិេ�យ�រជំេន ” អនកមនិចងេ់ ជបនិ់ងេគលលទធិេពញេលញ
េ កនុងយុគសមយ័េមតូឌីសេទ។ េតអនក�តវេធ�ដូចេម�ច? ដុត�ជមយួេភ�ង។ េត
េនះជអ�ីេ ? និកយែដលេចញមកពីេនះ �ពះបនទូលគឺជសំបកមយួ ទងអងក ម
�តវែត�តវបនដុតេ�យេភ�ង។ ែផនកនិកយែដល�បនឆ�ងកតម់និ�តវេ េឡយ
��តវែត�� ប។់ កុំទុក�រហូតដល់ករែបកបកគ់ន —េនះេទ ត! គតក់ំពុងែត
និយយេ កនកូ់ន�កមុេំ ទីេនះ�គនែ់តជកូន�កមុបំ៉ុេ�� ះ�គបស់មយ័កល។
158 កតស់មគ ល់ពីភព�សស់�� ត “ឈមរបស់កូនេច ម។” ទងំេនះជរបូកយ
របស់�ពះ�គីសទយ ញបូជ ជឈមរបស់កូនេច មេ មតទ់� រ។ ឥឡូវចថំ
កូនេច ម�តវេគសម� បែ់ដលជ�បេភទៃន�ពះ�គីសទ។
159 ឬេយង�ចចំ�យេពលេ�ចន ប៉ុែន�ខញុ ំគម ន…េពលបែនថមេទ តេទ េ ែត
ពីរបីនទីេទ ត ខញុ ំ�បែហលជ�តវឈបេ់ហយចបេ់ផ�មម�ងេទ ត យបេ់នះ េឃញ
េទ េ�ពះេយងចំ�យេពលយូរេហយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនៃមភទំពរ័ៃនេរ ងេនះេ ទីេនះ
កំណតច់ំ�ំេល�បធនបទមយួេនះ។
160 ចូរកតស់មគ ល់ឥឡូវ េ —េលកូនេច មគឺជ�ពះ�គីសទេ កនុងសំណំុែបបបទ
របូភពឬខញុ ំនិយយ�តវេទ? �បេភទ �ពះ�គីសទគឺជកូនេច ម។ �ទងជ់មនុស�
�បសទីមយួពីម� យចស់អុី�៉ឬ េអ�៉ ែដលអនកេ�ជសេរ សេ �។ ��តវែតជនង
មុនេគ។ េហយ�ទង�់តវែតេធ�េតស�ជមុនសិនេដមបដឹីងថេតេ ទីេនះគឺជ�ន ម
ជេំល�ទង។់
161 ឥឡូវ�ពះ�គីសទ�តវបន�កលបង កូនេច មដំបូងបង�ស់ពីម� យគឺេអ�៉។មរ ី
ជ�ពហមចរ។ី េហយ�តវបន�កលបងេ�យអ�ី? ��ងំ�បឆងំនឹង�ពះបនទូល។
េពល�បន�យេអ�៉នងបនធ� កចុ់ះ �យេ�កម៉ូេស គតប់នធ� កចុ់ះ ប៉ុែន�
េ េពលែដលគតប់នេងបេឡង�បឆងំនឹង�គីសទអូហូ េហយបនពយយម
ដក�សងប់ទគមពរីមកនិយយខុសចំេពះ�ទង ់ បនរកេឃញថេនះមនិែមនជ
ម៉ូេសេទ។ េឃញេទ? គត�់តវបនេគ�កលបង។ អ�ីែដលបនេធ�…គតប់នងក
េហយនិយយថ “េបអនកជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែមន ឥឡូវពួកេគ�បបខ់ញុ ំអនកេធ�ករ
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អ�ច រយ េហយពួកេគ�បបខ់ញុ ំថ�ពះេមស�ុនឹីងេធ��។ ឥឡូវេបអនកឃ� ន ចូរេធ�ឲយដំុ
ថមទងំេនះក� យជនំបុង័េ  េហយបរេិភគចុះ។”
162 �ទងម់នបនទូលថ “មនេសចក�ីែចងទុកមកថ ‘មនុស�មនិែមនរស់
េ�យ�រនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ’” េគលលទធិជេដម។ ប៉ុែន�េ�យអ�ី? �គប់
�ពះបនទូលទងំអស់! ែផនកមយួៃន�ពះបនទូល? “�គប�់ពះបនទូលជអ�ីែដលមនុស�
រស់េ ។ េឃញេទ? កូនេច ម�តវបន�កលបងេមលថេតមនកែន�ង�ែដល
គតប់នធ� កចុ់ះ។
163 ពួកផរសីុិ “អូ! អ�ច រយ។ អនកគឺល�។”
164 “េហតុអ�ីបនជអនកេ ខញុ ំថល�? មនែត�ពះជមច ស់េទែដលល�។េតអនកេជ
េទ?”
165 “អូែមនេហយ �ពះអងគេអយ”
166 “ែមនេហយខញុ ំគឺជគតប់នទ បម់ក។” អូហូ។ “អនកបននិយយថមនែតមយួ
េទែដលល� េហតុអ�ីបនជអនកេ ខញុ ំថ‘ល�’ េ េពលអនកមនិេជ ថខញុ ំជ�ពះ?˝
អូហូ។ “ដូេចនះេហតុអ�ីអនកេ ខញុ ំថល�? េតអ�ីែដលេធ�ឲយអនកេ ដូេចនះ? េតអ�ីជ�មញ
ឲយអនកនិយយេ េពលែដលអនកដឹងថមនែតមយួេទែដលល� េនះជ�ពះ?”
167 “េយងដឹងថអនកមនិេគរពេសចក�ីៃថ�ថនូររបស់មនុស�េហយកម៏និែមនជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះែដរ។ េយងដឹងចបស់។” សូមពយយម…�ទង�់ជបថេគជ
មនុស��កពុ់ត។ េឃញេទ?
168 �ទង�់តវបនេគេធ�េតស�េដមបេីមលកែន�ងែដល�ទងក់ំពុងឈរ �កលបងេ
�គបក់រេធ�េតស� ដូចជេយង�តវបន�កលបងែដរ។ ប៉ុែន�គម នករចុះចញ់នឹង
�ទងេ់ទ ែមនេហយ! េនះគឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
169 េហយកូនេច ម�តវបនេគេធ�េតស�៍ េហយ�តវបនេគរក�ទុកអស់
រយៈេពល១៤ៃថង។ េនះគឺមនៃថងឈបស់�មកពីរ ឬមនសមយ័កលពីរ។ មយួ
ស�មបជ់នជតិយូ�ែដលកនុង�បេភទពួកេគថ� យកូនេច ម មយួស�មប�់សន៍
ដៃទ ែដលកូនេច មពិតេហយពួកេគ�តវបនេធ�ឲយល�ឥតេខច ះេ�យេជ ថកូនេច ម
េនះនឹងមក។ ប៉ុែន��ទង�់តវលបងួដបប់នួ…ឬដបប់នួៃថង�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។



�ពះជអនកផ�ល់កែន�ងស�មបថ់� យបងគំ 35

170 េហយអនក�ចពិនិតយេមលគមពរីស ញ ចស់ែចងថ “�េថក លេទសដល់
អនកថមី។” អនកពិតជខុសេហយ! គមពរីស ញ ចស់�គនែ់តជកំណត�់�ស ញ ថមី
ប៉ុេ�� ះ។
171 បុរសមន កនឹ់ង�បកួត�បែជងខញុ ំមនិយូរប៉ុនម ន បននិយយថ “េតមនប � អ�ី
ជមយួគត?់” និយយថ “គតែ់ថមទងំបេ�ង នពីគមពរីស ញ ចស់េទ តផង។”
�គអធិបបយ�គី�ទ ន ចូរគិតពីេរ ងេនះ។ បននិយយថ “គមពរីស ញ ចស់បន
�� ប ់ េហយបតេ់ េហយ។ អូេទៗ! ��គនែ់តជនយក��ប៉ុេ�� ះ �
បង� ញពីអ�ីែដលបនសរេសរេ េលជ ជ ំង។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។
172 ឥឡូវ េឃញេទ ដបប់នួៃថង��តវបន�កលបង េនះគឺជ�ពះ�គីសទ។ ឥឡូវ
សូមកតស់មគ ល់ បនទ បម់ក�ទង�់តវបនេគសម� បេ់ េពល�ង ច ដូចជកូនេច ម
ដូេចនះែដរ។ �ពះ�គីសទបនសុគតេ េពលរេស ល។ េហយបនទ បម់ក កតស់មគ ល់
បនទ បម់ក�ទងក់ជ៏…
173 ឈមនឹង�តវ�កេ់ល�កបទ� រ ែដលជឈមជីវតិរបស់សត�។ “អនក�តវ
បរេិភគ�ចរ់បស់� ប៉ុែន�ឈមែដលជជីវតិចូរចក�់េចញ។” េឃញេទ? គឺ�តវែត
ែបបេនះ…ឈមេគនឹងយក��កេ់លធនឹម�កបទ� រចូល�ពះដំ�ក ់ េនះដង� យ
�តវបនទទួល។ សិរលី�! េតជីវតិគឺជអ�ី? ជេឈម ះ េនះ…�ទងប់ន�កេ់ឈម ះ
មនុស�…េឡងេ ទ� រេហយអនកេមលេឈម ះអ�ី…េ មតទ់� រមុនេពលអនកេគះ។
េឃញេទ? ឈម �តវបនេគ�កេ់ េលធនឹមៃនទ� រែដលជ�បេភទៃនករលះបង។់
េ ខងកនុង។
174 ឥឡូវេយងនឹងរកកែន�ងថ� យបងគំ េ ទីេនះ ចូលមក�មរយៈឈម
េនះ។ ចូរកតស់មគ ល់ឈមេ េលទ� រកំពុងនិយយពីេឈម ះៃនអ�ីែដលកំពុង
េកតេឡង…គឺេ ខងកនុង ពួកេគសថិតេ ទីេនះ កែន�ងថ� យបងគំកូនេច មគឺជ
�ពះបនទូល។ េយងដឹងេហយ។
175 ឥឡូវខ ៤កតស់មគ ល់ថ “កុំទុកនំបុង័ែដលសល់ កុំទុកដង� យ�មយួ
េឡយ” ឬ យកសមយ័កលមយួេ មយួេផ�ងេទ តេឡយ។
176 ពយយម�តឡបេ់ េ�កយេហយនិយយថ “ឥឡូវេយងគឺជពួកលូេធេរ ន
េយងចងេ់ មកទីេនះ” អនក�តវែត�� បេ់ នឹងយុគសមយ័លូេធ�៉ន ែដលបន
េកតមកេ សមយ័កលេវសលី។ អនក�តវែត�� បេ់ សមយ័កលេវសលីេដមប ី
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េកតជសមយ័កលៃនេពនទីកុស ។ េហយអនក�តវែត�� បេ់ េពនទីកុស គម នអ�ី
េ េសសសល់េទចូរដុត�េចលេ�ពះ�នឹងេឆះដូចេភ�ង ទងែដល�សវ�លី
ដុះេឡង។ េដមទងនិកយ��តវែតេឆះ។ ដូេចនះកុំយកនិកយរបស់អនកមកកនុង
�ជយ�រថមីេឡយ។ េនះគឺជ�ពះបនទូលឥឡូវ។ េនះជអ�ីែដលនិកយ ែមកេឈ
�យក�េនះជសិទធិ ប៉ុែន��បនចូលមកទីេនះបនទ បម់កទងេនះបន�� ប។់ �
គឺជសមបកែដលជនិកយ ប៉ុែន��ពះបនទូលេ ែតបន�េ មុខេទ ត។ ែមនេហយ។
�ពះបនទូលបន�េ មុខេទ ត។

177 ឥឡូវសូមយកខ៥ និងខ៦។ ចូរកតស់មគ ល់ “មនិែមន…” យកខ ៥និងខ៦។

ឯងគម នចបបនឹ់ងថ� យយ ញបូជៃនបុណយរលំង េ កនុងទី�កងដៃទ
� ែដល�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនឯង �ទង�់បទនឲយឯងេនះេទ

178 ឥឡូវចថំ “មនិេ កនុងទ� រទី�កងដៃទ�មយួេឡយ។” �ពះអមច ស់
អនុ ញ តឲយអនកេដមបឲីយមននិកយទងំេនះ េឃញេទ “ទ� រទងំេនះ”

គឺ�តវឲយថ� យយ ញបូជៃនបុណយរលំង េ កែន�ងែដល…�ពះេយហូ�៉
ជ�ពះៃនឯង �ទងនឹ់ងេរ សសំ�បនឹ់ង�ងំ�ពះនម�ទងវ់ញិ…

179 េនះជ�ចកទ� រចូល េនះគឺជ�ចកទ� រែតមយួកែន�ង។ “មនិេ កនុងទ� រ
�មយួេឡយ។” �ពះមន�ចកទ� រែតមយួ។

180 អនកនិយយថ “�ល់�ពឹកខញុ ំចូលេ �ចកទ� រេមតូឌីស។” េនះជ�ពះវ�ិរ។
“�ល់�ពឹកខញុ ំចូលេ �ចកទ� រកតូលិក។” ែមនេហយ �ពះអមច ស់អនុ ញ តេ�យ
�បជ� ស�របស់�ពះអងគេចញចូលទ� រ�កង។ �ពះទទួលមនុស�េ កនុង�ពះវ�ិរ
កតូលិក �ពះវ�ិរេមតូឌីស �ពះវ�ិរេ�បសប៊ធីីេរ នទងំអស់។ ពួកពួកេពនទី
កុស �បកដ�ស់ ប៉ុែន�កំុ…អនកមនិ�តវថ� យបងគំ�ពះអមច ស់េ �ចកទ� រេនះេទ។
េឃញេទ? ប៉ុែន��ពះអមច ស់មន�ចកទ� រជក�់ក។់ ថ� យសិរលី�! �ទងម់ន�ចក
ទ� រមយួ។

គឺ�តវឲយថ� យយ ញបូជៃនបុណយរលំង េ កែន�ងែដល�ពះេយហូ�៉
…ជ�ពះៃនឯង �ទងនឹ់ងេរ សសំ�បនឹ់ង�ងំ�ពះនម�ទងវ់ញិ គឺេ
ទីេនះ…ែដល�តវថ� យយ ញបូជ េ េពល�ង ច…
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181 េតេរបិករកអុី�កេ េពល�? េតេអ�េសុរេ នងថជកូន�កមុំ
េ េពល�? េពលេវ��ង ច!

នឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច
ផ�ូវេ កនសិ់រលី�អនកនឹងរកេឃញ
េ កនុងផ�ូវទឹកេនះគឺជពន�ឺសព�ៃថង
ប ចុ ះកនុង�ពះនមដវ៏េិសស�ពះេយសូ៊វ
ទងំេកមងទងំចស់ែ�បចិត�ពីអំេពបប
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងចូលមក
ពន�ឺ�ង ចបនមកដល់
�គឺជករពិតែដល�ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។

182 េនះគឺជករចបេ់ផ�មរបស់� ឥឡូវនងបនរ�តេ់ កនុងពន�ឺៃនកូន�កមុំ
េឃញេទេនះជអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័?
183 ខញុ ំប ច បេ់ ទីេនះ�បេសរជង សូមចបេ់ផ�មម�ងេទ តេ យបេ់នះ ពីេ�ពះខញុ ំ
មនិចងេ់�យអនកចកេចញេទ អនកេឃញេទ។ េទេទ �ជេពល��រេពល�ង ច។
អ ច ឹងខញុ ំកដូ៏ចគន ែដរ កំណតច់ំ�ំជេ�ចនបនសរេសរេ ទីេនះ។ អូខញុ ំេអយ! េត
េធ�ដូចេម�ច�បែហលជេ ��តីេនះល�ជង? [�កមជំនំុនិយយថ “េទសូមនិយយ
ឥឡូវ។” ជករ�បេសរ�ស់េបអនក…អនកចង�់កលបងបន�ិចេទ តែមនេទ?
“បទ �ែមន៉។ �តវេហយសូមេ បន�ិចេទ តេយងនឹង�បញប។់ េត�យ៉ងមចិ
ែដរ?
184 ឥឡូវចូលេ អ�ី? អនកមនិ�តវចូលេ កនុងេខ� ងទ� រ�មយួេឡយ �ពះអមច ស់
ជ�ពះបន�បទនដល់អនក ប៉ុែន�េ មតទ់� រែដល�ពះអមច ស់នឹង�ក�់ពះនម
�ទង។់ មនិ�តវចូលេ កនុងផទះៃន—ទ� រែដលជទ� រេនះេឡយ។ �តវេហយ?
�ពះជមច ស់នឹង�ក�់ពះនមរបស់�ទងេ់ មតទ់� រ េហយអនកមនិ�តវ…េនះគឺជ
�ចកទ� រចូលេ កែន�ងថ� យបងគំ ជជ�មកេនះ។ អនកមនិចូលេ ទីេនះជមយួនឹង
ដង� យរបស់អនកចំេពះទ� រ�មយួេទ ប៉ុែន�េ កនុងេខ� ងទ� រែដល�ពះអមច ស់បន
េ�ជសេរ សេដមប�ីកន់មរបស់�ទង។់ េឃញេទ?
185 ឥឡូវេត�ទងប់នេធ�អ�ី? េតេក� ងទ� រេនះេ ឯ�? េ យ៉ូ�ន១០
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “ខញុ ំគឺជទ� រ ខញុ ំជទ� រៃនដំ�ករ់បស់�ពះ ខញុ ំគឺជទ� រ
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ស�មប�់កលេច ម។” មនិែមនជកែន�ង�កេ់ច មេនះេទ។ េឃញេទ? “ខញុ ំគឺជ
ទ� រេ េ�កលេច ម។ មនុស��ចចូលេ កនុងទ� រេនះេហយបនសេ ងគ ះ”

186 េហយឥឡូវេយង�ចេ យូរេ េលេនះ។ ប៉ុែន� េដមបសីន�សំំៃចេពលេវ�
�ទងជ់ទ� រេច ម។ ឥឡូវេយងចងក់តស់មគ ល់េ ទីេនះ។ �សេមលនិង�បេភទ
សថិតេ កនុងទិដ�ភពេ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ…េបខញុ ំយកទំពរ័ខញុ ំ…�នឹងេធ�ឲយអនកេ យូរ។

187 �តវេហយ កតស់មគ ល់ េនះនមំកនូវទិដ�ភពដល៏�ឥតេខច ះ គឺ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដបតិអស់ទងំបទគមពរីស ញ ចស់គឺជ�បេភទៃន�ទង់
ពិធីបុណយទងំអស់ ករថ� យបងគំទងំអស់ និងអ�ីៗទងំអស់។ េហយខញុ ំបន
សរេសរចុះេ �តងេ់នះ។បទគមពរីពនយល់ពី�។ មនកែន�ងែដល�ចំ�យេពល
យូរ។ ពនយល់ពីរេប បបុណយទងំអស់…សូមបែីតករថ� យតង� យគឺជ�បេភទៃន
�ពះ�គីសទ។ េ�ះ�គនែ់តយកមយួេនះ។

188 មនេពលមយួមន��—មយួេ ថ��អនកដឹកន។ំ ��របស់
ពួកេ��។ ពួកេគបនបណ�ុ ះប�� លពួកេ��ែដលមនករអបរ់។ំ េហយ
េ េពលមយួគតប់នេឡងេ សួរសុខទុកខពួកេគ។ ែមនេហយ ពួកេគចងប់ង� ញ
េ��ចស់ថសុភព�ប� ដូេចនះពួកេគមន កប់នេចញេ េហយេរ សយក
អ�ីមយួបចធ់ំែដលគតគិ់តថជសែណ� ក។ ប៉ុែន��ជេឃ� កពុល េហយគតនឹ់ង
ឲយចំណីទងំអស់េនះេ ពួកេគ។

189 អូ! េតមន��គមពរីប៉ុនម នែដលេយងេឃញ! េឃញេទ? �តវ។ ពួកេគចម�និ
អ�ីមយួ។ េឃញេទ? ទទួលបនខងេមតូឌីស ពួកបទីសទ េពនទីកុស ប៉ុែន� អនក
េឃញេទ ពួកេគគឺជកំេណ នេលកទីពីរ ជ�បេភទែដលកតេ់ចញពីេដម។ េឃញ
េទ មនិែមនេ នឹងេដមសំខនេ់ទ ែផ�េចញជ�កចឆម  �កចថ�ុងជេដម មនិែមន ជ
ែផ��កចេទ ប៉ុែន�បនផ�ឲំយេធ�ជ�កច។

190 ចូរកតស់មគ ល់ម�ងេទ ត។ ឥឡូវេ កនុងេនះ—េ កនុងេនះេ េពលែដលេអ
លីយ៉បនមក េហយ�កេឡកេមលពួកេគ េហយេឃញថ�ជេឃ� កពុលែដល
នឹងសម� បម់នុស��គបគ់ន កនុងចំេ�មពួកេគ និយយថ “��ស់េយង�� ប់
េ កនុងពង!”
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191 គតប់ននិយយថ “សូមឲយខញុ ំនូវ��រមយួក� ប”់ គតន់ិយយថ “មនិអីេទ
ញុំអ�ីែដលអនកចងញ់ំចុះ។” �បនផ� ស់ប�ូរករ�� បដ់ល់ជីវតិ។
192 េហយដង� យ��រែដល�តវបនផ�ល់ឲយ…�ពះ�គីសទ �ទងគឺ់ជដង� យេម
និងតង� យេម �តវែតមនជចបំចនូ់វបរ័ ែដលបនេធ�ឲយ�ល់��រតូចៗដូចគន
បង� ញថ�ទងេ់ ែតដែដល កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។ �ទង់
គឺជរបស់ដែដលែដល�តវ�កេ់ កនុងនិកយរបស់អនកេហយ�នឹងរស់េ  ជ
�ពះបនទូល! �ពះ�គីសទគឺជ�ពះបនទូល�គបែ់បបយ៉ង�គបែ់បបយ៉ងដូចជេ�ង
ឧេបសថែដលជ—វតថុ�វ—អ�ី�គបយ៉់ង។ របូចម� កែ់ដលបកេ់ េ�កមចនគឺជ
របូកយែដលបករ់បស់�ទង ់ ថជនជតិយូ�មនិ�ចពនយល់ពីមូលេហតុែដល
ពួកេគេធ��េទ។ េឃញេទ? េហយអ�ីទងំអស់េនះគឺជ�ទង។់
193 ឥឡូវបនទ បម់ក េ កនុង�ទងេ់យងបនេឃញ ឥឡូវនិកយនិងេគលជំេន
ទងំអស់�តវបន�ល់ទុក ដបតិ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលដប៏រសុិទធ េហយមនិផ� ស់ប�ូរ
ែដលជនំបុង័ឥតដំែប យ៉ូ�ន១។ ែមនេហយ �ទងគឺ់ជ នំបុង័ឥតដំែបដូេចនះ
េ េពលអនកបែនថមេនះឬេនះ �ជដំែបែដលបនបែនថមេ  កនុងអ�ីែដលមន��ប់
�ងំពីេដមស�មបអ់នក។
194 េមលេ ទីេនះ េតអ�ីែដលបនសម� បក់រ�ប�ំងេ ៃថងេនះ? ពួកេគយកេរ ង
កូនកត ់ េហយេ េពលែដលអនកបងក ត�់ អនកនឹងសម� ប�់។ “អូ�េមលេ �� ត
ជង។” �បកដ�ស់! េពតកូនកត ់ េម េពត ធ ញជតិេផ�ងេទ តទងំអស់
ែដលេចញមកពីេពត។ េពតកូនកត៖់ ធំ ធំែវង �សស់�� ត និង�តេច កធំៗ
េមលេ ដូចជពីរដងល�ជងេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន���� ប!់ វទិយ� ស�ែថមទងំបន
រកេឃញ។ េឃញេទ? កំុឆ�ងកត ់�នឹងសម� បអ់នក។
195 ឥឡូវ េ ទីេនះ ខញុ ំសូមបង� ញអនក។ េ ៃថងេផ�ងេទ តខញុ ំកំពុងេ��ចទឹកផក
េ កនុងសួនចបររបស់ខញុ ំ។ េហយ ស�ីេនះមនផក កូនកតម់យួចំនួនែដលមនេ
កនុងេផងតូចេ ទីេនះ ឬអនក�តូំចៗេ ែកបរផទះ។ េយង�តវែតេ��ចទឹកឲយពួកេគ
នូវវតថុយ៉ងេ�ច�ស់បីដងកនុងមយួសប� ហ៍ឬបនួដង មនិដូេចន ះេទពួក�នឹង
�� ប។់ េហយេ ទីេនះមនេដមរកុខជតិដុះេ កនុងទីធ� ។ �គម នេភ� ងេទេ
ទីេនះរយៈេពល�បមំយួែខ�សងួតេហយ…េប�េភ� ងកនុងរយៈេពលដបន់ទីអនក
�ចផ�ុ ំធូលីបន។ ប៉ុែន�មតិ�តូចែដល�កេ់ ទីេនះ េមលេ �សស់�� តនិងភ�ឺ
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ជងកូនកតម់យួែដលេ��ចទឹកេសទរ�ល់ៃថង។ េបអនកមនិេ��ចទឹក� �នឹង
ងប។់ ប៉ុែន�េត�េនះ បនទឹកេ ឯ�? េហយេរ ងមយួេទ ត អនក�តវែតេ
អធិ�ថ ន�ល់ៃថងមយួឬពីរ េដមបរីក��កុំឲយមនសត�ទិច�។ េបពួកេគមនិេធ�េទ
ៃចនឹងសីុ� �ទនភ់�ននិ់ង�សស់�� ត។ ប៉ុែន�គម នសត�ល�ិត�ែដលនឹងមនេល
េដមរកុខជតិពិតេនះេទ។ េទេទ! �នឹងេ រកគតេ់ហយ�េហរេចញេ ។ គតជ់
រកុខជតិេដម! េឃញអ�ីែដលករបងក តពូ់ជបនេធ�េហយឬេ ?

196 េនះជេរ ងដូចគន េ កនុង�ពះវ�ិរ។ ពួកេគកំពុងពយយម�យនិកយ
ជមយួនឹង�ពះបនទូល េដមបេីធ�េ�យ…ពយយមេធ�ឲយ�ពះបនទូលនិយយអ�ីែដល
និកយនិយយ។ េហយេ េពលែដលអនកេធ�ដូេចនះ អនក�តវែតេធ�បញ់ទឹក� ចិត

ច ឹម�ដូចទរក េហយ—ផ�ល់ផក យមសឲយពួកេគ ឲយេគេ ��ៃថង�ទិតយនិង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត។ �តឹម�តវេហយ។ េពល�ែដល�គី�ទ នពិត�បកដេកតជថមីជ
�គី�ទ នែដលបនេកតមកេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះគតម់នភពរងឹម។ំ េនះ
េហយ។ ៃចនិងរបស់របរេផ�ងៗកនុងេ�កិយមនិរខំនគតេ់ឡយ។ គតជ់ឥ នទី�
េហរពីេល�។ េឃញេទ �ពសេ �ថ នសួគ។៌ េឃញេទ? �គឺជករពិត។ គម នអ�ី
េ�ះ…

197 ចូរកតស់មគ ល់ឥឡូវ េយង�តវែតយល់ថេ ទីេនះ និកយេគលលទធិ
និងអ�ីេផ�ងេទ តែដលបនបែនថមដំែបនំបុង័មនិ�ច�យបនេទជមយួនំបុង័
ឥតដំែប។ េហយ�ពះគមពរីបនទយទុកមុនេ កនុង�ពះគមព ី ៃនករចូលេ កនុង
ករថ� យបងគំែដលគម នដំែប �ច�តវបនេគយកជមយួអនក េហយ�ពះនឹងទទួល
�។

198 អនកនិយយថ “ខញុ ំជេមតូឌីស។” េ ទីេនះអនកនឹង�តវ�� ប!់ “ខញុ ំគឺជពួកេពន
ទីកុស” អនកនឹង�� ប!់

199 ខញុ ំជ�ពះ�គីសទ។ �តឹម�តវេហយ។ អនក�តវែតឈរេលអ�ីមយួ �តឹម�តវេហយ។
អនក—កំពុងឈរេលអ�ីមយួ។

200 េ�កេឈចឆិល មនម�ងបននិយយថ េលកៃដពីរេឡងេហយនិយយថ
“េយងមនជយ័ជំនះេហយ” េហយអងេ់គ�សបនឈរេ ែកបរេនះ ពួកេគេជ េល
េឈចឆិល។
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201 េហយេជ ថ�ឬមនិេជ  េ �ពឹកេនះ អនកកំពុងឈរេ�យអ�ីមយួ។ មនរបស់
ែតមយួគតែ់ដលអនក�ចរស់េ និងឈរេ ែកបរ េនះជ�ពះ�គីសទ �ពះបនទូល ជ
ករពិត!

202 ចូរកតស់មគ ល់ គម នអ�ីេ កនុង�ពះគមពរីែដល�បប់ ចូ លនិកយេផ�ងៗេ�កពី
បប៊ឡូីនេឡយ េហយបប៊ឡូីន�តវបនបេងកតេឡងេ�យនីមរ ៉ឌុ េហយនីមរ ៉ឌុ
គឺជមនុស�ែដលមនិេចះពិចរ�។ េហយគតម់ន ស�ីមយួ�កមេ ទីេនះែដល
�តវបនេគសនមតថ់ជម�ក��តីរបស់គត ់េនះគឺជេ���សី។ ពួកេគែថមទងំ
គិតថប�មចស់េនះ មកពីែផនកេនះ ពួកេគមនឬសជេដម។ ពួកេគបន
ថ� យបងគំ (អនកេចះដឹងភគេ�ចនែដល�នេស វេ ហីសឡុប (Hislop’s Two
Babylones) បប៊ឡូីនពីរនិង�បវត�ិ�ពះវ�ិរ) និងរេប បែដលពួកេគេធ�។ េហយ
ពួកេគមន ស�ីែដលបនេធ�េរ ងេនះេហយ ស�ី…េស�ច�សី និងអ�ីៗទងំអស់ េហយ
�ជ�សនបងខំ។ អនក�ល់គន េ ទី�កងជំុវញិបប៊ឡូីនបនបងខំឲយេ បប៊ឡូី
នេដមបថី� យបងគំេ េ�កមនីមរ ៉ឌុេ ឯបម៉េនះ។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។
ពួកេគ�តវបនបងខំឲយេធ�� ជែជកែវកែញកពី�។ េ ទីេនះមនភព�ចបូក�ចបល់
មកដល់។

203 េហយេនះគឺជអ�ីែដល�កមជំនំុសព�ៃថងេនះេធ� “េបអនកមនិចូលរមួ��
ៃថង�ទិតយ េបអនកមនិេធ�ែបបេនះេទ េហយ�តវជួលអនកឲយេធ�� េហយេធ��អនកនឹង
គម នរបូភពេទ។

204 េ ទីេនះកនុងតុកសុន កំពុង�� បេ់ �ពឹកេនះ ខញុ ំម�ងឆងល់ថ…ខញុ ំែតងែតបងខំ
មនុស� “េ �ពះវ�ិរ មនិថអនកេ ទី�េនះេទ។” េហយខញុ ំបនេឃញមនុស�
�បេភទេនះកំពុងែតដកថយេហយេ �មវធីិេនះ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “េតមន
ប � អ�ី?”

205 ខញុ ំបនេ រកពួកេគមយួចំនួន “ៃថងដំបូងែដលអនកេ ទីេនះពួកេគនឹងេ ជិត
អនក ចូលរមួ�ពះវ�ិររបស់េយង េបអនកមនិេធ��េទ អនកនឹងមនិទទួលបនករ
សូម�� គមនេ៍ឡយ។” េឃញេទ? េឃញេទ? �ជេរ ងបងខំ �បងខំអនក េឃញេទ
េហយេនះគឺជបប៊ឡូីន។ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះ�គីសទ អនកចូលមកេ�យករេ�ជសេរ ស
មនិែមនេ�យបងខំ កម� ងំចិត�របស់អនកទញអនកចូលមក។
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206 �ពះជមច ស់មនិបន�កន់មរបស់�ទងេ់ កនុងបប៊ឡូីនេទ។ ជិតដល់
ឥឡូវ។ �ទងម់និ�ច�កន់មរបស់�ទងេ់ កនុងបប៊ឡូីន ឬ�កមជំនំុ។ អូ
ពួកេគពួកេគបន�កន់ម�ទងេ់ ទីេនះ ប៉ុែន��ទងម់និែដល�កេ់ទ។ អតេ់ទ
207 អនកនិយយថ “ឥឡូវបង�បស�បណ�!ំ” រងច់ ំ រងច់ ំ �គនែ់តអងគុយេ
ដែដល�តឹមែតមយួនទី។ អនកបនសួរខញុ ំឲយេ យូរបន�ិច។ េតអនកមនិ�ចេឃញេទ
ឬ? ឥឡូវេនះពួកេគបន�កន់មរបស់�ទងេ់ កនុងេនះ ប៉ុែន��ទងម់និបនេធ�េទ។
208 ឥឡូវ�ទងម់នបនទូលថ “កែន�ងែដលអញនឹងេ ជួបឯង េហយទទួល
ដង� យរបស់ឯងគឺជកែន�ងែដលអញេ�ជសេរ ស�កេ់ឈម ះអញ។ អនកចូលមក
េ �ចកទ� រេនះែដលជកែន�ងែដលអញេ�ជសេរ ស�កេ់ឈម ះអញ។ មនកែន�ង
ែដលអនកមក”
209 ពួកេគនិយយថ “េនះគឺជពួកជំនំុរបស់�ពះ�គីសទ” េតមនអ�ីខុសេទេ កនុង
េសចក�ី�បកសេនះ �េ សល់ពកយមយួឃ�  “�បឆងំ។” អូហូ! អ�ីទងំអស់ែដល
គតប់នបេ�ង ន ពួកេគមនិយល់�សបនឹង�េទ។ ពួកផរសីុិសមយ័ទំេនប។
210 ប៉ុែន�េយង�តវែតរកកែន�ងែដល�ទងប់ន�ក�់ពះនម�ទង ់ េ�ពះេនះគឺ�ទង់
បនផ�ល់�ចកទ� រមយួ។ �ែមន៉! ថ� យសិរលី�! េមល! េត�ទងប់ន�ក�់ពះនម
របស់�ទងេ់ កែន�ង�? េ កនុង�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់
211 “អូ” អនកនិយយថ “ឥឡូវរងច់មំយួែភ�តបង�បស�បណ�។ំ េនះគឺ
�ពះ�ជបុ��មនិែមន�ពះវរបិ�េទ”
212 កូន�បសែតងែតយកេឈម ះឪពុករបស់គត�់ម�គបក់រណី។ ខញុ ំមកេ េល
ែផនដីេនះកនុងនមេឈម ះ�បណ�ពីំេ�ពះេឈម ះឪពុកខញុ ំ។ គឺេ�ក�បណ�។ំ
213 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំបនមកេ�យនូវ�ពះនម�ពះវរបិ�ខញុ ំេហយ
អនក មនិបនទទួលខញុ ំេទ។” េតអនកចងប់នបទគមពរីហនឹងេទ? យ៉ូ�ន៥:៤៣េឃញ
េទ? “ខញុ ំ—ខញុ ំបនមកកនុងនម�ពះបិ�ខញុ ំេហយអនក�ល់គន មនិបនទទួលខញុ ំេទ។
បនទ បម់ក�ពះវរបិ�បន�កេ់ឈម ះផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទងែ់ដលជ “�ពះេយសូ៊វ”
េ កនុង�ពះ�ជបុ��។ េហយ�ទងគឺ់ជផ�ូវ �ទងគឺ់ជទ� រ �ទងជ់ផទះ �ទងគឺ់ជកែន�ង
ែដល�ពះបនេ�ជសេរ ស�ក�់ពះនមរបស់�ទង។់ �ពះជមច ស់មនិែដល�ក់
�ពះនមរបស់�ទងេ់ កនុងខញុ ំេទ �ទងម់និែដល�ក�់េ កនុងពួកជំនុំេទ មនិែដល
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�ក�់េ កនុងេមតូឌីស បទីសទ កតូលិកេទ ប៉ុែន��ទងប់ន�ក�់េ កនុង
�ពះ�គីសទ ជអនកចកេ់�បង�ងំេអម៉ញូែអល។
214 េហយ�ពះនមគឺេ កនុង�ពះបនទូលពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះបនទូល។ �ែមន៉! េត
�ទងជ់អ�ីអ ច ឹង? ពកយែដលបនបក��យគឺជករបង� ញ�ពះនម�ទង។់ កុំ
ឆងល់។ “�ចនិ់ងឈមមនិបនបង� ញករេនះដល់អនកេទ គឺ�ពះបិ�ខញុ ំែដល
គងេ់ �ថ នសួគវ៌ញិែដលបនសំែដងេ�យអនក�ល់គន ដឹងថខញុ ំជនរ�។
េហយេ េលថម�េនះខញុ ំនឹង�ងសងក់ែន�ងថ� យបងគរំបស់ខញុ ំ ឯទ� រៃន�ននរក
មនិ�ចអ�ងន�បនេទ។” �ែមន៉! អូ�ពះវ�ិរៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ សូមឈរ
យ៉ងរងឹម ំ េល�គឹះ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែតមយួ។ អនក�ចេ�ច ងចេ�ម ងេបអនកចង់
ែត�មនិែមនេល�ពះបនទូល�ពះ�គីសទេទ អនកគឺជមនុស�ែដលេចះែតេ�គត�គត
េហយកំពុងែតវេង�ង�ម រតី។ “ប៉ុែន�េលថម�េនះ” ជ�ពះ�គីសទ “ពកយរបស់ខញុ ំ។”
215 គតប់នបេងកត�រលូេធេរ នេហយពួកេគបន�កេ់ឈម ះ�។ �រកី
លូត�ស់។ បនទ បម់កគតធ់ំេឡងជែផនកៃនេជងេមតូឌីសជេដម។ េ ទីេនះ
ជកែន�ងែដល�ទងប់នសង�់ពះវ�ិរ�ទងេ់ េល�ពះបនទូល! ឥឡូវ�ទងម់និែមន
ជេជងឬេ � ទងំអស់េទ �ទងគឺ់ជ�ងកយ។ េហយឥឡូវគឺជែផនក។ េតអនកបន
កតស់មគ ល់េឃញេ កនុងពី�៉មតីេទ? ែដលខញុ ំមនិអធិបបយេទ �សនពី�៉មតី
ឥឡូវ។
216 ប៉ុែន��ពះគមពរីដំបូងបង�ស់�តវបនេគសរេសរ �តវបនសរេសរេ េលេមឃ…
(ែខ��តទ់េទ) េតអនកបនកតស់មគ ល់�េទ? �ចបេ់ផ�មេចញពី�សី�ពហមចរ ី
តួេលខដំបូងេ កនុងឆន ។ំ តួេលខចុងេ�កយគឺេ�កលីអូ សត�េ�។ គតប់ន
មកដំបូងេ�យ�ពហមចរ ីេ�កមកបនទ បដូ់ចជេ�ៃនកុលសមពន័ធយូ�។ �គនែ់ត
មុនេពល សមយ័កលម�រកី ឆ�ងកត�់តី និងសមយ័កលេផ�ងេទ ត។ េបេយង
មនេពលេវ�ឆ�ងកត�់ ែដលេយងមនេ េ�ងឧេបសថ។
217 េហយនិងពី�៉មតីគឺជមូល�� ន�គឹះទងំេនះ អងគជំនំុជ�មះរបស់េស�ច។
េហយមុនេពលែដលអនកបុកជ ជ ំងទី៧ មនករែណនតូំចៗេ ទីេនះែដល
អនកន�ំរេចញមកនអំនកេ ឯេស�ច។ (អនកន�ំរគឺេ�កយ៉ូ�នបទីសទ
ែដលបនែណនចំំេពះេស�ច។) ប៉ុែន�ថម�គឹះ�តវបន�ចនេចល។ េហយពួកេគ
មនិដឹងេទ ថមៃនអនកចំអកឬអ�ីកេ៏�យ �មនិដឹងពួកេគេ ទី�េទេ�ពះ�ជថម
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ែដល�តវេគបដិេសធ។ ប៉ុែន�េនះគឺជថមែដល�គបដណ� បអ់�ីទងំមូលែដលេធ�ឲយ
�ក� យជពី�៉មតី�មរយៈសមយ័កល�ពះវ�ិរទងំ�បពំីរ។ បែនថម�ពះគុណ
បែនថមេនះបែនថមេនះបែនថម�បពីំរយ៉ង បែនថមមយួចុងេ�កយគឺ�ពះ�គីសទ។ បែនថម
ករេនះេ កនភ់ពសបបរុសរបស់អនក បែនថម�ពះគុណដល់�ពះគុណរបស់អនក
បែនថមអ�ីមយួេផ�ងេទ តនិងអ�ីេផ�ងេទ តរហូតដល់�េឡងេ រក�ពះ�គីសទគឺជ�គឹះ
“ខញុ ំជទ� រ។”

218 ឥឡូវ កូន�បសែតងែតមកកនុងនមឪពុករបស់គត។់ កូន�បស�កចូ៏លមក
កនុងេឈម ះឪពុករបស់គតែ់ដរ។ េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំបនមក
េ�យនូវ�ពះនម�ពះវរបិ�ខញុ ំ។” េត�ពះវរបិ�មន�ពះនមអ�ី? េត�ពះ�ជបុ��
មន�ពះនមអ�?ី េហយ�ទងម់នបនទូលថ “បន�ិចេទ តេ�កីយេនះនឹងែលង
េឃញខញុ ំេទ តេទ ែតអនក�ល់គន នឹងេឃញខញុ ំវញិ˝ ែមនេហយ �ទងប់នមកជ
ទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នមេនះគឺ�ពះេយសូ៊វ។ េនះេហយគឺជេហតុផល
ែដលពួកេគកំពុងែតថ� យបងគំ “�ពះេយសូ៊វ!” េឃញេទ? េឃញេទ? �ពះវបិ�
�ពះ�ជបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ៖ គឺជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ “ខញុ ំចូលមក
កនុងនម�ពះបិ�ខញុ ំែតអនក�ល់គន មនិទទួលខញុ ំេទ។”

219 ឥឡូវ សូមចថំ�ទងក់ប៏នបែនថមេ ទីេនះេហយ�ពមនេយងថ “មយួេទ ត
នឹងមក” និកយ�សន។ “ពួកេគនឹងមកកនុងនមពួកេគេហយអនកនឹងទទួល
ពួកេគ។ អនកនឹងមនិទទួលខញុ ំែដលជ�ពះបនទូល�តឹម�តវែដល�តវបនបង� ញ
េ ចំេពះមុខអនកេទ។”

220 េ េពលែដល�ទងនិ់យយដូេចនះ �ទងក់ដូ៏ចគន េ ៃថងេនះែដរ។ េតអនកមនិនឹក
េទឬ េ ទូទងំ�បេទសេនះ! “អនកេផ�ងេទ តនឹងមក �ពះវ�ិរ េហយអនកនឹងេជ
ពីេ�ពះអនក�ចេធ�អ�ីកប៏ន។ ខញុ ំនឹងមនិបង� ញពីភព�តឹម�តវេនះេទ។” �ទងនឹ់ង
មនិ (េ េពល� កេ៏�យ) បង� ញអ�ីមយួ (េ កនុង�ពះវ�ិរ�មយួ) េ�កពី
�ជយ�រែដល�តវបនផ�ល់ជូន ករ�បជ់សុចរតិរបស់លូទរ័ េវសលី ករ�បជ់
បរសុិទធ េពនទីកុសករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទន។ បនទ បពី់…េហយភ� មៗ
េ េពលែដលពួកេគបេងកតនិកយមយួេចញពី�េ ទីេនះ�បន�� ប។់ ែស�ងរក
បទគមពរី។



�ពះជអនកផ�ល់កែន�ងស�មបថ់� យបងគំ 45

221 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “អញនឹងេ�ជសេរ សកែន�ងេដមប�ីកេ់ឈម ះរបស់អញ”
គឺ�ពះេយសូ៊វ េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះបនទូល យ៉ូ�ន១។ េត�តឹម�តវេទ? េនះ
គឺជកែន�ងថ� យបងគំ េ កនុង�ពះ�គីសទជ�ពះបនទូល។ “ខញុ ំមកកនុងនម�ពះវរបិ�ខញុ ំ”
222 េ��បនទយថ “�ពះនម�ទងនឹ់ង�តវបនេ ថេអម៉ញូែអល”
ម៉ថយ១:២៣េបអនកចងស់រេសរ�ចុះ។ �ពះេយសូ៊វ �ពះេយហូ�៉ ជអងគសេ ងគ ះ។
223 ឥឡូវខ៥ បង� ញថ�ទងគឺ់ជទ� រ។ េ�យេពលេនះ មនមនុស�ជេ�ចនេទ ត
មនភស័�ុ�ងែដលេមលមនិេឃញ �ចកទ� រេនះ និងនម និងទីកែន�ង�ច�តវបន
បង� ញថមនែតកែន�ងមយួេទែដល�ពះបនជួបមនុស�េដមបថី� យបងគំ េហយ
េ េពលេនះគឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។
224 ឥឡូវសំនួរគឺ “េតេយង�ល់គន �ចចូលមកឯ�ទងេ់�យរេប ប�?” ��ច
មុតបន�ិច ប៉ុែន�អនកដឹងេទ ដូចជេលបថន  ំ េប�មនិេធ�ឲយអនកឈ ឺ �មនិេធ�ឲយអនក
�បេសរេទ។ េឃញេទ?
225 ឥឡូវ លូទរ័ ចងទ់ទួលេ កនុងវធីិមយួ េ�យចូលរមួ�ពះវ�ិរលូេធេរ ន។ េមតូ
ឌីសចងចូ់លេ�យែ�សកែបបេនះ។ ពួកេពនទីកុសចងចូ់លេ�យនិយយភ�
ដៃទ។ �េ ែតមនិអ ច ឹង! េឃញេទ? េទ ជអំេ�យទន េនះជេដម។ ប៉ុែន�
កូរនិថូសទី ១ជំពូក១២ និយយថ “េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ។” �ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ ែដលជអនក�បទនជីវតិដល់�ពះបនទូល (�គបពូ់ជ) េដមបបីង� ញថពូជេនះ
ស�មបរ់ដូវកលេនះ។ េឃញេទ?
226 េនះគឺជ�គបពូ់ជៃន�គេមតូឌីសែដលបន�កេ់ ទីេនះ �បនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ឲយ�គបពូ់ជេនះមនជីវតិេហយបរសុិទធ…េធ�ឲយពួកជំនុំបន
�� តេ�យករ�បជ់បរសុិទធ លូទរ័មនិបនផ�ព�ផ�យពីមូលេហតុេនះេទ ពីេ�ពះ
គតម់និបនដឹងេឡយ។ ពួកេពនទីកុសចងនិ់យយភ�ដៃទស�មបក់រ�� រ
អំេ�យទន។ ពួកេគមន ក់ៗ �បកស “េនះេហយ! េនះេហយជ�!” េឃញេទ?
227 “ប៉ុែន�េ�យវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជចូល
េ កនុងរបូកយែតមយួ” េហយនិងរបូកយេនះគជឺ�គ�រមយួែដលជ�កម
�គ�ររបស់�ពះ។ េនះគឺជដំ�ករ់បស់�ពះនិងដំ�ករ់បស់�ពះជនមរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ពះនមរបស់�ពះអមច ស់គឺបម៉ដខ៏� ងំពូែកអនករតចូ់លេ �
េហយនឹងមនសុវតថិភព។
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228 ឥឡូវេតអនកនឹងចូលមកេ�យេគរមយងរេប ប�? េតករពិនិតយរបស់អនក
�តវបនទទួលេ�យនិយយថ “បនបងលុ់យ�មលំ�បៃ់នបព�ជិតេវជជបណ�ិ ត
អនកដឹកន?ំ” េឃញេទ? េឃញេទ? អនក�ចជេគរមងរជបណ�ិ តអនកដឹកន។ំ
ប៉ុែន�នមរបស់�ពះអមច ស់គឺ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” េឃញេទ?

229 “ខញុ ំបន�កេ់ឈម ះខញុ ំេ មតទ់� រផទះរបស់ខញុ ំ ថ� យបងគំស�មប�់កម�គ�រ
របស់ខញុ ំ នឹង�តវបន�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះេ េ�កមឈម។ ដូចជេ �សកេអ
សីុប អ�ីៗេ ខងេ�កបន�� ប។់ េហយេ ទីេនះគម ននំបុង័មនដំែបេទ! គម ន
�យនិកយេ កនុង�េ កែន�ង�មយួេទ ផទះរបស់ខញុ ំ! កូនៗខញុ ំេកតពីែហ�នរ
បស់ខញុ ំ! �ែមន៉! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! “ែហ�នរបស់ខញុ ំសថិតេ កនុងពួក�! ខញុ ំ…ខញុ ំ
�កព់កយរបស់ខញុ ំេ កនុងពួកេគ។ ខញុ ំនឹងសរេសរេគ�កក់នុងចិត�របស់េគ។ េនះ
េហយជ�គ�ររបស់ខញុ ំ។ �ងកយរបស់�គ�រ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយទ� រ
េនះអនកនឹងចូលមក មនិែមនជេមតូឌីស បបទីសទ ឬេពនទីកុសេទ ប៉ុែន�េ កនុង
ទ� រែដលខញុ ំបន�កេ់ឈម ះរបស់ខញុ ំ” �មនិែមនជេមតូឌីសេទ �ពះនមរបស់�ពះ
មនិែមនេមតូឌីស។ �ពះនមរបស់�ពះមនិែមនជេពនទីកុសេទ។ �ពះនមរបស់
�ពះមនិែមនជបទីសទេទ។ �ពះនមរបស់�ពះមនិែមនកតូលិកេទ។ េ ខងេ�ក
ទ� រ។ េឃញេទ? េឃញេទ? េឃញេទ?

230 “ប៉ុែន�កែន�ងែដលខញុ ំេ�ជសេរ ស�កេ់ឈម ះរបស់ខញុ ំ” ឥឡូវ មនិែមនេ កែន�ង
េផ�ងេទ ត េ កនុង�ពះគមពរីបនែចង ែដល�ពះជមច ស់បន�ក�់ពះនមរបស់�ទង់
មនែត�ពះេយសូ៊វ�គិស�ប៉ុេ�� ះ ែដល�ទងជ់�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់ ែដល
យក�ពះនម�ពះជមច ស់និងេឈម ះរបស់មនុស�។ “េហយគម ននមេផ�ងេទ ត�តវ
បនផ�ល់ឲយទងំេ �ថ នសួគជ៌កែន�ងែដលអនក�តវបនសេ ងគ ះ។” ខញុ ំមនិខ�ល់ េម
តូឌីស បទីសទ េ�បសប៊ធីីេរ ន �សនឬអ�ីែដលអនកចងេ់ធ� ែត�មរយៈ�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជងគងទ់ងំអស់នឹងឱនចុះេហយអ�� តទងំអស់នឹង�រភព
ថ�ពះអងគជ�ពះអមច ស់។ មនវធីិែដលអនកចូលមក។

231 េហយេបអនកេទបែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងទឹក�តឹម�តវេហយ—�តឹម�តវ
េហយ បនទ បម់កបដិេសធ�ពះបនទូល េនះអនកមនិ�សបចបប ់កំេណ តរបស់អនកមនិ
�តឹម�តវ អនកអះ�ងែដលអនកបនេជ ដល់�ទងេ់ហយអនកបនបដិេសធ�ទង។់
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232 េតខញុ ំ�ចបដិេសធ�គ�ររបស់ខញុ ំយ៉ងដូចេម�ច? េតេពល�…ខញុ ំ�ចប
ដិេសធេ�កឆលី�បណ�ជំឪពុករបស់ខញុ ំ? ករេធ�េតស�ឈមេ េលទ� រ
បង� ញ�។ អ៊ូហូ៊។
233 សកមមភពរបស់ខញុ ំនិងករបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ពះេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំបន
បង� ញថេតខញុ ំជកូនរបស់�ពះឬអត។់ ឥឡូវមនែត�ពះេទ។ េឃញេទ? កែន�ង
ែតមយួគតែ់ដល�ពះនឹងទទួលដង� យរបស់អនក (ខញុ ំមនិខ�ល់ពីរេប ប�េទ អនក
ពិតជេ�ម ះ�តង)់ គឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។
234 សូមចថំអនកនិយយថ “ខញុ ំេជ ថខញុ ំកចូ៏លមកែដរ” ចូរចថំ�ពះគមពរី
ែចងថ…អនកនិយយថ “�ពះគមពរីបនែចងថ អនក�េជ ថ�ពះេយសូ៊�គិស�ជ
�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់នឹងសេ ងគ ះ អនកេនះនឹងបនសេ ងគ ះ។”
235 �ែចងដូេចនះ ប៉ុែន�ចូរចថំ��តវបនសរេសរផងែដរ ក�៏តវបនសរេសរផង
ែដរថ “គម នមនុស���ចេ �ពះេយសូ៊វថជ�ពះ�គីសទបនេទេលកែលង
�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតប៉ុេ�� ះ។” េឃញេទ? អនក�បែហលជនិយយ
ថ “គឺជ�ទង”់ ប៉ុែន��ទងម់និបនេរ សអនក រហូតទល់ែត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទ�ែដល
បនផ�ល់ជីវតិដល់�ពះបនទូលប ជ ក�់េ�យករបង� ញថអនកគឺជកូន�ពះ។ េនះ
េហយជបទគមពរី។
236 “កែន�ងែដលអញបនេ�ជសេរ ស�កន់មរបស់អញ។ ឯងមនិ�តវថ� យបងគំ
េ កនុង�ចកទ� រ�េទ ត ប៉ុែន��តវថ� យបងគំអញេ កែន�ងែដលអញបន�កន់ម
អញកនុងេខ� ងទ� រ។ បនទ បម់កអញនឹងទទួលឯងេ កនុង�គ�រអញ។”
237 ឥឡូវ �កម�គ�ររបស់�ពះជមច ស់េគរព�មប ជ របស់�ពះវរបិ�ៃន�កម
�គ�រ។ េហយ�ទងជ់មច ស់ៃនេម�តីភព �ពះដម៏ន�ពះេច�� និងអស់កលប
ជនិចច។ �ពះវបិ� េហយអំ�ចនិងករ�គប�់គងរបស់�ទងនឹ់ងគម នទីប ច ប់
េឡយ។ រ�� ភបិលនឹងេ េល�ម �ទង។់ េហយ�ទងជ់អភបិល ជេស�ច េអម៉ញូ
ែអល ជទីមយួ និងចុងេ�កយ �ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព �ពះដអ៏�ច រយ �ពះវរបិ�
ែដលគងេ់ អស់កលប កូនៗរបស់�ទងម់ន ក់ៗ �� ប�់ម�ពះបនទូលនិងបទប ជ
ពីេ�ពះពួកេគជែផនករបស់�ទង។់
238 េយងរស់េ កនុងផទះរបស់េយងដូចជ�បណ�រំស់េ ។ អនករស់េ កនុងផទះ
របស់អនកចូអុីសដូចជចូអុីសរស់េ ។
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239 េហយេ កនុងដំ�ករ់បស់�ពះេយងរស់េ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះេហយ
�គបគ់ន អនកែដលេចញពី�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់ និងករបន�ំេផ�ងេទ តនឹងមនិ�តវ
�� បគ់តេ់ទ។ េឃញេទ? “អនក�ល់គន នឹងបរេិភគនំបុង័ឥតដំែប �ល់សមយ័កល
�ពះវ�ិរ ដូចអ�ីែដលខញុ ំេ�យេ អនក។” ប៉ុែន�កំុពយយម�តលបេ់�កយេហយចក់
ប ចូ ល�ពីេលេនះ ពីេ�ពះ�ចូលមកជទង។ “អនកនឹងយកឆ�ឹងេហយរបស់ែដល
េ សល់ៃនដង� យេហយដុត�េចល!” សមយ័កល�ពះវ�ិរបន�� បេ់ ។
េយងសថិតេ កនុងមយួេផ�ងេទ តឥឡូវ។ �ែមន៉!
240 កែន�ងែដលអញេ�ជសេរ ស�កេ់ឈម ះអញ។ អូខញុ ំេអយ! កូរនិថូសទី១ ១២។
241 កតស់មគ ល់េអេភសូរ ៤:៣០។

…កុំេធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះបន�ពយ�ពះហឫទយ័ ែដល
�ទងេ់ ចំ�ំអនក�ល់គន …(កររកីផុសផុលបនទ ប)់ ទុកសំ�បដ់ល់ៃថង
េ�បសេ�ះេនះេឡយ

…កុំេធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះបន�ពយ�ពះហឫទយ័ ែដល�ទង់
េ ចំ�ំអនក�ល់គន ទុកសំ�បដ់ល់ៃថងេ�បសេ�ះេនះេឡយ។

242 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវ។ សូមអនុវត��ចំេពះេមេរ នគមពរីរបស់េយង។
បនទ បម់កេយងកនែ់ត�បេសរេ  ខញុ ំគិតថខញុ ំកំពុងបង� ញមនុស�េ ខងេ�ក។
េឃញេទ? (មនេគនិយយថ េទអនកមនិែមនេទបង�បស�បណ�។ំ”) េឃញេទ
េ ទីេនះ មនុស�កំពុងែតេ�កកេឡងេហយេ េ ផទះ អនកេឃញេទ ដូេចនះពួកេគ
មន—ពួកេគបនេរ បចំ��រេពល�ង ច និងអនកខ�ះពួកេគចងជ់ួប។ ពួកេគ
មនិរពឹំងថនឹងមកទីេនះេដមប�ី� បេ់ពញមយួៃថងេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន� េមលេ
អនកដឹងេទ…
243 [បង�បសបិន�បយតបននិយយអ�ីមយួ] បិនអូខញុ ំគួរែតេធ�ករេលអនក!
�បទនពរដល់អនក! អរគុណបង�បសបិន។ ខញុ ំ�ស�ញ់អនកបង�បសបិន។
244 េបអនកដឹងថេកមង�បសេនះបនរងទុកខអ�ីខ�ះចំេពះេយងេ កនុងស ងគ ម
េនះ។ គត�់តវេគបញ់េ ជបំែណក និងែខ�ងេហរេឡងនិងអ�ីេផ�ងេទ ត។
គតម់នជីវតិរស់េ អ�ីៗទងំអស់ប៉ុែន��ពះបន�បទនពរដល់គត។់ គត់
េ ែតេ�ម ះ�តង។់ �បពនធរបស់គតប់នចកេចញពីគតរ់តេ់ចញេហយេរ បករ
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ម�ងេទ តេហយយកកូនៗរបស់គតេ់ ។ អូខញុ ំេអយ�គនែ់តមនិ�ចគិតអំពី�
បនេទ។
245 ប៉ុែន�េទះយ៉ង�កេ៏�យ�ពះ�បទនពរដល់អនកបិន។
246 គតក់ំពុងែតេដកេ េពញេ�យ�ន ម េហយបះ៉នឹងសរៃស�ប�ទរបស់
គតនិ់ងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ែដលអនក�តវដឹងពី�វ�របស់អ�ីែដលអនកេឃញ។ �ពះ
�បទនពរដល់េកមង�បស �តវេហយ

…ចំ�ំអនក�ល់គន ទុកសំ�បដ់ល់ៃថងេ�បសេ�ះេនះេឡយ។
247 ចូរកតស់មគ ល់! ឥលូវេនះ��បែហលជពិបកបន�ិច ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់ កុំ
ដួលេចញជមយួខញុ ំ។ �គនែ់តចងច។ំ
248 េ េពលែដលជនជតិអុី��ែអលបនេមលេ េលទ� រេនះ េ�យេឈម ះ
ឈមេ េលទ� រ (ឈមជីវតិ) េហយពួកេគបនប ចូ លឈមរបស់ពួកេគ។
ពួកេគមនិែដលេចញេ ម�ងេទ តេទ រហូតដល់ពួកេគចកេចញពី�សកេអសីុប។

…កំុេធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះបន�ពយ�ពះហឫទយ័ ែដល�ទង់
េ ចំ�ំអនក�ល់គន កំុេចញេ េ�កេទ តរហូតដល់ៃថងែដលអនកបន
េ�ះេចញ។(េឃញេទ?)

249 អនកដឹងេទ �ពះគមពរីគឺ�តឹម�តវជនិចច។ �ទងប់ន�ក�់ពះបនទូលេ ទេីនះ អនក
�តវ�ក�់េ កែន�ងែដល�េ  េដមបេីធ�ឲយរបូភពទងំមូលៃនករេ�បសេ�ះ។
េឃញេទ? េឃញេទ?

…កំុេធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះបន�ពយ�ពះហឫទយ័ ែដល�ទង់
េ ចំ�ំ
អនក�ល់គន ទុករហូតដល់ៃថងែដលអនកបនេ�ះ។ (រហូតដល់អនក

បនេ�ះ។)
250 អនក�តវបនផ�ភជ បេ់ ទីេនះ អនកសថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត។ អនកមនិ
�តវេចញេ េ�កេទ។គម នេទ តេទ។ េហយបនទ បម់កអនកជអ�ី? កូន�បសរបស់
�ពះេ កនុង�គ�ររបស់�ពះែដលបនេបះ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �រក�
មនិ�ចទទួលអនកេទេប�ចង។់ ដបតិអនកបន�� ប ់ ែផនកចស់ៃនប�ីរបស់អនកគឺ
បន�� ប ់ េហយអនក�តវបនេគកបេ់ហយជីវតិអនក�តវបន�កទុ់កេ កនុង�ពះ
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�មរយៈ�ពះ�គីសទ េហយ�តវបនេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េឃញ
េទ? េត�នឹងនអំនកេ�យរេប ប�? េតអនកនឹងេចញេ�យរេប ប�? អនកេ
ទីេនះ! ថ� យសិរលី�! ឥឡូវខញុ ំនឹងទុក�េចល។ លមម�គប�់គនេ់ហយដូេចនះអនកនឹង
ដឹងថខញុ ំនិយយអំពីអ�ី។
251 បនទ បម់កករបេងកតថមីមនិែមនជនិកយេទប៉ុែន�ដល់�ពះបនទូល។ អនកគឺជ
ករបេងកតរបស់�ពះបនទូល។ េ�យ�រែតថម�គឹះ�តវបន�កេ់ កនុងអនកមុន�គឹះៃន
េ�កិយ ែដលបនតំរវូទុកជកូន�បសនិងកូន�សីៃន�ពះ។
252 េហយេ េលដំុថម�តតេលដំុថមេ កនុងយុគសមយ័នីមយួៗេដមបបីង� ញ
ភស�ុ�ង�ពះបនទូលែដលកំពុងែតេកតេឡងគឺដូចអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�េ កនុង
យុគសមយ័របស់�ទងអ់ ច ឹង។ ែដលជថម�ជងទងំអស់។ េ កនុង�ទងប់ន�ក់
េ �គបស់មយ័កល។ េ កនុង�ពះេយសូ៊វគឺេ�កម៉ូេស។ េ កនុង�ពះេយសូ៊វគឺ
�វឌី។ េ កនុង�ពះេយសូ៊វគឺជពួកេ��។ េត��តវេទ? េមលេ កនយ់៉ូែសប
លកប់ន�បកជិ់ត�មសិបបំែណក បនេបះចូល េ�យ�ម នថ�� ប ់ េគ
ដកេចញ េហយចូលេ �ពះេ ផេ�៉ន។ េមលេ ពិត�បកដ�ស់�ពះេយសូ៊វ
គឺជ…យ៉ូែសបគឺេ កនុង�ពះេយសូ៊វ។
253 េហយេ េពលែដល�ទងប់នមក �ទងគឺ់ជករេពញេលញៃនេស�ច េ��។
(�េលលូយ៉) �ពះដម៏ន�គប�់ពះេច�� េ កនុង�ទង។់ �ទងប់នមកេ�បសេ�ះ
េចញពីកូន�កមុែំដលជ�ន ៃដមយួ។ �ន ៃដែដលនិយយេ ��ងំថ…
254 េ េពលែដល�និយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេហយ។ គម នេរ ង
ដូចេនះេទ េរ ងែដលអនកកំពុងែតនិយយេនះ។”
255 “��ងំេអយចូរថយេ ខងេ�កយខញុ ំេ ” េឃញេទ? េឃញេទ �ន
�ពះហស�ែដលបេងកត ឈរនិងយម។
256 េពលខ�ះថម�ជងនឹង�តឡប ់ មកទទួលកូន�កមុចំំេពះ�ពះអងគផទ ល់ ែដល ស�ី
�តវបនយកេចញពីបុរស ជែផនកមយួរបស់បុរស។ �គបែ់ហ�ន…របស់បុរសគឺ
សថិតេ កនុង ស�ី េតមនអ�ីបេងកត ស�ី។ េនះេហយគឺជរេប បែដល�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់សថិតេ កនុង�ពះវ�ិរ អ�ីែដលបេងកត�កមជំនំុកូន�កមុ។ំ មនិែមនជ
និកយេទ �ជ�រក��គបគ់ន ។ ខញុ ំមនិេ មនុស�េ ទីេនះេទពួកេគគឺជមនុស�
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េបកបេ ឆ ត�កី�ក ដូចជ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “មនុស�ខ� កដ់ឹកនំ
មនុស�ខ� ក។់” មនិ�ចេ ពួកេគេចញបនេទ។
257 ពួកេគបននិយយថ “េហតុអ�ីអនកេកតមកេ�យអំេពស�យសមន!់
អនក��បបអ់នកមកទីេនះ? េត��អ�ីថន កសិ់កខ ���ែដលបន�គ ល់
អនក?” “េយងមនេ�កម៉ូេស ពួកេយងគឺ…”
258 �ទងម់នបនទូលថ “េបអនកបន�គ ល់េ�កម៉ូេសអនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ”
259 េ�ពះេ�កម៉ូេសបនសរេសរពី�ទងក់នុងេស វេ ទងំបនួរបស់គត”់
�ពះអមច ស់ដជ៏�ពះរបស់អនកនឹងេលកអនកផ�យ�ពះបនទូលែដលជេ��េ
េហយអនក�នឹងមនិ�ពម�� ប�់មេ��នឹង�តវបនកតេ់ចញពីកនុងចំេ�ម
មនុស�។” េនះេហយជអ�ីែដលមនចំេពះ�។ េហយេត�ទងជ់អ�ី? ជ
�ពះបនទូល។ េហយ�គឺជអ�ី? សូមកុំទុកដំែបែដលេ សល់េ កនុង…កំុ�កដំ់ែប
េឡយកនុងចំេ�ម�។ កុំបែនថមេគលជំេន និកយ�មយួេឡយ ដបតិ�បំពុល
េ ទីេនះ ដង� យរបស់អនកបនចបេ់ហយ។
260 សូម�បញបឥ់ឡូវឲយេល នដូេចនះអនក�ចញុំបន។
261 ចូរកតស់មគ ល់! ឥឡូវ អនកជកូនរបស់�ពះេ កនុងដំ�ករ់បស់�ពះអនក
គឺជែផនកមយួៃនេសដ�កិចចរបស់�ពះ។ រ ៉មូ៨:១ “គម នករេថក លេទសចំេពះអនក
ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។” ដបតិពួកេគបន�� បក់នុងេ�កិយែតបនរស់េ
កនុង�ទងេ់ហយរស់េ កនុងសមយ័បចចុបបននេនះេធ�ឲយ�ពះបនទូលែដល�ពះបនេ�ប
ពួកេគឬ�កេ់ឈម ះរបស់ពួកេគជមុន។ េស វេ កូន�កមុេំនះ។ េហយេ េពល
ែដលទឹកបនចូលមកេល�គបពូ់ជេនះ។ ចិត�េលក�េឡងដល់កូន�កមុរំបស់
�ពះ�គីសទ។ អូខញុ ំេអយ! �គនែ់តល�ឥតេខច ះដូចែដល��ច។ េ �គបយុ់គសមយ័�
ជវធីិេនះ។
262 លូទរ័េរ ន ែដលសថិតេ េ�កមករ�បជ់សុចរតិ ជេជង បនេលក�េឡង
ដូចេនះ។ េវសលី សថិតេ េ�កមករ�បជ់បរសុិទធ។ ពួកេពនទីកុស សថិតេ
េ�កមៃដ ករងរនិងករ�ប�ពឹត�និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត �តវែតជពួកកល់វនិ…ឬក៏
�តវែតជ�រនិេន ន �តវេធ�ជអនកចបប។់ ែតឥឡូវេយងមកដល់កបលេហយ ជ
ថម�ជង “�ពះគុណ! �ពះគុណ!” ថម�ជងែ�សក។
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263 ដំុថមេនះយំពីអ�ី? “�ពះគុណ! �ពះគុណ!” បនកន�ងផុតពីេសចក�ី�� បនិ់ង
េគលជំេន ចូលេ កនុង�ពះបនទូលៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ �ពះបន�បទនែត
ែផនករស�មបស់មយ័កលរបស់�ទង ់ បុ���ទងេ់ កនុងសមយ័កល�ពះបនទូល
ែដលបនរលំងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ដូចជផក េភ�ងែដលបេ ចញពន�ឺេចញពីអ�ីមយួ
េដមបេីធ�ឲយ�មនជីវតិ។ េហយអងគុយឥឡូវេ �ថ នសួគ ៌ (បចចុបបនន�នតឹង)
រស់�នមនជីវតិេហយសថិតេ េ�កម�បធនបទនីមយួៗ។ ក�ីសនយេ កនុង
�ពះបនទូល។ បនទ បម់កេត�េធ�អ�ី? អនកគឺជែផនកមយួៃនែហ�នរបស់�ពះ ជែផនកមយួ
ៃន�ពះបនទូល មនុស�ដៃទេទ តគឺជែផនកមយួៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលអងគុយ
រមួគន បង� ញរបូកយទងំមូលរបស់�ពះ�គីសទ ពីេ�ពះគម នដំែបេឡយកនុងចំេ�ម
អនក (េត�ទងក់ំពុងមនបនទូលអំពីអ�ីបង�បសេ�បន?) គម នដំែបេទកនុងចំេ�មអនក
មនែត�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះែដលអងគុយេ �ថ នសួគេ៌ មតទ់� រ។ែដលជកែន�ង
ែដល�ទងប់ន�ក�់ពះនម�ទង ់�ពះ�គិស�េយសូ៊វ។
264 គម នដំែបកនុងចំេ�មអនក�ល់គន ែដលនមំកនូវភពេពញេលញៃន�ពះេឡយ
េ កនុងចំេ�មអនក។ មនិ�ចេធ��បនេ សមយ័កលរបស់លូទរ័ មនិ�ច
េធ�បនេ សមយ័កលរបស់េវសលី មនិ�ចេធ��េ យុគសមយ័េពនទូកុស
េឡយ។ ប៉ុែន�េ ៃថងែដលកូនមនុស�នឹង�តវបនបង� ញេបកសែម�ងន�ំកមជំនុំ
�តឡបម់កវញិ។ រមួគន ជមយួ�ទិេទពទងំមូលរបស់�ពះកនុងចំេ�មមនុស�
របស់�ទង ់ បង� ញទីសំគល់ែដល�ចេមលេឃញដូចគន ែដលសែម�ងអងគ�ទង់
ដូចជ�ទងប់នេធ�េ េដមដំបូង េ េពលែដល�ទង�់តវបនបង� ញេ េលែផនដី
កនុងទ�មងជ់េ��របស់�ពះ។ អូ! សូមថ� យសិរលី�! សនយេ�យម៉�គី៤ ែដល
បនសនយេ�យបទគមពរីឯេទ ត។ េតកែន�ងែដលអនកថ� យបងគំ? ដំ�ករ់បស់
�ពះ អងគុយេ  (កនុងបចចុបបនន) ។
265 ឥឡូវសូមឲយេយងេមលឲយេល នបន�ិច េហយបនទ បម់កបន�េ មុខេទ ត។
�បែហលជ…១០នទីេទ តេយងនឹងប ចប ់�ម�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័។
266 ឥឡូវសូមឲយេយង�កេឡកេមលមយួចំនួនែដល�តវបនេគចូលេ កនុង
ដំ�កៃ់ន�ពះៃនសមយ័កលរបស់ពួកេគ។
267 េហណុក! (េយងបន�១០នទីេទ តេបបនសូម�ទរំងច់បំន�ិច។) េមលេហណុ
កគឺជ�ពះបនទូលដរ៏ស់របស់�ពះែដលមនេ សមយ័កលរបស់គត ់គឺជេ��។
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268 េ��គឺជអនកឆ�ុះប ច ំងមកពី�ពះ។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម នអនកដឹង? ករ
ឆ�ុះ—ប ច ំង មនិឆ�ុះប ច ំងពីខ�ួន�េទ—ករឆ�ុះប ច ំងមនិែមនជករឆ�ុះប ច ំង
េទ។ �តវែតមនអ�ីមយួែដលេធ�ឲយអនកឆ�ុះប ច ំង—ឆ�ុះប ច ំងេដមបបីេងកតករ
បង� ញ។ ដូេចនះេ��គឺជភជែដល�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ ស ែដលមនិ�ច
មនិឆ�ុះប ច ំងអ�ីេ�ះេនះេទ ប៉ុែន�គតគឺ់េ កនុងបនទ តផ់ទ ល់ជមយួនឹងករ
ឆ�ុះប ច ំងរបស់�ពះ េដមបឆី�ុះប ច ំងរបូភពៃន�ពះ�គីសទជ�ពះបនទូល។ េមល
គម នអ�ីេផ�ងេទ ត�ចេធ�បនេទ។ អនកគឺជករឆ�ុះប ច ំងេនះ គឺជេហតុផលែដល
េ���តវបរេិភគេស វេ ។ េនះគឺជមូលេហតុែដលគត�់តវបរេិភគ�ជយ�រ។
គត�់តវែតឆ�ុះប ច ំងពី�ពះបនទូលេ សមយ័កលេនះ។ អនកទទួលបនេទ?

269 ចូរកតស់មគ ល់េហណុកជគំរឆូ�ុះប ច ំងដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ។ េ េពល
�ពះ�មរយៈ—�មរយៈគត ់ �ទងប់នេលគតេ់ឡង បននគំតេ់ឡង។
េមកនិចែដលគតប់នឆ�ុះប ច ំងក� យជឌី�មកិជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណ
េហយបនយកគតេ់ឡង។

270 ដូចគន េ ជំននេ់អលីយ៉។ សូមបែីតឆ�ឹងេអលីយ៉ ករឆ�ុះប ច ំង…ឆ�ុះប ច ំង
ពី�ពះេ កនុងខ�ួនរបស់គតែ់ដល�តវបនបង� ញឲយេឃញ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
ពួកេគបន�កប់ុរស�� បេ់ េល� គតប់នបងកឲយមនជីវតិម�ងេទ ត។ េយង
គឺជ�ចនិ់ងឆ�ឹងរបស់�ទង ់ ដ�ប�េយងគឺជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ។ េត
អនកេជ េទ? �តឹម�តវេហយ។ �ទងប់នសុគតស់�មបេ់យង េហយេយងបន�� ប់
េ�យខ�ួនេយងេហយ�តវបនេគប ចុ ះេ កនុង�ពះនមរបស់�ទង ់ ែដលេយងនឹង
“គម នេ កនុងេ�កីយេទ តេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ទង”់ ែដល�គ�រទងំពីរេ �ថ នសួគ៌
�តវបន�កេ់ឈម ះ�ម�ពះេយសូ៊វ�គីស�។ េនះជេអេភសូរ១:២១។ ដបតិ�នសួគ៌
ទងំពីរ…�កម�គ�រេ �ថ នសួគ។៌ េត�កម�គ�រេ �ថ នសួគម៌នេឈម ះអ�ី?
គឺ�ពះេយសូ៊វ។ េតអ�ីេ ជេឈម ះ�គ�រេ េលែផនដី? គឺជដំ�ករ់បស់�ពះ
ែដលមន�ពះេ�ហិត�ងំេ ។ គឺ�តវេហយ េនះគឺជទ� រ េនះគឺជទ� រ�ចក
ែដលជកែន�ងែដល�ទងប់ន�ក�់ពះនម�ទង ់ េហយ�ពះបនទូលបនេកតមក
ជមនុស�េហយរស់េ កនុងចំេ�មពួកេយង។ �ជពកយឆ�ុះប ច ំងនិងបេ ឆ ះ
សមយ័កលែដលអនកកំពុងរស់េ ។ េនះគឺជ�ទង ់ េនះគឺជអ�ីែដលេ�កម៉ូេស
មន េនះជអ�ីែដលយ៉កុបមន េនះអ�ីែដលអនកេ េសសសល់របស់ពួកេគមន
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គឺជករេចញនូវ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ ែដលជករឆ�ុះប ច ំងថ�ពះ�តវបន
ឆ�ុះប ច ំងពីអងគ�ទង។់ េហយចូលមករបូភពដល៏�ឥតេខច ះេនះ។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជ�ន ៃដរបស់�ពះ �តវបនេគ�យដំ េនះ�ទង�់ចនឹងយកពួកែដលេ សល់
ស�មបកូ់ន�កមុែំដល�តវបនឆ�ុះប ច ំង។
271 េ�កម៉ូេសគឺេ កនុង�ទង។់ យ៉ូេស�េ កនុង�ទង។់ េហយេបអនកេ កនុង�ទងអ់នក
បនេ កនុង�ទងម់ុន�គឹះៃនេ�កិយែដលជ�កម�គ�ររបស់�ពះ។ អនកបនរងទុកខ
ជមយួ�ទង ់ អនកបន�� បជ់មយួ�ទង ់ អនកបនេ េឈឆក ងជមយួ�ទង ់ អនក
បនេលកេឡងជមយួ�ទង។់ េហយឥឡូវអនកេ ជមយួ�ទងេ់�យអងគុយេ កនុង
កែន�ងេ �ថ នសួគែ៌ដលឆ�ុះប ច ំងពី�រលិខិតៃនេ�កិយេ កនេ់�កិយ
ពន�ឺៃនេ�កិយ។ “អនកគឺជពន�ឺៃនេ�កិយ” ប៉ុែន�េប��តវបន�កេ់�យក ចប់
និកយ េតពួកេគនឹងេឃញ�យ៉ងដូចេម�ច? ទំេន មទម� បរ់បស់អនក អនកេធ�ឲយមន
ពន�ឺេ�យគម នឥទធិពល! ពយយម…អនកែដលជនិកយ ពយយមយកពន�ឺេចញពី
�ពះវ�ិររបស់អនក។ អនកមនិបនចូល អនកកម៏និអនុ ញ តឲយពួកេគចូលេឡយ។
�ែមន៉។
272 សូមឈប។់ ខញុ ំេអយ ខញុ ំទទួលបនេ�ចនេពកេ ទីេនះ។ េយង—េយង�ច
បន�…អូខញុ ំេអយ! េយងមនេពល�បនំទីេទ ត។
273 អនកេឃញទ� រថជនរ�? េត�ពះបន�ក�់ពះនម�ទងេ់ ទី�? េ កនុង
�ពះេយសូ៊វ។ េតអនកទទួលបនេ កនុង�ពះនម�ទងេ់�យរេប ប�? េតអនកចូល
េ ទីេនះេ�យរេប ប�? េ�យករទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ ទីេនះ! េ�យ
រេប ប�? េ�យទឹក? េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ! “�ពះអមច ស់ែតមយួ ជំេន ែតមយួ
បុណយ�ជមុជែតមយួ” េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួ។
274 ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក ទឹក�គនែ់ត�កអ់នកេ កនុងករ�បកបជមយួមនុស�
េ�យអនកបនទទួល�គ ល់ថអនកបនទទួលយក�ពះ�គីសទ។ េនះជករពិត។
ប៉ុែន�េនះជបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំ�ចេ �ពះនម�ពះេយសូ៊វេល
អនក េហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឲយអនក ែត�មនិបេងកតបនេទ។
275 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិត…ជ�ពះបនទូលដពិ៏តបនចូលមក
អនក (�ពះបនទូល �ពះេយសូ៊វ) បនទ បម់កបងប�ូនេអយ�រេនះគឺគម ន�ថក៌ំបងំ
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ស�មបអ់នកេទ។ បនទ បម់ក អនកដឹងេទ បងប�ូន ��តវបនបំភ�េឺ ចំេពះមុខអនក។
�េលលូយ៉! សរេសរេ �ពះ! �ែមន៉!

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងខ់ញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនេ�ះខញុ ំ…

�ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងពយបលមនុស�
ទងំេនះ�ពះអមច ស់េអយ និងេធ�ឲយពួកេគមន ក់ៗ ល��បេសរេឡង។ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
276 អូ! ក�ី�ស�ញ់! អូ!

�ងំពីេពលេនះមកខញុ ំបនេឃញមតទឹ់កេនះេ�យ
ជំេន ។

�ន មរបសួហូររបស់�ទងផ់គតផ់គង ់(ពី�ន �ពះហស�)
េសចក�ី�ស�ញ់េ�ះខញុ ំ

277 េតអនក�ច…�ពះជេសចក�ី�ស�ញ់។ “អនក�ែដល�ស�ញ់�ពះេនះមក
ពី�ពះ” េសចក�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធ មនិែមនជេសចក�ីេសន�កខ�កេ់ឡយ។ �� ត
បរសុិទធ បរសុិទធ េសចក�ី�ស�ញ់ៃន�ពះបនទូល�ពះ។” ទូលបងគំបន�កទុ់ក�កិតយ
វនិយ័របស់�ទងេ់ កនុងចិត�ថទូលបងគំមនិបនេធ�បបនឹង�ទងេ់ទ” �វឌីែ�សកយំ។
េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ? េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ?
278 ឥឡូវមនផ�ូវមយួផ�ូវបរសុិទធ បរសុិទធជកែន�ង�បជំុែតមយួ ថ�ពះនឹងជួប
អនក។ មនិែមនេ�យ�រែតអនកនិយយថ “�ពះអងគេអយ! ទូលបងគំជេមតូឌី
សល�។ ទូលបងគំជបទីសទល�។ ទូលបងគំគឺជពួកេពនទីកុសដល៏�។” ពីេ�ពះ
ថអនកេ កនុង�ពះេយសូ៊ជ�ពះបនទូល ែដលជែផនកមយួៃន�ពះបនទូល។ �តវបន
បង� ញដល់ៃថងេនះ�ជយ�រៃថងេនះ។ មនិែមនលូទរ័ ឬរបស់េវសលី ឬេពនទីកុស
េទ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វរបស់អនកឆ�ុះប ច ំងអ�ីែដលបនេកតេឡងេ កនុងេនះ។ អនកមនិ
�ច�តលបេ់ បនេទ ែដលបែនថមដំែបេ នំបុង័ដប៏រសុិទធរបស់អនក “មនុស�នឹង
រស់េ�យ�រ�ពះបនទូលទងំអស់ែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះ េ កនុងរដូវកល
របស់�។”
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279 សូមយងមក �ពះអមច ស់េយសូ៊វែដលជ�គឹះដអ៏�ច រយ។ រកេមលករ�ក់
េ �តងក់ែន�ងធូលីៃនពួកេគ លូទរ័េរ ន ែដលបន�� ប�់តឡបម់កវញិេ េ�កម
ករេធ�ទុកករកមម េមលេ ពួកេគេមតូឌីស។

280 ពួកេពនទីកុស និងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលេចញមកឥឡូវ ភព�នតឹង
ពិត�បកដែដលេចញមក។

281 អនកែដលជ�កម��ំអបហ់គត បនេ និងេរ បចំ េ េពលែដលេរ ងៃន�ពះ
បននអំនកេចញ អនកែបរេ វញិដូចជសត�ែឆកសីុកម�ួត�វញិ។

282 អនកពួករបួរមួែតមយួ ពួករបួរមួ ពួកេជសីុចស់ៃន…�កមេពនទីកុស ពួកករជួប
�បជំុគន ៃន�ពះេយសូ៊�គីស�។ មយួស�មបព់ណ៌និងបំែបកខ�ួនអនកេ�យ�រែតករ
បំែបក។ អនកបនេធ�ដូេចនះេហយបនទ បម់កប�ងបប�ងមខ�ួនអនកេហយេ � “របួរមួ
គន ។” បនទ បម់កេរ បចំ និងត�ូញែត�រេ សភ។ “ដូចជែឆក�តឡបេ់ សីុកំអតួ�វញិ”
េបកំអតួេនះេធ�ឲយែឆករឈមឺ�ងេហយ �នឹងេធ�ឲយ�ឈមឺ�ងេទ តេទ? ផ� ស់ប�ូររបប
��ររបស់អនកពីរបស់និកយ េ ឯ�ពះបនទូលេហយរស់េ ជមយួ�ពះ�គីសទ។
អនកនឹងខម ស់

ខញុ ំមន�ពះវបិ�េ ឯនយ
ខញុ ំមន�ពះវបិ�េ ឯនយ
ខញុ ំមន�ពះវបិ�េ ឯនយ
េ ឯនយមខ ងេទ ត។

ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ ជួប�ទង់
ៃថងភ�…ឺេ ជួប�ទង់
ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ ជួប�ទង់
េ ឯនយមខ ងេទ ត។

អូេតមនិែមនជករ�បជំុរកី�យឬ
េតមនិែមន…(ពកយេ �ពះបនទូល!) ករ�បជំុ
(េ េពលកូន�កមុេំឡងេល េ�យ�ពះបនទូល)…�បជំុរកី�យ
េ េល�ចងំមខ ងេទ ត។
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អូ! ៃថងដភ៏�េឺនះ�បែហលជៃថងែស�ក
ៃថងដភ៏�េឺនះ�បែហលជៃថងែស�ក
ៃថងដភ៏�េឺនះ�បែហលជៃថងែស�ក
េ ឯនយមខ ងេទ ត។

283 អនកនិយយថ “អនកចងម់ននយ័ចឹងឬបង�បស�បណ�?ំ”
284 ែមនេហយ! េ េពលែដលលូទរ័េ សមយ័កលេនះ េវសលីៃនសមយ័កល
របស់ពួកេគ េពនទីកុសៃនសមយ័កលរបស់ពួកេគ (ជករពិតមនិែមនជ និកយ
េទ) ពួកេពនទីកុស គឺជអនកែដលបែនថមដំែប (និកយរបស់ពួកេគ) បន�� ប។់
ប៉ុែន��ពះបនទូលពិតេនះកំពុងែតបន�េ មុខ។ ដូចអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូល
ថ “េ ៃថងេនះអនក�ល់គន នឹងដឹងថខញុ ំេ កនុង�ពះបិ�េហយ�ពះបិ�គងេ់ កនុងខញុ ំ
េហយខញុ ំកស៏ថិតេ កនុង�ពះអងគែដរ។” អនកេ កនុងខញុ ំ។ �ជ�ពះបនទូលទងំអស់!

អូ អូេតមនិែមនជករ�បជំុរកី�យឬ-…(េពលែដលកូន�ទង់
�បមូលផ�ុ ំេ មតទ់� ររបស់�ទង)់

…�បជំុរកី�យ
អូេតមនិែមនជករ�បជំុរកី�យឬ
េ ឯនយមខ ងេទ ត។

285 ឥឡូវ �កមជំនុំេអយ េយងកំពុងែតបេ�ង នឥឡូវ។ ប៉ុែន�ចូរចថំេពល�
អនកចកេចញេ សូមចបេ់ផ�មផ� ស់េចញពីសំបកឥឡូវ។ អនកនឹងចូលេ កនុង
�គប�់សវប៉ុែន��កេ់ កនុងវត�មនៃន�ពះបុ��។ កុំបែនថមអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ កុំ
យក�េចញ អ�ីែដលខញុ ំបននិយយ។ េ�យ�រែតខញុ ំនិយយករពិត�មអ�ីែដល
ខញុ ំបនដឹង �មែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំ។ េឃញេទ? កុំបែនថម��គនែ់ត
និយយអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ។
286 េរ ងរបស់�គឺ�គនែ់ត�បបម់នុស�ឲយមកែស�ងរក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។េហយ
បនទ បម់កអនក ខ�ួនឯងេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ �គនែ់ត�ស�ញ់�ទង ់ “ឱ
�ពះអមច ស់េយសូ៊ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ចិត�ខញុ ំឱ�ពះអមច ស់
េអយ សូមដកេសចក�ីេ ហមងនិងេសចក�ី�ស�ញ់របស់េ�កីយេចញ េហយ
េ�យខញុ ំរស់េ បរសុិទធេ កនុងេ�កិយេនះេ ចំេពះ�ទង។់
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287 េយងនឹងឱនកបលចុះអធិ�� ន។ ឥឡូវ េឃញេទ េតេយងមននរ�មន ក់
បនេ�ជសេរ សេដមប ីអធិ�� នប ចបេ់ទ? មនិអីេទខញុ ំនឹងេធ� េ�យករេគរព។
288 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េយងអរគុណ�ទងែ់ដលេយងមនរបប��រ
ខងវ ិ ញ ណរបស់េយង។ េយងអរគុណ�ពះអមច ស់ែដលផ�ល់វ�ីមនីៃន�ពះបនទូល
កនុងករលូត�ស់កនុងបុ��របស់�ពះជមច ស់។ �មនិជះឥទធិពលេល�បេភទតួអងគ
ដៃទេទ តេទមនែតចំេពះកូន�បស�សីៃន�ពះប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះេយងសូមអរគុណ
�ទងស់�មបក់រេនះ។ េហយេយងអធិ�� ន ថេយងនឹងទទួលបនផលចំេណញ
ជមយួេនះ េយងមនិ�តឹមែតអរគុណដល់�ទងប់៉ុេ�� ះេទ។ េយងសូមអរគុណ
�ទងស់�មបក់រេនះ ប៉ុែន�សូមឲយេយង�ចេ�បកម� ងំេដមបពីយយម (េ�យេសចក�ី
�ស�ញ់) ប ចុ ះប ចូ លមនុស�ឲយេជ េល�ពះរបស់េយង មនុស�ចេចស មនុស�
មនបប ស�ី បុរស េកមង�បស េកមង�សី េ កនុងសមយ័កលេនះ។
289 េឃញ�ពះអមច ស់ពី�ថ នភពផ�ូវចិត�សមយ័កលភយ័ែដលមនុស�កំពុង
រស់េ  �កំពុងរញុ�ចនពួកេគេចញពីគំនិតរបស់ពួកេគ។ េដមបបីំេពញអ�ីែដល
បទគមពរីបននិយយនិងសនយ អ�ីែដលគួរស�បេ់ខពមមកេលែផនដី ដូចសត�កណ�ូ ប
េដមបចីបយ់ក ស�ីែដលកតស់កព់ួកេគ ថនឹងមនសកែ់វងដូចជ ស�ី។ េហយអ�ី
គួរឲយេខពមែដលពួកេគ�ចេឃញ�ពះអមច ស់េអយ េ កនុង�ថ នភពផ�ូវចិត� ែដល
ចញ់បេ ឆ ទ ពួកេគចូលមកេហយ ែ�សករកថមនិងភន។ំ ស�ីែដលចិ ច ឹមសត�ែឆកនិង
ឆម ជំនួសឲយករបេងកតកូនេដមបថី� យសិរលី� ដល់�ទង ់ ពួកេគែដល�ទងអ់នុ ញ តិ
ឲយមនកូនបន ែតមនិចងម់ន សូមឲយេគចុះចញ់េ �មដងផ�ូវេដមបេីធ�អ�ីែដល
ពួកេគចងប់ន។ មនិឆងល់ពីអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលឱ�ពះអមច ស់េអយ េ េពល
ែដល�ទងេ់ ឯេឈឆក ង “េនះពួកេគនឹងែ�សកេឡងសំុឲយផទ ងំថមនិងភននំនធ� ក់
មកេលពួកេគ។”
290 េយងបនេឃញអ�ីៗេផ�ងេទ តកំពុងែតផ� ស់ប�ូររហូតមកដល់េពលេនះ។
េយងេឃញបទគមពរីកំពុង�តវបនបង� ញភស�ុ�ង។ េហយដូចែដលេយង
េឃញេហយថ�ពះអងគេអយេ�យែភនកផទ ល់របស់េយង (�តវបនបង� ញឲយដឹង)
ៃថង�មយួនឹងមនករេលកេឡងេ �ថ នសួគ ៌ េហយេយងនឹងេឃញករ
េលចេឡងៃន�ពះបនទូលែចងថ “ដបតិកូនមនុស�នឹងមកកនុងពពកៃនសិរលី�
េ�យមនេទវ�ដប៏រសុិទធរបស់�ទងម់កជមយួ�ទង ់ េហយេយងនឹង�តវបន
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េលកេឡងេដមបជីួប�ទងេ់ េល�កស។” បនទ បម់ក�នឹង…េយងឮ�ឥឡូវេយង
នឹងេឃញ�េ�យផទ ល់ែភនក។
291 សូមឲយេយងបនរកេឃញេ កនុង�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ ជកែន�ងែដល
បនផ�ល់ែតមយួគត។់ េហយ�ទងគឺ់ជយ ញបូជ។ េយងនយំកមកនូវអ�ីែដល
េយងបនឮអំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ចូលេ កនុង�ពះដំ�កៃ់ន�ពះេ�យបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�មរយៈ�ពះគមពរីកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េហយេ ទីេនះដង� យរបស់េយង�តវបនទទួលយក េហយេយងនឹងចូលេ
កនុង�គ�រ េ�យ�រែតេ ឆង យេ កនុងេ�កិយ េយង�តវបនែតង�ងំជ
បុ��បុ�តីៃន�ពះមុន�គឹះៃនេ�កិយ សូមអរគុណស�មបក់រេនះ�ពះវរបិ�។ អូ
េតនរ�មន ក�់ច�តឡបេ់�កយេចញពីអ�ីមយួដូចេនះ េ េពលែដលពួកេគបន
រកេឃញេសចក�ីពិតេនះគឺជ�ពះបនេ�ជសេរ សពួកេគេចញពីេ�កិយ? មន
មនុស��ប�់ននកប់នបតប់ងេ់ ៃថងេនះ ែតឯខញុ ំបនសេ ងគ ះ។
292 ឱកូនេច មែដលបន�� ប ់ េតទូលបងគំ�ចអរគុណដល់�ទងយ៉់ងដូចេម�ច?
េតចិត�ទូលបងគំ�ចេធ�េ បនយ៉ងដូចេម�ច គួរឲយេគរពប៉ុ�� េ ចំេពះ�ទង?់
សូមជួយខញុ ំមច ស់ �ពះអងគេអយ េដមបរីស់េ កនុងក�ីពិត។ ជួយមនុស�របស់ទូលបងគំ
ឲយរស់េ ពិតខញុ ំអធិ�� នស�មបព់ួកេគ�ពះអមច ស់ជេរ ង�ល់ថ�ទងនឹ់ងជួយ។
�ពះជមច ស់េអយទូលបងគំមនិដឹង…ទូលបងគំមនិដឹងពីរេប ប…ទូលបងគំមនិដឹងពីរ
េប បៃនករសូម�ទងេ់ទ�ពះអមច ស់។ េហយ�បែហលជទូលបងគំមនិបនសំុកនុង
លកខណៈ�តឹម�តវេទ ប៉ុែន�សូម�ទងអ់តេ់ទសដល់ភពលងងេ់ខ� របស់ទូលបងគំផង
�ពះអមច ស់េអយ េហយ�គនែ់ត�កេឡកេមលដួងចិត�របស់ទូលបងគំ។ទូលបងគំ
អធិ�� នថគម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគនឹង�តវបតប់ងេ់ឡយ មនិែមន
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ �ពះវរបិ�េអយ។ ទូលបងគំអះ�ងពួកេគមន ក់ៗ ស�មប់
�ទង។់ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងខ់ញុ ំ…
េហយេបអនក�ស�ញ់�ទង ់ អនកនឹង�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ ចបៃ់ដគន

េ វញិេ មក។ 
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