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 …ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់ ែដលបនឮករេនះ។ ែមនេហយ �ែតងែត
ដូចែដលខញុ ំបននិយយពីមុនមក “ខញុ ំសបបយចិត�េ េពលែដលពួកេគ

និយយមកខញុ ំថ ‘ចូរេយងចូលេ កនុងដំ�ករ់បស់�ពះអមច ស់។’” ខញុ ំេជ ថ�វឌី
បនេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះម�ងេហយម�ងេទ ត “ចូរេយងចូលេ កនុងដំ�ក់
របស់�ពះអមច ស់។” ខញុ ំមនិ�គ ល់កែន�ង�ែដល�បេសរជង េ កនុងដំ�ករ់បស់
�ពះអមច ស់េទ អនកកដូ៏ចគន ែមនេទ។
2 ឥឡូវ យបេ់នះ េយងមនមតិ�ភក�ិខ�ះេ ទីេនះពីចច�ក ។ ពួកេគ�បែហលជ
កំពុងេបកបរមក—បនទ បពី់��រៃថង�តងយ់បេ់នះ។ េហយបនទ បម់កេយងនឹង…
ពួកេគខ�ះពីផ�ូវចុះ ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងេ បន�េទ ត។ េហយបនទបែ់ដលេយងមនេប
កស�មបអ់នក។
3 េហយបនទ បម់កេ យបៃ់ថងពុធេយងនឹងបន� សិក� េហយបនទ បម់កេទ ត
េបជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះជមច ស់ េ ៃថង�ទិតយបនទ បេ់ទ ត។
4 េហយបនទ បម់ក ចត�់េគ ចបេ់ផ�មេ ៃថងទី�បមំយួ។ ដូេចនះ�ល់
វសិ�មកលរបស់អនក�តវបនេ�គងទុក េយងរពឹំងថនឹងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
និងអ�ច រយេ  ចត�់េគ។ ជកែន�ងែដលេយងែតងែតមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
ែបបេនះ។ មនិមនមនុស�េ�ចនេទ េយងេពលខ�ះ…�នឹងមន�បែហល…ខញុ ំគិតថ
េយង�ច�កម់យួមុនឺនកេ់ កនុង�បនយ៉ងងយ�សល។ ប៉ុែន�ជធមម�
កលពីឆន មំុនខញុ ំគិតថេយងមន�បែហល ៧០០០ នកែ់ដលមនលកខណៈ
ដូចេនះ។ ជកែន�ងែដលផទុក ប៉ុែន�មនកែន�ងទំេនរេ�ចន។ និងេកអីែដលពួកេគ
�ចដំេណ រករបន។ ដូេចនះេយងកំពុងទនទឹងរងចេំរ ងេនះ។
5 និងរកី�យែដលបនេឃញបងប�ូនអនកដឹកនរំបស់េយងជេ�ចនេ កនុងេនះ។
ខញុ ំមនិែដលនឹកេឃញពីេឈម ះរបស់គតេ់ ទីេនះ អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល� បង
�បសហយមូនិងបង�សីហយមូ គឺអនកអងគុយេ ទីេនះ េហយេកមងៗ េយងរកី�យែដល
មនពួកេគជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ អនកេផ�ងេទ តបង�បស ផតបង�បស
ដុលតុន និង អូ អនកជេ�ចនេទ តបង�បស េប លល័រ ។ េហយបនេឃញបង�បស
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ខូលីន កលពីប៉ុនម ននទីមុនេនះ។ េហយ អូ �ពិបកកនុងករេ េឈម ះពួកេគ
ទងំអស់។ ប៉ុែន�េយងពិតជរកី�យ�ស់ែដលមនអនកេ កនុងដំ�ករ់បស់
�ពះអមច ស់នយបេ់នះ។ បង�បសដម៏នតៃម�ដអ៏�ច រយេនះបនអងគុយេ ពីេ�កយ
ខញុ ំេ ទីេនះេដមបអីធិ�� នជមយួខញុ ំខណៈេពលែដលេយងនឹងបេ�ង ន�ពះបនទូល។
ឆលី រកី�យែដលបនជួបអនកនិងបង�សី េណលី េ ទីេនះេ យបេ់នះ។ េនះ
គឺជ…េហយករបេ�ង ន�ពះគមពរីជធមម�… បទបង�បស េវច៉ ខញុ ំ�គនែ់ត…កំពុង
ែស�ងរកអនក ខញុ ំេឃញអនកកំពុងអងគុយេ ខងេ�កយឥឡូវេនះ។
6 ករបេ�ង ន�ពះគមពរីេ�ចនែតែវងតិចតួច បន�ិច អនកដឹងេទ េយងេ �ងថ ករ
េដរេ េលទឹកកកេស�ង។ ប៉ុែន�េយង�គនែ់តមន�រមមណ៍ថ�បែហលជ េ េពល
េនះនិងេ ចំណុចេនះ យកល�គួរែតយករបស់េនះមកជមយួ—�កមជំនុំេ  ខញុ ំ
គិតេ —ករយល់ដឹងេពញេលញ អ�ីែដលេយងមនេ កនុង�ពះ�គិស�េយសូ៊វ។
េហយេពលខ�ះខញុ ំគិតថករផ�ព�ផ�យគឺជេរ ងដអ៏�ច រយ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថេពលខ�ះ
បង�បស េប លល័រ បេ�ង នេលសពីេនះេ  េទ ត �ជករល�…ជពិេសសចំេពះ
�កមជំនំុ។

ឥឡូវេនះ ករផ�ព�ផ�យជធមម�ចបម់នុស�មនបបនគំតេ់ េ�កមករ
េថក លេទសេ�យ�ពះបនទូល។ ប៉ុែន�ករបេ�ង នបន�កប់ុរសេនះថេតគត់
ជនរ�។ េហយេយងពិតជមនិ�ចមនជំេន បនទល់ែតេយងដឹងថេយង
ជអ�ី។
7 ឥឡូវេនះ �បសិនេបសហរដ��េមរកិ ៃនទឹកដីយុត�ិធមេ៌ ទីេនះ បនប ជូ ន
ខញុ ំេ �បេទសរសុ�ុ ី កនុងនមជឯកអគគរដ�ទូតៃន�បេទសេនះ េ កន�់បេទស
រសុ�ុ ី �បសិនេបពួកេគប ជូ នខញុ ំេ រសុ�ុជីផ�ូវករេនះ អំ�ចទងំអស់ែដល
សហរដ��េមរកិមនគឺេ ពីេ�កយខញុ ំ។ ពកយរបស់ខញុ ំគឺដូចគន នឹងសហរដ��េមរកិ
ែដរ�បសិនេបខញុ ំ�តវបនេគទទួល�គ ល់ជឯកអគគរដ�ទូត។
8 េហយបនទ បម់ក�បសិនេប�ពះជមច ស់បនប ជូ នេយងឱយេធ�ជទូតរបស់
�ទង ់ អំ�ចទងំអស់េ �ថ នសួគ ៌ អ�ីៗទងំអស់ែដលជ�ពះ គឺអស់ទងំ
េទវ�របស់�ទងនិ់ងអស់ទងំ�ពះេច�� របស់�ទងឈ់រេ ខងេ�កយពកយរបស់
េយង�បសិនេបេយង�តវបនែតង�ងំេឡងយ៉ង�តឹម�តវ បនចតអ់នកន�ំរ
េ�យេ ឯ�បជជន។ �ពះជមច ស់�តវែតេគរព�ពះបនទូល តបតិ�ទងប់នសរេសរ
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យ៉ងឧ�រកិថ េនះ “អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ េលែផនដីេនះ ខញុ ំនឹងចង
េ �ថ នសួគ។៌ អ�ីកេ៏�យែដលអនក��យេ េលែផនដីេនះ ខញុ ំនឹង��យេ
�ថ នសួគែ៌ដរ។ េហយខញុ ំេ�យកូនេ�េ ឯនគរ។” អូ! ករសនយដអ៏�ច រយែដល
�ទងប់ន�បទនដល់ពួកជំនុំ!
9 េហយខញុ ំ បនទ បពី់ៃថងេផ�ងេទ ត…ខញុ ំគិតថអនក�ល់គន ជេ�ចនេ ទីេនះេ
�ពឹកេនះមកេដមប�ី� ប ់ ដូចែដលខញុ ំពយយមពនយល់េ�យ�ប�រ និង�ម ញ
េដមបពីនយល់�ពះគមពរី—និមតិ�ែដលខញុ ំបនេឃញពី�ថ នសួគ។៏
10 ខញុ ំនឹងមនិសង�យ័អ�ីទងំអស់ែដលនរ�មន កធ់� ប�់បបខ់ញុ ំថ�ពះបន�បប់
ពួកេគ។ ខញុ ំេជ េទះបីខញុ ំមនិបនេឃញ�េ កនុងខគមពរី ខញុ ំេ ែតចងេ់ជ ពកយរបស់
បង�បសេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចេ ជបនឹ់ង�ពះគមពរី ប៉ុែន�ខញុ ំេ ែតេជ ថ�បែហលជ
បង�បស�គនែ់តយល់�ចលំ� ថគត�់បែហលជបន�យ�បន�ិច។ េហយខញុ ំ
េ ែតេជ គត—់គតជ់បងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ។
11 េហយ�បសិនេបមនអ�ីែដលេឆះកនុងចិត�ខញុ ំ េហយខញុ ំសងឃមឹ ថ�នឹងមនិ
ទុកេចលេ ឆន េំ�កយេទ ែដលខញុ ំនឹងមនិេភ�ចអ�ីែដលបនេកតេឡងកលពី
�ពឹកៃថង�ទិតយសប� ហ៍មុនេទ។ �បនេធ�អ�ីមយួចំេពះខញុ ំែដលបនផ� ស់ប�ូរជីវតិ
របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិខ� ចេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំគម នករភយ័ខ� ចចំេពះករ�� បេ់ទ។ ករ
�� បគ់ម នករភយ័ខ� ចទល់ែតេ�ះ។ េហយ�—�មនិស�មបអ់នកេទ �បសិនេប
អនកយល់។ ឥឡូវេនះ �បែហលជ�បសិនេប…អនកមនិចបំចម់នបទពិេ�ធដឹង
អំពី�េទ ពីេ�ពះមនិមនវធីិពនយល់បនេទ។ អនកមនិ�ចរកពកយបនេទ ពីេ�ពះ�
មនិមនេ កនុងវចននុ�កមអងេ់គ�សឬមនិមនវចននុ�កមេផ�ងេទ តែដរ ពីេ�ពះ
�សថិតកនុងភពអស់កលប។ អតម់នម�លិមញិ អតម់នៃថងែស�ក ទងំអស់គឺជ
បចចុបបននកល។ េហយ�មនិែមនេទ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់” និងមយួេម៉ង
ពីេពលេនះ “ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ល�េទ” និងមយួេម៉ងេទ ត “មន�រមមណ៍ល�ម�ង
េទ ត។” បចចុបបននេនះ�តឹងែតង�គបេ់ពល។ េឃញេទ? មនិែដលឈបេ់ទ �គនែ់ត
សន�ិភពរងុេរ ង ឬអ�ីមយួ។
12 េហយគម នអ�ីែដល�ចមនបបេទ េហយកម៏និមនករ�ចែណនែដរ ��ច
នឹងមនិមនជំងឺ�មយួេ ទីេនះ—គម នអ�ីែដល�ចេ  ដល់េឆនរសួគ៌បន
េឡយ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំ�ចមនឯកសិទធិនិយយែបបេនះ ែដល �ប ែហលជ
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ខញុ ំមនិមន។ �បសិនេបខញុ ំ មនិេធ�ដូេចនះេទ ខញុ ំអធិ�� នសូម�ពះជមច ស់អភយ័េទស
ឱយខញុ ំ។ ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំមនឯកសិទធិ េហយ�ជករែដល�ពះបនអនុ ញ តឱយខញុ ំ
ចបេ់ឡងេដមបេីមលអ�ីមយួ ខញុ ំចងេ់យងេ �នសួគជ៌ដំបូង។ េហយបនទ បម់ក
ខញុ ំេជ ថ េ កនុង�ពះគមពរី េ�យេឈម ះេនះ ខញុ ំេជ ថ�គឺជប៉ូលែដល�តវបនចប់
េលកេឡងេ �នសួគទី៌បី។ េហយ�បសិនេប�រងុេរ ងេ �នសួគដំ៌បូង េត
�ថ នសួគទី៌បីមនអ�ីខ�ះ? កុំឆងល់ថគតម់និ�ចនិយយអំពីេរ ងេនះកនុងរយៈេពល
ដបប់នួឆន !ំ េ�កប ជ កថ់េ�កមនិដឹងថរបូេ�កេ កនុងខ�ួនឬេ�ក�ងកយ
េនះេទ។ ជមយួ�វក័ដអ៏�ច រយ េនះមនិែមនេដមបែីចករែំលក—របស់គតេ់ទ
—របស់គត—់តំែណងរបស់គត ់ រកឺម៏និពយយមេធ�េ�យខ�ួនឯងដូចជគត់
�តវេធ� ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចនិយយជមយួគតថ់ ខញុ ំមនិដឹងថមនេ កនុងខ�ួនេនះឬេ�ក
�ងកយេទ។ មនែតេរ ងមយួេទ �ពិតជដូចខញុ ំកំពុងេមលអនក។

13 េហយខញុ ំែតងែតឆងល់ថេតខញុ ំនឹងឆ�ងកតេ់ហយខញុ ំេឃញពពកតូចមយួអែណ� ត
េ�យវ ិ ញ ណ នងិនិយយ “មនបងប�ូន�បស�សីែដលជ ឆលី និងេណលី។
េនះគឺជបង�បសនិងបង�សីែសពនេសុរេ ទីេនះ។” ែដលែតងែតេធ�ឱយខញុ ំឆងល់។
េបែភនកខញុ ំសថិតេ កនុងផនូរ រលួយ ខូច រលួយ េប�តេច កខញុ ំមនិេ ទីេនះេដមប�ី� ប់
តេ េទ ត េហយ�បសិនេបឈមរបស់ខញុ ំបន�តលបម់កវញិេហយពួកេគនឹងបន
តុបែតង� េហយ�សថិតេ កនុងទឹកឬកនុងដី និង ប ញ �ម រតីរបស់ខញុ ំ េកសិក
ខួរកបលរបស់ខញុ ំ �តវបនបតប់ងទ់ងំអស់ ដូេចនះេតខញុ ំនឹងមនអ�ីេ�កពីវ ិ ញ ណ
ែដលអែណ� តេ ជំុវញិ? េហយេនះេធ�ឱយខញុ ំអស់កំ�ំង។ េតខញុ ំចងនិ់យយ
យ៉ងេមច៉? “សួស�ី បង�បសផត អូ ពិតជរកី�យែដលបនជួបអនក! សួស�ីបង
�បសេនវលិ េតខញុ ំចងជ់ួបអនកយ៉ង�!” ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ “ជករ�បេសរ�ស់
�បសិនេបខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�តវេមល ជមយួមតែ់ដល�តវនិយយ ជមយួ�
ស�ុយ រលួយ �ជធូលី េតខញុ ំ�ចនិយយេ�យរេប ប� ‘សួស�ីបងផត’ ‘សួស�ី
បង�បស េនវលិ’ ឬដូចជ ‘សួស�ីឆលី’?”

14 ែតឥឡូវខញុ ំដឹងថ�ខុស។ តបតិ��តវបនសរេសរេ កនុងបទគមពរី ែដលខញុ ំ
និយយថ�មនិផទុយេទ “�បសិនេប�ពះពន� េ េលែផនដីេនះ�តវេខទចខទី េយងមុខ
ជរងច់” េ�ងឧេបសថមយួេទ តែដលមនែភនក �តេច ក បបូរមត ់ សតិប ញ ។
“�បសិនេបេ�ងឧេបសថេ េលែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ!” �មន�ងកយែដល
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ខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍�ចនិយយបន។
15 េហយឥឡូវេនះ�មកដល់ខញុ ំ េពលេនះ គឺថេ�កម៉ូេសបន�� បេ់ហយ
េ កនុងផនូរែដលមនិបនសមគ ល់អស់រយៈេពល�បបំីរយឆន  ំ េហយេអលីេសបន
េ �ថ នសួគ ៌៥០០ ឆន មំុន ប៉ុែន�េ េលភនផំ� ស់ប�ូរពួកេគ�តវបនរកេឃញនិយយ
ជមយួ�ពះេយសូ៊វ។
16 បនទ បពី់�ំយូែអលបន�� បយ៉់ងេ�ច�ស់បីេ �បឆំន េំហយធមប់
របស់េអនឌរ័បនេ គតេ់ឡង នងក�៏កបចុះេ�នមុខដល់ដី េហយេពលថ
“អនកបនេបកបេ ឆ តខញុ ំ េ�ពះអនកគឺជសូល ផទ ល់។” នងបននិយយថ “េ�ពះ
ខញុ ំេឃញ�ពះ!” នងជ�សនដ៍ៃទ អនកេឃញេទ។ “ខញុ ំេឃញ�ពះកំពុងេងបេឡង។”
17 េហយ�ពះបទសូលមនិទនប់នេឃញគតេ់ េឡយេទ េហយគតប់ន
និយយថ “េតគតជ់មនុស�ដូចេម�ច? ពណ៌នពីគតម់ក�បបខ់ញុ ំ។”

បននិយយថ “គតស់គមេហយគតម់នសេម� កបំពកេ់ េល�ម របស់
គត។់”
18 បននិយយថ “�ំយូែអលែដលជេ��បននគំតម់កទីេនះមុខខញុ ំ។”
េហយខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់ថ�ំយូែអលមនិបនបតប់ងប់ុគគលិកលកខណៈ
របស់គតេ់ទ។ គតេ់ ែតជេ��។ គតប់ន�បបសូ់លនូវអ�ីែដលនឹងេកតេឡង
េ ៃថងបនទ ប។់
19 ដូេចនះ អនកេឃញេទ េហយថេសចក�ី�� បម់និបនថយេយងទងំ�សងេទ េពល
េយងយំនិងេ�យេ�កនិងេ ផនូរ។ ��គនែ់តផ� ស់ប�ូរកែន�ងរស់េ របស់េយង
ប៉ុេ�� ះ។ �នេំយងពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ…េត�យុប៉ុនម ន? �បសិនេប
ខញុ ំរស់េ មយួេម៉ងេទ ត ខញុ ំនឹងមន�យុេ�ចនជងដប�់បបីំឆន  ំ ខញុ ំនឹងមន�យុ
េ�ចនជងមនុស�ែដលមន�យុ�បឆំន ។ំ �យុគឺគម នអ�ីេទ។ េយងេទបែត�តវបន
កំណតេ់ ទីេនះស�មបេ់គលបំណងេដមបេីធ�អ�ីមយួ។
20 ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ម� យែដលមនរបូស�មស់�សស់�� តជេ�ចនកំពុងែត
អងគុយេ ទីេនះ ពួកេគខ�ះមន�យុ៦០ឬ៧០ឆន ។ំ “ែមនេហយ បង�បស �បណ
� ំេតខញុ ំបនេធ�អ�ី?” អនកបនចិ ច ឹមកូនៗរបស់អនក។ អនកបនេធ�អ�ីែដលអនកសនមត
ថ�តវេធ�។
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21 �បែហលជឪពុកចស់ខ�ះែដលអងគុយេ ទីេនះ និយយថ “ល��ស់ ខញុ ំ
បនេធ�ែ�សចមក រខញុ ំ បនេធ�កិចចករេនះ។ ខញុ ំមនិែដលអធិបបយេទ។” ប៉ុែន�អនកបន
េធ�អ�ីែដល�ពះបនចតេ់�យអនកេធ�។ មនកែន�ងស�មបអ់នក។
22 និយយេ កនេ់វជជបណ�ិ តចស់ កលពីម�លិមញិ មតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំមន ក ់ ជ
មតិ�ភក�ិ �យុ ៨៨ ឆន ។ំ េហយបងៃថ��សីរបស់គតេ់ ទីេនះេ �ពះវ�ិរនយប់
េនះ េហយនងសគម�គ ំងែដលមនករ�ពយបរមភអំពីគត។់ េហយ ខញុ ំបនេ
ជួបគត។់ េហយេ េពលខញុ ំចបេ់ផ�មនិយយជមយួគត ់ គតប់ន�� ងេឡង
បន�បបខ់ញុ ំអំពីដំេណ របរបញ់ែដលគតម់នជេ�ចនឆន មំកេហយេ រដ�ខូឡូ�៉
ដូ ែដលជ�បេទសែតមយួែដលខញុ ំបរបញ់។ អ�ច រយនិងភ��ឺ� ង! េហយខញុ ំបន
និយយថ “េវជជបណ�ិ ត េតអនកបនអនុវត�រយៈេពលប៉ុនម ន?”
23 គតប់ននិយយថ “េ េពលអនកកំពុងេ េ�ះ។” េហយនិយយបន�…“និង
េ�ចនដង” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនអនុវត� យកអ�ងឹងរបស់ខញុ ំ�កក់នុងកបូប
េ េលេសះ។ ខញុ ំបនយក�ឡុងតូចេហយខញុ ំបនេដរេ ។”
24 េហយខញុ ំបននិយយថ “�តវេហយ េ �មបេ�� យ�ចងំទេន� ពីរេម៉ង
េ េពល�ពឹក ជមយួពិលរបស់អនក ពយយមរកផទះែដលេកមងតូចឈេឺពះឬម� យ
កំពុងឈេឺពះ។”

“�តឹម�តវេហយ។”
25 េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទ េវជជបណ�ិ ត ខញុ ំេជ េលបនទ តែ់បងែចកេ
ទីេនះ រ�ងជីវតិរែមង�� បនិ់ងអមតភព �ពះជមច ស់មនកែន�ងសំ�បេ់វជជបណ�ិ ត
ចស់ល�ៗែដលបនបំេរ ករែបបេនះ។”
26 ទឹកែភនកហូរយ៉ងខ� ងំេ កនុងែភនករបស់គតេ់ហយគតច់បេ់ផ�មយំ គត់
េឈងៃដទនេ់ខ�យេហយនិយយថ “បង�បស ខញុ ំសងឃមឹថដូេចនះ។” ពសេពញ
ទឹកដី �ពះជមច ស់វនិិចឆយ័�ពលឹងមនុស� េតគតជ់អ�ី។
27 បនទ បម់កខញុ ំេ�យបទគមពរីែដលគតេ់ពញចិត�េនះដល់គត។់ ជេ�ចនដង
ភជួរដីេ �លែ�សែដលមនភក�់ជេំ េពលយប ់ េ�យពយយមជួយនរ�
មន ក ់ �បែហលជមនិែដលទទួលបនមយួកកស់�មប�់េទ ប៉ុែន��មនិអីេទ។ ខញុ ំ
បននិយយថ “�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនុងបទគមពរីថ ‘មនពរេហយ
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អស់ែដលអនក�មនចិត�េម�� ករ�ុ ដបតិអនកេនះនឹងទទួលបនេសចក�ីេម��
ករ�ុវញិ។’” េហយេនះជករពិត។
28 េហយេ យបេ់នះេយងចងក់ំណត�់កមជំនំុេ កនុងេមេរ នទងំបីេនះ
�បសិនេប�ពះជមច ស់អនុ ញ ត រេប បនិងអ�ីែដល�តវេមលេ  អ�ីែដលេយងមន។
េយងនឹងចបេ់ផ�មេ ជំពូកទី១ ៃនសំបុ�តរបស់ប៉ូលេ កនេ់អេភសូរ។ េហយ
េយងនឹងេរ នជំពូក ៣ ដំបូងកនុងករសិក� ៣ បនទ បរ់បស់េយង ពយយមរកជំពូក
មយួេ េពល�ង ច �បសិនេបេយង�ច។ យបេ់នះ ៃថងពុធ និង�ពឹកៃថង�ទិតយ
បនទ ប។់ េអេភសូរជំពូក ១។ ឥឡូវេពលេយងសិក�ជមយួគន  ខញុ ំចងនិ់យយ
េរ ងេនះ េស វេ េអេភសូរេនះ�សេដ ងនឹងគមពរីយ៉ូេស�ស ញ ចស់យ៉ងឥតេខច ះ។
េអេភសូរ េស វេ េអេភសូរ។
29 ឥឡូវ ចថំ �បសិនេបេយងេកតេឡង េដមបទីទួលករបេ�ង នរបស់អនក
�គនែ់តអភយ័េទសឱយពួកេយង េហយសូ៊�ទជំមយួេយងមយួេពល។ មុនេពល
េយងេបក� សូមឱយ�ទងជ់ួយេយង េពលេយងឱនកបលចុះ។
30 ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំកំពុងែតចូលេ ជិតអនកនិពនធដប៏រសុិទធនិងពិសិដ�
របស់�ទង ់ ែដលមនសុវតថិភពជងៃផទេមឃនិងែផនដី។ ដបតិេយង�នេ កនុង
�ពះបនទូល េ ថ�ពះគមពរីេនះ “ទងំៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យបតេ់  ែត
ពកយខញុ ំមនិែដលបតេ់ឡយ។” បនទ បម់ក េ េម៉ងដឧ៏�រកិេនះែដលខញុ ំបនមក
េវទិកេនះេ យបេ់នះ មុនេពលករេ�ះឈមរបស់អនក ជីវតិរែមង�� បដ់គ៏ួរឱយ
�ស�ញ់ទងំេនះែដលបនកំណតេ់ ទីេនះយបេ់នះ ចបយ់កេសចក�ីសងឃមឹ
តិចតួចែដលពួកេគ�ចេធ�បន េដមបរីងច់ពំន�ឺេនះែដល�តវមក។ សូមឱយ�ឱយ
បន�គប�់គន ់ េ យបេ់នះ ែដលអនកេជ ទងំអស់េ ទីេនះនឹងេឃញជំហររបស់
គត ់េហយអស់អនកែដលមនិទនប់នចូលរមួកនុងករ�បកបដអ៏�ច រយេនះ នឹងនគំន
ចុចេល�ពះ�ជយរបស់�ពះជមច ស់ េហយេគះទ� ររហូតដល់អនកចេំបកទ� រ។ ផ�ល់
ឱយ�មក �ពះអមច ស់េអយ។
31 េយងកំពុង�នេ ទីេនះែដល�ពះគមពរីេនះមនិមនករបក��យជ
លកខណៈឯកជនេទ។ �ពះជមច ស់េអយ សូមកុំឃតទូ់លបងគំ ឬអនកបំេរ េផ�ងេទ ត
ែដលពយយម�កក់របក��យរបស់ពួកេគចំេពះ�ពះបនទូលេឡយ។ សូមឱយ
េយង�គនែ់ត�ន�េហយេជ � កនុងវធីិែដល��តវបនសរេសរ។ េហយជពិេសស
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េយងជអនកឃ� លហ�ូងេច ម េយងជ�គគង� លែដលេ ៃថង�មយួនឹង�បមូល
េ កនុងទឹកដីដរ៏ងុេរ ងេនះជមយួហ�ូងេច មតូចៗ េហយេយងនឹងឈរេ កនុង
វត�មនរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ នឹងេឃញជំននម់នុស�េឡងមក ជំននេ់នះមន
េ�កប៉ូល េ�កេព�តស េ�កលូក េ�កម៉កុស េ�កម៉ថយ និងអនក
ទងំអស់េនះផង េហយេមលពួកេគវនិិចឆយ័េ ទីេនះជមយួ�កមរបស់ពួកេគ។
ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�ទងអ់នុ ញ តឲយទូលបងគំ�ចរកបន ១០ �នដុ��
េ នឹង�ពះបទរបស់�ពះអងគ ខណៈេពលែដលទូលបងគំបនទ បខ�ួនទងំអស់
�កៃ់ដេលេជងដម៏នតៃម�របស់�ទងេ់ហយនិយយថ “�ពះអមច ស់ពួកេគជរបស់
�ទង។់”
32 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមបំេពញទូលបងគំេយងខញុ ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ពះអងគ និងេ�យេសចក�ី�ស�ញ់និង�ពះហឫទយ័សបបរុសរបស់�ពះអងគ។
េហយសូមឱយេយងដូចែដលកវបីនសែម�ងេ កនុងបទចេ�ម ងជេ�ចនឆន កំន�ងមក
“កូនេច មែដលបន�� បជ់ទី�ស�ញ់េអយ �ពះេ�ហិតដៃ៏ថ�វេិសសរបស់�ទង់
នឹងមនិបតប់ងអ់ំ�ចេឡយ ដ�ប�អស់អនកែដល�ពះបនេ�បសេ�ះ
បនរចួផុតពីអំេពបបេហយ។ �ងំពីេពលេនះមក េ�យជំេន ខញុ ំបនេឃញ
�ន មរបសួហូររបស់�ទងប់នផគតផ់គង ់ េសចក�ី�ស�ញ់ែដលបនេ�ះគឺជ
�បធនបទរបស់ខញុ ំ េហយនឹងរហូតដល់ខញុ ំ�� ប។់ បនទ បម់កេ កនុងអភជិន
បទចេ�ម ងែផ�មជង” គតប់ន�និយយថ “ខញុ ំនឹងេ�ច ង�ពះេច�� របស់�ពះអងគ
េដមបសីេ ងគ ះ េ េពលែដលករែថ�ង�បប ់ ពីអ�� តេនះនឹង�ង តេ់ កនុងផនូរ។”
បនទ បម់កផនូរមនិមនេសចក�ី�� បសំ់�បកូ់នៗរបស់�ទងេ់ឡយ។ ��គនែ់តជ
កែន�ងសំ�ក ឬជកែន�ង�កខ់�ួន ែដលអំេពពុករលួយេនះនឹងនឱំយមនភពមនិ
េចះពុករលួយ។
33 សូមឱយេយងយបេ់នះេមលេឃញ �ពះអមច ស់េអយ ជធមម� ដូចែដល
��តវបនផ�ល់ឱយេយងេ កនុង�ពះបនទូលេនះ។ ផ�ល់ឱយេយងនូវករយល់ដឹង។
េហយ�កេ់យង េ ឯតួនទីរបស់េយង េដមបឱីយេយង�ចបេ�មេ�យេ�ម ះ�តង់
រហូតដល់�ទងម់ក។ េយងសូមករេនះេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ និងស�មបជ់
�បេយជនដ៍ល់�ទង។់ �ែមន៉។
34 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីេអេភសូរ ដូចែដលខញុ ំបននិយយេហយ ខញុ ំ…�មគំនិត
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របស់ខញុ ំ គឺជេស វេ មយួកនុងចំេ�មេស វេ ដអ៏�ច រយបំផុតៃនគមពរីស ញ ថមី។ �
ទុកេយងេ កែន�ងែដលខលវនិនីសរតេ់ េលៃដេជងមខ ង េហយ�មមេីន ននី
សឹមរតេ់លអវយវៈេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�គមពរីេអេភសូរបនគូរ�ជមយួគន េហយ�កក់នុង
�កមជំនំុ។
35 ឥឡូវ ខញុ ំបនប ចូ ល�ជមយួយ៉ូេស�។ �បសិនេបអនកបនកតស់មគ ល់
េឃញថអុី��ែអល�តវបនេគនេំចញពី�បេទសេអហ�ុបី េហយមនបី
ដំ�កក់លៃនដំេណ ររបស់ពួកេគ។ ដំ�កក់លមយួកំពុងចកេចញពី
�បេទសេអហ�ុបី។ ដំ�កក់លបនទ បគឺ់ទីរេ��ថ ន។ េហយដំ�កក់ល
បនទ បគឺ់ក�ន។
36 ឥឡូវេនះ ក�នមនិតំ�ងឱយសមយ័កលសហស�វត�រេ៍ទ។ ��គនែ់ត
តំ�ងឱយសមយ័របស់អនកឈនះ ករកនក់ប�់តត�� ពីេ�ពះេ �សកក�នពួ
កេគបនសម� បនិ់ងដុតនិងដេណ� មយកទី�កងជេ�ចន។ េហយនឹងមនិមនករ
�� បេ់ កនុងសហស�វត�រេ៍ទ។
37 ប៉ុែន�េរ ងមយួេទ តែដល�េធ� �នមំកនូវករ�បជ់សុចរតិេ�យ�រ
េសចក�ីជំេន  បនទ បពី់ពួកេគបនេជ េលេ�កម៉ូេសេហយបនចកេចញពី
�បេទសេអហ�ុបី។ ករ�បជ់បរសុិទធ េដមបេីដរ�មេ េ�កមបេងគ លេភ�ងនិង
ករទទួលទណ� កមមរបស់កូនេច មែដលថ� យយ ញបូជេ ទីរេ��ថ ន។ េហយ
បនទ បម់កចូលកនុងទឹកដីែដល�តវបនសនយ។
38 ឥឡូវេនះ េតទឹកដីសនយអ�ីដល់អនកេជ ៃនស ញ ថមី? ករសនយគឺ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ “ដបតិៃថងចុងេ�កយនឹងមកដល់” យ៉ូែអល ២:២៨ “េយងនឹងចកប់ង�ូរ
�ពះវ ិ ញ ណរបស់េយងេ េលមនុស�ទងំអស់។ កូន�បសកូន�សីរបស់អនកនឹង
េចះទយ។ េយងនឹងចកប់ង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណរបស់េយងេ េលអនកបំេរ និងអនកែដល
បេងកតេ�យៃដរបស់េយង េហយពួកេគនឹងែថ�ង�ពះបនទូល។ ខញុ ំនឹងបង� ញភព
អ�ច រយេ េលេមឃខងេល។ េហយេ េលែផនដី សសរេភ�ង និងែផ�ង និង
ចំ�យ។” េហយេព�តសបននិយយេ ៃថងបុណយទី ៥០ បនទ បពី់គតប់នយក
អតថបទរបស់គតេ់ហយអធិបបយ។ “ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រេលកែលងេទស” េដមប ី
េលកែលងេទសេ�យ ដកហូតនូវ�ល់កំហុស�តឡបម់កវញិ។
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39 េតអនកបនកតស់មគ ល់ យ៉ូេស� មុនេពលពួកេគឆ�ងទេន�យរ័�នេ់ទ េ�ក
យ៉ូេស�បនមន�ប�សនថ៍ “ឆ�ងកតក់�� លជំរេំហយសំ�តសេម� កបំពក់
របស់អនកេហយែញកអនក�ល់គន េ�យបនបរសុិទធ េហយមនិ�តវេ�យនរ�
មន កម់កឯ�បពនធរបស់គតេ់ឡយ កនុងរយៈេពលបីៃថង អនកនឹងេឃញសិររីងុេរ ង
របស់�ពះជមច ស់។” េឃញេទ? �គឺជ—�គឺជដំេណ រករៃនករេ�ត មខ�ួនេដមប ី
ទទួលមរតក�មករសនយ។ ឥឡូវេនះ ករសនយដល់អុី��ែអលគឺ�ពះបន
�បទនករសនយរបស់អ�័ប� ំ អំពីទឹកដីប៉េលសទីន ទឹកដីេនះជកមមសិទធិរបស់
ពួកេគរហូតតេ ។ េហយពួកេគ�តវែតេ កនុង�សកេនះជនិចច។
40 ឥឡូវេនះ ពួកេគបនមកជបីដំ�កក់លេហយមកដល់ទឹកដីសនយេនះ។
ឥឡូវេនះេមល ��តវបន�យប ចូ លយ៉ងល�ឥតេខច ះេ កនុងគមពរីស ញ ថមី។
41 ឥឡូវេនះ ដូចខញុ ំបននិយយ មនិយល់�សបនឹងករគិតរបស់អនកខ�ះេទ។
អនក�ល់គន ជមនុស���រនិដម៏នតៃម� �កមជំនំុៃន�ពះ ជេដម កុំេធ�ឱយ�
ឈចឺប ់ ប៉ុែន��គនែ់តេមល�ឱយជិតេហយេមល�បេភទេនះ។ េមល�គបក់ែន�ង
េតមនកែន�ង�ែដលមនិទកទ់ងគន យ៉ងឥតេខច ះ។
42 មនបីដំ�កក់លៃនករេធ�ដំេណ រ េហយមនបីដំ�កក់លៃនដំេណ រ
េនះ។ ដបតិ េយង�តវបន�បជ់សុចរតិេ�យ�រជំេន  េជ េល�ពះអមច ស់េយ
សូ៊វ�គីសទ ែដលបនលះបងទឹ់កដីេអសីុប េចញមក។ េហយបនទ បម់ក�តវបន
�បជ់បរសុិទធ�មរយៈករថ� យយ ញបូជៃន�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ ែដលបន
�ងសំ�តពីអំេពបបរបស់េយងេហយក� យជអនកេធ�ដំេណ រនិងអនក�ន កេ់
អះ�ងថេយងកំពុងែស�ងរកទឹកដីជទី�កងែដលនឹងមក ឬករសនយ។
43 ជនជតិអុី��ែអលេ �លរេ��ថ ន ជកែន�ង�ន កេ់ ែដលគម នកែន�ង
សំ�ក េធ�ដំេណ រពីមយួយបេ់ មយួយប ់ េដរ�មបេងគ លេភ�ង ប៉ុែន�ទីបំផុតបន
មកដល់ទឹកដីសនយែដលពួកេគបន�ងំទីលំេ ។
44 េនះេហយជកែន�ងែដលអនកេជ មក។ គតទ់ទួល�គ ល់មុនថគតជ់
មនុស�មនបប។ បនទ បម់កគត�់តវបនបំែបកេ�យទឹក ៃនករ�ង េ�យ
ឈម និង…ឬករ�ងទឹកេ�យ�ពះបនទូល ជករ េជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គី
សទ។ ដូេចនះេ�យ�រ�ពះអងគេ�បសមនុស�េ�យបនសុចរតិេ�យ�រជំេន  េគ
បនចូលរមួជមយួ េហយមនេសចក�ីសុខ�ន�ជមយួ�ពះជមច ស់�មរយៈ�ពះ



កូនចិ ច ឹម ១ 11

�គិស� បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបលុីបគត់
ចូលកនុងដំេណ រ។ អនកយល់េទ? ចូលេ កនុងករេធ�ដំេណ រ! បនទ បម់កគតប់ន
ក� យជអនក�ន កេ់ និងអនកេធ�ដំេណ រ។ គតក់ំពុងេធ�ដំេណ រេ រកអ�ី? ករសនយ
ែដល�ពះបនេធ�។

45 អុី��ែអលមនិទនប់នទទួលករសនយេ េឡយេទ ប៉ុែន�ពួកេគកំពុង
េធ�ដំេណ រេ ។ េហយេ�យគម នករចិ ច ឹម…សូមេម�� យល់។ េនះេហយជ
កែន�ងែដលអនក ��រនិ និង ភលី�គីម ហូលីេណស ជេដម បនដួល។ ពីេ�ពះ
អុី��ែអល េពលពួកេគមកដល់កែន�ងៃនកេដស-បរ ន េពលែដលអនកេសុប
ករណ៍បនេ  េហយនិយយថ “ទឹកដីល��ស់” ប៉ុែន�អនកខ�ះ�តឡបម់កវញិ
េហយនិយយថ “េយងមនិ�ចយក�បនេទ ពីេ�ពះទី�កងនន�តវបន
ពទ័ធជំុវញិ។ ល។” ប៉ុែន�យ៉ូេស�និងកែលបបនេ�កកឈរេឡងេហយនិយយថ
“េយងនឹងយក�បនេលសេ េទ ត!” េ�យ�រែតេសចក�ីែថ�ងករណ៍ែដលបន
ចុះហតថេលខរចួេហយ ពួកេគបនេជ េលករងរពីរៃន�ពះគុណ ករ�បជ់សុចរតិ
និងករ�បជ់បរសុិទធ េហយមនិ�ចេដរេ មុខេទ តបនេទ។ េហយ សូម�� ប់
មនុស�ជំននេ់នះបន�� បេ់ ទីរេ��ថ ន។ ប៉ុែន�ពីរនកប់នេ ទឹកដីែដល
បនសនយ េហយបនយកភស�ុ�ងែដលថ�ជទឹកដីល� “េហយេយងេលស
ពីយក�បនេ េទ ត ពីេ�ពះ�ជករសនយរបស់�ពះ។” បនទ បម់កជំនួសឱយ
មនុស�ែដលកំពុងបន� ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និយយភ�ដៃទ ទទួល
ឫទធ នុភពរបស់�ពះជមច ស់ ពិធី�ជមុជទឹកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជទីសំគល់
ឫទធិបរម ី ករអ�ច រយ ពួកេគមន�រមមណ៍ថ�នឹងបំែបក�បៃពណីៃនេគលលទធិ
របស់ពួកេគ។ េហយេតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ�? វនិសេ េលទឹកដី! �តឹម�តវ
េហយ។

46 ប៉ុែន�ពួកអនកេជ  ែដលជ�កមជំនុំកែលបនិងយ៉ូេស� ែដលកំពុងែតបំេពញ
ករសនយ ពួកេគបនេរ េ េ កនុងទឹកដីេនះ េហយយកដីេនះមករស់េ  កនុងទឹក
ដីជកមមសិទធិរបស់ពួកេគ។ េហយេយងមនិែដលឈបក់រ�បជ់បរសុិទធ។ សូម
បន�ទទួលបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ កុំឈបេ់ជ េល�ពះអមច ស់េយ
សូ៊វ�គីសទ េ�យទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ កុំឈបេ់�ពះ�ទងប់នសំ�តេយងពី
ជីវតិៃនអំេពបប។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេយងបនឈនដល់�នៈមយួ េ ករសនយៃន
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ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិេ�កេព�តសបននិយយេ
ៃថងបុណយទី ៥០ ថ “ដបតិ ករសនយគឺស�មបអ់នកនិងកូនេ របស់អនក េហយ
ចំេពះពួកេគែដលេ ឆង យ សូមបែីតមនុស�ជេ�ចនែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះៃន
េយង�ទង�់�ស់េ ។”
47 ដូេចនះេអេភសូរេ ទីេនះកំណតេ់យងដូចជយ៉ូេស�។ អនកកតស់មគ ល់ យ៉ូេស�
បនទ បពី់ឆ�ងកតទឹ់កដី េហយយកទឹកដី បនទ បម់កគតប់នែបងែចកទឹកដី។ “េអ
�បអិមេ ទីេនះ ម៉�សេ ទីេនះ និងមយួេ ទីេនះ កដេ ទីេនះ េបនយ៉
មនីេ ទីេនះ។” គតែ់ចកដី។
48 េហយសូមកតស់មគ ល់! អូ េនះ�គនែ់តជករដុតដួងចិត�របស់េយងប៉ុេ�� ះ!
ម� យជនជតិេហេ�ពរនីមយួៗ ផ�ល់កំេណ តដល់កូនទងំេនះ នងបននិយយ
េ កែន�ងែដលឈចុឺកចប ់ កនុងករងររបស់នង ជកែន�ងែដលពួកេគនឹង�តវ
បន�កេ់ កនុងទឹកដីសនយ។ អូ �គឺជករសិក�ដអ៏�ច រយ! �បសិនេបេយង�ច
ចូលេ កនុង�លំអិត ែដលនឹងចំ�យេពល�បេ់ម៉ង។ ៃថង�មយួេ េពល
ែដលេយងជួសជុល�ពះវ�ិរេយង ខញុ ំចងចូ់លមកចំ�យេពលមយួែខឬពីរែខ
េទ ត។ សូមេមលេ េពលែដលពួកេគមន ក់ៗ ៃនម� យទងំេនះ េ េពលែដល
នងបនែ�សកេឡង “េអ�បអុីម” េ េពលែដលនងឈេឺពះ �កគ់តេ់ កែន�ង
ែដលេជងរបស់គតក់ំពុងចកេ់�បង។ ពិត�បកដ�ស់ពួកេគមន ក់ៗ េ �គប់
ទីកែន�ងែដលពួកេគេ !
49 េហយេ�កយ៉ូេស� មនិបនដឹងេរ ងេនះេទ ប៉ុែន��មរយៈករបំផុសគំនិត
ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនទ បពី់បនចូលេ ទឹកដីសនយ ផ�ល់ឱយបុរសមន
ក់ៗ នូវករសនយរបស់គត ់អ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសនយ�មរយៈកំេណ ត
េ ទីេនះ។
50 េត�ពះជមច ស់�ទងប់ន�កម់នុស�មយួចំនួនេ កនុងពួកជំនំុ�មរយៈករ
ឈេឺពះ! អូ ពួកេគទទួលបនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។ េ េពលែដល�ពះវ�ិរកំពុង
ថងូរេ�កមករេធ�ទុកខបុកេមនញពីពិភពខងេ�ក េជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ថ
ករសនយរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺពិតសំ�បេ់យង ដូចជៃថងបុណយទី ៥០ ែដរ
ពួកេគែ�សកថងូរនិងែ�សកថងូរេពលស�មលកូន! ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគបន
េកតមក េហយមនទី�ងំេ នគរ�ពះ បនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�ក់
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េ កនុង�ពះវ�ិរ ខ�ះជ�វក ខ�ះជេ�� ខ�ះ�គបេ�ង ន ខ�ះ�គគង� ល ខ�ះ�គ
ផ�យដំណឹងល�។ បនទ បម់ក�ទងនឹ់ង�បទនេ ដល់ទីេនះ េ�យនិយយភ�
ដៃទ ករបកែ�បភ� ចំេណះដឹង �បជញ  អំេ�យទនៃនករពយបល ករ
អ�ច រយ�គប�់បេភទ។
51 កែន�ងែដល�កមជំនំុេ …ឥឡូវេនះគឺជេគលបំណងរបស់ខញុ ំកនុងករេធ�េរ ង
េនះ។ �កមជំនុំែតងែតពយយមយកនរ�មន កម់ក�ក។់ ប៉ុែន�កំុេធ�អ ច ឹង។ អនក
មនិ�ច�េំពតេ �ជងេអ�បអុីមបនេទ �បសិនេបអនកគឺជម៉នេស។ អនក
�តវែតយកកែន�ងរបស់អនកេ កនុង�ពះ�គីសទ េហយយកទី�ងំេនះ។ អូ �កនែ់ត
េ� េហយសំបូរខ� ងំេពលែដលេយងចូលមកដល់ទីេនះ េត�ពះជមច ស់�ទង�់ក់
នរ�េ កនុងពួកជំនំុេដមបនិីយយភ�ដៃទ យ៉ងដូចេម�ច… ឥឡូវេនះ េយង
�តវបនបេ�ង នជេ�ចនដង “េយងទងំអស់គន �តវនិយយភ�ដៃទ។” �ខុស
េហយ។ “េយងទងំអស់គន �តវេធ��។” អតេ់ទ េយងអតេ់ទ។ ពួកេគទងំអស់
មនិបនេធ�អ�ីមយួេទ។ ពួកេគមន ក់ៗ គឺ…
52 នីមយួៗ ទឹកដី�តវបនផ�ល់ឱយនិងែបងែចកេ�យករេបកសែម�ង។ េហយ
មន ក់ៗ  ខញុ ំ�ចយកបទគមពរីេហយបង� ញ�ដល់អនកយ៉ងចបស់ ែដលគតប់ន
�កព់ួកេគេ កែន�ងែដលពួកេគ�តវបនសនមតឱ់យេ  េបនិយយពីទី�ងំវញិ េត
កុលសមពន័ធពីរនិងពកក់�� លេទ តេ ជបនឹ់ងទេន�មខ ងេទ តវញិ រេប បែដល
ម� យរបស់ពួកេគបនែ�សកយំេ កនុងកំេណ តរបស់ពួកេគ និងរេប បែដលកែន�ង
នីមយួៗ�តវបនេគសនមតថ់នឹងមន។
53 េហយឥឡូវបនទ បពី់អនកបនចូល េនះមនិមននយ័ថអនកនឹងរចួផុតពី
ស ងគ មេទ។ អនកេ ែត�តវតសូ៊ស�មប�់ល់ទឹកដីែដលអនកឈរ។ ដូេចនះ សូមេមល
�សកក�នមនិបនតំ�ងឲយ�ថ នសួគដ៌អ៏�ច រយេទ ពីេ�ពះ�ជស ងគ មនិង
ប � និងករសម� បន់ិងករ�បយុទធ ល។ ប៉ុែន��បនតំ�ងឱយែបបេនះ ថ��តវែត
ជករេដរដល៏�ឥតេខច ះ។
54 េ ទីេនះេហយែដល�កមជំនំុកំពុងប�ជយ័េ ៃថងេនះ េដរេលផ�ូវេនះ។ េត
អនកដឹងេទថសូមបែីត�កបបកិរយិផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក�ច�យអនកដៃទេ�យ
ជសះេសប យបន? ករ�ប�ពឹត�មនិ�តឹម�តវរបស់អនក ពីអំេពបបែដលមនិបន
�រភពរបស់អនកែដលមនិេជ  �ចេធ�ឱយ�កមជំនំុេនះប�ជយ័យ៉ងជូរចត។់
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េហយេ ៃថងជំនុំជ�មះអនកនឹង�តវទទួលខុស�តវ�ល់ទេង�រេនះ។ “អូ!” អនកនិយយ
ថ “ឥឡូវេនះ រងច់មំយួែភ�ត បង�បស �បណ�។ំ” ែមនេហយ េនះគឺជេសចក�ី
ពិត។ គិតេមលេ !
55 េ�កយ៉ូេស� បនទ បពី់គតប់នឆ�ងកតទឹ់កដីេនះ �ពះបនសនយ
ជមយួគត…់ �គនែ់តគិតថ េដមប�ីបយុទធ�បឆងំនឹងយុទធនករទងំមូល
េ�យមនិបតប់ងម់នុស� េ�យមនិមន�� ក�ន ម េ�យមនិចបំចម់ន
គិ�នុប�� យិក ឬជំនួយដំបូងឬ�កមត ន�ី។ �ែមន៉។ �ពះមនបនទូលថ “ទឹកដី
េនះជរបស់អនក េ �បយុទធចុះ។” សូមគិត ពីករ�បយុទធនងឹយុទធនករមយួ េហយ
គម នេឈឆក ង�កហមអ�ីទងំអស់ គម ននរ�មន កនឹ់ង�តវឈចឺបេ់ឡយ!
56 េហយពួកេគបនសម� បជ់នជតិ�ម៉ូរនិីងជនជតិេហត ប៉ុែន�គម ននរ�
មន កឈ់ចឺបក់នុងចំេ�មពួកេគេទដ�ប�អំេពបបចូលមកកនុងជំរុ។ំ េ េពល
ែដលេអកនបនយកសេម� កបំពករ់បស់ជនជតិ បប៊ឡូីននិងមសេនះមក
�កខ់�ួនេ េ�កមជំររំបស់គត ់ បនទ បម់កេ ៃថងបនទ បព់ួកេគបនបតប់ងប់ុរស
១៦ នក។់ េ�កយ៉ូេស�បននិយយថ “ឈប!់ ឈប!់ រងច់បំន�ិច មនអ�ី
ខុសេហយ! មនអ�ីខុសេ ទីេនះ។ េយងនឹងេ ករតម៧ៃថងយ៉ងេល ន។ �ពះ
បនសនយជមយួេយង‘គម នអ�ីេធ�ឱយេយងឈចឺបេ់ឡយ។’ ស�តវរបស់េយងនឹង
ដួលេ េទ បេជងេយង។ េហយមនអ�ីខុសេ ទីេនះ។ មនអ�ីមយួខុស�ប�កតី
េ កែន�ង�មយួ េ�ពះេយងមនបុរស ១៦ នកេ់ដក�� បេ់ ទីេនះ។ ពួកេគជ
បងប�ូនជនជតិអុី��ែអល េហយពួកេគបន�� បេ់ហយ។”
57 េហតុអ�ីបនជពួកេគ�� ប ់ ជបុរសស�ូត�តង?់ េ�យ�រែតបុរសមន កប់ន
េដរេចញពីជួរ។ អនកេឃញេហតុផលែដលចបំច�់តវបេ�ង នេទ? ពួកជំនុំឈរ
ត�មងជ់ួរគន  ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ ត�មងជ់ួរជមយួ�ពះជមច ស់
េហយត�មងជ់ួរគន េ វញិេ មក េដរេ�យេទ ង�តង ់ និងេ�យេគរពេកតខ� ច
�ពះ េ មុខមនុស�ទងំអស់។ េ�យ�រែតបុរសមន កប់នលួចេខ�វ េហយេធ�អ�ី
មយួែដលគតម់និគួរេធ� បនយកជីវតិរបស់បុរស១៦នក!់ ខញុ ំគិតថ�មនដប�់បំ
មយួ �បែហលជេ�ចនេទ ត។ ខញុ ំេជ ថ�ជបុរស១៦នកែ់ដលបន�� ប។់
58 យ៉ូេស�បនេ  ថ “មនអ�ីខុសេហយ! �ពះជមច ស់បនសនយ េហយមន
អ�ីខុស។”
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59 េ េពលែដលេយងនអំនកជមងមឺករកេយង េហយពួកេគមនិបនជ
សះេសប យ េយងចបំច�់តវេ ករតម��រដឧ៏�រកិ េ ករជួប�បជំុគន ។
មនអ�ីមយួខុសេ កែន�ង�មយួ។ �ពះជមច ស់បនសនយ េហយ�ទងនឹ់ង
េធ��មករសនយេនះ េហយ�ទងនឹ់ងេធ��ជមនិខន។
60 េហយគតប់នេ ឱយតម។ េហយពួកេគបនរកេឃញថ ពួកេគបន
េបះេឆន តជេ�ចន។ េហយេអកនបន�រភព។ េហយពួកេគបនសម� បេ់អ
កន �គ�រនិងអ�ីៗទងំអស់ េហយដុតក� យជេផះេចល េហយទុក�េ ទីេនះ
េដមបទុីកជករចងច។ំ េ�កយ៉ូេស�បន�េធ�ស ងគ ម ដេណ� មយកអ�ីៗ�គបយ៉់ង
េ�យគម ន�� ក�ន មឬ�ន មរបសួេឡយ។ ហនឹងេហយ។
61 ៃថងមយួគត�់តវករេពលេវ�បន�ិចបន�ួច បែនថមេទ ត។ �ពះ�ទិតយកំពុង
ធ� កចុ់ះ បុរសមនិ�ច�បយុទធបនល�េ េពលយបេ់ទ។ យ៉ូេស�ែដលជអនកចមបងំ
ដអ៏�ច រយែដលបនចកេ់�បង�ងំរបស់�ពះ បន�កេ់ កនុងទឹកដីដូចជេអេភសូរ
េ �ពះវ�ិរថមី កនក់ប ់ កនក់ប ់ ទឹកដី កនក់ប�់។ គត�់តវករេពលខ�ះ
ដូេចនះគតប់ននិយយថ “�ពះ�ទិតយសូមឈប!់” េហយនងបនឈរ�ទឹងេ
�បែហលដបពី់រេម៉ង រហូតដល់គតប់នយកទឹកដីបន។ េឃញេទ?
62 ឥឡូវេនះេស វេ េអេភសូរបន�កេ់យងេ កនុងទី�ងំរបស់�ពះ�គីសទ
េ កនុងអ�ីែដលពួកេគសថិតេ កនុងែដនដីបរសុិទធ។ េយងមនិបន�កេ់ កនុងទឹកដី
បរសុិទធេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! ឥឡូវេនះសូមឱយេយង�គនែ់ត�ន
ពកយមយួ េមលថេត�កមជំនំុគឺល�ឥតេខច ះ

ខញុ ំប៉ូល ជ�វក័របស់�ពះេយសូ៊�គិស��សប�ម�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់។…

63 អូ ខញុ ំចូលចិត�ែបបេនះ! �ពះបនែតង�ងំគតជ់�វក័។ គម នពួកែអលេឌរប
ន�កៃ់ដេលគតេ់ទ គម នប៊សី�ពបនប ជូ នគតេ់ កែន�ង�េទ ប៉ុែន��ពះបន
េ គត ់េហយែតង�ងំគតជ់�វក័។

ខញុ ំប៉ូល ជ�វក័របស់�ពះេយសូ៊�គិស��សប�ម�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់ េផញមកពួកបរសុិទធ ែដលេ �កងេអេភសូរ (ជពួក
អនកេ�ម ះ�តង)់ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ
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64 េមលរេប បែដលគតនិ់យយអំពីេរ ងេនះ។ េនះមនិែមនសំ�បអ់នកមនិេជ
េទ។ េនះគឺស�មប�់កមជំនុំ។ ��តវបនស�មបអ់នកែដលបនេ េចញ ជអនក
ែដលបន�បជ់បរសុិទធនិងជអនកែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។

65 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចងដឹ់ងពីរេប បែដលេយងចូលកនុង�ពះ�គិស�េយ
សូ៊វ �បសិនេបអនកងកេ េមលកូរនិថូសទី១ ជំពូក១២ �បននិយយថ
“េយងទងំអស់គន បនទទួលពិធី�ជមុជកនុង�ពះវ ិ ញ ណែតមយួនិងកនុង�ងកយ
ែតមយួ។” េ�យរេប ប�? ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យអ�ី? �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ មនិែមន�ជមុជេ�យទឹកេទ អនកគឺជ�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទ ប៉ុែន�េ�យ
េគរមងរ រ-ិ ញ -ណ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ។ មនិែមនេ�យករចបៃ់ដ
គន  េ�យលិខិតមយួ មនិែមនេ�យករេ�បះ�មយួេឡយ។ ប៉ុែន� “េ�យ
�ពះវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយ
ែតមយួ” កមមសិទធិរបស់េយង គឺជទឹកដីែដល�ពះ�បទនដល់េយង េដមបរីស់េ
កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដូចជ�ទងប់ន�បទនក�នដល់ពួកយូ� �ទងប់ន
�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់េយង�ល់គន ។ “�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួេយង
ទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយែតមយួ។” អនកយល់េទ?

66 ឥឡូវេនះ គតក់ំពុងែតនិយយេ កនព់ួកក�នខងវ ិ ញ ណ
អុី��ែអលគឺជពួកអុី��ែអលខងវ ិ ញ ណ ែដលបនកនក់បទឹ់កដីេនះ។ អូ
េតអនកមនិសបបយចិត�េទែដលអនកបនេចញពីខទឹមសរបស់េអហ�ុបី? េតអនកមនិ
រកី�យេទែដលអនកេចញពីទីរេ��ថ ន? េហយ ចថំ ពួកេគ�តវបរេិភគនំម៉
ន៉ែដលជ��ររបស់េទវ�េចញពី�ថ នសួគ ៌ រហូតដល់ពួកេគឆ�ងចូលទឹកដី
េនះ។ េហយេ េពលែដលពួកេគបនឆ�ងចូលេ កនុងដីេនះ នំម៉ន៉ែលងបន
ធ� កចុ់ះ។ េ េពលេនះពួកេគធំេពញវយ័ េហយពួកេគបរេិភគេពតចស់ៃនទឹកដី
េនះ។ ឥឡូវ អនកមនិែមនជទរកេទ តេទ ឥឡូវេនះអនកមនិចងប់នទឹកេ�ះេគ
ជដំណឹងល�េទ ែដលអនកមនិចបំច�់តវបំេ េ�ះ និងេរ បចំែផនករ េហយ
ប ចុ ះប ចូ លេ�យមក�ពះវ�ិរ ឥឡូវេនះអនកគឺជ�គី�ទ នែដលមនភពចស់ទុំ
េពញេលញ េហយអនកបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបញុីំ�ចដ់រ៏ងឹមឥំឡូវេនះ។
“អនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចចូលមកកនុងអ�ីមយួ” គតប់ននិយយថ។ អនកេ�ត មខ�ួន
យល់ពីអ�ីែដលេ� និងសំបូរែបប។ អូ េយងនឹងចូលេ កនុង�េ�យផទ ល់។ េហយ
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អូ ��តវបន�ក�់ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវអនក
ចូលមកេនះ ខញុ ំកំពុងនិយយេរ ងេនះេ អនក។” មនិែមនចំេពះអនកែដលេទបែត
ចកេចញពី�បេទសេអហ�ុបី មនិែមនចំេពះអនកែដលកំពុងេធ�ដំេណ រេនះេទ រឯី
អនកែដលេ កនុង�សកែដលបនសនយ េគបនទទួល�ពះបនទូលសនយ។
67 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកប់នទទួលករសនយពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? អូ! េត
អនកមនិសបបយចិត�េទែដលអនកបនេ េលទឹកដីេនះ? មកដល់ទីេនះ បរេិភគ
េពតចស់ បរេិភគរបស់ដរ៏ងឹមរំបស់�ពះេហយមនករយល់ដឹងចបស់។ របស់
អនក—គំនិតខងវ ិ ញ ណរបស់អនកគឺមនិរ�ករ់អលួេទ។ អនកដឹងចបស់ថ�ទងជ់
នរ�។ អនកដឹងចបស់ថ�ទងជ់អ�ី។ អនកដឹងចបស់ថអនក�តវេ ទី�។ អនកដឹង
ចបស់អំពី�។ អនក�គ ល់�ពះែដលអនកេជ �ម េហយេជ ពិតថ�ទង�់ចែថរក�
បេ ញ ែដលអនកេផញរនឹង�ទងេ់ ៃថង�បឆងំ�មយួេនះ។ អូ! េនះគជឺមន ក ់ ែដល
ប៉ុលកំពុងែតនិយយេ កនឥ់ឡូវេនះ។ �� បឱ់យជិត។ ឥឡូវេមល។

…េ�ម ះ�តងេ់ កនុង�ពះ�គិស�េយសូ៊វ
68 ឥឡូវ ខញុ ំសូមឱយ�កមជំនុំនិយយ�ម�ងេទ ត។ េតេយងចូលេ កនុង�ពះ�គីសទ
យ៉ងដូចេម�ច? េ�យចូលរមួ�ពះវ�ិរ? េទ េ�យ�កេ់ឈម ះរបស់េយងេ េល
េស វេ មយួ? អតេ់ទ េ�យទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យករពន�ិច? េទ េតេយង
ចូលេ កនុង�ពះ�គីសទេ�យរេប ប�? �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួេយង
�ល់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុងេសចក�ីសនយែតមយួ គឺរបូកយេហយជ
ចំែណកទងំអស់ែដលជកមមសិទធិរបស់ទឹកដី។ �ែមន៉! អូ ខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត��។
�បសិនេបខញុ ំមនិស�កេទ ខញុ ំ�ចែ�សកបន។ ខញុ ំេអយ េពលខញុ ំេ ដល់ដីេនះ ជ
របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេ ផទះេហយ។ ខញុ ំេ �សកក�ន។ ខញុ ំជកមមវតថុៃនអ�ីទងំអស់ែដល
�ពះចងេ់�បខញុ ំ។ ខញុ ំកំពុងេដរេ េលទឹកដីដប៏រសុិទធ ជកូនរបស់�ពះម�ក��ត។ ខញុ ំ
បនេចញពី�សកេអសីុបមក �មរយៈទឹកដីសនយ បនឆ�ងកតក់រ�កលបង រចួ
ឆ�ងទេន�យរ័�នចូ់លេ កនុងេសចក�ីសនយដម៏នពរេនះ។ អូ េតខញុ ំទទួល�េ�យ
រេប ប�? េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ។ វធីិដូចគន ែដលេ�កប៉ូលទទួលបន� បន
�ប�ពឹត�មកខញុ ំ�មរេប បដែដល �បនេធ�េលគតក់នុងវធីិដែដល�បនេធ�េលអនក។
“េ�យវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។” មនិបន
េ�បះ �គនែ់តជករេ�បះបន�ិចៃន�មន�រមមណ៍ល��ស់ ប៉ុែន�បន�កេ់



18 �ពះបនទូលជសេម�ង

េ�កម! ទងំអស់បនែហលេ េ�កម េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះជ
ករសនយ។

69 េអេភសូររបស់េយង យ៉ូេស�របស់េយង ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ យ៉ូេស�
មននយ័ថ “�ពះេយសូ៊វ ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ។” យ៉ូេស�មននយ័ថ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធតំ�ងឱយ�េ កនុងខងវ ិ ញ ណដូចជេ កនុងធមមជតិ ថគតគឺ់ជ
អនកចមបងំដអ៏�ច រយរបស់េយង។ គតជ់អនកដឹកនដំអ៏�ច រយរបស់េយង។ ដូច
�ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួយ៉ូេស�អ ច ឹង �ពះជមច ស់ (េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ)
កំពុងែតេធ�ចលនកនុងេយង។ េហយេ េពលែដលអំេពបបចូលមកកនុងជំរុ ំ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធទមទរេ�យប ឈប ់ “េតមនអ�ីខុសេ កនុង�កមជំនំុេនះ?
មនអ�ីមយួខុស�ប�កតី។” អូ អនកមនិ�ចេមលេឃញពីរេប បែដលេយងមនកូន
�បសរបស់គីសេ�ចនេពកេទឥឡូវេនះ? សូលេ�ចនេពកមកពីថន កសិ់កខ ��និង
���ទឹស�ីេហយេចញេ េ�កេហយបេ�ង នេរ ងមនិពិតទងំេនះ ដូច�ពះគមពរី
បននិយយថពួកេគនឹងេធ�។ “េមលេ ដូចជមនិមនជំេន េទ ពួកេគបនែញក
ខ�ួនេចញពីអនក េ�យគម នករេសពគបជ់មយួអនក ជេដម មនទ�មងែ់បបបទៃន
ករេគរព�ពះ ែតបដិេសធអំ�ចរបស់�។” ពួកេគមនិដឹងថពួកេគមកពី�េទ
ពួកេគមនិ�ចផ�ល់េហតុផល�មយួបនេទ។

70 ខញុ ំនិយយេរ ងេនះពីបង�បស ប៊ូត ខ�ីបបន៉ ែដលជមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ �បសិនេប
មនអ�ីែដលមនិ�សល-…អ�ីែដលេ េលេ�កិយេនះ គឺជសត��។ សត��
គឺទបបំផុតៃនរបស់ទងំអស់។ គតគឺ់ជ…គត—់គតម់និដឹងថគតជ់អ�ីេទ។
គតម់និ�ចផលិតខ�ួនឯងបនេទ តេទ។ សត��មនិ�ចបងក តយ់កជ�
មយួេផ�ងេទ តបនេទ េហយក� យជសត��។ គតប់នប ចបេ់ហយ។ គត់
មនិដឹងថប៉ប៉របស់គតម់កពី�េទ េហយកម៏និដឹងថម៉ករ់បស់គតជ់
អនក�ែដរ ដបតិគតេ់ តូចេទ—សត��តូចនិងេសះ។ �ពះមនិែដលេធ�ដូេចន ះ
េទ។ កុំេធ�ែបបេនះ�កេ់ល�ពះ។ �ពះមនិែដលេធ�ែបបេនះេទ។ �ពះមនបនទូលថ
“អ�ី�គបយ៉់ងនឹងនមំកនូវ�បេភទផលែផ�របស់�។” បទែមនេហយ។ ប៉ុែន�សត��
គឺជ—…ប៉ប៉របស់គតជ់សត��េហយម� យរបស់គតជ់េសះមយួ ដូេចនះគត់
មនិដឹងថគតជ់របស់អ�ីេទ។ គត—់គត—់គតជ់េសះែដលពយយមេធ�ជ�
ឬ�…ឬ—ឬគតជ់េសះែដលពយយមេធ�ជសត�� សត��កំពុងពយយម
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េធ�ជេសះ។ គតម់និដឹងថគតជ់កមមសិទធិរបស់អនក�េទ។ េហយគតគឺ់ជ
េរ ងែដលពិបកបំផុតេ េលពិភពេ�ក។ អនកមនិ�ចទុកចិត�គតប់ន�ិចេឡយ។

71 េហយេនះជវធីិែដលមនុស�ជេ�ចនេ កនុង�កមជំនំុមន។ ពួកេគមនិដឹង
ថនរ�ជប៉របស់ពួកេគេទ ពួកេគមនិដឹងថម៉ករ់បស់ពួកេគជនរ�េទ។ ែត
អ�ីែដលពួកេគដឹង ពួកេគទងំេ�ពសប៊េីធេរ ន េមតូឌីស បបទីសទ ឬេពនទីកុស្
ដ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ ពួកេគមនិដឹងថពួកេគមកពី�េទ។ េហយសត��ចស់
អនក�ចែ�សក�កគ់ត�់មែដលអនកចងេ់ធ��កគ់ត ់ េហយគតនឹ់ងឈរេ
ទីេនះេហយបិទ�តេច កធំៗេហយេមលេ ។ អនក�ចផ�ព�ផ�យដល់ពួកេគេពញ
មយួយប ់េហយពួកេគមនិដឹងអ�ីេ�ចនេទេ េពលពួកេគចកេចញេហយេធ�អ�ីែដល
ពួកេគបនេធ�េ េពលពួកេគចូលមក។ ឥឡូវ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ
ជមនុស�េឈ�យេទ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីករពិត។

72 ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលពួកេគ�ចេធ�បន ពួកេគជកមមករល�។ អូ ពួកេគ
�គនែ់តេធ�ករ េធ�ករ េធ�ករ ករងរ។ ែដលេធ�ឱយខញុ ំសថិតេ កនុងគំនិតៃន�កម�
ម�ីនទ់ងំេនះែដលែតងែតពយយមេធ�កររបស់ពួកេគេ �ថ នសួគ។៌ �តឹម�តវ
េហយ ជសត��។ អូ សមគមជំនួយ ស�ីនិងពិធីជបេ់ល ង �ចម់ន ់ស�មប់
�បកែ់ខ �គអធិបបយ។ “េហយេយង�តវែតមនរបេំនះ និងសងគមេនះ។” �
�គនែ់តជករងរ ករងរ ករងរ ករងរ ករងរ។ េហយ ពួកេគ េតពួកេគ
េធ�ករេដមបអី�ី?

73 សួរពួកេគ “េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ េហយ
ឬេ ?”

74 ពួកេគបិទ�តេច ក េហយមនិដឹងថពួកេគេ ទី�េទ “េតអនកចង់
មននយ័ថយ៉ងេមច៉? េតអ�ីៗទងំអស់េនះេ ឯ�? េតអនកចងម់ននយ័អ�ី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធអ�ី? ខញុ ំមនិែដលឮអ�ីេ�ះអំពី�។ អូ អនកជមនុស�ឆកួតឬ។”
សូមេមល ពួកេគមនិដឹងថ ប៉ៗរបស់េគជនរ�ឬម៉ក់ៗ េគជនរ�េឡយ។
េហយអនក�តវែត�យពួកេគេលអ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកេធ� �យេ ទីេនះេហយ
�យេ ទីេនះ េហយ�យេ ទីេនះេហយ�យេ ទីេនះ។ ហនឹងេហយ គឺជ�
ចស់។
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75 ប៉ុែន� ខញុ ំ�បបអ់នកថ អនកមនិចបំចេ់ធ�ែបបេនះេទេ�យេសះហមតច់ត់
ពិត�បកដ។ �គនែ់ត�យនឹងរពំតេ់លគតម់�ង េហយបងប�ូន គតនឹ់ងេ ។ គត់
ដឹងថគតក់ំពុងេធ�អ�ី។ អូ! េតករជិះេសះហមតច់តល់�យ៉ង�េ ! និយយបន
ល��ស់ “សូមអេ ជ ញមក េកមង�បស។” អូ បុរសេអយ! អនកគួរែតកនឱ់យតឹងជង
មុន គតនឹ់ងេបះេជងអនកេ េល�កស។
76 េនះជរេប បែដល�េកតេឡងជមយួពួក�គី�ទ នែដលមនជំេន មុតម។ំ
�េលលូយ៉! “ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សូមែ�បចិត� អនក�ល់គន  េហយ
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រេលកែលង
េទសពអីំេពបបរបស់អនក។” ចបេ់ហយ េល ន�មែដលេគ�ចចូលកនុងទឹកបន
េគកេ៏ បត។់ ពួកេគមនិ�ចស�មកទងំយបទ់ងំៃថងរហូតដល់ពួកេគបន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហតុអ�ី? អនកដឹងេហយថ �គី�ទ នដឹងថប៉ៗ
របស់គតជ់នរ�។ សូមេមល ��តវករេពលពីរដងេដមបបីេងកតកូន។ �តឹម�តវ
េហយប៉និងម៉ក។់ សត��មនិដឹងថមយួ�ជប៉ៗ ឬមយួ�ជម៉ក់
របស់�េទ។ ប៉ុែន�េយងដឹងថប៉និងម៉កេ់យងជនរ� ដបតិេយងបនេកតមក
េ�យ�ពះបនទូលែដលបនសរេសរទុកេ�យ�ពះជមច ស់ ែដលបនប ជ កេ់�យ
�ពះវ ិ ញ ណ។ េព�តសបននិយយេ ៃថងបុណយទី ៥០ “�បសិនេបអនកនឹងែ�បចិត�
េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក អនក�ល់គន  េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សំ�បក់រេលកែលងេទសបប អនកនឹងទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។”
77 េហយ បង�បស ជ�គី�ទ នែដលេកតជថមី (អូ ខញុ ំេអយ) វ ិ ញ ណរបស់គត់
បនទ បពី់គតប់នទទួល�ពះបនទូលេនះ គតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សួរ
គតអ់�ីមយួបនទ បម់ក! គតដឹ់ងកែន�ងែដលគតឈ់រ។ “េតអនកេជ េលករពយបល
ដេ៏ទវភពេទ?”

“�ែមន៉!”
“េតអនកេជ េលករយងមកជេលកទីពីរេទ?”
“�ែមន៉!”

78 សួរ�មយួេនះ។ �សន�កត ់“អូ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េវជជបណ�ិ តចូនបននិ
យយម�ងេហយ…” ហឺ! េ ទីេនះ បន�ដំេណ រពី�ពះបទសូល។ េឃញេទ? “អូ
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ពួកេគមនិដឹងេទ។ ែមនេហយ ខញុ ំ�បបអ់នកថ �កមជំនុំរបស់ខញុ ំមនិ�បកដអំពីេរ ង
ហនឹងេទ។”
79 អូ! បងប�ូន�បស�សីេកតមកម�ងេទ តគឺចបស់�ស់ពីករយងមករបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ពួកេគ�គនែ់ត�បកដថពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ដូចជមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដរ។
80 ឥឡូវ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល… ស�ីេ អណ�ូ ងទឹក “េយងេគរពបូជេ េលភនំ
េនះ េហយជនជតិយូ�េគរពបូជេ �កងេយរ�ូឡិម។”
81 គតប់ននិយយថ “ ស�ីេអយ សូម�� បព់កយរបស់ខញុ ំ! េពលេវ�នឹង
មកដល់ េហយឥឡូវេនះគឺជេពលែដល�ពះវរបិ�ែស�ងរកអស់អនកែដលនឹង
ថ� យបងគំ�ទងេ់�យវ ិ ញ ណនិងេសចក�ីពិត។”
82 “�ពះបនទូលគឺជេសចក�ីពិត។” េហយមនុស��គបគ់ន ែដល�ន�ពះគមពរីេហយ
េជ �ល់ពកយែដល�ពះគមពរីបនែចង េហយេធ��មករែណនរំបស់� េហយទទួល
បន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួែដលពួកេគបនទទួល វធីិដូចគន ែដលពួកេគបន
ទទួលែដរ លទធផលដែដលពួកេគបនទទួល អំ�ចដូចគន ែដលពួកេគទទួល
បន េ េពលពួកេគទទួល�គតដឹ់ងថនរ�និងប៉ប៉និងម៉ករ់បស់គត។់
គតដឹ់ងថគត�់តវបន�ងេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលបន
�បសូតពី�ពះវ ិ ញ ណ ែដលបនបំេពញេ�យ�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ �ទងដឹ់ង
កែន�ងែដលគតឈ់រ។ �បកដ�ស់! �ទងេ់ �សកក�ន។ �ទងដឹ់ងថគត់
មកពី�។ េនះេហយជរេប បែដល�គឺជ�គី�ទ នពិត�បកដ។ សួរគត ់“េតអនក
បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ េហយឬេ ?”

“�ែមន៉ បង�បស!”
83 ឈរេ ៃថងេផ�ងេទ តេ�យពួកបរសុិទធចស់ �យុ៩២ឆន  ំ និយយជមយួ
�គគង� ល�យុ ៨៨ ឆន រំបស់នង ខញុ ំបននិយយថ “ជីដូន?”

េឆ�យទងំ�កទ់ក ់នងបននិយយថ “ចសកូន�បស របស់ខញុ ំ។”
84 ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីេពល�?”

នងបននិយយថ “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �បែហលជ ៦០ ឆន មំក
េហយែដលខញុ ំបនទទួល�។”
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85 ឥឡូវេនះ �បសិនេបនងជសត��នងបននិយយថ “ឥឡូវេនះ រងច់ំ
មយួែភ�ត ខញុ ំ�តវបនប ជ កនិ់ងេ�បះេ េពលខញុ ំ… ែមនេហយ ពួកេគបននខំញុ ំេ
�ពះវ�ិរេហយខញុ ំបនយកលិខិតរបស់ខញុ ំេ ។” អូ េម�� �ណិតខញុ ំ! ពួកេគមនិទងំ
ដឹងថពួកេគេ ទី�ផង។
86 ប៉ុែន�នងដឹងថសិទធិពីកំេណ តរបស់នងមកពី�។ នងេ ទីេនះេពល�
េកតេឡង។ នងបនេកតពីទឹកនិង�ពះវ ិ ញ ណ។ នងដឹង េហយទឹក�មរយៈករ
�ងទឹកេ�យ�ពះបនទូលទទួលយក�ពះបនទូល។
87 ឥឡូវសូមេមលពីរេប បែដលប � េនះ�តវបនេ�ះ��យ។ “ចំេពះអនក
ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។” ឥឡូវេនះ ប៉ូល ច…ំខញុ ំចំ�យេពលយូរ ប៉ុែន�
ខញុ ំនឹងមនិឆ�ងកតជំ់ពូកេនះេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បញប…់ េតអនកចូលចិត��េទ? អូ
��បបេ់យងថេយងេ ទី� ប៉ុែន�េយងមនិ�ចេធ��បនែតមយួយបេ់ទ។
េយង�តវករមយួែខឬពីរែខេនះ �ល់យប�់គនែ់តឆ�ងកត�់ ពី�ពះបនទូលេ�យ
�ពះបនទូល។ �តឡបេ់�កយេហយន�ំេ កនុង�បវត�ិ� ស�េហយ�ក�់ម�ងមយួ
ៗៗ េហយបង� ញអនកថ�ជេសចក�ីពិត។ ឥឡូវខញុ ំសូម�នខេនះម�ងេទ ត។

ខញុ ំប៉ូលជ�វក័របស់�ពះេយសូ៊�គិស��សប�ម�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់ (មនិែមន�មបំណង�បថន របស់មនុស�េទ) េផញមក
ពួកបរសុិទធ ែដលេ �កងេអេភសូរ (ឈន ប)់ជពួកអនកេ�ម ះ�តងក់នុង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ

88 មននយ័ថ “ពួកេគ�តវបនេ ឲយ ែញកេចញ េហយឥឡូវ�តវបនទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយពួកេគេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។
ខញុ ំកំពុងេផញសំបុ�តេនះេ កនអ់នកជទី�ស�ញ់។” អូ! ខញុ ំគិតពីប៉ូលេ ទីេនះ
ជមយួពួកេគឥឡូវេនះ អូ ពិតជរកី�យ�ស់! �វកដតូ៏ចេនះបនកតក់បល
ចុះេ ទីេនះ។ ខញុ ំឈរែកបរកែន�ងែដលពួកេគកតក់បលរបស់គត។់ ប៉ុែន� អូ!
កបលរបស់គតគឺ់សថិតេ កនុងរបូកយថមី េហយមនិ�ច�តវបនកតេ់ចញេទ ត
េទ។ េហយគតក់ំពុងែតឈរេ ទីេនះជមយួពួកេគេ នទីេនះ គឺជ�វក័
ដែដលែដលបនសរេសរេនះ។ េហយបននិយយថ “សំ�បអ់នកែដលេ កនុង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ! �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ
�ជមុជេ កនុងរបូកយែតមយួ។” ឥឡូវេមល។
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សូមឲយអនក�ល់គន បន�បកបេ�យ�ពះគុណ និងេសចក�ីសុខ�ន�
អំពី�ពះដជ៏�ពះវរបិ�ៃនេយង…េហយអំពី�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។

សូមសរេសរដល់�ពះដជ៏�ពះវរបិ�ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ
�ពះអមច ស់ៃនេយង�ល់គន ែដល�ទងប់ន�បទនពរមកេយងកនុង
�ពះ�គីសទ េ�យ�គបទ់ងំ�ពះពរ…

អូ េតអនកឮេទ ឆលី?

…បន�បទនពរមកេយងកនុង�ពះ�គីសទ េ�យ�គបទ់ងំ�ពះពរ…
89 មនិែមនចំេពះែតពួក�វក័និងអនកខ�ះេទ តេទ ប៉ុែន��ទងប់ន�បទនពរដល់
េយង ជមយួនឹង�គបទ់ងំវ ិ ញ ណ។ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួែដលបនចុះ
មកេ ៃថងបុណយទី ៥០ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួេ ទីេនះេ យបេ់នះ។
គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួែដលេធ�េ�យម៉រែី�សកេហយនិយយភ�
ដៃទ េហយមនេពលដអ៏�ច រយេហយអរសបបយ េហយអ�ីែដលនងបនេធ�គឺជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួេ ទីេនះេ យបេ់នះ។ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួ
ែដលអនុ ញ តឲយប៉ុលេ េលកប៉ល់ចស់េនះ កែន�ងែដលេមលេ ដូចជ��តវ
បនលិចទឹកេហយ�តវបនបត ់ េហយដបប់នួៃថងនិងយបគ់ម ន�ពះចន័ទឬផក យ
េទ។ គតប់នសំលឹងេមលេ ទីេនះេហយ�ល់រលកទងំអស់មន�រក�េ េល
� េ�យ�កេឡកេមលេហយសំឡឹងេមលេធមញរបស់� េហយនិយយថ “ខញុ ំនឹង
ពន�ិចអនក កូន�បសចស់ ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំបនចបឯ់ងឥឡូវេនះ។”
90 េហយេ េពលែដលប៉ុលចុះេ អធិ�� នបន�ិច មនេទវ�មយួរបូបន
និយយថ “កុំខ� ចអី ប៉ូល។ កប៉ល់ចស់េនះនឹង�តវលិចេ េលេកះជក�់ក់
មយួ។ េ មុខេហយញុំ��រេពល�ង ចរបស់អនក ឥឡូវេនះ។”
91 េ ទីេនះគតប់នមកជមយួពួកេគេ�យ�ច�កេ់ េលៃដដតូ៏ចរបស់គត់
អូសពួកេគេ េលេជងរបស់គត ់ េហយនិយយថ “ចូរមនចិត�ក� �នេឡង
ចំេពះ�ពះជមច ស់ ជេទវ�របស់�ពះជមច ស់ ែដលខញុ ំជអនកបំេរ  បនឈរែកបរខញុ ំ
េហយនិយយថ ‘ប៉ូលកំុខ� ចអី។’” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដលេនះេ ទីេនះេ
យបេ់នះ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួរបស់�ពះជមច ស់ ែដលបន�បទនពរដល់េយង
�ល់គន ។
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…សូម�បទនពរដល់េយងេ�យ�ពះពរខងឯវ ិ ញ ណេ
�ថ នសួគ…៌

92 អូ សូមឈបម់យួនទីេទ តេ ទីេនះ។ “េ ឯ�ថ នសួគ។៌” ឥឡូវេនះ
មនិែមនេ កែន�ង�េទ ប៉ុែន�េ កនុងកែន�ងសួគ។៌ េយង�តវបន�បមូលផ�ុ ំ
េ កនុង “�នសួគ”៌ �មននយ័ថទី�ងំរបស់អនកេជ ។ �បសិនេបខញុ ំបនអធិ�� ន
អនកបនអធិ�� ន ឬ�កមជំនំុបនអធិ�� ន េហយេយងបនេ�ត មខ�ួនស�មប់
�រេនះ េហយេយងបន�បមូលផ�ុ ំគន ជ�បជជនដវ៏សុិទធ ែដល�ពះជមច ស់
បន��ស់េ េ�យេធ�ពិធី�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធ េពរេពញេ
េ�យ�ពះពររបស់�ពះជមច ស់ ករ��ស់េ  ករេ�ជសេរ ស ឱយេ �ថ នសួគ៏
ជមយួគន  េយងជ�នសួគក៌នុង�ពលឹងរបស់េយង។ វ ិ ញ ណរបស់េយងបន
នេំយងចូលេ កនុងបរយិកសសួគ៌។ អូ! េ ទីេនះអនកគឺមនបរយិកស
សួគ៌! អូ េតមនអ�ី�ចេកតេឡងេ យបេ់នះ េតមនអ�ី�ចនឹងេកតេឡងេ យប់
េនះ �បសិនេបេយងនឹងអងគុយេ ទីេនះកនុងបរយិកសសួគ៌ េហយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេធ�ចលនេលចិត�ទងំអស់ែដល�តវបនបេងកតេឡងវញិេហយក� យជ
មនុស�ថមីេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ? �ល់អំេពបបេ េ�កម�ពះេ�ហិត កនុង
ករថ� យបងគំដល៏�ឥតេខច ះេ�យករេលកៃដេឡងេ កន�់ពះ េហយចិត�របស់
េយងបនេលកេឡង អងគុយេ �ថ នសួគក៌នុងអងគ�ពះ�គិស�េយសូ៊វ និងថ� យបងគំ
េ �ថ នសួគជ៌មយួគន ។
93 េតអនកធ� បប់នអងគុយេទ? អូ! ខញុ ំបនរងច់រំហូតដល់ខញុ ំយំេ�យអំណរ េហយ
និយយថ “�ពះមនិែដលអនុ ញ តឱយខញុ ំចកេចញពីទីេនះ។” �គនែ់តកែន�ងេ
�ថ នសួគេ៌ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ!
94 �បទនពរដល់េយងជមយួអ�ី? ករពយបលដេ៏ទវភព ករដឹងមុន ករេបក
សែម�ងនិមតិ� អំ�ច និយយភ�ដៃទ ករបក��យ �បជញ  ចំេណះដឹង
�គបទ់ងំ�ពះពរេ �ថ នសួគ ៌ និងេសចក�ីអំណរែដលមនិ�ចពនយល់បន និង
េពញេ�យសិរលី� �គបដ់ួងចិត�ែដលេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េដរជមយួគន
អងគុយជមយួគន  េ �ថ នសួគ ៌ គម នគំនិត��កក�់មយួកនុងចំេ�មេយង
ទងំអស់គន  គម នករជកប់រ ី គម នសេម� កបំពកខ់�ី�មយួេឡយ មនិមន
មយួែបបេនះឬមយួេផ�ងេទ ត ែដលគម នគំនិត��កក ់ គម ននរ�មន កទ់ស់
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នឹងគន េ វញិេ មក មនុស��គបគ់ន និយយេ�យក�ី�ស�ញ់ និងភព
សុខដុមរមន អនក�ល់គន �តវ�ពមេ�ព ងគន  េ កែន�ងែតមយួ “េពលេនះ��បែ់ត
មនសេម�ងសូរពីេលេមឃដូចខយល់បកេ់បកយ៉ងខ� ងំ។” ហនឹងេហយ “បន
�បទនពរដល់េយងជមយួនឹងពរជយ័ខងវ ិ ញ ណទងំអស់។”
95 បនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចនឹងយងមកសណ�ិ តេលមនុស�មយួចំនួន
េហយនិយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េ កែន�ងជក�់ក់
េហយេធ�អ�ីមយួ។” េមល�េកតេឡងដូចេនះ។ [បង�បស�បណ�ចំប�់មមៃដ
របស់គត—់េអឌី។] េឃញេទ? “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េធ�អ�ីមយួ
េ កែន�ងជក�់ក។់” េមល�េកតេឡងដូចេនះ។ [បង�បស�បណ�ចំប់
�មមៃដរបស់គត។់]
96 “សូម�បទនពរដល់េយងទងំអស់គន េ កនុង�គបទ់ងំ�ពះពរេ �ថ នសួគ។៌”
េមល!

េយងេ �មអ�ី ែដលគតប់នេ�ជសេរ សេយង…
97 េតេយងបនេ�ជសេរ ស�ទង ់ឬ�ទងប់នេ�ជសេរ សេយង? �ទងប់នេ�ជសេរ ស
េយង។ េពល�? យបែ់ដលេយងទទួលយក�ទង?់េ�ជសេរ ស!

�ពះអងគបនេ�ជសេរ សេយងកនុងអងគ�ពះ�គិស��ងំពីមុនកំេណ ត
េ�កិយ។ េដមបេី�យេយងបនវសុិទធ…ឥតកែន�ងបេនទ សបនមុន
េពលែដល�ទងេ់ កនុង…(និកយ?)…កនុងក�ី�ស�ញ់

98 េត�ពះបនេ�ជសេរ សេយងេ េពល�? េតេ េពល�ែដល�ពះជមច ស់
េ�ជសេរ សអនកែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? េតេ េពល�ែដល�ទង់
េ�ជសេរ សអនក? �ងំពីមុនកំេណ តែផនដី។ �មរយៈករដឹងមុនរបស់�ទង ់ �ទង់
បនេឃញអនក េហយដឹងថអនកនឹង�ស�ញ់�ទង។់ េហយមុនមន�គឹះេ�កីយ
�ទងប់នេ�ជសេរ សអនក េហយបនប ជូ ន�ពះេយសូ៊វថ�ទង�់ចជដង� យធួននឹង
បបរបស់អនក េដមបេី អនកឱយផ�ះផ�គន េ នឹងអងគ�ទងផ់ទ ល់ េដមប�ីស�ញ់។
អូ! សងឃមឹថេយងមនេពលពីរបីនទីេទ ត។
99 សូមឱយខញុ ំ មុនេពលែដលេយងេ ឆង យ �តឡបេ់ េ�កយមកវញិ េ�កុប ្
បត�ិ ១:២៦។ ខញុ ំនឹងយក�េ ៃថងពុធ។ េ េពលែដល�ពះបនបេងកតមនុស�…
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មុនេពលែដល�ទងប់នបេងកតមនុស�េ�ក បនេ អងគ�ទងផ់ទ ល់ “េអ�”
ែអ-ល ែអល ែអ-ល-ហ “េអឡូហុីម។” ពកយមននយ័ថេ កនុងេហេ�ពរ “អតថិភព
េ�យខ�ួនឯង” ទងំអស់េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ គម នអ�ីែដលមនេ ចំេពះ�ទងេ់ទ
�ទងគឺ់ជអតថិភពទងំអស់ គឺកររស់េ េ�យខ�ួនឯង! េអល េអ� េអឡូហុីម
មននយ័ថ “�គប�់គន ់ ទងំអស់ ែដលមនអនុភព មហិម អតថិភពផទ ល់ខ�ួន
មយួ។” អូ!
100 ប៉ុែន�េ កនុងេ�កុបបត�ិ ២ េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតមនុស�មក �ទង់
មនបនទូលថ “ខញុ ំគឺ”យ៉-ហូ៊ យ៉-ហូ៊-វ-ូហ “�ពះេយហូ�៉។” េត�មននយ័អ�ី?
“អញជអនកមនអតថិភពែដលបនបេងកតអ�ីៗេចញពីខ�ួនអញផទ ល់ េដមបកី� យជ
កូន�បសរបស់អញ ឬបេ�� ះ�សនន ឬអនកសម័�គចិត� តូចរបស់អញ។” សូម
ថ� យសិរលី�! េហតុអ�ី? �ទងប់នផ�ល់ឱយមនុស�…�ពះេយហូ�៉មននយ័ថ “�ទង់
បនេ�យបុរសេធ�ជអនក�គប�់គង។” ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ�ពះវរបិ� េហយ�ទងប់ន
បេងកតបុរសមន កេ់�យេធ�ជអនកសម័�គចិត� ដូេចនះ�ទងម់និមនជីវតិរស់េទ តេទ �ទង់
េ ជមយួ�គ�ររបស់�ទង។់ េអល� េអ� េអឡូហុីម។ ឥឡូវេនះ �ទង់
គឺជ�ពះេយហូ�៉។ �ពះេយហូ�៉មនអតថនយ័ថ “អនកែដលេ ជមយួ�គ�ររបស់
�ទង។់” ឥឡូវ �ពះបនបេងកតមនុស�ឲយេធ�ជអនកនមំុខេគេ េលែផនដីទងំមូល
គតម់នអំ�ច។ េហយែផនដីគឺជអំ�ចរបស់មនុស�។ េតមនបទគមពរីេនះ
េទ? េបេនះជែដនរបស់គត ់ គតគ់ឺជ�ពះេលែផនដី។ �ទង�់ចនិយយបន
េហយ�ពិតជដូេចនះែមន។ �ទង�់ចនិយយេរ ងេនះបន េហយ�ពិតជដូេចនះ
ែមន។ អូ! េ ទីេនះ �ទងជ់�ពះេយហូ�៉ ជអនកែដលមន�ពះជនមរស់ែតឥឡូវមន
ជមយួ�គ�រ�ទង។់ និងកូនៗរបស់�ទងេ់ ជមយួ�ទង។់ ហនឹងេហយ។
101 ឥឡូវ សូម�ន។ េយងនឹងចូលេ កនុង�េ យបៃ់ថងពុធ េ េពលែដល
េយងមនេពលេ�ចនជងេនះ។ េយងេ �បែហលដប�់បនំទីេទ តេហយេយង
នឹងបន�… ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងេ ដល់កែន�ងជក�់កម់យួេ ទីេនះ ប៉ុែន�េយងនឹង
មនិបនេ ដល់កែន�ងែដលេយងបនេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន
េសចក�ីសនយេទ។ �តវេហយ។
102 ឥឡូវេនះ េតេយង�តវបនេ ឲយេធ�ជអនកបេ�មរបស់�ពះេ េពល�? េតអ័
រែមនេនវលី�តវបនេ ឱយេធ�ជអនកបេ�មរបស់�ពះេ េពល�? អូ ខញុ ំេអយ! េនះ
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េធ�ឱយខញុ ំរេងគ ះរេងគ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នក សូមចូលេ កនុងបទគមពរីខ�ះ។ ខញុ ំចងឲ់យអនកចូល
េ េព�តសទី១ ជំពូក១:២០។ េហយផត ់ េបកវវិរណៈ ១៧:៨។ េហយខញុ ំនឹង
េបកកនុងវវិរណៈ១៣។ ឥឡូវេនះេយងចង�់� បេ់ ទីេនះ អនកចងដឹ់ងេ េពលែដល
�ពះបនេ អនកឱយេធ�ជ�គី�ទ ន។ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់ករេនះ។ េនះ “មនុស�នឹងមនិ
រស់េ េ�យនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះ
ឱស��ពះ។” �តវេហយ បង�បស េនវលី អនក�នេព�តសទី១ជំពូក១:២០ ។
[បង�បស េនវលីនិយយថ “១:២០”—េអឌី។] សូម�ន ១:១៩ និង ១:២០។
�� បក់រេនះ។ [“១:១៩ និង ២០។”] ែមនេហយ។ [បង�បស េនវលី�នេព�តស
ទី១ ជំពូក១:១៩-២០។]

គឺបនេ�ះេ�យ�រ�ពះេ�ហិតដវ៏េិសសរបស់�ពះ�គីសទវញិ
ទុកដូចជឈមៃនកូនេច មឥតេខច ះ ឥត�� ក�ន ម

ែដលបន�គ ល់�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយម៍ក ែតេទបនឹងេលចមក
េ ជនេ់�កយបង�ស់េនះ េដមបជី�បេយជនដ៍ល់អនក�ល់គន ។

103 េត�ទងប់នតំរវូទុកជមុនេ េពល�? �ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។
បង�បស ផតសូ់ម�នវវិរណៈ ១៧:៨ សំ�បខ់ញុ ំ។ [បង�បសផត�់នវវិរណៈ១៧:
៨—េអឌី។]

ឯសត�ែដលអនកបនេឃញេនះ ពីេដម�េ  ឥឡូវេនះបតេ់
េហយ កេ៏រ បនឹងេឡងេចញពីជង�ុកធំមកវញិ រចួ�នឹង�តវវនិសបត់
េ  ឯអស់អនកេ ែផនដី ែដលគម នេឈម ះកតទុ់កកនុងប ជ ីជីវតិ �ងំពី
កំេណ តេ�កីយម៍ក េគនឹងមនេសចក�ីអ�ច រយ េ�យេឃញសត�ែដល
ពីេដមេ  ឥឡូវេនះបត ់ែតនឹង�តឡបម់នេឡងវញិេនះ។

104 េតអនក�នឹង�តវេគេបកបេ ឆ ត? េតអនក�នឹង�តវបនបេ ឆ តេ�យ
អនកកន�់សនេនះដូចជសូល? េនះ�គនែ់តជលបចិកលេហយល�ឥតេខច ះ
រហូតដល់�បេ ឆ តដល់អ�ី? �គប-់…[�កមជំនំុនិយយថ “អនកេរ ស�ងំ។”—េអ
ឌី។] �បសិនេប…[“�ចេធ�េ បន។”] េបសិនជ�ច។ �តវេហយ វវិរណៈ ១៣:៨
ខញុ ំសូម�ន�ស�មបអ់នក

ឯអស់មនុស�ទងំប៉ុនម នេ ែផនដី ែដលគម នេឈម ះកតទុ់កកនុង
ប ជ ីជីវតិរបស់កូនេច មែដល�តវេគសំ�ប ់ �ងំពីកំេណ តេ�កីយ៍
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មក េនះនឹង�កបថ� យបងគំចំេពះសត�េនះ អនកទងំេនះគម នេឈម ះ
កតទុ់កកនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច មែដលេគបនសម� បម់ុនកំេណ ត
េ�កីយេ៍ទ។

105 េតេឈម ះរបស់េយង�តវបនកតចូ់លកនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច មេ េពល
�? េ េពលែដលកូនេច ម�តវបនេគសម� បេ់ មុនកំេណ តេ�កិយ។
េ េពលែដល�ពះជ�ពះេយហូ�៉ េអល េអ� េអឡូហុីម ែដលជអនកេ
�គបទី់កែន�ង។ គឺដូចជេព�ជដអ៏�ច រយមយួ េហយ�ទងម់និ�ចជអ�ីេផ�ងេទ ត
បនេទ ប៉ុែន�េ ខងកនុងេព�ជចរតិរបស់�ពះអងគគឺជ�ពះអងគសេ ងគ ះ។ េ កនុង
គុណលកខណៈេនះ េ ែផនកខងកនុងៃន�ទង ់គឺជអនកពយបល។ ែមនេហយ គម នអ�ី
េដមបសីេ ងគ ះនិងគម នអ�ីេដមបពីយបលេទ ប៉ុែន�លកខណៈរបស់�ទងប់នបេងកត�
មក។ ដូេចនះ េ មុនកំេណ តេ�កីយ េ េពលែដល�ទងប់នដឹងថ ករបង� ញ
ដអ៏�ច រយេ ទីេនះគឺអំពី�ទង ់ថ�ទងនឹ់ងេធ�ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ ែដល�ទងនឹ់ងយង
មក េហយក� យជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង េហយ�ទង�់ជប
េ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទងេ់យងនឹងបនជសះេសប យ �ទងប់នសម� បកូ់នេច ម
េ េល�កងំរបស់�ទងម់ុន�គឹះេ�កីយ េហយបនសរេសរេឈម ះរបស់អនកេ េល
េស វេ េនះ�ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។ អូ!

106 �� បក់រេនះ! ករពយករណ៍ទុកមុន�តលបេ់ ករដឹងមុន ខញុ ំមននយ័ថករ
េ�ជសេរ ស។ ករេ�ជសេរ សងកេ រកករដឹងមុន េហយករតំរវូទុកជមុនេមលេ
នឹងេជគ�សន។ កុំេភ�ចថ ករេ�ជសេរ សេនះេមលេ េ ទីេនះវញិ �េ ទីេនះ
“ខញុ ំគឺជរកុខជតិបន� ។ ខញុ ំេកតមកមនបប មនរបូ�ងជមនុស�ទុចចរតិ េហយចូល
មកេ�កីយែដលនិយយកុហក េហយេកតមកកនុងចំេ�មមនុស�មនបប។
ឪពុកនិងម� យនិង�កម�គ�ររបស់ខញុ ំទងំមូល ជមនុស�មនបប។ ខញុ ំគឺជ
រកុខជតិបន� ។ ប៉ុែន� ភ� មៗ ខញុ ំក� យជ�សវ�លី។ េត�េកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច?”
េនះគឺជអ�ី? ករេ�ជសេរ ស។ �ពះជមច ស់ �ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយេម�ះ៉ �ពះអងគ
បនេរ ស�ងំរកុខជតិបន� េដមបឱីយក� យជ�គប�់សវ�លី។ “ឥឡូវខញុ ំដឹងថខញុ ំជ
�សវ�លី ពីេ�ពះខញុ ំបនសេ ងគ ះ។ េតខញុ ំេធ��េ�យរេប ប�?” �កេឡកេមលេ
េ�កយេហយេឃញថ�ទងប់នកំណតទុ់ក� ជយូរមកេហយ។ �មរយៈករ
ដឹងមុន�ទងប់នេឃញថខញុ ំនឹង�ស�ញ់�ទង ់ដូេចនះ�ទងប់នេធ�យ ញបូជជមយួ
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�មរយៈ�ពះ�ជបុ��ផទ ល់របស់�ទង ់ ដូេចនះ�មរយៈ�ពះអងគខញុ ំ�ចនឹងក� យពី
រកុខជតិបន� មយួេ �សវ�លីមយួ។ “ឥឡូវេនះ េតខញុ ំេ ទី�?” ខញុ ំបនសេ ងគ ះ
ខញុ ំកំពុងេដរ�ម�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់។ “េតករតំរវូទុកជមុនមនអ�ីខ�ះ?”
េដមប�ីសន។ “េត�ទងនឹ់ងនខំញុ ំេ ទី� េហយេតខញុ ំនឹងេ ទី�?” �ែមន៉។
ហនឹងេហយ។ អនកេ ទីេនះ។
107 ឥឡូវសូម�នបន�ិចេទ ត េហយបនទ បម់កេយងនឹង�តវបិទយ៉ងឆប។់

�មរយៈគត…់�ពះអងគបនេ�ជសេរ សេយងកនុងអងគ�ពះ�គិស��ងំពី
មុនកំេណ តេ�កិយ។ េដមបេី�យេយងបនវសុិទធ…េ�យគម នករស�ី
បេនទ សេ ចំេពះ�ទងេ់ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់:

�ពះអងគបនតំរវូេយងទុកជមុនេ�យ េធ�ជកូនចិ ច ឹម គឺ�ពះអងគបន
យក�ពះ�គិស�េយសូ៊វមកេធ�ជបុ�តរបស់�ពះអងគផទ ល់។ េនះេបេយង
�មករល�ៃនឆនទៈរបស់�ទង់

108 េត�ទងប់នេធ�អ�ី? េ�យដឹងជមុន �គ ល់េយងជមុន ដឹងថ�ទងជ់�ពះអងគ
សេ ងគ ះ និងេ �គបទី់កែន�ង។ គម នេទវ�េទ គម នអ�ីេទ។ មនែត�ពះជមច ស់
េទ េអល េអឡូហុីម ែដលជអនកេ �គបទី់កែន�ង គម នអ�ីេ�កពី�ទងប់៉ុេ�� ះ។
ប៉ុែន�េ កនុង�ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ។ ែមនេហយ េត�ទងនឹ់ងជួយសេ ងគ ះអ�ី
គម នអ�ីបតប់ងេ់ទ? េ�យដឹងថ បនទ បម់ក�ទងប់នដឹងថគុណលកខណៈដ៏
អ�ច រយេនះេ កនុង�ទងនឹ់ងបង� ញអ�ីមយួែដល�ទង�់ចសេ ងគ ះបន។ បនទ បម់ក
េ េពលែដល�បនេធ�ែបបេនះ េ�យករដឹងជមុន�ទងប់នេមលចុះេហយ�ទង់
បនេឃញអនក�ល់គន ែដលនឹងទទួលយក�។ េហយបនទ បម់កេ�យេធ�ដូេចនះ
�ទងម់នបនទូលថ “េដមបបីនសេ ងគ ះ វធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចេធ�បន នឹង
ចុះមកេ�យខ�ួនឯងេហយក� យជ�ចឈ់មេហយទទួលយកអំេពបបរបស់
មនុស��កេ់ល�ទង ់ េហយ�� បសំ់�បគ់ត ់ ថខញុ ំ�ចជមនុស�ែដលេគរពបូជ”
ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ�ពះែដលជកមមវតថុៃនករថ� យបងគំ។
109 បនទ បម់ក�ទងប់នយងចុះមកេហយចបយ់កអងគ�ទង។់ េហយេ េពល
ែដល�ទងប់នេធ�ដូចេនះ �ទង�់ចសេ ងគ ះអនកែដលចងប់នសេ ងគ ះ។ េតអនក
យល់ពីអតថនយ័របស់ខញុ ំេទ? �មរយៈករដឹងមុន �ពះដគ៏ម នទីប ច ប ់ ែដលបន
ដឹងអ�ីៗទងំអស់ បនេឃញកូនេច ម េហយ�ទងប់នសម� បកូ់នេច មេ មុន
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កំេណ តេ�កីយ េហយ�ទងប់ន�កេ់ឈម ះរបស់អនកេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច ម។ េហយ�ទងប់នេឃញករេបកបេ ឆ តរបស់��ងំ េត�នឹងេធ�អ�ី។
ដូេចនះ�ទង�់កេ់ឈម ះរបស់អនកេ ទីេនះ។ េហយ�ទងប់ននិយយថ េម�បឆងំ
�ពះ�គិស�នឹងក� យជ�សន យ៉ងល��ស់ ជមតិ�ល� ដូចជមនុស�ឆ� ត
មន ក ់ ដូចជបុរសែដលមនជំេន  ែដល�នឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ
�ច។ ប៉ុែន��មនិ�ចេ រចួេទ ពីេ�ពះេឈម ះរបស់ពួកេគ�តវបនកំណតទុ់ក
ជមុន �ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។ �មរយៈករេបះេឆន ត�ទងប់នេ�ជសេរ ស
ពួកេគ េហយេ�យកំណតទុ់កជមុន ពួកេគដឹងថពួកេគ�តវេ �។ អនកេ
ទីេនះ។

110 ឥឡូវ េតអនក��ចសង�យ័បន? េនះជអ�ីែដលប៉ូលបននិយយ។ េនះ
ជបទគមពរីរបស់ប៉ូល។ េនះជករសរេសររបស់ប៉ូល។ េនះជអ�ីែដលគតប់ន
បេ�ង នេ �ពះវ�ិររបស់គត។់ េ �កមជំនំុ េ ទី�ងំេនះ េ មុន�គឹះេ�
កីយ។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់ មនករឈចឺបក់នុងករងររបស់�ទង ់កំពុងែត
េធ�េ�យអនក នេំ�យដឹងពីអ�ីែដលអនក�តវេធ� �ទងប់ន�កអ់នកចូលេ កនុង
�ងកយរបស់�ទងផ់ទ ល់ េធ�ជេមផទះ េធ�ជកសិករ េធ�ជ�គអធិបបយ ជេ��
ក� យជអនកេនះ រជឺអនកេនះ។ �ទងប់ន�កអ់នកេ ទី�ងំេនះ។ បនទ បម់ក
េ េពលែដលេយងបនមកពីទឹកដីេក� �ក�យៃន�បេទសេអហ�ុបី �មរយៈ
ករ�បជ់បរសុិទធ េហយ�តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកចូលេ កនុងទឹកដីសនយ…
ស�មបក់រសនយរបស់�ពះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េអេភសូរ ៤:៣០ �បបថ់ “កំុ
េធ�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធរបស់�ពះជមច ស់�ពយ�ពះហឫទយ័េ�ះេឡយដបតិ
�ពះអងគបនេ ចំ�ំបងប�ូនរហូតដល់ៃថងរេំ�ះ។” បនទ បម់ក�ពះជមច ស់បន
កំណតទុ់កពួកជំនំុ �ទងម់នបនទូលថ “េហយ�បជជនទងំអស់នឹងមន�ប�់ន
ដងែដលនឹងេដរ�ម�សននិង�តវេគបំភន។់” មនែតអនកែដលមនិ�តវបន
បេ ឆ តេទ គឺជអនកែដលបនចូលមកទឹកដីសនយ �ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ
មក េគមនេឈម ះកតទុ់កកនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម េហយ�តវបនេ ដល់
ទឹកដីសនយ េហយរកី�យ។

111 មនុស�ជេ�ចនភយ័ខ� ចថអនកនឹងេលងេសច។ មនុស�ជេ�ចនភយ័ខ� ច
ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេធ�ឱយអនកេធ�អ�ីមយួ—អនកនឹងខម ស់េអ នចំេពះមនុស�។
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មនុស�ជេ�ចនខ� ចថេគនឹងយំ េហយសំណព�ចិត�េគនឹងេឃញេគយំ ម៉ក ់ ឬ
អនកជិតខងរបស់អនក ឬេ �� យរបស់អនក នឹងេឃញអនក។
112 ខញុ ំសូម�បបអ់នកអំពីបុរសមន កេ់ពលមយួ មុនេពលប ចប។់ មនបុរសមន ក់
េឈម ះ�វឌី េហយេ េពលែដលហិបរបស់�ពះជមច ស់បនធ� កចុ់ះេ �សកភី
លីសទីន េហយបនឆ�ងកត ់ ទញេ�យេគចស់ កំពុងទញពួកេគ េពល�វឌី
េឃញទូកធំេនះមកដល់ គតម់នរ ៉បូតូច១េ េលខ�ួនគត ់ េហយគតក់រ៏តេ់ចញ
េ េ�ក រតេ់�យេជងទេទ េហយេ�តជុំវញិ េហយែ�សក េហយេ�ត េហយ
� ំេហយេ�ត េហយ�។ំ េហយគតជ់េស�ចអុី��ែអល! េហយភរយិរបស់គត់
បន�កេឡកេមលេ េ�កបង�ួច េហយេឃញគតេ់ធ�សកមមភពែប�កដូេចនះ នង
េមលងយគត។់ េហតុអ�ី នង�តវែតនិយយថ “មនុស�លងងេ់នះ! េមលេ គត់
េ ទីេនះ វធីិែដលគតក់ំពុងេធ� សកមមភពេបះេជងរបស់គតេ់ឡងេល�កស
េហយេ�តជុំវញិ េហយេធ�ដូចេនះ។ េហតុអ�ី គត�់តវែតឆកួត!” េហយេ យប់
េនះេ េពលែដលគតចូ់លមក នងនិយយ េ�យពកយែបបេនះ “េហតុអ�ី អនកេធ�
ឱយខញុ ំខម ស់េអ ន។ េហតុអ�ី បនជអនក ែដលជ�ពះម�ក��ត ជប�ីរបស់ខញុ ំ េ
ទីេនះ េធ�ដូចេនះេធ�ដូចេនះ!”
113 �វឌីបននិយយថ “ៃថងែស�កខញុ ំនឹងេធ�បន�បេសរជងេនះ។ បទ
ែមនេហយ!” គតប់ននិយយថ “េតអនកមនិដឹងេទថខញុ ំកំពុង�ថំ� យ�ពះ
អមច ស់?” គតប់នឆ�ងកត!់ គតស់ថិតេ កនុងទឹកដីសនយ។ គតប់នបតប់ង់
សទីលផទ ល់ខ�ួននិងភពមកង់យៃនេ�កិយ។ គតស់បបយចិត��ស់េ�យ
ដឹងថ�សៈនៈធំេនះបនចូលមកទី�កងរបស់គត។់
114 េហយ អូ ខញុ ំ�បបអ់នកថ មនុស�ខ�ះខ� ចកនុងករទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខ� ច
ថពួកេគនិយយភ�ដៃទ។ ពួកេគខ� ចថមនេគនិយយ “ឥឡូវេនះ គតគឺ់ជ
មន កក់នុងចំេនមពួកេគ ែដលនិយយភ�ដៃទ។” ពួកេគខ� ចកនុងករមក�ពះវ�ិរ
េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ពីេ�ពះពួកេគខម ស់នឹង
�។ អូ! អូ!
115 មនអនក�មន កប់ននិយយថខញុ ំនឹង�តវេ រកែខ��តវ់េីដអូរបស់ខញុ ំ
មកវញិ ពីេ�ពះខញុ ំបនផ�ព�ផ�យពីករទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ខញុ ំមនិចេំ ពួកេគមកវញិេទ។ ខញុ ំកំពុងេធ�បែនថមេទ ត! �តឹម�តវ
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េហយ ែដលេធ�ឱយកនែ់តេ�ចន! េនះគឺជ�ពះគមពរី។ �បសិនេបពួកេគមនិចូលចិត�អ�ី
ែដលេយងបនេធ�កលពីម�លិមញិ �គនែ់តេមលថេតេយងនឹងេធ�អ�ីេ ៃថងែស�ក!
េនះជអ�ីែដល�តវេធ� សូមេមល បន�េ មុខេទ ត។ �គម នទីប ច បេ់ទ ពីេ�ពះ�មក
ពី�ពះអមច ស់។ �ជ�ពះ។

116 េតអនកដឹងថ�ពះបនេធ�អ�ីេទ? �ពះ�ទងទ់តេមលពីេលេមឃមក �ទងម់ន
បនទូលថ “�វឌី អនកគឺជបុរសមន ក ់ ែដលជសំណព�ចិត�អញ។” �វឌីមនិ
ខម ស់េអ នេទ។ គតជ់អនកបំេរ របស់�ពះអមច ស់។ គត�់ស�ញ់�ពះអមច ស់។
េហយគតពិ់តជរកី�យ និងរកី�យខ� ងំ�ស់ រហូតដល់គតម់និបនគិតអំពី
កិតយនុភពរបស់មនុស�។

117 អនកេឃញដូចខញុ ំបននិយយេ កនុងេសចក�ីអធិបបយរបស់ខញុ ំកលពី�ពឹក
មុញិ េយងខ� ចខ� ងំ�ស់ េយងចងេ់�យសូលបេ�ង នេយង េយងចងឱ់យសូល
េបកថន កសិ់កខ ��ខ�ះ�បបេ់យងពីរេប បែដលេយង�តវេធ��សនរបស់េយង
និងរេប បែដលេយង�តវេធ��។ េនះគឺេ ែផនកមខ ងេទ តៃនទេន�យរ័�ន។់ ែផនកេនះ
គឺ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដឹកន។ំ េ ទីេនះអនកផុតពីមតេ់នះេហយ។ េ ទីេនះ អនក
មនិខ�ល់ពីអ�ីែដលពួកេគគិតេទ។ េ ទីេនះអនកបន�� ប ់ េហយជីវតិរបស់អនក�តវ
បន�កេ់ កនុង�ពះ�គីសទ…េហយ�តវបនេបះ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
អនកមនិខ�ល់។ អនកកំពុងរស់េ កនុងក�ន។ អនក�ចឈរញំ េពតល�។ អនក
គឺជមនុស�ថមី េ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ អនក�តវបនកំណតស់�មបទឹ់កដីែដល
បនសនយ។

118 ខញុ ំចបំនថ ខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ បង�បស ខូលិន �បែហលជ ៣០ មុន
េ េពលែដល�ពះវ�ិរេនះមនិទន�់តវបន�ងសងេ់ េឡយ។ �ជករ�បជុំ
តងតូ់ចមយួែដលអងគុយេ កច�់ជងេនះ គឺជករ�បជុំដំបូងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបន
ផ�យដំណឹងល�ដូចគន េនះែដរ គឺជ�ទពយសមបត�ិែដលមនិ�ចែស�ងរកបនរបស់
�ពះ�គីសទ៖ បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េជ �គបព់កយ
ទងំអស់ថក� យជករពិត បុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ករពយបល
ដេ៏ទវភព អំ�ចៃន�ពះដូចខញុ ំអធិបបយ�ឥឡូវេនះ មនិផ� ស់ប�ូរមយួអុីញពី�
មយួរបស់�េឡយ។ �ពះបនបង� ញឱយដឹងបែនថមេទ តដល់ខញុ ំ ដូេចនះដូចែដល�ទង់
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បនបង� ញ� ខញុ ំ�គនែ់តបន�នយំក�។ �ទងម់និែដលដកយកេចញពីអ�ីែដលបន
េកតេឡងេទ �ទង�់គនែ់តបែនថមេល�។
119 ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះេ េពលែដលមនុស��បែហល�បរំយនកប់នឈរ
េ េល�ចងំទេន� េ�ច ង “េ េល�ចងំទេន�យ៉ូ�នម់នពយះុ ខញុ ំឈរេហយសម�ងឹ
េមល េ កនទ់ឹកដីដល៏�និងរកី�យ របស់�សកក�នែដលជកមមសិទធិរបស់ខញុ ំ
សថិតេ ។ េតេ េពល�ែដលខញុ ំ�តវេ ដល់េឆនរែដលល�េហយមនពរជេរ ង
រហូត េតេពល�ខញុ ំ�តវេ ដល់�ពះបិ�ខញុ ំ…និងស�មកជេរ ងរហូត?” េ េពល
ែដលពួកេគចបេ់ផ�មេ�ច ងេនះ ខញុ ំបននេំកមង�បសមន កចូ់លេ កនុងទេន�េដមប ី
េធ�បុណយ�ជមុជទឹក ឲយគតេ់ ទីេនះកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ខញុ ំបន
និយយថ “�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ដូចែដលខញុ ំបននេំកមង�បសេនះមកឯ�ទង់
�មករ�រភពរបស់គត…់” �គនែ់ត េកមង�បសមន ក ់ ខញុ ំផទ ល់ បនថតរបូ�
េ ផទះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េ េពលែដលខញុ ំេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយគតជ់មយួទឹក
�ពះអមច ស់េអយ េលករ�រភពរបស់គត ់ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ �ទងប់នបំេពញគត ់ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េហយ
េ �គេនះមនអ�ីមយួបនបេ ច ញខយល់កួច េហយេ ទីេនះមនខយល់គួច
េហយផក យ�ពឹករះេ ទីេនះ។ មនពន�ឺែដលបនឈរែដលអនកេឃញេ េល
របូភព។ េ ឈរទីេនះ។
120 �បនេកតេឡងេ ជំុវញិេ�កយិ រហូតដល់ក��និងេ ជំុវញិ។ ពួកេគ
ថ “ពន�ឺ�ថក៌ំបងំបនេលចមកេលបព�ជិតមន កក់នុង�កមជំនុំេពលគតក់ំពុង
េធ�បុណយ�ជមុជទឹក។”
121 កលពីប៉ុនម នៃថងមុន េពលែដលេវជជបណ�ិ ត�ម�មករកខញុ ំ េហយមនិែដល
ដឹងអ�ីេ�ះពីេរ ងេនះ េហយបនយករបូភពមកខញុ ំ េតបងប�ូន�មន�េ
ទីេនះជមយួគតឥ់ឡូវេនះ។ េតអនកមនរបូភពេនះេទ? េតអនកមន�ពះគមពរី
េ ជមយួអនក �កេ់ ទីេនះ មនេ កនុងេស វេ របស់អនកេទ? �តឹម�តវេហយ។
មនរបូភពៃនទីសំគល់របស់េហេ�ពរបុ�ណរបស់�ពះ ពិត�បកដ�ស់ែដល
មនេ កនុងៃថងរបស់យ៉ូប មុនេពលែដល�ពះគមពរី�តវបនសរេសរេឡង។ �ពះ
េ កនុងគុណលកខណៈទងំបីរបស់�ទង ់ មនិែមនជ�ពះបីអងគេទ។ �ពះជមច ស់
ែតមយួអងគែដលមនគុណលកខណៈបីយ៉ងគឺៈ �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
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�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនករយិល័យបីែដល�ពះបនេធ�ករ។ មនិែមនជ�ពះបី
អងគេទ គឺគុណលកខណៈបី! េហយ�េ ទីេនះ។ េ េពលែដលបុរសដអ៏�ច រយ
មន ក ់ ែដលជបណ�ិ ត�ម� ករបកែ�ប�ពះគមពរី�ម� េ េពលែដលគត់
បននិយយេ �ពឹកេនះ… េពលខញុ ំ�បបគ់ត ់ខញុ ំនិយយ—ខញុ ំបននិយយថ “េត
ស ញ េនះជអ�ី?”
122 គតប់ននិយយថ “េនះជស ញ ពីបុ�ណរបស់�ពះ ជភ�េហ�បឺ។ �ពះ
មយួអងគែដលមន៣គុណលកខណៈ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ដូចជ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?”
123 �ទងឈ់ប ់េហយគត�់កែ់កវកេហ�របស់គតចុ់ះ គតេ់មលមកខញុ ំ។ ែជន េជ
ថអនកេ ទីេនះ េឡអូ។ បននិយយថ “េតអនកេជ េទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “េ�យអស់ពីចិត�ខញុ ំ។”
124 គតប់ននិយយថ “កលពីយបម់ញិ េ�យឈរេ កនុងករ�បជំុរបស់អនក
បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំបនេឃញករ�គ ល់ខុស�គ ល់�តវ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ
�ពីមុនមកេ �េមរកិ កនុងទឹកដីរបស់ខញុ ំេទ។” គតប់ននិយយថ “�បជជន
�េមរកិទងំេនះមនិទងំ�គ ល់�ពះគមពរីផង។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលពួកេគដឹង
គឺនិកយរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិដឹងថពួកេគកំពុងឈរេ ទី�េទ។” បន
និយយថ “ពួកេគមនិដឹងអ�ីទងំអស់។” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�េ េពលែដល
ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះកលពីយបម់ញិ” បននិយយថ “ខញុ ំបននិយយថ…”
ឥឡូវេនះ បង�បសែជន ខញុ ំនិយយករេនះេ�យករេគរពនិងេសចក�ី�ស�ញ់។
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបននិយយថ េនះ�តវែតជេ��។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
ខញុ ំេឃញថអនកេជ ថ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិែមនជ
�ពះបីអងគេនះេទ គឺជគុណលកខណៈ បនទ បម់កខញុ ំដឹងថអនកជេ��របស់�ពះ ឬ
�នឹងមនិ�តវបនបង� ញដល់អនកដូចេនះេទ។” គតប់ននិយយថ “េនះគឺជ
ស ញ ដល៏�ឥតេខច ះ។” បននិយយថ “ខញុ ំមនិែដល…” បននិយយថ “អនក
មនិែមនជវន័េណសេទឬ?”
125 ខញុ ំបននិយយថ “េទ េ�ក។ ខញុ ំមនិែមនជវន័េណសេទ។ ខញុ ំេជ ថ�ពះជ
�ពះែដលមន�គប�់ពះេច��  េហយគុណលកខណៈទងំបីេនះមនែតករយិល័យ
បីប៉ុេ�� ះ ែដល�ពះមយួអងគគងេ់ ។”
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126 គតប់ននិយយថ “ជូនពរចិត�របស់អនក!” គតប់ននិយយថ “ៃថង�មយួ
អនកនឹងចកឈ់មរបស់អនកេលែផនដីស�មបក់រេនះ ប៉ុែន�” បននិយយថ
“េ��ែតងែត�� បេ់�យ�របុព�េហតុរបស់ពួកេគ។”
127 េហយខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេប�គប�់ពះហឫទយ័�ពះអមច ស់របស់ខញុ ំ។”
ករបកែ�ប�ពះគមពរី�ម�។
128 អូ �គឺជករពិត�ស់។ េតមនប៉ុនម នដង ដូចែដលខញុ ំនិយយេ កន់
�ពះវ�ិរេនះ ដូចជ�ំយូែអលបននិយយមុនេពលពួកេគេ�ជសេរ សសូល “មុន
េពលអនកេចញេ េ�កេហយចូលរមួជមយួនិកយមយួចំនួនឥឡូវេនះ េហយ
ភជ បខ់�ួនអនកេ នឹង�សន�បេភទ�មយួ េហតុអ�ីបនជអនកមនិអនុ ញ តឱយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដឹកនអំនក?” េហតុអ�ីបនជអនកមនិយក�ពះេធ�ជេមដឹកនំ
របស់អនកេហយទុកឱយ�ទង�់បទនពរអនក េហយេភ�ចអំពីនិកយរបស់អនក? ខញុ ំ
មនិនិយយថមនិែមនជកមមសិទធិរបស់និកយ�មយួៃន�ពះវ�ិរេទ អនកគឺជ
កមមសិទធិរបស់អនកែដលអនកចងេ់ធ�។ េ�សចែតអនក។ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបដ់ល់អនកមន
ក់ៗ ថ អនកទុកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដឹកនអំនក។ អនក�ន�ពះគមពរី។ េហយអ�ី
ែដល�ពះគមពរី�បបឱ់យអនកេធ�។ សូម�ពះ�បទនពរ។
129 េហយឥឡូវេនះខញុ ំបនរងច់ជំយូរមកេហយ។ ខញុ ំឆងល់ថេតមនកែន�ង�
េ ទីេនះែដលចងម់ក�មរយៈែខ�រអធិ�� នេដមប�ីតវអធិ�� នេ�យ។ �បសិនេប
ពួកេគ នឹងេលកៃដេឡង។ �គនែ់តមយួ ពីរ បី។ �តឹម�តវ។ អនកទងំអស់គន
មកទីេនះេហយឈរេ ទីេនះបនទ បម់ក�បសិនេបអនកចងេ់ េ េពលេនះ និង
—េហយេយងនឹងមនករអធិ�� ន។ េហយបនទ បម់កេយង…ខញុ ំមនិចងេ់�យ
អនកចកេចញេទ។ ខញុ ំចងេ់ធ�អ�ីេផ�ងេទ តជផ�ូវករេ ទីេនះមុនេពលែដលេយង
—េយងបិទ។
130 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកចូ់លចិត�ករសិក�េស វេ ក�ទី…អូ ខញុ ំ
មននយ័ថេអេភសូរ? ឥឡូវេនះ េ យបៃ់ថងពុធ េយងនឹងចូលេ កនុង��។ េហយ
បនទ បម់កេ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ ប ់ េយងនឹង�ក�់ពះវ�ិរេ ទី�ងំេនះ។ អូ
�បសិនេប…េយង�បែហលជចូលេ កនុងេរ ងេនះ េ យបៃ់ថងពុធខងមុខេនះ
សំ�បអ់នកេ ទីេនះេ េជហ�។ �កទ់ី�ងំ�កមជំនំុែដលជកមមសិទធិ េរ ងៗខ�ួន។
រេប បែដលេយង�តវបនេ ឱយេធ�ជកូនចិ ច ឹម។ �ពះជមច ស់បនយកេយងជ
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កូន�បស េយងជកូនែដលេកតមក។ បនទទួលចិ ច ឹមនិង�កទី់�ងំេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េមល! ពួកេគមន ក់ៗ ជជនជតិេហេ�ពរ េ េពលពួកេគបន
ឆ�ងទេន� េ�កយ៉ូេស�ែចកទឹកដីេ�យមតក៌មន ក់ៗ �មទំេន មទម� បរ់បស់ម� យ
គតេ់ េពលកំេណ ត ែដលជកែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បបន់ង។

131 សូម�កេឡកេមលយ៉កុបេ េពលែដលគត�់� ប ់េ��មន ក ់បនខ� ក ់បន
េលកេជងរបស់គតេ់ឡងេលែ�គ បននិយយថ “េចញមកកូន�បសរបស់យ៉កុប
េហយខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីកែន�ងែដលអនកនឹងេ ៃថងចុងេ�កយ។” ថ� យសិរលី�! អូ
ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�កដូ់ចជចែម�ក។ �បជជន�កដូ់ចជចែម�ក។ ប៉ុែន� អូ! េបអនក
�គ ល់—ករធនេនះ—ករដុតកនុងដួងចិត�! “េចញមកេហយខញុ ំនឹង�បបអ់នកពី
កែន�ងែដលអនកនឹងសថិតេ កនុងៃថងចុងេ�កយ។” េហយខញុ ំ�ចយកខគមពរីដែដល
េនះ េហយយកែផនទីែដលជនជតិយូ�កំពុងអងគុយសព�ៃថង េហយបង� ញ
ដល់អនកថពួកេគសថិតេ កែន�ងែតមយួែដលយ៉កុបបននិយយថពួកេគនឹង
េ ៃថងចុងេ�កយ។ េហយពួកេគមនិែដលេធ� េ ទីេនះ មនិបនេ កែន�ងេនះ
េទ រហូតដល់ពួកេគវលិ�តឡបច់ប�់ងំពីៃថងទី៧ ែខឧសភឆន  ំ១៩៤៦ េ េពល
យបេ់ទវ�របស់�ពះអមច ស់បនេលចមកជួបខញុ ំេ ទីេនះេហយនិយយស�មប់
េបសកកមមេនះ។ េហយខញុ ំ�ចបង� ញអនកថ េ េពលពួកេគ�តឡបចូ់លទឹកដីថមី
ពួកេគបន�យចំចំណុចែដលយ៉កុបបននិយយថពួកេគនឹងអងគុយ។ េហយ
េ ទីេនះពួកេគកំពុងអងគុយេ ៃថងេនះ។ អូ អូ ខញុ ំេអយ! េយងេ ជិតផទះេហយេ
ៃថង�១ គឺេ�សចេហយ។

132 អនកជទី�ស�ញ់ អនកឈ ឺ ឬអនកនឹងមនិឈរេ ទីេនះ�គនែ់តឈរធមម�
េទ។ ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក។ ខញុ ំមនប ជ ពី�ពះេដមបអីធិ�� នសំ�បអ់នកឈ។ឺ
មនិែមនដូចខញុ ំេទ…ដូចខញុ ំមនអំ�ចកនុងករេ�បសឱយជ ខញុ ំអតេ់ទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
មនអំ�ចអធិ�� ន។ ដូចខញុ ំបននិយយេ �ពឹកេនះ �វឌីមនិមនអ�ីេ�កពីែខ�រ
ដង�កេ់ទ ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “ខញុ ំដឹងថអ�ីែដល�នឹងេធ�ជមយួអំ�ចរបស់
�ពះេល�។” េឃញេទ? ខញុ ំ�គនែ់តអធិ�� នបន�ិចបន�ួចស�មបអ់នក េហយៃដខញុ ំនឹង
�កេ់លអនក ែតខញុ ំដឹងថេតជំេន េល�ពះនឹងេធ�អ�ីខ�ះ។ ��តវបនេធ�សំ�បអ់នកដៃទ
�នឹងជួយអនក។ អនកេជ ថឥឡូវេនះេ េពលអនកេបះជំ�នេ មុខ �គនែ់តេ
ជិតកែន�ងបន�ិច។
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133 ឥឡូវេនះ ខញុ ំឆងល់ េដមបេីធ�ឱយករេនះមន�បសិទធភិព �បសិនេបខញុ ំមនិចងឱ់យ
បង�បសរបស់ខញុ ំមកទីេនះេហយចកេ់�បងេលពួកេគ។ េតអនកនឹងេធ�េទ បង�បស
េនវលី? ខញុ ំនឹងសួរ�កមជំនុំថ េតអនកនឹងអធិ�� នឬអត។់
134 ឥឡូវេនះចថំ កលពីសប� ហ៍មុនេ េពលែដលខញុ ំឈខឺ� ងំ�ស់
ជមយួនឹងេ�បងល�ុងចស់ ខញុ ំនឹងឲយអ�ីទងំអស់�បសិនេបមនេគមកេហយចបៃ់ដ
ខញុ ំ។ �បសិនេបខញុ ំ�ចមននរ�មន កចូ់លមកថ �ពះបន�បទនពរនិងជួយខញុ ំ ខញុ ំ
ពិតជេពញចិត��ស់។ អនកទងំអស់គន មន�រមមណ៍ឥឡូវេនះដូចខញុ ំអ ច ឹង។
ឥឡូវអនកមន�រមមណ៍ថអនកចងេ់�យខញុ ំេធ�ដូចខញុ ំចងេ់�យនរ�មន កេ់ធ�សំ�ប់
ខញុ ំអ ច ឹង។ �ពះជមច ស់�មខញុ ំមនិែដលឈបេ់ធ�ករេនះេទ។ ទុកឱយខញុ ំេធ�ជនិចច
េទះបីខញុ ំហតេ់ន យ កែន�ង�ែដលខញុ ំេន យហតជ់កែន�ងែដលខញុ ំមនិ�ចកេ�មក
បនពីេជងមយួេ េជងមយួេទ ត សូមឱយខញុ ំេ  ពីេ�ពះខញុ ំនឹងជួបអនកទងំអស់គន
ម�ងេទ ត េ េលទឹកដីេនះេ ទីេនះ។
135 បនទ បម់កអនកជ ស�ី ជបុរសចំ�ស់ ែបកបក ់ មនសកព់ណ៌�បេផះ
េហយ�ជះេ ជបំែណកៗដូចផក កុ�បែដលបនដុះេឡង �សក�់សទបផ់ក េចញ
េហយេបះេចលេ  អនកេទបែតមកដល់បំែណកេនះែមនេទ? �តឹម�តវេហយ។
�គនែ់ត…េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនកចងេ់ ជមយួគន គឺេដមបបីំភ�សិឺររីងុេរ ង
របស់�ពះជមច ស់។ ដូេចនះេ េពលែដលស�តវបនចបអ់នកេហយរតេ់ចញ ខញុ ំកំពុង
មកេ�យេ�បែខ�ដង�ករ់បស់�ពះ េ�យមនជំេន ជមយួនឹងអំេ�យែដល�ពះ
�បទនដល់ខញុ ំ។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ ដូេចនះអនកនឹងយល់។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “�បសិនេបេព�តសនឹងចូលមក ឬពួកេគមយួចំនួន។” កុំនិយយែបបេនះ។
អនកមនិចបំចអ់ធិ�� នស�មបខ់ញុ ំេទ។ �គនែ់តចូលមកែបបេនះ េហយនិយយ
ដូចជ ស�ីេនះនិយយ “េតអនកគឺជបង�សីដូេចនះេហយដូេចនះ?” េតអនកេឈម ះអ�ី?
បង�សី េ វត៉ និយយថ “អនកគឺជបង�សី េ វត៉។ អនកគឺជអនកេជ  បង�សី
េ វត៉? អនកេជ េទ។ អនកគឺជអនកេជ ។ បនទ បម់កអនកេឃញថ អនកមនសិទធិ
ទទួលបនករេ�បសេ�ះទងំអស់។” បនទ បម់កខញុ ំនិយយថ “បង�សី េ វ ៉
ត អ�ី�គបយ៉់ងនឹងមនិអីេទ” េហយេដរេចញេ ។ អូ!…ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹង
ែ�សក ខញុ ំនឹងែ�សក។” ខញុ ំនិយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ! �ក� យជែបបហនឹង។”
136 េហយខញុ ំបនគិតថ “ជករ�បេសរ�ស់ មនុស�គិតថេរ ងដូចគន េ េពល
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ែដលខញុ ំមកអធិ�� នស�មបព់ួកេគ។” េនះជអ�ី។ អនកេមលេឃញអ�ីែដលខញុ ំ
មននយ័េទ?
137 េហយខញុ ំបនឈរ េ�ចនដង េហយបននមំនុស�េហយនិយយថ “អូ
ប�ូន�សីជទី�ស�ញ់ េតអនកនឹងេជ េទ? អូ េតអនកនឹងេជ េទ?” “ឱ�ពះជមច ស់
េអយ សូម�ទងេ់ធ�ឱយពួកេគេជ ដល់�ទងផ់ង។ ឱយពួកេគេជ �។” “អូ សូមអនកនឹង
ទទួលយក�ឥឡូវេនះ?” មនិែមនអ ច ឹងេទ។ ខញុ ំបនឆ�ងផុតពីេរ ងេនះ។ ខញុ ំបន
ឆ�ងផុតពីេរ ងេនះ។

ខញុ ំ�គនែ់តនិយយេរ ងេនះ “បង�សី េ វត៉ អនកជអនកេជ ?”
“ចស គឺខញុ ំេជ ។”

138 “មនិអីេទ បង�សីេ វត៉ �បសិនេបអនកជអនកេជ  អនកគឺជអនកសនងមរតក
នូវអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះមន។” េហយ�គនែ់តទទួលៃដរបស់នង។ េឃញេទ
ខញុ ំេជ ។ ខញុ ំទកទ់ងបង�សីេ វត៉ េ�យ�កៃ់ដេលនង។ �ពះេយសូ៊វមនិែដល
មនបនទូលថ “អធិ�� នស�មបព់ួកេគ” �ទងម់នបនទូលថ “�គនែ់ត�កៃ់ដេល
ពួកេគ។” េនះេហយ បនទ បម់កនងបនជសះេសប យ។ នង�ចនិយយបន
ថ “អ�ី�គបយ៉់ងនឹងមនិអីេទ” បង�សី េ វត៉។ បនទ បម់កអនក�ច�តឡបេ់ ផទះ
វញិបនេហយ។ សូម�ពះ�បទនពរ។
139 សំ�បអ់នកបង�សី…[បង�សីនិយយថ “�តុំន។”—េអឌី។] បង�សី�តុំន
អនកគឺជអនកេជ ែមនេទ? [“ខញុ ំេជ ។”] អនកគឺជអនកសនងមរតកចំេពះអ�ី�គបយ៉់ង
ែដល�ទងប់នផ�ល់។ �ពះគងេ់ ជមយួអនកបង�សី�តុំន។ អនក�តលបេ់ ផទះ
វញិ េហយឥឡូវអនកបនជេហយ។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងពយបលអនក។
140 អនកគឺជបង�សី…[បង�បសមន កនិ់យយថ “ស�ុតេធ។”—េអឌី។] ស�ុត
េធ។ េនះេហយ…អនកគឺជមន កែ់ដលេយងបនអធិ�� នេ មនទីរេពទយ។ អនកគឺជ
អនកេជ  ែមនេទបង�សីស�ុតេធ អនកជអនកសនងមរតកទងំអស់ែដលេយងសូម។
បង�សីស�ុតេធ សូមេ�យអនកទទួលបនអ�ីែដលអនកបនេសនសំុ េហយសូមេ�យ
បនជ។ �ពះជមច ស់នឹង�បទន�ដល់អនក។
141 បង�បស ែជន េតអនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹង�បទនឱយអនកេទ? [បង�បស ែជន
និយយថ “បទេ�ក។ បទេ�ក។”—េអឌី។] េហយសូមេ�យ�ពះជអមច ស់
�បទនដល់អនក នូវអ�ីែដលអនកសំុ!…?…
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142 ខញុ ំ�គ ល់អនក។ [បង�សីសូមនិយយ—េអឌី។] អនកគឺជអនកេជ  ប�ូន�សី។ [“នឹង
េហយ។”] ខញុ ំ�គ ល់អនក។ េនះគឺជប�ីរបស់អនកេ ទីេនះ។ គតជ់មន កែ់ដលខញុ ំបន
អធិ�� ន�មទូរស័ពទេ ៃថងេនះ។ ខញុ ំចងចជំនិចច។ មនិ�ចេ ករ�បជុំេ ទូល
�បនេទ។ មកចូលរមួករ�បជំុ។ �ពះអមច ស់បនេ�បសគតេ់�យជ េហយ
ចតគ់តេ់�យេ ចូលរមួកនុងអងគ�បជំុ។ េ កនុង�បកសីុ អនកឈរជំនួសនរ�
មន កេ់ផ�ងេទ ត។ [“កមួយ�បសរបស់ខញុ ំ។”] េនះេហយែដលជ�គី�ទ ន បង�សី!
េឃញេទ? គតក់េ៏ កនុង�បកសីុែដរ។ គតប់នឈរស�មបេ់យងទងំអស់គន ។
អនកគឺជអនកេជ េហយមនសិទធ�ិគបអ់�ីៗែដល�ពះបនសនយ។ ខញុ ំជអនកបំេរ របស់
�ទង។់ េហយេ�យនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទខញុ ំសូមឱយអនកនូវអ�ីែដលអនកសំុ។
[“ខញុ ំេជ �។”]
143 សូមអេ ជ ញមកបង�បសេណល។ សូម�ពះ�បទនពរ។ បនល�ចំេពះអនក។
អនកគឺជអនកេជ ។ ខញុ ំដឹងថអនកគឺជអនកេជ ។ ខញុ ំេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងផ�ល់ឱយអនក
នូវអ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកេសនសំុ េ�ពះអនកគឺជអនកេជ ។ កនុងនមជអនកបេ�មរបស់
�ទង ់ ចំេពះអនក បងប�ូនខញុ ំ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវ
បំណង�បថន របស់អនក។ េ េហយទទួល�។ សូម�ពះ�បទនពរ។
144 បង�សី�បស ខញុ ំ�គ ល់អនក។ គិ�នុប�� យិកតូចែដល�តដុសខនងខញុ ំ�គ ល់
អនក។ នងមកពីទីេនះេ ែកបរម៉ូែតលេជេជ េភ� ះេជ ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ អនកនឹង
ឈរជំនួសអនកដៃទ។ េហយេ យបេ់នះេតអនកចងប់នអ�ីពី�ពះវរបិ�របស់អនក?
[បង�សី�បសនិយយថ “ស�មបខ់�ួនខញុ ំផទ ល់េ យបេ់នះ។”—េអឌី។] ស�មប់
ខ�ួនអនក េ យបេ់នះ។ [បង�សី�បស៊និយយម�ងេទ ត] បនទ បម់ក ស�តវបន
ក ន� កអ់នកហួសពីករេ ដល់របស់េវជជបណ�ិ ត ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងមក�មអនកេ�យេ�ប
ែខ�ដង�ក។់ េហយេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំប ជ �ពញែខ�រដង�កេ់
េលផទ ងំថមែដលចូលេ កនុងតំរងេនមកនុង�ថ នភពបិទជិត។ នឹងនអំនក�តលប់
េ រក�ពះេ ឯដំ�ករ់បស់�ទងវ់ញិ។

េយងបនសូម�ទង ់�មរយៈ�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
145 េតអនកជឪពុករបស់បុរសមន កេ់នះែមនេទ? េតអនកជអនកេជ េទ? [បង�បស
និយយ—េអឌី។] ក�នលូនេ ែកបរអនក ទប េហយេ ែផនកខងេឆ�ងរបស់អនក។ េត
អនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹង�បទនមកអនក និងជអនកបំេរ របស់�ទងេ់ទ?
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146 �ពះអមច ស់េអយ ៃដេនះ�បែហលជបនេធ�ករេន យហតអ់ស់ជេ�ចនៃថង។
មកទីេនះ ស�មបេ់គលបំណងអ�ីមយួែដល�តវេធ�។ សូមឱយបំណងៃនដួងចិត�
របស់គត ់ �ពះវរបិ�េអយ ដូចែដលខញុ ំបនអធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
ែដល�ទងនឹ់ងសព��ពះទយ័។ �ែមន៉។
147 កុំសង�យ័។ ជំងឺក�នលូននឹងប ឈបអ់នកមនិឱយឈេឺ ទីេនះ េហយអនកមនិអី
េទ។ សូម�ពះ�បទនពរ…?…
148 [បង�សីមន កនិ់យយថ “ឈកឺបលនិងបំពងក់របស់ខញុ ំ។ ឈឆឺ�ឹងជំនីរេពលខញុ ំ
ក�ក។ ខញុ ំមនិ�ចេ�ច ងបនេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីទងំអស់។ ខញុ ំ…?…េហយខញុ ំមនិ
�ចេគងេ�ចនេទ។ សូមបែីតេធ�អ�ីកេ៏�យ។”—េអឌី។] អនកគឺជអនកេជ  ែមនេទ? [“ខញុ ំ
គឺអនកេជ ។ ខញុ ំបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”] អនកគឺជអនកេជ ។ [“ខញុ ំដឹងថ
�ពះជមច ស់គងេ់ ខងកនុង។”] អនកគឺជ—អនកគឺជអនកសនងមរតកចំេពះពរជយ័
ទងំអស់េនះ។ [“ខញុ ំដឹង។ េហយខញុ ំេជ ។ ខញុ ំេជ េលករអធិ�� នរបស់អនក បង�បស
�បណ�។ំ ខញុ ំេជ ថ�ពះនឹងពយបលខញុ ំ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងេ់ឆ�យតបករអធិ�� ន
របស់អនក។”] សូមអរគុណ។
149 បិ�េអយ ទូលបងគំនមំកេនះ ប�ូន�សីរបស់ទូលបងគំ ចូលេ កនុងែខ�េភ�ង
ែដលសថិតេ ចំក�� លេគលេ ។ េហយននំង�តឡបម់ករក�ទងវ់ញិ ពីៃដ
របស់ស�តវ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
150 េនះជវធីិែដល�នឹងេកតេឡង។ [បង�សីនិយយថ “ចសបង�បស�បណ
�។ំ”—េអឌី។]
151 [បង�សីមន កនិ់យយថ “…?…ខញុ ំមនសួតកំពុង�� ប ់ េហយមខ ងេទ តបន
�� ប។់”—េអឌី។] វះកតសួ់ត។
152 ឱ�ពះអមច ស់េអយ ដូចជ ស�ីវយ័េកមងមន កេ់នះបនឈរេ ទីេនះ េ កនុង
កររកីលូត�ស់ៃនយុវវយ័េ េឡយេទ ទូលបងគំបនអធិ�� នស�មបន់ង។
េហយសួតមខ ងែដលនឹង�តវយកេចញ េហយនងនឹង�កអ់នចិ់ត� អស់មយួជីវតិ
របស់នង។ �ទងគឺ់ជ�ពះវរបិ�របស់េយង េហយទូលបងគំសំេ េ េលេភ�ងៃន
ករអធិ�� នស�មបន់ង �ពះអមច ស់េអយ េឆព ះេ �តងសួ់តេនះ។ ទូលបងគំសូម
អធី�ថ នេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ សូមឱយ�េ �តងសួ់តេនះេហយ
ពយបល�។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមករេនះ។ �ែមន៉។
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153 អនកគឺជបង�សី…[បង�សីនិយយថ “បង�សីហគីប។”—េអឌី។] បង�សី
ហគីប។ [“េ ខង�� ំកបល េហយមនករឈចឺបអ់ំពី�។”] យ៉ងពិត�បកដ។
កបលរបស់អនក�តវបនដកេចញពីខញុ ំ។ អនកគឺជអនកេជ និងជអនកទទួលមរតក
ចំេពះ�ពះពរទងំអស់របស់�ពះ គឺបង�សីហគីប។
154 �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំននំងមករក�ទងេ់�យេ�បែខ�តូចមយួែដល�ទង់
ឲយទូលបងគំ ដូចែដល�ទងប់នេ�យ�វឌីនូវែខ�រដង�ក ់េដមបេីមលេច មរបស់ឪពុក
គត។់ េហយេបស�តវចូលមករកចបេ់ច ម គតម់និខ� ចេទ។ គតប់នចបែ់ខ�រ
ដង�កតូ់ចេនះេហយេ �បយុទធជមយួេ�េហយ—គតក់ន៏េំច មមកវញិ។ េនះ
គឺជករអធិ�� នេ�យជំេន ។ �ទងប់ន�បបទូ់លបងគំ�បសិនេបទូលបងគំនឹង “េធ�
ឱយ�បជជនេជ និងេ�ម ះ�តង។់” ទូលបងគំនបំង�សីេហគតមកវញិេ យបេ់នះ។
ទូលបងគំចបន់ងពីៃដស�តវ។ នងជេច មរបស់�ទង។់ ទូលបងគំបនននំង
�តឡបេ់ េ�កលរបស់�ពះបិ� េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
155 [បង�សីមន កនិ់យយថ “បង�សីឡូេវ។៉”—េអឌី។] បង�សីឡូេវ។៉ [“ខញុ ំមន
សមព ធឈម។”] សមព ធឈមខពស់។ េហយអនកគឺជអនកេជ មន ក ់ បង�សីឡូេវ?៉
អនកសនងមរតកទងំអស់។
156 បនទ បម់ក �ពះវរបិ�ជ�ពះ ទូលបងគំមនេគលបំណងអធិ�� នេ យប់
េនះ ដូចជែខ�រដង�ករ់បស់�ពះស�មបស់មព ធឈមខពស់របស់បង�សីឡូេវ។៉
េហយេពលេ�កយ�គេពទយនឹងពិនិតយសមព ធឈម សូមឱយគតេ់មលនងេហយ
និយយថ “ឥឡូវ�ធមម�េទ។” នងនឹងដឹងថបនេធ�អ�ី។ េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំបនផ�ល់ឱយនង។ �ែមន៉។
157 [បង�បសមន កនិ់យយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអឌី។] ែមនេហយ។ ខញុ ំ
សងឃមឹថខញុ ំមនឪពុករបស់ខញុ ំេ ទីេនះេ យបេ់នះ ខញុ ំ�ចអធិ�� នស�មបគ់ត់
ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំនឹងស�មបអ់នកផងែដរ។ ខញុ ំយល់។
158 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ បុរសែដលបនជួលេកមង�បសេនះ ថគតេ់ េល
ែផនដីេ យបេ់នះេ�យ�រែតគត។់ កូន�បសរបស់គតច់ងឲ់យឪពុករបស់គត់
�តឡបម់កវញិ។ េ ឆង យពីពិភពៃនអំេពបប េ�គ ង�សវងឹ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ
ទូលបងគំសូមអធិ�ថ នេ�យេសចក�ីជំេន និងកម� ងំ េហយជមយួនឹងអ�ីែដល
ទូលបងគំ�ចេបះ�បន �គសតូចេនះ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ទូលបងគំ
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កំពុងទះកំេផ� ង�រក�ែដល�ករ់បស់េនះ។ េហយសូមឱយ�ចកេចញ។ េហយ
សូមឱយគតម់កេ�កលេ�យសុវតថិភព កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
159 [បង�បសមន កនិ់យយថ “អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ បង�បស�បណ� ំ េដមប ី
ឱយមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំចងទ់ទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំ�តវែតមន។
ខញុ ំមនបំណង�បថន ។ ខញុ ំ�តវែតទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”] អនកមនបំណង
ចងទ់ទួល�។ អនកចងចូ់លមកទឹកដីសនយទងំអស់។ [“ហនឹងេហយ។”]
160 េហយឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ េកមង�បសេនះគឺ�គនែ់តឆ�ងទេន� េបះជំរេំ
មខ ងេទ ត េហយទេន�យរ័�នក់ំពុងែតេឡង។ េហយគម នផ�ូវ�ែដលគត�់ច
ឆ�ងបនេឡយេលកែលងែត�ទងេ់ធ�ដូច�ទងប់នេធ�ចំេពះយ៉ូេស�និងអុី��ែអល។
េហយឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំសូម�ទងជ់អនកបំេរ របស់�ទង ់ សូមឲយបង�បស
ជទី�ស�ញ់របស់ទូលបងគំចូល ឱ�ពះអងគេអយ សូមឱយគតចូ់លេ កនុងទឹកដី
សនយេនះ ករសនយេនះ។ េ មខ ងេទ ត ដូចជទូលបងគំ�តវបនពនំេំ យប់
េផ�ងេទ ត សូមឱយទូលបងគំមនឯកសិទធិចបគ់ត ់ េហយេបះៃដទូលបងគំេលគត់
េ កនុងទឹកដីេផ�ងេទ ត េ�យនិយយថ “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។”
ផ�ល់ឱយ� �ពះអមច ស់េអយ។ សូមឱយគតទ់ទួលបនករសនយរបស់�ពះ គឺជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ែមន៉។
161 ឱ�ពះអមច ស់េអយ ចំេពះករេនះ បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។ ៃដេនះ
បនេធ�ល�ចំេពះខញុ ំ េហយបនេធ�អ�ីៗស�មបខ់ញុ ំ ែដលមនិ�ចនិយយបន។
គតេ់ជ និងមនជំេន ។ េហយឥឡូវេនះស�តវមន កព់យយមចបយ់កមតិ�របស់ខញុ ំ:
សករ។ េហយគតគិ់តថគត—់គត�់ចចបេ់កមង�បសេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមក�ម
គត។់ ខញុ ំនឹងនយំកមកវញិ នូវកមមសិទធរបស់�ពះអមច ស់ ែដលកំពុងេ េលថម
េនះេ�យេសចក�ីជំេន ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទទូលបងគំបេនទ សជំងឺ
ទឹកេនមែផ�មែដលមនជតិសករ!…?…បង�បសខញុ ំ។ សូមនេំច មផទ ល់ខ�ួនរបស់
�ទងម់កឯហ�ូងេច មវញិ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

[បង�សី ែបល៊ និយយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអឌី។]
162 ឱ�ពះអមច ស់េអយ ប�ូន�សីរបស់េយងដឹងថករេលសទមងនេ់នះ ដូេចនះ�គេពទយ
និយយថ គឺជេរ ងែដលសម� បអ់នក។ “េផននីមយួៗ េលសទមងន ់ចំ�យេពល
មយួឆន ”ំ េយងេ �ម�បតិទិនធន�៉បរ់ង។ េហយនងចងរ់ស់េ េ�យេគរព
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និងសរេសរដល់�ពះ។ េហយគម ន�គេពទយ��ចេធ�ែបបេនះបនេទ �ពះវរបិ�
េអយ។ ��តវែតេ កនុង—េ កនុង�ពះហសថ�ទង។់ េហយបង�សី ែបល៊បន
េ�ម ះ�តង�់ស់។ េហយនងមនចិត�ល�និងេចះពិចរ�កនុងករ�កលបង
និងឆ�ងកត។់ នងបនឆ�ងកតក់រ�កលបងេ� ៗជេ�ចន។ ទូលបងគំមក
ស�មបន់ងេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំមកជួបខម ងំស�តវេនះ។
ទូលបងគំមនេគលបំណងជមយួភព�តឹម�តវទងំអស់ែដលទូលបងគំ�ចមន
ជមយួ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទទូលបងគំបនយក�គសដំុថមៃនេសចក�ី
ជំេន គបេ់លស�តវរបស់នង។ សូមេ�យ�ខច តខ់ច យ េហយរតេ់ចញពីនង
េហយនងនឹង�ចវលិ�តឡបេ់ �លេ ម ៃបតង�សេពននិងដងទឹក �មរយៈ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

�នឹងជបង�សីែបល៊។ កំុសង�យ័។

163 បង�សីែសពនេសុរ។ [បង�សីែសពនេសុរនិយយថ “បង�បសបង �បសប៊ី
ល ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះអមច ស់ជង�ល់ៃថងខញុ ំរស់េ ។ េហយខញុ ំបនមកទីេនះ២០ឆន ំ
េ កនុងកែន�ងេនះ។ េហយខញុ ំបនជសះេសប យេសទរែតអ�ីៗទងំអស់ែដលមន
ប � ជមយួខញុ ំ។ អនកចងច�ំទងំអស់េហយ…?…”—េអឌី។] ខញុ ំពិតជេធ�បន
បង�សី…?…[“េហយ�ទងប់ន�បទនពរដល់ខញុ ំយ៉ងខ� ងំ! េហយខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ជង�ល់ៃថង ៃនជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំមនជីវតិដអ៏�ច រយេ កនុង�ពះអមច ស់។”]
ខញុ ំេជ ថបង�សីែសពនេសុរ។ [“ខញុ ំសបបយចិត�។ ខញុ ំសបបយចិត�! �បសិនេបេនះ
មនិែមនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលខញុ ំបនទទួល ខញុ ំ—ខញុ ំេ េល�សនៈស�មបអ់�ី
�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នទទួលស�មបខ់ញុ ំ។ េហយខញុ ំនឹង�� បេ់ េល�សនៈ។”]
�ែមន៉។ [“េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំចងឲ់យ�ទងេ់ធ� េហយខញុ ំបន�� បេ់ េល�សន
ជមយួ�ពះេយសូ៊វ។”] �ែមន៉។ សូម�ពះ�បទនពរ…?… �ែមន៉។ [“េហយខញុ ំនឹង
�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំចងេ់�យអនកេធ�។ អនកដឹងេទ ណូេអបនយក�គ�រទងំមូល
របស់គតម់កជមយួ េហយខញុ ំចងប់ន�គ�ររបស់ខញុ ំទងំមូល។ អនកដឹងថខញុ ំ
ចងឱ់យមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំបនសេ ងគ ះ។”] ខញុ ំយល់។ កូនរបស់អនក។
�តឹម�តវេហយ។ [“…?…កូនៗរបស់ខញុ ំ។”] ែមនេហយ ែមន។ [“និងប�ីរបស់ខញុ ំ។”]
បទ េ�ក ខញុ ំ…[“ដូចែដលអនកបនដឹងទងំអស់អំពី�។”] ែមន។ [“អនកបន
អធិ�� នស�មបេ់យង។”]
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164 េយងទងំអស់គន �គ ល់បង�សី ែសពនេសុរ និងដឹងរេប បែដលនងនិង
បង�បសេជសបនឈរេល�ថ នភពលំបកេនះ ប៉ុែន�ជកែន�ងែដលមកដល់
�មរយៈ�ពះវ�ិរេ ទីេនះ។ េ េពលែដលខញុ ំឆ�ងេ មខ ងេទ ត ពួកេគនឹងមនិ
មនទម� បេ់ដរែបបេនះេទ។ ពួកេគនឹងេ េកមង។ អូ! បង�បសេជស�បសិនេប
ខញុ ំ�គនែ់ត…?…អនកដឹងេហយ។ េហយបនទ បម់កអនកទងំអស់គន ដឹងពីរេប ប
�គនែ់ត—េ ទូទងំតូច…?…េ �តងេ់នះ អនក�តឡបេ់ រកេកមង�សីវយ័េកមងែដល
គួរឱយ�ស�ញ់ជថមីម�ងេទ ត និងបង�បសេជសេ េកមង�បសេនះ។ �ពះបន
សនយនឹងអនក។
165 ឥឡូវេនះ េមលេ ។ ខញុ ំចងផ់�ល់ឱយអនកនូវករបេ�ង នេកមងជំទងប់ន�ិច េ�យ
អនកគឺជអនកចុងេ�កយេ ទីេនះ ខញុ ំចងផ់�ល់ឱយ។
166 េ�ពះ ខញុ ំដឹងថេនះគឺជេកមង�បសតូចរបស់អនក េឈម ះឆលី។ អនកចងឱ់យ��តវ
បនអធិ�� នឱយ? [បង�បសឆលី និយយថ “�តវេហយ។”—េអឌ។ី]
167 ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងមយួេនះ។ េតអនកធ� បប់ន�នេ កនុងបទគមពរីែដល
�ពះគមពរីបនែចងអំពីេរ ងេនះេទ? ប៉ូលបន�បបេ់មទព័រ ៉មុូងំ។

េតអនក�ចលឺខញុ ំបនេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអឌី។]
168 បន�បបជ់នជតិរ ៉មុូងំ េ េពលែដលគតទ់ញ�វរបស់គត ់េដមបសំី�ប់
ខ�ួនគត ់ េឡងេ ភលីីពេពលគតេ់ កនុងគុក។ េហយកររ ជួ យបនេធ�ឱយរេងគ ះ
រេងគរ។ គតប់ននិយយថ “េជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េហយអនកផទះរបស់អនក
នឹងបនសេ ងគ ះ។” េតអនកធ� បឮ់េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអឌី។]
“និងអនកផទះរបស់អនក។” [“�ែមន៉។”] ឥឡូវេនះ េឃញេទ។ �បសិនេបអនកមនជំេន
លមមស�មបក់រសេ ងគ ះស�មបខ់�ួនអនក េតអនកក�៏ចមនជំេន �គប�់គនស់�មប់
អនកផទះែដរឬេទ? [“�ែមន៉។”] �មរេប ប�មយួ�ពះនឹងេធ��។
169 េហយ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបប់ង�សីែសពនេសុរនិងបង�បស
ែសពនេសុរេ យបេ់នះ ែដលថកូនៗ�គបរ់បូ ពួកេគនិងកូនៗរបស់ពួកេគទងំអស់
នឹងរស់េ កនុងទឹកដីដរ៏ងុេរ ង រកី�យេ ទីេនះ ែដលនឹងមនិមនជំងឺឬគម ន
�យុចស់ជ� គម នទុកខ�ពយឬករខកចិត� េហយជីវតិដតូ៏ចទងំអស់េ ទីេនះ
នឹងរ�យបតេ់ កនុងសុបិន���កកែ់ដលបនកន�ងផុតេ ។ សូមឱយពួកេគ
ទទួលបនេហយសូមឱយកូនរបស់នងនិងប�ីរបស់នងនិងមនុស�ជទី�ស�ញ់
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របស់នងទងំអស់ េហយអស់អនកែដល�ស�ញ់នងនិងអ�ីៗទងំអស់ែដលនង
�ស�ញ់�ចេ ទីេនះជមយួនង កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

170 [បង�សីែសពនេសុរនិយយថ “�ែមន៉។ សូមអរគុណ។”—េអឌី។] �ពះ�បទន
ពរអនក។ [“ខញុ ំនឹងមន�យុែបត៉សិបពីរឆន  ំឆប់ៗ េនះ។”] �យុ ៨២ឆន ។ំ [“…?…
ប៉ុែន�ពួកេគនឹង�តវបកែ់បក េ �យុេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ែតេធ�ម�ូប េបកគក ់ និង
អ៊ុតេខ�វ និងសំ�តផទះទងំអស់។”] ដូចជពិភពេ�កកំពុងែតដួលរលំ បង
�សីែសពនេសុរ។ [“�តវេហយ។ ខញុ ំហត�់ស់ �គបេ់ពល។ ពួកេគទទួលបន�…
ខញុ ំបនសួរម� យរបស់ខញុ ំ ែដលជម� យចុងរបស់ខញុ ំ ែដលមន�យុេកសិបឆន  ំ េត
អនកមន�រមមណ៍យ៉ង�េ េពលអនកចស់ ជយូរយ�ស់មកេហយ។ នង
បននិយយថ រ ៉សូ �បែហលជអនកនឹងអស់កំ�ំង�គបេ់ពលេវ�។ ខញុ ំហត។់”]
ែមនេហយ អនកេទបែតេ�ត មខ�ួនេដមបសី�មក អនកបនេឃញេហយ។ [“ខញុ ំហត់
�ស់�គបេ់ពល។ ខញុ ំ�តវករស�មក។ ខញុ ំ�តវករ�។”] �តវេហយ ម៉ម៉។ [“េហយ
ខញុ ំចងស់�មកេ កនុង�ពះអមច ស់ សូមលុតជងគងចុ់ះ។ �ល់អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំ
�តវករ។”] ែមន។ សូមរក�េសចក�ីជំេន របស់អនកេល�ទង ់ គឺបង�សីែសពនេសុរ
េហយអនកនឹងឆ�ងកត។់ [“ខញុ ំចង�់� បេ់ េល�សនេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
េនះគឺជអនកែដលខញុ ំចងេ់ឃញ រហូតដល់�ទងេ់ ែតបន�អំពវនវ។”] េហយ�ទង់
មនបនទូល…[“ខញុ ំចងប់នអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងម់នស�មបខ់ញុ ំ។”] េហយ�បកដ
ដូចខញុ ំឈរេ ទីេនះជមយួអនកយបេ់នះ បង�សីែសពនេសុរ េ�យ�ពះគុណរបស់
�ទងខ់ញុ ំនឹងេឃញអនកនិងេជសឆ�ងកត�់ពំែដនែដលេ េកមងេហយមនសុខភព
ល�។ អនកទងំអស់គន នឹងរតេ់ហយហកចុ់ះេឡង។ “បង�បសខញុ ំ! បង�បសខញុ ំេអយ!”
[“ហនឹងេហយ។”] ខញុ ំនឹងជួបអនក។

ករភយ័របស់នង។

171 ឱ�ពះវរបិ�េអយ េកមង�សីេនះមនករែបកបក ់ េហយថន មំនិ�ចជួយ
នងបនេទ។ មនែតនងេទ ែដល��ងំ។ ប៉ុែន�ទូលបងគំមករកនងេ យប់
េនះ។ ទូលបងគំមកឯ�ទង�់ពះវរបិ�េអយ។ ទូលបងគំមកសំុេ�យផទ ល់ែដល
ទូលបងគំ�តវែតបញ់ េ�យេភ�ង។ សូមឱយ��តវបនក� យជសូនយយ៉ងចបស់
សក�់តងេ់ ខងេ�កយរបស់គត។់ សូមេ�យករអធិ�� នេនះ េ កនុង�ពះនម
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ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែហក�េ ជបំែណក នយំកេច មៃន�លេ ម របស់�ពះ
�តឡបម់កវញិ។ �ែមន៉។

��តវែតជ សម� ញ់។
172 [បង�សីមន កនិ់យយថ “�គនែ់តអធិ�� ន។ ខញុ ំមនកូន ៦ នកែ់ដលខញុ ំសំុ
េ�យ�ពះជួយពយបលនិងសេ ងគ ះ។”—េអឌី។]
173 �ពះៃន�នសួគ ៌ សូមផ�ល់អំេ�យេនះ កូនៗទងំ�បមំយួរបស់នង
ែដលនង�បថន ចងប់នសេ ងគ ះ។ នងបនឮទីបនទ ល់េនះពីបង�បសដុលតុន
កូន�សីជទី�ស�ញ់របស់គត។់ នងចងឱ់យកូន�បមំយួនក ់ �ពះបិ�។ សូម
ឱយនងមនពួកេគ។ សូមេ�យពួកេគជួបនងេ ទឹកដីេនះែដលគម នេពលយប់
ករពរនិងរកទីជំរកេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គិស�។ �ែមន៉។

សូមឱយអនកមនពួកេគ បង�សី ករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។

[បង�សីមន កនិ់យយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអឌី។]
174 ខញុ ំេជ អនក។ គម នអ�ី ែដលពិបក �ចជួយមនិបនេទ។ ពួកេគផ�ល់ឱយេគ
នូវវតថុតូចមយួែដលេមលេ ដូចជ អូ �េសត�មនី។ ពួកេគេ �ថជអ
កម៉ូន �កហម។ ថ េសទរែត ែដលសម� បអ់នក។ �េធ�េ�យឈមអនកេឡង។
ប៉ុែន� សូមេមល។ សូមេមល ជំងឺរ�កសន� កគឺ់ដូចជសត�េ�ែដលចបេ់ច ម
េហយរតេ់ចញ។ ឥឡូវេតរកិំលនឹងេធ�អ�ី? អូ ខញុ ំេអយ! មនេ��គហឹម �គហឹមនិង
កូនេច ម។ េហយគត�់ស�ញ់កូនេច ម ដូេចនះគតក់រ៏តេ់ ជមយួកូនេច ម
ែដរ។ ប៉ុែន��វឌីបនយកែខ�រដង�កេ់ �មគត។់ េឃញេទ? ឥឡូវេមល។
គតម់នដំុថមចំនួន�បគឺំ ជំ-េន  ខ�ួនឯង។ ែខ�រដង�ករ់បស់គតគឺ់េ កនុងៃដេនះ:
�ពះេយសូ៊វ។ �ទងជ់អនកបញ់�� ប។់ មនអ�ីមយួេកតេឡង។ សូមេ បនទ បពី់
កររ�កសន� ក ់ េ យបេ់នះ េ�យករអធិ�� នេនះ។ សូម�ពះជមច ស់�បទន
អំេ�យដល់អនក។
175 [បង�សីនិយយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអឌី។] នងចងទ់ទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម? [“េទ។ អតេ់ទ នងមនិបននិយយដូេចន ះេទ។”]
អនកចងឱ់យនងទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ [“ខញុ ំចងេ់ឃញនងបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹក។”] សូមអរគុណ បង�សី។ មនិែមនេ�យ�រែតេនះជវធីិេនះេទ។ គឺ
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ពីេ�ពះ…ឥឡូវេនះ �បសិនេបេនះគឺេ កនុង�ពះគមពរី ដបតិ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថ ខញុ ំនឹងេ ជប�់ បង�សី។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចង់
ខុសគន េទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំចងប់នដូចគន ។ ខញុ ំមនិអនុ ញ តេទ…ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងទទួលខុស�តវ
ចំេពះេរ ងេនះ អនកេឃញេទ។ េហយខញុ ំ�តវែតនិយយ��មវធីិែដលនិយយ�។
មនិែមនឱយខុសគន េទ ែត�តវេ�ម ះ�តង។់
176 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ េយងមករកមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់នង
ែដលមនជំងឺរ�កសន� ក ់ េហយេ ទីេនះនងចងេ់�យនងទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ដបតិេនះគឺជផ�ូវចូល។ េនះគឺជ�ចក
ទ� រេបកចំហ។ េនះគឺជកែន�ងែដលយ៉ូេស�បនេបកផ�ូវមយួែដលឆ�ងកតទឹ់កដី
សនយ។ មនិមនកែន�ងពីរឬបីបនេបកេទ។ មនែតមយួប៉ុេ�� ះ។
177 េព�តសេ ៃថងបុណយទី៥០ េ េពលែដល�ពះវ�ិរបនេបកសេមព ធដំបូងេគ
បនេបកផ�ូវមយួ បននិយយថ “ែ�បចិត�អនក�ល់គន េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” ពួកេគមនិែដលផ� ស់ប�ូរពីផ�ូវែតមយួេនះេទ
ពួកេគមន ក់ៗ បនឆ�ងកតទឹ់កដីសនយ។
178 ពួកេគខ�ះបនពយយមឆ�ង ផ�ូវមយួេផ�ងេទ ត េហយប៉ូលបននិយយេ
កនគ់តថ់ “េតអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងអ�ី? កែន�ង�ែដលអនក
ពយយមឆ�ងកត?់”

េហយពួកេគបននិយយថ “េ ទីេនះជកែន�ងែដលយ៉ូ�នបនេមល។”
179 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ យ៉ូ�ន�គនែ់តចង�ុលបង� ញេពលេវ�
និងទីកែន�ង។” េហយេ េពលែដលពួកេគបនឮករេនះ ពួកេគបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ ឯកែន�ងដ�៏តឹម�តវ។ េហយពួកេគបនឆ�ងកត ់ េហយទទួលបន
េដមទំពងំបយជូរដប៏រសុិទធ។
180 ផ�ល់�េ ឱយប�ូន�សីរបស់េយងនិងមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់នង េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
181 បង�បសលីលី។ [បង�បសលីលីនិយយថ “ខញុ ំេជ ថអនកគឺជ�បធនដ៏
�តឹម�តវគឺបង�បស�បណ�។ំ”—េអឌី។] អូ! បង�បស [“បនេដរេឡង…?…
អនកចថំ�បសិនេបមនេ កនុងក�ីសុបិន� មនអ�ីមយួេកតេឡង…?… �បសិនេប
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អនកនិយយពីសុបិនេនះ មនិអីេទ។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំមន។ កែន�ង� អនកែតង
ែតសុបិន�ល�!…?…”] �តវេហយ។ េនះគឺជេពលមយួ។ [“�តវេហយ។”] ែមន។
ខញុ ំរកី�យ…?…សូម�ពះ�បទនពរ។ អនកកំពុងេធ�ដំេណ រេ ទឹកដីែដលបនសនយ
ឥឡូវេនះ! �បែហលជខញុ ំនឹងនិយយពី�។
182 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកេ់ ចបំនមុនេពលែដលពន័ធកិចចេនះបនប ជ ក់
ដល់ខញុ ំ េហយខញុ ំកំពុងេន�ទជមយួបុរសមន កេ់ ៃថងមយួ េ ឯទេន� បឹងមយួ?
េហយ ខញុ ំបនចប�់តីតូចៗ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេល
ខញុ ំ។ មន…បុរសេនះជសមរបនទ ល់�ពះេយហូ�៉មន ក។់ ប�ូន�បសរបស់គតេ់
ទីេនះកែន�ង�មយួ គឺែបង៊វដូ។ គតេ់ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ ែដលជ
អនកជិតខងខញុ ំ។
183 េនះគឺជលីលី។ េហយមនុស�ទងំេនះគឺជសមរបនទ ល់�ពះេយហូ�៉។ េហយ
ពួកេគបននិយយថ ៃថងមយួេ េពលែដលេយងកំពុងេន�ទេ ទីេនះ
បនទ បពី់េកមង�បសេនះបនែ�បចិត�េជ  ខញុ ំបន�បបគ់តថ់មនអ�ីមយួេ កនុងជីវតិ
របស់គត ់ េហយេតមនអ�ី—អ�ីែដលបនេកតេឡងនិងអំពី�។ ែដលគតេ់ទបែត
បន�បបខ់ញុ ំ េហយគតេ់ទបែតបនេចញពីជីវតិរបស់គត ់ ែដលជអ�ីកេ៏�យ។ �
ពិតជ�តឹម�តវ។ ឪពុករបស់គតគឺ់ជមន ក—់អនក�ន។ េតប៉េ ទីេនះយបេ់នះ
េទប៊លីី? [មនេគនិយយថ “មនិដឹងេទ។”—េអឌី។] េហយគតនិ់ងភរយិរបស់
គត ់ទងំពីរនក ់បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េដមបេីធ�ជ�ក�េី កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ទីេនះកនុង�ងទឹក។ េហយេ ៃថងមយួបុរសេនះកំពុងែតអងគុយ
េ  ែកបរខញុ ំ។
184 ែបង៊ េតអនកេ ឯ�? េតគតេ់ ទីេនះយបេ់នះេទ? [មនេគនិយយ
ថ “េ ខង�� ំេ �ជងខងេ�កយេ ទីេនះ។”—េអឌី។] េ កច�់ជង។
�តវេហយ។
185 េហយេយងបនេន�ទ។ េហយ បង�បស កូន�បសតូចរបស់ខញុ ំបន
សម� ប…់ខញុ ំគិតថគតប់នសម� បកូ់នឆម រពីរបីៃថងមុន។ េមឆម ចស់តូចេនះ
មនកូនតូចមយួ�កម េហយគតក់េ៏រ ស� េហយទម� ក�់េចល។ ខញុ ំគិត…ខញុ ំបន
និយយថ “�ពះអមច ស់នឹងេធ�ឱយជីវតិតូចេនះរេសេឡង” ៃថងមុន។ �តវេទ លីលី?
[បង�បសលីលីវដូនិយយថ “�តវេហយ។”—េអឌី។] ករតំេឡងកនុងេ�កឌីត។
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េហយខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” េហយេយងបន
េន�ទេពញមយួយប ់េហយមនិបនចបអ់�ីទងំអស់។
186 េ �ពឹកបនទ ប ់ េយងបនេន�ទ�តី េហយ�តលបម់ករកសីុវញិ។ េនះគឺជ
�តីតូច។ េហយបង�បសលីលីមន�ងធំមយួ េហយគតប់នេ�យ�តីទី�ប
យ៉េលប�បន�ិច ែដលជទំពកដ់ធ៏ំែដលគតម់ន រហូត ដល់េពលែដលគតទ់ញ
�េចញ ែខ�រតូចមយួេ ជបនឹ់ងេពះ តូច។ េហយេ េពលែដលគតទ់ញ�
េចញ គត�់គនែ់ត�តវទញែផនកខងកនុងនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេចញពី�តីទី�បយ៉
េដមបទីទួលបន�។ េហយ�គនែ់តទញ�េចញទងំអស់ ពីេ�ពះបុព�េហតុដធ៏ំ
បនជបក់នុងេពះ�តី។ េហយេ េពលែដលគតប់នេធ� គតប់នេបះ�ចុះេ
េលទឹក។ េហយគត�់គនែ់តដកដេង�ម បនួឬ�បដំង េហយេនះគឺ� េ�យ�រែត
�បមតរ់បស់គតនិ់ងពយរួេចញពីមតរ់បស់គត។់ េហយគតអ់ែណ� តេ ជុំវញិ
ទីេនះ�បែហលកន�ះេម៉ង អែណ� តេឡងេ កនុងគុេមព ត។
187 េហយខញុ ំកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េន�ទ។ េហយភ� មៗេនះ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនមកមនបនទូលថ “និយយេ កន�់តីេនះ។”
188 ខញុ ំបននិយយថ “�តីតូចេអយ �ពះេយសូ៊វ�គីសទផ�ល់ឱយអនកនូវជីវតិរបស់អនក
ម�ងេទ ត។” េហយ�តីតូចេនះ បនងបេ់ េលទឹក េហយែបរេ មខ ងេទ ត េហយ
គតក់ែ៏ហលចូលេ កនុងទឹក េល ន�មែដលគត�់ចេ បន។
189 បង�បសលីលីនិងបង�បសវដូកំពុងមនវត�មន។ បង�បសលីលីបន
និយយថ “បង�បស�បណ� ំ មននយ័ថស�មបខ់ញុ ំ េ�ពះខញុ ំបននិយយេ
កនអ់នកតូច…”
190 [បង�បស �បណ� ំ និយយេ កនលី់លីវដូ—េអឌី។] យបេ់នះ ខញុ ំ
�ច�បបព់ួកេគពីអ�ីែដលអនកបននិយយ? [បង�បសលីលីវដូនិយយថ “អនក
�បកដជ�ច។ មនិអីេទ បង�បស�បណ�។ំ”]
191 គតប់ននិយយថ េ េពលគតទ់ញែផនកខងកនុងេចញពីគត ់ គតប់ន
េបះ�េ ខងេ�ក េហយនិយយថ “អនកបនបញ់ែខ�រ ចុងេ�កយរបស់អនក មតិ�
តូចេអយ” ដូចេនះ។ េបះ�េចញ។

គតប់ននិយយថ “�—�មននយ័ថខញុ ំ។”
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េហយខញុ ំបននិយយថ “េទ បង�បសលីលី។ េនះមនិែមនេទ។”

192 បង�បសែបង៊េ ទីេនះ បននិយយថ “េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់
េលពិភពេ�កេនះ �បព់នន់កែ់ដលចូលចិត�ឈរេ កែន�ងែដលេយងកំពុង
ឈរេ េពលេនះ េឃញឫទធ នុភពរបស់�ពះចុះមកេធ�អ�ីៗដូចេនះ!” និយយ
មយង៉េទ តគតចូ់លចិត�…

193 ខញុ ំេជ ថេយងទងំអស់គន មន�រមមណ៍ដូចេព�តសែដរ “ជករ�បេសរែដល
បនមកទីេនះ។ សូម�ងសងេ់�ងឧេបសថចំនួន ៣ ។” េឃញេទ? �តឹម�តវ
េហយ។

194 ឥឡូវេនះ បង�បសលីលី អនកបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ឥឡូវេនះ។ អនកបនចកេចញពី�បេទសេអហ�ុបី។ េផងខទឹមនិងភពកខ�កៃ់ន
ពិភពេ�ក�តវបនទុកេចល។ ឥឡូវេនះអនកកំពុងែតឈរេ េល�ចងំទេន�យរ័
�ន ់�គនែ់តឆ�ងកតក់ែន�ងមយួប៉ុេ�� ះ។ �ពះ�ចនឹងនអំនកេ  លីលី។

195 �ពះដម៏នមហិទធិឫទធិេនះ គឺជពនរង� នរ់បស់អនក។ គត�់បកដជសថិតេ
កនុង�ថ នភព��កកម់យួ ប៉ុែន�េបះដូងរបស់ខញុ ំបនេ រកគត។់ ករអធិ�� នរបស់
េយងេទបែតបនបកេ់បកយ៉ងខ� ងំ េហយេរ ងែដលបនចបគ់តប់នបតព់ី
គតេ់ហយ។ ��តវបនកេមទច។ េហយឥឡូវេនះគតក់ំពុងេធ�ដំេណ រេ កនទ់េន�
យរ័�ន។់ [បង�បសលីលីវដូនិយយថ “សូមអរគុណ �ពះេយសូ៊វ។”—េអឌី។]
យកគតេ់ ទឹកដីសនយ �ពះអមច ស់។ [“�តវេហយ �ពះអមច ស់។”] េហយេបះ��
គតក់នុងចំេ�ម�បជជន។ [“�តវេហយ�ពះអមច ស់េអយ។”] េនះេ ៃថងដរ៏ងុេរ ង
ែដលេយងនឹងជួបេ �តងក់ែន�ងេផ�ងេទ ត ខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍ឱប�កេ�បៃដ
របស់គត ់ ែ�សកថ “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ!” [“�ែមន៉។”] “ខញុ ំ�គ ល់
គត។់” នយំកែបង៊រមួជមយួគត ់ �ពះអមច ស់េអយ េតបនេទ? ប៉ប៉និង
ម៉ក់ៗ និងពួកេគទងំអស់ បង�សី និង�គ�រដអ៏�ច រយទងំអស់ សូមឱយេយង
ទងំអស់គន បនជួបេ ឯ�ពះអមច ស់ េហយពួកេគ�គបគ់ន នឹងបនេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំអធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។ [“�
ែមន៉។”]

អនកនឹងទទួលបន� បង�បស។ សូម�ពះ�បទនពរ បង�បសលីលី។
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196 [មនេគនិយយថ “បង�បស?”—េអឌី។] បទ បង�បស។ [“មនករ
អំពវនវពីចមង យ និងករ�� ប ់កំពុងរងច់។ំ”]
197 មននរ�មន ក�់� ប ់ េ េលករេ ពីឆង យ។ េហយខញុ ំនឹងបែង�រកមមវធីិេ
បង�បស េនវលីេពលេ ទីេនះ។
198 [បង�បស េនវលី និយយថ “ៃថងដអ៏�ច រយនិងសេមប មេ កនុង�ពះអមច ស់!
សព�ៃថងេនះ�ពះបនេធ�អ�ីដអ៏�ច រយស�មបេ់យង។ កររពឹំងទុករបស់ខញុ ំ�តវបន
បំេពញយ៉ងេពញេលញ—េអឌី។]

[“ចូរេយងេ�កកឈរេឡង ជមយួគន ។]
199 [“ចកំមមវធីិបនទ បម់ក េ យបៃ់ថងពុធ។ �តវអធិ�� នេ�ចន។ អស់អនកែដលមនិ
សកបចិ់ត� និងចិត�ែដលមនិ�បកដ�បជមនទំនកទ់ំនងជមយួ�ពះ។ ‘េពលេវ�គឺ
ជិតដល់េហយ។ ឥឡូវេនះដល់េពលេហយ។ ៃថងេនះជៃថងៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ។’]
200 [“សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក�ល់គន ែដលជេភញ វ អនកមកពីចមង យ។
ករអធិ�� នរបស់េយងគឺថ�ពះនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវករេធ�ដំេណ រេ�យក�ីេម��
ករ�ុ�តឡបេ់ កែន�ង�ន កេ់ របស់អនកវញិ។ រកី�យែដលបនជួបអនកជមយួ
េយង។ េហយសូមអធិ�� នេ�យេយងេពលែដលអនកេ េនះ�ពះអមច ស់នឹង
�បទនពរេ ទីេនះែដរ។]
201 [“�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង ទូលបងគំែដលជអនកបំេរ របស់�ទងប់ន
មកេ យបេ់នះ េដមបេីធ�កិចចករបំេរ និងពយកររីបស់�ទង ់ េ�យឈរេ ចេន� ះ
គម� ត បេងកតជរបងករពរ មករកេយងេ�យក�ីេង ងឆងល់របស់អនកបំេរ �ពះអងគ
បនទទួលបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបនផ�ល់មុខងរជេ��
ឲយនិយយេ កនម់នុស�ជំននេ់នះ។ ជួយពួកេយងេ ៃថងេនះនិងយបេ់នះ េដមប ី
ទទួលបន�រែដលមករកេយង �ពះអមច ស់ ករ�ស់េត នឱយេ�ត មខ�ួន។]
202 [“សូមជូនពរអនកទងំអស់គន ែដលេចញពីទ� រៃន�គរេនះេ យបេ់នះ។ សូម
ឱយជំងឺែដលមនមកេលេយងែដលេយងមនិដឹង សូមេ�យ�ពះពរនិង�ពះេច��
របស់�ពះអងគករពរនិងពយបលេយងនិងករពរេយង រហូតដល់េពលេនះ
េ េពលែដលអនកេ�ត មខ�ួនេផទរេយងេ េ�តយមខ ង។ សូម�បសិទធិពរដល់អស់អនក
ែដលធ� កទឹ់កចិត�និងខកចិត� អនកែដលគួរេ�យខ� ច និងអនកែដលេខ�យ។]
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203 [“�ពះអងគ េយងអធិ�� នេ យបេ់នះស�មបក់រមកេលងពិេសស គឺ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលគងេ់ េលអនក េធ�ដំេណ រ�មផ�ូវនីមយួៗ អនកេធ�
ធមមយ�� មនុស�ចែម�កគន េ កនុងទ� ររបស់េយង។ អនកែដលេចញេ េ�កទ� រ
យបេ់នះ សូមេ�យ�ងំនន�គបពីេលឈម េលេឈឆក ងកល់�៉រ ី�គបបងំេហយ
ផគតផ់គងេ់�យបន�គប�់គន។់]

204 [“ពយបលេយងេពលេយងឈ។ឺ រក�េយងេ�យ�ពះេច�� ដខ៏� ងំក� របស់
�ទង។់ ចកេ់�បង�ងំេយង ស�មបក់មមវធីិ។ ចូរេយងេដរេ�យេសចក�ី�ស�ញ់
េ ចំេពះ�ទង ់ �ល់ៃថងៃនជីវតិរបស់េយង។ េហយេយងនឹងសរេសរដល់�ទង់
ចំេពះករេនះ ពីេ�ពះេយងទូលសូមេ�យនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទនិងេ�យ
េ�ពះ�ទង។់ �ែមន៉។]

205 [“េហយ�ពះ�បទនពរដល់អនក។ េហយេយងរកី�យែដលមនអនក។ ចបៃ់ដ
គន េ វញិេ មក។”]

206 [បង�បស�បណ��ំតឡបម់កេវទិកវញិ ដូចជ�កមជំនំុកំពុងចបៃ់ដគន
េហយ�� គមនគ៍ន េពលចកេចញេ ។]

207 [បង�បស �បណ� ំនិយយេ កនន់រ�មន ក។់] ពិតជេពញចិត�ចំេពះ
អ�ីទងំអស់ែដលអនកបនេធ�ស�មបខ់ញុ ំ កតនិង…?…បទេ�ក។ ពិតជេពញចិត�
�ស់…?…

208 [បង�បស�បណ�និំយយជមយួបង�បសេនវលី—េអវលី។] ដូេចនះេយង
បនេផញថមៃនជំេន …?…មនបុរសមន កម់កពីជំុវញិ…?… ដូេចនះខញុ ំបនអធិ�ថ ន
ឱយគត ់ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ បន�កេ់ ទីេនះរយៈេពលមយួ
េម៉ង មនិមនជីពចរដកដេង�ម មនិមនអ�ីទងំអស់។ គម នដេង�ម គម នជីពចរ
ឬដកដេង�មមនិមនអ�ីទងំអស់។ ែភនកបន�កេ់ កនុងកបលរបស់គត ់ បន
ធ� កចុ់ះេ កនុងេវទិក។ [បង�បស េនវលី និយយថ “នង�គនែ់តទុកគតឱ់យេ
ទីេនះរហូតដល់ករអធិ�� នចូលមក។”]

209 េនះេ ែតេបក? [បង�បសេនវលី និយយថ “បទ �េ ែតបន�” បង� ញថ
ម�ីកហ�ូនេ ែតមន—េអឌី។]
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210 េតខញុ ំ�ចទទួលបនករយកចិត�ទុក�ករ់បស់អនកេទ? វធីិែដល ជ�គ
ផ�យដំណឹងល�វយ័េកមង អធិបបយ េ ទីេនះេ កនុងរដ�ឥ�� �� �តវបន
េគផ�ព�ផ�យថ បន�� បេ់ េលេវទិករ គឺ�បែហលមយួេម៉ងមុន។ ខណៈ
េពលែដលគតក់ំពុងអធិបបយ បនធ� កចុ់ះ េហយបន�� បេ់ កនុងតុអធិបបយ
ែដលជអនកផ�យដំណឹងល�ែដលេគបន�គ ល់មន កក់ំពុងអធិបបយេ ទីេនះេ
រដ� ឥ�� ��។ �គគង� លេទបែតមកេហយបនទូរស័ពទមកខញុ ំ។ គតប់ន
�� បេ់ េពលែដលកំពុងអធិបបយេ េ�កមករចកេ់�បង�ងំៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បនធ� កចុ់ះ ែភនករបស់គត ់ បនកំណតក់រដកដេង�មបនចកេចញពីគត។់
គតប់ន�បកសថបន�� បេ់ហយ បនេដកលកអ់ស់រយៈេពលមយួេម៉ង។
េហយអ�ីមយួបន�បបព់ួកេគឱយេ �កមជំនំុេហយឱយខញុ ំអធិ�� ន។ ដូេចនះខញុ ំបន
អធិ�ថ នឲយគត�់តឡបម់កវញិ េ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ សូមឱយ
អនកចូលរមួជមយួខញុ ំេ�យជំេន  ថ�នឹងមនិខកខនេគលេ េទ។ េធ�ឱយគត់
�សស់េហយនគំត�់តឡបម់កវញិ។ សូមអរគុណ។
211 �ពះគងេ់ ជមយួអនក រហូតដល់ខញុ ំេឃញអនកេ យបៃ់ថងពុធ។ អនកមកពី
ចច�គ  និងេ ជំុវញិ �េហយ។ �ពះគងជ់មយួអនក។
212 បង�បសផត…?… 
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 15 ឧសភ 1960 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
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េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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