
ពយយមបំេរ �ពះែដលមនិែមនជ
បំណង�ពះហឫទយ័�ពះ

 បងប�ូនែដលជអនកដឹកន ំ េហយនិងមតិ�ភក�ិេ ទីេនះ ខញុ ំចងនិ់យយថ�
ជឯកសិទធិមយួេ �ពឹកេនះ។ ករែណនខំ�ួនែបបដូេចន ះ េទបខញុ ំមនិដឹងថេត

ខញុ ំ�ចរស់េ ជមយួករេនះេ�យរេប ប�។

2 ប៉ុែន��គនែ់តអងគុយេ ទីេនះេហយនិយយជមយួបង�បសណូែលន ខញុ ំមនិ
េជ ថខញុ ំធ� បប់នជួបមនុស�មន កែ់ដលជកែ់ស�ង (េយងទងំអស់គន �តវបនបេងកត
កនុងរបូេផ�ងៗគន ប៉ុែន�េ�យ�ពះែតមយួ។) ដូចជបង�បសែជកមូរ ែមនេហយ គឺ
គតប់ន…បង�បសណូែលននិយយថ“�ងំពីខញុ ំេ ទីេនះជមយួគត…់” (េនះ
គឺជកូន�ប�ររបស់គត)់ និងរេប បែដលគតប់នេរ ន�ស�ញ់គតន់ិងេគរព
នូវ�បជញ និងអ�ីែដលគតម់ន។ េហយេនះខញុ ំ�ចនិយយថ“�ែមន៉” ចំេពះេរ ង
េនះ។ េរ ងល�ៗជេ�ចន…េពលេវ�ែដលេយងមនជមយួគន  គតនិ់ងខញុ ំនិងបង
�បសេ�បនបង�បសប៊ុតលីេ ទីេនះ។ បុរសល�របស់�ពះែដលខញុ ំពិតជ�ស�ញ់
េគអស់ពីចិត�។

3 េហយបនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំេឃញថេយងមនិមន�យុេកមងេទ ខញុ ំគិតអំពីេពល
បចចុបបននេនះែដលេយងេមល េ េយងបនផ� ស់ប�ូរចប�់ងំពី�បែហលៃមភឆន មំក
េហយ ឆ�ងកត�់លខ�ចជ់មយួគន ជយុវជន។ ប៉ុែន��គនែ់តដឹងថមនទឹកដី
ែដលេយងមនិែដលចស់។ េយងនឹងជួបេ ទីេនះម�ងេទ តេ ៃថង�មយួ។

4 យបម់ុញិេពលខញុ ំចកេចញពីេ�ងឧេបសថ មន ស�ីតូចមន កេ់ដកេ េលែ�គ
តូចមយួេហយនងបននិយយថ“បង�បស�បណ� ំ កលពីឆន មំុន…” ខញុ ំ
គិតថនងពិករ។ នងបននិយយថ“អនកបន�បបខ់ញុ ំ…” ខញុ ំបនេភ�ចអ�ីែដល
នងេលកេឡងេពលេនះគឺអ�ីមយួដូចេនះខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិបេងកត�ខុសេទ។ បន
និយយថ“ទុកខេវទនេនះែដលខញុ ំមន �ចនឹងស�មបេ់គលបំណងអ�ីមយួ” ឬអ�ី
មយួ ែដលនងនឹងមនកូន។ េហយនងមនិ�ចយល់បនេទថេត�េកតេឡង
យ៉ងេនះេ�យរេប ង� ែដលនងសថិតេ កនុង�ថ នភពេនះ។
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5 មនបុរសវយ័េកមងមន ក ់ែដលមនមុខមតស់ង�  េហយនិយយថ“ខញុ ំជទរក
ែដលនងមន។” “ខញុ ំគឺជទរកែដលនងមនេនះ។”
6 េហយមនេរ ងជេ�ចនបនេកតេឡងេ �មដងផ�ូវ េយងមនិមនទងំ
េពលេវ�េ ទីេនះេដមបនិីយយ�ចបផ់ង។ េយងនឹងេ មខ ងេទ ត។
7 េហយេនះគឺជកិចច�បជំុ�កមអនកជំនួញ ខញុ ំមនិែមនជកមមសិទធរបស់អងគករ
�មយួេឡយ ខញុ ំគិតថដូចែដលអនកទងំអស់គន ដឹងេហយ ប៉ុែន�ខញុ ំ…េនះគឺជ
�កមែតមយួគតែ់ដលខញុ ំបនភជ បជ់មយួ ករេវចខចបក់ត�បកបគន  គឺជ…ពួកេគ
គឺជអន�រនិកយ��គនែ់តជអនកជំនួញប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគពិតជ�ទពយ ដអ៏�ច រយ
ស�មបខ់ញុ ំនិងជ�បេភទៃនពន័ធកិចចែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះបិ�របស់េយងមន
ឲយខញុ ំ។ �មនិ…�បកដថខញុ ំមនិចូលចិត�អងគករេនះេទ។ ��គនែ់តជពន័ធកិចច
ែដល�តវបនផ�ល់ឲយខញុ ំេហយ�បសិនេបខញុ ំមនិេ�ម ះ�តងនឹ់ងករេ េនះេទ ខញុ ំនឹង
ក� យជមនុស�ែដលមនិេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះ។
8 េហយខញុ ំកំពុងគិត មុនេពលែដលខញុ ំចកេចញពីតុកសុន �បែហលជ
មនអនក�ល់គន ជេ�ចនែដលេ ទីេនះ ៃថងមយួខញុ ំេ ឡូសែអនជីេលស បន
និយយេ កនក់ិចច�បជំុ។ េហយមន…ខញុ ំេទបែត�បមូលផ�ុ ំអងគករ�បែហលជ
ពិបក—ពិបកបន�ិច។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែមនមននយ័ដូេចន ះេទ។ �បសិនេបអនកចង់
មននយ័ថ�មននយ័ដូចេនះ េនះខញុ ំជមនុស�កំពុតេហយ។ អនកមនិ�តវេធ�ែបប
េនះេទ មនិែមនេទ មនិែមន�គនែ់តចងទ់ម� កេ់លអនក�មន កេ់ឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
បននិយយអំពីេដមេឈមយួែដលខញុ ំបនេឃញេ ទីធ� របស់បង�បស��៊ រ។ិ �
មនែផ�េឈ�បែហល�ប�ំបេភទេផ�ងៗគន េ េល�។ េហយខញុ ំបននិយយថ“ខញុ ំ
មនិែដលេឃញេដមេឈដូចេនះេទេ កនុងមយួជីវតិរបស់ខញុ ំេនះ។” �ជ…�មន
ែផ��កចថ�ុង មន�កចឆម រ �មនែផ�ទទឹម ផក កូលឡូស ែផ��កចនិងអ�ី�គបយ៉់ងែដល
ដុះេ េលេដមេឈែតមយួ។ ខញុ ំបននិយយថ“ខញុ ំ—មនិយល់ទល់ែតេ�ះ។ េត
េដមេឈេនះជេដមអ�ី?”

“�ជេដម�កច”

េហយខញុ ំបននិយយថ“េត�កចត�ុងឬ?”

គតេ់ឆ�យថ“ែមនេហយ”
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ខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយថ“េត�យ៉ងេមច៉េ ?”

បនបន�និយយថ“េនះ�តវបនេគផ�។ំ”

េហយខញុ ំបននិយយថ“អូ! ខញុ ំយល់េហយ។”
9 គតប់ននិយយថ“ពួកេគទងំអស់សុទធែតជ�កម�គ�រ�កចឆម រនិង
េដមេឈ�ែដលជរបស់�គ�រ�កចឆម រ�ច…�តវបនេគផ�”ំ
10 ខញុ ំនិយយថ“ខញុ ំយល់។” បនទ បម់កខញុ ំចបេ់ផ�មែ�សកបន�ិចដឹងេទេ�ពះខញុ ំភយ័
និងរជំួលចិត�។
11 ដូេចនះ គតប់ននិយយថ“េតមនប � អ�ី?”
12 េហយខញុ ំបននិយយថ“ខញុ ំកំពុងគិតពីអ�ីមយួ” េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវ
ខញុ ំចងសួ់រសំនួរមយួដល់អនក។” ខញុ ំបននិយយថ“ឆន េំ�កយេពលផក ដុះេល� នឹង
មនិមនែផ��កចឆម រ �កចត�ុង គឺនឹងមនែផ��កចទងំអស់ែមនឬេទ េ�ពះ�េ កនុង
េដម�កចែមនេទ?”
13 គតនិ់យយថ “េទេទេទែមកនីមយួៗមនែផ�រេរ ងៗខ�ួន”
14 បននិយយថ “ខញុ ំយល់េហយ”
15 ដូេចនះ�េ ែត�� បេ់មលេ ល�ែមនែទនេ�ពះខញុ ំ…អនកដឹងេទខញុ ំមន
ស ញ ប�័តេចញពី�តហ�តនិងអ�ីៗទងំអស់ៃន�កលវទិយល័យេនះ អនក
បនដឹង។ ដូេចនះ—ខញុ ំ…េមលធមមជតិ ជ�កលវទិយល័យែដលល�បំផុតែដល
ខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេ េឡយេទ ជ�កលវទិយល័យ�ពះ�ទិករ។ ដូេចនះ
�បសិនេបខញុ ំេមលករេនះ ខញុ ំទទួលបនេសចក�ីអធិបបយរបស់ខញុ ំពីរេប បែដលខញុ ំ
េមលេឃញពីធមមជតិ។
16 េហយខញុ ំបននិយយថ “ល��ស់ែដលេធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍ល�”
17 គតនិ់យយថ “េតមនប � អ�ី?”
18 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនគិតពីអ�ីមយួ”
19 ដូេចនះេ ៃថងេនះខញុ ំកំពុងអធិបបយអំពីករេនះ។ េហយខញុ ំបននិយយថ
“ឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ េ េពលែដល�ពះវ�ិរបនចបេ់ផ�មដំបូងេនះ�ពះ…



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

េយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ…” ខញុ ំបនេ ទីេនះអធិបបយយ៉ូ�ន១៥. “ខញុ ំជគល់
អនក�ល់គន ជែខនង។ េហយ�ល់ែមកែដលមនិបេងកតផលែផ�នឹង�តវកតេ់ចញ។
20 េហយមននរ�មន កប់ន�គវកីរបស់ខញុ ំយ៉ងខ� ងំេហយនិយយថ “អនក
េឃញេទខញុ ំបនគិតថ�បសិនេបអនកពិតជបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយអនកបននិយយថ ‘ពួកេគមនិ�ចរចួផុតពី�េទ។’”
21 “�តឹម�តវេហយ”
22 គតនិ់យយថ “ចុះ�វញិ?”
23 ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះអនកកំពុងនិយយេល�បធនបទេផ�ង។ គត់
កំពុងនិយយអំពីែផ�េឈបេងកតផលេ ទីេនះ មនិែមនវល�ិេនះេទ។ គតក់ំពុង
និយយអំពីែផ�ផក មនិែមនជីវតិេឡយ។ គតប់ននិយយថ ‘ែមនេហយ�គនែ់ត
កតេ់ដមេឈ�តឡបម់កវញិដូេចនះ�នឹងដុះេឡងវញិបេងកតផលែផ�។’”
24 គតប់ននិយយថ…
25 េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះេឃញេដមេឈេនះេទ េ េពលែដល�
ចបេ់ផ�មេចញ គឺ�ល� ជ�គី�ទ នពិត។ បនទ បម់កមនែមកមយួេឈម ះថលូេធ
េរ ន េមតូឌីស បទីស េ�បសប៊េីធេរ ន �កចឆម រនិងអ�ីេផ�ងេទ ត។” េហយខញុ ំបន
និយយថ“អនកេឃញេទ �ជះឥទធិពលេលេឈម ះ�គី�ទ នប៉ុែន�…�កំពុងរស់េ ៃន
ែមកធងេនះ ប៉ុែន��មន�បេភទនិកយផទ ល់របស់�។ េឃញេទ? ប៉ុែន�” ខញុ ំបន
និយយថ “�បសិនេបេដម�កច�កេ់ចញេ�យែមករបស់� �នឹងក� យជែផ��កច
ដូចជ�បនេធ��ងំពីដំបូងេម�ះ៉។
26 មនអ�េីកតេឡងបនេកតេឡងេ ទីេនះ គឺជកបលដធ៏ំសេមប ម…មន កៃ់ន
អងគករេពនទីកុស� ដអ៏�ច រយបំផុតរបស់េយង។ ខញុ ំមនិដឹងពីរេប បេធ�យ៉ង�ឲយ
អនក�ល់គន យល់ថ�មនិែមនជគំនិតរបស់ខញុ ំ—ែដលថខញុ ំ—ខញុ ំ�បឆងំនឹងបងប�ូន
�បស�សីទងំេនះ។ េនះគឺខុស។ ខញុ ំពិតជយល់�ចលំេហយខញុ ំមនិដឹងមូលេហតុ
អ�ី។ េឃញេទ? មនុស�គិតថខញុ ំមនិេជ េលមនុស�ែដលេ �ពះវ�ិរផង។ េនះ
គឺជចមង យមយួ�នម៉យល៍ពីេសចក�ីពិត។ “េយង�តវែត�បមូលផ�ុ ំខ�ួនេយង
ជមយួគន េហយកនែ់តេ�ចនដូចែដលេយងេឃញៃថងខិតជិតមកដល់។ េឃញេទ
េយង�តវែតរមួគន េ កនុង�មគគីភព។ េយង�បែហលជមនិ…
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27 �បសិនេបខញុ ំរស់េ កនុងទី�កងេហយពួកេគមនិមនអ�ីេ�កពី…ែមនេហយ
ជ�ពះវ�ិរខ�ះ (ខញុ ំមនិចងេ់ េឈម ះ�មយួេទ) ប៉ុែន�ជ�ពះវ�ិរ�មយួ
�បសិនេបពួកេគេជ ែតេរ ងមយួ ែដលថ�ពះេយសូ៊វជ�ពះ អ�ីទងំអស់ែដល
េ សល់គឺខុស ខញុ ំនឹងេ �ពះវ�ិរេនះ។ �បសិនេបខញុ ំមនិ�ចរកនំបុង័ទងំមូល
បនេទខញុ ំ—ខញុ ំនឹងយកមយួចំណិត។ េឃញេទ? ខញុ ំនឹងេ �� ប ់ ថ� យបងគំ
�ពះអមច ស់ េហយបង� ញ�ពះអងគថខញុ ំកំពុងេធ�ែផនករបស់ខញុ ំ ខញុ ំចងេ់�យ�ទង�់ជប
ថខញុ ំេ រស់។ ខញុ ំ—ខញុ ំ…ចងប់នអនក�ល់គន េដមបដឹីងថខញុ ំេ ខង�។ ខញុ ំ�បមូល
ផ�ុ ំជមយួពួក�គី�ទ ននិងេ ទីេនះេគរពបូជនិង—បេ�ម�ពះអមច ស់។
28 ប៉ុែន��ពិបក�ស់ ខញុ ំ…ធ� បរ់ខំនខញុ ំ��កក�់ស់ េហយបនទ បម់កខញុ ំបន
រកេឃញថ សូមបែីត�ពះអមច ស់របស់េយងក�៏តវបនេគយល់�ចលំេ កនុងេរ ង
ជេ�ចន។ �ទងម់នបនទូលពីអ�ី េហយពួកេគក…៏នឹង�តវបនយល់�ចលំ។ ខញុ ំគិតថ
��តវែតអ ច ឹង។ ប៉ុែន�អនកែដលមន�បជញ នឹងយល់។ េឃញេទ? �ពះគមពរីបនែចង
យ៉ងដូេចនះ។ ពួកេគនឹងចបប់ន។
29 ដូេចនះេ �ពឹកេនះេ េពលែដលខញុ ំនិយយអំពីករេនះ…េហយខញុ ំបននិយយ
ថ “ពួកេគ—ពួកេគរស់េចញពីេឈម ះរបស់�គី�ទ ន ប៉ុែន�ពួកេគមន�បេភទែផ�េឈ
ខុស។ �មនែផ�េឈនិកយ។ ពួកេគបនបេងកតរបស់របរ េហយពួកេគកំពុង
រស់េ ខុសពី� េហយរស់េ ធ� កេ់ចញពីជីវតិ។”
30 �ជអ�ីែដលខញុ ំបនពយយមនិយយកលពីយបម់ញិ វ ិ ញ ណេនះ�ច
ទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងវ ិ ញ ណេហយេ ែតមនិែមនជ�គី�ទ ន។ េឃញ
េទ? អនកកំពុងរស់េ េចញពីជីវតិែតមយួ ប៉ុែន�ែផ�េឈែដលអនកបេងកត�បបថ់
អនកជអ�ី។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ េឃញេទ? ពួកេគ�ចេធ�ទីសំគល់
ទងំអស់ េហយអធិ�� នស�មបអ់នកជមង ឺ និងពយបលជំងឺឈចឺប ់ េបកែភនក
េហយេដញ�រក�េចញ េហយេធ�ករទងំអស់េនះ រស់េ េ�យមនជីវតិ
ែតមយួែដលមនេ ទីេនះ ប៉ុែន�េ ែតជ�កចឆម ។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ“អនក�ល់គន �គ ល់េគ េ�យផលែផ�របស់េគ។ អ ច ឹង
េហយេទបេយងរកេឃញ…
31 េហយេ េពលែដលខញុ ំចុះពីេលេវទិក អនកដឹកនដំអ៏�ច រយេនះបនេ�កក
េឡង េហយគតប់ននិយយថ “គតម់និបនមននយ័ដូេចនះេទ” គតប់ន�



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

ថ“េយងដឹងថេយង�តវបនេគផ�ែំមន។” េនះគឺជករពិតែដលេយង�តវបន
េគផ�ជំបនឹ់ងេដម �តវេហយ។ ប៉ុែន�មនិេ កនុងេដមទំពងំបយជូ ែដល�តវបន
េគផ�េំទ។ ដូេចនះគតប់ននិយយថ…ចបេ់ផ�មជ�បេភទ—ៃនករបេនទ សឲយខញុ ំ
�តឡបម់កវញិបន�ិច។
32 េហយមនមតិ�វយ័េកមងមន កេ់ ទីេនះ ខញុ ំគិតថខ�ះគឺជ��ភពយន�។ គត់
េឈម ះ�នីេហនរ ី េហយគតជ់េកមង�បសបទីសទ។ ែមនេហយ គតប់នចូល
មកេវទិកេដមប�ីកៃ់ដេ�បខញុ ំ េហយគតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ
�ខំញុ ំសងឃមឹថេរ ងេនះមនិគួរឲយេជ េទប៉ុែន�ខញុ ំេជ េនះេសទរែតជជំពូកទី ២៣ ៃន
វវិរណៈ។
33 េហយខញុ ំបននិយយថ “សូមអរគុណ”
34 េហយគតប់នចបេ់ផ�មនិយយអ�ីេផ�ង េហយគតប់នចបេ់ផ�មនិយយភ
�រដៃទ ែដលជេកមង�បសបទីសទ។ េហយេ េពលែដលគតប់នេធ�ដូេចន ះ
មន ស�ីមន កម់កពី រដ�ល�ីសយ� នងជជនជតិប�ងំ ជ ស�ីែដលមនមឌធំ
ជងេគ នងបនសរេសរករបក��យេនះ។
35 ែមនេហយបនទ បម់កមនមតិ�មយួេផ�ងេទ តេ ទីេនះគឺជបុរសប�ងំ គត់
បនសរេសរអ�ីែដលគតប់ននិយយ។ ពួកេគបនេ�ប បេធ បកំណត�់�េហយ
ពួកេគទងំពីរគឺដូចគន ។
36 េហយបនទ បម់កេកមង�បសធំ ែដលមនកបលភ�ឈឺរេ ខងេ�កយ
ខងេ�កយេ �ងកេហ�ក�ីហ�តុនេចញមក។ គតប់ននិយយថ “សូមឲយខញុ ំ
េមលកំណត�់�ទងំេនះ។ ខញុ ំចងេ់ឃញថពួកេគជអ�ី។”
37 េហយពួកេគទងំបីគឺដូចគន ស�មបក់របក��យ។ គតគឺ់ជអនកបកែ�ប
ភ�សំ�បស់ហរដ��េមរកិអនកបកែ�បភ�ប�ងំ។ េហយ�បននិយយ
ែបបេនះ

ពីេ�ពះអនកបនេ�ជសេរ សផ�ូវ�តងនិ់ងតូចចេង� តេនះ ជផ�ូវពិបក
ែដល អនកបនេធ���មករសំេរចចិត�របស់អនក។

ប៉ុែន�េតជករសេ�មចចិត�ដរ៏ងុេរ ងយ៉ង�ែដលអនកបនេធ� េ�ពះ�
ជផ�ូវ
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របស់ខញុ ំ។

េឃញេទ? េហយនិយយថ…េហយបន�េ មុខេទ តបនទ បម់កនិយយថ៖

េនះេ កនុងខ�ួន�គឺថអ�ីែដលនឹងេកតេឡង និងនយំកនឹងហុច
ជយ័ជំនះយ៉ងខ� ងំេ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់។

38 អនកេឃញេទ េហយសូមបែីតភ�ប�ងំ កិរយិស័ពទមុនកិរយិវេិសស
េ ទីេនះករ—េ កនុងករ—េ កនុងករបក��យ។ ដូេចនះខញុ ំមនិ�ចនិយយ
បនេទ…ម៉ូេសគតប់នេធ�ករេ�ជសេរ ស គត�់តវែតេធ�ករេ�ជសេរ ស។ េយង
ទងំអស់គន �តវេធ�ករេ�ជសេរ សរបស់េយងនិងេធ�ឲយអស់ពីសមតថភពែដលេយង
�ចេធ�បន។ េហយ�ពះជមច ស់…ខញុ ំេគរព�ជយ�ររបស់នរ�ែដលគតប់ន
ផ�ល់ឲយអំពី�ពះ។ ខញុ ំ…េទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ ខញុ ំេគរព�េ�យអស់ពីចិត�ខញុ ំ។

39 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញបងប�ូន�បសខ�ះបនមកមុនេនះ េហយបង�បស ស�ីងហគ័រ
ខញុ ំគិតថមកពីរដ�ល�ីសយ�…ឬមសីុីសីុពី បននរំបូភពរបស់េយងខ�ះេ ទីេនះ
ែដលអនកបនេឃញេយងេមល�។ �ជេទវ�ៃន�ពះ េ េពលែដល�េលចេចញ
មក។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកប់នឮេរ ងេនះ? ខញុ ំទយថ�គបគ់ន េ ទីេនះបនឮ
�។ អនកមន�េ េលកែសត ជេដម។

40 ឥឡូវ ករេនះ�តវបន�បបខ់ញុ ំេ �ពឹកមយួេ េម៉ង ១០ េ�យឈរេ
ជបនឹ់ងខញុ ំកនុងបនទបេ់ រដ�ឥ�� ��។ បន�បបខ់ញុ ំថខញុ ំនឹងេ តុកសុន
�ពឹក�ពលឹមខញុ ំនឹងមកយកអនក (ែដលេយងេ េ ទីេនះថ កបលពែព) េជងេខ
របស់ខញុ ំ។ េហយមនេទវ�៧នកប់នចូលមកេហយផទុះេឡងនិងដីផទុះនិងអ�ីៗ
េផ�ងេទ តេដមប…ីថមរេម លេចញពីភនេំហយមនេទវ� ៧ របូឈរេ ទីេនះ។

41 េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ…” ខញុ ំបន�បប�់បពនធរបស់ខញុ ំ េហយ
នងមនវត�មនេ កែន�ង�មយួ�ពឹកេនះ “អនកេ�ត មអ�ីៗ�គបយ៉់ងេហយឬ
ពីេ�ពះគម នផ�ូវ�ែដលមនុស��ចេធ�បនេឡយេ ទីេនះ” ខញុ ំបននិយយថ
“េចញពីេនះ។ ខញុ ំនឹងេ តុកសុនករងររបស់ខញុ ំគឺប ច បេ់ េលែផនដី។ ខញុ ំនឹង
េ ផទះវញិជមយួ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”

42 នងនិយយថ“េតអនក�បកដេទ?”
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43 ខញុ ំនិយយថ“បទ ែមនេហយគម ននរ�—មន ក�់ចឈរបនេទ។ គម នផ�ូវ
េធ��បនេទ។”

44 ខញុ ំេទបែតបនអធិបបយពីសមយ័កល�ពះវ�ិរទងំ៧។ េនះជកែន�ង
ែដលខញុ ំបនេ ប�ូន�បសែជកមូេររ៉បស់េយងែដលជមនុស�កំសតេ់ដមបសួីរគត់
អំពីេរ ងេនះ គឺ�ពះេយសូ៊វ កនុងវវិរណៈ១ ឈរេ ទីេនះេ�យសកស់និងអ�ីៗ
ទងំអស់។

45 ខញុ ំបននិយយថ“�ទងគ់ឺជបុរសវយ័េកមងមន ក”់ េហយេនះជកែន�ងែដលករ
េបកសែម�ងបនមកអំពីករែដល�តវបនពកេ់ េលនិងមនិែមន�ទង។់ គតប់ន
ពកស់ក ់(េហយខញុ ំមនិ�ចយល់ពី�) កនុងនមជ�ទិេទពកំពូល។ េហយេ �កម
ចស់ធ� បម់នេ អុី��ែអល�តវែតមនកបលស។ េហយពណ៌សតំ�ងឲយ
ភពបរសុិទធ។ េហយដូចជេ �កមអងេ់គ�សសព�ៃថងេនះេ កនុងតុ�ករកំពូល
ៃន�បេទសអងេ់គ�សពកស់កព់កព់ណ៌សេ េពលពួកេគេចញមកពីេ�ពះគម ន
ចបបេ់ផ�ងេទ តែដលមនេ េលែផនដី។ េឃញេទ? េហយពួកេគជេ �កម
កំពូល។

46 េហយខញុ ំចថំខញុ ំបនេ ទីេនះេ រដ��រហី��ូនិងអ�ីៗទងំអស់ ខញុ ំ
ពយយម…ខ� ចដល់�� ប។់ ខញុ ំបនេ �បជំុហ�ូននីច។ េហយចថំខញុ ំបន
អធិបបយអំពី េ�ក េតេម៉ងប៉ុនម នេហយ? ចងចេំទ? ខញុ ំបននិយយករេនះ
ែដលខញុ ំបនេឃញ ខញុ ំបននិយយថ“មុនេពល�េកតេឡង សូមចងច ំ�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់ មនអ�ីនឹងេកតេឡង។” អនក�បែហលជមនកែសតេ កនុង
ប�� ល័យកែសតរបស់អនកឥឡូវេនះ។ េហយេ ទីេនះខញុ ំបននិយយថ “អនក
ឥឡូវចូរនឹកចពីំនិមតិ�ែដលមនិេចះចប។់ មនអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ �តវចងច!ំ”

47 េហយពីរបីៃថងេ�កយមក ខញុ ំភយ័េហយខញុ ំគិតថ“េតេនះជអ�ី? េតខញុ ំនឹង�� ប់
ែមនេទ? �បសិនេប…ខញុ ំសងឃមឹថ�េល នដូេចនះខញុ ំ�ចទទួលបនេជគជយ័។ ខញុ ំ
មនិចងេ់ េសង មេទ។”

48 េ �ពឹកមយួ�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ “ចូរេឡងេ ខងេល�បិនណូ
ខនយ់ន៉។់”
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49 េហយខញុ ំបនេ ទីេនះេលកៃដរបស់ខញុ ំអធិ�� ន។ ខញុ ំមន�រមមណ៍អ�ីមយួ
�យៃដខញុ ំ។ �ជ�វ។ ឥឡូវ អនក�ច�សៃមថ៉េតអនកមន�រមមណ៍យ៉ងេមច៉
ឈរេ ទីេនះេ�យខ�ួនឯងនិងមនកបិំតេ កនុងៃដរបស់អនក�បែវងប៉ុេណ� ះ។
ខញុ ំទញ�ចុះេហយេមល�។ ��គនែ់តជកបិំតមយួប៉ុេ�� ះ មយួកនុងចំេ�ម
ពួកេគ…េហយខញុ ំខ� ចកបិំត។ េហយ�មន—�មន—ែដក អ�ីមយួដូចជកបិំត
មយួ ដូចជែដកេផងឬរបស់េផ�ងៗ មុត�សចនិងតូចេស�ង។ មនសទបេ ជុំវញិ
�េ ទីេនះែដលជកែន�ងែដល អនកេ�ប�វធុធ� បេ់�បេដមបកីរពរពីករកតៃ់ដ
គន  េហយ—�មនគុជេ ចំណុចទញេ ទីេនះ។ សមនឹងៃដរបស់ខញុ ំយ៉ង
ពិត�បកដ។ អ ច ឹងខញុ ំ�តដុសមុខេហយេមលេ េ�កយ។

េ េលកែន�ងដែដលេនះ េ ៃថងេផ�ងេទ តខញុ ំបនេឃញសត��ពបពណ៌ស
តូចមយួចុះមក។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកអំពីេរ ងេនះេ េពលេ�កយ។
50 េហយខញុ ំបនកន�់េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ ខញុ ំគិតថ “�ចែម�ក�ស់។ ឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់ខញុ ំ…េតខញុ ំកំពុងវេង�ង�ម រតីេហយឬេ ? គម ននរ�មន កេ់ ទីេនះេទ។
ខញុ ំេ មយួម៉យល៍ពីមន កេ់ផ�ងេទ ត េហយេ ទីេនះគឺជ�វ។ ខញុ ំបនេលកៃដខញុ ំ
េហយេត�មកពីកែន�ង��មកពី�?” េហយខញុ ំបនគិតថ “េនះជេរ ងចែម�ក
បំផុត។ ឥឡូវេមលេ េឃញេទ�យ�េហយ�ជ�វ។ េហយខញុ ំបននិយយ
ថ” គម ននរ�មន កឈ់រេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំេឡងេលកំពូលៃនផទ ងំថមទងំេនះេ
េលកំពូលភន។ំ េហយអនកកម៏និ�ចេមលេឃញពីតុកសុនពីទីេនះផងែដរ។�គឺជ
ករធ� កចុ់ះ។
51 ខញុ ំបនគិតថ “េនះជអ�ីែដលចែម�ក។ ឥឡូវេនះ��តវែតមនេ កនុងតំបនជំុ់វញិ
ឬកែន�ង� នរ�មន កែ់ដលបនេធ��វេហយ�ក�់េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ។” ខញុ ំបន
និយយថ “��ចជ�ពះែដលបនបេងកតេច មេឈម លស�មបអ់�័ប� ំ េហយ
�ចបេងកតកំ�បកទងំេនះ” ែដលអនកបនឮ។ ខញុ ំបននិយយថ“មនឧបករណ៌
បី�បេភទេផ�ងៗគន េហយខញុ ំកន�់េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ �ជកែ់ស�ងជងអ�ីែដលខញុ ំកន់
ទងំអស់។”
52 េហយខញុ ំបនឮសំេលងមយួបននិយយថ “េនះគឺជ�វរបស់េស�ច!”
53 េហយខញុ ំស ជ ឹងគិត “េត�មកពី�? គឺ�តវេ �មថម�មយួ។”ខញុ ំបនកន់
�េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំអ ច ឹង េហយខញុ ំបននិយយថ “�វរបស់េស�ច។” េហយ
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ខញុ ំបនេមលេ ជុំវញិេហយ�វេនះកប៏តេ់ ។ េហយខញុ ំបននិយយថ“�វ
របស់េស�ច” េនះ…មុខ�សចរបស់�ជមយួ—ជមយួ�វ ខញុ ំគិតថ�តឹម�តវេហយ
កងទព័ឬមេធយបយខ�ះ ពួកេគជិះជមយួ� អនកដឹងេទ េហយខញុ ំបននិយយ
ថ “េនះ�បែហលជអ�ីែដលខញុ ំ�តវេធ�។ �មននយ័ថ�បែហលជខញុ ំ�តវ�កៃ់ដ
េលអនកដឹកន ំ ឬអ�ីមយួែបបេនះ េដមបេីធ�ឲយពួកេគក� យជអនកដឹកន។ំ េហយ
បនទ បម់កខញុ ំ…

54 សេម�ងបននិយយម�ងេទ តថ “�វរបស់េស�ច!” មនិែមនជេស�ចេទ។
�វ របស់េស�ច! េឃញេទ?

55 ខញុ ំបនគិតថ“ខញុ ំកក៏នខ់ងខ�ួនឯង គំនិតរបស់ខញុ ំបនរអិលចុះ ឬមនអ�ីកំពុង
េកតេឡង ឬមននរ�មន កឈ់រេ ជំុវញិខញុ ំេ ទីេនះ។

56 បងប�ូនេអយករទងំេនះគឺជករពិត។ ខញុ ំមនិដឹង—ខញុ ំមនិដឹងថ�តវ�បបអ់នក
យ៉ងេមច៉េទ គឺែតងែតេឃញ�ែតងែតេកតេឡង�មវធីិេនះ។ េហយ�…ខញុ ំមនិ
�ចយល់ពី�។ ដូេចនះ…�ជ�រមមណ៍ចែម�កបំផុត។

57 េហយខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវេនះ េតអនក�ែដល
បននិយយជមយួខញុ ំេពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ �ងំពីខញុ ំជទរកតូចមន កក់ំពុង
ឈរេ ទីេនះ េហយខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញ�ទងទ់ល់ែតេ�ះ។” ខញុ ំបននិយយ
ថ“�វ របស់េស�ច?”�ពះជ�ពះម�ក��ត។ “េត�វ េនះជអ�ី?”

58 “គឺជ�ពះបនទូល �បន�កេ់ កនុងៃដរបស់អនកេហយ” “កំុខ� ចករ�� បេ់ឡយ
េ�ពះេនះគឺជកិចចបំេរ របស់អនកេហយ”

59 អូ! ខញុ ំេអយ ចុះពីេលភនែំដលខញុ ំបនេ  ខញុ ំបនែ�សក ែ�សកអស់ពីសំេឡង
របស់ខញុ ំ េ�តពីេលផទ ងំថម។ ខញុ ំបនេ �បប�់បពនធខញុ ំថ “ខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ទ
េមលេ �ជពន័ធកិចចរបស់ខញុ ំ” (ខញុ ំបន�បបន់ងជមយួប៊លីីប៉ូលេ ទីេនះ េហយ
យកកូនៗខញុ ំេ  ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគម នអ�ីទងំអស់ ប៉ុែន��កមជំនុំនឹងេឃញថ
អនកនឹងមនិេ�សកឃ� នឬអ�ីមយួ េហយខញុ ំនឹងជួបអនកឆ�ង�ពំែដន។”) េហយ—េហយ
នង…ខញុ ំបននិយយថ“េទខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ទ �ជអ�ីែដលទកទ់ងនឹងពន័ធកិចច
របស់ខញុ ំ។”
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60 ពីរបីៃថងេ�កយមកខញុ ំបនេចញពីករ�បជំុមយួ។ មន�របីទំពរ័ពីេតេឡ�កម
គឺមកពីទីេនះេ ហូ៊ស�ុនរដ�តិច�ស់។ េហយបុរសេនះែដលបនរះិគនខ់ញុ ំយ៉ង
��កក�់ស់េ េពលយបែ់ដលេទវ�របស់�ពះអមច ស់�តវបននយំកេ
របូភពរបស់�ថតេ ហូ៊ស�ុនគតប់នេ ខញុ ំេឡង គតប់ននិយយថ…បន
េផញ�រទូរេលខ �បពនធនិយយថ “ខញុ ំ�គ ល់ េ�ក�បណ� ំ អនករវល់�ស់។
កូន�បសរបស់ខញុ ំ (េកមង�បសរបស់ប�ូន�សីរបស់េថត ឃីបេផែមន) កំពុងសថិតេ
កនុង�ថ នភពជិត�� បនឹ់ង�តវ�� បេ់ េលេកអី។” បននិយយថ…(េតមនអ�ី
េកតេឡង�បសិនេបេនះគឺជប៊លីីប៉ូល?) គតប់ននិយយថ “គតន់ិងេកមង�សី
តូច�តវែត�� ប។់” េហយអនកទងំអស់គន បន�ន�េ កនុង�ក�ស ជករពិត។
េហយបននិយយថ “មនែតសងឃមឹថអនកមកេហយេរ បចំករ�បជុំ េហយឲយ
មនុស�រមួគន ។”
61 េហយេរម៉៉ុន ហុក �� បនសរេសរមកខញុ ំជេ�ចនដងរចួមកេហយ ប៉ុែន�អនកដឹង
េទខញុ ំបនេ�គងទុកបនទ បពី់កិចច�បជំុេនះ េដមបបីន�ដំេណ របបញ់ជមយួេ�ក
មក�់ន�់លី និងពួកេគ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “េបខញុ ំឲយកូនរបស់ពួកេគ�� ប់
េហយមនិខិតខំ�បឹងែ�បង ខញុ ំនឹងែលងបរបញ់ម�ងេទ ត។”ដូ
62 ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទខញុ ំនឹងមក” ខញុ ំបនមកដល់ហូ៊ស�ុនជួប�បជំុ
េហយពិត�ស់…ពួកេគមនិែដលសម� បគ់តេ់ទ ពួកេគ�គនែ់ត…ពួកេគផ�ល់ឲយ
នូវជីវតិ។ េហយេនះជអ�ីែដលពួកគតច់ងេ់�យពួកេគេធ� �គនែ់តផ�ល់ឲយពួកេគ
ជីវតិ។ ដូេចនះ�បែហលជៃមភមយួឆន ខំញុ ំគិតថេ កនុង—រដ�តិច�ស់។
63 ដូេចនះេពលេ�កយខញុ ំនឹងេឡងេ េលភនវំញិ េហយខញុ ំកេ៏ ជមយួបង�បស ហ�្
រតីសុតែមន។ គតេ់ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ បង�បស ហ�ីតេតអនកេ កែន�ង
�? េ ទីេនះ។ បង�បស ហ�ីតសុតែមន បង�បស ជិនណូែមន ៃថងមយួ ែដល
ជៃថងទី២បនកំណតេ់ ទីេនះ េទវ�របស់�ពះជមច ស់បនចុះមក កនុងជំរែំដល
េយងេ  េហយចបេ់ផ�ម�បបពី់កូនរបស់ពួកេគនិងអ�ីែដលពួកេគកំពុងេធ�។
64 ខញុ ំបនចកេចញេ េលភនវំញិ។ េហយខញុ ំមនកេំភ�ងរបស់ខញុ ំរចួេ េហយ
េហយខញុ ំបនពយយមេដញ�មបង�បស ហ�ីត។ ដូេចនះខញុ ំបនរកេឃញកែន�ង�
ែដលពួកេគបនសីុេ មខ ងៃនភន ំ េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹង�បប់
អនកពីអ�ីែដលខញុ ំនឹងេធ�បង�បស ហ�ីត។” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះអនកេ េល
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ចំនុចេនះេ េពល�ពឹក។” េយងេឡងេ េលទីេនះេ េពលៃថងេហយេឡងេល
ភន។ំ “េហយេ ទីេនះេ េពលៃថងខញុ ំនឹងេ េ�តយមខ ង។ឥឡូវខញុ ំនឹងមនិបញ់េទ
ប៉ុែន��បសិនេបពួកេគរត�់មផ�ូវេនះខញុ ំនឹងបញ់េ ពីមុខពួកេគ េហយបែង�រពួកេគ
�ត ឡបម់កវញិ។ អនកេ�ជសេរ សយកមយួែដលធំ។”
65 គតេ់ឆ�យថ “មនិអីេទ។”
66 ដូេចនះបង�បស ហ�ីត បនេ ទីេនះ។ និងបង�បសេជនណូែមន(ខញុ ំគិតថ
បងេជនមនិមកេទ ែមនេទ?) គតេ់ —គតេ់ ចំេហ ងមខ ងេទ ត។ អនក�ល់គន
ជេ�ចន�គ ល់េជនណូែមន ែដលជមតិ�ភ័ ក�របស់មនុស�ជេ�ចន។ េហយគត់
បនេ ខងេ�កមបន�ិច។ កែន�ង�ពួក�ជកមនិមកេ �ពឹកេនះេទ។ េហយ
ខញុ ំ�ចេមលេឃញបង�បស ហ�ីត បន�គវៃីដគត ់ គឺេ ចមង យ�បែហលមយួ
ម៉យពីខញុ ំ។ ខញុ ំគិតថ“េតពួកេគ�ចេ �បន” ខញុ ំបនចុះេ កនុងេ�ជះដធ៏ំមយួ
េហយចុះមកខញុ ំគិតថ“ខញុ ំនឹងេឃញេហយខញុ ំ�ចរកេឃញកែន�ងែដលពួក�េ ។”
�តឡបម់កវញិ ��គនែ់តពន�ឺៃថងេទបនឹងចបេ់ផ�មរះេឡង។
67 ខញុ ំបនេដរជំុវញិផទ ងំថម អូខញុ ំេអយ ដអ៏�ច រយ�ស់ គឺកមពស់�បរ់យនិង�បព់ន់
ជផទ ងំថមដអ៏�ច រយេ កនុងអន�ងដ់ធ៏ំមយួេ ទីេនះ ពួកេគជជ ជ ំងធំ។ េហយ
�ជ�បេភទៃនករទទួលបន…�ពះ�ទិតយ�តវបនរះេឡង�បែហលេម៉ង៧�ពឹក
�មខញុ ំ�ម ន។ េហយខញុ ំបនអងគុយចុះ េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិ ខញុ ំបនេមល
េជងេខរបស់ខញុ ំ េហយមនេគមយួកបល។ េហយខញុ ំបននិយយថ“អនកដឹងេទ�
�កដូ់ចជចែម�ក។ អនកដឹងេទ េទវ�របស់�ពះអមច ស់�បបខ់ញុ ំថខញុ ំេ �បែហល
ែសសិបម៉យល៍េឆ ងខងេជងេឆ ងខងេជងៃនតុកសុនខញុ ំនឹងេ�ជសេរ សយក
កបលេគេឈម លែដលេ េ�កមេជងរបស់ខញុ ំ។ េតអនកចេំទ? េតអនកចឬំេទ? បទ
ែមនេហយ។ េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ “ចែម�ក�ស់” ខញុ ំបនកន�់។
68 េហយដូចែដលខញុ ំបន�កេឡកេមលេ  ខញុ ំេឃញ�បែហលជ�ជកចំនួនៃមភ
ចំងយ�បែហល�បរំយែមត៉ពីខញុ ំ េចញមកសីុ��រេហយេដកេ េ េនះ។ ខញុ ំ
បននិយយថ “ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំ�ច�បបប់ង�បស ហ�ីតេហយឲយគត់
េ ជុំវញិដល់ចំណុចេនះេ ទីេនះ គតន់ឹងទទួលបន�ជកៃ�ពេ ទីេនះ។
ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថគតេ់ ចំងយមយួឬពីរម៉យពីខញុ ំឥឡូវេនះដូេចនះ។” ខញុ ំបននិយយ
ថ “�បសិនេបខញុ ំ�ចឆ�ងកតភ់នតូំចមយួេនះ �មជួរភនេំ�យគម នពួកេគេឃញខញុ ំ
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េឡងេលេដមេឈតូចមយួេ ទីេនះ” ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបខញុ ំេដរជំុវញិេនះ
មនផ�ូវក� នម់យួចុះមកខងេនះ ខញុ ំ�ចរតេ់ ទីេនះេហយេចញពីផ�ូវ។ េហយពយរួ
បំែណកតូចមយួៃន�ក�សេ ទីេនះ ែដលខញុ ំដឹងថ�មមៃដមយួែដល�តវេចញេ
េ�កេ េលអន�ង ់ខញុ ំ�ចជួបបង�បស ហ�ីត េ ទីេនះទនេ់ពល។

69 ខញុ ំបនេបះកបលេគចុះេ�កម េ�យេភ�ចអំពីករេនះ។ និងបនចបេ់ផ�ម
ឆ�ងកតេ់លភនយ៉ំងងយ�សល េហយ�កេឡកេមលេ េ�កយ ពួកេគមនិបន
េឃញខញុ ំេទ េហយរតចុ់ះ�មផ�ូវក� នេ់នះ។ ខញុ ំមនមកួេខម ធំមយួ។ ខញុ ំបនចបេ់ផ�ម
រតេ់ឡង�ម�ជលងភនេំនះយ៉ងេល ន េហយ��ចឆ�ងផុត។

70 ែផនដីទងំមូលញ័រ េ �គបទី់កែន�ង។ ថមែដលទំហបំ៉ុេណ� ះ បនធ� កចុ់ះ
េ�កម ធូលីហុយដូេចនះ។ ខញុ ំ�កេឡកេមល េហយមនេទវ��បពំីរឈរចំេពះ
ខញុ ំ គឺ�មរេប បែដលគួរមន។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំកំពុងឈរេឡងផុតពីដី។
ដំបូង ខញុ ំគិតថមននរ�មន កប់នបញ់ខញុ ំ អនកដឹងេទ ជមយួមកួេខម េ េល
េមលេ ដូចជកេំភ�ងខយល់ េទះយ៉ង� អនកដឹងេទថ�ងងឹត។ ខញុ ំគិតថមន
អនក�មន កប់នបញ់ខញុ ំ។ េហយ…ជជិតែមនែទន។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនេឃញ
�ជអ�ី។ ែមនេហយឆប់ៗ េនះ…ខញុ ំបនទទួលម�េបសកកមមរបស់ខញុ ំកនុងបទគមពរី
“��ទងំ៧ គឺជ�ថក៌ំបងំទងំ៧។” េឃញេទ?

71 មនេគនិយយមកខញុ ំថ“ឥឡូវ…” អូ! គតនិ់យយថ “ឥឡូវេនះៃថង�មយួ
�ពះជមច ស់�បែហលជ (អនកេឃញករនិមតិ�បង�បស�បណ�)ំ នឹងបង� ញ
ដល់អនកនូវអ�ីែដលជរបស់ទងំេនះ េយងទងំអស់គន �ចចូលកនែ់តជិត�ពះនិង
មនអំ�ចេ�ចនជងមុន កនុងករនិយយភ�ដៃទ។

72 ខញុ ំបននិយយថ “�មនិ�ចអ ច ឹងេទ”

73 េឃញេទ ខញុ ំេជ ថពកយេនះនឹងក� យជករពិត។ េហយ�ពះគមពរីបននិយយ
ថ“អនក�ែដលបែនថមមយួពកយឬដកយកពកយមយួេចញពី�” ��តវែតេ កនុង
ពកយេនះ។ េឃញេទ? �ជ�ថក៌ំបងំែដលមនុស�បនេមលរលំងេ ទីេនះ
គឺជកែន�ងែដល�ររបស់ខញុ ំបនមក ៃនពូជរបស់សត�ពស់ េហយជំេន ពិតៃន
សុវតថិភពរបស់អនកេជ ។
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74 ខញុ ំមនិេធ�ឲយបងប�ូនេ�បសប៊េីធេរ នរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ�បេ់�នេទ អនក�ល់គន
ជបងប�ូនខងបទីសទ�មផ�ូវែដលអនកមនសុវតថិភព។ ខញុ ំមនិនិយយេរ ងេនះ
េដមបឲីយមនភពខុសគន េទ ប៉ុែន�អនកមនិមន�កនុងភព�តឹម�តវេទ។ េឃញេទ?
�តឹម�តវេហយ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�ខញុ ំកម៏ន�ខុសែដរ។ ប៉ុែន�េ េពលេទវ�មយួ
ឈរពីេលេមឃនិង�បបអ់នកេហយេ ទីេនះ��តឹម�តវកនុងបទគមពរីថ�ជករពិត។
េឃញេទ? េនះេហយ�តឹម�តវ។ េឃញេទ �ទងែ់តងែតនិយយយ៉ងជក�់ក់
ជមយួនឹងបទគមពរី។

75 េ ទីេនះខញុ ំបនេមល�រហូតដល់រង�ងេ់នះបនេឡងេ បត ់ ចបេ់ផ�ម
រ�តប់ត ់ េហយពួកេគែ�បេ ដូចជពន�ឺែដលមនលកខណៈ�ថក៌ំបងំ ដូចជ
អព័ទ។ ពិត�បកដ�ស់…េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកប់នេឃញរបូភពរបស់�
ែដលបនថតេ ហូ៊ស�ុន? េសទរែតទងំអស់។ េឃញេទ? ��តវែតអ ច ឹង �បនែ�ប
េ ជេរ ងដែដល �បន�េឡងខពស់និងខពស់ជងេនះ។

76 ខញុ ំកំពុងរតេ់ហយរតេ់ទ ត ពយយមរកបង�បស ហ�ីតនិងពួកេគ។ បន�ិច
េ�កយមក�បែហលកន�ះេម៉ងេ�កយមក ខញុ ំ�ចេឃញគតចុ់ះេ�កម�គវៃីដរបស់
គត ់និងបង�បសេជនបនមក នឹង�គវៃីដ។ ពួកេគបនដឹងអ�ីមយួបនេកតេឡង។
ដូេចនះខញុ ំបនេ ជមយួពួកេគ។ េនះគឺជបង�បស ហ�ីតអងគុយេ ទីេនះ។

77 ដូចែដលខញុ ំបនេឡងេ  ខញុ ំមនិដឹងថអនកអេងកតនិងវតថុចូលេ កនុង�បេទស
មុកិសិុកេទ �តវបនេគទទួលយករបូភពេនះ។ ទស�នវដ�ីជីវតិ�ដូចែដល�
បនេ�ះេឡង។ េហយមនអនក�ល់គន ជេ�ចន…េ ទីេនះខចបរ់បូភពរបស់
ទស�នវដ�ីជីវតិ។ មនេរ ង�ថក៌ំបងំេ ទីេនះ េហយពួកេគបននិយយថ
ពួកេគមនិដឹងថ�មកពី�េទ �ខពស់េពក។ �សថិតេ េលចំណុចទងំអស់និងអ�ី
េផ�ងេទ ត…�ខពស់េពកស�មបអ់ព័ទ ពីេ�ពះ�មនចមង យ�មសិបម៉យល៍ខពស់
និងៃមភ�បពីំរម៉យល៍ខពស់ជងេនះ។ មនិមនេទសូមបែីតសំេណ មឬគម នអ�ីេឡង
េ ទីេនះបនេទ អនកេឃញេទ។

78 េហយពួកេគបនគិតថជយន�េ�ះ។ ដូេចនះពួកេគបន�តតពិនិតយកែន�ង
ទងំអស់ ែតគម នយន�េ�ះេ�ះេឡងេទេ ៃថងេនះ។ េឃញេទ ពួកេគ�តវែត
អ�ងនបង�ួចនិងេរ ងេនះ។ “គម នយន�េ�ះេ�ះេហរេទ។” េ ទីេនះមនេ កនុង
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ទស�នវដ�ីនឹង�បបអ់នកេរ ងដែដលេនះ។ េហយ—េហយ�បនបន�េ មុខេទ ត។
េហយៃថងេនះេ ខង…
79 �មនេ កនុងទស�នវដ�ីវទិយ� ស� ែដលពួកេគមនិ�ចយល់បន។ ពួកេគ
មនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។
80 តុកសុនេ សកលវទិយល័យមតិ�ខញុ ំមន កប់នេ ៃថងេផ�ងេទ តេហយ�តវ
បនេគនិយយជមយួពួកេគអំពី�។ បននិយយថ “េយងមនិ�ចយល់ពីអ�ី
ែដល…”
81 ខញុ ំបននិយយថ“កំុនិយយអ�ីទងំអស់ �នឹងមនិល�េទ។ កំុេបះគុជរបស់អនក
េ មុខ�ជកេឡយ។” េឃញេទ? គឺចំេពះ�កមជំនំុ អនកេរ ស�ងំ អនកែដលបនេ
េចញ។ េឃញេទ?
82 េហយបនទ បម់កមន ក់ៗ បនចូលមក េហយនិយយថ “បង�បស�បណ
� ំ ខញុ ំបនេឃញរបូភពរបស់អនកេ ទីេនះ។ ខញុ ំេឃញេរ ងេនះ។ ខញុ ំ…” អនកដឹង
ពីរេប បែដល�គឺជអ�ី។ ប៉ុែន�ករែដល—ែដលយូរមកេហយដូចជបង�បសមន ក់
េនះមនេ ទីេនះជកែន�ងែដល�…សូមេទស។ [បង�បស�បណ�ទំទួល
បនរបូថត] េនះជវធីិែដល�បនចបេ់ផ�មមនេឡង �មពិតេនះគឺេ ខង�� ំ
ៃដ។ េហយអនកទងំអស់គន ចខំញុ ំនិយយ “េទវ�ែដលបនកត�់�គឺជអនកែដល
បននិយយជមយួខញុ ំគឺេ ខង�� ំៃដ” សូមបែីតមុនេពល�េកតេឡង។ អនកចំ
េទ? �� បរបស់គតច់ង�ុលេ េ�កយដូចេនះ។ េនះជ�� បរបស់េទវ�េនះ�
បនេឡងេល។ េឃញេទ ដូចែដល�…ដូេចនះពួកេគបនចបេ់ផ�មថតរបូ ពីេ�ពះ
�គឺ�ថក៌ំបងំ�ស់។ ប៉ុែន�េ េពលែដលរបូភពចុងេ�កយ េ េពលែដល�
េលកេឡងេ�យខ�ួនឯងេ េលេមឃនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េនះគឺ�ដូចជេមល េ
ទីេនះផទុក�។ អនកេឃញពីរេប បែដល�េឡងេ  ដូចែដលពួកេគចបេ់ផ�មេឃញ
�។ េហយមន—របូភពសំខនចុ់ងេ�កយ េ េពល�បេងកត។
83 ពួកេគមនិដឹងថ�មកពី�ឬេ កែន�ង�េទ ពួកេគមនិដឹងេ េឡយេទ។
វទិយ� ស��តវបនេបះេចលទងំ�សងអំពី� មនិដឹងថមនអ�ីបនេកតេឡង។
ប៉ុែន�េយងបនដឹងថ “នឹងមនទីសំគល់េ េលេមឃ។” េយងដឹងេហយ។ េឃញ
េទ? េហយ�ទងប់នសនយករទងំេនះ។ េឃញេទ? េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដល
�តវបនអនុ ញ តិឲយយក…
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84 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថេយង�គនែ់តជមនុស�េ ផទះេ �ពឹកេនះ។ �បសិនេបខញុ ំ
ធ� បទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍ បងប�ូន�បស�សី ែដលជអនក�គ ល់ទងំអស់ សូម
េម�� អភយ័េទសដល់ខញុ ំផង។ ខញុ ំមនិមននយ័ដូេចន ះេទ។ ខញុ ំឈរ…អងគុយេ
ទីេនះេ �ពឹកេនះនិយយជមយួមនុស�ែដលជអនក�បជញ បុរសែដលឆ� ត។ ខញុ ំ
—ខញុ ំមនិេចះអក�រ ខញុ ំមនិទងំ�ច�បកបបទគមពរីខញុ ំបន�តឹម�តវផង។ ខញុ ំមនជំពូក
េដមប�ីន�ពឹកេនះ ខញុ ំ…នឹងសូមបងប�ូនមន កេ់ ទីេនះ�នស�មបខ់ញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំមនិ
�ចសូមបែីត�បកបេឈម ះេ កនុង�បន របក��តទី១ ជំពូក១៣(�បសិនេបអនក
�ច បង�បសែជក អនក�ច�បមញ់�) ស�មប�់បធនបទរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
�ចសូមបែីត�បកបេឈម ះទងំេនះ ខញុ ំនឹងេ�យគតេ់ធ�� េ�ពះគត�់ចបេ ចញ
សំេឡងពួកេគ។

85 េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងនិយយជមយួមនុស�ឆ� ត។ ប៉ុែន� បងប�ូនេអយករ
ទងំេនះ�តវបនេធ� ែដលអនក�បែហលជមនិេមលេ អកខរកមមរបស់ខញុ ំេទ ប៉ុែន�េជ
ថខញុ ំកំពុង�បបអ់នកពីករពិត។ �ពះជមច ស់�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត។ េនះេហយ
ករពិត។ េឃញេទ?

86 ឥឡូវេនះ េហយេ េពលែដលខញុ ំនិយយពីនិកយ ខញុ ំមនិមននយ័េឃេឃ
ស�មបអ់នកេទ…េហយេទ មនិែមនមននយ័ថខញុ ំមនិចងឲ់យអនកេ �ពះវ�ិររបស់
អនកេទ។ េ �ពះវ�ិររបស់អនកចុះ េហយេមលអ�ីែដលអនកគួរេធ�។ ប៉ុែន�កំុចូលរមួ
ជមយួអងគករទងំេនះ ពីេ�ពះៃថង�មយួខញុ ំនឹង�បបអ់នកនិងបង� ញភស�ុ�ង
�េ�យបទគមពរី �គឺជស ញ សំគល់របស់សត�។ េហយអនក�គនែ់តចថំ�ជ
ស ញ ។

87 ខញុ ំកំពុងអធិបបយ…ខញុ ំមនិបនអធិបបយេ កនុង�ពះវ�ិររបស់បង�បសែជក
េទ គត�់បបខ់ញុ ំថ “េ មុខចុះ េហយេធ��” ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ េ�ងឧេបសថ �នឹង
�បែហលជបនួេម៉ង។ េហយ�បធនបទរបស់ខញុ ំគឺ “សត�េ េដមដំបូងនិងសត�េ
ចុងប ចប ់�មរយៈផ�ូវរបស់សត�ពស់។” េឃញេទ? ចំ�យ�បែហលបនួេម៉ង។
ខញុ ំមនបទគមពរីរបស់ខញុ ំ។ សត�េ េដមដំបូងេឡយ គតជ់សត�េ សួនចបរេអ
ែដន គតជ់សត�េ ចុងប ចប ់ េហយបង� ញថគតជ់អនកកន�់សននិង
និកយ(ែដលបេងកតនិកយ) និងមក�មផ�ូវរបស់� េហយប ជ ក�់បបអ់នក�ម
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បទគមពរីថ�ជអ�ី។ ខញុ ំមនិដឹងេទរហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បទនមកខញុ ំ
េ ៃថងេផ�ងេទ ត។
88 ឥឡូវេនះ េ កនុងេនះ ខញុ ំបនេមលេ ៃថងមយួ កំពុងឈរេហយមនអ�ីមយួ
បននិយយមកខញុ ំ…សម�ងឹេមល� េហយខញុ ំបនគិតថ បង�បសហិកេគសុន មន ក់
េ កនុងចំេ�មអនកទទួលខុស�តវរបស់ខញុ ំ…ឬឌីកុនេ �ពះវ�ិរេ េជហ�ឺ�ន់
េវ ល…�បសិនេបខញុ ំមនិេជ េលករេ �ពះវ�ិរ េហតុអ�ីខញុ ំមន�ពះវ�ិរ? េយងមន
ពួកេគទងំអស់េ ទូទងំ�បេទស បនភជ បេ់ឡងេ យបេ់ផ�ងេទ ត �ល់ពីររយ
ម៉យល៍មន�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំមយួ។
89 ឥឡូវេនះរបូភពេនះ—ខញុ ំកំពុងឈរសម�ងឹេមល�េហយអ�ីមយួ…ខញុ ំកំពុងឈរ
េ កនុងបនទបរ់បស់ខញុ ំ។ មនអ�ីមយួនិយយថ “េបក�េ ខង�� ំ” ខញុ ំបន�� ប់
ឮ។
90 ខញុ ំដឹងថសេម�ងេនះ�� បេ់ ដូចជមនុស�មយួចំនួនតូចែដលមនប �
ផ�ូវចិត�។ ប៉ុែន� អនកេឃញដូចខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ុញិ អ�ីៗអ�ច រយទងំអស់
េនះពិតជដូេចនះែមន…ខញុ ំមនិ �បឆងំនឹង�េទ។ ចងចថំេយង�តវប ជូ នកូន
ៗ របស់អនកេ ��េរ ននិងទទួលបនករអបរ់ជំេដម ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បបអ់នក
ឥឡូវេនះ �នឹងមនិេធ�ឲយពួកេគល��បេសេទេ កនុងេ�កកិយែដល�តវមក េ�ពះ
�គឺជអរយិធមម៌យួេផ�ងេទ តែដលមនេ ខងេលេនះ។ អរយិធមេ៌នះ�នឹង
មនិមនេទ…�នឹងគម ន��េរ ន�មយួេ កនុង�េនះេទ �នឹងគម នករ�� ប់
�មយួេ កនុងេនះ នឹងគម នបបអ�ីេឡយ។ �មនទងំអស់េនះ។ មនិថេយង
កនែ់តមនអរយិធម ៌ េហយករ�� បក់នែ់តេ�ចន�តវបនបែនថម�គបេ់ពល។
េឃញេទ? ែតមយួេនះនឹងគម នេសចក�ី�� បេ់ឡយ។ ែតឥឡូវេយង�តវមន
�� េយង�តវេស� កសេម� កបំពក ់េយង…
91 េ �ពឹកេនះខញុ ំនឹងនិយយអំពីសួនេអែដនរបស់��ងំ អនក�ល់គន មន
ែខ��តស់េម�ងរបស់�) េអែដនរបស់��ងំ។ �បនបេងកតសួនេអែដនមយួេទ ត
េហយ�បមំយួពនឆ់ន �ំបនចំ�យេពលេធ�� ដូចជ�ពះបនេធ�កិចចករ�ទងពី់
ដំបូង។ �ពះបនបេងកតេអែដនរបស់�ទង ់ េហយ��ងំបនេធ�ឲយខូច។ ឥឡូវេនះ
��ងំបនបេងកតេអែដនរបស់�ផទ ល់ េហយ�ពះនឹងបំផ� ញ�េចល (េនះជ
ករ�តឹម�តវ) េហយ�ករ់បស់�ទង។់
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មនអ�ីមយួនិយយមកខញុ ំថ “េបក�ឲយ�តវ។”

ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំគិតថខញុ ំកំពុងែតេមល� �តវេហយ”

បែនថមថ “បែង�រ�ឲយ�តឹម�តវ។ េឃញេទ?
92 ខញុ ំបនគិតថ “�បែហលសេម�ងេនះមននយ័ថបែង�រេ ខង�� ំ” េហយ
េ េពលែដលខញុ ំបនេធ� អនកនឹងដឹងថ�គឺជអ�ី ហ�័រេមន សរ�ិរ�ពះ�គីសទេ
�មសិបបីឆន ។ំ �តងេ់នះ េមល�តងេ់នះ េឃញពុកចងក េខម  �ពះភ័ ក��ពះេន�តរបស់
�ពះអងគ �ចមុះនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ េឃញេទែផនកមយួៃនសករ់បស់�ទងែ់ដលនឹង
មក។ េហយ�ទងប់នពកស់កព់ណ៌ស សកព់ករ់បស់េទវ�សេនះេដមបបីង� ញ
ពី�ររបស់�ទងជ់�ពះគឺជេសចក�ីពិត។ �ទងគឺ់ជេ �កមកំពូលៃនសកលេ�ក
េ �កមជនខ់ពស់ៃន�ថ នសួគនិ៌ងែផនដី។ �ទងគឺ់ជ�ពះេហយគម នអ�ីេផ�ងេទ ត
េ�កពី�ពះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះែដលបនសែម�ងេ កនុងទ�មងជ់មនុស�ែដលេ ថ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដលកូនមនុស�។ េហយ�បសិនេប�មនិេធ�ឲយ�ររបស់េយង
�តឹម�តវេទ េបកសែម�ងេ�យបទគមពរី េបកសែម�ងកនុងពន័ធកិចច េបកសែម�ងេ�យ
វត�មនរបស់�ទងដ់ែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ដូេចនះ��ទងំ
�បពីំរគឺជេសចក�ីពិត បងប�ូនេអយ។ �ចមនិយល់�សបនឹងពួកេគ ប៉ុែន��គនែ់ត
អងគុយចុះេហយសិក��េ�យដួងចិត�េបកចំហរបស់អនកេ េពលែតមយួ សូមឲយ
�ពះដប៏រសុិទធ�ពះវ ិ ញ ណដឹកនអំនកពី…
93 េ ទីេនះេ េពលែដលបង�បសែជក…ខញុ ំបនេ គតម់ុនេពលអធិបបយ
េរ ងេនះេហយនិយយជមយួគតម់�ងអំពី “េតសកព់ក�់វសេនះជអ�ី?”
94 គតនិ់យយថ “ែមនេហយ េ�ក�បណ� ំ ខញុ ំសូម�បកសថ�សថិតេ
កនុងេនះេហយ…បនទ បពី់កររកីផុសផុលរបស់�ទងេ់ កនុងរបូកយែដលមន
សិរលី�របស់�ទង”់ ខញុ ំបនកំពុងែតនិយយេ កនប់ង�បសែជក។ េហយ…ខញុ ំមនិ
�គ ល់នរ�មន កេ់ េលេ�កកិយ ែដលខញុ ំពឹងែផ�កេលករបេ�ង នរបស់ពួកេគ
េល�ទឹស�ីនិងអ�ីៗដូចខញុ ំមនបង�បសែជកម៉ូេរនិងបង�បសេវល៉និងបុរសដូច—េនះ
គឺជអនក�ទឹស�ីពិតែដល�នេស វេ �គប�់បេភទនិងមុេំផ�ងៗគន ពីអ�ី�គបយ៉់ង។
ែមនេហយប៉ុែន� អនកេឃញេទ សូមបែីតជមយួេនះ និងមតិ�ភក�ិសម� ញ់របស់ខញុ ំ—ខញុ ំ
—ខញុ ំមនិ�ចទទួលបន �មនអ�ីមយួ�គនែ់តមនិ�ចយកបន។
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95 េហយបនទ បម់កេ េពលែដល�មក ដល់េនះ ខញុ ំបនេឃញ�ជអ�ី។ ពុក
ចងក រេខម របស់�ទង ់ អនកេឃញេទ ខញុ ំគិតថ េឃញេទ? ពុកចងក រនិងសកេ់ខម
ែភនក �ចមុះអ�ីៗទងំអស់របស់�ទងគឺ់ល�ឥតេខច ះ េហយសូមបែីតែផនកមយួៃនសក់
របស់�ទងេ់ េលែផនកខងេនះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ! េឃញេទ? េហយ�ទងេ់ ដែដល
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។ េហយេនះគឺជទស�នវដ�ីលុក…ឬ
ទស�នវដ�ីៃឡ។ ខញុ ំគិតថេនះគឺជ…ខញុ ំេភ�ចថេតេពល�ឥឡូវេនះ អូែខឧសភ
ទីដប�់បពីំរ ឆន ១ំ៩៦៣។ េនះជេពលែដលេចញមក �បសិនេបមនអនក�ចង់
ទបនស�នវដ�ី។ �ជរបូភពដូចគន ែដលមនរមូរ ៉កុែហ�លល័រ—និងភរយិរបស់
គតេ់ ខងេ�កយ។ េហយេនះគឺជទស�នវដ�ីវទិយ� ស�ថមីែដល “�េ ែតជ
�ថក៌ំបងំេ េឡយ។”

96 េតខញុ ំបននិយយអ�ីទងំេនះេដមបអី�ី? ថ��ចផ�ល់ឲយអនកនូវទស�នៈតិចតួច
ៃនអ�ីែដលេយងកំពុងពយយមនិយយ ថ�ពះកំពុងេបកសែម�ងទងំពីរេ
េលេមឃនិងេ េលែផនដីឲយ�តវ។ ករយល់ដឹងទងំេនះ និមនិ� េយងមនអនក
ែក�ងបន�ំជេ�ចន។ ប៉ុែន�ចថំ មុនេពលមន�បកដុ់�� រែក�ងក� យ ��តវែតមន
�បកដុ់�� រពិត�បកដជមុនសិន។ ជដំបូង�តវែតមនជ�បកដុ់�� រពិត�បកដ
េហយបនទ បម់កពួកេគ�តវបនបេងកតេឡងពីេនះ។ ដូចេយងមនេ�កម៉ូេស
និងេ�កេអរ ៉នុពិត�បកដអ ច ឹង បនទ បម់កេយងមនយ៉មេ�បសនិងយ៉េណ
សបនទ បពី់ពួកេគ។ អនកេមលពីរេប បែដល�េកតេឡង? ពួកេគបនេឃញេហយ
បនទ បម់កពួកេគពយយមេដមបែីក�ងបន�ំ េ េពលែដលមនរបស់េដម ពិត�បកដ។
�តឹម�តវេហយ។ មនិនិយយេដមបេីធ�បបឬបនទ បបេនថ កឬបំភនអ់�ីមយួ ប៉ុែន�
�គនែ់តស�មបេ់សចក�ីពិត េដមបដឹីងថខញុ ំ…

97 ខញុ ំកំពុងែតវវិត�េ រកភពចស់ េហយខញុ ំដឹងថេពលេវ�របស់ខញុ ំមនិយូរេទ។
�បសិនេប�ពះេយសូ៊វ រងច់ ំ ខញុ ំ�ច…�ន កេ់ មយួែភ�តេទ ត។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ
ៃថង�មយួេបះដូងេនះនឹងឈនដល់ក�មតិចុងេ�កយ េហយខញុ ំនឹងចូលបនទប់
ងងឹតដអ៏�ច រយេ ទីេនះេ ថករ�� ប។់ ប៉ុែន�េ េពល�មកដល់ ខញុ ំមនិ
ចងេ់�យមនអ�ីែដល�តវេមលេ េ�កយ េដមបពីយយមែ�បចិត�។ ខញុ ំចងប់ន
េ េពលែដលខញុ ំមកដល់េពលេនះ គឺ�� តេហយបរសុិទធេ�យ�ពះគុណរបស់
�ពះជមច ស់។ ខញុ ំចងរ់ុខំ�ួនខញុ ំេ កនុង�វផយៃនេសចក�ីសុចរតិរបស់�ទង ់ េ េពល
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ែដលខញុ ំចូលេ ទីេនះកនុងគំនិតខញុ ំ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�គ ល់�ពះអងគេ�យអំ�ចរបស់
�ពះអងគកររកីផុសផុល េហយេ េពលែដល�ទងេ់  ខញុ ំនឹងេចញពីចំេ�ម
មនុស��� ប ់ េហយរស់េ ជមយួ�ទងជ់េរ ងរហូត។ េហយ�ជេគលបំណង
របស់ខញុ ំេ ទីេនះេដមបពីយយមស�មបម់នុស��គបគ់ន …មនិែមនេដមបផី� ស់ប�ូរ�ទឹ
ស�ីរបស់អនកឬអ�ីេនះេទ ប៉ុែន�េដមបបីេងកនជំេន របស់អនកេលេសចក�ីសនយរបស់�ពះ
េ ៃថងេនះ។

ឥឡូវចូរេយងអធិ�� ន៖

98 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េយងមនអំណរគុណេ �ពឹកេនះ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់
េអយ េយងកំពុងរស់េ កនុងពិភពងងឹតេ េឡយែដល…មនិមនេយង�មន ក់
េ ទីេនះេទ�ពឹកេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ប៉ុែន��រមមណ៍មយួែដលេយង—េយង
ចងេ់ដរកនែ់តជិតេ ឯ�ទង ់ េយងចងប់ន—ករបះ៉របស់�ទងេ់ កនុងជីវតិរបស់
េយងែដល�ចេដញេយងនិងេធ�ឲយេយង�ចបតែ់បនបនដូេចនះ�ទង�់ចផ� ស់
ប�ូរេយង�គបេ់ពលេវ� អបរ់េំយងក� យជបុ��និងបុ�តីៃន�ពះ។ េនះគឺជ
—េគលបំណងរបស់េយងេ ទីេនះ�ពះវរបិ�េអយ េនះគឺជ—េគលបំណង
ែតមយួគតរ់បស់ទូលបងគំ ទូលបងគំពយយម—រស់េ ចុះចូលចំេពះ�ទង ់ និង
េដមបទីទួលបន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយនិយយ�េ កនប់ុរសនិង ស�ីថ…
មនិែមនេដមបកី� យជមនុស�េផ�ងេទ ប៉ុែន�េដមបពីយយមេគរពដល់�ពះអងគែដល
ផ�ល់ឲយទូលបងគំនូវជីវតិ។ សូម�ទង�់បទន� �ពះអមច ស់េអយ។

99 សូមកុំឲយមនមនុស�េ ទីេនះៃថងេនះឬ…ឬ—�បសិនេប…េយងេ �ពឹកេនះ
េ ទូទងំ�បេទសម�ងេទ ត។ �ចនឹងមនិមនមនុស�ែដលលឺសំេលងរបស់
េយង�តវែតចូលេ កនុងបនទបដ់អ៏�ច រយែដលមនិ�គ ល់�ទងេ់ កនុងអំ�ចៃនករ
រកីផុសផុលរបស់�ទង។់ �បសិនេបមនមនុស�មនបបេ កែន�ង�មយួេ
ទូទងំ�បេទស ឬ…េ កនុងអគរេនះ �ល�បជុំដអ៏�ច រយេនះ កំពុងអងគុយេ
�ពឹកេនះ។ �បសិនេបមនអនកែដលមនិ�គ ល់�ទង ់ �បែហលជៃថងេនះជៃថងែដល
មនសិកររបស់ពួកេគនឹងរ ជួ យភញ កេ់ឡង េហយពួកេគនឹងដឹងថ ពួកេគមនិដឹង
ថមនអ�ីេកតេឡងេ នទីែដលេយង�ច�តវបនេ ឬេកះេ េដមបេីឆ�យ
ស�មបជី់វតិរបស់េយង។ េហយ�បសិនេបេឈម ះរបស់េយងេ ែតសថិតេ េល
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េស វេ សមបក េនះេយងនឹង�តវបតប់ង។់ ប៉ុែន��បសិនេបេ កនុងេស វេ ជីវតិ
របស់កូនេច មេនះគឺជជីវតិពិត េយងនឹងបនសេ ងគ ះ។
100 េហយឱ�ពះអមច ស់េអយ ែដលជីវតិេធ�ដំេណ រេចញពីផក េ កនលំ់អងចូល
េ កនុងសំបកបនទ បម់កេ �គបធ់ ញជតិ ខណៈេពលែដលេយងកំពុងឆ�ងកត់
េរ ងេនះ�ពឹកេនះ �បសិនេបមនជីវតិមយួចំនួនែដលចូលេ កនុង�គបែ់ដលបន
�ក�់តឡបម់កវញិេ កនុងទងេនះ សូមន�ំេចញេ ៃថងេនះ�ពះអមច ស់េអយ �
េធ��មករផ� ស់ប�ូរ េយងសូមអធិ�ថ នេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
101 សំុេទសែដលចំ�យេពលេ�ចន។ ខញុ ំបនេភ�ចអំពីេរ ងេនះសូមបែីតកំពុង
េ កនុងករផ�យ�មវទិយេុ ទីេនះ េពលនិយយ�កេ់ម�ក។
102 ឥឡូវេនះអនុ ញ តឲយេយងងកមកស�មបក់រ�នរបស់េយង។ េហយ
បង�បសេជក េតអនកមន�ពះគមពរីេទ? ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងរកខគមពរីខញុ ំនឹង
សួរបង�បសែជកេដមប�ីនបទគមពរីេនះ េ�ពះខញុ ំមនិ�ចបេ ចញសេម�ងទងំអស់
�តឹម�តវេទ។ �សថិតេ កនុងរបក��តទី១ជំពូក១៣។ [បង�បសែជកមូេរនិយយថ
“ជំពូកទងំមូលឬ?”] អ៊ូ—ហឺុ។

[បង�បសែជកម៉ូ�នរបក��តទី ១ ១៣:១—១៤។]

[�វឌី�ទងប់នពិេ�គះជមយួនឹងពួកេមទព័ធំតូច គឺជអនកនមំុខ
ទងំអស់]

េហយ�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកជំនំុអុី��ែអលទងំអស់ថ េបករ
េនះេពញចិត�ដល់អនក�ល់គន  េហយកេ៏កតអំពី�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃន
េយង�ល់គន ែដរ េនះចូរេយងចតេ់គឲយេ េពញកនុង�សក ដល់ពួក
បងប�ូនេយង ែដលេ សល់កនុងពួកអុី��ែអល េហយដល់ពួកសងឃ
និងពួកេលវ ីែដលេ អស់ទងំទី�កង និងភូមេិគទងំប៉ុនម ន េដមបឲីយេគ
មូលគន  មកឯេយងផងចុះ]

[េហយចូរេយងនហិំបរបស់�ពះៃនេយង មកឯេយងែដរ ដបតិ
េយង�ល់គន មនិបននឹកដល់ហិបេនះ កនុង�គសូលេឡយ ពួកជំនំុ
ទងំអស់គន  កយ៏ល់�ពមនឹងេធ�ដូេចន ះ ដបតិករេនះជទីេពញចិត�ដល់
ពួកជនទងំ�យ ]
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[ដូេចនះ �វឌីក�៏បមូលពួកអុី��ែអលទងំអស់មក ចប�់ងំពីសទឹង
សីុេ�ររបស់�សកេអសីុពទ រហូតដល់ទ� រចូល�សក�ម៉ត េដមបនឹីង
យកហិបៃន�ពះ ពី�កងគរយ៉ត-់យរមីមក ]

[�វឌី និងពួកអុី��ែអលទងំអស់ កេ៏ឡងេ ឯ�កងប� គឺជគរ
យ៉ត-់យរមីរបស់ពួកយូ� េដមប ីនិងយកហិបៃន�ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ
មក ែដល�ទងគ់ងេ់ ក�� លេចរបូ៊នីទងំ២ ែដលហិបេនះបនេ
�ម�ពះនម�ទង]់

[េគកយ៏កហិបៃន�ពះ�កេ់លរទះថមី នេំចញពីផទះអប័៊ន៉ី�បម់ក មន
អ៊ុ� និងអហីុ័យ៉ូរជអនក—បរ ]

[ឯ�វឌី និងពួកអុី��ែអលទងំអស់គន  េគក�៏បគំេភ�ងេ ចំេពះ�ពះ
អស់ពីកំ�ងំ �ពមទងំេ�ច ងចំេរ ងផង េ�យសុ៊ង ពិណ �កប ់ឈងឹ
និងែ�ត។]

[ែតកលេគេ ដល់�ន�សវរបស់គីដូន េនះអ៊ុ�លូកៃដេ ចប់
ទបហិ់ប ពីេ�ពះេគកេ ជ លេឡង]

[ដូេចនះ �ពះេយហូ�៉�ទងម់នេសចក�ីេ�កធនឹងអ៊ុ� ក�៏ប�រគត់
បង ់ េ�យេ�ពះគតប់នលូកៃដេ ពល់ហិប គតក់�៏� បេ់ ទីេនះ
ចំេពះ�ពះេ ]

[ឯ�វឌី�ទងម់ន�ពះទយ័េទមនស� េ�យេ�ពះ�ពះេយហូ�៉�ទង់
បន�ប�រជីវតិអ៊ុ� រចួ�ទងេ់ កែន�ងេនះ េឈម ះថ េពេរស-អ៊ុ�
ដ�បដល់សព�ៃថងេនះ]

(េ ៃថងេនះ�វឌីកម៏នេសចក�ីេកតខ� ចដល់�ពះ េហយមន
�ពះបនទូលថ េធ�ដូចេម�ចឲយេយងនយំកហិបៃន�ពះមកឯេយងបន)

[ដូេចនះ �វឌី�ទងម់និបននយំកហិបមកឯ�ទងក់នុង�កងរបស់�ទងេ់ទ
គឺបនយកេ �កក់នុងផទះអូបិឌ-េអដំម ជអនក�កងកថវញិ]

[េហយហិបៃន�ពះ កេ៏ ជមយួនឹង�គអូបិឌ-េអដំម កនុងផទះគត់
អស់៣ែខ �ពះេយហូ�៉�ទងក់�៏បទនពរ ដល់�គរបស់អូបិឌ-េអដំម
�ពមទងំប�� របស់�ទពយគតទ់ងំអស់ផង។]
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103 សូមអរគុណបង�បសម៉ូេរ ែដលបន�នបទគមពរីស�មបខ់ញុ ំ។ សូមេទសខញុ ំ
មនិ�ច�នេ�យខ�ួនឯងបនេទប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។
104 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឲ់យ អនកេបកេ ម៉កុស ៧:៧ េហយេយងនឹង�ន�ពះគមពរី៧
ខដំបូងៃនម៉កុសជំពូក៧។

�គេនះពួកផរសីុិ និងអនកខ�ះកនុងពួក�ចរយែដលមកពី�កងេយរ�ូ
ឡិម េគ�បជំុគន ឯ�ទង់

កលេគេឃញពួកសិស��ទងខ់�ះបរេិភគទងំៃដមនិ�� ត គឺមនិបន
�ងេចញ េនះកេ៏ចទ�បកនេ់ទស

ដបតិពួកផរសីុិ និងពួកយូ�ទងំអស់គន  េគមនិែដលបរេិភគេឡយ
ទល់ែតបនដុស�ងៃដយ៉ង�� តអស់ពីចិត�ជមុនសិន េ�យកន់
�មស�� បពី់បុ�ណរបស់ពួកចស់ទុំ

េហយកលេគមកពីផ�រ េនះេគមនិបរេិភគេទ ទល់ែតបនងូតទឹក
រចួសិន កម៏នេសចក�ីឯេទ តជេ�ចន ែដលេគទទួលកន�់មែដរ
ដូចជករ�ងែពង �ងឆន ងំ �ង�ប�បល់ង�ិន េហយនិងតុជេដម

ដូេចនះ ពួកផរសីុិ និងពួក�ចរយេគពិចរ�សួរ�ទងថ់
េហតុអ�ីបនជពួកសិស�របស់េ�ក មនិកន�់មស�� បប់ុ�ណ
របស់ពួកចស់ទុំយ៉ងេនះ គឺេគបរេិភគឥត�ងៃដេទ

ែត�ទងេ់ឆ�យតបថ ពួកអនកមនពុតេអយ េ��េអ�យបនទយ
ពីអនក�ល់គន �តវ�ស់ ដូចជមនេសចក�ីែចងទុកមកថ ជនជតិេនះ
េគេគរព�បតិបត�ិអញែតបបូរមតេ់ទ ឯចិត�េគេ ឆង យពីអញ�ស់

ែដលេគថ� យបងគំអញ េ�យបេ�ង នេសចក�ីប ញ ត�ជរបស់មនុស�
េនះជឥត�បេយជនេ៍ទ
ចូរេយងអធិ�� ន។

105 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេគរព�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគឥឡូវេនះ េហយ
សូមេ�យ�សំេរចករេនះបន ែដល��តវបនប�មងទុកជមុន។ េ�បេយងជ
ឧបករណ៍េដមបនិីយយ� និង�តេច កេដមប�ី� បពី់�ទង ់ និងដួងចិត�របស់េយង
េដមបទីទួលបន�។ េយងសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ែមន៉។
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106 �បធនបទរបស់ខញុ ំគឺែបបេនះ…ខញុ ំ…
107 េយងេ េលវទិយជុតិេ �ពឹកេនះ។ េហយខញុ ំយល់ថមតិ�ល�របស់ខញុ ំេឈម ះរ ៉
យបរ័ដិនកំពុង�� បយ៉់ងពិេ�ះ េហយបនេបកេឡងយបម់ញិ។ ខញុ ំបនេភ�ចថ
េយងេ េលវទិយ…ុឬយបេ់នះក�ី។ រយ៉មនិថអនកេ ទី�េទ �បសិនេបអនកេ
�នចូសេ កនុង�ពះវ�ិរេ ទីេនះ រកឺចុ៏ះេ កន�់កមជំនំុរបស់បង�បសម៉ក
ហកុដស៍ ឬកែន�ង�ែដលអនកេ  សូមកុំភយ័ខ� ចបងប�ូនេអយ អ�ី�គបយ៉់ងនឹង
មនិអីេទ។ អងគុយឲយេសង ម អនក�គនែ់ត…�ទងនឹ់ងេធ�ឲយខញុ ំ�គ ល់� រយ៉ កុំបរមភអី
កូន�បស! ចូរមនជំេន េល�ពះចុះ។
108 �បធនបទរបស់ខញុ ំន�ពឹកេនះគឺ ពយយមបំេរ �ពះែដលមនិែមនជបំណង
�ពះហឫទយ័�ពះ។ ឥឡូវេនះជអតថបទែប�ក េហយខញុ ំេជ ថ�ពះអមច ស់នឹងបង� ញ
េរ ងេនះដល់េយងឥឡូវេនះ។ សូមចថំ “ករពយយមបំេរ �ពះែដលមនិែមនជ
បំណង�ពះហឫទយ័�ពះ” ឥឡូវេនះ ��កដូ់ចជចែម�កខ� ងំ�ស់។ ប៉ុែន�េ កនុង
េនះ�បែហលជ�ពះ�ចជួយេយងបន។
109 មនេរ ងមយួេទ តែដលខញុ ំចងនិ់យយេ �ពឹកេនះ ថេយងរកី�យែដលបន
េ ចំក�� លមតិ�ភក�ិខញុ ំមន ក ់ ជមតិ�ជទី�ស�ញ់ជមតិ�វយ័េកមង។ អនក�ល់គន
ជេ�ចនបន�� ប�់មវទិយឥុឡូវ�ច…រ…ឺ�មទូរស័ពទដឹងថេនះជនរ�។
ៃថងេនះជៃថងកំេណ តរបស់គត ់ ែដលឈនដល់�យុេកសិបបីឆន បំង�បសប៊លី
េ�អងគុយេ ទីេនះខងមុខខញុ ំ គតម់ន�យុេកសិបបីឆន េំហយ។
110 េ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ�គេពទយបននិយយថ “គតម់និ�ចរស់បនេទ” ខញុ ំ
េទបែតបនកតសំ់គល់គតអ់ងគុយេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ េ េ�កមតងអ់ុកសីុែសន
េហយភរយិជទី�ស�ញ់របស់គតប់នទូរស័ពទមកខញុ ំ េហយបននិយយថ
“បង�បស�បណ� ំ �បសិនេបអនករពឹំងថនឹងេឃញមតិ�ចស់របស់អនកេឈម ះប៊ី
លដុចេ រស់ ចូរអនកចូលមកជ�បញប។់”
111 េហយខញុ ំ…សំបកកងម់យួរបស់ខញុ ំ�តវបនធ� យ កង�់នរបស់ខញុ ំ�តវបន
េ�ះេចញ េហយខញុ ំបនែហកសំបកកងេ់ចញពី�នរបស់ខញុ ំេ�យពយយមេ
រកគត។់ ខញុ ំេទបែតបនមក—មក—ពី�ថ នីយមយួ �ថ នីយចកេ់�បង និងមក
ពីបនទបទឹ់កែដលខញុ ំបនឈបេ់ អូៃហអូ េ�យពយយមេ រកគត ់ េដរេចញ
មកខញុ ំបនេឃញនិមិមតមយួ។ េហយេឃញបង�បសេ� ឈរេ កនុង�ពះវ�ិរ
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េ�យៃដរបស់គតេ់ចញេ�ក េហយ�បនផ� ស់ប�ូរ េហយខញុ ំេឃញអនកមក�មផ�ូវ
េហយចបៃ់ដខញុ ំ។ បននិយយថ “េ �បបគ់តថ់ ‘េនះជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។’”
112 គតក់ម៏ន�យុ�បែហលេកសិបឆន ។ំ គតម់នជំងឺគងំេបះដូងជមយួ
សំពធេបះដូង និងជំងឺេខ�យេបះដូងេពញេលញ។ េវជជបណ�ិ តែដលឆ� តបំផុត។
បុរសេនះមនិែមន…គតម់និចងប់នេទ…ខញុ ំនឹងមនិនិយយដូេចន ះេទ។ គត់
�គនែ់តជបុរសមន កែ់ដល�ចមនលទធភពទទួលេវជជបណ�ិ ត�ែដលគត់
ចងប់ន។ គតម់នេវជជបណ�ិ តជនជតិយូ�ដល៏�មន កែ់ដលបនជួបខញុ ំេ កនុង
�លេហយនិយយថ “�គម នឱកសស�មបគ់តក់នុងកររស់េ េទ”
113 េហយខញុ ំបនចូលេ េហយ�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេ េ�កម�បអបអ់ុកសីុែសន ខញុ ំ
បននិយយថ “ប៊លី េតេ�ក�ច�� បខ់ញុ ំឮេទ?” គតង់កក់បល។ ខញុ ំបន
និយយថ “េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ‘អនកនឹងមនិ�� បេ់ េពលេនះេទ’”
114 មយួសប� ហ៍ចបពី់េពលេនះមក េ េពលែដលខញុ ំចូលេ កនតុ់អធិបបយ
េដមបអីធិបបយ�ររបស់ខញុ ំ េ ទីេនះបង�បសេ�េដរេឡងមកកនុងអគរេនះ។
េហយេ េពលខញុ ំេ េភជនីយ�� នហ�័រ ឆ�ងកត…់ខញុ ំមននយ័ថប៊�ូប�៉ល់េ កនុង
រដ�ល�ីសវលី េ ទីេនះគតប់នេចញពី�ន ចុះមក�មផ�ូវ �តៃដគតេ់ចញេ�ក
ពិត�បកដេយងេ �ម�ពះបនទូលៃន�ពះគមពរី�ពះអមច ស់។ េហយគឺកលពី៣ ឬ
៤ឆន មំុន។ េហយគតប់នកំណត�់គបវ់ធីិទងំអស់េ ទីេនះ េ សីវផត (ឆ�ងកត់
�បេទសជតិមនិែមន�មយន�េ�ះេទឥឡូវេនះគឺ�ម�ន) �—��  អងគុយេ
ទីេនះ�ពឹកេនះ។ “រកី�យៃថងកំេណ តបង�បសេ�” ែដលបនមកពី�គបត់ំបនទូ់ទងំ
�បេទសពី�គបទី់កែន�ង។ “សូម�ពះ�បទនពរអនក!”
115 ខញុ ំបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឲយគត ់ បនទ បពី់េចញពី�ពះៃ�តឯកគត ់ ខញុ ំ
�ជមុជទឹកឲយគតេ់ េពល…គឺជករ�បជុំដំបូងរបស់ខញុ ំ េ េពលបង�បស
ែបង៊វឌូ ឲយសេម� កបំពករ់បស់គតេ់ គត ់ (គតជ់បុរសែដលមនមឌល�
ដូចអនកបនេឃញ) េហយគតប់នចូលេ កនុង�ងទឹកេហយខញុ ំបនេធ�ពិធី
�ជមុជទឹកឲយគតេ់ �យុ�បែហលែបត៉សិប�បឬំេកសិបឆន  ំ េ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ គតប់ននិយយថគតម់និែដលមន�រមមណ៍�មយួ
រហូតទល់ែតគតប់នរកេឃញសុវតថិភពៃនអ�ីមយួ។ បនទ បម់កគតប់នទទួល
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ៃថងកំេណ តែដលគតនឹ់ងមនិែដលចស់េឡយ។ �តឹម�តវេហយ ទឹកដីដអ៏�ច រយ
េនះ។ គតែ់ថមទងំ�តវបនេគរពឹំងថនឹងរស់េ េដមបេីមលេឃញករយងមក
របស់�ពះអមច ស់ ��ចេធ�េ បន។ ប៉ុែន��បសិនេបគតនឹ់ងេដកលក ់ គត…់
េហយេយងបនភញ កេ់ េពលេនះ គតន់ឹងមកមុនេគ។ �តវេហយ។ ដូេចនះ
បង�បសេ� គម នអ�ីែដល�តវបតប់ងេ់ឡយឥឡូវេនះ។ អនកពិតជមនេ េល
បនទ ត។់ េ ទីេនះ បង�បសខញុ ំេអយ េហយសូម�ពះ�បទនពរអនក។ េហយខញុ ំសូម
អរគុណ�ពះអមច ស់ស�មបប់ុរសល�ដូចេនះ េហយស�មបក់រផ�ល់ឲយគតនូ់វឆន ំ
ទងំេនះ។
116 េ កនុងេស វេ របក��ត “ករពយយមេធ�កមមវធីិថ� យបងគំ�ពះេ�យមនិែមន
ជ�ពះហឫទយ័�ពះ” �ពះជអធិបតី ដំបូង េយងចងយ់ល់ពីេរ ងេនះ។មនុស�េ
ៃថងេនះកំពុងឆងល់ថេហតុអ�ីបនជេយងមនិ�ចមនកររកីផុសផុល។ េតអនកេជ
េលអធិបេតយយភពរបស់�ពះេទ? េឃញេទ�ពះគមពរីនិយយ�មវធីិេនះ។
117 េហយេយងពយយម…ដូចជខញុ ំកំពុងពិភក�ជមយួ�កមបងប�ូនដល៏�របស់ខញុ ំ
ខងបទីសទ មនិយូរប៉ុនម នេទ េហយពួកេគបននិយយថ “បង�បស�បណ�ំ
េយងមនែតកររកីផុសផុលេ េពលែដលេយងយក�ពះបនទូល ម�ងមយួៗ ពីមយួ
ទំពរ័េ មយួទំពរ័ ពីសំបុ�តមយួេ សំបុ�តមយួ។”
118 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំកេ៏ជ ែដរពីមយួទំពរ័េ មយួទំពរ័” គតប់ន
និយយថ…ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគបនពយយមេធ��រហូតមក។”
119 គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�េយង�តវែតរកករបក��យ�ពះបនទូលជភ�
�កិច អ�ីែដល�កិកនិយយ។”
120 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិបន�នេ�ចនេពកេទ ប៉ុែន�បន�ន�បវត�ិ� ស�
របស់�ពះគមពរី �ពះវ�ិរនិង�កម�បឹក�នីេស និង�កម�បឹក�នីេស ពីមុននិងឪពុកនី
េស ជេដម ពួកេគបនេឈ� ះ�បែកកគន េ ទីេនះអំពីភ��កិក។ េនះគឺពីរពន់
ឆន មំុន។ មន កនិ់យយថ ‘�មននយ័ែបបេនះ’ េហយមន កេ់ទ តនិយយថ ‘�
មននយ័ែបបេនះ។ ពកយ�កិកមននយ័ែបបេនះ។’”
121 ដូចជភ�របស់េយងែដរ។ ពកយ េឃញ។ េ�បពកយ េឃញអនក�ច
មននយ័ថ “របូ�ងទឹក” “ខញុ ំយល់” ឬរបស់ជេ�ចនេទ ត។ ពកយធុញ�ទន ់�ចជ
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“បេងកតរនធ េរ នេដរ” ឬ—ឬ “អនកធុញ�ទនខ់ញុ ំ” ឬ “អនកបងៃ់ថ�ករេ�ះេហររបស់ខញុ ំ” ឬ
��ចមននយ័ជេ�ចន…។ េហយ�សៈតូចៗទងំេនះ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត �គនែ់ត
ផ� ស់ប�ូរអតថនយ័ទងំមូល។ ដូេចនះអនកនឹងមនិែដលេធ��ដូចេនះេទ។ �ពះបន
សរេសរ�ដូចេនះ េ�យ�រែត…
122 �គបព់កយទងំអស់�តវទទួលបនករប�� លឱយែតង េហយ�ទងម់នបនទូល
ថ “ទូលបងគំសូមអរគុណដល់�ទងឱ់�ពះវរបិ�េអយ �ទងប់ន�កក់រទងំេនះពី
ែភនករបស់អនក�បជញ េហយបនបង� ញ�” (�ែមន៉) “ដល់ទរកដូចជេយងនឹងេរ ន
ែដរ” �ករេបកសែម�ងរបស់�ទង ់ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពី�ង ចមុញិថ “នឹង
េបកសែម�ងដល់កូនេកមង”
123 ខញុ ំបននិយយថ “�នឹងមនិដំេណ រករេទ េ�ក។” ខញុ ំបននិយយថ “កររកី
ផុសផុលនឹងមនិេកតេឡងេទ ដ�ប��ពះជមច ស់ជ�ពះែដលមនអធិបេតយយ
ភពប ជូ ន�មក។ េហយបនទ បម់កគត�់ចនឹងវេង�ងបន�ិច ែដលមនិ�ចសូមបែីត
ចុះហតថេលខេលេឈម ះរបស់គត ់ េហយេធ��ជមយួ� ែដលមនិ�គ ល់សូមបែីត
ភ�អងេ់គ�ស ទុកឲយ�កិចែតមយួបនេហយ។”
124 េនះជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ េពលេព�តសបនអធិបបយេ ៃថងបុណយទី
�សិប។ អនកដឹងេទ គតែ់ថមទងំមនិ�ចសរេសរេលេឈម ះគតផ់ង លងងេ់ខ�
និងមនិបនេរ នេទ តផង។ ប៉ុែន��ពះេធ�អ�ីៗ�មរេប បចំែលកដល់គំនិតប ញ
របស់េយង។ េនះេធ�ឲយ�ទងជ់�ពះ។ �បសិនេប�ទងម់ន�កមវទូិនិងឥស�រជន
មយួចំនួនពួកេគបននិយយថ “ៃកផសឆ� ត េនះអនកេឃញេទ គតម់ន�
�តឹម�តវេទ” ប៉ុែន��ពះជមច ស់បនចុះេ  េហយេរ សអនកេន�ទែដលមនិ�ច
ចុះហតថេលខេលេឈម ះពួកេគបន េហយេនះជអ�ីែដល�ទងប់នេរ ស។ េនះ
គឺជ�ពះ �ទងយ់ករបស់ខ�ះែដលមនិមនអ�ីេ�ះ េហយេធ�ឲយមនអ�ីមយួេចញពី�
េដមបកិីត�ិយសផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង។់ �ទងប់នយកភពមយួេហយបេងកតេអែដន។
អូហូ�ពះជមច ស់គឺជ�ពះ។
125 ឥឡូវេនះ �បសិនេបមននរ�មន កម់នេមកនិចស�មបក់ររកីផុសផុល
គឺជបង�បសៃថ�ថនូររបស់េយង ប៊លីី�ក�ម។ ប៉ុែន�េមកនិកគឺមនិអីេទ ប៉ុែន�
េមកនិចនឹងមនិ�ចផ� ស់ទី�បនេទ ��តវករសក� នុពលេដមបផី� ស់ទី�។
អនក�ចផលិត�ន�កេ់កអីល�ៗ �ក�់េធ�ផុនឡុងនិង—និងបង� ញេ�យ
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វទិយ� ស�នូវអ�ីែដល��ចេធ�បន។ ប៉ុែន�លុះ��ែតសក� នុពលេ ទីេនះរញុ�
មនិដូេចន ះេទនង�គនែ់តជបំែណកទំនិញងប។់
126 ដូេចនះេ កនុងកររកីផុសផុលរបស់ែវល(Welsh) គឺជកររកីផុសផុល
េ�កយេគរបស់េយងមុនេពនទីកុស� គម ននរ�មន កប់នដឹងពីអ�ីែដលបន
ចបេ់ផ�មកររកីផុសផុលេនះេទ មនែត�កមមនុស�ប៉ុនម ននកប់៉ុេ�� ះ។
127 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងទទួលបន…មតិ�របស់េយងេឈម ះ ប៊លីី�ក
� ំ នឹងទទួលេ�បសប៊េីធេរ នទងំអស់ និងលូេធេរ ន និងេពនទីកុស� និងអ�ីៗ
េផ�ងេទ តរមួគន ចូលមកទី�កង េហយេ ទីេនះពួកេគនឹងមនករជួបជំុដអ៏�ច រយ
�បព់នន់ក ់ េហយ�មសិបមុនឺនកនឹ់ងមក (កនុងរយៈេពលពីរសប� ហ៍)េហយ
�បគល់ដួងចិត�របស់ពួកេគេ កន�់ពះ�គិស�។ �តឡបេ់ ពីរសប� ហ៍េទ ត េហយ
អនកមនិមនសូមបែីតមន ក។់ េឃញេទ េនះគឺជេមកនិច។ ប៉ុែន�សូមឲយ�ពះដ៏
គងេ់ និង�ពះគុណរបស់�ទង�់គនែ់តនិយយេ កនម់នុស�លងងេ់ខ� តូចមយួ
ដូចជដូេចនះ គឺេសទរែតមនិ�បថ់ជនរ�មន ក ់ សូមឲយវ ិ ញ ណ�ទងធ់� កចូ់ល
ទី�កងេហយមនុស�មនិ�ចេ េធ�ករបនេទ ស�ីមនិ�ច�ងសំ�តចន
អនកបំេរ មនិ�ចេរ បែ�គ ែ�សកនិងយំេលកៃដពួកេគេឡងេល�កស។ េនះគឺជ
កររកីផុសផុល េនះគឺជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។
128 ��តវបនេគនិយយថអភជិនមយួចំនួនមកពី�ពះវ�ិរបនេ េវលស៍េដមប ី
យល់ឬែស�ងយល់នូវអ�ីែដលេមកនិចទងំអស់សថិតេ កនុងកររកីផុសផុលកនុង
កំឡុងេពលៃនកររកីផុសផុលរបស់ែវល។ េហយេ េពលែដលពួកេគចុះហឹបៃន
េសចក�ីស ញ  ជមយួមកួខពស់ៗរបស់ពួកេគ ែដលមនពណ៌ ពួកេគេមលេ  ចុះ
មក�មផ�ូវប៉ូលីសតូចេ ជុំវញិែដលហួចែបបេនះ ពួកេគនិយយថ “បុរសល�
របស់ខញុ ំេអយ េតអនក�ច�បបខ់ញុ ំពីកររកីផុសផុលរបស់េវលេ ទី�បនេទ?
129 គតនិ់យយថ “ែមនេហយបងប�ូនខញុ ំេអយ អនកកំពុងឈរេ ក�� ល�
េហយ!” អ៊ូ—ហូ៊—អ៊ូ—ហឺុ! គតនិ់យយថ “អនកយល់ឬេទ ខញុ ំជកររកីផុសផុល
ែវល ពីេ�ពះកររកីផុសផុលរបស់ែវលេ កនុងខញុ ំ។”
130 េនះជអធិបេតយយ! េនះជអ�ីែដល�ពះេធ�េហយមនែត�ទងប់៉ុេ�� ះែដល
មនសិទធិេដមបបី ជូ នកររកីផុសផុល។ កុំយកេមកនិក�យជមយួគន  សូម
អធិ�� នឲយ�ពះប ជូ នឌី�មកិ—ឌី�មកិ។
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131 �ទង�់គនែ់តបនបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងករបនតំរវូទុកជមុន។
ឥឡូវេនះេ េពលែដលខញុ ំេ�បពកយបនតំរវូទុកជមុន…ឥឡូវេនះ �ជពកយ
��កកែ់ដល�តវេ�បជ�ធរណៈ ជពិេសសេ េពលែដលេយងបន�យចំរះុ
គន រ�ងពួក�នម់េីន ននិងពួកខលវនីនីស។ េហយមនិែមន…ខញុ ំបនេសនសំុអនក
កុំគិតថខញុ ំ�គ ល់�ទងំអស់ ប៉ុែន�ពួកេគទងំពីរខុសេបេយងេ �មបទគមពរី។
�ពះគុណគឺជអ�ីែដល�ពះបនេធ�ស�មបខ់ញុ ំ ករ�ប�ពឹត�គឺជអ�ីែដលខញុ ំេធ�សំ�ប់
�ទង។់ េឃញេទ? អនកទទួលបនឬេ ។ �បសិនេបអនកេឡងេលអវយវៈមយួ
កនុងចំេ�មអវយវៈេនះ អនក�បកដជដឹងថខ�ួនអនកេ ចុងអវយវៈេហយមនិ
�ច�តឡបម់កវញិបនេទ។ គមពរីេអេភសូរទញ�ជមយួគន  �មខញុ ំគិត។
132 ែត�ពះបនទូល េពលែដលខញុ ំេ�បពកយ បនតំរវូទុកជមុន កុំគិតថខញុ ំ…េនះជ
ពកយែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ—�គ ល់ពីរេប បេ�ប…�ជ�បជញ ៃន�ពះែដលដឹងជមុន
េឃញេទ ែដល�ទង�់ជបជមុន។ �ទង—់�ទងម់និ�ចនិយយបនេទ…�ទង់
—�ទងប់នសុគតេ់ដមបឲីយមនុស�ទងំអស់បនសេ ងគ ះ �ទងប់នេធ�ប៉ុែន��មរយៈ
ករដឹងមុនរបស់�ទង ់ ែដល�ជបថនរ�នឹងបនសេ ងគ ះេហយនិងអនក�
ែដលមនិបន។ េឃញេទ? េនះជអ�ីែដល�ទងដឹ់ង ខញុ ំមនិដឹង�េហយអនកកម៏និ
�គ ល់�ែដរ ដូេចនះេយងេធ�ករសេ ងគ ះេ�យភយ័ខ� ចនិងញបញ័់រ។
133 ប៉ុែន� �ពះជមច ស់�ទងប់នកំណត�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយមនេ
�គបជំ់នន។់ ករដឹងជមុនរបស់�ទងប់នកំណត�់ទងេ់ កនុង�ពះវ�ិរ និង
េ កនុងមនុស� អ�ីែដល�ទងប់នេធ��ងំពីដំបូងមក។ េហយបនទ បម់កដំណឹងល�
ែដលកំពុង�តវបនអធិបបយេ យុគសមយ័េនះ �តវបនបង� ញដល់មនុស�
ជក�់កម់យួចំនួនប៉ុេ�� ះ េហយអនកែដលេ សល់ពួកេគមនិបនេឃញ�េទ។
េឃញេទ? “សូមអរគុណ�ពះអងគ �ពះបិ� ែដល�ពះអងគបន�កេ់រ ងទងំេនះ
េចញពីែភនករបស់អនក�បជញេហយបនបង� ញ�េ កូនេកមងែដលនឹងេរ ន។” េឃញ
េទ េនះគឺជករតំរវូទុកជមុន។ មនិែមនថ�ទងប់នេធ��េ�យអនកនិយយេទ “ខញុ ំ
នឹងេ�ជសេរ សអនក េហយមនិេ�ជសេរ សអនក” េ�យ�បជញ ដឹងមុនរបស់�ទង ់ �ទង់
ដឹងថអនកនឹងេធ�អ�ី។
134 �មរយៈ�ទងគឺ់អស់កលប…េតអនកេជ ថ�ទងអ់ស់កលបេទ? �បសិនេប�ទង់
មនិែមនេនះ�ទងម់និ�ចជ�ពះបនេទ។ េហយ អនកគិតថ គម នទីប ច ប ់ �ទង់
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�គ ល់សព�សត�ទងំអស់ែដលមនេ េលែផនដី េតចំនួនចំពុះរបស់�ប៉ុនម ន
�ប�ជយែភនករបស់ពួកេគ េតកំពស់ខពស់ប៉ុន� េ កនុងចចកនិមយួៗ �ល់
េ ម េ ម �នឹង�តវបនកំណតេ់ េល េនះជអស់កលប។ េហយេយងមន
ែដនកំណត ់ េយងជំពបេ់ជងដួលកនុងភពងងឹត។ �ពះបន�បដូចេយងេ នឹង
េច មេហយេយង�តវែតមនអនកដឹកនមំន ក។់ េហយអនកដឹកនេំនះមនិែមន
ជមនុស�េទ អនកដឹកនគឺំជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទ
កនុងចំេ�មេយង។ “បន�ិចេទ តេ�កីយនឹងែលងេឃញខញុ ំេទ តេហយ” របូកយ
ែផនក�ចឈ់មរបស់�ទង�់តវបនេលកេឡងេ កនុងបល�័ងករបស់�ពះ ែដលជ
កែន�ងែដលមន�ពះវ ិ ញ ណេ េលបល�័ងក ឥឡូវេនះ�ពះ�គីសទគឺេ េលបល�័ងក
�ពះេយសូ៊វ។ “បន�ិចេទ តេ�កិយនឹងែលងេឃញខញុ ំេទ ត ែតអនក�ល់គន នឹងេឃញ
ខញុ ំ ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនករហូតដល់ទីប ច បៃ់នែផនដី គឺេ កនុងអនកែដរ។” បល�័ងក
របស់�ពះ គឺជ�ពះ�គីសទ បន�កចូ់លេ កនុងេបះដូងរបស់អនក េហយ�ទងប់ន
អងគុយេ េលបល�័ងករបស់�ពះ ប៉ុែន�េ កនុងសហស�វត�រ�៍ទងប់នអងគុយេ េល
បល�័ងកផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ ែដល�ទងប់នសបថថនឹងេលកបុរសេនះ ែដលជ
�ពះ�ជបុ��របស់�វឌី េដមប�ីកេ់ េលបល�័ងករបស់�ទង។់

135 ឥឡូវេនះ �ទងប់នបង� ញេរ ងទងំេនះេ�យករដឹងមុនរបស់�ទងដ់ល់អនក
ែដល�ទងប់នេរ ស�ងំ េបមនិដូេចនះេទពួកេគមនិបនេឃញ�េទ។ ឈរេ ទីេនះ
សម�ងឹេមល� េហយមនិ�ចេមលេឃញ�។

136 េតមនប៉ុនម នអនកែដលបនេឃញរបូភពៃនសត�េគេ កនុងៃ�ពេនះ? ែដល
អនក�តវេមលេហយេមលេទ ត? េតអនកធ� បេ់ឃញេទ? ឬបនេឃញរបូភពៃន
�ពះ�គីសទេ កនុងៃ�ព ឬេ េលេមឃ ឬពពក? េឃញេទ វចិិ�តករមន កេ់នះបនេធ�
ដូេចនះ បនជួសជុលរហូតដល់អនក�តវេមល��មវធីិជក�់ក។់ អ ច ឹងេពល�
អនកេឃញ�ម�ងេទ តអនកមនិ�ចេឃញអ�ីេផ�ងេ�កពីេនះេទ។ �ល់េពលែដលអនក
េមល�គឺេ ទីេនះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម នបនេឃញរបូភពទងំេនះ? ជករ
�បេសរ�ស់ �បកដ�ស់អនកបនេឃញ។

137 េនះេហយគឺជរេប បៃន�ពះ�គីសទ គឺជអងគ�ទង ់ ដំណឹងល� ជ�ជយ�រ។
េ េពលែដលអនកេឃញ�រៃនសមយ័កល អនកមនិ�ចេឃញអ�ីេផ�ងេទ តេទ
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េ�កពីេនះ។ ហនឹងេហយ។ អ�ីៗេផ�ងេទ តបនបតេ់  អ�ីែដលេសសសល់�បន
បំេពញ េឃញេទ េឃញេទ េ េពលែដលអនកេឃញ�ជយ�រ!
138 េនះគឺ—េ កនុងសមយ័របស់េ�កណូេអ។ េ េពលែដលណូេអនិង�កម
របស់គត…់េឃញពីរេប ប…េ េពលែដលពួកេគបនេឃញ�រ េនះគម នអ�ី
ែដលសំខនេ់ទ តេទ។ េពល��កមរបស់េ�កម៉ូេសបនេឃញ�គម នអ�ី
ែដលសំខនេ់ទ តេទ។ េ េពល�កមរបស់យ៉ូ�នបនេឃញ� គម នអ�ីសំខន់
េទ តេទ។ េ េពល�កមរបស់�ពះេយសូ៊វបនេឃញ� គម នអ�ីេផ�ងេទ តសំខន់
េទ តេទ។ េ េពលែដល�កម�វក័បនេឃញ� គម នអ�ីែដលសំខនេ់ទ តេទ។
េ េពលែដល�កមរបស់លូេធបនេឃញ� �កមរបស់េវសលីបនេឃញ� �កម
េពនទីកុស�បនេឃញ� គម នអ�ីសំខនេ់ទ តេទ ពួកេគបនដកខ�ួនេចញពីអ�ីៗ
ទងំអស់។ េហតុអ�ី? �មរយៈករដឹងមុនរបស់�ទង ់�ទងប់នតំរវូទុកជមុននូវេរ ង
ទងំេនះឲយេកតេឡង។
139 �ទងប់នេ�ជសេរ សមនុស�ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ េ�យករដឹងមុនរបស់�ទង។់
ដូច�ទងម់នបនទូលេ កនុងរ ៉មូ៨ េ ទីេនះគឺេអ�វ…ែដល—ករេ�ជសេរ សរបស់
�ពះជមច ស់�ចនឹងឈរេឡង�បកដ។ េអ�វនិងយ៉កុបទងំពីរេកតមកេ�យ
ឪពុកម� យបរសុិទធ កូនេភ� ះ ថករេ�ជសេរ សរបស់�ទង�់ចនឹង�បកដេហយ
ពិត �ទងម់នបនទូលថ “អញស�បេ់អ�វេហយ�ស�ញ់យ៉កុប” មុនេពល
ែដលេកមង�បសទងំពីរេកតមក។ េឃញេទ? �ទង�់ជបពីមនុស� �ទង�់ជប
�ងំពីករដំបូងថជអ�ី ដូេចនះ�ទង�់ចេធ�ឲយអ�ី�គបយ៉់ងដំេណ រករ ដូចជ
េពលេវ�នឡិក។ េយងភយ័េហយញបញ័់រ អនកមនិែដលេឃញ�ទងញ់បញ័់រ
េទ។ ពួកេគមនិ…េឃញេទ? អ�ី�គបយ៉់ងកំពុងដំេណ រករយ៉ង�តឹម�តវ ដូចជ
�ទនិចនឡិក។
140 េរ ងទងំេនះ�តវបនសនមតថ់េកតេឡង ស�ីទងំអស់េនះែដលមនសកខ់�ី
េហយបុរសទងំេនះេស� ក…របស់ពួកេគ ដូចជពួកេគមនសកដូ់ច�បពនធរបស់
ពួកេគែដរ។ ខញុ ំេឃញពួកេគ ពិតជមន កតស់កម់៉ូតរបស់ពួកេគទីេនះមូ�េ
ពីមុខ។ េត�ចែម�កយ៉ង�! េនះេហយជលទធផលៃនេអែដនរបស់��ងំ។
េហយេធ�ដូចនង នងកំពុងពយយមកតស់កដូ់ចប�ីរបស់នង។ ប�ីនងទុកសក់
របស់គតដុ់ះដូច�បពនធគត។់ េហយនងកំពុងេស� កសេម� កបំពករ់បស់គត់
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េហយគតេ់ស� កសេម� កបំពករ់បស់នង េឃញេទ ហនឹងេហយ។ នងកំពុងែត
ក� យជមនុស��បស េហយគតក់ំពុងែតមនភពជមនុស��សី។ េឃញេទ �
ជេអែដនរបស់��ងំ ផទុយពីអ�ីែដល�ពះបនបេងកត�ងំពីដំបូងមក។ េនះជ
ករពិត។
141 �បសិនេបខញុ ំមនិចបេ់ផ�មេទ េយងនឹងមនិចូលកនុងេរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន�េរ ង
ទងំេនះ េហយវធីិស�មប�់ទងេ់ដមបេីធ�� េហយអនក�នឹងេធ�� គឺជ�ទងផ់ទ ល់
ែដលបនេ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯង �ទងប់នេ�ជសេរ ស។ េនះជរេប បែដល�ទង់
សព��ពះហឫទយ័។
142 ដូចែដលខញុ ំបនឮ បង�បសភរ�ីគីន �គគង� លរបស់េយងេ តុកសុន
កំពុងែតអធិបបយេ យបេ់ផ�ងេទ តអំពីរេប បែដល�ពះបនបេងកតអ�ីៗ�មវធីិខ�ះ
(ខញុ ំេភ�ចអ�ីែដលជអតថបទចំណងេជងរបស់គត)់។ ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “េនះ
ជរេប បែដល�ពះសព��ពះទយ័ ជវធីិែដល�ពះេធ��។” ែមនេហយ �តវេហយ។
143 ឥឡូវេនះ េតនរ�េ កនុងចំេ�មេយងែដលនឹង�បបថ់�ទងខុ់ស?
អនក�នឹង�៊នេ�កកឈរេឡងេ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់ េហយនិយយ
ថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ�ទងខុ់សេហយ �ទងគ់ួរែតេធ��មវធីិែដលខញុ ំចងេ់ធ� �មវធីិ
ែដលបណ�ិ តេនះឬេនះបននិយយថគួរែតេធ�អេ ច ះ”? េតនរ�ជអនកែដល
គិតពីប ញ �ម រតីរបស់េគ�ចនិយយេរ ងដូចេនះ? អតម់នេទ អនកនឹងមនិេចញ
មកនិយយ�េទ ប៉ុែន�អនកគិត�!
144 ដូចេ េល�ររបស់ខញុ ំៃន�ទទឹងនិង�ពះ�គីសទ “នឹងមន�ពះ�គីសទែក�ងក� យ”
ឥឡូវ គតម់និបននិយយពី�ពះេយសូ៊វ ែក�ងក� យេទ។ េឃញេទ គម ននរ�មន ក់
�ចឈរបនេហយេ ថ “�ពះេយសូ៊វ” េ កនុងពកយរបស់�ពះអមច ស់បនេទ។
ប៉ុែន��ពះ�គីសទែក�ងក� យមននយ័ថ “អនកែដល�ពះបនេរ ស�ងំ”
145 អូពួកេគ មន ក់ៗ គិតថពួកេគបនចកេ់�បង�ងំ “សូមថ� យសិររីងុេរ ង
ដល់�ពះជមច ស់គត�់ចេធ�ែបបេនះនិងែបបេនះ!” ប៉ុែន��កគ់តេ់ េលករ
េធ�េតស��ពះបនទូលេហយរកេមលអ�ីែដលគតប់នេចញមក េ េមលេឃញ�រ
ៃនសមយ័កលេនះ។
146 ពួកេគបនចកេ់�បង�ងំេ �គរបស់�ពះេយសូ៊វប៉ុែន�មនិែមនេល�ទងេ់ទ។
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147 ពួកេគបនចកេ់�បង�ងំេ កនុងេពលេវ�…សូមបែីត�ថនបនចក់
េ�បង�ងំេ កនុងេពលេវ�របស់េ�កម៉ូេស។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ
េតអនកមនិគិតថអនកជមនុស�បរសុិទធែតមន កគ់តក់នុងចំេ�មេយង �ពះមន
េ�ចន�ស់។ េយងេទបែតចបេ់ផ�មអងគករេ ទីេនះេទ �កមមនុស�។
148 �ពះបនមនបនទូលេ កនេ់�កម៉ូេសថ “ែញកខ�ួនអនកេចញពីគត”់ េហយ
�ទងប់នេបកែផនដីេហយេលបពួកេគេ ។ �ទងប់នផ�ល់នូវ�ពះបនទូលេដមេ
ម៉ូេស ជេ��របស់�ទង។់ េនះគឺជវធីិែតមយួគតែ់ដល�ទងប់នេធ�� េហយមន
វធីិែតមយួប៉ុេ�� ះែដល�ទងនឹ់ងេធ��។ �ទងម់និផ� ស់ប�ូរែផនកររបស់�ទងេ់ទ។
149 ដូេចនះគំនិតរបស់េយងគឺខុស គំនិតរបស់�ទងគឺ់�តឹម�តវជនិចច។ េហយកំុ
ពយយម�បប�់ទងថ់�ទង“់ខុស។” មនិថអនក�ែដលេយងគិតថពូែកជងេគ
មនិែមនេយងែដល�តវនិយយថអនក�មន កម់នសមតថភពខពស់ជងេគេនះ
េទ។ ឥឡូវេនះ មនកែន�ងែដលអនកចូលអងគករេនះ។
150 ប�ូន�បសខ�ះែដលេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណនឹងចូលេ កនុងទី�កងេហយ
បេងកត…សររី—បេងកតជ�កមមនុស�ល�។ េហយេ សននិសិទែដលពួកេគនឹងជួប
េហយបងប�ូនដវ៏សុិទធទងំអស់នឹងជួបជំុគន  អនក�គ ល់េហយនិយយថ “អនកដឹង
ថជអ�ីេទ? ខញុ ំេជ ថប�ូនចូនេ ទីេនះ” (គត�់គនែ់តខញុ ំេរ សយកកនុងចំេ�មពួកេគ
ប៉ុេ�� ះ) “ខញុ ំគិតថគតគ់ួរែតមនេ�ងឧេបសថែដលល��� ត �មខញុ ំគិត។ េតអនក
មនិគិតថ�តឹម�តវេទឬ?” អតេ់ទ។ េ ទីេនះគតេ់ ។ េហយបនទ បម់ក�កមជំនុំ
�តវបនខច តខ់ច យ។ េឃញេទ? ែញកករទងំេនះ! �ពះេធ�ករបំែបក គឺ�ទងជ់
អនកែដលេធ��។ ប៉ុែន�ពួកេគទងំអស់គន  មន ក់ៗ ចងយ់កប�ូនតូចេនះ �កគ់តេ់
ទីេនះេហយមយួេនះេ ទីេនះ។ គំនិតរបស់បុរសេនះ។
151 មនុស�មនកូនេ�រ ប៉ុែន��ពះជមច ស់កនកូ់នេ�ពិត។ ពួកេគផ�ល់ឲយ
�វក �ពះវ�ិរបរសុិទធ កូនេ� េហយចូរេមលេលកដំបូងែដលពួកេគបន
េ�ប� េ េពលែដលយូ�សបនធ� កក់នុងកររលំង។ ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន
េហយចបេ់ឆន ត។ េហយបងប�ូនដវ៏សុិទធ។ េតអនក�នឹងនិយយថពួកេគ
មនិែមនជបងប�ូនដប៏រសុិទធ? េតអនក�និយយថពួកេគមនិ�� ត? ប៉ុែន�
ពួកេគបនចបេ់ឆន ត េហយ�បនធ� កេ់ េលម៉តធ់ស។ េហយេ េពល…េត
គតធ់� បេ់ធ�អ�ីខ�ះ? គម នេទ។ ប៉ុែន�ប៉ូល�តវបនេ�ជសេរ ស! �ែមន៉។ េនះគឺជ
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ករែដល�ពះជមច ស់�ទងប់នេ�ជសេរ ស៖ ជបុរសមនមឌតូច �ចមុះកេ ឆ ច
ជជនជតិយូ�ែដលមនរហ័សខឹង។ មនិែមនជម៉លធសេទ ែដលជអនក
ឌី ឌី អនកដឹងេទគត—់គតគឺ់…គឺប៉ូល។ �ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សេ�កប៉ូល
�ពះវ�ិរេ�ជសេរ សយកម៉តធ់ស។ េឃញេទ? អនកមនិមនសិទធិ�បប�់ពះថ�ទង់
“ខុស។”េទ�ទងដឹ់ងថ�តវេធ�អ�ី �ទងដឹ់ងថអ�ីែដលបុរសេនះ�តវបនបេងកតេឡង។
152 េតអនក�នឹងេ�ជសេរ ស…�ពះវ�ិរ�ធ� បេ់�ជសេរ សប៉ូល? អូ េទ
មនិែដលេទ។ បននិយយថ “បុរសេនះគឺជអនកែដល�កព់ួកេយងទងំអស់គន
េ កនុងគុក”
153 ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “អញនឹងបង� ញដល់គតនូ់វអ�ីែដលគត់
នឹងរងទុកខស�មបអ់ញ” �ទងដឹ់ងថអ�ី។
154 មនិថអនក�ែដលេយងគិតថ�តឹម�តវេទ �ពះដឹងថអនក�ល�បំផុតមន
សមតថភព ពីេ�ពះ�ទង�់គ ល់ចិត�របស់មនុស��ទងដឹ់ង។
155 កម៏និមនកររកីផុសផុលឬកេ៏ធ�ករទងំេនះ េកតេឡងេ េពលេនះែដរ
េយងគិតថពួកេគគួរែតេកតេឡង។ េយងគិតថ “េពលេនះដល់េពលេហយ
េលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់!” ខញុ ំកតសំ់គល់េ កនុងជំរុរំបស់េយងនិង
អ�ីៗេផ�ងេទ តអំពីធុរកិចចអនកជំនួញ “កំពុងែតមកដល់េហយ �េលលូយ៉ គឺជ
កររកីផុសផុលដអ៏�ច រយ!”
156 កុំចញ់េបកេគ “�ទងប់នមកដល់េហយ េហយេគបនេធ�ដល់�ទងនូ់វអ�ី
ែដលមនកនុងប ជ ី” េឃញេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគគិតថមនកររកីផុសផុល។ េត�
កំពុងេកតេឡងែមនេទ? េទ! �រចួ�ល់េហយ េហយ�ចបេ់ហយ។ អ៊ូ—ហូ៊។ សូម
កតស់មគ ល់ករេនះ េនះគឺជេពលេវ�ែដលកត�់មចេងក ង។ េចញមកនិងចូល
េ ។ “អនកែដលរងច់�ំពះអមច ស់នឹងមនកម� ងំរបស់ពួកេគេឡងវញិ។”
157 សូមកតស់មគ ល់េ ទីេនះេ កនុងអតថបទរបស់េយង កតសំ់គល់�វឌី ជ
េស�ចអុី��ែអល គតគឺ់ជមន កែ់ដលទទួលករេបកសែម�ងៃនករយកហិប
របស់�ពះជមច ស់�តឡបេ់ កែន�ងរបស់គតវ់ញិ។ េ�ពះពួកេគមនិែដលពិេ�គះ
េយបល់ពីេស�ចសូលេឡយេ�ពះេស�ចសូលបនវេង�ងេចញ។ ដូេចនះពួកេគ
មនិែដល�បឹក�េយបល់អំពីហឹបេនះេទ គឺជនិមតិ�ស ញ េ កនុងសមយ័សូល។
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េ�ពះគតប់នេដរថយេ�កយេហយបនឃ� តឆង យពី�ពះ។ ដូេចនះ�វឌី ក៏
េ ជមយួករេបកសែម�ង…ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់េនះ គឺជអតថបទែដលគួរឲយ
ស�ប�់ស់េបអនកមនិេធ�ឲយ��តឹម�តវ។ េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ថេពលេវ�នឹង
មកដល់ែដលេយងគួរែតជបុរសជំនួសឲយទរក។ ���  េយងគួរមន�ច់
រងឹមជំំនួសទឹកេ�ះេគ។
158 សូមកតស់មគ ល់�វឌីេស�ចអុី��ែអល េស�ចែដលេទបែត�តវបនចកេ់�បង
�ងំថមីៗ ឬេស�ចែដលបនេ�ជសេរ ស សូល…�ំយូែអលបនចកេ់�បងេល
គត�់ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះ េហយគតពិ់តជេស�ចែដល�ពះជមច ស់បន
េ�ជសេរ ស គម នអ�ី�តវឆងល់េទ។ េហយគតេ់ ទីេនះ េហយនិមតិ��យ�ប�រ
គត។់ ��តវបនបង� ញដល់�វឌី។ គតប់នទទួលករេបកសែម�ង គម ននរ�
មន កេ់ផ�ងេទ តបននិយយអ�ីអំពី�េទ។ “ចូរេយងេ  េហយយកហឹបៃនេសចក�ី
ស ញ  ពេី�ពះេនះជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះ ែដលេយង�តវយកហឹបេ ទីេនះ
មកជមយួេយង ថេយងពិេ�គះជមយួ�ពះេ�យ�រហឹបេនះ។” េរ ងែដលនិក
�ម នមនិដល់ េតអនកគិតអ ច ឹងែដរ? �តឹម�តវេហយ។
159 ែតចូរចថំ គតជ់េស�ច េហយទទួលបនករេបកសែម�ង គតឈ់ន
ហួសពីកែន�ងរបស់គត។់ មនេ��មន កេ់ �សកេនះ េឈម ះថ�ថន ់ គត់
គឺជមនុស�មន កែ់ដល�តវបនែតង�ងំេដមបទីទួលបនករេបកសែម�ង។ មនអ�ី
ែដល�តវនិយយគតនឹ់ងនិយយ ពីេ�ពះថ “�ពះអមច ស់មនិេធ�អ�ីទល់ែតេ�ះ
េលកែលងែតបនបង� ញឲយ�េ��ជអនកបំេរ របស់�ទងជ់មុន។” ប៉ុែន� អនកេឃញ
េទ �វឌីជេស�ច ែដលបនចកេ់�បង�ងំេលគត…់េនះគឺជបទគមពរីែមនេទ?
ចកេ់�បង�ងំគតេ់ហយទទួលបនករេបកសែម�ងដពិ៏ត។ ប៉ុែន��ជករខុស
ពីេ�ពះ�ថនជ់េ��េ �គេនះ។ េហយករេបកសែម�ងមនិែដលមកេល
�ថន េឡយ េហយេ េពលែដលករេបកសែម�ងមនដល់�វឌី គតម់និែដល
បន�បឹក�ជមយួ�ថនអំពីេរ ងេនះេទ។ គតនឹ់ងេដរេ មុខេហយេធ�អ�ីែដល
គតច់ងេ់ធ�។ អ៊ូ—ហូ៊។
160 ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់េតនរ�ែដល�វឌីបនពិេ�គះេ ទីេនះកនុងជំពូក
១៣ “ប៉ុែន�គតប់នពិេ�គះេយបល់ជមយួេមប ជ ករ�បព់នន់កន់ិង�បរ់យ
នក”់ �តឡបេ់ �កមជំនំុរបស់គត ់េឃញេទ? ឥឡូវ “េតអនកមនិគិតថេយងគួរែត
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េធ�…?” មនិអ ច ឹងេទឬ។ ឥឡូវេនះ គតប់នពយយមេធ�កិចចករ�ពះ ប៉ុែន�គតម់និ
�តវបនែតង�ងំឲយេធ��េទ េឃញេទ “េ�ពះ�ពះមនផ�ូវរបស់�ទង។់

161 ដូចគន ែដល�ពះមនបនទូលេ កនេ់ស�ចអំពីជំងឺរបស់គតនិ់ងជសះេសប យ
ប៉ុែន��ទងម់និបនេធ�េទ �ទងម់នវធីិចត�់ងំេធ�ករេនះគឺជេ��របស់�ទង។់
ដូេចនះ�ទងប់ននិយយេ កនេ់�� បន�បបេ់អ�យឲយ�តឡបេ់ �បបេ់ហ
េសគនូវអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។

162 ឥឡូវេនះេហេសគកំពុងែតនិយយទល់មុខជមយួ�ពះជមច ស់ េហយ
—េហយ�ពះជមច ស់ពិត�ស់�ចនិយយជមយួេហេសគ ប៉ុែន��ទងប់ន
បេងកតប�� ញជក�់កម់យួ។ អនកយល់េទ? �ពះមនវធីិផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង់
កនុងករេធ�អ�ីៗ  ប ជូ នកររកីផុសផុល ករនិយយ អ�ីកេ៏�យ។ �ទងម់នវធីិេធ��
េហយេយងមនិជនរ�មន កែ់ដល�ច�បប�់ទងពី់រេប បេធ��េទ។ �ទងេ់ធ��ម
រេប បែដល�ទងស់ព��ពះទយ័នឹងេធ��។

163 ដូេចនះ អនកេឃញេទ �វឌីកំពុងទទួលបននិមតិ�…ឥឡូវេនះ អនកចខំញុ ំបន
និយយករចកេ់�បង�ងំេទ គឺករចកេ់�បង�ងំមនិពិត? ចូរចថំ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�ចមកេហយចកេ់�បងេលមនុស�មន ក ់ េហយេ ែតមនិ�មបំណង
�ពះហឫទយ័�ពះ។ េ ទីេនះ�ប ជ កេ់ ទីេនះ។ េឃញេទ? េយង�តវឆ�ងកត់
ផ�ូវរបស់�ពះជមច ស់កនុងករេធ�� មនិែមនផ�ូវរបស់េយងេទ ជផ�ូវរបស់�ពះកនុងករ
េធ��។ ពីេ�ពះ�វឌី�តវបនែតង�ងំជេស�ច ែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំ បន
េរ ស�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះមកេលគត ់ (�បេភទៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ) ប៉ុែន�
េនះមនិែមនជទំរងរ់បស់�ពះេទ។

164 �ពះគមពរីបនែចងថ “ពួកជំនុំទងំអស់េពញចិត�។” សូមកតស់មគ ល់ពួក
េមប ជ ករ�បព់នន់កនិ់ង�បរ់យនកផ់ងែដរ ជពួកសងឃនិងអនកសិក�
�សនវទូិបនគិតថេនះគឺ “អ�ច រយ�ស់។” េនះជ���ពះគមពរីរបស់
អនក េហយអ�ីៗេផ�ងេទ តពួកេគគិតថ�អ�ច រយ�ស់ សូមបមីនុស��គបគ់ន កប៏ន
យល់�ពមេហយពួកបូជចរយនិង—េហយពួកេគទងំអស់បនយល់�សបនឹងេរ ង
េនះ ករចកេ់�បង�ងំេស�ចគឺ�តឹម�តវ។ សូមកតស់មគ ល់! ប៉ុែន��ពះមនិបន
សនយថនឹងបង� ញ�េទ �ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងរដូវកលរបស់�ចំេពះ
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ពួកេគ។ �ពះមនវធីិបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ប៉ុែន�មនិែមនស�មបព់ួកេគេទ។
សូមចថំ�ផទុយនឹង�ពះ។

165 មនអ�ីមយួដូចេ ជំននម់កីយ៉ជកូនរបស់អុីម៉។ េតអនកចេំរ ងេនះេទ?
យូ�និងអុី��ែអលបនែបកបកគ់ន  េហយពួកេគកម៏ននគរពីរេផ�ងគន  េហយ
អ�័បជ់េស�ចេល��ច�កមយួ។ េហយខញុ ំេជ ថយ៉ូ�ផតគឺជេស�ចែដល
�គប�់គងេលនគរយូ�។ េហយអ�័ប�់គប�់គងេលអុី��ែអលគឺជេយរ�ូ
ឡិម។

166 សូមកតស់មគ ល់ េហយបនទ បម់កេ ទីេនះមន�កមៃនជនបរេទសបនយក
ែផនកមយួពីទឹកដីែដល�ពះបន�បទនដល់អុី��ែអល និងភលីីសទីនទងំេនះេ
ទីេនះ ឬសីុរ ី កំពុងកនក់បទឹ់កដីេនះេហយកំពុងសីុចំណីរបស់ពួកកូនេ េគ
បេងកតពីដីែដលជកមមសិទធិរបស់អុី��ែអល។ ដូេចនះពួកេគ�តវករដីេនះេដមប ី
ចិ ច ឹមកូនៗ និង�គ�ររបស់េគ។ �ពះបន�បទនដល់ពួកេគ…េនះគឺជសិទធិ
ែដល�ពះបន�បទន។

167 ដូេចនះអ�័បេ់ យ៉ូ�ផតេហយនិយយថ “ចុះមក” គតប់ននិយយ
ថ “េមលេ ទីេនះេតស�តវរបស់េយងេធ�អ�ី។ េត��តឹម�តវេទែដលេយងជ
មនុស�របស់�ពះ មនសិទធិែដល�ពះបនផ�ល់ទឹកដីឲយ ែដលេយងគួរែតមនដី
េនះជកមមសិទធិរបស់េយង �មរយៈេ��យ៉ូេស�បនែបងែចកដីេនះ �គួរែតជ
របស់េយង �ជកមមសិទធិរបស់េយងនិងកូនេ របស់េយង េហយេ ទីេនះពួក
កុមមុយនិស�បនកនក់ប�់? េហយេយងមន…េយងេ�សកឃ� ន�ស់ េហយ
ពួកេគបនទទួលសិទធិែដល�ពះ�បទនមកេយង។ េតអនកមនិគិតថអនកគួរែតេ
ទីេនះេហយយកដីរបស់េយងមកវញិេទឬ? �បសិនេបអនកនឹងចូលរមួជមយួ
កំ�ំងរបស់អនក �បសិនេបអនកេមតូឌីសនិង េ�បសប៊េីធេរ ន និងទងំអស់និង
េ�បសប៊េីធេរ ន និងលូេធនិងអ�ីៗទងំអស់សុទធែតយក�កម�បឹក��សនេ
ទីេនះឥឡូវេនះ េយងទងំអស់រមួគន េហយេយងនឹងទទួលយកេរ ងេនះ។” (ខញុ ំកំពុង
និយយេរ ងេ�ប ប�បដូចឥឡូវេនះ។) “េយងនឹងទទួលបន�។”

168 “េហតុអ�ី” គតប់ននិយយថ “ពិត�ស់េយងទងំអស់គន គឺែតមយួ។”
� �� ។
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169 �ពះគមពរីបនែចងថ “េតពីរនក�់ចេដរជមយួគន បនេ�យរេប ប�?
យល់�សបេទ?” េឃញេទ?
170 េ ទីេនះែដលជកែន�ងែដលបុរសដអ៏�ច រយ ែដលជបុរសេពនទីកុស� ដ៏
អ�ច រយយ៉ូ�ផតបន�យប ចូ លគន ជមយួហ�ូងមនុស�ខុស។ េហយេនះជ
អ�ីបនេកតេឡងចំេពះេពនទីកុស�របស់េយងសព�ៃថងេនះ។ មនបុរសពិតេ
ទីេនះប៉ុែន�ពួកេគ�តវបន�យប ចូ លគន េ កនុងហ�ូងមនុស�និកយទងំេនះ។
េចញពីេរ ងេនះ! �ជប�� �របស់�ពះអមច ស់!
171 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ! គតេ់ ទីេនះ េហយនិយយថ “ែមនេហយ
�មនេហតិផលល�ែដរ” កប៏ន�ថ “រេទះនិងមនុស�របស់េយងគឺជរបស់អនក។
យ៉ង�មញិេយងជជនជតិយូ�ដូចគន ។ �បកដ�ស់េយងនឹងេ ជមយួ
អនក។” ប៉ុែន�មនគំនិត�សន�គប�់គនស់�មបេ់ស�ចយ៉ូ�ផតកនុងករនិយយ
ថ “េតអនកមនិគិតថេយង—េយងគួរែតពិេ�គះជមយួ�ពះអមច ស់សិនេទឬ?”
េឃញេទ? “ខញុ ំគិតថ�ជគំនិតល�។”
172 េហតុអ�ីបនជអ�័ប ់“ពិត�ស់” បននិយយថ “អូ�បកដ�ស់ខញុ ំគួរែត
គិតពីេរ ងេនះ។
173 “ែមនេហយ េតមនមនុស�របស់�ពះេ កែន�ង�ឬេទ? េតអនកមនេ��
េទ?
174 “��  ខញុ ំមនបនួរយនកក់នុងចំេ�មពួកេគ។ ខញុ ំមន�កម�បឹក�ទងំមូលេ
ទីេនះ និកយទងំមូល។ ពួកេគជេ��េហេ�ពរ។”
175 សូមចថំ�ពះគមពរីបនែចងថពួកេគគឺជ “េ�� េហេ�ពរ” មនិែមនជពួក
េ��េទ ែតជេ��េហេ�ពរ ��របស់ពួកេគ ថន កសិ់កខ ���ទឹស�ី។
176 “អ ច ឹង យកពួក�េចញមក!”
177 េហយេស�ចបនេស� កពក ់ េហយបនអងគុយេ ចំេពះមុខគត ់ េដមបេីធ�ឲយ
េ��ចប�់រមមណ៍។ េហយកប៏នមកេ ទីេនះ ខញុ ំេជ ថគឺជេសេដគេឡង
មក �បធន�កម�បឹក��សក ឬជអ�ីមយួែដលគតម់ន បនេឡងេ ទីេនះ
កនុងចំេ�មពួកេគ។ គតប់នេធ�ែសនងពីរឲយខ�ួនឯងផទ ល់ េហយបននិយយថ
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“ខញុ ំបនឮពី�ពះ។ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ ‘ជមយួែសនងេនះ អនកនឹងរញុ�ចន
ជនជតិសីុរេីចញពីទឹកដីបន។’”
178 “អូ! ថ� យសិរលី�!” �គបគ់ន បនគិតថ�ពិតជល��ស់។
179 េមលេត�ខិតេ ជិត�មេនះយ៉ង�ឥឡូវេនះ រ�ង�តវេហយនិង
ខុស។ េហយ�តវចថំ�នឹងធ� កេ់ មខ ងឬមខ ងេទ ត រហូតដល់�ចុះមកដល់
េពលខ�ះដូចជែសនង�ម �ង�តវេហយនិងខុស។ ��តវែត�គប�់ពះបនទូល
របស់�ពះ។ មនិែមន�គនែ់តេសទរែត�គប�់ពះបនទូលេនះេទ ប៉ុែន��គប�់ពះបនទូល
ទងំអស់! េហយ�បនធ� កចុ់ះេ ៃថងេនះ មនិែមនចំេពះលូេធ មនិែមនចំេពះ
ពួកេមតូឌីស មនិែមនចំេពះពួកេពនទីកុស�េនះេទ ប៉ុែន�គឺជសមយ័ៃនែសនង
េនះ េ សមយ័កលេនះ ែដលជកែន�ងែដល�ទទឹងនិង�ពះ�គីសទបនចក់
េ�បង�ងំយ៉ងល�ឥតេខច ះ ដូេចនះ�នឹងបេ ឆ តអនកែដល�ពះបនេ�ជសេរ ស
ពួកេគនឹងេដរខុស�បសិនេបពួកេគមនិេមល� ដូចជផ��ំកចឆម រ។ េមល! �តវ
�បង�បយត័ន! េយងមនិរស់េ កនុងយុគសមយ័ េពនទីកុស�េឡយ។ េយងបន
ឆ�ងផុតយុគសមយ័េនះេហយ គឺដូចគន នឹងអ�ីែដលេយងបនឆ�ងផុតសមយ័លូេធ
េហយឆ�ងកត…់េឃញេទ?
180 សូមកតស់មគ ល់។ ឥឡូវេនះពួកេ��បនទយ បនួរយនកៃ់នពួកេគ ពួក
េ��េហេ�ពរ បនផ�ល់ទីបនទ ល់ដល់ពួកេគយ៉ងហមតច់ត។់ “�ពះអមច ស់មន
�ពះបនទូលថ ‘ចូរេឡងេ  �ពះអមច ស់េ ជមយួអនក។’”
181 យ៉ូ�ផតបននិយយថ “ល��ស់ េមលេ ដូចជមនិអីេទ ប៉ុែន�” “េត
អនកមនមយួេផ�ងេទ តឬេទ?”
182 “មយួេផ�ងេទ ត? េយងមននិកយទងំមូលេ ទីេនះ េយងមន�កម�បឹក�
ទងំមូលបន�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះ។ េហតុអ�ីបនជេយង�តវករអនកមយួ
េផ�ងេទ ត?”
183 គតប់ននិយយថ “��  ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ�បែហលជមនមន កេ់ផ�ងេទ ត”
184 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ មនមន កេ់ទ ត ប៉ុែន�គតម់និែមនជរបស់
ផង�កម�បឹក�េនះេទ។” �� � “គតជ់មនុស�ែដល�តវេគបេណ� ញេចញ។ �ជ
មកីយ៉ជកូនរបស់អុីម�។ េហយខញុ ំស�បគ់ត។់” េឃញេទ? បននិយយថ
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“ពួកេគនឹងមនិទទួលគតក់នុងករ�បកបេទ េហយគត�់គនែ់តជមនុស�ធមម�
មន ក ់ ែដលចបេ់ផ�មជមយួគត។់ េហយគតជ់និចចជកលអ�ី�គបយ៉់ងែដល
គតទ់យ គត�់គនែ់តមនិបនេលកទឹកចិត�ថន កសិ់កខ ��បន�ិចប៉ុេនះ។” អ៊ូ
—ហូ៊។ “េហយគតេ់ធ�េរ ងទងំអស់េនះ ��កកគ់តែ់តងែតទយ��កក�់បឆងំ
នឹងខញុ ំ �គនែ់តខុសគន ។”
185 យ៉ូ�ផតបននិយយថ “អូ! កំុេ�យេស�ចនិយយែបបេនះេឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
ចង�់� បនូ់វអ�ីែដលបុរសេនះនិយយ។”
186 បននិយយថ “េយងនឹងរកេឃញគត”់ ដូេចនះពួកេគបនប ជូ នបុរសមន ក់
េ ទីរេ��ន។
187 បននិយយថ ចូរ�បបគ់តថ់ “ឥឡូវេនះ េ េលផ�ូវរបស់អនក�តឡបម់កវញិ
ខញុ ំចង�់បបអ់នកអ�ីមយួ។ េតអនកចង�់តឡបចូ់លនិកយម�ងេទ តេទ? េឃញេទ? េត
អនកចង�់បកបជមយួពួកេគម�ងេទ តេទ? �បសិនេបអនកចង ់ ចូរនិយយេរ ងែដល
�បធន�សកនិយយ ចូរនិយយេរ ងែដលប៊សី�ពនិយយ េហយពួកេគនឹងនអំនក
�តឡបម់កវញិ។ ឥឡូវេនះដល់េពល�តវេធ�េហយ។”
188 ប៉ុែន�េតអនក�ច�សៃមថ៉ជេ��ពិតៃន�ពះ ែដលបនចកេ់�បង�ងំ ឲយ
េធ�ករេល�ពះបនទូលែតមយួរបស់�ពះេទ? គម នេទ!
189 គតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់ដម៏ន�ពះជនមរស់ ខញុ ំ�គនែ់តនិយយអ�ី
ែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលែតប៉ុេ�� ះ!” េយង�តវករកូន�បសរបស់អុីម
�។ “ដូចែដល�ពះអមច ស់មន�ពះជនមរស់ ខញុ ំនឹងនិយយែតអ�ី ែដល�ទងនិ់យយ
ប៉ុេ�� ះ” �តវេហយ “�ទងម់នបនទូលពីអ�ី ”
190 ដូេចនះេ េពលែដលពួកេគមកដល់េ ទីេនះេ មុខមនុស�ទងំអស់គឺជ
េ��។ ពួកេគនិយយថ “អនកនិយយថពួកេគ…”
191 គតប់ននិយយថ “រងច់ខំញុ ំេ យបេ់នះ អនុ ញ តឲយខញុ ំបនេមល នូវអ�ីែដល
�ពះអមច ស់នឹងមនបនទូល។” ដូេចនះេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់បនេលចមកឯគត់
�មករជកែ់ស�ង េហយ�បបគ់តអ់�ីែដល�តវនិយយ។
192 េ �ពឹកបនទ បគ់តប់ននិយយថ “េតអនកនិយយអ�ីែដរអុីម�?” េ េពល
ពួកេគកំពុងែតឈរេ ខងេ�ក…ខញុ ំចងម់ននយ័ថ “មកីយ៉ជកូនរបស់អុីម�”
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បននិយយថ “េតអ�ីេ េតអនកនិយយអ�ីឥឡូវេនះេទ? េយងទងំអស់គន េ
ទីេនះជមយួគន  ពួកបូជចរយទងំអស់ េ��និងេស�ចទងំអស់ និងអ�ីៗទងំអស់
ែដលេ ទីេនះជមយួគន ។ េតអនកនិយយអ�ីេ េពលេនះេ កនុង�កម�បឹក�ដធ៏ំ
េនះ?”
193 បននិយយថ “ចូរេឡងេ ចុះ” បន�ថ “ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញជនជតិអុី��
ែអល�យប៉យដូចជេច មគម នអនកគង� ល”
194 េហយអ�័បនិ់យយថ “ដូចអ�ីែដលខញុ ំបន�បបអ់នកេទ! អនក�បឆងំេនះ
េចះែតទយអ�ីែដល��កក�់បឆងំនឹងខញុ ំប៉ុេនះ!”
195 េតគត�់ចនិយយអ�ីេផ�ងេទ តបន េ េពលែដល�ពះជមច ស់កំពុងែត
មនបនទូលដូេចន ះ? េ���តវបនេគសនមតថ់ជមតរ់បស់�ពះែដលនិយយ
មនិែមនេចញពីមតនិ់ងករគិតេ�យខ�ួនឯងេទ។ គត…់អនកេឃញេទ? គត…់
និយយពកយទងំ�សងរបស់�ពះ �ពះមនិចងេ់ធ�បបអ�ីទងំអស់ ប៉ុែន�គត�់តវែត
និយយនូវអ�ីែដល�ពះជមច ស់មនបនទូល េ�ពះគតម់និ�ច�គប�់គង�បន
េ�យខ�ួនឯងេទ។ េឃញេទ?
196 គតប់ននិយយថ “េតខញុ ំមនិបន�បបអ់នកេទឬអី?”
197 េហយបនទ បម់ក មនបុរសមន កែ់ដល—មនែសនង េហយ�យមតគ់ត ់បន
និយយថ “េតផ�ូវ�ែដល�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់េចញពីខញុ ំេ ?” ពកយ
មយួេទ ត សូមឲយខញុ ំពយយមបំែបក� “េមលេ …េឃញេទេ ទីេនះខញុ ំចង�់បប់
អនកអ�ីមយួមកីយ៉។ េតអនកដឹងថខញុ ំជ�គមន កេ់ កនុងបទគមពរីេទ? េតអនកដឹងេទថ
ខញុ ំមនករចកេ់�បង�ងំ?” ឬ “ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក” េយងនិយយ�េ ៃថងេនះ។
“េតអនកដឹងេទថខញុ ំមន�?”
198 អុីម�និយយថ “ខញុ ំមនិសង�យ័េរ ងេនះេទ”
199 គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន��� ប!់ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបន�បបខ់ញុ ំេធ��ក� ី
ជមយួសិស�បនួរយរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ ថ ‘េយងនឹងរញុជនជតិសីុរេីចញពី
ទឹកដីេនះ។’ េហយេតអនកជនរ�ែដល�តវមកនិយយថេស�ចដអ៏�ច រយរបស់
េយងនឹង�តវេគេធ�គុត?” គតប់ននិយយថ “�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបន�បបខ់ញុ ំ
ែបបេនះ។”
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200 សូមឲយខញុ ំ�គនែ់តបំែបក�ចុះដូេចនះអនកនឹងយល់�។ េហយ�បែហលជេយង
េឃញមកីយ៉និយយថ “កលពីយបម់ញិ �េ�ក ខញុ ំបននិមតិ�េឃញ
�ពះជមច ស់�ទងឈ់រេ េលបល�័ងក។ េហយខញុ ំបនេឃញពួក�នសួគទ៌ងំអស់
�បមូលផ�ុ ំគន េ ជុំវញិ�ទង ់ ���  េហយពួកេគមន�កម�បឹក�េ �ថ នសួគ។៌
ពួកេគនិយយថ ‘េតអនក��ចចុះេ េហយបេ ឆ តអ�័ប?់ ពីេ�ពះេ
េ�កមបល�័ងកេ ទីេនះមនេ��ែដលជេ��ដពិ៏តមន កេ់ឈម ះេអលីយ៉។ េហយ
គតប់នទយេ�យពកយរបស់ខញុ ំេហយបននិយយថ “អ�័បដ់�៏�កកេ់នះ
េ�យ�រគតប់នសម� ប�់េបត េនះែឆកនឹងលិទធឈមរបស់មនុស���កក់
េនះ” េហយេយង�តវែតបេងកត�េឡង ��តវែតេកតេឡងពីេ�ពះ�ែចងរចួេហយ �
គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់! ��តវែតេកតេឡង�តវែតេ ទីេនះ។ េហយេយង
នឹងេធ��យ៉ងេមច៉ែដរ?’”
201 “បនទ បម់កចុះេ ទីជំេ ដេ៏�  េនះមនវ ិ ញ ណមយួបនេឡងមក �បន
និយយថ ខញុ ំជវ ិ ញ ណេបកបេ ឆ ត។ �បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�កិចចករអ�ីមយួស�មប់
អនកបន ខញុ ំនឹងចុះេ រកេ��របស់គត”់ ពីេ�ពះពួកេគបុិនេរ បចំ�ស់ ដូេចនះ
ពួកេគនឹងយល់ែតេរ ងមយួប៉ុេ�� ះ េហយេនះជ�រមមណ៍បន�ិច។” “េហយខញុ ំនឹង
េ�យពួកេគទយពកយកុហក។ េហយខញុ ំនឹងឲយអ�័ប�់� បឥ់ស�រជនទងំេនះ
ជំនួសឲយេ��ពិតរបស់អនក។ េ�ពះគតនឹ់ងពិនិតយេមលអ�ី�គបយ៉់ងែដលគត់
និយយជមយួ�ពះបនទូលរបស់អនក គតនឹ់ងពិនិតយេមលនិមនិ�របស់គតេ់�យ
ពកយេនះគតនឹ់ងពិនិតយេមលអ�ីៗទងំអស់ែដលគតេ់ធ�េ�យ�ពះបនទូល េហយ
�បសិនេប�មនិេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល គតម់និ�� បេ់ឡយ។ ប៉ុែន��បសិនេប�…
ខញុ ំ�ចបេ ឆ តអនកេផ�ងេទ តទងំេនះេហយខញុ ំ…ពួកេគ…នឹងទទួលបនេសចក�ី
ទុកចិត�យ៉ងខ� ងំ �មគគីភពដអ៏�ច រយរមួគន ៃនសុវតថិភពរបស់ពួកេគ ដូេចនះពួកេគ
េដរជំុវញិជមយួគន  ពួកេគនឹងរមួគន ។ េហយខញុ ំនឹងប�� លឲយអ�័ប�់� បព់ួកេគ
េហយេ ទីេនះ។ េនះេហយជរេប បែដលេយងនឹងេធ��។”
202 “�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ អនក�ចេធ��បនអនកគឺជអនកបេ ឆ តពិត។
អនកបន�េ មុខេទ ត។”
203 េហយបនទ បម់កេសេដគបន�យគតេ់ ចំមតេ់ហយ បននិយយ
ថ“កែន�ង�េតអនក…?
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204 គតប់ននិយយថ “អនកនឹងដឹងេ េពល�អនកកំពុងអងគុយេ ខងកនុង
រេ � ។” អ៊ូ—ហូ៊។
205 គតនិ់យយថ “េឡងេ ចុះ” េសេដគបននិយយេ កនេ់ស�ច។ ថ “ចូរ
េឡងេ េហយសូម�តឡបម់កេ�យសុខ�ន�ចុះ!”
206 អ�័បប់ននិយយថ “ចូរយកមន កេ់នះចូលេ កនុងគុក។ េហយេ�យគត់
បរេិភគ��រទុកខ�ពយនិងទឹកៃនទុកខ�ពយ។ េហយេ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ
ជមយួជយ័ជំនះរបស់ខញុ ំ ែដលេ��របស់ខញុ ំបន�បបខ់ញុ ំថ ‘កររកីផុសផុលេនះ
�បកដជេកតេឡង’” បនបន�ថ “ខញុ ំនឹងចូលេ ជួបមនុស�េនះ!”
207 �� បព់កយចុងេ�កយរបស់មកីយ៉េ កនប់ុរសេនះ “េបឯងវលិ�តឡប់
មកវញិេ�យសុខ�ន�ែមន �ពះជមច ស់នឹងមនិមនបនទូលមកកនខ់ញុ ំេឡយ។
�ែមន៉។
208 េឃញេទ �ពះមនវធីិៃនករេធ�អ�ីមយួ។ មនុស�ទងំេនះបនគិតថពួកេគ
ពួកេគកំពុងែតបំេរ �ពះជមច ស់។ �តវ�បង�បយត័ន! មនិែមនជ�រមមណ៍ មនិែមនជ
�រមមណ៍រកី�យ មនិែមនជករ�សេម�សៃមេទ ប៉ុែន���តវែតជ “�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់” �តវេហយ។ មនិថ…េយងរកេឃញេរ ងទងំេនះដូេចនះ។
209 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�វឌីបនេធ�ករ�បកសដអ៏�ច រយ
េហយ��កដូ់ចជល�ែដលជេរ ងល�ែដល�តវេធ�។ បនទ បម់កេយងរកេឃញថ
(េតខញុ ំេ�សកដង�ករ់ក�ទងេ់ទ? ខញុ ំយឺតេពលែដលមនអនកេផ�ងឬ?) ពួកេគបន
�បកសបេងកតេរ ងេនះ គតម់និបនពិេ�គះជមយួេ��េទ។
210 ឥឡូវេនះ េតមននរ�មន កដឹ់ងថេអម៉ុស៣:៧ បននិយយថ�ពះបន
សនយថ�ទងនឹ់ងមនិេធ�អ�ីទងំអស់រហូតដល់បនបង� ញេ េ��របស់�ទង់
ជមុនសិន។ �មរយៈយុគសមយ័�ពះវ�ិរេយងមនអនកែកទ�មង។់ ប៉ុែន�
ករសនយេ�យម៉�គី៤ ែដលនឹងមនេ��មន កេ់ កនុងទឹកដីេនះេ ៃថង
ចុងេ�កយ (ពីេ�ពះ��តវនឹងលំនេំនះ េឃញេទ) មុន�គចុងេ�កយមកដល់។
211 មុនេពល�ពះេយសូ៊វយងមកដំបូង េអលីយ៉មក គឺេអលីយ៉ៃនម៉�គី ៣។
ម៉ថយ១១និយយដូេចនះថ “�បសិនេបអនក�ចយល់បន គឺអនកេនះេហយគឺជ
អនកែដលបនែចងកនុងគមពរី ‘េមលអញចត—់អនកន�ំររបស់អញេ�យមកមុន
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អញ’” ឥឡូវេនះ�ទងប់នទយទំនយ អនក� ស�នវទូិទងំអស់េជ ថ េ ៃថង
ចុងេ�កយ�ពះវ ិ ញ ណេ�កេអលីយ៉ក�៏តវមកែដរ។ ��តវែតមក�បដំងែដល
�ពះេ�បវ ិ ញ ណេនះ េអលីេស េអលីយ៉ យ៉ូ�នបទីសទ និងស�មប�់កមជំនំុ
�សនដ៍ៃទ េហយបនទ បម់កស�មបជ់នជតិយូ�េ កនុងវវិរណៈជំពូក១១។
េនះជg—r—a—c—e f—a—i—t—h J—e—s—u—s �ពះេយសូ៊វែដលជអក�រ
ទី�ប។ំ មនិ�ចឈបទី់បនួេទ ��តវែតេ �ប។ំ េឃញេទ? សូមកតស់មគ ល់!

212 ឥឡូវេនះ �ទងប់នសនយថដូេចនះ ែដលបនកំណត�់ពះគមពរីយ៉ងចបស់េ
នឹងេនះៃថងនិង�កងសូដុមនិងកូម៉ូ�៉។ េហយេអលីយ៉មនិែមន…មនិែមនជេអលី
យ៉េទ េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះែដល�កេ់លេអលីយ៉។ េអលីយ៉គឺ�គនែ់ត
ជមនុស�។ ឥឡូវេនះ េយងមនេអលីយ៉និង�វរបស់េអលីយ៉ េហយ�វធំ
របស់េអលីយ៉និងអ�ីៗទងំអស់របស់េអលីយ៉។ ប៉ុែន�េអលីយ៉េ សមយ័េនះ
គឺជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វជ�ពះ�គីសទ។ �ទង�់តវមកេយងេ �មម៉ថយដប�់បំ
ពីរ—លូក១៧:៣០ គឺជកូនមនុស��តវបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងចំេ�មមនុស�
របស់�ទង។់ មនិែមនេទមនុស� ែតជ�ពះ! ប៉ុែន��នឹងេកតេឡង�មរយៈេ��។
ឥឡូវេនះ �ទងម់និែដលមនេ��ធំពីរេ កនុងសមយ័កលែតមយួេឡយមនិែដល
មនេទេ កនុងេ�កេនះ។ េឃញេទ? មនិេតមន…ពីរ—កបលពីរ…យ៉ងេមច៉…
��តវែតមនកបលែតមយួ។ �ពះ�តវែតេធ�ឲយបុរសមន កស់ថិតេ េ�កមករ�គប�់គង
របស់�ទង។់ េឃញេទ? មន�ពះែតមយួ។ មន�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ប៉ុែន�មន�ពះជមច ស់ែតមយួអងគគត ់ សូមកតសំ់គល់ េហយ
�គនែ់តេ�បមុខងរ�ទង។់ ដូេចនះ�ទងប់នគងជ់មយួេអលីយ៉ែដលជវ ិ ញ ណ
របស់េអលីយ៉ �ទងប់នេ�ប�ពះវ ិ ញ ណេនះប៉ុែន�ជ�ពះែតមយួែដល�គប�់គង�
�គបេ់ពលេវ� េដមបបីំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

213 ឥឡូវេនះ កតស់មគ ល់េ កនុងេនះឥឡូវេនះ �វឌីបនគិតថគតម់ន
អ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងលំ�ប។់ េហយគត�់តវទទួលបននិមតិ�។ េឃញេទពី
រេប បែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចចកេ់�បងេលមនុស�? ប៉ុែន���តវែតសថិត
កនុងលំ�បៃ់នករចកេ់�បង�ងំ។ វ ិ ញ ណខងេ�ក�ចបនចកេ់�បង�ងំ
ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�ពលឹងគឺងងឹតដូចជរេ � េ� ។ ធុញ្
ញជតិលូត�ស់េ េលទឹកែតមយួែដលបេងកត…ជីវតិចូលេ កនុង�សវ�លី
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�កជី់វតិចូលេ កនុងធុ ញជតិេនះ ប៉ុែន�េ ែផនកខងេ�កមៃន�គប�់ជជីវ ិ
តធុ ញជតិ។ �រកី�យនិងរកីដុះ�លេហយមនជីវតិនិងករេធ�អ�ី�គបយ៉់ង
ែដល�សវ�លីេធ� ប៉ុែន��ពលឹងរបស់�គឺជ�សែង។ េឃញេទ? �គែក�ងក� យ
�ចេកនេឡង បេ�ង នលទធិៃ�តឯកនិយម�គប�់បេភទនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ងេ�កពីេនះ
េហយ�តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយអនុវត�ករអ�ច រយ
ដូចជមនុស�ជេ�ចន ដូចជដំណឹងល�ពិត។ ប៉ុែន�េ�យ�ពះបនទូលេ ទីេនះ េនះ
ជអ�ីែដល�តវេធ�។ េឃញេទ េតយល់ថខញុ ំចងម់ននយ័អ�ីេទ? ឥឡូវ�មនិអីេទកនុង
ករបេ�ង នែបបេនះ ខញុ ំគិតថ ខញុ ំ—ខញុ ំេ �ពឹកេនះេ កនុង�ពះវ�ិរនិកយេ ទីេនះ
េ —កនុងស�� គរ។

214 សូមកតស់មគ ល់អ�ីែដលេយងកំពុងនិយយ។ ឥឡូវសូម�� ប។់ �វឌីមន
�រមមណ៍ៃនកររកីផុសផុលដពិ៏តេកតេឡង។ សូមកតស់មគ ល់! ពួកេគបនែ�សក
ពួកេគែ�សក ពួកេគ� ំ ពួកេគពិតជទទួលបនអ�ីមយួពីករចកេ់�បង�ងំេនះ។
ពិតជបនេធ�ែមន! ទងំអស់ដូចជកររកីផុសផុលដពិ៏ត�បកដមយួ ប៉ុែន�អនក
កតសំ់គល់ថ �ពះមនិេ កនុងេនះេទ។ �ពះគឺមនិេ កនុងេនះេទ។ �ទងម់នេ��
មន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះ។ ពួកេគគួរែតដឹង។ េឃញេទ? �វឌីគួរែតដឹងអំពីេរ ង
េនះ។

215 អ�ីមយួសព�ៃថងេនះេយងមនេមកនិកទងំអស់ ដូចជនិកយអ�ច រយ
បូជនីយកិចចេ សមយ័េយងេនះ ប៉ុែន�លទធផលៃនករងកេចញេនះ ដូចគន នឹង
អតីតកលែដរ។ លទធផលៃនបូជនីយកិចចដអ៏�ច រយរបស់េយង េហតុផលល��
គរធំៗ �បព់នរ់បស់េយង េហយបែនថមសមជិកនិងរបស់េផ�ងេទ ត �ែ�ប
េចញជមេធយបយែតមយួ។ ខញុ ំមនិនិយយថ�ខុសគន េទ ខញុ ំកំពុងនិយយថ�តវ
េ�ម ះ�តងេ់ ចំេពះ�ពះ ែដលជេស វេ ែដលខញុ ំឈរពីមុខេ �ពឹកេនះ។ េឃញ
េទ? ទងំអស់ែ�បេចញលទធផលដូចគន ។

216 ឥឡូវេនះអនុ ញ តឲយេយងេមលអ�ីែដលបនេកតេឡងេ េពលែដល�ពះ
(េ កនុងេពលេវ�និងសមយ័កល�ទង)់ េហយេ��របស់�ទងម់និបន
ពិចរ�េទ គឺពឹងែផ�កែតេល�ទឹស�ីពួកបូជចរយនិកយដូចេយងេធ�េ ៃថងេនះ។
ឥឡូវេនះ ជិតដល់េហយ។ �រេញ៉រៃញ៉។ �បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណពិតរបស់�ពះេ
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ទីេនះ �នឹងដឹកន�ំេ កនុង�ពះបនទូល។ មនិ�តឹមែតកែន�ងមយួេ កនុង�ពះបនទូល
ជ�ពះបនទូលទងំមូលស�មប�់គបស់មយ័កល។ េឃញេទ?
217 េ េពនទីកុស� �ពះវ ិ ញ ណបនដឹកនេំគេ កនយ់៉ូែអល២:៣៨។ េឃញ
េទ? ៃថងរបស់លូេធ�បនដឹកនចូំលេ កនុងេនះ េវសលី កនុងករផ� ស់ប�ូរេពនទី
កុស�ចុងេ�កយេនះ។ ប៉ុែន�េនះគឺជយុគសមយ័មយួេទ ត េនះគឺជករេ េចញ
មកៃនកូន�កមុ។ំ មនិែមនពីរពនឆ់ន មំុនេ េពនទីកុស� រកឺរនិយយដែដលៗឬ
ករ�តឡបម់កវញិ។ េពនទីកុស�…
218 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺេ កនុងេ�កលូេធ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺេ កនុង េវស
លី េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបន�តវចកេ់�បង�ងំ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនយង�តឡបម់កមនុស�េ សមយ័កល េហយពួកេគចបេ់ផ�ម
មនករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទន។ ពួកេគបនដឹងថពួកេគបនថ� យខ�ួន
ដល់�ពះជមច ស់ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមនបនទូលេ កនុងអ�� ត
�មរយៈពួកេគ។ ពួកេគបន�កៃ់ដេលអនកជមង ឺ េហយបនពួកេគបនជ។
ពួកេគបន�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ េឃញេទ? េនះជយុគសមយ័ៃនករែកទ�មង់
ន�ំកមជំនំុេ�យមនរេប បេរ បរយេឡងវញិ។ េហយបទប ជ ចុងេ�កយៃន
�ពះវ�ិរ គឺ�តវបន�កអ់ំេ�យេ �ពះវ�ិរ ដូចជលូេធបន�កក់រ�បជ់
សុចរតិ េវសលី បន�បជ់បរសុិទធ។ ប៉ុែន�េតពួកេគបនេធ�អ�ីខ�ះ? កំហុសដូចគន នឹង
ធមមជតិបនយកលំន�ំមេដម�សវ�លី ពួកេគជនិកយែដល�បឆងំនឹង
�ពះជមច ស់ផទុយនឹង�ពះជមច ស់។
219 ឥឡូវេនះ េយងបនរកេឃញេ េពល…បនទ បម់កេ េពលែដលសមបក
ទងំេនះ�បមូលគន ពួកេគបេងកតជគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ េហយមនិថ…
េពល� “ប � ថមី” ដូចែដលពួកេគបនេ � េចញមកពីសភរបស់�ពះ េត
ពួកេគបនេធ�អ�ី? ពួកេគមនិ�ចទទួល�។ មនិថ�ជករពិតប៉ុនម នេទ �ជ
បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលពួកេគមនរចួេ េហយ
�កម�បឹក�ទូេ ។ មនុស�បនេធ��េហយ �ពះវ ិ ញ ណបនេធ�ទុកឲយពួកេគ។
�តវេហយ! េហយបនទ បម់កេរ ងេនះេចញមក…ខញុ ំបននិយយជមយួអនកខ�ះ
ែដលជេមដឹកនលំ�បំផុតរបស់អនក ពួកេគនិយយថ “អ ច ឹងេតេយង�តវេធ�
យ៉ងេមច៉ឥឡូវេនះ?” ពួកេគនឹងេធ�ឲយខ�ួនេគខម ស់េអ ន។ េពល�ពួកេគ
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ដឹងថ�ជករពិត។ េបពួកេគអតេ់ទគឺពួកេគខ� កខ់ងវ ិ ញ ណេហយលងងេ់ខ�
ចំេពះ�ពះគមពរី។ មនិនិយយ��កក�់ស់េទ ឥឡូវេនះ និយយេ�យ
ករេគរព។ មូលេហតុមនិមនកែន�ងេ �ពះគមពរីែដលមនុស��គបគ់ន  បនទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកេ�យេ�បចំណងេជងទងំេនះេទ “�ពះវរបិ�! �ពះ�ជបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េហយមនិែដល�តវបនេគេ�បរហូតដល់បនទ បពី់ករ
�កម�បឹក�ខង�ន �ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក។ �ក�ខីង�សនរបស់
ពួកេគដូចគន ។ �ជជំេន �សនកតូលិក! មនិែមនជេគលលទធិ�ពះគមពរី
េទ ជំេន �សនកតូលិក។ េហយអនកេមតូឌីសបនបេ�ង នពីជំេន របស់អនក
និងអ�ី�គបយ៉់ងដូចជអ�ីែដលពួកេគមន �គនែ់តរកីចេ�មនបន�ិចម�ងៗពី�។ ែត
េពលេនះេ េពលែដលអនកមកដល់េពនទីកុស� និងបនរកី�ល�លខ�ះៃនប �
ទងំេនះអនកេ ែត�បកនខ់ជ បព់ួកេគ។
220 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះគឺជករេ កូន�កមុ ំ ឥឡូវេនះគឺជេពលែដល��ទងំ៧ បន
មកដល់ េហយបនេបកឥឡូវេនះេ េពលែដលអ�ីៗេពញេលញែដលអនកែកទ�មង់
បន�ល់ទុក�តវែតបនេបក េហយមនែតម៉�គី៤ ប៉ុេ�� ះែដល�ចេធ��បន
ពីេ�ពះ��តវករករេបកសែម�ង�តងពី់�ពះដល់បុគគលមន ក់ៗ  េដមបេីធ�ដូេចនះ។
�តវេហយ! �មនិ�ចេ �កមមយួេទ មនិអ ច ឹងេទ។ មនុស��មន ក!់ េនះគឺជ
អ�ីែដល�ពះបនសនយេ កនុង�សេមលៃនករយងមក ស�មបកូ់ន�កមុរំបស់�ទង់
េអលីេសុរ។ េឃញេទ?
221 សូមកតស់មគ ល់េ េពលែដលបូជចរយ អនកដឹកន ំ និងេផ�ងេទ ត ទទួល
និមតិ�ផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ និមតិ�និងករចកេ់�បង�ងំពិត។ �វឌី�តវបនចក់
េ�បង�ងំែដរ។ �ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទគតប់នឆ�ងកត់
ធនធនខុស គតប់នេ រក�បភពខុស។ គតប់នចកេ់�បង�ងំេ ែផនកខង
ខុស េ មនុស�និងអ�ីែដលពួកេគបនគិតេ េមប ជ ករអ�ីែដលពួកេគគិតជំនួស
�បភពដប៏រសុិទធរបស់�ពះ េដមបរីក�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ “េតេនះជេពលេវ�
ស�មបេ់រ ងេនះឬ?” េតេនះជរដូវកល�ឬេទ? េតេនះេត�ពះហឫទយ័របស់
�ពះឬ?
222 �បសិនេបគតជ់េ��ពិតរបស់�ពះ គតនឹ់ងេ រក�ពះមុនេគ េ�យនិយយ
ថ �ពះបិ�េអយ េត�ជអ�ីេ ? ដូចជ�ថនប់នេធ��ក�់វឌីេ�កយមក
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�វឌីនិយយថ “េតខញុ ំ�តវរស់េ កនុងផទះ�េ� ឬ? ហិបរបស់�ពះៃនខញុ ំេ
េ�កមតងេ់ ទីេនះ?”

223 េហយេមលេ �ថែណលបននិយយថ “�វឌីេអយ សូមេធ�អ�ីៗ
ទងំអស់េ កនុងចិត�របស់អនកចុះ �ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួអនកេហយ។ អនកគឺជ
អនកែដល�ពះបនចកេ់�បង�ងំ។”

224 ប៉ុែន�េនះគឺជេ�� េហយជកំហុសរបស់គត ់ េហយកតព�កិចចរបស់�ពះ
ែដលបនចងភជ បជ់មយួេ��របស់�ទង។់ េ យបេ់នះ�ទងប់នបង� ញខ�ួន
ដល់គត ់ េហយមនបនទូលថ “ចូរេ �បប�់វឌីជអនកបំេរ របស់អញ អញសូម
េកតសរេសរចំេពះភពក� �នរបស់គត ់ អញ�ស�ញ់គតេ់�ពះគតជ់បុរស
មន កែ់ដលជសំណព�របស់អញ េហយអញដឹងថេពលេនះហឹបរបស់អញនឹង
េ �មផ�ូវេនះ �កេ់ េ�កមអ�ីមយួ ប៉ុែន�អញ�គនែ់ត…�មនិែមនជរដូវែដល
�េកតេឡងេទ។ អញនឹងេ�យកូន�បសគតេ់ធ�� ប៉ុែន�អញមនិេ�យគតេ់ធ�
�េទ។”

225 បនទ បម់ក�ថនម់កជមយួ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ �វឌីករ
េបកសែម�ងដអ៏�ច រយែដលអនកមនគឺខុស ដូចជេពលែដលអនកនយំកហឹប
េឡងមក។” (��� —���  េឃញេទ) “កុំេធ��។ កុំ�កលបង�! ប៉ុែន�
�ពះជមច ស់បនមនបនទូលថ�ទងនឹ់ងឲយ ‘កូន�បសរបស់ឯងនឹងេធ��។’” េឃញ
េទ? ហនឹងេហយ!

226 �វឌី�តវបនចកេ់�បង�ងំេដមបនិីយយ េ�យ�រែតអ�ីែដលគត់
បនេឃញពីមុន ដូច��ប�បំនែស�ងរកទី�កងមយួេ េលែផនដី។ អនកដឹង
េទគតគឺ់ជរកេមលេ�ពះគតនឹ់ងរស់េ ទីេនះេ ៃថង�មយួ ��ប�គំឺេ កនុង
ទី�កងេនះ។ េហយគតប់នេដររកេមល�។ េហយេ ទឹកដីដូចគន កែន�ងែដល
គតរ់កេមល �េ ពីេលគត ់ េហយនឹង�តឡបម់កសហស�វត�រវ៍ញិេហយគត់
នឹងរស់េ កនុងទី�កងេនះ។ ប៉ុែន�គតគឺ់ជេ��មន ក ់ បនែតង�ងំនិងេបក
សែម�ង គតដឹ់ងថមនទី�កងមយួេ កែន�ង�មយួ េហយគតក់ំពុងែស�ងរក
�។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ ករេបកសែម�ងទងំមូល�តវបន�កប់ងំពីគត។់ �
មនិែមនស�មប ់ សមយ័កលរបស់គតេ់ទ។[សេម�ងែដលបត—់Ed]…បន�មក
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ដល់េ�កយ៉ូ�ន ជកែន�ងែដលគតប់នេឃញ� ចុះមកពី�ពះពីេលេមឃ។
េនះគឺទី�កង។

227 េឃញេទ អ�ី�គបយ៉់ង�តវែតមនេ កនុងរដូវកលរបស់�។ អនក��ំសវ
�លីរបស់អនកេ និទឃរដូវនិង…ឬកនុងរដូវស�ឹកេឈ�ជះេហយកត�់េ រដូវ
េក� បនទ ប។់ េឃញេទ? ��តវែតេឡងមក�មរយៈសមបក េដមបនទ បម់កេឡង
�មរយៈរេំយលនិងសំបកេហយចូលេ កនុង…��តវែតមនេ កនុងរដូវកល។
ធមមជតិទងំអស់ដំេណ រករេ មុខបន�បនទ ប។់ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនបេងកត
ធមមជតិ េហយ�ពះជមច ស់និងធមមជតិទងំអស់សុទធែតដំេណ រករេ មុខ។
អ�ីៗទងំអស់ែដល�កេ់ កនុង�ពះវ�ិរគឺជគំរៃូនអ�ីែដលគតប់នេឃញេ
�ថ នសួគ។៌

228 អនកេឃញេដមេឈកំពុងពយយមរស់ េនះមននយ័ថ�មនេដមេឈ
ែដលមនិេចះ�� ប។់ អនកេឃញបុរសមន កក់ំពុងតសូ៊នឹងជីវតិ�បង� ញថមន
កែន�ងរងច់េំ កែន�ង�ែដលមនិេចះ�� ប។់ “�បសិនេបេ�ងឧេបសថេ
េលែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយេយងមនមយួេទ តែដលរងច់េំយងរចួេ េហយ។”
�ពះបិ��ទងល់�បនអនុ ញ តិឲយខញុ ំ�ចេដរ�មពីេ�កយ�ងំននេនះ។ ប៉ុនម ននក់
បនឮ…?…េឃញេទ? ករ�កេឡកេមលហួស�ងំននៃនេពលេវ�។ េ ទីេនះ
គឺដូចគន នឹងអ�ីែដលខញុ ំកំពុងអធិបបយដល់អនកទងំអស់គន ។ �ពលឹងេ េ�កម
�សនៈទងំអស់ែ�សកថ “េតយូរប៉ុ�� េ ?” មនិ�គនែ់តជេរ ងេ�ពងនិទន
េទនរ�មន កម់នប ញ  “ឱ�ពះអមច ស់េអយេតយូរប៉ុ�� ?” េឃញេទ? ខណៈ
េពលែដលេយងមន�រមមណ៍ថឥឡូវេនះដូចជសមយ័កលរបស់េយង ដូចជ
បង�បសប៊លីដុចអងគុយទីេនះេ �យុ ៩០ ឆន ។ំ មនអ�ីែដលចងប់នស�មប់
យុវជនេនះម�ងេទ ត។ មនអ�ីមយួ…អនកនឹងផ�ល់អ�ីទងំអស់។ រេប បែដលខញុ ំ
ចូលចិត�។ បង�បសែជកនិងពួកេយងទងំអស់។ ចូរ�តឡបេ់ វញិ បង�បស
េគហូលស័រ េ ទីេនះ ចូលេ កនុងភពជបុរសវយ័េកមងេនះ។ េតេយងចងេ់ធ��
េដមបអី�ី? េដមបឲីយេកមងេហយរតជំុ់វញិម�ងេទ ត? អតេ់ទេ�ក! ពីេ�ពះេយងមន
�រមមណ៍ថេយងមនេពលេ�ចនេដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់
ែដលេយង�ស�ញ់។
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229 េហយបងប�ូនជទី�ស�ញ់ខញុ ំេអយ ខញុ ំមន�រេនះេ �ពឹកេនះ មនទឹកដី
ែដលហួសពីទេន�ែដលពួកេគេ ថសុខ�ន�ជេរ ងរហូត។ េ ទីេនះេយង
នឹងេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះអងគេ �គបជំ់នន ់ �គបជំ់នននិ់ងអស់កលប
ជនិចច។ េហតុអ�ីេយងមន�រមមណ៍ែបបេនះ? ពីេ�ពះេ ជំេ កំពុងេ រកជំេ ។
េហយដ�ប�ទីជំេ បនេ  ��តវែតមនករេឆ�យតបនឹងករេ េនះ ឬនឹង
មនិមនករេ េទ។ មុនេពលែដល�ចមនករបេងកត �តវមនអនកបេងកតដំបូង
សិន កនុងករបេងកត រកឺអ៏តម់ន…េនះបង� ញភស�ុ�ងែដលមន។
230 កតសំ់គល់ពួកបូជចរយទងំេនះ េចញពីេ�កជួរ។ សូមកតស់មគ ល់ករចក់
េ�បង�ងំ។ គម នអ�ីខុសជមយួករចកេ់�បងេទ។ ដូចគន ជមយួអនកេពនទីកុស�
ប៉ុែន�េមលពី�បភព�មយួែដលអនកកំពុងេធ�ចលនឥឡូវេនះ។ �បនផ� ស់ប�ូរ
ចប�់ងំពីេពលេពនទីកុស�េនះមក អ�ីេផ�ងេទ តនឹងេកតេឡង។ �បសិនេបមនិ
មនេ��េ កនុងទឹកដីេនះេទ �បែហលជ�វឌីនិយយ�តវ។ �តឹម�តវេហយ។
ប៉ុែន�េ ទីេនះមន�ថន ់ ែដលបនបង� ញ ចត�់ងំ េធ�ទីបនទ ល់ ជ�ក� ី
ពីេ�ពះ។
231 េមល! ហឹបៃនេសចក�ីស ញ េ កនុង�ពះគមពរីែតងែតជ�បេភទៃន�ពះបនទូល
សំ�បេ់យង េហយជ…សមគ ល់ហឹបៃនេសចក�ីស ញ ែដលពួកេគបនយកមក
េឃញេទពីរេប បែដលពួកេគេធ��។ �មនិ�តវបន�កេ់ កនុងចបបេ់ដមជទី
�ងំែដលបនែតង�ងំេ�យ�ពះេឡយ។ �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលេ កនុង
ចបបេ់នះ�តវែត…រេប បែដល�តវេធ�យ៉ងដូចេម�ច ហឹបៃនេសចក�ីស ញ េនះ�តវែត
ផ� ស់ទីេហយនរ�ជអនកផ� ស់ទី ប៉ុែន��វឌី េ េ�កមករចកេ់�បង�ងំរបស់
គត…់
232 បងប�ូនេអយ កុំឲយខកខនេឡយ។ េហយបងប�ូន�សីរបស់ខញុ ំេអយ អនកែដល
ចងេ់ធ�ជ�គអធិបបយ ស�ីជេដម សូមកុំខកខនេរ ងេនះ។ េទះជករចកេ់�បង
�ងំរបស់អនកយ៉ង�កេ៏�យ អនក�តវទទួលបន�នៈែដល�ពះជមច ស់�បទន
មក។ ករចកេ់�បង�ងំរបស់�វឌីគឺមនិអីេទ ប៉ុែន�កនុងករេធ�� គតក់ររកី�យ
�ជលនិងេបះជំ�នេលស�ពំែដន។ េតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នេបះជំ�ន
េ មុខហួស�ពំែដន។ ជំនួសឲយករ�កហ់ឹបៃនេសចក�ីស ញ េ ទី�ងំេដមរបស់
� គតយ់ក��កេ់លរេទះថមីមយួ េហយមនិ�កេ់ល�ម របស់ពួកេលវ ី ែដល



ពយយមបំេរ �ពះែដលមនិែមនជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះ 51

េ កនុងចិត�េទ។ �ពះបនទូលមនិេ កនុងគំនិតេទេទគឺេ កនុងចិត�! “មនិែមនជរទះ
ថមីេទ” េតេនះជអ�ីេ ? ខ�ះ…តំ�ងអ�ីែដលថមី គឺ�វឌីបនេធ�េ ទីេនះ និយយ
អំពីនិកយទងំអស់ែដលមនិធ� បម់ន។ �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺមនិែមន…ដឹកនំ
េ�យគណៈ�បធនរដ�ឬប៊សី�ពជ ៃននិកយេនះេទ។ �ជបុណយ�ជមុជៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងចិត�ៃនមនុស�មន ក ់ និងមនិែមនេ កនុងករផ� ស់ប�ូរខង
�សនមយួចំនួន។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជកំណប�់ទពយៃនេសចក�ី�ស�ញ់
របស់�ពះេ កនុងេបះដូងរបស់បុរសនិង ស�ីេដមបេីគរព�ម។ េឃញេទ?
233 គឺេ េល�ម របស់អនកបំេរ របស់�ទង ់ អនកបំេរ របស់�ទងគឺ់ជពួកេលវ។ី �ក់
�េ េល�ម ខងេឆ�ងរបស់ពួកេគ េហយេលកហឹបៃនេសចក�ីស ញ េនះពីេ�ពះ
��តវេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ។ ពួកេគមនបនទុក�ពះបនទូលេ េលេបះដូងរបស់
ពួកេគ។ �ែមន៉! ឥឡូវអនកទទួលបនទុកៃននិកយរបស់អនក េហយបនទុកៃន�កមជំនុំ
របស់អនក ថេតអនកកំពុងេ េដមប�ីងសងេ់នះឬេនះ េធ��ឬេធ�អ�ីេផ�ងេទ ត។
បនទុកៃនករគិតថេតេ សល់ប៉ុនម ននកេ់ទ តែដលអនកនឹងទទួលចូលនិកយ
របស់អនក។ ជំនួសឲយបនទុកៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ែដលថមនុស�នឹងេឃញ
ែត�ពះបនទូលរបស់�ពះ និងគម នអ�ីេផ�ងពីេនះ។ ប៉ុែន�អនកបនទទួល�េ េលរេទះថមី
ឥឡូវេនះ។ េឃញេទ? ពួកេគកំពុងេវចខចប�់េ ទីេនះកនុង�កម�បឹក��សន។ ខញុ ំ
មនិចងរ់ះិគនេ់ទ េហយសូម�ពះជួយខញុ ំឥឡូវេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�បបអ់នកករពិត។
234 ឥឡូវេនះ ទទួលឥទធិពលពីេគលលទធិនិង�កម�បឹក��សន។ �ពះបនទូល
ពិតៃនរដូវកលៃនសមយ័េនះគឺបនេអេព ពីេ�ពះពួកេគមន�រមមណ៍ជេ�ចន។
ប៉ុែន��វឌីជេស�ចែដលបនចកេ់�បង�ងំ…គតគឺ់ជេស�ច ប៉ុែន�គត�់តវបន
ចកេ់�បង�ងំជេស�ច។ អនកនិយយថ “ខញុ ំគឺជអនកដឹកនែំដលបនចកេ់�បង
�ងំ” េធ�ជអនកដឹកនកំុំពយយមេធ�ជេ��។ េឃញេទ? �បសិនេបអនកជអនក
ផ�យដំណឹងល� ចូរេ ជអនកផ�យដំណឹងល�ចុះ។
235 ចូរនឹកចពីំយ៉ូេស ស េ ជំននេ់អ�យ ែដលជេស�ចវយ័េកមង…េ��
វយ័េកមង។ យ៉ូេស សគឺជបុរសដអ៏�ច រយមន ក ់ ែដលបនចកេ់�បង�ងំ �ពះបន
�បទនពរគត ់គត�់បទនពរដល់ខ�ួនគត។់ ែមនេហយ ខញុ ំបនអធិបបយអំពីេរ ង
េនះដល់អនកម�ងរចួេហយ។ េហយៃថងមយួគតេ់ឡងខពស់�ស់រហូតដល់គត់
គិតថគត�់ចយកតំែណងេ�កបូជចរយបន េហយគតប់នយកេភ�ងេហយ
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ចូលេ ឯ�ពះអមច ស់។ េហយពួកបូជចរយបន�បបគ់តថ់ “កុំេធ�អីយ៉ូេស ស!”
ប៉ុែន�គតប់នតេមកងខ�ួន។ េ��មនិ�ច�បបគ់តប់នេទ។ ពួកសងឃបនដឹង
ពីតួនទីរបស់ពួកេគ ពួកេគកំពុងរក�តួនទីរបស់ពួកេគ គតនិ់យយថ “េនះ
មនិែមនជតួនទីរបស់អនកេទ យ៉ូេស ស។ កំុេធ��អី!”
236 គតប់ន�បបព់ួកេគឱយ “បិទមត!់” េហយគតក់ប៏នេ ជមយួ—េភ�ងេដមប ី
ថ� យតង� យ �ជករងររបស់បូជចរយ។ គត�់តវបនចកេ់�បង�ងំជេស�ច
មនិែមនជបូជចរយេទ។ េហយបូជចរយទងំេនះបនពយយម�បបគ់តថ់ “អនក
ពិតជេស�ចដអ៏�ច រយ�ស់ ជេស�ចែដលបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះជមច ស់
អនកបន�បទនពរដល់េយង េហយេយងបនពរេ�យ�រអនក។ ប៉ុែន�អនកគឺជ
េស�ចមនិែមនជបូជចរយេទ។”
237 េហយអនកែដលជ�គគង� លមនិគួរ�បបដ់ល់េ��នូវអ�ីែដល�តវេធ� ឬអនក
ផ�យដំណឹងល��បប�់គគង� លេទ។ េឃញេទ មន ក់ៗ មនមុខងររបស់ខ�ួន េប
បនេបកសែម�ងយ៉ងល�ឥតេខច ះ។
238 ដូេចនះគតប់នចូលេ ជមយួេភ�ង េហយ�តវបនដួលេ�យេ�គឃ�ងេ់ហយ
�� ប។់
239 ឥឡូវេនះមន�វឌីជេស�ច។ �វឌីកំពុងពយយមេធ�ដូចគន េ ទីេនះ។ គត់
បនយក�មកេលខ�ួនគតផ់ទ ល់។ “ែមនេហយ មនិអីេទ �តវែតេ ” េមលជំុវញិេ
ឯមនុស� “េតអនកនិយយថេមច៉ែដរ េ�កេមទព័ព? អនកមនមយួមុនឺនក។់”
240 “សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងដល់�ពះ �វឌីខញុ ំមន�រមមណ៍ថមន
�ពះវ ិ ញ ណ។” អូ! គតពិ់តជមន�រមមណ៍។ “�វឌីេអយេតអនកគិតដូចេម�ច?
េតអនកមន�រមមណ៍េទ?”
241 “សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់! សូមពិនិតយ�េមលថេត�
�តឹម�តវឬអត?់ សូមេមល។ េតហឹបៃនេសចក�ីស ញ េ ឯ�?
242 “ជមយួេយង! ជកមមសិទធិរបស់ពួកេយង”
243 “េតេយងគួរពិេ�គះជមយួអនក�? ពិត�ស់ គឺជមយួហឹបៃនេសចក�ី
ស ញ ” �ជេរ ងដូចគន និងទឹកដីេនះជកមមសិទធិរបស់អុី��ែអលមនិែមនរបស់
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ពួកភលីីសទីនេទ។ �តឹម�តវេហយ ពួកេគជកមមសិទធិរបស់�។ “េហយដូចខញុ ំមន
�រមមណ៍ថបនចកេ់�បង�ងំែដរ”
244 េមទព័េលមនុស��បរ់យនក ់ េល�កមជំនំុទងំអស់ “សូមេលកតេមកង
សិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់!” ពួកេគបនទះៃដេហយែ�សកេហយពួកេគ�និំង
េ�តេឡងចុះ។
245 ពួកេគមន�ពះវ ិ ញ ណ ប៉ុែន�េតអនកគិតថ�ពះវរបិ�កំពុងែតគិតយ៉ងដូច
េម�ច? “េតអញបនប ជូ ន�ថនែ់ដលជេ��េនះេ �! ពួកេគដឹងថ�តវ
េធ�អ�ី េហយ�វឌីកេ៏ធ�ដូេចនះែដរ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះគត�់គនែ់ត�តវបនេលកទឹកចិត�និង
េបះជំ�នេ មុខេលសបនទ ត�់ពំែដនរបស់គត ់េហយបនេ េធ�េរ ងេនះ។”
246 �តវេហយ កតសំ់គល់ថ “ែសង�េ េល�ម ” គឺជែផនករេដមរបស់�ពះ។
គឺមន�បយ៉ំង �តវែត។ ខញុ ំចងឲ់យអនកកតទ់ងំេនះចុះេបអនក…ខញុ ំេមលអនកកំពុង
សរេសរេហយ។

េហយមនរយៈេពលៃមភនទីជងបនទ បពី់ដបដូ់េចនះខញុ ំនឹងពយយមប ចបេ់
េម៉ងដបម់យួ�បសិនេប�ច។ ខញុ ំនឹងរហ័សដូចែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។

មនិថមនុស�មន កេ់នះេ�ម ះ�តងក់នុងករបេ�ម�ពះប៉ុ�� កេ៏�យ មនិថ
េ�ម ះ�តងប់៉ុ��  ប៉ុនម នអនកចកេ់�បង�ងំេ�ចនប៉ុ�� កេ៏�យ។ បទីសទ េពនទី
កុស� មនិថអនកជប៊សី�ព ឌីកុន អ�ីកេ៏�យ អនកជ�គគង� ល �គផ�យដំណឹង
ល� េ�� អ�ីកេ៏�យ �តវែតមន�បយ៉ំងែដល�តវពិចរ�មុនេគ។ មនិថ
ករចកេ់�បង�ងំប៉ុ��  �ល�េមលប៉ុ��  េតមនុស�ែ�សកយ៉ងេមច៉ �គបយ៉់ង
�ពះវ ិ ញ ណេធ� ��តវែតមន។
247 ឥឡូវេនះបងប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំេអយ ខណៈេពលែដលអនកេ�ត ម�ក�ស
របស់អនករចួ�ល់េហយ ឥឡូវអនកយល់េហតុអ�ី? ឥឡូវចថំ អនកបនគិតេហយ
�តវបនបេ�ង នកនុងចំេ�មអនក�ល់គន  មនិែមន…(េឃញេទខញុ ំកំពុងនិយយ
េ ទូទងំ�បជជតិ)…ែដលខញុ ំមនិេជ េលករនិយយភ�ដៃទ។ ខញុ ំពិតជ
េជ និយយភ�ដៃទ ប៉ុែន�អនកេ ែត�ចនិយយភ�ដៃទបនេ�យគម ន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ កូរនិថូសទី១ ១៣និយយថ “េទះបីខញុ ំនិយយេ�យ
ភ�មនុស�និងេទវ�កេ៏�យ ខញុ ំមនិទនម់នអ�ីេ េឡយេទ។” េឃញេទ? េនះ
គឺជករចកេ់�បង�ងំគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលគម នអ�ីទកទ់ងនឹង�ពលឹង
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េ ខងកនុងអនកេទ។ អនក�ចនិយយភ�ដៃទនិងបដិេសធ�ពះបនទូល។ ខញុ ំ
បនេឃញមនរចួេហយ អនកកេ៏ឃញ�ផងែដរ។ េឃញេទ? ស�ីមន ក�់ច
ផ�យដំណឹងល�េហយ…េឃញេទ? ពួកេគ�ចេធ�ទងំអស់…ពួកេគកតស់ក់
របស់ពួកេគេហយេ ែតែ�សកនិងនិយយភ�ដៃទអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ អូពិតជ
�តឹម�តវែមន។ អនក�តវែតត�មងជ់ួរជមយួេសចក�ីពិតៃន�ពះបនទូល។
248 សូមកតស់មគ ល់! មនិថបុរសេ�ម ះ�តងប់៉ុ�� កេ៏�យ ឬអ�ច រយប៉ុ��
កេ៏�យ �ពះបនេ�បគត ់ មនិថគតជ់អ�ីកេ៏�យ គត�់តវែតជ…េរ ងែដល
គតក់ំពុងនិយយ�តវែត �តវ�ម�ពះគមពរីទនេ់ពល។ នរ�មន កនិ់យយថ
“ែមនេហយ េ�កម៉ូេសេ ទីេនះ។” ខញុ ំដឹងថេ�កម៉ូេសបនេធ�អ�ី ប៉ុែន�មនិែមន
អ�ីែដល�ពះកំពុងេធ�េ ៃថងេនះ។ ែមនេហយ កលពី៣០ ឆន មំុនេ�កលូេធបន
និយយថ…��បែហលជល�ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលគតក់ំពុងេធ�េ ៃថងេនះ
េទ។ ែមនេហយែសសិបឆន កំន�ងមកេហយេពនទីកុស�បនធ� កចុ់ះ។ ប៉ុែន�េនះ
មនិែមនជអ�ីែដលគតក់ំពុងេធ�េនះេទៃថងេនះ។ េឃញេទ? ��តវែតទនេ់ពល
េវ�។
249 ��តវែតេយងេ �មបទគមពរី។ ��តវែតេ កនុងរដូវកល ទីពីរ។ ទីបីេហយ�
�តវែតេធ��មមគ៌របស់�ពះមនបនទូលថ�នឹងមន។
250 េហយអនកនិយយថ “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយង
មកសណ�ិ តេលខញុ ំ �េលលូយ៉ ដូចជ�បនេធ�េ េពនទីកុស�ែដរ។ ប៉ុែន��
�បែហលជខុសគន ៃថងេនះ។ �កធ៏� កេ់ េល�វឌីែដរែមនេទ? �បកដ�ស់ �
បនេធ�។ បនធ� កេ់លយ៉ូេស ស ប៉ុែន��ខុសេហយ េឃញេទ អនក�តវែតចូលកន់
ែតេ� ជងេនះេ េទ ត។ េឃញេទ? អនក�តវែតេ កនែ់តេ� ជងេនះេ េទ ត។
ឥឡូវេនះ កំុមន�រមមណ៍ឈចឺប ់�គន—់ែតេគរព។
251 េហយសូមកតស់មគ ល់ េហយ�ក�៏តវែតមកដល់មនុស�ៃនករេ�ជសេរ ស
របស់�ពះែដរ។ មនិែមនជករេរ សរបស់និកយេទ មនិែមនជជំេរ សរបស់មនុស�
េទ ប៉ុែន�េយងេ �មករេ�ជសេរ សរបស់�ពះ។ េហយ�បសិនេប�ជ�រពី�ពះ
គឺជករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយពី�ពះ ��តវែតមកដល់េ��របស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបអនកចងប់នបទគមពរីេនះ គឺេអម៉ុស ៣:៧។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�
�តវែត។
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252 �ទី�បេំនះគឺ ��តវែតេ កនុងរដូវកល។ ��តវែតេ េពលែដល�ពះជមច ស់
�ទងម់នបនទូលថ�នឹងេកតេឡង។ ��តវែតសរេសរេ កនុង�ពះបនទូលៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទដជ៏�ពះ។ ��តវែតេ កនុងរដូវកលៃន�ពះ។ េហយ��តវែត
មនករេ�ជសេរ សរបស់�ពះ។
253 េហយ�ពះជមច ស់មនិ�តវករពួកេយង�មន កេ់ដមបបីក��យ�ពះបនទូល
របស់�ទងេ់ឡយ �ទងជ់អនកបកែ�ប��យរបស់�ទង។់ �ទងម់និ�តវករថន ក់
សិកខ ��របស់េយងេទ។ �ទងម់និ�តវករ�បជញ របស់េយងេទ �មនិ
សមេហតុសមផលេទ។ េឃញេទ? េអ�៉បនទទួល ���  េហយបតក់រ
បក��យេ�យ�បជញ របស់នង។
254 និយយថ “អូ! �បសមន កេ់នះគឺជបុរសឆ� តមន ក។់” េនះគម ននយ័
ទល់ែតេ�ះ។ �បកដ�ស់។ អ�័បជ់មនុស�ឆ� ត។ ែបល៊េថ��គឺជ
បុរសឆ� ត។ ��ងំជមនុស�មនលបចិកល េហយគម នអនក�មន ក�់ចេ�ប ប
និងគតប់នេទ។
255 ខញុ ំមនិពឹងែផ�កេល…គម ន…គម ន�បជញ េទ គឺពឹងែផ�កេល�ពះជមច ស់។
េឃញេទ? េត�ពះេធ�យ៉ងេមច៉? �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េហយេត�ពះជមច ស់
បក��យ�ពះបនទូល�ទងយ៉់ងដូចេម�ច? �� បេ់�យជិត កុំេភ�ចេរ ងទងំេនះ។
េត�ពះបក��យ�ពះបនទូលផទ ល់របស់�ទងយ៉់ងដូចេម�ច? �មរយៈករេធ�ឲយ�
េកតេឡង មនិែមនែតមយួ េទេ ទីេនះ ប៉ុែន��ទងំអស់ស�មបរ់ដូវកលេនះ។
256 កំុនិយយថ “ណូេអេចញេ េ�កេហយអធិបបយ អនក�តវទទួលបននិមតិ�”
ប៉ុែន� “�ងសងទូ់កធំ�កទ់� រេ កនុង ជួសជុល� �មវធីិេនះ េហយរេប បេនះ។”
េតមនអ�ី�បសិនេបគត�់កទ់� រេ េលកំពូលជំនួសឲយបត? េតមនអ�ីេកតេឡង
�បសិនេបគត�់កប់ង�ួចេ េលខងេ�កម ទ� រេ េលកំពូល? េឃញេទ? ��តវែត
ទទួលបនករែណនេំយងេ �មឯក�រេពលេវ� ពីេ�ពះេនះជអ�ីែដល�ពះ
នឹងេ�ប�។ ��តវែតវធីិេនះ េហយ��តវែតេចញមកពីនិមតិ�។
257 ខញុ ំបនឮបុរសមន កនិ់យយថ “ខញុ ំេជ ថបុរសេនះអធិ�� នស�មបអ់នក
ឈ ឺ ខញុ ំេជ ថមនិអីេទ។ ប៉ុែន�កនុងនមគតជ់េ��មន ក”់ និយយថ “ខញុ ំេជ
ថគតជ់េ��របស់�ពះ ប៉ុែន�កនុងនមគតជ់�គបេ�ង ន េហតុអ�ីគត�់ច
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មនែត�ពះេយសូ៊វែតមយួគត។់” េតមនុស�…�បេភទ�ែដលអនកនឹងេ �?
មនុស�មន កែ់ដលមនិដឹងថគតក់ំពុងនិយយអ�ី។
258 ពកយេ��មននយ័ថ “គតគ់ឺជអនកបង� ញ�ពះបនទូលៃន�ពះ” ករ
បក��យបនមកដល់ែតប៉ុណ�ឹ ង។ េនះេហយជមូលេហតុែដលៃថងេនះេយង
�តវករមនុស�ដអ៏�ច រយែបបេនះ ែដល�តវបនប ជូ នមកពួកេយងមនទ�មង់
ជេ�� េអលីយ៉ ពីេ�ពះ�គឺជករេបកសែម�ង �ពះបនេធ�ឲយេយង�គ ល់
�មរយៈករបង� ញភព�តឹម�តវែដលបង� ញថ�ជៃថង េហយជេពលេវ�
និងរដូវកលែដល�ពះបនសនយថនឹងមន។ េហយចថំ គតន់ឹង�តវបនេគ
និយយ�បឆងំ ែតងែតែបបេនះ េគែតងែតបនបដិេសធ ដូចជសំបកនឹងទញ…
ដំបូងគតនឹ់ង�តវបនទទួលយក ពីេ�ពះសំបកទទួល�សវ�លីរហូតដល់��ច
េ រក�ពះ�ទិតយ។ េពនទីកុស� នឹងមនែតជំរក�រ េបកនូវទ� រចំហររហូតដល់
��យប៉យ។ េហយបនទ បម់កសំបកនឹងដកេចញ េហយ�សវ�លីនឹង�តវ�ក់
េ កនុងវត�មន�ពះ�ជបុ�� េដមបទំុី។
259 នឹងមនិមននិកយ�មយួេឡយ �គនែ់តចចុំះ។ បង�បសែជកជ
អនក�បវត�ិ� ស� អនកភគេ�ចនេ ទីេនះ។ មនិែដលមនកររកីផុសផុលេទ
�បែហលជ៣ ឆន បំនទ បព់ីកររកីផុសផុលពួកេគបនចបេ់ផ�មបេងកតនិកយេ
េល�។ គឺ�តវេហយ? េហយករផ� ស់ប�ូរដអ៏�ច រយចុងេ�កយរបស់�ពះេ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ បនេ ៃមភឆន  ំ េហយ�មនចំងយ�ប�់នម៉យពីនិកយ បែនថម
េទ ត�គបេ់ពលេវ� ករដកខ�ួនេចញេ គម នកិចចសហករ គម នអ�ីជមយួ�េទ។
េឃញេទ? ែតងែតទញេចញពី�។ មនិ�ចេទ �ជ�សវ�លីឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�
េយងមនពណ៌ៃបតងេ�ចន។ អ៊ូ—ហូ៊។ �តឹម�តវេហយ។ �តវ�កេ់ កនុងវត�មន
ៃន�ពះ�ជបុ��ែដល�តវបនប ចូ លគន ។ េនះេហយជអ�ីទងំអស់។ ៃបតងេ�ចន
េយងគម នភពេ�ម ះ�តង ់ គម នភពពិសិដ�របស់េយងែដលគួរែតេ ក�� លេយង
េ�យបនដឹងថ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ដម៏ន�ពះជនមរស់ ករផ� ស់ប�ូរ
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងនិ់ងបង� ញេយងពីេរ ងេផ�ងៗ។
260 េយងមនអនកែក�ងបន�ំែក�ងក� យបនេកនេឡង។ េត�តវេធ�អ�ី? េដមបបីេ ឆ ត។
�ពះគមពរីបនែចងថពួកេគនឹងេធ�។ “ដូចជយ៉មេ�បសនិងយ៉េណសបន�បឆងំ
នឹងម៉ូេសដូេចនះេ ៃថងចុងេ�កយេនះ។” េឃញេទ? ពួកេគេធ�ដូចគន  នឹងមក�ម
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ករែក�ងបន�ំ ពិត�ស់។ េឃញេទ? �តវ�បង�បយត័ន! េមលេគលលទធិ�ពះគមពរី។
េមល�រែដលេធ��មស ញ របស់ពួកេគ! េ ែតមន�រ��ចស់ដែដល?
បំេភ�ច�េចលចុះ!
261 �ពះជមច ស់�ទងប់នប ជូ នករអ�ច រយនិងទីសំគល់េដមបទីកទ់ញចំ�ប់
�រមមណ៍របស់� ស�របស់�ទង។់ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនយងមក�គនែ់ត
ពយបលមនុស�ឈជឺេដម។ ពួកេគបនគិតថ “អូ! សិរលី��ទងនឹ់ងយងមក �ទង់
នឹងក� យជផរសីុិ។ �ទងនឹ់ងក� យជ�ឌូសីុ។
262 ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “អនក�ល់គន គឺជពូជសត�ពស់និងពស់ែវក” �ទង់
បនបន�ថ “ឯង�ល់គន មកអំពី�រក�ជឪពុករបស់ឯង េហយេធ�ករងររបស់�។”
បននិយយថ “េលកែលងែតអនកបរេិភគ�ចៃ់នកូនមនុស�េហយផឹកឈម
របស់�ទង ់ មនិដូចេនះេទគម នជីវតិេ កនុងខ�ួនេឡយ។” �ទងម់និបនពនយល់េទ។
�ទងម់និចបំចព់នយល់ពី�េទ។ �េលលូយ៉។ េនះគឺស�មបរ់ដូវមយួេទ ត។ អ៊ូ
—ហូ៊។ �ទង�់គនែ់តមនបនទូលអ�ីែដលបនែចង “ខញុ ំែតងែតេធ�អ�ីៗែដលគបដ់ល់
�ពះវរបិ� េហយេធ��ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �បសិនេបជីវតិនិងករងររបស់ខញុ ំ
មនិដូចនឹង�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ទ េនះសូមកុំេជ ខញុ ំ ខញុ ំមនិែមនជ�ទងេ់ទ។ ប៉ុែន�
�បសិនេប�េកតេឡងែមន ចូរេជ កិចចករេនះចុះ �បសិនេបអនកមនិេជ ខញុ ំ។”
263 សូមកតស់មគ ល់�តវែតទងំេនះ�តវែតសេ�មច។
264 ឥឡូវេនះ េឃញេទ �ពះមនិបនបង� ញេរ ងេនះដល់ពួកេគេ�យករផ�ល់វធីិ
របស់�ទងេ់ទ �ទងប់នបង� ញ�េ�យនិមតិ� ប៉ុែន��គឺេ កនុង�បភពខុស។េឃញ
េទ និមតិ�នឹងដំេណ រករល� ប៉ុែន��បសិនេប�សថិតេ កនុង�បភពមនិ�តឹម�តវ �
នឹងក� យជ�បភពខុស។ ដូចអនកយក�គបក់េំភ�ងេហយបញ់�េ�យផទ ល់េ
េគលេ មយួ �កំពុងេធ�ឲយ�តវេគលេ  ប៉ុែន�ខយល់�ចបកេ់ចញបន។ ឥឡូវេនះ
េ កនុងយនយន�របស់អនក អនកេ �មផ�ូវ៦០េ  ៧០ ម៉យល៍កនុងមយួេម៉ង
ខយល់បកម់ក អនក�ចតំរងក់ងរ់បស់អនក�តង ់ ចូល�មផ�ូវម�ងេទ ត។ ប៉ុែន�អនកមនិ
�ចជ�គបក់េំភ�ងេទ។ មនិែមនេទ គម នអ�ីេ �តងេ់ដមបរីញុកងរ់បស់�េឡយ �
មនិ�តវេគលេ ។ េឃញេទ ��តវែតេធ�ដំេណ រ�ម�បភពេដមរបស់�។
265 ដូេចនះ�តវែត�ពះបនទូលៃន�ពះេធ�ដំេណ រេ កនុង�បភពេដមរបស់�។ គម នខយល់
�មយួនឹងបកេ់បកេឡយ។ គម ននិកយតូច�ចឬគម នអ�ីេ�ះនឹងផ�ុ ំ�េចញ
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គម នករេធ�ទុកខបុកេមនញ�នឹងផ�ុ ំ�េចញេទ នឹងដឹកនដំល់ចំណុច! �នឹងេ ដល់
ទីេនះផងែដរ។ េហយបនទ បម់ក�ពះ េ េពល�ឈនដល់ចំនុចេនះ �ពះជមច ស់
នឹងបង� ញយុត�ិកមមដល់� “ែភនកេគ!” ���  ពិត�ស់ អ�ីែដល�ទងម់ន
បនទូល�ទងនឹ់ងេធ�។ េនះគឺេ កនុងបទគមពរីេនះ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ នឹង
េកតេឡង”! េឃញេទ? ហនឹងេហយ។

266 ឥឡូវេនះ�ពះជមច ស់មនិបនបង� ញឲយដឹងថេ កនុងវធីិែដលបនផ�ល់
ឲយរបស់�ទងេ់ទ។ ដូេចនះពួកេគបនេ េធ��េ�កពី�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ
េ�កពីរដូវកលដូចជពួកេគមនឥឡូវេនះ។ េ េពលមនុស�មនិថគត់
េ�ម ះ�តងព់យយមេធ�ករបំេរ រេ�កពីផ�ូវែដលបនផ�ល់ឲយរបស់ពួកេគ ពួកេគែតងែត
រេញ៉រៃញ៉។ ដូចជប�ម ប�មគិតថគតក់ំពុងបេ�ម�ពះ។

267 េតអនកគិតថ�ពះកុហកេទ? េត�ពះជមច ស់ធ� បផ់� ស់ប�ូរ�ពះហរទយ័ែដរ
ឬេទ? ែមនេហយ មនុស�េធ�េ ៃថងេនះដូច�ទងប់នេធ�។ េ េពលែដល�ទងប់ន
និយយថ ស�ីមនិឲយកតស់ករ់បស់ពួកេគ ពួកេគនិយយថ “េយង�ចកត�់
បនេ�កដុកទរ័េនះដុកទរ័េនះ េហយបននិយយថបង�បសេនះបង�បស
េនះេហយបននិយយថអនក�គនែ់តគិតចេង� តេពកេហយ។”អូ—ហ៊—ហុឺ។
េឃញេទ?

268 “េតមយួេនះេកតេឡងបនេទ? េរ ងេនះេកតេឡងបនេទ?”

269 “ែមនេហយ—មន កេ់នះមន កេ់នះកប៏ននិយយដូេចន ះែដរ។”

270 �ពះជមច ស់មនិផ� ស់ប�ូរ�ពះហរទយ័របស់�ទងេ់ទ។

271 េតអនកេជ ថប�មគឺជេ��េទ? �ពះគមពរីបនែចងថគតគឺ់ជេ��។
េតអនកេជ ថគតជ់េ��េទ? ឥឡូវចថំ ប�កម់ករកគតេ់ហយបននិយយ
ថ “ចូរេ ចុះេហយ�កប់�� �មនុស�េនះ េ�ពះពួកេគេ �គបម់ុខែផនដី។
ពួកេគមនិែមនជនិកយមយួ�េទ មនិែមនជ�បជជតិមយួេទ ពួកេគ�គនែ់ត
ជ�កមមនុស�ខច តខ់ច យ េហយេយងជឥស�រជនៃន�សក។ ឥឡូវអនកេ ចុះេ
ទីេនះ េហយ�កប់�� �មនុស�េនះខញុ ំនឹងបង�់បកឲ់យអនក”
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272 ប�មបនេធ�អ�ីែដលេ��គួរែតេធ�គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិេ េទ។
អនក�គនែ់តរងច់េំ ទីេនះមយួយប ់ សូមឲយខញុ ំេមលអ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទងម់ន
បនទូលថ�តវេធ�។”
273 ដូេចនះគតប់នចូលេ កនុងគតនិ់យយថ “�ពះអមច ស់េអយមនមនុស�
មយួចំនួនេ ទីេនះជមយួខញុ ំែដលមកចងេ់�យខញុ ំចុះេហយ�កប់�� �ដល់
មនុស�េផ�ងេទ តេ ទីេនះ” បននិយយថ “េត�ទងច់ងឲ់យខញុ ំេធ�អ�ីអំពី�?”
274 �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “កំុេ េ�ពះពួកេគគឺជ� ស�របស់អញ”
275 ប�មបនេចញេ េហយនិយយថ “�តឡបេ់ ផទះរបស់អនកវញិ។ ខញុ ំ
មនិ�ចេ បនេទ �ពះជមច ស់បន�បបខ់ញុ ំមនិេ�យេធ��េទ។” ឥឡូវេនះមន
�ពះបនទូលេដមរបស់�ពះថ “កំុេ !”
276 ែមនេហយ បនទ បម់កពួកេគបន�តឡបេ់ វញិ និយយថ “អនកដឹងេទប៊សី�
ពរបស់អនកមនិ�� បេ់ទ”
277 “ែមនេហយ” េស�ចបននិយយថ “សូម�បបអ់នកពីអ�ីែដលេយងបនេធ�។
គត�់តវករលុយតិចតួច ខញុ ំេជ ថ�ចប ចុ ះប ចូ លគតប់ន។ ឬ�បែហលជ
ខញុ ំនឹងេធ�ឲយគតក់� យជេមៃនេ�បសប៊េីធ �បែហលជខញុ ំនឹងេ�យគតេ់ធ�អ�ីែដល
អ�ច រយ។ ខញុ ំ�បែហលជឲយគតក់� យជប៊សី�ព អនកមនិ�ច�បបគ់តពី់អ�ីែដលខញុ ំ
េធ�បនេទ។ េ ទីេនះខញុ ំនឹង�បបអ់�ីែដលខញុ ំនឹងេធ� អនកគម នករអបរ់�ំគប�់គនេ់ដមប ី
ប ចុ ះប ចូ លគតេ់ទ អនកមនិ�បសព� អេ ច ះេហយនិងអ ចុ ះ មនិ�តឹម�តវេទ។ គត់
នឹងមនិ�� បអ់នកេទ េយងនឹងប ជូ ន�កមែដលមនករអបរ់ពិំត�បកដ ៃថ�ថនូរជង
អនកឲយចុះេ ។”
278 ពួកេគបនេ ទីេនះេហយនិយយថ “បណ�ិ តប�ម េ�កបណ�ិ ត ប
�មេអយ សុខទុកខយ៉ង�ែដរេ�ក។ ខញុ ំសូមនពំកយជំ�បសួរពីេស�ច។”
279 “អូ អរណុសួស�ីបងប�ូន” េឃញេទ?
280 “ឥឡូវេនះេ�កបណ�ិ តប�ម…” េហយអូ សូសពទេ័ត�យ៉ងេមច៉េ ែដល
បនចកេ់ល េហយបននិយយថ “េស�ចបននិយយថ�ទងនឹ់ងេលកតេមកងអនក
នឹងថ� យកិត�ិយសដខ៏ពងខ់ពស់ដល់អនក។ េហយអនកដឹងេទមនែតពួកេគប៉ុេ�� ះ
បនផ�ល់�បកយ៉់ងេ�ចនដល់អនកេដមបទីទួលយកករេចទ�បកនេ់នះ ប៉ុែន� េស�ច
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បននិយយថ�ទងនឹ់ងថ� យ�បកបី់ដងេ បនួដងេបអនក�គនែ់តមកយក�។”
បនទ បម់កប�មបនទទួលេទះយ៉ង�ៃដរមស់។ គតម់នគំនិតលងីេលង
េហយគតទ់ទួលបននិមតិ�របស់គត។់

281 ឥឡូវេនះ ចូរចថំ គតប់នេ �ពះេ�យបនចកេ់�បង�ងំ ប៉ុែន�ភ� ម
ៗេនះគតប់នេចញពីែផនករេដមរបស់�ពះ។ េនះេហយជអ�ីែដលេពនទី
កុស�បនេធ�េហយ! េដមបឲីយមន�បជ�បិយភព អនកែដលជ�កមវន៉េនសនិង
�កម�ពះ�តីឯក ចងប់ន�បជ�បិយភព អនកែដលជនិកយអនកខុស អនកបន
េរ បចំេហយអនកបន�� បេ់ហយ! អនកនឹងមនិេងបេឡងវញិបនេទ។ ប៉ុែន�អនក
េឃញេទ អនកគួរែតេ ជបនឹ់ង�ពះ…�ទងប់នទញអនកេចញពីសភេនះ េដមប ី
េធ�ឲយអនកក� យជមនុស� ប៉ុែន�អនកបនេរ បចំេហយ�តលបេ់�កយដូចជកូនេកមង
(សូមេទសខញុ ំ) េចញពី�បភពែតមយួែដលអនកបនេចញ “ដូចជែឆកេដរេ រកកំអតួ
� ខញុ ំសំុេទស ែដលខញុ ំនិយយែបបេនះ˝ សូមអភយ័េទស ខញុ ំមនិ�តវនិយយេ េល
េវទិកេនះេទ។ េឃញេទ? ខញុ ំ�គនែ់តនិយយែបប�ចឈ់ម។ សូមកតស់មគ ល់
េនះគឺ…ជអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ េ សីុកំអតួ។ ខញុ ំគួរែតនិយយែបបេនះ។ ពកយ
េនះមនិអីេទប៉ុែន��គនែ់តេ�បខុស។ េឃញេទ? ��តវបនេ�បមនិអីេទ ប៉ុែន��គនែ់ត
ជករគួរឲយអស់សំេណ ច អនកដឹងេទ។ កំអតួ “ដូចជែឆកវលិេ សីុកំអតួរបស់�។”

282 �បសិនេបសភៃន�ពះ �កម�បឹក�ទូេ  បនេរ បចំ េពនទីកុស�េ កែន�ង
ដំបូង េហយឲយពួកេគចូលេ កនុងកែន�ងេនះ ដូេចនះពួកេគ�ចទទួលយកករេបក
សែម�ង េតអនកមនិដឹងេទ ពួកវន័េនសនឹងេធ�េរ ងដូចគន ? េតអនក�ចទទួល�រ
អំពី “ពូជរបស់សត�ពស់ សុវតថិភពអស់កលប” និងេរ ងេផ�ងេទ តែដលេចញមក?
អនកចងយ៉ងតឹងកនុងករេរ បចំ រហូតដល់អនកនឹងមនិអនុ ញ តឲយ�េ កនុងទ� ររបស់
អនក �—��  ��� —���  ដូចគន េរ ងប�មបនេធ�។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់
មនិបនផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់�ទងេ់ទ។

283 ដូេចនះប�មបនេ េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់ឥឡូវេនះេមលចុះ
ទូលបងគំពិតជមនឱកសេហយឥឡូវេនះ េដមបកី� យជនរ�មន ក។់ �ទង់
�ជបេហយថទូលបងគំមនិែមនជនរ�មន កេ់ទ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះជឱកសទូលបងគំ
ក� យជមនុស�មន កេ់ហយ។ េត�ពះអងគមនបនទូលអ�ីឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់េអយ?”
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ឥឡូវេនះគតម់និគួរនិយយែបបេនះេទ! គតដឹ់ងយ៉ងចបស់នូវអ�ីែដល�ពះបន
មនបនទូល!

284 ដូេចនះចូរអនក�ល់គន េធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ�យ “�ពះវរបិ�! �ពះ�ជបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េលប � េផ�ងេទ តៃន�ពះគមពរីែដល�តវបនសនមតថ់
មនៃថងេនះ អនកដឹងពីអ�ីែដល�តវេធ�អំពី� គឺ�តវទទួលយក�! េពលអនកេឃញ
�ពះជមច ស់បង� ញភព�តឹម�តវថ “�ជេសចក�ីពិត” េនះេហយគឺជ�ពះជមច ស់
ែដលបក��យនយ័របស់�ទង។់ ប៉ុែន� េតអនកនឹងេធ��េទ? េទអងគភពរបស់អនកនឹង
មនិអនុ ញ តឲយអនកេធ��បនេទ!

285 អនកដឹកនជំេ�ចនេ ទីេនះកនុងតុកសុនបន�� បេ់ េពល�ពឹកេនះ។
បង�បសហគីលមរ័ ខញុ ំគម នអ�ី�បឆងំនឹងអនកេទ។ បង�បស�បក សននិបតេលក
ទី១ និង�កមជំនំុែ ហ�នលី អនកទងំអស់គន  ខញុ ំេ ទីេនះ�គបេ់ពលអនកនឹងមនិ
អនុ ញ តឲយខញុ ំចូលេ េទ។ ខញុ ំ…�បកដថ អនកមនិ�ចេទ អនកមនិ�ចនិងេ ែត
មនិ�ចទទួលយកករេបកសែម�ងេទ ពីេ�ពះអនកគឺជនិកយ។ េហយ�� ប់
ដូចអូ��តវបនេគសម� ប ់ េ�ពះគតគឺ់េ េ�កមនិមតិ�ែក�ងក� យ េនះគឺជ
�គី�ទ នពិតជេ�ចនែដលបតប់ងប់ទពិេ�ធនរ៍បស់ពួកេគេ កនុងនិកយចស់
ៗទងំេនះ ពីេ�ពះពួកេគជ�កៃ់ដេលហឹបៃនេសចក�ីស ញ េ េពលពួកេគមនិ
�តវបនែតង�ងំឲយេធ�ដូេចន ះ។ ឥឡូវេនះអនក�ចេជ ឬមនិេជ ���ស័យេល
អនក។ �ពះជេ �កមរបស់អនក។ �ពះជមច ស់មនិែដលដកយក�ពះបនទូលរបស់
�ទងម់កវញិេឡយ។ អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលជេលកដំបូង �ទងនឹ់ងមនបនទូល
ដែដល�ល់េពលេនះេទ។

286 �ទងប់ន�បបប់�មថ “កំុេ !”

287 េហយបនទ បម់កប�ម�តឡបម់កវញិនិយយថ “ប៉ុែន��ពះអមច ស់េតខញុ ំ�ច
េ បនេទ?”

288 ឥឡូវេនះេមលេ ! �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “បន�េ មុខេទ ត”
ឥឡូវេនះ�ទងប់នអនុ ញ តឲយគតេ់ ។ មន�ពះទយ័អនុ ញ តិពី�ពះ េហយ
មនិែមនជ�ពះទយ័េដមរបស់�ពះេទ។ អនកេឃញេទ េតគតម់នប � អ�ី?
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289 េហយបុរស�ែដលសងអ់�ីៗ អងគករឬអ�ីេផ�ងេទ តេ ខងេ�កៃន
�ពះបនទូលរបស់�ពះ �ជដីខ�ចញ័់រេហយនឹងធ� កចុ់ះ! �នឹង�� បដូ់ចអ�ីទងំអស់
ពីេ�ពះ�ពះបនទូលៃន�ពះគឺជកររកីលូត�ស់ៃន�ងកយៃនកូន�កមុ។ំ អនកមនិ
�ចមនេជងទងំអស់ឬៃដនិងេ � ទងំអស់បនេទ។ របស់ទងំេនះមក�មរដូវ
កលរបស់ពួកេគ។
290 េហយេពនទីកុស� អនកេធ��បនែតមយួេរ ង ដូេចនះអនកមនិ�ចទទួលយកករ
េបកសែម�ងថមីបនេទ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកសថិតេ កែន�ងែដលអនក
និង�� ប។់ �បន�េ មុខេទ ត។ (េ�ចន�ស់ មនិចងយ់កអនកបង� ញ។) ប៉ុែន��ពះ
មនិផ� ស់ប�ូរ�ពះទយ័ និងករសេ�មចចិត�ដំបូងរបស់�ទង ់ �តឹម�តវេហយ។ ដូេចនះ
�ពះមនិដូេចនះេទ �ទងម់និផ� ស់ប�ូរេឡយ �ទង�់គនែ់តអនុ ញ តឲយអនកចូលេ កនុង
ឆនទៈករអនុ ញ តរបស់អនក។ “�ពះជ�ពះដល៏�” ដូចេ�កអូ�៉ល់រ ៉បឺូតនិយយ។
�ទងក់ជ៏�ពះែដលេកតខ� ចែដរ!
291 េឃញេទ ដូចជអនកនិយយថ “សូមថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះជមច ស់ខញុ ំ
ចងនិ់យយភ�រដៃទ!” �ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយអនកេធ�បន ប៉ុែន�េនះមនិែមនជ
ស ញ ែដលអនកមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។
292 ចូរចអំ�ីែដលថូម៉សបននិយយ ែដលជអនកសង�យ័ចស់? “េលកែលងែត
ខញុ ំមនភស័�ុ�ងខ�ះគឺយក�មមៃដរបស់ខញុ ំបះ៉នឹង�ពះហស��ទង ់ េហយេ ខង
ចំេហ ង�ទង ់ មនិដូេចន ះេទខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិទងំេជ �េទ តផង។” ហនឹងេហយ
េរ ងដូចគន ។
293 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំេ ទីេនះ ថូម៉សេអយ សូម�កៃ់ដរបស់អនក
េ ទីេនះ�បសិនេបេនះជអ�ីែដលអនកចងដឹ់ង។ េឃញេទ? េឃញេទ? ឥឡូវេនះ
�បសិនេបអនកចងេ់�បវធីិរបស់ថូម៉ស ចូរបន�េធ�ចុះ។ ប៉ុែន�េតគតប់ននិយយអ�ី?
េតរង� នរ់បស់ពួកេគធំប៉ុ��  ែដលមនិបនេឃញនិងេជ ។
294 សូមកតស់មគ ល់ កតស់មគ ល់ េ�យ�រគតប់នេធ�ករេនះ គតប់ន
ប�� ល ឲយមនុស�េ�ម ះ�តង�់� ប។់ �កៃ់ដរបស់គតេ់ េលហឹបៃនេសចក�ី
ស ញ េ េពលែដលគតម់និគួរេធ��។ មនុស�អ�ច រយេ�ម ះ�តង ់ គិតថករចក់
េ�បងនិងអ�ី�គបយ៉់ងគឺ�តឹម�តវ ប៉ុែន�ហឹបៃនេសចក�ីស ញ បនេធ�ដំេណ រខុសផ�ូវ។
�ពះគមពរីបនែចងថ “េគេនះ” មនិែមនពួកេលវេីទ “ជំពបដ់ួល។” េគេនះជំពប់
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េជងដួលេហយរេទះេនះ�តវ�ក�បចុ់ះ េហយមនុស�េ�ម ះ�តងម់ន ក ់�កៃ់ដរបស់
គតេ់ពញេ�យេសចក�ី�ស�ញ់េ េលហឹបៃនេសចក�ីស ញ េដមបទីប�់ េហយ
គត�់តវ�� ប ់ េ�យេ�ពះគម ននរ�មន ក�់ចបះ៉ហឹបៃនេសចក�ីស ញ េនះ
បនេទ េលកែលងែតពួកេលវ។ី េឃញេទ ពីរេប បែដល�ពះជមច ស់រក��ពះបនទូល
របស់�ទង ់ និង�បភពរបស់�ទង ់ រក�ប ញត�ិរបស់�ទង?់ យ៉ូេស សមនជំងឺឃ�ង។់
េនះែន�វឌី បនេធ�ឲយមនុស��� បនិ់ងមនមហន��យយ៉ងខ� ងំ។ គត�់តវបន
ចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ពួកេគទងំពីរនកដូ់ចគន  ប៉ុែន�បនេចញឆង យពី
�បភពរបស់�ពះ។ គឺថ�តវេទ? គត�់� បេ់ហយ។ អូ �េធ�ឲយ�វឌីខ� ចដល់�� ប ់�
បនេ េឈម ះកែន�ង—េនះបង�បសែជក�ន�។ េឃញេទ? គតប់នសមគ ល់
�ទងេ់ ទីេនះ។
295 េតមនប៉ុនម នដងែដលនិកយបនេធ�ដូចគន ចំេពះអនកេជ េ�ម ះ�តង។់
�ពះវ�ិរកតូលិក េមតូឌីស បទីសទ �ពះវ�ិរៃន�ពះ�គីសទ សូមបែីតពួកេពនទី
កុស� កប៏�� លឲយ�� បខ់ងវ ិ ញ ណជេ�ចនជមយួេរ ងេនះែដរ េរ ងដូចគន ។
េ េពលែដល�មកដល់ជមយួនឹងរបស់ទងំេនះ ពួកេគបនរកេឃញ…េហយ
ពួកេគមនិ�ចេ បនេទ តេទ ពីេ�ពះេនះជអ�ីែដលនិកយរបស់ពួកេគេជ ។
296 េមលេ ៃថងេនះ បូជនីយកិចចធំៗ េធ�េរ ងដូចគន ។ ពួកេគមនិេធ�អ�ទីងំអស់
ែតេធ�ឲយពួកេគក� យជ “កូន�ននរកពីរែដល��កកជ់ងពួកេគ េ កនុងកែន�ង
ដំបូង។” េធ�ឲយពួកេគពិបកជងេ រកករពិត។ មនមយួៃនកររកីផុសផុលដធ៏ំ
ទងំេនះ េហយពួកេគទងំអស់ចូលមកអនុវត�បន�ិច េហយេចញេ េ�កេហយ
ពួកេគចបេ់ផ�ម�ប�ពឹត�អំេពបបេនះម�ងេទ ត។ ឮពីកររកីផុសផុលមយួេទ ត
និយយថ “អូខញុ ំមនរបស់ខ�ះ ខញុ ំពយយម។ េនះគម ន�បេយជនអ៍�ីេឡយ។” េឃញ
េទ? ពួកេគមនិ�គ ល់�បភពេទ។ មនិបនេឃញ�។
297 ខញុ ំបនឮអនកផ�យដំណឹងល�ដអ៏�ច រយរបស់េយងមន កេ់ឈម ះ ប៊លីី�ក�ំ
េ �ពឹកមយួេ ��រេពល�ពឹកដូេចនះ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ…” គត់
បនបេងកត�ពះគមពរីេឡងេ ល�ីសវលីេ េខន�គីបននិយយថ “មនគំររូបស់
�ពះ។” េហយេនះជករពិត បុរសេនះនិយយករពិត។ គតប់ននិយយ
ថ “អនកចូលេ …ប៉ូលបនចូលេ កនុង�កងមយួ មនអនកផ� ស់ែ�បចិត�េជ មន ក់
�តលបេ់�កយមកមយួឆន  ំ េហយមន�មសិបនកប់នេជ  េចញពីមនុស�មន ក់
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េនះ” កប៏ន�ថ “ប៉ុែន�ខញុ ំចូលេ កនុងទី�កងមយួ េហយមន�មសិបមុនឺនក់
អនកែ�បចិត�េជ  េហយ�តលបម់កវញិកនុងរយៈេពល�បមំយួែខ េហយមនិ�ចរក
សូមប�ីមសិបនកផ់ងេទ។” គតនិ់យយថ “អនកដឹងថមនប � អ�ី?” បន
និយយថ “អនកជ�គអធិបបយខជិល” បននិយយថ “អនក�កេ់ជងរបស់អនកេ
េលតុេហយ—េហយេ មនុស�ទងំេនះ�មទូរស័ពទជំនួសឲយករមកេមលពួកេគ
បនទ បម់កញំ��រេពល�ង ច េហយនិយយជមយួពួកេគ។”
298 អូេបះដូងរបស់ខញុ ំកំពុងែតេឆះឆលួ។ ខញុ ំបនគិតថ “បុរសដអ៏�ច រយរបស់
�ពះេអយ ខញុ ំស�បក់នុងករមនិយល់�សបជមយួអនកេ ទីេនះ ប៉ុែន�នរ�ជ�គ
អធិបបយខជិល�ចអូសែដលប៉ូលបនែកែ�ប? េតអ�ីែដលគតប់នេធ� គតប់នយក
គតេ់ កនុង�ពះបនទូល គតប់នយកគតចូ់លេ កនុង�រេនះ គតប់ននគំត់
េ កែន�ងែដលគតប់នរកេឃញ�ពះ។ េបះដូងរបស់គតេ់ឆះឆលួ គតប់នេធ�ឲយ
�បេទសេឆះឆលួេឡង។ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�គឺ�ក�់េ កនុងក
�ពះវ�ិរ បទីសទ ឬេមតូឌីស ឬគម នអ�ីគួរឲយឆងល់េឡយ គម នអ�ីេ�ះេដមបដុីត។”
���  បទែមនេហយ!
299 បនទ បម់កេមលអ�ីែដល�ពះបនទូលបនសនយស�មបេ់យងៃថងេនះ។ រកេមល
ថេត�ជេមតូឌីស បទីសទ េពនទីកុស� ឬអ�ីស�មបៃ់ថងេនះ។ ឥឡូវេនះអនក�ច
េ �នបទគមពរីរបស់អនក។ យកបទគមពរីទងំេនះែដលខញុ ំធ� បប់នដក�សងដ់ល់
អនក។ កម៏នវវិរណៈ…
300 �បសិនេបខញុ ំមនេពល ខញុ ំបន�ន� ប៉ុែន�ខញុ ំមនិមនេទ។ ខញុ ំេ សល់�បែហល
ដបពី់រឬដបប់នួនទីេទ ត។ ខញុ ំ�តវែតបិទទនេ់ពលគឺដបម់យួេបខញុ ំេចញ�តវេពល។
301 កតសំ់គល់ម៉�គី៤ វវិរណៈ១០ ���បពំីរ។ េត�ពះគមពរីមនិនិយយ…
ឥឡូវេមល! មនេទវ�មយួ ែដលជអនកន�ំរ មកពីខងេល។ និងជអនកន�ំរ
េ េលែផនដី។ េហយអនកន�ំរនីមយួៗគឺស�មបស់មយ័កល�ពះវ�ិររបស់
�ពះអមច ស់។ គតនិ់យយថ “េ �គមយួ…” កំពុងែតនិយយថ “មនេទវ�
ជអនកន�ំរ” (ពកយេទវ�ពកយអងេ់គ�សមននយ័ថ “អនកន�ំរ។”) “…បន
មកចុះពី�ថ នសួគ ៍ េហយ�ពះអងគ�ក�់ពះបទេលដីេគកនិងសមុ�ទ និងសបថ
េ�យ�ទងែ់ដលមន�ពះជនមរស់ជេរ ងរហូត �គេនះនឹងគម នេទ តេទ។” ឥនទធនូ
េ ជុំវញិកបលរបស់�ទង ់ េហយករទងំអស់េនះកំពុងែតេកតេឡង។ េទវ�េនះ
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គឺជ�ពះ�គីសទ! �បកដ�ស់! ប៉ុែន�េត�ទងប់ននិយយអ�ី? “ប៉ុែន�េ ជំននេ់ទវ�
ទី ៧ គឺជពួកជំនំុទី ៧”
302 ែតងែត�តឹម�តវេ ចុងប ចបៃ់ន�គពួកជំនំុែដលពួកេគមនេរ ងខង�សន
បនរេញ៉រៃញ៉រហូតដល់�ពះជមច ស់ចតអ់នកន�ំរមក េហយេនះគឺជ�រ
េ កន�់គពួកជំនុំេនះ។ បនទ បម់កពួកេគចបយ់កអនកន�ំរេនះពីេ�ពះ
គតេ់ទបែតរស់េ បនមយួែភ�ត េហយ�ពះជមច ស់…បនទ បម់កពួកេគក៏
ទទួលយក�ររបស់គត ់ ជំនួសឲយករ�ប�ពឹត�ជមយួ� ពួកេគបេងកត—និកយ
មយួ។ េហយបនទ បម់កពួកេគកប៏នបេងកតជនិកយមយួេទ ត។ អនកន�ំរមក
មន កេ់ទ ត េគយកមន កេ់ទ ត។
303 អនកទងំអស់គន បនេឃញេ កនុងេស វេ របស់ខញុ ំ �នឹង�តវបនទញេចញ
េ កនុងសមយ័កល�ពះវ�ិរទងំ�បពំីរ ែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ ែដលខញុ ំឈរេធ�ជ
�ក�ដីល់�ពះជមច ស់វនិិចឆយ័េ ៃថងជំនុំជំរះស�មប�់។ �មកពី�ពះមនិែមនមក
ពីករគិតរបស់ខញុ ំេទ។ សូមកតស់មគ ល់េ ទីេនះ។ ខញុ ំគិត—ខញុ ំគិតខុសគន ពីេរ ង
េនះ �បសិនេបខញុ ំនឹងមនគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ ដូចបង�បសែជកបន�បប់
ខញុ ំអំពីេទវ�េ ទីេនះពីរេប បែដល “�ពះ�គីសទគឺជរបូកយែដលមនសិរលី�”
មនិែមនេទ �បនបង� ញថ�រេនះ�តឹម�តវ ជ�ទិេទពកំពូល។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។
េឃញេទ? ពិតជេរ ងែដលខញុ ំបនអធិបបយពី�ពះគមពរី។ �ពះបនទូលែតងែតកតទុ់ក
�ពះបនទូល។
304 ឥឡូវេនះឱយេល នបន�ិចឥឡូវេនះដូចែដលេយងកំពុងេរ បចំេដមបបិីទេ កនុង
េពលពីរបីនទីេទ ត។
305 ឥឡូវេនះគតប់ននិយយថ “េ កនុងៃថងៃន�ររបស់េទវ�ទី៧ េទវ�េ
េលែផនដីគឺជពួកជំនំុទី៧ បនទ បម់ក�ថក៌ំបងំទងំអស់េនះបនេកតេឡងក៏
បត�់មរយៈ�គពួកជំនំុទងំ៦ គួរែត�តវបនេបកសែម�ង�តឹម�តវ” េនះគឺជអ�ី
ែដលពួកេទវ�បននិយយ។ េនះគឺជ���បពំីរឬករេបក�ថក៌ំបងំទងំេនះ។
េហយអនកពយយមរក�មុខនិកយទងំេនះ។ ផទុយពីអ�ីែដលពួកេគ…បង�បស
ពួកេគបិទជិតដូចជេល ស ប៉ុែន�ពួកេគែតងែតេធ��ជនិចច។ ប៉ុែន��ជរដូវកល!
306 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថេនះគឺជ�គពួកជំនំុទី៧? និយយថ “�
ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉!។”) យុគសមយ័េ ឌីេសែដលេក� មនិេក�
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�តជកម់និ�តជក ់ ែដល�ពះជមច ស់ខច កេ់ចញពីមតរ់បស់�ទង។់ េហយពួកេគ
បនបេណ� ញ�ពះេចញពីមតព់ួកេគ គម នយុគសមយ័េផ�ងេទ តេ កនុង�ពះគមពរី
ែដល�ពះេយសូ៊វេ ខងេ�កពយយមេគះទ� រ�តឡបចូ់លវញិ។ ពួកេគបន�ក់
�ទងេ់ចញ គម នកិចចសហករ។ េត�ពះេយសូ៊វជអនក�? �ពះបនទូល! �ពះបនទូល
�តវបន�កេ់ចញ។ យកអងក មេបះេចល�សវ�លី! �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំឈរ
េ មតទ់� រទងំេគះ េហយអនក�ែដលេ ជបនឹ់ងទ� រនឹងលឺសំេលងរបស់ខញុ ំ”
ឱ�ពះជមច ស់េអយសូម�ណិតេម�� !

307 �គឺេ េពលេនះ េ េពលែដលបុរសមន កប់ន�� ប ់ េនះ�វឌីជមយួនឹង
ករចកេ់�បង�ងំបនេឃញអ�ីែដលគតប់នេធ�ខុស។ អូ�វឌី អនកជ�គគង� ល
េតអនកមនិ�ចេមលេឃញេគលលទធិនិងនិកយរបស់អនក ែដលអនកកំពុងកនេ់ទ
ឬ? េតអនកមនិេឃញេទឬ? េត�កំពុងេធ�អ�ី? �កំពុងែតសំ�បអ់ូស�។ �� ប់
ខងវ ិ ញ ណ េហយអនកឆងល់េហតុអ�ីបនជមនិមនកររកីផុសផុល។ អនុ ញ ត
ឲយ ស�ីរបស់អនកកតស់ក ់ �បពណ៌របស់ពួកេគ ផតម់ុខ េស� កេខខ�ីប ជូ ន
េកមង�បសៗរបស់អនកេ ��េរ នមនលបចិកលជេដម ែដលជកែន�ងែដល
ពកក់�� លៃនពួកេគមកផទះ�ស�ញ់េភទដូចគន និងអ�ី�គបយ៉់ង។

308 សូមកតស់មគ ល់ពីេគលបំណងរបស់�វឌី គតប់នយកហឹបៃនេសចក�ី
ស ញ េ ផទះរបស់គត។់ េនះមនិែមនជ�ជធនី មនិែមនជកែន�ងេនះេទ �
ជរបស់�កងេយរ�ូឡិម។ ប៉ុែន��វឌីកំពុងយក�េ ផទះរបស់គត ់គតច់ងេ់�យ
មនកររកីផុសផុលេ េលនិកយរបស់គត។់ “អូ េបអនកបនចូលរមួ មនិអីេទ េប
អនកភពែតមយួ។ �បសិនេបអនកជេពនទីកុស� មនិអីេទ”

309 ដូចមន កប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េតអនកធ� បម់ននរ�មន ក់
េដមប�ី� បអ់នកេទ?” បននិយយថ “ខញុ ំ�ចេមលេឃញេ�ក ប៊លីី�ក� ំគត់
មន�គបនិ់កយេ កនុង�បេទសជមយួគត។់ ខញុ ំ�ចេមលេឃញអូរលរ ៉បូឺត ពួក
េពនទីកុស�ទងំអស់េ ជមយួគត។់ ប៉ុែន�” បននិយយថ “អនក�បឆងំនឹង
េរ ងទងំមូលេរ ង។” អូហ�ូ បននិយយថ “េតេ កនុងេ�កកិយេនះអនក�ច
ទទួលបននរ�មន កេ់�យរេប ប�?”

310 ខញុ ំបននិយយថ “�គឺជ�ពះ!”
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311 “ខញុ ំជអនកែដល�ពះអមច ស់បន��ំងំពីមុនកំេណ តេ�កីយេម�ះ៉។ ខញុ ំនឹង
េ��ចទឹក�ទងំយបទ់ងំៃថង េលកែលងែតពួកេគដក�ពីៃដខញុ ំ” េអ�យ។ ខញុ ំនឹង
��ំ។ ខញុ ំបន�កេ់ឈម ះរបស់ពួកេគេ េលេស វេ មុនកំេណ តេ�កីយេ�យ
កំណតទុ់កជមុន។ ខញុ ំនឹងេ��ចទឹក� បន�ដំេណ រេ មុខេទ ត ខញុ ំនឹងផគតផ់គងទឹ់ក
អនក�គនែ់តបញ់�េចញប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? “ខញុ ំនឹងេ��ចទឹក�ទងំយបទ់ងំ
ៃថងលុះ��ែត��តវេគដកេចញពីៃដរបស់ខញុ ំ។”
312 ចងឲ់យ�មកដល់ទី�កង�វឌី ជំនួសឲយ�កងេយរ�ូឡឹម។ េ ទីេនះេ េពល
េនះគម នកែន�ង�ែដល�តវបនេរ បចំរចួ�ល់េទ េហយសព�ៃថងេនះកដូ៏េចនះែដរ។
�ថក៌ំបងំអ�ច រយទងំេនះែដល�តវបន�ត�ត�ងេ�យ��ទងំ�បពំីរគម ន
កែន�ងនិកយ�មយួ…នឹង�តវឈបេ់ធ�ជនិកយេដមបយីក�។ វធីិទងំអស់ពី
លូេធរហូតដល់ចុះេឆព ះេ រកេពនទីកុស� មនិែមនជកែន�ងែដល�ចទទួលេនះ
េទ។ ឬកម៏នុស�មន កទ់ទួលបន�េហយ�ន កេ់ កនុងនិកយរបស់គតែ់ដរ។ គត់
�តវែតេធ��ម�សវ�លីឬេ ជមយួសំបកមយួែដលគតច់ង។់
313 �ពះ�គីសទគឺជហឹបៃនេសចក�ីស ញ របស់េយង គឺជ�ពះបនទូល។ ពួកេគ
ចងប់ននិកយរបស់ពួកេគ។ �ទងម់និ�ចេទ សូមកតសំ់គល់មនិ�ចយក�ម
រេទះថមីៃននិកយបនេទ �ររបស់�ទងម់និ�ចេ េលរេទះៃននិកយថមីបនេទ
សនមតថ់�ធុញ�ទនេ់ហយចូលមកកនុងេបះដូងរបស់េ��។ �មនិ�ចេទ។ �ទង់
បនសនយថ�នឹងដូេចនះ េហយេនះជវធីិែដល��តវែតមន។
314 ដូេចនះនិកយនឹងមនិែដលទទួលេឡយ េហយកម៏និ�ចទទួលបនែដរ។
េហយពួកេគ�គនែ់តខ� កដូ់ចជពួកយូ�ែដរេ េពលពួកេគបនពយរួ�ពះេយសូ៊វ
េលេឈឆក ង េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ឱ�ពះវរបិ�េអយ
សូមអតេ់ទសដល់ពួកេគផង ពួកេគមនិដឹងថពួកេគកំពុងេធ�អ�ីេទ។” កំុេមលងយ
ពួកេគប៉ុែន��តវគិតថ េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបអនកសថិតេ កនុង�ថ នភព
ដូចគន  នឹងែភនករបស់អនកែដលេធ�េ�យអនកងងឹតមនិ�ចភញ កេ់ហយេឃញអ�ីែដល
កំពុងេកតេឡងបន?
315 ពួកេគកម៏និ�ចេឃញថេនះគឺជ�ពះរបស់ពួកេគែដរ។ េ េពលែដល
ពួកេគបនពយរួ�ទងេ់ េលេឈឆក ង េហយពួកេគេ�ច ងទំនុកតេមកងទី២២ េ កនុង
�ពះវ�ិរែដលមនចមង យពីររយយ៉តពីេនះ “ឱ�ពះៃនទូលបងគំេអយ �ពះៃន
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ទូលបងគំេអយ េហតុអ�ីបនជ�ទងល់ះេចលទូលបងគំដូេចនះ? ពួកេគបនចកទ់ម�ុះ
េជងនិងៃដរបស់ខញុ ំ។” េឃញេទ? “ឆ�ឹងទងំអស់របស់ខញុ ំ ពួកេគសម�ងឹេមលខញុ ំ។
េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់បះបងេ់ចលទូលបងគំ? េហយេ ទីេនះ ជ�ពះែដលពួកេគ
បនេ�ច ង េហយេគខ� កនិ់ងឆក ង�ទងជ់បនឹ់ងេឈឆក ង េហយេ ែតមនិដឹង
េ�ះ។
316 ឥឡូវ េតកនុង�ពះគមពរីមនិបនែចងេទឬ ែដលថពួកជំនុំេ ឌីេសគិតែបបេនះ
ថនងអ�ច រយ�ស់េ�យសមជិកនិកយរបស់នង នងនឹង“��កត េវទន
�កី�ក ែភនកខ� ក ់ េហយមនិ�គ ល់�”? េតមនុស�ខ� កម់ននយ័ថេមច៉? មនុស�
ខ� កម់ននយ័ថ�ពះវ�ិរេ ឌីេសដូចែដល�បនប ចបេ់ �គចុងេ�កយែដរ
�ពះវ�ិររបស់ពួកយូ�បនខ� កច់ំេពះ�ពះ�គីសទ ែដលពួកេគមនេ ខងេ�ក
េគះ ករពយយមេដមបចូីលកនុង “��កត កំសតទុ់គត៌ �កី�ក ខ�ិន ខ� ក ់េហយមនិ
�គ ល់�។ ឱ�ពះអងគេអយសូម�ណិតេម�� !
317 េហតុអ�ីបនជ�សវ�លីមនិមនេ កនុងវត�មនៃន�ពះ�ជបុ��េនះ។
េហយេមលសមយ័កលែដលេយងកំពុងរស់េ ? �តវេហយ �ពះ�គីសទជហឹប
ៃនេសចក�ីស ញ របស់េយង ែតជវធីិេដមកនុងករេធ��។ េយងដឹងថ…ពួកេគ
មន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ េយងកដឹ៏ងែដរ។ ពួកេគរងច់េំល�ពះអមច ស់ េឃញ
េទ ែផនកររបស់�ទងេ់ល�ពះបនទូលេដមរបស់�ទងេ់ កនុងេនះរដូវែដល�តវបន
ប ជ ក ់ េនះគឺជអ�ីែដលេយងគួរេធ�នេពលឥឡូវេនះ។ េហយ�ទង—់នឹងបង� ញ
ពីជំេន របស់ពួកេគ�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េ�យេឃញ�ទងប់ ជ កែ់ផនករ
ទងំអស់ែដល�ទងប់នសនយ មនិែមនេ�គងករណ៍របស់និកយរបស់មនុស�
បេងកតសមជិកស�មបហ់ឹបៃនេសចក�ីស ញ ផទ ល់ខ�ួនរបស់េយងេទ។
318 ពួកេគបនទទួលហឹបៃនេសចក�ីស ញ េមតូឌីសមយួ ពួកបបទីសទទទួល
ហឹបៃនេសចក�ីស ញ របស់េគ េ�បសប៊េីធេរ ន។ អនក�ល់គន ចូលេ កនុងហឹបៃន
េសចក�ីស ញ ស�មប�់គទុកខេវទនជខ� ងំ។ “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! ខញុ ំបនទទួល
បុណយ�ជមុជេ កនុងហឹបៃនេសចក�ីស ញ េមតូឌីស េ�បសប៊េីធេរ ន ែតមនហឹបៃន
េសចក�ីស ញ ែតមយួប៉ុេ�� ះ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល!
319 សូមកតស់មគ ល់ �ពះបន�បបេ់��ថ “បរេិភគ��េនះ” េ កនុងគមពរី
ស ញ ចស់។ េ��ៃនគមពរីស ញ ថមីគតប់ននិយយថ “ញុំេស វេ តិចតួច
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េហតុអ�ី? េ��និង�ពះបនទូលគឺជមន ក!់ េឃញេទ? េនះេហយហឹបៃនេសចក�ី
ស ញ ែដលជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
320 �ពះបនសនយកនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងថ់ ពីរេប បែដល�នឹង�តវបនបំេពញ
និងរេប បែដល�នឹងេកតេឡង េ េពលែដល�ទងប់នេ�ជសេរ សកូន�កមុរំបស់
�ទង ់ រេប បែដល�នឹង�តវបនេធ�។ �កំពុងេកតេឡងចំេពះមុខអនក េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ េហយេនះគឺេ�យ�ពះបនទូលេដម! �រេពល�ង ចគឺេ
ទីេនះ។
321 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកេ់ ចហូំលីវឌូេ េពលគតស់រេសរថៈ

នឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច
ផ�ូវេ កនសិ់រលី�អនក�បកដជនឹងរកេឃញ។

322 ែមនេហយ ករសនយេពល�ង ចៃន��ទងំ�បពំីរៃនវវិរណៈ១០ ម៉�គី ៤
លូក ៣០ និង ១០ សូម�នេចទិយកថ ៤ ៤:ខ១ និងខ៤ បនទ បម់កខ ២៥
២៦ េហយេមលអ�ីែដល�ទងប់ននិយយអំពីៃថងចុងេ�កយេនះ។ េនះគឺជេ�ក
ម៉ូេសបននិយយេ កនជ់នជតិអុី��ែអលថ “រក��គបព់កយទងំអស់កុំយក
អ�ីបែនថម!” េ�កម៉ូេសេ��េនះបនេ ទីេនះ េហយបនេឃញ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ ��តវបនសរេសរេ គត ់ េហយបនប ជ កេ់�យៃដផទ ល់របស់
�ពះ ែដលបនសរេសរ�។ គតប់ននិយយថ “ចូរអនករក��ល់ពកយទងំអស់
កំុយកអ�ីបែនថមេល� ឬយក�េចញេឡយ។ អនក�ច�នេ កនុងខ ២៥ និង២៦
េចទិយកថ ៤។
323 សូមកតស់មគ ល់! កុំបែនថម�កុំយក�េចញ។ េ�ពះេបអនកេធ�ដូេចន ះ េនះ�ពះ
នឹងយកចំែណករបស់អនកពីេស វេ ជីវតិ។ េហយ�បង� ញអនកថអនកមនិែមនជ
ពូជរបស់�ទងេ់ទ។
324 សូមចងច!ំ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះបនសនយនឹងេយងនិងអ�ីៗទងំអស់
�ពះជមច ស់បនមនបនទូលមកកនេ់យង�ល់អ�ីែដល�តវបន�បបដ់ល់
អនក�ល់គន  េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់! �ពះជមច ស់មនិែដលេធ�ឲយករសនយ
�មយួ�តវបនទុកជេមឃៈេទ �ទងប់នរក�ករសនយទងំអស់ែដល�ទងប់ន
និយយ បន�បបេ់យងថជេសចក�ីពិត។ អស់រយៈេពល២០ឆន េំហយ ែដលខញុ ំ
បនអធិបបយដល់អនកសីវផត �មរយៈ�ពះគមពរីអំ�ចៃន�ពះនិងសុជីវធមរ៌បស់
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�គគង� លរបស់អនក េហយខញុ ំនអំនកេ កំណត�់�ៃថងេនះ។ សូមបែីតចំេពះ ស�ីែដល
ធ� បម់នកូនកេ៏�យ។ បុរស កុមរ កររងទុកខ ករពយបលករពយករណ៍អ�ីែដល
នឹងេកតេឡង គម នមយួ�កនុងចំេ�មពួកេគធ� បប់�ជយ័េឡយ! ឥឡូវេ ឲយ
ឆង យពីនិកយទងំេនះ ពួកេគកំពុងែតដឹកនអំនករហូតដល់�� ប។់

325 �ំយូែអលបនឈរេ ៃថងមយួ េហយពួកេគបននិយយថ “េយងចងប់ន
េស�ចមយួ គឺដូចជេ�កកិយដៃទែដរ”

326 ពួកេគ…�ំយូែអលបននិយយថ “កុំយកេស�ចេនះ។ គតន់ឹងយកកូន
�បសរបស់អនក និងកូន�សី េហយគតនឹ់ងេធ��ែបបេនះនិងែបបេនះ។”

327 គតនិ់យយថ “ែមនេហយ ខញុ ំដឹងថអនកនិយយ�តវេហយ”

328 ប៉ុែន��ំយូែអលបននិយយថ “�� បខ់ញុ ំ។ េតខញុ ំធ� បយ់កលុយរបស់អនកេទ?
េតខញុ ំធ� បសំុ់ទនអនកេទ? េតខញុ ំធ� ប�់បបអ់នកថអនក�តវផ�ល់�បកែ់ខេ�ចនប៉ុ��
េដមបេីរ បចំករ�បជំុមយួសំ�បអ់នកឬេទ?” ឥឡូវេនះ! េឃញេទ? គតប់ននិយយ
ថ “េតខញុ ំធ� ប�់បបអ់នកពីអ�ីេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេហយគម នអ�ីេកតេឡងឬេទ?”
គម នសូមបែីតមយួ។

329 “អូ �ំយូែអល អនកមនិែដលសំុលុយេទ អនកមនិែដលចងប់នរបស់ធំៗ
�េឡយ។ �ំយូែអលគឺជករពិត និងអ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកបន�បបេ់យង
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់បនេកតេឡង។ ប៉ុែន� �ំយូែអលេអយ េយងេ ែត
ចងប់ននិកយរបស់េយងអ ច ឹង!

330 “បនទ បម់កេ យក�េ ។ �េ�សចេលអនក។” �តវេហយ។

331 អនក�ចគិតថអនកកំពុងបំេរ �ពះជមច ស់ េហយ�បសិនេបអនកេចញេ េ�ក
វធីិរបស់�ពះកនុងករេធ� អនកនឹងបន�រេញ៉រៃញ៉បន�េ មុខេទ ត។ ឱ�ពះវ�ិរៃន�ពះ
ដម៏ន�ពះជនមរស់! សូមអភយ័េទសចំេពះវធីិេអ រឡងនិ់ង�រមមណ៍របស់ខញុ ំករ
េលងេសច ប៉ុែន�េ កនុងភពេ�ម ះ�តងនិ់ងភពពិសិដ�ៃនដួងចិត�ខញុ ំ អនកសភរបស់
�ពះ អនកវន័េនស េ�បសប៊េីធេរ ន េមតូឌីស ែដលអនកមន េគចេចញស�មបជី់វតិ
របស់អនក។ ចថំេចញពីទីេនះេ ។
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�បជជតិកំពុងែបកបក ់អុី��ែអលកំពុងភញ ក ់(េ�ត មខ�ួន
ស�មបសំ់ណល់េនះ)

ទីសំគល់ែដលពួកេ��បនទយ
ៃថងនិកយេកនេឡង ជមយួករឈចឺបជ់បេ់
�តឡបម់ក អូអនកខច តខ់ច យេ ខ�ួនឯង។
ៃថងៃនករេ�បសេ�ះជិតមកដល់េហយ
ចិត�មនុស�ប�ជយ័េ�យភយ័ខ� ច
ចូរឱយេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង់
ឱយចេងក ងអនកកនែ់តភ�ចឺបស់
េមលករេ�បសេ�ះអនកជិតដល់េហយ។

332 េតអនកេជ េទ? េយងេ េពលេវ�ចុងេ�កយ េយងមកដល់ទីេនះ។ ករ
សរេសរេ�យៃដេ េលជ ជ ំង ករយងមកជេលកទីពីរគឺេ ជិតកូន�កមុកំំពុង
�តវបនេ�ជសេរ សេ��ចទឹក។
333 ឥឡូវេនះ មនិែមនមននយ័ថ�តវបនដកេចញពី�ពះវ�ិរេទ មននយ័ថ
�តវទញេចញពីនិកយ។ អនក�តវែតេ �ពះវ�ិរែតកុំចូលរមួអងគករ�មយួ។
�ពះេយសូ៊វបនេ ជមយួអងគករទងំអស់ ប៉ុែន��ទងម់និែដលចូលរមួជមយួ
ពួកេគមន កេ់ទ។ �ទងក់ម៏និេ ជមយួពួកេគ�មយួែដរ ប៉ុែន��ទងប់នសថិតេ
កនុងចំេ�មពួកេគ។ មនពន�ឺែដល�តវខច តខ់ច យ។ េហយអនកសថិតេ កែន�ងរបស់
អនក កំពុងខច តខ់ច យពន�ឺ។ េឃញេទ? េនះេហយអ�ីែដល�ពះកំពុងេ�បអនក។ ជ
មនុស�ែដលមនចិត�េ�សកឃ� ន សូម�បបព់ួកេគេ�យដឹង�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺពិត
ដូចគន នឹង�ទងក់លពីម�លិមញិ េ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
334 ��ចេ រចួ បុរសឬ ស�ីែដលមនចិត�េ�ម ះ�តង ់ ពយយមបំេរ �ពះអស់ពី
សមតថភព េហយជំរញុ�េ កនុងវធីិខុស។ ជមយួនឹងករចកេ់�បង�ងំ
ពិត�បកដៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកេលពួកេគ ប៉ុែន�បនេធ�ឲយ�ផទុយពីែផនករ
របស់�ពះេ កនុងសមយ័កល និងភពវកឹវរេរ ងទងំមូល។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប
អនកេជ េនះជករពិតនិយយថ�ែមន៉។ [អងគ�បជំុនិយយថ “�ែមន៉!”]
�គនែ់ត�ន�។ ភពវកឹវរទងំមូលេ�យមនិបនចូលមក �មវធីិែដល�ពះបន
�បទនឲយេធ��។
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ចូរេយងអធិ�� ន។
335 អូ�ពះវ�ិរេ ទីេនះនិងេ ទូទងំ�បេទស សូម�� បអ់នកបេ�មដ�៏បទប
របស់អនក�ពឹកេនះ។ េតបនេទ? េមលកែន�ងែដលអនកេ កលពីប៉ុនម នឆន មំុន
េ េពលែដល�ចបេ់ផ�មដំបូង ឥឡូវេមលអ�ីែដលអនកបនែក�ងបន�ំ បន�កជ់
អក�រធំេ េល� េហយ�បក�់ប�់ននិង�បព់ន�់នដុ�� របនហូរចូលេ
កនុងអងគករេនះ។ េឃញេទ? េ ឆង យពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ អគរនិងអងគករ
មនិែមនជវធីិែដល�ពះជំរញុវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ទ។ �ទងប់នជំរញុឲយ�ចូល
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ដមបេីធ�ឲយ�រស់េ ។ េហយ�បសិនេបអនក�តវបន
ែតង�ងំ�ងំពីដំបូងៃនែផនដីេ នឹង�ពះបនទូល េនះ�គបព់កយទងំអស់នឹងមក
េ ខងេល�ពះ បនទូល។ ដូចជេកសិកមនុស� នឹងមនិមនេកសិកមនុស�
ែតមយួនិងបនទ បម់កមនេកសិករបស់សត�ែឆកនិងេកសិករបស់ឆម េនះេទ។ �
នឹងជេកសិកមនុស�។ ប៉ុែន��តវមនេកសិកជមុនសិនេទបចបេ់ផ�មបន។ េត
��តវេទ? និយយថ “�ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយថ�ែមន៉] ែមនេហយ �បសិនេប
�ជេកសិករ�ពះបនទូលជមយួេកសិករ�ពះបនទូលេផ�ងេទ ត �តវបនែតង�ងំ
េដមបេីធ�ឲយ�ក� យជ�ងកយេពញេលញ។
336 កុំេធ�ជកូនេកមង មនែតេ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់ ែត�តវេធ�ជមនុស�ែដល
មនវ ិ ញ ណនិងេ កនុងករវនិិចឆយ័។ វនិិចឆយ័អនកថេតខញុ ំបន�បបអ់នកពីករពិត
ឬអត។់ វនិិចឆយ័អនក�ល់គន ថេត�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះឬកអ៏ត។់ វនិិចឆយ័អនក
ថ ដល់សមយ័កលេហយឬេ  េយងកំពុងនិយយឬអត។់ ពិចរ�ថេត
េសចក�ីសនយទងំេនះមនែមនឬអត។់ ឥឡូវេនះេតពួកេគ�តវបនប ជ កក់រពិត
េទ? េ�យអ�ីៗែដលមនិមនេ កនុងមនុស� េ�កកិយ�ចេធ��បន។ ប៉ុែន��
ក� យជេរ ងធមម�ស�មបព់ួកេយង រហូតដល់េយងអនុ ញ ត�ហូរមកេលេយង។
រងច់ ំ�ពះវ�ិរ ចូររងច់។ំ
337 �បសិនេបមនមន កេ់ ទីេនះេ �ពឹកេនះែដលមនិ�គ ល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
មនិបនឈរ�បជ់សុចរតិេ �ពឹកេនះ បបរបស់អនកករ៏�យបតេ់ ដូចអនក
ែដលមនិេធ�បបេឡយ េហយអនកចងេ់ធ�ដូេចនះ…េ�ពះ�តវចងចថំ ៃថងមយួ
�បែហលជៃថងេនះ �បែហលជ៥ នទីបនទ ប ់ ប៉ុែន�ៃថងមយួេបះដូងនឹងឈបេ់ដរ។
េហយេ ខងកនុងទីជំេ នឹងេ�ះេហរេ ឈរេ កនុងវត�មនរបស់�ពះែដលនឹង
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�តវវនិិចឆយ័អ�ីែដលអនកេធ�ជមយួ�រេនះ�ពឹកេនះ �ម�រេនះែដលអនកេឃញ។
មនិែមន…�មនិែមនជខញុ ំេទ ខញុ ំ�គនែ់តជសំដីប៉ុេ�� ះ។ ដូចជៃម�៉កហ�ូនេនះ�
មនិ�ចនិយយអ�ីបនេទេបខញុ ំមនិនិយយេ កនុង�។ េហយេតខញុ ំ�ចនិយយអ�ី
បន លុះ��ែត�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល�មរយៈករេនះ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ
�ពះជមច ស់បនបង� ញថ�គឺជេសចក�ីពិត។ អនកចងក់� យជកូន�ពះពិត�បកដ
មន ក។់
338 ឥឡូវេនះេយងមនិមនកែន�ងស�មបក់រេ �សនៈេទ ប៉ុែន�េ ខង�� ំតុ
ែដលជកែន�ងែដលអនកកំពុងអងគុយ។ កែន�ង�តវបនកកសទះ ហូេហ រ។ ខញុ ំមនិ
�ចេ អនកេ ឯ�សនៈ េ�ពះគម ន�សនៈេ ទីេនះេដមបេី អនកេ េទ។
ប៉ុែន��សនៈសថិតេ េបះដូងរបស់អនក។ េតអនកនឹងមនិអនុ ញ តឲយករេជ ជក់
តិចតួចថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺពិត” សូមចូលេ ជិតៃថងេនះ េហយេ �ងកយ
របស់�ទងេ់ អនក �ទងេ់ កនុងេបះដូងរបស់អនក? �បសិនេប�ទងម់និេ ទីេនះ េត
អនកនឹងេលកៃដរបស់អនកជស ញ រស�មប�់ទងេ់�យនិយយថ “ឱ�ពះអមច ស់
េអយសូមបំេពញទូលបងគំ សូមបំេពញទូលបងគំេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ និង
វត�មនរបស់�ទង ់ែដលទូលបងគំ�ចរស់េ ស�មប�់ទង”់?
339 ខណៈេពលែដលកបល�តវបនឱន�កប ែភនក�តវបនបិទេ ទូទងំ
�បេទស។ ចូរេលកៃដរបស់អនកេ ទីេនះេ កនុងទស�និកជនែដល�ចេមលេឃញ
និងេ ទីេនះផងែដរ។ េហយខញុ ំនឹងសូមអធិ�� នសំ�បអ់នក។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំ
�ចេធ�បន ខញុ ំមនិ�ចបំេពញ�បនេទ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ ខញុ ំមនិ�ចបំេពញ
�បនេទ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ េហយអនក។ �ពះ�ចបំេពញ�បន។ សូម�ពះ
�បទនពរ។ ៃដកំពុងេឡងេ ទីេនះេ កនុងទស�និកជនែដល�ចេមលេឃញេ
�គបទី់កែន�ង។ “បំេពញ�។ ឱ�ពះអមច ស់េអយសូមបំេពញទូលបងគំ។ បំេពញខញុ ំ។”
េហយឥឡូវេនះបនទ បពី់ខញុ ំ…សូមអរគុណបង�សី។ សូមអរគុណអនកបង�បស។
សូម�ពះ�បទនពរ។ បនទ បពី់ខញុ ំ…�ពះ�បទនពរអនកបង�សីជទី�ស�ញ់។ អនក។
បនទ បពី់…ខញុ ំគិតថឥឡូវេនះខញុ ំបនចបយ់កភគេ�ចនបំផុតៃនករេ�ម ះ ករ
ពយយមេដមបឲីយមន ខញុ ំចងេ់លកៃដរបស់ខញុ ំជមយួអនក។
340 ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមកុំឲយទូលបងគំមកឈរជបេ់ឡយ។ បពិ�ត�ពះអមច ស់
សូមឲយ សូមកុំឈបេ់ េរ ងមយួ សូមអនុ ញ តឲយទូលបងគំបន�ដំេណ រេ មុខរហូត
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ទល់ែតខញុ ំបនប ចបអ់�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នែតង�ងំស�មបខ់ញុ ំឲយេធ�។ េ�យ
មនិគិតពីតៃម� េ�យមនិគិតពីករចំ�យ មនិគិតពីកររះិគន ់េតេឈឆក ងពិបក
ប៉ុ��

ខញុ ំចអំំពីេឈឆក ងខញុ ំនឹងលី
រហូតដល់ េសចក�ី�� បេ់�ះែលងខញុ ំ
នឹង�តឡបេ់ ផទះវញិ ពកម់កុដ
មនមកុដស�មបខ់ញុ ំ។

េត�ពះេយសូ៊វ�តវលីេឈឆក ងែតមន កឯ់ង េហយេ�កកិ
យមនេសរភីព?

េទមនេឈឆក ងសំ�បកូ់នទងំអស់របស់�ទង់
មនេឈឆក ងស�មបខ់ញុ ំ។

341 ឱ�ពះជមច ស់េអយ! �ពះបនទូលបនេចញេ េហយ។ �មនិ�ច�តឡបជ់
េមឃៈបនេទ រកកែន�ងរបស់�េ កែន�ង�មយួ។ �បសិនេប�គប�់តវបន
េគ�រំចួេហយ �នឹងេ��ចទឹក�រហូតដល់�ដុះ។ េហយគម ននរ��ចដក�
េចញពីៃដរបស់�ទងប់នេទ �ពះវរបិ�បន�បទនឲយទូលបងគំ នឹងមករកទូលបងគំ
គម ននរ�មន ក�់ចដកពួកេគេចញពីៃដទូលបងគំបនេទ។ �ពះវរបិ�េអយ
�ទង�់បទនពួកេគមកទូលបងគំ មុន�គឹះៃនែផនដី េ េពលែដលែផនករទងំអស់
�តវបនគូរដូេចនះ �ពះេយសូ៊វបន�បទនឲយ�ពះវ�ិរនិងកូន�កមុរំបស់�ទង។់

342 �ពហ៍ពិពហ៍ែក�ងក� យរបស់េ�កកិយចំេពះនិកយទងំេនះ។ អនកបន
ចូលមកេហយ�� បេ់ កនុងេ�កកិយ អនកបនេ�ះនងអនកបន�បជ់សុចរតិ
របស់នង នងមនិែដលេធ���ងំពីដំបូងេឡយ។ នង�តវបនជបេ់ កនុងភព
ងងឹត។ េហយដូចបទចំេរ ងនិយយថ៖

ពីេដមបតប់ងែ់ត�ទងស់េ ងគ ះ
ក ៏ខ� ក ់េ ឌីេស ែត�ទងអ់បរ់។ំ

�ពះគុណ បេ�ង ន េ�យេកតខ� ច កប៏នកំចតភ់យ័េ
គុណែដល�ទងផ់�ល់មកបនឈនះ
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េតៃថ�យ៉ង�ែដល�ពះគុណេលចមក
ឱយចិត�ខញុ ំចូលស៊បេ់

េហយទឹកៃន�ពះបនធ� កម់កេល�ពលឹងខញុ ំ។ ខញុ ំកំពុងេធ���ប�់ម។
343 �ពះ េ េល�សនៈតូចេនះៃនដួងចិត�ទងំអស់ែដលមនវត�មនេ ទីេនះ
និងជំុវញិ�បជជតិេអយ សូមេ�យទឹកែដលេ ពីេ�កម�សនៈរបស់�ពះបន
េ��ច�សពេពល�ពឹកេល�ពះវ�ិររបស់�ទង។់ េហយេ��ចទឹក� �ពះអមច ស់
ស�មបរ់ដូវកលប ចបេ់នះ។ ផ�ល់ជីវតិ ទឹកៃនជីវតិ ែដល��ច�កេ់ កនុង
វត�មនៃន�ពះបុ�� ែដល�តវបនទំុស�មបសំ់េល កបំពកដ់អ៏�ច រយរបស់អនក។
344 �ពះបិ�ទូលបងគំអធិ�� នស�មបព់ួកេគ។ ប៉ុែន�សមបក�តវែតសងួតមនិដូេចនះ
ទូលបងគំមនិ�ចអធិ�� នបនេទស�មប�់ ��តវែត�� បដូ់េចនះ�បន�� ប់
េហយ។ ប៉ុែន�ទូលបងគំអធិ�� នស�មប�់សវ�លី�ពះអមច ស់េអយ េហយបេងកត
ជតួៃន�ពះ�គីសទ។ សូម�បទន �ពះអមច ស់េអយ ថទឹក�បៃន�ពះនឹងរក�ថព ល់
របស់�េ�យទឹកែភនកៃនអំណរនិងករយល់ដឹងរហូតដល់ករផ�ចូំលមកយក�
េ ផទះ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វទូលបងគំេប�ជញ ចិត�ទងំអស់ស�មប�់ទង�់ពះ
អមច ស់ លទធផលគឺជរបស់�ទង។់ �ែមន៉។
345 [បង�សីមន កេ់ កនុង�កមជំនុំផ�ល់�រមយួដល់ពួកេគ] �ែមន៉។
346 ដូេចនះ�ពះវរបិ�េអយ េយងសូមអរគុណ�ទង។់ េហយ�ពះវរបិ�េអយ េយង
អធិ�� នស�មបប់�ូន�សីតូច ជអនកជួយេ ទីេនះ េដមបភីពរងឹមរំបស់នង។ ខញុ ំ
កំពុងគិតពីេពលេវ�មយួេ េពលេនះទូលបងគំ—ទូលបងគំបនេដរេ មុខនង
ពីរេប បែដល�ពះវ ិ ញ ណបនយងមកសណ�ិ តេលនងនិងបនផ�ល់�រដូចគន
េហយេទវ�របស់�ពះអមច ស់បន�បបេ់ េលទេន�េ ៃថងេនះ ដូចែដលេ�ក
យ៉ូ�នបទីសទ�តវបនចតេ់�យមកមុនករយងមកៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
បនប ជូ នអនកេ�យមកមុនេគទីពីរ។”
347 េ�យេឃញ�កំពុងែតដុះេឡងេ ែផនក�សវ�លី�ពះជមច ស់េអយ េយងខញុ ំ
សូមអរ�ពះគុណស�មបអ់�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នេធ�។ ដួងចិត�របស់េយងេព
េពញេ េ�យករនិយយ។ ទូលបងគំមន�រមមណ៍ថេពញេ េហយ�ពះអមច ស់
េអយ ទូលបងគំមនិដឹងថ�តវនិយយអ�ីេទ តេទ។ ប៉ុែន�សូមអរគុណឱ�ពះវរបិ�
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ជថមីម�ងេទ តស�មបអ់�ីទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ�ស�មបេ់យង។ �មរយៈ
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង…់
សូមេ�ច ងថ� យ�ទងឥ់ឡូវេនះ។ ចថំ�ទងេ់ ទីេនះ។

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមេឈកល់�៉រ។ី

348 េត�េធ�ឲយអនកមន�រមមណ៍តិចតួចពិត�បកដេទ? ទងំអស់ទេទ�� ត េ�ត ម
ខ�ួនស�មប�់ពះវ ិ ញ ណ េឃញេទ។

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កុំេ�ភ�ទពយ ឥត�បេយជនរ៍បស់េ�កកិយ
េនះឆបខូ់ច�ស់
បេងកតក�ីសងឃមឹេលេរ ងអស់កលប(គម ននិកយេទឥឡូវេនះ)
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

349 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកក់ំពុងពយយមេធ�ដូេចនះ? េលកៃដអនកេឡង។ ឥឡូវ
ឈនដល់េ ខង�� ំតុ�កៃ់ដរបស់អនកេ កនុងៃដរបស់មនុស�មន កេ់ទ តដូចេនះ
ជមយួគន ។ អនក�ចអងគុយបនមនិអីេទឬអ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ់ធ�។ �� ប់
េ�យយកចិត�ទុក�ក។់ សូមេ�ច ងជមយួគន ។ េនះតំ�ងឲយេយងឥត�ចែ់ខ�
សង� កៃ់នេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។ េយងកំពុងកនៃ់ដគន េ វញិេ មកពីេ�ពះ
េយងេជ េល�ពះ។ េយងបះ៉គន េ�ពះេយងជបងប�ូននឹងគន  បងប�ូន�សីែដល
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មនវ ិ ញ ណរស់រេវ កដែដលគឺជ�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះែដលគងេ់ ចិត�
របស់េយង �តវបនបង� ញេ�យេឃញ។

េ េពលដំេណ ររបស់េយងបនប ចប់
ចំេពះ�ពះេយងជករពិត
យុត�ិធមនិ៌ងបំភ�ផឺទះរបស់េយងេ កនុងសិរលី�
�ពលឹងដរ៏េំភបរបស់េយងនឹងេមល!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ! (�ពះវ ិ ញ ណរបស់

�ពះអមច ស់!)
កន�់ពះ…

សូមគិតពី�ទងចុ់ះ។ េនះគឺជករ�បជុំែដលេយងជួប �តវែតកំណតន់េពល
អនគត។

…ៃដែដលមនិផ� ស់ប�ូរ!
បេងកតក�ីសងឃមឹេលេរ ងអស់កលប…

�ពះបនទូលគឺជេរ ងែតមយួគតែ់ដលមនភពអស់កលបជនិចច។
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កំុេ�ភ�បជ�បិយនិងករអបរ់ឥំត�បេយជនៃ៍នេ�កិយ។
េនះពុកផុយយ៉ងឆបរ់ហ័សដូេចនះ (សូមេមលសព�ៃថងេនះ

េត អ�ីបនសេ�មច?)
ែស�ងរក�ទពយសមបត�ិសួគ៌
ពួកេគនឹងមនិ�� បេ់ឡយ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
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350 [បង�សីមន កនិ់យយភ�េផ�ង។ បង�បស�បណ�ចំបេ់ផ�មកនៃ់ដ
ែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ។ បង�សីមន កេ់ទ តេធ�ករបក��យ]
351 េតេយងអរ�ពះគុណ�ពះអងគយ៉ង�។ ដូចែដលេយងបនអងគុយេ កនុង
េពលដឧ៏�រកិេនះ េសទរែតដូចជពិធីបុណយសពមយួស�មបេ់យងកំពុង
�បឈមមុខនឹងករប ចុ ះសពៃនេ�កកិយែដលបន�� ប។់ �ពះវ�ិរ�� ប។់

ឱ�ពះវរបិ�េអយសូម�បមូល�សវ�លីរបស់�ទងយ៉់ងេល ន។ មកបន
យ៉ងេល ន �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
352 សូម�បទនពរដល់�បជ� ស��ទង�់ពះអងគេអយ សូមនមំកនូវភពេ�ម ះ�តង់
និងភព�ជលេ� ដល់ដួងចិត�របស់មនុស�។ សូមឲយេយងេចញពីរបពំពុះ
ទងំេនះ េ�ះ��យចូលេ កនុង�ទពយសមបត�ិដ�៏ជលេ� ៃនទឹកឃមុ ំរបស់�ពះ។
ផ�ល់ឲយ��ពះអមច ស់។ រក�ដួងចិត�េយងនិងបេងកតេឡងេ�យក�ី�ស�ញ់និង
ភពេ�ម ះ�តង។់
353 �បទនពរដល់� ស�របស់�ទងេ់ �គបទី់កែន�ង �ពះវរបិ�េអយ។ េពល
េយងចកេចញពីកែន�ងេនះចូលេ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េដមប ី
និយយអ�ីែដលេ�ម ះ�តងែ់ដលជេសចក�ីពិត សូមេ�យេយងបដិេសធនូវអ�ីែដល
ខុស។ េ េពលបុរសមន កច់បេ់ផ�មកុហកេយង សូមឲយេយងងកេ�កយយ៉ង
េល នេចញពីគត ់ េហយបែង�រេយងពីេរ ងកំែប�ងកខ�កនិ់ងអ�ីៗេ កនុងេ�កេនះ
េហយឲយេយងេដរេចញឆង យពី�។ ជួយេយង �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូនយៃចន
េយង បំែបកេយង និងេធ�ឲយពួកេយងចូលេ កនុងរបូភពៃនកូន�បសកូន�សីៃន
�ពះ ែដល�ចេធ�គុណធមៃ៌ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងថ� យខ�ួនេយងចំេពះ
�ទងេ់�យចបៃ់ដគន េ វញិេ មក េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�ពះ�គីសទ។ �
ែមន៉។

សូមឈរេឡង។ បង�បស ណូែលន 



ពយយមបំេរ �ពះែដលមនិែមនជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះ KHM65-1127B

(Trying To Do God A Service Without It Being God’s Will)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 27 វចិឆិករ 1965 េ កនុង�កមធុរៈកិចចកដំណឹងល�អន�រជតិ Washington Youree
Hotel Shreveport Louisiana U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង
�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករ
បក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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