
េគលបំណង�បមំយួរបស់ក�ពី
ែយល៉េ �នីែយល៉

 ប៉ុែន��អ�ច រយ�ស់ចំេពះ…យុវវយ័របស់េយងេ �ពឹកេនះ េកមងៗ អនកដឹង
េទ តូចៗ “េហ�េហ�” និង “ហ�ហី�ី” តូច េនះ។…អនកដឹងេទ ដប�់បមំយួ។ េហយ

ពួកេគមកេ កនុង�ពះវ�ិរ អនកដឹងេទ េកមង…េកមងៗ �យុ�បបលហនឹង េគកច៏ង់
�� តែដរ ដឹងេទ។ ពួកេគ អនកដឹងេទ ថសកទ់ងំអស់�តវបនរញួេឡង េ េល
កបលរបស់ពួកេគ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញពួកគត ់េពលែដលខញុ ំកំពុងអធិបបយ
ពួកេគរ�ស់ចុះ រ�ស់េឡង។ េហយមយួសនទុះេ�កយមក ពួកេគកផ៏�ុ ំ�េចញពី
មុខរបស់ពួកេគវញិ ទងំ�សក�់តង។់

2 កូន�សីរបស់បង�សី ដននីង េហយ—េហយខញុ ំបន�គ ល់នង។ និងេកមង
—តូច—កូនរបស់…កូនរបស់បង�បសខូលីន…េតនងេឈម ះអ�ី? នងតូច…[មន
មន កនិ់យយថ “ែបត៊ធី។”—េអដ។] ែបត៊ធី ែបត៊ធីតូច។ ខញុ ំបន�តឹមែតេសចបន�ិច
ចំេពះខ�ួនឯង។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញថ�� តទងំអស់ អនកដឹងេទ ទងំអស់បនល�
េហយពិតជល�ែមន…

3 ែមនេហយ សូមមនពរដល់ចិត�របស់អនក សមណព�ចិត� េទះយ៉ង� អនក
គឺ�សស់�� ត ស�មបខ់ញុ ំ។ ហនឹងេហយ។ �� ត គឺ—គឺជវ ិ ញ ណដ�៏សស់�� ត
មយួែដលនឹងមក�បជំុដូចេនះ េហយ�� បដំ់ណឹងល�។ េនះេហយជអ�ីែដល
េធ�ឱយេកមង�សី�� ត។ េហយខញុ ំគិតថេកមង�បសពិតែដលចងេ់រ បករ កគិ៏តដូចគន
ែដរ។ [បង�បស េនវលី និយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] អរគុណ េ�ក។ េនះ
ជករល�។ មននរ�មន កយ់ល់�ពមជមយួខញុ ំ។ េនះេហយជករ�តឹម�តវ។
�តវេហយ។ ខញុ ំេជ ថេនះជេសចក�ីពិត។

4 ឥឡូវេនះមនិចែម�កេទ? ខញុ ំេបកេ កន�់នីែយល៉ ៩ េ េពលខញុ ំេបក�ពះគមពរី
របស់ខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ ជធមម�ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ កុំេ�ះ�វរបស់េគេចញ �
មនរនធេ កនុង�វរបស់េគ ដូេចនះខញុ ំសងឃមឹថរបស់ខញុ ំមនិមនេទ។ ប៉ុែន�—ប៉ុែន�ខញុ ំ
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បនេឃញេពលែដលខញុ ំមនិ�ចេ�ះ�េចញ េ�យមនរនធេ កនុង�វ �គប�់គន។់
េហយខញុ ំគិតថេនះមនិមនេទ។
5 ឥឡូវេនះ ស�មបខ់�ួនខញុ ំផទ ល់…េហយខញុ ំេជ ថស�មបទ់ស�និកជន េយង
ដឹងគុណចំេពះវត�មនរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ �ពឹកេនះ។

េហយេយងដឹងគុណចំេពះករ�បកប និងវត�មនរបស់គន េ វញិេ មក។
“ែផ�មប៉ុ��  ល�ប៉ុ��  សបបយប៉ុ��  ឲយបងប�ូនរមួរស់េ ជមយួគន េ�យ
�មគគីភព។ �ដូចជេ�បង�ងំដម៏នតៃម�ែដលហូរកតពុ់កចងក របស់េអរ ៉នុ
រហូតដល់ចុងសំពតរ់បស់គត។់”
6 ៃថងេនះខញុ ំេ ហូបបយ េ បឹងេខ វ េហយេតនរ�ែដលខញុ ំបនចូលេ
ទីេនះ គឺបង�បស ប៊លី េ ទីេនះ េហយបង�សី ដុច អងគុយេ ទីេនះ �គនែ់ត
—�គនែ់តញំុមនប់ំពងែដលេមលេ ល�បំផុត ែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញ េហយ
�គនែ់តមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ ែបកេញសភ� មៗេចញពី� អនកដឹងេហយ។
បនេឡងេ ជនេ់ល េហយបនជួបនឹង�កមជំនុំធំៃន�ពះវ�ិរេ ទីេនះ េហយ
ពួកេគចងច់ំ�យស�មប�់�រេពល�ង ចរបស់ខញុ ំផងែដរ។ ឥឡូវេនះ �ពិតជ
ល��ស់ ខញុ ំសូមសរេសរ។
7 េពលខញុ ំមកដល់ផទះ ប៊លីីមកជមយួ�បអបេ់បង៉េប៉ះែដលមនេគយកមកឲយខញុ ំ
យកមកពីរដ�ដ�៏សស់�� ត និង�តជកៃ់នរដ�ហ�កហ�ុេីនះ កែន�ងែដល��តជក់
ខ� ងំេ ទីេនះ ពួកេគ�បបខ់ញុ ំ �បែហលជេពលេនះ។
8 បនទ បម់កបនជួបអនកេ ខងេ�ក។ ខញុ ំេចញពីកិចចសមភ សន ៍េ រេស លេនះ
េហយចុះមក�ពះវ�ិរ�បែហលមយួេម៉ងកន�ះមុន និង …គតនិ់យយថអនកេ
ខងេ�កគឺជយុវជនមន ក…់ខញុ ំបននិយយថ “�េក� ។”

គតប់ននិយយថ “�អ ច ឹងែមន!” ខញុ ំដឹងថគតម់កពីហ�កហ�ុ ី ដូេចនះគត់
និយយថ “�បកដជេក� ែមនេ ហ�កហ�ុ!ី”
9 ែមនេហយ េយងកំពុងពយយមេគចពីកែន�ងេក�  ែមនេទ? [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េនះគឺជអ�ីែដលេយងេ ទីេនះ។
10 អរគុណេ�ចន មតិ�ភក�ិ ស�មបេ់សចក�ីល�ទងំអស់របស់អនក។ េតខញុ ំនឹង
េធ�អ�ីេ�យគម នអនក? �គនែ់តអ�ី—េតខញុ ំនឹងេធ�អ�ីេ�យគម នអនក? �បសិនេបខញុ ំគម ន
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អនក�ែដល�ស�ញ់ខញុ ំ គម នអនក�� ប�់រេនះេទ �ល់�ររបស់ខញុ ំនឹងមនិល�
ទល់ែតេ�ះ។ ខញុ ំមនិ�ចអធិបបយ�េ កនប់េងគ លទូរស័ពទ និងេដមេឈ
បនេទ។ ពួកេគនឹងមនិយល់ពី�េទ។ ដូេចនះ�តវែតជមនុស�ដូចអនកទងំអស់គន
ែដលនឹងមក�� ប។់ េហយេ េពលែដលអនកមកអងគុយកែន�ងេក� ែបបេនះ
េហយ… �បពនធខញុ ំថគតចូ់លចិត�កំេ េ ខងេ�កយ េ �ពឹកេនះ។ េហយេដមប ី
េឃញមនុស� និងេពលខ�ះអនកឈ ឺ�ជករអងគុយ�បជំុែបបេនះ �ពះ�បទនឱយអនក
—ផទះដ�៏សស់�� ត និងគួរឱយ�ស�ញ់េ កនុងសិរលី� គឺជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។
េហយខញុ ំ�គនែ់តសងឃមឹនិងទុកចិត�ថ�ទងនឹ់ងេធ�ដូេចនះ។

11 ឥឡូវេនះ េ�ះេមល។ �វរបស់ខញុ ំ មននរ�មន កយ់ក�មកទីេនះ។ េហយ
ខញុ ំ�តវ�នបន�ិចេ យបេ់នះ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលរកី�យនឹងែផនកដំបូងេនះ?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] អូ �បសិនេប�មនិេក� ខ� ងំេទ េយង
នឹងបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត េពញមយួសប� ហ៍ ជមយួនឹង—េស វេ វវិរណៈ។
ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់�។ ខញុ ំ�គនែ់តរស់េ កនុង�។ េហយអនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ
កនុងសប� ហ៍េនះ េ�ពះៃថង�ទិតយេ�កយខញុ ំ… េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំ
�តវែតជួបេរ ងេនះ េ�យ�កស់ប� ហ៍ទងំេនះជមយួគន ។ េហយេនះជអ�ីែដល
ខញុ ំមនិដឹងអ�ីេ�ះ។ ដូេចនះេហយខញុ ំ�គនែ់តេជ ទុកចិត��ពះថ�ទងនឹ់ងមនចេម�យ
ស�មបខ់ញុ ំ។

12 េហយខញុ ំ—ខញុ ំបន�នពីមនុស�េផ�ងៗគន ជេ�ចន—ែដលនិយយអំពី�
អនក�បនសរេសរអំពី�។ ខញុ ំបន�នកំណត�់�េ ទីេនះ េលបណ�ិ ត សកូេហ�
ល ជអនក�បជញដអ៏�ច រយ ប៉ុែន��បកដជមនិ�ចយល់�សបជមយួគត ់ េ េល
េលខេយងជេ�ចនរបស់គតេ់ទ េ�ពះខញុ ំេមលមនិេឃញ�។ កែន�ង�…��តវែត
—��តវែតេធ�ឱយរបូភព�តឹម�តវ។

13 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកកំពុង�កដូ់ចជរបូផគុ ំជមយួគន  េហយេរ ងដំបូងែដល
អនកដឹង អនកនិយយថ “អូ �េឡងេ ទីេនះ។ េទ ខញុ ំ�បកដថ�េឡងេ ទីេនះ។”
ែមនេហយ អនក�តវរកេមលេ ទីេនះេលគំររូបស់អនក េដមបេីមលអ�ីែដលអនកកំពុង
េធ�។ េហយបនទ បម់ក�បសិនេបអនក—�បសិនេបអនកមនិេធ�េទ អនកនឹងេធ�ឱយក ច ក់
របស់អនក�យឡំទងំអស់។
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14 ឥឡូវេនះចុះយ៉ង�េបអនក�តវបនេគយក…មនរបូភពៃនជនបទដ៏
អ�ច រយ និង�សស់�� ត េហយេគេរ សេ ម េ េលេដមេឈ? ឥឡូវេនះ �មនិ
�តឹម�តវេទ (េតែមនេទ?) េ�ពះនងមនិសីុេ ម េ េលេដមេឈ។ ដូេចនះ េនះ
ជរេប បែដល�េកតេឡង �បសិនេប អនក �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិ�កប់ទគមពរី
េនះជមយួគន ។ បនទ បម់ក អនកទទួលបនរបូភពដអ៏�ច រយៃនករេ�បសេ�ះ
ទងំមូល។ េនះគឺជអ�ីែដលេយងចងប់ន េសចក�ីពិត។ េហយទល់ែតេយង
ដឹងករពិត េយងនឹងទុក�េចលែតឯង។ េហយបនទ បម់ក េ េពលែដល
�ពះជមច ស់ផ�ល់ឱយេយងនូវេសចក�ីពិត េនះខញុ ំនឹងនិយយអំពី�។

15 អនកដឹងអ�ីេទ? ខញុ ំគិតថ បង�បស រយ៉ ស�ុតេធ និង—និងអនកចស់ទុំមយួចំនួន
េ ទីេនះ ែដលបនចបេ់ផ�ម�តឡបម់កវញិ�ងំពីយូរយរ�ស់មកេហយ…
ខញុ ំគិតថ�បែហលជបីឬបនួឆន ដំំបូងៃនកិចចបេ�មផ�ព�ផ�យរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ េ
ឯេ�ងឧេបសថ ខញុ ំមនិទងំអធិបបយអំពីេរ ង�ននរកេទ ពីេ�ពះខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
�ចរកេឃញថេត�ជកែន�ងដុតឬអត ់ ថជផនូរឬអត។់ េហយ�ល់េពលែដល
�ពះបនទូលបននិយយ ផនូរ ខញុ ំនឹងទទួលបនករបកែ�ប បននិយយថ “�
េដស។” �េដស គឺជ “ផនូរ។” �ល់េពលែដល�និយយអំពីនរក “�េដស
ផនូរ។” េហយខញុ ំ�គនែ់តទុក�េចលែតឯង រហូតដល់ខញុ ំពិតជដឹងថេតអ�ីែដល
ខញុ ំកំពុងនិយយេនះ បនទ បម់កខញុ ំបនអធិបបយេ េល�បធនបទនរក ដូេចនះ
េ េពលែដលខញុ ំពិតជបនរកេឃញរបូភពទងំមូល និងបនេឃញកែន�ងែដល�
សថិតេ ។ េ�យ�រ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថអនកបេ�មមន កម់នទំនួលខុស�តវចំេពះ
�ពះ ពីអ�ីែដលគត�់បប�់កមជំនំុេនះ េ�ពះពួកេគនឹង�បកនភ់ជ បេ់លេរ ងេនះ។
ដូេចនះេហយ ចុះេបខញុ ំចបព់ួកេគេ កែន�ងខុស េហយេពលេនះដល់េពលែដលករ
កនក់បេ់នះមនិសថិតេ ? េឃញេទ?

េហយេ កនុងករនិមតិ�េនះ �ពះអមច ស់បន�បទនឱយខញុ ំ េពលខ�ះកលពីមុន
េ េពលែដលមនុស��ប�់ននកេ់នះ…េពលអនកេនះនិយយមកខញុ ំ គតប់ន
និយយថ “អនកនឹង�តវបនវនិិចឆយ័មុន�មដំណឹងល�ែដលអនកផ�យ។”

16 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំអធិបបយេរ ងដែដលែដលប៉ុលបនេធ� និងអនកឯេទ ត
ផងែដរ។”
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17 េហយសំេឡង�ប�់នេនះបនែ�សកេឡង “េយងកំពុងែផ�កេល�។” េនះ
េហយ។ េឃញេទ? �តវេហយ។
18 ដូេចនះខញុ ំចងប់ន�េ យបេ់នះ ឥឡូវេនះ ដូេចនះេយងនឹងមនិយូរេពកេទ។ េហយ
កុំេភ�ចឥឡូវេនះ…ឥឡូវេនះ�ពឹកេនះ។…ខញុ ំទទួលបនកំណតច់ំ�ំតិចតួចេ
ទីេនះ។ េ �ពឹកេនះ ខញុ ំបននិយយអំពី�នីែយល៉េ កនុងករជបជ់េឈ�យ ក
�ពីែយល៉មករកគត ់ េហយែណនគំតអ់ំពីអនគត។ េនះេហយជអ�ីែដលេយង
មនេ �ពឹកេនះ ករែណនអំំពីអនគត។
19 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ េយងកំពុងនិយយអំពីេគលបំណង�បមំយួរបស់ក�ពី
ែយល៉េ កន�់នីែយល៉។ ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័
េ�យ�កចិ់តសិបសប� ហ៍ ជកែន�ងែដលពួកេគជកមមសិទធិ េ កនុងធតុ
េពលេវ�។ េហយេតេយងឈរេ ទី�? ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយង�គនែ់ត
ែស�ងរក� េហយេធ�ឱយចបស់ វជិជមន េនះេយងនឹងដឹងេម៉ងែដលេយងកំពុង
រស់េ ។ ឥឡូវេនះ េយងមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងយងមកេ េពល�េនះេទ។ គម ន
នរ�មន កនឹ់ងដឹងេនះេទ។ �ពះេយសូ៊វមនិបនដឹងដូចគន  �ទងផ់ទ ល់។ �ទងប់ន
និយយថ �ទងម់និបនដឹង។ �ទងម់នបនទូលថ មនែត�ពះវរបិ�ប៉ុេ�� ះ ែដល
ដឹងេរ ងេនះ។ សូមបែីតេទវ�កម៏និដឹងែដរ។ គម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួក
េយងដឹងថ�ទងនឹ់ងយងមកេ េពល� ប៉ុែន�េយង�ច�បបប់ននូវ—េម៉ង
េនះ…េពលេវ�ែដលេយងកំពុងរស់េ  េ�យដឹងថេយង�ចេ ជិត។
20 ឥឡូវ សំុ�តឡបប់ន�ិច េ�ពះ�បសៗថតសេម�ងេរ ងហនឹង… ម៉សីុនកំពុង
ដំេណ រករេឡងវញិេ កនុងបនទប។់ េហយែខ��ត ់ ពិត�ស់ ពួកេគ�តវបនេផញ
េ �គបទី់កែន�ង។
21 ឥឡូវេនះ េមេរ ន�ពឹកេនះ បនទ បពី់េយងពិនិតយេមលេឡងវញិេ ជំពូកទី៤
និងទី បនទ បម់កេយងជបគ់ងំ…ចបេ់ផ�មជមយួនឹងជំពូកទី ៩ ៃន�នីែយល៉។
េហយឥឡូវេនះយបេ់នះ េយងបន�ជមយួនឹងជំពូកទី៩។ មុននឹងេយងចូលេ ជិត
� សូមេយងេ�នកបលមយួែភ�ត េហយនិយយេ កនអ់នកនិពនធៃន�ពះបនទូល។
22 �ពះដម៏ន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុរបស់េយង ទូលបងគំដឹងចបស់ថ �ពះអងគ
�ជបអំពីបំណងចិត�របស់េយង។ �ទងដឹ់ងថេហតុអ�ីបនជេយងេ ទីេនះ។
េហយ�ទងដឹ់ងថេយងមនិែដលមកយបេ់នះេ�យ�រែតេយងគិតថ�នឹងជ
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កែន�ងដល៏�េដមបមីក េដមបសី�មកបន�ិចស�មបេ់ពលរេស ល។ �ពះបិ�េអយ
ទូលបងគំមនិេជ ថមនមនុស��មន កេ់ ទីេនះស�មបេ់គលបំណងេនះេទ។
ទូលបងគំេជ ថ ពួកេយងេ ទីេនះយបេ់នះ េ�ពះែតេយងេ�ម ះសម័�គ េ�ម ះ�តង់
និងចងដឹ់ង �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
23 េយង�ស�ញ់�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ េហយេយង�ស�ញ់�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ េហយ�បសិនេបកែន�ងេនះែដល�ទងប់ន�បទនស�មបេ់យង �តឹមែត
ដំបូលេលកបលរបស់េយង េហយនិងប�ុកេបតុងទងំេនះ េយងសូមអរគុណ�ទង់
ស�មបទី់កែន�ង។ ដបតិេយងេជ ថមនផទះមយួេ ពីេលេមឃ ជកែន�ងែដល
េយងកំពុងេធ�ដំេណ រេ េនះ។ េហយេយងគិតដល់បុព�បុរសរបស់េយងែដលមនិ
មនឯកសិទធិេនះ �ពះអមច ស់េអយ េហយ�េធ�ឱយពួកេយងបនទ បដួងចិត�េ�យ
ខម សេអ ន សូមបែីតត�ូញែត�រ។
24 ឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេបកដល់េយង
យបេ់នះ នូវ�ពះគមពរី។ សូម េដរ�ម ជមយួគន េ �មផ�ូវេនះ េ យបេ់នះ។ សូម
និយយមកកនេ់យងដូចជ�ទងប់នេធ�ដល់អនកែដលេ �កងេអេម៉ស ពី�កងេយ
រ�ូឡិម។ ថេពលកមមវធីិចប ់យបេ់នះ េយង�ចេ ផទះេផ�ងៗេហយនិយយថ
“េតចិត�របស់េយងមនិេឆះឆលួកនុងខ�ួនេយង ដូចែដលេយងបនឮ�ទងម់នបនទូល
�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ទឬ!”
25 �បទនពរដល់ករ�ន។ �បទនពរដល់ករខិតខំ�បឹងែ�បងដទ៏នេ់ខ�យរបស់
ទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ។ សូមេបកមតច់ំេពះអ�ីែដលពិត េហយបិទ�េ នឹង
អ�ីែដលខុស។ សូមេលកតេមកងអងគ�ទង ់ េហយេលកតេមកងកនុង�បជ� ស�របស់
�ទង ់ េដមបឲីយពួកេគបនេឃញេម៉ងែដលេយងកំពុងរស់េ  និងករយងមកជិត
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ដបតិេយងសូម�េ កនុង�ទង—់�ពះនម�ទង ់ �ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
26 ឥឡូវេនះ េដមប�ីតឡបម់កបទគមពរីរបស់េយងមយួែភ�ត េយងេឃញថ
�នីែយល៉បនជបជ់េឈ�យអស់រយៈេពលហុកសិប�បបីំឆន មំកេហយ។
គិតេ ! ឥឡូវេនះ អនក និង�ក�ស និងេខម ៃដរបស់អនក ែដលមនិបនទទួល�េ
�ពឹកេនះ �ចយក�េឡងេ យបេ់នះ។ ពីេ�កយ គ.ស. ៦០៦ ដល់ ៥៣៨។ យក
៥៣៨ ពី ៦០៦ អនកទទួលបនហុកសិប�បបីំឆន ែំដល�នីែយល៉បនចូល…ជ
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េឈ�យសឹក គម ន�ពះវ�ិរ�តវេ  គម នេសចក�ីអធិបបយេដមប�ី� ប ់គម នអ�ីេ�ះ។
ប៉ុែន�គតម់នេស វេ ខ�ះ �កងំខ�ះែដលេ��មន កម់ុនគតប់នទយ េហយក៏
មន—គឺេយេរម។
27 ឥឡូវេនះ េពលកំពុងសិក�បទគមពរី គតប់នេឃញេពលេវ�ជិតអស់េហយ
គឺេពលេវ�ៃនចិតសិបឆន …ំ េហយ�នីែយល៉បនេជ យ៉ងមុងឺម៉តនូ់វ�ល់ពកយ
ែដលេយេរមែដលជេ��បននិយយ។ េហយខញុ ំនិយយេ កនថ់ន ករ់បស់ខញុ ំ
េ យបេ់នះ៖ េតេយងគួរេជ េ��របស់េយងេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន”—េអដ។] បទ ែមនេហយ។ ដបតិ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនមកដល់
ពួកេ��។ ពួកេគមន �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េហយេ��ដពិ៏ត�បកដ
មយួរបូនឹងមនិខុសពី—ពកយរបស់េ��េផ�ងេទ តេឡយ។ ពួកេគនឹងមនិែដល
និយយអ�ីមយួែដល�មនិ�តវបនែចងេនះេទ។ ពួកេគនឹងនិយយដូចអ�ីែដល
េ��ពិតបននិយយ។ េនះេធ�ឱយពួកេគក� យជេ��។ លុះទទួលបនេហយ
កទ៏យថនឹងមនអ�ីមកដល់ េ�យដឹងយ៉ងេនះ េ�យេកតខ� ចកនុងចិត� ែ�កង
េគនិយយអ�ីខុសេហយនឲំយអនក�មន កវ់េង�ង។ េយងមនិែដលចងេ់ធ�ែបបេនះ
េទ។ េយងចង�់បកដថ េយងបនទទួល�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ មុននឹងេយង
និយយថ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េឃញេទ? ��តវែតជ�រេ�យ
ផទ ល់ពីបល�័ងកៃន�ពះ ឬមនិដូេចន ះេយងមនិគួរនិយយ�េឡយ។
28 ឥឡូវេនះ េពលកំពុងសិក�បទគមពរី គតប់នេឃញថរយៈេពលចិតសិបឆន ំ
បនកន�ងផុតេ េហយ។ ដូេចនះគតប់នេ ទីេនះហុកសិប�បបីំឆន  ំទុកេពលពីរ
ឆន េំ មុខរហូតដល់�ពះនឹង�� រ� ស�របស់�ទង�់តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ។

េពលកំពុងអធិ�� ន េយងដឹងថមនេទវ�ដខ៏� ងំពូែកមកពី�ថ នសួគ។៌
េតមនអនក��ចេ េឈម ះគតប់នេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “ក�ពី
ែយល៉។”—េអដ។] ក�ពីែយល៉។ េហយ�ទងគឺ់ជេទវ�របស់ពួកយូ�។ េតមន
ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? �គបទី់កែន�ង �ជក�ពីែយល៉ ។ ក�ពីែយល៉គឺជ
អនកន�ំរេ កន�់កមជំនុំ �សនយូ៌� បនមកដល់ម៉រ ី �ទងប់នមកដល់
�ករ។ី ជនិចចជកលគឺក�ពីែយល៉។ េហយ�ទងគឺ់ជេទវ�ដអ៏�ច រយមយួៃន
�ថ នសួគ។៌ េហយេត�ទងម់និបននយំក�នីែយល៉ជបង�បសរបស់េយងនូវ
ករ�� គមនដ៍អ៏�ច រយពី�ពះេទ! “�នីែយល៉ ជទី�ស�ញ់!”
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29 េត�មនិេធ�ឲយអនកល�េទ េបគិតថ�ពះ�ស�ញ់អនក? �បសិនេបខញុ ំមនិ�តវបន
េគ�ស�ញ់ខ� ងំ ខញុ ំចងដឹ់ងថខញុ ំមនចិត��ស�ញ់បន�ិចេ ទីេនះ ែមនអត?់
[�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—េអដ។] �បកដេហយ។ �គនែ់តគិតថ…�ទងគិ់ត
ពីខញុ ំ �ល់េពល �េធ�ឱយខញុ ំ�គនែ់តចងែ់�សក គិតថ�ទងែ់ថមទងំយកចិត�ទុក�ក់
ចំេពះខញុ ំេទ តផង។ េហយេយងមនករធនថ�ទងេ់មលែថេយង េ�យ�រែត
“កលែដលេយងេ ែតជមនុស�មនបប �ពះ�គីសទបនសុគតជំនួសេយង”
បង�បសេអយ។ េហយ ឥឡូវេនះ ែដលេយងជអនកដៃទពី�ពះ ឥឡូវេនះបនេធ�ឲយ
េយងេ ជិត�ពះ េហយបន�បទនឲយេយងនូវេសចក�ីសេ ងគ ះដេ៏�ម ះ�តងឱ់យេយង
េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេ�យមនជំេន េលទីេនះែដលេលកេយង
េឡងពីេលវតថុៃនេ�កិយ េហយេយងជិះេលកំពូលរបស់�។ េនះគឺជសិរលី�។
ែមនេទ? [“�ែមន៉។”] �តឹម�តវេហយ។

30 េពលកំពុងអធិ�� ន ក�ពីែយល៉បនមក�បបគ់តថ់ មនែតពីរឆន េំទ ត
េទ មុននឹង�តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ ប៉ុែន��បបគ់តពី់េគលេ ទងំមូលរបស់
�បជជតិេនះ។ គិតេ ! េគលេ ទងំមូល �ល់ករេធ�ដំេណ រេលែផនដី ក�ពី
ែយល៉បនពនយល់�ដល់�នីែយល៉។ �ទងប់នចតឲ់យេ �បប�់នីែយល៉ពីេរ ង
ដអ៏�ច រយេនះ។ េ��េនះមន�រមមណ៍យ៉ង�! េហយ�ទងប់នមនបនទូល
�បបគ់តថ់ មនចិតសិបសប� ហ៍ែដលបនកំណតេ់ល�បជជនរហូតដល់ករ
ប ចប ់ េនះជេពលេវ�ប ចប ់ ដូេចនះ�ចបស់ព��គបេ់ហយ។ �ទងប់ននិយយ
ថ “មនរយៈេពលចិតសិបសប� ហ៍។”

31 ពួកេគខ�ះអនុ ញ តឱយ�េ �បែ់ខ ខ�ះេ �បៃ់ថង ខ�ះ…ហឺុ! �បសិនេប��គនែ់ត
ជសប� ហ៍ប៉ុេ�� ះ �មនែត�បែហលពីរេ មយួ�តីមសប៉ុេ�� ះ ឬមយួនិង
មយួ�តីមសៃនឆន េំនះ។ េហយសូមេមលអនក…មនកែន�ងែដលេយង�តវែស�ងរក
េដមបនិីយយករពិត។

32 “ចិតសិបសប� ហ៍�តវបនកំណតេ់ល�បជជនរបស់អនក។” កនុងេគលបំណង
អ�ី? េដមបអី�ី? េត��តវបនេគកំណតថ់ជនរ�? �បជជនរបស់�នីែយល៉ជ
ជនជតិយូ�។ េហយ�តវកំណតស់�មបអ់�ី? មនិ�តឹមែត�នីែយល៉ប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន�េ េលទី�កងបរសុិទធរបស់�នីែយល៉។ សូមេមល ទី�កងដវ៏សុិទធរបស់
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�នីែយល៉។ ឥឡូវេនះ ទងំអស់គន  េតអ�ីជទី�កងបរសុិទធរបស់�នីែយល៉?
[�កមជំនំុនិយយថ “�កងេយរ�ូឡឹម។”—េអដ។] �កងេយរ�ូឡឹម។
33 េហយឥឡូវេនះេយងនឹងេ  �បែហលជេ ដល់�េ យបេ់នះ៖ េត�កង
េយរ�ូឡឹមេ ឯ�? េតនរ�ជអនកបេងកត�កងេយរ�ូឡឹម? េតអនកធ� ប់
គិតដល់េរ ងហនឹងេទ? េតនរ�ជអនកបេងកត�កងេយរ�ូឡឹម? េត��តវបន
បេងកតេឡងេ េពល�? េយងនឹងេ ដល់� បនទ បពី់មយួរយៈ។ េតនរ�
ជអនកបេងកត�កងេយរ�ូឡឹម? កូន�បស �ជេរ ងតូចមយួែដល�កេ់ �ជង
ប៉ុែន��ពិតជ�បប�់។ បទ ែមនេហយ។ េតអនក�ជអនកបេងកត�កងេយរ�ូ
ឡិម េហយេត��តវបនបេងកតេឡងេ េពល�? �តវេហយ។ េហយេនះជទី
�កងដវ៏សុិទធរបស់�នីែយល៉។
34 េហយេយងយល់ថទី�កងេនះែដលឥឡូវ�តវប�� �អស់រយៈេពលពីរ
ពនឆ់ន មំកេហយ នឹង�តវបនក�ងេឡងវញិ និងបេងកតេឡងវញិម�ងេទ ត។
េហយករេគរពថ� យបងគំ�ពះវ�ិរនឹង�តវបនេរ បចំេឡង ដូចកលពីេដមដំបូង
ែដរ។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ �កងេយរ�ូឡិមនឹងេ ជយ ញបូជ ែដលជតង� យ
�បចៃំថងែដលបនថ� យម�ងេទ ត ដូចកលពីេដមដំបូង។ េយងនឹងចូលេ កនុង
េនះភគេ�ចន ខញុ ំគិតថយបេ់នះ ឬ�េ�ចន។
35 ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនកដឹង មតិ�ភក�ិ ករ�យផច លេលេរ ងទងំេនះ ខញុ ំពិតជ
នឹងចកេចញពីករបេ�ង នជេ�ចនសប� ហ៍។ ប៉ុែន��គនែ់ត�យ� ដូេចនះថេពល
�កសធតុចុះ�តជក ់ ឬបន�ិចេ�កយមក េ េពលែដលេយងចូលេ កនុង��
ទងំ�បពំីរ ែកវ�បពំីរ ែ�ត�បពំីរ អ�ីៗទងំអស់េនះ ែដលខញុ ំ�ចនិយយេឡង
វញិបនថ “េតអនកចេំ �បធនបទចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉េទ? េត
អនកេ ចសំមយ័�កមជំនំុ េពល�េឡង េហយមនអ�ីេកតេឡង?” េហយទងំ
ចិតសិបសប� ហ៍ៃន�នីែយល៉េនះ�គបដណ� បពី់ករេឡងៃន�កមជំនុំ រហូតដល់
ករ�តឡបម់កវញិៃន�កមជំនុំ។ ចេន� ះេនះគឺជអ�ីែដល��គបដណ� ប។់ ឥឡូវេនះ
មនិែមនទងំអស់ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉េទ។ ជែផនករបស់�។ “ចិតសិប
សប� ហ៍�តវបនកំណត។់”
36 ឥឡូវេនះ មនេគលបំណង�បមំយួេ កនុងដំេណ រទស�នកិចចរបស់�ទង់
េ�យ�បបគ់តពី់អ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ ឥឡូវេនះ មនេគលបំណង�បមំយួ
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ៃនករយងមករបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ យបេ់នះ ខញុ ំគិតថ េយងនឹងចកេចញ
ពីទីេនះ េ កនុងបទគមពរីអំពីកែន�ងែដលេយងេ �ពឹកេនះ ែដលជកែន�ងែដល
មនេគលបំណង�បមំយួ។ េ ទីេនះេយង។ ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថមន
េគលបំណង�បមំយួ មយួៃន�។ ឥឡូវេនះេយងបនចូល…- ជំពូកទីបនួ…- ខទី
បនួ…ខទី ២៤ ៃនជំពូកទី ៩ របស់�នីែយល៉។

�គប៧់០�ទិតយបនកំណតដ់ល់�សនឯ៍ង…
ឥឡូវេនះ ចូរចថំ េនះជអ�ីែដលដំេណ ររបស់ជនជតិអុី��ែអលនឹង

មនេ េលែផនដីេនះ។ ពួកេគ�តវបនកំណត។់ ចិតសិបសប� ហ៍េទបែត�តវបន
កំណត។់ េនះេហយជអ�ីទងំអស់�តវបនចបេ់ឆន តេលជនជតិយូ�។

…ដល់�សនឯ៍ងនិងដល់ទី�កងបរសុិទធរបស់ឯង…
ដូេចនះ ចិតសិបសប� ហ៍េនះ កុំខកខនេឡយ �នឹង�ត�ត�ងពីេពលេនះ

ដល់ទីប ចបៃ់ន�សនយូ៍� េហយរហូតដល់ទីប ច បៃ់ន�កងេយរ�ូឡិម
រហូតដល់មនករក�ងទី�កងថមីមយួ។ ឥឡូវេនះ អូ ខញុ ំសងឃមឹថេយងនឹងចូល
េ កនុង� យបេ់នះពិតជល� និងេ� ។

…បនកំណតដ់ល់�សនឯ៍ង និងដល់ទី�កងបរសុិទធរបស់
ឯង…(េដមបអី�ី?)…េដមបនឹីងរលំតប់ំបតអ់ំេពរលំង…

37 េត�ទងម់នបនទូលអ�ីដល់គតឥ់ឡូវេនះ? គតក់ំពុងពយយមរកឱយេឃញថ
េត�នឹងមនរយៈេពលប៉ុនម ន។ “ខញុ ំដឹងថេយងេ ចុងប ចប។់” ដូចជេយង
ឥឡូវេនះ “�ពះអមច ស់…”
38 េតមនប៉ុនម ននកក់នុងថន កេ់នះ យបេ់នះេជ ថេយងដល់�គចុងេ�កយ?
និយយថ “�ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—េអដ។] សូមអរគុណ។
េយងេ ចុងប ចប។់ ឥឡូវេនះេយងកំពុងពយយមែស�ងរក េ�យ�ពះ ថេត�
នឹងមនរយៈេពលប៉ុនម ន។ េតេយងរស់េ ៃថង�? េនះេហយជមូលេហតុែដល
ពួកេយង�តលបម់កវញិ េហយេរ សយកេ��ទងំេនះ ជេដម េហយពយយម
ែស�ងរកកែន�ងែដលេយងេ ។
39 េហយេនះជអ�ីែដល�នីែយល៉បនេធ�។ គតប់នែបរមុខេ �ពះ។ ៃថងេនះ
�នីែយល៉៩�នប៉ុនម ននក?់ េលកៃដេឡង។ �តឹម�តវេហយ។ អនកេឃញ
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ករអធិ�� នរបស់គត ់ រេប បែដលគតប់ន�រភពពី�បជជនរបស់គត ់ និង
ករ�រភពរបស់គតពី់ខ�ួនគត។់ គតច់ងដឹ់ងចបស់ថគតប់នដឹងេពលែដល
ពួកគត�់តវ�តឡបេ់ វញិ េ�ពះគតច់ងឱ់យ�បជជនេ�ត មខ�ួន�តឡបេ់ វញិ។

ឥឡូវេនះ អ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយមេធ� គឺរកឱយេឃញេ េពលែដលេយងកំពុង
េឡងេ  េហយេរ បចំមនុស�ឱយេឡងេ  េនះរចួ�ល់េហយ។ េហយេយងបន
�កម់ុខេយងចំេពះ�ពះ �មរយៈករអធិ�� ន និងករអង�រេដមបែីស�ងយល់
“�ពះអមច ស់េអយ េតេយងកំពុងរស់េ �គអ�ី?”
40 េយងបនេឃញេរ ងែប�កៗទងំេនះេកតេឡង។ េយងេឃញពិភពេ�ក
េ កនុងភពវកឹវរ។ េយងេឃញេពលេវ�េ កនុងៃដ។ ស-…ករសរេសរេ�យៃដ
គឺេ េលជ ជ ំង អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះមនបនទូល។ េយងឮ�បធនធិបតីរបស់
េយងនិយយអំពីស ងគ មមយួេទ ត េពលេនះនឹងមកដល់។ េយងឮករពយករណ៍
“កនុងរយៈេពលពីរបីេម៉ងបនទ បពី់ស ងគ ម �តវបនពយករណ៍ថ �បជជតិនន
នឹងមនិមនអ�ីេ�កពីធូលីភនេំភ�ង។” េហយេយងដឹងថេយងបនទទួល�។

ដូេចនះេយងដឹងថ មុនេពលេនះេកតេឡង �កមជំនំុ�តវេ ។ ដូេចនះ
“�ពះអមច ស់េអយ េតេយងេ ឯ�?” េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំេជ ថ �ទង់
នឹង�បបេ់យង។ េយងដំរងម់ុខរបស់េយងេដមបែីស�ងរក។ ឥឡូវេនះ ជដំបូង ចូរ
េយងែស�ងយល់។

�គប៧់០�ទិតយបនកំណតដ់ល់�សនឯ៍ង…និងដល់ទី�កង
បរសុិទធរបស់ឯង េដមបនឹីងរលំតប់ំបតអ់ំេពរលំង…និងេធ�ឲយអំេពបប
ផុតេ េហយឲយបនធួននឹងអំេពទុចចរតិ �ពមទងំនេំសចក�ី
សុចរតិ…ដេ៏ អស់កលបជនិចចចូលមក …និងបិទ��ករជកែ់ស�ង
និងេសចក�ីទំនយេហយនឹងចកេ់�បង�ងំអនកដប៏រសុិទធបំផុតេឡង។

41 េនះគឺជេគលបំណង�បមំយួៃនដំេណ រទស�នកិចចរបស់ក�ពីែយល៉។
42 ឥឡូវេនះសូមចបេ់ផ�ម េលខមយួ។ �បសិនេបអនកចងស់មគ ល់� អនកែដល
មនេខម ៃដ។ េលខមយួ “េដមបបី ច បក់ររលំង” េនះជេរ ងដំបូង។ ឥឡូវេនះ
េដមបបី ច បអ់ំេពរលំងរបស់ជនជតិអុី��ែអល ែដលបន�ប�ពឹត�រលំង�បឆងំ�ពះ
នឹងជករងកេចញពីអំេពទុចចរតិរបស់យ៉កុប។
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ឥឡូវេនះ េដមបែីស�ងរក� សូមងកេ រករ ៉មូ។ ជំពូកទី១១ៃនរ ៉មូ េហយ
ចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី២១ ៃនរ ៉មូ១១។ ឥឡូវេនះេយងនឹងេ រកអ�ី? “ប ច បក់រ
រលំង។” រ ៉មូ ១១:២១។ �តឹម�តវេហយ។

ពីេ�ពះ េប�ពះ�ទងម់និបនសំៃចទុកែមកកំេណ ត…(េតនរ�ជ
នរ�? អុី��ែអល។)…េនះែ�កងមនិសំៃចទុកអនកែដរ។

ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនក េពលអនក�តឡបេ់ ផទះវញិ �នជំពូកទី ១១េនះ
ទងំមូល។ ខញុ ំេទបែត�នេរ ងេនះ…សូមគូសចំ�ំជំពូកទី ១១ទងំមូល េហយ
�ន�។

…េនះែ�កងមនិសំៃចទុកអនកែដរ។

ដូេចនះ ចូរេមលេសចក�ីសបបរុស… និងេសចក�ី�បិតេ�ប បៃន�ពះ គឺ
�ទង�់បិតនឹងពួកអនកែដលដួល …ែតសបបរុសនឹងអនកវញិ េបអនក�
េ ជបនឹ់ងេសចក�ីសបបរុសេនះ ពុំេនះ អនក…នឹង�តវកតេ់ចញែដរ
កក៏តេ់ចញែដរ។

េហយែមកកំេណ តទងំេនះែដរ េបេគលះេសចក�ីមនិ…េជ
េចលេចញ េនះនឹងបំេ េគវញិ៖ ដបតិ�ពះ�ទង�់ចនឹងភជ បជ់តិវញិ
បន។

សូមេមល េ�យ�បបថ់នឹងមនេពលមយួែដល�សនដ៍ៃទនឹង�តវ
កតេ់ចញ េហយអុី��ែអលនឹងចូលមកម�ងេទ ត។

ពីេ�ពះ េបសិនជអនក�តវកតេ់ចញ—ពីេដមអូលីវៃ�ពពីកំេណ ត
(�សនដ៍ៃទ) េហយបនបំេ ជបនឹ់ងេដមអូលីវ�សកខុសពី
ធមម�…

េយងផទុយពីធមមជតិ មនុស�េ�កភព គម នេម��  គម ន�ពះ គម នសងឃមឹ
ទល់ែតេ�ះ។ េហយេ�យ�ពះ ហឫទយ័េម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ េដមបផី�ល់ឱយ
េយងនូវឱកសមយួ បនកតផ់� ចអ់ុី��ែអលដសុ៏ចរតិេ�យ�រែតអំេពរលំង
េហយបែង�រពួកេគេ មខ ងវញិ…េដមអូលីវែដលចស់េហយបននមំកនូវេដមអូ
លីវៃ�ព ផទុយេ នឹងធមមជតិ។
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…េនះេតែមកកំេណ តទងំេនះ នឹងបនបំេ ជបនឹ់ងគល់កំេណ ត
របស់� េលសជងអមបលម៉នេ េទ ត?

មនិអីេទ េ�ះ�នបន�។

បងប�ូនេអយ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនក�ល់គន េ លងងខ់ងឯេសចក�ី
�ថក៌ំបងំេនះេទ ែ�កងអនក�ល់គន ទុកចិត�ថខ�ួនមន�បជញ គឺចង់
ឲយដឹងថ �សនអ៍ុី��ែអលេកតមនេសចក�ីរងឹរបឹងប៉ុនម នភគ
េនះេ េហយ ទល់ែត�សនដ៍ៃទទងំប៉ុនម នបនចូលេជ …�គប់
ចំនួន។

43 រហូតដល់�ពះ�តវបនប ចបជ់មយួនឹង�សនដ៍ៃទ េនះអុី��ែអលបន
ងងឹត។ ពួកេគបនចូលេ កនុងអំេពបប និងអំេពរលំងទស់នឹង�ពះ េ�យេ�ពះ
�ពះបនបិទែភនករបស់ពួកេគ េដមបឲីយេយង�ចនឹង�តវេគផ�។ំ អនកទទួលបនេទ?
[�កមជំនំុនិយយថ“�ែមន៉។”—េអដ។] ខទី ២៦ឥឡូវេនះ។

េនះ�សនអ៍ុី��ែអលទងំអស់គន  នឹងបនសេ ងគ ះជេ�កយ:…
44 �ពះបនបិទបងំពួកេគេ�យេចតនស�មបអ់នក និងខញុ ំ។ ពួកេគេមល
មនិេឃញេទ ពីេ�ពះ�ពះបនេធ�ឱយពួកេគខ� ក។់ េហយអុី��ែអលទងំអស់ែដល
ជអុី��ែអលពិតនឹង�តវបនសេ ងគ ះ។ េតេទវ�បននិយយអ�ី? ថ� យសិរលី�!
“េដមបបី ច បក់ររលំងរបស់អុី��ែអល! ខញុ ំបនមក�បបអ់នកថ មនេពលមយួ
ែដលកររលំងរបស់អុី��ែអលនឹង�តវបនប ចប។់” �ពះនឹងកតែ់មកៃ�ពេនះ
េចល េហយផ�ចូំលេ កនុងែមកេនះវញិម�ងេទ ត។
45 អូ េពលខ�ះ�េធ�េ�យេបះដូងេ�តញប ់ េឃញេគកំសត ់ មនុស�េវទន
�តវកតេ់ចល មនិដឹងថពួកេគេ ទី� េហយគិតថ �ពះជមច ស់�ទងេ់ធ�
ដូេចនះ េដមបខីញុ ំ�ច�តវបនសេ ងគ ះ។ បិទែភនករបស់ពួកេគពី�ពះេមស�ុរីបស់
ពួកេគ បិទ�តេច ករបស់ពួកេគ ែដលពួកេគមនិ�ច�� បឮ់�ទង ់ ប៉ុែន� �កេឡក
េមលអពភូតេហតុរបស់�ទង ់ េហយសម�ងឹេមលករអ�ច រយរបស់�ទង ់ និងអ�ីែដល
�ទងក់ំពុងេធ�។
46 ម៉ថយ ខញុ ំេជ  ជំពូកទី ១២ ឬជំពូកទី ៨ ឬទី ១២ បននិយយថ “េទះជ
�ពះេយសូ៊វបនេធ�ករអ�ច រយេ�ចនយ៉ងកេ៏�យ កព៏ួកេគមនិ�ចេជ បនែដរ។”
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េ�យ�រែត�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគមនែភនកេមលមនិេឃញ
�តេច កកម៏និ�ច�� បឮ់ លុះ��ែតពួកេគមនិ�ចេមលេឃញេ�យែភនក និងឮ
េ�យ�តេច កេឡយ េហយខញុ ំនឹងែ�បចិត�ពួកេគ។” ប៉ុែន� េដមបឲីយេយងមនឱកស
�ទងប់នទញ�ងំននចុះពីេលែភនកកូនរបស់�ទង ់ បែង�រកូនេ របស់�ទងេ់ចញពី
តុ េហយបែង�រពួកេគេ ជភពទនេ់ខ�យៃនវ ិ ញ ណ ែដល�ទង�់ចរកេឃញ…
េដមបឱីយេយងមនឱកសរស់ ផ�ល់ជវីតិដល់េយង។ ខទី ២៦ ម�ងេទ ត។

េនះ�សនអ៍ុី��ែអលទងំអស់គន  នឹងបនសេ ងគ ះជេ�កយ
ដូចជមនេសចក�ីែចងទុកមកថ មន�ពះដេ៏�បសឲយរចួ �ទងនឹ់ង
េចញពីសីុយ៉ូនមក �ទងនឹ់ងបែង�រេសចក�ីទមលិេលមសពីយ៉កុបេ

47 ែមនេហយ �ទងនឹ់ងយងមកភនសីុំយ៉ូន េ ៃថង�មយួេនះ។ េ េលភនេំដម
អូលីវ េគនឹង�គ ល់�ទង ់ េហយអុី��ែអលទងំអស់នឹងដឹងថជ�ទង។់ �សន៍
ដៃទនឹង�តវប ច បេ់ េពលេនះ។ ែមកេនះែដល�តវេគផ� ំ �ពះនឹងយកែផ�ែដល
បន�បមូលពី�មក។ េហយែមកៃ�ពេនះនឹងេ ជ…

48 េហយឥឡូវេនះ ចូរចថំេ �តងេ់នះវញិេពលអនក�ន �ទងម់នបនទូល
ថ “�បសិនេបឫសេនះបរសុិទធ េហយឫសេនះជឫសបរសុិទធ ែផ�ែដលេកត
េចញពីឫសដវ៏សុិទធេនះ កនឹ៏ងនមំកនូវែផ�ដវ៏សុិទធ។” េហយ�បសិនេបឫសេនះជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលជឫសគល់ និងជពូជរបស់�ពះបទ�វឌី �បសិនេបជីវតិ
េនះសថិតេ កនុង�ទង ់ ចូរេឡងមកកនុងជំនន�់សនយូ៍� េហយ�តវកតេ់ចញពី
ពួកេគ េហយែភនករបស់ពួកេគខ� ក ់ េដមបឲីយេយង�ចេមលេឃញ ជីវតិរបស់េយង
នឹង�តវយកគំរ�ូមែមកដម៏នពរេនះ។ អូ បទ បង�បស។ �តវេហយ។

49 �ពះបនកតព់ួកេគេចល េ�យេចតន េហយបិទែភនករបស់ពួកេគ េដមប ី
េយង�ចមនឱកសេមលេឃញ ផ�ល់ឱយេយងនូវឱកសមយួ។ េហយេយង
េដរជំុវញិដូចជេយងជនរ�មន ក។់ េ�កប៉ូល�បបព់ួកេគេ ទីេនះ “សូម
�បយត័ន រេប បែដលអនកេធ��។ សូមយកចិត�ទុក�ក!់ ដបតិេប�ពះមនិទុកែមក
កំេណ តេទ េត�ទងនឹ់ងមនេសចក�ីេម�� យ៉ង�េ េលែមកៃ�ពែដលមន
រចួេហយ…”
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ដូេចនះេយងេដរជំុវញិនិយយថ “ខញុ ំជេ�ពសប៊េីធេរ ន! ខញុ ំជេមតូឌីស! ខញុ ំជ
បទីសទ! ខញុ ំជេពនទីកុស�!” េនះមនិមននយ័អ�ីចំេពះ�ពះេទ។ អនក�តវែតេកត
ម�ងេទ តពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលមកពីឫស។ ប៉ុែន��ទងយ់ងមក…
50 ឥឡូវេនះ ចូរចថំ �ទងម់និបននិយយអំពី�សនដ៍ៃទេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេបះ
�េ ទីេនះ ដូេចនះអនកេឃញកែន�ងែដល�សនដ៍ៃទមនឱកសរបស់ពួកេគ។
51 ប៉ុែន��ទងយ់ងមក “េដមបបី ច បក់ររលំង” េធ�ឱយ�ប ចប។់ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបេយង�តលបេ់ �នីែយល៉ម�ងេទ ត េហយេយងនឹងរកេឃញថេ កនុង
�នីែយល៉ េយងរកេឃញេ ទីេនះ ខទី ២៤។ �តឹម�តវេហយ។ “េដមបបី ច បក់រ
រលំង។” េដមបបី ច បអ់�ី? េដមបបី ច បក់ររលំងរបស់អុី��ែអល។

អ�ីេ ជអំេពរលំង? គឺេដមប�ីបឆងំនឹងអ�ីមយួ។ កររលំង�បឆងំេលខញុ ំ គឺ
េធ�ខុសចំេពះខញុ ំ។ ករ�ប�ពឹត�ខុស�បឆងំចំេពះអនក គឺជករខុសឆគងចំេពះអនក។

ដូេចនះ អុី��ែអលបនេធ�ខុសចំេពះ�ពះ។ េហយេ កនុង៧០សប� ហ៍េនះ េត
នឹងមនអ�ីេកតេឡង? �ពះ�ទងនឹ់ងប ចបក់ររលំងរបស់អុី��ែអល។ “ប ច ប់
កររលំង” នឹង�តវបន “បែង�រអំេពទុចចរតិេចញពីយ៉កុប។” េហយបនទ បម់ក
អុី��ែអលទងំអស់នឹងេកតជថមី។ ពួកេគទងំអស់នឹងទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។

ឥឡូវេនះ េលខពីរ សូមសរេសរ�េ េល�ក�សរបស់អនក។
52 េយង�ចេ បនយូរ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិចងេ់ អធិបបយអំពី�េទ។ �គនែ់ត
ចងនិ់យយជមយួអនកេដមបឱីយអនកបនយល់�ចបស់។ េ េពលែដលេយងចូល
េ កនុង��ទងំ�បពីំរេនះ េនះអនកនឹងបន�េ មុខ�មរយៈ�កមជំនុំ �មរយៈ��
�មរយៈេ�គះកច េហយដឹងពីកែន�ងែដលេយងកំពុងឈរ។ ហនឹងេហយ។
53 េលខពីរ “ប ច បអ់ំេពបប។” ឥឡូវេយង�នម�ងេទ ត �នីែយល៉។

…េដមបនឹីងរលំត…់បំបតអ់ំេពរលំង—និងេធ�ឲយអំេពបបផុតេ …
េនះជេគលបំណងទីពីររបស់�ទងក់នុងករមក។ ទីមយួ គឺេដមបបី ច ប់

កររលំងរបស់អុី��ែអល។ និងេដមបបី ច បអ់ំេពបប។ េតអុី��ែអល�ប�ពឹត�
អំេពបបេ ឯ�? េតពួកេគបន�ប�ពឹត�អំេពបបដសំ៏ខនរ់បស់ពួកេគ
េ ឯ�? េតពួកេគបនបំែបកខ�ួនេចញពី�ពះេ ឯ�?
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54 ឥឡូវេនះ�� បឱ់យជិត។ ចូរេយងងកេ រក�វកម៉ថយជំពូក២៤។ េហយ
េនះគឺជកែន�ងែដលអុី��ែអលបនេធ�កំហុសធងនធ់ងររបស់នង។ េនះគឺជកែន�ង
ែដលនងបនេធ�អំេពបបចុងេ�កយរបស់នង េហយមូលេហតុែដលនងសថិត
កនុង�ថ នភពសព�ៃថងេនះ។ ម៉ថយ ជំពូកទី ២៧ ៃនដំណឹងល�របស់ម៉ថយ និង
ខទី ២៥ៃនជំពូកទី ២៧។ ចូរចបេ់ផ�មអំពី—ខទី ២១។

េនះេ�កេ �� យចបព់កយសួរេគថ កនុងមនុស�២នកេ់នះ េត
ចងឲ់យខញុ ំែលងអនក�? េគេឆ�យេឡងថ សូមែលងប�៉បសចុះ។
សូមចថំ េនះជអុី��ែអល។ “ប�៉បស!”

េ�កពី�តសួ់រេគថ ដូេចនះ េតឲយខញុ ំេធ�អ�ីដល់េយសូ៊វ ែដលេ ជ
�ពះ�គីសទេនះ? (�� បេ់មលពួកេគចុះ!) អនកទងំអស់គន កេ៏ឆ�យេឡងថ
ចូរឆក ង�េ ។
សូមចថំ េនះគឺជ�ពះេមស�ុរីបស់ពួកេគ ែដល�នីែយល៉បននិយយ

ថនឹងមក។ ច�ំពឹកេនះកនុងេមេរ នេ ទីេនះ “�ពះអងគនឹង�តវកតេ់ចញ មនិែមន
ស�មប�់ពះអងគផទ ល់េឡយ។” �ទងម់និបនេធ�អ�ីេ�ះ។

…ចូរឆក ង�េ ។
េនះេ�កេ �� យសួរថ េតអនកេនះបនេធ�ខុសអ�ី? ែតេគែ�សក

កនែ់តខ� ងំេឡងថ ចូរឆក ង�េ ។
កលេ�កពី�តេ់ឃញថ មនិឈនះេទ េកតមនេក�ហល

កនែ់តខ� ងំេឡងដូេចន ះ េនះេ�កយកទឹក មក�ងៃដ េ មុខហ�ូង
មនុស� ទងំមន�ប�សនថ៍ ខញុ ំគម នេទសនឹងឈមៃនអនកសុចរតិ
េនះេទ ករេនះ…េ�សចេ អនក�ល់គន ចុះ។

55 �� ប!់ េនះគឺជកំហុសរបស់ពួកេគ។ េនះគឺជអំេពបបរបស់ពួកេគ។
ប�� ជនទងំអស់គន ក…៏េឆ�យេឡងថ ចូរឲយឈម�ធ� កម់កេល

េយង�ល់គន  និងកូនេ របស់េយងចុះ។
56 មនកែន�ងែដលពួកេគបនេធ��។ �ទងក់ំពុងែតេធ�ឱយបបេគបនប ចប។់
េត�ទង�់ចេធ�អ�ីេផ�ងេទ តបនេ�យរេប ប� េ�កពីអតេ់ទសដល់ពួកេគ
េ�យដឹងថ�ទង�់តវបិទែភនកពួកេគ េដមបឲីយេយងចូលមកបន? �ដូចជកូនរបស់
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�ទងផ់ទ ល់ែដលអំពវនវរក�ពះេ�ហិតរបស់�ទង។់ េហយពួកេគបនងងឹតែភនក
េហយ�ទងប់នដឹងថពួកេគខ� ក។់ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងប់នអង�រសំុ
ករអភយ័េទសដល់ពួកេគ។ “អតេ់ទសឱយពួកេគ ឱ�ពះវរបិ� តបតិពួកេគមនិដឹង
ថពួកេគកំពុងេធ�អ�ីេនះេទ។” ពួកេគពិករែភនក។ េ�យយល់ដល់េយង ពួកេគ�តវ
បនេធ�ឲយខ� ក។់ េ�យករមនិេជ របស់ពួកេគេទបបនេធ�ដូេចនះ។ ប៉ុែន�េ េពល
ែដលពួកេគេឃញ�ទងម់�ងេទ ត…�ែមន៉!
57 “ប ច បអ់ំេពបប។” េតអំេពបបជអ�ី? ករមនិេជ ។ ពួកេគមនិេជ ថ េនះ
ជ�ពះែមស�ុេីទ។ ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ�ទងជ់�ពះេមស�ុេីទ ប៉ុែន��ទងប់ន
េធ��គបទី់សំគល់ែដល�ពះេមស�ុ�ីតវេធ�។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ�េទ។
ពួកេគងងឹតែភនក។
58 ដូេចនះេពលេឃញេគនិយយថ “ខញុ ំមនិេជ េលករពយបលដេ៏ទវភព។ ខញុ ំ
េមលមនិេឃញេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេនះេទ។” កុំខឹងនឹងពួកេគ ពួកេគខ� កេ់ហយ។ ពួកេគនិយយ “ខញុ ំមនិ
�ចេឃញ�ររបស់�ទងយ់ងមកេនះេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះេទ។ ខញុ ំេមលមនិេឃញពូជសត�ពស់េទ។ ខញុ ំ
មនិ�ចេមលេឃញវតថុេនះេទ។” ពួកេគខ� ក ់ េហយមនិដឹង។ �គនែ់តអធិ�� ន
ស�មបព់ួកេគ។ ហនងឹេហយ។
59 េ កនុងករមនិេជ របស់ពួកេគ ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគេឃញ�ទង ់ េ េពល
ែដល�ទងយ់ងមកម�ងេទ ត េនះនឹងេធ�ឱយផុតករមនិេជ របស់ពួកេគ។ អូ ខញុ ំេអយ!
ចូរេយងេបកដំបូងេ េ�កុបបត�ិទី២៥ ជំពូកទី ៤៥ េហយមន—�បេភទរបស់
�។ ខញុ ំបនសរេសរចុះេ ទីេនះខ�ះពីេ�កុបបត�ិ ៤៥ អនកែដលកត�់�។ អូ រេប ប
ែដលខញុ ំ�ស�ញ់ដំណឹងល�ចស់ដល៏�េនះ! �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះេយងដឹងថ
េយងេ ឯ�។

េតអនកលឺខញុ ំេទ អនកេ ខងេ�កយ�គរេនះ? េលកៃដេឡង េបអនកឮខញុ ំ។ ខញុ ំ
រកិំលករអងគុយេនះឱយជិតបន�ិច។
60 ឥឡូវេនះេយងនឹង�នែផនកមយួៃនបទគមពរីេនះ។ ខញុ ំចងឱ់យអនក�� ប ់ អនក
ែដលគម ន�ពះគមពរី។ អនកែដលមន�ពះគមពរី េបកេ េ�កុបបត�ិ។ ជដំបូង សូម
ចបេ់ផ�មេ កនុងជំពូកទី ៤៤ េ�យចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី ២៧។
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61 �ជយ៉ូែសប េហយយ៉ូែសបគឺសំេ េ �ពះ�គីសទដល៏�ឥតេខច ះ។ េយង
ដឹងេរ ងេនះ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] �តវបនស�បេ់�យបងប�ូនរបស់គត ់ (េហតុអ�ី?) េ�យ�រែត
គតម់នវ ិ ញ ណ គតប់នេឃញករនិមតិ� បក��យសុបិន។ គតជ់មនុស�
ខងវ ិ ញ ណកនុងចំេ�មបងប�ូនរបស់គត ់ េហយពួកេគស�បគ់ត។់ េហយឪពុក
របស់គត�់ស�ញ់គត។់

�ពះេយសូ៊វ �តវបនស�បេ់�យពួកជំនុំនិកយដូេចន ះែដរ ប៉ុែន��ទង�់ស�ញ់
�ពះវរបិ��ទង។់ េហតុអ�បីនជពួកេគស�ប�់ទង?់ េ�យ�រ�ទងជ់វ ិ ញ ណ។
េ�យ�រែត…ពួកេគ�តវបន�បប ់ពួកេគថ�ទងគឺ់ជ�គទយ ជ�រក�។
62 េតអនកចអំ�ីែដលបងប�ូនរបស់យ៉ូែសបបននិយយេ កនគ់តេ់ទ? “អនក
ែដលេចះែតសុបិនេនះមកេហយ។” េឃញេទ? សូមេមលេរ ងដែដល។ ពួកេគ
បនលកេ់�កយ៉ូែសបកនុងតៃម�េសមនឹងេ�កយូ�សលក�់ពះេយសូ៊វ សំ�ប់
�បក�់មសិបបំែណក។ [បង�បស �បណ� ំ បនេគះេលេវទិកជេ�ចនដង
—េអដ។] េបះគតេ់ កនុង�ប�យ រចួេដរេ �បបឪ់ពុកថ មនអ�ីសម� បគ់ត់
�� បប់តេ់ េហយ។ ប៉ុែន�គត�់តវបនេគយកេចញពី�ន មេភ� ះ។ �ពះ�គីសទ�តវ
បនេគេបះេ កនុង�ន មេភ� ះ េហយ�តវបនេគយកេឡង។ េហយពីទីេនះគត់
បនេ កែន�ងខពស់បំផុតេ េលែផនដី។ �ែមន៉! យ៉ូែសបេ ខង�� ំ�ពះេ ផ
េ�៉ន។ �ពះេយសូ៊វយងេ ខង�� ំ�ពះហស��ពះបិ�។ េ កនុងករលបងួរបស់គត់
មុននឹងករេលកតេមកងរបស់គត…់�ពះេយសូ៊វ មុនេពល�ទង�់តវបនេលកតេមកង
�ទងប់នឆ�ងកតក់រលបងួ។
63 េហតុអ�ីបនជខញុ ំេជ ថ �គឺជ ប៊លីី�នេ់ដ ែដលជអនកផ�យដំណឹងល�
ដអ៏�ច រយ បននិយយថ “�ល់—េដមេឈនីមយួៗមនេទវ�មយួ�នេ កនុង
េនះ េ ៃថងៃនករឆក ងេនះ បននិយយថ ‘�គនែ់តទញៃដរបស់អនកេហយ
ចង�ុលមកពួកេយង។ េយងនឹងប�ូរឈុតេនះេ ទីេនះ។’” ប៉ុែន��ទងម់និ�ចេធ��
បនេទ។
64 ៃកផសបននិយយថ “�ទងប់នសេ ងគ ះខ�ួនឯង អនកេផ�ងេទ តគតម់និ
�ចជួយសេ ងគ ះបនេទ។” គតម់និដឹងថគតក់ំពុងផ�ល់េយបល់េទ។ េប�ទង់
នឹងសេ ងគ ះខ�ួនឯង �ទងម់និ�ចសេ ងគ ះអនកដៃទបនេឡយ ។ ដូេចនះ �ទងប់ន
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�បគល់ខ�ួនឯង េដមបសីេ ងគ ះអនកដៃទ។ េឃញេទេហយខ� កយ៉់ង�។ ឥឡូវេនះ
ពួកេគ…
65 បនទ បម់កេ េពលែដលគតេ់ ទីេនះេ កនុងករេលកតេមកងរបស់គត ់ ឬ
មុនេពលករតេមកងរបស់គត ់ករលបងួរបស់គត…់ សូមចថំ យ៉ូែសប�តវបនេគ
ចប�់កក់នុងគុក េ�យគម នកំហុស េ�ះ។ រ ៉មុូងំ ឬ…
66 េមទព័អុី��ែអល េឈម ះប៉ូទីផរ ប៉ូទីផរកេ៏ចញដំេណ រេ  េចញេ ឆង យ។
គតម់ន�បពនធ�� ត េហយ�បពនធគតប់នឲយយ៉ូែសបចូលមកកនុងផទះេដមបេីធ�អ�ី
មយួ េហយពយយមចូលេ ឯយ៉ូែសបេធ�អ�ីខុស។ េហយគតេ់�ម ះ�តងនឹ់ង�ពះ។
ខញុ ំ�បបអ់នកថ ពួកេគែតងែតែបបេនះ…
67 ស�ីេអយ ខញុ ំបនអង�រអនកេហយ។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងយកស�មបអ់នកមយួនទី។
េឃញេទ? ស�ីគឺជន�ែដលេខ�យជង។ ខញុ ំដឹងថមនិ�ចមនបុរស��កកម់ុន
េពលមនមនុស��សី��កកេ់នះេទ។ រឯីបុរសែដលដឹងដូេចនះ បុរស�ែដលដឹង
ថអនកជកូនរបស់�ពះជមច ស់ េហយេឆ� តយក�បេយជនពី៍ ស�ី ចូរខម សខ�ួនឯង
មនិថនងេធ�អ�ីេនះេទ។ នងជវតថុេខ�យជង េហយអនកដឹងេរ ងេនះ។ េបនង
េចញេ េ�កេធ�ខ�ួនមនិ�� ត ចបៃ់ដនិយយជមយួនងដូចបង�សី។ អនកគឺជ
កូន�បសរបស់�ពះ។ កុំេធ�អំេព��កកដ់ល់ពួកេគ។ សូមេមលយ៉ូែសប គតជ់គំរូ
ដល់អនក។
68 េហយេ េពលែដលភរយិរបស់ប៉ូទីផរ ស�ីដ�៏សស់�� តេនះ ស�ីដខ៏ពងខ់ពស់
មន កែ់ដលមន�នៈខពងខ់ពស់កនុង�បេទស បនអង�រគតេ់ហយប ចុ ះប ចូ លគត។់
េហយគតប់នងក េហយនងចបគ់តេ់ហយពយយមេ�បគត។់ េហយគត់
កញ័៏ររហូតដល់គតដ់ក�វេចញ េហយរតេ់ចញពីនង។ បទ ែមនេហយ។ េពល
គតចូ់លមក េគបននិយយមលួបងក ចកុ់ហកពីគត ់ថបនចូលមករេំ�ភនង
េហយនងបនបន�ល់ទុករបស់…េហយគតប់នទុក�វរបស់គតេ់ ទីេនះ។
េហយេ�យ�រករេនះ គតប់នេ គុកងងឹត។ ប៉ុែន�េ កនុងគុកងងឹត �ពះ
គងេ់ ជមយួគត ់មនិថពួកេគ�កគ់តេ់ ទី�េនះេទ។
69 �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃនភពច�មងចេ�មន។ អ�ីៗែដលយ៉ូែសបបនេធ�បន
រកីចេ�មន។ េហយេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយង�តឡបម់កវញិកនុងសហស�វត�រ ៍
េនះ េហយជមូលេហតុែដល�លខ�ចនឹ់ងរកីដូចផក កុ�ប។ អ�ីៗែដល�ទង់
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េធ�នឹងរកីចេ�មន។ �ទងជ់បុ�តៃនភពច�មងចេ�មន។ កែន�ង�ែដលអនក�ក់
យ៉ូែសប �មនពរ។ េទះជ�ពះេយសូ៊វគងេ់ ទី�កម៏នពរែដរ។ ដូេចនះ ចូរ
ទទួល�ទងក់នុងចិត�អនក េហយទទួលពរ។
70 ដូេចនះ េយងរកេឃញថឥឡូវេនះ យ៉ូែសប�តវបនេគ�កក់នុងគុក។ េហយ
េ កនុងគុកមនមនុស�ពីរនក។់ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនបតប់ង ់េហយមន ក់
�តវបនសេ ងគ ះ។ �ពះេយសូ៊វ េ កនុងករលបងួរបស់�ទងេ់ េលេឈឆក ង េចរ
មន កប់នបតប់ង ់េហយមន កេ់ទ តបនសេ ងគ ះ។
71 េពល�ទងប់នេលកតេមកង �ទងយ់ងេ ខង�� ំ�ពះហស�។ េពល
យ៉ូែសប�តវបនេលកតេមកង េ�កេ ខង�� ំ�ពះេ ផេ�៉ន គម ននរ��ច
និយយេ កនផ់េ�៉នេ�យមនិបននិយយជមយួយ៉ូែសបមុនសិន េហយ
ទទួលបនករអនុ ញ តេឡយ។

េហយេ េពលែដលយ៉ូែសបបនចកេចញពី�ងំ…អូ! [បង�បស �បណ
� ំ ទះៃដជមយួគន ម�ង—េអដ។] េពលយ៉ូែសបេចញពី�ងំ សំេឡងែ�តកប៏ន�ឺ
េឡង េហយមនុស�រតពី់មុខគតេ់�យេពលថ “លុតជងគង!់ យ៉ូែសបកំពុងមក!”
�ែមន៉!

េហយេពលែដល�ពះេយសូ៊វចកេចញពីៃដ�� ំរបស់�ពះម�ក��តខងេល
ែ�តនឹងបន�ឺេឡង។ �គបជ់ងគងនឹ់ងលុត េហយ�គបអ់�� តនឹង�រភព
“�ពះេយសូ៊វយងមក!” �បកដ�ស់! ប៉ុែន��បសិនេប…
72 េហយសូមចថំ េពលគត�់តវបនបងប�ូនរបស់គតប់ដិេសធ េតគតប់ន
េធ�អ�ី? គតទ់ទួលបន�បពនធជ�សនដ៍ៃទ។ គតទ់ទួលបន�បពនធជនជតិ
េអហ�ុបី។ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�តវបនកតេ់ចញពីបងប�ូនរបស់�ទងែ់ដល
ជជនជតិយូ�ខងេ�កយេនះ �ទងប់នេរ បករជមយួកូន�កមុ�ំសនដ៍ៃទ។
ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េ�កយពីកូនេកតមកជេ�ចនឆន  ំ េអ�បអុីម និងម៉�េស គត់
មន�គ�រ។
73 បនទ បម់ក ៃថងមយួ បងប�ូនរបស់គតម់កសួរសុខទុកខគត។់ េមល។ េយង
ដឹងេរ ងេនះ រេប បែដលគត�់ករ់បស់តូចៗេ ទីេនះ េ�យរេប ប�
េដមបបី ជូ នមកវញិ។ េហយេធ�ដូចជគតម់និ�ចសូមបែីតនិយយភ�របស់
ពួកេគ មនអនកបកែ�បភ�េហេ�ពរ េពលគតជ់ជនជតិេហេ�ពរ។ េហយ
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ប�ូន�បសរបស់េគបនចុះមក។ ពួកេគមនិ�គ ល់គតេ់ទ។ �ទងជ់�ពះអងគមច ស់
ដម៏នអំ�ច។

េហយឥឡូវេនះ �ពះ�គីសទបនេ សួរសុខទុកខជនជតិយូ� ពយបលអនកជំងឺ
និងកិចចករេផ�ងេទ ត េហយពួកេគេ ែតមនិដឹងថ �ទងជ់នរ� េនះជ�ពះ
េមស� ុ ី។

ចូរចបេ់ផ�មេ ខទី ២៧ ៃនជំពូកទី ៤៤។
ឪពុកេយងខញុ ំែដលជអនកបំេរ េ�កគតម់ន�ប�សនម៍កេយងខញុ ំថ

ឯង�ល់គន ដឹងថ �បពនធអញបនបេងកត—កូន�បស២ឲយអញ
មយួបនឃ� តចកពីអញេ បតេ់ហយ…

េនះគឺយ៉ូែសប ជមនុស�មន កែ់ដលពួកេគកំពុងនិយយជមយួ។
…អញកគិ៏តថ �បកដជមនសត�ែហក�សីុែមន អញមនិែដល

េឃញ�េទ តដ�បដល់សព�ៃថងេនះ
ឥឡូវេបឯង�ល់គន យកកូនេនះពីអញេ េទ ត េហយចួនជ

េកតមនេ�គះថន កយ៉់ង� េនះឯង�ល់គន នឹងនឲំយសកស់កូវ
របស់អញចុះេ ដល់�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បេ់�យេសចក�ី�ពយ
េហយ។

74 ពួកេគមនេបនយ៉មនីតូចមយួេ ទីេនះ ជប�ូន�បសរបស់គត។់ េតអនកដឹង
ថេបនយ៉មនីតំ�ងឱយអនក�េទ? �កមថមីៃនជនជតិយូ�ពិត�បកដែដល
�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះឥឡូវេនះេដមបបីេងកតបនមយួែសនបនួមុនឺបនួពនន់ក។់
េនះ—ករ�ប�ំងេនះែដលនឹងមកដល់។ មនិែមនជជនពល �មជ ជ ំងផ�ូវ
ទងំេនះេទ អតម់នេទ។ េនះជចំណីកណុងេ�ចនជង។ ពួកេគមនិែមនជ
ជនជតិយូ�េទ។ ពួកេគមនិែមនជជនជតិយូ�េទ។ ជនជតិយូ�ពិត�បកដ
គឺជេបនយ៉មនីតូចទងំេនះែដលេឡងពីខងេ�កមេ ទីេនះ េហយមនិែដល
សូមបែីតឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

ដូេចនះេបកល�ខញុ ំ�បបទ�តឡបេ់ ឯឪពុករបស់ខញុ ំ�បបទជ
អនកបំេរ េ�ក េហយ…េកមងេនះែដលគត�់ស�ញ់ ដូចជដួងជីវតិ
មនិបនេឃញេ ជមយួនឹងេយងខញុ ំេទ
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75 ជីវតិរបស់�ពះផទ ល់�តវបនចងជមយួនឹងអុី��ែអល។ �ទងេ់រ បករ
ជមយួនង។ េយងនឹងេ ដល់េនះកនុងប៉ុនម ននទីេទ ត �បសិនេប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័។ �ទងេ់រ បករជមយួអុី��ែអល។ ជីវតិរបស់�ទងជ់បនឹ់ងនង។
ដូចែដលខញុ ំចងភជ បនឹ់ងេ�ក�សី �បណ� ំ�តឡបេ់ ទីេនះវញិ �បពនធខញុ ំ េហយ
អនក�តវចងភជ បនឹ់ង�បពនធរបស់អនក។ ជីវតិរបស់អនក�តវបនរុេំ កនុង�។ េហយ
�ពះជមច ស់បនេរ បករជមយួអុី��ែអល។ េហយេត�ជអ�ី? យ៉កុបបន
និយយថ “ជីវតិរបស់ខញុ ំ�តវបនរុនិំងចងេ កនុងកូនេនះ។ ខញុ ំគួរែត…”

េហយេកមងេនះែដលគត�់ស�ញ់ ដូចជដួងជីវតិ មនិបនេឃញ
េ ជមយួនឹងេយងខញុ ំេទ…

អនកដឹងេទ យ៉ូែសបនឹងរក�េកមងេនះ។ េយងដឹងពីេរ ងេនះ។

…េនះគតនឹ់ង�� បជ់ពិតេ�យមនិេឃញកូនេនះ ឪពុករបស់គត់
យ៉ងេនះេយងខញុ ំ�បបទេឈម ះថនឹងនឲំយសកស់កូវរបស់ឪពុកេយងខញុ ំ
ជអនកបំេរ េ�ក ចុះេ ឯ�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បេ់�យេសចក�ី
ទុកខ�ពយពិតែមន។

សូម�� បក់រអង�រករែដលរេូបនកំពុងផ�ល់ឲយឥឡូវេនះ។

ពីេ�ពះខញុ ំ�បបទបននិយយធនពីដំេណ រកូនេនះនឹង…ឪពុកថ
េបកល�មនិបនន�ំ…មកជូនេ�កឪពុកវញិេទ េនះ�តវឲយ
ខញុ ំ�បបទមនេទសចំេពះេ�កឪពុកជដ�ប។

ដូេចនះ សូមឲយខញុ ំ�បបទេ បំេរ េ�កមច ស់ជំនួសកូនកំេ�ះេនះចុះ…

អូ! េមល គតក់ំពុងឈរេ ខងមុខយ៉ូែសប ជប�ូន�បសរបស់គត។់
េនះគឺជយ៉ូែសប េហយគតម់និ�គ ល់គតេ់ទ។ អូ ចរំហូតដល់សហស�វត�រ ៍
ចបេ់ផ�ម បង�បស!

…សូមឲយខញុ ំ�បបទេ បំេរ េ�កមច ស់ជំនួស កូនកំេ�ះេនះចុះ…

�� បគ់ត�់រភព “េ�កមច ស់។”

…េដមបឲីយេឡងេ វញិជមយួនឹងពួកបងៗ។
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ដបតិេបេកមងេនះមនិបនេ ជមយួេហយ េនះេធ�ដូចេម�ចេឡយ
ឲយខញុ ំ�បបទេឡងេ ឯឪពុករបស់ខញុ ំ�បបទបន? ខ� ចែ�កងខញុ ំេឃញ
េសចក�ី��កកែ់ដលនឹងេកតដល់ឪពុកខញុ ំ�បបទ។

76 អង�រសំុ ឱយជីវតិខ�ួនឯង! រេប បែដលជនជតិយូ�នឹងឈរេ ទីេនះេ�យៃដ
របស់ពួកេគ! េមល។ សូមេមលឥឡូវេនះ ខទី៤៥…�� បឱ់យជិត កុំខកខន។
“េ េពលែដលយ៉ូែសប…”

យ៉ូែសបខំអតទ់ប…់េ មុខពួក—អនកទងំប៉ុនម នែដលេ ជិតគតពំុ់
បន…

បង�បស េនះជេពលែដលអំេពបបនឹង�តវប ច ប។់ ភពមនិេជ នឹងរ�យ
បត។់

…កប៏ន�ឺ�ចថ ចូរឲយមនុស�ទងំអស់ថយេចញពីអញេ … ដូេចនះ។
កំពុងែដលយ៉ូែសបែថ�ងឲយពួកបងប�ូន�គ ល់ខ�ួន េនះគម នមនុស�
�មយួឈរេ ជិតខងេឡយ។

77 េត�គឺជអ�ី? សូមបែីត�បពនធរបស់គតក់�៏តឡបេ់ �ងំវញិែដរ។ អូ ខញុ ំេអយ!
កូន�កមុេំ កនុងសិរលី� ខណៈេពលែដល�ពះេយសូ៊វយង�តឡបម់កវញិ (េយងនឹង
ចូលេ កនុង�េ ទីេនះ។) េដមបឱីយ�គ ល់�ទង។់

គតេ់ឡងសំេឡងយំ…

យ៉ូែសបមនិ�ចទប�់បនេទ តេទ េហយគតប់នែ�សកេឡង។

…ឯពួក�សនេ៍អសីុពទកឮ៏ �ពមទងំពួកដំ�កផ់េ�៉នផង។
78 ធ� កចូ់លេ កនុង�ងំវញិ ពួកេគបនឮយ៉ូែសបែ�សក។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជ
�បេភទៃន�ពះ�គីសទបនជួបជមយួជនជតិយូ� ែដល�ទង�់ជបថ �ទងប់នេធ�
ឱយពួកេគងងឹតែភនក េដមបេីយង�ចមនឱកស។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងយ់ង
មកឯពួកេគម�ងេទ ត អំេពបបរបស់ជនជតិអុី��ែអលនឹង�តវប ច ប។់

គត�់បបេ់ បងប�ូនថ ខញុ ំេនះជយ៉ូែសប…

េតអនកគិតថ�ពះេយសូ៊វនឹងនិយយអ�ី? “ខញុ ំជ�ពះេមស�ុរីបស់អនក។ ខញុ ំជ
អនកែដលអនកបនឆក ង។”
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…េតឪពុកខញុ ំេ រស់េទឬ? ឯបងប�ូនគតេ់ឆ�យមនិបន ពីេ�ពះេគ
�ស�ងំកងំទងំអស់គន េ មុខគត។់

79 អូ ខញុ ំ�តវឈបេ់ ទីេនះមយួនទី។ សូម�តឡបេ់ �ករជំីពូកទី១២។ សូម
ងកមកកនេ់ស វេ �ករជំីពូកទី ១២ ៃន�ករជីមយួខញុ ំ។ េហយ�បែហលជ
ខញុ ំចំ�យេពលេ�ចនេពកកនុងករចបេ់ផ�មផ�ព�ផ�យអំពីេរ ងេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ
សងឃមឹថមនិែមនេទ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យអនកទទួលបន� ខ� ងំ�ស់។
80 �ករ ីចូរេយងចូលជំពូកទី ១២ ៃន�ករ ីេហយេមលអ�ីែដល�ទងនឹ់ងមន
បនទូលឥឡូវេនះ េពល�ទងឈ់រេ ចំេពះមុខបងប�ូនរបស់�ទង ់។ �ករ ី១២ និង
ទី ១០។ “ប ច បអ់ំេពបប” ឥឡូវេនះ។ មនិអីេទ ជំពូកទី១២ និងខ១០។
81 សូមសមគ ល់។ េហយឥឡូវេនះ គតក់ំពុងនិយយេ ទីេនះអំពីសំណល់។
ករេ�មពទ័ធ�កងេយរ�ូឡឹម សត�និងពលទ�ន �តវបនេគយកេ ឆង យ
ឥឡូវេនះអ�ីៗទងំអស់បនក� យេ ជទីប ច ប។់ េនះគឺជិតដល់សហស�វត�រ ៍
េហយ េដមបចីបេ់ផ�មសហស�វត�រឥ៍ឡូវេនះ។

អញនឹងចកនិ់ស�យ័មកេលពួកវង��វឌី និងពួកអនក េ �កងេយរូ
�ឡិម ឲយេគមនចិត��បកបេ�យ (អ�ីេ ?) គុណ…
�ែមន៉! �ពះគុណអ�ច រយ!

…ពួកអនកេ �កង…េយរ�ូឡិម (�នីែយល៉ “ទី�កងបរសុិទធ”)
ឲយេគមនចិត��បកបេ�យគុណ និងេសចក�ីទូលអង�រៈ េនះេគនឹង
គនេ់មលអនកែដលេគបនចក ់ េហយេគនឹងយំេ�កនឹងអនកេនះ
ដូចជយំេ�កនឹងកូនខ�ួនែតមយួ េគនឹងយំខ�កឹខ�លួនឹងអនកេនះ
ដូចជយំនឹងកូនចបងរបស់ខ�ួន។

82 សូម�� ប ់ េតករេ�កសេ�ងងនឹងេ ជយ៉ង� េ េពលែដល�ទងឈ់រ
េ ទីេនះ បង� ញអងគ�ទងឱ់យេគ�គ ល់ដូចយ៉ូែសបែដរ! �� ប។់

េ ៃថងេនះ នឹងមនករយំេ�កយ៉ងធំេ �កងេយរ�ូឡិម ដូចជ
ករយំេ�កេ �តង�់�ត-…
ខញុ ំមនិ�ច�បកបេឈម ះេនះបនេទ��ត-រមី៉ូន-…

…��ត-រមី៉ូន…កនុង�ចកភនេំមគីេ�—េមគីេ�េនះែដរ។
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�សកទងំមូលនឹងយំេ�ក �គបទ់ងំ�គ�រេ�យខ�ួនៗ គឺវង�
របស់�វឌីេ�យខ�ួន េហយ�បពនធេគេ�យខ�ួន �គពួកវង��ថន់
េ�យខ�ួន េហយ �បពនធេគេ�យខ�ួន

�គពួកវង�…េលវ…ីេ�យខ�ួន េហយ�បពនធេគ េ�យខ�ួន �គពួកវង�សីុ
ម៉យេ�យខ�ួន េហយ�បពនធេគេ�យខ�ួនែដរ។

ឯអស់�គ�រឯេទ ត េនះ�គបទ់ងំ�គ…េ�យខ�ួន និង�បពនធេគ
េ�យខ�ួនែដរ។

83 ពួកេគនឹងខម សខ�ួនឯងខ� ងំ�ស់ េ េពលពួកេគឈរេ ទីេនះ េហយ
េមលថមន កេ់នះែដលេគឆក ង េហយបដិេសធ េ�យឈរេ ទីេនះ គឺយ៉ូែសបដ៏
មនតៃម�របស់េគ។ នឹងមនទុកខែបបេនះ! េហយពួកេគនឹងនិយយថ “េតអនកមន
�� ក�ន មទងំេនះេ ឯ�?”
84 គតប់ននិយយថ “េ កនុងផទះរបស់មតិ�របស់ខញុ ំ។” េឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័
េទ? េដមបបី ច បអ់ំេពបប ករមនិេជ  េនះជអ�ីែដល�ទងនឹ់ងយងមក។
85 េហយឆន ទំីចិតសិបៃន�នីែយល៉ ៧០សប� ហ៍េនះ ជជង មកដល់េដមប ី
ប ច បអ់ំេពបប ចូរដក�េចញ។ េតអនកយល់េទឥឡូវេនះ? េតអ�ីជដំបូង? “េដមប ី
ប ច បក់ររលំង។” “េដមបបី ច បអ់ំេពបប។” េលខបី “េដមបផី�ះផ�អំេពទុចចរតិ។”
អនកែដលសរេសរ�ចុះ។

ខញុ ំមនបទគមពរី�បែហល�បមំយួេផ�ងេទ តេ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តឆ�ងកត់
�ប៉ុេ�� ះ េ�ពះ�េក� ។ េយងមនិចងច់ំ�យេពលេ�ចនេពកេទ។ ខញុ ំចងឲ់យ�បន
េ�ចន�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន ប៉ុែន�មនិទុកអនកយូរេពកេទ។ �តឹម�តវេហយ។
86 “េដមបផី�ះផ�អំេពទុចចរតិ។” អំេពទុចចរតិគឺ “េធ�ខុស” ដូចែដលពួកេគបនេធ�េ
ឯេឈឆក ង។ �ទងប់នេធ�ករផ�ះផ� ប៉ុែន��មនិ�តវបនអនុវត�ចំេពះពួកេគេទ។ �
មនិ�តវបនអនុវត�ចំេពះពួកេគេទ។ េហតុអ�ី? េ�ពះេគងងឹតែភនកេមលមនិេឃញ។
េហយេហតុអ�ីបនជពួកេគងងឹតែភនក?

អនកនិយយថ “ែមនេហយ �បែហលជ ៃថងេនះ…េ�ពះខញុ ំងងឹតែភនក។” អនក
ងងឹតែភនកេ�យេចតន។ ពួកេគខ� កេ់�យ�រ�ពះេធ�ឲយពួកេគខ� ក។់ ប៉ុែន�អនក
ខ� កែ់ភនកេ�យេចតន។ មនិមនករផ�ះផ�ស�មបអ់នកេទ។ “េបអនកមនិេជ ថខញុ ំ
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ជ�ទង”់ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អនកនឹង�� បេ់ កនុងអំេពបបរបស់អនក។”
�តឹម�តវេហយ។
87 ឥឡូវេយង�តឡបេ់ �ករមី�ងេទ ត ជំពូកទី ១៣។ ឥឡូវេនះ េ�ះ�� ប់
េ ទីេនះ។ “េធ�ឱយមនករផ�ះផ�។” ឥឡូវេនះកែន�ងេនះ…ខញុ ំកំពុងែស�ងរកនរ�
មន ក ់ �� បេ់រ ងេនះ—�� បដូ់េចនះ ប៉ុែន��បែហលជ�ពះអមច ស់នឹងទទួល��មវធីិ
�មយួ។

េ ៃថងេនះនឹងមន…
88 “េ កនុងៃថងេនះ។” េ�កបណ�ិ ត សកូេហ� ល មនេ ទីេនះកនុងេលខេយង
របស់គត ់ ឬចំណងេជងកថខណ� របស់គត ់ “សំណល់…សំណល់ែដលែ�បចិត�
បនចង�ុលេ េឈឆក ង។”
89 “េដមបផី�ះផ�អំេពទុចចរតិ។” អំេពទុចចរតិគឺ “អ�ីមយួែដលអនកបនេធ�ខុស ែដល
អនកដឹងចបស់ជងេគថ អនកមនិគួរេធ�។” “េបខញុ ំមនគំនិតទុចចរតិកនុងចិត� េនះ�ពះ
មនិ�� បខ់ញុ ំេទ។”
90 ឥឡូវេនះេ កនុង�ករជំីពូកទី ១៣ សូមចបេ់ផ�មេ ទី ១—េ ខទី១។

េ ៃថងេនះ នឹងមនកបលទឹកមយួេបកេឡងសំ�បព់ួកវង��វឌី
និងពួកអនកេ �កងេយរ�ូឡិម េដមបជំីរះអំេពបប និង…េសចក�ី
េ ហមង។

91 ផទះមយួនឹងេបក។ េពលខងមុខ េយង�គនែ់ត�ច�ន�េ េលចុះេ�កម។
ខញុ ំចងឱ់យអនកសមគ ល់ដូេចនះអនកនឹង�ន�។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េ
ទីេនះ េដមបចីបេ់ផ�មេ ខទី៦ េហយ�នដល់ទី១០។ មនិអីេទ េ�ះ�នឥឡូវេនះ
េហយេមល �នដល់ទី ៩ជជង។

េនះមន កនឹ់ងសួរថ ចុះេត…របសួអ�ីនុះ៎េ ៃដអនក? រចួអនកេនះនឹង
េឆ�យថ គឺយ៉ងេនះ…ែដលខញុ ំ�តវ…(សូមេមល។)…ចេម�យ គឺយ៉ងេនះ
ែដលខញុ ំ�តវរបសួ េ កនុងផទះរបស់ម�ិតសំ�ញ់ខញុ ំ។

�ពះេយហូ�៉ ៃនពួកពលបរ�ិរ �ទងម់ន�ពះបនទូលថ មន ល�វេអយ
ចូរភញ កេ់ឡងទស់េឡងទស់នឹងអនកគង� លរបស់អញ េហយទស់នឹង
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មនុស�ែដលជគូកនអញចុះ ចូរ�យអនកគង� ល េនះហ�ូងេច មនឹង�តវ
ខច តខ់ច យេ  រចួអញនឹងែ�បៃដេ េលកូនតូចៗវញិ។

92 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វបនដក�សងប់ទគមពរីេនះ។ សូមេមល “�យអនកគង� ល
េហយកំចតហ់�ូងេច ម។” ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់កថខណ� បនទ ប។់ �ទង�់គនែ់ត
ដក�សង�់េ�ចនប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�សូមេមលអ�ីែដល�បេយគបនទ បរ់បស់�និយយ
វគគបនទ បរ់បស់�។ “រចួអញនឹងែ�បៃដេ េលកូនតូចៗវញិ។” អ�ីេ ? �កមេបនយ៉
មនីែដលមកដល់ឥឡូវេនះ។ “ខញុ ំនឹងបែង�រៃដេ កូនតូចៗវញិ។”
93 “�យអនកគង� ល។” ទមីយួ អុី��ែអល�យអនកគង� ល េហយព�ងយហ�ូង
េច ម េ កនពិ់ភពេ�ក។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “រចួអញនឹងែ�បៃដ
េ េលកូនតូចៗវញិ េដមបទីទួលកូនតូចេ ៃថងចុងេ�កយ។” េពល�? េ េពល
ែដលករផ�ះផ�ចំេពះអំេពទុចចរតិ�តវបនេធ�េឡង។
94 អុី��ែអលនឹង�តវបនសេ ងគ ះ �គប់ៗ គន ។ ចូរេយងងកេ រកេអ�យ។
េអ�យ ជំពូកទី ៦៦ ៃនេអ�យ េហយ�នមយួែភ�ត។ េហយសូមេមលអ�ី
ែដល�ពះមនបនទូលអំពីអុី��ែអល�តវបនសេ ងគ ះ េត�នឹង�តវកររយៈេពល
ប៉ុនម នេដមបសីេ ងគ ះអុី��ែអល។ ចេំមលថេត�នឹងមកេល នប៉ុ�� ។ េ កនុង
េអ�យ ជំពូកទី ៦៦និង ខទី៨។ េបអនកចង�់នទងំអស់គន  មនិអីេទ។

េតមនអនក�ែដលឮនិយយពីករយ៉ងេនះ? េតអនក�ែដល
បនេឃញឬ? េត នឹងឲយ�សក១…េកតេឡងកនុងៃថងែត១…បនឬ េតន
គរ១នឹងេលចេចញមកភ� ម១រេំពចឬអី? …ដបតិេវ�ែដល�កងសីុ
យ៉ូនបនឈចឺប់ េនះកប៏នសំ�លកូនទងំប៉ុនម នមកភ� ម។

95 េពលសីុយ៉ូនបនេឃញថេនះជេមស�ុរីបស់ពួកេគ នងបនេកតជថមីកនុង
ៃថងមយួ។ “េធ�ករផ�ះផ�ចំេពះអំេពបប និងករផ�ះផ�ចំេពះអំេពទុចចរតិ ភពមនិ
�� ត។” អូ ខញុ ំេអយ! ពួកេគ�ប�ពឹត�អំេព��កក ់អំេព��កក។់ ករផ�ះផ��តវបន
េធ�េឡងស�មបអ់ំេពទុចចរតិរបស់ពួកេគ។
96 េលខបនួ។ “េដមបនីមំកនូវេសចក�ីសុចរតិជេរ ងរហូត។” េនះជេរ ងទីបនួ
ែដល�ទងយ់ងមក។ ទីបនួ អ�ីែដល�ទងយ់ងមកេធ� “េ —េដមបនីមំកនូវេសចក�ី
សុចរតិជេរ ងរហូត។” “ប ច បអ់ំេពបប ករផ�ះផ� េហយនមំកនូវេសចក�ីសុចរតិ
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ដេ៏ អស់កលបជនិចច។” េ េពលែដលកររលំងរបស់អុី��ែអលបនដល់ទី
ប ច ប…់េ េពលែដលកររលំងរបស់អុី��ែអល…
97 ឥឡូវេនះេយងនឹងេ …ខញុ ំចងឲ់យអនកចបប់នេរ ងេនះ េ�ពះេពលែដលេយង
នំ ស�ីេនះ េហយនគបនេដញេចញ។ អនកនឹង�តលបម់កបទគមពរីដែដលេនះ
ម�ងេទ ត។ �តវ�បកដថនឹង�ក�់ចុះ។ េពលកររលំងរបស់អុី��ែអលបន
ដល់ទីប ចប ់ ��ងំ ែដលជអនកេចទ�បកនព់ួកេគ និងជអនកេចទ�បកន់
េយង ��ងំនឹង�តវបនផ�ភជ បេ់ កនុងរេ � ែដលគម នបត។ េពល�?
េពលនមំកនូវេសចក�ីសុចរតិដអ៏ស់កលបជនិចច ជអ�ីែដលមនិ�ចប ចបប់ន
អំេពទុចចរតិទងំអស់នឹង�តវលុបេចល។
98 ចូរេយងចូលកនុងវវិរណៈជំពូកទី ២០ និងខទី ១៣ បន�ិចសិន េហយេ�ះ�ន
េ ទីេនះបន�ិច។ វវិរណៈ ២០និង១៣…អតេ់ទ ខញុ ំសំុេទស។ វវិរណៈ…១ដល់៣ គឺ
�។ ខញុ ំមនិបនេឃញស ញ តូចេនះចេន� ះ�េទ។ េញសរបស់ខញុ ំេ ទីេនះចូលែភនក
ខញុ ំ។ វវិរណៈជំពូកទី ២០ េហយសូមេមល។

ខញុ ំកេ៏ឃញេទវ�១ ចុះពី�ថ នេលមក ទងំកនកូ់នេ�ជង�ុកធំ និង
�ច�ក១់យ៉ងធំេ ៃដ។

…េទវ�េនះកច៏បន់គចង�ទុក១ពនឆ់ន  ំ គឺជពស់ពីចស់បុ�ណ
ែដលជ�រក�េឈម ះថ ��ងំ

កេ៏បះ�េចលេ កនុងជង�ុកធំ ទងំខចប់ េហយបិទ��ពីេល េដមបកុីំឲយ
�នអំស់ទងំ�សន៍ ឲយវេង�ងេទ ត ទល់ែតផុតពី១ពនឆ់ន េំនះេ ៈ
េ�កយេនះ…�តវែត��យ�ែលងបន�ិច។

99 េធ�ឱយអស់កលបជនិចច…“នមំកនូវេសចក�ីសុចរតិដេ៏ អស់កលបជនិចច”
��ងំេ កនុងរេ � ែដលគម នបត។ េហយេ េពលែដល�ទងេ់ធ�� េហយបិទ
���រក�ែដលបនបេ ឆ ត�បជជន។
100 ឥឡូវេនះ ចូរេយង�តឡបេ់ �បគុកវញិ ជំពូកទី២។ �បគុក ជំពូក
ទី២។ េហយឥឡូវេនះ េយងនឹងេឃញពីមូលេហតុែដល�ទងប់នផ�ភជ បព់ស់
ចំ�ស់េនះ និងអ�ីែដល��តវបនេធ� និងអ�ីែដលេកតេឡងភ� មៗបនទ បពី់�
�តវបនផ�ភជ ប។់ ខញុ ំចូលចិត�េរ ងេនះ ចុះអនកវញិ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
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ន”—េអដ។] �—�នេំយងេ រកចំេណះដឹងខ�ះៗ។ �បគុក �បគុក ជំពូក
ទី២ និងខ១៤ ខញុ ំេជ ថ�ជខេនះ ខញុ ំចង�់ន។ េ េពលែដលេរ ងេនះេកតេឡង…
េមល។

ដបតិមនុស�នឹង�គ ល់ដល់សិរលី�ៃន�ពះេយហូ�៉ េ េពញេលែផនដី
ដូចជទឹកក៏េ េពញសមុ�ទែដរ។

101 អូ◌៊ ខញុ ំេអយ! [បង�បស �បណ� ំទះៃដ—េអដ] េវវ៉! មយង៉េទ ត កល�
ខម ងំស�តវបនរេំ�ះ រចួផុតពីបបកមមបនមកដល់ ករនយំកេសចក�ីសុចរតិដ៏
អស់កលបជនិចចបនមកដល់ ��ងំ�តវបនផ�ភជ បក់នុងរេ � គម នបត េហយ
ចំេណះអំពី�ព ះអមច ស់នឹង�គបេលែផនដី ដូចទឹក�គបេលសមុ�ទ។ �ែមន៉! ថ� យ
សិរលី�ដល់�ពះ! �មកដល់េហយ បងប�ូន! ស�ីនឹងក� យជ ស�ី េហយបុរសនឹង
ក� យជសុភពបុរស។ �ែមន៉!

េ េពលែដលចំេណះដឹងរបស់�ពះអមច ស់នឹងេពញែផនដី
សមុ�ទ និងេមឃ

អូ េបះដូងខញុ ំថងូរ យំស�មបៃ់ថងៃនករេ�ះែលងដែ៏ផ�មែល�ម
េនះ

េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វរបស់េយងនឹង�តលបម់កែផនដី
ម�ងេទ ត។

102 �ែមន៉! �តវេហយ។ ឥឡូវេនះសហស�វត�រប៍នទ បេ់ បន�។ េនះេហយជ
សហស�វត�រ ៍ ជេពលែដលទី�កងនឹង�តវ�ងសង។់ ទីបនួ…ខញុ ំមនបទគមពរី
�បែហល�បមំយួេទ ត ប៉ុែន�េយងនឹង�បញប។់ ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយង
�តឡបម់កវញិ ខញុ ំនឹងេលកយកបទគមពរីេផ�ងេទ តទងំេនះ។ ប៉ុែន��គនែ់តទទួល
បនគំនិតទូេ ។
103 េលខ�ប។ំ “េដមបបិីទករនិមតិ� និងករពយករណ៍។” សូមេមល េទវ�េនះមក
េដមបផី�ភជ បក់រនិមតិ� និងទំនយ។

ខញុ ំ—ខញុ ំស�បក់នុងករនិយយេនះ។ ប៉ុែន�អនកនិពនធដអ៏�ច រយមយួចំនួនែដលខញុ ំ
កំពុង�នពីៃថងមុន េបគតម់និមនេរ ងេនះេទ! គតប់ននិយយថ “េត�ជ
អ�ី…”
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ឥឡូវេនះ �គនែ់តចងប់ង� ញថលងងប់៉ុន�… អូ សំុេទស ខញុ ំមនិ
ចងនិ់យយែបបេនះេទ។ អភយ័េទសឱយខញុ ំផង។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ ខញុ ំពិតជ
មនិបន។ អតេ់ទ។ ក—ក—បុរសមន កែ់ដលមនិបន�បេ�បង�ងំ សូមេមល។

បុរសេនះបននិយយថ “អនកេឃញេ ទីេនះថ ករនិមតិ� និងទំនយ
ែតងែត�តវបនអនុ ញ តឲយ�កមជំនុំ�សនយូ៍�។” េហយបននិយយថ
“�ងំពីសមយ័�នីែយល៉មក េពល�នីែយល៉មក �មននយ័ថពួកេគនឹងែលង
មនករនិមតិ� ឬគម នទំនយេទ តេហយ។” បននិយយថ “េរ ងទងំអស់េនះ
ែដលេគនិយយេ ៃថងេនះ អំពីករនិមតិ� និងទំនយ គឺជេរ ងរបស់�រក�” េនះ
“គម នអ�ីែដលជករនិមតិ� និងទំនយេនះេទ។”

បង�បស មនេ���បសិ់បនកប់នទ បពី់�នីែយល៉។ េហយមនយ៉ូ�ន
បទីសទ។ មន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ មនពយករ�ីមរយៈគមពរីស ញ ថមី។ មនករ
េមលេឃញ។ មនេទវ�។

េតមនុស�េ េលេ�កេនះ�ចនិយយែបបេនះេ�យរេប ប�? ប៉ុន ្ ែត
អនកេឃញថ េនះជករជំរញុេ�យ��ម និយម េដមបពីយយមរញុ�ចនអ�ីមយួ
មកេលមនុស� េដមបេីធ�ឱយ�ក� យជេគលលទធិ�កមជំនំុបន�ិចបន�ួច ឬេរ ងតូច�ច
េដមបកី� យជករពិតដល់មនុស�។ េហយ�បសិនេប�បជជនមនិបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ េនះពួកេគនឹង�តវបនបេ ឆ តេ�យ�។

104 ឥឡូវេនះ ចូរេយងកំុយកអ�ីែដលបុរសមន កប់ននិយយ។ ឥឡូវេនះ ពុំមន
បទគមពរីេដមបបី ជ កអ់ំពីេរ ងេនះេទ។ ដូេចនះេតខញុ ំ�ចយក�េ�យរេប ប�?
ែមនេហយ ចូរេយងែស�ងយល់ថ េតអ�ីជករផ�ភជ បពិ់ត�បកដ។ ចេំមល! �ទង់
យងមកេដមបេីធ�ដូេចនះ េដមបេីបះ��ករនិមតិ� និងទំនយ។

105 ឥឡូវេនះ សូមេយង�តឡបេ់ កនគ់មពរី�នីែយល៉វញិ ជកែន�ងែដលេយង
េ ។ េ កនុងេស វេ �នីែយល៉ េយងនឹងរកេឃញនូវអ�ីែដល�បននិយយ។
ឥឡូវេនះ សូមងកេ កន ់ �នីែយល៉ ជំពូកទី១២។ ឥឡូវេនះ ចូលេ
�នីែយល៉ ជំពូកទី១២ ឥឡូវេនះ េយង�ចចបេ់ផ�មបន។ េហយ�នពី…
េពលអនក�តឡបេ់ ផទះវញិ ខញុ ំចងឲ់យអនក�នពីខទី១តេ ។ សូម�នពីខទី១ ចុះ
ដល់ទី៤។
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េ �គេនះ មែីកល ជម�េទវ�ែដលដំ�ងពួកកូនេ របស់
�សនអ៍នក េ�កនឹងឈរេឡងកនឹ៏ងមន�គេវទនជខ� ងំ…
ឥឡូវេនះ េនះគឺជេពលេវ�ចុងេ�កយ។

…ដល់េម៉�ះបនជចប�់ងំពីមននគរដ�បដល់េវ�េនះឯង…
េនះេហយជេពលែដលេម�បឆងំ�ពះ�គិស� អនកជិះ��ទីមយួេចញេ  េពល

ែដល�េកតេឡង។
…េនះមនិែដលេកតមនយ៉ងដូេចន ះេឡយ…

មនិែមនេ �គែដលទីតុស�យយកកំែពង�កងេយរ�ូឡិមេទ។ េនះគឺ
េ កែន�ងែតមយួ។ ចេំមលថេម�បឆងំ�ពះ�គិស�េនះ �ពះអងគមច ស់ែដល�តវយង
មកេ េពល� ចេំមលេពលែដល�ពះអងគយងមក។

…េហយេ �គេនះ �សនអ៍នកនឹងបនេ�បសឲយរចួ គឺអស់អនក
�ែដលមនកតទុ់កកនុងប ជ ី។
�េលលូយ៉! “�បជជនរបស់អនក” អុី��ែអល “នឹង�តវសរេសរេ កនុង

េស វេ ។”
េហយពួកអនកែដលេដកលកេ់ កនុងធូលីដី និងភញ កេ់ឡងវញិជេ�ចន

គឺខ�ះឲយបនជីវតិរស់េ អស់កលបជនិចច និងខ�ះឲយបនេសចក�ី�ម៉ស់
ខម ស េហយឲយបនជទីេខពមេឆ�ម េ អស់កលបជនិចចវញិ។

106 េតេ�កទីតុស�យយកកំែពង�កងេយរ�ូឡិមយ៉ងដូចេម�ច? េត��ច
េ ជយ៉ង�? �មនិ�ចេ រចួេនះេទ។ សូមេមល គតក់ំពុងនិយយអំពី
េពលេវ�ចុងេ�កយ េ ឯកររស់េឡងវញិ។ េត��តវេទ? ឥឡូវេនះ◌ៈ

ឯពួកអនកែដលមន�បជញ  េគនឹងភ�ដូឺចជរសមីៃនៃផទេមឃ េហយពួក
អនកែដលទញន…ំមនុស�ជេ�ចនឲយវលិមកឯេសចក�ីសុចរតិេនះ…
នឹងភ�ដូឺចជអស់ទងំផក យេ ជដ�បតេ …
�� ប!់ េ ទីេនះ� គឺជករផ�ភជ ប ់ពិត�បកដ ��ពិត�បកដ។

ែតចំែណកអនក ឱ�នីែយល៉េអយ ចូរបិទបងំពកយទងំេនះ េហយ
បិទ��េស វេ េនះទុកដ�បដល់�គចុងបំផុតចុះ◌ៈ…
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107 េត�គឺជអ�ី? �េលលូយ៉! េឃញេទ ថន កេ់រ នទងំអស់គន ? ករេបក
សែម�ងៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និង�ពះេច�� របស់�ទង ់ ៃនករយងមករបស់�ទង់
ៃន�គចុងេ�កយេនះ �តវបនផ�ភជ បរ់ហូតដល់េពលេនះ។ េនះជអ�ីែដល�ទង់
មកេធ�។ ��តវបន�កពី់អនក�បជញ កុំឆងល់ថេគចង�់កព់កយ “េបះ���េឡង”
កលពីមុន េ ជ “គម នេ��េទ” និងអ�ីៗ�គបយ៉់ងកលពីមុន។ �នឹងមនិផទុក
ទឹក។ ប៉ុែន� និមតិ� និមតិ�េនះ �តវបនបិទជិតរហូតដល់ឥឡូវេនះ។ េហយមនកែន�ង
ែដលខញុ ំ�កេ់សចក�ីជំេន ថ �ពះនឹងេបកបង� ញពួកេគេ ចិតសិបសប� ហ៍។ �ែម៉
ន! “បិទ�” �ទងម់នបនទូលថ “រហូតដល់េពលចុងេ�កយ។ បិទ�ពះបនទូល េហយ
បិទ��េស វេ រហូតដល់េពលប ចប។់”
108 េត�ទងប់នេធ�អ�ី? េដមបបិីទករនិមតិ� និងទំនយ! �នីែយល៉បនទយេរ ង
ទងំេនះ។ គតប់នេឃញ�កនុងនិមតិ�មយួ េហយេទវ�ចុះមកេដមបបិីទករនិមតិ�
និងេដមបបិីទទំនយ។ េគ�ច�ន�បន ប៉ុែន�មនិ�ចយល់បន រហូតដល់េពល
ប ចប។់ េពលេវ�ប ចប ់េតេពលេវ�ប ចបគឺ់ជអ�ី? ចុងប ចបៃ់ន៧០សប� ហ៍
េ េពលែដល�ពះអងគមច ស់េនះ ែដលជេម�បឆងំ�ពះ�គិស� នឹង�តវបនបង� ញ
េ េពលេនះ េ�យ�ងំខ�ួនជ�ពះ។ េតេយងេធ�ដូចេម�ចេទបដឹងថេនះ�តវបន
បិទរហូតដល់េពលេនះ? �នីែយល៉េទបែតបនឆ�ងកត ់ េនះជជំពូកចុងេ�កយ
របស់�នីែយល៉។
109 បង�សី សីុមសុន បន�បបខ់ញុ ំេ រេស លេនះ នងបននិយយថ “បង�បស
�បណ� ំ ខញុ ំបន�នេស វេ �នីែយល៉ទងំមូល។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនិដឹងថ
េពល�ខញុ ំឈប ់ឆ�ងកត ់ជងេពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�ម។” េ ទីេនះ បង�សី សីុម
សុន �បសិនេបអនកេ ទីេនះយបេ់នះ។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំេឃញនងអងគុយេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
មនិែដលនិយយអ�ីេ កនុងករសេងខបេរ ងេទ។ ខញុ ំបនរក�សន�ិភពរបស់ខញុ ំ េ�ពះ
ខញុ ំគិតថ�បែហលជខញុ ំ�ចេ ដល់�។

ប៉ុែន� ករនិមតិ�ែដល�នីែយល៉បនេឃញ ចុះេ មតទ់េន�េនះ �តវបនបិទ
ជប។់ “រហូតដល់េពលចុងេ�កយ។” �ជ…ចខំញុ ំេ �ន�េ ទីេនះ។ េឃញេទ?

ែតចំែណកអនក ឱ�នីែយល៉េអយ ចូរបិទបងំពកយទងំេនះ េហយ
បិទ��េស វេ េនះទុកដ�បដល់�គចុងបំផុតចុះ◌ៈ មនុស�ជេ�ចន
នឹងខំរកយល់ េហយចំេណះនឹងបនចំេរ នេឡង។
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�គេនះ ខញុ ំ�នីែយល៉ កេ៏មលេ  េឃញមន២នកេ់ទ តឈរ…េ
ពីរ…មយួ េ េ�តយទេន� េ ១េ�តយទេន�ខង�យ េហយ១េ�តយទេន�
ខងនយ។

មន កក់និ៏យយដល់មនុស�េស� កពកសំ់ពត—់េទសឯក ែដល
េ ពីេលទឹកទេន�ថ េតកល�បនដល់ចុងបំផុតៃនករអ�ច រយ
ទងំេនះ?
ឥឡូវេនះសូម�� ប។់

ខញុ ំកឮ៏មនុស�ែដលេស� កពកសំ់ពតេ់ទសឯក ែដលេ ពីេលទឹកទេន�
េនះ កនុងកលែដលេ�កបនេលកៃដទងំ�� ំទងំេឆ�ងេ ឯេល
សបថេ�យនូវ�ពះអងគែដលមន�ពះជនមរស់េ អស់កលបជនិចចថ ករ
េនះនឹងមនេ អស់១ខួប ២ខួបេហយកន�ះខួប…
ឥឡូវេនះ េយងយល់�តវេហយ—�តវ�ស់ “១ខួប ២ខួប និងកន�ះខួប។”

ឥឡូវអនកេមលេ េពលែដលេយងចូលដល់ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉ េត
�េចញមកយ៉ង�។ េនះេហយជេពលែដល�ថក៌ំបងំនឹង�តវបនបង� ញ។
�តឹម�តវេហយ។ “១ខួប ២ខួប និងកន�ះខួប។”

…េហយកល�េគបន…(“គត”់ សព�នមផទ ល់ខ�ួនឥឡូវេនះ េម
�បឆងំ�ពះ�គិស�) …បេង�យករបំែបក…កំេទចអំ�ចរបស់ជនជតិ
បរសុិទធរចួជេ�សច (េនះគឺជេពលែដលគតប់នផ� ចេ់សចក�ីស ញ
របស់គតេ់ ពកក់�� លសប� ហ៍) េនះករទងំេនះនឹងបនសំេរច
ែដរ។ (�ែមន៉។)

ខញុ ំបនឮ ែតមនិបនយល់េ�ះ ដូេចនះ ខញុ ំសួរថ ឱ…េ�កមច ស់េអយ
េតចុងបំផុតៃនករទងំេនះនឹងបនយ៉ង�េ ?

ែតេ�កតបថ �នីែយល៉េអយ ចូរេ ចុះ ដបតិេសចក�ីទងំេនះ�តវ
បិទបងំ េហយបិទ��ទុក ដ�បដល់�គបំផុត…
[បង�បស �បណ� ំ ផ� ក។ �កមជំនុំនិយយថ “ចប!់”—េអដ។] អូ កុំ

េភ�ច�!
…រហូតដល់េពលៃនករប ចប។់
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មនុស�ជេ�ចននឹងសំ�ត េហយជំរះខ�ួនឲយសសគុស រចួនឹងបន
សំរងជេ�សច ឯពួកមនុស���កក ់ េគនឹងេចះែត�ប�ពឹត�អំេព��កក់
េ  ែតគម នមនុស���កក�់មយួនឹងបនយល់េទ។

110 �រេពលប ចបនឹ់ងបង� ញ� សមយ័�កមជំនំុចុងេ�កយ។ ថ� យសិរសួីស�ី!
េវវ៉! ហនឹងេហយ! អូ! �អ�ងនខញុ ំ គិតពី�េ  ��ថក៌ំបងំ! អ�ីែដលពិភព�សន
�គវែីភនកេគ េហយនិយយថ “�មនិសមេហតុសមផលេទ។” �ថក៌ំបងំៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទជនរ� មនិែមនជបុគគលទីបី មនិែមនជបុគគលទីពីរ មនិែមន
ជបុគគលទីបីេទ ប៉ុែន�ជបុគគលៃន�ពះ។ �ថក៌ំបងំេផ�ងេទ តៃន�ពះនឹង�តវ
បនបង� ញ េ�ពះ��តវបនសរេសរេ ទីេនះកនុងេស វេ េនះ េហយ�តវបន
េបកបង� ញដល់មនុស�ជំននេ់�កយ។ ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ�េ កនុង
ថន កសិ់កខ �� និង��េរ ន និងនិកយេទ តេទ ជងជនជតិយូ��ច
េមលេឃញ�ពះេយសូ៊វជ�ពះេមស�ុ។ី គម នអ�ីឆងល់េទែដលពួកេគពយយមគិតថ
អនកឆកួត។ គម នឆងល់េទែដលពួកេគគិតថអនកលងង។់ គម នអ�ីឆងល់េទ ែដលពួកេគ
មនិ�ចយល់បនថ េហតុអ�ីបនជអនកមនិេ ជមយួពួកេគ។ េ�យ�រែត
�មនអំ�ច និងចកខុវស័ិយេ ពីេ�កយ� �ពះបនទូលៃន�ពះែដល�តវបនេបក
សែម�ង េដមបទីទួលបន�កមជំនុំេដមបកីរេលកេឡងេ �នសួគ ៏ និងករេ ផទះ
វញិ។ បទ។ “មនុស�ជេ�ចននឹងរតេ់ មក េហយចំេណះដឹងនឹងេកនេឡង។”
ពិត�បកដ�ស់។
111 ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីេផ�ងេទ តែដលនឹង�តវដឹង? សូម�កេឡកេមលៃថងេនះេ
ឯ�ពះវ�ិរ។ �េ ទីេនះ។ ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិឈចឺបេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវែត�បប�់។
ករេធ�…
112 េ ៃថងេនះនឹងមនករេ�កកេឡង�បឆងំ�ពះ�គិស�។
113 ឥឡូវេនះ សូមចថំ េ េពលែដលេយងចូលេ កនុង�� េនះេម�បឆងំ�ពះ
�គិស�នឹងជិះពីេល��ទងំេនះ។ �នីែយល៉បននិយយអំពី�េ ទីេនះ “�ពះអងគ
មច ស់ែដលនឹងមក។” �ទងនឹ់ង�តវកតផ់� ច ់ �ពះេយសូ៊វនឹងេធ� ករផ�ះផ�ស�មប់
�បជជន។ ប៉ុែន� “េស�ចែដលេ�កកឈរ នឹងេធ�ឲយមនេសចក�ីស�បេ់ខពម វនិស”
េនះគឺជទី�កងរ ៉មូ �មរយៈទីតុស។ េហយេលកេនះ �ជ�ពះអងគមច ស់ែដល
េចញពីទី�កងរ ៉មូ នឹងេធ��។ េហយគតនឹ់ង�តវបនបង� ញេ ៃថងចុងេ�កយ
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ឥឡូវេនះសូម�� ប ់ “�ងំខ�ួនជ�ពះ” ដូចែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ពមនេយង
េ កនុង ែថស�ឡូនីចទីពីរ ជំពូក២។

ចូរេយងេ ឯ� ែថស�ឡូនីចទីពីរ េហយបនទ បម់កអនកនឹងមនិមនពកយ
របស់ខញុ ំេទ គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ែថស�ឡូនីចទី២ ជំពូកទី២ និងខ១២។
សូមេមល។ ែថស�ឡូនីចទី២ ជំពូកទី២ និងខ១២។ សូមេមល។ សូមចបេ់ផ�ម
េ ខងេលេនះ ខទី ៧។

ដបតិេសចក�ី�ថក៌ំបងំរបស់ករទទឹងចបប ់ កំពុងែតប�� លេឡង
េហយ…

(េនះសំដីរបស់ប៉ូល េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។)…

ែត—មនែតអនក�ែដលឥឡូវេនះនឹងអនុ ញ ត រហូតទល់ែតេគ
ដកខ�ួនេចញ។

ជនរ� “គត”់ េ ទីេនះ? មនអនក�ដឹងេទ? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ “អនក
ែដលអនុ ញ តឱយ។”

េហយេ េពលេនះ (េពល�) អំេព��កកនឹ់ង�តវបនបង� ញឱយ
ដឹង…

េពល�? េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុង�តវបនដកេចញ ែដល
កំពុងេរ បចំេដមបចីកេចញឥឡូវេនះ។ េត�ទងច់កេចញេដមបអី�ី? ទទួលយក
�កមជំនំុេ ជមយួ�ទង។់ “�ត�ត�ង!” ប៉ូល និយយ េ�កមករេបកសែម�ង។

…ែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វនឹងបំផ� ញ េ�យខយល់ពី�ពះឱស��ទង់
េហយេធ�ឲយវនិស េ�យរសមីពន�ឺពីដំេណ រ�ទងយ់ងមកៈ (ពិត�ស់គឺ
មនុស���កក)់

�ទទឹងចបបេ់នះ នឹងមកទងំេធ�ករដូចជ�រក���ងំ េ�យនូវ
�គបទ់ងំឫទធិ ទីសំគល់ និងករអ�ច រយដក៏ំភូត

“េយងជ�ពះវ�ិរដអ៏�ច រយបំផុត។ េយងមនេនះ។ េយងមនេនះ។ របួរមួ
ទងំអស់គន ” េឃញេទ។ “េយងគឺជអនកដអ៏�ច រយបំផុត។” កុហកយ៉ងអ�ច រយ!
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េហយេ�យ�គបទ់ងំ…េសចក�ីឆេបករបស់េសចក�ីទុចចរតិ កនុងពួក
អនកែដល�តវវនិស េ�យេ�ពះេគមនិ�ពម�ស�ញ់ដល់េសចក�ីពិត
េដមបឲីយេគបនសេ ងគ ះេនះេទ។

េហតុេនះបនជ�ពះ �ទងនឹ់ងឲយេសចក�ីខុសឆគងមក ប�� លឲយេគ
េជ �មេសចក�ីភូតភរវញិៈ

េដមបឲីយអស់មនុស��ែដលមនិេជ �មេសចក�ីពិត គឺេពញចិត�នឹង
េសចក�ីទុចចរតិ េនះបនជបម់នេទសវញិ។

114 េតអនកទទួលបន�េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—េអដ។] អូ ខញុ ំេអយ!
ឥឡូវេនះ ប៉ូលកំពុងនិយយ។ េពលែដល��ៃន�ពះ�តវបនេគបង� ញឲយ�គ ល់
�ពះវ ិ ញ ណ�ទង ់ �ពះនម �ពះគុណរបស់�ទង ់ �ថក៍ំបងំដអ៏�ច រយទងំអស់េនះ
ែដលនឹងេកតេឡងឥឡូវេនះ េ�គងស�មប�់កមជំនុំរបស់�ទង ់ េដមបចូីលេ កនុង
ករេលកេឡង ករបង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេធ�កិចចករេនះ។ េនះជអ�ីែដល
�ទងប់នេធ�េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់។

115 ឥឡូវេនះ េ�ះេមល។ េតេយងមនេពលស�មបចុ់ងេ�កយេនះេទ? [�កមជំនំុ
និយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ទី�បមំយួ “�បេ�បង�ងំដខ៏ពងខ់ពស់បំផុត។” អូ
ខញុ ំេអយ! េនះគឺមយួ! អ�ីែដល�ទង�់តវេធ�ចុងេ�កយ គឺេដមបអី�ី? ឥឡូវេនះ ចូរេយង
�តលបេ់ �នីែយល៉វញិ រកេមលអ�ីែដល�ទង�់តវេធ�េ ទីេនះ។ “៧០សប� ហ៍។”
េត�តវសេ�មចអ�ីកនុងេពលេនះ? �តឹម�តវេហយ។

…បនកំណតដ់ល់�សនឯ៍ង និងដល់ទី�កងបរសុិទធរបស់
ឯង េដមបនឹីងរលំតប់ំបតអ់ំេពរលំង (អំេពរលំងរបស់�បជជ
ន)៍ …និងេធ�ឲយអំេពបបផុតេ  (ស�មប�់បជជន)៍ េហយឲយ្
បនធួននឹងអំេពទុចចរតិ �ពមទងំនេំសចក�ីសុចរតិដេ៏ អស់កលប
ជនិចចចូលមក (ស�មប�់សនយូ៍�) និងបិទ��ករជកែ់ស�ង និង
េសចក�ីទំនយ (រហូតដល់�គចុងបំផុត)េហយនឹងចកេ់�បង�ងំអនក
បរសុិទធបំផុតេឡង។

េនះជេហតុផល�បមំយួយ៉ងៃនករយងមករបស់�ទង។់
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116 ឥឡូវេនះ “េដមបចីកេ់�បង�ងំអនកបរសុិទធបំផុត។” ឥឡូវេនះ �បែហលជ
ចែម�កបន�ិចេហយ ស�មបអ់នកែដលជ�គជេ�ចននក ់ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�គនែ់ត
សងកតធ់ងនេ់ល�មយួនទី �គនែ់តេមលថេត�េចញមកយ៉ង�។

117 េនះជករ�បេ�បង មនិែមនរបស់មនុស�េទ។ �ពះេយសូ៊វ�តវបនចកេ់�បង
�ងំរចួេហយ។ �តវេហយ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េស វេ
កិចចករបននិយយថ �ពះបនចកេ់�បង�ងំ�ពះេយសូ៊វេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ �ទងប់នយងជំុវញិេធ�ករល� និងពយបលអនកជំងឺជេដម។ �ពះេយសូ៊វ
គឺរចួេហយ។ �ទងគឺ់ជ�ពះេមស�ុ។ី េហយ�ពះេមស� ុ ីមននយ័ថ “អនក�តវបន
េរ ស�ងំ។” េត��តវេទ? ប៉ុែន�េ េពលចុងេ�កយេនះ �ទងនឹ់ងចកេ់�បង�ងំឲយ
បរសុិទធបំផុត។

118 េតអ�ីជ “បរសុិទធបំផុត”? �មវធីិរបស់ខញុ ំកនុងករេមលេឃញ� ែដលខញុ ំ
េជ ថខញុ ំ�ចប ជ ក�់បនេ�យបទគមពរី គឺេដមប�ីប “បរសុិទធបំផុត” ែដល
នឹងជេ�ងឧេបសថែដលនឹង�តវេ�បកនុងអំឡុងសហស�វត�រ។៍ ឥឡូវសូម�� ប់
េហតុអ�ីបនជខញុ ំទទួលបន�។ បនពិពណ៌នេ កនុង េអេសគល—ជំពូកទី ៤
េអ…េទ ខញុ ំមននយ័ថជំពូកទី ៤៣ ខទី១ និងទី៦។ ចូរេយង�តឡបេ់ េអេសគល
វញិ េហយែស�ងយល់ពីរេប បែដលគតថ់តរបូកនុងសហស�វត�រ ៍ េតពួកេគនឹង
�បេ�បង�ងំរេប ប�… េអេសគល ៤៣ េហយសូម�នបន�ិចេ ទីេនះ
េហយេមលថ�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីកនុងសហស�វត�រេ៍នះ ករចកេ់�បង�ងំ។ េ កនុង
េអេសគល ៤៣ មនិអីេទ េហយឥឡូវេនះ ចូរចបេ់ផ�មជមយួនឹងទី ១ដល់ខទី៦។
អនក�ច�នេរ ងទងំ�សងបនទ បពី់អនក�តឡបម់កផទះវញិ ជករពិត េអេសគល
៤៣។ “េ�កយមក…”

119 ឥឡូវេនះ េមលករពិពណ៌នអំពី�ពះវ�ិរែដលនឹង�តវ�ងសងក់នុង
សហស�វត�រ។៍ ឥឡូវេនះ អនក�ន�មន កដឹ់ងថ ចប�់ងំពីេអេសគល
ជំពូកទី៤០ រហូតដល់ជំពូកទី៤៤ គម នអ�ីេ េលេ�កេនះេទ ប៉ុែន�ជ�ពះវ�ិរ
សហស�វត�រែ៍ដលកំពុង�តវបន�ងសងេ់ េលែផនដី (អនក�ដឹង សូមេមល)
េពលែដលសិរលី�របស់�ពះអមច ស់បនបំេពញ� េហយដូេចនះេ មុខ។ ឥឡូវេនះ
េយង…នឹង�គនែ់តេរ ប�បអ់ំពី�ពះវ�ិរេ កនុងជំពូកទី៤៣ និងខទី១ដល់ទី៦។
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បនទ បម់ក េ�កនខំញុ ំេ ឯទ� រកំែផង គឺជទ� រែដល េបកេ ទិស
ខងេកតៈ

េហយេមល សិរលី�របស់…�ពះៃន�សនអ៍ុី��ែអល កម៏ក�មផ�ូវពី
ទិសខងេកតៈ �ពះសូរេស ង�ទងឮ់ដូចជសូរៃនទឹកេ�ចន េហយែផនដី
បនភ�ឺ េ�យ�រសិរលី�របស់�ទង។់

េនះកដូ៏ចជករជកែ់ស�ង ែដលេលចមកឲយខញុ ំេឃញ គឺដូចជករ
ជកែ់ស�ងែដលខញុ ំបនេឃញ កនុងកលែដលខញុ ំមក េដមបបីំផ� ញទី�កងៈ
ករជកែ់ស�ងទងំេនះ ដូចជករជកែ់ស�ងែដលខញុ ំបនេឃញ េ ែកបរ
ទេន�េកបរែដរ ដូេចនះខញុ ំកដ៏ួលផក បម់ុខចុះ។

េនះសិរលី�ៃន�ពះេយហូ�៉—សិរលី�ៃន�ពះេយហូ�៉កចូ៏លេ កនុង
�ពះវ�ិរ �មផ�ូវៃនទ� រកំែផងែដលេបកេ ទិសខងេកត។

រចួ�ពះវ ិ ញ ណ�ទងេ់លកខញុ ំេឡងនេំ ទីឯ�នខងកនុង េហយេមល
សិរលី�ៃន�ពះេយហូ�៉បនេ េពញកនុង�ពះវ�ិរ។

ខញុ ំកឮ៏�ពះមន�ពះបនទូលមកខញុ ំ ពីកនុង�ពះវ�ិរ មនទងំមនុស�េនះ
ឈរេ ែកបរខញុ ំែដរ។

120 ករចកេ់�បងអភេិសក ករចកេ់�បង�ងំេល�ពះវ�ិរេនះស�មបរ់ជជកល
មយួពនឆ់ន ។ំ ឥឡូវេនះ ចូរកតច់ំ�ំេ កនុងេលវវីនិយ័។ ឥឡូវេនះសូមេមលពី
រេប បែដល��តវបនសំេ េ កនុងេលវវីនិយ័។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយង�តលប់
េ េលវវីនិយ័វញិ េយងដឹងថេ�កម៉ូេសបនចកេ់�បង�ងំ�ពះវ�ិរបរសុិទធ។ ចូរ
េយង�តឡបេ់ វញិ ខណៈេពលែដលេយងេ ។ េយងមនេពលេ�ចន�ស់។
េហយេយង�តឡបេ់ េលវវីនិយ័វញិ េហយរកេមលេពលែដលម៉ូេសបនចកេ់�បង
េល�ពះវ�ិរបរសុិទធ េ េលវវីនិយ័ ជំពូកទី ៨។
121 អូ ខញុ ំ�គនែ់តចូលចិត�េ�ប បេធ បបទគមពរីទងំេនះេ នឹងបទគមពរីឯេទ ត។ េត
អនកចូលចិត�អត?់ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េហយបនទ បម់កអនក
—អនកទទួល—បន—គំនិតៃនអ�ី—ពីអ�ីែដលេយងកំពុងែស�ងរក និងអ�ីែដលេយង
កំពុងេធ�។ ឥឡូវេនះ បងប�ូន�គបគ់ន បនដឹងថ េយង�គនែ់តេ�បបទគមពរីមយួ
ឥឡូវេនះ េហយបនទ បម់ក េ េល�។
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122 ឥឡូវេនះ ជំពូកទី៨ ៃនេលវវីនិយ័ េហយខញុ ំបនគូសប ជ កេ់ ទីេនះខទី១០។
ចំ�ំ េលវវីនិយ័ ៨:១០។ សូមេមល។

រចួម៉ូេសយកេ�បង េ ចក�់ប េ ចក�់បេ�ងឧេបសថ និង
�គបរ់បស់ទងំអស់ ែដលេ កនុងេ�ងេនះ ែញកេចញជបរសុិទធ។

េហយ…កយ៏កេ េ�បះេល�សន៧ដង …ចក�់ប�សន
និង�ប�ប�់សនទងំប៉ុនម ន �ពមទងំចនក�  ំ និងេជងៃនចនេនះ
ផង េដមប…ីែញកេចញជបរសុិទធ។

កច៏កេ់�បង…ខ�ះេលកបលេអរ ៉នុ ទងំ�បឲយបនបរសុិទធ។
123 េ�កម៉ូេស េ ទីរេ��ថ ន ែញកជបរសុិទធ ឬចកេ់�បង�ងំេ�ងឧេបសថ
ៃនករថ� យបងគំ ស�មបកូ់នេ អុី�� ែអល េពលេគេធ�ដំេណ រ។ ��តវបនចក់
េ�បង�ងំ។
124 ឥឡូវេនះ េ កនុងរបក��តទីពីរ �តឡបម់ក េហយេយងនឹងេឃញករ
ថ� យខ�ួនែដលេពល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនអងគុយេ ឯ�ពះពន�  េហយេមល
អ�ីែដលបនេកតេឡងឥឡូវេនះ។ េ កនុងរបក��តទីពីរ ជំពូកទី៥ េហយសូម
ចបេ់ផ�មេ ខទី១៣។ របក��តទី២ ជំពូកទី៥ េហយចបេ់ផ�មេ ខ១៣។

េ ខណៈេនះ…កលពួកផ�ុ ំែ�ត និងពួកចំេរ ង េគ…�បគំេភ�ង
�ពមគន ឮសំេឡងែត១… េដមបេីលកសរេសរ េហយអរ�ពះគុណដល់
�ពះេយហូ�៉ គឺកលេគ េឡងសំេឡងេ�យផ�ុ ំែ�ត �យឈងឹ
េហយ េលង�ប�បេ់ភ�ងទងំប៉ុនម ន �ពមទងំេលកសរេសរ
ដល់�ពះេយហូ�៉ េ�យពកយថ �ទង�់បកបេ�យករ�ុគុណ
េសចក�ីសបបរុស�ទងេ់ អស់កលបជនិចចៈ េនះ��បែ់ត�ពះវ�ិរ
�ពះេយហូ�៉ មនេពញេ�យពពក

ដល់េម៉�ះបនជពួកសងឃឈរ…េធ�ករងរមនិបន េ�យេ�ពះពពក
េនះ◌ៈ ដបតិសិរលី�ៃន�ពះេយហូ�៉ េ េពញកនុង�ពះវ�ិរៃន�ពះ។

125 �ពះបនយងចូលេ កនុងទីសកក រៈែដល�តវចកេ់�បង�ងំ េហយបន
�បគល់ឲយ�ទងស់�មបម់នុស�ចូលមកថ� យបងគំ។ ដូេចនះេដមប�ីបមនិែមនេទ។
“ទីបរសុិទធរបស់�ទង។់” កែន�ងប៉ុែន�េដមបចីកេ់�បង “ទីបរសុិទធបំផុត។” ជកែន�ង។
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េហយេយងកតស់មគ ល់ថ ទី�កងេយរ�ូឡឹមថមីគឺជកែន�ង “បរសុិទធបំផុត។”
េហយករចកេ់�បង�ងំនឹងេ េល�កងេយរ�ូឡិមថមី ែដលចុះពី�ពះេចញពី
�ថ នសួគ ៌ េរ បចំជកូន�កមុតុំបែតងខ�ួនស�មប�់� ម។ី ករចកេ់�បង�ងំនឹង
េ េលពួកេគ។
126 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេសរបូបិលថ� យ�ពះវ�ិររបស់គត ់ បនទ បពី់��តវ
បន�ងសងេ់ឡងវញិ។ �មនិ�តវបនចកេ់�បង�ងំម�ងេទ តេទ េ�ពះ��តវបន
ចកេ់�បង�ងំរចួេហយ។ េហយ�តវបនរះុេរ  េហយ��តវបនែណនមំ�ងេទ ត។
ករបំផ�ិចបំផ� ញែដលបនេកតេឡងចំេពះ�។ ��តវបនេគែណនមំ�ងេទ ត
េហយ�កេ់ឡង ដូេចនះគម នករចកេ់�បង�ងំេទ តេទ។ េពលែដលេគចកេ់�បង
�ងំម�ង េនះកប៏ន�រហូតេហយបន�ដល់េពលេនះ�គបេ់ពល។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
�ពះជមច ស់បនដំេឡងេ�ងឧេបសថសហស�វត�រ ៍ �ទងនឹ់ងចកេ់�បង�ងំដ៏
វសុិទធបំផុត េទ។ “ទីបរសុិទធរបស់�ទង”់ ប៉ុែន� “បរសុិទធបំផុត។”
127 ប៉ុែន�េ េពលែដលេស�ចេ�យ�ជយបនមយួពនឆ់ន  ំ (សិរលី�!) នងបន
ប ចបេ់ហយ។ ករចកេ់�បង�ងំទីបរសុិទធបំផុតនឹងក� យជេរ ងចុងេ�កយ
បង�ស់។ េ េពលែដល�ពះវ�ិរ�តវបន�ងសង ់ កររស់េឡងវញិបន
មកដល់។ ជនជតិយូ�បន�តឡបម់កវញិ។ �ពះ�គីសទ និងកូន�កមុរំបស់�ទង់
បនយងមក។ ជនជតិយូ� មយួរយបនួមុនឺបនួពនន់ក�់តវបនេបះ��។
សហស�វត�រប៍នេកតេឡង។ នឹងមនករចកេ់�បង�ងំ េ េពលែដលកែន�ងដ៏
វសុិទធបំផុតនឹង�តវបនចកេ់�បង�ងំ។ បរសុិទធ បរសុិទធបំផុត និងបរសុិទធបំផុត។
េ េពល កែន�ងបរសុិទធបំផុត គឺជទីសកក រៈែដល�ពះជមច ស់គងេ់  ចេន� ះេចរបូ៊ី
ន។ េហយេលកេនះ �ពះ�គីសទនឹង�ងំេ កនុងទីបរសុិទធបំផុត េ�យករចកេ់�បង
�ងំេល�ទង។់ េហយពួកេគនឹងមនិ�តវករ�ពះ�ទិតយេ ទីេនះេទ ដបតិកូនេច ម
េ ក�� លទី�កងនឹងជពន�ឺ។ �ពះ�ទិតយនឹងមនិរលតេ់ កនុងទី�កងេនះេទ
ដូចែដលេ�កពូជីមធ� បនិ់យយ។ េហយ�នឹងមនិែដលេធ�េទ េ�ពះ�ពះ�គីសទ
នឹងជពន� ឺ េនះជអនកចកេ់�បង�ងំ។ េហយេស�ចនឹងយងមកេ�យ�ជយអស់
មយួពនឆ់ន  ំេដមបេី�យ�ជយ។
128 េយេរម ៣:១២-១៨ សូម�ន�ជរមួ។ ខញុ ំេជ ថ េ េយេរម១៨។ បទ។
េទ ជំពូកទី១២ អតេ់ទសឱយខញុ ំ ជំពូកទី ១២ៃនេយេរម េហយសូមចបេ់ផ�មជមយួ
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—េនះ…េយេរម ៣ សូមអតេ់ទសឲយខញុ ំ។ េយេរម ៣ ខញុ ំបន—បនសរេសរេ
ទីេនះ ជកែន�ងែដល ខណៈេពលែដលកំពុងសិក� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនផ� ស់
ប�ូរខញុ ំពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ ខញុ ំ�គនែ់តនិយយេរ ងទងំេនះចុះ�មែដលខញុ ំ
�ចេធ�បន។ េយេរម៣ េហយបនទ បម់ក១២ដល់ ១៨ រមួប ចូ ល។ េ�ះ�ន�។

ចូរេ �បកស�បបព់កយទងំេនះេ ទិសខងេជង េ�យពកយថ
�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលដូេចនះ ឱអុី��ែអល ជពួក�ថយេអយ
ចូរវលិមកវញិចុះ អញនឹងមនិបំភយ័ឯង—ឯង…េ�យទឹកមុខអញេទៈ
ដបតិអញមនេសចក�ីេម��  �ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អញនឹង
មនិេ�កធជដ�បេឡយ។

ឲយឯង�គនែ់តទទួល�ពមថ ឯងមនេសចក�ីទុចចរតិែមនប៉ុេណ� ះ
េ�យបនរលំងនឹង�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនឯង េហយបនែចកអំេព
េគរពរបស់ឯង ឲយសុស�យេ ដល់�ពះដៃទទងំប៉ុនម ន េ េ�កម
�គបទ់ងំេដមេឈេខ វខចីផង…

េនះជអ�ីែដលេគេធ� ពីខងេកត ខងលិច �គបជ់តិ�សន។៍ េឃញេទ?

ែត�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលថ ឯង�ល់គន មនិបន�� ប�់ម
អញេ�ះ។

“�តឡប!់” �� បេ់រ ងេនះ។

�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលថ ឱពួកេកមងៗែដល�ថយេអយ
ចូរវលិមកវញិចុះ ដបតិអញ(ប-ន-េរ ប-ករ)…ជប�ីដល់ឯង�ល់គន
េហយ…

“ែភនកេគខ� ក ់ េ�ពះខញុ ំទុកឱកសឲយ�សនដ៍ៃទ។ ប៉ុែន� សូមអនក
�តឡបម់កវញិ ដបតិខញុ ំបនេរ បករជមយួនឹងអនកេហយ។”

…េនះអញនឹងយកឯង�ល់គន  មន កពី់�កង១ េហយ២នកពី់
ពូជអំបូរ១…

មនិែមនទងំអស់ែដលេ ខ�ួនឯងថជ�សនយូ៍�នឹងចូលមកេទ។ ប៉ុែន�
�កមែដលបនេ�ជសេរ សេនះនឹងចូលេ  គឺេបនយ៉មនីតូចែដលចុះមកទីេនះ
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មុនយ៉ូែសប �កមេនះមកពី�គបជ់តិ�សន ៍ មយួេចញពីទី�កង និងពី�កម
�គ�រ។

…ន�ំតឡបេ់ ឯ�កងសីុយ៉ូនវញិៈ
រចួអញនឹងឲយឯង�ល់គន  មនអនក�គប�់គងែដលគបចិ់ត�អញ ជអនក

ែដលនឹងឃ� លឯង�ល់គន េ�យដំរះិ និងេយបល់។
�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលថ េ �គេនះកល�ឯង�ល់គន

បនចំេរ នមនគន េ�ចនេឡងេ កនុង�សក េនះេគនឹងែលងេចញពកយ
ថ ហិប—ៃនេសចក�ីស ញ ផង�ពះេយហូ�៉ៈ ហិបេនះកម៏និែដល
ចូលកនុងគំនិតេគ េហយេគមនិែដលនឹកច ំ ឬរឭករក កម៏និែដលមន
អនក�—េធ�េឡងវញិ ដ�បតេ ។

េ �គេនះ េគនឹងេ �កងេយរ�ូឡិមថ ជបល�័ងកៃន
�ពះេយហូ�៉ (ដូចជ�ទងនឹ់ងេ ទីេនះ សូមេមល) េហយ
អស់ទងំ�សននឹ៍ងមូលគន  (�េលលូយ៉) មកឯ�ពះនមៃន
�ពះេយហូ�៉ កនុង�កងេយរ�ូឡិមៈ េគនឹងមនិេដរ�មេសចក�ី រងឹចេចស
ៃនចិត���កករ់បស់េគេទ តេឡយ។

129 េនះេហយជេពលែដលទី�កងេនះនឹង�តវបនចកេ់�បង�ងំ។ េនះេហយ
ជេពលែដល�កងេយរ�ូឡិមថមីនឹង�តវបនចកេ់�បង�ងំ។ និង�បជជតិ
ទងំអស់ៃនទី�កង… េ កនុងវវិរណៈជំពូកទី ២២�បនែចងថ ទ� រទងំ�យ
មនិ�តវបិទេ េពលយបេ់ឡយ ពីេ�ពះ�នឹងមនិមនយបេ់ ទីេនះេទ។ េហយ
េស�ចទងំអស់ៃនែផនដីនឹងនកិំត�ិយស និងសិរលី�របស់ខ�ួនមកកនុងទី�កងេនះ។
ជ ជ ំងរបស់�នឹងេធ�ពីថមផក ម�ះិ និងថម�ឌី ជថមដបពី់រយ៉ង។ ទ� រដបពី់រ�តវជគុជ
រងឹមយួ ទ� រនីមយួៗ។ មនិចបំចម់នេទ នេ ទីេនះេទ។ �នឹងែលងមនពន�ឺៃថង
េទ តេហយ ដបតិកូនេច មែដលេ ក�� លទី�កងនឹងជពន�ឺ។ េហយ�ទងនឹ់ង
ដឹកន�ំ ស��ទងេ់ កនជី់វតិអស់កលបជនិចច។ េដមេឈពីរេដមឈរេ មតទ់េន�
មយួេដមស�មបព់យបលជតិ�សន។៍ េនះេហយជអនកចកេ់�បង�ងំែដល
នឹងមក គឺ�កងបរសុិទធ ែដលចុះពី�ពះេចញពី�ថ នសួគ ៌មកែផនដី។
130 ចូរេយងទទួលយកអ�ីែដលនឹងេកតេឡងកនុងអំឡុងេពលេនះ។ អូេតអនក
�ស�ញ់�េទ? [�កមជំនំុនិយយថ“�ែមន៉”—េអដ។] ចូរេយងងកេ រក
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េអ�យ ៦៥ បន�ិចសិន។ �គនែ់តល�េពកមនិចងរ់លំង។ �ល�េពកកនុងករ
ចកេចញ។ �បែហលជេក� បន�ិច ប៉ុែន�សូមបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត។
131 េអ�យ ៦៥ សូម�� បនូ់វអ�ីែដលនឹងេកតេឡងកនុងអំឡុងេពលេនះ។
េហយ�គនែ់តសួរខ�ួនអនក មតិ�មនបបេអយ �បសិនេបអនក—�បសិនេបអនក�ច
មនលទធភពនឹកេរ ងេនះ។ េអ�យ ៦៥ សូមចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី១៧។
�� បទ់ងំអស់គន  េឱយជិតឥឡូវេនះ។ េនះគឺជអំឡុងេពលៃនសហស�វត�រ ៍ ែដល
ជេពលែដលបរសុិទធបំផុត�តវបនចកេ់�បង�ងំ។

ដបតិេមល អញនឹងបេងកតៃផទេមឃថមី េហយនឹងែផនដីថមី ឯរបស់ពីមុន
ៗ េនះនឹងគម នអនក�នឹងចេំទ ត កម៏និែដលចូលកនុងគំនិតេឡយ។

ប៉ុែន��តវឲយ…ឯង�ល់គន មនេសចក�ីអំណរ…េហយរកី�យេឡងជ
ដ�បចំេពះករែដលអញបេងកតេនះ◌ៈ ដបតិេមល អញនឹងេធ�ឲយ
�កងេយរ�ូឡិមបនជទីរកី�យ (េនះជ�កងេយរ�ូឡិមថមី)
េហយ�បជជនទងំ�យជេសចក�ីអំណរ។
េតករចកេ់�បងជអ�ី? េសចក�ីអំណររបស់�ពះអមច ស់។

…េធ�ឲយ�កងេយរ�ូឡិមបនជទី រកី�យ និង�បជជនទងំ�យ
មនអំណរ។ េហយអញនឹងរកី�យកនុងេយរ ៉�ុឡឹម…
េស�ចគងេ់ េលបល�័ងក េល�ជយបល�័ងកដម៏នអំ�ច បល�័ងកដអ៏ស់កលប និង

�បជជនដអ៏ស់កលបជមយួនឹងេសចក�ីអំណរដអ៏ស់កលបជនិចចេ កនុងទី�កងដ៏
អស់កលប! អូ ខញុ ំេអយ!

េនះអញនឹងមនេសចក�ីរកី�យចំេពះ�កងេយរ�ូឡិម និងេសចក�ី
អំណរចំេពះ� ស�អញៈ រចួេ កនុងទី�កងេនះ នឹងែលងឮសំេឡងយំ
និងសំែរកេទ តេឡយ។

កនឹ៏ងែលងមនកូនតូចែដលរស់េ ែតប៉ុនម នៃថង ឬ
មនុស�ចស់ែដលមនិបនរស់េ ឲយេពញកំណត�់យុតេ េទ តៈ
ដបតិអនក�ែដល�� បក់នុង�យុ១០០ឆន  ំ េនះេគនឹង�បថ់ ជេកមង
េទ េហយមនុស�បប�ែដលរស់ដល់�តឹម១០០ឆន  ំ េនះនឹង�តវ
ប�� �វញិ។
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�គេនះមនុស�នឹងសងផ់ទះ េហយនឹង��ស័យេ ផង កនឹ៏ង�ចំំករ
ទំពងំបយជូរ េហយនឹងបរេិភគផលែដរ។

េគនឹងមនិសង ់ រចួមនមន កេ់ទ ត��ស័យេ (េនះគឺអនក�� ប់
េហយកូនរបស់អនកជំនួសអនក) …សង ់ រចួមនមន កេ់ទ ត��ស័យេ
ឬ� ំ រចួមនមន កេ់ទ តបរេិភគផល េនះេឡយៈ ដបតិ�យុរបស់� ស�
អញនឹងបនែវងដូចជ�យុៃនេដមេឈ េហយពួកេរ ស�ងំរបស់អញ
នឹងេ�ប�បស់ករែដលៃដេគេធ�ជយឺនយូរេ ។

េគនឹងមនិខំេធ�ជឥត�បេយជន ៍ ឬបេងកតមកឲយែតបន�តវវនិសេ
េនះេឡយ ដបតិេគជពូជៃនពួកដម៏នពររបស់�ពះេយហូ�៉ �ពមទងំ
កូនែដលេគបេងកតតេ ផង។

�គេនះមុនែដលេគអំពវនវ…េនះអញនឹងតបេឆ�យ…(ករចក់
េ�បង�ងំដរ៏ងុេរ ងេនះ េ ខងេ�កយេចរបូ៊នី!) …អញនឹងតបេឆ�យ
េហយកលេគកំពុងែតេចញសំដីេ េឡយ េនះអញនឹង�� បែ់ដរ។

ឯែឆកៃ�ព និងកូនេច ម�នឹងរកសីុជមយួគន …េហយសិង�នឹងសីុចំេបង
ដូចជេគៈ ចំែណកពស់ �នឹងមនធូលីដីជ��រ។ សត�ទងំ�យ
នឹងមនិេប តេប ន ឬបំផ� ញអ�ីេ �គបក់នុង�សកភនបំរសុិទធរបស់អញ
េទ តេឡយ េនះជ�ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉។ (េតអនកខកខន�េទ?
អតេ់ទ!)

132 �តឡបម់កទីេនះម�ងេទ ត េហយេអ�យនិយយម�ងេទ តេ ជំពូកទី
១១ខទី ១ដល់ទី៩។ �� បអ់�ីែដលគតនិ់យយេ ទីេនះម�ងេទ ត េពលគត់
ចបប់នករនិមមតិ បនទ បពី់គតប់នេឃញ ស�ីទងំេនះេហយ េនះគឺរេប បែដល
ពួកេគនឹង�ប�ពឹត�េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់។ នី-…េអ�យ ១១ ដល់ ១។

មនលំពង១់នឹងដុះេចញពីគល់របស់អុី�យ…េហយែមក១
ែដលេចញពីឫសគត ់ នឹងេកតមនផលែផ�ៈ (េនះជនរ�?
�ពះ�គីសទ។)…េចញពីឫសគតៈ់

�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេយហូ�៉ នឹងសណ�ិ តេ េលអនកេនះ គឺជ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�បជញ នឹងេយបល់ ជ�ពះវ ិ ញ ណៃនគំនិត�ងៃវ…និង
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ឫទធ នុភព ជ�ពះវ ិ ញ ណៃនេសចក�ីេចះដឹង និង…េសចក�ីេកតខ� ច
ដល់�ពះេយហូ�៉

អនកេនះនឹងៃវរហ័សចំេពះេសចក�ីេកតខ� ចដល់�ពះេយហូ�៉ៈ
េហយនឹងជំនុំជំរះ មនិែមន�មែភនកេមលេឃញ ឬ…សំេរចេសចក�ី�ម
�តេច ក�� បឮ់េនះេឡយៈ

គឺនឹងជំនុំជំរះពួកទល់�ក េ�យេសចក�ីសុចរតិ េហយសំេរចក�ីឲយ
មនុស��ប�េ ែផនដី េ�យេសចក�ីេទ ង�តងៈ់ កនឹ៏ង�យែផនដី
េ�យរពំតៃ់នមតខ់�ួន �ពមទងំ�ប�រជីវតិមនុស�ែដល�ប�ពឹត�
��កក ់េ�យខយល់ដេង�មពីបបូរមតផ់ង។

េសចក�ីសុចរតិនឹងបនជែខ��ក�តច់េងកះរបស់អនកេនះ េហយ
េសចក�ីេ�ម ះ�តងជ់ែខ��ក�តក់ំ�ងំផង។

�គេនះ ែឆកៃ�ពនឹងេ ជមយួនឹងកូនេច ម ឯខ� រខិន នឹងេដកេ ជ
មយួនឹងកូនពែព (េនះគឺពែព)។ ឯកូនេគ និងសិង��ទ វ�ពមទងំសត�
បំបន៉យ៉ងធត…់ឬកូនេគ ឬសិង�និងសត�បំបន៉យ៉ងធតេ់ ជមយួ
គន េហយេកមងតូចៗជអនកគង� ល�។

…េគញីនឹងខ� ឃមុ ំនឹងរកសីុ…ជមយួគន  េហយកូន� (នឹង)េដក
េ ជមយួែដរៈ ឯសិង�នឹងសីុចំេបងដូចជេគវញិ។

កូនមនុស�ែដលេ េ េ�ះនឹងេលងេ �តងម់តរ់នធពស់ហនុមន
េហយេកមងែលងេ�ះនឹងលូកៃដចូលេ កនុងរងូពស់ែវកបន។

��ល់គន នឹងមនិេធ�ទុកខ ឬបំផ� ញគន  េ �គបេ់លភនបំរសុិទធរបស់
អញៈ ដបតិ�គបទ់ងំអស់នឹង�គ ល់�ពះេយហូ�៉ េ េពញពសេល
ែផនដី…ដូចជទឹកេ េពញពសកនុងសមុ�ទែដរ។

ហុឺម! េនះគឺេ �កងេយរ�ូឡិមថមី។ េនះគឺ “ថមី។” មយួ។ ែមក េ ទីេនះ
សំេ ដល់ែមករបស់�វឌី។ “�ទងគឺ់ទងំែមក និងឬស។”
133 ឥឡូវេនះ បនទ បពី់េនះ កូន�កមុេំលចេឡង។ បនទ បពី់រយៈេពលចិតសិប
សប� ហ៍ កូន�កមុបំនេលចេចញេ កនុងវវិរណៈ ជំពូកទី១៩ ខទី១ និងខទី១៦។
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នងមកដល់ជមយួនឹងកូនកំេ�ះរបស់នង ែដលជេស�ចដខ៏� ងំពូែក។ អូ! ខញុ ំ
មនិដឹងថេតេយងនឹងទទួលបនទងំអស់ឬអត។់ េទបែតបន�ដូេចនះ…

ែមនេហយ សូម�នែផនកេនះ យ៉ង�កេ៏�យ។ េនះគឺជកែន�ងែដល
កូន�កមុនឹំងមក បនទ បពី់េនះ។ េឃញេទ? បនទ បពី់សហស�វត�រចូ៍លមក េនះ
�ពះ�គីសទនឹងយងមកជមយួនឹងកូន�កមុ។ំ បទ ១ ដល់ ១៦ និងជំពូកទី ១៩។

េ�កយេនះមក…
បនទ បពី់ទុកខេវទនេនះ បនទ បពី់វបិត�ិ បនទ បពី់�� បនទ បពី់េ�គះកច បនទ បពី់

ករេដញេចញ��ងំ បនទ បពី់ករកំណតស់ហស�វត�រ។៍ េមល!
…េ�កយេនះមកខញុ ំឮសំេឡង…យ៉ងខ� ងំ របស់មនុស�១ហ�ូងដធ៏ំ

េ េល�ថ នសួគថ៌ �េលលូយ៉ េសចក�ីសេ ងគ ះ…សិរលី�…និង�ពះ
េច��  េនះជរបស់ផង�ពះៃនេយង�ល់គន េហយៈ

ដបតិ េសចក�ីជំនុំជំរះរបស់�ទង់ សុទធែតពិត�តង់ េហយសុចរតិ
ទងំអស់ ពីេ�ពះ�ទងប់នកតេ់ទស�សីសំផឹងដធ៏ំេនះ ែដលបងខូច
ែផនដី េ�យករកំផិតរបស់� �ទងក់ស៏ងសឹក េ�យេ�ពះឈមពួក
បវបំេរ របស់�ទង ់ែដល�បនកំចយ។

ពួក េនះ…កេ៏ពលពកយម�ងេទ តថ… �េលលូយ៉ េហយែផ�ង�
កហុ៏យេឡងេ អស់កលបជនិចចេរ ង�បតេ ។
េនះជ�ពះវ�ិរ�សីេពសយចស់ “ែផ�ងរបស់នងបនេកនេឡង។”

ពួកចស់ទុំទងំ២៤នក ់និងតួមនជីវតិទងំ៤ កទ៏ំ�កខ់�ួន�កបចុះ
ថ� យបងគំចំេពះ�ពះ ែដលគងេ់ េលបល�័ងក េ�យនិយយថ �ែមន៉
�េលលូយ៉។

រចួមនសំេឡងេចញពីបល�័ងកមកថ អស់ទងំបវបំេរ �ទង ់ និងពួក
អនកែដលេកតខ� ច�ទង ់ ទងំធំទងំតូចេអយ ចូរសរេសរដល់�ពះៃន
េយង�ល់គន ចុះ។

េនះខញុ ំឮសូរ ដូចជសំេឡងៃនមនុស�១ហ�ូងយ៉ងធំ…
�� ប!់ អនកេ ទីេនះ �កមជំនុំ។ បនទ បពី់នងបនេឡងេ កនុងជំពូកទី៣ េ

ទីេនះនងមក។ េឃញេទ? េហយឥឡូវេនះ ខទី៦។
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េនះខញុ ំឮសូរដូចជសំេឡងៃនមនុស�១ហ�ូងយ៉ងធំ ដូចសូរទឹកេ�ចន
េហយដូចសូរផគរ�នយ៉់ងខ� ងំថ �េលលូយ៉ ដបតិ�ពះអមច ស់ដជ៏
�ពះ ែដលមន�ពះេច�� បំផុត �ទងេ់�យ�ជយេឡងេហយ។

�េលលូយ៉! ចេំមល! �ពហ៍ពិពហ៍របស់កូនេច មមកដល់ឥឡូវេនះ។
េ ទីេនះនងមក។

ចូរឲយេយងអរសបបយ េហយរកី�យេឡង ទងំថ� យសិរលី�ដល់�ទង់
ចុះ◌ៈ ដបតិបនដល់េពលេរ បវ�ិហមងគលៃនកូនេច មេហយ ភរយិ
�ទងប់នេរ បខ�ួនជេ�សច។ (េ ទីេនះ នងមក ទងំកូន�កមុ ំ និង
កូនកំេ�ះ។)

�ទង�់បទនឲយនងបនេស� កពកសំ់ពតេ់ទសយ៉ងមដ៉� �� ត
េហយភ�ៈឺ ដបតិសំពតេ់ទសយ៉ងមដ៉�…េនះជេសចក�ីសុចរតិរបស់ពួក
បរសុិទធ។

េទវ�ក៏�បបម់កខញុ ំថ ចូរសរេសរថ មនពរេហយ អស់អនកែដល
�ពះបនេ មកបរេិភគករកូនេច ម។ កនិ៏យយមកខញុ ំេទ តថ េនះ
ជ�ពះបនទូល…ពិតរបស់�ពះ។

េនះខញុ ំទំ�កខ់�ួនចុះ េ េទ បេជងេទវ�េនះ េដមបថី� យបងគំ ែត
េទវ��បបខ់ញុ ំថ កុំឲយ េធ�ដូេចនះេឡយៈ ដបតិខញុ ំជបវបំេរ ជមយួនឹងអនក
…េហយនិង…បងប�ូនអនក ែដលមនេសចក�ីបនទ ល់ពី�ពះេយសូ៊វែដរៈ
ចូរថ� យបងគំដល់�ពះវញិៈ ដបតិករេធ�បនទ ល់ (ពី�ពះេយសូ៊វ) េនះេហយ
ជវ ិ ញ ណៃនេសចក�ីទំនយ។

ខញុ ំកេ៏ឃញេមឃេបកចំហេឡង េនះ…េឃញមនេសះស១… (អូខញុ ំ!)
…និង�ពះអងគែដលគងេ់ល�…�ទងម់ន�ពះនមថ េ�ម ះ�តង…់េហយ
ពិត�បកដ �ទងជំ់នំុជំរះ េហយចបងំេ�យសុចរតិ។

�ពះេន�ត�ទងដូ់ចជអ�� តេភ�ង េហយ…េហយេ េល�ពះសិរ�
មនមកុដជេ�ចន…

�ទងប់ន�គង�ជយអ�ី? “េស�ចៃនេស�ច។”
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…�ទងម់ន�ពះនមកតទុ់ក ែដលគម នអនក��គ ល់េឡយ
េលកែត…អងគ�ទងប់៉ុេ�� ះ។

�ទងក់�៏ទង�់ពះព ស��ជលកេ់�យឈម េហយ�ពះនម�ទងេ់ ថ
�ពះបនទូលៃន�ពះ។

“កលេដមដំបូងគឺជ�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូល
បនេកតមកជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។” េត�ជ
នរ�? �ពះេយសូ៊វ។

…េហយ�ពះនម�ទងេ់ ថ �ពះបនទូលៃន�ពះ។

អស់ទងំពលបរ�ិរេ �ថ នសួគ ៌ កជិ៏ះេសះសដែង��ទង់ ទងំ
េស� កពកសំ់ពតេ់ទស េហយ�� តផង។ (ថ� យសិរលី�! នងមក។)

មន�វយ៉ងមុត េចញពី�ពះឱស�ទង់ េដមបនឹីងកប…់អស់ទងំ�
សនៈ៍ េហយ…�ទងនឹ់ងឃ� លេគ េ�យដំបងែដកៈ �ទងក់ជ៏នក់នុង
ធុងឃន បៃន��ទំពងំបយជូរ ជេសចក�ីេឃរេឃរបស់េសចក�ីខញ ល់
ៃន�ពះដម៏ន�ពះេច�� បំផុត។

�ទងម់ន�ពះនមកតេ់ �ពះព ស� េហយេ �ពះឧរ�ូទងថ់ េស�ចេល
អស់ទងំេស�ច ជ�ពះអមច ស់េលអស់ទងំ�ពះអមច ស់។

134 េត�ជអ�ី? �បជ� ស�របស់�ពះអងគេទបែតេឡងេ�យ�ជយជេស�ចៃនេស�ច
និងជ�ពះអមច ស់េលអស់�ពះអមច ស់។ ករ�តឡបម់ក�ពះវ�ិរបរសុិទធរបស់�ទង់
ែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យវត�មនៃន�ពះ េដមបរីស់េ  និង�គប�់គងេពញ
មយួសហស�វត�រជ៍មយួ�កមជំនំុរបស់�ទង។់ �ែមន៉! ករេលចមក ជមយួនឹង
�ពះម�ក��តដខ៏� ងំក�  េដមបជំីនួស�ពះនងេ ខង�ទង ់ �ពះវ�ិរចកេ់�បង
�ងំថមី។
135 ឥឡូវេនះ េគលបំណង�បមំយួៃន វវិរណៈ ៦:១ ដល់ វវិរណៈ ១៩:២១ �តវ
បនសេ�មច។
136 �� បឥ់ឡូវេនះ េ កនុងករប ចប។់ ��ទងំ�បពំីរ ែ�ត�បពីំរ ចន�បពីំរ
េវទនបី ស�ីេ កនុង�ពះ�ទិតយ ករេដញ�រក�េចញ ឬនគ�កហម េកតេឡង
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េ ចេន� ះេពលទងំេនះ អំឡុងេពលៃន�គទុកខេវទនដអ៏�ច រយ។ កុំេភ�ច�។ េរ ង
ទងំអស់េនះេកតេឡងកនុងអំឡុងេពលេនះ។

ប៉ុែន�េនះគឺជេគលបំណង�បមំយួៃនករយងមករបស់�ទង។់ េតអនកេជ េទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបអ់នកែដល
�ស�ញ់�ពះអមច ស់! ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ េយងមនិ�ចខកខន�បនេទ។ កុំ
ខកខន� អ�ីែដលអនកេធ�។ �តវ�បកដ!
137 ឥឡូវេនះ ៃថង�ទិតយេ�កយ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចង់
បង� ញ �បសិនេប�ទងនឹ់ងជួយខញុ ំ េដមបបីង� ញឱយចបស់ថ េតៃថងនីមយួៗៃនៃថងទងំ
�បពំីរេនះ បនេកតេឡងេ ឯ� នយំកមកដូចគន —េរ ងដែដលែដលខញុ ំបន
េធ�ៃថងេនះ េហយ�កេ់ម៉ងទងំ�បពំីរ �បពំីរសប� ហ៍ ចិតសិបសប� ហ៍េ �តង់
កែន�ងៃនទីសកក រៈរបស់ជនជតិយូ�េនះ េហយបង� ញឲយចបស់នូវកែន�ងែដល
េយងកំពុងរស់េ ទីេនះ េ ទីប ច ប ់េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័។
138 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [�កមជំនំុនិយយថ“�ែមន៉។”—េអដ។] េតអនក
�ចមនលទធភពខកខនពី�ថ នសួគប៌នេទ? [“េទ។”] េយងដល់េពលប ចប់
េហយ!

េត�ទងម់កេធ�អ�ី? េរ ងដំបូងនឹងេកតេឡង មុនេពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមក
ែផនដី េតអ�ីេ ជេរ ងដំបូង? �កមជំនំុនឹង�តវបន (អ�ី?) េលកេឡងេល! េត
�ពះេយសូ៊វយងមកែផនដី េហយយងជំុវញិផនូរឬ េហយចបៃ់ដប៉ប៉ និងម៉ក់
និយយជមយួពួកេយងទងំអស់គន  េហយេឡងេ ឬ? េទ!

េត�នឹងេ ជយ៉ង�? េនះ…េយងនិយយេនះេ កនអ់នកេ�យ
—េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ “ថេយងែដលេ រស់េ េឡយ…”
ែថស�ឡូនីចទី២ ជំពូកទី៥ “េយងែដលេ រស់ និងេ ចំេពះករយងមក
របស់�ពះអមច ស់ េនះនឹងមនិ��ងំ ឬ��ងំអនកែដលកំពុងេដកលកេ់ឡយ។ ដបតិ
ែ�តរបស់�ពះជមច ស់នឹងបន�ឺេឡង។ មនុស��� បក់នុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ
មុនេគៈ េហយេយង�ល់គន ែដលេ រស់ េហយេ សល់នឹង�តវេលកគន េ ជួប
�ពះអមច ស់េ េល�កស។” េយងនឹង�តវេគចបប់នេ េពលមយួប�៉ពិចែភនក។
កនុងអំឡុងេពលេនះ ែដលប ចបយុ់គសមយ័�កមជំនំុ។
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139 បនទ បម់ក �ពះ�ទងច់បេ់ផ�មេ�ះ��យជមយួជនជតិយូ�។ នឹងមន
េ��ពីររបូ។ ជំពូកទី ១១ េយងនឹងេលក�េឡង។ េ��ពីរនកែ់ដល�តវបន
ចកេ់�បង�ងំ ដូចជេអលីយ៉ និងម៉ូេស ែដលខញុ ំគិតថជអនកេនះ។ េហយពួកេគ
នឹងនមំកនូវប�� �យ៉ងខ� ងំ បនទ បពី់ពួកេគបនេឃញថពួកេគបនរបួរមួ
េហយទី�កងរ ៉មូបនបំពនេលកិចច�ពមេ�ព ងរបស់ខ�ួន គឺ�ពះអងគមច ស់េនះ។

េ ពកក់�� ល៧០សប� ហ៍េនះ �នឹងបំែបកកិចច�ពមេ�ព ងរបស់ខ�ួន
ជមយួទី�កងរ ៉មូ ឬរ ៉មូនឹងបំែបក�ជមយួអុី��ែអល េហយេនះនឹងេធ�ឲយេសចក�ី
ស�បេ់ខពមចបេ់ផ�មខច តខ់ច យ។ េហយនឹងមនទឹកជំននយ៉់ងខ� ងំ េ េពលែដល
អនកេ េសសសល់ជ�សនដ៍ៃទ ែដលជ�ពហមចរកីំពុងេដក… នគ រ ៉មូ បន
េហ រទឹកេចញពីមតរ់បស់� េដមបចីបងំនឹងពូជ ស�ីែដលេ េសសសល់ែដលកន់
�មប ញត�ិៃន�ពះ។ ទី�កងរ ៉មូនឹងេធ��។
140 សហពន័��កមជំនំុនឹងប�ងបប�ងមពួកេគរមួគន  េហយនជំនជតិយូ�ចូល
េ កនុងសហពន័�េនះ េហយនពំួកេគ�តឡបេ់ ថ� យបងគំ�ពះវ�ិររបស់ខ�ួន
�ជថមីម�ងេទ ត េ�យេនះជ�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់េចញពី�ពះគមពរីថ េហយ
ពួកេគនឹងមន�ពះវ�ិរផទ ល់ខ�ួន។ [បង�បស �បណ� ំ បនេគះេលេវទិក
ជេ�ចនដង—េអដ។]
141 េតពួកេគជអ�ីឥឡូវេនះ? ខញុ ំេទបែតចបប់នេពលេនះ។ ��សស់។ ឥឡូវេនះ
ពួកេគគឺជ�បជជតិមយួែដល�តវបនទទួល�គ ល់។ េត��តវេទ? [�កមជំនំុ
និយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ប៉ុែន�ពួកេគមនិទនម់ន�ពះវ�ិរថ� យបងគំ
េ េឡយេទ។ េហយេ េពលែដលពួកេគបេងកតករថ� យបងគំ�ពះវ�ិរ �កមជំនំុ
នឹងរ�យបតេ់ ។ �ពះនឹងចតែ់ចងជមយួជនជតិយូ�ជ�បជជតិ។ េហយ
បនទ បម់កេ េពលែដលពួកេគ�តវបននចូំលេ កនុងសហភពេនះ ទី�កងរ ៉មូនឹង
បំែបក�េ ពកក់�� លឆន ទីំចិតសិប ៣ឆន កំន�ះ គតនឹ់ងបំែបកកិចច�ពមេ�ព ង
េនះជមយួពួកេគ េហយេធ�ឲយេសចក�ីស�បេ់ខពមែដលនឲំយវនិសអន��យ
េពញេលញ។ បនទ បម់ក គតនឹ់ងចបទ់ងំ�បេតស�ង ់ និង�សនយូ៍�
េហយេប តេប នពួកេគ។ េ �គេនះ េ��ទងំពីរនកេ់នះនឹងេ�កកឈរ
�កប់�� �ែផនដី េដមបកុីំឲយនងមនេភ� ងធ� កក់នុងៃថងទំនយរបស់េគ។ េហយ
ពួកេគនឹងេ េភ�ងេចញពី�ថ នសួគ ៌ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ អនក�គនែ់តរងច់។ំ
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េយងមនកែន�ងជេ�ចនេ ទីេនះ េដមបេីយងេរ ន។ [បង�បស�បណ�បំន
េគះេលេវទិកបីដង។]

142 អូ �ទងជ់�ពះដអ៏�ច រយ! ឱ�ពះបិ�ដម៏ន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ! មតិ�េអយ
ខញុ ំសូមនិយយពកយេនះ កនុងនមជ�គគង� លរបស់អនក។ អនកមនិដឹងពីឯកសិទធិ
ែដលអនកកំពុងរស់េ េ�កមេនះ។ អនកមនិដឹងេទ។ មនមនុស�អ�ច រយេ�ចន មន
ពួកបរសុិទធេ�ចន មនមនុស�បរសុិទធ�បព់នន់កែ់ដលបន�� បក់នុងឆន កំន�ងេ
បុរសែដលេពរេពញេ�យវ ិ ញ ណែដលចងេ់ឃញៃថងេនះែដលអនកកំពុងរស់េ ។
សូមឱយអនកនិងខញុ ំេ�ត មជេ�សចស�មប�់។

143 េតេយង�តវរកេមលអ�ីេទ ត? េតេយង�ចេធ�អ�ីបនទ បពី់េនះ? េតេយង
េ �? េតនឹងមនអ�េីកតេឡង? េយង�តវេ កែន�ង�មយួ។ អនកមនិ�ច
េ ទីេនះ�គបេ់ពលេទ។ អនក�ចកតេ់ ម របស់អនក េ សប� ហ៍េ�កយ��តវករ
កតម់�ងេទ ត។ បទ ពីរដង មុនេពលេនះ។ អនក�ចចិ ច ឹមកូនរបស់អនក។ អនក
ចិ ច ឹមពួកេគនូវ��រេពល�ង ច េ េពល��រៃថង�តងព់ួកេគឃ� នម�ងេទ ត។
ចិ ច ឹមពួកេគេ ��រេពល�ង ច ពួកេគឃ� នម�ងេទ តេ �ពឹកបនទ ប។់ អនកទិញ
ែសបកេជងមយួគូឱយពួកេគ �បសិនេបពួកេគដូចខញុ ំ �បែហលពីរឬបីែខអនកទិញពួកេគ
មយួគូេទ ត។ អនកទិញសេម� កបំពកឱ់យពួកេគកនុងែខេនះ មយួែខឬពីរែខអនកទិញ
សេម� កបំពកថ់មីេទ ត។ េឃញេទ? មនិមនអ�ីបន�េទ។ មនិមនអ�ីសថិតេសថរេទ។
គម នអ�ីែដល�ចឈរបនេទ។

កំុេ�ភលនច់ងប់ន�ទពយសមបត�ិឥត�បេយជនរ៍បស់
េ�កិយ

�ឆបខូ់ច�ស់
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
ពួកេគនឹងមនិែដលកន�ងផុតេ េឡយ!

េពលេវ�គឺេពរេពញេ េ�យករែ�បរហ័ស
គម នអ�ីេ េលែផនដីមនិេចះផ� ស់ប�ូរ
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!



52 ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

�� ប!់

េ េពលែដលករេធ�ដំេណ ររបស់េយង�តវបនប ចប ់(�ទង់
នឹង�បបេ់យងេ េពលែដល�ចប។់)

េបេយងពិតចំេពះ�ពះ
ផទះរបស់េយងកនុងសិរលី� និងភ�ថឺ�  (ទី�កងែដល�តវបនចក់

េ�បង�ងំេនះ)
�ពលឹងដរ៏េំភបរបស់េយងនឹងបនេឃញ!

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

កុំេ�ភលនច់ងប់ន�ទពយសមបត�ិឥត�បេយជនរ៍បស់
េ�កិយ

�ឆបខូ់ច�ស់
�គនែ់តក�ងក�សីងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលបជនិចច
ពួកេគនឹងមនិែដលកន�ងផុតេ េឡយ!

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

េពលេយងឱនកបលចុះ េបអនកមនិែដលចបៃ់ដរបស់�ទងេ់ទ េតអនកមនិមកេធ�
ឥឡូវេនះេទឬ?
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កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

144 េកមង�សីតូច អនកគឺជ�សី�� តមន កឥ់ឡូវេនះ។ សកតូ់ចរបស់អនក�� ត ថព ល់
តូចរបស់អនកមនពណ៌ផក ឈូក។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ �នឹងមនេ ៃថងែស�ក រហូតដល់
ពួកេគនឹងរ�តេ់ ឆង យ។ េតេយងដឹងយ៉ងេមច៉បនថសប� ហ៍េ�កយសត�នឹង
មនិកេករសីុេ កនុងដី ថព ល់ដ�៏សស់�� តទងំេនះ តូច មនពណ៌ផក ឈូកេនះ?

145 ប�ូន�បស អនកខ� ងំ �ចដំុ់ធំ។ អនកមនកររពឹំងទុកដអ៏�ច រយ។ ប៉ុែន�បន�ិច
េ�កយមក ែស�កេនះ សករ់ញួ�� តនឹង�ជះេចញ េហយអ�ីែដលអនកេ សល់នឹង
ែ�បពណ៌�បេផះ។ ពួក�ធំ �ម �តងនឹ់ងឈរចុះ េហយសត�ល�ិតនឹងចូលសីុៃដ និង
�ច។់ ពួកេគនឹងខចបអ់នកេ កនុងធូលីដី។

ដូេចនះ ចូរបេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលអ�ីែដលអស់កលប
ជនិចច

ពួកេគនឹងមនិែដលកន�ងផុតេ េឡយ!

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនរ់បស់�ពះ…

ចងឲ់យអនកេឈងចបៃ់ដ�ទងឥ់ឡូវេនះ។

បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

បនទ បម់កេ េពលែដលករេធ�ដំេណ រេនះ�តវបនប ចប ់(�
នឹងមនេ ៃថង�មយួ)

�បសិនេបអនកពិត�តងច់ំេពះ�ពះ
ផទះរបស់អនក�� តនិងភ�េឺ កនុងសិរលី�
�ពលឹងែដលេ�តក�ត�លនឹងេឃញ!



54 ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉

េហតុអ�ីបនជអនកមនិកនៃ់ដរបស់�ពះជមច ស់!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

146 េទសភពជេ�ចនែដលខញុ ំបនេឃញ �� តជិត�មសិបមយួឆន េំ ពីេ�កយ
តុ។ ខញុ ំបនេឃញទិដ�ភពេ�កេ  ខញុ ំបនេឃញេទសភពដអ៏�ច រយ។ ទិដ�ភពដ៏
េ�កេ បំផុតែដលខញុ ំធ� បេ់ឃញកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ… ដូចែដលខញុ ំបនេឃញកុមរ
េ�សកឃ� នេ �មផ�ូវ។ ខញុ ំបនេឃញម� យសំុនំបុង័មយួដំុ។ ទិដ�ភពដេ៏�កេ
បំផុតែដលខញុ ំធ� បេ់ឃញ គឺេឃញមនុស� ជមនុស� េហយែដលគួរជកូនរបស់�ពះ
�� បេ់�យមនិ�គ ល់�ពះ។
147 ខញុ ំចបំន ស�ីមន កឈ់រេ មតទ់� រេ យបម់យួ ៃន�ពះវ�ិរេនះ បនេសច
�កខ់ញុ ំ។ េហយបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិទុកឲយេគរបស់ខញុ ំមន�សនែដល
គតម់នេនះេទ!” មនិដល់មយួេម៉ងផង ខញុ ំ�តវេ ឱយេ មនទរីេពទយ។ នរ�ីសស់
�� ត�យុ�បែហលៃមភពីរឆន ែំ�សកេ�៊ “ទទួលបន�គអធិបបយេ ទីេនះ!” នង
ជកតូលិក េ�យ�រជំេន ។

េពលខញុ ំេដរេឡង បង�សីចស់និយយថ “អនកយឺតេពលេហយ បង�បស�ប
ណ�។ំ នងបន�� ប�់បែហល�បនំទីមុន។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតខញុ ំ�ចេឃញនងេទ?”
បននិយយថ “នងបនែ�សករកអនក ជពកយចុងេ�កយរបស់នង ‘សូម

យក�គអធិបបយេនះគឺ បង�បស�បណ�!ំ’”
ប�ីរបស់នងេ ទីេនះ ែ�សកថងូរ “អធិ�� នស�មបន់ង! អធិ�� ន!”
ខញុ ំបននិយយថ “�យឺតេពលេហយ។”

148 ខញុ ំបនទញគ�មបចុះេ�កម។ នងមនែភនកពណ៌េ�ន តដអ៏�ច រយ។ នរ�ីសស់
�� ត មន�ន មអុចេខម េ េលមុខរបស់នង សកព់ណ៌ទងែ់ដង ដទ៏កទ់ញ
�ស់។ នងបនរងទុកខលំបករហូតដល់មន�ន មអុចេខម េលមុខដូចជមុន។
ែភនករបស់នង�តវបនេប៉ងេចញពីរនធរបស់ពួកេគដូចេនះ។ េហយជករពិត
�ស់ េពះេវ ន និងតំរងេនមរបស់នងបនេធ�សកមមភព ែដលសថិតេ កនុង
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េនះ—កនុង…មនុស��គបគ់ន េធ�ដូចែដលពួកេគកំពុង�� ប ់ ភគេ�ចន។ េហយេ
ទីេនះនងេដកកនុង�ថ នភពេនះ មតរ់បស់នងេបកចំហ។ េហយ�តបកែភនក
របស់នងេ ទីេនះ បន�គបដណ� បែ់ផនកពណ៌េ�ន តៃនែភនករបស់នង។ ខញុ ំនឹងមនិ
េភ�ច�េឡយ។ បទចេ�ម ងេនះចូលកនុងចិត�ខញុ ំ។

កំុេ�ភលន�់ទពយសមបត�ិឥត�បេយជនរ៍បស់េ�កេនះ
(ស�មស់ ភពហុឺ�)

149 ខញុ ំបនឈរែកបរបុរសមន កេ់ ទីេនះកនុងទី�កង ផត ហ�ុលតុន មនអនកេហ ប
�� ប។់ ពួកេគបនេ ខញុ ំេ ែកបរែ�គរបស់គត។់ េហយខញុ ំបនអធិ�� នជមយួ
គតេ់ ទីេនះេ �សនៈមយួយប។់ គត�់កៃ់ដេល ស�ីមន ក។់ ខញុ ំបននិយយថ
“យកៃដរបស់អនកពីជំុវញិ ស�ីេនះ។”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកំពុងននំងេ �ពះ។”
150 ខញុ ំបននិយយថ “មនិែមនៃដរបស់អនកេ ជំុវញិនងេទ។” ខញុ ំមនិេជ េលេរ ង
ែបបេនះេទ។ គតខឹ់ងនឹងខញុ ំ។ គតប់នេគះទ� រ។

ខញុ ំបនេ រកគតប់ន�ិចេទ ត េពលគត�់� ប។់ គតេ់មលមុខខញុ ំ េហយ
និយយថ “កុំអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ បង�បស ប៊លី។ ខញុ ំវេង�ង។ ខញុ ំេ េហយ។” បន
និយយថ “អ�ីែដលខញុ ំធ� បម់ន បនបតេ់ េហយ។”
151 ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះេ កច�់ជង បំែណកតូចមយួពីទីេនះ ៃថងមយួ ដល់បុរស
មន កែ់ដលេ ខញុ ំេ ែកបរែ�គេពលគតជិ់ត�� ប។់ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំែតងែត
ចងប់នែបបេនះ និងែបបេនះ។” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន� ខញុ ំមនិែដលបេ�ម
�ពះអមច ស់េទ។ ជេ�ចនដងេហយ ែដលខញុ ំមនិបនេ �សនៈ។” គតប់ន
និយយថ “បង�បស �បណ� ំ សូមអធិ�� នថ�ពះនឹងអនុ ញ តឱយេកមង�សី
តូចរបស់ខញុ ំបនេ�ះស�មបអ់�ីែដលខញុ ំបនេធ�។ �បែហលជនង�ចេធ�អ�ីមយួ
ស�មប�់ពះអមច ស់។”
152 ខញុ ំបននិយយថ “េធ�មនិបនេទ បង�បស។ អ�ីៗែដលអនកបនេធ�គឺ
បតប់ង។់” ហឺុម!
153 ឈរែកបរបុរសមន ក ់ េឃញគត�់បយុទធនឹង�រក�អស់រយៈេពលៃមភបនួេម៉ង។
បននិយយថ�រក�កំពុងឈរេ េលែ�គរបស់គតជ់មយួនឹង�ច�ករ់ុជំុំវញិក
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របស់ពួកេគ។ បននិយយថ “កុំេ�យេគចបខ់ញុ ំ!” ែ�សក កនគ់តេ់ េលែ�គ។
បននិយយថ “េ ទីេនះគតឈ់រ។ េឃញអត?់ �មក�មខញុ ំ។” គតប់ន
េបះបងេ់ចល�ពះ យូរេពក។ មនជ�ងកធំេពញេ េ�យេ ម  និង�សវ�លី
េពរេពញេ�យេសះ�ប�ំងដល៏�។ មយួឆន មំុនេនះ គតប់ន�កប់�� ��ពះ
ចំេពះមុខគត ់ េហយបនទះកំេផ� ង�បពនធរបស់គតែ់ដលបនចូលេ កនុងេ�ង
ឧេបសថ។ េតអនកដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ? រនទះបនបញ់�ប�រជ�ងករបស់
គត ់ េហយបនសម� បេ់សះរបស់គត ់ និងេឆះេ ម របស់គត។់ េហយបុរសេនះ
បន�� បេ់�យអកខ�វរិទុធមយួចំនួន េ�យចបងំនឹង�រក�េចញពីគត។់

154 េហយមតិ�ចស់របស់ខញុ ំ (សិរលី�!) ឈរេ ខងេនះ មកដល់ចុងផ�ូវ។ ខញុ ំបន
និយយថ “េតអនកេ េទ ប៉?”

បននិយយថ “េនះេហយប៊លីី។”

ខញុ ំបននិយយថ “យ៉ងេមច៉េហយ?”

155 គតប់ននិយយថ “ទងំអស់គន មនិអីេទ។” បននិយយថ “នកូំនខញុ ំ
េឡងេលែ�គ។” គតប់ន�កៃ់ដចស់ែដលេខ�យរបស់គតេ់ េលកូនៗរបស់
គតម់ន ក់ៗ  េហយបន�បទនពរដល់ពួកេគ។ បន�បបកូ់ន�បសទងំពីររបស់
គតថ់ “ពយរួៃដខញុ ំ េលកពួកេគេឡង ដូចយ៉ូេស� និងកែលបបនេធ�។” ឆងល់ថគត់
នឹងនិយយអ�ី? គតប់ននិយយថៈ

ៃថងរកី�យ ៃថងរកី�យ
ចប�់ងំពី�ពះេយសូ៊វបន�ងបបរបស់ខញុ ំេចញ!
គតប់នបេ�ង នខញុ ំពីរេប បេមល និងអធិ�� ន
េហយរស់េ េ�យរកី�យជេរ ង�ល់ៃថង។

េយងមនរបស់ខ�ះមកដល់េហយ មតិ�ភក�ិេអយ! គម នអនក�មនិចងញំុ់�
�រឆង ញ់ៗ េបក�ន�� ត មនអ�ីែដលល�បំផុតែដលេយង�ចមនេនះេទ។ ខញុ ំ
មនិបេនទ សគតេ់ទ។ �តឹម�តវេហយ។ �ពះចងឱ់យអនកមន� ប៉ុែន�ៈ
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កំុេ�ភលនច់ងប់ន�ទពយសមបត�ិឥត�បេយជនរ៍បស់
េ�កិយ

�ឆបខូ់ច�ស់
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
ពួកេគនឹងមនិែដលកន�ងផុតេ េឡយ!

សូមេលកៃដេឡងកនុងេពលេយងេ�ច ង។

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

156 េពលេយងឈរ េយងងកមកចបៃ់ដអនក�មន កឥ់ឡូវេនះ។ េយងនឹងបន�
េ េលកមមវធីិមយួែភ�ត។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងឲ់យអនកវលិវញិេពលេយងេ�ច ងបទមយួេទ តៃន
បទេនះ។

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

េធ�� �ពះបិ�! សូមេធ�� �ពះបិ�! ដល់�ពះ! េធ��យុវជនេអយ! េធ��
បង�បស! េធ��បង!

បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

157 េតអនកមនិសបបយចិត�ចំេពះ�ទងេ់ទឬ? និយយ “�ែមន៉!” [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉!”—េអដ។] អស់អនកែដល�ស�ញ់�ទង ់ ចូរនិយយថ
“សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់។” [“សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!”] អស់អនកែដលេជ ថ
អនកនឹងេ ទី�កងបនួជន ់ សូមេលកៃដេឡង។ (សងកត�់បន�ិចជមយួបទចេ�ម ង
របស់អនក។)
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ខញុ ំ�តវបនចងស�មបទី់�កងដ�៏សស់�� តេនះ (េត�េ
យ៉ង�ឥឡូវេនះ?)

�ពះអមច ស់បនេរ បចំស�មប�់ទងផ់ទ ល់
កែន�ងែដល�តវេ�បសេ�ះ�គបវ់យ័
េ�ច ងសិររីងុេរ ងជំុវញិបល�័ងកស។
េពលខ�ះខញុ ំនឹកផទះៃន�នសួគ៌
េហយសិរលី�ែដលខញុ ំេ ទីេនះនឹងេឃញ។
ែដលនឹងមនភពរកី�យ
េ េពលែដលខញុ ំេឃញ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ កនុងទី�កងមសដ�៏សស់�� តេនះ។

េតអនកមនិចូលចិត��េទឬ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]

ខញុ ំ�តវបនចងស�មបទី់�កងដ�៏សស់�� តេនះ
�ពះអមច ស់របស់ខញុ ំបនេរ បចំស�មប�់ពះអងគផទ ល់
កែន�ងែដល�តវេ�បសេ�ះ�គបស់មយ័កល
នឹងេ�ច ងសិររីងុេរ ងេ ជំុវញិបល�័ងកស។
អូ េពលខ�ះខញុ ំនឹកផទះៃន�នសួគ៌
េហយភពរកី�យែដលខញុ ំេ ទីេនះនឹងេឃញ។
ែដលនឹងមនភពរកី�យ
េ េពលែដលខញុ ំេឃញ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ កនុងទី�កងមសដ�៏សស់�� តេនះ។

អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]

បនទ បម់កយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វេ ជមយួអនក
កូនមនទុកខ�ពយនិងេវទន
�នឹងផ�ល់ឱយអនកនូវេសចក�ីអំណរ និងករលួងេ�ម
យក��គបទី់កែន�ងែដលអនកេ ។

នមវេិសស (នមវេិសស) អូ នម�បេសរ! (អូនម�បេសរ!)
ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ៌
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នមវេិសស (នមវេិសស) អូ នម�បេសរ!
ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ។៌

ឥឡូវេនះ កុំេភ�ច�ពឹកៃថង�ទិតយេ�កយេម៉ង�បបំនួកន�ះ។ េហយបនទ បម់ក
េយងនឹងពយយម�បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ �មរយៈេពលេវ� េដមប ី
អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ េ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ បេ់ េម៉ង�បបំនួកន�ះ។

េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វឱនកបល
លុតជងគង�់កបេ �ពះបទ�ទង់
ជេស�ចេលអស់ទងំេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យងេលកមកុដ

�ទង់
េ េពលដំេណ ររបស់េយងចប។់
នមវេិសស (នមវេិសស) អូ នម�បេសរ! (អូនម�បេសរ!)
ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ៌
នមវេិសស (នមវេិសស) អូនម�បេសរ!
ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ។៌

�គនែ់ត�� បេ់ ខគមពរីេនះ៖
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វឱនកបល
ជែខលពីអនទ កទ់ងំអស់
េពលករលបងួេ ជំុវញិអនក
�គនែ់តដកដេង�ម�ពះនមដប៏រសុិទធេនះេ កនុង

ករអធិ�� ន។ (េនះនឹងេធ��!)
នមវេិសស (នមវេិសស) អូនម�បេសរ! (អូនម�បេសរ!)
ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ៌
នមវេិសស (នមវេិសស) អូនម�បេសរ!
ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ។៌

ឥឡូវេនះ ខញុ ំបែង�រកមមវធីិេ �គគង� ល គឺបង�បស េនវលិ េដមបមីនពកយបិទ
ប ចបរ់បស់គត ់និងអ�ីែដលគតច់ងនិ់យយ។ 
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(The Sixfold Purpose Of Gabriel’s Visit To Daniel)
ែផនកចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 30 កក�� 1961 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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