
ភពជអនកដឹកនំ

 [េកមងៗមយួ�កមេ�ច ងចំេរ ងពី �សនពីបុ�ណ—Ed] ហ្នឹងហើយប្រាកដ
�ស់។ �បសិនេប�ល�ស�មបអ់នកទងំអស់គន �ល��គប�់គនស់�មប់

េយងែដរ។
2 [បង�បសមន កនិ់យយថ “ពួកេគបនផ�ល់អំេ�យរបស់ពួកេគស�មប់
អនក”] �គួរេ�យ�ស�ញ់។ [េកមងៗផ�ល់អំេ�យដល់បង�បស�បណ�។ំ]
សូមអរគុណ។ [បង�សីមន កនិ់យយថ “��គនែ់តជអំេ�យបន�ិចបន�ួច
េទ បង�បស�បណ� ំ េកមងៗបនសន�លុំយកកប់ន�ិចបន�ួចនិង…?…” សូម
អរគុណ។ សូមអរគុណបងប�ូន។ អរគុណកូនៗ។ ខញុ ំពិតជអរគុណអនកខ� ងំ
�ស់។ េហយសូម�ពះ�បទនពរ។
3 អនកដឹងេទ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ែដលអនកបន�បគល់ដល់អនកតូចបំផុត
េនះេឈម ះថអនកបនេធ��ចំេពះខញុ ំេហយ។ េឃញេទ? អនកគឺជបុរសនិង ស�ីេ
ៃថងែស�ក។ �បសិនេបមនៃថងែស�កអនកនឹងេ ទីេនះ។
4 ទទួលបនកក។់ អរគុណសម� ញ់ចិត�។ េតខញុ ំគួរេបក�េទ? [បង�បស�បណ
� ំ េបកអំេ�យេហយ�នកត—េអឌី។] �� ត�ស់ �ពិបក�ស់…អូ
�គួរឱយ�ស�ញ់�ស់។ ជជី�មន កម់ន�តវែតមនែវន� អនកដឹងេទ “ជំេន
េល…�គបពូ់ជ…�ជយ�ររបស់អនក…”

ពិេ�ះ�ស់ែមនេទ? េឃញេទ? អូខញុ ំ! អូខញុ ំ! ស�បអ់នកែដលផ�ល់ឱយខញុ ំនូវរបស់
េនះ។“សូមេគរពបង�បស�បណ� ំ អនកគឺជមតិ�ល�មន ក។់ េយងសងឃមឹថអនក
នឹង—អនកនឹងបនពរេ�យរបស់ទងំអស់ែដលអនកបនេឃញ។ េយង�ស�ញ់
អនក េ កនុងភពរកី�យ េហយសូមេ�យ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�បទនពរដល់អនក
យ៉ងបរបិូណ៌។”

អូពិតជគួរឱយ�ស�ញ់�ស់។ សូមអរគុណសំណព�ចិត�ទងំអស់គន ។
ពិតជល��ស់។

[បង�បសនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំេជ ថអនកនឹងេឃញ ថេយង
មន�គ��ៃថង�ទិតយល�មន ក។់”—Ed]
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ហនឹងេហយ�បកដ�ស់។ (សូមកន�់ឲយខញុ ំប៊លីី។) ឥឡូវេនះ �តវបន
េធ�រចួេហយល��ស់ ខញុ ំមនិចូលចិត�េធ�េឡងវញិេទ។ �� ត�ស់។ ខញុ ំភន ល់
ថម៉កម៉់កម់ន កប់នេធ��មយួេនះ។ �តវេទ? [បង�បស�បណ�េំបកអំេ�យ
មយួេទ ត—Ed] ��� ? អ ច ឹងខញុ ំ�តវែត…�នឹងមនិេ�តេចញេទ? អូខញុ ំេអយ។
អូ អូខញុ ំេអយ។ េនះពិតជគួឲយ�ស�ញ់�ស់…?…េយងនឹងេ ជមយួ�។
េឡអូនឹងឆងល់ថេតគតជ់កមមសិទធរិបស់�គ�រមយួ�។ គតរ់ញុ�េ �គបរ់បូ
ភព។ ពិតជល��ស់។

ឥឡូវេនះ កូនៗេអយ េនះគឺជែសនងដសំ៏បូរែបប េហយខញុ ំនឹងយក�មក
ពយរួេ កនុងផទះថមីរបស់េយង។ េហយខញុ ំគិតថដ�ប�េយងមនផទះេយងនឹង
មន�េ កនុងករចងច ំ េ ��ៃថង�ទិតយតូចេ ទីេនះេ ឯ េ�ពសសកុ
ត។ ខញុ ំអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ អរ�ពះគុណ�ពះអមច ស់ចំេពះអ�ីៗទងំអស់។
េហយខញុ ំអរគុណដល់�ពះជមច ស់ចំេពះេកមង�បសនិងេកមង�សីតូចែដលល�ដូចអនក
ទងំអស់គន ។ ែដលបនគិតពីខញុ ំេ កនុងេពលេនះ—េពលេនះ។ សូម�ពះ�បទន
ពរដល់អនកទងំអស់គន ។ សូមអរគុណេ�ចន បទ �ពិតជល��ស់។ ករ
បំផុសគំនិត េនះគឺជអ�ីែដលេយងចងប់នគឺជអ�ីមយួដូចេនះ។ េតែមនេទ?

(បង�បសមន កនិ់យយ—Ed) ល�។

(បង�បសមន កនិ់យយថករេ�ច ង�តវបនេ�គងទុកេ នទីចុងេ�កយ។)
េនះេហយេពល�ល�ជង។

[បងប�ូន�សីមយួ�កមេ�ច ងចេ�ម ង ចុះពីសិរលី�របស់�ទង់ បនទ បម់កេទ ត
ទស�និកជនចូលរមួ។]

អូខញុ ំ�ស�ញ់�ទង�់ស់! ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង�់ស់!
ដេង�មរបស់ខញុ ំ ពន�ឺរបស់ខញុ ំ េ កនុង�គបទ់ងំអស់!
�ពះ�ទិកដអ៏�ច រយបនក� យជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េហយភពេពញេលញៃន�ពះសថិតេ កនុង�ទង។់

[បងប�ូន�សីបន�េ�ច ងបនទរៃនចេ�ម ង ចុះពីសិរលី�របស់�ទង។់ េហយបង�បស
មន កដឹ់កនេំ�ច ង �គនែ់តេជ �ម—េអឌី]



ភពជអនកដឹកនំ 3

…�គនែ់តេជ �ម
ករទងំអស់�ចេធ�េ បន�គនែ់តេជ �ម។
�គនែ់តេជ �ម �គនែ់តេជ �ម
ករទងំអស់�ចេធ�េ បន�គនែ់តេជ �ម។

ខញុ ំេជ ថខញុ ំ�ចអធិបបយបនួេម៉ងឥឡូវេនះ បនទ បពី់កមមវធីិទងំេនះ។ ខញុ ំ
ចបេ់ផ�មគិតថខញុ ំអស់កំ�ំង។ គម នអ�ីគួរឲយឆងល់េទ ែដលេកមង�សីតូច�ចេ�ច ង
បនយ៉ងល� េកមង�សីនិងេកមង�បសតូច �� បពី់រេប បែដលបង�សីរបស់អនកេ�ច ង
និងម� យរបស់អនក ជអនកចំេរ ងដអ៏�ច រយ។ ពិតជពិេ�ះ�ស់។ េតេកមង�សីតូច
មន កែ់ដលដឹកនបំទចេ�ម ងេនះជនរ� េតអនកជេកមង�សីតូចែដលខញុ ំបនជួប
េ ទីេនះឬ? ពិតជមនសេម�ងពិេ�ះែមន។ អនកទងំអស់គន ។ អនកជ…ខញុ ំេជ ថ
េនះគឺជករេ�ច ងល�បំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បប់នលឺ �គឺេ ទីេនះ។ អនកទងំអស់គន
អនុវត���គបេ់ពលេវ�ឬ? [បង�បសមន កនិ់យយថ “អតេ់ទ។ េនះជរេប ប
ែដលេយងេ�ច ង។”—Ed] ែមនេហយ ខញុ ំ�បបអ់នកថ អនកពិតជបនទទួលពរ
េ�យករេ�ច ងពិេ�ះ។

5 ខញុ ំចូលចិត�ចេ�ម ងពិេ�ះ។ ខញុ ំ�គនែ់តចូលចិត�ករេ�ច ងពិេ�ះពិត�បកដ។
ខញុ ំែតងែតនិយយថ េពលខញុ ំេ ដល់�នសួគខ៌ញុ ំចងេ់ កែន�ងែដលពួកេគេ�ច ង
េហយ�� ប។់ ខញុ ំមនិែដលសកបស់កល់ៃនករេ�ច ងរបស់ខញុ ំេទ។

6 អនកដឹងេទ ករេ�ច ងផ�ល់ភពក� �ន។ អនកដឹងេហយ ែមនេទ? ទ�ន
េ េពលពួកេគេ េធ�ស ងគ ម េតអនកដឹងថពួកេគេធ�អ�ីេទ? ពួកេគេលងេភ�ង
និងេ�ច ងនិងេធ�អ�ីៗែដលផ�ល់ភពក� �នដល់ពួកេគ។ េហយេ េពលេយង
េធ�ស ងគ ម េយងេ�ច ង េហយ—�ផ�ល់ឱយេយងនូវភពក� �នេដមបបីន�េ មុខ
េទ ត។

7 ខញុ ំសូមអរគុណដល់មតិ�តូចៗចំេពះអំេ�យដល៏�េនះ។ េហយ�ជ…
េ�ក�សី�បណ� ំ និងពីេរបិកនិងយ៉ូែសបនិង��៉និងេយងទងំអស់គន
សូមអរគុណេ�ចន។ �ពិបកនិយយ�ស់ េត�តវ�បបេ់គយ៉ងេមច៉? “អតេ់ទ
អនកបនខំសន�កំករ់បស់អនក។ ខញុ ំមនិចង—់យក�េទ។” េតអនកយល់ថខញុ ំមន
�រមមណ៍យ៉ង�េទ ខញុ ំមនិចងទ់ទួល�េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនេមលេ ទីេនះេហយ
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ពួកេគមនលុយដបដុ់�� រេ កនុងកតេនះ។ ខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំ�ចយក�
បនេទ?” ខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំ�ចេធ�បនេ�យរេប ប�?”

8 ប៉ុែន�ខញុ ំចេំរ ងតូចមយួែដលខញុ ំចងេ់�យអនកដឹង។ ៃថងមយួេ ទីេនះមន ស�ី
េមម៉យមន ក ់ នងមនកូនមយួ�កម�បែហលជនង…ប៉ប៉របស់កុមរតូចៗបន
�� ប។់ េហយនងមនែតកកពី់រប៉ុេ�� ះ។ េហយេពលមយួនងបនចុះមក
�មផ�ូវ…េហយ�គឺ�បកដ់ង� យ គឺដូចជ�បកែ់ដលអនកបនសន�ទុំកែដរ េហយ
នងបនេបះ�េ កនុងរតនសមបត�ិរបស់�ពះ។ �ពះេយសូ៊វឈរេ ទីេនះ កំពុងែត
េមលនង។ េហយខញុ ំបនឆងល់ថ “េតខញុ ំនឹងេធ�យ៉ងេមច៉�បសិនេបខញុ ំជអនកឈរេ
ទីេនះ?” ខញុ ំ�បែហលជរតេ់ហយនិយយថ “េទេទបង�សីកំុេធ�ែបបេនះ។ េយង
មនិ�តវករ�េទ។ អនក�តវករ�ស�មបកូ់នៗរបស់អនក” េឃញេទ? ឥឡូវ ខញុ ំមនិ
អនុ ញ តឲយនងេធ��េទ។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វបនអនុ ញ តឱយនងេធ��។ េឃញេទ
�ទងប់នអនុ ញ តឱយនងេធ��បន។ េហតុអ�ី? �ទងប់ន�ជបថ ែដលឲយេនះបន
ពរជជងទទួល។ �ទង�់ជបពីអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�ស�មបន់ង។

ដូេចនះខញុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណដល់មតិ�តូចយ៉ងអស់ពីចិត�។

9 ខញុ ំចងអ់រគុណអនក�ល់គន និងេពលេវ�ទងំអស់ៃនករ�បកប បង�បសេឡ
អូនិងែហ�ន។ �មនរយៈេពលបីៃថងៃនករថ� យបងគំ ស�មបខ់ញុ ំ។ សូមបែីតេពល
េចញេ កនុងៃ�ព ខញុ ំពយយម�បបខ់�ួនខញុ ំថខញុ ំកំពុងបរបញ់ ខញុ ំេពល�កេ៏�យ ខញុ ំ
េមលអនកេហយលឺអនកនិយយ ខញុ ំមនឯកសិទធិេ រេស លេនះ ែដលបនេ េលង
ផទះរបស់អនក។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ ឬេដរេ �េឡយ ខញុ ំនឹងេ �ថជភូមមិយួ
ែដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញ ផទះ�� តនិង មនុស�េគរពយ៉ងខ� ងំចំេពះ�ពះ�គីសទ
និងដំណឹងល�។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែដលេឃញ�េ កែន�ង�េទ។ េហយអនកពិតជ
ចបេ់ផ�មេលផ�ូវ�តវេហយបន�េ មុខេទ តចុះ េហយ�ពះជមច ស់នឹងេ ជមយួ
អនក។ េហយខញុ ំនឹងជួបអនកមយួចំនួន ែដលខញុ ំបនេឃញ កលពីៃថងមុន បងប�ូន�សី
ទងំេនះ ខញុ ំ មនិែដល�គ ល់ពួកេគេឡយ ពីេ�ពះអ�ីែដលខញុ ំ�ចេមលេឃញបន
គឺ�គនែ់តរង�ងែ់ភនករបស់ពួកេគនិង�ចមុះែដលេចញពីេ�កម�ក�តទ់ងំេនះ។
េហយឥឡូវេនះខញុ ំេជ ថខញុ ំបន�គ ល់អនកចបស់ជង �មរយៈសុជីវធមរ៌បស់បង
�បសេឡអូនិងែជននីែដលបនយកខញុ ំេ ជមយួនិងេ េលងផទះរបស់អនក េហយ
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ចបៃ់ដគន ជមយួ—កុមរតូចៗ ជេ��និងេ��េ  ជំននែ់ដលនឹងមកដល់
�បសិនេបមន�គេ�កយេទ ត។

10 អនកដឹងេទ �ពះេយសូ៊វ�ស�ញ់េកមងតូចៗ។ អនកដឹងេហយ ថ�ទង់
�ស�ញ់។ េហយេ ទីេនះគឺេកមង�បសតូចមយួ េឈម ះម៉ូេស េយងនឹងនិយយ
អំពីគតក់នុងេពលខ�ី។ េហយគតជ់មនុស�ល��ស់…អនកដឹងថេតអ�ីបនេធ�
ឱយគតក់� យជេកមង�បសល�? គឺគតម់នម� យល�មន កចិ់ ច ឹមគត។់ េឃញេទ
ហនឹងេហយ។ នងបនបេ�ង នគតអ់ំពី�ពះអមច ស់។ េហយអនកជេកមង�បសតូច
េហយេកមង�សីតូចែដលមនម� យបនចិ ច ឹមអនកនិងបេ�ង នអនកអំពី�ពះជមច ស់
ដូចគន ។ �គនែ់តចពីំពួកេគ។

11 អនកដឹងយ៉ងេមច៉េទ អនក�គ ល់ប ញត�ិទីមយួេ កនុង�ពះគមពរីជអ�ីេទ ប ញ ត�ិ
ទីមយួែដលមនេសចក�ីសនយ ជមយួនឹងេសចក�ីសនយ? �បែហលពិបកបន�ិច
ស�មបអ់នកេដមបយីល់ពីបទប ញត�ិទងំេនះ។ ដំបូងបទប ញត�ិគឺ “កុំេ�យមន
�ពះឯ�េទ តេ�កពី�ទងេ់ឡយ” ប៉ុែន�ប ញ ត�ិអ�ច រយ…េហយប ញត�ិទីមយួែដល
មនករសនយ េឃញេទ�គឺេដមបកុីមរ។ េតអនកដឹងេទ? �ទងម់នបនទូលថ “កូន
េអយ! ចូរ�� បប់ងគ បឪ់ពុកម� យរបស់អនកេនះអនកនឹងមន�យុែវងេ េលែផនដី
េនះែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់អនកបន�បទនឲយអនក។” េដមបឲីយឪពុកម� យ
េហយឲយេធ�អ�ីែដលអនកកំពុងេធ� �ចផ�ល់ឱយអនកមន�យុែវងេ េលែផនដីេនះ ថ
�ពះអមច ស់បនផ�ល់ឱយអនកនូវេពលេវ�បែនថមេទ តេដមបបីេ�ម�ទង។់

12 ខញុ ំសងឃមឹថៃថងេនះខញុ ំនឹងេឃញ�កម�គអធិបបយនិងអនកចំេរ ងជេ�ចននិងអនក
ផ�យដំណឹងល�ជេ�ចនែដល�តវចូលមក�បសិនេបមនមយួៃថងបនទ បពី់កមមវធីិ
របស់េយង។

13 េហយមនេរ ងែតមយួគតេ់ ទីេនះអនក—អនកសម� បម់តិ�មន កជ់មយួេសចក�ី
សបបរុស។ ខញុ ំញុំរហូតដល់ខញុ ំមនិ�ចញំុេទ តបន េហយខញុ ំ—េហយខញុ ំមនិែដល
�តវបនេគយកចិត�ទុក�កេ់ពកេទ។ �បសិនេបខញុ ំជេទវ� ែដលបនទម� កចុ់ះពី
�នសួគ ៌ខញុ ំមនិ�ចបនករយកចិត�ទុក�ក�់ល�ជងេនះេទ។ េរ ងែតមយួគត់
ែដលខញុ ំ�ចនិយយេ កនអ់នកបនគឺ “អរគុណ” េហយេ េពលែដលអនកបន
ចុះេ តុកសុន ខញុ ំ�បែហលជមនិ�ចទទួលអនកបនល�េទ ពីេ�ពះខញុ ំមនិសូវេចះ



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

�� គមនេ៍ទ ខញុ ំមនិេចះពីរេប បេធ��េទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បឹងឱយអស់ពីសមតថភព។ សូម
ចុះមក។

14 បង�បសនិងបង�សី �ន ់ ខញុ ំពិតជចងអ់រគុណពួកេគ។ េហយខញុ ំមន
ឯកសិទធិជួបកូន�សីនិងកូន�បសដ�៏� តរបស់អនកៃថង�តងេ់នះ។ េហយសំ�ប់
េ�យេយងមនផទះរបស់គតេ់ ទីេនះេដមបថី� យបងគំ។ មនេរ ងែបបេនះ
េកតេឡងេ កនុងសមយ័�ពះគមពរី អនកដឹងេទ ថជដំណឹងល�គឺ…ខញុ ំដឹងថ��� ប់
េមលេ ដូចជមនិសូវល�េទ។ េយងនឹងគិតថ�មនិែមនេទ។ ប៉ុែន�េនះគឺដូចគន នឹង
�ពះ…ចំេពះ�ពះកដូ៏ចជពួកេគែដរគឺេ កនុងៃថងេនះ។

15 សូមចថំ េបនឹងមនឆន េំ�កយៗេទ ត ពួកេគនឹងេមល�តឡបម់កវញិេ
ទីេនះេហយនិយយថ “�បសិនេបខញុ ំបនរស់េ ែតប៉ុនម នៃថងេ ទីេនះេ ឯ េ�ព
សសកុត! �បសិនេបខញុ ំបនរស់េ …” េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយងកំពុងរស់េ កនុង
ៃថងេនះ។ េឃញេទ? បនទ បម់កេយងចុះមកចុងប ចបៃ់នផ�ូវ បនទ បម់កេយងរងច់ំ
រង� នរ់បស់េយងេ ៃថងដធ៏ំមយួ។

16 ឥឡូវេនះេយងនឹងេបក�ពះបនទូលរបស់�ពះេហយ�ន។ ប៉ុែន�មុនេយងេធ�សូម
ឱយេយងនិយយេ កន�់ទងម់យួែភ�ត។

17 �ពះអងគមច ស់េយសូ៊វជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំមនិ�ចបង� ញពី�រមមណ៍និង
ករដឹងគុណរបស់ទូលបងគំបនេទ េ កនប់ង�បស េមសីុនិងបង�បសេ�គ ដ
េហយនិងមនុស�ល�ទងំអស់េនះ�ពមទងំកូនៗរបស់ពួកេគ ពីរេប បែដលពួកេគ
បនបង� ញដល់េយង�ងំពីេពលេយងចូលមកដល់ទីេនះ។ េសចក�ីសបបរុស
គឺេលសពីអ�ីែដលេយងរពឹំងទុក។ េហយេយងដឹងថពួកេគគួរឱយ�ស�ញ់និង
ែផ�មែល�ម។ ប៉ុែន�េយងមនិបនដឹងថេយង�តវបនេគ�ប�ពឹត��មរេប បយ៉ងល�
េនះេឡយ។ េហយ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នថវត�មនរបស់�ទងនឹ់ង
ែតងែតេ កនុងជំរុ�ំបជជនេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងបំេពញ�ល់ដួងចិត�េ ទីេនះ
េហយ�ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយពួកេគនូវជីវតិអស់កលបជនិចច។ េហយសូមេ�យេយង
កំពុងែដលរកី�យៃថងេនះ�ចជៃថងគម នទីប ច បែ់ដលេយងនឹងជួបគន កនុងវត�មន
របស់�ពះអងគែដលេយងកំពុងថ� យបងគំនិង�ស�ញ់េហយសរេសរតេមកងស�មប់
េរ ងទងំេនះ។ រហូតដល់េពលេនះ�ពះអមច ស់េអយសូមរក�េយងឱយេ�ម ះ�តង់
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នឹង�ទងនិ់ង �ពះបនទូល�ទង។់ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វេយងអធិ�� ន។ �
ែមន៉។
18 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនអនកេ រងច់យូំរេ �ពឹកេនះ ខញុ ំនឹងពយយមឱយបនេល នកនុង
រេស លេនះ េហយនិយយកនុងរេប បមយួែដល�ចឲយេកមងៗយល់និងចស់ៗក៏
នឹងយល់ផងែដរ។
19 ខញុ ំចង�់នបទគមពរីមយួេ ទីេនះែដលបនរកេឃញេ កនុងគមពរីម៉កុស
េហយខញុ ំចង�់នពីខ ១៧ ៃនជំពូកទី ១០ែផនកមយួ។

កល�ទងយ់ងេចញេ �មផ�ូវ េនះមនមន ករ់តម់ក លុតជងគង់
�កបចុះេ ចំេពះ�ទងទូ់លសួរថ េ�ក�គល�េអយ េត�តវឲយខញុ ំេធ�
ដូចេម�ច �បេយជនឲ៍យបន�គងជីវតិរស់អស់កលបជនិចច

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

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

ែតគតទូ់លេឆ�យថ េ�ក�គ ខញុ ំបនកន�់មេសចក�ីទងំេនះ
(�ងំពី)េកមងមកែដរ

�ពះេយសូ៊វ�ទងទ់តេ គត ់ េ�យ�ស�ញ់ េហយមន�ពះបនទូល
ថ អនកេ ខ�ះកចិច១េទ ត គឺ�តវេ លករ់បស់�ទពយអនកទងំប៉ុនម ន
ែចកទនឲយដល់ពួកអនក�កេ  េនះអនកនឹងបន�ទពយសមបត�ិេ េល
�ថ នសួគវ៌ញិ រចួឲយផទុកេឈឆក ងមក�មខញុ ំចុះ

ែតគតម់នចិត��ពយ�ស់ េ�យឮពកយេនះ កេ៏ចញេ ទងំក�ី
ទុកខ េ�ពះគតម់នសមបត�ិេ�ចន�ស់។

20 ឥឡូវេនះចំេពះកុមរនិងមនុស�េពញវយ័និងអ�ីៗ ទងំអស់ខញុ ំចងប់េងកត�រ
តូចេនះឱយបនឆប�់មែដលខញុ ំ�ចេធ�បននិងេល ន បំផុត�មែដលខញុ ំ�ចេធ�
បន។ េហយខញុ ំចងយ់កអតថបទ “�មខញុ ំ” េហយខញុ ំចងយ់ក�បធនបទ ភពជ
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អនកដឹកន។ំ េធ��មនិងនរ�មន កេ់ដមបដឹីកន ំភពជអនកដឹកននិំង “�មខញុ ំ” ។
េកមង �បជជន…
21 ចថំ ជំ�នដំបូងែដលេយង�ល់គន បនេធ� គឺមននរ�មន កដឹ់កនំ
េយង។ អនកជម� យបនចងចជំំ�នដំបូងែដលកូនតូចនិងេកមង�សីបេងកត
បនឈន េហយពួកេគមនិច�ំេទ តេទ។ ប៉ុែន�មនអនកខ�ះបនដឹកនអំនកឲយ
ឈនជំ�នដំបូងរបស់អនក។ ខញុ ំចពីំេ�ក ប៊លីីប៉ូលេ េពលគតប់ន
េបះជំ�នដំបូងរបស់គត ់ េហយយ៉ូែសបនិងពួកេគទងំអស់េ េពលពួកេគ
បនេបះជំ�នដំបូង។
22 ជធមម��ជម� យែដលនកូំនឈនជំ�៊នដំបូងរបស់� នងេ ផទះខណៈ
េពលែដលប៉េចញេធ�ករេ�យពយយមរកលុយ។ ប៉ុែន��ជជំ�នដំបូងរបស់
ពួកេគ។ េហយេ េពលយប ់ េ េពលពួកេគចូលមក ឪពុកគតែ់តងែតនិយយ
ថ “អូេ�កឪពុក” នងនិយយថ “ចននីនិងម៉រ”ី េកមង�បសតូចឬេកមង�សី “�ច
េដរបន! មកេមលចុះ!” េហយ�គនែ់តេពលេដរគត�់តវកន ់�តវកន�់មមៃដម� យ
គត ់ េ�ពះអនកេ ទនេ់ខ�យេហយឃ�ីងេឃ� ង�ចដួល។ ដូេចនះអនក�តវកនៃ់ដ
ម� យរបស់អនកេដមបេីបះជំ�នដំបូងរបស់អនក។
23 ឥឡូវេនះ មនេគជួយអនកេ េពលអនកេបះជំ�នដំបូង។ េហយជំ�នចុង
—េ�កយរបស់អនកែដលអនកធ� បម់នកនុងជីវតិកម៏ននរ�មន កនឹ់ងឈនមុខអនក
ែដរ។ �តវេហយ។ ខញុ ំចងឲ់យ អនកចងចេំរ ងេនះ។ ជំ�នដំបូងរបស់អនកមនេគ
ដឹកនអំនក។ េហយជំ�នចុងេ�កយរបស់អនក ក�៏តវមននរ�មន កនឹ់ងដឹកនំ
អនកែដរ។
24 េយង�តវបនេគដឹកន។ំ អនកដឹងេទ �ពះជមច ស់បន�បដូចេយងេ នឹង
េច ម។ េតអនក�គ ល់សត�េច មេទ? �នឹងវេង�ងេចញឆង យេ  េហយ�—�មនិ
�ចដឹកនខំ�ួនឯងបនេទ។ េហយ��តវែតមននរ�មន កដឹ់កន�ំ។ េហយ
េពលខ�ះ…អនកគង� ល�តវែតដឹកនេំច ម។ ឥឡូវេនះ�បន�តឡបម់កវញិេ កនុង
ៃថងៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ �ទងជ់អនកគង� លល�ែដលដឹកនសំត�េច ម។
25 ប៉ុែន�ៃថងេនះ អនកេឃញេហយថេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងេផ�ងេទ ត អ�ីៗបន
ផ� ស់ប�ូរនិងនឲំយខូច។ េតអនកដឹងថមនុស�េ�បអ�ីដឹកនសំត�េច មេ សព�ៃថង
េនះ? េ�បសត�ពែព។ េហយអនកដឹងពីកែន�ងែដលពែពេនះនេំច មេ �េទ?
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េ ឯកែន�ងសំ�ប។់ េច មតូចៗមនិដឹងពីកែន�ងែដលពួកេគ�តវេ  ដូេចនះពែព
េឡងេល—េ កែន�ងសំ�ប ់ េហយេច មមនិដឹងអ�ីេ�កពីេដរ�មេមដឹកនេំទ
ដូេចនះ�នពំួកេគេ កនុងេរ ងកែន�ងសំ�ប។់ េហយបនទ បម់កពែពេ�តចុះេលផ�ូវ
េហយេច មកចូ៏លេ កនុងនិង�តវបនសម� ប។់ េឃញេទ ពែពែដលជេមដឹកនំ
ខុស។
26 ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វ ែដលជអនកគង� លល� ែដលបនដឹកនេំច ម�ទង ់ បននំ
ពួកេគេ ឯជីវតិនិងបនកនៃ់ដពួកេគ។ េឃញេទ ប៉ុែន��តវែតមននរ�មន ក់
ដឹកនេំច ម។
27 ទីមយួគឺេសចក�ីសបបរុសរបស់ម� យ បនទ បម់កពកយរបស់ឪពុក។ បនទ បពី់
ម� យផ�ល់ឱយអនកនូវជំ�នដំបូងរបស់អនក បនទ បម់កអនកេមលេ ឪពុករបស់េយង
ទងំអស់គន  េដមបបីន�បជញ  ពីេ�ពះគតជ់េម�គ�រ។ េហយគតជ់ធមម�…
មនិែមនថគតឆ់� តជងេគ ប៉ុែន�គត—់គតប់នេធ�ជេមដឹកន�ំគ�ររបស់គត់
ដូេចនះេយងេធ��មអ�ីែដលឪពុកេយង�បបឱ់យេធ�។ េ េពលែដលគតនិ់យយថ
“កូន�បសេអយ ខញុ ំចងេ់�យអនកេធ�អ�ីមយួេ�យ�បកដ” បនទ បម់កេយង�� បគ់ត់
េ�ពះ�ជ�បជញ ។ ប៉ុែន��� បេ់មលគតប់នេរ នសូ�តេ�ចន�ស់ េហយេយង�តវ
សួរគតេ់ដមបេីមលអ�ីែដលគតប់នេរ ន េហយបនទ បម់កេយង�ចេធ�បន ទទួល
បនចំេណញពីអ�ីែដលគតប់នេរ ន។ គត�់បបេ់យងថ “កុំេ េធ��េនះ ពីេ�ពះ
ខញុ ំបនេធ��េហយ។ ឪពុកខញុ ំបន�បបខ់ញុ ំមនិឱយេធ��េទ ប៉ុែន�ខញុ ំបនេធ��េហយ �
ប�� លឱយករេនះបនេកតេឡងចំេពះខញុ ំ អ�ីែដល��កក។់” ដូេចនះ េឃញេទ េយង
នឹង…បនទ បម់កេ�កប៉�បបេ់យងពីរេប បេធ�និងអ�ីែដល�តវេធ�។
28 បនទ បពី់ម� យដឹកនេំយង រហូតដល់េពលមយយែដលេយង�តវមន�បជញ
ខ�ះ េដមបយីល់ពីប៉របស់េយង បនទ បម់កេយងែស�ងរកអ�ីេផ�ងេទ ត។ េយង
មនេមដឹកនមំន កេ់ទ ត េហយេនះគឺជ�គបេ�ង នែដលជ�គេ ��បេ�ង
ដល៏�។ នងពយយមបេ�ង នអនកនិងផ�ល់ឱយអនកនូវករអបរ់មំយួ េដមបឱីយសមនឹង
អនក �បេសរជងមុនេ កនុងជីវតិ ទី�ងំកែន�ងែដលអនក�ចេធ�បន—អនក�ច�ន
�ពះគមពរីរបស់អនក េហយអនក�ច�នចេ�ម ងេហយអនក�ចេរ នអំពី�ពះ េហយ
�នេ�យខ�ួនឯង អនកេឃញេទ។ េហយបនទ បម់កេរ ងមយួេទ ត �បែហលជអនក
នឹងមនជំនួញ េហយនរ�មន កស់រេសរសំបុ�តមកអនក ម៉ក ់ ប៉ឬអនក�មន ក់
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សរេសរសំបុ�តមកអនក េហយអនកមនិទនេ់ចះ�ន។ េឃញេទ? ដូេចនះអនក�គគត់
�ច�នឲយអនក េហយគតន់អំនកេ —េដមបេីរ នសរេសរនិង�ន។ េហយ�ជ
េរ ងល� �គល�េដមបបីេ�ង នអនកឲយ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន�ឥឡូវបនទ បពី់អនកចកេចញពី�
បនទ បពី់អនកចកេចញពី�គមន ក ់ បនទ បពី់�គមន កេ់ទ តពីបឋមតូច ដល់ថន កទី់មយួ
រហូតដល់អនកេចញពីវទិយល័យឬេ ម�វទិយល័យ។ បនទ បម់កេ េពលអនក
ចកេចញពីម�វទិយល័យ គឺឆ�ងកតក់រដឹកនពីំ�គរបស់អនក។ េឃញេទ?
29 ឥឡូវេនះម៉ក់ៗ បនបេ�ង នអនកឱយេដរ។ ប៉ប៉បនបេ�ង នអនកពីរេប ប
េដមបឱីយមនភពអ�ច រយនិងជមនុស�សុភព�ប�រ�ពមទងំករែថរក�ខ�ួន
និងឥរយិយបថ។ �គ បេ�ង នបនបេ�ង នអនកឱយេចះសរេសរនិងេចះ�ន ។
ែតេពលេនះអនក�តវចកេចញពីប៉ៗ េហយអនកកំពុងចកេចញពីម៉ក់ៗ  េហយ
អនកកំពុងចកេចញពី�គ ឥឡូវមនេគយកអនកេចញពីទីេនះ។ ឥឡូវេតអនក�
ែដលអនកចងឱ់យនអំនកេចញពីទីេនះ? [េកមងនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ—Ed។”] េនះ
�តឹម�តវេហយ។ �ពះេយសូ៊វនអំនកពីទីេនះបន�េទ ត។ ឥឡូវេនះេនះជចេម�យល�
�ស់។ �ពះេយសូ៊វនអំនកេចញពីទីេនះ។
30 ឥឡូវេនះអនកេឃញយុវជនេនះែដលេយងកំពុងនិយយគត�់តវបនេគ
េ ថអនក�គប�់គងវយ័េកមងែដលមន។ ឥឡូវសំ�ញ់មន កេ់នះគតដឹ់កនំ
ខ�ួនឯងបនយ៉ងល�។ ឥឡូវេនះម� យរបស់គតប់នបេ�ង នគតឱ់យេដរ។ េហយ
អនកេឃញេទ គតេ់ ជកូនេកមងេ េឡយេទ �បែហលជេទបែតេចញពីវទិយល័យ
េហយជយុវជនែដលមន�បជ�បិយភពខ� ងំ�ស់។ េហយ�មរយៈករ
បណ�ុ ះប�� លបនល� �បែហលជ�ចេដរបន�តឹម�តវជេដម �មរេប បែដល
ម� យរបស់គតប់នបេ�ង នគត។់
31 េហយគតជ់មនុស�—េជគជយ័មន កផ់ងែដរ ពីេ�ពះេមល គតជ់អនកមន
រចួេ េហយ។ េហយគតេ់ទបែត—ជយុវជនមន ក�់បែហលជ�យុដប�់បបំីឆន ំ
ជ�យុេទបែតេចញពីវទិយល័យ េហយគតជ់អនកមន។ ឥឡូវេនះ អនកេឃញ
េទ គតម់ន�គ�តឹម�តវែដលបេ�ង នគតឲ់យេដរេលផ�ូវ�តឹម�តវ។ េហយគតម់ន
�គ�តឹម�តវជឪពុករបស់គត។់ �ងំពីគតេ់ េកមងេ េឡយ គឺគតជ់អនកមន
លុយ គតរ់កលុយបនេ�ចនេ េហយ។ គត�់ចជអនក…ឬ�ចជអនក�គប�់គង
ពិត�បកដមន ក ់ សូមបែីតេ �យុប៉ុេ�� ះកេ៏�យ គតទ់ទួលបនេជគជយ័េ
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េហយ។ េឃញេទ? េហយឥឡូវគតម់ន�គមន កែ់ដលបេ�ង នគត ់ េហយបន
បេ�ង នគតអ់�ីែដលគត�់តវេធ�។ គតម់នករអបរ់រំបស់គត។់
32 េហយបនទ បម់ក �គេផ�ងេទ តែដលយុវជនេនះធ� បម់ន ��ស័យេលរេប ប
ែដលអនក�តវបនចិ ច ឹមបីបច ់ ប៉ុែន�យុវជនេនះមនករបេ�ង នពី�សនេ កនុង
ផទះរបស់គត។់
33 ឥឡូវេនះ កូនៗេអយ េតអនកដឹងេទថមនេកមងតូចៗជេ�ចនែដលមនិមនករ
បេ�ង នខង�សនេ ផទះ? ឪពុកនិងម� យរបស់ពួកេគមនិេជ េល�ពះ។ េហយ
ឪពុកនិងម� យពួកេគ ផឹក ជកប់រ ី �យតបគ់ន ។ េហយេចញពីផទះេ េពលយប់
េហយមនិចំអិនម�ូបស�មប�់�រេពល�ង ចដល់កូន�បសនិងកូន�សីរបស់
ពួកេគនិងេរ ងេផ�ងេទ ត។ េតអនកមនិសបបយចិត�េទឬ ែដលអនកមនឪពុកនិង
ម� យជ�គី�ទ នល�? ឥឡូវេនះេ េពលអនកមនកូន េតអនកមនិចងក់� យជឪពុក
និងម� យដូចគន នឹងឪពុករបស់អនកែដរេទឬ? េឃញេទ? ឥឡូវេនះ �ល�ទងំអស់។
34 ឥឡូវេនះ យុវជនមន កេ់នះ គតម់នករបេ�ង នខង�សន។ េឃញេទ
�ហួសពីអ�ីែដលពួកេគមន ពីេ�ពះពួកេគមនិមនករបេ�ង នពី�សន។ ប៉ុែន�
យុវជនេនះ មនករបេ�ង នខង�សន េ�យ�រែត េឃញេទ េ�យ�រែត
គតប់ននិយយថ គតប់នរក�បទប ញត�ិចប�់ងំពីគតេ់ ជេកមង�បស។
35 ឥឡូវេនះអនកទងំអស់គន មន�គល�ខង�សនែដរ អនកទងំអស់គន ។
េហយអនកជេកមង�សីនិងេកមង�បសែដលមនវយ័ជំទង ់ អនកទងំអស់គន សុទធែត
មន�គល� ឪពុកនិងម� យេ ទីេនះ េ កនុងជំរុេំនះ ទទួលបនអ�ី�គបយ៉់ងែដល
អនក…អនក�ល់គន  មនសមតថភពែដលអនក�ចេ រចួស�មបេ់ធ�ជបុរសនិង ស�ី
ល� ែដលជអនកបំេរ របស់�ពះជមច ស់។
36 ពីេ�ពះ ចូរចថំ អនកនឹង�� បេ់ ៃថង�មយួ ឬក�៏ចេឡងេ �ថ នសួគ។៌
េហយ�បសិនេបអនក�� បម់ុនេពលករយងមកវញិរបស់�ទង ់ អនកនឹង�តវបន
េលកេឡងជមុន។ េតអនកដឹងេទ? េតអនក�គ ល់អនកែដលបន�� បេ់ហយឬេទ…
េបម៉ក់ៗ និងប៉ៗបន�� បម់ុនអនក េហយ�ពះេយសូ៊វមនិយងមកេទេ កនុង
ជំននរ់បស់េយង េតអនកដឹងេទថ ប៉និងម៉កនឹ់ងេចញេ មុនសរេសរតេមកង
សិររីងុេរ ងមុនអនក? េឃញេទ? ែ�តរបស់�ពះនឹងបន�ឺេឡង េហយអនក�� បក់នុង
�ពះ�គិស�នឹង�តវរស់េឡងវញិជមុនសិន បនទ បម់កេយងែដលេ រស់និង�តវេលក
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េឡងេ ជមយួពួកេគ។ េយងនឹង�តវផ� ស់ប�ូរដូេចន ះ។ េយង�តវចថំ េនះជេរ ង
សំខនក់នុងជីវតិ។ េតអនកយល់េទ? េនះជេរ ងសំខនក់នុងជីវតិែដលេយង�តវេធ� គឺ
េ�ត មខ�ួនេដមបជីួប�ពះ។
37 ឥឡូវេនះ�តឹមែតេជ េល�សនមនិ�ចេ រចួេទ។ េឃញេទ អនក�គប�់គង
វយ័េកមងមន កេ់ ទីេនះបននិយយថ “េ�ក�គល�…” ឥឡូវេនះ សូមចងចំ
មុនេពលែដលខញុ ំនិយយ�។ គត�់តវបនបេ�ង នឱយេដរេលផ�ូវ�តឹម�តវ។ គត់
មនករអបរ់លំ�។ គត�់តវបនបេ�ង នែផនក�ជីវកមម។ េហយគតជ់អនកមននិង
ជអនក�គប�់គងនិងមន�សន។ ប៉ុែន�គត�់បឈមមុខនឹងប � មយួេផ�ងេទ ត
េហយ��បឈមមុខចំេពះេយងទងំអស់គន ែដរ គឺអស់កលបជនិចច។ �សន
មនិ�ចផ�ល់ឱយេយងនូវជីវតិអស់កលបជនិចចេទ។ �សនគឺជករ�គបដណ� ប់
ប៉ុែន��មនិផ�ល់ឱយេយងនូវជីវតិអស់កលបជនិចចេទ។ េហយគត�់តវបនទទួលករ
បេ�ង នជមយួ�គល�បំផុតផង េ ទីេនះ គតេ់ ែតខ�ះអ�ីមយួ។ េហយយុវជន
េនះបនដឹង េ�ពះគតប់ននិយយថ “េ�ក�គល�េអយ េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបន
េដមបទីទួលបនជីវតិអស់កលបជនិចច?”
38 ឥឡូវេនះ ចំេពះអនក អនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វជ�ពះ ែមនេទ? ដូេចនះ�ទងប់ន
�ជបគំនិតរបស់យុវជនេនះ ដូេចនះ�ទងម់នបនទូលថ “ចូររក�បទប ញត�ិ�ពះ” គត់
បន�តឡបេ់ �សនរបស់គតវ់ញិ េដមបេីមលអ�ីែដលគត�់ចនិយយអំពី
�សនរបស់គត។់ �ទងម់នបនទូលេទ តថ “ចូររក��សនរបស់អនក។”
39 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនរក�ែបបេនះ�ងំពីេកមងមកេម�ះ” ជេកមង តូច
ៗដូចអនក�ល់គន ។ “ម៉ក់ៗ និងប៉ៗរបស់ខញុ ំនិងបូជចរយរបស់ខញុ ំបនបេ�ង នខញុ ំពី
�សន។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ េ កនុង�សនរបស់ខញុ ំ េ ែតមនិមនជីវតិអស់កលប
ជនិចច។” េឃញេទ?
40 អនក�ចេធ�បនល�។ មនិលួច។ មនិជកប់រ ី មនិកុហក មនិកុហកេ ប៉ប៉
និងម៉ក់ៗ ។ មនិ�បបក់រភូតភរ�ងំពីដំបូង ពីេ�ពះេបបនភូតេលកទីមយួេហយ
េនះនឹងមនបនទ បម់កេទ ត �ងយ�សល�បបអ់នកេផ�ង េឃញេទ។ ប៉ុែន�អនកមនិ
�តវេធ�ែបបេនះេទ។ កំុ�បប�់ងំពីទីមយួ។
41 េតអនកដឹងេទថ �ងកយរបស់អនកមនិ�តវបនឲយកុហកេទ? អនកដឹងេទ ពួក
គមនឧបករណ៍មយួ ឥឡូវេនះ—�សថិតេ េលសរៃស�ប�ទរបស់អនក។ ពួកេគ
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�ច�កែ់ខ�រៃដេ ជំុវញិកៃដរបស់អនកេ ទីេនះ េហយ�កម់យួេ េលកបល
របស់អនក េហយបនទ បម់កអនក�ចនិយយេ ទីេនះ អនកនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ
—បនកុហកអំពីេរ ងេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចនិយយបនយ៉ងងយ�ស់ ពួកេគ—នឹង
េជ ថខញុ ំកំពុង�បបក់រពិត។ េហយអនក�ចនិយយថ…
42 ពួកេគនឹងនិយយថ “េតអនកេ កែន�ងមយួ ដូចអនកបនអងគុយកនុងកែន�ង
បង�បស ហ�ន ់ ខណៈេពលែដលបង�បស�បណ�អំធិបបយេ ៃថង�ទិតយ
រេស លេ ៃថងេនះឬេទ?

េហយអនកនិយយថ “អតេ់ទ ។ ខញុ ំមនិបនអងគុយេ ទីេនះេទ។ អតេ់ទ”
43 អនកដឹងេទថ ឧបករណ៍ចបកុ់ហកនឹងនិយយអ�ី? “ែមនេហយ េ�កបន
អងគុយែមន។ បទេ�កបនេធ�ែមន។”

អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិបនេធ�េទ”
�នឹងនិយយថ “ែមនេហយ អនកបនេធ�ែមន”

44 េហតុអ�ី? េ�ពះករកុហកជេរ ងគួរឱយរនធត�់ស់។ �ងកយមនិបនបេងកត
េឡងស�មបកុ់ហកេទ។ េហយ�ជេរ ងគួរឱយស�បេ់ខពម�ស់ រហូតដល់�េធ�ឱយ
បះ៉ពល់ដល់សរៃស�ប�ទទងំមូល េ េពលែដលអនកកុហក។ េវវ៉! បះ៉ពល់
ដូចេនះនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវដំេ ែដលលូត�ស់ដូចផ�តិ េហយ�នឹងសម� បអ់នក។
េហយករកុហកគឺជេរ ង��កក ់ េឃញេទ អនកមនិ�តវបនេគសនមតឲ់យកុហក
េដមបលួីចេធ�អ�ីមយួកនុងចំេ�មរបស់ទងំេនះេទ។
45 ឥឡូវេនះ ដូេចនះយុវជនេនះ�បែហលជ…គតម់និបនកុហក គតម់និែដល
បនលួច េហយគតប់នដឹងថ គត�់តវករជីវតិអស់កលបជនិចច។ ដូេចនះគត់
បននិយយថ “េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបនេដមបឱីយមន�?”
46 េហយ�ពះេយសូ៊វកំពុងែតបង� ញេ ទីេនះថ�សននឹងមនិេធ�បន
េឡយ។ ដូេចនះ�ទងប់នចង�ុលបង� ញដល់គត ់ េហយនិយយថ “ចូររក�
បទប ញត�ិ។”
47 គតទូ់ល�ពះេយសូ៊វថ “េ�ក�គ ខញុ ំបនេធ�កិចចករេនះ�ងំពីខញុ ំេ េកមងមក
េម�ះ។ េ េពលែដលខញុ ំជកុមរភព ខញុ ំបនេធ�ែបបេនះេហយ។” ប៉ុែន�គតដឹ់ងថ
គតម់និមនេទជីវតិអស់កលបជនិចច។ ដូេចនះ�ទងម់នបនទូលថ “�បសិនេបអនក
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ចងចូ់លេ កនុងជីវតិ ជីវតិអស់កលបជនិចច ចងក់� យជមនុស�ល�ឥតេខច ះ ចូរ
លកអ់�ី…”
48 េឃញេទ ឥឡូវេនះ�មនិអីេទកនុងករមនលុយ។ េឃញេទ �មនិអីេទកនុង
ករមនលុយក� យជអនកមន។ េហយេធ�ជអនក�គប�់គងេនះកម៏និអីែដរ។ ប៉ុែន��
—�ជផ�ូវរបស់អនក�ប�ពឹត� បនទ បពី់អនកក� យជអនកមនេនះ េឃញេទ។
49 �ទងម់នបនទូលថ “ចូរលករ់បស់ែដលអនកមន េហយយកេ ែចកេ�យ
ជន�កី�កវញិ ែចកដល់មនុស�ែដលគម នអ�ីទងំអស់ បនទ បម់កសូមមក�មខញុ ំ
េហយអនកនឹងមន�ទពយសមបត�ិេ ឯ�ថ នសួគ។៌” ប៉ុែន�យុវជនេនះ មនលុយ
េ�ចន�ស់ គតម់និដឹងថ�តវេធ�អ�ីជមយួ�េទ។ ឥឡូវេនះ េឃញេទ គតគឺ់ជ
មនុស�លបេីឈម ះ បុរសវយ័េកមង។
50 េហយគត—់គត—់គត�់តវបនេគបំពកយ៉់ងល�ស�មបជី់វតិ �មវធីិ
បេ�ង នរបស់ឪពុកម� យនិងបូជចរយ េហយនិងពួកេគទងំអស់ែដលបនដឹកនំ
គត ់ ប៉ុែន�គតេ់ ែតដឹងថ គតក់ំពុងខ�ះអ�ីមយួ។ ឥឡូវខញុ ំកំពុងនិយយជមយួ
មនុស�ធំ។ គតដឹ់ងថគតខ់�ះអ�ីមយួ គឺគតម់និមនជីវតិអស់កលបេទ។ គត់
បនដឹង។ េឃញេទ?
51 �សននឹងមនិផ�ល់ជីវតិអស់កលបជនិចចេទ។ ទ�មងែ់បបបទ�រមមណ៍
អនកមន�រមមណ៍អ�ីមយួ អនក—អនក�ចមនករភយ័ខ� ចនិងមន�រមមណ៍
អ�ីមយួ។ េឃញេទ? ករយំ�ល�។ ករែ�សក�ល� ប៉ុែន�េនះេ ែតមនិមន។អនក
កំពុង�បឈមមុខនឹងជីវតិអស់កលបជនិចច។
52 អនកនិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តជពួកបបទីសទឬជេមតូឌីសឬ�ពីសប៊េីធេរ ន ឬ
េពនេទកុស�។ េនះមនិែមនជចមងល់េទ។
53 យុវជនេនះក�៏តវបនបេ�ង នេ កនុង�សនេ សមយ័េនះែដរ។ ប៉ុែន�គត់
េ ែតមនិមនជីវតិអស់កលបជនិចចដូេចនះគតច់ងដឹ់ងពីអ�ីែដល�តវេធ�។ គត�់តវ
បនដឹកនេំ�យេជគជយ័េ េនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលគត�់តវបន�បឈម
ជមយួ�គតប់នបដិេសធកនុងករដឹកនេំ ជីវតិអស់កលបឬ�តវបនដឹកន។ំ
អនកដឹកនេំផ�ងេទ តរបស់គត ់ កនគ់តជ់បរ់ហូតដល់គតម់និេបះបងប់ន។
េឃញេទ?
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54 ឥឡូវេនះ គឺជអ�ីែដលបង�បស�បណ�កំំពុងែតនិយយ។ ��ចនឹងេ�
បន�ិចស�មបអ់នក។ េឃញេទ
55 ករអបរ់គឺំល� អនកគួរែតេ ��េរ នេហយេរ ន។ េឃញេទ េនះល� ប៉ុែន�
�នឹងមនិជួយសេ ងគ ះអនកេទ។ មនលុយេ�ចន�ល�អនក�ចចិ ច ឹមកូនៗ របស់អនក
េ�យមនសេម� កបំពកនិ់ងរបស់របរល�ៗដល់ពួកេគ។ េហយដូចជប៉និងម៉ក់
បនេធ�ករេដមបអីនកនិងអ�ីៗទងំអស់។ េនះគឺល�ប៉ុែន��េ ែត មនិ�ចសេ ងគ ះអនក
បនេទ។ េឃញេទ? ឬអនក �ចចូលកនុងមនទីរពិេ�ធននិ៍ងេរ ន ពីរេប ប�កវ់តថុ
េផ�ងៗជមយួគន ឬបំែបក�តូមឬអ�ីៗេផ�ងេទ ត ពួកេគេធ�េហយ—េហយចូលេ
កនុងរ ៉កុ—ែកត េហយេ �ន—�ពះចន័ទ ប៉ុែន�េនះនឹងមនិជួយសេ ងគ ះ អនកេទ។
56 អនក�តវែត�បឈមមុខេរ ងមយួគឺជីវតិអស់កលបជនិចច េហយមនែតបុគគល
មន កប់៉ុេ�� ះ ែដល�ចផ�ល់ឱយអនកបន។ ម៉កម់និ�ចផ�ល់�ដល់អនកបន េទ។
ប៉ប៉មនិ�ចផ�ល់ឱយអនកបនែដរ។ �គគង� លរបស់អនកមនិ�ច�បគល់� េ អនក
បនែដរ។ េមដឹកនរំបស់អនកេ ទីេនះមនិ�ចផ�ល់ឱយអនកបនេទ។ អនក�ល់គន
ែដលទទួលបនជីវតិអស់កលបជនិចច�តវែតមករក�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងគឺ់ជអងគ
ែតមយួែដល�ចផ�ល់ចំែណកេនះឱយអនកបន។
57 �គរបស់អនក�ចផ�ល់ករអបរ់ដំល់អនក នង�ចបេ�ង នអនក។ អនក�តវែត េរ ន
�។ ម� យ—របស់អនក�ចបេ�ង នអនកឱយេដរ អនក�តវែតេរ នេដរ។ ឪពុករបស់អនក
�ចបេ�ង នអនកពីរេប បក� យជអនកជំនួញឬអ�ីមយួ? អនក�តវែតេរ នអំពីេរ ងេនះ។
ប៉ុែន� មនែត�ពះេយសូ៊វេទែដល�ចផ�ល់ឱយអនកនូវ ជីវតិអស់កលប។ េឃញេទ?
58 បូជចរយរបស់អនក អនកដឹកនរំបស់អនក�ចបេ�ង នអនកពី�សន អនក�ច
េរ ន�រែដលេយងកំពុងពយយមបេ�ង ន ប៉ុែន�េ ែតមនិផ�ល់ឱយអនក នូវជីវតិ
អស់កលបជនិចច។ អនក�តវែតទទួលយកអងគ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អនកទងំអស់គន
យល់េទ? �តវទទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េនះនឹងមន ជីវតិអស់កលបជនិចច។
ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េពលខ�ះភពជអនកដឹកនេំផ�ងេទ ត ទទួលបនឥទធិពលខ� ងំ
�ស់េលេយង រហូតដល់េយងមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេ  េពលេនះ—េពលេនះ
ែដលមកដល់។
59 េតអ�ីេ ជករ��កកែ់ដល�តវបដិេសធ ករដឹកនេំ កនជ់ីវតិអស់កលប។
ពីេ�ពះ េឃញេទ េនះជជីវតិែដលមនិ�ចប ចបប់ន។ ឥឡូវ ករអបរ់គឺំល�
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ែដលនឹងជួយេយងេ ទីេនះ។ �ជីវកមម�មនិអីេទ។ មនលុយ�មនិអីេទ។ ជ
េកមង�បសនិងេកមង�សីល�េនះមនិអីេទ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ េ េពលជីវតិ �តវបន
ប ចបេ់ ទីេនះេនះគឺចបេ់ហយ។ អនកយល់េទ? អនកេពញវយ័យល់េទ? [�កមជំនំុ
និយយថ “�ែមន៉”—Ed] េឃញេទ គឺចបេ់ហយ។ ប៉ុែន�េយង �តវែតទទួលយក
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបជ់ីវតិអស់កលប។ មនែត�ពះេយសូ៊វែត មយួគតែ់ដល
�ចនអំនកេ រក�ទង។់

60 េហយេទះយ៉ង� េឃញេទ យុវជនេនះបនសំេរចនូវករទងំអស់េនះ
��េរ ននិងេ�យឪពុកម� យនិងអ�ីៗទងំអស់ គត—់គតប់នបតប់ងរ់បស់
ធំបំផុត គត�់ចមនករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដបតិ�ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “មក�មខញុ ំ”

61 េហយអនកជេកមង�សីែដលេទបែតេចញពី��េរ ន េហយអនកខ�ះ�បែហល
ជជិតបនប ចបក់រសិក� ឆប់ៗ េនះេហយ េហយអនកជេកមង�បស។ ភពជ
អនកដឹកនអំ�ច រយបំផុតគឺមន�ពះេយសូ៊�គីសទ ដបតិេនះគឺជអនកដឹកន ំ េ ជីវតិ
អស់កលបជនិចច។ ឥឡូវ ភពជអនកដឹកនេំនះេ ចំេពះមុខមនុស��គបរ់បូ ពួកេគ
�តវបនផ�ល់ឱកសឱយេ�ជសេរ ស។

62 េហយេនះជេរ ងអ�ច រយមយួែដលេយងមនកនុងជីវតិគឺ�ចេ�ជសេរ ស
បន។ ៃថងមយួ…អនកដឹងេទ ប៉ៗនិងម៉ក់ៗ  ពួកេគបនេ�ជសេរ សចងម់ន
េកមង�បសតូច និងេកមង�សីដ�៏សស់�� តមន កដូ់ចអនកែដរ គឺអនកទងំអស់គន ។

63 បនទ បម់កអនក—អនកមនសិទធិកនុងករេ�ជសេរ សថ េតអនកចងេ់រ នពី�គរអឺត។់
�គ�ចបេ�ង នអនក ប៉ុែន�អនក�ចជេកមង—េកមង��កកម់ន ក ់ អនកនឹងមនិេរ នេទ។
ជេកមង�សី��កកម់ន កែ់ដលមនិ�� បទ់ល់ែតេ�ះ។ េឃញេទ អនក—អនកមន
ជំេរ សកនុងករេធ�� េទះអនកេ តូចក�ី។

េហយម� យនិយយថ “េតអនកមនពិនទុ េអ េ េលកតរបយករណ៍របស់
អនកេទ?”

“អតេ់ទខញុ ំេខ�យ�ស់” េឃញេទ ឥឡូវេនះអនក�ច…
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64 ម� យនិយយថ “ឥឡូវអនក�តវែតសិក�” េហយអនក�តវេធ�ដូេចនះ បនទ បម់ក
បន�ករសិក�ដូចម� យបន�បបអ់នក ដូចជប៉បន�បបអ់នក។ េឃញេទ អនក
�តវសិក�។
65 ប៉ុែន�អនកមនជំេរ ស អនក�ចេធ��រកឺអ៏ត។់ អនក�ចនិយយថ “ខញុ ំមនិចងេ់ទ។”
េឃញេទ អនកមនជេ�មសមយួ។
66 បនទ បពី់មយួរយៈ អនកនឹងមនជេ�មសថេតអនកនឹងេ េរ បករជមយួ
េកមង�សីែបប�ឬេកមង�បសែបប�ែដលអនកនឹងេរ បករ។
67 អនកមនជំេរ ស�គបទី់កែន�ងកនុងជីវតិ។ េហយបនទ បម់កអនកមនជំេរ សមយួ
ជថមីម�ងេទ ត ថេតអនកចងរ់ស់េ បនទ បពី់ជីវតិេនះ ឬ�គនែ់តចងក់� យជមនុស�
េពញនិយម ជ��ភពយន�រអឺនក� ំរអឺ�ីេផ�ងេទ ត។
68 េហយេមល េកមង�សីតូចៗទងំេនះែដលេ�ច ងេ ទីេនះជមយួនឹងសំេលង
ដពិ៏េ�ះ។ េកមងេនះ�តវបណ�ុ ះសំេលងេនះ េហយនងនឹងក� យជអនកចេ�ម ង
េ�ខ នអូេប�៉៉ ឬអនកចេ�ម ង�មយួ។ ខញុ ំលឺសំេលងរបស់េកមង�បសតូច ទងំេនះ
េកមង�បសអនក�ចដូចជែអល៊វសី�ពីសលីែដលលកសិ់ទធិពីកំេណ តរបស់ គត។់
េឃញេទ អនកមនិចងប់នអ ច ឹងេទ។ េមល�គឺជេទពេកសលយ ែដល�ពះ
បន�បទនដល់អនក េហយអនក�តវែតេ�ជសេរ សថេតនរ�ែដលអនក នឹងេ�ប
េទពេកសលយេនះ ស�មប�់ពះឬកអ៏នកនឹងេ�ប�ស�មប�់រក�។ េឃញេទ?
69 បង�បសេឡអូេ ទីេនះ ជបង�បសរបស់អនក េឃញេទ ឥឡូវេនះគតម់ន
េទពេកសលយមយួេដមបមីកនិងដឹកនមំនុស�។ ឥឡូវេនះេតគតនឹ់ងេធ�អ�ីជមយួ
�? េតគតនឹ់ងចូលេ េធ��ជីវកមមនិងេធ�ឱយខ�ួន គតក់� យជេសដ�ីមយួឬ ឬគួរ
គតេ់ចញមកេ ទីេនះេហយេធ�ឱយផទះក� យ ជកែន�ងែដលមនុស�ែដលចងម់ក
រមួគន និង�� គមនអ៍នកទងំអស់ជេកមងតូច? េមល អនក�តវែតេ�ជសេរ សអ�ីែដល
អនកនឹងេធ�។
70 េយងមន ក់ៗ �តវេធ�ករេ�ជសេរ ស។ េហយ�េ ចំេពះមុខពួកេយង។ ប៉ុែន�
េយងទងំអស់គន �តវ�បឈមមុខនឹងេរ ងមយួេនះ “េតេយងនឹងេធ�អ�អីំពីជីវតិអស់
កលប? េយងនឹងរស់េ ទីេនះ រកឺអ៏ត?់” បនទ បម់កេយង�តវែតមករក�ពះេយសូ៊វ
េដមបទីទួលករេនះ។ ឱកសៃនករេ�ជស េរ សេនះគឺជេរ ងមយួែដល�ពះ
បន�បទនដល់េយង។ �ទងម់និបងខំេយងេទ។ �ទង�់គនែ់តអនុ ញ តឱយេយង
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េធ�ករេ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯង។ ដូេចនះអនកមនិ�តវ បនបងខំេទ�គនែ់តេធ�ជេ�មស
ផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក។
71 ឥឡូវេនះសូមេធ��មេនះ មនុស�េពញវយ័និងទងំអស់គន ស�មបព់ីរបីនទី
េហយកុមរទងំអស់រមួគន ។ េ�ះ�ម�នយុវជនេនះនិងជំេរ សែដលគតប់នេធ�
និងេមលកែន�ងែដល�ដឹកនគំត។់
72 ឥឡូវេនះ េកមង�សីទងំេនះជមយួនឹងសំេលងដពិ៏េ�ះ េកមង�បសទងំេនះ។
ឥឡូវេនះ�បែហលជេឡងមកេហយអនកនឹងមនសំេលងេដមបេី�ច ង។ ឥឡូវេនះ
�គនែ់តយកេរ ងមយួេនះ ែដលអនក�ចេធ�បន ខញុ ំេអយ ៃថង�មយួអនក�ច នឹង
ទទួលយក� “ខញុ ំ…”
73 េតអនក�គ ល់េកមង�បសេនះ េឈម ះថ ែអល៊វ�ីពីសលី? អនកបនឮករែសត
េនះេហយ។ អនកបនឮេហយខញុ ំមនិបង� បេ់កមងេនះេទ ប៉ុែន�េកមង�បសេនះ
មនឱកសែដលអនកទងំអស់គន មន េឃញេទ និងអ�ីែដលគត…់គតប់ន
រកេឃញថគត�់ចេ�ច ងបន។ េហយេមល អ�ីែដលគតប់នេធ�គឺដូចជអ�ី
ែដលយូ�សបនេធ�ែដរ គឺយូ�សអុី�ក រយី៉ុត គតប់នលក�់ពះេយសូ៊វេចញ។
�ពះេយសូ៊វបន�បទនសេម�ងល�េនះដល់េកមងេនះ។ េហយេតគតេ់ធ�អ�ី? បែង�រ
េចញេហយលក�់េ �រក�។ េឃញេទ គតប់នមកដល់ផ�ូវប ច ប។់ េឃញេទ?
គតប់ដិេសធមនិេដរជមយួ �ពះេយសូ៊េទ។
74 ឥឡូវេនះសំ�ញ់វយ័េកមងេនះ អនក�គប�់គងវយ័េកមងសមបរូែបបេនះ គតប់ន
េធ�េរ ងដូចគន  េ�ះមក�ម�ននិងេមលអ�ីែដលគតប់នេធ�។ គម នករ សង�យ័េទ
ជមយួមនុស�អ�ច រយមន កែ់ដលគតម់ន គឺ�បែហលគត ់ ជបុរសវយ័េកមងសង�
មនសកេ់ខម  ធ� កចុ់ះេ េលចំេហ ង មនសេម� ក បំពក�់� ត។ ស�ីវយ័េកមងបន
គិតថ “េកមង�បសេនះេហយ ជបុរសសង� រមន ក!់” អូពួកេគនឹង។ គត�់បែហលជ
�គវៃីដេ កនព់ួកេគ េហយពួកេគនឹងែចចងជ់ មយួគតនិ់ងរបស់េផ�ងេទ ត។
75 េហយគតប់នគិតថគតគឺ់ជមនុស�អ�ច រយមន ក ់េ�ពះគតគ់ឺជបុរសសង�
គតេ់ េកមង។ គតម់និបនម៉កងយេឡយរហូតដល់ចុងប ចប។់ គតក់ំពុង
សម�ងឹ េមលែបបេនះ។ “ខញុ ំេ េកមង។ ខញុ ំពិតជសង� ។ ខញុ ំជអនកមន។ ខញុ ំ�ច
ទិញអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន។ ខញុ ំ�ចយកេកមង�សីទងំេនះ េហយេកមង�បស ពួកេគ
ទងំអស់ចូលចិត�ខញុ ំ។ េហយពួកេគដឹងថខញុ ំជបុរសអ�ច រយមន ក។់” េហយ េឃញ
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េទ គតម់នទងំអស់េនះ។ គតប់នេធ��មករែណនរំបស់ឪពុកគត ់ និងអ�ី
ៗទងំអស់។ “េហយខញុ ំកន�់សនបនល��ស់។ ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ។” េហយ
ឥឡូវេនះគត�់ចេធ��មេនះ េឃញេទ។ េពញនិយមខ� ងំ ជអនកមនលុយ និង
លបលីបញ។ េហយគត…់
76 ដូចសព�ៃថងេនះែដរដូចជអនកមនឱកសក� យជ��ភពយន� េឃញេទ ឬអ�ី
មយួដូចេនះ។ មនុស�វយ័េកមងភគេ�ចនសព�ៃថងេនះ អនកនិយយជមយួពួកេគ
ពួកេគ�គ ល់��ភពយន�ទងំេនះេ�ចនជងពួកេគ�គ ល់ពី�ពះេយសូ៊វេ េទ ត។
អនកេឃញេទ? េហយអនកេឃញេទអនក—ជកុមរ កំពុងេរ នអំពី�ពះេយសូ៊វ។
កែន�ងែដលពួកេគអងគុយេហយករសែម�ងខ�ះមនេ េលែខ�ភពយន�ឬអ�ីមយួ
េផ�ងេទ ត ពួកេគ�គ ល់អនកសំែដងេ ទីេនះទងំអស់អំពី�។ ពួកេគ�គ ល់�
ហនឹង �បេសរជងអ�ីទងំអស់េនះ។ អនក�បបព់ួកេគអំពី�ពះគមពរីពួកេគមនិ�គ ល់
េទ គម នអ�ីអំពី�ពះគមពរីេទ។ េឃញេទ �កំពុងេធ�ករេ�ជសេរ សខុស។ ឥឡូវអនកខ�ះ
បនលកេ់ទពេកសលយែដល�ពះបនផ�ល់ឱយេដមបភីពលបលីបញ!
77 បនទ បម់កេយងេឃញគតេ់ ចុងប ចបៃ់នជីវតិ។ ចូរ�មគតប់ន�ិចេទ ត។
អនកនឹងដឹងពី�ពះគមពរីែដលែចងអំពីមតិ�វយ័េកមងេនះេទ? គតក់នែ់ត ទទួលបន
ភពេជគជយ័ែថមេទ ត។ ដូេចនះេពលខ�ះភពេជគជយ័មនិែមនមន នយ័ថ
អនកបនេ�ជសេរ សជំេរ សបន�តឹម�តវេនះេទ។ េតអនកដឹងថគតប់នេធ� អ�ីេទ?
គតប់នេចញេ េ�កេហយមនេពលេវ�ធំៗជេ�ចន។ េហយមនពិធីជប់
េល ងធំៗ និងបនចំ�យ�បកជ់េ�ចនស�មបេ់កមង�សីៗ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
�គបយ៉់ង។ េហយបនទ បម់កគតប់នេរ បករ េហយ�បែហល ជមន�គ�រ។
េហយ—េហយគត—់គតប់នេកនេឡងយ៉ងសនធឹក�ស់ រហូតដល់គត់
បន�ងសងជ់�ងកថមីនិងរបស់របរេផ�ងៗ។ េហយគតប់ន និយយថ “អនក
េឃញេទ ខញុ ំមនិបនេដរ�ម�ពះេយសូ៊វេទ េហយេមលចុះ េមលអ�ីែដលខញុ ំមន!”
េឃញេទ?
78 អនក�ចឮមនុស�និយយដូេចនះ េហយខញុ ំថ “ែមនេហយ េមលចុះ �ទងប់ន
�ពះពរខញុ ំ” េនះមនិែមនមននយ័ថ�ទងំអស់េនះេទ។ េឃញេទ?
79 េហយមយួសនទុះេ�កយមកជ�ងករបស់គតប់នេពញហូរេហ រ រហូតដល់
គតនិ់យយថ េហតុអ�ី “�ពលឹងអញេអយ លមមសំ�កេហយ។ ខញុ ំមនលុយ
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េ�ចនេហយកេ៏ជគជយ័�ស់! ខញុ ំជបុរសអ�ច រយមន ក!់ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់ក�ឹប
ទងំអស់។ េហយខញុ ំមន�ទពយសមបត�ិកនុងពិភពេ�កេនះ េ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំជ
មច ស់កមមសិទធិេលដីនិងលុយសរបុ េហយេហតុអ�ី ខញុ ំេ ទីេនះអនក�ល់គន ចូលចិត�
ខញុ ំ ជមនុស�មន កែ់ដលល�ឥតេខច ះ”
80 ប៉ុែន�អនកដឹងេទ �ពះគមពរីបននិយយថ េ យបេ់នះ�ពះជមច ស់�ទង ់ មន
បនទូលេ គតថ់ “ខញុ ំនឹងដក�ពលឹងរបស់អនកេ ។”
81 បនទ បម់កេតមនអ�ីេកតេឡង? ឥលូវេនះមនអនកសំុទនមន ក ់ ជមនុស�
ចស់�គី�ទ នែដលបនអងគុយេ ទីេនះ�ម�ចកទ� ររបស់គត។់ េហយេ េពល
ែដលពួកេគ…
82 េ �កងេយរ�ូឡិម ពួកេគបនបរេិភគេ េលដំបូលផទះ។ េហយកំេទច
នំបុង័កធ៏� កេ់ ដូចេនះ េហយបំែណក�ចក់ដូ៏េចន ះែដរ ធ� កចុ់ះេលកំ�លឥដ�
េ េពលពួកេគទម� ក�់។ េហយពួកេគមនិេលក�េទ ពីេ�ពះអ�ីៗទងំអស់ េ
�កងេយរ�ូឡិមជទី�កងចស់ �—�…
83 េត��តឹម�តវេទកនុងករនិយយេលងេសចបន�ិចបន�ួចេ ទីេនះ? ពួកេគ
�ចបល់។ អនកដឹងេទេនះគឺអ�ី? រយុេ េលនំបុង័ រយុេល�ចេ់គ រយុេលប៊ ឺ�ចបល់
េលអ�ីៗទងំអស់។ ពួកេគេចញេ�ក�មដងផ�ូវ េ �មមតទ់េន�និងអ�ី�គបយ៉់ង
េហយរយុេហរចូលេឡងេល�។
84 ដូេចនះមនុស�ទងំេនះេ ទីេនះ ពួកេគេឡងពីេល—�គរ។ េហយពួកេគ
ញុំ េហយបនទ បម់កពួកេគទម� ក�់េចល េហយបនទ បម់កពួកេគេបស�េចល។
េហយសត�ែឆកេ �មផ�ូវបរេិភគកំេទចេនះ។ េហយគតប់នអនុ ញ ត ឱយចស់
�កី�កេនះែដល�គី�ទ នេដកេ ទីេនះ�មផ�ូវ េហយញុំែតកំេទច ែដលបន
ធ� កចុ់ះពីចនរបស់គតពី់ែ�គរបស់គតឬ់ពីតុរបស់គត។់
85 េហយបនទ បម់កេ េពលែដលគតចូ់លេ  បនទ បពី់គតប់នឈេឺហយគត់
មនិបនមនអ�ី�កេ់លដំេ គត។់ គតេ់ឈម ះ��រ។ េហយែឆកមកលិទធ ដំេ
របស់គតេ់ដមបឱីយគតប់នជសះេសប យ។
86 ែមនេហយអនកដឹងេទ បនទ បពី់មយួរយៈ បុរសអនកមនេនះ េ េពល
ែដល គតេ់ឃញថគតម់នលុយទិញថន �ំគប�់បេភទ េបគតឈ់េឺនះមន
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េវជជបណ�ិ ត �គប�់បេភទ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ េពលខ�ះ�គេពទយមនិ�ចជួយេយង
បនេទ េហយថន កំម៏និ�ចជួយេយងបនេទ គម នអ�ី�ចជួយេយងបនេទ។
េយងមន េសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ពះ។ េហយគតម់កដល់ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ
របស់គត។់ �គេពទយមនិ�ចជួយគតប់នេទ គិ�នុប�� យិកមនិ�ចជួយគត់
បនេទ េហយថន កំម៏និ�ចជួយគតប់នែដរ គតប់ន�� ប។់ េហយបនទ បម់ក
េ េពលែដល�ពលឹងរបស់គតប់នចកេចញពី�ងកយរបស់គត ់ េឃញេទ
�បនចកេចញពី�បកទ់ងំអស់របស់គត ់ និងករអបរ់រំបស់គត ់ និងអ�ី�គប់
យ៉ងែដលគតម់ន និង�បជ�បិយភពរបស់គត។់ ពួកេគផ�ល់ឱយគតនូ់វពិធី
បុណយដធ៏ំមយួដអ៏�ច រយ�បែហលជពកក់�� លៃនទងជ់តិេហយ—េហយេ
�� យ�កងមកេហយពួកេគនិង�គអធិបបយមកេហយនិយយថ “បង�បស របស់
េយងេអយ ឥឡូវេនះបនេ ដល់សិរលី�េហយ” និងអ�ីៗដូេចន ះ។

87 ប៉ុែន��ពះគមពរីបនែចងថ “គតប់នេងបែភនកេឡងេ �ថ ននរកេ�យរងទុកខ
េហយេមលផ�ូវឆ�ងកតឈូ់ងសមុ�ទដស៏េមប ម េនះេហយបនេឃញអនកសំុទន
េនះបន�កេ់ ទីេនះកនុងទ� ររបស់គតេ់ េល�ថ នបរមសុខ។ េហយគត់
បនែ�សកថ សូមប ជូ ន��រមកេនះជមយួទឹកបន�ិច ដបតិេភ�ងេក� េនះកំពុង
េធ�ទរណុកមមខញុ ំ។ សំេលងនិយយថ ‘អូេទ។ េឃញេទ អនកបនេធ�ករេ�ជសនូវ
ជំេរ សែដលខុសេ កនុងជីវតិ។’”

88 េឃញេទ េ េពលែដលគតប់នមកដល់ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ េដមបេីបះជំ�ន
េចញពីជីវតិ! គត�់តវបនដឹកនេំ�យ�សន។ គត�់តវបនដឹកនេំ�យ
ករអបរ់។ំ គត�់តវបនដឹកនេំ�យឥទធិពលរបស់គត—់ៃនភពេជគជយ័ របស់
គត។់ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ គតគ់ម នអ�ីកនៃ់ដរបស់គតេ់ទ េរ ងទងំេនះ ប ច ប់
េ ទីេនះ។ អនកយល់េទសំ�ញ់តូច? អនកេពញវយ័។ អ�ីែដលខញុ ំ…េមលគត់
មនិមនអ�ីឲយគតច់បក់នប់នេទ។ គតម់នលុយមនិ�ចទបគ់តប់នេទ។
មតិ�ភក�ិរបស់គតជ់មយួ�គេពទយមនិ�ចកនគ់តប់នេទ។ ថន េំពទយមនិ�ច
េធ�ឱយគតជ់រហូតបនេទ។ បូជចរយនិង�សនរបស់គត ់ មនិ�ចកនគ់ត់
បនេទ។ ដូេចនះ មនេរ ងែតមយួគតែ់ដលគត�់តវេធ�។ គតប់ន—គតប់ន
បដិេសធមនិទទួលយក�ពះេយសូ៊វជជីវតិអស់កលបជនិចច។ ដូេចនះេតគត�់តវ
េធ�អ�ី? លិចចុះចូលេ កនុងករ�� ប ់និងេ កនុងនរក។ េតអ�ីេ ជកំហុសដធ៏ងនធ់ងរ
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ែដលយុវជនមនេ េពលគតប់នបដិេសធមនិេដរជមយួ�ពះេយសូ៊វ និង�តវ
បនដឹកនេំ�យ�ពះេយសូ៊វ។ គតប់នបដិេសធមនិ េធ��េទ។
89 មនុស�វយ័េកមងជេ�ចនកំពុងែតេធ�ខុសេ ៃថងេនះ គឺបនបដិេសធមនិទទួល
យកករដឹកនេំ�យ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ឥឡូវេនះេយងេឃញថ�ជេរ ងដ៏
��វែដលបដិេសធជីវតិអស់កលបជនិចច េហយនិងករដឹកនេំ�យ�ពះេយសូ៊វ
ជអនកដឹកនេំ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ “មក�មខញុ ំ”
90 េមលអ�ីែដលបុរសតូចសង� េនះបននិយយេ រេស លេនះ? េពលអនក
េចញពី��េ េពលអនកេ ឆង យអនក�តវករអនកដឹកនេំផ�ងេទ ត ប៉ុែន�សូម
ឱយេនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ។ េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះគមពរី។ េតអនកេជ េទ? េនះគឺជ
ជីវតិរបស់�ពះេយសូ៊វនិងបទប ញត�ិរបស់�ពះអងគដល់េយង ជទ�មងអ់ក�រ។ ដូេចនះ
េយង�តវែតេមលេ កនុងេនះ។ េនះជប�ងេ់ម។ េនះជែផនទីែដលេ�កបន�បប់
េយងឱយេដរ�មេដមបចីបេ់ផ�ម—េផ�មជីវតិអស់ កលបជនិចច។

ឥឡូវេយងេឃញថយុវជនេនះបនវេង�ងបត។់
91 សូមយកេរ ងមយួេផ�ងេទ ត។ េតអនកចង�់� បេ់ទ េតអនកមនេពល�� ប ់ ពី
េមដឹកនវំយ័េកមងជអនកមនមន កេ់ទ តេទ ែដលេធ�ឱយ�តឹម�តវ? េតអនកចងឮ់េទ?
មនិអីេទេយងនឹង�កលបង�ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេយងនឹងយកេរ ងមយួេផ�ងេទ ត
ពីអនក�គប�់គងវយ័េកមងែដលមន�ទពយស�ុកស�មភមន កែ់ដល�បឈមមុខនឹងេរ ង
ដូចគន ។ ឥឡូវេនះេយងេឃញកែន�ងែដលេកមង�បសេនះបនេ  ែដលរស់េ
កនុង ជីវតិល�ប៉ុែន�បន�� បេ់ហយវេង�ងេ �ននរក។ េហយឥឡូវេនះេយងនឹង
និយយ អំពីយុវជនមន កេ់ទ ត បុរសមន កែ់ដល�តវបន�បឈមមុខជមយួេរ ង
ដូចគន ។ គតជ់បុរសអនកមនមន ក ់ ជបុរសវយ័េកមងនិងជអនក�គប�់គង េហយ
ប៉ុែន�គត ់ បនទទួលយកករដឹកនរំបស់�ពះ�គីសទដូចេកមង�បសតូចបន�បប់
េយងកលពីមុនថ េយងគួរែតអនុ ញ តឱយ�ទងន់េំយង។ គតប់នទទួលយក
�។
92 បទគមពរីេនះ�តវបនរកេឃញ�បសិនេបអនកចងរ់កេមល�បនទ បពី់ខញុ ំទទួល
បន�មរយៈបទគមពរី េ កនុងេហេ�ពរជំពូកទី១១ និងខ២៣ ដល់ខ២៩។ សូម
ឱយខញុ ំ�គនែ់ត�ន�។ មនិអីេទ? អនកនឹងេ ជមយួខញុ ំបន�ិចែមនេទ? អនកមនិ�បកន់
េទ �បសិនេបខញុ ំមនិ�បកនែ់ដរ? េឃញេទ? ដូេចនះេយង េយង�គនែ់ត…�ន�
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បនទ បម់កអនកនិយយថ “ខញុ ំបនឮបង�បស�បណ� ំសូម�ន�កនុងគមពរីេនះ។”
េឃញេទ? េហយអនកដឹងថ�េ ទីេនះ។ �មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំបននិយយេទ
�ជអ�ីែដល�ទងប់នែចង។ ឥឡូវសូមបង ប�ូន�� បនូ់វ�ពះគមពរីបនែចងេ ទីេនះ
ពីមតិ�ដ�៏សស់�� តេនះ េឃញេទ។ ឥឡូវសូមេមល។

េ�យ�រេសចក�ីជំេន  កលម៉ូេសបនេកតមក េនះឪពុកម� យ
បន�កេ់�កទុក៣ែខ ឥតមននឹកខ� ចដល់ប ញត�របស់េស�ចេឡយ
ពីេ�ពះបនេឃញថជកូនេថ� សល�

េ�យ�រេសចក�ីជំេន  លុះេ�កធំេហយ េនះេ�កមនិ�ពមឲយេគ
េ ខ�ួន ជកូនរបស់បុ�តីផេ�៉នេទ(សូម�� ប)់

េ�កសូ៊រងទុកខលំបកជមយួនឹង� ស�របស់�ពះ ជជងមន
េសចក�ីអំណរខងអំេពបប ែដលេ ែត១ែភ�តេនះវញិ

េ�យបន�បេ់សចក�ីដំេន លែដលេគតិះេដ លដល់�ពះ�គីសទ…
93 �តឡបេ់ កនេ់ពលេវ�របស់េ�កម៉ូេស�េ ែតជ�ពះ�គីសទ។ េឃញ
េទ? គតគឺ់ជមនុស�ែតមន កគ់ត ់ មនុស�មន កែ់ដលមនជីវតិអស់កលបជនិចច។
េឃញេទ?
94 “េ�យបន�បក់រស�ីបេនទ ស” ែដល�តវបនេគេ ថជមនុស� ឆកួត�ជក
បរសុិទធេពក ឬអ�ីមយួដូចេនះ អនកដឹងេទ។ េឃញេទ?

េ�យបន�បេ់សចក�ីដំេន លែដលេគតិះេដ លដល់�ពះ�គីសទ…
ទុកជ�ទពយសមបត�ិ�បេសរជងអស់ទងំរបស់ៃថ�វេិសសេ �សក
េអសីុពទ ដបតិេ�កសំឡឹងចំេ ឯរង� នវ់ញិ

95 ឥឡូវេនះអនកដឹងថ�មននយ័អ�ីេទ? �មននយ័ថ េ�កម៉ូេសេកតមក
ជ េកមង�បស�កី�កមន ក ់ ពិតជ�កី�ក�ស់។ ឪពុករបស់គតេ់ឈម ះ��៉ំម។
ម� យរបស់គតេ់ឈម ះចូេសេបប។ េហយពួកេគជជន�កី�ក�ស់ែតពួកេគជ
�គី�ទ ន។ ពួកេគបនេធ�ករយ៉ងលំបក។ ពួកេគសថិតកនុងទសភព។ ពួកេគ�តវ
េធ�ឥដ�ពីភកនិ់ងរបស់េផ�ងេទ ត សំ�បេ់ស�ចចស់។ អនកដឹងអ�ីេទ? ៃថងមយួកូន�សី
េស�ចចស់េនះ បនចុះេ ឯទេន�ែដលម� យ…
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96 ម� យរបស់េ�កម៉ូេសេឈម ះចូេសេបបបនយកគត ់ �កគ់តេ់ កនុងកបនូ
តូច មយួេចញេ េលទេន�េនះ។ េហយសត��កេពចស់ៗបនសីុទរកតូចៗ
ទងំអស់ ែដល�មវធីិេនះពួកេគបនសម� បកូ់នេកមង ែដលពួកេគបនេបះចូល
េ  កនុងទេន�។ ប៉ុែន�នងបន�កគ់តេ់ ទីេនះ។ េហយេតអនកដឹង ពីរេប បែដល
នងេធ�យ៉ង�េទបសត��កេពេ ឆង យពីគតេ់ទ? នងបនេធ�—ទូកតូចមយួ
ែដលនង�កគ់តេ់ កនុងេនះ នងបនេធ��េចញពីេដម�សល់។ េតអនកដឹងថ
េនះជអ�ីេទ? �ជជរ័�មក។់ អនកយមចស់នឹងេឡងមកនិយយថ “��  េកមង
េហេ�ពរេថ� សល��ស់ ខញុ ំនឹងទទួលចិ ច ឹម�េហយ!” លឺេកមងយំែបបេនះ។ បន
េ ទីេនះ “េវវ៉! ក�ិនអីអេ ច ះ! អូ! េឃញេទ? េឃញេទ ម� យ�តវបន ដឹកនឲំយដឹង
រេប បករពរកូន។ ដូេចនះគតប់នផុតេ�គះថន ក ់គតម់និចបំច ់េធ�អ�ីទងំអស់។
97 េហយបនទ បម់កគតប់នចុះេ ឯទេន�េ ឆង យបន�ិច។ េហយកូន តូចរបស់
គតនិ់ងបង�សីេឈម ះម៉�មបនេដរ�មគត ់ចុះ�មទេន�រងច់ ំេមលអ�ីែដល…
98 េហយបនទ បម់កកូន�សីរបស់ផេ�៉នបនេចញមក េហយយកគតេ់
អនកដឹងេទ េហយនងបនទញគតេ់ចញ។ អនកដឹងេទ អនកទងំអស់គន …គិតថ
ជកូនែដល�� តជងេគបំផុតេ េលេ�ក េឃញេទ នង�តវែតេធ�អ ច ឹង។
ប៉ុែន��ពះគមពរីបនែចងថ េកមង�បសតូចេនះពិតជ�� ត�ស់ ជេកមង�បស
តូច �� ត។ េហយអូ គត�់គនែ់តែ�សក េហយទតែ់កងេជងតូចរបស់គត។់
គតប់នបតម់� យរបស់គត។់ ដូេចនះអនកដឹងេទ ថមនអ�ីេកតេឡង? បនទ បម់ក
�ពះជមច ស់បន�កកូ់ន�សីរបស់េស�ចផេ�៉នែដលជបុ�តីេស�ចេនះ និងេសចក�ី
�ស�ញ់ទងំអស់ែដលម� យ�ចមន ស�មបទ់រកតូចមយួេនះ។ េបះដូងរបស់
នងបនធ� កចុ់ះស�មបគ់ត។់ នងបននិយយថេនះគឺជ កូនរបស់ខញុ ំ។”
99 ប៉ុែន� អនកដឹងេទ នងគឺជ ស�ីវយ័េកមង។ េឃញេទ េ សមយ័េនះ ពួកេគ
មនិមនដបទងំេនះដូចអនក�ល់គន មនេទ ដូេចនះពួកេគ�តវេ ទទួលម� យ ែដល
មនកូននិងមនទឹកេ�ះែដល�ចបំេ កូនបន។
100 ដូេចនះម៉�មេ ែកបរេនះនងនិយយថ “ខញុ ំនឹងេ រកអនកម� យ�តឹម�តវមន ក”់

“អ ច ឹងអនកេ យកនងមកចុះ។”
101 េតអនកដឹងេទថេតអនក�េឈម ះម៉�មបនេ េហយទទួលម� យមក? ជ
ម� យបេងកតរបស់េ�កម៉ូេស។ �តឹម�តវេហយ។ ែមនេហយនងកប៏នេ ។
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េនះគឺជ�បជញ ែមនេទ? ដូេចនះអ ច ឹងនងកប៏នេ យកម� យរបស់េ�កម៉ូេស។
េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំនឹងទទួលចិ ច ឹងេកមងតូចស�មបអ់នក។”
102 នងនិយយថ “អនកដឹងេទ ខញុ ំនឹងឱយអនកបីរយដុ�� រកនុងមយួសប� ហ៍ េដមប ី
ចិ ច ឹមទរកេនះ។ េហយអនក�ច�ន កេ់ កនុង�ជ�ងំបន។” េមលពីរេប ប ែដល
�ពះជមច ស់េធ�េ េពលែដលអនកទុកចិត�េល�ទងេ់ឃញេទ េ េពលអនក�បកដ
កនុងចិត�។ ទរកេនះគឺជេ��មន កេ់ហយនងបនដឹង។
103 ដូេចនះ ពួកេគបនចូលេ កនុង�ជ�ងំ េហយនងបនចិ ច ឹមេ�កម៉ូេសេឡង
ែដលជម� យផទ ល់េហយទទួលបន�បកច់ំនួនបីរយដុ�� រកនុងមយួសប� ហ៍េដមប ី
យកមកចិ ច ឹមជីវតិេផ�ងៗ។ សូមគិតអំពីេរ ងេនះ!
104 េហយបនទ បម់ក អនកដឹងេទ បនទ បពី់មយួរយៈ ខណៈេពលែដលេ�កម៉ូេស
ចបេ់ផ�មធំបន�ិចែដល�ច�ននិងសរេសរបន។ នងបនបេ�ង នគតពី់រេប ប
�ននិងសរេសរ។ េហយបនទ បម់កនងបន�បបគ់តថ់ “ម៉ូេស! េកតជកូន
�តឹម�តវ។ ឪពុកអនកនិងខញុ ំបនអធិ�� នឲយអនក។ �ពះមនបនបង� ញ ដល់េយង
ថ អនកជពយករ ី េហយអនកនឹងក� យជអនករេំ�ះមនុស� េ ៃថងេ�កយែដលនឹង
�តវមក។”
105 េហយអនកដឹងេទ េ េពលែដលគតធ់ំ បនទ បម់កគតគឺ់ជអ�ី? គត�់តវបន
េគយកេ ចិ ច ឹមចូលកនុង�គ�រេស�ច។ អូខញុ ំេអយ! គតម់និចបំច…់
106 េហយគតប់នេមលេ �បជជនរបស់គត ់ េហយពួកេគគម នសេម� ក
បំពក។់ ពួកេគជ�គី�ទ នេហយពួកេគបនយំ។ េហយពួកេគចស់ ពួកអនកទទួល
ខុស�តវបន�យពួកេគនឹងរពំតេ់ហយឈមហូរេចញេលខនងរបស់ពួកេគ។ គត់
—បងប�ូនជីដូនមយួនិងពូរបស់គត ់ ប៉និងម៉កទ់ងំអស់។ �តវបន�យេ�យ
រពំតេ់ ទីេនះកនុងរេ � ភករ់បស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�េ�កម៉ូេស បនេធ�អ�ីមយួេ កនុង
ចិត�របស់គត ់ គតប់នដឹងថ ពួកេគជមនុស�ែដល�ពះ បនសនយទុក។ គត់
បនដឹង។
107 ឥឡូវេនះ េរ ងបនទ បែ់ដលគតនឹ់ងេធ�គឺករក� យជេស�ច។ គតន់ឹងេធ� ជ
េស�ច�គប�់គងេលអ�ីៗទងំអស់ និងជអនកមនមស�បកទ់ងំអស់របស់�សក
េអហ�ុបី។ េហយ�បេទសេអហ�ុបីបន�គប�់គងពិភពេ�កេ �គេនះ។ ប៉ុែន�
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េឃញេទ �ពះគមពរីបននិយយថ “គតប់នចតទុ់កករតិះេដ ល” មកេ កនុង
ភក�់ជដូំច�គី�ទ នេ ទីេនះែដរ។ េ េពលេនះពួកេគបនេសច ចំអកឱយ េហយ
ពួកេគទត។់ �បសិនេបពួកេគនិយយអ�ី�តឡបម់កវញិ ពួកេគនឹងសម� បព់ួកេគ។
េឃញេទ? ប៉ុែន�េ�កម៉ូេសបនេ�ជសេរ សេ ជមយួ �កមេនះជំនួសឱយករ�តវ
បនេគេ ថកូន�បសរបស់េស�ច។
108 េមលេ ចុះ! េឃញេទ េ�ពះគតប់នេឃញេពលេវ�ចុងេ�កយ! េឃញ
េទ ជអនកមនវយ័េកមង? ប៉ុែន�គតប់នេឃញ�ពះេយសូ៊វដូចជេយងបនេឃញ
�ទង ់ េ កនុងករជកែ់ស�ងែដលជេពលេវ�ចុងេ�កយគឺជអ�ីែដល�តវសង។
ឥឡូវេនះ គតប់នទទួលយកករដឹកនរំបស់�ពះ�គីសទ េហយម៉ូេសបនឲយ តៃម�
ករតិះេដ លទុកដូចជ�ទពយសមបត�ិែដល�បេសរជង។
109 អនកដឹងេទ េពលខ�ះេពលែដលអនកជេកមង�បសតូចេ ��េរ ន អនកនឹង
និយយពកយ��កក ់ េហយពួកេគចងេ់�យអនកនិយយ�។ អនកជេកមង�សីតូច
េកមង�សីតូចៗនឹងនិយយេរ ង��កក ់េហយពួកេគចងេ់�យអនកនិយយ។ អនកគួរ
និយយថ “អតេ់ទ។ ខញុ ំជ�គី�ទ ន”
110 ពួកេគនិយយថ “អូ! អនកឯងលងង�់ស់!” អនកដឹងេទ �នឹងេ កនអ់នក។
111 េឃញេទ េ�កកឈរេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ែដល
បនមកែបបេនះ” េឃញេទ? េឃញេទ េ�ពះេនះជអ�ីែដលម៉ូេសបនេធ�។ គត់
បនចតទុ់កករតិះេដ លរបស់�ពះ�គីសទថមនតៃម�វេិសសជង�ទព�ទងំអស់ៃន
�បេទសេអហ�ុបី។ ឥឡូវចូរេយងេដរ�ម�ទងជ់ដឹកន ំ េ�យ�ពះ�គីសទ េហយ
េមលអ�ីែដលគតប់នេធ�។
112 ឥឡូវេនះេឃញេទ បុរសវយ័េកមងេនះជអនកមន បុរសវយ័េកមងដំបូងេគ គត់
មនិចងប់ន�ពះ�គីសទេទ។ គតម់និចងេ់ធ�ជអនកកន�់ម�ពះេយសូ៊វេទ។ េហយ
ដូេចនះេយងេឃញថគតេ់ពញនិយម�ស់ �បែហលក� យជ��ភពយន�
េហយពូែកអ�ី�គបយ៉់ងែដលគត�់ចេធ�បននិងអ�ីៗ ទងំអស់ែដលគតច់ងេ់ធ�។
ប៉ុែន�េ េពលគត�់� ប ់ គតម់និមននរ�មន កដឹ់កនគំតេ់ទ។ ដូេចនះ ករអបរ់ ំ
របស់គតល់�។ មនលុយគឺល�។ អ�ីទងំអស់គតម់និ�ចេ�ប�េទ តេទ។ គតម់និ
�ចទិញ�មវធីិរបស់គតេ់ដមបេីឡងេ �ថ នសួគប៌នេទ។ េហយគតម់និ�ច
ពឹងករអបរ់រំបស់គត ់េដមបេី �ថ នសួគប៌នេទ។ េឃញេទ?
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113 ប៉ុែន�បុរសវយ័េកមងេនះឥឡូវេនះ គតម់នរបស់ទងំអស់េនះ។ គតម់ន
ករអបរ់ផំងែដរ។ គតឆ់� ត។ គតប់នេ ��េរ នជមយួម� យរបស់គត់
ម� យបនបេ�ង នគតេ់ហយគតម់នករអបរ់លំ�។ េហយគតពិ់តជឆ� ត�ស់
រហូតដល់គត�់ចបេ�ង នជនជតិេអហ�ុបីបន។ គតប់េ�ង ន�គរបស់គត ់គត់
ឆ� ត�ស់។ េមលថគតឆ់� តប៉ុ�� ។ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ អ�ីែដលសំខនប់ំផុត
េនះគឺភពឆ� តៃវេលសពីអ�ីែដលគតម់ន សក� នុពលែដល គតម់ន គតេ់ ែត
និយយថ “ខញុ ំនឹងេបះបងេ់ចលគឺេដមបេីដរ�ម�ពះេយសូ៊វ” េតអនកដឹងថពួកេគ
បនេធ�អ�ីជមយួគតេ់ទ? ពួកេគទតគ់តេ់ចញ។ គតប់ន ក� យជទសករកនុង
ភកដូ់ចពួកេគដៃទេទ តែដរ។
114 ប៉ុែន�េ ៃថងមយួេ េពលែដល គតក់� យជមនុស�េពញវយ័ គតក់ំពុងែត
ឃ� លេច មេ ខងេ�កយ�លខ�ច។់ េហយមនអ�ីេកតេឡង? អនក��ច
�បបខ់ញុ ំថេតមនអ�ីេកតេឡង? េត�ជអ�ី? [េកមងមន កនិ់យយថ “មនេភ�ងេ
កនុងគេមព តៃ�ព] �តឹម�តវេហយ មនេភ�ងេឆះេ កនុងគុេមព តេហយ�ទកទ់ញករ
យកចិត�ទុក�ករ់បស់គត។់ គតប់នងកេចញ។ េហយអនកដឹងមនអ�ីេទ?
115 អនកបននិយយថ “បេ�ង នេកមងៗ។” ឥឡូវេនះេកមងៗនឹងេ�កកេឡងេហយ
បេ�ង នខញុ ំវញិ។ [បង�បស�បណ�េំសច—Ed។] ដូេចនះ េហយេកមង�បសតូច
េនះេ ទីេនះគត�់តវ—េ េលស ញ ។ េតអនក�ជឪពុករបស់អនក? [កុមរ
និយយថ “េ�ក�ន”់] េ�ក�នគ់ឺជឪពុករបស់អនក។ េកមង�បសេនះបន
ទទួលករបេ�ង នែមនេទ? ពួកេគមន ក់ៗ មនែភនកភ�តូឺចៗ េមលេ បនទទួលវធីិ
ឈនមុខអនក�ច េមលេឃញ។
116 ដូេចនះឥឡូវេនះេមល គតប់នេធ�េហយគុមភេនះបនទកទ់ញគត—់គត់
េឆ�យថ “ខញុ ំនឹងេឆ ងេ េមលថេត�ជអ�ី?”
117 េហយ�ពះ�ទងម់នបនទូលេ កនេ់�កម៉ូេសថ “ចូរេ�ះែសបកេជងរបស់
អនកេចញ ដបតិកែន�ងែដលឯងឈរគឺជកែន�ងបរសុិទធ។ អញបនេ�ជសេរ សអនក
ឱយចុះេហយសេ ងគ ះ�បជជនរបស់អញ។ អញនឹងផ�ល់អំ�ចដល់ឯង ឯង�ច
�យបំផ� ញែផនដីេ�យេ�គះកច ឯង�ចែ�បទឹកឲយេ ជឈម ឯង�ចនៃំច
និងកណ�ូ ប។ គម នអ�ីេទនឹងេធ�បបឯងបនេទ។ អញនឹងេ�ជសេរ សឯង។” េហតុអ�ី?
ពីេ�ពះគតប់នេ�ជសេរ ស�ពះ�គីសទ។ េឃញេទ? អនកបនេ�ជសេរ ស�ពះ�គីសទ
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េហយ�ទងេ់�ជសេរ សអនក។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�ទងប់ននិយយថ “អនកបន
េ�ជសេរ សខញុ ំ េហយខញុ ំបនេ�ជសេរ សអនក េ�យេ �សកេអហ�ុបី។”
118 េហយេមលអ�ីែដលគតប់នេធ�។ គតប់នដឹកនមំនុស�ពីរ�ននក ់ ពីរ
�ននកជ់�បជជនេចញមក ជ�បជជនរបស់គត ់ និងបននពំួកេគ ចូល
េ កនុងទឹកដីសនយ។ េហយឥឡូវេនះគតប់នេធ��ម។ េយងេដរ�មគត ់េ ទី
រេ��ថ ន។ េហយេកមងៗបនឮបង�បសេឡអូនិងបង�បសែជន និងប៉និង ម៉ក់
បន�បបអ់នកពីអ�ីែដលបនេកតេឡងេ ទីរេ��ថ ន រេប បែដលគតន់ ំ យកនំ
បុង័ចុះពីេលេមឃមកេ�យមនុស�ឃ� នទងំអស់េនះ។
119 េហយឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញថ គតជ់បុរសចំ�ស់មន ក ់េហយគត់
គឺជមន កែ់ដលមន�យុមយួរយៃមភឆន ។ំ េហយគតេ់ ទីរេ��ថ ន។
120 េហយ�បជជនមនិបន�ប�់នគតល់�េទ។ េឃញេទ េពលខ�ះមនុស�ែដល
េ ខ�ួនឯងថជ�គិ�ទ ន មនិបនេធ�ល��កអ់នកេទ។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វែតងែត ល�
ស�មបអ់នក �តឹម�តវេហយ។ េឃញេទ? េឃញេទ? ឥឡូវេយងេឃញថ �បជជន
បនបះេបរ�បឆងំនឹងគត ់ ប៉ុែន�គតេ់ ជបនឹ់ងពួកេគ។ េហយគតគឺ់ ជ
េមដឹកនេំហយគត�់តវែតេ ជមយួពួកេគ។ េហយពួកេទវ�របស់�ពះអមច ស់
បននិយយេ គត។់ េតអនកមនិចងេ់�យមនេរ ងេនះេកតេឡងចំេពះអនកេទ
ឬ? បនទ បម់កចូរេរ សជេ�មស�តឹម�តវេហយេ�ជសេរ ស�ពះេយសូ៊វេហយ�ទងនឹ់ង
េធ��។
121 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញចុងប ចបៃ់នផ�ូវគតម់ន�យុេ�ចនេហយ។ គតម់និ
�ចអធិបបយបនេទ តេទ េហយសំេលងរបស់គតក់េ៏ខ�យ។ ដូេចនះគតប់ន
ឲយពរដល់យ៉ូេស�េហយេឡងេលកំពូលភនេំដមប�ី� ប។់
122 េតអនកដឹងេទថមនអ�ីេកតេឡងេ េពលគត�់� ប?់ េ ទីេនះ េតមន
អ�ីបនេកតេឡង? [េកមង�បសមន កប់ននិយយថ “គតប់ន�� បេ់  េហយ
បនទ បម់ក�ទងប់នេលកគតពី់�� ប”់—Ed។] ពិតជ�តឹម�តវ។ ពិតជ�តឹម�តវ។

ឥឡូវអនកនិយយថ “េតេនះេ ឯ�?”
123 ឥឡូវេនះ �គនែ់តមយួនទី េកមង�បសេនះនិយយ�តវ។ គត�់តវបនេគេលក
េឡងពីអនក�� ប ់ ឥឡូវេនះ។ (ម៉�ម ខញុ ំដឹងថអនកបន�គ ល់េហយ ហុឹម េឃញ
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េទ) ឥឡូវេនះេមល។ �ទងប់នេ�បសគតឲ់យរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ។ េហតុអ�ី?
េ�យ�រែត�បបំីរយឆន េំ�កយមក គតប់នេ ទីេនះេ ប៉េឡសទីន ឈរ
ជមយួេមដឹកនរំបស់គតេ់ េឡយេទ គឺ�ពះេយសូ៊វែដលបនយកករតិះ េដ ល
ដល់�ពះនមរបស់�ទងម់នតៃម�វេិសសជង�ទពយសមបត�ិទងំប៉ុនម នរបស់�សក
េអហ�ុបី។ គតប់នផ�ល់ករេគរព…ដល់អនកដឹកនរំបស់គតឈ់រេ  ទីេនះ។
អនកដឹងេទ គត�់តវបនេគេ ថ…
124 េ កនុង—�ពះគមពរី អនកដឹងេទ មនថមមយួែដលបនេ ជមយួអុី��ែអល។
េហយេ េពលែដលេ�កម៉ូេសេ�ត មខ�ួនេដមបទីទួលមរណភព គតប់នេឡង
េលថម�េនះ។ េហយថមេនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ។ អនកចេំពលែដល�ពះេយសូ៊វ កំពុង
និយយេ យ៉ូ�នជំពូក�បមំយួេទ?

�ទងនិ់យយថ “ឪពុករបស់េយង បនបរេិភគនំម៉�េ ទីរេ��ថ ន”
125 បននិយយថ “�ពះវរបិ�ខញុ ំបន�បទននំម៉ន៉េនះឲយអនក” �ទងនិ់យយ
ថ “ែមនេហយពួកេគបរេិភគនំម៉�។ �តឹម�តវេហយ។ េហយពួកេគមន ក់ៗ បន
�� បេ់�យ�រពួកេគមនិបន�េ មុខេទ ត” បននិយយថ “ពួកេគ�គបគ់ន បន
�� ប”់ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិែដលមកពី�ថ នសួគ”៌
126 “ឪពុករបស់េយងបនផឹកទឹកពីថម។ េ�កម៉ូេសបន�យបំែបកថម” េហយ�ទង់
មនបនទូលថ “េហយទឹកកេ៏ចញមក។”

�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំគឺជថម�ែដលេ ជមយួគត”់
127 េហយេមល េ េពលែដលេ�កម៉ូេសបន�� បេ់  គតប់នឈនេជង
ចូលេ កនុងថមេនះ។ អនកយល់េតមនអ�ីេកតេឡង? �ពះគមពរីបនែចងថ “ពួក
េទវ�” បនមកទទួលគត។់
128 េតអ�ីែដលខុសគន រ�ងបុរសវយ័េកមងេផ�ងេទ ត! យុវជនេនះ េមលេពលគត់
�� បេ់ គតគ់ម នអនក�កនគ់តេ់ទ ដូេចនះគតឆ់�ងកតភ់ពងងឹតចូលេ  កនុង
នរកេហយគតេ់ ទីេនះឥឡូវេនះ។ ទីេនះ
129 បនទ បម់កេ េពលែដលេ�កម៉ូេសបនចកេចញពីជីវតិ េ េពលែដល
គតប់នេ  គតប់នយកអនកដឹកនមំយួ។ ម៉ករ់បស់គតដឹ់ក នគំត�់តឹម�តវ
ឪពុកគតប់េ�ង នគតប់ន�តឹម�តវ។ េហយបនទ បម់ក េ េពលែដលគតឈ់ន
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ដល់វយ័េកមង េហយបនទ បម់កគតនិ់យយថ “ខញុ ំេឃញជីវតិអស់កលបជនិចច
�បសិនេបខញុ ំនឹងេ ជមយួមនុស��កី�ក កុំខ�ល់ ពីមនុស�ទងំេនះ េហយេដរ
ជមយួពួកេគ ពីេ�ពះពួកេគជមនុស�របស់�ពះ។ ខញុ ំមនិចបំចេ់ធ�េទ។ ខញុ ំ�ច
ក� យជេស�ច ប៉ុែន�ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ជេស�ចេទ។ ខញុ ំ�ចមនលុយទងំអស់េ ទីេនះ
េ �បេទសេអហ�ុបី េ�ពះខញុ ំនឹងក� យជ មច ស់�ង។ ខញុ ំមនិចងប់នេទ។ ខញុ ំនឹង
�តវេដរជមយួ�ពះេយសូ៊វ។” េហយបនទ បម់កេ េពលគតេ់ដរឆ�ងកតេ់ ជីវតិ
េហយបនទ បម់កេ េពលែដល គតច់បេ់ផ�មេដរេចញពីជីវតិ គតម់នអនកដឹកនំ
របស់គតេ់ដមបចីបគ់តេ់�យ ៃដ។

130 េតអនកមនិចងប់នអនកដឹកនេំនះេទ? េតេយងទងំអស់គន មនិចងប់នអនក
ដឹកនកំនៃ់ដរបស់�ទងេ់ទឬ?

131 �បរ់យឆន េំ�កយមក គត�់តវបនេគេមលេឃញជមយួអនកដឹកនដំអ៏�ច រយ
របស់គត។់ គតម់នអនកដឹកន។ំ គតប់នេ�ជសេរ ស—គតប់នេធ�ករេ�ជស
េរ សកនុងយុវវយ័របស់គត ់ដូេចនះេហយ�ពះជមច ស់បនកនៃ់ដគត។់

132 អនកដឹងអ�ីេទ? បុរសអនកមនគឺសថិតេ កនុងនរក បុរសែដលជអនកមនវយ័េកមង
មន កែ់ដលបនបដិេសធ�ពះ។ េឃញេទ ឥឡូវេនះសូមចងច ំ គតម់នករអបរ់ ំ
គតម់ន�សន គតប់នេ �ពះវ�ិរ គតជ់មនុស�ល� ប៉ុែន�គតប់ន
បដិេសធ�ពះេយសូ៊វ។ េឃញេទ?

133 េហយយុវជនេនះ គតប់នទទួលករអបរ់ ំ េហយគតម់ន�សន ប៉ុែន�
គតច់ងប់ន�ពះេយសូ៊វ។ េឃញេទ េ�កម៉ូេសជបុរសអនកមនជង—មតិ�
វយ័េកមងេនះ គតេ់ទបែតមនលុយខ�ះ �បែហលជមនកសិ�� ននិងរបស់ េផ�ងៗ
េទ តេហយ�បែហលជអនកនេយបយជេដម ប៉ុែន�េ�កម៉ូេស�តវេធ�ជ េស�ចេល
ែផនដី។ េហយគតេ់បះបងេ់ចលទងំអស់។

134 េហយេតអនកដឹងពីអ�ីេទ តេទ កូនៗ? េ េពលែដលគម ន�បេទសេអហ�ុបី
េហយេ េពល�គម ន�ទពយសមបត�ិ គឺេ ែតមនេ�កម៉ូេសដែដល េ�ពះ
េ�កបនេ�ជសេរ សយកេរ ង�តឹម�តវ។ េឃញេទ? គតប់នេ�ជសេរ សអ�ីែដល
�តឹម�តវេដមបដឹីកនគំត។់
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135 េពលែដលគម នពី�៉មតីធំៗេទ ត! អនកបន�នអំពីពី�៉មតីេ េអហ�ុបី?
ៃថង�មយួពួកេគនឹងក� យជធូលីេ�កម�គបែ់បកបរមណូ។ �ទពយសមបត�ិ
ទងំអស់របស់េ�កិយ មនុស�នឹងេបះ�េល�កស េហយែ�សកថ េហយ
និយយថ��ចចូលេ កនុង�ចឈ់មរបស់ពួកេគ េហយែ�សកយំ។ េឃញេទ
�នឹងកន�ងផុតេ ។

136 ប៉ុែន�ពួកេគែដលទទួលយក�ពះេយសូ៊វេដមបដឹីកនពំួកេគ ពួកេគនឹងមនិ�� ប់
េឡយ។ ពួកេគមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ េទះបីពួកេគ�� បេ់�យធមមជតិ េ
ទីេនះកេ៏�យ�ពះេយសូ៊វនឹងេលកពួកេគេឡងម�ងេទ ត។

137 អនក�តវែតេធ�ករេ�ជសេរ ស។ ជេ�មសរបស់អនកនឹងកំណតនូ់វអ�ីែដលអនក
ចងប់នេគលេ អស់កលប។ សូមចថំ�ពះេយសូ៊វសួរេយងមន ក់ៗ ថសូមមក
�មខញុ ំ�បសិនេបអនកចងប់នជីវតិ។ េឃញេទ ភពជអនកដឹកន ំ “ចូរមក�មខញុ ំ។
អនកនឹងមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” េហយខញុ ំ�បកដថសូមបែីតមនុស�េពញ វយ័
េយងកទ៏ទួលបនអ�ីមយួផងែដរ។ �បសិនេបអនកចងប់នជីវតិអនក�តវែតទទួលយក
�។ អនកចងប់ន�សន អនកនឹងទទួលបន�។ �បសិនេបអនកចង…់បនអ�ីែដល
អនក�តវេធ� ជអ�ីែដលអនក នឹងទទួល េនះជអ�ីែដលអនកនឹងទទួលបន។ ែតចំេពះ
ខញុ ំនិងអនកនិងកុមរតូចៗ ទងំេនះចូរចថំអនកមនករអេ ជ ញ។ �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលថ “ចូរមក�មខញុ ំចុះ េហយមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” េនះជអ�ីែដល
េយងចងេ់ធ�ែមនេទ?

138 ឥឡូវេនះេតមនអនក�ល់គន ប៉ុនម ននកែ់ដលចងេ់ដរ�ម�ពះេយសូ៊វ េហយ
អនកនិយយថ “ែមនេហយ េ េពលែដលខញុ ំធំលមមនិងចស់បន�ិច កនុងករ
េ�ជសេរ សេហយេធ�អ�ីែដល…ខញុ ំមនិខ�ល់ថខញុ ំមនលុយប៉ុនម នេហយខញុ ំ�កប៉ុនម ន
េទ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់សចចំអកឱយខញុ ំឬអ�ីៗេផ�ងេទ ត ខញុ ំចងេ់ដរ�ម
�ពះេយសូ៊វ។ ខញុ ំចងេ់ធ��មជេ�មសរបស់េ�កម៉ូេសមនិែមនបុរសអនកមនេទ”?
េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកច់ងេ់ធ��េ ទីេនះ? ឥឡូវេនះអនកពិតជចងេ់ធ��ែមនេទ?

139 ខញុ ំចងឲ់យអនកេ�កកឈរេឡងជមយួខញុ ំ។ ខញុ ំចងេ់�យអនក�កៃ់ដេឆ�ងរបស់អនក
េលេបះដូងរបស់អនកេហយអនកេលកៃដ�� ំរបស់អនក។ ខញុ ំចងេ់�យអនកបិទែភនក
របស់អនកេហយឱនកបលចុះ េហយនិយយពកយទងំេនះបនទ បពី់ខញុ ំ
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140 [�កមជំនំុនិយយេឡងវញិបនទ បពី់បង�បស�បណ�—ំEd] �ពះេយសូ៊វ
ជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំសូមថ� យជីវតិទូលបងគំដល់�ទង។់ ទូលបងគំ បនលឺ
េសចក�ីអធិបបយេនះេ កែន�ងែដលបុរសវយ័េកមងពីរនកប់នេធ�ករេ�ជសេរ ស។
ទូលបងគំមនិចងេ់ដរ�មផ�ូវរបស់អនកមនជអនក�គប�់គងវយ័េកមងេនះេទ។ ប៉ុែន�
ទូលបងគំពិតជចងេ់ �មផ�ូវរបស់េ�កម៉ូេស។ ទូលបងគំ�គនែ់តជេកមង នខំញុ ំ
�ពះេយសូ៊វជទី�ស�ញ់ េ កនជ់ីវតិអស់កលបជនិចច។ �ែមន៉។

ឥឡូវអនកឱនកបលអនកចុះ។
141 �ពះេយសូ៊វជទី�ស�ញ់ េ ៃថងមយួេ កនុងដំេណ រយងមករបស់�ទង ់ េ
េលែផនដីេនះពួកេគបននបំងប�ូនតូចដូចជ ទូលបងគំបននិយយេ រេស ល
េនះ។ េហយពួកសិស�ទូល�ពះអងគថ៖ “េ�ក�គេអយ �ទងហ់តេ់ន យ�ស់
េហយ។ �ទងប់នអធិបបយេ �ពឹកេនះ។ បនអធិបបយពីេរ ងេនះេហយេនះ
េហយ�ទងេ់ន យហត�់ស់។ កំុរខំនដល់�ទងេ់ឡយ។”
142 ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “សូ៊ឲយកុមរតូចៗមករកខញុ ំចុះ ដបតិមនេកមងៗ
ជេ�ចនេ ឯនរគ�នសួគ។៌”
143 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ៃថងេនះសូមទទួលេកមង�បស�សីទងំេនះេ ទីេនះ ��
ៃនេសចក�ីសុចរតិេ ទីេនះជកែន�ង ែដលបងប�ូនេយងបនែបកគន េ មខ ងៃន
ទីរេ��ថ នេ ទីេនះេដមបនី�ំកម�គ�រែដលមនេសចក�ីបង៉�បថន ែញកខ�ួន
េចញពីរបស់េ េ�កីយេនះ េដមបរីស់េ ស�មប�់ទងប់៉ុេ�� ះ។ េហយឥឡូវេនះ
កូនតូចរបស់ពួកេគេ ទីេនះ កំពុងេមលជីវតិរបស់ពួកេគ�មឪពុកនិងម� យ
ដូចេយងែដរេយងជគំរកូនុងអ�ីែដលេយងេធ�។ ឱសូមឲយ�ពះជអនកបេងកតៃផទេមឃ
និងែផនដីសូមនេំយង�ល់គន �ពះអមច ស់េអយ! កុំឲយេធ�អ�ីមនិល�េ ចំេពះមុខ
កូនេកមងទងំេនះែដលនឹងេធ�ឱយជំពបដ់ួលេ កនុងវធីិរបស់ពួកេគ។ ដបតិ��តវបន
ដបតិបនែចងថ ��បេសរជងេនះេបេយងយកថមតបល់កិនមកចងជបក់របស់
េយងេហយេបះេ កនុងសមុ�ទជជងេធ�ឲយកូនតូចជំពបដ់ួល។ �ទងម់នបនទូល
ថ “េទវ�របស់ពួកេគែតងែតេឃញ�ពះភ័ ក�របស់�ពះបិ� ខញុ ំែដលេ �ថ នសួគ”៌
គឺជេទវ�ដអ៏�ច រយនិងេទវ���ពយបលេលមន ក់ៗ  ៃន�ពលឹងតូចទងំេនះ។
144 េ េពលែដលពួកេគអងគុយេ រេស លេនះេ�យែភនកតូចរបស់ពួកេគ េបក
ចំហរេមលេ និងករេឆ�យសំណួរនិងករ�� បេ់ េរ ងទរកតូចៃន�ពះគមពរី អំពី
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រេប បែដលយុវជនទងំពីរនកេ់នះបនេ�ជសេរ ស េហយពួកេគមន ក់ៗ មន ក ់ កនុង
ចំេនមេនះបនលះបងជី់វតិរបស់ពួកេគចំេពះ�ទង។់ ឱ�ពះេយហូ�៉ជ�ពះសូម
ដឹកនពំួកេគករពរពួកេគ។ េហយ�បែហលជពួកេគ បនរកេឃញអនកដឹកនដំ៏
អ�ច រយេនះគឺ�ពះេយសូ៊�គិស�នឹងដឹកនពំួកេគេ េពលឪពុកនិងម� យនិង�គបន
ប ចបក់របេ�ង នជមយួពូកេគ។ �ទង�់ចនពំួកេគ េ កនជី់វតិអស់កលប
ដូចជ�ទងប់នេធ�ចំេពះេ�កម៉ូេសែដរ ករអធិ�� នរបស់កុមរ�បទបបនេ
រក�ទង។់ ទូលបងគំសូមថ� យពួកេគ េ �ទង�់ពះអមច ស់េអយ កនុងនមជអនកបំេរ 
របស់�ទងដូ់ចជពនរង� ននិ់ងតបងូ ស�មបម់កុដរបស់�ទង។់ េ�បពួក��ពះអមច ស់
េអយ េដមបថី� យសិរលី��ទងេ់ េលែផនដីេនះ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន៉។
145 េហយេកមងៗទងំអស់គន  អនក�ច…ឥឡូវេនះអនកមន�រមមណ៍ល��បេសរ
ជងមុន ឥឡូវេនះ? អនកដឹងថ�ពះេយសូ៊វនឹងដឹកនអំនកេហយែណនអំនក។
អនកេជ េទ? េហយ�ពះេយសូ៊វនឹងេធ�ឱយអនកក� យជេកមង�បសតូចដូចេ�កម៉ូេស
ែដរ និងម៉�មែដលជេ��និង—េ��េនះ�ទងនឹ់ងបេងកតមនុស�អ�ច រយេចញពី
អនក។
146 ឥឡូវេនះ េយងជមនុស�ចស់ ែដលបនទទួលយក�ទង ់ េតេយងមនិចង់
បន�ទងេ់ដមបដឹីកនេំយងផងែដរេទឬ? ខញុ ំចងឱ់យ�ទងដឹ់កនខំញុ ំ ដឹកនេំជងរបស់ខញុ ំ
កនៃ់ដរបស់ខញុ ំ។ េឃញេទ? េហយសូមបែីតេពលខញុ ំចុះេ ទេន�ខញុ ំចងក់ន�់ពះហសថ
�ទង។់ េយងទងំអស់គន ចងប់នអ ច ឹងែមនេទ?
147 �ពះេយសូ៊វជទី�ស�ញ់ សូមដឹកនេំយងផង�ពះវរបិ�។ ឥឡូវេយងជិត
ែបក គន េហយ។ ទូលបងគំ�តវែត�តលបេ់ តុកសុនវញិ។ ទូលបងគំ�តវែតេ�ត មខ�ួន
ស�មបក់រ�បជុំ �ពះអងគេអយ ទូលបងគំថ� យ�កមេនះ បង�បសេឡអូនិង បង�បស
ែជននិងអនកេដរ�មទងំអស់េ ទីេនះចូលេ កនុង�ពះហសថ�ទង ់ ថ�ទងនឹ់ង
�បទនពរេហយ�ស�ញ់ពួកេគអភយ័េទសដល់ អំេពទុចចរតិរបស់ពួកេគនិង
ពយបលជំងឺទងំអស់របស់ពួកេគរក�ឱយពួកេគ េ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់និង
ករ�បកប និងេលកទឹកចិត�អនកែដលមន…ភពេន យហត។់ េហយជួនកល
��ងំ�បែហលជមក�មេហយប�� លឱយពួកេគធ� កទឹ់កចិត� ប៉ុែន� សូមចំ
ថ �ទងក់ប៏នឆ�ងកតេ់រ ងដែដលៗៃនករធ� កទឹ់កចិត� �តវបនេបះបងេ់ចល
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—េ�យបុរសេ ែផនដីេនះ។ េហយេពលខ�ះមនុស�ជទី�ស�ញ់បំផុត ជមតិ�
ែដលេយងមនទំនកទ់ំនង កប៏នេបះបងេ់យងេចល។ ប៉ុែន� មនមយួែដល
េយងបនេ�ជសេរ សគឺ�ទង ់ �ទងនឹ់ងមនិចកេចញពីេយង ឬេបះបងេ់យងេចល
េឡយ។
148 សូមដឹកនេំយងេ កនជី់វតិអស់កលបជនិចច។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទង់
នឹងផ�ល់ឱយ េហយេយង�ចមកជមយួគន ជេ�ចនដងេទ តេ េលែផនដី េហយ
និយយពី�ទង ់ េហយនិយយអំពីអនក។ េហយបនទ បម់ក េ កនុងៃថងដអ៏�ច រយ
េ េពលែដលពិភពេ�កបនប ចប ់ េហយ�គបេ់ពលេវ� បនរ�តេ់ កនុង
ភពអស់កលបជនិចច សូមឱយេយងបនជួប�ទងេ់ កនុង�ពះ�ជ �ច�កដអ៏�ច រយ
ែដលជ�កម�គ�រមនិេចះរងីសងួតនឹងរស់េ ជមយួគន ជបន�បនទ បេ់ទ ត។ សូម
�ទងេ់�បស�បទន��ពះអមច ស់េអយ។ រហូតដល់េពលេនះ សូមឱយេយងេធ�ករ
េ�យអស់ពីកម� ងំ អស់ពីកម� ងំកយចិត� ខណៈេពលែដល �ពះ�ទិតយេ ែតរះ។
ស�មបេ់យងកូនសូម�េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
149 �ពះ�បទនពរដល់អនក�ល់គន ។ [ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអឌ។]

េ�យករដឹកន�ំទងគ់�ំទអនក េ�យ�ពះហស�របស់�ទង់
បនករពរអនក

�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងបនជួប! េ ទមេជង�ពះេយសូ៊វ
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប! (សូមអរគុណ

បង�បស) �ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន
ម�ងេទ ត!

�ពះ�បទនពរេ�យអនកទងំអស់គន ។ 
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(Leadership)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ រេស ល
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 31 តុ� 1965 េ Pine Lawn Trailer Park េ Prescott Arizona
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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