
មគគុេទទសកម៍ន ក់

 សូម�ពះជមច ស់�បទនពរ ប�ូន�បសនីេវ ល។
មនេសចក�ីអំណរ�ស់ែដលបនវលិមក�ពះវ�ិរវញិេ យបេ់នះ។

�គនែ់តមនសំេឡងស�កបន�ិច។ �ពះ�ជ�រក�៏កដូ់ចជែវងបន�ិចែដរ ន�ពឹក 
េនះ េហយ ខញុ ំមនអំណរែដលបនេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំកេ៏ពញចិត�នឹងខ�ួន ឯង ែដរ
ចំេពះ ករ នមំកនូវ�ពះ�ជ�រ េហយខញុ ំកស៏ងឃមឹថអនកកេ៏ពញចិត��� ប�់ែដរ។
[�កម ជំនុំ ែ�សកថ “�ែម ៉ន”—Ed។]
2 កំុេភ�ចឥឡូវេនះ �តវចងច�ំជនិចចថទងំេនះគឺជកិចចករែដល�� ង អនកបំេរ 
របស់�ពះ�គីសទេឡង។ េឃញថ េសចក�ីជំេន ជទីមយួ បនទ បម់កគុណធម។៌
េហយឥឡូវ�តវចងច�ំពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិ�ចទប�់ក តក់រ�� ងេឡងៃន �ពះ 
ជ មច ស់បនេទរហូតដល់កិចចករទងំេនះ �តវបន�បតិបត�ិករេ�យ�ពះ វ ិ ញ ណ 
បរសុិទធ។ មនិថអនកេធ�អ�ីេនះេទ េឃញ។ ទងំេនះគឺជអ�ីែដលក�ងរបូ កយ 
របស់ �ពះ�គីសទេឡង េឃញេទ។ ឥឡូវេនះកំុេភ�ចកិចចករទងំេនះ ថអ�ី េ ទីេនះ
គឺជទីមយួ គឺជេសចក�ីជំេន របស់អនក។ គុណធម ៌ចំេណះដឹង ជេដម គឺនឹង�តវ
បនបែនថមពីេលេនះរហូតដល់�ពះកិត�ិនមេពញ េលញ េ កនុង �ពះ�គីសទ �តវបន
សែម�ងេឡងបនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយង មកសណ�ិ តេល េហយ េបះ��
ជរបូកយែតមយួ។ អ�ីទងំេនះ�តវែត។ ដូេចនះ េហយ �ពះេយសូ៊វ មន �ពះបនទូល
ថ: “េ�យ�រផលែផ� របស់ ពួកេគេយង�គ ល់ពួកេគ។” សូមេមល ផលែផ�! អនក
មនិ�ចទទួលផល ែផ�េនះបនេ�យគម នអ�ី ទងំ េនះ េកត េឡង កនុងអនកេនះេទ។
េហយបនទ បម់កេ េពលែដលអ�ីទងំអស់ េនះ េកត េឡង េចញពី េ�កិយនិង
—និង ករមនិេកតខ� ច�ពះជេដម បនទ បម់ក អនក មនិេជ  គឺ�តវ បេណ� ញេចញ
េហយអ�ីែដលមនេ  កនុងេ�កិយ�តវបន កន�ង បត ់េ េហយ នឹង គម នអ�ីេ�កពី
�ន �ពះហសថថមីេ កនុង�ពះ�គីសទេទ។ េហយ បនទ ប ់មក េទ ត េអេភសូ ៤:៣០
ែចងថ “មនិ�តវ េធ� េ�យ �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ របស់ �ពះជ មច ស់ �ពយ �ពះ ហឫទយ័ 
េ�ះ េឡយ ដបតិ �ពះអងគ បន េ  ស ញ  សំគល់ របស់ �ពះវ ិ ញ ណ មក េល បង ប�ូន
ទុក សំ�ប ់ៃថង ែដល �ពះអងគ នឹង យង មក េ�ះ េយង។” ��េ  សមគ ល់ េ កនុង



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

�ពះ�ជរបស់�ពះជមច ស់! ឥឡូវចូរកុំេភ�ច។ �តវរក�កិចចករ ទងំេនះេ  កនុងគំនិត
ឥឡូវ។ យកកិចចករេនះជទីមយួ។ បនទ បម់កមន��េ សមគ ល់គឺ �ពះវ ិ ញ ណ 
បរសុិទធ ស ញ េ េនះបនេ េ កនុងរបូកយរបស់េយង។ �តឹម�តវ េហយ។
3 េយងមន—សំណូមពរមយួេពលេនះស�មបប់�ូន�សីលីថលេ រដ�ឈកី
េ�គ  ប�ីរបស់ គតជ់ួបេ�គះថន ករ់ថយន�មយួ និងសថិតេ កនុង �ថ ន ភព េ�គះ ថន ក់
ដល់ ជីវតិ។ េហយប�ូន�សីអុីឌីដ�៉យ ែដលេយងបន�គ ល់ អស់រយៈ េពល ជ
យូរ គត ់ពិត ជ ជួប�ថ នភព��កកខ់� ងំ�ស់េ ឯផទះរបស់គត ់ យប ់ េនះ
េហយ ពួកេគ ចង�់បកសពីករេនះេ កន�់កមជំនំុ េដមប ីឲយេយងទងំអស់ គន  �ច
អធិ�� ន រមួគន ស�មបសំ់ណូមពរេនះ។ េហយឥឡូវេនះចូរេយង េ�ន កបល របស់
េយង ចុះមយួេភ�ត។
4 �ពះវរបិ�ដខ៏ពងខ់ពស់របស់េយង េយងជួបជំុគន (េ�យជំេន ) ចំេពះបល�័ងក
របស់�ពះជមច ស់ េហយេយងទូលសំុេសចក�ីេម�� មកពី�ពះជមច ស់ស�មប ់សំ 
ណូម ពរទងំេនះ។ ចំេពះប�ូន�បសលីថល ែដលជួបេ�គះថន ករ់ថយន�េសទរែត
�� ប។់ �ពះជ មច ស់ សូមជួយគត។់ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនគងេ់  ែកបរ 
ែ�គ របស់ គត ់េហយនគំត�់តឡប ់មកកនព់ួកេយងវញិ�ពះអមច ស់។ េហយ ប�ូន
�សី អុីឌីដ�៉យ កំពុងែតេ ទីេនះខញុ ំអធិ�� នេ កន�់ពះជមច ស់ ឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ គងេ់ ែកបរែ�គរបស់នងយបេ់នះ េហយ�� រសុខភពរបស់គតេ់ឡង 
វញិ។ សូមេ�បស�បទនបិ�េអយ ។ ដូចជ�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះអងគចំេពះ 
កិចចករ ទងំេនះ េហយេយងេជ េ េល�ពះបនទូលទងំេនះ។ េហយខណៈេពល 
ែដល ពួកេយងបនស ជ ឹង គិតពី�ពះអងគន�ពឹកេនះ ថេទះជឆង យប៉ុ��  
កេ៏�យ កច៏មង យ េនះមនិជអ�ីេទចំេពះ�ពះអងគ �ពះអងគជ�ពះដអ៏�ច រយែដលជ 
ែផនកមយួៃនពិភពេ�ក កដូ៏ចជែផនកមខ ងេទ ត ែដរ ពីេ�ពះ�ពះអងគជ �ពះដ ៏សព� ដ�
ភព ជសព� នុភព និង គម នែដនកំណត។់ េហយេយងអធិ�� ន សូម �ពះវរបិ� 
ទទួលយកេសចក�ីសំណូមទងំេនះ�មរយៈ �ពះនម របស់�ពះ េយសូ៊វ �គីសទ។ �
ែមន។
5 សបបយចិត�ខ� ងំ�ស់ែដលមនវត�មនកនុង��តីេនះជថមីម�ងេទ ត…េហយ
ខញុ ំដឹងថ�េក� ។ ទងំេនះគឺជកិចច�បជំុជបគ់ន ចំនួនបី េហយ �…ខញុ ំដឹងថមន អនក 
មយួចំនួន េបកបររហូតដល់�បរំយម៉យចេន� ះេពលេនះ និងេពល�ពឹក។ េហយ 



មគគុ េទទសកម៍ន ក់ 3

បនទ បពី់ៃថងែស�កេ ខញុ ំចបេ់ផ�មេបកបរ ពីដបប់នួរយម៉យ បនទ បពី់េនះេទ ត។
ដូេចនះ ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ជកថ់�ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មប ់អនកទងំ អស់ គន ។
និងជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ មយួស�មបខ់ញុ ំកនុងករេ  សួរសុខទុកខជ មយួអនក។
មនែតកិចចករមយួេទែដលេយង េសនរសំុ ដូេចនះមនមនុស�ជ េ�ចន �តវបន េដរ 
េ ឆង យ េ�យ�រែតមនិមនកែន�ង េយងមនិ�ច�កឲ់យែណន �ន ់�ន ់�ប ់
េ�ចន េពក េទ ខងែផនកេភ�ងកម៏និ�ច�ទ�ទងប់នែដរ។ ដូេចនះឥឡូវ េនះ េយង កំពុង 
ែតពយយមរក�ពះវ�ិរធំបន�ិច េដមបេីពលែដលចូលេ ខងកនុង េយង �ច េរ ប ចំ
បនទបអ់ងគុយស�មបម់នុស�ទងំអស់បន។

6 េហយឥឡូវេនះ េពល�កេ៏�យ អនកែតងែត�� គមនេ៍ ទីេនះ េ ឯេ�ង
ឧេបសថ ែដលមនិែមនជកែន�ងេគលទធិ ែត�ពះ�គីសទ មនិែមន ជ�កិតយ វនិយ័ េទ
ែតជក�ី�ស�ញ់ មនិែមនជេស វេ េទ ែតគឺ�ពះគមពរី។ េហយដូេចនះ… េហយ
�គគង� លរបស់េយងគឺេ�ក អរ័េមន នឺេវ ល េ ទីេនះ។ េហយេយងមន �កមជំនុំ
ទងំមូលេ ទីេនះ—មនុស�ជេ�ចនបន�បមូលផ�ុ ំគន  េ  កនុង េ�ងឧេប សថ អន�រ
និកយជកែន�ងែដលេយងមកថ� យបងគំ�ពះជមច ស់េ�យ េយង�ម មនសិករ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់េយង។ េយងែតងែតរកី�យេពលែដលមនអនក។ េហយ ដូេចនះ
សូម អេ ជ ញចូលមកេ េពល ែដលអនក�ចមកបនេយងែតងែត រកី�យ កនុង
ករ ទទួល អនក។

7 េហយឥឡូវេពលេ�កយេទ ត ដ�ប�ខញុ ំដឹង គឺខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក បនទ ប ់
ពី�កមជំនុំ�តវបនចបស់ព��គប។់ េហយខញុ ំកច៏ងេ់ ែដរបនទ បពី់ យុគសមយ័ 
�កមជំនំុ កម៏នស ញ េ សមគ ល់�បពំរីេហយ ស ញ េ សមគ ល់�បពំីរេនះ
េ  កនុង កណ� គមពរីវរិណៈបនបេ�ង ន។

8 េហយឥឡូវមនេពលជេ�ចនែដលជមង ឺ និងភពម៉រួេ ៉ មកដល់ និងកំឡុង 
េពលៃន�បជំុទងំេនះ ែដលតំរវូឲយមននិមតិ�ជេ�ចន និងមកចូលរមួ សំ�បក់រ 
សំភសនព៍ិេសស។ �បសិនជខញុ ំចូលេ កនុង�ថ នភពេនះេហយខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិ 
�ចែបងែចកពីភពខុសែប�កគន េនះ េទ េហយ �គឺ មនករ ពិបកស�មប ់ខញុ ំេ  
កនុងករែដលនិយយេចញបនទ បពី់េនះ។ េហយ�គប ់គន  ដឹងថ េ កនុងយុទធ ន
ករ ៃនករេ�បសឱយជរបស់េយង ែដលេ�ក បកតឺ់ ឫ នរ� មន កែ់ដល ជ
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ធមម� េធ�ករអធិបបយ េហយខញុ ំេចញេ អធ�ិ� ន សំ�បអ់នក មនជមង ឺ ពីេ�ពះ 
�គឺ �គនែ់តេ�បកម� ងំេ�ចនបន�ិច។ េហយខញុ ំបន អធិ�� នស�មប ់មនុស� មយួ
ចំនួន កលពីប៉ុនម ននទីមុន េហយខញុ ំ បនជួបេកមងតូច មន កែ់ដល �គ េពទយ…ថ មន 
អ�ី មយួ ខុស�ប�កតីេ ខនងរបស់េគពីកំេណ តមក។ េចញមក ខញុ ំបន េឃញ �េ
ទីេនះ អងគុយសម�ងឹ។ េកមងេនះនឹងមនិពិករដូេចនះ�នឹងធូរេសប យ េឡង វញិ ជ
មនិ ខន។ �បកដ�ស់េឃញេទ។ ខញុ ំដឹងចបស់�ស់។ េឃញថ ខញុ ំមន ភព 
វជិជមន ចំេពះ កិចចករេនះ។ ដូេចនះេយងចងម់នជំេន និងេជ េ  កនុង �ពះជមច ស់
របស់ េយង។

9 េយងមន ក់ៗ  េហយអនក�ល់គន ភគេ�ចនជមនុស�ែដលខញុ ំមនិធ� ប�់គ ល់ ដូច
ជ អនកបំេរ ពន័ធកិចចជេដម។ �បសិនជខញុ ំមនិ�ចឡំេទ េនះគឺជប�ូន�បស េ�ខស៍។
េត�តឹម�តវេទ? ប�ូន�បស េ�ខស៍ ខញុ ំ—ខញុ ំបនជំពកអ់នកពីករសំុអភយ័េទសមយួ
ចំេពះករែដលមនិបនចូលរមួេ កនុងករឧទទិសថ� យ។ �បែហលជខញុ ំ�តវេ ទី 
េនះ សំ�បកិ់ចច�បជំុេ ចុងសប� ហ៍ ជករល�ែដរ។ េត��តឹម �តវេទ? ចំែណកេ
ប�ូមមងីតុន។ េតអនកសុខសបបយជេទ? ល�។ បងប�ូនមយួចំនួនេ ទីេនះជ អនក
បំេរ កនុងពន័ធកិចច េនះ�គនែ់តជករសនមតរបស់ខញុ ំ។ េតអនកគឺជអនកបំេរ កនុង ពន័ធ កិចច
ែមនេទ? បទេ�ក។ សូមឲយ�ពះជមច ស់�បទនពរអនក។ ចុះេតមនអនកបំេរ  ពន័ធ 
កិចច ប៉ុនម នអនកេ កនុង�គរេនះសំុេមលៃដរបស់អនក។ មនិជថ�ីេទ។ េយង មន ចិត�
រកី�យែដលមនវត�មនអនកទងំអស់គន េ ទីេនះ �ពមទងំមន អំណរ ជ ខ� ងំ។
សូម �ពះជមច ស់�បទនពរអនក!

10 ឥឡូវេយង�តវេ�កកេឡង ពី�ពលឹមអនកខ�ះ�តវចកេចញេ រដ�ចច េថននី
សីុស ញូ៉វយក៉ និង�មកែន�ងេផ�ងៗេទ តនយបេ់នះ ចបេ់ផ�មពីយបេ់នះ។ ឥឡូវ
េនះចូរេបកបរេ�យមនករ�បង�បយត័នេ �មផ�ូវ។ �បសិនជអនកមនករេងក
ងុយេហយ មនិចងចូ់លសំ�កេ  ផទះសំ�កចូ់រែអបេ ចិេ ច មថនល់ េហយេគង
រហូតដល់អនក…េនះជអ�ីែដលខញុ ំេធ�។ េឃញេទ �គនែ់តែអបេ មខ ង េហយេគង។
កុំឲយេ�ះ កុំេបកបរេពលអនកេងកងុយ។ �គឺជអ�ីែដលមនិល� េនះ េទ។ េហយ
ចងចថំមនិែមនែតអនកេទគឺអនកេបកពីេ�កយអនកក�៏តវេមលែដរ។ េឃញ េទ?
អនកដឹង ពីកែន�ង�ែដលអនកេ  េហយអនកមនិដឹងពីកែន�ង�ែដលគតេ់



មគគុ េទទសកម៍ន ក់ 5

េនះេទ ដូេចនះ—ដូេចនះ េហយអនក�តវេមលមន កេ់នះ។ េដមបឲីយ�បកដចបស់ថអនក 
បន េ�ត ម ខ�ួនជនិចច េដមបមីនករ�បង�បយត័ន។
11 ឥឡូវខញុ ំរពឹំងថនឹង�នបទគមពរីេ យបេ់នះេ�យែស�ងរកេ កនុង កណ� គមពរី
យ៉ូ�ន។ ឥឡូវេនះ បទគមពរីមយួចំនួនតូចែដលខញុ ំបន�ន និង េលកមក គឺេដមប ី
ផ�ល់ឲយេយងនូវមូល�� ន�គឹះនូវអ�ីែដលេយងចងនិ់យយ។ េហយេសទរែត�ល់េពល
គម នម�ង�ែដលចងចេំទេពលបនចូលមកឈរេ តុអធិបបយ េដមបពីយយម
និយយអ�ីែដល�តវនិយយេនះ។ ខញុ ំែតងែតរងច់ ំេមលសិក�អធិ�� នរហូត ដល់
ខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំមនអ�ីមយួែដល�ចជួយដល់មនុស�។ �បសិនជខញុ ំមនិ �ច
ជួយបនេនះមនិចបំចឲ់យខញុ ំមនវត�មន ឈរេ  ទីេនះេទ។ ពិតជពយយមជួយ!
េហយឥឡូវយបេ់នះមនមនុស�ជេ�ចនបនដូរេចញចប�់ងំ ពី �ពឹកមញិ េហយ 
ពួកេគជេ�ចន�តវ�តឡបេ់ ផទះ ។ ប៉ុែន�យបេ់នះខញុ ំ�បបអ់នក�បសិនជអនកេ  េនះ 
េយងនឹងពយយមយកេពល�តឹមែតែសសិប�បនំទី និយយពីអ�ីមយួ ែដលខញុ ំ 
សងឃមឹ ថនឹង�ចជួយដល់ពួកេយង។ េហយេយងនឹងែផ�កេលយ៉ូ�ន ជំពូកដប់
�បមំយួ េហយចូរចបេ់ផ�មពីខទី៧ ៃនជំពូកទី១៦ និង�នដល់ចប—់ខទី១៥។

ខញុ ំ �បប ់�ម �តង ់ថ ែដលខញុ ំ េ  េនះមន �បេយជន ៍ដល់ អនក �ល់ 
គន វញិ: ដបតិេប ខញុ ំ មនិ េ  េទ េនះ�ពះ ដ ៏ជជំនួយក ៏មនិ មកឯ អនក �ល់ គន
ែដរ។ ែតេប ខញុ ំ េ  េនះខញុ ំ នឹង ចត ់�ទង ់ឲយមក។

កល � �ទង ់បន យង មក េហយ េនះ�ទង ់នឹង សំែដងឲយមនុស� 
េ�ក ដឹង ចបស់ពី អំេព បប* ពី េសចក�ី សុចរតិ* េហយពីេសចក�ីជំនំុជំរះ:

គឺពីអំេព បប េ�យេ�ពះ េគ មនិ េជ  ដល់ ខញុ ំ ពី េសចក�ី សុចរតិ េ�យ 
េ�ពះ ខញុ ំ េ  ឯ �ពះវបិ�ខញុ ំ េហយ អនក �ល់ គន  មនិ េឃញ ខញុ ំ េទ ត េទ

នឹងពី េសចក�ីជំនំុជំរះ េ�យេ�ពះ េ �� យ របស់ េ�កីយ េនះ �តវ 
េទស េហយ។

ខញុ ំ េ មន េសចក�ី ជ េ�ចន េទ ត នឹង �បប ់អនក �ល់ គន  ែតឥឡូវេនះ អនក 
�ល់ គន  ពំុ �ច នឹងទទួល បន េទ។

កល � �ពះអងគេនះ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិតបនមកដល់ 
េនះ�ទងនឹ់ងន ំអនក �ល់ គន  ចូលកនុង�គបទ់ងំេសចក�ី ពិត: ដបតិ �ទង់
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នឹង មនបនទូលមនិែមនេ�យ�ង�ពះអងគ�ទង ់េទ គឺនឹងមនបនទូលែត 
េសចក�ី � ែដល �ទង ់ឮ េហយនឹងសំែដងឲយអនក�ល់ គន ដឹងករែដល 
�តវមក។

�ទងនឹ់ងដំេកងខញុ ំដបតិ�ទងនឹ់ងយកេសចក�ីែដលតំរវូពីខញុ ំ មក�បប ់ដល់ 
អនក�ល់គន ។

�គបទ់ងំអស់ែដល�ពះវរបិ�មន េនះជរបស់ផង—ខញុ ំែដរ េហតុ 
េនះ បនជខញុ ំ�បបថ់�ទងនឹ់ងយកេសចក�ីែដលតំរវូពីខញុ ំ មក�បប ់អនក 
�ល់គន ។

12 ឥឡូវ េ កនុងខទី ១៣ “កល � �ពះវ ិ ញ ណ ៃន េសចក�ី ពិត យង មក ដល់
�ពះអងគ នឹង ែណន ំអនក �ល់ គន  េ�យ �គ ល់ េសចក�ី ពិត �គប ់ចំពូក។ េពលែដល
�ពះ វ ិ ញ ណ ៃន េសចក�ី ពិត យង មក ដល់ �ពះអងគ នឹង ែណន ំអនក �ល់ គន  េ�យ 
�គ ល់ េសចក�ី ពិត �គប ់ចំពូក។” េតអ�ីេ គឺជេសចក�ីពិត? �ពះបនទូល។ “ដបតិ 
េសចក�ី េផ�ងៗ ែដល �ពះអងគ ែថ�ង មនិ េចញ មក ពី �ពះអងគ ផទ ល់ េទ គឺ �ពះអងគ ែថ�ង ែត 
េសចក�ី � ែដល �ទង ់�ពះស�� ប ់ឮ �ពម ទងំ មន �ពះបនទូល។” និយយបនថ
�ពះអងគ គឺជមន កែ់ដលេបកសែម�ងឲយអនកេឃញ។ េហយេ ជំពូក៤ េ កនុងកណ�
គមពរី េហេ�ពរ�ពះគមពរីបនែចងថ “ដបតិ �ពះបនទូល របស់ �ពះជមច ស់ជ �ពះ បនទូល
ដ ៏មន ជីវតិ និង មន មហិទធិឫទធិ មុត ជង �វ មុខ ពីរ េ  េទ ត គឺ—គឺ �ពះ បនទូល េនះ 
ចក ់ទម�ុះ ចូល េ  កត ់�ពលឹង និង វ ិ ញ ណ �ច ់េចញ ពី គន  កត ់សន� ក ់ឆ�ឹង និង ខួរ 
ឆ�ឹង េចញ ពី គន ។” េមល “អ�ីែដល�ទងឮ់ �ទង ់ែថ�ង�បបនិ់ងសំែដង េ�យ អនក �ល់ គន  
ដឹង ករែដល�តវមក។” េឃញ េទ? េត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី? �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ ែដលនឹង 
យង មក េ កនុង�ពះនម �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

13 េហយខញុ ំចងេ់ឆ� តេពលពីរបីនទីេដមបទីញយក ចំ�ប�់រមមណ៍របស់អនក
េ េលពកយថ “ែណន”ំ អនកមគគុេទសក៍។ អនកដឹងេទ ខញុ ំធ� បម់នបទពិេ�ធន៍
ជេ�ចនេ កនុងៃ�ពេឈ។ អនកន ំ គឺអនក�មន កែ់ដលបង� ញអនកេមលអ�ីជំុវញិ 
។ អនក�តវែតមនអនកនផំ�ូវេ េពលែដលអនកមនិដឹងជេ ទី�។ េហយ�គ ល់
ករ �បមញ់និងពិភពជំុវញិខញុ ំមន—មនឱកសជួបជមយួអនកនផំ�ូវជេ�ចន។
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េ កនុង រដ�ខូឡូ�៉ដូខញុ ំជអនកនផំ�ូវេ�យខ�ួនឯងពីេ�ពះ�គ ល់តំបនេ់នះចបស់
ដូចជកែន�ង កសិ�� នជេដម ខញុ ំ�ចនបំនេ កនុង រដ�ខូឡូ�៉ដូ។
14 ឥឡូវអនកនផំ�ូវ�តវែត�គ ល់ផ�ូវ។ គត�់តវែតដឹងកែន�ង� ែដលគត�់តវេ
និងអ�ីែដលគត�់តវេធ� េហយដឹងពីរេប បែថទអំនកេ �មផ�ូវ។ េឃញេទ? គត់
�តវែតេមលដឹងថមនិនអំនកឲយវេង�ង។ អនកនផំ�ូវជអនកែដលបនេ�ជសេរ ស។
រដ� និងេ�ជសេរ សេគេបេគជអនកនផំ�ូវ។េហយឥឡូវខណៈេពលែដលបន�ករ
េធ�ដំេណ រ េ កនុងទីរេ��ថ ន �បែហលជកែន�ងែដលអនកមនិធ� បេ់ធ�ដំេណ រេ
�គឺមនិែមន ជ ករល�សំ�បអ់នកេទេបគម នអនកនផំ�ូវេ ជមយួ។ និយយ�ម�តង់
េ  ទីកែន�ង ខ�ះអនកេសទរែតមនិ�ចេ  េ�យគម នអនកេផ�ងេ ជមយួឧទហរណ៍
�បេទស ក��។ អនក—អនកមគគុេទសកេ៍នះ �តវចុះហតថេលខេលបណ័�
សមគ ល់របស់ អនកទទួល�គ ល់េ�យមច ស់តំបន។់ គត�់តវចុះហតថេលខពីេល
េនះែដរេហយ គតជ់អនកទទួលខុស�តវស�មបអ់នក។ �បសិនជមនអ�ីេកតេឡង
ចំេពះអនក�គឺ ជករទទួលខុស�តវស�មបគ់ត។់ គត�់តវែតយកចិត�ទុក�ក់
េលអនក។ គត�់តវ េមល អនកមនិឲយវេង�ង។ គត�់តវធនឲយបនេ�យមនិប ជូ ន
អនកេ កែន�ង ែដល អនកមនិ�គ ល់ផ�ូវ�តឡបម់កវញិ។ េហយ�បសិនជអនកវេង�ង ផ�ូវ
គត�់តវែត �គ ល់ តំបនេ់នះចបស់ េដមបគីត�់ចេ យកអនកបន�គបេ់ពល។
គត�់តវែត ដឹង ពីកិចច ករទងំេនះេបមនិដូេចនះេទគតម់និ�ចេធ�ជអនកមគគុេទស
បនេទ។េហយគត ់មនិ�ច ទទួល �ជញ បណ័�  ជអនក មគគុេទសកប៍នេទ។
15 ស�មបអ់�ីទងំអស់េនះ េពលខ�ះអនក�តវែតមនករ�តជ់ួប េ�យទំនក់
ទំនង�មទូរស័ពទជមុន េហយេធ�ករេរ បចំ េ�យបំរងុទុកជមុននូវអ�ីែដល�តវករ
េហយ�បសិនជឥ�៉នរ់បស់អនក…េពលខ�ះេពញេពកមនិ�ចយកឲយអនកបន អនក
�តវែតទុក�េចលមយួែឡកសិន េនះអនកមគគុេទសកេ៍ េលែផនដី។ ែតអនកមនិចំ
បចេ់ធ�ដូេចនះេទជមយួនឹងករែណនរំបស់�ពះជមច ស់ �ពះអងគែតងែត េ�ត មរចួ
�ល់ជេ�សច។
16 ឥឡូវ �បសិនជអនកមនិយល់ពីករេរ បចំទងំេនះ េហយអនកែស�ងយល់ពី ករ
េធ�ដំេណ រេ កនទី់រេ��ថ ន ែដលអនកមនិធ� បេ់ ពីមុនមក អនកនឹងវេង�ង និង
�� ប។់ អនក�ចមន ឱកស�តឹមែតមយួភគរយ េ កនុងករឆ�ងផុតទី�ល រេ� 
�ថ នេនះ�បសិនជ�មនិធំល�េល�វ េពកអនក�ចមនឱកសមយួភគរយ �ច
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រចួខ�ួនផុតពីទីេនះ។ប៉ុែន�េប�ជ�លរេ��ថ នដ�៏�កកអ់នកមនិមនឧកសនឹង
េចញមកវញិេទ។ �គម នផ�ូវេនះេទែដលេធ�អ ច ឹង ពីេ�ពះអនកនឹង េឃញ ខ�ួន ឯង
េដរេ រកេសចក�ី�� ប ់ េហយបនទ ប—់បនទ បម់កេទ តជីវតិអនក �តវចប។់ ឥឡូវ
េហយអនកនឹង�តវ�� ប ់ �បសិនជអនកមនិមនអនកនផំ�ូវែដល�គ ល់ �បេទស េនះ
េហយ�គ ល់ផ�ូវ�តឡបម់កវញិ។

17 អនក�ល់គន ជេ�ចន បន�គ ល់ពី�បធនបទែដលអនក�នកលពីឆន មំុន េ  
ឯ�កសុ់ន �រសីយ�ូ គឺបុរសែដល�តទ់�ន ទងំេនះ។ ពួកេគ�តវ បន 
បង�ឹក ឲយេចះ េមលែថទខំ�ួនឯង ពួកេគជអនក�តទ់�៊ន។ េហយ ពួកេគ មនិ�តឹម 
ែតជ ទ�៊នអេងកត ប៉ុេ�� ះេទ ែតជ�កម�តេ់ពញេលញ។ េហយពួកេគមន 
ករេធ� ដំេណ រេ �ម ភន ំេហយមនពយះុ�ពិលមក េ�យបំែរ បំរលួ �កស ធតុ េធ� 
ឲយ មន ករដូរទិសេ ។ េហយេ េពលែដលពួកេគដឹងថ កំពុង ែតវេង�ង និងពួក េគ 
បន�� ប ់គឺពីេ�ពះ ែតពួកេគ…េពលខ�ះករែ�ប�បលេផ�ងៗ បនចូល មកខុស ពី 
ភព�ប�កតីពួកេគមនិដឹងថនឹងរកផ�ូវេចញេ�យ រេប ប �។ េឃញេទ? េហយ 
ខញុ ំ េភ�ច ថមនេកមង �បសប៉ុនម នអនកបន�� បេ់ េលភនេំនះ េទះ បីជពួក េគមន 
ឧទធមភ គច�ក និងកងជីវពល និង�កមករពរជតិ អនកសម័�គ ចិត�ជួយ េហយមន 
សព��គបក់េ៏�យ។ ប៉ុែន�ពួកេគបនបតខ់�ួន គម នអនក �មន ក ់ដឹង ថពួកេគ េ
ទី�េនះេឡយ។ េហយពួកេគមនិ�ចេមលែថទខំ�ួន ឯង។ ពួកេគ ទងំ អស់
បន�� បេ់ កនុង�ពិល ពីេ�ពះែតពួកេគមនិមនអ�ីបរេិភគ មនិដឹងទិស េកត លិច
េជង តបងូ េលេ�កមគឺ�គបយ៉់ងេមលេ ដូចគន  ទងំ អស់។

18 ឥឡូវអនកនផំ�ូវដឹងថគតក់ំពុងែតេ កែន�ង� េទះជ�កសធតុយ៉ង
�កេ៏�យ។គឺគត—់គតម់នភព�ំុថនឹកេ កនុងករេធ�កិចចករេនះ។ គតដ់ឹង 
ថ គត ់កំពុងែតេធ�អ�ី គត�់គ ល់ទិសតំបនទ់ងំអស់។ គត�់គ ល់�គបស់�� ន 
របស់ទងំអស់ ដូេចនះេហយេទះជគតស់ថិតេ កនុងភពងងឹតកគ៏ត�់ចដឹង នូវអ�ី
�គបយ៉់ង។

19 ឧទហរណ៍ េនះគឺជវធីិចស់គំរលិមយួចំេពះករនផំ�ូវ។ អនកដឹងេទ េបសិន 
ជអនក�ចេមលេឃញហ�៉ងផក យេនះេគ�ច�បបប់នថផ�ូវ�ែដលអនក
កំពុងែតេធ�ដំេណ រេ  េបអនកេមល�មផក យេនះ។ េហយ អនកនឹងចងេ់មលផក យ
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ែដល ន ំផ�ូវេនះជនិចច។ គឺមនែតផក យែដលពិត�បកដែតមយួគត ់ េហយែដល
ជ ផក យ ទិសខងេជង។ េឃញេទ គឺមនែតមយួ េហយគឺឈរេ កែន�ងដែដល។
ែដលតំ�ងឲយ�ពះ�គីសទ �ពះអងគមនិែ�ប�បលេឡយ ពីេដម សព�ៃថង និងរហូត
ដល់អស់កលបជនិចច។ អនកខ�ះេទ ត�ចរ�យបត ់ ប៉ុែន��ពះអងគគឺេ ដែដល។
�កមជំនំុខ�ះ�ចទញអនកេ �មផ�ូវេនះ ឬកអ៏នកខ�ះទញអនកេ �មផ�ូវេនះ ប៉ុែន�
មនិែមន�ពះអងគេទ គឺ�ពះអងគែតងែតដូចេដមជនិចច។

20 ល� ឥឡូវ�បសិនជអនកមនិ�ចេមលេឃញផក យទិសខងេជងេនះ កេ៏�យ
េហយេពញេ េ�យពពកបងំជិត េហយេទះបីជអនកនឹងេធ�ករកត ់ សមគ ល់
េបេទះជេពលៃថង េហយអនកវេង�ងផ�ូវ �បសិនជអនក�គនែ់តេមលេ េដម េឈ។
េនះអនកនឹងេឃញថែផនកែដលមនដុះែស�ជទិសខងេជងរបស់េដមេឈ េនះ 
េហយ ពីេ�ពះែផនកខងតបងូៃនេដមេឈទទួលបនពន�ឺៃថងេ�ចនជងែផនក ខង
េជង។ ប៉ុែន�ចុះ�បសិនជងងឹតេហយអនកមនិ�ចេមលេឃញែស�េនះវញិ? �បសិន 
ជអនកនឹងបិទែភនករបស់អនក េហយេ�យមនិចបំចព់យយមគិតអ�ីទងំ អស់ បិទ 
ែភនករបស់អនក េហយយកសំបកេឈែដលរេ�ង �កៃ់ដរបស់អនកជំុវញិ េដមេឈ 
រហូតដល់�មមៃដរបស់អនកបះ៉គន  េហយបនទ បម់កចបេ់ផ�មបង�ិលជំុវញិ េដមេឈ 
េនះតិចៗ។ េហយេ េពលែដលអនកបះ៉កែន�ងែដលមនសំបកេឈ �កស់ ខ� ងំ 
េនះេហយជទិសខងេជង (ែដល�តវខយល់) េហយអនក�ច�បបប់ន ថ អនក 
កំពុង ែតេ ទិសជងេជង ឬខងតបងូ។ េនះជរេប បមយួ អូ េហយេ មន េ�ចន 
េទ ត ប៉ុែន��តវែតមនករែណនេំដមបឲីយដឹងពីរេប បែដល�តវេធ�។ មនែត មនុស� 
�ម ញមន កេ់�កកេឡងេ ទីេនះ េហយនិយយថ “ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ ថ
� មន អ�ីខុសែប�កគន ទល់ែតេ�ះ។” េឃញេទ? េឃញេទអនក�តវបនទទួល ករ 
ហ�ឹក �តសំ់�បក់រនផំ�ូវ។

21 េហយេកមង�បសទងំេនះ មនិបចឆ់ងល់េទ ប៉ុែន�ពួកេគជទ�៊នដល៏� ដូេចនះ
ពួកេគ�ចចងចំណង �ចបងក តេ់ភ�ងជមយួនឹងដំុថម ជេដម។ ប៉ុែន� េដមបឲីយដឹង
ផ�ូវេចញ េនះជអ�ី�តវគិត! ពួកេគ ពួកេគអត�់គ ល់ផ�ូវ េចញរបស់ពួកេគេទ ដូេចនះ 
េហយេទបពួកេគទងំអស់�តវវនិស េ�យ�រែតពួកេគ មនិបន នអំនក នផំ�ូវេ
ជមយួ ។
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22 ឪពុកែដលមនិេចះគិតមន ក ់ កលពីពីរឆន មំុន េ កនុងរដ�កូរ ៉�៉ូដូ អ�ូ េពលេនះ
គតប់នេឡងេ េលភន ំ គតម់នកូន�បសមន ក�់យុ�បែហល�បមំយួ េ �បពំីរ
ឆន ។ំ គតប់ននេំកមងេនះេ បរបញ់ សត�ក� នជ់េលកទីមយួជមយួគត។់
េហយ ពួកេគបនេឡងេ េលកំពូលភនេំហយេកមង�បសតូចេនះបន និយយ 
េ កនឪ់ពុករបស់គតថ់ “ខញុ ំអស់កម� ងំខ� ងំ�ស់។”
23 “េឡងេលខនងប៉មក។ េយងអតទ់នប់នេឡងដល់ដល់កំពូលខពស់លមមេ
េឡយេទ សត�ក� ន�់េ កែន�ងខពស់ៗ។” បន�េឡងេ រហូតដល់កែន�ងែដល គត ់
េពញចិត�…គតអ់តប់នដឹងេទ គតជ់អនកទី�កងមន ក។់ គតម់និដឹងអ�ីទងំអស់
ពីករបរបញ់ឬ �តវេ កែន�ង�េនះេឡយ។ អនកែដលដឹងអំពីទី�លរេ��ថ ន
េទបដឹងថសត�ក� នគឺ់�មនិរស់េ កែន�ងខពស់ែបបេនះេទ។ គឺពួក�មនិេឡងេ
ដល់ទីេនះេឡយ។ មនែតសត�ពែពែដលេ ទីេនះ មនិែមនសត�ក� នេ់ទ។ ពួក� 
េ ខងេ�កមកែន�ងែដលមន��រពួក��តវែត េ កែន�ង�ែដល�ចរក 
ចំណី បន។ េហយ ដូេចនះ ែតបុរសមន កេ់នះបនគិតថ “�បសិនជខញុ ំេឡងេ ដល់ 
�ជលង ថមេ  ខងេល ខញុ ំនឹង�ចែស�ងរកសត�ធំៗបនេហយ។” គតធ់� បេ់ឃញ 
របូ ភព �កប់ ឈរ—�កប់ ឈរេលផទ ងំថម េហយគតក់គិ៏តថនឹងែស�ងរកសត� 
ក� ន ់េនះ។ កុំយកចិត�ទុក�កេ់ េលករ�នេ េលទស�នវដ�ី ខញុ ំ អូ ខញុ ំ អនកនឹង 
មន សុបិ ន���កក!់ េហយថអ�ីែដល�តវេធ� គឺន ំអនកនផំ�ូវមន កេ់ដមបអីនក ដឹងថ អនក 
កំពុងែតេ កែន�ង�។
24 េហយឪពុកមន កេ់នះ គឺមនេភ� ងធ� កេ់ហយេ ម�ុ េំនះ េហយមនេភ� ង 
យ៉ងខ� ងំ។ េហយបុរសេនះេដរ�បមញ់យ៉ងយូរ េ�យេមឃចបេ់ផ�ម ងងឹត
េហយគតម់និ�ចរកផ�ូវ�តឡបម់កវញិេទ។ េហយ…កម៏ន ខយល់បកេ់ េលកំ
ពូល ភនេំហយគតរ់តយ៉់ងេល ន េហយេនះ…
25 អនក�តវែតដឹងពីរេប បេដមបរីចួជីវតិ េបអនករបូតមយួ។ នឹងមនអ�ីមយួេផ�ង
េទ ត ចូលមក �តវដឹងពីរេប បេដមបរីចួជីវតិ! ខញុ ំធ� បប់នេឡងេដមេឈនិងរអិលចុះ
េហយេឡងេដមេឈម�ងេទ តេហយរអិលចុះ េឡយេហយចុះែបបេនះ េដមបឲីយ
រក��យុជវីតិ។ ខញុ ំបនយក�ពិល�ក�់មនកំពស់បនួហ�ូត េ មខ ង ទញគល់
េឈេហយផ�ួល�ចុះ។េ�យេហវហតយ៉់ងខ� ងំេធ�ឲយខញុ ំេសទរែតពុំ�ច�កប់ ឈរ�
បន! េហយ�កប់ ឈរគល់េឈចស់េនះដុត�ឲយមនកំេ  េហយេធ�ឲយទឹកកក
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រ�យ។ េហយបនទ បម់ក�បែហលជេម៉ងមយួ�ពឹក េម៉ងពីរ រេម លគល់េឈ
េនះេ េលកែន�ងែដលមនកេ �  េដមបរីក�ជីវតិ។ េហយអនកក�៏តវេចះេធ� រេប ប
ទងំអស់េនះែដរ។

26 េហយបុរសមន កេ់នះ មនិបនដឹងថគតប់នេធ�អ�េីនះេទ គតគ់ម នអនក�
េ ជមយួគត ់ េដមបនឹីងនផំ�ូវដល់គត។់ េហយគតប់នេ�ប កូន�បសរបស់
គតជ់បនឹ់ងេដម�ទងរបស់គតរ់ហូតដល់គតម់ន�រមមណ៍ថ កូនេនះ�តជក់
េហយ�� ប។់ េ�យមនិមនករគិតពិចរ�! �បសិនជគតប់ន យកអនកន ំ
ផ�ូវមកជមយួគត ់ េនះអនកនផំ�ូវេនះនឹង�ចនគំតចុ់ះពីេលភនេំ�យ មនិបច ់
គិតដល់ពីេពលេវ�។ ប៉ុែន�គតប់នចរំហូតដល់េមឃងងឹត េហយគត ់មនិ�ច 
េមលេឃញផ�ូវេ ជុំវញិគតប់ន។

27 េនះកជ៏ ប � ជមយួនឹង�គី�ទ ន នេពលបចចុបបននេនះ។ ពួកេគរងច់រំហូត 
ដល់ភពងងឹតកន�ងផុតេ  បនទ បម់កេទបដឹងថខ�ួនថ របូេគ�តវេបះបង ់េចល 
េ�យគម នអនកនផំ�ូវ។ អនកនផំ�ូវ!

28 មូលេហតុអ�ី េតអនកធ� បេ់ឃញមនុស�ែដលវេង�ងែដរឬេទ? េតមននរ�
ធ� បម់នបទពិេ�ធនន៍មំនុស�ែដលវេង�ងែដរឬេទ? ជអ�ីែដលអនកនឹងេមលេ
គួរឲយ�ណិតជងេគ។ េ េពលែដលមនុស�មន កវ់េង�ងគត�់តឡបដូ់ចជមនុស�
ចែម�ក គតម់និដឹងថគតក់ំពុងេធ�អ�ីេនះេទ។ េយងចបប់នបុរសមន ក ់ ែដល
ជ េកមង�បសែដលវេង�ងេ កនុងៃ�ព…គតធ់� បជ់អនកចិ ច ឹមសត� ប៉ុែន�គតប់ន
េ  កនុងទឹកដីែដលគតម់និ�គ ល់េហយកវ៏េង�ងវង� ន។់ េហយបីៃថងេ�កយ េគរក 
េឃញ គត ់គតប់នរតដូ់ចជមនុស�ៃ�ព ែ�សកអស់សេម�ងរបស់គត។់ បបូរមត់
គត ់�តវបនខូច េហយគត�់គែវងកេំភ�ងរបស់គតេ់ចល េហយអត ់ដឹងថ�តវ
េធ�អ�ី។ េហយេ  េពលែដលជួបបង�បសរបស់គត ់ េពលេនះ…េគ�តវចបគ់ត់
ចង។ េពលែដល បង�បសគតចូ់លមកជិតគត ់គតប់ន�យដូចជសត� េ�យ
បន ពយយម ខគំត ់គតអ់តប់នដឹងេទថខ�ួនគតប់នឆ�ងកតអ់�ី។ មូលេហតុ
អ�ី? គតប់ន វេង�ង។ េហយេ េពលគតវ់េង�ង គឺគតស់ថិតកនុង�ថ នភព�ចបូក 
�ចបល់។ េហយ គត ់មនិដឹងថគតក់ំពុង ែតសថិតេ កនុង�ថ នភពេនះេទពី េ�ពះ 
គត ់កំពុងែត វេង�ង�ម រតី ជំងឺេនះកំពុងែត�គប�់គងគត ់េហយគតម់និដឹង ថខ�ួន 
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គតក់ំពុងែត េ ទី�េទ េហយកម៏និបនដឹងថគតក់ំពុងបេ ចញសកមមភព 
ែបប � េនះែដរ។
29 អ ច ឹងចុះេ េពលែដលមនុស�មន កវ់េង�ងេចញពី�ពះជមច ស់! គតនឹ់ង េធ�អ�ី 
ែដលជធមម�គតម់និធ� បេ់ធ�ពីមុនមក។ គតនឹ់ងេធ�អ�ីែដល—ែដលហួសពី ករ 
គិត របស់មនុស�ធមម�បនេធ�។ មនុស�ែដល វេង�ងេចញពី�ពះជមច ស់ �ពះវ�ិរ 
ែដល ែបកេចញពី�ពះជមច ស់ �ពះវ�ិរែដលវេង�ងផ�ូវេចញពី�ពះជមច ស់ ឃ� ត 
េចញ ពី ផ�ូវេគលលទធិៃន�ពះប នទូលរបស់�ពះជមច ស់ នឹងេធ�អ�ីមយួែដលេពល ខ�ះ 
អនកមនិ បនរពឹំងថអនកនឹងេឃញេ កនុង�ពះវ�ិរៃន �ពះមន�ពះជនម គងេ់  េនះ 
េទ។ ពួកេគនឹងរកលុយ�មករេលងែលបងែដលេបកបន�ំករេលងេឆន ត ែលបង
សីុ សង នឹងអ�ីេផ�ងេទ តជេ�ចនែដលពួកេគ�ចេធ�បន។ ពួកេគនឹងបេ�ង ន ពី 
អ�ី�គប ់យ៉ង អនុ ញ តិឲយ�គបយ៉់ង ចំេពះអនកែដលបនចំ�យេ�ចនចូល េ
កនុង �ពះវ�ិរ េហយទេង�រ�ប�ក�់បែហលេនះជេដមេដមបឲីយពួកេគរចួខ�ួន ។ គឺ 
�តវ េហយ។ េលក�គជំនួយជ�កម�បឹក� ែដលធ� បេ់រ បករបនួេ �បដំង រចួមក 
េហយ។ េដមបឲីយ�ចរចួផុត គឺ�តវេធ�កិចចជួបជំុចុងេ�កយ។ កម៏នទីប ចប ់ែត មយួ 
ែដលអនក �តវជួប�បទះ េនះេហយគឺជតួនទីរបស់អនកចំេពះ �ពះជ មច ស់។ ចូរ 
ឈរ េហយ �បប�់មករពិត! មនុស�បតប់ងគឺ់មនុស� ែដលសថិតេ  កនុង �ថ ន 
ភពវេង�ង វង� ន ់គតគឺ់ជមនុស�វកិលចរតិ។
30 អនកនផំ�ូវ (មគគុេទសក)៍ យល់ពីរេប ប និង អ�ីែដល�តវេធ�។ �ពះជមច ស់…
�ពះអងគែតងែតប ចូ នមគគុេទសកម៍កឲយ� ស�របស់�ពះអងគ។ �ពះជមច ស់មនិែដល
េបះបងេ់យងេចលេឡយ។ �ពះអងគចតអ់នកែណនមំក ប៉ុែន�អនកក�៏តវែតទទួល 
អនក ែណន ំេនះ ែដរ។ េឃញេទ? អនក�តវែតេជ ។ អនក�តវែតេ �មផ�ូវ ែដលអនក 
ែណនេំនះ�បបឲ់យេ ។ �បសិនជអនកសថិតេ កនុងទីរេ��ថ ន េហយ អនកន ំផ�ូវ 
របស់អនកនិយយថ “េយងេ �មផ�ូវេនះ” េហយអនកគិតថេ �ម ផ�ូវេនះ វញិ
េនះអនកនឹងវេង�ងផ�ូវមនិខន។ េហយេ េពលែដល…�ពះជមច ស់ ចតឲ់យ មន 
អនកនផំ�ូវេដមបែីណនេំយង េយង�តវែត�មអនកែដលនេំនះ។ េទះជេយង គិត
អ�ីកេ៏�យ េទះជ�េមលេ សមហតុផលប៉ុ�� កេ៏�យ េហយេទះជ េមលេ
ពុំសមេហតុផលកេ៏�យ េយងមនិមនមនតួនទីេ កនុង ករែបងែចក េនះេទ គឺ
មនែតអនកនផំ�ូវែតមន កគ់តជ់អនកេធ�។
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31 �ពះជមច ស់េ កនុងសមពន័ធេម�តីចស់បនប ចូ នពយករជីេ�ចនមក។ ពួកេគ
ជ អនក នផំ�ូវ ពីេ�ពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់បន�បទនមកពយករ។ី ពួកេគ
គឺ ជអនក នផំ�ូវ។ ពួកេគបនេធ�ករែណនេំ ដល់មនុស� ដូចជអ�ីែដល ពួកេយង
បនេធ� កលពីយបម់ញិ របស់ពយករេីអ�យ និង េស�ចអូេស ស។ ពួកេគ
បន ទទួលករែណននិំងបនែណនេំ ដល់មនុស� េហយជអនកនផំ�ូវ ដល់ពួក
េគ។ េហយឥឡូវ�ពះជមច ស់ែតងែតចតឲ់យមនអនកនផំ�ូវរបស់�ពះអងគ �ពះអងគមនិ
ែដលគម នករែណនេំនះេឡយ �គបទ់ងំសមយ័កល។ �ពះជមច ស់ ែតងែត
មននរ�មន កេ់ធ�ជអនកតំ�ងឲយ�ពះអងគ េ េលែផនដីេនះ េ �គប ់ជំនន។់
32 ឥឡូវេពលខ�ះពួកេគបនែបរេចញពីអនកនផំ�ូវ “ែបេចញខុស” ជអ�ីែដលេយង
េ ។ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វមនវត�មនគងេ់ េលែផនដី េតអនកមនចបំន
េទពី�ពះបនទូលែដល�ពះអងគមនបនទូលេ កន ់ គណៈផរសីុី “អនកជអនកនផំ�ូវ
ែដល ខ� ក”់? អនកនផំ�ូវខ� ក ់ ខ� កែ់ផនក�ពលឹងវ ិ ញ ណ។ េឃញេទ? ឥឡូវេគ គួរ 
ែតជ អនកែដលនផំ�ូវដល់មនុស� នផំ�ូវមនុស�េ កនេ់សចក�ីសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន�
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនកនផំ�ូវខ� ក!់” េហយ�ពះអងគមន�ពះបនទូល“កុំ អំពល់ 
នឹង េគ េធ� អ�ី អនក ទងំ េនះ សុទធ ែត ជ មនុស� ខ� ក ់ដឹក ន ំមនុស� ខ� ក។់ េប មនុស� 
ខ� ក ់ដឹក ៃដ មនុស� ខ� ក ់េគ មុខ ជ ធ� ក ់រេ �  ទងំ ពីរ នក ់មនិ ខន?” មនុស� ខ� ក់
នផំ�ូវ! អ�ូ េតពកយេនះបន េធ�ឲយេ ហមងយ៉ង�េ  ករនផំ�ូវ េ�យ ងងឹត
ងងុល។ �ពះអងគមនិសព��ពះហឫទយ័ឲយអនកពឹងែផ�ក េលករយល់ដឹង ផទ ល់ ខ�ួន
េឡយ។ �ពះជមច ស់មនិសព��ពះហរឫទយ័ឲយអនកពឹងែផ�ក េលករយល់ ដឹងផទ ល់
ខ�ួន ឬគំនិតេយបល់របស់អនកេឡយ ឬ គំនិតែដលបេងកតេឡងេ�យ នរ� មន ក់
េនះែដរ។
33 �ពះជមច ស់ចតអ់នកនផំ�ូវ េហយ�ពះអងគសព��ពះហឫទយ័ឲយអនកបនចងចំ
ថ េនះគឺជអនកនផំ�ូវ ែដល�ពះអងគចត�់ងំ។ េហយេយងគួរែតចងចអំំពី�ពះ
អងគ។ េ ទីេនះ�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល “ខញុ ំនឹងមនិចកេចលអនក ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង 
អធិ�� ន េ  កន ់ �ពះវរបិ� េហយ�ពះអងគនឹងចតឲ់យមន�ពះែដលជួយ កំ�ន� 
ចិត�ឲយមក។” េហយអនកកំ�ន�ចិត�េនះ េពលែដលចតឲ់យមក ជអនកែដលនឹង
ន ំ េយងបន�គ ល់ េសចក�ីពិត�គបយ៉់ង។ េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
គឺ ជ េសចក�ីពិត េហយ �ពះ បនទូលគឺជ�ពះ�គីសទ “ខញុ ំជផ�ូវ ជេសចក�ីពិតេហយ ជ 
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ជីវតិ។” �ពះអងគ គឺជ�ពះបនទូល។ “កល ពី េដម ដំបូង បង�ស់ �ពះបនទូល មន �ពះជនម 
គង ់េ ។ �ពះបនទូលគង ់េ  ជ មយួ �ពះជមច ស់ េហយ �ពះបនទូល ជ�ពះជមច ស់។
េហយ �ពះបនទូល�តឡបម់កជរបូកយេហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង។” បនទ ប ់
មក �បសិន ជេយងេដរ�មអនកនផំ�ូវដពិ៏ត�បកដ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នឹង�បប ់
េយងនូវ េសចក�ីែដល�ពះអងគបនេឃញ េសចក�ីែដល�ពះអងគបនឮ េហយ �ពះ 
អងគ នឹង បង� ញពីេសចក�ីែដលនឹងមកដល់ខងមុខ។ �ែមន៉។ អ ច ឹង �ពះអងគ នឹង 
បង� ញ ពីកិចចករែដលនឹង�តវមកដល់។

34 េហយេ េពល ែដល�កមជំនំុ បចចុបបននបដិេសធេនះ េតេយងនឹងរពឹំងពីករ
េ �ថ នសួគេ៌�យរេប ប�? េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនចតម់ក
េដមបនឹីងែណនដំល់េយង េយង�តវករមនអនកទូលអង�រជំនួសផង បូជចរយផង
ជអនកេមលករខុស�តវផង ឬអនកែដលែណនដំល់េយង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវ
បនចតឲ់យមកេដមបនឹីងែណនដំល់េយង។

35 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែតងែតមនបនទូលេចញពី�ពះបនទូល។ “ខញុ ំមន
េសចក�ី ជេ�ចនែដល�តវ�បបអ់នក ែដលអនកមនិ�ចនឹងយល់បននេពលឥឡូវ
េនះប៉ុែន�េ េពល ែដល�ពះអងគយងមក�ពះអងគនឹងែណនដំល់អនកឲយ�គ ល់។”
េនះ គឺជមូលេហតុៃនករយងមកៃន��។េ េពលែដល�� សមគ ល់ទី�បពំីរ �តវ 
បនប ចប ់ �ថក៌ំបងំរបស់�ពះជមច ស់កគ៏ួរែតចបស់ព��គបែ់ដរ េដមប�ីគ ល់ថ 
�ពះ ជ មច ស់ គឺជនរ� េត�ពះអងគគឺជអ�ី េហយ�ពះអងគរស់េ  េ�យ រេប ប�
�ពះនមរបស់�ពះអងគ លកខណៈរបស់�ពះអងគ។ អនកគួរែតេ ដល់ កំរតិមយួេ
េវ� េនះ េ�យនេំយងេ កនល់កខណៈ េពញេលញៃនកូន�បសកូន�សី របស់ 
�ពះជមច ស់ �កមជំនុំមយួែដលបន�ងសំ�ត េ កនុង�ពះេ� ហិត របស់ �ពះ �គី
សទ ែដលបនទិញេ�យមនិេ�បលុយ គឺបនបងៃ់ថ� េ�យ�ពះ េ�ហិត ៃន�ពះ េយ
សូ៊វ�គីសទ។

36 ឥឡូវេយងជអនកនផំ�ូវ និង ករផកតផ់គងឲ់យមនអនកនផំ�ូវ របស់�ពះជមច ស់។
ឥឡូវេយងកំពុងែតឆ�ងកតទី់រេ��ថ ន េហយេយងកំពុងែតសថិតេ េលផ�ូវរបស់
េយង�មយួេហយកម៏និ�ចឆ�ងផុតេ�យគម នអនកនផំ�ូវេនះេទ។ េហយេតមន 
អនក��៊នយកអនកនផំ�ូវេផ�ងមកជំនួសែដរេទ! �បសិនជអនក�៊ន េនះអនក
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នឹង�តវខទ តេចញពីផ�ូវេនះេហយ។ អនកនផំ�ូវគឺគត�់គ ល់ផ�ូវ! �គ ល់�គបទ់ងំ
�បែវង ៃនផ�ូវ។ �ពះអងគ�ជប�ល់ទងំគំនិតែដលមនេ កនុងចិត�របស់អនក។ �ពះ 
អងគ �គ ល់មន ក់ៗ េ ទីេនះ។ �ពះអងគ�គ ល់ថអនកគឺជនរ� េហយអនកបន
េធ�អ�ី េហយ�គ ល់�គបយ៉់ងអំពីអនក។ �ពះអងគគឺជអនកនផំ�ូវមកពី�ពះជមច ស់
�ពះ វ ិ ញ ណ បរសុិទធ �ពមទងំេធ�ករេបកសែម�ង �គបអ់�ីមយួេ កនអ់នក េហយនឹង
�បបអ់នកពី េសចក�ី�ែដល�ពះអងគឮ �ចនិយយេឡងវញិនូវពកយរបស់អនក
េហយនិយយសម�ែីដលអនកបននិយយ។�ែមន៉។ �បបអ់នកនូវអ�ីែដលអនកធ� ប់
ឆ�ងកត ់ អ�ីែដលអនកទទួល កែន�ងែដលអនកនឹងេ ។ ជអនកនផំ�ូវ អនកនផំ�ូវែដល
េទ ង�តង ់ េហយ�ពះអងគនឹងនអំនកេ កន�់គបទ់ងំេសចក�ីពិត និង �ពះបនទូល
របស់�ពះអងគគឺជេសចក�ីពិត។
37 ឥឡូវ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងមនិែដលនិយយពកយថ “�ែមន៉” ចំេពះ
�បេភទមនុស�េ�ភេនះេទ។ គឺមនែតករេ�បស ញ វណ� យុត�ិៃន�ពះបនទូល របស់
�ពះជមច ស់ជមយួនឹងពកយថ “�ែមន៉” េនះឯង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នឹង
មនិ នអំនកេ �មផ�ូវឯ�េផ�ងេទ ត។ េហយអ�ីែដលជេរ ងដច៏ែម�កគឺថ េយង 
�គបគ់ន មន និកយែដលល��បេសរនិងអ�ីៗេរ ងៗខ�ួន េ�យេយងមន ក់ៗ បន 
�បកស ថេយងបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយ�មន ភព ខុស
ែប�កគន ដូចជៃថងេហយនឹងយបេ់ កនុងេយងទងំអស់គន ។
38 ប៉ុែន�េ េពលែដល េ�កប៉ូលែដលជអនកកន�់មផរសីុីខ�ះៗ ែដលបន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ េពលែដលេ�ក��នសបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹក
ឲយគត ់ េហយគតប់នេ �បេទស��៉ប ់ េហយសិក�េ ទីេនះអស់រយះេពល
បីឆន  ំ េទប�តឡបម់កវញិ េហយមនិែដលបនទទួលករផ�ល់�បឹក�ពិេ�គះ អ�ី
ទងំ អស់ពី�កមជំនំុអស់រយះេពលដបប់នួឆន  ំ េហយេពលែដលគត�់តលបម់ក
និង បន ជួបជមយួនឹងេ�កេព�តស ែដលជអនកដឹកន�ំកមជំនំុ េ �កង េយរ ៉ូ
�ឡឹម ពួកេគបនបះ៉គន កនុងេគលលទធិ។ មូលេហតុអ�ី? �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ 
ែតមយួ! ែដលេ�កេព�តសបនទទួលពីពិធី�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម �ពះ េយ
សូ៊វ�គីសទ េ�កប៉ូលកប៏នេធ�ដូចគន េនះែដរេ�យមនិមនអនក� �បប ់គត់
េទ។ េ�យ េ�កេព�តសបនបេ�ង នពីករ�ជមុជទឹកេ�យ �ពះ វ ិ ញ ណ បរសុិទធ
និង េ�យ ករវសុិទធជេដម េ�កប៉ូលបនេធ�ដូចគន ែដរេ�យ គម នករ �បឹក� 
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ពី �កម ជំនុំពី េ�ពះមនអនកនផំ�ូវែតមយួដូចគន ។ េហយ េតេយង�ច ជ អ�ីន េពល 
បចចុបបនន េ េពលែដលមនុស�បដិេសធេសចក�ីពិត ទងំេនះ? េ  េពល ែដល េ�ក
េព�តស បនបេ�ង នអ�ីែដលគតប់នេធ�ស�ីពី រេប បែដលេធ�ឲយ មន ស�� ប ់ធន ប់
េ កនុង �កមជំនំុេ�កប៉ូលកម៏នេគលលទធិ ដូចគន  េ�ពះពួក គតម់ន អនកន ំផ�ូវ
ែតមយួ។
39 អនកនផំ�ូវគឺមនិនមំន កេ់ �មផ�ូវេនះ េហយមន កេ់ទ ត�មផ�ូវេនះ េនះ េទ
េហយមន កេ់ ខងេកត និង មន កេ់ ខងលិចេនះេទ។ �ពះអងគនឹង រក�ទុកអនក
ជមយួគន ។ េហយេបសិនជេយង�គនែ់តឲយ�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ រក�េយង ជមយួ 
គន  េនះេយងនឹងក� យជែតមយួ។ េហយ�បសិន—�បសិន ជេយងមនិ អនុ ញ តិ 
ឲយ វ ិ ញ ណ��កកទ់ញេយងេចញេ �មផ�ូវែដល ខុស េនះេយងនឹង មនចិត�ែត
មយួ គំនិតែតមយួ កនុងភពចុះស�មងែតមយួ េ�យ វ ិ ញ ណែតមយួ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ែដលជអនកនផំ�ូវមកពី�ពះជមច ស់ ែដល នឹង ែណន ំនូវ �គបេ់សចក�ីពិត 
ទងំអស់។ ��តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន�អនក�តវ ែត េដរ �មអនក ែដលន ំផ�ូវរបស់អនក។ គឺ
ពិតែមនេហយ។
40 េមលេ�កនីកូេដម គត�់តវករអនកនផំ�ូវ េទះជគតជ់ម នុស�ែដលឆ� ត
ក ៏ េ�យ។ គតធ់� បជ់�គបេ�ង នគតម់ន�យុ�បែហលជ៨០ឆន ។ំ គតធ់� ប់
ជ គណៈផរសីុី ឬ—ឬ េ កនុង�កម�បឹក��នេហ�ឌីន ជសមគមែដលេធ�ករ 
ស�មប ់�ថ  បន័រដ�នេពលេនះ។ គតធ់� បជ់ អនកខពងខ់ពស់ ជ�គេ កនុង�បេទស 
អុី�� ែអលជេ �� យ។ ចូរគិតពិចរ�ជ�គដគ៏ួរឱយសងបែ់សងងមន ក!់ គត់
េចះ ចបបប់៉ុែន�េពលែដល�តវេកតជថមី គតក់�៏តវករមគគុេទសកដឹ៍កន ំ ស�មប់
គត ់ ែដរ។ គតពិ់តជេ�សកឃ� នចងប់នខ� ងំ�ស់។ គតដឹ់ងថ �តវែត មន
អ�ី ខុស ែប�កជមនិខន។ ករសែម�ងេចញរបស់គតេ់ កន ់�ពះ�គីសទយបេ់នះ
បន បង� ញជភស�ុ�ង។ �កប៏នសែម�ងពី�រមមណ៍របស់អនក ដៃទេទ តែដរ ប៉ុែន� 
គម ន—អនក�មន ក ់ េ កនុងចំេ�មពួកេគ ែដលមនភព អង ់�ច ដូច ជគត់
មន។ េហយកម៏និមនអនក��៊នេធ�អ�ដូីចជគតប់នេធ�ែដរ។ អនកទងំអស់
គន  បនេធ�ករ េថក លេទសេ�កនីកូេដម េ�យបនេធ�ដំេណ រមក ដល់ េពល
យប។់ គតេ់ ទីេនះ។ គតប់នមកដល់។ ខញុ ំដឹងថ មនុស�មយួ ចំនួនមនិ បន 
ចបេ់ផ�មេទ េទះជេពលៃថង ឬកយ៏ប។់ ប៉ុែន�គតប់នេ ដល់ ទីេនះ េហយគត ់
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�តវករអនកែដលែណនដំល់គត ់�ពមទងំនិយយថ “េ�ក មច ស់ េយង” មកពី 
���បជំុ “េយងដឹងថេ�កគឺជ�គែដលមកពី�ពះជមច ស់។” េហតុ អ�ី បន ជ 
គតដឹ់ង? គតប់ង� ញថគតគ់ម នកំហុសអ�ីេទ។ េឃញ េទគឺគត ់ចង ់ដឹង ថេត ករ
េកតជថមីមននយ័យ៉ងដូចេម�ច គតច់ងេ់ធ��ម េសចក�ី អ�ី ែដល �តឹម�តវ ជមយួ
មនុស�ែដល�តឹម�តវ ពីេ�ពះ�ពះជមច ស់ បន បង� ញ ពីអនកែដល គម ន កំហុស ពី
�ពះមគគុេទសកែ៍ដលដឹកន ំ គឺ�ពះេយសូ៊វ។ េមល េសច ក�ី ែដលគត ់បន និយយ
“េ�កមច ស់ខញុ ំដឹងថេ�កពិតជ�គែដល មកពី �ពះ ជមច ស់ ពីេ�ពះ គម ន អនក�
មន ក�់ច េធ�អ�ីដូចេ�កបនេធ�េនះេទ លុះ��ែត អនក េនះ មន�ពះ គងេ់ ជ 
មយួ។”
41 �បនបង� ញពីភពែដលគម នកំហុសេទែដល�ពះជមច ស់ដម៏ន�ពះជនម រស់ 
គងេ់ ជមយួគត។់ អ�ីែដលគតប់នេធ�បនទ ល់េនះគឺ “មនិែមនជខញុ ំេទែដល
េធ�កិចចករេនះ ប៉ុែន�គឺជ�ពះវរបិ�ែដលសណ�ិ តេ កនុងខញុ ំ។ �ពះេយសូ៊វ មន �ពះ 
បនទូល េ  េគ ថ៖ ខញុ ំ សំុ �បប ់េ�យ អនក �ល់ គន  ដឹង ចបស់ ថ �ពះបុ�� ពំុ �ច េធ� អ�ី 
េ�យ �ពះអងគ ផទ ល់ បន េឡយ គឺ �ពះបុ�� េធ� ែត កិចចករ � ែដល �ទង ់បន េឃញ 
�ពះបិ� េធ� ប៉ុេ�� ះ។ កិចចករ អ�ី ែដល �ពះបិ� េធ� �ពះបុ�� ក ៏េធ� កិចចករ េនះ ែដរ។”
េ កនុងពកយេផ�ងេទ ត �ពះជមច ស់បនបង� ញ�ពះអងគនូវអ�ីែដល�តវេធ� េហយ 
�ពះអងគយងេ េធ�កិចចករេនះ។ �ពះអងគមនិបនេធ�េសចក�ីអ�ីេនះេទរហូត ដល់ 
�ពះវរបិ��បប�់ពះអងគឲយេធ��។ �ែមន៉។ េនះគឺជេហតុករែដលេកតេឡង ជក ់
ែស�ង។ �បសិនជេយង�គនែ់តរងច ំ �ពះវ ិ ញ ណេធ�ចលនកនុងេយងមុនេពល
េយង ចប ់េផ�មេធ�អ�ីមយួ! គឺ� ដូេចនះឯង។ េយងនឹងលងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ េ�យ 
�ពះ អងគមនិ ចបំចជំ់រញុអនកដូចជអ�ីែដល�ពះអងគេធ��កខ់ញុ ំ ប៉ុែន��គនែ់តករ ងក ់
កបលបន�ិច ដំបូង គឺអនកេ�ត មខ�ួនរចួេហយ នឹងគម នអ�ីនឹង�ចប ឈប ់អនកបន 
េឡយ ពីេ�ពះអនកដឹកថេនះគឺជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះជមច ស់។
42 គត�់តវករអនកែណនមំន ក។់ �ពះអងគជ�ពះមគគុេទសក ៍ ែដលគម នកំហុស
ឆគង ។ នឹង�ចដឹកនបំនេ�យគតដឹ់ងថ អនកនផំ�ូវេនះគឺជករប�� លមក 
ពី�ពះ ជមច ស់។ គត�់គ ល់ពីករបំេរ េ  កនុងទំេន មទំ�បៃ់នពួកពីគណៈផរសីុី
និង �ឌូ សីុេហយេ មនេផ�ងដៃទេទ ត គតប់នបំេរ អនកកន�់មលទធិ �សន
និងមនិ មនេឃញអ�ីេកតេឡតទល់ែតេ�ះ។ ប៉ុែន�េ�យ�រមនបុរសមន ក ់គត់
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បនេ កនុង�ចេ់រ ងធំេនះ ែដលបនសនយថគតគឺ់ជ�ពះេមសីុ ែដលមន ែចង
េ កនុង�ពះគមពរី។ បនទ បម់កគឺ�ពះអងគបនេមលទីជំុវញិ េហយ�ពះអងគបនេធ� 
កិចចករ របស់�ពះជមច ស់។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�បសិនជខញុ ំមនិេធ��ម �ពះ
វរ បិ�ខញុ ំ េនះកុំ េជ �មខញុ ំេឡយ។ ប៉ុែន�េបសិនជអនកមនិេជ ដល់ខញុ ំ េជ ដល់�គប់
កិចចករ ែដល ខញុ ំេធ� េ�ពះ�ជបនទ ល់អំពីខញុ ំ។”
43 បនទ បពី់េនះេ�កនីកូេដម ែលងសង�យ័េ�យនិយយថ “េ�កមច ស់ 
េយង ដឹ ង ថេ�កគឺជ�គែដលមកពី�ពះជមច ស់ េ�ពះគម ន អនក�មន ក ់ �ច 
េធ� កិចច ករែដលេ�កេធ�បនេឡយ េបសិនជគម ន�ពះ ជមច ស់ គងេ់  ជមយួ 
�ពះអងគ េទ។” េឃញេទ គតេ់ ែត �តវករអនកែណនេំទះបីជគតគឺ់ជ ថន ក ់ដឹក 
នជំនខ់ពស់កេ៏�យ។គតជ់អនកដឹកនេំ �ពះវ�ិររបស់គត។់ គតម់ន េសច 
ក�ីៃថ� ថនូរេហយគតម់ន—កែន�ងែដលសមរមយ គតជ់បុរសមន កដ់ពូ៏ែកគឺ គម ន ករ 
សង�យ័េនះេទែដលគតទ់ទួល បនករេគរពពីមនុស�ទូទងំ�បេទស។ ប៉ុែន� 
ដល់េពលែដលេកតជថម ី គត�់តវករអនកែណនដំល់គត!់ េយងកដូ៏ចគន ែដរគឺ 
េយង ក�៏តវករអនកែណនដូំចគន ។
44 េ�កកូេន�ស ជបុរសខ� ងំពូែកមន ក ់ និងជអនកខពងខ់ពស់។ គត�់ង
សង�់ពះវ�ិរ។ គតប់នផ�ល់ករេគរពចំេពះ�សនយូ៍� ពីេ�ពះគតដឹ់ងថ
�សនរបស់ពួកេគគឺ�តឹម�តវ។ េហយគតប់ន�កទ់ន និងអធិ�� ន ជេរ ង
�ល់ៃថងប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណយងមក(មនអ�ីែដល�តវបែនថមេ  កនុង�ពះ
វ�ិរ) គត�់តវករអនកែណន។ំ �ពះជមច ស់បនប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មក 
ឲយគត។់ �ពះអងគបនចត�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសណ�ិ តកនុងេព�តស។ “មយួសនទុះ
េ�កយមកេព�តសមនិទននិ់យយពកយទងំេនះេចញេ េឡយ �ពះវ ិ ញ ណ 
បរសុិទធបនសណ�ិ តេ េលគត។់” [ករែសនទេទ—Ed។] �ពះជមច ស់ បន 
េ�បអនកែណន�ំមរយៈេ�កេព�តស។ �ពះអងគបនេ�បអនកែណ នេំនះ ពី េ�ពះ 
�ពះអងគកប៏នន ំផ�ូវដល់េ�កកូេន�ស េ កនផ់�ូវ ែដល�តឹម �តវ ែដរ។ េហយ 
េ េពលែដលគត ់ មនិទននិ់យយេ េឡយ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បន សណ�ិ ត 
េ េលពួក�សនដ៍ៃទ។ េពល េនះ គតម់ន �ប�សន ៍ថ៖ “េត មន នរ� �ច 
ឃត ់ទឹកេនះ មនិ េ�យ េធ� ពិធី �ជមុជ ទឹកអនកទងំេនះបន ”? េឃញ េទ ជអនក នផំ�ូវ
ែដលមនបនទូល មនិែមនជេ�កេព�តសេទ។ ពីេ�ពះ មន�កម �សន ៍យូ�…
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និង�សនដ៍ៃទ “ទងំអនក មនិ �� ត ទងំ អនក កខ�ក”់ ចំេពះ គត ់គឺគត ់មនិ ចងេ់
ទល់ែតេ�ះ។ ប៉ុែន� េ�យ អនក នផំ�ូវ មន បនទូល “េយងចត ់អនកឲយ េ ។” អនកនឹង
េធ�កិចចករែដលអនកមនិគិត ថ អនកមនិ�ច េធ�បន េ េពលែដល អនកន ំផ�ូវបន
ដឹកនេំ�យេពញេលញ េ  េពល ែដលអនក អនុ ញ ត ឲយ�ពះអងគនផំ�ូវ ដល់ អនក។ អ�ូ
េត�អ�ច រយយ៉ង�េ  ែដលមន �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធជអនក ដឹកន។ំ �ពះអងគគឺ
ជអនកនផំ�ូវ។ ដូេចនះ េហយ។ �ពះអងគ មន បនទូល �មរយះ េព�តស និងបន�បប់
គត ់ពីអ�ីែដលគត ់�តវេធ�។ បនទ បពី់ ពួកេគទងំ អស់បន ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េពល េនះ គតនិ់យយ ថ៖ “គម ន នរ� �ច ឃត ់េយង មនិ េ�យ េធ� ពិធី �ជមុជ 
ទឹក ជូន អស់ អនក ែដល បន ទទួល �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ ដូច ជ េយង បន ទទួល ែដរ 
េនះ េទ”។ េហយ ពួកេគ បន ទទួលពិធី �ជមុជ ទឹក េ�យ នូវ�ពះនម�ពះ េយសូ៊វ។
ឥឡូវ េតអនក �បនន ំគតឲ់យេធ�ែបបេនះ? គឺអនកន ំផ�ូវ ែដលេ កនុង គត។់ េត
�ពះ េយសូ៊វ មនិបនមន បនទូលេ កនព់ួកេគេទ “ចូរ កំុ ភយ័ បរមភ នឹង រក ពកយ ែដល 
អនក �ល់ គន  �តវ និយយ យ៉ង �ៗ េនះ េឡយ ដបតិ �ពះជ មច ស់ នងឹ �បទន ពកយ
ែដល អនក �ល់ គន  �តវ និយយ េ  េពល េនះ ែត ម�ង? �ែមន៉។”
45 ម�តលិក បនេធ�ដំេណ រមកពី�កងេយរ ៉�ូឡឹម។ េហយ�ពះជមច ស់បន
នផំ�ូវគតេ់ េពលេនះ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយគតម់នបុរសមន ក់
េទ តេ ទីេនះែដលបនេពញេ�យករដឹកនេំនះដូចគន ។ គតម់និែមនជអនក
អធិបបយេនះេទ គត�់គនែ់តដូចជ�គជំនួយ។ េហយគតប់នេធ�ដំេណ រដល់ទី
េនះេ�យេ�បសអនកជំងឺឲយជ និង េដញវ ិ ញ ណ��កក ់ េហយបនបេណ� ញនូវ
ភពវកឹវរ េហយទី�កងេនះបនេពញេ េ�យអំណរ។ គតម់នមនុស��បរ់យ
អនកេ ជំុវញិគត ់ េហយអនកនផំ�ូវនិយយថ “ប៉ុណ�ឹ ងបនេហយ ចូរ�តឡបម់ក
�មផ�ូវេនះ វញិ។” គតម់និបនេឈ� ះ�បែកកជមយួនឹងអនកនផំ�ូវរបស់គតេ់ទ។
46 �ចខ់តមនិ�តវមន ករេឈ� ះ�បែកកជមយួពកយ អនកនផំ�ូវរបស់អនក
េឡយ។ �តវ�មគត។់ �បសិនជអនកមនិ�ពមេធ��មេនះេទអនកនឹង វេង�ងផ�ូវជ 
មនិខន។ េហយ�តវចថំេ េពលែដលអនកចកេចញពីអនកនផំ�ូវេនះអនកនឹង េ  
�ម ផ�ូវ របស់អនក ដូេចនះេហយេយងចងេ់ ជិតសនិទធជមយួនឹងអនកនផំ�ូវ។
47 ដូេចនះេ �មផ�ូវ�ទងម់នបនទូលថ “ភលីីព ចូរចកេចញពីប�� ជន េហយ
េចញេ �លរេ��ថ នែដលជកែន�ងែដលគម នអនក�េ ។ ប៉ុែន�េ  េពល
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ែដលេយងប ជូ នឯងេ ទីេនះ េយងនឹងប ជូ នមនុស�ឲយឯង។” នឹងមន ម ន�ី
ម�តលិកមន កែ់ដលមកដល់ គតជ់ម ន�ីល�មន ករ់បស់មច ស់ក��តីមយួអងគេ  
�សក តយពីូ។ កំពុងែតេធ�ដំេណ រ បេណ� រគត�់នគមពរីពយករេីអ�យបេណ� រ។
េហយ អនកនផំ�ូវមននិយយថ “ចូរ េ  មុខ រចួ ចូល េ  ជិត រេទះ េសះ េនះ េ ”។

េហយ គតក់សួ៏រថ “េតេ�កយល់អ�ីែដលេ�កកំពុងែត�នែដរឬេទ?”

48 គត ់តប មក វញិ ថ៖ “េធ� េម�ច េ�យ ខញុ ំ យល់ បន េប គម ន នរ� ពនយល់ ែណន ំ
េ�ះ េនះ?” អ�ូ! ប៉ុែន�ភលីីពមនអនកនផំ�ូវ។ �ែមន៉។ េហយគតក់ច៏ប ់ េផ�ម 
�ន ពីជំពូកដែដលៗ េហយអធិបបយពី�ពះ�គីសទេ កនគ់ត។់ �ែមន៉។ អនក នំ
ផ�ូវ! េ�កមនិបន�បបគ់តពី់េគលលទធិ�សនអ�ីេនះេទ ែតគតប់ន�បបស់�ី
ពី អនកែណន ំគឺ�ពះ�គីសទ! េហយេ�កបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឲយគតេ់ ទីេនះ។ �
បនេកតេឡងពិតែមន។ អ�ូ ខញុ ំចូលចិត�ខ� ងំ�ស់!

49 េ េពលែដលជនជតិអុី��ែអលបនចកេចញ ពី�បេទសេអសីុបេ កន់
ទឹកដីសនយេ កនុងនិកខមនំ១៣:២១�ពះជមច ស់�ជបថពួកេគមនិែដលេធ� ដំេណ រ 
�មផ�ូវែដលែវងឆង យពីមុនមកេទ។ គឺ�គនែ់តមនចមង យែសសិបម៉យ ប៉ុែន� 
ពួកេគ �តវែតមនអ�ីមយួេ ជមយួពួកេគ។ ពួកេគបនវេង�ងផ�ូវ។ ដូេចនះេហយបន 
ជ�ពះជមច ស់បនប ជូ នអនកនផំ�ូវឲយពួកេគ។ និកខមនំ ១៣:២១ គឺអ�ីមយួ ដូចជ
“េយងចតេ់ទវ� ន ំមុខ អនក សរសរ េភ�ង ែដល បំភ� ឺផ�ូវ ពួក េគ។” េដមបនីផំ�ូវ ពួកេគ 
េ កនទឹ់កដីសនយ។ េហយកូនេ អុី��ែអលបនេដរ�មអនកនផំ�ូវេនះ សសរ 
េភ�ង(េពលយប)់ដំុពពក េ េពលៃថង។ េ េពលែដលដំុេនះឈប ់ពួកេគក ៏ឈប។់
េពលដំុេនះេធ�ដំេណ រេ មុខ ពួកេគកេ៏ធ�ដំេណ រ។ េហយ េ េពលែដល ពួក េគ ជិត 
េ ដល់ទឹកដីេនះ គឺពួកេគមនិ�ច ឈនចូលបន �ពះអងគនេំគ �តឡប ់េ  កន់
ទីរេ��ថ នវញិ។ េពលេនះ�ពះអងគ មនិេ ជមយួ នឹងពួក េគ េទ។

50 េនះជអ�ីែដលេកតេឡង េ កនុង�កមជំនុំនេពលបចចុបបនន។ មនិមនអ�ី�តវ
ឆងល់េទ ប៉ុែន�អ�ីែដលជកររងទុកខេវទនមកពី�ពះជមច ស់នេពលបចចុបបនន គឺដូច
ជអ�ីែដលេកតេឡងេ កនុងសមយ័របស់េ�កណូេអ �កមជំនំុនឹងបតេ់  េបសិន
ជមនករែកតំរវូ និង�កឲ់យមនស�� បធ់ន ប។់ ប៉ុែន��ទង�់តវែត នេំយងេដរ វលិ ជំុ
ម�ងេហយម�ងេទ ត ម�ងេទ ត។
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51 អុី��ែអលបនដឹងខ�ះៗ េ េពលែដលពួកេគែ�សក េ�យេឃញទ�ន
របស់េអសីុបបន�� ប ់ទព័េសះលងេ់ កនុងទឹក រេទះចមបងំរបស់ផេ�៉ន�ក�ប់
ពួកេគបនទទួលជយ័ជំនះ ម៉ូេសេដរេ�យវ ិ ញ ណ េ�ច ងកនុងវ ិ ញ ណ ម៉�ម � ំ
កនុងវ ិ ញ ណ និងកូន�សីរបស់អុី��ែអល�េំ�តកេ ឆ ង ែ�សកេ�៊កេ ជ វ ែដល
មនែតពីរេ បីៃថងពី កែន�ងែដលមនទឹកេ�ះនិង ទឹកឃមុ ំ។បនទ បម់កេទបដឹង ថ
េ មនរយៈេពលែសសិបឆន េំទ ត េ�យ�រែតកររអ៊ូរទរំបស់ពួកេគជំទស់ េ
នឹង�ពះជមច ស់ និង អនកនផំ�ូវ។
52 េហយេយងេឃញខ�ួនឯង េ កនុងរេប បដូចគន ែដរ។ ខញុ ំេ ទី�កង�សី៊ផត
បនទ បម់ក។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនបំេពញេ ៃថងបុណយអរ�ពះគុណ កល 
ពី � សិបឆន  ំ កន�ងផុតេ េ —េ កនុង រដ�លូវសីយ ៊�ី� េ ៃថងបុណយអរ�ពះ 
គុណ។ េត�ពះវ�ិរ បនចក ់ បំេពញេ�យរេប ប�ចប�់ងំពីេពលេនះ! េត 
អនក បន ដឹងថ វ�ិររ ៉មូមុងំករតូលិកគឺចបេ់ផ�មពីវ�ិរេពនទីកុ ស�? េនះគឺជ 
ករ ពិត។ �ពិត�ស់។ គឺ�ពះវ�ិរេពនទីកុ ស� ប៉ុែន�ករេលកកមពស់ខ�ួន ឯងបន 
េធ� ឲយមន ករែ�បក� យ—េ�យយក�ពះបនទូលរបស់ �ពះជមច ស់ េធ�ជ ទំេន ម 
ទំ �បរ់បស់ េគ េ�យបន�ឹងបែនថមជេដម។ េហយេមលពីឥឡូវពួកេគ ទទួល
បនអ�ី េសទរែតគម ន �ពះបនទូលៃនបទគមពរីេ កនុងេនះេ�ះ។ គឺ�តវបនជំនួស 
េ�យ អ�ីមយួេផ�ងេទ ត ចំេរ កនំបុង័ សំ�ប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ជំនួសករ �ជមុជ 
ចូល េ  កនុងទឹក េ�យ ករេ�បះទឹក។ ពួកេគជំនួស “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ” េ�យ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។” ពួកេគជំនួស �គប�់បធន 
បទ សំខន់ៗ អំពី�ពះ ជ មច ស់ ែដលបន�បទន មកដល់េយង េហយពួកេគ កន ់
ែតឃ� ត ឆង យេ ៗ េចញ ពីេគលលទធិបទគមពរី។
53 េហយេពនទីកុសបន បំេពញេ កនុងរដ�លូវសីយ ៊�ី� �សិបឆន កំន�ង ផុត 
េ  េហយេបសិនជ�ចឈរបនពីររយឆន េំទ ត គឺកនែ់តឃ� ត ឆង យជងវ�ិរ
កតូលិកេទ ត �បសិនជ�េ ែតបន�ធ� កចុ់ះ�មរេប បកលពី�សិបឆន  ំកន�ង 
េ  េ�យមូលេហតុេគេចះែតបែនថម�ល់េពលជនិចច។ អនកអធិបបយជំននេ់ដម
គឺហួសេហយ។ ករជួប�បជុំគន េ �មដងផ�ូវអនកមនិែដលឮេទ តេឡយ។ �គប ់
យ៉ង�តវបនបែនថមេ�យ�កមហូលីវដូ សកក់េ នទង ស�ីេស� កពកេ់ខចខ�ី �ប 
ពណ៌ េហយេ មនេទ ត េហយេ ខ�ួនឯងថជ�គី�ទ ន។ ខ�ះមន កន ់ហគី� 
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េហយរតចុ់ះេឡង េហយ ស�ីេស� កសំេល កបំពករ់តឹតឹង…ជប�់ច—់ខ�ួន �ក ់
បីដូចជខ�ួនេ ក�� ល�ល �គវ�ីគែលងចុះេឡងរតចុ់ះេឡងេពញេវទិក �ែំរក
េ�យទញេម�កចុះ េហយ ស�ីទងំ េនះេ ខ�ួន ឯងថ�គី�ទ ន។

54 អ�ីែដលេយង�តវករគឺអ�ីែដលេ ជំននេ់ដម �ពះជមច ស់បនប ជូ ន ករ
បេ ឆ ះ �សនែដល បេ ឆ ះអ�ីែដលជេ�កិយេចញពី�កមជំនុំ។ េយង�តវែត
�តឡបម់ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធវញិ និងេភ�ងរបស់�ពះវ ិ ញ ណ �តឡបេ់ កនេ់ភ�ង
ៃន�ពះវ ិ ញ ណ េហយបេ ជ ះ�ល់ទងំេ�ចះ នកំរអធិបបយជំននេ់ដម�តឡបម់ក
វញិ េធ�ឲយ�ថ នសួគខ៌ពស់សកឹមៃសក និង�ថ ននរកេក� គគុក ដូចជតំរងក់េំភ�ងធំ។
េយង�តវករករអធិបបយ�បេភទេនះ។ ប៉ុែន�អនកេធ��េ ៃថងេនះ សមជិករបស់
អនក នឹងេបះេឆន តទំ�កអ់នក។

55 េពលខ�ះអនកអធិបបយែដលល� គឺនេំ ផ�ូវខុស េ�យសមជិករបស់ពួកេគ ។
េនះជមូលេហតុែដលខញុ ំគម ននិកយ។ ខញុ ំមនទីចតក់រែតមយួ ែដលមកពី �ថ ន 
សួគ។៌ កែន�ង�ែដល�ពះអងគចតឲ់យខញុ ំេ ខញុ ំនឹងេ ។ អ�ីែដល�ពះអងគ មន បនទូល
ខញុ ំនិយយ។ េយងមនិចងប់ននិកយ។ �កមជំនំុេនះធ� បនិ់យយអំពីនិកយ
េនះ អនកនឹងបតប់ង�់គគង� លរបស់អនក។ ខញុ ំមនិេសពគបេ់ទសូមបែីត�បនំទី។
�គប ់�កមជំនំុ ែដលមននិកយេ េដមប�ីប�គបពូ់ជ េហយ�បបខ់ញុ ំនូវអ�ី ែដលខញុ ំ
មនិ ចងប់នេហយ�បបខ់ញុ ំ ពី�ពះមយួអងគបនរស់េឡងវញិ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ប ជូ នមកេដមបែីណនដំល់�កមជំនំុ មនិែមនសំេ េលែត�កមមនុស�មយួ ចំនួន
េនះេទ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺមន�គប�់បជញ ញ ណ។ មនុស�គឺមន លកខណះ
មនិេអេព។

56 �ពះជមច ស់បន�បបេ់គថ �ពះអងគនឹងប ជូ នអនកនផំ�ូវមន កឲ់យេគ �ពះអងគ
ន ំេគេ �មផ�ូវ។ េហយដ�ប�ពួកេគេដរ�មសរសរេភ�ង គឺពួកេគមនិអីេទ។
�ពះអងគបននេំគ េ ដល់�ពំ�បទល់ៃនទឹកដីសនយ េហយបនទ បម់កកែ៏បរេ ជ 
ឆង យ េ ៗេ េពលែដល�ពះអងគដឹកនេំ ។បនទ បម់កេ�កយ៉ូេស�ជអនក ចមបងំ
ដប៏ុិន�បសប ់នឹកចពីំៃថងែដល�ពះអងគបងគ បដ់ល់ពួកេគ “ចូរែញកខ�ួនជ វសុិទធ េ
ៃថងទីបី�ពះជមច ស់នឹងេបកផ�ូវឲយអនក�ល់គន �ចឆ�ងកត ់ ទេន�យរ័�ន”់? ឥឡូវ
ចូរេមលនូវអ�ីែដល�ពះអងគមនបនទូល(ខញុ ំេពញចិត�) េ កនុង បទគមពរី�ពះអងគ មន
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បនទូលថ “ចូរេ ពីេ�កយែកបរហិបៃនសមពន័ធេម�តី េ�យអនក �ល់គន មនិែដល ឆ�ង
កតផ់�ូវេនះពីមុនមកេនះេទ។”

57 េតអ�ីេ ជហិបៃនសមពន័ធេម�តី? ជ�ពះបនទូល។ កុំេធ�ដំេណ រ�មឬសគល់
ៃននិកយបចចុបបនន ចូរេ ពីេ�កយ�ពះបនទូល េ�យអនកមនិែដលឆ�ងកតផ់�ូវេនះ
ពីមុនមក។ បងប�ូនេអយនឹងមនេពលេវ�កំណតម់កដល់�កមជំនំុ�គីសទបរស័ិទ
នឹងេធ�ករពិេ�ធនេ៍�យខ�ួនឯងផទ ល់ គឺឥឡូវេនះ។ េយងកំពុងែតេ កែន�ង
�បជំុធំមយួែដលកំពុង ែត�ប�ពឹត�េ េ កនុងទី�កងរ ៉មូឥឡូវេនះ ភពខុសែប�កគន
កំពុង ែតេធ�េឡង ករចូលជសមពន័ធរមួគន េដមបបីេងកតជ�ទង�់ទយមយួ គឺដូចគន
េបះបិទេ នឹងអ�ីែដលមនែចងេ កនុង�ពះបនទូល។ េហយអនកបនដឹងពីអ�ីែដល
េយងនិយយកលពី�ពឹកមុញិេ កនុង�ជ�រ។ េហយឥឡូវេនះ�គបយ៉់ងគឺ�តឹម
�តវ េហយមនុស�េ ែតេដរ�មេគលលទធិ�សន។ អនកគួរែតេ ពីេ�កយ
�ពះ បនទូល�បេសរជង! �ពះបនទូលនឹងនអំនកឆ�ងផុត ពីេ�ពះ�ពះបនទូលេនះគឺជ
�ពះ �គីសទេហយ�ពះ�គីសទគឺជ�ពះជមច ស់េហយ�ពះជមច ស់គឺជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។

58 ឈរេ ពីេ�កយ�ពះបនទូល! អ�ូ ែមនេហយ! ចូរេ ជមយួអនកនផំ�ូវេនះ។
េ ជបព់ីេ�កយ។ កុំេ ពីមុខ អនក�តវែតេ ពីេ�កយ។ ចូរឲយ�ពះបនទូលេនះជ
អនកនផំ�ូវ កំុេធ�ជអនកន�ំពះបនទូល។ ចូរឲយ�េ ។

59 យ៉ូេស�មន�ប�សនថ៍ “េ�យអនក�ល់គន មនិែដលឆ�ងកតផ់�ូវេនះពីមុន
មក េនះអនក�ល់គន មនិ�គ ល់ផ�ូវេនះេទ។”

60 េនះជប � នេពលសព�ៃថង។ គឺអនកមនិ�តវករអនកន ំ ផ�ូវឲយនអំនកេ  �ម
ផ�ូវដធ៏ំេនះេទ។ អ�ូ អនកដឹង�គបទ់ងំ�ចកល�ក និង�គ ល់�គបទ់ងំអស់គឺអនក�គ ល់
ផ�ូវេ កនអ់ំេពបប។ មនិមន…អ�ូ អនកេ វលិវល់អស់រយៈេពលជយូរ។ គឺមនិ 
ចបំចឲ់យ មនអនក��បបអ់នកេទ អនកដឹង�គបផ់�ូវកត។់ �តឹម�តវេហយ គឺ�គប ់
អំេពបប ទងំអស់អនក�គ ល់ទងំអស់។ មនិចបំចម់នអនក�មក�បប ់អនក 
ឲយលួចគឺអនក េចះែតម�ង។មនិចបំចម់នអនក�បបអ់នកឲយេចះេជរ �កប់��  �េទ
គឺអនកេចះ។ មនិមនអនក��បបអ់នកឲយេធ�េរ ង��កកេ់ទ ពីេ�ពះ�មន េ �គប ់
ជកែន�ង។
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61 ប៉ុែន��តវចថំ អនកែដលជ�គី�ទ ន អនកបនឆ�ងផុតេហយ។ គឺបនឆ�ង េ
កន ់ទឹកដីមយួេទ ត។ អនកបនេកតជថមី។ អនកេ កនុងទឹកដី�ថ នសួគ។៌ អនក កំពុង
ែតេ កនុងទឹកដីសនយ។
62 អនក�ចសម�ងឹេមល េឃញផ�ូវេ ម�ុ េំនះ។ អ�ូ ែមនេហយ អនកដឹងពីរេប បែដល
�តវឈរេលកែន�ងែដលជក�់ក។់ អនក�គ ល់ពី—ពីរេប បៃនករេ�ប�បស់សន�ឹក 
េប រ េ�យ�បជ់មយួៃដ។ អនកដឹងពីករេលងឡុក�កេ់ េពលែដលេគ �កឡុក
�េត�មននយ័ដូចេម�ច េហយ�គបយ៉់ងគឺយ៉ងេនះ។ ប៉ុែន�េ  េពល ែដល �គ ល់
ពីភពបរសុិទធ និងភពសុចចរតិ និងអំ�ចរបស់�ពះជមច ស់ េហយ ដឹង ពី ដំេណ រ
ករ និងកិចចករែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ� គឺអនកេ ពីេ�កយ �ពះ បនទូល ែដលជ
អនកនផំ�ូវ។ េឃញេទ? អនកមនិែដលឆ�ងកតផ់�ូវេនះពីមុន មកេទ។
63 ពិតែមនេហយ អនក�ចនិយយបនថ “ខញុ ំជបុរសឆ� តមន ក ់ ខញុ ំមន—មន 
ស ញ ប�័តពីរមកពី ម�វទិយល័យ។” អនកគួរែតបំេភ�ច�េចលេ ។ ែមនេហយ។
64 “ខញុ ំធ� បឆ់�ងកតសិ់កខ ��។” អនកបំេភ�ច�េចលេ ។ ែមនេហយ។ អនក
គួរ ែត េ ពីេ�កយអនកនផំ�ូវរបស់អនក �បេសរជង។ ចូរ ឲយអនកនផំ�ូវេនះនអំនក
េ ។ េ�ពះ �ទង�់គ ល់ផ�ូវែដលអនកមនិ�គ ល់។ អនកមនិធ� បឆ់�ងកតផ់�ូវេនះពីមុន
មក េនះ េទ។ “ល��ស់” អនកនិយយ “ពួកេគ�គ ល់។”
65 េមលេបសិនជពួកេគពិតជ�គ ល់ែមន។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនក 
ែដល ឆ�ងកតផ់�ូវេនះ ទី សំគល់ ទងំ េនះនឹង�មមកជមយួេគ។ គឺ េគ នឹង េដញ 
�រក� កនុង នម ខញុ ំ េគ និយយ ភ� ថមី។ �បសិន េប េគ កន ់ពស់ ឬ ផឹក អ�ី ែដល មន 
ជតិ ពុល ក ៏េគ ពំុ មន េ�គះ ថន ក ់អ�ី ែដរ។ �បសិន េប េគ �ក ់ៃដ េល អនក ជំងឺ អនក ជំងឺ 
នឹង បន ជ សះេសប យ។” មនុស�ជេ�ចនបនបដិេសធ បដិេសធ គឺអតម់នករ 
ប�� ល េនះ េទ។ ពួកេគមនិេធ��មអនកែណន។ំ គឺពួកេគេដរ�មមនុស� ែដល 
កន�់សន េធ��ម េគលលទធិ។ អនកគួរែតេ ពីេ�កយ�ពះបនទូល�បេសរ ជង
ពីេ�ពះអនកមនិ ធ� ប ់េដរ �ម ផ�ូវេនះ អនក ដឹងេទ។
66 ប៉ុែន�អនកបនេកតជថមី អនកបនេកតេ កនុងភពបរសុិទធ។ អនកមនិធ� បឆ់�ង
កតផ់�ូវេនះពីមុនមក។ �បសិនជអនកឆ�ងកត�់មផ�ូវេនះ…អនក�តវែតឆ�ងកត់
ភព វសុិទធ ពីេ�ពះ�គឺជទឹកដីថមី ជីវតិថមី មនុស�ថមី។
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67 អនកនឹងមក�ពះវ�ិរ េហយលឺឮមនុស�បន�ឺសេម�ងេឡង វសុិទធ “ថ� យេសរលី�
ដល់�ពះជមច ស់!�េលលូយ៉!”
68 េហតុអ�ី អនកនឹងនិយយថ “ែត ពួកេគមនិែដលេធ�អ ច ឹងេទេ កនុង�ពះវ�ិរ
របស់ខញុ ំ! ខញុ ំនឹងេ�កកេឡងេហយេធ��!” េមល? ចូរ�បយត័ន។
69 េ ពីេ�កយ�ពះបនទូល ឥឡូវចូរឲយអនកនផំ�ូវ នអំនក។ “�ពះអងគនឹងនអំនកេ
កន�់គបទ់ងំេសចក�ីពិត និងេបកសែម�ងនូវ�ល់កិចចករទងំេនះ ែដលអនកកំពុង
និយយ។ �ពះអងគនឹងបង� ញអនក។ �ពះអងគនឹង�បបអ់នកនូវអ�ីនឹង�តវមកដល់” អនក
នផំ�ូវដពិ៏ត។ សូមកុំេ រកសងឃ�ជឬបូជចរយ ែតចូលេ អនកនផំ�ូវ។ កុំេ  រកអនក
�េផ�ង ែតេ រកអនកនផំ�ូវ។ គឺជមយួអងគែដល�តវបនប ជូ នមកឲយ នផំ�ូវ ដល់ 
អនក។ គឺមនែត�ពះអងគមយួអងគគតែ់ដល�ចេធ�បន។ �ពះជមច ស់ បន �បទន 
អនកនផំ�ូវ ដល់អនក។ ចូរយកផ�ូវែដល�ពះជមច ស់ផ�ល់ឲយ។
70 ប � ែដលេកតមនបចចុបបននមនុស� ែដលេដរចូលមក�ពះវ�ិរគឺេគ�គនែ់ត
អងគុយពីពីរេ បីនទីេហយជួបនូវេហតុករណ៍ែដលពួកេគមនិធ� បជ់ួបពីមុន
មក។
71 ខញុ ំមនករេកតសរេសរ ស�ីតូចមន កែ់ដលមកពី�ពះវ�ិរមយួ េយង�គនែ់ត
អធិ�� នឲយនង។ �ពះជមច ស់នឹងពយបលដល់ប�ូន�សី។ នងអតយ់ល់េទ។
គត ់អតដឹ់ងពីអ�ីទងំេនះេទ។ នងេដរចូលមក េហយនិយយថនងអតយ់ល់។
ប៉ុែន� ខញុ ំបន�បបន់ង “ចូលមក េហយេមលខញុ ំ។” នងជ ស�ីែដលអិមេអ ន និង
មនិសូវ�៊ន ប៉ុែន�េ�យមនអនកែណន ំេចះែតបន��បបគ់ត ់“បន�េ មុខេទ ត។”
គតច់បេ់ផ�មយល់។ ចបស់ព��គបេ់ហយ។ េមល េ�យ�ែតមន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធែដលែណនដំល់ពួកេយងនូវ�គបកិ់ចចករទងំអស់េនះ។ េឃញេទ �ពះជ 
មច ស់ បន�បទនផ�ូវមក។
72 េតអនកធ� ប…់េធ�ករកតស់មគ ល់ពីសត�កង នៃ�ពេដរឆ�ងកតេ់ទ? ទេដរេ
ទិស ខងតបងូ? នឹកចពីំកូនទតូចមយួកបលែដលេកតេ �សះទឹកមយួេនះ។
�អត ់ �គ ល់ ទិស េកត លិច េជង តបងូេទ។ �អត�់គ ល់ទិសតំបនអ់�ីេនះេទ
គឺ��គ ល់ែត�សះទឹកមយួ េនះែដលេ េលភនមំយួេ កនុង�បេទសក��។ � 
អត ់ែដលេចញពី�សះទឹក េនះេទ ប៉ុែន��េកតមកជអនកដឹកន។ំ ទេឈម លមយួ
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កបលេនះបនេកតមកជអនកដឹកន។ំ េហយដំបូងេឡយ នយបម់យួ មន�ពិល
ធ� កេ់ េលកំពូលភន។ំ េតមនអ�ីេកតេឡង? មនខយល់បកម់ក�តជករ់េំភយ បក ់
មក។ ខញុ ំ�ច�សៃមេឃញ�ភយ័ស�ុត និយយថ “ម៉ក ់ មនេរ ងអីនឹង?” េឃញ 
េទ �មនិែដលធ� បឆ់�ងកត�់កសធតុ�តជកែ់បបេនះពីមុនមក។�ចបេ់ផ�ម
េធ�ករ កតស់មគ ល់េ ជុំវញិ�សះេនះចបេ់ផ�មកក មនទឹកកកេ កនុង�សះ។ �
អត ់ដឹងេទ ែតភ� មៗេនះ…�េកតមកេដមបេីធ�ករដឹកនដំល់ហ�ូងទដៃទេទ ត។ �
នឹង េ�ត ចូលេ កនុងក�� ល�សះ េ េពលែដល�ជួបេសចក�ីេវទន។ អនក �ច 
េ ថអ�ី ែដលអនកចងេ់ ។ េយងេ ថជករប�� ល ឬអនក�ច េ បន អ�ូ
យ៉ង� កេ៏�យ��គនែ់តជសភវគតិ។ �នឹងែហលេ  ក�� ល �សះ ែ�សក
េ េល �កសេហយែហលេ មុខេទ ត “ហុក ហុក ហុក ហុក!” េហយសត�
ទទងំ អស់េ កនុង�សះេនះនឹងេ �ម�។ េហតុអ�ី? ពួក��គ ល់ អនកដឹកន�ំ
ដូចជរេប បែដល �ែ�សក។
73 “�បសិនជមនសេម�ងែ�ត ែដលផ�ុ ំមនិចបស់ េតអនក�នឹង�ចេ�ត មខ�ួន
ស�មប ់ េធ�ស ងគ មបន?” �តវេហយ។ េតអនក��ចេ�ត ម ខ�ួនស�មបេ់ធ�
ស ងគ ម បនេបសិនជសេម�ងែ�តេនះផ�ុ ំមនិចបស់?
74 ចុះេបសិនជសត�ទេនះឲយសេម�ងមនិចបស់វញិ េតមនសត�ទ��ច
េ�ត ម ខ�ួនេ�ះបន? សត�ទតូចេនះែ�សក�បកូក�បកស និងែ�សកថ “ហុក
ហុក ហុក ហុក!” េហយសត�ទតូចៗទងំអស់ែហលមករក�។ “ហុក ហុក ហុក
ហុក!” េនះពួក�។ �កបី់ដូចជមនករ�បរពធពិធីអ�ីមយួែដលពួក�មន េ  
ក�� ល �សះទឹកពួក�េរេ េរមក។ បនទ បពី់មយួសនទុះេ�កយមក�មន �រមមណ៍ 
ថ �តវែតចកេចញ។ េហយ�ចបេ់ផ�ម�ត�ង�� ងតូចរបស់�េ�ះេចញ ពី�សះ 
េនះ ហកេ់ឡងេលចុះេឡង�បែហលជបនួឬ�បដំង េហយកត៏ំរងេ់  លូវសីយ ៊ ី
�� ែដល��ចេ បន សត�ទទងំអស់ែហលពីេ�កយ�។ “ហុក ហុក ហុក
ហុក” �មកេហយ។ េហតុអ�ី? �ជអនកនផំ�ូវ! �ែមន៉! សត�ទ��គ ល់ អនកនផំ�ូវ 
របស់� �កមជំនំុវញិគឺអតេ់ទ។ ែមនេហយ �ដឹងថ�េធ�អ�ី។
75 េមលហ�ូងសត�កង នចស់ៗទងំេនះពីែខ�បនទ តម់កពី���ក ។ េហយ
មនកង នេឈម លែដលែតងែតនផំ�ូវពួក� ហ�ូងកង នទងំេនះ�តវែតសម�ងឹេមលេ
កនក់ង នេឈម លេនះ។ ពួក��តវែតដឹងថេតកង នេឈម លេនះនិយយអំពីអ�ី។
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េតអនកមនបន�ន�េ កនុងទស�នវដ�ី លុ ក� េទ �បែហលជបនួឆន មំុនែដល 
កង នេឈម លចស់មយួកបល េនះ មនេពលមយួ�អតដ់ឹងថ�កំពុងេធ�អ�ីេនះេទ
េហយ �បននហំ�ូងសត�កង នេធ�ដំេណ រេឆព ះេ កន�់បេទសអងេ់គ�ស? �តឹម�តវ
េហយ។ ពួក�អតែ់ដល�គ ល់�បេទសអងេ់គ�សពីមុនមកេនះេទ។ េហតុអ�ី? ពួក�
មនិែដលកតស់មគ ល់ពីេមដឹកនរំបស់ពួក�—ពួក�េទ។ កង នេឈម លចស់ មយួ 
កបល េនះមនិដឹងថ�កំពុងែតេ �។ េហយឥឡូវ�េ ដល់ទីេនះេហយរក 
ផ�ូវមក វញិមនិបន។

76 �សំខនខ់� ងំ�ស់ស�មបហ់�ូងកង នទងំមូល សព�ៃថងេនះ ពួក�េ ែតជ 
ហ�ូង។ មនេគនិយយថ េ កនុងទស�នវដ�ីលុ ក� បននិយយថកង នទងំេនះ
េ ជហ�ូង និងេហរពសេពញ�បេទសអងេ់គ�ស ប៉ុែន��អត�់គ ល់ផ�ូវ�តឡបម់ក 
វញិ។ �ដូចជ សត�កង នខ�ះែដលខញុ ំធ� ប�់គ ល់។ អនក�ល់គន កម៏នហ�ូងដូចគន
េហយ ជ ករជួបជំុ ករពរគន េហយមនអនកខ�ះមនករផុសផុលមកជមយួ �ពម 
ទងំ មនអធិបបយ ខ�ះផងែដរ ប៉ុែន�អនកមនិបនដឹងថអនកកំពុងែតេ � េនះ 
េទ។ េ ជ�កមវលិវល់ ពីេ�ពះអនកមនកង នេឈម លនអំនកេចញពីនិកយ�ជល 
និយម េហយមនិ�តឡប ់ េ កន�់ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ វលិ�តឡបម់កករ 
�ជមុជ េ�យ �ពះវ ិ ញ ណ។ េហយបនទ បម់កេទ តេយងឆងល់ថមូល េហតុអ�ីបនជ 
មនិ មន ករផុសផុលេ  កនុងសមយ័កលេនះ។ េឃញេទ? អនកទទួលបនសំ 
េលង ដច៏បស់េនះ! សំេលងេនះ គឺជដំណឹងល�ែដលផ�ុ ំសេម�ងែ�តេចញ មកជ 
ដំណឹង ល� �គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ជមច ស់។ មនិែមនជេគល លទធិ�សន 
េទ មនិែមនជនិកយ ប៉ុែន�គឺជ�ពះគមពរី �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “ទីសមគ ល់នឹង
េ  ជ មយួអស់អនកែដលេជ ។” េឃញេទ? េហយេ ទីេនះេគេដរ�មផ�ូវេនះ 
េហយ។

77 កង នេឈម លចស់មយួកបល មនេពលមយួពួកេគនិយយថ ហ�ូងកង នេនះ
�តវេគ�មសម� បេ់ហយេដញ�ឲយេហរេ កែន�ងែដលងងឹត េ�យមនិដឹងថខ�ួន
កំពុងែតេ � េហយពួក�េហរបុកភនេំ ទីេនះ េ�យមនខ�ះែបកហ�ូង និងែបក
ែខញក។ �បកដេហយ! ពួក��តវ�គ ល់សេម�ងចបស់�ស់មយួ។ ដូចជទតូច
មយួកបលេនះេ�យ��គនែ់តបន�ឺសេម�ងចបស់�ស់ េហយេធ�ឲយ�គបគ់ន �គ ល់
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បន េហយពួក�មនករជួបជំុជហ�ូង េហយបនេធ�ដំេណ រេ ទិសខងតបងូ។ េត
ពួក�េធ�ដំេណ រេ ទីេនះេធ�អ�ី? េតទីេនះមនិ�តជកេ់ពកេទ។

78 ឥឡូវ �បសិនជ�ពះជមច ស់បន�បទនឲយសត�ទេនះមនវចិរណ ញ ណ
�គប�់គនេ់ដមបដឹីង ពីរេប បេគចខ�ួនពីភព�តជក ់ ចុះេត�ពះអងគគួរែត�បទនឲយ
�កមជំនុំេ�យរេប ប�? �បសិនជសត�ទេនះ�ចេធ�បនេ�យសភវគតិ ចុះ 
ចំែណកឯ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង�កមជំនំុវញិ? េតគួរែតនេំយងេចញពី ភព 
�ជល និយម និងករកន�់មេគលលទធិ�សន និងអ�ីៗេផ�ងេទ តេ�យន ំេ
កន ់េសររីងុេរ ង ភពឧត�ុងគឧត�ម ៃនករ�ជមុជេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ េនះ េហយគឺ
ជអនកនផំ�ូវពិត�បកដែដលនឹងដឹកនេំ�ពះ�ពះអងគនឹងបេ ចញខយល់ដេង�ម គម នអ�ី
េ�កពីដំណឹងល�េនះេទ។ �បកដ�ស់ អនក�តវករអនកនផំ�ូវ!

79 េ េពលែដលអនក�បជញ មនិ�គ ល់អ�ីទងំអស់ពី�ពះជមច ស់។ ពួកេគ ជ
អនក េធ�—កិចចករដអ៏�ច រយ ដូចជអនកេចះេវទមន�។ ពួកេគបនេធ�ដំេណ រេឆព ះេ
ទិស បូព។៌ អនកដឹងេទ �ពះគមពរីែចងថ “េយងបនេឃញផក យរះេ ទិសខងេកត
ចូរ េ េដមបថី� យបងគំ�ពះអងគ។” ពួកេគេធ�ដំេណ រមកពីទិសខងលិច ពួកេគបន
សម�ងឹេមលេ ទិសខងេកត បនេឃញផក យរប ស់�ពះអងគរះ…ឬកប៏នេមល េ
ទិសខងលិច េ�យពួកេគេ ទិសខងេកត។ េយងេ ទិសខងេកត េហយ
បនេឃញផក យរបស់�ពះអងគេ ទិសខងលិច។ េឃញេទ? “េយងបន េឃញ
ផក យរបស់�ពះអងគេ ទិសខងេកត។” េហយ េមល ពួកេគេ ទិស ខង េកត។
“េ េពលែដលេយងេ ទិសខងេកត េយងេឃញផក យ េហយេយងមក េដមបនឹីង
ថ� យបងគំ�ពះអងគ។”

80 ខញុ ំ�ច�សៃមេឃញពីអនកេដរ�មទងំេនះ គឺេ�ត មខ�ួនជេ�សចនឹងេ ។ ខញុ ំ
�ច�សៃមេឃញ�បពនធរបស់ពួកេគ�មន កនិ់យយេ កនគ់ត ់ និយយថ
“ឥ�៉នប់នេរ បចំសព��គបេ់ហយ ចុះឯ�េ �តីវស័ិយរបស់អនក?”

គតេ់ឆ�យ“ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិេ�ប�តីវស័ិយេទេ េពលេនះ។”

81 និយយថ “េតអនកនឹងឆ�ងកតភ់នេំ�យរេប ប�?” �តវចថំពួកេគ�តវេធ� 
ដំេណ រឆ�ងកតទ់េន�ទី�គីសនិងចុះ�មេដមេឈ េហយេហតុអ�ីបនជពួកេគ �តវេធ�
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ដំេណ រពីឆន េំ�យជិះសត�អូដ។ េតពួកេគេធ�បនេ�យរេប ប�? និយយថ
“េ�យ មនិមនេ�ប�តីវស័ិយអ�ីេទ។”

និយយថ“អតេ់ទ។”
“េតអនកេធ�ដំេណ រេ េ�យរេប ប�?”

82 “ខញុ ំេ  �ពះជមច ស់នឹង�បទនផ�ូវ។ ផក យឯនយេនះនឹងដឹកនខំញុ ំេ ឯក��ត
េនះ។” គឺយ៉ងេនះេហយ។
83 “េយងបនេឃញផក យ ែដលរះេ ទិសខងេកត និងេដរ�មផ�ូវពីទិសខង
លិច េដមបថី� យបងគំ�ពះអងគ។ េត�ពះអងគគងេ់ ឯ�?” ពួកេគេដរ�មផ�ូវែដល
�ពះជមច ស់�បទនឲយ។ ពួកេគបនចងជបជ់មយួនឹងជំេន លទធិ�សនទីេនះ
អស់មយួរយះ។ ពួកេគបនេធ�ដំេណ រមកកនទី់�កងេយរ ៉�ូឡឹម េហយចបេ់ផ�ម
េធ�ដំេណ រេឡងចុះ មនុស�េស� កពក�់� តបតទងំេនះ និយយថ “េត�ពះអងគ
គងេ់ ទី�? េត�ពះអងគែដលនឹង�បសូ �តមកជេស�ចជនជតិយូ�េ ឯ�?”
ជអនក�គប�់គង េ ទី�កងេយរ ៉�ូឡឹម។ �បកដជ�កមជំនំុធំៗបនដឹងខ�ះៗអំពី
ដំណឹងេនះ។ “េត�ពះអងគគងេ់ ទី�? េតឯ�េ �ពះអងគែដល�បសូ�តមកជ
េស�ចរបស់ជនជតិយូ�? េយងបនេឃញផក យរបស់�ពះអងគេ ទិសខងេកត
េយងមកេដមបនឹីងថ� យបងគំ�ពះអងគ។ �ពះអងគេ ឯ�?”
84 េហតុអ�ី ពួកេគបនេ រក�គគង� ល ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ និងម�បូជចរយ
ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ អតម់នអនក�ដឹងពីេហតុករណ៍េនះេទ។ “េហតុអ�ីមនេស�ច
មយួអងគ�បសូ �តពីជនជតិយូ� �ពះអងគគងេ់ ឯ�?” ពួកេគអត ់�គ ល់េទ។
85 ប៉ុែន�មនអនកគង� លេច ម េ �ម�ជលងភនពំួកេគ�គនែ់តមនេពលមយួ
បទ េ�កមច ស់ �ពះជមច ស់�បទនមេធយបយដល់ពួកេគ។
86 េហយពួកេគ�ន កេ់ ម�ុ េំនះ មនសេម�ងផទ ល់មនបនទូល េ កនព់ួកេគ
“េយង នឹង�បបឯ់ងនូវអ�ីែដលឯង�តវេធ� គឺ�តវមនកិចច�បជំុ�បឹក�។” ដូេចនះពួកេគ
បនេ �កម�បឹក�ជនខ់ពស់�នេ់ហ�ឌីន និង—និង គិតេមលេបពួកេគបន ឮ 
ដំណឹង អ�ីេទ ត។ “េទ េយងអតម់នបនដឹងពីដំណឹងេនះេទ។”
87 ដូចជអ�ីែដលេកតេឡងនេពលបចចុបបនន។ ពួកេគអត�់គ ល់ពីអនកនផំ�ូវ �ពះ 
វ ិ ញ ណ បរសុិទធែដលេធ�ករេ�បសឲយជ ករចកប់ំេពញ ករសេ ងគ ះ ករយង 
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មកម�ងេទ ត។ អនកនផំ�ូវ�បបេ់យង�គបយ៉់ងនូវអ�ីែដលនឹងេកតេឡង េយងក ៏េ  
កនុង ក�� លចំេ�មពួកេគ។ ជអនក�ជបដឹងពីចិត�គំនិត ែដលពួកេគមនិ ដឹង ពី
អ�ី ទល់ែតេ�ះ ពួកេគេ ថករ�ជបដឹងពីគំនិត ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ ពួកេគអត ់ដឹង
ថ�តវនិយយពីអ�ីអំពីកិចចករេនះ។
88 អ ច ឹងអនកេមល អនក�បជញទងំេនះ…េ ច ំេ េពលែដលពួកេគចូលេ កនុង
ទី�កងេយរ ៉�ូឡឹម ផក យេនះកប៏ត។់ េហយេបអនកសម�ងឹរកអនកកន�់សន
និងអនកកន�់មនិកយេដមប ី នអំនកេ រក�ពះជមច ស់ េនះជំនួយរបស់�ពះ ជ
មច ស់ នឹងចកេចញពីអនក។ ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគឈ ឺ និងេន យហតច់ំេពះ
កិចចករេនះ េហយែបេចញពីពួកេគ េចញពីអនកកន�់សន និងអនកកន�់ម 
និកយ ពួក យូ�ទងំេនះ េហយចកេចញពី�កងេយរ ៉�ូឡឹម បនទ បម់កផក យ
កច៏បេ់ផ�មរះម�ងេទ ត េហយពួកេគអរសបបយេពរេពញេ�យអំណរ។ ពួកេគ 
បន េឃញអនកនផំ�ូវម�ងេទ ត! អ�ូ េត�េកតេឡងដូចេម�ចេ  េចញពី�ពះវ�ិរ 
ចំ�ស់ ធមម�ែដល�តជក ់ បនទ បម់ក�តឡបេ់ រកកែន�ងមយួ ែដលេឆះឆលួ
េឃញ េទ អនកន ំផ�ូវកំពុងែតដឹកន ំ េតអ�ីេ ជភពខុសែប�ក! ែមនេហយ “េយង 
បន េឃញផក យ របស់�ពះអងគេ ទិសខងេកត េហយេធ�ដំេណ រមកេដមប ីថ� យ 
បងគំ�ពះអងគ។”
89 េ�កយ៉ូេស�និយយេ កនព់ួកេគ “ឥឡូវអនកេដរ�ម ហិបសមពន័ធេម�តី
ពីេ�ពះអនកទងំអស់គន មនិែដលឆ�ងកតផ់�ូវេនះពីមុនមក។” �ពះជមច ស់ នឹងមនិ
អនុ ញ តិឲយហិបសមពន័ធេម�តីេនះេ កែន�ង�េផ�ងេឡយ ែត�មផ�ូវមយួែដល
�តឹម�តវ។ �គបគ់ន បនេដរ�មហិបសមពន័ធេម�តីេនះ េហយបនឆ�ងកត ់ទេន�យរ័ 
�ន។់
90 ដូចជសព�ៃថង ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ែមនេហយ។ េយង�ច 
ដឹងបនថកិចចករេនះមកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ឬមនិែមន េយងេឃញ�មរយៈ
ករសែម�ង…ឲយេឃញ ករសែម�ងឲយេឃញេនះបង� ញថពិតជ�តឹម�តវែមន �ម 
រយះ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
91 ឥឡូវមនិជយូរប៉ុនម ន មនបងប�ូនមយួ�កមមនទងំឈម និងេ�បង េហយ
� មនិជថ�ីេទេបសិនជេគចងេ់ធ��មរេប បេនះ។ ខញុ ំ…មនិបនបង� ញថ � ពិត ជ
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�តឹម�តវេទចំេពះខញុ ំេទ។ កនុងបទគមពរី�ចប ជ កថ់��តឹម�តវឬអត ់ េមល ដ�ប 
���សប�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េនះមនិមនអ�ខុីសទស់េទ។ ពួកេគ 
និ យយ “េនះជមូលេហតុែដលអនកទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អនកមន េ�បង
េ កនុងៃដ។” ឥឡូវខញុ ំ—ខញុ ំមនិយល់�សបេទ។ េឃញេទ? េទ ខញុ ំមនិេជ ថ េ�បង េនះ 
�ច េធ�អ�ីបនេនះេទ។ េហយ�បសិនជឈមេនះ�ចពយបល និងផ�ល់ េសចក�ី 
សេ ងគ ះែមន ចុះចំែណក�ពះេ�ហិត�ពះេយសូ៊វវញិមន អ�ីេកត េឡង? �បសិន ជ
េ�បងេនះ �ចពយបលបនែមនចុះ ចំែណក�ន មរបសួរបស់ �ពះ អងគវញិ? េមល?
េឃញេទ?

92 ខញុ ំចូលចិត�ឲយមនអនកនផំ�ូវមក េដមបនីអំនកេ កនេ់សចក�ីពិតៃន �ពះ បនទូល 
បនទ បម់កអនកដឹងថអនកគឺសូនយេហយេ�ត មខ�ួនសំ�បក់រ�ប ់ ថយ េ�កយ។ �
�តឹម�តវេហយ េ�ត មខ�ួនេដមបេី�ះេចញ។ ែមនេហយ េ�យ�រ មូលេហតុ
អ�ីេ ? មនែតអនកនផំ�ូវប៉ុេ�� ះេទែដល�ចេធ�វឲយក� យេ ជករ ពិត។

93 ខញុ ំមនបទគមពរីេ ទីេនះ ខញុ ំបនបទគមពរីទងំេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់នមយួេនះ។ គឺ
េ េព�តសទីពីរ ជំពូក១ ខ២១។

ដបតិ …�ពះបនទូល ែដល ពយករ ីបន ែថ�ង ទុក មក េនះ មនិ ែមន េចញ 
ពី បំណង ចិត� របស់ មនុស� េទ គឺ �ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ វញិ ឯេ�ះែដល 
ជំរញុ ចិត� េ�ក ទងំ េនះ េ�យ ែថ�ង �ពះបនទូល កនុង �ពះនម �ពះជ
មច ស់។

94 េតទំនយែថ�ងមកេ�យរេប ប�? មនិែមនេចញពីបំណងចិត�របស់ មនុស�
និកយលទធិ�សន េទ ប៉ុែន�េ�យបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះជ មច ស់ េ
េពលែដលពួកបរសុិទធបនេធ�ចលនេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គតែ់តង ែត
ជ អនកនផំ�ូវរបស់�ពះជមច ស់។ គឺ�ពះវ ិ ញ ណេនះឯង ជសរសរេភ�ង ជ�ពះ
វ ិ ញ ណ បរសុិទធ មនអនក��គ ល់ថជ�ពះ�គីសទ។ េ�កម៉ូេសបន ចកេចញ
ពី�បេទសេអសីុប គឺជអងគ�ពះ�គីសទ ែដល�បេសរជងេអសីុប។ គឺ�ពះ�គីសទែត
មយួអងគ។ បទ េ េពលែដល ពួកេគ ឈរេ ទីេនះេហយនិយយថ “អនកថ
ជអនក…េហតុអ�ី �យុរបស់អនក មនិេលស ៥០ឆន ផំង េហយអនកនិយយ ថអនក
បនេឃញេ�ក��ប�?ំ”
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95 �ទង ់មនបនទូលថ “មុនេ�ក��ប�ំ គឺជខញុ ំ។” ខញុ ំជមន កែ់ដលបន ជួប
េ�កម៉ូេសេ គុមពបន� ែដលេឆះេនះ។ ែមនេហយ។ �ពះអងគគឺជ�ពះ ជ មច ស់ 
ែដល ជ�ចឈ់ម។ មនិែមនជមនុស�ទីបីេទ គឺជបុគគល ដែដល ែដលេ  
កនុងមុខងរេផ�ងគន ។ មនិែមនជ�ពះបីអងគេទ គឺមុខងរចំនួនបីរបស់�ពះមយួអងគ។
�តឹម�តវេហយ។
96 ឥឡូវចូលដល់បទគមពរី។ េ េពលែដល�ពះអងគផគតផ់គងគឺ់�ពះអងគែតងែត ផ�ល់ 
ឲយនូវអ�ីែដលល�បំផុត។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់�បទនមេធយបយ េដមបកីរ 
ពរ �កមជំនំុរបស់�ពះអងគគឺ �ទងែ់តងែតផ�ល់នូវមេធយបយែដលល�បំផុត។ េ  
េពល ែដល �ពះអងគឲយអ�័ ំ និងេអ�៉ េ កនុងសួនចបរេអែដនអ�ីែដល�ពះអងគឲយដល់
ពួកេគ គឺ�ពះបនទូល។ “អនកេ ជបព់ីេ�កយនឹងពកយេនះ េហយអនកនឹង បន រចួ។
ប៉ុែន��បសិនជអនកែបរេចញពី� េ ៃថងែដលអនកបរេិភគែផ�េនះ ជៃថងែដល អនក �តវ 
�� ប។់” �ពះជមច ស់មនិែដលផ� ស់ប�ូរនូវយុទធ� ស�របស់�ពះអងគេទ។ េហយ � 
�ងំ �កម៏និែដលផ� ស់ប�ូរនូវយុទធ� ស�របស់�ែដរ េតយុទធ� ស�េនះ ចូល េ  
កនអ់�័ ំនិង េអ�៉េ�យរេប ប� េ េពលបចចុបបននេនះ។ មូល េហតុអ�ី? េ�យ
ពយយមេលកយកេហតុផលមក។“ឥឡូវេនះគឺ�សម េហតុផល ែដល�ពះជ មច ស់
មនិអនុ ញ តិ។ អ�ូ �ពះជមច ស់ពិតមនបនទូលថអ ច ឹងែមន”��ងំ និយយ“ប៉ុែន�
�បកដ�ស់�ពះជមច ស់�ពះអងគបរសុិទធ�ពះអងគមនិេធ� ែបបេនះេទ។”ពិត �បកដ
ែមនគឺ�ពះអងគនឹងេធ�េ�ពះ�ពះអងគបន មនបនទូល េហយ!
97 េហយេនះជអ�ីែដលមនុស�និយយនេពលបចចុបបននេនះ “អ�ូ ឥឡូវចសិំន!
អនកអតេ់ជ េទឥឡូវ �បសិនជខញុ ំេ �ពះវ�ិរ េហយខញុ ំ�កដ់ង� យមយួភគដប់
េហយខញុ ំេធ�អ ច ឹង អនកដៃទេទ ត េត�ពះជមច ស់នឹងបេណ� ញខញុ ំេចញពីទីេនះ?”
ទល់ែត មនុស�មន ក ់បនេកតជថមី េបមនិដូេចនះេទេនះគតនឹ់ងមនិយល់ពី �ពះ �ជយ 
របស់ �ពះជមច ស់េឡយ! េឃញេទ? គឺមនិ�ចេ�ះ�បនេទ! “អ ច ឹង មនុស�
�បស ចំ�ស់គួរឱយ�ណិតមន កនិ់ងមនុស��សីចំ�ស់ ែដលគួរ ឱយ �ណិត គឺ 
មន �ពលឹង ពួកមនុស�ចស់ែដលល�។” មនរេប បែតមយួែដលពួក េគ�ច េឃញ 
�ពះជមច ស់បន គឺជករេកតជថមីម�ងេទ ត។ ខញុ ំមនិ ខ�ល់ថអនកតូច ទប ប៉ុ��
ចស់ ប៉ុ��  េកមងប៉ុ��  ពួកេគបន េធ� អ�ីខ�ះេគបនេ �ពះវ�ិរេ�ចន ប៉ុ��  េគ 
�ច សូ�តពីេគលជំេន  �វកបន េ�ចនប៉ុ�� េនះេទ។ គឺអនក�តវែត បនេកត 
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ជថមី ឬអនកមនិចបំច ់មន មូល�� ន�គឹះ េដមបចីបេ់ផ�មេនះេទ។ �ជករ �តឹម�តវ 
�ស់។
98 ដូេចនះអនកេឃញេហយថអនក�តវករអនកនផំ�ូវ។ �ពះអងគនឹងនផំ�ូវអនកេ កន ់
េសច ក�ី ពិត េហយេសចក�ីពិតេនះគឺជ�ពះបនទូល។ �ពះអងគនឹងនផំ�ូវអនក។ េហយ
�ពះ អងគ នឹងនផំ�ូវអនកជនិចច។ �ពះជមច ស់មនិែដលែ�ប�បល េ�ពះ�ពះអងគ គម ន
ែដន កំណត ់េហយ�ពះអងគ�ជបនូវអ�ីែដលល��បេសរបំផុត។ �ពះអងគជ�ពះគង ់េ
�គប ់ទីកែន�ងកនុងេពលែតមយួ និងសព� ញូ ញណ �ពះអងគ—�ពះអងគជ�គបយ៉់ង។
� �តឹម �ត វែមន េហយែដល�ពះអងគមនលកខណៈែបបេនះ គឺ�ពះអងគមនិមនករ 
ែ�ប�បល អ�ីទងំអស់។ �តវេហយ។
99 �ពះអងគចបស់�ស់េ កនុងផ�ូវែដល�ពះអងគដឹកនអំនក។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជអនកនផំ�ូវ គឺ�ពះអងគេទ ង�តងដូ់ចគន េ នឹង�ពះបនទូលែដល�ពះអងគបេ�ង ន។
ឥឡូវេនះ លូក �តវបនដឹកនេំ�យអនកនផំ�ូវ េ�យ�ពះអងគមនបនទូលថ “ចូរ 
ន ំគន  េ  �គប ់ទី កែន�ង កនុង ពិភព េ�ក េហយ �បកស ដំណឹងល�ដល់មនុស�ទងំ 
អស់។ េហយអស់អនកែដលេជ  និងទទួលពីធី�ជមុជទឹក នឹងបនសេ ងគ ះ ែតអស់ 
អនក ែដលមនិេជ េនះនឹង�តវមនេទស។ អស់ អនក ែដល េជ  នឹង េធ� ទី សំគល់ ទងំ 
េនះ គឺ េគ នឹង េដញ �រក� កនុង នម ខញុ ំ ពួកេគនឹងេដញវ ិ ញ ណ��កក ់និយយភ� 
ដៃទ េលកពស់េឡង ផឹក អ�ី ែដល មន ជតិ ពុល �បសិន េប េគ �ក ់ៃដ េល អនក ជំងឺ អនក 
ជំងឺ នឹង បន ជ សះេសប យ។” េហយ�ពះគមពរីសែម�ងថ “ពួកេគនឹង េចញេ  �គប់
ទិ ស ទី” ដឹកនេំ�យអនកនផំ�ូវអនកដឹង “�បកស �ពះបនទូលេ�យមនទី សមគ ល់
ែដល មក ជមយួ។” េត�ជអ�ីេ ? អនកនផំ�ូវបនបង� ញថេនះជករ ពិត!
100 េនះជេគលករណ៍របស់�ពះជមច ស់។ េនះជរេប បែដលបន�កចុ់ះមក។
េនះជកមមវធីិរបស់�ពះអងគ�ពះអងគមនិែបរេចញពីេគលករណ៍របស់�ពះអងគេឡយ
ពីេ�ពះ�ពះអងគគឺគម នែដនកំណត។់ �ែមន៉។ �ពះអងគមនិែ�ប�បលេទ �ទងជ់ �ពះ។
ខញុ ំ�ចែ�ប�បល ខញុ ំជមនុស�។ អនក�ចែ�ប�បល អនកជមនុស��បស�សី។ ប៉ុែន�
�ពះ ជមច ស់មនិែ�ប�បលេនះេទ។ ខញុ ំមនែដនកំណត ់ខញុ ំ�ចេធ�ខុស និង និយយ 
អ�ីែដលខុស គឺពួកេយងទងំអស់គន ។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនិ�ចេទ េហយ �ពះអងគ
ជ�ពះ។ ករសេ�មច�ពះឫទយ័ដំបូងរបស់�ពះអងគគឺ�គបល់កខណ៍។ រេប ប ែដល
�ពះអងគ សែម�ងេចញ េដមបជីួយមនុស�មនបប ជរេប បែដល�ពះអងគ �តវ េធ� 
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�គបេ់ពល េវ�។ �បសិនជ�ពះអងគ�តវបន��ស់េ េដមបសីេ ងគ ះ មនុស� មន 
បប គឺ�ពះ អងគ សេ ងគ ះេ�យែផ�កេលេគលករចមបងមយួ។ េពលេ�កយ មនុស� 
មនបបចូលមកគឺ�ពះអងគេធ��មរេប បដែដលឬ �ពះអងគេធ�ខុសពីអ�ី ែដល �ពះអងគ
បនេធ� ពីេលកដំបូង។ �ែមន៉។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះអងគ។ ខញុ ំ�គ ល់ េសច ក�ី ពិត។
101 ខញុ ំមនវយ័�សិបបីឆន  ំ ជ�គអធិបបយដំណឹងល�េ ទីេនះអស់រយៈេពល
�មសិបបីឆន កំន�ះ ខញុ ំមនិែដលេឃញនូវភពខុសឆគង។ ខញុ ំធ� បេ់ឃញមនករ 
�កលបង�បពីំរដងេ ជំុវញិពិភពេ�ក េ �គប�់សនទងំអស់ និង�គបទី់ 
កែន�ងេផ�ងេទ ត ពីមុនមនចំនួនកន�ះ�នកនុងមយួេលកៗ េហយមនិែដលធ� ក់
ចុះេឡយ។ ខញុ ំមនិនិយយេចញពីេស វេ �េនះេទ គឺខញុ ំនិយយេចញពីបទពិ
េ�ធន។៍ េ�យខញុ ំដឹងថ�ពះជមច ស់ឈរេ  ពីេ�កយ�ពះប នទូលរបស់�ពះអងគ
និង េលកតេមកង។ ឥឡូវ�បសិនជអនកមនកន�់មេគលលទធិ�សន អនកគួរែត 
�បយត័ន។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងគ�ំទ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
102 េ កនុងគមពរីពួកបរសុិទធយូ�ន េ កនុងជំពូកដំបូង េ�យែចងថ “�ពះអងគគឺ 
ជ�ពះបនទូល។ �ពះអងគជអនកនផំ�ូវ។ កល េដម ដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលក ៏
គង ់េ  ជ មយួ �ពះ។ េហយ �ពះបនទូលេនះឯង ជ �ពះ។ េហយ �ពះបនទូលក�៏តឡប ់
ជ �ច ់ឈម និងបន�ន កេ់ ជមយួនឹងេយង�ល់គន ។” ពិតែមនេហយ !
103 េព�តស�តវបនដឹកនឲំយនិយយ េ កនុងកិចចករ ២:៣៨ ពីរេប បែដល �តវ
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គតប់នមន�ប�សនថ៍ “សូម បង ប�ូន ែក ែ�ប ចិត� 
គំនិត េហយ មន ក់ៗ  �តវ ទទួល ពិធី �ជមុជ ទឹកកនុង �ពះនម �ពះេយសូ៊វ�គីសទេដមប ី�ពះ 
ជ មច ស់ េលកែលង េទស បង ប�ូន េ�យ រចួ ពី បប េហយ �ពះនផំ�ួវនឹងដឹកន ំអនក 
ចប�់ងំពីេពលេនះតេ ។” ែមន េហយ េនះ គឺអ�ីែដល�តវេធ�។ ដំបូង គឺែ�ប ចិត� 
ពីអំេពបបេចញពីករ ែដលអនក មនិេជ  ែដលអនក ធ� បម់និេជ អ�ីទងំេនះ។ ចូរ ែ�ប 
ចិត� បនទ បម់កទទួលពិធី�ជមុជ ទឹក េហយ បនទ ប ់មកអនកនផំ�ូវនឹងទទួលអនក ចប ់
េផ�មពីទីេនះមក។ េឃញេទ េនះេហយ ជតួ នទីរបស់អនក។ គឺតួនទីេ  កនុង 
ករ ែ�បចិត�។ ជតួនទីរបស់អនកកនុងករទទួលពីធី�ជមុជទឹក ។ បនទ បម់កតួ នទី 
របស់ អនកនផំ�ូវគឺយកអនកពីទីេនះ ដឹកន ំអនកពីគុណធម ៌េ ដល់ចំេណះដឹង េដមប ី
អនក េចះ�ទ�ំទ អតធ់មត ់ភពេកតខ� ច �ពះ និង�ស�ញ់ដល់បងប�ូន េហយ �ពះ 
វ ិ ញ ណ បរសុិទធេ ស ញ សមគ ល់។ េឃញេទ? េហយេពញ េ េ�យភព ខពង ់
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ខពស់របស់�ពះជមច ស់ កូន�បសកូន�សីរបស់ �ពះជមច ស់ មនយុថក ជផ�ូវ េ កនុង 
�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំ�ស�ញ់ ជយុថក កនុង�ពះ�គីសទ។

104 ែមនេហយេ�ក�ព�តស�តវបន�ពះវ ិ ញ ណដឹកន ំ េដមបសីរេសរកណ� គមពរី
ម៉កុស ជំពូកទី១៦ ពិត�បកដ�ស់។

105 េ�កយ៉ូ�នបនដឹកនឲំយសរេសរកណ� គមពរី វវិរណៈ។ គត�់តវបនអនក 
នផំ�ូវនដឹំកន។ំ គតគឺ់�តវបននេំ�យអនកនផំ�ូវមន�ប�សនថ៍ “េហយ 
�បសិន េប មន នរ� មន ក ់ដក ហូត ឬបែនថមេសចក�ី � មយួ ពី �ពះបនទូល ែដល 
មន ែថ�ង ទុក កនុង េស វេ  េនះ �ពះជមច ស់ ក ៏នឹង ដក ហូត ចំែណករបស់អនកេចញពី 
កនុង េស វេ ជីវតិែដរ។”

106 ឥឡូវ េតអនកនឹងជំនួសអ�ីេផ�ងេទ តេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េ�យ 
រេប ប � េហយអនកេ ែតនិយយថអនកដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឬ?
មនិ យល់េទែមនេទ? េទ េ�ក។ �មនិ�ចេទ។

107 �ពះអងគគឺជអនកនផំ�ូវខញុ ំេពញមយួជី វតិ។ �ពះអងគនខំញុ ំេ កនជី់វតិ។ �ទងជ់
មយួអងគែដលនខំញុ ំេ កនជី់វតិ េហយ�ពះអងគគឺជជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េបគម ន�ពះអងគ
ខញុ ំក ៏ គម នជីវតិែដរ។ េ�កពី�ទងខ់ញុ ំមនិចងប់នអ�ីេផ�ងេទ ត េឡយ។ �ពះអងគ គឺអ�ី
ៗ–�គប–់យ៉ងសំ�បខ់ញុ ំ។ េ កនុង�គមនទុកខលំបក�ពះអងគគងេ់ ែកបរខញុ ំ។ ម�លិ 
មញិ �ពះអងគបន�បទនពរខញុ ំ ៃថងេនះកដូ៏ចគន ។ េតខញុ ំ�ចរពឹំងអ�ី? គឺមនិែ�ប �បល 
រហូត ដល់អស់កលបជនិចច សរេសរ�ពះនម�ទង!់ �ែមន៉។ ែមនេហយ។ �ពះអងគ 
មនបនទូលសនយ។ េហយ�ពះអងគនឹងេធ�។ �ពះអងគជជីវតិខញុ ំ �ពះអងគជ អនកដឹកន ំ
ខញុ ំ គឺេលស–ទងំអស់។ ខញុ ំទុកចិត��ពះអងគ។ ខញុ ំបនជួបនឹងករលបងលរ ជេ�ចន។
ខញុ ំទុកចិត��ទងេ់ទះខញុ ំេ ទី�កេ៏�យ។ ខញុ ំចងឱ់យអនកេធ��។ �បសិនេប អនក េ  
សម� ត ស�ីទងំ�យេអយ ទុកចិត��ពះអងគ។ េបអនកេ �មទី�បជំុជន ទុកចិត� 
�ពះអងគ។

108 មនេពលមយួែដលខញុ ំគិតថខញុ ំជអនកែដលពូែកេដរកនុងៃ�ព អនកដឹងេទ េ�យ 
ករ បរបញ់េ�ចនេពក។ ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំជអនកែដលមនិេថ� ះេធ� យេឡយគម នអនក 
� េធ�ឲយ…ខញុ ំវេង�ងបនេទ។ ម� យរបស់ខញុ ំជ ស�ីកូនកតឥ់��  េហយខញុ ំចូល 
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ចិត� អ ច ឹង។អ�ូខញុ ំេអយ! អនកមនិបតខ់ញុ ំេ កនុងៃ�ពេទខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងែតេ កែន�ង 
�។”
109 បនទ បពី់��តីទឹកឃមុ ំ ខញុ ំបនបេ ឆ តេលង ជមយួភរយិរបស់ខញុ ំេ�យ�បប ់
នង ថ “អូនដឹងេទ �ជករល�ស�មបេ់យងែដល�តវេរ ប�ពហ៍ពិពហ៍ េ ៃថង ទី
ៃមភបី។” េ�ពះ�ជេពលែដល�ពះជមច ស់បនមនបនទូល�បបប់ងឲយេធ�។
110 េហយខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវ សំ�ប�់�តីទឹកឃមុ ំ ខញុ ំបនសន�សំំៃចលុយ េហយ
ខញុ ំ នឹងននំងេ េលងេ  នី�ក�៉ េ រដូវស�ឹកេឈ�ជះវញិ េហយឆ�ងេ  �
ឌីរ ៉នុ ដក័ េហយនឹងេធ�ករបរបញ់សត�បនខ�ះ។” េឃញេទ? េហយខញុ ំបន យក 
នង េ ជមយួ និងប៊លីលីែដរ។ ប៊លីលីេ េកមងេ េឡយ។ េហយខញុ ំបន នំ
នង េ  សំ�ប�់�តីទឹកឃមុ ំេហយ ជដំេណ រ កំ�ន�បរបញ់សត�ែដរអនកដឹង េហយ។
ដូេចនះ—ដូេចនះខញុ ំបនគិត ថ� ជេរ ងែដលល�ែដល�តវេធ�។ េហយខញុ ំកប៏ន ន ំនង
េ  េហយ ក…៏
111 ខញុ ំបនសរេសរសំបុ�ត េ កនេ់�ក េដនថុនជអនក េ ភូមភិគេនះ។
េហយ កប៏នេធ�ដំេណ រ េ  េ េលភន ំហ័ររេីខន។ េហយខញុ ំបននិយយថ “េ�ក
េដនថុន ខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រេឡងមកេហយ ខញុ ំចងប់របញ់សត�ខ� ឃមុ ំ ខ�ះេ  ទីេនះ 
ជមយួនឹង េ�កេ រដូវស�ឹកេឈ�ជះេនះ។”
112 េហយគតនិ់យយថ “បនប៊លីលីេធ�ដំេណ រមក។” ដូេចនះគតប់ន និយយ
ថ “ខញុ ំនឹងេធ�ដំេណ រេ �មកលបរេិចឆទកំណត”់ ។ អ ច ឹង �បពនធខញុ ំ និងខញុ ំ នឹង 
េ ដល់ទី េនះ មុនមយួៃថង ជមយួប៊លីលី េហយកប៏នចកេ់�ផទះ។ មន�ង 
េ�ទត បន�ិចេ  នឹង េដមេឈ។
113 ជកែន�ងែដល េ�ក េ ហ�ដ សុថ�េមន េហយនឹងខញុ ំបនេ េហយ ឈរេ  
ទីេនះមនិយូប៉ុនម ន។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខញុ ំបនេឃញគតឈ់រេ ទីេនះ មន 
េភ�ងពណ៌េល ងេ�ះជំុវញិគុមពៃ�ពេហយេ ហ�ដឈរេ ទីេនះ។ គតប់ន និយយ
ថ “មកែកបរេនះ ខញុ ំចងនិ់យយេ កនអ់នក។ សំ�បៃ់ថងែស�ក” គតនិ់យយ “ចូរ�ប
យត័នមនេគ�កអ់នទ ក។់”និយយថ “�តវែត�បង�បយត័នជនិចច!” ពិតែមន អត ់បង
េ ហ�ដ? េហយខញុ ំបនេចញេ �បបម់នុស��បរ់យអនកេ យបេ់នះ ពស េពញ
វមឺ៉ុន ខញុ ំនិយយថ “មនអនទ ក ់ ខញុ ំចងេ់ឃញ�។ ខញុ ំអតដឹ់ងថ�េ កែន�ង � 
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ខ�ះេទ។”េហយេពលែដលយបែ់ស�កចូលមកដល់ខញុ ំកេ៏ឃញថមនែមន។ និយយ
ថ “េនះ គឺ ជអនទ កែ់ដលេគបន�ក។់” ែមនេហយ។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណ បរ ិសុទធ បន 
ដឹកន ំខញុ ំឲយ េធ�អ�ីែដល�តវេធ�។ េហយអ�ូ ពិត�បកដ�ស់! អ�ូ អនកទងំ អស់ គន  
ភគេ�ចនដឹង។ ខញុ ំកគ៏ម នេពលេវ�េដមប�ីបបែ់ដរ។
114 ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំឈរេ កែន�ងេនះ ខញុ ំកម៏ន�រមមណ៍ថ�តជក ់េ ៃថង 
េនះ។ េ�កេដនថុន បនេធ�ដំេណ រមកដល់េ ៃថងបនទ ប ់ខញុ ំបននិយយថ “អូន
ដឹងេទ�ជករែដលល��ស់េបសិនជបងបរ—បញ់បនសត�ៃ�ព យកេ  ផទះ 
វញិ។” ខញុ ំនិយយថ “េយងបនេធ��…េហយេយងបនសន�សំំៃចថវកិ េ�យ 
េយង េទបែតេរ ប�ពហ៍ពិពហ៍រចួ។” េហយខញុ ំនិយយ “េយង�ចមន �ច ់
េ�ត ម ស�មប ់រដូវធ� កទឹ់កកក �បសិនជបងបរបញ់បនសត�េ ៃថងេនះ។”
115 េហយភរយិរបស់ខញុ ំេឆ�យ “អ ច ឹងបងេ ៗ ប៊លីលី។” និយយ េទ ត “ឥឡូវ 
បងចបំនេទថ ខញុ ំមនិែដលេ កនុងៃ�ពេនះពីមុនមកេទ។” នងនិយយ គឺនង េ
�បែហលជៃមភ�បម៉ំយេលភន ំអនកដឹងេទ នងនិយយ។ “ខញុ ំអត�់គ ល់ អ�ីទងំ អស់
េ កែន�ងេនះ។” េហយនងនិយយ “ដូេចនះខញុ ំ…”
116 ខញុ ំបននិយយ “ហនឹងេហយអូនមនច ំ បនេទកលពីពីរឆន មំុន បងបន
សម� បស់ត�ខ� ឃមុ ំបីេនះ។ គឺេ េលកំពូលភនមំ�ុ េំនះ។” េហយខញុ ំនិយយថ “ឥឡូវ
បងនឹងេ បញ់យកសត�ៃ�ព េហយេយងនឹងបនសត�ខ� ឃមុ ំខ�ះ” េហយខញុ ំបន�
និយយ “េយងនឹងមន�ចស់�មបរ់ដូវធ� កទឹ់កកក។” �� បេ់ ដូចជល� មយង៉ 
ែដរ។ (េយងបនេបះែផ� េប�កប៊រឺ ី និង យកធយងូេ ជមយួ សំ�ប—់រដូវ�តជក់
េហយបនទ បម់កប៊លីលីបនលកែ់ផ�េនះ េហយខញុ ំនិងេម�បនេបះ�ទុកពី�ង ច
បនទ បពី់ចក�ំ់ងរចួ។) បនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំនិយយ “បងនឹងេ យកកេំភ�ងរបស់ 
បង េហយនឹងចុះេ ទីេនះ។” ខញុ ំនិយយ “មនក� នេ់�ចនេ ទីេនះ ខញុ ំនឹងរកេមល 
មយួ។” េហយ ខញុ ំបននិយយ “អូនដឹងេទ” ខញុ ំនិយយ “បងនឹងរក�បន។” េហយ 
ខញុ ំ និយយ “េយងនឹង…បរបញ់ ពួក�បន�ិចេទ ត។”

នងេឆ�យថ “យល់�ពម។”
117 ដូេចនះេពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�មេចញេ  ��កបី់ដូចជមនិសូវ�សល។ េហយ 
ពួកេយងមយួចំនួនជអនក ញូ៉វ �ែំផ� េហយេឡងមកកនុងទឹកដី ញូ៉វ អុីងែគ�ន យល់
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អ�ីែដលខញុ ំនិយយេទ គឺេ េពលែដលមនអព័ទចុះ ឬ េ េលភន�ំគបក់ែន�ង អនកនឹង
មនិដឹងថ ខ�ួនឯងកំពុងែតេ កែន�ង�េនះេទ។ គឺទងំអស់េនះឯង។ អនកមនិ
�ចេឃញ ៃដ របស់អនកេបះេ មុខ។ េហយខញុ ំចបេ់ផ�មេដរចុះេ�កម—េ�យមន
ករបះ៉ពរខ�ះៗ ដូចជ កំពុងែតេធ�ដំេណ រេឡងចុះៗ។ េហយខញុ ំចប ់េផ�ម នឹកេឃញ
ពីខ� រខិន ែដលអនកេ ម�ុ េំនះេគថសំបូរ�ស់េ តំបនេ់នះ។ េ  ែបក៉ ខង លិច
េយង េ  �ថ ខ� រខិន។ េហយេគេ ថជេ�ភន។ំ �ទងំអស់ សុទធ ែតេ កនុង 
�បេភទ អំបូរ សត�ែតមយួ។ �ជ ពូម៉ េត�ជស�ីឲយ�បកដ។ ដូចជ ឆម  កំពស់ �បែវង 
�បបំនួហ�ុត ទំងន�់បែហល មយួរយ�សិប េ ពីររយេផន។ �បន ឆ�ងកត់
ផ�ូវ េហយខញុ ំបន ទញកេំភ�ង របស់ខញុ ំេចញមកយ៉ងេល ន ែតមនិ េល ន លមម�ច
បញ់�បនេទ។

118 ខញុ ំបនរកិំល�ម�ជលងភន ំ េដញ�មខ� រខិនេនះ េ�យេមល�មស�ឹកេឈ
�មកែន�ងែដល�រតេ់  អនកដឹងេទ។ ខញុ ំបនឮ�។ �មនេជងបនួ។ ខញុ ំដឹងថ�
មនិ ែមនជសត�េជងពីរេទ គឺ�មនេជងបនួ។ េហយខញុ ំកដឹ៏ងែដរថ�មនិែមនជ
សត� ក� ន ់េ�ពះសត�ក� ន�់យឺត។ េហយ�មនិងយនឹងភ� តរ់អិលេទ �ង�ដូចឆម  
អ ច ឹងគឺខញុ ំចូលចិត�។ េហយសត�ខ� ឃមុ ំេដរវន័េជង។ ដូេចនះេហយខញុ ំដឹង ថ�ចបស់ ជ
សត�ខ� រខិនេហយ។ េហយ�ពួនេ ពីេ�កយេដមេឈធំមយួ េហយខញុ ំេមល� អត់
េឃញេទ រហូតដល់េឃញ�មយួែភ�ត េហយកប៏ត�់េ ។

119 េហយខញុ ំ�មសមគ ល់េមលស�ឹកេឈកំេរ កេ កែន�ងែដល�េ  អនកដឹងេទគឺ
េ េលកំពូលភន ំ េហយេដញ�មេនះ ខញុ ំមនិបនេមលពពកេនះកំពុងចុះមកេទ
អនកដឹងេទគឺមនអព័ទចុះេពញ។ ខញុ ំរកិំលចុះមកេ�កម�ម�ជលងភនេំហយេ �ម
េដមេឈធំៗ�ម�នរបស់ខ� រខិនេនះ។ ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំនឹងចប�់បន �តឹម ែត មយួ
�សបក។់” ខញុ ំ�ចេមលេឃញកែន�ងមយួ េហយខញុ ំ�ចរតេ់ឡងកែន�ងខពស់ េហយ
សម�ងឹេមលនិងេមលលបៗជំុវញិ េមល�បសិនជខញុ ំ�ចេមលេឃញ� �� ប ់េ�យ
�បង�បយត័ន និងចុះមក រេម លចុះមកម�ងេទ ត។ អនក�ចឮសេម�ង �ម គុមព ៃ�ព
េ ពីមុខខញុ ំ។ េឃញេទ �រតចូ់លកនុងេដមេឈបនទ បម់កខញុ ំ េដញ �ម� អតទ់ន។់
េឃញេទ �ឆ� ត �េ�តេចញពីេដមេឈមយួេ េដមេឈ មយួ េទ ត។ បនទ ប ់មក
ខញុ ំដឹងថខញុ ំមនិ�ចេដញ�ម�ទនេ់ទ។ អ�ូ ខញុ ំគិត “អ�ូ េទះ យ៉ង�ក ៏េ�យ!”
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120 េហយខញុ ំចបេ់ផ�មវលិ�តឡបម់ករក�ជលងអូរវញិេហយខញុ ំបនធំក�ិនខ� ឃមុ ំមយួ 
កបល េលច េចញមក គឺខ� ឃមុ ំេឈម លចស់។ ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំនឹងចប�់បន ខ� ឃមុ ំ 
េអយ ល��ស់!” ខញុ ំបនធំក�ិន�ម�ងេទ ត េហយេ ពីចមង យ រចួខញុ ំចឃំ� េំមល
មន�នអ�ី េហយស ញ ទងំអស់។ ខញុ ំេមលអតេ់ឃញអ�ីេ�ះ កវ៏លិ�តឡប ់េ
មយួចំេហ ងភនេំទ ត។ បនទ បម់កេទ តខញុ ំចបេ់ផ�មដឹងថមនចុះអព័ទ។ េហយខញុ ំ 
ធំ ក�ិន ម�ងេទ ត គឺ�មខយល់មកពីខង�មយួ។ ខញុ ំនិយយ “អតេ់ទ។ ឥឡូវ
មន អ�ីេកតេឡង ខយល់បកមក�មេនះ េហយខញុ ំមក�ម…ក�ិនខ� ឃមុ ំ�មផ�ូវេនះ
េហយ ខញុ ំឆ�ងេ មក េហយខយល់បនបកម់កពីទិសេផ�ងេទ ត។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំ
�តវែត �តឡបេ់ កែន�ង ែដលខញុ ំបនធំក�ិនសត�ក� ឃមុ ំេនះពីដំបូង េហយនឹងចប ់�
ពី ទីេនះ មក។”

121 េ �មផ�ូវែដល�តឡបម់កវញិ ខញុ ំេមល�ម�ជលងអូរ ខញុ ំបនេឃញគុមព ៃ�ព 
កំេរ ក។ េហយេ េពលែដលខញុ ំេមលម�ងេទ ត គឺេឃញអ�ីមយួេខម កំេរ ក។ ខញុ ំគិតថ
“េនះគឺ�។” ខញុ ំបន�ក�់គបក់ំេភ�ងចូលយ៉ងេល ន រចួឈរតំរង។់ េហយ�ជ 
សត�ៃ�ពយ៉ងធំមយួកបល។ ខញុ ំកគិ៏តថ “េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំចង ់បន។” ក ៏បន 
បញ់សត�េនះ។

122 ខញុ ំបនគិតថ “ល�េហយ!” ខញុ ំមនិធ� បច់ប�់រមមណ៍ថ�ជ…េពលែដល
ខញុ ំ បញ់ �បន េហយបនជំនួសនូវអ�ីែដលខញុ ំទទឹងរងច់…ំខញុ ំបន�ងៃដ និង
សំេល ងកបំិត�កចូ់លវញិ។ េហយខញុ ំបនគិត “សរេសរ�ពះជមច ស់! អរ�ពះ 
គុណ �ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ �ពះអងគបន�បទន�ចស់�មប ់រដូវធ� កទឹ់ក កក។
េលក សរេសរ�ពះជមច ស់!” េហយខញុ ំបនយកកេំភ�ងរបស់ខញុ ំមក។ ខញុ ំបន គិតថ
“ខញុ ំនឹងេ វញិ�ម�ជលងអូរេនះឥឡូវ។” ខញុ ំនិយយ “េមលន ៎ពយះុមក េហយខញុ ំ�តវ 
ែត�បញបេ់ចញពីទីេនះ។ ខញុ ំ�តវ�បញបច់កេចញពីទីេនះ និងេ ជួប �បពនធ កូន 
ខញុ ំ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ�តវែត�បញប�់បញល់។”

123 ខញុ ំេឡង�មេ�ជះអូរ ពក�់វធំពណ៌�កហមគម នេឡវ េហយខញុ ំបនេឡង�ម
េ�ជះអូរេនះ។ េរ ងដំបូង អនកដឹងេទ ខញុ ំគិត “េតខញុ ំមក�មផ�ូវ�?” ខយល់ធ� ក ់
បក ់ចុះមកេហយ េដមេឈអ�ងនផទបគ់ន ។ ខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំមក�មផ�ូវ�?”
ខញុ ំបនេដរជំុវញិេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តដឹងថខញុ ំរតត់�មងេ់ �តង ់ េ ភនហ័ំររេីខន។
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ប៉ុែន� ខញុ ំបន ឈបេ់�យែបកេញស ស��ក ់ េហយខញុ ំបនគិតថ “េតមនេរ ងអ�ី 
េកត េឡង េ ទីេនះ? ខញុ ំបនេ អស់រយៈេពលកន�ះេម៉ង ែតេ ែតមនិ�ចរក�ចក 
េចញ។” ខញុ ំបនេងយេមលេ េល េឃញកែន�ងពយរួក� ន។់ គឺខញុ ំេ កែន�ងដែដល។
េហយខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំបនេធ�អ�ី?”
124 ខញុ ំបនេចញេ ម�ងេទ ត។ ខញុ ំបនគិតថ “េលកេនះខញុ ំនឹង�ចរកផ�ូវេចញបន
េហយ ខញុ ំអតប់នចប�់រមមណ៍េទ។” ខញុ ំបនេមលអ�ីទងំអស់ែដលមន កំេរ ក េ  
ជំុវញិ។ េមលេហយេមលេទ ត�បឹងែស�ងរកេហយរកេទ ត។ េហយមនពពកចុះ
ខញុ ំដឹងថមនពយះុ�ពិលេ �មផ�ូវ អព័ទចបេ់ផ�មចុះទប េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់។
ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំនឹងេ កនែ់តឆង យេហយ” េ េទ តៗៗៗ។ េហយខញុ ំបនគិតថ
“គឺ�ចែម�កខ� ងំ�ស់ េមលេ �កប់ីដូចជខញុ ំធ� ប ់ េឃញ កែន�ងេនះពីមុន។”
េហយខញុ ំបនេមល េហយេឃញសត�ែដលខញុ ំពយរួ។ េឃញេទ?
125 អនកដឹងេទថខញុ ំបនសថិតេ កនុងកលៈេទសៈអ�ី? ជនជតិឥ�� បនេ ថ
“េដរកនុងេសចក�ី�� ប។់” េឃញេទ អនកេដរវលិវល់ េ មកជុំវញិ។ ខញុ ំបនគិតថ
ល� �ស់ស�មបខ់ញុ ំ មនអនកនផំ�ូវមនិងយវេង�ងបនេទ។ េឃញេទ គម ននរ� 
�បបខ់ញុ ំេ កនុង ៃ�ព ែតខញុ ំបន�គ ល់ផ�ូវេ មកេ មកជំុវញិ។ េឃញេទ?
126 េហយខញុ ំចបេ់ផ�មេចញេ ម�ងេទ ត ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិេធ�កំហុស េនះ 
េទ តេទ។” េហយខញុ ំបន�តឡបម់កកែន�ងេនះម�ងេទ ត។
127 ខញុ ំបនេឡងេ េជងេ�ជះបន�ិច បនទ បម់នខយល់បកម់ក។ អ�ូ មន�ពិល 
�គបទិ់សទី! េសទរែតងងឹត។ េហយខញុ ំដឹងថេម�នឹង�� បេ់ យបេ់នះេ កនុង
រេ� �ថ ន េ�ពះនងអតដឹ់ងថ�តវេមលែថខ�ួនយ៉ង�េទេ ទីេនះ។ េហយ ប៊ី
ល លីេទបែតមន�យុជិតបនួឆន  ំឬបីឆន  ំគឺេ តូចេ េឡយ។ ខញុ ំបនគិតថ “េត
ពួកេគនឹង�តវេធ�អ�ី?” ពិត�ស់ ខញុ ំេ កនែ់តឆង យេហយ�តវរអិលេ�យែស� ខញុ ំ
បន គិតថ “ខញុ ំកំពុងែតេ កែន�ងែដល�បេសមរ េហយខញុ ំមនិ�ចេឃញអ�ី ទងំ អស់
គឺ េឃញ ែត អព័ទ។” ឥឡូវខញុ ំកំពុងែតេធ�ដំេណ រេ�យគម នទិសេ ។
128 ជធមម� ខញុ ំនឹងរកកែន�ងែដលខញុ ំ�ចចបំន េហយ�បសិនជមនអនក�
មន កេ់ ជមយួខញុ ំ។ េនះខញុ ំនឹងរងច់រំហូតដល់ពយះុសងប�់ង ត ់ �ចមយួៃថងឬពីរៃថង
រចួេទបេចញេ ។ កតប់ំែណក�ចស់ត�ក� ន…់ែដល�ព យេ ពីេ�កយេហយ 
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បរេិភគ�េ�យមនិមនករខ� យខ�ល់។ ប៉ុែន�មនិ�ចេធ�ែបបេនះបនេទ េ�យ 
ទុក �បពនធកូនេចលេ កនុងៃ�ព ឲយ�ចេ់ពះ�� បេ់នះេទ។ េឃញេទ?
129 ដូេចនះខញុ ំចបេ់ផ�មគិត “េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបន?” ដូេចនះខញុ ំេ ឆង យបន�ិច។ េហយ 
គិត “ឥឡូវចសិំន ។ េ េពលែដលខញុ ំឆ�ងកត�់ជលងទីមយួគឺមនខយល់ បកម់ក បះ៉
មុខ របស់ខញុ ំ អ ច ឹងខញុ ំគួរែតឆ�ងកតផ់�ូវេនះ។ ខញុ ំគួរែតឆ�ង�មផ�ូវេនះ ខញុ ំ�បកដជមក
�មផ�ូវេនះ។” េហយខញុ ំឆងល់ថេហតុអ�ីបន ជខញុ ំ�កបី់ដូចជចុះេ កនុង កែន�ង 
ែដល ធំល�ឹងេល�យេ�យមនិដឹងថកំពុងែតេ កែន�ង�។ ខញុ ំនិយយ “អ�ូ!” ខញុ ំ
ចប ់េផ�មភយ័ខ� ចេហយខញុ ំបនគិតថ “ចសិំនប៊លីអនក អតវ់េង�ងេទ” ពយយម
បេ ច ត ខ�ួនឯង។ អនកមនិ�ចបេ ច តបនេទ។ េទ េទ។ មនសិករ ខងកនុង�បប់
អនកថ អនកខុសេហយ។
130 អ�ូ អនក—អនកពយយមនិយយ “អ�ូ ខញុ ំបនសេ ងគ ះេហយ ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ។”
េតអនកមនិខ� យខ�ល់េទ អនកចរំហូតដល់េសចក�ី�� បម់កដល់ េហយអនកនឹង ដឹង
ថ� គឺមនលកខណៈខុសែប�ក។ មនសិកររបស់អនក�បបអ់នក។ េហយេពល ខ�ះអ�ី
ែដលេ កនុងខ�ួនរបស់អនក�បបអ់នកថអនកខុសេហយ។ េឃញេទ? អនកដឹង �បសិន
ជអនក�� បេ់នះអនកនឹងមនិ�ចជួប�ពះបរសុិទធបនេនះេទ។ ដូចជ អនកបន
េឃញ�ទងក់លពីយបម់ញិ េទះបីជេទវ�បរសុិទធក�៏តវពកៃ់សប បងំមុខពួកេគ
ែដរេដមប�ីចឈរេ ចំេពះ�ពះអងគ។ េតអនកនឹងឈរខង េ�កពី�ពះេ�ហិតរបស់ 
�ពះអមច ស់េយសូ៊វទុកជៃសបបងំមុខអនក?
131 ខញុ ំបនគិតថ “អ�ូ ខញុ ំនឹងេធ��បន។” ខញុ ំបនចបេ់ផ�មបន� េហយខញុ ំបនដឹង
ថ ខញុ ំកំពុងែតឮនូវអ�ីមយួ បនទ បម់កខញុ ំចបេ់ផ�មភយ័ខ� ច។ េហយខញុ ំបនគិតថ
“ឥឡូវ �បសិនជខញុ ំេធ�ដូេចនះ េនះខញុ ំនឹង�តឡបេ់ ជចំេរ កៗ”។ េនះគឺជអ�ីែដល
មនុស� វេង�ងេគេធ� គឺគត�់ចជ់ចំេរ កៗ បនទ បម់កគត�់ចយកកេំភ�ងរបស់
គត ់មក បញ់ខ�ួនឯង ឬ�ចធ� ក�់ម�ប�យេហយេធ�ឲយេជងរបស់គតប់ក ់រចួ
គត ់បនេដកដួលេ ទីេនះេហយក�៏� បេ់ ទីេនះ។ ដូេចនះេហយខញុ ំ បន គិតថ
“េតខញុ ំ �តវេធ�អ�ី?” ដូេចនះខញុ ំបនបន�េដរេ មុខេទ ត។
132 េហយខញុ ំបន�ឮអ�ីមយួកំពុងែតនិយយ “េយងជជំនួយកនុងេពលែដលមន ទុកខ
លំបក។” ខញុ ំ�គនែ់តបន�េធ�ដំេណ រេ មុខេទ ត។
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133 ខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវខញុ ំគិតថខញុ ំេចញជិតរចួេហយខញុ ំកំពុងែតឮសំេឡងនិយយ
មកកនខ់ញុ ំ។” ខញុ ំបន�ដំេណ រេ មុខ។ ខញុ ំបនេ  “ហ�ូ ហ�ូច ហ�ូច” សំេឡងហួច
អនកដឹងេទ ខញុ ំគិតថ “ឥឡូវខញុ ំអតវ់េង�ងេទ។អនកដឹងេទថអនកកំពុង ែតេ កែន�ង�!
េតអនកមនេរ ងអី? អនកមនិ�ចវេង�ងបនេទ។ អនក—អនកគឺជ អនក បរ បញ់ យ៉ង
ជំនញអនកមនិ�ចវេង�ងបនេទ។” និយយអតួបំេប៉ងខ�ួនឯង អនកដឹងេទ ករ អតួ
�ងពីខ�ួន របស់ខញុ ំអតួ�កខ់�ួនឯងេនះ។

134 អនកមនិ�ចអតួបនេទ។ េ �មផ�ូវេនះមនដំុកងវ់លិតូចមយួនិយយថ
“េអ� អនកឯងវេង�ងេហយអនកកដឹ៏ងខ�ួនថអនកកំពុងែតវេង�ងែដរ។ េមលអនកឯង វេង�ង 
េហយ។”

135 ខញុ ំបន�ដំេណ រេ មុខ។ “អ�ូ ខញុ ំមនិវេង�ងេទ!ខញុ ំ នឹងមនិអីេទ។ ខញុ ំនឹងរកផ�ូវេចញ 
េឃញ។” �គបយ៉់ងេមលេ �កបី់ដូចជកំែប�ង ខយល់កប៏កក់នែ់តជិត។ �ពិលក ៏
ចប ់េផ�មេហរ េយងេ ថ “ករធ� កចុ់ះ។” ខញុ ំបនគិតពី “�បពនធកូន! អតេ់ទខញុ ំនឹង 
មនិ…” ខញុ ំបនគិត “ឱខញុ ំេអយ!”

136 ខញុ ំបនឮផទ ល់ម�ងេទ តថ “េយងជជំនួយេ កនុងេពលមនទុកខលំបក។” ខញុ ំ
ជ�គ�បកសដំណឹងល� េហយជ�គអធិបបយេ ឯេ�ងឧេបសថ។

137 ដូេចនះេហយខញុ ំបនគិតថ “អ ច ឹង េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី?” ខញុ ំបនឈប ់ េហយេមល
�គបទិ់សទី េហយមនអព័ធបនធ� កចុ់ះមកេហយ។ ខញុ ំ…គឺជ�។ មនិ�ច េធ�អ�ី
បនេទ តេទ។ ខញុ ំបនគិត “អ�ូ េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ីេ ?” ខញុ ំបនគិតថ “េ�ក ខញុ ំមនិ រស់េទ
ខញុ ំមនទំនុកចិត�េលខ�ួនឯង�ជលេពកេហយ។ ខញុ ំបនគិតថខ�ួន ឯងជ អនក បរបញ់
ដជំ៏នញ ប៉ុែន�គឺមនិដូេចនះេឡយ។”

138 បងប�ូន ខញុ ំែតងែតេជ ជកេ់ល�ទង។់ ករបញ់ ខញុ ំបនទទួលភពលបលីបញ
េ ទីេនះ។ េហយជអនកេន�ទ�តីេទ តផង ខញុ ំជអនក�កមន ក ់ ប៉ុែន�ខញុ ំែតង ែត
េជ ជកេ់ល�ទង។់ ករបញ់កេំភ�ងគឺខញុ ំេ អន ់ ប៉ុែន��ទងប់នេធ�ឲយខញុ ំ ក� យេ  ជ
អនកែដល បំែបកឯកត�កមមពិភពេ�កខងករបញ់កេំភ�ង។ េឃញេទ? បញ់ 
ក� ន ់ចមង យ�បមណ�បពំីរ េ �បបំីរយយ៉ដ។ ដកកេំភ�ងបញ់បន�មសិប 
�ប ំ កបលេ�យមនិមនខុសមយួេ�ះ។ �គនែ់ត�នេ កែន�ង�ែដលអនក
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�ច រក�នបន។ េឃញេទ? គឺមនិែមនជខញុ ំេឡយ ែតជ�ទង ់ ខញុ ំបនេជ ជក ់
េល�ទង។់

េ ទីេនះ ខញុ ំបនគិតេទ តថ “េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី? េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី?”

139 ខញុ ំបន�េទ ត…គឺកនែ់តជិតេ ៗេហយ “េយងជជំនួយេ កនុងេពលែដល មន
ទុកខ លំបក ជជំនួយកនុងេពលបចចុបបនន។”

140 ខញុ ំបនគិតថ “េតជសេម�ង�ពះជមច ស់មនបនទូលមកកនខ់ញុ ំែមនេទ?” ខញុ ំ 
បន េ�ះមកួេចញ។ ខញុ ំមនមកួទ�៊ន កែន�ងពណ៌�កហមរុជំុំវញិ �។ ខញុ ំបន 
េ�ះ�េចញ។ េ�ះ�វធំេចញ�េសម។ េហយខញុ ំបនទំ�ក�់វធំខញុ ំចុះ ពកក់ំ
េភ�ង េ នឹងែមកេឈ។ ខញុ ំបននិយយ “�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគឥ៌ឡូវ ខញុ ំ 
េមល រលំងខ�ួនឯងខញុ ំឮសេម�ងនិយយមកកនខ់ញុ ំ។ េតសេម�ងេនះគឺជ�ពះអងគ ែមន 
េទ?” ខញុ ំបននិយយេទ ត “�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំទទួល�គ ល់ថ ខញុ ំមនិែមន 
ជ អនកបរបញ់េទ។ ទូលបងគំមនិ ទូលបងគំ—ទូលបងគំមនិ�គ ល់ផ�ូវេ  ជុំវញិ េនះ
េឡយ។ �ពះអងគេអយសូមជួយ ទូល បងគំផង។ ខញុ ំមនិសមរស់េឡយ េហយ េធ� អ�ី 
ែដលទូលបងគំបនេធ� េឡងមក ទីេនះេ�យ គិតថទូលបងគំដឹងេ�ចនលមមនឹង មនិ 
វេង�ងេឡយ។ ទូលបងគំ �តវករ �ពះអងគ។ ភរយិរបស់ទូលបងគំជ ស�ីល�មន ក។់ កូន
�បសរបស់ទូលបងគំ េ តូចម� យ របស់ គត ់ពយយមេធ�ជម� យដល៏� ស�មប ់គត់
េហយទូលបងគំេទបែត េរ ប ករជមយួនង។ េហយនងេ ទីេនះ ជមយួ កូន
ក�� លៃ�ព ពួកេគនឹង �តវ �� ប ់េ ទីេនះជមនិខននូវយបេ់នះ។ មនខយល់
សីតុណ� ភពធ� ក ់ដល់ ដប ់េ�កមសូនយ េហយពួកេគមនិដឹងពីរេប ប ែដល�តវ រស់ 
េ រេប បេនះេទ។ ពួកេគនឹង �� បនូ់វយបេ់នះ។ សូមកុំឲយពួកេគ�� បេ់ឡយ �ពះជ 
មច ស់ េអយ។ សូមន ំទូលបងគំ េ កនព់ួកេគ េដមបឲីយកូន�ចេមលេឃញថពួកេគ 
មនិ�� បេ់ទ។ កូនវេង�ង េហយ! កូនវេង�ងេហយ �ពះជមច ស់! ទូលបងគំ—ទូល 
បងគំមនិ�ចែស�ង រកផ�ូវេ  ជំុវញិេនះ បនេទ។ េត�ពះអងគនឹងជួយដល់ ទូល បងគំេទ?
េហយសូមអតេ់ទសទូលបងគំ ស�មបក់រគិតែតពីផ�ូវរបស់ខ�ួនឯង! កូន មនិ �ច 
េធ�អ�ីបនេ�យគម ន �ពះអងគេនះ េទ �ទងគឺ់ជអនកនផំ�ូវទូលបងគំ។ សូម ជួយ ទូល 
បងគំ ផង�ពះអងគ។”
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141 ខញុ ំេ�កកេឡង េហយនិយយថ “�ែមន៉។” �បមូលកែន�ង�វធំរបស់ខញុ ំេឡង 
េលកមកួមកពកយ់កកេំភ�ងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនិយយថ “ឥឡូវខញុ ំនឹងេធ� ឲយអស់ពី លទធ 
ភព របស់ខញុ ំែដលខញុ ំដឹងថ�តវេ េ�យរេប ប� េ�ប�បស់ ករ យល់ ដឹង ែដល 
�បេសរបំផុតរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងេ �មផ�ូវ�តង ់ េ�ពះខញុ ំបន េដរជំុវញិ េ�យ
មនិ ដឹង ថខញុ ំេ កែន�ង�េនះេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ កែន�ង � ែដល�ពះ អងគមន
បនទូល ឲយ ខញុ ំ េ  �ពះជមច ស់ �ពះអងគជអនកនផំ�ូវទូលបងគំ។”

142 ខញុ ំបនចបេ់ផ�មេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “ផ�ូវេនះេហយ
េហយខញុ ំ�តវែតេធ�ឲយខ�ួនខញុ ំមនភពេជ ជក។់ ខញុ ំេ �មផ�ូវេនះ។ ខញុ ំេ �មផ�ូវ�តង ់
េនះ។ ខញុ ំនឹងមនិេ �មផ�ូវេផ�ងខញុ ំេ �មផ�ូវេនះ។ ខញុ ំដឹងថ�តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំេ
�មផ�ូវេនះ។” �បសិន ជខញុ ំបនមក�មផ�ូវេនះខញុ ំ�បែហលជេចញេ  ខង �បេទស
ក��។ េឃញេទ?

143 បន�ិចមកេទ តខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនអ�ីបះ៉�ម របស់ខញុ ំ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ
ដូចជៃដមនុស��បស ខញុ ំងកេ�កយយ៉ងេល នេមលជំុវញិ។ គឺគម នអនក� 
េ�ះ។ ខញុ ំបនគិតថ “េតជអ�ីេ ?” េនះជ�ពះគមពរីេ ពីមុខខញុ ំ។ �ពះជមច ស់
ជអនកន ំផ�ូវខញុ ំ និងេ �កម គឺឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់តបនេងយ សម�ងឹេមលេ  
ខង េល។ េហយេមលមកផ�ូវេនះវញិេឃញថអព័ទបនរ�តប់តេ់  រហូតដល់
ខញុ ំ �ច េមលេឃញកំពូលភនហ័ំររេីខន។ េ �មផ�ូវខង�� ំ�តងេ់  េនះេហយ
ជ សមតថ ភព ប របញ់របស់ខញុ ំ ខញុ ំបនេចញពីទីេនះជិត�ពលបេ់ េហយ។ ខញុ ំបន 
េចញដំ េណ រ េ យ៉ងេល នេ�យត�មង�់មផ�ូវេនះ។ ខញុ ំបនេ�ះមកួេចញេហយ 
េលក ៃដេឡង ខញុ ំបននិយយថ “សូមនទូំលបងគំ�ពះអងគេអយ �ទងគឺ់ជអនកន ំផ�ូវ
របស់ ទូលបងគំ។”

144 ខញុ ំបនចបេ់ផ�ម។ េចញេ �មផ�ូវបត�់� ំេ �តង ់�ម�ចងំេចទ េហយឆ�ង 
កត ់ទីេនះជបន�បនទ ប។់ រចួេមឃចបេ់ផ�មងងឹត។ មនសត�ក� នេ់�តេ ពី មុខ
ខញុ ំនិងសត�េផ�ងេទ ត។ ខញុ ំមនិបនគិតពីអ�ីទងំអស់ គឺេផ� តែត េលផ�ូវែដល �តវ ឆ�ង
កតភ់នេំនះ។

145 ខញុ ំដឹងថ�បសិនជខញុ ំេ ដល់កែន�ងរបស់ េ�ក េដនថុន េនះខញុ ំ…ខញុ ំ�ចជួយ 
�ក ់ែខ� �ពំែដនស�មបនិ់ទឃរដូវ។ េយង�កែ់ខ�ទូរស័ពទពីភនហ័ំររេីខន ដល់េ�កម
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�បែវងពី បី បីកន�ះ ឬបនួម៉យ េ ដល់ជំរុ។ំ េហយចុះេ ដល់េ�កមេនះមន
ឧបសគគខ�ះ ប៉ុែន�េ មន�ពិលទីេនះអនក ពិបក�បបពី់ឧបសគគេនះ�ស់។
េឃញ េទ? េហយខយល់បកេ់បកមក េមឃងងឹត េហយពយះុទឹកកក អនកមនិ �ច
�បបថ់អនកកំពុងែតេ ទី�េនះេទ។ ល�អ�ី ែដលខញុ ំដឹងថ�តវេធ�ែតេ េពល ងងឹត
ខញុ ំមនិដឹងអ�ីទងំអស់…ខញុ ំដឹងថមនផ�ូវមយួ ែដលេឡងេ េលភន។ំ េ�ពះខញុ ំគួរែត 
េឡង ភន ំនិងបម៉ែដលេ ឯខងេលកំពូលភន ំេហយខញុ ំ�តវេធ�ដំេណ រ ចមង យ �បែហល 
ជ�បមំយួម៉យេដមបេី ដល់ទីេនះ។ �គនែ់តគិតមនអព័ទធ� កចុ់ះយ៉ង េ�ចន ខញុ ំ
�ចេមល�េឃញ!
146 បនទ បម់កេទ តខញុ ំ—ខញុ ំបនយកកេំភ�ងែវងេ កនុងៃដេនះ េហយេលកេនះ េឡង
ពីេ�ពះខញុ ំ �តវភជ ប—់ភជ បែ់ខ�េភ�ងេ េលេដមេឈចុះមកេ�កម ែខ�ទូរស័ពទតចូល 
កនុង ខទម េដមបឲីយ គត�់ចនិយយជមយួ�បពនធរបស់គតប់ន េហយបនទ ប ់មក 
គតប់ន ទូរស័ពទ មកពីេលភនេំនះ។ េហយខញុ ំនឹងជួយដល់គតយ់ក�ចុះមកេ�កម។
េហយខញុ ំេ េលក ៃដេឡងដូច េនះ និយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម ឲយខញុ ំបះ៉ 
ែខ� េនះ។” េដរបេណ� រ េហយៃដខញុ ំ ឈយ៉ឺងខ� ងំ េ�យករហត ់ េន យ ផងខញុ ំ
ពិបក នឹងកន ់ េហយខញុ ំ�តវ�ក�់ចុះ។ េហយដូរករកនក់េំភ�ងវញិ េហយ�ក់
�ដូេចនះ ថយ េ�កយពីរបីជំ�៊នេដមបធីនថ ខញុ ំមនិបត�់េហយ េលកៃដ េឡង
បន�េធ� ដំេណ រ េ ។ េមឃកនែ់តងងឹតខយល់បកម់ក។ អ�ូ ខញុ ំេ�ងយ៉ងជប ់េ�យ 
និយយ ថ “ហនឹងេហយ! េទ�មនិែមនេទ។” អ�ូ �ឲយ…កុំឲយ �មន សេម�ង
មនិ ចបស់។
147 មយួសនទុះេ�កយមក េពលែដលខញុ ំេសទរែតេបះបងេ់ចល ៃដរបស់ខញុ ំបនបះ៉
ទងគិចេ នឹងអ�ីមយួ។ អ�ូ! ខញុ ំនឹកេឃញេហយ េពលែដលខញុ ំវេង�ង។ ខញុ ំបន កន់
ែខ�េនះ។ េហយខញុ ំបន�កក់េំភ�ងចុះ េ�ះមកួេចញ េហយេ�កក ឈរេ ទី េនះ។
េ�យនិយយថ “អូ�ពះេអយ េនះជ�រមមណ៍ែដលវេង�ង េហយេ េពល ែដល 
រក ផ�ូវេឃញវញិ។” ខញុ ំនិយយេទ ត “េ �មេ�យេ�ងែខ�រេនះដល់ចុង ប ច ប ់
ែខ� េនះ ខញុ ំនឹងែលងវេង�ងេទ តេហយ។ ខញុ ំនឹងេ�ងែខ�េនះជប។់ �នឹងន ំផ�ូវ ខញុ ំ 
េ �តង�់មកែន�ងែដលខញុ ំចងេ់  គឺេ រកកែន�ងែដលបនសម� បក់� ន ់ េ ខង 
េ�កមេនះ។ �បពនធ និងកូនរបស់ខញុ ំវេង�ងអតដឹ់ងថខញុ ំេ កែន�ង�េនះេទ គត់
អត ់េចះបងក តេ់ភ�ងេទ េហយ មនិដឹងថ�តវេធ�អ�ី េ េពលមនខយល់បកម់ក េហយ 
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ស�ឹក េឈបកធ់� ក ់ពីេដម េឈ។” ខញុ ំេ ែតមនិ �៊ន�ពែលងែខ�េនះ។ ខញុ ំបន កន�់ 
ជបរ់ហូតដល់� បននខំញុ ំេ កនក់ែន�ងែដលខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងែតេ  �តង ់�។
148 េនះជបទពិេ�ធនដ៍គ៏ួរឲយរនធត�់ស់ េហយកជ៏បទពិេ�ធនដ៍អ៏�ច រយ
មយួែដល�ចនខំញុ ំឲយរកផ�ូវេឃញ ែត�មនិែមនែតពកក់�� លេនះេឡយ។ ៃថង
មយួ ខញុ ំបនវេង�ងេ កនុងអំេពបប។ ខញុ ំបនេ �ពះវ�ិរមយួេហយមយួេទ ត ពយ 
យមែស�ងរកអ�ីមយួ។ ខញុ ំបនេ �ពះវ�ិរ េសដេវន៉េដ េអដេវន៉ទីស ពួកេគ បន
�បបខ់ញុ ំ “រក�ៃថងឈបសំ់�ក តមករបរេិភគ�ច។់” េហយេ កន�់ពះវ�ិរ
បបទីសទេគ�បបថ់“�គនែ់តេ�កកេឡងេហយ�បបេ់គ ថអនកេជ ដល់ �ពះ អមច ស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះជមច ស់ េហយខញុ ំនឹង េធ�ពិធី�ជមុជទឹក ឲយ
អនក គឺរចួេហយ។” គឺ�កបី់ដូចជគម នអ�ីទល់ែតេ�ះ។ ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ មន ដុំ
ធយងូតូចមយួខញុ ំបនកនេ់ ៃដេលកេឡងខញុ ំបនចប ់កនអ់�ីមយួ ឬខញុ ំ�ច និយយ
បនថ មនអ�ីមយួែដលទញខញុ ំ។ �គឺជែខ�ៃនជីវតិ ជអនកនផំ�ូវ។ េហយ�ពះ
អងគបននខំញុ ំ �មផ�ូវដែ៏វងឆង យេ�យសុវតថិភព េហយខញុ ំ នឹងមនិ ដកៃដរបស់ ខញុ ំ
េចញពីែខ�ររបស់�ពះេនះេទ។ ខញុ ំនឹងេ�ង�ពះអងគ ឲយជប។់ ចូរឲយ លទធិ�សន
និង និកយទងំ�យេធ�អ�ីែដលេគចងេ់ធ�ចុះ ចំែណក ខញុ ំវញិ គឺេ�ងជប ់ �ពះអងគ
ែដលនផំ�ូវ។ ែដលន�ំគបទិ់សទីពសេពញ ែផន ដី និង�ថ ន សួគ ៌ �ពះអងគមន
តៃម�ខ� ងំ�ស់ស�មបខ់ញុ ំ គឺេ ចុងប ចបៃ់នែខ�រ េនះ។ �ពះអងគ បនន ំខញុ ំមក 
�មផ�ូវដែ៏វងឆង យ�បកបេ�យសុវតថិភព ខញុ ំនឹងទុក ចិត� �ពះ អងគ នូវ�គបទ់ងំផ�ូវ។
“េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក �ពះអងគ នឹង នផំ�ូ វអនក និង ដឹក នអំនក
�គបទ់ងំផ�ូវ…”
149 សម� ញ់ គឺ�ពះអងគបននខំញុ ំមកដល់សព�ៃថង។ េហយបនេធ�ឲយខញុ ំក� យ ជ
យ៉ងេនះ។ ខញុ ំមនេសចក�ីរកី�យនឹងែណនេំ កនអ់នកទងំអស់គន ។ គឺជ�ពះ 
អងគ ែដលនផំ�ូវែតមយួគតែ់ដលបននខំញុ ំឲយ�គ ល់អ�ី�គបយ៉់ង ទងំេ ែផនដី និង
េ �ថ នសួគ។៌ �ពះអងគគឺជអនកនផំ�ូវដល់ខញុ ំេ េពល ែដលខញុ ំេចញេ បរបញ់។
�ពះអងគជអនកែដលនផំ�ូវដល់ខញុ ំេ េពលែដលខញុ ំេចញេ េន�ទ�តី។ �ពះអងគ
គឺជ អនក ែដលែណនខំញុ ំេ េពលែដលខញុ ំនិយយេ កនន់រ�មន ក។់ �ពះអងគ
គឺជអនក ែដល ដឹកនខំញុ ំេ េពល ែដលខញុ ំអធិបបយ។ �ពះអងគជអនកនផំ�ូវខញុ ំេ េពល
ែដល ខញុ ំេគង។
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150 េហយេ េពលែដលខញុ ំេដរដល់ផ�ូវេសចក�ី�� ប ់ �ពះអងគនឹងឈរេ មតទ់ឹក។
េហយ�ពះអងគនខំញុ ំឆ�ងកតផ់�ូវេនះ។“ខញុ ំនឹងមនិខ� ចេសចក�ី��កក�់េឡយ តបតិ
�ទងគ់ងេ់ ជមយួនឹងទូលបងគំ។ �ពនង ់េហយនឹងដំបងរបស់�ទង ់នឹងែក ត�មង ់ខញុ ំ
េហយនផំ�ូវខញុ ំឆ�ងកតទ់េន�េនះ។”

ចូរេយងអធិ�� ន។
151 �ពះបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគ ៌ ទូលបងគំអរ�ពះគុណជខ� ងំសំ�ប�់ពះអងគ
ែដលនផំ�ូវ ជអនកដឹកនទូំលបងគំ។ ឱ�ពះអងគេអយ េពលខ�ះទូលបងគំមនិ�ចឮ ពី
�ពះសូរេស ង�ពះអងគ ទូលបងគំមនករភយ័ខ� ច។ ទូលបងគំចងប់ន�ទងគ់ងេ់
ែកបរ តបតិទូលបងគំមនិដឹងថេ េពល�ទូលបងគំ�តវរតដ់ល់ទឹកទេន�េនះេទ។
ទូលបងគំចងប់ន �ពះអងគគងេ់ ជិតទូលបងគំ។ សូមកុំចកេចលទូលបងគំេឡយ
�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំមនិ�ចនិយយ និងអធិបបយ និងមនិ�ចបរ បញ់ េ
កនុងៃ�ព និងមនិ�ចសទូច�តីេ �មបឹង ទូលបងគំមនិ�ចេបកបរ�ន របស់ ទូល
បងគំ េហយទូលបងគំមនិ�ចេធ�អ�ី បនទងំអស់េបគម ន�ពះអងគ។ �ពះអងគ គឺជអនក
នផំ�ូវ ទូលបងគំ។ េតជអំណរអមបលមណេ ែដលទូល បងគំ�ចែចក ចយ េ
កនប់ងប�ូនទងំអស់គន  េ យបេ់នះពីរេប បែដល�ពះអងគ បនន ំទូល បងគំ!
152 ប៉ុនម នៃថងមុន ខញុ ំបនគិតពីកលពីពីរបីឆន មំុន ខញុ ំបនឈរេ េលផ�ូវេនះ េ�យ
�រែត�គ�របស់ខញុ ំបនេធ�ខុសេហយគម នអនក�និយយ ចូលខញុ ំ េ�ះ។ ខញុ ំមន
�រមមណ៍ឯករ ចងប់នករ�បកប�កទ់ក។់ គម នអនក� ចង�់បរ់ក ខញុ ំេទ។ ពួកេគ
បននិយយថ “ឪពុករបស់គតគឺ់ជអនកបិទ��ខុសចបប។់” េហយ�ពះ អមច ស់ 
េអយ គម នអនក�និយយចូលខញុ ំេទ។ ែតខញុ ំ�ស�ញ់ដល់មនុស�។ ប៉ុែន� មន
ៃថង មយួ េ េពលែដលខញុ ំេចញពីែខ�បនទ តេ់នះ! ឥឡូវខញុ ំគិត�ពះអមច ស់ ខញុ ំបន 
េចញេ  ទីរេ��ថ នេដមបសំី�ក។ េត�េធ�អ�ី? មនិមនអ�ីជរបស់ខ�ួន មនិមន 
ករអបរ់ ំ គឺខញុ ំគម នអ�ីទងំអស់។ ប៉ុែន�គឺ�ពះអងគេហយ �ពះអមច ស់។ គឺ�ពះអងគ។
�ពះអងគ បនឲយ ខញុ ំេ ចំណុចសូនយ �ពះអងគបនឱយខញុ ំចបប់ន�តីធំ ពីេ�ពះ �ពះ
អងគ �ជបថ ខញុ ំចងេ់ធ�ែបបេនះ។�ពះអងគ�បទនឲយខញុ ំមនឪពុកម� យ។ �ពះអងគ 
�បទន ឱយខញុ ំមនបងប�ូន�បស�សី។�ពះអងគ�បទនឱយខញុ ំមនសុខ ភពល�។ �ពះអងគ
�បទន ភរយិមយួដល់ខញុ ំ។ �ពះអងគ�បទន�គ�ដល់ខញុ ំ។ �ពះអងគ គឺជ អនកនផំ�ូវ
ដល់ ទូល បងគំ�ពះជមច ស់េអយ។ សូមឲយកូនបនកន�់ពះហសថ �ពះអងគកុំឲយកូន
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វេង�ង េឡយ។ េបសិនជៃដមយួេ�យ េនះទូលបងគំនឹងដូរៃដ។ �ពះអងគ េអយសូម
ជួយ ទូលបងគំ។

153 េហយឥឡូវេនះសូមឲយមន ក់ៗ េ ទីេនះបនេ�ងជបែ់ខ�ជីវតិដូចគន េនះែដរ
�ពះអមច ស់េអយ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជជីវតិរបស់ពួកេយង ជ�បភពៃនជីវតិ។
េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណដឹកនេំយងេ �មផ�ូវៃនទឹកដីអំណរ ែដលេសចក�ី េវទ 
ន កនុងជីវតិបនផុតេ និងកិចចកររបស់េយង េ ែផនដីបនចបស់ព��គបេ់ហយ
និង គម នភពចស់ជ� គម នមនុស�ែដលេល�យេខ�យ គម នយបែ់ដល េន យហត់
គម នករយំេ�ក និងេសចក�ីអធិ�� ន គម នទីេ សំ�ប�់សន ប៉ុែន�េយង នឹង 
�តឡបេ់ ជេកមងជេរ ងរហូតេ ទីេនះជំងឺ និងទុកខ�ពយ នឹងគម ន េទ តេទ។ នឹង 
គម នអំេពបបេហយេយងនឹងេ  េ�យ ភពសុចចរតិេទ ង �តង ់របស់�ពះជមច ស់
�គប ់ទងំ�យុកលដ�បដល់អស់កលបជនិចច។ សូមឲយ សេ�មច�ម �ពះវរបិ�
ចុះ។

154 េហយឥឡូវបិ�េអយ �បសិនជេ យបេ់នះមនអនកែដលមនិបនេ�ង ជប ់
ែខ� ៃនជីវតិេនះ សូមឲយពួកេគែស�ងរកេឃញឥឡូវេនះ។ េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ 
បរសុិទធែដលជអនកនផំ�ូវ…េហយខញុ ំ�ចនិយយេចញពីចិត� េ�យៃដទូលបងគំេ  
េល�ពះ បនទូលរបស់�ពះអងគ តបតិ�ពះអងគែតងែត�តឹម�តវជនិចច។ ជេ�ចនេលកខញុ ំ 
បន េធ�ខុស ប៉ុែន��ពះអងគគឺ�តឹម�តវ។ សូមឲយ�ពះអងគគង ់េ ជមយួ នឹងទូលបងគំ 
�ពះអងគ មច ស់ េអយសូមឲយទូលបងគំេ ជបជ់មយួ�ពះអងគ។ េហយសូមឲយអនក 
េផ�ង េទ ត េ  ទីេនះ ែដលមនិទន�់គ ល់�ពះអងគេ េឡយេ យបេ់នះ សូមឲយេគ 
បន កន ់�ពះហស��ពះអងគែដលមនិែដលែ�ប�បល ែដលនឹង�ចនផំ�ូវពួកេគេ ។

155 េហយៃថង�មយួែដលេយងនឹងេចញពីទេន�។ �នឹងមនអព័ទន�ពឹកេនះ។
សមុ�ទនឹងេបករ ជួ យ ទេន�យរ័�ន ់ ភពរងុេរ ងនឹងបំផ� ញ េសចក�ី�� បនឹ់ង 
ឆកយ់កជីវតិេ ពីេយង។ ប៉ុែន� �ពះអងគេអយ ទូលបងគំ—ទូលបងគំនឹងមនិភយ័ 
ខ� ច េឡយ។ ទូលបងគំបនេ�ះ�ជយូរមកេហយ។ គឺ�គនែ់តេ�ះ មកួករពរ 
េចញ ជអនកចមបងំ �កេឡកេមលជំុវញិ ងក�តឡប ់េ�កយេដមបេីមលែខ�ែដល 
បន នខំញុ ំមកេនះ។ េមល �គប ់ទីរេ��ថ នែដលខញុ ំបនឆ�ងកត ់និងបន� ែដល ដុះ 
ជេ�ចន េហយ�គប ់ទងំ �គប ់េ�គះែដលេធ�ឲយមន�ន មជ ំប៉ុែន�ខញុ ំេ ែតេ�ង ជប់
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ែខ�េនះ។ ដូចជ េ  កនុងកំ�ពយបនេពលថ “មនខ�ះេចញពីទឹក ខ�ះេចញ ពីពយះុ
មនខ�ះ�ម រយៈករលបងលដធ៏ងន ់ប៉ុែន�ទងំអស់េនះគឺ�ម រយៈ �ពះ េ� ហិត។”
េហយទូល បងគំ ចងយ់កករទងំេនះ �វែដលចស់ បនករពរទូល បងគំ េ �មផ�ូវ
ែដលបន �ក ់េ កនុងេ��ម ែ�សកេឡងថ “�ពះបិ� សូមជួយ ចម�ងទូកេ �ពឹក
េនះ ទូលបងគំេធ�ដំេណ រេ ផទះ។” �ពះជមច ស់នឹងគងេ់ ទីេនះ �ពះអមច ស់។ �ពះ
បនមន បនទូល សនយ។ �ពះអងគមនិប�ជយ័េឡយ។
156 មនពរដល់អស់អនកែដលឭឥឡូវេនះ។ េហយ�បសិនជេគមនិដឹងពីរេប ប 
ែដល �តវកនែ់ខ�េនះេទ េហយមនិធ� បក់ន�់ េនះសូមឲយៃដដប៏រសុិទធេលកេឡង
ឥឡូវ ជៃដែដលចងប់ន ៃដៃនបំណងចិត� េហយបះ៉ែខ�ៃនជីវតិែដលនឹងនពំួកេគ
េ �មបំណងចិត�របស់ពួកេគ េសចក�ីសុខ�ន�ដ�៏គបល់កខ និង ភពសកបស់កល់
និង ករសំ�កេ កនុង�ពះ�គីសទ។
157 ជមយួនឹងកបលរបស់េយងេ�នចុះ េ�យេលកៃដេឡងនិយយថ “សូម ឱយ
ខញុ ំ។ សូមកនៃ់ដទូលបងគំ”? អ�ូ �ពះជមច ស់�បទនពរអនក។

េ េពលែដលផ�ូវ កនែ់ត�បអ់ូរ �ពះអមច ស់េអយ សូមេ
ែកបរ

េ េពលែដល ជីវតិ ទូលបងគំេសទរែតបតប់ង់
េ ែកបរមតទ់ឹកែដលទូលបងគំឈរ សូមនេំជងទូល បងគំ

កនៃ់ដទូលបងគំ
ដឹកៃដទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយសូមនផំ�ូវទូលបងគំ។

158 េត មនអនកេលកៃដេទ តេទ េ�យនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ ចង់
បនករបះ៉ពល់ែខ�រៃនជីវតិនយបេ់នះ។ ទូលបងគំចងម់ន�រមមណ៍ថ�ពះអងគ 
អតេ់ទសបប េហយចងក់� យជ�ន �ពហសថបេងកតថមីចបពី់េពលេនះតេ ”? �ពះ
អងគ �បទន ពរដល់អនក។ មនអនកដៃទេទ ត និយយថ “សូមឲយទូលបងគំបន បះ៉ 
ពល់�ពះអងគ។ �ពះអងគ មច ស់ េអយ សូមឲយ ទូលបងគំលះេចលខ�ួនឯង”? �ពះអងគ 
�បទនពរដល់ ស�ី ទងំ �យ។ “សូមឲយទូលបងគំ លះេចលខ�ួនឯង �ពះអងគេអយ
និងរកេឃញ េ កនុង�ពះអមច ស់ គឺកនុង�ទង។់”�ពះអងគ �បទនពរអនកនិង�ពះអងគ 
�បទនពរអនក។ �តវេហយ។ សូមឲយទូលបងគំ លះេចលខ�ួនឯង �ពះអងគេអយ។ 
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សូមឲយទូលបងគំេភ�ចខ�ួលឯង។ �ពះអងគ �បទនពរដល់បងប�ូន�បសៗ។“សូមឲយ
ទូលបងគំ…”�ពះអងគ�បទនពរបង ប�ូន �សីៗ។ “សូមឲយទូលបងគំ លះ េចល ចំេណះ
ដឹង។” �ពះអងគ�បទនពរបងប�ូន�សីៗ។ កុំទុកចិត�ែផនករ ែដល មនុស�េរ បចំ
េឡយ។ ចូរេដរ�មអនកនផំ�ូវ �ពះអងគនឹងដឹក នអំនកេ កន ់�គបទ់ងំ េសចក�ីពិត។
“សូមដឹកនទូំលបងគំ�ពះេយសូ៊វេអយសូមន ំផ�ូវទូលបងគំ។” សូម �ពះអងគ �បទនពរ
ដល់អនក�តឡបេ់ ទីេនះវញិ។ អ�ូ មនៃដជ េ�ចនបនេលកេឡង ចងប់នេសចក�ី 
េសចក�ីសេ ងគ ះ។ ឥឡូវេនះ ខណៈេពល ែដល េយង…

159 ទី�សនទីេនះ អនកមនិ�ចេ ថទី�សនបនេទ ពីេ�ពះមនមនុស�
អងគុយេ េពញ។ ប៉ុែន� �ពះអងគគងេ់ ទីេនះ។ អនក�គ ល់ចបស់�ស់ េ េពល 
ែដលអនកេលកៃដេឡង �បកដជមនអ�ីមយួេកតេឡងេ កនុងចិត�របស់អនក។ �ពះ 
េយសូ៊វមនបនទូលថ “អនកែដលបនឮពកយខញុ ំេហយេជ េលអនកែដលបន ចត ់ឲយ 
ខញុ ំមក េនះនឹងមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” អនក�បកដ? បនទ បម់កមន �ង 
ែដលមន ទឹកេពញ។ គឺនឹងមនេពលជេ�ចនស�មបពី់ធី�ជមុជទឹក។ ចូរេយង អធិ 
�� ន។

160 �ពះវរបិ�របស់េយងែដលគងេ់ �ថ នសួគ ៌�ពះ�ជ�េ យបេ់នះ�មរយៈ
សេម�ងែដលស�ក �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគួរែតេ កែន�ង�មយួ។ គឺ�ពះវ ិ ញ ណ នឹង
េ កនក់ែន�ង�ែដលគួរនឹងេ  �ពះអមច ស់េអយ គឺមនេ�ចន �ស់េ  យប់
េនះ មនដប�់បេំ ៃមភនកប់នេលកៃដ ែដលពួកេគ�តវករអនកនផំ�ូវ។ ពួក េគ
ដឹងថពួកកំពុងែតពយយមបេ ឆ តខ�ួន។ េ�យពយយមនិយយ ថ “ខញុ ំមនិ អីេទ”
ប៉ុែន�េ កនុងជេ� ចិត�ពួកេគដឹងថគឺមនិែមនមនិអីេទ។ គឺពួកេគចង ់បន �ពះអងគ។
ពួកេគចងប់នអនកនផំ�ូវ។ ពួកេគចងចូ់លេ កន�់ពះអងគ។ តបតិ �ពះ អងគជឃ� ងំ 
ែដលេពញរបស់េគ។ ពួកេគចងចុ់ះេឈម ះចូលេ  កនុងករេធ� ដំ េណ រ េនះ។ ពួកេគ
អត�់គ ល់ផ�ូវេ ទីេនះេទ។ គឺមនិមននរ�មន កដឹ់ងពីរេប ប ែដល ជួយពួកេគ
េទ គឺមនែត�ពះអងគ េទែដលដឹង។ ពួកេគចូលមករកករនផំ�ូវ របស់ �ពះអងគ គឺ�ពះ 
វ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគបនេលងៃដេឡង។

161 ឱ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និង អនកនផំ�ូវេអយ សូមយងមកសណ�ិ តេលពួកេគ។
សូមអតេ់ទសនូវ�ល់អំេពបប។ អតេ់ទសេសចក�ីរលំងរបស់ពួកេគ។ សូមទទួល 
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ពួក េគ ចូល េ កនុងរបូកយ របស់�ពះ�គីសទេ យបេ់នះ េដមបឲីយពួកេគបន�គ ល់ 
�ពះអងគ ែដលនឹងដឹកនផំ�ូវពួកេគ�មែខ�ែដលនឹងនពំួកេ ដល់ទេន�យរ័�ន ់នងិ 
ឆ�ង កត ់ទេន�យរ័�ន ់ េ កនទឹ់កដីសនយ។ សូមឲយពួកេគេដរ�ម�តងពី់ េ�កយ 
�ពះ បនទូល។ �ពះមនបនទូលថ “ចូរែ�បចិត� េហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹក េ កនុង �ពះ នម 
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។” ពួកេគ�បែហលជមនិ�កផ�ូវេផ�ងេទ។ ពួកេគ �ច 
េដរពីេ�កយ�ពះបនទូល េ�យ�ពះអងគជអនកែដលនឹងនផំ�ូវ។ ជ—ជំ�៊ន េឡង 
រហូតដល់េយង�ច កនេ់�ងអនកនផំ�ូវ។ សូមទទួលយក�ពះអមច ស់េអយ។
សូមឱយពួកេគក� យ ជ របស់�ពះអងគ។ ឥឡូវពួកេគេ កនុង�ពះហសថ របស់�ពះអងគ
ដូចជភងួជយ័ ែដល នឹងគម នអនក�ែដល�ចនឹងដកេចញពីពួកេគបនេឡយ។
ខញុ ំេជ ថ�ពះអងគ នឹង ទទួលយកពួកេគ ជ�បជ� ស�ែដលបនសេ ងគ ះេហយ។ ខញុ ំ 
េជ  ថពួេគេលកៃដ គឺពួកេគមនិ�ចេធ�បនេ�យឯកឯងេនះេទ ទល់ែត�ពះអងគ 
មនបនទូល េ  កន ់ពួកេគ។ គឺជ�ពះអងគេហយ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និង ជអនក 
នផំ�ូវ។
162 េគដឹងថេពលេវ�ជិតដល់េហយអព័ទកំពុងែតធ� កម់កេលែផនដីេគលទធិធំ ៗ  
ជេ�ចន និង—និង ភពែបកែខញកជេ�ចន កររបួរមួ�ពះវ�ិរ ែតមយួ។ េហយ ឱ
�ពះជមច ស់េអយេតពួកេគពយយមនិយយេ�យរេប ប� “អស់អនក ែដលមន
លកខណៈពិេសស នឹង�តវចកេចញេ កន�់��ក ។” េហយអ�ីែដល ពួកេគ
ទទួលករគំ�មកំែហង គឺមនិែមនជអ�ីែដលថមីស�មបេ់យង េទ គឺអនកនផំ�ូវ ែដល
អ�ច រយែដលបនបង� ញេយងេ កនុងផ�ូវៃន�ពះបនទូល។ េយង �គន ់ែតេដរឆ�ង កត់
ផ�ូវេនះេទ។
163 �ពះវរបិ�ដជ៏�ពះជមច ស់េអយ សូម�ពះអងគមនបនទូលេ កនព់ួកេគ េ  
យប ់េនះ និងឥឡូវ េនះទូល បងគំ សូម ថ� យ ពួកេគេ កន�់ពះអងគទុកដូច ជភងួជយ័ 
របស់�ពះបនទូល។ េ កនុង �ពះនម �ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
164 ឥឡូវេនះ�ពះអងគ េ េលតុមនកែន�ងៃដ គឺស�មបអ់នកែដលឈ ឺ មនទរក
មនម� យ បងប�ូន�បស�សី ែដលពួកេគបនជបេ់ កនុងដេងក បេនះ។ េហយ 
ឥឡូវ ទូលបងគំេលកេឡងមកជិតទូលបងគំ។ ឥឡូវ េយងបនបេ�ង នេ  កនុង�ពះ 
គមពរី ែដល ពួក េគ បនដកេចញពីរបូកយៃន របូកយទងំមូលរបស់ប៉ុល េហយ 
មនុស� ែដល ឈបឺនទទួលករេ�បសឲយជ វ ិ ញ ណអេ�ចេចញពីមនុស�ែដល 
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មន របូកយមនិ�� ត។ ឥឡូវ�ពះអមច ស់ េយងដឹងថេ�កប៉ូលជមនុស� គឺគត ់
�គនែ់តជមនុស�។ ប៉ុែន�គតប់នទទួល ករចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណដ ៏
វសុិទធ គតប់នអធិ�� នស�មបក់ែន�ងេនះ េហយេសចក�ីជំេន ែដលមនុស�មន 
គឺ គត ់ជ�វក័របស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ េ�កប៉ូល�តវបនដកេចញពីពួកេយង �ល់ 
គន  េហយ ប៉ុែន�មនិបនដកអនកនផំ�ូវេទ �ពះអងគេ ែតគងេ់ ទីេនះ។ េហយ�ពះជ 
មច ស់ ទូលបងគំសូមអធិ�� ន សូមឲយ �ពះអងគ�បទនពរដល់កែន�ងទងំេនះ េហយ 
សូម ឲយអនកនផំ�ូវបននពំួកេគ េ កនទី់ កែន�ង ែដលមនករថ� យខ�ួនយ៉ង េពញ 
េលញ។
165 េយងបន�បបម់�ងេទ តថេ េពលែដលអុី��ែអល បនេដរ�មអនក ន ំផ�ូវ 
របស់ពួកេគ េហយេធ�ដំេណ រេ  កនទ់េន�យរ័�ន ់(ជជង) េ កន ់សមុ�ទ �ក 
ហម។ សថិតេ កនុងជួរៃនករបំេពញកតព�កិចច ពួកេគបនឈប ់ េហយអនក នផំ�ូវ
បននេំគេ ដល់ទីេនះ។ អ�ី?គឺេដមបបីង� ញពីេសរលី�របស់�ពះអងគ។ េហយ េ
េពលែដលទីសងឃមឹទងំអស់បនបតេ់ បនទ បម់ក�ពះជមច ស់ បន ទតេមល
�មរយៈសរសរេភ�ង េហយសូមបែីតសមុ�ទមរណៈ ដច៏ស់ មនភពភយ័ ខ� ច
េហយបនែញកេ�កយ េហយេធ�ជផ�ូវស�មប�់បជ� ស� អុី��ែអលេដរ ឆ�ងកត់
េ កនទឹ់កដីសនយ។
166 �បកដ�ស់ �ពះអមច ស់ �ពះអងគេ ែតដែដល។ ពួកេគទងំេនះ �បែហល
ជ �គី�ទ ន េគកំពុងែតសថិតេ កនុងផ�ូវៃនករបំេពញកតព�កិចច ប៉ុែន�ពួកេគ�តវ 
បន ន ំេ កនក់ែន�ងមយួែដល មនជំងឺែដល ជ�ជងមយួរប ស់ពួកេគ។ សូម 
សម�ងឹ េមលមកេ�កម�មរយៈ�ពះេ�ហិតរបស់ �ពះេយសូ៊វេ កនុងយបេ់នះ េនះ 
វ ិ ញ ណ ��កកនឹ់ងមនភពភយ័ខ� ច �នឹងែបរេ�កយ េហយកូនៗរបស់អនក នឹង 
មនសុខភពល�។ សូមទទួលយកឱ�ពះបិ�េអយ។ កូនសូមេផញរពីរបូកយ របស់ 
ខញុ ំ េ កនព់ួកេគ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
167 ទូលបងគំសូមេលកថ� យពួកេគេ ចំេពះ�ពះអងគ េ�យជំេន  េ�យនេំគ 
េ កនេ់សរលី� ៃន�សនរបស់�ពះជមច ស់ែដលគងេ់ �ថ នសួគ។៌ �គបទ់ងំបំ 
ណង ចិត�របស់អនកជំងឺ �គបទ់ងំជមងែឺដលពួកេគមន េហយអ�ីែដលេកត េឡងេ  
កនុងជីវតិរបស់ពួកេគ េ �គបទី់កែន�ង �ពះអងគេអយ សូមសម� តពួកេគសូម េធ�ឲយ 
ពួកេគក� យេ ជកមមសិទធរបស់�ពះអងគ។ សូមពយបលពួកេគ�ពះអងគ។ េហយ 
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សូម ឲយអំ�ចែដលបនេ�បស�ពះេយសូ៊វរស់ពីផនូរសូមេ�បសនិងេធ�ឲយ របូកយ
េនះ �តឡប ់ជថមីវញិេ កនុង�ពះ�គីសទ។ សូម�បទនឲយពួកេគមន សុខភពល�និង
កម� ងំេដមបបីេ�ម�ពះអងគ។

168 សូមនឹកចពីំទូលបងគំ ឱ�ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំជអនកបេ�មរបស់ �ពះ
អងគ។ សូមជួយទូលបងគំ ឈរេ កនុងត�មវករៃនេសចក�ីអធិ�� ន។ េហយទូល បងគំ 
អធិ�� ន ស�មប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នឹងដឹកនពំួកេយង េហយេ�បេយង រហូត 
ដល់ ៃថងែដលេយងេមលេឃញ�ពះភ ក��ពះេយសូ៊វមុខទល់នឹងមុខ េ កនុងេសរ ី
ល� របស់�ពះអងគយងមកេ េពលែដលេយងជួបជមយួ�ទងេ់ កនុង�កសេ
�គែដល�ពះអងគេលកេយងេ ជមយួ។ េយងទូលសូមេ កនុង�ពះនមរបស់ �ពះ 
�គីសទ។ �ែមន៉

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ…ចុះអនកវញិ?)
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនបងៃ់ថ�សេ ងគ ះខញុ ំ
េលេដមេឈកល់�៉រ។ី

169 ឥឡូវ �បសិនជអនកមនិ�ស�ញ់ដល់បងប�ូន ែដលអនក�ល់គន េមលេឃញ
េតអនកនឹង�ច �ស�ញ់ដល់�ពះអងគែដល េមលមនិេឃញេ�យរេប ប�?
ឥឡូវ ខណៈេពលែដលេយងេ�ច ងថ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះអងគ ចូរេយងេ ចបៃ់ដអនក 
ជិត ខងេយងេ�យេចញពីចិត� េ�យក�ី�ស�ញ់។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង…់

សូម�ពះអងគ�បទនពរអនក…?…សូម�ពះ�បទនពរអនក…?…សូម�ពះ �បទន
ពរអនក…?…សូម�ពះ�បទនពរ បង�បសេណវលី…?…អ+–ហ។ សូម�ពះ �បទន
ពរអនក…?…

េលេដមេឈកល់�៉រ។ី

ឥឡូវចូរេលកៃដអនកេឡងេ កន�់ពះអងគ។
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ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�ពះ�ទងប់ន�ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនបងៃ់ថ�សេ ងគ ះខញុ ំ
េលេដមេឈកល់�៉រ។ី

170 ស�មបប់ទចេ�ម ងដពិ៏េ�ះ េតអនកចង�់� បេ់ទ? ខញុ ំយល់ថេយងមន�កម 
ដឹកន ំចេ�ម ងដំណឹងល�េ ទីេនះមកពី អិនឌី��ប៉ូលិស។ ខញុ ំេជ ថ គត ់
េ�ច ង េ ឯ េ�ងឧេបសថ ខដល។ េត�តវឬអត?់ �តឹម�តវេហយេ�ក។ េ  
កែន�ង របស់គតេ់  េ�ងឧេបសថ ខដល។ មនប៉ុនម ននកច់ងច ំ អុី.ហូវដឺ
ខដល? អ�ូ ខញុ ំេអយ! �ពះជមច ស់ឲយ�ពលឹងដម៏ន តៃម�របស់ គតប់ន ស�មក។
បក�បក� ីែ�សកេ�ច ងេ េល�កស �� ប់ ស�ីែដលខញុ ំ�ស�ញ់េ�ច ង គឺេលស 
ជង អ�ីែដល ខញុ ំធ� បឮ់េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ េតជអនក�សី ខដល េ�ច ង “េត អនកបន 
េចញពី បនទបរ់បស់អនកកលពី�ពឹកមុញិ េតអនកបនបនគិត ដល់ករអធិ �� ន េ  
កនុង�ពះ នម�ពះ�គីសទ �ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង ទុកដូចជ ែខល ៃថងេនះឬេទ?”

171 េ �ពឹកមយួកេ ឆ�ងផ�ូវមខ ងេ កនុងបនទបក់នុងខទមចំ�ស់មយួខញុ ំបន
េ�កក េឡង េដមបេី បងក តេ់ភ�ង។ ែតច ងក នេនះមនិ�ពមេឆះេ�ះ។ េហយ
ខញុ ំពយយម បងក ត ់ េភ�ងែតខយល់េចះែតបកម់ក គឺបកេ់បុងអ�ីេ ពីមុខខញុ ំអស់។
គឺរងខ� ងំេសទរ ែតកក។ េ បរេិវណជុំវញិគឺមនកំណកទឹកកក េហយខញុ ំេ
េជងទេទពយយម បងក តេ់ភ�ងេ  កនុង ច ងក នដច៏ស់េនះ មនច ងក នបំពងផ់�ុ ំ។
េហយខញុ ំ�គនែ់ត… ម�ី និងខញុ ំេទបែតេរ បករេហយ មនិយូរប៉ុនម ន។ េហយខញុ ំ
ពយយមយកកំេទច េឈចស់ៗែត�េ េសម ដូេចនះ េហយ េទប េភ�ង�មនិកត់
េហយខញុ ំអងគុយេ  ទីេនះខញុ ំគិត “អ�ូេអយ! ខញុ ំនឹងពយយម ម�ងេទ ត។” �តវេ េធ�ករ
េហយ េហយបន ទុក ច ងក ន ចស់ េនះេចលេ  កនុងសភពែបបេនះ។ េហយខញុ ំ
បនេបកវទិយ ុម�ី ចប ់េផ�មេ�ច ង “េតអនកេចញ ពីបនទបេ់ �ពឹកេនះ េតអនកមនគិត
ពីេសចក�ី អធិ�� ន េទ” ខញុ ំ�គនែ់ត មន�រមមណ៍ ថចង�់កបខ�ួនចុះនឹងដី “េ កនុង
�ពះនម របស់ �ពះ �គីសទ ជ �ពះ សេ ងគ ះរបស់េយង ដូចជែខលេ ៃថងេនះ?” អ�ូ េតខញុ ំ
ចូលចិត� �� ប ់ស�ីេនះ យ៉ង� េ ហន៎!

172 េ េពលខញុ ំឆ�ងកតទឹ់កទេន�េពលខ�ះ ខញុ ំេជ  ខញុ ំឮថអនក�សី ខដល អងគុយេ  
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ទីេនះ ។ អនកដឹងេទ ខញុ ំែតងែតេធ�ករ�តជ់ួប។ េ ឯេ�តយមខ ង មនេដមេឈ 
េខ វ �សងត ់អនកដឹងេទេដមេឈេនះជេដមេឈជីវតិនិង េ េ�តយមខ ង េទ តមន
ឮចេ�ម ងរបស់េទវ�េ�ច ងទងំៃថង និងយប ់ពីេ�ពះគម នយបេ់ទេ ទីេនះ គឺមន
ែតៃថង។ ខញុ ំនឹងេ ដល់ទីេនះេហយអងគុយ�� បប់ទចេ�ម ងេនះ។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំ នឹង ឮ
អនក�សីខដល េ ទីេនះកំពុងែតេ�ច ង។
173 សូម�ពះជមច ស់ �បទនពរដល់បងប�ូនេយង ខញុ ំបនេភ�ចេឈម ះគត ់បត ់
េហយ។ េតគតេ់ឈម ះអ�ី? [បង�បសេនះេឆ�យថ “Ned Woolman។”—Ed។]
បង�បសេនដវ ៉លុែមន(Ned Woolman)នឹងេ�ច ងស�មបប់ងប�ូន។ បង�បស
Ned Woolman រកី�យ ែដលមន វត�មនបង�បសេ ជមយួពួកេយងេ យប ់
េនះ។ [បង�បស Woolman េ�ច ង បទឧេបសថៃនដួងចិត�ខញុ ំ]។ 
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(A Guide)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចក ចយេ  �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី ១៤ តុ� ១៩៦២ េ Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana,
U.S.A.។ �ល់ករខិតខំ �តវបន េធ�េឡង េ�យ ករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រ សេម�ង េចញពី ែខ�រ
�ត ់ថត ចម�ង និង េបះពុមព េ�យ រក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបកែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ 
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