
�គបពូ់ជសត�ពស់

 �ពះជមច ស់ជទី�ស�ញ់ជ�ពះមន ឬទធិេច�� ែដលបេងកត សព�អ�ីៗេ�យ
អំ�ច េច�� ៃន�ពះវ ិ ញ ណ�ទង ់េហយ �ទងន់�ំពះេយសូ៊វ�គីសទ ជបុ��

ែតមយួរបស់�ទង ់ ជអនកែដលសុគត ស�មបេ់យងជមនុស�បប ជអនកសុចរតិ
ជំនួសអនកទុចរតិ េដមបផី�ះផ�េយងជមយួករ�បកបគន ដអ៏�ច រយម�ងេទ តជមយួ
�ពះ។ ដូចែដលេយង�តវបនបេ�ង នកនុង�ពះបនទូលដម៏នពរ ែដលេយង បន េ
រកករ �បកបគន មុនេពល�ក�់គឹះេ ែផនដី “េពលែដល��េពល�ពឹកេ�ច ងេឡង
ទងំអស់គន  េហយ�ពះបុ��របស់ �ពះែ�សកេ�យអំណរ �តលបេ់ មុនេពលមន
�គឹះេ ែផនដី។” េតេយងដឹងបនយ៉ង�ថេនះ មនិែមនជេពលដូចគន  េ
នឹងេពល ែដលកូនេច ម�តវបនេគសម� បេ់ពល ែដល�ពះជមច ស់េ កនុង �ពះទយ័
ដអ៏�ច រយេឃញេយងែ�សក និង អបអរកនុងេសចក�ីសេ ងគ ះ�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ?

2 េហយយបេ់នះេយងទទួលបន�ទិភពពី ភពជ�ពះដម៏នសិររីងុេរ ងែដល
នឹងបង� ញកនុងករយងមកជេលកទីពីរ។ �ល់ជមងនិឺង ទុកខ�ពយនឹង�តវបតេ់ ។
េហយេយងនឹងមន�ងកយ ដូចជ�ងកយដរ៏ងុេរ ងរបស់�ទងផ់ទ ល់ េយងនឹង
េឃញ�ទងជ់យ៉ងេនះ។ េ ទីេនះេយង េឃញៃដរបស់េយង ែដលរញួេ សក់
របស់េយងែ�បជ�បផះ �ម កេ៏កង េយងដឹងថ េយងនឹង�ច�� បេ់ហយ ត�មង់
េ រកធូលីដីែដលកបលេយងកំពុងឱន�កនិ់ង កែន�ង�ែដលេយង េចញមក។
ប៉ុែន��ពះអមច ស់ជ�ពះ ដូចអ�ីែដលជកច់បស់�ទងជ់�ពះ �ទងប់ន សនយថេយង
នឹង�តវបនេលកឲយរស់វញិេ ៃថងចុងេ�កយ េហយ េយងពិតជេជ ។

3 ទូលបងគំ ឈរយ៉ងមុតមេំ�យជំេន  របស់ទូលបងគំេ យបេ់នះកនុង�ពះវត�
មនរបស់�ទង ់ ចូលមកេ�យមនភពេជ ជកេ់�ពះ�ពះេយសូ៊វបនចងេយងកនុង
ករេធ�េរ ងេនះ។ មនិែមន��ស័យេលករល�ែដលទូលបងគំេធ� ទូលបងគំមនិបន
េធ�អ�ីែដលល�េឡយ ប៉ុែន�ទូលបងគំមកេ�យបនទ បខ�ួន �បកសថទូលបងគំមន
វតថុ មនតៃម�េនះ េ�ពះេ�យ�រែត�ពះគុណែដល�ទង�់បទនដល់ទូលបងគំ។
ដូេចនះទូលបងគំចូលមកទូលសូម ែដល�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់ទូលបងគេំ យប់
េនះ កនុងករន�ំពះបនទូលមក។ េ�ពះមនករសរេសរទុកមកថ “មនុស�មនិែមន
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រស់េ�យ�រែតនំបុង័េឡយ ប៉ុែន��គបពី់�ពះបនទូល េចញពី�ពះឱសរបស់�ពះ
ផងែដរ។” េហយ សូមឲយ�ពះឱស�របស់�ពះ មនបនទូលេ យបេ់នះ។ សូមឲយ
�ពះបនទូលេចញមកេហយ បនចូលេ កនុងជេ� ចិត�របស់េយង ជអនក�� ប់
និង បំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ និង វត�មនរបស់�ទង។់ ទូលបងគំទូលសូមេ�យ
�ពះនម �ពះេយសូ៊វ�គសីទ។ �ែមន។

4 ៃថង—េនះ និង ម�លិមុញិ យបម់ុញិ េហយនឹង ៃថងេនះ េយងបននិយយពី
�បធនបទ ទីមយួ ចបេ់ផ�មដំបូង េហតុអ�ីបនជេយងមនិែមនជនិកយ។ េហយ
េយងនឹងេធ�ឲយ�កនែ់តមុតម ំ េហតុអ�ីបនជេយងមនិែមនជនិកយ េហយ
េហតុអ�ីបនជេយងមនិេជ េលនិកយ។ េ�ពះេយងបនរកេឃញ កនុង�ពះគមពរី
និកយមនិ ែដលេចញមកពីករ�ងំរបស់�ពះជមច ស់េឡយ �ជករ�ងំពី�រក�
និង បនបង� ញមកេ�យ�ពះគមពរី។ េហយយ៉ង�កេ៏�យ �មរយៈនិកយ
នឲំយមនកំហុសឆគង។ ឥឡូវេយងនិយយពីេរ ងេនះេដមបែីកត�មង ់ និង នយំក
េ�ងឧេបសថមកកនក់រ�បកបគន ពី�ពះបនទូល�ពះែដលមន�ពះពរ។េនះេសចក�ី
សងឃមឹរបស់េយងមនិសង ់ េលករនិយយរបស់និកយេឡយ ឬមនុស��មន ក់
និយយែដរ�សងេ់ េលអ�ី ែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះមនបនទូល។ េហយេនះជរ
េប បែតមយួែដលជេសចក�ី�តឹម�តវជនិចច។

5 េហយេ �ពឹកេនះ ខញុ ំមន�បចំំនុច ខញុ ំេជ  អតថបទេផ�ងៗែដលេចញមកពី
និកយ មនិបននិយយេ កនុង�ពះគមពរីេឡយ េនះជអ�ីែដល�កមជំនំុ�បេតស�ង់
ខំេធ�ែបបេនះ េហយ បេ�ង នេគលលទធិ ដូចគន នូវអ�ីែដលម� យជេពសយែដរ
កតូលិកជអនកអធិបបយ េហយេចញមកជ�កមជំនុំ�បេតស�ង។់ េហយេយង េ
រកអ�ីដូចគន  ែដលទស់នឹង�គបែ់ផនកកនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

6 �កមជំនំុនិកយទីមយួ េយងបនសម�ងឹេមលេ រេស លេនះកនុង�បវត�ិ� ស�
ឪពុកនីសិនៃន�កមជំនុំនីសិន។ េ កនុងមរណៈភពរបស់�វក មនឪពុកេចញ
មកជ នីសិន ពួកេគបន�ពីរបីឆន ។ំ បីរយៃមភ�បឆំន  ំ ទីបំផុតកក៏� យជ—ជ នីេស
�បេទសប�ងំជកែន�ងែដល—ែដលេគចបេ់ផ�ម�កម�បឹក� នីេស  ដធ៏ំ។ េហយ
េគកប៏េងកត�សន ែដលជ�កមជំនុំកតូលិកែដលមនសព� ៃថង េហយកហុ៏ចបន�
េ ជ�បេតស�ង។់
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7 េហយ ដូចែដលខញុ ំបននិយយ—កលពីករបេ�ង ន�ពឹកមុញិ “សមយ័កល
�កមជំនំុនីមយួៗេនះ ពីេរ ងេនះ—សមយ័�កមជំនុំែថស�ឡូនិក ១៥០០ឆន ៃំន
សមយ័កលងងឹត មនិែមនែតម�ងេទប៉ុែន�អ�ីែដល�ទងម់នបនទូល ‘អនកេ ែតមន
�ពះនមេយង។’”
8 េហយ េ ែផនកមយួេទ ត ពួកេគមនិេ កនុង�ពះ�គីសទតេ េទ តេឡយ។
ពួកេគបនបេងកតេចញេឈម ះនិកយ “កតូលិក លូធឺ េវេស� បបទីស� �ពីសប៊ី
ធឺេរ ន េពនទីកុស�” បន�ចុះមក។
9 ប៉ុែន�មុនប ចបស់មយ័កល�កមជំនំុ �ទងម់នបនទូល “េយង�កទ់� ចំហរ េ
ពីមុខអនកៗ” េឃញេទ? េហយេនះជសមយ័កលែដលេយងេជ ថេយងកំពុង ែត
េ សព�ៃថង សមយ័កលទ� ចំហរ រ�ងកបន�ៃន�កេមជំនំុេ ឌីេស។
10 េហយ �មនរយៈេពលបីរយៃមភឆន ជំ�កម�បឹក�េ ឌីេស។ េហយេ កនុង
េនះ ពួកេគទទួលទ�មងទ់ងំេនះ។ េហយពួកេគទទួលទ�មងេ់នះដូចជ ករ�បស់
ទឹក ចកទឹ់ក ករ�ជមុជទឹកខុស �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធខុស និងអ�ីេផ�ងេទ តទងំអស់
េនះ។ ពួកេគទទួល។
11 េហយបនទ បេ់ពលែដល លូធឺ ជសងឃ និង េចញពី�កមជំនំុកតូលិក បននំ
ទងំអស់េនះេចញមក។ េហយេចញមកពីេនះេទ តមនស�ីងលី(Zwingli)េចញពី
Zwingli មនកល់វនី( Calvin)ចេញពី Calvin មនេវេស� អូ បន�ចុះ។ េហយ
ពួកេគបន�នមំក�សនទងំេនះចុះមក។ េហយេត�ពះជមច ស់ដឹកន�ំកមជំនុំ
�ទងេ់ម�ចបន េពលពួកេគកំពុងេដរ�មផ�ូវ ែដល�ទងម់និបននេំគេចញមក
ស�មបទ់ទួលករដឹកន?ំ
12 េហយចងច ំ កនុងវវិរណៈ១៧ េយងេឃញមន “ ស�ីមន ក។់” ឥឡូវពកយ
ទងំេនះបនេចញមកចបស់។ ពួកេគសរេសរកនុង�ពះគមពរី ដូេចនះខញុ ំ�ចនិយយ
ពីពួកេគបន។ �បននិយយថ ស�ីមន កេ់នះជ “�សីសំផឹង” ែដលមននយ័ថ
ជ ស�ីមនកិត�ិយស ខូចខតែដលនង ត�មវឲយេរ បករជមយួប�ីមន ក ់ប៉ុែន�ែបរជ
រមួេភទជមយួ េ�កិយវញិ។ េហយ នងមន…នងជ “ម� យៃន�សីសំផឹង”
ដូេចនះនងក ៏ មនកូន�សីជេ�ចន។ េហយ េយង�ចទញយកបនែផនកភូមិ
� ស�ពីទីេនះ ចបេ់ផ�ម…និងមនខញុ ំផទ ល់ េមលេឃញកនុងខគមពរីេឃញពីេគល
លទធិរបស់នង េហយអ�ី�គបយ៉់ង ខញុ ំេជ ថ�ពះអមច ស់បន�ក�់ជែខ�របនទ ត់
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យ៉ងល�ឥតេខច ះ ែដលមនិែមនជអ�ីេផ�ងេទ ត េឡយេ�កពី�កមជំនំុកតូលិក។ �
ជផ�ូវែតមយួ�ចេធ�េ បន។ េហយនងបងកកំេណ តឲយអ�ី? �កមជំនំុ�បេតស�ង។់
ជករ ពិត នងបនេធ�។
13 េហយនងមនែពង��ៃន ករកំផិតេ កនុងៃដរបស់នង េហយនងបន
ហុច �េ ឲយេស�ចេលែផនដី។ េហយនងជអនក�គប�់គងេ េលែផនដី និយយ
ពី�ពលឹងវ ិ ញ ណ។ េហយេនះគឺែបបហនឹង។ មនិែមនជអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ…
14 េមល ចូរ េយងគួរ�តលបេ់ �នីែញ៉ល និង យករបូភពេនះ។ េមលរបូ
ភព េនះ: កបលពីមស ��ច�កបប៊ឡូីន �បក…់ឬ�បក ់Medes-o-Persia
លង�ិន េអឡិច�នដឺ់ ដឹ េ ហកត និង បន�េទ ត ��ច�ក�កិក(Grecian) និង
ច�កភពរ ៉មូ រ ៉មូខងេកត និង ខងលិច ជេជងទងំពីរ។
15 េហយចូរកតច់ំ�ំ កនុងនគរទងំដបេ់នះ ែដលែស�ងបនមកែសនងទងំដប់
ែដលេយងនិយយេ �ពឹកេនះ កនុងនគរនីមយួៃននគរទងំដប ់ ែដលេកតេឡង
មនែដក និង ដីឥដ��យជមយួគន ។ េហយែដកជេជង ែដលជរ ៉មូ។ េហយ
មន�ន មឆូតៃនលទធិរ ៉មុូងំ ែដល�យគន កនុង�ល់ជតិ�សន ៍ ែដលេ េ�កម
េមឃ �មរយៈ�កមជំនុំកតូលិក។ េនះជករ�តឹម�តវ។ េហយពួកេគមនិ�យ
គន េទ េ កែន�ង�កេ៏�យ។
16 េហយពួកេគេរ បករជអន�រ�ពហ៍ពិពហ៍ កនុងចំេ�មគន េ វញិេ មក។
�ពះគមពរីនិយយថេគនឹងេធ�។ េហយសូមេមលសព�ៃថងេនះ។ កូន�បសរបស់អនក
េ �មេកមង�សីកតូលិក េពលពួកេគេចញេ េ�កេហយេរ បករ ពួកេគ�តវសនយ
ថនឹងចិ ច ឹមកូនឲយក� យជកតូលិក េឃញេទ េ វញិេ មក។ េមល�ពិត ជ
បំែបកអំ�ចអនកេផ�ង។
17 ប៉ុែន�េនះជអ�ី? �ពះគមពរីនិយយថជេពសយចរលកខណៈទងំមូល។ ឥឡូវ
េតអនកនឹងេធ�អ�ី? េនះជករ�តឹម�តវ�ស់។ េហយេតបបរបស់មនុស�នឹង�តវ
បនចូលមក…េយង�តលបេ់ េចទិយកថ និង បង� ញពីេកមងែដល�តវបនចុះ
�មចបប ់ េកមងឥតខន�់�  មនិ�ចចូលកនុងជំនំុរបស់�ពះអមច ស់១៤ជំនន។់
េនះគឺេ េ�កមចបប។់ េហយ �ពះ�គីសទយងមកេដមប ី ព�ងីកចបបវ់និយ័។ េត
ជជងប៉ុ�� េ េទ ត នបចចុបបនន?
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18 េហយេតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះេរ ងេនះ មនប � អ�ីចំេពះេកមង�សីេ
�មផ�ូវទងំេនះនសព�ៃថង ស�ីជកប់រេីកមងៗ េស� កខ�ី �សីកតស់កខ់�ីៗនិង
េផ�ងេទ ត? េតមនប � អ�ីេកតេឡងចំេពះ�? �េ�ពះែតម� យរបស់ពួកេគេធ�ែបប
េនះ។ ��តវបនចូលមក ករទុចរតិ ពីជំននម់យួេ ជំននម់យួ។ េនះជអ�ីែបប
េនះេហយ។ េហយេតេយងទទួលបនអ�ី? េយងមកដល់កែន�ងមយួែដល�បមូល
ផ�ុ ំេ�យបប េ�ម គេ�គក។

19 េនះជេហតុផលែដល�ពះបនេលករសុ�ុេីឡង េ ខងនយ ជមយួ
�គបែ់បក�តូមកិ េដមបលុីបបំបតន់ងេចល ដូចជទឹកជំននក់លពីបុ�ណ
េពលែដល�ទងេ់លកពពក។ �បកដ�ស់�ទងេ់ធ�។ េហយ�ពះគមពរីនិយយ
ដូេចន ះ។ រសុ�ុជី�បេទសមនិេជ ថមន�ពះ មនិេជ ថមន�ពះ បនសែម�ង េឡង
ដូចអ�ីែដលេ កនុង�ពះហស� �ពះជមច ស់ដម៏នេច�� ។ ដូចជេស�ចេនប៊ូេកន�
�តវ បំផ� ញ អុី��ែអលែដរ េ�ពះពួកេគមនិបនេដរជមយួ�ពះជមច ស់ រសុ�ុ�ីតវ
េងបេឡងេដមប ី“សងសឹកពួកបរសុិទធ” ៃន�កមជំនំុកតូលិក ពីេរ ងឈមែដលនង
បនបង�ូរឈមរបស់ពួកអនកបរសុិទធ។ �ពះគមពរីនិយយែបបេនះ។ ��តវយកេរ ង
ទងំមូល។

20 ដូេចនះ េមលេ ទីេនះ េបម� យរបស់ពួកេគជ�សី�ែំរក េហយ យយរបស់
េគកដូ៏េចនះែដរ េហយម� យរបស់នងជ�សី�មផ�ូវ េតបចចុបបនននងជអ�ី? ជ
�សី��ំ�តរក៉–េខន–រ ៉លូែដលេធ�ឲយ�បសៗេ�សប��ល។ េតកូនរបស់នងនឹង
ក� យជអ�ី?

េហយអនកនិយយ “េត�ពះជមច ស់េធ�ែបបេនះេទ?” ហនឹងេហយ។

21 �ពះជមច ស់យងមកជួបេកមង ែដលគម នវសិមភព ជជំនន ់ េទះបីជដប់
បនួជំនន។់ េហយេប�ពះ�គីសទយងមកេដមបពី�ងីក� េយងនឹងនិយយ “មយួរយ
ជំននឬ់�បរំយជំនន”់ េហតុអ�ី�ទងម់នបនទូល“អនកេ ពីមុនអនកបនឮេគនិយយ
អនកជំននម់ុន ‘អនកមនិ�តវសម� បេ់គ។’ ខញុ ំនិយយ ‘អនក�ែដលខឹងនឹង បងប�ូន
េ�យឥតេហតុេនះបននយ័ថសម� បរ់ចួេហយ។’ អនកធ� បឮ់េគនិយយ ពីមុន
មកថ ‘អនកមនិ�តវេធ�ករកំផិតេឡយ’ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយវញិថ អនកែដលសម�ងឹ េមល
ស�ីេ�យមនចិត� សេ�មបជមយួនងេនះបនេធ�ករកំផិតេហយ។” �ទងប់នេធ�
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�…អ�ីជករព�ងីក? “មននយ័ថេធ�ឲយ�បនធំជងមុនេ�ចនដង។” េបេ េ�កម
�កិតវនិយ័មនដបប់នួដំណេតយូប៉ុ�� ែដល�តវមនដូចគន េ ៃថង េនះ?
22 បុរសេកមង និងបុរសវយ័–ក�� ល និង បុរសេរ បករេហយមនិមនករេគរព
ដល់ករសបថកនុង�ពហ៍ពិពហ៍េទ តេឡយ។ េហតុអ�ី ពួកេគយក ស�ីមក និង
រស់េ ជមយួពួកេគកែន�ង�កប៏ន និង ដូចជែឆកធមម�ែដរ។ ែឆកមនករេគរព
ជង និង មនសីលធមជ៌ងមនុស�ខ�ះេទ តផង។ េហយ ខញុ ំដឹងថេនះជេរ ងធំ
�ស់ ប៉ុែន���តវ។
23 េហតុអ�ី? េហយ�កមជំនំុ បន�សប�មនឹង មនិនិយយអ�ីពី�េឡយ។
េហតុអ�ី? ពួកេគេធ��មែតអ�ីែដលម� យេគេធ�។ �កមជំនុំទទួល�ជមរតក។ េ�ពះ
�កមជំនុំ និង�ពះវ�ិរកតូលិកែដលេចញពី�កមជំនំុកតូលិក បបរបស់�ពះវ�ិរ
កតូលិកនឹងចូលេ កនុង�បេតស�ង។់ ជករពិត �ដូេចនះ យ៉ងេនះឆន ងំមនិ�ច
េ  កំេស វថ “េ�ម កេ�គក” េទ។ �ជករពតិ។
24 ឥឡូវ េយងេឃញ និង េ កនុងខគមពរី េយងរកេឃញ…េហយខញុ ំមនិែដល
េឃញករកតច់ំ�ំេលតុទីេនះេ យបេ់នះេទ។ ខញុ ំនិយយ “បង� ញខញុ ំកែន�ង�
មយួែដល�ពះ�ងំ�កមនិកយ។ បង� ញខញុ ំកែន�ង�មយួ ែដល�ពះ�ងំ ស�ី
ឲយអធិបបយ។ បង� ញខញុ ំកែន�ង�មយួែដល�ពះទងំករ�បស់ទឹក។ បង� ញខញុ ំ
កែន�ង�មយួ�ពះ�ងំករេ�បះទឹក។ បង� ញខញុ ំកែន�ង�មយួែដល�ពះបនឲយ
នរ�មន ក�់ជមុជទឹកកនុង�ពះនម ‘�ពះបិ� �ពះបុ�� និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’
រកទងំអស់េនះមក។” េហយេយងេ ែតេធ��ជនិចច។ ��តវបនកត�់�ទុកកនុង
�កមជំនំុ។
25 ឥឡូវ ខញុ ំនិយយ “ចំេពះេហតុផលរបស់អនក េយងមនិ�ច�ជមុជទឹកបន
េឡយ េ�ពះេយងេជ កនុងករ�ជមុជេ�យ�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ គម ន
នរ�មន កេ់ កនុង�ពះគមពរីធ� ប ់ �ជមុជទឹកេ�យរេប ប�េផ�ងេទ តេឡយ។
អនកបង� ញខញុ ំកែន�ងមយួែដលនរ�មន កប់ន�ជមុជទឹកេ�យ�ពះនម ‘�ពះបិ�
�ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’ ខញុ ំនឹងេលកៃដេហយនិយយថខញុ ំជពយ ករ ី
ែក�ងក� យ។”
26 “េហយ�បសិនេប�ពះគមពរីែចងថអនក�តវែត ‘ទទួលពិធី�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ’ មននយ័ថអនក�តវែត េធ��មរេប បេនះ។ េ�កប៉ុល បន
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បងគ បឱ់យេគេធ�ពិធី�ជមុជទឹក។ េទះបីជេគបន�ជមុជយ៉ង�កេ៏�យ គឺេគ�តវ
ទទូលពិធី�ជមុជម�ងេទ ត។ ពួកេគ�តវ�ជមុជដូចគន េ  នឹងមន កែ់ដលបន�ជមុជ
ឱយ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គឺេ�កយ៉ូ�នបទីស�។ គតម់ន�ប�សនថ៍ ‘ករេនះមនិ
មនេទ តេឡយ អនក�តវែតមក េធ�ពិធី�ជមុជម�ងេទ ត។’ េហយគឺេគ�តវេធ��មុននឹង
េគទទួល�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធ។ �គឺជកមមវធីិរបស់�ពះជមច ស់។”
27 ខញុ ំ�បែហល ជនិយយេ� ជងេនះ យបេ់នះ។ េហតុអ�ី? �ពះេយសូ៊វ រក�
ពកយរបស់�ពះអងគ។ េតអនកេជ េទថដូេចនះ? ឥឡូវេនះជេពលល��ស់ែដលអនក
េ ទីេនះ េ េវ��ពឹកេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំចងប់ ជ កប់ែនថមបន�ិចេទ ត។
28 េហតុអ�ីបនជេ�កប៉ុល…េលកេឡងពីករេនះ បនទ បពី់ករេនះបនប ចប់
រចួេហយ? “េទះបីជេទវ�មកពី�ថ នសួគប៏នមក និង អធិបបយពីអ�ីេផ�ងៗ
េទ ត ចូរឱយពួកេគ វនិសចុះ។”
29 ឥឡូវេនះអនកបននិយយថ “េយងមនពន�ឺថមីេហយ។” េទអនកមនិែមនេទ។
េនះជអ�ីែដលវ ិ ញ ណ��កកម់កនិយយជមយួ េអ�៉ ជមយួនឹងពន�ឺថមី។ អនកមនិ
�តវករពន�ឺថមីេទ។ គឺអនក�តវេដរកនុងពន�ឺែដល�ពះជមច ស់បនេរ បចំរចួេហយគឺ ទងំ
អស់េនះេហយ។
30 ឥឡូវេនះសូមេមលករេនះ គឺ�ម ញ េទ។ េ េពលែដលចុះពីេលភនៃំន ករ
ផ� ស់ែ�បវញិេនះ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ កនសិ់ស��ពះអងគថ“េតមនុស�
និយយថបុ�តមនុស�ជនរ�?”

“មន កនិ់យយថ េ�កជ ‘ម៉ូេស ឬ េអលីេស មន កេ់ទ តនិយយថ ជមន ក់
កនុងចំេ�មពយករ។ី’”

�ទងសួ់រថ “េតអនកគិតថខញុ ំជនរ�?”
31 គតនិ់យយ េ�កេព�តសបននិយយថ “�ទងជ់�ពះ�គីសទជ�ពះបុ��
របស់�ពះដរ៏ស់។”
32 �ពះអងគមន�ពះបនទូលថ “មនពរេហយសីុម៉ូនជកូនរបស់យ៉ូ�ស �ច់
និង ឈមមនិបនេបកសែម�ងករេនះដល់អនកេឡយ។” េឃញេទ �មនិែមនមក
�ម សិកខ ��េទ។ �កម៏និែមនមក�មនិកយែដរ។ “�ច ់ និង ឈម
មនិបនេបកសែម�ងករេនះដល់អនកេឡយ។ អនកកម៏និ�ច េរ ន��មរយៈ��
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ៃនេទវវទិយ�េឡយ។ ប៉ុែន��ពះបិ�របស់ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគ ៌ បន េបក
សែម�ងឲយអនកេឃញ។ េហយេ េលថម�េនះខញុ ំនឹងសង�់កមជំនុំរបស់ខញុ ំ ទ� ៃន
�ថ ននរកមនិ�ច �បឆងំទស់នឹង�េឡយ” វ ិ ញ ណបនេបកសែម�ងពី�ទងជ់
អនក�។
33 កតស់មគ ល់ “េហយខញុ ំនិយយជមយួអនកេព�តស។ េហយខញុ ំនឹងឲយកូនេ�
នគរដល់អនក។ េហយអ�ីែដលអនកចងេលែផនដី ខញុ ំនឹងចងេ �ថ នសួគែ៌ដរ អ�ីែដក
អនក��យេ េលែផនដី ខញុ ំនឹង��យេ �ថ នសួគែ៌ដរ។” ឥឡូវ�ទង�់តវែតរក�
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េបមនិដូេចន ះ�ទងម់និែមនជ�ពះេឡយ។ ឥឡូវេពល�ទងេ់ធ�
ដូេចន ះ ពីរបីៃថងេ�កយមក �ទង�់តវបនេគឆក ង រស់េឡងវញិ និង �តវេលកេ
�ថ នសួគ ៌ េហយ េព�តសេបកករផ�យដំណឹងល�េ ៃថងេពនទីកុស�។ េតគត់
បនេធ�េទ? គត ់ពិត�ស់ គតប់នេធ�។ ឥឡូវ សេងកត េពលគត…់
34 ពួកេគទងំអស់គន ចំអកពួកេគ េ�ពះពួកេគេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ពួកេគ
�តវបនេគេ ថ “អនកេជ ស៊ប ់ ហូលីរ ៉លុឡឺ” ឬជេឈម ះអ�ីមយួ�បេភទ ែបប
េនះ។ េហយពួកេគទងំេសច និង និយយ “អនកទងំេនះេពញេ�យ��ថមី។”
35 េហយេព�តសឈរេឡងកនុងចំេ�មពួកេគ េលកសេម�ងេឡង េហយគត់
និយយថ “អនកទងំអស់គន ជបងប�ូនេអយ សូម�� បខ់ញុ ំ។ �� បព់កយខញុ ំ និង
�� បខ់ញុ ំ។ អនកទងំេនះមនិែមន�សវងឹដូចអនកគិតេនះេឡយ េនះេទបែតេម៉ងទីបីៃន
ៃថងប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដល�តវបននិយយេ�យេ��៉យ៉ូែអល ‘េហយ �
នឹងមកដល់នូវៃថងចុងេ�កយ េយងនឹងចកវ់ ិ ញ ណេយង’ េហយអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�
េលបុ��និងបុ�តីរបស់�ទង ់និង អនកបេ�ម�សី និង អនកេផ�ងេទ ត េ ៃថងេនះ។”
36 េហយ េពលពួកេគចបេ់ផ�មឮេរ ងេនះ ពួកេគ�តវបនចកចូ់លកនុងចិត�។
េ�ពះ ពួកេគបន�� បឮ់មនុស�មន កែ់ដល មនិដឹង េអប៊សីុី ប៉ុែន�ពួកេគ�តវែត
ចសំមគ ល់គត ់ ដឹងថគតម់នអ�ីេ  ខងកនុងកំពុងបេ ឆ ះគតជ់�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ប ឈបគ់ត?់ េហតុអ�ី ��កដូ់ចជករពយយម�កេ់ភ�ង េល�គរ
សងួត េ េពលមនខយល់។ អនកមនិ�ចេធ�បនេឡយ។ គត�់តវបនបំេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេតគតេ់ធ�អ�ី ឥឡូវ?
37 ពួកេគនិយយ “ល�មនុស�ទងំ�យ និងបងប�ូន េតេយង�ចេធ�អ�ីេដមបបីន
សេ ងគ ះ?”
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38 ឥឡូវ សូមសេងកតេមល េព�តសអនកមនកូនេ�ៃននគរ�ថ នសួគ។៌ េឃញ?
39 ឥឡូវ េពល�ពះេយសូ៊វរស់េឡងវញិេ ៃថងទីបី �ទងម់និទនម់នកូនេ�រ
ៃននគរ�ថ នសួគេ៌ឡយ។ េតអនកដឹងេទ? �ទងម់នបនទូល “ខញុ ំមនកូនេ�ៃន
េសចក�ី�� ប ់ និង �ថ ននរក” ប៉ុែន�មនិែមនេ នគរ�ថ នសួគេ៌ទ េ�ពះពួកេគបន
�បគល់ឲយេព�តសេហយ។
40 ឥឡូវ �ទងម់នបនទូល “អ�ីែដលអនក��យេ ែផនដី ខញុ ំនឹង��យេ
�ថ នសួគ។៌ អ�ីអនកចងេ ែផនដី ខញុ ំនឹងចងេ �ថ នសួគែ៌ដរ។”
41 ឥឡូវ គតឈ់រេ ទីេនះជមយួកូនេ� េដមបេីបកអ�ីែដលជ�ពះពរដល់
ែផនដី។ េហយេ ទីេនះគតម់នកូនេ�កនុងៃដ។ េហយពួកេគសួ “េតេយង
�ចេធ�អ�ីេដមបបីនករសេ ងគ ះ?” ឥឡូវមនិថពួក�វកនិយយឲយេធ�អ�ីេនះេទ
�ពះជមច ស់�តវេរ បចំករេនះេ �ថ នសួគ ៌េ�ពះ�ទង�់បទនអំ�ចឲយគត។់
42 ឥឡូវ េព�តសនិយយ “ចូរឲយ អនក�ល់គន មន ក់ៗ  ែ�បចិត� និងទទួលករ�ជមុជ
ទឹកេ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រ�ង បបរបស់អនកេហយអនក
នឹងទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េតេនះ�តវេទ? េហយ
េនះជេហតុផល កូនេ��តលបេ់ �ថ នសួគ ៌ េ�យេឈម ះ�មយួ ផ�ូវ�
េផ�ងេទ ត មនទ�មង—់ទ�មងេ់ផ�ង។ េប��តលប ់ មកែផនដី និង �តលបេ់
�ថ នសួគ ៌ េបមនិដូេចន ះ�ពះេយសូ៊វមនិបនរក��ពះបនទូលជមយួេព�តសេឡយ។
េហយ�គប ់ កែន�ងេ កនុង�ពះគមពរីែដលពួកេគ�ជមុជទឹក បនទ បពី់េនះ ពួកេគ
�ជមុជទឹកកនុង �ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយេបអនក��ជមុជទឹកពីមុនេនះ
�តវមក�ជមុជ ម�ងេទ ត កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបទីទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ េនះជករ�តឹម�តវ។ �េ ែតដំេណ រករដែដល។
43 ដូេចនះ េបេយងបេ�ង នករ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម “�ពះវរបិ� �ពះបុ��
និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ថ�ជករែថ�ងទំនយខុស។ ឥឡូវ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឲយ
អនកឈចឺបេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវែតសនមតពីេរ ងេនះ េដមបឲីយ�កមជំនុំនឹងេឃញថជ
អ�ី។ េយងមនិែមនេ ទីេនះ ជ�កមលងងេ់ខ� អវជិជ េនះេទ េយងដឹងថេយងឈរ
េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េឃញេយងដឹង។ ខញុ ំជ�មញឲយនរ�មន កប់ង� ញ
ខញុ ំកែន�ង�មយួែដលមនអនក�ជមុជទឹកេ�យេ�យ�ពះនម “�ពះវរបិ�
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�ពះ�ជបុ�� និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ឥឡូវអនកកំពុងែត�� បក់រែថ�ងទំនយខុស
ឬ ករពិត? ែស�ងរកកនុងខគមពរី�េ�សចែតអនក។
44 បង� ញខញុ ំកែន�ង�មយួែដលនរ�មន កេ់ កនុង�ពះគមពរី ែដល�កមជំនំុធ� ប់
�ងំជនិកយ កនុង—កនុង�ពះគមពរី។ បង� ញខញុ ំេ កនុង�ពះគមពរីកែន�ង�ែដល�ងំ
អនកអធិសបបយ ស�ីេភទ។ បង� ញខញុ ំមកថកនុង�ពះគមពរីកែន�ង�ែដលមនេរ ង
ទងំេនះ ែដលកំពុងែតនិយយេនះ ធ� បប់ន�តវេគ�ងំេឡងកនុង�ពះគមពរី។ ពួក�
មនិអ ច ឹងេទ។ �បបខ់ញុ ំកែន�ង�មយួ។ អនកក� យជនិកយ…
45 ល� េពលែដលេមតូឌីស� េងបេឡង ពួកេគអធិបបយ ករេ�បសឲយបនវសុិទធ។
េនះជករល�។ ប៉ុែន�េពលពួកេគេធ�ដូេចន ះ ពួកេគបន�កេ់ឈម ះនិកយ និង�ងំ
�េឡង។ េហយជេហតុផលែដល�ពះគមពរីនិយយថ“អនកមនេឈម ះ។”

អនកនិយយថ “ខញុ ំជ�គី�ទ ន។”

“ល� និកយមយួ�ែដលអនកេធ�ជសមជិក?”
46 អនក និយយ “េមតូឌីស�” េហតុអ�ី អនកេធ�េពសយចរដូេចនះ។ “ខញុ ំជបបទីស�” េធ�
េពសយចរ។ “េពនទីកុស�” អនកេធ�េពសយច។ អនកជកមមសិទធ�កមជំនំុេនះ។
47 អនក�តវែតជកមមសិទធរបស់�ពះ�គីសទ។ មនិមនកិចចករអ�ី�តវនិយយ “េមតូឌី
ស�” “បបទីស�។” េបអនកជ�គីសទបរស័ិទ អនកជ�គីសទបរស័ិទកនុងចិត�។
48 �គបទ់ងំនិកយទងំេនះ�ចបេងកតកូនបន ជកូនរបស់�ពះជមច ស់ េនះ
�តឹម�តវ។ ប៉ុែន�េបអនកគិតថអនក�ចេ �ថ នសួគេ៌�យេ�ពះអនកជេមតូឌីស�
ឬ បបទីស� អនកខុសេហយ។ េហយ េនះជេហតុផលែដលេយងេ េ�កចំនុច
េនះ។

េហតុអ�ីបនជអនកបបទីស�មនិ�ចេមលេឃញ?
49 ខញុ ំសួរអនកេមតូឌីស�េ ទីេនះ សរេសរ�រ�មយួ បនសរេសជយូមក
េហយ។ គតនិ់យយថ “េរ ងមយួែដលេយង�បឆងំនឹងអនក គឺអនកេដរ�មរេប ប
េពនទីកុស�។”

ខញុ ំនិយយ “នរ�ជ ‘េយង’?”

“េយង ជេមតូឌីស�។”
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50 ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំនឹង�បបអ់នកអ�ីែដលខញុ ំនឹងេធ�។ ខញុ ំមក�កងរបស់អនកេហយ ឲយ
េមតូឌីស�ជួយគ�ំទ�។”

“អូ” និយយ “ពិត�ស់ េយងមនិេធ�ែបបេនះេឡយ។”

51 ខញុ ំនិយយ “េនះ�គនែ់តជអ�ីខញុ ំគិត។ ខញុ ំេ ជមយួេពនតីកុស� េ�ពះអនកេពន
ទីកុស�េជ �។ េនះគឺ�តឹម�តវ។ ពួកេគ�បមូលគន ជំុវញិេរ ងេនះ។ ពួកេគជអនក
ែដលចូលេ ជិតអតថ�បេយជនៃ៍នេរ ងេនះ។”

52 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល�នអតថបទកនុងទស�នវដ�ី ជីវតិ នេពលថមីៗេនះ
អំពី�កមជំនុំេពនទីកុស�? �ជអពភូតេហតុដធ៏ំេ សមយ័កលេនះ។ ពួកេគមន
អនកេជ ថមីកនុងឆន េំនះ េ�ចនជង�កមជំនំុេផ�ងេទ តែដល�កជ់មយួគន ។ េហតុអ�ី?
េទះបីេ មនកំហុសរបស់ពួកេគកេ៏�យ �ពះជមច ស់កំពុងេធ� សកមមភពដល់
េគ េ�ពះេគេជ េលេសចក�ីពិតេហយេធ�ដំេណ រ�មេនះ។ �ជេសចក�ីពិត។

53 ប៉ុែន�េយងកំពុងេធ�អ�ីឥឡូវេនះ? េឃញ? េនះជេហតុផលែដលេយងមនិ
េធ�ជនិកយ។ េហយជកច់បស់ដូចជេពនទីកុស�ែដលេគកំណតេ់ឈម ះ…

54 េហយេពល�តលបេ់ េ�តយនយ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
ចកេ់ល�កមជំនុំេពនទីកុសត្ កលពីែសសិបឆន មំុន េហយពួកេគចបេ់ផ�ម
និយយជភ�ដៃទ ជអំេ�យទនមយួែបប។ ជអំេ�យទនតូចបំផុត។
ជអំេ�យទនតូចជងេគបំផុត �មរយៈប៉ុល�បប់ គឺករនិយយភ�
ដៃទ។ េហយ េពល�ចកចុ់ះមក “អូ” ពួកេគនិយយ “េយងទទួលបនេហយ”
និង ពួកេគកប៏េងកតនិកយ �កម�បឹក�ផ�ូវករ ែដលឥឡូវ�តវជ Assemblies
of God។ “អូ គម ននរ�មន កទ់ទួលបនេទ ទល់ែតអនកនិយយភ�ដៃទ”
េហយ�ពះជមច ស់កេ៏ធ�សកមមភពចកេចញពីេគ និង ទុកេចលេ ទីេនះ។ ពិត
�ស់។ បទ េ�ក។

55 េ�កយមកមនភពែតមយួ(Oneness) កេ៏ឃញមនករ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ ពួកេគនិយយៗ “អូ េយងទទួលបន” ពួកេគេរ បចំ។ េត
ពួកេគេធ�អ�ី? �ពះជមច ស់បនយងេចញ េហយទុកឲយេគេ ទីេនះ។

�ស�មប ់“អនក� នឹងចងប់ន ចូរឲយគតម់ក។”
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56 េឃញេទ ភពែតមយួ(Oneness) មនិ�ចចូលកនុងសននិបទ(Assemblies)
េឡយ។ សននិបត(Assemblies)កម៏និ�ចចូលេ កនភ់ពែតមយួ(Oneness)
ែដរ។ ខញុ ំនឹងនិយយពីមនុស�ល�ៗរបស់ពួកេគ េ�ក ហកូស និង ដុកទរ័ ប៉ូប និង
អនកជេ�ចនេទ ត។ មនុស�ជអនកអ�ច រយកនុង…ខញុ ំអងគុយជមយួេគ។ ខញុ ំនិយយ“េត
អនកបេ�ង នភស�ុ�ងេដម ដូចជអនក�បជញេ�យរេប ប�?”
57 “ល�” និយយ “បងប�ូន�បស�បណ�”ំ មយួ ពីរ ឬ បី ៃនចំេ�មេគ ពិតជ
េ�ម ះ�តង�់ស់ និយយ “េយងដឹងថ�ខុស ប៉ុែន�េយង�ចេធ�អ�ីបន? េបេយង
និយយអ�ីពី�ឥឡូវ េហតុអ�ី �នឹងចូលកតក់មមវធីិទងំមូល” ពិត�ស់ និង អនក
នឹងមនិេធ�ជចស់ទុំេទ តេឡយ ឬអនកេមលករទូេ ។ េនះជគំនិត។
58 បងប�ូន�បស ខញុ ំចងេ់ធ�កិចចករតូចមយួេ ចេន� ះេពលបន�ិច ឬ អធិបបយ
េ�កមេដម�សល់ េហយមនេសចក�ីពិត ពិត�ស់ និង ដឹងថអនកកំពុង�បប់
ពីេសចក�ីពិត។ មនុស��តវករេសចក�ីពិត។ េហយ អនកក�៏តវេធ��មភរកិចច
េនះែដរ ភពជ�គីសទបរស័ិទ េដមប�ីព យេចញេ នូវករកត�់�ពីេសចក�ីពិត។
�ពះជមច ស់នឹង�បកនយ់កចំេពះទំនួលខុស�តវរបស់អនក។
59 បនទ បម់កេលករទងំអស់េនះ េបអនកមនិបន�ជមុជទឹក កនុង�ពះនម�ពះ េយ
សូ៊វ�គីសទ េហយអនកមនិបនេធ�ករទងំេនះ េហយអនកមនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ…
60 អនកនិយយ “អូ ខញុ ំនិយយជភ�ដៃទ” មនិែមនមននយ័ថអនកមន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។
61 ខញុ ំបនេឃញេមធមប ់អនកមន��គម �រកខ និង អ�ីេផ�ងៗេទ ត និយយភ�
ដៃទ និយយភ�ដៃទ។ ជករពិត�ស់។ ពួកេគមនិមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េឡយ េហយអនកដឹងពីករេនះ។ ផឹកឈមពីឆ�ឹងល�ដម៍នុស� និងេ �រកខ
េហយនិយយជភ�រដៃទ។ ពួកេគមនិមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។
62 ដូេចនះ េ�ពះអនកនិយយភ� េនះមនិមននយ័ថអនកមន�េទ។ មនវធីិ
ែតមយួែដលអនក�ចដឹងបនថអនកមន េពលែដលវ ិ ញ ណរបស់អនកថតយកមក
នូវវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ និង ផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណែដល�មអនក: េសចក�ី�ស�ញ់
ជំេន  អំណរ េសចក�ីសុខ�ន� អតធ់មត ់េសចក�ីល� សុភព សំឡូត។ េនះជអ�ីេពល
អនកមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �នឹងកត�់�ពីេរ ងេនះផទ ល់។
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63 ឥឡូវ េពលអនកពយយមែផ�កេល េ�ពះអនកជសមជិក�កមជំនំុ�ពះជមច ស់
ឬបបទីស� ឬ�ពីសប៊ធឺីេរ ន អនកនឹងេឃញថអនកកំពុងេធ�អ�ី? អនកកំពុងយកេឈម ះ
ជេពសយចរ។ េនះជករពិត។ ចូរេចញពីេរ ងេនះ។ េ ឲយឆង យពី� ខញុ ំមនិ
មននយ័ថឲយអនកេចញពី�កមជំនំុ ឬ អ�ីេទ តេឡយ អនកេធ�អ�ីែដលអនកចង។់
ប៉ុែន�កំុឲយេដកដួលេ េឡយ “អូ ខញុ ំជ�ពីសប៊ធឺីេរ នេយងមនិេជ សមយ័កលករ
អ�ច រយ” េហតុអ�ីអនកមនិេជ ? �ពះគមពរីបនបេ�ង ន។ “អូ ខញុ ំជសមជិក�ពះវ�ិរ
�ពះ�គីសទ។ េគនិយយថសមយ័ករអ�ច រយ�ផុតបតេ់ េហយ” ពួកេគជពយករ ី
ែក�ងក� យ។
64 ខញុ ំ�ចបង� ញអនកកែន�ងែដល�ពះ�គីសទ�បទនេច�� ដល់�កមជំនំុ េដមប ី
ពយបលជមង ឺ េ�បសអនក�� បឲ់យរស់វញិ និង េដញ�រកខ។ ខញុ ំចងេ់ដញេ�ល
អនកែដលបង� ញខញុ ំពីខគមពរីកែន�ង ែដល�ទងដ់ក�េចញពី�កមជំនុំ។ អ�ីែដលយក
�េចញ? �សនរបស់អនក �តវេទ មនិែមនជ�ពះបនទូល�ពះេឡយ។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេ ែតេធ�ឲយករងរបនសេ�មច បន�ដូចគន  និង �ទងេ់ តជេរ ងរហូត។
65 េនះជេហតុផល េយងមនិែមនជ និកយ “មនទ�មងជ់េសចក�ីល� ែត
បដិេសធអំ�ច�ពះជមច ស់ ចូរេចញពីរេប បេនះ” េយងមនិេជ រេប បេនះេទ។
66 ឥឡូវ េត�ចបេ់ផ�មរេប ប�? េយង�តវែត�បញប ់ និង េធ��ឲយរហ័ស
�មែត�ចេធ�េ បន រេប ប�ចបេ់ផ�មដំបូង។ េតេយងមនខគមពរី�គប�់គន់
សរេសរពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។
67 េហយអ�ីមយួេផ�ងេទ ត េយងមនករជ�មញកលពីយបម់ញិ ពី “ករសូ៊�ទំ
របស់ពួកបរសុិទធ” មនិែមន�មរេប បអនកបបទីស�េជ េឡយ។ េទ េ�ក។ ខញុ ំ
េជ ជកថ់មនភពខុសគន រ�ងបបទីស� និង គំនិតរបស់ពួកេគ �ទឹស�ីៃនកលវ ិ
ននីស�របស់ពួកេគ។ ខញុ ំពិតជមនិយល់�សប�មអនក�ពីសប៊ធឺីេរ នេឡយ។ ខញុ ំកម៏និ
យល់�សប�មេមតូឌីស�េលរេប បរបស់េគៃនលទធិ�មេីន ន។ បទ េ�ក។ ប៉ុែន�
ពួកេគមនទងំេសចក�ីពិត ប៉ុែន�អនក�តវែតនមំកទីេនះែដលជទី�ងំៃនេសចក�ី
ពិត។ េពលអនកេធ�ដំេណ រជមយួេនះ អនកនឹងេធ�ដំេណ រករេ�យកេ�មលជមយួ
�។ ជករពិត�ស់។
68 បបទីស�ចូលមក �ជមុជទឹកបនពីរនកេ់ ទីេនះ កនុងករ�ជមុជ និង �គ
អធិបបយ�ជមុជទឹកឲយេគ �បបំនួកនុងចំេ�មដបន់កជ់អនកជកប់រ ី �តលប់
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េ វញិ េហយ ឈរេ ខងេ�ក េលងេប  េបក�បស់េគេពលយប ់ រតេ់ មក
និង មនមុខរបរេវ ចេវរ េហយ ស�ីទងំេនះេស� កខ�ី េដរេ �មផ�ូវកតស់កខ់�ី និង
—និងជកប់រនិីយយគន  ជបេ់ល ង និង និយយេរ ងកំែប�ងេ�ម គេ�គក។ េហយ
អនកេ ថជ�គសីទបរស័ិទ? េហយ អនកគិតថអនកមនសុវតថភពអស់កលប? អនក
ចុះនរកទងំែបបដូេចនះ។ អនកមនិបនរកី�យខ�ួនេ �ថ នសួគ�៌ម លកខណៈ
�មយួ។ ពិតជមនិ។ េនះគឺមនិែមនជសុវតថភពអស់កលប េឡយ។

ប៉ុែន�មនេពលែដលមនុស�េកតជថមីេចញពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…
69 េហយអនកជេពនទីកុស� េ�ពះអនកេ�តចុះេ�តេឡង និយយភ�ដៃទ
រតចុ់ះេឡង�មចេន� ះផ�ូវជួរេកអី េនះមនិមននយ័ថអនកទទូលជីវតិអស់កលប
េឡយ។ េតអនកមនិែដលគិតដូេចនះកនុងខួកបលរបស់អនកេទ? េទ េ�ក។ �ពិតជ
មនិដូេចន ះ។ េ�ពះអនកដឹងពី—ដឹងពីជីវតិផទ ល់របស់អនកែដលអនកមន កតទុ់ក អនក
មនិបន�តឹម�តវជមយួ�ពះជមច ស់។ េនះជករ�តឹម�តវ។ អនកមនិបន�តឹម�តវ
េឡយ។ េនះគឺមនិមនសុវតថភពអស់កលបជនិចចេឡយ។
70 ប៉ុែន� ខញុ ំចងសួ់រអនកពីេរ ងខ�ះ។ េតមនសុវតថភពអស់កលប? �ពះគមពរីនិយយ
េរ ងេនះ។ �ពះគមពរីនិយយថេឈម ះរបស់េយង�តវបនកត�់�កនុងេស វេ ជីវតិ
របស់កូនេច មមុនែផនដីេនះចបេ់ផ�ម។
71 ដូចខញុ ំបននិយយកលពី�ពឹកមញិ ខញុ ំនិយយ�ម�ងេទ ត។ មនុស�ែដល
សរេសរចេ�ម ង “មនេឈម ះថមីែដលបនសរេសរ េ�យសិររីងុេរ ងេ យបេ់នះ
�ជេឈម ះរបស់ខញុ ំ” គំនិតរបស់គត�់តឹម�តវ ប៉ុែន�គតខុ់សេហយ េបគិត�មខ
គមពរី។ េឈម ះរបស់អនកមនិ�តវបនកតទុ់កកនុងយបែ់ដលអនកទទួលបនេសចក�ី
សេ ងគ ះេនះេឡយ។
72 េឈម ះរបស់អនក �មរយៈ�ពះគមពរី �មរយៈគមពរីវវិរណៈ១៣:១៧ និងតេទ ត
“�តវបនកតទុ់កេ ទីេនះមុនែផនដីចបេ់ផ�មផង េហយ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�តវបន
េធ�គតម់ុន�គឹះៃនែផនដីផង។”
73 េត�ពះជមច ស់ែដល ជអងគអស់កលប �ពះដអ៏ស់កលប �ច�ជបពីករប ចប់
របស់ករចបេ់ផ�មដំបូង េត�ទង�់ចអនុ ញ តឲយបបចូលកនុងេ�កកិយបន េប�
មនិមនេហតុផល?
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74 �តលបេ់ ពីអ�ីែដលេយងបននិយយ។ អ�ីជដំបូង �ពះសេ ងគ ះ ឬ មនុស�
បប? [មនុស�មន កក់នុង�កមជំនុំនិយយ “�ពះសេ ងគ ះ”–Ed] �ពះសេ ងគ ះ �បកដ
�ស់។ មយួ�ែដលមនអំ�ចជង �ពះសេ ងគ ះឬមនុស�បប? េប�ពះ
សេ ងគ ះ�ចេ�ះបបេចញ �ទងម់នអំ�ចជងេហយ។ ល� េហតុអ�ី�ទង់
អនុ ញ តឲយបបចូលពីដំបូង? គឺេដមបបីង� ញថ�ទងជ់អងគសេ ងគ ះ។ េតមយួ
�មនអំនចបំផុត អនកពយបល ឬ ជមង?ឺ [“អនកពយបល”] អនកពយបល។ ចុះ
េហតុអ�ីបនជ�ទងអ់នុ ញ តឲយជមងចូឺលមក។ េដមបបីង� ញថ�ទងជ់អងគេ�បស
ឲយជ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ពីភពជ�សន។ ហនឹងេហយ។ អូ ខញុ ំេអយ? េនះជ
លកខណៈរបស់�ទង។់
75 េនះជេហតុផលែដល�ទងអ់នុ ញ តឲយប � ចូលមក។ េនះជេហតុែដល
�ទងអ់នុ ញ តឲយទុកខលំបកចូលមក េដមបបីង� ញថ�ទងជ់អំណរ។ ពិត�ស់ �
ដូេចន ះ។ េនះជេហតុែដលេយង�តវមនយប ់ េដមបបីង� ញថេនះគឺជេពលៃថង។
េហតុេនះ បនជេយងមនកំហឹង េដមបបីង� ញថ មនេសចក�ីសុខ�ន�។
�បកដ�ស់ �មនគុណសមបត�ិ និង គុណវបិត�ិ។ អូ �ទងអ់�ច រយ។
76 ឥឡូវ េត�ចបេ់ផ�មដូចេម�ច? េយងនឹងបន�េ � េល ន�មែតេយង�ច
េធ� បន ដូេចនះខញុ ំមនិទុកអនកឲយេ េពញមយួយបេ់ឡយ។ ឥឡូវ ��តវែតមនករ
ចបេ់ផ�មៃន�គបអ់�ីទងំអស់។
77 េហយ ខញុ ំចងសួ់រអនកមយួ។ ឥឡូវអនក�បែហល…ញតរ់បស់េនះចូលេ�េ ៉
របស់អនក។ អនកមនិចបំច�់ក�់េ កនុងចនរហូតេទ។ ប៉ុែន�សូម�� បេ់រ ងេនះ។
78 េបសិនជអនកជ�ន ៃដបេងកតដអ៏ស់កលប ដូេចនះអនកមនិមន ចំ�បេ់ផ�ម
េឡយ េហយក ៏មនិ�ច មនទីប ចបែ់ដរ។ េ�ពះ អស់កលប មកពីពកយ “គម ន
េដម គម នប ចប។់”
79 េតអនកមនិចេំទឬ? ខញុ ំនិយយ េ �ពឹកេនះ ពីរេប បែដលសងឃមលីគីស�
ែដក េពលគតជ់ួប��ប�ែំដល�តលបម់កពីសម� បេ់ស�ច។ េហយ�ពះគមពរី
បននិយយេហេ�ព៧ថ—ថ“េលវបីនថ� យដង� យដបភ់គរយដល់ មលិគីស្
� ែដក េពលគតេ់ កនុងពូជពង�របស់ឪពុកគត ់អ�័ប�។ំ” អ�័ប� ំបេងកត
អុី�ក អុី�កបេងកតយ៉កុប យ៉កុបបេងកតេលវ។ី ែដលេនះជឪពុក ជជី� ជ
ជី�ទួត។ េហយេពលេលវេី កនុងពូជរបស់ជី�ទួតរបស់គត ់ �ពះគមពរីបនផ�ល់



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

តៃម�ដល់គតក់នុងករ�កត់ង� យមូយភគដល់មុលិគីស�ែដកែដរ។ និយយ
ពីភពអស់កលប! ខញុ ំ ខញុ ំ! គតម់និែដលនិយយថ “គតេ់ធ��ជ�សេមលគតេ់ធ�
�។ េ�យេពញសក� នុពល” �ពះគមពរីនិយយ “គត�់កដ់ង� យមយួភគដប។់”
�ែមន។
80 បនទ បម់ក េបេយងេចញមកពី�គបពូ់ជ�តឹម�តវ េពលប៉ុលអធិបបយដំណឹង
ល� ខញុ ំេ ទីេនះ េហយ អនកេ ទីេនះ។ េយង�តវែតចូលចំណុចេនះ មយួែភ�ត
បូមេឡង�ក�់តេច ក។ កតស់មគ ល់ េនះជអ�ីែដលខគមពរីបន�បកស ដល់េយង
េទះជ�តលបេ់ វញិកេ៏�យ។
81 សូមគិត! េលវ ី យ៉កុប ឪពុករបស់គត ់ និង អុី�ក ឪពុករបស់គត់
��ប� ំ ឪពុករបស់គតជី់�ទួតរបស់គត។់ េពលេលវេី កនុងពូជជី�–ទួត
របស់គត ់ គតថ់� យតង� យមយួភគដបដ់ល់េស�ចមលិគីស�ែដក។
82 ខញុ ំចងសួ់រអនក។ េនះជនរ� យ៉ូប27…38 េពលេ�កនិយយ “េតអនក
េ ឯ�េពលេយង�ក�់គឹះែផនដី? េពល��េពល�ពឹកេ�ច ងជមយួគន  េហយ
បុ��របស់�ពះជមច ស់ ែ�សកេ�យអំណរ?” េតអនក�ជបុ��របស់�ពះែដល
ែ�សកេ�ច ងេ�យអំណរ? �ពះេយសូ៊វមនបនទូលពីេរ ងេនះ ថ “ខញុ ំមនអំណរ
ជ មយួអនក�ងំពីមុន�គឹះែផនដីមនផង។” េយងមនិែមនជរបស់អ�ីែដលបេងកត
េពលេវ�េឡយ។ េយងជរបស់បេងកត ភពអស់កលប។
83 “គម ននរ��ចមកឯខញុ ំ េលកែត�ពះវរបិ�ជអនកនមំក។ េហយ អស់អនក
ែដលមកឯខញុ ំ ខញុ ំនឹង�បទនជីវតិអស់កលបនិងេលកេគឲយរស់វញិេ ៃថងចុងេ�កយ។
គម ននរ��ចទញេចញពី�ពះហស�របស់�ពះបិ�បនេឡយ ែដល�ទងប់ន
�បទន េគមកដល់ខញុ ំ។” េតអនកបតប់ងែ់បប�?
84 េមល អនកភយ័ខ� ច។ អនកខ� ច។ អនក�តលបេ់ មក�តងេ់នះ។ េហយេនះជ
ភស�ុ�ងដល៏�បំផុតមយួ កនុងពិភពេ�ក អនកមនិទនេ់ កែន�ង�េ េឡយ។
េនះជករពិត។ េត�ពះ�ចសេ ងគ ះអនកយ៉ង� េប�ទង…់
85 េតមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ កនុង�កមជំនំុេនះនឹងេលកៃដរបស់អនក និង េជ ថ
�ពះជមច ស់ជ គម នែដនកំណត។់? អនកដឹងថពកយថ គម នែដនកំណត់ មននយ័
យ៉ង�? េនះគឺល�ឥតេខជ ះ។ អស់កលបអនកមនិ�ច—មនិ�ច ពនយល់ ពកយ
គម នែដនកំណត ់បនេទ។
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86 េតអនកធ� បយ់កកេម�៉មកកំណ�់ថគម នែដនកំណតេ់ទ? េហតុអ�ី ��គនែ់ត
មននយ័ែបបេនះ។ �តវ�ស់។ គម នវធីិ�េផ� តេល�បន�េទ តេឡយ។
87 ល� េនះគឺជ�ពះ យ៉ងេនះេហយ។ �ទងគ់ម នែដនកំណត។់ េហយ េប�ទង់
គម នែដនកំណតេ់នះមនិ�ចមនសត��� បល�ិត មនិមនរយុ មនិមនៃចែឆក មនិ
មនៃចមនុស� មនិមនសត�ល�ិត ឬមនិមនអ�ីេទ តធ� បម់នេលែផនដី ឬនឹងមន
េ ៃថងមុខ ប៉ុែន�េពល�ពះ�ជប�មុនែផនដីកេកតរបូ�ង។ មនគំនិតទស�នៈខ�ះពី
ភពគម នែដនកំណត។់
88 ល� ដូេចនះ �ពះជមច ស់ែដលគម នែដនកំណត�់ទងស់េ ងគ ះអនកេ ទីេនះ ដឹងថ
�ទងនឹ់ងេចលអនកេ សប� ហ៍េ�កយ ែខេ�កយ ឆន េំ�កយ េហតុអ�ី �ទងយ់កឈនះ
�គបទ់ងំេគលបំណង។ �ទងម់និ�ចេចលអនកេឡយ។ “អនកែដលឮពកយខញុ ំ
និងេជ �ទងែ់ដលប ជូ នខញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលប និង មនិចូលមកកនុងករ
ជំនុំជ�មះេឡយប៉ុែន�បនឆ�ងពីអស់ទងំេសចក�ី�� បម់កឯជីវតិវញិ។” មនិ�ចេធ�
�។ អនកនឹងមនិ…
89 “អនក�ែដលមកពី�ពះេនះ មនិេធ�បបេឡយេ�ពះពូជរបស់�ទងេ់ កនុងអនក
េនះ េហយ គតម់និ�ចេធ�បបេឡយ។” េតគត�់ចេធ�បបយ៉ង � កលេប
មនតង� យេ�ះបបស�មបគ់តេ់ហយ?
90 េតខញុ ំ�ចឈយ៉ឺងមចិ េបខញុ ំមនសុខភពល�េហយ? េតខញុ ំ�ចខ� កយ៉់ងមចិ
េបខញុ ំ�ចេមលេឃញ? អូ ខញុ ំ! េតខញុ ំ�ចេ កនុង�គរ និង េ េ�ក�គរេ េពល
ែតមយួេម�ចេកត? េតខញុ ំ�ច�សវងឹ និង �� ងេពលែតមយួេម�ចបន? អនកមនិ�ច
េធ�បនេទ។
91 េហយ េពលអនក�តវបនសេ ងគ ះ អនកសថិតេ េ�កមករ�ងកំហុស េហយ
បបអនកមនិ�តវបន�បថ់ជរបស់អនកេឡយ។ េត�វឌីមនិបននិយយថ “មន
ពរេហយអស់អនកែដល�ពះមនិ�បកនប់បេគ កម៏និេចទ�បកនេ់ទសផង”?
�ពះជមច ស់មនិបន�បកនេ់ទសទស់នឹង�� �ពះហស��ទងប់េងកតេឡយ។ េនះ
ជភពមុតម។ំ េនះមនិមនជទឹកេ�ះេគែដលេគយកែ�កមេចញេនះេទ។ ប៉ុែន�
េនះជ�ពះគមពរី។ �ពះជមច ស់មនិ�បកនេ់ទសដល់អនកសុចរតិេឡយ។
92 “�ពះជមច ស់” េ�យ�ពះគុណ�ទង ់ េ�យករកំណតទុ់កជមុន “មនិ
សព��ពះទយ័ឲយនរ�វនិសេឡយ ប៉ុែន�មន�ពះទយ័ ឲយទងំអស់គន ែ�បចិត�
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វញិ។” ប៉ុែន�ភពគម នែដនកំណត ់េហយដឹងថនរ�នឹងមក និង នរ�មនិមក
�ទង�់ចកំណតទុ់កមុននូវ�គបយ៉់ងេដមបេីធ�ករ�មបំណង�ពះទយ័�ទង។់ េប
�ទងម់និបនេធ� េហតុអ�ីបនជ�ទងអ់នុ ញ តឲយបបចូលមក�ងំពីដំបូង? េពល
�ទងជ់�ពះសេ ងគ ះ…េបមនិមនមនុស�បប �ទងក់ម៏និែមនជ�ពះសេ ងគ ះែដរ
ករកំណត ់�ទងម់ុនជអ�ី មនិ�ចេចញមកបនេឡយ។

93 េត�ទង�់ចក� យជ អនកេ�បសឲយជយ៉ងដូចេម�ច? េត�ទង�់ចក� យជ
អនកេ�បសឲយជយ៉ងដូចេម�ច? េ�ពះ�ទងអ់នុ ញ តឲយជមងចូឺលមក ែដល�ទង�់ច
បង� ញអងគ�ទងជ់អនកេ�បសឲយជ។ �ទងជ់អនកេ�បសឲយជ។ េតអនកជ…េត�ទង់
�តវបនេគ�គ ល់ដូចេម�ច? េតករកំណតរ់បស់�ទងប់នដំេណ រករយ៉ង�?
េត �ទង�់ចជអនកេ�បស ឲយជយ៉ង� េបគម នជមង?ឺ�ទង�់តវែតអនុ ញ តឲយ
មនជមង។ឺ

94 គម នអ�ីឲយឆងល់េឡយ ប៉ុលនិយយ កនុងរ ៉មូ៨ “មនុស�លងង ់ នរ��ច�បប់
—ជងសមូនពីអ�ី�តវេធ� នរ� េពលែដលដីឥដ�េងបេឡងនិយយ ‘េហតុអ�ីអនកេធ�
ខញុ ំជយ៉ងេនះ?’ េត�ទងម់និបនេលកផេ�៉នេឡងេដមបេីគលបំណងដូចគន េទឬ
េដមប�ីទង�់ចនឹងបង� ញសិររីងុេរ ងេ កនុងេអសីុពទ? �ទងនឹ់ងេធ�ឲយរងឹទទឹងដល់
អនក�ែដល�ទងេ់ធ� និង េ�បសជសុចរតិអនក�ែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ មនិែមន
អនកេនះេទែដលនឹងេធ� ឬ ែដលនឹងដំេណ រករ ប៉ុែន�ជ�ពះែដលបង� ញក�ីស�បណី
សេ�� សវញិ។”

95 ដូេចនះ អនកគម នអ�ីេធ�ជមយួ�េឡយ អនកគម នអ�ី�តវេធ�ជមយួ�េឡយ។ អនក
គម នអ�ីមយួ�តវេធ�េឡយ។ េប�ជ�ពះគុណ �ជអំេ�យទេទ េនះជអ�ីែដល
អនកមនិ�ចេធ�បនេឡយ។ �ពះជមច ស់�បទន�ដល់អនក េហយ េនះជ�ពះទយ័
�ពះជមច ស់។ េនះជអ�ីែដល�ពះជមច ស់បនកំណតទុ់កជមុនស�មបអ់នក។

96 �ពះគមពរីនិយយថ េយង�តវបន “កំណតទុ់កជមុន េធ�ជកូនចិ ច ឹមជ បុ�ត
របស់�ពះ មុន�គឹះែផនដីផង។” បនទ ប ់ េពល�ពះជមច ស់សម� បេ់ច ម េ កនុង
�ពះត�មៈិ�ទងផ់ទ ល់ មុន�គឹះែផនដី េដមបបីង� ញពីករសនមតរ់បស់�ទង ់ �ទងពី់មុន
ជអ�ី េពលែដលកូនេច ម�តវបនសម� ប ់ េយងក�៏តវបនសម� បជ់មយួ�ែដរ។
េពលឈមកូនេច មបនចូលកនុង�ពះទយ័�ទង ់ �តលបេ់ មុន�គឹះែផនដី េឈម ះ
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របស់អនកនិង ខញុ ំ �តវបនកតទុ់កេលេស វេ េហយ ទងំអស់សថិតេ កនុង�ពះត
�មៈិ�ទង។់
97 �ទងគ់ម នែដនកំណត។់ េប�ទងម់និបនេធ� េហតុអ�ី�ទងអ់នុ ញ ត�េកតេឡង?
មយួ�ែដលខ� ងំជង (ខញុ ំបននិយយ) ជ�ពះសេ ងគ ះ ឬ អនកមនបប?
មយួ�មនកម� ងំជង? ដូេចនះ អនកខ� ងំជង�តវែតអនុ ញ តដល់អនកេខ�យជង
េហយ�ទងេ់ធ��ស�មបសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ទងប់៉ុេ�� ះ។ េពល�ទងប់េងកត លូសីុហ�ឺ
�ទង�់ជបថ �នឹងក� យជ�រកខ។ �ទង�់តវអនុ ញ តឲយមនេដមបបីង� ញថ�ទង់
ជអងគសេ ងគ ះ ជ�ពះ�គីសទ។ �ទង�់តវអនុ ញ តឲយេកតេឡងែបបេនះ។
98 ឥឡូវ �ពះគមពរីមនិបននិយយេទឬ ថ “�គបទ់ងំអស់េធ�កររមួគន ស�មប់
អនកែដល�ស�ញ់�ពះជមច ស់”? [�កមជំនុំនិយយ “�ែមន”—Ed.] ដូេចនះេត
អនកខ� ចអ�ី?

ចូរេយងេ�កកេឡងេហយេធ�
េ�យចិត� តសូ៊
កំុឲយរងឹរសូដូចេគែដលេគេដញ �តវែតសំុ និងអង�រ!
េហយេធ�ជវរីៈបុរស!

99 ខញុ ំចូលចិត�ែបបេនះ ។ សូមេ�កកឈរ! កំ�ពយមយួែដលែតងជួយខញុ ំេពលខញុ ំ
េ េកមង មនបទដូចេនះ។

មនជនជតិរ ៉មូែដលៃថ�ថនូរ
កនុងសមយ័េ អធិ�ជរ ៉មូ
�ទងប់នឮសេម�ងកែងកបយំ
េ ពីមុខ�ប�ទ និយយថ:
“អូ មនេសចក�ីសុខ�ស់េ េលេដម�សល់េនះ
គម ននរ��ចអ�ងនបនេឡយ។”
“អូ េទ” វរីៈបុរសនិយយ
“ខញុ ំនឹងរកវធីិ ឬ េធ��ឲយបន។”

100 អនកគឺេ ទីេនះ។ �តវេទ។ េប�ពះគមពរីបេ�ង នថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ
ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ …�មនិែមនជេរ ងងយ�សលេទ
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េពលែដលខញុ ំឈនជំ�នេចញពីេ�ងឧេបសថៃថងេនះ េហយ�គបគ់ន �បបខ់ញុ ំ
ថ េរ ងែបបេនះ េកតេឡង និង េរ ងែបបេនះ េកតេឡង។ “អនក�ច�តវបន
ចតទុ់កថជអនកេជ �ជល �តវបនេគេបះចូលេ កនុងគុក េហយសមគមន៍
វជិជ� ស�នឹង�បឆងំនឹងអនក។” ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនបនទូលឲយេធ��។ �ពះគមពរី
និយយថ�ទងគឺ់ែបបេនះ។ េហយឥឡូវេភ�ងៃនករបំេពញ�ពះេច�� េឆះេ កនុង
�បជជតិេ�កម�ថ នសួគ។៌ េហតុអ�ី? �បឈមនឹង�!

េតអនកតសូ៊ជមយួករងរៃថងនីមយួៗរេប ប�?
េតអនកភយ័ខ� ចតួនទីែដលអនកែស�ងរក?
េតអនក�ចឈរជំហរេធ�ករេ មុខេទ?
េតអនកមនគំនិតេន យហត ់ និង ទេទ�� តឬេទ? (ខញុ ំស�ប់

េរ ងេនះ)
ឬអនក�បឈមនឹងករងៃថងមុខ
ឬករភយ័ខ� ចកំពុងែតរត�់មរយៈ�េនះ?
េបដូេចនះ តសូ៊នឹងអ�ីបនទ បែ់ដលអនករកបន
�មរយៈករគិតអនកនឹងេធ��។

101 េ ជមយួ�។ ជករពិត។ េគលបំណងកនុងចិត�អនក ដូចជ�នីែញ៉ល។
េ ជមយួ�ពះជមច ស់។

102 “េតេរ ងេនះេកតេឡងេ ឯ�? េត�េកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច? អ�ីែដលេធ�ឲយ
មនុស�បេងកតករេនះ? េតេហតុអ�ីេយងេចះែត�បងែតបំផ� ញ�? បងប�ូន�បស�ប
ណ� ំ សូមពនយល់ខញុ ំ។ អ�ីែដលេធ�ឲយអនកគិតថេរ ងទងំមូលេនះ�តវលុបេចញ?”
�ធ� ប�់តវបនលុបេចញពីមុន(�តវេទ?) េ កនុងករបំផ� ញពីសមយ័មុន។ ឥឡូវ
មនអ�ីែដលេ� ។ េហយេយងេ�ត មរចួ�ល់ថនឹង�ន។

103 ឥឡូវខញុ ំចងឲ់យអនកេបកជមយួខញុ ំ េ គមពរីេ�កុបបត�ិ េ ជំពូក៣។ េបអនកចង់
ដឹងអ�ី ខញុ ំ�ចបង� ញអនកកនុងគមពរីេ�កុបបត�ិែដលជកែន�ងៃនជំេន �សនដ៍ៃទ
និង លទធិេផ�ងៗ និងអ�ីេផ�ងេទ តែដលេយងមនសព�ៃថង ចបេ់ផ�មពីេ�កុបបត�ិ។
មនមនុស�ប៉ុនម នអនកែដលដឹងថ េ�កុបបត� ិ មននយ័ថ “ករចបេ់ផ�ម”? ជ
កពិត។
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104 េយងេឃញថមន�កមជំនុំ កតូលិកពីដំបូង បប៊ឡូីន នីមរ ៉តុ ជអនកបេងកត
េយងេឃញ�មនេ ក�� លគមពរី េយងេឃញ�េ ចុងេ�កយៃន�ពះគមពរី េយង
េឃញ ករពយយមនអំនកអធិបបយជ ស�ី េ កនុងករចបេ់ផ�មៃន�ពះគមពរី េ�យ
ករថ� យបងគំរបូសំ�កតូចមយួែដលេចញពីឬសគល់។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល
�ន ហុីសស�ូប បប៊ឡូីន២ ែដលជ�បវត�ិ� ស�? �តឹម�តវ។ រកេឃញេ កនុង
�បវត�ិ� ស�េនះ។ ពួកេគមន ស�ី…និងបនទ បម់កអនកចងចេំទ េទះបីយ៉កុបក៏
លួច�ពះរបស់ឪពុកខ�ួនែដរ េហយ កូន�សីរបស់គតប់ន�កេ់ ពីេ�កមនង
និង យក�េចញេ �លរេ��ថ ន ែដលេធ�ឲយជំរុេំ�ម គេ�គក នេពលេ�កយ។
�តវេហយ។

105 ចូរ�នេ ទីេនះឥឡូវកនុងេ�កុបបត�

ឯពស់ជសត�េចះឧបយកលេលសជងអស់ទងំសត�ៃ�ព ែដល
�ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ�ទងប់នបេងកត �និយយេ កន់ ស�ីថ េត�ពះ
មន�ពះបនទូល�មមនិឲយអនកបរេិភគែផ�េឈ�េ កនុងសួនចបរ
ែមនឬ?

… ស�ីេឆ�យតបថ េយងបរេិភគអស់ទងំែផ�េឈេ កនុងសួនចបរ
បន:

ែត�តងេ់ដមេឈ១…ែដលេ ក�� លសួនចបរេនះ �ពះ�ទងម់ន
�ពះបនទូលថ កំុឲយបរេិភគែផ�េនះេឡយ ែថមទងំកំុឲយបះ៉ពល់ ផង

ែ�កងេ��� ប់

រចួពស់កនិ៏យយ េ ស�ីថ អនកមនិ�� បជ់ពិតែមនេទ ដបតិ�ពះ
�ទង�់ជបថ េ ៃថង�ែដលអនកបរេិភគ េនះែភនកអនកនឹងបន
ភ�េឺឡង( េឃញេទ�បមញ់រកពន�ឺថមី) េហយអនកនឹងបនដូចជ�ពះែដរ
�ពមទងំដឹងករខុស�តវផង

106 េឃញពួកមតិ�ភ�កស័មយ័េនះេទ ពយយមយកអ�ីេចញពី�ពះគមពរី? “េហតុអ�ី
មនិ�គនែ់តចក ់ឬ េ�បះៗ ឬ រេប បេនះ ឬ រេប បេនះ?” អតេ់ទ។ �ពះជមច ស់�ក់
កមមវធីិ េហយេនះជអ�ីែដលេយង�តវែតេធ��ម ែបបេនះ។
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កល ស�ីបនេឃញថ ែផ�េឈេនះបរេិភគបន កជ៏ទីគបដ់ល់
ែភនក េហយជេដមែដលលមមគួរនឹង…ចងប់ន េដមបឲីយបន�បជញ  េនះ
នងកយ៏កែផ�មកបរេិភគ�ពមទងំែចកឲយដល់ប�ីែដរគតក់ប៏រេិភគ
�ម

េនះ��បែ់តែភនករបស់អនកទងំ២បនភ�េឺឡង េហយេគដឹងថខ�ួន
េ ជ��កត កយ៏កស�ឹក�� មកក� ស់េធ�ជ�ប�បប់ុឹង

107 ខញុ ំចងឈ់ប�់តងេ់នះមយួែភ�ត។ ឥឡូវ ��តវែតមនករចបេ់ផ�មពី�ល់អ�ីៗ
ទងំអស់។ អនកមនករចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេយង…�តងេ់នះខញុ ំចងឲ់យមនករយក
ជេគលករទងំមូល ឥឡូវ េយងនិយយេ កនុងករ�បជំុពីរេលកចុងេ�កយ និង
មកដល់ទីេនះ។

108 ឥឡូវ កលពី�ពឹកមញិ េយង�តលបេ់ វញិ និង ព�ងីក�ចេ់រ ង កនុង
�ពះគមពរីេពលែដល �ពះជមច ស់កំពុងបេងកតពិភពេ�ក េនះជេពលែដល�ទងក់ំ
ពុងបេងកត�គ ស េហយ�គ សបនក� យជកល់សយមូ និងជកបងុ និង—និងអ�ី
េផ�ងៗេទ ត។ �ទងក់ំពុងបេងកត�ងកយរបស់េយង។ �ទងក់ំពុង�ក�់គរេឡង
ដូចជេ �� យ�ងសងដ់អ៏�ច រយមន ក ់ដូចជអនក�ងសងក់ំពុង�កឧ់បករណ៍
របស់គតេ់ដមបសីងគ់េ�មងផទះមយួ។ �ទងក់ំពុងបេងកត�ងកយរបស់អនក។ �ទង់
�គ ល់ចបស់ កនុង�ពះទយ័�ទង ់អ�ីនឹង�តវសេ�មច។

109 ៃដេនះ �ពះជមច ស់បេងកតៃដេនះមុន�ទង…់េពល�ទងក់ំពុងបេងកត
ពិភពេ�ក ប៉ុែន� វ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំ�ទងប់េងកតមុនពិភពេ�ក។ ឥឡូវ ប៉ុែន�ៃដេនះ
និង �ងកយេនះ �ទងប់េងកត េពល�ទងប់េងកតពិភពេ�ក េ�ពះ�ងកយេនះេកត
េចញពីែផនដី និង �តលបេ់ ជដីវញិ។ �ពះជមច ស់បេងកតករេនះ។ �ទងប់ន
�កទ់ងំអស់េចញកនុងគេ�មងរបស់�ទង ់និង កមមវធីិរបស់�ទង។់

110 ឥឡូវ េពល�ទងប់េងកតែផនដី �ទងប់េងកតមនុស� េហយ មនុស�មនិទន់
េមលបនេពញលកខណៈេ េឡយ។ ឥឡូវេយងមន កល�ពឹកមញិ បន�េ�យ
ករសែម�ងរេប បែដល—�ពះបិ�យងចុះមកេដមបែីស�ងរកបុ��របស់�ទង ់ បេងកត
�ទង�់មរបូអងគ�ទង ់និង អ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយ�ទងប់េងកត�បពនធមយួឲយេ�ក និង
ជអនកជំនួយ។
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111 ឥឡូវ ចងចថំ អស់ទងំ�ន �ពះហស�ែដលបេងកតមកេលែផនដី អ�័បំន
�កេ់ឈម ះឲយ។
112 �ទងប់នបេងកត—ចតុបត និង សត�ពហនៈធំ និង អ�ី�គបយ៉់ង។ េហយ
សព�ៃថង េយង…អនក�បវត�ិ� ស�និង—និងមនគំនិតៃនវទិយ� ស�ែដលខុសគន
ខ� ងំ បនពយយម�កលបង ៦ពនឆ់ន  ំ េដមបែីស�ងរកករតភជ បែ់ដលបន
បតប់ង ់ េហតុអ�ីបនជសត�ទងំេនះ…មនុស�ជជីវតិសត�។ េយងដឹងថ េយង
�តវបនបេងកតមក…
113 េហយ ស�ីជែផនកមយួៃនបុរស ជអនុផល។ ស�ីមនិែមនជ�ន �ពះហស�
បេងកតេដមេឡយ។ �ពះជមច ស់បនប ចបក់របេងកតេហយ ជេ�ចនឆន  ំ និង
េ�ចនឆន  ំ រហូតដល់�ទងប់េងកត ស�ីេចញពីឆ�ឹងជំនីចំេហ ងរបស់មនុស��បស។
អ�័បំន�កេ់ឈម ះសត�ទងំអស់ ប៉ុែន�គត ់ខ�ួនគតម់និែមនជអ�ីេឡយ។ ដូេចនះ
�ទងប់នបេងកតអនកជំនួយដល់គត ់ យកឆ�ឹងជំនីេចញពីខ�ួន ភជតិ�ន មរង�ះ និង
បេងកតអនកជំនួយមយួដល់គត។់ េហយ បុរស កនុងវ ិ ញ ណគត ់ ជ�បសផងជ
�សីផង។
114 េហយ ស�ី�គនែ់តជែផនកមយួៃនបុរស។ េហយេពលបុរសយកគតជ់�បពនធ
េហយ�បសិនេបនងជ�បពនធ�តឹម�តវរបស់គត ់ ជ�បពនធ-�ពះ�បទនឲយ នង
ចំេពះគត�់គនែ់តជែផនកមយួប៉ុេ�� ះ។
115 េនះជេហតុផលែដលអនក �តវេធ�េរ ងជេ�ចនកនុង�ពហ៍ពិពហ៍ េ�ពះេពល
អនកេចញេ េ�ក និង េឃញេកមង�សីមនែភនកពណ៌េ�ន ត ឬ ែភនកេខ វ ឬអ�ី
ដូចេនះ និងមនរបូ�ង�� ត េហយ អនកធ� កក់នុងេសចក�ី�ស�ញ់នង។ ដំបូង
នងេកតកូនដំបូង េពលេធមញបកអ់ស់ និង នង�ជញ េហយ ចស់ ចងទ់តន់ង
េចល។ េហយមនអនកខ�ះៃនអនកជ ស�ីរកេកមង�បស ែដលមនសករ់េ�ង និង
សកម់� យរបស់គត�់ចមនខ� ញ់ពកក់�� ល េហយ សករ់ញួ។ េហយ�នឹង
ទសេចញខញុ ំ�គ ល់បនេ�យបទពិេ�ធន។៍ ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡង? �ជអ�ី?
អនកធ� កេ់ កនុងេនះ។
116 អនកគួរែតអធិ�� ន ជមុន េ�ពះ ស�ីជែផនកមយួរបស់អនក។ េហយេបអនកបន
ឱប ស�ីេ នឹងេដម�ទងរបស់អនកនិងយកនងជ�បពនធរបស់អនកេហយ អនក…នង
នឹងេធ�ឲយមន�ន មេលរបូអនក។ េយងនឹងនិយយែបបេនះ ដូេចនះអនកនឹងយល់។
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េហយ ស�ីេផ�ងេទ តទស់នឹង�ទងេនះ ពិតជមនិ�តវនឹង�ន មេនះ េឡយ។
េហយ�ពះនឹង�បកនអ់នកអំពីទំនួលខុស�តវេនះ។ េហយ�គន ់ែតច។ំ
117 អនកែដលយក�បពនធអនកដៃទ…ខញុ ំឮសព�ៃថងពីេកមង�សីមន កេ់ �កងេនះ ជ
េកមង�សីគួរឲយ�ណិត។ ខញុ ំ�គ ល់នង។ មនអនកេលងែលបងមន ក�់ស�ញ់នង
ទិញសេម� កបំពក�់� ត និង អ�ីេផ�ងេទ ត និង ពយយមេលងជមយួនងែបប
េនះ។ កណ�ុ រ �េធ�េរ ងែបបេនះ មនិ�ចសូមប�ីបថ់ជមនុស�ផង។
118 អនកដឹងេទ ែឆក�មនិេថកទប ែបបេនះេឡយ េហយអនកេ ែតេ  េមែឆក
ថ “�សីេចក។” �មនសីលធមជ៌ង ស�ីពកក់�� លេជ�នវ់លីផង។ េហយ
អនកេ េម�ជកថ “េម�ជកញី” េហយ�មនិដូេចនះេទ…�មនសីលធមជ៌ង ស�ីពក់
ក�� លទូទងំសហរដ��េមរកិផង ភគេ�ចនៃនពួកេគ។ េនះជករពិត។ ឥឡូវ
ខញុ ំដឹងថ�គម ននយ័។ ខញុ ំ�បបអ់នកខញុ ំនឹងខតសំ់េល ងកនុងផទះ េហយ ខញុ ំចងឲ់យអនក
�គ ល់�។ េហយេនះជករពិត។ ពួកេគទងំអស់ ស�ីសព�ៃថង មនិដឹងថសីលធម៌
ជអ�ីផង។ និយយ “កុំេធ�ឲយមនសិកខញុ ំឈចឹប។់” ល�អនកមនិកតស់មគ ល់អ�ីេទ។
សមគ ល់។ បទ េ�ក។ េពលអនកដឹងថអ�ី�តវ និង ខុស។
119 ឥឡូវ ចំ�ំ។ បុរសេនះ េពល�តវបនបេងកតមក �ពះបនបំែបកវ ិ ញ ណ
របស់គត។់ េហយ�ទងយ់កចំែណកខ�ះៃនមនុស� ចំេហ ងគត ់ េហយបេងកតជ
ស�ីេចញមក។ េហយ �ទងក់យ៏កភពជ ស�ី ភពវ ិ ញ ណ�បណិតរបស់បុរស
និង បេងកត ស�ីេចញមក។េហយ�ទងក់េ៏ធ�ឲយមនុស��បសមនភពជបុរសភព
រងឹបុឹង។
120 េហយេពលអនកេឃញ—េឃញ—េឃញមនុស��បសតូច…អនក�គ ល់ពី តុប
ែតង�កចក ឬេ អ�ីកេ៏�យ �កចករបស់គត ់និង អនកដឹង បនួេ មខ ង និង �បេំ
មខ ងេទ តនិង—និងេធ�សកឲ់យរេ�ងទម� កចុ់ះមតច់ំហពីមុខ គឺដូចែបប េនះ ជ
េកមង�បស�សស់�� តមន ក។់ អនក�គនែ់តចថំបងប�ូន�សីមនអ�ីខុស ចំេពះ សត�
េនះ។ មនអ�ីខុសេហយ។ ទបែ់ភនកកំុេមលគតេ់ឡយ។
121 េហយេពលអនកេឃញ ស�ីមនបរេី  កនុងមតព់កេ់ខេអ មនិងនិយយ “ខញុ ំ
�បបអ់នក មនុស�េនះ �ជអ�ី!” បងប�ូន�បស អនកេមល ស�ីចស់េនះេ ។ មន
អ�ីមយួខុសឆគងជមយួគតេ់ហយ។



�គប់ពូជសត�ពស់ 25

122 ស�ី �តវែតមនភពជ ស�ី េហយ នង�តវេស� កែបបជ ស�ី។ េពល
�ពះជមច ស់បេងកតបុរស �ពះជមច ស់បេងកតគតក់នុងភពមយួ េហយ �ទងប់េងកត
ស�ីមនភពេផ�ងមយួេទ ត។ េហយេពល�ពះតុបែតងបុរស �ទងតុ់បែតងរេប ប
មយួ និង ស�ីរេប បមយួេទ ត។ េហយ �ពះគមពរីនិយយ “�ជករស�បេ់ខពមដល់
�ពះ ចំេពះ ស�ី�េស� កសេម� កបំពកស់មនឹងបុរស”។

123 េហយអនកជ�សីៗេស� កេខខ�ីចស់តូចមយួែបបេនះ និង អ�ីៗេទ ត េហយ
េស� ក�េចញមក របស់តូចចស់…អនកេ �ថយ៉ងេមច៉ េខេជងខ�ី? ពួក�
េធ�អ�ី…? អូ េតពួក�ជអ�ី…? េទ េទ �មនិខ�ីេទ េនះជ�មយួេផ�ងេទ មនេជងែវង
កនុងេនះ។ [�កមជំនុំនិយយ “Pedal Pusher”—Ed.] Pedal Pusher និង �គប់
ទងំអស់ េខេអ ម។

េ កនុង និយយ “េនះស�មប់ ស�ី។”

124 ខញុ ំនិយយ “េទអនកខុសេហយ។ ស�ីមនិេស� ក�េទ។ ស�ី�ច ប៉ុែន�សុភព ស�ី
មនិេទ” �តវេទ។

125 �ពះគមពរីនិយយថ“�ជករស�បេ់ខពមដល់�ពះជមច ស់ស�មប់ ស�ី�
េស� កពក…់និង ស�មបប់ុរសែដលេស� កសេម� កបំពករ់បស់ ស�ី។”

126 េហយ �បសៗកនែ់តក� យជកំ�ក�ល់ៃថងេហយ�សីៗកនែ់តក� យជភព
បុរសវញិ។ មនេរ ងអី? េយងនឹងរកេឃញែតប៉ុនម ននទីេទ ត �មរយៈ�ពះគមពរី។
ស�ីនឹងមនិែមនជ ស�ីេទ តេឡយ។ ខញុ ំមនិសំេ អនកជ ស�ី�គីសទបរស័ិទេទ។ ខញុ ំ
និយយពីដំេណ រទូេ ។ ពួកេគចងស់ែម�ងដូចជបុរស ចងក់តស់កដូ់ចបុរស
េលកៃដេឡងកនុងបរ ែបបេនះ និងេ�ច ង �ពះ�បទនពរ�េមរកិ ជមយួបរ�ីន
េចញេ ចុងបបូមត។់

127 េ �មផ�ូវ េ េ�កដូចេនះ េ �មផ�ូវធំ។ េយង�ប…់ខញុ ំចង�់បបអ់នកេរ ង
ខ�ះ។ េហយ អនកជ ស�ីេបកបរ សូម�� ប។់ ប៊លីលី ប៉ុល និងខញុ ំ ចូលរមួយុទធនករ
ចុងេ�កយជុំវញិ�បជជតិ �បមំយួែខ ខញុ ំ�ប ់ អនកមនិរែអងប៉ុនម នអនកេ �មផ�ូវ។
កនុងចំេ�មេ�គះថន កអ់កុសល៣០០ដង េ �មផ�ូវ ទយេមលប៉ុនម ននកជ់
អនកេបកបរ ស�ី? �ខ�ះែត…១៩នកជ់បុរស។ េហយពីររយែបត៉សិប ឬ ខញុ ំេជ ថពីរ
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រយែបត៉សិបមយួ អនកជអនកេបកបរជ ស�ីេភទ។ អនកេបកបរជ�សី! ឥឡូវ ខញុ ំមនិ
និយយថមនិមន ស�ីេបកបរបនល�េទ។ ប៉ុែន�នងបនេធ�ប ច ស់េហយ។
128 េហយ អនកពយយម�មពីេ�កយនង? សូមឲយនងជអនកេមលេ �សស់
�� ត ឈរេ ទីេនះ េលកសកេ់ឡងេពលប៉ូលីសមកដល់។ “េហតុអ�ី” គត់
និយយ “ពិត�ស់អនកខុសេហយ!” ហុិម! េយងមនិែមនមនិមនចបបឯ់�។
129 ពួកេគបង� ញថ េ ៃថង�មយួ កនុងេរ ងក�ីពនធ�រែដលខញុ ំកំពុងែត
ចងនិ់យយ។ េយងមនិែមនមនិមនចបបឯ់�។ េបមន…
130 មនិមនអ�ីឆងល់េទ ែដល�ពះអមច ស់អ�ច រយមន ក ់កនុង�បេទសអងេ់គ�សនិយយ
“លទធិ�បជធិបេតយយគឺទងំអស់គន �តវេបកេ  េហយគម នយុថក េឡយ។” េនះជ
ករពិត ឈរែថ�ងសុនទរកថ ជអនកឈរេឈម ះេបះេឆន ត។ លទធិ�បជធិបេតយយ
ពុកផុយ�ស់ េហយ �ពិតជផ� ចក់រ និង អ�ីៗទងំអស់េនះែដរ។ អ�ីទងំមូល
ពុកផុយ។ �មនិមនអ�ីស�មបឲ់យ�ពះជមច ស់�ចេធ�បនេឡយ �បំផ� ញេរ ង
ទងំមូល ដូច�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ� និង ចបេ់ផ�មជថមី។ ឥឡូវ សម�ងឹ
េមលអនកកនែ់តេក កករយង�តលបម់កវញិប៉ុ�� ។
131 ឥឡូវ េពល ស�ីេនះ…េពល�ទងប់េងកតឲយគតនូ់វអនកជំនួយមន ក ់ និង នងជ
អនកជំនួយដល់គត។់ និង ដូេចនះ…
132 ឥឡូវ េ ទីេនះ ខញុ ំមនិទនម់នអនកអធិបបយ�ែដលយល់�សបជមយួ
េរ ងេនះេឡយ។ េហយពួកេគពយយមេធ���មរេប បមយួេទ ត ប៉ុែន��េ ែត
មនិ�ចសមេហតុផលស�មបខ់ញុ ំ។ ពួកេគពយយមនិយយថអ�័ ំ និង េអ�៉
បរេិភគែផ�េប៉ម។ បងប�ូនេប…ខញុ ំមនិនិយយេរ ងេនះស�មបជ់ករកំែប�ងេទ ែតខញុ ំ
ចងនិ់យយ�។ េ�ពះេបសិនករបរេិភគែផ�េប៉ម�ចឲយ ស�ីដឹងថខ�ួនេ ��កត
េយងគួរែតបរេិភគែផ�េនះម�ងេទ ត។ េនះអនកដឹងថអ�ី�តវ។
133 អនកដឹងេទ ករបរេិភគែផ�េប៉ម េនះមនិែមនជអ�ីែដលពួកេគេធ�េឡយ ែដល
េធ�ឲយេគដឹងថេគេ ��កត។ ជករពិត �មនិដូេចន ះេឡយ។ ��តវែតចូលមក
កនុងេរ ងផ�ូវេភទ។ ��តវែតដូេចនះ ពួកេគដឹងថខ�ួនេ ��កតេពលែដលពួកេគ
បរេិភគ ែផ�េឈដឹងខុស�តវេនះ។ េត ស�ីមនិែមនជេដមេឈៃនែផ�េនះេទ? េតអនក
មនិែមនជែផ�េឈពីម� យរបស់អនកេទ? េនះជែផ�ែដល�តវបន�មឃត ់ ែដល
�តវបនេបះយកេនះ។
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134 ឥឡូវេនះជេរ ងធំមយួ។ ឥឡូវជភពេក កជិត បំផុតែដលវទិយ� ស�មនិ
ធ� បដឹ់ងពីភពជមនុស�យ៉ង�…ពួកេគជីកយកឆ�ឹងចស់ ពួកេគយកហ�ូសីុល
េហយយកកបលមក េហយយកល�ដក៍បល និង ៃដ និងឆ�ឹង េហយពយយម
េធ�ឲយដូចជមនុស�។ េហយពួកេគដឹងថេនះជ ភពេក កជិតមយួែដលពួកេគ
ពយយមែស�ងរកពីមនុស� ែដលេក ក�សេដ ងេនះ �ជ�� ឪ។ គឺជសត� ែដល
មនភព�សេដ ងគន នឹងមនុស�បំផុត ប៉ុែន��េ ែតមនិែមនជអ�ីពីភពជមនុស�
េឡយ ជភពខពស់បំផុត។

135 ទ�មងទ់បជងេគៃនជិវតិគឺជកែងកបទ�មងខ់ពស់បំផុតគឺមនុស�។ �ពះជមច ស់
ចបេ់ផ�មពីភពែដលទបបំផុត និងបន�េ ជភពខពស់េឡងរហូតដល់�ទងទ់ញ
យកមកជរបូៃន�ពះជមច ស់។ �ពះអងគបេងកតមនុស�ភពរបូែបបេនះ។ េនះជ
ទ�មងខ់ពស់បំផុត។ ទ�មងទ់បបំផុតគឺជកូនក�ុកែដលែ�បេ ជកែងកប និង មន
បន�េទ ត។

136 ឥឡូវ ករបតប់ងករតភច ប ់ែដលពួកេគមនិ�ចរកេឃញ។ សូមេមលខគមពរី
ឥឡូវ។ អនក អនកនឹងមនិយល់�សបជមយួេរ ងេនះ អនកជេ�ចនៃនអនក�ល់គន  ប៉ុែន�
ខញុ ំចង…់ខញុ ំចងឲ់យអនកចងចកំនុងគំនិត។ េហយ កំុលំេអ ងទស់នឹង�។ សូម�� ប។់

137 ខញុ ំដឹងថភគេ�ចនៃនអនក�ល់គន េទបែតបន�� ប ់ដុកទរ័ េដ�ន ខញុ ំ�បកដ…
ជមនុស�ែដលមនគុណភពរបស់គត ់ និង ជបងប�ូន�បសបបទីស� ដល៏�
េហយ ខញុ ំពិតជរកី�យជមយួនឹងគត។់ គតម់នភពៃវឆ� តជង និង ខួរកបល
និង—និងេភ�ចេ�ចនជងមុនេ�ពះគតជ់ដុកទរ័ៃន—េទវវទិយ េហយ គតជ់ ដុកទរ័
ែផនកេវជជ� ស� និង ជដុកទរ័ែផនកវទិយ� ស�។ គតជ់មនុស�វយ័ឆ� ត។ ប៉ុែន�
គតនិ់យយែបបេនះ…េពលែដលពួកកូនរបស់�ពះេឃញកូនមនុស��� តៗ គត់
ឈរេលជំហរេ�កយូែសបហ�ឺស និង និយយថ “ពួកេគ—ពួក េគ ប�ងមខ�ួនជ
�ច ់ ឈមមនុស�” និងយកេគជ�បពនធ។ េហយមនយក�េ ទឹកដីណូដ។
“េហយពួកេគបនយកពួកនងេធ�ជ�បពនធ និង រស់េ ជមយួពួកេគ េពលែដល
ពួកកូន�ពះ ជេទវ�ធ� កចុ់ះ បនេឃញពួកកូន�សីរបស់មនុស� និង ចំណង់
ផ�ូវេភទជេរ ងធំ ប៉ុែន�ពួកេគេពញេ�យបបេ�យ�ករធ� កចុ់ះ ពួកេគ ប ជូ ល
ខ�ួនជមយួ�ចឈ់មមនុស�។”
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138 េបពួកេគេធ�ដូេចន ះ ពួកេគបនេធ�ឲយខូចករេ�បសឲយជ មកពី�ពះជមច ស់
េហយ ពួកេគបងខូចអ�ីេផ�ងេទ ត។ េបសិនជ�រកខបេងកត គតម់នភពេសមនឹង
�ពះជមច ស់។ �រកខមនិ�ចបេងកតអ�ីបនេទ។ ខញុ ំចងឲ់យអនកបង� ញខញុ ំកែន�ងមយួ
ែដល�រកខ�ចបេងកត។ �មនិែមនជអនកបេងកតេឡយ��គនែ់តជអនកចេចស
ប៉ុេ�� ះ។

139 ល� ដូេចនះ អ�ីេកតេឡង? ពិនិតយេមល។ េនះជខ�បេសរ។ េនះជតំណភជ ប់
ែដលបត។់

140 ឥឡូវពួកេគមន�� ឪ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចបេងកតពូជជ�� ឪ ជមយួ ស�ីេហយ
បេងកតកូនបនេឡយ។ អនកមនិ�ចបេងកតមនុស�ជមយួសត�េឡយ។ �មនិ�តវ
បនរ�យគន េឡយ។ អនកមនិ�ចប ជូ លឈម ពីសត��េឡយ។

141 េពលខញុ ំេ � ហ�ិក ពួកេគ�ប�ពឹត��បជជនជតិែសបកេខម  ែដល�កី�កេ
ទីេនះ�មរេប បេនះ មនអនកនិយយមកកនខ់ញុ ំ និយយ “ពួកេគមនិែមនជ
អ�ីេឡយ ែតជសត�ប៉ុេ�� ះ។”

142 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំសូមឲយអនកអតេ់ទស។ ពួកេគ�គនែ់តជមនុស�ដូចជអនកែដរ
�ចជអ�ីជងេនះបន�ិចផង។” ចូរឲយខញុ ំ�បបអ់នក េពលអនកមនចរកិលកខណៈែបប
េនះ អនកបន�តលបេ់ ជសត�វញិ។ ខញុ ំនិយយ “មនុស�េនះ េទះបីជគតេ់ខម
ដូចជសន�ឹក�តប់៊កិកេ៏�យ ឬ េទះបីជេគមនពណ៌េល ងដូចេ ព កេ៏�យ
ឬេទះបីជេគមនពណ៌េខ វដូចជេដមធ�ះក�ី ពួកេគ�ចសេ ងគ ះជីវតិេ�យក
រប ជូ លឈមឲយអនក។ ប៉ុែន�អនកមនិែដល�កឈ់មសត�កនុងខ�ួនអនកេទ។” ពិត
�ស់ គតជ់មនុស�។

143 េ�យ�គនែ់តែសបកមយួពណ៌េខម  េហយ អនកមន កេ់ទ តពណ៌េ�ន ត និង
អនកេផ�ងេទ តពណ៌េល ង និង អនកេផ�ងពណ៌ស គម នអ�ី�តវេធ�ជមយួ�េឡយ។
�ពះគមពរីនិយយ “�ពះជមច ស់ៃនឈមែតមយួបេងកតមនុស�ទងំអស់” េហយ
េនះពិតជ�តឹម�តវ។ កែន�ងែដលេយងរស់េ  ប�ូរពណ៌របស់េយង គម នអ�ី�តវេធ�ជ
មយួ�េឡយ។ �ពះជមច ស់បេងកតមនុស�—មន កជ់ជតិ�សនទ៍ងំអស់ ឈម
ែតមយួ និង�គប�់បជជតិគឺដូចគន ។
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144 ជនជតិចិន មនុស�ែសបកពណ៌មនិ�ចនិយយឥឡូវេទ មនុស�ែសបកេខម ក៏
មនិ�ចនិយយឥឡូវែដរ ថ “េនះជបុរសជនជតិចិន គត—់គតព់ណ៌េល ង ខញុ ំ
គម នអ�ី�តវេធ�ជមយួគតេ់ទ” គតជ់បងប�ូន�បសរបស់អនក។ េហយអនកជជនជតិ
ែសបកសកម៏និ�ចនិយយេ កនអ់នកែសបកេល ង និង ែសបកេខម  ទងំពីរនក់
“ខញុ ំគម នអ�ីេធ�ជមយួអនកេឡយ” គតជ់បងប�ូន�បសរបស់អនក។ ជករពិត ។
145 សមគ ល់ឥឡូវ េនះជអ�ីែដលេកតេឡង។ ខញុ ំេជ និង�ចគ�ំទ�េ�យ�ពះគមពរី
ថេនះជសត�ពស់ែដលបនេធ�។ សត�ពស់ជ គឺជករបតច់េន� ះរបស់មនុស�
រ�ង�� ឪ និង មនុស�។ េ�ពះ សូម�� ប ់សមគ ល់ឥឡូវ សត�ពស់េនះមនិែមនជ
លមូនេទ។ �មនភព “មនលបចិ” ៃនសត�ចតុបទទងំអស់េ កនុងទី�ល។
146 ឥឡូវខញុ ំេ យកវចននុ�កមមក ៃថងេនះពី�គបក់ែន�ង េដមបេីមលពកយេនះ ពកយ
ថ ឧបយកល មននយ័យ៉ង�។ �មននយ័ថ “�តវែតឆ� ត �តវែតមន
លបចិ” េហយ ករបកែ�បល�បំផុតៃន—ៃន ភ�េហេ�ព(ពី m-a-h-ah mahah)
មននយ័ថ “មនករេចះដឹងចបស់ពីេគលករជីវតិ។”
147 ឥឡូវ ចូរពិនិតយេរ ងេនះមយួនទី។ �ឆ� ត លបចិកល ែត�េ ែត�តវបន
េ ថជ “សត�ពស់។” ប៉ុែន�ចងចថំ �ជអ�ីែដលឆ� តបំផុតេ េពលេនះ េហយ
ជអ�ីែដលកនែ់តមនភព�សេដ ងមនុស� ែដលេ ទី�ល េក កនឹងមនុស�
បំផុត។ �មនិែមនជសត�លមូនេឡយ។ ប�� �េធ�ឲយ�ក� យជសត�លមូន។
េហយ�…�ពះគមពរីនិយយថ��� តជងេគទងំអស់។
148 េហយេទះបីជប�� � កម៏និបនយកភព�សស់�� តរបស់�ទងំអស់
េចញែដរ ពណ៌�សស់�� តរបស់ពស់េ ែត�� ត េហយ �ពះគុណរបស់�
�បជញ ល�ិតរបស់�េ ែតដែ៏ដល។ េទះបីជប�� � មនិបនដកេចញគុណ
សមបត�ិេនះេឡយ។ ប៉ុែន� អនកចេំទ �ពះជមច ស់មនបនទូល�បប�់ថេជងរបស់�
នឹង�តវដកេចញ េហយ ��តវេធ�ដំេណ រេ�យេពះ។ េហយអនកមនិ�ចរកេឃញ
ឆ�ឹងសត�ពស់ែដល�សេដ ងនឹងមនុស�េឡយ េនះេហយជេហតុផលែដលអនក
វទិយ� ស�វេង�ង។ ប៉ុែន��គឺែបបេនះ។
149 �ពះជមច ស់បន�កេ់សចក�ីេនះពីែភនករបស់មនុស�មន�បជញ  និង មនុស�
�បង�បយត័ន េហយសនយថនឹងេបកសែម�ងដល់បុ��របស់�ពះវញិ េ ៃថង
ចុងេ�កយេពលែដលបុ�តមនុស�នឹងបនសែម�ងេចញមក េពល “បុ��របស់
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�ពះមន អំណរ�ងំពីមុននឹងមន�គឹះែផនដីផង។” េពលែដលករេបកសែម�ងពី
�ពះសិរ របស់�ពះជមច ស់ និង អ�ីែដលនមំកេ ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ងេបកសែម�ង
េសចក�ីទងំេនះ�មរយៈបុ��របស់�ពះជមច ស់។ អនកដឹងថ បទគមពរីបេ�ង នពី
េសចក�ីេនះ។ េហយេយងេ ទីេនះ។ េនះជេហតុផលែដល�ពះជមច ស់បន
េបកេសចក�ីទងំេនះចំេពះេយង។ �ពះជមច ស់កំពុងនបំុ��របស់�ទងឲ់យបន
សែម�ងេចញមក។ �ទងេ់ េលអស់ទងំ ករក�មតិៃនចំេណះរបស់មនុស� �មផ�ូវ
េ កនក់រេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណ និង ន�ំចូលមក។ េតេយងមនិធ� បទ់ទួល
បនករបេ�ង ន េ កនុង�ពះគមពរី “េនះជេសចក�ីស�មបអ់ស់អនកមន�បជញ ”?
មនិែមនជអ�ីែដលគតេ់រ នេ កនុងករអធិបបយេឡយ ប៉ុែន�ជអ�ីែដលគតេ់រ នពី
ករលតជ់ងគងេ់ មុខ�ពះជមច ស់ េហយ ជអ�ីែដល�ពះសព��ពះទយ័�បទនដល់
គត។់ បុ��របស់�ពះ �តវបនបង� ញឲយេឃញ!
150 េនះជសត�ពស់ ឥឡូវេនះជរបូ�ងរបស់សត�ពស់ខញុ ំ នឹងផ�ល់ឲយអនកនូវករ
ពណ៌ន របស់ខញុ ំអំពី�។
151 េយងបន…េយងបនេចញមក ពីកែងកប ជកូនក�ុក និង បន�មក
េហយតេរ ងមក រហូតក� យជ��  នឹងក� យជ�� ឪ។ េហយ តពី�� ឪ ឥឡូវ
េយងេ�តចូលមក�� ឪក� យជមនុស� េហយ េយងឆងល់េហតុអ�ី។
152 “ល�” អនកវទិយ� ស�និយយ “ឥឡូវសូមច!ំ េយង�ចបងក ត់ ស�ីជមយួ��
�យជមយួ�� ឪ េហយ ប ច ស់មកវញិែដរ មនុស��បសមន កប់ងក តជ់មយួ
�� ឪ” �មនិដំេណ រករេឡយ។ បងក ត�់ជមយួសត�េផ�ងេទ ត�មនិដំេណ រករ
េឡយ។ ឈមមនិ�យចូលគន េឡយ �ល់ឈមរបស់អនក �ទងំអស់សុទធែត
ឈមខុសគន ទងំអស់។
153 មនឈមខ�ះេ ចេន� ះេនះ េហយពួកេគមនិមនេឃញ េ កនុងសត�េនះ
េឡយ។ អូ �េលលូយ៉ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថែបប�សនែមនែទន ឥឡូវ។ កត់
សមគ ល់។ េហតុអ�ី? �ពះជមច ស់�ក�់ពីពួកេគ។ មនិមនឆ�ឹងេ កនុងពស់ ែដល
ដូចឆ�ឹងមនុស�េឡយ។ �ទងប់ន�ក�់េ ឆង យពីេនះ ែដល�មនិ�ច�តវបនរក
េឃញេ�យមនុស�ឆ� តេឡយ។
154 េហយ ខញុ ំនឹងបង� ញអនកពីកែន�ងែដលមនុស�ឆ� តមកពី� កែន�ង�
—កែន�ងែដលគតេ់ចញមក។ េឃញគត ់មនិ�ចេចញមកពីេនះបនេឡយ។
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155 ��តវែតមក�មរយៈ ករេបកសែម�ង “�ទងជ់�ពះ�គីសទ ជបុ��ៃន…” “េ
េលថមេនះ ខញុ ំនឹងសង�់ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ េហយទ� ៃន�ថ ននរកមនិ�ចឈនះ�បន
េឡយ” ករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណ។ េត—រេប បែដលេអបិលដឹងពីករថ� យ
កូនេច ម ែដលផទុយពីកអុីនថ� យផលែផ�ពីចំករជយ៉ង�? �ជករេបក
សែម�ងខងវ ិ ញ ណចំេពះគត។់ អនកមនិ�ចទទួលបន �មរយៈករអធិបបយ
បនេឡយ។ អនកមនិ�ចទទួលបន�មរយៈនិកយែដរ។ អនកទទួលពី
�ថ នសួគ។៌
156 ឥឡូវ េមលពីសត�ពស់ ែដលសត�ពស់ដំបូង។ ចូរគូររបូភពពី�ឥឡូវ។ �ជ
សហមតិ�ដធ៏ំមយួ។ �េ ចេន� ះរ�ង�� ឪ និង មនុស�។ េហយសត�ពស់ �រកខ លូ
សីុហ�ឺ ដឹងថេនះជឈមែតមយួ ែដល�ច�យជមយួឈមមនុស� ជ មន ក់
ែដល�ចេធ�ករជមយួបន។ គតម់និ�ចេធ�ករជមយួ�� ឪេឡយ ឈមេនះ
មនិ�ចប ចូ លគន បនេឡយ។ គតម់និ�ចចូលជមយួអ�ីែដលខុសគន េឡយ។
គតម់និ�ចដំេណ រករជមយួសត�េច មែដរ។ គតម់និេធ�ករជមយួឈមេសះ
េទ។ គតម់និ�ចេធ�ករជមយួឈមសត�បនេឡយ ��តវដំេណ រករជមយួ
សត�ពស់(Serpent)។
157 ឥឡូវយកគតម់ក េហយពិនិតយេតគតម់នភពយ៉ង�។ គតជ់សហ
មតិ�ដធ៏ំមយួ ជយក�មុន�បវត�ិ� ស�។ េនះជអ�ី ពួកេគ�ចរកេឃញឆ�ឹងធំេនះ
េហយខញុ ំនឹងបង� ញេរ ងេនះកនុង�ពះគមពរី។ ឥឡូវពិនិតយឲយជិត។ �តវ�ស់។ សហ
មតិ�ដធ៏ំេនះ ចូរនិយយគត—់គតក់ំពស់ដបហ់�ូត �ម ធំ េមលេ ដូចមនុស�។
េហយឈម�បនទ បពី់ចុះមក �បសព�គន សត�មយួនឹងសត� េផ�ង េទ ត។ អនក
�ចរលំងសត�េនះ។ េហយ�មនលកខណៈជឈមខពស់ ជទ�មង ់ ជីវតិខពស់
មយួ រហូតដល់ឈនចូលែដនរបស់មនុស�។ ប៉ុែន�ករតភជ បចុ់ងេ�កយ េ ទីេនះ
េ ចេន� ះេនះ �តវបនកតផ់� ច។់ េតប៉ុនម ននកដឹ់ងថ អនកវទិយ� ស�មនិ�ចរក
េឃញករតភជ បែ់ដលបត?់ អនកទងំអស់គន សុទធែតដឹង។ េហតុអ�ី? េ ទីេនះគត់
ជសត�ពស់។ េ ទីេនះ�ជ សហមតិ�ធំមយួ។

េហយ�រកខចុះមក ឥឡូវ�និយយ “ខញុ ំ�ចជ�មញបន។”
158 ឥឡូវេពលេនះអនកេ េមល ស�ី និង សកមមភពរបស់ ស�ី អនកចេំទ អនក�តវ
បនែតង�ងំេ�យ�រកខ(េហយេនះ�មនិែមនជ�បពនធអនកេទ)។
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159 កតច់ំ�ំ ឥឡូវ �រកខចុះមក និង ចូលេ កនុងសត�ពស់។ េហយ�េឃញ
េអ�៉េ សួនេអែដន ��ត េហយ �និយយពីែផ�េ ក�� លសួន។ ក�� ល
មននយ័ថ “ពកក់�� ល” េហយបន�េទ ត អនកយល់េទ េ ក�� លជំនុំែដល
មនភពច�មះ�យគន ។ េហយគតនិ់យយ “ឥឡូវ �សបបយ ��សស់ ល�ដល់
ែភនក” េត�េធ�អ�ី?�ចបេ់ផ�មបេងកតករ�ស�ញ់ដល់េអ�៉ េហយ �រស់ជ មយួនង
ដូចជប�ី។
160 េហយនងេឃញថ�សបបយដូេចនះនងេ �បបប់�ីរបស់នងប៉ុែន�នង បន
មនៃផទេពះេ�យ��ងំរចួេហយ។
161 េហយនងបេងកតបនកូនមយួរបស់នង ែដលមនេឈម ះថកអុីន ជកូន
របស់��ងំ។

“ឥឡូវ” អនកនិយយ “ខុសេហយ។”
162 មនិអីេទ េយងនឹងរកឲយេឃញថេត�ខុស ឬ �តវ។ “េហយេយងនឹង
�កភ់ពជស�តវរ�ងពូជអនក និង ពូជ��ងំ។” អ�ី? ពូជ��ងំ! នង
មនពូជ េហយ�មនពូជ។ “េហយ�នឹងេធ�ឲយ�ន មកបលអនក េហយ អនក
នឹងេធ�ឲយមន�ន មែកងេជងរបស់េ�ក។” េហយ �ន មជំ មននយ័ “េធ�ករ
ទទួលទណ� កមម” ឥឡូវមន “ពូជ” របស់អនកែដលជ��ងំ។

ឥឡូវ កតស់មគ ល់ មនមនុស�ពីរនកេ់ចញមក។
163 ឥឡូវ មនសត�ពស់ េពល�ឈរេ ទីេនះ េនះជយក�ៃនសហមតិ�ែដល
ឈរេ ទីេនះ។ �មនកំហុសេ�យករេធ�កំផិតជមយួ�បពនធអ�័។ំ េតបប
េ ឯ�សព�ៃថងេនះ? េតអ�ីែដលេធ�ឲយមនេរ ងែបបេនះនសព�ៃថង?ឥឡូវខញុ ំ—ខញុ ំ…
ពិត�ស់អនក�ចចបប់នអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ េហយពីមុន�យ៉ង េនះ។

េហយេពល�បនេកតេឡង �ពះជមច ស់ចបេ់ផ�មមនបនទូលេ អ�័ ំ និង
េអ�៉។

េហយគតនិ់យយថ “ខញុ ំេ ��កត។”
េហយ �ទងម់នបនទូលថ “នរ��បបអ់នក ថេ ��កត?”

164 ដូេចនះពួកេគចបេ់ផ�ម គំរទូ�ន ហុចកំហុសឲយគន ។ និយយ “ល� ស�ីែដល
�ទង�់បទនឲយទូលបងគំ បនេធ��េហយ។ នងជអនកប ចុ ះប ចូ លទូលបងគំ។”
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165 េហយនងនិយយថ “សត�ពស់បនឲយែផ�េប៉មមកទូលបងគំ”? �តវេហយ �គ
អធិបបយ ចូរេ េមលេរ ងបនទ ប។់
166 នងនិយយ “សត�ពស់េបក�បស់ទូលបងគំ” េតអនកដឹងថពកយ
េបក�បស់មននយ័យ៉ង�េទ? មននយ័ថ “បងខូច” នងែបបេនះ។ �រកខ
មនិបនឲយ ែផ� េប៉មនងេទ។ “សត�ពស់បនេបក�បស់នង។”

បនទ បេ់ទ តប�� �រកម៏កដល់។
167 �ទងម់នបនទូល “េ�យេ�ពះអនក�� ប�់មសត�ពស់េជ សជង�� បប់�ី អនក
បនយកជីវតិេចញពីែផនដីេហយ។ េហយអនក—អនកនឹងចេ�មនទុកខ�ពយរបស់អនក
េឡង េហយគំនិតរបស់អនកនឹង�តវករែតប�ី” និងមនេរ ងតេទ ត។
168 “េ�យេ�ពះអនក�� ប�់ម�បពនធរបស់អនក េជ សជង�� បេ់យង (េយងយក
ឯងេចញពីដី ជជីវតិខពស់មយួ) ឯងនឹង�តវ�តលបេ់ ជដីវញិ។”
169 “រឯី សត�ពស់េ�យេ�ពះឯងេធ�ដូេចនះ នឹង�តវដកេជងេចញ។ ឯងនឹង�តវ
េធ�ដំេណ រេ�យេពះ េពញមយួជីវតិរបស់ឯង។ េហយឯងនឹង�តវេគស�ប។់ កនឹ៏ង
មនដីជ��រ។” អនកយល់េទ។ េនះជករភជ បែ់ដលបតប់ង។់
170 ឥឡូវេនះកអុីនេកតមក។ ពិនិតយេមលធមមជតិ។ ករអុីនបនមកដល់។ គត់
ជអ�ី? គតជ់អនកជំនួញមន�បជញ ល�ិត។ គតព់យរួដី។ ឆ� ត �ងៃវ គំនិត�សន
មនករងបង់ល់នឹង�សន េមលគត—់េមលលកខណៈ របស់គតឥ់ឡូវ។ សូម
បន�ជមយួខញុ ំពីរបីនទីេទ ត។
171 ទីេនះ គតចូ់ល។ គតដឹ់ងពី�កមសីលធម។៌ គតច់ងេ់ �ពះវ�ិ។ គតស់ង់
�កមជំនំុមយួផទ ល់ខ�ួន ថ� យខ�ួនជតង� យ។ យក�សនមក និង អ�ីទងំអស់
�កផ់ក េលេនះ។ �កច់ំករ…ែផ�បនមកពីចំករ ផលែផ�បនពីចំករ ថ� យដល់
�ពះជមច ស់។ និយយ “េ ទីេនះ�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំដឹងថ ពួកទូលបងគំ
បរេិភគែផ�េប៉ម ែដលជេហតុនឲំយមនេរ ងេនះ។” មនករទូទតខ់�ះរបស់
គត ់មន�បេភទគំនិតដូចគន ។ បង� ញមកថ�បនពី�។ នយំកែផ�េប៉មមក
េចញពីចំករ �ក�់េ ទីេនះ និយយ “េនះជករសងៃថ�េ�ះ។”

�ពះជមច ស់មនបនទូលថ “�មនិែមនជែផ�េប៉មេឡយ។”
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172 ប៉ុែន� េ�យករេបសែម�ងខងវ ិ ញ ណ េអបិលដឹងថជឈម។ ដូេចនះគត់
យកេច មមក វះបំពងក់ េហយ �កង៏ប។់

173 េហយ�ពះមនបនទូល “�តវេហយ។ េនះជអ�ីែដល�តវេធ�។ �ជឈម។”
អនកដឹងេហយថជឈមអ�ីែដលខញុ ំកំពុងែតនិយយ។ �តវ�ស់។ “គឺជឈម
ជអនកេធ��។”

174 ឥឡូវ ពិនិតយ។ ដូេចនះេពលកអុីនបនេឃញពីមុខងដវ៏សុិទធ ជបងប�ូន�តវ
បនទទួលេ�យ�ពះជមច ស់ េហយស ញ  និង ករអ�ច រយេកតមនេឡង គត់
ក�៏ចែណន។ គតនិ់យយ “េយងទុកេរ ងេនះចុះសិន។” សម�ងឹេមលបងប�ូនរបស់
គតេ់មលកូនេ  សព�ៃថងេនះ។ “ឥឡូវខញុ ំឆ� តជងគត”់ ដូេចនះគតក់ខឹ៏ង។ េត
កំហឹង មកពី�? អនក�ច និយយថ េនះជកំហឹង…? គតស់ម� បប់ងប�ូន
របស់ខ�ួន។ គតជ់ឃតករ។

175 េតអនក�ចេ �ពះជមច ស់ថជ ឧ�កិដ�ជន? េហយអ�័ជំកូនរបស់�ពះ។
�ពះគមពរីនិយយែបបេនះ “អរ័�ជំកូនរបស់�ពះ” មនភពសុទធេ ទីេនះ។ អ�័ំ
ជកូនរបស់�ពះ។ េតករ�ចែណន និង ករឈន នីស និង អ�ី�គបយ៉់ង មនិ�ច
េចញមកពីែខ��ស�យបរសុិទធបនេទ។

176 ��តវែតេចញមកពីកែន�ងេផ�ងេទ ត។ [ែខ�រ�តស់េម�ងទេទ—Ed] េហយ �
មក�មរយៈ��ងំ ជឃតករ ែដលចបេ់ផ�ម។ �ពះគមពរីនិយយ “�ជេម
កុហកនិងជឃតករជអនកចបេ់ផ�ម។” េនះគឺ�យ៉ងដូេចន ះ។ េហយ�សម� ប់
បងប�ូនរបស់ខ�ួន។

177 េហយេនះជរេប បៃនករសុគតរបស់�ពះ�គីសទ។ ដូេចនះ េចញពីេនះមក គត់
បេងកតបនេសត ែដលជំនួសកែន�ងរបស់គត។់ �� ប ់កប ់និងកររស់េឡងវញិៃន
�ពះ�គីសទ។

178 េហយសម�ងឹេមល ដូេចនះ ឥឡូវយក�របស់អនកបនមក។ ដូេចនះកអុីនេ
ទឹក ដីណូដ។ េបសិនជឪពុករបស់គតជ់យក�ធំែដលមនទំនកទ់ំនង ដូេចនះេត
កអុីនមនរបូ�ងែបប�? ដូចឪពុករបស់គត។់ េហយគតេ់ កនទឹ់កដីណូដ
និង យកបងប�ូន�សីរបស់គតម់ន កជ់�បពនធ។
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179 ជវធីិែតមយួគត�់ចេធ�បន។ មនិមន ស�ី��ចមកេទ តេឡយ គឺ
មនែត�មរយៈេអ�៉ប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគ�បកសថខ�ួនមនកូន�បស�សីចិតសិប
នក។់ េប—េបមនិមន ស�ី…�ពះគមពរីមនិបនកត�់� ពី�សីែដលពួកេគបន
េកតមកេពល�េទ �បបែ់តបុរស។ េហយេពល េបមនិមន ស�ីេ�កពីេអ�៉ េពល
គត�់� ប ់ស ជ តិរបស់មនុស��បកដជចបេ់ហយ។ នង�តវែតមនកូន�សីៗ។
េហយគតក់េ៏រ បករជមយួប�ូន�សីរបស់ខ�ួន។
180 គតេ់ ទឹកដីណូដ េហយ យក—យក�បពនធគត។់ េហយេពលេរ បករជ
មយួនងេ ទីេនះ េនះជកែន�ងពួកេគេកតមនយក�ធំៗ ែដលជករធ� កចុ់ះ
របស់កូន�ពះ �មរយៈឪពុករបស់ពួកេគ ជ�រក� �មរយៈកអុីន។ េនះជចំនុច
តភជ បែ់ដលបត។់
181 េហយេមលពីពូជរបស់សត�ពស់។ ចូរសម�ងឹេមល។ ចងច ំ ពូជរបស់ពស់ជ
�សន។ េមល�ចបេ់ផ�មែ�ប�បលនឥឡូវ រយៈេពលពីរបីនទី។ �បន�េ  ជ
ពូជៃនសត�ពស់។ មនអ�ីេកតេឡងចំេពះេគ? ឥឡូវសូមឲយខញុ ំ�នអ�ីមយួេ  ទីេនះ
ខញុ ំសរេសរេ រេស លេនះ។
182 អ�ីែដលមកពីែខ��ស�យេអបិល? សូម�� បេ់រ ងេនះ។ �តវ�ស់។ �ម
រយៈេនះមនេអបិល។ បនទ បពី់េអបិលមនេសត។ បនទ បពី់េសតមនណូេអ។
បនទ បពី់ណូេអមនសិម។ បនទ បពី់សិមមន��ប�។ំ បនទ បពី់��ប�មំនអុី
�ក។ បនទ បពី់អុី�កមនយ៉កុប។ បនទ បពី់យ៉កុបមនយូ�។ បនទ បពី់យូ�
មន�វឌី។ បនទ បពី់�វឌីមន�ពះ�គីសទ មនភពឥតេខជ ះ។
183 សម�ងឹេមលេ វញិពីរេប បែដល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះរស់កនុងេអបិល។ េមល
ពីរេប បែដលរស់កនុងេសត។ េមលពីរេប បរស់េ កនុងយូ�។ េមលរេប បដំេណ
រករកនុងេដវឌី។ េមលពីវ ិ ញ ណែតមយួែដល��ស់េ  �មរយៈពូជ�សន ៍ ត
េរ ងចុះមក។ មនិថពួកេគេធ�អ�ី ពួកេគ�តវបនកំណតម់កទុកជមុន។
184 េមលេ យ៉កុប ជអនកេ�ម គេ�គក…ខញុ ំមនិនិយយថេនះ�មរយៈករ
�បមថ។ ប៉ុែន�យ៉កុបជមនុស�េអ នេ�ប ន េ ែតពីេ�កយជយ�វរបស់ម� យ
�គបេ់ពល រតេ់លង េកមង�បសដូច�សីតូចមយួ។ បន�កអ់�ីមយួេលខ�ួនគត់
េចញេ បេ ឆ តឪពុករបស់ខ�ួន េដមបបីន�ពះពរ ប៉ុែន���តវបន�បគល់ឲយគត់
�ងំពីកំេណ ត�គឹះែផនដីផង។ �បកដ�ស់ �បនេកតេឡង។
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185 គតេ់ចញេ  េហយ កុហកឪពុកេកមករបស់គត ់ និង យកដំបងអុចៗ េឈ
�ន មអុច មក�កក់នុងទឹក េដមបបីេង�លសត�េជងបនួេពល�េផម េដមបឲីយបន
បេងកតកូនមន�ន មអុច ដូេចនះគត�់ចបេ ឆ ត និង ទទួលបនសត�ចតុបតុ
េនះ។ �ពះ�បទនពរដល់គតក់នុងរេប បេនះ។ េនះជករពិត។
186 វរេហយដល់អនកែដលនិយយអ�ីពីយ៉កុប។ អនកដឹងេហយថអ�ី—អនកដឹងថ
ពយករែីក�ងក� យនិយយ…ឬ គតែ់ថ�ងទំនយបន�តឹម�តវ។ ប�ម និយយ
“នរ�ែដល�បទនពរគត ់ កនឹ៏ងបនពរវញិែដរ េហយអនកែដលផ� ស�រគត់
នឹង�តវផ� ស�វញិ។”
187 “ខញុ ំបនយក…យ៉កុប។ ខញុ ំបនេឃញថគតេ់ …កនុងទឹកដីខ� ងំក� ។ ជឥ នទី
កយសំបុ�ក ខញុ ំកកូរគត ់ និង យកគតេ់ចញ” �េលលូយ៉! “មនិែមនេ�យរទិធិ
េ�យអំ�ច ប៉ុែន�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។”
188 សម�ងឹេមលពីអ�ីែដលតមកដល់ភពឥតេខជ ះ។ �ពះវ ិ ញ ណេនះបនេធ�ករ
មកដល់�ពះ�គីសទែដលល�ឥតេខជ ះ តមក�គបគ់ន ៃនបុព�បុរស ចុះេរ ងមក។ មនិថ
ពួកេគេធ�អ�ី ពួកេគជពូជៃនេសចក�ីសុចរតិ។
189 េហយ េ ទីេនះ េពលអរ័�ប�ជំអនកសុចរតិ…សិរលី�! អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍
ពី�ពះជមច ស់ដព៏ិត។ េពលអ�័ប�ជំអនកសុចរតិជួប េស�ច មលិគីស�េដក
ែដលជអងគ�ទង�់ពះជមច ស់ផទ ល់!
190 នរ�ជមលិគីស�េដក? “ជេស�ច�ឡិម ែដលជេស�ច�កងេយរ�ូ
ឡិម ជេស�ចៃនសន�ិភព។ �ទងគ់ម នបិ�។ �ទងគ់ម នម�។ �ទងម់និមនៃថង
ចបេ់ផ�ម កគ៏ម នៃថងប ច បៃ់ន�ពះជនម។” េ ែតជអងគដែដល �ទងេ់ មន�ពះជនម
គងេ់ ។ “�ទងម់និបន�បសូ�តមក �ទងម់និែដលសុគត �ទងម់និែដលមនម�
ឬ បិ�។ ចបេ់ផ�មៃន�ពះជនម ឬ �ទងម់និមនៃថងប ច ប”់ �បបខ់ញុ ំមកេតេនះជអងគ
�។ ជ�ពះដេ៏ អស់កលប ែដលេយងេ ថ…
191 អូ ខញុ ំេភ�ចអ�ីែដលអនកេ េនះឥឡូវ។ េទវកថ គឺអ�ីែដលជែបបេនះ។
ដូចជ…មនិែមនជ េទវកថ ប៉ុែន�ជអ�ីែដលបនសែម�ងមក។ ដូចជ�ទងប់ន
យងមកអ�័ប�េំ កនុងតង ់ ដូចជេទវ� និង ែថ�ងទំនយេហយ មនបនទូល
�បប�់�៉ពីករនងេសច េ ពីេ�កយេ�ក និង អ�ីេផ�ងេទ ត។ ជអ�ីមយួ
ដូចគន ែដរ។
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192 េហយ េនះគឺជ�ទង ់។ គតជ់ួបេស�ចមលិគីស�េដក។ និង ជី�…ជី�ទួត
អ�័ប� ំ កនុងពូជសុចរតិ ថ� យតង� យ១០ភគដល់េស�ចមុលិគីស�េដក េហយ
�ជ ករែបងចំែណកៃនេ ទួតរបស់គតត់ចុះមក ជពូជសុចរតិ។
193 ឥឡូវេនះមនពូជៃន—សត�ពស់។ ឥឡូវសូមច ំ �នឹងមនភពទស់ែទងគន
ស ងគ មរ�ងពួកេគ។
194 ពូជរបស់សត�ពស់តេរ ងមក េហយ �បនបេងកតជអ�ី? ឥឡូវេមលពីប៉ុនម នឆន ំ
ដំបូង។ ឥឡូវេមលអ�ីែដលេកតេឡង។ េយងនឹង�ន េ�ពះខញុ ំេទបែតបនពិនិតយ�
េហយ។ ពូជរបស់សត�ពស់បេងកតបនកអុីន។ កអុីនេ ទឹកដីណូដ បេងកតបន
យក� េហយពួកេគចូលេ ទឹកដីរបស់ណូេអ។
195 ពួកេគឆ� ត មនករអបរ់ ំជមនុស�ឆ� ត។ េត�តវេទ? ពួកេគជអនក�ងសង់
អនកបេងកត អនកវទិយ� ស� មនិែមនមក�មរយៈពូជសុចរតិេឡយ ប៉ុែន�មកពីពូជ
��ងំ សត�ពស់។ ពួកេគជមនុស�ជ—ជអនកវទិយ� ស� និងជជង�ង
សង ់ ជមនុស�អ�ច រយ ជអនកបេ�ង នអបរ់។ំ ខគមពរីនិយយយ៉ងេនះ។ ពួកេគ
ែកៃចន�ព ន។់ ពួកេគែកៃចនែដក។ េគេ�បេ�ហះ និង សងផ់ទះ និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ ខ
គមពរី និយយដូេចន ះ។ េហយពួកេគេសចចំអកពូជ ស�ី ណូេអ ជអនកសុចរតិ។ េនះ
�តវេទ? [�កមជំនុំនិយយ “�ែមន”—Ed]
196 ចូរ�មពួកេគបន�ិចេទ ត។ េហយ េយងេឃញេគេ ទូកធំ អ�ី�គបយ៉់ង�តវ
បំផ� ញ។ មនអស់ទងំករផ�ុ ំៃនបប េហយ ពួកេគេធ�ករ�គប�់គង និង ជ
អនកឆ� ត និង �ងៃវ។ រហូតដល់ �ពះជមច ស់ទតេមល មនិមនអនកេ េ�ចន
េទ ដូេចនះ�ទងយ់កណូេអ និង �គ�រគតេ់ �កក់នុងទូក េហយ បង�ុរេភ� ងចុះ
និង បំផ� ញ�គបទ់ងំអស់។ ករយកេអណុកេឡង។ �តវេទ? [ �កមជំនុំនិយយ
“�ែមន”—Ed។] មនអស់ទងំពូជ េសទរែតពូជទងំអស់ ប៉ុែន��ទងម់នបំណង
�ពះទយ័កនុងករសេ�មច។
197 ឥឡូវ ណូេអ និង ពួកកូន�បសរបស់គត ់ែដលេចញមក � ំសិម និង យ៉
ែផត េចញពីែខ�សុចរតិ។
198 េត�គបពូ់ជមនភពយ៉ង�ពីមុន? �គបពូ់ជេចញមកពីទូក ដូចែដល�
បនចបេ់ផ�មពីដំបូងែដរ �មរយៈ ស�ី ជ�បពនធរបស់ពួកេគ។ ពួកេគសបបយ
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�គបពូ់ជ��ងំ �មរយៈទូកធំ ដូចជេអ�៉ញតែ់ណនេ�យពូជ��ងំ ផ�ល់
កំេណ តឲយកអុីន �មរយៈ ស�ី។
199 អនកបន�កព់ួក ស�ីេលេវទិករបស់អនកជអនកអធិបបយ �ពះគមពកីតេ់ទសពី
េរ ងេនះ! ប៉ុលនិយយ“េបនរ�មន ក�់បបខ់�ួនឯងថជ េ�� ឬេ�យវ ិ ញ ណ
ចូរឲយគតដឹ់ងថអ�ីែដលខញុ ំសរេសរគឺជករកតេ់ទសមកពី�ពះជមច ស់ ែតេបគត់
�ពេងយ ចូរឲយគតក់� យជមនុស�ឥត�បជញ េទ តចុះ។”
200 េនះេហយជេហតុផល ែដលខញុ ំេដរេចញពី�កមជំនុំបបទីស� មកដល់
�តងេ់នះ។ បងប�ូន�បស ហ��៊ីេមនេ ទីេនះ េពលមុនេនះ ខញុ ំគិតថគតេ់ ទីេនះ
េ យបេ់នះ។ េ�កបណ�ិ ត េដវសី និយយថ“អនកឈរេ ទីេនះ េហយ�ងំ ស�ី
ទងំេនះជអនកអធិបបយ”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំនឹងមនិេធ�ែបបេនះេទ។ េទ �បកដ�ស់។”
គតនិ់យយថ “ល� ខញុ ំនឹងេដញអនកេ េ�ក។”

201 ខញុ ំនិយយ “េដញខញុ ំេ េ�កេនះ�បេសរជង” ខញុ ំនិយយ “េនះគឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ េហយ�បនកតេ់ទសអ�ីៗ។ េហយខញុ ំមនិ�ចចបទុ់កអ�ីែដល
�ពះជមច ស់កតេ់ទសេឡយ។” េទ េ�ក។
202 ធ� បម់នអនកេធ�ដូេចនះ គឺកំពុងបង� ញថពួកេគជ�គខុសឆគង។ �ពះគមពរី
និយយថពួកេគនឹងក� យជយ៉ងេនះ។ “បេ ឆ តអនកែដល�តវបនេ�ជសែដល
�ចសេ�មចេ រចួ” អនកេ ទីេនះ។
203 កតស់មគ ល់រេប បេនះឥឡូវ។ េហយ េចញពីេនះ បនទ បម់ក មន� ំ �ំ
ជមយួ�បពនធគតនិ់ង ពួកេគ។ �ទងប់ន�កប់�� �េលគត។់ េចញពី�ំ
មន�រតុ ជអនកក�ងបប៊ឡូីន។ េចញពីបប៊ឡូីនមន�កមជំនំុកតូលិក ជ
អនកចបេ់ផ�ម។ តមកមនអ�័ប។់ េចញពីអ�័ប ់ចូលដល់អុី�ក រយុីត េធ�ឲយមន
បន�មក អនក�បឆងំ�ពះ�គីសទ។
204 េហយ េ ៃថងចុងេ�កយ មនវ ិ ញ ណេម�បឆងំ�ពះ�គីសទ និង វ ិ ញ ណ
�ពះ�គីសទ។ វ ិ ញ ណៃនអនកទស់នឹង�ពះ�គីសទ។ វ ិ ញ ណអនកទស់នឹង�ពះ�គីសទ
និយយ “សមយ័កលករអ�ច រយកន�ងបតេ់ហយ។” វ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទ
និយយថ “�ទងេ់ ដូចម�លិមញិ ៃថងេនះ និង រហូតេ ។” វ ិ ញ ណេម�បឆងំ
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នឹង�ពះ�គីសទនិយយថ “�មនិខុសគន េទ េបអនក�ជមុជទឹកេ�យនម ‘�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’ ករចកទឹ់ក េ�បះទឹក អ�ីកេ៏�យ �មននយ័
ដូចគន ” �ពះគមពរីនិយយថ �ពះជមច ស់មនិែ�ប�បលេឡយ េហយ �ទងម់និ�ច
ផ� ស់ប�ូរែដរ។ េតអនកបេ�មនរ�? �េ�សចែតអនក។
205 ឥឡូវអនកនិយយ “េតពួកេគ�ចរស់េ ជមយួគន បនេទ? អនកនិយយ េ
កនុងទូកធំបងប�ូន�បស�បណ� ំអនកមនទងំ� ំនិង េសតេ កនុងេនះ។” េនះ
�តឹម�តវ ពិតជ�តវ។ �ជំ�រកខ។ េសតមនភព�សនខ� ងំ។ �តឹម�តវ។
206 ចូរេមលពិនិតយ�ម�។ំ �តវ�ស់ ឥឡូវ មន� ំ និង សិត េ េល
ទូកធំ មន កជ់អនកសុចរតិ មន កជ់អនកទុចរតិ។ មនែក�ក និង �ពបេ េលទូក
ែតមយួ។ មនយូ�ស និង �ពះេយសូ៊វេ កនុង�កមជំនំុែតមយួ។ មនអនក�បឆងំ
នឹង�ពះ�គីសទ និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង�កមជំនំុែតមយួ។
207 េហយ សព�ៃថង វ ិ ញ ណដែដលេ េធ�ករ។ “មនទ�មងជ់�ពះជមច ស់ និង
�សន ប៉ុែន�េទះមនទ�មងភ់ពជ�ពះ ែតបដិេសធអំ�ចេច��  េបែបប
េនះមននយ័ថែបរេចញ។” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បកស “�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដូច
ៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ” េតែផនកមយួ�ែដលអនកេ�ជស?
208 អនក�បឆងំនឹង�ពះ�គីសទនិយយ េនះជេស វេ �សន។ “េយងនឹងថ
�ម�សនរបស់ពួក�វក។” ខញុ ំជ�មញឲយ�គអធិបបយ�មយួកប៏ន �បប់
ខញុ ំពី�សន របស់ពួក�វក ែដលបនរកេឃញេ កនុង�ពះគមពរី: “ខញុ ំេជ កនុង
�ពះជមច ស់ �ពះវរបិ�មនេច��  អងគបេងកតៃផទេមឃ និង ែផនដី �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ ខញុ ំេជ កនុង�កមជំនំុបរសុិទធរ ៉មូងំកតូលិកជករ�បកបគន
របស់ពួក�វក” អនករកេឃញែបបេនះេ កែន�ង�កនុង�ពះគមពរី? េហយ អនក
េ ែតបន��េ កនុង �កមជំនំុ បបទីស� និង េមតូឌីស�ធំរបស់អនក។ �ជេគលលទធិ
�រក� េហយពយករែីក�ងក� យបេ�ង ន�។
209 េហយ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេធ�ឲយ�រមមណ៍អនកឈចឺប ់ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងភជ បេ់ នឹង
េ�ងឧេបសថេនះ។ អនកេ ទីេនះេ�ងឧេបសថ�បណ� ំ ចូរេជ ស�ងពីរបស់
ទងំេនះ។ អ�ីែដលេជ េលករ�បកបជសមគមនព៍ួកបរសុិទធកនុងវ ិ ញ ណ។ “មន
ពួកអនកជក�� លមយួ រ�ង�ពះជមច ស់ និងមនុស� េហយេនះជមនុស�មន កជ់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” កំុខ�ល់ថមនម៉រេី�ចនយ៉ង�េនះ!
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210 េមលពី�គបពូ់ជ ស�ីេនះេពលេនះបនេធ�អ�ី? េមលពីរេប ប�គបពូ់ជ ស�ី
�ព យមកេ ទីេនះ?
211 េមលសព�ៃថងេនះ េ �េមរកិ។ �េមរកិគឺជ�គបពូ់ជ�រកខ។ �ជអ�ី? នង
ជ�បជជតិ របស់ ស�ី។ អនកបនឮ “េនះជពិភពរបស់ ស�ី។” ជករ�តឹម�តវ។ �
ជ�បជជតិរបស់ ស�ី។ �បន�កជ់គំរ។ូ
212 ខញុ ំបនេ ទីេនះ មនិជយូប៉ុនម នេទេ ស�ីតហ�េឺឡន។ ស�ីមន កនិ់យយ
ថ…តូចមយួ ស�ី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិយយថ “អុនកដឹងេទ េបខញុ ំេ �េមរកិ េគ
ថ ស�ីមនេសរភីព។”
213 ខញុ ំនិយយ “ចូរឲយខញុ ំនិយយ�បបអ់នកថ�នឹងនេំ ជយ៉ង�។” េហយខញុ ំ
ចបេ់ផ�ម�បបន់ង។

នងនិយយ “អូ េម�� ករ�ុ ខញុ ំមនិចងប់នអ�ីេ�កពីេនះេឡយ។”
ខញុ ំនិយយ “េនះជអ�ីែដល�នឹងនេំឆព ះេ ។”
អនកដឹងេទ ពួកេគមនិេធ�អ�ីេ ទីេនះដូចេគេធ�េ ទីេនះេឡយ។

214 េនះជអ�ី? ចូរឲយខញុ ំបង� ញអនកថ�េមរកិជ ស�ី។ េលកករ់បស់េយង ជរបូ
ភព ស�ី។ �គបយ៉់ងេ ទីេនះជ ស�ី។
215 �បបខ់ញុ ំមក មនិមន�ងបិត��លួច�ក�់គប�់គនេ់ កនុង�បេទសែមនេទ
មន…អនក�កក់ែន�ងបិត��លួច�កែ់សសិបផគុ ំគន េ កនុង�កងេនះ េហយ�ក់
កែន�ងេពសយបីកែន�ង ជ ស�ី�� ត រមលួ�មផ�ូវ ពួកេគប ជូ ន�ពលឹងកនែ់តេ�ចន
េ �ថ ននរក ជអនកេ�សប�មពួកេគ គឺេ�ចនជងកែន�ងបិត��លួច�កអ់នក
�ច�កក់នុង�កងេនះ។ �ជករពិត។
216 �ជនរ�? �ជ ស�ី។ នងជនរ�? នងជ�ពះៃន�បេទស�េមរកិ។
217 យក��ភពយន�ចស់ៗទងំេនះមក ពួកេគេ ទីេនះ េហយេរ បករបនួ
�បដំង រស់េ ជមយួប�ីបីបនួនក ់ ខុសគន កនុងេពលែតមយួ េហយទស�នវដ�ី
ខ�ះ បនបេ ចញមក និង �បបដ់ល់េគ យករបូភពែដលពួកេគ��តមក។
េហយអនកជេកមង�សីៗ យកជគំរ ូ (េហតុអ�ី?) ពីេ�ពះម� យរបស់អនកេ ពីមុខ
អនក �បែហល យយរបស់អនកេ ពីមុខផង។ អនកេឃញេទកែន�ងែដលពូជ�រកខ
េធ�ករ? ពិត �ស់ �គឺដូេចនះ។
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218 េហយេត�បនេធ�អ�ី? �ជេសចក�ីទុចរតិែដលតចូលមកដបប់នួដំណ េ�កម
ចបប ់ េតភពទុចរតិនឹងជយ៉ង�េប�តចូលមកសព�ៃថង េពលែដលពូជរបស់
អនកសុចរតិរកមេធយបយេ�ះ��យ? េហយ�ពះជមច ស់មនបនទូល នឹងមន
េពលចូលមកដល់ េប�ទងម់និកតក់រងរេនះឲយខ�ីេទ គម ននរ�មន ក�់ងំេ
បនេឡយ។ េយងេ សមយ័ចុងេ�កយេហយ។ ចូរ�ម�បេដញចបេ់សចក�ី
សុចរតិេ យបេ់នះ េ �ម�កងនន!
219 អូ អនករកបនសមជិក�កមជំនុំែដលេ�ម ះ�តងច់ំេពះបបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ ន
និងេផ�ងេទ ត �មែត�ចេ រចួ។ ប៉ុែន�អនកគម នអ�ីេធ�េទ តជមយួ�ពះជមច ស់
ជងទន�យែដលពកែ់សបកេជងទឹកកកេឡយ។ មនិដឹងអ�ីេ�ះពី�! អ�ីែដលដឹង
េតអនកជ�គី�ទ ន?

“ខញុ ំជកតូលិក”
េតអនកជ�គី�ទ ន?
“ខញុ ំជបបទីស�។”
េតអនកជ�គី�ទ ន?
“ខញុ ំជ�ពីសប៊ធឺីេរ ន”
េតអនកជ�គី�ទ ន?
“ខញុ ំជេពនទីកុស�។” េនះមនិមនអ�ីេធ�ជមយួ�េឡយ។

220 អនកជ�គី�ទ នេ�យេ�ពះ�ពះជមច ស់េនះ េ�យ�ពះគុណ អនកបន
សេ ងគ ះ។ េហយអនកដឹងពី�។ េហយមនអ�ីផ� ស់ប�ូរជិវតិអនក ែដលអនករស់េ
ខុសែប�ក។ េហយអនកជមនុស�ថមី និង ជ�ន �ពះហស�ថមីកនុង�ពះ�គីសទ។ ជ
ករពិត។
221 ប៉ុែន�អនកេឃញកែន�ង�ជពូជរបស់សត�ពស់? អ�ីេ កលពីមុនជពូជ
របស់សត�ពស់? អនកកំផិត។ អនកជអនក�មពីេ�កយ? កំផិតជមយួេអ�៉។ មនអ�ី
េកតេឡងចំេពះេរ ងេនះ? មនអ�ីនឲំយេកតេឡង? យបេ់នះមនអ�ីែដរ?
222 េមលេ េ�តយមខ ងេទ ត កលពីពីរបីឆន មំុន េពលែដលចេ�ម ងដំបូងផលិត
េចញមក។ អនកជមនុស�ចស់ៗ េពលែដល…ពួកេគធ� បពិ់និតយចេ�ម ង មុនេគ
អនុ ញ តិឲយេ�ច ងេលវទិយ។ុ េហយចេ�ម ងដំបូងបនផ�យេចញមក គឺែបបេនះ
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“លូនេ  េអម េកមង�សី លូនេ  បង� ញជងគងរ់បស់អនក” និងអ�ីៗទងំអស់ ែបប
េនះ។ “េសច�ក ់ប៉ និង ម៉ក ់េហយ េធ��កេ់គ ‘�-�-�!’” េនះជ ចេ�ម ង
ដំបូងែដលេគ�ពមឲយបេ ចញេ ។ េតអនកគិតថអនកសរេសរចេ�ម ងេ  យបេ់នះ
េ ឯ�? គត�់� បប់តេ់ហយ។

223 េតអនកយល់យ៉ង�ចំេពះ ក� �៉ បូ ជអនកដំបូងេគ េហយ និយយថ
ែខ�រ េកងេ�គះថន ក់ ែដលប ជូ ន�ពលឹង�បព់នេ់ �ថ ននរក? េតអនកគិតថនង
េ ឯ�េ យបេ់នះ? នងបន�� បជ់យូឆន េំហយ។ នងេ ឯ� ជមយួ
�កសពរបស់នង? េដកេ េ�តយមខ ង រលួយជមយួដ ី ដងកូវបនសីុ�េ ។
េហយ�ពលឹងរបស់នងេ េ�តយមខ ងពីមុខ�ពះដសុ៏ចរតិ។

224 េ កែន�ងែដលបុរសបនយក ស�ីេនះ និង េធ�ឲយេគក� យសេម� កបំពកក់ខ�ក់
ែដលេគបក ់ េដមបរីញុេគេចញ�មផ�ូវមយួ និង អនកេផ�ងេទ ត មនិសមនឹងេគ?
និយយ “េតពួកេគេធ�េដមបអី�ី? េហតុអ�ីបនអនកេស� កពករ់បស់�បេភទទងំេនះ?”
េ�ពះអនកចងឲ់យបុរសសម�ងឹមកអនក គម នវធីិេផ�ងេទ តេដមបពីនយល់េឡយ។

225 េតអនកដឹងេទថ េពលអនកេធ�ដូេចន ះ េហយមនុស�បបចស់ខ�ះសម�ងឹេមល
អនក អនកដឹងថមនេរ ងេនះេកតេឡងេទ? េ បជំនុំជ�មះ…អនកនិយយ “បងប�ូន
�បស�បណ� ំ ខញុ ំពិតជេ�ម ះនឹងប�ីដូចែដលខញុ ំបនេធ�។” អនកនឹង�តវបន�បថ់
មនកំហុសៃនករេធ�កំផិតេហយ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “អនក�ែដលសម�ងឹ
េមល ស�ីេ�យសេ�មប េនះបនេធ�ករកំផិតជមយួនងកនុងចិត�េហយ” េពល
បុរសេនះ�តវេឆ�យពីករេធ�កំផិត េតនរ�ែដលជអនកបងករ�េឡង? រេប បែដល
អនកេស� កពកខ់�ួនអនក និង បង� ញពីអនកផទ ល់។

226 ឥឡូវខញុ ំមនិនិយយថ អនកេស� កពកដូ់ចអនកេផ�ង ែដលេចញពីហិបបុ�ណ
េឡយ។ ប៉ុែន�សូមឲយអនក�ចេមលេ ដូចជ ស�ីផង។

227 េចញពីេនះ េ  និង េ�ះេខ�វេចញ អនកេស� កខ�ីែសនខ�ី េហយចងបូតូច
មយួជំុវញិែបបេនះ េហយកូនសម� ញ់របស់អនក ែភនកគតដូ់ចជសពកបរ ីមនបរ ី
េ កនុងមត ់ េដរ�មផ�ូវ។ អនកមនិបនេធ�ែបបេនះេ�យេហតុផលមនិល�េឡយ។
អនក�បែហលមនិដឹងពីករពិត ប៉ុែន��រកខកំពុង េ�បអនកជឧបករណ៍ដូច�េធ�ជមយួ
េអ�៉ែដរ។
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228 េហតុអ�ី�ជ�បជជតិ ស�ី? េ�ពះ�បននេំ រកនិកយកតូលិក។ សព�ៃថង
ជ អ�ី? អនកមនិែដលឮពីេគេផ� តពី�ពះេយសូ៊វេឡយ។ “េហលម៉រ!ី ម៉រមី�របស់
�ពះ! អនកបរសុិទធ េសសីុ�” អស់ទងំអនកបរសុិទធ អនកបរសុិទធែដល�� ប។់ េ �តង់
េនះ មនិជយូប៉ុនម ន តមក…
229 ខញុ ំធ� បេ់ មកិសិុកកូ កលពីឆន េំ ។ មន ស�ី�កី�កមន ក ់ �ចេ់�ច។ ជងគង់
របស់នង យកថន េំចញមកែបបេនះ យំ េហយឱបៃដ។ េហយឪពុកេដរមកជមយួ
កនយ់កកូនតូចពីរនក ់ ពួកេគកំពុងែតយំ ម� យករ៏ងទុកខែបបេនះែដរ េ�ពះ ស�ី
មន កែ់ដលេគេ ថជអនកបរសុិទធ បន�� ប។់ ពួកេគបន�កន់ងេ ភន។ំ អនក
ែដល�ស�ញ់នងខ�ះបនសំ�បន់ង។ េហយនង�តវបនេគសំ�ប ់ ែបប
េនះជកពិត នងជអនកកតូលិក។ ដូេចនះនងកេ៏ េធ�ករែកែ�បចិត� េហយនង
�តវបនទញមកចមង យពីរម៉លកតថ់ម�កលផ�ូវេដមបេីធ�ករែកែ�បចិត�។
230 បងប�ូនេបសិនជមនអ�ីែដលខញុ ំ�តវេធ��ពះេយសូ៊វ�គីសទសុគតជ
ឥត�បេយជន ៍ េហយ។ េ�យ�ពះគុណ ខញុ ំបនសេ ងគ ះ េហយមនិេ�យ
—េ�យខ�ួនខញុ ំេឡយ ប៉ុែន�េ�យ�ពះទយ័របស់�ពះជមច ស់និង េ�យេសចក�ីល�
ៃន�ពះជមច ស់។
231 អនកេធ�េសចក�ី�យករណ៍សួរខញុ ំ និយយថ “េ�ក �បណ�…ំ” េកមង
—េកមង�បសតូច បន�� ប ់ េហយបននឲំយរស់វញិ នឹងមនអ�ីពីរបីេទ តេ
ទីេនះ។ មនអនកកតូលិក បីមុនឺនក…់េទ ខញុ ំសូមអភយ័េទស។ �គឺពីរមុនឺ
នក។់ បីមុនឺគឺេ � ហ�ិក។ អនកកតូលិកពីរមុនឺនកទ់ទួល�ពះ�គីសទ ជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួន េ េពលែតមយួ េពលេរ ងេនះេកតេឡង គឺេ �កងមកិសិុកកូ។
េហយ សងឃដៃទេទ ត ពួកេគមនិ�ចនិយយអ�ីបនេឡយ េ�ចនេពក ចបេ់ផ�មេធ�
កុបបកមម។ មនេ�ចនេពកេ ែផនកមខ ង។ ដូេចនះគតនិ់យយ “េ�ក�បណ� ំេត
អនកេជ េទថពួកអនកបរសុិទធរបស់េយង�ចេធ�ដូេចនះដូចអនកេធ�?”
232 េ�យដឹងពីេគលលទធិរបស់ពួកេគ ខញុ ំនិយយ “�បកដ�ស់ េបពួកេគ
រស់េ ” េឃញេទ? ដូេចនះអនកមនិ�ចេធ�ជអនកបរសុិទធរបស់កតូលិកេពលអនក
�� បេ់ឡយ អនកដឹងេហយ។

ដូេចនះគតនិ់យយ “អូអនកមនិ�ចក� យជអនកបរសុិទធេទរហូតដល់អនក
�� ប។់”
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233 ខញុ ំនិយយ “អនក�ន�េ �តង�់? ប៉ុលនិយយ ‘ចំេពះអនកបរសុិទធេ េអេភ
សូ’ េហយពួកេគ ជអនកែដល�តវបន��ស់េ ពី�ពះ ‘ចំេពះអនកបរសុិទធេ េអេភ
សូ’ គតក់ំពុង�នសំបុ�តគត ់ េហយអនកបរសុិទធកំពុងេ កែន�ងមយួេផ�ងេទ ត
េ ក�ទី និង—និង ‘អនកបរសុិទធេ រ ៉មូ’ និង េផ�ងេទ ត។ អនកបរសុិទធ‘ជអនកបន
េធ�ឲយបនវសុិទធ’ េនះជអ�ី?”
234 គតនិ់យយ “េ�យ�តឹម�តវ ឥឡូវេយងមនិនឹង�តវនិយយេឈ� ះពី�ពះគមពរី
េឡយ។ ពីេ�ពះេយងជ�កមជំនុំ និងអ�ីែដល�កមជំនុំនិយយ។ េយងមនិខ�ល់ពីអ�ី
ែដល�ពះគមពរីនិយយេឡយ។ �ជអ�ីែដល�កមជំនំុនិយយ។” និយយ “អ�ីេ  ជ
គំនិតរបស់អនក ពី�កមជំនំុកតូលិក?”
235 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិចងឲ់យអនកសួរខញុ ំពីេរ ងេនះេឡយ។ េ�យេ�ពះអនកសួរខញុ ំ ខញុ ំ
នឹង�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត”

និយយ “ល� ខញុ ំចងឲ់យអនក�បបខ់ញុ ំពីេសចក�ីពិត។”
ខញុ ំនិយយ “ជទ�មងខ់ពស់បំផុតៃនវ ិ ញ ណែដលខញុ ំដឹង។”
គតនិ់យយ “េតអនកទទួលបន�េ�យរេប ប�?”

236 ខញុ ំនិយយ “អ�ីែដលជករទូលអង�រជមយួេសចក�ី�� ប ់ គឺជអនកខងឯ
វ ិ ញ ណ” ខញុ ំនិយយ “េបសិនជពួកអនកបរសុិទធនិយយមកវញិ ពួកេគនឹងេ
�ថ ននរកេហយ។ េ�ពះេរ ងេនះ�រលំងផ�ូវេឈឆក ង �ពះ—�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ
និយយថ គតម់និ�ចមកវញិបនេឡយ” េនះជករ�តឹម�តវ។ េហយខញុ ំ
និយយ “េប�ដូេចន ះេបគតជ់អនកបរសុិទធ �ជ�រកខកំពុងនិយយែបបដូចអនក
បរសុិទធែដរ េហយ េនះមនិែមនជអនកបរសុិទធ ទងំអស់។”
237 េហយគតនិ់យយ “ល� ឥឡូវ �តឹមែតមយួនទី” និយយ “អនកទូលអង�រ
ជមយួអនក�� ប ់ែដរ”

ខញុ ំនិយយ “េ ឯ�?”
គតនិ់យយ “�ពះេយសូ៊វែដលបនសុគត។”

238 ខញុ ំនិយយ “ប៉ុែន��ទងប់នរស់េឡងវញិេហយ។ �ទងម់និសុគតេ់ឡយ។ ប៉ុែន�
�ទងេ់ រស់វញិ េដមបេីធ�ករទូលអង�រ និង េធ�ជក�� លរ�ង�ពះជមច ស់ និង
មនុស�ៗ។”
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239 “ខញុ ំគឺជអងគែដលបនសុគត េហយ រស់េឡងវញិ េហយនឹងេ មន�ពះជនម
រស់រហូតផង។ ខញុ ំមនកូនេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់និង �ថ ននរក។” “អនក�នឹងមក
ចូរឲយគតម់កនឹងផឹកទឹកជីវតិេ�យឥតបងៃ់ថ�” របស់ខញុ ំ! ជ�ពះជមច ស់។ េនះជ
�ពះជមច ស់របស់េយង។
240 េហយពូជរបស់អនកសុចរតិជិតផុតេហយ។ និយយេ កនម់នុស�អំពីេរ ង
េនះ។ និយយជមយួមនុស�ពីករ�តលបេ់ �មរេប ប�ពះគមពរី។ និយយេ
កនម់នុស�ពីករអ�ច រយ។ និយយេ កនម់នុស�ពីអស់ទងំេនះ។ �កមជំនុំ
របស់ពួកេគ “មនិេជ េឡយ” ដូេចនះពួកេគជកូនឥតខន�់� ចំេពះ�ពះជមច ស់។
�ពះគមពរីនិយយថ េបេយងមនិសូ៊�ទនឹំងករេប តេប ន និងទុកខលំបក ករចំអក
និង ករេ ថ “ហូលី រ ៉លូឡឺ” និងអ�ីេទ ត ដូចេនះ េបអនកមនិ�ច�ទបំន អនកជ
កូនឥតខន�់�  េហយ មនិែមនជកូនរបស់�ពះេឡយ។ �ពះគមពរីនិយយែបប
េនះ។
241 េ ខញុ ំ “ហូលី រ ៉លូឡឺ” ចុះេបអនកចងេ់ ។ េ ខញុ ំថអ�ីកប៏ន�មែតអនក
ចង។់ េហយដ�ប�ចិត�របស់ខញុ ំ�តឹម�តវចំេពះ�ពះជមច ស់ េហយបទពិេ�ធន៍
របស់ខញុ ំភជ បជ់មយួ�ពះគមពរី ខញុ ំកំពុងេធ�ចលន�តវេ កនុងទិសេ ដូចគន េនះ។
ហនឹងេហយ។ េនះជអ�ីែដលេយងេជ ។ េនះជ�កមជំនុំរបស់�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់ គឺមនិែមនមកេ�យេទវវទិយេនះេឡយ។ �មនិបនមកេ�យ ករបេងកតរបស់
មនុស� ទស�នៈចំេណះដឹងេឡយ។ �បនមកេ�យ�បកដពីករេបកសែម�ង
េសចក�ីពិតែដល�ពះេយសូ៊វជបុ��របស់�ពះជមច ស់។
242 េបខញុ ំមនែតទស�េនះចំេណះដឹង េ�យេ�ពះែតជ�កមជំនំុបបទីស� ឬ
�កមជំនំុេមតូឌីស�បេ�ង នខញុ ំថអ�ីជ ែបប-េនះ-ែបបេនះេពលខញុ ំឮពី�ពះគមពរីេនះ…េប
ខញុ ំមនករ�ជមុជកនុង�ពះនម “�ពះបិ� �ពះ�ជបុ�� និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” និង
�ន�ពះគមពរី និង អនកអធិបបយ�បបខ់ញុ ំថមន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និង �ន� េហយ
េឃញថ�ជេសចក�ីពិត ខញុ ំនឹង�យទឹក�មែត�ចេធ�េ បន។ ហនឹងេហយ។
243 េបមននរ�មន ក�់បបខ់ញុ ំថ—ថ�ពះេយសូ៊វជអនកេ�បសឲយជដអ៏�ច រយ
េហយ �កមជំនំុរបស់ខញុ ំ�បបខ់ញុ ំ “សមយ័កលករអ�ច រយបនកន�ងបតេ់ហយ”
េហយ ខញុ ំ�តវករករេ�បសឲយជ ខញុ ំនឹងរតឲ់យេល ន�មែត�ចេធ�េ បន េ
�សនេនះ េដមបទីទួលករេ�បសឲយជ។ ខញុ ំពិតជេធ�។
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244 េបខញុ ំជ�គអធិបបយ និង មន—មន ស�ីជអនកអធិបបយេ េវទិក េហយ ខញុ ំ
�នកនុង�ពះគមពរី និង េឃញថ ស�ីមនិ�តវបនអនុ ញ តិឲយអធិបបយេឡយ ខញុ ំនឹង
យកនងេចញពីទីេនះ េហយយកេ �កពី់េ�កយខញុ ំវញិ។

245 េហយចងច ំ អងគុយេ កែន�ងែដលបងប�ូន�សី �វកី េ យបម់យួ មន ស�ី
មន កនឹ់ងទញខញុ ំេចញ�មទ� េ�យេ�ពះេធ�ែបបេនះ។ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំនិយយ
“អនកមនិ�តវមក�កមជំនំុខញុ ំេ�យរេប បចស់េឡយ…” េពលេគធ� បេ់ស� កពកអ់�ី ឬ
កតស់េម� កបំពកដូ់ចេនះ និងមនអ�ីេមលេ គួរឲយអស់សំេណ ច េហយ�ងកយ
ពកក់�� លបេ ចញមកេ�ក។ ខញុ ំនិយយ “ពួកេគធ� បម់ក�កមជំនំុខញុ ំ ខញុ ំពិតជ
ចបេ់គេចញ។” េហយមនេកមងតូចកលពីមុនេ ទីេនះ នងបន�� បម់និជយូ
ប៉ុនម នេទ េហយនងេ ខញុ ំ េពលជិត�� ប។់ នងជេកមង�សីកតូលិក នង
េដរចូលមក េហយ អងគុយែបបេនះ។ ខញុ ំ�កេលកេមលេ  េហយ�មលួចឃ� េំមល
នង អងគុយេ ទីេនះ េហយេគកំពុងែតេ�ច ង។ ខញុ ំេ�ះ�វធំេចញ េដរេ េ�កយ
េ ទីេនះ �ក�់ជំុវញិ�ម របស់នង។ ខញុ ំនិយយ “អនកនង េបអនកនងនឹង�� បខ់ញុ ំ
អធិបបយ សូមអនកពក�់វធំខញុ ំចុះកលែដលអនកកំពុងេ កនុង�ពះវ�ិររបស់�ពះ”
េឃញេទ? �បកដ�ស់។

246 នងបនេដរេចញេហយ បេ ចញសេម�ងតិចតួច។ នងេចញពី�គ។ នង
និយយ “េបគតម់ន�សនខញុ ំមនិ�ពមឲយសត�េគរបស់ខញុ ំេជ �សនេនះ
េទ។”

ខញុ ំនិយយ “កំុបរមភ នងមនិមនេឡយ។”

247 បនទ បម់កេយងេ កនុងតង ់ ពួកេគេ ខញុ ំេពលនងកំពុងែតជិត�� ប។់ នង
មនជមងគឺងំេបះដូង េហយនងេពលេនះកំពុងែតជិត�� ប។់ ប�ីរបស់នងបន
មក។ គត ់ “�ច មកឲយេល នបនេទ!” េហយេពលេនះខញុ ំកំពុងែតេ កនុងករ�ប
ជំុ។ េកមង�បស ធំ ខពស់ ឈរេ មតទ់�  រងច់ខំញុ ំ។ េហយខញុ ំរត�់មេ …

248 ខញុ ំចូលេ កនុង�ន េហយ េចញេ ទីេនះ។ េពលខញុ ំេចញេ  ខញុ ំជួប
គិ�នុប�� កចស់មន កេ់ ទីេនះ ែដលរស់េ កនុង េ វដ៉ ផក។ នងនិយយ
“េ�ក�គមនិចបំចម់កេទ” េនះ�បែហលជៃមភឆន មំុន�បែហលជ�គនេ់បបន�ិច។
និយយ “នង�� បេ់ហយ។” និយយ “នងបន�� ប�់បែហលជបីនទីមុន”
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និយយ “នងែ�សកយ៉ងខ� ងំ�មែត�ចេធ�េ បន ែ�សករកេ�ក” និយយ
“ខញុ ំមន�រមយួស�មបអ់នក។”

និយយ “អ�ី?”
249 និយយ “�បប ់ �គអធិបបយេនះ ថខញុ ំចងនិ់យយថ ‘សូមអតេ់ទសឲយ
ខញុ ំ ផង’។”
250 ខញុ ំេ េមលនង។ ជេកមង�សី�� តមន ក ់ េហយនងរងទុកលំបក។ នង
មន�ចមរ៍យុេល�ចមុះ ជេកមង�សី�� ត។ េហយ�ចមរ៍យុដូចជ�នេចញ
មក។ េហយែភនករបស់នងរញុេចញពីរង�ង ់និងពកក់�� ល�តលប ់េពះេវ ននិង
ត�មងេនមបនដូរទី�ងំ និង ចំ�យេក� ភយេពញែ�គ ែបបេនះ។
251 េហយប�ីរបស់នងសម�ងឹេមលមកខញុ ំ និយយ “បងប�ូន�បស�បណ�ំ
និយយ អធិ�� ន េ�ពះនងចងេ់ឃញអនក។”

ខញុ ំនិយយ “អធិ�� នស�មបន់ងឥឡូវ �ចមនិែមនជទេង�ល�អ�ីេឡយ។”
252 “េដមេឈែផ�កេ � �នឹងដួលេ ខងេនះ” េឃញ? “សូមកុំទទួលករ
បេ ឆ តេឡយ �ពះជមច ស់មនិែមនចំអកេឡយ។ អ�ីែដលមនុស�បន�ពស នឹង
�ចត បនរបស់េនះ។”
253 េតអនកេឃញ�េ ឯ�? ឥឡូវមនអ�ីេកតេឡង? េមលពី ស�ីមន កែ់ដលេធ�
ចុះ។ សម�ងឹេមល ស�ីែដលរស់េ េ�តយមខ ងេទ ត ស�ីអនកចេ�ម ង កូន�សីរបស់
នងជអ�ី? ជេកមង�សី។ ចុះកូន�សីរបស់�សីេកមងគឺជអ�ី? យុវវយ័ រក៉ េខនរ ៉លូ។ េត
កូន�សីរបស់នងនឹងក� យជអ�ី? ហឹម! �ជអ�ី?

េមលពូជៃនេសចក�ីសុចរតិវញិ?
254 េមលេ អនកជបបទីស�។ �តលបេ់ េពលមុនបន�ិច។ �តលបេ់ រកចន
សមីធ ជអនកបេងកតអនកមក អនកជបបទីស�។ េពលែដល គតអ់ធិ�� នេសចក�ីទុ
ចរតិរបស់មនុស� រហូតដល់ គតែ់�សកយំ និង អធិ�� នដល់មនុស�រហូតដល់
ែភនករបស់គតេ់ហមជិត េហយ�បពនធគត�់តវបេ�ម��រេលតុ ��រេពល�ពឹក
របស់គត។់
255 េហយអនកជេមតូឌសី�េ ជុំវញិេនះ ជមយួអល័ងគករកនុង�ចមុះរបស់អនក
និង េល�តេច ករបស់អនក េហយ េមលេ ដូចជកែន�ងអងគុយស�មប�់រកខ
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និង េចញេ េស� កខ�ី និង អ�ីែបបេនះ! េពល េ�កចនសមីធចស់ ចស់ទុំ
មន កក់នុងចំេ�ម ពីរបីនកៃ់ន�កមជំនុំេមតូឌីស� មុនគត�់� ប�់យុ85ឆន  ំ គត់
អធិបបយខ�ីៗរយៈ េពលបនួឆន …ំបនួេម៉ង។ េគ�តវេលកគត�់កេ់លេវទិក។
េហយ េនះជពកយ ចុងេ�កយ របស់គត។់ គតន់ិយយ “ខញុ ំភញ កេ់ផ�លចំេពះ
សកមមភពរបស់�កម ជំនំុេមតូឌីស�” និយយ “េទះបីជកូន�សីរបស់�កមជំនំុេម
តូឌីស�កព៏កចិ់េ ច ន មសកនុង�មមែដរ។” អ�ីែដលគត ់និយយឥឡូវជមយួេខ
�វខ�ីៗកំពុងេឡង េ�ច ង?
256 អនកេធ�បនល�េហយ។ េតមនអ�ីេកតេឡង? អនកសែម�ងេចញដូចជម� យ
ែដរ។ េនះជករពិត។
257 េនះជេហតុផលែដលេយងមនិចងឲ់យមននិកយ�មយួេ ែកបរេនះ ពយរួ
េ ទីេនះ “េយងជេមតូឌីស�។ េយងជបបទីស�” េយងជរបស់�ពះ�គីសទ។ រក��
ែបបេនះចុះ ចូរមនេសរភីព។
258 ឥឡូវេមលពូជរបស់សត�ពស់? េត ស�ីចូលចិត�េបះសនឹងេនះ? េតេនះ�ច
េធ� យ៉ង�? អ�ី? ពួកេគរក� តចុះមក។ ពួកេគរញុបបទីស�េចញ រញុេមតូ
ឌីស�េចញ រញុ�ពីសប៊ធឺីេរ នេចញ។ េតពួកេគចងប់នអ�ី? ពួកេគទងំអស់�តលប់
េ វញិ ដូចជម� យរបស់ពួកេគ ជ ស�ីេពសយចស់ពីេដម។ េនះជអ�ីែដលពួកេគ
េធ�េពសយចរដូចគន ។ “ល� �មនិេធ�ឲយមនភពខុសគន េឡយ។ ពួកេគ�ជមុជ។
ពួកេគេ�បះ។ ពួកេគបនមក លនត់ួបប។ ពួកេគ�តវបន�មឃត�់បមំយួ
ែខ ពួកេគមនិផឹកអ�ីេ�ចនកំឡុងេពលេនះ ជេដម។ ពួកេគបេងកនសមជិកបន
ល�។ ពួកេគចំ�យបនល�…” អូ ខញុ ំេអយ! េនះគម នអ�ី�តវេធ�ជមយួផលជមយួ
ខងវ ិ ញ ណ។
259 ផលែផ�ខងវ ិ ញ ណគឺជ “េសចក�ីជំេន ” េជ ដល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល េ
ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូត “េសចក�ី�ស�ញ់” ស�មបប់ងប�ូន�បស
“អំណរ េសចក�ីសុខ�ន� អតធ់មត ់េសចក�ីល� សុភព សូ៊�ទ ំសំឡូត ទបចិ់ត�” េនះ
ជអ�ីៗ ផលែផ�ខងវ ិ ញ ណ។
260 េហយេយងយកមនុស�មក “ល� គត—់គតរ់ស់េ ជីវតិល� កនុងភពជ
អនកជិតខង។” េអ�វកដូ៏េចនះែដរ។
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261 េអ�វមនិែដលេធ�បបនរ�េឡយ េហយ េអ�វជ�រកខ ប៉ុែន�យ៉កុបេកត
េចញពីេពះែតមយួ ជរបស់�ពះវញិ។ ជពូជៃន��ងំ និង ជពូជៃន ស�ី ពូជ
របស់�ពះជមច ស់ែដលបនតមក។
262 ឥឡូវអនកេឃញ �បនតមករេប បេនះ ចំេពះអ�ីែដល�បនបន�ល់រហូតដល់
សព�ៃថង? ខញុ ំនឹងនិយយេ�យខ� ងំៗពិតជក ់ ជំរញុេរ ងេនះមក បនទ បម់កេយង
នឹងចបេ់ផ�មករបំេពញេច�� ជថមី បនទ បពី់េនះ េ ករ�បជុំបនទ ប។់ ��តវែត
ចបស់�ស់។ េហយសូម ខញុ ំមនិនិយយេ�យេសចក�ី�បមថេទ។ ខញុ ំមនិនិយយ
�េ�យមននយ័យ៉ងេនះេទ។ �នឹងចូលមកដល់កែន�ង ជ�កម�សនធំមយួ
ៃនភពមនិ�សបចបប ់ កូនឥតខន�់� ។ េនះជករគូសចំ�ំចុងេ�កយរបស់
ខញុ ំ។ េនះជអ�ីែដលនឹងមកជពិត។ អនកដឹងថេនះជេសចក�ីពិត។ �នឹងមកដល់
កែន�ងរហូតដល់�ជករភជ បគ់ន ៃន�កមជំនំុ និង សមជិក�កមជំនំុ “មនទ�មង់
ភពជ�ពះ ែតបដិេសធេច�� េនះ” រហូត�បនក� យជ�កម�សន ជកូនឥត
ខន�់� ។ េនះជអ�ីពិតេហយ។
263 អ�ីជករបន�ល់មកេទ ត? មន�គបរ់ ៉កុែកតពយរួេ េ�តយមខ ងេទ ត មនពីរ
េ បី �គបែ់បកកូបល័ និង អ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ពួកេគចែំតេពលេវ�េនះមកដល់។
េហយ�នឹងមនករបំផ� ញេ�យេភ�ង ដូចទីេនះ េ�យទឹក។
264 េហយ សម� ញ់េអយ អ�ីែដលអនកេធ� េបអនកជ�គី�ទ ននិង មន�ពះជមច ស់
េ កនុងចិត� េហយអនកដឹងថអនកបនឆ�ងពីេសចក�ី�� បម់កឯជីវតិ អនកនឹងក� យជ
មនុស� ែដលរកី�យបំផុតេ កនុងេ�ក។
265 េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក…េពល�ពះគមពរីនិយយ
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងរហូតតេ ។” និកយេផ�ង
ៗ និយយថ “ប៉ុែន�េយងេជ ថករអ�ច រយបនកន�ងបតេ់ហយ។” �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធមនបនទូល “�ែមន �ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺ េ ដូចៃថងម�លិមញិនិងរហូត
តេ ។ �នឹងដូេចនះ។”
266 េប�ពះគមពរីនិយយថ “ែ�បចិត� និង �ជមុជទឹកឲយ�គបគ់ន ៃនអនកកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់េ�ះបប អនកនឹងទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េ�ពះ
េសចក�ីសនយចំេពះអនក និង កូនៗរបស់អនក ចំេពះ�សនដ៍ៃទ និង តេរ ងេ
�មែត េ�ចន�មែត�ពះអមច ស់ជ�ពះ…”(េ�ចន�មែត �ពះអមច ស់ជ�ពះៃន
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េយងនឹង��ស់េ  េឃញេទ? មនិែមន េ�ចន�មែតេមតូឌីស�េ  បបទីស�
េ េនះេទ ប៉ុែន��មែត�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់េយង��ស់េ  នឹងទទួលបន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និង �ជមុជកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរី
និយយ)េពលែដលករេនះ�យដល់អនក អនកនិយយ “�ែមន!”
267 �កមជំនំុនិយយថ “អូ �គម នអ�ីខុសគន េទ។”
268 ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះេ កនុងអនកនិយយថ “�ែមន” ចំេពះ�ពះបនទូល
�ទង។់
269 “មនុស�មនិែមនរស់េ�យ�រែតនំបុង័ ប៉ុែន��គបទ់ងំ�ពះបនទូលេចញពី �ពះ
ឱស�របស់�ពះជមច ស់ែដរ។” អនកគឺែបបេនះ។
270 ខញុ ំចងឲ់យអនកបង� ញខញុ ំ ពីខគមពរី�តងថ់ ែផ�េប៉មចបេ់ផ�មអ�ីែដលបន�ឥឡូវ។ ខញុ ំ
ចងឲ់យអនកបង� ញខញុ ំថ ពួកេគបរេិភគែផ�េប៉ម។ ខញុ ំបនបង� ញអនកពីកែន�ងែដល
កអុីនបនគិតដូចគន េនះ េហយពូជរបស់គតេ់ ែតបន�គិតដូចគន ។
271 ប៉ុែន�ករេបកសែម�ងរបស់�ពះខងវ ិ ញ ណ �មរយៈ�ពះគមពរី ថេនះជ
ករទកទ់ងផ�ូវេភទរ�ងមនុស��បស�សី មនិ�សបចបប។់ េនះជអ�ីែដលយក�
េកត មនមក។ េនះជអ�ីែដលបបចូលមក។ េនះជកែន�ង ែដលេសចក�ីពុកផុយ
េចញមក។ េហយេនះជកែន�ងែដល�បនតមក។
272 ឥឡូវ កតស់មគ ល់កនុងករេនះ—េនះ េមល—សត�ពស់មនភពវយ័ ឆ� តពីរ
ដង។ ពូជររបស់�ឆ� តពីរដង។ េហយខញុ ំចូលចិត�េឡងេ េវទិក និង ចបក់ន់
ម�ីកហ�ូនកនុងៃដ [បង�បស�បណ�បំ�ូរកែន�ងម�ីកហ�ូន—Ed] េហយេ�យេជង
របស់ខញុ ំេ េលេវទិក េហយ និយយែបបេនះ។ េហយសព�ៃថងចំេណះេចះដឹងអនក
េ ឯ�? �គគង� លរបស់អនកែដលតមក និង មនចំេណះដឹងេ�ចន េហយ គត់
ឈរេឡង គតជ់�គគង� ល�កមជំនុំធំេ កនុង�បេទស េហយមនអ�ីៗែបប េនះ។
េតកែន�ង� ែដលពូជរបស់សត�ពស់ឈរ? កនុងកែន�ង ែដលឆ� តពីរដងែបប
េនះ ឆ� តជ�គ�បជញ ល�ិត។ េនះជកែន�ងែដលគតេ់ ។ េនះជកែន�ងគត់
�ងំេ ។
273 “មនិែមនឬទធិ និង អំ�ច ប៉ុែន�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េនះជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។” េឃញ? េតអនកេ ឯ�…
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274 បនទ បម់កអនកយកប�ូន�បសតូចមន កឈ់រេ �ជងមយួ ែភនកគតយ់ំ េហយ
�បែហលឈរ េ ទីេនះកំពុងេលងហគី�និយយ “ប�ូន�បសមកែស�ងរក
�ពះអមច ស់!”
275 �គគង� លេដរកតេ់នះ និយយ “ហះ! មនិែមន�កមជំនំុរបស់ខញុ ំេទ…េហតុអ�ី
ខញុ ំមនិសហករេទ មនិគួរឲយខញុ ំ…មនិគួរឲយ លីដឌី និង ចននី េហយពួកេគេឃញខញុ ំ
េ កែន�ងែបបេនះេឡយ។” បន�េទ តចុះ ពូជ�រកខេអយ េទះយ៉ង�អនកត�មង់
រកេគលេ អស់កលបរបស់អនកេហយ។ �តវេទ។ ខញុ ំ�ចនិយយពកយេផ�ងេទ ត
ទីេនះ និង និយយ “កូនឥតខន�់� ” េហយេនះជអ�ីែដល�េ ទីេនះ។ េ�ពះ
អនកេឃញ អនក…
276 “គម ននរ�មន ក�់ចមកឯខញុ ំ េលកែលងែត�ពះបិ�នេំគប៉ុេ�� ះ និង�គប់
ទងំអស់អនកែដលមកឯខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ�បសឲយបនរស់េឡងវញិ េ ៃថងចុងេ�កយ។
នឹងគម នអ�ីែដល�តវបតប់ងេ់ឡយ។ ខញុ ំយកទងំអស់។ ខញុ ំនឹងរក��។ គម នមនុស�
��ចេធ�បនេឡយេ�កពីករេនះ។”
277 ទងំអស់េ កនុង�ទង។់ អនក�ចនិយយ “ខញុ ំបនេធ�ករមយួ” �ជ�ពះគុណៃន
�ពះែដលបនេធ�េសចក�ីទងំអស់។ ដូេចនះ គម នអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�េឡយ។ ខញុ ំគម នអ�ី
�តវេធ�េឡយ អនកកម៏និេធ�ែដរ មនិេធ�ដូចគន ។ អនកមនិ�ចមនសគុណ�មយួ។
�ពះជមច ស់េធ���គបទ់ងំអស់។ អនកមនិបនកេ�មក�មម�មយួពីែផនករបស់�
ែដរ។ អនកមនិ�ចនិយយ “ល� ខញុ ំមកពី�គ�ល�។ ខញុ ំេធ�ករេនះ” គម នអ�ី�តវ េធ�ជ
មយួ�េឡយ។�ពះជមច ស់ជមន កែ់ដលេធ��េសចក�ីេម�� របស់�ពះជមច ស់។
278 ខញុ ំសូមេទសឥឡូវ �នឹងមនិចបេ់ េម៉ងដបម់យួេឡយ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងបិទ េទះ
ជយ៉ង�កេ៏�យ។ េឃញ?
279 េតប៉ុនម ននក ់ ែដលយល់ថ�ពះគមពរីនិយយេសចក�ីទងំអស់េនះ ថជ
េសចក�ីពិត អនកជមនុស�របស់េ�ងឧេបសថ�បណ� ំ ជពិេសស? [�កមជំនុំ
និយយ “�ែមន”—Ed]។ ឥឡូវ��បែហលជមយួភគដប�់បមំយួ ៃនអ�ីែដល
េយងបនបេ�ង ននិងេជ ។ ប៉ុែន�សូមចងច ំ ដល់អនកែដលេ ជិត�ពឹត�ិករណ៍ ខញុ ំ
�ចនឹងនិយយេរ ងេនះ អនកជមនុស�ែដលមនិ បនមកទីេនះដូចសមជិកេនះ
េទ។ រេប បែដលេយងេជ េរ ងេនះ េនះ ជអ�ីកនុង�ពះគមពរី និង �ពះគមពរីជេសចក�ី
ពិតរបស់�ពះជមច ស់។
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280 េហយេយងេជ ថ កនុងស ញ ចស់ ឥឡូវ ពួកេគមនរេប បែដលអ�ីជេសចក�ី
ពិត និង អ�ីមនិែមនជេសចក�ីពិត។
281 ឥឡូវេយងទងំអស់គន ដឹងថ ពួកេគមនប ញ តិសរេសរទុក។ េតប៉ុនម ននក់
ែដលដឹង? ចបប—់ប ញ តិេ កនុងហិប និងអ�ីេទ ត �តវ និងចបបេ់ កនុងប ញ
តិ។ និយយ “អនកមនិ�តវ�ប�ពឹត�ករកំផិត។ អនក�េធ�កំផិតនឹង�តវគបនឹ់ងដំុថម”
េឃញ? េនះជ—ជប ញតិ និង ចបបេ់ កនុងប ញ តិ។ ឥឡូវហិប�កេ់ ែបបេនះ
េហយប ញ តិ�កេ់ កនុងេនះ េហយចបបប់ ញ តិេ កនុងក�បមខ ងៃនហិប។ េប
មនុស�មក�តងច់ំនុចេនះ េធ�កំផិត មកដល់�តងេ់នះចបបនិ់យយថ “េចលគត់
នឹងដំុថម។” ពួកេគនគំតេ់ចញេ េហយេចលនឹងដំុថម។ េនះជអ�ីែដលជចបប់
េ កនុងប ញ តិ។
282 ឥឡូវពួកេគមនពីររេប បកនុងករដឹង។ �ែតងែតមនបី េដមបបី ជ ក។់ ពួកេគ
មនរេប បេផ�ងេទ តកនុងករ�គ ល់ �េចញមកពីេ��៉ ឬ អនកយល់សប�ិ។ េត
ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? “េបមននរ�មន កក់នុងចំេ�មអនក ជអនកខងវ ិ ញ ណ ឬ
ជពយករេីយងជ�ពះអមច ស់នឹង�បបដ់ល់គតផ់ទ ល់ កនុងសុបិនរបស់គត ់េហយ
មនបនទូលេ កនគ់តេ់�យករេបកសែម�ង។” ពិត�ស់។ ឥឡូវេនះ គតគឺ់ជ
េ��៉េហយ។
283 ឥឡូវ េបមនមនុស�ចូលមកនិយយ “អូ�េលលូយ៉ខញុ ំយល់! ខញុ ំែថ�ងទំនយ
ឥឡូវកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់។ ខញុ ំទទួលបនករេបកសែម�ង” ពួកេគមនិ�ពមឲយ
�ប�ពឹត�េ ែបបេនះេឡយ ដូចអនក�ល់គន េធ�ែដរ។ ពួកេគពិនិតយេរ ងេនះេ�យ
�ពះជមច ស់ ជមុន។
284 ឥឡូវបនទះ�� ក�ទងរបស់េអរ ៉នុមនអ�ីែដលេគេ ថ យូរមី និងធូមមី។ េត
ប៉ុនម ននកធ់� បឮ់ពកយេនះ? �ជអ�ី? គឺជថម១២ មខ ងមន�បមំយួ ជបុព�បុរស
ទងំដបពី់ ជតបងូ យូ� និងអ�ីេទ ត េហយបន�មក ជតបងូដបពី់រ។ េហយ
េ�កយមកពួកេគយកពយករេីនះ ឬ អនកយល់សប�ិមក េហយេគពក�់ប�បប់ងំ
�ទងេនះ និង �កឲ់យគតឈ់រេ ទីេនះ។ េហយ ពួកេគនិយយថ “ឥឡូវចូរែថ�ង
ទំនយ និង �បបពី់ទំនយរបស់អនក។”

“�ពះអមច ស់មនបនទូលមកខញុ ំ េហយ និយយ ជ�បកដ—េសចក�ី�បកដ។”
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285 មនិថ��កដូ់ចជពិតយ៉ង�កេ៏�យ ��� បេ់ ដូចជ�ជេសចក�ីពិត
ឥតេខជ ះ ប៉ុែន�េបពន�ឺពួក�មនិបនមកជួបជំុ និង មនិមនឥនធនូពណ៌កត�់មេនះ
យូរមី ធូមមី ពន�ឺរបស់ពួក��បមូលផ�ុ ំទងំអស់គន  ជដំេណ រករេលសពីធមមជតិ
មនករប ជ កម់ក។ េមល�ពះជមច ស់ែតងប ជ ក�់ពះបនទូល�ទង។់ េឃញេទ?
េហយេបថពន�ឺេលសពីធមមជតិមនិមនភ��ឺតងេ់នះ ដូេចនះខញុ ំមនិគិតថ�ដូចជពិត
ប៉ុ�� េទ �ខុសេហយ។
286 េបអនកយល់សប�ិនិយយ “ខញុ ំយល់សប�ិេរ ងមយួ េហយសុបិនេនះនិយយ
ថ ‘អុី��ែអល�តវផ� ស់ទី និង េ កែន�ង�មយួចបស់ េ�ពះពួកសីុរនឹីងមក
�មែផនកេនះ និង េ�មពទ័ធ�។’” ពួកេគនឹងយកសុបិនរបស់អនកយល់សុបិនមក
គត�់បបស់ប�ិេនះ។ េបពន�ឺមនិបនភ�េឺទ គតថ់ខុសេហយ មនិថរេប ប�
េទ…ែតេបពួកសីុរបីនអងគុយេរ បខ�ួនរចួេហយ េ ទី�នស ងគ មកេ៏�យគត់
និយយខុស។ អតេ់ទ។ ពួកេគ ពិត�ស់��តវែតបង� ញេ�យ យូរមី ធូមមី។
287 ឥឡូវ�គបគ់ន ដឹងថសងឃបុ�ណកន�ងបត ់ ចបប់តេ់ហយ េហយ យូរមី
ធូមមីេ ជមយួពួកេគែដរ។ េយងដឹងដូេចនះ ែមនេទ? [�កមជំនំុនិយយ “�
ែមន”—Ed]។
288 េហយសងឃថមីកប៏នមក។ ជអ�ី? សព�ៃថងេយងមនយូរមី ធូមមីេទ? បទ
មន។ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់! ហនឹងេហយ។ េនះគឺ�។ េបមនុស��មន ក់
មនករេបកសែម�ង�មយួ ឬនិយយអ�ី ឬេគលលទធិ�ែដលមនិ�សប�ម
និង…និង ថតចម�ង�ពះគមពរី �មរយៈអតថបទគមពរីទងំមូល គតខុ់សេហយ។ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថគតម់ននិកយអ�ី គតល់�យ៉ង� គតឆ់� តប៉ុ��  គតេ់រ នបន
េ�ចនប៉ុ��  គតខុ់សេហយ។
289 េហយេបមនមនុស��មន ក�់បបអ់នកពីករេនះ ែដលេយងកំពុងែតបេ�ង ន
ទីេនះកនុង�កមជំនុំឥឡូវ និង �បបអ់នក ថ “េបអនក�បស់ទឹក �មនិអីេទ” គត�់បប់
អនកេ�យកុហកេហយ។ េនះមនិមនពន�ឺេ យូរមី ធូមមីេឡយ។ េពលគត�់បប់
អនកែបបេនះ“ករចកទឹ់ក�តវេហយ” គត�់បបអ់នកេ�យកុហកេហយ។ គត់
�បបអ់នកថ “ករ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម ‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ’ ជករ�តឹម�តវ” គតក់�៏បបអ់នកេ�យកុហកែដរ។ េបគត�់បបអ់នកថ
“សមយ័កលករអ�ច រយកន�ងបតេ់ហយ” គត�់បបអ់នកេ�យកុហកេ់ហយ។
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េបគត�់បបអ់នកថ “�មនិមនប � េទ កនុងករឲយ ស�ីអធិបបយ” គត�់បបអ់នក
េ�យកុហកែដរ។ េបគត�់បបអ់នកថ “�មនិអីេទែដលអនកេចញេ េហយបិទ
�� កនិកយ” គត�់បបអ់នកេ�យកុហកេហយ។ �នឹងមនិមនពន�ឺេចញមក
េ យូរមីធូធីមេឡយ។ េហយអ�ី�បឡូ់ែដលេចញមក េ កនុងេរ ងចស់ “ម� យ
ៃន េពសយចរ” េហយមកដល់ទីេនះ េហយ េនះជេហតុផលែដលអនក�តវេ ឲយ
ឆង យពីនិកយ។
290 េយង�ស�ញ់បងប�ូន�បស�សីែដលមកពីេនះ។ ប៉ុែន�អនក�តវេ  និយយថ
“ខញុ ំជេមតូឌីស�” និង េធ�ឲយអនកក� យជ�គី�ទ ន ចំេពះខញុ ំ។ អនកជ�គី�ទ នេ�ពះអនក
េកតេចញពីវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ អនកមនិចបំចក់� យជបបទីស� ឬ េមតូឌីស�េឡយ។
អនកមនិចបំចក់� យជអ�ីមយួេនះេឡយ។ អនក�គនែ់តេកតេចញពី �ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះ។ េតអនកេជ េទ?[�កមជំនុំនិយយ “�ែមន”—Ed]។
291 ��ស័យេលមូល�� នេនះ េបមននរ�មន កេ់ ទីេនះ ចងស់ហករនិង
ចូលរមួកនុងករ�បកបៃនករថ� យបងគំេនះ និងចងេ់ធ�—ករ �ជមុជទឹក�ជមុជទឹក
េ�យ �ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ទីេនះមន�ងទឹក។ េគនឹង�ជមុជទឹកែតមយួ
នទីប៉ុេ�� ះ។
292 េបមនមនុស�ជេ�ចន េ�ចននកេ់ ទីេនះ នរ�ែដលចងម់ក កនុង
រេប ប�េផ�ង? េយងេ ទីេនះ។ ជករ�តឹម�តវ។
293 ឥឡូវ េយង—េយងមនិមនភពជសមជិកអ�ីេទ អនក�គនែ់តមកទីេនះកនុង
�កមជំនុំេនះ។ េយងេជ ថ�ពះ�គីសទគងេ់ កនុង�កមជំនុំេមតូឌីស� និង បបទីស�
និង �ពីសប៊ធឺីេរ ន។ �ទងទ់ទួលយកសមជិកមន ក់ៗ ៃនពួកេគ។ េហយអ�ីែដល
ខ�ះខតបចចុបបនន គឺករែថ�ងទំនយខុសែដលនឲំយេរ ងេនះេចញមក ករបេ�ង ន
របស់�កមជំនំុេនះ ែដលពិតជផទុយនឹង�ពះគមពរី។
294 ឥឡូវ េបមននរ�មន កប់ង� ញចបស់មកខញុ ំ ខញុ ំនឹងទទួលយក
េ�យខ�ួនឯង…ខញុ ំេជ ជកថ់មន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គបល់មមកនុងខ�ួនខញុ ំ េដមប ី
ែស�ងរក និង ចូលមក េហយេជ ថ��តឹម�តវ។ េបខញុ ំ�គនែ់តេងបេដរេចញ និង
ចបៃ់ដជមយួអនកអធិបបយ និង �កេ់ឈម ះរបស់ខញុ ំេលេស វេ  ប៉ុែន�េ មន
សម�បនិ់ងពយបទ កនុងចិត� និង េ មនករ�ចែណន និង វ�ិទនិងេ ែតមនិ
េជ ថ�ពះេយសូ៊វជអងគ ែដលេ�បសឲយជដអ៏�ច រយ និងអ�ីេផ�ងេទ តែបបេនះ ខញុ ំ
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នឹងេចញេ ព�ងឹងជមយួ �ពះជមច ស់ យ៉ងេល ន។ ខញុ ំេជ ជកថ់�បកដជ
េធ�។ ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងេ�ម ះ�តងច់ំេពះ េរ ងេនះ។ ខញុ ំនឹងេចញេ េដមបរីកឲយបន ភព
�តឹម�តវជមយួ�ពះជមច ស់។ េបសិនជខញុ ំ�គនែ់តេ ជបធ់មម�េ�យេ�ពះ
ខញុ ំជបបទីស� ឬ េមតូឌីស� ខញុ ំនឹង ចុះេ  េហយទទួល�សន�គីសទកនុងចិត�។
ខញុ ំនឹងេធ��។ ហនឹងេហយ។

295 ឥឡូវចងចពីំករចក�់ពះេច��  ែដលនឹងចបេ់ផ�ម បំណង�ពះទយ័របស់
�ពះជមច ស់ ករេនះនឹងមកេ យបៃ់ថងពុធ។ ���ស័យេលេគលករណ៍េនះ ។

296 ចូរ�� បស់ម� ញ់ មន�ពះដពិ៏ត និង �ពះជមច ស់ដម៏ន�ពះជនមរស់។ េនះជ
ករពិត។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទជបុ��របស់�ពះជមច ស់។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង
�កមជំនំុសព�ៃថង។

297 ឥឡូវ េបខញុ ំមននរ�មន ក�់បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំមនសិទធិកនុងករសង�យ័។ ប៉ុែន� សូម
�� ប។់ េ ៃថងមយួៃនេ�តយមខ ង េ ភពជេកមង�បសតូចមន ក ់ខញុ ំកំពុងឈរេ�កម
េដមេឈ ខញុ ំេឃញ�ទង។់ ខញុ ំឮពី�ទង។់ �ទងម់នបនទូល�បបខ់ញុ ំ ថ “េ  ឲយឆង យពីេគ
ស�ីែដលេ�ម កេ�គក។ េ ឲយឆង យពីបរ។ី េ ឲយឆង យពីករេជរ�បមថ ផឹក��
និង ករអស់ទងំេនះ។ ខញុ ំមនករងស�មបអ់នក េពលអនកមន វយ័ចស់េ ”
ខញុ ំដឹងថ�ទងម់នវត�មនពិត ជ�ពះមន�ពះជនមរស់ ែដលេ�ះ��យ�គបយ៉់ង
ជមយួ�ពះបនទូល�ទង។់

298 េពលខញុ ំកនែ់តមនវយ័ចស់បន�ិច រេប បែដល�ទងជ់ួបជមយួខញុ ំ រេប បែដល
�ទងម់នបនទូលមកកនខ់ញុ ំ! រេប បែដលខញុ ំបនេឃញ�ទង ់ េ េ�តយនយ ដូចជ
គុេមព តៃ�ពែដលេឆះ េហយេភ�ងេនះេធ�ចលនជំុវញិេ�តយនយ! រេប បែដលខញុ ំ
េឃញ�ទងម់នបនទូល និង �បបពី់អ�ីែដលេកតមន និង �គបេ់ពល បនេកតមន
យ៉ងល�ឥតេខជ ះ �មែត�ច�ប�ពឹត�េ បន បនល�ឥតេខជ ះែបបេនះ។

299 អងគែតមយួែដលមនបនទូលអ�ីែដលល�ឥតេខជ ះេនះ គឺជអងគេ ដែដលែដល
ជ�មញខញុ ំឲយបេ�ង ន�ពះគមពរី�មរេប បែដលខញុ ំបេ�ង ន។ �ជករ�តឹម�តវ។ ដូេចនះ
�មកពី�ពះជមច ស់។ ស�មបខ់ញុ ំ �ជ�ពះជមច ស់មនេច��  និង �ទងេ់ ដូច
ៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូតេ ។
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300 �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “ខញុ ំបនមកពី�ពះបិ� និង ខញុ ំេ �ពះបិ�វញិ។” េពល
�ទងយ់ងមក…
301 ខណៈ�ទងជ់�ពះេ �លរេ��ថ ន �ទងជ់ពន�ឺេភ�ងែដលេឆះ។ េតប៉ុនម ន
នកែ់ដលដឹងថដូេចន ះ? [�កមជំនុំនិយយ “�ែមន៉”—Ed] �ទងជ់ពន�ឺែដលេឆះ
ជសសរេភ�ង។
302 េហយ�ទងយ់ងមកេលែផនដីេនះ និងមនបនទូលថ “ខញុ ំមកពី�ពះបិ� េហយ
ខញុ ំេ …ខញុ ំមកពី�ពះជមច ស់ េហយ ខញុ ំ�តលបេ់ �ពះជមច ស់វញិ។”
303 េពល�ទងសុ់គត �តវបនកប ់រស់េឡងវញិ េហយ ប៉ុលេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវរបស់
គតេ់ �ម៉ស់បនជួប�ទងម់�ងេទ ត េត�ទងជ់អ�ី? [មនអនកនិយយ “ជសសរ
េភ�ង”—Ed] េ ែតជសសរេភ�ង។ �តវេហយ។
304 េត�ទងេ់ធ�អ�េីពល�ទងេ់ ទីេនះ េលែផនដី? េត�ទងេ់ធ�អ�ីេពល�ទងជ់ួបជមយួ
ប៉ុល? េត�ទងប់នប ជូ នគតេ់�យរេប ប�? �ទងប់នប ជូ នគតេ់ ពយករ ី
មន កេ់ដមប�ីបបគ់តពី់ករ�ជមុជទឹក �បបគ់តពី់អ�ី�តវេធ� �កៃ់ដេលគតេ់ដមប ី
េ�បសគតឲ់យជ �បបគ់ត ់ពីគតែ់ដលបនេឃញនិមតិ�។
305 �ពះេយសូ៊វេ ទីេនះៃថងេនះ េធ�ករដែដល េហយេ ែតជសសរេភ�ងដែដល
បេ�ង នេសចក�ីដែដល េហយប ជ កេ់�យ�ពះបនទូល េហយ េ�យទីសមគ ល់និង
ករអ�ច រយ។ ខញុ ំរកី�យចំេពះ�គី�ទ ន ខញុ ំមនិដឹងថេធ�អ�ី។ ខញុ ំរកី�យែដលក� យជ
�គី�ទ ន ខញុ ំមនិដឹងថេធ�អ�ីេឡយ។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលអនកក� យជ�គី�ទ ន។
306 េហយអនក េ�ងឧេបសថេនះ ខញុ ំ�បបអ់នកនឹងផ� ស់ប�ូរេឈម ះេនះ។ �មនិ�តឹម
�តវជេ�ងឧេបសថ�បណ�េំឡយ។ ��គនែ់តជមនុស�ប៉ុេ�� ះេឃញ។
េយងនឹងផ� ស់ប�ូេឈម ះរបស់� បេងកត�ជេឈម ះេផ�ងៗ។ េយងនឹងនិយយពីេនះ
បនទ បពី់េនះ។ ខញុ ំចងែ់តឲយ�ក� យជ—�ពះវ�ិរបស់�ពះែដលមន�ពះជនមរស់។ ខញុ ំ
មនិចងឲ់យ�ក� យជេមតូឌីស� បបទីស� �ពីសប៊ធឺីេរ ន េពនទីកុស�េឡយ។ ខញុ ំ…
307 មនុស�ទងំេនះ ខញុ ំ�ស�ញ់អស់ពីចិត�។ ខញុ ំមនិដឹងថមយួ�ជមយួ �
េទ។ ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តអធិបបយ�ពះបនទូលេនះ។ ខញុ ំេបះ
សំ�ញ់េហយទញ�េចញមក។ មនកែងកប និង មនពីងពងទឹក និង ពស់
និង មន�តីខ�ះែដរ។ ���ស័យេល�ពះជមច ស់ជអនកសេ�មច។ ទូលបងគំ�គនែ់ត
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ទញសំ�ញ់ �គនែ់តអធិបបយ�ពះបនទូល និង ទញ�ចូលមក និង និយយ
“ពួកេគេ ទីេនះ �ពះអមច ស់ េ ជុំវញិ�សនេនះ។ �ទង�់គ ល់អ�ីជរបស់�ទង់
�ទងប់ន�គ ល់ពួកេគ �ងំពីេដមមក។ ទូលបងគំ មនិដឹងមយួ�ជមយួ�
េឡយ។ សូម�ទងេ់ធ�ចុះ ដូេចនះ�េ�សចែត�ទង ់ �ពះអមច ស់។ េនះជអ�ីែដលល�
បំផុត ែដលទូលបងគំ�ចេធ�បន។ ទូលបងគំេ ទីេនះ និងេ កែន�ងេផ�ងេទ តនិង
ចប�់កមេផ�ងេទ ត។ េនះជអ�ីែដលទូលបងគំ�ចេធ�បន។” �តវ�ស់។

អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជេធ�ដំេណ រេ
ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជេធ�ដំេណ រេ
ផទះ�ថ នសួគរ៌បស់ខញុ ំភ� ឺនិង �សស់�� ត
េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ថដូចជេធ�ដំេណ រេ ។

308 ឥឡូវសូមចងច ំ មននរ�មន កែ់ដលចង�់តជ់ួប សូមេ េ កន់
េ�ក មសឺេស : BUtler 2-1519[ េលខទូរស័ពទបនប�ូេហយ—Ed] េយងនឹង
រកី�យែដលបនជួបអនក។ េបមន កែ់ដលអនក�ស�ញ់ចូលមក �តវែត�បញបក់នុង
េពលចកប់ំេពញ�ពះេច�� …ឥឡូវខញុ ំនឹង ចបពី់យបេ់នះេ  បន�ខ�ួនខញុ ំ និង នឹង
�តវេចញេ រយៈេពលពីរៃថង េ�យខ�ួនឯង។
309 ខញុ ំ�គនែ់តចូលេ កនុងេនះ និង េរ នដូចេនះ “�ពះអមច ស់ �ទងគ់ងេ់ ែកបរ
ទូលបងគំ។ ទូលបងគំដឹងថ�ទងគ់ងទី់េនះ។ េហយ�ពះបនទូល�ទងម់នបនទូលថ
�ទងនឹ់ងទញពួកេគមកែកបរ។” ខញុ ំបន�អធិ�� នចយំម រហូតដល់ខញុ ំបនេឃញ
សសរេភ�ងចបេ់ផ�មេធ�ចលន។ ខញុ ំបន�គ ល់រចួមកេហយ។ រចួខញុ ំេដរេ កន់
េវទិកស�មបក់មមវធីិេ�បសឲយជ េដមបអីធិ�� ន និង េធ�អ�ីខញុ ំ�ចជួយអនកជមង ឺនិង
អនករងទុកខ។
310 េយងទទួល�ល់េសចក�ីសបបរុសឥឡូវ។ េហយេពលអនកមកេជ  េហយ េយង
រពឹំងថមនករជួបជំុដអ៏�ច រយ។ ខញុ ំចងនិ់យយែបបេនះ…
311 បងប�ូន�បស េច�ហីស េ ទីេនះយបេ់នះ? េយងចងប់ង� ញភពរកី�យជ
មយួករងររបស់បងប�ូន�បស េច�ហីស។ ខញុ ំទយថគតប់ន�តលបេ់ េកះវញិ
េហយ និង បន�អ�ីេទ ត។
312 រកី�យែដលបន ជួបបងប�ូន�បស�សី �វហីគ និងពួកអនកជេ�ចនេទ តេ
ទីេនះ។
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313 េហយខញុ ំបនេឃញេ�កេមធវរី ៉បូ៊តឺ�នេ់ ទីេនះ មយួ�សបកម់ុន មក
មយួ�សបកក់ន�ងេ ។ ខញុ ំចងស់រេសរគតពី់�រ—របស់គតែ់ដលមនកលពី
ៃថងមុន។ គម ននរ�និយយថេនះជនរ�។ េនះគឺជភព�ម៉ស់។ គត់
មន�រល�េលករែថ�ងទំនយ ជអ�ីដូចែដលខញុ ំបនអធិបបយេ យបេ់នះ។

314 េហយដូេចនះមនអនកដឹកនមំយួេទ តេ ទីេនះកលពី�ពឹកមញិ ឬ
កលពីយបម់ញិ បងប�ូនសមីធ មកពី�កមជំនុំេមតូឌីស�…ឬពី�កមជំនុំ�ពះវ�ិរ
�ពះជមច ស់ េ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថេតគតេ់ ទីេនះឬអត។់ េបអនកធ� បឈ់រ
េ េវទិកេមល�មរេប បេនះ �ពិបក�បបប់ន�ិច �ពិបកយល់ អនកេឃញ
េទ េហយអនកមនិ�ច�បបប់ន។េបអនកេ ទីេនះបងប�ូន�បសសមីធេយងរកី�យ
ជមយួេ�ក។

315 េហយ �មនិដូេចនះ អងគុយេ ទីេនះ បងប�ូន�បសមកពី ចចច េ ខង�� ំ
គតគឺ់បងប�ូន�បស កូលីន? [បងប�ូន�បសេណវលីនិយយ “បទ”—Ed] រកី�យ
ែដលបនេឃញអនកេ ទីេនះ េ យបេ់នះម�ងេទ ត បងប�ូន�បស។

316 េហយ អនកទងំអស់គន  ទងំអស់គន  មន ក់ៗ ដឹងេហយថខ�ួនជនរ�។

317 ខញុ ំេជ ថេនះជបងប�ូន�បស�សីេ ទីេនះ ជអនកអធិ�� នស�មបេ់កមង�សី
េ េពលេនះ េ ទីេនះ ដុកទរ័ ែដលអងគុយេ ទីេនះេ កែន�ងេនះចំេហ ងមខ ង។
�ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក េ�កដុកទរ័។

318 ឥឡូវ សូមកុំមន�រមមណ៍�ម៉ស់ចំេពះខញុ ំ អនកែដលជអនកដឹកន ំ និង បង
ប�ូន�បស ពីេ�ពះរេប បែដលខញុ ំេធ�េនះេ�យខំ�បឹង�មែត�ចេធ�េ បន។ េនះ
ជេ�ងឱេបសថរបស់េយង។ �ជអ�ីែដលខញុ ំឈរជំហរ និង េយងចង�់ក�់�ម
�ពះបនទូលេនះ និង ញបញ់រច័ំេពះេសចក�ីេនះ។ ដូេចនះ េបអនកេ េ�កបនទ ត់
េយង នឹងមកវញិេហយនិយយ “អនកដឹង�បេសរជង។ �េ ែខ��តថ់ត ទុក។”
េឃញ? អនកេ ទីេនះ។ “េនះ�េ េលែខ��ត។់”

319 េយងមនឱកសជងអ�ីែដលគួរែត�ប�ពឹត�េ ែបបេនះ លីអូ។ ប៉ុែន� ប៉ុែន�
េយង…អនកទទួលបនេ�ចន។ េយងនិយយពីភព�តឹម�តវពីេនះ េហយ េយងនឹង
ទទួលទងំអស់ ពី�េ បន�ិចេទ ត។ ដូចជមនុស�បរេិភគែផ�ឱឡឹក បន និយយ
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“�ឆង ញ់�ស់ ប៉ុែន��មនអ�ីែដលល�ជងេនះេ េទ ត” ដូេចនះេយងមន �េ�ចន
ប៉ុែន� មនិទនម់កដល់។
320 សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក ជេសចក�ីពិតែដល�តឹម�តវនឥឡូវ។ ខណៈ
ែដលេយង…នឹងមនកមមវធីិថ� យបងគំឥឡូវ។ េនះជករ�តឹម�តវ បងប�ូន�បស
េណវលី? [បងប�ូន�បសេណវលីនិយយ “បទ ខញុ ំេជ ថដូេចន ះ”—Ed]។ េតមន
នរ�េ ទីេនះ�តវ�ជមុជទឹកឥឡូវេទ? េយងមនិខ�ល់ថអនកជនរ� េយង
—េយងេ ទីេនះ�តវ�ជមុជទឹក។ េលកៃដ អនក�ែដល�តវ�ជមុជទឹក។ អនក
ែដល ខញុ ំេជ �គឺ…ទីេនះមន ស�ីមន ក។់ េហយមននរ�េទ ត? ឥឡូវេយងមន
សេម� កបំពកេ់ ទីេនះជរបស់បុរសនិង ស�ី។
321 ឥឡូវ េយងមនិនិយយ “ចកេចញពី�កមជំនុំអនក។
េចញពី�កមជំនំុេមតូឌីស�” េយងមនិនិយយ។ អនក�តលបេ់ វញិ�ម�កមជំនុំ
របស់អនកចុះ។ ប៉ុែន�េបអនកមនិបន�ជមុជទឹក�មរយៈបទគមពរី កនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ…មនិេ�យ�ពះនម “�ពះេយសូ៊វ” ែតមយួឥឡូវ។ កនុង�ពះនម
“�ពះអមច ស់េយសូ៊វ �គីសទ” �មរយៈខគមពរី។ អនក�ជមុជទឹកខុសេហយ។
322 ខញុ ំមនិចងម់នប � េពលខញុ ំមកដងទេន�។ ខញុ ំចងឲ់យ�គបយ៉់ងចបស់�ស់
�មែតខញុ ំដឹងពីរេប បេនះ េពលខញុ ំកនសំ់បុ�តេនះ េមល េ�ពះខញុ ំចងទ់ទួល
បនករេចញដំេណ េ េពលេនះ។ ខញុ ំសូមេលកទឹកចិត�អនកឲយេធ�ដូចគន ។
323 �តលបេ់ �កមជំនុំរបស់អនកវញិ។ េនះ�តវេហយ រ�ងអនកនិង�ពះជមច ស់។
េនះជអ�ីែដលខញុ ំ�ច�បបអ់នក។
324 ប៉ុែន�គម ននរ� កនុងគមពរីែដល�តវបន�ជមុជទឹក េ�យរេប ប�មយួ
េផ�ងេ�កពី�ពះនម “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។” េហយអស់អនកែដល�ជមុជទឹក
ែដលបងគ បេ់�យ�វកប៉ុល ជអនកនិយយថ “េបមនេទវ�� អធិបបយអ�ី
េផ�ងេទ ត ចូរឲយ�តវប�� �រចុះ” ករបងគ បរ់បស់េគចូលមក និង �តវ�ជមុជទឹក
ជថមី ម�ងេទ ត កនុង�ពះនម “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ” េនះជករ�តឹម�តវ។ េហយ
គតក់េ៏ធ�ែបបេនះ។ េហយអ�ីគតេ់ធ� គតផ់�ល់កិចចករដល់េយង�តវេធ� ែដលេនះ
ជអ�ីេយង�តវេធ� បំណង�ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់។

េយងេជ េលករ�ងេជង។ េយងេជ េលករ�បកបគន ។
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325 េយងេជ េលករយងមកជេលកទីពីររបស់�ពះ�គីសទែដលេមលេឃញ ជ�ង
កយៃន�ពះអមច ស់ មនិែមនជវ ិ ញ ណ ប៉ុែន�ជ�ងកយៃន �ពះអមច ស់េយសូ៊វ
ែដលយងមកម�ងេទ តេ�យសិររីងុេរ ង។
326 េយងេជ េលកររស់េឡងវញិពីករសុគត េដមបទីទួល�ងកយ មនិេចះចស់
�ជីវ�ជញេពលេយងេ កនុងផនូរ ប៉ុែន�ជ�ងកយថមីមយួ េពញេ�យសុភមងគលៃន
យុវវយ័ េដមបរីស់បនរហូត។
327 េយងេជ េលភពមនិេចះ�� បៃ់ន�ពលឹង ជករពិត។ េយងេជ ថមនទ�មង់
ែតមយួៃនជីវតិអស់កលប េហយេនះជ ជីវតិែដលអនកទទួលបនពី�ពះ�គីសទ េយ
សូ៊វ។ េនះជករពិត។
328 ដូេចនះ េយងមនិេជ េលករ�កេ់ទសជេរ ងរហូត។ េយងេជ េលេភ�ង
នរក ករេឆះេ�យ�ព នធ់រ័ ប៉ុែន�េយងមនិេជ ថ�េឆះជេរ ងរហូត េប�ដូេចន ះ
អនកទទួលជីវតិអស់កលប។ មនជីវតិអស់កលបែតមយួ ែដលមកពី�ពះជមច ស់។
េនះជករពិត។ អនកនឹង�តវបនដុតបេ ឆ ះ �បែហលជមយួ�នឆន  ំ ដប�់ន
ឆន  ំ ខញុ ំមនិដឹង ប៉ុែន�អនកមនិ�ចមនជីវតិអស់កលបេឡយ។ អនកមនិ�ច�តវដុត
េរ ងរហូតេឡយ…អនក�ចេឆះេរ ងរហូត ប៉ុែន�មនិែមនអស់កលប។ េឃញេទេនះ
ជភពខុសគន រ�ងអស់កលប និង េរ ងរហូត។ េរ ងរហូត គឺរហូត និង េរ ង
រហូត ចំណុច�បសព� មននយ័ថ “ចេន� ះេពលេវ�” ប៉ុែន�អស់កលប អនកមនិ
�ចមនករ�កេ់ទសអស់កលបេឡយ។
329 អនកមនជីវតិអស់កលប េ�ពះមនទ�មងែ់តមយួៃន ជីវតិអស់កលប រស់ និង
�តវបន�បទនពរេ�យ�ពះជមច ស់េរ ងរហូត។
330 “ប៉ុែន��ពលឹងែដលបនេធ�បប �ពលឹងេនះនឹង…” អ�ី? [�កមជំនំុនិយយ “…
�� ប”់—Ed] េនះ�តឹម�តវ។ ដូេចនះ�មនិមនជីវតិអស់កលបេឡយ។ ជករ ពិត។
�មន—ករ�កេ់ទសរបស់� ប៉ុែន�មនិែមនជីវតិអស់កលបេឡយ។
331 ដូេចនះអនកេឃញ មនេរ ងជេ�ចន�តវបេ�ង ន េយងនឹងេធ�េពលេ�កយ។ សូម
�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។
332 ឥឡូវចូរេយងេ�ច ងចេ�ម ងចស់ពិេ�ះេនះ ខណៈែដលបងប�ូន�សីរបស់េយង
នឹងេ�ច ង។ ខញុ ំេជ ថ ស�ីេ ទីេនះនឹង�ច…
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333 រ ៉ែូសល�េនះជម� យរបស់អនក? [បងប�ូន�សីរ ៉ែូសល�និយយ
“ចស”—Ed]។ េហតុអ�ី សូម�ពះ�បទនពរដល់ចិត�អនក។រកី�យបនជួបអនក
បងប�ូន�សី ែដលកំពុងេធ�េរ ងេនះ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
334 រ ៉ែូសល� ហគ៊ីហ�ីនជមតិ�សុភពែដលេយងមន។ នងជ�សីេកមងមន ក ់ែដល
ជអនកផឹក�� ស�មបអ់នកជមនុស�េ ទីេនះ �បែហលជមនុស�ចែម�ក។ រ ៉ូ
ែសល�មនិបរមភពីអ�ីែដលខញុ ំនិយយែបបេនះ។ េពលនងចូលមកេវទិកេ
—កែន�ង…ទីេនះ អិន��យ�។ អនកធ� បេ់ឃញមនុស�ទុចចរតិ នងជមន ក់
កនុងចំេ�មេនះ នងជអនក�បមកឹេល នែភនក។ កែន�ងែដល ដុកទរ័ធំៗបនួនក់
ៃន ឈកីហគូ និយយថ…ជអនកេញ ន����មកិ េហយ អ�ីៗេទ ត េបះបង់
នងេចលេហយ។ ប៉ុែន�េ យបម់យួេពលនងចូលមកកនុងករ�បជំុ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេ�ះ��យប � ជីវតិរបស់នង និង មនបនទូល�បបេ់ ទីេនះ។ េនះជ
ករ េ�ះ��យ។
335 ឥឡូវេមលេ នង �យុ�បែហល�មសិបឆន  ំ �ចយកឈនះអនក�យុ
ដប�់បបីំឆន បំន គួរឲយ���ញ់ ជ�សីេកមង�សស់�� ត។ មនិែដលភ�ក�់�វសីគី
�ងំពីេពលេនះមក គម នចំណងេ់ទ តេឡយ។ រស់េ ស�មប�់ពះ�គីស� េដរេ
�មផ�ូវ �គបក់ែន�ង េធ�ទីបនទ ល់ពីសិររីងុេរ ងរបស់ព�ះជមច ស់ ដល់មនុស�បប
និងអនក�បមកឹ�មកែន�ងរអិល និង កែន�ងេផ�ងេទ ត ទូទងំ ឈកីហគូ េធ�ស�មប់
�ពះអមច ស់។
336 នង�តវបន�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយម� យរបស់នង
មកយបេ់នះេដមបេីធ�ដូចគន  េបសិន�ពះជមច ស់�ចពយបលនង េប�ពះេយសូ៊វ
�ចពយបលនង…“អ�ីកេ៏�យែដលេធ�កនុង�ពះបនទូល ឬករ�ប�ពឹត� ចូរេធ�េ�យ
�ពះនម…” [�កមជំនុំនិយយ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”—Ed] េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរី
បននិយយ។ ជករ�តឹម�តវ�ស់។
337 �តវេហយ ឥឡូវេយងនឹងមនកមមវធីិ�ជមុជទឹក។ េយងនឹងបិទេភ�ង�បែហល
ពីរបីនទី េដមប�ីបងេ�ប បស�មបក់មមវធីិ េដមប�ីជមុជទឹក េហយ—េហយេយងនឹង
រពឹំងថនឹងមនេពលេវ�ល�កនុង�ពះអមច ស់។
338 េតអនកនឹងេធ�ករ�ជមុជទឹកេ យបេ់នះ? �តវ�ស់ អនកល�េហយ—អនកល�
េហយែដលបនេ�ត មរចួ�ល់។ េហយ ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�ម ខញុ ំនឹងដឹកនចំេ�ម ង និង
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អ�ីេទ តកល េយងកំពុងែតត�មងេ់ ។ េពលេគកំពុង…[បងប�ូន�បសេណវលិ
និយយ “មននឡិកេ ទីេនះេទ ដុក?”—Ed]។ សេម� កបំពក�់ជមុជទឹក ដុក
េល នេឡង។ �តវេហយ។
339 ចូរេ�ច ងចេ�ម ងចស់មយួេនះ…[បងប�ូន�បស�បណ�ដំឹកន�ំកមជំនុំ
េ�ច ង កលបងប�ូន�បសេណវលី �ជមុជទឹកឲយបងប�ូន�សី—Ed]។
340 [ែខ��តទ់េទ—Ed] េហយ រហូតដល់េយងេធ�ករេនះ េពលេយងេចញេ  េត
េយង�តវេធ�អ�ី?

ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
ឱអនកមនចិត��ពយលំបក
េស�ចេលេស�ច េយងអភេិសក�ទង់
េពលករេធ�ដំេណ ររបស់េយងបនេពញេលញ។

ពិត�ស់ សូមេ�កកឈរេឡង
ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
កូនៃនេសចក�ីទុកខ�ពយ និង ទុកខេ�ក
អំណរ និង ករកំ�ន�ចិត�នឹងបន�បទនដល់អនក…

341 ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីនឹងេធ�។ សូមងកេ �� ំេហយចបៃ់ដជមយួនរ�មន ក់
េ ទីេនះ និង និយយ “េតអនកសុខសបបយេទ បងប�ូន? ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល
បនេ កនុងកមមវធីិជមយួអនក។”

នមពិេសស នម�បេសរ!
…គឺជនមៃន�ពះដរ៏ស់
នមពិេសស នម�បេស អូ… 
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