
�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ

 សូមឱយេយងឱនកបលរបស់េយងឥឡូវេនះស�មបក់រអធិ�� នមយួែភ�ត។
�ពះវរបិ�ដម៏ន�ពះគុណ េយងសូមអរគុណដល់�ទងេ់ �ពឹកេនះចំេពះ

ឯកសិទធិែដលបនមកទីេនះេ កនុង�ល�បជំុេនះ �បឈមមុខនឹងលទធផលៃន
េពលេវ�។ ប៉ុែន�េយងមនិដឹងថេពលេនះមនអ�ីេកតេឡងេទ ប៉ុែន�េយងដឹងថ
អនក��គប�់គងៃថងេនះ។ ដូេចនះេយងអធិ�� នថ�ពះអងគែដល�គប�់គងៃថងេនះ
និងៃថងែស�ក និងអស់កលបជនិចច នឹង�បទនពរដល់េយងេ ៃថងេនះដូចែដល
េយងបនជួបជំុគន កនុង�ពះនម�ទង ់ េដមបេីយង�ចដឹងពីរេប បរស់េ កនែ់ត
�បេសរេដមបបីេ�ម�ទង។់ េនះគឺជបំណងេពញេលញរបស់េយង។ �ពះវបិ� ជ
មច ស់េអយ ែដលដឹងពីដួងចិត�របស់េយង ដឹងថេនះជករពិត។ េយងថ� យខ�ួន
េយងចំេពះ�ទង ់ ជមយួ—ែផនកៃនៃថងអនគតស�មបក់របេ�មេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
2 សូមអងគុយចុះ។ (សូមអរគុណ។ េនះគឺជេរ ងមយួេទ តេ ទីេនះ។)
3 អរណុសួស�ី ទស�និកជនែដល�ចេមលេឃញនិងទស�និកជនែដលេមល
មនិេឃញេ ទូទងំ�បេទសែដលេយងបនជួបេ �ពឹកេនះ។ េនះផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ
ឯកសិទធិដអ៏�ច រយេដមបមីកទីេនះនិងនិយយេ �ពឹកេនះអំពី�បធនបទសំខន់
េនះ។ ចំេពះទស�និកជនែដលេមលេឃញ�ពិតជមនករភន័��ចឡំបន�ិច ពីេ�ពះ
េ ពីមុខខញុ ំគឺ�ងំនន បនទ បម់កខញុ ំ�តវនិយយេ ខង�� ំនិងេ ខងេឆ�ង។ េហយ
ចំេពះទស�និកជនែដលេមលមនិេឃញ ខញុ ំមន�ល�បជំុេ ខង�� ំខញុ ំ និង
កែន�ង�ត�់បណេ ខងេឆ�ងខញុ ំ េហយខញុ ំេ េលឥដ� េ�យមន�ងំននេបក
េ ចេន� ះពីៃដ�� ំនិងៃដេឆ�ងរបស់ខញុ ំ។ េហយេយងមនហូរេហ រ េ �ពឹកេនះ
�មរយៈ�ល�បជុំនិងកែន�ង�ត�់បណផងែដរ េហយនិង�កមជំនំុ�ពះវ�ិរ
េ េលផ�ូវទី�បបីំនិងផ�ូវេផន។ េហយេ កែន�ងែដលហូរេហ រ �ម�បពន័ធទូរស័ពទ
កំពុងន�ំេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។
4 េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ កនុង�ពះអមច ស់ េហយេយងកំពុង
រងច់យ៉ំងល�ចំេពះកមមវធីិេនះេ �ពឹកេនះ។ េហយឥឡូវេនះេ យបេ់នះ



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

គឺជេពលេវ�ប ចបៃ់នយុទធនករបនួៃថង េហតុអ�ី េយងពិតជអេ ជ ញអនក
ទងំអស់ ែដល�ចេ ទីេនះ។ េយងេជ ជកថ់�ពះអមច ស់នឹង�បទនឱយេយង
នូវចំណុចកំពូលដអ៏�ច រយេ យបេ់នះេ�យេធ�អ�ីែដលអ�ច រយបំផុត ដ�ប��ទង់
េ�បសអនកជំងឺទងំអស់េហយេធ�កិចចករដអ៏�ច រយែដល�ទងែ់តងែតេធ�។ េហយ
េយងកំពុងរងច់យ៉ំងល�ស�មបេ់ពល�ង ច។ �ធរណជន�តវបនអេ ជ ញ
េ�យភពរសួ�យ�កទ់ក ់ អនក�ល់គន �គបវ់�ិរ�គបនិ់កយ។ អនកមនិចបំច់
ក� យជ�គី�ទ នេទ។ េយងពិតជកំពុងអំពវនវឱយមនុស�មនបបចូលមកកនុង
�កមេយង។ េហយេយងខិតខំអស់ពីសមតថភពេដមបបីេ�ង នពួកេគពីអ�ីែដលជផ�ូវ
របស់�ពះអមច ស់ េដមបេីយង�ចរស់េ ។

5 ឥឡូវេនះខញុ ំសងឃមឹថទស�និកជននឹងមនិភយ័�ពយេឡយ។ េហយខញុ ំេជ ជក់
េល�ពះថខញុ ំនឹងមនិភយ័េឡយ េ�ពះខញុ ំមនយបដ់ធ៏ំមយួ មនភព�នតឹងខ� ងំ។
ដបតិខញុ ំដឹងថអ�ីៗែដលខញុ ំនិយយេ �ពឹកេនះនឹង�បឆងំខញុ ំេ ៃថងជំនំុជំរះ េហយ
ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេគងលកេ់ទ េហយខញុ ំដឹងថេបខញុ ំមនិនិយយពីពួកេគ�នឹង�បឆងំខញុ ំ
េ ៃថងជំនំុជ�មះ។ ដូេចនះ�ពិបក អនកមនិ�ចពនយល់បនេទ។

6 េហយេ �ពឹកេនះគឺជ�បធនបទដអ៏�ច រយែដលេយងនឹងពិភក�
អំពី�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ។ េហយមូលេហតុែដលខញុ ំបេងកត�ជ��
ៃថង�ទិតយ ដូេចនះេយង�ចនិយយអំពី�េហយចំ�យេពលរបស់េយង ជំនួសឱយ
ករអធិបបយេសចក�ីអធិបបយអំពី�។ �ជករបេ�ង នពី�ពះគមពរី។

7 េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងនិ់យយថ �បសិនេបអនកដឹកនឬំថន កដឹ់កនេំ កែន�ង
�ែដលែខ��តស់េម�ងេនះមនិធ� បធ់� កក់នុងៃដពួកេគ �បសិនេបេយងបេ ចញ
ែខ��តេ់នះ…ខញុ ំមនិដឹងថ�កមជំនំុនឹងេធ�អ�ីអំពី�េទ។ ខញុ ំសំុឱយបង�បសេ ហ�ដេ ជួ
ប�កម�បឺក��កមជំនំុមុនេពលគតេ់ចញែខ��តេ់នះ។ េហយចំេពះអនកេ ទូទងំ
�បេទស េនះគឺជកែន�ងែដលមនឧបករណ៍ថតសំេឡង សូមកុំបេ ចញែខ��ត់
េនះឱយេ�ះលុះ��ែតអនកឮដំណឹង ពីបងសុតែមនអំពី�។

8 ឥឡូវេនះ េហយ�បសិនេប��តវបនែចកចយេហយបងប�ូន�ែដលជ
អនកបំេរ របស់ខញុ ំឬ�គីសទបរស័ិទ�គបទី់កែន�ង ែដលនឹងមនិយល់�សបេលអ�ីែដល
ខញុ ំកំពុងនិយយអំពី�បធនបទេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ជកថ់អនកនឹងមនិរះិគន�់េឡយ។
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�បសិនេបអនកមនិយល់ពីរេប បែដលខញុ ំបេ�ង ន�េទ អនកមនសិទធិេធ�ដូចអនកបេ�ម
មន ក ់ជអនកគង� ល។ េហយខញុ ំេគរពអ�ីែដលអនកេជ ។
9 េហយមន��ដអ៏�ច រយពីរេ េលេនះ។ េហយ�បសិនេបមនសំនួរពីរ
មនសំណួរ�មយួ�តវ រមឺយួ�មនិ�តឹម�តវ។ ដូេចនះេយងនឹងពយយមរកេមល
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េ �ពឹកេនះ េដមបេី�ះ��យេរ ងេនះ។ ចំេពះខញុ ំ េប
�ជសំនួរ�ពះគមពរី �ពះគមពរីចបស់ជមនចំេលយចំេពះ�។
10 េហយឥឡូវេនះមុនេពលែដលេយងមន ទងំេនះ សូមចបេ់ផ�ម�បធនបទ
េនះ មុនេពលខញុ ំអធិ�� នអំពី�ពះបនទូល ខញុ ំចងប់ង� ញដល់អនកមន ក់ៗ ថ ខញុ ំ…
ជពិេសសអនកជ�គី�ទ ន ែដលខញុ ំ�បថន …ខញុ ំ—ខញុ ំចងឲ់យអនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ
េ �ពឹកេនះ។ េហយអស់អនកែដលេមលមនិេឃញែដលកំពុង�� បេ់ េពល�ពឹក
េនះ សូមអធិ�� នឱយខញុ ំ េ�ពះខញុ ំចងេ់�ម ះ�តងនិ់ងេសចក�ីពិត។
11 ឥឡូវេនះេយងដឹងេហយថ កនុងករេធ�េសចក�ីែថ�ងទងំេនះ នរ�មន ក់
�បសិនេប�ជមនុស�ែតមន កគ់ត ់ នឹងេ ជបនឹ់ង�ដូចជរ�ងជីវតិនិងេសចក�ី
�� ប។់ មនអនកជេ�ចនេ ទីេនះនឹងែលងេជ ។ ពិត�ស់ អនកទងំអស់គន
�បែហលជ មនិេធ�េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថេ កនុងកិចចបំេរ របស់ខញុ ំ មនមនុស�ែដលមក
�� បខ់ញុ ំ េហយ�� បនូ់វអ�ីែដលខញុ ំ�តវនិយយ ែមនេហយ ពួកេគ កំពុងអងគុយេ
ទីេនះ�ពឹកេនះ ជអន�រជតិ មកពីសហរដ��េមរកិ ក�� និងេ ឆ�ងកត់
សមុ�ទជេ�ចន។ េហយអនក�ច�សៃមពីភព�នតឹងែដល��កេ់លអនក េដមប ី
ដឹងថេគលេ ដអ៏ស់កលបរបស់បុរសេនះសថិតេ កនុងៃដអនក េ�ពះគតនឹ់ង
�បកនខ់ជ បនូ់វអ�ីែដលអនកនិយយ។ ដូេចនះ�ពះជមច ស់នឹងេធ�ឱយខញុ ំេឆ�យចំេពះ�
េហយខញុ ំចងចូ់លេ ជិតេ�យេ�ម ះ�មែដលខញុ ំ�ច។
12 េពលេនះខញុ ំ—ខញុ ំសួរបង�សីរបស់េយង។ េហយខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរពកយរបស់ខញុ ំខ�ះ
េដមបឱីយខញុ ំ�ចនិយយ�េ ចំេពះមុខពួកេគ។ ប៊លីីមនេ កនុងេ�េ ៉ របស់គត់
េ �ពឹកេនះ េ ទីេនះ មនេរ ងខ�ះែដលមនិ�ចនិយយបនមុនេពល—ទស�និ
ក ជនមកច�មះគន ។ េហយខ�ះែដលខញុ ំ�បែហលជនឹងនិយយ អនក�តវែតយល់។
យក�ដូច—យកពីបង�បសរបស់អនក េ អ�ីែដលខញុ ំដឹង។ អនកនឹងអងគុយេ កនុង
ករយិល័យេវជជបណ�ិ តេហយ�� បគ់ត ់ គតនឹ់ង�តវនិយយពកយ�ម ញៗ
ចំេពះអនក។ េហយអនកែដលជយុវជនយុវនរមីយួចំនួន ខញុ ំមនិចងឱ់យអនកយល់
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ខុសេទ។ ខញុ ំចងឲ់យអនកេជ  េហយ�គនែ់តអងគុយេសង ម។ សូមចងចថំ ករពិត
�តវែតនិយយករពិត។
13 េហយ ឥឡូវេនះ គម នករសង�យ័េទប៉ុែន�នឹងមនអនកជេ�ចនមនិយល់�សប
នឹងអ�ីែដល�តវនិយយ ប៉ុែន�ខញុ ំចងប់ ជ ក�់ដល់អនកេ�យ�ពះគមពរី។ េហយ
បនទ បម់កខញុ ំេជ ថេបអនក�គនែ់តេគរពនិង�� ប ់ បនទ បម់កអនកនឹងមនករ
យល់ដឹងនិងករយល់ដឹងកនែ់តចបស់អំពីអ�ីែដលខញុ ំបន�យ ជបន�បនទ ប។់ ខញុ ំ
េជ ថេរ ងេនះនឹងពនយល់� េហយខញុ ំេជ ជកថ់�នឹងេកតេឡង។
14 ឥឡូវេនះេយង�បែហលជចំ�យេពលែវងបន�ិច មយួេម៉ងកន�ះ ឬ
�បែហលជែវងជងេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ��តវចំ�យេពលប៉ុនម នេទ។
15 េហយឥឡូវេនះជថមីម�ងេទ ត ខញុ ំចងនិ់យយថ េ េពលេនះ ែដលដឹងថ
មនុស��បកនខ់ជ បនឹ់ងពកយរបស់អនក ពួកេគេធ� ចំេពះ�គគង� លរបស់ពួកេគ។
េហយ ជករពិត ខញុ ំជ�គគង� ល។
16 េហយពួកេគ�បកនខ់ជ បនូ់វពកយរបស់�គគង� លមន ក ់ គឺដូចជរ�ងករ�� ប់
និងជីវតិ។ ពួកេគ�បកនខ់ជ បនូ់វពកយរបស់បូជចរយរបស់ពួកេគ ដូចជករ�� ប់
និងជីវតិ។ េហយពិត�ស់ �គគង� ល�បែហលជអ�ីៗទងំអស់ែដលគតដឹ់ងពី
រេប បេធ� គតក់ំពុងបេ�ង ន�បជជនរបស់គតយ៉់ងពិត�បកដដូចជគត�់តវ
បនបេ�ង នេ កនុងថន កសិ់កខ �� គម នករសង�យ័េទប៉ុែន�អ�ីែដលបូជចរយេធ�
កដូ៏ច បូជចរយកនុង�សនេផ�ងេទ តេធ�ផងែដរ។ ពិត�ស់ �គគង� លពិតជ
សងឃ គឺជអនកអង�រករ។ ដូេចនះ�បសិនេបបូជចរយេ កនុងអ�ីទងំអស់ែដលគត់
�តវបនបេ�ង នេ កនុងសិកខ ��និង�ពះវ�ិររបស់គត ់ បុរសែដលមនភព
េ�ម ះ�តងយ៉់ង�ជលេ� កំពុង�បបអ់�ីែដលគត�់តវបនបេ�ង ន។
17 អ ច ឹង ខញុ ំមនិមនបទពិេ�ធនថ៍ន កសិ់កខ ��ឬបទពិេ�ធន�៍ពះវ�ិរេទ
េហយគម នអ�ី�បឆងំនឹង�ទល់ែតេ�ះ ប៉ុែន�ខញុ ំមនជីវតិចែម�ក�ស់។
18 ខញុ ំ�តវបនេគេ េ េពលខញុ ំេ េកមង។ េហយេ កនុងេនះគឺជស ញ ែដល
�ចេមលេឃញនិង�ច�� បប់នែដលបនផ�ល់ឱយខញុ ំកនុង—បេងគ លេភ�ងពយរួេ
គុេមព តៃ�ពេ �យុ៧ឆន  ំេ ទីេនះេ េល អ៊ុយទីក ផិក។ ឪពុកខញុ ំកំពុងេធ�ករឱយ
េ�កអូ េអច �៉េថនែដលេទបែត�� បថ់មីៗេនះ។ េហយអនកបន�នេស វេ
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អនកដឹងពីេរ ងេនះ។ េហយចបពី់េពលេនះមក…ចុះេ ទេន�បនទ បម់ក�បន
េលចេចញមកេ មុខ�បជជន។ េហយឥឡូវេនះ��តវបនេគថត េ�ចនដងេហយ
េហយ�ពយរួេ �៉សីុនេ�នឌីសីុ ជកមមសិទធិប ញ  កនុង�ល�សនសិលបៈ
កនុងនមជជំេន អរបីូែតមយួគតែ់ដល�តវបនបង� ញឱយេឃញេ�យវទិយ� ស�
ថ�តវបនេគថតទុក បេងគ លេភ�ងដូចគន  ែដលមនរបូ�ងដូចគន និង�គបវ់ធីិ
ែដលនអំុី��ែអលេចញពីេអហ�ុបី។ ខញុ ំេជ ថ�គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទកនុងទ�មង់
ជវ ិ ញ ណ កនុងភពជបុ�តរបស់�ពះ។

19 ដបតិ�ទង�់តវបនេ ថ “កូនមនុស�” េ េពលែដល�ទងយ់ងមក
េលកទីមយួ ឥឡូវេនះ�ទង�់តវបនេ ថ “�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់” េ កនុង
សហស�វត�រ�៍ទងន់ឹងក� យជ “កូន�បសរបស់�វឌី។” �ទងយ់ងមកជកូន
មនុស� ជពយករ ី ដូចែដលបននិយយអំពី�ទង ់ឥឡូវេនះ�ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ េ កនុងជំេន អរបីូ េ កនុងសហស�វត�រដ៍អ៏�ច រយែដលនឹងមកដល់ �ទងនឹ់ង
ក� យជបុ��របស់�វឌី េ�យបនេឡងេ�យ�ជយេលេស�ច�វឌី។ ដូចែដល
អនក�ន�ពះគមពរីទងំអស់ដឹងថេនះគឺជករសនយដេ៏ទវភពជមយួ�ពះ ចំេពះ
�វឌី �ទងនឹ់ងេ�បស�ពះ�ជបុ���ទងឲ់យេឡងេ�យ�ជយ។

20 េហយឥឡូវេនះេ កនុងកិចចករដច៏ំែឡកមយួ ខញុ ំ�តវបនេគេ អ�ីៗទងំអស់ ពី
“�ពះ” េ  “�រក�។” េហយេនះ �គនែ់តេ �មវធីិេនះជនិចច។

21 េនះេហយជអ�ីែដល�ចរយៃន�ពះវ�ិរកតូលិកបននិយយមកខញុ ំេ យប់
េផ�ងេទ តេ ទីេនះ ករពិភក�គឺដូេចនះ ថគតប់ននិយយថ “បង�បស�ប
ណ� ំ យ៉ូ�នបទីសទបនកំណតអ់ត�ស ញ ណខ�ួនឯងយ៉ងចបស់េ កនុងបទ
គមពរី ដូចែដលបននិយយេ�យពយករេីអ�យ។” គតប់ននិយយថ “កិចច
បេ�មរបស់អនក�តវបនកំណតយ៉់ងចបស់េ កនុង�កមជំនុំ។” គតប់ននិយយថ
“លូេធេរ នមនេ កនុង�ពះគមពរី។” គតប់ននិយយថ “លូេធេរ ន�គ ល់ លូេធ។
េវសលី�គ ល់េវសលី។ ប៉ុែន�ចុះយ៉ង�ចំេពះេពនទីកុស�?” បននិយយថ
“ពួកេគវេង�ង។ ពួកេគមនិដឹងថ�តវេ ទី�េទ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “េ�ក ខញុ ំសូមេកតសរេសរ។”
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22 េហយេពលេនះគឺជេពលែដល�ពះវ ិ ញ ណយងមកសណ�ិ តេល ស�ី ែដល
មនិែដលេឃញខញុ ំេទ �បពនធគត…់េហយនិយយនិងកំណតអ់ត�ស ញ ណេរ ង
ដូចគន ។
23 និយយឱយ�តងេ់  មុន�រែដលខញុ ំនិយយេ �ពឹកេនះ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំបន
�បបគ់ត ់ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេទ។ េនះគឺជេរ ងធំ
ែដល�តវនិយយ។ �េមលេ ដូច�។”
24 េរ ងមយួែដលខញុ ំដឹង ថពិតជមនអ�ីេកតេឡង ពិតែមន។ អ�ីៗទងំអស់េនះ
�គនែ់តជករបង� ញឱយេឃញ�មែបបវទិយ� ស�និងបង� ញឱយេឃញេ ជុំវញិ
និងជំុវញិពិភពេ�ក �មនិ�ច�គនែ់តជេទវកថេទ។ �ជករពិត។ េត�គឺជ
អ�ី? សូមឱយខញុ ំនិយយ េ�យករ�រភព មុនេពលខញុ ំនិយយជមយួអនកេ �ពកឹ
េនះ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េហយខញុ ំនឹងមនិ�៊នេធ�ចលនអ�ីេឡយរហូតដល់ខញុ ំបនឮពី
�ទងែ់ដលបននិយយជមយួខញុ ំកលពីអតីតកល េហយ�បបខ់ញុ ំពីេរ ងទងំេនះ។
25 សូមចងចថំ �ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអមច ស់របស់េយងមនិែដលបង� ញអងគ
�ទងថ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះេឡយ។ �ទងម់នបនទូលថ “អនកបននិយយថខញុ ំ
ជ ទីប ច បេ់នះខញុ ំបនេកតមក” ជេដម ប៉ុែន��ទងម់និែដលបង� ញអត�ស ញ ណ
អងគ�ទងេ់ឡយ។
26 េហយ ឥឡូវេនះ េនះគឺជបេងគ លេភ�ងែដលបនដឹកនកូំនេ អុី��ែអល
គឺ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទកនុងទ�មងជ់វ ិ ញ ណ (អនកេជ េទ?) និមតិ�ស ញ ែដល
េចញពី�ពះ។
27 េហយេ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមកពី�ពះ
េហយខញុ ំេ រក�ពះ។” េយងទងំអស់គន ដឹងេហយ។
28 េហយបនទ បពី់ករសុគតរបស់�ទង ់ករប ចុ ះសព និងកររស់េឡងវញិៈ សូល
ពី�កង�សីសបនេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវេ ទី�កង�ម៉ស េដមបេីធ�ទុកខបុកេមនញ
—ពួក�គី�ទ ន ពីេ�ពះពួកេគកំពុងបេ�ង នអ�ីែដលផទុយពីអ�ីែដលពួកេគបន
បេ�ង ន។ េហយគតគឺ់ជអនកចមបងំដអ៏�ច រយ េ�កមកម៉េល ល ជ�គបេ�ង ន
េឆនមមន កេ់ សមយ័េនះ េ កនុង��េរ ន �ពះវ�ិររបស់ពួកេគ និងបុរស
ដអ៏�ច រយមន កនិ់ងម ន�ីៃន�កមជំនុំ។ េហយេ ទីេនះមនពន�ឺដធ៏ំមយួែដលជ
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បេងគ លេភ�ងបន�យគតម់�ងេទ ត េ ក�� លៃថង�តង។់ េហយសំេឡងមយួ
បននិយយថ “សូល សូល េហតុអ�ីបនជអនកេប តេប នខញុ ំ?”
29 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់េ េពលែដលប៉ុល សូលបនេលកេឡង
គតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ េតអនកជនរ�?” ឥឡូវេនះ េកមង�បស
េនះជជនជតិយូ� គត�់បកដជមនិេ អ�ីទងំអស់ េលកែលងែត�ជអ�ីែដល
ជនិមតិ�ស ញ ពី�ពះ គតនឹ់ងមនិេ �េទ “�ពះអមច ស់។” ដូេចនះ �គឺជបេងគ ល
េភ�ងែតមយួ។
30 ដូច�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំេ រក�ពះ។ ខញុ ំមកពី�ពះ េហយខញុ ំ�តលបេ់
រក�ពះវញិ។”
31 េ ទីេនះ�ទង�់តលបម់កវញិ កនុងទ�មងជ់បេងគ លេភ�ងម�ងេទ ត �ទងម់ន
បនទូលថ “ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វែដលអនកេប តេប ន េហយ�ពិបកស�មបអ់នកកនុងករ
ជល់និងជន�ួញ។”
32 េហយេយងដឹងថេ េពលែដល�វកេព�តស បនផ�ល់ឱយអនក�នូវ
កូនេ�េដមប�ីងសង�់កមជំនំុ េយងដឹងថគតេ់ កនុងគុក េហយបេងគ ល
េភ�ងដែដលេនះបនមក�មរនងំ េបកទ� រគុក េហយយកេព�តសេចញ េ�យ
�ថក៌ំបងំ េ�យមនិរខំនដល់អនកយម។ ចំេពះខញុ ំ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
33 េហយបនទ បម់កអនកែតងែតដឹងអ�ីេ�យធមមជតិរបស់�។ អ�ីកេ៏�យ�តវ
បនដឹងេ�យធមមជតិរបស់� ែផ�េឈែដល�បេងកត។ េហយខញុ ំសំុឱយអនកេមល
ពី�បេភទផលែផ�ែដល�មន ពន�ឺេនះគឺជ�ពះ ពីេ�ពះ�ែតងែត�តលបេ់ រក
�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយបង� ញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ ផ�ព�ផ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះ េហយ�ពះជមច ស់បង� ញថ�ពះបនទូលេនះមន�រៈសំខនច់ំេពះ
អនក។ �តវែតមនអ�ីេ ពីេ�កយ�។
34 មនុស�បនេ ខញុ ំថេ��។ ខញុ ំមនិេ ខ�ួនខញុ ំថជេ��េទ េ�ពះខញុ ំនឹងមនិ
�៊ននិយយេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំបន… និយយថ ខញុ ំ�ចនិយយបនថ�ពះអមច ស់
បនអនុ ញ តឱយខញុ ំទយទុកជមុនអំពីេរ ង�៉វ �បបអ់ំពីអ�ីែដលបនេកតេឡង នឹង
កំពុងេកតេឡង េហយមនិមនសូមបមីយួដងែដល�ធ� បប់�ជយ័ េ កនុង�បម់ុនឺ
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ដង។ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងម់នបនទូលថនឹងេកតេឡង �េកតេឡង។ េយង
ទងំអស់គន ដឹងេហយ។ �បសិនេបមនមនុស�មន កេ់ កនុងទស�និកជនែដល�ច
េមលេឃញេ �ពឹកេនះ ឬកែន�ង�មយួ�ចនិយយបនថ�ប�ជយ័មយួដង
� អនកមនេសរភីពកនុងករេ�កកឈរេហយនិយយដូេចនះ។ ប៉ុែន��បសិនេប
អនក�ល់គន ដឹងថ�ល់េពល �បព់នដ់ង �ពិតជ�តឹម�តវឥតេខច ះ សូមនិយយថ
“�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉!”—េអដ។] េឃញេទ? ដូេចនះេនះគឺជ
េរ ងដែដលេ ជុំវញិពិភពេ�ក។
35 មនអ�ីមយួេទបែតេកតេឡង។ �ពះមនិែដលប ជូ នេរ ងទងំេនះេ�យគម ន
េគលបំណងេ ពីេ�កយ�េឡយ។
36 ខញុ ំេទបែតគិតេ ទីេនះ។ ខញុ ំបន�ក�់េ ទីេនះ ែដលជកំណតច់ំ�ំ
របស់ខញុ ំ។ អ�ីែដលខញុ ំពកេ់ �ពឹកេនះ សំណំុៃនែខ�ភជ ប…់ េហយអនក�ល់គន ជេ�ចន
បនលឺពី��ភពយន�េនះ គឺេជនរសុ័លនិងម� យរបស់នងគឺជេពនទីកុស�
េហយ�នីេហនរគឺីជបងប�ូនជីដូនមយួរបស់នង ែដលជបងប�ូនជីដូនមយួដំបូង
របស់នង ែដលជកូនបង�សីរបស់ម� យនង។ គតគ់ឺជបទីសទ។ គតក់ំពុង
ឈរេ ឯកិចច�បជំុ ែដលជកិចច�បជំុ�កមធុរះកិចចេ ទី�កងឡូសេអនជឺេលស រដ�ក
លីហ�័រញ៉ កលពីពីរឆន មំុន។
37 េហយខញុ ំេទបែតទទួលបន�មរយះករនិយយអំពីេសចក�ីែថ�ងករណ៍ដ៏
អ�ច រយែដលមនអនុភព ថសូមបែីតអនក�តតពិនិតយមន កក់នុងចំេ�មអនក�តត
ពិនិតយទូេ ៃន�កមជំនុំៃន�ពះ េបះជំ�នចុះេ េវទិកពីេលយរ៉ែដលគតក់ំពុង
អងគុយ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិេជ ថបង�បស �បណ�មំននយ័
ដូចេនះេទ។”
38 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងម់ននយ័ថ េ�កមច ស់។ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។” េហយ បនទ បម់ក �គឺអំពី�កមជំនំុេ សមយ័េនះ។
39 េហយ�ងំេពលេនះ យុវជនេនះែដលជអនកជំនួញ… បង�បសរបស់គត់
បនចបេ់ហយ…គតេ់ ទីេនះថតរបូស�មបទូ់រទស�នេ៍ �ពឹកេនះ បង�បស
មន កេ់ទ តរបស់គត—់គឺជអនក�តតពិនិតយផ�ូវរដ�កលីហ�័រញ៉។ េហយ�នីេហនរ ី
បនេដរេ មុខបនទ បពី់ករ�បជុំ�តវបនបិទ េ េលេវទិកដូចេនះ កែន�ងែដល
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បុរសទងំអស់អងគុយ េដរចុះមកឱបៃដខញុ ំ។ េហយគតនិ់យយពកយទងំេនះថ
“បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំសងឃមឹថេនះមនិ�� បេ់ គួរឱយស�បេ់ខពមេទប៉ុែន�” បន
និយយថ “ែដល�ច�តវបនេធ�កនុងជំពូកទី ២៣ ៃនវវិរណៈ។” ែដលមនែត
ៃមភពីរជំពូកេ កនុងវវិរណៈ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថេនះមនិ�� បេ់
គួរឱយអស់សំេណ ចេទ។” គតម់និមនអ�ីេលសពីករនិយយេនះេទ…ឥឡូវេនះ
េកមង�បសេនះគឺជបទីសទេហយមនិដឹងអ�ីទងំអស់អំពីជំេន ។ េ�យឳបខញុ ំ គត់
ចបេ់ផ�មនិយយជភ�ែដលមនិ�គ ល់។
40 េហយេ េពលែដលគតឆ់�ងកតក់រនិយយជភ�ែដលមនិ�គ ល់ មន
— ស�ីងងឹតមន កែ់ដលមនទមងនធ់ងនក់ំពុងឈរេ ពីមុខខញុ ំ នងេ�កកេឡងនិយយ
ថ “េនះមនិ�តវករករបក��យេទ។” នងបននិយយថ “ខញុ ំមកពី ស�ីវផត រដ�
ឡូសែអនេជេឡសឬ បតថុ់ន រ ៉កូ រដ� ល�ីសវលី។” បននិយយថ “េនះគឺចបស់
�ស់ភ�ប�ងំ។”
41 េ�ក វកិទរ័ េឡដុក ែដលជជនជតិប�ងំ កប៏នអងគុយេ ទីេនះែដរ
បននិយយថ “ពិត�ស់ ខញុ ំជជនជតិប�ងំ េហយេនះគឺជជនជតិប�ងំ
ល�ឥតេខច ះ។”
42 ខញុ ំបននិយយថ “ចបំន�ិច។ អនកសរេសរអ�ីែដលគតនិ់យយ
េហយអនកសរេសរអ�ីែដលគតនិ់យយមុនេពលអនកនិយយអ�ី។ សរេសរអ�ីែដល
អនកនិយយ េហយេមលកំណត�់�របស់អនក។” ដូេចនះមន កស់រេសរចុះ េហយ
មន កេ់ទ តសរេសរចុះ �សូមបែីតវណ� យុត�ិកដូ៏ចគន ែដរ។
43 េហយបនទ បម់ក�ងំពីេពលេនះ េ េពលែដលពួកេគយក�ក�សេឡងមក
េកមង�បសែដលមនសកព់ណ៌ទងែ់ដងេមលេ �� តេដរពីខងេ�កយ។ កែន�ង
ែដលមនិមនកែន�ង�គប�់គនស់�មបគ់តេ់ដមបអីងគុយ គតឈ់រេ ខងេ�កយ។
គតេ់ចញមកេ�កនិយយថ “ចមំយួនទី ខញុ ំកច៏ងក់តច់ំ�ំ ែដរ។” គតប់ន
និយយថ “ខញុ ំជអនកបកែ�បភ�ប�ងំរបស់យូ អិន។ អងគករសហ�បជជតិ។”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងទុ់កកំណតច់ំ�ំរបស់ខញុ ំ។”
44 េហយ េ ទីេនះ កំណត�់�ទងំបីពិតជដូចគន  របស់ប�ងំ។ េហយេនះគឺជ
រេប បែដល��ន។ េនះគឺជកំណតសំ់គល់េដមែដលបនយកមកកតសំ់គល់
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ភ� មៗ។ េនះគឺជកំណតសំ់គល់របស់�នី ខ�ួនឯង គតប់ន�កក់នុងេ�េ ៉
របស់គត។់ ពិត�ស់ �បនេ េ កនុង�កមធុរៈកិចចដំណឹងល� ល។

េ�យ�រែតអនកបនេ�ជសេរ សផ�ូវតូចចេង� ត ផ�ូវពិបកជង។ អនក
បនេដរកនុងជេ�មសរបស់អនក។

អនកបនេ�ជសេរ សករសេ�មចចិត��តឹម�តវនិងចបស់�ស់ េហយ�
គឺជផ�ូវរបស់ខញុ ំ។

េ�យ�រែតករសេ�មចចិត�ដសំ៏ខនេ់នះ មយួែផនកធំៃន�ថ នសួគ៌
នឹងរងច់អំនក។

ករសេ�មចចិត�ដរ៏ងុេរ ងមយួែដលអនកបនេធ�!

េនះេ កនុងខ�ួន�គឺជអ�ីែដលនឹងផ�ល់ឱយនិងេធ�ឱយសេ�មចបននូវ
ជយ័ជមនះដធ៏ំេធងេ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភព។

45 ឥឡូវេនះ បុរសេនះបនចុះហតថេលខេឈម ះរបស់គតេ់ ទីេនះ។ “េសចក�ី
ែថ�ងករណ៍ខងេល�តវបនបក��យេ�យ…ៃន�នីហិនរពីយករណ៍អំពី
បង�បស�បណ� ំ ផ�ល់ឱយេ�យ�ក�បីីនកេ់ កនុង�ងកេហ�េ ឡូស�ន់
ជឺេឡសរដ�កលីហ�័រញ៉។”
46 ឥឡូវេនះយុវជនដូចគន ែដលផ�ល់ករពយករណ៍េនះ មនិដឹងថគតនិ់យយ
អ�ីេទ គឺេ �កងេយរ�ូឡឹម�បែហលមយួែខមុន។ គតម់នឯកសិទធិេចញេ�ក
និង—េហយ�កក់នុងផនូរែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគតេហយ�តវេគប ចុ ះ។ ដូេចនះ
ខណៈេពលែដលគតក់ំពុងេដកេ ទីេនះ គតប់ននិយយថខញុ ំេធ�ឱយចិត�គត់
រងឹមេំហយគតច់បេ់ផ�មយំ។ បននិយយថ “�ពិតជពិបក�ស់ស�មប់
បង�បស �បណ � ំ កនុងករ�បឆងំនឹងេ�កិយនិងរបស់ទងំេនះនិង�កមជំនំុ
ទងំអស់!”
47 ដូចជ�—��តវបនេគនិយយអំពីែផនកមយួ ៃនែផនក ប៊លីី �គ � ំ បន
និយយថ “េយង�ចេឃញប៊លីី �គ � ំ េ�ពះ�កមជំនំុទងំអស់របួរមួគន េដមប ី
គត។់ េយងេឃញអូរល៉រ ៉បូ៊តឺែដលជេពនទីកុស�។ ប៉ុែន�េតេយងមនអ�ី េ េពល
ែដល�ផទុយពីអ�ីែដលមនុស��តវបនបេ�ង ន?” គឺជ�ពះ។
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48 េហយ �នី អ�ីែដលគតេ់ធ�ស�មបច់ំណងច់ំណូលចិត� គតេ់ធ�ថមតូចៗ។ គត់
បនេដរេចញេ កែន�ងែដលេឈឆក ង�តវបនេគ�កចុ់ះ ែដលពួកេគនិយយថ
េឈឆក ង�តវបន�កេ់ េលថម។ គម ននរ�មន កេ់ ជំុវញិេទ ដូេចនះគតប់ន
បំែបកដំុថមតូចមយួ េហយគតប់ន�ក�់ចូលកនុងេ�េ ៉ របស់គតស់�មប់
ជវតថុអនុស�វរយី ៍ �តលបម់កផទះវញិេហយេធ�ឱយខញុ ំមនែខ�រៃដមយួគូេចញពី�។
េហយ អ�ីែដលចែម�កេនះ គឺេ េពលែដលគតប់េងកតពួក� ពួកេគេមលេ ដូចជ
�ប�កឈ់ម។ េហយឆ�ងកតព់ួកេគមយួៗ កនុងផ�ូវបន�គន  ផ�ូវតូចចេង� ត�តង់
ឆ�ងកតព់ួកេគទងំពីរ។ ឥឡូវេនះ�បែហលជ�គនែ់តជ…េឃញេទ អនកេផ�ង
�បែហលជមនិកតសំ់គល់េទ ប៉ុែន�ចំេពះខញុ ំ�ជករសរេសរចំេពះអ�ីែដលខញុ ំេជ ។
ខញុ ំេជ ថអ�ីៗទងំអស់មនអតថនយ័ចំេពះ�។

49 េហយឥឡូវេនះ េ កនុងេពលេនះ អ�ីកេ៏�យែដល�ពះអមច ស់មន…
�បសិនេបេនះមនិែមនជអ�ីែដល�ទងប់នទយអំពីម៉�គី ៤ និងលូក១៧េទ
និងបទគមពរីជេ�ចនេទ តែដលនឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ ខញុ ំសូមនិយយ
យ៉ងេនះេដមបបី ច ប ់ �បន�កម់ូល�� ន�គឹះស�មបប់ុរសេ េពលគតន់ឹង
មក។ ដូេចនះខញុ ំសូមអរគុណខ� ងំ�ស់ែដល�ពះដម៏នមហិទធិទធិ �បសិន េប�ជរ
េប បេនះ បនអនុ ញ តឱយខញុ ំេធ�អ�ីមយួ េ កនុង�ថ នភពែដលមនិបនសិក�
របស់ខញុ ំ េដមបបីង� ញពីករដឹងគុណចំេពះេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងច់ំេពះ
ខញុ ំ េសចក�ី�ស�ញ់របស់ខញុ ំចំេពះ�ទង ់ និងេសចក�ី�ស�ញ់របស់េយងចំេពះ
�បជជន។

50 េហតុដូេចនះេហយេ�យភពេ�ម ះ�តង ់ ខញុ ំទកទ់ងនឹង�បធនបទ�ពហ៍
ពិពហ៍និងករែលងលះេនះ។ សូម�ពះ�ណិតេម�� េយងទងំអស់គន ។

51 េហយឥឡូវេនះ�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ េហយបងប�ូន�សីទងំ�យ
កំុេ�កកេឡងេហយេចញេ េ�កេឡយ អងគុយបន�ិចសិន។ បងប�ូនេអយសូម
េធ�ដូចគន ។ កុំបិទឈុតរបស់អនកេ ទីេនះ�នឹងមកដល់ករភជ បេ់នះ។ កុំេធ�
ដូេចនះ។ �គនែ់តអងគុយពីរបីនទីរហូតដល់�ចប។់ �� បឱ់យជិត។ �បសិនេបអនកមនិ
យល់�សប សូមសរេសរ�ពះគមពរីែដលខញុ ំេ�ប េហយបនទ បម់កសិក�ពួកេគេ�យ
ករអធិ�� នមុនេពលអនកសេ�មចចិត�។
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ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមជួយេយងេ េពលែដលេយងពយយមចូលេ ជិត
�បធនបទេនះ។
52 ឥឡូវេនះ ��ចែវងបន�ិច។ ខញុ ំមនិចងឱ់យអនក�បញបេ់ទ។ េហយ�គនែ់ត
ចំ�យេពលរបស់អនក ទងំអស់គន  េយងេហយសិក��ពះបនទូលរបស់�ពះ យ៉ង
ពិត�បកដ និងហមតច់តដូ់ចែដលេយងដឹងពីរេប បសិក��។
53 ចូរចបេ់ផ�មជមយួម៉ថយ ជំពូក១៩។ េហយករចបេ់ផ�ម ខញុ ំគិតថ
ជមយួនឹងខទី៨ ៃនជំពូកទី១៩ ខញុ ំចងច់បេ់ផ�ម។ ខញុ ំ�ចចបេ់ផ�មជមយួខទី១
េហយ�នដល់ខទី៨ ៃនជំពូកទី ១៩ ។
54 ឥឡូវេនះ សូមចងចថំ េរ ងទងំេនះែដលខញុ ំនិយយ�តវែតេចញមកពី
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �មនិ�ចជគំនិតរបស់ខញុ ំេទ េ�ពះមតិរបស់ខញុ ំគឺដូចអនក
េផ�ង។ ប៉ុែន���តវែតមនជប�់បជ់មយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ សូមចងចំ
ថ �ពះរក�អ�ីៗទងំអស់ឱយសថិតេសថរ។ �ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរេទ។ គតគឺ់ដូចគន
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េតអនកេជ េទ? គតគឺ់ដូចគន ។
55 ឥឡូវខញុ ំនឹង�នពីជំពូក១៩។

លុះ�ពះេយសូ៊វបនមន�ពះបនទូលពកយទងំេនះរចួេហយ េនះ�ទង់
ថយេចញពី�សកកលីេឡ េ ឯ�ពំ�សកយូ� េ ខងនយទេន�យរ័
�នវ់ញិ

េហយមនហ�ូងមនុស�កកកុញ�ម�ទងេ់  េ ទីេនះ �ទងក់េ៏�បស
ឲយេគបនជ…

រឯីពួកផរសីុិ េគមកលបងួ�ទង…់
56 ខញុ ំផ� កេ ទីេនះដូេចនះអនក�ចទទួលបនករសងកតធ់ងនថ់�ជនរ�ែដល
បនលបងួ�ទង។់

…េ�យទូលថេតមនុស�មនចបបនឹ់ងែលង�បពនធ េ�យេហតុ
�កេ៏�យបនឬេទ?

�ទងម់ន�ពះបនទូលតបថ េតអនក�ល់គន មនិបនេមលេរ ងពី�ពះ
ែដល�ទងប់េងកតមនុស�កលពីេដម ថ�ទងប់នេធ�ឲយមនទងំ�បស
ទងំ�សីេទឬអី
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រចួកម៏ន�ពះបនទូលថ េ�យេហតុេនះបនជមនុស��បសនឹង�
េចញពីឪពុក…ម� យ េ េ ជបន់ឹង�បពនធ: េហយអនកទងំ២េនះនឹង
�តឡបជ់�ចែ់ត១សុទធ?

យ៉ងេនះ េគមនិែមនជ២េទ ត គឺជ�ចែ់ត១េទ។ ដូេចនះ កុំឲយ
អនក�ព�ងតម់នុស� ែដល�ពះ�ទងប់នផ�ផំគុ ំគន េឡយ។

េគទូលសួរ�ទងថ់ ចុះេហតុដូចេម�ចបនជេ�កម៉ូេសបងគ បឲ់យេធ�
សំបុ�តលះែលង េហយ…ឲយែលងេចញដូេចនះ?

�ទងក់ម៏ន�ពះបនទូលតបថ បនជេ�កម៉ូេសអនុ ញ តឲយ
អនក�ល់គន ែលង�បពនធេ  គឺេ�យេ�ពះែតចិត�អនក�ល់គន រងឹរបឹង
ប៉ុេ�� ះ ែតពីេដមមកមនិែមនដូេចន ះេទ។

ឥឡូវេនះ �ពះ�ទង ់ជួយេយង។
57 បទគមពរីេនះ សំណួរេនះ បន�បឈមមុខនឹង�ពះេយសូ៊វេ េដមដំបូងៃន
ករបេ�មរបស់�ទង។់ េហយ�បន�បឈមមុខនឹងម៉ូេសេ េដមដំបូងៃនករបេ�ម
របស់គត។់ �ជសំណួរចំបងេ កនុងដួងចិត�របស់អនកេជ ។ មនុស�មនបប
មនិខ�ល់េទ។ ប៉ុែន����ស័យេលអនកេជ  ពីេ�ពះអនកេជ កំពុងពយយមេធ�អ�ី
�គបយ៉់ងែដលគតដឹ់ងពីរេប បេធ�េដមបរីស់េ �តឹម�តវេ ចំេពះ�ពះ។ ដូេចនះ
សំណួរ�មយួេកតេឡងេល�សន បនទ បម់កករណី�ពហ៍ពិពហ៍និង
ករែលងលះេកតេឡង។ េហតុអ�ី? េ�ពះ�ជបុព�េហតុៃនអំេពបបេដម។ េនះ
េហយជកែន�ងែដលអំេពបបបនចបេ់ផ�ម។ េហយេនះេហយជមូលេហតុ
ែដល�េកតេឡង�ល់េពល េ�ពះ�ជករចបេ់ផ�មៃនអំេពបប។
58 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងមនិមនេពលេដមបពីនយល់េរ ងទងំអស់េនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង
រកី�យកនុងករេឆ�យសំបុ�តរបស់អនកឬអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។ ឬេយងទទួលបន
េស វេ ែដលសរេសរេ េល� េហយសំណួរជេ�ចន េហយែថមទងំកតេ់ចញ
ពីកែសតនិងអ�ីៗេ ទីេនះ េដមបបី ជ កេ់រ ងេនះ េយងដឹងថ�គឺជេអ�៉ (ែផ�
េប៉មែដលនង�តវបនេគសនមតថ់ញុំ ជកែន�ងែដលមនិមនសូមបែីតបទគមពរី
ឥឡូវេនះពួកេគអះ�ងថ�ជែផ� �រប៊កុីត �មនិែមន�មយួេទ។) នងបន
ផិតកបត ់ ែដលបេងកតបនកូនដំបូង េឈម ះកអុីន ជកូនរបស់��ងំ េ�ពះគត់
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បន�ប�ពឹត���កក។់ �មនិបនមក�មរយៈេអបិលេទ។ កូន�បសរបស់��ងំ
គឺកអុីន។

59 ខញុ ំដឹងសំណួររបស់អនកឥឡូវេនះ “េអ�៉បននិយយថ ‘ខញុ ំទទួលបន
មនុស�មន កពី់�ពះអមច ស់។’” េនះពិតជ�តឹម�តវ។

60 អនក�ចយក ស�ីែដលល�បំផុតេ កនុងទី�កង ែដលជបុរស��កកប់ំផុត េប
ពួកេគមនកូន ��តវែតមកពី�ពះអមច ស់ េ�ពះ�ពះមនចបបែ់ចងជមយួគន ។
េហយចបបទ់ងំេនះ ដូចជ�ពះ�ទិតយរះេឡង។ អនក�ក�់គបពូ់ជេ កនុង�លល� �
នឹងលូត�ស់។ េហយ��តវែតរកីចេ�មន េ�ពះ�ជចបបរ់បស់�ពះ។ េ េពល
ែដល�គបពូ់ជ�តវបន� ំ ��តវែតលូត�ស់។ េហយគម នអ�ី�ចេធ�ឱយជីវតិ
លូត�ស់បនេទេលកែលងែត�ពះ ពីេ�ពះ�ដំេណ រករេ�កមចបបរ់បស់�ទង។់
ដូេចនះេ េពល�គបពូ់ជ��កក�់តវបន�េំ កនុងសបនូរបស់—េអ�៉ ��តវែតេចញ
មកេ�ពះ�ជចបបផ់លិតរបស់�ពះ។ េហយ�មនិ�ចេធ�អ�ីបនេ�កពីករនយំក�
េហយ��តវែតមកពី�ពះ។

61 េនះេហយជមូលេហតុែដលមនុស�និយយថ “ទរកតូច” េពលខ�ះ “ែដល
មនិបនេកតជមយួឪពុកម� យជ�គី�ទ ន គឺ�តវបតប់ង។់”

62 �ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទេធ�ស�មបកូ់ន ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�េកតបន
ប៉ុ�� និង��កកប់៉ុ�� េទ។ �ទងគឺ់ជកូនេច មរបស់�ពះែដលយកអំេពបបរបស់
ពិភពេ�កេចញ។ េកមងតូចមនិ�ចែ�បចិត�បនេទ េ�ពះគម នអ�ី�តវែ�បចិត� េហយ
េនះគឺជអំេពបបរបស់ពិភពេ�កែដល�តវបនយកេចញេ�យ�ពះេ�ហិត
របស់�ពះ�គីសទ។ ទរកេ �នសួគ។៌

63 �ជអំេពបបេដម េហយេនះជមូលេហតុ—��តវបនេចទសួរ។ េ េពល
ែដលបតុភូតដអ៏�ច រយ�មយួមកពី�ពះ �បែហលេរ ងដំបូង៖ “ចុះយ៉ង�
ចំេពះ�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ?” ឥឡូវេនះ ដូច�ល់ដង �េ ែតជ
សំណួរកនុងចំេ�ម�បជជន។ ដូចេ កនុងសមយ័របស់�ពះេយសូ៊វ ដូចេ សមយ័
ម៉ូេសែដរ �ែតងែតមន េហយរហូតមកដល់សព�ៃថង សំណួរមយួកនុងចំេ�ម
�បជជន ពីេ�ពះ�បជជនចងដឹ់ងថអ�ីជករពិត។
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64 ប៉ុែន�កែន�ងែដលមនសំនួរ ក�៏តវមនចេម�យែដរ។ េហយឥឡូវេនះជច
េម�យ ដូចែដលខញុ ំបននិយយពីមុន សប� ហ៍េនះ �តវែតមនចេម�យ�តឹម�តវ។
េហយ�បសិនេបេយងទទួលបនចេម�យចំេពះអ�ីមយួ េហយ�—�មនិ�តឹម�តវ
េទ បនទ បម់កេយងដឹងថ�ខុស។ ប៉ុែន�មនអនកេ ែតសួរ រហូតទល់ែតសំណួរ
ពិត�តវបនេឆ�យ �បសិនេបអនកចងដឹ់ងករពិត។ េហយេ�យ�រេនះគឺជសំនួរ
�ពះគមពរី �គួរែតជចេម�យរបស់�ពះគមពរី។

65 �ដូចខញុ ំបននិយយ េបខញុ ំចងេ់ ខងេកតេ �ពឹកេនះ េហយអ�ីែដលល�បំផុត
ែដលខញុ ំដឹងេនះគឺ ខញុ ំ�តវរកអ�ីមយង៉េ ទី�ល េហយ�េ ខងេកត េហយខញុ ំេ
ខងេកត។ មននរ�មន កនិ់យយថ “បង�បស�បណ�ំ េនះគឺខងេកត។” �
េ ខងេកត សក� នុពល ប៉ុែន��េ ភគឥ�ន។ ខញុ ំនឹងឆ�ងកតវ់តថុែដលខញុ ំកំពុង
ែស�ងរក។ ខញុ ំ�តលបម់កវញិេ�យដឹងថ�ខុស។ េហយ�បសិនេបមននរ�មន ក់
និយយថ “បង�បស�បណ� ំេ ខងេនះ េ ខង�� ំរបស់អនក។” ឥឡូវេនះ
េនះគឺជសក� នុពលេ ខងេកតផងែដរ ប៉ុែន��សថិតេ ភគ�េគនយ។៍ ខញុ ំនឹង
បតប់ងវ់តថុែដលខញុ ំកំពុងែស�ងរក េ�ពះខញុ ំបនហួសពី�ពំែដនៃនផ�ូវល�ឥតេខច ះនិង
េ�យផទ ល់។

66 ឥឡូវេនះ េបដូេចន ះែមនេយងមន��គំនិតពីរស�ីពី�ពហ៍ពិពហ៍និង
ករែលងលះ។ េហយេនះគឺជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ និយយថ “បុរសមន ក់
�ចេរ បករបនែតមយួេលកប៉ុេ�� ះ លុះ��ែត�បពនធរបស់គត�់� ប។់” េហយ
េនះគឺជសំណួរមយួ ប៉ុែន� អនកេ �មេនះ អនកនឹងេ ហួស។ េហយបនទ ប់
និយយថ៖ “អូ េប�បពនធឬប�ី េទះមន ក�់បនផិតកបត ់មយួកនុងចំេ�មពួកេគ
�ច�តវបនេគេបះបងេ់ចលេហយេរ បករម�ងេទ ត។” អនកេឃញខ�ួនឯងេ
េល�។

67 ដូេចនះ សូមេមល �មនិែមនទងំ�េគនយឬ៍ឥ�នេទ។ េយងចងប់នខងេកត
េ�យផទ ល់។ អនកនឹងេចញពី�ពះគមពរីេ េពលអនកេ �មវធីិេនះ អនកនឹងរតេ់ចញ
ពីគមពរីេ េពលអនកេ �មវធីិេនះ។ េយងចងដឹ់ងពីកែន�ងែដលបទគមពរីជួបនឹង
បទគមពរី េហយដឹងថអ�ីជេសចក�ីពិតរបស់�។ មន ក់ៗ េ�បវធីិេផ�ងគន  េហយ
ប�ជយ័កនុងករេលកេឡងនូវចេម�យ�តឹម�តវ ប៉ុែន�េ ែតមនចេម�យ។
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68 �ដូចជៃថងេនះមន��េគលលទធិដអ៏�ច រយពីរេ កនុង�កមជំនុំ មន កក់នុង
ចំេនមពួកេគគឺកល់វនិនិយម មន កេ់ទ តគឺ�រមីនី…�េមនីសឹម។ មន កក់នុង
ចំេនមពួកេគគឺជអនកចបប ់ េហយមន កេ់ទ តគឺជ�ពះគុណ។ េហយេយងមក
ែស�ងយល់ថមនុស�ែដលេជ េល�ពះគុណគឺពួកខល់វនិីស ពួកេគនិយយថ
“សរេសរតេមកង�ពះ �មនិេធ�ឱយខញុ ំឈចឺបេ់ទកនុងករជកប់រ។ី �មនិេធ�ឱយខញុ ំឈចឺប់
េទកនុងករផឹក។ ខញុ ំ�ចេធ�េរ ងទងំេនះបនខញុ ំមនសុវតថិភពអស់កលបជនិចច។”
បនទ បម់កេយងរកេឃញភគីមខ ងេទ ត�មអនកចបប ់ និយយថ “អូ ខញុ ំចង�់យ
គតេ់ចញ ខញុ ំចងប់ង� ញគតពី់គំនិតរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំជ�គី�ទ ន ខញុ ំ�តវរក�។” សូម
េមលអនកេឃញខ�ួនឯងេ េលផ�ូវពីរេផ�ងគន  េហយគម នផ�ូវមយួ��តឹម�តវេទ។
ឥឡូវេនះ �ពិបកនិយយ�ស់ប៉ុែន��គឺជករពិត។
69 េយងរកេឃញខ�ួនេយងេ េលផ�ូវពីរេផ�ងគន  មយួ េ ផ�ូវមយួ មយួេ ផ�ូវ
េផ�ងេទ ត។ ឥឡូវសូមេមលថេតេសចក�ីពិតគឺជអ�ី។
70 ឥឡូវេនះសូម�� ប ់ េហយេមលថេតេនះ�� បេ់ សមនឹងអនកេទ។
ឧទហរណ៍ �បសិនេបខញុ ំេ�ត មខ�ួនេ េ�ក�បេទស េហយខញុ ំនឹងយក�គ�រ
ផទ ល់ខ�ួន ខញុ ំនឹងេ �បពនធខញុ ំមករកខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងនិយយថ “េយងេ -…ខញុ ំ
េ បរេទសេហយ អូនសម� ញ់។” ឥឡូវេនះេ ទីេនះគឺជែផនកចបប ់ “ឥឡូវេនះ
�បពនធខញុ ំ ខញុ ំនឹង�កច់បបេ់ អនក! េបអនកែចចងជ់មយួបុរស�មន កេ់ពលខញុ ំ
េ បត ់ េពលខញុ ំ�តលបម់កវញិអនកគឺជ ស�ីែដលែលងលះគន េហយ។ េហយខញុ ំ
មនិចងឱ់យអនកេបកែភនក មនិចងឱ់យអនកែចចងេ់ទ! អនកយល់េទ? ខញុ ំជប�ីរបស់អនក! េប
អនកេធ�� ខញុ ំនឹងទុកអនកេចលេ េពលខញុ ំ�តលបម់កវញិ។”
71 បនទ បម់កនងេ ដល់េហយចបខ់ញុ ំយ៉ងែណន េហយនិយយថ “បុរសល�
របស់ខញុ ំ ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីអ�ីមយួ េមល េឃញថ េបអនកសម�ងឹនរ�ីមន កឬ់យក
ស�ី�មន កេ់ចញ ឬែចចងជ់មយួនរ�ីមន ក ់ អនកនឹងក� យជបុរសែលងលះ
េ េពលអនក�តលបម់កវញិ។” ឥឡូវេនះ េតេនះមនិែមនជផទះរកី�យេទឬ? េនះ
គឺជអនកចបប។់ �តឹម�តវេហយ។
72 ឥឡូវេនះ មខ ងេទ តគឺថេបខញុ ំេ េ�ក�បេទសេហយខញុ ំេធ�ខុស… េ េហយ
និយយថ “ឥឡូវេនះ េមល ខញុ ំនឹងយក ស�ីមន កេ់នះេចញ។ អូ �មនិអីេទជមយួ
�បពនធខញុ ំនងមនិខ�ល់េទ។” �បពនធខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំនឹងេចញេ េ�កជមយួ
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បុរសេនះ។ មនិអីេទជមយួប៊លី គតម់និខ�ល់េទ។” េបខញុ ំមនិខ�ល់េទ មនអ�ីខុស
ចំេពះខញុ ំ ខញុ ំមនិ�ស�ញ់ ស�ីមន កេ់នះេទ។ េហយ�បសិនេបនងមនិខ�ល់េទ មន
អ�ីខុសជមយួនង។ នងគឺជ�បពនធរបស់ខញុ ំ ខញុ ំមនិចងឱ់យបុរសេផ�ងេបក�បស់
នងេទ។ នងគឺជ�បពនធរបស់ខញុ ំ។
73 ឥឡូវេនះ វធីិែដល�តឹម�តវរបស់� គឺ មនពួកេគទងំពីរនកទ់ទួលបនករ
ពិត ប៉ុែន�មនិែមនជករពិតពិត�បកដេទ។
74 ឥឡូវេនះេ េពលខញុ ំេ េ�ក�បេទស េដមបេីធ�ឱយ��តឹម�តវ �គ�រតូចរបស់ខញុ ំ
បន�បមូលផ�ុ ំគន  េហយេយងអធិ�� នជមយួគន ។ េហយខញុ ំេប�ជញ ថ� យពួកេគ
ចំេពះ�ពះ េហយពួកេគេប�ជញ ចិត�ថ� យខញុ ំចំេពះ�ពះ។ េហយេ េពលេយងេធ�
េយងេ េ�ក�បេទស…ខញុ ំេ បរេទស។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថនង�ស�ញ់ខញុ ំ ខញុ ំ
មនទំនុកចិត�េលនង។ នង…េហយខញុ ំ�ស�ញ់នង នងមនទំនុកចិត�េលខញុ ំ។
ដ�ប�ខញុ ំ�ស�ញ់នងដូចេនះ នងមនិមនករ�ពយបរមភពីខញុ ំកនុងករយក
នរេីផ�ងេទ។ ដ�ប�នង�ស�ញ់ខញុ ំ េហតុអ�ី ខញុ ំមនិចបំចគិ់តពីបុរសេផ�ង
េដរេចញជមយួនងេទ តេទ េ�ពះនងជ�បពនធខញុ ំេហយខញុ ំេជ នង។
75 ខញុ ំេជ ថេបខញុ ំពិតជេធ�អ�ីខុស េធ�ខុសេហយេចញេ�កជមយួនរេីផ�ង េហយ
�តឡបម់កវញិេហយនឹង�រភព�បបន់ង េហយ�បបន់ងថ “េម� ខញុ ំមនិ
ចងេ់ធ�ដូេចនះេទ ខញុ ំេទបែតជបអ់នទ ក ់ ស�ីមន កេ់នះ�គនែ់តរតម់ករកខញុ ំេហយ—េហយ
ចបខ់ញុ ំេ�យៃដេហយចបេ់ផ�មយ៉ងដូេចនះ” ខញុ ំេជ ថនងនឹងយល់។ ខញុ ំេជ ថនង
នឹងអតេ់ទសឱយខញុ ំចំេពះេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងមនិេធ��េទ �ឥត�បេយជន ៍េ�ពះខញុ ំ
�ស�ញ់នង។ េទះបីនងអភយ័េទសឱយខញុ ំកេ៏�យ ខញុ ំនឹងមនិេធ�េទ។ ខញុ ំនឹងមនិ
េធ�ឱយនងឈចឺបេ់ឡយ។ េទះបីខញុ ំដឹងថនងនឹងអតេ់ទសឱយខញុ ំកេ៏�យ ខញុ ំមនិ
ចងេ់ធ�បបនងេទ។
76 េហយេនះជរេប បែដល�េ ជមយួ�ពះ។ �បសិនេបខញុ ំ…�បសិនេបេសចក�ី
�ស�ញ់ជភលីីអូ ែដលជេសចក�ី�ស�ញ់របស់មនុស� េសចក�ី�ស�ញ់
រមួរស់ �ចេធ�ឱយបុរសមន�រមមណ៍ចំេពះ�បពនធរបស់គត ់ចុះយ៉ង�ចំេពះក�ី
�ស�ញ់��គ ប៉ វ ែដលមននយ័ថពកយ�កិក “េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ”
េតេនះេធ�ឱយខញុ ំេធ�យ៉ងដូចេម�ចចំេពះ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ? ដ�ប�ខញុ ំចងេ់ធ�� គឺ
េ កនុងចិត�ខញុ ំែដលចងេ់ធ��! ថេត…ខញុ ំនិយយថ ដ�ប�េ កនុងចិត�ខញុ ំចងេ់ធ�
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� ខញុ ំនឹងេធ��។ នីតយនុកូលភពនឹងមនិអនុ ញ តឱយខញុ ំេធ��េទ ពីេ�ពះខញុ ំដឹងថខញុ ំ
នឹងទទួលទណ� កមមចំេពះករេធ��។ ប៉ុែន�េសចក�ីពិតពិត�បកដរបស់� គឺេ េពល
ែដលេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះចូលមកកនុងេបះដូងអនករហូតដល់អនកចងេ់ធ��។
េនះគឺជេសចក�ីពិតរបស់�។ មន��ពីរ។ មនិែមននីតយនុកូលឬចបបេ់ផ�ង
េទ ត ឬកល់វនិេទ �ទងំពីរ។
77 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញេ ៃថងេនះផងែដរថ មននិកយេផ�ងៗជេ�ចន។
មន�ពះវ�ិរកតូលិក �ពះវ�ិរ�បេតស�ង។់ ពួកេគមន ក់ៗ និយយថពួកេគជផ�ូវ
សូមេមល “េយងមនផ�ូវ េយងជេសចក�ីពិត។” មនេមតូឌីស និយយថ “េយង
មនេសចក�ីពិត។” បទីសទនិយយថ “េយងមនេសចក�ីពិត។”
78 ចំេពះខញុ ំ ដ�ប�ពួកេគមន�រមមណ៍ែបបេនះ �មនិដូេចន ះេទ ពីេ�ពះ
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំជេសចក�ីពិត។” េឃញេទ?
79 េហតុេនះេហយ បនជេសចក�ីអធិបបយរបស់ខញុ ំកលពីយបម់ញិ គឺថ�ទង់
ជកែន�ងែដល�ពះ�កន់មរបស់�ទង ់ ែដលជកែន�ងថ� យបងគំែតមយួគត។់ អនក
មនិែមនជ�គឹ�ទ នេ�យេ�ពះអនកជ�បេតស�ង។់ អនកមនិែមនជ�គី�ទ នេ�យ
េ�ពះអនកជកតូលិក។ អនកមនិែមនជ�គី�ទ នពីេ�ពះអនកជេមតូឌីស បទីស្
ទឬ េពនទីកុស�។ អនកគឺជ�គី�ទ នពីេ�ពះអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
េ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិែមនេ�យទឹកេទ។ “មន
ជំេន ែតមយួ �ពះអមច ស់ែតមយួ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកមយួ” េនះគឺជពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកនអំនកឱយមនសមពន័ធភព។
ពិធីបុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនអំនកេ កនុង�ពះ�គីសទ។ មនេសចក�ីពិត។
80 េយងកម៏នគំនិតពីរអំពី�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះេនះែដរ។ ឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់របស់េយង បនេបក�ថក៌ំបងំ��ទងំ�បពីំរៃន�ពះបនទូល�ទង ់ មក
េយងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ។ ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន �បែហលជភ��កិចចំេពះ
អនក ប៉ុែន��កមជំនុំរបស់ខញុ ំយល់។ េ�យអ�ី? េហយអនកបនឮអំពីចកខុវស័ិយនិង
អ�ីែដលបនេកតេឡង។ េហយសំនួរគឺជសំនួរ�ពះគមពរី េយង�តវបនអេ ជ ញេ
ទីេនះេដមបេីជ ថ�តវែតមនចេម�យពិត ចំេពះ�ថក៌ំបងំែដល�តវបន�កប់ងំ
�ងំពីករចបេ់ផ�មៃនពិភពេ�ក។ េហយ�ពះគមពរីពយករណ៍េហយនិយយថេ
ៃថងេនះ�ថក៌ំបងំទងំេនះនឹង�តវបនេគដឹង។ វវិរណៈ ១០ “េហយមនសំេលង
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របស់េទវ�ទី�បពំីរ អនកន�ំរេ ឌីេស �ថក៌ំបងំៃន�ពះនឹង�តវបនេគដឹង។”
េហយេនះគឺជយុគសមយ័ចុងេ�កយែដលជសមយ័េ ឌីេស។
81 សូម�កេឡកេមលកររស់េឡងវញិេនះបនបន�អស់រយៈេពល ១៥ ឆន ឬំ
េ�ចនជងេនះ េហយមនិមននិកយ�មយួេចញពី�េឡយ។ េ�កលូេធ
មនកររស់េឡងវញិ មននិកយមយួេចញមក េវសលី មននិកយមយួ �ឡិច
�នឌឺ់េខមែបល៊ មននិកយមយួ អ�ច រយទងំអស់េនះ…ចនសមីតនិងេផ�ងេទ ត
និកយមូដឌី មកជមយួ។ ប៉ុែន�េ ទីេនះមនែតមយួ…ជធមម�កររស់េឡងវញិ
មនរយៈេពល�បែហលបីឆន បំ៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�េនះបនេកតេឡងអស់រយៈេពលជង
ដប�់បឆំន មំកេហយ េហយមនិមននិកយ�មយួេកតេឡងពី�េឡយ ដបតិេនះ
គឺជេពលេវ��គបពូ់ជ។ មនិមនកររ ជួ យេទ តេទ បនទ បពី់កររេងគ ះរេងគមយួ
បតេ់  �ជ�គបពូ់ជ។
82 �ពះបនេ�ត មខ�ួន េហយ�បសិនេប�ទងម់និេធ��ឥឡូវេនះេទ េនះ�ទងនឹ់ង
េ �កមជំនំុមយួឲយបនល�ឥតេខច ះ�មរយៈ�ពះបនទូល�ទង ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
សូមកតស់មគ ល់ �តវែតមនចេម�យេ កែន�ង�មយួ េហយថ�ថក៌ំបងំ��
ទងំ�បពំីររបស់�ពះ គឺ���បពំីរ…
83 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលយល់ពីេរ ងេនះ សូមេលកៃដេឡង។ សូម
េមល។ ខញុ ំគិតថពួកេគភគេ�ចនគឺជ�កមជំនុំរបស់េយងមកពីជំុវញិ សូម�� ប។់
េបមនិដូេចន ះេទ េស វេ នឹងេចញឆប់ៗ េនះ �ម�បធនបទ។ េយងមនេស វេ
េស វេ ខ�ះអំពី�ឥឡូវេនះ។
84 �ពះេយសូ៊វេ កនុងអតថបទរបស់េយងបនអេ ជ ញេយងឱយ �តលបេ់
េដមដំបូងវញិ េដមបទីទួលបនចំេលយ�ម�ពះគមពរី។
85 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ទង�់តវ�បឈមមុខនឹងប � េនះ មនេរ ងពីរេ កនុង
ទិដ�ភព។ បូជចរយនិយយេ កន�់ទងថ់ “េតបុរសមន ក�់ចេបះបង�់បពនធ
របស់ខ�ួនេរ បករជមយួអនកេផ�ងេ�យមូលេហតុអ�ី�មយួបនេទ?”

េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�មនិដូេចនះេទ�ងំពីដំបូង។”

បនទ បម់កពួកេគបននិយយថ “ម៉ូេសបនអនុ ញ តឱយេយងសរេសរអំពី
ករែលងលះ េហយេដមបឱីយនងចកេចញពីអ�ីែដលពួកេគចងប់ន។”
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86 �ទងម់នបនទូលថ “េ�កម៉ូេសបនេធ�ដូេចនះពីេ�ពះ” ខញុ ំទុកែខ�េនះមយួរយៈ
“េ�យ�រែតចិត�រងឹរសូរបស់អនក ប៉ុែន�ពី ឬេ ពីេដម�មនិដូេចនះេទ។” សំណួរ!

87 សំនួរេ ៃថងេនះ ដូចជសន�ិភពពិភពេ�ក “េត�មកពីនេយបយកររបួរមួ
ជតិ ជកររបួរមួគន ?” ខញុ ំនិយយេ អនកថេទ។ �ែតងែតប�ជយ័េហយ�នឹង
េកតេឡងម�ងេទ ត។ ប៉ុែន�េ ែតមនចេម�យពិតចំេពះសំណួរថ “េតនឹងមន
សន�ិភពេ េលែផនដីេទ?” ែមនេហយ េ េពលែដលបប�តវបនបេណ� ញ
េចញពីែផនដី េនះនឹងមនសន�ិភព។ ប៉ុែន�រហូតដល់េពលេនះ នឹងមនិមន
សន�ិភពេឡយ “�បជជតិនឹងេងបេឡង�បឆងំនឹង�បជជតិមយួនិងនគរមយួ
�បឆងំនឹងនគរមយួ។” �ពះបន�បទនសំណងស�មបអ់ំេពបប។ សូម�� ប់
ឥឡូវេនះ។ �ពះបន�បទនសំណងេដមបបីំបតអ់ំេពបបេចញពីែផនដី ប៉ុែន�
មនុស�េ េលែផនដីនឹងមនិទទួលយកសំណងរបស់�ពះេទ។

88 �ពះជមច ស់�បទនវធីិពយបលនិងវធីិេរ បករជមយួភរយិេយងេហយ
រស់េ ជមយួពួកេគ ប៉ុែន�មនុស�នឹងមនិទទួលយកសំណងរបស់�ពះេទ នឹងមនិ
ទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ឡយ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេនះ។ េហយរឮំក
េយងអំពី—�ពះបនទូល�ទង ់ េ�យដឹងថ�ទងម់នបនទូលថ “�ថ នសួគន៌ិងែផនដី
នឹង�តវរ�យ�បសូនយ ែតពកយខញុ ំនឹងមនិ�ពមបតេ់ទ។”

89 សំណួរែដលជចេម�យពិតែដល�ពះេយសូ៊វចងឱ់យេយង�តលបេ់ គឺ�តលប់
េ ខងេដមវញិ។ បនទ បម់ក េនះគឺេ កនុងេ�កុបបត�ិ េ�ពះពកយថេ�កុប ្
បត�ិគឺជជំពូក�គបពូ់ជចំេពះ�គបសំ់ណួរេ កនុង�ពះគមពរី។ េហយអនកែតងែត�តវ
�តលបេ់ រក�គបពូ់ជវញិេដមបេីមលថេត�គបពូ់ជ�បេភទ�េ កនុងែ�ស េដមប ី
ដឹងថដំ�ំរបស់អនកនឹងេ ជយ៉ង�។ ឥឡូវេនះ េត�គបពូ់ជ�បេភទ�
ែដល�តវបន�បេ�ពះ? េ�កុបបត�ិែដលជជំពូក�គបពូ់ជ េយងនឹង�តលប់
េ េ�កុបបត�ិវញិ។ �ពះេយសូ៊វែណនេំយងអំពី�ពះគមពរីេនះ “េពលដំបូង។”
ឥឡូវ សូមចងចថំ េនះជេពលែដលេវ�ចបេ់ផ�មៃនករចបេ់ផ�ម។ មុនេនះ
�គឺជភពអស់កលបជនិចច។ ឥឡូវេនះ សំណួររបស់េយងគឺមនករកតស់មគ ល់
�បសិនេបេយង�តលបេ់ ខងេដមវញិ។
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90 ឥឡូវេនះកំុខកខនករេនះ! េហយេនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំ
ចងនិ់យយយឺត ដូេចនះមនុស�េ េលែខ��តេ់ហយែខ�ប�� ញនឹងនិយយ
យ៉ងចបស់។
91 េប�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�តលបេ់ ខងេដម” មនរបស់ែតមយួេ េល
ែផនដី។ មនអ�័មមន ក ់េអ�៉មន ក ់ែដលពួកេគបនចូលរមួេ�យ�ពះែតមន កឯ់ង។
េសះញីមយួ េឈម លមយួ េសកញីមយួ េឈម លមយួ។ “េពលដំបូង” ដូចែដល
�ទងប់ន�បបេ់យងឱយ�តលបម់កវញិមនែតអ�ីមយួគូប៉ុេ�� ះ។ េត�ជករពិត
ែមនេទ? បនទ បម់ក េយងដឹងថអ�ីៗទងំអស់ “េពលចបេ់ផ�ម” បនដំេណ រករ
�មលំ�បលំ់េ�យនិងភពសុខដុមជមយួ�ពះ គម នអ�ីេ�កពីករបេ�មេទ។
92 អ�ីៗេ �ថ នសួគេ៌ ែតមនស�� បធ់ន ប។់ ��ទងំអស់ ក�កសីុ់
�បពន័ធ�ពះ�ទិតយ អ�ី�គបយ៉់ងគឺល�ឥតេខច ះេ កនុងលំ�ប។់ មយួកនុងចំេ�ម
ពួកេគផ� ស់ទី�នឹងរខំនដល់កមមវធីិទងំមូល។
93 ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ េតអនកេឃញេទ? កររខំនមយួេធ�ឱយខូចកមមវធីិ
ទងំមូល! ឥឡូវេនះេ េពលែដលមនុស�ជតិកំពុងដំេណ រករជបន�ជមយួ�ពះ
េ�យមនបុរសមន កន់ិង ស�ីមន ក ់ ស�ីមន កេ់នះបនេធ�បបេហយ�បនេបះេចល
កមមវធីិេ េលែផនដីទងំមូលេចញពីករបន�ជមយួ�ពះ។ េហតុេនះេហយ បន
ជពកយមយួបែនថមេ កនុងេស វេ េនះឬពកយមយួែដលដក�សងេ់ចញពី� បន
បេណ� ញ�គី�ទ នមន កេ់ចញពីករបន�ជមយួ�ពះ េបះ�កមជំនុំេចញពីករបន�
ជមយួ�ពះ រញុ�គ�រមយួេចញពីករបន�ជមយួ�ពះ។ អនកេជ �គបរ់បូ�ច�តវេគ
េបះេចលេ�យមនិទទួលយក�ល់�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
94 បនទ បម់ក�គឺជ ស�ីែដលប�� លឱយមនករែបកបកៃ់នផទះគួរឱយ�ស�ញ់
េនះ។ �មនិែមនជេចរបូ៊មីែដលរខំនែផនដីេទ។ �មនិែមនជអ�័មេទែដលេបះ
ផទះេចល។ �មនិែមនជអ�េីផ�ងេទ តេទែដលបនបេណ� ញេចញពីផទះ េហយេបះ
េចលអ�ីៗទងំអស់េចញពីភពជប�់ប ់ ប៉ុែន�មន ស�ីមន កេ់ឈម ះេអ�៉។ េហយ
េនះគឺេ ទីេនះ “ករចបេ់ផ�ម” ែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល �ងំពីេពលេនះ�
បនខូច។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េ េដមដំបូង �ពះបេងកតមនុស��បសមន ក់
�សីមន ក ់ �ម�បេភទនីមយួៗ។” េហយឥឡូវេនះេ េពលែដល ស�ីេនះ…មនិែមន
ជេសះញីមនិែមនជែឆកញីេទ ប៉ុែន� ស�ីេនះ នងបនបំែបកករបន�ៃន�បតិបត�ិ



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

កររបស់�ពះេ េលែផនដី េហយេបះអ�ីៗទងំអស់េ ជ�� ប។់ ស�ីមនិែមនជ
បុរសេទ នងបនរេំ�ភេសចក�ីស ញ ។ នងបនរេំ�ភកិចច�ពមេ�ព ង េ�ពះ
(េហតុអ�ី?) នងបនេបះជំ�នឆ�ងកត�់ពំែដនៃន�ពះបនទូល�ពះ។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបនងបនរេំ�ភកិចច�ពមេ�ព ងរបស់នងជមយួប�ីរបស់នង នងបន
រេំ�ភកិចច�ពមេ�ព ងរបស់នងជមយួ�ពះ បនទ បម់កេ�យ�រែតនងបន
រេំ�ភេសចក�ីស ញ ជមយួ�ពះ នងបនបំែបក�ជមយួ�� មរីបស់នង។
95 េហយេ េពលែដលអនកបំពនករសនយនិងេសចក�ីស ញ របស់អនកចំេពះ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ េនះេហយជអ�ីែដលប�� លឱយសមជិក�កមជំនំុមនិ
�សបចបបជ់េ�ចន ប�� លឱយបុរសមយួ�កមរបួរមួគន េហយនិយយថ “ជករ
�បេសរ�ស់ �មនិមននយ័ថអ ច ឹងេទ” េហយ�ប�� លឱយអងគករទងំមូល
េចញពីករបន�ជមយួ�ពះបនទូល។ “េយងមនិេជ ថ។ េវជជបណ�ិ តជូនបននិយយ
ថ�មនិែមនដូេចន ះេទ។” ប៉ុែន�ដ�ប��ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូេចនះ �ទង់
មនបនទូលថ “សូមឱយពកយរបស់មនុស��គបគ់ន េ ជករកុហកេហយពកយ
របស់ខញុ ំគឺជករពិត!” េ ទីេនះ�បំែបកនិរន�រភព។
96 ឥឡូវេនះេយងេឃញេហយថ ករបន��តវបនខូចបនទ បម់កែខ�ជីវតិ�តវបន
ខូច ផងែដរបនទ តេ់ពលេវ��តវបនខូច សនធិស ញ �តវបនខូច អ�ីៗទងំអស់
បនែបកបក!់ េត�ប�� លមកពីអ�ី? ស�ីមន ក។់ េនះេហយជអ�ីែដលបនរេំ�ភ
កិចច�ពមេ�ព ង។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចង�់ន េនះអនក�ច�ន�បន េ�
កុបបត�ិ ៣។
97 ឥឡូវេនះេ េពលេនះបុរស�តវបនបេងកតេឡងេដមប�ីគប�់គងេល ស�ី
េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ នងែលងរមួរស់ជមយួគតេ់ទ តេហយ។ នង
មនលកខណៈេសមគន េ កនុងធមមជតិអនកដឹងេទ ប៉ុែន� េ េពលែដលនងបំែបក
�ពះបនទូល�ពះ �ពះបនបេងកតបុរសមន កឱ់យេធ�ជអនក�គប�់គងេលនង។ េ�កុប ្
បត�ិ ៣:១៦ �បសិនេបអនកចង�់ក�់ចុះ។ នងមនិមនភពេសមគន ជមយួបុរស
េនះេទ។ នងគឺជអនកបំែបក�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
98 េតអនកមនិេឃញេទ “នង” នង�កមជំនំុេ ទីេនះ? អនកបំែបក�ពះបនទូលរបស់
�ពះែដលបេណ� ញនងេចញពីភពបន�។ េហយេនះគឺជអ�ីែដល�កមជំនំុបនេធ�
េហយបនេបះេសចក�ី�� បខ់ងវ ិ ញ ណេ េលេរ ងទងំមូល។ ឥឡូវអនកនឹង
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យល់េហយថេហតុអ�ីបនជខញុ ំ�យអ�ីទងំេនះដូចខញុ ំេធ�។ �ជករពិត! េនះគឺជ
ករពិតកនុង�ពះគមពរី។
99 សូមកតស់មគ ល់ចុះ េហតុអ�ីបនជនងេធ�េរ ងែបបេនះ? េតេធ�ដូចេម�ចេដមប ី
ឱយ ស�ីគួរឱយ�ស�ញ់�សស់�� តនិងល�ឥតេខច ះ…?
100 ខញុ ំបនេឃញរបូភពមយួ ខញុ ំេជ ថ�េ �បេទស�កិចរបស់វចិិ�តករមន កែ់ដល
គូររបូេអ�៉។ នងគឺជេរ ងែដលគួរឱយរនធតប់ំផុតែដលអនកបនេឃញ។ េនះបង� ញ
ពីអ�ីែដលចិត�ខង�ចឈ់ម�ចេមល។ ប៉ុែន�នងមនិែមនេទ នង�សស់�� ត
េ�ពះនងជ ស�ីល�ឥតេខច ះ េលស ស�ីទងំអស់។
101 ចូរកតសំ់គល់ចុះ េហតុអ�ីបនជនងេធ�េរ ងែបបេនះេ�យមនស�� ប់
ធន បខ់ពស់ែបបេនះ? នងនិយយ�តវជមយួបុរស រមួជមយួគត។់ ប៉ុែន�េយង
ទងំអស់គន ដឹងឥឡូវេនះថនងបតប់ងភ់ពេសមគន របស់នងជមយួបុរស
េ េពលនងេធ�បប េហយ�ពះបននិយយថ “បុរសនឹងក� យជអនក�គប�់គង
ពីទីេនះ។” ឥឡូវេនះ េនះគឺជបទគមពរី។ �បសិនេបអនកចងេ់យង�ច�ន�បន។
102 ខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវបទគមពរី ដូេចនះសូមសន�សំំៃចេពលេវ�ស�មបក់រតភជ បដ់៏
ធំេនះេ ទូទងំ�បេទស េដមបអីនក�ច�ន�េ�យខ�ួនឯង។
103 កតសំ់គល់ពីមូលេហតុែដលនងេធ�ដូេចនះ។ េត��ងំធ� បម់ករកនង
េ�យរេប ប�?
104 េតអនកដឹងេទថ��ងំបនរមួរស់ជមយួ�ពះេ ៃថងមយួ? ពិត�ស់
ទងំអស់េលកែលងែតអនកបេងកត។ គតគឺ់ជអ�ី�គបយ៉់ង ឈរេ ខង�� ំៃដរបស់
�ពះ េ �ថ នសួគ ៌ជេចរបូ៊មីឈនមុខេគដអ៏�ច រយ។
105 សូមកតសំ់គល់ពីមូលេហតុែដលនងេធ�ែបបេនះ នងមនិេ កនុងករបេងកត
េដមេឡយ។ នងមនិេ កនុងករបេងកតេដមរបស់�ពះេទ។ នងគឺជអនុផល។
ដូេចនះ “េពលដំបូង” ដូចែដល�ពះេយសូ៊វបនសំេ េ េល� នងមនិែមនជ
ករៃចន�បឌិតេដមរបស់�ពះេទ។ នងគឺជផលិតផលរបស់បុរស េ េពលែដល
�ពះេយសូ៊វបនសំេ េ េល “ករចបេ់ផ�ម។”
106 សូមចងចថំ អ�័មទងំបុរសនិង ស�ីេ កនុងករបេងកតេដម គឺមយួ ប៉ុែន�
បនទ បម់កគត�់តវបនបំែបកេ�យឆ�ឹងជំនី។
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107 សូមកតសំ់គល់ ប៉ុែន�ជអនុផល និង សូមកតស់មគ ល់ ជផលមយួគត់
ៃនករបេងកតរបស់�ពះ �គបស់ត�និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត នងគឺជមនុស�ែតមន កគ់ត់
ែដលបនរចន�មវធីិេនះ។ �ល់ ស�ីដៃទេទ តគឺសថិតេ កនុងករបេងកតេដម។ ស�ី
�គបរ់បូេផ�ងេទ តេ កនុងករបេងកតេដម ប៉ុែន�េអ�៉មនិសថិតេ កនុងករបេងកតេដម
េទ។ សូមេមល ែដល�តវែត�តវបនេធ�េឡង�មវធីិេនះ។ េយងនឹងេ ដល់�
បនទ បពី់មយួរយៈ។ សូមកតស់មគ ល់ េ កនុងករបេងកតេនះែដលនងសថិតេ
មនិែមនេ កនុងភពេដមេទ ប៉ុែន�ជអនុផល។ េហយេ កនុងករបេងកត េនះមន…
108 ឥឡូវេនះខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឱយ�រមមណ៍អនកឈចឺបេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់បបអ់នកពី
ករពិត។ េហយអនក�គនែ់តអងគុយេសង ម។ អនកេធ�បនល�។
109 គម នអ�ីែដលរចនេឡងេដមបបីេ ឆ តេឡយ ដូចជ ស�ីែដលេបកបេ ឆ ត។
មនិ�ចមនអ�ីេផ�ងេទ ត មនិមនអ�ីែដល�តវបនក� យជវធីិេនះេទ។
110 ដូចគន េនះផងែដរ គម នអ�ីែដល�ច�តវបនេគបេ ឆ តបនយ៉ងងយដូចជ
ស�ីេនះេទ។ ឥឡូវេនះ ករដួលរលំប ជ កថ់េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះជករពិត
ករដួលេ េដមដំបូង។
111 នងមនិេ កនុងករបេងកតេដមដំបូងេទ។ នងេ កនុងអ�័ម ប៉ុែន�មនិែមនជ
េភទ�សី ខ�ួនឯងេទ េ េដមដំបូង។ នងគឺជផលិតផលែដលបេងកតេឡង។
112 ឥឡូវេនះ គម នអ�ីែដល�តវបនរចនេឡងែដល�ចបេ ឆ ត និង�តវបនេគ
េបកបេ ឆ តងយ�សលដូច ស�ីេឡយ។ មនិមនអ�ី�តវបនរចនេឡងឬ�ចេធ�
ឱយទបដូច ស�ី�ចេធ�បន។ សូមគិតឥឡូវេនះ។ មនិមនអ�ី�តវបនរចនេឡង
េ កនុងករបេងកត ទងំអស់ែដល�ចេធ�ឱយទបដូច ស�ី�ចេធ�បន។ នង�ចេធ�
ឱយេបះដូងបុរសែបកបកប់ន�សលជងអ�ីៗទងំអស់េ កនុងពិភពេ�ក គឺ�បពនធ
របស់គត។់ សូមឱយ�បពនធតូច�� តេនះរតេ់ ជមយួបុរសេផ�ងេទ ត េមលេ
មតិ�មន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះជមយួកូនៗរបស់គត ់ ទឹកែភនកហូរេចញពីែភនក
របស់គត។់ នង�តវបនរចន�មវធីិេនះ។ នង�តវបនរចនេឡងេដមបេីធ�
ដូចេនះ។ មនិមន�ជក គម នែឆក ឬគម នសត�េផ�ងេទ ត ែដល�តវបនរចនេឡងដូច
នងឬ�ច�កបទបដូចែដលនង�ចេ�កកឈរបនេឡយ។ ឥឡូវេនះ េនះ
គឺជករពិត។
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ទកទ់ងនឹងបង�សីខញុ ំ �គនែ់តចងឱ់យអនកេមល។
113 គម នសត���ច�ប�ពឹត�អំេពអសីលធមប៌នេទ។ អនកេ ែឆក� “ទសករ”
ែឆកញី អនកេ សត�េឈម ល…�ជក “�ប�ពស” ប៉ុែន�សីលធមរ៌បស់នងគឺេលស
ពី��ហូលីវដូ�ប�់ននក។់ េនះេហយជរេប បែដលនង�តវបនរចនេឡង
េដមបេី�កកឈរ។ នងមនិ�ច…�គនែ់តគិតអំពីេរ ងេនះឥឡូវេនះ។ គម នអ�ីេ
េលពិភពេ�ក ែដលបេងកតេឡងេ�យ�ពះ ែដល�ចជេរ ងអសីលធម ៌ �កប
ថ� យបងគំ�។
114 អនកនិយយថ “ចបំន�ចិ ‘បុរស’!” េយងនឹងឈនដល់ចំនុចេនះ។ ស�ី�តវ
និយយ “ចស។”
115 ចូរកតសំ់គល់ថ គម នអ�ីែដល�តវបនរចនេឡងេដមប�ីកអឺត�កទមឬកខ�ក់
េឡយ ែតជ ស�ី។ ែឆកមនិ�ចេធ�បន �ជកមនិ�ចេធ�បន បក�មីនិ�ចេធ��
បនេទ។ គម នសត��ែដលអសីលធម ៌ េហយកម៏និ�ចមនែដរ េ�ពះ�មនិ
�តវបនរចនេឡងេដមបឱីយ�ក� យជអ ច ឹង។ �ជកេឈម លមនិ�ចគម នសីលធម៌
ែឆកញីមនិ�ច�ប�ពឹត�អំេពអសីលធម ៌ បក�ញីីមនិ�ច�ប�ពឹត�អំេពអសីលធម៌
បនេទ។ ស�ីគឺជេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចេធ�បន។
116 ឥឡូវអនកេឃញេហយថ��ងំេ �? េឃញេទ? ប៉ុែន�នងេ ែតមន
នងគឺជអនកែដលមនអំ�ចនិយយ “បន” ឬ“េទ។” សូមេមល ��ស័យេល
កែន�ងែដលនងចងក់នខ់�ួនឯង។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយង�ចេឃញ�គបពូ់ជ
ពស់ យ៉ងចបស់ែដល�ចូលមក។ មនកែន�ងែតមយួគតែ់ដលគត�់ចេ បន។
�បសិនេប�មនិេធ�ឱយអនក�មន កខ់� កេ់ទ។ េឃញេទ? សូមេមល��តវែតេ �ម
េនះ។
117 សូមកតស់មគ ល់មូលេហតុែដលសត�មនិ�ចេធ��បន ជសត�ញី ពួកេគ
សថិតេ កនុងករបេងកតដំបូង។ ប៉ុែន� ស�ីមនិសថិតេ កនុងករបេងកតេដមេនះេទ។
ឥឡូវេនះេយងនឹង�តលបេ់ រកចំណុចេនះ បនទ បម់កនអំនកេ រកសមយ័ទំេនប
េ កនុងគមពរីស ញ ថមី។
118 នង�តវបនរចនេឡង ែតមន កឯ់ង ស�មបក់ររស់េ មនិ�� តនិងកខ�ក។់
ែឆកមនិ�ច េហយ�សីេផ�ងេទ តមនិ�ច។ ��គនែ់តជ ស�ីែដល�ចេធ�បន។
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សត�ែឆកឬសត�ដៃទេទ ត េរ ង�ល់មយួឆន មំ�ង និងស�មបទ់រករបស់�។ មនិែមន
ស�មបក់រសបបយខងផ�ូវេភទេទ ប៉ុែន�ស�មបទ់រករបស់�។ �ជក�ប�ពស
ពូជ ែឆកចស់ ទេន�ងចស់ មយួឆន មំ�ង មយួ�គេនះគឺស�មបកូ់នរបស់�។ ប៉ុែន�
ស�ីមន ក�់តវបនរចនេឡងស�មប�់គបេ់ពលែដលនងចងប់ន។ ខញុ ំមនរបស់
ខ�ះឆ�ងកតទី់េនះឥឡូវេនះ អនក�ច�សៃមេមលអនកេ សល់។ ែឆកមនិ�ច ស�ី
�ច។ ខញុ ំសងឃមឹថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេបកសែម�ងដល់អនកនូវអ�ីែដលេ សល់
ែដលខញុ ំបនឆ�ងកតេ់ ទីេនះ។

119 នងគឺជលកខណៈពិេសសែតមយួគតរ់បស់មនុស��សី ែដល�តវបនេធ�
ឱយ�សស់�� តជងបុរស។ មនិមនលកខណៈពិេសសេផ�ងេទ តកនុងចំេ�ម
អ�ីទងំអស់។ សត�ដៃទេទ តរបស់�ពះគឺជបុរសដ�៏សស់�� ត ដូចជេ កនុង
សត��� ប ជេដម ែតងែតមនេឈម ល�� តជង។

120 សូម�កេឡកេមលសត�ក� នធ់ំ ែសនងដធ៏ំ លកខណៈពិេសសដអ៏�ច រយ។ និងសត�
តូចែដលមនចិត��បទប។ សូម�កេឡកេមលសត�មនគ់កធំែដលមនេ�មដ៏
�សស់�� តរបស់�។ និងេមមនេ់�ន តតូច។ េមលបក� ីមននិ់ងេមមន។់ េហតុអ�ី?
េហតុអ�ីបនជសត�ទងំអស់របស់�ពះមនលកខណៈែបបេនះ? �គបស់ត�ទងំអស់
េ កនុងេឈម លគឺ�� តបំផុត។ រ�ងេច ម រ�ង—�ជក រ�ងេសះ រ�ងអ�ីេផ�ងេទ ត
�ែតងែតជេឈម លធំែដល�� ត េហយេ កនុងបក�។ី

121 ប៉ុែន�េ កនុងពូជមនុស� �គឺជ ស�ីែដល�� ត មនិែមនជបុរសេទ។ �បសិនេប
គត ់ មនអ�ីខុស មន�គបពូ់ជឆ�ងកតេ់ កែន�ង�មយួ។ េដមេឡយ�ជវធីិ
េនះ។ េហតុអ�ី? េហតុអ�ីបនជ��តវបនេធ�អ ច ឹង? េដមបបីេ ឆ តេ�យ។ អនក
រចនម៉ូដរបស់នង េឈម ះ��ងំ កក៏ំពុងេធ�ករេលនងែដរ េ ៃថងចុងេ�កយ
េនះ។

122 សូមឱយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះមយួែភ�ត។ “�� ត�ស់!” េតអនកដឹងេទ ថករបំផ�ិច
បំផ� ញេលកដំបូង ជអន�រជតិៃនពិភពេ�ក ឬទូទងំពិភពេ�កគឺេ�យ�រែត
ស�ី�� តៗ? “េ េពលបុ��របស់�ពះបនេឃញកូន�សីរបស់មនុស�មនភព
�� ត ពួកេគបនននំងជ ស�ី។” េត��តវេទ?
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123 េតអនកបនកតស់មគ ល់ពីករេកនេឡងៃនភព�សស់�� តរបស់ ស�ីេ
សមយ័េនះេទ? ខញុ ំបនេឃញរបូភពរបស់គុជអូេ�ប ន ែដល�តវបនេគសនមតថ់
ជ ស�ី�� តបំផុតេ កនុង�បេទស េ េពលែតមយួ។ មនិមនេកមង�សីវយ័ជំទង់
�មន កេ់ កនុង��េនះេ�ប បបនប៉ុែន�អ�ីែដលនឹងេធ�ឱយនង�ស�ប ់េ េពល
និយយអំពីភព�សស់�� ត។
124 ករេកនេឡងៃនភព�សស់�� តរបស់ ស�ីកំពុងបង� ញពីេពលេវ�ៃន
ករេបក�បស់។ េតេពល�ែដល�កមជំនំុេមលេ �សស់�� តជងសព�ៃថង
េនះ? អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនបង� ញពី�គរដអ៏�ច រយធំៗ និង�ប�់នេនះ និង�ប់
�នអគរេនះ។ េតអនកមនិេឃញេទឬ “នង” ជករេបក�បស់!
125 ឥឡូវេនះ គម នអ�ីែដល�ចរងឹដូចនងេទ េហយនង�តវបនរចនេឡង
េដមបឱីយនង�ចបេ ឆ តបន។ េហយ��ងំពិតជកំពុងេធ�ករេលនងេ
ៃថងេនះ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ ពីេ�ពះគតគឺ់ជអនករចនម៉ូដរបស់នង។ ខញុ ំ�ច
ប ជ កថ់ឥឡូវេនះ។ េដមប�ីតលបេ់ ភពេដមវញិ េតអនក�ចបេ់ផ�មេធ�ករេល
នង អ�័មឬ��ងំ �ពះឬ��ងំ? សូមេមល េនះគឺជអនករចនម៉ូដរបស់
នង។ �ជ�វធុចមបងរបស់នងកនុងករេបះបុរសមន កេ់ កនុងភពេ ហមង
របស់នង កនុងនមជ ស�ី�� ត នង�ចេធ�ឱយបុរសមន ក�់មវធីិ�ែដលនង
ចងប់ន។ បង�បស �មនិែមនជករជល់មនេ់ ទីេនះេទែដលនបំុរសេនះមក
�ជ ស�ីដ�៏សស់�� តមន កែ់ដលកំពុងេដរេ �មដងផ�ូវេ�យខ�ួននងពក�់វ
ពកក់�� ល។ េនះគឺជអ�ីែដល�តវករ…េនះគឺជអនកេបក�បស់េ ទីេនះ។
េហយនងពិតជ�� បជ់មយួ� �ពិតជ�� ប។់ អនក�ចសួរខញុ ំអំពី��ងំែដល
ជអនករចនម៉ូដរបស់នង ប៉ុែន�េនះគឺជករពិត។ ��ងំបនរចននង។ �
េ ែតេធ��។
126 ខញុ ំសូមបង� ញអនកនូវអ�ីមយួេ កនុង�ពះគមពរី។ ខញុ ំ�តវនអំនក�តលបេ់ �ពះគមពរី
វញិ េហយអនកទញទស�នៈរបស់អនកេ េពលអនកេមល�េ ៃថងេនះ។
127 ��ងំគឺជអនកែដលបង� ញពីភព�សស់�� តែបបេនះ។ �បសិនេបេយង
កតសំ់គល់ �គឺជ�សី�� តបំផុតកនុងចំេ�មេទវ�ទងំអស់េ �ថ នសួគ។៌ េត
��តវេទ? េហយ�ចងេ់ធ�ឱយ�ថ នសួគជ៌កែន�ងដ�៏សស់�� តជងនគរមែីកល។ េត
��តវេទ? មយង៉េទ ត េដមបបីង� ញថកអុីនគឺជកូន�បសរបស់� �បនថ� យបងគំ
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ថ� យដង� យដ�៏សស់�� តជង តុបែតង�សនៈរបស់គតជ់មយួែផ�េឈនិង
ផក ជេដម។ េត��តវេទ? �សស់�� ត! បបគឺ�សស់�� ត អ�ីែដលេយងេ ថ
ភព�សស់�� តនេពលបចចុបបននេនះ។ េហយអំេពបបកំពុងបេ ឆ តេ�យភព
�សស់�� ត។ អនកមនិែដលេមល ស�ីេដរ�មផ�ូវេហយ�បបពី់អ�ីែដលេ កនុងចិត�
របស់នងេឡយ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងទងំេនះេដមបឱីយអនកេឃញ
ពីមូលេហតុែដល��ងំជអនករចនម៉ូដរបស់នង។ ពិតជ�តឹម�តវ�ស់
កូន�បសរបស់គតផ់ទ ល់បនបង� ញថ កអុីន។ ឥឡូវេនះ នងគឺ�សស់�� ត
ដូេចនះនង�ចបេ ឆ ត។
128 ពិភពេ�កគឺ�សស់�� តដូេចនះ��ចបេ ឆ ត។ ខញុ ំចងម់ននយ័ថ កុស
ម៉ុស លំ�បៃ់នពិភពេ�ក។ ��សស់�� តដូេចនះ��ចបេ ឆ ត កែន�ងល�ៗនិង
�បណីត។
129 ចងចពំយករ ី េអម៉ុស េពលគតេ់ឡងមកេហយេមលេ កនុងទី�កង េហយ
បនេឃញ�ដូចជហូលីវដូទំេនប ែភនកចស់របស់គតតូ់ចបន�ិច េ�កមសក់
ពណ៌�បេផះពយរួេ ចំេពះមុខគត។់ េហយគតប់នេដរចុះមកទីេនះេ�យមន
�រមយួ េហយបនផទុះ�េ េលកែន�ងេនះ។ គតប់ននិយយថ “�ពះែដលអនក
អះ�ងថនឹងបេ�មនឹងបំផ� ញអនក!” �តឹម�តវេហយ។
130 បប ��� ត�ស់។ ពួកេគ�សៃមេមលយូ�សជកែន�ង�សវងឹចស់
េ កែន�ងខ�ះេ �មផ�ូវ�មផ�ូវ និងមតព់យរួជមយួសត�រយុេ កនុង� េហយដូចជ
យូ�ស។ យូ�សគឺសង�  ខ� ងំខ�  ពូែកបេ ឆ ត។ �មនិែមនជបុរសមន កែ់ដល�តវ
េមលជំុវញិអនកេទ �មនិែមនជបុរសមន កែ់ដលជ (កសិករចស់) ចូលមកជមយួ
�វចស់ េមលជំុវញិ�បពនធរបស់អនក �រអិល�ស់ គតជ់មនុស�រ�ករ់អលួ។
131 អំេពបបគឺ�សស់�� តចំេពះែភនករបស់ពិភពេ�ក ប៉ុែន��ពះមនិឱយតំៃល
លកខណៈពិេសសេ កនុងភព�សស់�� តេនះេទ។ េតអនកដឹងេទ? �ពះមន
លកខណៈពិេសស ជតួអងគ�� ត។
132 េ កនុង�ពះគមពរីេអ�យ ៥៣ �បសិនេបអនកចង�់ក�់ពះគមពរីចុះ។ �មន
ខគមពរីសរេសរជជួរេ ទីេនះស�មប�់។ េអ�យ ៥៣ �ពះគមពរីបនែចងអំពី
�ពះេយសូ៊វជ�ពះអមច ស់របស់េយងថ “គម នភព�សស់�� តែដលេយងគួរ�បថន
ចងប់នពី�ទងេ់ឡយ។ េហយេយងបន�កម់ុខរបស់េយងពី�ទង។់” េត��តវ
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េទ? េយងមនិចងប់ន�ទងេ់ទ េ�ពះ�ទងម់និ�� ត។ �ទង�់បែហលជមតិ�តូច
មន�ម េមលេ �ស�ប ់ េហយ�ទងម់និចងេ់ធ�ជេមដឹកនេំទ។ �ទងេ់មលេ
មនិដូចេមដឹកនេំទ។ បននិយយជមយួករជែជកគន �មចិេ ច មថនល់ និងអ�ី
ៗេផ�ងេទ ត ដូចជ�បជជននិយយែដរ ដូេចនះ�ទងម់និេមលេ ដូចជ�ទងជ់
អនក�បជញដអ៏�ច រយ មនករអបរ់លំ� អ�ីៗទងំអស់គម ន និងអ�ីៗទងំអស់។ �ទង់
�គនែ់តជបុរសធមម�មន ក។់ “មនិមនភព�សស់�� តៃន�ទងេ់ទ ែដលេយងគួរ
�បថន ចងប់នពី�ទង។់” �ទងេ់ដរចូលនិងេចញពីមនុស� ែតពួកេគមនិដឹងថ�ទង់
ជអនក�េទ។ �ទងេ់មលេ មនិដូចជ�ពះគងជ់មយួេទ អ�ីែដលេយងគិតថជ
�ពះ។ ប៉ុែន� ដូចគន  �ទងគឺ់ជ�ពះ!

133 េតអនកបនកតសំ់គល់េទេ េពលែដល�ពះជអមច ស់មន�ពះបនទូល
មកកន—់�ំយូែអល “េឡងេ ផទះរបស់អុី�យេហយចកេ់�បងអភេិសក
កូន�បសរបស់គតេ់ដមបជំីនួសសូល”?

134 ឥឡូវេនះ �បជជនបនេ�ជសេរ សសូល េ េពល�ំយូែអលបន�បប់
ពួកេគយ៉ងចបស់ថកុំេធ��។ គតប់ននិយយថ “�ពះមនិចងឱ់យអនកមនេស�ច
េទ �ទងគឺ់ជេស�ចរបស់អនក។” េហយនិយយថ “េតខញុ ំធ� បនិ់យយអ�ីជមយួអនក
កនុង�ពះនម�ពះជមច ស់ប៉ុែន��មនិមនអ�ីេកតេឡងឬេទ? េតខញុ ំធ� បសំុ់លុយអនក
ឬអ�ីេផ�ង េដមបចិី ច ឹមជីវតិខញុ ំេទ?”

135 ពួកេគថ “អតេ់ទ អនកមនិែដលសំុលុយេយងេទ។ េហយអ�ីកេ៏�យ
ែដលអនកបននិយយេ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់�នឹងេកតេឡង។ ប៉ុែន�
េទះជយ៉ង�េយងេ ែតចងប់នេស�ច” ដូេចនះពួកេគេ�ជសេរ សសូល។ េមល
អ�ីែដលពិភពេ�កេ�ជសេរ ស! េមលអ�ីែដលអុី��ែអលេ�ជសេរ ស! អុី��ែអល
ែដល�ពះបនចកេ់�បង�ងំ ពួកេគបនេ�ជសេរ សបុរសមន កែ់ដលមនកបលនិង
�ម ខពស់ជងបុរសេផ�ងេទ តេ កនុង�បេទស អ�ច រយ មឌធំ �� ត សង�  េមលេ
�សស់�� ត េហយគតែ់តងែតជសត��� បេ កនុងមនួ។

136 ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេ�ជសេរ សេស�ច�មករេ�ជសេរ ស
របស់ខញុ ំ។” ដូេចនះ�ទងម់នបនទូលថ “�ំយូែអល ខញុ ំនឹងមនិ�បបអ់នកថគតជ់
នរ�េទ ប៉ុែន�ចូរអនកេឡងេ ទីេនះ។ គតគ់ឺជកូន�បសមន ករ់បស់អុី�យ។”
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137 េហយអុី�យ �បពនធរបស់គត ់េហយពួកេគទងំអស់គន េមលជំុវញិ និយយ
ថ “�តវេហយ កូន�បសចបងរបស់េយងគតជ់បុរសខពស់ សង�  គតនឹ់ងេមលេ
សមនឹងមកុដរបស់េស�ច។ គតឆ់� ត។ គតម់នករអបរ់។ំ គតគឺ់ជមនុស�ល�។
ខញុ ំដឹងថគតនឹ់ង�កសម។ គតនិ់យយបន�តឹម�តវ។”
138 េ េពលពួកេគនគំតេ់ចញ �ំយូែអលបនយកកំេទចេ�បងេហយេ រក
គត។់ �ទងម់នបនទូលថ “អតេ់ទ �ពះអមច ស់បនបដិេសធគត។់” ដូេចនះគតប់ន
េ ឯកូន�បសទី�បមំយួ េហយ�ពះអមច ស់បនបដិេសធពួកេគ�គប់ៗ គន ។ គត់
បននិយយថ “េតគម នមន ក�់េផ�ងេទ តេទឬ?”
139 “អូ!” គតប់ននិយយថ “បទ មនមន ក ់ គត�់តលបម់កពីកែន�ងឃ� ល
េច ម។ គតេ់ទបែត�តលបេ់ ទីេនះវញិេហយចកច់េ�ម ង េហយេ�ច ង� េហយ
ែ�សក េហយបន�េ មុខេទ ត។ ប៉ុែន� គតជ់បុរសែដលមន�ងតូច�ចឡឹង េហយ
េមលេ មន�ន ម�ជីវ�ជញ គតនឹ់ងមនិសមេធ�ជេស�ចេឡយ។”
140 គតប់ននិយយថ “េ យកគតម់ក។” ខណៈេពលែដល�វឌីចូល
មកេ ចំេពះមុខេ�� េ��រតជ់មយួេ�បងេហយចក�់េលកបលរបស់គត់
និយយថ “េនះគឺជករេ�ជសេរ សរបស់�ពះ។” មនិ�� ត ប៉ុែន�អត�ចរកិខងកនុង។
�ពះេមលេ េលចរតិលកខណៈ។
141 មនុស�េមលស�មស់ធមមជតិ។ �បេ ឆ ត។ េហយេនះេហយជមូលេហតុ
ែដល ស�ីមន ក�់តវបនេគផ�ល់ភព�សស់�� ត េនះស�មបក់រេបកបេ ឆ ត
េដមបបីេ ឆ ត។ ស�ីដ�៏សស់�� តមន ក ់ �បសិនេបនងមនិេ�ប�កនុងផ�ូវ�តវេទ េនះ
គឺជប�� �របស់នងេហយ េនះនឹងប ជូ ននងេ �ននរកេល នជងអ�ី
េផ�ងេទ តែដលខញុ ំដឹង។ �បសិនេបនង�គនែ់ត…េបនង�ច�� តបនដ�ប�
នងេ ជមយួ�� មេីហយេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ េហយេនះ—មនិអីេទេហយល�
�ស់។ ប៉ុែន�នង�ចយកេរ ងដែដលេនះ េហយខញុ ំេអយ េតនង�ចបេ ឆ ត�
េ�យរេប ប� េ�ពះ��តវបនផ�ល់ឱយនងេដមបេីធ�ដូេចនះ។
142 សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ ប៉ុែន��ពះមនលកខណៈពិេសស។ “គម នភព�សស់
�� តែដលេយងគួរ�បថន ចងប់នពី�ពះេយសូ៊វេឡយ” ប៉ុែន�មនិែដលមនចរតិដូច
�ទង ់េ េលែផនដីេនះេទ។
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143 ឥឡូវេនះេយងបនដឹងេហយថៃថងេនះ—ចរតិលកខណៈរបស់�កមជំនំុ
��ងំនិង�កមរបស់� េមលេ �ពះវ�ិរធំៗ �� តៗ េរ ងែដល�សស់�� ត។
េនះគឺជអ�ីែដលពិភពេ�កេមលសព�ៃថងេនះ។ “អូ �គឺជ�គគង� ល េពលេវ�ដ៏
អ�ច រយដូេចនះនិងដូេចនះនិងដូេចនះនិងដូេចនះ ដូេចនះបូជចរយនិងេគរព�ពះ េដរេចញ
មក មន�វធំទងំេនះ និងអ�ីៗដូចេនះ។” ពួកេគេ ភព�សស់�� តែបបេនះ។

144 ប៉ុែន�ពួកបរសុិទធដពិ៏តរបស់�ពះរកេមលលកខណៈៃន�ពះបនទូលែដលបន
ប ជ ក។់

145 េនះគឺជអ�ីែដលពួកបរសុិទធបនេធ�េ ៃថងេនះ េ េពលែដលពួកេគ
បនេឃញ�ពះេយសូ៊វ។ �ទងម់និែមនជអ�ីែដល�តវេមលេនះេទ ប៉ុែន�ពួកេគ
បនេឃញថ�ពះគងេ់ កនុង�ទង។់ ពួកេគបនេឃញ�ពះគងេ់ ជមយួ�ទង។់

146 េនះេហយជរេប បែដលយ៉ូ�ប ់ និងតួអងគទងំេនះជមយួ�វឌី និងមតិ�
មយួចំនួនបនេធ� ប៉ុែន�ពួកេគបនេឃញ—បុរសេនះសថិតេ កនុងគត។់ ពួកេគ
បនេឃញថ�ពះគងេ់ កនុងគត ់ េហយពួកេគដឹងថគតនឹ់ងេឡងកនអ់ំ�ច
េ ៃថង�មយួ។ ពួកេគ…មន កប់នសម� បម់នុស�៥ នកេ់ទ តជបងប�ូនរបស់
កូលីយ៉ត េ�យៃដមខ ង។ មយួបនសម� បប់ុរសបីរយនក ់ េ េពល ស�ីខ�ះេរ ស
សែណ� កខ�ះស�មប�់�រេពល�ង ច េហយកងទព័បនចកេចញេ  េហយ
គតប់នយកលំែពងសម� បប់ុរសភលីីសទីន បីរយនក។់ ចរកឹលកខណៈ! េហតុអ�ី?
ពួកេគបនសថិតេ ខង�វឌី។ ពួកេគដឹងថករចកេ់�បងអភេិសកមកេលគត់
េហយពួកេគដឹងថគតនឹ់ងេឡងកនអ់ំ�ច។

147 របូភពដប៏រសុិទធៃន�កមជំនុំេ ៃថងេនះែដលនឹងឈរេ�យ�ពះបនទូល! េយង
ដឹងថ�នឹង�តវបនបង� ញឱយេឃញ។ េយងដឹងថ�នឹងមនអំ�ចេ
ៃថង�មយួ។ េទះបីសូល…េហយគតគឺ់ជអនករតេ់គចខ�ួនពី�បជជតិដៃទេទ ត
ប៉ុែន�ពួកេគដឹងថគតក់ំពុងេឡងកនអ់ំ�ច។ េយងដឹងថ�ទងក់ចូ៏លមកកនុង
អំ�ចផងែដរ ដូេចនះ េយងយក�ពះបនទូលេនះេហយឈរេ ទីេនះ មនិថ�
ចំ�យអ�ីកេ៏�យ។ �បសិនេបេយង�តវកតព់ួកភលីីសទីន ឬេ�តចូលកនុងរេ �
េហយសម� បស់ត�េ� ដូចេយងបនេធ� េយងនឹងេ  េ�ពះ�ជ…េនះេហយជ
រេប បែដល�ពះបនរចន�ឱយក� យជដូេចនះ។ េយងែស�ងរកចរកឹលកខណៈ។
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148 ឥឡូវអនក�ចសួរខញុ ំថ “េហតុអ�ីបនជ�ទងអ់នុ ញ តឱយនងរចនេឡង
ដូចេនះ?” ខញុ ំមនិចងច់ំ�យេពលេ�ចនេទ េ�ពះខញុ ំមនអ�ីជេ�ចនែដល�តវនិយយ
េ ទីេនះ។ “េហតុអ�ី?” េ េពលេនះសំណួរ�ចនឹងេកតេឡង “េហតុអ�ីបនជ�ពះ
បេងកត ស�ីែបបេនះ? េហតុអ�ីបនជ�ទងអ់នុ ញ តឱយនងក� យជែបបេនះ?” �គឺ
ស�មបេ់សចក�ីរកី�យដល៏�ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង។់ �បកដេហយ។
149 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកចងេ់បក�ពះគមពរីរបស់អនកមយួនទី សូមងកេ
រ ៉មូ៩ វញិបន�ិច េហយបង� ញអ�ីដល់អនក េត�ពះជមច ស់េធ�អ�ីទងំេនះ េបអនកចង់
—េដមប�ីន�។ េហយេយង�ចេឃញេ ទីេនះនូវអ�ីែដល�ពះជមច ស់េធ�េដមប ី
ភពរកី�យផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង។់ រ ៉មូ ៩:១៤។

ដូេចនះ េយងនឹងថដូចេម�ច?

េត�ពះមនេសចក�ីទុចចរតិឬអី េទ គម នេ�ះ?…
150 េ េពល�ទងេ់�ជសេរ សេអ�វ ឬេ�ជសេរ សយ៉កុបេហយបដិេសធេអ�វ
មុនេពលេកមង�បស�មន ក�់ចមនសិទធិេធ�ករេ�ជសេរ ស ខ�ួនឯងឬនរ�មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគ មុនេពលពួកេគេកតមក សថិតកនុងៃផទម� យ �ពះបនមនបនទូល
ថ “ខញុ ំស�បេ់អ�វ េហយខញុ ំ�ស�ញ់យ៉កុប។” េឃញេទ? េហតុអ�ី?

ដបតិ�ទងម់ន�ពះបនទូលេ េ�កម៉ូេសថ អញនឹងផ�យេសចក�ី
េម�� ករ�ុ ដល់អនក�ែដលអញេម�� ករ�ុ កនឹ៏ងមនេសចក�ី
ក�ួល�ណិត ដល់អនក�ែដលអញក�ួល�ណិត។

ដូេចនះ មនិសំេរច…នឹងអនក�ែដលចងប់ន ឬ…នឹងអនក�ែដលខំ
រត�់មេនះេទ គឺេ�សចនឹង�ពះ ែដលមនេសចក�ីេម�� ករ�ុវញិ។

ដបតិមនបទគមពរីសំែដងដល់ផេ�៉នថ អញបន�ងំឯង
េឡងសំ�បក់រេនះឯង គឺេដមប ីសំែដងឫទធិបរមអីញកនុងខ�ួនឯង
�បេយជនឲ៍យេគ�បកស�បបពី់េឈម ះអញទួេ េពញែផនដី។

ដូេចនះ…គត់ (ឥឡូវេនះេមលេ ទីេនះ។)…-មុន…�ទងែ់តងផ�យ
េម�� ករ�ុ ដល់អនក��ម�ពះហឫទយ័ េហយ�ទងេ់ធ�ឲយអនក�
រងឹទទឹងក�៏មែត�ពះហឫទយ័ែដរ។
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ដូេចនះ អនកនឹងសួរខញុ ំថ…េហតុអ�ីបនជ�ទង…់េ ែតបេនទ សេទ ត?
ដបតិេតអនក�បនទទឹងនឹង�ពះហឫទយ័�ទង?់

ប៉ុែន� ឱមនុស�េអយ េតអនកជអ�ី ែដល�៊នេឆ�យទស់នឹង�ពះ?
ដូេចនះ េតរបស់ែដលជងសមូនបនសូនេធ�េហយ និងនិយយេ ជង
េនះថ េហតុអ�ីបនជសូនេធ�អញដូេចនះឬអី?

េតជងសមូនគម នអំ�ចេលដីឥដ� និងយកដំុដីដែដលេធ�ជ
វតថុ១សំ�បក់រដ�៏បេសរ េហយ១េទ តសំ�បក់រមនិ�បេសរេទឬអី?

ចុះេបសិនជ�ពះ�ទងច់ងសំ់ែដងេសចក�ីេ�កធ �ពមទងំេបកឲយ
�គ ល់�ពះេច�� ដល់េ�គ ង…�ប�បគ់ួរនឹងេ�កធ ែដល េរ បចេំឡង
សំ�បែ់ត�តវបំផ� ញដូេចនះ ែដល�ទង�់ទ�ំទេ�យអំណត់
ជយូរមកេហយ

…េហយេប�ទងច់ងេ់បកឲយេ�គ ង�ប�ប់ ែដលគួរនឹងេសចក�ី
េម�� ករ�ុ ែដល�ទងប់នេរ បចំជមុន បន�គ ល់េសចក�ីវេិសស
ៃនសិរលី�ដប៏រសុិទធរបស់�ទងវ់ញិ

151 ឥឡូវសូមជែជកត�៉ជមយួេរ ងេនះបន�ិច។ �ពះបនេធ��! �ទង�់តវែតេធ��
�មវធីិេនះ។ ��តវែតេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ ឥឡូវេនះ�បែហល�បំ
នទី ខញុ ំចងេ់ អនកឱយយកចិត�ទុក�កច់ំេពះអ�ីមយួ។
152 េត�ពះជអ�ី? �ពះជមច ស់គឺអ�ច រយអស់កលបជនិចច។ េ េដមដំបូង�តលប់
មកវញិមុនេពលមនករចបេ់ផ�ម �ទងម់និែមនជ�ពះេទ។ េតអនកដឹងេទ?
�ពះជមច ស់គឺជ “វតថុៃនករេគរពបូជ” េហយគម នអ�ីថ� យបងគំ�ទងេ់ឡយ។ �ទង់
រស់េ ែតមន កឯ់ង។
153 េហយេ កនុង�ទងគឺ់ជគុណលកខណៈ។ េតគុណលកខណៈគឺជអ�ី? គំនិត
មយួ។ ឥឡូវេនះអនកនឹងទទួលបនអ�ីែដលនឹង��ងំេមេរ នេ យបេ់នះ។ សូម
កតស់មគ ល់ ថ�ទងគឺ់ជលកខណៈរបស់�ទងែ់ដលមនេ កនុង�ទង។់ ឥឡូវេនះ
�គឺេ កនុង�ទងេ់ដមបេីធ�ជ�ពះវរបិ� គឺេ កនុង�ទងេ់ដមបេីធ�ជ�ពះ �គឺេ កនុង
�ទងេ់ដមបេីធ�ជ�ពះ�ជបុ�� �គឺេ កនុង�ទងេ់ដមបកី� យជ�ពះអងគសេ ងគ ះ គឺ
េ កនុង�ទងែ់ដលបនេ�បសឱយជ។ េហយអ�ីៗទងំអស់េ ទីេនះគឺ�គនែ់ត
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បង� ញពីលកខណៈរបស់�ទងប់៉ុេ�� ះ។ មនិមនអ�ីេចញពីស�� បធ់ន បេ់ទ។ េត
អនកគិតថ�ពះជមច ស់មនិបនេឃញទីប ចបពី់ដំបូងេទឬ? ពិត�បកដ�ស់
�ទងប់នេឃញ។ គម នអ�ីគម នស�� បធ់ន បេ់ទ ��គនែ់តបង� ញពីលកខណៈរបស់
�ទង។់

154 ឥឡូវេនះ �ទងម់និ�ច�គនែ់តសុចរតិេហយេធ�ឱយមនុស�មន កដ់ួលចុះ
េឡយ។ �ទង�់តវ�កគ់តេ់ េលមូល�� នេសមភព ៃនទីភន កង់រសីលធមេ៌សរ ី
េដមបេីធ�ករេ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯង ប៉ុែន�ដឹងថគតនឹ់ងដួល។

155 ឥឡូវេនះ �ទងម់និ�ចក� យជ�ពះអងគសេ ងគ ះបនេឡយលុះ��ែតមនអ�ី
បតប់ង។់ �ទងម់និ�ចក� យជអនកពយបលបនេទលុះ��ែតមនអ�ីឈ។ឺ េរ ង
ទងំេនះ�តវែតែបបេនះ។ �ពះជមច ស់បនបេងកតពួកេគដូេចនះ គុណលកខណៈដ៏
អ�ច រយរបស់�ទង�់ច�តវបនបង� ញ។ េបគម នករេនះេទ �ទងនឹ់ងមនិែដលជ
�ពះអងគសេ ងគ ះេឡយ។ ប៉ុែន�េយងដឹងថ�ទងជ់�ពះសេ ងគ ះ គឺសូមបែីតមុនមន
េពលមយួ �ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះេហយ។ �ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ ដូេចនះ�តវែត
មនអ�ីបតប់ង។់ េត�នឹងេ ជយ៉ង�?

156 �បសិនេប�ទងយ់កេហយឱយ�ដួលចុះ �គនែ់តេដមបសីេ ងគ ះ�េនះ �មនិ
យុត�ិធមច៌ំេពះករវនិិចឆយ័របស់�ទងេ់ឡយ។ �ទងម់និ�ចប ជូ នមនុស�េ នរក
េហយយុត�ិធមេ៌នះេទ។ �ទងម់នចិត�ល� សុភព�ប�រ េ�ម ះ�តង ់និងជេ �កម
ដអ៏�ច រយ។ សូមេមល �ទងនឹ់ងេធ�ករ�បឆងំនឹងអងគ�ទងផ់ទ ល់។

157 ដូេចនះ�ទង�់តវបេណ� ញបុរសមន កេ់ចញពីទីេនះ េហយេធ�ឱយគតម់នសិទធិ
េសរភីពខងសីលធមេ៌�យេសរ ី ដូេចនះគតនឹ់ងដឹងថ នឹងធ� កចុ់ះ។ េហយ
េ កនុងរបូភពផទ ល់ខ�ួនរបស់គត ់ េតគត�់ចដួលេ�យរេប ប�? ឥឡូវ
អនកេឃញពន�ឺៃថងេទ? ដូេចនះ�ទង�់តវែតបេងកតផល េ�យអ�ីែដលេចញពីករបេងកត
េដម។ ឥឡូវអនកេឃញេហយ។ េឃញេទ? អនកមកេហយ។ េឃញេទ? បនទ បម់ក
េនះគឺជអ�ីែដលបនធ� កចុ់ះ។ គតប់នេធ��េ�យដឹងថ�នឹងធ� កចុ់ះ។ េហយ
��តវបន�កេ់ កនុងក�� បៃ់ដរបស់��ងំ ស�មបប់ងខូចកិត�ិយស។ េត
កិត�ិយស�តវបនផ�ល់ឱយេ ឯ�េ ៃថងេនះ? អនកគិតអំពី�។ សូមកតស់មគ ល់
ឥឡូវេនះ។
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158 ជថមីម�ងេទ ត េហតុអ�ីបនជនង�តវបនរចនេឡង�មរេប បេនះេហយមនិ
ដូចនរដីៃទេទ ត េហតុអ�ីបនជ ស�ី�តវបនរចនេឡងដូេចនះេហយមនិែមនដូចជ
ស�ីេផ�ងេទ ត? គម ននរ�ីេផ�ងេទ ត�តវបនរចនេឡងដូចេនះេទ។ ពួកេគ
មនិែមនេទ ៃថងេនះ។ ពួកេគមនិ�ច។ មនិ�តវបនេធ�ដូចេនះ នងមនិ�ចេធ�
បនេទ។ េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និបេងកត ស�ីេនះេ េពលេនះ ជ ស�ីមន ក ់ ដូច ស�ី
ដៃទេទ តែដរ ដូេចនះនង�គនែ់តដូចគន  េត�ចចិ ច ឹមកូនបនេទ? បនទ បម់កនង
នឹងមនប�ី េហយរស់េ ។ េហយេ េពលែដល�ដល់េពលស�មបកូ់នរបស់នង
នងនឹងមនកូន។ េហតុអ�ី—េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ធ�ឱយនងដូចេនះ?
159 ខញុ ំមនិ�ចនិយយពកយទងំេនះបនេទ។ េហយអនកយល់ពីអ�ែីដលខញុ ំកំពុង
និយយ ែមនេទ? េបអនក�ចយល់សូមនិយយ “�ែមន៉។” [�កមជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ហនឹងេហយ។ េឃញេទ? មនេកមង�សីវយ័េកមងអងគុយេ
ទីេនះ េហយេកមង�បសតូច សូមេមល។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ ថសត��តវែតមកដល់
េពលេវ�ជក�់កម់យួៃនឆន  ំបនទ បម់ករកគូរបស់នង បនទ បម់កេនះេហយជ
អ�ីទងំអស់។ ប៉ុែន� ស�ីមន ក ់ �មនិថេពល�េទ។ េហយេហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ធ�
ឱយនងដូចេនះ?
160 ឥឡូវេនះេមលកមមវធីិដអ៏�ច រយរបស់�ទង�់ត�ត�ង េ េពលេយងបន�
ឆ�ងកតទី់េនះឥឡូវេនះ �គនែ់តល�ឥតេខច ះ�មែដល�ចេធ�េ បន។ ខញុ ំមនិដឹង
េរ ងេនះរហូតដល់ៃថងេផ�ងេទ ត។
161 េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និេធ�ឱយនងដូចកលពីេដម ដូចជ ស�ីដៃទេទ តរបស់
�ទង?់ េ�ពះ�នឹងមនិសមនឹង�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�បភពៃនភពបរសុិទធទងំអស់។
េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទង�់តវអនុ ញ តឱយ��ងំចបន់ង ជអ�ីែដល�
បនេធ�េ កនុងភពវេង�ង�ម រតី។ សត��បេភទេនះ នឹងមនិក� យជរបស់�ទងេ់ឡយ
ែដល�តវបនរចនេឡង�ងំពីដំបូង។
162 �ល់�ន �ពះហសថរបស់�ទងែ់ដល�ទងប់នរចន �មលំនេំដម គឺសថិតកនុង
និរន�រភព។ �ល់�ន ៃដេដមរបស់�ទងគឺ់មននិរន�រភព។ ែឆកញី ែឆកេឈម ល សូម
េមល េគញី េគេឈម ល អ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងករបន�។ ធមមជតិទងំអស់សថិត
កនុងនិរន�រភព។ �គបពូ់ជងប ់ េ កនុងដី ដូចជករ�� ប ់ ករប ចុ ះសព ករ
រស់េឡងវញិ។ ស�ឹកេឈចុះពីេដមេឈទម� កស់�ឹករបស់� �តលបម់កវញិេ
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ឆន េំ�កយជមយួនឹងកររស់េឡងវញិៃនស�ឹកថមី។ សូមេមលេតខញុ ំចងម់ននយ័អ�ី?
អ�ី�គបយ៉់ងសូមបែីតធមមជតិរបស់�ពះគឺទងំអស់េ កនុងនិរន�រភពែតមយួ េហយ
េនះគឺជអ�ីែដល�តវបនរចនេឡងេចញពីករបន�របស់�ពះ។ ធមមជតិ�តវបន
រចនេឡងដូេចនះ�មនិ�ចេធ�បបបនេទ។ សូមគិត! ករបេងកតេដមរបស់�ពះ
មនិ�ចេធ�បបបនេទ។
163 អូ េតអនកមនិេឃញ�េទឥឡូវេនះ េ កនុងទិដ�ភពេនះ ករបងខូចរបស់
�កមជំនុំ? ភពេដមគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ! គម នបបេ កនុង�ពះេទ។ សូម
េមលេតខញុ ំចងម់ននយ័អ�ី? េនះគឺជសត�ែដលេកតេឡងេ�យករវេង�ង�ម រតី។
�ពះជមច ស់នឹងមន�កមជំនុំមយួ ប៉ុែន�សូម�កេឡកេមលអ�ីែដលេវ ចេវរេនះែដល
ពួកេគេចញមកទីេនះ។
164 �ពះមន�បសនិង�សី។ ប៉ុែន� ស�ីមន កេ់នះ េឃញេទ េ�គស ញ របស់�បង� ញ
ពីអ�ីែដលេ កនុងចិត�របស់�ពះ។ េយង�ចចំ�យេពលមយួឬពីរេម៉ងេហយ
បំែបក�ចុះ។ នង…ករបេងកតសត�េនះ�មរេប បេនះ �ទងប់នបេងកតសត�េនះ
េហយបនែ�បក� យនងេដមបឱីយ��ងំ�ចចបន់ង េហយ�បនេធ�។ �ទង់
េ ែតទទួលនង។ នងគួរែតរតេ់ ឯេឈឆក ង�បេសរជង ដូចបុរស ែដរ។
165 សូមកតស់មគ ល់ ធមមជតិទងំអស់ដំេណ រករជបន�បនទ ប។់ �បសិនេប�ទង់
បនបេងកត ស�ីេ កនុងករបេងកតេដម ដូចគន េនះគម នបបេឡយ េ�យ�រែត
នងមនិ�ចេធ�បន នងមនិ�ចេធ��បនេទ។ នងគឺជករបំភនៃ់នករបេងកត
េដម។
166 ដូេចនះអំេពបបទងំអស់គឺជករបំភនៃ់នេសចក�ីពិតេដម! េតអ�ីេ ជ
ករកុហក? គឺបំភនេ់សចក�ីពិត។ េតអ�ីេ ជអំេពផិតកបត?់ គឺជទេង��តឹម�តវ
ែដលបំភន។់ ដូេចនះមនសត�ែដលវេង�ងេនះ មនអ�ីៗែដលវេង�ង។ េហយេរ ង
ទងំមូល�តវបនសរេសរេ�យអក�រ ប-ប �កេ់ ទីេនះ។ េនះេហយជ
មូលេហតុែដលសំណួរគឺធំខ� ងំ�ស់។
167 មនែតបំែណកមយួ ជសំណល់ េធ�ពីបុរសមន ក ់ េដមបបីេ ឆ តគតេ់�យ
�ពះជមច ស់បនបេងកត�េ ទីេនះបនបង� ញឱយេឃញ។ េនះេហយជអ�ីែដល
នង�តវបនបេងកតេឡង។
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168 ស�ីែដលគម នសីលធមគឺ៌ជេរ ងទបបំផុតែដល�ចគិតដល់េ េលែផនដី។
សូមអភយ័េទសចំេពះករេនះ ស�ីវយ័េកមងេអយ។ នងគម នអ�ីេ�កពីធុងសំ�ម
របស់មនុស� ែដលជករបង� ញពីកររមួេភទ។ េនះេហយជអ�ីែដលនង គឺជ
ស�ីអសីលធម ៌គឺជសំ�មផ�ូវេភទរបស់មនុស� ករបំពុល កែន�ងែដលកខ�ក ់កខ�ក់
លម� ភពកខ�កទ់ប�តវបនេបះេចលេ�យនង។ េតនងបេងកតវធីិេនះេដមបអី�ី?
ស�មបក់រេបក�បស់។ �ល់អំេពបបែដលធ� បម់នេ េលែផនដីគឺប�� ល
មកពី ស�ីមន ក។់
169 េហយអនកវភិគមន កម់កពីទី�កងឈកីេ�គ — ស�ីមន កប់នសរេសរអតថបទ
េនះ កម� ងំប៉ូលីស ថពួកេគបនេដញ�មេ សហរដ��េមរកិ �មទី�បជំុជន
សហរដ��េមរកិ ថ “េកសិប�បបីំភគរយៃន�ល់ឧ�កិដ�កមមែដលមនិធ� បម់ន
កនុងទ�មង�់កេ៏�យ េ កនុងសហរដ��េមរកិ មន ស�ីមន កេ់ កនុងេនះឬេ
ពីេ�កយ�។”
170 ឥឡូវេនះខញុ ំកំពុងនិយយទងំអស់េនះេដមបឈីនេ ដល់េរ ងមយួេ ទីេនះ
េដមបអីនក�ចដឹងថមនប � អ�ី។
171 នង�តវបនេគបេងកតេឡងេដមបបីេ ឆ តដូចជនងបនេធ�ជមយួអ�័ម
េ េដមដំបូង �បបគ់តថ់ែផ�េឈេនះនឱំយរកី�យ ជេដម។ េដមបបីេ ឆ ត
គតេ់ហយនគំតេ់ចញពី�ពះបនទូល។ េនះគឺជរេប បែដល�កមជំនំុេធ�េ ៃថងេនះ
ដូចគន ។

ប៉ុែន�បនទ បម់ក បនទ បពី់េនះមក គតប់នក� យជអនក�គប�់គងរបស់នង
េដមប�ីគប�់គងេលនង។
172 ឥឡូវេនះអ�ីែដលជភពខុសគន េ ៃថងេនះ េ កនុងៃថងៃនទស�នៈេនះ។ ជំនួស
ឱយគតេ់ធ�ជអនក�គប�់គងរបស់នង នងបនក� យជ�ពះរបស់គត។់ ពិត�ស់
នង�គប�់គងគត។់ ឥឡូវអនក�បែហលជ�ចយល់ចបស់អំពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងេធ�។
េ�យភព�សស់�� តរបស់នងនិងករ�គប�់គងផ�ូវេភទ របូ�ងរបស់នងែដល
�តវបនផ�ល់ឱយេ�យ��ងំ ែដលជអនុផលែដល��ងំបនេធ� នង�តវបន
ប ជូ នេ ឱយបេ ឆ តកូន�បសរបស់�ពះ។ េហយនង�ចប ចូ នពួកេគេ កន់
�ននរកេ�ចនជងឧបករណ៍ដៃទេទ តែដល��ងំមន។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
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173 ខញុ ំកំពុងនិយយអំពីេរ ងអសីលធមឥ៌ឡូវេនះ មនិែមនសំេ េលអនកេទបងប�ូន
�សីេអយ។ េយងនឹងផ�ល់ឱយអនក នូវកែន�ងែដល�តឹម�តវ កនុងរយៈេពលពីរបីនទី
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះេ ទីេនះ។ �សថិតេ កនុងែផនកររបស់�ពះ�ងំពីដំបូង
—�ងំពីករចបេ់ផ�ម។

174 ឥឡូវេនះេដមបេីធ�ៃថងេនះ េត�ពះៃនសហរដ��េមរកិជអ�ី? េតអនកចេំទ
េ កនុងេ�ងឧេបសថកលពីប៉ុនម នឆន មំុន ខញុ ំបនអធិបបយអំពីេរ ងេនះ? �ពះ
ៃនយុគសមយ័ទំេនបេនះ អនកេលងអងគុយេ ទីេនះជមយួនឹងករតុបែតងខ�ួន
េហយសំេល កបំពក�់តវបនទញេឡងេលជងគងរ់បស់នង េហយអ�ីៗដូចេនះ។
ខញុ ំបននិយយថ “េមល�ពះរបស់អនក!” េហយ��តវេហយ នងេ �ល់ករផ�យ
ពណិជជកមមពក ់ក�� ល��កត។ នងេ �មផ�ូវ កដូ៏ចគន ែដរ។

175 �ជឧបករណ៍របស់��ងំ “ពីដំបូង” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល។ េឃញេទ?
េយងេមលេឃញថ�ពិតជដូេចនះ េហយឥឡូវេនះ “ពីដំបូង” និងអ�ីែដលគតក់ំពុង
និយយ។

176 ឥឡូវេនះ ពួកមនិេជ បនេធ�ឱយនងក� យជ�ពះ (េតអនកដឹងេទ?) �ពះ�សី។
ពិតជបនេធ�អ ច ឹង។ ពួកេគេធ�ឱយនងក� យជេទពធី� ដបតិពួកេគបនរមួរក័កនុង
ករេគរពបូជរបស់ពួកេគ។ ពួកេគបនអះ�ងថ “នងគឺជអនកបេងកត។ េ កនុង
សបនូនងកន�់គបពូ់ជេហយបេងកត។” េនះគឺជករកុហក។ មនអនកបេងកត
ែតមន កគ់ត ់ គឺ�ពះ។ ប៉ុែន�េតអនកចបំ៉ូលេ ទីេនះេទ? “�យ�� ៃន�កងេអ
េភសូ” របូភពៃនថមមយួបន និយយថ “�ពះ�សីៃន�ថ នសួគ ៌ េបះេចល។” េត
អនកមនិេឃញេទថករេគរពបូជ�សនខុសឆគងគឺជអ�ី?

177 េហយេយង មនិដឹង ខ�ួនេយងែបរខនង�តងេ់ រកករេគរពបូជចំេពះ ស�ីវញិ
សត�ែដលទបបំផុតេ េលែផនដី េគរពបូជ ស�ី! នងនឹងេធ�ឱយបុរសេធ��មវធីិ
�ែដលនងចង។់ េហយមនិ�គ ល់ថ ភព�សស់�� តេ ខងេ�កទងំអស់
េនះ គឺមន�ននរកេ ខងកនុង។ �ឡូម៉ូនបននិយយថ “នង ទ� ររបស់នង
គឺជទ� រេ កន�់ននរក។”
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178 ឥឡូវេនះេយងេឃញយ៉ងចបស់េ ទីេនះនូវអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនមន
បនទូលេ កនុងវវិរណៈ ជំពូកទី ២ និងខទី ១៥ ៃនេគលលទធិនីកូ�ទីន ករមកដល់
ៃន�កមជំនំុេនះទញខ�ួន�េចញពី�ពះបនទូល។

179 េយងក�៏ចេឃញេ ទីេនះ យ៉ងចបស់ នូវកមមវធីិកខ�ក ់ គម នសីលធម៌
ទងំេនះ ែដលេយងមនេ េលក ច កទូ់រទស�ន ៍ ៃនម�ក��តីសិចហូលីវដូ។
េយង�ចេឃញភពេ ហមងៃនទី�កងេនះ េ�យ�រេកមងៗ េកមង�សីៗតូចៗ េដរ
េឡងចុះ�មផ�ូវេ ទីេនះ ជមយួប៊តីធីតូច េខ�វតឹងៗ រុជំុំវញិ េហយ��តជក់
លមម�ចបងកកពួកេគរហូតដល់�� ប។់ ពួកេគមនិដឹងថេនះជ�រក�ែដលកំពុង
េធ�េនះេទ។ ពួកេគមនវ ិ ញ ណ��កកេ់ហយមនិដឹងេទ! អនកមនិេឃញែឆកញី
េធ�ែបបេនះេទ ែមនេទ? អនកមនិេឃញ�សី�េធ�ែបបេនះេទ េហយកគ៏ម នបុរស
ល��េដរេ រកនង បនែដរ។

180 េឃញេទ ឥឡូវេនះអនកទទួលបនរបូភពេហយឬេ ? េយងនឹងែណនំ
អ�ីមយួកនុងេពលែតមយួ ែដល�ពះអមច ស់សព��ពះហទយ័។

ឥឡូវេនះអនកេឃញនីកូ�ទីន អនកេឃញលទធិរបស់ពួកេគ។

181 អនកេឃញម�ក��តីវយ័ជំទង ់ ពួកេគេ �ថ �វយឺតទងំេនះេ
�មផ�ូវ។ ធ� បែ់ត�តវេ សំែដងពកយ�ស�ភសខ�ះេ ចំេហ ងផ�ូវ េដមបេីមល
ក�មលពូក។ �គនែ់តេបកែភនករបស់អនក េមលេ េ�ក�មដងផ�ូវេនះ េហយេនះ
ជអ�ីែដលអនក�តវេធ�ឥឡូវេនះ។ េរ ងទងំមូលគឺជករថតចម�ង។ �បកដេហយ។
េតពួកេគេធ��េដមបអី�ី? េដមបេីធ�ឱយរេំជបរជំួល ស�មបល់បងួ គឺជេរ ងែតមយួគត់
ែដលនង�ចេធ�បន។ នងេធ��េ�ពះនងមនិកខ�ក ់ នងេធ��េ�ពះនង�តវបន
បេងកត�មវធីិេនះ។ នងមនិដឹងថនងជឧបករណ៍េ កនុងៃដរបស់��ងំេទ
េហយេនះគឺជអ�ីែដលនងមន។

182 សូមបែីតេ កនុង��របស់េយងនេពលបចចុបបននេនះ ពួកេគកំពុងបេ�ង ន
ពីសកមមភពផ�ូវេភទ។ ពិភពេ�កដពុ៏ករលួយរបស់េយងៃនករថ� យបងគំ�សី!
ខញុ ំដឹងថពួកេគមនិចងេ់ជ េរ ងេនះេទ។ ឈរេហយេ�ច ងចំេរ ង �បេភទខ�ះ េ
ៃថង�មយួ។ េហយេចញេ�កជមយួ ស�ី រតជំុ់វញិ េពញមយួយប។់ េឃញេទ?
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ហនឹងេហយ។ េ េពល កនុង�ពះេន�តៃន�ពះជមច ស់ ជ�ពះបនទូល នងគឺជសត�
ទបបំផុតកនុងចំេ�មសត�ទងំអស់ែដល�ពះ�កេ់ េលែផនដី។ េមលចុះ។

183 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះ�មឃតន់ងមនិឱយបេ�ង ន�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ �តឹម�តវេហយ។ ធីម៉ូេថទី១ជំពូក២:៩-១៥ “ខញុ ំមនិអនុ ញ តឱយ
ស�ីបេ�ង នឬមនសិទធិអំ�ចអ�ីេឡយ។” េឃញេទ? េហយកូរនិថូសទី១
ជំពូក១៤:៣៤ “សូមឱយ ស�ីរបស់អនកេ េសង មេ កនុង�ពះវ�ិរ មនិអនុ ញ តឱយ
ពួកេគនិយយេទ ពីេ�ពះពួកេគ�តវបនប ជ ឱយេ េសង ម។ ចបបក់និ៏យយ
ែដរ។” ប៉ុែន�េតៃថងេនះ�ពះវ�ិរេធ�អ�ី? ពួកេគេធ�ឱយនងក� យជ�គគង� ល នង
ជអនកផ�យដំណឹងល� េ េពលែដល�ពះគមពរី�មឃត�់ទងំ�សង។ េហយ
�ពះគមពរីបននិយយថ “ដូចចបបែ់ចងែដរ” េធ�ឱយ�ដំេណ រករេ�យឥតឈបឈ់រ
េរ ងទងំមូល។

184 ដូចកូនេច មែដរ កលពីយបម់ញិគឺជកែន�ងថ� យបងគំែតមយួគត ់ ែដល
សថិតេ េ�កមករបង�ូរឈមរបស់កូនេច ម។ �គឺជកែន�ងែតមយួគតេ់ ៃថងេនះ
េ កនុង�ពះ�គីសទ។ វធីិែតមយួគតែ់ដលអនកេធ�គឺចូលេ កនុង�ទង។់ េនះគឺជកែន�ង
ែតមយួគតេ់ដមបថី� យបងគំ។ �ែតងែតជវធីិេនះ។ កែន�ងថ� យបងគំែតមយួគតគឺ់
សថិតេ េ�កមករបង�ូរឈម។

185 ដូេចនះឥឡូវេនះេយងេឃញរបូភពទងំមូលរបស់��ត�ត�ងដល់េយង។
នងេ ទីេនះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះមនិអនុ ញ តឱយនងបេ�ង ន
មនិអនុ ញ តឱយនងេធ�អ�ីេ កនុង�ពះវ�ិរេទ ែត�តវអងគុយេសង មេ�យមនៃសប
មុខ។

186 ឥឡូវអនកេឃញេទថេហតុអ�ីបនជខញុ ំនិយយនិងេធ�អ�ីៗែដលខញុ ំបនេធ� ដឹង
ថទងំអស់េនះេ កនុងចិត�ខញុ ំេទ បងប�ូន �បស�សី? ខញុ ំដឹងថ បង�សីរបស់ខញុ ំ…
អនកមនកែន�ងរបស់អនក (�គនែ់តចមំយួែភ�តប៉ុេ�� ះ) និងចរតិលកខណៈដ៏
អ�ច រយែដល�ពះ�ចបេងកតេ កនុងអនក។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តពយយមនិយយេ
មខ ងេទ ត េដមបបីង� ញថអនកមកពីអ�ពិីត�បកដ “�ងំពីេពលចបេ់ផ�ម។”
�ពះេយសូ៊វបន�បបេ់យងថ “�តលបេ់ េដម” េដមបរីក�។ េនះគឺជអ�ីែដល
េយងកំពុងេធ�។
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187 ឥឡូវេនះខញុ ំ�តវ�យពិនទុខពស់េលចំណុចេនះ េហយខញុ ំសងឃមឹថអនកយល់ពី
�។ េហយអនកែដលនឹង�� បែ់ខ��តេ់នះ ខញុ ំសងឃមឹថអនកយល់។ �គនែ់ត�តលប់
មកវញិ។ ��គនែ់តេដមបបីង� ញថ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�តលបម់ករកេរ ងពី
ដំបូង េហយែស�ងយល់។” អ�ីៗទងំអស់សូម�តលបេ់ ខងេដមវញិ។ អនក�ច
េឃញ ៃថងេនះ។
188 េហតុអ�ី មនុស� េគនិយយថខញុ ំជមនុស�ស�ប�់សី។ េនះគឺេ ឆង យពី
ករពិត។ ខញុ ំមនិអ ច ឹងេទ។ ពួកេគេ  “អនកែដលស�បេ់ខពម ស�ី។” សូមចងចំ
ថ ពួកេគបនេ ប៉ុលថជមនុស�ស�ប�់សី។ អនកដឹកន�ំសីមន ក ់ មនិយូរប៉ុនម ន
បននិយយថ “អូ អនកដូចជប៉ុលចស់ េហយអ�ីែដលគត�់តវេធ�គឺេ�ជសេរ ស ស�ី
េយង។”
189 ពួកបរសុិទធៃន�ពះ ែដល�តវបនអនុ ញ តឱយសរេសរ�ពះគមពរី ស ញ ថមីនិង
ជំទស់នឹងពកយរបស់គត?់ គតប់ននិយយថ “�បសិនេបេទវ�ពី�ថ នសួគ៌
បេ�ង នអ�ីេផ�ងេ�កពីេនះែដលខញុ ំបននិយយ សូមឱយេគ�តវប�� �ចុះ” មនិ
អនុ ញ តឱយ ស�ីអធិបបយមយួចំនួន។
190 ពួកេគនិយយថេអលីយ៉ជមនុស�ស�ប់ ស�ី។ គតម់និែមនជមនុស�ស�ប់
មនុស��សីេទ។ គត�់គនែ់តមនិចូលចិត�ពួកេគជេជេសបិល។
191 េហយេបដូេចន ះែមន េនះ�តវែតជ�ពះ�តវែតជវធីិដូចគន  ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ
�ពះបនទូលែដលបនមកដល់ពួកេ��។ ដូេចនះ��តវែតជ�ពះដូចគន  ដូេចនះសូម
េមល �ទងដឹ់ងពីករបេងកតេដម “ពីដំបូង” �ទងម់នបនទូលថ “ពីករចបេ់ផ�ម។”
ពួកេគគឺជេ��ែដល�ពះបនទូលបនមកដល់។
192 េហយ�ទងប់នបេងកតនងស�មបប់ុរស មនិែមនបុរសស�មបន់ងេទ។ េត
អនកដឹងពីករេនះេទ ែដល “ ស�ី�តវបនបេងកតេឡងស�មបប់ុរស េហយមនិែមន
បុរសស�មប់ ស�ីេទ”? េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? �ពះគមពរីបេ�ង នថ។
�តឹម�តវេហយ។ នង�តវបនផ�ល់កែន�ងមយួ េ ចំេពះមុខបុរស មុនេពលករ
ធ� កចុ់ះគឺេសមនឹងករបេងកតទងំអស់។ ប៉ុែន� “បនទ បពី់” ករដួលរលំ ឥឡូវេនះ
េយងេលកយក�បធនបទេនះមកបង� ញ។ ប៉ុែន� “បនទ បពី់” ករធ� កចុ់ះ គតគឺ់ជ
អនក�គប�់គងរបស់នង នង�តវែតរក�ភពេសង ម�ង តក់នុង�គបប់ �  ឥឡូវេនះ
បនទ បពី់ករចបេ់ផ�មដំបូងបនប ចប។់
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193 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�មនិដូេចនះេទ�ងំពីដំបូង។” េនះគឺជេពលែដល
បនចបេ់ផ�ម េ េពលែដល�ពះបនបេងកត�ជេលកដំបូងេ កនុងករបេងកត
េដមរបស់�ទង។់ ទងំអស់គន ែដលយល់សូមនិយយ “�ែមន៉” ជថមីម�ងេទ ត។
[�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េ េដមដំបូង�ពះបនបេងកតមនុស�
�បសមន កនិ់ង�សីមន ក។់ ប៉ុែន�បនទ បម់ក ស�ីមន កេ់នះ�តវបនេគេធ�ឱយមនលកខណៈ
ខុសែប�កពីសត�ពហនៈ សត�ដៃទេទ តទងំអស់ ស�មបក់រេបកបេ ឆ ទ។
ឥឡូវេនះសូមេមលឥឡូវេនះ “�មនិដូេចនះេទ�ងំពីដំបូង។” នង�តវបនេគបេងកត
�បសិនេបនងេ ែតសថិតកនុង�ថ នភពេដម នងនឹងមនិែដលដួលេឡយ។ ប៉ុែន�
នងបនបងកឱយមនករដួលរលំនិងកររខំនែដលបនបំែបកករបន�ទងំមូល
របស់�ពះ េហយេបះេចលេសចក�ី�� ប ់ ទុកខ�ពយ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េ េល
ែផនដី។ នង�តវបនបេងកតេឡងដូេចនះ។

194 ឥឡូវេនះសូមកតសំ់គល់។ ឥឡូវេនះ បនទ បពី់ ករចបេ់ផ�មបនទ បពី់ករ
ចបេ់ផ�ម បនទ បពី់ េពលចបេ់ផ�ម។ �តលបេ់ ទីេនះវញិ គឺភពអស់កលបជនិចច
បនប ចប។់ សូមកតស់មគ ល់ថ បនទ បពី់ករដួលរលំេនះ�តវបនេធ�េឡងេ�យ
េអ�៉ បនទ បពី់ករធ� កចុ់ះេនះ ចបំច�់តវមនកិចច�ពមេ�ព ងមយួេទ ត។ ឥឡូវេនះ
េនះនឹងេធ�ឱយអនកជំពបដ់ួល ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវបទគមពរីេដមបបី ជ កថ់េនះ
គឺជេសចក�ីពិត។ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់បនទ បពី់ករធ� កចុ់ះ �ពះេយសូ៊វ
បននិយយថ… �ពះជមច ស់េ េដមដំបូង បនបេងកត�បេភទមយួ។ ប៉ុែន�
ឥឡូវេនះ បនទ បពី់ករធ� កចុ់ះ ឥឡូវេនះេយងនឹងហួសពីេនះ។ កិចច�ពមេ�ព ងគឺ
េសមគន  ប៉ុែន�ឥឡូវេនះបនទ បពី់ករធ� កចុ់ះមនកិចច�ពមេ�ព ងមយួេផ�ងេទ តែដល
បនេធ�។ ឥឡូវេនះនងែលងជអនក�គប�់គងជមយួគត ់េហយមន ក់ៗ �តវមនកិចច
�ពមេ�ព ង�ចេ់�យែឡកពីគន ។

195 ឥឡូវសូមេមលថេត�តឹម�តវឬអត។់ ចូរេយងយកេ�កុបបត�ិ ៣ េហយ
ែស�ងយល់ថេតេនះ�តឹម�តវឬអត ់ ឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងេដរេ មុខ េ�ពះ
េយងចងម់នភពវជិជមនចំេពះេរ ងទងំេនះ ពួកេគ�តវបនេគបេ�ង នេចញ
េហយបនបង� ញករពិតយ៉ងពិត�បកដ។ ដូេចនះ�បែហលជេ ទីេនះេយងមន
េពលបន�ិច េ�ពះេយងមនិឆង យពីទីប ច បេ់ទឥឡូវេនះ េដមបឈីនេ ដល់ែផនក
ប ចប ់ ៃន�បធនបទេដមបបីង� ញពីមូលេហតុនិងអ�ីអំពីករែលងលះ ជេដម។
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ឥឡូវេនះេ កនុងេ�កុបបត�ិជំពូកទី ៣ េហយេយងនឹងចបេ់ផ�មឥឡូវេនះជមយួ
ខ ៣ និងខ ១៦។ ចូរចបេ់ផ�មេ ខ ១៤។

េហយ�ពះអមច ស់…បននិយយេ កនព់ស់ថ (ឥឡូវេនះ�ទងនឹ់ង
�កប់�� ��) េ�យេ�ពះឯង—បនេធ�ដូេចនះ េនះេ កនុងអស់ទងំ
ពួកសត�…�សក សត�ៃ�ព ឯងជសត��តវប�� �េហយ គឺឯង�តវលូន
ែតនឹងេពះ េហយ�តវសីុធូលីដីអស់១ជីវតិ:

អញនឹងេធ�ឲយឯង េហយនិង ស�ី គឺទងំពូជឯង និងពូជនង
មនេសចក�ីខម ងំនឹងគន  ពូជនងនឹងកិនកបលឯង េហយឯងនឹងចឹក
ែកងេជងេគ។ (ករសនយ “ឆ�ងកត់ ស�ី” �ពះេមស�ុ ី េដមបេី�ះ។)

�ទងក់ម៏ន�ពះបនទូលេ ស�ីវញិថ …
196 ឥឡូវេនះេមលចុះ ឥឡូវេនះមនេសចក�ីស ញ ជមយួពស់។ អ�ែីដលពួកេគ
ទងំអស់មនិអីេទេ េដមដំបូង ឬមុនេពលចបេ់ផ�ម។

�ទងក់ម៏ន�ពះបនទូលេ ស�ីវញិថ អញនឹងចំេរ នឲយឯងមនេសចក�ី
�ពយលំបកជេ�ចនេឡង កនុងេវ�ែដលមនៃផទេពះ ឯងនឹង
បេងកតកូនេ�យឈចឺប់ ចិត�ឯងនឹង�បថន ខងឯប�ី េហយប�ីនឹង
�តត��េលឯង (មនិមនភពេសមគន ជមយួគន េទ តេទ។)

197 ឥឡូវេនះនងបនបត�់� ំ េហយនងគឺជអនក�គប�់គង។
រចួ�ទងក់ម៏ន�ពះបនទូលេ អ�័មថ េ�យេ�ពះឯងបន�� ប់

�ម�បពនធឯង េហយសីុែផ�េឈេនះ ែដលអញបន�មមនិឲយសីុ…
េឡយៈ េនះដី�តវប�� � (មនិែមនប�� �អ�័មេទ ឥឡូវេនះ)
�តវប�� �េ�យេ�ពះឯង ឯង�តវរកសីុពីដីេ�យេន យហត់
អស់១ជីវតិ

ដីនឹងដុះជបន� …េហយនឹងអ ច ញឲយឯង ឯង�តវសីុអស់ទងំ
តិណជតិែដលដុះេ ែ�សចំករ

ឯងនឹងបន��រសីុេ�យករែបកេញស ដ�បដល់ឯង
�តឡបេ់ ជដីវញិ ពីេ�ពះអញបនយកឯង—ពីដីមក ដបតិឯងជ
ធូលីដីៈ ក�៏តវ�តឡបេ់ ជធូលីដីវញិ។
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198 កិចច�ពមេ�ព ងពីរ។ ឥឡូវេនះ�ប ចប ់“ករចបេ់ផ�ម” ពីអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមន
បនទូល “�មនិដូេចនះេទេ េដមដំបូង។” ឥឡូវេនះេយងទទួលបនកិចច�ពមេ�ព ង
មយួេទ ត។ សូមកតស់មគ ល់ �គឺជកិចច�ពមេ�ព ងមយួេទ ត។ ឥឡូវេនះមនកិចច
�ពមេ�ព ងមយួស�មបផ់លិតផល និងអនុផល។ សូមកតស់មគ ល់ ករធ� កចុ់ះ
បននមំកនូវប �  េសចក�ី�� ប ់ ដល់�គបស់ត�ៃនករបេងកត ែដលេធ�ឱយមន
ភពខុសែប�កគន េ កនុងធមមជតិទងំអស់។ ឥឡូវេនះសូមឱយេយងកតសំ់គល់
នូវអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលអំពី “ពីដំបូង�មនិដូេចនះេទ។” ឥឡូវេនះ�មនិ
ដូេចនះេទ “ពី” �គឺឥឡូវេនះ�គឺជ “បនទ បពី់” ករចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេនះមនកិចច
�ពមេ�ព ងេទ�។
199 ដំបូង�គនែ់តជកិចច�ពមេ�ព ងមយួ អ�័មនិងេអ�៉មនភពេសមគន  បុរសមន ក់
និង ស�ីមន ក។់ ឥឡូវេនះ ស�ីេនះបនេធ�បប េហយេតនងេធ�អ�ី? (ែដលេធ�ឱយ
ពួកេគ�� ប)់ េហយ�ពះជមច ស់�តវែតេធ�កិចច�ពមេ�ព ងមយួ េ�យកិចច�ពមេ�ព ង
មយួេទ ត។ េ ទីេនះ��តឹម�តវេ េ�កុបបត�ិ ៣:១៦ �ទងប់នេធ�កិចច�ពមេ�ព ង
មយួេទ ត។
200 ឥឡូវេនះពិភពេ�កនឹង�តវបនបេងកតេឡងវញិ មនិែមនេ�យករបេងកត
េដមរបស់�ពះ ដូចកលពីេដមេឡយ មនិែមនេ�យករបេងកតេដមេទ ប៉ុែន�េ�យ
ចំណងផ់�ូវេភទ។ ឥឡូវេនះ�យកចិត�ទុក�ក ់ “ករចបេ់ផ�ម” ែមនេទ? េ េដម
ដំបូងមនែតបុរសមន កនិ់ង ស�ីមន កប់៉ុេ�� ះ ែដលជបុរសនិង ស�ីមន ក ់ ប៉ុែន�
េ េពលែដលនងឆ�ងកតែ់ខ�បនទ តេ់នះេហយនមំកនូវអំេពបបេនះ ឥឡូវេនះ
ពិភពេ�កនឹង�តវបនបេងកតេឡងវញិ េ�យកររមួេភទ មនិែមនេ�យករបេងកត
េទ។ េ�យកររមួេភទ។ សូមេមលេត ស�ីេ ឯ�ឥឡូវេនះ? ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េនះ
គឺជរេប បែដលពិភពេ�កមនកំេនន�បជជនសព�ៃថង�មរយៈ ស�ី។
201 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះេយសូ៊វ�តវឆ�ងកត់ ស�ីេនះ េដមបនី�ំ
�តលបេ់ េដមដំបូងរបស់�ម�ងេទ ត េ�យគម នចំណងផ់�ូវេភទ។ �ទងេ់កតពី
�ពហមចរ។ី ប៉ុែន� �េលលូយ៉ នឹងមនេពលមយួែដល�នឹងមនិមនកររមួេភទ
េទ តេទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់នឹង��ស់េ កូនេ របស់�ទងពី់ធូលីដីមកែផនដី
ដូចេដមវញិ មនិែមន�មរយៈ ស�ី�មន កេ់ឡយ។ ប៉ុែន��មរយៈករបេងកតដីឥដ�
និងពន�ឺេ�ហធតុ និងេ�បងឥនធនៈ �ទងនឹ់ងបេងកតម�ងេទ តដូច�ទងប់នេធ�ដល់
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អ�័មេ េលកដំបូង។ �ពះេយសូ៊វបនេធ�ឱយេរ ងេនះ�ចេកតេឡង េ�យ�ពះ
បនបេងកតអងគ�ទងជ់មនុស� េហយចូលមកកនុងពិភពេ�កេដមបឱីយ�ទង�់ចសុ
គត ់�មរយៈ ស�ីមន កេ់នះ។ ឥឡូវេនះគឺជេពលេវ��កលបង េ�យអំេពបប។
202 ឥឡូវអនកេឃញេហយ “បនទ បពី់” ករចបេ់ផ�ម�គឺជអ�ីេផ�ងេទ តែដល
�តវបនែណន។ំ ឥឡូវេនះេនះនឹងេធ�ឱយអនកភញ កេ់ផ�ល។ េតអនកេន យហតេ់ទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “េទ។”—េអដ។] �គនែ់តអងគុយយូរបន�ិច។
203 បនទ បម់កេ េពលែដលសនធិស ញ េទ��តវបនេធ�េឡងេ�យបុរសនិង ស�ី
�មរយៈកររមួេភទ កិចច�ពមេ�ព ងមយួេទ ត (មនិែមនជកិចច�ពមេ�ព ងដំបូង
េទ ប៉ុែន�ជកិចច�ពមេ�ព ងមយួេទ ត) ឥឡូវេនះេតមនអ�ីែណន?ំ ពហុពនធភព
ទងំអស់។ បនទ បម់ក បនទ បពី់ករចបេ់ផ�មពហុពនធភព�តវបនែណនទំងំ
េ កនុងបុរសនិងេ កនុងសត�។ បនទ បពី់ករចបេ់ផ�មករដួលរលំ។ ឥឡូវេនះ
�ពះជមច ស់កំណតល់កខណៈថមី ជថមី េ�យកររមួេភទ។ �ពះបេងកតដំបូងេ�យ
គម នកររមួេភទ។ េតអនកេជ េទ? ឥឡូវេនះ�ជកិចច�ពមេ�ព ងមយួេទ តជមយួ
ធមមជតិ �ទងក់ំណត�់�មលំ�បម់យួេទ ត េ�យកររមួេភទ។ សនធិស ញ
ទី ២៖ �បស ១ �សីេ�ចន ក� នេ់ឈម លមយួកបល ក� នញី់មយួហ�ូង។ អុីចឹង
ឬ? េគេឈម លមយួ ហ�ូងេមេគមយួហ�ូង េគជេ�ចន មនគ់កមយួ េមមន់
មយួចមក រ។ េត��តវេទ? �វឌីមន ក ់ អនកសំណព�របស់�ទង ់ ជមយួនឹង�បពនធ
�បរំយនក ់ជមយួកូនមយួរយនកែ់ដលេកតកនុងគត ់កនុងមយួឆន  ំពី ស�ីេផ�ងគន
�-ហុឹម មនុស�ែដលជសំណព�របស់�ពះ។ �ឡូម៉ូនមន ក ់ែដលមន�បពនធមយួ
ពនន់ក។់ ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ�មនិែមនដូេចន ះេទេ េដមដំបូង ប៉ុែន�
ឥឡូវេនះជករពិត “បនទ បពី់” ករចបេ់ផ�ម។ ស�ីបនេធ�ដូចេនះ បនទ បម់កនង
�គនែ់តក� យជអ�ីែដលនងមនឥឡូវេនះ។ េឃញេទ?
204 េស�ច�វឌី ែដលតំ�ងឱយ�ពះ�គីសទ! កន�់េ កនុងគំនិតរបស់អនក។ �វឌី
តំ�ងឱយ�ពះ�គីសទ។ េតអនកេជ េទ? �ពះ�គីសទកំពុងកំណត…់នឹងអងគុយេលបល�័ងក
របស់គត។់ េហយ�វឌីេនះ ជបុរសមន កែ់ដលជសំណព�របស់�ពះ មន�បពនធ
�បរំយនក។់ សូមេមលេតខញុ ំចងម់ននយ័អ�ី? �វឌីជមយួ�បពនធ�បរំយនក់
របស់គត ់ �ឡូម៉ូនជមយួ�បពនធមយួពនន់ករ់បស់គត។់ េហយ�ឡូម៉ូន
គឺជកូន�បសរបស់�វឌី េ កនុងធមមជតិ។ ែដលតំ�ងឱយ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ
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�ពះ�ជបុ��របស់�វឌី េ កនុងវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន�េនះគឺជធមមជតិ ជីវតិផ�ូវេភទ។
េនះនឹងក� យជខងវ ិ ញ ណ បេងកត េហតុអ�ី បេងកត។ េឃញេទ? េនះេហយជ
រេប បែដល�េ េដមដំបូង ប៉ុែន�មនិែមនឥឡូវេនះេ កនុងជីវតិែដលេយងរស់េ
ឥឡូវេនះេទ។

205 សូមកតស់មគ ល់ កំុេភ�ចឱយេ�ះឥឡូវេនះ សូមយក�ទងំអស់េ ទុកកនុងចិត�
របស់អនក។ ប៉ុែន�មនិមន ស�ី�មន កក់នុងចំេ�មេនះ�ចមនប�ីមន កេ់ផ�ងេទ ត
េទ។ គតគឺ់ជករបេងកតេដម មនិែមននងេទ។ គម ន ស�ី�មន កក់នុងចំេ�ម
េនះ�ចមនប�ីមន កេ់ទ តេទ ប៉ុែន�ប�ីមយួ�ចមន�បពនធមយួពនន់ក។់ េនះ
េហយជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េនះគឺជ�ពះគមពរី។ ឥឡូវេនះខញុ ំបន�តលប់
មកវញិ េហយចំ�យេពលរបស់ខញុ ំេហយបង� ញអនកពីខងេ�កយ ែដលជ
កែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។ ឥឡូវេតអនកេឃញ�ចបស់េទ? ពួកេគ�ច
មនេ�ចន…

206 “អូ!” អនកនិយយថ “េនះគឺស�មបែ់តអុី��ែអល។” េតែមនេទ?

207 េ េពលអ�័ប�នំ�ំ�៉ចុះមក�សកភលីីសទីន មនេស�ចមយួអងគេ ទីេនះ
េឈម ះ�ប៊ម៉ីឡិច។ េហយ��៉មន�យុមយួរយឆន េំហយ ប៉ុែន�នង�តវបន
ផ� ស់ប�ូរេ ជ ស�ីវយ័េកមងេហយ�តវបនេគេធ�ឱយ�សស់�� ត។ េតអនកដឹងេទ?
[�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] មនិអីេទ។ េហយអប័៊ម៉ីឡិចកច៏ងប់ន
នងេធ�ជ�បពនធ។ េតអនកចងច�ំររបស់ខញុ ំេ េល�េទ? អប័៊ម៉ីឡិចចងយ់ក
��៉េ េធ��បពនធ។ �បែហលជចងេ់ដកជមយួ ប៉ុែន�គតម់និ�ចយកនង
បនេទ�បសិនេបនងេរ បករជមយួអ�័ប�។ំ ដូេចនះអ�័ប�នំិយយេ ��៉
“និយយថអនកគឺជ ‘បង�បសរបស់ខញុ ំ’ េ�ពះគតនឹ់ងសម� បខ់ញុ ំេដមបឱីយគតម់ន
អនក។” េហតុអ�ីបនជគតម់និេដញអ�័ប�េំចញពី�បេទស េហយយក�បពនធ
គតេ់ហយបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត? មនិ�តឹមែតមនចបបម់យួេទែដលមនកនុង
អនកេជ  ប៉ុែន�ចំេពះមនុស�ទងំអស់េ កនុងករបេងកត។ អនកមនបបឬអនកបរសុិទធ
អនកគឺជអនកទទួលខុស�តវចំេពះទេង�ទងំេនះ។ មនេស�ច�សនដ៍ៃទ។ េតមន
មនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងពីេរ ងេនះថជករពិត? [“�ែមន៉។”] �ជ�ពះគមពរី
េ�កុបបត�ិ �បែហលជំពូកទី ១៦ �មខញុ ំគិត។
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208 អនកកតសំ់គល់ថ �ប៊ម៉ីឡិចនឹងយកនងេ េធ��បពនធ។ គតប់ន�ងំចិត�
ថនឹងយកេកមង�សីជនជតិេហេ�ពរថមីេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “េនះជ
របស់ខញុ ំ…” នងបននិយយថ “េនះគឺជបង�បសរបស់ខញុ ំ។”

គតប់ននិយយថ “េនះគឺជប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ។”

209 េហយ�ប៊ម៉ីឡិចបននិយយថ “េពលេនះខញុ ំនឹងយកនងេធ�ជ�បពនធ។”
េតអនក�សៃមថបុរសមន កេ់ធ�េរ ងែបបេនះេទ? ប៉ុែន�គតប់នេធ��។

210 េហយេ យបេ់នះេពលគតចូ់លេគង �ពះអមច ស់បនេលចមកកនុងសុបិន
េហយនិយយថ “�ប៊ម៉ីឡិច អនកេដកលក�់សលដូចមនុស��� ប។់” �ទង់
កំពុងករពរ េហយែដលជ សទីមឈមយូ�េ ទីេនះ អនកេឃញេទ។ �ទងម់ន
បនទូលថ “អនកេដកដូចមនុស��� ប។់ អនកយក�បពនធរបស់បុរសេផ�ងែដលអនកចង់
េរ បករ។”

211 គតប់ននិយយថ “ឱ�ពះអមច ស់ �ទង�់ជបពីចិត�េ�ម ះរបស់ទូលបងគំ។”
បននិយយថ “េតនងមនិបន�បបខ់ញុ ំថគតជ់ ‘បង�បស’? នងេទឬ? ខ�ួន
គតផ់ទ ល់មនិនិយយថ ‘េនះគឺជប�ូន�សីរបស់ខញុ ំេទឬ’?”

212 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំដឹងពីភពេ�ម ះ�តងៃ់នេបះដូងអនក េនះេហយជ
មូលេហតុែដលខញុ ំមនិអនុ ញ តឱយអនកេធ�បប�បឆងំខញុ ំ។” េត��តវេទ? បននិយយ
ថ “�បគល់�បពនធរបស់គតេ់ វញិ េ�ពះបុរសេនះគឺជេ��របស់ខញុ ំ។ េហយ
លុះ��ែតអនកយក�បពនធរបស់គតឱ់យគតវ់ញិ…េហយអនុ ញ តឱយគតអ់ធិ�� ន
ស�មបអ់នក មនិែមនជបូជចរយរបស់អនកេទ។ �បសិនេបគតម់និអធិ�� ន
ស�មបអ់នកេទ �បេទសជតិរបស់អនកទងំមូលនឹង�តវបតប់ង។់” �ែមន៉។ មន
�ពះគុណអ�ច រយ។ �តវេទ។ “�បជជតិទងំមូលរបស់អនកបនបតប់ង។់ េនះគឺជ
�បពនធរបស់បុរសេនះ េហយគតគឺ់ជេ��របស់ខញុ ំ។” �ែមន៉។ េនះេហយជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េនះគឺជបទគមពរី។ �តវេហយ។

213 ឥឡូវេនះេយងបនដឹងេហយថ ករ�� បគ់ឺជប�� �រ។ ករ�� បគ់ឺជ
បុព�េហតុៃនអំេពបបរបស់ ស�ី �មរយៈ ស�ីេហយមនិែមនបុរសេទ។ េ�យវធីិៃន
កររស់េ របស់នង និងេ�យ�រនង ករ�� បទ់ងំអស់េកតេឡង។ វធីិផ�ល់
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ជីវតិរបស់នងគឺេសចក�ី�� ប។់ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងអ ច ឹង? យ៉ូប
១៤ �បសិនេបអនកចង�់កប់ទគមពរី។
214 ខញុ ំមន �បសិនេបអនកសួរសំណួរេនះ ខញុ ំបនសរេសរ�ពះគមពរីសំ�ប�់ល់ចំនុច
េនះ។
215 �បសិនេបអនកចង�់នយ៉ូប ១៤ េ ទីេនះ �និយយថ “បុរសែដលេកត
ពី ស�ីគឺមនរយៈេពលពីរបីៃថង េហយេពរេពញេ�យប � ។” េត��តវេទ? “គត់
េឡងមកដូចផក  គត�់តវេគកតេ់ចល េហយខជះខជ យេចលេ ” ជេដម។ េឃញ
េទ? បុរស�គបរ់បូែដលេកតពី ស�ី គឺេកតមក�� បភ់� មៗេ េពលែដលគតម់ក។
216 ប៉ុែន�េ េពលែដលគតេ់កតមកកនុងករបេងកតៃន�ពះ គតម់និ�ច�� ប់
បនេទ គតម់កពីេដមេឈេផ�ងេទ តែដលមនេ កនុងសួនចបរេអែដនៃន
�ពះ�គីសទ។ ជីវតិអស់កលបមកដល់េ�យេដមេឈ។
217 “អូ!” អនកនិយយថ “នងជេដមេឈ?” �បកដេហយ។ “អ ច ឹងពួកេគ
និយយថ ‘អនកមនិ�តវយកេដមេឈេនះេទ។’ �ពះបននិយយថ េ កនុងេ�កុប ្
បត�ិខងេ�កយ ‘អនកមនិ�តវយកេដមេឈេនះេទ។’”
218 ែមនេហយ ស�ីគឺជេដមេឈ។ នងគឺជេដមេឈហូបែផ�។ អនកគឺជែផ�េឈ
របស់ម� យអនក។ ផលែផ�ៃនសបនូគឺអនក។ �តឹម�តវេហយ។ េហយបនទ បម់កែផ�េឈ
ៃនជីវតិ ែដលមនេ កនុងសួនចបរេអែដន គឺ�ពះ�គីសទ។ �មរយៈ ស�ីមកមនករ
�� ប ់ �មរយៈបុរសេ កនុងករបេងកតេដម គឺមនជីវតិ។ េកតពី ស�ីគឺជេសចក�ី
�� ប ់េកតពី�ពះ�គីសទគឺជជីវតិ។ ទទួលបនគំនិតេនះេទ? េនះេហយជកែន�ង។
ឥឡូវអនកេឃញេហយថ�ពះ�សីេ � ែមនេទ?
219 អ�័មទីមយួនិងេអ�៉បនឆ�ុះប ច ំងពីអ�័មនិងេអ�៉ទីពីរ េមលករគុណ។
ឥឡូវេនះករគុណរបស់អ�័មនិងេអ�៉គឺ�មរយៈកររមួេភទ េដមបបីំេពញបែនថម
ែផនដី ប៉ុែន��មនិដូចេដមេឡយ។ �ពះជមច ស់បនបេងកតមនុស��បសនិង�សី
ដូចជ�ទងប់នបេងកតសត�ដៃទេទ តរបស់�ទងែ់ដរ េឃញេទ �សបចបប ់ គឺដូចជ
�កមជំនុំ។
220 ឥឡូវេនះសូមឱយេយង គិតអំពីេសចក�ីពិតែដលបង� ញឱយេឃញភព�តឹម�តវ
ទងំេនះរបស់�ពះ ែស�ងរកេ មុខបន�ិច �បសិនេបអនកចង។់ [�កមជំនំុនិយយ
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ថ“�ែមន៉។”—េអដ។] មនិអីេទ។ ឥឡូវេនះ��ចឈចឺបប់ន�ិចបន�ួចរហូតដល់
េយងចុះេ ដល់បត ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តបង� ញករពិតដល់អនក។
221 គម នអនកដឹកន�ំ�ចេរ បករជមយួ ស�ីេមម៉យបនេទ។ េតអនកដឹងេទ?
េតអនកចង�់នេនះេទ? មនិអីេទ អនកទទួលបនេ កនុងេលវវីនិយ័ េលវវីនិយ័
២១:៧ និងេអេសគល ៤៤:២២ េហយ�នឹងបង� ញអនកថបព�ជិតភពមនិ
�តវេរ បករជមយួ ស�ីែដលបុរសធ� បប់នបះ៉េឡយ។ �បេភទេនះគឺជកូន�កមុំ
�ពហមចររីបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ពីេ�ពះពួកេគបន�គប�់គងេភ�ងកំហឹងរបស់�ពះ
ពួកបូជចរយបនេធ� កូន�បសរបស់េអរ ៉នុ។ េយងមនិមនេពលេវ�េដមប�ីន�
ទងំអស់េទ េហយេចញេ េពលៃថង�តង ់ េយងមនេពលៃមភនទីេទ ត។ េហយ
ពួកេគគឺជកូន�បសរបស់េអរ ៉នុែដលបន�គប�់គង—េភ�ង—េភ�ងរបស់�ពះ ដូេចនះ
ពួកេគមនិ�ចេរ បករជមយួ ស�ីមន កែ់ដល�តវបនបះ៉េ�យបុរសេផ�ងេឡយ។
�ពះែដលមនិផ� ស់ប�ូរបននិយយដូេចនះ។ ពួកេគមនិ�ចេរ បករជមយួ ស�ី
មន កេ់ទ តបនេទ េហយ ស�ីមន ក�់តវបនបុរសមន កប់ះ៉េ�យបង� ញ�បេភទេ
ទីេនះ �បសិនេបអនកចងេ់ឃញ ថ�កមជំនុំៃន�ពះែដលមន�ពះជនមរស់ គឺបរសុិទធ
គម នករ�យឡំ គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយមនិែមនជនិកយែដល�តវបន
�គប�់គងេ�យមនុស�េទ។
222 សូមចំ�ំ សូម�នេរ ងេនះេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងយ់កេរ ងេនះេ បង� ញអនក។
ម៉ថយជំពូក៥ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ ទីេនះអំពីអ�ីមយួែដលពិតជមន
�រៈសំខនយ៉់ងខ� ងំ។ េយងចងេ់ឃញ�ម៉ថយជំពូក៥។ ខញុ ំបនសរេសរេ
េល…
223 ខញុ ំបនកតច់ំ�ំនូវចំណុចមយួចំនួនែដលខញុ ំនឹងនិយយេ កនប់ុរសេនះ
ដូេចនះមនេពលតិចតួច�ស់ែដលនិយយ�េ ចំេពះមុខបងប�ូន�សីរបស់
េយង។ ប៉ុែន�ខញុ ំចង—់េដមបេីចញពីទីេនះឥឡូវេនះមុន…
224 ឥឡូវេនះ បង�សី ខញុ ំចងន់អំនកេ កែន�ងែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះបនសនយ
ជមយួអនក េហយអនកេឃញេទ អនកកេ៏ កែន�ងេនះែដរ។
225 ម៉ថយ ៥:៣២ ។ ខញុ ំចងឲ់យ អនកកតសំ់គល់េ ទីេនះេដមបគី�ំទគំនិតដូចគន
េនះ “មយួ” និង “ជេ�ចន។” ម៉ថយ �មសឹប…ខញុ ំគិតថ�ជម៉ថយ ៥:៣២
ខ៣១ េដមបចីបេ់ផ�ម។



50 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនេសចក�ីែថ�ងទុកមកេទ តថ អនក�ែដលចងែ់លង�បពនធ េនះ
មនែតឲយសំបុ�តលះែលងដល់នងៈ

226 េនះេហយជ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ពីករចបេ់ផ�ម។” ឥឡូវេនះសូម
េមល។

ប៉ុែន� ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ ស�ី�ែដលមនិផិតប�ី េបប�ីេនះែលង
េចញ េនះេឈម ះថ បនេធ�ឲយនងេ ជ�សីសំផឹងេហយ បនេធ�ឲយ
នងេ ជ�សីសំផឹងេហយ …(េឃញេទ) ស�ី�ែដលមនិផិតប�ី េបប�ី
េនះែលងេចញ េនះេឈម ះថ បនេធ�ឲយនងេ ជ�សីសំផឹងេហយៈ
(េហតុអ�ី? នងនឹងេរ បករម�ងេទ ត។) េបអនក�យក ស�ីែដលប�ីែលង
េធ�ជ�បពនធ អនកេនះេ ថ �ប�ពឹត�េសចក�ីកំផិតែដរ។

227 េឃញេទ នងមនប�ីរស់េ  េហយដូេចនះគម នបុរស��ចេរ បករជមយួ
នងបនេទ។ ខ�ល់ពីអ�ីែដលនងេធ�និងថនងជអនក� នងមនប�ីរស់េ
េហយគម នេហតុផលស�មបន់ងទល់ែតេ�ះ។ ប៉ុែន� �មនិែមនស�មបគ់ត់
េទ “ប�� �រចំេពះនង” មនិែមនចំេពះគត។់ ទទួលបន? អនក�តវែតេធ�ឱយ
�ពះបនទូលដំេណ រករជបន�បនទ ប។់ េឃញេទ គម នអ�ីនិយយថគតម់និ�ចេទ
ប៉ុែន�នងមនិ�ច។ សូមេមល “ប�� �រឱយនង” មនិែមនគត។់ េនះគឺជ
អ�ីែដល�ពះគមពរីែចង “ប�� �រឱយនង។” �មនិ�តវបនប ជ ក�់បឆងំនឹងគត់
េដមបេីរ បករម�ងេទ តេទប៉ុែន� “នង។” េហតុអ�ី? �ពះ�គីសទេ កនុងទំរង។់

228 សូមចំ�ំ ��តវបនប ជ កថ់គតម់និ�ចេរ បករម�ងេទ តបនេទ មនែត
�សី�ពហមចរបី៉ុេ�� ះ។ គត�់ចេរ បករម�ងេទ ត។ គត�់ច…គត�់ចេរ បករ
ម�ងេទ តបន�បសិនេប�ជ�ពហមចរ ី ប៉ុែន�គតម់និ�ចេរ បករជមយួ�បពនធ
អនកេផ�ងបនេទ។ គម នករេលកែលងេទ។ េហយ�បសិនេបគតេ់រ បករជមយួ
ស�ីែដលែលងលះ គតក់ំពុងរស់េ ផិតកបត ់ ខញុ ំមនិខ�ល់ថគតជ់អនក�េទ។
�ពះគមពរីបនែចងថ “អនក�កេ៏�យែដលេរ បករជមយួនងែដល�តវេគ
េបះបងេ់ចលេនះ គឺរស់េ កនុងអំេពផិតកបត។់” ហនឹងេហយ គម នអនកែលងលះ
េទ។
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229 សូមេមលេដមេនះេ ទីេនះ “ពីដំបូង” ឥឡូវេនះ? េរ បករម�ងេទ ត
ឥឡូវេនះចំ�ំ គត�់ចេធ�បន ប៉ុែន�នងមនិ�ច។ ដូចជ�វឌី ដូចជ
�ឡូម៉ូន ដូចជករបន�ៃន�ពះគមពរីទងំមូល ឥឡូវេនះ ដូច�វឌីនិងអនកដៃទ
េទ ត។

230 ឥឡូវេនះអនកកតសំ់គល់េ កនុងកូរនិថូសទី១ជំពូក៧:១០ កតសំ់គល់ថ
ប៉ុលបងគ ប�់បពនធេនះ ែដលែលងលះប�ី ឱយេ លីវឬ�តវផ�ះផ�គន  មនិែមនេរ បករ
ម�ងេទ តេទ។ នង�តវែតេ លីវ ឬ�តវផ�ះផ�ជមយួ�� ម។ី នងមនិ�ចេរ បករ
ម�ងេទ តបនេទ។ នង�តវែតេ លីវ ប៉ុែន� សូមកតស់មគ ល់ គតម់និែដល
និយយអំពីបុរសេនះេទ។ េឃញេទ អនកមនិ�ចនិយយពកយកុហកបនេទ។
“�ងំពីេដមេរ ងមក” ចបបផ់�ូវេភទេ�យពហុពនធភព។ ឥឡូវេនះ �ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ដំេណ រករយ៉ងពិត�បកដ ជមយួនឹងធមមជតិរបស់�ពះជមច ស់។

231 សូមេមលពីរេប បែដលមន��មយួមនេ ទិសខងេកត េហយ
មយួេទ តេ ខងលិច េលេរ ងេនះ? អនក�តវែត�តលបេ់ រកករពិត េដមបដឹីង
ថ�ជអ�ី។

232 �ែតងែតជវធីិេនះ េហយជេសចក�ីស ញ ធមម�ជមយួ�ពះ�ងំពីេដមមក។
ទីមយួ មុនេពលចបេ់ផ�ម ពីដំបូងមនែតមយួនិងមយួ។ បនទ បពី់អំេពបបបន
ចូលមក បនទ បម់កមនបុរសមន កនិ់ង�កម ស�ី រតេ់ �មវធីិេនះ េ កនុងធមមជតិ
សត�នីមយួៗ និងមនុស�នងិសត� �មធមមជតិ។ េយងជថនិកសត� េយងដឹង
េហយ េយងទងំអស់គន  េឃញេទ េហយ�ជធមមជតិរបស់�ពះជមច ស់ជនិចច។

233 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ���តវបនេបក វ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិតដឹកនេំយងេ រក
�ពះបនទូល។ េនះពនយល់ពីមូលេហតុែដលកំហុសទងំអស់បនធ� កចុ់ះមក�ម
យុគសមយ័ េ�យ�រែត��មនិ�តវបនេបក េនះមនិ�តវបនបង� ញឱយដឹងេទ។
�ជករពិត។

234 សូមកតស់មគ ល់ អនក អនកមនិ�ចេធ�ឱយ�សេមលប�ជយ័បនេទ។ ដូចែដល
ខញុ ំបនអធិបបយ�បបអ់នកកលពីយបម់ញិអំពី�សេមលេ េលក�មលឥដ� �
�តវែតេចញមក�មយ៉ង�តឹម�តវ។ េតេធ�ដូចេម�ចេទប�ចមន�សេមលដំរ ី
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ឆ�ងកតម់កកំ�លឥដ� េហយមនុស�តូច ែដលមនភពៃវឆ� តេចញជ�សេមល
ដំរ ីឬកដំ៏រេី ជ�សេមលមនុស� ែដលមន�ងតូច�ចឡឹង?
235 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកសមគ ល់ពី� �េ កនុង�បេភទល�ឥតេខច ះ។
236 ឥឡូវេនះ មន ស�ីពិត�បកដមន ក ់ ជ ស�ីពិត�ពហមចរែីដលេរ បករជមយួ
�� ម ី េហយេ មនជីវតិ េហយនងគឺជអ�ីែដលមនពរែដលមនបុរសេនះ។
�បសិនេប�ពះជមច ស់�ច�បទនអ�ីែដលល�ស�មបកូ់ន�បសរបស់�ទងគឺ់�បពនធ
គតនឹ់ងផ�ល់ឱយគត។់
237 ប៉ុែន�នង�តវបនរចនេឡងេដមបជីសកមមភពសិច េហយគម នសត��
េផ�ងេទ ត�តវបនរចនេឡងដូចេនះេទ។ គម នសត��េផ�ងេទ តេ េល
ែផនដី�តវបនរចនេឡងដូចេនះេទ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកេឃញ
ពហុពនធភព េ�យ�រែតករេនះ។ េនះេហយជអ�ីែដលន�ំចូលមក។
238 ឥឡូវេនះេមលចុះ េ កនុងករវភិគចុងេ�កយ េមល មន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ែតមយួអងគ (េត�តឹម�តវេទ?) បុរសមន ក ់ជ�ពះ អុីម៉ញូែអល។ េតអនកេជ េទ? ប៉ុែន�
សមជិកៃនភរយិរបស់�ទងម់នេ�ចន�ស់ េឃញេទ េ �បព់ន�់បម់ុនឺ �ប់
�ន (េត�តវេទ?) �បពនធរបស់�ទង ់កូន�កមុ�ំកមជំនំុ។ េតអនកយល់េទឥឡូវេនះ?
239 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងម់នបនទូលេ កនអ់�័ម មុនេពលករ
រមួេភទ�តវបនែណនឬំអនុ ញ ត “គុណេឡងេដមបបីំេពញបែនថមែផនដី” េ េពល
ែដលគតេ់ េដមដំបូង េ េពលែដលគតម់នទងំបុរសនិង ស�ីេ កនុងខ�ួន
គត។់ េ ទីេនះ បង� ញថកូន�កមុ�ំតវែតមកពី�ពះបនទូល េ�យគុណេឡងនូវ
វ ិ ញ ណ គុណបែនថម េឃញេទ បំេពញែផនដី។
240 ឥឡូវេនះេ កនុងសកមមភពកររមួេភទ សូមេមល��េរ នបន�យ
ប ចូ លគន នូវេរ ងទងំពីរេនះ។ ដូេចនះអនកមនិ�ចេធ��បនេទ អនក�តវែតន�ំ�តលប់
េ រកករពិតវញិ “េពលចបេ់ផ�ម។”
241 េហយេ ទីប ច បនឹ់ងមន�ពះអមច ស់ែតមយួគឺ�ពះេយសូ៊វ និងកូន�កមុរំបស់
�ទងជ់េ�ចន។ អនកទទួលបនេទ? មន�វឌីមន កេ់ េលបល�័ងក េស�ចមយួអងគ (ជ
សំណព�របស់�ពះជមច ស់) ែដលមន�បពនធ�បរំយនក។់ �ពះេយសូ៊វកំពុងអងគុយ
េលបល�័ងករបស់�ទង ់ (�េលលូយ៉!) េ សហស�វត�រជ៍មយួភរយិ ដូចែដល
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��តវបនបេងកតេឡងដំបូងេ េលែផនដី េ�យ�ពះហស�របស់�ពះដម៏នមហិទធិទធិ
កនុងកររស់េឡងវញិ ៃនសមជិកជេ�ចន។ ហនឹងេហយ។
242 ស�ីេអយ ចូរតសូ៊េដមបកី� យជដូេចនះ សូមចូលមកកនុង�ពះ�គីសទ ដូេចនះអនកនឹង
មនិេ កនុងភពរេញ៉រៃញ៉ដ�៏�កកេ់នះេទ។ ប៉ុែន�ដ�ប�អនក�គនែ់តជសមជិក
�កមជំនំុមន កែ់ដលពយយមរស់េ �បកបេ�យសីលធមនិ៌ងអំេពល� ខ�ួនឯង អនក
នឹងមនិេធ�បនេឡយ។ បុរសកម៏និ�ចេធ��បនេ�កពី�ពះ�គីសទែដរ។ ដូចប៉ុល
បននិយយបន�ថ “ប៉ុែន�េ ទីេនះ កនុង�ពះ�គីសទគម ន�បសឬ�សីេទ។” ពួកេគ
ទងំអស់គន គឺែតមយួ។
243 ប៉ុែន�េដមបទីទួលបន�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះេនះ�តង់ៗ  ដូេចនះអនក
នឹងដឹងថមយួ��តវនិងមយួ�ខុស ឥឡូវ�ទងប់ង� ញយ៉ងចបស់េ ទីេនះ
កនុង�បេភទទងំេនះ។ មន�ពះ�គីសទែតមយួ េហយមនសមជិកជេ�ចនៃន
�បពនធ។ ចូរកតស់មគ ល់ ថ�ទង�់ចកំចតេ់យងេចញពីអំេព�បសចកសីលធម៌
ខងវ ិ ញ ណនិងេគលលទធិែក�ងក� យ �គបេ់ពលែដល�ទងច់ងេ់ធ� ប៉ុែន�េតអនក
�៊នេធ�ដូចេម�ចេដមបេីដញ�ទងេ់ចញ េហយសេ�មចបន? បុរស�ចេបះបង់
�បពនធរបស់គតេ់ហយេរ បករជមយួមន កេ់ទ ត ប៉ុែន�មនិែមន ស�ីេនះេបះបង់
ប�ីរបស់នងេហយេរ បករជមយួមន កេ់ទ តេទ។ សូមេមល�សេមលនិង�បេភទ
ទងំអស់ែដលមនតុលយភពល�ឥតេខច ះ? េមលករបេងកតេដម មនិែមនជ
អនុផលេទ។ មនិែមន�ពះវ�ិរេទ កូន�កមុ�ំមរយៈ�ពះបនទូល។ មនិែមន ស�ីេទ
បុរស �ល់េពល។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�មនិែដលនិយយអ�ី�បឆងំនឹង
បុរសែដលេធ��។ �ែតងែតជ ស�ី។ េនះគឺពិត�បកដ។
244 ប៉ុែន�នង�ចេធ�ជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ េ�យេធ�ជ…េហយចងចំ
ថ នងគឺជែផនកមយួៃនបុរសមន ក ់ �ពះគមពរីបននិយយថនង�ច… “េទះ
យ៉ង�កេ៏�យខញុ ំមនិអនុ ញ តឱយ ស�ីបេ�ង នឬដេណ� មអំ�ច�មយួេឡយ
ែតឱយេ េសង ម។ ដបតិអ�័ម�តវបនបេងកតដំបូង េហយបនទ បម់កេទបេអ�៉។
េហយអ�័មមនិ�តវបនេគបេ ឆ តេទ ប៉ុែន�អនុផល�តវបនេគបេ ឆ ត។ េទះ
យ៉ង�នងនឹង�តវបនសេ ងគ ះ�បសិនេបនងបន�េ�យភពបរសុិទធនិង
សុចរតិ និងកនុងករបេងកតកូននិងអ�ីៗទងំអស់េនះ” េ�យ�រែតបនទ បម់កនង
ក� យជែផនកមយួៃនបុរសេនះ។ េនះគឺជអ�ីែដលនមំក…
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245 េហតុអ�ីបនជអ�័ប�មំនិ…េហតុអ�ីបនជ�ពះមនិសម� ប�់�៉ែដលអងគុយ
េ ទីេនះ បដិេសធ េហយនិយយកុហកេ ចំេពះមុខ�ពះ? អងគុយេ ទីេនះ
ជមនុស�រែមង�� ប ់ បរេិភគ�ច ់ ញំនំបុង័ ផឹកទឹកេ�ះេគ េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “េហតុអ�ីបនជ��៉េសចេ ខងេ�កយ” េ ពីេ�កយ�ទង ់ េ កនុង
តង ់ �ទងម់និែដលេឃញនងេទ “និយយែបបេនះ ‘េតេរ ងទងំេនះ�ចេ ជ
យ៉ង�?’”
246 នងបននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលនិយយេទ!” អូ អូ ខញុ ំេអយ! �បប�់ពះថ
�ទងជ់អនកកុហក ចំេពះមុខរបស់�ទង?់ ប៉ុែន��ទងម់និយកនងេទ។ េហតុអ�ី? នង
គឺជែផនកមយួៃនអ�័ប�។ំ �ែមន៉។ �ទងម់និេធ�បបនងេ�យមនិេធ�បបអ�័ប
�េំឡយ។
247 ឥឡូវេនះអនកជ ស�ីេឃញកែន�ងែដលអនកជកមមសិទធិ។ េហយ�ពះគមពរីបន
និយយថ “ ស�ីទងំ�យេអយចូរេធ�ដូចនង��៉ ែដលបនតុបែតងខ�ួនកនុង
សេម� កបំពកសុ់ភព�ប� រស់េ េ�យេ�ម ះ�តងន់ិងេ�ម ះ�តងច់ំេពះប�ីរបស់
នង �ស�ញ់គតខ់� ងំរហូតដល់គត…់នងបនេ គតថ់ ‘េ�កមច ស់” ជ
អនក�គប�់គង ជមច ស់កមមសិទធិ។
248 េហយអនក ស�ីខ�ះ ពក�់វ��កកទ់ងំេនះ េហយេចញមកទីេនះ េដមបេីបះ
ខ�ួនឯងេ ចំេពះមុខបុរស។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនក�កេ៏�យែដល
សម�ងឹេមល ស�ីេដមបមីនត�� េលនង េនះបនផិតកបតជ់មយួនងរចួេហយ
េ កនុងចិត�របស់គត។់” ដូេចនះេតអនក�ជអនកមនេទសបុរសឬអនក? គតគឺ់ជ
បុរសែដលបនបេងកតេឡងដូេចនះគត�់ចេធ�សកមមភពេនះ េឃញេទ េហយអនក
គឺជ ស�ី ែដលគួរែតបដិេសធ។
249 េហយេហតុអ�ីបនជអនក�កខ់�ួនអនកដូចេនះ? �មនិែមនស�មបក់រ
លួងេ�មេទ អនកដឹងថ�មនិ�ចេទ េ េពលអនកពកក់�� ល�លរហូតដល់
រង�� បេ់�យេស� កេខខ�ី។ េឃញេទ មនិ�ចជករលួងេ�ម។ បនទ បម់កេត
�ជអ�ីេ ? �ស�មបភ់ពកខ�ក!់ អនកនឹងមនិ�រភពេទ ប៉ុែន��ជ�ពះគមពរី�បប់
ដូេចនះ។ �គឺជករពិត។ �ជវ ិ ញ ណ��កកែ់ដលមនេ កនុងអនក។ អនកមនិចង់
�� តេទ ប៉ុែន�អនកមនិបនដឹងេទថ អនកេ�ម កេ�គកខងវ ិ ញ ណ េ�ពះអនកបង� ញ
ខ�ួនឯងេ�យភពកខ�ក។់
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250 ឥឡូវេនះ បុរសមន ក ់ �យុចស់េហយ �ជីវ�ជញ ជងគងញ័់រ េហយ�បសិនេប
គតេ់សទរែតគម នសេម� កបំពកអ់�ីទងំអស់ នឹងមនិមនអ�ីែប�កេទ �ងកយ
របស់គតម់និ�តវបនលបងួេឡយ។ េហតុអ�ី? គតគឺ់េ កនុងករបេងកតេដម
គុណលកខណៈ គួរែតអ ច ឹង េឃញេទ។ ប៉ុែន�អនកគឺជផលិតផល ែដល�តវលបងួ។
251 �ពះអងគេអយ សូម�ណិតេម�� ! អូ ពិភពេ�កែដលមនបបេនះ! ខញុ ំនឹង
សបបយចិត�េ េពល�ចប។់
252 សូមកតស់មគ ល់ ថគត�់ចែលង�បពនធគតេ់ េពល�កប៏នែដលគត់
ចង ់ ប៉ុែន�នងមនិ�ចែលងគតេ់ចលបនេទ គត�់ចបេងកតខញុ ំ គត�់ចេបះខញុ ំ
េ កនុងធូលី�គបេ់ពលែដលគត�់បកនយ់កទស�ន ប៉ុែន� អូ បង�បស ខញុ ំមនិែដល
ពយយមេបះគតេ់ចលេ ទីេនះេទ ខញុ ំេធ�ចបេ់ហយ។
253 �ឡូម៉ូន�ចេរ បករជមយួ ស�ី�ែដលមនិទនប់នេរ បករ គត�់ច
េរ បករជមយួ ស�ី�ែដលគតច់ងប់ន។ បូជចរយ�ចេរ បករជមយួ ស�ី
ែដលេ �កមុ�ំពហមចរ។ី �ឡូម៉ូន…
254 ដូច�វឌីែដរ គតប់នេរ បករជមយួ (េឈម ះអ�ី?) �ប៊ែីកល។ ែដលមន
បុរសមន កេ់ ថ “លងង”់ គតម់ន�បពនធល� េហយគតប់ន�� ប។់ អប័៊ែីកលប
នេរ បករជមយួ�វឌី គតគឺ់ជេស�ច មនិែមនជសងឃេទ ដូេចនះ គត—់គតប់ន
េរ បករ។
255 ប៉ុែន�សងឃមនិ�ចេធ�បនេទ េ�ពះគតប់នបះ៉ឬយក ស�ីមន កម់កេធ�ជ�បពនធ
របស់គតែ់ដលធ� បជ់�បពនធរបស់បុរសខ�ះរចួេ េហយ។ ដូេចនះេនះបង� ញពី
�ពហមចរៃីន�កមជំនំុៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ កូន�កមុនឹំងមនិ�តវបនផិតកបត់
េទ �ពះបនទូល គម នពកយ�មយួ�តវបតេ់ កែន�ង�េទ។ �បកដ�ស់។
េតអនក�ច�សៃមថកូន�កមុ�ំតឹម�តវ េ�ះមយួេចញ េហយមយួេទ ត មនអ�ីខុស
អនកដឹងេទ? េនះនឹងមនិែមនជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទេទ។ នងគឺល�ឥតេខច ះ។
នងគឺជអ�ី�គបយ៉់ងែដលជ�ពះបនទូល គម នពកយ�មយួែដលប�ជយ័េឡយ
�គបទី់កែន�ង។ អតេ់ទ។
256 សូមកតស់មគ ល់ថ គត�់ចែលងនងេចញបន ប៉ុែន�នងមនិ�ចែលង
គតេ់ចញបនេទ។ គតប់នេធ�� បនបង� ញឱយេឃញ េ កនុងៃថងែដលលូេធ
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េវសលីនិងេពនទីកុស� េ េពលពួកេគបដិេសធមនិក� យជែផនកបែនថមរបស់
�ទង ់ េ�យមនទំនកទ់ំនងផ�ូវេភទខងវ ិ ញ ណេដមបមីនៃផទេពះជមយួែផនក
បែនថមៃន�ពះបនទូល។ អនកយល់េទ? នងបនបដិេសធ។ �កមជំនំុលូេធ�នបន
បដិេសធមនិឱយ�ពះ�គីសទមនបំណង�បថន អ�ីេទ តជមយួនងេឡយ។ លូេធបន
បដិេសធ។ េហយអនុ ញ តឱយខញុ ំនិយយែបបេនះ នឹងេ ខញុ ំអ�ីកេ៏�យ ដូេចនះេត
េ ៃថងេនះជមយួពួកេគមន ក់ៗ  ពួកេគមនិទទួលយក�ពះបនទូលេនះេទ ពួកេគ
បដិេសធ�ពះ�គីសទ!

257 េហយ ស�ី�ែដលបដិេសធបុរសនិងកូនរបស់គត ់ គម នសិទធិេធ�ជ�បពនធ
របស់គតេ់ទ។ �ែមន៉។ េតអនកចេំទ េ កនុង�ពះគមពរី េ េពលែដលេស�ច
េរ បករជមយួេអសេធរ? េ�យ�រែត�ពះម�ក��តីមនិ�ពម គត�់គនែ់តយក
មយួេផ�ងេទ ត។ េហយេ េពលែដល…េតមនអ�ីេកតេឡងេ េពលែដលនង
មនិ�ពមេចញមកជមយួេស�ចេហយ�� បប់ងគ បគ់ត?់ េរ ងដូចគន េនះែដរគឺជ
មយួ ស�ីមន កែ់ដលបដិេសធមនិេធ�ជ�បពនធប�ីរបស់នង។

258 ដូេចនះគឺដូចគន ែដរជមយួនឹង�កមជំនុំែដលបដិេសធមនិមនៃផទេពះកនុង
សមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ឥឡូវេនះ េដមបបីេងកតកូនេ សមយ័េនះ។ េយង
មនិែមនជលូេធ�ន េយងមនិែមនេវស៉លី េហយេយងមនិែមនជេពនទីកុស�
េទ! េយង�តវែតក� យជកូនេ សមយ័េនះ �មរយៈករមនៃផទេពះៃន�ពះបនទូល
របស់�ពះ េដមបបីេងកតកូនេ សមយ័េនះ គឺកូនពូជ។ �ែមន៉។ ខញុ ំសងឃមឹថអនក
យល់។ មនិ�ចមនៃផទេពះបនេទ អ ច ឹង េតគតនឹ់ងេធ�អ�ី? ែលងនងេចញ
េ កនុងករែលងលះ។ �តវេហយ។ ប៉ុែន�នងមនិែលងគតេ់ចញេទ។ គតប់ន
ែលងនងេចញ។

259 គតប់នេបកបង� ញនូវ�ពះបនទូលរបស់�ទងដ់ល់របូកយ េហយនិងករេបក
បង� ញអងគ�ទង ់េ�យផទ ល់។ កូនៗរបស់�ទងច់បេ់ផ�មមនភពដូច�ទង ់ពីេ�ពះ
�មនភពចស់ទុំ េពញេលញ ឬពួកេគក� យជកូនេ ៃន�ពះបនទូល មនិែមន
ជកូន�កមជំនុំេទ។ កូនៃន�ពះបនទូល! េហយកូន�កមុនឹំងក� យជ ស�ីតូចគួរឱយ
�ស�ញ់ៃន�ពះបនទូល មនិផិតកបត ់មនិបះ៉ពល់េគលលទធិមនុស��េឡយ �ទឹ
ស�ីមនុស�បេងកត។ នងនឹងមនភពបរសុិទធ មនិផិតេទ ជកូន�កមុៃំន�ពះបនទូល!
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�ែមន៉និង�ែមន៉! ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងទទួលបន� េ េលប�� ញ។ នងនឹង
ក� យជកូន�សីមនៃផទេពះរបស់�ពះ។
260 សូមេមលេតអ�ីេ ជកិត�ិយសដអ៏�ច រយរបស់ ស�ី? សូមេមលេតអ�ីេ ជ
េរ ងដអ៏�ច រយែដល�កមជំនុំ�ចេធ� ប៉ុែន�អនកេឃញកែន�ងែដលកខ�កប់នននំង
េ ? បនទ បម់កពយយមេ�ប បេធ ប�ពះវ�ិរេនះេ ទីេនះជមយួ�កមជំនុំេ
ទីេនះ អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ េហយពយយមេ�ប បេធ ប�សីេពសយ�មផ�ូវ
ជមយួ�កមជំនុំៃន�ពះ ែដលមន�ពះជនមរស់។ ឬ ស�ីែដលជ ស�ី�តឹម�តវ ជមយួ
�សីេពសយ?
261 េហតុអ�ីបនជមនេរ ងដូចេនះ? �ជចបបរ់បស់�ពះ ចបបៃ់នភពផទុយគន ។
េតេយងដឹងេ�យរេប ប�េបមនិមនពន�ឺៃថង? េតេយងនឹងដឹងពីរេប បរកី�យ
នឹង�កសធតុសងួតយ៉ងដូចេម�ចេបគម នេភ� ង? េតេយងដឹងេ�យរេប ប�
េដមបរីកី�យនិងេគរព ស�ីពិត េបគម ន�សីកខ�ក?់
262 បនេ េដមបបីង� ញ� បង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ប៉ុែន��៊ននរ�មន ក់
កនុងចំេ�មេយងេដមបពីយយមែលង�ទងេ់ហយេរ បករជមយួអនកេផ�ង។
263 ឥឡូវេនះចបស់�ស់ថេហតុអ�ីបនជ�ទឹស�ីទងំពីរខុស។ អនកមនិ�ចេធ�
ឱយ�ដំេណ រករ�មវធីិេនះេទ �បនបតេ់ហយ។ អនកេធ�ឱយ�ដំេណ រករែបបេនះ
�នឹងដំេណ រករល��មករសនយ។ េនះគឺជករសនយ េនះគឺជេរ ងេ ទីេនះ។
�ពះបនទូលមនិផទុយគន េទ។ ��តវែតបន�ជបជ់និចចឥឡូវេនះ មនិេលសពីម៉ថយ
២៨:១៩ ផទុយពីកិចចករ ២:៣៨។
264 ឥឡូវេនះ ស�ីខ�ះ បុរសខ�ះ ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថអនក—អនកមនិយល់�សបនឹង�។ េ�ពះ
អនកដឹងេទ អនកមនិ�ច�ក�់បនេទឥឡូវេនះ។ អនកមនិ�ច។
265 ប៉ុែន�ខញុ ំសូមបង� ញអ�ីមយួដល់អនក។ �បសិនេបម៉ថយ ២៨:១៩ និយយ
ថ “ដូេចនះចូរេ ចុះ បេ�ង ន�បជជតិទងំអស់ េធ�បុណយ�ជមុជទឹកឱយពួកេគ
េ កនុង�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េហយពួកេគ
ែបរមកេហយមនុស��គបរ់បូែដលធ� បទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹកបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកផទុយពីេនះ េធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមបែីត
�មសមយ័�ពះគមពរីនិងបីរយឆន េំ�កយបនទ បព់ីសមយ័�ពះគមពរីេ �កម�បឹក�នី
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េស ។ បនទ បម់កពួកេគបនទទួលយកេគលលទធិជំនួសវញិ។ េតមនអ�ីខុសគន
េបមនិេបកបង� ញ?

266 េហយេតអនក�គ ល់េស វេ ទងំមូល �ពះគមពរីទងំមូលគឺជករេបកសែម�ង
េទ? េនះេហយជរេប បែដលអនក�តវដឹងករពិតរ�ងេរ ងេនះនិងមយួេទ ត �
េ�យ�រែត�ជករេបកសែម�ង។ េហយករេបកសែម�ង�តវែតពិត�បកដជមយួ
�ពះបនទូល មនិផទុយពី�ពះបនទូលេឡយ។ អនកនិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំ �តវបនបង� ញ
ឱយខញុ ំដឹង។” បនទ បម់ក�បសិនេប�ផទុយពី�ពះបនទូល �មនិែដលមកពី�ពះេឡយ។
�តឹម�តវេហយ។

267 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកចងយ់កម៉-…ម៉ថយ ១៦:១៨។ �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ថ�កមជំនំុទងំមូល ជ�កមជំនំុរបស់�ទង ់ នឹង�តវបន
�ថ បនេ�យករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណ អំពីអងគ�ទងផ់ទ ល់ែដលជ�ពះបនទូល។
“ខញុ ំ�បបអ់នកថ អនកគឺជេព�តស…េហយ�ចនិ់ងឈមមនិែដលបង� ញេរ ងេនះ
ដល់អនកេទ ប៉ុែន��ពះវរបិ�ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគប៌នេបកសែម�ងេរ ងេនះដល់
អនក។ េហយេ េលថមេនះ…”

268 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងេហយថ �សនកតូលិករបស់េយងេ ទីេនះ អនក
និយយថ “��តវបន�ងសងេ់ឡងេលេព�តស និងេព�តសជ�វក័ ដូេចនះនិង
ដូេចនះ និង�មករយល់�ពម របស់ពួក�វក។”

ពួក�បេតស�ងប់ននិយយថ “��តវបន�ងសងេ់ឡងេល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”

269 មនិខុសពីេគេទ ែត�តវេធ��មអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល! �ទងម់នបនទូលថ
“�ចនិ់ងឈមមនិបនបង� ញេរ ងេនះដល់អនកេទ ប៉ុែន��ពះវរបិ�ខញុ ំែដលគងេ់
�ថ នសួគប៌នេបកសែម�ងករេនះដល់អនក។ េហយេ េលថមេនះ” (ករេបកសែម�ង
ខងវ ិ ញ ណអំពីអ�ីែដលជ�ពះបនទូល) “ខញុ ំនឹងបេងកត�កមជំនុំរបស់ខញុ ំ េហយទ� រនរក
នឹងមនិេធ�ឱយ�រេងគ ះរេងគេឡយ។” �បពនធរបស់�ទងនឹ់ងមនិ�តវបនលបងួជមយួ
បុរសេផ�ងេទ តេទ។ “ខញុ ំនឹង�ងសង�់កមជំនុំរបស់ខញុ ំ េហយទ� រនរកមនិ�ច
អ�ងន�បនេទ។”
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270 េហយេអបិលនិងកអុីន េ កនុងសួនចបរេអែដន។ កអុីនបនគូរទស�នៈ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់គត ់ គតនិ់យយថ “ឥឡូវេនះ េឃញេទ �ពះជ�ពះដល៏�។ �ទង់
គឺេលសពីធមមជតិទងំអស់ ដូេចនះខញុ ំនឹងមនសែណ� កនិងដំឡូងេហយខញុ ំនឹងមន
—ផក  េហយខញុ ំនឹងេធ�ឱយបង� ញជ�សនៈដ�៏សស់�� តពិត�បកដ។” េនះគឺជ
�ពះវ�ិរ។ គតលុ់តជងគង។់ គតេ់ជ េល�ពះ។ គតថ់� យបងគំ�ពះេលកៃដេឡង
េហយថ� យដង� យេនះ។ គតប់នេធ�អ�ី�គបយ៉់ង�ម�សនែដលេអបិលបន
េធ�។

271 េអបិលបនសង�់សនៈមយួ�បេភទដូចគន ។ ប៉ុែន�េ េពលេអបិលនយំក
មកឯ�ទង ់ គតប់ននកូំនេច មមយួមក។ ឥឡូវេនះកអុីនបនគិតថ េ�យេធ�
អំេពបបមយួ ែដលឪពុកនិងម� យរបស់គត�់តវែតញំុែផ�េឈ ដូចែដលពួកេគ�តវ
បនបេ�ង នេ កនុងសួនចបរេនះ។ ប៉ុែន�េ�យេអបិល �មរយៈករេបកសែម�ងពី
�ពះ បនដឹងថ�គឺជឈមែដលបនេធ��។ េ�យករេបកសែម�ងដេ៏ទវភព!
េហយ�ពះគមពរីបននិយយេ កនុងេហេ�ពរជំពូកទី ១២ ជំពូកទី ១១ ថ “េអ
បិលេ�យេសចក�ីជំេន ” (ករេបកសែម�ង) “ថ� យយ ញបូជដល់�ពះជមច ស់ ជ
យ ញបូជដ�៏បេសរជងកអុីន េ�យ�ពះបនប ជ កថ់គតសុ់ចរតិ។” េត��តវ
េទ? �ែមន៉! បង�សី បង�បស គឺ�ម ញ ដូចអ�ីែដល�ចមនចំេពះខញុ ំ។ មនេរ ង
ទងំមូល។

272 ឥឡូវេនះេ េល�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ សូមេមល ��តវែតបន
បង� ញ។ រហូតដល់��តវបនបង� ញ អនកមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន��ទងប់នសនយេ
�គចុងេ�កយេនះ េ កនុងយុគសមយ័េនះថ �ល់�ថក៌ំបងំ�កក់ំបងំេ កនុង
�ពះគមពរីនឹង�តវេបកបង� ញ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? វវិរណៈ ជំពូក
១០! �ពះេយសូ៊វបនសនយជមយួ�ថ�ថក៍ំបងំទងំអស់េនះបន�កទុ់ក
—អំពី�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ �ថក៌ំបងំ�កទុ់កទងំអស់េនះែដល
�តវបនបង� ញនឹង�តវបនប ច ក ់ េ ទីប ច ប។់ ឥឡូវអនកចងច ំ សំេឡងបន
និយយថ “េ តុកសុន។” ចងចពំន�ឺ�ថក៌ំបងំេ េលេមឃេទ? េតេទវ�ទី
�បពំីរឈរេ ទីេនះេទ? �តលបម់កវញិេហយករេបក���បពំីរ។ េមលអ�ីែដល
បនេកតេឡង។ េនះគឺជករពិត។
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273 ឥឡូវេនះ�គនែ់តឆង យបន�ិច។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ សូម�� ប!់ ខញុ ំដឹងថ�ដល់េពល
ែដលអនក�តវេ ញុំបយេហយ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តញំុបយបនយ៉ងឆង ញ់។
274 សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ ស�ីបនទទួលកែន�ងរបស់នង េហយនងគឺជ
េ�គ ងអលងក រ។ �ឡូម៉ូន បុរសេនះែដលមន�បពនធមយួមុនឺនក…់ឬ មន
�បពនធមយួពន ់ គតប់ននិយយថ “បុរសមន កែ់ដលបនរកេឃញ�បពនធមយួ
បនរកេឃញអ�ីែដលល�។” គតប់ននិយយថ “ ស�ីល�គឺជេ�គ ងអលងក រេ កនុង
មកុដរបស់គត”់ េនះគឺជកិត�ិយស។ “ប៉ុែន�មនុស�ទុចចរតិមន កគឺ់ជទឹកេ កនុង
ឈម” េនះគឺជជីវតិរបស់គត។់ គតប់ននិយយថ “�បែហលជមនមនុស�
សុចរតិមន កប់នរកេឃញេ កនុងមយួពន”់ �ឡូម៉ូនបននិយយែបបេនះ “ប៉ុែន�”
បននិយយថ “អនកនឹងមនិ�ចរកេឃញ ស�ីសុចរតិមន កក់នុងមយួពនន់កេ់ទ។”
�ឡូម៉ូនបននិយយអ ច ឹង េឃញេទ។ ឥឡូវេនះសូមកតសំ់គល់ ថេត�
យ៉ងេមច៉។
275 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ស�ីេអយ អនកគឺជ—អនកគឺជេ�គ ងអលងក រ�បសិនេប
អនកចងក់� យជរតនភណ�  ប៉ុែន�បំណង�បថន �តវែតមនេ�យអនក។ េហយអនក
េឃញេទថេហតុអ�ីបនជ�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះគឺ�ពះេយសូ៊វបន
ចង�ុលេ ខងេ�កយ �គឺេ�យ�រែត�បេភទរបស់អនកគឺជបុព�េហតុៃនអំេពបប
ទងំអស់។ េនះេហយជមូលេហតុែដលពហុពនធភពនិងករែលងលះ និងអ�ីៗ
�តវបនែណន។ំ េ េដមដំបូង�មនិែដលដូេចនះេទ េហយ�នឹងមនិមនេទ តេទ
េ កនុងពិភពេ�កេ ខងមុខេនះ។
276 សូមេមលយ៉កុប ែដលជបុព�បុរសរបស់ពួកេគ។ យ៉ងេ�ច�ស់គត់
មន�បពនធ�បសិ់បនក។់ គតប់នេរ បករជមយួបង�សីពីរនក ់ និងមន
�បពនធចុងេ�កពី ស�ី�ម ញ ែដលគតរ់ស់េ ជមយួ។ េហយបុព�បុរសទងំេនះ
បនេកតេចញពី ស�ីេមម៉យទងំេនះ។ េត��តវេទ? េឃញេទ អនក�តវែតេធ�ឱយ
�ពះបនទូលដំេណ រករេ�យរលូន។
277 អូ ខញុ ំមនទំពរ័េ េលពួកេគ។ �បសិនេបបព�ជិតមន កធ់� បសួ់រខញុ ំអំពី� េហយ
េយងនឹងជួបជំុគន  េយង�ចនិយយ�បន។ ប៉ុែន��បកដ�ស់ �បសិនេបគត់
មនភពខងវ ិ ញ ណែមន គត�់ចេឃញេ ទីេនះថ�ជករពិត។ មនិមន
សំណួរចំេពះ�េទ។
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278 ស�ីល�គឺជេរ ងល�។ ខញុ ំដឹង។ ខញុ ំ�គ ល់�េ�យ ស�ីពិត។ ខញុ ំបនជួបមនុស��សី
ពិតៗែដលពិតល� ដូចបុរស�ែដលធ� បេ់ដររក។

279 នងគឺជអនុផលនិងជចំែណករបស់គត ់ េហយេ រដូវស�ឹកេឈ�ជះគត់
�� បន់ង។ គត�់គនែ់ត…នងគឺជែផនកមយួរបស់គត។់ ប៉ុែន����ស័យេល
នង នង�តវបនបេងកតេឡងេដមបឱីយនង�ចកខ�ក ់េហយនង�តវបនផ�ល់សិទធិ
បដិេសធឬទទួលយក។ េនះគឺផទុយពីធមមជតិេដមេ ពីេដម េឃញេទ ប៉ុែន�អនក
េ ទីេនះ។

280 ឥឡូវេនះ�ជេម៉ងដបពី់រេហយ ដូេចនះខញុ ំនឹងទុកអ�ីេ ទីេនះពីរបីនទី។ ខញុ ំចង់
សួរអនកេរ ងមយួ។

281 ឥឡូវសូមចងចថំខញុ ំនិយយេនះចំេពះែត�កមខញុ ំប៉ុេ�� ះ។ េហយេ េល
រលកធតុ�កស ខញុ ំនិយយេនះចំេពះែតអនក�មខញុ ំផទ ល់។ �រេនះគឺស�មបែ់ត
ពួកេគប៉ុេ�� ះ េហយអ�ីែដលខញុ ំនឹងនិយយេ ទីេនះ។

282 អនកដឹកន�ំកេ៏�យ គត ់បទ គតជ់�គគង� លហ�ូងេច មរបស់គត ់សូម
ឱយគតេ់ធ�អ�ីែដលគតច់ងេ់ធ�។ ���ស័យេលគតនិ់ង�ពះ។ សងឃ�មយួ �គ
អធិបបយ�កេ៏�យ ែដល��ស័យេលអនក បង�បសខញុ ំេអយ។

283 ខញុ ំ�គនែ់តនិយយេ ទីេនះេ េជហ�ឺសុនវលី ែដលជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល
ខញុ ំនឹងនិយយករេនះ គឺេ�យ�រែត�ជហ�ូងេច មខញុ ំផទ ល់។ �ជហ�ូងែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បទនឱយខញុ ំយល់េដមបេីធ�ជអនក�តតពិនិតយ េហយ�ទងនឹ់ង
ទទួលខុស�តវចំេពះខញុ ំចំេពះ�។ េហយ�បជជនរបស់ខញុ ំទងំេនះបនែ�បចិត�េជ
េ ទីេនះពីទូទងំ�បេទសែដលខញុ ំបននេំ ដល់�ពះ�គីសទ។ េហយ េកមងៗខញុ ំេ
ទីេនះ េដមបជីួយអនក េហយខញុ ំជមតិ�របស់អនក។ អនក�បែហលជគិតថខញុ ំនិយយ
�បឆងំអនក ខញុ ំនិយយេនះ េឃញេទ េដមបេីសចក�ីល�របស់អនក។ ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។
េហយេបមនិដូេចនះេទ �ពះជេ �កមរបស់ខញុ ំ។ អនកដឹងេទថខញុ ំ�ស�ញ់អនក។

284 េនះគឺជេរ ងដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច ខញុ ំមនិដឹងថ�តវដក�េចញេ�យរេប ប�
េទ។ េតខញុ ំនឹងេធ�អ�ីេ េពលខញុ ំមនបុរសនិង ស�ីអងគុយេ កនុង�កមជំនុំរបស់ខញុ ំ
ពួកេគខ�ះបនេរ បករពីរដងឬបីដង? បុរសល�និង ស�ីល�ទងំអស់ �យប ចូ ល
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គន ! េត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? ករបេ�ង នែក�ងក� យ ពិត�ស់ មនិរងច់�ំពះអមច ស់
េឡយ។
285 “អ�ីែដល�ពះជមច ស់បនរមួប ចូ លគន  សូមកុំឱយមនុស��មន កវ់េង�ង។”
មនិែមនជអ�ីែដលមនុស�រមួប ចូ លគន េទ។ អ�ី “�ពះ” បនចូលរមួជមយួគន !
េ េពលអនកទទួលបនករេបកសែម�ងេ�យផទ ល់ពី�ពះ េនះគឺជ�បពនធរបស់
អនក េហយេរ ងដែដលេនះ គឺជអនក េពញមយួជីវតិរបស់អនក។ េឃញេទ? ប៉ុែន�អ�ី
ែដលមនុស�រមួប ចូ លគន  អនក�ក�៏ចែញក�ចពី់គន បនែដរ។ ប៉ុែន�អ�ីែដល
�ពះរមួប ចូ លគន  គម នបុរស�ែដល�៊នបះ៉�េទ។ “អ�ីកេ៏�យែដល�ពះរមួ
ជមយួគន ” �ទងម់នបនទូលថ “សូមកុំឱយមនុស��បំែបកេគេឡយ។” មនិែមន
ជអ�ីែដល�សវងឹបន�ិចឬអ�ីេផ�ងេទ ត�កប់ ចូ លគន េទ ឬ�គអធិបបយែដលជំេន
ថយេ�កយេ�យមនេគលជំេន ជេ�ចនេ កនុងេស វេ េនះ នឹងអនុ ញ ត
ឱយពួកេគេធ�អ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងពិភពេ�ក េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះ�កេ់
ទីេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំកំពុងនិយយអំពីអ�ីែដល�ពះបនរមួប ចូ លគន ។
286 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងនិយយេរ ងេនះដល់អនក។ ខញុ ំ�បយត័នអ�ីែដលខញុ ំនិយយេ
កនអ់នក។ ខញុ ំមនិចងរ់កេរ ងជមយួមនុស�េទ។ ខញុ ំមនិចងរ់កេរ ងជមយួអនកេទ
បងប�ូនជ�គគង� លរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិមននយ័ែបបេនះេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំទទួលខុស�តវ
េ�យដឹងថេរ ងេនះ�តវបន�បគល់ឱយខញុ ំេហយ េហយ�បសិនេប…ខញុ ំមនិ�ចកន់
�បនេទេហយខញុ ំមនិដឹងពីរេប បផ�ល់�េទ េហយខញុ ំដឹងថែខ��តេ់នះនឹង�តវ…
អូ ខញុ ំេអយ នឹងេ�ត មខ�ួនជេ�សច ករយិល័យេបកចំហរេហយ េ�ពះ�មក។
េឃញេទ?
287 ដូច�េ េល�គបពូ់ជរបស់សត�ពស់ែដរ ប៉ុែន��ពិតជបង� ញថ�តឹម�តវ។ ខញុ ំ
មន�ក�សេ ទីេនះ េចញពី�ក�ស ែដល ស�ីេ េពលេនះ…និងសូមបែីតេ កនុង
—េ កនុងភពដអ៏�ច រយ… ភូមភិគដអ៏�ច រយខ�ះមនរបូភពេដម ពស់មយួកំពុង
លូនេលេជងរបស់ ស�ី េហយ�គនែ់ត�េដរជំុវញិនង។ នងមន�រមមណ៍និងអ�ីៗ
�គបែ់បបយ៉ងែដលមនុស��បសមនិ�ចបះ៉នងបន ជមយួនឹងពស់ដធ៏ំេនះរុពំទ័ធ
នង។ េនះពិតជករពិត។ េហយ�កនែ់ត��កកេ់ ៗ េហយនឹងកនែ់ត��ក
កេ់ ៗ។ ពស់ ែដលគតម់និែមន…គតម់និ�ចមនទំនកទ់ំនងផ�ូវេភទជមយួ
នងេ េពលែដលគតជ់ពស់ ប៉ុែន�សូមចងច…ំ
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288 ខញុ ំមនករពិភក�េ ៃថងមុនជមយួ…មនិែមនជករជែជកែវកែញកេទ
�គនែ់តជករ�បជំុរបស់អនកដឹកនពំនធកិចចនិងសហករបី៉ុេ�� ះ បននិយយថ
“អនកខុសេហយ េ េល�បធនបទេនះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំ�បែហលជអ ច ឹងេហយ។ ខញុ ំចងឲ់យអនក�បប់
ខញុ ំវញិ។”
289 គតប់ននិយយែបបេនះ បនទ បម់កគតប់នេ មុខេហយចបេ់ផ�ម
និយយអំពី�។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង គតវ់េង�ងខ�ួនឯង។ េហយេរ ងមយួែដល
គតនិ់យយ គតន់ិយយថ “បង�បស �បណ� ំេតសត�េនះេ ឯ�? �ពះ
មនបនទូលថ ‘មយួ�បេភទរបស់�។’ េតសត�ែដលអនកនិយយថរ�ងមនុស�និង
សត�េ ឯ� េតវទិយ� ស�មនិ�ចរកេឃញេ េពលេនះេទ? េត�េ ឯ�?”
បននិយយថ “េត�េ េលែផនដីេទ? េត�ជ�� សីុនប៉ហ�ែីមនេទ?”
290 “េទ ពីេ�ពះឈមរបស់�� សីុនប៉ហ�នឹីងមនិ�យជមយួ ស�ីេទ គម ន
សត��េផ�ងេទ តនឹង�យជមយួនងេទ។ េទ �នឹងមនិមនេទេហយេមជីវតិ
េឈម លរបស់បុរសកម៏និ�យជមយួ—ជមយួ�សីែដរ។ �នឹងមនិេធ��េទ។”
291 “ដូេចនះេតសត�េនះេ ឯ�? ឥឡូវេនះ�ពះមនបនទូលថ ‘ចូរឱយអ�ីៗ
េកតេឡង�ម�បេភទរបស់�។’”
292 ខញុ ំបនរងច់មំយួនទី។ េហយភពែផ�មែល�មៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
និយយថ “�បបគ់ត ់‘�េ ទីេនះ។’”

ឥឡូវេនះ ដំបូងខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង ��បែហលជែប�កេហយ។”
គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�បង�បស �បណ� ំែដលេយងកំពុងនិយយអំពី

�ពះបនទូល េតែមនេទ?”
293 ខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។” េហយខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគអះ�ងថ
វតថុេផ�ងេទ តដូចជ�យណូស័រនិង—និងសត� ជេដម ម៉ម៉ូត ម៉ម៉ូត ជ ពួកេគគឺ
មនភពខុសគន  ជេដម។” ខញុ ំបននិយយថ “��ចជេរ ងេនះ។”
294 គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េយងកំពុងនិយយអំពីភស�ុ�ង
ៃន�ពះបនទូល។ �បសិនេបអំេពបបេ ទីេនះ ដូេចនះ អំេពបបេដម�គួរែតេ ទីេនះ
ែដរ។”
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295 េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ អនកបននិយយថ ‘កុំគិតពីអ�ី
ែដលអនកនឹងនិយយេ េពលអនកមកចំេពះមនុស� េ�ពះ�នឹង�តវផ�ល់ឱយអនកេ
េម៉ងេនះ។ �ពះអមច ស់េអយ េតខញុ ំនឹងនិយយអ�ី?” គតប់ននិយយថ “�បប់
គតេ់មល ‘�េ ទីេនះ។’” ដូចគន នឹងខញុ ំេឃញនិមមតិេ េលេវទិកែដរ។
296 ខញុ ំបននិយយថ “�េ ទីេនះ” មនិដឹងថេ ឯ�។

គតប់ននិយយថ “េ ឯ�?”

េហយមុនេពលែដលខញុ ំ�ចគិតបនគតប់ននិយយថ “�គឺជសត�ពស់។”
297 េនះេហយជអ�ីែដលពិត�បកដ េ�ពះគតែ់លងជេសុផិនេទ តេហយ។ �
�តវប�� �េហយ�កឱ់យលូននិងេពះេពញមយួជីវតិ។ �េ ទីេនះ។ េត��តវ
េទ? េហយេ ែតមនេ កនុងទេង�ែដលគតប់នេធ�េនះ េ ែតមនអំេពបប
ដែដលេធ�ករេ ជុំវញិ ស�ី ដូចជបុរសេភទដូចេនះែដរ។ មនកែន�ងែដលនង
មនលកខខណ� និងអ�ីៗែដលេធ�ឱយនងវេង�ង េ េពលនងមន�រមមណ៍របស់នង
េលសពីអ�ីែដលបុរស�មន ក�់ចេធ�បន។
298 ខញុ ំនឹងឈបេ់ ទីេនះេ�ពះេយងសថិតេ កនុងហ�ូងមនុស�ច�មះ។ ខញុ ំនឹងមន
បុរសខ�ះ ខញុ ំនឹង…េយងនឹងនិយយបែនថមអំពី�។ ខញុ ំមន�ក�សនិងរបស់ទងំអស់
េ ទីេនះ េ នឹងៃដខញុ ំឥឡូវេនះ េហយខញុ ំនឹងន�ំមកអនកេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំនឹង
ចំ�យេពលេពញមយួៃថងេ កនុងេរ ងេនះ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងប ច បេ់�យ
និយយករេនះ។
299 េនះគឺស�មប�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំែតប៉ុេ�� ះ។ មនិែមន�ពះវ�ិរខញុ ំេទ…ហ�ូងតូច
ែដលេជ ខញុ ំេហយេធ��មខញុ ំ េនះគឺស�មបព់ួកេគ។
300 េ ៃថងេផ�ងេទ តេ�យដឹងថេ េពលែដលខញុ ំ�បបអ់នកអ�ីមយួ ��តវែតមក
េ�យ�រេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ បនទ បម់កខញុ ំមនបទគមពរីដូចែដល
�ទងប់នេបកបង� ញដល់ខញុ ំ។ ប៉ុែន� “ឱ�ពះជមច ស់េអយ េតខញុ ំ�ចនិយយអ�ីេ
�កមជំនំុេនះ?ខញុ ំនឹងមនករែបកគន ។ បុរសនឹងអងគុយេ េល�ន�លេហយេ
ខងេ�កទីធ� និងកែន�ងេផ�ងេទ ត ‘េតខញុ ំ�តវទុកនងេចលឬ?’ ស�ី ‘េតខញុ ំ�តវេចល
ប�ីខញុ ំេទ?’ ‘េតខញុ ំគួរេធ�យ៉ង�?’” ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ េតខញុ ំ�ច
េធ�អ�ីបន?”
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301 អ�ីមយួបននិយយមកខញុ ំថ “េឡងេ េលភនេំហយខញុ ំនឹងនិយយជមយួ
អនក។”

302 េហយខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងេឡងេលភន ំ េ�យមនិដឹងថចុះេ តុកសុ
នពួកេគេឃញ�េទ។ ប៉ុែន�សូមបែីត�គបេ�ង នបនេ កុមរមកពី…េកមង�សីតូច
របស់ខញុ ំនិងពួកេគ ពីបនទបេ់រ ន េហយបននិយយថ “សូម�កេឡកេមលេ
េលភនេំនះ! មនពពកេទពអព�រែដលេឡងេល�កស េហយចុះ�តលបម់កវញិ
េឡងេល�កសេហយ�តលបម់កវញិ។” សូមថ� យសិរលី�ដល់�ពះ។

303 េ�ក�សីអុី�៉នស៍ េតអនកេ ទីេនះេទ? រន៉នី អនកេ ទីេនះេទ? ខញុ ំ�តលបម់ក
េ�កយ�ថ នីយ ៍ េកមង�បសេនះេ ែកបរ�ថ នីយេ៍អ�៉នេ ទីេនះ។ េហយមុនេពល
ខញុ ំដឹងថេកមង�បសេនះនឹងនិយយអ�ី គតប់នេលកេជងខញុ ំ គតប់ននិយយថ
“បង�បស �បណ� ំអនកបនេឡងេលភនេំនះេ ពីេលអនក ែមនេទ?”

304 ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកចងម់ននយ័អ�ី រន៉នី? អតេ់ទ” េឃញេទ ថេតគត់
នឹងេធ�អ�ី។ មនេរ ងជេ�ចនេកតេឡង ខញុ ំមនិ អនកកុំនិយយេ កនម់នុស�េទ។ �
ក� យជ…េរ ងរបស់� គឺអនកេឃញេ�ចនេកតេឡង �ក� យជេរ ងធមម�េ េហយ
ស�មបអ់នក។ េឃញេទ? ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�បប�់បជជន។ ខញុ ំបននិយយថ “រន៉នី
េតអនកជអ�ី?…”

305 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�ចបង� ញអនកពីកែន�ងែដលអនកេ ។” បននិយយ
ថ “ខញុ ំបនទូរស័ពទេ ម� យ េហយេយងបនឈរេ ទីេនះេហយេមលពពកេនះ
ពយរួ េឡងេលចុះេ�កម។ ខញុ ំបននិយយថ ‘��តវែតជបង�បស �បណ�អំងគុយ
េ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ េនះគឺជ�ពះកំពុងនិយយជមយួគត។់’”

306 េហយ�បជជនទី�កងទងំមូល បនេមលេ �។ េ ៃថងដភ៏�េឺ�យគម នពពក
េ កែន�ង�មយួ ជមយួនឹងពពកេទវ�ដធ៏ំេនះពយរួេ ទីេនះ ចុះមកដូចទុេយ
េហយ�តលបម់កវញិេហយបេ ចញមក។

307 សម� ញ់េអយ ខញុ ំបិទឥឡូវចុះ អនក�ចេចញពីេនះ។ េនះេហយជេពលែដល
េរ ងេនះកំពុង�តវបនបង� ញដល់ខញុ ំ អ�ីែដលខញុ ំនឹង�បបអ់នកេ េពលេនះ ដូេចនះកុំ
ខកខន។



66 �ពះបនទូលជសេម�ង

308 ឥឡូវេនះខញុ ំកំពុងនិយយេ កនអ់នកគ�ំទរបស់េយងែតប៉ុេ�� ះ ែដល
កំពុង�មខញុ ំនិង�រេនះែតប៉ុេ�� ះ មនិែមនខងេ�កេទ។ សូមកត�់�េរ ងេនះ
េ ចំេពះមុខ�ពះ។ ស�មបែ់ត�កមេនះប៉ុេ�� ះ!
309 ឥឡូវេនះេយង�តវបនរកេឃញេ កនុងភពរេញ៉រៃញ៉េនះេ�យ�រ�ទឹស�ី
បក��យខុស។ េត��តវេទ? េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកេរ បករជមយួ
ស�ីជេលកទីពីរ េហយអនកជបុរស េ�ពះបក��យ�ទឹស�ីខុស។ ឥឡូវេនះខញុ ំចង់
បង� ញអនកនូវអ�ីែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ។
310 េហយ�បសិនេប�ពះ ជអនកបេងកតរបស់េយង �តវបនេចទសួរសំណួរ
េ េពលែដល�ទងម់ន�ពះជនមេ េលែផនដីេនះ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ
េ េពលែដលេ��រេំ�ះរបស់�ទងប់នេចញមក ម៉ូេស ចុះេ េអសីុប េដមប ី
នកូំនៗេចញពី—�បេទសេអសីុប េដមប�ីកព់ួកេគេ កនុងទឹកដីសនយ េហយ
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ ទីេនះថម៉ូេសបនេឃញមនុស�កនុង�ថ នភពេនះ
េហយ�ទងប់នអនុ ញ តឱយពួកេគសរេសរអំពីករែលងលះ ពីេ�ពះ�ថ នភពេនះ
ជអ�ី។ ម៉ូេសបនរកេឃញ ដូចជ “សូមឱយគតរ់ងទុកខ…” �ពះបនអនុ ញ តឱយ
ម៉ូេសជេ��ែដលបនប ជូ នេ �បជជនេដមបផី�ល់ករសរេសរអំពីករែលងលះ
េនះដល់ពួកេគ។
311 េហយេ កនុងកូរនិថូសទី១—ជំពូកទី ៧ ខទី ១២ និងទី ១៥ េ កនុងេ��
គមពរីស ញ ថម ី ប៉ុលែដលបនជួបេរ ងដូចគន េ កនុង�កមជំនំុ េហយនិយយពកយ
េនះ “េនះគឺជខញុ ំ មនិែមនជ�ពះអមច ស់េទ។” �តវេហយ? េ�យ�រែតលកខខណ�
ៃនករែលងលះ។
312 “�មនិដូេចនះេទ�ងំពីដំបូង។” ប៉ុែន�ម៉ូេស�តវបនអនុ ញ ត េហយ�ពះបន
ទទួល�គ ល់ថ�ជភពសុចរតិ។ េហយប៉ុលកម៏នសិទធិែដរេ េពលគតរ់ក
េឃញ�កមជំនំុរបស់គតេ់ កនុង�ថ នភពេនះ។
313 ឥឡូវេនះអនកេជ ថេនះជករពិត េហយេជ ថ�មកពី�ពះ! េហយេ�យករ
េផទ ងផទ តៃ់នពពកនិង�ររបស់�ទងែ់ដលនខំញុ ំមកដល់េពលេនះ េត�ពះេ េលភនំ
មនិអនុ ញ តឱយខញុ ំេធ�ដូចគន េទឬ េដមបេីធ�ឱយអនកេដរ�មផ�ូវែដលអនកមន េហយ
កុំេធ��េទ ត! េ ជមយួ�បពនធរបស់អនកេហយរស់េ េ�យសុខ�ន� េ�ពះ
េពលជិតដល់េហយ។ ករយងមករបស់�ពះអមច ស់ជិតមកដល់េហយ។ េយង
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មនិមនេពលេដមបបីំែបកេរ ងទងំេនះេទ។ អនកមនិ�៊នពយយមេធ��ម�ងេទ ត
េទ! ខញុ ំនិយយែតចំេពះ�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកេរ បករ…េហយ
�ពះជមច ស់ជទីបនទ ល់អំពីេរ ងេនះ េ េលភន ំ ថខញុ ំ�ចនិយយពកយេនះ ករ
េបកសែម�ងេ�យជំេន  េ�យ�រែតករេបក��ទី�បពីំរ េហយេនះគឺជសំណួរ
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ “អនុ ញ តឱយពួកេគបន�ដូចពួកេគេធ� េហយកំុេធ�បប
េទ ត!”
314 “�មនិដូេចនះេទ�ងំពីដំបូង។” �តវេហយ �មនិដូេចន ះេទ េហយ�នឹងមនិ
មនេ ទីប ច បែ់ដរ។ ប៉ុែន�េ�កមលកខខណ� ទំេនបកនុងនមជអនកបំេរ របស់�ពះ…
ខញុ ំនឹងមនិេ ខ�ួនខញុ ំថេ��របស់�ទងេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ េបខញុ ំមនិ�តវបនប ជូ ន
មកស�មបក់រេនះ ខញុ ំនឹងេដកដីេ េពល�ទងម់ក។ ដូេចនះេ�កមលកខខណ�
ទំេនប ខញុ ំប ជ អនកឱយេ ផទះរបស់អនក ជមយួ�បពនធអនកឥឡូវេនះ។ �បសិនេប
អនកសបបយចិត�ជមយួនង រស់េ ជមយួនង ចិ ច ឹមកូនរបស់អនក�ម
ករ�ស់េត នពី�ពះ។ ប៉ុែន�សូម�ពះ�ណិតេម�� ដល់អនក�បសិនេបអនកេធ�ម�ង
េទ ត! អនកបេ�ង នកូនរបស់អនកថកុំេធ�េរ ងែបបេនះ នពំួកេគមក�មករទូនម ន
របស់�ពះ។ េហយឥឡូវេនះអនកគឺជអនក អនុ ញ តឱយេយងេ ឥឡូវេនះ េ េពល
�ង ចែដលេយងកំពុងរស់េ  និង “ចុចេឆព ះេ រកស ញ ៃនករេ ដខ៏ពងខ់ពស់
េ កនុង�ពះ�គីសទ” កែន�ងែដលអ�ីៗទងំអស់�ចេធ�េ បន។
315 រហូតដល់ខញុ ំេឃញអនកេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់ជ�ពះ�បទនពរដល់អនក
ខណៈេពលែដលេយងអធិ�� ន។
316 ឱ�ពះជមច ស់ េយងសូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគ។ េយងផ�ល់ករសរេសរដល់
�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយដូចគន ែដលបនរងទុកខជមយួម៉ូេស។
ម៉ូេស អនកបេ�មេនះ េហយេតគតនឹ់ង�បបអ់�ីដល់�បជជនរបស់គត?់ េហយ
�ពះជមច ស់�ទងប់នអនុ ញ តឱយគតស់រេសរលិខិតែលងលះ។ ប៉ុលែដល
ជ�វក័ដអ៏�ច រយែដលជអនកនិពនធៃនគមពរីស ញ ថមី ដូចជម៉ូេសេ សមយ័
ស ញ ចស់។ ម៉ូេសបនសរេសរចបបន់ិងករកនក់បច់បប។់ េ��ជេ�ចន
ពកយរបស់ពួកេគ�តវបនចកចូ់លេ កនុង� ប៉ុែន�ម៉ូេសបនសរេសរចបប។់ េហយ
�ទងប់នអនុ ញ តឱយគតស់រេសរ េដមបសីរេសរឱយពួកេគនូវលិខិតែលងលះ
េ�យ�រែតភពរងឹរសូៃនចិត�របស់ពួកេគ។



68 �ពះបនទូលជសេម�ង

317 �វកប៉ុលដអ៏�ច រយ ែដលជអនកនិពនធៃនគមពរីស ញ ថមី ក�៏ចេធ�ករអះ�ង
ែបបេនះែដរ ថ “ខញុ ំនិយយេ េ�កមលកខខណ� ទងំេនះ ខញុ ំមនិែមនជ�ពះអមច ស់
េទ។”
318 ដូេចនះេ ៃថងេនះែដរ �ពះជមច ស់ េ ចុងប ចបៃ់នពិភពេ�ក ដូចែដលេយង
េ ទីេនះេ�កមករ�ណិត�សូររបស់�ពះ េ�យដឹងថមនិយូរប៉ុនម នេយងនឹង
�តវេឆ�យេ កនុងវត�មនរបស់�ទង។់ េហយថ�ទងប់នេធ�េ�ចន�ស់ �ពះអមច ស់
េអយ ខញុ ំេជ ជកថ់េ ចំេពះមុខមនុស�ទងំេនះ ពួកេគនឹងេ ជបនឹ់ង�ដូចជ�
មកពី�ទង។់ េហយេដមបកីត�់�េ ទីេនះេ ៃថងេនះ ៃនមនុស�ជេ�ចនែដលអងគុយ
េ ទីេនះែដលសូមបែីតបនេឃញេរ ងេ េលភន ំ ែដលជកែន�ងែដលពួកេទវ�
របស់�ពះអមច ស់បនមកេ កនុងខយល់កួច ែដលជកែន�ងែដល�បនមកេ កនុង
េទវ�ទី�បពំីរ ែដលជកែន�ងែដលករបង� ញៃន�ថក៌ំបងំទងំ�បពំីរ�តវបន
�ត�ត�ង េហយេទវ�ដែដលេនះកនុងទិសេ ដូចគន  េ េលភនែំតមយួេ ៃថង
ែដលេនះ �តវបនបង� ញ!
319 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�បជជននឹង�តលបេ់ ផទះវញិ
េ�យអរគុណែដល�ពះបន�បទន�ពះគុណេនះដល់ពួកេគ។ ទូលបងគំ�គនែ់ត
និយយ� �ពះអមច ស់េអយ �មរយៈករអនុ ញ ត។ េហយទូលបងគំ�គនែ់ត
និយយ��មរយៈករអនុ ញ ត �ពះអមច ស់។ េហយសូមឱយ�បជជនដឹងគុណ
យ៉ងខ� ងំែដលពួកេគនឹងមនិពយយមេធ�បបេនះេទ តេឡយ! េហយសូមកុំ
ឱយពួកេគពយយមេធ�បបអ�ីេឡយ ែត�តវ�ស�ញ់�ទងេ់�យអស់ពីចិត�។ ឱ
�ពះអមច ស់ សូមេធ�ឱយ�គ�រទងំេនះមនសុភមងគលេហយសូមឱយពួកេគធំធត់
និងចិ ច ឹមកូនេ �មករទូនម នរបស់�ពះ។
320 ដបតិ �ររបស់ទូលបងគំែដលមនេ កនុងចិត�របស់ទូលបងគំ�តវបនប ជូ ន
េ  �ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំបនេធ�អ�ី�គបយ៉់ង ែដលទូលបងគំដឹងរចួេហយ។
េហយ��ងំបន�យទូលបងគំជេ�ចនសប� ហ៍ េហយេគងមនិលក។់ ប៉ុែន�
ឥឡូវេនះខញុ ំបងគ ប�់ �ពះអមច ស់េអយ ចំេពះមនុស�ទងំេនះ ថពួកេគសិក��
េហយេ េហយរស់េ េដមប�ីទង។់ ផ�ល់��ពះអមច ស់េអយ។ ឥឡូវេនះ��ច�់ម
ខញុ ំេហយ។ ពួកេគសថិតេ កនុង�ពះហស��ទង។់ ខញុ ំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទនពរ
ដល់ពួកេគ។
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321 �បទនពរដល់កែន�ងៃដទងំេនះ �ពះអមច ស់ ែដលេទបែត�តវបន�កេ់
ទីេនះ ស�មបអ់នកឈនិឺងអនករងទុកខ។ សូមឱយយបេ់នះក� យជ��តីដអ៏�ច រយ និង
ខ� ងំក� បំផុតែដលមនុស�ទងំអស់នឹងបនជសះេសប យ។ ផ�ល់� �ពះអមច ស់។
�បទនពរេយងជមយួគន ។
322 សូមឱយេយងេ េ�យសុខ�ន� សបបយរកី�យ េ�ពះ�ពះៃនករបេងកត
បនបង� ញដល់េយង “ចប�់ងំពីករចបេ់ផ�ម” េហយបន�ត�ត�ងដល់
េយង េ កនុងភពរេញ៉រៃញ៉របស់េយងែដលេយងមនេ កនុង�ពះគុណរបស់�ទង់
ម�ងេទ ត េ ៃថងចុងេ�កយេនះ។ ឱ�ពះដឧ៏ត�ុងគឧត�មនិងអស់កលបជនិចច េតេយង
អរគុណ�ទងច់ំេពះ�យ៉ងដូចេម�ច! េហយសូមឱយដួងចិត�របស់េយងរកី�យ ដូេចនះ
េយងនឹងមនិមនបំណង�បថន មយួេទ តេដមបេីធ�បបដល់�ទងេ់ឡយ។ េ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ (េហតុអ�ីបនជអនកមនិគួរ�ស�ញ់
�ទង?់) ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ កល់�៉រ…ី

323 ខញុ ំនិយយឥឡូវេនះេដមបឱីយអនកដឹកនយំល់។ េនះគឺស�មបព់ួកេគែដល
េធ��ម�រេនះែតប៉ុេ�� ះ!
324 អូ អនករកី�យេទ? [�កមជំនុំនិយយថ“�ែមន៉។”—េអដ។] ខញុ ំបន�បបអ់នកពី
េសចក�ីពិត េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ �គបផ់�ូវ![“�ែមន៉!”]
325 ឥឡូវេនះសូមឱយេយងេ�កកឈរេហយេលកៃដេឡងដូចែដលេយងេ�ច ងម�ង
េទ ត “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់” ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងេ់�យ�រ�ពះគុណរបស់�ទង។់ ខញុ ំ
�ស�ញ់�ទងេ់�យ�រេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង។់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងច់ំេពះ
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ “េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនមកដល់ពួកេ��!”

ខញុ ំ…
326 សូមអេ ជ ញមក បង�បស។ េ ខងមុខ។ 
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