
ភពជអនកដឹកនំ

 សូមអរគុណ បង�បសវេីល ម។ �� គមន ៍បង�បស�� ណូេហយនិងភរយិ
របស់គត ់ េហយនិង�បតិភូទងំអស់េ ទីេនះ េ ពិធីជបេ់ល ងេ យប់

េនះ។ �ពិតជឯកសិទធិដអ៏�ច រយ�ស់ែដលមនវត�មនេ ទីេនះ។ ខញុ ំបនទនទឹង
ចេំវ�េនះចប�់ងំពីេយងបនចបេ់ផ�ម។

2 េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងអ់គុណ ស�ីមន កេ់នះ ខញុ ំមនិបនចេំឈម ះរបស់គតេ់ទ ប៊ី
លលី េទបែត�បបខ់ញុ ំ ថគតប់នឲយខញុ ំនូវ�បអបស់ករ�គប�់គីស�ម៉ស េហយបន
យកេ �កក់នុងរថយន�ពីរបីនទីមុនេនះ។ បង�សីេនះ ែដលខញុ ំមនិចពីំេឈម ះ
េនះេទ។ គតម់កពីទីេនះេ រដ�កលីហ�័រញ៉។ េនះគឺជកដូបុណយណូែអល
េលកទីមយួរបស់ខញុ ំ។ ដូេចនះ—ខញុ ំសូមអរគុណដល់បង�សី។

3 ឥឡូវេនះ េ យបេ់នះ�គឺ…ឥឡូវេនះេ តុកសុន េម៉ង9ដបន់ទី ប៉ុែន�ខញុ ំ
គិតថ�េទបែតេម៉ង8ដបន់ទីប៉ុេនះេ ទីេនះ។ ដូេចនះេយង…ខញុ ំមន�រមមណ៍ល�
�ស់កនុងចំេនមបងប�ូន ខញុ ំជអនកអធិបបយដែ៏វង។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថ…
[�កមជំនំុអបអរ—Ed] សូមអរគុណ។ ដូចជ…សុទធែតមនុស�ល�ៗេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
សូមអរគុណ។

4 ប៉ុែន�ខញុ ំ—បនអធិបបយតិចតួច េសទរែត េ យបេ់នះ ខញុ ំបនឆ�ងកតេ់ពលដ៏
ែវងឆង យ—ពី�សី៊វផត េហយឆ�ងកតជ់នបទ(មក�មផ�ូវ) ពីមយួយបេ់ មយួយប់
េហយអនក—រងរញ័រ អនកដឹងេទ ��តជក ់ េហយបំពងក់របស់អនកស�ក។ ខញុ ំចប់
េផ�មេចញពី�សី៊វផត។ ខញុ ំបនបតប់ងស់ករ់បស់ខញុ ំេ េពលែដលខញុ ំេ ទីេនះ…
កលពីប៉ុនម នឆន មំុន។ េហយខញុ ំមនេ សល់ចំែណកខ�ះែដលខញុ ំបនរក��េពល
ែដលខញុ ំ អធិបបយេ  ភគខងេជង �បេទសេដមបកីរពរធតុ�តជក។់ ខញុ ំបន
េ �សី៊វផតេហយេភ�ច� េហយខញុ ំកេ៏កតជំងឺផ� �យែមន។ ខយល់បកម់កដូចេនះ
អនកពិតជមនិដឹងេទ។ �បនេកតេឡងេ�យៃចដនយ េហយែសបកេ ែតទន់
េហយជមយួនឹងេញសតិចៗេហយខញុ ំពិតជឈបឺំពងក់ �តវបិទកិចច�បជំុជេ�ចន។
ដូេចនះេហយបនជខញុ ំមនសេម�ងស�កបន�ិចេ យបេ់នះ។
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5 េយងចងនិ់យយថេយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយែដលបនមកទីេនះ។ េទះ
យ៉ង�កនុងកិចច�បជំុ។ កលពីយបម់ញិេយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួេ …
ជមយួបងប�ូន េ ខងេល ជំពូកេផ�ងេទ ត។ ដូេចនះេហយមនហ�ូងមនុស�ដ៏
អ�ច រយមកេហយនិងករចូលរមួដអ៏�ច រយ មនុស�គួរឲយេគរពេហយនិង�សស់
�� ត។ ដូេចនះ�េធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់កនុងករក� យជែផនកមយួៃន�កមងន
កធុរៈកិចចដំណឹងល�។ �បន…
6 ខញុ ំមន�រមយួ មកពី�ពះជមច ស់។ �ែប�កបន�ិចចំេពះមនុស�មយួចំនួន។
េហយខញុ ំមនិ�ចជួយបនេលសពីេនះេទ…ខញុ ំ�តវេធ�អ�ីែដលជខញុ ំ។ េហយេយង…ខញុ ំ
មនិមននយ័ ខុសគន េទ ��គនែ់តថខញុ ំ—កំពុងរស់េ កនុង េពលេវ�ផ� ស់ប�ូរ
មយួ។ េយង…
7 ដ�ប�អនកកំពុងក�ងជ ជ ំងផ�ូវ�តងម់យួ �មនិអីេទ អនកតុបែតង
—ឥដ��ចេដរេ ជួរេដក។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកបែង�រ�ជងេនះ េនះេហយជ
េពលេវ�…េហយេយងមនិែមនសងជ់ ជ ំង េយងកំពុង�ងសងផ់ទះ អនកេឃញ
េទ ដូេចនះេវនទងំេនះ�តវមក។ ពួកេគមកេ ជំននរ់បស់េ�កម៉ទីនលូេធ ចន
េវស៉លី េហយនិងសមយ័ពួកេពនេទកុស� �េ ទីេនះម�ងេទ ត។ ដូេចនះេយង…
�ពិបកកនុងករបែង�រ�ជង។ ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជអរគុណចំេពះ�ពះ…េទះបីជ�លំបក
យ៉ង� មនុស�កប៏នេឆ�យតបមយួរយភគរយ។ ដូេចនះេយងសូមអរគុណខ� ងំ
�ស់ដល់មន ក់ៗ ។

េហយឥឡូវេនះមុនេពលែដលេយងេបក�ពះគមពរី ចូរនិយយេ កន់
អនកនិពនធ េបសិនជអនក�ច មយួេភ�ត ខណៈេពលែដលេយងេ�នកបលរបស់
េយង:
8 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ េយងមនអំណរគុណដល់�ទងេ់ យបេ់នះ
ស�មបឯ់កសិទធិៃនករ�គ ល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ (�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង)
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ េ�យអតេ់ទស អំេពបបរបស់េយង េហយដឹងថ
�ពះេ�ហិតរបស់�ទង�់គប�់គនេ់ហយ ែដល�គបដណ� បអ់ស់ទងំអំេពបប
េហយនិងអំេពទុចចរតិរបស់េយង។ពួកេគ�តវបនលុបេចលេហយ�កេ់ កនុង
សមុ�ទៃនករេភ�ចរបស់�ពះ េហយនិងកូន�កមុរំបស់�ទងនឹ់ងឈរេ ពិធី�ពហ៍
ពិពហ៍ បរសុិទធ មនិផិតកបត ់ េដមបេីរ បករជមយួ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េយង
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ពិតជអរគុណចំេពះ�ទងខ់� ងំ�ស់ស�មបេ់សចក�ីជំេន េដមបដឹីងថេយងមនិ
ទុកចិត�េលខ�ួនឯងផទ ល់ប៉ុែន�េ កនុងគុណសមបត�ិរបស់�ទងែ់តមយួ ស�មបអ់�ីែដល
�ទងប់នេធ�ស�មបេ់យង។ េយងដឹងគុណខ� ងំ�ស់។

9 សូមអរគុណចំេពះ—ភពេជគជយ័ែដលបងប�ូនទងំេនះមនេ បរេទស
េហយនិង�បេទសជេ�ចនេ ទីេនះែដលពួកេគកំពុងឃ� នេហយនិងេ�សក
ែស�ងរក�ពះ។ ខញុ ំអធិ�� ន �ពះអមច ស់េអយ ថេបសិនជពួកេគ�តឡបម់កវញិម�ង
េទ ត កុមរទងំេនះថពួកេគបននយំកមកកនុង��ច�កនឹងមនជីដូនជី�
េហយនិង—ជី�របស់កុមរែដលពួកេគនយំកមកផងែដរ។ ផ�ល់ឲយ�ពះវរបិ�
េអយ។

10 សូម�បទនពរដល់បងប�ូនរមួគន  េ យបេ់នះ េហយសូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទទ
�បទនដល់េយង�ល់គន នូវអ�ីែដលេយង�តវករ។ បិទមតរ់បស់េយងេ នឹងអ�ី
ែដលេយងមនិគួរនិយយ េហយេបកដួងចិត�េយង េដមបទីទួលអ�ីែដល�ទងនឹ់ង
�បបេ់យង។ ផ�ល់ឲយ �ពះវរបិ�េអយ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊េយងអធិ�� ន។
�ែមន៉។

11 ឥឡូវេនះចូរេយងេបក�ពះគមពរីេ កនុងអតថបទតូចមយួែដលខញុ ំចងនិ់យយេ
ខណៈេពលេនះេ យបេ់នះ េហយ��តវបនរកេឃញេ កនុង ម៉កុសជំពូក១០។

12 េហយខញុ ំមន…កលពីប៉ុនម នឆន មំុនេ េពលែដលខញុ ំនិយយ ខញុ ំនឹង—នឹងមនិ
ចបំចស់រេសរកំណតច់ំ�ំេនះេទ ខញុ ំ�ចចងចបំន។ េហយខញុ ំមនិ�តវករយក
ែវន៉�េដមប�ីនពី�ពះគមពរី។ ប៉ុែន�ចប�់ងំពីខញុ ំបនឆ�ងកតៃ់មភ�បឆំន ឥំឡូវេនះ ពីរ
ដង េហយដូេចនះលំបកតិចតួចស�មបខ់ញុ ំកនុង—ករេធ�ដូចជខញុ ំធ� បេ់ធ�។ េហយ�
ដូចជរថយន�ែដលខូច េហយខញុ ំេ ែតរត។់ អូហូ ខញុ ំចងប់ន�រហូតដល់…ខញុ ំេ ជ
អំេបះេដមបឲីយ�តវបនេរ បចំជថមីម�ងេទ ត។ េនះជេសចក�ីសនយ។

13 លូកជំពូក ១០ េហយចបេ់ផ�មេ …ខញុ ំេជ ថខញុ ំបននិយយខ២១ េបសិនជ
ខញុ ំ�ចរក�េ ទីេនះបន។ ខញុ ំ�ចឡំ �គឺម៉កុស។ ខញុ ំសំុេទស។

14 ម៉កុសជំពូក ១០ េហយនិង—ខ២១ ខញុ ំចង�់ន។ សូមេមលខទី១៧ផងែដរ

កល�ទងយ់ងេចញេ �មផ�ូវ េនះមនមន ករ់តម់ក លុតជងគង់



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

�កបចុះេ ចំេពះ�ទងទូ់លសួរថ េ�ក�គល�េអយ េត�តវឲយខញុ ំេធ�
ដូចេម�ច �បេយជនឲ៍យបន�គងជីវតិរស់អស់កលបជនិចច

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ គតថ់ េហតុអ�ីបនជអនកេ ខញុ ំថល�
ដូេចនះ គម នអនក�ល�េ�ះ មនែត១ គឺជ�ពះប៉ុេ�� ះ

អនកបន�គ ល់ប ញត�ទងំប៉ុនម នេហយ ែដលថ កុំឲយផិតឲយេ�ះ កុំ
ឲយសំ�បម់នុស�ឲយេ�ះ កុំឲយលួចេគឲយេ�ះ កុំឲយេធ�ជទីបនទ ល់
ែក�ងឲយេ�ះ កុំឲយបំបតេ់គឲយេ�ះ ចូរេគរព�បតិបត�ិដល់ឪពុកម� យ
ឯង

ែតគតទូ់លេឆ�យថ េ�ក�គ ខញុ ំបនកន�់មេសចក�ីទងំេនះ
�ងំពីេកមងមកែដរ

�ពះេយសូ៊វ…�ទងទ់តេ គត ់េ�យ�ស�ញ់ េហយមន�ពះបនទូល
ថ អនកេ ខ�ះកិចច១េទ ត គឺ�តវេ លករ់បស់�ទពយអនកទងំប៉ុនម ន
ែចកទនឲយដល់ពួកអនក�កេ  េនះអនកនឹងបន�ទពយសមបត�ិេ េល
�ថ នសួគវ៌ញិ រចួឲយផទុកេឈឆក ងមក�មខញុ ំចុះ។

ែតគតម់នចិត��ពយ�ស់ េ�យឮពកយេនះ កេ៏ចញេ ទងំក�ី
ទុកខ េ�ពះគតម់នសមបត�ិេ�ចន�ស់។
សូម�ពះ�បទនពរដល់ករ�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

15 ឥឡូវេនះ េយងនឹងនិយយេ យបេ់នះអំពី�បធនបទមយួ។ ខញុ ំចងឲ់យអតថបទ
របស់ខញុ ំជ “សូម�មខញុ ំ” េហយ�បធនបទរបស់ខញុ ំគឺ ភពជអនកដឹកន។ំ
16 ឥឡូវេនះ�ចែម�ក�ស់ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ�បែហលជ ៃថងេនះេ កនុង
ករអធិ�� ន…េហយខញុ ំបនរងច់យូំរ ដូេចនះេហយ�ល់យបខ់ញុ ំបនចុះបនទ តេ់ េល
�រ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលមកខញុ ំកនុងករនិយយ ខញុ ំគិតេ យបេ់នះ េ កនុង
ជំពូកថមីេនះ ខញុ ំនឹងនិយយជមយួ�ពីទស�នៈខុសគន ។ េហយជេ�ចនដងេយង
បននិយយអំពីេរ ងេនះេហយេ ថ “អនក�គប�់គងវយ័េកមង។” េហយ—ពួក
អនកបំេរ ជេ�ចនេ ទីេនះ បងប�ូនេអយ! គម នមនទិលសង�យ័េទែដលបនេ �ម
រេប បេផ�ងៗជេ�ចន។ េហយខញុ ំចងព់យយមេធ��េ�យវធីិេផ�ងគន េ យបេ់នះ
ែដលខញុ ំធ� បម់នៃន ភពជអនកដឹកន។ំ
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17 ចូរចងចថំ េយង�ល់គន  សុទធែតជមនុស�ចស់និងវយ័េកមង ជំ�នែដល
អនកធ� បប់នេធ�េ កនុងជីវតិរបស់អនក មននរ�មន ក�់តវដឹកនអំនក។ �តឹម�តវ
េហយ!។ េហយជំ�នចុងេ�កយែដលអនកបនេធ� អនក�មន កនឹ់ងដឹកនអំនក។
មននរ�មន ក�់តវដឹកន។ំ
18 �ពះបន�បដូចេយងេ នឹងេច ម។ េហយេបសិនជមននរ�មន កដឹ់ងអំពី
ករចិ ច ឹមេច មេហយនិងលកខណៈសត�េច ម េហតុអ�ី អនកដឹងថេច មមនិ�ចរក
ផ�ូវរបស់�េ ជុំវញិបន។ គត�់តវបនដឹកន។ំ សូមបែីតេ កែន�ងសម� ប ់កេ៏យង
រកេឃញផងែដរថពួកេគនេំច មេ ទីេនះេហយគត�់តវបននេំ កនុងករសំ
�បេ់�យពែពមយួ។ ពែពមយួបននគំតេ់ឡង បនទ បម់កគតប់នេ�កកេឡង
រហូតដល់ចុងប ចបព់ែពកេ៏�តេចញ េហយេច មកចូ៏លេ កនុងករសំ�ប។់
ដូេចនះពួកេគ…េយងេឃញថសត�េច មមនិ�ចរកផ�ូវរបស់គតប់នេទ។
19 ខញុ ំចពីំបទពិេ�ធនម៍យួែដលខញុ ំមនជមយួគន ម�ង។ េពលមយួខញុ ំជឆម េំហគម
េ កនុងរដ� ឥ�� �� េហយខញុ ំបនេចញេ កនុង�ល េហយខញុ ំបនឮអ�ែីដលជ
ករយំដគ៏ួរឲយ�ណិតបំផុត។ េហយ�គឺជ—កូនេច មតូចបត—់បងម់� យរបស់
គត។់ េហយគតម់និ�ចរកផ�ូវរបស់គតេ់ ឯនង េហយម� យមនិ�ចរកផ�ូវ
របស់នងេ រក—កូនេច មតូចេឡយ។ ខញុ ំបនេលកមតិ�តូចេឡង េហយគតប់ន
េ�ងខញុ ំយ៉ងេសង ម�ង ត។់ ខញុ ំបនេ ទីេនះ ៃដរបស់ខញុ ំកនកូ់នេច មតូច។ េហយ
យំ េហយ—ខញុ ំបនឮគត។់ រេប បែដលគតព់យយមេរ បំរះ�បឆងំនឹងខញុ ំ េហយ�
�កដូ់ចជគតដឹ់ងថខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងជួយគត។់
20 ខញុ ំបនគិតថ “ឱថម�ៃនយុគសមយ័េអយ ឆបេឆះខញុ ំ យកខញុ ំេឡងេ កនុង�ពះ
ហសថរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ�តកអរ�ស់ែដលខញុ ំដឹងថខញុ ំ—នឹង�តឡបេ់ ផទះ
វញិ េ ជមយួមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។” ខញុ ំបនគិតថ: “េ ចុងប ចប់
ៃនដំេណ រជីវតិរបស់ខញុ ំ សូមនខំញុ ំចូលេ កនុង�ពះហស�របស់�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ
ដូចេនះ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំនឹង�តវឆ�ងកតទ់េន� េ េលែផនកមខ ងេទ តែដលជកែន�ង
ែដលនឹងគម នទុកខ�ពយេហយនិងជំងឺ េហយនិងអ�ីៗ េហយខញុ ំនឹងេ ជមយួ
មនុស�ជទី�ស�ញ់ែដលខញុ ំ�ស�ញ់។”
21 េហយេបសិនជអនកនឹងេរ នពីធមមជតិ �មនេរ ងអ�ច រយេ កនុងធមមជតិ។
អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំ—ខញុ ំសម�ងឹេមល េហយ�ពះបនបេងកត �ទងជ់អនកនិពនធ
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ៃនធមមជតិ។ ធមមជតិដំេណ រករជបន�បនទ ប។់ ធមមជតិទងំអស់ដំេណ រករ
ដូចគន ។ អនកសមគ ល់េឃញ អ�ី�គបយ៉់ង…ដូចែដលខញុ ំបននិយយ ខញុ ំេជ ថ�ង ច
មុន េនះ “ធមមជតិែថ�ងទីបនទ ល់ៃន�ពះ។” េបសិនជអនកមនិធ� បម់ន�ពះគមពរី អនក
េ ែត�ចេមលធមមជតិេហយដឹងថ�ពះគមពរីេនះគឺជេសចក�ីពិត។
22 ខញុ ំ—មនឯកសិទធិៃនករេ ជុំវញិេ�កិយ។ េហយខញុ ំបន�នដំ�កក់ល
េផ�ងៗ េហយខញុ ំបនេឃញ�សនេផ�ងៗ។ ពីម�ម៉ត ់េហយខញុ ំបន�នគមពរី
កូ�៉ន េហយ—េហយនិងបនេមលេឃញពីសីុកេនះែជន េហយនិងម�ម៉ត់
�ពមទងំពួកពុទធ�សនិក។ ប៉ុែន� មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ពួកេគមនទស�នវជិជ
េហយ—និង—ជ—េស វេ ៃនេគលលទធិ េហយនិងេស វេ ចបបជ់េដម។ ប៉ុែន�
�ពះគមពរីរបស់េយងគឺជេសចក�ីពិត េហយ�ពះរបស់េយងគឺជ�ពះែតមយួគតែ់ដល
�តឹម�តវ។ ពីេ�ពះមន ក់ៗ កនុងចំេ�មពួកេគ�តវចង�ុលេ ផនូរមយួកែន�ងែដល
�ថ បនិករបស់ពួកេគេផ�កេ ទីេនះ ប៉ុែន��គី�ទ នចង�ុលេ ផនូរែដលេបកចំហ
េហយ�ចរស់េ កនុងវត�មនរបស់មនុស�មន កែ់ដលបន�កេ់ ទីេនះ។ �ទង់
េ រស់! �មនិែមនជ�ពះែដលបនគងេ់ ែតជ�ពះែដលគងេ់ ។ មនិែមនជ
“អញបន” ឬ “អញនឹងជ” ប៉ុែន� “អញជ។”
23 េហយ�គបធ់មមជតិទងំអស់សុទធែតមននិរន�ភព ដូចជខញុ ំបននិយយ
េហយ និយយអំពីសមយ័កល�កមជំនុំរបស់េយង(ែដលេយងមនេស វេ េបះ
ពុមភេចញមក) េត…េហតុអ�ីបនជខញុ ំ…ពីករសរេស អំពីសមយ័កល�កមជំនុំ។
េហយនិងរេប បែដលេយងេមលេឃញ�កមជំនំុ េត�ចស់ទុំេឡងប៉ុ��  មកពិត
ដូចធមមជតិទងំអស់េធ�។
24 េហយេយងបននិយយេ ៃថងេផ�ងេទ តអំពីរេប បែដល�ពះ�ទិតយរះ
េ េពល�ពឹក �ជទរកតូច ទនេ់ខ�យ គម នកម� ងំខ� ងំខ� �ស់�េទ។
េហយេ េពលែដលៃថងបន�រះេឡង �កនែ់តជះពន�ឺ ខ� ងំេឡងៗ។ �បែហលេម៉ង
�បបីំ�ចូល��េរ ន ដូចជេកមង�បសឬេកមង�សី។ េហយបនទ បម់ក�បែហល
េម៉ងដបម់យួ�េចញពី��េរ ន េហយ�បនេ�ត មខ�ួនជេ�សច—ស�មប់
ករបេ�មរបស់�។ េហយបនទ បម់ករហូតដល់េម៉ង�បែហលបី�ផ� ស់ប�ូរ េហយ
េ វយ័ក�� លេ ជចស់។ េហយបនទ បម់ក�� បេ់ េពលរេស ល។ េត�ជ
ចុងប ចបៃ់ន�ពះ�ទិតយឬ? អតេ់ទ �មក�តឡបម់កវញិេ �ពឹកបនទ ប ់ េដមបផី�ល់
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សកខីកមមថមនជីវតិមយួ ករ�� ប ់ ករប ចុ ះសព កររស់េឡងវញិ។ េឃញេទ?
េឃញេទ?
25 េយងេមលេដមេឈ រេប បែដលពួកេគរេងគរេហយនិងអ�ីែដលពួកេគេធ�។ ខញុ ំ
ជួនកលេ រដ� េគន�គី ខញុ ំ—ចូលចិត�បរបញ់កំ�បក េហយខញុ ំចុះេ េ កនុងរដូវ
ស�ឹកេឈ�ជះឆន េំនះេដមបបីរបញ់កំ�ន�ជមយួមតិ�ខញុ ំ។ េហយ�បន…សងួត�ងំ
ខ� ងំ�ស់។
26 េហយេតមននរ�មន កធ់� បប់នបរបញ់កំ�បកពណ៌�បេផះឬេទ ដឹងថ�
លំបក�ស់េដមបចីបព់ួក�។ េ េពល ែដល—ស�ឹក �គនែ់តធ� កចុ់ះមក េហយ
អូ ហូ៊ឌីនី គឺជសិលបកររតេ់គចខ�ួនេ�យឥតស�� បធ់ន បេ់ —មតិ�អនកទងំេនះ
រេប បែដលពួកេគ�ចរតេ់គច! េហយបនទ បម់កពយយមបញ់�ប�រេ �សិប
ែម�៉ត ��តវករេពលខ�ះកនុងករ�បមញ់ដល៏�េដមបទីទួលបនែដនកំណតរ់បស់អនក
កនុងមយួៃថង។
27 ដូេចនះ េ�កវដូ ែដលជមតិ�សំ�ញ់របស់ខញុ ំ គឺជ—អនកបំេរ ែដលែបេចញពី
�កមសកខីភព�ពះេយហូ�៉ គឺេ ជមយួខញុ ំ។ េហយេយង…គតប់ននិយយថ
“ខញុ ំ�គ ល់កសិ�� ន១េ ទីេនះមនបុរសមន កែ់ដលទទួលបនេ�ចន…” េយងេ
ពួកេគេ ទីេនះថ “ហូលឡឺ(hollers)។”
28 េតប៉ុនម ននកដឹ់ងថជហូលឡឺជអ�ី? �បេសរ�ស់ េតអនកមកពីែផនក
�មយួៃនរដ� េគន�គីសម� ញ់ យ៉ង�កេ៏�យ? េឃញេទ? េហយេនះ
ជកែន�ងែដលខញុ ំមក។
29 ដូចជេ ទីេនះកនុងជំពូកមយួេនះ មនិជយូរមកេហយេទ។ ខញុ ំ�តវ�បបេ់រ ង
េនះេ បង�បសវេីល ម េហយនិងពួកេគ គឺជបងប�ូន។ ពួកេគនិយយថ “េយង
នឹងេធ�ឥឡូវេនះឈរេហយេ�ច ងចំេរ ង—ចំេរ ងជតិ។”
30 េហយខញុ ំបននិយយថ “ដបតិ�សកកំេណ តខញុ ំេ េគន�គី។” ដូេចនះគម ន
នរ�មន កប់នចូលរមួជមយួខញុ ំេទ ដូេចនះ…េនះគឺជេភ�ងែតមយួគត ់ ែដលខញុ ំ
�គ ល់។ េហយដូេចនះេយង—េយងឥឡូវេនះ…
31 ែមនេហយ។ [បង�បស�បណ�ផំ�ល់�ក�សចំ�ំ—Ed]: “សូមមនករ
អធិ�� នស�មប់ ស�ីេ ទីេនះឥឡូវេនះកំពុងហូរឈមេ �ចមុះ។”
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សូមឲយេយងអធិ�� ន:
32 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ខញុ ំសូម�ពះអមច ស់េអយ �ទងជ់អនក—ពយបលដ៏
អ�ច រយេហយខញុ ំសូម�ពះគុណេហយនិងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទងនឹ់ងបះ៉ពល់
ស�ីជទី�ស�ញ់េនះនេពលឥឡូវេនះេហយប ឈបឈ់មេនះ។ កនុងនមជ
អនកេជ ែដលបន�បមូលផ�ុ ំគន  ស�ីមន កេ់នះបនមកេដមបរីកី�យនឹង�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់េហយនិងករ�បកបរបស់មនុស� េហយខញុ ំសូម�ទង ់ �ពះអមច ស់
េអយ ឥឡូវេនះ េដមបសី�ីបេនទ សដល់ស�តវេហយនិងប ឈបឈ់មេនះ។ េ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។ (េហយេយងេជ � េយងេជ �។)
33 ជមយួេរ ងខ�ីមយួ�បេភទៃន�រមមណ៍មុនេពលែដលេយងចូលដល់ចំណុច
មយួចំនួនែដលខញុ ំបនសរេសរេ ទីេនះេហយនិងបទគមពរីមយួចំនួន។
34 គតនិ់យយថ “ែមនេហយ បុរសចស់េនះ េយងនឹងេ េមលគត។់ គត់
មនហូលឡឺជេ�ចន” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�គតជ់មនុស�មនិេ�ម ះ�តង។់”
គតប់ននិយយថ “េប…គតន់ឹង�កប់�� �រេយងេចញ េបេយងេ
ទីេនះ។”
35 ខញុ ំនិយយថ “ប៉ុែន�េយងបញ់មនិបនកំ�បសេ ទីេនះេទ។ េយងបនេបះ
ជំរុពីំរសប� ហ៍េហយ។” េហយេយងបនកខ�ក ់ េហយពុកចងក រដុះេចញេ�ចនេ
េលមុខ។
36 េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ?”

ខញុ ំនិយយថ “េ�ះេ ។”
37 ដូេចនះេយងបនចុះេ ប៉ុនម នម៉យ�បែហលៃមភម៉យ។ ខញុ ំបនចូល�បេទសេនះ
ចុះេ ទីេនះម�ងពីមុនអស់រយៈេពលបីយប ់ េ ជំរុេំមតូឌីសែដលជកែន�ងែដល
មនេរ ងដអ៏�ច រយមយួចំនួនែដល�ពះអមច ស់បនេធ�។ េហយនិងករពយបល
ដ ៏ អ�ច រយេ កនុងចំេ�មពួកេមតូឌីស។ េហយបនទ បម់កេយងបនេដរ�មផ�ូវ
�តឡបម់កវញិេលកូនភនមំយួចំនួន។ េហយអនក�គនែ់ត�តវែត�គ ល់ថរដ� េគន
�គី េដមបដឹីងថ�ជ�បេភទៃនកែន�ងែដលអនកមនេដមបទីទួលបនេ ។ េហយ
េ ខណៈេពលែដលេយង�តលបម់កវញិ េយងេ ផទះមយួ េហយមន�ចស់
មន កអ់ងគុយេ ទីេនះបុរសចស់ពីរនក ់ កំពុងអងគុយេ ទីេនះជមយួនឹងមកួ
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ចស់របស់ពួកេគ�គបមុខេហយ—គតប់ននិយយថ “េនះគឺជគត”់ គតប់ន
និយយថ “គឺគតហ់នឹងេហយ” បន�ថ “គតស់�បព់កយសំដីរបស់ ‘�គគង� ល
�ស់។’”
38 ដូេចនះខញុ ំនិយយថ “ល�េហយ ខញុ ំ�គនែ់តអងគុយេ កនុង�ន ឬេយងនឹង
មនិបចេ់ បរបញ់េឡយ” ខញុ ំនិយយថ “អនកចូលេ េហយសួរគតថ់េតេយង
�ចបរបញ់បនែដរឬេទ។”
39 ដូេចនះគតក់េ៏ចញេ េហយចបេ់ផ�មចូល េហយនិយយេ ពួកេគ។ េហយ
េ រដ�េគន�គី អនកែតងែត ដឹងថ� “ចូលមក” ជេដម។ េហយដូេចនះគត់
បនេឡងេ ទីេនះេហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តឆងល់ថេតេយង�ច
បរបញ់បនេទេ កែន�ងរបស់អនក។”
40 បុរសចំ�ស់មន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះ �បែហល�យុចិតសិប�បឆំន ំ
ថន ជំកេ់ ជបម់តរ់បស់គត ់ គតប់ននិយយថ…េ�� ះទឹកមត ់ េហយគត់
បននិយយថ “អនកេឈម ះអ�ី?”

គតនិ់យយថ “ខញុ ំេឈម ះវឌូ។”
គតប់ននិយយថ “េតអនកមនទំនកទ់ំនងជមយួបុរសចស់េឈម ះជីមេទ

កល់គតេ់ រស់…”
គតនិ់យយថ “ហនឹងេហយ ខញុ ំជេកមង�បសរបស់ជីម។” បននិយយថ “ខញុ ំគឺ

ជែបង៊។ ហនឹងេហយ។”
41 “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “បុរសវយ័ចំ�ស់ជីមគឺជមនុស�
េទ ង�តង។់” បននិយយថ “បន �មចិត�ឯងចុះ” គត—់និយយថ “េតអនកឯង
មកេ�យខ�ួនឯងេទ?”

គតេ់ឆ�យថ “អតេ់ទ �គគង� លខញុ ំេ ខងេ�ក។”
គតនិ់យយថ “ថេមច៉?”
គតប់ននិយយថ “�គគង� លរបស់ខញុ ំេ កនុង�ន” បននិយយថ “គត់

នឹងបរបញ់ជមយួខញុ ំ។”
42 គតប់ននិយយថ “វឌូ អនកមនិមននយ័ថអនក�ចឈ� សៃវបនដ�ប�
�គគង� ល�មន កេ់ ជមយួអនកេ កែន�ង�ែដលអនកេ ឬ?”
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43 គឺគតស់ម��ី�កកប់ន�ិច ចរកឹចស់បុ�ណ ដូេចនះខញុ ំគិតថខញុ ំគួរែតចកេចញពីរ
ថយន� អនកដឹងេទ។ ដូេចនះខញុ ំកេ៏ចញេ េហយេដរេ កនគ់ត ់េហយគតនិ់យយ
ថ “ែមនេហយ អនកគឺជ�គអធិបបយ ែមនេទ?”
44 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ។” គតប់នេមលខញុ ំេលេ�កម។ ឈមកំ�បក
េហយកខ�ក។់ គតនិ់យយ—គតន់ិយយ…ខញុ ំនិយយថ “សូមកុំេមលដូេចនះ។”
45 គតេ់ឆ�យថ “ែមនេហយ ខញុ ំចូលចិត�ែបបេនះ។” គតេ់ឆ�យថ “អនកដឹងេទ ខញុ ំ
ចង�់បបអ់នកអ�ីមយួ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំសនមតថ់ជអនកមនិេជ ។”
46 ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំបនយល់ពីករេនះ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិ
គិតថ�េ�ចនេនះេទេដមបអីតួអំពី�។ េតអនក?”
47 េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ” គត់
េឆ�យថ “ខញុ ំនឹងេ េហយ�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំគិតពីអនក។”

ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយមនិអីេទ”
48 គតនិ់យយថ “អនកកំពុង�ពះេដមេឈខុសេហយ” េហយេតមនបងប�ូន
ប៉ុនម ននកដឹ់ងេត�មននយ័ដូចេម�ចេទ? េឃញេទ? �មននយ័ថ�ជែឆកែដល
កំពុងកុហក។ អនកេឃញេទ គម ននយ័អីេ ទីេនះទងំ�សងេទ សូមេមល។ គត់
និយយថ “អនកកំពុង�ពះេដមេឈខុសេហយ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជគំនិត។”
49 េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “េមល អនកេឃញ
បំពងែ់ផ�ងចស់ឈរេ ទីេនះឬេទ?”

“បទ។”
50 “ខញុ ំបនេកតេ ទីេនះ ចិតសិប�បឆំន មំកេហយ។” េហយនិយយថ “ខញុ ំ
បនរស់េ ទីេនះ េ �មភនទំងំេនះ អស់រយៈេពលប៉ុនម នឆន េំនះ។” បន
និយយថ “ខញុ ំបនសម�ងឹេឆព ះេ េលេមឃ ខញុ ំបនេមលេ ទីេនះេហយនិងទីេនះ
េហយ�បកដ�ស់ កនុងរយៈេពលចិតសិប�បឆំន េំនះ ខញុ ំនឹងបនេឃញអ�ីមយួ
េមលេ ដូចជ�ពះ។ េតអនកមនិគិតដូេចនះេទឬ?”
51 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ���ស័យេ េលអ�ីែដលអនកកំពុងសម�ងឹេមល
ឬអ�ីអនកកំពុងែស�ងរក។”
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52 េហយគតប់ននិយយថ “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជ
មនិេជ ថេ ទីេនះគឺដូចជអនកបេងកត។ េហយខញុ ំេជ ថបងប�ូនរបស់អនក�គនែ់ត
េចញមកេហយេបកមនុស�យកលុយេហយនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ េហយេនះ
េហយជវធីិ�េ អ ច ឹង។”
53 ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយ អនកគឺជពលរដ��េមរចិ េហយអនកមនសិទធិរបស់
អនកកនុងករគិត—របស់ខ�ួនឯង។”
54 គតនិ់យយថ “មនបុរសមន ក ់ េ េពលមយួ ែដលខញុ ំបនឮពីគត់
េពលេនះ” គតន់ិយយថ “ខញុ ំ�បកដ…េបសិនជគត…់េបសិនជខញុ ំ�ច
និយយជមយួមតិ�េនះ” បននិយយថ “ខញុ ំចង—់សួរគតនូ់វសំនួរមយួចំនួន។”

ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយបន។”
55 គតប់ននិយយថ “�គឺជ�គគង� លមន ក ់ អនក�ច�គ ល់គត។់” បន
និយយថ “គតម់នករជួប�បជុំគន េ ទីេនះេ ែខមេប៊ ល�សី៊វ មនិែមនជ
យូរប៉ុនម នេទ េ កនុងទីធ� �ពះវ�ិរមយួ មនកែន�ងេបះតងម់យួ។” េហយគត់
បននិយយថ “ខញុ ំេភ�ចេឈម ះរបស់គត។់” បននិយយថ “គតគ់ឺមកពីរដ�
ឥ�� ��។”

េហយ—ខញុ ំកនិ៏យយថ “អូ! បទេ�ក។”
56 េហយបង�បសវឌូបនចបេ់ផ�មនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំ…”(“កំុនិយយ
ែបបេនះ)” េហយដូេចនះគតប់ននិយយថ…

ខញុ ំនិយយថ “ចុះគតយ៉់ងេមច៉វញិ?”
57 គតនិ់យយថ “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “ ស�ីចំ�ស់…”(នរ�
មន ក)់ “េ ទីេនះេលភនេំនះ…” បននិយយថ “អនកដឹងេទថ នង�តវបន
�� បេ់�យ�រជំងឺម�រកី។” េហយនិយយថ “�បពនធខញុ ំេហយនិងខញុ ំនឹងេ
ទីេនះេ េពល�ពឹកមយួេដមបផី� ស់ប�ូរែ�គរបស់នង។” បននិយយថ “ពួកេគ
មនិ�ចសូមបែីតេលកនងេឡងខពស់លមមេដមប�ីកន់ងេ េលែ�គ” បននិយយ
ថ “�គន ់ែតបនទញែ�គេចញ។” េហយនិយយថ “នងបន�� ប។់ នងបន
េ  ល�ីសវលី េហយនិងបននិយយថ�គេពទយបនេបះបងន់ងេហយនិយយ
ថ ‘នងនឹង�� ប។់’
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58 “េហយប�ូន�សីរបស់នងបនចូលមកកនុងកិចច�បជំុេនះ េហយនិយយថ
‘�គគង� លេនះ�តវបនេគឈរេ ទីេនះេ េលេវទិក េមលេ ទស�និកជន
េហយេ េឈម ះនងមក េហយ�បបន់ងថ: “េពលនងេចញមកវញិនងយក
កែន�ងៃដេហយ�ក�់េ កនុងកបូបរបស់នង។” េហយបនេ ស�ីេនះេ�យ
េ េឈម ះចុះមក េ ៃមភម៉យខងេ�កមេ ទីេនះ េហយបននិយយពី រេប ប
ែដលនងមនកររងទុកខេវទនជមយួជំងឺម�រកី េឈម ះរបស់នងេហយនិងអ�ីៗ
ទងំអស់ែដលនងបនឆ�ងកត។់ បននិយយថ “យកកែន�ងៃដេនះេហយ
េ �ក�់េ េល ស�ីេនះ” េហយបននិយយថ “ ស�ីេនះ�តវបនពយបល
ជំងឺម�រកីរបស់នង។”’”
59 េហយនិយយថ “ពួកេគមកទីេនះេ យបេ់នះ។” បននិយយថ
“និយយ�តង ់ ខញុ ំឮសេម�ងែ�សកេឡងដ�៏�កកេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំគិតថពួកេគមន
កងទព័េសចក�ីសេ ងគ ះេ េលកំពូលភនេំនះ។ បននិយយថ ‘ែមន’ ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំទយថបង�សីចស់េនះបន�� ប។់” បននិយយថ ‘េយង
នឹង…ៃថងែស�កេយងនិងេ យក�នេ េហយនិងរេប បែដលេយងននំងេចញ
េដមបេី ផ�ូវធំ’ េហយនិយយថ ‘ដូេចនះពួកេគ�ចននំងេ កនអ់នកកបេ់ខម ច។
េហយនិយយថ…េយងបនរងច់។ំ មនិចបំចេ់ឡងេ េម៉ងហនឹងេពលយប់
ហនឹងេទ។” បននិយយថ “�មនកំពស់�បែហលមយួម៉យល៍េ េលភនេំ
ទីេនះ។” បនបន�ថ:“េយងបនេឡងេ ទីេនះ�ពឹកបនទ បេ់ហយអនកដឹងេតមន
អ�ីេកតេឡង?”

ខញុ ំេឆ�យថ “អតដឹ់ងេទ”
60 គតនិ់យយថ “នងកំពុងអងគុយេ ទីេនះបរេិភគនំែផ�េប៉ម េហយនិងផឹក
កេហ�ជមយួប�ីរបស់នង។”

ខញុ ំនិយយថ “អនកមននយ័ថ?”

គតេ់ឆ�យថ “ែមនេហយ។”

“អូ!” ខញុ ំបន�ថ “េពលេនះេ�ក អនកពិតជគម ននយ័ែបបេនះេទ។”
61 គតនិ់យយថ “គម នអ�ីរខំនខញុ ំេទ…គឺថេតបុរសេនះេធ�យ៉ងដូចេម�ច
មនិែដលេ កនុង�បេទសេ�ះ ែបរជដឹងករេនះ។” េឃញេទ?
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េហយខញុ ំនិយយថ “អូ អនកមនិេជ េរ ងេនះេទ។”

គតនិ់យយថ “�គឺជករពិត។”

ខញុ ំនិយយថ “េតអនកេជ េទ?” េឃញេទ?
62 គត—់បននិយយថ “ែមនេហយ ចូរេឡងេ េលភន ំ ខញុ ំ�ចបង� ញ�េ
អនក។” គតក់ំពុងែតអធិបបយមកកនខ់ញុ ំឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ។
63 ដូេចនះខញុ ំ—បននិយយថ “�-�� ។” ខញុ ំបនេរ សែផ�េប៉ម េហយ—ខញុ ំបន
និយយថ “េតខញុ ំ�ចសំុែផ�េប៉មមយួ កនុងចំេ�មែផ�េប៉មទងំេនះបនេទ?”
េហយខញុ ំបនយក�ជូតេលសំេល កបំពករ់បស់ខញុ ំ។
64 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ �វពណ៌េល ងកំពុងែតសីុពួកេគ ខញុ ំ
គិតថអនក�ចយកមយួែផ�បន។” េហយបនទ បម់ក…ឥឡូវេនះខញុ ំបននិយយ
ថ “ែមនេហយ…ខញុ ំ—ខ…ំបន�ិច…េ កនុង� េហយខញុ ំនិយយថ “េនះគឺជែផ�
េប៉មដឆ៏ង ញ់។”
65 គតនិ់យយថ “អូ ៎ែមនេហយ។” “េតអនកដឹងេទ? ខញុ ំបន�េំដមេឈេនះ។ អូ៎
ែសសិបឆន មំកេហយ �ប�ក�់បែហលហនឹង។”

ខញុ ំនិយយថ “អូេ៎តែមនេទ?”

“ហនឹងេហយ។”
66 េហយខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយ �ល់ឆន …ំ” ខញុ ំបែនថមថ “ខញុ ំកតស់មគ ល់ថ
េយងគម ន�ពិល�យេ េឡយេទ �េ េដមែខសី�។” េហយខញុ ំបន�ថ “ស�ឹក
ទងំេនះកំពុងធ� កចុ់ះពីេដម។”
67 “ហនឹងេហយ �តវេហយ ��ជះេ រដូវស�ឹកេឈ�ជះ។ េជ ថេយងនឹងមនរដូវ
ស�ឹកេឈ�ជះមុនេគេពលេនះ។”
68 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ។” ផ� ស់ប�ូរ�បធនបទ េឃញេទ។ េហយ
គត ់ និយយថ…ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ អនកដឹងេទ �ចែម�ក�ស់”
ខញុ ំបនបែនថមថ “េតស�ឹកេនះធ� កេ់ចញពីេដមេឈេ យ៉ងដូចេម�ច។” ខញុ ំបនបន�
ថ “េហយស�ឹក�ធ� កចុ់ះ េហយមនិទនម់ន…ពួកេគ—ពួកេគគម នបំណងេដមប ី
សំ�បស់�ឹកេនះេទ។”
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69 េហយគតប់ននិយយថ “ែមនេហយ” គតប់ន�ថ “េតេនះជអ�ីែដល�តវ
េធ�ជមយួអ�ីែដលេយងបននិយយឬ?។”
70 េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តឆងល់។”(អនកដឹងេទ
អនកម� យែតងនិយយថ “ឲយែខ�រេគ�គប�់គនេ់ហយ�នឹងចងខ�ួន� អនកដឹងេទ។”
ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តឲយគតនូ់វែខ�រជេ�ចន។)
71 ដូេចនះគតប់នេចញេ េ�ក េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ បទ េតអ�ី
ែដលបនេធ�ជមយួ�?”
72 ខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទ �ពះ�ទងន់យំកែផ�េប៉មេឡង េហយអនក
រកី�យនឹងែផ�េប៉មេហយនិងស�ឹក េហយអនកបនអងគុយេ —កនុងម�ប�់ជេដម។
�ធ� ក ់ចុះេ កនុងរដូវៃនឆន េំហយ” ខញុ ំបននិយយថ “�តឡបម់កវញិជថមីម�ងេទ ត
ជមយួនឹងែផ�េប៉មេហយនិងស�ឹកេឈម�ងេទ ត។”
73 េហយគតនិ់យយថ “អូ ៎េនះគឺជធមមជតិ។ េឃញេទ េនះជធមមជតិ។”
74 ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយ ជករពិត �ជធមមជតិ” ខញុ ំបន�ថ “េនះ
គឺជធមមជតិប៉ុែន�នរ�មន ក�់តវែត�គប�់គងធមមជតិ” េឃញេទ ខញុ ំ…គត់
និយយ…“អនក�បបខ់ញុ ំឥឡូវេនះេតនរ�អនកេធ�?”
75 េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ ��គនែ់ត—ជធមមជតិេ�យធមមជតិ។”
76 ខញុ ំនិយយថ “េតនរ�ជអនកនិយយេ កនស់�ឹកតូចេនះឥឡូវេនះ
េហយនិង…?” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវ េហតុផលែដលស�ឹកធ� កចុ់ះ �ប�� ល
មកពីភពចស់ធ� កចុ់ះេ កនុងឬស។ េហយចុះយ៉ង�េបភពចស់េនះេ
ជបនឹ់ងេដមេឈេនះកនុងរដូវរងរ? េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង?”
77 បននិយយថ “�នឹងសំ�បេ់ដមេឈ។”
78 “ែមនេហយ” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ អ�ីែដលសមង តែ់ដលរតចុ់ះចូល
េ កនុងឫសេនះ និយយថ ‘ចូរេចញពីទីេនះឥឡូវ រដូវស�ឹកេឈ�ជះឆន េំនះជិត
មកដល់េហយ ចុះេ កនុងឬសេហយពួនេ ? េហយ�ន កេ់ កនុងឫសដូចផនូរ
េហយបនទ បម់កនិទឃរដូវេ�កយចមំកម�ងេទ ត នែំផ�េប៉មបែនថមេទ ត េហយ
នមំកនូវស�ឹកេហយនិងអ�ីជេ�ចនេទ ត។”
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79 គតនិ់យយថ “េនះគឺជធមមជតិ �ែតអ ច ឹង។” បននិយយថ
“�កសធតុ! ករផ� ស់ផ�ូរ អនកដឹងេទ ែតងែតមកកនុងរដូវស�ឹកេឈ�ជះ។”
80 ខញុ ំបននិយយថ “ចូរ�កធុ់ងទឹកេ េលបេងគ លេ ទីេនះ េហយេមលថេត
ធមមជតិរតចុ់ះេ�កមេហយនិងន�ំមកវញិម�ងេទ ត។ េឃញេទ?” េឃញេទ?

“ែមនេហយ” គតនិ់យយថ “អនក�បែហលជមនអ�ីមយួ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ចូរគិតពី� េ េពលេយងេ �បម៉ញ់បត។់”

េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ” េហយគតប់ន�ថ “បរបញ់កែន�ង�
ែដលអនកចង។់”
81 េហយខញុ ំបននិយយថ “េ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ េបសិនជអនកនឹង�បប់
ខញុ ំពីអ�ីែដលឆ� តៃវែដលេធ�ឲយភពចស់េនះរតថ់េចញពីេដមេឈេនះចុះចូលេ
កនុងឬស េដមប�ីន កេ់ កនុងរដូវរងរេហយនិងវលិ�តឡបម់កេ រដូវរងបនទ ប ់ ខញុ ំ
នឹង�បបអ់នកពីភពៃវឆ� តដូចគន អំពី ស�ីេនះេ ទីេនះ។”

បននិយយថ “�បបអ់នក?”

ខញុ ំេឆ�យថ “ែមនេហយ។”

គតនិ់យយថ “អនកមនិែមនជ�គគង� លេនះេទឬ!”

ខញុ ំសួរថ “េតអនក�គ ល់េឈម ះរបស់គតេ់ទ?”

បននិយយថ “ហនឹងេហយ។”

ខញុ ំេឆ�យថ “�បណ�?ំ”

គតស់ងកតធ់ងនថ់ “េនះគឺជគត។់”

ខញុ ំតបថ “ែមនេហយ។” េឃញេទ?
82 េហយេតអនកដឹងេទ? ខញុ ំបននបំុរសចំ�ស់េនះេ �ពះ�គីសទ េ ទីេនះ
េ�យទីបនទ ល់ផទ ល់ខ�ួនរបស់គត។់
83 េហយមយួឆន េំ�កយមកខញុ ំបនចុះេ ទីេនះេហយបនអូស�ន
មយួ(�ជញ បណ័�  ឥ�� ��េ េល�)េ កនុងចមក រេនះ។ ពួកេគបនផ� ស់
ប�ូរេ ឆង យ គតប់ន�� ប។់ េហយេ េពលែដលខញុ ំ�តលបម់កវញិ �បពនធគត់
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បនេ�កកឈរេហយមករកខញុ ំ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំមនសិទធិេដមបបីរបញ់។ េហយនង
បនេចញមកេ ទីេនះ នងបននិយយថ “េតអនកមនិេចះ�នេទឬ?”
84 ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយអនកម� យ។”

នងបននិយយថ “េតអនកមនិេឃញស ញ ទងំេនះេទឬអីែដលសរេសរថ
‘គម នករ�បមញ់ជ�ចខ់ត?’”
85 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយអនកម� យ ប៉ុែន� ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនករអនុ ញ ត។”
86 អនកគម នករអនុ ញ តេទ! េហយនិយយថ “េយងកនក់បក់ែន�ង—កែន�ង
េនះអស់ជេ�ចនឆន េំហយ។”
87 ខញុ ំនិយយថ ែមនេហយ បង�សី ខញុ ំ—ខញុ ំ ខុសេហយ ខញុ ំសំុេទស។
88 េហយនិយយថ “មនិបចសំុ់េទសអីទងំអស់! �ជញ បណ� ឥ�� ��
េ ទីេនះ ប ឈរេ ទីេនះ អនកក� �ន�ស់!”

ខញុ ំនិយយថ “េតខញុ ំ�ចពនយល់បនេទ?” ខញុ ំនិយយ…

គតប់ន� “េតនរ�ជអនកអនុ ញ តឲយអនក?”
89 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ…” ខញុ ំនិយយថ “�គឺជមនុស�ចស់េ
ទីេនះេ េល�ន�ល េ េពលែដលខញុ ំបនចុះេ ទីេនះកលពីឆន មំុន េហយ
េយងបននិយយអំពី�ពះ។” េឃញេទ?

េហយគតស់ម�ងឹេមល េហយនិយយថ “េតអនកជប�ូន�បស�បណ�ឬំ?”

េហយខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយអនកម� យ។”
90 នងនិយយថ “អតេ់ទសឲយខញុ ំ។ ខញុ ំមនិបនដឹងថអនកជនរ�េនះេទ។”
នងនិយយថ “ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីទីបនទ ល់របស់គត។់ េម៉ងចុងេ�កយរបស់
គត ់ គតប់នេលកៃដេឡងេហយសរេសរដំេកង�ពះ។” បនបន�ថ “គតប់ន
�� បេ់ កនុងជំេន �គី�ទ ន េហយនេំ ឯ�ពះ។” េឃញេទ?
91 “េបសិនជពួកេគេ �ង តេ់សង ម ដំុថមនឹងែ�សកេឡងភ� ម។” មនអ�ីមយង៉
េ កនុងធមមជតិ។
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92 ចូរេមលសត��� ប េមលសត�ពហៈនៈ េមលអ�ីៗ�គបយ៉់ង េហយអនកេមល
ធមមជតិ។
93 សូមេមលសត��ពបតូចែដល�បនេហរ។ េតជសត�បក�ខុីសពីេគែដរឬេទ?
�—�គម នទិសេ  �មនិ�ចសីុដូចជែក�កបនេទ។ េឃញេទ? �គម នខ� ញ់
េ កនុង�េទ។ �មនិចបំចងូ់តទឹកេ កនុង—េ កនុង—េ កនុងទឹក ពីេ�ពះ�មន
អ�ីមយួេ ខងកនុង�។ �សំ�តគតពី់ខងកនុងេចញមកេ�ក អនកេឃញេទ។
94 េនះេហយជរេប បរបស់�គី�ទ ន។ េនះេហយជរេប បែដល�ពះតំ�ងឲយ
�ទងផ់ទ ល់ េ —េ —កនុងសត��ពប។ េឃញេទ ពីេ�ពះ…េហយ…�ពះេយសូ៊វ
តំ�ងឲយកូនេច ម។ េ កនុងធមមជតិជនិចចអនកនឹងរកេឃញ�ពះ។ េហយ�ពះ
េ�ប បេយងដូចជេច មែដល�តវករអនកដឹកន។ំ េតអនកធ� បក់តសំ់គល់ចំណុច
េនះេទ? ខញុ ំបនអធិបបយេមេរ នមយួេ េល�កលពីមុន? ថសត��ពបចុះមក
េ េលកូនេច ម េដមបនីកូំនេច ម េហយ�បននេំច មេ ឯទីសំ�ប។់ សត�
—សត�—សត��ពប! ឥឡូវេនះ េបសិនជកូនេច មេនះ…សត��ពបេនះមនិ
�ចចុះមកេលសត�ដៃទេទ តបនេទ ពីេ�ពះពួកេគទងំពីរ�តវែតមនលកខណៈ
ធមមជតិដូចគន ។ េឃញេទ? េបសិនជសត��ពបនឹងទំេលចចក េនះ�នឹងេដញឬ
កេ ជ ល ចប ់សត��ពបេនះ�តវែតេហរេចញ។
95 ែមនេហយ េនះជវធីិដូចគន ឥឡូវេនះ។ េហយផ�ូវ��កករ់បស់េយង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺបនេហរេ ឆង យ។ ��តវែតមនលកខណៈដូចគន ។ បក� ី
ៃន�ថ នសួគ ៌ សត��ពប សត�សុភពបំផុតេ េលែផនដី សត�េច ម ពួកេគ�ច
យល់�សបជមយួគន ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេយងេដមបេីធ�ឲយេយង
ក� យជមនុស�ថមី បនទ បម់ក�ទង�់ចដឹកនេំយង។ ប៉ុែន�េយងពយយមរស់េ
ជីវតិចស់ដែដល �នឹងមនិដំេណ រករេទ! �មនិដំេណ រករេទ។
96 ឥឡូវេនះ ជំ�នដំបូងែដលអនក�បែហលជធ� បេ់ធ�េ កនុងជីវតិរបស់អនក
និយយពីភពជអនកដឹកន ំ �បែហលជៃដរបស់ម� យចស់ជ�ខ�ះ។ ៃដពួកគត់
�ចេ យបេ់នះ េ កែន�ងប ចុ ះសព�មយួ ប៉ុែន�េនះគឺជៃដែដលបនេធ�ឲយ
អនកេដរជំ�នដំបូង។
97 បនទ បពី់ម� យបនបេ�ង នអនក ពីរេប បេដរេហយ អនកេរ នេដរពីរបីជំ�ន
បនទ បម់កកដ៏ួលចុះ េហយេ�កកេឡង េហយអនកគិតថអនកកំពុងេធ�អ�ីដអ៏�ច រយ
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បនទ បម់កនងបនយកអនកេ ��ឲយ�គបេ�ង ន។ េហយបនទ បម់កនង
ចបេ់ផ�មនអំនកេ រកករអបរ់។ំ អំពីរេប បេហយនិងអ�ីែដលអនក�តវេធ� េហយនិង
រេប បែដលអនក�តវេរ ន េហយ—និងអ�ីៗេផ�ងៗេទ តដូចេនះ។
98 បនទ បពី់�គបនចូល��ជមយួអនក បនទ បម់កអនក�តឡបម់កវញិ ឪពុក
របស់អនកបនកនអ់នក។ បនទ បម់កេ េពលែដលឪពុករបស់អនកទទួលកន់
អនក គត�់បែហលបនបេ�ង នអនកនូវជំនួញខ�ះ រេប បក� យជអនកជំនួញែដល
េជគជយ័ រេប បេធ�េរ ង�តឹម�តវ។ ម� យរបស់អនកបនបេ�ង នអនកពីរេប បក� យជ
ស�ីេមផទះមន ក ់រេប បចំអិនជេដម។
99 បនទ បពី់ពួកេគបនេដរជមយួអនក បនទ បម់កអនកដឹកនរំបស់អនកឬសងឃបន
កនអ់នក។
100 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេតនរ�ជអនកនអំនក? េនះេហយជសំណួរឥឡូវេនះ។
ឥឡូវេនះេយងទងំអស់គន បនដឹកនេំ�យអ�ីមយួេ យបេ់នះ។ េយង�តវែត
មន។ េយង�តវបនដឹកន។ំ សូមកតស់មគ ល់!
101 ឥឡូវេនះសូមេមលពីមតិ�វយ័េកមងមន កេ់នះ…េតអ�ីែដលបនជះឥទធិពលដល់
គត។់ ចូរេមល…អនកជំនួញវយ័េកមងេនះេយងនឹងេ គត ់ េ�ពះគតគ់ឺជ
អនកជំនួញ។ គតជ់មនុស�េជគជយ័មន ក។់ េ�ះេមលេ ឯអនកដឹកនរំបស់
គត។់
102 ដំបូង �បែហល ជម� យរបស់គតប់នបេ�ង នគតក់លពីេកមងតូចៗថគត់
គួរេធ�អ�ី។ ឪពុករបស់គតប់នេធ�ឲយគតទ់ទួលបនេជគជយ័យ៉ងល� េហយ
�បែហលជគតប់ន—បន�ល់ទុកឲយគតនូ់វមរតក ពីេ�ពះគតជ់អនក�គប�់គង
ខ�ួនឯង �បែហលជឪពុករបស់គតប់ន�ចកេ  ដូេចនះគត—់គឺជអនកជំនួញ
មន ក។់ គត…់ចូរេ គត ់ េ ៃថងេនះ ដូចជអនកជំនួញ�គី�ទ ន។ ឬ គតជ់
អនកជំនួញ�សន ខញុ ំគិតថេនះជករដក�សងល់�បំផុត។
103 បុរសេនះគឺជអនកកន�់សន េហយគតម់និែមនជអនកមនិេជ េទ។ េហយ
គត�់តវបនបេ�ង នេ�យម� យរបស់គតព់ីរេប បេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ រេប បេដរ
រេប បេស� កពកខ់�ួនឯង។ គត�់តវបនបេ�ង នេ�យឪពុករបស់គត ់ជជំនួញដ៏
អ�ច រយ េហយនិងរេប បេធ�ជមនុស�េជគជយ័ េហយ�ជីវកមមរបស់គតប់ន
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េជគជយ័។ េហយឪពុកនិងម� យ�តវបនេលកេឡងេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយ
បនចង�ុល�បបគ់តេ់ បូជចរយ។ េហយបនេធ�ឲយគតជ់បុរស�សនពិត។
ដូេចនះគតគឺ់ជមនុស�មន កែ់ដលមនវបបធមល៌� គតជ់េកមង�បសមន កែ់ដលមន
ចរតិល�។

104 េបសិនជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនេមលគតេ់ហយ�ស�ញ់គត ់ មនអ�ីមយួ
អំពីេកមង�បសេនះគឺជករពិត។ �តឹម�តវេហយ។ ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងេ ទីេនះ
េយងរកេឃញេ កនុងម៉កុស “�ពះេយសូ៊វ�ទងទ់តេមលគត ់ េហយ�ស�ញ់
គត”់ ែមនេហយ “�ពះេយសូ៊វ�ទងទ់តេមលគត ់�ស�ញ់គត”់ ដូេចនះ�តវែតមន
អ�ីមយួែដលអ�ច រយអំពីមតិ�វយ័េកមងេនះ។ គតជ់មនុស�…មនចរតិល� េហយនិង
ចំ�តថ់ន កល់�។ គតគឺ់ជបុរសមន កែ់ដលបនចិ ច ឹមបីបច�់តឹម�តវ។ ឆ� តៃវ
ប ញ វន័� េជគជយ័កនុង�ជីវកមម េហយនិងជមនុស�ខង�សន។ គតម់ន
លកខណៈល�េ�ចនែដលជករពូែក ជេ�ចនែដល�ទកទ់ញករយកចិត�ទុក�ក់
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលគត�់តវបន
�បឈមមុខ េ�យបនេជគជយ័កនុងេរ ងទងំអស់េនះ…

105 គម នអ�ីខុសឆគងេឡយ។ គត�់តវបនេគកតេ់ចញយ៉ងល�ឥតេខច ះ បន
�ស់ែវង�តឹម�តវ ឆ� តៃវ ករអបរ់�ំតឹម�តវ ភពេជគជយ័របស់គត ់គតគឺ់ជមនុស�
ឆ� តៃវ អនកជំនួញដល៏�មន ក ់ �បែហលជ កមមសិទធិរបស់អនកជំនួញមន កក់នុង�កម
េ កែន�ង�មយួេ ប៉េឡសទីន។ គត�់ច�កមជំនំុៃន�កមអនកជំនួញដូចែដល
េយងមនេ ទីេនះេ យបេ់នះ េ�យគម នករសង�យ័គតព់ិតជអ ច ឹង។
ពីេ�ពះអនកជំនួញែតងែតមនករ�បកបជមយួគន ជមយួអនកេផ�ងេទ ត។

106 មូលេហតុដូចជ “សត��� ប” ពួកេគមនេរ ងែដល�តវនិយយ។ េហយ
េបសិនជ…បុរសខង�សន េគមនិចងនិ់យយពីេរ ងបុរសមន កែ់ដលរត់
�ងទំនិញេហយនិង…ទំនិញ ទងំអស់ពួកេគរមួគន  េ�ពះពួកេគគម នអ�ីដូចគន
េទ។ េយង�តវែតមនេរ ងដូចគន ។ ដូេចនះ�គី�ទ នមនអ�ីៗ ដូចគន នឹងពួក�គី�ទ ន។
មនុស�មនបបមនេរ ងរមួជមយួមនុស�មនបប។ េហយ—េហយនិងសងគម
េហយនិងអ�ីែដលពួកេគមន ពួកេគមនេរ ងទូេ ។ េហយេកមង�បសេនះ�បែហល
ជកមមសិទធិរបស់—អនកជំនួញមយួ។
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107 េហយគតគឺ់ជអនកកន�់សនដូចជគត�់ចេធ�បន េ�ពះ�ពះេយសូ៊វ
�ទងឲ់យគតម់កទីេនះ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំបនរក�បទប ញ តិទងំេនះ េហយ
បនសេងកតពួកេគពីយុវវយ័របស់ខញុ ំ។” េនះជករពិត។

108 សូមេមល គត�់តវបននមំកល� បេ�ង ន�តឹម�តវ េហយនិងអ�ី�គបយ៉់ង។
ប៉ុែន�េ េពលែដលគត�់តវបន�បឈមមុខជមយួ—គំនិតៃនជីវតិអស់កលប…
ឥឡូវេនះខញុ ំចងឲ់យេ�កអនកកតសំ់គល់ ជមយួតួអងគទងំអស់េនះែដលគតម់ន
គតដឹ់ងថគតគ់ម នជីវតិអស់កលបេទ។

109 ឥឡូវេនះ ទងំអស់ៃនសងគមរបស់េយង �កមជំនុំរបស់េយង សមជិករបស់
េយង េហយនិងអ�ីែដលេយងមនជទី�ស�ញ់�ស់ សងគម�េមរកិរបស់េយង
េហយនិងអ�ី�គបយ៉់ងគឺល��ស់ គម នអ�ី�តវនិយយ�បឆងំនឹងេរ ងេនះេទ។
េហយអនកជំនួញ�គី�ទ នេ កនុងសងគមរបស់េយងេ ទីេនះ គឺជេរ ងដអ៏�ច រយ �
បនេបកទ� រស�មបខ់ញុ ំ…េ េលគំនិតអន�រជំេន របស់ខញុ ំ “េយងគឺជ�គី�ទ ន។”

110 គម ននរ�មន ក ់ (គម ននិកយ�មយួ) �ចអះ�ងឲយេយង ជ�គី�ទ ន
ពិត�បកដបនេទ ពីេ�ពះអនកជកមមសិទធិរបស់�ពះ។ និកយគឺ មនុស�បេងកតេឡង
េហយ�គី�ទ ន�តវបនប ជូ នមកពី�ថ នសួគ។៌ ប៉ុែន�េ កនុងេរ ងទងំអស់េនះែដល
េយងមន ល�ដូចែដលពួកេគមន ល��ស់ែដលេយងមកជមយួគន  េហយ
�សស់�� តដូចកិចច�បជំុដូចែដលេយងមន េហយនិងករយល់ដឹងពីសងគមែដល
េយងមន ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន �បឈមមុខនឹងជីវតិអស់កលប។ េហយមនិថ
េយងេជគជយ័ប៉ុ�� េ កនុង�ជីវកមម េយងទទួលេជគជយ័ េហយេយងមន
សមជិក�កមជំនុំដអ៏�ច រយប៉ុ��  េហយរេប បែដលេយងេធ�ករ រេប បែដលេយង
ពយយមេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ �េ ែត េបសិនជ�មនិបនេធ�េ កនុងវធីិ�តឹម�តវេទ �
ជករថ� យបងគំ�ពះជឥត�បេយជនេ៍ទ។

111 �ពះេយសូ៊វ�ទងប់ន�កថ់ន កេ់នះ�មរេប បដែដល ដូចែដលខញុ ំឈប់
េ ទីេនះបន�ិច។ �ទងម់នបនទូលថ “ឯងថ� យបងគំអញជឥត�បេយជនេ៍ទ
ឥត�បេយជនែ៍ដលបេ�ង នដល់េគលលទធិរបស់មនុស�។” ឥឡូវេនះចូរគិតចុះ!
ករថ� យបងគំ េ�យេ�ម ះ (ជមយួចិត�េ�ម ះ�តងរ់បស់អនក) េ �ពះ េហយេ ែត
ឥត�បេយជន!៍ �បនចបេ់ផ�ម�មវធីិេនះជមយួនឹងកអុីន េ សួនចបរេអ
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ែដន។ ថ� យបងគំេ�យេ�ម ះ ប៉ុែន��តវបនបដិេសធ! កនុងភពជ�សន ែត�តវ
បនបដិេសធ!

112 េ កនុង�សី៊វផតសប� ហ៍មុន សប� ហ៍មុនេទ តេនះ េ ឯកិចច�បជំុអនកជំនួញ
េ ��រេពល�ពឹកេ ទីេនះែដលមនុស��បរ់យនកប់ន�បមូលផ�ុ ំ ខញុ ំបន
ចំ�យេពលពីរេម៉ងកន�ះេដមបអីធិបបយ:ករបេ�ម�ពះេ�យមនិែមនជបំណង
�ពះហឫទយ័�ពះ។ ឥឡូវេនះ �� បេ់ ដូចជចំែឡក ប៉ុែន�េយង�តវែតប ចូ ន
ខ�ួនេយងេ កនុងឆែនលែដល�ពះបន�បទនេហយនិងវធីិៃនករេធ�របស់�ពះ។
មនិថេយងគិតថ�ជករ�តឹម�តវេទ ��តវែតេ �ម�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់
ឬ�ជករឥត�បេយជន។៍ កអុីនថ� យបងគំ ែត�មនិែមនេយង�ម�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់េទ។ ពួកផរសីុីបនថ� យបងគំ ប៉ុែន�មនិែមនេយង�ម�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់េទ។ េហយេ កនុង�រពិេសសេនះេ អនកជំនួញ ខញុ ំបនបេ�ង ន
ែបបេនះ។

113 �វឌី គតច់ងេ់ធ�កិចចបំេរ ដល់�ពះអមច ស់ េហយគតម់នសិទធិេ កនុងអ�ីែដល
គតប់ននិយយ។ គតនិ់យយថ “េតហិបរបស់�ពះអមច ស់គួរែតចុះេ ទីេនះ
ឬេទ? ចូរេយងន�ំមកទីេនះវញិ។” េ �គៃនេស�ច េស�ចេផ�ងេទ តែដលគតប់ន
ទទួលេជគជយ័។ គតនិ់យយថ “�មនិ�តឹម�តវេទ។ ពួកេគមនិែដលពិេ�គះ
េយបល់ជមយួ�ពះអមច ស់អំពីហឹបេនះេទ ប៉ុែន�េយង�តវែតេធ��។” ឥឡូវេនះ
�តឹម�តវេហយ អ�ីែដលពួកេគគួរេធ�។ គតប់ននិយយថ “េយងគួរែតេ យក
ហឹបេនះ េហយេយង�ចពិេ�គះជមយួ�ពះអមច ស់។” េហយ�តឹម�តវេហយ �
បនធ� កចុ់ះេ កនុង�បេទសេផ�ងេទ ត។ បននិយយថ “េយង�តវយក�មក
ទីេនះ។ ទទួល�េឡងេ ទីេនះេហយ�ក�់េ កនុងផទះរបស់េយងេ ទីេនះ។
េហយថ� យបងគំ�ពះអមច ស់។”

114 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់គតប់នចូលេ កនុងប�� ញខុសកនុងករេធ��។
គតប់នពិេ�គះេយបល់ជមយួេមប ជ ករ�កម�សិបេហយនិង�បរ់យ
នក។់ ពួកេគទងំអស់�តវបនពិេ�គះេយបល់។ �គបគ់ន ។ េមលេ ដូចជ
បំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់ េមលេ ដូចជ ឬ�គឺជ—�ពះបនទូលៃន
�ពះអមច ស់។
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115 �ពះបនទូលរបស់�ពះ ជួនកល អនក�តវែត�ក�់េ កែន�ង�តឹម�តវឬ�មនិែមន
ជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់។ េឃញេទ? ឥឡូវសូមឲយ���ំយ៉ងេ�
េហយអនកនឹងទទួលបន—ទស�នៈមយួៃនអ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយមនិយយ។

116 ខញុ ំមនិចងឲ់យ�ពះវ�ិរធ� កចុ់ះេ កនុងជំ�នែដលអនកបនរកេឃញេ កនុង
�បេទសអងេ់គ�សេនះេទ សកែ់វង េហយមនុស�ែដលផតព់ណ៌មុខ េហយ
េឈ�យ។ េយងមនិចងប់នដូេចនះេទ! មនិថ��� បម់នសីលធម៌យ៉ងេមច៉េទ
េហយែអលវសីេ�បសលី�ចេ�ច ងចេ�ម ង�សនប៉ុនម នបទេនះេទ គតេ់ ែត
ជ�រក�។ េហយខញុ ំមនិែមនជេ �កមេទ ប៉ុែន� “េ�យ�រផលែផ�របស់ពួកេគអនក
�គ ល់។” េឃញេទ? គតគឺ់ជពួកេពនទីកុស� ែតមនិេធ�ឲយមនភពខុសគន បន�ិច
េឡយ។ េឃញេទ ផលែផ�របស់អនកកំណត�់�ពីអ�ីែដលអនកមន។

117 មនិថជ�ពះវ ិ ញ ណយងមកសណ�ិ តេលគត ់ គត�់ចនិយយភ�ដៃទ
បន គត�់ចែ�សក គត�់ចពយបលអនកជំងឺ េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “ពួកេគជេ�ចននឹងមកឯខញុ ំេ ៃថងេនះេហយនិយយថ ‘�ពះអមច ស់េអយ
េតខញុ ំមនិបនេធ�ករេនះេហយនិងករេនះេទឬអី?’ េហយខញុ ំនឹងនិយយថ ‘ចូរ
ថយេចញពីអញេ  ឯងែដល�ប�ពឹត���កកេ់អយ អញមនិែដល�គ ល់ឯងេទ។’”
េឃញេទ?

118 េយង�តវែតជ�គី�ទ ន ពិត�បកដ េហយជវធីិែតមយួគតែ់ដលេយង�ចេធ�
បន�តវ�បឈមមុខនឹងប � េនះជមយួនឹង “ជីវតិអស់កលបជនចិច។”

119 មនែតមយួទ�មងៃ់នជីវតិអស់កលបជនិចច េហយគឺមកពី�ពះ។ េហយ�ទង់
បនតំរវូទុកជមុនស�មប�់គបទ់ងំសត�។ ដូចជអនកគឺជែហ�នេ កនុងឪពុក
របស់អនក អនកគឺជែហ�នេ កនុង�ពះ។ កនុងគុណលកខណៈមយួរបស់�ទងេ់ដមប ី
ចបេ់ផ�ម ឬអនកនឹងមនិ�តវេ ទីេនះ។ អនកេចញមកពីៃផទៃនម� យរបស់អនក ឪពុក
របស់អនកមនិបន�គ ល់អនកេទ អនកសថិតេ កនុងចេងកះរបស់គត។់ េហយេ េពល
ែដលអនកេចញមកេ កនុងពូកៃនម� យរបស់អនក បនទ បម់កអនកក� យជមនុស�
េហយ�តវបនេធ�េឡងេ កនុងរបូភពរបស់ឪពុកអនក ឥឡូវេនះអនក�ច�បកប
ជមយួគត។់ េហយេរ ងដូចគន េ�យ�ពះ េបសិនជអនកទទួលបនជីវតិអស់
កលប។
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120 ជីវតិែដលអនកចូលមក ជីវតិធមមជតិ ជីវតិ�ចឈ់ម េ�យឪពុករបស់
អនក។ េហយវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ចេកតជថមី គឺជវធីិែតមយួគត ់ ��តវែតមក
ពី�ពះវរបិ�ៃន�នសួគរ៌បស់អនក គុណលកខណៈរបស់�ទង។់ “អ�ីែដល�ពះវរបិ�
បន�បទនមកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។” េឃញេទ?
121 អនកេ ទីេនះពីេ�ពះេឈម ះរបស់អនក�តវបន�កេ់ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច មមុន�គឹះៃនែផនដីេនះ។ េនះពិត�បកដ�ស់។ អនកគឺជែហ�ន ែដល
ជែហ�នខងវ ិ ញ ណែដលេចញពី�ពះវរបិ�ៃន�នសួគរ៌បស់អនក ជែផនកមយួៃន
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េនះេហយដូេចនះ ដូចខញុ ំបននិយយថ បនទ បម់កអនកេ ជ
មយួ�ពះេយសូ៊វេ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ ទីេនះេ�យ�រែត�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល
អនកបនរងទុកខជមយួ�ទង ់បន�� បជ់មយួ�ទង ់បនកបជ់មយួ�ទង ់េហយរស់
េឡងជមយួនឹង�ទង ់េហយឥឡូវេនះបនអងគុយេ កនុង�ថ នសួគេ៌ កនុង�ទង!់
122 សូមកតស់មគ ល់ �វឌីគិតថ�គបយ៉់ងគឺល� េហយគតប់នពិេ�គះេយបល់
ជមយួមនុស�ទងំេនះ េហយពួកេគមន ក់ៗ ចបេ់ផ�ម�េំហយែ�សកេហយយំ។
ពួកេគមនចលន�សនរបស់ពួកេគទងំអស់ែដលមន ប៉ុែន�េ ែតមនិែមនជ
បំណង�ពះហឫទយ័�ពះេដមបចុីះេ េហយនយំក�ពះបនទូលរបស់�ពះ�តឡបេ់
ដំ�ករ់បស់�ពះវញិេទ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �ពះែតងែតេធ�ករ�មវធីិ(�គប់
វយ័) ែតមយួ។ ករសេ�មចចិត�ដំបូងរបស់�ទង ់ គឺជករសេ�មចចិត�ែតមយួគត។់
េ�យ�រែត�ទងល់�ឥតេខច ះេ កនុងករសេ�មចចិត�របស់�ទង ់ �ទងម់និែដលេធ�អ�ី
េឡយេលកែលងែត�ទងេ់បកសែម�ង�ជេលកដំបូងេ កនព់ួកអនកបំេរ �ទង ់ ពួក
េ��។ េនះពិត�បកដ�ស់។
123 េនះេហយជមូលេហតុ �គពួកជំនុំែដលេយងកំពុងរស់េ  គម ន�ពះវ�ិរ
េទ។ គម នេមតូឌីស បបទីសទ េពនេទកុស� ឬអ�ីេផ�ងេទ ត ែដល�ច�ក�់កមជំនុំ
ចូលេ កនុងកូន�កមុ។ំ �នឹងក� យជករេឆ�យតបរបស់ម៉�គីជំពូក៤ ស�មប់
�ពះជមច ស់�ទងច់តឲ់យមនេ��មន កែ់ដល�តវបនេបកសែម�ងឲយេឃញ ពីេ�ពះ
�ជផ�ូវែតមយួគត។់ �កមជំនុំនិកយរបស់េយងបនេបះេរ ងេនះេ កនុងភព
រេញ៉រៃញ៉ ដូចែដលពួកេគធ� បប់នេធ� េហយ�ពះែតងែតប ជូ នពួកេ��។
124 េហយមន�ថនប់នឈរេ កនុង�សក ជេ���តឹម�តវេ ចំេពះ�ពះ
េហយគតម់និ�តវបនពិេ�គះេយបល់េ�ះ។
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125 េហយពួកេគបនចុះេ ទីេនះេហយបនចំ�យជីវតិរបស់មនុស�
េទ ង�តង ់ ជេដម េហយបនយកហឹបេនះ ជំនួសឲយករ�ក�់េ េល�ម របស់
ពួកេលវ ីេដមបរីក�� ពួកេគ�ក�់េ េលរេទះេដមបដឹីក។ ទងំអស់គន េធ�ខុស!

126 អនកេឃញេទ េបអនកមនិេធ�—�ម�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ េហយផ�ូវែដល�ពះ
បន�បទនឲយេយងេ  ពួកេគែតងែតេធ�ខុសេហយយក�េចញេ កនុងអងគករ
មយួចំនួន និកយ �រមយួចំនួន ដូេចនះ។ េឃញេទ? �ែតងែត�តវបនេធ�
ដូចេនះ។

127 េនះជេរ ងដូចគន ែដលេកមង�បសេនះ�តវបន�បឈមមុខជមយួ។ គត់
មកេ កនុង គតជ់សមជិកៃនពួកផរសីុិឬពួក�ឌូសីុ ឬអនកដឹកនដំអ៏�ច រយ
មយួចំនួនេ �គេនះ។ គត�់ចជអនកកន�់សន�មែដលគត�់ចេធ�
បន។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនកន�់មបទប ជ ទងំេនះ ែដលខញុ ំបន
បេ�ង ន�ងំពីខញុ ំេ េកមង។” េឃញេទ? េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទង�់ស�ញ់គត់
ស�មបក់រេនះ។ ប៉ុែន�គតប់ដិេសធមនិទទួលករែណន។ំ គតប់នបដិេសធ
មនិទទួលយកភពជអនកដឹកនពិំតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេដមបឲីយគតនូ់វជីវតិអស់
កលបជនិចច។

128 សូមកតស់មគ ល់ គតេ់ជ ថមនអ�ីមយួខុសពីអ�ីែដលគតម់ន ឬគត់
មនិែដលនិយយថ “េ�ក�គល�េអយ េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ីឥឡូវេនះ?។”

129 សូមេមល គតច់ងេ់ធ�អ�ីមយួេ�យខ�ួនឯង។ េនះេហយជរេប បែដលេយង
េធ� េយងចងេ់ធ�អ�ីមយួេ�យខ�ួនឯង។ អំេ�យទនៃន�ពះគឺជអំេ�យមយួ
ឥតគិតៃថ�។ �ពះ�បទន�ចំេពះអនក អនកមនិបចេ់ធ�អ�ីស�មបប់ន�េទ។ �ទងប់ន
ែតង�ងំ�ដល់អនក េហយអនកនឹងមន�។ េឃញេទ?

130 សូមកតស់មគ ល់ គតដឹ់ងថ�េ ទីេនះ។ គតេ់ជ េល�េហយចងប់ន�។
ប៉ុែន�េ េពលែដលគត�់តវបនេគ�បឈមមុខជមយួនឹងរេប បែដលគត�់តវេធ�
� េនះ�ខុសគន ពីបុណយកុសលរបស់គត។់ �ខុសគន ។ គត�់ចកនលុ់យ
ែដលជកមមសិទធិរបស់គតេ់ �កមជំនុំែដលជកមមសិទធិរបស់គត ់ ជេដម។ ប៉ុែន�
�ពះេយសូ៊វ �ទង�់ជបេហយថគតម់នលុយេនះ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ចូរ
េ លករ់បស់ទងំអស់ែដលអនកមន េហយផ�ល់ឲយេ ជន�កី�ក។ េហយមក យក
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េឈឆក ងរបស់អនកេដរ�មខញុ ំ េហយអនកនឹងមន�ទពយសមបត�ិេ �ថ នសួគ។៌” ប៉ុែន�
គតម់និ�ចេធ��បនេទ។

131 េមដឹកនដំៃទេទ តែដលគតម់នេ សមយ័យុវវយ័របស់គត ់ ដូចជ
មនឥទធិពលេលគតរ់ហូតទល់ែតគតប់ដិេសធ មនិ�ពមទទួលផ�ូវែដល�ពះ
បន�បទនមក គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែតមយួែដលកនជី់វតិអស់កលបជនិចច
ែតមយួគតែ់ដល�ចផ�ល់ឲយអនក។ មនិែមនជ�ពះវ�ិរេទែដល�ចផ�ល់ជីវតិអស់
កលបដល់អនក មនិែមនជអនកជិតខង មនិែមនជ�គគង� លរបស់អនកេទ មនិែមន
ជបូជចរយរបស់អនក មនិែមនជ�សនរបស់អនកេទ។ មនែត�ពះេយសូ៊វ
ប៉ុេ�� ះ�ពះ�គីសទ�ទងផ់ទ ល់�ច�បទនជីវតិអស់កលបដល់អនក។ �ទងជ់…

132 មនិថអនកជមនុស�ល�ប៉ុ��  េតអ�ីែដលអនកបនឈបេ់ធ� អ�ីែដលអនកចប់
េផ�មេធ� អនក�តវទទួលយកបុគគល ៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ េហយបនទ បម់ក
េ េពលែដលអនកេធ�ដូេចន ះ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល េហយបនទ បម់កជីវតិរបស់អនក
សមនឹងចូលេ �ពះបនទូលេហយ�បង� ញខ�ួនឯងេ នឹងសមយ័េនះែដលអនក
កំពុងរស់េ ។

133 េ�កណូេអ�តវែតេធ�ដូេចនះស�មប�់ពះបនទូលែដលនឹង�តវបនេលចេឡង
េ កនុងសមយ័កលរបស់គត។់ ឥឡូវេនះេតមនអ�ីេបសិនជេ�កម៉ូេសបន
ចូលមកនិយយថ “េយងដឹងពីអ�ីែដលេ�កណូេអបនេធ� េយងនឹងយកពកយ
របស់េ�កណូេអ។ េយងនឹងេធ���មវធីិែដលេ�កណូេអបនេធ�។ េយងនឹង
សង—់ទូកមយួេហយអែណ� តចុះកនុងទេន�នីល េហយេចញព�ីសកេអសីុប”? េត
េហតុអ�ីេ ? �មនិដំេណ រករេទ។ សូមេមល េនះគឺជយុគសមយ័មយួេទ ត។

134 �ពះេយសូ៊វមនិ�ចមកជមយួ�ររបស់េ�កម៉ូេសបនេទ។ េ�កលូេធ
មនិ�ចមកជមយួ�ររបស់ពួកកតូលិកបនេទ េវស�ីមនិ�ចមកជមយួ�រ
របស់លូេធបនេទ។ េពនទីកុស�មនិ�ចមកជមយួ�រសមយ័េ�កេវស�ី
បនេទ។ េហយកូន�កមុមំនិ�ច�តវបនបេងកតេឡងេ និកយេពនទីកុស�បន
េទ �មនិ�ចេធ��បនេទ។ េហយេនះ �បកដ�ស់។ នងបនេធ�ករេរ បចំ
េហយនិងេចញេ េ�ក េហយេ ទីេនះនងបនកំណត ់ ដូចជអនកដៃទែដល
េ សល់។ �ជសំបក។ ដូចជជីវតិបនេកតេឡង�មរយៈ…េឃញេទ?
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135 អនកនិពនធេនះ ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ យបេ់ផ�ងេទ ត អនកនិពនធែដល
បនសរេសរេស វេ េនះ…េហយគម នេហតុផលែដលគតប់នរះិគនខ់ញុ ំយ៉ងធងន់
ធងន ់ ថខញុ ំជ “�រក� េបសិនជមនេរ ងែបបេនះ។” ដូេចនះគតនិ់យយថគត់
មនិេជ េល�ពះេទ។ គតប់ននិយយថ “�ពះមយួែដល�ចេ�បៃដេមលពួកេគ
សម� បប់ុគគល �មរយៈសមយ័កលេដម េហយអះ�ងថមនអំ�ចេដមបេីបក
សមុ�ទ�កហម។ េហយអនុ ញ តឲយពួកេគ �តវបនែហកហួរេ�យបំែណកេ�យ
សត�េ�ជេដម េហយបនទ បម់កបននិយយថ�ទងជ់�ពះ�បកបេ�យេសចក�ី
�ស�ញ់។” បននិយយថ “គម នសត��បេភទ�ែបបេនះេទ។” េឃញេទ
មតិ�សម� ញ់ េ�យគម នករប�� លពី�ពះបនទូល និងប�ជយ័កនុងករេឃញ�។

136 ផលដំបូងៃន�សវ�លី ជកូនកេម� ះ បនធ� កចូ់លេ កនុងដីកនុង
េគលបំណងេដមបដុីះេឡងម�ងេទ ត។ ដូេចនះកូន�កមុជំេលកដំបូងែដលបនេកត
េ េពនទីកុស��តវឆ�ងកត�់គងងឹតដូច�គបពូ់ជេផ�ងេទ ត �តវកប។់ ពួកេគ�តវ
�� ប។់ ពួកេគ�តវែតេធ��។ ប៉ុែន��បនចបេ់ផ�មេឡងពន�កម�ងេទ តេ កនុងលូ
េធ េ កនុងកំែណទ�មងទី់មយួ។ �េមលេ មនិដូចជពូជែដលបនចូលេនះេទ
ប៉ុែន��គឺជពន�ឺៃនៃថងេនះ។ បនទ បម់កទងផចិតបនបន�ចូលេ កនុងរេំយល េវស�ី។
េហយេចញពីរេំយល�បនចូលេ កនុងេពនទីកុស� ែដលជសំបក។

137 េ េពលែដលអនកេមលេ កនុង�សវ�លី េ េពល�េចញមក ផល�សវ
�លី បុរសែដល�ពស�សវ�លីេនះ អនកេចញេ េ�កេហយេមលសំណំុ
�សវ�លីេ ទីេនះ �េមលេ ដូចជ�គបធ់ ញជតិ។ ប៉ុែន�េបសិនជអនកនឹង
យក�គបម់យួេហយអងគុយចុះេហយបក�សវ�លីេនះេឡង គម ន�គបពូ់ជ
េ កនុងេនះទងំអស់េទ។ ��គនែ់តជសំបក។ េហយបនទ បម់កគឺអ�ី? ��តវ
—បនបេងកតេឡងេ ទីេនះ េដមបកីន�់គបធ់ ញជតិ។ េឃញេទ? េហយ
បនទ បម់ក េរ ងដំបូងែដលអនកបនដឹង េហយជីវតិបនចកេចញពី—សំបកេដមប ី
ចូលេ កនុងរេំយល។ បនចកេចញពីរេំយលចូលេ កនុងសំបក �ទុកសំបក
េចលេហយចូលេ កនុង�សវ�លី។ មនបីដំ�កក់ល េឃញេទ។ េហយ
បនទ បម់ក�សវ�លីខងេ�ក ៃនដំ�កក់លទងំបី(លូេធ េវស�ី េពនទីកុស្
ដ)។ ពិត�បកដ�ស់។េ�យគម នករសង�យ័។ អនកមនិ�ចប ឈបធ់មមជតិ
បនេទ។
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138 ឥឡូវេនះសូមេមល ជេរ ង�ល់បីឆន បំនទ បពី់�រមយួបនប ជូ នមកពី�ពះ
ពួកេគេរ បចំ។ េនះគឺៃមភឆន េំហយ េហយគម នអងគករ�មយួេឡយ។ �គម ន។
េឃញេទ? ឥឡូវេនះសំបក�តវែតទញេចញ ផ�ល់ឱកសឲយ�សវ�លីេដមប�ីក់
េ ចំេពះមុខបុ�� េដមបទំុី �របនចូលេ កនុង�កមជំនុំជថមីម�ងេទ ត បេងកតជ
តួៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចេដមដំបូងែដលបនចូលេ កនុងដី។ ឥឡូវេនះ េដមបេីមល
—ជីវតិអស់កលប។
139 ជីវតិ �បកដ�ស់—សំបកេ ទីេនះបននយំកជីវតិ។ ពិត�ស់ �បន
េធ�។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ េ េពលែដល�ក� យេ ជសំបកេហយ��តវបនប ចប់
េហយ អងគករ ជីវតិបនចូលេ កនុងេវស�ី។ បនេចញមកេ�ក េហយចូលកនុង។
ម�ងស�មប ់ �គបគ់ន … ជចេន� ះដធ៏ំ េមលេ មនិដូចជ�គបធ់ ញជតិ។ ប៉ុែន�
េ េពលែដលលំអងតូចបនមក ដូចជ…េ េល—សំបក…ឬេ េលលំអង
រេំយលៃន� េមលេ ទងំមូលដូចជ�គបធ់ ញជតិ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�
ធ� កចុ់ះមកេនះ �េសទរែតេ ទីេនះ។
140 េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលថ “េ ៃថងចុង�កយ” (ម៉ថយ24:24)
“ទងំពីរនឹង�តវបនបិទដូេចនះ�នឹងបេ ឆ តែហ�ន ែដលបនកំណតទុ់ក ជអនក
េរ ស�ងំ េបសិនជ�ចេ រចួ?” េសទរែតដូចជេរ ងពិត។ េឃញេទ ដូេចនះេ ៃថង
ចុងេ�កយ ។ ឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ �ជេវ��សវ�លីឥឡូវេនះ។ �ជេពល
�បមូលផល។ េនះមនិែមនជយុគសមយ័របស់េ�កលូេធេទ េនះមនិែមនជ�គ
របស់េពនទីកុស�េទ េនះគឺជសមយ័កលកូន�កមុ។ំ
141 េ េពលែដលេ�កម៉ូេសបនេ ជនជតិមយួេចញពី�បជជតិមយួ
�ពះ�គីសទៃថងេនះ�ទងប់នេ �កមជំនំុេចញពី�ពះវ�ិរមយួ អនកេឃញេទ េរ ង
ដូចគន េ កនុង�បេភទេនះយកពួកេគេ ែដនដីសនយែដលបនសនយដអ៏ស់កលប
ជនិចច។
142 ឥឡូវេនះ េដមបបីដិេសធមនុស�មន កែ់ដលបនេធ�ករេ េនះ �ពះ�គីសទ
មនិថអនកជពួកេពនទីកុស� េមតូឌីស លូេធ ឬអនកជអ�ី អនក�តវែត…សមយ័កល
េនះ! គម នអ�ីទស់នឹងពួកេគេទ គម នអ�ីេ�ះ ែតេ កនុងសមយ័េនះឥឡូវេនះអនក
�តវែតទទួលយក (ដូចែដលពួកេគេធ�េ សមយ័កល)េនះតួអងគៃន�ពះ�គីស�ែដល
ជ�ពះបនទូល!
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កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ។ េហយ
�ពះបនទូលេនះឯងគឺជ�ពះ។

េហយ�ពះបនទូលបន�តឡបជ់�ចឈ់ម េហយ�ន កេ់
កនុងចំេ�មេយង…

…កលពីម�លិមញិដូចគន …ៃថងេនះេហយនិងរហូតអស់កលប។

េហេ�ពរ ១៣:៨។ សូមេមល អនក�តវែតទទួលយកបុគគលៃនជីវតិអស់កលប
ជនិចច!

143 ឥឡូវេនះ េតជីវតិអ�ីែដលេ�កលូេធមន គឺជយុត�ិកមម។ េវស�ីមនករ�ង
សម� ត បែនថមេ េល�។ េពនទីកុស�មនករ�� រេឡងវញិអំេ�យទន
េ កនុង�បែនថម។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ��តវបនប ចបេ់ កនុង�ងកយ អនកេឃញេទ
មនដំ�កក់លបីៃន� េហយេចញពីេនះ…ឥឡូវេនះ េ េពល�កររស់
េឡងវញិបនមក ជជីវតិែដលបនរស់េ កនុងពួកលូេធ េនះរចួេហយ ជីវតិែដល
េ កនុងេមតូឌីសបនរចួេហយ ជីវតិែដលបនចូលេ កនុងេពនទីកុស� នឹង�តវ
បនេលកេឡងេចញពីដីេ កនុងតួៃនកូន�កមុែំដលនឹង�តវនយំកេ េ ចំេពះ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! អូ �គួរឲយរេំភប�ស់! �ជករពិត!

144 េយងបនងកេ �ជងមយួេយងកំពុងសម�ងឹេ កន�់នសួគ ៌ េមលករ
មកដល់ មកួេ េលពី�៉មតី ដូចែដលេយងនឹងនិយយថ �ទង�់តឡបម់កវញិ!
�កមជំនុំ�តវែតបនរស់េឡងវញិកនុងេពលឆប់ៗ  េហយេយង�តវែតេ�ត មខ�ួន
ជេ�សច។

145 េហយវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ច មនិ�តវនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំជ
កមមសិទធិរបស់សននិបតេនះ។ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់មយួេនះ ឬពីរេនះ” ឬកជ៏
អ�ីកេ៏�យ ពួកេគេ ទីេនះទងំអស់ “ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិររបស់�ពះ” �
គម ននយ័អ�ីេឡយ។ “ឪពុករបស់ពួកេយងបនែ�សកេហយ�”ំ េនះជអ�ីែដល
ល�ឥតេខច ះបំផុត េនះគឺជៃថងរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�ៃថងេនះអនកមនិ�តវ�បឈមនឹង
អងគករែដលពួកេគបនបេងកតេឡងេនះេទ ប៉ុែន�ជមយួនឹងជីវតិែដលកំពុងែត
េកតេឡង ែដលជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
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146 មតិ�វយ័េកមងេនះបនេធ�ដូចគន ។ េ�កម៉ូេសបនសរេសរបទប ញត�ិ
ទងំេនះ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �ពះដែដលបនសរេសរបទប ជ ដែដលេនះ េ�យ
េ��របស់�ទង ់គឺជេរ ងដែដលែដលបនទយៃថងែដលនឹង�តវមក “ខញុ ំនឹងបេងកត
េ��មយួែដលដូចខញុ ំ។ េហយអស់អនកែដលមនិឮពី�ទងនឹ់ង�តវកតេ់ចញ។”
�តឡបចូ់លថងនិ់កយេហយនិងរេំយល។ ពួកេគ�តវែតបន�កនុងជីវតិ។ េហយ
ៃថងេនះ សូមកុំនិយយថ “ខញុ ំគឺជេពនទីកុស�។ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់េនះខញុ ំជ
កមមសិទធិរបស់េនះ។” េនះគម ននយ័អ�ីេ�ះ។ អនក�តវែតទទួលយកនូវបុគគល
�ពះ�គីសទ ជីវតិអស់កលបជនិចច។ �បឈមមុខនឹងេយងមន ក់ៗ ! សូមកុំេភ�ច។
147 អនកដឹកនេំផ�ងេទ ត អនកេឃញេទ ពួកេគមនករសងកតេ់លគត។់ �បជជន
ពួកេគ�តវបនបេ�ង នថ “ែមនេហយ េយងជកមមសិទធិរបស់េនះេហយេយងជ
កមមសិទធិរបស់េនះ” េហយដូចជករសងកតេ់លគត។់ ប៉ុែន�អ�ីែដលជេរ ង�� បរ់ស់
គឺេដមបបីដិេសធករដឹកនៃំនជីវតិអស់កលបជនិចច!
148 ឥឡូវេនះ ជីវតិែដលមនវត�មនេ យបេ់នះ។ �តឹម�តវេហយ។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគឺេ ទីេនះ ែដលជ�ពះ�គីសទេ កនុងសំនុំ�ពះវ ិ ញ ណ �ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ទង ់ករចកេ់�បង�ងំេ ទីេនះ។

…បន�ិចេទ ត េ�កិយនឹងែលងេឃញខញុ ំេទ ត ែតអនកនឹងេឃញខញុ ំ…

…ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីតេ កនុងអនក េសចក�ីជំេន
រហូតដល់ចុងប ចបៃ់នេ�កិយ។

149 �ពះេយសូ៊វែតមយួគតែ់ដល�ចនអំនកេ កនជី់វតិអស់កលប។ គម ន
�ពះវ�ិរ គម ននិកយ គម ន�គគង� ល គម នបូជចរយ គម នអ�ីេផ�ងេទ តេទែដល�ច
នអំនកេ � អនក�តវែតដឹកនេំ�យ�ទងែ់តមយួគត ់ែដល�ចដឹកនអំនក។
150 អនក�ច�សៃមថ�ទងដឹ់កនអំនកេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ែដលេនះេហយ
ជ�ទង?់ េហយេបសិនជ�ទងជ់�ពះបនទូល េហយអនកជែផនកមយួៃន�ទង ់ អនក
នឹងមនិជែផនកមយួៃន�ពះបនទូលឬ? �ពះបនទូលែដល�ពះចងច់កទឹ់កៃនេសចក�ី
សេ ងគ ះេ ៃថងេនះ េដមបកីំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទងេ់ ៃថងេនះ ដូចជពួក�វក
បនកំណតស់មគ ល់�ទង ់ ដូចជេ�កលូេធ ដូចជេវស�ី ដូចជមនុស�េ កនុង
�គេនះែដលបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទង។់ េនះគឺជសមយ័កលមយួេទ ត។
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�ជ�ពះបនទូល! �ពះបនទូលបនែចងេរ ងទងំេនះេយងកំពុងេមលេឃញកែន�ង
េនះឥឡូវ �តវបនពយករណ៍ថនឹង�ប�ពឹត�េ េ េម៉ងេនះ។ ដូេចនះទទួលយក
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេហយអនុ ញ តឲយ�ទងន់អំនកេ ដល់ជីវតិអស់កលប។
151 េទះបីជសម� ញ់េកមងេនះបនសេ�មចកេ៏�យ…គតប់នសេ�មចេរ ងល�
ទងំអស់។ េ ��េរ ន េធ�បនល�។ កនុងនមជេកមង�បសល� គតេ់ធ�បន
ល�។ កនុងនមជឪពុកពិត…កនុងករ�� បឪ់ពុករបស់គតេ់ កនុង�ជីវកមម គតជ់
—ជ េកមង�បសល�មន ក។់ ល�ចំេពះឪពុកម� យរបស់គត។់ គតប់នេ�ម ះ�តង់
នឹងបូជចរយរបស់គត។់ គតប់នេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�កមជំនុំរបស់គត។់ គត់
បនេ�ម ះ�តងេ់ កនប់ ញ ត�ិទងំ�យៃន�ពះ។ ប៉ុែន�គតប់នបតប់ងអ់�ីធំបំផុត
េហយអ�ីែដលេ សល់របស់គតគ់ម ននយ័េទចំេពះគតេ់ទេ េពលគតប់ន
បដិេសធករដឹកនៃំនជីវតិដអ៏ស់កលបជនិចច គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
152 សូមកតស់មគ ល់! ភពជអនកដឹកនេំនះ�បឈមមុខនឹងេយងមន ក់ៗ េ
សព�ៃថងេនះ េរ ងដូចែដល�បនេធ�ចំេពះបុរសវយ័េកមង េយង…មនិថេយង
កន�់សនប៉ុ�� ។ អនក�បែហលជកតូលិក អនក�ចជបទីសទ េមតូឌីស ឬ
អនក�ចជេពនទីកុស� ឬអ�ីកេ៏�យែដលអនកមន េរ ងដូចគន េនះ�បឈមមុខនឹង
អនកយបេ់នះ ជីវតិអស់កលប េនះគឺ ករទទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េយងផ�ល់
ឱកសេនះ។
153 ជួនកលេ កនុងជីវតិេយង�តវ�បឈមមុខនឹងេរ ងដូចបុរសមន កប់នេធ� េ�ពះ
អនកគឺជមនុស�រែមង�� បេ់ហយអនក�តវផ�ល់ឲយ—អនក�តវបនផ�ល់ឱកសៃនករ
េ�ជសេរ ស។ អនកមនជេ�មស។ �ពះបនបេងកត�ដូេចនះអនក�ចេ�ជសេរ ស។
េបសិនជ�ទងប់ន�កអ់�័មេហយនិងេអ�៉ឲយមនេសរភីពខងសីលធមដូ៌េចនះ
ពួកេគ�ចេ�ជសេរ សបន េហយបនទ បម់កពួកេគបនេ�ជសេរ សខុស េហយ
េមល �ទងម់និ�ចេធ�អ�ីបនស�មបអ់នកជជង�ទងប់នេធ�ចំេពះេគ។ �ទង�់តវែត
�ក�់ឲយដូចគន ដូេចនះអនក�ចេ�ជសេរ សឬ�ចនេចល។

អនកមនជេ�មស។ សូម�កេឡកេមលមយួចំនួនៃនពួកេគ:
154 អនកមនជេ�មស ដូចជបុរសវយ័េកមងមន កេ់នះ េទះបីជអនកនឹងមនករអបរ់ ំ
ឬមនិមន។ អនកមនជេ�មសេនះ។ អនក�ចចងក់� យជ “កុំមន�” អនក�គនែ់ត
បដិេសធ�។
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155 អនកមនជេ�មសៃនករ�ប�ពឹត�របស់អនក។ ខញុ ំនឹងឈចឺបប់ន�ិចេ ទីេនះ។
េឃញេទ? អនក�ចេចញេ�កេហយឲយសករ់បស់អនកដុះេឡងឬេរ ងមនិសំខន់
មយួចំនួនទងំេនះ។”
156 ឬកអ៏នកជ ស�ី អនក�ចេមលេ ដូចជមនុស�—ែដលសមរមយឬអនក�ចជ
សត�ចែម�កមយួកនុងចំេ�មសត�ចែម�កទងំេនះែដលេយងមនេ ទីេនះ ពួក�
មនែភនកពណ៌េខ វ។ េហយកតស់កក់បលទឹកេហយេរ ងែបបេនះ ពួកេគ�បឆងំ
យ៉ងេពញទំហឹងចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ែដលជករផទុយគន ពិត�បកដ។ មនិ
�តឹមែតបនផ�ល់ជូន…មនិ�ចផ�ល់នូវករអធិ�� នេដមបបីនករេឆ�យតប។ េនះ
គឺជករពិត។ �តឹម�តវ�ស់។ េនះេហយគឺជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។
157 ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡងដល់អនក ែដលជពួកជំនុំ? អនកបនេមលទូរទស�ន៍
េ�ចន េរ ងជេ�ចនេ េលេ�កិយ �ងយ�សល�ស់ស�មបធ់មមជតិ�
�មចស់របស់អនកេដមបរី�តចូ់លេ កនុងេនះ េដមបេីធ�សកមមភពដូចអនកែដល
េ សល់របស់ពួកេគ។
158 េតខញុ ំ�ចនិយយ�ម�ងេទ តបនេទ! េ កនុង�ពញ េ កនុងករថ� យដង� យ
—ដង� យ—ធួននឹងបបកនុងៃថងរបស់េ�កម៉ូេស េ េពលែដលេ�កម៉ូេសបន
នកូំនេកមងេចញេ�ក �មនរយះេពល៧ ៃថងែដលគម ននំបុង័េទដល់�បជជន។
នរ�មន កដឹ់ងេទ។ េ កនុងនិកខមនំ “គម នដំែប��ច�តវបនរកេឃញេឡយ
កនុងជំររំបស់អនក�ល់�បពីំរៃថង” �បពំីរៃថងេនះតំ�ងឲយភពេពញេលញៃន “�គ
ពួកជំនុំទងំ�បពីំរ។” េឃញេទ?
159 “គម ននំបុង័េទ។” ឥឡូវ េតេនះគឺជអ�ីេ ? គម នេគលលទធិ គម នេ�កិយ។
�ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលថ: “េបសិនជអនក�ស�ញ់េ�កីយ ឬេរ ងទងំ�យ
ៃនេ�កីយ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិសូមបែីតេ កនុងអនកេឡយ។” េឃញេទ?
េហយេយងកំពុងពយយម�យ�។ អនកមនិ�ចេធ��បនេទ! អនក�តវែតេធ�អ�ីមយួ
េដមបេីជ : េតអនកនឹងេជ �ពះ ឬអនកនឹងេជ �កមជំនំុរបស់អនក អនកនឹងេជ េ�កិយ
អនក…អនកមនិ�ច�យ�ជមយួគន បនេទ។ េហយអនកមនិ�ចកនព់ួកេគជ
របស់ចស់ៗែដល�កមជំនំុមុនបនេធ�។ អនក�តវែតទទួលយក�រៃនេម៉ងេនះ។
160 �ទងម់នបនទូលថ “មនអ�ីែដលេ េសសសល់ សូមកុំទុក�េ រហូតដល់
�ពឹក(ចូលេ កនុងសមយ័កលេនះេផ�ងេទ ត)ដុត�េ�យេភ�ង �តវបំផ� ញ។”
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េនះជសមយ័កលែដលអនកកំពុងរស់េ កនុង �រៃនយុគសមយ័េនះ ��តវបន
នេំចញពីបទគមពរីេហយបនបង� ញករពិតេហយនិងបង� ញេ�យ�ពះែដលបន
េធ�ដូេចនះ។ បនទ បម់កអនក�ចទទួលឬបដិេសធ�។ េនះគឺជជីវតិអស់កលបជនិចច
ភពជអនកដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលដឹកន�ំកមជំនុំរបស់�ទង។់
161 េយង�ចេ េលេនះជយូរមកេហយ ប៉ុែន�សូមផ� ស់ទី �គនែ់តផ� ស់ទី�ម
បេ�� យ។
162 ជេ�មសៃនករ�ប�ពឹត�របស់អនក។ អនក�ច…អនកមនិ�ច�យ�បនេទ
ឥឡូវេនះ។ អនកទងំអស់គន ស�មប�់ពះឬ�បឆងំនឹង�ពះ េហយករបង� ញ
ខងេ�កបង� ញយ៉ងពិត�បកដនូវអ�ីែដលេ ខងកនុង។ េឃញេទ? �ដុះផ�តិ…
មនុស�ជេ�ចនគិតថ “ខញុ ំបនទទួលបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខញុ ំនឹង
េ �ថ នសួគ។៌” េនះគម ននយ័សូមបែីតមយួែដលអនកនឹងេ �ថ នសួគេ៌នះេទ។
អតេ់ទ។ អនក�ចទទួលករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�គបេ់ពលេ កនុងជីវតិ
របស់អនក ប៉ុែន�អនកេ ែតបតប់ងេ់ហយេ �ននរក។ �ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ។
�—��  �តឹម�តវ�ស់។
163 េមលេ ទីេនះ អនកគឺជមនុស�ខងេ�ក។ អនកមនញនទងំ�បែំដល
ទំនកទ់ំនងែដលេ ខងេ�ក�ងកយ។ �ពះបន�បទនឲយអនកមនញន�ប។ំ
មនិ�ចទកទ់ង�ទង ់ផទះេ េលែផនដីរបស់អនក: េឃញេទ ភ�ករ់សជតិ �រមមណ៍
ក�ិន េហយនិង�� ប។់
164 បនទ បម់កអនកមន�ពលឹងេ ខងកនុងេនះ េហយ�មន�បកំែន�ង: មនសិករ
េហយនិងេសចក�ី�ស�ញ់ ជេដម។ �បកំែន�ងែដលអនកទកទ់ង វ ិ ញ ណែផនដី
ជមយួេនះ ប៉ុែន�ជមយួនឹងវ ិ ញ ណរបស់អនក។
165 ទំនកទ់ំនង�ងកយរបស់អនក�ងកយ។ ទំនកទ់ំនងខងវ ិ ញ ណរបស់អនក
ខងវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន�េ ខងកនុងេនះអនកមន�ពលឹងេហយ�ពលឹងេនះគឺជែហ�
នែដលមកពី�ពះ។
166 េហយដូចជទរកែដលេ កនុងៃផទរបស់ម� យ។ េ េពលទរកចូលេ —កនុង
ៃផទរបស់ម� យេ�យេមជីវតិតូច �រចូលេ កនុងសុ៊ត �មនិបេងកតជេកសិកដំបូង
ជមនុស� បនទ បម់កជសត�ែឆក េហយនិងសត�ឆម  េហយនិងេសះ។ �ជេកសិក
មនុស�ទងំអស់ពីេ�ពះ��តវបន�ងសងៃ់នេកសិកមនុស�េដម។
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167 េហយេ េពលែដលបុរសមន ក�់តវបនេកតជថមីម�ងេទ តេ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះ បនត�មវទុកស�មបជី់វតិអស់កលបជនិចច ែដលេ ថ “ពួកអនក
េរ ស�ងំ” �គឺជ�ពះបនទូល�ពះេ េលកំពូល �ពះបនទូលេល�ពះបនទូល! មនិែមន
ជេគលលទធិនិកយបនទ បម់ក�ពះបនទូលេទ េហយនិងេគលលទធិ េហយ�នឹង
មនិដំេណ រករេទ។ អនកមនិ�ចមនដំែបេនះេទេ កនុង�! មនជីវតិអស់កលប
ជនិចចែតមយួគតគឺ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះបនទូល:

កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ
�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។

េហយ�ពះបនទូលបន�តឡបជ់�ចឈ់មេហយរស់េ
កនុងចំេ�មពួកេយង…

168 មតិ�េអយ អនកចិ ច ឹមកូនៗរបស់ខញុ ំ។ អនកប ជូ នខញុ ំឆ�ងកតេ់បសកកមមេ
េពញែផនដី េដមបនីយំក�រេនះ។ ខញុ ំ�តវែតេ�ម ះ�តងជ់មយួអនក។ អ�ីែដល
ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមល �បែហលជអនកមនិេឃញេទ។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំេ
ទីេនះពយយម�បបអ់នក។ �មនិែមនេ�យ�រែតខញុ ំមនិចូលចិត�មនុស�េទ�
េ�យ�រែតខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�។ ែកែ�ប។ េ េពលែដលខញុ ំេឃញករធ� កចុ់ះៃន
ពួកជំនុំ បិទទ� រ បននិយយថ “ែមនេហយ េយងបនេធ�ករេនះេហយេយងបន
េធ�ករេនះ” េហយេមលជំុវញិ�ពះវ�ិរេហយេមល…�នឹងមនិដំេណ រករេទ។
169 សូមេមលេ កនុង�ពះគមពរីេហយ��តវែតែបបេនះេ �គចុងេ�កយ។ �គ
ពួកជំនុំេ ឌីេស�កមជំនំុែដលមនិេក� មនិ�តជកេ់នះ បន�ក�់ពះេយសូ៊វ
(�ពះបនទូល) េចញ។ �ទងម់និែដលេ …�ទងនឹ់ងមនិេ ពួកជំនំុ�េទ។ �ទង់
មនបនទូលថ “អស់អនក�ែដលអញ�ស�ញ់ អញកស៏�ី�បេ ផង។ អញលតដំ់
ពួកេគ។” ទទួលយក�ពះបនទូលេហយ�ក�់ េហយនិយយថ “អនកខុសេ កនុង
ហនឹង!” េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ “េបអនកនឹងេបកទ� រេហយ
ឲយខញុ ំចូល ខញុ ំនឹងចូលមកេហយជបេ់ល ងជមយួអនក” មនិែមនជ�ពះវ�ិរេទ �ទង់
�តវបនេគឲយេចញពីេនះ។
170 នងបនដឹកន�ំកមជំនំុេអកូ។ េនះេហយជកែន�ងែដលនងបនេ
វលិ�តឡបេ់ ទី�កងរ ៉មូវញិជកែន�ងែដលនងបនមក។ ពិត�ស់។ ខញុ ំបន
សរេសរេ េល�ក�សពីៃមភ�បឆំន មំុន ឬ�មសិបបីឆន មំុន េហយ�េ ទីេនះ។
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មនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះ ��តវបនសរេសរេ កនុង�ពះគមពរី ពីករេបកសែម�ងមយួ។
នងបន�តឡបេ់ វញិ។ គម នវធីិ�ស�មបស់េ ងគ ះ�បនេទ �បតប់ង!់ �
កំពុងដំេណ រកររេប បេនះ។
171 �ពះបនេ បុគគល។ “ខញុ ំឈរេ មតទ់� រទងំេគះ។ េបមនបុរស�មន ក់
មនុស��មយួ…” បុគគលមន កក់នុងចំេ�មមយួពនន់ក ់ ��ចនឹងមនមយួ
កនុងចំេ�មមយួ�ននក។់
172 ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីពីរបីយបក់ន�ងេ ។ េ េពលែដល
អុី��ែអលបនេចញពីេអសីុប មនមនុស��តឹមែតពីរ�ននកប់៉ុេ�� ះែដលបន
មក មន�តឹមែត២�ននកប់៉ុេ�� ះ។ ែតមយួ…មនមនុស�ពីរនកប់នចូល។
មយួកនុងចំេ�មមយួ�ននក។់ េតអនកដឹងេទ? កែលបេហយនិងយ៉ូេស�។
173 េហយ�ពះេយសូ៊វ �ទងេ់ េលែផនដី ពួកេគបននិយយថ “បុព�បុរសរបស់
េយងបរេិភគនំម៉�េ ទីរេ��ថ ន។ េយងកំពុងរក��បៃពណី។ េហយេយង
កំពុងេធ�ករេនះ។ េយងដឹងថេយងកំពុងឈរេ ទី�!
174 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំដឹងថបុព�បុរសរបស់អនកបនបរេិភគនំម៉�េ ទី
រេ��ថ ន េហយពួកេគបនបំែបកគន ជេរ ងរហូត។ ពួកេគ�� ប!់”
175 េ េពលែដលេមជីវតិបនេចញពីបុរសឬ�សី េនះមនមយួ�នសុ៊តបន
មក មនមយួ�នេមជីវតិបនមក។ េហយេចញពីពួកេគមក ែដលជ�បេភទ…
េប�េចញពី—សត�េគេឈម ល ឬពីមនុស� ឬអ�ីកេ៏�យ �មន�ប�់នេមជីវតិ
មន�ប�់នកំពុងេធ�ករ។ េ ទីេនះមនែតេមជីវតិមយួប៉ុេ�� ះែដល�តវបន
ែតង�ងំេឡងេដមបមីនជីវតិ ដបតិមនសុ៊តមយួេ ទីេនះ មនជីជតិ េដមប ី
បំេពញ�។ �តឹម�តវេហយ។ មនសុ៊តែតមយួែដល�នឹងជួប។ ដូចជរបូកយ
េ ទីេនះែដលអងគុយេ ទីេនះ េហយេមជីវតិេនះគឺមកពី�ពះ។ េឃញេទ? េហយ
េមលេមជីវតិតូចេនះធំេឡងកនុងចំេនមេមជីវតិទងំអស់េនះ េហយក ន� កេ់ ជំុវញិ
ពួកេគ េ េលអតីតកលពួកេគ េ េ ទីេនះេហយបនរកេឃញសុ៊តមនជីជតិ
េហយ—េហយ�រចូលេ កនុង�។ េហយពួកេគែដលេ សល់នឹង�តវ�� ប។់
176 េតមនអ�ីេកតេឡងេបសិនជ�ជរេប បែដល�កមជំនុំេ សព�ៃថងេនះ គឺ
មនែតមនុស�មន កក់នុងចំេ�មមយួ�ននក?់ សូមេមលកែន�ងែដល�នឹង
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េ ? “ផ�ូវែដលនេំ ឯជីវតិេនះតូចចេង� ត េហយមនមនុស�តិច�ស់ែដល
នឹងរកេឃញ�។ េ�ពះផ�ូវធំទូ�យគឺជវធីិែដលនេំ ករបំផ�ិចបំផ� ញ េហយ
មនមនុស�ជេ�ចននឹងចូលេ កនុងេនះ។”

“េត�ជករពិតេទ បង�បស �បណ�?ំ” ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដក�សង់
េចញពីបទគមពរី។ េឃញេទ?

177 ឥឡូវេនះ អនក�តវបនែតង�ងំេឡងេដមបជីីវតិ។ អនកនឹងេមលេឃញ�
េបសិនជអនក�តវបនែតង�ងំេឡងេដមបេីមល�។ េបអនកមនិ�តវបនែតង�ងំ
ឲយេមល�អនកនឹងមនិេឃញ�េទ។ បនែចងថ “ពួកេគមនែភនកែតពួកេគមនិ
�ចេមលេឃញ មន�តេច កេហយមនិ�ច�� បឮ់។” អនកគួរអរគុណយ៉ងេមច៉
�កមជំនំុ! រេប បែដលអនកគួរែតត�មងខ់�ួនអនកេឡងពីេរ ងទងំេនះ! រេប បែដលអនក
គួរេ េលេភ�ងស�មប�់ពះ! ថែភនករបស់អនកេមលេឃញអ�ីែដលអនកេឃញ េហយ
�តេច ក�� បឮ់អ�ីែដលអនកេឃញ។ ភពជអនកដឹកនេំហតុអ�ីបនជអនកមកទីេនះ
េ យបេ់នះេដមប�ី� ប�់រដូេចនះ? ខញុ ំបនឆ�ងកតេ់�កិយ ស�មប�់កមជំនុំ
ដូចជ “អនកេជ ស៊ប។់” េហតុអ�ីបនជអនកមក? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនដឹកនំ
អនកេ ទីេនះ (េឃញេទ? េឃញេទ?) េដមប�ី� ប។់ កតែ់សបក! កតផ់� ចេ់រ ង
របស់េ�កិយ ទទួលយកករដឹកនរំបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ឬអនកនឹងវនិសដូចជ
េ�កិយ។

178 អនកមនជេ�មសៃនករដឹកន។ំ រេប បែដលអនកេធ�េ�យខ�ួនឯង ���ស័យ
េលអនក។

179 អនកមនជេ�មសយក�បពនធ។ អនកេចញេ េហយយក�បពនធរបស់អនក។ អនក
ចងយ់ក�បពនធ អនកចងយ់កមយួ�ែដល…ជករបំេពញបែនថមេ អ�ីែដលអនក
ចង…់េរ បចំផទះនេពលអនគត។ អនក�ច�សៃមេមលបុរសមន ក ់ែដលជ�គី�ទ ន
ែដលេចញេ យក�បពនធមយួកនុងចំេ�ម ស�ីេលងខ�ួនទំេនបេធ�ភរយិ? �� ?
អនក�ច�សៃមបនេទ? េតបុរសេនះគិតអំពីអ�ី? េតគតនឹ់ងមនផទះែបប�
េបសិនជគត�់តវយក�សី��ំ�ត �សី�មចិេ ច មផ�ូវេ ទីេនះ ែដលជ�សីេពសយ
េធ�ជ�បពនធ? “អូ” អនកនិយយថ “ឥឡូវេនះ រងច់មំយួនទី។” េតនងេស� កពក់
ខ�ួនឯងយ៉ងដូចេម�ច? េឃញេទ? េឃញេទ? េស� កខ�ីៗ នងជ�សីេពសយ
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�មដងផ�ូវ។” “អូ” អនកនិយយថ “ឥឡូវេនះ បង�បស�បណ�!ំ” អូ ពួកេគ
េស� កសំពតតឹ់ងរបឹ ដូចជអនកកំពុងចកចូ់លេ កនុង �សីេពសយ�មចិេ ច មផ�ូវ។
180 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អស់អនកែដលេមលេ ស�ីេហយ�បថន ចងប់ន
របស់នង េនះបន�ប�ពឹត�អំេពផិតជមយួនងេ កនុងដួងចិត�របស់គតេ់ហយ។”
បនទ បម់កគត�់តវែតេឆ�យស�មបក់រេនះ។ េហយនងបនេធ�អ�ីខ�ះ? នងបន
បង� ញខ�ួន។ េតអនក�េធ�ឲយមនកំផិត? ចូរគិតពី�។
181 អនកនិយយថ “ពួកេគមនិបនេធ�សំេល កបំពកេ់ផ�ងេទ តេទ” ពួកេគបន
ទទួលទំនិញេហយម៉សីុនេដរ។ គម នេលសេទ។ អូហូ។ ពិត�បកដ�ស់។
182 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឲយអនកឈចឺបេ់ឡយ។ េហយេនះមនិែមនជេរ ងកំែប�ង
េនះេទ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះពីបទគមពរី។ �ពិត�បកដែមន មតិ�េអយ។ ខញុ ំ
ជមនុស�ចស់មន ក ់ខញុ ំមនិរស់េ យូរប៉ុនម នេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវ�បបអ់នកពីក�ីពិត។ េបេនះ
គឺជ�រចុងេ�កយរបស់ខញុ ំ�គឺជេសចក�ីពិត។ េឃញេទ? កំុអី បងប�ូន�សីេអយ ។
កុំអីបងប�ូន�បសេអយ។
183 េហយអនក�ល់គន ែដលបនពយរួ—េ េលេគលលទធិ េហយ�គ ល់�ពះបនទូល
ៃន�ពះ�តវបនបង� ញេ ចំេពះមុខអនក។ ករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេហយនិងករពិតទងំេនះែដលេយងមនសព�ៃថងេនះ េហយបនទ បម់ក
េ�យ�រែតេគលលទធិរបស់អនកបែង�រឆង យេ ? េតអនក�ចជកូនរបស់�ពះ
េហយបដិេសធ�ពះបនទូលបនយ៉ងដូចេម�ចជ�ពះបនទូលែដលបនទយស�មប់
ៃថងចុងេ�កយេនះែដលេយងកំពុងរស់េ ? េតអនក�ចេធ���មរេប ប�? េត
�ពះគមពរី�ចេ ករេនះ…
184 ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ុញិ—អំពីេស�ចមយួអងគ េ ភគ
ខងតបងូ េ េពលែដលពួកេគមនពណ៌ចុះេ�កមគឺ�តវបនេគលកឲ់យេធ�ជ
ទសករ។ េហតុអ�ី ពួកេគគឺមនិេលសពី�គនែ់តជទីផ�រលករ់ថយន�មយួទឹក
អនកទទួលបនវកិយ័ប�័តៃនករលកេ់ េល�។ េហយខញុ ំ�តវបនេគ�ពយបរមភ
េ កែន�ង…ខញុ ំបន�នៃថងមយួែដលជកែន�ង—ឈមួញក�� លមកទិញ
មយួចំនួន េហយគតនិ់យយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ខញុ ំចង…់” ពួកេគពិបកចិត�
អនក�តវែត�យពួកេគ េហយឲយពួកេគេធ�ករេ�ពះពួកេគគឺេ ឆង យពីផទះ។ ពួកេគ
�តវបនលក ់ ជទសករ។ េហយពួកេគេ នយ�បេទសែដលពួកេគមនិដឹងអ�ី
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េ�ះ េហយពួកេគមនិ�ច�តលបម់កផទះវញិេទ ពួកេគមនចិត�េ�ក ម�កំ។ អនក
�តវែត�យពួកេគ េហយឲយពួកេគេធ�ករ។ ប៉ុែន�ឈមួញក�� លេនះមកេ�យចំករ
ជក�់ក។់
185 ប�ូនវយ័េកមងមន កេ់ ខងេ�កែដលមន�ទងេបកនិងចងក របស់គតេ់ឡង អនក
មនិ�តវ�យគតេ់ឡយ។ គតម់នសិទធិ េហយគតប់នរក�សីលធមរ៌បស់អនក
េផ�ងេទ ត។

ឈមួញក�� លបននិយយថ “ខញុ ំនឹងទិញគត។់”
186 គតប់ននិយយថ “គតម់និែមនស�មបល់កេ់ទ។ េហយកម៏និលកែ់ដរ។
អនកមនិ�តវទិញគតេ់ទ េ�ពះគតម់និស�មបល់កេ់ទ។”
187 គតនិ់យយថ “ែមនេហយ េតអ�ីែដលេធ�ឲយគតខុ់សគន ខ� ងំេម�ះ?” បន
និយយថ “េតគតជ់េ �� យេលអនកេផ�ងេទ តឬ?”

បននិយយថ “អតេ់ទ”
បននិយយថ “េតអនកចិ ច ឹមគតខុ់សគន ឬ?”

188 បននិយយថ “អតេ់ទ។ គតជ់ទសករមន កគ់ តហូ់បបយជមយួ
អនកដៃទេទ តែដរ។”

បននិយយថ “េតអ�ីែដលេធ�ឲយគតម់នភពខុសគន ខ� ងំេម�ះ?”
189 គតនិ់យយថ “ខញុ ំកេ៏ង ងឆងល់ែដររហូតដល់ខញុ ំបនរកេឃញ។ េ � ហ�ិក
(ែដលជកែន�ងពួកេគបនមក ជកែន�ងែដល បូអឺបនទិញពួកេគ េហយនពំួកេគ
មកេ ទីេនះេហយបនលក�់ឲយេធ�ជទសករ)េ ទីេនះឪពុករបស់គតជ់េស�ច
ៃនកុលសមពន័ធ។ េហយជនបរេទសមន កេ់នះ េ ឆង យពីផទះ គតដឹ់ងថគតជ់
កូន�បសរបស់េស�ច។ ដូេចនះគតេ់ធ�ខ�ួនឯងែបបេនះ។”
190 េតអ�ីែដលជករស�ីបេនទ សដល់�គី�ទ ន! េយង�តវបនតំ�ងឲយ�ពះ
េហយនិងជីវតិអស់កលប។ មនែតទ�មងៃ់នជីវតិអស់កលបមយួប៉ុេ�� ះ េហយ
េនះគឺជ�ពះ។ �ទងម់នែតមយួែដលជជីវតិអស់កលប។ េហយេយងគឺជផល
របស់�ទង ់ ដបតិេយងជែហ�នៃន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ បនទ បម់កេយងគួរែត
េធ�ខ�ួនឯង ស�ីេហយនិងបុរស ដូចជ�ពះគមពរីបនែចងឲយេយងេធ�។ មនិែមន
ជេយេសបិល�មដងផ�ូវ េហយនិងរកីគីៃនអងគករ ប៉ុែន�សុភពបុរស�គី�ទ ន
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កូន�បស�សីរបស់�ពះ េកតៃន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ បនសែម�ងពន�ឺេ ជំននរ់បស់
េយងេហយនិងកររកី�ល�ល�។ �តឹម�តវ�ស់។
191 េតេយងបនរ�តឆ់ង យពី�យ៉ងេមច៉េ ! េហតុអ�ី? ដូចអ�ីែដលេកមង�បស
េនះបនេធ�េ ទីេនះ។ គតប់ន�ចនេចល បនបដិេសធជីវតិអស់កលបជនិចច
ពីេ�ពះ�នឹងេធ�ឲយគតប់តប់ងក់រឈរកនុងសងគម �ចំ�យ—លុយដ—៏�បណីត
របស់គត ់�ចំ�យករ�បកបរបស់គតេ់ កនុង�ពះវ�ិរ �ចំ�យអ�ីជេ�ចន។
គតដឹ់ងថអ�ីែដលគត�់តវចំ�យ គតគឺ់ជេកមង�បសែដលមនេហតុផល
េហយគតម់ន�រមមណ៍ថគតម់និ�ចបងៃ់ថ�។ ប៉ុែន�គតប់នគិតថ “ខញុ ំនឹង
ទុកចិត�េល�សនរបស់ខញុ ំេហយបន�េ ។” ប៉ុែន�េ កនុងចិត�របស់គតគ់ត់
បនដឹងថមនអ�ីមយួអំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទខុសពីពួកបូជចរយេ ៃថងេនះ។
192 េហយ�រ�មយួែដលបនចូលមក ពិត�បកដ បនេកតពី�ជ�រៃន �ពះ
គឺខុសគន ពីនិនន ករចស់។ េ េពលែដលករពយបលដេ៏ទវភពបនេចញេ
មនិយូរប៉ុនម នេទ េតអនកបនកតសំ់គល់ពីរេប បែដលអនកែក�ងបន�ំបនេធ��ម�
េទ? េឃញេទ? េហយពួកេគ�គបគ់ន គឺេ កនុងជអងគករ កំពុង�ន កេ់ ទីេនះ។
េតមនអនក�មន កដឹ់ងេទថ�តវែតមន�រ�មរយៈេនះេទ? េហតុអ�ី បនជ
�ពះមនិកំ�ន�េយង! �ទងទ់កទ់ញករយកចិត�ទុក�ករ់បស់េយងជមយួអ�ីមយួ
េហយេ េពល�ទងទ់កទ់ញករយកចិត�ទុក�ករ់បស់េយង េនះ�ទងនឹ់ងមន
�ររបស់�ទង។់
193 េមលេ េពលែដល�ទងយ់ងមកែផនដីដំបូង េហយ�ទងច់បេ់ផ�មេបសស
កកមមរបស់�ទង ់ “ឱេ�ក�គវយ័េកមងេអយ េយងចងប់នអនកេ ទីេនះេ កនុង
�កមជំនុំរបស់េយង។ េយង…សូមអេ ជ ញមកេ ទីេនះ។” េ��វយ័េកមង។ “អូ
េយងចងប់នអនកេ ទីេនះ។ មកេនះ។”
194 ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ�ទងេ់�កកឈរេឡងេហយមនបនទូលថ “ខញុ ំេហយនិង
�ពះបិ�របស់ខញុ ំគឺែតមយួេទ។”
195 “អូ ខញុ ំេអយ! �ទងប់ន�ងំអងគ�ទងជ់�ពះ។”
196 “េលកែលងែតអនកបរេិភគ�ចៃ់នកូនមនុស�េហយផឹកពីឈម�ទង ់ េនះ
អនកគម នជីវតិេ កនុងខ�ួនអនកេទ។”
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197 “�ទងជ់បិ�ច! េយងគម នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួេនះេទ។”

198 ពួក�វក័បនេរ បចំេ ទីេនះ។ មនុស��បព់នន់កប់នចកេចញពី�ទង់
ប៉ុែន�ពួក�វក�តវបនែតង�ងំេឡងេដមបជីីវតិ។ �ទងម់នបនទូលដូេចនះ។ ពួកេគ
មនិ�ចពនយល់ពី�បនេទ។ ពួកេគេជ ។ ពួកេគបនេ ជមយួ�េ�យេ�ពះ បន
ែចងថ “គម ននរ��ចេធ�កិចចករទងំេនះបនេទ។”

199 សូមបែីតពួកសងឃកដឹ៏ងពីករេនះែដរ។ នីកូេដមបននិយយថ “េយង
ដឹង” (�កម�បឹក�សននិបត)“ថគម នមនុស���ចេធ�ករទងំេនះបនេឡយ
េលកែលងែត�មកពី�ពះ។” េឃញេទ?

200 េព�តស េ ៃថងបុណយទី�សិប បននិយយថ “�ពះេយសូ៊វៃន��
ែរត៉ គឺជមនុស�ែដលប ជ កពី់�ពះកនុងចំេ�មអនក។ �ពះជមច ស់�ទងគ់ងជ់មយួ
�ទង។់”

201 ចូរេមលបទគមពរី អ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចងនឹង�តវេធ�។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “ែស�ងរកបទគមពរី េ កនុង�អនកគិតថអនកមនជីវតិអស់កលប។ ពួកេគគឺជ
ទីបនទ ល់ៃនខញុ ំ។ េបអនកបន�គ ល់េ�កម៉ូេស អនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ ដបតិេ�កម៉ូេស
បនសរេសរពីខញុ ំែដលនឹងមក �មែបបបទែដលខញុ ំចូលមក។” �ទងម់កជកូន
មនុស�។

202 �ទងម់កកនុងនមបី ជ�ពះ។ បី (ដូចជ�ពះវបិ� �ពះ�ជបុ�� េហយនិង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ)ជ�ពះែតមយួជគុណសមបត�ិបី។

203 ឥឡូវបនទ បម់ក ករ�បជ់បរសុិទធ ករ�ងឲយបរសុិទធ…េ�កលូេធរ ម៉
ទីន េហយនិង—េហយ—េពនទីកុស� េរ ងដែដលេនះ: គុណលកខណៈចំនួនបី បី
លកខណៈ សមយ័កល�ពះវ�ិរបី។

204 ដូចគន ែដរ ទឹក ឈម េហយនិងវ ិ ញ ណ។ អូ េ េពលអនកេ ជមយួ
ធតុបីែដលនអំនកេ កនុងខ�ួនវញិ។ ដូចជ�នអំនកពីកំេណ តធមមជតិរបស់អនក
កំេណ តខងវ ិ ញ ណរបស់អនក។ ទរកេកតមក ជដំបូងគឺទឹក បនទ បម់កគឺ
ឈម បនទ បម់កគឺជីវតិ។ េនះជវធីិែដលអនកចូលមកកនុងនគរ�ពះ ជវធីិដូចគន ។
េឃញេទ? េនះេហយគឺជផ�ូវ�កមជំនំុចូលមក �មរេប បដូចគន ។ េរ ងដូចគន ។
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ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់េមលទងំបីេនះ ែដល�ពះបនបេងកតេឡងរបស់�ទង…់បេងកត
របូកយរបស់�ទង។់

205 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញ�េ ទីេនះ អនកមនសិទធិកនុងករេ�ជសេរ សរបស់អនក។
អនកេ�ជសេរ សេកមង�សីែដលអនកចងេ់រ បករ។ នងទទួលយកអនក មនិអីេទ។

206 បនទ បម់កេរ ងេផ�ងេទ ត អនកមនជេ�មសថេតអនកចងរ់ស់េ ឬថេតអនក
មនិចងរ់ស់េ ។ អនកេ�ជសេរ សឥឡូវេនះរ�ងជីវតិេហយនិងករ�� ប។់ អនក�ច
រស់េ ។

207 េកមង�បសេនះមនជេ�មសេនះ។ គតទ់ទួលបនភពេជគជយ័�គបយ៉់ង
ជអនកេជ ស៊ប ់ ប៉ុែន�គតប់នដឹងថេ េពល…គតប់ននិយយ�េ�យខ�ួនឯង
“ខញុ ំបនេធ��មបទប ជ ទងំេនះ�ងំពីខញុ ំេ េកមង” ប៉ុែន�គតដឹ់ងថគតគ់ម នជីវតិ
អស់កលបេទ។ េឃញេទ? េហយគតម់នជេ�មសេដមបទីទួលយកឬបដិេសធ�
េហយគតប់នែ�បចុះ។ េនះគឺជកំហុសដធ៏ងនធ់ងរែដលគតម់និធ� បប់នេធ�។ អ�ី
ែដលេសសសល់មនិ�បេ់នះេទ។ �មនិ�បេ់ទលុះ��ែតអនកយកជេ�មសេនះ។

208 ឥឡូវេនះចូរេយងេដរ�មគតេ់ េពលគតេ់�ជសេរ ស េហយេមលថេត�នំ
គតេ់ �។ ឥឡូវេនះ សូមេមលកែន�ងែដលគតប់នេ�ជសេរ ស។ ឥឡូវេនះ
េមល គតគឺ់ជ—ជបុរសអនកមន ជអនកជំនួញ គតជ់អនក�គប�់គង េហយគត់
ជអនកេជ ស៊បខ់ង�សន។ ហនឹងេហយ!

209 ៃថងេនះេយងនឹងនិយយថ “េកមង�បស គតគឺ់ជេមតូឌីស ឬបទីសទ ឬ
េពនទីកុស� ពិត�បកដមន ក។់ គតជ់—មតិ�មន ក ់ ជេកមង�បសដ�៏សស់�� ត។
ល��ស់!” គម នអ�ីែដលអនក�ចនិយយអំពីគតប់នេទ។ រសួ�យ�កទ់ក ់ ល�
េដរកនុងសងគមល� េហយនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ គម នអំេពអសីលធម�៌អំពីគត់
េឡយ។ គត�់បែហលជមនិជកប់រ ី ឬផឹក�� ឬបង� ញេហយ� ំ េហយនិងអ�ី
ែដលេយងេ �េ ៃថងេនះ ដូចែដលេយងេ ថន ក�់គី�ទ ន។ ប៉ុែន�េនះមនិទន់
ជជីវតិអស់កលបជនិចចេទ! េនះមនិែមនជអ�ីែដលេយងកំពុងនិយយេទ។ គត់
�បែហលជេ�ម ះ�តងនឹ់ង�កមជំនុំរបស់គត ់ ែដលេ កនុងេនះ។ ប៉ុែន� អនកេឃញ
េទ េហយេត�បននគំតេ់ �? �បជ�បិយភពដអ៏�ច រយ។ ចូរនិយយថ េប
គតជ់�គគង� ល គត�់ច…ទទួលបន�ពះវ�ិរល��បេសរជងមុន។ គត�់ច
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ជបព�ជិតរដ�ឬប៊សី�ព។ េឃញេទ? �នអំនកេ �បជ�បិយភព េហយ�បននំ
គតេ់ រក�ទពយសមបត�ិេហយនិងភពលបលីបញ។
210 ��ចេធ�េរ ងដែដលេ ៃថងេនះ អនកមនេទពេកសលយដអ៏�ច រយេដមបេី�ច ង។
ខញុ ំគិតពីបុរសវយ័េកមងកលពីេពលមុនែដលេ�ច ងចំេរ ងេនះេ ទីេនះ។ រេប ប
ែដលគតប់នផ�ល់ឲយេ �រក� េហយឥឡូវេនះគតប់ន�តឡបម់កវញិ…
េហយនិងរេប បែដលខុសគន រ�ងគតេ់ហយនិងែអលវសី�បីលីេហយនិង
មយួចំនួនេទ ត។ េផតប៊ូន េហយ�កមដូចេនះ េអននី ហ�ត ពួកេគ ជ��
ចេ�ម ងដអ៏�ច រយ េហយយកេទពេកសលយពួកេគ ជេទពេកសលយែដល�ពះ
�បទន េហយេ�ប�េដមបជី�មញករ—ករងររបស់�រក�។ �តវេហយ។ អនក
ចំេរ ងដអ៏�ច រយមយួចំនួនែដលលកេ់ទពេកសលយពី�ពះស�មបក់ិត�ិនមេ កនុង
េ�កិយេនះេដមបកី� យជនរ�មន ក។់ េតអនក�ចក� យេ ជ “នរ�មន ក”់
យ៉ងដូចេម�ចបន ជងអ�ីែដលអនក�ចេធ�បន េដមបឲីយក� យជនរ�មន ក់
ជជងកូន�ពះ?
211 ខញុ ំមនិខ�ល់េទេបអនកជមច ស់ទី�កងទងំមូល ែផនដីទងំមូល េហយអនក
មនិបនទទួលយកភពជអនកដឹកនៃំនជីវតិអស់កលបេ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ(�ពះ�គីសទ) រេប បែដលអនកនឹង…េតអនកជនរ�? អនកបន�� ប ់ បន
�� បេ់ កនុងអំេពបបេហយនិងអំេពរលំង! អនកកន�់សនដូចជអនកចងក់� យ
េ�ម ះ�តង�់មែតអនកចងក់នុង�ពះវ�ិរ។ �គអធិបបយ េបអនកចងេ់ កនុងេវទិក ប៉ុែន�
េដមបថីយចុះ អនក�� ប!់
212 គតគឺ់ជេជគជយ័ដអ៏�ច រយ។ គតគឺ់ជេជគជយ័ដអ៏�ច រយមយួេ កនុងជីវតិ
េនះ។ ពិត�ស់។ េយងរកេឃញគតជ់កែន�ងែដលេយងបនកតស់មគ ល់…
បនទ បម់កេយងរកេឃញមតិ�េនះ ថគតប់នេ …េយង�មគតប់ន�ិច េហយ
េយងេឃញគតទ់ទួលបនេជគជយ័ដអ៏�ច រយ។ េហយេយង�មគត�់មរយៈ
�ពះគមពរី។ េយងកតស់មគ ល់ថគត—់េយង…រកេឃញគតជ់អនកមនមន ក។់
គតម់នកែន�ងធំៗជេ�ចន គតចូ់លជមយួេ �កមេហយនិងេ �� យ�កង។
គតេ់ឡងេលកំពូលរបស់គត ់េហយគតម់នពិធីជបេ់ល ងដអ៏�ច រយ។ េហយនិង
អនកបេ�មេ�ចន�ស់ េហយនិង ស�ីេកមងៗ េហយនិងអ�ីៗេផ�ងៗេទ ត េ ជំុវញិ
គត។់ េហយមនបុរសមន កេ់ទ ត ជអនក�កេឈម ះ��រ គតេ់កតដំេ េពញ
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ខ�ួនេ កនុង�ពះវ�ិរ។ គតេ់រ សកំេទចកំទីេ ហូប។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ េរ ង
បនទ ប ់គតទ់ទួលបនេជគជយ័ ដូចជ�ពះវ�ិរសព�ៃថងេនះែដរ។
213 អនកជំនួញមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ �បបខ់ញុ ំថ “េ កលីហ�ញ៉េនះ �កមជំនុំ�តវែត
�បបស់ហជីពពីករងរអ�ីែដល�តវេធ�” សូមេមល �ចូលមក�ពះវ�ិរេហយនិងរដ�
ម�ងេទ ត។ ��តឹម�តវេ េលអនក។ អនកេឃញេទ អនកមនសិទធិេ ទីេនះ េហយអនក
យកស ញ របស់សត�េ�យមនិដឹងពី�។
214 េបអនកធ� បទិ់ញកែសត�មយួរបស់ខញុ ំ សូមយក�—េ េពលខញុ ំទទួលបន
ខញុ ំេ ផទះវញិ ផ�ូវ របស់សត�ពស់ េហយអនកនឹងេឃញ�េ កែន�ង� េមលកែន�ង
ប ចបេ់ ទី�។ េ ផទះឥឡូវេនះេដមបនិីយយ េបជ�ពះហឫទយ័�ពះ។ �
�បែហលបនួេម៉ង ដូេចនះខញុ ំមនិ�ចរក��េ ឯកិចច�បជំុមយួេនះ។ ខញុ ំ�តវែតេឡង
េ ទីេនះែដលជកែន�ងែដល�កមជំនំុរងទុកខជមយួខញុ ំជយូរ អតធ់មត។់ សូម
កតស់មគ ល់។ ែតេពលេនះអនក�ច�� បេ់ ែខ��តេ់នះជួនកលេ កនុងផទះរបស់
អនក។
215 សូមកតស់មគ ល់េនះឥឡូវេនះ េយងបនរកេឃញថគតគ់ឺជអនកេជគជយ័
ដអ៏�ច រយ។ បនទ បម់កេយងរកគតេ់ េពលេ�កយរហូតដល់គតទ់ទួលបន
េជគជយ័ជេ�ចន រហូតដល់គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនខ� ងំ�ស់!” បុរសមន ក់
គតប់នេធ�ជបុរសពិត�បកដេ ៃថងេនះ។ េតគតម់និអ ច ឹងឬ? “សូមបែីតជ�ងក
របស់ខញុ ំកេ៏ពញេហ រែដរ។ េហយខញុ ំមនរបស់ជេ�ចនរហូតទល់ែតខញុ ំនិយយថ ‘អូ៎
�ពលឹងអញេអយ ចូរអនកស�មកចុះ។’”
216 ប៉ុែន� អ�ីែដលគតប់នេធ�េ េដមដំបូង គតប់នបដិេសធករដឹកនរំបស់
�ពះេយសូ៊�គីសទ។ ពួកជំនុំរបស់គត ់ ករដឹងខុស�តវ ករអបរ់រំបស់គត ់ េហយ
និងអ�ីៗទងំអស់ បននគំតេ់ រកភពេជគជយ័។ ជនជតិយូ�ទងំអស់
�ស�ញ់គត។់ គតឲ់យពួកេគ គតប់នជួយពួកេគ គត�់បែហលជបនេធ�
េរ ងេនះឬេនះឬអ�ីេទ ត។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ គតប់ន—បដិេសធ—ករដឹកនំ
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទជជីវតិអស់កលបជនិចច។ េហយ…�ពះគមពរីបនែចងថ �ទង់
មនបនទូលថ “មនុស�លងីេលងេអយ យបេ់នះអញនឹងដក�ពលឹងឯងេ ។”
217 េហយឥឡូវេនះេយងបនរកគត ់ (កែន�ងបនទ ប)់ េ កនុងនរក។ �កេឡក
ែភនកេឡងេហយេឃញអនកសំុទន ែដលគតប់នេឃញេ �មផ�ូវ េ កនុង�ទង
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របស់អ�័ប�។ំ េតជកំហុសធងនធ់ងយ៉ង�! ែដល�កមជំុនំុបន—បន—បន
—បន—បនគិតថមនិអីេទេ កនុងវធីិរបស់ពួកេគ ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតគម នជីវតិ
អស់កលប។
218 រឭំកខញុ ំពីេសចក�ីអធិបបយែដលខញុ ំបនអធិបបយេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ
ករគិតមយួរបស់មនុស�។ អនក�ចមន�។ ខញុ ំនឹងេដរ ឆ�ងកតៃ់�ពេឈ ខញុ ំប
បញ់កំ�បក (រដូវស�ឹកេឈ�ជះែបបេនះ) េហយខញុ ំេមលេ ចុះេ�កម។ េហយ
ពិត�ស់ ខញុ ំមនិ�ចេ �កមហុ៊នបរបីនេទ។ អនកដឹងេទ។ េហយេ ទីេនះ
បន�ក—់ក ចបប់រមីយួេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំេទបែតបនឆ�ងកត ់ េ�យ
ែស�ងរក…េ កនុងៃ�ព។ េហយខញុ ំបនេឃញក ចបេ់ផ�កេ ទីេនះ េហយខញុ ំបន
េមល�តឡបជ់ថមីម�ងេទ ត �បននិយយថ “ករគិតរបស់មនុស�និង រសជតិ
ជកប់ររីបស់មនុស�។” ខញុ ំ�គនែ់តបនចបេ់ផ�មេដរឆ�ងកតៃ់�ព។
219 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលថ “ចូរែបរេហយេរ ស�េឡង។”
220 ខញុ ំបនេ ដល់េហយបនេរ ស�េឡង “ត�មងគិតរបស់បុរសមន ក ់រស់ជតិបរ ី
របស់អនកជក។់” ខញុ ំគិតថ “�កមហុ៊ន�េមរកិេ ទីេនះ លកក់រ�� បេ់ េ�កមករ
ខ� យខ�ល់ ដល់ពលរដ��េមរកិរបស់ខ�ួន។” ត�មងករគិតរបស់មនុស�? អនក…
េហយនិងរសជតិជកប់ររីបស់មនុស�?
221 ខញុ ំបនចូលរមួេ កនុងពិពរ័ណ៍ពិភពេ�ក េ�យមនេ�កយូល�ប៊យ៉ីន…
�ប៊៊ណឺីន េ ទីេនះ េ េពលែដលគតប់នផ�ល់ករេធ�េតស�ទងំអស់េនះ។
េហយរេប បែដលគតយ់កបរមីយួបនគូរ…ឆ�ងកតថ់មម៉បេហយបនយក…
បនលុបេចលជតិនីកូទីនេហយ�ក�់េ េលខនងកណ�ុ រ ែដលជកណ�ុ រស
េហយេ កនុង�បពីំរៃថងគតម់នេពញេ េ�យម�រកីគតម់និ�ចេដរបន។
េហយពួកេគបននិយយថ “អនកដឹងេទ ពួកេគនិយយថ ‘ត�មងមយួ’ បន
និយយថ “�ជករបេ ឆ តរបស់អនកលកប់រ ីឲយបនកនែ់តេ�ចន។”
222 ��តវករជតិនីកូទីនេ�ចន�ស់េដមបបីំេពញចិត��រក�។ �តឹម�តវេហយ។
េហយេ េពលអនកយកបរ�ីតង� �តវចំ�យេពល�បែហល៤េដមស�មប់
កែន�ងមយួ។ �ជករបេ ឆ តមយួេដមបលីកប់រេី�យអនកកនែ់តេ�ចន។ អនកមនិ
�ចមនែផ�ងលុះ��ែតអនកមនជរ័។ េហយជរ័េនះ អនកមនជមងមឺ�រកី។ សូម
េមលពីរេប បរបស់�? េហយជនជតិ�េមរកិខ� ក ់ ែដលកំពុងែស�ងរកទន�យ
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េចញពីមកួេ កែន�ង�មយួ ពួកេគបនធ� កចុ់ះកនុង�។ អនកមនិ�ចមន�
បនេទ។ �ជករ�� ប ់ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេ ផ�ូវ� ��� ប�់គបផ់�ូវែដលអនកេ ។
“ត�មងករគិតរបស់មនុស�” បុរសមន កគិ់តថមនិជកប់រទីងំ�សងេទ �តឹម�តវ
េហយ េបគតម់នគំនិតេនះ។
223 ែមនេហយ ខញុ ំគិតថ�គនែ់ត�ចេធ��ម�កមជំនុំ។ េឃញេទ? ខញុ ំគិតថ េត
�ពះជមច ស់�ទងប់ន�កត់�មងមយួឬ? បទ។
224 េហយ�គប�់ពះវ�ិរទងំអស់បនទទួលត�មងមយួ។ �តឹម�តវេហយ។ ពួក�
�តងត�មងទងំេនះចូលមក េហយពួកេគកប៏នឲយករ�� បជ់េ�ចនចូលផង
ែដរ។
225 េតអនក�ចទញនិកយ�មរយៈត�មងរបស់�ពះយ៉ងដូចេម�ច? េតអនក
�ចេធ��េ�យរេប ប�? េតអនក�ចគូរ ស�ីមន កែ់ដលមនសកយ៉់ងដូចេម�ច
�មរយៈត�មងេនះ? �បបខ់ញុ ំ។ េតអនក�ចគូរ ស�ីមន កេ់នះេស� កពករ់បឹ�ម
រយះហនឹងេ�យរេប ប� េ េពល “�ជករស�បេ់ខពមស�មបន់ងែដលេស� ក
សំេល កបំពករ់បស់មនុស��បស?” សូមេមល ត�មងរបស់�ពះនឹងចបន់ងេចញ
េ ទីេនះ �នឹងមនិអនុ ញ តឲយនងចូលមក។ (ប៉ុែន��កមជំនំុបនទទួលត�មង
របស់ពួកេគផទ ល់។)ដូេចនះខញុ ំនិយយថមនត�មងករគិតរបស់មនុស� ែដល
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ�សមនឹងរសជតិមនុស�ដប៏រសុិទធ។ ែមនេហយ
គឺជមនុស�បរសុិទធ។ មនិែមនជមនុស�េ កនុងវ�ិរេទ ប៉ុែន�រសជតិមនុស�ដ៏
បរសុិទធ។ េ�ពះ�បរសុិទធ ឥតេខច ះ មនិផិតកបត ់ �ពះបនទូលៃន�ពះ! មនត�មងករ
គិតរបស់មនុស�។ េហយសមជិក�កមជំនំុេអយ ខញុ ំែណនអំនកឲយេ�ប�។
226 ពីេ�ពះែត�នយំកេ កនុងេ�កិយ េហយដំុមយួៃន�គឺជករ�� ប។់ ដំែប
មយួ មនែតដំែបបន�ិច�ចេធ�េ�យេម ទងំមូលេ�រេឡងបន។ “អនក�ែដល
នឹងយកពកយមយួេចញពីេនះ ឬបែនថមពកយមយួេ កនុង� នឹង�តវដកចំែណក
របស់គតេ់ចញពីេស វេ ជីវតិ។”
227 េ សួនចបរេអែដន អ�ីែដលប�� លឲយមនេសចក�ី�� ប ់ េហយនិង
ទុកខេវទនទងំអស់េនះ។ �ល់ករឈចឺប ់ �គបទ់រកទងំអស់ែដល�� ប ់ �គប់
ៗគន  �គបរ់ថយន�សេ ងគ ះបនទ នែ់�សក�ទងហឹង �គបម់នទីរេពទយ �ល់កែន�ង
កបេ់ខម ច? គឺេ�យ�រែតេអ�៉បនសង�យ័ពកយមយួ (មនិែមនទងំអស់េទ)�
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នឲំយខូច។ ឥឡូវេនះ �ពះមនបនទូលថ “មនុស�” េ ទីេនះ “គត�់តវែតរក��គប់
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។” ឥឡូវេនះ េនះេហយជដំបូងៃន�ពះគមពរី។

228 េ ពកក់�� ល�ពះគមពរី �ពះេយសូ៊វយងមក េហយ�ទងម់នបនទូលថ
“មនុស�មនិែមនរស់េ�យ�រនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល
ែដលេចញមកពី�ពះឧហ��ទងម់ក។” មនិ�គនែ់តជែផនកេទ ែតគឺ�គបទ់ងំ។

229 េ កនុងចុងេ�កយៃន�ពះគមពរី វវិរណៈ២២ �ពះេយសូ៊វបនផ�ល់ទីបនទ ល់ៃន
�ទងផ់ទ ល់។ ករេបកសែម�ងៃន—�ពះគមពរីគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “អនក�ែដលយកពកយមយួេចញពីទីេនះឬបែនថមពកយមយួេ កនុង�
នឹង�តវដកចំែណករបស់គតេ់ចញពីេស វេ ជីវតិ។”

230 ឥឡូវេនះ អនកចូលេ កនុងត�មងករគិតរបស់មនុស�េនះ អនកនឹងមន
រសជតិមនុស�ដវ៏សុិទធេ េពលែដលអនកេចញមកពីទីេនះ។ �តឹម�តវេហយ។ អនក
នឹងមនរសជតិបរសុិទធ។

231 បង�សី ែដលពកស់េម� កបំពកទ់ងំេនះ គិតអំពី�។ អនកនឹង…អនកនិយយ
ថ “ខញុ ំមនគុណធមច៌ំេពះ�� មរីបស់ខញុ ំ។” “ខញុ ំមនគុណធមច៌ំេពះមតិ��បសខញុ ំ។”
“ខញុ ំគឺជអនកមនគុណធម។៌” ប៉ុែន�ចុះចំែណកមនុស�មនបបេមលេ អនកវញិ?
េ េពលែដលគតេ់ឆ�យតបចំេពះករផិតកបត ់ េតអនក�បនេធ��? សូមេមល
អនកនឹងមនកំហុស។ សូមេមល �បនសរេសរេ កនុង�ពះបនទូល ដូេចនះ�ជ…
េឃញេទ? អូ �តវគិត ស�ីេអយ។ �តវមនករគិត…

232 អនក�បែហលជនិយយថ “��បែហលជ…” ែមនេហយ េតមនអ�ីេកតេឡង
េប�េកតេឡងវធីិេនះ? គតប់ននិយយដូេចនះ េហយពកយមយួមនិ�ចឲយអនក
ប�ជយ័េទ។ េឃញេទ?

233 មនុស�ដអ៏�ច រយបន�បបខ់ញុ ំកលពេីពលមុនថ បនេ ខញុ ំចូលេ កនុងបនទប់
របស់គត ់បននិយយថ “ខញុ ំនឹង�កៃ់ដេលអនក បង�បស�បណ�។ំ អនកកំពុង
បងខូចេករ �េឈម ះេបសសកកមមរបស់អនក េ�ពះបនអធិបបយពីករទងំេនះ។”

234 ខញុ ំនិយយថ “�គបកិ់ចចករែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះនឹង�តវបំផ� ញ េនះគួរែត
បំផ� ញ។” េឃញេទ?
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235 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង�កៃ់ដេលអនក។” បននិយយថ “អនក�តវបន
ប ជូ នេ អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។”
236 ខញុ ំនិយយថ “េតអនកេជ ករទងំេនះេទ បង�បស?”

គតេ់ឆ�យថ “អតេ់ទ! ប៉ុែន��មនិែមនជករងររបស់េយងេទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតជករងរនរ�េគ អ ច ឹង?” េឃញេទ?

“ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “េនះគឺជកិចចកររបស់�គគង� ល។”
237 ខញុ ំនិយយថ “ចូរេមលេ កនុងពួកជំនំុចុះ។” ��� ។ �តឹម�តវេហយ។
េឃញេទ?
238 ជេរ ង�ល់ឆន ខំញុ ំបនអធិបបយករទងំេនះ េហយខញុ ំគិតថ “�បកដ�ស់
ពួកេគទទួលបន�” េ ឆន េំ�កយខញុ ំ�តលបម់កវញិ �មនេ�ចនជងមុន។ េឃញ
េទ? �តឹម�តវេហយ។ �បង� ញថ “មនុស�ជេ�ចន�តវបនេ ប៉ុែន�មនមនុស�
តិច�ស់�តវបនេ�ជសេរ ស។”
239 ភពអនកដឹកនគឺំជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មតិ�សំ�ញ់។ �នអំនកេហយ
មគគុេទទសកអ៍នកចូលេ កនុងេសចក�ីពិតទងំអស់ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
មក។ ឥឡូវេនះសូមគិតពីករេនះ។ ចូរយកត�មងករគិតរបស់មនុស� េនះជ
�ពះគមពរី។ មនិែមនេគលលទធិរបស់អនក មនិែមនជ�កមជំនំុរបស់អនក។ អនកនឹង�តវ
បតប់ង។់ យកត�មងករគិតរបស់មនុស�។
240 េនះេហយជកែន�ងែដលេកមង�បសេនះមនិបនគិត។ គតប់នយកត�មង
�កមជំនុំ។ គតក់� យជមនុស�េពញនិយម ជបុរសដអ៏�ច រយ “ប៉ុែន�េ កនុង
�ននរកគតប់នេងបែភនកេឡងេ កនុងករ�កេ់ទស។”
241 ឥឡូវេនះអនកយកត�មងករគិតរបស់មនុស� �ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះបនទូល
េហយអនកនឹងចងប់នរសជតិរបស់មនុស�បរសុិទធ េ�យ�រែត�នឹងបំេពញ
ករេនះ។ េបអនកទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក។ េនះនឹងបំេពញ�។
242 េប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិគងេ់ ទីេនះ អនកនិយយថ “អូ ែមនេហយ ខញុ ំមនិ
គិតថេនះមននយ័ខុសគន អីេទ។” េមលអ�ីែដលអនកបនេធ�េ ទីេនះេរ តដូចគន
ែដលេអ�៉បនេធ�។ អនកកំពុង�តលបេ់ កែន�ងដែដលវញិ។
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243 ឥឡូវេនះចូរេយងេ ឆង យបន�ិច។ ឥឡូវេនះចូរេយងយក…ទុកបុរសេនះេ
ទីេនះសិន។ ែដលមនិេ�បត�មងករគិតរបស់មនុស�។ គតប់នបដិេសធមនិ�ពម
ទទួលយកករដឹកនរំបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ជីវតិអស់កលប។
244 ឥឡូវេនះចូរេយងយកអនកជំនួញវយ័េកមងមន កេ់ទ ត ែដលជអនក�គប�់គង
ជមយួឱកសដូចគន ែដលបុរសេនះមន។ េហយទទួលយក� គតប់ន
ទទួលយកករដឹកនរំបស់�ពះ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ មនមនុស�ពីរនកេ់ កនុង
�ពះគមពរីែដលេយងនឹងនិយយ។ មយួែដលេយងេឃញថបនបដិេសធ
� ឥឡូវេនះអនុ ញ តឲយយកបុរសអនកមនេនះ អនកជំនួញវយ័េកមងមន កេ់ទ ត
េហយនិងជអនក�គប�់គង។ េហយគតទ់ទួលយកភពជអនកដឹកន។ំ
245 បទគមពរី�បបេ់យងអំពីមតិ�េនះ េបអនកចងក់តសំ់គល់�ចុះ េ កនុងេហេ�ពរ
11:23 ដល់ 29។

…ម៉ូេស េ�យក�ីជំេន មនិ�ពមឲយេគេ ខ�ួន ជកូនរបស់បុ�តីផេ�៉ន
េទ

េ�កសូ៊រងទុកខលំបក ជជងមនេសក�ីអំណរខងអំេពបប

េ�យបន�បេ់សចក�ីដំេន លែដលេគតិះេដ លដល់�ពះ�គីសទ ទុកជ
�ទពយសមបត�ិ�បេសរជងអស់ទងំរបស់ៃថ�វេិសសេ �សកេអសីុពទ…

246 សូមេមល គតប់នទទួលយកជីវតិអស់កលប។ េ�កម៉ូេស—បន—�ប់
េសចក�ីដំេន លែដលេគតិះេដ លដល់�ពះ�គីសទ ទុកជ�ទពយសមបត�ិ�បេសរជង
អស់ទងំរបស់ៃថ�វេិសសេ េ�កិយមន។ េ�កម៉ូេសបនចតទុ់កថធំបំផុត។
ឥឡូវេនះ បុរសអនកមនេនះមនិបនេធ�េទ។
247 េហយេ�កម៉ូេសជអនកមនមន ក ់ ែដលជអនក�គប�់គងវយ័េកមង េដមប ី
ក� យជផេ�៉ន។ គតគ់ឺជកូន�បសរបស់ផេ�៉ន េហយជអនកសនង�ជយ។ េហយ
គតប់នេមលមនិ�ចេ រចួ �កមៃនទសករ �ប�កភ់ក។់ ប៉ុែន�េ�យ�រ
េសចក�ីជំេន គតប់នេឃញករសនយរបស់�ពះ �មរយៈ�ពះបនទូល “ែដល
�បជជនរបស់�ទងនឹ់ង�ន កេ់ �សកេនះអស់រយៈេពលបនួរយឆន  ំ ប៉ុែន�នឹង
េចញេ េ�យៃដដខ៏� ងំពូែក។” េហយគតប់នចតទុ់ក�(�េលលូយ៉)ធំជង
�ទពយសមបត�ិស�ុកស�មភទងំប៉ុនម នេ �សកេអសីុប គតេ់បះបងេ់អសីុបេ�យ
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មនិដឹងថគតេ់ កែន�ង�។ គត�់តវបនដឹកនេំ�យ�ពះ�គីសទ។ គតប់ន
េបះបងេ់ចល!
248 េហយគតម់នេជងរបស់គតេ់ េលបល�័ងក េហយគត�់ច�តវ—បន
ក� យជេស�ចផេ�៉នេ �សកេអសីុបបនទ ប។់ ប៉ុែន�គតច់តទុ់កថជករ
តិះេដ លរបស់�ពះ�គីសទ។ ករស�ីបេនទ ស! �តវបនេគេ ថ “លងង”់ �តវបនេគ
េ ថ “លងីេលងរ” េហយយកកែន�ងរបស់គតជ់មយួភកេ់ហយនិងមនុស�លងង។់
េ�ពះគត�់តវបនេគេមលេឃញថេម៉ងេនះ បទគមពរី�តវបនសនយ ថនឹង�តវ
បនបំេពញគឺេ ទីេនះ។
249 េហយឱ�កមជំនំុេអយ! ភញ កេ់ឡង! េតអនកមនិេឃញេរ ងដូចគន េ យបេ់នះេទ
ឬ? �គែដលបនសនយគឺេ េលេយង។ យកករតិះេដ លរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជ�ទពយសមបត�ិជជង�ទពយសមបត�ិទងំអស់។ េប��តវករឪពុកេហយនិងម� យ
�ពះវ�ិរអ�ីេផ�ងេទ ត។ ចូរេធ��មករដឹកនរំបស់�ពះវ ិ ញ ណ!
250 សូមឲយេយងេដរ�ម�ពះ�គីសទេនះស�មបម់នុស�ពីរបីេនះ។ េ�កម៉ូេស
ស�មបខ់ណៈេពលបន�ិចែដលបនេធ�េនះ។ សូមេមលពីជីវតិរបស់គត។់ េរ ង
ដំបូង េ េពលែដលគតប់នទទួលយកករតិះេដ លរបស់�ពះ�គីសទេហយ
លះបងក់រអបរ់រំបស់គត ់េបះបងេ់ចល�បជញ ទងំអស់របស់គត…់គត�់តវបន
េគបេ�ង ន�គប�់បជញ របស់ជនជតិេអសីុប។ េហយអស់ទងំ�បជ�បិយភពរបស់
គត ់បល�័ងករបស់គត ់ដំបង�ជយរបស់គត ់ករសនង�ជយរបស់គត ់មកុដរបស់គត់
អ�ី�គបយ៉់ងែដលគតម់ន គតប់នបដិេសធ�!
251 េហយអនកេផ�ងេទ តេនះចងប់ន� េហយបដិេសធ�ពះ�គីសទ។ េហយបុរស
េនះបនបដិេសធ េហយទទួលយក�ពះ�គីសទ។ េហយអ�ីែដលបនេកតេឡងភ� មៗ
េនះ? គត�់តវែតបំែបកខ�ួនឯង។
252 �េលលូយ៉! ពកយដម៏ននយ័ “សរេសរតេមកង�ពះរបស់េយង!” ���កក់
�ស់េយងកំពុងេភ�ច�។
253 គតប់នបដិេសធេលបល�័ងកេហយនិង�បជ�បិយភព។ គត�់ចមន�សី
េកមង…េធ�ជ�បពនធ�បរ់យនក ់ េហយគត�់ចមន…េហតុអ�ី េ�ពះេអហ�ុបី
�គប�់គងែផនដី? ែផនដីបន�កេ់ េ�កមេជងរបស់� េហយគតគឺ់ជអនកសនង
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មរតកទងំអស់។ ប៉ុែន�េ�យសម�ងឹេមលបទគមពរីេហយេឃញពីៃថងែដលគតប់ន
រស់េ  េហយដឹងថអ�ីមយួេ កនុងគត ់ ពូជរបស់�ពះែដលបនតំរវូទុកជមុនបន
េធ�ករ!
254 ខញុ ំមនិខ�ល់ពីភពេពញនិយមែដលអនក�ចេធ�បន ឬរេប បេនះែដលអនក�ច
េធ�បន អនក�ចជេ�បសប៊ធីរ័េរ ន អនក�ចជ�គគង� ល អនក�ចជេនះ េនះឬ
េផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េប�ពះបនទូលៃនជីវតិអស់កលបេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ�តវបន
កំណតទុ់កជមុនេ កនុងអនក េហយអនកេឃញេរ ងេ នឹងៃដ �េធ�ករផ� ស់ប�ូរ
ដូេចនះ។[បង�បស�បណ�ទំះ�មមៃដរបស់គតពី់របីដង— Ed។] ចាប់ផ្ដើមចេញ
មក! េផ�មេធ��!
255 េហយគតប់នបដិេសធមនិឲយេគេ ថជកូនរបស់បុ�តីផេ�៉នេទ ពីេ�ពះ
គតច់តទុ់កករ�បមថេមលងយរបស់�ពះ�គីសទជជង�ទពយសមបត�ិទងំអស់ៃន
�បេទសេអហ�ុបីឬេ�កិយ។ គតប់នចតទុ់កថែបបេនះ។ សូមេមលពីអ�ីែដល
គតប់នេធ� គតេ់ធ��ម�។ េឡង យ៉ងេល នគត�់តវបនេគបេណ� ញេចញពី
�បជជនរបស់គត ់�បជជនែដល�ស�ញ់គត។់
256 ��ចចំ�យអស់អ�ីៗ�គបយ៉់ងែដលអនកមន។ ��ចចំ�យអស់
ផទះអនក ��ចចំ�យមតិ�ភពរបស់អនក។ ��ចចំ�យ�បកេ់ហយនិង
ពិធីជបេ់ល ង ��ចនឹងចំ�យកែន�ងអនកេ គី�៉ននី។ �បែហល។ ខញុ ំដឹងថ
អ�ីែដល�តវចំ�យចំេពះអនក ប៉ុែន��នឹងចំ�យអស់អ�ីៗែដលជរបស់េ�កីយ
ឬទកទ់ងនឹងេ�កិយ។ អនកនឹង�តវែញកខ�ួនឯងេចញពីអ�ី�គបយ៉់ងែដលជេ�
កីយ។ អនក�តវេធ��។
257 ម៉ូេសបន�កអ់�ីៗទងំអស់េចលេហយបនចូលេ កនុងទីរេ��ថ នេ�យ
េឈមយួេ កនុងៃដរបស់គត។់ �ែមន៉! ៃថងបនទ បប់នកន�ងផុត។ េហយឆងល់ថ
េតគតគិ់តថគតប់នេធ�ខុសឬេទ? អតេ់ទ។
258 មនុស�ជេ�ចនបនចបេ់ផ�មេចញ េហយពួកេគនិយយថ “អូ ខញុ ំនឹងេធ��។
ថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះ ខញុ ំេឃញ�!” ចូរឲយនរ�មន កេ់សចចំអកឲយអនកេហយ
េលងេសចនឹងអនក។ “�បែហលខញុ ំខុសេហយ។”
259 គតនិ់យយថ “ពួកេគែដលមនិ�ចទទួលករ�កទ់ណ� កមមគឺជកូនេច ម
មនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។” េឃញេទ ពួកេគកំពុងែតេធ�ករេល�រមមណ៍។ សូម
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េមល ពូជែដលខញុ ំបននិយយខណៈេពលមុនេនះ �ពលឹងគម នេ ទីេនះេដមប ី
ចបេ់ផ�មេទ។ �បនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េហយគតប់នេធ��គប់
�បេភទ។ អូ អនក�ល់គន  ពួកេគ…េ េពលវ ិ ញ ណរបស់អនកបនចកេ់�បង�ងំ
អនក�ច…�ជករពិត។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិត�បកដ េហយអនកេ ែត�ចជ
�រក�។
260 “អូ” អនកនិយយថ “បង�បស�បណ�!ំ”
261 ពួកេ��ែក�ងក� យ! �ពះគមពរីែចងថ “េ ៃថងចុងេ�កយនឹងមនេ��
ែក�ងក� យ” �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “នឹងមន�ពះ�គីសទែក�ងក� យ។” មនិែមន
“�ពះេយសូ៊វែក�ងក� យេទ” ឥឡូវេនះ គម ននរ�មន កឈ់រមេំ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន�
“�ពះ�គីសទែក�ងក� យ។” �ពះ�គីសទមននយ័ថ “អនកចកេ់�បង�ងំ។” អនកចក់
េ�បង�ងំែក�ងក� យ ពួកេគបនចកេ់�បង�ងំ ប៉ុែន�ពួកេគខុសេ ខងេ�កមៃន
� េហយេធ�ទីសំគល់េហយនិងករអ�ច រយេផ�ងៗ និយយភ�រដៃទ�េំ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណ អធិបបយដំណឹងល�។
262 យូ�សអុី�ក រយី៉ុតបនេធ��សីុមម ន…ឬអតេ់ទ សំុម�ងេទ ត…ៃកផបន
ទយ! ប�មជមនុស�កំពុត�បកដ�ស់! បនេធ�ស ញ ទងំអស់ អ�ី
�គបយ៉់ង �គបច់លន�សនទងំអស់។
263 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ អនក�ក�់គបពូ់ជមយួេហយនិង�គបពូ់ជ�សវ�លី
មយួកនុងចំករដូចគន េហយចកទឹ់កេលពួកេគេហយចកេ់�បង�ងំ ពួកេគទងំពីរ
រកី�យ។ ពួកេគទងំពីរនឹងដុះេឡង េ�យទឹកដូចគន ។ “�ពះ�ទិតយរះេ េល
មនុស�សុចរតិេហយនិងមនុស�ទុចរតិ េហយេភ� ងធ� កេ់លមនុស�សុចរតិ និង
មនុស�ទុចរតិ ប៉ុែន�អនក�ចដឹង�បរយៈផលែផ�របស់ពួកេគ។” េតអនក�ចរក�
បនទ តជ់មយួ�ពះបនទូលបនយ៉ងដូចេម�ច? �ែមន៉។ េតយល់ពីអ�ីខញុ ំចងម់ននយ័
េទ?” “ទឹកធ� កេ់ េលមនុស�សុចរតិេហយនិងមនុស�ទុចចរតិ” បនចកេ់�បង
�ងំ។
264 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ពួកេគនឹងមកឯខញុ ំេ ៃថងេនះ េហយនិយយ
ថ ‘�ពះអមច ស់េអយ! �ពះអមច ស់េអយ! េតខញុ ំមនិបនេដញ�រក�េទឬអី? េត
ខញុ ំមនិបនទយេទឬអី? េតខញុ ំមនិបនេធ�ករអ�ច រយេ�យ�ពះនម�ទងេ់ទឬអី?’”
�ទងម់នបនទូលថ “ឯងជអនកេធ�អំេពទុចចរតិេអយ ចកេចញពីអញេ  អញ
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មនិ�គ ល់ឯងេទ។ ចូលេ �ននរកអស់កលបជនិចចែដលបនេរ បចំស�មប់
�រក�េហយនិងបក�ពួករបស់�” អនកេឃញេទ? េតអ�ីេ ជ�ពះបនទូល! មនិពិត។
ករថ� យបងគំឥត�បេយជន ៍ ឥតបនករេនះ! ។ េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ែបបេនះ
េ េពលែដលអនកមនិគួរេធ�? េហតុអ�ីយក�ជំនួសេ េពលែដល�ថ នសួគ៌
េពញេ�យក�ីពិត? េឃញេទ? អនកមនិចបំចេ់ធ��េទ។
265 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថេ�កម៉ូេសបនចកេ់�បង�ងំ គម នអ�ី�ច
េធ�េ�យគត�់តឡបម់កវញិ។ បងប�ូនរបស់គតប់នបែង�រគតចុ់ះ។ កម៏និបន
ប ឈបគ់តែ់ដរ។ គតប់នេ កនុងទីរេ��ថ ន។ េហយេ ៃថងមយួេ ទីេនះ
គតប់នជួប�ពះមុខទល់នឹងមុខ េ�យមនបេងគ លេភ�ងមយួេឆះេ កនុងៃ�ព។
េ�យបនទូលថ “ម៉ូេស ចូរេ�ះែសបកេជងរបស់អនកេចញ ដីែដលអនកកំពុងឈរេល
គឺបរសុិទធ។ ដបតិអញបនឮសែ�មកៃន� ស�អញ េហយអញបនឮពីករថងូររបស់
ពួកេគ េហយអញនឹកច ំករសនយៃន�ពះបនទូល។ េហយអញនឹងចុះមក អញនឹង
ប ជូ នឯងចុះេ ទីេនះេដមបនីពំួកេគេចញ។” ពិត�បកដ�ស់។ គតប់នជួប
�ពះមុខទល់នឹងមុខ គតនិ់យយជមយួ�ទង។់ គត�់តវបនបងគ បេ់�យ�ពះ។
266 �ពះ�ទងយ់ង�តឡបម់កវញិ េ�យបេងគ លេភ�ងដែដលេនះ កប៏នសែម�ង
ដល់េ��កំពុងែតឈរេ េលភន។ំ េដមបបីង� ញ� េ េពលែដល�ទងប់នកនៃ់ដ
គតេ់ហយេធ�ករអ�ច រយនិងអ�ីៗទងំអស់។ អូ ពួកេគមនពួកែក�ងបន�ំ។ អូ! មន
យ៉មេណសេហយនិងយ៉មេ�បស ឈរេ ជុំវញិ េធ�េរ ងដូចគន ែដលពួកេគបន
េធ�។ ប៉ុែន�េតអនក�ជ�បភពេដម? េឃញេទ? េត�ចបេ់ផ�មពី�? េត�មកពី
�ពះបនទូល? េត�ជ�គេនះែមនេទ?
267 េហយេតអនកដឹងេទថករដូចគន បនសនយម�ងេទ តេ ៃថងចុងេ�កយ? “ដូច
ែដលយ៉មេ�បសេហយែជនេណសបន�បឆងំនឹងេ�កម៉ូេស ដូេចនះពួកេគ
ទងំេនះ ែដលគិត�បឆងំនឹងេសចក�ីពិត។” សូមេមល េ កនុងៃថងចុងេ�កយ។
េហយនិងេធ�េរ ងដែដលេនះ (ែក�ងេធ�ជអ�ី�គបយ៉់ង) េ កនុងស�� នដូចគន  “�ជក
ែដលេ ឈមុះដីេហយែឆកេ សីុកំអតួរបស់�។”
268 េ�កអនកគឺជពួកេពនទីកុស�ែដលេចញមកពីពួកេគកលពីប៉ុនម នឆន មំុន
េហយ�កប់�� �ពួកេគ ឪពុកម� យរបស់អនក។ េហយអនកែបរ�តលបម់កវញិ
កប៏នេធ�េរ ងដូចគន ែដលពួកេគបនេធ� េហយឥឡូវេនះដូចគន និងកំអតួ។ េឃញ



52 �ពះបនទូលជសេម�ង

េទ? េប�េធ�ឲយ�កមជំនុំក�ួតេ េដមដំបូងសមយ័កលកលេពនទីកុស� �នឹង
េធ�ឲយ�ក�ួតេចញម�ងេទ តេ ៃថងេនះ។ េឃញេទ? ��តវែតមន េទះបីជ �ជ
សំបកកេ៏�យ ��តវែតមក។ រេំយលមនិ�ចជែតមយួគតេ់ឡយ។ សំបក�តវែត
មក េមល រេំយលេនះ។ ឥឡូវេនះេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយ។ េមលអ�ី
ែដលបនសនយស�មប�់គេនះ។
269 សូមេមលពីករែដលេ�កម៉ូេសបនប ជ ក។់ ដឹង! េ េពលែដលគត់
េចញពីទីេនះ បងប�ូនខ�ះរបស់គតប់ន�បឆងំនឹងគត ់េហយចងប់េងកតអងគករ។
ពួកេគនិយយថ “អនកេធ�ដូចជអនកគឺជមនុស�ដប៏រសុិទធកនុងចំេ�មេយង
ទងំអស់គន ។” កូ�៉ �ថន បននិយយថ: “�កមជំនំុទងំមូលគឺបរសុិទធ។” “ចូរ
េយងេ�ជសេរ សមនុស�េហយនិងេធ�អ�ីមយួ។”
270 ម៉ូេស គត…់ខញុ ំមន�រមមណ៍េ�ក�� យចំេពះគត។់ គតប់នេដរចុះមក
េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់…” �កបចុះេ មុខ�សនៈេហយនិយយថ “ឱ
�ពះអមច ស់!”
271 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “ែញកខ�ួនអនកេចញពីពួកេគ។ អញែឆ�តឆ�នេ់ហយ។”
�គនែ់តេបកែផនដីេហយេលបពួកេគេ ។ ហនឹងេហយ។ សូមេមល �ទង�់ជបពី
ម�េបសកកមមរបស់�ទង។់”
272 �ពះមនិទកទ់ងនឹងអងគករេទ �ទងម់និទកទ់ងជមយួ�កម។ �ទង់
េ�ះ��យជមយួបុគគល។ �តឹម�តវេហយ។ ជនិចច។ មនិែមនជ�កមេទ។ ជ
បុគគលស�មបម់នុស�មន ក។់ េ ៃថងចុងេ�កយ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំឈរេ
មតទ់� រេហយេគះ េហយេបមនអនក�…” (មនិែមន “�កម�មយួេទ”)“…
មនុស��ឮសេម�ងខញុ ំនឹង…�� បខ់ញុ ំ ខញុ ំនឹងចូលេ ឯគតេ់ហយញុំជមយួ
គត។់” សូមេមល “េបសិនជមននរ��ចឮ។”
273 េតេធ�ដូច—េម�ចេតម�ីកហ�ូនេនះ�ចេធ�សេម�ងរបស់ខញុ ំេចញបនយ៉ងេមច៉?
លុះ��ែត��តវបនេធ�េឡងដូេចនះ? ខញុ ំ�ចែ�សកផទុយពីក� រេខ នេនះ អស់ពី
កម� ងំខញុ ំ េហយនឹងមនិេធ�អ�ីេ�ះ។ ពីេ�ពះេនះ�តវបនែតង�ងំ េហយបន
បេងកត ម�ីកហ�ូន។ េហយេប�ពះបនទូលៃន�ពះេ កនុងអនក ពីករកំណតទុ់កជមុនៃន
�ពះ េ កនុងអនក “េច មរបស់ខញុ ំ�� បស់េម�ងរបស់ខញុ ំ។ ពួកេគដឹងេវ�របស់ខញុ ំ។
មនុស�ចែម�កគឺពួកេគមនិ�មេទ។” េឃញេទ? ��តវែតអ ច ឹង�ងំពីដំបូង។
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“អស់អនកែដល�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំ ពួកេគនឹងមកឯខញុ ំ។” �គបគ់ន កនុងពួកេគ
េឃញេទ។
274 ឥឡូវេនះគតប់នបន� េ ចុងប ចបៃ់នជីវតិេ ទីេនះ។ គតប់នឆ�ងផុត…
សូមកតស់មគ ល់េ េពលែដលគតប់នេ ដល់ផ�ូវចុងប ច ប។់
275 េហយេយងប ចបឥ់ឡូវេនះេ�យ�រែត�យឺតេពលេហយ ៃមភ�បនំទីេទ ត
ដល់េម៉ងដប។់ សូមកតស់មគ ល់។ ឥឡូវេនះ ផទះែដលេ ជិត។ �បែហលេម៉ងពីរ
ឬបីេយងចបេ់ផ�មនិយយថ “និយយថ �យឺតបន�ិចេហយ។” េឃញេទ? េឃញ
េទ? ែតេពលេនះ ខញុ ំបនអធិបបយេ�ចន�ស់កនុងមយួយប់ៗ  េពញមយួយប។់
276 េ�កប៉ុលបនអធិបបយពីដំណឹងល�េនះេ �គរបស់គត ់ េហយេកមងមន ក់
បនធ� កចុ់ះពី—ជ ជ ំងេហយបនសំ�បខ់�ួនឯង។ េហយ�វកប៉ុល ជមយួ
ករចកេ់�បង�ងំដូចគន ែដរ។ ជមយួនឹងដំណឹងល�ដែដលេនះ បនេផ�កខ�ួន
មកេលគត ់គតក់រ៏ស់េឡងវញិ។ ពួកេគចប�់រមមណ៍។ �ពះវ�ិរ�តវបនបេងកត
េឡង។ មនអ�ីមយួយកកែន�ង។ សូមកតស់មគ ល់េតអ�ីែដលបនេកតេឡងេ
ទីេនះ។
277 េ�កម៉ូេស េ េពលែដលគតចុ់ះមក…
278 បុរសអនកមនេនះ េ េពលែដលគតចុ់ះមក ឬ អនក�គប�់គងវយ័េកមងែដល
េយងបននិយយ អនកកន�់សន េហយជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរេហយនិង
អ�ី�គបយ៉់ង ល� មនករអបរ់ ំ ជអនកជំនួញដល៏� េហយអ�ី�គបយ៉់ង េ េពល
ែដលគតប់នមកដល់ទីប ចបៃ់នផ�ូវ គតច់បេ់ផ�មែ�សកថ “គម នកែន�ងែដល�តវ
ឈរ!” េតអនកដឹកនគំតេ់ ឯ�? គត�់តវបនដឹកនេំ�យ�កមជំនំុរបស់គត់
ែដលបន�� ប។់ គត�់តវបនដឹកនេំ�យេ�កិយែដល�� ប ់ េហយគម នអ�ី
ស�មបគ់តេ់ដមបចូីលេ កនុងេនះេទែតអ�ីែដលេ�កីយបនេ�ត មទុកស�មប�់:
�ននរក។
279 ប៉ុែន�េ ទីេនះមនេ�កម៉ូេស ជអនកបំេរ ដេ៏�ម ះ�តងែ់ដលបនចតទុ់ក
ករ�បមថ�ពះធំជង�ទពយសមបត�ិទងំអស់ៃន�សកេអសីុពទ។ គតចូ់លមកដល់
ផ�ូវប ច ប ់ ែដលជមនុស�ចស់ មយួរយៃមភឆន ។ំ បនេដរេ េលភន ំ េហយគតដឹ់ង
ថក�ី�� បប់ន�កពី់មុខគត ់ េហយគតប់នេមលេ កនទឹ់កដីសនយ។ គត់
សម�ងឹេមល េ ែកបរគត ់ មនេមដឹកនរំបស់គត ់ គឺផទ ងំថម។ គតឈ់រេឡងេល
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ថម េហយពួកេទវ�ៃន�ពះបន�កគ់តចូ់លកនុងសិរលី�—សិរលី�ៃន�ពះ ចូលេ កនុង
រងូរបស់�ពះ។ េហតុអ�ី? �បបីំរយឆន េំ�កយ គតេ់ ែតបនេផ�កេ េលអនកដឹកនំ
របស់គត។់
280 េយងេឃញគតេ់ េលភនេំដមអូលីវ ែដលឈរេ ទីេនះជមយួេអលី
យ៉និយយេ កន�់ពះេយសូ៊វមុនេពលែដល�ទងយ់ងេ ឯេឈឆក ង �បបីំ
រយឆន បំនទ បពី់ករ�� ប។់ អនក—ែដលគតច់តទុ់ក ករ�បមថដល់េបសស
កកមម ជជងសមបត�ិជេ�ចននិង�បជ�បិយភពៃនេ�កិយេហយនិងលុយ
របស់េ�កិយេមដឹកនរំបស់គតេ់ ែតដឹកនគំត។់ អូ ខញុ ំេអយ! គត�់តវ
បនដឹកន!ំ េមដឹកនរំបស់គត ់ បនដឹកន�ំមរយៈេសចក�ី�� ប ់ �សេមល
ៃនេសចក�ី�� ប។់ គត�់តវបនេគនេំ ផនូរ។ �បរ់យឆន េំ�កយមក គតប់ន
ឈរជថមីពីេ�ពះ េ េពលគតេ់ េកមង គតប់នេ�ជសេរ សករដឹកនរំបស់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េឈម ះរបស់គតនឹ់ងលបលីបញេ េពលែដលគម ន�បេទស
េអហ�ុបីឬ�ទពយសមបត�ិ។ េពល�ពី�៉មតីគឺជធូលីដី េហយេ េពលែដល
េអសីុបគម ន�បេទសេអហ�ុបីេទេនះ ម៉ូេសនឹង�តវមនជីវតិអមតៈកនុងចំេ�ម
មនុស�េ�យ�រគតប់នទទួលករដឹកនរំបស់�ពះ�គីសទជំនួសឲយករេដរ�ម
ផ�ូវ�កមជំនំុរបស់គត។់
281 មនអនកេផ�ងេទ តែដលេធ�ដូចគន ែដរ។ ចូរេមលេ េហណុក។ គតប់នេដរ
ជមយួ�ពះអស់រយៈេពល�បរំយឆន  ំ េហយគតម់នទីបនទ ល់មយួថ “�ទងប់ន
សព��ពះហឫទយ័។” �ពះបនេផទ ងផទ ត�់េហយមនបនទូលថ “អនកមនិ�តវ�� បេ់ទ
�គនែ់តេឡងមកផទះវញិេ រេស លេនះ។” េហយគតក់ប៏នេឡងេ ។
282 េហយេអលីយ៉។ បនទ បពី់វកវ់ជីមយួ ស�ីែដលេលងម៉ូដសកេ់ហយនិងអ�ី
�គបយ៉់ងដូចែដលគតប់នេធ�េ កនុងៃថងរបស់គត ់ េយេសបិល ជមយួករ
ផតម់ុខ បនទ បពី់គតប់នទទួលយ៉ងេពញេលញៃន� េហយ—បនេធ�ទងំអស់
ែដលគត�់ចេធ�បន េហយពួកបូជចរយទងំេនះេលងេសច�កគ់ត ់ េហយ
អ�ីៗេផ�ងៗេទ ត គតប់នេដរចុះេ ឯទេន�ៃថងមយួ។ េហយ�គនែ់តឆ�ងកត់
ទេន�េនះគឺមនេសះែដលេ ែកបៃ�ពេ ទីេនះ ជមយួរេទះេភ�ងេហយនិងេសះ
េភ�ង។ គតប់នេដរេ មុខេហយ គតប់នេបះ�វផយរបស់គតេ់ ឯេ��
បនទ បែ់ដលេដរ�មគត ់ រចួកេ៏ឡងេ �ថ នសួគ។៌ គតប់នទទួលយកភពជ
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អនកដឹកនៃំនជីវតិអស់កលបជនិចចេ�ពះ�គឺជ�ពះ�គីសទ េនះគឺេ កនុងេអលីយ៉។
អូ! ែមនេហយ!
283 េត�គឺជអ�ីេ ? “ចូរមក�មខញុ ំចុះ!” ឥឡូវេនះអនក�តវែតេ�ជសេរ សអនកដឹកនំ
របស់អនក។ អនក�តវែតេ�ជសេរ ស មតិ�េអយ។ សូម�កេឡកេមលក ចករ់បស់�ពះ
ែដលជ�ពះគមពរី។ េហយេមលកែន�ងរបស់អនកេ យបេ់នះ។
284 េរ ងខ�ីមយួ។ កុមរមន ក ់េពលមយួ រស់េ កនុង�បេទស។ គតម់និែដលេឃញ
ក ចកេ់ទ េហយគតប់នចូលមកកនុងទី�កងេដមបេីមលមងីរបស់គត។់ េហយនង
មនផទះមយួ…េហយផទះសមយ័ចស់ែតងមនក ចកេ់ េលទ� រ ខញុ ំមនិដឹងថេត
អនកចងច�ំឬអតេ់នះេទ។ ប៉ុែន�េកមង�បសតូចេនះ គតម់និែដលបនេឃញក ចក់
េទ។ ដូេចនះគតេ់លងេ ជំុវញិផទះ េហយគតប់នេមលេ កនុង…“�� ?” គត់
សម�ងឹេកមង�បសតូចេនះ។ េហយគតប់នបកៃ់ដ េកមងតូចេនះបនបកៃ់ដែដរ។
េហយគតប់នទញ�តេច ករបស់គត ់េកមង�បសតូចេនះបនទញ�តេច ករបស់
�ែដរ។ េហយេចះែតែបបេនះ។ គតប់នេដរេឡង េ ជិត គតង់កេហយ
និយយថ “ម៉ក!់ េនះគឺជខញុ ំ!” េនះគឺជខញុ ំ។
285 េតអនកេមលេ ដូចេម�ច? េតអនកេធ��មអ�ី? េតេយងបនេធ�អ�ី? អនក�តវែត
េ�ជសេរ សេមដឹកនរំបស់អនក។ េ�ជសេរ សេ ៃថងេនះ។ អនកេ�ជសេរ សជីវតិឬ
ក�ី�� ប។់ ជេ�មសរបស់អនកនឹងកំណតទិ់សេ ដអ៏ស់កលបរបស់អនក េតអនក
េ�ជសេរ សអ�ី។ សូមចថំ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ចូរមក�មខញុ ំ” េហយអនក
�តវបនអេ ជ ញេ យបេ់នះេដមបេីធ�ដូេចនះ។ េហយេដមបេីដរ�ម�ទងេ់ ជីវតិ
អស់កលបអនក�តវែតមក�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ែមនេហយ គឺជ�ពះបនទូល។
មនិែមនេលេគលលទធិ មនិែមនេលគំនិត�ធរណៈ មនិែមនេលអ�ីែដលនរ�
មន កេ់ផ�ងេទ តគិតអំពី�េនះេទ ប៉ុែន�េ េលអ�ីែដល�ពះបននិយយអំពី�។
286 អនកនិយយថ “ែមនេហយ បង�បស�បណ� ំខញុ ំ�គ ល់ ស�ីមន កល់��ស់
នង�ចេធ�ករេនះ។ ខញុ ំ�គ ល់បុរសមន កែ់ដលបនឆ�ងកតេ់រ ងេនះ។”
287 ខញុ ំមនិ�ចជួយអ�ីែដលពួកេគបនេធ�េឡយ។ �ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ទងម់ន
បនទូលថ “ចូរឲយពកយមនុស��គបគ់ន ក� យជពកយកុហក េហយពកយរបស់ខញុ ំជ
ករពិត។” អនក�តវែតមកកនុងលកខខណ� របស់�ទង ់ មកេលលកខខណ� របស់�ទង់
�ពះបនទូល។ អនកមនិ�ចចូលមក�មរយៈ�សន។ អនកមនិ�ចមក�មរយៈ
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និកយ។ អនកមនិ�ច�យ�ដូេចនះបនេទ។ មនែតេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក
�ចេធ�បន គឺ�តវទទួលយក��ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់គឺថអនកមនឆនទៈកនុងករ
សម� បខ់�ួនឯង គំនិតផទ ល់ខ�ួន េហយេធ��ម�ទង។់ “បំបតអ់�ីៗទងំអស់កនុងេ�
កីយ េហយេដរ�មខញុ ំ។”
288 ខញុ ំដឹងថេនះគឺជករ កតផ់� ច�់រ បង�បស។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនមកទីេនះេដមប ី
េ�ជសេរ ស�រមយួពយយមេធ�ឲយពួកេគ េ�ច ង ែ�សក �ទេ�៊េនះេទ។ ខញុ ំបន
ចូលរមួករ�បជំុដក៏ំសតែ់ដលពួកេគបនេធ�េរ ងដូចគន ។ ខញុ ំចប�់រមមណ៍ជីវតិរបស់
អនក។ ខញុ ំជបវបំេរ ៃន�ពះែដលបនទទួលេដមបេីឆ�យតបេ នឹង�ពះេ ៃថង�មយួ
េហយនិងករងរែដល�ពះអមច ស់បន�បទនខញុ ំបនរកេឃញខ�ួនឯង�បព់នដ់ង
ចំេពះមុខអនក។
289 ចូរចថំ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ចូរមក�មខញុ ំ។ �មខញុ ំ។ កមច តអ់�ីអនកមន
េហយេដរ�មខញុ ំ។” េហយេនះជវធីិែតមយួគតេ់ដមបឲីយមនជីវតិអស់កលប។ េនះ
េហយជឱសថែតមយួគតែ់ដល�ទងប់ន�បទនដល់មនុស�េនះ គឺជឱសថ
ែតមយួគតែ់ដល�ទងប់នឲយដល់អនកជំនួញេនះ �ជឱសថែតមយួគតែ់ដល�ទង់
បន�បទនដល់�គបគ់ន ។ ជេ�មសរបស់គត ់ គតេ់ធ�ករសេ�មចចិត�របស់គត ់ �
ល�ឥតេខច ះ�ល់េពល។ េហយេយង�តវែតេដរ�ម�ទង់ គឺជវធីិែតមយួគតេ់ដមប ី
មនជីវតិអស់កលប។ ដូេចនះករដឹកនរំបស់�ពះគឺ: �ម�ពះបនទូលែដលបនេបក
សែម�ងពី�គេនះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
290 ខញុ ំនឹងសួរអនកនូវសំនួរមយួ េហយខញុ ំចងឲ់យអនកមនចិត�េ�ម ះ�តង។់ ខញុ ំចងឲ់យ
បង�សីេនះេលង�ស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំឮ�ពះអងគសេ ងគ ះេ ។ ខញុ ំដឹងថ�ជករេ
�សនៈចស់។ េហយបងប�ូន�បស�សី ដូចែដលេយងេឃញ គឺ�គនែ់តេមលេ
េតមនអ�ីេកតេឡងេ ៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះេ�យកបលរបស់អនកឱនចុះ សូមគិតេ
េមលមយួនទី េមលអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង។
291 េតអនកបន�នកែសតេទកលពីសប� ហ៍មុនពីបុរសមន កេ់ កនុង�បេទស
អងេ់គ�សនិយយ? ថ “ករឆក ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺែក�ងក� យេទ �បន
�ពមេ�ព ងេឡងរ�ងេ�កពី�តេ់ហយនិង�ទង។់”
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292 េតអនកេឃញពីអ�ីែដល�សនវទូិ�េមរចិេនះនិយយេទ? គតប់ននិយយ
ថ “�ពះេយសូ៊វ�គនែ់តេគ�កឲ់យេដក េ េលេ ម ។” អនក�ល់គន ជេ�ចន
ជ�សនវទូិបនដឹង េ កនុងគមពរីេ�កុបបត�ិជកែន�ងែដលនិយយអំពីេ ម
េនះ។ �េធ�ឲយអនកេដកលកដូ់ចជអនក�� ប ់ េបះដូងរបស់អនកពិបកេ�ត�ស់
រយៈេពលពីរឬបីៃថង។ “េហយេ េពលែដលពួកេគបនផ�ល់ទឹកេខមះឲយ�ទង”់
ពួកេគបននិយយថ “េនះគឺជេ ម េនះ។ េហយពួកេគបន�ក�់ទងក់នុងផនូរ
េនះ េហយ�ទងប់នេដកលកេ់ ទីេនះអស់រយៈេពលបីៃថង។ េហយពិត�ស់
េ េពលែដលពួកេគេឡងេ ទីេនះ ពួកេគបនរកេឃញថ�ទងក់ំពុងេដរ។” េត
អនក�ច�សៃមបនេទ? �សនវទូិ ថន កសិ់កខ �� េធ�ឲយមនជំេន ។ បនទ បម់ក
រេប បេ កនុងេ�កិយ…កែន�ងដំបូង �ពះគមពរីបនែចងែតគតប់នបដិេសធ�
េ េពលែដលពួកេគ�កទឹ់កេខមះេហយប ចុ ក�ទង។់
293 េហយេរ ងមយួេទ ត េបសិនជែបបេនះ េបអ ច ឹងេហតុអ�ីបនជពួកសិស�
ទងំេនះ “អនកែដលមកេហយលួច�ទងេ់ ” េហតុអ�ី េតពួកេគបនផ�ល់ជីវតិរបស់
ពួកេគស�មបក់រសុគតរបស់�ទងេ់ទ? ពួកេគបនដួល �បខ់�ួនឯងគម នភព
សក�ិសមនឹងករ�� បដូ់ច�ទងប់នសុគត។ ែបរខនងពួកេគចុះេ�កមេហយចំេហ ង
េ េលេឈឆក ងេហយអ�ីៗ។ េហយេបពួកេគបនដឹងថគតជ់មនុស�កំពុតេហយ
ពួកេគខ�ួនឯងជមនុស�មនពុត េតពួកេគនឹងថ� យជីវតិរបស់េគដល់�ទងដូ់ចេនះ
យ៉ងេមច៉េ ?
294 អូ អនកេឃញេទ �ជៃថងៃន�បជញ ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ ករអបរ់ ំ �រយធម៌
េហយនិងនិនន ករទំេនបសព�ៃថងេនះ ទងំអស់គឺជ�រក�។ “ភពសីុវល័ីយរបស់
�រក�?” ែមនេហយ! �ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ។ អរយិធមេ៌នះមនេសចក�ី�� ប។់
“េតេយងនឹងមន�រយធមែ៌បបេនះេ កនុងភពេផ�ងេទ តេទ?” អតេ់ទ! េយងនឹង
មន�រយធមេ៌ផ�ងគន ។ ករអបរ់ ំទងំអស់េនះ គឺជរបស់�រក�។ វទិយ� ស�បងខូច
អ�ីែដលធមមជតិ ស�មបេ់ធ�អ�ីេផ�ងេទ ត។
295 េមលអ�ីែដលពួកេគបនេធ�ចំេពះអនកឥឡូវេនះ។ េ េពលែដល ស�ី
វយ័េកមង…រដីឌឺ�យេចសបននិយយថ សប� ហ៍បនទ បពី់…ចុងែខមុន ខញុ ំេជ
ថេពលហនឹង។ ដឌឺ�យេចសបននិយយថ “យុវជននិងយុវតីេពលឈនដល់
វយ័ក�� ល ស�ីអស់រដូវកនុងរ�ងៃមភដល់ៃមភ�បឆំន ។ំ” ជំននម់យួេទ ត ពួកេគនឹង
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គម នអ�ីប៉ុែន�…�េមលេ ��កក�់ស់។ េឃញេទ? េតធមមជតិនឹងវវិឌ�យ៉ង�
យ៉ងទនភ់�ន។់ សូម�កេឡក—េមលពីវ ិ ញ ណ េមលពីរេប បវ ិ ញ ណេ កនុង
ពួកជំនំុបនទទួលកូនកតេ់រ បករជមយួេ�កិយ។ អូ ៎ជេវ�អ�ីេ ហន! រតេ់ចញ
កូនេអយរតេ់ចញ! រតេ់ កនេ់ឈឆក ង! មករក�ពះ�គីសទ សូមឲយ�ទងដឹ់កនអំនក។

296 ខណៈេពលែដលេយងឱនកបលចុះ ែភនករបស់េយងកំពុងបិទ សូមបនទ ប
ចិត�របស់អនក កនុងេពលែតមយួ។ បនេទ? ខញុ ំចងសួ់រអនកមយួសំនួរ។ េតអនក
ពិតជសម�ងឹេមលខ�ួនឯង ចំេពះ�ពះែមនេទ? េហយេតអនកមន�រមមណ៍ថ
អនកមនិេ កែន�ង—ែដលអនកកំពុងេ �គេនះឬេទ? េ�ពះករេលកេឡងនឹងមក
�គបេ់ពលេវ�។ សូមេមល �នឹងមក។

297 ��គនែ់តមន េប—សិនជេសចក�ីែថ�ងករណ៍ែដលខញុ ំបនេធ�េឡងខណៈ
េពលមុនគឺជករពិត មនមនុស��បែហល�បរំយនកប់៉ុេ�� ះេ កនុង�គ
េលកេឡង ែដលរស់េ  ពួកេគនឹង�តវបនផ� ស់ប�ូរ។ េហតុអ�ី បនជពួកជំនំុ
�គី�ទ នទងំអស់រមួគន  កតូលិកេហយនិងទងំអស់ មនែត�បរំយ�ននក់
សូមេមល បនអះ�ងថ�គី�ទ ន។ េហយមយួកនុងចំេ�មមយួ�ន គឺមន�បំ
រយនក។់មនមនុស�ជេ�ចនបតប់ងជ់េរ ង�ល់ៃថង េ ទូទងំេ�កិយ ែដល
េយងមនិ�ចសូមបែីតគណនីស�មបព់ួកេគ។ សូមេមល �នឹងមក េហយអនក
មនិដឹងេ�ះ។ មនុស�នឹងេ អធិបបយ េហយនិយយថ…សូមេមល េហយ
ទងំអស់នឹងកន�ងផុតេ ។

298 ដូចជ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូល។ ពួកេគនិយយថ ពួកសិស�បននិយយ
ថ “េហតុអ�ីបនជពួកែ សកបនិយយថ ‘េ�កេអលីយ៉�តវែតមកជមុនឬ?។’”

299 �ទងត់បថ “គតប់នមកេហយែតអនកមនិបន�គ ល់គតេ់ទប៉ុែន�ពួកេគបន
េធ�អ�ីែដលពួកេគបននិយយថពួកេគនឹងេធ�។”

300 អនកដឹងថអនកមនិ�តឹម�តវជមយួនឹង�ពះ េហយអនកចងច់ងច…ំដល់�ពះ
ថ�ពះនឹងកំណតចិ់ត�របស់អនកេ�យ�តឹម�តវជមយួ�ពះ។ ឥឡូវេនះអនកនឹង
បនទ បខ�ួន កនុងករណីេនះេ េឡយ េ�យេលកៃដេឡង? ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកជ
នរ�េទ េតអនកេធ��បនេទ? អនកនិយយថ “ខញុ ំនឹងេលកៃដេឡងេ ចំេពះ�ពះ
សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។
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301 េតអនកកំពុង�កេលកេមលក ចក?់ ខញុ ំសូមសួរអនកេ កនុងនមរបស់�ពះ�គីសទ
អនកកំពុងសម�ងឹេមលេ កនុងក ច ករ់បស់�ពះឬ? [បង�បសនិយយភ�េផ�ង។
បង�បសផ�ល់ករបក��យ—Ed។] �ែមន៉។

302 ខញុ ំចងសួ់រអនកេរ ងមយួ។ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះគឺជពួកេពនទីកុស�?
េលកៃដេឡង ពួកេពនទីកុស�។ អនុវត��គបគ់ន ។ ឥឡូវេនះ មនប៉ុនម ននក់
េ ទីេនះអះ�ងថជ�គី�ទ ន? េលកៃដេឡង មនិថជេ កែន�ង�េទ ែដល
អះ�ងថជ�គី�ទ ន។ េតអនកដឹងថ�ពះគមពរីបនែចងអំពីេរ ងេនះេទ ថករេនះ
នឹងេកតេឡង?

303 េរ ងេនះបនេកតេឡងេ កនុងគមពរីស ញ ចស់េ េពលែដលពួកេគឆងល់
ពីអ�ីែដលពួកេគនឹងេធ� េតពួកេគ�ចចកឆង យពីករេ�មពទ័ធែដល�តវែតមក
បនេទ។ �ពះវ ិ ញ ណបនយងមកសណ�ិ តេលមនុស�មន កេ់ហយគតប់នទយ
េហយបន�បបព់ួកេគពីកែន�ងែដល�តវជួបខម ងំស�តវ េ�យរេប ប� េត�តវ
យកឈនះស�តវបនដូចេម�ច។ េនះគឺជគមពរីស ញ ចស់ ដូចគន នឹងស ញ ថមី។

304 ឥឡូវេនះ នរ�មន ក�់ចនិយយថ “បុរសេនះ អូ ៎ មនិែមនដូេចន ះេទ”
ចុះេប�េកតេឡងែមន? អនកនិយយថ “អូ ខញុ ំបនឮពីេរ ងេនះពីមុន។” ប៉ុែន�
ចុះេបសិនជែមនវញិ? អនកេឃញេទ ែដលបង� ញថេ ទីេនះមនមនុស�ជេ�ចន
ែដល�តវករករែ�បចិត� េបេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណែដលមនបនទូល។ េរ ងេនះ�តវែត
េកតេឡង ឥឡូវេនះ�េ ជមយួអនក។

ដូចខញុ ំែដរ េ�យគម នពកយអង�រ
ែតឈម�ទងប់ន�សកជ់ួសខញុ ំ
េហយ�ទងេ់ដញៃថ�…

េនះេហយជអ�ីែដល�ទងប់នេ អនកមក។

…ដល់�ទង់
ឱកូនេច មៃន�ពះ…

“អញនឹងដកយកចិត�រងឹរសូេចញ េហយ�កចិ់ត�ជ�ចឈ់មេ កនុងេនះ។
ែដលនឹង�បទនមកខញុ ំ។” េឃញេទ?
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…មក!
ដូចខញុ ំែដរ �ទងនឹ់ងទទួល
នឹង…

េតអនកនឹងេ�ជសជេ�មសរបស់អនកយបេ់នះេទ? អនក�ចេធ�បន េបអនកចង។់
…សម� ត។

អនកនិយយថ “ខញុ ំបនឮេរ ងេនះពីមុន។” ប៉ុែន�េនះ�បែហលជេលក
ចុងេ�កយរបស់អនកេដមប�ី� ប�់។

េ�ពះខញុ ំេជ េលករសនយរបស់�ទង់
�សនចស់បនេ ពួក�េចញ ពីរចនបទ័មៃថងេនះ ប៉ុែន��ពះេ ែតេធ�ករកនុង

ពួកេគ។ េតអនកមនិមន�រមមណ៍ថ�បនេធ�ករកនុងអនកេទឬ �កមជំនុំេអយ
…ខញុ ំមក!

305 [បង�បស�បណ�ចំបេ់ផ�មេដរដូចជខញុ ំ—Ed] អូ៎! សូមគិត សព្វថ្ងៃនេះ
ចិត�មនុស�រងឹដូចជថម េពរេពញេ េ�យេ�កិយ �ពេងយកេណ� យ សមជិក
�កមជំនុំ មនិេក� មនិ�តជក ់ ដូចជអនកមនវយ័េកមងេនះ េហយមនិដឹងថ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយបនឈរ ទងំេគះទ� រេ កនុងេនះសមយ័កលេ
ឌីេស។ “អនក�ែដលឮសេម�ងខញុ ំ (�ពះបនទូល) នឹងេបកទ� រចិត� ខញុ ំនឹងចូលេ ឯ
អនកេនះេហយបរេិភគជមយួអនកេនះ។”
306 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបនមនបនទូល�មរយៈបង�បសេនះប៉ុនម ននទីមុន
បននិយយថ “ខញុ ំដកចិត�រងឹចេចសេនះេចញពីអនក េហយផ�ល់ឲយអនកនូវចិត�ៃន
�ចឈ់ម ទនភ់�នេ់ ចំេពះ�ពះ។” សូមេមលពីរេប បែដល�េ ជយ៉ង�
ឥឡូវេនះ �គនែ់តជ—ប ញ  �រមមណ៍។ េឃញេទ? មនិែមនជដួងចិត�ទនភ់�ន់
េពញេ�យេសចក�ី�ស�ញ់េហយែផ�មែល�មេ រក�ពះ�គីសទេទ។
307 [បង�បស�បណ�ចំបេ់ផ�មសំរះបន�ឺសេម�ងគត។់]េតអនកមនិចងប់នចិត�
ែបបេនះេទឬ? េតអនកនឹង�បឈមមុខនឹង�ពះ�គីសទេ�យទស�នៈ�បជញ ៃន�ទងឬ់?
អនក�តវែតទទួលយកជីវតិអស់កលប។

…បន�សក…់
ករេរ បចំ�តវបនេធ�េឡង�មរយៈឈម។
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េហយ�ទងប់នេដញៃថ�…
េត�ទងប់នេធ�អ�ី? បនបង�ូរ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង។់ េហយឥឡូវេនះេដញៃថ�

អនក “មក។”
…រក�ទង់
ឱកូនេច មៃន�ពះ ខញុ ំមក! ខញុ ំមក!

308 ចូរ បងប�ូន�គី�ទ ន�គបគ់ន  េលកៃដរបស់េយងេឡងេ�យេសង ម�ង តេ់ហយ
អធិ�� ន។
309 ឱ�ពះអងគេអយ សូម�ទង ់ �បទនៃថងេនះែដលេយង�ល់គន កំពុងែតរស់េ ។
អូ!៎ �ពិបក�ស់ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ��ងំបនេធ�ករជេ�ចនដល់�បជជន។
ចិត�របស់ពួកេគបនក� យជថម។ �ពះវ ិ ញ ណ�ទងប់នមនបនទូល។ �ពះបនទូល
របស់�ទងប់នមកដល់ កេ៏បកសែម�ង ប៉ុែន�បទពិេ�ធនច៏ស់ បនេកតជថមីម�ង
េទ ត ពួកេគបន…�បនក� យេ ជនិកយ ទស�នៈ�បជញ ។ ត ន�ីជេ�ចន ករ
ែ�សកជេ�ចន េហយករេលកេឡងជេ�ចន។ ប៉ុែន� ពិត�ស់ ចិត�ៃន�ចឈ់ម
ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណ ែដលជជីវតិអស់កលបជនិចច �បនក� យជអនកេ�កស�មប់
�កមជំនំុ។
310 �ពះជមច ស់ �បនផ� ចចិ់តខញុ ំ េហយខញុ ំជ—មនុស�មនបបែដលបន
សេ ងគ ះេ�យ�រ�ពះគុណ�ទង។់ �េធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍មនិល�ទល់ែតេ�ះ
�ពះបិ� េដមបេីមល�ពះវ�ិរែដលអនកបនសុគតជំនួស �កមជំនុំែដល�ទង់
កំពុងពយយមេ�បសេ�ះ។ ខញុ ំគិតពី�ពះទយ័�ទងែ់ដលផ�ល់ឲយ�កមជំនុំៃន
សហរដ��េមរកិេហយនិង�បេទសដៃទេទ ត។ េតអ�ីេ ជែខ�រតូេហយចេ�ម ងរ ៉ុ
កែដលគួរេ�យរនធត។់ ប៉ុែន�កែន�ងមយួខញុ ំបនេឃញករេចញមកមយួេផ�ងេទ ត
បន�ពះពរ។
311 ខញុ ំអធិ�� នសូម �ពះវរបិ�េអយ េបមនពួកអនកែដលេ ទីេនះេ យបេ់នះ
ែដល�តវបនែតង�ងំេឡងស�មបជី់វតិ ឬចងទ់ទួលយក� ថេនះគឺជេម៉ង
ែដលពួកេគនឹងេធ��។ សូមផ�ល់� �ពះអមច ស់េអយ។ បំែបកចិត�រងឹេនះឥឡូវេនះ
គឺជចិត�ចស់របស់េ�កិយ។ េហយេបពួកេគចងប់នសន�ិភព ពួកេគចងប់ន
អ�ីមយួែដលេពញចិត� អ�ីែដលផ�ល់ករធន សូមឲយពួកេគទទួលយកភពជ
អនកដឹកនៃំន�ពះ�គីសទេ យបេ់នះេដមបដឹីកនពំួកេគេ —សន�ិភពែដលឆ�ងកត់
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ករយល់ដឹងទងំអស់ េសចក�ីអំណរែដលមនិ�ចនិយយបនេហយេពញេ�យ
សិរលី� ឬសូមបែីតអ�ីមយួែដលេសចក�ី�� បខ់�ួន�មនិ�ចបះ៉ពល់បន។ ផ�ល់�
�ពះវរបិ�េអយ។
312 ឥឡូវេនះ ជមយួៃដរបស់េយងេលកេឡង ខញុ ំថ…េតមនប៉ុនម នេ កនុងអគរ
េនះឥឡូវេនះនឹង�គនែ់តនិយយថ “ខញុ ំនឹងឈរ។” ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិខ�ល់ថន
រ�អងគុយជិតអនកេទ �ជ�ពះែដលនិយយេ កនអ់នក។ េហយអនកពិតជចង់
ក� យជ�គី�ទ នពិត�បកដ។ េឃញេទ? អ�ីកេ៏�យ…េបមនិដូេចន ះេទេនះគឺជ
ករែក�ងបន�ំ។ អូ ខញុ ំចងេ់ចញេ េ�កេហយេ កនុងេ�កិយជជង។ ខញុ ំេជ ថអនក
កែ៏ដរ។
313 ឥឡូវេនះ �គនែ់តពិនិតយេមលេ�យខ�ួនឯងេ�យ�ពះបនទូល េ�យ�រ។
ពិនិតយេមលអ�ីែដល�គី�ទ នពិត�បកដគួរេធ�: រងឹម ំ េ�យេសចក�ី�ស�ញ់
មនិែមន�គី�ទ នសមយ័ទំេនបេនះេទ។ េហតុអ�ី �ទន�់ជយ �ចបតែ់បនបន
�� បព់កក់�� ល រលួយ។ សូមេមល �មនិែមនជ�គី�ទ នពិតេទ។ រស់េ �គប់
រេប ប េហយជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរ។ េតអនកមនិចងម់នករ�បកបដែ៏ផ�មែល�ម
ជមយួ�ពះ�គីសទ គឺជ�ពះដប៏រសុិទធ ែដលអនកមន…ករេគរពៃនចិត�របស់អនក
ចំេពះ�ពះបនទូល ផ� ស់ទីចូលេ កនុង�ពះ�គីសទេទឬ? េបអនកចងប់ន េហយចង់
ឲយ�ពះេមលជំហររបស់អនកេ យបេ់នះ�តឹម�តវេ កនុង�កមមនុស�េនះ េបអនកនឹង
េធ��។
314 អនកនិយយថ “េត�មននយ័អ�ីេទ បង�បស�បណ�?ំ”
315 អូ! សូម�បកដ�ស់ ថ�មននយ័។ “េបអនកខម ស់េអ នចំេពះខញុ ំ
េ ចំេពះមុខមនុស� ខញុ ំនឹងខម សចំេពះអនកេ ចំេពះ�ពះវរបិ�ខញុ ំេហយនិងេទវ�
ដប៏រសុិទធ។ ប៉ុែន�អស់អនកែដល�រភពខញុ ំេហយឈរស�មបខ់ញុ ំេ កនុងទឹកដីេនះ
ខញុ ំនឹងឈរស�មបគ់តេ់ កនុងដីេនះ។ ខញុ ំនឹង�រភពអនកេ ចំេពះ�ពះវរបិ�
របស់ខញុ ំ។”
316 ឥឡូវេនះ មនិថអនកជនរ� ស�ី បុរស េកមង�បស េកមង�សី អនកជនរ�
កេ៏�យ �គី�ទ នឬមនិែមន�គី�ទ ន រដ�ម ន�ី អនកចស់ទុំ អ�ីកេ៏�យ េបអនកនឹង
េជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក �គនែ់តមយួែភ�តេហយេធ��យបេ់នះ �គនែ់តេដមប ី
អនុ ញ តឲយ�ពះដឹងថអនកមនភពេ�ម ះ�តង។់ “�ពះ…”
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317 “ឥឡូវេនះសូមេមល ខញុ ំជេពនទីកុស�” អនកនិយយ។ “ខញុ ំេនះ” “ឬអនកជ
អ�ីកេ៏�យ។” ខញុ ំ�បកសថនឹង�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន� បង�បស �បណ� ំខញុ ំ
គិតថដ�ប�េយងមន� េយងមន�។” អនកមនិបន។
318 េបអនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់�ពះ អនក�� បព់កយខញុ ំ។ េឃញេទ? េនះជករ
បេ ឆ តេ ៃថងេនះ។ េត�ពះគមពរីមនិបនែចងថ “�ពិតជឆបដូ់េចនះ �នឹងបេ ឆ ត
អនកែដលបនេរ ស�ងំេបសិនជ�ចេធ�បន?” អនកេរ ស�ងំ “ចុះេ �ពលឹង ។”
319 ប៉ុែន�េបអនកបន�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ ែតេ ជមយួេរ ងរបស់េ�កិយ េនះ
មនអ�ីខុស។ េបអនកនិយយភ�ដៃទ ប៉ុលបននិយយថ “ខញុ ំ�ចនិយយភ
�រមនុស�េហយនិងពួកេទវ�ផង េហយេ ែតមនិបនសេ ងគ ះ។” ���
ទងំពីរ�បេភទ សូមេមល។ “ខញុ ំ�ចេធ��រមមណ៍ទងំអស់ ខញុ ំ�ចមនជំេន  ខញុ ំ�ច
អធិបបយដំណឹងល� ខញុ ំ�ចផ�ល់ទំនិញរបស់ខញុ ំទងំអស់េដមបចិី ច ឹមអនក�ក ខញុ ំ�ច
អនុវត��ពះបនទូលេ កនុង�លេបសកកមមេ ទូទងំ…េហយេ ែតខញុ ំគម នអ�ីេ�ះ។”
េឃញេទ? �ជករេ ខងកនុងៃនខងកនុង បង�បស។ ែដល…វ ិ ញ ណរបស់អនក
នឹងបកែ់បកេ េពលអនក�� ប ់ ��តវករករេ�ះេហររបស់� ប៉ុែន��ពលឹងអនក
រស់។ េឃញេទ?
320 សូមេមលខ�ួនឯង។ �មពិត អនកពិតជ�គី�ទ នពិត�បកដែមនេទ ែដល
េពញេ�យេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ? អនកចេំទ �ពះគមពរីបនែចងថ េ ៃថង
ចុងេ�កយេ េពលែដលេរ ងេនះបនេកតេឡង �ទងម់នបនទូលថ “េទវ�ៃន�ពះ
េធ�ដំេណ រ�ម�កងនន េហយនិង�គប�់ពះវ�ិរ េហយេបះ��េលែតអស់អនក
ែដលែ�សកថងូរេហយយំេ�កពីករគួរស�បេ់ខពមែដលបនេធ�េ កនុងទី�កងេនះ” េត
�តឹម�តវេទ? េអេសគលជំពូក៩ េយងដឹងថជករពិត។ េទវ�បនេចញេ
េហយ�កស់ ញ េ េលកបលរបស់ពួកេគ េលថង ស េបះ��ពួកេគ “ពួកេគែដល
ែ�សកេហយយំ។”
321 បនទ បម់កពួកេទវ�សំ�បពី់�ជងទងំបនួៃនែផនដីបនមកែដលនឹង
មក�តង ់ េយងេឃញ�មក ស ងគ មេធ�ចលនេ កនុងេនះនឹងសំ�បែ់ផនដី
ទងំមូល។ គម នអ�ីែដលពួកេគមនិ�ចបះ៉បនេទប៉ុែន�អនកែដលមនស ញ េនះ។
322 ឥឡូវេនះចូរេ�ជសេរ ស…េតចិត�របស់អនក�ពយបរមភដល់មនុស�មនបប
េហយនិងរេប បែដល�កមជំនំុេហយនិង�បជជនបនេធ� រហូតដល់អនក�ច
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ែ�សកយំអំពី�ទងំយបទ់ងំៃថងែមនេទ? េបមនិដូេចនះ ខញុ ំឆងល់។ េនះេហយជបទ
គមពរី។

323 េតអនកនឹងឈរេហយនិយយថ “�ពះអងគជទី�ស�ញ់ ខញុ ំមនិឈរ
េ�យ�រែតបង�បស �បណ� ំ បននិយយដូេចនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំបនឮ�ពះបនទូល
របស់�ទងប់នែចងដូេចនះ េហយខញុ ំនឹងេធ�ដូចេនះ។ ស�មប�់ទង ់ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ ទូលបងគំឈរ។ ខញុ ំ�តវករជំនួយ �ពះអមច ស់េអយ។ េត�ទងនឹ់ងផគតផ់គងត់ំរវូករ
របស់ខញុ ំយបេ់នះេ ទីេនះបនេទ? ខញុ ំឈរ។” សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ �ពះ
�បទនពរអនក។ “ខញុ ំមន�តវករ ខញុ ំចងេ់�យ�ទង�់ណិតដល់ខញុ ំ” �ពះ�បទនពរ
ដល់អនក។ “ខញុ ំចងក់� យជ�បេភទ�គី�ទ នែដល…”

324 ឥឡូវ សូមចថំ មនុស�ែដលឈរេ ែកបរអនកគឺដូចអនកែដរ។ ខញុ ំចងឲ់យអនក
�គនែ់តេ េហយកនៃ់ដរបស់ពួកេគ និយយថ “បង�បស បង�សី សូមអធិ�� ន
ឲយខញុ ំឥឡូវេនះ។ ខញុ ំចងឲ់យអនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ…” �គនែ់តនិយយ�
េ�យមនភពេ�ម ះ�តងជ់�គី�ទ ន “សូមអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំនឹង…ខញុ ំ—ខញុ ំ
—ចងម់នភព�តឹម�តវជមយួ�ពះ។ អនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំនឹងអធិ�� នថ
�ពះនឹងផ�ល់ឱកសឲយអនក។”

325 ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថេយង…េយងមនិ�ច�ន កេ់ ទីេនះបនយូរេទ។ អនកេឃញ
េទ។ ពួកេយងេ �គចុងេ�កយ។ ទងំអស់ែដលេជ សូមនិយយថ “�ែមន៉។”
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”]េយង…គម នអ�ីែដលេ សល់េឡយ។ អ��ីគបយ៉់ង
�តវបនបតប់ង។់ �ពះវ�ិរ�តវបនដឹកនេំ �កម�បឹក�េអក� ទរ័។ េ�កិយ �…

326 េមលេ ទីេនះ! េតអនកដឹងថ�ពះជមចស់មនបនទូលអំពីឡូសេអនេជ
េឡសេហយនិងកែន�ងទងំេនះេ ទីេនះេទ?” នងបនេ !” អនកចអំ�ីែដល
ខញុ ំបន�បបអ់នកេទកលពីពីរឆន មំុន ពីកររ ជួ យដីនឹងមកេ ក��េ
ទីេនះយ៉ងដូចេម�ច? ���ក ? ខញុ ំក�៏បបអ់នកផងែដរថ “ហូលីវដូេហយនិង
ឡូស�នជឺ់េឡសកំពុងែតរអិលចូលម�សមុ�ទ។ កលីហ�ញ៉ អនកនឹង�តវ
វនិស! មនិ�តឹមែតកលីហ�័រញ៉ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�អនក ែផនដីេនះ អនកនឹងវនិស!
�កមជំនំុ េលកែលងែតអនក�តឹម�តវជមយួ�ពះ អនកពិតជវនិស�បកដ�ស់!”
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទ�មនបនទូល!
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327 េតអនកធ� បលឺ់ខញុ ំេ�បេឈម ះេនះេទលុះ��ែត�េកតេឡង? សួរអនក! អនកបន
�គ ល់ខញុ ំៃមភឆន មំកេហយ។ េតខញុ ំធ� បប់ន�បបអ់នកអ�ីកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់ប៉ុែន�េត
នឹងមនអ�ីេកតេឡង? េបអ�ីៗទងំអស់ែដលខញុ ំធ� បប់ន�បបអ់នកថនឹងេកតេឡង
េហយ�េកតេឡងែមន ចូរនិយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន!”—Ed។]េឃញេទ? ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ ឥឡូវេនះគឺជេពល ែដលអនក�តវបន
ទទួលករ�បេសរជងមុន �តឹម�តវ េយង�គបគ់ន ។

ឥឡូវេនះចូរេយងមន ក់ៗ អធិ�� នស�មបអ់នកេផ�ងេទ ត:

328 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ដូចែដលេយងឈរេ ទីេនះយបេ់នះ មនុស�ែដល
�� ប ់ មុខរបស់េយងគឺងកេ រកែផនដី ជធូលីដី។ េយង�គនែ់ត…�ទងប់ន
�បទនឲយេយងនូវេសចក�ីអធិបបយខ�ីៗេនះ �ពះអមច ស់។ េយងេឃញគំរបូុរសពីរ
នក។់ មន កក់នុងចំេនមពួកេគ ជបុរសមន កខ់ង�សន បនេ �ពះវ�ិរប៉ុែន�
បបដិេសធេមដឹកនេំ ជីវតិអស់កលបជនិចច។ រឯីមន កេ់ទ តបនបដិេសធករ
េកតសរេសររបស់េ�កិយេហយងកេ ជីវតិអស់កលបជនិចច។ េហយេយង
េឃញលកខខណ� ទងំពីររបស់ពួកេគេ យបេ់នះ �មរយៈ�ពះគមពរីអនកមនគឺ
សថិតេ កនុងករ�កទ់ណ� កមមេហយេ�កម៉ូេសគឺេ កនុងសិរលី�។

329 �ពះវរបិ�េអយ េយងចងប់នដូចជេ�កម៉ូេសែដរ។ េយងចងប់ន
អនកដឹកនេំ�យ�ពះ�ជបុ���ទង ់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបេី ឯជីវតិអស់កលប។
សូម�ទង�់បទនដល់ដួងចិត�របស់ទូលបងគំេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ។
ដកេចញនូវចិត�ចស់រងឹចេចស។ �កចូ់លេ កនុងចិត�ថមីរបស់េយង ចិត�ៃន
�ចឈ់ម ជចិត�ែដល�ទង�់ចនិយយជមយួេហយនិងេ�ះ��យជមយួ
េហយេយងនឹងមនិមនេមទនភពឬ�បេងយកេន�យ។ សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
កំុចកេចញេឡយ �ពះអមច ស់េអយ។ សូមយងមកេហយែតង�ងំមនុស�េនះ។
�បបព់ួកេគ បំែបកចិត�រងឹរសូរបស់ពួកេគ េហយ�ក�់ពះហឫទយ័�ពះ។ សូម
សេ ងគ ះ�គបគ់ន  �ពះវរបិ�េអយ។ សូម�បទនឲយេយងនូវេសចក�ី�ស�ញ់របស់
�ទង។់ សូមនេំយងេ កនក់ែន�ងមយួ �ពះអមច ស់េអយ ែដលេយងេចញពីកែន�ង
ទងំអស់—ែផនក�រមមណ៍ េ ែផនកដរ៏ងឹមពិំតៃន�រមមណ៍…ែផនកមយួៃនចិត� ភព
េ� ៃន�ពះវ ិ ញ ណ �ទពយសមបត�ិៃន�ពះ �ជ�ច�ករបស់�ពះវ ិ ញ ណេ កនុង
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ដួងចិត�របស់េយង។ សូម�ទង�់បទន ឱអនកដឹកនដំអ៏�ច រយ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដ៏
អ�ច រយ មុន នឹង�ទងេ់�ះេឡងជមយួនឹង�កមជំនុំរបស់�ទង។់

330 ឱ�ពះអងគេអយ សូម�ទងអ់នុ ញ តឲយទូលបងគំេ  �ពះអមច ស់។ កុំទុកឲយ
ខញុ ំេ េឡយ �ពះេយសូ៊វេអយ។ េ�យខញុ ំេ ជមយួ�ទង ់ �ពះវរបិ�។ ខញុ ំមនិ
ចងេ់ ទីេនះេដមបេីមលេរ ងេវទនេនះមកេទ។ ខញុ ំមនិចងេ់ ទីេនះកនុងភពវកិល
ចរកិេនះេទ។ ខញុ ំមនិចងឈ់រេ ទីេនះេ េពលែដលេមលេឃញករដ�៏�កក…់
មនុស�បតប់ងស់តិ។ េយងេមលេ មនុស�ែដលពយយមេធ�សកមមភពដូចជ
សត�េហយេមលេ ដូចជសត�។ េហយនិង ស�ីែដលពយយមេមលេ ដូចជ
សត�ជមយួនឹងថន �ំបេ េលមុខរបស់ពួកេគ។ េ�យដឹងថេរ ងទងំេនះ
�តវបនទយថនឹងេកតេឡង េរ ងេនះស�មបព់ួកេគ នឹងេ ជមនុស�ឆកួត
ដូេចនះរហូតដល់កណ�ូ បនឹងេឡងជមយួនឹងសកដូ់ចជ ស�ីអ�ងន ស�ី។ េហយ
េធមញដូចជសត�សិង� េហយអ�ីែដល�ទងម់នមនបនទូលពី�ថ នភពផ�ូវចិត�របស់
�បជជននឹង�តវបតប់ងទ់ងំ�សង។ េយងេឃញ�េកតេឡងេហយឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់េអយ។ សូមជួយេយង! �� រេយងេ គំនិតេចះដឹង គឺ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ
ជ�ពះអមច ស់របស់េយង។

331 ឱអនកដឹកនដំអ៏�ច រយៃនជីវតិអស់កលប េយងទទួលយកករសនយរបស់
�ទងេ់ យបេ់នះ បិ�េអយ។ ខញុ ំសូមអង�រដល់�បជជនេនះ។ ខញុ ំសូមអង�រដល់
ពួកេគមន ក់ៗ  េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះអមច ស់េអយ។ ខញុ ំអធិ�� ន
ថ�ពះ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះនឹងយងមកកនុងចិត�របស់េយងទងំអស់គន
�ពះអមច ស់េអយ េហយសូមចំែអតេយងេហយសូនយេយងចូលេ កនុងជីវតិថមី
េ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ផ�ល់� �ពះអមច ស់ជ�ពះ។

332 េយង�ស�ញ់�ទង។់ េហយេយងចងប់នករេរ បចំរបស់េយង…ករផ� ស់
ប�ូររបស់េយងនឹងមកដល់កនុងេយង ថេយង�ចជកូនរបស់�ទង ់ មន�រមមណ៍
ពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ធ�ចលនកនុងដួងចិត�របស់េយង �ពះអមច ស់េអយ េ�យ
ទនភ់�នេ់ហយនពំួកេយងឲយដឹងពីសមយ័កលឆកួតែដលេយងកំពុងរស់េ ។ ផ�ល់
� �ពះអងគេអយ។ េ េពលែដលេយងេឃញេកមង�សីៗ�តវបនចបខ់�ួនេ កនុង
ប�� ញរបស់�រក� យុវជនជកប់រ ីផឹក�� អសីលធម ៌េអែដនរបស់��ងំ។
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333 �ពះអងគេអយ �បនចំ�យ�បមំយួពនឆ់ន  ំ �មគមពរី េដមបសីងេ់អែដន។
េហយ�ទងប់ន�កកូ់ន�បសេហយនិងភរយិរបស់គតេ់ ទីេនះ (កូន�កមុំ
របស់គត)់េដមប�ីគប�់គង�។ េហយ��ងំកម៏កបំផ� ញ� �មន�បមំយួ
ពនឆ់ន  ំ េហយ�បនបេងកតសួនចបរេអែដនេ�យខ�ួនឯង េ�យវទិយ� ស�
េហយនិងករអបរ់ ំ េហយនិងអ�ីែដលេគេ ថករេសុបករណ៍សមង ត ់ េហយ�
បន�ងសង�់េឡងរេញ៉រៃញ៉ៃនករ�� ប។់
334 ឱ�ពះអងគេអយ សូម�ទងន់ទូំលបងគំ�តឡបេ់ កនេ់អែដនជថមីម�ងេទ ត។
ែដលជកែន�ងែដលគម នទុកខ�ពយ គម នករ�� ប។់ ផ�ល់� �ពះអមច េអយ។ េយង
ឈរេ�យបនទ បខ�ួន េ�យរងច់អំ�័មទីពីរនឹងមកស�មបកូ់ន�កមុរំបស់�ទង។់
េធ�ឲយេយងជែផនកមយួៃន�ទង ់ �ពះវរបិ�េអយ។ េយងអធិ�� នេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
335 េតអនក�ស�ញ់�ពះេទ? អនក�ចមន�រមមណ៍ថ…េតអនកដឹងថអ�ីែដលខញុ ំ
កំពុងពយយម�បបអ់នកេទ? េបអនក�ចយល់�គនែ់តេលកៃដរបស់អនកនិយយ
ថ “ខញុ ំយល់ពីអ�ីែដលអនកកំពុងពយយមនិយយ។” េតអនក�ចេមលេឃញភព
មនិធមម�េទៃនសមយ័កលេនះ? េមលេត�បតេ់ រេប ប� គម នេហតុផល
�មយួកនុងចំេ�មមនុស�។ �បតេ់ េហយ! េយងេ ឯ�…? សូមបែីត
អនកដឹកន។ំ
336 េមលេ �បធនធិបតីរបស់េយង! “េបពួកេគចងប់នកំុមមុយនីស� សូមឲយ
ពួកេគមន�។ អ�ីែដលមនុស�ចងប់ន ចូរឲយពួកេគមន�។” េតផត�ទីក េហនរ ី
ចច�៉សីុនេ�នរបស់េយង? េតអនកដឹកនរំបស់េយង�ចឈរេ ទី�ស�មប់
េគលករណ៍មយួ? េយងគម នពួកេគេទ តេទ។
337 េតពួកជំនំុរបស់េយង េបសសកកមមរបស់េយងេ ឯ�? នឹងយកមនុស�
កនុងយុត�ិធមេ៌ េលករ�កលបងឬចូលមក រមួ�កមជំនុំេហយេធ�ករេនះឬមន
�រមមណ៍តិចតួចឬអ�ីមយួ។ េតមនុស�ទងំេនះៃន�ពះ គឺជពួកេ��ទងំេនះ
ែដលេលចេធ� េហយ�៊នេធ�ឲយេ�ម កេ�គក បំភន័��គបអ់ស់េលេ�កីយ?
338 េតមនុស�សុចរតិទងំេនះេ ឯ�? េតពួកេគេ ឯ�? ពួកេគទនភ់�ន់
�មរយៈគំនិតប ញ េហយនិងេរ ង�៉វ រហូតដល់ពួកេគមនិេ ទីេនះេទ តេទ។ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ សូម�ណិតេម�� េយងខញុ ំផង។



68 �ពះបនទូលជសេម�ង

339 េទសភពដ�៏�កកទ់ងំេនះែដលនឹងមកេលែផនដី។ អនក�ចេមលេឃញ
រេប បែដលមនុស�ផ� ស់ទីេ កនុង�។ �ជភពមនិធមម�។ ប៉ុែន�េ េពលេរ ង
េកតេឡង �កមជំនំុនឹង�តវបតប់ង។់
340 �ពះជមច ស់េអយ សូមឲយេយង�ល់គន បនេ ទីេនះ។ េហយករអធិ�� ន
របស់ខញុ ំកនុងជំេន ដអ៏�ច រយកនុង�ពះនម�ទងេ់ កនុងអគរេនះេ យបេ់នះ គឺជ
�ពះ�គីសទដអ៏�ច រយែដលេ ែតមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ ខញុ ំអធិ�� នដល់�ទង់
�ពះ�គីសទ ដូចែដលខញុ ំេ ទីេនះជមយួនឹងែភនករបស់ខញុ ំេបកចំហ ស�មបស់ម�ងឹ
េមលេ �ពះវ�ិរែដល�ទងប់នេ�បសេ�ះេ�យ�ពះេ�ហតិ�ទង។់ �ពះអងគ
េអយសូមកុំេ�យនរ�មន កក់នុងចំេ�មបងប�ូនបតប់ងេ់ឡយ។ េយងចង់
េ ជមយួ�ទង។់ ដូេចនះសូមសម� តេយង ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងល់ះេយងពី
េសចក�ី��កកទ់ងំអស់។ សូមដកអំេពបបេហយអ�ីៗេចញ។
341 េយងបនេមលេឃញ�ទងេ់�បសអនកជមង ឺ សូមបែីតេ�បសមនុស��� បរ់បស់
េយង(ឲយរស់េឡងវញិ�មរយៈករអធិ�� ន)េហយេយងបនេឃញេរ ងទងំអស់
េនះេកតេឡង បិ�េអយ។ ឥឡូវេនះសូមនេំយង�តលបេ់ ជីវតិវញិ ខងវ ិ ញ ណ
នេំយងចូលេ កនុងករសេ�មចៃនជីវតិអស់កលប�មរយៈ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។
សូម�ទង�់បទន �ពះបិ�េអយ ខញុ ំថ� យ�ទងំអស់ដល់�ទង។់ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

ដល់េយងជួប! ដល់េយងជួបគន !
ដល់េយងជួបេ បទ�ពះេយសូ៊វ។
ដល់េយងជួប!

សម�ងឹេ �ទង។់ អនុ ញ តឲយ�ទងប់នទនេ់យង។ជួប!
…េយង ជួប!
�ពះគងជ់មយួអនកដល់េយងជួបម�ងេទ ត!

342 សូមេលកៃដេឡងឥឡូវេនះ:
ដល់េយងជួប! ដល់េយងជួប!

បង�បស��ណូ ែដលមនិធ� បម់នអនក�កំពុងេធ��មេទ។ [មន
នរ�មន ក ់“និយយអីេទ តេទ?”—Ed.] អតេ់ទ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ 
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ�តវបនែចកចយេ �ង ចៃថង
អងគ រ ៍ ៃថងទី 7 ធនូ 1965 េ សននិបតដំណឹងល�ធុរកិចចអន�រជតិ Covina Bowl, Covina, California,
U.S.A.។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់តចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះគឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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