
កររបួរមួែដលេមលមនិេឃញ
ៃនកូន�កមុរំបស់�ពះ�គិសទ

 ខញុ ំបនលុបេចលដំេណ របរបញ់សត� ដូេចនះខញុ ំេ ែតបន�បំេរ �ពះអមច ស់។
ដូេចនះ�គឺ…េយងរកី�យែដលបនមកដល់ទីេនះ។ ខញុ ំេជ ថ េពលចុងេ�កយ

េ ទីេនះ ខញុ ំធ� បប់ន�បបអ់នកទងំអស់គន េហយថ �ល់េពលែដលេយងមកនឹង
មននរ�មន កប់តម់ុខ។ េហយ�បសិនេបេយងនឹង�តឡបម់កវញិេ ឆន េំ�កយ
េទ ត េហយ�ពះអមច ស់េ រងច់ ំេនះនឹងមនអនក�មន កប់តខ់�ួនេទ ត។

2 មនមន ក ់ ែដលេ ជិតខញុ ំបំផុតកនុងចិត�និងវ ិ ញ ណខញុ ំ។ េនះគឺបង�បសេ�។
ខញុ ំែតងែតមនករ�� គមន ៍ ករចូលមកឈរេ ខងេ�កយេ ទីេនះ េហយ
�� បេ់ កនុងករសិក�របស់បង�បសែជក អំពីករេ�ច ងចេ�ម ងចស់ៗ។ ពួកេគ
កំពុងេ�ច ងេ កនុងសិរលី�េ យបេ់នះ។ ែមនេហយ មនសេម�ងមយួកនុងចំេ�ម
សំេលងទងំេនះ រងច់បំីឃ� េទ ត។ ខញុ ំគិតថខញុ ំមនិែដលបនលឺេទ តេទ េ េល
ែផនដីេទ តេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជទនទឹងរងច់�ំ� ប�់ជថមីម�ងេទ ត បង�បសបង�សី
ម៉ូេរេ៉ ទីេនះ េ កនុងទឹកដីេនះែដលជកែន�ងែដលពួកេគនឹង…�នឹងមនិែដល
�ស�បេ់ឡយ។

3 បង�បស ផមេម គឺជអនកបំេរ ដអ៏�ច រយរបស់�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំ�ចចបំន
បង�បសែជក—�បបខ់ញុ ំអំពីជីវតិរបស់គតច់ំេពះ�ពះ។ ពួកេគជជងេឈ
ជមយួគន ។ េហយបននិយយថគតន់ឹងញំុ��រៃថង�តង—់េ កនុងៃដរបស់
គតម់ន�នវ់ចិស�មបប់រេិភគ ញំនំ�នវ់ចិេហយ�ន�ពះគមពរីរបស់គត។់
េឃញេទ? បង�បសផមេម បនេធ�កិចចករអ�ច រយជេ�ចន។ គតជ់ជងេឈដ៏
ល� ែដលជឪពុកដល៏�ចំេពះកូនៗនិង�គ�រជទី�ស�ញ់របស់គត។់ �ទងប់ន
ចិ ច ឹមបីបចព់ួកេគេឡង េដមបបីេ�ម�ពះអមច ស់។ �មខញុ ំដឹង ពួកេគទងំអស់បន
សេ ងគ ះនិងេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេនះគឺជករចូលរមួចំែណក
យ៉ងធំេធងចំេពះបុរសទងំ�យកនុងេរ ងទងំេនះ ទងំេកមង�បសនិងេកមង�សី។
ប៉ុែន�េឃញេទ អ�ីៗទងំអស់ែដលគតប់នេធ�នឹងមនិេ�ចនេពកេទ រហូតដល់គត់
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បនបំេរ �ពះជមច ស់ កល�គតេ់ ែតបំេរ �ពះ។ េហយយបេ់នះ អ�ីែដលគត់
បនេធ�េ េលែផនដី ករេធ�ល�របស់គត ់ គតប់នទទួលរង� នរ់បស់គតជ់មយួ
ពួកេគ។ �ពះរក�ទុក�ពលឹងៃនបងប�ូនរបស់េយង។
4 ខញុ ំដឹងថ ដ�ប�េ�ងឧេបសថេ ទីេនះ េហយខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថគតនឹ់ង…
សំេលងរបស់គតនឹ់ងេ ែតមនេ ទីេនះ។ អនក�ចលឺ�។ បង�សី��េជនី
និង—និងប�ូន�សីរបស់នង េលងពយណូ រេប បែដលពួកេគមនិបែង�របង�ង។់
បង�បសផមេមឈរេ ទីេនះេហយគត�់គនែ់តេលកយកបទចំេរ ងបន�េ មុខ
េទ ត។ ពួកេគចបប់ន។ េហយខញុ ំមនិែដល…ខញុ ំទនទឹងរងច�ំ� បគ់តដឹ់កនំ
បទចេ�ម ង។
5 ចំេពះកូនៗរបស់គត។់ ចំេពះភរយិរបស់គត ់ េហយចំេពះបង�បស
ែជកជមតិ�សំ�ញ់របស់គត ់ ពួកេគបន�ប�់នគន អស់រយៈេពលជេ�ចនឆន ។ំ
េហយបង�បសេ�បនបង�សីេ�បននិងអនកេ េ�ងឧេបសថទងំអស់: សូម�ពះ
�បទនពរ។ ខញុ ំនឹកគតែ់ដរ។ �ពះជមច ស់សំ�ក�ពលឹងដក៏� �ន រហូតដល់េយង
បនជួបគតេ់ កនុងសន�ិភព។

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
6 ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដ៌�៏ពះគុណេអយ េ�យ�គនែ់តនិយយអំពីអនកបំេរ 
ដអ៏�ច រយមន កេ់នះ ទូលបងគំនឹកគត ់ យបេ់នះគតច់បៃ់ដខញុ ំ េហយ�ន មញញឹម
ែដលគតែ់តងែតមនេ េពលគតនិ់យយថ “សូម�ពះ�បទនពរប�ូន�បស�ប
ណ�”ំេពលេយងេដរេ មតទ់� រ។ ទូលបងគំដឹងថគតប់នមកដល់ផទះរបស់
�ទង ់េ យបេ់នះ។ ដូេចនះទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងអនុ ញ តឱយផលែផ� ករងរ
របស់គតេ់នះ េដរ�ម�ពះអងគេ មុខបន� ជមយួកូនៗនិង�បពនធរបស់គត។់
េយងសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់នង �ពះអមច ស់េអយ។ ដបតិ�ទង់
បនមនបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ�ជប�ីដល់ “ ស�ីេមម៉យែដលពិតជេមម៉យែមន។”
ទូលបងគំអធិ�� នស�មបប់ង�សីផមេមរបស់េយងនិងស�មបកូ់នៗទងំអស់។
ទូលបងគំដឹងពីរេប ប�ណិត�សូរចំេពះអនកទងំពីរេ�យករបតប់ងៃ់ដគូ
េហយកប៏តប់ងឪ់ពុកខញុ ំែដរ។
7 ដូេចនះ�ពះវរបិ�េអយ ខណៈេពលែដលេយងេ ទីេនះយបេ់នះ េយង
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេរ បចំចិត�របស់េយងផងែដរស�មបេ់ម៉ងេនះ។ េយងមនិដឹង
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េទថ។ ��ចេកតេឡងភ� មៗដូចែដល�ទងប់នមនបនទូល។ េយងមនិដឹង
ថេពល��នឹងមកដល់េទ ប៉ុែន�េយងដឹងថ��តវែតេកតេឡង។ ដូេចនះេយង
អធិ�� ន�ពះថ�ទងនឹ់ងែស�ងរក�ល់ចិត�ែដលមនេ ទីេនះយបេ់នះ។ �ពះមនិទុក
ខញុ ំេចលេឡយ។ សូមែស�ងរកទូលបងគំ េហយ�កលបងទូលបងគផំង។ �ពះអមច ស់
េអយ �បសិនេបមនអំេព��កក�់មយួេកតេឡងចំេពះេយង សូមយក�
េចញ។ េយងចងប់េ�ម�ទង។់ េនះជេគលបំណងេពញេលញគឺបេ�មកូនចង់
បេ�ម�ទង។់
8 សូមចក�់ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងម់កេលេយង យបេ់នះ និងសប� ហ៍បន�បនទ ប់
េនះ។ សូម�បទនពរដល់េ�ងឧេបសថេនះេ�យ�កេ់ឈម ះថេ�ងឧេបសថ
ជីវតិ។ សូមឲយបនពរជយ័េពញេលញៃនេឈម ះេនះេហយេពញេ�យជីវតិ�ពះ
េ សប� ហ៍េនះ េដមបជីួយសេ ងគ ះ�ល់�ពលឹងែដលបតប់ង ់ េដមបបីំេពញ�គប់
អនកេជ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជថមី និងក�ីសងឃមឹែដលមនេ កនុងេយង ជថមី
ម�ងេទ ត។ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជេ�បសឲយជ�ល់ជំងឺនិងេសចក�ីរងទុកខ
ែដលមកកនុងចំេ�មពួកេយង។ សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ ទីេនះ
�ពះអមច ស់េអយ េហយ�ទងនឹ់ងពយបល…អនក�ល់គន េហយចកេ់�បង�ងំដល់
ពួកេគឲយេជ ។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ!
9 �ពះអងគេអយ ជួយខញុ ំឥឡូវេនះ។ �បសិនេប�ធ� កចុ់ះ បនធ� កចុ់ះដល់េវន
របស់ខញុ ំេដមបនីយំក�រ។ ខញុ ំអធិ�� នឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេ�យែផនករបស់
បុរសឈរេ មខ ង។ សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេលេយង
េហយ�ពះអមច ស់េអយ។ សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនទទួលកិចច�បជំុេនះ
�ពះអមច ស់។ េយងដឹងថេយងមនិល��គប�់គនេ់ទ។ េយងមនិ�ចេធ�បនេទ
េហយកគ៏ម ននរ�មន កេ់ធ�បនែដរ។ េយងមនិអះ�ងថ�ចេធ��បនេទ។ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់េអយេយងដឹងេហយថ�ទងជ់អងគែតមយួ។ ដូេចនះេយងកំពុងសម�ងឹរក
�ទង�់ពះអមច ស់។ សូមេធ�ករ វ ិ ញ ណៃន�ពះេហយធ� កម់កេលពួកេយង។ េយង
សូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊។ �ែមន៉។
10 ឥឡូវខញុ ំចងជ់�មបសួរដល់�កមជំនំុឥឡូវេនះ ែដល�តវបនជបេ់ ទូទងំ
រដ�។ េយងកំពុងភជ បទ់ំនកទ់ំនង�មទូរស័ពទ ែដលជ�បពន័ធតូចល�ែដលេយង
�ចទទួលបន�មរយៈបង�បសភរ ីហគីនរបស់េយងមកពី ប៊យូីេម៉ន រដ�តិច
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�ស។ េហយ�កមជំនំុទងំ�សងែដលេធ��ម�រែដលមនេ ទូទងំសហរដ�
សហរដ��េមរកិ�តវបនផ�រភជ បេ់ យបេ់នះ។ េយងេផញករ�� គមនេ៍ឡងេល
និងចុះេ�កមេឆនរសមុ�ទខងលិចពី�៉នឃូ់វរ័រហូតដល់ទី�កង ទីជូ� �បេទស
មុកិសិុក។ �មរយៈ�នចូ់ស ឡូសេអនេជេលស។ �កមទងំអស់េ ទីេនះេយង
�� គមនអ៍នកមកពី ស�ីវផត។ េហយក ៏ េ �មផ�ូវេ �ពីសកូដ �រហី��ូ េ
�កមែដល�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះ ែដលរងច់�ំពះអមច ស់េយងេផញករសួរសុខទុកខ
ដល់អនកនិងេ តុកសុនេស �៉វ�ី� ផងែដរ។ �មផ�ូវេ ញូវយក៉េឡងនិងេ
ទូទងំ�បេទស សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក�ល់គន ។ សូមជូនពរអនកេ
ទីេនះយបេ់នះ រដ�ចំ�ស់មយួដ�៏សស់�� តៃនរដ� ល�ីសេស ន� ែដលជ
កែន�ងែដល��កដូ់ចជផទះទីពីរស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំ…
11 អនកដឹងេទ អនកេ ញូវយក៉អនកដឹងេទ ខញុ ំដូចជចងេ់សចចំេពះអនកបន�ិចពី
វធីិែដលអនកនិយយ។ ខញុ ំេ ឯផទះយបេ់នះ។ ែមនេហយ។ អនក�ល់គន េ ទីេនះ
អនកដឹងេទពួកេគបននិយយថ “សួស�ីបង�បស�ម�។ំ អនកនបំង�សី�បណ
�និំងេកមងៗទងំអស់មកេមលពួកេយង” អូខញុ ំេអយ! �េធ�ឱយខញុ ំមន�រមមណ៍ល�
�ស់។ េនះជភ�អងេ់គ�សពិតស�មបខ់ញុ ំ។ មនិ�ពេងយកេន�យនឹងអនកេ
ភគខងេកតនិងខងេជងនិងកែន�ងេផ�ងគន ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទខញុ ំគិតថខញុ ំេទបែត
េកតមក េហយ�តវែតេ �មផ�ូវេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត��។ �ជភ�អងេ់គ�ស
ពិត�បកដ។
12 ខញុ ំធ� បេ់ ឯ��រេពល�ពឹកជមយួ�កមធុរកិចចេ ទីេនះ មនិយូរប៉ុនម នេទ
េហយពួកេគបននិយយថ “ឥឡូវេនះេយងនឹងឈរេ�ច ងចំេរ ងជតិ” េហយខញុ ំ
បនឈរេឡងនិយយថ “ស�មបផ់ទះេគន�គីរបស់ខញុ ំែដលេ ឆង យ” ែមនេហយ
ស�មបខ់ញុ ំេនះគឺេភ�ងជតិ។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំបនដឹងអំពី�។ ដូេចនះ េយង
សូមេផញរករ�� គមន។៍ េហយឥឡូវេនះេ …
13 ខញុ ំេជ ថពួកេគនឹងពយយមផ�យ��រេពល�ពឹក ��រេពល�ពឹករបស់
�កមធុរកិចចេ �ពឹកៃថងេ រ។៍ បង�បស�គីននឹង�បបអ់នក េ�ពះគតក់នជ់ប់
ម�ីកហ�ូនេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ ដូេចនះគតនឹ់ង�បបអ់នកពីេពលេវ���រ
េពល�ពឹកចបេ់ផ�មេ េម៉ងប៉ុនម ន េហយ�ល់យបេ់ម៉ងប៉ុនម នេដមបេីបក�� ប់
សូមអរគុណអនកេ�យបន។ អធិ�� នស�មបេ់យង។
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14 ឥឡូវេនះ េដមបជីួប�បជំុកនុងតំបនេ់ ទីេនះ និងេ�ងឧេបសថបង�បសែជក
ខញុ ំនឹងសួរអនកេ យបេ់នះ។ កនុងនមខញុ ំនឹងេ ផ�ល់�រែថ�ងអំណរគុណរបស់ខញុ ំ
េ ទូទងំ�បេទសេ ��តីេនះ ដល់ពួកេយង�កមជំនុំកនុងតំបនែ់ដលេដរ�ម
�ពះ�ជ�រ។ េ កនុងេនះខញុ ំ—ខញុ ំ�បែហលជនិយយែវង។ េហយបនទ បម់ក
ម�ងេទ តខញុ ំ�ចបេ�ង នេគលលទធិមយួចំនួន។ េបដូេចនះែមន អនក�ល់គន មនិ
យល់�សបនឹង�េទ…
15 ដូចអ�ីែដលខញុ ំែតងែតនិយយអំពីករបរេិភគនំេឈរ “េពលខញុ ំទំពដល់�គបខ់ញុ ំ
មនិខជ ក�់ច�់េចលេទ ខញុ ំេបះ�គបេ់ចញ េពលខញុ ំទំពដល់�គប។់”
16 ដូេចនះ�បសិនេបខញុ ំចងនិ់យយអ�ីមយួេ យបេ់នះ ខញុ ំ…ខញុ ំមនិអីេទ េហតុផល
មយួែដលខញុ ំបនយកករអេ ជ ញេនះេ យបេ់នះ េដមបេី ទីេនះនយំក�រ
ែថ�ងអំណរគុណរបស់ខញុ ំ ដល់ទូទងំ�បេទស គឺេ�យ�រែតបង�បសែជកែតងែត
េបកទ� ររបស់គតេ់�យេសរ ី េហយនិយយថ “ផ�យអ�ីែដលេចញពីចិត�របស់
អនក។ ដូេចនះខញុ ំមន�រមមណ៍ពិត�បកដដូចេ ផទះ។
17 ដូេចនះ��ចថេ ទីេនះ កនុងករ�បជំុមូល�� នេ ទីេនះ ជមយួបង�បសែជក
�ចមនអនកដឹកននិំងមនុស�មយួចំនួនែដលនឹងមនិយល់�សបជមយួេគល
លទធិ។ ជធមម�ខញុ ំមនសុជីវធមម៌និនិយយពីេគលលទធិេ េលតុអធិបបយរបស់
អនកែដលបនអេ ជ ញខញុ ំេ�យមកនិយយជំនួសគតេ់ទ។ ដូេចនះ បនទ បពី់យប់
េនះ ខញុ ំគិតថ ខញុ ំនឹងអធិ�� នេ�យអនកជមងនិឺងេធ�កមមវធីិេទ ងទត។់ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ
ខញុ ំនឹង�បបអ់នកឱយដឹងជមុនថ�បសិនេបមនអ�ីែដលខញុ ំនិយយែដល�ចថមនិ
យល់�សប េហតុអ�ី �គនែ់តអនុ ញ តឱយ�េ ឱយផុតពីខញុ ំេ  ខញុ ំគិតថ េបមនិដឹងល�
ជង។ េហយសូមអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំផង។
18 ដូេចនះឥឡូវេនះសូមឱយេយងេបកេ �ពះបនទូលេ ជំពូកមយួេ ទីេនះ។
ខញុ ំចងេ់បកេ ខេយង េ�ចនកែន�ង េ យបេ់នះពីេ�ពះខញុ ំមនបទគមពរីនិង
កំណតច់ំ�ំតិចតួចសរេសរេ ទីេនះកនុងេថបេប�ត។
19 ខញុ ំចថំជេលកដំបូងែដលខញុ ំេឡងេលេវទិកេ ឯេ�ងឧេបសថជីវតិកលពី
២០ ឆន មំុន។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចបំចស់រេសរបទគមពរីនិងឯក�រេយងរបស់ខញុ ំេទ។
េពលេនះខញុ ំមន�យុេកមងជេនះ២០ឆន ។ំ ប៉ុែន�ឥឡូវខញុ ំបនកន�ងផុតេ  ២៥ ឆន ំ
េហយ ដូេចនះខញុ ំ…ជេលកទី២េហយ។ ដូេចនះខញុ ំ…មនិ�ចចបំនដូចែដលខញុ ំធ� បេ់ធ�
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ពីមុនេនះេទ។ ខញុ ំ�តវែតសរេសរបទគមពរីរបស់ខញុ ំេឡង េហយេពលខ�ះសេងខបអ�ីមយួ
េផ�ងេទ តែដលខញុ ំចងនិ់យយ។
20 េហយឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់�បទនពរេ េពលែដលេយង�នេចញពី
�ពះបនទូលរបស់�ពះ កនុងេស វេ រ ៉មូជំពូក៧។ ឥឡូវេនះខញុ ំចងប់េ�ង នជលកខណៈ
េមេរ ន��ៃថង�ទិតយ។
21 ខញុ ំដឹងថមនមនុស�កំពុងឈរ។ េហយេ ឯេ�ងឧេបសថជធមម�េ េជ
េហ��នវ់លីេយងចង�់� គមនអ៍នកទងំអស់គន េ យបេ់នះផងែដរ ដឹងថអនក
បនជបេ់ ទីេនះកនុងេ�ងឧេបសថ។ េហយេមលេ ដូចជកំពុងេ ឯេ�ង
ឧេបសថយបេ់នះ �បសិនេបអនកេ ទីេនះមនុស�េ ជំុវញិជ ជ ំងនិងេហ រ។
ឥឡូវ ខញុ ំគិតថអនកកជ៏មនុស�កនុង�ថ នភពេនះែដរ ែដលមនេ កនុងែផនកមយួៃន
�បេទសែដលចូលមករក�ជ�រេនះ។
22 ឥឡូវេនះេយងនឹងេ�ប�ដូចជេមេរ ន��ៃថង�ទិតយ។ េហយ�មនិ�តវបន
ដឹកនេំ រកអ�ីមយួឬមនុស��មន កឬ់អ�ីមយួេឡយ �គនែ់តេ កន�់កមជំនំុជ
របូកយរបស់�ពះ�គីសទែដលេយងកំពុងែតពយយមដឹកនគំំនិតកនែ់តសីុជេ�
និងេគលបំណងខពស់ជងេនះេ�យេជ ថករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
គឺេ ជិតបេងកយ។ េយងេជ ែបបេនះ។ �ជិត២០ឆន េំហយជេលកដំបូងែដលខញុ ំ
បនមកដល់�សីវផត។ អូ មនេរ ងជេ�ចនបនេកតេឡង�ងំពីេពលេនះមក!
ឥឡូវេនះេយងកំពុងទនទឹងរងច់កំរយងមករបស់�ពះអមច ស់ េ កនុងជំននរ់បស់
េយង។ ខញុ ំមនិែស�ងរកកររស់េឡងវញិេ កនុងជំននរ់បស់េយងេទ។ ខញុ ំរកេមលករ
យងមករបស់�ពះអមច ស់េ កនុងជំននរ់បស់េយង។
23 ឥឡូវេនះេ កនុងរ ៉មូជំពូក៧ េ�យេជ ថអនកមន�ពះគមពរីេបកេហយេ �គប់
ទីកែន�ងឥឡូវេនះេ ទូទងំ�បេទស េយងចង�់នេ�យបនដិតដល់។ ឥឡូវេនះ
េនះ�…�រេនះេចញពីទីេនះ ��កដូ់ចជសំេ េ េលករេរ ប�ពហ៍ពិពហ៍
និងករែលងលះគន  ប៉ុែន��មនិែមនេទ។ ស�មបខ់ញុ ំ�ជទំនយស�មប�់កមជំនុំេ
ៃថងចុងេ�កយ។ សូមេយង�ន:

ឱបងប�ូនេអយ េតអនក�ល់គន មនិដឹងេទអី (ដបតិខញុ ំនិយយនឹង
អនក�ល់គន  ែដល�គ ល់�កឹតយវនិយ័)េហយ ថ�កឹតយវនិយ័មនអំ�ច
េលមនុស� ដ�បដល់អស់មយួជីវតិ?
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ពីេ�ពះ ស�ី�ែដលមនប�ីេ រស់ េនះជបន់ឹងប�ីេ�យ�រ
�កឹតយវនិយ័ ប៉ុែន� េបកល�ប�ី�� បេ់  េនះបនរចួពីចបបរ់បស់ប�ី
េហយ

ដូេចនះ កលប�ីកំពុងរស់េ េឡយ េប ស�ីេនះេ យកប�ី១េទ ត េនះ
េគសនមតេ ថជ�សីកំផិត ែតេបប�ី�� បេ់  េនះនងបនរចួពីចបប់
េនះេហយ បនជេទះេបនងយកប�ី១េទ ត កម៏និបនេ ថជ�សី
កំផិតេឡយ

យ៉ងដូេចន ះ បងប�ូនេអយ អនក�ល់គន កប៏ន�� បពី់ខងឯ�កឹតយវនិយ័
ែដរ េ�យ�ររបូអងគៃន�ពះ�គីសទ េដមបឲីយអនក�ល់គន បនេ ជរបស់
ផងអនកមន កេ់ទ ត ែដលបនរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ �បេយជនឲ៍យេយង
បនបេងកតផលថ� យ�ពះ

ដបតិកលេយងេ ខង�ចឈ់មេ េឡយ េនះេសចក�ីរជំួល
របស់អំេពបប ែដលេកតេ�យនូវ�កឹតយវនិយ័ បនប�� លឲយអស់
ទងំអវយវៈ កនុងរបូកយរបស់េយង�ល់គន  បេងកតផលដល់េសចក�ី
�� ប់

ែតឥឡូវេនះ េយងបនរចួពី�កឹតយវនិយ័េហយ េ�យបន�� បក់នុង
េសចក�ីែដលឃុំឃងំេយងទុក �បេយជនឲ៍យេយងបនេគរព�បតិបត�ិ
េ�យវ ិ ញ ណែដលបនែកជថមីវញិ មនិែមន�មែតនយ័ពកយពីបុ�ណ
េនះេទ តេឡយ។

24 េហយឥឡូវចូរេយងអធិ�� ន។

25 ឱ�ពះអមច ស់េអយ! េយងេទបែតបន�នអ�ីែដលេយងេជ ថជ�ពះបនទូល
ដពិ៏សិដ�ៃន�ពះ។ េហយេនះគឺជអ�ីែដលេយងកំពុងែតេជ  មនិែមនជចំណុច
ែតមយួៃនេរ ងេនះេឡយ រហូតដល់អ�ីៗទងំអស់�តវបនបំេពញ។ េហយេយង
េជ ថ�ពះអមច ស់របស់េយងបន�បបេ់យងេ កនុងវវិរណៈជំពូក២២ថ “អស់អនក
�នឹងយកពកយមយួពី�ឬបែនថមមយួពកយេ � ដូចគន  ែផនករបស់គតនឹ់ង�តវ
យកេចញពីេស វេ ជីវតិែដរ។”
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26 េហយេយងេឃញថ េ�យករបំភន�់ពះបនទូលេនះដូចជ��ងំ
បង� ញខុសដល់េអ�៉ប�� លឱយនងសង�យ័�ពះបនទូលមយួេហយបនេបះ
ជតិ�សនទ៍ងំមូលចូលេ កនុងភពវកឹវរធ� កចុ់ះកនុងអំេពបប។ មនែតពកយ
មយួប៉ុេ�� ះ!
27 បនទ បម់កេយងេឃញេ កនុងពកក់�� លៃនេស វេ  ករយងមករបស់
�ពះអមច ស់ៃនេយង និងជអងគសេ ងគ ះេហយ�ទងប់ន�បទននូវឃ� ែដលទកទ់ង
នឹង�ថ “មនុស�នឹងមនិរស់េ េ�យ�រនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ�គប់
ទងំ�ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះឧស�របស់�ពះជមច ស់វញិ។”
28 បនទ បម់កករ�ពមនដឧ៏�រកិេ កនុងេស វេ ចុងេ�កយៃនករេបកសែម�ង
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ “អនក�ែដលបែនថមពកយឬដកយក�ពះបនទូលេចញគឺ
អនកេនះនឹង�តវដកែផនកមយួពីេស វេ ជីវតិេចញ។”
29 ឱ�ពះអងគេអយ េ�យដឹងថ េយងមនភពផុយ�សយ េ�យដឹងថេយងេដរ
េលែខ��ស�យៃនជីវតិ ជជីវតិរែមង�� បេ់នះ (មនិដឹងេតេពលេវ��ែដល
េយងនឹង�តវេកះេ េ េឆ�យេ េលទីខពស់េនះេទ) ចូរឱយេយង ឱ�ពះអមច ស់
េអយ សូម�កអ់�ីៗទងំអស់េ កនុងចិត�របស់េយង អ�ីៗទងំអស់េ កនុងគំនិតរបស់
េយង េហយេមល�តងេ់ �ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ យបេ់នះ េហយេដមបឱីយ�ទងម់ក
េហយបក��យ�ជមយួនឹង�ពះបនទូលដរ៏ស់។ សូមេ�បស�បទនមក។
30 សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអងគយងមកសណ�ិ តេលេយង េហយ
�បេ�បង�ពះបនទូលកនុងដួងចិត�របស់េយង ែដលេយង�ចេចញពីទីេនះ �ង ច
េនះ េដមបេី�យេយងបនែស�ងយល់កនែ់តចបស់អំពី�ពះេយសូ៊វ�គិស�។ ផ�ល់
��ពះអមច ស់េអយ េនះេយង�បែហលជយល់ពីៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ  និង
ករេរ បចំៃន�ពះស�មប�់បជជនរបស់�ទងេ់ កនុងេម៉ងេនះ េពលេវ�ដអ៏�ច រយ
េនះ េហយជេពលេវ�ដេ៏ខម ងងឹតេនះ ឥឡូវេនះេយងកំពុងរស់េ ។ �ពះ
បនចកេ់�បង�ងំេយង មនិ�តឹមែតអនកនិយយប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទងំ�� ប់
េទ តផង។ េហយរមួគន េធ�េ�យដួងចិត�របស់េយងញបញ័់រនឹង�ពះបនទូលរបស់
�ពះអងគ។ “ដបតិេសចក�ីេកតខ� ច�ពះជេដមចមៃន�បជញ ។” ឱ�ពះវរបិ�េអយ
សូម�បទនរបស់ទងំេនះដល់េយង កូនសូម�េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �
ែមន៉។
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31 ខញុ ំចង�់កច់ំណងេជងករកតស់មគ ល់ទងំេនះែដលខញុ ំនឹងេធ�េ ទីេនះនិងបទ
គមពរីមយួចំនួនែដលខញុ ំចង�់ម�នយ៉ងដិតដល់េ ពីេ�កយ �ម�ពះហឫទយ័
�ពះ—ចំេពះ�រែថ�ងអំណរគុណ េ�យចំណងេជងថកររបួរមួែដលេមល
មនិេឃញៃនកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ។ កររបួរមួែដលេមលមនិេឃញៃនកូន�កមុំ
របស់�ពះ�គីសទ។ ��� បេ់ មនិដូចជ�រែថ�ងអំណរគុណេទ។ េទះបីជ បទ
គមពរី�មយួេយងសូមអរគុណចំេពះ�។
32 ខញុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណដល់�ពះ ែដលខញុ ំបនរស់េ កនុង�គលំបកេនះៃន
�បវត�ិ� ស�េ�កិយេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងេទថ។ �បសិនេបខញុ ំនឹងនិយយដូេចនះគឺ
មុន�គឹះៃនេ�កិយេនះ េហយេប�ពះជមច ស់�ទងប់ន�កក់មមវធីិអ�ីៗទងំអស់
ស�មបខ់ញុ ំ េហយនិយយមកខញុ ំថ “ខញុ ំ—ចងឲ់យអនកអធិបបយ។ េហយឥឡូវេនះ
េតសមយ័កលអ�ីែដលអនកចងេ់ អធិបបយេ ែផនដី?” ខញុ ំនឹងេ�ជសេរ ស
យុគសមយ័េនះតបតិខញុ ំគិតថេនះជយុគសមយ័មស។
33 ខញុ ំពិតជចងេ់ ទីេនះកនុង�គេនះៃនដំេណ រទស�នកិចចរបស់�ទងេ់ ែផនដី។
ប៉ុែន� េ ែតខញុ ំគិតថេពលេនះកនែ់ត�បេសរជងេពលេវ�េនះ ពីេ�ពះ�ជ
េពលេវ�ែដល�ទងនឹ់ងយងមកទទួលមនុស�ែដល�ទងប់នេ�ះ េហយ
ជិតដល់ៃថងរស់េឡងវញិ េ េពលែដលអនកែដលបនេ�ះទងំអស់នឹងមកដល់។
េតអ�ីេ ជឱកសដរ៏ងុេរ ងែដលេយងមនេដមបនិីយយេ កនម់នុស��� ប់
េពលេវ�ដអ៏�ច រយ! េយង�តវបនចប�់រមមណ៍អំពី�។
34 េហយេយងដឹងថ�បវត�ិ� ស��តវបនប ចប។់ �បវត�ិ� ស�េ�កិយនឹង
មនចបឆ់ប់ៗ េនះេហយ េយងនឹងឈនេ រកៃថងថមីមយួេ សហស�វត�រដ៍៏
អ�ច រយ។ ែដលកនុងនមជអនកេជ មន ក ់ ខញុ ំេជ េល…េលសហស�វត�រ ៍ ករ�គង�ជយ
មយួពនឆ់ន ជំមយួ�ពះ�គីសទ មយួពនឆ់ន េំ េលែផនដី ករ�តឡបម់កវញិខង
របូកយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េដមបទីទួលយករបូកយមនុស�មន កែ់ដលមន
សិរលី��មរយៈករសំ�តឈមរបស់�ទង។់
35 េ�កប៉ូលេ ទីេនះកំពុងផ�ល់ករពនយល់មយួេ កនុងបទគមពរីរបស់េយង
អំពីចបបនិ់ង�ពះគុណនិងបង� ញ�ដូចជ�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ។ ករ
អនុមត័េនះគឺ�តវបនផ�ព�ផ�យេ�យក�ម�ស់ ពីេ�ពះ�ទកទ់ងនឹង�ពហ៍
ពិពហ៍និងករែលងលះ។ ប៉ុែន��កទ៏កទ់ងនឹងចំែណក�ពហ៍ពិពហ៍និង
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ករែលងលះធំជងេនះែដរ អំពីរេប បែដលគតព់យយមេរ បចំេ ទីេនះ កនុងនម
ជ�កមជំនំុេយងមនិ�ចេរ បករជមយួេ�កិយ េហយេ�កិយជមយួ�ពះ�គីសទ
កនុងេពលែតមយួបនេទ េហយ—េហយមនភព�សបចបបនិ់ង�តឹម�តវអំពី� ជង
ស�ីែដលរស់េ ជមយួ��យខណៈេពលែដលនងមនជីវភពជមយួប�ី។
េហយខញុ ំមនគំនិតផទ ល់ខ�ួនខញុ ំ េហយខញុ ំេជ ថអ�ី�ពះគមពរីនិយយគឺជេសចក�ីពិត។
36 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ េលជំេន របស់ខញុ ំថ ��ត�ត�ងមយួៃន�ពះ�ថក៌ំបងំដ៏
អ�ច រយៃនករពយករណ៍។ េហយខញុ ំសងឃមឹថ�ពះអមច ស់នឹងជួយេយងយបេ់នះ
ដូចែដលេយងបនផ�ល់ឱយមនុស�ែដលកំពុងរងច់េំ ទូទងំ�បេទស។
37 ��តវបនេគនិយយ េពលមយួ (ខញុ ំកំពុង�ន េ េពលែដលខញុ ំកំពុងសរេសរ
កំណត�់�ស�មបខ់ញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចចេំស វេ ែដលមនេ កនុងេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ
�បកដថេនះជករ�តឹម�តវ) ថ (េស វេ មយួកនុងចំេ�មេស វេ ែដលខញុ ំបន
�ន គឺេ�ក ម៉ូឌី េវច) េ�កម៉ូឌី េ ឈកីេ�គ  េយងមន�កមជំនំុ�� បដ់ធ៏ំេ
ឈកីេ�គ ផងែដរេ យបេ់នះ) េនះេ�កម៉ូឌី បនទ បពី់�នរ ៉មូ ៧ បនរតេ់ �ម
ផ�ូវ េហយមនុស�ទីមយួែដលគតប់នជួប គតប់ននិយយេ កនគ់តថ់ “េត
អនក�គ ល់�ពះគុណេទ?”

បុរសេនះេឆ�យថ “�ពះគុណអនក�?”

េ�ក ម៉ូឌីបននិយយថ “�ពះគុណរបស់�ពះ”
38 ដូេចនះ �ពិតជរេំភប�ស់េ េពលែដលគតប់នេឃញពីអ�ីែដល�ពះគុណ
បនែញកេយងេចញពី�កឹតយវនិយ័ េហយេត�ពះគុណមនតួនទីយ៉ងដូចេម�ច?
ែមនេហយ ឥឡូវេនះអ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ�គឺេ េពល…ខញុ ំែតងែត�បប�់បជជនេ េពល
ខញុ ំឆ�ងកតេ់�តយមខ ង ខញុ ំចងេ់�កកឈរេឡងេ�ច ង

�ពះគុណអ�ច រយ! ជសពទពិេ�ះ
ែដលេ�បសមនុស�យ៉ងដូចខញុ ំ!
�ពះគុណ �ពះគុណដម៏នតៃម�!
បែនថម�ពះគុណេ េទ ត!

39 “េ�យ�រ�ពះគុណេនះេយងបនសេ ងគ ះ។ មនិែមនេ�យអ�ីែដលេយង
�ចេធ�បនេទ។” អ�ីកេ៏�យែដលេយងេធ�មនិ�តវបន�បប់ ចូ លស�មបេ់យង
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េទ។ �ពះគុណគឺជអ�ីែដលជួយសេ ងគ ះេយង។ “េ�យ�ពះគុណគឺអនកបន
សេ ងគ ះ�មរយៈេសចក�ីជំេន ។”

40 ខញុ ំ�ចបែនថមេ ស�ីមន កេ់នះ េ ហគស ខញុ ំ�ច�កន់ងេ កនុង�ពះគមពរីផង
ែដរ ែដល�តវបនេគេ ថជ ស�ីែដល�តវបនេ�ជសេរ ស ជក ញ េ ហគសែដល
ខញុ ំចងនិ់យយ។ អនកដឹងេទ�ពះគមពរីបន�បកសថ “ ស�ីែដលបនេរ ស�ងំ” េប
អនកសមគ ល់េឃញពកយ “េរ ស�ងំ” មកពីពកយ “ ស�ីែដលបនេរ ស�ងំ” ស�ីមន ក់
កនុងចំេ�ម ស�ីេផ�ងេទ ត�តវបនជបេ់ឆន ត។

41 ដូចជ ស�ី�ពហមចរែីដលបននយំក�ងកយរបស់�ពះេ េលែផនដី។ នង
ជ ស�ីែដល�តវបនេ�ជសេរ ស។ �ពះបនេ�ជសេរ សម៉រ។ី

42 េហយ�ពះកប៏នេ�ជសេរ ស ស�ីែដលបនេរ ស�ងំែដលជកូន�កមុរំបស់
�ទង។់ នងជបេ់ឆន ត។ ខញុ ំសងឃមឹថេយងជសមជិកៃនយបេ់នះេ ទូទងំ
េ�កិយកដូ៏ចគន ។

43 ឧទហរណ៍េ ទីេនះ បនបង� ញទំនកទ់ំនងរបស់កូន�កមុនឹំង�ពះ�គីសទ
ស�ីែដល�តវបនេ�ជសេរ ស និងរេប បែដលនង�តវបននេំ ឯ�ទង។់ ែដលជ
កែន�ងែដលនងនឹងមក និងរេប បែដលនងនឹង�តវេគនេំ ឯ�ទង។់ �កមជំនុំ
េ ទីេនះ កនុងឧទហរណ៍ែដលេយងមនេ កនុងទិដ�ភព�តវបនបង� ញេ�យ
ស�ី ែដល ស�ីមន កគឺ់ែតងែតជ�បេភទៃន�កមជំនុំ េ�ពះ�កមជំនំុ�តវបនេគ
ចតទុ់កថជកូន�កមុ។ំ កូន�កមុ ំ នងគឺជកូន�កមុរំបស់�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ
ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។

44 ជនិចចកល�បសិនេបអនកេមលេមលលកខន�ិកៈនិងករ�ប�ពឹត�របស់ ស�ី េហយ
អនកនឹងេឃញកែន�ងែដល�កមជំនំុេ ។

45 ឥឡូវេនះេនះករកតស់មគ ល់មយួចំនួនទងំេនះ�កដូ់ចជចែម�កចំេពះអនក
ប៉ុែន��ជករបែនថមេ នឹង�រែដលខញុ ំមនពី�ពះអមច ស់ែដលខញុ ំកំពុងពយយម
�បបេ់ កន�់បជជន។ េឃញេទ? អនកេមលអ�ីៗទងំអស់េ កនុងធមមជតិ រេប ប
ែដលធមមជតិេកតេឡង េហយេមល�។ �ដំេណ រករយ៉ង�បកដជមយួឯក�រ
ខងវ ិ ញ ណផងែដរ។
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46 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកនឹងេឃញ�កបបកិរយិរបស់ ស�ីេ កនុងេ�កិយ
សព�ៃថងេនះ សូមេមលករ�ប�ពឹត�របស់�កមជំនុំេ េ�កយិសព�ៃថងេនះ។ �គនែ់ត
េមល។ ជករពិត ឥឡូវេនះ�កម៏នឥរយិបទៃនកូន�កមុខំងវ ិ ញ ណផងែដរ។
ែដលជ�កមជំនុំ េឃញេទ? ពីេ�ពះែដលេ ថធមមជតិ អះ�ងថជកូន�កមុ។ំ

47 ឥឡូវ ខញុ ំសូមនិយយម�ងេទ តចំេពះករ�បជំុេ មូល�� ន។ កុំមន�រមមណ៍
មនិល�េ�ះេឡយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងនិយយេ កន�់គបទ់ីកែន�ងេ ទូទងំ�បេទស
េ អ�ីែដលខញុ ំគិតថ ស�ីែដលបនេ�ជសេរ ស។ ដូេចនះេបមនអនកដឹកន ំ េ ទីេនះ
ែដលមនិយល់�សបេទ �គនែ់តរក�សន�ិភពរបស់អនកមយួរយៈសិន។ េឃញេទ?
�គនែ់ត�� ប។់

48 កតសំ់គល់អត�ចរកិេនះ។ េ េពលអនកេឃញ ស�ី�គនែ់តបន�ដំេណ រេ មុខ
េទ ត ទស់ែទងគន  េធ�អ�ីែដលពួកេគចងេ់ធ� សូមេមល �កមជំនំុគឺេធ�ដូេចន ះឯង។
កតស់មគ ល់។

49 ប៉ុែន�េមល េ េពលែដលកូន�កមុខំងវ ិ ញ ណ េ េពលែដលនងចបេ់ផ�ម
មនកររស់េឡងវញិ េ េពលនងចបេ់ផ�ម�តឡបម់កវញិ េហយត�មងជ់ួរខ�ួនឯង
កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ សូមេមលម�ងេទ ត សូមេមល េត�ពះគមពរីបនែចង
យ៉ងដូចេម�ចេ េពលេនះ នឹងមន�ពះ�ជ�រមកចបកូ់ន�កមុេំនះ ស�ីមន ក់
ែដលបនេ�ជសេរ ស។

50 េ�ពះេ�កិយេនះជេមកំ�ច ��ងំែដលបនេបកបេ ឆ តកូន�កមុំ
ដំបូងបង�ស់។ េធ�បប�បឆងំនឹង�ពះេ�យមនិេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ទង…់

51 េហយឥឡូវេនះ េ ៃថងេនះ ដូចែដលេយងេឃញធមមជតិ�កមជំនំុ េ កនុង
ប ញ របស់អនក ដំណឹងល�បន�េ មុខឆង យពី�ពះបនទូល េ កនុងសងគមដំណឹងល�
េយងេឃញថ ស�ីៃនេ�កិយ �មដងផ�ូវ សមជិកទងំេនះកំពុងដឹកៃដគន កនុង
បរយិកសែតមយួ។ អនកមនិ�ច�បបព់ួកេគបនេទ។ ពួកេគបនបតប់ងនូ់វ�ល់
�ម រតីៃនសុជីវធមទូ៌េ ។ េឃញេទ? េនះជរេប បែដល�កមជំនំុមន។ េហយអនក
�ចេមល��តងេ់ �កម�បឹក� �គនែ់តដូចអ�ីេ កនុងេ�កិយ និង�តឹម�តវចូលេ
កនុងទី�កងរ ៉មូ ពិបកដូចែដល��ចេ េមល េ�ពះ��តវបនពយករណ៍។ េហយគឺ
ែបបេនះ។ េនះជឥរយិបទរបស់នង។
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52 ប៉ុែន�បនទ បម់កសូមេមលេ កនព់ួកជំនំុខងឯវ ិ ញ ណម�ងេទ ត េត�កម
េនះយ៉ងដូចេម�ច មនុស�ែដលេគេ ថអនកេរ ស�ងំ�មរយៈកររកីផុសផុល។
េ ម៉ទីនលូេធ�បនេកតេឡង�មរេប បដូចគន េ កនុងករែកទ�មង។់ �បន
េកតេឡងដូចគន នូវេរ ងេ កនុងសមយ័របស់ចនេវសលី។ �បនេកតេឡងដូចគន
េ ករចបេ់ផ�មដំបូងរបស់េពនេទកុស�។ ពួកេគបនទម� ក់ ស�ីជមយួនឹង
�ពះបនទូល េហយបនទ បម់កពួកេគរ�តេ់ ឆង យ។ េ ទីេនះនង�តលបម់កវញិ
ចូលេ កនុងភពវកឹវរ។ ប៉ុែន�េ េពលេនះេហយែដល�បជជនបនេ�ត មខ�ួន
រចួជេ�សចេដមបតី�មងជ់ួរេ ទីេនះ គឺជ�រមយួេចញមកេហយពួកេគត�មង់
ជួរជមយួ�។
53 េ�កលូេធគឺជអនកន�ំរៃនៃថងៃនករ�បជ់សុចរតិ េហយ�កមជំនុំត�មង់
ជួរជមយួ�មនុស�មយួចំនួន។ អនកេ េសសសល់ ពួកេគេ បន�េទ ត។ េវសលី
បនមកជមយួនឹងករ�បជ់បរសុិទធ �កមជំនុំបនត�មងជ់ួរជមយួ�។ េពនេទ
កុស�បនមកជមយួនឹងករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទនទងំ�យ �កមជំនុំ
បនត�មងជ់ួរជមយួ�។ ជមយួករេ�ជសេរ សេ ៃថងេនះ េហយបនទ បម់កបន
រ�តេ់ ឆង យ បន�តឡបម់កវញិេ កនុងនិកយ េហយបនេចញេ េ�ក
ជមយួពួកេគទងំអស់ ពួកេគេ �មបេ�� យបនទ ត។់
54 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�សូមអនកសមគ ល់ េ េពលែដលមនុស�ចបេ់ផ�មពយយម�សប
ជមយួ�ពះបនទូល មន�រថមីពី�ពះបនទូលរបស់�ពះត�មងេ់ �បជជន។ េហយ
ពួកេគចបយ់ក�រេនះ េហយត�មងជ់ួរេឡង។ មនែតេ កនុង�ពះេទ…េយង
មន�។
55 េយងមន�គ�រ។ �គប�់គ�រទងំអស់េ ទីេនះមនទម� បែ់បបេនះ។
េពលខ�ះអ�ី�គបយ៉់ងនឹងដំេណ រករល�ស�មបអ់នកអស់រយៈេពលជេ�ចនឆន ។ំ
បនទ បម់ក �សបេពលជមយួគន េនះ អនកនឹងបះ៉�បេយជមយួ ែដលេយងនិយយ
�េ�ចនដងេ ភគខងតបងូេនះថ “េពល�េភ� ង ធ� កម់ក �ហូរ” េហយអ�ី
ៗទងំអស់កខុ៏សែដរ។ អនកកំពុងឆ�ងកតេ់ពលយប។់ បនទ បម់កមនេពលៃថង
បនទ បម់កេពលយប។់ អ�ីៗដំេណ រករជបន�បនទ ប។់
56 េ�� ប៉ូល េ ទីេនះកំពុងែតនិយយថ ស�ីមនិ�ចេរ បករម�ងេទ ត
បនេទ រហូតដល់ប�ីដំបូងរបស់នងបន�� ប។់ នងមនិ�ចេរ បករម�ងេទ ត



14 �ពះបនទូលជសេម�ង

បនេទ ដ�ប�ប�ីដំបូងរបស់នងេ រស់ េទះកលៈេទសៈ�កេ៏�យ។ នង
�តវែតេ លីវដ�ប�ប�ីដំបូងរបស់នងកំពុងេ រស់។ េហយ�បសិនេបនង
គួរែតេធ�អំេពបបែបបេនះ “នងនឹង�តវេគេ ថជ�សីកំផិត” ខញុ ំកំពុងនិយយ
ពីធមមជតិឥឡូវេនះជមយួខងវ ិ ញ ណ។ �បសិនេប ស�ីេនះនឹង�ប�ពឹត�អំេពបប
ែបបេនះ បនទ បម់កនង�តវបនេគសមគ ល់ថជ “�សីកំផិត” �បសិនេបនងមន
ប�ីពីរនកេ់ េពលែតមយួ។ ដូេចនះ នង�តវបនដកហូតសិទធិរបស់នងេ កន់
�ពះៃន�ថ នសួគេ៌�យទេង�រដូេចនះ។ នង�បកដជមន។ នងគឺជមនុស�ែដល
�តវេគេបះបងេ់ចលពីករែថរក�របស់�ពះ េយងេ �មបទគមពរីែដលខញុ ំេទបែត
បន�ន។
57 ដូេចនះគឺជ�កមជំនំុ េ េពលែដលនងពយយមប ចូ លេគលជំេន និង
និកយជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ នងមនិ�ចេរ បករជមយួនិកយបនេទ
នងេធ�ជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទកនុងេពលែតមយួ។ នង�តវែត�� បម់ខ ងរកឺ៏
អតម់នេផ�ងេទ ត។ ចបបនិ់យយដូេចនះេ ទីេនះ។ មនចបបជ់េ�ចនេ កនុង
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយេនះជចបបរ់បស់�ទង ់ ប៉ូលនិយយដូចគន េ
ទីេនះ។ នងមនិ�ចេរ បករជមយួនឹង�សនរបស់េ�កីយ េហយេធ�ជ
កូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ េ�យ�រែតនង…មយួគឺផទុយនឹងមយួេផ�ងេទ ត។ ឥឡូវ
ចថំ

និយយថ “េយងេជ េរ ងេនះប៉ុែន�េយងមនិេជ េរ ងេនះេទ”
58 �បសិនេបអនកេរ បករជមយួ�ពះ�គីសទ �ពះ�គីសទគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
េ យ៉ូ�នជំពូក១បននិយយថ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ
�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលជ�ពះ។ េហយដូចគន �តវបន
បេងកតជ�ចឈ់មនិងរស់េ កនុងចំេ�មពួកេយង” �ពះ�គីសទគឺជ�ពះបនទូល
ដរ៏ស់។ �ទងែ់តងែតជ�ពះបនទូល។ �ទងេ់ ែតជ�ពះបនទូល។ �ទងែ់តងែត
ជ�ពះបនទូល។ �ទងម់នែតករបង� ញពីលកខណៈរបស់�ពះ ដបតិ�ទងគឺ់ជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
59 េហយកូន�បសទងំ�យគឺជគុណសមបត�ិរបស់ឪពុក េហយដូចអនក�ល់គន
ែដរេ កនុងែហ�នរបស់ឪពុកអនក េ កនុងខ�ួនរបស់ឪពុកអនក េ េពលគតេ់ េកមង
�បសអនកេ កនុងគតេ់ហយ។ ែតគតម់និ�ច�បកបជមយួអនកបនេទ េ�ពះគត់
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មនិ�គ ល់អនក។ ប៉ុែន�បនទ បម់ក�មរយៈមូល�� ន�គឹះពីម� យ អនក�តវបនបេងកត
េឡងមកេលែផនដី េហយក� យេ ជរបូភពៃនឪពុករបស់អនក បនទ បម់កគត់
�ច�បកបជមយួអនក។
60 េហយអនក�ល់គន ជបុ��ៃន�ពះនិងបុ�តីៃន�ពះ មុនសូមបែីត�ពះចន័ទផក យឬ
ម៉ូេលគុលកេ៏�យ។ អនកគឺជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ ដបតិអនកគឺ�គនែ់តជករ
បង� ញ�ងកយៃនគុណលកខណៈែដលេ កនុង�ពះ�ងំពីដំបូង។ ដបតិ មនែត
ទ�មងម់យួៃនជីវតិអស់កលបប៉ុេ�� ះ។ េហយេនះជអនក។ អនកមនិដឹងអ�ីអំពី
�េទ។ អនកដឹងថអនកមនឪពុកេ េលែផនដី ប៉ុែន�អនកបនេបកបង� ញេ …
�មរបូភពរបស់គត។់ អនក�តវបនេធ�ឱយដូចរបូរបស់�ពះ េហយអនកបនសំែដង
ស�មបសិ់រលី�និងករ�បកបរបស់�ពះ។
61 េហយ ដូេចនះ�បកដថែហ�នរបស់អនក�តវែតេ កនុងឪពុករបស់អនក មុន
កំេណ តធមមជតិរបស់អនក ែហ�នខងវ ិ ញ ណរបស់អនក�តវែតេ កនុង�ពះ ពីេ�ពះ
អនកបង� ញពីលកខណៈៃនគំនិតរបស់�ទងម់ុន�គឹះៃនេ�កិយ។ �តវេហយ។ គម នផ�ូវ
េ ជុំវញិ�េទ។ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េយងកតស់មគ ល់បនទ បម់ក ជីវតិេនះ
សថិតេ កនុងអនក ជីវតិរបស់�ពះកំពុងសថិតេ កនុងអនក មុន�គឹះៃនេ�កិយ។
62 ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ច�យេគលលទធិនិកយជមយួនឹង�ពះបនទូលបនេទ
ពីេ�ពះពួកេគផទុយពីគន ។
63 េនះជអ�ីែដល��ងំបនពយយមេធ�ជមយួប ញ របស់គតទ់ស�នៈ�
ចំេពះេអ�៉។ �បននិយយថ…�ទទួល�គ ល់ថ�ពះបននិយយអ ច ឹងែមន
ប៉ុែន��បននិយយថ អនក�បកដជមនិ�� បេ់ទ។ េឃញេទ? េហយពួកេគ
េជ �។
64 េនះេហយជអ�ីែដលេគលលទធិបនេធ� េ យបេ់នះ។ និកយបនបំែបក
មនុស�េចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលេទេ េពល
ែដល�ទងចូ់លមក “�ម�បៃពណីរបស់អនក អនកបនេធ�បទប ញត�ិៃន�ពះគម ន
ឥទធិពលអ�ីដល់មនុស�េទ”? [�កមជំនុំនិយយថ�ែមន៉។] េហយ�មរយៈេគល
លទធិរបស់េយង េយងបនផ� ចក់រ�បកបរបស់�ពះអមច ស់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ចកេ់�បង�ងំ�ពះបនទូលៃន�ពះែដលេ ជបនឹ់ងជំននេ់នះ។ េយងបនបំែបក
�បជជន េ�យនិកយថពួកេគមនិ�ចមនឱកសេមលេឃញ�បនេទ។
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65 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់ េ �គបជំ់នន�់ទងប់ែនថមែផនកថមីៃនេស វេ របស់
�ទង។់�ទងំអស់រមួគន ។
66 ដូចជ�ងកយរបស់ខញុ ំ�តវបន�ងសងេ់ឡង។ ខញុ ំបន�បបថ់�ចបេ់ផ�ម
េ កនុងឆ�ឹងខនង ប៉ុែន�មនិែមនជឆ�ឹងខនងទងំអស់េទ។ �បនេចញពីឆ�ឹងជំនីេនះ
េ …សួតនិងេ ៃដេហយេជងនិងរបស់េផ�ងេទ ត េហយ�េចញមកក� យជ
មនុស�ែដលខញុ ំមន។
67 ដូេចនះ�ពះជមច ស់�ទងប់នសែម�ង�ងំពីដំបូងមក។ េហយទីបំផុត�ទង់
បនេលចមកដូចជ�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះវរបិ�។ បនទ បម់ក�ទងប់នេលចមក
ជ�ពះបុ��េ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ�ទងប់នបង� ញខ�ួនជ�ពះ ជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះជ�ពះែតមយួ�គបេ់ពលមនករសែម�ងបីយ៉ង ែដលជ
—�ពះែតមយួ។
68 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញេ កនុងេនះថជំនននី់មយួៗ�ពះជមច ស់�ទងប់ន
ចតវ់ធិនកររបស់�ទង ់ជ�ពះបនទូល�ងំពីដំបូង។
69 ដូចជករវវិត�នប៍នេកតេឡង។ ដូចគន នឹងេរ ងដំបូងែដល�ពះបនបេងកត
�បែហលជគឺ…និយយបនថ �ទងប់នបេងកតជីវតិរកុខ� ស�ដំបូង។ បនទ បម់ក
�ទងប់េងកតជីវតិសត� បនទ បម់កេទ ត។ �ទងប់នបេងកតជីវតិមនុស�។ បនទ បម់កជ
�បេភទៃនករវវិត�េកនេឡងខពស់។
70 ដូេចនះ�បនេ កនុង�ពះនិង�កមជំនុំរបស់�ទង។់ ករែកទ�មងេ់ េ�កមលូ
េធ។ករ…ទញកូន�កមុរំបស់�ទងេ់ចញ។ ឥឡូវ �ទងក់ំពុងែតបេងកតកូន�កមុរំបស់
�ទង។់ យុត�ិកមមេ េ�កមលូេធ ករ�បជ់បរសុិទធេ េ�កមេវសលី ជេដមេរ ងមក
អនកេឃញេទ។ �ទងជ់ករវវិត�នៃ៍ន�ពះវ ិ ញ ណ �តវបនផ�ល់ឱយកនែ់តេ�ចនេឡង
“ពីេ�ពះរបូកយកំពុងែតក�ងចូលមកឯកបលែដលជ�ពះ�គីសទ �ងកយរបស់
�ពះ�គីសទ។
71 ឥឡូវេនះ នងកនុងនមជ ស�ីមន ក ់ �បសិនេបនងបនេរ បករជមយួ
�ពះ�គីសទ ជ�ពះបនទូល នងមនិ�ចេរ បករជមយួនិកយកនុងេពលែតមយួ
បនេទ ដបតិនងបនចងេ�យ�។ នងមនិ…�ចរស់េ ជមយួប�ីទងំពីរ
បនេទកនុងេពលែតមយួ។ �ផទុយពីមយួេ មយួ។ មយួគឺ�ពះែដលបនប ជូ ន
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មក េហយមន កេ់ទ ត�តវបនបេងកតេឡងេ�យមនុស� ដូេចនះពួកេគផទុយពីគន ។
បននិយយថ “ចូរឱយពកយរបស់មនុស�មន ក់ៗ ជពកយកុហក �ពះបនទូលអញជ
េសចក�ីពិត។” �ពះមនបនទូលដូេចនះ។
72 ដូចជទស់នឹងគន េ វញិេ មក ដូចជ�កឹតយវនិយ័ៃន�ពះគុណ គឺដូចជប៉ុល
ែដរនិយយពទីីេនះ។ មន ក�់តវែត�� បេ់ដមបមីនមន កេ់ទ ត។ “េហយ�បសិនេប
នងពយយម�យប ចូ លគន  ពួកេគនឹង�តវេគេ ថជ�សីកំផិត។” អូ! គិតពី
�។ ញូវយក៉រដ��រហី��ូទូទងំ�បេទសសូមគិតអំពី�។ �ពះជមច ស់�ទងម់ន
បនទូលថ “�បសិនេបនងពយយមេរ បករជមយួមនុស�ពីរនកក់នុងេពលែតមយួ
នងនឹង�តវេគេ ថផិតកបត។់” េត�សីកំផិត�ចចូល�នសួគប៌នេទ? េត�ពះ
នឹងេរ បករជមយួមនុស�ផិតកបត?់ ពិតជមនិដូេចនះេទ។ �ទងប់នេសនសំុឱយេយង
កំុេធ��។ “នងនឹង�តវបនេគេ ថជ�សីកំផិត”
73 បនទ បម់កកូនៗរបស់នង �បសិនេបនងជ�សីផិតកបតេ់នះ កូនៗរបស់នង
កខុ៏សចបបែ់ដរ។ ខុសចបប!់ ខុសចបបច់ំេពះអ�ី? មនិែមនេ កន�់កមជំនុំេទប៉ុែន�
េ �ពះបនទូល។ នងមនិ�សបចបប។់ េតអ�ីេ ជរបូភពៃនវវិរណៈ ៣េ ទីេនះ ៃន
�គពួកជំនុំេ ឌីេសៃថងចុងេ�កយ! អ�ីែដលជ�កមខុសចបប!់ ជអ�ីែដល�យ
និកយេឡង! មនិេក� មនិ�តជក ់ អនុវត�និងេ ខ�ួនេគជពួក�គី�ទ ន េហយ
បដិេសធ�ពះបនទូលរបស់�ពះ “មនទ�មងៃ់នភពជ�ពះ ប៉ុែន�បដិេសធអំ�ច
របស់�ពះ” ដូចែដលពយករបីននិយយថពួកេគនឹងេធ�។
74 �ពហ៍ពិពហ៍គឺជ�ថ បន័ចំ�ស់ជងេគបំផុតេ េលេ�កិយ។
�ពហ៍ពិពហ៍គឺបនសែម�ងជេលកដំបូង េហយបនបេងកតេឡងេ កនុង
សួនចបរេអែដន។
75 ស�ីមន ក�់តវបនេគ�បគល់ឱយនូវអត�ចរកិជក�់កែ់ដលនងមនិ�តវ
េ�ម កេ�គក។ ស�ីមន ក�់តវបនេគេជ ទុកចិត�េលេរ ងេនះ។ គម នសត��មយួេ
េលែផនដីដូច ស�ីេទ គម នែឆកញីេទ េហយកគ៏ម ន�សី�ែដល�តវបនេគទុកចិត�ែដរ
ជមយួនឹងចរតិរបស់ ស�ី។
76 ស�ីមន កម់និបនសូមបែីតេ កនុងករចបេ់ផ�ម—ៃនករបេងកត េ�យ�រែត
�ពះបនដឹងថនងនឹងធ� កចុ់ះ។ ស�ីទងំអស់េផ�ងេទ តមនិ�ចផិតកបត។់ នង
គឺជមនុស�ែតមន កគ់តែ់ដល�ច�ប�ពឹត�អំេពផិតកបត។់ េបនង�តវបនេធ�ឱយ
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ដូចេដមែដលនឹង�តវបនៃចនេចញពី�បជញ ដអ៏�ច រយរបស់�ពះ។ េឃញេទ? នង�តវ
បនបេងកតេឡងេ�យផលិតផលរបស់បុរស។
77 ប៉ុែន�េ�យ�រនង�តវបនេបះេ ខងេនះ នងក�៏តវបនផ�ល់ឱយែដរ
បនទុកដពិ៏សិដ�មកពី�ពះជមច ស់សំ�បក់រេ�ះ។ នងមនតួអក�រែដលនងមន
ថមនិ�តវេ�ម កេ�គក។
78 �បសិនេបនងចងេ់ធ�បប នងនឹង�តវេ�ម កេ�គកអស់មយួជីវតិ។ េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ នង�តវបនអភយ័េទសេ�ចន េហយនងមនិ�ច�ប់
ជសុចរតិបនេទ។ ខញុ ំនឹងកនច់ំនុចេនះកនុងេពលបន�ិចេទ តេនះ។ មនបទ
គមពរីេ េលេនះពីរបីនទី។ នង�ច�តវបនេលកែលងេទសស�មបភ់ព
េ�ម កេ�គករបស់នង ប៉ុែន�នងមនិ�ច�តវបន�បជ់សុចរតិេ កនុងជីវតិេនះ
េទ។ �ែតងែតេ ជមយួនង។ សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ។ នង�តវបនផ�ល់ឱយ
នូវករេលកែលងេទស ប៉ុែន�មនិបន�បជ់សុចរតិ។
79 �ងកយរបស់នង�តវបន�បគល់ឱយនងែដលជករទុកចិត�ដពិ៏សិដ�ពី�ពះ។
គម នែឆកញី គម នសត��� ប គម នសត��និងសត�េផ�ងេទ តេទ។ នងជមនុស�
ែតមន កគ់ត។់ េ�យនង គឺជ…េហតុផលែដល�ពិសិដ� នងគឺេដមបនីេំ ជីវតិ
ចូលេ កនុងែផនដី។ �ងកយរបស់នងគឺជមូល�� ន�គឹះៃនជីវតិ ដូេចនះេហយ
េហតុផលែដលនងផ�ល់ករទុកចិត�ដពិ៏សិដ�េនះ។
80 ឥឡូវេនះេ ទីេនះគឺជកែន�ងែដលអនក�ចនឹងមនិយល់�សប អនក ខង
ទស�នៈវទូិ។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�េ�យេ ហមងដល់មនុស�ជតិទងំមូល
គឺករផិតកបត�់ងំពីដំបូងមក។ ដំេនករបស់នង�តវបនបំផ� ញ។ នងបន
បេងកតកូនេភ� ះទងំពីរគឺកអុីននិងេអបិល។ សកមមភពមយួ មនេកមងពីរនក។់
ែស�ងរកកនុងបទគមពរី។ អ៊ូ—ហូ៊។
81 កតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ។ េយងេឃញថ�ងកយរបស់នងគឺជកែន�ងេគង
េហយដូេចនះ�ជករេជ ទុកចិត�ដពិ៏សិដ� កុំឱយខូចឲយេ�ះ។ ឥឡូវ ខញុ ំកំពុងនិយយ
ឥឡូវេនះ នយំកេរ ងេនះេ ជឧទហរណ៍េដមបបីង� ញអនកពីកែន�ងែដល�កមជំនំុ
ឈរ។ ខញុ ំមនិនិយយពី ស�ីេទ។ េទះបីអនកជអ�ីកេ៏�យ េនះគឺសថិតេ ចេន� ះ
អនកនិង�ពះជមច ស់ឬអនកែដលជបុរស។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងនិយយអំពី�កមជំនំុនិង
�ពះ�គីសទ។
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82 ឥឡូវេនះ នង�តវបនផ�ល់ឱយ េដមបនីមំកនូវជីវតិែដលមនែត�ពះេទែដល
�ចផ�ល់ឱយបន។ ប�ីរបស់នង�ចជអនកបងករសុ៊ត ប៉ុែន��ពះ�តវែតបេងកតជីវតិ។
�តឹម�តវេហយ។ ��តវែតមកែបបហនឹង ជីវតិទងំអស់�តវែតមកពី�ពះ។ ជីវតិ
ទងំ�យ�តវែតមកពី�ពះ។ ��តវបននមំក េហយេនះជអ�ីែដលេធ�ឱយ�ជ
អំេពបប ែតជីវតិ�តវែតេចញពី�ពះ។ �ទងជ់អនកនិពនធៃនជីវតិ។ ឥឡូវេនះនងមន
ពិសិដ�…មយួ…
83 ខញុ ំចងេ់លកេរ ង៣យ៉ងេ ទីេនះ ែដលនងមនិ�តវឃ� តឆង យ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
កំពុងនិយយ សូមរក��កមជំនំុេ កនុងចិត�ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងនិយយេរ ង
េនះ ចំេពះ ស�ីធមមជតិដូចប៉ូលេ ទីេនះកនុងជំពូក៧ៃនរ ៉មូ។
84 នងមនករេជ ទុកចិត�ដសំ៏ខនៃ់នគុណធមែ៌ដលបនេធ�ចំេពះនងេ�យ
�ពះអមច ស់របស់នង ជគុណធមជ៌ក�់ក។់ គម នអ�េីផ�ងេទ តផទុក�េទ ប៉ុែន�ជ
ស�ី។ �តវេហយ។ េនះគឺបនេប�ជញ ចិត�ចំេពះនងេ�យ�ពះ។ នងមនិ�តវេធ�ឱយ
ខូចគុណធមេ៌នះេទ។
85 �បសិនេបនងេធ�អ�ីខុស នង�តវែត�រភពចំេពះប�ីមុនេពលែដលគត់
បនយកនងេហយេធ�ឱយ��តឹម�តវ។ ដូចគន នឹង�កមជំនំុែដរ ែដលបនេរ បករ
ជមយួនឹងចបប ់ �តវចូលមកេ ចំេពះ�ពះ�គីសទមុនេពល�ពហ៍ពិពហ៍េលក
ទី២ នង�តវែត�រភពពីេរ ងេនះ។ �បសិនេបនងមនិេធ�េហយនងរស់េ ជ
មយួប�ីរបស់នងអស់រយៈេពលដបឆ់ន  ំ េហយបនទ បម់កេទប�រភព គតម់ន
សិទធិ�កន់ងេ ឆង យ េហយេរ បករជមយួ ស�ីមន កេ់ទ ត។ េនះជបទគមពរី។
អំេព�បសចកសីលធមខ៌ងផ�ូវេភទ កររស់េ មនិ�� ត។
86 “យ៉ូែសប កុំខ� ចេឡយចូរននំងម៉រជីភរយិរបស់អនកមក េដមបទីទួលយក
ៃផទេពះេ កនុងនងគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។” គតម់នគំនិតចងេ់បះបង់
នងេចល�ង ត់ៗ  សូមេមលបនទ បពី់គតប់នភជ បព់កយជមយួនងរចួេហយ។
េ េពលែដលអនកភជ បព់កយេហយ ចំេពះ�ពះ អនកនឹងេរ បករជមយួនង។
87 កតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ។ នងមនករេជ ទុកចិត�ដសំ៏ខនៃ់នគុណធមែ៌ដល
�តវបនផ�ល់ឱយនង េជ ទុកចិត�េលនងេ�យ�ពះអមច ស់។ �ពះជមច ស់បន
�បទនគុណធមេ៌នះដល់នង។ ដូច�អ ច ឹងេ កនុងសួនចបរេអែដននង�ច
និយយថ “ែមន” ឬ “េទ” ។ នងមនភពពិសិដ�ករេជ ទុកចិត�េលភពជ ស�ី
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ែដលបនេប�ជញ ចិត�ចំេពះនង ែដលនងមនិ�តវបំែបកេឡយ។ េនះភពជ ស�ី
ែដលខញុ ំកំពុងនិយយេ ទីេនះ គឺ�កបបកិរយិរបស់នងចរតិរបស់នងេ ែកប
មនុស��បស។ មនិអនុ ញ តឱយ�គបម់នុស��បសេនះេទ…

88 េមលេ េលេអ�កងទ់ងំេនះ េហយេមល��ភពយន�ទងំេនះេថបនិងឱប
និងសង� ស់និងជំុវញិ ស�ីទងំេនះ។ ស�ីមន កេ់ធ�ករេនះគឺជចរតិមនិល�។ នង
�ចនឹងមនគុណធម ៌ េបមនិដូេចនះេទ។ ប៉ុែន�សូមេមល េ កនុងេបះដូងរបស់
នង…េ េពលែដល�កេពញទងំេនះ �កេពញេភទសថិតេ កនុងបបូរមត។់
បុរសេថប ស�ី គតពិ់តជមនផិតកបត។់ �កេពញេភទសថិតេ កនុងបបូរមត់
ស�ីនិងបបូរមតប់ុរស។ គត�់ចេថបនងេ េលៃដ�នឹងមនិ�យ�មរយៈ
�កេពញេភទរបស់ពួកេគេទ។ ប៉ុែន�កររមួេភទ�កេពញគឺសថិតេ កនុងបបូរមត។់
េហយសូមេមលភពសមេហតុសមផលទងំអស់េនះេ ហូលីវតូសព�ៃថងេនះ
កនុងចំេ�មអ�ីទងំអស់ែដលរអិលនិងគួរឱយ�ស�ញ់េ ជុំវញិជមយួ ស�ីជ
េដម។ េហយេកមង�សីតូចសម�ងឹេមលទងំអស់េនះ។ កំុឆងល់ពីសីលធមរ៌បស់េយង
�ពុកេហយកខ�ក�់�កកេ់មល េ�ពះ��កេ់ ចំេពះមុខេកមងៗ។ េនះេហយ ។ �
�តវែតជផ�ូវេនះស�មបៃ់ថងចុងេ�កយ។

89 ឥឡូវចូររក�ពួកជំនុំេ កនុងគំនិត។ នងកំពុងេថបេហយរអិល េហយ�យ
ប ចូ លគន េ �គបអ់�ីៗទងំអស់េ�កពី�ពះបនទូល សូមេ�យ�រក�និងករអបរ់និំង
ករ��វ�ជវវទិយ� ស�ជេដម។

90 េ េពល ែដលវទិយ� ស�ករអបរ់អំ�ី�គបយ៉់ងគឺពិតជផទុយនឹង�ពះ។ �បពន័ធ
អរយិធមទ៌ងំមូលែដលេយងមនេ េពលេនះគឺពិតជមនេម�បឆងំនិង�ពះ
�គិស�។ �បពន័ធអបរ់គឺំេម�បឆងំ�ពះ�គិស�។ អរយិធមគឺ៌ជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�។
��បឆងំនឹង�ពះ។ អនកនិយយថ “�បឆងំនឹង�រយិធម?៌” �ពះនឹងមនអរយិធម៌
មយួៃនៃថងទងំេនះ ែដលនឹងគម នករទកទ់ងនឹងករ�� បេ់ទ ចូលេ កនុង�។
អរយិធមស៌មយ័ទំេនបេនះេកតេឡងេ�យ��ងំ។ ខញុ ំនឹងបង� ញចំេពះអនក េប
�ពះសព��ពះហឫទយ័េ យបេ់នះ េចញពី�ពះគមពរី។ េរ ងទងំអស់េនះគឺជរបស់
��ងំ។ អរយិធមថ៌មីរបស់េយង នឹងគម នេ កនុងេនះេទ។

នងមនភពជ ស�ីដពិ៏សិដ�។
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91 គម នឆងល់ែដលថបុរសេធ�ចំេពះ ស�ី�មវធីិែដលពួកេគេធ� គឺេ�យ�រែត ស�ី
េធ�សកមមភពេ ជំុវញិបុរស�មរេប បែដលពួកេគេធ�ែដរ។ នងបង� ញខ�ួននង
ផទ ល់េ ទីេនះជមយួេខខ�ីមយួគូនិងតឹងជបែ់សបកនិងសេម� កបំពកប់ុរសនិង
អ�ីៗេ �មផ�ូវបតជំុ់វញិ។ មនិថនងនិយយយ៉ងេមច៉េទ នង�ចមនគុណ
ធមច៌ំេពះប�ីរបស់នង�មែដលនង�ចេធ�បន ប៉ុែន�ចំេពះករេមលេឃញពី�ពះ
“នងជ�សីកំផិត” “អនក�ែដល�កេឡកេមល ស�ីេហយមនត�� កនុងចិត� េនះ
គឺបនផិតកបតជ់មយួនងរចួេ េហយ េ កនុងចិត�របស់គត។់” េហយនងបន
បង� ញខ�ួននងឱយក� យជែបបេនះ។

េនះេហយជអ�ីែដល�កមជំនុំបនេធ�ជមយួេ�កិយ។
92 កតស់មគ ល់ ែដលេប�ជញ ចិត�ចំេពះនង គុណធមពិ៌សិដ� ភពជ ស�ី េហយ
បនទ បម់ក ភពជម� យដពិ៏សិដ�េគរព�� មរីបស់នង។
93 េមលេ ៃថងេនះ។ េ កនុងទី�កងមយួចំនួន ទី�កងជេ�ចនពួកេគែថមទងំ
មនពិធីជបេ់ល ងធំ ែដលេ ថសងគមសមជិក�កមជំនុំផងែដរ។ �កម់កួ
របស់ពួកេគេ េលករ ៉ ូ ពួកេគ�សវងឹេហយយកកូនេ�ររបស់ពួកេគចូលេ កនុង
េនះ។ ស�ីមន ក់ៗ េ េរ សកូនេ�រេចញពីមកួស�មបប់ុរសែដលនងនឹងរស់េ
ជមយួចុងសប� ហ៍ ពិធីជបេ់ល ងែបបេនះ�គប�់បេភទ! ែដលខញុ ំមនេរ ងជេ�ចន
�តវនិយយេ ទីេនះ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំគម នេពលនឹងចូល
េ កនុង�េឡយ។ កខ�កែ់បបេនះ!
94 េហយពួកជំនុំគឺ��កក�់ស់ គឺ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតជ់មយួអ�ី�គបយ៉់ង
េហយនងគម នអ�ីែដលនឹង�តវេធ�េនះេទ។ នងគួរែតេ ជបជ់មយួ�ពះបនទូល។
95 �គរមនិអីេទ។ មនទីរេពទយមនិអីេទ។ របស់ទងំអស់េនះមនិអីេទ។ កមមវធីិ
អបរ់មំនិអីេទ។ េយង�តវរស់េ ទីេនះ�តវ�នសរេសរ។ េនះជេសដ�កិចចមយួ។
96 ដូចជេយងមនិ�តវបនសនមតថ់�តវេស� កសេម� កបំពក�់មយួេទ
េ េពលចបេ់ផ�ម។ ខញុ ំនឹងអធិបបយអំពីេរ ងេនះេ ចុងសប� ហ៍េនះ�មបំណង
�ពះហឫទយ័�ពះ។ ប៉ុែន�េយង�តវែតេធ�ករេស� កសេម� កបំពកពី់េ�ពះ�ពះបន
�បទនសេម� កបំពកដ់ល់េយង។ ប៉ុែន�េ េដមដំបូងេយងមនិ�តវករ�េទ។ េយង
�តវបន�គបបងំ។
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97 ឥឡូវេនះនង�តវបន�គបបងំេ�យអំេពបបរបស់នង។ នងមនិទងំ
ដឹងថនងេធ�បបេទ តផង។ សូមេមលដូចជនងគឺេ េពលេនះ។ េ�យ…
ឥឡូវេនះនង�តវបន�គបបងំេ�យ�រក� បនទ បម់កនង�តវបន�គបបងំ
េ�យ�ពះ។ ភពខុសគន របស់�។
98 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថនង�តវបនផ�ល់ករេជ ទុកចិត�ដពិ៏សិដ�េនះ នង
មនិ�តវែបកបកេ់ឡយ ភពជ ស�ី សកមមភពមនអត�ចរកិរបស់នង ករចិ ច ឹម
កូនេ  �តវេគរពចំេពះប�ីនង។
99 សព�ៃថងពួកេគយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�ជងគម នអ�ីេ កនុងេ�កិយ។ អនក
គួរែតមកករយិល័យរបស់ខញុ ំេ េពល�មយួ េហយេឃញបុរស យក�បពនធ
របស់ពួកេគ ជកែន�ងែដលពួកេគពយយមឱយបន�តឹម�តវជមយួ�ពះជមច ស់
េហយ�រភពពីករទងំអស់េ កនប់ុរសែដលពួកេគរស់េ ជមយួនិងអ�ីៗ
េផ�ងេទ តចប�់ងំពីពួកេគេរ បករមកេម�ះ។ “អូ” អនកនិយយថ “េនះ…” េទ។
េនះជ�កមេពនេទកុស� អ៊ូ — ហូ៊។ អនកេផ�ងេទ តនឹងមនិេធ�ដូេចនះេទ។ ដូេចនះ
�ជ…
100 ខញុ ំកំពុងនិយយពីរេប បែដល��ចេចញឆង យ េ េពលអនក�យប ជូ ល
ជមយួេ�កិយ �កមជំនំុនិងរេប បទងំអស់និងអ�ីែដលេយងមន។ េយង
មនិដូចជេពនេទកុស�េដមដំបូងេឡយគឺពីយប។់ េយងបនរ�តេ់ចញពី
កែន�ង�មយួេ កនុងភព�ចបូក�ចបល់ដេ៏ខម ងងឹត កែន�ង�មយួេហយ
បតប់ង។់
101 េតអ�ីេ ជករទុកចិត�ដពិ៏សិដ�! អ�ីែដលជករទទួលខុស�តវចំេពះ ស�ី! ឥឡូវ
សូមេមលេហតុអ�ីបនជនងជតំ�ងឲយ�បេភទៃន�កមជំនុំ ែដលមនករ
ទទួលខុស�តវដូចគន ។ ដូច ស�ីមនទំនួលខុស�តវខពស់ចំេពះភពជម� យ និង
គុណធមរ៌បស់នងចំេពះប�ី និង�កមជំនំុមនទំនួលខុស�តវដពិ៏សិដ�ចំេពះ
ករអធិ�� ននិង�ពះបនទូល និងចំេពះ�ពះ�គីសទគឺដូចគន នឹង ស�ីែដរ។
102 េហយដូចជ ស�ីមន កប់នរ�តេ់ចញេ �មបុរសមន កេ់ផ�ងេទ ត។
េ េពលែដល�កមជំនុំរតេ់ េធ��មកមមវធីិ�ថ បន័ទងំេនះ និងកមមវធីិក�ងនិង
��េរ នជេដម។ ខញុ ំគម នអ�ី�បឆងំនឹងពួកេគេទ។ ពួកេគមនិអីេទ។ ពួកេគបេ�ម
េគលបំណងរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិែមន…
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103 �ពះេយសូ៊វមនិែដលមនបនទូលថ “ចូរេ បេងកត��េរ នចុះ” �ទងប់ន
និយយថ “ចូរផ�យ�ពះបនទូល”
104 េនះេហយជកែន�ងែដលពួកេគេធ�ស�បែហស។ មនិបេងកត�ថ បន័ មនទីរេពទយ
និងអ�ីៗជេដម។ ពួកេគេធ�េនះមនិអីេទ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជកតព�កិចចរបស់
�កមជំនំុេទ។ កតព�កិចចរបស់ពួកេគគឺេដមបផី�ព�ផ�យដំណឹងល� ប៉ុែន�េយងបន
េធ�អ�ី�គបយ៉់ងេ�កពីេនះ។ េហយេយងបនរ�តដូ់ចជ��ងំបនេធ� េហយ
�យ�ជមយួដំណឹងល�ខ�ះ និងមនអ�ីៗេផ�ងេទ ត រហូតដល់�ទទួលបន
េជគជយ័ពីករគម នអ�ីេ�ះ។ អំេពពុករលួយសូមបែីតេយងទងំមូល េ�កិយ
ទងំមូល! េមលនិនន ករៃនេ�កិយ។
105 សេងខបរបស់ រដីេឌ �យែហចស េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ ែដលេកមង�សី
ឆ�ងកតក់រអស់រដូវ េហយបុរសផ� ស់ប�ូរជីវតិចេន� ះពី�យុៃមភនិង២៥ឆន ។ំ ពួកេគ
កំពុងឆ�ងកតព់កក់�� ល�យុរបស់ពួកេគ។ អំេពពុករលួយ (េហតុអ�ី?)
េ�យ�រែតករ��វ�ជវវទិយ� ស�អំពី��រនិងវតថុែដលែបកបកពី់របស់
ធមមជតិ ែដលេយងគួរ�កេ់ កនុងខ�ួនរបស់េយង។ េយងគម នអ�ីេ�កែតពី
អំេពពុករលួយែដលងបេ់នះេទ។
106 ឥឡូវេនះេហយគឺជអ�ីែដល�កមជំនុំមនែដរ។ �សថិតកនុង�ថ នភពដូចគន ។
107 នងជ�បេភទែតមយួ។ នងមនគុណធមដ៌ម៏នតៃម�ដូចគន េ�យ
�ពះវ ិ ញ ណ ែដលបនផ�ល់េ�យនងេដមបកីរពរ�ពះវ ិ ញ ណនិង�ពះបនទូល
េហយមនិែដលផិតកបតេ់ឡយជមយួអ�ីទងំអស់ៃនេ�កិយឬអ�ីៗ េផ�ងេទ ត។
េ �ពហមចរចីំេពះ�ពះបនទូល ដូចជ ស�ីគឺ�តវរក�គុណធមច៌ំេពះប�ីរបស់នង។
�ជករទុកចិត�ដពិ៏សិដ� េដមបេីគរព�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េលេគលជំេន
�បជញ ែដលនិកយមន។ �កមជំនុំ�តវបនផ�ល់ករទុកចិត�េនះ។
108 �បសិនេបពួកេគនិយយថ “�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ…” ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�កមជំនុំ
របស់អនកេជ េទ។ �បសិនេប�ផទុយពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ សូមេ ឱយឆង យពី�។
109 �ពះគមពរីបនែចងថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលកលពីម�លិមញិៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។” ម៉កុស១៦ បននិយយថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមន
ស�មបអ់ស់អនកែដលេជ ” �បសិនេប�កមជំនំុផ�ព�ផ�យខុសពីេនះ សូមអនក
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កុំេជ  អនកនឹង�� បច់ំេពះករេនះ ចូរេកតជថមីម�ងេទ តចូលកនុង�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ “ចូរអនក�ល់គន េ េពញេ�កិយេហយផ�យដំណឹងល�ដល់មនុស�
ទងំអស់។” េនះជចមង យែដល�តវេ ។ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនស�មប់
អស់េលេ�កិយ និង�គបទ់ងំអស់អនកែដលេជ ។” េមលពីរេប បែដលេយងេចញ
ឆង យពី�? �បកដ�ស់។ ប៉ុែន�នងទទួលខុស�តវចំេពះ�។
110 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេមល អ�ីែដលហូលីវដូបនយកគឺគុណធមេ៌ចញពី ស�ីរបស់
េយង។
111 ខញុ ំកំពុងអងគុយេ ទីេនះសម�ងឹេមល ស�ីចំ�ស់ជទី�ស�ញ់គឺបង�សី
�នេ់ឌ ស�ីេ ទីេនះនិងេ ខងេ�កយនិងបង�សីម៉ូេរេ៉ ទីេនះ ជ ស�ីចំ�ស់
ែដលចងចកំលពីប៉ុនម នឆន មំុន។ �បសិនេបម� យរបស់ពួកេគ ឬសូមបែីតពួកេគ
នឹងបនេដរេចញេ �មផ�ូវ�មវធីិែដល ស�ីមយួចំនួនេដរេ ៃថងេនះ សមជិក
�កមជំនុំ ពួកេគនឹងបនចកេ់� ស�ីេនះ េ�យ�រនងឆកួត។ នងេភ�ច
េស� កសំពតរ់បស់នង។ ហនឹងេហយ េបអ ច ឹង�ជមនុស�ឆកួត េពលេនះ�ឆកួត
េហយ។
112 ែមនេហយ េមលចុះ េ�កិយទងំមូលបង� ញថ�ឆកួតេហយ។ សូម�កេឡក
េមលឃតកមមនិងអ�ីៗែដលកំពុងេកតេឡងេ េលេ�កិយ។ េឃញេទ? �ឆកួត!
113 េរ ងទងំមូល�តវបនចូលមកេដមបបីំេពញករេបកសែម�ង។ េយងនឹង
េ ដល់�េ សប� ហ៍េនះ។ កែន�ងែដលជេរ ងគួរឱយស�បទ់ងំេនះមនិែមនជ
ធមមជតិេទ។ េនះគឺជេរ ងខងវ ិ ញ ណែដលេធ�ឱយមនុស�ែ�សករកថមនិងភននិំង
អ�ីៗេផ�ងេទ តនឹងធ� កម់កេលពួកេគ។
114 េពញេលញៃនភពវកិលចរតិទងំមូលេ េលេ�កិយេនះ េហយេសទរែតេ
ទីេនះេហយ។ េហតុអ�ីបនជអនកេមលេឃញជំ�នរបស់� េ ទីេនះ �—�
កំពុងេដរកបនួេ �មផ�ូវ �ម�កមជំនុំទងំមូល វកិលចរតិេធ�អ�ីៗែដលមនុស�
គិតថេធ��តវនិងបនសីុវល័ិយ។
115 េមលអ�ីែដលហូលីវដូបនេធ�ចំេពះ ស�ី។ េមលថេត�យ៉ងេមច៉។ �ជករ
ប�នយ់កគុណធមដ៌ពិ៏សិដ�របស់ ស�ី។ េហយបន�េទ តេយង�ចេ បន។ េឃញ
េទ?
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116 ទងំអស់េនះនងបនបតប់ង។់ េតនងេធ��យ៉ងដូចេម�ច? ពីេ�ពះមន
ឧបករណ៍លបចិមយួែដលេគេ ថ�កមជំនំុដូចជេ កនុងសួនចបរេអែដន។
បុគគល លបចិែដលជ�រក� បនេដរចូល�កមជំនុំ ដូចជ�បនេធ�េ កនុងសួនេអ
ែដនរបស់�ពះែដរ េហយបនបំភនន់ងចូលកនុងសួនេនះ។ នង�តវបនេគេបក
បេ ឆ ត។ ស�ីគិតថ…នងមនិចងេ់ធ�ខុសេទ។

117 េអ�៉មនិចងេ់ធ�ខុសេទ។ �មនិែមនជេចតនេទ។ ប៉ុែន�នង…�ពះគមពរីបន
�បបេ់ កនុងធីម៉ូេថទី២ ធីម៉ូេថទី១ ៣ “នង�តវបនេគបេ ឆ ត” េហយករ
េបកបេ ឆ តមនិែមនជេពលែដលអនកេធ�េ�យេចតនេនះេទ។ �ជេពលែដល
អនក�តវបនេបកបេ ឆ តឲយេធ��។

118 េហយេនះ�គនែ់តជអ�ីែដលបនេកតេឡងេ ៃថងេនះ។ នង�តវបនេគ
េបកបេ ឆ ត�មទូរទស�ន ៍�មទស�នវដ�ីេ�យ�បជជនទងំេនះ និងអ�ីៗែដល
ពួកេគនឹងេធ�េ �មផ�ូវ។ េកមង�សីសមយ័ទំេនប ពួកេគេមលេ �មទស�នវដ�ី
េហយពួកេគេមលរបូភព។ ពួកេគេមល�មផ�ូវ។ ពួកេគេឃញសេម� កបំពក់
េ កនុង�ង។ េត��ងំបនេធ�ឧបករណ៍ដអ៏�ច រយយ៉ងដូចេម�ច—ៃននរក
បនចុះមកកនុងចំេ�មមនុស�និងបនបេ ឆ តពួកេគចូលេ កនុងរបស់ទងំេនះ!
េហយ ស�ីគិតថនងមនិអីេទ។ េហយនងបន�� បេ់�យ មនិដឹងពី�។ នងេ
ឆង យពី�ពះ។ សូមេមលពីរេប បែដលនងបនបតប់ងអ់�ីៗទងំអស់េនះ េត�ឆ� ត
យ៉ងដូចេម�ច?

119 ៃថងេនះ ខញុ ំចងឲ់យ អនកកតសំ់គល់។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលពី�។ �បសិនេប
អនកចង�់ន��ពះេយសូ៊វមនបនទូលថេរ ងេនះនឹងេកតេឡង (េតអនកបនដឹង
េទ?) េ �គចុងេ�កយរបស់�ទង ់មុនេពលែដលេគឆក ង�ទង។់ សូម�ន� លូក
—ជំពូកទី២៣ េហយចមំយួែភ�តដូចជេមេរ ន��ៃថង�ទិតយែដរ។ ចបេ់ផ�ម
ពីខទី២៧ ខញុ ំេជ ថខញុ ំបនគូសចំ�ំេ ទីេនះ។ �ពះេយសូ៊វយងេ កល់�៉រ។ី
�� បេ់ េពលខញុ ំ�ន�។ �តឹម�តវេហយ។ លូក ២៣:២៧ ខញុ ំេជ ថជកែន�ងែដល
េយងមន។ កំណតច់ំ�ំរបស់ខញុ ំមន� េ ទីេនះ។

មនមនុស�េដរ�ម�ទងដ់ែ៏ណន�ន ់ កម៏នពួក�សីៗ… ែដល
គកេ់ដម�ទង េហយយំទួញផង
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�ពះេយសូ៊វ�ទងង់កែបរេ  មន�ពះបនទូលនឹងពួក ស�ីទងំេនះ
ថ កូន�សី�កងេយរ�ូឡិមេអយ កុំយំនឹងខញុ ំេឡយ ឲយយំនឹងខ�ួន
អនក�ល់គន  េហយនិងកូនេ របស់អនក�ល់គន វញិចុះ

ដបតិេមល នឹងមន�គមកដល់…ែដលេគនឹងថ មនពរេហយ ពួក
�សី�រ និងេពះែដលមនិេកតកូន េហយេ�ះែដលមនិបំេ កូន

120 សូមគិត េ ៃថងេនះ ករ�បមថស�មបន់ងែដលមនកូន។ េឃញេទ?

េ �គេនះ េគនឹងចប�់ងំនិយយេ ភនធំំថ សូមឲយរលំមកេល
េយងវញិ… េហយេ ភនតូំចថ សូម�គបមកេលេយងចុះ

េ�ពះេបេគេធ�ករទងំេនះ ដល់េដមេឈ�សស់ េនះេតនឹងេកតអ�ីដល់
េដមេឈសងួតវញិ។

121 និយយពីៃថងែដល ស�ីនឹងែលងចងប់នកូនេទ ត។ ពួកេគចងប់នែឆកឬឆម
ឬអ�ីមយួដូចេនះ ប៉ុែន�នងមនិចងប់នកូនេទ តេទ។ េហតុអ�ី? នងគឺជ “ម� យ
ចស់�បប់៊ដឺ” េបនងមនកូន។ េឃញេទ? នងមនិចងប់នេទ។ េនះគឺជករ
េលកេឡងរបស់ហូលីវដូ។ �មនិចងេ់�យ ស�ីរបស់គតក់� យជ “ម� យចស់។”
ដូេចនះនងនឹងមនករវះកតខ់�ះចំេពះខ�ួនឯងឬអ�ីមយួែដលនឹង��ងំពួកេគមនិឱយ
មនកូន។ ពួកេគមនិចងប់នកូនេទ។
122 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលពីករេនះ។ េត�ទងម់នបនទូលអ�ី? “េ េពលេនះពួកេគ
នឹងចបេ់ផ�មយំេដមបឲីយថមធ� កម់កេលេគ។” �ជករយងមករបស់�ពះ។
123 នងនឹងអនុវត�ករពនយកំេណ ត ដូេចនះនង�ចចូលរមួពិធីជបេ់ល ងបន។
នងធុញ�ទននឹ់ងបំេ ទរករបស់នង។ “�នឹងេធ�េ�យនងខូច�ង។ េ េពល
នងមនៃផទេពះ�នឹងេធ�ឱយនងមនិេពញចិត�។ នងនឹងេមលេ មនិដូចអ�ែីដល
នងធ� បេ់ធ�េនះេទ។” េហយប�ីរបស់នងលងងេ់ខ� លមមឱយនងេ �មផ�ូវេនះ។
នងនឹងមនិផ�ល់ឱយគតនូ់វកូនមយួេឡយ។
124 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលពី�។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ េ េពលែដលពួកេគ
កំពុងេធ�ករេនះ េ េពលេនះពួកេគនឹងេ យំ សំុឲយថមធ� កម់កេលពួកេគ។ �គឺជ
ករយងមករបស់�ពះអមច ស់។
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125 ពួកេគចំ�យលុយយ៉ងេ�ចនស�មបឆ់ម ែឆក។ �តឹម�តវេហយ។ នង�តវែត
ជម� យរបស់អ�ីមយួ ពីេ�ពះ�គឺជអ�ីែដល�ពះបន�បទនធមមជតិចំេពះនង។
126 ខញុ ំចថំ។ ខញុ ំ�បមញ់េហគម១ដធ៏ំ។ ខ� ឃមុ ំចស់េ រដូវស�ឹកេឈ�ជះឆន េំនះ។
េ េពលែដលនង�តវបនេគបងក តពូ់ជខ� ឃមុ ំេឈម លេនះ នងមនកូនខ� ឃមុ ំ
េនះេកតមក។ ពួក�មន�ងពង�កេព�� តល��បែហលជមនទំងន ់ ១០០
េផនឬ�បេសរជងេនះ។ នងនឹងេធ�ឱយពួកេគេពញចិត�និង�ស�ញ់ពួកេគ
េ�យ�រែតនងនឹងបេងកតកូនតូចខ�ះបែនថមេទ ត។ ពួកេគេកតេ ែខកុមភៈ។
ខ� ឃមុ ំមនិដឹងអ�ីអំពី�េទ។
127 ពួកេគេកតមកេ កនុងថងតូ់ចៗ។ េតេធ�ដូចេម�ច �ចឱយពួកេគេបកថងតូ់ចៗ
ទងំេនះ ខ�ួនឯងបន…ដូចជថង�់កទូ់រស័ពទ។ ពួកេគរកផ�ូវេចញេ�យខ�ួនឯង។
ម� យរបស់ពួក�ដូចជកំពុងេដកលក។់ នងមនិបនញំុអ�ីេទ �ងំពីែខតុ�មក
េហយេនះគឺជែខកុមភៈេហយ។ ពួកេគបនមកនិងបំេ កូនរបស់នងរហូតដល់
ពកក់�� លែខឧសភ។
128 េ េពលែដលនងបនេឃញកូនរបស់នងមន�ងមូល មនទំងន់
�បែហលជដប�់បឬំដប�់បេំផនកនុងមយួ។ ពួកេគបនបំេ នង។ េតនងទទួល
បនទឹកេ�ះយ៉ងេមច៉ េនះជគំនិតរបស់�ពះ។ នងរស់េ ខ�ួនឯងនិងផលិត
ទឹកេ�ះ ស�មបកូ់នតូច។
129 េហយបនទ បម់ក�បសិនេបករចិ ច ឹមរបស់នងមនិទទួលបន�គប�់គន ់នង
នឹង�ម�បមញ់ពួក�េ ឆន …ំកូនខ� ឃមុ ំឆន មំុននិងម� យេ រដូវេក� េនះ ពីេ�ពះ�
ជសភវគតិែដល�ពះ�បទន។ នង�តវែតជម� យស�មបអ់�ីមយួ។
130 េហយេប ស�ីនឹងគម នកូនសំ�បប់�ីេទ នងនឹងយកែឆកឬឆម ឬអ�ីមយួេធ�ជកូន។
នង�តវេធ�ជម� យ។ �ជធមមជតិរបស់នង។ ប៉ុែន�េដមបបីេងកតកូនឱយប�ីរបស់នង
េហយចិ ច ឹម�ស�មបថ់� យសិរលី�ដល់�ពះ ែដលទងំអស់េចញពីបនទ តរ់បស់
នង។ នងគួរែត…អូនងគួរែត—អូ! នងនឹង�តវ�ម៉ស់យ៉ងខ� ងំ�បសិនេប
នងបនេធ�េ�យ�ស�ញ់សងគមបបរបស់នងកនុងឆន ១ំ៩៦៥�ម�បេភទៃន ស�ី
សមយ័េនះ។
131 របូភពពិតៃន�កមជំនំុទំេនបសព�ៃថងេនះ! មនិទងំ�កមជំនំុសមយ័ទំេនប
ចងប់នរបស់ទងំេនះេ ទីេនះ ដូចជករែ�សក រពំង និយយភ�ដៃទ កិចចករ
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២:៣៨ េកមងៗេ ជំុវញិនង។ ហនឹងេហយៗ។ េឃញេទ? ហនឹងេហយ។ នងមនិ
ចងេ់�យពួកេគែ�សក េហយែ�សកថ “�ែមន៉! �េលលូយ៉! េហតុអ�ី ជកូន
ែបបេនះេចញពីនិកយ។ ពួកេគមនមយួដូចអ ច ឹង េ កនុង�កមជំនុំមយួ េហតុអ�ី
ពួកេគេបះនងេចលភ� មៗ។

“េហតុអ�ីបនជអនកបេ�� យឱយរបស់ទងំេនះបន�ែបបេនះ?”
132 ដូេចនះ អនកេឃញេទ នងមនៃផទេពះជមយួអ�ីមយួ មូលេហតុគឺេ�យ�រ
នងនសំមជិក�គបេ់ពលេវ�។ ប៉ុែន�នងមនិចងឲ់យ�ែ�សក េ�គត�គត
និយយេដមេទ កិចចករ ២:៣៨ សត�េវទនេនះ នងគិតថពួក�ពិតជេធ�ឱយនង
�ម៉ស់។ �នឹងបំផ� ញនងនិង�កមជំនុំ សងគម វទិយ� ស�អបរ់ ំ និងសីលធម៌
របស់នង ថនងជកមមសិទធិរបស់ទីេនះ។ ពួកេគនឹងបេណ� ញនងេចញ េ ឯ
�កម�បឹក�បនទ ប។់ នងមនិ�ចមន�េទ។ ដូេចនះនងមនិចងម់នៃផទេពះជមយួ
�ពះបនទូលេទ េ�ពះេនះជ�បេភទែដល�ពះបនទូល�ចនមំកបន។
133 េកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ �មន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់េ កនុងេនះ។
គម នប ញ �កមជំនុំ—ចូលរមួនិងបេងកត�សន ចងសកផ់តម់ុខ គម នេរ ង
ដូចេនះេទេ កនុង�កមជំនំុទងំអស់។ អនករកមនិេឃញែបបេនះេទ េ កនុង
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ អនកបនរកេឃញម៉ូតចស់ ែដលបនែញកេចញជបរសុិទធ
និងបរសុិទធេកតពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ ែ�សកខ� ងំៗ ែ�សកសរេសរ�ពះ។
134 េនះជករឈនដល់ៃដរបស់នង។ នងមនិចងប់នេទ។ អូេទេ�ក! េទ
មនិេចះរងីសងួត។ េតនងេធ�អ�ីអ ច ឹង? ដូេចនះនងបននេំចញេ ទងំគូ �បមុខ
�បពណ៌ េស� កខ�ី សងគមេយេសបិល ខុសចបប ់ “សត�ឆម ” ពួកេគេ អ ច ឹង
ខញុ ំគិតថ�អ ច ឹង។ េឃញេទ? ខញុ ំគិតថពួកេគេ �ថឆម ។ េឃញេទ? “�កេឡក
េមលឆម េនះ” ពួកេគនិយយែបបេនះ អនកដឹងេទ។
135 នងបនេកតមក ឬេរ បករ បនភជ បជ់មយួប�ីដំបូងរបស់នង អ�័មដំបូង
េ�យ�បពនធផិតកបត ់ នងេអ�៉ ជ�បពនធទីមយួរបស់អ�័ម។ អនកនិយយថ
“ផិតកបត?់” នង�បកដែមន។ ប៉ុែន� អូ នងបនអះ�ងថអ�័មេនះ អ�័ម
ដំបូងេនះបន�� បេ់ហយ។ “�បកដ�ស់គតប់ន�� បជ់យូរមកេហយ។ ខញុ ំ
បនេកតជថមីម�ងេទ ត” នងបននិយយថ “េហយខញុ ំពិតជបនេរ បករជមយួ
អ�័មទីពីរ�ពះ�គីសទជ�ពះបនទូល”
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136 យ៉ងេមច៉? កតស់មគ ល់អ�ីែដលនង�ស�ញ់។ េមលគូេសនហ៍របស់អនក អនក
ចងេ់ឃញអនក�នងកំពុង�ស�ញ់េទ។ �ពះបនទូលនិយយែបបេនះ ប៉ុែន�នង
បននិយយថ “�កមជំនុំរបស់ខញុ ំនិយយែបបេនះ។ អ ច ឹងេតអនក�ែដលនង
�ស�ញ់? េតអនក�ជប�ីរបស់នង? ផលែផ�ផទ ល់ខ�ួនរបស់នងប ជ កថ់នង
ជអ�ី។ ពិតជ�តឹម�តវ �បង� ញពីអ�ីែដលនងមន។ កតស់មគ ល់។ នងបន
េកតមកដំបូងចំេពះអ�័ម ពីេ�ពះេនះជកំេណ តធមមជតិរបស់នង។ េឃញ
េទ? េហយនងមនិែដលទុក�េចលេឡយ។ េនះគឺជមនុស�ែដល�ស�ញ់
េ�កិយ។ នងអះ�ងថនងេកតមកេលកទីពីរស�មប�់ពះ�គីសទ។ ប៉ុែន�
គូេសនហ៍របស់នង សូមកតស់មគ ល់ គឺអ�័ម េ�ពះ នង�ស�ញ់េ�កិយ។
137 េហយមយួេទ ត—េរ ងមយួេទ ត កតសំ់គល់ថេតនងមនកូន�បេភទ
�។ ែដល�បបពី់អ�ីែដលប៉របស់ពួកេគជនរ� េទះបី�ជអ�័មទីមយួឬ
អ�័មទីពីរ។ �បសិនេប�កមជំនំុនកូំនរបស់អ�័មទី២េចញមក។ គតេ់ដរតួជ
អ�័មទី២ ដូចជពួកេគបនេធ�េ ៃថងៃនេពនេទកុស�។ េនះគឺជកូនៗរបស់
អ�័មទី២ពិត។ េឃញេទ? �តវេហយ។ ធមមជតិរបស់ពួកេគគឺដូចគតនិ់ង
នង។ បទែមនេហយ។ កូន�សីរបស់នង�បមុខ េស� កេខខូវបយ៊ េស� ក
សេម� កបំពកប់ុរសជេខ។ �ពះគមពរីែចងស�មបន់ងថ “កុំេធ��” នងកតស់ក់
របស់នង។ “�ជករ�ម៉ស់មយួស�មបន់ង។”

អនកនិយយថ “បិទមតកំុ់និយយពីករហនឹង”
138 េនះជអ�ីែដល�ពះបនទូលបនែចង។ ខញុ ំ�គនែ់តចង�ុលបង� ញពីធមមជតិ
ប៉ុេ�� ះ។ េនះេហយអ�ីែដលនងេធ�។
139 កូន�បសរបស់នង កូន�បសរបស់នងេកតេចញពីនងពឹងែផ�កេលករអបរ់ ំ
��េរ ន។ ���ពះគមពរីខ�ះែដលេគេ ថម�វទិយល័យល�ៗមយួចំនួន
ែដលមនជយូរមកេហយ ញស់ពួក�េចញេ កនុង�បេភទៃនកររចនបទ
មយួចំនួន ។ អនកែស�ងរកនិកយ �សនកអុីន �មនិ�សបេ នឹង�ពះបនទូល
ដូចែដលកអុីនបនេធ� �តវេទ គឺមនិ�សបចបបដូ់ចកអុីនអុីចឹង �បកដ�ស់
អនកែស�ងរកនិកយ។ អនកេឃញ េត�ជអ�ី?
140 �ពះមនិែដលេរ បចំនិកយេទ។ �ទងែ់តងែត�បឆងំ�។ �ពះបនទូលរបស់�ទង់
�បឆងំនឹង�។
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141 ប៉ុែន�ពួកេគកនជ់ប�់ ដូេចនះអនកនឹងេឃញអ�ីែដលពួកេគកំពុងនមំក។ េនះ
បង� ញថនរ�ជប៉ប៉និងម៉កម៉់ករ់បស់ពួកេគ។ យ៉ងពិត�បកដ។ យ៉ង
ពិត�បកដ។ គឺមនិ�សបចបបដូ់ចកអុីនអុីចឹង។ េនះជ�បេភទេកមងែដលគត់
បនយកេចញពីេអ�៉។ ពួកេគបនេចញពី�ពះបនទូល បនទ បម់កេឃញអ�ីែដលនង
បននមំកេទ។ េនះគឺថ�ជកែ់ស�ងដូចែដល�កមជំនុំនមំកអុីចឹង ដូចគន ។
142 �ចបង� ញ�ដល់អនកេ�យ�ពះបនទូលថ េនះជកែន�ងៃនករអបរ់ ំ េហយ
អរយិធមេ៌កតេឡង�មរយៈកអុីន។ ពិតជ�តឹម�តវ។ ស�មបព់ួកេគទមទរ…
ប៉ុែន�ពួកេគ—ពួកេគអះ�ងថ ពួកេគជកូនរបស់�ពះ ប៉ុែន�ពួកេគជនិកយ
—េគលលទធិ សិក���និកយ អ�ី�គបយ៉់ងេផ�ងេទ ត។ ហនឹងេហយ។ លបចិ
ឆ� ត! ខញុ ំេអយ! ដូេចនះចុះេសុផិនវញិ ែដលជឪពុករបស់ពួកេគ។ �តវេទ។ ជ
អនកមនលបចិ និងជ�គគង� លខងវទិយ� ស�ដូចកអុីនែដរ។ េឃញេទ? �
ពិតជដូចគន ។

អនកនិយយថ “បង�បស�បណ�េំតពិតឬេទ?”
143 េបកេ េ�កុបបត�ិ ៤:១៦ េហយែស�ងយល់។ �តលបេ់ ទីេនះកនុង
េ�កុបបត�ិ ៤:១៦មយួែភ�ត អនកនឹងដឹងថេត�េកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច។

េនះកអុីនកេ៏ចញពីចំេពះ�ពះេយហូ�៉ េ េ ឯ�សកណូឌ
ខងេកតេអែដនេ ។

េហយកអុីនបន�គ ល់�បពនធគត ់ េនះនងមនៃផទេពះបេងកតបន
េអណុក គតក់ស៏ងទី់�កង១ េហយ�កេ់ឈម ះទី�កងេនះ�មេឈម ះ
េអណុកកូនខ�ួន

144 េ កនទូ់បល់ ពួកេគបនចបេ់ផ�មមន អនករចន ឧបករណ៍ត ន�ីនិងអ�ីៗ
េផ�ងេទ ត។ អរយិធមេ៌កតេឡងេ�យកអុីន ករក�ងទី�កងនិងឧបករណ៍។
មនុស�វទិយ� ស�េចញមកពីកអុីនែដលជពូជសត�ពស់។ ឥឡូវសូមេមល
ខ ២៥

េហយអ�័មបន�គ ល់�បពនធរបស់គតម់�ងេទ ត។
145 ឥឡូវេនះ គត�់គ ល់នងម�ងេទ ត េហយនងមនកូនពីរ។ ែស�ងរកបទ
គមពរី។ នងមនកអុីននិងេអបិល។ អំេពមយួនិងកូនពីរនក។់ អនកនិយយថ…
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146 ពួកេគបន�បបខ់ញុ ំមនិយូរេទ ថ�មនិ�ចេកតេឡងបនេទ។ េយងមន
ករណីេ ហូលីវដូ។ ហូលីវដូ? េយងមនករណីមយួេ តុ�ករតុកសុន
ឥឡូវេនះ។ ស�ីមន កប់នផ�ល់កំេណ តឱយកូនពណ៌េខម និងកូនពណ៌សេ េពល
ែតមយួ។ ពួកេគនិយយថនងមនិ�ចេធ�បនេទ។ នងក�៏ចមន�គបពូ់ជ
មនេមជីវតិពីរផងែដរ។ ពួកេគមនករណីេនះកនុងតុ�ករឥឡូវេនះ។ ខញុ ំដឹងថ
ែឆកនឹងេធ��។ សត�នឹងេធ�អ ច ឹង។ េហយនងេ ដល់ទីេនះ បុរសែសបកសបន
និយយថ “ខញុ ំនឹងឧបតថមកូនរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�មនិែមនកូនគតេ់ទ។”
147 េហយ ស�ីេនះបន�រភព។ នងរស់េ ជមយួប�ីរបស់នងេ �ពឹក
េនះនិងបុរសែសបកេខម េ រេស លេនះ។ “�បសិនេប�ចូល”េវជជបណ�ិ ត
មន�ប�សនថ៍ “កនុងរយៈេពល២៤េម៉ង�នឹងេកតេឡង �បសិនេបមន
�គបពូ់ជមយួេទ តែដលមនេមជីវតិល�េ ទីេនះ។ េហយនងបនេធ�ែបបេនះ។
148 េនះជអ�ីែដលជកែ់ស�ងបនេកតេឡងេ ទីេនះ។ កអុីន…ពូជ��ងំេនះ
មនេ េពល�ពឹកេ កនុងសត�ពស់ និងអ�័មេ រេស លេនះ។ េ េពលែដល
នង…េហយនងមនកូនពីរនក។់

ឥឡូវេនះ អ�័មបន�គ ល់�បពនធរបស់គតម់�ងេទ ត (ជេលក
ទីពីរ)។ េហយនងបេងកតបនកូន�បសមយួ…

149 ចងចថំគម នកែន�ង�េ កនុង�ពះគមពរីែដលបននិយយថកអុីនគឺជ
កូនអ�័មេទ។ បននិយយថ “គតជ់មនុស���កក”់ មនិែមនអ�័មេទគឺជ
�រក�វញិ។

…បន�គ ល់នង (េលកទីពីរ) េហយបន�គ ល់…េហយមនកូន
�បសមន កេ់ហយបន�កេ់ឈម ះគតថ់េសត នងបននិយយ
ថ �ពះបនែតង�ងំ…(េនះមនិែមនជ�គបពូ់ជពិត�បកដេទ)
…បនែតង�ងំខញុ ំនូវពូជមយួេទ តជំនួសឱយពូជអ�័មែដលកអុីនបន
សម� ប។់ ដូេចនះ…

េហយេសតកប៏េងកតបនកូន�បសមយួែដរ។ េហយគតប់នេ
�កេ់ឈម ះេអណុស េហយបនទ បម់កពួកេគចបេ់ផ�មអំពវនវរក
�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់។
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150 មនិែមនេចញពីកអុីនែដលជវង��តកូលជំននេ់នះេទ ប៉ុែន�េចញពីពង��បវត�ិ
របស់េសត។

ដូេចនះ “កអុីនគឺជពូជ��កក”់ ពីសត�ពស់មក។

151 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ �ពះគមពរីបនែចងយ៉ងចបស់េ �តងេ់នះថ “ប�ី
ដំបូងរបស់នង�តវែត�� ប”់ មនិ�តឹមែតេចលេចញេទ។ គត�់តវែត�� ប។់

152 ខញុ ំេទបែតបនអធិបបយស�ីពី�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ េហយអនក
ទងំអស់គន ដឹងអំពីេរ ងេនះ។ ខញុ ំមនិនិយយដល់�កមជំនុំេ ទីេនះេទ ប៉ុែន�េ
ទូទងំ�បេទស។ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវអនកបនេឃញអ�ីែដលបនេកតេឡងេ
ទីេនះ កនុង�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ។ េ េពលែដល�…?…��ទងំ៧ គឺ
បនេបកេចញែដលបននេំសចក�ីពិតរបស់�េចញមក។

153 ដូេចនះ េដមបេីរ បករជមយួអ�័មទីពីរជ�ពះ�គីសទ ជ�ពះបនទូល អនក�តវែត
ែញកខ�ួនអនកេ�យករ�� បពី់ប�ីនិកយដំបូងរបស់អនកេចញ េ�ពះគម ននរ�
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគែដល�ចទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះទងំអស់េនះ
េទ។ �គនែ់តបង� ញខញុ ំពីកែន�ង�មយួែដលបនែចង។ “អូ” អនកនិយយថ
“របស់ខញុ ំ” ។ អនកេផ�ងេទ តនិយយថជរបស់គត ់ ផងែដរ។ �ក�់ជមយួគន
េហយអនកនឹងេឃញថអនកទងំពីរគឺខុស េហយដ�ប�អនកេ កនុងនិកយ។
សូម�នវវិរណៈ១៧ ដូេចនះ អនកនឹងេឃញ អនក�តវែត�� បពី់េរ ងេនះ។

154 ខញុ ំមនិនិយយេ កនក់រ�បជុំេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំកំពុងនិយយេ ទងំអស់គន
េ ទូទងំ�បេទស។ អនក�តវែត�� បច់ំេពះប�ីដំបូងរបស់អនក។ �បសិនេបអនកបន
របួរមួជមយួ�ពះ�គីសទេហយេ ែតេរ បករជមយួនិកយេនះអនកនឹងេ ជអនក
ផិតកបតម់និខន។ អនកគឺជេ ឌីេស។

155 �កមជំនំុេ ពសេពញ�បេទស េយងកំពុងេដរ�ម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ
�ពះបនទូល។ េដមបបីនេ កនុងកូន�កមុ ំ អនក�តវេរ បករម�ងេទ តជមយួ�ពះបនទូល
របស់�ពះ ែដលជ�ពះ�គីសទ។ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល។ �ពះបនទូលេ ជ
មយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបនេលចមកជ�ចឈ់ម
េហយសថិតេ កនុងចំេ�មពួកេយង។”
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156 ដ�ប�អនកកនទ់ំេន មទំ�បនិ់កយរបស់មនុស� អនក�តវបនេ
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះថជ“ ស�ីផិតកបត។់” ដ�ប�អនកជអនកែស�ងរក
េគលលទធិនិកយែដលជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំនិកយែដលបដិេសធ�ពះបនទូល
អនកគឺជ “មនុស�កំផិត” ែដល�ពះគមពរីបនែចង។
157 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនកមនិ�ចបំេរ �ពះពីរកនុងេពលែតមយួបនេទ។
អនកបេ�ម�ពះឬេសចក�ីថកុ ំេថកង។” េសចក�ីថកុ ំេថកងគឺជ “េ�កិយ។” “អនក�ែដល
�ស�ញ់េ�កិយនិងអ�ីៗកនុងេ�កិយ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់ក៏
មនិសថិតេ កនុងអនកេនះែដរ។” ពូជរបស់�ពះមនិ�ចេ កនុងគតក់នុងេពលែតមយួ
បនេទ (េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ) េសចក�ី�ស�ញ់របស់េ�កិយគឺេ កនុង
េនះ។ េ េពលែដលពូជរបស់�ពះកំពុងែតដំេណ រករកនុងអនក គឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ េសចក�ី�ស�ញ់របស់េ�កីយមនិ�ចេ ទីេនះកនុងេពលែតមយួ
បនេទ។ េតសកខ់�ីេ ឯ� េហយេខខ�ីេ ឯ�? ករ�បមុខ? ឥឡូវ�
េ ឯ�?
158 អនកមនិ�ចមនគុណធមច៌ំេពះ�ពះ�គីសទ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយបេ�ម
មនុស�ែដលបេងកតនិកយកនុងេពលែតមយួបនេទ។ �ផទុយពី�ពះបនទូល។ ប៉ូល
បននិយយេ ទីេនះ។ “កែន�ង�?” រ ៉មូ៧។
159 អនកកម៏និ�ចបេងកតកូន�បសរបស់�ពះ ៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ កន់
ចំេពះ�កមនិកយែដលមនិ�សបចបបេ់នះបនេទ។ អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។
េ កនុងកែន�ងភញ ស់កូន អនកមនិ�ចនមំកនូវកូនៗៃន�ពះ។ ខញុ ំកំពុងនិយយេ
កន�់កមជំនំុ។ ប៉ុែន�អនកេ ែតអះ�ងថជអនកកនជំ់េន ល�ខ� ងំ�ស់។ ក
អុីនែដលជកូន�បសរបស់េអ�៉ ែដលជ�សីេពសយកដូ៏េចនះែដរ ជអនកកនជំ់េន
និងថ� យយ ញបូជ េហយបនថ� យដង� យមយួភគកនុងដបរ់បស់គតនិ់ងអ�ី
�គបយ៉់ងែដលមនុស�កនជំ់េន េផ�ងេទ តេធ�។ ប៉ុែន�គតម់និកនខ់ជ ប�់ពះបនទូល
េនះេទ។ គតប់�ជយ័កនុងករទទួលករេបកសែម�ង។
160 េហយករេបកសែម�ងគឺជេរ ងែតមយួគត ់ ករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូល។ េត
អ�ីជ…ករេបកសែម�ង? �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េលថម�េនះខញុ ំនឹងសង�់កមជំនុំ
របស់ខញុ ំ េហយទ� រ�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បម់និ�ចឈនះបនេឡយ។” ជំេន
គឺជករេបកសែម�ង ពីេ�ពះជំេន បនេលចមកេ�យអនក�ល់គន េហយ។
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161 “េអបិលេ�យេសចក�ជំីេន ែដលបនថ� យេ�យករេបកសែម�ង (េសចក�ី
ជំេន ) បនថ� យដល់�ពះជមច ស់នូវដង� យែដល�បេសរជងកអុីនេ េទ ត។”
162 កអុីនគិតថពួកេគបរេិភគែផ�េប៉ម។ ពួកេគេ ែតមនគំនិតេនះ ប៉ុែន��
មនិែមនេទ។ �គឺជករផិតកបត ់ជពូជរបស់ពស់។ េហយេ ទីេនះេ េពល��
�បពីំរបនេបក បន�បកសេហយបង� ញ�។ េស វេ របស់ខញុ ំគឺេផ� តេល�។ ខញុ ំ
គិតថេយងមនមយួពនេ់ ទីេនះ។ េឃញេទ? កតស់មគ ល់។ េនះជបទគមពរីពី
េ�កុបបត�ិដល់វវិរណៈ។
163 េ ចុងប ចប ់ េដមេឈទងំពីរបនចូលមក�គបពូ់ជេហយបង� ញភស�ុ�ង
ខ�ួនេគ។ េ ទីេនះ េយងេ ៃថងេ ឌីេសេនះ និងកូន�កមុ ំ �បនប ជ កច់បស់
ដូចែដល�មនេ កនុងបទគមពរី េហយេ ចំេពះមុខអនក។ “អនកមនិ�ចបេ�ម�ពះ
ផងនិងេ�កិយផងបនេទ។” អនកមនិ�ចេធ�ជអនកេជ �ពះគមពរី�គី�ទ នរចួេហយ
ចូលរមួជមយួនិកយផងបនេទ។ អនកមនិ�ចេធ��កនុងេពលែតមយួបនេទ។
មន ក�់តវែត�� បេ់ហយទុកឱយមន កេ់ទ តរស់េ ។
164 អនកកម៏និ�ចបេងកតកូន�ពះបនទូលរបស់�ពះបនែដរ។ �កមជំនុំកម៏និ�ច
នេំចញបនែដរ។ ពួកេគមនិចងប់នមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ ែដលជេកមង
បុិនែ�សក និងនិយយជភ�ដៃ៏ទនិងអ�ីៗទងំអស់។ ពួកេគ អនកមនិ�ចេធ�
�បនេទេ កនុង�កមជំនំុនិកយ។ ពួកេគនឹងមនិទទួលអនកេទ។ ពួកេគមនិន�ំ
មកដូចេនះេទ។ ពួកេគេលកគន ពួកេគេឡងេហយចបៃ់ដនិយយថ “�បសិនេប
អនកេជ អនកបនទទួល�េហយ។ ដ�ប�អនកកតេ់ឈម ះរបស់អនកេ េលេស វេ
េនះជអ�ី ែដលអនក�តវេធ�។” េឃញេទ? �េ ែត—�ជកូនមនិ�សបចបបច់ំេពះ
�ពះបនទូល ែដលអះ�ងថជអនកកនជំ់េន ។
165 ដូេចនះ េ�យមនៃផទេពះជមយួ�បជញ និងចំេណះដឹងរបស់��ងំ �កមជំនំុ
មនក� យជអ ច ឹង! ពួកេគប ជូ នមនុស�របស់ពួកេគេ ��េរ ន េដមបេីរ ន
និយយ “�ែមន៉” �តវេហយ។ ពួកេគេរ នពីរេប បនិយយទងំអស់េនះ េហយ
និយយេ�យចំេ ប ញ ។ េត�គឺជអ�ី? �គឺជករមនៃផទេពះរបស់�រក�។ េត
��ងំបនេធ�អ�ីខ�ះឲយេអ�៉មនៃផទេពះជមយួ? េ�យករមនិេជ េល�ពះបនទូល
ដបតិប ញ �បនបំផ� ញដល់ករបេងកតទងំមូល។ េនះជអ�ីែដលនងបនេធ�
េ កនុង�ពះបនទូលៃថងេនះ ែដលជ�កមជំនុំ។ នងមនៃផទេពះជមយួ��
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�ពះគមពរីនិងម�វទិយល័យ និងអ�ីេផ�ងេទ តដូចជ ករ�ន ករសរេសរ នព�នធ
េហយពួកេគមនិ�គ ល់�ពះេលសពីេរ ងហុតែតនតុកដឹងអំពីេរ ង��តីេអហ�ុបីេទ។
ពួកេគ�គ ល់េគលលទធិរបស់ពួកេគ េស វេ អធិ�� ន និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�មនិ
�គ ល់អ�ីទងំអស់អំពី�ពះ។

166 ពួកេគដឹងថេ េពលែដល�ពះបនទូល�តវបនេបកសែម�ង េ េពលែដល�ពះ
បននិយយ�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ េហយបនបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទងដ់ល់
ជំនននី់មយួៗ េ េពលពួកេគចូលមក។ េ ទីេនះេ�កណូេអបនមក េហយ
គតប់នផ�ព�ផ�យេ ជំននេ់នះ។

167 ឥឡូវេនះ ចុះេបេ�កម៉ូេសនឹងនិយយថ “ចូរ�ងសងទូ់កមយួ”? គតម់ន
�គបស់ទីល។ ប៉ុែន�គតគឺ់ជេ��។ គតម់នករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់។

168 �ពះជមច ស់បនបង� ញថ�ក� យជេសចក�ីពិត។ គតប់ននេំកមងៗមក ជ
ជនជតិអុី��ែអលេចញមក េហយបនបង� ញសសរេភ�ងេ ចំេពះមុខពួកេគ
េហយបនបង� ញជេ�� េហយបននិយយពកយពិត ជអ�ីែដលគតនឹ់ងេធ�
េហយគតេ់ធ��បន។

169 ពួកេគបននិយយថ “សូមកុំេ�យ�ពះជមច ស់មនបនទូលេឡយ។ ទុក
េ�យេ�កម៉ូេសនិយយវញិ ែ�កងេយង�� បេ់ ។”

170 �ទងម់នបនទូលថ “អញនឹងមនិនិយយេ កនព់ួកេគេទ តេទ ប៉ុែន�អញនឹង
េលកេ��កនុងពួកេគេឡង េហយពួកេគនឹងនិយយ”។

171 មនេ��េអ�យឈរេ ទីេនះ បននិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីង
មនគភ”៌ បុរសដូចគតេ់ កនុងៃថងែដល…េត ស�ី�ពហមចរនឹីងមនៃផទេពះយ៉ងដូច
េម�ច? “នឹងមន�ពះ�ជបុ��មយួ បនេកតមកចំេពះេយង កូនេនះបន
េកតមក ជ�ពះ�ជបុ��ែដល�ពះបន�បទន។ �ពះនម�ទងនឹ់ង�តវបនេគ
េ ថជអនក ‘ផ�ល់�បឹក� ជ�ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព ជ�ពះដម៏ន�ពះេច��
ជ�ពះវរបិ�ដអ៏ស់កលប។’ �ទងគ់ងេ់ េលបល�័ងកៃន�វឌីជបិ� �ទងនឹ់ង
េ�យ�ជយ។ ��ច�ករបស់�ទងនឹ់ងេ អស់កលប។” េត�នឹងេ យ៉ងដូច
េម�ច? គតម់និដឹងេទ។ គត�់គនែ់តនិយយអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូល។ �
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ហួសពីករ�សេម�សៃម និង ប ញ ។ �ជហួសពីករ��វ�ជវវទិយ� ស�។ �
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

172 ឥឡូវេនះនិស�តិថន កសិ់កខ ��របស់េយង មនេ កនុង�ទឹស�ី�ពះគមពរី
�គប�់បេភទ េហយេរ ងេទវវទិយែដលបេងកតេ�យមនុស� �មន�កមជំនុំជេ�ចន
ពិតជដូជពួកេ ឌីេស ដូចជ�ពះបនមនបនទូលថ�នឹងេកតេឡង។ អូខញុ ំេអយ!
េ េពលែដលខញុ ំ�កេឡកេមលេនះ �េធ�ឱយខញុ ំញបញ័់រ។ មនៃផទេពះជមយួនឹង
ទស�នៈប ញ ! អនក�តវែតប ចបក់រសិក�េ វទិយល័យមុនេពលែដលអនក�ច
ចូលទីេនះបន។ អនក�តវែតមន…�តវឈរេ មុខេពទយវកិលចរកិជមុនសិន េទប
អនក�ច�តវបនែតង�ងំ។

173 េតអនក�ច�សៃមថ៉ េព�តស យ៉កុបនិងយ៉ូ�ន េ ចំេពះមុខេពទយវកិល
ចរកិយ៉ងេមច៉? ចងចថំ មនមយួរយៃមភនកេ់ឡងេ ទីេនះ ែដលមនិ�ច
សូមបែីតចុះហតថេលខេលេឈម ះរបស់ពួកេគផទ ល់? ឈរេ ចំេពះមុខពួកវកិល
ចរកិេមលថេតពួកេគ…�បសិនេបទងំអស់របស់ពួកេគ…�បសិនេបករឆ�ុះប ច ំង
របស់ពួកេគ�តឹម�តវជេដម? ពួកេគមនករឆ�ុះប ច ំង ប៉ុែន��មនិែមនជគំនិត
�បជញ ឬករ��វ�ជវវទិយ� ស�េទ។ គឺ�មរយៈ�ពះេច�� របស់�ពះ។ េ េពល
ែដល�បន�យ�ប�រពួកេគ ពួកេគបនដឹងថគម នអ�ី�តវេធ�េទ ប៉ុែន�ចូរេធ�អ�ីែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលឲយេធ�។ ពួកេគមនិបនយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ
ប ញ �មយួ និងអ�ីែដល�កមជំនំុបននិយយឬបូជចរយបននិយយ អ�ីេនះ
អ�ីេនះេទ។ ពួកេគេធ�ចលនេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ជមនុស�គម នករភយ័ខ� ច។

174 យ៉ូ�នទី១ ២:១៥ គតប់ននិយយថ “េបអនក�ស�ញ់េ�កិយេនះ
ឬរបស់េផ�ងេទ តកនុងេ�កិយេនះ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់កម៏និ
េ កនុងខ�ួនអនកែដរ។” េឃញេទ? ដូេចនះេតេធ�ដូចេម�ចឲយ�ចមនៃផទេពះជមយួ
�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលេថក លេទសេ�កិយ េថក លេទសហូលីវដូ េថក លេទស
រេប បទងំអស់របស់ខ�ួន េថក លេទសពិធីជបេ់ល ងទងំអស់េនះ ែដលេគេ ថ
ពួកេគមនេឈម ះកនុងនមជ�សន? �េថក លេទស�។ េត�ពះបនទូល�ច
មនៃផទេពះជមនុស�េ�យរេប ប�? េត ស�ីែដលមនសក�់យ�យ
�បមុខ េស� កេខខ�ីបនេ�យរេប ប�?
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175 េត�គគង� ល�ចេចញេ ទីេនះ េ កនថ់ន កសិ់កខ ��េហយេមល
កិចចករ២:៣៨ េហយេឃញថគម នមនុស��មន កេ់ កនុង�ពះគមពរីធ� បប់ន
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េ�យេគរមងរទងំេនះ េហយបនទ បម់កេ ែតនិយយ
ថគតម់នៃផទេពះជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ? គតក់ំពុងកុហកអនក! គត់
បនលកសិ់ទធិកំេណ តរបស់គត។់ គតប់នផិតកបត�់បឆងំនឹងអ�ីែដលគតប់ន
និយយ។ គត�់តវបនេគយកេ ឆង យេ កនុងករែលងលះ។

�ពះជមច ស់នឹងមន�កមជំនំុែដលមនគុណធមពិ៌ត ជកូន�កមុ�ំទង។់
176 �ពះគមពរីបនែចងថ “�ពះបនទូលមនិេ កនុងអនកេទ” ដូេចនះេតអនកកំពុង
បេងកតកូន�បេភទអ�ី? អនកមនៃផទេពះនិកយ។ គម នករ�� បេ់ដមបបីំែបកអនក
េចញពីគូេសនហ៍ដំបូងរបស់អនកេទ។
177 “េតចនេណសនឹងគិតយ៉ងេមច៉េបខញុ ំេ យំេហយនិយយភ�ដៃទ? េត
ពួកេគនឹងគិតយ៉ងេមច៉�បសិនេបខញុ ំេធ�ករ�ជមុជទឹកម�ងេទ ត?” អ�ីែដលមនិសម
េហតុ ផលេ�ះ! េតអនកបនេរ បករជមយួចនេណសឬ? េតអនកបនេរ បករ
ជមយួ�កមជំនុំឬ? េតអនកបនេរ បករជមយួ�ពះ�គីសទ ជ�ពះបនទូលឬេទ?
178 ឥឡូវេនះ េនះេហយជមូលេហតុែដលនងេ ែតបេងកតកូនរបស់គត។់ េត
នងមនកូន�បេភទអ�ី? េនះជេឈម ះខ�ះែដលេគេ សព�ៃថងេនះ ឆម តូច ែបល៊
បិ�ច រកិគី រកិគី� ។ ឆម  ែបល៊ េនះជសមជិក�កមជំនំុ �បកដ�ស់។
ពួកេគទងំអស់សុទធែតជកូន�បសរបស់� គឺជកូនរបស់កអុីនែដលជកូនរបស់
សត�លបចិកលប �រលូនដូចពួក�។
179 សូម�កេឡកេមលមយួែភ�តសិន ជមយួវ ិ ញ ណរបស់អនកនិងករយល់ដឹង
ទូលំទូ�យេ �ពលឹងរបស់អនក។ �គនែ់ត�កេឡកេមលជំុវញិ។ ខញុ ំកំពុងនិយយ
េ ទូទងំ�បេទសជតិឥឡូវេនះ។ សូម�កេឡកេមលែតប៉ុនម ននទីប៉ុេ�� ះ អនក
េ ទីេនះកនុងេ�ងឧេបសថ�បណ� ំអនកេ កនុងេ�ងឧេបសថេ េឆនរខងលិច
និង�រហី��ូនិង�គបទី់កែន�ងែដលអនកេ ។ េមលខ�ួនឯងពីរបីនទី។ អនក
និយយថ “�រែដលអនកកំពុងអធិបបយ បង�បស�បណ�េំអយ គឺខុស
េហយ” ែឆកេមលខ�ួនអនកបន�ិច។ សូមឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែស�ងរកគំនិតរបស់
អនក ជមយួ�ពះបនទូល អនកនឹងយល់ជមយួ�រេនះ។ សូមឱយ�ពះ�គីសទែដលជ
�ពះបនទូលែដលបនចកេ់�បង�ងំ ែស�ងរកមនសិករផទ ល់ខ�ួន។ អនុ ញ តឱយ
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�ទងចូ់លេ កនុងអនកេមលថេតេនះ�តវឬអត។់ េហយេនះ�គនែ់តជេរ ងមយួរពីឺរ
ែដលខញុ ំបនេលកេឡងេ េពលេនះ �បរ់យនកៃ់នពួកេគ។

180 េត�ពះគមពរីយល់�ពមនឹង ស�ីែដល�យ�យសករ់បស់នងេទ? [េនះ
�កមជំនុំនិយយថ “េទ”—Ed] េត�ពះគមពរីេជ េទ �សបជមយួនឹងបី �ជមុជកនុង
េឈម ះ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?” [“េទ”] េទគម នែបប
េនះេឡយ។ េត�ពះគមពរីយល់�ពមជមយួ ស�ីែដលេស� កសេម� កបំពកប់ុរសេទ?
[“េទ”] យក�បីេ ទីេនះ េពលមន�បរ់យេ�ចនេទ ត។ ែស�ងរក�េ កនុងពន�ឺៃន
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

181 អនកនិយយថ “ខញុ ំជសមជិក�កមជំនំុ” កអុីនកដូ៏េចន ះែដរ។ េអ�៉កដូ៏េចនះ
ែដរ។ �ពះគមពរីទយេ ៃថងចុងេ�កយថេ ឌីេសនឹងដូចគន ។

182 អនុ ញ តឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិនិតយេមលមនសិកររបស់អនក េហយអនក
នឹងយល់�សបជមយួ�នីែយល៉ ៥:១២ េ េពលែដលម�ក��តីបនចូលមក
ចំេពះមុខ ែបល៊េថសស�ស� េហយបននិយយថ នងបនរកេឃញថ
មនេ��មន កេ់ឈម ះ�នីែយល៉ សថិតេ កនុងចំេ�មពួកេគ េហយគតគឺ់ជ
អនកបក��យៃនករសង�យ័។ អនកអនុ ញ តឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គតគឺ់ជ
ពយករៃីនសមយ័េនះ អនុ ញ តឱយគតចូ់លមកកនុងេបះដូងរបស់អនកឥឡូវេនះ
េហយពិនិតយេមលជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយករសង�យ័អំពី�រ
នឹងមនករបក��យទងំអស់។ គតរ់�ំយករសង�យ័ទងំអស់េចញ។
អនករកេឃញ�ពិតជមនែមន �ពះបនទូលស�មបៃ់ថងេនះ។

183 អនកមនិ�ចផ�ព�ផ�យ�ររបស់លូេធេ ៃថងេនះេទ។ �ចូលេ កនុង� ប៉ុែន�
េនះជេជង។ អ៊ូ—ហូ៊។ អ៊ូ—ហូ៊។ មនិ�ចផ�ព�ផ�យ�ររបស់េវសលី។ មនិ
�ចផ�ព�ផ�យ�ររបស់េពនេទកុស�បនេទ។ េយងកំពុងែតេ េលសពីេនះ។
ពួកេគជនិកយេហយ�� បប់តេ់ហយ។ ពួកេគជទង។

184 ទងដុះេឡងជមយួែមកែដលជលកខខណ� ដំបូងៃន�កមជំនុំ។ ឥលូវេនះ
េមលេ មនិដូចជ�គបធ់ ញជតិដំបូងបង�ស់ែដលមនេ កនុងដីេនះេទ ជ
�សវ�លី។
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185 ទី២ េចញមកជលំអង។ �េ ែតមនិដូច�គបធ់ ញជតិ។ េមលេ កនែ់ត
ដូចេ�ចន។ �កនែ់តេលចេចញជរបូភពពិតៃន�គបធ់ ញជតិ។ ប៉ុែន� លំអង
មនិ�បកដថេមលេ ដូចជ�គបែ់ដលមនេ កនុងដីេនះេទ។ �ជអនកផ�ល់ជីវតិ
ែដលមនេ កនុង�គបធ់ ញជតិ។ ប៉ុែន�អ�ីែដល�េធ�បន? �ជនិកយ ដូចជ
ធមមជតិដៃទេទ តែដល�តវនឹង�។ �បន�� ប។់
186 បនទ បម់កអ�ី? ដំេណ រជីវតិេ កនុងរេំយល។ �មនបល់តូចៗេ�ចនែដល
ពយរួេ េល�េមលេ ដូចជ—ធ ញជតិតូចៗេ កនុង�។ េមលេ �ដូចជ
�គបធ់ ញជតិពិតៗ ប៉ុែន�មនិែមនេទ។
187 បនទ បម់ក�បនធ� កចុ់ះចូលេ កនុងសំបក។ េហយេត�នមំកនូវអ�ីេចញ
មក? សំបកមយួ។
188 ឥឡូវេនះ អនកយក�គប�់សវ�លីមយួ េ េពលែដល�សវ�លីបន
មកដល់ដំបូង។ េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េពត�សវ�លី…” េហយ
អនកនឹងយក�សវ�លីេនះមក េហយេបក�េឡង។ អនកទញ�េចញពីទង។
អនកេមល�។ អនកនិយយថ “េយងបន�គបធ់ ញជតិមយួេហយ។ សូម�បង
�បយតន។័ �ពិតជដូច�គបធ់ ញជតិ ប៉ុែន��គម ន�គបធ់ ញជតិសូមបបីន�ិចេ កនុង
�។ �ជសំបក។
189 មនេពនេទកុស� “េ�ចន�ស់” ដូចជគមពរីម៉ថយ ២៤:២៤ បននិយយ
ថ “បេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេ ៃថងចុងេ�កយេបសិនជ�ច។” ប៉ុែន�អនកទញ
ស�ឹកេឈ�មស�ឹកវញិ អនកគម ន�គបេ់ទ។ �គបធ់ ញជតិ�តលបម់កវញិ េហយ
ែផនកខងេ�កយរបស់�។ េឃញេទ?
190 េហយបនទ បម់កជីវតិបនេចញពីនិកយេនះ ចូលេ កនុង�គបធ់ ញជតិ។
បនទ បម់កេតមនអ�ីេកតេឡង? េ េពល�គបធ់ ញជតិចបេ់ផ�មលូត�ស់
េហយទទួលបនធំជងដូេចនះ��ច�គបេលអ�ីមយួ និកយនឹងដកខ�ួនេចញពី�។
េហតុអ�ីបនជេយងគម ននិកយេចញពីេនះ? ពួកេគមនិែដលេធ�េទ �ជ�គប់
ធ ញជតិ។ �មនិ�ចេ ឆង យបនេទ។ េយងេ កនុងសមយ័កលចុងេ�កយ។
ដូេចនះេត�តវេធ�អ�ីេ េពលេនះ? �កេ់ កនុងវត�មនៃន�ពះ�ជបុ��ែដលនឹង�តវទុំ
�ពះបនទូលែដល�តវទុំចូលេ កនុងដួងចិត�របស់អនក េដមបបីេងកតនិងរស់េ �មអ�ី
ែដលេយងកំពុងនិយយ។ បទែមនេហយ។
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191 បនទ បម់កអនកនឹងគម នករសង�យ័េទ តេទ �បសិនេបអនកអនុ ញ តឱយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបង� ញ�ស�មបអ់នក ដូចជ�ពះម�ក��តិយនីបននិយយ
អំពី�នីែយល៉។
192 អនក�ចនិយយបនថ “េតអ�ីេ ែដល�តវេធ�េដមបអីរ�ពះគុណ? េតអនកកំពុង
និយយអំពីអ�ី បង�បស�បណ�?ំ េនះគឺជ េម៉ង�បបំនួខ�ះដប�់បនំទី។ អនក
មនិទនប់ននិយយអ�ីអំពីករែថ�ងអំណរគុណេ�ះ។” េតអ�ីេ ជ�រស�មប់
ឱកសេនះ ស�មបខ់ញុ ំ! �េលសលបេ់ហយ។
193 ឪពុកែដលេធ�ពយះុហយ��បនអរគុណខ� ងំ�ស់ស�មបវ់ធីិរកេឃញ
ថមីស�មបជ់ីវតិពួកេគ។ �តវបនែបកេចញពីនិកយអងេ់គ�សចស់និងេគល
លទធិ ពួកេគ�ចេរ បករជមយួនឹង�ពះបនទូលែដលបនចកេ់�បង�ងំថមីស�មប់
សមយ័កលរបស់ពួកេគ។
194 ដូេចនះេយង�ចអរគុណ ែដលជអនកេធ�ដំេណ រដូចជអ�័ប� ំបនបំែបកខ�ួន
េយងពីេរ ងទងំ�យៃនេ�កិយ ៃនសហករទីងំអស់របស់េយង។ អ�័ប�ំ
គឺជអនកេធ�ដំេណ រ។ �ពះបនែញកេយងេចញពី�សន�� បទ់ងំអស់។ ខញុ ំកំពុង
និយយេ ទូទងំ�បេទសឥឡូវេនះ េគលលទធិ�� ប។់ េហយេ ជអ�ី? បំែបក
េយងេហយបនេបកឱយេយងនូវដីថមី ែដលជ�រថមីសំ�បៃ់ថងេនះ។
195 េពនេទកុស� បនរងីសងួត េហយបន�� បដូ់ចជលូេធរ ែវសលីនិងអនក
េផ�ងេទ តៃនពួកេគ។ �មនិែមនជ�កមជំនុំែដល�តវបនទញមកជមយួគន េទ។
�បជជនល�េ ទីេនះ េ េឡយ �តវែតបនេចញមក។
196 េតគតប់នេធ�អ�ីខ�ះ? គតប់នេបក��ទី៧ ៃន�រចុងេ�កយ។ អនកសមគ ល់
េឃញេទ? ��ទងំ�បពំីរែដលជ�ថកំបងំទងំ៧ ៃនសមយ័កល�កមជំនុំ�តវ
បនផ�រភជ បជ់មយួ���បពំីរ។ អនកែកទ�មងគ់ម នេពលេធ��េ ៃថងរបស់ពួកេគ
េទ។ ពួកេគមនិរស់េ បនយូរេទ។ ប៉ុែន��ពះពរករេបកសែម�ងៃន��ទងំ៧ បន
េបកេ�យេយង�ល់គន េ ៃថងចុងេ�កយេនះ ពីករពយករណ៍ែដលបនេចញមក
ពីរដ��រហី��ូ។
197 រេប បែដលខញុ ំបនសំុ�ពះេ ៃថងេផ�ងេទ ត “េត�ទងេ់ធ�អ�ីជមយួទូលបងគំេ
ទីេនះ កនុង�លខ�ចេ់នះ?”
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198 េតអនកដឹងេទថេ�កម៉ូេសបនសរេសរគមពរីស ញ ថមី…ឬស ញ ចស់? គត់
ពិតជបនេធ�ែមន។ េស វេ បនួដំបូងផ�ល់នូវចបបអ់�ីៗទងំអស់: េ�កុបបត�ិ
និកខមនំ េលវវីនិយ័ និងេចទិយកថ។ គតប់នសរេសរគមពរីស ញ ចស់។ េដមបេីធ�
ដូេចនះ គត�់តវចកេចញពីសហករទីងំអស់របស់គត ់និងមនុស�ជទី�ស�ញ់
េហយចូលេ កនុង�លរេ��ថ ន។
199 ប៉ូលបនសរេសរគមពរីស ញ ថមី។ �តឹម�តវេហយ។ គតប់នសរេសររ ៉មូ េហយ
រ ៉មូនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេ ទីេនះ េហេ�ពរនិងធីម៉ូេថជេដម។ េហយេដមបេីធ�ដូេចនះ
គត�់តវែញកខ�ួនគត ់ េហយចុះេ ��៉បចូ់លេ កនុង�លខ�ចអ់ស់រយៈេពលបី
ឆន ទំទួលបនករេបកសែម�ងពី�ពះ។
200 “អូ” អនកនិយយថ “ចុះ ម៉ថយ ម៉កុស លូកនិងយ៉ូ�ន េមច៉ែដរ?” ពួកេគ
គឺជេសម នែដលសរេសរពីអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�។
201 ប៉ូលបនែញកេចញេហយ�ក�់ពះបនទូលជមយួគន ។ �តឹម�តវេហយ។ ល�
េហយ អ ច ឹងេមល ��តវេ �លខ�ចម់យួឆង យពីមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់
ពួកេគ…
202 ចងចពីំ អ�ី េតេពលេនះេម៉ងប៉ុនម នេហយេ�ក? េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននក់
ធ� បលឺ់ពីករអធិបបយេនះ? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន—Ed”] េត��តឹម�តវេទ? [“�ែមន៉”] បនទ បម់កេយងបនទទួលករេបកសែម�ង
េ ៃថងចុងេ�កយេនះ ស�មប�់ររបស់�ពះជមច ស់ េដមប�ីបមូលកូន�កមុរំបស់
�ទងជ់មយួគន ។ គម នសមយ័កលេផ�ងេទ តេទែដល�តវបនសនយ។ ��តវបន
សនយេ យុគសមយ័េនះ ម៉�គី ៤ លូក ១៧:៣០ យ៉ូ�ន ១៤:១២
យ៉ូែអល ២:៣៨ ។ ករសនយទងំេនះគឺដូចគន នឹងយ៉ូ�នបទីសទបនសែម�ងខ�ួន
ឯងេ កនុងបទគមពរី។
203 �ពះេយសូ៊វបនេបកសែម�ងអងគ�ទង។់ េតពួកេគបននិយយអ�ីខ�ះ? “ចក
ឆង យជមយួនឹងមនុស�!” “យ៉ូ�នគឺជមនុស�ៃ�ព” �កមជំនំុមនិ�ចទទួល
បនេទ។ េនះជគំរ។ូ សព�ៃថងេនះកគ៏ម ន�កមជំនំុ�ទទួល�ែដរ។
204 ប៉ុែន�ចំេពះអនកែដល�ពះបនេរ ស�ងំ �ពះបន��ស់េ អនកែដលបន
េរ ស�ងំ។ ពួកេគដឹងអំពី� ករេ កូន�កមុ�ំបកបេ�យគុណធម ៌ �ពះបនទូល
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ជ�កមជំនំុៃថងចុងេ�កយ ជអនកេរ ស�ងំ ស�ីរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទរបស់
េយងែដលជ�ពះបនទូល។ �បសិនេប…�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះបនទូល។ េតមនមនុស�
ប៉ុនម ននកេ់ជ ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—Ed] ែមនេហយ។ អ ច ឹងកូន�កមុំ
ែតងែតជែផនកមយួៃនកូនកំេ�ះ ដូេចនះកូន�កមុនឹំងមនិែមនជកូន�កមុនិំកយ
េឡយ។ ��តវែតជ�ពះបនទូលែដលបនសែម�ងជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ។ �ទង់
បនសនយថនឹងេធ��។ �ទងប់ននិយយពីរេប បែដល�ទងប់នេធ�។ មនិែដល
េ�ប…េចលគំររូបស់�ទងេ់ឡយ។ �ទងែ់តងែតេធ���មគំរដូែដលេនះ។ �ទង់
បនេធ���ល់េពល�មលំនេំនះ។ �ទងេ់ធ��ម�ងេទ ត េ�យេ កូន�កមុែំដល
មនគុណធមរ៌បស់�ទង ់ េ ៃថងចុងេ�កយ េរេ៉បកដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់កំពុងរងច់អំុី
�ករបស់នង។ េតជេពលេវ�ដ�៏សស់�� តយ៉ង�ហន!
205 េ ទីេនះ�បង� ញឱយេឃញនូវេស វេ ពីរកបលែដលនឹងជ�ថក៌ំបងំដល់
អនកេពលអនក�នេស វេ សមយ័កល�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។ េស វេ ទងំពីរ
េស វេ ជីវតិបននិយយថ “អនក�ចចុះេឈម ះរបស់អនក” អនកនឹងមនិ�តវេចល
េឡយ មន កេ់ទ តនិយយថចូរយកេឈម ះគតេ់ចញពីេស វេ ជីវតិ។ �នឲំយ
ល�ឥតេខច ះេ កនុងទិដ�ភព េ ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងប ឈបពី់របីនទីេទ ត �បែហល េ
េលកំណតច់ំ�ំពីរបីេ ទីេនះ េហយប ចប�់មុនេពលេយងបិទ។
206 ជីវតិគឺជវតថុដពិ៏សិដ�ចំេពះ�ពះ េហយ��តវបនកត�់�ទុកេ កនុងេស វេ ។
�ពះជអនកនិពនធៃនជីវតិ។ េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—Ed]
207 ជីវតិធមមជតិរបស់េយងេ ទីេនះ េយងមនគឺ�គនែ់តជករបន�ំមយួ។ �
គួរែតមនជីវតិដ�៏តឹម�តវមយួេដមបចីបេ់ផ�ម ប៉ុែន���តវបនបែង�រេ�យកំេណ ត
ធមមជតិ។ ជីវតិដំបូង ឬសហជីពដំបូងរបស់អនក អនក�តវបនចូលរមួេ កនុង
កំេណ ត េ�យធមមជតិទេង�ធមមជតិ។ មនុស�ធមមជតិជបទ់កទ់ង រ�ងបុរស
និង ស�ី រមួគន ភជ បទ់ំនកទ់ំនងជមយួគន កនុងទំនកទ់ំនងផ�ូវេភទ ែដលនអំនកមក
ជីវតិដំបូងេ ទីេនះ េហយែដលជបទ់កទ់ងនឹងអំេពបបនិងេសចក�ី�� ប។់ េត
អនក�ចេភ�ចបតយ៉់ងេមច៉ពី ពូជសត�េសភនិ?
208 េ េពលែដលអនកេឃញ ស�ី ែដលជផលិតផល។ គម ន�សីេផ�ងេទ តដូច
នងេទ បនេធ��មលំ�បលំ់េ�យ េ�យដឹងថនង�ច�តវបនេគបេ ឆ ត។
�ពះ�ទង�់ជប �បសិនេប�ទងម់និបនដឹងថទីប ចបនិ់ងពីដំបូងមកេទេនះ �ទងក់៏
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មនិែមនជ�ពះែដរ។ �បសិនេប�ទងម់និអស់កលប �បសិនេប�ទងម់និ…�បសិនេប
�ទងម់និ�ចអស់កលប �ទងក់ម៏និ�ចសព�ញូ ញ ណ េ �គបទី់កែន�ង �ជប�គប់
េរ ង អស់កលបជនិចច ដូេចនះ�ទង�់ជប�គបេ់រ ងទងំអស់ េហយ�ទង�់តវែតបេងកត
ស�ីមន កេ់នះ។

209 បុរសេនះគម ន�បពនធេទ។ �បពនធនិងបុរសគឺដូចគន ។ គតម់នេភទ�សីនិង
េភទ�បសខងវ ិ ញ ណេ កនុងខ�ួនគតផ់ទ ល់។

210 គត�់តវែតែញកេចញ េ�យផលិតផល បនទ បពី់ករបេងកតទងំមូលបន
េធ�។ គម ន ស�ី�ែដលបេងកតេ�យ�ពះេទ េ កនុងករបេងកតេដមដំបូង �ចេធ�
េរ ងដូចេនះបន។ នង�តវបនបេងកតេឡងេដមបេីធ��។ �ទងប់នដឹងថនងនឹង
េធ��។ �បសិនេប�ទងម់និដឹងេទ េនះ�ទងម់និែមនជ�ពះេទ។

211 ប៉ុែន� សូមេមល លកខណៈែដលមនេ កនុង�ពះ�តវែតបង� ញ។ �ទង—់�ទងគឺ់
េធ�ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ។ េហយេដមបេីធ�ឱយអ�ី�គបយ៉់ងល�ឥតេខច ះ �មវធីិែដល�ទង់
មន� បនទ បម់កគម នអ�ីែដលបតប់ងេ់ទ។ អូ កុំេធ�ជកូនេកមង។ េធ�ជបុរសនិង
ស�ី។ េយងេ ផ�ូវចុងប ចប។់ កតស់មគ ល់។

212 ឥឡូវេនះ �គឺជធមមជតិ ែដលជបទ់កទ់ងនឹងេសចក�ី�� ប។់ ប�ីដំបូងរបស់
អនក បន�គប�់គងេលអនក គឺជធមមជតិរបស់អនកេ�យកំេណ តធមមជតិ។ ធមមជតិ
អនក�ស�ញ់េ�កិយពីេ�ពះអនកគឺជេ�កិយ និងជែផនកមយួៃនេ�កិយ។
�តវេហយ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—Ed] ធមមជតិរបស់អនកគឺ�ស�ញ់
េ�កិយែដលអនកជែផនកមយួៃន�។ អនកគឺជែផនកមយួៃនធមមជតិ។ អនកេជ េទ?
[“�ែមន៉”] េហយេនះជេរ ងធមមជតិរបស់អនក។

213 េនះជមូលេហតុែដលអនក�តវេកតជថមី។ អនក�តវែតែញកខ�ួនអនកេចញ អនក
�តវែត�� បេ់ដមបបី�ីដំបូងេនះ។ អនកមនិ�ចរស់េ ជមយួ�បនេទ។ អនក�គនែ់ត
មនិ�ចនិយយថ “ខញុ ំនឹងែលងលះគត ់ េហយពយរួគតេ់ ទីេនះរហូតដល់
មនឱកស។” អតេ់ទេ�ក។ គម នករសរេសរអំពីករែលងលះេទ! គត�់� ប។់
ធមមជតិៃនេ�កិយ�តវែត�� ប។់ �ល់ចំណុចសំខន់ៗ របស់គត�់តវែត�� ប។់
អនក�តវជួបជំុគន ម�ងេទ តជមយួធមមជតិមយួេទ ត។
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214 េឈម ះធមមជតិរបស់អនកដំបូង បនេកត េហយ�កក់នុងេស វេ ជីវតិ។ េហយ
�ល់សកមមភពរបស់អនកក�៏តវបនសរេសរេ កនុងេនះែដរ។ អ�ី�គបយ៉់ងែដល
អនកបនេធ�េ េ�កមធមមជតិេនះ�តវបន�កក់នុងេស វេ  ែដលេ ថេស វេ
ជីវតិ។
215 អនកសមគ ល់េឃញ េ កនុង�នីែយល៉ េ េពលែដលគតប់នចូលមក
“សមយ័កលជនម់ុន សករ់បស់គតស់ដូចេ�មេច ម។ ដបម់ុនឺដង ដបម់ុនឺនក់
បនមកជមយួគត ់េដមបបីេ�ម�ទង ់ជ—កូន�កមុ។ំ េហយបនទ បម់កេស វេ �តវ
បនេបក។” “េហយេស វេ មយួេទ តបនេបកែដរ ែដលជេស វេ ៃនជីវតិ។”
េឃញេទ? មនពួកបរសុិទធរចួេហយេ ទីេនះ �កមជំនុំកូន�កមុ។ំ “េស វេ
មយួេទ តបនេបកែដលជេស វេ ជីវតិ។”
216 ឥឡូវេនះ អនក ប៉ុែន�េ េពលែដលអនក�តវបនែបកេចញពីសហជីពេនះ
េ�យករ�� បខ់ងវ ិ ញ ណ បំណង�បថន ធមមជតិរបស់អនកគឺកតស់ករ់បស់
អនក។ បំណង�បថន ធមមជតិរបស់អនកគឺេស� កេខខ�ី ផតម់ុខរបស់អនក។
បំណង�បថន ធមមជតិរបស់អនកគឺចងប់នប ញ  បុរសឆ� ត ដឹងអ�ី�បេសរជង
េផ�ងេទ ត។ េនះេហយជអ�ីែដលេអ�៉ចងប់ន។ េនះជអ�ីែដលនងចងប់ន។
217 “ែមនេហយ និយយ! អនកតូចពីរនក ់ និងអនកអធិបបយបនួគុណបនួនក់
ឈរេ ទីេនះេហយ�បបខ់ញុ ំ? ខញុ ំមនបណ�ិ ត ភេីអចឌី អិលអិល។ េនះ�គនែ់ត
េធ�ឱយអនកកនែ់តឆង យពី�ពះជមច ស់ �ល់េពលែដលអនកបែនថមរបស់មយួ។ េឃញ
េទ? េឃញេទ? �តវេហយ។ �ជករពិត។ េឃញេទ?
218 េនះជអ�ីែដលេអ�៉បនយក។ នងមនៃផទេពះជមយួកូន�បេភទេនះ។
េនះេហយជអ�ីែដល�កមជំនុំសព�ៃថងេនះមន េ�យ���ពះគមពរីនិងប ញ ។
េហយ េមលេ  មន ក់ៗ មនិយល់�សបនឹងអនកេផ�ងគឺកររេញ៉រៃញ៉ដធ៏ំដូចអ�ីែដល
�ពះគមពរីបនែចងថ “បប៊ឡូីន”
219 កូន�កមុដឹំងកែន�ងែដលនងឈរ។ នងមនតិចតួច�ស់។ នឹងគម នអនក
ែដលបនសេ ងគ ះេ�ចនេទ។ មនតិចតួច�ស់ តិចតួចៗែមនែទន។ អនកនិយយ
ថ “អុីចឹង និយយ‘មន�បព់នន់ក។់’” ែមន ប៉ុែន�ពួកេគបនមក�មរយៈចំនួន
ពីរពនឆ់ន មំុនផងែដរ េ េរ ង�ល់សមយ័កលែដលជកែន�ងែដល�េចញមក។
ធ� ប…់
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220 សមយ័លូេធនិង�កមេនះ េហយបនទ បម់កបន�� បេ់  េហយពួកេគបន
េ ជនិកយ បនទ បម់កេវសលី េហយបនទ បម់កចូលេពនេទកុស�។ល។េហយ
�គប�់ខតូចៗៃនពួកបបទីសទ �ប៊សីប៊េីធេរ ន េមតូឌីស ��រនិ េភ ល�គីម
ហូលីេណសនិងអ�ីៗេផ�ងៗេទ ត ពីទីេនះដូចជស�ឹកេឈ។
221 ប៉ុែន� អនកចថំ េ េពលែដល�បនធ� កចុ់ះ េហយ�គបធុ់ ញជតិចបេ់ផ�ម
ទុំ ែដលអនករកេឃញ មុន�គបធ់ ញជតិ�ចទំុ អ�ីៗ�គបយ៉់ងេ កនុងទងេនះ
�តវែត�� ប។់ �េលលូយ៉! េតអនកមនិ�ចេឃញកែន�ងែដលេយងកំពុងឈរេទ
ឬ? ជីវតិគឺេ កនុង�គប�់សវម�ងេទ ត។ េត�គឺជអ�ី? ដូចគន នឹង�គបធ់ ញជតិ
ដែដលបនចូលេ កនុងដី ែដលជ�ពះេយសូ៊វែតមយួេ កនុងសំណំុែបបបទ
កូន�កមុ ំអំ�ចដូចគន  �កមជំនំុដូចគន  េរ ងែតមយួ�ពះបនទូលែតមយួ។ �ពះបនទូល
ដែដលបន�សបយក េហយេចញមកេ ទីេនះ ចូលមកដល់កបល។ េហយជីវតិ
ទងំអស់ែដលចូលមក�មរយៈេនះ បនេរ សមនុស�របស់ពួកេគ។ ឥឡូវ�បេងកត
បនជកបលស�មបក់រេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ ខញុ ំនឹងនិយយ�បធនបទេនះ
េ យបៃ់ថងែស�កឬយបប់នទ ប ់េប�ពះសព��ពះទយ័។
222 ែមនេហយ អនកបនែញកេចញពីសហជីពដំបូងរបស់អនក េ�យករ�� ប់
ខងវ ិ ញ ណ។ ឥឡូវេនះអនកបនេកតជថមីឬេរ បករម�ងេទ ត ចំេពះកររបួរមួគន
ខងវ ិ ញ ណថមី។ មនិែមនជជីវតិធមមជតិរបស់អនក ពីរបស់កនុងេ�កិយេទ ែតជ
ជីវតិអស់កលបជនិចច។ េមជីវតិែដលមនេ កនុងអនកកលពីេដម បនរកេឃញ
អនក។
223 ឥឡូវេនះ េស វេ ចស់របស់អនកបនបតេ់ហយ ជមយួនឹងសហជីព
ចស់របស់អនក។ ឥឡូវេឈម ះរបស់អនកេ កនុងភពចស់របស់អនក…�តវបនេផទរ។
ឥឡូវេនះអនកនិយយថ “េតអនកមននយ័ចង�់បបខ់ញុ ំថេស វេ ចស់របស់ខញុ ំ…”
�ពះជមច ស់បន�ក�់េ កនុងសមុ�ទៃនករេភ�ចភ� ងំរបស់�ទង។់ អនកឈរឥត
េខច ះេ ចំេពះ�ពះ។
224 ឥឡូវេនះ េឈម ះរបស់អនកគឺសថិតេ កនុងេស វេ ថមី។ មនិែមនជេស វេ ជីវតិ
េទ ែតជេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម គឺជអ�ីែដលកូនេច មបនេ�ះ។ មនិែមន
ជេស វេ ចស់របស់សហជីពធមមជតិរបស់អនកេទ ប៉ុែន�របស់កូន�កមុថំមី។ �
េលលូយ៉! ជីវតិថមីរបស់អនកគឺសថិតេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម លិខិត
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�ពហ៍ពិពហ៍របស់អនក �េលលូយ៉ ពូជអស់កលបដពិ៏តរបស់អនក �ងំពីដំបូង
ចបប់ន។ ឥឡូវអនកមនិ�តឹមែតបនអភយ័េទសប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�អនក�តវបន�ប់
ជសុចរតិ។ សូមថ� យសិរលី�! “�បជ់សុចរតិ” រ ៉មូ ៥:១បននិយយ។ រ ៉មូ ៥:១
បននិយយថ “ដូេចនះ�តវ�បជ់សុចរតិេ�យ�រជំេន ”
225 រកេមល�ពះបនទូល។ �ពះបនទូលេនះមនិមននយ័ថ “អតេ់ទស”េឡយ។
ពកយេនះមននយ័ថ “�បជ់សុចរតិ។” �គម ននយ័ថអនក�តវបនអតេ់ទសេទ។
226 ឧទហរណ៍អនកបនឮថខញុ ំ�សវងឹ េហយ—េហយបនេធ�អំេព��កកខ់�ះ និង
អ�ីៗទងំអស់។ បនទ បម់កអនកមកនិយយមកខញុ ំថ អនកបនរកេឃញថខញុ ំមនិបន
េធ��េទ បនទ បម់កអនកមកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំខញុ ំនឹងអតេ់ទសេ�យ
អនក” ថេមច៉អភយ័េទសឱយខញុ ំ? ខញុ ំមនិបនេធ��ផងហនឹង�ងំពីេដម។ េឃញេទ?
227 ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំបនេធ�� ខញុ ំមនកំហុស។ ប៉ុែន�អនក�ចអតេ់ទសឱយខញុ ំ
េហយខញុ ំនឹងគម នកំហុសេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិទនប់ន�បជ់សុចរតិេទ ពីេ�ពះខញុ ំពិតជ
បនេធ��ែមន។
228 ប៉ុែន��ពះបនទូលថបន�បជ់សុចរតិ េទះបីជអនកមនិែដលេធ��កេ៏�យ។
�ែមន៉។ �មនិ�តវបនេគគិតសូមបែីតបន�ិច។ េតេធ�ដូចេម�ច? េ កនុងេស វេ
របស់�ពះៃនសមុ�ទបំេភ�ចេចល េស វេ និង�ពហ៍ពិពហ៍ចស់របស់អនក�តវ
បនែលងលះនិង�� ប ់ េហយមនិសូមបែីតេ កនុងករចងចរំបស់�ពះ។ �ែម៉
ន។ អនក�តវបន�បជ់សុចរតិ។ “ដូេចនះ�តវបន�បជ់សុចរតិ។” ��តវបនេគ
េចទ�បកន។់ អនក�តវបនេគេចទ�បកន។់ អនកមនិែដលេធ��េទ�ងំពីកែន�ង
ដំបូង។ សហជីពចស់គឺសថិតេ កនុងសមុ�ទៃនករេភ�ចរបស់�ពះ។ អនកមនិបន
េរ បករជមយួ�េទ។ �ទង ់ ែដលជកូនកំេ�ះ �ព យភពខម ស់េអ នេ�យ
អងគ�ទងផ់ទ ល់ ស�មបអ់នក េ កែន�ងរបស់អនក។ �ទងប់នជំនួសកែន�ងរបស់អនក
ដបតិអនក�តវបនតំរវូទុកជមុន ស�មប�់ទងេ់ដមបឱីយមនេ កនុងកូន�កមុរំបស់�ទង់
មុន�គឹះៃនេ�កិយ។ �ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។ អនកគឺជពូជែដលបនតំរវូ
ទុកជមុន។
229 េតអនកបនេធ�យ៉ងដូចេម�ច? អនក�តវបនបេ ឆ តចូលេ កនុង�េ�យករ
េរ បករដំបូងរបស់អនក ជមយួឪពុកម� យែដលផិតកបតរ់បស់អនក គឺេអ�៉។ �
មនិែមនជកំហុសរបស់អនកេទ។ �មរយៈកំេណ តធមមជតិរបស់អនក អនកេកត
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បនទ បពី់នងេអ�៉ែដលបនផិតកបត។់ េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកេកតមក
ជ�សីផិតកបត។់ អនកចបេ់ផ�មដំបូងជមនុស�មនបប។ �តឹម�តវេហយ។ អនក
�តវបនេគបេ ឆ តចូលេ កនុង�។ អនកគម ន…អតេ់ទ �មនិែមនជកំហុសរបស់
អនកេទ។
230 អនកមនិែដលេធ��េទ។ េ�យ�រែតថេមេ�គតូចែដលមនេ កនុងអនក គឺ
េដមបេីធ�ជអនក �ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។ �ពះជមច ស់បន�កេ់ឈម ះរបស់
អនកេ កនុង�ពះេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។
231 ដូចេរ ងឥ នទីតូចរបស់ខញុ ំែដរ អនកទងំអស់គន ធ� បលឺ់េហយ។ េមមន…់កសិករ
ចស់កំណតេ់មមនេ់ពលមយួ។ ដូេចនះគតគ់ម នេមមន�់គប�់គនេ់ទ…�កសុ៊់ត
េ េ�កមេមមន។់ ដូេចនះគតប់នរកេឃញពងឥ នទីមយួ េហយពួកេគបន�ក�់
េ េ�កមមន។់ េ េពលែដលឥ នទីបនេកតមក �គឺេមលេ គួរឱយអស់សំេណ ច
បំផុតស�មបព់ពួកមន ់ែដលេគធ� បប់នេឃញ ឥ នទីចស់បនេដរ�ម។ េហយ
េមមននឹ់ងេ  “�គក �គក �គក” ។
232 ឥ នទីតូចបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថ�ដូចជសេម�ងអ�ីេទ ប៉ុែន�េទះ
យ៉ង� ខញុ ំ�មនង។”
233 េហយពួកេគបនេចញេ េ�ក េ កនុងចបរជ�ងក េហយចបេ់ផ�មេកសគំនរ
�មកសត� េហយនង “�គក �គក �គក េនះល�។ េនះល�។ អនកចូលរមួជមយួពួក
េយងេម។ េហយេនះគឺជអ�ី…”
234 កូនឥ នទីចស់េនះ �មនិ�ចសីុចំណីអ ច ឹងបនេទ។ េឃញេទ? គត់
—�គនែ់តេ ជមយួេមមនេ់នះ េ�ពះគតម់និ�គ ល់។ គតម់និដឹងអ�ីែដល
�តវេធ�។ េហយបនទ បម់កនងបនេចញេ េ�កេ ទីេនះ េហយនងនឹងទទួល
បនេនះឬេនះ។ េហយឥ នទីតូច�គនែ់ត…គត�់គនែ់តបំេពញ�កពះ� ប៉ុែន�គត់
—គតម់និបនដឹងពីរេប បេធ��េទ។ ប៉ុែន�គតប់នេឃញមនេ់ផ�ងេទ តេធ�� ប៉ុែន�
មនអ�ីែដលខុសគន ។ គតម់និចូលចិត�េទ។
235 ដូេចនះ េ ៃថងមយួ េមរបស់�បនដឹងថនងបនបេងកតសុ៊តពីរ។ ដូេចនះ
នងចបេ់ផ�មែស�ងរកកូនមយួេផ�ងេទ ត នងេ�ះេហរជំុវញិែស�ងរកដូចជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ៃថងមយួនងបនេ�ះេ េលទីធ� ចបរ ែដលជនិកយ
េនះ។នងេមលចុះេ ទីេនះ េហយនងបនេឃញកូនរបស់នង។ នងែ�សក។
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�ជសេម�ងៃនអ�ីមយួែដលបនបន�ឺេចញពីខងកនុងរបស់គត។់ [កែន�ងទេទ—Ed]
អូ! �� បេ់ �តឹម�តវេហយ! អូ! េនះគឺជេមជីវតិែដលបនតំរវូទុកជមុនេ�យ�ពះ
ឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �ជត ន�ីសំ�បគ់ត។់ គតដឹ់ងថ�ជេសចក�ីពិត។
236 គតធុ់ញ�ទននឹ់ងរបស់និកយទងំេនះ េទះយ៉ង� “ចូលរមួជមយួពួក
េយង។ សូមអេ ជ ញមកេ ជមយួពួកេយង។ េយងមនពិធីជបេ់ល ង សងគម។
េយងទទួលបនេនះ។ េយងទទួលបន…” �មនិែមន�� បេ់ �តឹម�តវេទ។
237 នងបននិយយថ “កូន�បស អនកមនិែមនជកមមសិទធិរបស់�កមេនះេទ។
អនកជកមមសិទធិរបស់ខញុ ំ។ អនកគឺជរបស់ខញុ ំ”
238 គតប់ននិយយថ “ម៉ម៉�� បេ់ ជករពិត។ េតខញុ ំ�តវេចញេ េ�យ
រេប ប�?”
239 “�គនែ់តេ�តេឡងមក ខញុ ំនឹងចបអ់នក។” អ៊ូ—ហូ៊ េនះជអ�ីែដលអនក
ទងំអស់គន �តវេធ�។
240 �ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបនចកេ់�បង�ងំ �តវបនបង� ញេ�យេឃញមុន
េពលែដលបុរសេនះេកតមកជកូនរបស់�ពះ ែដលមនេមជីវតិបនចូលេ កនុង
គតស់�មបស់មយ័កលេនះ គតន់ឹងេឃញ�ររបស់�ពះចបស់ េហយមន�ពះ
េ �ថ នសួគ។៌ ម៉ទីនលូេធបនេឃញ�ស�មបស់មយ័គត។់ េវសលីបនេឃញ
�ស�មបស់មយ័គត។់ េពនេទកុស�បនេឃញ�ស�មបស់មយ័គត។់ ចុះអនក
វញិ? អ៊ូ—ហូ៊។ ពួកេគបនចូលេ កនុងនិកយ។ េនះគឺជ�ពះបនទូលែដលកត់
េទស�។ �បបអ់នកពីអ�ីែដលេយងមនៃថងេនះ េហយពិត�បកដ�ស់ កនុង
ម៉�គី ៤ និងករសនយេផ�ងេទ តស�មប�់គបស់មយ័កល។ េតអនកេឃញ
អ�ី? េតអនកកំពុងេមលអ�ី? �ែមន៉។ ពួកេយងគឺេ ទីេនះ។ ឥ នទីពិត�បកដពិតជ
ឮ។ “េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់សេម�ងរបស់ខញុ ំ។ មនុស�ចែម�កពួកេគនឹងមនិ�មេទ។
241 េហតុអ�ី? ��តវបនេគ�កេ់ ទីេនះេ�យកំណតទុ់កជមុន។ អនក�តវ
បនែតង�ងំជមុនស�មប�់ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ អនកបនេ កនុង�ពះ�ងំពី
មុនកំេណ តេ�កិយ។ អនក�តវបនបង� ញេ ៃថងេនះសំ�បកិ់ត�ិយសនិងសិរលី�
របស់�ទង។់ េតអនកេធ�ដូចេម�ចបនេបមនិេគរពដល់�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ
ឈរេ �គប�់ពះបនទូលទងំអស់របស់�ពះ? បទេ�ក។ ែដលអនកគឺជែផនក
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មយួៃន�ពះបនទូលេនះ េ�យកំណតទុ់កជមុន។ េ�យ�រែត សូមេមល �ពះ
គឺជ�ពះបនទូល។ េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉” ែមនេហយ
បនទ បម់ក �បសិនេប…�ទងែ់តងែតជ�ពះបនទូល។ “េ កនុងករចបេ់ផ�មគឺជ
�ពះបនទូល” េហយ�បសិនេប�ពះបនទូលជ�ពះជមច ស់ េនះអនកបនេ កនុង�ពះ។
�ពះបនទូលជែផនកែដលអនក�តវេលង គឺេ កនុង�ពះ�ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។
�ទងប់នេឃញអនក។ �ទង�់គ ល់អនក។ �ទងប់នកំណតអ់នករចួេហយ។
242 ខញុ ំ�បបអ់នកដូចជឥ នទីបន�គ ល់សំេលងេនះអ ច ឹង ដូចជ—ជ�គី�ទ ន
ែដលបនេកតជថមី�គ ល់សំេឡងរបស់�ពះនិយយ�មរយៈ�ពះបនទូលេ េពល
ែដលពួកេគេឃញ�បនចកេ់�បង�ងំនិងករបង� ញករពិត។ រកេមល។ គត់
បន�កេឡកេមលេ េ ទីេនះ។ គតម់និបនេឃញេមមនច់ស់�គក �គកេនះ
េ ជុំវញិេទ “ចូលរមួជមយួេយងេហយេ ទីេនះ” េហយ “េ េនះ” េហយ“េ េនះ
និងេនះ” គតប់នេឃញ—ដូចជអនកែដលគតច់ងក់� យជ េ�ះេហរេ េល
�កស ែ�សកេ�យេសរ ីេឡងខពស់ជងសត��ម តនិងអ�ីៗេ េលែផនដី។ �េល
លូយ៉! គតច់ងក់� យជអ ច ឹង េ�ពះ�គឺេ កនុងគត�់ងំពីដំបូង។
243 េហយមនុស�ែដលេកតពី�ពះែដលជកូនរបស់�ពះ�តវែតមនលកខណៈៃន
�ពះ។ គត�់តវែតដូច�ពះ។ គតេ់គរព�ពះ។ គតគឺ់ជែផនកមយួៃន�ពះបនទូល
ៃន�ពះ។ េហយេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ ៃនសំណំុកូន�កមុ ំ ជអំ�ចដូចគន
ែដលគតម់នេ កនុងករចបេ់ផ�មេនះ បនេឡង�មរយៈអងគករទងំេនះនិង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត និងេចញមកស�មបកូ់ន�កមុ។ំ គតម់និ�ចទទួលយកបនេទ
េ�កពីេនះ។
244 ពួកេគគួរែតបនេឃញ� ពួកេគ�សនយូ៍�េ កនុងៃថងរបស់ពួកេគ េ េពល
ែដលពួកេគបនេឃញ�បនសែម�ងេ ទីេនះ ដូចជេ��បននិយយពី�ទង។់
គតប់ននិយយថ “ែស�ងរកបទគមពរី។ េ កនុងពួកេគអនកគិតថអនកមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច។ ពួកេគជអនកែដលេធ�បនទ ល់អំពីខញុ ំ។ �បសិនេបខញុ ំមនិេធ�ករ
របស់�ពះបិ�ខញុ ំេទ សូមកុំេជ ខញុ ំេឡយ។ ប៉ុែន�េទះយ៉ង� េបអនកមនិ�ចេជ ខញុ ំ
បនេទ សូមេជ កិចចករែដលខញុ ំបនេធ�ចុះ”
245 ពួកេគបននិយយថ “ឪពុករបស់េយងបនបរេិភគនំម៉ន៉េ ទីរេ��ថ ន
អស់រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ េយងដឹងកែន�ងែដលេយងេ ។”
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246 គតប់ននិយយថ “េហយពួកេគ�គបគ់ន បន�� ប”់ គឺ�ចេ់ចញពីគន ជេរ ង
រហូត។ �គបគ់ន បន�� ប។់ មនែតបី ពីរនកេ់ទេចញពីមយួ�នពីរ�ននក់
េនះ។ េនះគឺមយួកនុងមយួ�ន។

247 េហតុអ�ី ជករចកប់ ចូ ល េមជីវតិេឈម លពីបុរសនិង ស�ី ជធមម�សុ៊តមយួ
មនជីជតិ។ មនពងមយួ េមជីវតិមយួែដលមនជីជតិ េតអនកធ� បេ់ឃញករ
បងក តពូ់ជសត�េគ�កបីេទ។ កតស់មគ ល់។ េនះគឺជពងមយួ�ន។ េនះគឺមយួ
�នេមជីវតិ េហយេ េពលែដលពួកេគ—�តវបនរ�ំយេចញ មកជួបជំុគន េ
ឯសបនូ ចូល�មបំពងេ់ហយចូលកនុងសបនូ ពួកេគជួបគន ។ មយួកនុងចំេ�ម
ពួកេគគឺជសុ៊ត។ សុ៊តមយួ�ន េមជីវតិមយួ�ន។ មនសុ៊តែតមយួប៉ុេ�� ះ
េ ទីេនះែដលមនជីជតិ។ មនែតេមជីវតិមយួប៉ុេ�� ះែដល�ចបងករកំេណ
តបន។ ពួក�ទងំអស់មនជីវតិ។ អនក�ចេមលកូនេគតូចៗកំពុង�យដំេ
ទីេនះ ែដលអនក�ចេធ�បនកនុងករ�បកួត។

248 េហយ េដម៉ុសេហយពួកេគកំពុងែត�� បេ់ យបេ់នះ េហយគតច់ងចំ
េ េពលែដលេយងយក�។ គតប់ននខំញុ ំចុះេ ទីេនះបង� ញខញុ ំពីរេប បេធ�ករ
េនះ។ បំពង�់កលបង េហយ�ក�់ឱយលមមែដលអនក�ច�ក�់បនចុងប ចប់
ៃនករ�បកួត។ �មនកូនេគនិងេគតូចៗ�បព់នក់បលេ ទីេនះ ប៉ុែន�មនែត
ពួកេគមន កប់៉ុេ�� ះែដល�ចរស់េ បន។ មនែតមន កប់៉ុេ�� ះ! េហយេនះគឺជ
បល់ដធ៏ំមយួពួកេគេ ទីេនះ។ េហយអនកនឹងកតសំ់គល់ មយួនឹងលូនេចញពី
េនះមយួេ ទីេនះ េ �តងេ់នះ េហយសុ៊តនឹងមកដល់េចញពីកនុងចំេ�មសុ៊ត
ដៃទេទ តេ ទីេនះ េហយពួកេគនឹងជួបគន ។ េហយពួកេគែដលេ សល់គឺ�� ប។់
េទះយ៉ង� ពួកេគរស់ ប៉ុែន�ពួកេគ�� ប។់

249 េ�យ�រែតមនអ�ីមយួ នរ�មន កេ់ធ�ឱយមនជីជតិេនះ េហយបន
ែតង�ងំមយួេនះផងែដរ។ �ជករត�មវទុកជមុន បងប�ូនខញុ ំេអយ។ �បកដ
�ស់។ �ពះមនេដមបកីំណតថ់េត�នឹងជេកមង�បសឬេកមង�សី កបល�កហម
កបលេខម ឬអ�ីកេ៏�យ។ ��តវបនកំណតេ់�យ�ពះ។ �ថក៌ំបងំេ�ចនជង
កំេណ តពី�សី�ពហមចរ ីស�មបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន� សូមកតស់មគ ល់ អនកេ សល់ៃនពួកេគ
�តវ�� ប។់
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250 មនមនុស�២�ននកប់នេចញមក ែ�សកេ�ច ងបនេធ�អ�ី�គបយ៉់ង។
និយយ…មនិែដលនិយយជភ�ដៃទេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគែ�សក េហយ
—េលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ និង�េំឡងចុះេ សមុ�ទ េធ��គប់
អ�ីៗទងំអស់ដូចែដលអនកេផ�ងេទ តបនេធ�ែដរ ប៉ុែន�មនែតពីរនកេ់ទែដល
បន ចូលេ កនុងទឹកដីសនយ។ េ�កកែលបបនចូលេ  េ�កកែលបនិង
យ៉ូេស� មនែតពីរនកប់៉ុេ�� ះ។ េនះគឺមយួកនុងចំេ�មមយួ�ន។ �មនមយួ
កនុងចំេ�មមយួ�នេ កនុងកំេណ តធមមជតិ។ ពួកេគមន ក់ៗ មនពរដូចគន ។

អូ អនកេពនេទកុស� ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងមនិភញ កខ់�ួន យឺតេពលេនះេទ។
251 មន កក់នុងចំេ�មមយួ�ន។ រកេមល។ ��តវបនេគសនមតថ់មន�បំ
រយ �ននកែ់ដលេ ថ�គី�ទ ន េ េលពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ។ �បសិនេប
�ពះេយសូ៊វនឹងយងមកមនែត�បរំយនកេ់ទ ែដលេ ជមយួ�ទង ់ បនទ បម់ក
�បសិនេបសថិតិេនះ�ចពិត។ េហតុអ�ី មនេ�ចនជងេនះែដលបត�់ល់ៃថងេ េល
េ�កិយ។ ពួកេគមនិដឹងអ�ីទងំអស់អំពី�។
252 ពួក�ចរយបននិយយថ “‘ខញុ ំយល់’ អនកដឹងេទ…េហតុអ�ីបនជពួក�ចរយ
និយយថ—‘េអលីយ៉�តវែតមកជមុន’?” េគទូល�បប�់ពះេយសូ៊វ
253 �ទងប់ននិយយថ “េអលីយ៉បនមកេហយ ែតអនកមនិ�គ ល់គតេ់ទ”
េឃញេទ? �ទងប់នេធ�អ�ីែដលបទគមពរីបនែចងថេកតេឡងចំេពះ�ទង។់ េឃញ
េទ? “ដូេចនះកូនមនុស��តវរងទុកខ។ េ េ�កម…” ពួកេគមនិបនទទួល�គ ល់�ទង់
េទ។ ែតពួកេគទងំអស់េ កនុង�កមជំនុំ។ ទងំអស់បនអះ�ងថមនជីវតិ។
254 េហយអនក�គនែ់តអនុ ញ ត�គី�ទ នពិត ែដលេកតជថមី ជអនកបំេរ ពិត�បកដ
ៃន�ពះ បនឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េនះគតន់ឹងេចញមកពីកនុង�គបនិ់កយ េ កន់
ដីមនជីជតិពិត�បកដ េ�យ�ពះបនទូល ជៃផទដី។ �ទងនឹ់ងេធ��។ ខញុ ំមនិដឹងថ
�ទងេ់ធ��យ៉ងេមច៉េទ។ �ពះបនែតង�ងំ�ឲយ�ចេ រចួ។
255 អនក�តវបនបេ ឆ ត�ងំពីដំបូង េ�យករេរ បករដំបូងរបស់អនក។ ឥឡូវេនះ
អនកដឹងថអ�ីជករពិត។ ដូចខញុ ំបននិយយពីឥ នទីតូចេ េពលគតលឺ់សំេលង
កូនកំេ�ះរបស់គត ់ គតប់នេចញេ  រក�ពះបនទូលែដលបនចកេ់�បង�ងំ
េហយបនបង� ញេ�យេឃញពីៃថងចុងេ�កយ។
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256 េ�កណូេអគឺជ�ពះបនទូលែដល�តឹម�តវស�មបៃ់ថងរបស់គត។់ េតអនកេជ
េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—Ed] ែមនេហយ �ររបស់គតនឹ់ងមនិេធ�ករ
េ ៃថងេនះេទ។
257 េ�កម៉ូេសមន�ពះបនទូលែដលបនបង� ញពីសមយ័របស់គត។់ េតអនកេជ
េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”] �នឹងមនិដំេណ រករេទសំ�បស់មយ័េនះ។
�ពះេយសូ៊វគឺ…
258 យ៉ូ�នគឺជ�ពះបនទូលែដល�តឹម�តវ។ េតអនកេជ េទ? [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉”] �នឹងមនិដំេណ រករេ ៃថងៃន�ពះេយសូ៊វេទ។ ពិត�បកដ�ស់
មនិែមនេទ។ េទេ�ក។ “�កិតយវនិយ័និងពួកេ��គឺរហូតដល់េ�កយ៉ូ�ន។
ចប�់ងំពីេពលេនះមក នគរ�ថ នសួគ។៌
259 ពួក�វក័ ពួកេគែដលបនកំណត�់ពះគមពរី។ ចូលមកលូេធេ កនុង
ករែកទ�មងព់កយរបស់គត ់ �កមជំនំុរបស់គតនឹ់ងមនិដំេណ រករេ ៃថងេនះេទ។
េវសលីដូចគន ។ េពនេទកុស�កអ៏ ច ឹងែដរ។ �ដំេណ រករបនេ កនុងសមយ័របស់
ពួកេគ។
260 ប៉ុែន��ជៃថងមយួេទ ត។ េនះគឺជករេបក��ទី�បពំីរ។ ខញុ ំដឹងថ�� បេ់
ចំែឡកចំេពះអនក ប៉ុែន��ពះបនបង� ញ�យ៉ងល�ឥតេខច ះ។ គម ន—គម នសំណួរ
េ កនុង�េទ។ �ឥតេខច ះ! ខញុ ំនឹងមនិផ�ព�ផ�យេរ ងេនះេ កនម់ូល�� នករជួប
�បជំុគន េ ទីេនះេទ។ ខញុ ំកំពុងនិយយេ កន�់បជជនេ ទូទងំ�បេទស។ េឃញ
េទ? េធ�អ�ីែដលអនកចងប់ន។
261 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់េឃញពកយែដលបនចកេ់�បង�ងំៃនៃថងរបស់គត់
ែដលអនកគឺជែផនកមយួេ�យកំណតទុ់កជមុន។ អនកដូចជបនដឹងភ� មៗ។
េ េពលែដលអនកឮករេនះ អនកដឹងភ� មៗថអនកជឥ នទី។ អនកកដឹ៏ងថអនក
មនិែមនជមននិ់កយែដរ។ អនកបនដឹងថមនមនអ�ីខុសេ ទីេនះ។ មនអ�ី
ខុសេហយ �តវេហយ ដបតិអនកដឹងថអនកបនជបេ់ កនុង��ងំពីដំបូង។
262 �ទង ់ ែដលជកូនកំេ�ះបនដកភព�ម៉ស់របស់អនកេចញ េហយ�ក�់
េ កនុងសមុ�ទៃនករេភ�ចភ� ងំេ�យករ�ងទឹកៃន�ពះបនទូលនិងឈមៃនជីវតិ។
េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។ ប�ីដំបូងរបស់អនកែដលអនកបនេរ បករជមយួ
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េ�កិយ…កូនកំេ�ះែដលបនចកេ់�បង�ងំអនកទុកជមុន បន�ងអនក
េ�យករ�ងទឹក។ េ�យ “�កមជំនុំ?” [�កមជំនុំនិយយថ “អតេ់ទ”] �� ប់
េ ដូចជមនិ�តវេទ េតែមនេទ? [“េទ”] អនក�ចរកេឃញេ កនុង�ម៉�ក ់ប៉ុែន�
មនិែមនេ កនុងរបស់�ពះេទ។ “�មរយៈករ�ងទឹកេ�យ�ពះបនទូល” េ កនុង
�ពះបនទូល! េឃញេទ? េ�យ…
263 អនកកំពុងែតឈរេ�យបន�បជ់សុចរតិ ដូចជអនកមនិែដលេធ��េឡយពី
ដំបូង។ េនះជ�រលិខិតរបស់ខញុ ំេ កន�់កមជំនុំឥឡូវេនះ។ ដូចអនក…ដូចេយង
េចញេ េ�ក�កសែតមយួនទី។ អនកកំពុងឈរ �បសិនេបអនកកំពុងឈរេ
េល�ពះបនទូលរបស់�ពះនិងជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �គប�់ែមន៉ �គបរ់បូ �គប់
ចំនួន។ េតអនកឈរកែន�ង�? ខញុ ំកំពុងពយយម�បបអ់នក ទញេចញពីសមបក
េហយេចញេ ទីេនះេ កនុង�សវ�លី ែដលអនក�ចទុំពីមុខកូនកំេ�ះ។ ខញុ ំឮ
ករមកដល់ៃនកររមួប ចូ លគន ។ អនកកំពុងឈរេ�យសុចរតិ ដូចជអនកមនិែដល
េធ���ងំពីដំបូងមក។ �េលលូយ៉!
264 និយយអំពីករែថ�ងអំណរគុណ! ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់។ ខញុ ំសូមអរគុណ
ចំេពះេរ ងេនះជងអ�ីែដលខញុ ំដឹង។
265 អនកគឺជកូន�កមុបំរសុិទធ មនគុណធម ៌ គម នបប ៃន�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ
ដរ៏ស់។ បុរសនិង ស�ីែដលេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ និង�តវបន�ងសំ�ត
េ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយេជ �គប�់ពះបនទូលរបស់�ពះ ឈរ
ដូចជអនកមនិែដលេធ�បប�ងំពីដំបូង។ អនកល�ឥតេខច ះ។ �ពះេ�ហិតរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! េតអនក�ច…�បសិនេបបុរសមន ក…់
266 �បសិនេបខញុ ំ�តវបនេគសនមតថ់នឹង�� បេ់ េពល�ពឹក មនមនុស�មន កប់ន
ជំនួសកែន�ងខញុ ំ ខញុ ំមនិ�ច�� បស់�មបអ់ំេពបបេនះេទ។ មនអនកមកជំនួសខញុ ំ
េហយ។
267 េហយ�ពះេយសូ៊វ ែដលជ�ពះបនទូល បនជំនួសកែន�ងរបស់ខញុ ំ។ �ទង់
បនក� យជខញុ ំែដលជមនុស�មនបបមន កែ់ដលខញុ ំ�ចក� យជ�ទង ់ ែដលជ
�ពះបនទូល។ �ែមន៉។ សូមឱយខញុ ំកនេ់សចក�ីពិតចំេពះ� មនិែមន�កមជំនំុេទ។
�ពះបនទូល! �ែមន៉។
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268 អូ េនះគឺជកររបួរមួខងវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទនិង�កមជំនំុរបស់�ទង់
េ េពលែដល�ចឈ់មកំពុងែតក� យជ�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលកំពុងែត
ក� យជ�ចឈ់ម េបកសែម�ង ភព�តឹម�តវ។ អ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចងនឹង
េកតេឡងកនុងៃថងេនះ េកតេឡងពីមយួៃថងេ មយួៃថង។ េហតុអ�ី បនជ�មនករ
េកនេឡងយ៉ងេល នេ ទីេនះ �លខ�ចទ់ងំេនះ និងអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង
ែដលខញុ ំមនិ�ចសូមបែីតរក�ជមយួ�បន។ េយងេ ជិតករយងមករបស់
�ពះេយសូ៊វ េដមបរីបួរមួជមយួ�កមជំនុំ�ទង ់ែដលជកែន�ងែដល�ពះបនទូលក� យជ
�ពះបនទូល។ ករ��ស់េ ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែស�ងរកដួងចិត�!
269 អនកកំពុងឈរទងំ�សង។ អនកមនិែដលេធ�បប�ងំពីដំបូងេឡយ។
�ពះជមច ស់កម៏និដឹងែដរ។ �សថិតេ កនុងសមុ�ទេភ�ចភ� ងំ។ អនកមនិែដលេធ��េទ។
អនក�តវបនេចទ�បកនេ់�យអនកេចទ�បកន។់ ប៉ុែន��ងំពីដំបូងអនក�តវបនតំរវូ
ទុកជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ។ អនកឈរេ ទីេនះ បន�ងសម� ត។ េហយ
េស វេ ែលងលះចស់របស់អនក�តវបនេបះេចល េហយ�បនផុតពីអតថិភព
សូមបែីតេ កនុងគំនិតរបស់�ពះកដូ៏ចគន ។
270 អនកគឺជកូន�កមុ�ំបកបេ�យគុណធមរ៌បស់�ពះ�គីសទ ែដលបន�ងសំ�ត
េ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ�គីសទ។ �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដម៏នតៃម� មនគុណ
ធម ៌ គម នបប ឈរេ ជមយួ�ពះបនទូលបរសុិទធ ជកូន�កមុែំដល�ទងប់ន�ង
សំ�តេ�យទឹកែដលជឈមរបស់�ទងផ់ទ ល់ ែដលបនក� យជ�ចឈ់ម
េហយបនេលចមក ែដល�ទង�់ចនឹងនអំនកែដល�តវបនតំរវូទុកជមុន េ
កនុងេដម�ទងរបស់�ពះវរបិ� មុនេពលចបេ់ផ�ម ដូចគន នឹង�ទង។់ �ទងគឺ់ជ
គុណលកខណៈដអ៏�ច រយរបស់�ពះែដលេ ថ “េសចក�ី�ស�ញ់”
271 អនកជអ�ីកេ៏�យ អនកជអនកបំេរ �ពះ អ�ីកេ៏�យែដល�ពះចងឲ់យអនកេធ� កែន�ង
ែដលអនកេ ។ “�ពះជមច ស់បន�កេ់ កនុងពួកជំនុំ �វក េ�� �គបេ�ង ន
�គគង� ល…” �ទងប់នកំណតអ់នកទុកជមុន េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ េហយអនកគឺ
ចបេ់ផ�មជមយួ�។
272 មងគលករដំបូងរបស់អនក�តវបនលុបេចល។ �អ ច ឹង។ អនកមនិែដលេធ�
� �ងំពីដំបូង។ ពីេ�ពះមនែតេរ ងមយួេទែដល�ចេធ�បន េនះគឺ�ពះបន
យងមកផទ ល់ េហយបនយកកែន�ងរបស់អនកេ កនុងសំណំុៃន�ពះ�ជបុ��ៃន
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�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និងបន�ងសំ�តអនកេ�យទឹក ៃន�ពះបនទូល។ �ពះបនទូល
មនិែមនជនិកយេទ! �ពះបនទូល�ងអនក។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកនឹងមនិឈរេ កនុង
ទឹកៃន�ពះបនទូលេទ េតអនកនឹងបន�ងសម� តយ៉ងេមច៉? អនកេ ែត�តវបនេគ
�បទះេឃញដូចេអ�៉ែដរ។

អូ! េច មែដលបន�� ប ់េ�ហិតរបស់�ទង់
នឹងមនិបតប់ងអ់ំ�ចេឡយ
រហូតដល់�កមជំនំុែដល�ពះបនេ�ះទងំអស់
បនសេ ងគ ះពីអំេពបប។

273 េតអ�ីេ ជអំេពបប? អំេពបបគឺ “ករមនិេជ ។” មនិេជ េ កនុង (អ�ី?)
�ពះបនទូល មនិេជ េល�ពះ ែដលជ�ពះបនទូល។
274 បរសុិទធ មនិផិតកបត ់ អូ �េលលូយ៉ ទុកឱយេហរេ េលេមឃឆប់ៗ  �ែម៉
ន ឈរេ�ត មខ�ួន។ គិត។ សេម� កបំពករ់បស់អនកបន�ងសំ�តេ�យទឹកៃន
ព�ពះបនទូល! �ពះបនទូលក� យជឈម។ �ពះបនទូលបនខច យស�មបអ់នក េហយ
អនក�តវបន�ងេ�យឈមៃន�ពះបនទូល។ �ពះបនទូល ជឈម! ជីវតិៃន�ពះ
េ កនុង�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលបនខច យឈមស�មបអ់នក ែដលអនក�ចនឹង
�តវ�ងសំ�តពីភពេ ហមងរបស់�សីេពសយទងំេនះ េហយ�តវ�ងសំ�ត
និងែញកជបរសុិទធេ�យករ�ងសំ�តទឹកៃន�ពះបនទូល េហយេធ�ឱយចិត�អនក
និងដួងចិត�សថិតេ េល�ពះនិងេ េល�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
275 ឥឡូវេនះ េតអនកដឹងថ�ជករពិតយ៉ងដូចេម�ច? េ េពលែដល�ពះយងចុះ
មកបង� ញភស�ុ�ងនិងប ជ កពី់�។
276 អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិេជ �មវធីិេនះេទ” ពួកេគមនិេជ ផ�ូវរបស់�ពះេយសូ៊វ
ដូចគន  ប៉ុែន��ពះបនបង� ញ�។ ពួកេគមនិេជ �មវធីិរបស់ណូេអេទ។ ពួកេគមនិ
េជ ផ�ូវរបស់េ�កម៉ូេសេទ។ ពួកេគសុខចិត�ទទួលពកយរបស់ប�មស�មប�់
“េយងទងំអស់គឺដូចគន  ដូេចនះសូមចូលរមួជមយួគន ។”

“ែញកខ�ួនអនកេចញ” �ពះគមពរីបនែចងថ “េចញពីករមនិេជ ។”
277 �េលលូយ៉! ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់។ អនកមនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�
អនកនឹងេ ឯ�ពហ៍ពិពហ៍េ �ថ នសួគ ៏ េហយអនកកំពុងពក�់កម�ពហ៍
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ពិពហ៍របស់�ពះគុណ ែដលបនតំរវូទុកជមុន ែដលជ�កម�ពហ៍ពិពហ៍ៃន
�ពះគុណ ែដលបន�បប់ ចូ លអនក។ �ពះបនេធ��េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ �ទង់
�គ ល់អនកមុន�គឹះៃនេ�កិយ ដូេចនះ�ទងប់នប�មងឈុត�កម�ពហ៍ពិពហ៍
េ េលអនកេ ទីេនះ �កេ់ឈម ះរបស់អនកេ េលេស វេ ។ េតអ�ីេ ជករ
ែថ�ងអំណរគុណ! �េលលូយ៉! សរេសរ�ពះរបស់េយង!
278 ឥឡូវេនះ េ កនុងករប ចបខ់ញុ ំ�ចនិយយបនថ។ េយងទងំអស់គន ដឹងថ
�កមជំនុំទំេនប េពនេទកុស� េ កនុង�ថ នភពបចចុបបននរបស់�…និកយទងំអស់
ខញុ ំនឹងេបះ�ទងំអស់ជបណ�ុ ំ មយួ េ�ពះ�ជរបស់ែតមយួ។ អនកចថំ�ទងនឹ់ងចង
េ ម ជមុនសិន េហយដុត�េចល។ យក…�ទងយ់កេដម�សវ�លីេហយដុត
េចលទងំអស់។ បនទ បម់ក �ទង�់បមូល�គប�់សវ�លីរបស់�ទង ់ េហយយក�
េ ផទះវញិ។ ពួកេគកំពុង�បមូលផ�ុ ំជបណ�ុ ំ  ជបច ់ជ�កម េមតូឌីស ពួកបបទី់ស្
ទ ពួកេពនេទកុស� េគនឹងេ ជ�កម�បឹក�ខង�សន។ ទងំអស់។ ពួកេគ
ទងំអស់�តវបនដុត។ េឃញេទ?
279 េយងទងំអស់គន ដឹងេហយថ�កមជំនំុទំេនបេ កនុង�ថ នភពបចចុបបននរបស់
� �ថ នភពបចចុបបននរបស់�គឺេ កនុងលកខខណ� េដមបបី ច បេ់បសសកកមមដអ៏�ច រយ
ែដល�ពះបន�បទន�កមជំនុំស�មបៃ់ថងេនះ។ េតមនមនុស�ពួកេពនេទកុស�
ប៉ុនម ន�ចនិយយថ �ែមន៉ចំេពះករេនះ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”]
�តឹម�តវ។េឃញេទ? �េ កនុង…
280 េយងជ�កមមយួ �កមពីរ �កមបី �េនះ �េនះ �ចបូក�ចបល់ �យគន ។មយួ
គឺេនះេហយមយួេទ តគឺេនះេហយមយួេទ ត។ េហយពួកេគ�គបគ់ន  ភយ័ខ� ចកនុង
ករ�បឈមមុខនឹង�ពះបនទូល េធ�ករេធ�េតស�េនះ។ េឃញេទ? ពួកេគដឹង។ អនក
�បបព់ួកេគអំពី� េហយពួកេគនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចជួយ�បនេទ។ ខញុ ំមនិ
�ចេជ បនេទ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលគតេ់ធ�េទ។ ខញុ ំ…” េឃញេទ? េឃញេទ?
េឃញេទ? បង� ញពីអ�ីែដលម៉កនិ់ងប៉របស់អនក។ “អនក�ចនឹងក� យជ�បធន
�ប៊សីប៊េីធេរ នេ ៃថង�មយួ។ អនក�បែហលក� យជេនះ េនះឬេផ�ងេទ ត។ ែត
ក� យជកូន�បស�សីរបស់�ពះេនះ�បេសរជង។
281 េយងដឹងេហយថ�កមជំនុំមនិ�ច ជ�កមជំនំុេពនេទកុស�។ េ�យគម ន
េហតុផល គម នមេធយបយ� �ចន�ំរៃនៃថងចុងេ�កយេ កនុង�ថ នភព
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បចចុបបននបនេទ។ �ចេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “េទ”] េហតុអ�ី មនិ�ចសូមបែីត
យល់�សបេលពកយមយួឬពីរេ កនុង�ពះគមពរី។ េតអនកនឹងេ េធ��យ៉ងេមច៉? �
មនិ�ចេធ�បនេទ។ ដូេចនះ អនកេឃញនិកយេ ខងេ�ក។ �តឹម�តវេហយ។

�ជមនុស�ែដល�តវបនេ�ជសេរ សស�មប�់។ េឃញេទ?
282 ឥឡូវ ដឹងេហយ ដូេចនះេយង�គបគ់ន ដឹងថ �នៈទងំមូលៃននិកយ េពនេទ
កុស� និងទងំអស់េផ�ងេទ ត បន�� ប ់ េនះគឺេដមបឱីយមនកំេណ ត�គី�ទ នៃន
�ជយ�រ។ អ៊ូ—ហូ៊។ ប�ីដំបូងរបស់អនកបន�� បេ់ហយ។ អនកដឹងថគតប់ន�� ប់
េហយ។ �ពះអនុ ញ តឱយ��� ប។់ �ចបេ់ហយ។ ទងំអស់ៃនវទិយ� ស� ប ញ
ករអបរ់ ំវធីិវទិយ� ស�ែដលេគេ ថ���ពះគមពរី េហយអ�ីៗ�តវបនបំផ� ញ។
េត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? បំែបកេចញ មយួេ ទីេនះនិង�ពះៃ�តឯកេ ទីេនះនិងពីរេទ ត
េ ទីេនះនិងេ េនះ ចុះេ េទ តដូចជរេញ៉រៃញ៉េហយេ ខ�ួនឯងថជេពនេទ
ក ុ ស � ។
283 េហតុអ�ី ខញុ ំបនេ រកបុរសវយ័េកមងមន ក ់ េ ៃថងេផ�ងេទ ត។ កំពុង�� ប់
ឥឡូវេនះ។ េហយ ស�ីវយ័េកមងនងជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំជក�់កម់យួ។ នង
បននិយយថ…ខញុ ំបននិយយថ…ពួកេគបនែបកគន ។ ខញុ ំបនសួរថ “េតមន
ប � អ�ី?”

បននិយយថ “េយងមនជំេន ខុសគន ”
ខញុ ំបននិយយថ “អូខញុ ំសូមេទស។ េតអនកជកតូលិកឬ?”

284 នងនិយយថ “េទ” នងបន�បបខ់ញុ ំពីនិកយែដលនងជកមមសិទធិ គឺជ
េពនេទកុស� ។
285 ខញុ ំបនសួរថ “េតអនកជអ�ី?” គតជ់ពួកេពនេទកុស�ដូចគន  ប៉ុែន�និកយ
េផ�ងេទ ត អូ!
286 េតអនកដឹងេទ ថ�កមជំនុំរ ៉មុូងំកតូលិកបនចបេ់ផ�ម គឺេពនេទកុស�?
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងអំពីេសចក�ីពិតេនះ? [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉”—Ed] �ចំ�យេពលពីរពនឆ់ន េំដមបេី កែន�ងែដល�មនឥឡូវេនះ
សូមកុំយកអ�ីទងំអស់ គម នបទគមពរី�េទ តេឡយ។ គម នេទ។ េហតុអ�ី េពន
េទកុស�ចូលៃមភឆន ចំបពី់េពលេនះ នឹង��កកជ់ងេពលបចចុបបនន �េ ែតបន�
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េ �មរេប ប�ឥឡូវេនះ។ េហតុអ�ី �បកដ។ េឃញេទ? េត�គឺជអ�ី? េត�គឺជ
អ�ី? រកេមលេតប៉និងម៉ករ់បស់ពួកេគជនរ�។ ឱយ ស�ីរបស់ពួកេគកតស់ក។់
ពួកេគ�ចេធ�អ�ីៗែដលពួកេគចងេ់ធ�បន។ “ដ�ប�ពួកេគជកមមសិទធិរបស់
�កមជំនុំេនះ�ចបំចទ់ងំអស់។”

287 អូ! គម នអ�ីែដលគួរឱយេង ងឆងល់េទ គម នអ�ីែដលគួរឱយេង ងឆងល់េទថករ
�កេ់ទសរបស់�ពះជមច ស់នឹងេកនេឡង។ �ពះ�ក�់េ នឹងែភនករបស់អនក
េហយអនកបិទែភនករបស់អនកេ�យមនិបនេមល�េទ។ ែមនេហយ។ បិទចិត�ៃន
េសចក�ីេម�� ករ�ុ េពលអនកេឃញករពិត �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់និង
��ទងំ�បពីំរេនះ�តវបនបង� ញភស�ុ�ង េហយបង� ញថជដូេចនះ។ េហយ
េធ�បនទ ល់េ េលេមឃពសេពញជតិ�សននិ៍ង�គបទី់កែន�ងេ�យទីសំគល់
និងករអ�ច រយែដល�ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ� បនទ បម់កអនកបិទចិត� េ�យ
និយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចជួយ�បនេទ។ ខញុ ំេឃញ? អូខញុ ំ
េអយ! ��� ប ់េហយមនិដឹងេ�ះ។ ពីអំេពបបនិងកររលំង! អនកបន�� ប។់ អូ
ខញុ ំេអយ!

288 េយង�ល់គន ដឹងេហយថពួកជំនុំែដលសថិតេ កនុង�ថ នភពេនះមនិ�ច
ប ចបប់នេឡយេ ៃថងចុងេ�កយ។ េត��ចនម៉ំ�គី៤មកបនយ៉ងដូច
េម�ចេ ? េត��ចេធ��យ៉ងដូចេម�ច? ពួកេគមនិេជ េលេរ ងែបបេនះ។ េត�ច
េជ យ៉ងដូចេម�ចបន ចូរនលូំក១៧:៣០ េត��ចនយំកបទគមពរីេផ�ងេទ ត
ទងំអស់ែដលបនសនយយ៉ងដូចេម�ចៃថងចុងេ�កយេនះ? �មនិ�ចេធ��បនេទ
ពីេ�ពះ�បនបដិេសធ។ “ដូចជេ �គរបស់ឡុត េនះបុ�តមនុស�នឹងយងមក
ដូេចន ះែដរ។

289 សូម�កេឡកេមល�ថ នភព របស់ឡុត �កងសូដុម សថិតេ កនុងៃថងេនះ។
រកេមល �ថ នភពៃន�កមជំនំុេ េពលេនះ។ រកេមលអនកេរ ស�ងំែដលជអ�័ប
�។ំ

290 សូមេមលេតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះឡុតនិងពួកេគេ �កងសូដុម។ រកេមល
េ េ�ក ប៊លីី �គ �នំិង អូរល៉រ ៉បូ៊តឺ ពួកេគសថិតេ ទីេនះកនុងចំេ�មនិកយ។
សូម�កេឡកេមល �កមជំនំុអរ័�ប�ែំដលបនេរ ស�ងំ បនទញេចញ។
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291 សូមេមលពីអ�ីែដលជ�បេភទៃនទីសមគ ល់ ែដល�ពះេយសូ៊វផទ ល់ �ពះែដល
បនយងមកឈរេ ទីេនះេ កនុង�ចឈ់មជមនុស�។ អនកនិយយថ “េនះ
គឺជេទវ�” �ពះគមពរីបននិយយថ�គឺជ�ពះ។

292 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ពះេអឡូហីម�ទងឈ់រេ ទីេនះកនុង�ចឈ់មជ
មនុស� េហយបង� ញករេនះគតប់នចកេ់�បង�ងំ�កមជំនំុរបស់គតេ់ ៃថង
ចុងេ�កយ�គឺជ�ពះកំពុងែតេធ�ករេ កនុង�ចឈ់មមនុស�ម�ងេទ ត។ “ដូចជ
េ ៃថង�កងសូដុំមែដរេ េពលែដលកូនមនុស�មក។” �បេភទដូចគន ។ ពួកេគេឃញ
�េ ទីេនះកនុងបទគមពរី។ �ន…“ែស�ងរកបទគមពរី ដបតិពួកេគគិតថេគបនជីវតិ
អស់កលបជនិចចពីកនុងេនះ។ គឺជបទគមពរីេនះេហយែដលែថ�ងទីបនទ ល់ពីករ
េនះ។ េឃញេទ? េឃញេទ?

293 ដូេចនះេយងដឹងថពួកេគបន�� បេ់ហយ។ �ពះអនុ ញ តឱយ��� បេ់�យខ�ួន
�ផទ ល់ វទិយ� ស� កមមវធីិអបរ់។ំ

294 ពួកេពនេទកុស�ទងំអស់ ធ� បនិ់យយអំពី—ករប ជូ នកូនរបស់ពួកេគេ
���ពះគមពរី �តឡបម់កវញិេ េពលែដលបង�បស ឡូយ៉ត ់ និងពួកេគេ
ជំុវញិេ ទីេនះ ពួកេគនឹងេដញអនកេចញពី�កមជំនុំ។ ប៉ុែន� អូ ឥឡូវេនះជេរ ងែដល
អ�ច រយបំផុត។ កូន�បសរបស់ខញុ ំេរ នេ ���ពះគមពរី។ គតក់ំពុងជីកផនូររបស់
គត។់ ដូេចនះ ឥឡូវេនះ អនកគិតថពួកេគ�ចយក�េ ៃថងេនះបនេទ?

295 អនកគិតថខញុ ំកំពុងែតពយយមគ�ំទភពលងងេ់ខ� ែមនេទ? ខញុ ំអតេ់ទ។ ខញុ ំកំពុង
�បបអ់នកពីភពខុសគន រ�ងប ញ សមយ័េនះែដលេយងកំពុងរស់េ  ែដលជ
កែន�ងែដល�កមជំនំុមនៃផទេពះជមយួវទិយ� ស�និងអ�ីទងំអស់េនះ “គិតេមល”
និងអ�ីៗទងំអស់។ អនកមនិគិតពី�ពះេទ។

296 ែមនេហយ ពួកេគ—ជបូជចរយបនគិតពី�ពះជមច ស់បនយ៉ងល�ឥតេខច ះ
ដូេចនះពួកេគបនដឹងពីរេប បែដល�ពះេមស�ុនឹីងយងមក ប៉ុែន��ទងប់នយង
មកខុសគន  ពីអ�ីែដលពួកេគបនរកេឃញ។ �មនិែមនជវទិយ� ស�េទ។ េត
��ចជបុរសែដលជកូនឥតខន�់� េនះបនយ៉ងដូចេម�ច? េតគតប់នេ
��េរ នេ ឯ�? េតករអបរ់រំបស់គតម់កពី�? េតគតប់នេរ នសូ�តពី
ករេនះេ ឯ�?
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297 “េហតុអ�ីអនកពយយមបេ�ង នេយង? អនកេកតមកេ�យករកំផិត។ េឃញេទ?
អូ! ស�មបជ់�បេយជនល៍�!
298 េមលេរ ងដែដលេនះម�ងេទ តេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”] សូមេមល
�ម�ងេទ ត? ទងំអស់េ កនុងវទិយ� ស� �សនរបស់ពួកេគជវទិយ� ស�
�សនេយងេ �មអ�ីែដល���ពះគមពរីនិយយ វធីិែដលពួកេគចងប់ន។
“េនះជវធីិែដល��តវែតមនឬ�មនិអ ច ឹងឬ។”
299 �ពះជមច ស់�គនែ់តបន�ំែភនកពួកេគ �ល់េពល។ �ែតងែតមកខុសគន ។ �
បនេធ�េ សមយ័ណូេអ េហយបនេធ�េ សមយ័េ�កម៉ូេស កប៏នេធ�េ កនុង
សមយ័របស់�ពះ�គីសទ និងបនេធ�េ សមយ័យ៉ូ�ន បនេធ�េ កនុងសមយ័របស់
ពួកសិស� បនេធ�េ សមយ័កលរបស់េវសលី បនេធ�េ សមយ័កលរបស់លូ
េធបនេធ�េ សមយ័កលេពនេទកុស�។ េហយដូេចនះ�មនម�ងេទ ត។ �មនិ
ផ� ស់ប�ូរលំនរំបស់�េទ។ ែតងែតេចញមកដូចគន ។ មនែតអនកែកទ�មង�់មរយៈ
ពួកេគ ៧ប៉ុេ�� ះ…សមយ័កល�បមំយួរហូតដល់ទី�បពំីរ។ េហយវវិរណៈ១០
បននិយយថ េ កនុងេម៉ងេនះ�នឹងផ� ស់ប�ូរ។ េហយ�អ ច ឹងែមន។
300 ឥឡូវេយងនឹងប ចប ់កំពុងែតនិយយេនះ។ ប ចបម់�េបសកកមមដអ៏�ច រយ
េតពួកេគ�ចេធ��េ�យរេប ប�? េយងដឹងថពួកេគបន�� បេ់ហយ។ �ពះ
អនុ ញ តឱយ��� បេ់ កនុងេរ ងេនះ កនុងយុគសមយ័វទិយ� ស�និងអ�ីៗទងំអស់
ដូេចនះ—ដូេចនះ�ទង�់ច (េធ�អ�ី?) េបក��ទងំ៧—ែដលជ�ថក៌ំបងំេ កន់
កូន�កមុែំដលមនិេ កនុងនិកយ។ េតនិកយ�ចទទួលយក��ទងំ�បពំីរបន
យ៉ងដូចេម�ច េ េពលែដល�ពិតជផទុយពីពូជរបស់សត�ពស់និងរបស់េផ�ងេទ ត
ទងំអស់? �ថក៌ំបងំទងំ�បពីំរទងំមូលគឺផទុយពីអ�ីែដលពួកេគ�តវបនបេ�ង ន
ពីេ�ពះពួកេគយក��ចស់ពី���ពះគមពរីរបស់ពួកេគ។
301 េហយ��ទងំ៧ របស់�ពះ េ េពលែដល��តវបនេបកេ េលភន៖ំ សូមឱយ
�ពះ អូអតេ់ទ សូមឱយខញុ ំ�� បឥ់ឡូវេនះេ តុអធិបបយេនះ�បសិនេបេនះមនិែមន
ជករពិតេទ។ េហយខញុ ំបន�បបអ់នកមយួឆន និំង�បមំយួែខមុនេពល�េកតេឡង
អ�ីែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ “េ �រហី��ូ” និងអ�ីែដលនឹងេកតេឡងេ ទីេនះ
េ �លខ�ច។់ េហយមនបុរសកំពុងែតអងគុយេ ទីេនះេ យបេ់នះ ឈរេ
ទីេនះនិងមនវត�មនេ េពលែដលេទវ�ទងំ៧ចុះមក។ េហយសូមបែីត…
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ទស�នវដ�ីទស�នវដ�ីជីវតិករ៏មួប ចូ លអតថបទេនះែដរ។ �សថិតេ ទីេនះកនុង
កែន�ងសេងកតករណ៍និងអ�ីៗទងំអស់។ ឥឡូវេនះពួកេគមនិេធ�សូមបែីតដឹងថ�
គឺជអ�ី។
302 េហយអ�ី�គបយ៉់ង�តវបននិយយ អូ សូមបែីតករបំផ� ញេ កលីហ�័រញ៉
នឹងមកដល់ឥឡូវេនះ និងរបស់េផ�ងេទ តទងំអស់េនះ។ េហយរេប បែដលខញុ ំបន
�បបេ់ត�មនប៉ុនម នៃថង េត�ធំប៉ុន�ៃនកររ ជួ យដីបនេកតេឡងេ ���ក
េហយេនះគឺជករចបេ់ផ�មស ញ ៃនេពលេវ�និងអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ េហយ
�គនែ់តនិយយមយួពកយម�ងៗពីអ�ីែដលបនែចង �មនិែដលខុសសូមបែីតមយួ។
អនកមនិែដលេឃញ�ប�ជយ័េទ។ េហយ�មនិ�ចប�ជយ័េទ ពីេ�ពះ�ជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ “ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន��ពះបនទូលមនិ�ច
ខុសេឡយ។” �តឹម�តវេហយ។
303 �ពះជមច ស់�តវែតេបក��ទី៧ េនះមនិែមនេ កនុងនិកយេទ។ ខញុ ំែតងែត
�បឆងំនឹង�។ ប៉ុែន� េ�កពីនិកយ �ទង�់បែហលជយកកូន�កមុ ំ ែដលមនិែមន
ជកូន�កមុនិំកយេទ។ �ទងម់និ�ចេធ�បនេទ។ ��បឆងំនឹង�ពះបនទូលផទ ល់
របស់�ទង។់ �ទងប់នេបក�ថក៌ំបងំទងំ�បពីំរេ ទីេនះ។ េនះបង� ញេចញ
មក នេំរ ង�៉វែដល�តវបន�កប់ងំ�ងំពីមុន�គឹះេ�កិយេនះ បនបង� ញ
េ ៃថងចុងេ�កយដល់កូនរបស់�ពះ។ ពួកេគបននេំចញេ ឥឡូវេនះ មុនេពល
ែដល�បជជនបនេឃញ�េ ទីេនះ ឥឡូវេនះ ចំេពះកូន�កមុែំដលមនិែមនជ
និកយ។ អូខញុ ំេអយ!
304 មនេស វេ ពីរកបលរបស់អនក។ េស វេ មយួកនុងចំេ�មេស វេ
ទងំេនះគឺជេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។ េឈម ះរបស់អនកកតេ់លេនះ �តវ
បនតំរវូទុកជមុនេ ទីេនះ។ �មនិ�ចបតប់ងប់នេទ េ�ពះអនកមនិ�ចយ
កអ�ីទងំអស់បន េឃញេទ េ�ពះ�បនតំរវូទុកជមុនេដមបឱីយមនេ ទីេនះ។
ប៉ុែន�េស វេ ជីវតិធមម� �ចបតប់ងេ់ េពល�កប៏ន។ េឃញេទ? េបអនកមនិ
ែ�បចិត�េទ �នឹងបតប់ង ់ ពីេ�ពះអនកនឹងឈរេ ករជំនំុជ�មះ។ កូន�កមុមំនិឈរ
េ េល�ល�កមេទ។ នឹងេ �គេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌ �គនែ់តជករ…
305 ខញុ ំនិយយេនះជករប ចប។់ �យឺតេពលេហយ ដូេចនះ…�ជិតេម៉ង�បបំនួ
កន�ះេហយ។ េហយេយងនឹងេចញពីទីេនះេ េម៉ង ៩និង៣០នទី �មបំណង



62 �ពះបនទូលជសេម�ង

�ពះហឫទយ័�ពះ។ �គនែ់តករេគរពដ�៏ជលេ�  ឥឡូវេនះសូម�� ប។់
ម�ងេទ ត…
306 និយយករេនះឥឡូវេនះ ឆ�ងកតប់�� រ�បេទស។ ឥឡូវេ ញូវយក៉គឺៃមភ�បំ
នទីដល់េម៉ងដបម់យួ។ ឈនមុខេគេ  ភ�ីេដេហ�  និងជំុវញិឆ�ងកតទី់េនះ
ពួកបរសុិទធជទី�ស�ញ់អងគុយេ ទីេនះ�� បឥ់ឡូវេនះ េ កនុង�កមជំនំុេ
ជំុវញិ។ េឡងចុះេ ជំុវញិមុកិសិុកកូ េឡងេ ជំុវញិ�បេទសក��និងេ
ជំុវញិ។ ពីររយម៉យល៍េ �គបទ់ីកែន�ងទ�ីប�េមរកិខងេជង េ ទីេនះមនុស�
េសទរែតទងំអស់កំពុង�� បឥ់ឡូវេនះ។ �បព់នដ់ង�បព់នដ់ង បន�� ប។់
307 េហយេនះគឺជ�ររបស់ខញុ ំស�មបអ់នក �កមជំនំុគឺជសហជីពខងវ ិ ញ ណ
កររបួរមួគន េ�យ�ពះបនទូល ែដលអនកបន�� បច់ំេពះប�ីចស់ទងំេនះ។ អនក
េកតជថមី។ កុំពយយមជីកគត។់ គតប់ន�� បេ់ហយ។ �បសិនេបអនកេកតជថមី
ជ�គី�ទ នពិត ពូជតូចែដល�តវបនតំរវូទុកជមុនសំ�បអ់នក�ជ�ពះបនទូលចូល
មកេ េល�ពះបនទូល េល�ពះបនទូល េល�ពះបនទូល េល�ពះបនទូលេហយចូលមក
ភពេពញេលញៃន�ពះ�គីសទ �តឹម�តវេហយ ដូេចនះ�ទង�់ចមកទទួលកូន�កមុំ
របស់�ទង។់ ឥឡូវ េយង�គនែ់តេ�ត មខ�ួនជេ�សច ស�មបក់រយងមករបស់
�ពះអមច ស់។
308 មនេឈម ះរបស់អនកេ កនុងេស វេ ជីវតិ។ េស វេ ជីវតិគឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ “ពីេ�ពះ�ពះបនទូលជ�ពះ េហយ�ពះគឺជេរ ងែតមយួគត ់ គឺជជីវតិ។
ដូេចនះេឈម ះរបស់អនក�តវបនតំ�ងេ កនុង�ពះគមពរីមុន�ពះគមពរីក� យជ
�ពះបនទូល។ េហយ�បសិនេបអនកេ ទីេនះេដមបេីធ�ករេនះ េត�នឹងមនិេបក
សែម�ងជ�ពះបនទូលេទឬអី? [អងគ�បជំុនិយយថ “�ែមន៉”] េត�កមជំនុំមនិេបក
សែម�ងខ�ួនផទ ល់េទឬអី? ឯម៉�គី ៤ និងេផ�ងេទ តទងំអស់ផង �បង� ញយ៉ង
ឥតេខច ះថេនះជអ�ី? [�ែមន៉]
309 េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងយ់ងមក �ទងម់នបនទូលថ “�បសិនេបខញុ ំមនិ
េធ�ករែដលបនសនយថ នឹងេកតេឡងេទ សូមកុំេជ ខញុ ំេ�ះេឡយ។” េត�កម
មយួ�ែដល�ទងប់នចូលរមួ? �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគទងំអស់…អនកមន
ឪពុកជ�រក� េហយករងរែដលអនកេធ�កជ៏កិចចកររបស់�រក�ែដរ។” េឃញេទ?
េឃញេទ?
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310 េយង�ល់គន កំពុងែតសថិតេ កនុង�គចុងេ�កយេហយ។ េនះជ�រ
ែថ�ងអំណរគុណរបស់ខញុ ំេ អនក។
311 ឥឡូវេនះ មុនេពលបិទ។ មនេពលមយួខញុ ំបនេឡងេ កនុងឧទយនជតិេហគ
កឃឺរ។ េយងបនឮ េពញមយួៃថងថពួកេគ—ពួកេគរលំ…ផទ ងំេភ�ងែដលនឹងធ� ក់
េ េពលយប។់ ដូេចនះ�បជជនមនករមមញឹកេពញមយួៃថង។ េ�ត មខ�ួនចំេពះ
េរ ងេនះ ពីេ�ពះពួកេគនឹងចកេ់ភ�ងេនះេចញយបេ់នះ។ ពួកេគបន�កេ់ភ�ង�វ
ដូចជផទ ងំទឹកកកដអ៏�ច រយ។ ប៉ុែន��…េមលេ ដូចជឥនធនូមយួ េ េពលែដល
�េចញមកពីេភ�ងេនះ ធ� កេ់ចញពីផទ ងំទឹកកកេនះ។ េ ជំុវញិសួនចបរភរយិ
និងខញុ ំនិងកូនៗបនេដរជំុវញិេពញមយួៃថង។ េយងចង�់ន កេ់ េដមបេីមលពិពរ័ណ៍
េភ�ងេនះ។ ដូេចនះ�—�—��តវបនសនយជមយួេយងថេយងនឹងេឃញ� េហយ
េយងេធ�ជ�ក�មី�ងេទ ត។ ពួកេគបននិយយថ ពួកេគនឹងមន�េ រដូវេក�
ជេដម។ ខញុ ំបននិយយថ “េតេយង�ចេមលេឃញ�េទ?”
312 បននិយយថ “េយងសនយេ យបេ់នះ។ េយងបនសនយេហយ។” បន
និយយថ “ពួកេគេ ដល់ទីេនះេដមបេី�ត ម�ឥឡូវេនះ។”
313 បនទ បពី់បនេរ បចំរចួ�ល់ស�មប�់ពឹត�ិករណ៍េនះ! េតមនអ�ីបន�េទ ត
ឥឡូវេនះ។ អ�ីៗទងំអស់�តវបនេរ បចំស�មប�់ពឹត�ិករណ៍េនះ �កមជំនំុ�តវបន
ទញេចញស�មបជ់�បេយជនដ៍ល់�ពះនមរបស់�ទង ់ ទញយកកូន�កមុរំបស់
�ទងេ់ចញ ពីកនុងចំេ�មេ�កិយ និកយទងំេនះ និងភពកខ�កនិ់ងអ�ីៗៃន
េ�កិយ។
314 អនក�ល់គន  �ពឹត�ិករណ៍េនះ�តវបនេរ បចំរចួ�ល់េហយ។ អនក�ល់គន
ឈរខងេ�ក។ ពួកេគបននិយយថ “រងច់េំមល េ េលកំពូលភនេំនះ។”
315 េនះជវធីិែដល�ែតងែតមក។ េនះជវធីិែដល�តវមកកនុងសមយ័េនះ។ េនះ
ជវធីិែដល�ែតងែតមក។ មនិែមន�មរយៈនិកយេទ! �ពះមនិែដលេ�បនិកយ
េទ!
316 អនកេធ�កំែណទ�មងេ់ចញេ  គតទ់ទួលបន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
េហយបនទ បម់កេ េពលគត�់� ប ់ពួកេគបនបេងកតនិកយមយួេចញពី�។ េនះ
ជអ�ីែដលពួកេពនេទកុស�និងអ�ីៗេផ�ងេទ តបនេធ�។ េ េពលែដលប � ថមីនិង
អ�ីៗទងំអស់ េនះជវធីិេចញមកអ ច ឹង។ បនបែនថមពកយថមី បនទ បម់កពួកេគ
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�ងសង�់កមជំនុំមយួេចញពី� បេងកតនិកយមយួបំែបកេចញខ�ួនឯង។ ��តវែត
ែបបេនះ។
317 ឥឡូវ អនកមនិ�ចផ�ួល—អនកមនិ�ចផ�ួលធមមជតិបនេទ។ ធមមជតិធ� កចុ់ះ
កនុងទម� បដូ់ចគន �ល់េពល: ទង ស�ឹក រេំយល ជេដមបនទ បម់ក សមបកេហយ
�គប�់សវ�លី។
318 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ អ�ីៗបនេ�ត មរចួ�ល់។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនេគ
បងក តនិ់ងេ�ត មខ�ួនជេ�សច។ េហយអនក�ល់គន កំពុងែតឈរេ ខងេ�ក។ ខញុ ំ
បនឱនកបលចុះ ៃដឪប�បពនធរបស់ខញុ ំ។ េយងកំពុងេមល។ េហយកូនៗឈរេ
ទីេនះ េយងទងំអស់គន សំឡឹងេមលេ ដូេចន ះ។ ខញុ ំេអយ! �ជអ�ីមយួ ែដលេយង
បនេធ�រពឹំងទុក។ ��តវបនសនយជមយួេយង។
319 �ែមន៉! �ពះបនទូលសនយ។ “�នឹងេកតេឡងេ មុនេពលែដលៃថងដអ៏�ច រយ
និងគួរឱយខ� ចរបស់�ពះអមច ស់មកដល់ េមល ខញុ ំនឹងចតេ់��េអលីយ៉េ អនក។
គតនឹ់ងបែង�រចិត�កូនៗេ ឯឪពុកនិងដួងចិត�របស់…” “�នឹងេកតេឡងេ ៃថង
ចុងេ�កយ ៃថងេនះេយងនឹងចកប់ង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណរបស់េយងពី�ថ នេល។” “េភ� ង
មុននឹងេ�កយមកជមយួគន េ ៃថងចុងេ�កយ។” ករសនយទងំអស់េនះ �មរយៈ
បទគមពរី�តវបនផ�ល់ឱយ។ េយងកំពុង�កេឡកេមលេ ខងេល។ េមលកូន�កមុំ
ពិតេ ទូទងំ�បេទសេ េម៉ងេនះ។ �ទងនឹ់ងយងមក េ ៃថង�មយួេ
សមយ័េនះ។ យ៉ង�បកដដូចជ�ទងប់នយងមកេលកដំបូង �ទងនឹ់ងយង
មកម�ងេទ ត។ េរ បចំអ�ីៗ�គបយ៉់ងឱយបនរចួ�ល់។ ែញកខ�ួនអនកេចញពីសំបក។
�កម់ុខកូនកំេ�ះ។ បន�រកេមល។ សថិតេ េ�កមកររពំឹងទុក។
320 េ េពលែតមយួ េយងបនឮអ�ីមយួពីេលកំពូលភន ំ មនសំេលងចុះមក
សំេលងខ� ងំនិយយថ “អ�ីៗបនេ�ត មរចួ�ល់េហយ។”
321 បនទ បម់កបុរសមន កេ់នះ ែដលឈរេ ែកបរខញុ ំបននិយយថ “សូមឱយេភ�ង
ធ� កម់ក” �បនហូរមកកត�់មភនែំដលជផទ ងំៃនេភ�ងនិងពន�ឺមយួ េដមបេីមល។
322 បងប�ូនេអយ សូមេ�ត មរបស់ទងំអស់េនះ ស�មបៃ់ថងមយួែដលេភ�ងនឹង
ធ� កចុ់ះ។ េយងនឹងេឡងេ ។ ឥឡូវេនះ សូមេ�ត មខ�ួនស�មបក់រធ� កចុ់ះ
ៃនេភ�ង េពលេនះ។ េយងកំពុងេ ៃថងចុងេ�កយ េយងដឹងេហយ េយងបន
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េ�ត មខ�ួនស�មបក់រយងមករបស់�ពះអមច ស់។ អ�ីែដល�តវេធ�គឺែញកខ�ួនអនក
េចញពីអំេពបបទងំអស់។ ែញកខ�ួនអនកេចញពីអ�ីៗែដលទកទ់ងនឹងេ�កិយ។
“កំុ�ស�ញ់េ�កីយឬរបស់េ�កីយេនះ។”

323 “កំុេ�យអនក�បំភនអ់នកេ�យេគលលទធិរបស់គតេ់ឡយ” អនកេ ែត
�តងេ់ កនុងករសនយរបស់�ពះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលេនះ
�បសិនេប�ជពកយស�មបៃ់ថងេនះ �ពះនឹងប ជ ក�់ផងែដរ។ �បសិនេប�ទងម់និ
េធ�េទ េនះ�មនិែមនជ�ពះបនទូលស�មបៃ់ថងេនះេទ។

324 �ពះបនទូលែដលបនធ� កចុ់ះេ េពនេទកុស� នឹងមនិដំេណ រករេ ៃថងេនះ
េទ។េទេ�ក។ េនះគឺស�មបេ់ពនេទកុស� ។ េនះស�មបកូ់ន�កមុ ំ េ ផទះ
កូន�កមុ។ំ េយងមនអ�ីែប�កពីេគ។ ពួកេពនេទកុស�តំ�ងថម�ងេទ ត។ េយង
សថិតេ កនុងសមយ័កូន�កមុ។ំ េ�កពី—�ពះបនទូលរបស់សមយ័ណូេអ និងេ
ជំននេ់�កម៉ូេស គម នចបបរ់បស់ម៉ូេសែដល�ចេធ�ករេ សមយ័ប៉ូលេ ទីេនះ
បនេទ។ គតប់នពយយម�បបព់ួកេគថ “អនកបន�� បេ់ហយ េហយអនកមនិ
�ចមន�បនេទ។”

325 �កមជំនុំ អនកែដលខញុ ំកំពុងនិយយេ កនេ់ យបេ់នះ េ ទូទងំ�បេទស
�បសិនេប—�បសិនេបអនកបនែញកខ�ួនអនកេចញពីនិកយនិង�ល់ភពកខ�ក់
និងអ�ីៗេ េ�កីយេនះ និងរបស់ទងំអស់ែដលរក�អនកេ�យេគលលទធិរបស់
មនុស� និងរបស់េផ�ងេទ ត អនកបនបំែបកខ�ួនអនក េមលេឡង។ េ�ត មខ�ួន។
េភ�ងនឹងធ� កចុ់ះេ ៃថង�មយួ។ �ពះគឺនឹងអនុ ញ តឱយ�ទងយ់ងមក និង
េមលេឃញ។ េតអនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចេហយឬេ ? េ េពលែដល�ទងយ់ង
មក? េតអនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបេីឡងេ ជមយួ�ទងេ់ េពលែដល�ទងយ់ង
មកឬេ ? ករេលកេឡងេ �ថ នសួគជ៌សមង តរ់បស់កូន�កមុ ំ “នងនឹង�តវេល
កេឡងពី…ពីជីវតិរែមង�� បេ់ អមតភព �តវបនផ� ស់ប�ូរកនុងមយួែភ�ត កនុងមយួ
ព�ពិចែភនក។ ពួកេយងែដលេ រស់ េហយេសសសល់នឹងមនិ��ងំពួកេគែដល
េដកលកេ់ឡយ។”

326 េ ៃថងេផ�ងេទ ត េ ៃថងយុទធសន�ិភព ខញុ ំបនឈរេ តុកសុន។ កូន�បសតូច
របស់ខញុ ំចងេ់ឃញកបនួដែង�រ។ ខញុ ំកំពុងេរ ន េហយខញុ ំគម នេពលេធ��េទ។ េហយខញុ ំ
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ទទួលទូរស័ពទពីប � រឈជឺេ�ចន។ ដូេចនះគតប់ននិយយថ “ប៉ ពួកេគនឹងមនិ
យកខញុ ំេទ” គតនិ់យយថ “យកខញុ ំេ ”
327 ខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ” បង�បសសីមសុន ខញុ ំគិតថគតេ់ ទីេនះ។
េហយកូនរបស់គតច់ងេ់ ។ ដូេចនះខញុ ំក ន� កព់ួកេគេចញពី�នេហយរត់
ចុះេ�កម។
328 ខញុ ំឈរេ កច�់ជងេហយេមល។ េហយេ�កយមកខញុ ំបនឮពីផ�ូវខងេ�កយ
ពីចំងយ សេម�ងសគរបនមកដល់ “វមូ វមូ” សេម�ង�យសគរ។ ខញុ ំបនឈរេ
ទីេនះ។ ខញុ ំបនគិតថ “មតិ�តូចទងំេនះ ពួកេគពិតជបន�នេស វេ  អំពី
កងទព័ទងំអស់េនះែមន។ ពួកេគពិតជចូលចិត�ែបបេនះ�ស់។” ខញុ ំសមគ ល់
េឃញថគឺជរថេ�កះដំបូងៃនស ងគ មេ�កេលកទី១។ េ ទីេនះពួកេគេឡង
មក មតិ�តូចដូចេនះ។ មនករដែង�របនទ បពី់េនះ បនទ បម់កេទ តគឺជធុងធំថមី
ៃនស ងគ មេ�កេលកទី២រថេ�កះ េសុែមនដធ៏ំមយួែដលមន �� ងំដំេរ បេ េល
�។ បនទ បម់កេទ តបន�រហូតដល់េមផក យមស។
329 េហយបនទ បម់ក មនកងទព័េជងចស់ដបពី់រនកេ់ ខងេឆ�ង ែដល
េ សល់េ កនុងទងំមូលរដ��រហី��ូពីស ងគ មេ�កេលកទីមយួ អតីត
យុទធជន ១២នក។់ បនទ បម់កមនទ�ន មនិ�គ ល់មុខ ែដលកនេ់ឈឆក ង
ពណ៌សតូច។ មននវកិទូកនិងទ�នឈរយមេ ទីេនះ។ េ មខ ងេទ តគឺជ
ម� យែដលមនសកព់ណ៌�បេផះចស់ េ�យមនផក យមសមយួបនខទបម់កេល
របូគត ់ ជភរយិគួរឱយ�ស�ញ់កំពុងយំេ�ពះប�ីរបស់នងបន�� ប ់ េកមង�បស
តូច េ�នកបលែបរេ ចំេហ ង។ ឪពុករបស់គត�់តវេគសម� ប។់ េហយបនទ បម់ក
េ ខងេ�កយេនះមនមនុស�កនែ់តេ�ចនេឡងៗ េហយបនទ បម់កដល់កងទព័
ថមី។ ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ។ ជករេមលេឃញស�មបស់ម�រឬយ៉ងេមច៉ ប៉ុែន�គួរ
ឱយ�� យ�ស់!
330 ខញុ ំបនគិតថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ េ ៃថងមយួខញុ ំនឹងបនេឃញ�ម�ងេទ ត។
331 �នឹងមនៃថងរស់េឡងវញិែដល “អនកមកមុននឹងេ ជេ�កយ េហយអនកមក
េ�កយនឹងេ ជមុនវញិ។” េ��ចស់នឹងមកដំបូងេគ េឃញកបនួដែង�េនះ
េដរេ មុខេ េល�កស។ “េហយេយងែដលេ រស់នឹងមនិ��ងំពួកេគែដល
េដកលកេ់ េហយេនះេទ ដបតិែ�តរបស់�ពះជមច ស់នឹងបន�ឺសំេឡងេឡង ឯអនក
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ែដល�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិជមុន” េយងនឹងចុះស�មងជមយួ
ពួកេគចូលេ កនុង �េលលូយ៉ �មរយៈយុគសមយ័លូេធរ េវសលី េមតូឌីស
េ�ពសប៊េីធេរ ន បន�រហូតដល់សមយ័ចុងេ�កយែដលបនទទួល�ពះបនទូលេ កនុង
សមយ័កលរបស់ពួកេគ។

សូម�ពះ�បទនពរ។ េ�ត មអ�ីៗទងំអស់េហយេភ�ងនឹងធ� កចុ់ះមក។
332 សូមឱនកបលចុះមយួែភ�ត។ ខញុ ំឆងល់េ កនុងទស�និកជនយបេ់នះ ខណៈ
េពលែដលខញុ ំបនន�ំរដល់អនកេ ទីេនះ…រហូតដល់េម៉ង៩កន�ះ។ េតមនមន ក់
� ឬ�កមមយួ� ឬមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលចងនិ់យយថ “បង�បណ
� ំ ខញុ ំខម ស់នឹងខ�ួនឯង ពីទេង�រអ�ីែដលខញុ ំបនរស់េ ។ ខញុ ំបនចូលរមួកនុងនិកយ
របស់មនុស�បេងកតជេ�ចន។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំមនិបនេ ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ
េទ។ ខញុ ំ�គនែ់តសំុឲយឱយអនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំផង បង�បសេ�ក�បណ�?ំ”
សូមេលកៃដេឡង។ សូម�ពះ�បទនពរ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ �គនែ់ត�កេឡក
េមលេ ជុំវញិ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ “ខញុ ំដឹង…”ឥឡូវសូមកុំខម ស់េអ ន។ ឥឡូវកំុ
េធ�អ ច ឹង។
333 េហយេ ទូទងំ�បេទស ពីញូវយក៉េ កលីហ�ញ៉ ពកី��េ មុកិសិុក
កូ អនកជមនុស�ែដលបន�បមូលផ�ុ ំគន េ កនុង�កមជំនុំទងំេនះ (�កមតូច
េ�ម ះ�តងទ់ងំេនះែដលេជ េល�រេនះជមយួដួងចិត�របស់ពួកេគ ពួកេគបន
េចញមកមនេសចក�ីេវទនជខ� ងំ េចញមក�មរយៈនិកយទងំេនះ ពួកេគជ
េមជីវតិ) េតអនកមន�រមមណ៍ជ�មញែដរឬេទេ យបេ់នះ ដូចជឥ នទីតូចែដលឮអ�ី
ជភពខុសគន  ពីអ�ីែដលអនកធ� បប់នឮ ប៉ុែន�េ កនុងចិត�អនកដឹងថគឺជករពិត?
អនកេ ទីេនះ មន�គគង� លមន កឈ់រេ កែន�ង�។ អនកបនេលកៃដេឡង
េហយ។ ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក។
334 អ�ីៗទងំេនះមនិ�តវបនេធ�េ �ជងែតមខ ងេទ មតិ�េអយ។ ចថំ “�ចកតូច
គឺជទ� រ េហយទីចេង� តគឺជផ�ូវ ប៉ុែន�នឹងមនមនុស�តិច�ស់�ចរក�េឃញ។”
កំុេ ជមយួហ�ូងមនុស�មយួ�កមែដលកំពុងេធ�ដំេណ រេ មុខេនះ មតិ�េអយ េនះ
ជ�កមជំនុំេ ឌីេសេទ។ ��ចេ�តចុះេឡង ��ំមត ន�ី ជជំេន េក� មនិេក�
�តជកម់និ�តជក។់ កុំនិយយថ��តជកេ់ទ ឥឡូវេនះ �បននិយយថ�អ៊ុនៗ
េហយមនិេក� មនិ�តជកេ់នះគឺជេពនេទកុស� ែដលមនិ�គ ល់េសចក�ីេវទន ជ
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ធមប ់ខ� កែ់ភនក។ ខ� កេ់ នឹងអ�ី? �ពះបនទូល ែដលបនេបកសែម�ង េ�យ�រែត�
មនិែដលមក�មរយៈអងគកររបស់ពួកេគ ពួកេគមនិ�ចទទួល�បនេទ។
335 េហយអនកែដលជអនកដឹកនេំ ទីេនះេ តុកសុន េ យបេ់នះ ខញុ ំមនិឲយ
អនកទទួលខុស�តវចំេពះេរ ងេនះ។ �ពះនឹងេធ�។ ខញុ ំបនេ ទីេនះអស់រយៈេពលបី
ឆន ។ំ ខញុ ំបន�បបអ់នក ខញុ ំនឹងមនិចបេ់ផ�ម�កមជំនុំេទ។ ខញុ ំមនិបនេធ�េទ។ បង�បស
ភរ�ីគីនបនចបេ់ផ�ម�។ ខញុ ំគឺេ ទីេនះបីឆន  ំ េហយគម នេពលមយួែដលអនកបន
អេ ជ ញខញុ ំេ តុអធិបបយរបស់អនកេទ។ ខញុ ំបនេរ បចំេ តុកសុនជិតបីឆន ។ំ �ពះ
នឹងនខំញុ ំេចញពី�លខ�ចម់យួៃនៃថងទងំេនះ។ �រេនះ�តវែតរស់េ ។ ខញុ ំបន
ពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបចូីលេ អនក។ ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងមូលេហតុែដលអនកេធ�
�។ អនកលឺេទ? មនេហតុផលែតមយួគតែ់ដលអនកបនេធ� េ�ពះនកិយរបស់អនក
នឹងទតអ់នកេចញ។ េហយអនកដឹងេទ មនុស�ជេ�ចនខញុ ំបននិយយជមយួេ ឯ
េភជនីយ�� នហ�ឺរ េហយអនកដឹងថ�ជករពិត។ អនកនឹងមនេសចក�ីខម ស់។
336 េចញពី�។ ចូរេចញពីកែន�ងេនះេ ។ �បសិនេបមនជីវតិេ កនុងអនក អនក
នឹងដូចជឥ នទីតូចមយួែដលខញុ ំេទបនឹងនិយយ អនកនឹងឮ�ពះបនទូលៃន�ពះ។ សូម
ចថំអនកនឹងឮេរ ងេនះជេលកចុងេ�កយប៉ុនម នៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះ េយងជិតបិទ
កមមវធីិេហយ។ េតអនកមនិមកេទឬេ យបេ់នះ?
337 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េយងអងគុយយ៉ងឧ�រកិឥឡូវេនះ ជៃថង
ែថ�ងអំណរគុណពិត �ពះអងគេអយ។ ទូលបងគំអរ�ពះគុណ�ពះអមច ស់ ែដលបន
រស់េ កនុងៃថងេនះ។ េនះគឺជៃថងអ�ច រយបំផុត។ �វក័ប៉ូលចងេ់ឃញៃថងេនះ។
បុរសអ�ច រយពីបុ�ណចងេ់ឃញ�។ ពួកពយករចីងេ់ឃញ��ស់។ ពួកេគ
បនែស�ងរកៃថងេនះ។េ�កអរ័�ប�ទំនទឹងរងច់ៃំថងេនះ ដបតិគតែ់ស�ងរក�កង
ែដលមនអនក�ងសង ់ អនកបេងកតគឺជ�ពះ។ �ពយរួេ ពីេលេយងេ យបេ់នះ។
យ៉ូ�នបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះចុះពី�ថ នបរមសុខ មនកំណត�់� ដឹងថ
គឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េហយគិតឥឡូវេនះ �ទងប់នេ�ជសេរ សកូន�កមុរំបស់
�ទង។់
338 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េ ទូទងំតំបនេ់ �គបទី់កែន�ង សូមនិយយេ កន់
ដួងចិត�របស់ពួកេគ។ �ទងគឺ់ជមនុស�ែតមន កគ់តែ់ដល�ចផ� ស់ប�ូរេបះដូងរបស់
ពួកេគ។ �បសិនេបេនះមនិែមនជ�គបពូ់ជចូលេ ទីេនះ�ងំពីដំបូងេទ ពួកេគ
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នឹងមនិែដលេឃញ�េទ�ពះអមច ស់េអយ។ ពួកេគ�គនែ់ត… “មនុស�ខ� កដឹ់កនំ
មនុស�ខ� ក។់ ពួកេគនឹងធ� កចូ់លកនុង�ប�យ” ពីេ�ពះ�ពះបនទូលរបស់�ទងប់ន
ែចងថពួកេគនឹងដូេចន ះ។
339 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ ែដលេយងបនេឃញេ ពសេពញ�បេទស េ
េ�កិយេ � ហ�ិក�បសិ់បនកឆ់�ងកត�់ ហ�ិកខងតបងូ ម៉ូហ�បំ៊កិេ ទូទងំ
�បេទស សននិបតតូចៗទទួលយកែខ��តទ់ងំេនះ។ ដូេចនះែខ��តេ់នះនឹងចូល
េ កន�់បេទស២២ខុសៗគន ។ ពួកេគកំពុងចបេ់ផ�មេដមបេីមល� េហយដក�
េចញ �បរ់យនិង�បព់នេ់ទ ត។ នឹងមនិេ�ចនេទ�ពះអមច ស់េអយ។ បនទ បម់ក
េ េពលែដលសមជិកចុងេ�កយ បនទទួលចូលេ កនុងរបូកយ �ពះ�គីសទនឹង
យងមក។
340 �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមកូន�កមុ ំ េ យបេ់នះ ែដលទូលបងគំមន
�រមមណ៍បនដកខ�ួនេចញ េហយរងច់ពំួកេគ�ចែញកខ�ួនេគេចញ ពីអ�ី�គបយ៉់ង
េ កនុងេ�កិយ។ ពួកេគ�តវែត�កេ់ កនុងវត�មនៃនភពកកេ់ក�  បុ��ពន�ឺៃន
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ងូតេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់របស់
�ទង។់ សូម�ទងេ់�បស�បទន �ពះអងគជទី�ស�ញ់។
341 សូមេ�យមនុស�ទងំេនះេ ទីេនះ ែដល�ចេមលេឃញ ែដលបនេលកៃដ
របស់ពួកេគេ យបេ់នះ ពួកេគ�បសិ់បនកេ់ កនុង�ត�លដអ៏�ច រយេនះ ទូលបងគំ
សូមអធិ�� នដល់�ពះជមច ស់ សូមផ�ល់ជីវតិថមីចូលមកកនុងពួកេគ ទូលបងគំ
អធិ�� ន�ស�មបេ់ ទូទងំ�បេទស និងេ ជំុវញិេ�កិយែដលជកែន�ងចក់
កែសតេនះ សូមឲយពួកេគកនឹ៏ងទទួលបន�រែថ�ងអំណរគុណេនះែដរ និង
ដឹងេ�យករែណននំិងអ�ីែដលបនេកតេឡង េបះអ�ីែដលពួកេគ�តវេធ�េចញ។
ទូលបងគំអធិ�� នសូម �ពះវរបិ�េអយ។ សូម�បទនពរដល់ពួកេគ។ ពួកេគជ
របស់�ទង។់
342 ឥឡូវេនះទូលបងគំដឹងថ�ជទំ�បេ់ហយ ែដលេយងទូលសូមស�មប់
មនុស�េ េល�សនៈេនះ។ េហយទូលបងគំអធិ�� នសូម�ពះ ែដលេ កនុង�គប់
េបសកកមម�គបទី់កែន�ងេ ជំុវញិ េហយេ ពសេពញេ�កិយ ែដលពួកេគនឹង
មក�សនៈ៖ ែសបកេខម  ស េល ង េ�ន ត �គបទី់កែន�ងែដលពួកេគមន អនកមន
អនក�ក អនកពិករ អនកសំុទន អ�ីកេ៏�យ។
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343 និកយ អនកអងគុយេលជំហ៊រខ�ួនឯង ឱ�ពះអងគេអយ “��កត េវទន មនបប
ខ� កខ់�ិន េហយមនិទងំដឹងផង” �ទងម់នបនទូលថ�នឹងមក�មផ�ូវេនះ េហយ�
ចបស់ជអ ច ឹង។
344 ដូេចនះទូលបងគំអធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ�េអយ ថ�ទងនឹ់ងេ �គបពូ់ជេ យប់
េនះ។ េហយេ �គបទី់កែន�ងេ ជំុវញិេ�កិយ ែដល�ចនឹងធ� កចុ់ះ សូម
ឱយ�ចបប់នដូចឥ នទីតូច ែដល�គ ល់សំេឡងរបស់�ពះអមច ស់។ សូមផ�ល់�
�ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំថ� យពួកេគចំេពះ�ទង ់ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
�ែមន៉។
345 ឥឡូវេនះ ជមយួនឹងកបលរបស់អនកបនេ�នេ ទីេនះ េ កនុងទស�និកជន
ែដលេមលេឃញ។ នឹងខ�ះេ ទីេនះែដលមនិបនសេ ងគ ះ មនិបនសូមបែីត
ថ� យដួងចិត�ដល់�ពះកេ៏�យ េតអនកមនិគិតថអនកគួរែតអរគុណចំេពះអ�ីែដល
�ពះេយសូ៊វបនេធ�ស�មបអ់នកេទឬ? គិតថអនកគឺជមនុស�មនបប អនកគឺជ
មនុស�ចែម�ក េហយមនអ�ីមយួេ កនុងេបះដូងរបស់អនកកំពុងេគះ។ [បង�បស�ប
ណ�េំគះេវទិករ] េតអនកដឹងយ៉ងេមច៉ ប៉ុែន�អនកជមនុស�មន កក់នុងចំេ�មឥ នទី
តូចទងំេនះ! អនកេវទន េហយនឹងេវទនរហូតដល់អនកចុះចញ់�។ េហតុអ�ីមនិេធ�
ឱយករែថ�ងអំណរគុណដអ៏�ច រយមយួេនះ ក� យជអ�ីែដលអនកមនិធ� បម់នេ េពល
ែដលអនកបនទទួល�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនក។
346 េតអនកនឹងេឡងមកទីេនះេហយឈរេ ឯ�សនបនេទ? ខញុ ំនឹងអធិ�� ន
ជមយួអនក �បសិនេបអនកនឹងមក អនកមនបប�បស�សី សមជិក�កមជំនំុ
ឬមនិែមនជសមជិក�កមជំនុំ។ សមជិក�កមជំនុំមនិេធ�ឱយអនកក� យជ�គី�ទ ន
េទឥឡូវេនះ។ �សនៈេបកេហយ។ េតអនកជមនុស�មនបបែដលចងម់ក
ទទួលយក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទេទ។ ពិតជចងច់កេចញែមន…
347 អនកែដលជនិកយមយួចំនួន ែដលចងឈ់បញ់ំចំណីសត�មនេ់នះ ែដល
និយយថ “អនកជរបស់េនះេហយ�មនិអីេទ” េតអនកពិតជចងដឹ់ងថបុណយ�ជមុជ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជអ�ី? មកែស�ងរក។
348 �សនៈេបកេហយ។ េយងបនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយ។ េងបេចញពីេកអី
របស់អនក។ សូមេឡងមក េហយលុតជងគងចុ់ះេ ឯ�សន បង�បសេនះែដល
េទបែតមកដល់។
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349 “អរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ ទូលបងគំសូមអរគុណដល់�ទង។់ េពញមយួជីវតិ
របស់ទូលបងគំ ទូលបងគំបនដឹងថមនអ�ីមយួ�ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំមនិែដល
េពញចិត�។ ទូលបងគំបនពយយម។ ទូលបងគំគិតថ ‘ឆន េំ�កយទូលបងគំនឹងេធ��។
សប� ហ៍េ�កយទូលបងគំនឹងេធ�� េពលែដលទូលបងគំឮករេ េល�សនៈមយួ។’
េ ៃថង�មយួ។ ទូលបងគំនឹងេបះ�េចល។ ប៉ុែន��ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំដឹងថ
មនអ�ីខុសជមយួទូលបងគំ។ ទូលបងគំែតងែតេជ ដូេចនះមនអ�ីមយួខុសគន ។ េហយ
ឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់េអយ េ យបេ់នះទូលបងគំសូមអរគុណស�មបក់រេរ បចំ
ែដល�តវបនេធ�េឡងេ�យ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េនះអំេពបបរបស់ទូលបងគំ ករ
មនិេជ របស់ទូលបងគំនឹង�តវ�ងេចញ។ ទូលបងគំកំពុងមកយបេ់នះេហយលត់
ជងគងចុ់ះ េដមបទីទួលយក�ពះពរ សូមអរ�ពះគុណដអ៏�ច រយែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
បនេធ�សំ�បទូ់លបងគ ំ េ េពលែដល�ទងប់នសុគតសំ�បទូ់លបងគំេ កល់
�៉រ។ី”
350 េតអនកនឹងមកេទ? ឥឡូវមនមនុស�លុតជងគងេ់ ជំុវញិ�សនៈេ ទីេនះ។
េហតុអ�ីបនជអនកមនិេ�កកេហយមក? អនកចងេ់ធ��។ អនកបន�កលបង។
351 សូមគិតពីបង�បស ៃឡផមេម ែដលជបងប�ូនដល៏�ជទី�ស�ញ់របស់
េយង។ គតក់ំពុងអងគុយេ ទីធ�  ដូេចនះខញុ ំយល់េហយ�កេឡកេមលេកមង�សីតូច
របស់គតក់ំពុងេលងេភ�ងេ ទីេនះ ឬអ�ីមយួ េហយគតេ់បះេចញពីេកអីនិង
បន�� បម់ុនេពលែដលគត�់ចេធ�ករផ� ស់ប�ូរបន។ អនកមនិដឹងថេម៉ងប៉ុនម ន
េទអនកនឹងចកេចញពីទីេនះ។ អនក�គនែ់តមនិដឹងថេម៉ងប៉ុនម នែដលអនកេ ។
�បែហលជយបេ់នះ ដូេចនះ េហតុអ�ីមនិមកេ�ះ��យ�ឥឡូវេនះ?
352 សូមអេ ជ ញមក �បជជនេអយ។ េតអនកគម ន�រមមណ៍ថកំពុងញបញ័់រ
កនុងអនកេទឬ? ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថមនអនកជេ�ចនេ ទីេនះ ែដលគួរែតឈរេ ទីេនះ
េ េល�សនៈ េហយ�គនែ់ត�បមំយួឬ�បពំីរនកេ់ ទីេនះមនិែមនជអ�ីែដល
កំពុងកំណតេ់ ទីេនះេទ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកេជ ខញុ ំ េហយេមលេ េវទិក
េនះ េតមនអ�ីេកតេឡង អនកេជ ខញុ ំឥឡូវេនះ។ ៃថង�មយួសំេលងរបស់ខញុ ំនឹងេ
ដែដល។ អនកនឹងមនិឮ�េ�ចនេទ តេទ។ អនក�បែហលជសងឃមឹថអនកនឹងមក។
353 អនកនិយយថ “ប៉ុែន� េ�ក�បណ� ំ ខញុ ំជសមជិក�កមជំនំុ” �គម នអ�ី
ខុសែប�កពីអ�ីែដលអនកបនេធ�េនះេទ។ នីកូេដម—កម៏នដូេចនះែដរ ធ� បជ់សមជិ
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ក�កមជំនុំែដរ។ យ៉ូ�ន េព�តស យ៉កុប ប៉ូលកដូ៏េចន ះែដរ។ ទងំអស់គឺជ
សមជិក�កមជំនុំ។

354 ប៉ូលគឺជសមជិក�កមជំនំុរហូតដល់មនអ�ីេកតេឡងេ យបម់យួ ៃថងមយួ
�បនមកដល់េហយគតប់នមក។ គតគឺ់ជសមជិក�កមជំនុំែដលបន
ផ� ស់ប�ូរក� យជកូន�បសរបស់�ពះ។ េតអនកមនិមកេទឬ? អូ គត�់តវបន
បណ�ុ ះប�� ល។ គតម់នប ញ ។ គតដឹ់ងថគត�់តវបនបណ�ុ ះប�� លកនុង
��មយួែដលទទួលបនករបណ�ុ ះប�� លខពស់បំផុតេ ទីេនះ គឺកម៉�
លគឺជ�គដេ៏ឆនមមន កេ់ កនុង�សក។ ប៉ុែន�គតដឹ់ងថគត�់តវករអ�ីមយួ។

355 េតអនកមនិមកេទឬ? ម�ងេទ តខញុ ំសួរអនក។ េ ទី�…េ ទីេនះឬជំុវញិ
�បជជតិ ខញុ ំសូមសួរអនកេទះបីអនកេ ទី�កេ៏�យេ កនុងករ�បជំុ ឬអ�ីែដល
អនកេ កនុងេម៉ងអរ�ពះគុណេនះ។ សូមចថំ ខញុ ំកំពុងជបេ់ ទីេនះ។ មនិ�តឹមែត
េ ទីេនះេទប៉ុែន�េ �ថ នសួគ។៌

356 អនកដឹងេទ �បនបង� ញជលកខណៈវទិយ� ស�ថ�ល់ករផ� ស់ប�ូរែដល
អនកេធ��តវបនកត�់�ទុក។ ពួកេគប ជ ក។់ ចថំទូរទស�នប៍នបង� ញ�។
ទូរទស�នម៍និផលិតរបូភពេទ។ អនកគឺជរបូភព។ ��គនែ់តប ជូ នអ�ីែដល
អនកកំពុងេធ�ចូលេ កនុងប៉ុស�។ អនកេ ទីេនះ យ៉ង�កេ៏�យ។ េឃញ
េទ? េ េពលអនកេធ�ចលន�មមៃដរបស់អនក ចលនេនះេ ជុំវញិេ�កិយ។
�ល់េពលែដលអនកេស� កសេម� កបំពក ់េ�កិយជំុវញិបនេឃញ។ �សថិតេ េល
កំណត�់�។ �ល់គំនិតែដលគិតកនុងគំនិតអនកគឺេ េលកំណត�់�មយួ។ េហយ
េ ៃថង�មយួកំណត�់�នឹងឈបេ់លង េហយ�តវ�កក់នុង�ល់ប៊ុម។

357 េហយបនទ បម់កេ ៃថងជំនុំជ�មះ �នឹង�តលបម់កវញិ។ េ ទីេនះអនកឈរ
ជមយួសកច់ង េ�យអះ�ងថជ�គី�ទ ន។ េ ទីេនះអនកឈរេ�យគំនិត
េ កនុងគំនិតរបស់អនក�បឆងំនឹង�ពះបនទូល េហយ��តឹម�តវេ កនុងចិត�របស់
អនក។ អនកមនិ�ច�ក�់បនេទ។ ចថំ ទូរទស�ន ៍ វទិយ� ស�កដឹ៏ងែដរថជ
ករពិត។ អនកកំពុងឈរេ េពលេនះ េ�យដឹងថអនកគួរែតេ ទីេនះ ចូរចថំ
េ េពលែដលករកតសំ់គល់េនះ�តវបនកតទុ់កេ ៃថងជំនំុជំរះ េនះគំនិតដូចគន
ែដលអនកកំពុងមននឹង�តឡបម់កវញិកនុងគំនិតរបស់អនកម�ងេទ ត។ េនះនឹង�តវ
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បនកត�់�ទុក។ េ�កិយទងំមូលនឹងេមល�ចុចេលង។ េហតុអ�ីេ�កិយមនិ…
សម�ងឹេមលអនក េ ៃថងៃនករជំនំុជំរះ គឺមនេទវ�ទងំអស់េ ទីេនះ។
358 “�បសិនេបអនកខម ស់នឹងខញុ ំេ ទីេនះ េ េពលែដលរបូភពរបស់អនក�តវបន
បេងកតេឡងឥឡូវេនះេ ៃថងជំនំុជ�មះខញុ ំនឹងខម ស់នឹងអនកវញិ។ ដបតិខញុ ំបនចក់
េ�បង�ងំពកយរបស់ខញុ ំបនេផញ�េ អនក។ អនកនឹងមនិេជ �េទ។ អនកបន�កខ់�ួន
អនកេ ពីេ�កយអ�ីមយួ។”
359 អនកនិយយថ “ខញុ ំល��គប�់គនេ់ហយ។ ខញុ ំបនេធ��។ ខញុ ំបន�េំ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំបននិយយភ�ដៃទ។” ជនជតិដៃទកេ៏ធ�ដូេចន ះែដរ។ “ខញុ ំ
បនែ�សក” ជនជតិដៃទកេ៏ធ�ដូេចន ះែដរ។ េតអនក�ច�តឡបម់ករក�ពះបនទូលវញិ
េ�យរេប ប�?

េហតុអ�ីមនិមក?
េហតុអ�ីមនិមករក�ទងឥ់ឡូវេនះ?
េហតុអ�ីមនិមក?
េហតុអ�ីមនិមក? េហតុអ�ីមនិមករក�ទងឥ់ឡូវេនះ?
េហតុអ�ីមនិរងច់ ំបងប�ូនជទី�ស�ញ់?
អូ េហតុអ�ីរងច់យូំរដូេចនះ?
�ពះេយសូ៊វកំពុងែតរងច់ជំួយសេ ងគ ះអនក
កែន�ងមយួេ កនុងេគហ�� នដប៏រសុិទធរបស់�ទង។់

សូម�កស់មជិកៃន�ងកយរបស់�ទង!់
េហតុអ�ី…?

អូ ឥ នទីតូច សូមមកឥឡូវេនះ។
អូ េហតុអ�ីមនិមក?

360 �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមអរគុណ�ទង។់ ទូលបងគំពិតជអរគុណ
�ស់។ អរ�ពះគុណដល់�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ មនិែមនស�មប�់�រ
ធមមជតិេទ។ ប៉ុែន��ពះអមច ស់េអយ េពលេវ�ចុងេ�កយគឺេ ទីេនះ។ ទូលបងគំ
សូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះ��រខងវ ិ ញ ណេនះ �ពះអមច ស់េអយ ��រ
ខងវ ិ ញ ណទងំ���បពំីរ�តវបនសនយថនឹងេបក។
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�ទងម់នបនទូលថ “េនះនឹងមនអ�ីខុស” ។ េទ េទ។
361 អនកមនិ�ចបែនថមពកយមយួ យកេចញ…�មនរចួេហយេ ទេីនះ �គនែ់ត
�កទុ់ក។ ��តវបនផ�ភជ ប។់ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកយ់ល់ពីចំនុចេនះ?
និយយថ �ែមន៉។ [�កមជំនុំនិយយថ �ែមន៉។ សូមេមល?

អនកនិយយថ “�ថក៍ំបងំនឹងេលចេចញមក” អូេទ។
362 �បនសរេសររចួេហយ។ អនកមនិ�ចបែនថមពកយមយួេ �ឬយកពកយមយួ
េចញពី�បនេទ។ េឃញេទ? �េ ទីេនះរចួេហយ។ �េទបែត�តវបនបង� ញេ
ៃថងចុងេ�កយ។
363 េតអនកមនិមកេទឬ? សូមអេ ជ ញមកឥឡូវេនះមតិ�េអយ។ �បសិនេបអនកមនិ
�ចយល់បនេទសូមមក។ លុតជងគងចុ់ះនិយយជមយួ�ទងអ់ំពី�។ �បសិនេបខញុ ំ
មនិ�ចេធ�ឱយ�ចបស់ចំេពះអនក �ទងនឹ់ងេធ� េ�ពះ�ទងគឺ់ជអនករ�ំយករសង�យ័
ទងំអស់។

…េ កនុងបល�័ងកដប៏រសុិទធរបស់�ទង។់
អូេហតុអ�ី…? (េតអនកមនិមកេទ?) េហតុអ�ីមនិមកអ ច ឹង?
េហតុអ�ីមនិមករក�ទងឥ់ឡូវេនះ?

364 សូមចងចថំមនករថតទុកនូវេរ ងេនះ មនិ�តឹមែតេលែខ��តេ់នះ
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ជកំណត�់�ដអ៏�ច រយរបស់�ពះ។ អនក�ល់គន មន ក់ៗ  េធ�ករផ� ស់
ប�ូរ េ េពលអនកឱនកបលកបលរបស់អនក បនទ បចិត�របស់អនក អ�ីែដលបនគិត
េ កនុងគំនិតរបស់អនក សូមចថំ��តវបនកត�់�ទុកឥឡូវេនះ េ កនុងសិរលី�
េហយកំណត�់�គឺនឹង�តវចកេ់ ៃថងជំនុំជ�មះ។ េតករសេ�មចចិត�របស់អនក
េ ឯ�? អូ រេប បែដលអនកចងឱ់យ�ផ� ស់ប�ូរេ ៃថងេនះ។
365 ខញុ ំនឹងរងច់ ំ ពីេ�ពះមនមនុស�ជេ�ចនេ ជំុវញិ�សនេនះឥឡូវេនះ។
េឃញេទ? �បែហលជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ �បសិនេបខញុ ំេ កនែ់តយូរបន�ិច
��ចនឹងមនេ កែន�ងេផ�ងេ ទីេនះ �បែហលជេ កែន�ង�មយួកនុងទី�កង
ញូវយក៉ ��ចជកែន�ង�មយួេ កនុងទី�កង ភ�ីេដេហ�  េ រដ� កលីហ�ញ៉
រដ� �រសី��ូ។ កែន�ង�មយួ��ចនឹងមនមន កេ់ផ�ងេទ តមក។ �គគង� ល
េទះអនកេ ទី�កេ៏�យ កំុផ�ល់ឱយ�សនេ េឡងឥឡូវេនះ។
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366 េយង�បែហលជមនិែដលេឃញករែថ�ងអំណរគុណេផ�ងេទ តេទ។ េនះ
�បែហលជ�រចុងេ�កយមយួ េហយកំណត�់�នឹង�តវបន�កេ់ យបេ់នះ
ជេពលេវ�ចុងេ�កយ។ ែខ��តន់ឹងរ�តេ់ េ ៃថងមយួ។ កំណត�់�នឹង�តវ
កត ់ េហយនឹងមនេ កនុង�ពះ�ល់ប៊ុម បនទ បម់ក�នឹង�តវចកេ់ឡងវញិ េត
គំនិតរបស់អនកយ៉ងេមច៉ឥឡូវេនះ។ កុំនិយយថអនកមនិបនដឹងពីភពខុសគន
អី។ អនកដឹង។ “ប៉ុែន�គម ននរ�មន ក�់ចមកឯខញុ ំបនេទ េលកែលងែត�ពះវរបិ�
នេំគមក។ េហយអស់អនកែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំ ពួកេគនឹងមក។”

…មករក�ទង…់?
367 បង�បស ខញុ ំេជ ថ �បសិនេបខញុ ំ�តវបនអងគុយេ ទីេនះកែន�ង�មយួ
េហយខញុ ំមនជករគិតតិចបំផុត ខញុ ំចបស់ជេឡងេ ទីេនះ�មែដល�ចេធ�េ
បន។ ហឹម។

អូេហតុអ�ីមនិមក? េហតុអ�ី…?
368 េតអនកបនប ចបេ់ហយឬេ ? េតអនក�បកដថអនកមនិេធ�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ពះ�ពយ�ពះទយ័េទ? េ�ះសូមឱនកបលចុះ។ េតអនក�បកដថអនកមនិ
េធ�ឱយ�ពះវ ិ ញ ណ�ទង�់ពយ�ពះហឫទយ័េទឬ? អនក�បកដថអនកបនេធ�អ�ីែដល
�ទងប់ន�បបអ់នកេ�យេធ�េហយឬ? អនកវជិជមនឥឡូវេនះ? សូមចថំអនក—អនក
�បែហលជមនិែដលមនឱកសេផ�ងេទ តេទ។ កំណត�់�េនះ�បែហលជ
ចបេ់ហយេ យបេ់នះ។ េនះ�បែហលជអ�ីៗទងំអស់។ េនះ�បែហលជែខ��ត់
ចុងេ�កយស�មបអ់នក។ េតអនក�បកដជបនេ�ត មខ�ួនេហយឬេ ? េបដូេចនះ ខញុ ំ
ទុក�េចលកនុងៃដរបស់អនក េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
369 ឥឡូវេនះខណៈេពលែដល�កមចេ�ម ងកំពុងែតេ�ច ងយ៉ងទនភ់�ន ់ ខញុ ំនឹង
អធិ�� នស�មបអ់នកទងំេនះេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់តជ�បេភទៃនករ�គី�ទ ន
ចែម�កមយួ។ ខញុ ំេជ ថ�ពះ�តវែតេធ�ករសេ ងគ ះ។ ខញុ ំេជ ថ�ពះជមច ស់�តវែត
��ំពះបនទូល។ �ពះគមពរីេអ�យនិយយថ “អញជ�ពះអមច ស់” “អញគឺជ
�ពះអមច ស់ែដលបន��ំ អញនឹងេ��ចទឹក�ទងំយបទ់ងំៃថងែ�កងេ�អនកខ�ះ
ដក�េចញពីៃដអញ។” មុនេពលខញុ ំសំុឱយអនក�មន កេ់ដរជំុវញិ�សនៈជមយួ
មនុស�ទងំេនះ ខញុ ំចងអ់ធិ�� នស�មបព់ួកេគេ�យខ�ួនឯង។
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សូមេ�នកបលរបស់េយងឥឡូវេនះ។
370 �ពះេយសូ៊វេអយ ទូលបងគំបនដក�សងព់កយរបស់�ទងែ់ដលពយកររីបស់
�ទងប់ននិយយ េហយទូលបងគំដឹងថពកយរបស់ពួកេ��គឺពិត។ េហយ�ទង់
បននិយយថ “អញជ�ពះអមច ស់បន��ំេហយ។” េហតុអ�ីបនជ�ទង�់ក�់
េ េលេស វេ កូនេច មជីវតិមុនេពល�គឹះៃនេ�កិយ។ “អញជ�ពះអមច ស់បន
��ំ េហយអញនឹងេ��ចទឹក�ទងំយបទ់ងំៃថងែ�កងេ�មនអនកខ�ះដក�ពីៃដ
អញ។” ទងំេនះ�បែហលជ�ពះអមច ស់បនឮករេ េឡងេល�សនៈជេ�ចន។
ប៉ុែន��ទងេ់ ែតេ��ចទឹក� �ពះអមច ស់េអយ។
371 េ ទីេនះពួកេគេ ទីេនះេ យបេ់នះ។ សូមឱយពួកេគែ�បចិត�េ ��តីេនះ
�ពះវរបិ�េអយ ពីេរ ងទងំអស់ៃនេ�កិយ អំេពបបនិងប � ទងំអស់ែដល
មនកនុងេបះដូងរបស់ពួកេគ េហយ�� ងចិត� េ�យករេគរព េ កនុងចិត�របស់
ពួកេគបែង�រេ រក�ពះបនទូល�ទងឥ់ឡូវេនះ េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េ កនុងដួងចិត� ខញុ ំែតងែតេជ ថមនអ�ីមយួស�មបខ់ញុ ំែដលខញុ ំមនិធ� បប់នទទួល។
េទះបីជខញុ ំបនពយយម�មករបង� ញេ យបេ់នះ េដមបេីធ��មេមមន ់ ប៉ុែន�
មនអ�ីែដលចែម�កស�មបខ់ញុ ំ។ ��� បេ់ មនិ�តឹម�តវ។ បនទ បម់ក េ យប់
េនះខញុ ំមន�រមមណ៍ថ ខញុ ំកំពុងចូលកនែ់តជិត�ពះបនទូលដរ៏ស់ៃន�ទង។់ ខញុ ំមក
ទីេនះេ�យករេគរពៃនដួងចិត�។ ខញុ ំបន�ងំទីលំេ េ ែកបរ�សនៈេនះ។ ខញុ ំ
ចងប់នករសេ ងគ ះខ� ងំ�ស់ �ពះអមច ស់េអយ។ ខញុ ំឃ� នខ� ងំ�ស់! ខញុ ំចងឱ់យ
�ពះអមច ស់កនៃ់ដរបស់ខញុ ំេ យបេ់នះ។ មនិែមន�មរយៈ�រមមណ៍�មយួេនះ
េទ ប៉ុែន��មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណៃនេសចក�ី�ស�ញ់ សូមនខំញុ ំចូលេ �ពះហបញទយ័
របស់�ទង។់”
372 “ខញុ ំគឺជកូនរបស់�ទង។់ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំគឺជឥ នទីែដលពួកេគកំពុង
និយយ។ សូមចបខ់ញុ ំ�ពះអមច ស់េអយ។ ខញុ ំកំពុងេ�ត។ ខញុ ំេងបពីកែន�ងអងគុយ
េហយលុតជងគងេ់ ទីេនះ។ សូមចបខ់ញុ ំ�ពះអមច ស់។ ខញុ ំកំពុងេ�ត។ សូមនំ
ខញុ ំេ េល�� បរបស់�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយេហរេចញឆង យពីរបស់ទងំេនះកនុង
េ�កិយ។ សូមឱយខញុ ំេ�ះេហរឆង យពីភពកខ�កៃ់នេ�កិយេនះ ពីទំ�ប�់�កក់
របស់ខញុ ំ ពី�បៃពណីនិកយរបស់ខញុ ំ។ សូមឱយខញុ ំមកែតចំេពះ�ទង ់�ពះជទី�ស�ញ់
សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទងអ់តេ់ទសឱយខញុ ំ នូវករសង�យ័ទងំអស់។ សូម
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ឱយខញុ ំេ យបេ់នះ ក� យជកូនរបស់�ទង ់ ែដលេកតជថមីេ យបេ់នះ។ សូមចប់
ខញុ ំ។ នខំញុ ំេ ឆង យពីករឃ� េំមលៃនេមមន។់ នខំញុ ំេ សំបុកឥ នទី ែដលជកែន�ង
ែដលខញុ ំ�ច�តវបនចិ ច ឹមបីបចេ់�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ រហូតដល់ខញុ ំ�ចេ�ះ
បន។”

373 ផ�ល់ឱយ� �ពះអងគជទី�ស�ញ់របស់។ សូមយកពួកេគ។ ពួកេគជរបស់
�ទង។់ េនះជករអធិ�� នរបស់ទូលបងគំ េ�យចិត�េ�ម ះ�តងអ់ធិ�� នអំពីមនុស�
�� ប។់ សូមផ�ល់��ពះបិ�េអយ។ ទូលបងគំសូមថ� យករអធិ�� នជំនួសពួកេគ។
េដមបសិីរលី�ៃន�ពះ ទូលបងគំសូម�។

ឥឡូវេនះេ�យកបលឱនចុះ។

374 ខញុ ំឆងល់ថ េ ជុំវញិ�សនឥឡូវេនះ អនកែដលបនលុតជងគងេ់ ទីេនះ។
ជេ�ចនកនុងចំេ�មអនកបនអះ�ងថខ�ួនជ�គី�ទ ន ប៉ុែន�អនកមន�រមមណ៍
ថ មនអ�ីមយួេ កែន�ង�មយួែដលអនកគម ន។ អនក�បែហលជបនេធ�េរ ង
ទងំអស់ែដលជសកមមភព�សន។ អនក�បែហលជបនែ�សក។ អនក
�បែហលជបនេធ�េសចក�ីទងំអស់។ �បែហលជបន�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។
អនក�បែហលជបននិយយភ�រដៃ៏ទ។ េហយគម ននរ�មន ក�់ចនិយយអ�ី
ថ�ខុសនឹងេរ ងេនះបនេទ។ េនះពិតេហយ។ ល�ទងំអស់។ ប៉ុែន�អនកេឃញ
េទ េនះគឺជអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណ េ�យគម ន�ពះវ ិ ញ ណ។ �បសិនេប
�ពះវ ិ ញ ណេ ទីេនះ អនកនឹងគម ន�រមមណ៍ថ�តវេថក លេទសេទ។

375 េតអនកពិតជេជ េ �សនេនះេទ? ខណៈេពលែដលអនកេ ទីេនះ ែដល
�គនែ់តករែ�បចិត� បនទ បខ�ួនអនក មនិែមនជ�រមមណ៍េទឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េ កនុង
េសចក�ីជំេន ពិត និងគម នករផិតកបត ់ �ពះនឹងទទួលអនកនិងចិ ច ឹមបីបចអ់នក
េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ រហូតដល់អនកក� យជសត�ឥ នទីេ�យខ�ួនឯងនិង�ច
េ�ះបន? �បសិនេបអនកេធ� េហយអនកចងេ់�យ�ពះេធ�ដូេចនះ សូមេលកៃដរបស់
អនកេឡង។ អនកេ ជំុវញិ�សនេ ទីេនះ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ ពួកេគមន ក់ៗ
បនេលកៃដេឡង។

376 ឥឡូវេនះ សូម�ង តេ់សង ម ខញុ ំនឹងសួរបុរសនិង ស�ីែដលពិតជ�គ ល់�ពះ។
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377 ភគេ�ចន ��កដូ់ចជចែម�ក�ស់ ��កដូ់ចជរេប បេនះ េហយែដល
ខញុ ំេធ�គឺភគេ�ចនជបុរសទងំអស់។ អនកដឹងេទថ ជកររតេ់ទ ងទត�់ជ ស�ី។
ប៉ុែន��ជបុរសទងំអស់េ ទីេនះ។ ខញុ ំគិតថមន ស�ីមន កេ់ �សនៈេ យបេ់នះ
�បែហលជពីរនក។់ ជធមម�ជ ស�ី។ ប៉ុែន� ខញុ ំគិតថ��កដូ់ចជ ស�ីគិតថខញុ ំ
និយយ�បឆងំនឹងពួកេគ។ ខញុ ំមនិអីេទបង�សី។ បីនក ់ ខញុ ំេជ ថមននរ�មន ក់
បននិយយថពួកេគបនេឃញ។ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញេ ខងេល�សនៈ
បនេទេ ទីេនះ។ �តឹម�តវេហយ។
378 អនក�ល់គន ែដលជ�គី�ទ នែដលបនែញកេចញមកទីេនះ េហយឈរេ
ទីេនះខញុ ំនឹងអធិ�� នកនុងមយួនទី។ េ េល�សនៈកែន�ង�ែដលអនកេ
េលេវទិកនរ�មន កែ់ដលពិតជ�គ ល់�ពះ �គនែ់តដឹងពីរេប បឈរេ ទីេនះ
�គនែ់តពីរបីនទីស�មបក់រអធិ�� នជមយួពួកេគ បនទ បម់កេយងនឹងប ចប។់
អនក�ល់គន គួរមនករេគរពេ េពលេនះ។ កុំចកេចញ។ មកទីេនះេហយឈរេ
ជំុវញិ។
379 អនក�ល់គន មយួចំនួនែដលពិតជេជ ថេនះគឺជេសចក�ីពិត េយងកំពុងឈន
ចូលយុគសមយ័មយួេផ�ងេទ ត េយងកំពុងឈនចូលយុគសមយ័េលកេឡង
�កមជំនុំមនិ�ចសថិតេ កនុង�ថ នភពរបស់�បនេទ េហយ�កម៏និ�បេសរែដរ។
��តវែតកនែ់តយ៉ប។់ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងអំពីេរ ងេនះ? និយយថ �
ែមន៉។ [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉” �កនែ់ត��កកេ់ ៗ។ េហយ�មនិ�ចេ
ដូចេនះេទ។ េឃញេទ? ��តវែតជអ�ីមយួ េហយ�កំពុងែតផ� ស់ប�ូរឥឡូវេនះមតិ�
េអយ។ �—�—�េ េលករផ� ស់ប�ូរេនះ គឺស�មបកូ់ន�កមុ។ំ េនះជករពិត។
េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
380 េឡងេ  �គីសទបរស័ិទែដលចងប់នកំណត�់�របស់—អនក េដមបដឹីងថ អនក
មកេ�យេ�ម ះ អនកចងសូ់មអធិ�� នជមយួពួកេគកនុងនមជបងប�ូន�បស�សី
របស់អនក សូមអេ ជ ញមកេ ជំុវញិ�សនៈ។ ឈរេ ទីេនះមយួែភ�តស�មប់
ករអធិ�� ន។ នរ�មន កេ់ផ�ងេទ តចងម់ក? ឈរេ ទីេនះ។ �គនែ់តលុតជងគង់
ចុះជមយួពួកេគ។ �គនែ់តេដរកែន�ងែដលបុរសេ ជំុវញិ បុរសទងំេនះនិង ស�ី។
សូមេ�យចិត�សុភព�ប� អធិ�� នស�មបព់ួកេគ។

�ពះអងគេអយ សូមជួយ…?…
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381 “�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ។ ខញុ ំសូមលះបងនិ់កយរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំសូម�បគល់
មងគលករដំបូង ខញុ ំេបះបងេ់ចលប�ីដំបូងរបស់ខញុ ំ។ ទូលបងគំសូមលះបងអ់�ីៗ
ទងំអស់ �ពះអមច ស់េអយ។

…ទងំអស់។
ថ� យ�ចដ់ល់�ពះអងគ �ពះសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំដម៏នពរ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
�គបទ់ងំ…

382 អនកថ� យគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកេទ? េតអនក�ចលះបងគ់ំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់
អនកចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះបនេទ?

�គបទ់ងំអស់ថ� យ�ចដ់ល់ �ពះសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំដម៏នពរ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
ទងំអស់ថ� យ�ចដ់ល់ �ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំែដលមន

ពរ
�គបទ់ងំ…

383 ទងំអស់ែដលេជ ឥឡូវេនះ េ កនុងទស�និកជនសូមេ�កកឈរេឡង។ សូម
េ�ច ង�

�គបទ់ងំ…

អនកទងំអស់គន ចុះចញ់េ�ត មខ�ួនេដមបេី�ច ង�ឥឡូវេនះ?

ខញុ ំ…
…�ចដ់ល់ �ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំែដលមនពរ
�គបទ់ងំ…

384 ឥឡូវេនះ អនកេ ជំុវញិ�សន �បសិនេបអនកពិតជចុះចញ់សូមេលកៃដ
េឡង ដល់�ទងសូ់មេ�ច ងថ “ខញុ ំសូមេបះបងេ់ចលទងំអស់។ ខញុ ំេបះបងេ់ចល
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និកយ។ ខញុ ំេបះេចលនិកយ។ ខញុ ំេបះបងេ់ចល�កមជំនំុ។ ខញុ ំលះបងខ់�ួនឯង។ ខញុ ំ
លះបងគ់ំនិតរបស់ខញុ ំ។ ថ� យ�ចដ់ល់ �ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំែដលមនពរ

…េ �ទង ់�គបទ់ងំ…
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
ថ� យ�ចដ់ល់ �ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំែដលមនពរ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ

េតអនកពិតជថ� យពិតេទ?
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ

[ចំណុចទេទេ េលកែសត—Ed។]
385 អនកេ ទីេនះេ ឯ�សន។ អនកេ ជុំវញិ�សនេនះបនអធិ�� ន។
�កមជំនុំបនអធិ�� នស�មបអ់នក។ អនកបនអធិ�� នេ�យខ�ួនឯង។ ឥឡូវេនះ
មនវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ចបនសេ ងគ ះេនះគឺ “េ�យ�រេសចក�ីជំេន  អនក
បនសេ ងគ ះេហយេនះេ�យ�រ�ពះគុណ” �ពះគុណៃន�ពះបននិយយេ
កនអ់នក េហយនអំនកេ ឯ�សនៈ។ អនកកំពុងែស�ងរក�ពះពរពី�ពះ។ អនកកំពុង
ែស�ងរក�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ អនកែស�ងរក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនកកំពុងែស�ងរក
ករេពញចិត�ពី�ពះ។ េហយ�បសិនេបអនក�ច�បគល់ខ�ួនអនកេ�យេ�ម ះអស់ពី
ចិត� រកេមល�រមមណ៍�មយួ រកេមលេសចក�ីពិត េសចក�ីពិតែដលេចញពី
េបះដូងរបស់អនកេ�យេសចក�ីជំេន ។ “�ពះអមច ស់ទូលបងគំមនឆនទៈេធ�អ�ីទងំអស់
ែដល�ពះបនទូលរបស់�ទងប់ ជ ឲយេធ�។ ខញុ ំបនលះបងខ់�ួនឯងជមយួនឹងអ�ីែដល
មនេ កនុងខ�ួនខញុ ំ។”
386 �បសិនេបអនកេជ េ�យអស់ពីដួងចិត� ខញុ ំចងឱ់យអនកេលកៃដេឡង ឈនេជង
�តឡបម់ក�កមជំនំុេនះ អនកទស�ននិងេលកៃដេឡង េហយេយងនឹងេ�ច ងរមួគន
ជមយួពួកេគ “ខញុ ំ�បគល់អ�ីៗទងំអស់ ែដលមនេ កនុងខញុ ំ �ពះអងគេអយ។ ជ
ចំេណះដឹងដល៏�បំផុតរបស់ខញុ ំ និងអ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំមន ខញុ ំសូមចុះចញ់។”
387 េឡងេលេវទិកេនះេ ទីេនះអនកេ �សនៈ។ ឈនជំ�នេ ទីេនះេ េល
េវទិក បងប�ូនេ ទីេនះនិងបងប�ូន�បស�សី។
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េមលេ  �កមជំនំុេនះ។
388 [បង�សីមន កប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់
�កមជំនំុ ប៉ុែន�មនិយូរប៉ុនម នេទ ខញុ ំនឹងមនិេ កនុង�េទ តេទ”—Ed] �ពមថ� យ
�ទង?់ [�ពះអមច ស់�ជបកែន�ងែដលខញុ ំចងប់ន �ទងដឹ់កន។ំ ខញុ ំចង…់?… េ
�កមជំនំុ។ េហយខញុ ំចងប់នគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបនបំេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណ។ េហយមនិយូមនិឆបខ់ញុ ំនឹង�� ប ់ �បសិនេបេនះជអ�ីែដល�
�តវករ។] ែមនេហយ។ �តឹម�តវេហយ។ េតអនកបនថ� យខ�ួនដល់�ទងនិ់ង
�ពះបនទូលរបស់�ទងទ់ងំអស់េទ?
389 បង�សីមន កេ់ ទីេនះេចញពីនិកយ។ នងបននិយយថ “ខញុ ំជកមមសិទធិ
របស់កនិកយ” េយងមនិចបំចេ់ �េទ។ នងជកមមករេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�នង
បននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំចងេ់ចញរកេសចក�ីពិត។ ខញុ ំចងប់នអ�ី
ែដលេ� ជងេនះេ េទ ត” េឃញេទ?
390 សូមឱយខញុ ំដក�សងព់កយរបស់�ទង។់ “មនពរេហយអនក�ែដលេ�សកឃ� ន
េសចក�ីសុចរតិ តបតិពួកេគនឹងបនែឆ�ត។”
391 ឥឡូវេនះអនកេ េលេវទិក �បសិនេបអនកេ�ត មខ�ួន�បគល់អ�ីៗទងំអស់ែដល
អនកមន អ�ី�គបយ៉់ងេដមបេីគរព�ម�ពះបនទូលៃន�ពះ…គម ននរ�មន ក�់បប់
អនកេទថេ សប� ហ៍េនះមនអ�ីែដល�តវេធ�។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកេ�ត មខ�ួន
ជេ�សចេដមបចុីះចញ់�ទងឥ់ឡូវេនះ �គនែ់តេលកៃដរបស់អនកដូចេនះេ
ទស�និកជន។ ឥឡូវអនកេ េលេវទិកសូមេ�ច ងជមយួគន ឥឡូវេនះ �គប់
ទងំអស់ខញុ ំថ� យ អនក�ល់គន េ�ច ងរមួគន ។ �តឹម�តវ។

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
ឥឡូវ ពិតជចងម់ននយ័ថ!…?…ៃថងមយួរបស់នង េហយខញុ ំពិតជអរគុណ

ខ� ងំ�ស់។ េធ�ឱយនងថ� យខ�ួន…
…�ពះអងគសេ ងគ ះ

392 េតអនកពិតជចងម់ននយ័អ ច ឹងេទ? និយយថ �ែមន៉។ [�កមជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉”] និយយថ “�ែមន៉” ម�ងេទ ត។ និយយថ “�ពះអមច ស់”
[“�ពះអមច ស់”] “ែស�ងរកខញុ ំ” [“ែស�ងរកខញុ ំ”] “�កលបងខញុ ំ” [“�កលបងខញុ ំ”]
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“េហយផ�ល់ឱយខញុ ំនូវឱកសមយួ។” “[េហយសូមផ�ល់ឱកសដល់ខញុ ំ]” “េនះជអ�ី
ែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេ យបេ់នះ” “[េនះជអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេ យបេ់នះ]” គឺ
ថ� យខ�ួនខញុ ំចំេពះ�ទង។់ [គឺថ� យខ�ួនខញុ ំចំេពះ�ទង។់] “�ទងដឹ់ងពីបំណង�បថន
របស់ខញុ ំ” [ដឹងពីបំណង�បថន របស់ខញុ ំ] “ករសនយរបស់�ទងគឺ់េដមបបីំេពញនូវ
េសចក�ីបង៉�បថន េនះ” [ករសនយរបស់�ទងគឺ់េដមបបីំេពញនូវេសចក�ីបង៉�បថន
េនះ] [ឥឡូវខញុ ំទទួលយក�] “េហយខញុ ំបនថ� យដល់�ទង”់ [េហយខញុ ំបនថ� យ
ដល់�ទង]់ ទងំអស់គន :

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
ថ� យ�ចដ់ល់ �ពះអងគ�ពះសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំដម៏នពរ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ 
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(The Invisible Union Of The Bride Of Christ)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ ៃថង
អរ�ពះគុណេ �ង ចៃថង�ពហស� ៃថងទី 25 វចិឆិក 1965 េ េ�ងឧេបសថជីវតិេ Shreveport
Louisiana U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ង
េចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរ
េនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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