
ចិតសិបសប� ហ៍របស់ �នីែយល៉

 អរគុណេ�ចន បង�បស េនវលី។ អរណុសួស�ីមតិ�ទងំ�យ។ �ជឯកសិទធិ
ែដលបន�តឡបម់កទីេនះកនុងេ�ងឧេបសថម�ងេទ តេ �ពឹកេនះ េដមប ី

បន��រដអ៏�ច រយេនះ ែដលេយងកំពុងពយយមពនយល់ ចិតសិបសប� ហ៍របស់
�នីែយល៉។ េហយេយងសបបយចិត�ែដលបនេឃញមនុស�ជេ�ចនបន�បមូល
ផ�ុ ំគន កនុងៃថងដេ៏ក� េនះ េហយេយងេ�ក�� យែដលេយងមនិមនកែន�ងអងគុយ។
េឃញមនុស�ែដលេ ជុំគន ែបបេនះ េហយឈរេ ជុំវញិ �េធ�ឲយមនិ�សល។
េហយករមនិ�សលដូចែដលអនកគួរមន �េធ�ឱយអនកពិបកយល់។ ប៉ុែន�េយងនឹង
េធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលេយង�ចេធ�បនេដមបឱីយ�ឆបរ់ហ័ស។
2 េហយ—េហយ ៃថងេនះ ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹង �បសិនេបខញុ ំេ យឺតបន�ិច អនក
នឹងេលកែលងឱយខញុ ំ េ�យ�រែតេនះជេពលេវ�កំណតៃ់ន�រេនះ ដល់េពល
ែដល�តវេបះភជ ប�់។ េយងបនកំណត�់ជបីលំ�ប ់ ដូេចនះេយង�ច�បកដថ
ទទួលបន�។
3 ឥឡូវេនះ ជករពិត�ស់—�កមជំនុំែដលេមលេឃញដឹងេរ ងទងំេនះ
ឬ�រេនះ កំពុង�តវបនថត។ េហយពួកេគ�តវបនប ជូ នេ ជំុវញិពិភពេ�ក។
ជកែ់ស�ង �គបជ់តិ�សនទ៍ងំអស់ទទួលបនែខ��តទ់ងំេនះជំុវញិ
ពិភពេ�ក។ េហយខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះេ កនអ់នក�� បេ់ថប មនិថអនកេ
ទី� កែន�ង�ៃនពិភពេ�កែដលអនកេ  �បែហលមនេរ ងខ�ះេ ទីេនះ
ែដលអនក�ចមនិយល់�សបនឹងខញុ ំចំេពះករបេ�ង នែដលខញុ ំ—ខញុ ំេធ�។ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម
ប ជ កថ់ បងប�ូនេអយ �បែហលជ អនក�ចនឹងពនយល់��មរេប បែដលអនក
បនេឃញ ��ចខុសពីអ�ីែដលខញុ ំេជ ។ ប៉ុែន� ខញុ ំនឹងរកី�យកនុងករ�� បនូ់វអ�ីែដល
អនក�តវនិយយ។
4 េហយ�ជគំនិតែដលខញុ ំនយំក�រទងំេនះ ពី…�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ �គឺស�មបក់រព�ងឹង�កមជំនុំ ស�មប�់កមជំនុំទងំអស់
�កមជំនំុសកល។ �កមជំនុំរបស់�ពះ�គីសទ ជសកល។ េហយខញុ ំពិតជេជ ថ េយង
កំពុងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយ។ េហយករពយយមរបស់ខញុ ំេដមបពីនយល់េរ ងេនះ
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ប៉ុែន�មនិទនព់យយមេធ�� រញុ� មេធយបយ�មយួ ឬេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំមនិែដល
មនកំហុស �មខញុ ំដឹង ពីករេធ�ែបបេនះេទ។
5 ជេ�ចនដងមនុស�ឮពីែខ��ត ់ េហយពួកេគនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនិ
យល់�សបនឹងេរ ងេនះេទ។ គត�់គនែ់តមនិ�គ ល់ករបេ�ង នរបស់គត ់ មនិ
�គ ល់គមពរី។” ែមនេហយ េនះ �បែហលជករពិតទងំអស់។ េឃញេទ? ខញុ ំនឹង
មនិនិយយថ�មនិពិតេទ។

ប៉ុែន� ចំេពះខញុ ំ ខញុ ំ—ខញុ ំេរ ន� អតយ់កអី—ឬពកយ�មយួេទ…ខញុ ំបន�ន
អ�ីែដលបុរសេផ�ងេទ តនិយយ េហយសរេសរពួកេគ។ អ�ីែដល�គបគ់ន និយយ
ខញុ ំដឹងគុណ�ស់។ ប៉ុែន�បនទ បម់ក—បនទ បម់ក ខញុ ំយក�េ ថ� យ�ពះ េហយ
ខញុ ំេ ជមយួ�រហូតដល់ខញុ ំ�ចពនយល់� ចបពី់េ�កុបបត�ិដល់វវិរណៈ េហយ
បនទ បម់កេមល�ទងំអស់ភជ បគ់ន េ កនុង�ពះគមពរី។ េហយបនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំដឹង
ថ�េ ជិតខងេសចក�ីពិត។ េហយ ជករពិត កែន�ងែដលអនកនិយយថ�តវ
េនះ�គនែ់តជកែន�ងមយួែដលខញុ ំបនេចញពីកែន�ងេនះ—បនទ តេ់នះ។ េហយ
�បែហលជកែន�ងែដលអនកខុស ឬ�តវ េនះជកែន�ងែដលខញុ ំបនេចញពីបនទ ត់
េហយផទុយេ វញិ។
6 ដូេចនះ េយងសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះអនកទងំអស់គន ែដលមនវត�មន
េ កនុងទស�និកជន េ �ពឹកេនះ េហយស�មបអ់នកែដល�� បែ់ខ��តទ់ងំេនះ។
េហយេយង…អ�ីែដលបនេធ� គឺស�មប�់ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ។ ខញុ ំមនមតិ�
ល�ជេ�ចនេ ទូទងំពិភពេ�ក ែដលខញុ ំដឹងគុណខ� ងំ�ស់ េហយេជ ថខញុ ំនឹង
ចំ�យេពលអស់កលបជនិចចជមយួពួកេគ។ េហយ�នឹងមនិេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ
កនុងករពយយម—េដមបបីេ ឆ តមនុស�ទងំេនះ �មមេធយបយ�មយួេឡយ
ប៉ុែន��តវពយយមេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេដមបជីួយពួកេគ។
7 ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូច�ឡូម៉ូនបនេធ�េពលគតអ់ធិ�� ន េហយ
មន�ប�សនថ៍ សូមឲយគតម់ន�បជញ  េដមបគីត�់ចដឹកន�ំ ស�របស់�ពះ។
េនះគឺជករអធិ�� នេ�យេ�ម ះរបស់ខញុ ំ។
8 សហកររីបស់ខញុ ំេ ជមយួខញុ ំេ ទីេនះ េ ជុំវញិ ខញុ ំេឃញបង�បសេមសីុនិង
—និងបង�បស រយ៉បដរ័ និងបង�បស េនវលីនិង ប៊លីីប៉ូល កូន�បសរបស់ខញុ ំ។ េ�
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កេហ�នេ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ េហយបងប�ូន�បស េថតឌី និងពួកេគ។ ខញុ ំ
សូមេកតសរេសរចំេពះមនុស�ទងំអស់េនះ ែដលមកជួយខញុ ំ។
9 ខញុ ំចថំេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន បង�បស េឡអូ មន—និមតិ�ែដលគត់
មន គតេ់ �ថ យល់សប�ិ យបម់យួេពលេយងជួបគន ដំបូង ែដលគត់
បនេឃញកំពូលពី�៉មតីដអ៏�ច រយមយួ ខពស់េល�កស។ េហយខញុ ំបនេ ដល់
ទីេនះ េធ�ករអធិបបយេ កែន�ង�មយួ េហយគតប់នេឡងេ េលេដមប ី
េមលថេត�និយយអំពីអ�ី។ េហយេ េពលែដលគតប់នេឡងេ េលកំពូលភនំ
េនះ េហតុអ�ីគតនិ់យយថ េចញេ កនុងពន�ឺេភ�ងែដលេមលេ ដូច�បក ់ ឬដូច
ចន�ងសំែបត៉ ខញុ ំកំពុងឈរអធិបបយេ កន�់បជជន។ េហយគតប់ន
ទញករចប�់រមមណ៍របស់ខញុ ំ េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិគត។់ េហយគតប់ន
និយយថ “េតអនកេចញពីទីេនះេ�យរេប ប�? េតខញុ ំ�ចេចញពីទីេនះេ�យ
រេប ប�?”
10 ខញុ ំបននិយយថ “េឡអូគម ននរ�មន ក�់ចេចញមកទីេនះបនេទ។ �ពះជ
អនកនមំនុស�មកទីេនះ។ ឥឡូវេនះ អនកមនិ�តវមកទីេនះេទ។ អនក�តវចុះេ េធ�ជ
�ក�ដីល់មនុស�េ ទីេនះ បនទ បពី់អនកបនេឃញ� ថ�ជករពិត ថេនះគឺជ
ករពិត។” េឡអូេដរចុះេ�កម េដមបេីធ�ជ�ក�ដីល់�បជជន។
11 េត�កន�ងមកប៉ុនម នេហយ បង�បស េឡអូ? ជេ�ចនឆន េំហយែមនេទ? បី
បនួឆន ។ំ �ងំពីេពលេនះមក �មខញុ ំដឹង គតម់នចិត�េ�ម ះ�តងនឹ់ងេធ�អុីចឹង េធ�
បនទ ល់ដល់មនុស�ថ កិចចបំេរ េនះមកពី�ពះ។ ឥឡូវេនះ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងឱ់យ�
មកពីខញុ ំេទ។ េប�មកពីខញុ ំ កម៏និល�ែដរ េ�ពះេបជមនុស�គឺមនិល�េទ។ េឃញេទ? �
�តវែតមកពី�ពះ។
12 ឥឡូវេនះេ េពលែដលខញុ ំេមលជំុវញិ…កលពីរេស លម�លិមញិ ខញុ ំបន
ចបៃ់ដមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំគឺ បង�បស េវស។ ខញុ ំមនិទនប់ន�បទះេឃញគតេ់ កនុង
អគរេនះេទ។ បទ ខញុ ំេឃញេហយ ឥឡូវេនះ �ពឹកេនះ។ េហយអនកដឹងេទេត
មនុស�េបកបរឆង យប៉ុ��  ពីេ�កមចូល—េ ��បម៉ ៃថង�ទិតយ េដមប ី
េ ដល់ទីេនះ ពីផ�ូវចុះេ�កមេ ��បម៉!
13 បង�បស េវល៉ អុី�ន ់ ខញុ ំបតគ់តក់លពីៃថង�ទិតយមុន។ នរ�មន កប់ន
និយយថគតេ់ ទីេនះៃថងេនះ។ ពួកេគជអនកេបក�នពី ធីវតុន រដ� ហ�កហ�ុ ី
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េដមបមីកទីេនះ។ េហយបង�បសេ ទេីនះ ៃដគូរបស់គត។់ េ�ចន�ស់!
បង�បស ផមេមរ មកពី ម៉កុន រដ� ហ�កហ�ុ។ី េហយខញុ ំេឃញ ខញុ ំេជ ថជ បង�សី
អុឹងែរន៉ និងពួកេគេ ខងេ�កយេនះ។ ពួកេគទងំអស់មកពីែមមភសី រដ� ែថន
េណសីុ។ ឥឡូវេនះ អនកគិត…និងអនកេផ�ងេទ តមកពីកែន�ងេផ�ងេទ ត។ េទបែត
បនជួបនរមីន កេ់ ទីេនះមកពីរដ� ករ ៉លីូ� ខងតបងូ។
14 ឥឡូវេនះ អនកគិតថមនុស�េ ទីេនះ…ខញុ ំបន�កេឡកេមលពីទី�កង ឈកី
េ�គ និងកែន�ងេផ�ងៗគន  េបកបរ�បរ់យគីឡូែម�៉ត �គនែ់តចូលរមួកមមវធីិ។ េពល
ែដលេគមកដល់ទីេនះ គម នកែន�ងអងគុយេទ។ មនិែមនជបនទបម់នម៉សីុន�តជក់
�ជ�គរដេ៏ក� គគុកេហយចស់មយួ ឈរកនុងបនទបេ់�យជូតេញស។ យកលុយ
េចញពីតុ ពីកូនៗមកទីេនះ េដមប�ី� ប�់រេនះ។ ចង�់បបខ់ញុ ំថអតម់ន…ហួសពី
ករ សទីមេនះ កែន�ង�មយួ ថមនកែន�ងែដលេគេ  មយួកនុងចំេនមៃថងេនះ?
�បកដ�ស់ គឺមន។ េនះជភពេ�ម ះ�តង!់ មនុស�ទងំេនះជអនកថ� យមយួ
ភគដប។់ មនិ�តឹមែតមកេទ េគយកដង� យមយួភគកនុងដប ់និងតង� យរបស់ខ�ួន
ចូលេ កនុង�ពះដំ�ករ់បស់�ពះអមច ស់ ពយយមេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ។ �ពះ�បទន
ពរយ៉ងបរបិូរចំេពះមនុស�េ�ម ះ�តងែ់បបេនះ! េសចក�ីេម�� ករ�ុ និង�ពះគុណ
របស់�ពះជមច ស់េ ជមយួពួកេគ។
15 ខញុ ំេឃញមតិ�របស់ខញុ ំេឈម ះ ឆលី ខុក ែដលមកពីខងេ�កមេ រដ� េកន�គី
ភគខងតបងូ។ េហយេ �គបទី់កែន�ង អនក�កេឡកេមលជំុវញិ អនកេឃញមនុស�
មកពីកែន�ងេផ�ងៗគន ។
16 យុវជនមន កេ់នះអងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំមនិចេំឈម ះរបស់គតេ់ទ។ ខញុ ំបនជួប
គតេ់ ទី�កងឈកីេ�គ ។ ប៉ុែន� អនកមកពី��គមពរីមយួចំនួនេ ឆង យពីទីេនះ
កែន�ង�មយួែមនេទ? [បង�បសនិយយថ “ សពីងេហ� វ មសីសួ៊រ។ី”—េអដ។]
សពីងេហ� វ មសីសួ៊រ ី ���ពះគមព�ី�ំប�ីអបហ់គត។ បទ។ ែមនេហយ។ អនក
េឃញេទ ពួកេគេទបែតមកពី�គបទិ់សទី េ កនុង�ពះវ�ិរចស់ដតូ៏ចមយួេនះ។
17 គិតេ �បែហល�មសិបឆន មំុន េពលខញុ ំ�ក�់គឹះេ �ពឹកេនះ ខញុ ំកំពុងឈរ
េ ទីេនះេ ផ�ូវេលខ�បពីំរ ចមង យមយួប�ុក។ ខញុ ំមនិទនេ់រ បករេទ �គនែ់ត
ជយុវជន។ េហយខញុ ំបនេឃញករនិមតិ�េឃញមនុស�កកកុញេ ទេីនះពី�គប់
ទីកែន�ង។ េហយខញុ ំសបបយចិត��ស់ េ�យឈរេ ពីេ�កយេវទិក។ េហយ
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េនះជេពលែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ “ប៉ុែន� េនះមនិែមនជេ�ងឧេបសថរបស់
អនកេទ។” េហយ�ទងប់ន�កខ់ញុ ំចុះេ�កមេមឃ។ េហយអនកដឹងេរ ងែដលេ សល់
ែដល�តវបនសរេសរេ េលស�ឹកៃន�ពះគមពរីែដល�កេ់ កនុងថម�ជងេ ទីេនះ។

18 ខញុ ំមនអំណរគុណយ៉ងខ� ងំចំេពះអនក�គបគ់ន ។ ខញុ ំមនិ�ច…�តិចតួច
�ស់ ចំេពះករ—�គនែ់តនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំអរគុណចំេពះអនក។” ប៉ុែន�
ខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នក។ ខញុ ំេជ ជកេ់លអនក។ ខញុ ំេជ េលបទពិេ�ធនរ៍បស់អនក
អំពី�ពះ។ ខញុ ំមនិេជ ថមនុស��បស�សីេបក�ន�បរ់យគីឡូែម�៉តមកទីេនះ េដមប ី
បង� ញពីសេម� កបំពក�់បេភទ�ែដលពួកេគេស� ក។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិគិតថពួកេគ
នឹងេធ�ដូេចនះេទ។ អតេ់ទ។ ពួកេគនឹងមនិមកទីេនះេដមបឱីយេមលេឃញ។ ពួកេគ
មកទីេនះេ�យ�រពួកេគមនចិត�េ�ម ះសម័�គ និងេ�ម ះ�តងច់ំេពះករសេ ងគ ះ
ៃន�ពលឹងពួកេគ។ ករអធិ�� នរបស់ខញុ ំគឺ៖ “សូម�ពះជួយខញុ ំ ជួយខញុ ំឱយមនភព
េ�ម ះ�តងយ៉់ងេ�ច�ស់ពកក់�� ល េដមបពីយយមបេ�មពួកេគេ�យ
អស់ពីអ�ីែដលមនកនុងចិត�ខញុ ំ េហយសម�ងឹេមលេ �ពះ។”

19 �រេនះ អនកេឃញេហយ េ �ពឹកេនះ ��តវបនគូសេ េលក� រេខ នេ
ទីេនះ។ �គនែ់តេធ�� េដមបពីនយល់�មខញុ ំ េដមបពីយយមេធ�ឱយអនក�ចយល់ពីអ�ី
ែដលខញុ ំកំពុងពយយមនិយយ។

20 េហយ ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉ គឺជករសិក�ដអ៏�ច រយមយួ េសទរែត
ពីរៃថងពីរយប ់ខញុ ំបនេ ចុងប ចបៃ់នសប� ហ៍េនះ ខញុ ំបនេ េល� េ�យពយយម
ែស�ងរកពកយអ�ីែដល�តវនិយយស�មបេ់សចក�ីពិត។ ��តវែតេ�ប បេធ ប
ជមយួនឹង�ពះគមពរីែដលេ សល់។ េឃញេទ? អនកមនិ�ចយក�បនេទ �គនែ់ត
ជបទគមពរីមយួតូចប៉ុេ�� ះ េហយបេងកត—ករយល់ដឹង េហយបនទ បម់កនិយយ
ថ “ែមនេហយ េនះជអ�ីែដលនិយយ” រចួងកមកនិយយថ “ែមនេហយ ប៉ុែន�
េ ទីេនះ—�និយយអ�ីេផ�ង ផទុយពីេនះ។” �មនិ�ចេធ�ដូេចនះេទ។ �តវែតនិយយ
ដែដលៗ�គបេ់ពល។ �បសិនេបអនកមនិេធ� េហតុអ�ី េនះ បនទ បម់កអនក—អនកខុស។
េហយេនះជវធីិែដលខញុ ំបនពយយមបេ�ង ន�។

21 និយយអ ច ឹង េ េលែខ��ត ់ េ�យ�រ�េ េលែខ��ត ់ កររះិគន់
ដធ៏ំបំផុតែដលខញុ ំមនេ េលែខ��ត ់ ពីបងប�ូនរបស់ខញុ ំេ កនុងែផនកេផ�ងៗៃន
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ពិភពេ�ក គឺេជ េល�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់ ែដលខញុ ំបេ�ង នពីរេប បែដលខញុ ំេធ�
េនះ “េយង�តវបនកំណតទុ់កជមុនមុនេពលពិភពេ�កបនចបេ់ផ�ម។”
22 បងប�ូន េពនទីកុស�របស់ខញុ ំ ពិត�ស់ ខញុ ំដឹងថ ទស�នៈរបស់អនកគឺជ
អនកចបប ់ េឃញេទ េហយខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថ�អនចិ់ត�បន�ិចចំេពះទស�នៈរបស់អនក។
ប៉ុែន� េតអនកជបងប�ូន�គី�ទ នមន ក ់ េតអនក�គនែ់តពិចរ���គប�់គនេ់ដមប ី
លុតជងគងេ់ ចំេពះ�ពះ ជមយួនឹង�ពះគមពរីរបស់អនក េហយសំុឱយ�ពះពនយល់�
ដល់អនក? េតអនកនឹងេធ��េទ? េតអនកនឹងយកចំណុច�សបចបប ់េហយពយយមេធ�
ឱយ�ភជ បព់ីេ�កុបបត�ិេ វវិរណៈែដរឬេទ?
23 និង “ពូជសត�ពស់” េនះេហយជឃតករ មនុស�ជេ�ចនមនិេជ េនះ
េទ។ ប៉ុែន� �បសិនេបអនក�គនែ់ត�នេ កនុងេ�កុបបត�ិ �ពះគមពរីបននិយយ
ថ សត�ពស់មន�គបពូ់ជមយួ។ “េហយខញុ ំនឹង�កេ់សចក�ីខម ងំស�តវរ�ងពូជ
ពស់ និងពូជ ស�ី។” ដូេចនះសត�ពស់មន�គបពូ់ជ។ េហយ�បសិនេបពូជពស់
េនះគឺខងវ ិ ញ ណ េនះ�ពះេយសូ៊វមនិែមនជបុរសេទ ដូេចនះពូជរបស់ ស�ីគឺ
ខងវ ិ ញ ណ។ ពួកេគទងំពីរសុទធែតមនពូជ េហយករ�បចណ័� េ ែតមន។ សត�
ពស់មន�គបពូ់ជមយួ។ េហយ�បសិនេបអនក�គនែ់តយក�ពះគមពរីរបស់អនកចុះ
េហយមនករេគរពពិត�បកដេ ចំេពះ�ពះ ខញុ ំេជ ថ�ពះនឹងបង� ញ�ដល់អនក។
24 េហយ�បសិនេបអនកមនិយល់� ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចរកបន�គបេ់ពលេវ� េដមប ី
ជួយឱយអស់ពីសមតថភពរបស់ខញុ ំ �មសំបុ�តឬេ�យ—ឬេ�យករសមភ សន៍
ផទ ល់ខ�ួន ឬអ�ីកេ៏�យែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេដមបជីួយអនក។ ពិត�ស់ េយងដឹង
េហយថ �មនិបនសេ ងគ ះមនុស�េទ េហយកម៏និេថក លេទសមនុស�ែដរ ប៉ុែន�
�នមំកនូវពន�ឺេល�បធនបទែដលេយង ទងំអស់គន ពយយមយ៉ងខ� ងំេដមបឱីយ
មនុស�េឃញ។ េឃញេទ? �នមំកនូវពន�ឺែតប៉ុេ�� ះ។
25 ឥឡូវេនះ ចំេពះទស�និកជនែដល�ចេមលេឃញ ខញុ ំបននិយយែបបេនះ
េ�យ�រែតែខ��តែ់ដលអនកេឃញ េហយែខ��តទ់ងំេនះ េ �គបក់ែន�ង។
26 ឥឡូវេនះ សូមឲយេយងេ�នកបលបន�ិច មុននឹងេយងេ ជិតអនកនិពនធៃន
�ពះបនទូលេនះ។ េហយេតទស�និកជនប៉ុនម ននក�់ពឹកេនះមនត�មវករ េ�យ
�គនែ់តនិយយថ “ខញុ ំ�តវករ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�ណិតេម�� ទូលបងគំ
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ផង”? �ពះអមច ស់�បទនពរ។ េហយចំេពះអនកែដលនឹង�� បែ់ខ��តេ់នះ េពល
ែដលអនកបនឮ� សូម�ពះ�បទនដល់ករេសនសំុរបស់អនក។
27 �ពះវរបិ�សួគរ៌បស់េយងេអយ េយងគឺជមនុស�ែដលមនអំណរគុណ ប៉ុែន�
ជមនុស�ែដលមនិសក�ិសម។ ប៉ុែន� េយងខញុ ំនឹងេ ជិតបល�័ងកៃន�ពះគុណរបស់
�ទងេ់ �ពឹកេនះ េ�យេ�ពះេយង�តវបនេសនឲយមក។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
ថ “អនកសំុអ�ីពី�ពះបិ�កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំនឹងេធ��។” ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ�ជ
ករពិត។
28 េហយេ ទីេនះេ កនុងទស�និកជននិងេចញេ កនុង—ប�� �បេទសែដល
ែខ��តនឹ់ងេ  �បែហលជមន�គិស�បរស័ិទេកតជថមី�បម់ុនឺនកប់នឮេរ ង
េនះ។ េហយេយងដឹងថ �ពះបិ�េអយ ថេពលែដលេយងបនេកតម�ងេទ ត
ថវ ិ ញ ណរបស់េយងបនេកតមកពី�ថ នេល។ �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សណ�ិ តេលេយង។ េហយេយងដឹងថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
មន�គប�់ពះេច��  េហយ�ចេធ�អ�ីកប៏នស�មបេ់យងែដលេយងចងេ់ធ�។
បនទ បម់ក �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយងនឹងសំុឱយ�ទងេ់�ះែលងេសចក�ីជំេន
របស់េយងចំេពះវ ិ ញ ណេនះ េដមប�ីចធនបនស�មបេ់យងេ �ពឹកេនះ និង
ស�មបសិ់រលី�ៃន�ពះ�ជ�ច�កៃន�ពះ សំណូមពរ និងបំណង�បថន ទងំអស់
េនះ េដមបឲីយេយងបនជសះេសប យពីជំងឺ និងទុកខលំបករបស់េយង េដមបឲីយេយង
បនបេ�ម�ពះរបស់េយង េ�យអស់ពីអ�ីៗែដលេ កនុងេយង។
29 េបក�តេច កៃនករយល់ដឹងរបស់េយងេ ៃថងេនះ េហយខណៈែដលខញុ ំខិតខំ
បេ ចញសំណួរដធ៏ំេនះ េហយជ�មះ�េ កនុងចិត�របស់មនុស�។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំបន
សរេសរ�េចញេ ទីេនះ �ពះអមច ស់ េល�ក�ស េហយកប៏នគូសេលក� រេខ ន
េនះ ��ងេនះ ប៉ុែន�មនិ�គប�់គនេ់ដមបពីនយល់�ទងំ�សង។ ឥឡូវេនះ េយង
សូមអំពវនវដល់�ទង ់ ែដលជេ �� យដអ៏�ច រយ ែដលបនសរេសរ�ពះបនទូល
ជអនកែដលបនបំផុសគំនិត �ទងប់ន�បទន�ដល់េ���នីែយល៉។ េហយ
េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងប ជូ នករេបកសែម�ងេ �ពឹកេនះ េ ៃថងចុងេ�កយេនះ
ដូចែដល�ទងម់នបនទូលថ �ពះគមពរីនឹងបិទរហូតដល់េពលេនះ ថ�ទងនឹ់ងេបក
ករយល់ដឹងរបស់េយង។ េហយសូមឲយមនេសចក�ីជំេន ទនក់នុងចិត�របស់េយង
ែដលនឹងអនុ ញ តឲយ�ពះបនទូលកនក់ប ់និងជីវតិ េហយបេងកតេដមេឈៃនេសចក�ី
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សុចរតិកនុងជីវតិរបស់េយង ែដល�មនបំណងេធ�។ េសចក�ីជំេន របស់េយងេល�ពះ
សូមឲយ�មនសុវតថិភពស�មបេ់យងេ �ពឹកេនះ។ ដបតិេយងខញុ ំរងច់ឥំឡូវេនះ
េ�យបនទ បខ�ួន េហយថ� យខ�ួនេយងដល់�ទង ់កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន៉។
30 ឥឡូវេនះ េយងដឹងគុណស�មប�់ពឹកេនះ ស�មបឱ់កសដអ៏�ច រយម�ងេទ ត
េដមបេីបកទំពរ័ទងំេនះៃន�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ។
31 ឥឡូវេនះ មូលេហតុែដលខញុ ំយកខ�ួនឯងមកពយយមពនយល់េរ ងេនះ
គឺេ�យ�រែតេយងឆ�ងកតគ់មពរីវវិរណៈ េហយេយងេទបែតមក�មរយៈ
សមយ័កល�កមជំនំុទងំ�បពីំរ។ េហយបនទ បម់ក េ ចុងប ចបៃ់នជំពូកទី៣ៃន
េស វេ វវិរណៈ �កមជំនំុ�តវបនដកេចញពីែផនដី េឡងេ កនសិ់ររីងុេរ ង។
េហយខញុ ំពយយមេ�យអស់ពីចិត� េដមបយីកេរ ងេនះេ កន�់បជជន ែដល
ពួកេគរពឹំងថនឹងមនអ�ីេកតេឡង ែដលពួកេគេឃញបនសរេសរេ កនុងេស វេ
វវិរណៈ េ េពលែដល�មនិ�តវបនអនុវត�េ កនុងសមយ័�កមជំនុំ។ េហយេយង
ជិតដល់ទីប ច បជ់ងអនកគិតេ េទ ត។
32 ប៉ុនម នយបម់ុន ប៊លីី កូន…ឬ កូន�ប�រ�សីខញុ ំ េ ខញុ ំ មកេ េពលយប ់េហយ
បននិយយថមនបុរសមន កេ់ឈម ះ ែអនឌី ហ៊ែមន ែដលជបងប�ូនជីដូនមយួ
របស់ខញុ ំ កំពុងេដកឈ ឺ េ កនុងមនទីរេពទយ។ ខញុ ំបនេចញេ េមលគត។់ ពួកេគ
បនឱយគត ់ ខញុ ំ…ែដលគតេ់ដកលក ់ យូ�ស់ េហយខញុ ំមនិ�ចនិយយជមយួ
គតប់នេទ។ �ពឹកបនទ ប…់ខញុ ំបនសំុឱយ�ពះរក�គតឱ់យេ រស់រហូតដល់ខញុ ំ�ច
េធ�បន។ ែអនឌីគឺជបុរសល�មន ក ់ ប៉ុែន�គត�់គនែ់តមនិែមនជ�គិស�បរស័ិទ។
គតម់និែមនជពូេទ គតជ់បងប�ូនជីដូនមយួ េរ បករជមយួបងប�ូនជីដូនមយួ
របស់ខញុ ំ។

េហយេពលែដលមងី�េដ�បបខ់ញុ ំថ ឈរេ ទីេនះ នងកនិ៏យយថ “ប៊លីី
ទងំែបត៉សិបឆន ៃំនជីវតិរបស់គត ់គតម់និបនបេ�ម�ពះេទ។ ប៉ុែន�” បននិយយ
ថ “ប៉ុនម នសប� ហ៍មុនគតប់នចូលកនុងផទះ…” គត�់យុែបត៉សិបឆន  ំពិត�ស់
គតម់និេធ�ពលកមមេ�យៃដេ�ចនេទ។ ប៉ុែន�បននិយយ…

គតប់នេ នងេហយនិយយថ “�េដ អនកដឹងេទ? �ពះ�គីសទបនយង
មកមុខខញុ ំេ ទីេនះ ប៉ុនម ននទីមុនេនះ។”
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នងេមលេ គតន់ិយយថ “ែអនឌី គឺ—គឺ…មនប � អ�ី?” នងបន
និយយថ…

គតប់ននិយយថ “េទ។ �ទងប់នឈរេ ទីេនះេ ចំេពះមុខខញុ ំ េហយគត់
បននិយយអ�ីមយួ។”

នងបននិយយថ “េត�ទងម់នបនទូលអ�ី?”
“�យឺតជងអនកគិត។”

33 ប៉ុនម នសប� ហ៍េ�កយមក ពីរឬបីសប� ហ៍ គត�់តវ�ចស់រៃសឈមខួរកបល
េហយេដក�� បេ់ មនទីរេពទយ។ ខញុ ំបននិយយថ “មងី�េដ អនកគួរឱយ�ម៉ស
ផងែដលមនិេ ខញុ ំ ឬនរ�មន ក ់ េដមបឱីយេបះដូងរបស់គតស់ថិតកនុង�ថ នភព
មយួស�មបេ់ម៉ងេនះ ែដលគតម់កដល់ឥឡូវេនះ។”
34 ខញុ ំបនទូលសូម�ព ះអមច ស់ េ �ពឹកបនទ ប ់ េពលខញុ ំ…គតម់និ�ចនិយយ
បន ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តសួរគត។់ ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក�ច�� បខ់ញុ ំបនេទពូ
ែអនឌី?” េហយគត—់គត�់ចងកក់បលបន�ិច េហយេធ�ចលនថគ ម។ ខញុ ំបន
អធិ�� នឲយគត ់ សូមឲយគត�់រភពអំេពបបរបស់គតេ់ ចំេពះ�ពះ។ ខញុ ំចង់
េធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយគត ់េហយមងី�េដចងេ់ធ�បុណយ�ជមុជទឹក។
35 េហយខញុ ំបនចុះេ �លេមលនរមីន កែ់ដលរស់េ កនុងសងក តេ់នះ ថពួកេគ
នឹងប ជូ នេ មនទីរេពទយផ�ូវចិត� េហយ�ពះអមច ស់បនេធ�េរ ងដអ៏�ច រយមយួស�មប់
នង �តលបម់កផទះវញិ។

េពលេនះ េ �មផ�ូវេឡងេ  ខញុ ំបនជួបបង�សីែសបកេខម េហយនង
និយយថ “េតអនកមនិែមនជបង�បស�បណ�េំទឬ?”

ខញុ ំបននិយយថ “គឺខញុ ំ។”
នងបននិយយថ “អនកចងចខំញុ ំេទ? ខញុ ំគឺេ�ក�សី ��យ។”

36 េហយខញុ ំបននិយយថ “បទ ខញុ ំេជ ថខញុ ំ�គ ល់។ ែផត��យនិងពួកេគ។”
ខញុ ំបននិយយថ “បទ ខញុ ំ—ខញុ ំចអំនកបន។” នងេមលេ កនុងបនទប ់ េហយ
េ េពលែដលេយងេធ�…ខញុ ំឆងល់ថេហតុអ�ីបនជនងនិយយដូេចនះ។ េហយេ
ទីេនះ ពូែអនឌីបនេ�កកពីេលែ�គ េហយអងគុយេ ទីេនះ រកំិលៃដ និងេដមៃដ
របស់គតដូ់ចអនកដៃ៏ទែដរ ពយយមយករបស់របរេដក ចុះេ�កម ដូេចនះគត�់ច
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េចញពីទីេនះេចញេ ។ ឥឡូវេនះ ពួកេគនឹងមកេធ�បុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
ៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ គត ់និងភរយិគត។់
37 ដូេចនះ ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំបននិយយេនះ �យឺតជងេយងគិតេ េទ ត។ េហយ
ខញុ ំេជ ថ ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉ នឹងន�ំមកករយល់ដឹងរបស់េយង។
38 ឥឡូវេនះ បងប�ូន�បសេពនទីកុស�របស់េយងភគេ�ចន ែដលខញុ ំបននិយយ
កលពីមុនេ េលកែសតថ ពួកេគមនិយល់�សបនឹងេរ ងេនះេទ។ ពួកេគកំពុង
ែស�ងរកអ�ីែដលអ�ច រយ និងខ� ងំែដលនឹងេកតេឡង។ េហយ បងប�ូនរបស់ខញុ ំេអយ
េបអនកនឹង�� បយ៉់ងយកចិត�ទុក�ក ់ េហយមនិែមន…�គនែ់ត�� ប ់អនកនឹងដឹង
ថអ�ច រយ�ស់ អ�ីមយួែដលមនអំ�ចបនកន�ងផុតេ ។ �ពះេយសូ៊វបន
េ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប�ីតឡបម់កវញិ។
39 �កមជំនំុេចញេ ជំពូកទី ៣ៃនវវិរណៈ។ គម នអ�ីនិយយេ ទីេនះអំពីអ�ី
េនះេទ ប៉ុែន��គនែ់តជេរ ងចុងេ�កយប៉ុេ�� ះែដលជអនកន�ំរចុងេ�កយ
ៃនសមយ័កល។ បនទ បម់ក េយងេ�ះ��យជមយួជនជតិយូ�រហូតដល់
ករមកជថមីជមយួនឹងកូន�កមុ ំ កនុងជំពូកទី ១៩។ ចបពី់ជំពូកទី ៦ដល់ជំពូក
ទី១៩គឺជជនជតិយូ�ទងំអស់។

េនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំចងេ់ ជួបបង�បសដល៏�របស់ខញុ ំេ ទីេនះ
កនុងអំឡុងេពល ��េនះ បង�បស វ ៉ដូ ែដលជ�ក��ីពះេយហូ�៉ជផ�ូវករ គត់
និង�កម�គ�រទងំអស់េ �ពឹកេនះ ទងំេនះ “មយួរយែសសិបបនួពន”់ មនិ
មនអ�ីពកព់ន័ធនឹង�សនដ៍ៃទេទ។ ពួកេគជជនជតិយូ�។ េឃញេទ? េហយ�
មនិែមនជរបូកយ�ថក៌ំបងំរបស់�ពះ�គីសទេ េលែផនដីសព�ៃថងេនះេទ។

កូន�កមុគឺំជរបូកយ�ថក៌ំបងំេនះ។ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េយងបន
�ជមុជកនុងរបូកយ�ថក៌ំបងំេនះ។
40 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេ កនុងេស វេ �នីែយល៉េ ទីេនះ កែន�ងែដលេយង
កំពុង�ន េយងនឹង�នម�ងេទ ត េ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េ កនុងជំពូកទី
៩ ៃន�នីែយល៉ ខ២៤។

�គប៧់០�ទិតយបនកំណតដ់ល់�សនឯ៍ង និងដល់ទី�កងបរសុិទធ
របស់ឯង េដមបនឹីងរលំតប់ំបតអ់ំេពរលំង… និងេធ�ឲយអំេពបបផុត
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េ  េហយឲយបនធួននឹងអំេពទុចចរតិ �ពមទងំនេំសចក�ីសុចរតិដេ៏
អស់កលបជនិចចចូលមក និងបិទ��ករជកែ់ស�ង និងេសចក�ីទំនយ
េហយនឹងចកេ់�បង�ងំអនកដប៏រសុិទធបំផុតេឡង។

ខទី ២៥ “ដូេចនះ�តវឲយដឹង េហយយល់ថ ចប�់ងំពី…” ឥឡូវេនះ េនះគឺជអ�ី
ែដលេយងកំពងនិ់យយ េហយេយងបនប ចបេ់ យបៃ់ថង�ទិតយចុងេ�កយេនះ
“ករចកេ់�បង�ងំ�ពះដវ៏សុិទធបំផុត។” េនះគឺជកែន�ងែដលេយងចបេ់ផ�មេ �ពឹក
េនះេ ខទី ២៥។“េហយដូេចនះ…”

ដូេចនះ�តវឲយដឹង េហយយល់ថ ចប�់ងំពេីចញបងគ បឲ់យ�ងំ
និងសង�់កងេយរ�ូឡិម េឡងវញិ (េនះគឺ “ទី�កងដប៏រសុិទធរបស់
អនក” េឃញេទ) ដ�បដល់…គឺជអនកែដលជកំពូលប�� ចេ់នះ�តវជ
ចំនួន៧�ទិតយ និង៦២�ទិតយៈ រចួេ �គ�ជល�ចល់ េនះទី�កងនឹង
បនសងេ់ឡងវញិ មនទងំផ�ូវធ� និងកំែផងផង។

លុះេ�កយពី៦២�ទិតយេនះេ េនះអនកែដលែដលបនចកេ់�បង
�ងំេឡង នឹង�តវផ� ចេ់ចញវញិ ឥតមនទកទ់ងនឹងអ�ីេឡយៈ រចួ
ប�� ទព័របស់េ �� យ១ែដលនឹងមក េគនឹងបំផ� ញទី�កង និងទី
បរសុិទធបង់ ឯចុងបំផុតៃនករេនះនឹងបនដូចជជំននទឹ់កដធ៏ំ កនឹ៏ង
មនចំបងំដ�បដល់ចុង េហយបនសំេរចឲយមនករ�ញបំផ� ញ
ែដរ។

“និង…” ឥឡូវេនះ សូមចថំ េនះជទីប ច បៃ់នស ងគ ម។ េយងមន�េ េល
ក� រេ ទីេនះ។ “និង” ឥឡូវេនះេយងកំពុងចបេ់ផ�មអ�ីេផ�ងេទ ត។

េ �� យេនះនឹង�ងំស ញ យ៉ងមុងឺម៉តនឹ់ងមនុស�ជេ�ចនេ
រ�ង១�ទិតយៈ ែតដល់ពកក់�� ល�ទិតយេនះ នឹងេធ�ករថ� យ
យ ញបូជ និងដង� យឈបេ់ េហយេ កនុង�ពះវ�ិរ នឹងមន
េធ�ករគួរស�បេ់ខពមែដល នឹងបងខូចបំផ� ញ (េនះគឺ ចប)់ កនឹ៏ងមន
េសចក�ីេ�កធចកេ់ េលទីខូចបងេ់នះ។

41 អូ! េនះជេមេរ ន! ខញុ ំបននិយយេ កន�់បពនធរបស់ខញុ ំេ ៃថងមុនថ “ខញុ ំឆងល់
ថេត�បជជនពិតជទទួលបនឬអត?់” ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនកទទួលបន�។ កុំ…
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េបអនក េយង�តវេ ទីេនះេពញមយួៃថង សូម�ន កេ់ ។ ឥឡូវេនះេយង—េយង
—េយងចងទ់ទួល�។ េឃញេទ? េយង—េយងចងដឹ់ងថ�គឺជករពិត។ េហយេប
អនក�គនែ់តេឃញ�! េហយខញុ ំនឹងសួរ �បែហលជ…
42 េហយបនទ បម់ក ខញុ ំនឹងចកេចញពី��ងពយរួេ ទីេនះ េហយអនក—អនក�ច
គូរ�េចញ បនទ បពី់េនះ។ ចូលមកទីេនះេ រេស លេនះ េ េពល�ែដលអនក
ចង ់ េហយគូរ��ងជេដម។ �នឹងជួយអនកឱយយល់។ េនះជេហតុផលែដលខញុ ំ
�កេ់ ទីេនះ េដមបឲីយអនកយល់។
43 ឥឡូវេនះ សូមពិនិតយេមលបន�ិច េដមបេីយង�ចទទួលបនមូល�� ន។
ឥឡូវេនះមន…�នីែយល៉�ពយបរមភអំពី� ស�របស់គត ់ េ�ពះគតប់ន�នពី
េ��េយេរម េហយយល់ថេយេរមបននិយយថេគនឹង�តវជបជ់េឈ�យ
អស់រយៈេពលចិតសិបឆន ។ំ េហយបនទ បម់កគតប់នេឃញបនទ បម់កពួកេគ
បនជបឃំុ់ឃងំអស់រយៈេពលហុកសិប�បបីំឆន មំកេហយ ដូេចនះគតដឹ់ងថ
េពលេវ�គឺជិតមកដល់េហយ។ ដូេចនះ គតប់នទុកករងរទងំអស់របស់គត់
ដកខ�ួនេចញ ដូចជ�សេមលៃនកិចចករ�បចៃំថងទងំអស់របស់គត។់ �កប
ថ� យបងគំ�ពះ េហយេស� កបវ និងេផះ រចួេ តម��រ េហយអធិ�� ន េដមប ី
ឱយគតយ់ល់ថេតេពលេវ�េនះនឹងមកដល់េ េពល�។ បនទ បម់កេយងរក
េឃញដូចែដលខញុ ំបននិយយពីមុន…

[បង�បស �បណ�និំយយេ កនន់រ�មន កេ់ េលេវទិក—េអដ។] េត
អនក�ចបែង�រ�បនេទ េឆព ះេ ផ�ូវេនះ បន�ិច។ កង� រ �បកខ់� ងំបន�ិចេហយ។ �
េធ�ឱយខញុ ំស�ក។ បនទ បម់ក… អរគុណ បង�បស។
44 ឥឡូវេនះ ែដលេយងរកេឃញថ �នីែយល៉ គតច់ងប់នពត័ម៌នេនះ
ស�មប�់បជជនរបស់គត។់ េហយខញុ ំគិតថ �បសិនេប�នីែយល៉បន�ន
ពីេ��េ ចំេពះមុខគត ់ េហយមនករយល់ដឹងែបបេនះ ថគតជិ់តដល់
ទីប ចប ់ េហយបនែស�ងរក�ពះ េដមបដឹីងថទីប ចបគឺ់ជិតដល់ក�មតិ�
េពលេនះ ខញុ ំគិតថ េយងបន�បជ់សុចរតិ េ�យេឃញថ េយងេ ចុងៃន
ផ�ូវឥឡូវេនះ មនិេស� កបវ និងេផះេទ ប៉ុែន�ចូរេបះេចលរបស់េ�កិយ េហយ
េសចក�ីខ�ល់ខ� យកនុងជីវតិេនះ េហយែស�ងរក�ពះ េដមបដឹីងថេយងសថិតេ កនុង
ៃថង�ៃនឆន  ំ េ�ពះេយងេឃញថេយងេ ទីប ច ប ់ េហយដូេចនះគឺ�កមជំនំុនឹងតម
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េហយអធិ�� ន េហយេ�ត មខ�ួន។ េហតុេនះេហយបនជខញុ ំខិតខំយកខ�ួនឯង…
មនិដឹង�តវបក��យយ៉ង�េទ េ�ពះខញុ ំបនឆ�ងកត�់�ល់ដង េហយនិយយ
ថ “ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉េនះ” េ�ពះខញុ ំមនិ�ចយល់បន។ េហយេនះ
េហយជមូលេហតុែដលខញុ ំបនយក�មកេលខ�ួនខញុ ំឥឡូវេនះ េដមបពីយយមពនយល់
�។ េហយខញុ ំេជ ថ �មរយៈជំនួយពី�ពះអមច ស់ ខញុ ំ�ចេធ�បនេ�យ�ពះគុណ
របស់�ទង ់ េដមបនី�ំេ កែន�ង� សូមបង� ញអនកពីភពជិតមកដល់ចំេពះករ
យងមករបស់�ពះអមច ស់។
45 ឥឡូវេនះ �នីែយល៉េ សល់ពីរឆន បំ៉ុេ�� ះ។ បនទ បម់ក េយងរកេឃញថ
ខណៈេពលែដលគតក់ំពុងអធិ�� ន េទវ�ក�ពីែយល៉ បន�បញប�់បញល់
េ រកគត ់ េហយមនិ�តឹមែតពនយល់គតេ់ពល�បជជនរបស់គត�់តវចកេចញពី
ករជបជ់េឈ�យេនះេទ ប៉ុែន� អ�ីៗទងំអស់ែដល�តវបនកំណតស់�មប�់ ស�
របស់�ទង ់គឺអ�ីៗែដលេ េសសសល់ស�មប�់ ស�របស់�ទង។់ �ទងម់នបនទូលថ
“េ សល់ចិតសិបសប� ហ៍េទ តស�មបជ់នជតិយូ�។”
46 បនទ បម់ក េយងេឃញថ �ទងម់នេគលបំណង�បមំយួដង។ េហយមយួ
កនុងចំេ�មពួកេគ គឺេដមបបី ច បក់ររលំង និង—និងេដមបបី ច បអ់ំេពបប េធ�ករ
ផ�ះផ�ចំេពះអំេពទុចចរតិ នមំកនូវេសចក�ីសុចរតិដអ៏ស់កលបជនិចច បិទករនិមតិ�
និងទំនយ និងេដមបចីកេ់�បង�ងំដវ៏សុិទធបំផុត។
47 េហយេយងបនយកកលពី�ពឹកៃថង�ទិតយមុន �នីែយល៉េ កនុង�ថ នភព
របស់គតេ់ ទីេនះ េ�យអធិ�� ន។ កលពី�ង ចៃថង�ទិតយកន�ងេ បនផ�ល់
បទគមពរីឲយមនុស��នេពល�តឡបម់កផទះ។ េតអនកបន�ន�េទ? េតអនកចូលចិត�
�ឬេទ? អ�ច រយែមន!
48 ឥឡូវេនះ េគលបំណង�បមំយួ។ េហយេយងរកេឃញថ េគលបំណងទី
�បមំយួេនះ “ចកេ់�បង�ងំ�ពះដវ៏សុិទធបំផុត” េយងរកេឃញថ “បរសុិទធបំផុត។”
ែតងែតតំ�ងឱយ�កមជំនុំ េ�ងឧេបសថ។ េហយអ�ីែដល�តវេធ�ចុងេ�កយ គឺករ
ចកេ់�បង�ងំដប៏រសុិទធបំផុត េនះជេ�ងឧេបសថសហស�វត�រ ៍ ែដល�ទងន់ឹង
គងក់នុងអំឡុងសហស�វត�រ ៍ែដលេយងនឹងរស់េ ។
49 ឥឡូវេនះ ៃថងេនះ េពលេនះេយងជិតមកដល់េហយ “េតចិតសិបសប� ហ៍គឺជ
អ�ី?” េហយេនះគឺជែផនកមយួដសំ៏ខនប់ំផុតគឺ ចិតសិបសប� ហ៍។
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50 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថបទគមពរីមនិ�ចកុហកបនេទ។ ពួកេគ�តវែតជ
ករពិត។ េហយ�បសិនេបេទវ�ក�ពីែយល៉មក�បប�់នីែយល៉ថេ សល់ែត
ចិតសិបសប� ហ៍ប៉ុេ�� ះស�មបជ់នជតិយូ�… ឥឡូវេនះ េយងនឹងអនុវត��េ
�បមំយួៃថង…ឬសប� ហ៍�បពំីរៃថង។ ប៉ុែន��មទំនយ �ែតងែតផ�ល់ជ�ប�ន ។
51 ដូេចនះេហយ គម នករេង ងឆងល់េទថ ឆ�ងកតស់មយ័កល មនមនុស��ប់
រយដង �បរ់យនក ់ អនក�បជញ ជបុរសែដលមនសមតថភព ពយយមពនយល់ពី
អ�ីែដលចិតសិបសប� ហ៍ទងំេនះជអ�ី។ េហយខញុ ំបន�នអ�ថ ធិបបយជេ�ចន
របស់ពួកេគេល�។ េហយខញុ ំមនអំណរគុណយ៉ងខ� ងំចំេពះេ�ក សមុីធ ៃន
�កមជំនុំ េអតែវនទីស� ស�មបទ់ស�នៈរបស់គត។់ ខញុ ំមនអំណរគុណយ៉ងខ� ងំ
ចំេពះេ�កេវជជបណ�ិ ត �គីនចំេពះទស�នៈរបស់គត។់ ខញុ ំដឹងគុណអនក�បជញដ៏
អ�ច រយទងំអស់េនះ ស�មបទ់ស�នៈរបស់ពួកេគេលេរ ងេនះ។ េហយេ កនុងករ
�នពួក� �បំភ�ខឺញុ ំេ�ចន ែដលខញុ ំ�ចែស�ងរកកែន�ងែដលេមលេ �តឹម�តវ។ ប៉ុែន�
េដមបទីទួលបនទស�នៈែដលខញុ ំ—ខញុ ំគិតថខញុ ំចងព់នយល់ ខញុ ំបនែស�ងរក�មរយៈ
សព�វចនធិបបយ ៃន “េពលេវ�” េដមបរីកឱយេឃញនូវអ�ី “េពលេវ�” េនះ
មននយ័។
52 េហយេយងរកេឃញេ ទីេនះ េយងមន “េពលេវ� េពលេវ� និង
ករែបងែចកេពលេវ�។” េតេពលេវ�ជអ�ី? េតមយួសប� ហ៍ជអ�ី? ឥឡូវេនះ �
មនរយៈេពលបីពនប់នួរយ�មសិបឆន មំុន �ងំពីេនះមក គឺ�ងំពី�ពះជមច ស់
ចបេ់ផ�មេ�ះ��យជមយួជនជតិយូ�។ ជេ�ចន ជេ�ចនឆន មំុន។ �នីែយល៉
គឺមុន គ.ស. េហយេពលេនះគឺមុន គ.ស.៥៣៨ ឆន ៥ំ៣៨ មុន�ពះ�គីសទ
េ េពលែដលគតនិ់យយេរ ងេនះ “េពលេវ� េពលេវ� និងករែបងែចក
េពលេវ�។” េហយចិតសិបសប� ហ៍ រកេមលកែន�ងែដលចិតសិបសប� ហ៍នឹង
យកគត។់ េហតុអ�ីបនជគតេ់ ែតេ បប៊ឡូីនកនុងរយៈេពលចិតសិបសប� ហ៍
ប៉ុែន� �ពះ�ទងម់នបនទូល�បបគ់តថ់ េនះជេពលេវ�ែដលបនកំណតម់កេល
�បជជន។
53 ឥឡូវេនះ �កមជំនំុរបស់ខញុ ំេ ទីេនះដឹងថ អស់ជេ�ចនឆន មំកេនះ ខញុ ំែតងែត
�បបអ់នកថ “ចងដឹ់ងថៃថង�កនុងសប� ហ៍េនះ សូមេមល�ម�បតិទិន។ ប៉ុែន�
�បសិនេបអនកចងដឹ់ងពីេពលេវ�ែដលេយងកំពុងរស់េ  សូមេមលជនជតិយូ�
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ទងំេនះ។” េនះគឺជនឡិកែតមយួគត។់ �ពះមនិបនេធ�េឆន តេទ—មនិ
មនេពលេវ�ជក�់កស់�មប�់សនដ៍ៃទ មនិមនចេន� ះជក�់កៃ់ន
េពលេវ�េទ។ េហយេនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំគិតថអនកនិពនធដអ៏�ច រយ
ជេ�ចនបន�យប ចូ លគន  េហយកំពុងពយយមអនុវត�េរ ងេនះចំេពះ�សន៍
យូ� និង�សនដ៍ៃទ េ�ពះ�ទងម់នបនទូលថ “�បជជនរបស់អនក។” ប៉ុែន�
�ទងក់ំពុងនិយយជមយួ�នីែយល៉ មនិែមនេ កន�់កមជំនុំេទ។ �បជជន
របស់�នីែយល៉ជ�សនយូ៍�។ �បសិនេប�ទងក់ំពុងនិយយេ កន�់កមជំនុំ
េនះអនកមនិ�ចដំេណ រករេ កែន�ង�បនេឡយ អនកគឺ—អនក�តលបម់កវញិ
សូមបែីតមុនករយងមករបស់�ពះ�គីសទ។ �នឹងអស់េ កនុងសប� ហ៍ទំនយ
�មយួែដលអនកចង�់ក�់។ �បនអស់េហយ។ ប៉ុែន��ទងក់ំពុងែតនិយយ
ជមយួ�សនយូ៍� ដូេចនះេហយបនជ�សនយូ៍�គឺជេពលេវ�របស់
�ពះ។
54 អនកចងចេំ ទីេនះ មនិយូរប៉ុនម នេទ េពលែដលបង�បស ��គ ន�់បយ
មកពីរដ�កលីហ�័រញ៉ អនុ�បធនៃនសមគម �កមធុរៈកិចចដំណឹងល� របស់បុរស
អនកជំនួញ មកផទះខញុ ំេហយបនយក—កែសតមយួ េហយមនិែមនជកែសត
េទ ប៉ុែន� ជ—ែខ�ភពយន�មយួ ែដលពួកេគ…គឺ បីនទីរហូតដល់ក�� ល
អ�ធ�ត។ េនះ�តវបនេគយកេ េលករ��វ�ជវវទិយ� ស�។ េពលខញុ ំេឃញ
ជនជតិយូ�ទងំេនះវលិ�តឡបចូ់ល�កងេយរ�ូឡឹមវញិ ខញុ ំកចុ៏ះមកទីេនះេ
ឯេ�ងឧេបសថ េហយខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំមនករបំែប�ង�រ
ជថមី។” អនកជេ�ចនេ ចេំរ ងេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េមលជនជតិយូ�
វលិ�តឡបម់កវញិ!”

�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ េ កនុង ម៉ថយ ជំពូកទី ២៤ “េពលេឃញ
េដមឧទុមពរេចញពន�ក។” អនកដឹងពីអ�ីែដល�តវរកេមល េឃញេទ ជនជតិយូ�
វលិ�តឡបម់កវញិ!
55 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនមតិខ�ះសរេសរេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងចូ់លេ កនុងពួកេគ។
ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងចំ�យេពលេដមបឲីយអនកសរេសរ�េចញ។
ឥឡូវេនះ ទងំអស់េនះេកតេឡង…ឥឡូវេនះេយង…កំឡុងេពលែដលេយង
េ កនុងេពលេនះ ទងំអស់េនះេកតេឡង…�ជជនជតិយូ� មនិមនអ�ីែដល
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�តវេធ�ជមយួ�កមជំនំុទល់ែតេ�ះ។ អ�ីទងំអស់ពីវវិរណៈជំពូកទី ៣ រហូតដល់
ៃថងទី ១៩ មនិមនេរ ងមយួទកទ់ងនឹង�កមជំនុំេទ។ អនកមនិ�ចេធ�ឲយ�េចញមក
�តឹម�តវបនេទ។ ��គនែ់តមនិេ ទីេនះ។
56 ឥឡូវេនះខញុ ំចងព់នយល់ពីរេប បែដលខញុ ំបនរកេឃញេនះ។ ឥឡូវេនះ េ េល
ក� រេខ ន អនកទងំអស់គន នឹងេឃញថ ខញុ ំបនដកេចញ ចេន� ះេពល រេប បែដល�
ចូលមកកនុងចេន� ះ ដូេចនះ��ចេធ�ឱយមនុស��គបគ់ន �ចយល់បន។ េតអនក�ច…
អនកមនិ�ចេមលេឃញ� ពីខងេ�កយេទ ខញុ ំគិតថ�តូចេពកកនុងករសរេសរ។
េហយេនះគឺជករសរេសររបស់ ែបក៊គី។ ខញុ ំគិត…េហយ របូភពេនះ ខញុ ំមនមយួ
ែដលេមលេ �ង��កកជ់ងេនះ។ ប៉ុែន�ែបក៊គីបនគូស� ពីរបូភពៃនសុបិនរ
បស់េនប៊ូេកន�។ េហយខញុ ំគិតថ�េមលេ ដូចេកមង�សី�ស់ ែបក៊គី ជជងដូច
មនុស��បស។ ប៉ុែន�េទះយ៉ង�កេ៏�យ�នឹង—�នឹងផ�ល់ពត័ម៌ន នូវអ�ែីដល
េយងចងប់ន។
57 ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយង�នេ កនុង�ពះគមពរីថមនចិតសិបសប� ហ៍កំណត់
េលមនុស� ឥឡូវេនះ…មនិមនអ�ីពកព់ន័ធនឹង�កមជំនំុេទ។ ចិតសិបសប� ហ៍មនិ
មនជបទ់កទ់ងនឹង�កមជំនំុេទ។ �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់េ ទីេនះ េ េល
��ង ខញុ ំមនសមយ័�កមជំនំុេ ចេន� ះចិតសិបសប� ហ៍េនះ។
58 េយងទទួលបន�េ ទីេនះ។ បង�បសខ�ះេ ហ�កហ�ុបីនគូរ�ឱយេយងេ
ទីេនះ ដូចែដលេយងបនឆ�ងកតស់មយ័�កមជំនំុ។ េហយេយង�បកដថេយង
�ចយល់ពីអតថនយ័េនះ។ ពណ៌សេ កនុង�ពះវ�ិរេ ទីេនះ មននយ័ថ�ជ
�វក័ទងំអស់។ េហយបនទ បម់កេ កនុង�គពួកជំនុំទីពីរ ពួកេគមនេគលលទធិ
របស់នីកូ�ស ឬពួកេគមន�ន ៃដរបស់នីកូ�ស។ �មនិបនក� យជេគល
លទធិេទ។ សមយ័�កមជំនុំទីបី �ក� យជេគលលទធិ។ េហយេ កនុង�គពួកជំនំុ
ទីបនួ ��តវបនេរ បចំេឡង េហយ�គឺជ ប៉ប៉សីុ រ ៉មុូងំ។ េហយេ កនុង—�គ
ពួកជំនំុទីបនួ េនះគឺជយុគសមយ័ងងឹត។

អនកសមគ ល់េឃញថ ភពងងឹតទងំអស់េ េលេនះតំ�ងឱយនិកយនីកូ
ៃឡថន ឬ�សនរ ៉មុូងំ។ ែផនកពណ៌សតំ�ងឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �កមជំនុំ។
េហយ ដូចែដល�បនចបេ់ផ�មេ កនុងសមយ័របស់ �វកប៉ុល េនះ �កមជំនំុ
�វក័ទងំមូល�តវបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ បនទ បម់ក ពួកអភជិន
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កច៏បេ់ផ�មចូលមក។ ទីបំផុតពួកេគបនប�ងបប�ងមគន  េហយបេងកត�ពះវ�ិរ
ថមីទងំ�សងេចញពីទីេនះ។ េហយ�គនែ់ត�ពះវ�ិរតូចប៉ុេ�� ះ�តវបនេគដុត
េហយគបដំុ់ថម និងឱយេ�សីុ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។
59 េ កនុងកំែណទ�មងម់ក លូេធ ភ�ជឺងបន�ិច អនកេឃញេទ។ េ កនុងៃថងៃនេវស
លីបននមំកនូវភពភ�ជឺងបន�ិច។ ប៉ុែន�េ កនុង�គពួកជំនុំចុងេ�កយេ ទីេនះ គឺ
យុគ�សននីកូៃឡថន េនះជយុគសមយ័ែដលេយង…មនិែមន នីកូៃឡថន
េទ ប៉ុែន� ពួកេ ឌីេស េនះជសមយ័ែដលេយងរស់េ ។ អនកសមគ ល់េឃញថ
មនិមនពន�ឺខ� ងំេពកេទ។
60 មននរ�មន កប់នេឃញគំនូររបស់�េ ទីេនះ បននិយយថ “អនកគួរឱយ
ខម ស�ស់ បង �បណ�!ំ ៃថង��ស់ដឹងដអ៏�ច រយេនះ!”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹង�សៃមថេ េពលែដល��តវបនរះុេរ ចុះ េនះ
មនិបនេធ�េ�យយុត�ិធមេ៌ទ េ េពលែដលអនកទទួលបនចិត�បរសុិទធពិត េកតជ
ថមីៃន�ពះវ ិ ញ ណ។” សូមចថំ េនះគឺជសមយ័�កមជំនំុែតមយួគត ់ែដល�ពះ�គីសទ
�តវបនដកេចញពី�កមជំនំុរបស់�ទងផ់ទ ល់ កនុងចំេ�មពួកេគទងំអស់។ េយង
បនទទួលករ�រភពដអ៏�ច រយមយួ ប៉ុែន� “េតេយងមនកមមសិទធិេទ?” គឺជអ�ី
ែដលេយងកំពុងនិយយ។ េត�ពះ�គីសទពិតជេ កនុង�កមជំនំុឬ? �នឹងមនេ�ចន
េ កនុងភគតិច។
61 ឥឡូវេនះ សូមេរ ប�បពី់ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉។ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំ�បែហលជេ ទីេនះម�ងេទ ត។ អនកបេ�មៃនដំណឹងល� �បសិនេបអនកមនិ
យល់�សបនឹងករេនះេទ មនិអីេទ។ ពួក��តវបនែបងែចកជបីសមយ័កល
ដូចែដលេយងរកេឃញេ កនុង�នីែយល៉៩។ បីសមយ័កល។ ទីមយួរយៈេពល
�បពំីរសប� ហ៍ បនទ បម់ក៦២និងពីរ ែដលជហុកសិបពីរ។ េហយបនទ បម់ក
រយៈេពលមយួសប� ហ៍។ ពួកេគ�តវបនែបងែចកជបីដំ�កក់ល។
62 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនែបងែចក�េ េលក� រ។ រយៈេពលដំបូង រយៈេពលទីពីរ និង
ករយល់ដឹងរបស់ខញុ ំ �មរយៈដំណឹងល� េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �គចុងេ�កយ
េនះ �ពះជមច ស់នឹងយងមកឯជនជតិយូ�ម�ងេទ ត។
63 ឥឡូវេនះ េយងដឹង�មរយៈដំណឹងល�ទងំអស់ ែដលប៉ុលបនបេ�ង ន
និងេផ�ងេទ តថ �ពះនឹងវលិមករកជនជតិយូ�ម�ងេទ ត។ េបសិនជ�ទងនឹ់ង



18 ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉

�តឡបេ់ កន�់សនយូ៍�ម�ងេទ ត េតេយង�ចយក�មកវញិកនុងសមយ័
របស់�នីែយល៉េ�យរេប ប�? េយង�តវអនុវត��េ យុគសមយ័ចុងេ�កយ
េនះ។ េហយបនទ បពី់�កមជំនុំរបស់�សនដ៍ៃទ�តវបនបតេ់  េ�យ�រ�ទង់
បនេ�ះ��យជមយួអុី��ែអលជ�បជជតិមយួ េយងជបុគគល។
64 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនទទួលករសរេសរខ�ះេ ទីេនះ ែដលខញុ ំចង�់នជូនអនក
េ េពលេយងេ ។ ឥឡូវេនះ◌ៈ

…ពីេចញបងគ បឲ់យ�ងំ�កងេយរ�ូឡិម េហយសងេ់ឡងវញិ…

ែដលជៃថងទី ១៤ ែខមនី។ �បសិនេបអនក�មន កច់ងទ់ម� ក�់ េនះជភ�
េហេ�ពរ អនកនឹងេឃញ�ថ នី-�ន នី�នែដលមននយ័ថ “ែខមនី។” ប �
េនះ�តវបនផ�ល់ឱយេ ៃថងទី ១៤ែខមនីមុនគ.ស. ៤៤៥ បនេចញេ �ងសង់
�ពះវ�ិរេឡងវញិ។ អនកយល់� ដូចែដលអនកបន�នបទគមពរី។ រហូតដល់ប ចប់
ករ�ងសង ់ ��តវចំ�យេពលែសសិប�បបំនួឆន េំដមបបី ច ប�់ពះវ�ិរ និង
ទី�កង េដមបកី�ងេឡងវញិ។ េហយដូចែដល�ពះគមពរីបននិយយេ ទីេនះ
�នីែយល៉កំពុងនិយយ ឬេទវ�េ កន�់នីែយល៉ថៈ

…ជ ជ ំង េហយ�នឹង�តវបន�ងសងក់នុង�គលំបក។

េហយពួកេយងជេ�ចនចងចេំ េពលែដល��តវបន�ងសង ់ ពួកេគមន
កេំភ�ងតបល់មយួេ ៃដមខ ង និង�វេ ៃដមខ ងេទ ត េដមបេីមលស�តវ។ “េហយ
�នឹង�តវបន�ងសងក់នុង�គលំបក។”
65 ដូេចនះ ទីេនះជកែន�ងែដលខញុ ំរកេឃញ ទទួលបនៃថងរបស់ខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ េយង
ទទួលបន�បតិទិនពីរ បីេផ�ងគន ។ េយង�តលបេ់ �បតិទិន��� ស�ចស់
េហយេយងរកេឃញថេ កនុង�បតិទិនជូេល នមនបីរយហុកសិប�បនិំងមយួ
ភគបនួកនុងមយួឆន ។ំ េពលេវ�ពួកេគេនះេ�យករឆ�ងផុតរបស់ �តឌីស និង
ផក យេផ�ងគន ជេដម។ ពួកេគបនកំណតេ់ពលេវ�។ ឥឡូវេនះេយងរកេឃញ
េ កនុង�បតិទិនរ ៉មុូងំែដលេយងរស់េ េ�កមឥឡូវេនះ បីរយហុកសិប�បៃំថងកនុង
មយួឆន  ំ �ម�បតិទិន។ ប៉ុែន�េ កនុង�បតិទិន�គី�ទ ន ឬ�បតិទិនទំនយ េយង
េឃញថមន�តឹមែតបីរយហុកសិបៃថងកនុងមយួឆន ។ំ ឥឡូវេនះ អនក�បែហលជឆងល់
ថេតករយល់�ចលំេនះេកតេឡងេ�យរេប ប�។
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66 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�ចនិយយបនែតដូចខ�ួនខញុ ំនិយយប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំេជ ថ
�តឡបម់កវញិមុនេពលករបំផ�ិចបំផ� ញអងទី់ឌីលូ េ សមយ័េ�កយ៉ូប ជេដម
ែដលពួកេគបន�បេ់ពលេវ�េ�យេមលផក យ។ េហយេយងយល់ ឬ�តឡបេ់
មុនេពលេនះថ ពិភពេ�កបនឈរ�តង។់ េហយបនទ បម់កេ កនុងអំេពបប
របស់មនុស� ករដួលរលំៃនពិភពេ�ក េហយ�បនេផ� ង េហយទឹកជំននក់៏
មកដល់ ដូេចនះេហយេយងមនផទ ងំទឹកកកដធ៏ំជេដម េហយែផនកខងេល និង
ែផនកខងេ�កមៃនែផនដី េពរេពញេ�យទឹកកក។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ េហយ
ែផនដីមនិ�តងេ់ទ។ �េផ� ង។ �បនអ�ងន�េចញពីកែន�ងែដល�ពះចន័ទ និងផក យ
ជកែន�ងែដលពួកេគកំពុងសម�ងឹេមល េហយ�កខុ់សេ េពលេនះ។ ឬ—ឬអនក
មនិ�ច�បេ់ពលេវ�េ�យ�េទ តេទ េ�ពះ�កំពុង�កប់ ច ស ករកំណត់
េផ� ងេ េ�កយ។ ដូេចនះ �នឹងមនិបះ៉��ទងំេនះកនុងេពលែតមយួេនះេទ េ�ពះ
�ជ—�មនិេពញនឹង��ទងំេនះ។ អនកយល់េទ? ខញុ ំេជ ថេនះជអ�ី។
67 �សថិតេ កនុង�ថ នភពេនះ។ េហយេនះ�គនែ់តបង� ញថេនះ�គនែ់តជ
រយៈេពលប៉ុេ�� ះ។ េឃញអត?់ �ពះមនិមនអ�ីេចញពី��រេទ។ �ទង�់គនែ់ត
ទុកឲយ�ដំេណ រករែបបេនះមយួរយៈ។ េហយខញុ ំពិតជេជ ថេរ ងេនះ�តវបន
េធ�។

េហយេ ៃថងចុងេ�កយេនះ គឺជេពលែដល�ពះនឹងេបកសែម�ង�ថក៌ំបងំ
ទងំេនះដល់�កមជំនុំ។ �ទងម់និបនេធ��ពីមុនមកេទ។ េហយមូលេហតុែដល
�ទងម់និបនេធ� គឺេដមបរីក��កមជំនំុឱយេមល និងអធិ�� ន�គបេ់ពលេវ� មនិដឹង
េពល�េទបមកដល់។ ប៉ុែន�អនកចថំេ កនុង �នីែយល៉ ១២ �ទងម់នបនទូល
ថ “អនក�បជញនឹងយល់េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ េ ៃថងចុងេ�កយេនះ។” េឃញេទ?
��តវបនផ�ល់ឱយគត។់
68 �ពះវ ិ ញ ណៃន�បជញ ចូលមកកនុង�កមជំនុំ េដមបបីង� ញដល់�កមជំនំុ េ�យ
ករេបកសែម�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ន�ំកមជំនំុចូល េហយបង� ញថៃថង�
ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ ដូចគន នឹងក�ពីែយល៉មកែដរ—ចំេពះ�នីែយល៉
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក�កមជំនុំេ ៃថងចុងេ�កយ េដមប�ីត�ត�ងេរ ងដ៏
អ�ច រយ េ�  និង�ថក៌ំបងំទងំេនះ។ េតអនកយល់េទឥឡូវេនះ? [�កមជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
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69 ឥឡូវេនះ ែដលនឹងេគះេចញឆន �ំ�� ស� ឬឆន ជូំេល ន �បតិទិន សូមេមល
ឆន  ំម៉សូនិក េ�ពះពិភពេ�កមនភពេផ� ង។ េយងទងំអស់គន ដឹង ពីករសិក�
េ ��។ េហយ�មនិល�េទ ដូេចនះេហយពួកេគ ជផក យ នឹងមនិឆ�ងកត�់ម
ជួរែផនដីកនុងេពលែតមយួេនះេទ។ ដូេចនះ �បតិទិនរ ៉មុូងំ កខុ៏សែដរ េ�ពះអនកមនិ
�ច�កៃ់ថងជមយួគន បនេទ។ មនេរ ងជេ�ចនែដលខញុ ំ�ចនិយយេ ទីេនះ។
ែដលេយងរកេឃញ សូមបែីតធមមជតិកេ៏�យ កប៏េ�ង នេយងថមនែត�មសិប
ៃថងប៉ុេ�� ះកនុងមយួឆន ។ំ
70 ឥឡូវេនះ សូមេលកយកវវិរណៈែដលេយងនឹង�តវេ កនទី់េនះកនុងៃថង
ៃនេ��ពីររបូ។ �ពះគមពរីបននិយយថ “ពួកេគបនទយទុកមយួពនពី់រ
រយហុកសិបៃថង។” ឥឡូវេនះ អនកយក�បតិទិន��� ស� ��បកដជបត់
�យូរ�ស់មកេហយ ពីបីឆន កំន�ះ។ េហយអនកយក�បតិទិនរ ៉មុូងំែដលេយង
មនេ ៃថងេនះ �នឹងបត�់ឆង យ�ស់។ ប៉ុែន�អនកយក�បតិទិនទំនយ េហយ
មនមយួពនពី់ររយហុកសិបៃថង កនុងរយៈេពល�មសិបៃថងដល់ែខ។ េឃញេទ?
71 េយងមន�មសិបៃថងកនុងែខខ�ះ �មសិបមយួេ បនទ ប ់ ៃមភ�បបីំកនុងែខ
ខ�ះ។ េឃញេទ េយងទងំអស់គន រេញ៉រៃញ៉។ ប៉ុែន� �ពះមនិមន�េ�តេឡងចុះ
ថយេ�កយេទ។ �ទង�់យ�ដូចគន ។ បទ ែមនេហយ។ ដូចគន  �មសិបៃថង
កនុងមយួែខ មនិែមន�មសិបមយួេទ បនទ បម់ក�មសិប ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។
េឃញេទ? ប៉ុែន� េនះ�តវបនេធ�ទងំអស់េ កនុងេសដ�កិចចដអ៏�ច រយរបស់�ពះ េដមប ី
រក��កមជំនំុឱយេមលនិងអធិ�� ន េ�ត មខ�ួនរចួ�ល់ ចូរេបកសេម� កបំពករ់បស់
អនកកនុងឈមរបស់កូនេច ម។ ប៉ុែន� អូ េ ៃថងចុងេ�កយេនះ �ទងប់នសនយ!
អូហូ។ ឥឡូវេនះេយងេឃញកែន�ងែដលេយងរស់េ ។ ឥឡូវេនះ សូមចថំ
េគលបំណង េគលបំណងែតមយួគត ់គឺេដមបេីធ�កិចចករេនះ។
72 ឥឡូវេនះ �បសិនេបមន�បពីំរ…េមលេ ពិតជមនែសសិប�បបំនួៃថង…
ែសសិប�បបំនួឆន  ំ ជង េ កនុងេពលៃនករក�ង�ពះវ�ិរ។ �បពំីរ គឺជ
សប� ហ៍ទំនយ�បពំីរ �បពីំរសប� ហ៍ េ�ពះមនេពល�បពំីរសប� ហ៍បនកំណត់
េ �ពះវ�ិរបរសុិទធ េដមបកី�ង�ពះវ�ិរេឡងវញិ។ េហយ��តវបន�ងសង់
កនុងរយៈេពលែសសិប�បបំនួឆន ។ំ ឥឡូវេនះេយងមនអតថនយ័ៃនេពលេវ�
ៃនសប� ហ៍ �បសិនេប�ពះគមពរីបននិយយថ េទវ�បននិយយថ ��តវ



ចិតសិបសប� ហ៍របស់ �នីែយល៉ 21

ចំ�យេពល�បពីំរសប� ហ៍រហូតដល់ករក�ង�ពះវ�ិរ។ េហយ�គឺពិតជ
ែសសិប�បបំនួឆន ៃំនករក�ង�ពះវ�ិរ—ចបពី់ៃថងទី ១៤ ែខមនី រហូតដល់មុន
គ.ស. ៥—៥៣៨។ រហូតដល់�ពះវ�ិរ�តវបន�� រេឡងវញិ េហយផ�ូវនន�តវ
បន�� រេឡងវញិ គឺរយៈេពលែសសិប�បបំនួឆន ។ំ ដូេចនះេតេយងទទួលបនអ�ី
ខ�ះ? េតេយងទទួលបនអ�ីខ�ះ? �បសិនេប �បពីំរសប� ហ៍មននយ័ថែសសិប
�បបំនួឆន  ំេនះមយួសប� ហ៍េសមនឹង�បពីំរឆន ។ំ េហយ�បពីំរគុណ�បពំីរគឺែសសិប
�បបំនួ។ េនះពិត។ អនកេ ទីេនះ។
73 ដូេចនះឥឡូវេនះមនិមនករ�ម នអ�ីេទ តេទ។ េយងដឹងេហយថ �ល់សប� ហ៍
មននយ័ថ�បពំីរឆន ។ំ អនកទទួល�បនេទ? េ�ះនិយយជមយួគន ៈ “មយួ
សប� ហ៍េសមនឹង�បពីំរឆន ។ំ” ឥឡូវេនះេយងដឹងថេយងបនទទួល�។ មយួ
សប� ហ៍េសមនឹង�បពីំរឆន ។ំ
74 េ ទីេនះេយងេ ទីេនះ សប� ហ៍ដំបូង។ [បង�បស �បណ� ំ ចង�ុលេ
គំនូរេលក� រេខ ន—េអដ។] ែសសិប�បបំនួឆន ដំល់ករក�ង�ពះវ�ិរេឡងវញិ។
ឥឡូវេនះ បនទ តក់ំពូលេនះេ ទីេនះតំ�ងឱយជតិ�សនយូ៍� ដូចែដល�
ឆ�ងកត។់ េនះ�គនែ់តជេពលេវ�ប៉ុេ�� ះ។ និង េ េពលែដល�ធ� កចុ់ះេ
ទីេនះ �ទម� កេ់ចញពីជតិ�សនយូ៍� ចូលេ កនុងសមយ័�សនដ៍ៃទ។ រចួ
េឡងេ ចបអ់ុី��ែអលម�ងេទ ត រចួបន�េ ។
75 ឥឡូវេនះ �សនដ៍ៃទមនិ�តវបនេគេ�ជសេរ សេ េពលជក�់ក�់មយួ
េឡយ។ �គនែ់តនិយយថ “េពលេវ�ៃន�សនដ៍ៃទ។” េហយេយងដឹង
ថ សូមបែីត�ពះេយសូ៊វកម៏និបនចបព់ួកេគម�ងែដរ។ ដបតិេយងដឹងេ �តង់
លូក ២១:២៤ �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគនឹង�យលុកកំែពង�កងេយរ�ូឡឹម
រហូតដល់�សនដ៍ៃទ…” អនុ ញ តឱយខញុ ំដក�សង�់។ ខញុ ំដក�សង�់េ�យករ
ចងច។ំ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�ន� េ�ពះ�នឹងមនេ េលកែសតេ ទីេនះ េហយ
េយងចង�់បកដថ�តវេធ��។ មនិអីេទ �បសិនេបអនកចងេ់បកជមយួខញុ ំេ � េ
លូក ២១:២៤។ ខញុ ំបនសិក�េរ ងេនះយ៉ងចបស់ �មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។

េគនឹងដួលេ េ�កមមុខ�វ េហយនិង�តវដឹកនេំ ជេឈ�យ…
េត�ទងក់ំពុងនិយយអំពីអនក�? ជនជតិយូ�។ េនះគឺជករបំផ�ិច

បំផ� ញៃន�ពះវ�ិរបរសុិទធ េ កនុង គ.ស. ៧០.
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…េហយ និង�តវដឹកនេំ ជេឈ�យដល់អស់ទងំនគរៈ…
ឥឡូវេនះ ចូរចថំ មនិែមន�គនែ់តេ បប៊ឡូីនេទ មនិែមន�គនែ់តេ

ទី�កងរ ៉មូប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ  “�បជជតិទងំអស់។” េនះេហយជកែន�ងែដល
ជនជតិយូ�េ សព�ៃថងេនះ “�បជជតិទងំអស់។”

…�កងេយរ�ូឡិមនឹង�តវ�សនដ៍ៃទជនឈ់� ី ដ�បដល់�គរបស់
�សនដ៍ៃទបនសំេរច។

76 េពលេនះ មនេពលេវ�េ�ចន ប៉ុែន�គម ននរ�មន កដឹ់ងថេ េពល�
េនះេទ។ េឃញេទ? �ជេរ ង�ថក៌ំបងំ សូមេមលេពលេវ�របស់�សន៍
ដៃទ។ ប៉ុែន� ជនជតិយូ�…បនទ បម់ក េយងមនិ�ច�បបថ់េពល�េហយ
�ពះវ�ិរអ�ី ថេត�ថយេ�កយ ឬថេត�កំពុងបន� ឬ�កំពុងេធ�អ�ី។ អនកមនិ�ច
�បប�់បនេទ។ ប៉ុែន�េមលេ ជនជតិយូ� មន�បតិទិន។ េតអនកេឃញ�េទ?
�ពះ�ទងប់នចបេ់ឆន តពួកេគយ៉ងជក�់កក់នុងមយួៃថង េម៉ង និងេពលេវ�
ប៉ុែន��ទងម់និែដលជ�សនដ៍ៃទេឡយ។ �ទងប់នេធ�ជនជតិយូ� ដូេចនះ ចូរ
េយងេមល�សនយូ៍� េនះេយងនឹងេឃញថេយងេ កែន�ង�។
77 ឥឡូវេនះ �បពីំរសប� ហ៍គឺែសសិប�បបំនួឆន ។ំ េយងដឹងចបស់េហយថ មយួ
សប� ហ៍គឺេហយ—មយួសប� ហ៍គឺ�បពំីរឆន  ំមយួសប� ហ៍�បពីំរឆន ។ំ
78 ឥឡូវេនះេយង�តវបនេគ�បប ់“ពីករេចញេ ៃនប ញត�ិ…” ឥឡូវេនះ េនះជ
កែន�ងែដលប � េកតេឡង។ ឥឡូវេនះេយង�តវបនេគ�បបៈ់

…ពីករេចញមកៃនប ញត�ិឲយសងទី់�កងេឡងវញិស�មប�់ពះេមស្
សីុ (េហយេមស�ុ ី គឺជ�ពះ�គីសទជករពិត) មនរយៈេពល�បពំីរ
សប� ហ៍ និងហុកសិបេហយនិងពីរសប� ហ៍ៈ (េធ�ឱយមនហុកសិប
�បបំនួសប� ហ៍)…
េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ េហយ�បពំីរគុណនិងហុកសិប�បបំនួេធ�ឱយមន

បនួរយែបត៉សិបបីឆន ។ំ ឥឡូវេនះ អនកទទួលបន�ចុះ? �បសិនេបអនកចងឱ់យខញុ ំ�ប់
ម�ងេទ ត ខញុ ំនឹងរកី�យកនុងករេធ��។
79 ឥឡូវេនះេយង�តវបនេគ�បប ់ “�ងំពីករេចញប ញត�ិឲយសង�់កងេឡងវញិ
ដល់�ព ះេមស�ុ ី នឹងមន�បពីំរ” (�បពីំរ េនះជេលកដំបូង—ដំបូងេ ទីេនះ)



ចិតសិបសប� ហ៍របស់ �នីែយល៉ 23

“�បពីំរសប� ហ៍ ហុកសិបនិងពីរ” េសមរនិង ហុកសិបពីរ និង�បពីំរ គឺហុកសិប
�បបំនួ ហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍។ �បពំីរគុណនិងហុកសិប�បបំនួនឹងេធ�ឱយ
េសមរបនួរយែបត៉សិបបីឆន ។ំ ដូេចនះរហូតដល់�ពះេមស�ុ…ីឥឡូវេនះេយងមកដល់
ែផនកេនះេ ទីេនះ។ រហូតដល់�ពះេមស�ុ ី �តវមនបនួរយែបត៉សិបបីឆន  ំ បនួរយ
ែបត៉សិបបីឆន ។ំ
80 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ ជ�ពះេមស�ុ ី បនជិះចូលេ កនុង�កងេយរ�ូ
ឡិម ជយ័ជំនះ េលខនងសត��ស េ មុនៃថងអុីេសទ ែខេម�ៃថងទី២ គ.ស.៣០.
�ពះេយសូ៊វជិះេ �កងេយរ�ូឡឹមេ  មុនៃថងអុីេសទ គ.ស.៣០. េហយឥឡូវេនះ
ឥឡូវេនះ ពីមុនគ.ស. ៤៤៥ ដល់ គ.ស. 30 គឺពិតជបនួរយចិតសិប�បឆំន ។ំ
81 ប៉ុែន� ដូចែដលេយងបនេឃញរចួមកេហយថ ហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍ េសមរ
បនួរយែបត៉សិបបីឆន ។ំ ឥឡូវេនះ មនប � េកតេឡង េ ទីេនះ។ េឃញេទ?
េយងមនែត ជមយួនឹងករសមគ ល់�ពះគមពរីេ ទីេនះ េពលេវ� �តឹមែតបនួរយ
ចិតសិប�បឆំន បំ៉ុេ�� ះ។ េហយ�មពិតេ  �គឺបនួរយែបត៉សិបបីឆន  ំភពខុសគន
ៃន�បបីំឆន ។ំ
82 ឥឡូវេនះ �ពះមនិ�ចេធ�ឲយ�បតប់នេទ។ េប�ទងម់នបនទូលថ �នឹងមន
េ�ចនៃថង �េ�ចនៃថង�ស់ ។ �បសិនេប�ទងម់នបនទូលថ�េ�ចន �េ�ចន�ស់។
ដូេចនះេតេយងនឹងេធ�អ�ី? ឥឡូវេនះមុន គ.ស. ៤៧៥ ដល់ គ.ស. 30 គឺជឆន ជូំ
េល នឬ��� ស� ែដលមនរយៈេពលបីរយហុកសិប�ប ំ និងមយួភគបនួកនុង
មយួៃថង—េ កនុងនិមយួៗ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងកតប់នថយៃថងទងំេនះេ
កនុង�បតិទិនទំនយរបស់េយង…
83 ឥឡូវេនះសូមឱយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះបន�ិច។ េដមបឱីយអនក�ចដឹងេលសពី
�សេមលៃនករសង�យ័មយួ ខញុ ំ�គនែ់តមនិយកកែន�ងមយួេនះេទ។ ខញុ ំ�ចយក
��មរយៈបទគមពរីទងំមូល េហយបង� ញអនកថ �បពំីរៃថងគឺ�បពំីរ មយួសប� ហ៍
គឺ—គឺ�បពំីរឆន េំ កនុង�ពះគមពរី។ ខញុ ំេទបែតេធ��េ ទីេនះ េ កនុងវវិរណៈជំពូកទី
១៣ ឬជំពូកទី ១១និងខទី៣។ េ��ទងំេនះនឹងទយមយួពនពី់ររយហុកសិប
គឺេ ចំក�� លសប� ហ៍ចុងេ�កយៃនជនជតិយូ� បនទ បម់កពួកេគ�តវបន
កតផ់� ច ់ េហយស ងគ ម�ម៉េគដូនចូលមក។ េបដូេចន ះែមន �មនម�ងេទ ត
�មសិបៃថងកនុងមយួែខយ៉ងពិត�បកដ។ េឃញេទ? បនទ បម់ក �គឺជ—�
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មនិែមនជ�មសិបមយួៃថង ៃមភ�បបីំៃថង ជេដម។ �ពិតជ�មសិបៃថងកនុងមយួ
ែខ �ល់េពល។
84 �បតិទិនទំនយរបស់េយងនេំយងេ បីរយហុកសិបៃថង ដូចែដលេយងេ�ប
ឥឡូវេនះេ កនុងបទគមពរី។ េយងមនពិត�បកដបនួរយែបត៉សិបបី។ េ ទីេនះ
គឺបនួរយែបត៉សិបបី។ េ ទីេនះេយងមនភស័�ុ�ងយ៉ងពិត�បកដៃនទំនយ
គឺពិតជករពិត។ េ�ពះ�ងំពីេពល�ង�ប�ទមក រហូតដល់ករបំផ� ញ
េ េពលែដលពួកេគបនបដិេសធ�ពះ�គីសទ េហយបនសម� ប�់ទងេ់ កនុង គ.ស.
៣៣ េពល�ពះ�គីសទ�តវេគេធ�គុត គឺពិត�បកដបនួរយែបត៉សិបបីឆន ។ំ

ឥឡូវេនះ ចប�់ងំពីករេចញេ ៃនប ញត�ិឲយសង�់កងេយរ�ូឡិមេឡងវញិ
េនះ�តវបនកំណត�់បពីំរសប� ហ៍ ែដលមននយ័ថែសសិប�បបំនួឆន ។ំ េហយ
ែសសិប�បបំនួឆន បំនបះ៉�យ៉ងពិត�បកដ។ ែមនេហយ ចប�់ងំពីករក�ង
�ពះវ�ិរេឡងវញិរហូតដល់�ពះេមសីុ គឺបនួរយ�មសិប�បបីំឆន ។ំ ដូេចនះ បនួរយ
បី-…បនួរយ�មសិបបនួឆន ។ំ េហយបនួរយ�មសិបបនួ (គុណនិង) ែសសិប
�បបំនួ េធ�ឱយមនពិត�បកដបនួរយែបត៉សិបបីឆន ។ំ �បះ៉េល�ចមុះ ពិត�បកដពី
មយួៃថងេ មយួៃថង។ �ែមន៉! អនកេ ទីេនះ។
85 “�ពះេមស�ុ ី �ពះអងគមច ស់ នឹងយងមក។” េឃញេទ? �បពីំរគុណនិង
ហុកសិប�បបំនួ គឺបនួរយបី-…និង—និងែបត៉សិបបនួឆន ។ំ ពិតេហយ�បះ៉ចំ
�ចមុះ។ ដូេចនះ េយងដឹងយ៉ងចបស់ េយងដឹងយ៉ងចបស់ថ បទគមពរីេនះ
�តឹម�តវ។ �េ ទីេនះ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេហយ ទងំអស់េនះ…
86 េ េពលែដល�ពះជមច ស់មនពិភពបុេរ�បវត�ិបំផ� ញេ�យទឹក និងបន
ផ� ស់ប�ូរកលបរេិចឆទ��� ស� េហយបនទ បម់កអនុ ញ តឱយជនជតិរ ៉មុូងំចូល
មកបេងកត�បតិទិនរបស់ពួកេគែដល�បះ៉និងេ�ត ជេដម។ េហយខញុ ំគិតថ
សូមបែីតេ កនុងសព�វចនធិបបយែដលខញុ ំកំពុង�ន…
87 និយយអី ច ឹង បង�បស េខននី ខូលិន េតគតេ់ កនុងអគរ�ពឹកេនះេទ េខននី
ខូលិន? េតអនកដឹងេទថអនកេផញសព�វចនធិបបយដធ៏ំេនះមកខញុ ំ? េតអនកចេំទ? អនក
បនប ជូ នឱយខញុ ំេ ទីេនះ េសទរែតមន�នដឹកទំនិញ�តវដឹក�។ ខញុ ំគិត “េតេ កនុង
េ�កេនះនឹងមនែសនងៃបតងដូចខញុ ំនឹងេធ�អ�ីទងំអស់េនះ?” អនកដឹងេទ �ពះអមច ស់
កំពុងដឹកនអំនក េខននី។ េនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំទទួលបនពត័ម៌ន េចញពី



ចិតសិបសប� ហ៍របស់ �នីែយល៉ 25

សព�វចនធិបបយចស់េនះ “េពលេវ�” េហយខញុ ំកំពុងសិក�។ េហយ ែបក៊គី
េ�ប�េ កនុង��របស់នង។ ខញុ ំបនយកពួកេគចុះកនុងករសិក�របស់ខញុ ំ ចុះកនុង
បនទបរ់ងូេ�កមដីរបស់ខញុ ំ។ េហយេយងចុះេ ទីេនះ េហយទទួល� េហយេ
ទីេនះ េយងេមល�េឡង េហយែស�ងរក��ម�បតិទិន និងេពលេវ�ទងំអស់
ែដលធ� បម់ន។ េឃញេទ? ដូេចនះ េយងបនទទួល�េហយ។

88 េ ទីេនះ គឺពិតជបនួរយែបត៉សិបបីឆន ។ំ ចបពី់េពលេចញបទប ញត�ិ េដមប ី
�� រេឡងវញិ—េដមប�ី� រអគរេឡងវញិ រហូតដល់េពលែដល�ពះអងគមច ស់�ពះេម
ស៊� ី�តវបនេគបដិេសធ េធ�ឱយ�បកដបនួរយែបត៉សិបបីឆន �ំម�បតិទិន។

89 ឥឡូវអនកេឃញេហយ េយងេ�ប�បតិទិនដូចគន េនះេ ទីេនះ។ ពីេ�ពះ
�បសិនេប�ពះជមច ស់េ�ប�បតិទិនេនះេ ទីេនះ េនះ�ទង�់តវេ�ប�េពញមយួេពល
�មរយៈ�ពះគមពរី។ េត��តវេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �ពះមនិ
ផ� ស់ប�ូរេទ។ ដូេចនះ �បសិនេប�បពំីរសប� ហ៍គឺែសសិប�បបំនួឆន  ំ �បពីំរសប� ហ៍
ម�ងេទ តគឺែសសិប�បបំនួឆន ។ំ មយួសប� ហ៍គឺ�បពំីរឆន  ំ េឃញេទ ដូេចនះ�េធ�ឱយ
�ល�ឥតេខច ះ។ េហយេប�បះ៉ចំចំណុច�តងេ់នះ �នឹងបះ៉ដល់ចំណុចេនះម�ង
េទ ត។ �ែមន៉! អូ ខញុ ំេអយ! េនះេធ�ឱយខញុ ំរេំជបរជំួល។ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់ ខញុ ំ
ចូលចិត�ដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់�។

េ�យ�រ ែតដូចអនកចស់បននយិយថ ចុះេ ទីេនះកនុងរដ� េកន�
កី ចំេពះខញុ ំ បននិយយថ “ខញុ ំចូលចិត��� បអ់នក�និយយ ែដលដឹងថេគ
និយយអំពីអ�ី។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំកេ៏ធ� ែដរ។”

គតប់ននិយយថ “េនះជប � ែដលអនកអធិបបយ អនកមនិដឹងថអនកកំពុង
និយយអំពីអ�ីេទ។”

90 “ែមនេហយ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសូមេកតសរេសរចំេពះករសរេសររបស់
អនក ប៉ុែន�មនេរ ងខ�ះែដលេយងដឹងថេយងកំពុងនិយយអំពីអ�ី។” អូហូ។ �តឹម�តវ
េហយ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំេកតជថមី។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កន់
ជីវតិ។ ខញុ ំដឹងថមន�ពះ េ�ពះខញុ ំបននិយយជមយួ�ទង។់
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ខញុ ំបនឱយ�ទងម់នបនទូល�មរយៈខញុ ំ េហយនិយយជមយួខញុ ំ េហយ
និយយេ កនអ់នកដៃទ េហយ�បបខ់ញុ ំអំពីអនកដៃទ។ េហយខញុ ំដឹងថ�ទងគឺ់ជ
�ពះ។ �តឹម�តវេហយ។ �ទងពិ់តជល��ស់ែដលបនចុះមក េហយអនុ ញ តឱយខញុ ំ
ថតរបូជមយួ�ទង ់ជកែន�ងែដលពិភពវទិយ� ស�មនិ�ចបដិេសធបន។ េហយ
ខញុ ំបន�តឡបេ់ កនប់ទគមពរី េហយបនេឃញថ�ពិតជេដមបបីំេពញសមយ័
�កមជំនុំេនះ េតមនអ�ីេកតេឡង េដមបឱីយខញុ ំដឹងថេយងេ ទីេនះ។ �ែមន៉។

91 ឥឡូវេនះ េយង�បែហលជមនិ�តវបនអបរ់េំទ។ េយង�បែហលជមនិ�តវ
េគ�យតៃម�ខពស់និងេរ ងែបបេនះេទ។ េយង�បែហលជមនិែមនជឥស�រជនេទ
ប៉ុែន�េយង�គ ល់�ពះ។ េយង�គ ល់�ទងេ់�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េឃញេទ
េហយ�េ�ប បេធ បនឹង�ពះបនទូល-េ�យ-�ពះបនទូល�មរយៈបទគមពរី បនទ បម់ក
េយងដឹងថ�ជករពិត។ េយងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយ។

92 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ ចូរចថំ េ ឆន ែំដលពយករណ៍េនះ គឺបីរយហុកសិបៃថង
កនុងមយួឆន ។ំ េមលអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ធមមជតិ េបអនកខ�ះ�ចយល់បន សូមបែីត
មនុស��សីកេ៏�យ។ េឃញេទ? �មសិប �មសិបៃថង �គនែ់តេឃញ—�ជ…
ធមមជតិទងំអស់�តវបនបេងកតេឡងដូចេនះ។ េឃញេទ? មនិែមន�មសិបមយួ
�មសិប ៃមភ�បបីំ ឬអ�ីមយួេទ។ �ពិតជ�មសិបៃថង។ ជេរ ង�ល់ឆន  ំ េនះជ
�បតិទិនទំនយ គឺបនួរយែបត៉សិបបីៃថង។

93 េ ទីេនះេយងមនភស�ុ�ងពិត�បកដៃនករពយករណ៍ បនួរយ—និង
ែសសិប�បឆំន មំុន គឺពិតជ�តឹម�តវ។ ឥឡូវេនះ អ�ីទងំអស់ែដល�តវបនពយករណ៍
នឹងេកតេឡង។ េហយចិតសិបសប� ហ៍េនះមនិែដលបនេកតេឡងេ េពលេនះ
េទ ដូេចនះ��តវបនទុកស�មបៃ់ថងចុងេ�កយឥឡូវេនះ។

94 ឥឡូវេនះ បងប�ូនេពនទីកុស�របស់ខញុ ំ ឥឡូវេនះ បងប�ូនសមរបនទ ល់
�ពះេយហូ�៉របស់ខញុ ំ េតអនកយល់េទ? េតអនកដឹងថមយួរយបនួមុនឺបនួពន់
បនបង� ញខ�ួនេ ឯ�េទ? េតអនកដឹងថករអ�ច រយទងំអស់ៃនវវិរណៈបន
បង� ញខ�ួនេ ឯ�េទ? គឺេ កនុងយុគសមយ័យូ� មនិែមនេ កនុងសមយ័របស់
េយងេទ។ គម នអ�ី�តវបនកត�់�ទុកេ កនុងេនះេទ �គនែ់ត�កមជំនំុបនេ�ត មខ�ួន
េហយេចញេ េ�ក។ �បកដ�ស់ េ�យអំ�ចៃន�ពះ េយងេធ�អពភូតេហតុ
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និងករអ�ច រយ។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ ប៉ុែន� េរ ងពិតបនេ ដល់ជនជតិយូ�េ
ទីេនះ ខញុ ំមននយ័ថ អំ�ចពិត�បកដ ករេធ�អពភូតេហតុ។ ទងំបនួ…
95 មយួរយែសសិបបនួពនម់និបង� ញខ�ួនេ ទីេនះេទ។ ពួកេគចបេ់ហយ…
ពួក�មនិមនេ កនុងជំពូកទី៣េទ។ ពួក�បន�េ កនុងបទគមពរី កនែ់តឆង យ។
េហយឥឡូវេនះ េយងេឃញថអ�ីៗទងំអស់េនះនឹងេកតេឡង គឺបនប ចបេ់ កនុង
េពលេវ�ចិតសិបសប� ហ៍ ែដលជសប� ហ៍ចុងេ�កយេនះ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប
ពួកេគមនហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍េហយ េហយរស់េ �មរេប បែដល�ពះបន
មនបនទូលថពួកេគបនេធ� េហយ�បនេកតេឡង�មរេប បែដល�ពះបនមន
បនទូលថនឹងេធ� បនទ បម់កមនមយួសប� ហ៍េទ តបនសនយនឹង�សនយូ៍�។
ឥឡូវេនះ បងប�ូនេអយ សូមេ�ត មខ�ួនជេ�សច។ េឃញេទ? េឃញេទ? �� បថ់
េយងជិតដល់ប៉ុ�� ។ សប� ហ៍មុន �បពីំរ ឆន ទីំ�បពំីរ។
96 ឥឡូវេនះ េតអនក�ល់គន យល់យ៉ង� េហយឬេ ? �គបគ់ន យល់ដល់េពល
េនះ េហយថ�ពិតជករពិត។ �ជ�ពះគមពរី។ �ជឆន ពំយករណ៍។
97 ឥឡូវេយងេឡងមក េហយេយងបនេ�កកេឡងេ ទីេនះ ដល់ករបដិេសធ
�ពះេមស�ុ ី សូមេមល ពី…ចំេពះករបដិេសធ�ពះេមស�ុ ី សប� ហ៍ចុងេ�កយ។
98 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឈ់បេ់ ទីេនះមយួែភ�ត េហយពនយល់េរ ងេនះ។ េនះ
េ េពលែដលពួកេគបនបដិេសធ�ពះេមស�ុ ី គឺជេពល ែដលពួកេគបន
បដិេសធ�ពះេយសូ៊វ ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ េហយបនឆក ង�ទង។់ ចងចេំ ទីេនះនូវ
អ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយ “េហយ�ទងនឹ់ង�តវកតេ់ចញ ប៉ុែន�មនិែមនស�មប់
�ទងេ់ទ �ពះេមស�ុ ី ជ�ពះអងគមច ស់។” ឥឡូវគិតថទំនយេនះជិតដល់ក�មតិ
�។ ខញុ ំចងទ់ទួលបនករខួងេនះចូលេ កនុងអនក។ ថ�បសិនេបទំនយេនះ
េ ដល់កលបរេិចឆទ ពិត�បកដ ដល់េពលេវ� និង�តឹម�តវ�មពកយែដល�
និយយ �បពីំរេផ�ងេទ ត េនះេ សល់�បពំីរសប� ហ៍ �បពីំរឆន េំទ ត ផទុយេ វញិ
(�បពីំរៃថងៈ �បពីំរឆន )ំ នឹង�យយ៉ងពិត�បកដេយងេ �មបទគមពរី។
99 ឥឡូវេនះ ចូរចថំ �ទង�់តវបនកតផ់� ច ់ �ពះេមស�ុ។ី �សនយូ៍�
�ពះជមច ស់ឈបេ់�ះ��យជមយួពួកេគ។ ពួកេគមនិបនេ ឆង យេទ។
បនទ បម់ក ពួកេគ�តវបនខច តខ់ច យេ�យច�កភពរ ៉មូ។ េហយបនទ បម់ក
�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់េ េល��ងរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនកទទួលបន
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�ឥឡូវេនះ េហយគូរ�។ េតអនកសមគ ល់េឃញថខញុ ំមនេឈឆក ង�តង�់?
េនះេហយជកែន�ងែដលពួកេគបនបដិេសធ។ ប៉ុែន�េពលេវ�បនអូសបន� យ
បន�ិចបន�ួចេ េលេនះ េឃញេទ។ េហតុអ�ី? �មសិប ែសសិប �សិប
ហុកសិប ចិតសិប។ ែសសិបឆន េំ�កយមក ទីតុស ែដលជេមទព័រ ៉មុូងំបន
បំផ� ញអុី��ែអល �កងេយរ�ូឡិម េហយបនខច តខ់ច យ�បជជនេ កន់
ពិភពេ�កទងំមូល។ អនកេឃញ ទីតុស ែសសិបឆន េំ�កយ។ ដូេចនះ �មករពិត
េពលេវ�របស់ជនជតិយូ�បនអូសបន� យរហូតដល់ទីប ច ប…់
100 �ពះមនិបនេ�ះ��យជមយួពួកេគេទ។ �ទងប់នែតេ�ះ��យជមយួ
ពួកេគរហូតដល់ពួកេគបដិេសធ�ពះ�គីសទ។ េពលែដលេគឆក ង�ព ះ�គិស� េគែ�សក
េឡង “សូមឲយ�ព ះេ�ហិត�ទងស់ណ�ិ តេលេយង និងកូនេ របស់េយង” េហយ
�មន�ងំពីេពលេនះមក។ ប៉ុែន�មុនេពលពួកេគែបកែខញក…�� ប!់ អូ បងេអយ!
មុនេពលែដលពួកេគែបកែខញកគន េ �គបពិ់ភពេ�ក �បនយកេពល�ពះអស់
រយៈេពលែសសិបឆន េំដមបែីហក�ពះវ�ិរបរសុិទធ េហយព�ងយពួកេគេចញេ
ទូទងំពិភពេ�ក។ ប៉ុែន� �ពះបនប�ជយ័កនុងករេ�ះ��យជមយួពួកេគ
េទ តេហយ។ �ពះបនប�ជយ័កនុងករេ�ះ��យជមយួពួកេគេទ ត។

�ទងប់នេ េ�ះ��យជមយួ�សនដ៍ៃទ។ អនកបនដឹងេហយ យល់
េហយ? ឥឡូវេនះ េយងចបេ់ផ�មេ កនុងសមយ័ពួកជំនំុ ែដលជសមយ័របស់
�សនដ៍ៃទ �ពះជមច ស់េ ឆង យពី�សនយូ៍�។
101 ឥឡូវេនះ បងប�ូនែដលជអនកផ�យដំណឹងល�របស់ខញុ ំេអយ េនះគឺេដមប ី
—េ —ចំេពះជនជតិយូ� ជបងប�ូនដម៏នតៃម�េ ទីេនះ។ េនះជកែន�ងែដល
ខញុ ំចងឱ់យអនកចបប់ននិងយល់។ េឃញេទ �ពះឈប�់ប�ពឹត�នឹង�សនយូ៍�
េ ទីេនះ ពីេ�ពះ�ពះែតងែតចតែ់ចងជមយួនឹង�សនអ៍ុី�� ែអល។ េយង
ទងំអស់គន ដឹងថអុី��ែអលជ�បជជតិមយួ។ �សនដ៍ៃទគឺជ�បជជតិ
មយួ េហយ�ទង�់តវែតយក�បជជនេចញពី�សនដ៍ៃទ ស�មប�់ពះនម�ទង។់
េយងនឹងេ ដល់�កនុងរយៈេពលពីរបីនទីេទ ត។
102 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េ កនុង�គពួកជំនុំទងំ�បពីំរេនះ ែដលេយងបនឆ�ងកត ់ គឺ
េ កនុងសមយ័�សនដ៍ៃទ។ ពីករឆក ងរបស់�ពះ�គីសទ រហូតដល់ចុងប ចបៃ់ន
�គពួកជំនំុ។ ឥឡូវេនះេយងទទួលបន�។ េយងបនឆ�ងកត�់ អស់េហយ។
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ឥឡូវេនះ េយងកំពុងេ ដល់កែន�ងែដលេយង�ច�យ�បន ចូលេ កនុង��
ទងំ�បពីំរ និងចនទងំ�បពីំរ ែ�ត�បពំីរ និងអ�ីទងំអស់ េហយគូរ�ជមយួគន
�គបទ់ងំករទកទ់ងនឹង�សនយូ៍� និងករជំនំុជ�មះរបស់�ពះចំេពះមនុស�
េ េលែផនដី។ និងសំណល់…

103 សូមចថំ កនុង�គដអ៏�ច រយៃនករេប តេប នេនះ មន�សនដ៍ៃទ�ប�់ន
នកនឹ់ង�� បេ់ កនុងេនះ។ ែដលបដិេសធកូន�កមុ—ំពូជ ស�ីែដលេ េសសសល់
ស�ី�ពហមចរកីំពុងេដកលក ់ នងេ �មផ�ូវេនះ។ �ជ—�ចបស់ដូចជចិតសិប
សប� ហ៍េនះ ពិតជចបស់។ េហយពួកេគនឹងឆ�ងកត�់។ ដូេចនះ �បសិនេបអនក
មនិទនម់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ េនះអនកគួរែតេ កន�់ឱយេល ន�មែដលអនក
�ចេធ�េ បន។ េយងេ �គចុងប ចបេ់ហយ។

104 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ �គពួកជំនំុទងំ�បពីំរ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងមនិ
ចបំចឆ់�ងកតព់ួកេគេទ េ�ពះេយងមន�េ េលែខ��ត ់ េហយពួកេគ�តវបន
�កក់នុងេស វេ  និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ េនះគឺជេពលេវ�ែដល�ពះមនិែដលមន
បនទូលថ នឹងមនេ�ចនៃថង េ�ចនេម៉ង ឬេ�ចនឆន ។ំ �ទងម់និែដលនិយយអ�ីេទ។
�ទងម់នបនទូលថ “រហូតដល់ករកនក់បរ់បស់�សនដ៍ៃទ�តវបនប ចប។់”
បននិយយថ “ទល់ែត!” ជ ជ ំងនឹង�តវជនឈ់�រីហូតដល់�ពះឈបេ់ធ�ករ
ជមយួនឹង�សនដ៍ៃទ។

105 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ �មរយៈយុគសមយ័ទងំេនះ េយងមន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក។ េហយបនទ បម់ក�ពះជមច ស់ �តឡបម់កវញិ
េ កនុងករចបេ់ផ�ម ចបេ់ផ�ម�បបប់នទ បម់ក េ េពលករបដិេសធ�ពះ�គីសទ
�ពះបនបង� ញយ៉ូ�នយ៉ងចបស់អំពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡងកនុងរជជកល�សន៍
ដៃទ។ ឥឡូវេនះ េមល េយងមនិមនេពលេវ�កំណត�់មយួេទ ដូចជពួក
យូ� ប៉ុែន�េយងមនទីសមគ ល់មយួ។ េយងទទួលបនមយួ—េយងមនទីសមគ ល់
បង� ញ។ ែមនេហយ �ពះបនេធ�ជមយួជនជតិយូ� នូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល
ថ �ទងនឹ់ងេធ�េ កនុងពួកេគហុកសិប�បបំនួឆន  ំ ឬ�គឺបនួរយែបត៉សិបបីឆន  ំ ប៉ុែន�
ហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍។ េហយេ សល់មយួសប� ហ៍េទ ត មយួសប� ហ៍េទ ត
មនិទនក់ំណត។់
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106 ឥឡូវេនះ េយងមនិ�ចអនុវត��េ ទីេនះេទ េ�ពះេនះគឺជ�សនដ៍ៃទ ជ
�កមជំនុំ។ េតមនប៉ុនម ននកយ់ល់? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
ឥឡូវេនះ េនះជវវិរណៈ ែដលចបេ់ផ�មពីជំពូកទី ១ រហូតដល់ជំពូកទី ៣នំ
េយងេ េ ឌីេស។ ឥឡូវេនះ េយងេឃញចបស់អំពីរេប បែដល�គឺជ�កមជំនំុ
ទងំមូល ពិភព�កមជំនុំខ�ួនឯង។ �ពះមនិែដល�បប់ ចូ លមនុស�មនបបេទ �ទង់
�គនែ់ត…េលកែលងែត�ទងច់ងឱ់យបនសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន� ពិភព�កមជំនុំគឺពណ៌ស
ទងំអស់។ បនទ បម់កនីកូៃឡថន ែដលចងប់េងកតអងគករមយួ។ ឥស�រជនបន
ចូលេ កនុងេនះ។ េនះគឺេ  នីេស រ ទី�កងរ ៉មូ េ េពលែដលពួកេគមន�កម�បឹក�
នីេស រ។ េហយេគបនេធ�អ�?ី ពួកេគបនេរ បចំ�ពះវ�ិរ បនទ បម់កពួកេគចបេ់ផ�ម
េប តេប ន�គី�ទ ន។ បនទ បម់ក េ កនុងយុគសមយ័�ពះវ�ិរបនទ ប ់ �េសទរែត
�គិស��សន េ កនុងវធីិៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �តវបន
លុបេចលទងំអស់។

107 ប៉ុែន�បនទ បម់ក អនក�ល់គន បនដឹងេហយ ខញុ ំបន�តឡបេ់ ឯ�បវត�ិ ឪពុក
របស់នីេស រ និងបុព�បុរសសមយ័មុននីេស រ និង�បវត�ិទងំអស់ៃន�ពះវ�ិរ និង
�កងំបុ�ណបំផុតែដលខញុ ំ�ចែស�ងរកបន េហយពួកេគមន ក់ៗ បនបង� ញឱយ
អនកេឃញថ �កមជំនុំែដល�ពះកំពុងនិយយអំពី មនិែមនជ�ពះវ�ិរកតូលិក
ែដលបនេរ បចំ ឬកអ៏ងគករេផ�ងេទ តេទ។ �ពះកំពុងនិយយ េហយ��ដ៏
អ�ច រយទងំអស់ៃនយុគសមយ័េនះ គឺជបុរសែដលបេ�ង នពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និងករ
យងមកៃន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ និង—និងករនិយយភ�ដៃទ និងករបកែ�ប
ភ� និងករពយបល និងអពភូតេហតុ និងទីសំគល់។ េនះេហយជអ�ីែដល
�ពះជមច ស់មនេ�ចន។ �ទងម់និ�ចែ�ប�ពះទយ័បនេទ ចូរនិយយថ “េនះជ
គំនិតរបស់ខញុ ំអំពី�កមជំនំុ ជ�កមជំនុំ�វក។ ឥឡូវេនះគំនិតរបស់ខញុ ំគឺ�ពះវ�ិរដ៏
ៃថ�ថនូរ។” �ពះមនិែ�បេទ! �េ ែតជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

108 េហយេយងេមល េហយន�ំមក េពលេយងេឃញធមមជតិរបស់�ពះ និង
អ�ីែដល�ទង…់េហយបនទ បម់កយកបទគមពរីរបស់�ទងេ់ចញ។ េហយបនទ បម់ក
យក—�បវត�ិ� ស�ែដលបង� ញថ��គនែ់តចំយ៉ងពិត�បកដេ េលចំណុច
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ពិត�បកដេ នឹងកលបរេិចឆទ ដល់េពលេវ� �គបយ៉់ងែដល�ពះបនមន
បនទូល�មរយៈយ៉ូ�ន �បនេកតេឡងចំេពះយុគសមយ័�សនដ៍ៃទ។
109 ឥឡូវេនះ េយងេឃញខ�ួនេយង េលសពី�សេមលៃនករសង�យ័�មយួ
េ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេស។ េយងដឹងថដូេចនះ។ េយងមក�មរយៈ
យុគសមយ័ លូេធេរ ន េយងមក�មរយៈយុគសមយ័េវសលី ឥឡូវេនះ េយង
សថិតេ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេស ែដលជយុគចុងេ�កយ។ េហយេយងដឹង
ថ�កមជំនុំនីមយួៗមនអនកន�ំរ។ េយងរកេឃញអ ច ឹង។ ផក យទងំ�បពីំរ
េ កនុង�ពះហស�របស់�ទង ់ ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណទងំ�បពីំរែដលបនេចញេ
មុន�ពះ។ ពួកេគមន ក់ៗ មនអនកន�ំរ។ េហយេយងចុះមក េហយេយងរក
េឃញថ �មរយៈ�ពះគមពរី េតលកខណៈរបស់អនកន�ំរេនះនឹងមនលកខណៈ
យ៉ង� េតអ�ីេ ជធមមជតិែដលអនកន�ំរនឹងក� យជ។ េហយេយងយក
បុរសកនុង�បវត�ិ� ស�ែដលមនធមមជតិេនះ។ េហយបនទ បម់កេ េពលែដល
េយងរកេឃញបុរសេនះេ កនុង�បវត�ិ� ស�ែដលមនធមមជតិេនះ េយងមក
េដមបដឹីងថគតគឺ់ជអនកន�ំរេ កនស់មយ័�ពះវ�ិរេនះ។ បនទ បម់ក េយង
រកេឃញថេត�ពះវ ិ ញ ណអ�ី េហយេតបុរសេនះបនេធ�អ�ី។ េហយេយងដឹងថ
គតជ់ពួកបរសុិទធែដលេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េ�កេអវនិនសនិងអនក
េផ�ងេទ តទងំអស់ និង—និង កូលុបប និងបុរសទងំអស់េនះេពរេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណ។ េហយេយងដឹង �មរយៈបទគមពរីថ វ ិ ញ ណ�បេភទេនះ�តវបន
សណ�ិ តេលមនុស��បេភទេនះកនុងេពលែតមយួេនះ។ �មន ដូេចនះ�មនិ�ចខុស
េទ។ �ែមន៉! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! េនះ�គនែ់ត…
110 ខញុ ំមនិដឹងេទ បង�បស។ េនះេធ�ឱយខញុ ំេ�ចនជងអ�ីែដលខញុ ំដឹង េឃញេទ េ�ពះ
�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលនិយយេ�យខ�ួនឯង។ េពលខញុ ំឮ�ពះនិយយ
អ�ីមយួ ខញុ ំនិយយថ “�ែមន៉! �ជករពិត។ �តឹម�តវេហយ។” េឃញេទ? ែដល
េ�ះ��យ�។ �ចបេ់ហយ។ “�ពះមនបនទូលដូេចនះ។” េនះ �េធ��មហនឹង។

ែមនេហយ �ពះ�ទងម់នបនទូលថ �នឹងេកតេឡង�មរេប បេនះ េហយ
េយងបនរកេឃញ�េ កនុង�បវត�ិ� ស� និង�មបទគមពរី។ េយងបន�នអំពី
�គពួកជំនុំេនះ េត�នឹងេធ�អ�ី េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង េតអនកន�ំរ�បេភទ�
េ កនស់មយ័�ពះវ�ិរេនះ។ “េ —េ កនេ់ទវ�ៃន�កមជំនំុេ ឌីេស។
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ដល់េទវ�ៃនពួកជំនុំ�ឌីស ថយ៉ទី�៉” េផ�ងគន ទងំអស់េនះ។ េហយេយង
�តឡបេ់ រក�បវត�ិ� ស�វញិ—អនកន�ំរៃន�កមជំនុំេនះ េហយេយងបនរក
េឃញថ�ជនរ�។ ដូេចនះេហយេយងបនគូរ�េចញ �កេ់ឈម ះរបស់ពួកេគ
េ ពីេ�កម� េហយេ ទីេនះ។ េមល េយងដឹងថ�ចំយ៉ងពិត�បកដ។
111 ឥឡូវេនះ េហយេយងដឹងថ �ពះគឺែតងែតគង ់និងែតងែតមន េហយ�បឆងំ
នឹង�សនែដលបនេរ បចំ។ បទ ែមនេហយ។ �ទងម់នបនទូលថ “នីកូៃឡ
ថន អ�ីែដលខញុ ំស�ប!់” នីេកមននយ័ថ “យកឈនះមនុស��គហសថ។” �គហសថគឺ
�គហសថគឺ “�ពះវ�ិរ �ងកយ។” នីេកមននយ័ថ “េដមបយីកឈនះ យកឈនះ”
កនុងនយ័េផ�ងេទ ត “េធ�ជមនុស�បរសុិទធ អនក�មន កេ់ ពីេលអនកេផ�ង។”

េយងទងំអស់គន ជេកមង។ េយងមនេស�ចមយួអងគ េនះជ�ពះ។ េយងបន
ទទួល�ពះដវ៏សុិទធមយួ េហយេនះជ�ពះ។ �ែមន៉! េហយ�ទងគ់ងេ់ ក�� ល
េយង កនុងទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះគឺជ�ពះដវ៏សុិទធ។
112 ឥឡូវេនះ េយងចុះមករហូតទល់ែតេយងដឹងចបស់ថនឹងមក�មរយៈ
—យុគសមយ័�សនយូ៍� េយងទទួលបនពួកេគហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍
យ៉ងពិត�បកដ �ម�បវត�ិ� ស� �ម�បតិទិន េ�យឆន ទំំនយរបស់�ពះ នមំក
នូវ�បវត�ិៃន�បតិទិនទំនយ ពីគមពរីស ញ ចស់េ គមពរីស ញ ថមី េហយបង� ញថ�
ដូចគន េបះបិទ។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះ េយងបនទទួល�កមជំនុំ�សនដ៍ៃទ�ងំពីេដមដំបូង រហូតដល់
ៃថងចុងេ�កយ េហយេយងដឹងថេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយ។ [បង�បស
�បណ�បំនេគះេលេវទិកជេ�ចនដង—េអដ។] �ែមន៉! អនកយល់េទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”]…?…[បង�បស �បណ�េំគះេលេវទិកម�ង។]
ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ េ ចុងប ចបៃ់នសមយ័េនះ
េតេយងេ ឯ�?
113 សូមចំ�ំ ផ�ូវ�តលបម់កទីេនះ អនកេឃញបនទ តេ់នះគូស�តឡបម់កវញិ
េ ទីេនះ ែដលជកែន�ងែដល�ពះជមច ស់បនេ�ះ��យជមយួ
ជនជតិយូ�…ឬ មនិែដលេ�ះ��យជមយួជនជតិយូ�េទ ��តវ
ចំ�យេពលយូរេដមបទីទួលពួកេគ។ ��តវចំ�យេពល៤០ឆន េំដមបឲីយ�ទង់
ចូលេ កនុងលកខខណ� ែដល�ទង�់ចបំផ� ញពួកេគ ដល់�គបជ់តិ�សន។៍
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ទងំអស់េ កនុងៃថងៃន�សនដ៍ៃទ �ទង�់តវែតេធ�ឱយពួកេគេ កនុងលកខខណ�  មុន
េពលែដល�ទង�់ចេធ�ឱយ�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នសេ�មច។ េឃញអ�ីែដលខញុ ំចង់
មននយ័? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉!”—េអដ។] ទងំអស់គន យល់េទ សូម
និយយថ “�ែមន៉!” [“�ែមន៉!”] េឃញេទ ខញុ ំចង�់បកដថអនកទទួលបន�។
114 ឥឡូវមនអ�ីេកតេឡង? រកេមលេ េលកំពូលៃន�គពួកជំនុំចុងេ�កយ
េនះ។ េឃញែផនកបែនថមេនះេទ? ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទ�តវបនប ចប។់ េហយ
អស់រយៈេពលែសសិបឆន ចុំងេ�កយេនះ ជនជតិយូ�បន�តឡបេ់ �កង
េយរ�ូឡឹមវញិ េ�យ�តឡបេ់ �សកកំេណ តរបស់ពួកេគ។ �េលលូយ៉!
េឃញថេយងេ កែន�ង�? ��តវចំ�យេពលែសសិបឆន  ំ ចប�់ងំពីករ
កត�់ពះេមស�ុ ី រហូតដល់ទីតុសបនបំផ� ញ�ពះវ�ិរ េហយកំចតព់ួក�សន៍
យូ�។ �គឺជែសសិបឆន េំទ តេហយែដល�ពះបនេធ�ឲយចិត�របស់ផេ�៉ន�គប់
�បេភទេ �គបទី់កែន�ង េហយបេណ� ញជនជតិយូ�ឲយ�តឡបេ់ �សកកំេណ ត
វញិ។ ប៉ុែន�ៃថងេនះ ពួកេគបន�តឡបេ់ �សកកំេណ តរបស់ពួកេគម�ងេទ ត េហយ
�កមជំនំុគឺេ ទីប ច ប។់ �ែមន៉! អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តពយយម�ន ខញុ ំមនិ�ច។
115 សូមកតស់មគ ល់ថ ជនជតិយូ�េ �សកកំេណ តរបស់ពួកេគ េហយបន
វលិ�តឡបេ់ វញិ។ �បសិនេបអនកទទួលបន ករធ� កចុ់ះៃនស ងគ មេ�ក េលក
ទី២ េ េពលែដលឧត�មេសនីយ ៍ �ែឡនបយ បនទ បព់ីស ងគ មេ�កេលក
ទី១។ �យយក�កងេយរ�ូឡឹម�គប�់គង េហយយក�កងេយរ�ូឡិម។ េហយ
ពួក�គី�ទ នទងំេនះបនេដរែហកបនួកនុង�កងេយរ�ូឡិមេ�យេ�ះមកួេចញ។
េហយ �ែឡនបយ បនចុះចញ់េ�យមនិបញ់កេំភ�ង ឬ—ឬពួកេគបន
ចុះចញ់ �ែឡនបយ ែដលជជនជតិទួគី។ េហយចប�់ងំពីេពលេនះមក
�ពះបនេ េធ�ឱយចិត�របស់ មូសសូលិននីរងឹរសូ ចិត�របស់ហុីែត�រ ចិត�របស់�� លីន
ចិត�មនុស�ទូទងំ�បេទស ស�ប�់សនយូ៍�។
116 េហយបនទ បម់កសត��� បធំៗែដលបនធ� កចុ់ះ �តវបនេគេ ថ អុីេសទ
ន ែអ�ញ ឬ ផន �េមរកិែអ�ញ ឬអ�ីកេ៏�យ ខញុ ំេជ ថ��តវបនេគេ ថ
ធីដឹបបិលយូេអ �គឺេ កនុង—ទស�នវដ�ី ទស�នវដ�ី ជីវតិ ខញុ ំេជ ថ�ជ របូ�ង
ឬជីវតិ ខញុ ំេជ ថ�ជជីវតិ បីឬបនួឆន ចុំងេ�កយេនះ េហយ�ពះជមច ស់បន
ចតែ់ចងជនជតិយូ�ឱយ�តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ ែដលពួកេគបនេ ឆង យ
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អស់រយៈេពលពីរពនឆ់ន  ំ ខណៈែដល�សនដ៍ៃទកំពុងេរ បចំ។ េហយឥឡូវេនះ
ពួក�សនដ៍ៃទបនបែង�រ�ពះ�គីសទេ ខងេ�ក�កមជំនុំ េយង�មវវិរណៈជំពូក
ទី៣។ �ទងម់និ�ច�តឡបម់កសូមបេី កនុង�ពះវ�ិររបស់�ទង។់ គម នកែន�ង
ស�មប�់ទងេ់ េទ។ �ទង�់តវបនបដិេសធ។
117 េហយ�ជេពលេវ�ស�មបក់រេលកេឡង។ �ល់ករេ�បសេ�ះ
�មរយៈទីេនះ ចំណុចតូចៗទងំេនះ គឺជករេឡងៃនពួកបរសុិទធកនុងកររស់
េឡងវញិ។ អនកេឃញេទ េយងទងំអស់គន ជួបគន េ ទីេនះជមយួគន ។ �ពះគមពរី
បននិយយថ “េយងែដលេ មនជីវតិ េហយេ ជបរ់ហូតដល់ករយងមក
របស់�ពះអមច ស់ មនិ�តវ��ងំ ឬ��ងំអនកែដលេដកលកេ់ឡយ។” �គបផ់�ូវពីទីេនះ
ទីេនះ និងទីេនះ។
118 បង�បស េពនទីកុស� េតរេប បែដលអនក�ចអនុវត�ពួក�ទងំអស់េ ទីេនះ
កនុងយុគសមយ័�កមជំនុំេ ឌីេសយ៉ងេមច៉?

ពួកេគគឺ—ពួកេគកំពុងេដក រងច់�ំគបស់មយ័កលទងំេនះ។ “េហយពួក
េយងែដលេ រស់ េ សល់តិចតួចេ ទីេនះ េ រស់រហូតដល់…ករយងមក
របស់�ពះអមច ស់នឹងមនិ��ងំអស់អនកែដលកំពុងេដកលកេ់ឡយ ដបតិែ�តរបស់
�ពះជមច ស់នឹងបន�ឺេឡង េហយមនុស��� បក់នុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិមុនេគ
េហយេយងនឹងជបជ់មយួពួកេគ” �ែមន៉ “ជមយួពូកេគ” េយងេ ទីេនះ ជួបគន
េ ទីេនះ “េដមបេី ជួប�ពះអមច ស់េ េល�កស។” េហយអនកេ ទីេនះ។ េត
េយងេ ឯ�? េ ទីេនះ។ េត�ពះេមស�ុ�ីតវកតេ់ចញពី�? �តងក់ែន�ង
ែដល�ពះបនទូលបននិយយ។ េតសប� ហ៍ទី�បពំីរនឹងចបេ់ផ�មេ ឯ�?
បនទ បពី់�កមជំនំុេនះ�តវបនកតផ់� ច។់ បនទ បម់ក �ពះ�ទង�់តឡបេ់ កន់
ជនជតិយូ�វញិ។
119 ចអំត?់ េនះគឺេ េពលែដល�កមជំនំុេ ។ �កមជំនំុេ  បនទ បម់កពួកយូ�
ចបក់ន ់ចូលមក។ ប៉ុែន� ជដំបូង េរ ងបនទ ប�់មលំ�ប ់មនិែមនជជតិ—ករ
រស់េឡងវញិៃនជតិកនុងចំេ�ម�សនដ៍ៃទ។ េរ ងបនទ ប�់មលំ�បលំ់េ�យ
គឺករយងមកៃន�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ ករយងមករបស់�ពះ�គីសទ។
120 ឥឡូវេនះ េបអនកចង ់ េយង�ច�តឡបេ់ ទីេនះឥឡូវេនះេ  �នីែយល៉
ជំពូកទី២ខទី ៣៤និងខទី៣៥។ េហយេ េពលែដល�នីែយល៉�តវបនផ�ល់ឱយ…
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ជំពូកទី២ ៣៤ និង៣៥ េពលែដល�នីែយល៉បនទទួលករនិមតិ�េឃញថៃថងៃន
�បជជនរបស់គតប់នកន�ងផុតេ  េហយស�មបេ់ពលជក�់កម់យួ េហយ
គតប់នេឃញ�សនដ៍ៃទចូលមក េហយបនេឃញករនិមតិ�ៃនថមដធ៏ំេនះេ
ទីេនះ ឬជរបូសំ�កដធ៏ំេនះ មនកបលមស និង�ទង�បក ់ (ឥឡូវេមលេ
�កនែ់តពិបក ពី�បកេ់ ជមស។) េ � បនទ បេ់ធ�ពីែដក ឬេ � លង�ិន េហយ
បនទ បម់កែដកេជង និងេជង ប៉ុែន��មមេជង គឺ�មមេជងដប ់ េហយ�មមេជង
ទងំេនះជែដក និងដីឥដ� េហយគតប់ននិយយថ “ដូេចនះ អនកេឃញថែដក
មនិ�យជមយួដីឥដ� នគរទងំេនះមនិរមួគន នឹងគន េទ ប៉ុែន�េគនឹងរមួប ចូ លគន
ពយយមបំែបកអំ�ចរបស់អនកដៃទ។” េឃញេទ?
121 ឥឡូវេនះ អ�ីែដលបនេកតេឡង កបលមសគឺេនប៊ូេកន� ែដលគតប់ន
បក��យ�។ បននិយយថ “េស�ចមយួអងគេទ តនឹងយងមក េហយមន
�នៈទបជងអនក” ែដលជ�រយុីស ជ�សនេ៍មេដ-អូ-េពសីុ ដេណ� មយកនគរ
�សនដ៍ៃទ។ ចូលមកបនទ ប ់បនទ បពី់េមេដ-អូ-េពសីុ ជអ�ី? �កិក �ឡិច�ន់
ឌឺដអ៏�ច រយ ជេដម។ ជនជតិ�កិចបនកនក់បន់គរេនះ។ ដូេចនះ េតអ�ីបនយក�
មកពី�កិក? ជនជតិរ ៉មូ។ េហយេតអនក�បន�គប�់គងពិភព�សនដ៍ៃទ�ងំពី
េពលេនះមក? រ ៉មុូងំ! រ ៉មូ ឥឡូវេនះ េនះជែដក។
122 បនទ បម់កកតស់មគ ល់ថ រ ៉មូមនដល់ទីប ចប ់ េ�ពះ�ដល់ចុង�មមេជង។
េហយគតប់នេឃញភក ់ ដីឥដ� េហយេនះគឺជមនុស� អ�ីែដលេយង�តវបន
បេងកតេឡង។ េហយែដក ែដលជកម� ងំរបស់ទី�កងរ ៉មូ ដំេណ រករេ កនុង
�គប�់បជជតិទងំេនះ។ េហយរ ៉មូមនកម� ងំេ �គបជ់តិ�សនេ៍ េ�កម
�ថ នសួគ។៌
123 មនបុរសមន កេ់ េលពិភពេ�ក�ចប ឈបស់ ងគ ម ឬចបេ់ផ�មស ងគ ម
េ�យគម ន…េ�យនិយយពកយមយួ។ េនះគឺសេម�ចប៉ប។ ចុះេបគតនិ់យយ
“គម នកតូលិកកនទ់ព័េទ។” េនះេ�ះ��យេហយបងប�ូន និយយអ�ីកប៏ន
�មចិត�។ ែផនកធំបំផុតៃនពិភពេ�ក ៃន�គិស��សន គឺកតូលិក។ េឃញេទ?
�តឹម�តវេហយ។ ឲយគតនិ់យយមយួម៉ត ់េនះជអ�ី។
124 ដូចេគនិយយេ ទីេនះ “នរ�…” េយងចូលេ កនុង�េ េពលេ�កយ។
“េតអនក��ចចបងំជមយួសត�តិរចឆ ន? េតអនក��ចនិយយដូចគត?់
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េតអនក��ចេធ��បន? បនទ បម់ក ចូរេយងបេងកតរបូមយួេ កនស់ត�។”
េនះគឺជសហពន័ធៃនពួកជំនុំ “េធ�ឱយរបូភពដូច�។” េឃញេទ? ប�ងបប�ងម
និកយជមយួគន  ែដលពួកេគបនេធ��រចួេហយ។ អូ េយង�គនែ់តេ ចុងប ចប់
ប៉ុេ�� ះ។ េនះេហយជអ�ីទងំអស់ែដលមនចំេពះ� មតិ�ភក�ិ។ េយងេ ទីេនះ
េ ចុងប ចប។់ េឃញេទ? “ចូរេយងបេងកតរបូភពេ ជសត�” អ�ីមយួដូច�។
របូភពគឺជអ�ីមយួែដលេមលេ ដូចជអ�ីមយួ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយងេ
ចុងប ចប។់
125 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់េ ទីេនះ េ ចុងប ចបៃ់នសមយ័េនះ។ ឥឡូវេនះ
�នីែយល៉ េ កនុងជំពូកទី២និងខទី ៣៤និងទី ៣៥—គតប់នេមលរបូភពេនះ
េ�យពិចរ�យ៉ងខ� ងំ។ េហយគតប់នេមល�រហូតដល់ដុំថមមយួ�តវបន
កតេ់ចញពីភនេំ�យគម នៃដ �បនរេម លចុះ េហយ�យរបូេនះេ នឹងេជង េហយ
ែបកេ ។ ឥឡូវេនះ �មនិែដល�យេលកបលេទ ឥឡូវេនះ។ �យ�េ េលេជង
េនះគឺជេពលេវ�ចុងេ�កយ ពួកេគជ�មមេជងដប។់
126 េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ េ ទីេនះ មុនេពលែដលេ�ក �យសិនេ
វរ័ េចញេ  គឺជ�បេតស�ងចុ់ងេ�កយបង�ស់…របស់�េមរកិ កនុង—េ កនុង
�បធនធិបតី ែដលខញុ ំសង�យ័ថនឹងមនមយួេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�—ប៉ុែន�េ េពល
ែដល…�គនែ់តេដមបបីង� ញថ�គនែ់តមនុស�នឹងភញ កេ់ឡង។ េពលែដលគត់
បនជួបេនះមន…កិចច�បជំុចុងេ�កយែដល (ពួកេគ) គតប់នជួបជមយួរសុ�ុ។ី
មន�បេទសកុមមុយនិស�ខងេកតចំនួន�បតំំ�ង �បេទសេ�កខងលិចចំនួន
�ប។ំ េ�ក �គសចូវគឺជ�បមុខៃនប�� �បេទសេ បូព៌។ េ�ក�យសិនេ
វរ័ ជ�បមុខៃនប�� �បេទសេ�កខងលិច។ េហយ�គសចូវ ដូចែដលខញុ ំយល់
និង�តវបនេគ�បប ់ ថេ កនុងភ�រសុ�ុ ី �គសចូវ មននយ័ថ “ដីឥដ�។” េហយ
�យសិនេ វរ័មននយ័ថ “ជតិែដក” ជភ�អងេ់គ�ស។ មនែដកនិងដីឥដ�
របស់អនក នឹងមនិ�យគន េទ។ េហយគតប់នេ�ះែសបកេជងរបស់គត ់ េហយ
�យកែន�ងឈរជមយួ� និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ �នឹងមនិ�យ។
127 ប៉ុែន��គឺេ កនុងៃថងៃនច�កភពទងំេនះែដលជថម� ថមែដល�តវេគកបេ់ចញពី
ភន ំេ�យគម នៃដ បន�យរបូេនះេ នឹងេជង។ ឥឡូវេនះ “កតេ់ចញពីភន។ំ” �តវែត
ជថមភន។ំ ��តវបនកតេ់ចញពីភនថំម។ ឥឡូវេនះ េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ?
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128 ឥឡូវេនះ បងប�ូន�បស�សីបេ�មេ ជុំវញិពិភពេ�ក។ �មករយល់េឃញ
របស់ខញុ ំ �ពះគមពរីដំបូងែដល�តវបនសរេសរ �ពះបនសរេសរ�េ េលេមឃ
េ�យ�រពួកេគ�តវែតសម�ងឹេមលេឃញថមន—ជ�ពះេ �ថ នសួគ ៌ ែដលជ
�ពះេ ពីេលពួកេគ។ េហយ�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់េ កនុង�សីច�ក…ឥឡូវេនះ
មនិមនអនក�មន កេ់ េទ…អនកេ �តងនឹ់ងគមពរីេនះេ ទីេនះ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�
—�សីច�ក �ចបេ់ផ�មពីដំបូងេ កនុង�សីច�ក ដូចែដលខញុ ំយល់ គឺ�ពហមចរ ី
េលខចុងេ�កយៃន�សីច�កគឺ េឡអូែដលជសត�េ�។ េនះគឺជករយងមក
ជេលកដំបូងរបស់�ពះ�គីសទ �មរយៈ�ពហមចរ។ី ករយងមកជេលកទីពីរ
គឺជសត�េ�ៃនកុលសមពន័ធយូ�។ េឃញេទ? បនទ បម់កេយងទទួលបនសមយ័
ម�រកី េហយចុះ�ម�សីច�ក។

129 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថមនមយួសរេសរ ឬមយួេទ ត�ក ់េហយេនះជ
ពី�៉មតី។ េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញពី�៉មតីេ�យរេប ប�ែដល�ចបេ់ផ�ម
េចញពីខងេ�កមធំដូចជភន ំ េធ�ពីថមរងឹ េឡងេ ដល់កំពូល? ប៉ុែន�មនិែដលមន
មកួ�កេ់ េលពី�៉មតី ែដលជពី�៉មតីដធ៏ំេ ទីេនះេ កនុង�បេទសេអហ�ុបី។
យកេចញ…�បសិនេបអនកមនវកិកយប�តដុ�� រេ កនុងេ�េ ៉ របស់អនក យក
�ក�ស�បកដុ់�� រេចញ េហយរកេមល�។ េហយអនកនឹងេឃញេ ទីេនះ ��
របស់�េមរកិេ មខ ង េហយមខ ងេទ ត�មនេ ខងេ�កម ពី�៉មតី។ េហយេ
ពីេលពី�៉មតី កំពូលថម ប៉ុែន��ជែភនកធំដអ៏�ច រយ។ េហយ��តវបនេគេ ថ េ
ែផនកខងេ�កមៃនពី�៉មតីេនះ “��ដអ៏�ច រយ។” េហតុអ�ីបនជឥ នទី�េមរចិមនិែមន
ជ��ដអ៏�ច រយ? េនះជ��របស់�ពះ។ េ ចបំនេទ ពួកេយងធ� បេ់�ច ងចេ�ម ង
មយួបទ៖

េ �មផ�ូវេ កនលំ់េ ពិតៃន�ពលឹង
មនែភនកេមលអនក
�គបជំ់�នែដលអនកេធ� ែភនកដអ៏�ច រយេនះភញ កេ់ឡង
មនែភនកេមលអនក។

�តឹម�តវេហយ។ ចូរចថំកលេយងធ� បម់នបន�ិចបន�ួច—រកី�យបន�ិច?
េយងនឹងនិយយថៈ
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េបអនកលួចបន�ំ េហយកុហក េហយេ កនុង�កមជំនុំ អនកេធ�
ទីបនទ ល់

មនែភនកេមលអនក។
130 ឥឡូវេនះ��ដអ៏�ច រយ។ ឥឡូវេនះ េយងដឹង េហយខញុ ំមនិយល់�េទ ករ�ស់
ពី�៉មតី។ ប៉ុែន�ខញុ ំេទបែត�បបអ់នកេ ចុងេ�កយ េ កនុងករបេ�ង នមយួចំនួនែដល
បនមកេ េល េដមបឱីយអនកេមលេឃញថ�ទងំអស់េ ខង�� ំេ េល រមួគន ។
131 ឥឡូវេនះ ពី�៉មតីបនចបេ់ផ�ម េដមបតីំ�ងឱយ�កមជំនុំ ធំទូ�យេ
ខងេ�កម។ េហយេ េពលែដល�កនែ់តខិតេ ជិតកំពូល េនះ�កច៏បេ់ផ�ម
េ ជមយួ—�ងស�ួច។
132 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញ �េឡងដល់កំពូលៃនចុង េហយពួកេគមនិែដលបន
ប ចប�់េទ។ េហតុអ�ី? េហតុអ�ី? ខញុ ំឆងល់ថេហតុអ�ី! េ�យ�រ�ពះគមពរីបននិយយ
ថ ថម�ជងយ៉ងឯក�តវបនេគបដិេសធ។ ពួកេគ�តវបនបដិេសធ។
133 ឥឡូវេនះេមល សមយ័�ពះវ�ិរ…�� បឲ់យជិត។ កុំខកខនករេនះ។
យុគសមយ័�ពះវ�ិរបនមកពីករចបេ់ផ�មៃនកំែណទ�មង ់ លូេធ �តឡបេ់
សមយ័កលេ ទីេនះជកែន�ងែដលេគ�កថ់ម�គឹះ ែដលជេគលលទធិរបស់ពួក
�វក។ បនទ បម់កេយងរកេឃញថ កលពីសមយ័មយួេ សមយ័មយួ�កមជំនំុ
កនែ់តេ�ចនេ កនុង�កមភគតិច�គបេ់ពល រហូតដល់�ឆ�ងកតដូ់ច…លូេធបន
អធិបបយអំពីករ�បជ់សុចរតិ។ បនទ បម់ក �គនែ់ត�តវបន �រភពថជ�គិ
�ទ ន ពួកេគនឹងសម� បអ់នកជៃថងៃនទុកករកមម ទុកករបុគគល។
134 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ េ កនុងៃថងៃនេវសលី អនកគឺជអនកសែម�ងភព
បរសុិទធ �បសិនេបអនកបន�រភព�ពះ�គីសទេ េពលេនះ គឺជេមតូឌីសថមី។
�បជជនបនេចញពីទីេនះ េ េពលែដលេវសលីមកទីេនះ េហយ �បរ៊ ី ពួកេគ
បន�បជំុេ ទីេនះេ �េមរកិ �ន�បវត�ិរបស់ពួកេគ េ កែន�ងែដលពួកេគ
មន�េ កនុងផទះ��េរ ន។ �កមជំនុំរបស់ពួកេគេ ទីេនះនឹងមនិមនពួកេគ
េទ។ េហយទីបំផុតពួកេគបនេ ដល់កែន�ងមយួ រហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
យងចុះមកសណ�ិ តេលពួកេគ េហយពួកេគបនដួលេ េលឥដ� េហយពួកេគ
បនចកទឹ់កេលពួកេគ បកព់ួកេគេ�យកង� រ គិតថពួកេគបនេខ�យ។ េហយ
ខញុ ំបននិយយ�តវកនុងករ�បជំុរបស់ពួកេគេ�យខ�ួនឯង កនុងរយៈេពល�សិប
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ឆន រំបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនេឃញពួកេគធ� កេ់�កមអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែបបេនះ េហយពួកេគបនជះទឹក�កម់ុខពួកេគ និងអ�ីៗទងំអស់ ែដលជេមតូឌី
សេសរចីស់ ជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ។ េនះគឺជករេប តេប ន។

135 ឥឡូវេនះ បនទ បម់ក បនទ បពី់សមយ័េនះបនរស់េ  េ�យយុគសមយ័
េវស�ន មកេ កនុងយុគសមយ័េពនទីកុស� ជមយួនឹងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េឃញេទ អនកកំពុងេរ បចំខ�ួន�គបេ់ពល។ សូមចថំថម�ជង
យ៉ងឯកមនិទនម់នេ េល�េ េឡយេទ។ [បង�បស�បណ�បំនសរេសរ
អ�ីមយួេ េលក� រេខ ន េហយបនគូស�ជមយួនឹងដីសពីរដង—េអដ។] េហតុអ�ី?
ពួកេគបនេធ�របូ�ពះវ�ិរឲយពិត�បកដ ឬពី�៉មតីជ�ងឲយសមនឹងថម�ជងយ៉ងឯក
ប៉ុែន�ថម�ជងមនិែដលមកេទ។ អូ អនកេឃញកែន�ងែដលខញុ ំេ  ែមនេទ!

136 ឥឡូវេនះ ពន័ធកិចចពីលូេធរហូតដល់ចុងប ចបៃ់នេពនទីកុស� េ កនុង
ជនជតិភគតិចដតូ៏ចេនះេ ទីេនះ… េនះេហយជមូលេហតុែដលពន�ឺេសទរែត
រលតេ់  កនុងយុគសមយ័េនះ មនេ េល�បតិទិន េ េល��ង។ �ជេពនទី
កុស� េពនទីកុស� មនិ—មនិែមនជនិកយ េពនទីកុស�េទ េ�យ�រពួកេគ
េធ�ដូចពួកអនកេ ឌីេស។ ពួកេ ឌីេស។ ពួកេគេធ�ដូចនីកូ�ស ែដលេរ បចំ
អងគករ។

ប៉ុែន��កមជំនំុពិតេ ទូទងំពិភពេ�ក បនប�ងបប�ងមេ កែន�ងមយួែដល
មនករបេ�មមយួកនុងចំេ�ម� ដូចគន នឹងករបេ�មរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដរ។
ឥឡូវេគបនអ�ី? ពួកេគបនទទួលេរ ងេ កនុងលកខខណ� ។ េតអ�ីេ ជេរ ងបនទ ប?់
ថមែដល�តវបន�ចនេចលេនះ ជពី�៉មតី កតេ់ចញពីភន ំ (េ�យគម នៃដ?)។ �ពះ
បនប ជូ ន�។ េតអនកេឃញ�េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ែដល
បន�ចនេចល ថមែដល�ចនេចល គឺជកបលេនះ ជកបល ថមយ៉ងឯក។ េហយ
�ពះអងគែដលេគបដិេសធ �មជំនន�់សនដ៍ៃទ គឺ�ពះ�គិស�។ េហយ�ពះ�គីសទ
មនិ�តវបនកតេ់ហយ�កេ់ ទីេនះកនុង�នៈជ�ពះ�គ ឬជ�ពះ�ជបុ�តរបស់�ពះ
ឬជឥស�រជនដអ៏�ច រយមយួចំនួនេ កនុង�កមជំនំុេនះេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ េហយមកួៃនពី�៉មតីនឹងជ�ពះ�គីសទនឹងយងមក។ េតអនកេឃញ�េទ?
[“�ែមន៉។”]
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137 ឥឡូវេនះ េ�យ�រែតពួកេគមនរបូ�ង (សូមេមលកែន�ងែដលខញុ ំទទួល
បន�ងេនះេ ទីេនះដូចជពី�៉មតី ករេកនេឡងៃនពួកបរសុិទធ?) េធ�ឱយករែហ
កបនួចូលេ កនុងសិររីងុេរ ង។ េតអនកយល់�ឥឡូវេនះេទ? [�កមជំនុំនិយយថ
“�ែមន៉។”—េអដ។] �ពះ�គីសទ ជថមយ៉ងឯក ថមែដលេគ�ចនេចល ែភនកែដល
េមលេឃញទងំអស់ មកយ៉ងពិត�បកដ ដូច�ពះគមពរីបននិយយ។ េហយ
�នីែយល៉បននិយយថ គតប់នេមលសមយ័�សនដ៍ៃទេនះរហូតដល់មន
ថមមយួេចញពីភន ំ ែដលមនិ�តវបនកតេ់�យៃដ។ ពួកេគមនិែដល�កថ់មេ េល
ពី�៉មតីេនះេទ។ [បង�បស �បណ�េំគះេលេវទិកពីរដង។] �មនិ�តវបនកត់
េ�យៃដមនុស�េទ។ �ជៃដរបស់�ពះែដលកតថ់ម។ អនកេមលេឃញ�េទ? [“�ែម៉
ន។”] េហយេត�បនេធ�អ�ី? �បន�យលុកេលរបូភព�តងេ់ជង េហយែបកជដំុ
ៗ កិនជេម ។ �េលលូយ៉! េតមនអ�ីេកតេឡងេ េពលេនះ ករមកដល់ៃន
ថមេនះ? [បង�បស �បណ�េំគះេលេវទិកបនួដង។] េឡងេ �កមជំនំុេ កនុង
សិរលី� េ េពលែដលបនេលកេឡង ពីេ�ពះ�បនប ចប�់គកនក់ប�់តត��
របស់�សនដ៍ៃទ។ �ពះបនប ចប�់ ករមកដល់ៃនថមេនះ។

138 ធ� បម់នមនុស�ខ�ះមកទីេនះេ �ពះវ�ិរ បុរសតូចមន ក ់ និង�បពនធគត។់
ពួកេគបនយក�ពះគមពរីមយួ េហយ�ក�់េ កែន�ង�មយួ េហយពួកេគ
េ ជមយួ នឹងេ�ច ងៈ

អូ ខញុ ំកំពុងែស�ងរកថមេនះែដលរេម លេ បប៊ឡូីន
រេម លេ បប៊ឡូីន…(េ ជំុវញិ បរបញ់� េឃញេទ។)
រកេមលថមែដលរេម លចូលេ កនុងបប៊ឡូីន។

139 �ទងេ់ ទីេនះ! �ពះ�គីសទគឺជថមេនះ។ �ទងម់និបនេកតពីមនុស�េទ។
�ទងេ់កតមកពី�ពះ។ �ទងក់ំពុងមកស�មប�់កមជំនំុែដលបនេកតជថមី េ�យ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េ�យេហតុថកម� ងំៃនថម�ជងរតេ់ពញ�កមជំនំុ ដូចជេមែដក។

140 ខញុ ំចពីំករេឡងេ ទីេនះ េមលេ�ងម៉សីុនកិន�សវេ េពលេនះ ជកែន�ង
ែដលពួកេគេរ បចំអ�ីៗទងំអស់។ េហយសំ�មទងំប៉ុនម នែដល�កេ់ ទីេនះ
េហយេគេបស�េចញ។ ដុំថមធំេនះមកេរ ស� ថមេមែដកធំេនះេរ សទងំអស់េ�ពះ
�ជេមែដក។
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េយង�តវែត�តវបនឆកេ់ នឹងេមថមេនះ។ េមថមេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�ពះ�គីសទ។ េហយេយង�ល់គន មនេមែដកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េ េពលែដល
ថមេនះបះ៉នឹងរបូភព េនះ�កមជំនុំនឹងេភ សខ�ួនេ កន�់ �តលបេ់ សិររីងុេរ ង
វញិ។ នងនឹង�តវេលកេឡងេ កនុងករេលកេឡងរបស់ពួកបរសុិទធ េ េពលែដល
នងេចញេ កនុងៃថងេនះ។

141 ឥឡូវេនះ េមលេ ទីេនះ។ េយងដឹងេហយថ ជនជតិយូ�បន�តលប់
មកវញិ �បែហលែសសិបឆន  ំ �បែហលជេពលែដលេគនេំគរតេ់ រកករបំផ�ិច
បំផ� ញ�ពះវ�ិរ។ ��តវចំ�យេពល�បែហលែសសិបឆន េំដមប�ីតលបម់កវញិ
រហូតដល់ពួកេគសង�់គិះ�ពះវ�ិរមយួេទ តេឡងវញិ។ សូមេមល េយងេ
ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ។ ែមនេហយ �បសិនេប�សនដ៍ៃទ…

142 ឥឡូវេនះសូមយក…េយងេឃញ�កមជំនំុ ករមកដល់ៃនថម។ ចូរេយងយក
សមយ័កលចុងេ�កយ។ េយងបនឆ�ងកត។់ េយងេឃញឥឡូវេនះ។ ខញុ ំេជ ថ
ខញុ ំបនទទួលករសរេសរខ�ះេ ទីេនះ េ�ះេមលបន�ិចសិន។ “េហយម�ក��ត
ែដលនឹងយងមក ែដលជេម�បឆងំ�ពះ�គិស� នឹងេធ�កិចច�ពមេ�ព ងជមយួ
ជនជតិយូ�។” េហយេ កនុង�នីែយល៉ ៧…ឬ—ឬ ៩:២៧។ “េហយេ
ពកក់�� លសប� ហ៍ បីឆន កំន�ះ សត�នឹងេធ�សមពនធេម�តី…” ខញុ ំ—ខញុ ំចងេ់ ដល់
កិចចសនយេនះ បន�ិចេ�កយមកេទ ត។ េយងចងច់កេចញ…ខញុ ំចងច់បេ់ផ�មេ
ទីេនះឥឡូវេនះ។

143 សមយ័�សនដ៍ៃទទងំេនះ�តវបនប ជ កយ៉់ងល�ឥតេខច ះអំពីអនកន�ំរ
របស់ពួកេគ អំពី�រ និងអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។

យុគសមយ័េនះគឺជយុគសមយ័ដរ៏ងុេរ ង។

សមយ័េ�កយមក �បននិយយថនឹងមនលទធិមយួេ ថ ឬអ�ីមយួចូល
មក េ ថ “េនះ—ពកយរបស់នីកូ�ស។”

បនទ បម់ក �មកដល់ េរ ងបនទ ប ់េ កនេ់គលលទធិមយួ។

បនទ បម់ក�មកដល់ �ពហ៍ពិពហ៍…េ �ពះវ�ិរនីកូៃឡថន និង
ករេប តេប នពួកបរសុិទធ។ អ�ី�គបយ៉់ងបនេកតេឡង�មរេប បេនះ។
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េយងមកវគគបនទ ប ់ �គនែ់តពន�ឺចបេ់ផ�មបន�ិច។ “អនកមនកម� ងំបន�ិចបន�ួច
េហយអនកមនេឈម ះថអនករស់េ  ប៉ុែន�អនកបន�� ប។់ ចូរព�ងឹងរបស់ែដល
អនកមនរចួេហយ ែ�កងខញុ ំមកដកេជងចេងក ងេចញ។”
144 មកឯេវសលី បនទ បពី់េនះជមយួនឹងសមយ័របស់គត។់ េយងបនេឃញ
អ�ីយ៉ងចបស់…សមយ័របស់េវសលី េត��តវបនេគេ ថអ�ី? ទី�កងភ�ីេដ
េហ� ។ សមយ័ដអ៏�ច រយបំផុត—សមយ័ៃនេសចក�ី�ស�ញ់ែដលេយងធ� បម់ន
យុគសមយ័ភ�ីេដេហ� គឺ�តឹម�តវេ កនុងសមយ័របស់ ចនេវសលី។

េពលគតេ់ចញេ  េពនទីកុស�មកដល់ េហយេក� មនិេក� �តជកម់និ
�តជក។់

បនទ បម់ក េយង�តឡបេ់ រកេមលថ េត�រ�បេភទ�នឹងមកដល់េពនទី
កុស� េ ចុងប ចប។់

ចូរចថំ មន ក់ៗ មកេ ចុងប ចបៃ់នសមយ័កល។ �វកប៉ុលមកេ
ចុងប ចប។់ អនកេ សល់ៃនពួកេគចុះមកេ ចុងប ចប ់ គឺ េ�កេអ�នន់ស
និងពួកេគទងំអស់ែដលេ សល់។ សមយ័របស់អនកមខ ងេទ តកនេ់ មន កេ់ទ ត
បង�ិលចុះេឡង េហយគតយ់ក�េឡង េហយបន�េ សមយ័េ�កយេទ ត។ េឃញ
េទ?
145 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ េ សមយ័េនះមន�� ដូចេយងមនេ
ទីេនះ។ េយងមនផក យមយួ អនកន�ំរ។ េយងមនមនុស�មន ក—់�រែដល
េចញេ កនស់មយ័កល �បជជនបនបដិេសធ� �បជជនបនបីទទួលបន
�។ េហយអនកន�ំរេ សមយ័េនះនឹងមកកនុងអំ�ចរបស់េអលីយ៉។ �តឹម�តវ
េហយ។ េហយគតគឺ់េដមប ី“�� រជំេន របស់កូន�តឡបេ់ ឪពុក នយំកសំណល់
េពនទីកុស�ែដលេ េសសសល់ �តឡបេ់ រកជំេន �វក័ពិត។”
146 ឥឡូវេនះ េសចក�ីជំេន ពិតរបស់�វក �បសិនេបអនកនឹង�ន�េ កនុង
េស វេ កិចចករ អនកនឹងេឃញថ គម នេពល�មយួែដលមនុស�មន កប់ន
�ជមុជទឹក “នមរបស់ ‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’” មនិែដល
មននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគធ� បេ់�បះទឹកេឡយ។ គម នអ�ីមយួែដលេយង
បនេធ�េ ៃថងេនះ ែដលេ ថេពនទីកុស� ែដលមនិធ� បេ់កតេឡងេ ទីេនះ
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េទ។ ពួកេគមនករសែម�ងពិត េហយ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះកនុងចំេ�មពួកេគ េនះ
គឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដលេធ�ករជមយួនឹងពួកេគេ�យឥតេខច ះ។

បុគគលេនះែដលនឹងេចញមក េនះ ជ�រែដលនឹងេចញមក គឺ�តវដូចេអលី
យ៉។ េអលីយ៉�តវមកបីដង។

ឥឡូវេនះអនកនិយយថ ថ “យ៉ូ�នបទីសទ គឺជបុរសេនះ។” �បសិនេប
អនកកតស់មគ ល់ េនះ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថគឺយ៉ូ�នបទីសទជ
អនកន�ំររបស់ម៉�គី ៣ មនិែមនម៉�គី ៤ េទ។ “េមលចុះ ខញុ ំចតទូ់តរបស់
េយងេ មុនខញុ ំ។” ខញុ ំគិតថ ម៉ថយ ១១:៦ ចុះេ�កមេ ទីេនះ អនកនឹងេឃញ�
ម៉ថយ ជំពូកទី១១។
147 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់េនះ នឹងមនវ ិ ញ ណរបស់េអលីយ៉
មកកនុងចំេ�ម�បជជន េហយគត�់តវេធ�ដូចអ�ីែដលពួកេគបនេធ�េ ទីេនះ។
ធមមជតិរបស់គតនឹ់ងជេរ ងដូចគន  គឺធមមជតិៃន�កមជំនុំ។ ធមមជតិៃន—មនុស�
នឹងពិតជេរ ងដូចគន ។ េហយ�រេនះនឹងេចញមក សូមពយយម…គតនឹ់ង
�តវេគស�ប ់ េ�យ�បជជន។ គតនឹ់ងស�បម់នុស��សី មនុស���កក ់ េទះបីជ
មនុស���កក�់កេ៏�យ។ �ស�ញ់ទីរេ��ថ ន �រមមណ៍មនិល� តូចចិត�
�គបេ់ពលេវ� ដូចជេអលីយ៉ េហយដូចយ៉ូ�ន។ េហយេយងបនេឃញេរ ង
ទងំអស់េនះេកតេឡង។ �បសិនេបេយងមន�រេនះ េយងេឃញថ�ពះ�គីសទ
�តវបនបដិេសធ។ អនក�តវែតជកមមសិទធិរបស់អងគករមយួកនុងចំេ�មអងគករ
ទងំេនះ ឬអនកមនិ�ចចូលេ កនុងអងគករទងំេនះបនេទ។ ដូេចនះ �ទង ់�ទង�់តវ
បនេគេបះេចលេ ខងេ�ក។ េឃញេទ? �ពះ�គីសទមនិ�ចេធ�ករកនុងចំេ�ម
ពួកេគបនេទ។

“អនកជអ�ី?”

“�គី�ទ នមន ក។់”

“េតអនកសថិតេ កនុងនិកយអ�ី?”

“ខញុ ំមនិែមនជកមមសិទធិរបស់នរ�មន កេ់ទ។”

“េយងមនិ�ចេ�បអនកបនេទ។”
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148 សូមេមល �ទង�់តវបនបដិេសធ។ �តវេហយ! េឃញេទ បដិេសធ! េអលី
យ៉ក�៏តវេគបដិេសធែដរ េហយយ៉ូ�នក�៏តវេគបដិេសធែដរ។ ប៉ុែន� េត�បន
េធ�ឲយពួកេគឈចឺបយ៉់ង�? េត�បះ៉ពល់ដល់�ររបស់ពួកេគេទ? ពួកេគ
ថ “អូ អនករងឹរសូ។” ពួកេគបនចក�់េ េលពួកេគ។ ពួកេគមនិបនដកហូតអ�ី
េទ។ ពួកេគបនបន�។ េហយ�ររបស់�ពះនឹងបន�េ មុខ េ�យមនិគិតពីអ�ីែដល
អនក�មន កប់ននិយយេនះេទ េឃញេទ រហូតដល់ករប ចប ់ េហយេ េពល
ែដល…អ�ីែដលបនកំណតនឹ់ង�តវបង�ូរ។ េហយេយងេ ចុងប ចប។់
149 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញខ�ួនេយងឥឡូវេនះ កនុងែសសិបឆន ៃំនករ
�តឡបម់កវញិ ចប�់ងំពីស ងគ មេ�កេលកទីមយួមក ជនជតិយូ�បន
វលិ�តឡបេ់ �សករបស់ខ�ួនវញិ។ �ពះមនិែដលេ�ះ��យជមយួអុី��ែអល
េទ រហូតដល់នងេ កនុងទឹកដីរបស់នង។
150 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន នឹកេឃញថេពលែដលជនជតិយូ�វលិ�តឡប់
មកវញិ ពួកេគជជនជតិយូ�ែដលមកពីជតិ�សនដ៍ៃទេទ ត េហយ
ទស�នវដ�ីលុកផ�ល់អតថបទរបស់�។ ខញុ ំបន�នឯក�រមយួចំនួន ទស�នវដ�ី
�សនខ�ះ េនះេ េពលែដលពួកេគ…យន�េ�ះរបស់ពួកេគបនចុះេ ទីេនះ
េដមបយីកជនជតិយូ�ទងំេនះចុះកនុង�បេទសអុីរង៉។់ េហយខញុ ំកម៏និដឹងថពួកេគ
េ ទី�ែដរ �គនែ់តខច តខ់ច យ។

ឥឡូវេនះ ពួកេគគឺជជនជតិយូ�ពិត ពួកេគមនិែដលមនឱកស។
ឥឡូវេនះ បង�បស មនមយួរយែសសិបបនួពនរ់បស់អនក។ េ េពលេយង
េ ដល់វវិរណៈ ១១ អនកនឹងេឃញពួកេគ។ គតប់ននិយយថ “មនកុលសមពន័ធ
ដបពី់រ (ពីកដ) កុលសមពន័ធដបពី់រ (ពី�េសុរ) កុលសមពន័ធដបពី់រ (ពីរេូបន)
កុលសមពន័ធដបពី់រ…” េហយេតពួកេគទងំអស់គន ឈរេ ឯ�? េ េលភនសីុំ
�យ។ ជនជតិយូ��តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិេ ទីេនះ។ ពួកេគជអនក
ែដលមនិែមនជ�កមឆេបកេ ជ ជ ំងផ�ូវេនះេទ។ េទបទ។ �គឺជជនជតិយូ�
ពិត�បកដ។
151 េហយេ េពលែដលទន�យចំ�ស់េនះបនឈរេ ទីេនះ េហយ
បនេឃញយន�េ�ះេនះចុះចត ពួកេគជជនជតិយូ�។ អនកបន�ន�េ កនុង
ទស�នវដ�ី។ ពួកេគេ ែតភជួរ�ស់េ�យនងគល័េឈ។ េហយេពលេឃញវតថុេនះ
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េ ខងេ�ក េនះេគមនិេដរេ �េទ។ �គចស់េនះឈរេ ទីេនះ េហយ
និយយថ “ចូរចថំ េ��របស់េយងបននិយយថ ‘េពលេយង�តឡបេ់
�សកកំេណ តវញិ េយងនឹង�តវេគេលក�� បឥ នទីេ វញិ។’”

�បជជតិកំពុងែបកបក ់ករភញ កដឹ់ងខ�ួនរបស់អុី��ែអល
ទីសំគល់ែដលេ��បនទយ។

េយងែថមទងំកំពុងជួសជុលេដមបឈីនដល់សប� ហ៍ទី�បពំីរស�មប់
ពួកេគ។

152 ខញុ ំគិតថ ខ�ួនខញុ ំឈរេ ទីេនះ េ េពលែដលបង�បស េព�តសបនប ជូ ន
គមពរីស ញ តូចៗដល់ពួកេគ េហយពួកេគបន�ន�។ ពួកេគថ “េបេនះជ�ពះ
េមស�ុ ី សូមឲយេយងចុះ—ចូរេយងេឃញ�ទងេ់ធ�ទីសំគល់របស់េ�� េប�ទងម់និ
�� ប ់ �ទងេ់ រស់។” ពួកេគថ “�ទងប់នរស់េឡងម�ងេទ ត �ទងរ់ស់េ កនុង
�កមជំនំុរបស់�ទង ់ សូមឲយេយងេឃញ�ទងេ់ធ�ទីសំគល់របស់េ�� េហយេយង
នឹងេជ �ទង។់” ជនជតិយូ�ែតងែតេជ …ពួកេគដឹងថ�ពះេមស�ុគឺីជេ��។

153 េហយេ េពលែដលខញុ ំបនឈរេ ខងេ�កេ ឯបង�បស ��គ ន�បយ
េ ៃថងេនះ េ កែន�ងេនះ េហយពួកេគជជនជតិយូ�ឈរេ ទីេនះ បន
និយយថ “មកដល់កែន�ងេយង �បជជនេយង។”

154 ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ�ស់ ខញុ ំនឹងរកី�យែដលបនមក។” �គនែ់ត
េធ�ករសេ�មចចិត� េល នេពក។

155 ខញុ ំេ ដល់ទី�កងែគរ ៉ ូ �បេទសេអហ�ុបី។ យបម់យួេទ ត េពលខញុ ំេឃញ
យន�េ�ះេនះចុះមកទីេនះេ ែគរ ៉ ូ �បនរឭំកខញុ ំ។ ដូេចនះ េពលេយង�តឡបេ់
ទីេនះវញិ េហយខញុ ំមនសំបុ�តេឡងេ អុី��ែអល េគនឹងេ ជួបខញុ ំ។ ខញុ ំ
បននិយយថ “ចូរេ  �បមូលេមដឹកនពីំរបីពនន់កម់ក។ នពំួកេគេចញ
�មយន�េ�ះេ កែន�ង�មយួ េយងនឹងដឹងថ េត�ទងេ់ ែតជេ�� ឬអត។់
�ែមន៉។ ែមនេហយ សូមេមលអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។” អូ ��គនែ់តេ កនុងៃដរបស់
ពួកេគ។ េនះេហយជអ�ីែដលពួកេគចងប់ន។ េបេគ�ចេមលេឃញេនះ េគ
នឹងេជ ។
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156 ដូេចនះេតខញុ ំបនេធ�អ�ីខ�ះ? បនចុះេ ទីេនះេ  ែគរ ៉ ូ េហយខញុ ំចបេ់ផ�មេឡង
េ ទីេនះ។ មនសំបុ�តរបស់ខញុ ំរចួ�ល់េហយ �បែហលៃមភនទីដល់េម៉ងេ ។
អ�ីមយួបននិយយថ “មនិែមនឥឡូវ។ ែពងៃនអំេពទុចចរតិរបស់�សនដ៍ៃទ
មនិទនេ់ពញេ េឡយេទ។ ជនជតិ�ម៉ូរមីនិទនប់នសេ�មចេទ។ េចញពី
ទីេនះ!” ខញុ ំគិតថ�បែហលជខញុ ំ�សៃមអុីចឹង េហយខញុ ំេចញេ ខងេ�កយេ�ងចំ
េហយអធិ�� ន។ បននិយយថ “ចកេចញពីទីេនះឥឡូវេនះ។” បនទ បម់កខញុ ំ
បនយកសំបុ�តរបស់ខញុ ំេហយេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំអតប់នេ េទ េ�ពះេម៉ង
មនិទនដ់ល់េ េឡយ។
157 ឥឡូវេនះ េតេ េពល�ែដល�ពះជមច ស់នឹងអនុ ញ តឱយជនជតិយូ�
ទងំេនះ ចបេ់ផ�មេ�ះ��យជមយួពួកេគម�ងេទ ត ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នក
បនេទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ គម ននរ�មន កដឹ់ងេនះេទ។ប៉ុែន� សូម�� ប ់ �បសិនេប
អុី��ែអលេ កនុង�បេទសកំេណ តរបស់នងរចួេហយ �បនេ�ត មខ�ួនជេ�សច។
ថមទងំអស់�តវបនេរ ស េហយ�បពន័ធធ�� ស� ទឹក និងអ�ីៗែដល�ពះជមច ស់
បនសនយ។ ពួកេគបនរកេឃញអណ�ូ ង និងវតថុេ ទីេនះ និងទឹកហូរធំៗ ែដល
េនះជកែន�ង�� តបំផុតែដលអនកមនិធ� បេ់ឃញ។ ពួកេគបន�ងសងទី់�កង
មយួេ ទីេនះ។ ពួកេគបនទទួល�បពន័ធធ�� ស�។ ពួកេគមនដីដល៏�បំផុតេ
ទីេនះេ កនុងពិភពេ�ក េ ទីេនះ។ េហយេយងដឹងថ េ សមុ�ទ�� ប ់ មន
�រធតុគីមេី�ចនជងេនះេទ ត េហយែដល�ចទិញបនទូទងំពិភពេ�ក។
េឃញេទ?
158 អ�ី�គបយ៉់ងបនធ� កក់នុងៃដរបស់ពួកេគ។ េតពួកេគបនេធ��េ�យ
រេប ប�? េ�យ�រែតចិត�របស់ហុីែត�ររងឹរសូ ចិត�របស់មូសសូលីនីករ៏ងឹដូចជ
ចិត�របស់ផេ�៉នករ៏ងឹែដរ េហយនពំួកេគ�តឡបេ់ �សកេនះវញិ។ េហយអស់
រយៈេពលែសសិបឆន ែំដលពួកេគបន�តឡបម់កកនុង�សកេនះវញិ។ ឥឡូវេនះ
ពួកេគកំពុងរងច់។ំ
159 �កមជំនំុ�សនដ៍ៃទសថិតេ កនុង�កងេ ឌីេស ជចុងប ចបៃ់នយុគសមយ័
េ ឌីេស។ �បសិនេប…ជនជតិយូ�គឺេ �សកកំេណ តរបស់ពួកេគេហយេ
ទីេនះ។ េហយករកបត�់សនរបស់�សនដ៍ៃទបនេកតេឡងរចួេហយ។
េហយេយងមន�បធនធិបតីដូចែដលេយងមន។ ជតិេយងមនករែបកគន ដូច



ចិតសិបសប� ហ៍របស់ �នីែយល៉ 47

េយងមន។ េយងមន�គបែ់បក�តូមកិពយរួេ កនុងឃ� ងំ។ េយងមន�ពះវ�ិរ
ែដលមនិេក� មនិ�តជក។់ េយងមន�កមជំនុំមយួ មនុស�ែដលទញខ�ួនពួកេគ
ចូលរមួ។ េយងមនកិចចបេ�មមយួែដលយកគំរ�ូមករបេ�មរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េដមបចីបថ់មេ េពលែដល�មក។ េតមនអ�ីេកតេឡង? ��ចេ �គបន់ទី។ មនិ
មនអ�ីេ សល់េទ។ េយងេ េពលប ចប។់ អូ សូមថ� យសិរសួីស�ី! ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំ
នឹង�ចចូលរមួកនុងពិធីជបេ់ល ងេនះ បនឬអត?់ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តចង—់ចងទ់ទួល
បនែផនករបស់�ស�មបអ់នក េទះយ៉ង�កេ៏�យ។
160 �� ប។់ េត…េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល�ចេមលេឃញឥឡូវេនះ? េតអនក
េឃញកែន�ង�ែដលបទគមពរីប ជ កថ់ ចិតសិបសប� ហ៍គឺែសសិប�បបំនួ
ឆន ?ំ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ] េតអនកេឃញកែន�ងែដលហុកសិប
ពីរសប� ហ៍គឺបនួរយ�មសិបបនួឆន ?ំ [“�ែមន៉។”] អនកេឃញកែន�ងែដល
—ហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍េ េពលេនះ—គឺ—គឺ…េត�ជអ�ី? �បបីំរយ…បនួរយ
—និងែបត៉សិបបីឆន ។ំ បនួរយែបត៉សិបបីឆន មំកទល់េពលេនះ។ េឃញថ�ពះអងគ
មច ស់�តវេគកតេ់ចលេ ឯ�? សូមេមល អនកកំពុងចំ�យេពលែសសិបឆន ំ
ស�មបព់ួកេគជជនជតិយូ� េដមបចូីលេ កែន�ងរបស់ពួកេគ ជកែន�ងែដល
�ពះជមច ស់មនបនទូល។
161 សូម�កេឡកេមលទីេនះ ែដលជកែន�ងែដលសមយ័�សនដ៍ៃទបនមក
�មរយៈអ�ី�គបយ៉់ងែដលេយងបននិយយថ�នឹងេធ� ែដលជកែន�ង ែដល
មនិែមនេយងបននិយយថ�នឹងេធ�េទ អ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយថ�នឹង
េធ�។ អ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយថ�នឹងេធ� មក�តឹសមយ័ចុងេ�កយេនះ។
េហយអស់រយៈេពលែសសិបឆន េំហយ ែដលជនជតិយូ�បន�តលបម់កទីេនះ
វញិ េ�យេ�ត មខ�ួនស�មប�់ពះេដមបេីធ�អ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ ទីេនះ។ ពួកេគ
េចញេ �មផ�ូវេនះ េហយចូលេ �មផ�ូវេនះ។ េហយអុី��ែអលបន�តឡប់
មក�សកកំេណ តវញិេហយ។
162 ឥឡូវេនះ េត�ពះនឹងចបេ់ផ�មសប� ហ៍ចុងេ�កយរបស់ពួកេគេ េពល�?
េពល�? ��បែហលជៃថងេនះ។ ��បែហលជមុនេពល�ពះ�ទិតយលិចេ
យបេ់នះ។ �ពះនឹង�បកស�។ េពលហនឹង ខញុ ំអតដឹ់ងេទ។ ខញុ ំកំពុងឆងល់។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
នឹងនយំកអ�ីមយួមកទីេនះ ឥឡូវេនះ កនុងរយៈេពលប៉ុនម ននទីេទ ត េហយខញុ ំ
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មនិដឹងថេតអនកនឹងេជ ឬអតេ់នះេទ។ បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវែតនិយយ� េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ ខញុ ំេជ ។

163 េយងេ �សកកំេណ ត។ ជនជតិយូ�សថិតេ កនុង�សកកំេណ ត។ េយងេ
ចុងប ចបៃ់នយុគសមយ័ េហយេ�ត មខ�ួនស�មបក់រេលកេឡង។ ករេលកេឡង
បនមក �កមជំនំុេឡងេ  េយង�តវបនចបេ់ឡងេដមបជីួប�ទងេ់ េល�កស។
េយងទងំអស់គន ដឹងេរ ងេនះ។ ថមែដលេគកតេ់ចញពីភន ំ េ�ត មមក�គបេ់ពល។
េហយេ េពលែដល�មកដល់ េត�េធ�អ�ី? �មនិឆង យពីយុគសមយ័�សនដ៍ៃទ
េទ។ �ចបេ់ហយ �ពះឈបេ់�ះ��យជមយួពួកេគ។ “ចូរឲយអនកែដលេ ហមង
េ ែតេ ហមង។ ចូរឲយអនកេនះបរសុិទធេ ែតបរសុិទធ។” េឃញេទ? េត�ទងេ់ធ�អ�ី
េ េពលេនះ? �ទងយ់ក�កមជំនំុ�ទង ់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនបំេពញ។

164 េតអ�ីជ “កខ�ក”់? េនះេហយជ�សី�ពហមចរែីដលកំពុងេដកលក ់េហយពួកេគ
ែដលេឡងមកស�មបក់រវនិិចឆយ័ ចូលមកទីេនះ។ េយងនឹងទទួលបន�េ េល
ែផនទីមយួេទ ត េ េពលែដលេយងបន��េ េលេនះ ែដលជកែន�ងែដលនង
េឡងមកករវនិិចឆយ័បល�័ងកសនិង�តវែតបនវនិិចឆយ័េ�យករេ�បសេ�ះ។ ប៉ុល
បន�បបេ់យងកំុឲយយកេរ ងេ តុ�ករ ពីេ�ពះពួកបរសុិទធនឹងវនិិចឆយ័ែផនដី។
�តវេហយ។ េយងេ ចុងប ចប់ េ ទីេនះ ឥឡូវេនះ។ [បង�បស�បណ�ំ
សំេ េលគំនូរក� រេខ នរបស់គត។់—េអដ។] មនិអីេទ។

165 េហយេ ពកក់�� លសប� ហ៍េនះ…ឥឡូវេនះ េ ទីេនះគឺចិតសិប។
ឥឡូវេនះ �បសិនេបទងំេនះមនរយៈេពល�បពំីរឆន  ំមយួសប� ហ៍នីមយួៗ េហយ
េយងមនហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍រចួេហយ េពលេនះេយងមនសមយ័�សន៍
ដៃទ េហយេយងដឹងថេយងេ ចុងប ចបៃ់នសមយ័�សនដ៍ៃទ បនទ បម់ក
េ សល់មយួសប� ហ៍េទ តស�មបជ់នជតិយូ�។ េត��តវេទ? [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េហយេនះពិតជ�បពំីរឆន ។ំ �បសិនេបេនះគឺ�បពំីរ
ឆន ំ េនះគឺ�បពំីរឆន េំ�យ�រ�ទងម់នបនទូលថ “មនចិតសិបសប� ហ៍កំណត់
េល�បជជនរបស់អនក។” ដូេចនះ េយងដឹងថ េយងមនេពល�បពីំរឆន សំ�មប់
ជនជតិយូ�។ េត�ជករពិតែមនេទ? [“�ែមន៉។”] ឥឡូវេនះេមល�។ េបមន
សំណួរខញុ ំចងដឹ់ង។ េឃញេទ?
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166 ឥឡូវេនះ េហយេ កនុងពកក់�� លសប� ហ៍ ពកក់�� លៃនសប� ហ៍
របស់�សនយូ៍�េនះ សូមេមល េនះជបីឆន កំន�ះ—ឆន  ំ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�
ម�ក��ត ម�ក��តែដលនឹងមក។ េហយចថំ គតប់នេចញពីទី�កងរ ៉មូ
ែដលជក��តែដលនឹងមក។ គតគឺ់ជអ�ី? សេម�ចប៉ប។ �ពះអងគមច ស់មយួអងគ
េ កនុងចំេ�ម�បជជន ែដលនឹងមកដល់ េនះនឹងមន�ពះេ ផេ�៉នមយួអងគ
ែដលមនិ�គ ល់យ៉ូែសបេ�កកេឡង។
167 ឥឡូវេនះ ពួក�បេតស�ងនិ់យយថ “ឥឡូវេនះ េនះេហយជ�។” ប៉ុែន�ចំ
បន�ិច។ េយងរកេឃញថ ពួក�បេតស�ងម់នអងគករមយួ បេងកត�កមជំនុំមយួ
របូភពេ កនស់ត�េនះ េហយេ ជមយួពួកេគ។
168 េហយេយងរកេឃញេ ទីេនះថ ជនជតិយូ��តវបនេ េ កនុងសហពន័ ្
ឋេនះ (បទ ែមនេហយ) េហយពួកេគយល់�ពម។ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ
ពួកេគបនេធ�។ េហយេ�កេធ�កិចចសនយជមយួនឹងពួកេគ។

េ ពកក់�� លចិតសិបសប� ហ៍ គតប់នបំែបក េម�បឆងំ�ពះ�គិស�បន
បំផ� ញករ�ងំស ញ ជមយួ�សនយូ៍� “�បជជនរបស់អនក។” េហតុអ�ី?

េហយេយង�នេ កនុងវវិរណៈ១១ ថ “ខញុ ំនឹងប ជូ ន…” េនះគឺ១១ អនកកំពុង
បន�េឆព ះេ  ១៩ឥឡូវេនះ។ ថ�ទងនឹ់ងចតេ់��ពីររបូរបស់�ទងម់ក េហយេគ
នឹងទយេ �គេនះ បនទ បម់ក ពួកេគនឹងខឹងនឹងេ��ទងំេនះ េហយពិតជ
សម� បព់ួកេគ។ េត��តវេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �កសព
របស់េគនឹង�កេ់ �មផ�ូវខងវ ិ ញ ណ េឈម ះថ �កងសូដុំម និង�កងកូម៉ូ�៉
ែដលជកែន�ងែដល�ពះអមច ស់របស់េយង�តវបនេគឆក ង �កងេយរ�ូឡឹម។
�តវេហយ? [“�ែមន៉”] េហយពួកេគេដកេ ទីេនះអស់រយៈេពលបីៃថងនិងយប។់
េហយបនទ បពី់បីៃថងនិងយប ់ វ ិ ញ ណៃនជីវតិនឹងចូលមកកនុងពួកេគ េហយពួកេគ
នឹង�តវបនរស់េឡងវញិ េហយចូលេ កនុងសិររីងុេរ ង។ មយួភគដបៃ់នទី�កង
បនដួលរលំេ េពលេនះ។ េត��តវេទ? [“�ែមន៉។”] េឃញេទ? េតេនះជអ�ី?
េ ពកក់�� លៃនចិតសិបឆន ចុំងេ�កយេនះ។
169 េ េពលែដល�កមជំនុំេឡង បនទ បម់កសហពន័ធ �ពហមចរែីដលកំពុងេដក េម
តូឌីស បទីសទ េ�ពសប៊េីធ�ន និងេពនទីកុស� ែដលមនិេក� មនិ�តជក ់ ពួកេគ
ទងំអស់រមួគន ជមយួសហពន័ធមយួ។ ែដលពួកេគបនទទួលរបបដធ៏ំរបស់ពួកេគ
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េហយឥឡូវេនះ។ េហយេ េពលែដលពួកេគេធ� ពួកេគនឹងេធ�កិចច�ពមេ�ព ង។
េហយឥឡូវេនះ សេម�ចប៉បថមីេនះ ែដលេយងមនេ េពលេនះ ចងន់ពំួកេគ
ទងំអស់គន ។ អនកមនិ�ចេមលេឃញេរ ងេនះេឡងភ� មឬ? [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉”—េអដ។] េ និយយអំពី� េហយនពំួកេគទងំអស់គន ចូលមក
ជេលកដំបូង�បរ់យ �បរ់យ �បរ់យឆន  ំមយួឬ ពីរពនឆ់ន  ំ�មនិធ� បម់ន។ ប៉ុែន�
ឥឡូវេនះ គត�់តវនពំួកេគទងំអស់ចូលរមួ េហយបេងកតជសហពន័ធ េហយពួក
យូ�នឹងទទួលយក។ អូ! ថ� យសិរលី�! �េលលូយ៉! សូមេលកតេមកង�ពះៃន
េយង ែដលមន�ពះជនមគងេ់ ជេរ ងរហូត! ហនឹងេហយ! ឥឡូវេនះ បង�បស �
�គនែ់តជ�ម ញ  ធមម�ដូចជេកមងតូច�ចេមលេឃញ�។ សហពន័ធៃនករនំ
យកជនជតិយូ� និង�បេតស�ង ់និងកតូលិក មករមួគន ។

េហយចថំ េតេ��ទងំពីរេនះនឹងេធ�អ�ីេ េពលពួកេគមក?
170 សត�តិរចឆ នេនះ ម�ក��តែដលកមច តក់មច យអំ�ចៃនពួកបរសុិទធ េតនឹង
េធ�អ�ី? គតនឹ់ងផ� ចេ់សចក�ីស ញ របស់គតជ់មយួនឹងេគ។ បនទ បពី់បីឆន កំន�ះ
គតនឹ់ងបេណ� ញពួកេគ។ ឥឡូវេនះ មនុស�គិតថជកុមមុយនិស�។ េនះ�គនែ់ត
ជមូលេហតុរបស់អនក…�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះមនិទន�់ប�ពឹត�ចំេពះអនកេ េឡយ
េទ។ �មនិែមនជកុមមុយនិស�េទ �ជ�សន។ �ពះគមពរីបននិយយថ “�នឹង
ខិតជិតរហូតដល់�េបកបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។” �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលដូេចនះ។ េឃញេទ េយងេ �គចុងេ�កយ។
171 ឥឡូវេនះ េ��ទងំពីរេនះ េតពួកេគនឹងេធ�អ�ី? គឺម៉ូេស និងេអលីយ៉ ែដល
នឹងេ�កកេឡងេ កែន�ងេកតេហតុ។ ពួកេគនឹង�បបជ់នជតិយូ�ទងំេនះ
ពីកំហុសរបស់ពួកេគ។ េហយេចញពី�កម�សនយូ៍�ែដលមនេ ទីេនះ
ឥឡូវេនះ ក� យជមយួរយែសសិបបនួពនន់ក ់ �ពះនឹងេ �មរយៈេ��
ទងំេនះ។ េត�គឺជអ�ី? �ពះវ ិ ញ ណៃនេអលីយ៉ ែដលេចញពី�កមជំនំុ�សនដ៍ៃទ
េនះ នឹងបន�ចូលេ កនុង�ពះវ�ិររបស់�សនយូ៍�េនះ ចូលេ ខង�� ំេហយ
េ  ម៉ូេសជមយួគត។់ �េលលូយ៉! អនកេមលេឃញ�េទ?[�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េហយគតនឹ់ងផ�យ�រដែដលៃនេពនទីកុស� ដល់
ជនជតិយូ�ទងំេនះ ែដលពួកេគបនបដិេសធ�ពះេមស�ុ។ី [បង�បស �ប
ណ� ំេគះេលេវទិក�បមំយួដង។] �ែមន៉! អនកេមលេឃញ�េទ? [“�ែមន៉។”]
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�នឹងជ�របុណយៃថងទី៥០ដែដល ែដល�សនយូ៍�ទងំេនះនឹងផ�យដល់
ពួកេគ។ េហយេគនឹងស�បជ់នជតិយូ�ទងំេនះយ៉ងខ� ងំរហូតដល់េគសម� ប់
ពួកេគ។ េហយពួកេគ�តវបន�គបជ់តិ�សនស៍�ប។់ េហយេ ពកក់�� ល
សប� ហ៍េនះ េ�យ�រែតពួកេគបនេលកេឡងនូវម�អំ�ចមយួែសនបនួ
មុនឺបនួពនន់ក…់ ពួកេគមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយ បង�បស អនកនិយយ
អំពីករេធ�អពភូតេហតុ ពួកេគបនេធ��។ “ពួកេគបនប ឈបៃ់ផទេមឃ េហយ�
មនិមនេភ� ងធ� កេ់ កនុងៃថងៃនករពយករណ៍របស់ពួកេគ បំផ� ញែផនដីេ�យ
េ�គះកច ដូចែដលពួកេគចងប់ន។” ពួកេគផ�ល់េ�គះកច និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។
ពួកេគនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវផ�ូវលំបកមយួេដមបេី ឱយជនជតិរ ៉មូ។ ប៉ុែន� ទីបំផុត
ពួកេគនឹង�តវេគសម� ប។់ �ពះរបស់េយងជ�ពះដគ៏ួរឲយែសញងខ� ច េ េពល�ទង់
ខឹង។ ប៉ុែន�សូមចថំ �ចបក់នុងចិតសិបសប� ហ៍ េហយ�កមជំនុំគឺេ កនុងសិរលី�
(�ែមន៉) ពិធីជបេ់ល ង�ពហ៍ពិពហ៍កំពុងបន�។ បទ!
172 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ េនះេហយជកែន�ងែដលេយងបនេឃញ
នង�តឡបម់ក�ពះវ�ិរបរសុិទធកនុងសហស�វត�រេ៍ ទីេនះ េ ចុងប ចបៃ់ន
យុគសមយ័�សនយូ៍� “ចកេ់�បង�ងំ។” �ទងយ់ងមក ជិះេសះស។ អនក
ទងំេនះេដរ�ម�ទង ់ េ�យជិះេសះស។ េសះ “អំ�ច។” េស� កពកព់ណ៌ស
ឈម…ឬ�វកកធ់� កក់នុងឈម បនសរេសរេ េល�ទង ់ “�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់។” �ទងយ់ងមកកនុងនមជអនកចបងំដខ៏� ងំពូែក (បទ ែមនេហយ)
េដមបបីេងកតសហស�វត�រ ៍ ចូលមកកនុង�ពះវ�ិរបរសុិទធ។ សូមថ� យសិរលី�! េ
ទីេនះ �ទងប់នជួបមនុស�មយួែសនបនួមុនឺបនួពនន់ក ់ ឥឡូវេនះ បនទ បពី់
ចិតសិបសប� ហ៍ទីេនះ។
173 ចិតសិបសប� ហ៍ េនះបន�េ ចិតសិបសប� ហ៍។ េ កនុងបី េ ក�� ល�
�បំែបក� េ�យ�រគតប់នសម� បេ់��ៃថងបុណយទី៥០ពីរនកេ់នះ (…បទ)
ែដល�យែផនដី។

េហយ កូន�បសេអយ �ទង�់កប់�� ��ពះវ�ិរេនះ េហយ�ទងដុ់តនង
េ�យេភ�ង។ េហយេហតុអ�ីបនជនង…េយងរកេឃញ�េ ទីេនះ សូមបែីតមតិ�
រមួន�ែដលឈរេ ខងេ�ក បននិយយថ “��ស ��ស ទី�កងអមតៈដ៏
អ�ច រយៃនទី�កងរ ៉មូ នងបនមកដល់ទីប ច បរ់បស់នងកនុងរយៈេពលមយួេម៉ង។”
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នង�តវបនផ�ុ ំេ ជបំែណក។ �ពះដឹងពីរេប បេធ�អ�ីៗ។ េទវ�មយួរបូេមលេ
េហយេពលថ “េហតុអ�ីបនជឈមៃន�ល់ទុកករបុគគលរបស់�ពះ�គីសទ�តវបនេគ
រកេឃញេ កនុងនង” ដបតិករេបកបេ ឆ តរបស់នង ករេចញេ ទីេនះ េហយ
េរ បចំ េហយបេងកតរបស់េផ�ងេទ តទងំអស់េនះ និងេធ�ឱយ�កមជំនុំពុល េហយ
បនយកវតថុទងំេនះមក�កក់នុងទីេនះ េហយបនេធ�ឃតពួកអនកែដលពយយម
ករពរ� េហយពយយមនពំួកេគេចញ។
174 សូមថ� យសិរលី�! អូ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ថចង់
េធ�ដំេណ រ។ េឃញេទ? េតអនកមនិសបបយចិត�ចំេពះ ពន�ឺបុ�� េដរកនុងពន�ឺ
�ពះបុ��េទឬ! េតេយងេ ឯ�បងប�ូន? េ �គចុងេ�កយ! ��ចេកតេឡង
�គបេ់ពលេវ� បន។ េ ទីេនះ!
175 េនះ—�របនេចញេ �កមជំនំុចុងេ�កយ ែដលជ�កមជំនំុែដលបដិេសធ
�ពះ�គីសទ។ ជនជតិយូ�សថិតេ កនុង�សកកំេណ តរបស់ខ�ួនអស់រយៈេពល
ែសសិបឆន ។ំ ទី�កងថមី�តវបន�ងសង។់ េតពួកេគកំពុងេមលអ�ី? �ពះេមស�ុ ី
ែដលនឹងមកដល់។ េតេ េពល�? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េ េពលែដលថមេនះ�យ
របូភពេ ទីេនះ នងកប៏តេ់ ។ �ចបេ់ហយ។
176 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់េ ទីេនះ។ េ ពកក់�� លសប� ហ៍បីៃថងកន�ះ…
ជង បីឆន កំន�ះ គតប់នបំបកស់មពនធេម�តី េហយេធ�យ ញបូជ និងយ ញបូជ…
ថពួកេគនឹងេរ បចំរចួេហយ។

េ�ពះេគនឹង�តឡបេ់ វញិភ� មថ “ឥឡូវេនះ េមល អនកទងំអស់គន គឺជ
�កមជំនុំ។ អនក�ច�តវបនទទួលេ កនុងរបូភពេនះេ កនស់ត�។ េយងនឹង
មនករ�បកប។ េយងនឹងកមច តកុ់មមុយនិស�។ េយង�គនែ់តបេ ឆ តកុមមុយនិស�
េចញ។” េឃញេទ? េហយពួកេគ�ចេធ��បន។ េឃញេទ? េហយពួកេគនឹង
េធ��។
177 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេមល។ េហយេរ បចំ េហយដំេឡងេ េនះ ករថ� យបងគំ
និងយ ញបូជ�បចៃំថងនឹង�តលបម់កទី�កងវញិ េ េពលែដល�ពះវ�ិរ�តវបន
�ងសងេ់ឡងវញិ។ េហយ�ពះអងគមច ស់ែដលនឹងយងមកេ ពកក់�� ល
សប� ហ៍េនះ នឹងផ� ចេ់សចក�ីស ញ របស់�ពះអងគ េហយលះបងេ់ចលនូវ
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យ ញបូជ។ �បននិយយថ “គតន់ឹងកមច តក់មច យ ឱយខច តខ់ច យ។” េហយអ�ី
ែដលគតនឹ់ងេធ� េហយ�នឹងបន�រហូតដល់ករេចល�ង ត។់
178 េហយសូមចំ�ំៈ

…កររកី�ល�ល ៃនករស�បេ់ខពម េដមបេីធ�ឱយវនិសអន��យ…

“កររកី�ល�លៃនករស�បេ់ខពម។” អ�ីេ ជករស�បេ់ខពម? “ភពកខ�ក។់”
េឃញេទ? “េធ�ឲយ�ង ត�់ជងំ” េតេនះជអ�ី? “េធ�េ ឆង យ។” កររកី�ល�ល
េលសពីេនះ េដមបេីធ�ឲយឆង យពីេនះ។េឃញេទ? កររកី�ល�លៃនអំ�ច
រ ៉មុូងំេនះ េដមបដីេណ� មយក�សី�ពហមចរែីដលកំពុងេដកលក ់ ជនជតិយូ�
និងទងំអស់គន ។ “េយងទងំអស់គន នឹងក� យជរ ៉មុូងំ ឬេយងនឹងមនិជអ�ី
ទងំអស់។” គតនឹ់ងបំពនកិចច�ពមេ�ព ងេ ពកក់�� លសប� ហ៍។
179 “កររកី�ល�លហួសេហតុៃនករស�បេ់ខពម។” �បសិនេប�ជករស�បេ់ខពម
េ កនុងសមយ័របស់�ពះេយសូ៊វ េ េពលែដលទី�កងរ ៉មូបនមកដល់ទីេនះ
ជមយួនឹងករេឃសនរបស់ពួកេគ �នឹងក� យជទី�កងរ ៉មូម�ងេទ ត �នឹង�តវ
ស�បេ់ខពមម�ងេទ តចំេពះ�កមជំនំុ។

…េធ�ឲយ�ង ត�់ជងំ េហយបន�េ ដល់ទីេចល�ង ត…់

េតគតនឹ់ងេធ�អ�ី? គតនឹ់ងបន��រហូតដល់ករេចល�ង ត ់ េនះេហយ
ជទីប ចប។់
180 ឥឡូវេនះ �សនយូ� និងរ ៉មុូងំ �បេតស�ង ់ (េនះគឺ ស�ី�ពហមចរកីំពុង
េដក) �តវប�ងបប�ងមខ�ួនជមយួគន កនុងទ�មងជ់សហពន័ធ�ពះវ�ិរ។ េហយ�នឹង
ដូច�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនុង ម៉ថយ ២៤ និងពីវវិរណៈ ១៣:១៤។

សូមទទួលករេបកបង� ញ ១៣:១៤ សូមេមលអ�ី។ ខញុ ំបនគូស�េ ទីេនះ
េដមបេីមលអ�ី ១៣:១៤។ មនិអីេទ បទ។

�បេ ឆ តពួកមនុស� េ ែផនដី េ�យ�រទីសំគល់ ែដល�
មនអំ�ចនឹងេធ� (ករប�ងបប�ងម�កមជំនំុទងំេនះ) េ មុខ…
សត�េនះ…េ មុខសត�េនះ ក�៏បបដ់ល់ពួកអនក េ ែផនដី ឲយ េធ�របូ
សត�េនះ ែដល �តវរបសួនឹង�វ ែតបនរស់វញិែដរ។
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181 ឥឡូវេនះ េយងដឹងេហយ េ�កពី�សេមលៃនករសង�យ័ ថ េតសត�េនះ
ជនរ� អំ�ចេនះែដលមនរបសួខ� ងំែដលេ រស់។ �គឺជេពលែដលរ ៉មូ
�តវបនសម� ប ់ េហយសេម�ចប៉បរ ៉មូបនជំនួសកែន�ងរបស់ខ�ួន។ េ េពលែដល
អំ�ចមនិេជ �តវបនសម� ប ់ េហយអំ�ចរបស់សេម�ចប៉បបនមកជំនួស
វញិ។

182 ឥឡូវេនះ វវិរណៈ ១៣:១៤។ �ពះេយសូ៊វេ កនុងម៉ថយ២៤ បន�ពមន
ពួកេគអំពី�។ “របូភពស�មបស់ត�។”

183 ប៉ុលេ ែថស�ឡូនីចទី២ ជំពូកទី២ ខទី៣ និងទី៤។ ចូរេយងេមល ប៉ុល នូវ
អ�ីែដលគតនិ់យយេ ទីេនះអំពី�។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយេ េលេ��
ដអ៏�ច រយរបស់�ពះអមច ស់េនះ សូមេមលអ�ីែដលគតប់ននិយយអំពី�េ ៃថង
ចុងេ�កយ។ េ កនុងែថស�ឡូនីចទីពីរ ជំពូកទី២គឺជអ�ី។ មនិអីេទ បទ។ េហយ
ចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី៣ ខញុ ំេជ ថ�គឺជហនឹង។ មនិអីេទ េ�ះ�នឥឡូវេនះ។
�� បឱ់យជិត ទងំអស់គន ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ថប៉ុលបន
េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
�ែមន៉។ េមលេ ទីេនះ។

កុំឲយអនក�បេ ឆ តអនក�ល់គន ជយ៉ង�ែដរ ដបតិៃថងេនះមនិមក
េឡយ ទល់ែតមនេសចក�ីកបត�់សនមកជមុន…

គតក់ំពុងពយយមយក�េចញពីកបលរបស់ពួកេគថ �ទងនឹ់ងយងមក
េ េពលេនះ។ បននិយយថ “�តវែតមនករកបត�់សន ជមុន” េឃញ
េទ មកេ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេសេនះ។

…េហយមនុស�ែដលជ…តួបបេនះបនេលចមក…

“បុរសៃនអំេពបប” ករមនិេជ េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ករមនិេជ �តវបន
បង� ញ។

…គឺជមនុស�ែដល�តវហិនវនិស

ដូចយូ�ស ជអនក�គប�់គង�កមជំនំុ។
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ែដលទស់ទទឹង េហយ េលកខ�ួនេឡង ខពស់េលសជងអស់ទងំអ�ី
ែដលេ ថ�ពះ ឬរបស់អ�ីែដលេគេគរព�បតិបត�ិផង ដល់េម៉�ះបនជ�
នឹងអងគុយេ  ដូចជ�ពះកនុងវ�ិរៃន�ពះ…

បង�បស េតមនមនុស�េ េលែផនដីេនះ េ ខងេ�កបុរ�៉ីទីកងេ់ទ? េត�
េ ឯ�?
184 ឥឡូវេនះ សូមបន�េ ទីេនះេ កនុងវវិរណៈ ១៣ េហយបង� ញអនកថបុរស
មន កេ់នះមកេលទី�កងមយួ…េ កនុងទី�កងមយួ េហយទី�កងចបេ់ផ�ម—េ េលភនំ
�បពំីរ។ េហយេលខរបស់សត�គឺ�បមំយួរយហុកសិប�បមំយួ បនសរេសរេចញ
េ កនុង—អក�រ��ងំ…អកខរ�កមរ ៉មុូងំ គឺ�បមំយួរយហុកសិប�បមំយួ គឺ វកិ
ខៃរ េហ� លី �យ ែដលជ “ជំនួសឱយ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” េ េលបល�័ងករបស់
សេម�ចប៉ប។ េហយេកអីរបស់គតម់នមកុដបីជន។់ េហយខញុ ំបន�កេឡកេមល
មកុដ ឈរជិតដូចៃដខញុ ំ�កេ់លមុខខញុ ំ អ ច ឹង េហយ—េហយបនេឃញមកុដរបស់
សេម�ចប៉បេ ទីេនះកនុងបុរ�៉ីទីកង ់ ខញុ ំបនឈរេមល� �តវ�បកដថខញុ ំដឹងពីអ�ី
ែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ “គត�់បឆងំ េលកខ�ួនគតខ់ពស់ជជងអ�ីទងំអស់ែដល
េ ថ�ពះជមច ស់ គឺខពស់ជងមនុស�ែដលេគរព�ពះទងំអស់។ គតជ់អនក
បរសុិទធបំផុតកនុងចំេ�មពួកេគទងំអស់ �ងំេ កនុង�ពះវ�ិរៃន�ពះ េ�យ
�គនែ់តបង� ញខ�ួនថគតជ់�ពះ” ករអតេ់ទសអំេពបបេ េលែផនដី ជេដម។
អនកដឹងេហយ។ �បកដ�ស់។
185 ប៉ុលបននិយយថ “ករកបត�់សននឹង�តវមកជមុន កូនៃនករវនិស
េនះ�តវបនបង� ញឱយេឃញ។”

េតឯងអនក�ល់គន មនិនឹកចេំទឬអីថ កនុង�គែដលខញុ ំេ …ជមយួ
េនះខញុ ំបន�បបអ់នក�ល់គន ពីេសចក�ីទងំេនះែដរ?

186 អូ ខញុ ំចងេ់ ទីេនះ េ�យឮប៉ុលអធិបបយេរ ងេនះ។ ែមនអត?់ [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉”—េអដ។] ហុឺ! រេប បែដលខញុ ំចង�់� បគ់ត។់ អូ ខញុ ំេអយ!
187 ឥឡូវេនះ េតគតនឹ់ងេធ�អ�ី? “របូភពស�មបស់ត�។” ែថស�ឡូនីច
ទីពីរ។ ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ �� បឱ់យជិត ជិតែមនែទនេហយ។ �ពះវ�ិរ
បនទទួល�រមមណ៍ៃនករមកដល់របស់សេម�ចប៉បរចួេហយ។ េត�គឺជអ�ី?
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ចុងប ចបៃ់នសមយ័ពួកជំនុំេនះ ប៉ុល។ ពួកេគបនេឃញវតថុរបស់នីកូៃឡថន
េនះកំពុងេកនេឡង។ ពួកេគនឹងបេងកតបុរសបរសុិទធ (េដមបអី�ី?) សេម�ចប៉ប។ ភព
ខងេ�កិយ និងពួកអភជិនបនចូលមកកនុង�ពះវ�ិរ េហយផ� ស់ប�ូរលំ�ប់
ៃនករថ� យបងគំ។ ប៉ុលេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនចប�់េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។
េហយ�ពះវ�ិរ ជមយួនឹងថន កនិ់ងឥស�រជន បុគគលិកលកខណៈ ឥស�រជន ជេដម
ែដលពួកេគបនេឃញមនអ�ីមយួមក។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�ពមន
ពួកេគអំពីៃថងចុងេ�កយ។ េតអនកមនិចពីំរេប បែដល�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូល
អំពី�េទឬ? អំេពរបស់នីកូៃឡថន ែដលទីបំផុតបនក� យជេគលលទធិ េហយ
បនទ បម់កក� យជអងគករ! បងប�ូនេអយ ឥឡូវេនះ េយងមនិេ កនុងភពងងឹតេទ។
ចេំមល។ េយងេ ទីេនះ។

188 អំេពរបស់នីកូៃឡថន អងគករចបេ់ផ�មេ កនុង ឥស�រជនដអ៏�ច រយ និងេល
�កមជំនុំ ជេដម បនទ បម់កបនបេងកតេឡងជ�ពះវ�ិរកតូលិក។ េហយប៉ុល
បននិយយថ �មនិ�ចមនេពលប ចបេ់ទ �មនិ�ចមនេពលេវ�េឡយ
រហូតដល់ករកបតពី់េសចក�ីជំេន ពិត ៃនៃថងបុណយទី៥០។ េសចក�ីជំេន នឹង�តវ
�បសូនយេ  េហយឥស�រជននឹង�តវ�ងំេ កនុង។ េគនឹងមនបុរសមន កែ់ដល
នឹងេឡងជំនួស�ពះ �ងំេ កនុង�ពះវ�ិរៃន�ពះ េហយ�បឆងំនឹងេលកខ�ួនឯង
េលសមនុស�ទងំអស់ដូចេនះ។ េហយ� េឃញេទ េត�ជអ�ី? នីេក “យកឈនះ
េលមនុស��គហសថ។” េឃញេទ? “អ�ីែដលេគេ ថ�ពះ គតនឹ់ង�ងំេ កនុង
�ពះវ�ិររបស់�ពះជមច ស់ ដូចជ�ពះជមច ស់។” ប៉ុលបននិយយថនឹងមនករ
កបតេ់ចញមុនេគ េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់។ េហយេយងេ ទីេនះឥឡូវេនះ េហយ
េឃញករកបត�់សនេនះ េហយេឃញ�កមជំនំុេចញេ ឆង យេហយឆង យពី�
េហយ�តឡបេ់ វញិម�ងេទ ត។ េហយេយងេ �គចុងប ចប។់ �តឹម�តវេហយ។

189 ឥឡូវេនះ �បសិនេបហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍បនបះ៉ចំយ៉ងល�ឥតេខច ះ
េហយជនជតិយូ�េ �សកកំេណ តរបស់ពួកេគឥឡូវេនះ េហយសមយ័�ពះវ�ិរ
របស់�សនដ៍ៃទបនឈនដល់េពលេវ�ចុងេ�កយ គឺដល់េពលនីកូៃឡ
ថន…ឬដល់សមយ័េ ឌីេស េតករយងមករបស់�ពះអមច ស់ ជទីប ច បៃ់ន
�គបទ់ងំអស់ ករប ចបៃ់នសមយ័េនះ និងករេលកេឡងជិតដល់ក�មតិ�?
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េពលែដល�ទងច់បេ់ផ�មចិតសិបសប� ហ៍ ឬ�បពីំរឆន េំនះ �កមជំនំុបនរលត់
េ ។
190 េឃញេទ មតិ�ៗ? េលកៃដេឡង េបអនកេឃញ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េយង
មនិែមនជកូនេទ។ េ�ះកុំេលងេសចេទ ត។ េយងេ េពលប ចប។់ មនអ�ីមយួ
កំពុងេ�ះ��យនឹងេកតេឡង។ េយងេ �គចុងប ចប។់ េយងេ ទីេនះ។
191 ទងំហុកសិប�បបំនួសប� ហ៍េនះ ល�ឥតេខច ះ។ ករចកេចញរបស់
ជនជតិយូ�គឺល�ឥតេខច ះ។ សមយ័�ពះវ�ិរបនឈនដល់ភពល�ឥត
េខច ះ។ េយងេ �គចុងបំផុត �គចុងេ�កយ �គពួកជំនំុេ ឌីេស ជទីប ច ប់
ៃន�។ [បង�បស�បណ�េំ�បគំនូរេលក� រេខ ន—េអដ។] អនកន�ំរផក យ
ទងំអស់បនផ�ព�ផ�យ�ររបស់ពួកេគ។ �េចញេ េហយ។ េយង�គនែ់ត
េដរេលង។ ជនជតិយូ�បន�តលបម់កវញិអស់រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ ពួកេគ
េ �សកកំេណ ត។

េតមនអ�ីេកតេឡងបនទ ប?់ ករមកដល់ៃនថម។ េយងេ ទីេនះ។ េត�
នឹងេកតេឡងេ េពល�? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�បង�បស ស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំចង់
េ�ត មខ�ួន។ ខញុ ំចងម់នសេម� កបំពករ់បស់ខញុ ំរចួ�ល់េហយ។
192 ឥឡូវេនះេយងេទបែតទទួលបន—�គនែ់តពីរបីនទីប៉ុេ�� ះ េហយខញុ ំចងឱ់យ
អនក�� បេ់�យេសង ម�ង តម់យួនទី។

េពលែដល�ទងច់បេ់ផ�មចិតសិបសប� ហ៍ ឬ�បពីំរឆន  ំ�កមជំនុំបនរលតេ់ ។
ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ ខញុ ំដក�សងម់�ងេទ ត ដក�សងេ់ឡងវញិ ដូេចនះអនកមនិេភ�ច
េទ។ េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�កេ់លប៊ចិខញុ ំ េពលខញុ ំកំពុងសរេសរ។ េយង
សថិតេ កនុងសមយ័េ ឌីេស។ �ពះ�គីសទកំពុង�តវបនបដិេសធេ�យ�កមជំនុំ
របស់�ទង។់ ��ៃនសមយ័កលេនះ �របនេចញេ េហយ។ េហយអុី��ែអល
េ កនុងទឹកដីរបស់នង។ េតអនកេឃញកែន�ងែដលេយងេ េទ? េយងេ �គ
ចុងប ចប។់

ឥឡូវេនះ មនែតមតិមយួ ឬពីរប៉ុេ�� ះ។
193 អ�ីៗទងំអស់េនះឥឡូវេនះែដលេយងេឃញ នឹងជួយេយង េ�យ�រ
�ពះគុណរបស់�ទង ់ េ េពលេយងពយយមចូលេ ជិត��ទងំ�បពីំរចុងេ�កយ
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េនះ។ េតអនកេឃញកែន�ងែដលេយងនឹងខកខន�េទ? ពីវវិរណៈ ៦:១ ដល់វវិរណៈ
១៩:២១ េយងនឹងខកខន� ពីេ�ពះ េឃញេទ េយងនឹងពយយមអនុវត��េឡងវញិ
េ ទីេនះ កនុងសមយ័�សនដ៍ៃទ ែដលជកែន�ង ែដលអនកេឃញ� ចបេ់ កនុង
សមយ័េនះ។ [បង�បស �បណ�េំ�បគំនូរេលក� រេខ ន—េអដ។] េឃញេទ?

ឥឡូវេនះ េយងបនបង� ញ�េ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះ និង�ម�បវត�ិ� ស�
និងេ�យ�គបយ៉់ង និងេ�យទីសំគល់ៃនសមយ័កល �មរយៈៃថងេនះ ថមនិ
មនអ�ីេផ�ងេទ តេ សល់។ េយងសថិតេ កនុងករ�គប�់គងរបស់�សនដ៍ៃទ។
អ�ីខ�ះ—េតេយងនឹងេធ�អ�ីអំពី�? �ជ�ពលឹងរបស់ខញុ ំ និង�ពលឹងរបស់អនក �ជជីវតិ
របស់ខញុ ំ និងជីវតិរបស់អនក �ជជីវតិរបស់មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់េយង។ េយង
�តវបនេគ�យខ� ងំេពក។ េយងមនេរ ងងយៗេ�ចនេពក។ េយងគួរែតផ� ស់ប�ូរ។
�យឺតជងអ�ីែដលអនកគិត សូមច។ំ

194 ឥឡូវេនះ េសចក�ីែថ�ងករណ៍ដគ៏ួរឱយចប�់រមមណ៍មយួ �បសិនេបអនកចង់
�ក�់ចុះ។ សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ េនះជេយបល់ចុងេ�កយរបស់ខញុ ំ
េ ែកបរ� ខញុ ំមនេរ ងតូចមយួេ ទីេនះ បនទ បពី់េនះ កំណត�់�តូចមយួែដល
ខញុ ំចងនិ់យយអំពី�។ ឥឡូវស�មកបន�ិចសិន េហយ�� បឲ់យជិត ផ�ល់ឱយអនកនូវ
អ�ីមយួែដលគួរឲយចប�់រមមណ៍ េដមបចូីលេ �តងេ់នះ។ េឃញេទ?

មនិមនសូមបែីតទទឹងៃនកបិំតរ�ងចុងប ចបៃ់នសមយ័េនះ និងករយង
មកៃន�ពះ�គីសទ។ អ�ី�គបយ៉់ង មនិមនអ�ីេទ តេទេ សល់។ េតអុី��ែអលេ
�សកកំេណ តេទ? េយងដឹងេរ ងេនះ។ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
េតេយងេ សមយ័េ ឌីេសេទ? [“�ែមន៉។”] េត�រៃនសមយ័េពនទីកុស�
េនះបនេចញមកេទ ពយយមអ�ងនមនុស�ឱយ�តឡបេ់ រកពរជយ័ៃថងបុណយ
ទី៥០វញិ? [“�ែមន៉។”] េតអនកន�ំរ�គបរ់បូមកដល់សមយ័ដូចគន ែមនេទ? [“�
ែមន៉។”] េតជតិ�សន�៍បឆងំនឹងជតិ�សនេ៍ទ? [“�ែមន៉។”] េ�គ�តតបត?
េតមនទុរ ភកិ�េ កនុង�សកសព�ៃថងេនះឬេទ �កមជំនំុពិតែដលេបកបរ�បរ់យម៉យ
េដមប�ី� ប�់ពះបនទូលរបស់�ពះ? [“�ែមន៉។”] “មនិែមនស�មបែ់តនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន�ស�មបក់រ�� ប�់ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។” មនទុរ ភកិ�មក។[“�ែមន៉។”]
េត��តវេទ? [“�ែមន៉។”] េហតុអ�ី េយងរស់េ ក�� ល� េ ទីេនះឥឡូវេនះ។
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[“�ែមន៉។”] េឃញថេយងេ កែន�ង�? [“�ែមន៉។”] េយងកំពុងរងច់ថំម
េនះ។

195 េសចក�ីែថ�ងករណ៍គួរឱយភញ កេ់ផ�ល! �ងំពីេពលែដល�ពះបនសនយដល់
អ�័ប�…ំកំុខកខនករេនះ។ �ងំពីេពលែដល�ពះបនសនយដល់អ�័ប�ំ
េ�កុបបត�ិ ១២:៣ ដល់េពលែដល�ពះ�គីសទ�តវបនបដិេសធេ កនុង គ.ស.
៣៣ េ�យ�សនយូ៍� េយង�ម ក�ទី ៣:១៦ និង១៧ េហយ
េយងេ �ម យូស-េសុ យូ-ស-េសុ យូសេសុកលបបវត�ិៃនជនជតិេហេ�ពរ
�ពះេច�� របស់�ពះជមច ស់េ ជមយួជនជតិយូ�យ៉ងពិត�បកដដប�់បបំនួ
រយ�សិបបនួឆន ។ំ �ពះបន�ប�ពឹត�ចំេពះជនជតិយូ� ដប�់បបំនួរយ�សិប
បនួឆន  ំ េយងេ �មកលបបវត�ិរបស់ជនជតិយូ� និងេយងេ �មក�ទី
៣:១៦និង១៧។ ខញុ ំមនបទគមពរីជេ�ចនេទ ត ប៉ុែន��គនែ់តផ�ល់ឱយមយួេនះ។

បនទ បម់ក បនទ បពី់ពួកេគបដិេសធ�ពះ�គីសទ �ទងប់នែបរេ រក�សនដ៍ៃទ
េដមបយីក�បជ� ស�មយួស�មប�់ពះនម�ទង។់ អនកចងប់នបទគមពរីេ េលេរ ង
េនះ កែន�ងេនះេទ? កិចចករ ១៥:១៤។

196 ឥឡូវ �បេ់ម៉ង េយងេឃញថេយងពិត�បកដ (សូម�� ប)់ េ សល់ដប�់បំ
ពីរឆន េំទ ត េហយេយងនឹងមនេពលេវ�ដូចគន ែដលបនផ�ល់ឱយេយង ដូចជ
�ពះែដល�គប�់គងជមយួេយងេ កនុង�ពះេច�� ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចប�់ងំពី
គ.ស. ៣៣ ដល់១៩៧៧។ ចេន� ះេពលដូចគន ៃនដប�់បបំនួរយ�សិបបនួឆន ំ
�ពះ�ទង�់ប�ពឹត�ចំេពះេយងដូច�ទងប់នេធ�ជមយួនឹងពួកយូ�ែដរ។ ចុះឯេ�ះ
វញិ!

197 ឥឡូវេនះ សូមកតច់ំ�ំេ កនុងេស វេ របស់អនក �ពះគមពរីតូចមយួេ ទីេនះ
ខញុ ំចងផ់�ល់ឱយអនក។ េលវវីនិយ័ ២៥ ចបេ់ផ�មេ�យខ ៨។ �ពះ�ទងេ់ បុណយមយួ
ជេរ ង�ល់ែសសិប�បបំនួឆន ។ំ ឆន ទីំ�សិបគឺជឆន ជូំប៊លីី។ េយងដឹងេរ ងេនះ។
េយងយល់ពីេរ ងេនះ។ ចបពី់ឆន ជូំប៊ទីីមយួៃនេលវវីនិយ័ ២៥:៨ េ ឆន  ំ ១៩៧៧
នឹងក� យជឆន ទីំចិតសិប េសមរនិងបីពនប់នួរយ�មសិបឆន ។ំ ជូប៊លីីមននយ័ថ
“ករេឡង! ករេ�ះែលង!”
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អូ េយងកំពុងេមលស�មបក់រមកដល់ៃនៃថងសហស�វត�រដ៍៏
រកី�យេនះ

េ េពលែដល�ពះអមច ស់ដម៏នពររបស់េយងនឹងយងមក
េហយចបកូ់ន�កមុែំដលរងច់រំបស់�ទង់

អូ ពិភពេ�កកំពុងថងូរ យំស�មបៃ់ថងៃនករេ�ះែលងដ៏
ែផ�មែល�មេនះ

េ េពល�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយងនឹង�តលបម់កែផនដី
ម�ងេទ ត។

198 េតអនកទទួល�បនេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �ពះ�ទង់
បន�ប�ពឹត�ចំេពះេយងយ៉ងពិត�បកដនូវចំនួនេពលេវ�ដូចគន ែដល�ទងប់ន
�ប�ពឹត�ជមយួពួកយូ�។ �ងំពីេពលែដល�ទង�់បទនករសនយដល់អ�័ប�ំ
រហូតដល់ករបដិេសធ�ពះេមស�ុកីនុងគ.ស. ៣៣ គឺដប�់បបំនួរយ�សិប
បនួឆន ។ំ េហយឥឡូវេនះេយងេ សល់ដប�់បពីំរឆន េំទ ត។ េយងមន�បែហល
ដប�់បបំនួរយ�មសិបឆន ជំង។ េយងេ សល់ដប�់បពីំរឆន េំទ ត រហូតដល់
ឆន ៧ំ៧នឹងក� យជឆន ទីំ ៧០ចប�់ងំពីករចបេ់ផ�មៃនជូប៊លីី។ េហយ�នឹង
ក� យជអ�ី? បងេអយ! េមលឱយជិតឥឡូវេនះ។ កុំខកខន�។ �នឹងក� យជ
ពិធីជបេ់ល ងៃនករេឡងរបស់កូន�កមុ�ំសនដ៍ៃទ េហយករវលិ�តឡបរ់បស់
�ពះ�គីសទេ កនជ់នជតិយូ� េពលពួកេគចកេចញពីទសភព។ �ែមន៉!
េឃញអត?់ ពីជំុវញិពិភពេ�ក ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះស�មបៃ់ថង
េនះ។ អូ! េមលកែន�ងែដលេយងេ ? េយងមនិដឹងថ��ចនឹងេកតេឡង
េ េពល�េទ។ េយងេ េពលប ចប។់
199 ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ ជូនចំេពះអនកចស់ទុំេ ទីេនះ—េ កនុង�ពះវ�ិរ �េ
ទីេនះយូរេហយ ខញុ ំចងឱ់យអនកកតស់មគ ល់អ�ីមយួ។ ខញុ ំមនិែដលេរ នេរ ងេនះេទរហូត
ដល់ម�លិមញិ ខញុ ំបនយក�ពីអនក�បវត�ិ� ស� ប៉ុល ប៊ូដ េហយបនទ បម់ក…េហយ
ខញុ ំបន�ម�ន��តឡបម់កវញិ�មរយៈបទគមពរី យកកលបរេិចឆទេផ�ងេទ តេ
ទីេនះ ជេដម េហយទទួល� េហយរត�់ម� �ម�ន��មរយៈេនះ។
200 ឥឡូវេនះេ ឆន  ំ១៩៣៣ េ េពលែដលេយងកំពុងថ� យបងគំេ ទីេនះេ កនុង
�ពះវ�ិរ ម៉សូនិក ែដលជកែន�ងែដល�កមជំនុំរបស់�ពះ�គីសទឈរេ ៃថងេនះ
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េ �ពឹកមយួែខេម� មុនេពលេចញពីផទះ ខញុ ំកំពុងថ� យរថយន�របស់ខញុ ំ (ខញុ ំបន
រថយន�គំរម៉ូក៣៣ េហយខញុ ំកំពុងថ� យ�ដល់ករបេ�មរបស់�ពះអមច ស់។) េហយ
េ កនុងនិមតិ� ខញុ ំបនេឃញេពលចុងប ច ប ់ (ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ពីរេប ប
ែដល�មនភពទកទ់ញ �តឡបម់កវញិកលពីខញុ ំេ េកមង េហយអនក�ច�សៃម
េមលថេតរថយន�គំរឆូន  ំ១៩៣៣ េមលេ ដូចេម�ច។) េហយខញុ ំបនេ ទីេនះេ
�ពះវ�ិរ ម៉សូនិក ជកែន�ងែដលអនកខ�ះេ សមយ័បុ�ណេ ទីេនះចងច ំ��តវ
បនេគសរេសរេ េល�ក�សចស់េ ផទះ �បនេបះពុមពរចួេហយ េហយបន
េចញេ ជុំវញិពិភពេ�ក េនះគឺេ ឆន ១ំ៩៣៣ េហយខញុ ំបនពយករណ៍ថនឹង
មនេ�កនដកមមដធ៏ំមយួចំនួនេកតេឡង េ សហរដ��េមរកិេនះពីមុន ឬេ
ឆន  ំ ១៩៧៧។ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ចខំញុ ំនិយយ? [អនកចស់ៗេពលថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] េមលៃដ។ �បកដ�ស់។
201 ឥឡូវេនះេមល។ ខញុ ំបនពយករថេរ ង�បពំីរគឺេ កនុងករបេងកតេ េឡយ
េទ…មុនេពលករវនិសដធ៏ំេនះ ឬេរ ងដអ៏�ច រយនឹងេកតេឡងេ ទីេនះកនុង
សហរដ��េមរកិ ែដលជេរ ងដ�៏�កក ់ដធ៏ំមយួចំនួន។ ខញុ ំបននិយយថ…

សូមចថំ េនះគឺមុនេពល�ចបេ់ផ�ម។ ខញុ ំបននិយយថេយងនឹងចូលេ
កនុងស ងគ មេ�កេលកទីពីរ។ ប៉ុនម ននកេ់ ចេំពលឮខញុ ំនិយយ? និយយថ
“�ែមន៉” [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] មនិអីេទ។ ស ងគ មេ�ក
េលកទីពីរ! ខញុ ំបននិយយថ “�បធនធិបតីែដលឥឡូវេនះ…” ខញុ ំបនចម�ងេចញពី
បទគមពរីចស់ ប៉ុែន� េរ ងចស់កលពីម�លិមញិ ថ “�បធនធិបតីែដលេយង
មនឥឡូវេនះ” ែដល…ប៉ុនម ននកែ់ដលចថំជនរ�? [បង�បសមន កនិ់យយ
ថ “ �� ងំគ�ីន រសូសឺែវល។”] �� ងំគ�ីន េដ រសូសឺែវល។ ខញុ ំបននិយយថ
“�បធនធិបតីែដលេយងមនេ េពលេនះនឹងកនត់ំែណងសូមបែីតកនុង�ណត�ិ
ទីបនួកេ៏�យ។” គតគឺ់ជេលកដំបូងរបស់គតេ់ េពលេនះ “នឹងឈនដល់
�ណត�ិទីបនួ េហយេយងនឹង�តវនេំ កនស់ ងគ មេ�កេលកទីពីរ។”
202 ខញុ ំបននិយយថ “េមដឹកនផំ� ចក់រែដលកំពុងែតេកតេឡងេ កនុង�បេទស
អុី�លី គឺេ�ក មូសសូលីនី គតនឹ់ងេឡងកនអ់ំ�ច។ េហយគតនឹ់ង
េ �បេទសេអតយពីូ េហយេអតយពីូនឹងដួលេ ជំ�នរបស់គត។់” មនមនុស�
មកឈរេ ទីេនះែដលដឹង ថមនមនុស�មយួ�កមបនមកឈរ េពលែដល
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ខញុ ំកំពុងមនករ�បជំុរបស់ខញុ ំេ កនុង�ល េរដែមនេ យបេ់នះ េពលែដលខញុ ំ
�តវចុះេ ទីេនះេដមបអីធិបបយ �លេរដែមន េហយនឹងេបះខញុ ំេចញពី�ល
េ�ពះនិយយេរ ងែបបេនះ។ [បង�សី វលីសុន និយយថ “�ែមន៉ �តឹម�តវ
េហយ។”—េអដ។] បទ។ បទ។ េ�ក�សី វលីសុន ខញុ ំដឹងថអនកគឺជ…[“�តឹម�តវ
េហយ។”] �តវេហយ។ េ េពលែដលខញុ ំនិយយអ ច ឹង… ប៉ុែន�េតគតប់នេធ��
េទ? “ប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “គតន់ឹងឈនដល់ទីប ចបដ់�៏ម៉ស់” េហយគត់
បនេធ�។ គតនិ់ង ស�ីែដលគតរ់តជ់មយួ �តវបនធ� កចុ់ះេលែខ�ពួរេ �មផ�ូវ
េ�យេលកេជងេឡងេល សេម� កបំពករ់បស់ពួកេគពយរួចុះ។ មនិអីេទ ែដលនឹង
េកតេឡង។
203 េហយបនទ បម់កខញុ ំបននិយយថ “ ស�ី�តវបនអនុ ញ តឱយេបះេឆន ត។
ែដលជករ�បមថដល់ជតិ�សន។៍ េហយ កនុងករេបះេឆន ត ៃថង�មយួ
េគនឹងេ�ជសេរ សមនុស�ខុស។” េហយពួកេគបនេធ��េ កនុងករេបះេឆន ត
ចុងេ�កយេនះ។ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ! បនួ…(ខញុ ំបននិយយថ “វទិយ� ស�នឹង
រកីចេ�មន�មរេប បេនះ…”) េទ េ ទីេនះ េនះជទីបី។ អតេ់ទសឱយខញុ ំ។
204 េនះគឺជេរ ងបនទ ប ់ េ ទីេនះ ទីបនួ។ ខញុ ំបននិយយថ “ស ងគ មរបស់
េយងនឹងេកតេឡងជមយួនឹង�ល�ឺមង៉ ់ េហយពួកេគនឹង�ងសងក់ែន�ងេបតុង
ដធ៏ំមយួ េហយព�ងឹងខ�ួនពួកេគេ ទីេនះ េហយជនជតិ�េមរកិនឹង�យដំ
យ៉ងខ� ងំ។” �ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ�ទង�់ជបថ េតនរ�ែដលខញុ ំឈរេ ពីមុខ
ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេឃញពួក�សីុឯក�ជយទងំេនះទតេ់ េលជនជតិ�េមរកិ
ដូេចនះ និងរបស់របរ េ ជ ជ ំងេនះ។ [បុរសមន កក់នុង�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] េហយមនេកមង�បសជេ�ចនែដលកំពុងឈរេ ទីេនះែដលេ ផ�ូវ
សីុក �� យេនះ ែដលដឹងថ�ជអ�ី។ [“�ែមន៉។ បទ ែមនេហយ។ �ែមន៉។”]
េហយសូមចថំ េនះគឺដបម់យួឆន មំុនែខ�បនទ តសីុ់ក �� យ�តវបន�ងសង។់
េត�ពះពិតេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”] េត�ទងេ់ ែតទយថនឹងមនអ�ី
េកតេឡងឬ? [“�ែមន៉។”] េមល។ េនះ េហយជទីបនួ។
205 ឥឡូវេនះេរ ងទី�ប។ំ “វទិយ� ស�នឹងរកីចេ�មនែបបេនះរហូតដល់ពួកេគនឹង
បេងកតរថយន�ែដលនឹងមនិចបំច�់តវមនចងកូតេឡយ។ េហយរថយន�នឹងបន�
មន�ងដូចពងមន ់ រហូតដល់ករវនិស ជេពលេវ�ប ចប។់ ខញុ ំបនេឃញ
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�គ�រជនជតិ�េមរកិេដរ�មផ�ូវ យ៉ងទូលំទូ�យ ជិះ�នែបរខនងេ កែន�ង
ែដលកងគ់ួរេ  េមលេ �កដូ់ចជពួកេគកំពុងេលងឬអនកពិនិតយេប រ។” េហយ
េយងមន�។ �េ េលទូរទស�ន។៍ វទិយ� ស�េពញនិយម េមកនិច ផទុយេ វញិ
សុទធែតមន�។ េយងមន�ន។ ��តវបន�គប�់គងេ�យឧបករណ៍ប ជ ពី
ចមង យ េ�យ—េ�យ�៉�។ ពួកេគនឹងមនិចបំចម់នចងកូត�មយួេ កនុង
�េទ។ �គនែ់តកំណតក់រចុចរបស់អនកដូចេនះ ដូចជអនកចុចទូរស័ពទរបស់អនក
េហយ�នរបស់អនកនអំនកេ �ភ� មៗ មនិ�ចខូចបន កម៏និមនអ�ីមយួេឡយ
គម នរថយន�េផ�ងេទ ត។ េមែដករក�ពួកេគដៃទឱយឆង យពីអនក។ េឃញេទ? ពួកេគ
បនទទួល�។ អូ! គិតេ ។ ទស�នទ៍យ�មសិបឆន មំុន�េកតេឡង!
206 ឥឡូវេនះ �នេំយងេ កនក់រេបះេឆន ត�បធនធិបតី េកន�ឌី។

េហយរថយន�េនះកំពុងមកដល់—េ កែន�ងេកតេហតុេ�យនយំកេរ ង�បំ
(កនុងចំេ�ម�បពីំរ) ែដលបនេកតេឡងពិត�បកដ។
207 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនទយ េហយបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ ស�ីដអ៏�ច រយមន ក់
េ�កកឈរេឡង របូ�ង�សស់�� ត េស� កពកព់ណ៌�� យដូច�ជវង�។” េហយ
ខញុ ំមនវង�់កចកតូចេ ទីេនះ “(នងជអនក�គប�់គងដអ៏�ច រយេ សហរដ��េមរកិ
�បែហលជ�ពះវ�ិរកតូលិក។)” ស�ី ស�ីខ�ះ ខញុ ំមនិដឹងថ�នឹងក� យជ�ពះវ�ិរ
កតូលិកេទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេទ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ
បនេឃញ ខញុ ំបនេឃញ ស�ីេនះ បទែមនេហយ។
208 ប៉ុែន�េនះគឺជជតិរបស់ ស�ី។ �បជជតិេនះមនេលខ១៣ �មទំនយ។ នង
មនឆនូតដបបី់ ផក យដបបី់។ នងបនចបេ់ផ�ម��និគមដបបី់។ ដបបី់ ដបបី់
អ�ី�គបយ៉់ងគឺដបបី់។ េលចេឡងសូមបែីតេ កនុងជំពូកទី ១៣ៃនវវិរណៈ។ នងមន
�យុដបបី់។ េហយនងជ ស�ីៃនជតិ�សន។៍
209 តុ�ករែលងលះេ �េមរកិបេងកតឱយមនករែលងលះេ�យ ស�ីេយង
េ�ចនជង�បេទសដៃទេទ ត។ សីលធមក៌នុង�បេទសេយងទបជង េហយ
ករែលងលះគន  េ�ចនជងេ �បេទសប�ងំ ឬអុី�លី ែដលមនេពសយចរេ
�មផ�ូវ។ ដូេចនះ ប៉ុែន� ពួកេគជ�សីេពសយ។ ពួកេយងគឺជ ស�ីែដលេរ បករេហយ
ពយយមរស់េ ជមយួបុរសជេ�ចន និងបុរសេរ បករជេ�ចននក ់ ពយយម
រស់េ ជមយួ ស�ីេផ�ងេទ ត។
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210 េ កនុង�បេទសែដលពួកេគមនពហុពនធភព �ល�ជងមយួពនដ់ង។ េហយ
យ៉ង�មញិ ពហុពនធភពគឺខុស េយងដឹងេហយ។ ប៉ុែន��គនែ់តបង� ញថេយង
េថកទបប៉ុ�� ។
211 ខញុ ំបនយកបំែណកមយួេចញពី�ក�ស ែដល�បង� ញថេពលែដល
េកមង�បស�េមរកិរបស់េយងេ បរេទស េ កនុងស ងគ មចុងេ�កយេនះ ខញុ ំេជ
ថ ��បែហលជចិតសិបភគរយេហយ… េហតុអ�ី េពលេនះ ចបំន�ិច ខញុ ំេជ ថ �
ជ៣កនុងចំេ�ម៤ែដលបនេ េ�ក�បេទស �តវបន�បពនធែលងលះមុនេពល
�តឡបម់កវញិ។ េហយចំណងេជងដធ៏ំរបស់�និយយថ “េតមនអ�ីេកតេឡង
ចំេពះសីលធមរ៌បស់�បជជន�េមរកិរបស់េយង?” េតអនកេ ចងចេំទថបន
េមលេឃញ�? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] អនកទងំអស់គន បនេធ�
អ ច ឹង �មខញុ ំ�ម ន។ “េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះសីលធមរ៌បស់ ស�ី�េមរកិរបស់
េយង?” រកុខជតិ េធ�ករេចញជមយួបុរសេផ�ងេទ ត។ �ជជតិរបស់ ស�ី។ េតនង
នឹងមនអ�ីខ�ះ? �ពះ ស�ី ឬ េទពធី�។
212 ឥឡូវេនះ បនទ បម់ក បនទ បពី់េនះ ខញុ ំបនងកេមល។ េហយខញុ ំបនេឃញ
សហរដ��េមរកិេនះកំពុងេឆះដូចេភ�ងេឆះ ថម�តវបនបំផទុះ។ េហយ�បនេឆះ
ដូចជ—គំនរេភ�ងេ កនុងេឈ ឬអ�ីែដល�គនែ់តដុត�។ េហយេមលេ ឆង យ
�មែដលខញុ ំ�ចេមលេឃញ េហយនង�តវបនេគបំផទុះ។ េហយបនទ បម់កនិមតិ�
បនចកេចញពីខញុ ំ។ �បកំនុងចំេ�មបីបនេកតេឡង…ឬ�បកំនុងចំេ�ម�បពីំរ
ផទុយេ វញិ បនេកតេឡង។
213 េហយេ ទីេនះមកជំុវញិនិងបង� ញ។ េហយបនទ បម់កខញុ ំបនពយករណ៍។ ខញុ ំ
មនិែដលនិយយថ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលមកខញុ ំេទ ប៉ុែន�ខញុ ំឈរេ �ពឹកេនះ
េ កនុង�កមជំនំុ ខញុ ំបននិយយថ “ផ�ូវរកីចេ�មន…” ខញុ ំបន�តលបេ់ ចុងមខ ង
ៃនជ ជ ំងរបស់ពួកេគ េហយរតេ់ ចុងមខ ងេទ តៃនជ ជ ំង។ ខញុ ំបននិយយថ
“ដំេណ រេឆព ះេ មុខ ខញុ ំនឹងទយថេពលេវ�…ខញុ ំមនិដឹងថេហតុអ�ីខញុ ំនិយយ�
េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំទយថេរ ងេនះនឹងេកតេឡងេ ចេន� ះេពលេនះ ឆន  ំ ១៩៣៣ និង
១៩៧៧។”

េហយមនិដឹងេទ �ពះ�ទង�់ជបពីចិត�ខញុ ំមនិែដលដឹងរហូតមកដល់
ៃថងម�លិមញិថ ឆន  ំ ១៩៧៧ ជបុណយជូប៊លីី េហយចំនួនេពលេវ�ដូចគន នឹង
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អស់ែដល�ទងប់ន�បទនឲយជមយួនឹងពួកអុី��ែអល េហយ�គបយ៉់ង
េ ទីប ច ប។់ ដូេចនះេយងេ …េហយេ ទីេនះេយងគឺេ �គចុងប ចបៃ់ន
សមយ័កល េ េពលមកដល់ៃនចិតសិបសប� ហ៍។ េយងមនិដឹងថ េតេពល�
ែដល�កមជំនុំនឹង�តវបតប់ងេ់នះេទ។ អូ! េតេយង�ចេធ�អ�ីបន មតិ�េអយ? េត
េយងេ ឯ�?
214 េតអនកេឃញអ�ីែដលេយងមនឥឡូវេនះេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] េតអនកយល់ពីចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉ឥឡូវេនះេទ? [“�
ែមន៉។”]

សូមេមល ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងបន�ចូលេ កនុង��និងរបស់ទងំេនះ
េ�យបំែបក��ទងំេនះ។ ទីមយួេចញមកអនកជិះេសះស េហយគតម់នធនូ
េ កនុងៃដ។ ចេំមលថបុរសេនះជអនក�។ េមលេសះេស�កេនះជិះ�មគត។់
េឃញេទ? ចេំមលថជអនក� េហយេមលពីរេប បែដលពួកេគចូលមក។ ចូរ
ចេំមលពួកមយួែសនបនួមុនឺបនួពនន់កេ់នះចូលមក។ ចូរចេំមល�សី�ពហមចរ ី
ែដលកំពុងេដកេនះេពលនងេឡងមក។ រចួេមលករទងំអស់េនះេកតេឡងៈ ករ
បង�ូរទឹកេចញពីែពង េសចក�ីេវទន វ ិ ញ ណមនិ�� តទងំបីដូចកែងកប។ េមល
របស់ទងំេនះថេត�ស័ក�ិសមយ៉ង�កនុងេ�គះកចទងំេនះ ចបស់�ស់
េ េពលែដល��តវបនបង�ូរ។ �ល់េពលែដល��េបក េនះេ�គះកចកេ៏កតេឡង
េហយករបំផ�ចិបំផ� ញកេ៏កតមនែដរ។ េហយេមលអ�ីែដលេកតេឡងេ េពលេនះ
េ �គចុងប ចប។់
215 េហយ អូ េមលេ��ទងំបីេនះ…ឬេ��ទងំពីរេនះ េ េពលែដលពួកេគ
េ�កកេឡងេ ទីេនះ។ េហយេ ពកក់�� លសប� ហ៍ ពួកេគ�តវបនកតផ់� ច់
ដូចេនះ េហយបនទ បម់កចបេ់ផ�មសមរភូម�ិម៉េគដូន។ បនទ បម់ក �ពះ�ទង់
ចបេ់ផ�មមន�ពះបនទូល �ទងផ់ទ ល់ បនទ បម់ក�ទងឈ់រ េហយចបេ់ផ�ម�បយុទធ។
ពួកេ��កំពុង�យលុកែផនដី។ ពួកេគកំពុងផ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
ពួកេគកំពុងេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដូចគន ។ ពួកេគកំពុងេធ�ដូចគន នឹងេពនទីកុស�
ដំបូង ែដលឪពុកបនេធ� េហយមនុស�ជេ�ចនកំពុងេធ��មពួកេគ។ ប៉ុែន�អនក
ែដលប�ងបប�ងម អងគករេនះ បនផ� ស់ប�ូរចុះេ�កម េហយសូមបែីតអំ�ច
របស់េ��ទងំេនះកម៏និបនបំែបក�ែដរ។ េហយទីបំផុតពួកេគបននិយយ
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ថ “េយងនឹងេធ�ឱយ�ជអងគករែតមយួ។” េហយគតប់ននយំកមកនូវ (�គឺជ
អ�ី?) េសចក�ីស�បេ់ខពម �សនរ ៉មុូងំ េដមបរីកី�ល�លេរ ងទងំមូល ែដលេធ�
ឱយមនករវនិសអន��យ។ “េសចក�ីស�បេ់ខពមែដលេធ�ឲយវនិស” ទទួលយកអ�ី
�គបយ៉់ង “ភពកខ�ក។់”

216 ចូរចថំ ស�ីេពសយចស់ែដល�កេ់លសត�តិរចឆ ន េស� កពកព់ណ៌�កហម
េ �  មនកបល�បពំីរ និងែសនងដប។់ េតអនកចេំទ? “នងមនែពងមយួកនុង
ៃដ ពីភពេ ហមងៃនេសចក�ីស�បេ់ខពមរបស់នង។” េនះគឺជេគលលទធិរបស់នង
ែដលនងបនបង� ញដល់�បជជន។ េហយពួកេយងេ ទីេនះ បងប�ូនរបស់ខញុ ំ
េអយ។ េយងេ �គប ចប។់

217 កូនតូចៗេអយ េយងមនិែដលដឹងេទ ពួកេយង�បែហលជមនិរស់េដមប ី
�តលបម់កវញិេទេ យបេ់នះ។ េយង�បែហលជមនិរស់េដមបជីួបគន េទ តេទ។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�ទីប ច បគឺ់ជិតដល់េហយ ទីប ច បគឺ់េក ក�ស់។ េនះគឺជបទ
គមពរី។ មនភស�ុ�ងបទគមពរីយ៉ងពិត�បកដ។

218 ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនអ�ីែដលអនកមនិយល់ សូមសរេសរកំណត�់�មក
ខញុ ំ េហយ�បបខ់ញុ ំអំពី�។ េឃញេទ? និយយអ�ីមយួ។ បងប�ូនខ�ះេ ទីេនះេ
េលែខ��ត ់ េ ែផនកេផ�ងេទ ត �បសិនេបមនអ�ីែដលខញុ ំ�ចជួយអនក សូម�បប់
ខញុ ំ។ អនក�បែហលជមនិយល់�សបជមយួខញុ ំ េហយខញុ ំ�បែហលជមនិយល់�សប
ជមយួ�ថ បន័របស់អនកេទ។ មនិែមនអនកេទ ប៉ុែន�ជ�បពន័ធៃន�ថ បន័របស់អនក។
ខញុ ំមនិយល់�សបជមយួ�បជជនកតូលិកេទ។ ខញុ ំមនិនិយយថខញុ ំមនិចូលចតិ�
�បជជនកតូលិកេទ ខញុ ំមនិចូលចិត�មនុស�អងគករេទ។ េនះមនិែមនេទ។ ខញុ ំ
�ស�ញ់មនុស�ទងំអស់ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិយល់�សបនឹង�បពន័ធេនះ ែដលេធ�ឲយអនក
ធ� កចុ់ះ។ េនះេហយជអ�ីែដល�បពន័ធរបស់�។ េនះេហយ។

219 ខញុ ំមនិបន�បឆងំនឹង�ល�ឺមង៉ ់ �គឺជពួក�សីុស។ ខញុ ំមនិ�បឆងំនឹង
ជនជតិអុី�លីេទ។ ��បឆងំនឹង—�� សីុសនិយម។ េហយចថំ ខញុ ំបនេធ�ករ
ទស�នទ៍យមយួេផ�ងេទ តេ កនុងេពលេនះ �គនែ់តជករទស�នទ៍យប៉ុេ�� ះ
េហយអនកចស់ៗជេ�ចនចងច�ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “មន�សនដអ៏�ច រយ
ចំនួនបីែដលកំពុងពយយមកនក់បេ់ េលពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ៖ �� សីុសនិ
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យម �សីុស និងកុមមុយនិស�។” េហយេតខញុ ំបននិយយអ�ី? ពួកេគទងំអស់នឹង
េ�កកេឡងេ កនុងកុមមុយនិស�។

220 ខញុ ំ�គនែ់តេ�យអនកទងំអស់គន និយយ�េឡងវញិ “រក�ែភនករបស់អនកេ
េល�បេទសរសុ�ុ។ី” សូមចងច?ំ “រក�ែភនករបស់អនកេ េល�បេទសរសុ�ុ។ី នង
នឹងេ�កកេឡងេ កនុងកុមមុយនិស�។”

េហយបនទ បម់ក�នឹងេឡងមកទងំអស់ េ ទីបំផុត កនុង�សនកតូលិក។
សូមចថំ �នឹងេកតេឡងេ កនុង�សនកតូលិកេ ចុងប ចប។់ េនះពិតជ
�តឹម�តវ។ េនះគឺេ សមរភូមេិអម៉េគដូន េ ទីេនះ េ េពលែដល�ពះ�គីសទយង
មក �ទងផ់ទ ល់។

221 ប៉ុែន�េ��ទងំបីេនះ…បីឆន កំន�ះេនះ ជវវិរណៈ ១១:៣ អនកបន�ន�
េ�ចនដងេហយ “ខញុ ំផ�ល់អំ�ចដល់�ក�ពីីរនករ់បស់ខញុ ំ េហយេគនឹងទយ
ទុកមយួ�កមជំនុំមយួពនពី់ររយហុកសិបៃថង។” េតចំនួនប៉ុនម ន មយួពនពី់ររយ
ហុកសិបៃថង? បីឆន កំន�ះ។ “េហយបនទ បម់កពួកេគនឹង�តវសម� បេ់ �មផ�ូវ” េ
ពកក់�� លចិតសិបសប� ហ៍េនះ។

ដូេចនះ អនកេឃញថចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉េ ឯ�? េតអនកេឃញ
កែន�ងែដលេយងរស់េ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េយង
េ ទីប ច ប ់មតិ�សម� ញ់របស់ខញុ ំេអយ។ េយងេ �គចុងប ចប។់ ៃថង…

�បជជតិកំពុងែបកបក ់ករភញ កដឹ់ងខ�ួនរបស់អុី��ែអល
ទីសំគល់ែដលេ��បនទយទុក។ (េយងេ ទីេនះ។)
ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទ�តវបន�ប ់ (េ ទីេនះ) ជមយួនឹង

ករ�ចតកត់
“ចូរ�តឡបម់កវញិ ឱអនកខច តខ់ច យ េ វញិ។”

េ�ះសូមេ�ច ង៖

ៃថងៃនេសចក�ីេ�បសេ�ះជិតមកដល់េហយ
ចិត�របស់មនុស�ភយ័ខ� ច
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�តវបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ចេងក ងរបស់អនកបនអុច
េហយភ�ចឺបស់

េមលេ ករេ�បសេ�ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ!

អូ! អ�ច រយែមនអត?់

�បជជតិននកំពុងែបកបក ់អុី��ែអលភញ កេ់ឡង
ទីសំគល់ែដលពួកេ��បនទយ
ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទបន�ប ់េ�យមនករ�ចតកត់
“ចូរ�តឡបម់កវញិ ឧអនកខច តខ់ច យ េ វញិ។”

ឥឡូវេនះរមួគន ។

ជិតដល់ៃថងេ�បសេ�ះេហយ
ចិត�របស់មនុស�ភយ័ខ� ច។
�តវបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ចេងក ងរបស់អនកបនអុច

េហយភ�ចឺបស់
េមលេ ករេ�បសេ�ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ!

សូមឲយខញុ ំេ�ច ងបទចេ�ម ងមយួបទ។

េ��ែក�ងក� យកំពុងនិយយកុហក េសចក�ីពិតរបស់�ពះ
�តវបនបដិេសធ

ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះរបស់េយង

ពួកេគកំពុងេធ�ឲយ�ទងជ់មនុស�ទីបី។ អនកដឹងេហយ។ ប៉ុែន��ទងម់និែមនេទ។
�ទងជ់�ពះរបស់េយង។

ប៉ុែន�េយងនឹងេដរេ កែន�ងែដល�វក័បនេដរ។

ដបតិជិតដល់ៃថងេ�ះេហយ
ចិត�របស់មនុស�ភយ័ខ� ច
�តវបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ចេងក ងរបស់អនកបនអុច

េហយភ�ចឺបស់
េមលេ ករេ�បសេ�ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ!
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222 េតអនកមនិសបបយចិត�េទ? �តឡបេ់ �រវញិ បងប�ូន! �តឡបេ់ ខងេដម
វញិ! �តឡបេ់ េពនទីកុស�វញិ! �តឡបេ់ ពរជយ័ពិត�បកដ! �តលបេ់
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! �តលបេ់ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ!
�តលបេ់ េសចក�ីស ញ និងករអ�ច រយ! �តឡបេ់ េពនទីកុស�វញិ! ែលងេ ជ
មយួអងគករ! �តឡបេ់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធវញិ! �ទងគឺ់ជ�គរបស់េយង។

ដបតិៃថងេ�បសេ�ះជិតមកដល់េហយ
ចិត�របស់មនុស�ភយ័ខ� ច
�តវបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ចេងក ងរបស់អនកបនអុច

េហយភ�ចឺបស់
េមលេ ករេ�បសេ�ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ!

223 អ�ច រយែមនអត?់ េតេ��បននិយយអ�ី? “�នឹងមកដល់េពលែដល�នឹង
មក អនកមនិ�ចនិយយថយបឬ់ៃថង។” រកេមលថេត�បនេ ជយ៉ង�។
េឃញេទ? អូ ��កក�់ស់ ឆ�ងកតស់មយ័ពួកជំនំុ!

ប៉ុែន��—�នឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច
ផ�ូវេ កនសិ់រលី� អនក�បកដជនឹងរកេឃញ
េ កនុងផ�ូវទឹកគឺជពន�ឺៃថងេនះ
កបេ់ កនុង�ពះនមដម៏នតៃម�ៃន�ពះេយសូ៊វ។
ទងំេកមងទងំចស់ ែ�បចិត�ពីអំេពបបរបស់អនក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងចូលមក។
ពន�ឺ��តីេនះបនមកដល់េហយ
�គឺជករពិតែដលថ�ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។

�នឹងក� យជពន�ឺ (ទងំអស់គន !) េ េពល�ង ច
ផ�ូវេ កនសិ់រលី� អនក�បកដជនឹងរកេឃញ
េ កនុងផ�ូវទឹកគឺជពន�ឺៃថងេនះ
កបេ់ កនុង�ពះនមដម៏នតៃម�ៃន�ពះេយសូ៊វ។
ទងំចស់ទងំេកមង ចូរែ�បចិត�ពីអំេពបបទងំអស់របស់អនក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បកដជនឹងចូល។
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ដបតិពន�ឺេពល�ង ចបនមកដល់
�គឺជករពិតែដលថ�ពះនិង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។ (មនិែមន

បីេទ ប៉ុែន�មយួ!)
224 �តឡបេ់ ឯ�រ! �តលបេ់ ខងេដមវញិ! �តលបេ់ អ�ីែដលប៉ុលបន
បេ�ង ន! �តឡបេ់ បុណយ�ជមុជទឹកវញិ! គតប់នេឃញមនុស��ជមុជទឹក
�មរេប បេផ�ង។ គតប់ន�បបព់ួកេគឱយមកទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ ត។
គតប់ននិយយថ “េបេទវ�មកពី�ថ នសួគប៌នផ�យអ�ីេផ�ងេទ ត សូមឲយេគ
�តវប�� �។” ដូេចនះ ��តឡបម់កឯ�រវញិ េហយមតិ�េអយ! �ជេពល��តី។
225 អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងខ់� ងំ�ស់! ែមនអត?់ [�កមជំនំុនិយយថ “�
ែមន៉។”—េអដ។] េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលេឃញចិតសិបសប� ហ៍របស់
�នីែយល៉ឥឡូវេនះ េហយេមលថេតចិតសិបសប� ហ៍គឺជអ�ី? េតមនប៉ុនម ននក់
ែដលេជ ? និយយថ “�ែមន៉។” [“�ែមន៉!”] �ែមន៉! សរេសរតេមកង�ពះ!
226 ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីបនទ បេ់ទ ត? ��ទងំ�បពីំរឥឡូវេនះ។ េយងនឹងចូល
ភ� ម េ េពលែដល�ពះអមច ស់នឹងអនុ ញ ត។ េពលេនះខញុ ំមនិដឹងេទ។ េ េពល
�ែដល�ទង�់បគល់� េនះេយងនឹងចូលេ កនុង�ភ� ម។ បនទ បម់កេយងនឹង
មនករ�បជុំ ដយូ៏រ េ�ពះ��តវចំ�យេពលពីជំពូកទី៦ដល់ជំពូកទី១៩ េដមប ី
ឆ�ងកត�់ េហយយឺតដូចខញុ ំេ ជមយួ�ែដរ។
227 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនក�មន កេ់ ឆង យពីករយល់�ចឡំេនះេទ។
កែសតេ ែតចក។់ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនក�យល់�ចឡំេទ។ កុំយល់�ចឡំេពលេនះ
េហយនិយយថ “បង�បស �បណ�បំននិយយថ�ពះេយសូ៊វនឹងយងមក
េ ឆន ១ំ៩៧៧។” ខញុ ំមនិែដលនិយយេរ ងែបបេនះេទ។ �ពះេយសូ៊វ�ចនឹងយង
មកេ ៃថងេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនទយថចេន� ះឆន  ំ៣៣ និង ៧៧ មនអ�ីេកតេឡង។ ថ
ករទងំេនះែដលខញុ ំបនេឃញបនេកតេឡងេ កនុងនិមតិ�នឹងេកតេឡង។ េហយ
�បកំនុងចំេ�មពួកេគបនេកតេឡងរចួេហយ។ េហយខញុ ំេជ  ជមយួនឹងវតថុ
បរមណូែដលេយងមនឥឡូវេនះ…
228 េហយេតអនកបនេឃញអ�ីែដល�បធនធិបតីេយងបននិយយេទ? ចងប់ន
ស ងគ មមយួេទ ត។ គតច់ងប់េងកតឧទហរណ៍មយួ—គតប់ននិយយថ
េចញពីទី�កងែបរ៊�ងំ។ ចងេ់ធ�ឧទហរណ៍។ ចុះគុយបេ ទ� រេ�កយេយងវញិ?
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េហតុអ�ីមនិយកឧទហរណ៍មកពីេនះ? ចុះេរ ងហនឹង? អូ �មនិសមេហតុផល
អីចឹង! េឃញេទ?

229 អូ បង�បស េយងេទបែតដល់ទីប ច ប។់ ពួកេគេ …�នឹងេចញមក
�មរេប បែដល�ពះ�ទងម់នបនទូល ដូេចនះេតអ�ីេ —អ�ីែដលេ�បកនុងករេធ�អ�ីមយួ
ប៉ុែន��គនែ់ត�នអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល េហយទទួលយ៉ង�តឹម�តវ និងករ
េ�ត មខ�ួនស�មប�់។ េហយ ឱយនងមក។ េយងកំពុងរងច់�ំ។

េយងកំពុងរងច់កំរមកដល់ៃនៃថងសហស�វត�រដ៍រ៏កី�យ
េ េពលែដល�ពះអមច ស់ដម៏នពររបស់េយងនឹងយងមក

េហយចបកូ់ន�កមុរំងច់រំបស់�ទង់
អូ ែផនដីកំពុងែ�សកថងូរយំស�មបៃ់ថងៃនករេ�ះែលងដែ៏ផ�ម
េ េពល�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយងនឹង�តលបម់កែផនដី

ម�ងេទ ត។

ឱ �ព ះអមច ស់ៃនេយង�ទងយ់ងមកែផនដីម�ងេទ ត
ែមនេហយ �ពះអមច ស់ៃនេយងកំពុងយងមកែផនដីម�ង

េទ ត
អូ ��ងំនឹង�តវចងមយួពនឆ់ន  ំ េយងនឹងគម នអនកលបងួ

េទ
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វនឹង�តឡបម់កែផនដីម�ងេទ ត។

េតប៉ុនម ននកប់នេ�ត ម? េលកៃដអនកេឡង។ អូ!

ឱ�ព ះអមច ស់ ៃនេយង�ទងយ់ងមកែផនដីម�ងេទ ត

ចូរឈរចបៃ់ដគន េ វញិេ មក។

�ព ះអមច ស់របស់េយងយងមកែផនដីម�ងេទ ត
អូ ��ងំនឹង�តវចងមយួពនឆ់ន  ំ េយងនឹងគម នអនកលបងួ

េទ
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វនឹង�តឡបម់កែផនដីម�ងេទ ត។
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ឱ�ព ះអមច ស់ ៃនេយង�ទងយ់ងមកែផនដីម�ងេទ ត
ែមនេហយ �ពះអមច ស់ៃនេយងកំពុងយងមកែផនដីម�ង

េទ ត
អូ ��ងំនឹង�តវចងមយួពនឆ់ន  ំ េយងនឹងគម នអនកលបងួ

េទ
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វនឹង�តឡបម់កែផនដីម�ងេទ ត។
ករយងមកវញិរបស់�ពះេយសូ៊វនឹងជចេម�យចំេពះទុកខ

�ពយ និងករយំរបស់ែផនដី
ដបតិចំេណះអំពី�ព ះអមច ស់នឹងេពញែផនដី សមុ�ទ និង

ៃផទេមឃ
�ពះនឹងដកជំងឺទងំអស់េចញ េហយទឹកែភនកនឹងសងួត
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វនឹង�តឡបម់កែផនដីម�ងេទ ត។
ឱ�ព ះអមច ស់ ៃនេយង�ទងយ់ងមកែផនដីម�ងេទ ត
ែមនេហយ �ពះអមច ស់ៃនេយងកំពុងយងមកែផនដីម�ង

េទ ត
អូ ��ងំនឹង�តវចងមយួពនឆ់ន  ំ េយងនឹងគម នអនកលបងួ

េទ
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វនឹង�តឡបម់កែផនដីម�ងេទ ត។

230 អូ! េតអនកមន�រមមណ៍ល�េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉! �េលលូ
យ៉!”—េអដ។] មតិ�េអយ សូមគិតថ េនះជៃថងបុណយទី៥០ សូមថ� យបងគំ! េនះ
គឺជេពនទីកុស�។ េ�ះទះៃដេហយេ�ច ង។ �បជជនេពនទីកុស� អនក�ល់គន
ឥឡូវេនះ ��យេចញ ទទួលបនទ�មងេ់មតូឌីសចស់េនះ េចញពីអនក
ឥឡូវេនះ។ េ�ះមកេ�ច ង!

ឱ�ព ះអមច ស់ ៃនេយង�ទងយ់ងមកែផនដីម�ងេទ ត
ែមនេហយ �ពះអមច ស់ៃនេយងកំពុងយងមកែផនដីម�ង

េទ ត
��ងំនឹង�តវចងមយួពនឆ់ន  ំេយងនឹងគម នអនកលបងួេទ
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វនឹង�តឡបម់កែផនដីម�ងេទ ត។
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អូ �ពះអមច ស់ៃនេយងកំពុងយងមកែផនដីម�ងេទ ត
(�ពះគមពរីបនែចងថដូេចនះ!)

�ព ះអមច ស់របស់េយងយងមកែផនដីម�ងេទ ត
��ងំនឹង�តវចងមយួពនឆ់ន  ំេយងនឹងគម នអនកលបងួេទ
បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វនឹង�តឡបម់កែផនដីម�ងេទ ត។

េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] មនិអី
េទ។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ បង�សី ហគីប។ អូ! សូមេលកៃដរបស់
េយងេ �ទងឥ់ឡូវេនះ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញៃថ�េ�ះរបស់ខញុ ំ…(កែន�ង�? �តងេ់នះេ

កល់�៉រ។ី)
េ េដមកល់�៉រ។ី
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់(ថ� យសិរលី�!) ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េដមកល់�៉រ។ី 
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