
ករ�ប�ពឹត�គឺសែម�ងពីជំេន

 សូមអរគុណ។ ជករ�បេសរ�ស់ែដលបនមកទីេនះ េ យបេ់នះ ម�ង
េទ ត។ ខញុ ំមនិដឹងថ ពួកេគធ� បដឹ់ងឬកអ៏តថ់ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក

ជមង។ឺ �គបគ់ន ចូលមកេដមបឱីយខញុ ំអធិ�� នឱយ។ អនកដឹងេទ ខញុ ំេជ ថេបអនកេធ��ម
ករដឹកនៃំន �ពះវ ិ ញ ណេនះ�មនិអីេទ។ គឺ�ល�បំផុតេហយ �ជ�ជយ�រ ែដល
មនិេចះ �បសូនយ។
2 ឥឡូវ ខញុ ំកំពុងអងគុយេ កនុងបនទបេ់ ៃថងេនះ បនទ បពី់…មន�គគង� លខ�ះ
ែដលគួរឱយ�ស�ញ់កនុង ចិត�ខញុ ំ (មនបីនក)់ ែដលជមតិ�ភក�ិបីនករ់បស់ខញុ ំ ពួកេគ
បន�បបខ់ញុ ំថពួកេគនឹងមកទទួល ទន��រៃថង�តងជ់មយួខញុ ំ។ េហយខញុ ំ គិតថ
“ល��ស់” អនកដឹងេទ។
3 ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តញុំ��រេពល�ពឹកបន�ិចបន�ួចប៉ុេ�� ះ ពីេ�ពះខញុ ំដឹង
ចបស់ថពួកេគនឹង ចំ�យស�មបក់របរេិភគេនះ អនកេឃញេទ េហយខញុ ំ…នឹង
បនទទួលទន��រេពល�ង ចយ៉ង េពញេលញ។ ដូេចនះេម៉ង១២:០០បន
មកដល់ ឈនចូលេម៉ង១:00 រហូតដល់េម៉ង២:00 េ ែតគម ននរ�មន ក់
មកដល់េ េឡយេទ។ ដូេចនះកម៏ន…ប៉ូលីសេដញ�មចបអ់នកេទស េ កនុង
ទីធ�  ដូេចនះេហយខញុ ំក ៏ បនេ េមលេរ ងទងំេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចរកបង�បសែជក
េឃញ ទល់ែតេ�ះ។ ដូេចនះខញុ ំករ៏កេឃញថ បុរសជមច ស់ស�� គរបន
េ�យេលខខុសេ គត។់ េហយគតប់នចុចកណ�ឹ ងទ� រខុស អស់រយៈេពល
យ៉ងយូរ ជកែន�ងែដលខញុ ំ មនិេ ។ ខញុ ំនឹងេ�យគតប៉់វខញុ ំ ម�ងេទ ត េទះបី
េពល�កេ៏�យ។ គតនិ់ងបង�បស��សីុ ខញុ ំ�បកដជរកី�យែដលបនជួប
ពួកេគនិងបង�បស េ�បននយបេ់នះ។ ��កដូ់ចជេយង �តឡបេ់ កនរ់ដ�
�រហី��ូ ម�ងេទ តអុីចឹង។
4 ខញុ ំ�ចចបំនពីករឆ�ងកត�់លខ�ចេ់ ៃថងេផ�ងមុន។ ខញុ ំបន�បបភ់រយិ
របស់ខញុ ំែដលេ ខង េ�កយេនះ ខញុ ំបននិយយថ “េនះជកែន�ងែដល
បង�បស ែជកបនអងគុយេ ខងេ�កយ�នែឆ រ ៉ែូឡតតូចេនះ។” បង�បសេ�បន
េហយនិងគតប់ន�បែកកគន អំពី—េរ ងៃនករបេងកតវតថុធតុេដម េទះបី��តវបន
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េធ�រចួកនុងរយៈេពល�បមំយួៃថង ឬថេត��តវបនេធ�រចួកនុងរយៈ េពល�បមំយួ�ន
ឆន  ំកេ៏�យ។ េនះជករល�។

5 ពួកេគេឈ� ះ�បែកកគន  ពួកេគេចញេ�កេហយយកដំុ�គសមយួក� បេ់ពញ
េហយមន កេ់  ពីេ�កយបេងគ លមយួ និងមន កេ់ បេងគ លមយួេផ�ងេទ ត េហយ
គបដំុ់ថម�កគ់ន េ វញិេ មក គបយ៉់ងញប�់មែដលពួកេគ�ចេធ�បន។ ពួកេគ
មនិ�ចេ�ះ��យ��មវធីិេនះបនេទ កប៏ននិយយថ “ខញុ ំ�ចរត�់ប�ំង
េល នជងអនក។” ចុះេ �មផ�ូវែដលពួកេគេ  បង�បសែជក �ងទបបន�ិច បន
ខំ�បឹងយ៉ងលំបក េហយនិងបង�បសយុងំែដលមនេជងែវង អនកដឹងេទ។ ខញុ ំ
មនិែដលេសចខ� ងំដូចេពលេនះេទកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ!

6 បនទ បម់កបង�បសែជកបនចូលេ កនុង�ន េហយេ�ះែសបកេជងរបស់
គតេ់ចញ។ បង�បស�រតិបនផ�ល់ឱយេយងនូវ�កចមយួបវដធ៏ំ េហយគត ់បន
សម� តកន�ះបវមុនេពលេយងេ  ដល់�សី៊វផត។

7 អនកដឹងេទ �ជៃថងមស។ ែមនេហយ ពួកេគជៃថងពិេសស។ ខញុ ំដឹងថ
� �� បេ់ ដូចជកំែប�ង គួឲយអស់សំេណ ច ប៉ុែន��ជករពិត។ ប៉ុែន�េយង…
មនអ�ីមយួអំពីេរ ងេនះ េ េពលែដលអនកមនវយ័ ចំ�ស់េហយចបេ់ផ�ម
មនករគិតយឺត។ អនកនឹងគិតពីៃថងេនះេហយអនក�បថន ថអនក�ចរស់ ម�ងេទ ត
ពិតែមនេហយ សមយ័កលៃវេកមង។ េហយេ េពលែដលេយងចស់េ  េរ ង
ទងំេនះក� យ េ ជរបូភព។ ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ែដល�បរសុិទធ និង�សស់
�� ត េហយជករ�ប�់នគន ជ បងប�ូន កនុងក�ី�ស�ញ់។ េ�យដឹងថេយង
នឹងេ ទឹកដីែដលេយងែលងចស់េទ តេហយ ែដលជកែន�ង…ែដលជទឹកដីដ៏
អ�ច រយ េ ទីេនះ ែដលជកែន�ងែដលេយងមនិចស់ មនិចស់េហយក ៏ មនិេចះ
�� បែ់ដរ។

8 បង�បសជទី�ស�ញ់របស់េយងមន ក ់ ែដលជទី�ស�ញ់ដល់េយងទងំ
អស់គន  គតេ់ទបែត បនឆ�ងកតេ់ កនុងទឹកដីេនះ។ េហយ�ល់េពលែដលខញុ ំ
មក េលេវទិកេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងគិតពី បង�បសៃឡ។ ខញុ ំបនសម�ងឹេមល
េ  យបម់�លិេហយបនេឃញេកមងតូចជូឌីេ អងគុយេ ទីេនះ េហយេបះដូង
ខញុ ំេ�ត ខញុ ំកំពុងគិតពី�រមមណ៍របស់នង។ េហយខញុ ំដឹងថេ េពល ឪពុក�� ប់
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យ៉ងេមច៉…ប៉ុែន�េយង�តវែតឆ�ងកត�់�ៃនកររងទុកខទងំេនះ េដមបដឹីងថេត
មតិ�េផ�ងេទ តមន�រមមណ៍យ៉ង�។
9 ខញុ ំេជ ថខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមលមតិ�ភក�ិែដលជ�គគង� លចស់មន ក ់ ែដលអងគុយ
េ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចេ េឈម ះគតប់នេទ។ េត�តវឬេទែដលអនក ធ� បអ់ធិ�� ន
សំ�បអ់នកជមងេឺ ទីេនះ កលពីប៉ុនម នឆន កំន�ងមក? ហគូហុលេសុរជ—ជេឈម ះ�
ឡឺមង៉ ់ ខញុ ំមនិ�ច�បកប បន�តឹម�តវេទ។ បង�បស��សីុ ខញុ ំបនជួបគតេ់
ទីេនះ។ េហយខញុ ំ�គ ល់ គត�់បែហលដបឆ់ន េំហយ ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិ
មន�យុ ៦ែខកនុងរយៈ េពល១០ ឆន េំនះេទ។” េយងកំពុងរស់េ កនុងេ�កិយ
ែដល�តវែតប ឈប ់េ ៃថង�មយួ។
10 ឥឡូវ យបេ់នះ ខញុ ំបន…េធ�ឲយអនករងច់យូំរកលពីយបម់�លិមញិេនះ ដូេចនះ
ខញុ ំ នឹងពយយមមនិ េធ�យូរេទ តេទេ យបេ់នះ។ ប ច បេ់រ ងរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបនគិត
អំពី ករអធិបបយ យបេ់នះ អំពី—អំពី�បធនបទមយួៃនករេលកេឡងេ �ថ ន
សួគ៏ េ កន�់កមជំនំុ។ កនុងកលៈេទសៈ� ដូចែដលខញុ ំេឃញ�េ កនុងបទ
គមពរី េតលកខខណ� អ�ីខ�ះែដល�កមជំនុំនឹង�តវែតមនករេលកេឡង េហយេតមន
អ�ី ែដលនឹងេកតេឡងមុនេពលករេលកេឡងេ �ថ នសួគប៌នមកដល់ េហយេត
�េកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច។ េយងទងំអស់គន េជ េលករេលកេឡង េ �ថ នសួគ៌
េតែមនេទ? េយងេជ េល�។ េហយបនទ បម់ក េ េពលែតមយួ អ�ីមយួបននិយយ
ថ “សូមអធិ�� នស�មបអ់នកជមង ឺ េ យបេ់នះ។” េហយខញុ ំេទបែតញំុ��រ
េពល�ង ចជមយួប�ូន�បស មុកិសិុកមន កេ់ ទីេនះ ខញុ ំបនេ េហយយកគតេ់
�មផ�ូវ។ ខញុ ំគិតថគតេ់ ទីេនះេ យបេ់នះ គតនិ់ង ភរយិរបស់គត។់
11 េហយបនទ បម់កមនមន កប់នមក ផ�ល់ទីបនទ ល់មកខញុ ំ។ េ�យនិយយថ
“េបសិនជ…េ េលដីឬកនុង�ពះវ�ិរ” នងនិយយដូេចនះ “មនបុរសមន ក ់ េ
ទីេនះ ខញុ ំេជ ថ�បែហលជមយួឆន  ំ កន�ងមកេហយ ែដលគតប់នចូលកនុងជួរ
បនទ តអ់ធិ�ថ ន។” េហយខញុ ំបនគិតេ យបេ់នះ ពីករែដលមនបនទ តអ់ធិ�� ន
�មម៉ូែដលចស់ ដូចជបង�បសែជកនិងបង�បស…
12 បង�បសយុងំេ�បនធ� បែ់ចកបណ័� អធិ�� នេ�យខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនរក
េឃញថគតម់នភព េ�ម ះ�តងពិ់ត�បកដ េហយមនិែដលលកប់ណ័� រ ឺ ក៏
េធ�អ�ីខុសេនះេទ គតេ់�ម ះ�តង�់ស់។ េហយេយងបនចបព់ួកអនកខ�ះែដល
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ពយយមេធ�ករេនះ អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ—ដូេចនះេយង… បង�បសយុងំ គតប់ន
េធ�ករយ៉ង�តឹម�តវកនុងកិចចករេនះ�គបេ់ពលេវ�េ�យេ�ម ះ�តង។់ េហយខញុ ំ ចំ
ថ គតែ់តងែតឈរេហយយកកត េហយនយំក�មក�មជួរ។ ខញុ ំអធិ�� ន
ស�មបព់ួកេគ េហយពួកេគបនេធ�តំេណ រេ  �ជេសចក�ីជំេន ែដល គម នករ
កំផិតែដលពួកេគទងំេនះមន េបសិនជេគ�ចេ ជិតអនកេនះពួកេគ នឹងបន
ជសះេសប យេហយ។ េហយខញុ ំគិតថមនករជសះេសប យ ២០នក ់ ចំេពះអនក
ែដលេយងមនឥឡូវេនះ។

13 បនទ បម់ក េរ ងេនះេកតេឡងេ រេស លេនះអំពីបុរសមន ក ់គត�់បែហល ជ
េ ទីេនះែដរ ឥឡូវេនះ។ ែដលគតប់នសថិតេ កនុងជួរអធិ�� ន កលពីមយួឆន ំ
កន�ងមក េហយេ កែន�ង�មយួ េហយ—េហយគត ់បន…និយយ … �ម
ករែវកែញក�តវបន�បបថ់គតម់នជំងឺ�សឡែទន។ េហយ�គេពទយបន�បប់
គត ់ បនទ បពី់ជពី�សឡែទន េហយគតម់និ�ចមនកូន �សីបនេទ េហយ
គតែ់តងែត�បថន ចងប់នកូន�សីមយួ។ ខញុ ំគិតថគតម់នកូន �បសេ�ចន។ ប៉ុែន�
េ កនុងនិមតិ� មកពី�ពះអមច ស់ គឺបន�បបគ់តថ់ “ប៉ុែន�អនកនឹងមនកូន�សី
េនះ។

14 េហយគតប់ននិយយថគតម់នកូន�សីតូចមន កេ់ ទីេនះេ យបេ់នះ។
ខញុ ំមនិដឹងថបុរសេនះ �បែហលជ…នឹង—នឹងេ កនុងចំេនមទស�និកជនឬ
—អនកែដលខញុ ំកំពុងនិយយេនះ? កែន�ង�មយួ? ខញុ ំមនិដឹងេទ មនេគ�បប់
ខញុ ំអំពីេរ ងេនះេ ខងេ�ក។ អូ! េ ទីេនះគឺេកមង�សីែដលកំពុងេលងេ ខង
េ�កយេនះ អងគុយេ ទីេនះ។ ហនឹងេហយ។ ល��ស់។ ជេកមង�សី តូចដ៏
�សស់�� ត។ �មនិជឆង យប៉ុនម នេទេបេដរពីអនក�ល់គន  េ ឯេកមង�សី ដគ៏ួរឱយ
�ស�ញ់េនះ ទរកតូច ខញុ ំមននងមកទីេនះេដមបេីធ�ទីបនទ ល់។ �បែហលជនង
នឹងេធ�េ ៃថងែស�ក ឬេពល�មយួែដលេយងមនកមមវធីិថ� យ បងគំរបស់េយង។

15 ឥឡូវ�ពឹកែស�កគឺជ��រេពល�ពឹករបស់�កមធុរៈកិចចដំណឹងល�។ េត
អនកមនបន �បកស�ឬេទ? ខញុ ំគិតថ…�មនិអីេទ។

16 េហយឥឡូវេនះ សូមមនេមេរ នបន�ិច—បន�ួចអំពីករេ�បសេ�យជ របស់
�ពះជមច ស់។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ជ េលករេនះ? អូ ខញុ ំេអយ �នឹងក� យជ
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��តីដអ៏�ច រយ េ េពលែដលអនកមនជំេន ដូេចនះ។ មនុស�ែដលេជ  �ជអ�ីែដល
�តវករ។ �គឺស�មបអ់នកេជ ។
17 ឥឡូវ សូមយកេខម ៃដមយួមកឯខញុ ំ ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មសរេសរអតថបទខ�ះៗជេដម
េហយបនទ បម់កប៊លីីបនេគះទ� រនិងបននិយយថ “ប៉?”
18 ខញុ ំនិយយថ “សូមរងច់បំន�ិចេទ ត ខញុ ំមនិទនប់នប ចបេ់ េឡយេទ”
19 គតប់ននិយយថ“ប៉ុែន�បង�បសែជកកំពុងរងច់អំនក” ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ�តវែត
មក។ ខញុ ំជបគ់ងំ មនិមន�ប�បកឹ់ប�ក�សេទ ខញុ ំមនរបស់េម� “ដេងក បតូច”។
ឬមជុល�បេភទ�មយួេ ទីេនះ ែដលពួកេគេ ថ“ដេងក បកឹប”។ េនះេហយ�
គឺ“បូណ៍ដេងក បកឹប” �គនែ់តជ�បេភទអ�ីមយួ ៃន�ប�បកឹ់ប។ េហយ—ខញុ ំមនិដឹង
េ�ចនេទអំពីេរ ងទងំេនះ អនកដឹងេទ េហយខញុ ំេទបែតេឃញ� �កេ់ ទីេនះ។
ដូេចនះ ឥឡូវេនះេដមបបីេងកតឃ�ីប�ក�សេ ទីេនះ េដមបបីំែបក អ�ីែដលខញុ ំមន…
មនកំណតច់ំ�ំខ�ះេ េពល�ពឹក េដមបបីំែបកពួកេគពីមយួ ទំពរ័េ មយួទំពរ័។
20 េហយេ េពលខញុ ំកនែ់តចស់…�ជទម� បែ់ដលខញុ ំ�ចចបំនបទគមពរី និង
េរ ងបនយ៉ងងយ។ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ �ដូចជពិបកកនុងករេធ�។ េតេ�ក
ែជកជួបករលំបកដូចខញុ ំេហយឬេ  រកេឃញប � េនះេហយឬេ ? ហនឹងេហយ
�តវេហយ។ ខញុ ំបន�បបប់ង�បសែជកេ ទីេនះ មនិយូរប៉ុនម នេទ ខញុ ំបននិយយ
ថ “អនកដឹងេទ បង�បសែជក” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចស់េហយដូេចនះខញុ ំមនិ�ចចំ
បនេទ។” ខញុ ំបន�ថ “ខញុ ំចបេ់ផ�មនិយយអ�ីមយួ េហយខញុ ំ�តវរងច់”ំ

គតប់ននិយយថ “េត—អនកេ បន�តឹមចមង យហនឹងឬ?”
េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ អ ច ឹងេត�មនិលមម�គប�់គន ់ េហយ

េទឬ?”
21 គតេ់ឆ�យថ “អតេ់ទ” បននិយយថ “ខញុ ំទូរស័ពទេ នរ�មន ក ់ េហយ
និយយ‘េតអនកចងប់នអ�ី?’” ខញុ ំគិតថអនកកំពុងែតេលងេសចនឹងខញុ ំេហយ បង�បស
ែជកខញុ ំបនរកេឃញថ�ជករពិត។
22 ែមនេហយ ខញុ ំេអយ េតអនកេភ�ចយ៉ងេមច៉។ ប៉ុែន�សូមឱយេយងេធ� កិចចករ
ទងំអស់របស់េយង �តឹម�តវ េ�ពះ�មនេ កនុងេស វេ កំណត�់�ែដល �តវចក់
េ េពលៃថងៃនករជំនំុជំរះ។



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

23 ឥឡូវេនះ េយងដូចជ�គ�រដធ៏ំមយួ។ េហយខញុ ំមនិនឹក�ម នថេយង
បន ភជ បជ់មយួគន េទ េ យបេ់នះ េ ឆ�ងកត�់បេទស ដូចែដលខញុ ំបន
អធិបបយ �រកលពីយបម់�លិមញិ។ ខញុ ំគិតថ��បែហលជសននិបតមូល�� ន
េ ទីេនះ។ ដូេចនះ យបម់ញិ ខញុ ំ�បកដជេកតសរេសរ ចំេពះសុជីវធមៃ៌ន
ជំហរ របស់អនក…ខញុ ំមនិបនពយយម…ខញុ ំមនិបនពយយមេដមបទីញយកគុណ
�បេយជនពី៍បង�បសែជកេទ។ ប៉ុែន�គតែ់តងែត�បបខ់ញុ ំថ “និយយអ�ីែដលអនក
ចង ់និយយ។” ដូេចនះេហយខញុ ំេទបែតេឡងេលេវទិក េហយបនផ�ព�ផ�យ េគល
លទធិបន�ិចបន�ួច។ ប៉ុែន� ដូេចនះេយង�ល់គន …េបបងប�ូនខ�ះែដលជនិកយ។
24 ខញុ ំមនសុបិនមយួ េ �ពឹកេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំមនិសុបិន�ញឹកញបេ់ទ ខញុ ំមនិែមន
ជអនកបុិនមនសុបិនេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំសុបិនថខញុ ំបនេឃញបុរសមន ក ់ ែដលជ
មតិ�វយ័េកមងមន ក ់េហយគតប់នពយយមេចញេ េ�ក េហយខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយ
ថ…មននរ�មន កប់ន�បបខ់ញុ ំថ“អនកទងំេនះគឺជមនុស� ែដលគួរឱយខ� ច កុំ
េធ�អ�ីជមយួពួកេគ។
25 េហយខញុ ំបនេឃញមតិ�វយ័េកមងមន កេ់នះបនេ�ះ�វរងរគតេ់ចញ េហយ
េដរេចញេ  ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តអនុ ញ តឱយគតេ់ ែតមន កឯ់ង។ ខញុ ំបន គិតថ
“ខញុ ំនឹងេឃញអ�ីែដលគតេ់ធ�” ដូេចនះេពលគតេ់ចញេ�កគតជ់មតិ�ល�។ េហយខញុ ំ
បនេឃញអនកេផ�ងេទ តពយយមេចញ។
26 ឥឡូវេនះ េនះ�គនែ់តជសុបិន�មយួ។ េហយខញុ ំបនេដរេលផ�ូវេនះ េហយខញុ ំ
បនេឃញបង�បស—មន ក ់េឈម ះរយ៉បរ័ដរ័ ែដលជមតិ�ល�របស់ខញុ ំមន ក ់រស់េ ក
លីហ�័រញ៉។ េមលេ ដូចជមន អ�ីមយួមនិ�ប�កតី ែភនករបស់ គតព់កក់�� ល
បិទ េហយមនអ�ីធំ…�បែហលជម�រកីឬអ�ីមយួេ  េលែភនក របស់គត។់ េហយ
ខញុ ំ…មនេគកំពុងពយយមទញខញុ ំេចញពីគត។់ ខញុ ំែ�សក “បង�បសបរ័ដរ័! េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ចូរេចញពីករេនះ!”
27 េហយគតេ់សទរែត និយយមនិេចញ “បង�បស�បណ� ំ �នឹង�តវយក អ�ី
េ�ចនជង េនះេ េទ ត។ ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ បង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំមនិ�ច
យល់បនេទ។
28 ខញុ ំបននិយយថ“អូបង�បសបរ័ដរ័” ខញុ ំ�ស�ញ់គត។់
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29 េហយមនេគទញខញុ ំេចញ េហយខញុ ំបន�កេឡកេមល េហយេនះគឺជ
ស�ី ឈរេ ទីេនះ ែដលកលពីខញុ ំេ េកមង ខញុ ំ—ខញុ ំធ� បដឹ់កទំនិញពី�ងលក់
េ�គ ងេទសដល់មនុស�។ េហយេឈម ះរបស់នងគឺេ�ក�សីែហ�នតុន អនក�សី
រស់េ កនុងរដ� េជហ�័រ�នេ់វ លេ េឡយេទ ែដលជមតិ�ភក�ិផទ ល់ខ�ួនរបស់�បពនធ
ខញុ ំនិងខញុ ំ។
30 េហយនងបននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ សូមរេំ�ះេយងខញុ ំពីករ
េនះ” បននិយយថ “េនះគឺជផទះនរក។” េហយនិយយថ “អនក�តវបនេគ
យល់ �ចលំ។” េហយបននិយយថ “ទងំេនះ…េហយអនក—អនកបនយល់ �ចឡំ
មនុស�ទងំេនះ ផងែដរ។” បននិយយថ “អនកទងំេនះគឺជ មនុស�ល�ប៉ុែន�…”
េហយខញុ ំបនេមលេ កនទ់ីេនះ េហយដូចជមនុស�េ  បនទបេ់�កមដីដធ៏ំ មយួ
ឬ—ឬជ ជ ំងធំៗ េ ខងេ�កម�� ងធំមយួ និងរបែដក ដធ៏ំក�មស់ ៨ ឬ ១០
អុីញ។ េហយមនុស� េចញពីគំនិតរបស់ពួកេគ េ�បៃដនិងេជងៃវកបល ដូេចន ះ។
េហយនងកំពុងយំេ�យនិយយថ “សូមសេ ងគ ះមនុស� បង�បណ�។ំ” បន
និយយថ “សូមជួយេយងផង េយងកំពុងមនប � ។” នងខ�ួនឯង ខញុ ំ�គ ល់នង
នងជកមមសិទធិ របស់…ខញុ ំេជ ថ�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទ ឬ�ពះវ�ិរ�គី�ទ នេ ថ
�កមជំនំុៃនបងប�ូន �បស�សី។ ដូេចនះនង…
31 ខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិ េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ�ចេធ�បន”
េហយបន�េ មុខេទ តជំុវញិ េហយខញុ ំ…�ងកយតូចរបស់ខញុ ំេហយ—និងពួកេគ
មនែដកបរធំ និងមនុស��កី�កេ ទីេនះ។ េហយអនកមនិ�ចេ ដល់ ពួកេគ
បនេទ ពួកេគ�កែ់ដកេ ជិតគន ។ េហយខញុ ំបនេមល េហយេគបន �យកបល
របស់ពួកេគដូចជមនុស�ឆកួត។
32 េហយខញុ ំបនេឃញពន�ឺេភ�ងពសេពញេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំសម�ងឹេ េមល
េ ែកបរេនះមន�ពះ អមច ស់េយសូ៊វេ —េ —ជមយួនឹងពន�ឺៃនឥនធនូពទ័ធ ជំុវញិ
�ទង។់ �ទងប់នសម�ងឹេមលមកខញុ ំ េហយមនបនទូលថ “សូមេ�ះ ែលងមនុស�
ទងំេនះ” េហយ�ទងប់នយងេ ។
33 េហយខញុ ំបនគិតថ “ែមនេហយ េតខញុ ំ�ចេ�ះែលងពួកេគេ�យរេប ប�?
ខញុ ំ—ខញុ ំគម នកម� ងំ�គប�់គនេ់ កនុងៃដេដមបបីំែបករបរទងំេនះេទ។”
34 ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “ផទះនរក សូម�បគល់េ ឱយ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”
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35 េហយ�ល់ករបេងកតបនញបញ័់រថម—បនរេម លេហយរបរធ� កចុ់ះ េហយ
មនុស�កំពុងរត ់ ែ�សក “បនសេ ងគ ះេហយ!” េហយែ�សកយ៉ង អស់សំេលង
របស់ពួកេគ េហយពួកេគ�តវបនេ�ះ ែលង។

36 េហយេ េពលេនះខញុ ំកំពុងែ�សកថ“បង�បសរយ៉បរ័ដរ័ េតអនកេ ឯ�?
េតអនកេ ទី�? �ពះជមច ស់កំពុងែតរេំ�ះ� ស�របស់�ទងេ់ហយ! េតបង�បស
េ ឯ� បង�បសបរ័ដរ័?” ខញុ ំឆងល់អំពីេរ ងេនះ។

37 អនកដឹងេទ បង�បសបរ័ដរ័�គួរឱយខ� ចខ� ងំ�ស់។ អនកដឹងពីទំនយ…
អនក�ល់គន ជេ�ចនបនដឹង អនកយកកែសតជេដមេ កនេ់ឆនរភគខងលិច។

38 មនបុរសកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េ យបេ់នះ ែដលេ ទីេនះេ េពលករ
េនះបនេកតេឡង (េ េពលែដលេយងកំពុងឈរេ ទីេនះ កនុងដំេណ របរបញ់
សត�) ជអនកដឹកនមំន កែ់ដលបន�� ប ់ េ យបម់�លិមញិ។ េ�យែភនកពិករ
គតេ់ទបែតេឡងមកេ ទីេនះ េហយគតប់ននិយយថ…បនែណន ំ ខ�ួន
គត។់ គតម់នែវន៉�េខម េដរេឡងេលភន។ំ គតប់ននិយយថ “ប�ូន�បស �ប
ណ�”ំ គតប់ន�ថ “ខញុ ំគឺជម៉កហូ៊េហគស។” គតប់នបន�ថ “ខញុ ំបនជួយឧបតថមភ
ករ�បជុំមយួរបស់អនកម�ងេ កលីហ�័រញ៉។”

39 ខញុ ំបននិយយថ“ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ែដលបន�គ ល់អនកបង�បស ម៉ក
ហូ៊េហគស។”

40 ដូេចនះមន�បែហលជ២០នកក់ំពុងែតឈរេ ទីេនះ។ េយងមនលំែពង
�បមញ់សត�ែឆក។ េហយខញុ ំបននិយយថ េ មុនេពលេឡងភន ំ ខញុ ំបននិយយ
េ បង�បសែបងវ ៉ឌូ…អនកទងំអស់គន  �គ ល់គត ់ែដលជមតិ�ផទ ល់ខ�ួន។ ខញុ ំបន
និយយថ “បង�បសវ ៉ឌូ…” េរ សថមេហយេបះ�េ េល�កស េហយ� ធ� កចុ់ះ
មក។ េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះជមច ស់មន�ពះបនទូលថ នឹងមនអ�ីមយួ
េកតេឡង”

41 ដូេចនះគតប់ននិយយថ“េត�ជអ�ីបង�បស �បណ�?ំ”

42 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�កនុងរយៈេពលៃមភបនួេម៉ងអនកនឹង
េឃញ។ នឹងមនអ�ីមយួេកតេឡង។ េនះគឺជស ញ ដអ៏�ច រយមយួ។”
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43 េ ៃថងបនទ ប…់គឺជៃថងរេស លមយួ។ េ ៃថងបនទ ប ់ �បែហលេម៉ង១០ េយង
កំពុងទញេចញ។ �គបគ់ន មនលំែពងរបស់ពួកេគ េហយេយងកំពុង ឈរេ
ទីេនះ។ េហយបង�បស អឹមសីុ��លលី អនកដឹងេទ េហយពួកេគទងំអស់គន
បនេស� កពក ់ េហយ—បង�បសបរ័ដរ័និងខញុ ំ និងបង�បសរយ៉រ ៉េូប�ន ់ ែដល
ជេជងចស់ពិករមន ក ់ ជទី�ស�ញ់ ជមតិ�ដម៏នតៃម�របស់ខញុ ំ េហយគត់
កំពុងឈរេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបនេមល េឡង េហយបង�បសម៉កហូ៊េហគសប
ននិយយ ថ“បង�បស�បណ� ំ េតេទវ�ៃន�ពះអមច ស់ធ� បេ់លចមកឯអនក
េ េពលែដលអនកេធ�ដំេណ រ �បម៉ញ់ ទងំេនះឬេទ?
44 ខញុ ំបននិយយថ“បទ បង�បសម៉កហូ៊េហគស។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
េចញមកទីេនះ គឺេដមបឈីបសំ់�ក។
45 គតប់ននិយយថ“មនិអីេទ បង�បស�បណ�”ំ បនបន�ថ“ខញុ ំមនិមន
នយ័ចងរ់ខំន អនកេទ។”
46 ខញុ ំបននិយយថ“ អនកមនិរខំនដល់ខញុ ំេទ”
47 េហយខញុ ំ�គនែ់ត�កេឡកេមលជំុវញិ េហយខញុ ំបនេឃញ�គេពទយកំពុងសម�ងឹ
េមលែភនករបស់ គត។់ ឥឡូវខញុ ំមនិ�គ ល់គតេ់ទ គតប់នពកែ់វន៉ �េខម ែដល
ភ�ថឺ� និងមនពន�ឺៃថងេ �រហី��ូ។ េហយខញុ ំបនេមល� េហយខញុ ំ បនេឃញ
�គេពទយ�បបគ់តថ់េ�យពកយថ“េ�ក ខញុ ំបនពយបល ែភនកេនះអស់
រយៈេពល ពីរឆន េំហយ” បននិយយថ“�ែឡរហ�ែីដលអនកមន េ កនុងែភនក
របស់អនក អនកនឹងបតប់ងែ់ភនករបស់អនក �កំពុង�តតបតេ កន�់ប�សីែភនករបស់
អនក េហយគម នផ�ូវ�ែដលខញុ ំ�ចប ឈប�់បនេទ។
48 េហយខញុ ំបននិយយថ“ េតអនកសូមខញុ ំេរ ងេនះេធ�អី គឺេ�យ�រែតែភនក
របស់អនក។ ែវន៉�ទងំេនះគឺមកពីអនកមនែភនកមនិល�។
49 គតនិ់យយថ“�តឹម�តវេហយ”
50 ខញុ ំបននិយយថ“�គេពទយរបស់អនក” (បនពណ៌នគត)់“ គតប់ន�បបអ់នក
កលពីប៉ុនម នៃថងមុនថ ‘អនកនឹងបតប់ងែ់ភនកេ�ពះ�ែឡរហ�កីំពុង�តតបតដល់
�ប�សីែភនក។’ េហយគតប់នេធ�ករពយបល�អស់រយៈេពលពីរឆន  ំ េហយគត់
មនិ�ចប ឈប�់បនេទ។”
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51 គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ�គំឺជករពិត”
52 េហយខញុ ំចបេ់ផ�មងកេមលជំុវញិ េហយខញុ ំបនេឃញ— ស�ីមន កម់នវយ័
ចស់ជងគតឆ់ង យ�ស់េបេធ បេ ។ ពួកេគេដមេឡយេ កែន�ង�មយួេ
ទីេនះ កនុងរដ��កន�់ស។ ដូេចនះគតប់នគត—់គត—់គតេ់លកសំពតេ់ហយ
បង� ញេជងរបស់គតដ់ល់កូន�បសរបស់គត ់ េហយគតនិ់យយថ“កូន�បស
េអយេបឯងបនេឃញបង�បស�បណ� ំ សូម�បបគ់តេ់�យអធិ�� នសំ�ប់
េជងែមផ៉ង” េហយមនដំុ�ចែ់វងដុះរ�ង�មមេជងរបស់គត។់
53 ខញុ ំបននិយយថ“ម� យរបស់អនកគឺជ ស�ីែដលមនសកស់កូវេហយ េហយ
គតប់នេលកសំពតេ់ឡង ទញ�តឡបម់កវញិ—េហយបង� ញេជងរបស់ គត់
េ អនក េបអនកបនេឃញខញុ ំ�បបអ់នកឱយអធិ�� នស�មបគ់តផ់ង។
54 េហយគតនិ់យយថ “អូ េសចក�ីេម�� ករ�ុ!
55 ខញុ ំ�កេឡកេមលេ ខងេ�កយេហយខញុ ំបនេឃញគតឈ់រេ ទីេនះ េ�យ
គម នែវន៉�។ និមតិ�ខញុ ំបននិយយថ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ �ពះបនេ�បស
ពយបលែភនករបស់អនក េហយបនពយបលម� យអនកផងែដរ។”
56 ចបពី់េពលេនះមក ខញុ ំបន�កេឡកេមល…ឥឡូវេនះ មនបុរសមន កក់ំពុង
អងគុយេ ទីេនះ គឺបនេគឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំបននិយយេ បង�បសរយ៉បរ័ដរ័…
ឬបង�បសរយ៉ រ ៉េូប៊�ន ់ បន�កៃ់ដេល�ម របស់គត ់ េ�ពះគតជ់េជងចស់
ខញុ ំបននិយយថ “បង�បសរយ៉ េ េ េ�កមអ�ីមយួ ឲយេល ន មនអ�ីមយួនឹង
េកតេឡង”
57 គតប់ននិយយថ“ បង�បស�បណ� ំេតអនកចងម់ននយ័អ�ី?”
58 ខញុ ំនិយយថ“ កុំនិយយ! េ េ េ�កមអ�ីមយួឲយេល ន! េហយខញុ ំបនងក
េហយេរ សយកែបល៉មយួ េ ែកបរកែន�ងេនះ េហយេដរេចញពីេនះពីេ�ពះខញុ ំ ដឹង
ថ�នឹងមកដល់កែន�ងែដលខញុ ំេ ។
59 េ ែកបរអន�ងដ់ធ៏ំ ែដលខពស់ជងេនះ៨ឬ១០ដងពីអគរេនះ �ជ “�បអប”់
អន�ង ់ ដូចេភ�ងធ� កពី់�នសួគ ៌ ដូចជខយល់គួចែដលមនចមង យែតពីរបី ហ�ីត
ពីេលកែន�ងែដលខញុ ំកំពុងឈរ។ េហយែហកថមេ ខងេលៃនភន ំ េ កតក់ំពូល ៃន
េដមេឈ ចមង យមយួរយែម�៉តជង។ មនុស��គបគ់ន កំពុងរត ់ពយយមរតចុ់ះ េ
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េ�កម�ន និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ �បនេកតេឡងម�ងេហយម�ងេទ ត ទទះដូចផគរ
�នយ៉់ងខ� ងំ។ បន�តឡបេ់ េលេមឃម�ងេទ ត េហយចុះមក ម�ងេទ ត។ �
បនេធ�ដូេចនះចំនួនបីដង។ េហយេ េពល�ចបេ់ហយ ពួកេគបនមកេហយសួរថ
“េត�មននយ័ដូចេម�ច”?
60 ខញុ ំបននិយយថ“ខញុ ំមនិចង�់បបអ់នកេទ �ជទីសំគល់ៃនករជំនុំជំរះ។
េ កនុងពីរបីៃថងមកេហយមនកររ ជួ យដីដអ៏�ច រយ នងឹ�យ�ប�រេ ភគ
ខងលិច។ េហយ�នឹងមនិប ឈបេ់ទ។ កលីហ�័រញ៉ ឡូសេអនជឺេលសនឹង
លិច។ �នឹងរលំចុះ។ នងនឹងរញុចូលេ កនុង ម�សមុ�ទ។ េហយពីរៃថងបនទ បពី់
ករេនះ ���ក និងមនកររ ជួ យដី អ�ងន���ក ។
61 េហយបនទ បម់ក ករ�បជំុចុងេ�កយែដលខញុ ំមនេ កលីហ�័រញ៉ ខណៈ
េពលកំពុងអធិបបយ េហយ�មនិបនដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទរហូតដល់ខញុ ំ
េ  �មផ�ូវ។ បន—និយយថ“�កងកេពណិម �កងកេពណិមេអយ ជទី
�កងែដល�តវបនេ �មេឈម ះរបស់េទវ�” (េនះគឺឡូសេអនជឺេលស) “អនក
បនេលកតេមកងខ�ួនអនកេសមរ�នសួគប៌៉ុែន�អនកនឹង�តវធ� កេ់ កនុងនរក។ ដបតិេប
ករដអ៏�ច រយ បនេធ�េ �កងសូដុមដូចបនេធ�ចំេពះអនកវញិេនះ�នឹង�ចឈរ
រហូតដល់ៃថងេនះ”
62 ឥឡូវេនះ េ ប៉ុនម នៃថងចុងេ�កយេនះ គឺជករ�គហឹមដអ៏�ច រយ។ បនទ បម់ក
េ ទីេនះេចញមកនូវឯក�រវទិយ� ស�មយួឃ�  បននិយយថ “�ជសំបុកឃមុ ំ
��តវែតេ េ�កម។” ពួកេគេទបែតដឹង។
63 េហយអនកបនេមល ទឹកនឹង�តឡបចូ់លេ កនុងសមុ�ទ�ល់ថុនវញិ។
ទី�កង ឡុសែអនជឺេលសនឹង�តវទទួលេទស។ ខញុ ំ�បបអ់នកមុនេពល�េកតេឡង
ែដលអនក�ចដឹងថេត�េកតេឡងេ េពល�។ ខញុ ំមនិែដលនិយយេរ ងេនះ
េ�យខ�ួនឯងេទ។ េហយកម៏និែដលថ�ទង�់បបខ់ញុ ំ េហយមនេរ ង�មយួ
ែដលមនិបនេកតេឡងេឡយ។ និងអនក�ចែថ�ងអំពីេរ ងេនះ។ �តឹម�តវេហយ។
េពល�? ខញុ ំមនិដឹងេទ។
64 ខញុ ំបនេចញេ េ�ក េហយពួកេគបន�បបខ់ញុ ំ ពីអ�ែីដលខញុ ំបននិយយ។
េហយខញុ ំបន�� ប ់ ក�៏តឡបេ់ វញិេហយែស�ងរកកនុងបទគមពរី។ អនកដឹងេទ
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូល េសទរែតេ កនុង�គប�់ពះបនទូលអំពីកេពណិម �កងសូ
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ដំុមនិងកូម៉ូ�៉គឺ—េ បតសមុ�ទ�� ប ់ ខញុ ំគិតថេ េពលេនះ។ េហយេ�កយមក
េទ ត �បែហលមយួរយឆន េំ�កយមក កេពណិមបនរអិល ចូលសមុ�ទ េហយ
�សថិតេ កនុងសមុ�ទ។ គឺជ�ពះែតមយួែដលបន�ក�់កង សូដុំមេ កនុងសមុ�ទ
េ�យេ�ពះបបរបស់� គឺជ�ពះែតមយួែដលបន�ក ់ �កងកេពណិមេ កនុង
សមុ�ទ ស�មបអ់ំេពបបរបស់� �ពះែតមយួនឹង�ក ់ ឡូសែអនជឺេឡសេ កនុង
សមុ�ទចំេពះអំេពបបរបស់� ែដលជទី�កងៃន—អំេព ពុករលួយ។
65 បង�បសរយ៉បរ័ដរ័ខ� ចេសទរ�� ប។់ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវ…អ�ីែដលមននយ័ដូេចន ះ
ខញុ ំមនិដឹងេទ។

ចូរេយងអធិ�� ន។
66 ឱ�ពះជមច ស់េអយ�ល��ស់ ែដលបនផ�ល់ទីបនទ ល់េ កនអ់នក�� ប់
ពិត�បកដ។ េយងេជ ថ �ពះអមច ស់ជួយករមនិេជ របស់េយង។ េហយេយង
ដឹងថេយងនឹងចុះឥឡូវេនះ ដល់ទីប ច បៃ់នេ�កិយ។ �គនែ់តេម៉ងប៉ុនម នេយង
មនិដឹងេទ។ ប៉ុែន��ថក៌ំបងំេនះឆកយ់កកូន�កមុេំ ៃថង�មយួ�ពះអមច ស់េអយ
េយងនឹងក� យជ—េយងនឹងេលកេឡងេ �ថ នសួគ ៌ េ ជមយួ�ទង។់ េហយ
េយងកំពុងរងច់ៃំថងេនះ។ េរ បចំដួងចិត�របស់េយង�ពះអមច ស់េអយ។
67 េយងមនជេ�ចន េមលេឃញេ ទីេនះ េផ�កេ េលែ�គតូចនិង�ប�ប់
បេន� ងទងំេនះ។ បុរសនិង ស�ីែដល�តវបនចង េ�យស�តវ។ មនមនុស�
អងគុយេ ទីេនះ �បែហលជ េប�ទងម់និបះ៉ពួកេគេទ ពួកេគនឹង�� បេ់�យ
គងំេបះដូង។ �បែហលជពួកេគខ�ះ�តវជំងឺម�រកី�ត តបត។
68 �ពះវរបិ�េអយ �ទង�់ជបពីចិត�របស់មនុស��គបគ់ន ។ �ទងប់នយល់ថេត�
ពិតរមឺនិពិត។ េហយេយងនិយយេរ ងទងំេនះពីេ�ពះថេយងដឹងនូវអ�ីែដល �ទង់
បនេធ� អំ�ចដអ៏�ច រយរបស់�ទងប់នែចកចយជេ�ចន។ េយងជ�ក� ី អំពី
េរ ងេនះ េទះបីពួកេគពយយម�បបេ់យងថ “កិចចករទងំេនះ�មនិេកត េឡង
េទ។” ប៉ុែន��ជ�ពះអមច ស់។ េយងជ�ក�។ី
69 ទូលបងគំសូមអធិ�� នេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ ថ�ទងនឹ់ងសងេ់សចក�ី
ជំេន េ កនុងដួងចិត�របស់មនុស�ទងំេនះ ថពួកេគមន ក់ៗ នឹង�តវបនសេ ងគ ះ
អនកជមងនិឺងមនុស�ែដលរងទុកខទងំអស់េនះ។ សូមឱយ��ម ញ  �ពះអមច ស់េអយ
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សូមអនុ ញ តឱយេយង ែដលេយងបនពយយមេដមប ី បេ�ង ន�ពះបនទូល។ សូម
ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធទទួលយកកំហុសរបស់ទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ េហយ
ែក�េ កនុងចិត�របស់មនុស�។ េហយេធ�ឱយ�ក� យជ��តីពិត�បកដែដល…�ទង់
�ចចូលេ កនុងេបះដូងរបស់អនកេជ មន ក់ៗ េ ទីេនះ។ យបេ់នះេយងបនកំណត់
ស�មបេ់គលបំណងេនះ�ពះអមច ស់េអយ។ សូមេ�យអនកែដលមនិទនប់ន
សេ ងគ ះ សំខនជ់ងអ�ីៗទងំអស់ ចូរេ�ត ម ខ�ួនជនិចច សូមេ�ត មខ�ួនឥឡូវេនះ
ខណៈេពលែដលទ� រៃនេសចក�ីេម��  ករ�ុេ ែតេបក េយងសូមករេនះេ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
70 ឥឡូវេនះេយងនឹង�តឡបេ់ រកបទគមពរី េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ និងេ កនុង…
71 មននរ�មន កប់ន�ក—់កំណត�់�មយួេ េលតុេនះ េហយបននិយយ
ថពួកេគបន�កដ់ង� យ” ស�មបខ់ញុ ំេ យបេ់នះ។ �មនិចបំចេ់ទកំុេធ�អ ច ឹង
អី។ ខញុ ំមនិ�ចយក�មកវញិេទ។ ខញុ ំចបំនថមនេពលមយួ េ ក�រ�ីបេទស
ក�� េយងបន…�កដ់ង� យ �តវបនេគយកេឡង។ បង�បសែជកកំពុង
ពយយម�បបខ់ញុ ំ…�បពនធរបស់ខញុ ំអងគុយេ ខងេ�កយេនះ។ នង កូនៗមន
បនទបច់ស់ពីរ កនុងផទះែដលេយងធ� បរ់ស់េ  នង�តវ�កភ់យួេ មត ់ ទ� រេដមប ី
—បិទទ� រ ដូេចនះកូនៗនឹងមនិមនជំងឺរ�កសួតេទ។ េហយនងបននិយយ
ថ…�ទងប់ននិយយមកខញុ ំថ“បង�បស�បណ� ំ �គឺមនិយុត�ិធមេ៌ទកនុងករ
ពយបលនងកនុងវធីិេនះ។” ដូេចនះេតអនកចងចកំរណីេនះេទ។ ពួកេគបននយំក
មកខញុ ំេភ�ចថេតមនប៉ុនម នពនដុ់�� រ។
72 េហយខញុ ំបននិយយថ“អូ យក�េ វញិេ បង�បសែជក។”
73 គតនិ់យយថ“ឥឡូវ េតេយងនឹងេធ��យ៉ងដូចេម�ច?” ដូេចនះខញុ ំទិញកែន�ង
មយួ េហយ�េ ទីេនះ។ ដូេចនះ េដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងនិង កិត�ិនមរបស់
�ពះជមច ស់។ េយងរក�ទុក�ប៉ុនម នឆន មំកេហយ ភរយិខញុ ំនិងខញុ ំ �ជអំេ�យពី
�ពះវ�ិរគឺជ�កមជំនុំ។
74 េហយខញុ ំបនគិតថ“�មនិ�តឹម�តវេទ។ ខញុ ំមនិបនយកអ�ីទងំអស់ចូលកនុង
េ�កិយេនះ ��បកដថខញុ ំនឹងមនិយកអ�ីេចញបនេទ។” ដូេចនះខញុ ំបនងកជំុវញិ
េហយ�ក�់េហយ�បគល់�េ កនុង�ត�លវញិ។ េពលេនះេហយែដលខញុ ំបន
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ប ចប ់េហតុអ�ី អនកបេ�មេផ�ងេទ តរបស់�ពះ េបមនៃថងែស�កេនះនឹងេ�ប�។ េឃញ
េទ? ដូេចនះសូមអរគុណមតិ�ល�។ �ពះ�បទនពរអនកស�មបក់រេនះ។
75 ឥឡូវ េ កនុងគមពរីយ៉កុបជំពូក២។ េយងចង�់នចបេ់ផ�មេ ខ២១។
76 េហយឥឡូវ ខញុ ំ�បែហល…មនេពលបន�ិចេដមបបីេ�ង ន េហយបនទ បម់ក
េយង នឹងចបេ់ផ�មអធិ�� នសំ�បអ់នកជមងេឺ�យបនឆប�់មែដលេយង�ចេធ�
បន េហយទទួលមនុស�ជេ�ចន�មរយៈែខ�អធិ�� នេនះដូចែដលេយង�ចេធ�
បន។ េហយអនុ ញ តឱយ សូមចងចផំងែដរ…ខញុ ំមនិចងេ់ភ�ចបង�សី��េជ ន
និងបង�បសដុនេហយនិងពួកេគ ខញុ ំគិតថពួកេគបនេ ដល់�បេទសៃថេហយ។
ែមនេទ? េ �? ទី�កងបងកក និង—និងតំបនេ់បសកកមម។ មនេរ ងជេ�ចន
ែដលអនកគិតេ េពលៃថង អនកចងនិ់យយមុខមនុស�។ បនទ បម់កេ េពលអនកមក
ទីេនះ អនកមនិ�ចគិតេទអនកកំពុងេរ នេមេរ នេនះ។
77 េហយឥឡូវេនះ េ កនុងគមពរីយ៉កុប�តងជំ់ពូក២។ េហយេយងនឹងចប ់ េផ�ម
ជមយួនឹងខ២១ៃនជំពូក២ យ៉កុប េហយ�ន—ចំែណករបស់�។ ខ២១ៃនជំពូក
ទី២។

ចុះេ�កអ�័ប� ំជឰយុេកេយង េតមនិបន�បជ់សុចរតិ េ�យ
ករេ�ក�ប�ពឹត� កនុងកលែដលេ�កបនថ� យអុី�ក ជកូនេ�ក
េ េល�សនេទឬអី

ដូេចនះ អនកេឃញថ េសចក�ីជំេន បនរមួជមយួនឹងករែដលេ�ក
�ប�ពឹត� េហយេសចក�ីជំេន បន�គបល់កខណ៍ េ�យ�រករេនះឯង

េនះេទបបនសំេរចបទគមពរី ែដលថ អ�័ប�បំនេជ ដល់�ពះ
េហយេសចក�ីេនះ បន�បជ់េសចក�ីសុចរតិដល់េ�ក�ពះកេ៏
េ�កជសំ�ញ់របស់�ទងែ់ដរ

78 ឥឡូវេនះ �បធនបទរបស់ខញុ ំេ យបេ់នះ…េហយកន�់ពះគមពរីរបស់អនក
ឥឡូវ េនះពីេ�ពះខញុ ំមនបទគមពរីជេ�ចន�តវបនសរេសរេ ទីេនះ។ េបេយងមនិចំ
�យេពលយូរខញុ ំនឹងេយងេ ពួកេគជេ�ចន។ �បធនបទរបស់ខញុ ំគឺៈករ�ប�ពឹត�
គឺប ជ កពី់េសចក�ីជំេន ។ ឥឡូវេនះសូមចងច:ំ ករ�ប�ពឹត�គឺប ជ កពី់េសចក�ី
ជំេន ។ ករ�ប�ពឹត�បង� ញថជំេន មនរចួេហយ �បនកនក់ប។់ េឃញេទ
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េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយងេ�ជសេរ ស�ពីេ�ពះេយង… ខញុ ំេជ ថ��ចជួយឱយេយង
យល់។ ឥឡូវេនះសូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក ់ េហយេយងនឹងចូលេ �
ដូចជេមេរ ន��ៃថង�ទិតយ។
79 េ ទីេនះយ៉កុបកំពុងែតបង� ញេ កនុងករបេ�ង នរបស់គត ់ ពីេ�កុបបត�ិ
២២:១—៩ េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះបុរស ែដលជអ�័ប�។ំ
80 សូម�តឡបេ់�កយវញិ ខញុ ំមនបទគមពរីែដល�តវបនកតសំ់គល់េ ទីេនះ។
េ កនុងេ�កុបបត�ិជំពូក២២និងខទី១ដល់ខ៩។

េ�កយករទងំេនះមក �ពះ�ទងល់បងអ�័ប� ំ េ�យមន
�ពះបនទូលេ គតថ់ �ប�៉់ម…អ�័ប�េំអយ គតក់ទូ៏លេឆ�យថ
�ពះករ�ុវេិសស�ពះអមច ស់

រចួ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ ចូរយកអុី�កកូនឯង ែដលជកូន
សំ�ញ់ែត១េនះេ ឥឡូវ នគំន េ ឯ�សកម៉ូរយ៉ី រចួថ� យ�ជ
ដង� យដុត េ េលភន១ំកនុង�សកែដលអញនឹងបង� ញ�បបឯ់ងេនះ។

េឃញេទ �ទងម់និមន�បបគ់តថ់មយួ� អនក�គនែ់តេធ�ដំេណ រេ មុខ
េ េពល�ពះ�ទងម់នបនទូល អនកេធ�ដំេណ រេ មុខ េឃញេទ?

អ�័ប�កំេ៏�កកេឡងពី�ពលឹម ចតែ់ចងចងែកប�ខ�ួន េហយ
ពុះឱសសំ�បដ់ង� យដុត រចួនយំកបវ២នក ់ និងអុី�កជកូន
េ ជមយួ កេ៏ដរដំរងេ់ ឯកែន�ង…ែដល�ពះមន�ពះបនទូល�បប់
េនះ…�បបេ់នះ

លុះេដរបន៣ៃថងេហយ េនះគតេ់ងបែភនកេឡង េមលេ  េឃញ
កែន�ងេនះពីចំងយ

រចួ�បបេ់ បវថ ចូរឯងេ ទីេនះសិនេមល�ផង អញនឹងេ
ឯេ�ះថ� យបងគំជមយួនឹងកូនអញ រចួសឹមមកឯឯងវញិ

81 ឥឡូវេនះ គតម់នេ កនុងចិត�របស់គតឥ់ឡូវេនះ គតនឹ់ងេឡងេ សំ�ប់
កូន�បសរបស់គត“់ពីេ�ពះ�ពះបន�បបគ់ត។់ប៉ុែន�សូម�កេឡកេមលបទគមពរី
េ ទីេនះ។
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…អញនឹងេ ឯេ�ះថ� យបងគំជមយួនឹងកូនអញ រចួសឹមមកឯឯង
វញិ(គតនិ់ងកូនអញ។)

េនះគតច់បយ់កឱសែដលសំ�បដ់ង� យដុត�កឲ់យអុី�កជកូន
លី េហយគតយ់កេភ�ង និងកបិំតកនេ់ ៃដ បេណ� រ…គន េ

អុ�ីកនិយយនឹងឪពុកថ េ�កឪពុកេអយ គតក់េ៏ឆ�យថ អីកូន
រចួ�និយយថ េនះមនេភ�ង និងឱសេហយ ែតកូនេច មសំ�បដ់ង� យ
ដុតេតេ ឯ�

អ�័ប�េំឆ�យថ កូនេអយ កូនេច មែដលសំ�បជ់ដង� យដុត េនះ
�ពះ�ទងនឹ់ងផគតផ់គងឲ់យ ដូេចនះ កន៏គំន េ េទ ត។

លុះដល់កែន�ងែដល�ពះបនមន�ពះបនទូល�បបគ់តេ់ហយ េនះអ័
�ប�កំ�៏� ង�សន១េ ទីេនះ រចួដំេរ បឧស េហយចងអុី�កជ
កូន�កេ់លឱសេ េល�សន

គតលូ់កៃដេ ចបយ់កកបិំតមក�បងនឹងសំ�បកូ់ន
ែតេទវ�ៃន�ពះេយហូ�៉មន�ពះបនទូលពីេលេមឃេ គតថ់ អ�័ប

�ំៗ េអយ េនះគតទូ់លេឆ�យថ �ពះករ�ុវេិសស�ពះអមច ស់
រចួ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ កុំឲយលូកៃដេ េលកូនេកមងេនះេឡយ កុំ

ឲយេធ�អ�ីដល់�ឲយេ�ះ ដបតិឥឡូវេនះអញដឹងថ ឯងេកតខ� ចដល់�ពះ
េហយ េ�យេ�ពះមនិបនសំៃចទុកនូវកូន…ឯងែត១េនះនឹងអញ…
េ�ះ(�ជករ�ប�ពឹត�)

82 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថេ ទីេនះេ�កយ៉កុបកំពុងែត�បេ់�ក អ�័ប
�េំ�យករ�ប�ពឹត�របស់គត។់
83 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េ កនុងប៉ូល េ កនុងេស វេ រ ៉មូ៨…ជំពូកទី៤:១ដល់៨។ ខញុ ំមនិ
�ន�ទងំអស់េនះេទ ប៉ុែន��គនែ់ត�នែផនកខ�ះប៉ុេ�� ះ។

េបដូេចនះ េយងនឹងថ េ�កអ�័ប� ំ ជឰយុេកេយង បនអ�ីខ�ះ
ខងឯ�ចឈ់ម

ដបតិេបសិន�ជេ�កអ�័ប�បំន�បជ់សុចរតិ…(អនកចំ
បនេទេយងយកពកយ�បជ់សុចរតិកលពីយបម់ញិ)…េ�យ
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ករែដលេ�ក�ប�ពឹត� េនះេ�កមនកែន�ងនឹងអតួខ�ួនេហយ ែត
មនិែមនចំេពះ�ពះេទ

េតគមពរីថដូចេម�ច គមពរីថ អ�័ប�បំនេជ ដល់�ពះ េហយេសចក�ី
ជំេន េនះ បន�បជ់េសចក�ីសុចរតិដល់េ�ក

84 ឥឡូវេនះ—អ�ីែដលប៉ូលចងនិ់យយេ ទីេនះ គឺជអ�ីែដល�ពះបនេឃញេ
កនុងអ�័ប�។ំ
85 ឥឡូវសូម…េបអនក…េបេយងមនិេមលេ�ចន េយងនឹងេ �តលបេ់  េ�កុប ្
បត�ិជំពូក១៥និងខ៦។ ១៥:៦ ខញុ ំេជ ថ�តវ។ េយងនឹងចបេ់ផ�មេ ខទី៥ ។

រចួ�ទងន់គំតេ់ចញេ េ�ក�បបថ់ ចូរេមលេ េលេមឃឥឡូវ
េហយ�បផ់ក យចុះ េបឯង�ចនឹង�បទ់ងំអស់បន រចួ�ទងម់ន
�ពះបនទូល�បបថ់ ពូជឯងនឹងបនដូេចន ះែដរ

គតក់េ៏ជ ដល់�ពះេយហូ�៉ េហយ�ទង�់បេ់សចក�ីជំេន េនះ ទុកជ
េសចក�ីសុចរតិដល់គត់

86 ឥឡូវ បុរសទងំពីរនកែ់ដលកំពុងនិយយអំពីជំេន  ប៉ូលបន�បអ់�័ប�ំ
ជសុចរតិ�មអ�ីែដល�ពះជមច ស់ទតេឃញេ កនុងអ�័ប�។ំ ប៉ុែន�េ�កយ៉កុប
បន�បេ់�កអ�័ប�ជំសុចរតិពីអ�ីែដលមនុស�បនេឃញេ កនុងអ�័ប�។ំ
87 េឃញេទ ឥឡូវេនះ យ៉កុបបននិយយថ“ គត�់តវបន�បជ់សុចរតិេ�យ
�រករ�ប�ពឹត�របស់គត។់”
88 េ�កប៉ូលបននិយយថ“គត�់តវបន�បជ់សុចរតិេ�យ�រ េសចក�ី
ជំេន ”
89 ប៉ុែន� េឃញេទ អ�័ប�េំជ េល�ពះជមច ស់ ែដលជអ�ីែដល�ពះជមច ស់បន
េឃញេ កនុងគត។់ គតេ់ជ �។ ប៉ុែន�បនទ បម់ក េ េពលែដលគតេ់  �ប�ពឹត��
េហយ�បនសេ�មច េហយេនះគឺជអ�ីែដលមនុស�បនេឃញេ កនុងគត។់
90 េហយ�ដូចគន នឹងេយងែដរ ពីេ�ពះក�ប�ពឹត�របស់េយងបង� ញពីអ�ីេយង
េជ ។ ប៉ុែន�េបេយងខ� ចនឹងេធ�អ�ីែដលេយងេជ  េនះេយងនឹងមនិេជ េទ។ េឃញេទ
អនក�តវែតេជ �។
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91 ករ�ប�ពឹត�របស់អ�័ប�បំនសែម�ងនូវជំេន របស់គតេ់ កនុងេសចក�ី សនយ
របស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ អ�័ប� ំ ចថំ គត�់យុេកសិបឆន  ំ ឬមយួរយឆន ំ
េហយ��៉មន�យុេកសិបឆន ។ំ េហយឥលូវេនះពួកេគបនធ� កខ់�ួនចស់
េហយឆ�ងកតក់របេងកតកូនកន�ងមក បនអស់រយៈេពលជេ�ចនឆន មំកេហយ។
េហយពួកេគបនរស់េ ជមយួគន ជប�ី�បពនធ�ងំពីពួកេគេ េកមងេហយមនិទន់
មនកូនេ េឡយ។ ប៉ុែន��ពះបន�បបគ់តេ់ េពលគតម់ន�យុ៧៥ េហយ
��៉៦៥ថ “អនកនឹងមនកូន” េហយគតប់នេជ �ពះករសនយ។ គតប់នេជ ។
ឥឡូវេនះ េឃញេទ គតប់នេរ បចំអ�ីៗ�គបយ៉់ងស�មបកូ់នេនះ។ េឃញេទ េនះ
ជអ�ីែដល�ពះបនេឃញេ េពលែដលគតេ់ជ �ពះ។ េហយមនុស� បនេឃញអ�ី
ែដលគតប់នេធ�េដមបបីង� ញពីអ�ីែដលគតេ់ជ ។ (េនះជេរ ង ដែដលែដលេធ�ករ
េ យបេ់នះ វធីិដូចគន ជមយួេយង) ��តវបនបង� ញឱយដឹង េ គត។់ េឃញ
េទ ��តវបនេគបង� ញឱយដឹងដល់គត ់ ដូេចនះគតេ់ជ � ដូេចនះេហយគតេ់ដរតួ
�កដូ់ចជ�បនេកតេឡងរចួេហយ។

92 ឥឡូវេនះ សូមឈបេ់ ទីេនះបន�ិច។ េពលខ�ះេយងយល់�ចឡំករេនះ។
មនុស�ទទួលបន�រមមណ៍ េហយពួកេគពយយមេធ�ករ�ម�រមមណ៍។ �នឹង
មនិ ដំេណ រករេទ។

93 ឥឡូវេនះខញុ ំចូលចិត�បង�បស េគហូលេសុេ ទីេនះ ពួកេយង—គឺជ
មនុស�ចស់ េហយេយងបនសថិតេ កនុង…េនះជយូរមកេហយ េហយេយង
បនេឃញគុណសមបត�ិនិងគុណវបិត�ិនិង—និងអ�ីៗទងំអស់។ េហយអធិ�� ន
សំ�បអ់នកជមង ឺ េ ជុំវញិេ�កិយ និងករេមលេឃញ—ករខកចិត�របស់មនុស�
និងេមលេឃញ—េនះ“�េលលូយ៉” មកពី�គបទិ់សទី។ និងករទងំអស់េនះ
េយងបនេរ ន។ ឥឡូវ កលពីេកមង េហយេយងបនចប ់េផ�មអធិបបយ បង�បស
េគហូលេសុ ដូចជពួកេយងែដរចបេ់ផ�មែហលទឹក។ េរ ងដំបូង អនកដឹងេទ �ធ� ប់
ជអ�ីែដលខញុ ំទទួលបន េហយខញុ ំនឹង…បង�បសែជក ខញុ ំមនបង�បសេ�បនេដរ
ឱយ�មខញុ ំេ �មផ�ូវ ពីមយួយបេ់ មយួយបេ់ដមប ី ពយយមេធ�ឱយខ�ួនខញុ ំេ ជុំវញិ
ខ�ួនខញុ ំ។ ខញុ ំឈរេ ទីេនះ ដូចជេកមងតូច ពុះ�យទឹក េមលនិមតិ�អនកដឹង េហយខញុ ំ
�គនែ់ត�ន កេ់ ទីេនះរហូតដល់បង�បសេ�បន…
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94 ខញុ ំចបំនេ យបម់យួ ខញុ ំមនិែដលេភ�ច�េឡយ េ �នចូសឬកែន�ង�
មយួេនះ។ គតម់ក�ស់ខញុ ំេ�យភញ ក ់ ខញុ ំមនិបនេដកជេ�ចនៃថងមកេហយ ខញុ ំ
មនិដឹងថខញុ ំកំពុងនិយយជមយួបុរសេនះេទ ប៉ុែន�បននិយយថ ខញុ ំបន�បប់
គត។់ ចបេ់ផ�មយំេហយនិយយថ“ ខញុ ំនឹងេ ផទះេហយ” េឃញេទ?
95 គតប់ននិយយថ“េហតុអ�ីអនកមនិ�ច�តឡបេ់ ផទះបន។ មនករ�បជុំ
កំពុងបន�េ ទីេនះ”
96 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំនឹងេ�ត មរចួ�ល់កនុងរយៈេពលពីរបីនទី
េដមប�ីតឡបេ់ ផទះវញិ” េឃញេទ េលសពីេនះ េ ែកបរខ�ួន ខញុ ំេសទរែត។ េឃញេទ ខញុ ំ
ជេកមង�បសមន ក។់
97 ដូចជអនកកំពុងេរ នែហលទឹក អនកដឹងេទ អនកែហលទឹកនិងេ កត�់ង
ែហលទឹកេហយ “ហូសហូ ហូសហូ ខញុ ំេធ�បន!” ឥឡូវេនះ បនទ បពី់អនកេរ ន
ែហលទឹក មនគុណ�បេយជនប៍ែនថមេទ តគឺជំងឺ�ចស់រៃសឈមខួរកបល
េហយ�មនិ“ពកេ់ចញ” េ�ចនេទ។ េឃញេទ ហនឹងេហយ អនកេរ នពីរេប បេធ��។
េហយកត�់គប�់ជងទងំអស់និងេធ�ឱយ�កនែ់ត�បេសរ េហយេនះគឺជភពងយ
�សលជងមុន។ េឃញេទ?
98 េកមងតូចមន កែ់ដលមនិែដលេដរ �នឹងពយយមេដរេ �ម�ចកផ�ូវេនះ គត់
នឹងដួល�បសិ់បដង និង “អស់កម� ងំ” មុនេពលគតេ់ ដល់ ទីេនះ។ ប៉ុែន�
េតមនអនក�ែដលដឹងពីរេប បេដរ ជអត�ពលិក នឹងេដរ�ម�ចកផ�ូវេនះេហយ
មនិែដលកតសំ់គល់េធ��េទ។ ែមនេហយ គតម់នេរ ងេនះេដមបចីបេ់ផ�ម
ជមយួ េនះគឺជអ�ីែដលគតឥ់ឡូវេនះ។
99 ែមនេហយ េនះជវធីិដូចគន ជមយួករអធិបបយករេ�បសឲយជនិងអី�េផ�ង
េទ ត។ េ េពលែដលអនកឆ�ងកត ់អនកចបេ់ផ�មេរ ន។ េបអនកមនិេរ ន មនអ�ីមយួ
ខុស�ប�កតី។ េឃញេទ អនក�តវែតេរ ន េហយអនក�តវែតេរ ន ពីរេប បទទួលយក�ពះ
និងអតថនយ័របស់�។
100 េយងអនុ ញ ត� េពលខ�ះនិយយថ “បុរសេនះមនិមនជំេន �គប�់គនេ់ទ
បុរសេនះមនិបនេធ�េរ ងេនះមនិបនេធ�េរ ងេនះ។” មនេហតុផលេ ទីេនះ
មនេហតុផលមយួ។ េពលខ�ះ�ជអំេពបបែដលមនិបន�រភព។ អនក�ច
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ចកេ់�បងមយួ�គ ឡុងេលមនុស�មន ក ់េហយែ�សករហូតទល់ែតអនកេឡងស�ក �
នឹងមនិេធ�ឲយ�រក�រេងគរផង។ អតេ់ទ! អនក�តវែត�រភព។ េនះជអ�ីករែវក ែញក
បននិយយថ “ចូរេ េធ�ឱយ�តឹម�តវ �រភពេចញមក។”
101 ប៉ុែន��យឺត�ស់កនុងករេធ��។ អនកេឃញេទ េហយបនទ ប—់មកអនកេសស
សល់កនុងពួកេគមនិេចះអតធ់មត ់ េហយពួកេគនិយយថ “អូខញុ ំមនិែដលបន
អធិ�� នេទ” ប៉ុែន�េយងចងរ់កវធីិឥឡូវេនះ អ�ី…ែដលេកតេឡង ែដលជមូល�� ន
�គឹះពិត�បកដៃនករេ�បសឲយជ។
102 ឥឡូវ អំេ�យ ដូចជអ�ីែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិ “អំេ�យ
ទនពិតជអ�ច រយ�ស់ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចកំណតេ់គលេ ដអ៏ស់កលបរបស់អនក
េលអំេ�យទនបនេឡយ។” អនកមនិ�ចយកករតូចេ�ប បជមយួករធំបន
េទ—េហយអំេ�យទនគឺជករតូច។ េហយ��ងំ�ចែក�ងបន�ំអំេ�យ
ទនែដល�ពះមន ��ចេធ�ឱយអ�ីែដលដូចគន  េឃញេទ �បកដ�ស់។ ដូេចនះ
េយង�តវេមល�។
103 ដូចេពលខ�ះខញុ ំសូមបង� ញអំពីករែ�សក។ ខញុ ំបនេឃញ�រក�ែ�សក។ �ហ្
�—�។ំ និយយភ�ដៃទ ខញុ ំបនេឃញ�រក�និយយភ�ដៃទ។ �បកដ
�ស់ ែក�ងបន�ំ។ �មនិែមនជរបស់ពិតេទ ប៉ុែន��ែក�ងបន�ំ� អនកេឃញេទ េធ�ឱយ
�េមលេ ដូចជ�ពិត។ េហយមនុស�េពលខ�ះ អនកែដលមនិ�គ ល់ភព ខុសគន
�បកសថ�ជ “ពិត” េ េពល�មនិពិតេ�ះ។
104 េហយេរ ងដែដលែដលពួកេគេធ�អំពីករេ�បសឲយជ។ ពួកេគគិតថ
“ែមនេហយ �ជចំណុចេផ� ត�រមមណ៍ឬអ�ីមយួដូចេនះ។” �មនិែមនេទ។ �ជ
ករពិត េសចក�ីជំេន ែដលគម នករកំផិតេ កនុងអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលថ ជ
េសចក�ីពិត។ េហយេនះជយុថក ! េហយេ េពលែដល�េបះយុថក េហយេនះ
គម នអ�ីនឹងរកិំល�បនេទ។ �ជនឹង�ន កេ់ ទីេនះ។ ដូេចនះេហយ កត�់ជង
ទងំេនះ…
105 ឥឡូវេនះ េសចក�ីជំេន គឺជ “ករេបកសែម�ងមកពី�ពះ” ឥឡូវេនះ េសចក�ី
ជំេន គឺជករេបកសែម�ង។ កែន�ងេនះេហយែដលខញុ ំចងេ់  ចមំយួែភ�ត។ �ជ
ករេបកសែម�ង។ �ទងប់នបង� ញ�ដល់អនក�មរយៈ�ពះគុណរបស់�ទង។់ �
មនិែមនជអ�ីែដលអនកបនេធ�េទ។ អនកមនិបនេធ�ឱយខ�ួនអនកេឡងេ កនុងេសចក�ី
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ជំេន េនះេទ។ អនកមនិមនជំេន េ�យខ�ួនឯងេទ �ផ�ល់ឱយអនកេ�យ�ពះគុណ
របស់�ពះជមច ស់។ េហយ�ពះេបកសែម�ង�ដល់អនក ដូេចនះេសចក�ីជំេន គឺជករ
េបកសែម�ង។ េហយ�កមជំនំុទងំមូលរបស់�ពះ�តវបនសងេ់ឡងេ េលករ េបក
សែម�ង។
106 មនអនកបំេរ របស់បទីសទមន ក ់ បន�បបខ់ញុ ំមនិយូរប៉ុនម នេទ គតប់ន
និយយថ“ខញុ ំមនិ�ចទទួលយកករេបកសែម�ង”
107 ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងអនកមនិ�ចទទួលយក�ពះគមពរីបនេទ។ អនកមនិ
�ចទទួលយក�ពះ�គីសទបនេទ ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជករេបកសែម�ងរបស់�ពះ។ �ទង់
ជ�ពះែដលបនបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង�ចឈ់ម។” ដូេចនះ �កមជំនុំទងំ មូល
�តវបន�ងសងេ់ឡងេលករេបកសែម�ងដេ៏ទវភព។
108 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលេ កន ់ (ខញុ ំេជ ថ�គឺជេព�តស)…�ទងម់ន
បនទូលថ “េតមនុស�និយយថខញុ ំជបុ�តមនុស�ែមនឬ?
109 �ទងប់ននិយយេ កនព់ួកសិស�របស់�ទង។់ េហយអនកខ�ះនិយយថ
�ទងគឺ់ជ ‘េអលីយ៉’ និង “េ�កម៉ូេស” “េ���មន ក”់ និងជ “េយេរម។”
110 �ទងម់នបនទូលថ“ប៉ុែន� េតអនកនិយយថខញុ ំជនរ�?”
111 គតេ់ឆ�យថ“�ទងគ់ឺជ�ពះ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។”
112 ឥឡូវ ពួករ ៉មុូងំកតូលិកនិយយថ“�ទងប់ននិយយេ កនេ់ព�តសថ
េ េលថម�េនះខញុ ំនឹងសង�់ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ។”
113 ពួក�បេតស�ងប់ននិយយថ “�ទងប់នសងេ់ េលអងគ�ទងផ់ទ ល់”
114 ឥឡូវេនះ ពួកេគ�ចថ�តវ។ ប៉ុែន� ចំេពះខញុ ំ ពួកេគទងំពីរគឺខុស។ �េ េល
ករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណៃនករែដល�ទងជ់នរ�។ “�ចន់ិងឈមមនិបន
បង� ញករេនះដល់អនកេទ េព�តសេអយ ប៉ុែន��ពះវរបិ�ខញុ ំ ែដលគងេ់ �ថ នសួគ៌
បនបង� ញេរ ងេនះដល់អនក។ េហយេ េលថម�េនះ” គឺជករេបកសែម�ងថ�ទង់
ជនរ� េលករេបកសែម�ងេនះ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល េហយទងំមូល…“េលេនះ
ថម�េនះខញុ ំនឹងសង�់ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ េហយទ� រ�ថ ន ឃុំ�ពលឹងមនុស��� បម់និ
�ចឈនះ�បនេឡយ។ �បនបង� ញថទ� រៃននរក នឹង�បឆងំនឹង�។
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115 េអបិល េ�យេសចក�ីជំេន  ករេបកសែម�ង (គម ន�ពះគមពរី�បនសរេសរ
េ �គេនះេទ) េ�យ…េ�យ�រជំេន  េអបិលបនថ� យយ ញបូជដ�៏បេសរ
េ �ពះជជងកអុីន។ ែដល�ពះជមច ស់ែថ�ងទីបនទ ល់ថ “គតសុ់ចរតិ។” េ�យ
រេប ប�? េ�យជំេន ។ េ�យរេប ប�? �មរយៈករេបកសែម�ង! �មរយៈ
ករេបកសែម�ងេអបិលបនថ� យដល់�ពះនូវតង� យល�បំផុត ពីេ�ពះ ��តវបន
បង� ញឱយគតដឹ់ង ថ�មនិែមនជែផ�េឈៃនទី�លេទ �គឺជឈម។
116 េនះេហយជមូលេហតុែដលមនុស�មយួចំនួន�ចេជ បន េហយអនកខ�ះ
មនិ�ចេជ បន និងអនកខ�ះពយយមេធ�ជេជ ។
117 េ កនុងទស�និកជនរបស់មនុស� ែដលែខ�បនទ តក់រអធិ�� នឆ�ងកត ់ អនក
នឹងរកេឃញអនកខ�ះ…ពួកេគជមនុស�ល� េយងនឹងនិយយ។ មនខ�ះេទ ត ែដល
ពយយមយ៉ងខ� ងំេដមបេីជ �េ�យពយយមេធ�ករេ�យខ�ួនឯង។ ខ�ះ�គនែ់ត
មនិ�ចេធ��បនទងំអស់។ េហយអនកេផ�ងេទ ត��គនែ់តេ�យ �ពះគុណ��តវ
បនផ�ល់ឱយដល់ពួកគត។់ ឥឡូវេនះ មនភពខុសគន ។ េឃញេទ? ែដលេធ��។
េនះគឺជករេបកសែម�ងពិត�បកដ ពីេ�ពះេសចក�ីជំេន គឺជករ េបកសែម�ងមក
ពី�ពះជមច ស់។ ��តវែតបនបង� ញជេលកដំបូង។
118 �ពះេយសូ៊វបនប ជ កយ៉់ងចបស់ពីេរ ងេនះេ េពលែដល�ទងម់ន បនទូល
ថ “គម ននរ�មន ក�់ចចូលមកខញុ ំបនេឡយ េលកែលងែត�ពះវរបិ�ខញុ ំ ទញនំ
េគមកមុន ឬបង� ញខញុ ំឲយ�គ ល់គតជ់មុន។” អនកគួរែត�ន�។ �េ កនុងយ៉កុប
ឬយ៉ូ�ន៦:៤៤ និងដល់៤៦ ពួកេគមនិដឹងថ�ទងជ់អនក� េទ។ ពួកេគ
គិតថ�ទង�់គនែ់តជមនុស��ម ញមន ក។់ ពួកេគគិតថ�ទង�់គនែ់ត ដូចជ
មនុស�បនេធ�េ សព�ៃថងេនះ ជេ��មយួចំនួន។ �ទងគឺ់ជេ��មន ក ់�ទងគឺ់ជ
មនុស��ម ញ  ប៉ុែន��មនេ�ចនជងេនះេ េទ ត។
119 ដូចជេ យបម់ុញិ និយយ…េពលអនកទទួលបនេស វេ  អនកនឹង
េមលេ  �បែហលជមនករភន័��ចឡំបន�ិចបន�ួច ចំេពះអ�ីែដលខញុ ំបននិយយថ
“េស វេ ទងំពីរៃនជីវតិ។” �ជេស វេ ែតមយួ ប៉ុែន�េស វេ មយួកនុងចំេ�ម
េនះជកំេណ តធមមជតិរបស់អនក មយួេទ តគឺជកំេណ តខងវ ិ ញ ណរបស់អនក។
មយួនេំ មយួេទ ត មយួគឺដូចជេដម�សវ�លី។ ែមនេហយ ឥឡូវេនះ អនក
និយយពីខញុ ំ អនកនិយយពីរខញុ ំជមនុស�េ រស់។ ប៉ុែន�មនែផនកមយួៃនខញុ ំ េ
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ទីេនះ គឺមនុស�មន កេ់នះ ែដល�តវែតវនិស។ េនះជេស វេ ែដល េឈម ះេចញ
មក។ ប៉ុែន�អ�ីែដលអស់កលបជនិចច ជអនកែដលបនតំរវូទុកជមុន អនកែដលបន
េរ ស�ងំគឺជេឈម ះែដលមនិធ� បម់ន�ចមកពីទីេនះេ�ពះ�ែតងែតេ េល�។
េគមនិ�ចយក�េចញបនេទ។ អនកនឹងកតសំ់គល់�េ កនុង េស វេ  ដូេចនះ
េដមបសីន�កំរភន�់ចលំរបស់អនក។ អនកនឹងរកេឃញផ�ូវេនះ។ េ�យ�រែត ខញុ ំ
គិតថបង�បស េវល ែដលបន�កេ់វយយករណ៍�តឹម�តវដល់� បនរឮំកខញុ ំពី�េ
ៃថងេនះ។ ខញុ ំេឆ�យថ“ �តវេហយ”
120 ពួកបបទីសទេជ ថមនេស វេ ពីរ�ចេ់�យែឡកពីគន ។ េហយ�មរេប ប
មយួ�ជេស វេ ពីរ�ចេ់�យែឡក េហយវធីិមយួេទ តមនិែមនជេស វេ
ពីរ �ចេ់�យែឡកពីគន េទ។ ខញុ ំជមនុស�ពីរនក�់ចេ់�យែឡកពីគន …ខញុ ំមន
�ងកយនិង�ពលឹងនិងវ ិ ញ ណ បី�ចេ់�យែឡកពីគន  ប៉ុែន�ខញុ ំ…មនែតមន កគ់ត់
ែដលេធ�ឱយខញុ ំក� យជមនុស�។
121 មនែតេស វេ ជីវតិមយួប៉ុេ�� ះ។ ដូចជមនេមជីវតិមយួៃន—ៃន�សវ�
លីបនដុះេឡងេ�យទងផក  េហយឆ�ងកតរ់េំយល នងិេចញេ េ�កេ�យ
អងក មនិងចូលេ កនុង�សវ�លីវញិ។ វធីិទងំអស់េ ទីេនះ អនកនិយយថ“
ឥឡូវ េនះគឺជ�សវ�លីែដល�កេ់ ទីេនះ” �មនិែមនជ�សវ�លីេទ �ជ
អងក ម ែតរមួគន ជមយួ�សវ�លី។ េឃញេទ �ជ�សវ�លីពីេ�ពះ �េចញពី
េដម ែត�សវ�លីគឺជអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយ គឺ�គបធ់ ញជតិ េ ចុងប ចប់
របស់�។ អនកេផ�ងេទ តគឺជសំបក ��តវែតវនិស។ េហយេនះគឺជអ�ីមយួ
—អ�ីមយួ�� បេ់ ដូចជអនក�ចយកេឈម ះរបស់អនកេចញ ពីេស វេ កូនេច ម
ៃនជីវតិ និងកែន�ងេផ�ងេទ តែដលអនកមនិ�ចេធ�បន។ ដូេចនះ�េ ទី�។ �
ទងំអស់េ កនុងករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយេ ទីេនះ ែដល�តវបនេគដឹងេ កនុង
កំឡុងេពលេនះៃន��ទងំ�បពំីរ។ េហតុអ�ី បនជមនមនុស�ខ�ះមនិេជ ?
122 �ពះេយសូ៊វមនដូេចនះថ“គម នអនក��ចមកឯខញុ ំបនេទ េលកែត�ពះវរបិ�
ខញុ ំទញនគំតជ់មុន។ េហយអ�ីៗទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមក
ខញុ ំ នឹងមកឯខញុ ំ” គម នមនុស���ចយល់ថ�ទងជ់នរ�ឬ�យ៉ងេមច៉
េទ េលកែលងែត��តវបនបង� ញដល់អនក�មរយៈករេបកសែម�ងរបស់
�ពះជមច ស់។ េហយបនទ បម់កជំេន េលេរ ងេនះ អនកេធ��មេនះ។ េឃញ
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េទ? េ ទីេនះេយងេឃញយ៉ងចបស់ថ�ពះបនបង� ញេ កនុង�ពះេយសូ៊វ
េហយមនែតអនកែដល�តវបនេរ ស�ងំជមុន�ចេឃញ�។ �តវ�បកដថបន
�នបទគមពរីេនះ ខញុ ំលុប�េចលេហយអ ច ឹង កនុងយ៉ូ�ន៦:៤៤ដល់៤៦។
ខញុ ំលុបេចលេ�យ�រែតខញុ ំគិតថ�បែហលជេយង…�បែហលជមនិមន
េពលេវ��គប�់គនេ់ដមបបីន��មរយៈហនឹង ពីេ�ពះនឡិកេនះេ ែតបន�េដរេ
មុខ។

123 េហយដូេចនះេយង…អនកសមគ ល់េឃញថ “គម ននរ�មន ក�់ចមកេលក
ែលងែត�ពះវបិ�បនទញគតជ់មុន។ េហយទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន
�បទនដល់ខញុ ំពួកេគនឹងមក” ពួកេគនឹង�គ ល់�។ គម នមនុស���ចេធ� �
បនេទ គម នមនុស�េផ�ងេទ តេទ មនិថអនកជមនុស�ល�ប៉ុ��  ��តវែតមនករ
េបកសែម�ងដល់អនក។ បនទ បម់កអនកេឃញថេត�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជអនក�។

124 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ ែផនករតំរវូទុកជមុនគឺេ កនុងទិដ�ភពធមម�។ ដូចជ
�គបពូ់ជដៃទេទ តែដរ �ពះបនទូលរបស់�ពះជ�គបពូ់ជេហយ�តវែត មនករេរ បចំ
ដីជមុន។ េបអនក�ពស�គបពូ់ជ�គនែ់តេបះ�េ េលដី�នឹងមនិបេងកតផលបន
ល�េទ បក�នឹីងចឹក�។ អនកេបះ�កនុងចំេ�មបន� េនះបន�  នឹងរតឹ�េចញយ៉ង
រហ័ស។ �ប�ន របស់�ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។ ដូេចនះដី�តវ ែតេរ បចំជមុន
សិន។ ដូេចនះ�ពះេ កនុង�ពះគុណដប៏របិូណ៍ បនេរ បចំដួងចិត�មនុស�ជមុន។
�ទងប់នេរ បចំអនក �ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ ឲយបនទទួល �ទងេ់ �គេនះ។
�ទងប់ន�គ ល់អនកេ�យករដឹងមុនរបស់�ទង ់ េហយបនែតង �ងំអនកឱយមន
ជីវតិអស់កលប។ �ទង�់គ ល់អនក ដូេចនះ�ទងប់នេរ បចំអនកជមុន។

125 េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកបនេដរេចញពីេរ ងទងំេនះ េហយបន
ចូលេ កនុងអ�ីែដលអនកមនឥឡូវេនះ។ �គឺជ�ពះែដលនអំនកេ កន ់កែន�ងែដល
�ទងប់នែតង�ងំឱយអនកេ ។ �…ឬេប—េប—េបដីេនះមនិមនេរ ប ចំទុកជមុន
េទ �មនិ�ចរកីចេ�មនបនេទ។ េនះេហយជមូលេហតុៃនជំេន  េ េពលែដល
អនកផ�ព�ផ�យេសចក�ីជំេន  េឃញករដឹងជមុនរបស់�ពះអមច ស់ េហយេឃញ
អ�ីែដលេកតេឡងនិងអំេ�យទងំអស់ៃន�ពះគមពរីដំេណ រករ។ មនុស�េធ�ករ
េ�យខ�ួនឯង“អូ �េលលូយ៉ ខញុ ំេជ �” េហយេចញមក េហយែស�ងរកេឃញ
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ករខកចិត�។ េឃញេទ ដី�តវបនេរ បចំទុកជមុន។ េហយអនកដឹងថេពល��
េកតេឡង។
126 ដូចឥ នទីតូចរបស់ខញុ ំ កលពីយបម់ញិ។ �ដឹងេ េពល�លឺសំេលងែ�សកៃន
េមឥ នទីេនះ “�មនភពខុសគន ជេ�ចនរ�ងសេម�ងេមមន។់” េឃញេទ េ�ពះ
�គឺជសត�ឥ នទីេចញពីសុ៊ត។ មនិែមន…�មនិបនែក�ងេធ�ជឥ នទីេទ �ជ ឥ នទី
�ងំពីដំបូង។ េហយ�គី�ទ នកអ៏ ច ឹងែដរ! េនះេហយជេហតុផល ករែលង
លះ េ េពលអនកែលងលះគន ។ េ�យ�រែតអនកបនជបេ់ កនុង� េឃញេទ
េ�យឪពុកម� យដំបូងរបស់អនកគឺអ�័មនិងេអ�៉។ អនកក� យជមនុស� មនបប
េ�យ �រធមមជតិ។ អនកមនិចងក់� យជមនុស� មនបបេទ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ អនក
បនឮដំណឹងល�េហយ “េសចក�ីជំេន េកតេឡងេ�យ�រករឮ” ករេបកសែម�ង
េកតេឡងេ�យ�រករឮ។ មនរបស់ខ�ះេ ខងកនុងអនក។
127 បុរសមន កេ់ទ តកំពុងអងគុយេ ែកបរអនកេ�យនិយយថ “ខញុ ំមនិេជ អីអ ច ឹង
េទ �មនិសមេហតុសមផល! ខញុ ំមនិេជ េទ។ គម នទល់ែតេ�ះ!”
128 ដូចជពួកេគបនេធ�េ ៃថងបុណយទី៥០ ពួកេគេសចេហយនិយយថ “បុរស
ទងំេនះ�សវងឹ��ថមី។” ពួកេគដឹងថ�ពិត…ជអ�ច រយ�ស់ចំេពះអនក ែដល
�កំពុងេកតេឡង។ េហតុអ�ី? គឺ�ពះជមច ស់បនបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់ េ �ម
បុគគលមន ក់ៗ ។ ខណៈេពលអនកេផ�ងេទ តកំពុងេសច ពួកេគអរសបបយ។ �ជ
ករេបកសែម�ងផទ ល់�ងខ�ួន ែដលជេសចក�ីជំេន ។ ជំេន ែដលបនបង� ញ ឱយ
ដឹង។ េប�មនិែមនជេសចក�ីជំេន េទ េនះ�នឹងមនិមនេ ទីេនះេឡយ។ �ជ
េសចក�ីជំេន ។
129 ដូចជ�គបពូ់ជ�តវែតេរ បចំដីជមុនសិន។ “ដូេចនះអ�ីទងំអស់�ទង�់ជបដឹង
មុន�ទងប់នេ ។ ទងំអស់ែដល�ទងប់នេ … ទងំអស់ែដល�ទងប់នដឹង
ថ បនតំរវូទុកជមុន។ េបអនកចង�់ន�េនះគឹេ កនុងរ ៉មូ៨:២៨—៣៤ េហយនិង
េអេភសូរ១:១—៥ េឃញេទ អ�ីែដល�ទងប់នដឹងមុន�ទងក់េ៏ ។ ទងំអស់ែដល
�ទងប់នេ �ទងប់ន�បជ់សុចរតិ។ េហយអ�ីទងំអស់ែដល�ទងប់ន�បជ់
សុចរតិ�ទងប់នេលកតេមកងេហយ។ គម នអ�ីមនិ�ប�កដីេទ។ េយងគិតថមន ប៉ុែន�
សូមេមលបទគមពរី។ �ដូចេ នឹងអ�ីែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះបនែចង។ េយង
េឃញថ�ជយ�រ�តវបនបដិេសធ េ សព�ៃថងេនះ។ េត�មនិដូចអ�ីែដល�ពះ គមពរី
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បនែចងេទឬ ែដលពួកេគនឹងេធ�ែមនេទ? �បកដ�ស់ េរ ងទងំអស់េនះ �តវ
បនែតង�ងំេឡងេ�យ�ពះ។
130 អូ �គួរែតេធ�ឱយអនកេដរេ�យរកី�យ។ េនះជប � ែដលេយងជួបសព�ៃថង
េនះ មនភពខុសគន ខ� ងំជងពួក�គី�ទ នេ សមយ័បុ�ណ។ េ េពលែដលករ
េបក សែម�ងដពិ៏តរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទកនុងនមជេអម៉ញូែអលបនសថិតេ
កនុងដួងចិត�កនុងចំេ�មមនុស�ទងំេនះ ពួកេគជមនុស�ែដលមនភពរងឹ
ចេចស។ ប៉ុែន�សព�ៃថងេនះ េយង�តវបនផគុ ំេ�យនិកយជមយួ“អូ! ខញុ ំ�បបអ់នកចុះ
ពួកេគ មនិទទួលបនករេបកសែម�ងេទ។ អនកមកទីេនះវញិ។ អនកពឹងែផ�កេលករ
េបក សែម�ងរបស់ពួកេគ។ េបករេបកសែម�ងរបស់ពួកេគមនិែមនេយងេ �ម
�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ េនះ�ខុសេហយ។ គំនិតរបស់អនកេផ�ងេទ តេនះជកែន�ង
ែដលករ�ងំពិពរ័ណ៍បនមកដល់។ �ពះបនទូលរបស់�ពះនឹង�បបថ់មយួ�
�តវនិងមយួ�ខុស!
131 ជករពិត�ស់ ពូជ�កេ៏�យ�តវែតមនដីរបស់�។ “ដូេចនះេហយ �ទង់
�ជបទងំអស់…” េឃញេទ �ទងប់នដឹងរចួេ េហយនូវអ�ីែដលនឹង េកតេឡង។
សូមកតស់មគ ល់�ពះេយសូ៊វមនបនទូលម�ងេទ ត អំពី�គបពូ់ជ “អនកខ�ះបនធ� ក់
េលថម អនកខ�ះេទ តចូលដីច�មះ។” េឃញេទ ពីកែន�ងែដល មនបន�  អ ច ញ និងអ�ី
ៗេផ�ងេទ ត �មនិ�ចរកីចេ�មនបន។ េហយពូជ េផ�ងេទ តេ េលដីល� ដីល�ជ
ដីែដល�តវបនេគេរ បចំទុកជមុនរចួេហយ។
132 មនុស�ទងំអស់េ ទីេនះ គតដូ់ចជមន ់ គតក់ំពុងសំលឹងេមលេហយ
ពយយមរក។ គត�់យបះ៉ចូលេរ ងេនះេហយគត�់យបះ៉ចូលេរ ងេនះ ប៉ុែន�
េ�កយមនសេម�ងែ�សកពី�ថ នសួគម៌យួរេំពច។ គត�់គ ល់�យ៉ងរហ័ស “េនះ
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ!” េឃញេទ គតដឹ់ងេ�យ�រែត�មនអ�ីមយួេ  កនុងចិត�
របស់គតែ់ដល�តវបនេគ�បបគ់ត ់បនបង� ញដល់គតអ់ំពី�។
133 សូមកតស់មគ ល់ េ��េអ�យបនទយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគភ”៌
និយយអីចំែឡកេម�ះ។ េតបុរស—មន កែ់ដលមន�បជញ �ចនិយយអ ច ឹងបន
យ៉ងេមច៉? �មនិែដល ស�ី�ពហមចរ�ី�ចមនគភប៌នេទ។ “ ស�ី�ពហមចរនឹីង
មនគភ!៌” ឥឡូវេនះ គតម់និបនបរមភអំពីករនិយយ�េទ គត�់គនែ់តនិយយ
ប៉ុេ�� ះ។ េតនងនឹងេធ��បនយ៉ងេមច៉? ែមនេហយ �មនិែមនជករងរគត់



ករ�ប�ពឹត�គឺសែម�ងពីជំេន 27

េទ! គត…់�គនែ់តនិយយអ�ីែដល�ពះបននិយយនឹង េធ��។ �ពះបនបង� ញឱយ
គតដឹ់ង បនបង� ញនិមតិ�េ គត ់បនេបកសែម�ង� េហយ�ជករ�តឹម�តវ។
134 ដូចជ�ពះែតមយួែដលបន�បបខ់ញុ ំថនឹងមនទរកតូចេកតមកឲយបុរស មន ក់
ែដលមនិ�ចមនកូនបន ឬមនកូន�សីបន។ ដូចេរ ងអ�ីៗេផ�ងេទ ត �ដូចជ
ចំែឡកេពលេវជជបណ�ិ តនិយយថ “�មនិ�ចេ រចួ!”
135 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះជមច ស់មនបនទូលថ “�នឹងេកតេឡង” ���ស័យ
េល�បេភទពកយអ�ីែដលបនធ� កចូ់លមក ចូរចថំ េ��បនឈរេឡងេ ទីេនះ
េហយ�ពះបនទូល�ទងប់នេចញេ ។
136 ដូច�ពះ េ កនុងេ�កុបបត�ិ១ �ទងម់នបនទូលថ “ចូរឱយមនពន�ឺ។ ចូរឱយ
មនេនះ។ ចូរឱយមនេនះ។” បនបេងកតមនុស��មរបូភពអងគ�ទង ់ �មរបូភព
របស់�ទង ់ �ពះអងគបនបេងកតេគទងំ�បសទងំ�សី េហយ�ងំពីមនិ ទនម់នអ�ី
េ េលែផនដីេនះេ េឡយ បនទ បម់ក េយងរកេឃញេ កនុងេ�កុបបត�ិជំពូក២
�ទងប់នបេងកតមនុស��មរបូអងគ�ទង ់ គម នមនុស��មន កេ់�ះ�គនែ់តជដី
និងករបេងកតេផ�ងេទ ត។ េត�ជអ�ី? �ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ទងក់ំពុងែតមន
បនទូល។ េហយេ េពលែដល�ទង ់បនមនបនទូល�ទងនិ់យយថ “ចូរឱយមនពន�ឺ
េឡង” �បែហលជមនិមនពន�ឺ អស់រយៈេពល�បបំីរយឆន  ំេ�កយមក�បែហលជ
មនិមនពន�ឺេទ ប៉ុែន��ទងប់ន មនបនទូលឲយ�មន! េហយដ�ប��ទងម់ន
បនទូល “ចូរឱយមនេដមេ�ន ត។ ចូរឱយមនេដមេឈអុក។ ចូរឱយមនេនះ” �គបពូ់ជ
នីមយួៗ�តវបនបេងកតេ  ខងេ�កមទឹកេនះ។ �តឹម�តវេហយ។ េហយេ រដូវ
កល �មេពល �មរដូវរបស់��បននផំលេចញេ ! �មនិ�ចប�ជយ័េទ។ �
ជ�ពះបនទូល របស់�ពះ។ �មនិ�ចប�ជយ័បនេទ។ �ជ�តវបនសែម�ង
137 ឥឡូវ ៃថងមយួ �ពះបននិយយជមយួមនុស�ទល់មុខគន ។ ប៉ុែន�េ កនុង
សមយ័េ�កម៉ូេស េ េពលែដលេភ�ងកំពុងធ� កចុ់ះ ពួកេគបន និយយថ “សូម
ឱយ�ពះ…អនុ ញ តឱយេ�កម៉ូេសនិយយវញិ មនិែមន�ពះេទ េយង�ចនឹង�តវ
វនិស។”
138 ដូេចនះ�ទងប់នមនបនទូលថ “អញនឹងមនិនិយយេ កនព់ួកេគដូេចនះេទ ត
េទ។ អញនឹងេលកេ��កនុងពួកេគេឡង” េនះជរេប បែដល�បពន័ធរបស់ �ពះ
ែតងែតមន។
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139 ឥឡូវេនះ មនេ��មន កក់ំពុងែតឈរ។ ឥឡូវេនះ គតក់ំពុងសថិតេ េ�កម
ករេបកសែម�ង គតម់និបនគិតអំពីប ញ វន�របស់គតេ់ទ “ឥឡូវ សូមចបំន�ិច។
េបខញុ ំនិយយអ ច ឹង អនកដឹងេទ មនុស�នឹងគិតថខញុ ំឆកួតេហយ។ េឃញេទ េនះជ
ប ញ របស់គត ់េ ទីេនះគតក់ំពុង�� ប�់�ងំដូចជនងេអ�៉ែដរ។
140 េហយដ�ប��គេពទយនិយយថ “អនកមនិ�ចរស់បន�បនេទ។ អនកមនិ
�ចជសះេសប យបនេទ។ អនកមនិ�ចេធ�អេ ច ះឬេធ�អ ចុ ះ។” ដ�ប�អនក
�� ប�់ ពូជេនះនឹងមនិែដលធ� កចូ់លេ កនុងដី�បេភទេនះេហយបេងកតផលល�
បនេឡយ។ �មនិ�ចេទ។ ប៉ុែន�េពល�មនអ�ីមយួ�សកែ់ហកេចញ េហយ�
ធ� កក់នុងដីេនះ គឺគម នអ�ីែដល�ចែហក�េចញបនេទ។
141 ឥឡូវេនះ មនិថ��តវករេពលយូរប៉ុ�� េទ �នឹងេកតេឡង។ ឥឡូវេនះ
�ទងម់នបនទូលថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគភ”៌ េតអនកដឹងេទថ�មនរយៈេពល
៨០០ឆន េំហយមុនេពលែដលេរ ងេនះេកតេឡង? �ពះជមច ស់�ទង�់ជបពី ស�ី
ែដលនងជនរ� េឈម ះរបស់នងជអ�ី គឺកែន�ងែដលពូជេនះនឹងធ� កចូ់ល។
េតអនកេជ េទ? �បកដ�ស់គតប់នេធ�ែមន! េហយពីកនុងៃផទម� យធមមជតិ បន
េចញជករដអ៏�ច រយ។ �ពះជមច ស់�ទង�់ជបអំពីករេនះ េហយ�ទងប់នេបក
សែម�ងដល់េ��េ�ម ះ�តងរ់បស់�ទង ់ េហយនិយយ�ពះបនទូល។ េ�យមនិគិត
ពីអ�ីែដលគតប់ននិយយ។ គតម់និែដលពយយមរកមូលេហតុេទ។
142 េបអនកពយយមរកមូលេហតុ…េតមនអ�ីេបបុរសេនះ ស�ីេនះឬបុរសមន ក់
អងគុយេ ទីេនះ ឬនរ�មន កព់យយមែវកែញកថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំពិករ�បឆ់ន ំ
េហយ។ េវជជបណ�ិ តមន�ប�សនថ៍ ‘គម នឱកសែដល�ចេកតេឡងបនេទ?’”
ែមនេហយ ��បែហលជគម នដូចែដលគតប់នដឹង េហយេនះជករពិត។
143 ប៉ុែន�េបអ�ីមយួ�ចែហកពួកេគេចញ េបេ�យ�ពះគុណរបស់�ទង។់ មនិែមន
ជ�គអធិបបយ េហយកម៏និែមនជនរ�េផ�ងេទ តែដរ។ ប៉ុែន��ពះ�ច�ក់
ចូលេ កនុងចិត�របស់អនកពីករេបកសែម�ងេនះថ“ខញុ ំនឹងមនិអីេទ” គម នអ�ីែដល
�តវរក�អនកឲយអងគុយេ ទីេនះេទ។ គម នអ�ី�ច��ងំអនកេ ទី េនះេទ អនកនឹងេ
សុខសបបយ! ប៉ុែន�រហូតទល់ែតេរ ងេនះេកតេឡង អនកនឹងអងគុយកែន�ងែដល
�តវេវជជបណ�ិ តនិយយ រហូតដល់�េកតេឡង។ ��តវែតបង� ញឱយេឃញ។ �ជ
�ពះគុណរបស់�ពះែដលបង� ញ�។
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144 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់�ពះបនដឹងថ ស�ីេនះនឹងមកដល់។ សូមកតស់មគ ល់
ពីេអ�យគម នសំណួរេទ។ េអ�យមនិបននិយយថ “ចបំន�ិច�ពះអមច ស់
េអយ! េ�ះ…ចបំន�ិច! េតអនកបននិយយមកខញុ ំថ ‘ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនៃផទេពះ
ែមនេទ’? ែមនេហយ ឥឡូវេនះរងច់សិំន �ពះវរបិ�េ ទីេនះ—េ ទីេនះ—គម ន
េរ ងេនះ�ចេកតេឡងបនេទ”
145 គតម់និ�ទ កេ់សទរេឡយគត�់គនែ់តនិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីង
មនៃផទេពះ!” �តវ។
146 សូមកតស់មគ ល់ម៉រ ី “ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់សូមរងច់បំន�ិច។ អនកដឹងខញុ ំ
—ខញុ ំមនិែដល�គ ល់បុរស�មន កផ់ង។ េនះមនិ�ចេ រចួេទ! គម នអ�ីដូចេនះ
េកតេឡងេឡយ! អូហូ អតេ់ទ គម នេរ ងែបបេនះេកតេឡងបនេទ។ េតខញុ ំនឹង
មនកូនេ�យរេប ប�? ខញុ ំមនិ�គ ល់បុរស�េទ ដូេចនះ�មនិ�ច េកតេឡង
េទ! អូ េទវ�េអយ អនក�ចឡំេហយ។ ខញុ ំមនករបំភនែ់ភនក។ អនកដឹងេទ �ពះវ�ិរ
របស់ខញុ ំនិយយថ ‘ៃថងេនះបនកន�ងផុតេហយ។’” �� ស! �នឹងមនិែដលបន
ធ� កចុ់ះេ កនុងកែន�ងែបបហនឹងេទ។ ម៉រមីនិែដលសួរសំណួរេទ។
147 នងបននិយយថ“េត��ចេកតេឡងយ៉ងដូចេម�ចេ ? ខញុ ំមនិ�គ ល់
បុរស�េទ។
148 �ទងម់នបនទូលថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹង�គបបងំអនក។ េនះេហយជ
រេប បនឹងេកតេឡង”
149 នងនិយយថ “េមល! ខញុ ំបំេរ របស់�ពះអមច ស់!” គម នសំណួរេទ!
150 េឃញេទ េអ�យ េ េពលែដល�ពះបេងកត�ពះបនទូលេ�យករគិត (ករ
េបកសែម�ង) ចូលេ កនុងចិត�របស់េអ�យ �បនធ� កចូ់លេ កនុងទឹកដី ដ៏
�តឹម�តវ �គឺជេ��។ េ��េនះមនិបនយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�បជញ របស់
មនុស�េឡយ។ គតម់និខ�ល់អ�ីទងំអស់ពីប ញ មនុស�។ គតម់និខ�ល់ពីមនុស�
មន កេ់នះេទ។ គតគឺ់ជ�បភពៃន�ពះ េហយេពល�ពះមនបនទូល គតក់និ៏យយ។
េនះគឺចប។់ មនិថ�ឈចឺប ់ មនិថ�មនិ�ចេ រចួ មនិថ��� បេ់មលេ ដូច
ឆកួតឬអត�់មនិែមនជេរ ងឆកួតេទ។ កំុគិតេផ�សផ� សចំេពះគត។់ �ជ�ពះមនិែមន
មនុស�េទ។
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151 េហយេ េពលែដល�ពះបនទូលបនេចញេ  ឥឡូវេនះ�បនក� យេ ជ
�គបពូ់ជ ��តវែតធ� កេ់ កែន�ង�មយួ។ េប�ពះបនមនបនទូល �នឹងេ កនុង
ៃផទេ កែន�ង�មយួស�មប�់ធ� កចូ់លេ ។ ដូចអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល “អ�ី
ៗទងំអស់�ចេធ�េ បនសំ�បព់ួកេគែដលេជ ។ េបអនកនិយយេ កនភ់នេំនះ
ថ ‘�តវេរ េចញ’ េហយេជ េ�យមនិសង�យ័កនុងចិត� អនក�ចមនអ�ីែដលអនកបន
និយយ” េឃញេទ ��តវែតមនកែន�ង�ែដល�តវ!

152 សូមកតស់មគ ល់! ឥឡូវេនះេយងេឃញថេអ�យេ ទីេនះបននិយយ
�។

153 ស�ី�ពហមចរម៉ីរ ី ដ�ប�…ដីបនេរ បចំរចួេហយ។ នងេ ែតជ�សី
�ពហមចរ។ី នងមនិបន“េដរេហរ។” ដី�តវបនេរ បចំរចួេហយ ឬតំរវូទុកជមុន
េ�យករដឹងមុនរបស់�ពះ។

154 សូមបែីតនិយយថ “នងគឺជ ស�ី�ពហមចរ”ី េ េពលេនះ�ពះជមច ស់�ទង់
�ជបពីនងេឈម ះនងជអ�ីរចួេហយ។ ដបតិេឈម ះរបស់នងគឺេ កនុងេស វេ
ជីវតិេ �ថ នសួគ។៌

155 បនទ បម់ក ��តវបនេបកសែម�ងករពិត។ បនទ បម់កមនុស� (េ មនុស�)
បនេឃញករបង� ញរបស់�េ�យកិចចករេ េពលែដល��តវបនេធ�រចួ។ ឥឡូវ
េយង�កេឡកេមលេ េ�កយេហយនិយយថ “�បកដ�ស់��តវបនេធ�”
ពីេ�ពះេយងេឃញកិចចករេនះបនសេ�មចេហយ។

156 ករ�ប�ពឹត�របស់េ�កណូេអបនសែម�ងដល់មនុស� ពីេសចក�ីជំេន របស់
គត ់ េ កនុង�ពះជមច ស់គឺជករសនយ។ ឥឡូវេនះ�ពះបនជួបណូេអេហយ�ទង់
មន បនទូលថ “ណូេអ នឹងមនេភ� ងធ� កម់ក។ អញនឹងបំផ� ញែផនដីទងំមូល
េ�យ ទឹក។” ឥឡូវេនះ �មនិែដលមនេភ� ងេទ េនះគឺមនិ�ចេ រចួេនះេទ។
ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ណូេអមន…និយយថ “េរ បចំទូកធំមយួែដលខញុ ំនឹង�បប់
អនក។” េហយគតគឺ់ជជងេឈ េហយគតប់នេ េធ�ករេនះ េហយចបេ់ផ�ម
យកេជងរបស់គតអ់�ី�គបយ៉់ង េដមបកីតក់� រនិងជួសជុល�េ ទីេនះជមយួនឹង
េ�ជ កេឈ េហយ�កទី់�នេ កនុង�ដូចអ�ីែដលគតប់ននិយយ។ េហយេត
អនក�ក�សៃមពីអ�ីែដលមនុស�បនគិតអំពីបុរសេនះេ េមល?



ករ�ប�ពឹត�គឺសែម�ងពីជំេន 31

157 ពួកេគបននិយយថ “បុរសេនះពិតជឆកួត�ស់ ពីេ�ពះគតន់ិយយថ
‘�នឹងមនទឹកេចញពីេលេមឃ’ េហយេមលគម នទឹកេ ទីេនះេទ។˝ ប៉ុែន� អនក
េឃញេទ ណូេអមនិបនគិតអំពី�េទ។ ករ�ប�ពឹត�របស់គតប់នបង� ញពីអ�ីែដល
ជជំេន របស់គតនិ់ងអ�ីែដល�ពះបននិយយថនឹងេកតេឡង។

158 េនះេហយជេហតុផលែដល�គី�ទ នពិត�បកដែញកខ�ួនពីអ�ីៗទងំអស់ ែត
�ពះបនទូល របស់�ពះមនិថមនុស�គិតយ៉ង�ឬអ�ីែដលនរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត
និយយេទ។ �ទងែ់ញកពីគន េ�ពះ…�ទងម់និ�គនែ់តមនបនទូលេទ េប�ទងេ់ធ�
អ ច ឹង �មនិយូរ រហូតដល់ករ�ប�ពឹត�របស់�ទងនឹ់ង�តវបនេគ�គ ល់។ �ទង់
ថយេ�កយេហយ�ក�ស ផ�ូវេនះេចញ េហយចងភជ ប�់េនះជមយួ�េនះ។
េហយចបេ់ផ�ម…�ទងនឹ់ង—បង� ញថ�ទងជ់នរ�។ ប៉ុែន�េបគតជ់មនុស�ពិត
េប�ពះបនទូលរបស់�ពះ បនចូលេ កនុងគត ់បនទ បម់ក�នឹងនមំកនូវផលរបស់�
អនកនឹងេឃញបុរស មន កែ់ដលកំពុងេរ បចំស�មបេ់ពលដអ៏�ច រយេនះ។ េឃញេទ
េនះជរេប បែដល ណូេអបនេធ�។

159 េ�កម៉ូេស ជមយួនឹងដំបងេ កនុងៃដរបស់គត ់បនមកទទួលយកមនុស�
ពីផេ�៉ន។ ឥឡូវេនះ េតអនក�ច�សៃមប៉នេទ…អំពីម៉ូេស �ពះគមពរីបនែចង ថ
គត�់តវបនបង� តប់េ�ង នេ�យ�បជញ ទងំប៉ុនម នរបស់ជនជតិេអសីុប។ គត់
ឆ� ត គត�់ចបេ�ង នបនេរ ងប ញ របស់ពួកេគ។ គត�់តវបនបង� ត ់ បេ�ង ន
�ម�បជញ របស់ពួកេគ។ គតម់និ�តវករេដមបចីបយ់កករអបរ់រំបស់ គតេ់ទ។
ឥឡូវេនះ អនក�គនែ់តគិតអំពីបុរសមន កេ់ ទីេនះេ កនុងទីរេ��ថ ន ជមយួនឹង
ករអបរ់ទំងំអស់ េហយបនទ បម់ក�ពះជមច ស់េលចេចញមក �ទងម់នបនទូល
ថ “ម៉ូេសេអយ យកដំបងេនះេ កនុងៃដរបស់អនក េហយចុះេ  �សកេអហ�ុបី
េហយន�ំ ស�អញេចញជមយួដំបងេនះែដលឯងមនេ កនុងៃដ។ �គនែ់តេធ�អ�ី
ៗទងំអស់ជមយួដំបងេនះ។

160 ឥឡូវេនះ ចុះេបេ�កម៉ូេសនឹងនិយយថ “េ�កមច ស់ ចមំយួែភ�ត ខញុ ំគិតថ
ខញុ ំបននិយយជមយួ‘អញ’ ដអ៏�ច រយ េហយនិយយពីភពអ�ច រយែដល �ទងម់ន
បនទូល។ េតេធ�ដូចេម�ចឲយេ�កិយេជ ែដលខញុ ំនឹងយកេឈេកងចស់េនះ ែដលខញុ ំ
មនេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ េហយេ កនក់បក់ងទព័របស់មនុស��ប�់ន នកែ់ដល
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�ប�បេ់�យ�វធុជមយួលំែពងអនក�បយុទធ? េហយខញុ ំមនិែមនជអនក �បយុទធេទ
ខញុ ំគឺជអនកឃ� លេច ម។ េតេធ�ដូចេម�ចខញុ ំេធ�អ ច ឹងេកត?”
161 គម នសំណួរេទ! េហតុអ�ី? េហតុអ�ី? ដីែដលបនេរ បចំគឺេ កនុងចិត�របស់គត!់
គតគឺ់ជមនុស�ែដលបនតំរវូទុកជមុន។ “អំេ�យនិងករ��ស់េ គម នេទ
ស�មបក់រមនិែ�បចិត�។” �ពះបន�បបអ់�័ប�ថំគតនឹ់ងេធ�ដូេចន ះ េហយេ
ទីេនះគឺជដីែដលបនេរ បចំ។
162 េហយេ�កម៉ូេសបនយកដំបងេនះេហយបនចុះេ ទីេនះេហយបន
យក�បជជតិមយួេចញពី�បេទសមយួ។ េ េពលែដលគតម់កជមយួដំបង
េ កនុងៃដរបស់គតេ់ហយ�បបផ់េ�៉នថ “ចូរេ�យពួកេគេ ចុះ!” �ពះេ ផេ�៉
ន បនេឃញកិចចករេ�កម៉ូេស ែដលគតម់នជំេន េលអ�ីែដលគតនឹ់ងេធ� ឬ
ពយយមេធ�។ គតម់នជំេន េលករសនយរបស់�ពះែដលបនេធ�ករសនយ គត់
បនចុះេ យកជយ័ជំនះ។ គម នបុរស�មន ក�់ចេធ�ដូេចនះបនេទ េហយកគ៏ម ន
បុរសេផ�ងេទ ត�ចេធ�បនែដរ គត�់តវបនេគែតង�ងំឱយេធ��។ �ពះ បន�បប់
អ�័ប�ជំមុន ថេនះជអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ េហយេ េពល េពលេវ�ៃន
ករសនយជិតដល់េហយ មនេកមង�បសតូចមន កេ់កតមកជកូនដ ៏ សមរមយមន ក។់
េហយឪពុកម� យ��៉ំមនិងចូេឆេបប មនិខ� ចនឹងប ជ របស់ េស�ចេទ។ េឃញេទ
មនអ�ីមយួ ដី�តវបនេរ បចំរចួេហយ។
163 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំនឹងនិយយេ កនដ់ីែដលបនេរ បចំ េ
យបេ់នះ! េប�គបពូ់ជ�ចធ� កេ់ កែន�ងែដល�តឹម�តវ េហយ�នឹងមនខ�ះ… េប�
មនិែមនេទ �នឹងមនិេកតេឡងេទ។
164 េនះជេរ ងដែដល។ “េហតុអ�ី” អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េនះ
ជ�បេភទៃនករយក�េ ឆង យពីេយង។” េប�េកតេឡង �យក�េចញពី �គី�ទ ន
ផងែដរ។ េឃញេទ អនក�ចែក�ងបន�ំអ�ីទងំអស់។ ប៉ុែន�េប…េប� ពិតជធ� កចុ់ះ
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះធ� កេ់ កនុងដី�តឹម�តវ �នឹងេចញជ �បេភទរបស់�។ �
�តវែតអ ច ឹង ពីេ�ពះ�ជ�គបពូ់ជ។
165 ណូេអ…េ�កម៉ូេស ករ�ប�ពឹត�របស់គតប់នបង� ញជំេន េលេសចក�ីសនយ
របស់�ពះអមច ស់ែដលគតប់នេជ ។ ផេ�៉ន ែដលជមនុស��គនែ់ត�ចេមល
េឃញ។ ែតមនិ�ច…គតម់និ�ចេមលេឃញពីរេប បែដលេ�កម៉ូេសនឹង េធ�
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�េទ ប៉ុែន�គតប់ន�គ ល់ថេ�កម៉ូេសេជ អ�ីនិងកំពុងនិយយ រគឺតនឹ់ងមនិ
ឈរេ កនុង�ងំេ ទីេនះជមយួនឹងដំបងេ កនុងៃដរបស់គត។់ បននិយយថ
“េ�យដំបងមយួេនះខញុ ំនឹងន�ំបជជតិេចញពីអនក។” បុរសចំ�ស់មន ក ់ �យុ
៨០ឆន េំហយ មនិែមនជអត�ពលិកេទ។ ជបុរសចំ�ស់ �ម រធ� កចុ់ះ ៃដធ� កចុ់ះ
គត�់បែហលេកងខនង សកព់ណ៌�បេផះេបគតម់ន។ េហយេ ទីេនះជមយួ
នឹងដំបងេ កនុងរបស់គត ់ ៃដេ�យនិយយថ “ខញុ ំនឹងយកពួកេគេចញ ចូរឲយ
ពួកេគេចញេ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េហយេបអនកមនិ េធ�ដូេចនះេទ
�ពះជមច ស់នឹងកតេ់ទសអនក។” �ែមន៉! េហតុអ�ី? េនះជ…េឃញេទ…េតគត់
ខ� ចេទ? េហតុអ�ី �គនែ់ត�ពញមយួ លំែពងមយួ និងអ�ីេផ�ងេទ តនឹងប ចប។់ គត់
គម នករភយ័ខ� ចេទ! គតប់នដឹងកែន�ងែដល គតក់ំពុងឈរ។ បននិយយថ
“�ពះនឹង�យអនកផេ�៉នេអយ” បទ ែមនេហយ។

166 ដបតិ�ពះបន�បបគ់តថ់ “អនកនឹងមកភនេំនះម�ងេទ ត” េហយគតដឹ់ងថគត់
នឹងេ ទីេនះ។

167 �េលលូយ៉! េយងដឹងថេយងនឹងេ �ែដរ េ ចុងប ចបៃ់នករ
េធ�ដំេណ រ។ �ពះបនសនយ! មនដីេ ខងនយទេន�។ ឥតភយ័ខ� ចកនុងករេធ�
ទីបនទ ល់របស់អនក។ �ែមន៉។ េប��តវបនបង� ញដល់អនក អនកគឺមនិខ� ច អនកមនិ
ខ�ល់េទេបេ�កិយទងំមូល…អ�ីែដលពួកេគនិយយ អនកមនិខ� ច េ េពលែដល
�បង� ញដល់អនកថ “េនះគឺជេសចក�ីពិតែដលនឹងមកដល់ពី�ពះ” បនទ បម់ក អនក
នឹងមនិភយ័ខ� ចេឡយ។ េបមនិដូេចន ះេទ អនកមនិ�ចជដីល�េទ។

168 �វឌី េ�យេ�បែខ�ដង�ករ់បស់អនកគង� ល បនសែម�ងដល់កងទព័ជនជតិ
អុី��ែអលទងំមូល ពីេសចក�ីជំេន ែដលគតម់នេ កនុង�ពះរបស់ពួកេគ។
ឥឡូវេនះ មនកូលីយ៉តេ េលដីមខ ងេទ ត េហយគតប់នឈរេ ទីេនះ េហយ
បនអតួខ�ួន។ មនមឌធំជងេ�ក�វឌី�បដ់ង មន�មមៃដដប ់ បនួអុីញ។
េហយគតគឺ់ជអនកខ� ងំ មឌធំ ជយក�ភលីីសទីន។ េហយេ ទីេនះ គឺ�វឌី
គតជ់មនុស�តូចជងេគគតជ់មនុស�តូច�ច�ស់ែដលេ កនុងជួរ កងទព័។
មនុស�ល�ិតេសទរែតមនិ�ចេ�បគតប់នេទ។ ដូេចនះបងប�ូនរបស់គត ់េ ខងេ�ក
េ កនុងជួរកងទព័។ េហយបនទ បម់កកូលីយ៉តកំពុងែតអតួខ�ួន។
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169 ប៉ុែន��វឌី ឥឡូវេនះសូមចងច ំ ��តវបនបង� ញឱយ�វឌីដឹងមុន។ គត់
បនគិតថ “េនះជកងទព័ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ បនឈរេ េលទឹកដី របស់
េគ េហយមនពួកភលីីសទីនែដលមនិកតែ់សបកេ ទីេនះ។” េយងនឹងេ � ថ
“ម�រកី” េ យបេ់នះ េយងនឹងេ �ថ “ខ�ិន។”
170 េហតុអ�ី �វឌីមនិែមនជគូរ�បកួតរបស់គត ់កគ៏ម នៃន�វធុ�មយួ �តវនឹង
គតែ់ដរ មនិ�តវគន នឹងគតេ់ទ។ �ម របស់បុរសេនះ�បែហលជដប ់ ដបពី់រហ�ីត
គត�់បែហលជកំពស់ដបប់នួ ដប�់បហំ�ីត។ ដូចជលំែពងេ�ប ប ជមយួមជុល
តមបញ �បែហលជ�បែវងៃមភហ�ីត នឹងទទឹងបនួហ�ីត។
171 េហយ�វឌីបនឈរេ ទីេនះជមយួនឹងែសបកតូចមយួ ជែសបកពែព ឬ
ែសបកេច ម េ�យមនែខ�ពីរកំ�តជ់បនឹ់ង�។ ប៉ុែន��បនបង� ញដល់គត!់
ករេបកសែម�ងបន�យ�ប�រគត!់ �ែមន៉! គតប់ននិយយថ “�ពះែដល
យកខញុ ំេចញពី�កញំខ� ឃមុ ំ េហយែដលនខំញុ ំេចញពី�កញំេ�ផង �ទងនឹ់ងប ជូ ន
ជនជតិភលីីសទីនែដលមនិកតែ់សបកេនះមកជយ៉ង�? េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ!”
172 បងប�ូន�បសរបស់គត ់�ច�កសមជងគតក់នុងករេធ��។ េស�ចសូល ជ
េមប ជ ករេលកងទព័របស់គត។់ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ �មនិ�តវបនបង� ញដល់
ពួកេគេទ។ �ែមន៉។ េ ទីេនះពួកេគេជ ថ�ពះ�ចេធ�បន �ប៉ុែន��មនិបន
បង� ញដល់ពួកេគេទ។ ប៉ុែន�មនេគ�បប�់វឌីេ�យដឹង។ ឥឡូវេនះ មនភព
ខុសគន េ ទីេនះ។ េប��តវបនបង� ញឱយអនកដឹង េប�ពះនឹងពយបល អនក អនក
នឹងជសះេសប យ។ [កែន�ងទេទេ េលកែសត—] អនកនឹងទទួលបន�។ ខញុ ំមនិ
ខ�ល់ពីអ�ីែដលមនិ�ប�កដីជមយួអនកេទ េតមនអ�ីខ�ះ ែដល��កកជ់ងេរ ង �វឌី
និងកូលីយ៉ត។ ប៉ុែន�េប�បនបង� ញដល់អនក!
173 េហយសូមកតសំ់គល់ េ េពលែដល��តវបនបង� ញ�វឌីមនិភយ័ខ� ច
េទ។ គតប់ននិយយថ “ៃថងេនះខញុ ំនឹងកតក់បលអនកេហយ!” �ែមន៉។ េនះជ
�ពះរបស់េយង។ េ�យ�ពះគុណ េ កនុងេពលេវ�ដសំ៏ខនេ់នះ េ េពលែដល
ករសេ�មចចិត��តវបនេធ�េឡង គឺជ�ពះែតមយួែដលបនបេងកត �ពះគុណេ ៃថង
េនះ េហយទម� ក�់គបពូ់ជៃនេសចក�ីជំេន េនះេ កនុងេកមង�បស ែដលេមលេ
�កដូ់ចជតូចេ កនុងចិត�របស់គត។់ េហយ�ពះដូចគន េ កនុង េពលដសំ៏ខន់
េនះ �ចយក ស�ីេនះេចញពីេកអីរញុ។ បុរសេនះ ស�ីមន កេ់ ទីេនះ កុមរ…?…
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គឺជ�គបធ់ ញជតិៃនេសចក�ីជំេន �តវបនបង� ញ ឱយអនក បនទ បម់ក ខញុ ំមនិខ�ល់ថ
េត��តវករេពលប៉ុនម នេទ។

174 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ពីយក� ែដលេ េលែផនកមខ ងេទ ត ែដលមនិេជ ។
នឹងជម�រកី។ គតេ់សចគតនិ់យយថ “េតអញជែឆកឬ? ឯងប ជូ នេកមងមក
ទីេនះេដមប�ីបយុទធ�បឆងំនឹងអញ?” បនបន�ថ “អញនឹងចកអ់នកេ េលចុង
លំែពងរបស់អញ េហយឱយបក�សីុី�ចរ់បស់ឯង។” េហតុអ�ី គតម់នអ�ីទងំអស់
ស�មបគ់ត។់

175 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ថមនិបនេធ�ឱយ�វឌីរ ជួ យទល់ែតេ�ះ។ េហតុអ�ី? �
�តវបនបង� ញឱយគតដឹ់ង។ គតម់នជំេន េលអ�ីែដលគតក់ំពុងេធ�។ គតដឹ់ងថ
គតនឹ់ងេ េធ��។ េហយគតប់នេធ��គឺេ�យ�រែត��តវបន បង� ញឱយគត់
េហយគតដឹ់ងកែន�ងែដលគតឈ់រ។

176 េហយេបសិនជ�ពះ មនបនទូលេ កនដ់ួងចិត�របស់អនកយបេ់នះ ថ “អនក
នឹងមនិ�តវបន�កេ់ េលែ�គេនះេទ តេទ។ អនកនឹងមនិេ េទអងគុយេ  េល
េកអីេនះេទ តេទ។ អនកនឹងមនិអីេទ” មនិ�ចមនអ�ីេកតេឡងេទ សូមផ� ស់ប�ូរ
គំនិតរបស់អនកេ កនុងជំេន ។

177 ប៉ុែន�រហូតទល់ែត�បនេកតេឡង �ល់�គអធិបបយេ េលេ�កិយ �ច
អធិ�� ន…ខញុ ំមនិនិយយថ�មនិបនជួយអនកេទ។ �េលកទឹកចិត�អនក។ ប៉ុែន�
រហូតដល់េសចក�ីជំេន េនះ…េឃញេទ អំ�ចៃនករពយបលេ កនុងអនក។ �មនិ
មកពី�គអធិបបយេទ។ �េកតមនចំេពះអនក�មរយៈករេបកសែម�ងនិង េ�យ
ជំេន ។ “មនិែមនេ�យអំ�ចេទ មនិែមនេ�យេច�� េទ ប៉ុែន�គឺេ�យវ ិ ញ ណ
ខញុ ំវញិ។” �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “វ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំេ�យ�ពះ គុណបនបង� ញេរ ង
េនះដល់អនក។” េហយគម នអ�ីែដល�ចយក�េចញបនេទ។ េ�យជំេន ករេបក
សែម�ង! បនទ បម់ក �វឌីបនបង� ញករ�ប�ពឹត�របស់គត…់

178 ឥឡូវេនះ ពួកេគមយួចំនួនបននិយយថ “ខញុ ំដឹងថអនកគឺជមនុស�កំែប�ង”
បង�បសរបស់គតប់ននិយយថ “អនកមកទីេនះេដមបេីមលករ�បយុទធ។ ឥឡូវ
អនក�តលបេ់ កែន�ងពួកេគេមលេច មវញិភ� ម។”
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179 គតប់ននិយយថ “សូមឱយខញុ ំនិយយេ កនសូ់លជឧត�មេសនីយសិន”
អនកេឃញេទ?
180 សូលនិយយថ “កូន�បសេអយ ខញុ ំេកតសរេសរចំេពះភពក� �ន របស់
អនក ប៉ុែន�អនកេឃញេទ អនកមនិមនអ�ីេ�កពីយុវជនេទ។ េហយគតជ់អនក ចមបងំ
�ងំពីគតេ់ េកមង គម នគូរ�បែជងស�មបគ់តេ់ទ។
181 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកំពុងេមលែថេច មរបស់ឪពុកខញុ ំ…” គត�់ចពឹងែផ�ក
េលអ�ីមយួបន! �ែមន៉។ ឱបងប�ូនេអយ! េហយ�ពះែដលជួយសេ ងគ ះ�ពលឹងអនក
េត�ទងម់និ�ចឲយអនកជសះេសប យពី�ងកយរបស់អនកេទឬ? �ដូចគន នឹងបង� ញ
ដល់អនក �ទងជ់អនកពយបលរបស់អនកដូចជ�ពះអងគជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនក។
េឃញេទ? ប៉ុែន���តវែតបង� ញឱយដឹងជមុនសិន �ជភពខុសគន ។ គតម់ន
អ�ីមយួេដមបែីផ�កេលជំេន របស់គត។់
182 បននិយយថ “េនះមនិែដលេកតេឡងពីមុនេទ”
183 ប៉ុែន�បនបន�ថ “�ពះែតមយួែដលបនរេំ�ះខញុ ំេចញពី�កញំរបស់សត�េ� នឹង
រេំ�ះខញុ ំពីជនភលីីសទីនែដលមនិកតែ់សបកេនះ។”

“េត�វឌីដឹងយ៉ងេមច៉?”
“ខញុ ំេជ �។”
“េហតុអ�ី?”
“��តវបនបង� ញឲយខញុ ំដឹង។” េហយគតប់ននិយយថ…

184 គតប់នដឹងពីអ�ីែដលគតក់ំពុងនិយយ។ េ�ពះេពលយក�បននិយយថ
“អញនឹងយក�ចឯ់ងឲយបក�សីុី” គតត់បថ “ខញុ ំនឹងកតក់បលរបស់អនកេចញ”
មនភពខុសគន  េឃញេទ។ េហយគតប់នេធ��!
185 �ំសុន បនចបប់នេ ៃថងមយួ (អនកយម) េ កនុង�លេ ម  េហយ
េ ទីេនះមនជនជតិភលីីសទីនមយួពនន់កប់នមកឯគត។់ េហយគត ់ បន
�កេឡកេមលេ ដីេហយេ ទីេនះមនកូន�មយួបន�� ប ់ េហយគត ់ បន
ចបយ់កេ�គងឆ�ឹងថគ មសងួត េហយ�យេលពួកភលីីសទីនទងំេនះ េ�យ�យដំ
�កេ់លកបលេ�យេ�បឆ�ឹងថគ មសងួតចស់ៃន�មយួ េហយ�ម ខញុ ំដឹងគម ន
េធមញមយួែដល�ជះេចញពី�ផង។ េហយមកួសុវតថិភពរបស់ជនជតិ ភលីីសទីន�ប
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ែហលជក�មស់មយួអុីញ (េ�ពះពួកេគ�យគន េ វញិេ មកជមយួ ក�ឹបស ងគ ម
េ �គេនះ) េដមបកីរពរពីករ�យេលកបលរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�គតប់នយក
ឆ�ឹងថគ មមក�យេលជនជតិភលីីសទីនមយួពនន់ក។់ េហយឆ�ឹងថគ មមនិទងំ�ជះ
េធមញមយួផង។ គត�់គនែ់តបន��យពួកេគ ដូចជអ ច ឹង េពលពួកេគេឡងមក។
ដូេចនះ ពួកេគែដលេ សល់បនេរ ថមេចញ េហយពួកេគគឺរតពី់គត។់ េហតុអ�ី? គត់
េជ �! េពលខ�ះ…�បកដ�ស់។

186 ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីករខ�ះ។ េធ�ករេលចលនេនះ ែដលជំរញុមយួរេំពច ដូច
យ៉ូេស�បនេធ� ដូចជម៉�ម៉ក�់�និងអនកទងំអស់េនះបនេធ�។ �គនែ់ត
េ េពលែដលអ�ីមយួ�តវបនបង� ញដល់អនក ចូរចបយ់ក។ កនភ់ជ ប ់ េនះជំរញុ
មយួែភ�ត។

187 បទ ��តវបនេគបង� ញេ គត។់ គតប់នេ ជួបមនុស��បព់នន់ក់
ទងំេនះជពួកភលីីសទីន។ ឥឡូវេនះេតអនកគិតយ៉ង�េ េពលែដលពួក ភលីី
សទីនទងំេនះបននិយយថ “ឥឡូវេនះេមលមកេ ទីេនះ កូនបងគ រតូច។ ែដល
មនែតកំពស់�បែហលបនួហ�ីតកន�ះប៉ុេ�� ះ ចបេ់ផ�មជមយួ ជមយួនឹង ដំុ�គស
តូចចំនួន�បពីំរពយរួេលករ ដូចជ�� តូចរបស់ម៉ក ់េឃញេទ។ េឡងមកេ ទីេនះ
ជមយួឆ�ឹងថគ មៃនសត�មយួ។ េហយេមលមកពួកេយង ពួកេយងគឺជកងទព័ដ៏
អ�ច រយយ៉ង�េ ! េត�មនិគួរឱយអស់សំេណ ច�ស់ ែមនេទ?” ប៉ុែន�េតគត់
កំពុងេធ�អ�ី? គតប់ន�បបព់ួកភលីីសទីននូវអ�ីែដល �ពះជមច ស់បនសំែដងេ�យ
គត�់គ ល់។ គតប់នចបឆ់�ឹងថគ មយកេ ។ េនះេហយជអ�ីែដលគតប់ន
�កេ់ កនុងៃដរបស់គត។់ គតប់ន�កេ់ កនុង ៃដរបស់គត ់ េនះអ�ីែដលគត់
េជ  គត�់ចេធ�បន! េហយេ�យេធ�ដូេចនះ គត�់តវបនសែម�ងដល់ពួកភលីីសទីន
ទងំេនះ គឺជអ�ីែដល�ពះបន�កេ់ កនុង ចិត�របស់គត។់

188 យ៉ូ�នបទសីទបនបង� ញជំេន របស់គតេ់�យករ�ប�ពឹត�របស់គត់
េហយេពលគតនិ់យយ “មនមន កេ់ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន ឥឡូវេនះ” សូម
គិតអំពីេរ ងេនះ។ យ៉ូ�ន េឃញេទខញុ ំមនបទគមពរីយ៉ូ�ន១:២៦។ គតប់ន
និយយថ…
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189 ពួកេគបននិយយថ “េតអនកនិយយថ ‘�ពះែមសីុនឹងយងមក?’ េហតុអ�ី”
គតនិ់យយថ “ឱមនុស�េអយ េតមនប � អ�ីជមយួអនក? េយងកំពុងែស�ងរក
�ទងអ់ស់រយៈបនួពនឆ់ន ។ំ”
190 គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ�ទងក់ំពុងែតឈរេ  កនុង ចំេ�ម អនក
េហយ” �េលលូយ៉! គឺអ ច ឹងេ យបេ់នះ! អ៊ូ—ហូ៊។
191 គតប់នបង� ញជំេន របស់គត�់មរយៈករេបកសែម�ងរបស់គត ់ ពីេ�ពះ
��តវបនបង� ញឱយដឹងថ…គតប់នដឹងថគតនឹ់ងេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយ�ពះ
េមស�ុ។ី �ទងគឺ់ជបុរសមន ក ់ �យុ�មសិបឆន ។ំ គតប់នដឹងថ�ទង ់ �តវែត
េ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ គតម់និែដល�គ ល់ថ�ទងជ់នរ�េឡយ
េហយគតក់ំពុងែតឈរេ ខង�� ំពួកេគ។ គតប់ននិយយថ “មនមន ក់
ឈរ កនុងចំេ�មអនក ជអនកែដលអនក�ល់គន មនិ�គ ល់ េហយខញុ ំមនិសក�ិសមនឹង
��យែខ�ែសបកេជងរបស់�ទងផ់ង ប៉ុែន��ទងនឹ់ងេធ�ពិធី�ជមុជេ�យអនក�ល់គន
កនុង�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធ។ �ទងគ់ងេ់ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន ឥឡូវេនះ” គតប់ន
សែម�ង� េសចក�ីជំេន របស់គត ់ េ�យ�រែតគតប់នដឹងេ កនុងៃថង របស់គត់
គឺេដមបនិីងេធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះែមសីុ។ ដូេចនះ អនកេឃញេទ មនុស��ច
េមលេឃញករបេ ចញមតិេលវធីិែដលគតក់ំពុងផ�ព�ផ�យ និងរេប បែដលគត់
កំពុងេធ�គឺបង� ញថគតម់នករេបកសែម�ងដពិ៏តពី�ពះ។
192 ឥឡូវេនះ េដមបបីង� ញថ�ជករពិត េដរេចញពីហ�ូងមនុស�មក ជ�ពះេមស្
សីុ �គនែ់តជបុរសវយ័េកមងធមម�មន ក ់ ែដលកំពុងេដរឆ�ងកតទី់េនះ េស� កពក់
ដូចបុរសដៃទេទ ត។ យ៉ូ�នបននិយយថ “េមលចុះ មនកូនេច មៃន�ពះ ែដល
ដកអំេពបបេចញពីែផនដី។”
193 “េតអនក�គ ល់�ទងយ៉់ងដូចេម�ច?”
194 គតប់ននិយយថ “�ទងែ់ដលបននិយយមកខញុ ំ េ ទីរេ��ថ នថ ‘េ
េលនរ�ែដលអនកបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណយងចុះមកេលគត ់ គឺជអងគេនះ
េហយែដលនឹង�តវេធ�ពិធី�ជមុជទឹកជមយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’”
195 េឃញេទ គតប់ន�គ ល់�ទងពី់េ�ពះមនេគសនមតទី់សំគល់មយួ
េពលេនះ។ (េតអនកចបប់នេទ?) យ៉ូ�នបនដឹង�បែហលជមយួេម៉ងមុន
ពីេ�ពះគតជ់េ��។ ��តវបនេគបង� ញឱយគតដ់ឹង ថេ េពលេនះគត ់នឹង
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េឃញស ញ មយួ។ េហយេ េពលែដលគតប់នេឃញទីសំគល់េនះ គតប់ន
និយយថ “�ទងប់នឈរេ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន ” គតប់នដឹងថ �ទងេ់
ទីេនះ។
196 អូ ខញុ ំបនេឃញស ញ ថេពលេវ�ចុងេ�កយបនមកដល់េហយ។ ខញុ ំេឃញ
េសចក�ីសនយស�មប�់រចុងេ�កយេនះែដលនឹងមកដល់ (កំពុងេបក) ពិតជដូច
បទគមពរីបនែចង។ េហយខញុ ំដឹងថេពលេវ�ជិតមកដល់េហយ! ខញុ ំនិយយថ
េ�យគម នករ�ទ កេ់សទរ។ ខញុ ំេជ ថ�ជិតមកដល់េហយ េ�ពះខញុ ំ េឃញស ញ េនះ
ែដល�ទងប់នែចងថនឹងេកតេឡងមុនេពលេនះ។ �រចួ�ល់កនុងករេកតេឡង
េហយ។
197 យ៉ូ�នបនបង� ញជំេន េលអ�ីែដល�ពះបនបង� ញដល់គត។់ ដូេចនះេហយ
ករ�ប�ពឹត�គឺជទីបនទ ល់ៃនេសចក�ីជំេន ។ េ េពលពួកេគេឃញអនកេធ�ដូចជ អនក
បនជសះេសប យ បនទ បម់ក ពួកេគនឹងដឹងថអនកមនជំេន ថអនកបនជសះ
េសប យេហយ។
198 េតទីបនទ ល់និយយអ�ីខ�ះ? និយយែបបេនះ “ខញុ ំមន�េហយ េ�ពះខញុ ំបន
ទទួលករសនយរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ�កំពុងេធ�ករេ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំកំពុងេរ បចំខ�ួន
រចួ�ល់េហយេដមបឱីយ�េកតេឡង” អ៊ូ—ហូ៊។ េឃញេទ េនះគឺជអ�ីែដលទីបនទ ល់
របស់អនកេធ�។ ល�េហយ!
199 េ ទីេនះ េពលខ�ះកលពីមុន េ ជបនឹ់ងដំេណ រចុងេ�កយរបស់ខញុ ំេ
ទ�ីប � ហ�ិក។ ខញុ ំេទបែតចបេ់ និទឃរដូវេនះ ប៉ុែន�េធ�ដំេណ រមុនេពលេនះ។
មនទរកតូចមយួែដលមន�បអបេ់ជងនិងេជង…េជងខ�ីជងេជងមខ ងេទ ត។ �
មនិែដលពកែ់សបកេជងេ�ះេ កនុងជីវតិរបស់�។ អូ�គឺជករខូច�ទង�់ទយ
ដ�៏�កកប់ំផុត។ េហយខញុ ំបនអធិ�� នស�មបទ់រកេ យបេ់នះ ពួកេគបន
េមលេឃញេរ ងទងំេនះ េហយបនេធ�ករអធិ�� នស�មបទ់រកេនះ។ េហយ
េ �ពឹកបនទ ប ់ ខញុ ំបនេដរចុះ�ម�ងលកែ់សបកេជង។ េហយខញុ ំបន េដរេ
ទីេនះ េហយមនបុរសមន កប់នទិញែសបកេជងឲយទរកេនះមយួគូ េដមបពីក។់
គតេ់ជ �! អ៊ូ—ហូ៊។
200 ដូចបុរសមន កេ់ ទីេនះ ែដលេជ ថ�ពះនឹងផ�ល់ឱយគតនូ់វទរក។ �បកដ
�ស់គតេ់ជ ថ�នឹងេកតេឡងគតប់នេរ បចំខ�ួនរចួជេ�សច។ “ខញុ ំេ�ត មខ�ួន
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ជេ�សច” េទះបីមនិទនម់នលទធផលជកែ់ស�ង�មយួ �តវបនេគរកេឃញ
កេ៏�យ ែត�មនិទនម់នេ េឡយេទ េធ�ឱយមនភពខុសគន បន�ិច។ គតប់ន
េជ ដូចអ�័ប� ំ“បនេ អ�ីៗទងំអស់ ផទុយេ វញិ��កដូ់ចជមនិដូេចន ះេទ។
េ ទីេនះ!
201 ដូេចនះ េបប ញ របស់អនក�បបអ់នក…អូ មនភពវជិជមនឥឡូវេនះ េបប ញ
របស់អនក�បបអ់នកថ “េនះគឺជករពិត�ពះជអនកពយបលជំងឺអនក” ចិត�អនក�ច
េធ�ជ�ក�ថី “េនះជ�ពះេសចក�ីពិត” ប៉ុែន�េបមនិមនដីែដល បនេរ បចំេ កនុង
ដួងចិត�របស់អនក (ជំេន េ ធ� កចូ់ល) េដមបបីង� ញ� �នឹងមនិេកតេឡងេទ។ មនិ
េ�ចនេទ…

មនិថបុរសខងេ�កមន កេ់នះ�ចែវកែញកជមយួបទគមពរីេហយនិយយថ
“��តឹម�តវ” ែដលេ ែតមនិេធ�ឱយ��តឹម�តវ។
202 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននក ់ ែដលយកកែសត? េតអនកបនទទួលេសចក�ី
អធិបបយរបស់ខញុ ំេទ កលពីប៉ុនម នឆន មំុនអនកចកេ់�បង�ងំេ ៃថងចុងេ�កយ?
េតអនកេជ េទ? េឃញេទ �បននិយយថ “នឹងមនអនក�បឆងំ�ពះ�គិស�។ េសទរែត
បេ ឆ តមនុស�យ៉ងខ� ងំេប��ចេធ�េ បន” មនិ�ចេទ…ប៉ុែន�មនិ �ចេទេ�ពះ
�មនិ�ចេ រចួេទ។ ពួកេគ�តវបនេ�ជសេរ ស។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។
203 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “អនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ” េឃញេទ
�ពះ�គីសទមននយ័ថ “ចកេ់�បង�ងំ” ប៉ុែន�ទងំេនះគឺអនក�បឆងំ។ ពួកេគ�តវ
បនចកេ់�បង�ងំ ប៉ុែន�ជអនក�បឆងំ �បឆងំនឹង�ពះ�គីសទេ កនុងករ បេ�ង ន
របស់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះ ពួកេគ�ចេធ�អ�ីែដលអនកេផ�ងេទ តកនុងពួកេគ �ចេធ�
បន។
204 ឥឡូវ ចថំ អនកសថិតេ កនុងវដ�ទី៣ ប៉ុែន�អនកជមនុស�មន ក។់ ដូចជ�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ វដ�ៃនមនុស�បីនក ់ប៉ុែន�ជមនុស�មន ក។់ បី
គុណសមបត�ិៃន�ពះែតមយួ: ភពជឪពុក (បីមុខងរដូចជ) ភពជបិ� ភពជ
បុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយអនកគឺជ �ងកយ វ ិ ញ ណ និង�ពលឹង។
205 ឥឡូវេនះ �ងកយេ ខងេ�កមន�ចកចូល�ប ំេដមបទីកទ់ងេ នឹងផទះេ
ែផនដីរបស់អនក: េឃញេទ ករភ�ករ់សជតិ ករមន�រមមណ៍ ករដឹងក�ិន និងករ
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�� បលឺ់។ េ ខងកនុង ែដលជវ ិ ញ ណ �មន ញ ណទងំ�ប ំ គឺមនសិករនិង
េសចក�ី�ស�ញ់។ ល។ ប៉ុែន�េ ខងកនុងេនះ �ពលឹងមនេរ ង មយួ។ េនះជ
កែន�ងែដលអនករស់េ ។
206 �ពះវ ិ ញ ណ�ចេចញមកេ ទីេនះេហយចកេ់�បង�ងំអនកេដមបេីធ�អ�ីមយួ
ចំនួនេហយអនកេធ�� ប៉ុែន�មនិែមនមននយ័ថអនកបនសេ ងគ ះេទ។ គិតពី�។ ៃក
ផសបនទយ។ យូ�សេដញ�រក�។ េឃញេទ �ពះវ ិ ញ ណបនចក ់េ�បង�ងំ
គត។់ េភ� ងបនធ� កេ់ េលមនុស�សុចរតិនិងមនុស�ទុចចរតិ េ ម �ចរកី�យ
ជមយួ�សវ�លី។ ប៉ុែន��ជអ�ីែដលសំខន។់ េនះជកែន�ង ែដលអនក�បជញ�ច
ទទួលយក� េហយនិយយថ “អូ�បកដ�ស់ �េមលេ ល�។ ខញុ ំេជ ។” �
មនិអ ច ឹងេទ។ អតេ់ទេ�ក។ េហយវ ិ ញ ណពិត �ចេធ�បនទ ល់អំពី� េហយ
េ ែតមនិែមនអ ច ឹង។ ពីេ�ពះេប�ពលឹងេនះមនិែមន មកពី�ពះេទ ��ចបេងកត
បនែតករែក�ងបន�ំេ ទីេនះ ប៉ុែន��មនិ�ចជករពិត េទ។ អនក�ចពយបល
បន អនក�ចេធ�ដូចជអនកបនេធ�េហយ។ អនក�ចេធ�ដូចជអនកបនទទួល�។
ពួក�គី�ទ ន�ចេធ�ដូចជពួកេគជ �គី�ទ នពិត េហយបុិនសែម�ងេទ ត ប៉ុែន�េនះ
មនិែមនមននយ័ថពួកេគ�តវបន សេ ងគ ះេទ។ ពិតជ�តឹម�តវែមន។ �ពះវ ិ ញ ណ
�ចេ ទីេនះែដលជ�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធពិត�បកដ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ច
ចកេ់�បង�ងំអនក ែតមនិែមន មននយ័ថអនកបនសេ ងគ ះេទ។ �ជ�ពលឹងេ
ខងកនុងែដលមនិ�� បទ់ទួល បនជីវតិអស់កលបជនិចច។ �ជជីវតិអស់កលប
ជនិចច។ េឃញេទ? �មកពី�ពះ េហយេ ឯ�ពះវញិ �ជ�ពលឹង។
207 ឥឡូវ សូមកតសំ់គល់ថ ��តវែតជ។ �ប ំ ជ—ំ—នេ— — ខងេ�ក
�ម រតី �ពះ—េយ—សូ៊—វ េ ខងកនុង អន—ក។ េឃញេទ? េនះេហយជ
រេប បែដលឈរេ ទីេនះ សម�ងឹេមលេ អនក ខញុ ំមនិ�គ ល់មន ក�់ េ�ះ
កនុងចំេ�មអនក។ �ពះវ ិ ញ ណ�ចចកេ់�បងេលខញុ ំ េ ែតខញុ ំមនិ�គ ល់ នរ�
មន កក់នុងចំេ�មអនក។ ប៉ុែន�េ េពលែដលែផនកខងកនុងៃនខងកនុងេបក សែម�ង
េនះគឺជ�ពះ។
208 េនះជកែន�ងែដលខងេ�ក�ចែវកែញក។ អនកយកបុរសមន ក ់ និយយថ
“ែមនេហយ អនកដឹងេទ ខញុ ំ—ដឹងថខញុ ំមនិគួរ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតេ់ទ។ ប៉ុែន� អនកដឹង
េទ េពលេនះវ ិ ញ ណ�បបខ់ញុ ំថខញុ ំគួរែត�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតចុ់ះ។ ប៉ុែន� អនកេឃញ
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េទ ចុះេ ទីេនះគឺេ ែតមនេរ ងេនះ។” េឃញេទ �នឹង�គប�់គងេ  ជំុវញិចែំត
េមល�េ ។

209 ប៉ុែន�េ េពលែដល��តវបនដឹកនពីំខងកនុង �នឹងេបះេ កែន�ងេផ�ងេទ ត
ជមយួគន ។ េនះជផ�ូវែណន។ំ េនះជបម៉�តតពិនិតយេ ខងកនុងៃនខងកនុង។
�ពលឹង�គប�់គងវ ិ ញ ណ វ ិ ញ ណ�គប�់គង�ងកយ។

210 ដូេចនះករ�ងេ ខងេ�កមនិមនអ�ីែប�កេទ។ ពួកេគជមនុស�ែដលមន
ជំេន �សនេ ទីេនះ ែដលប៉ុលបនេ ថ “ជ ជ ំងពណ៌ស” ជេដម ពួកេគ
(ខងេ�ក) �គនែ់តជវធីិ…ែដលជអនកេជ  េហយពួកេគបនទយកនុងចំេ�ម
ពួកេគនិងអ�ីេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េ ខងកនុងៃនខងកនុង (“�ពលឹងែដលមនិគួរេជ ”)

211 េនះជេហតុផលែដលខញុ ំនិយយថ មនុស��ចេ�តចុះេឡង េហយ
និយយភ�ដៃទ មនុស��ចែ�សក�កៃ់ដេលអនកជមងនិឺងពយបល អនកឈឺ
ជេដមេ�យេសចក�ីជំេន  អ�ីៗដអ៏�ច រយទងំអស់េនះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ែតេ ែត
បតប់ង។់ ជអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ។

212 សូមកតស់មគ ល់�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�គនែ់តេជ ប៉ុេ�� ះ អ�ីទងំអស់
�ចេធ�េ បនដល់ពួកេគែដលេជ ” ជេំន និងករ�ប�ពឹត�គឺជប�ី�បពនធ ពួកេគ
េធ�ករជមយួគន ។ ប�ីេធ�ករជមយួ�បពនធ �បពនធជមយួប�ី ពួកេគសមគ ល់គន
េ វញិេ មក។

213 ដូចបុរសនិយយថ “គតេ់រ បកររចួេហយ” ប៉ុែន�គតម់និ�ចបេងកតកូន ឬ
បង� ញបនេទថគតម់ន�បពនធ អនកនឹងសង�យ័ពីករអះ�ងរបស់គត។់ េឃញ
េទ? បុរសមន កប់ននិយយថ “ខញុ ំេរ បកររចួេហយ។”

េត�បពនធអនកេ ឯ�?

“អូ! អូ! ខញុ ំមនិដឹងេទ” េឃញេទ? េឃញេទ? ជករលំបកែដលេ�យខញុ ំ
េជ គត។់

ខញុ ំនិយយថ “េត�បពនធរបស់អនកេ ឯ�?”

“ខញុ ំមនិដឹងេទ” ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិេជ េទ។
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214 ដូេចនះ អនកេឃញេទ េបអនកមនអ�ីែដលអនកនិយយថអនកមន “ខញុ ំមនជំេន ”
េតេធ�ដូចេម�ចអនកនឹងបង� ញខញុ ំថអនកមនជំេន ? េ�យករ�ប�ពឹត�របស់អនក។
េឃញេទ?“

“ខញុ ំបនេរ បកររចួេហយ”
“េតខញុ ំដឹងយ៉ងដូចេម�ចថអនកបនេរ បកររចួេហយ?”
“េនះគឺជ�បពនធរបស់ខញុ ំ។” េឃញេទ? ហនឹងេហយ។
“ខញុ ំបនេរ បកររចួេហយ េនះគឺជប�ីរបស់ខញុ ំ”
“ខញុ ំបនជេហយ”
“េតអនកដឹងេ�យរេប ប�?”

215 “ករ�ប�ពឹត�របស់ខញុ ំបង� ញពីជំេន របស់ខញុ ំ” េឃញេទ? េឃញេទ? ឥឡូវ េត
—អនកនិយយពីអ�ីជំេន របស់អនកគឺជអ�ីែដល�ពះទតេឃញេ កនុងអនក កិចចករ
របស់អនកគឺជអ�ីែដលមនុស�េផ�ងេទ តេឃញេ កនុងអនក។
216 េនះជភព ខុសគន រ�ងយ៉កុបនិងប៉ូលេ ទីេនះ េ�យពនយល់អំពី អ�័ប
�។ំ ពួកេគមនិែដលទស់ែទងគន េទ ពួកេគទងំពីរដូចគន  េរ បករ។
217 ដូេចនះគឺជជំេន ែដលមនិបេងកតករ�ប�ពឹត� នរ�មន កម់នសិទធិសង�យ័
ទីបនទ ល់របស់អនក។ ឥឡូវេនះេតអនកឮេទមុនេពលេយងចបេ់ផ�មបនទ តអ់ធិ�� ន?
េបជំេន របស់អនកមនិបេងកតករ�ប�ពឹត�ជមយួអនកេទ អនកមនិ�ចេធ�ឲយនរ�មន ក់
េជ បនេឡយថអនកបនជសះេសប យេហយ។ និយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ” េឃញ
េទ? “េហតុអ�ី �បកដ�ស់ ខញុ ំមនេសចក�ីជំេន ទងំអស់ េ កនុងេ�កិយ។
អនកគម នជំេន េទ។ ពីេ�ពះ េបអនកមនជំេន ែមន បនទ បម់កករ�ប�ពឹត��តវបន
េរ បករជមយួនឹងេសចក�ីជំេន ។ ពួកេគជប�ី�បពនធមយួ—កំណតអ់ត�ស ញ ណ
គន េ វញិេ មក។
218 សូមគិតអំពីេ�កអ�័ប�ពីំរបីនទីេទ ត។ អ�័ប�បំនទទួលសហជីព
បរសុិទធេ កនុងភពេពញេលញ េឃញេទគតប់នទទួលេរ ងទងំមូលជមយួគន ។
គតប់នេ អ�ី ែដលផទុយនឹងជំេន របស់គត ់ ដូចជគម ន។ េហយបនេធ�
េគលករណ៍ដូចគន ។ ខញុ ំ�ច�សៃមថ បនទ បពី់�បែហលៃមភឆន មំន នរ�មន ក់
មកេ�យថ៖ “បិ�ៃនជតិ�សនន៍ន? ហឺ! េ�ក�ប�៉់ម អនកបននិយយ



44 �ពះបនទូលជសេម�ង

ថេឈម ះរបស់អនកអ�័ប�ំ ែដលមននយ័បិ��បជជតិនន។ េតអនកមនកូន
ប៉ុនម ននកេ់ហយឥឡូវេនះ អ�័ប�?ំ េឃញេទ?

219 េនះមនិបនេធ�ឱយគតជំ់ពបដ់ួលេឡយ។ �ពះគមពរីបនែចងថ “គតម់និ
េង ងឆងល់េ ឯ�ពះបនទូលៃន�ពះ �មរយៈករមនិេជ ” គតប់នឈនេ មុខ
គតប់នេ�ត មខ�ួនជេ�សច េ�យេ�ត មរចួជេ�សចនិងអ�ីៗទងំអស់ “ថនឹង
មនកូន” ហនឹងេហយ។

220 សូមបែីត��៉បននិយយថ “េតអនកដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ? អនក
នឹងមនកូន ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបអ់នកពីវធីិែដលេយងនឹងេធ��។ ��គ ឥលូវេនះជអនក
បំេរ របស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ�យនងេ អនក។” ពីេ�ពះករេរ បករពហុពនធភពគឺ�សប
ចបប។់ “នងនឹងមនកូនេហយខញុ ំនឹងយកទរកេនះចិ ច ឹងេ�យ ខ�ួនឯង” ប៉ុែន�
អ�័ប�មំនិេជ េទ។ អតេ់ទ គតនឹ់ងមនិេធ��េទ។ ប៉ុែន���៉�តវបនបំផុសគំនិត
ឱយេធ��។

221 ដូេចនះ �ពះបន�បបអ់�័ប�ថំ “ចូរេ មុខេហយ�� បន់ងចុះ” ប៉ុែន��ទង់
មនបនទូលថ “ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលអញបនសនយជមយួឯងេទ។” េនះ
មនិែមនជវធីិែដលអញបនសនយេទ។

222 ឥឡូវេនះ គតប់នេ អ�ីែដល “ផទុយ” េហយ�ងកយរបស់គតប់ន�� ប់
និងសបនូ��៉ដូចគន ។ ឥឡូវេនះ គតជ់បុរសចំ�ស់មយួរយឆន េំហយ។ �
�៉មន�យុេកសិបឆន ។ំ ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់! ករ�� បស់បនូរបស់��៉ឬ
�ងកយរបស់គតម់និដំេណ រករ មនិ�តវបននឱំយ មនករពិចរ�េទ។

223 �� បក់រេនះ។

ដបតិេសចក�ីសនយ ដល់េ�កអ�័ប� ំ និងពូជេ�ក ឲយបន
េ�កីយជ៍មរដក េនះមនិែមនេ�យ�រ�កឹតយវនិយ័េទ គឺេ�យ�រ
េសចក�ីសុចរតិែដលមកេ�យេសចក�ីជំេន វញិ

ពីេ�ពះេបសិនជពួកអនកែដល�ង�កឹតយវនិយ័បន�គងមរដក
េនះេសចក�ីជំេន បនេ ជឥតអំេពវញិ េហយេសចក�ីសនយក៏
ឥត�បេយជនែ៍ដរ
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ឯ�កឹតយវនិយ័ េនះបេងកតេសចក�ីេ�កធ ដបតិកែន�ង�ែដលគម ន
�កឹតយវនិយ័ េនះកឥ៏តមនេសចក�ីរលំងែដល

224 សូម�� ប ់ឥឡូវេនះ។

នរ��បឆងំនឹងក�ីសងឃមឹ…

“�បឆងំនឹងេសចក�ីសងឃមឹ” ក�ីសងឃមឹទងំអស់�តវបនបតប់ង!់ អូ �ល់េពល
ែដលខញុ ំមន�រមមណ៍ “េខ វ” េនះគឺជជំពូកែដលខញុ ំេបកេ គឺរ ៉មូ៤។

(ដូចមនេសចក�ីែចងទុកមកថ អញបន�ងំឯងឲយេធ�ជឪពុក
ដល់…�សនជ៍េ�ចន) រឯីេ ចំេពះ�ពះ ជទីេជ របស់េ�ក ែដល
�ទងេ់�បសមនុស��� បឲ់យរស់េឡងវញិ ទងំមន�ពះបនទូលពីរបស់
ែដលគម ន ទុកដូចជមនេហយ េនះេ�កជឪពុករបស់េយងែមន។
(“�ពះមនបនទូលអ ច ឹង!” េឃញេទ?)

ដបតិកលេ�កអស់ទីសងឃមឹេហយ េនះកេ៏ចះែតេជ េ�យសងឃមឹ
វញិ េដមបឲីយបន�តឡបជ់ឪពុកដល់�សនជ៍េ�ចន ដូចេសចក�ីែដល
មន�ពះបនទូលទុកមកថ ពូជឯងនឹងបនដូេចន ះ

225 សូម�� បខ់ ១៩ ។

េហយេ�យេ�ពះេ�កមនិេខ�យខងេសចក�ីជំេន  បនជេ�ក
មនិគិតពីរបូកយេ�ក ែដល�បដូ់ចជ�� ប ់ េ�យមន�យុ
�បែហលជ១០០ឆន េំហយ ឬពីៃផទ��៉ ែដល�បដូ់ចជ�� បែ់ដរេនះ
េទ

េ�កកម៏និបនសង�យ័ ចំេពះេសចក�ីសនយរបស់�ពះ េ�យចិត�
មនិេជ េឡយ គឺរតឹែតមនេសចក�ីជំេន ខ� ងំេឡង ទងំសរេសរដំេកង
ដល់�ពះវញិ

226 េ �យុមយួរយឆន ?ំ េមល សរ�ីងគរបស់គតឥ់ឡូវ�� បេ់ហយ (ភពជបុរស
របស់គត)់និងសបនូរបស់��៉។ គត…់ �មនិ�តវបនេគគិត សូមបែីតេពល��
បនបង� ញដល់គត។់ �គេនះមនិ�តវបនេគពិចរ�េទ។ អនកគឺជមនុស�ខ�ិន
ឬអ�ីកេ៏�យ អនកមនិ�តវបនពិចរ�។ េកអីរញុមនិសថិត េ េ�កមករពិចរ�
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ស�មបេ់កមង�បសតូចេទ។ �ចពិករ េទះ�ជអ�ីកេ៏�យ (ខញុ ំមនិដឹងេទ �មនិសថិត
េ�កមករពិចរ�េទ។ កំុគិតពី�។
227 “ប៉ុែន��គេពទយបននិយយថ ‘គតនឹ់ងមនិេចញពីទីេនះេទ។’ �គេពទយបន
និយយថ ‘នងនឹងមនិមកេទ។’”
228 “ែមនេហយ េមល ខញុ ំជមនុស�ចស់ ខញុ ំមនវយ័ពកក់�� លេហយ” អត់
សូមបែីតពិចរ�ផង។
229 េហយេយងគឺជកូនេ របស់អ�័ប� ំ (�េលលូយ៉!) មនិែមនដូច ជអុី
�កេទ ប៉ុែន�ពូជ�ជរបស់�ទង ់ (�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គិស�) េ�យជំេន ថ គត់
មនពូជរបស់អ�័ប�េំចញមកេ កនុងៃថងចុងេ�កយ េដមបឱីយមនពន�ឺដូច��។
កូនេ អ�័ប�!ំ “មនិ�តវបនេគចតទុ់កថជ �ងកយរបស់គតឥ់ឡូវេនះ�� ប់
េទ” មនិទងំពិចរ�ផង! �មនិ�តវបនេគ េចទសួរេទថេត�ពះនឹងេធ��ឬអត់
�ពះបនមនបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ��! េហតុអ�ី? �បនបង� ញដល់គត។់ េត�
�តវេទ?
230 េ េពលែដល��តវបនបង� ញដល់អនក េ េពលែដល�ពិតជមនអ�ីមយួ…
អនកមនិ�ចេធ�ឱយ�េកតេឡងបនេទ ��តវែតបនបង� ញឱយអនក។ បនទ បម់ក
អនកេធ� េ�យមនិបចពិ់ចរ�អ�ីេផ�ងេទ ត េត�មនិ�ចេ រចួយ៉ង� កុំគិត
ពីអ�ីែដលេវជជបណ�ិ តបននិយយ អនកមនិចបំចគិ់តពីអ�ីែដលម៉ក់ៗ បន និយយ
េទ ឬអ�ីែដលប៉ៗបននិយយ ឬថអ�ីែដល�គគង� លបននិយយ េតនរ�ខ�ះ
និយយេទ។ អនក�គនែ់តពិចរ�អ�ីែដល�ពះមនបនទូល!
231 “គតម់និបនពិចរ�ថសរ�ីងគគតប់ន�� ប ់ ឬសបនូរបស់��៉េទ។
�មនិ�តវបនេគយកមកពិចរ�េទ។ អូ! ែដល�គនែ់តអ�ងនខញុ ំ។ �ងកយ
បន �� បនិ់ងករ�� បៃ់នសបនូរបស់��៉ ៃផទមនិបនសូមបែីតសថិតេ េ�កមករ
ពិចរ�។
232 គម នកលៈេទសៈ�នឹង�តវពិចរ� េពលជំេន បនរកេឃញដីែដល មន
ជីវជតិ! េ េពលែដលែហ�នពីបុរសបនរកេឃញ—សុ៊តេ កនុង ស�ី េហយពួកេគ
ទងំពីរមនជីជតិ មនអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ �េលលូយ៉! េវជជបណ�ិ ត�ច
និយយថ “អនកនឹងមនិមនកូនេទ។ ខញុ ំ�ចប ជ កប់នថែហ�ន របស់អនកបន
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�� បេ់ កនុងខ�ួនអនក េហយ—សុ៊តកម៏និ�ចមនកូនបនែដរ” ប៉ុែន�សូមឱយសុ៊ត
ែដលមនជីជតិេនះ អនុ ញ តឱយេមជីវតិេនះបែង�រខ�ួន�េ សុ៊ត េពលមយួេមល
េតមនអ�ីេកតេឡង េកមង�បសតូចឬេកមង�សីតូចេនះបនមក។ េហតុអ�ី? េសចក�ី
ជំេន បនរកេឃញដីជីរបស់�។ កិចចករបនសេ�មច េកសិកេ េលកំពូលៃន
េកសិក េហយេ ទីេនះបននមំកនូវមតិ�តូចមយួ។ �ែមន៉។ �ពះ មនេសចក�ី
�ណិតេម�� េយងខញុ ំផង។ បពិ�ត�ពះអងគ េបេយងជ�គី�ទ នែដលគបគ់ួរ េបេយង
ជបុរសនិង ស�ីែដល�ចទទួលយក�ពះ េ ឯ�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ អនកមនិ�ច
េធ��បនេទ រហូតដល់��តវបន បង� ញឱយអនក។

ខញុ ំ�តវ�បញប។់
233 សូមកតស់មគ ល់ េសចក�ីជំេន ដប៏រសុិទធរបស់�ពះបនរបួរមួជមយួកិចចករ
ដ ៏ បរសុិទធរបស់�ទងជ់ពួកេ��។ សូមច ំ ថជំេន ដប៏រសុិទធរបស់�ពះ�តវបន
បង� ញដល់អ�័ប�។ំ គតប់នទទួល� េហយេ ទីេនះគតប់នចបេ់ផ�ម
ជមយួនឹងករងរដប៏រសុិទធរបស់គតេ់�យករេជ ។ �គបពូ់ជៃនករសនយ
មន កែន�ងលូត�ស់។ េតមនអ�ីេកតេឡងេបគតប់ននិយយថ (អ�័ប
�)ំ “ែមនេហយ អនកដឹងេហយថ��៉បនទ បពី់េនះគឺ�មនរយៈេពល២៥ឆន ំ
ចប�់ងំពី�ពះបនសនយថ”? អូ! “េបមនអ�ីមយួេកតេឡង” ប៉ុែន��គម នេទ។
�ពះជមច ស់�ទង�់ជបថគម នេទ។
234 េតមនអ�ីេកតេឡងេប ស�ី�ពហមចរម៉ីរបីននិយយថ “សូមចបំន�ិច! ស�ី
—�ពហមចរមីនៃផទេពះ? អ ច ឹង ពួកេគនឹងេបះខញុ ំេចញពី�ពះវ�ិរេបខញុ ំចូលេ
និយយអ ច ឹង” ឥឡូវេនះ នងនឹងគិតគំនិតទងំេនះេប�មនិ�តវបនេគេរ ប ចំដី
ល�ទុកមុន។
235 េ េពលែដលេ��បននិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគភ។៌” េឃញេទ?
236 “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ�ឲយពួកេគេជ ” េបដីល��តវបន�កេ់ ទីេនះ
េ េពលែដល�ពះបនទូលធ� កចុ់ះេ ទីេនះ��តវរងច់។ំ មនគម នអ�ី�ចប ឈប់
បនេឡយ។
237 ឥឡូវេនះ �បញបប់ន�ិច ខណៈេពលែដលេយងប ចប។់ េឃញេទ ពូជេនះ
មនកែន�ងេដមប�ីក។់ �ពះជមច ស់�ទង�់ជប ឬ�ទងនឹ់ងមនិែដលសនយ ជមយួ
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អ�័ប�េំទ។ ឥឡូវេនះសូម�� ប ់េ�យយកចិត�ទុក�ក។់ �ពះជមច ស់�ទង�់ជប
ពីកែន�ងែដលេសចក�ីសនយេនះនឹង�តវេ  �ទងម់និែដល េ អ�័ប�រំហូតដល់
គតម់ន�យុចិតសិប�បឆំន  ំ ប៉ុែន�គតជ់អនកបំេរ ែដល បនតំរវូទុកជមុនរបស់
�ទង ់�ងំពីដំបូងដូេចនះ��៉កដូ៏េចនះែដរ។
238 សូមកតសំ់គល់ សូមចងចថំ គតគ់ម ន�ពះគមពរីែដល�តវ�នេទ។ គត់
គម នភពងយ�សលដូចែដលេយងបន�នេ ៃថងេនះ េដមប�ីន�ពះបនទូល របស់
�ទងនិ់ងេមលអនកេផ�ងេទ តែដលបនយក�។ សូមចថំ គត�់គនែ់តមន ករ
េបកសែម�ង េហយេនះជេរ ងពិត។ ដូចគន នឹងយ៉ូែសបែដរ េ កនុងេ�កុបបត�ិ
គម ន�ពះគមពរីេទ។ ចថំម៉ូេសបនសរេសរេ�កុបបត�ិ និកខមនំ េលវវីនិយ័ និង
េចទិយកថ។ គម នតួអងគទងំេនះេ ទីេនះេទ គម ន�ពះគមពរីេដមប ី�នរហូតដល់
សមយ័េ�កម៉ូេស។ គឺថ�តវេទ? ពួកេគគម ន�ពះគមពរី ដូចេយងមនេដមបជីួយ
េយងកនុង�ថ នភពពិករ។ ពួកេគជបុរសែដលមនភព រងឹមែំដល�តវបន
បង� ញឱយដឹងេ�យ�ពះ េហយពួកេគបនឈរេ ទីេនះ។ គម នអ�ីផ� ស់ប�ូរពួកេគ
េទ។ ឥឡូវេនះ េតអនកគិតថេយងេ ែតមនជំេន រងឹម?ំ េប��តវបនបង� ញ
ដល់អនក!
239 សូមអភយ័េទសចំេពះករបេ ចញ�រមមណ៍ ឬទីបនទ ល់េ េពលេនះ មុន
េយងបិទ។ ខញុ ំចបំនថេ ទីេនះកនុង “ទី�កងេភ� ះ” ខញុ ំគិតថបង�បសេ�បន េហយ
ពួកេគេ ជមយួខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនយកជីវតិរបស់យ៉ូែសបេ កនុង�ពះគមពរី។ េហយ
ខញុ ំបន�ន�ពះគមពរីេនះ មនបុរសមន កគ់ម នអ�ី�បឆងំទស់នឹងេគេឡយ! អ�័ប�ំ
អុី�ក យ៉កុប និងពួកេគទងំអស់មនេរ ងទស់នឹងពួកេគ ប៉ុែន�មនិែមនយ៉ូែសប
េទ។ េតអ�ីេ  ជបុរសដល៏�ឥតេខច ះមន ក ់គឺជគំរដូល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ�គីសទ!
240 េ េពលែដលខញុ ំបន�ន ខញុ ំបនយំេ ៃថងមយួេ កនុងស�� គរតូច កនុង
បនទបរ់បស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនេ ឯកនុងទូែដលជកែន�ងែដលខញុ ំបនពយរួសេម� ក
បំពករ់បស់ខញុ ំ ខញុ ំទញទ� រជមយួគន  េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះអងគេអយ
ទូលបងគំចងអ់រគុណ�ទងស់�មបម់នុស�ដូចយ៉ូែសប ជមនុស�មន កែ់ដលធ� ប់
រស់េ េល ែផនដីជបុរសមន កែ់ដលមន�ចឈ់មដូចជខញុ ំ ជបុរសែដល�ច
េជ �ទង ់និងទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ទង”់ គត�់តវបនបងប�ូនរបស់គតស់�ប។់
គតម់និ�ចជួយខងវ ិ ញ ណបនេទ។ គតប់នេឃញនិមតិ�មយួ។ គត�់ចបក
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��យសុបិន។ ពួកេគទងំអស់ស�បគ់តច់ំេពះករេនះ។ គតម់និ�ចជួយ�បប់
ថេនះជអ�ីែដលគតម់ន។
241 េឃញេទ �មនិែមនជរបស់េផ�ងេទ តេទ។ ពួកេគគួរែត�ស�ញ់គត ់ ប៉ុែន�
ជំនួសឱយករែដលថ…េ េពលែដលគតប់ន�បបព់ួកេគ េពលខ�ះ�ជ អ�ីែដល
�បឆងំនឹងពួកេគ ពួកេគនិយយថ “អូ!” េនះគឺជ�អនកពូែក សុបិនបនមក
េហយ។ េឃញេទ? េហយពួកេគស�បគ់តេ់�យគម នមូលេហតុ។
242 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីពួកេគេធ�ែបបេនះ?” េហយបុរសេនះមនិែដល
េវ ចេវេឡយេហយបន�េ ទីេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ “សូមអរគុណ
�ពះអមច ស់។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមអរគុណស�មបប់ុរស ែបបេនះ។”
243 េ េពលេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេបកសំែដងមកខញុ ំថ “អនកនឹងមនកូន
�បសេហយអនកនឹងេ េឈម ះគតថ់យ៉ូែសប។ ខញុ ំេ�កកពីទីេនះេហយអរគុណ
�ពះអមច ស់។
244 េបកគី កំពុងអងគុយេ ខងេ�កយេនះ េទបែតបនេកតមក…នងមន
�យុ�បែហលមយួឆន ។ំ នងជ�គេពទយវះកត ់ែដល�គប�់គងេ�យ�គ�រ ភរយិ
ខញុ ំ�តវបនវះកត។់ េ�ពះពួកេគមនិ�ស�ងំកងំដូច ស�ីធ� បម់នេទឆ�ឹងរងឹដូច
បុរស េហយនង�តវកតេ់ចញពីម� យរបស់នង។ េវជជបណ�ិ តបន �បបខ់ញុ ំថ
“បង�បស�បណ� ំអនកមនិ�ចមនកូន�មន កេ់ទ ត េ�យ�រ ស�ីេនះេទ។”
កប៏នបន�ថ “សបនូរបស់នងសគមដូចេបង៉េប៉ង” គតប់ននិយយថ “អនកគួរែត
េ�យខញុ ំចងបំពងេ់នះ។”
245 ខញុ ំនិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំនឹងមនិ…កំុគិតេធ�ករេនះឲយេ�ះ។”
246 គតប់ននិយយថ “អ ច ឹង អនក—អនក—អនកនឹង…នងនឹងគម នកូនេឡយ។”
បនបន�ថ “អនកនឹងបំផ� ញនង នងនឹង�តវ�� ប”់ បននិយយថ “េយងមន
េពលេវ���កកេ់ ទីេនះ” គតថ់“ អនកេទបែត…នងនឹងេកត អ ច ឹង។
247 េហយបនទ បម់ក �ពះអមច ស់បន�បបខ់ញុ ំថខញុ ំនឹង “មនកូន�បសមយួ” េឈម ះ
េនះនឹង�តវេ ថ “យ៉ូែសប។” ខញុ ំមនិែដលខ� ចអំពី�េទ។ ទងំអស់គន ចបំន។
248 ខញុ ំបនេចញេ �បកសថ “ខញុ ំនឹងមនកូន។ េឈម ះរបស់គតនឹ់ង�តវ
េ ថ យ៉ូែសប” េតមនមនុស�ប៉ុនម នចងច�ំ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែម៉



50 �ពះបនទូលជសេម�ង

ន” ែមនេហយ! េ �គបទី់កែន�ងទូទងំ�បេទស �គបទី់កែន�ងខញុ ំ�បបម់នុស� “ថ
នឹងមនកូន។ េឈម ះរបស់គតនឹ់ង�តវបនេ ថយ៉ូែសប។”
249 គឺដូចគន នឹងេកមង�បសតូចែដលបនរស់េឡងវញិ េ កនុង�បេទស�� ងំឡង់
បង�បសែជកគឺេ ទីេនះេពល�េកតេឡង។ បន�បបអ់នក ពីរឬបីឆន មំុនេពល
ែដល�េកតេឡង “នឹងមនេកមង�បសមន ក”់ េតគតេ់ស� កពក ់ យ៉ងេមច៉ កែន�ង
ែដលគតនឹ់ង�តវេ  “�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូេចនះ!”
250 “េត�នឹងេកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច?”
251 “ខញុ ំមនិដឹងេទ! ប៉ុែន���តវបនបង� ញឱយខញុ ំដឹងថ�កំពុងដំេណ រករេកតេឡង!”
252 ��តវបនបង� ញឱយខញុ ំដឹងថ “ខញុ ំនឹងេ �រហី��ូ េហយេ ទីេនះខញុ ំនឹង
ជួប េទវ��បពីំរ។ េហយពួកេគនឹង�បបខ់ញុ ំពី�រមយួែដលខញុ ំបនផ�ព�ផ�យ។
េនះគឺជ��ទងំ៧។ �បនេកតេឡង! ប៉ុនម ននកច់បំនថខញុ ំនិយយដូេចនះ?
ែខ��តនិ់ងេរ ង�៉វែដលបនកត�់�េនះ។ េហយ�បនេកតេឡង! ទស�នវដ�ី អ�ី
េផ�ងេទ តបនយករបូភពរបស់�។ េនះមនពន�ឺេ េល�កស ពួកេគេ  ែត
មនិ�ចយល់បនេ េឡយ។ េ ទីេនះ។
253 ខញុ ំចបំនថបនេ បង�បសេជក េហយសួរគតអ់ំពីេរ ងេនះ គឺ�ពះ�គីសទ
កំពុងឈរេ ទីេនះ េហយបង�បសែជកបននិយយថ េនះគឺេ កនុងសិរលី�
របស់�ទង។់ េឃញេទ? ខញុ ំ�ស�ញ់បង�បសែជក។ គតជ់មន កខ់ងវទូិល� បំផុត
ែដលខញុ ំ�គ ល់ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ច�យ�បន�តឹម�តវេទ។
254 ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ ខញុ ំបននិយយថ “�ពះជមច ស់េតយ៉ងដូចេម�ច?
យុវជនេ ទីេនះ”ខញុ ំបននិយយថ “ជមយួនឹងសកដូ់ចជេ�មេច ម”
255 េហយគតប់ននិយយថ “គត�់តវបនពកស់ក។់” េមលេ កនុងេស វេ
មុនេពលែដល�មនិទនប់នេកតេឡង ខញុ ំបននិយយអ ច ឹង។ េហយេ ៃថងេនះ
េ េពលែដលបនេកតេឡង �បនេឡងេ េល។ េហយបនទ បម់កអនក បែង�រ
របូភពេនះេ ចំេហ ង េបអនកមនទស�នវដ�ីេមលឬទស�នវដ�ីជីវតិ សូមងក
េ មខ ង។ េ ទីេនះ�ទងគឺ់�គនែ់តល�ឥតេខច ះ ឥតេខច ះនូវគំនូរ របស់ហូែមន
�ពះសិរ�របស់�ពះ�គិស� កំពុងែតសម�ងឹេមលេ កែន�ងែដលខញុ ំ កំពុងឈរ។
�មនេ កនុងទស�នវដ�ី! េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកធ់� បប់ន េឃញ�? ពិត
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�ស់អនកបនេឃញ�ទងំអស់គន ។ េ ទីេនះ�កេឡកេមល េ េ�កយវញិ
បនបង� ញករេបកសែម�ងថពិតជ�តឹម�តវ�ស់។

256 េហតុអ�ីពកស់ករ់ុ?ំ េហតុអ�ី េ �កមអងេ់គ�សចស់ េ �កមជនជតិ យូ�
ធ� បព់កស់ក ់ ពួកេគ—េ�ប—សកព់កេ់ធ�េ �បេទសអងេ់គ�ស។ េ េពលែដល
គត…់េនះជអនកមនសិទធិអំ�ចខពស់គតព់កស់កព់ក។់ េហយេនះបន
បង� ញថ�ទងឈ់រេ ទីេនះ ពក�់� បេទវ��ទងជ់�ល់��  និងអូេម�គ ។
េហយ�ទងជ់េ �កមជនខ់ពស់ េហយគម នអនកេផ�ងេទ តេ�ក ពី�ទងេ់ឡយ។
�ទងទ់តេមលដូចជ�ល់�� និងអូេម�គ ។ េហយេ ទីេនះ �ទងជ់បុរសវយ័េកមង
មន កឬ់�យុ�បម៉ន�មសិបឆន ជំង ពកស់កព់ក ់ពណ៌ស។ បង� ញថ�ទងជ់
�ពះដខ៏ពស់បំផុត “�ពះវរបិ�បន�បគល់ករជំនុំជំរះ ដល់�ពះហស�ៃន�ពះ�ជបុ��
ទងំអស់។” �េលលូយ៉! ករេបកសែម�ងមនិ ែដលខុសេទ! ចូរែថ�ងពី�
េទះយ៉ង�កេ៏�យ មនិថអ�ីែដល�� ប ់ េមលេ �កដូ់ចជេ ជមយួ
�ពះបនទូល។

េហយខញុ ំចថំបនួឆន េំ�កយ �បពនធរបស់ខញុ ំ…

257 េយងដឹងថេយងនឹងមនកូន។ អនក�ល់គន និយយថ “េនះជយ៉ូែសបែដល
បនមក?

258 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគិតថហនឹងេហយ ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងមនយ៉ូែសប”

259 េ េពលែដល�បនេកតមក�គឺជ��៉។ បនទ បម់ក មនបុរសមន កប់ន
េ ខញុ ំេឡងមក េហយេសច�កម់ុខខញុ ំ គតនិ់យយថ “និយយថេតអនកដឹងេទ?
អនកចងម់ននយ័ថេឈន ះយ៉ូែសបមនី!” (បុរសេនះ�� បេ់ហយ។ បុរសេនះបន
�� បេ់ហយ។)

260 ខញុ ំបននិយយថ “េ�កមច ស់េអយ ខញុ ំបននិយយថ ‘�ពះជមច ស់ បន
�បបខ់ញុ ំថខញុ ំ “នឹងមនកូន�បសមយួ˝ េហយខញុ ំនឹង ‘េ េឈម ះគតថ់យ៉ូែសប’˝!’˝

261 មនមនុស�បីនកែ់ដលបនចកេចញពី�ពះវ�ិរនិកយេហយមកឯ
�កមជំនំុរបស់េយង េហយបនឮខញុ ំនិយយដូេចនះ។ េ េពល��៉េកតមក ពួកេគ
បននិយយថ “�� ! គតជ់េ��ែក�ងក� យ។”



52 �ពះបនទូលជសេម�ង

262 ខញុ ំបននិយយថ “រងច់មំយួែភ�ត ស�ីេអយ ខញុ ំមនិែដលបននិយយថ
េ េពល�េទ េហយ�ពះកម៏និបន�បបថ់េ េពល�ែដរ។ �ទងប់ន�បប់
ខញុ ំថ ‘នឹងមន…’ �ទងក់…៏�បបអ់�័ប�ថំពួកេគនឹង ‘មនអុី�ក’ ប៉ុែន�អុី�ម ែអ
លបនេកតមករ�ងេពលេនះ ប៉ុែន��មនិបនយក�េចញេទ។” ខញុ ំបននិយយថ
“�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថខញុ ំនឹងមនកូន�បស េហយគត�់តវេ េឈម ះគត់
ថ ‘យ៉ូែសប។’”
263 �គេពទយបននិយយថ េ េពលគតេ់ឡងមន គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង
េ ចងបំពងទ់ងំេនះឥឡូវេនះ។” បននិយយថ “ខញុ ំ…”
264 ខញុ ំបននិយយថ “កំុេធ��អី!” ខញុ ំបននិយយថ…
265 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ អនក�ចេរ បករម�ងេទ តេហយបេងកត
កូន�បសមន កេ់នះ”
266 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនកូនេ�យ�រនង! �ពះមនបនទូលដូេចនះ!” ខញុ ំ
មនិ�ច�ន�េចញពី�ពះគមពរីប៉ុែន���តវបនសរេសរេ កនុងចិត�ខញុ ំ េ�យករេបក
សែម�ងេ�យជំេន  �ពះមនបនទូលដូេចនះ! ខញុ ំមនិចងង់កេចញពី េសចក�ីសនយ
របស់�ពះ�មរយៈករមនិេជ េទ។

ពួកេគខ�ះនិយយថ “អនកមននយ័ថ យ៉ូែសបហ�ីន។”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងម់ននយ័ថ ‘យ៉ូែសប។’”
េវជជបណ�ិ តបននិយយថ “នងមនិ�ចមនកូនេផ�ងេទ តបនេទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “នងនឹងមនកូនមយួេទ ត។”

267 បនួឆន បំនកន�ងផុតេ  ជចុងេ�កយនងនឹងកក៏� យជម� យម�ងេទ ត។
268 បនទ បម់ក ស�ីមន ក ់ (ជេ��ែក�ងក� យមយួ�តវបនប ជូ នេ ពសេពញ
�បេទស)សរេសរពកយខ�ះ បននិយយថ “េម�នឹង�� បក់នុងកំឡុងេពលេនះ
ពីេ�ពះខញុ ំ�តវបនេគប ជូ នឲយដឹកនបំ៊លីលី។” េហយ�បននិយយបន�ថ “គត់
នឹងមនិ�� បខ់ញុ ំេទ េ�ពះខញុ ំជ ស�ី េហយ�ពះនឹងេធ�ករេនះជមយួគត ់ ឥឡូវេនះ
េ�យសម� ប�់បពនធរបស់គត។់”
269 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះជមច ស់�ទងប់នប ជូ ន�ពះេយសូ៊វ�គីសទមកដឹកនខំញុ ំ”
េឃញេទ? េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។
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270 េម�ដគ៏ួរឱយ�ណិត។ េយងមនគិ�នុប�� យិកមន កែ់ដល�តវបន
ពយបលេ ទីេនះ អនកទងំអស់គន ដឹងេហយគឺេ�ក�សីម៉ូេគន (និង
គិ�នុប�� យិកមន ករ់បស់ េមយូសជករណីកនែ់ត��កក។់) ែមនេហយសេម�ង
នងេ កនុងែខ�រ�ត ់ “�� ប”់ �បែហលៃមភឆន ពំីជមងមឺ�រកី “ម�រកី” េ ល�ីល
វលី េ ខង�� ំេលកំណត�់�មនទីរេពទយបបទីសទ។ នងកំពុងសំ�កពយបល
េ —េជហ�ឺ�នវ់លីកនុងមនទីរេពទយឥឡូវេនះ។ នងបនេ ទីេនះអស់រយៈេពល
ជ េ�ចនឆន មំកេហយ ពីេ�ពះ�ពះមនបនទូលថ “នងនឹងរស់”
271 េហយ ដូេចនះ េម��ស�ញ់នង េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំចងឲ់យម៉គី
មកជមយួខញុ ំ ប៊លីលី ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ចងេ់ មនទីរេពទយេទ។”
272 ខញុ ំបននិយយថ “កុំេធ�…េយង�ស�ញ់ម៉ហគី ប៉ុែន�ម៉ហគីមនិែមនជ�ពះ
របស់េយងេទ េគជបង�សីរបស់េយង” េហយខញុ ំបនេឡងេ េ�ងម៉សីុនកិន
�សវ ហគនី។ នងបនទទួលខញុ ំ។ ពីេ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់នង។ ខញុ ំបនេឡងេ េ�ង
ម៉សីុនកិន�សវ ហគីន។
273 េហយនងបននិយយថ “ប៊លីលីេតអនកគិតថខញុ ំនឹង�តវ�� បឬ់េទ?”
274 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�ទរកនឹងេកតមកេទះយ៉ង�
កេ៏�យ។ អនកនឹងមនយ៉ូែសបមយួ។
275 នងនិយយថ “េតគតេ់នះឬ?”
276 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ អូនសម� ញ់។ ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេទ ប៉ុែន�
�ពះមនបនទូលថគតនឹ់ងមនយ៉ូែសប េហយេយងនឹងមនយ៉ូែសប។ ខញុ ំមនិ ខ�ល់
ពីអ�ីៗែដលេគនិយយេនះេទ េយងនឹងមនយ៉ូែសប។ ដបតិ ជ�ពះ ែតមយួ ែដល
បន�បបខ់ញុ ំពីរករេបកសែម�ងទងំអស់ �ទង�់បបខ់ញុ ំអ ច ឹង �ទងម់និ ែដល ប�ជយ័
េលអ�ីេឡយេហយ�ទងនឹ់ងមនិប�ជយ័េឡយ។”
277 ខញុ ំបនេឡងេ េ�ងម៉សីុនេដមបអីធិ�� ន។ េហយខញុ ំបនចបេ់ផ�មេ
ទីេនះ។ មនពន�ឺបនឈរេ ទីេនះ ពន�ឺពយរួេ ចេន� ះេដមេឈពីរ បននិយយ
ថ “ចូរ�តឡបេ់ វញិ គឺរកេស វេ ” ខញុ ំបន�តលបេ់ រក �ពះគមពរីវញិ េហយ
េ េពលេនះខញុ ំកំពុងេដកកនុង�នរបស់ខញុ ំ េ េពល�េកតេឡង ខយល់បនបក់
េ កែន�ងែដល�ថនអ់ងគុយនិយយ េ �វឌី និយយថ៖ “ចូរេ �បប់
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�វឌីជអនកបេ�មរបស់េយង ខញុ ំយកគតពី់ហ�ូងេច មេនះ ពីអនកផ�ល់ចំណីដល់
េច មពីរបីកបលរបស់ឪពុក� េហយខញុ ំបនេធ�ឱយគតម់នេករ �េឈម ះដូចជបុរស
អ�ច រយ។” (មនិែមនទងំអស់េទ—គឺេឈម ះអ�ច រយបំផុត) ប៉ុែន��គនែ់តដូចជបុរស
អ�ច រយ។ មនិែដលេធ�ឱយគតដូ់ចប៊លីី�ក� ំប៉ុែន�…�កេ់ឈម ះឱយគតថ់ អនកដឹង
េទ) បននិយយថ “ខញុ ំបនេធ�� ប៉ុែន�” បននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចអនុ ញ តឱយ
គត�់ងសង�់ពះវ�ិរបនេទ ប៉ុែន�កូន�បសរបស់គត…់”
278 េហយដូចែដលបននិយយចបេ់ហយថ “កូន�បសរបស់គត”់ អូខញុ ំេអយ គឺ�
េ ទីេនះ។
279 ខញុ ំបននិយយថ “យ៉ូែសប?” �តឹម�តវេហយ។
280 េ ខងេ�កមផទះែដលខញុ ំបនេ ។ េហយេ ទីេនះ េកមងតូចេហយេថ� ស
�ស់នង—…(េកមង�បសតូច) នងមនិ�ចេដរេ ទី�លបនេទ។ ខញុ ំរតេ់បះៃដ
ឱបនងេហយនិយយថ “អូន! យ៉ូែសបកំពុងមកេហយ។ យ៉ូែសបកំពុងេ
�មផ�ូវរបស់គត។់”
281 អនក�មន កដឹ់ងេហយេ�យករវះកត ់ អនកមនិ�ចេ�យទរកធ� ក់
បនេទ។ េនះយបេ់នះទរកបនេកតមក ែបកទឹកេភ� ះ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។
282 �ពឹកបនទ បេ់ េម៉ង៧�ពឹក េយងបនេ ដល់មនទីរេពទយ េវជជបណ�ិ តបន
និយយថ “អូ! េសចក�ីេម�� ករ�ុ េសចក�ីល�”
283 ខញុ ំបនេថប�នងេហយនិយយថ “អូនសម� ញ់ �មនិយូរេទយ៉ូែសប នឹង
បនេ ទីេនះ។ នងេបះជំ�នេ  េ េលតុ�បតិបត�ិករវះកត។់
284 ពីរបីនទីេ�កយ គិ�នុបប�� យិកបនចុះមកនិយយថ “អនកជបង�បស
�បណ�ែំមនឬ?”
285 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ”
286 នងបននិយយថ “អនកទទួលបនេកមង�បស�សស់�� តទំងន៧់ េផន៣
េ�ន”
287 ខញុ ំបននិយយថ “យ៉ូែសបកូន�បសប៉ សូម�� គមន”៍ បទ! េហតុអ�ី?
េហតុអ�ី? េត�គឺជអ�ី? �មនិ�តវបនសរេសរេ កនុង�ពះគមពរីថនឹងេកតេឡង
េនះេទប៉ុែន�គឺជ�ពះែតមយួ �ពះគមពរីែដលបនបង� ញ�ដល់អ�័ប� ំ េយង
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មនិបនគិតពីករ�� បៃ់នសបនូរបស់នងេទ �មនិ�ចេ រចួ�មវធីិេនះ។ អនក
មនិរេងគ ះរេងគចំេពះករសនយរបស់�ពះ�មរយៈករមនិេជ េទ ប៉ុែន�អនកផ�ល់ ករ
សរេសរដល់�ពះថ��តវែតេកតេឡង! ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលេវជជបណ�ិ ត និយយអ�ី
ៗេផ�ងេទ តេទនឹងមក�ម�គបម់េធយបយ ប៉ុែន�កំុេជ � ជជករភូតកុហករបស់
�រក�។ បទេ�កពិត។ េសចក�ីជំេន េកតេឡង រមួជមយួករ�ប�ពឹត�េដមបបីេងកត
ករសនយ។ (សូម�បញប។់)

288 �គនែ់តដូចអ�ីែដល�បននិយយថ “�៉�បជ�សីសំផឹង” បន�បជ់
សុចរតិេ�យ�រករ�ប�ពឹត�។ ែតេហតុអ�ី? គឺជំេន របស់នង!

289 នងបននិយយថ “ខញុ ំបនឮថ�ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួអនក” នង
មនិចងេ់ឃញេទរេប បែដលយ៉ូេស�ពកស់ករ់បស់គតឬ់រេប បែដលគតេ់ស� ក
សេម� កបំពករ់បស់គត។់ នងបននិយយថ “ខញុ ំយល់ថ�ពះេ ជមយួអនក”
អ�ីែដលសំខន ់នងេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់។

290 ដូចគន នងឹនិមតិ�ពិតនេពលបចចុបបននេនះ (ខញុ ំនឹងប ច បប់ន�ិចេទ តេនះ) និមតិ�
ពិតពី�ពះៃថងេនះ�ជ�ពះបនទូលសនយស�មបៃ់ថងេនះ។ និយយថ “និមតិ�ទងំេនះ
បង�បស�បណ� ំ េតអនកយក�ពី�មក?” មនុស�ជំពបដ់ួលេ ទីេនះ។ េត
កិចចករ២:១៧បននិយយថេមច៉ “�នឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយែដលមនុស�
នឹងេឃញករនិមតិ� មនុស�ចស់នឹងយល់សប�ិេឃញករជកែ់ស�ង។” �តវឬមនិ
�តវ? េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។

291 ែមនេហយឥឡូវេនះេបដូេចន ះែមនេឃញេទម៉�គីជំពូកទី៤និងែស�ង យល់
ថេត�មនិ�តវបនសនយេ ៃថងេនះេទឬ។ េតអនក�ចមនជំេន េល�េ�យ រេប ប
�? េនះ�ពះគមពរីបននិយយយ៉ង ដូេចនះ!

292 ឥឡូវេនះអនកេមលកនុងលូក១៧:៣០េហយ�ន�។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ
“ដូចជេ កនុងៃថងៃន�កងសូដុមនឹងមកដល់ េ េពលែដលកូនមនុស�មក។ គឺដូច
ជេ �កងសូដុំមែដរ។ ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមលទី�ងំរបស់ េ�កិយៃថងេនះ
�កងសូដុម។ សូម�កេឡកេមលេ�កប៊លីលី�ក�និំង អូរល៉រ ៉បូ៊តឺ �ក�ពីីរនក់
េ ទីេនះេធ�បនទ ល់ដល់វ�ិរនិកយ។ មយួេ េមតូឌីស បទីសទនិង �ពីសប៊ធឺី
េរ ន មយួេទ តេ េពនទីកុស�។ មយួេនះេហយមយួេនះ។
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293 ប៉ុែន�ចថំ អ�័ប�មំនិបនេ �កងសូដុំមេទ គត�់តវបនេ េចញ
រចួេហយ។ េហយមនមន កប់ន�ន កេ់ េហយនិយយជមយួគត!់ េហយមន ក់
ែដលបន�ន កេ់ េហយនិយយជមយួគត ់ �ពមទងំបនបង� ញស ញ ដល់
គត។់ ពីេ�កយខនងរបស់�ទង ់ �ទងម់នបនទូលថ��៉នឹងមនកូន ជកូនែដល
គតប់នរងច់។ំ �ែមន៉។ ងកែបរខនង។ េហយគតប់នេ �ទងថ់ “�ពះេអ
ឡូហុីម”
294 ឥឡូវេនះ ករេនះេកតេឡងេ ៃថងេនះ ពីេ�ពះេយងមនេសចក�ីជំេន ។ េហយ
ខញុ ំដឹងេនះគឺជ�ពះ គឺេ�យ�រែតបទគមពរីេផ�ងេទ តចង�ុលេ សមយ័កល េនះ។
វវិរណៈ១០ បននិយយថ “េ សមយ័កលៃន�ររបស់េទវ�ទី៧ េ េពល
ែដលគតច់បេ់ផ�មបន�ឺសេម�ង�ររបស់គត”់ មនិែមនេ កនុងកមមវធីិ េ�បសឲយ
ជេទ ប៉ុែន��រែដល�មកមមវធីិេ�បសឲយជ។
295 �ពះេយសូ៊វបនេចញេ េហយផ�ព�ផ�យ។ �ទងម់នបនទូលថ “គតប់ន
ពយបលមនុស�ឈេឺហយេធ�អ�ី�គបយ៉់ង។ អូ �គវយ័េកមងេនះ ែដលជេ�� គត់
គឺជសមជិកដអ៏�ច រយ។ េយងចងប់ន�ទងម់កេ កនុងពួកជំនុំរបស់េយង”
296 ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ�ទងប់នេ�កកឈរេឡង េហយមនបនទូលថ “ខញុ ំនិងបិ�
របស់ខញុ ំគឺែតមយួ” អូខញុ ំេអយ។ ពួកេគមនិចងប់ន�ទងេ់ទ តេទ។ ែមនេហយ។ អូ!
297 “េលកែលងែតអនកបរេិភគ�ចរ់បស់កូនមនុស�េហយផឹក�ពះឈមរបស់
�ទង!់” �ទងម់និបនពនយល់េទ។ បនែចងថ “េលកែលងែតអនកបរេិភគ�ច់
របស់កូនមនុស�េហយផឹកឈមរបស់�ទងម់និដូេចនះេទអនកគម នជីវតិេ កនុងខ�ួន
អនកេទ។”
298 េហតុអ�ី ខញុ ំ�សៃមថ �គេពទយនិងគិ�នុបប�� យិកមយួចំនួនបននិយយ
ថ “មតិ�តូចេនះជបិ�ច គតព់យយមឱយេយងផឹកឈមរបស់គត។់” េឃញេទ
ពួកេគមនិបនយល់េទ។ គតប់ន�ជបេហយ។
299 ប៉ុែន�ពួកេគែដលជសិស� ពួកេគ�បែហលជមនិ�ចពនយល់ពី�បនេទ ប៉ុែន�
ពួកេគបនកំណតេ់ ទីេនះេហយេជ ថ�េទះជយ៉ង�កេ៏�យ �ែមន៉ ដបតិ
��តវបនបង� ញឱយពួកេគដឹង។ បទែមនេហយ។ ពួកេគបន�គ ល់� �ពះគមពរី
បន�បកសអំពី�។
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300 ��ចសួរខញុ ំអំពីេរ ងេនះ េបអនក�ចនិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនជំេន
េជ ជកេ់លនិមតិ�ទងំេនះ េ េពលែដលមនេរ ងមនិពិតជេ�ចនែក�ងបន�ំ?
301 ខញុ ំនឹងនិយយេរ ងតូចមយួ ែដលខ� ងំ មយួែភ�តឥឡូវេនះ។ េ េពលែដល
អនកែក�ងបន�ំជេ�ចនេ ជំុវញិ សូមចបំងប�ូនេអយ ពួកេគកនិ៏យយផងែដរថ
ពួកេគគួរែតេ ទីេនះជមយួគន ។ ពិតេហយ ដូចគន នឹង�គរបស់េ�កម៉ូេសែដរ។
េ�កម៉ូេសបនចុះេដមបអីនុវត�កិចចកររបស់�ពះេ ចំេពះមុខមនុស� េហយមន
យ៉មេ�បសនិងយ៉េណសឈរេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�េតនរ�ជអនកដំបូងែដលេធ�
�? បនទ បម់ក មនអនកេផ�ងេទ តទងំេនះែដលជអនកែក�ងបន�ំ ពីេ�ពះ��តវែត
មន របស់ពិតស�មបព់ួកេគែក�ងបន�ំ។ េបពួកេគជវតថុេដម…��� ។ អតេ់ទ
េបអ ច ឹងេនះេយងមនិ—មនិបតប់ងេ់ទ។ េយងដឹងពីកែន�ងែដលេយងេ  េឃញ
េទ េឃញេទ េ�យបទគមពរីនិង�មរយៈករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលអនកេ ែតឈរម។ំ
302 “េហតុអ�ីបុរសេនះ គតេ់មលេឃញករជកែ់ស�ងជេដម។ គតេ់ធ�ែបបេនះ
េហយគតរ់តជំុ់វញិជមយួ�បពនធគត។់ គតេ់ជ េល�ពះទងំបីនិងអ�ីៗទងំអស់
េនះ។” �មនិគួរឱយេង ងឆងល់េទ។ េហយេនះជេរ ងមយួែដលពួកេគមនិ�ចែក�ង
េធ�បនគឺ៖ �ពះបនទូលេទ! សូមកតស់មគ ល់។ ពួកេគ�ចមនរបស់ទងំអស់េនះ
ពួកេគ�ចនិយយភ�ដៃទ ពួកេគ�ចែ�សកេ�ច ង �េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ បន
េដញ�រក�។ អ៊ូ—ហូ៊។ �តឹម�តវេហយ។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន��ពះបនទូលបន
ថ�ឹងែថ�ងពួកេគ។ េឃញេទ? ពិតជ�តឹម�តវ។ េនះជកែន�ងែដល�មកដល់។ ដូច
េ�កម៉ូេសនិងយ៉មេ�បស…

េហយចងចថំ�ទងម់នបនទូលថ “ដូចជយ៉មេ�បសនិងយ៉េណសបន
�បឆងំនឹងម៉ូេស េ ៃថងចុងេ�កយនឹងមនអនកែក�ងបន�ំទងំេនះ រស់េឡងវញិ េ
េលែផនដីម�ងេទ ត” េត�ទងម់នបនទូលអ ច ឹងែមនអត?់ [�កមជំនំុនិយយថ �ែម៉
ន] ែមនេហយ េយងនឹងមនពួកេគ។
303 ប៉ុែន�ករេនះមនិបនេធ�ឲយេ�កម៉ូេសរេងគេឡយ។ េ េពលែដលេ�កម៉ូេស
បនងកេហយបនេធ�ករអ�ច រយេ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់ េហយអនកែក�ងបន�ំ
ឈរេ ទីេនះេធ�អ�ីៗដូចគន ។ េនះកម៏និ�ចប ឈបគ់តប់នេឡយ ែ�កងថ
“ែមនេហយ ខញុ ំគិតថខញុ ំគួរែតឈប�់បេសរជង េហយេចញេ �លរេ��ថ ន
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វញិ។” គត�់ន កេ់ ទីេនះ។ េដមបអី�ី? ��តវបនេគបង� ញឱយគតដឹ់ង។ �
េលលូយ៉! គតប់ន�គ ល់េ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះ។ គតប់នដឹងថេ  ទីបំផុត
�ពះបនទូលនឹង�មទនព់ួកេគ។ គតប់នដឹងថនឹងមនេពលែដល �ពះបនទូលនឹង
បង� ញខ�ួន� េហយពួកេគមនិ�ចេ �បនេទ។

304 ដូេចនះខញុ ំបនដឹងអំពីេរ ងេនះ ប៉ុនម នឆន កំន�ងមកេនះ េឃញេទ ថ�តឹម�តវ
េ េពលេនះនឹងមក។ េ េពលែដលករអ�ច រយ�មយួែដល�ពះចតម់កជ
ករអ�ច រយដពិ៏ត�បកដ ែតងែតជករផ� ស់ប�ូរេ កនុង�បពន័ធទងំមូល។ េប�ពះជ
មច ស់ចតអ់�ីមយួចូលេ កនុង�កមជំនុំ េហយ�បពន័ធចស់មនិ�តវបនផ� ស់ប�ូរេទ
�ទងប់នប ជូ ន�មកេ�យឥត�បេយជនេ៍ទ។ េពល�ជយ�រេចញេ  ជមយួទី
សំគល់និងករអ�ច រយ េនះេហយជ�ជយ�រពិត ចូរេធ��មចុះ។ េ េពលែដល
�ពះេយសូ៊វបនេចញេ ពយបលអនកជំងឺ បនទ បម់កបនផ�យ �ជយ�ររបស់
�ទង ់ “ខញុ ំនិង�ពះបិ�របស់ខញុ ំគឺែតមយួ ខញុ ំជ�ទង។់” េឃញេទ? េឃញេទ ពួកេគ
—ពួកេគមនិេជ េទ។ ពួកេគេជ ករអ�ច រយរបស់�ទង។់ �ទងម់នបនទូលថ “េប
អនកមនិ�ចេជ ខញុ ំេទ ចូរេជ ករអ�ច រយទងំេនះ ដបតិពួកេគេធ�បនទ ល់�បបអ់នក
ថខញុ ំជនរ�។” អូខញុ ំេអយ។ ថ� យសិរលី�! នរ�ជអនកដំបូង? េ�កម៉ូេស!
បនទ បម់កមនពួកេគជអនកែក�ងបន�ំ។ ប៉ុែន�ករពិតដអ៏�ច រយេ ែតមនដែដលរ�ង
អ�ីែដល�តវនិងអ�ីែដលខុស ពួកេគមនិ�ចទទួល�ជយ�របនេទ! ពួកេគមនិ�ច
ទទួលយក�ជយ�រ ែដលមនិផិតកបត ់ែដលមកពី�ពះបនទូលរបស់�ពះបនេទ។

305 ខញុ ំមនិខ�ល់េទ យូ�ស�ចេធ�ទីសំគល់និងករអ�ច រយ�គបយ៉់ង។ ប៉ុែន�
េ េពលែដលគតប់នមកទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ៃថងបុណយទី៥០ គត់
បនបង� ញពណ៌របស់គត។់ េនះជ�រក��ចមកេហយែក�ងេធ�ជ�តឹម�តវ
រហូតដល់�មកដល់�ពះបនទូលេនះ ប៉ុែន��មនិ�ចទទួលយក�ពះបនទូលទងំអស់
បនេទ។ ��ចនយំកទងំអស់�បែហលជដល់ពកយមយួដូចជេអ�៉បន
េធ� ដូច�រក�បនេធ�ចំេពះេអ�៉ ប៉ុែន��មនិ�ចឆ�ងកតទ់ងំអស់បនេទ។
េ�យ�រែត…េរ ងមយួគតគឺ់ជរបូកយទងំមូលរបស់�ពះ�គីសទ។ េឃញេទ
�ពះបនទូលឥឡូវេនះ។ កម៏និ�ច…ពួកេគមនិ�ចទទួលយក�ជយ�រឥឡូវេនះ
េហយកម៏និ�ចដូចចមេ�បសនិងយ៉េណសែដលយក�ររបស់េ�កម៉ូេស។
ពួកេគមនិ�ចេធ�បនេទ។ ករ�ប�ពឹត�របស់ពួកេគពីករែក�ងបន�ំ�តវបនបង� ញ ឱយ
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េគ�គ ល់ ពីេ�ពះពួកេគមនិ�ចេធ�បន�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ ែដលបន បង� ញ
េ�យេឃញថ�តឹម�តវេ�យ�រពួកេ��ែដលបនចកេ់�បង�ងំ េឃញេទ?
306 ពួកេគមនិ�ចេដរ�មអុី��ែអលបនេទ។ េហតុអ�ី? ពួកេគជនិកយ ជ
ទរកេអហ�ុបី! ពួកេគមនិ�ចេដរ�ម�ពះបនទូលេនះបនេទ។ េបពួកេគេធ��ម
ពួកេគ�តវែតចកេចញពី�សកេអសីុប។ ទេន�រនីល អ�ីទងំអស់ គឺល�ស�មបព់ួកេគ
េហយពួកេគមនិ�ចេធ��មបនេទ។ េទះបីពួកេគ�ចែក�ងេធ�អ�ីែដលេ�កម៉ូេស
បនេធ�កេ៏�យ ប៉ុែន�ភពលងីេលងរបស់ពួកេគ�តវបនបង� ញឱយេឃញ េ េពល
េវ�មកដល់។ បនទ បម់ក �ពះជមច ស់ពិតជបនចកប់ង�ូរ�មកេលពួកេគ។
307 ដូចគន ឥឡូវេនះ! ពួកេគ�ចេធ�ករែក�ងបន�ំេរ ង�គបយ៉់ង ែដលគម ន
�បេយជន ៍ េ�កពីបំផ� ញអ�ីែដល�តវ េហយកូនែដលេជ គឺដឹងថជករពិត។ អ៊ូ
—ហូ៊។ េ ទីេនះអនកេឃញចបស់ បនទ បម់ក ករងរៃនភពលងីេលងៃនករែក�ងបន�ំ
របស់ពួកេគ។ េបកិចចកររបស់អនក—េបកិចចកររបស់អនកគឺជ�ពះបនទូលដពិ៏តេហយ
បនេបកសែម�ងភព�តឹម�តវ េ�យជំេន របស់អនក �នឹងបង� ញ េហយដូចជ
ករសនយរបស់�ពះ េ កនុង�ពះបនទូលេដមែដលបនសរេសរ។
308 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េបខញុ ំមនិេធ�ករ…” ចូរ�� បេ់�យយកចិត�
ទុក �កចុ់ះ! “េបខញុ ំមនិេធ�…”សូមឱយខញុ ំបែនថមពកយេនះេ កនុង�។ “េនះគឺេបខញុ ំមនិ
េធ�ករែដលបទគមពរី�បបអ់នកថខញុ ំនឹងេធ�ដូេចនះ…េ �យុខញុ ំ េ េពលខញុ ំមក ជអ�ី
ែដល�ពះេមស�ុបីនសនយថនឹងេធ�េ េពលែដល�ទង ់ យងមក។ េបអ�ីែដល
ខញុ ំេធ� េប�ពះជមច ស់មនិបង� ញថ�ពះបនទូលែដល�ទងប់ន មនបនទូលថនឹង
េកតេឡងេទ េបជីវតិរបស់ខញុ ំមនិេធ�េ�យ�ពះបនទូលេនះរស់េ  ដូចអ�ីែដលបន
ែចងថនឹងេកតេឡង…” កុំខកខនចំណុចេនះឲយេ�ះ! �ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “អនកដឹងពីអ�ីែដល�ពះេមស�ុបីនសនយថ�តវេធ�។ បនទ បម់ក េប�ពះបនទូល
ែដលបនែចងេនះ �មនិេបកសែម�ង�មរយៈខញុ ំេទ េនះខញុ ំមនិែមនជ�ទងេ់ទ។”
�ែមន៉! “បនទ បម់ក សមយ័កលែដលខញុ ំនិយយ គឺខុស អ�ីែដលយ៉ូ�នបន
និយយអំពីខញុ ំគឺមនិពិតេទ។ េហយេបខញុ ំមនិែមនជ�ពះ េមស�ុេីនះេទ េបកិចចករ
ែដល�ពះេមស�ុសីនយថេធ��ទង—់�ទង�់តវែតេធ� ‘�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់អនកនឹង
េលកពួកេ��មន កដូ់ចខញុ ំែដរ’ េហយេមល អនកមនិមនេ���បរ់យឆន េំហយ េប
ពួកេគេធ�ករែដលខញុ ំបនេធ�ែដល�ពះបនសនយ េបពួកេគមនិបនបង� ញេ កនុង
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ជីវតិបចចុបបននរបស់ខញុ ំ បនទ បម់កខញុ ំមនិែមន �ទងេ់ទ។ ែតេប�ពះបនទូលបនសនយ
ៃនយុគសមយ័េនះ �តវបនេបកសែម�ងេ  កនុងខញុ ំ បនទ បម់កខញុ ំគឺជ�ទងេ់ហយ
ករសនយគមឺក រកអនក។” អូខញុ ំេអយ មនិបនេឃញថេត��ចមនចំនួនប៉ុនម ន!
“េបករសនយមនិ…” អូ!
309 “េបសិនជេសចក�ីសនយេ ៃថងេនះ�តវបនសែម�ងេ កនុងពនធកិ័ចចរបស់ខញុ ំ”
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំគឺជ�ទង។់ ដូេចនះេបអនកពិបកេជ ថខញុ ំជនរ�
េនះចូរេមលករ�ប�ពឹត�ែដលបនសនយស�មបៃ់ថងេនះចុះ។” �ែមន៉! “េមលេ
កនក់រ�ប�ពឹត�ែដលបនសនយ។ េបករ�មយួមនិ�តវបនបំេពញ េ កនុងខញុ ំេទ
េនះសូមកុំេជ ខញុ ំ េ�ពះខញុ ំបន�បបអ់នកខុស។ អនកមនិ�ចេជ ខញុ ំបនេទ �គនែ់ត
េមលេ អ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចងថនឹងេកតេឡងេ សព�ៃថងេនះ។ េប�មនិេកត
េឡងេទ េនះ�មនិ�តឹម�តវេទ។ េបេរ ងមនិពិតទងំេនះមនិេ ទីេនះ េនះេរ ង
ទងំអស់េនះនិងអ�ីែដល�តវបនរពឹំងថនឹងេកតេឡង។ េប�មនិេ ទីេនះ េទេនះ
គឺខញុ ំខុស។ ប៉ុែន�េបេកតដូេចន ះែមន” �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េនះខញុ ំគឺជ�ទង់
េហយ។” �ែមន៉! “ខញុ ំគឺជ�ទងែ់ដល�តវបនសនយថនឹងមក”

អូ ខញុ ំេអយ កិចចករដែដលែដល�តវបនសនយេ កនុងសមយ័កលរបស់�ទង់
បនបង� ញករពិតថ�ទងគឺ់ជ�ពះេមសីុ។ េតអនកមនិេជ េទឬ? [�កមជំនំុនិយយ
ថ�ែមន៉—Ed]
310 ែមនេហយ ឥឡូវេនះបងប�ូនេអយ េបករ�ប�ពឹត�របស់លូកជំពូក១៧ និង
គមពរីខ៣០ គឺជករសនយរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មុនេពលករយងមក ម�ងេទ ត
េ�កិយេនះនឹង�តលបដូ់ចជ�កងសូដំុម េហយអនកន�ំរនឹងេចញេ  េហយអ�ី
ៗនឹង�តវបនេធ�យ៉ងពិត�បកដ។ េប�មនិេកតេឡងេទ េនះសំុកុំេជ ខញុ ំ ថខញុ ំបន
�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត។ ប៉ុែន�េប�កំពុងេកតេឡង េនះចូរេជ ថ�គឺ ជ�ទង ់ “េ
ៃថងេនះកូនមនុស�នឹងេលចមក” �ែមន៉! កូនមនុស�នឹងេលចមក កនុងរបូកយ
ជ�ចឈ់ម អនកទងំអស់គន ែដលជ�កមជំនុំ គឺដូចកលពីមុន េ ៃថងៃន�កង
សូដុមែដលជ�កមមយួែដលឃ� តឆង យពីពួកេគទងំអស់ េ�យបនេជ េសចក�ី
សនយៃន�ពះ។ សូមថ� យសិរលី�!
311 បនទ បម់ក កិចចករែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតេធ�េ សព�ៃថងេនះ
�មរយៈនិមតិ�មនិែដលប�ជយ័ ករសនយមនិែដលប�ជយ័ �ល់ទីសំគល់របស់
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ពួក�វកែដលបនសនយ�ពះគមពរី ៃនគមពរីម៉�គី៤ េហយ អូ វវិរណៈ១០:៧
ទងំអស់កំពុងែត�តវបនេកតេឡង បនបំេពញ េហយ�តវបនបង� ញេ�យ
វទិយ� ស��គបវ់ធីិទងំអស់។ េហយេបខញុ ំមនិបន�បបអ់នកពីករពិតេទ េនះេរ ង
ទងំេនះនឹងមនិេកតេឡងេទ។ ប៉ុែន�េបខញុ ំបន�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត េនះ�នឹង
ប ជ កថ់ខញុ ំបន�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត។ �ទងេ់ ែតដូចគន កលពីម�លិ មញិ
ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត េហយករេលចេចញពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ កំពុងចប់
កូន�កមុ។ំ សូមឱយេសចក�ីជំេន  និងករេបកសែម�ងបនធ� កចូ់លកនុង ចិត�របស់អនក
ថ “េនះជេពលេវ�”

ឥឡូវសូមេយងអធិ�� ន។

312 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ែដលបនបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង�ចឈ់មជ
មនុស�កនុងអងគ�ពះេយសូ៊�ពះ�គីសទ ែដលបនរស់ពីសុគតេឡងវញិេ ៃថងទីបី
េយងេ �មបទគមពរី េហយបនេឡងេ �ថ នខពស់ េហយចតព់ួកសិស�
េ�យេ ឯេ�កិយទងំមូល េហយបនមនបនទូលថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹង
�មដល់អស់អនកែដលេជ ”

313 �ពះជមច ស់េអយ ចំេពះពួកជំនុំេពនទីកុស�ៃនសព�ៃថងេនះ ករ�� រេឡងវញិ
ៃនអំេ�យទន សូមឲយបុរសទងំេនះ �ពះអមច ស់េអយ �បែហលជពួកេគ
ខ�ះ មនវត�មនេ ទីេនះ ឯអនកខ�ះកនុងចំេ�មពួកេគបន�� បក់ែសតេ
ជំុវញិ េ�កិយទងំមូល សូមឱយពួកេគដឹងថេនះគឺជករេ េចញរបស់កូន�កមុំ
មនិែមនជ�ររបស់េពនទីកុស�េទ។ �ររបស់ពួកេពនទីកុស� គឺេដមប�ី� រ
អំេ�យទន�តឡបម់កវញិេ កនុង�កមជំនំុ។ ប៉ុែន�េនះគឺជករេ េចញៃនកូន
�កមុ ំ ជ�រមយួេផ�ងេទ តែដល�តវមកមុនេពល�កងសូដុម�តវដុតម�ងេទ ត។
សូមឱយពួកេគយល់ �ពះជទី�ស�ញ់េអយ។ ជំេន ខញុ ំេជ េរ ងេនះពីេ�ពះ��តវ
បន បង� ញឱយេឃញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង�់មរយៈ�ពះបនទូល�ពះជមច ស់
េហយបនសែម�ងភព�តឹម�តវេហយបង� ញដល់េ�កិយទងំមូល។ ពិត�បកដ
�ស់ �ពះអមច ស់េអយ េ កនុងមនុស�ភគតិចែតងែតជ�កមរបស់ �ទង។់ ប៉ុែន�
�ទងប់នមនបនទូលថ “កុំខ� ចអី �កមតូចេអយ �ជ�ពះហឫទយ័ �ពះវបិ�របស់
អនក ែដលបន�បទន��ច�កេនះដល់អនក។”



62 �ពះបនទូលជសេម�ង

314 ដូេចនះ ទូលបងគំអធិ�� នថ មនុស�នឹងេមលឆង យពីប ញ របស់ពួកេគ េហយ
សម�ងឹពីអ�ីែដលពួកេគ�ចគិតថ�តឹម�តវ េហយេមលេ បទគមពរី។ េហយដូច
បននិយយកលពីយបម់ញិ សូមឱយមនុស�េ ទីេនះគិតដូច ម�ក��តិយនី
បនេធ�េ កនុងៃថងៃនករបំផ�ិចបំផ� ញដធ៏ំៃនបប៊ឡូីន នងបន និយយថ “មន
បុរសមន កក់នុងចំេ�មអនកែដលមនេឈម ះថ ‘�នីែយល៉’ គឺសថិតេ កនុងនគរ
របស់បិ�អនក។ (ឪពុករបស់ពួកេពនទីកុស� គឺេ កនុងនគរ របស់�ទង។់) េហយ
គតគឺ់ជអនកេបកសែម�ង�ល់ករសង�យ័។”
315 េហយឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ សូមឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលមន
េ កនុងពួកេពនទីកុស� ជនគរែដលេ�កម៉ទីនលូេធេ  របស់ចនេវសលី
េហយនិង—េហយេ ដល់ចនសមុីធនិង �លី�នេ់ឌខមែបល និង�មសមយ័
កលនីមយួៗ។ �ទងជ់អនករ�ំយ ជអនកេបកសែម�ងគំនិតមនុស�េ ៃថង របស់
លូេធរ កនុងបុរសមន កេ់នះថ “មនុស�សុចរតិរស់េ េ�យជំេន ។” ពួកេមតូឌីស
�ទងប់នរ�ំយ�ល់ករសង�យ័ទងំអស់គឺថ “ពួកេគគួរែត—ពួកេគគួរែត�តវបន
ែញកជបរសុិទធ។” េហយេ សមយ័កលពួកេពនទីកុស� ពួកេគបននិយយ
ភ�ដៃទ បនេបកសែម�ងពី�ពះវ ិ ញ ណ�មរយៈ�ពះករ េ�បសឲយជ និង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត�បនរ�ំយ�ល់ករសង�យ័ទងំអស់ េ កនុងចិត�ៃនពួកេពនទី
កុស�។ ប៉ុែន� ឱ�ពះអងគេអយ ពួកេគជនិកយ។ ពួកេគបនេចញេ េ�កេដមប ី
ទទួលយកគំនិតរបស់មនុស�។ ដូេចនះ ឥឡូវេនះេ េពលែដលកូន�កមុ�ំតវបន
��ស់េ  ដូចជ�ទងប់នសនយ �េ ទីេនះកនុងបទគមពរី បប�ន�ចំេពះ
េ�កិយ ពីមយួយបេ់ មយួយប ់ េហយេយងេមល�េ�យែភនករបស់េយង។
�ពះអងគេអយ សូមឲយ��ចរ�ំយ ករសង�យ័េ កនុងចិត�របស់មនុស�។ សូមឱយ
ពួកេគរតេ់គចេ រកបុ��ែដល េបកចំហ ែដលទំុ ែដល�តវនយំកេ េធ�ជពូជមនិ
�តវដូចជសំបក ែដលទុកេចលេហយ�តវបនដុតបំផ� ញេឡយ ប៉ុែន�ពួកេគ�ច
ក� យជពូជល� េ យបេ់នះ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូមអរគុណចំេពះករយកចិត�ទុក�ករ់បស់េ�កអនក។ សូមឱយ�ពះេ�ះ
��យជមយួដួងចិត�របស់អនក។
316 ឥឡូវេនះ េតអនក…េយងមនបណ័� អធិ�� ន។ ឥឡូវេយងែចកេ េហយ�តវ
ចំ�យេពល�បែហលជ២០នទីស�មបអ់ធិ�� ន។ េយងចងត់�មងជ់ួរ សូម
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�បញបេ់ឡងេហយឆ�ងកតេ់វទិកេហយអធិ�� ន។ េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិដឹង
ពីចំនួនកតប៉ុនម នេទែដល�តវបនែចកេ�យ។ ខញុ ំមនិែដលសួរប៊លីលី េ�ះ។
ខញុ ំ�គនែ់តនិយយថ “េតអនកបនផ�ល់កតឱយ…ចូរចុះេ ទីេនះ េហយែចកកត
អធិ�� នចុះ។” េហយគតប់ន�តឡបម់កវញិេហយនយំកម� យរបស់គតន់ិងខញុ ំ
េហយនិងពួកេគ។ មុនេនះមយួែភ�ត។ ឥឡូវខញុ ំ—ខញុ ំបនេធ�…
317 េតអនកចបេ់ផ�មពី១០០ចុះមក១ឬពី១េឡងេ ១០០ឬកយ៉៏ងេមច៉?
[បង�បសប៊លីលីប៉ូលនិយយថ “ពី១េ ១០០”—។]មយួេ មយួរយ�តឹម�តវ
េហយ។
318 សូមេលកបណ័� អធិ�� នេលខ១។ េបអនកមនសូមេលកៃដេឡងដូេចនះ ខញុ ំ�ច
េមលេឃញអនក។ េបអនកមនិ�ច…េបអនក�ចេ�កកឈរេឡងបន… េបអនកមនិ
�ចឈរបនេយងនឹង�គអនក។ កតអធិ�� នេលខមយួសូម�បញប។់ អនក�
មនកតេនះ? េតនិយយថេមច៉? កតេអេលខមយួ។ (សូមអភយ័េទស)
េលខ… ស�ីេ ទីេនះេតអនកមនកតេនះឬ? សូមមកទីេនះ ស�ីេអយេត�ចម
កបនេទ? កតេអេលខពីរ។ េតអនកមន�េទ េតនរ�មន កម់ន? េលកៃដរបស់
អនកេ�យេល ន។ ស�ីេ ទីេនះសូមមក។ េលខបី។ មនកតេទ? េតអនកមន
បណ័� េទ? អនកទងំអស់គន គម នកត�មយួ េទឬ? អូ? មនិអីេទ អនកមនិចបំច់
មនេទ�។ កតេអបី បនួ �ប។ំ មយួ ពីរ បី បនួ �ប។ំ េឃញេទមនមយួ ពីរ បី
បនួ �ប។ំ មយួ…ពួកេគេ ទីេនះ… �ប ំ�បមំយួ �បពំីរ �បបីំ �បបំនួ ដប។់ មនិ
អីេទ �គនែ់តត�មងជ់ួរ �គនែ់តចបេ់ផ�មត�មងជ់ួរ។
319 ឥឡូវេនះ េបអនកមនិ�ចមកបនេទ សូម�គវៃីដរបស់អនក ដូេចនះពួកេគ�ច�គ
អនកបន។ ខញុ ំបនសួរមនុស�ទងំេនះេ ទីេនះែដលមនិមនកត…មនិចបំច់
មន�េទខញុ ំ�គនែ់តសួរអនកប៉ុេ�� ះ។ ឥឡូវេនះេមល អនក—អនកពិករេ ទីេនះ ខញុ ំ
�ម នថគត�់តវែតមកមុនេគ” ពីេ�ពះ�គន ់ខញុ ំេទបែត�បបគ់តថ់ “មក�បញប។់”
ឥឡូវេនះ អនកមនិចបំចម់នកតេទេបអនកមនជំេន ដូចខញុ ំ បនបេ�ង ន។ េឃញ
េទ េប��តវបនេបកសែម�ងដល់អនក។ ែតេប�មនិ�តវបន េបកសែម�ងេទ មនិថ
អនកេ កនុងជួរៃនករអធិ�� ន�បសិ់បដង �នឹងមនិជួយអ�ី បន�ិចេ�ះដល់អនក។
អនកដឹងេទ? េតអនកេជ េទ? េឃញេទ? ខញុ ំ�ចអធិ�� ន ខញុ ំខំអស់ពីសមតថភពែដល
ខញុ ំ�ចេធ�បន ទងំលុតជងគងេ់ហយ�កៃ់ដេលអនក ចកេ់�បងេលអនកឬអ�ីែដល
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អនកចងប់ន េហយអធិ�� ន។ ដ�ប��ពះជមច ស់ េ�យ�រ…�ពះគុណ
បង� ញថេ កនុងចិត�របស់អនកថ “�ចបេ់ហយ” បនទ បម់ក�នឹងរចួ�ល់។ អនក
មនិចបំចេ់ កនុងជួរអធិ�� ន ឬកែន�ង�កេ៏�យ េទះជយ៉ង��រចួ�ល់
េហយ។
320 �តវេហយ បនួ…មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ �បមំយួ �បពំីរ �បបីំ �បបំនួ
ដប ់ ដបម់យួ ដបពី់រ ដបបី់ ដបប់នួ ដប�់ប។ំ មនិអីេទ ដប�់បមំយួ ដប�់បពីំរ
ដប�់បបីំ ដប�់បបំនួ ដប�់បពីំរ ៃមភ។ េតមននរ�មន កែ់ដលខញុ ំេ  េហយមន
កតែ់តមនិ�ចេ�កកឈររចួឬេទ? េលកៃដរបស់អនកេឡង មនកតែតមនិ�ច
េ�កកឈរេឡងបន។ មនិអីេទ។

…�គនែ់តេជ �ម

ខញុ ំ�ចេមលេឃញេកមងកំសត�់�យ៉នេណកំពុងអងគុយេលង�ល់យប់
េនះជិតដល់េពលមយួ។ ខញុ ំចងឲ់យអនក�ល់គន មនភពសងប�់ង តនិ់ងករេគរព
ដូចអនកដឹងេហយ។

…�គនែ់តេជ �ម

ឥឡូវេនះ កតអធិ�� នពីមយួេ ដប�់ប ំខញុ ំេជ ថ�អ ច ឹង។

…�គនែ់តេជ �ម

ពួកេគមនមនុស�េ�ចនេ ទីេនះ ដូេចនះសូម—សូមចបេ់ផ�ម។ េតអនកនិយយ
ថេមច៉?

…�ចេ បន…
321 មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ �បមំយួ �បពីំរ �បបំី �បបំនួ ដប…់ឥឡូវ អនក
កំពុងមនគន េ�ចនេពក។ េលសពីអ�ីែដលេយងបនេ េ េទ ត។ �មនិអីេទ។
ឈរេ កែន�ងរបស់អនកចុះ។ កុំឲយនរ�មន ក�់គនែ់ត…អនកនឹង ទទួលបន…អនក
នឹងបនអធិ�� នឲយ ប៉ុែន��គនែ់ត…េឃញេទ សូមរងច់រំហូត ដល់ពួកេគេ
េលខរបស់អនក។ បនទ បម់ក អនកដឹងេទេយង—េយងមនិ�ច ឈរេ�ចនេពកេទេ
ទីេនះ។ េប�ពះអមច ស់�ទងេ់ធ�អ�ីមយួ អនកបនបិទពីមនុស� េហយពួកេគអនកមនិ
�ចេមលេឃញ�បនេទ អនកេឃញេទ។ សូម�ពះ�បទនពរ។
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ឥឡូវសូមអធិ�� នស�មបក់ែន�ងៃដទងំេនះ េ េពលពួកេគបនេ�ត ម
រចួ�ល់។
322 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ កែន�ងៃដ�កេ់ ទីេនះែដលបនមកពីអនកជំងឺ និង
អនករងទុកខ។ ជំេន ែដលេយងេទបនឹងនិយយអំបញ់មញិេនះ �ពះអងគេអយ!
ទូលបងគំចថំ �ទងម់នបនទូលេ កនុង�ពះគមពរីយូ�ស “មនជំេន េ�យេ�ម ះ
�តងត់សូ៊េដមប�ីបគល់េ ពួកបរសុិទធ។” េហយពី�ងកយរបស់ពួកបរសុិទធ
ពួកេគបនយកកែន�ងៃដ មនិែមនេ�យ�រពួកេគជមនុស�ពិេសសេទ ប៉ុែន�
េ�យ�រែតពួកេគជមនុស�ែដលេជ ។ ពួកេគជមនុស�មនចិត��បទប ដូចជ
េយងែដរ។ ពួកេគនិយយថ “េអលីយ៉គឺដូេចន ះែដរ គតប់នអធិ�� ន េ�យ
េ�ម ះថនឹងគម នេភ� ង។” េហយ �ពះជមច ស់េអយ គតប់នអធិ�� ន ែបប
េនះកេ៏�យ�រែតចងឲ់យមនុស�ែ�បចិត�។ �ទងប់នបង� ញឱយគតអ់ធិ�� ន
ស�មបព់ួកេគ �មរេប បេនះ េដមបបីំេពញនូវ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ គម ន
ករសង�យ័េទែដល�ទងប់នបង� ញនិមតិ�ដល់េ��។ េហយេ យបេ់នះ �ពះអងគ
េអយ ទូលបងគំកំពុងអធិ�� នស�មបម់នុស�ទងំេនះ េដមបឱីយបនជសះ
េសប យ។ ទូលបងគំមនិែមនជេអលីយ៉េទ គត�់តវបននយំកេ �ថ នសួគ ៌ ែត
ជីវតិរបស់គតេ់ហយ�ពះវ ិ ញ ណេ ែតមន។ ដូេចនះេយងអធិ�� ន ថ�ទងនឹ់ង
សព��ពះទយ័និងករអធិ�� នរបស់� ស��ទង។់ េហយសព��ពះទយ័ដល់េយង
ទងំអស់គន េ េពលែដលេយងអធិ�� ន ចំេពះកែន�ងៃដេនះ េ េពល�បន
�កេ់លអនកជំងឺេនះនឹងបនជសះេសប យ។
323 េយងដឹងថ �ពះវរបិ�េអយ េយងគឺជជំនន—់មនុស��� ប។់ េយង
កំពុងេធ�ដំេណ រ…�បឈមមុខ—នឹងភពអស់កលប។ េ�កិយបនេ ដូចជ
ឆកួត។ ឃតកមម េកមង�សីតូចៗ�តវេគកបជ់បំែណកៗ និង�តវេគបំផ� ញ។ បុរស
ទុកសកែ់វងដូចជ ស�ី ស�ីដូចជបុរសែដរ ពួកេគេធ�ឱយខូច��កក។់ កំេណ នកំពុង
�� ប។់ េ�កិយកំពុង�� ប។់ អ�ី�គបយ៉់ងែដលគួរេ�យេគរព។ �ពះវ�ិរកំពុង
�� ប។់
324 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមនមំកនូវជីវតិ។ នមំកនូវជីវតិ ឱ�ពះជមច ស់េអយ
ជីវតិៃនេសចក�ីជំេន ។ សូមបង� ញដល់មនុស�ទងំេនះ�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ�ច
�តឹមែតអធិ�� នេហយ�កៃ់ដេលពួកេគ។ ប៉ុែន��ទងែ់តមយួែដល�ច ពយបល
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ពួកេគបន េហយមនែត�ពះអងគេទែដល�ចេ�បសពួកេគបន។ ទូលបងគំ
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេឆ�យតប �ពះវរបិ�េអយ ដល់អនកទងំអស់គន ។ សូម
�ទង�់បទនមក េ�យៃដទូលបងគំបន�កេ់លពួកេគ ទូលបងគំសូមេ�យ អស់ពី
ចិត�។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម�ទងេ់�បសមនុស�ទងំេនះ ឲយ
ជសះេសប យ។ �ែមន៉។

325 ឥឡូវេនះ េតេម�កេនះេ ឮឬេទបងប�ូន? ឥឡូវអនកលឺេហយែមនេទ?
អនក�ល់គន �� បឮ់េទ? សូមេលកៃដេឡង។ មនិអីេទ។ ឥឡូវេនះ ដូចេម�ចឬមយួ
េផ�ងេទ ត េបះដូងរបស់ខញុ ំមនេ កនម់នុស�ទងំេនះេ ទីេនះ ែដលអងគុយេ
ទីេនះកនុងេកអី និងរទះរញុទងំេនះ…ពួកេគែថមទងំមនិបន ទទួលកតអធិ�� ន
េទ តផង។ េឃញេទ? ប៉ុែន� េមលបង�បសេអយ េឃញមនុស�ទងំេនះទទួល
បនបណ័� អធិ�� ន ប៉ុែន�េនះមនិមននយ័ថពួកេគ �តវបនេ�បសឲយជេនះ
េទ។ មនុស�ែដលកំពុងអងគុយេ កនុងទស�និកជនេនះ �បែហល—េនះ—មនិ
មននយ័ថពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគនឹង�តវបនជសះ េសប យេនះេទ។ េនះ
—មនិបននិយយថ—ថពួកេគនឹងឬនឹងមនិជេនះេទ។ ���ស័យេលជំេន
របស់ពួកេគេល�ពះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកដឹ់ងថ� ជករពិតេទ? ទងំអស់
េនះ �គនែ់តជជំេន របស់ពួកេគេល�ពះប៉ុេ�� ះ។ ែមនេហយ េតមនបងប�ូន
ប៉ុនម ននកដឹ់ងថ�ជករពិត? មនិថអនកកនភ់ជ បែ់បប �កេ៏�យឬេតអនកល�
ឬ��កកប់៉ុ��  េលកែលងែត�ពះគុណរបស់�ពះធ� ក ់ ចូលកនុងេបះដូងអនក មនិ
ដូេចន ះេទអនកនឹងមនិជេឡយ។ ឥឡូវេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម នដឹងថ�ពះបនេធ�
� បនេធ��រហូតមក ទងំករអ�ច រយ និងេសចក�ីស ញ និងភពអ�ច រយ? េហយ
ឥឡូវេនះ អនកបនមកេ យបេ់នះ េ�យឈរេ កនុងជួរេនះ មនិែមនេ�យ�រ
�ពះបនេ�ជសេរ សអនកឱយឈរេ  កនុងបនទ តេ់នះេទ។ អនកេទបែតទទួលបនបណ័�
អធិ�� ន �គនែ់តបនេកតេឡង េ កែន�ងរបស់អនកេ  [បតស់េម�ង កែសត
—Ed។]

326 នីតិវធីិគឺពិតជដូចបង�បសដគ៏ួរឲយេគរពរបស់ ខញុ ំេឈម ះេគហូលេសុរេ ទី
េនះគតប់នចបេ់ផ�មពន័ធកិចចរបស់គតជ់េ�ចនឆន មំកេហយ។ [ចំណុច ទេទ
េ  េល ែខ��ត—់Ed] …េ�យជំេន េល�ពះ េជ �ពះ េជ ថ�ពះបន េ�បស
អនក ជមងេឺ�យ ជំេន ។ េហយ�ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរេទ ប៉ុែន��ពះបនបែនថមេ
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ៃថងចុង េ�កយេនះ គឺអំេ�យែដល�ទងប់នសនយ។ �ពះជមច ស់�ទងប់នេធ�
�…មនិែមន �ទង ់ �តវែតេធ�េនះេទ ប៉ុែន�េ�យ�រ�ទងប់នសនយ។ េហយេប
�ទង ់ បនសនយ បនទ បម់ក�ទង�់តវែតេធ��។ ពីេ�ពះ�ទង�់តវែតរក��ពះបនទូល
របស់ �ទង។់
327 េហយ�ទងប់នសនយនឹងអនកដូចគន េនះគឺ “េបអនកេជ េនះ�នឹងេកតេឡង”
េបអនកមនិេជ �េទ �នឹងមនិេកតេឡងេទ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�ចេធ�ឱយអនកេជ េទ
េហយអនកកម៏និ�ចេធ�ឱយខ�ួនអនកេជ បនែដរ។ �ពះ�តវែត�បគល់�េ�យអនក។ �
ជអំេ�យរបស់�ពះែដលអនកេជ ។ មនិែមនជំេន របស់អនកេទ ជេន របស់ �ពះ។
ជំេន ប ញ របស់អនក�ចេជ ថ�ល� ប៉ុែន�េលកែលងែតេសចក�ីជំេន របស់�ពះ បន
ធ� កក់នុងចិត�របស់អនក…េឃញេទ េសចក�ីជំេន ប ញ របស់អនក�ចេធ�េ បន េធ�
�េ ។ េហយ�គនែ់តេជ �េ�យអស់ពីដួងចិត�របស់អនករហូតដល់�ពះ ជមច ស់
បនេបកសែម�ង�ដល់អនកេហយ។ េឃញេទ? ចូរបន�េជ រហូតដល់�ពះ បង� ញ�។
ប៉ុែន�រហូតដល់�ទងប់នបង� ញ�…
328 អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំេតអនកនិយយអ�ីេ ទីេនះ?”
329 “ែមនេហយ!” �ពះបនប ជូ នេ��មន កេ់ ឯេហេសគេហយ�បបគ់តថ់
“‘អនកនឹងមនិេងបពីែ�គេនះបនេទ’ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ‘អនកនឹង
�� បេ់ េលែ�គេនះ។’” ហនឹងេហយ?
330 ប៉ុែន�េ��េនះបនែបរមក…ឬេស�ចេនះែបរមុខេ ជ ជ ំង គតែ់�សក អលួ
ទងំទឹកែភនកថ “�ពះអមច ស់ ទូលបងគំ�តវករេពលដប�់បឆំន េំទ ត។ ឱ�ពះ អមច ស់
េអយ សូម�ទង�់ពះស�� បទូ់លបងគំផង” ឥឡូវេនះ េស�ចគឺអ�ច រយ ជងមនុស�
ទងំអស់េ េលេ�កិយេ កនុងនេយបយ ប៉ុែន�េ��បនធំេ កនុង �ពះេន�ត
របស់�ពះ។ េនះគឺជេស�ចរបស់�ពះជមច ស់។ ប៉ុែន��ជេ��របស់�ពះ។ ដូេចនះ
�ពះបនបង� ញឱយេ��យក…េ�ង រ… [បតស់េម�ង—ករែសត] អនកដឹងេទ អនក
យល់េទ?
331 ឥឡូវេនះ អនក�បែហលជយល់េហយ ពីេ�ពះខញុ ំបនអធិបបយ�ពះគមពរី េ
ទីេនះ “ដូចេ កនុងៃថងៃន�កងសូដុមែដរ េនះកូនមនុស�នឹងយងមកម�ងេទ ត”
េ កនុងៃថងែដល�កមជំនំុកំពុង�តវបនេបកសែម�ងឱយ�គ ល់? អតេ់ទ! “េ ៃថងែដល
កូនមនុស�េលចមក” អ�ីែដល�តវបនេលចមក? េបកសែម�ងឱយេគ�គ ល់! �តវ
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េហយេបកសែម�ង! ៃថងែដលកូនមនុស�បនេបកសែម�ង �នឹងជៃថង ដូចជ �កងសូ
ដុមនិងកូម៉ូ�៉ែដរ។ េត��តវេទ?

332 េឃញេទ េតមនអ�ីេកតេឡង។ ពួកេគមនអនកន�ំរសំខនពី់រចុះេ ទីេនះ
េ �កងសូដុំមនិងកូម៉ូ�៉ ពីេ�ពះមន�កមមយួជពួក�គី�ទ នមនិេក� មនិ�តជក់
េ ទីេនះ។ េត��តវេទ? េហយពួកេគមនអនកន�ំរសំខន់ៗ ពីរ (ឥឡូវ�� ប់
េ�យបនចបស់) េ �កងសូដុមនិងកូម៉ូ�៉ បនផ�ព�ផ�យ �ពះបនទូល។ ប៉ុែន�មន ក់
កនុងចំេនមពួកេគែដលឈរេ ទីេនះជមយួ�កមអ�័ប� ំ�តវេហយ?

333 ឥឡូវេនះេមល! េយងមនិែដលមនេ កនុង�បវត�ិ� ស�របស់�កមជំនំុេឡយ
មនអនកន�ំរជសកលដល់�កមជំនំុែដលេឈម ះរបស់គតប់នប ចបេ់�យ
ហ—ា—ំរហូតមកដល់េពលេនះ:ក�——ា—ហ—ា—ំែដលមនអក�រ
ចំនួន៦គឺ ក�——ា—ហ—ាំ។ ប៉ុែន� អ�័ប�េំឈម ះ�តវបនសរេសរ៖ អ
—័—ប�——ា—ហ—ាំអក�រ៧។ េឃញេទ? ដូេចនះ�កមជំនុំជសកលែតង
មនេឈម ះរបស់មនុស��បមំយួអក� ជអងគករែដលមនុស�បេងកត ែតបនទទួល
អនកន�ំររបស់ពួកេគ។ ពួកេគមន �នហ់គីរ ម៉ូឌី ហ�ីននី ណុក កល់វនិ ជេដម
ប៉ុែន�មនិែដលមន “ហ—ា—ំ” េឡយ។ េត��តវេទ? ប៉ុែន�ពួកេគបនទទួល�
េហយគតគឺ់ជអនកន�ំរែដល�តវបនប ជូ នមកពី�ពះ េហយគតក់ំពុងែតេធ�ឱយ
ពួកេគមនកំែផងជ ជ ំងដូចែដលគត�់ចេធ�បន “េចញពីទីេនះ! ចងែ់�បចិត�ឬក៏
ចងវ់និសេ !

334 ប៉ុែន�សូមចថំ អនកែដលបនេរ ស�ងំែដលបនតំរវូទុកជមុននិងមន កិចច
�ពមេ�ព ងមុន។ ជអ�័ប�និំង�កមរបស់គតក់ម៏នអនកន�ំរផងែដរ។ អ៊ូ
—ហូ៊។ េមលអ�ីែដលគតប់នេធ�។ �ទងប់នផ�ល់ឱយពួកេគនូវស ញ ថ េពលេវ�
ជិតដល់េហយែដលេភ�ងនឹងេឆះ។ ឥឡូវេនះ េយងកំពុងរកេមលេភ�ង �តូមកិ
គឺជកំហឹងរបស់�ពះ។

335 ឥឡូវេនះ អនកន�ំរេនះបនេធ�អ�ីមយួ។ �ទងម់នបនទូលពី ស�ីមន កែ់ដល
�ទងប់នែបរខនង�ក ់ េហយបន�បបន់ង—េហយបន�បបន់ងពីអ�ីែដលនង
េ សង�យ័ពីអ�ីែដល�ទងក់ំពុងមនបនទូល�បបពី់�ថ នភពរបស់នងនិងអ�ីែដល
បនេកតេឡងថនឹងេកតេឡង។ េត��តវេទ? េត�ទងប់ននិយយថកូនមនុស�
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នឹងបង� ញអងគ�ទង�់មរេប បដូចគន េ ៃថងេនះ? អ ច ឹង េតអនកេជ ថេនះ ជ
ករពិតេទ?

ែមនេហយ ស�ីមន កឈ់រេ ទីេនះ…
336 េហយេ កនុងសហជីពែដលេមលមនិេឃញ ៃន�កមជំនំុកូន�កមុ�ំពះ�គីសទ
អនកន�ំរគឺេ ទីេនះ ែដលជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។
337 ឥឡូវេនះ �ទង�់គនែ់តនិយយ�មរយៈេ��របស់�ទង។់ �ពះគមពរីបនែចង
យ៉ងដូេចនះ! “�ទងម់និេធ�អ�ីេ�ះេឡយ េលកែលងែត�ទងប់ន បង� ញដល់េ��
របស់�ទងជ់មុនសិន” េអម៉ុស៣:៧។ �ទងែ់តងែតេធ��។ �ទងម់និែដលផ� ស់ប�ូរគំរូ
របស់�ទងេ់ទ។ េឃញេទ? េហយេ���ចនិយយបន លុះ��ែតគត ់និយយ
អ�ីែដល�ពះ�បបគ់ត។់ គឺ�តវេហយ? �ជករពិត។
338 ឥឡូវេនះ េតអនកេជ ថ�ទង�់ច�បបខ់ញុ ំពីប � របស់ ស�ីមន កេ់នះមុនេពល
ែដលខញុ ំេមលេ មុខនងផងឬេទ? េតអនកេជ េទ? េហតុអ�ី នងបនទទួល រងនូវ
ជំងឺម�រកី។ �តឹម�តវេហយ។ �សថិតេ េលសុដនរ់បស់នង។ នងមនកូន
�បសមន ក ់ េ កនុងគំនិតរបស់នង គតប់នទទួលរងជមយួនឹង �បេភទៃន
�ថ នភពផ�ូវចិត�មយួ ភយ័ខ� ចនិងផលវបិក។ �តឹម�តវេហយ។ េតអនកេជ េទ?
េហយេនះជករពិត ែមនេទ? េតអនកេជ ថេសចក�ីជំេន របស់អនក េ�យនិយយ
ែបបេនះែដលបនេបះយុថក ថអនកបនទទួល� អនកនឹងមន�េទ? បនទ បម់ក ចូរ
េចញេ  �ពះអមច ស់េយសូ៊នឹងេ�បសេ�យអនកបនជ។ េឃញេទ? ែមនេហយ។
េឃញេទ? េតអនកេជ េទ? េជ អស់ពីចិត�?
339 ឥឡូវេនះ េតអនកេជ េទ េ�យមនិចបំចេ់មលមុខ ស�ីមន កេ់នះេទ ែត
�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ�ច�បបខ់ញុ ំថនងមនប � អ�ី? េតមនប៉ុនម ននក់
េជ ? ឥឡូវេនះ អនកដឹងេទ…េហយខញុ ំមនិែដលសូមបែីត…ខញុ ំ…េរ ងែតមយួគត ់ ខញុ ំ
បនេឃញែតសំពត។់ ខញុ ំមនិដឹងេទ ខញុ ំមនិ�ច�បបប់នេទថេត�ជបុរស ឬ ស�ី។
ប៉ុែន��គនែ់តឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងឲ់យនងេជ ។ េតអនកេជ េទេ�ក�សី? េ ទីេនះ
អនកជំងឺ េតអនកេជ េទ? េលកៃដរបស់អនកេឡងេបអនកេជ ។ េបអនកេជ អស់ពីចិត�អនក
�ចមនកូនេនះែដលអនកកំពុងេសនសំុ�ពះ។ េឃញេទ? េឃញេទ? អនកេជ េទ? េត
អនកមនជំេន េល�ពះេទ? ឥឡូវ �មនិ�ចជសះេសប យេទ ែត�តវបង� ញពីជំេន ។
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េនះគឺជកិចចករែដលប ជ កពី់ ជំេន របស់វត�មនរបស់�ពះជមច ស់ �ពះបនទូល
របស់�ទងេ់បកសែម�ងឲយេឃញ។
340 ស�ីេនះកច៏ងប់នរបស់ដអ៏�ច រយែដរ។ េនះមនិែមនជកូនេទ នងចងប់ន
បុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ�: េប
អនកនឹងឈបពី់ករជកប់រ ី �ពះជមច ស់នឹងេ�យអនកទទួលបុណយ�ជមុជទឹកពី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ចូរេ ចុះ េហយេជ �េឃញេទ។ េតអនកេជ េទ? េតអនកមន
ជំេន េល�ពះេទ?
341 បុរសមន កែ់ដលឈរេ ទីេនះ គឺជបុរសែដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេ កនុង
ជីវតិរបស់ខញុ ំេឡយ។ ខញុ ំអតេ់ទ�គ ល់គត ់ ប៉ុែន�គតក់ំពុងរងទុកខជមយួនឹងប �
េ កនុង�ទងរបស់គត។់ គតធ់� បដ់ួលែដលបនេធ�ឲយគតក់� យជអ ច ឹង មនិជ
យូរប៉ុនម នេទ។ គតម់និែមនមកពីទីេនះេទ គតម់កពីរដ��កន�់ស។ គតគឺ់ជ
�គអធិបបយ។ ចូរេ ផទះ ផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ េឃញេទ? េឃញេទ? េឃញេទ?
ខញុ ំមនិែដលេឃញមុខគតេ់ទ។
342 មន ស�ីមន កឈ់រេ ទីេនះ ខញុ ំមនិ�គ ល់ ស�ីេនះេទកម៏និែដលបនេឃញ មុខ
នងកនុងមយួជីវតិរបស់ខញុ ំេ�ះ។ �ពះជមច ស់�គ ល់នង។
343 េប�ទង�់ចបង� ញពីអ�ីែដលជប � របស់នងឬអ�ីមយួអំពី� េតអនកេជ
េទ? អនក�ល់គន េជ េទ? េនះ�គនែ់តជករងរមយួែដលប ជ កពី់ជំេន ខញុ ំ�តវែត
ផ�ព�ផ�យអ�ីែដលខញុ ំបន�បបអ់នកេ យបេ់នះ។ េនះជអ�ីែដល�ពះបនបង� ញ
ឱយដឹងេហយេនះគឺជករងរែដលបង� ញ�។ ឥឡូវេនះ អនក�តវែតមនជំេន េដមប ី
បនជសះេសប យ។
344 ស�ីមន កេ់ ទីេនះ ខញុ ំមនិ—ខញុ ំមនិគិតថខញុ ំ�គ ល់នងេទ។ បទខញុ ំអតន់ងេទ
ប៉ុែន�ខញុ ំ�គ ល់អនក�មន កែ់ដលនង�គ ល់ពីេ�ពះខញុ ំេឃញគតឈ់រេ ទីេនះមុន
ខញុ ំ។ នងមនប � ឈកឺបល។ េតែមនេទ ស�ីេអយ? េតអនកេជ ថ�ពះ នឹងេ�បស
អនកេទ? ជបង�សីរបស់ភរ�ីគីន។ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញនង េ កនុង
ជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំបនេឃញភរ�ីគីនឈរេ ទីេនះ សម�ងឹេមល
ខញុ ំ ែបបដូេចនះ។ �គនែ់តមក។ �តវេហយ។ ខញុ ំមនិដឹងថភរ�ីគីន េ កែន�ង�
េទ។ េតអនកេជ េទ? េតអនកមនជំេន ប៉ុនម ន? េបអនក�ចេជ  អ�ីៗទងំអស់�ចេធ�
េ បន។ េបអនកមនិេជ េទ េនះគម នអ�ី�ចេកតេឡង បនេទ។
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345 ស�ីតូចមន កែ់ដលមនសកព់ណ៌�បេផះ កំពុងអងគុយសម�ងឹេមលខញុ ំេ ទីេនះ
េតអនកេជ �ពះេទ? េតអនកេជ ថ�ពះ�ចបង� ញដល់ខញុ ំពីអ�ីែដលអនកកំពុងគិត
េទ? មនដំុ�ចដុ់ះេលសុដន។់ េតអនកេជ ថ�ពះ�ចយក�េចញពីអនកបនេទ?
�តវេហយ។ មនជំេន និងេជ ចុះ។ ឥឡូវ េតនងបនបះ៉អ�ី?
346 ស�ីែដលបនបះ៉�ពំ�ពះពស��ទង ់ គមពរីបននិយយថ…អនកែដលមន
�ពះគមពរី�ទងម់នបនទូលថ “�ទងគឺ់ជសេម�ចសងឃ ែដល�ចបះ៉េ�យ�រមមណ៍
ៃន ភពទនេ់ខ�យរបស់េយង។” េតមនិ�តឹម�តវេទឬ? �ទងគឺ់ជសេម�ចសងឃេហយ
�ទងក់ំពុងែតឈរេ ទីេនះ។ ពួកេគជមនុស�បនបះ៉�ទង។់
347 មន ស�ីមន កែ់ដលសគម�គ ំងបនេលកៃដរបស់នងេឡងេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
មនិែដលេឃញនងេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ ប៉ុែន�នងេទបែតបះ៉អ�ីមយួ។ េនះេហយ
ជអ�ី។ នងបនអធិ�� នដល់�ពះ។ នងមនប � េ កនុង �ទងរបស់នង នង
មនប � �កពះផងែដរ។ �ពះបនពយបលអនក េបអនកនឹងេជ ។ អនក�តវែតេជ ។ “អ�ី
ទងំអស់�ចេធ�បនស�មបអ់នក� ែដលេជ ។”
348 មនបុរសមន កក់ំពុងែតអងគុយេ ខងេ�កយ េមល�មេនះ កនុងជួរទីពីរ សូម
ចូលមកេនះ) េ�យមនជមងហឺឺត។ េតអនកេជ ថ�ពះនឹងពយបលអនក បនេទ
េ�ក? េបអនកេជ េនះ�ពះនឹងេ�បសឲយអនកជ។ អនក�ចទទួលអ�ីែដល អនក
បនសំុ
349 មន ស�ីមន កក់ំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ សម�ងឹេមលខញុ ំ ឆ�ងកតទី់េនះ មនសក់
ពណ៌�បផះ។ េបអនកេជ អស់ពីចិត�…េតអនកេជ េទ? មនិអីេទ ប � �គសកនុងថង់
ទឹក�បមតនឹ់ងចកេចញពីអនកេបអនកេជ ។
350 េតអនកគិតយ៉ង�អំពី� េដកេ េលែ�គតូច? េតអនកេជ ថនឹងពយបល
អនកឬេទ? េប�ពះនឹង�បបខ់ញុ ំពីប � របស់អនក េតអនកនឹងេជ �ទងេ់ទ? េបអនកេជ
ថម�រកីេនះនឹងចកេចញពីអនកេហយអនកនឹងបនជ។ េហតុអ�ីបនជអនកមនិ
េ�កកេឡង យកែ�គរបស់អនកេហយ�តឡបេ់ ផទះវញិេ ? េតអនកេជ េទ? េតអនក
ទងំអស់គន េជ េទ? ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ចុះយ៉ង�វញិ? េត�ពះជមច ស់បន
ចកេ់សចក�ីជំេន េនះេ កនុងចិត�របស់អនកេទ? អនក�ល់គន េ ទីេនះ សូមេលកៃដ
េឡង។ េប�ពះជមច ស់ទម� កជ់ំេន េនះ មកកនុងចិត�របស់អនកសូម�កៃ់ដរបស់អនក
ចុះេលមន កេ់ផ�ងេទ តេ ខង�� ំ ចុះេ �មបេ�� យបនទ តេ់ ទីេនះ។ �កៃ់ដ
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របស់អនកេល…ឥឡូវេនះ សូម�បញប ់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតេធ�ចលន សូម
�កៃ់ដរបស់អនកេល មន កេ់ផ�ងេទ ត។ បុរសេនះកំពុងរតេ់ហយកំពុងអធិ�� ន
សំ�បអ់នកដៃទ។
351 ចូរេ�កកឈរេឡងេហយសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ៃនអនក�ល់គន ។ មនិ
�តវករេធ�ដំេណ រេ មុខេទ តេទ។ កំណតអ់ត�ស ញ ណថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។ អនក អ�ីែដលអនកមនទុកខ�ពយ
អ�ីកេ៏�យ េបអនកេជ េល�ទង ់សូមេ�កកឈរឥឡូវេនះេហយេជ ចុះ។
352 �ពះែដលមន�គប�់ពះេច��  ជ�ពះៃនអ�័ប� ំជ�ពះរបស់អុី�ក ជ�ពះៃន
យ៉កុបេអយ សូមបេ ច ញអំ�ចរបស់�ទងម់ក េហយពយបលមនុស�មយួ�កម
េនះ ឥឡូវេនះ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! សូម�ពះ�បទនពរ។ 
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