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 េពលេនះខញុ ំ…?…[ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអដ។] េនះជេលកទីមយួ
េហយែដលខញុ ំមនិធ� បប់នជួបេ កនុងករ�បជំុរបស់ខញុ ំចប�់ងំពីខញុ ំបេ�ម

កនុងេបសសកកមម។ េនះជេពលេវ�ថមី។ បង�បស បកេ់ធ បនេ បត ់ និង
—និងបង�បសរបស់ប៊ូសវត៉ េ �បេទសឥ��  ឬ � ហ�ិក និងបង�បស បក់
េធ ខញុ ំមនិដឹងថគតេ់ ទី�េទ។ គតប់នេ កែន�ង�មយួ េហយអនក
េផ�ងេទ តពួកេគេចញេ េ�ក។ េហយប៊លីីនិងខញុ ំេ ទីេនះែតមន កឯ់ង ដូេចនះ
េយងេទបែតមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ: �គនែ់តេ�កកេឡងសំ�បស់ត�និង
ញុំ។ ដូេចនះេយង—េយងមន�រមមណ៍ដូចេនះ�បែហលជេយង�ចេធ�បន
េ�យមនជំនួយពី�ពះអមច ស់ េយង�ចដឹកនកំរ�បជំុេ�យខ�ួនឯង។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលខញុ ំរកី�យែដលបនេមល�បន�ិច ស�មបេ់ហតុផលមយួ។
ខញុ ំេជ ថ�ពះអមច ស់នឹងជួយេយងេធ��។ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ]
ឥឡូវេនះអនកដឹងេហយ…

ខញុ ំ�ស�ញ់ករ�គប�់គងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនបងប�ូន�បសគួរឱយ�ស�ញ់
មយួចំនួន គឺប៊ូសវត៉ បកេ់ធ លីនៃស មូេរ។៉ ទងំអស់ មន�បនំកក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ គឺ បរ ៉នុ វ ៉នុ �បម េប៊ក។ ពួកេគជបុរសល��ស់។ ប៉ុែន�មនេរ ង
ខ�ះ េ េពលអនក�បមូល�កមបុរសទងំេនះជមយួគន  មនរបស់ែតមយួ េរ ង
មយួេទ តមន។ េពលខ�ះ�ផទុយពីអ�ីែដលខញុ ំគិតខ�ួនខញុ ំ។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថខញុ ំទំេនរឥឡូវេនះ។ េយង�ចមនេពលេវ�ធំ �គនែ់តបង�ិលៃដ�វ
របស់េយង េហយ�គនែ់តមុជចូលនិងញំុ។ ខញុ ំគិតអំពីករមូ�វរបស់អនកេហយ
មន—ជេពលេវ�ដធ៏ំមយួ។

�ពះគមពរីដំបូងរបស់ខញុ ំគឺជធមមជតិ។ ខញុ ំបនេរ នពី�ពះ�មរយៈធមមជតិ។
េហយខញុ ំចូលចិត�េន�ទ។ ខញុ ំចូលចិត��តី�ស់! េហយេតអនកចូលចិត�េន�ទ
េទ កូន�បស? �បសិនេបអនកចូលចិត�េន�ទ�តី និង�ស�ញ់ម� យ អនក
នឹងេធ�ជេកមង�បសល�។ េហយសូមបែីតករែ�បចិត�របស់ខញុ ំកម៏និយកេចញពីខញុ ំ
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ែដរ។ ដូេចនះៃថងមយួខញុ ំបនេឡងភន ំ េហយេ រកេន�ទ។ ឥឡូវេនះគឺស�មប់
ែតផល�បេយជនរ៍បស់េកមងតូចេនះ។ េហយខញុ ំបនេន�ទេ េលភន…ំេហយ
ស�មបេ់កមងតូចេផ�ងេទ ត ជករពិត អងគុយេ ជុំវញិ។ េហយខញុ ំកំពុងេន�ទ
�តី។ េហយ អូ �អ�ច រយ�ស់េ និទឃរដូវ។ ខញុ ំេ �មេនះ េហយមនរនធ
មយួេ កនុងរនធបនទ ប ់អនកដឹងេទដូចេនះ។ េហយ�គនែ់តសរេសរដល់�ពះអមច ស់
េហយមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ ែ�សក។ េពលខ�ះ ទម� កប់នទ តរ់បស់ខញុ ំចុះ។ ខញុ ំេជ
េលករែ�សក។ �ែមន៉។ ខញុ ំ�បកដជេជ ។ ពីេ�ពះ ខញុ ំដឹងថមនអ�ីមយួបនករ
ចបខ់ញុ ំ េហយ��គនែ់តេធ�អ�ីដល់ខញុ ំ។

2 ដូេចនះខញុ ំបនេ េ �ពឹកេនះបន�ិច េហយេពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ មនេរ ង
ចែម�កបំផុត: មនខ� ឃមុ ំជេ�ចនេ កនុង�បេទសេនះ េ ញូ�េំសរ។ ខញុ ំមនជំរុ ំ
តូចមយួេ ទីេនះ ែដលខញុ ំេន�ទេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនតងច់ស់តូចមយួកំពុងទំ
េឡង តងតូ់ចមយួែដលខញុ ំបនរស់េ កនុង។ េហយខ� ឃមុ ំេខម គឺជសត�ែដលគួរឱយ
ខ� ចបំផុតែដលមន។ ដូេចនះ េមខ� ឃមុ ំចស់និងកូនពីរបីបនចូលេ ទីេនះ េហយ
ពួកេគបនបំផ� ញខទមរបស់ខញុ ំ!

3 ឥឡូវេនះ េតអនកគិតថខញុ ំគួរេធ�យ៉ង�ចំេពះខ� ឃមុ ំេនះ េកមង�សីតូចមន ក់
េ ខងេ�កយេនះជមយួនឹងសក�់កហម េ ទីេនះ? ខញុ ំគួរែតេ ពីេ�កយ�ពិត
�ស់ ឬកម៏និគួរ?

4 ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលនងបនេធ�។ នងបនចូលមក នងបនបំផ� ញ�ត�ល
របស់ខញុ ំ េហយនងកប៏នកំេទចអ�ីៗទងំអស់េចញ េហយសីុ��រទងំអស់ែដល
ខញុ ំមនេ ទីេនះ េហយនងសបបយ�ស់។ ដូេចនះេពលខញុ ំេឡងមក �មផ�ូវ
ែដលនងបនេ ។ េហយនងបន�គវេី កូនតូចរបស់នង េហយកូនតូច
មយួេទ តរតជ់មយួនង។ េហយមយួេទ តនឹងមនិរតេ់ទ។ គត�់គនែ់តអងគុយេ
ទីេនះ។ ែបរខនងរបស់គតម់កខញុ ំ ដូចេនះ េហយគតក់ំពុងេធ�អ�ីមយួ។ េហយខញុ ំមនិ
មនអ�ីេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំេទមនែតពូេ ៃដចស់បន�ិច។ ខញុ ំ�តវកបេ់ឈេ ជុំវញិ
េ ទីេនះ។ ែមនេហយ នងរតេ់ចញឆង យ�ស់ អូ ខញុ ំ�ម នជិតដល់បេងគ ល
ទូរស័ពទេ ទីេនះ េហយនងបនអងគុយចុះ។ នង�គវេី ខ� ឃមុ ំចស់េនះ េហយ
គតម់និបនយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�េទ។ គត�់គនែ់តអងគុយេ ទីេនះ។
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5 ខញុ ំគិត “េតមតិ�តូចេនះកំពុងេធ�អ�ី?” ខញុ ំេដរកនែ់តជិតបន�ិច។ ខញុ ំខ� ចកនុងករ
ចូលជិតេពក ខ� ចនង�កេ ខញុ ំ។ ដូេចនះ—ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញ
េដមេឈេទ េហយខញុ ំដឹងថនងក�៏ចេឡងបនែដរ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំមនិចងេ់
ជិតជមយួនងេទ ពីេ�ពះខញុ ំដឹងពីលកខណៈខ� ឃមុ ំ។ ដូេចនះ ខញុ ំបនេ ជិតបន�ិច។
េហយអនកដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ?

6 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចូលចិត�នំេផនេខន។ េតមនេកមង�បសប៉ុនម ននកែ់ដលចូលចិត�
នំេផនេខន? អូ េកមងៗេអយ! អូ ខញុ ំ…េកមង�បស េនះផងែដរ។ ខញុ ំបនេឃញពួកេគ
េលកៃដេឡង។ េយងទងំអស់គន ចូលចិត�នំេផនេខន េហយខញុ ំចូលចិត�� េហយ
ខញុ ំចូលចិត�ចកទឹ់កឃមុ ំេល�។ កនុងនមជអនកបទីសទ អនកដឹងេទ ថអ�ីែដលជួយ
េយងត�មងេ់ចញ អនកដឹងេទ �ជទឹកឃមុ ំ អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ េហយ�� ប ់ ខញុ ំមនិ
េ�បះេល�េទ ខញុ ំពិតជ�ជមុជពួកេគ។ ខញុ ំពិតជចក�់េ កែន�ងែដលល�និងធងន។់
ខញុ ំមនិ�គនែ់តេ�បះបន�ិចេ ទីេនះនិងេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំពិតជចក�់េ េលពួកេគ
េធ�ឱយពួកេគបំេពញេ�យទឹកឃមុ ំ។

7 េហយបនទ បម់ក អនកដឹងេទ ខញុ ំមនធុងមយួ�កទឹ់កឃមុ ំេ ទីេនះ កន�ះធុងទឹក
ឃមុ ំ។ េហយខ� ឃមុ ំពិតជចូលចិត�ទឹកឃមុ ំ�ស់។ ដូេចនះមតិ�តូចេនះបនចូលេ
ទីេនះេហយយកគំរបបិទទឹកឃមុ ំេនះ េហយគតប់នអងគុយេ ទីេនះដូចេនះ
ជមយួនឹងទឹកឃមុ ំតូចមយួេ េ�កមៃដរបស់គត់ ដូចេនះ។ គតប់នទទួល…
េហយគតម់និដឹងពីរេប បញំុ� ដូចអនកេទ អនកដឹងេទ ដូេចនះគត�់គនែ់ត�កេ់ជង
តូចរបស់គតចុ់ះេហយលិទធ�ដូចេនះេហយលិត�។ េហយគតប់នងកេមល
មកខញុ ំ និងែភនកចស់តូចរបស់គត�់តវបនរមួគន  េពះតូចរបស់គត ់ គឺេសមដូច�
�ចេធ�បនជមយួទឹកឃមុ ំ។ គតអ់ងគុយេ ទីេនះ �តៃដរបស់គតចុ់ះេហយលិ
តទឹកឃមុ ំ ដូចេនះ �ដូចជពិបក�ស់។

8 អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំបនគិតអំពីករ�បជុំរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពីមុន េ េពល
េយងេបកធុង�ក�់ សូម�កៃ់ដរបស់េយងចុះេ កនុងពងេហយលិត�។ �គនែ់ត
បន�េ មុខេទ ត អនកដឹងេទ េហយ�គនែ់តលិត�។

9 េហយអនកដឹងពីអ�ីែដលគួរឱយអស់សំេណ ច ឬេទ? បនទ បពី់គនីគន តូចបនសីុ
េ�ចន�មែដលគត�់ចេធ�បន គតទុ់កធុងចុះេហយរតេ់ ខងេ�ក។ េតអនកដឹង
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ថមនអ�ីេកតេឡងេទ? េមខ� ឃមុ ំនិងខ� ឃមុ ំតូចេផ�ងេទ តបនលិតគត ់ដូេចនះេធ�ឱយ
ទឹកឃមុ ំេចញ។
10 អ ច ឹង �បែហលជករ�បជុំរបស់េយងនឹងមនអ�ីេកតេឡង�មលំ�បេ់នះ ខញុ ំ
សងឃមឹថអ ច ឹង ដូេចនះេយង�ចបន��បបអ់នកដៃទ េហយសិររីងុេរ ងរបស់�ពះបន
ធ� កម់កេលេយង។ �តឹម�តវ។
11 ខញុ ំរកី�យែដលបនេឃញកូនតូចៗេ ខងេ�ក។ ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីអ�ីែដល
ដូចេនះ។ េហយ�បែហលជរេស លៃថងែស�ក េយងមនេពលេ�ចនជង េហយ
—េហយេយង�ចនិយយគន បនបន�ិច។ េហយេយងនឹងនិយយជមយួឪពុក
និងម� យឥឡូវេនះអំពីអ�ីមយួ។
12 េយងនឹងនិយយអំពី�រក�។ េ ទំនុកតេមកង ១០៣: ១ ដល់ ៣ េយង�នខ
គមពរីទងំេនះ។ េសទរែត�គបថ់� កដឹ់កននិំងបព�ជិត ឬអនក�ន�ពះគមពរី �គ ល់ពួកេគ
េ�យចិត�។

ឱ�ពលឹងអញេអយ ចូរសរេសរដល់�ពះេយហូ�៉ េហយ�គបទ់ងំអស់
ែដលរមួេ កនុងខ�ួនអញ ចូរសរេសរដល់�ពះនមបរសុិទធៃន�ទងែ់ដរ

�ពលឹងអញេអយ ចូរសរេសរដល់�ពះេយហូ�៉ចុះ េហយកុំឲយេភ�ច
ប�� �ពះគុណ�មយួរបស់�ទងេ់ឡយ:

ែដល�ទងអ់តេ់ទសចំេពះអស់ទងំករទុចចរតិរបស់ឯង �ទងេ់�បស
ជំងឺទងំប៉ុនម នរបស់ឯងឲយជ

13 ខញុ ំចងឲ់យេ�កអនកកតសំ់គល់�តងេ់នះ �គឺជករ “ទងំអស់។” “អនកែដល
អភយ័េទសេ�យអនកនូវអំេពទុចចរតិទងំអស់ អនកែដលករពយបលជងឺំទងំអស់
របស់អនក។” ឥឡូវេនះេយង�ចឱនកបលចុះមយួែភ�ត។
14 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ េយងសូមអរគុណ�ទងេ់ រេស លេនះ
ស�មបក់រេចញមកេ ទីេនះ។ េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបកុ់មរតូចៗ
ទងំេនះ ែដលអងគុយេ ជុំវញិ ពួកេគជបុរសេ ៃថងែស�ក និង ស�ី �បសិនេប
មនៃថងែស�ក �បសិនេប�ពះេយសូ៊វរងច់។ំ េហយឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ
េយងអធិ�� នែបបេនះ—ែដល�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់េយងេ េពលែដលេយង
កំពុងនិយយេ េល�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយអំពីស�តវដធ៏ំែដលេយងមន គឺ



�រក� — ែផនក�ចឈ់ម 5

��ងំ។ េយងអធិ�� នថ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�ទងអ់នុ ញ តិឱយេយង�ក់
ែផនកខងមុខ ែដលជេ�គ ងម៉សីុនេ ទីេនះ គឺជអំ�ចេច�� ៃន�ពះ។ ែដល
នឹងទបទ់ល់នឹង�េ យបេ់នះ េ �គបែ់ផនកទងំអស់ៃនែដនដីរបស់� �ពះអមច ស់
េហយបង� ញ�ថ�គម នសិទធិ�សបចបបទ់ល់ែតេ�ះ ថ�ពះ�គីសទបន�យ
ឈនះ�េ ជំហររបស់េយងេ ឯកល់�៉រ ី េ េពលែដល�បន�� ប ់ េហយ�ទង់
បនបំផ� ញ�ទពយសមបត�ិនិងបនយកេចញពី��ងំៃនករទងំអស់—អំ�ច
ទងំអស់ែដល�មន។ �ពះជមច ស់េអយ សូម�បទន�បជញ និងករយល់ដឹង
ដល់េយងឥឡូវេនះ េដមបដឹីងនិងពនយល់ដល់�បជជនអំពីរេប បែដលពួកេគ�ច
ដឹងពីវធីិេដមបពីយបលនិងេដមបកីមច ត�់�ងំ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វេយង
អធិ�� ន។ �ែមន៉។

15 ឥឡូវេនះពីរបីនទីេទ តេយងនឹងនិយយអំពីែផនក�រក�។ អនកលឺសំេលង
�រក�េ�ចន�ស់។ ឥឡូវ រេស លៃថងែស�កេយង�បែហលជនឹងប ចបេ់ហយ។
ខញុ ំចងប់នពីរៃថងកនុងសប� ហ៍េនះ េដមបអីធិបបយអំពីេរ ងេនះ…ឬពីរៃថងសំ�បក់មមវធីិ
េពលរេស លេដមបនិីយយពីប � េនះ។

16 ឥឡូវេរ ងដំបូង េតអ�ីជ�រក�។ អនកឮមនុស�ជេ�ចននិយយអំពី�រក�។
ែមនេហយ ឥឡូវេនះ “�រក� វ ិ ញ ណ��កក”់ ទងំអស់មកពីពកយមយួ
េហយេ កនុងភ�អងេ់គ�សែដលេគេ ថ “អនកេធ�ទរណុកមម។” អនកែដល
េធ�ទរណុកមមគឺជ�រក� គឺជបុគគល��កក។់ គតនិ់យយ…ឥឡូវេនះ �ពះគមពរី
សព�ៃថងេនះ គឺស�មបម់នុស�ភគេ�ចន គឺជេស វេ ចស់ៗែដលេ�កយយ
និងេ�ក�បន�នរកឺដូ៏ចអ�ីអ ច ឹង។ “�មនិមនអ�ីេ�ចនេទ គឺស�មប់
មនុស�ចស់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។” ប៉ុែន��ខុស។ �ស�មបអ់នក�ល់គន ។ េហយ
�រក�គឺជអនកេធ�ទរណុកមមែដលេធ�ទរណុកមមេយង។

17 ឥឡូវេនះមន�រក�ែដលចូលកនុង�ពលឹងមនុស� េហយេនះគឺ េ កនុងឃ�  ថ
នឹងមន—ែដលនឹងមនេ កនុង… ខញុ ំនិយយដូេចនះ េទះបី �រក�ចូលមកកនុង
�ពលឹងគឺជអ�ីែដលេធ�ទុកខដល់�ពលឹង។

18 ជេ�ចនដងអនក�ចេឃញមនុស�មន ក�់បែហលជឆកួត។ ឥឡូវេនះ ពួកេគ
�ចជមនុស�ែដលែ�បចិត�មន ក ់ ែដលេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ
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េ ែតជមនុស�ឆកួតេទ ត។ េឃញេទ? ហនឹងេហយ។ េនះមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជ
មយួ�ពលឹងេទ។ �ជអនកេធ�ទរណុកមម អនកែដលេធ�ទរណុកមមពួកេគ។

19 ឥឡូវជំងឺទងំអស់ េយង�តវដឹងជមុនថ ជំងឺទងំអស់បនមកពី�រក�។
�ពះមនិែមនជអនកនិពនធៃនជំងឺេទ។ គម នជំងឺ�មយួេកតេចញពី�ពះេឡយ។
េពលខ�ះ�ពះអនុ ញ តឱយ��ងំេធ�ឱយអនកឈ ឺដូចជករ�យនឹងនអំនក�តឡបេ់
ឯដំ�កៃ់ន�ពះវញិ េ េពលែដលអនកមនិ�� បប់ងគ ប។់ ប៉ុែន�ករឈ ឺ ពីដំបូង
គឺមកពី�រក�។ េតអនក�ច�សៃមថ៉មនុស�មន កនឹ់ងេជ �ពះ ថជ�ពះវរបិ�ៃន
�នសួគេ៌ទ �ចជអនកនិពនធៃនជំងឺដូចជករឈនិឺងករ�� បម់យួេទ? ែមន
អតេ់ទ �ទងម់និែមនអ ច ឹងេទ មនិធ� បម់នពីមុនមកេទ។ �ពះអនុ ញ តឱយមនករ
�� បេ់�យ�រែតករមនិ�� បប់ងគ ប។់ �ពះអនុ ញ តឱយ�� ប។់ ដូចអនកនិពនធ
មន កប់ននិយយថ “ករ�� បទ់ងំអស់�ចេធ�បន �ពះជមច ស់��ស់េ �
េ ជកំហុសេហយ�ទញេយងចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ ែដលជអនកេជ ។”
ប៉ុែន�ពកយថ�� បម់ននយ័ថ “ករបំែបកេចញ”

20 �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំេហយេជ េល
�ពះអងគែដលចតខ់ញុ ំេ�យមក អនកេនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” េហយ�ទង់
មនបនទូលថ “ខញុ ំជកររស់េឡងវញិ ជជីវតិអនក� េជ េលខញុ ំ េទះបីគត�់� ប់
េ េហយកេ៏�យ កនឹ៏ងរស់េ ែដរ។ េហយអនក�ែដលរស់េ េហយេជ េលខញុ ំ
នឹងមនិ�� បេ់ឡយ។” េហយេយងខចប�់កសពគន េ វញិេ មកេ េលផនូរដឥ៏ត
េខច ះរបស់េយង។ “ប៉ុែន�គតនឹ់ងមនិ�� បេ់ទ។”

21 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកនឹងេមលេ េពលែដល�ទងម់នបនទូលអំពី��រ
�ទងម់នបនទូលថ “��រេដកលក។់”

22 ពួកសិស� បុរសដូចជពួកេយងែដរ “អូ �បសិនេបគតេ់ដកគតេ់ធ�បនល�
�ស់។” “គតច់ងម់ននយ័ថសំ�ក” អ�ីែដលពួកេគបនគិត។

23 ប៉ុែន��ទងប់នយងមកេហយនិយយជមយួពួកេគជភ�របស់ពួកេគ។
�ទងម់នបនទូលថ “‘គតប់ន�� បេ់ េហយ “េតអ�ីែដលអនកេជ ។ ប៉ុែន�” បន
និយយថ “ខញុ ំេ �ស់គត ់�ស់គត។់” េឃញេទ? េឃញេទ? េ េពលអនក…
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24 �� បម់ននយ័ថ “ករែបកេចញ។” ឥឡូវេនះ �បសិនេបមន កក់នុងចំេ�ម
អនកគួរែត �គ�ររបស់អនកមន ក�់� ប ់ រមឺនអ�ីចំេពះគត ់ �បសិនេប�បនផ� ស់
ែ�ប ពួកេគនឹងមនិ�� បេ់ទ។ ពួកេគបន�� បេ់ កនុងទស�នៈមនុស�និយម។ ប៉ុែន�
ពួកេគ�គនែ់តឃ� តឆង យពីេយង ប៉ុែន�ពួកេគសថិតេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។ ពួកេគ
មនិបន�� បេ់ទ េហយពួកេគមនិ�ច�� បប់នេទពួកេគមនិ�ច�� បប់នេទ។
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំេហយេជ េល�ពះអងគែដល
បនចតខ់ញុ ំេ�យមក មនជីវតិអស់កលបជនិចច េគនឹងមនិ�តវទទួលេទសេឡយ
គឺបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិវញិ។” ដូេចនះគតម់និ�ច�� បប់នេទ។
អ�ីៗែដលមនជីវតិអមតៈ�មនិ�ចវនិសបនេឡយ។ �ជជីវតិែដលមនិ�ច
រលួយបន។ គតប់នទទួល� ពីេ�ពះ�ពះបន�បទនដល់គត។់ និងមនិ
—មនិល� �េ ជមយួ…�គម នលកខខណ� ។ �ពះជមច ស់�ទង�់បទន�ដល់គត។់
25 �ពះជមច ស់��ស់េ ។ គម ននរ�មន ក�់ចមករក�ពះបនេទ
េលកែលងែត�ពះជមច ស់��ស់េ គត។់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “គម ន
នរ�មន ក�់ចមករកខញុ ំបនេទ េលកែលងែត�ពះវរបិ�ខញុ ំេ  �ទងទ់ញេគ
មក។” �តវេហយ? ដូេចនះ�ជ�ពះទងំអស់។ �បែហលជរេស លៃថងែស�កេយង
នឹងបែនថមេទ តេល� េ�ពះែដលខញុ ំចងទ់ទួលបនេរ ងជំងឺ េនះ ចំេពះអនកដូេចនះអនក
នឹងេឃញ។
26 មនេពលមយួែដលេយងក� យជេមជីវតិរបស់ជី�របស់េយង។ អនកដឹង
េហយ។ េវជជបណ�ិ តដឹង។ ែមនេហយ អនកកដឹ៏ង ែដរ អនកែដល�ន�ពះគមពរី។
អនកដឹងេទេមជីវតិបនចបេ់ផ�មេ កនុងជី�របស់អនក ក� យជេមជីវតិ េហយ
េចញមក�មរយៈជី�របស់អនក បនទ បម់កចូលេ កនុងឪពុករបស់អនក បនទ បម់ក
េ កនម់� យរបស់អនក និងកែន�ងែដលអនកេ េពលេនះ។ �តឹម�តវេហយ។ បទ
គមពរីែថមទងំបេ�ង នែបបេនះ។ េនះជបទគមពរីសំ�បអ់នក�បសិនេបអនកចងប់ន។
ខញុ ំេជ ថ�បននិយយថេលវបីនទទួលដង� យមយួភគកនុងដបេ់ េពលែដល
គតស់ថិតេ កនុង�គេល នរបស់អ�័ប�ែំដលជជី�របស់គត។់ �តវេហយ?
ដូេចនះ េឃញេទ េមជីវតិេនះបន�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ។
27 ប៉ុែន��ពលឹងរបស់អនក�តវបនបេងកតេឡង�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយ
េ េពលែដល�ពះបនបេងកតមនុស�មកជរបូអងគ�ទង ់ វ ិ ញ ណរបស់មនុស�
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មនិែមនជមនុស�មន កែ់ដលកនុងរបូអងគ�ទងេ់ទ ែតជមនុស�កនុងរបូអងគផទ ល់របស់
�ទងវ់ញិ។ េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក�ទងប់នបេងកតពួកេគជ�បសនិងជ�សី
មុនេពលែដល�ទងម់នបុរសមន កេ់ចញពីធូលីដី។ សងឃមឹថេយងមនឱកស
េ រេស លេនះ សូមចំ�យេពលរបស់េយងេហយ�តឡបចូ់លេ កនុងេនះ។
�គនែ់តេមលពីរេប បែដល�ពះ…ឥឡូវ �សថិតេ ចេន� ះែខ� ប៉ុែន� េ េពលអនក
េឃញ �មកដល់ែខ�បនទ ត។់ េឃញេទ? េតេធ�ដូចេម�ច ថ�ពះកលពីដំបូង
េ កនុងករចបេ់ផ�ម អ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ ទីេនះ និងរេប បែដល�ទងប់នេធ�ករ
ចុះេ ែផនដីនិងរេប បែដល�ទងប់នេធ�ឱយមនបុរសមន កេ់ កនុងរបូភពរបស់�ទង់
េហយបនទ បម់ក�ពះបនងកជំុវញិេហយ�តវបនបេងកតដូចរបូមនុស� េដមបេី�ះ
មនុស�។

28 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ពះជមច ស់បនបេងកតមនុស�ឲយដូចរបូអងគ�ទង់
គតគឺ់ជមនុស�វ ិ ញ ណ។ េហយបនទ បម់កមនិមននរ�មន កេ់ដមបភីជួរ�ស់ដី
េទ។ បនទ បម់ក�ទងប់នបេងកតមនុស�េចញពីធូលីដី។ ឥឡូវេនះ អនកជំនញខង
កលបបវត�ិ ជេដម និងមនុស�ទងំេនះែដលែស�ងរកនិងយកឆ�ឹងចស់ៗ និងអ�ី
ៗេផ�ងេទ ត េហយេជ េលករវវិត�ន…៍ខញុ ំេជ េលករវវិត��តឹម�តវ។ បុរសវវិត�ពីខ�ួន
គត ់ប៉ុែន�មនិែមនទងំអស់ពីេកសិកែតមយួេទ។ េទ បទ ពីេ�ពះ—ចប�់ងំពី
�ពះបនបេងកតបក�មីយួ �េ ែតជបក�ដីែដល និងសត��� មយួកបលគឺេ ែតជ
សត��� ដែដល បុរសមន កគឺ់េ ែតជបុរសដែដល។ �តឹម�តវេហយ។

29 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងនិយយជមយួេវជជបណ�ិ តេ ទីេនះមយួខណៈេពល
កលពីមុន េ កនុងរដ�ល�ីសវលី។ គតប់ននិយយថ “េហតុអ�ី េរវរនិ �បណ
�!ំ” ខញុ ំបននិយយអំពីរេប បែដលជនជតិេដមៃនទ�ីប� ហ�ិក រេប បែដលពួកេគ
បរេិភគ �គនែ់តចុះេ�យ… អូ េរ ងគួរឱយភយ័ខ� ចមយួចំនួនែដលអនកមនិធ� ប់
េឃញ េតពួកេគនឹងញំុយ៉ងេមច៉! �គនែ់តេរ សរបស់ែដលកខ�ក ់ មនសត�ល�ិត
េ កនុង� �គនែ់តជូតៗជំុវញិ មនសត�ល�ិតទងំអស់។ កុំេធ�ឱយមនអ�ីែប�កស�មប់
គត។់ េឃញេទ? ពួកេគថ… ផឹកអ�ីទងំអស់ កុំេធ�អ�ីខុសពីហនឹង។ គតប់ន
និយយថ “ប៉ុែន� េរវរនិ �បណ� ំពួកេគមនិែមនជមនុស�េទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “អូ បទ ពួកេគជមនុស�។ ពួកេគ�បកដជមនុស�។”
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30 ខញុ ំបននិយយថ “ែដលជិតដូចមនុស� េ កនុងែខ�រៃនសត� គឺជសត��� ។
េហយអនកបនពយយមអស់រយៈេពលបនួពនឆ់ន េំដមបយីក�េចញពីបំពងែ់ផ�ង
េនះ េហយគតម់និ�ចេធ��បនេទ” ខញុ ំបននិយយថ “’េ�ពះគតម់និ�ចគិត។
គតម់និមនអ�ីែដល�តវគិតជមយួ។” អូ អនក�ចបេ�ង នគតពី់េរ ងតិចតួចដូចជ
េសះ ហគីនិង�ន ់ ឬពកែ់វន៉�។ ឬជកប់រ ី ឬថ�ឹងខ�ួនឯងេ េលកង ់ ជិះេសះ ឬ
របស់េផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន��គនែ់តដូចជ “ជី” និង “�ន”់ េ េសះ ឬ “វតី” េ ជែឆក
ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “គតជ់សត�។”

31 “ប៉ុែន�អនកអនុ ញ តឱយខញុ ំ�តលបេ់ � ហ�ិកវញិ េ កុលសមពន័ធដៃ៏�ពៃផ�បំផុត
ែដលពួកេគមន េហយេនះគឺជកុលសមពន័ធតូចរបស់អនកៃ�ព។” េហយខញុ ំបន
និយយថ “�បែហលជជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត
របស់គតម់និែដលេឃញបុរសែសបកសេទ េហយកម៏និែដលេ�ះ។ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលគតដឹ់ង គតម់និដឹងសូមបែីតៃដខង�� ំនិងខងេឆ�ង។ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលគតដឹ់ងគឺបរេិភគ េហយគតប់រេិភគអ�ីែដលៃដគត�់ចេធ�បន
�បសិនេប�ជ�ចម់នុស� អ�ីេផ�ងេទ ត កុំេធ�ឱយមនភពខុសែប�កចំេពះគត់
ដូេចនះគតនឹ់ងបរេិភគ។ ប៉ុែន�ខញុ ំសូមមនគតក់នុង�យុ ៥ ឆន  ំ េហយេ �យុ១៥
ឆន គំតនិ់យយភ�អងេ់គ�សបនល�េហយមនករអបរ់លំ�។ េហតុអ�?ី គត់
មន�ពលឹង។ �ពះជមច ស់បនេធ�េ�យគតក់� យជមនុស� េហយគតម់នសិទធិ
�� បលឺ់ដំណឹងល� យ៉ងេ�ច�ស់មនម�ង ដូចែដលេយងបនផ�ព�ផ�យេ
ទីេនះ ទូទងំ�េមរកិ េ មនុស� ម�ងេហយម�ងេទ ត និងអង�រ ប ចុ ះប ចូ ល និង
អ�ី�គបយ៉់ង។ ឱយគតឮ់�ម�ង េហយេមលគតែ់�សកេហយរតេ់ �សនៈយ៉ង
រហ័ស។” េឃញេទ? បទ េ�ក!

32 េនះេហយជអ�ីែដលជចិត�ខញុ ំ គឺជបងប�ូន ៃថងេនះ េ េពលែដលខញុ ំគិតពីទ�ីប
� ហ�ិក េហយពួកេគេលកៃដេខម តូចៗេឡង និយយថ “បង�បស�បណ�ំ
សំុម�ងេទ តអំពី�ពះេយសូ៊វ!” អូ! ក�ីេម��  មនអ�ីមយួេ កនុងខញុ ំជីកនិងេឆះឆលួ។
�គនែ់តេល នដូចែដលខញុ ំទទួលបន�បក�់គប�់គន ់ ខញុ ំេ េ ទីេនះ ផងែដរ។
េនះជអ�ីែដលខញុ ំេធ�ជមយួ�ល់�បកែ់ដលខញុ ំទទួលបន អ�ី�គបយ៉់ង �ពះជមច ស់
ដឹង េ�កពីអ�ីែដលខញុ ំ�ចញុំបន។ េហយមនុស�ភគេ�ចនឱយេខ�វខញុ ំ។ េហយ
អ�ីែដលខញុ ំ�ចរស់េ  េ�យខ�ួនខញុ ំផទ ល់ �គនែ់តជិតសនិទធដូចខញុ ំ�ចេធ�បន ខញុ ំេបះ
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�េ កនុងមូលនិធិផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ែដលរ�� ភបិលបនេរ បចំ។ ខញុ ំមនិទងំ
បងព់នធេល�បកច់ំណូលផង។ េដមបេីឡងបីឬបនួ�បពំនដុ់�� រ េហយខញុ ំបន
េ ដល់ទីេនះេហយផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ដល់មនុស�ែដលខញុ ំដឹងេ ៃថងេនះខញុ ំនឹង
�តវេឆ�យ។ េហយខញុ ំនឹងដឹងនូវអ�ីែដលខញុ ំេឆ�យ។
33 ខញុ ំធ� បេ់ េ េពលែដលខញុ ំេ ទី�កង ខញុ ំនឹងជួប�បជំុធំេ  េពលពួកេគ
មនលុយេ�ចន េហយពួកេគមនយុទធនករដអ៏�ច រយនិង�បក�់បព់នដុ់�� រ
ខញុ ំនឹង�បគល់េ េ�យកកបទ�កហម។ ល។ ឥឡូវេនះ មនិែមនជករ
ទះកំេផ� ងពួកេគេទ ប៉ុែន�បនចុះ�មផ�ូវេ កនុង�នែដលមនតំៃលបនួពន់
ដុ�� រ េ�យមន�គបេ់ព�ជធំេ ពីេល។ ជកប់រសីុី�គ  និង�បរំយដុ�� រកនុង
មយួសប� ហ៍េលលុយែដលស�មបអ់នកឈ-ឺ…េទេ�ក! េទ មនិអ ច ឹងេទ! េហយ
េ េពលែដល អនកេចញពីទី�កង ពួកេគបននិយយថ “អនកសែម�ងភពបរសុិទធ”
និងអ�ី�គបយ៉់ងដូចេនះ និងេធ�ឱយមនភពសបបយរកី�យ និងករធ� កចុ់ះ
�សនែដលេយងកំពុងេ�កកឈរេឡង។ េទ េ�ក!
34 ខញុ ំយក�េ�យខ�ួនឯង េហយេ ចំេពះ�ពះជេ �កមរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបន�ក់
�េ កនុងេស វេ ដំណឹងល� ដូេចនះខញុ ំដឹងថេ ៃថងេនះខញុ ំនឹងេធ�… េ េពលែដល
ខញុ ំ�តវែតផ�ល់គណនីស�មបក់រ�គប�់គងរបស់ខញុ ំ ��តវបនផ�ល់ឱយ�តឹម�តវ។
�ពិតជ�តឹម�តវ ពីេ�ពះខញុ ំដឹងថេពលខញុ ំ�ប�ពឹត�ចំេពះមនុស�ែដលខញុ ំកំពុង
េគរព�ពះ។ �កបបកិរយិរបស់ខញុ ំចំេពះអនកគឺជ�កបបកិរយិរបស់ខញុ ំចំេពះ
�ពះ�គីសទ។ េហយ�កបបកិរយិរបស់អនកចំេពះខញុ ំគឺជេរ ងែតមយួែដល�តឹម�តវ
ចំេពះ�ពះ�គីសទ។
35 ឥឡូវេនះ េដមបេីមលមនុស�ដូចេនះ េហយេមលពីរេប បែដលមនុស�មន ក់
បនទ បម់កជមយួនឹង�ពលឹងអមតៈឥឡូវេនះ ែដលមនិ�ច�� ប ់ មនិ�ច
�បសូនយ មនិ�ចេធ�អ�ីបនេទ មនែតមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ ថ
�ពះជមច ស់ �មឆនទៈផទ ល់របស់�ទង ់ បន�បគល់�ឱយអនក។ េហយ ឥឡូវេនះ
ឥឡូវខញុ ំ…
36 ខញុ ំសូមែកសំរលួេរ ងេនះបន�ិច ឬនិយយអ�ីមយួ។ អនកខ�ះនឹងេ េហយ
និយយថ “បង�បស�បណ�គំឺជពួកខលវនី។” េទ មនិែមនេទ។ ខញុ ំជ
ខលវនិបនដ�ប�ខលវនិមនេ កនុង�ពះគមពរី។ ប៉ុែន�េ េពលែដលខលវនិ
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េចញេ�កពី�ពះគមពរី បនទ បម់កខញុ ំគឺជ �មេីន ន េឃញេទ។ ខញុ ំេជ េលភពបរសុិទធ
េហយខញុ ំកេ៏ជ េលេ�កខលវនិ ផងែដរ។ ប៉ុែន�ពួកេគទងំពីរ មន ករ់តេ់ េលៃដេជង
េហយេ �មផ�ូវេនះ េហយមន កេ់ទ តរតេ់ េលៃដេជងេហយេដរ�មផ�ូវេនះ។
�បសិនេប�មនិែមនស�មបេ់ស វេ េអេភសូរេទ េដមបនី�ំមកវញិេហយ�ក�់
េ កែន�ងែដល�ពះបនេធ� េយងទងំអស់គន �តវបន�យប ចូ លគន ។ ប៉ុែន�
ពួកេគទងំពីរមនេគលលទធិមយួ ប៉ុែន�ពួកេគេ រក�គបពូ់ជ េ េល�នីមយួៗ
េនះេហយជភពបរសុិទធនិងខលវនី ផងែដរ គឺ�មេីន ន។ ឥឡូវេនះ ខលវនី
មនអ�ីែដលពិត។ ខញុ ំេជ ថ—ថេគលលទធិខលវនិ…
37 ខញុ ំេជ េរ ងេនះ។ េ�យសុវតថិភព ខញុ ំេជ ថ�ពះវ�ិរមនសុវតថិភពអស់កលប
ជនិចច។ អនក�ន�ពះគមពរី�មន កដឹ់ងថអ ច ឹង ពេី�ពះ�ពះមនបនទូលរចួេហយ
ថ�នឹងេ ជឥតេខច ះេ�យគម ន�ន ម។ �តវេហយ? បនទ បម់ក�នឹងេ ទីេនះ។
េត��តវេទ? គមពរី-…�កមជំនំុ�តវបនធនសុវតថិភពអស់កលបជនិចច។ ឥឡូវេនះ
េតអនកេ កនុង�កមជំនុំ គឺជេរ ងបនទ ប។់ �បសិនេបអនកេ កនុង�កមជំនំុ មនិអីេទ
អនក�តវបនធនសុវតថិភពជមយួ�កមជំនំុ ប៉ុែន�អនកេ �ពះវ�ិរ�បេសរជង។
េហយេតអនកចូល�ពះវ�ិរយ៉ងដូចេម�ច? េ�យចបៃ់ដគន ? េទ�កេ់ឈម ះរបស់
អនកេ កនុងេស វេ ? េទ បទ។ “�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន
បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុងរបូកយែតមយួ។” េហយរបូកយេនះ �ពះជមច ស់
បនវនិិចឆយ័ េ កល់�៉រគឺីជរបូកយរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយេយងបន
ទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយេនះេ�យវ ិ ញ ណែតមយួ។ េយងមន
សន�ិភពអស់កលបជនិចចដ�ប�េយងេ កនុងតួៃន�ពះ�គីសទ គម នអ�ី�ចបំែបក
េយង គម នអ�ីបះ៉េយងេឡយ។ �បសិនេបអនកេចញេ េ�កអនកនឹងេចញេ េ�ក
េ�យឆនទៈផទ ល់ខ�ួន។ ប៉ុែន�សូម�បកដថ �បសិនេបអនកេ កនុងរបូកយរបស់
�ពះ�គីសទ ដូច�ពះេយសូ៊វបនរស់ពីសុគតេឡងវញិ េនះអនកនឹង�តវរស់េឡងវញិ
ែដរ។ �ពះបនេធ�រចួេហយ។ �ទង…់
38 អនកមនិ�ចេធ�បបបនេទ។ អូ!…ខញុ ំ�ចជមនុស�មនបបមន កេ់ ចំេពះ
ែភនករបស់អនក ែតេបខញុ ំេ កនុង�ពះ�គីសទ �ពះជមច ស់មនិែដលបនេឃញេទ េ�ពះ
បបរបស់គត�់តវបនេ�ះ…�ពះេ�ហិតរបស់�ទងេ់�ះេហយបបរបស់ខញុ ំ
េ ទីេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំមនិ�ចេធ�បបបនេទ។ “អនកែដលេកតមកពី�ពះមនិ
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�ប�ពឹត�អំេពបបេទ េ�ពះគតម់និ�ចេធ�បបបន។ ពូជរបស់�ពះសថិតេ ជបនឹ់ង
គត។់” េឃញេទ? �ទង ់សុខចិត�ទទួលយក �បសិនេបគតេ់ធ�ខុស �បកដថគត់
នឹង�រភព។ �បសិនេបគតជ់�គី�ទ នពិត គតនឹ់ងេធ�បន។ �បសិនេបគត់
កន�់មកវញិគតប់ង� ញថគតម់និមនអ�ីេ�ះេឡយ�ងំពីដំបូង។ �តឹម�តវ
េហយ។ គតម់និមនអ�ីទងំអស់�ងំពីដំបូង។ ប៉ុែន��បសិនេបគតជ់�គី�ទ ន
ពិត…
39 េ ទីេនះអនក��ំគប�់សវ�លីេ កនុងដី �ែតងែតជ�គប�់សវ។ �សែង
�បែហលជមនេ ជុំវញិ� និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ប៉ុែន��នឹងក� យជ�គប�់សវ�លី
ដ�ប��េ ែតមនជំហរ។ �តវេហយ? េហយ�បសិនេបបុរសមន កេ់កតមក
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ គតន់ឹងមនិចូលនិងេចញមកវញិេទ។ និងេ
ឆង យពីពិភពេ�កនិងេ ទីេនះ។ េទ បទ។ េទ អតេ់ទ។ អនកមនិែមនជ�សែងេ
ៃថងមយួ េហយនិង�គប�់សវ�លីេ ៃថងបនទ បេ់ទ។ �ពះជមច ស់មនិមនេ កនុង
�លេនះេទ។ បទែមនេហយ។ �បសិនេបអនកេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ អនកគឺជ
កូន�ពះមន ក�់ងំពីេពលេនះ រហូតដល់េពលេនះ…រហូតដល់អនកចកេចញេ
េហយបនទ បម់កអនក—អនកមនជីវតិអមតៈជមយួ�ពះ។ ជករ�តឹម�តវ �បសិនេប
អនកេ កនុង�កមជំនំុ។
40 ឥឡូវសូមនិយយអំពីប � �� ប។់ េតមនុស�មន ក�់ចរស់េ កនុង�ថ នភព
ែបបេនះយ៉ងដូចេម�ចបន? េ�យ�រែតរបូកយរបស់អនកមនិទនប់នេ�ះ។
�ងកយរបស់អនកមនិ�តវបនេ�ះេទ។ មនិថអនកល�ប៉ុ��  េហយបរសុិទធនិង
ឥតេខច ះប៉ុ��  និងមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុ�� េនះេទ �គនែ់ត�ពលឹងអនក
ប៉ុេ�� ះ។ េហយ�ពលឹងអនកមនិទនប់នប ចបេ់ េឡយេទ។ ��គនែ់តទទួល
បនពរជយ័ ករសនយរបស់�ពះ ែដលជេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់េយង។ ែតឥឡូវ
េបេយងគម នកររស់េឡងវញិ េ�យគម នករពយបលេទេនះ បនទ បម់កខញុ ំគម ន
ករធនឬគម នអ�ីេដមបបី ជ កខ់ញុ ំថមនកររស់េឡងវញិេទ។
41 ដូចជ�បសិនេប�ពះ�គីសទមនិរស់េ កនុងចិត�ខញុ ំេទ �បសិនេបខញុ ំ�តវយក�
េចញពី�បេភទ—ចិត�វទិយ�តឡបម់កវញិ �តវេជ េ កែន�ង�មយួដូចេនះ
ែមនេហយ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនករសង�យ័បន�ិចេទ។ េហយេនះេហយជ
មូលេហតុ េ កនុងទ�ីប� ហ�ិក េ េពលែដលពួកេគមកទីេនះ អនកផ�ព�ផ�យ
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ដំណឹងល�េឡងមក បននជំនជតិេដម�បព់នន់កម់ក េហយពួកេគបនេវច
ខចបរ់បូសំ�កភ់កច់ស់ៗនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ គឺេ�យ�រែតពួកេគេទបែត
បនឮែផនកចិត�� ស�ៃន�ពះគមពរី។ �តឹម�តវេហយ។ េហយ�កមជំនុំរបស់ខញុ ំផទ ល់
គឺបទីសទ េមតូឌីស េ�ពសប៊េីធេរ ន ែដលបនេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
ពួកេគបនេឃញអំ�ចេច�� របស់�ពះេចញមកេ កនុងករបង� ញ ែដលបន
េ�ះ��យ� ពួកេគបនដឹងថ�ពះជមច ស់គឺជ�ពះជមច ស់។

42 ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េតជំងឺេនះចបេ់ផ�មយ៉ងដូចេម�ច? េរ ងដំបូង �ជវ ិ ញ ណ
មុនេពលែដល�ក� យជជំងឺ គឺដូចគន នឹងអនកជវ ិ ញ ណមុនេពលអនកក� យជ
មនុស�ែដរ។ ឥឡូវខញុ ំនឹងយកបង�បសវលីលីតេ ទីេនះជឧទហរណ៍។ បង�បស
វលីលីត ខញុ ំ…មនេពលមយួែដលអនកនិងខញុ ំមនិមនអ�េី�ះ។ េហយបនទ បម់កេរ ង
ដំបូង�ពះបន�បទនជីវតិដល់េយង។ េហយអនុ ញ តឱយ និយយថ �បសិនេបខញុ ំ
យក�ងកយរបស់អនកចុះេ រេស លេនះ អនក�តវបនបេងកតេឡងេ�យបណ�ុ ំ ៃន
េកសិកែដលភជ បជ់មយួ�តូម។ េហយឥឡូវេនះេ ៃថង�មយួពួកេគនឹង�តវ
បំផ� ញេចល �បសិនេប�ពះេយសូ៊វទប�់ក ត។់ អនកនឹង�តឡបេ់�កយវញិ។ ពួកេគ
នឹងដូចជពួកេគកលពីេដមអ ច ឹង �តលបេ់ ជខយល់វញិ។ ប៉ុែន�េ េពលវ ិ ញ
អនកវលិ�តឡប ់ មកវញិ �តូមទងំេនះនឹង�បមូលផ�ុ ំគន ម�ងេទ តេ�យវ ិ ញ ណ
េនះេហយនបំង�បសមយួេទ តេឈម ះវលីលីតដូចរបូេនះែដរ េកមងជង េ េពល
គតល់�បំផុត។

43 េ េពលែដលបុរសមន កម់ន�យុ�បែហលជ២៥ ឆន  ំ គតេ់ឃញ�ន ម
�ជញពីរបីេ េ�កមែភនករបស់គត ់ េហយមនសកព់ណ៌�បេផះខ�ះចូលមក។ �
នឹងេ ជអ ច ឹង “េ�ពះេសចក�ី�� បេ់ដញ�មអនក។ េហយេ ៃថងមយួ�នឹង
នអំនក។ មនិថអនកជនរ�កេ៏�យ �នឹងនអំនក។ ប៉ុែន��បន�ិចម�ងៗ…អនក
នឹងេ ដល់�ជងមយួេ ទីេនះ េហយ�ពះនឹងនអំនកេចញពី�ជងេនះ េហយអនក
េ ដល់កច�់ជងេ ទីេនះ េសចក�ី�� បនឹ់ងចបអ់នក េហយេ ទីេនះ ប៉ុែន�មយួ
រយៈេ�កយមក អនកនឹងេ រកអនក។ ប៉ុែន�បនទ បម់កអ�ីែដលករ�� ប�់ចេធ�បន
�ត�មវឱយមនករខូចខតេពញេលញ េហយបនទ បម់កេ …េ េពលែដល��តវ
បនេធ�អ�ីទងំអស់ែដល��ចេធ�បន… េ េពលែដល�ពះបន�បទនជីវតិេនះ
ដល់អនក េហយអនកបនល�បំផុតេ �យុ�បែហលជ២៣ឆន  ំ េ េពលអនករស់
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េឡងវញិ អនកនឹង�តឡបម់កវញិដូចអនកែដរ េ េពលែដលអនកមន�យុៃមភបីឆន ំ
ៃមភ�ប ំេសចក�ី�� បប់នកំណតេ់ កនុង។ េសចក�ី�� បនឹ់ងមនអ�ីៗ�គបយ៉់ងែដល
��ចេធ�បន។ �បនកំណតេ់ ទីេនះ ប៉ុែន�អនកនឹង�តលបម់កដូចេដមវញិ។
44 ឥឡូវេនះ �បសិនេប�គបគ់ន មន ក់ៗ —េកសិករបស់អនកកនុងខ�ួនរបស់អនក ទុក�
េចលឥឡូវ អនកមកពីេកសិកមយួបនទ បពី់េកសិកមយួ េ េកសិកមយួេហយ
�ក�់េ ទីេនះេ េលេវទិក បនទ បពី់េកសិកនីមយួៗេ កនុងខ�ួនអនក អនកនឹងចុះ
មកជេមមតូចមយួកែន�ងែដលអនកបនចបេ់ផ�ម មនិ�ចេមលេឃញេ�យែភនក
ធមមជតិេទ។ អនក�តវេមលេ�កមែវន៉�ព�ងីក។ ខញុ ំបនេឃញេមជីវតិេ េ�កម
ម�ីកទស�ន។៍ �េមលេ ដូចជែខ��ស�យខបំន�ិច។ េហយេរ ងដំបូងែដល
ចបេ់ផ�មគឺេ កនុងឆ�ឹងខនង �ដូចជចុចបន�ិច។ េនះជេកសិកតូចដំបូង�បមូលផ�ុ ំ
េ ខងេលេកសិករ។
45 ឥឡូវេនះ�បសិនេបខញុ ំ�តវយកេកសិកតូចមយួែដលអនក�ល់គន បនមកពី
េកសិកេកមងជំទងម់យួ… េតអ�ីេ ជេមជីវតិ? េមជីវតិគឺជវតថុតូច ែដលជ
េកសិកតូចបំផុត។ អ ច ឹង េតមនអ�ីេកតេឡងបនទ បពី់េនះ? ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
បននអំនកចុះពី�គបែ់ផនករបស់អនក ចុះេ �ក�តូចមយួេនះ េហយខញុ ំមនិទន់
រកេឃញអនកេ េឡយេទ។ ខញុ ំេទបែត�កេ់កសិករបស់អនកេចញេ ។ អ ច ឹង
េរ ងបនទ ប ់ េកសិកឈម និងេកសិក�ច ់ េហយអ�ីកេ៏�យែដលពួកេគមន
�កទ់ងំអស់េ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិទនម់នអនកេទ។ ឥលូវេនះ ខញុ ំចុះេ ឯេមជី
វតិមយួ។ អ ច ឹង ខញុ ំនឹងយកេកសិកតូចេនះ�ចពី់គន ។ ឥឡូវ េតកែន�ង�
ែដលអនកេ ? ជីវតិរបស់អនក។ េហយជីវតិបេងកតបនជេកសិកទីមយួ ែដល
ជេមជីវតិបនទ បម់កអ�ីៗ ទងំអស់បនទ បពី់ធមមជតិរបស់�។ ពីសត�ែឆកេ ែឆក ពី
បក�េី ជបក� ី ពីមនុស�មន កេ់ មនុស�មន ក។់ ករអភវិឌ�េកសិក េកសិក
េ េលេកសិក េកសិកេ េលេកសិក េកតេឡងេ កែន�ងែដលអនកសថិតេ
ជមនុស� ករអភវិឌ�េកសិក។ ឥឡូវេនះែដល�តវបនែតង�ងំេឡងេ�យ�ពះ
ដូេចនះ។
46 ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ ចុះចំេពះជំងឺម�រកីវញិ? សូមនិយយជមយួ�បន�ិច។
ឥឡូវ �ពះបន�បទនជីវតិរបស់អនកេហយ។ េហយនិយយថ អនកេ ៃថងេនះេ
ទីេនះ ខញុ ំេ ទីេនះ—មនិមនអ�ីេ េលៃដរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន���ចនឹងមនជំងឺម�រកី
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េ េលៃដរបស់ខញុ ំេពលខ�ះ។ អ ច ឹង េតម�រកីេនះេ ដល់េនះេ�យរេប ប�?
សូមេមលថេតម�រកីេនះជអ�ី ឥឡូវេនះសូមយក�ទុកេ�យែឡក េ�យ
េគយកេ ។ ឥឡូវ គតជ់េកសិកមយួ�កម។ េតអនកដឹងេទ? ដំុ�ច ់ ែភនក
េឡងបយ របស់�មយួគឺេកសិក។ ពួកេគមនិមនទ�មងេ់ទ។ ពួក�ខ�ះ
�ល�ល េហយខ�ះេមលេ ដូចជសត�ពីងពង និងរបូ�ងខ�ះ…ម�រកីលំែពង
ម�រកី�កហម េ�ប បដូចែខ��ស�យពណ៌�កហមែវងែដលហូរកត…់ េហយ
បនទ បម់កមនម�រកីេកនេឡង ែដលេ�ចនែតេកតេលសុដនរ់បស់ ស�ី �ដូចជនំ
េផនេខន�កេ់ េលគន  េហយបនទ បម់ក�េចញេ ។ េហយពួកេគរកីចេ�មន�គប់
ទីកែន�ង។
47 ជួនកលដំុពក�តវបនបិទបងំ វធីិេនះែវងនិងែវង និងអ�ី�គបយ៉់ង។ ពួកេគ
គម នទំរងេ់ទ ពីេ�ពះពួកេគេធ��មវ ិ ញ ណែដលគម នទ�មង។់ ប៉ុែន��ជករវវិឌ�ៃន
េកសិក។ �ជបណ�ុ ំ ៃនេកសិក ែដលនិយយថ េ កនុងអនកេពលេនះគឺជ
ដំុម�រកីឬម�រកី �កំពុងអភវិឌ�េកសិក រកីលូត�ស់ លូត�ស់និង
រកីលូត�ស់។ �កំពុងសីុ ជ ជ កជី់វតិអនកពីអនក។ �រស់េ �មចរន�ឈម។
ជំងឺែភនកេឡងបយយកទឹករអិំលរបស់ែភនក េហយដុះេល� �គបេលខ�ួន� បិទ
ែភនករបស់អនក។ ពួកេគខ�ះមកេហយមនិែដលបន…ដូចជជំងឺរេបង ែដលេកត
េចញពីេមេ�គតូចៗ ។ មនិមនអ�ីេសមនឹងទំហំរបស់�េទ។ គំ�តែដលមនទំហំ
ដូចគន �ចប៉ុនសត�ដំរមីយួ—មយួម៉ត។់ េឃញេទ? មនិមនអ�ីេសមនឹងទំហំៃនេមជី
វតិេទ។
48 េហយពួកេគខ�ះយកទ�មងជ់�ងកយ អនកខ�ះមនិែដលេធ�េទ។ េហយអនកខ�ះ
មនិែដលចូលកនុងេកសិកេទ។ អនកខ�ះក� យជវ ិ ញ ណេធ�ទុកខដល់�ពលឹង។ េយង
នឹងពយយមយកែផនកេនះ ខញុ ំនឹងទុកែផនកេនះស�មបរ់េស លៃថងែស�ក �បសិនេប
ខញុ ំ�ច ែដលជកែន�ងែដល�ពលឹង វ ិ ញ ណមកនងិរេប បែដលធ� កចុ់ះេ ទីេនះ។
49 េហយ ឥឡូវេនះ សំ�ញ់េអយ ខញុ ំមនិនិយយេរ ងេនះពី�បេភទចិត�វទិយេទ។
ខញុ ំបន�បឆងំជមយួ�រក�ជេ�ចនឆន មំកេហយ េហយអនកដឹងេទ។ �បសិនេប
អនកបនដឹងេរ ងែតមយួ បនទ បពី់កមមវធីិចបេ់ េពលយប ់ េតមនអ�ីេកតេឡង
េពលខ�ះ។ អនកមនិដឹងេទ។ សូមចថំ េ េពលអនក�បឆងំនឹងវ ិ ញ ណអនកនឹងដឹង
ចបស់ពីអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយ។ កុំឈរេ ទីេនះេហយបន�េ មុខេទ ត េ�ពះ
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�នឹងមនិេធ�េរ ងល�េទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�រក�មយួ�តវ�� បប់ងគ បអ់នក គត់
នឹង�គ ល់�។ �មនិថអនកែ�សកខ� ងំប៉ុ�� េទ �មនិែមនជេ�បងែដលអនក�ប
េនះេទ។ ��តលបម់កវញិ េហយេ ទីេនះែដលគតនឹ់ងទទួល�គ ល់ករពិត។
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ �ថ “េចញមក។”
50 សូមចថំពួកសិស��តវបនេគទតធ់ក ់ និងពយយមេដញ�េចញេហយអ�ីៗ
ទងំអស់។ ពួកេគថ “េហតុអ�ីបនជេយងមនិ�ចេដញ�េចញបន?”

បននិយយថ “េ�យ�រែតករមនិេជ របស់អនក។”
51 បននិយយថ “េចញពីគតេ់ ។” េកមង�បសេនះបនដួលេហយមន�ង
សមលមមបំផុត។ េឃញេទ? េឃញេទ? ពួកេគទទួល�គ ល់សិទធិអំ�ច។
52 សូម�កេឡកេមលេកមង�បសទងំេនះចុះេ ទីេនះ គឺពួកេចរៃ�ពែដល
បនេឃញប៉ុលេដញ�រក�។ ពួកេគថ “េយង�ចេធ�បនដូចគន ។” កូន�បស
បូជចរយ។ ដូេចនះពួកេគេ េហយនិយយថ “េយង�ចេដញ�រក�បន។”
កិចចករ ១៩។ ពួកេគបនចុះេ បុរសមន កែ់ដលមនជំងឺឆកួត�ជក េហយនិយយ
ថ “េយងធនអនកេ�យ�ពះេយសូ៊វ។ េចញពីគតេ់ …” �រក�បននិយយថ
“ឥឡូវេនះ…” “…េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វែដលប៉ុលអធិបបយ!”
53 �រក�បននិយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំ�គ ល់�ពះេយសូ៊វេហយខញុ ំ�គ ល់ប៉ូល ប៉ុែន�
េតអនកជនរ�?” អនកដឹងពីអ�ីែដលបនេកតេឡងេទ។ បនេ�តមកេលបុរស
េនះ ែហកសេម� កបំពករ់បស់ពួកេគ េហយពួកេគមនខ�ួនទេទ េហយរតេ់ចញ
េ �មផ�ូវ។
54 ពួកេគជ�រក�ដូចគន រស់េ សព�ៃថងេនះ ដូេចនះមនអនកអធិបបយេ�ចន។ េនះ
គឺជ�កមជំនំុ �ង ចេនះ។ សព�ៃថងេនះមនមនុស�និយម�ជលេ�ចនេ កនុងទឹកដី
ែដលេគេ ថករពយបលដេ៏ទវភពែដលគួរែត�តវបនបិទ។ េនះេហយជ
អ�ីែដលនមំកនូវករតិះេដ លពីមូលេហតុពិត។ េនះេហយជមូលេហតុែដល
អនកមនករតសូ៊យ៉ងខ� ងំ។ មនរបស់ជេ�ចនែដលេគេ ថ�សនៃថងេនះ
ែដលគួរែត�តវបនបិទ។ [ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអឌី។] គម នអ�ីេ�កពី
ធមមករេទ! េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយ�ពះវ�ិរពិតរបស់�ពះមនករតសូ៊យ៉ង
ខ� ងំជមយួ�។ ប៉ុែន�េយងជ�បេទស�េមរកិ េឃញេទ េនះគឺជវធីិែបបហនឹង។
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�ពះមនបនទូលថ�សវ�លីនិង�សែងនិងេ ម បនដុះជមយួគន ។ កុំពយយម
ដក�េចញ។ ទុកឱយពួក�ដុះជមយួគន  ប៉ុែន�េ�យផលែផ�របស់ពួកេគអនក�គ ល់
ពួកេគ។ មនិមនែផ�េទ េហតុអ�ី កគ៏ម នជីវតិ កគ៏ម នអ�ីេ ទីេនះែដរ។
55 ឥឡូវេមលេកសិកេនះ។ និយយ ឧទហរណ៍ដូចជេពលេវ�េ�ចន
ម�រកី�កហមេ�ចនែតេកតេលសបនូ ស�ីជេដម។ ឥឡូវ សូមយករបស់េនះចុះ
េ េលេកសិករបស់គតចុ់ះ—ម�រកីេនះ។ ឥឡូវម�រកី…
56 អ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងធមមជតិ�បេភទខងវ ិ ញ ណ។ េតអនកដឹងេទ? អ�ី�គបយ៉់ង
េ កនុង�បេភទធមមជតិខងវ ិ ញ ណ។
57 ឧទហរណ៍ ដូចេនះ េពល—េ េពលែដលេយងេកតេ កនុងរបូកយរបស់
�ពះ�គីសទ មនធតុបីែដល��តវករេដមបនីមំកនូវកំេណ តរបស់េយង។ េហយ
េនះគឺជធតុទងំបីែដលេចញពីជីវតិរបស់�ពះ�គីសទេ  េពលែដល�ទងសុ់គត។
មន�បភពេចញពី�ងកយរបស់�ទង ់ ឈម ទឹក �ពះវ ិ ញ ណ។ េត��តវេទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “�តវ។”—េអឌី។] ធតុទងំបីេនះ គឺជធតុែដលេយង
ឆ�ងកតេ់ េពលែដលេយងេកតជថមី: ករ�បជ់បរសុិទធ ករ�បជ់សុចរតិ បុណយ
�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ អ�ីៗទងំអស់�ចមនេ កនុង
សកមមភពែតមយួ។ ប៉ុែន���តវករ…ប៉ុែន�អនក�ចសថិតកនុង�ថ នភពមយួេ�យ
គម នករ�បជ់បរសុិទធ។ អនក�ចេជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទេហយេ ែតកន់
ភពកខ�ករ់បស់អនកជមយួអនក។ ប៉ុែន�អនក�ចរស់េ បនទងំជីវតិបរសុិទធនិង
�� តេហយគម ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សូមេមល�ពះគមពរីយ៉ូ�នទី១ ៥: ៧ បន
និយយថ “េ �ថ នសួគម៌នកំណត�់�បីយ៉ង �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និង…�ពះវរបិ��ពះបនទូលនិង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ែដលជ
�ពះ�ជបុ�� “េហយទងំបីេនះគឺែតមយួ។ េហយមនបីែដលមនកំណត�់�
េ េលែផនដី ទឹក ឈម និង�ពះវ ិ ញ ណ េហយពួកេគ�ពមេ�ព ងគន ែតមយួ។”
មនិែមនមយួេទ ប៉ុែន��ពមេ�ព ងគន ែតមយួ។ អនកមនិ�ចមន�ពះវរបិ� េ�យមនិ
មន�ពះ�ជបុ��េឡយ អនកមនិ�ចមន�ពះ�ជបុ��េ�យមនិមន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេទ ពីេ�ពះពួកេគមនិ�ចបំែបកគន បនេឡយ។ ៃ�តឯកគឺេ កនុងមយួ។
58 ខញុ ំមនិឮ�េ ទីេនះេទ ប៉ុែន�អនកឮេ�ចនេ ទូទងំ�បេទស េរ ងមយួែដលអ�ច រយ
បំផុតេ កនុង�កមេពនទីកុស� គឺជករ�យប ចូ លគន េ កនុងេរ ង�ម ញ
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មយួ។ េហយខញុ ំមនេមរបស់ពួកេគេ ជមយួគន េហយបង� ញដល់ពួកេគថ
ពួកេគទងំពីរេជ ដូចគន ។ �ជ�រក�រ�ងពួកេគ។ �បសិនេបពួកជំនំុេពនទីកុស�
ដធ៏ំេនះនឹង-… េបះេចល�បៃពណីទំេន មទម� បច់ស់ និងប�ងបប�ងមពួកេគ
ជមយួគន េ កនុង�ពះវ�ិរដម៏នពររបស់�ពះ �គេលកេឡងនឹងមក។ ប៉ុែន�
ដ�ប���ងំ�ចឱយពួកេគែបកបកប់ន ែមនេហយ។ េនះជវធីិរបស់�
កនុងករេធ��។ េហយពួកេគពិតជេជ ដូចគន ។

មន កនិ់យយថ “ែមនេហយ េនះគឺអ ច ឹងេហយ។”
59 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ �បសិនេបេនះជអ ច ឹងែមន បនទ បម់ក េនះ
ជ�េនះេហយ។” ដូេចនះ ហនឹងេហយ។ ដូេចនះ�ដូចគន ទងំអស់។ ប៉ុែន�មនអនក
េ កនុង�ពះៃ�តឯក។ ឥឡូវេនះ �ពះេ កនុងភពែតមយួរបស់�ទង។់ �ពះជមច ស់ជ
�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវ េយងមនិនិយយេទ “�ពះ
របស់េយង” ដូចជកំេ ។ �ជ “�ពះរបស់េយង។” េឃញេទ? �គឺជករក� យជ
�ពះបីយ៉ង។
60 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់ េឃញឥឡូវេនះ ��ងំកេ៏ កនុងៃ�តឯកផងែដរ។
េហយអំ�ចរបស់�គឺសថិតេ កនុងៃ�តឯកផងែដរ។
61 ប៉ុែន� សូមកតសំ់គល់េ េពលែដលទឹក ឈមនិង�ពះវ ិ ញ ណបេងកតករ
េកតថមី។ េត��តវេទ? ឥឡូវេមល។ េនះគឺជអ�ីែដលតំ�ងឱយកំេណ តថមី។ េត
អ�ីតំ�ងឱយកំេណ តធមមជតិមុនេពលកំេណ តថមីេកតេឡង? េពល…អនកម� យ
ទងំ�យេពលទរកចបក់ំេណ តេតមនអ�ីមុន? ទឹក។ បនទ បម់កឈម។
បនទ បម់ក សូមេមល េធ�ជជីវតិ េឃញេទ បេងកតជបុគគល១។ ទឹក ឈម
វ ិ ញ ណ។
62 ឥឡូវ ម�រកី ចូរភជ ប�់បនទ ប។់ េយងេ សល់�បែហល�បនំទីេទ ត �ម
�ម ន។ �បែហល�បនំទីេទ ត សូមេ�ះ��យជមយួជំងឺម�រកី។ េតមតិ�េនះ
ជអ�ី? េត�តំ�ងឱយអ�ី? �ជបុគគលសំ�ម។ �តំ�ងឱយសត��ម ត សីុវតថុែដល
ងប។់ េហយជំងឺម�រកីេកតេចញពី�ន មជ ំ ែដលភគេ�ចន ជកែន�ងែដល
េកសិក�តវបនខូច េហយ�—�េខទចខទ ។ំ េហយេកសិកតូចមយួេ ទីេនះក៏
ែ�បេ ជ��កកវ់ញិ។ អូ េនះគឺជពកយដធ៏ំមយួស�មបព់ួកបបទីសទ ែមនេទ?
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មនិអីេទ ប៉ុែន���តលបេ់�កយវញិ េកសិកេនះ។ ខញុ ំជបទីសទែដលេជ េលជំេន
ថយេ�កយ។
63 មនេគនិយយថ េ ទីេនះកនុងករ�បជំុរដ��កន�់សេ ៃថងមុនបន
និយយថ “បង�បស�បណ�”ំ បននិយយ… �ជមតិ�របស់ពួក��រនិ។
គតប់នជសះេសប យេហយ។ គតប់ន… េ េដរជំវញិ�កង េ�យេឈ�ចតេ់
េល�ម របស់គត។់ គតប់ននិយយថ “អនកដឹងអ�ីេទ?” បននិយយថ “េពល
ខញុ ំមកទីេនះដំបូង” បននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថអនក…ខញុ ំបនឮអនកអធិបបយ
ខញុ ំគិតថអនកគឺជអនក�សក��ែរត៉។” គតប់ននិយយថ “បនទ បម់កខញុ ំ
បនេឃញមនុស�ភគេ�ចនគឺជពួកេពនទីកុស� េហយមនេគ�បបខ់ញុ ំថអនក
គឺជពួកេពនទីកុស�។ េហយឥឡូវេនះអនកនិយយថអនកគឺជអនកបទីសទ។”
បននិយយថ “ខញុ ំមនិយល់េទ។”
64 ខញុ ំបននិយយថ “អូ! �ងយ�សល។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំជេពនទីកុស្
ដ��វនិបទីសទ។” អ ច ឹង—�តឹម�តវេហយ។ �តឹម�តវ។ េទ េយងគឺជមន ក់
េ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ឱយេយងក� យមកែតមយួ។
�តឹម�តវេហយ។
65 ឥឡូវ សូមកតសំ់គល់េកសិកតូចមយួេនះេ េពល��តវបនជ។ំ �
ចបេ់ផ�មតិចតួច។ េមជីវតិតូចៗឯេទ តរតម់កេដមបផី�ល់ជីវតិរបស់�កនុងទីេនះ។
េហយេនះជអ�ីែដលខទុះេចញមកឈចឺប។់ េនះគឺជទ�នតូចែដល�បយុទធ
េដមបជីីវតិរបស់អនក។ ពួកេគរតេ់ ទីេនះេហយ—េហយចកថ់ន ពុំលេនះ ពួក
អំ�ច�រក�ែដលពយយម—ពយយម�បមូលេ ទីេនះ េហយផ�ល់ជីវតិរបស់
ពួកេគ។ េនះេហយជអ�ីែដល�តវេធ�…េនះេហយ…ពួកេគជទ�ន�� បតូ់ចៗ
ខទុះេនះេ កនុងឈមរបស់អនក…ែដលសថិតេ —កនុងក ែដលផ�ល់ជីវតិរបស់ពួកេគ
េដមបជីួយសេ ងគ ះអនក។
66 ឥឡូវេនះេ េពលែដលេកសិកតូចមយួបដិេសធេ កនុងទីេនះ េហយ
�រក�េនះបនចបេ់ផ�ម គតច់បេ់ផ�មលូត�ស់ គតច់បេ់ផ�មគុណេកសិក។
គតក់ំពុងក�ង�ងដូចទរករបស់អនកបនចបក់ំេណ តេ កនុងសបនូរបស់អនក
េហយដូចអនកបនេធ�េ កនុងម� យរបស់អនកែដរ។ េកសិកេ េលកំពូលៃន
េកសិក េកសិកេ េលកំពូលៃនេកសិក វធីិ�មយួ កែន�ង�មយួ �គនែ់ត
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ពួកេគគម នទ�មងៃ់នអ�ីែដលដូចជមនុស� បនទ បពី់ធមមជតិរបស់�។ �មនិែមនជ
វ ិ ញ ណេទ។ �លូត�ស់�មវធីិ�កេ៏�យ េហយ�នឹងចបេ់ផ�មេកសិកេ
ខងេលេកសិកមយួ េ ខងេលេកសិក។

67 េហយឥឡូវេនះ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង អនកនឹងចបេ់ផ�មចុះេខ�យនិង
ឈ។ឺ អនកេ រក�គេពទយេហយគតនឹ់ងពិនិតយអនក។ �បែហលជគតម់និ�ចរក
�េឃញេទ។ �បសិនេបគតេ់ធ� �បែហលជគតន់ឹងកត�់េចល។ �បសិនេបគត់
�ចកត�់បន �តឹម�តវ គតទ់ទួលបន។ ប៉ុែន��បសិនេបគតម់និ�ចកត�់
ចបស់�ស់េទ �បសិនេប�សថិតេ បំពងក់ឬកែន�ង�ែដលមនិ�ចកត�់បន
តូចមយួរបស់�នឹងរស់េ បន�។ េឃញេទ េ�ពះ�មនិដូចជអនកកតៃ់ដរបស់អនក
េហយេ�ះ��យ�បនឬអ�ីេផ�ងេទ ត ឬអនកកតេ់ចញេទ… ខញុ ំចងម់ននយ័ថ
�បសិនេបអនកកតត់ួសំខនេ់ចញពីរបូកយរបស់អនកេ ទីេនះ េហយេចលៃដអនក
េ ទីេនះ េហតុអ�ី �មនិរស់�នមនជីវតិេទ។ ប៉ុែន�—ប៉ុែន� េឃញេទ េនះមនិែមន
ជទ�មងៃ់នជីវតិដូចអនកេទ។ �គឺជអំ�ចរបស់�រក�ែដលេធ�ចលន។

68 េហយឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ អនកេ ពួកេគ ែដលជេវជជបណ�ិ ត េ ថ
“ម�រកី។” �ពះជមច ស់េ �ថ “�រក�។” េមលេ ៃថងេនះ។ ពួកេគទទួល…េត
ពកយថម�រកី េកតមកពី�? �េចញមកពី…ពីពកយ��ងំែដល�តវបនេ�ប
កនុងនយ័េវជជ� ស� មននយ័ថ “ក� ម” ក� មែដលអនកេឃញេ �មេឆនរសមុ�ទ
មនេជងេ�ចន។ េនះជវធីិែដល—ថ�េកតេឡង �ឈនេ  �ល�ល។
ពកយម�រកីគឺ “ក� ម។” េហយ�ចូលេហយ�គនែ់តជីករងូនិងបឺតជ ជកឈ់ម
ចូលដូចជរមកឹឬអ�ីមយួ។ េហតុអ�ី ដំុពក ជំងឺែភនកេឡងបយ និងជំងឺេផ�ងៗេទ ត
សុទធែតេកតេចញពីេមេ�គ េហយេមេ�គេនះ�តវែតកនុង�ងកយ។ េហយមុនេពល
��ចជ�ងកយមយួ ��តវែតជជីវតិ។ មុនេពល��ចបេងកតឬ—ឬេធ�ឱយមន
ជីវជតិនិងបេងកតេកសិកបនេ�ចន ��តវែតជជីវតិ។ �តឹម�តវេទ? [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ឥឡូវ េតជំងឺម�រកីេនះមកពី�? េតនរ�
េតបនមកពី�? កលពីមុនអនកមនិេ ទីេនះេទ ប៉ុែន��បែហលជ�េ េលអនក។
េត�មកពី�? �ជជីវតិមយួេទ តខុសពីជីវតិរស់េ កនុងអនក។ េហយ�ជករ
េធ�ទរណុកមម ែដលេធ�ឱយជីវតិរបស់អនកបតប់ង។់ េនះេហយជមូលេហតុែដល
�ពះេយសូ៊វបនេ នងថ “�រក�។”
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69 ពួកេគេ ថជំងឺឆកួត�ជកសព�ៃថងេនះ ពួកេគនិយយថ “ជំងឺឆកួត�ជក។”
េហតុអ�ី េ កនុងជំងឺឆកួត�ជក េ កនុង�ពះគមពរី �ពះេយសូ៊វបន េ �ថ “�រក�។”
េ េពលែដលបុរសេនះមកជមយួេកមង�បសែដលដួលេ េលដី េហយបនេ�បះ
មត ់ និងអ�ីៗទងំអស់ គតប់ននិយយថ “គតម់ន�រក�ចូល េហយជ
ញឹកញប�់បនេបះគតេ់ កនុងេភ�ង េ កនុងទឹក។”
70 ឥឡូវេនះពួកេគបនលុបេឈម ះរបស់គតេ់ហយេ �ថជជំងឺឆកួត�ជក ប៉ុែន�
�ជ�រក�។ េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “�រក�េអយ ចូរេចញពីេកមង
េនះេ !” �បកដ�ស់។ ឥឡូវេនះ ជំងឺឆកួត�ជកជធមម�ប�� លមកពីប �
ត�មងេនម។ �បែហលជអនកនឹងចូលេ កនុងេនះបន�ិចេ�កយមក។ េឃញេទ? �
ប�� លឱយមនជំងឺឆកួត�ជក។
71 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់េ កនុងេនះ បនទ បម់កេកសិកេនះអងគុយេ
ទីេនះ �គឺជ�រក�។ គតក់ំពុងក�ងជីវតិមយួ។ គតក់នែ់តធំេឡងៗ។ គត់
មនកតព�កិចចែតមយួែដល�តវេធ� េនះ គឺជជីវតិរបស់អនក។ េនះជអ�ីែដល�រក�
បនប ជូ នគតេ់�យមកេដមបកីតប់នថយ�យុរបស់អនកេ�យខ�ីេ ហុកសិប
និងដប។់
72 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមេគរពដល់�គេពទយ�គបរ់បូ។ បទ េ�ក។ វទិយ� ស�
េវជជ� ស�ទងំអស់ �ពះ�បទនពរដល់ពួកេគស�មបជំ់នួយែដលពួកេគបន
េធ�ស�មបម់នុស�។ ��តឹម�តវ។ េតអនកនឹងេធ�អ�ីេ េលពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ
េបគម ន�? ខញុ ំសូមអរគុណ�ពះជមច ស់ចំេពះវទិយ� ស�េវជជ� ស�។ ខញុ ំសូម
អរគុណ�ពះជមច ស់ចំេពះរថយន�របស់ខញុ ំ។ �បសិនេប�ពះជមច ស់មនិអនុ ញ ត
ឱយវទិយ� ស�េធ�ឱយមន�នេទ ខញុ ំពិបកនឹងេដរេ ទីេនះ។ សំ�បអ់ំពូល
អគគិសនី និងសំ�ប�់ប៊ូ�ងៃដខញុ ំ និងថន ដុំសេធមញេដមបដុីសេធមញខញុ ំ។ ខញុ ំសូម
ែថ�ងអំណរគុណចំេពះអ�ីៗ�គបយ៉់ង ពីេ�ពះអ�ីៗែដលល�ទងំអស់សុទធែតមកពី
�ពះ។
73 ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ គម នថន �ំែដល�ចពយបលជំងឺបនេទ។ េហយ
គម នេវជជបណ�ិ ត�មន ក ់េលកែលងែតមនករអ�ច រយខ�ះ ប៉ុែន��គេពទយពិត�បកដ
នឹង�បបអ់នកថពួកេគមនិអះ�ងថជអនកពយបលេទ។ េ ឯបង�បសម៉យ៉ូ
បងប�ូនជេ�ចន…ខញុ ំបនេគសមភ សេ ទីេនះ ពីរឬបីដង។ ៃនអនកជំងឺែដលមក
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ពីទីេនះ មនិ�ចពយបលបន…េតអនកបន�នេស វេ រដីេឌឌិកេហគស េទ េរ ង
េ ែខវចិឆិករ? េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល�នអតថបទែខវចិឆិក អំពីអតថបទ
របស់ខញុ ំេ កនុងេនះ េ រដីេឌឌិកេហគស? េឃញេទ? េហយពួកេគេ�យខញុ ំេ
ទីេនះ សំភសនព៍ីទរកែដលពួកេគបនេចះបង។់ បននិយយថ “�មនិ�ច
េធ�បនេទ។” ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមនបនទូលមកកនខ់ញុ ំេហយ�បបខ់ញុ ំពី
រេប បែដល�នឹង�តវបនេធ� េហយ��តវបនេធ�។ ហនឹងេហយ។ ឥឡូវេនះពួកេគ
បនេ ខញុ ំេ ទីេនះ។ េហយេ ខង�� ំទ� រែដលជីមមនិីងពួកេគ ម៉យ៉ូធ� បេ់
ទីេនះ មនស ញ ធំមយួបននិយយថ “េយងមនិ�បកសថជអនកពយបល
េទ។ េយង�គនែ់តអះ�ងថជជំនួយពីធមមជតិ។ មនអនកពយបលមន ក ់ េនះ
គឺជ�ពះ។” ពួកេគល�បំផុតេ េលពិភពេ�ក។ ឥឡូវេនះ េយងមនករជំរញុ
ពីរបី។ �តឹម�តវេហយ។ េយងកម៏ន�គគង� លខ�ះែដរ។ �តឹម�តវ។ អ ច ឹង េរ ងេនះ
េកតេឡងទងំសងខង។

74 សូមកតស់មគ ល់ ប៉ុែន�មនុស�ែដលអះ�ងថគតជ់អនកពយបល គតជ់
អនកនិទនេរ ង េ�ពះគតម់និ�ចេធ�បន។ ដបតិ�ពះគមពរីបន�បបថ់ “អញជ
�ពះអមច ស់ែដលអតេ់ទសបបរបស់អនកនិងេ�បសពីជំងឺទងំអស់របស់អនក។”

75 ខញុ ំបនេ សិក�។ េហយេ កនុងបនទបខ់ញុ ំ…េវជជបណ�ិ តពូែកខ�ះៗេ ទូទងំ
�បេទសបនមកដល់េហយ។ អនកមនិដឹងពីជីវតិមតិ�ភក�ិរបស់អនកេទ ែដល
ដឹងពីអ�ីែដលបនេកតេឡងនិងអ�ីែដលខញុ ំមនិ�បបជ់�ធរណៈ។ មនុស�មក
េ�យសមង ត។់ េហយអនកមនិគិតថេ ទីេនះមនិមននីកូេដមជេ�ចនេទេ
េលពិភពេ�ក។ ��បកដ�ស់ គឺ�បព់នន់ក។់ ពួកេគេមលេរ ងេនះេហយ
មកចូលរមួកនុងករ�បជំុ។ អងគុយេ ទីេនះជមយួ�វយឺត េ មនអ�ីេផ�ងេទ ត
ដូចេនះ ជមយួេឈម ះល�ែដលអនកនឹងភញ កេ់ផ�ល អងគុយេ កនុងករ�បជំុ។
កនុងរយៈេពលពីរបីៃថងរកិំលជំុវញិេហយទូរស័ពទចូលេ�យសមង ត ់ េហយប ជូ ន
អនក�មន កម់កសមភ សន។៍ េហយនិយយឥឡូវេនះ នយិយថ “បង�បស
�បណ� ំ ខញុ ំេជ ថ�ជេសចក�ីពិត។” ពួកេគជមនុស�ដូចេយងែដរ។ �បកដ
�ស់។ េហយមនុស��គបគ់ន �បថន ចង�់កេឡកេមលហួសពី�ងំននដេ៏ខម ងងឹត
ែដលគត�់តវឆ�ងកតេ់ ៃថង�មយួ។
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76 ប៉ុែន�ពួកម�រកីនិងេរ ងទងំេនះពិតជ�រក�បនេធ�េ កនុងរបូកយ
�ចឈ់ម េហយរកំិលជីវតិរបស់អនក។
77 ឥឡូវេនះ�បសិនេបខញុ ំចងេ់ធ�ដូចេវជជបណ�ិ ត �បសិនេបខញុ ំ�ចកត�់េចល សូម
�ក�់េ េលដី… ឬ ដូចអ�ីែដលអនកនិយយ ឧទហរណ៍ អនកគឺជជំងឺម�រកី
ខ�ួនអនកផទ ល់ េ េលែផនដីេនះ។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជករពយបលដេ៏ទវភព។
�បសិនេបខញុ ំចងក់មច តអ់នក�មវធីិរបស់េវជជបណ�ិ ត ខញុ ំ�គនែ់តរក�…�តវជូតខ�ួន
របស់អនក ឬអ�ីេផ�ងេទ ត រហូតដល់��គនែ់តបតពី់ែផនដី។ �នឹងមនិមនេទ ត
េទដូចជ�គេពទយដកករលូត�ស់េចញពីអនកែដរ។ ប៉ុែន�េ កនុងទ�មងៃ់នករ
ពយបលដេ៏ទវភព �បសិនេបអនកជម�រកី ខញុ ំ�គនែ់តេ ជីវតិរបស់អនកេចញពី
អនក េហយអនកនឹងបន�េ មុខេទ ត។ ជីវតិរបស់អនកនឹងចកេចញពីអនក ប៉ុែន�
�ងកយរបស់អនកនឹងេ ទីេនះដូចគន នឹង�ដែដល។
78 ឥឡូវ កែន�ងែដលេមលេឃញនិងេពលេវ�គឺជស�តវដ�៏�កកប់ំផុតរបស់
�ពះកនុងករពយបលដេ៏ទវភព។ ខញុ ំមនិដឹងថេតបង�បស បកេ់ធ ធ� បទ់ទួល
របស់ទងំេនះេ កនុងករ�បជំុេនះេទ។ ខញុ ំបនអងគុយពនយល់ ពនយល់គតនិ់ងបង
�បសប៊ូសវត៉។ ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ខញុ ំឆងល់ថេតមនមនុស�ប៉ុនម ន
បនទទួល� ពីេ�ពះ បនទ បពី់មយួរយៈ អនកចបេ់ផ�មរកមនុស��តឡបម់កវញិ
េ�យនិយយថ “ខញុ ំមនករពយបលរបស់ខញុ ំ បង�បស�បណ� ំ រយៈេពលពីរ
ឬបីៃថង ប៉ុែន� សូម�ពះ�បទនពរ—�បនចកេចញពីខញុ ំ។” េហយខញុ ំបនរកេឃញ�
េហយខញុ ំគិតថ�េ�យ�រែតពួកេគមនិបនកំណតក់រ�បជំុ�តឹម�តវ។ �បជជន
មនិយល់។ ខញុ ំមនមនុស�មកេវទិករេហយខ� កែ់ភនកទងំ�សង ជំងឺម�រកី ឬ
ជំងឺែភនកេឡងបយ េ េលែភនករបស់ពួកេគ េហយ�ន�ពះគមពរីេនះបនទ បពី់បន
អធិ�� ន េដរចុះេ�កម។ កនុងរយៈេពលបីឬបនួៃថងគឺងងឹតដូចពួកេគកលពីេដម។
េតមនអ�ីេកតេឡង? េតមនអនក�មន កដឹ់ងេទថេ េពលែដលជីវតិបនេចញពី
�ច�់មយួ �នឹងធ� កចុ់ះមយួរយៈ។ េត��តវេទ?
79 េតអនក�ែដលេ ទីេនះ សម� បស់ត�ក� ន ់ ឬេគ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត? �បកដ
�ស់។ �តវេហយ។ អនកថ�ឹង�េ យបេ់នះ អនក�បមញ់េ ទីេនះ មតិ�ភក�ិ
របស់ខញុ ំ។ អនកសម� បស់ត�ក� ន ់ េហយអនកេបះគតេ់ េលជ ជ ីង �បបេ់កមង�បស
ថេតគតម់នទំងនប់៉ុនម ន។ សូមេមល! េ េពល�ពឹកគតនឹ់ង��លជងមុន។
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េ េពលែដលមនុស��� បេ់  អនកេធ�កិចចករដំបូង យកេធមញែក�ងក� យឬែភនក
អ�ីកេ៏�យែដលមនេ កនុងេនះ យក�េចញ។ េ�យ�រែត�រញួតូច �នឹងរញុ
េចញ េ�យ�រែត�ងកយរបស់មនុស�រញួតូច។ �ល់�ចស់ត�ដៃទេទ តរញួ
តូច។ េ េពលែដលជីវតិបនផុតពីេកសិក �ចបេ់ផ�មរកិំលចុះេ�កម។ �នឹង
េធ��បែហល ៧២ េម៉ង។ េហយបនទ បម់ក�នឹងចបេ់ផ�មេហម។ សូមឱយែឆកតូច
មយួរតេ់ េលផ�ូវេនះ។ ឱយគតេ់ដកេ េ�កម�ពះ�ទិតយ�បែហលជបីៃថង េហយ
ចេំមលេតមនអ�ីេកតេឡង។ គតជ់ែឆកធំជងេពលមុន។ �េហមេឡង។ េត��តវ
េទ? [�កមជំនុំនិយយថ �ែមន៉—េអឌី។]

80 ែមនេហយ េរ ងដែដលេនះេកតេឡងេ េពល—�រក�មយួ�តវបន
េដញេចញពីមនុស�ឈ។ឺ ពីរបីៃថងដំបូង “អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍អ�ច រយ�ស់។”
បនទ បម់កចបេ់ផ�មនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំឈជឺងខញុ ំ—ឈជឺងមុន។ ខញុ ំបនបតប់ង់
ករជសះេសប យ។” ដូចអ�ីែដលេសចក�ីជំេន បនដកេចញេនះ ករមនិេជ នឱំយ�
�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ េ េពលជំេន បន�� ប ់ករមនិេជ បនរស់េឡងវញិ។
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “េ េពលវ ិ ញ ណមនិ�� តេចញពីបុរស គតេ់ដរ
េ កែន�ងសងួតេហយគត�់តឡបម់កវញិជមយួនឹង�រក� ៧េផ�ងេទ ត។” េហយ
�បសិនេបបុរសល�ៃនផទះមនិឈរេ ទីេនះេដមបកីរពរទ� រេនះ េ នឹងចូលមក
េ ។ េហយបុរសល�ៃនផទះរបស់អនកគឺជជំេន របស់អនក។ និយយថ “េ ឱយ
ឆង យ!” េនះេហយជ�។

81 ែតឥឡូវេនះអនកេមលអនកជំងឺែដលបនជសះេសប យជធមម� �មនិមនករ
អ�ច រយេទ។ ែដលករពយបលដេ៏ទវភពនិងអពភូតេហតុគឺជេរ ងពីរេផ�ងគន ។ ករ
ពយបលដេ៏ទវភព េរ ងមយួ អពភូតេហតុគឺជេរ ងមយួេទ ត។ ប៉ុែន�ករពយបលដ៏
េទវភពជធមម�េ េពលវ ិ ញ ណ��កក�់តវបនបេណ� ញេចញ �រក�ម�រកី
មយួ េពល�េចញពីមនុស� “អូ!” ឥឡូវ ឬនិយយថេយងនឹងយកអ�ីមយួដូេចនះ
អនក�ចេមលេឃញកនែ់តចបស់ ខញុ ំនឹងនិយយថ ជំងឺែភនកេឡងបយ។ េតមន
អ�ីេកតេឡងេ េពលបុរសេនះ…�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់មនុស�ពិករែភនក។
ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំធ� បម់នែភនកេឡងបយឬអតេ់ទ។ ខញុ ំនឹងេ�យពួកេគឈរពីរបី
នទីេទ ត។ េហតុអ�ី? ដូេចនះកររញួតូចចបេ់ផ�មេកតេឡង។ �បបព់ួកេគឱយ
�តឡបម់កវញិ ផ�ល់ទីបនទ ល់ដល់េយង។ “អូ ខញុ ំេអយ!” ពួកេគ�ចេមលេឃញ
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យ៉ងចបស់។ “អូ ខញុ ំេអយ! �គនែ់តខញុ ំ�ចេមលេឃញេរ ងេនះ! �តវេហយ! ខញុ ំ…”
មនប � អ�ី? ជីវតិ�តវបនបតប់ង ់�ងកយៃនជំងឺែភនកេឡងបយកំពុងថយចុះ។
ែមនេហយ �នឹងេធ�ដូេចនះស�មបរ់យៈេពលពីរៃថង។ និយយថ “អូ ខញុ ំធូរេសប យ
េហយ។”
82 េហយមយួរយៈេ�កយមក ពួកេគចបេ់ផ�មឈកឺបលមនិមន�រមមណ៍ល�
េទ។ េ�កកេឡងេ �ពឹកបនទ ប ់“ខញុ ំកំពុងេមលែលងេឃញេហយ។”
83 ពួកេគខ�ះនិយយថ “អូ អនកេទបែតេធ�ករ។ ពួក�កមដប៏រសុិទធេនះេធ�ករ
េនះ។” សូមអនកមនិេជ ! េនះជករកុហករបស់�រក�។ �បសិនេបអនកេជ ថ អនក
នឹង�តឡបម់កខ� កម់�ងេទ ត។

ប៉ុែន��បសិនេបអនក�គនែ់តកនជ់បនិ់យយថ “េទ �ពះអមច ស់ ខញុ ំេជ �ទង។់”
84 បនទ បម់កមនអ�ីេកតេឡង? �ងកយេនះេហមអស់រយៈេពល
ជយូរមកេហយ។ ��គបដណ� បេ់លករេមលេឃញេនះម�ងេទ ត។ ម�រកីេនះ
េ កនុងខ�ួននឹងេហម។ អនកនឹងឈេឺហយឈេឺទ ត។ េពលេនះអនកនឹងធ� កខ់�ួនឈឺ
ជខ� ងំ។ េហតុអ�ី? កររកីធំធតៃ់ន�ច�់� បេ់ កនុងអនកកំពុងែតេដកេ ទីេនះ
��� ប។់
85 អនក�តឡបេ់ េពទយ េហយគតនិ់យយថ “អូ �មនិសមេហតុសមផលេទ។
េ ទីេនះមនជំងឺម�រកីេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�ចេមលេឃញ�។” �បកដ�ស់�
េ ទីេនះ ប៉ុែន��បន�� បេ់ហយ។ �េលលូយ៉!
86 ឥឡូវេនះ ចរន�ឈម�តវែតសំ�ត�ងកយ។ �ល់េពលែដលេបះដូងេ�ត
��ចបចឈ់មេ ជំុវញិខ�ួន េហយ�ចបយ់កករឆ�ងេនះ។ �បកដ�ស់ �
នឹងេធ�េ�យអនកឈ។ឺ េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបអនកមន�ចម់យួពយរួេ កនុង
ខ�ួនអនកេ កែន�ង�មយួ ឬែវងដូចពស់ ឬអ�ីែដលធំេ ជំុវញិ�មមៃដរបស់អនក
េហយពយរួេ ទីេនះ េហយ�បនងប ់�ចែ់ដលងបេ់�ចនពយរួេ កនុងអនក េហយ
�កំពុងរលួយែមនេទ? ជករពិត�ស់ ចរន�ឈមរបស់អនក�តវែតរក�ភព
បរសុិទធ េ េពល�បូមចូល។ ប៉ុែន�មន�កសពអ�ីែដលពយរួេ ទីេនះ ពីេ�ពះ
ជីវតិបនបតពី់�េហយ។ អំ�ចេច�� របស់�ពះជមច ស់ �មរយៈេសចក�ីជំេន
បនបេណ� ញ�េចញ។ �ជ�រក� ��តវែតចកេចញ។
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87 ប៉ុែន� េហតុផល មនុស�មនិ�តវបនែណន។ំ ពួកេគេ ឆង យ
េបះបងេ់ចល។ េហយ�រក�ដែដលេនះឈរេ ទីេនះ េដមប�ីគប�់គង
ម�ងេទ ត។ េ េពលែដល�ពះ�បបអ់នកពីអ�ីមយួេ េលេវទិកេនះ �មរយៈ
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ េ េពលែដលសថិតេ េ�កមករេបកសែម�ង កុំសង�យ័
េឡយ ឬនឹងមនេរ ង��កកជ់ងេនះមកេលអនក �ទងម់នបនទូលដូេចនះ។ ដបតិ
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “ជីវតិេ�កយរបស់មនុស�េនះគឺ��កកជ់ង
មុន៧ដង។” េត��តវេទ? េ េពលវ ិ ញ ណមនិ�� តេចញពីបុរសមន ក ់ គតប់ន
េដរជំុវញិកែន�ងែដលសងួត េហយ�តលបម់កវញិជមយួនឹង�រក�៧េផ�ងេទ ត។
ដូេចនះ សូមអនកកុំឈបេ់ជ ។ េ ឈមជំមយួ�។ មននយ័ ថ�េចញពីេបះដូង
របស់អនក។ និយយថ “េទ េ�ក! ខញុ ំនឹងមនិផ� ស់ប�ូរេទ! មនិថខញុ ំឈបឺ៉ុ��
េនះមនិមនអ�ែីដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។” បនទ បម់កេរ ងដំបូងែដលអនកដឹងអនក
នឹងចបស់េហយ។ អ�ី�គបយ៉់ងនឹងមនិអីេទ។ េឃញេទ �បន�� បេ់ហយ។ េនះ
—�បតិបត�ិករែដលេវជជបណ�ិ តនឹងយកពីអនក ករលូត�ស់ដូចគន កំពុង�កក់នុង
អនក េ�យគម នជីវតិកនុង�េ�ះ។

88 អនកនិយយថ “ជីវតិេ កនុង� បង�បស�បណ� ំេត�នឹងយកជីវតិរបស់ខញុ ំ
េទ?” េទ េ�ក។ ជីវតិេនះគឺជជីវតិ�ចេ់�យែឡកពីអនក។ ខញុ ំបនបង� ញអនក
ថ អនកគឺជជីវតិ េហយក� យជជីវតិ េហយ�ជជីវតិ េហយក� យជជីវតិ េហយ
អនកគឺជរបស់�ពះ េហយ�ជរបស់�រក�។ អនកេមលេឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ?
�រក�។ ឥឡូវ អនកគួរែតេមលថេតរបស់េនះេមលេ យ៉ងេមច៉េ េពលែដលអនក
ឈរេហយេមល�។

89 អូ ខញុ ំេអយ សូមេទស �េសទរែតដល់េម៉ងបី�មសិបនទីេហយ។ ខញុ ំ
សំុេទស។ េមលេ  មតិ�ភក�ិ។ អូ អ�ីែដលពិភពេ�កេនះ�តវករ!

90 ខញុ ំមន�បែហលជ៧ ឆន េំហយ កំពុងបេ�ង នេ ទូទងំ�េមរកិ េ�យមន
កមមវធីិពយបលទងំេនះ។ ខញុ ំមនទស�នៈល�កនុងករចបេ់ផ�មេ ទូទងំ�បេទស
បេ�ង ន�ពះគមពរី និងនិយយអំពី�រក� ពីរេប បែដល�បជជន�ចយល់ពីអ�ីែដល
�តវេធ�។ េនះេហយជមូលេហតុែដលពួកេគេ ករ�បជុំទងំេនះ េ�ចនដង និងអនក
េផ�ងេទ ត… �បសិនេបអនកមនិយល់ �បជជននឹងេចញមក េហយេ�ចនដង…
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ឥឡូវេនះ ចថំមតិ�ែដលមកេហយនិយយថគតម់នអំេ�យទនៃន
ករពយបលដេ៏ទវភពមយួ? អំេ�យៃនករពយបលដេ៏ទវភពគឺេ កនុងអនក
�បសិនេបអនកបនជសះេសប យ។ គឺអនក។ អំេ�យ�មយួដំេណ រករេ�យ
ជំេន ។ េហយមនិថអំេ�យែដលខញុ ំទទួលបនពីករពយបលដេ៏ទវភពខញុ ំេជ
េ�យអស់ពីចិត�របស់ខញុ ំ ប៉ុែន�អនក�ចឈរេ ទីេនះបន េហយ�បសិនេបអនកមនិ
មនជំេន ដូចគន េទ �មនិល�េទ។ ខញុ ំ�ចអធិ�� នេ�យអនកបន�បេ់ម៉ង �ប់
សប� ហ៍និងែខ។ �មនិែមនជ�គគង� លជមយួនឹងករពយបលដេ៏ទវភពេនះ
េទ។ អនកគឺជអនកទទួលបនអំេ�យៃនករពយបលដេ៏ទវភពែដលេជ ថបន
ជសះេសប យពីេ�ពះ�ជេសចក�ីជំេន  េ�យជំេន ! �ល់�បតិបត�ិកររបស់�ពះគឺ
េ�យជំេន ។
91 េ�គ ងសឹករបស់�ពះគឺេ�យជំេន ។ េយងមនិមនរបស់ធមមជតិេទ។ អ�ីៗ
ទងំអស់ៃន—�ពះវ�ិរ�គិ�ទ នគឺជសកមមភពៃនេសចក�ីជំេន ។ សូម�កេឡក
េមលេ�គ ងសឹករបស់�ពះជមច ស់: េសចក�ី�ស�ញ់ អំណរ សន�ិភព ភពអតធ់មត់
សុភព�ប� សបបរុស េ�ម ះ�តង ់ស�ូតបូត។ េត��តវេទ? អ�ី�គបយ៉់ងជជំេន
គម នអ�ីធមមជតិេទ។ ដូេចនះេយងមនិ�កេឡកេមលអ�ីែដលមនលកខណៈធមមជតិ
េទ ពីេ�ពះេយងកំពុង�បតិបត�ិករធមមជតិ។ និងវធីិែតមយួគតែ់ដលេយង�ច
ែផ�កេល �គឺេសចក�ីជំេន គឺេ េលអ�ីែដល�ពះបននិយយថគឺជករពិត េហយ
េយងេមលេ អ�ីែដលេមលមនិេឃញ។ េហយេយងេ អ�ីែដលមនិែមនដូចជ
របស់ទងំេនះ ដូចជអ�័ប�បំនេធ�េហយទទួលបន�។ �ែមន៉! េ�កអ�័ប
�បំនេ អ�ីៗែដលមនិែមន ដូច�ពះបនេធ� ដូចជពួកេគែដរ។ មន�យុមយួ
រយឆន  ំេហយមនិវេង�ងឆង យពីេសចក�ីសនយរបស់�ពះ �មរយៈករមនិេជ ។
92 ខញុ ំ�ច�សៃមបនថ អនក�ចេទ? េឃញ��៉េ�កកពីេគងេ �ពឹកមយួ។ �ពះ
បនមនបនទូលថ “អ�័ប�!ំ” បននិយយថ “អ�័ប�អំនកនឹងមនកូន។”
93 ��៉េ�កកេឡង។ និយយថ “េតអនកមន�រមមណ៍យ៉ង���៉?” េនះ
គឺជមនុស�ច�មះ ប៉ុែន�សូម�� ប។់

“មនិខុសគន េទ។”
94 “ែមនេហយ សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ េយងនឹងមន�!
េ ទទួលែភនកចបនិងមជុលនិងអ�ីៗទងំអស់។ េ�ត មខ�ួន។”
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�តវេហយ មយួែខេទ តបនកន�ងផុតេ ។ “��៉េតអនកមន�រមមណ៍
យ៉ង�?”

“មនិខុសគន េទ។”
ឆន កំន�ងផុតេ ។ “��៉ចុះយ៉ង�វញិ?”
“មនិខុសគន េទ។”
ដបឆ់ន បំនកន�ងផុតេ ។ “មនិខុសគន េទ។”
ៃមភ�បឆំន បំនកន�ងផុតេ ។ “មនិខុសគន េទ។”

95 អ�័ប� ំ ជំនួសឱយករចុះេខ�យ គតក់នែ់តរងឹមេំហយរងឹមជំងមុន។
គតប់នដឹងថ�នឹងកនែ់តអ�ច រយ�គបេ់ពលេវ� េ�ពះគតេ់ជ េល�ពះ េហយ
គតម់និបនវេង�ងឆង យពីករសនយរបស់�ពះ�មរយៈករមនិេជ េទ។ គតប់ន
និយយថ “េយងនឹងមន�!” េហយេ �ពឹកមយួសបនូរបស់��៉ចបេ់ផ�មេហម
េហយអុី�កបនេកតមក េ�យេ�ពះអ�័ប�េំជ ដល់�ពះជមច ស់។ គត់
�កេឡកេមលរបស់ទងំេនះ រចួក�៏បរ់បស់ទងំេនះែដលមនិែមនេ ជមន
វញិ។
96 មនិែមនេ�យ�រមមណ៍ មនិែមនេ�យេមលេឃញេទ។ អនកមនិេដរេ�យ
�រមមណ៍ឬេមលេឃញេទ។ េ�យេសចក�ីជំេន ។ េហយេ េពលែដល�ពះបន
�បកសអ�ីទងំអស់ បននិយយថ “អ�ីកេ៏�យែដលអនកសូម េពលអនកអធិ�� ន
េជ ថអនកបនទទួល�” បនទ បម់កបន�េល�។ �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូេចនះ
��តវែតដូេចនះ! �ែមន៉។ �រក�!

ជំេន េល�ពះវរបិ� ជំេន េល�ពះ�ជបុ��
ជំេន េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បីែតមយួ
�រក�នឹងភយ័ញ័រេហយមនុស�មនបបនឹងភញ កេ់ឡង
ជំេន េល�ពះេយហូ�៉នឹងអ�ងនអ�ីៗទងំអស់។

�តឹម�តវេហយ។ អូ ខញុ ំ! ចបស់េហយ។ មនជំេន េល�ពះ។ េមលេ �ទង។់ កុំ
ផ� ស់ទី។ �ន កេ់ ទីេនះ។ �ពះមនបនទូលដូេចនះ!
97 េហយពួក�រក��ជអ�ី? ពួកេគជមនុស�ខង�ពលឹងវ ិ ញ ណ។ ឥឡូវេនះ
—េវជជបណ�ិ តនិយយថ “អនកមនជំងឺម�រកី។ អនកមនជំងឺរេបង។ អនកមន
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ជំងឺែភនកេឡងបយ។ អនកមនភពសកបស់កល់។ អនកទទួលបនេនះ។” �ជ
�រក�។ �ជជីវតិមយួេហយេ ពីេ�កយជីវតិេនះគឺជវ ិ ញ ណ។ េតមនបងប�ូន
ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងនិង�ចដឹងថជមងមឺ�រកី ែភនកេឡងបយ—�បនទទួល…
�ជវ ិ ញ ណមយួ—មនជីវតិេ កនុងេនះ។ អ ច ឹង គម នអ�ី�ចមនជីវតិេ�យគម ន
វ ិ ញ ណបនេទ ដូេចនះអនក�តវែតមនជីវតិ េដមប�ីបតិបត�ិ�េ កែន�ង�មយួ។
98 សូមបែីតេដមេឈេនះកម៏នជីវតិែដរ។ វទិយ� ស�ទងំអស់េ េល
ពិភពេ�កមនិ�ចបេងកតេ ម មយួបនេទ។ េតអនកដឹងេទ? ពួកេគេធ�អ�ីមយួ
េមលេ ដូច� ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ចរកេឃញរបូមន�ជីវតិេទ។ េនះគឺជ�ពះ។ េឃញ
េទ? �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនេ់ដមេឈេនះថ “អនក�តវប�� �។ អនក
មនិមនែផ�េឈេទ េហយអនកកនឹ៏ងមនិមនែដរ។” ពួកេគបនឆ�ងកតទី់េនះ។ េ
េម៉ង�បែហល៨�ពឹកេនះ។ បនកន�ងផុតេ �បែហលដបម់យួេម៉ង េ េពល
ពួកេគកំពុងេ ទទួលទន��រេពល�ង ច។ េព�តសបននិយយថ “រកេមល
េដមេឈេនះ �បនងប�់ងំពីឫស។” េហតុអ�ី? �ពះេយសូ៊វបនស�ីបេនទ សជីវតិ
ែដលមនេ កនុងេដមេឈេនះ ែដលសថិតេ កនុងឬស េហយអ�ីៗទងំអស់បន
�� ប។់ �េលលូយ៉!
99 �ពះ�គីសទដែដលេនះ�ចស�ីបេនទ សជំងឺម�រកីពីឬសេហយអ�ីៗនឹង�តវ
�� ប។់ េដមេឈេនះកំពុងែតឈរេ ដែដលដូចជកលពីប៉ុនម នេម៉ងមុន ប៉ុន ្
តអនកេឃញថស�ឹកចបេ់ផ�ម�ជះេហយបនទ បម់កេឃញសំបករបស់�ចបេ់ផ�ម
រលួយ។ និង… ចបេ់ផ�មខតពី់មយួៃថងេ មយួៃថងនិងមយួសប� ហ៍បនទ បពី់មយួ
សប� ហ៍េហយមយួរយៈេ�កយមកមនិមនសូមបែីតេដមមយួែដលេ េសសសល់
េឡយ។ �េលលូយ៉! ម�រកីដំុ�ច ់ ជំងឺែភនកេឡងបយ ឬអ�ីេផ�ងេទ តនឹង
�តវេ េ េពលែដល�ពះ�គីសទមនបនទូល។ �ទងប់នេដញ�រក�។ េហយ�ទង់
មនបនទូលថ “េគនឹងេដញ�រក�កនុងនមខញុ ំ និយយភ�ថមី ចបព់ស់ ឬផឹកវតថុ
ែដលពុល�នឹងមនិបងកអន��យដល់ពួកេគេទ។ �បសិនេបពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជមងឺ
ពួកេគនឹងជេឡងវញិ។”
100 អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? ខញុ ំសំុេទស ខញុ ំទុកអនកមយួេម៉ងេ រេស លេនះ
អងគុយេ ទីេនះ។ េតអនក�ស�ញ់�ពះអមច ស់េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�
ែមន៉។”—េអដ] េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងេ េពលេនះ? �បសិនេបអនកទទួលយក
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�ពះ�គីសទជអនកពយបលរបស់អនក េហយេជ កនុងចិត�ថមនអ�ីមយួបនេកតេឡង
ចំេពះអនក េហយអនកេជ ថអនកបនជសះេសប យ េតអនកនឹងេជ ថអនកបន
ជសះេសប យេទ? កំុឲយ�រក�េធ�អ�ីេ េលអនក។ សូមបន�។

“េវជជបណ�ិ ត” និយយ—និយយថ “េវជជបណ�ិ តេត�េមលេ យ៉ងេមច៉?”
គតប់ននិយយថ “េហតុអ�ី �េ ែតមន។”

101 កនុងចិត�អនកដឹង អនកដឹងពីអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ហឺ! េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង
�តវនិយយថ “និយយថ ឆងល់ថមនេរ ងអ�ីេកតេឡង?”
102 បនទ បម់កនិយយថ “េមល េវជជបណ�ិ ត ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ េនះគឺជ
អ�ីែដលបនេកតេឡង �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនពយបលខញុ ំ។ �តឹម�តវេហយ។
�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនពយបលខញុ ំ។”
103 �តវេហយ ឱនកបលចុះមយួែភ�ត។ បង�បសវលីលីត េតអនកនឹងមកទីេនះ
បនែតមយួនទី បនេទ?
104 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ េយងសូមអរគុណចំេពះ�ពះេ�ហិតរបស់
�ពះ�គីសទ។ េហយជួនកលេពលខ�ះអនកបំេរ របស់�ពះអងគមនិេ�ប�បជញ  េ�យករ
និយយយូរ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បែហលជមន�រមមណ៍ដូចប៉ូល ែដលបនអធិបបយេពញ
មយួយប។់ មតិ�តិចតួចបនធ� កេ់ចញពីបង�ួច េហយ�តវបន�� ប។់ េហយ�វក
េនះ ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះេ កនុងជីវតិរបស់គត ់ បនេ �ក�់ងកយ
របស់គតេ់លេកមង�បស ជីវតិកចូ៏លមកកនុងគត ់េហយគតប់នរស់ម�ងេទ ត។
105 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំដឹងថៃថងលិចៃនអរយិធមដ៌អ៏�ច រយេនះបន
កំណតេ់ហយ វធីិែដលបនចំ�យកន�ងមក ក�� លៃថងបនកន�ងផុតេ
េហយម�ប�់ង ចកំពុងធ� កចុ់ះ។ ពន�ឺដអ៏�ច រយកំពុងែបកេចញពី�ពះ�ជ�ច�ក
របស់�ពះ េដមបជំីនួសកែន�ងៃនភពងងឹតែដលនឹងមកេលែផនដី។ �ពះជមច ស់
ទូលបងគំដឹងថទូលបងគំកនែ់តចស់�ល់ៃថង។ សូមឱយទូលបងគំេ  �ពះអមច ស់
េអយ។ ផ�ល់ឱយទូលបងគំនូវកម� ងំ។ ជួយទូលបងគំឱយ�បបក់រពិតដអ៏�ច រយេនះ�គប់
ទីកែន�ង។ ជួយពួកេយងេ រេស លៃថងែស�ក ែដលេយងនឹងយល់កនែ់តចបស់។
106 េហយ �ពះអងគេអយ សូម�បទនពរដល់ទស�និកជនតូចេនះេ រេស លេនះ។
េ យបេ់នះេ េពលែដលពួកេគជួបជំុគន សំ�បក់មមវធីិមពយបល សូមេ�យបុរស
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និង ស�ី�គបរ់បូ�ចជួបគន េហយនិយយគន  េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ…កុំ—កុំ
មនករសង�យ័េទ ត។ េយងយល់ថេត�មកពី�ឥឡូវេនះ។ េយងដឹងថ�ជ
�រក�។ េហយេយងដឹងថេពល�ចកេចញ ��តវែតមក�មប ជ របស់�ពះ។ �
�តវែតេធ�។ �ពះបនមនបនទូលដូេចនះ។ ��តវែតចកេចញ។” បនទ បម់ក សូមឱយ
ពួកេគេចញេ េ�ក រកី�យ េ�យអំណរ អះ�ងថករពយបលរបស់ពួកេគ។
គម នអ�ី ទុកឱយអ�ីឈរេ កនុងផ�ូវរបស់ពួកេគេទ តេទ។ �គនែ់តេ េជ ។
107 េហយ�ពះជមច ស់េអយ សូមឱយ�ពះវ�ិរតូចេនះេ ទីេនះនិង�ពះវ�ិរែដល
កំពុងសហករទងំេនះ មនកររកីផុសផុលវញិបនទ បពី់ករ�បជំុេនះ �ពះអមច ស់
េអយែដលនឹងន�ំ េហយ�ពលឹង�បរ់យនឹង�តវបននចូំលកនុងនគរ�ពះ។ ផ�ល់�
�ពះបិ�។ សូមឱយបុរសនិង ស�ីេ ទីេនះមកពីទូទងំ�បេទសនិងកែន�ងេផ�ងេទ ត
សូមឱយពួកេគយក�រេនះ�តឡបេ់ �ពះវ�ិររបស់ពួកេគវញិ េហយសូមឱយ
ពួកេគមនកររកីផុសផុលែបបចស់។ ផ�ល់� �ពះអមច ស់។ អតេ់ទសឱយេយងពី
អំេពបបរបស់េយងឥឡូវេនះ។ ជួយេយងេ�យេធ�ជអនកបំេរ របស់�ទង។់ េ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
108 ខញុ ំឆងល់ ខណៈេពលែដលអនកអងគុយេ ទីេនះ េតមនមនុស�មនបបេ កនុង
អគរសព�ៃថងេនះេទ ែដលនឹងនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ចងចខំញុ ំេ កនុង
ករអធិ�� ន”? េតអនកនឹងេលកៃដេទ? េតមនមនុស�មនបបេទ? ខញុ ំអតេ់ទ…�ពះ
�បទនពរអនក ស�ី។ េតមនេទ? សូម�ពះ�បទនពរ។ អនកនិងអនកនិងអនកសូម�ពះ
�បទនពរ។ ខញុ ំឆងល់ថេតអនក…ឥឡូវេនះ េនះគឺស�មបអ់នក។
109 សូមេមល ខញុ ំមនិេជ ថនឹង�តឡបម់កវញិេ កនុងទស�និក ជន។ ខញុ ំមនិរះិគន់
អនកដៃទែដលេធ��េទ។ ខញុ ំមនិេជ ថនឹងចូលេ កនុងទស�និកជននិងពយយម
ទញនរ�មន ក។់ េឃញេទ? “គម ននរ�មន ក�់ចមកបនេទ េលកែលងែត
�ពះវរបិ�ែដលបនទញនេំគមក។” េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ អនក�គនែ់ត
ទញគតេ់ឡងេ ទីេនះ�បឆងំនឹងឆនទៈរបស់គត។់ េឃញេទ? ប៉ុែន��បសិនេប
�ពះជមច ស់េគះដួងចិត�អនក អនកគឺជមនុស�ែដលមនឯកសិទធិដអ៏�ច រយបំផុត
េ កនុងពិភពេ�ក។ អនក�គនែ់តមនិដឹងថេតខញុ ំបននិយយជមយួមនុស�
ប៉ុនម ននក។់ 
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(Demonology — Physical Realm)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ រេស ល
ៃថងចន័ទ ៃថងទី 8 មថុិន 1953 េ  រ ៉បូ៊តឺផក �ភំេីអតេធ ខនេណ រស�ីល ឥ�� �� U.S.A។ �ល់ករ
ខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង
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