
កូនចិ ច ឹម ៤

 បង�បសេនវលី េហយ�យណ័� សួស�ី ទិ�សួស�ី ចំេពះមតិ�ភក�ិដម៏នតៃម�
របស់េយង េយងរកី�យែដលបនមកទីេនះកនុង�ពះវ�ិរេ យបេ់នះ។

កកេ់ក� បន�ិច េហយដូេចនះេយងនឹងពយយមឲយេល នបំផុត�មែដល�ចេធ�េ
បនចូល�តងេ់ �ជយ�រ។

ដំបូងេយងមនេសចក�ី�បកសខ�ះែដល�តវ�បកស េហយ—សំណូមពរ
អធិ�� នពិេសស។ ខញុ ំបនទទួលសំបុ�តរបស់អនកេ ខងេ�កយេនះែដលបន
ផ�ល់ឱយ ប�ូន�សីែដលមន�រមមណ៍ថនងមនដុំ�ចេ់ េលខួរកបល។ េហយ
មនមយួេទ តេ ល�ីសេស� ល។ និងបង�បសរបស់អនកដឹកនមំន កេ់ទ ត ឪពុក
របស់គតម់នជំងឺគងំេបះដូង។ េហយសព�ៃថងមនមនុស�ឈជឺេ�ចនេ េល
ពិភពេ�ក។ មនុស�ជេ�ចនកំពុងេ េហយេយង�បកដជអធិ�� នស�មប់
ពួកេគេ�យអស់ពីដួងចិត�ថ�ពះនឹងជួយេយង។

ជធមម��បែហលជ ៩៥ ភគរយៃនកិចចបំេរ របស់ខញុ ំែតងែត អធិ�� ន
សំ�បអ់នកជមង ឺ អនកេឃញេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តទទួលបន—�បេភទៃនករ
ទទួលបនទិដ�ភពតិចតួចេនះ…ខញុ ំេ ែតអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង ឺ ឥឡូវេនះ
សូមចងច។ំ េនះបន�េ មុខេទ តជមយួ�។ ប៉ុែន� អូ �បសិនេបេយង�ច
ទទួលបន—�ពះវ�ិរែដលជកែន�ងែដលបនកំណតទី់�ងំ បនទ បម់ក េដមប ី
ឱយមនស�� បធ់ន បដូ់េចនះេយង�ចេ េធ�ករ អនកេឃញេទ។ េរ បចំឱយមន
ស�� បធ់ន ប ់សូមេមលទងំអស់គន ។

មនអ�ី១ែដលបនេធ�ឱយខញុ ំឈ ឺចបក់លពីប៉ុនម ននទីមុនេនះ។ េនះជេពល
ែដលបុរសេជងចស់វយ័ចំ�ស់មន ក ់ ៃដរបស់គតេ់សទរែត�ច ់ េជងេសទរែត
�ច។់ គតម់និេ ទីេនះេដមប�ី� បខ់ញុ ំេទឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�គឺជ�ពះអងគមច ស់ដ៏
េ�ម ះ�តងរ់បស់មនុស�មន ក ់ េឈម ះរយ៉រ ៉បឺូតសុន និងជអនកេជ មន កេ់ �ពះវ�ិរ
និងសុភពបុរស�គី�ទ នមន ក។់ គតប់នេ ដល់ទីេនះ េហយនិយយថ “បង
�បណ� ំកំុេភ�ច�បធនធិបតិ។” បននិយយថ “�េធ�ឱយខញុ ំមន�រមមណ៍េ�ក
�� យយ៉ងខ� ងំេ េពលែដលគតឈ់នេជងចូល” បនេឃញេ េលក ច ក់
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ទូរទស�ន ៍ “គតចុ់ះពីយន�េ�ះ ទឹកែភនកហូរេលថព ល់របស់គត ់ េហយមតរ់បស់
គតញ័់រ។” អនកដឹងេទ គតេ់ ទីេនះជមយួរយ៉េហយពួកេគ េ កនុងេនះ—ករ
�បយុទធេនះ។

មនិថអនកខុសគន ជមយួគតក់នុងនេយបយកេ៏�យ គតេ់ ែតជ
�បធនធិបតីរបស់េយង។ បទ ែមនេហយ។ ចំេពះខញុ ំ ខញុ ំ—ខញុ ំកម៏និែមនជអនក
�បជធិបេតយយឬជ�ធរណរដ�ែដរ។ ខញុ ំជ�គី�ទ ន។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ�បបអ់នកថ
ខញុ ំពិតជមនករេកតសរេសរយ៉ងខ� ងំ—ស�មបេ់�ក�បធនធិបតី ៃវ ៃអ
សិនេ វរ័។ េ�ក�បកដជបុរសអ�ច រយមន ក ់ �មមគ៌—ៃនករគិតរបស់ខញុ ំ។
�បសិនេបគតក់ំពុងដំេណ រករម�ងេទ ត េហយខញុ ំកំពុងេបះេឆន ត ខញុ ំនឹងេបះេឆន ត
ឱយគតម់�ងេទ ត។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថគតជ់—េបគតម់ន�យុ
១០០ ឆន  ំខញុ ំេ ែតេបះេឆន តេ�យគត ់ េ�ពះខញុ ំចូលចិត�គត។់ េហយសូមចងចំ
គតេ់ កនុងករអធិ�� នរបស់េយងេ យបេ់នះ។

េជ ធី ខញុ ំពិតជេកតសរេសរចំេពះករ�បជុំដល៏�េនះ អនកនិងបង�បស
វ�ី� តមនេ កនុងសប� ហ៍េនះ។ �បសិនេបខញុ ំបនេដរពីខងេ�ក អនក
ទងំអស់គន បននិយយថ “�តវេហយបង�បស�បណ�ឥំឡូវេនះ អនកដឹង
េទ ដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ។” ប៉ុែន���បេសរជងឈរេ ខងេ�កេហយ�� បអ់នក េត
អនកមនិេឃញេទឬ? [បង�បស�បណ�េំសច—េអឌី។] មនិអីេទ។ ដូេចនះ ល�
�ស់។

ខញុ ំទទួលបនករផ�ល់ជូនស�មប�់កមជំនុំមយួចំនួន �បសិនេបអនក
ទងំអស់គន ចងប់នពួកេគ �បសិនេបអនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបេី កន់
�គគង� លឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកទទួលករបណ�ុ ះប�� របស់អនក។ េហយែដល
ខញុ ំេជ ថអនកមន េហយេ�ះ��យទងំអស់។ ខញុ ំមនេ អូរេី�គ ន កែន�ងខ�ះេ
�៉សីុនេ�ន កលីហ�័រញ៉ និង�រហី��ូ កែន�ងេផ�ងៗគន ។ េហយ�បសិនេបអនក
ចងេ់ �ពះវ�ិរឬអ�ីេផ�ងេទ ត េហតុអ�ី េ ទេីនះគឺជកែន�ងដល៏�េដមបចីបេ់ផ�ម
ពីទីេនះ។ េហយមន�ពលឹងយំេ �គបទី់កែន�ង សូមបែីតឥ�� និងអ�ីែដលអនក
ចងេ់ ។ សូមឱយេយងដឹង េ�ពះខញុ ំេជ ថអនកជេកមង�បសៗ�តវបនេបះយុថក
ឥឡូវេនះ។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំ�គនែ់តចងេ់ឃញពួកេគេធ�ដូេចនះ។
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មនបង�បស រ ៉ដូែឌល េឡងេ �មផ�ូវ។ េឡងេ មនករ�បជុំស�មបគ់ត់
កនុងរយៈេពលពីរបីៃថង។ នងឹមនកររកីផុសផុល បង�បស រ ៉ដូែឌលគឺ។ េហយ
ខញុ ំ—ខញុ ំចថំខញុ ំធ� បរ់ញុមតិ�តូចេនះេ �គបទី់កែន�ង ពយយមទញគតេ់ចញ
េហយអធិបបយ។ គតគឺ់ថយេ�កយ។ គតន់ឹងនិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចនិយយ
បនេទ។” អនកគួរែត�� បគ់ត។់ �ែមន៉។ េឃញេទ? អនកមនិដឹងថអនក�ចេធ�អ�ី
បនេទ�បសិនេបអនកអនុ ញ តឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបអ់នក។ �តឹម�តវេហយ។

និងបង�បស �គ � ំ េសន លលីង េ អូទីក និងបង�បសជូេន  េជក
សុន េ ទីេនះ។ េយង—េយងចតទុ់កពួកេគជ�កមជំនំុប�ូន�សីតូចរបស់េយង
ទងំអស់គន  េ ជមយួេយង។ េយងទងំអស់គន ។ េយងមនិជំទស់នឹងេគល
លទធិ រេឺសចក�ីសងឃមឹនិងេគលបំណង េគលលទធិរបស់េយងគឺែតមយួ។ េយង
ឈរជមយួគន  �គនែ់តអ�ីៗទងំអស់រមួគន ។ េយង�គនែ់តជ�កមជំនុំែតមយួ
ប៉ុេ�� ះ។ េហយេយង�បកដជចងេ់�យពួកេគ�យប៉យពសេពញ េយងមន
ខ�ះេ ទ�ីប� ហ�ិក ខ�ះេ ឥ��  និងេ ពសេពញ�បេទស។ េនះជកែន�ងែដល
េយងចងប់នពួកេគ ខច តខ់ច យពត័ម៌ន។

េហយខញុ ំេឃញមតិ�យុវវយ័ទងំេនះកំពុងែតបន� ដូចជបង�បស េជ ធី
ផែណលេ ទីេនះ និង—និងបង�បសវ�ី� ដនិងពួកេគ េពលែដលពួកេគចូល
មក មតិ�វយ័េកមង េ េពលែដលខញុ ំកនែ់តចស់។ �បសិនេបមនៃថងែស�ក ពួកេគ
នឹងក� យជយុវវយ័េ ៃថងែស�ក។ ខញុ ំមនិចងេ់�យ�រេនះ�� បេ់ឡយ។ �មនិ�ច
េទ។ ��តវែតរស់េ ។ េហយខញុ ំមនិេជ ថេយងមនេពលយូរកនុងករន�ំមកេទ។

ទរកតូចែដលពួកេគបននិយយថនឹង�� ប ់ ខញុ ំបនេឃញអនកន�ំេ
�ពះវ�ិរេពញមយួៃថងេ ៃថងេនះ ប�ូន�សី។ ល��ស់។ េយងអរគុណ�ពះអមច ស់
ចំេពះេរ ងេនះ ែដលថ�ពះអមច ស់មន�ពះហឬទយ័�បណី េពញេ�យ
េម�� ករ�ុ។ �គនែ់តេជ អ�ីែដល�តវបន�បបអ់នកេ ទីេនះ េឃញេទ �មនិ
អីេទ។

ឥឡូវ េតអនកចូលចិត�ករបេ�ង នេទ? អនកចូលចិត�បេ�ង នេទ? [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉។”—េអឌី។] អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជគិតថ�ល�ស�មបេ់យង។ �
ផ�ល់ឱយេយងនូវករសំ�កតិចតួចពីករអធិ�� នស�មបអ់នកឈ ឺនិងនិមតិ� និងករ
ពយបលដេ៏ទវភព។ េ�ពះ ឥឡូវេនះ យបេ់នះេយង…បនទ បពី់កមមវធីិេនះ េយងនឹង
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អធិ�� នស�មបអ់នកជមងមឺ�ងេទ ត េ យបេ់នះ។ េយងែតងែតចងេ់ធ�ដូេចន ះ េធ�ពិធី
�ជមុជទឹកដល់អនក�មន ក�់គបេ់ពល។

េតមនមនុស�ប៉ុនម នចងចេំ េពលែដលខញុ ំធ� បេ់ដរ�មែខ�េភ�ង?
ែមនេហយ ខញុ ំបនេដរ�មរយៈែខ�េភ�ង ជេ�ចនដង �តវេដរ៣០ម៉យកនុងមយួៃថង
ឆ�ងកត�់លរេ��ថ ន។ ខញុ ំមនចមង យ២៨០ម៉យេដមបេីដរ។ ខញុ ំនឹងេ េ
ទីេនះ �វេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ េហយ អូ ហតេ់ន យ�ស់ េដរកតក់នុងៃ�ព េហយ
ៃ�ពពណ៌ៃបតងកតផ់� ច។់ ជួបជមយួកសិករចំ�ស់ខ�ះេហយអងគុយេ េ�កម
េដមេឈេហយនិយយជមយួគតអ់ំពីករទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ គតន់ឹងនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំែតងែតចងទ់ទួលបុណយ
�ជមុជទឹក។”

ខញុ ំបននិយយថ “�មនិឆង យប៉ុនម នេទេ ឯេ�ជះេនះ។” េហយគតនឹ់ង
និយយ…

េហយខញុ ំបនយកពួកេគជេ�ចនេ ទីេនះេហយេធ�បុណយ�ជមុជទឹក ឲយពួកេគ
េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ បន�េ មុខេទ តចុះ�មែខ�រ �គនែ់តពិបកដូចែដល
ខញុ ំ�ចេ បន។ �តឹម�តវេហយ។ ជេ�ចនដងេ កនុងសេម� កបំពកេ់ធ�ករចស់
របស់ខញុ ំ េហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹកមយួ េចញេ�កព�ីង។ េរ បចំេ ទីេនះេធ�ករ
ឆ�ងកតប់េងគ ល ខញុ ំកជ៏អនកភជ បប់�� ញ ផងែដរ េធ�ករេ េលបេងគ ល ជមយួ
បុរសមន ក ់ និយយជមយួគតអ់ំពី�ពះអមច ស់។ គតនិ់យយថ “េហតុអ�ី ប៊លីី
េ ៃថងមយួខញុ ំនឹងេឡងមក�ពះវ�ិររបស់អនកេហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។”
2 ខញុ ំនិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកចងរ់ងច់រំហូតដល់េពលេនះ? េយងេ
�មដងទេន� មនទឹកេ�ចនេ ទីេនះ។” ចបព់ួកេគឥឡូវេនះ។ �តឹម�តវេហយ។
េនះជេពលេវ�េហយ។ ភលីីពបននិយយ…
3 ម ន�ីេនះបននិយយេ កនភ់លីីពថ “េនះជទឹកេតមនអ�ី��ងំេយង
បន?” �តឹម�តវេហយ។ គម នអ�ីេទ។ �បសិនេបអនកេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់ េនះជ
េពលេវ�េហយ។ កុំបេ�� យឱយ�រក�មនឱកសេដមបចីងអ�ីមយួេ កនុងេនះ។
កុំទុកចៃំថងែស�កនូវអ�ីែដលអនក�ចេធ�បនេ ៃថងេនះ។ ៃថងែស�ក�បែហលជមនិ
មករកអនកេទ។ ខញុ ំចថំមនេពលមយួែដលខញុ ំបនេធ�� បនេរ ន បេ�ង នខញុ ំនូវ
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េមេរ នមយួ។ ខញុ ំបន�កអ់�ីមយួែដលខញុ ំគួរេធ�េ ៃថង�មយួ េហយៃថងបនទ ប�់
យឺតេពល។
4 ឥឡូវេនះខញុ ំពិតជមនិចងទុ់កអនកេ េពលេនះេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេទបែតទទួលបន
—ខញុ ំរងរបសួ េហយ ខញុ ំមនិដឹងេទ ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់េ កនុងខ�ួនខញុ ំ េសទរែត។
ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់។
5 ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយេយងេ�នកបលរបស់េយងែតមយួែភ�តមុនេពលែដល
េយងខិតេ រក�ពះបនទូល។
6 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ �ពះអងគជ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ រស់េ សព�ៃថង។
�ពះ�ទិតយែដលបនលិចេ  េហយ�ពះ�ទិតយដែដលេនះ �នី ែយល៉បន�ក
េឡកេមល�េ េពលែដលបនលិច េហយេយេរមបន �កេឡកេមល�លិច
អ�័ម�កេឡកេមល�លិច �ពះេយសូ៊វបនទតេមល�លិច។ េហយ�គឺជពិភព
ែតមយួែដលពួកេគបនរស់េ និងេដរ េហយ�ទងេ់ ែតជ�ពះដែដល។
7 យបេ់នះមនសំណូមពរជេ�ចន។ បុរសមន កែ់ដលមនដំុ�ចដុ់ះេ េល
ខួរកបល បង�សីភយ័ខ� ចេរ ងដូចគន ។ �ទងគឺ់ជក�ីសងឃមឹែតមយួគត ់ �ពះអមច ស់
េអយ មនស�មបក់រេនះ។ ដុំម�រកីេនះបនក� យេ ជ��វ �គម នអ�ី
�ចប ឈបប់នេទ។ �ផុតពីៃដរបស់េវជជបណ�ិ តេហយ។ ប៉ុែន�េ យបេ់នះេយង
េ ជមយួែខ�រដង�ករ់បស់េយង បនទ បពី់កូនេច មេនះ េដមបនី�ំ�តលបេ់ ផនត់
របស់ឪពុកវញិ។ កនុងនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វេយងដឹកនកំរអធិ�� នរបស់េយង
េដមបសំី�បស់ត�េ� ដុំ�ចម់�រកី ��វ មនសុវតថិភពែដលន�ំមកកនុង
ករអធិ�ថ ន។
8 េហយេយង �ពះអងគេអយ សូមនឹកច�ំបធនធិបតិជទី�ស�ញ់របស់េយង
បង�បស ៃវ ៃអសិនេ វរ័របស់េយងយបេ់នះ។ គតប់នដឹកនទឹំកដី �ពះអងគេអយ
បនពយយមករពរេយងពីស ងគ ម។ គតប់នសនយថស ងគ មកូេរន៉ឹងប ច ប់
�បសិនេបគតម់នវធីិ� មយួែដលគត�់ចេធ�បន។ គតប់នសនយដល់
ម� យទងំេនះ គតន់ឹងនេំកមង�បសទងំេនះមកវញិ។ ប៉ុែន�គតប់ននិយយ
ថ “ស�មបខ់ញុ ំេធ�� ខញុ ំមនិ�ចេធ�បន េទ។ ខញុ ំ�ច�កក់រខិតខំ�បឹងែ�បងរបស់ខញុ ំ
ប៉ុែន�មនែត�ពះេទែដល�ចេធ��បន។” េហយ�ទងេ់ ជមយួគត ់ �ពះអមច ស់
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េអយ េហយឥឡូវេនះ��តវបនេ�ះ��យ។ េហតុអ�ីបនជពួកេគមនិ�ច
េមលេឃញពីដំបូង? �ពះអងគេអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយគត។់
�បទនពរដល់�ពលឹងដក៏� �នេនះ �ពះអមច ស់។ េហយេយងអធិ�� នថ�ទង់
នឹងេ�ជសេរ សស�មបេ់យងនូវអនកដឹកនែំដលនឹងក� យជអនកបនទ ប។់ អនកែដល
�ទងប់នតំរវូទុក ឱ�ពះអមច ស់េអយ។
9 ប៉ុែន�មយួែដលេយងចប�់រមមណ៍ខ� ងំេ យបេ់នះ េ�កពីកិចចករជតិរបស់
េយង គឺជករយងមកដអ៏�ច រយនិងរងុេរ ង េរ បចំ�ពះ�ជ�ច�កែដលគម នទី
ប ច ប ់ �ពះអមច ស់េយសូ៊វជ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ បនទ បម់កពួកេគនឹងយកៃដ
ខទបសំ់េឡងេហយមនិមនស ងគ មេទ តេទ។ ពួកេគនឹង�ចំមក រទំពងំបយជូរ
េហយបរេិភគែផ�របស់�។ ពួកេគនឹង�ងសងផ់ទះ េហយរស់េ ។ េហយ
បនទ បម់កនឹងែលងមនប � េទ តេហយ។
10 សូម�បទនពរដល់េយងេ េពលេយងចូលេ កន�់ពះបនទូល។ េហយឱ
�ពះវរបិ�េអយ �ពះអងគ�ជបេហតុផលែដលទូលបងគំចូលេ ជិត�ពះបនទូលពីបទ
គមពរីេនះេ ទីេនះ។ គឺេ�យ�រែតទូលបងគំ—ទូលបងគំមន�រមមណ៍ថ�ទងច់ង់
េ�យទូលបងគំេធ���មវធីិេនះ ថ�ជឆនទៈដេ៏ទវភពរបស់�ទង ់ �សថិតេ កនុង
លំ�បរ់បស់�ទង ់ �សថិតេ កនុង…�ជលំ�បៃ់នៃថង េដមបឱីយ�បជជនែស�ងរក
ទី�ងំរបស់ពួកេគនិងេ�ត មខ�ួនស�មបេ់ម៉ង�បយុទធ។ ដូចែដលបង�បសេយង
បននិយយេ កនុងករអធិ�� នចំេពះ�ទងម់និយូរប៉ុនម នេទ “ឱ �ពះជមច ស់
េអយ�ពះអងគបនបង� តប់េ�ង នេយងខញុ ំ�ងំពីយូរ�ស់មកេហយ។” ឥឡូវេនះ
�ពះវរបិ�េអយ សូម�បទន�នៈដល់េយងខញុ ំ។ �កេ់យងេ ទីេនះនូវអ�ីែដល
េយង�តវេធ� ដូេចនះេយង�ចនិយយអំពីកិចចកររបស់�ពះវរបិ�។ ដបតិេយងសូម�
េ កនុង�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ �ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ �ែមន៉។
11 មនរេស លដអ៏�ច រយមយួេ រេស លេនះ និយយជមយួេវជជបណ�ិ តដល៏ប ី
មន កេ់ ល�ីសវលី ែដលជគិ�នុប�� យិករបស់គត។់ ពួកេគបនឮអំពីេរ ងដ៏
រងុេរ ងរបស់�ពះអមច ស់។ េហយឪពុកនងជ�គេពទយ។ េហយនងបនមកេហយ
អងគុយេ កនុងបនទបខ់ញុ ំភគេ�ចនេ េពលរេស លេ�យ�គនែ់តចូលមក ចូលកនុង។
ជមនុស�អ�ច រយ ជករពិបកបន�ិច អនកដឹងេទ ថជជំហររងឹម ំ េដមបចីបេ់ផ�ម
ជមយួ ប៉ុែន�បនចកេចញេ�យទឹកែភនកកំពុងហូរេលថព ល់របស់នង។ អូ ខញុ ំ…
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�ពះបនទទួលពួកេគឱយេ ជបនឹ់ង�គបទី់កែន�ង េ កនុងករយិល័យេវជជបណ�ិ ត
េ កនុងគិ�នុប�� យិក។ ខញុ ំមនិេជ ថមនគិ�នុប�� យិកេ កនុងមនទីរេពទយ
កុមរនរ័តុនែដលខញុ ំមនិបនេធ�ទីបនទ ល់អំពីករមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយសួរ
នងថេតនងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វឬ។ មនិែមនជ
េវជជបណ�ិ តែដលខញុ ំមកទកទ់ង េ កែន�ង�មយួ រកឺ…៏េឃញេទ?
12 �បបព់ួកេគអំពី�។ េយងមនិមនេពលេវ�េ�ចនេទ បងប�ូន។ មនិថ
��កដូ់ចជពិបកប៉ុន�កេ៏�យ សូមរងច់ទំល់ែតអនកឆ�ងកតដ់េង�ម
ចុងេ�កយរបស់អនកេហយេមល បនទ បម់កអនកនឹងសងឃមឹថអនកបនេធ��។
បទ ែមនេហយ។ កុំរងច់រំហូតដល់េពលេនះ សូមេធ��ឥឡូវេនះ។ េនះគឺជ
េពលេវ�។ អូ ពួកេគ�ចនឹងមនិយល់�សប េហយទស់និងនិយយបន�ិចបន�ួច
អំពី� ប៉ុែន�ពួកេគមនិមននយ័អ ច ឹងេទ។ ពួកេគមនិមននយ័អ ច ឹងេទ។ ពួកេគ
—ពួកេគ—ពួកេគមនិអីេទ។ ពួកេគេ តិះេដ លអនក—�គនែ់តចពំួកេគ—ពួកេគ
ពិតជមនិមននយ័អ ច ឹង �មនិមននយ័អ ច ឹងេទ។ ពួកេគ�បែហលជ�តវបនេគ
បេ�ង នអ�ីមយួេហយពួកេគពយរួេ នឹងកែន�ងេនះ ដូេចនះអនក—អនក�ចេមលេឃញ
គំនិតរបស់ពួកេគ។ កុំ�បកននឹ់ងពួកេគ កុំត�ូញែត�រជមយួនរ�មន កេ់ឡយ ប៉ុែន�
�គនែ់ត�ស�ញ់ពួកេគភ� ម។ បនទ បម់កអធិ�� នស�មបព់ួកេគ។
13 អ ច ឹងខញុ ំគិតថេយងេ ដល់ខ ៩ ខញុ ំមនិ�បកដេទ។ េនះជផ�ូវែវងឆង យពី
ជំពូក ៣ េតែមនេទ? ប៉ុែន� អូ! �គឺជទឹកឃមុ ំេ កនុងថមស�មបខ់ញុ ំ! េយងកំពុងនិយយ
ឥឡូវេនះ ចងច ំ ដូេចនះេយង�ចទទួលបន�បវត�បន�ិចបន�ួចម�ងេទ ត។ េហយ
ឥឡូវេនះ បង�បស េនវលី អនក—អនកទញខញុ ំបន�ិចឥឡូវេនះ�បសិនេបខញុ ំខកខន
មនិបនេមលេពលេវ�ែដល�តវេ ឆង យ ដូេចនះខញុ ំ�ចអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង។ឺ
េយងចងទ់ទួលបនអ�ី�គបយ៉់ងែដលេយង�ចេធ�បន។ េហយេ យបេ់នះខញុ ំ
ចងប់នករេ មកឯ�សនៈ។ ខញុ ំ…ប ចបេ់ េលេនះែដលខញុ ំ�ច�គនែ់ត�នអ�ី
ែដលេ សល់របស់�។
14 ប៉ុែន�េគលបំណងៃនករេនះ គឺករេមលេឃញជំហររបស់អនកេ កនុង�ពះ�គីសទ
េឃញថ�មនិែមនជអ�ីែដលអនកេទបែតជំពបដ់ួល រជឺរបស់ែដល�ចមន… អនក
បនរមួប ចូ លេ កែន�ង�មយួ ប៉ុែន��ជអ�ីែដល�ពះបនេធ�ស�មបអ់នក គឺអងគ
�ទងផ់ទ ល់។ មនិែមនថឯងពូែកេទែដលឯងបនេ �ពះវ�ិរមយួយប ់ ែដល
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បង�បសកំសតន់អំនកេឡងេ ឯ�សនៈ។ េហយ �មនិែមនជេរ ងេនះេទ។
�គឺជ�ពះ�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយេម�ះ៉ ែដលបនតំរវូេ�យអនកមនជីវតិអស់
កលប។ េ េពលែដលអនកេ ដល់ទីេនះេ ៃថងេនះ គម នឆងល់ពី៤០…អនកចស់
ទុំ២៤-នកប់ន�កម់កុដរបស់ពួកេគ មនុស��គបគ់ន បនទម� កម់កុដរបស់ពួកេគ
�គបគ់ន បន�កបចុះ ពួកេគមនិមនេរ ងែដលពួកេគ�ចនិយយបនេទ គម ន�គ
អធិបបយ គម នអនកចស់ទុំ និងគម នអ�ីេ�ះ។ ទងំអស់សរេសរដល់កូនេច ម!
�ពះជមច ស់នឹង�បមូលផ�ុ ំអ�ីៗទងំអស់េ ៃថងេនះ។ អូ �បសិនេបេយងធ� ប�់គ ល់
និងចំ�ំនរ�មន កែ់ដលពួកេគបនឆក ង។ ឥឡូវេនះេ េល…
15 េយងចបេ់ផ�មពីខទី៨ េដមបទីទួលបនៃផទខងេ�កយបន�ិចបន�ួច។

ែដលបនផ�ល់មកេយងជបរបិូរ េ�យនូវ�បជញ  និងដំរះិសព��គប់
�ពមទងំសំែដង ឲយេយង�ល់គន �គ ល់េសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន

�ពះហឫទយ័�ទង…់
16 “�ថក៌ំបងំៃន�ពះទយ័របស់�ទង។់” េហយចពីំរេប បែដលេយងពយរួេ
េលេនះ? េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ�ពឹកេនះ សូមេមល។ េតេយង�បកន់
ខជ បយ៉់ងដូចេម�ច “�ថក៌ំបងំៃន�ពះទយ័របស់�ទង។់” ឥលូវេនះ �មនិែមន
�គនែ់តជេរ ងតូច�ចេទ បនទ បម់ក�គឺជ�ថក៌ំបងំ។ �ពះហឫទយ័របស់�ពះ
ជ�ថក៌ំបងំមយួ។ េហយមនុស�មន ក់ៗ �តវែស�ងរកបំណង�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់សំ�បភ់ព�ថក៌ំបងំរបស់ខ�ួន �ថក៌ំបងំ�ពះ។
17 េតេយង�ចរកេឃញេ�យរេប ប�? ប៉ូល ��តវបនេបកសែម�ងចំេពះ
គត។់ គតប់ននិយយថគតម់និ�ពឹក�ជមយួ�ចនិ់ងឈមេទ។ គតប់ន
េ ��េរ ន គម នថន កសិ់កខ ��។ គតម់និមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�។
ប៉ុែន�គត…់��តវបនបង� ញឱយគតដឹ់ងេ�យ�ពះេយសូ៊�គិស� ែដលបនជួប
គតេ់ �មផ�ូវេ �កង�ម៉ស កនុងមយួ—ពន�ឺដូចជសសរេភ�ង េហយ�បន
េ គត។់ េហយគតប់នេ �បេទស��៉ប ់ េហយបន�ន កេ់ ទីេនះអស់
រយៈេពលបីឆន ។ំ អូ! េតអនកមនិនឹក�ម នថជ�គមយួ េទឬ បងេអ�គ ន? បីឆន ំ
េហយប៉ូលេ ទីេនះកនុង�បេទស��៉ប ់ បនជួលគតនូ់វ�គរតូចមយួេ កែន�ង
�មយួ េដរេឡងចុះេ�កមេ�យមន�កងំចស់ទងំអស់។ ពួកេគមនិមន
របស់ថមីេទ។ ប៉ូលសរេសរ ភគេ�ចន។ េ កនុងគមពរីចស់ទងំេនះ ពីរេប បែដល



កូនចិ ច ឹម ៤ 9

�ពះជមច ស់ កលពីេដមដំបូងបនតំរវូឱយេយងមនជីវតិអស់កលប។ េតេធ�ដូចេម�ច
ែដល�ទងនឹ់ងប ជូ ន�ពះេយសូ៊វ �មរយៈករលះបងេ់នះេយងទងំអស់គន នឹង
មនសិទធិទទួលបនេដមជីវតិ។ “អនកែដល�ទងប់ន�គ ល់ �ទងប់ន��ស់េ ។
អស់អនកែដល�ពះអងគបន��ស់េ េនះ �ទងប់ន�បជ់សុចរតិេហយ អស់អនក
ែដល�ទងប់ន�បជ់សុចរតិ �ទងប់នសំែដងសិររីងុេរ ងេហយ។” �ពះជមច ស់
�ងំពីេដមកំេណ តពិភពេ�កមក �ពះអងគបនតំរវូេយងទុកជកូនចិ ច ឹម។
ឥឡូវេនះករបេងកតទងំមូលកំពុងែតថងូររងច់កំរេលចមកជកូនរបស់�ពះ។ អូ ខញុ ំ
គិតថប៉ូលមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។ ខញុ ំចូលចិត�េ ទីេនះជមយួគត។់ ែមនេទ?

18 ឥឡូវេនះគតប់ននិយយថ “�ទងប់នេធ�ឱយេយង�គ ល់�ថក៌ំបងំ។” សូម
យក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកសណ�ិ តេលអនកេពលខ�ះ េហយចបេ់ផ�មដំេណ រករ�
េហយេមលថេត�េ យ៉ងដូចេម�ច។ រេស លេនះខញុ ំមន អូ �បែហល៣០នទី
េដមបសិីក� �គនែ់តេមលេមេរ ន �បែហលជមនិែមន ខញុ ំនឹងនិយយពកក់�� ល
េនះ ១៥នទីរ�ងេពលេវ�។ េហយខញុ ំ�តវរត ់ េហយខញុ ំគិតថ “�ថក៌ំបងំ
េត�ថក៌ំបងំយ៉ង�េ !” េហយបទគមពរីបននខំញុ ំ�តឡបេ់ កនគ់មពរី
ស ញ ចស់ បនទ បម់ក�តលបេ់ កនុងគមពរីស ញ ចស់ បនចងភជ បអ់�ីមយួ
ជមយួគន  សូមេមល�ថក៌ំបងំៃនករយងមករបស់�ទង ់ �ថក៌ំបងំៃន
�ពះហឫទយ័របស់�ទង ់ �ថក៌ំបងំៃនពួកេយងែដលអងគុយជមយួគន ។ សូមចំ
ថ �មនិ�ច�តវបនបេ�ង នេ កនុងថន កសិ់កខ ���មយួេឡយ។ �ជ
�ថក៌ំបងំ។ អនកមនិ�ចដឹង�េ�យករអបរ់េំ�យេទវវទិយេទ។ �ជ�ថក៌ំបងំ
ែដល�តវបន�ក�់ងំពីកំេណ តេ�កិយ រងច់កំរេលចមកៃនពួកកូនរបស់
�ពះ។

19 �បបខ់ញុ ំ បងប�ូនខញុ ំេអយ �បបខ់ញុ ំ ប�ូន�សីរបស់ខញុ ំេអយ េតេពល�ែដល
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះបនេលចមកេ�កពីេ េពលេនះ? េតេ េពល�ែដល
មនេ កនុង�បវត�ិ� ស� ពួកេគ�តវេបកសែម�ងេពលេវ�េដមបផី�ល់ធមមជតិ
ទងំអស់? ធមមជតិ ធមមជតិផទ ល់គឺ�កំពុងថងូររងច់េំពលេវ�ៃនករេលចមក។
េហតុអ�ីបនជមុនេពលដង� យធួន�តវបនេធ�េឡង មុនេពលែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�តវបនចកេ់ចញ មុនេពលទងំអស់—ទងំអស់េ គមពរីស ញ ចស់
េ េលទីេនះ មនិ�ចមនករសែម�ង។ ��តវរងច់រំហូតដល់េពលេនះ។ អ�ីៗ
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សព��រេពសុទធែត�តវបនន ំ យកមក េហយេធ��ទង�់ទយជ�គឹះដខ៏ពស់បំផុត
ដល់ករេលចមកឱយេឃញៃនកូនរបស់�ពះ�តឡបម់កវញិ េហយ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
យងមកសណ�ិ តេលមនុស�ទងំេនះ យ៉ងល�ឥតេខច ះ រហូតដល់កិចចបំេរ របស់
ពួកេគជិតសនិទធដូចជ�ពះ�គីសទរហូតដល់�ចូលរមួជមយួ�ទងនិ់ង�ពះវ�ិររបស់
�ទងជ់មយួគន ។
20 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលធ� បសិ់ក�ពី�បវត�ិពី�៉មតី? ខញុ ំគិតថ
�បែហលជមន ស�ីមន កេ់ ទីេនះបនេលកៃដេឡង។ �តឹម�តវ។
21 �ពះបនសរេសរ�ពះគមពរីចំនួនបី។ មយួកនុងចំេនមពួកេគគឺសូ៊�កេ់
េលេមឃ េនះគឺជ�ពះគមពរីដំបូងបង�ស់។ បុរស�តវសំឡឹងេមលេដមបដឹីងថ
�ពះជមច ស់មកពី�ថ នេល។ េដរ�មសូ៊�ក ់ េតអនកធ� បសិ់ក��េទ? �ែថមទងំ
ផ�ល់ឱយមនុស��គបវ់យ័ សូមបែីតវយ័ម�រកី។ �ផ�ល់នូវករចបេ់ផ�មេនះ -…
កំេណ តរបស់�ពះ�គីសទ។ េតតួរេលខដំបូងេ កនុងសូ៊�កគឺ់ជអ�ី? �ពហមចរ។ី េត
តួេលខចុងេ�កយគឺជអ�ី? េឡអូ សត�េ�។ ករយងមកជេលកទីមយួនិងករ
យងមកជេលកទីពីររបស់�ពះ�គីសទ ទងំអស់�តវបនសរេសរេ ទីេនះ។
22 បនទ បម់ក�ពះគមពរីបនទ ប�់តវបនសរេសរ ជថមែដលេគេ ថ “ពី�៉មតី។”
�ពះបនសរេសរេ កនុងពី�៉មតី។ �បសិនេបអនកសិក�� េមល�បវត�ិ� ស�និង
ស ងគ មបុ�ណ េត��តវបនេគ�ងសងយ៉់ងដូចេម�ចមុនេពលករបំផ�ិចបំផ� ញ
រលក�ពះគមពរី។
23 ទីបី�តវបនសរេសរេ េល�ក�ស �ពះគមពរី ស�មបពិ់ភពេ�កប ញ ដ៏
ឆ� តៃវែដលនឹងមកដល់។ ឥឡូវេនះ ដូចែដល�ពះបនផ� ស់ប�ូរ�ម�យុេយង
សថិតេ េលេឡអូ សត�េ�។ េយងកំពុងសថិតេ កនុងករ�បមូលផ�ុ ំៃនពី�៉មតី។ េយង
េ កនុងេស វេ វវិរណៈ េ ជំពូកចុងេ�កយ។ វទិយ� ស�និយយថេយងមនបី
នទីមុនេពលពកក់�� លអ�ធ�ត។ អូ គិតពីកែន�ងែដលេយងេ ។
24 េហយសូមកតច់ំ�ំពី�៉មតី �ងយ�សល។ �ដំេណ រករដូចេ កនុង
�តីេកណ។
25 េ េពលែដលេយងបនេ ទីេនះចបេ់ផ�មេ វយ័េកមងៃន�កមជំនំុ បនទ បពី់
កំែណទ�មងេ់ កនុងេពលេវ�របស់លូេធរ �តឹមែតជមនុស�មន កនិ់យយថគត់



កូនចិ ច ឹម ៤ 11

ជ�គី�ទ ន ែដលមននយ័ថជីវតិរបស់គតរ់ស់ឬ�� ប។់ ពួកេគសម� បគ់ត់
េ�យ�គនែ់តគតនិ់យយថជ�គី�ទ ន។ ដូេចនះ�តវឆ�ងកតក់រេប តេប ន…�គប់
យុគសមយ័ �គបេ់ពលមនករេធ�ទុកខបុកេមនញ។ “អស់អនកែដលរស់េ �សប�ម
�ពះ�គិស�េយសូ៊វនឹង�តវទទួលករេប តេប ន។” េ យុគសមយ័លូេធ�គួរឱយរនធត់
�ស់កនុងករនិយយ “លូេធេរ ន។” អនក�តវបនេគចតទុ់កថជមនុស�ឆកួត
េហយ�ច�តវេគសម� ប។់ ជេ�ចនដងពួកេគបនសម� ប ់ពួកេគេ ឯបេងគ លដុត
ពួកេគនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តស�មបលូ់េធរ។

26 បនទ បម់ក�ពះវ�ិរបនប�ងម ដូចជពី�៉មតី។ �ចូលមកកនុងជំ�ន
មយួេទ តៃន�ពះគុណ ែដលជករ�បជ់បរសុិទធ។ េពលេវ�របស់េវសលី
េ េពលែដលគតប់ន�បឆងំនឹង�ពះវ�ិរ អងគ់�ីេឃន បនបេ�ង នអំពីករ�ប់
ជបរសុិទធ។ �បនចូលេ កនុងជនជតិភគតិចម�ងេទ ត បនទ បម់កពួកេគ�តវបន
េគេ ថជ�កមនិយម�ជល។

27 េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលជេមតូឌីស ឬធ� បជ់ ឬធ� បម់ន
ទំនកទ់ំនងជមយួ�ពះវ�ិរេមតូឌីស? អនកពកក់�� ល។ េតអនកដឹងេទ
ថពួកជំនំុេមតូឌីសេសទរែតមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួដង? ខញុ ំបនេ
�ពះវ�ិរេមតូឌីស េហយេឃញពួកេគដួលេ េលឥដ� េហយចកទឹ់កេ េល
មុខរបស់ពួកេគជមយួកង� រ រក��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពីករយងមកេលពួកេគ។
ហនឹងេហយ។ ឥឡូវេនះ គឺជករពិតេ េលភនៃំនរដ�េកន�គីែដលជកែន�ងែដល
េយងមនេមតូឌីស។ អនកទងំអស់គន គឺជអនកចូលរមួ�ពះវ�ិរេ ទីេនះ។ េយង
មនពួកេមតូឌីសេ ទីេនះនិងពួកបបទីសទ។ េយងបនចុះេ េល�សនេហយ
�យគន េ ខងេ�កយរហូតដល់េយងមនរបស់ខ�ះ។ េយងឆ�ងកត ់ េយងរស់េ
ខុសគន បនទ បពី់េនះ។

28 ប៉ុែន�អនកេទបែតេឡងមក េហយ�កេ់ឈម ះរបស់អនកេ េលេស វេ េហយ
និយយថ “ខញុ ំជេមតូឌីស។” េហយយកទឹក�កឡុកេហយេ�បះទឹកបន�ិចេល
អនក េហយេនះជអ�ីទងំអស់។ េចញេ េ�កេហយេស� កេខខ�ី តុបែតងខ�ួន
�ប�ំងេសះ ភន ល់ េលងែលបង េលងបញ់ម៉សីុននិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េ ែតជេម
តូឌីសល� េឃញេទ។ េនះមនិែមនជេមតូឌីសេទ។ េនះ�គនែ់តជអនកចូលរមួកនុង
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�ពះវ�ិរប៉ុេ�� ះ។ �តឹម�តវេហយ។ បទីសទ វធីិដូចគន  �ពីសប៊េីធេរ ន េ េលវធីិ
ដូចគន ។
29 ដូចែដល�វឌី ឌូផ� សីស បននិយយថ “េ ៗ �ពះមនិមនេ េទ។”
�ពះមនិែដលមនេ េទ។ �ទងម់នកូន�បស ែតគម នេ េទ។ �តឹម�តវេហយ។
អនក…េហយមនុស�ែដលចូលមកកនុង�ពះវ�ិរេមតូឌីសឬ�ពះវ�ិរេពនទីកុស�
ឬ�ពះវ�ិរបទីសទ េ�យ�រែតម� យឬឪពុករបស់អនកគឺជេពនទីកុស� ឬប
ទីសទ េពលេនះអនកគឺជេ �បស។ ពួកេគជកូន�បស។ អនកគឺជេ �បស។
ដូេចនះ�ពះមនិមនអ�ីដូចេនះេទ។ �ពះវ�ិរមនេ�ចន�ស់ ប៉ុែន�មនិ—ប៉ុែន�មនិ
—មនិែមនេទ—មនិែមនេទ…�ពះជមច ស់មនិែមនេទ។
30 ឥឡូវ ចូរកតសំ់គល់ ពីចំនុចទងំេនះចុះរហូតដល់�ចុះមកដល់ឥឡូវេនះ
េ េពលែដល�ក� យជមនុស�ភគតិច គឺពួកជំនំុ។ យុគសមយ័េពនទីកុស�
ចូលមក។ េនះ�បកដជកតផ់� ច�់ន មជជំេ�ចន។ បនទ បម់កេត�បនេធ�អ�ី
ខ�ះ? ��គនែ់តទុកឱយេមតូឌីសនិងលូេធេ ពីេ�កយ។
31 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនផ� ស់ប�ូរេ េ ឆង យពីយុគសមយ័ េពនទីកុស�។
េតពួកេគបនេធ�អ�ីខ�ះ? ពួកេគបនេរ បចំបេងកតខ�ួនឯង “េយងជសភរបស់
�ពះ។” “េយងជវន័េណស។” “េយងជមនុស�ពីរនក។់” “េយងជវ�ិររបស់
�ពះ។” “េយងគឺជេនះឬេនះ។ អនកមនិែមនជកមមសិទធ អនកមនិ�ចចូលេ កនុង
�ថ នសួគប៌នេទលុះ��ែតអនកមនេឈម ះរបស់អនកេ កនុងេស វេ របស់េយង។”
អូ មនិសមេហតុសមផលេ�ះ! ខញុ ំមនិខ�ល់េទ�បសិនេបអនកជបទីស ្ទេមតូឌីស
េ�ពសប៊េីធេរ ន អនក�កេ់ឈម ះរបស់អនកេលេស វេ ជីវតិេ េពលែដល�ពះ�ក់
�េ េលេនះ។ �បសិនេបអនក�តវបនតំរវូទុកជមុនស�មបជី់វតិអស់កលបេនះ
�ពះជមច ស់នឹងេ អនក�មវធីិខ�ះ �មវធីិខ�ះ—វធីិមយួចំនួនឬេផ�ងេទ ត។ �ទង់
�បកដជេ ។ “អស់អនកែដល�ពះបិ��បទនមកខញុ ំនឹងមករកខញុ ំ។” មនិថអនកជ
កមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរ� ែដលមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េឡយ។ ប៉ុែន�
និកយនឹងមនិែដលេធ�េរ ងមយួចំេពះអនកេទ ប៉ុែន��ច��ងំអនកបនេ�ចនពីករ
បន�ជមយួ�ពះ ប៉ុែន��នឹង—�នឹងមនិេធ�អ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ ជួបជំុជមយួអនកេជ
និងអនកមនិេជ ។ ជករពិត អនកបុក�េ �គបទី់កែន�ងែដលអនកេ  េហយពួកេគ
ែថមទងំមនេរ ងេនះេ �ថ នសួគេ៌ទ តផង។ ដូេចនះ�មនិអីេទ ប៉ុែន�អនកកំពុង
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សម�ងឹេមលនិកយរបស់អនក។ េមលេ �ពះេយសូ៊វ �ទងគ់ឺជអនកែដល�តវសម�ងឹ
េមល។

32 ឥឡូវេនះដូចែដលេយងកំពុងមកដល់…ពួកេគមន… ប៉ុនម ន…ខញុ ំេជ ថ ស�ី
មន កេ់នះបនេលកៃដរបស់នងេ ទីេនះ ែដលអនកបនសិក�ពី�៉មតី។ អនកដឹង
េទ ថ�ប�ទពី�៉មតីមនិែដល�តវបនេគ�កប់ ចូ លពីេល េទ តេនះេទ?
មនិែដលមនថមេ េល�េទ។ ពួកេគមនិែដលសូមបែីតរក�េឃញ។ ពួកេគមនិដឹង
ថមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ�េទ។ េហតុអ�ី? េហតុអ�ីបនជមនិ�កេ់ េល� �ក់
ថមបយេ�ក មេលកំពូលរបស់�? ពីេ�ពះ�ទង�់តវបនេគបដិេសធេ េពលែដល
�ទងយ់ងមក។ �ទងគឺ់ជថមែដល�តវេគបដិេសធ។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន��នឹង
�តវបនកំណត។់ �តឹម�តវេហយ។ េហយបនទ បម់កថមទងំេនះែដលេ ជំុវញិ
ថមេនះ នឹង�តវែតជថមែដលនឹង�តវបនេធ�ឱយដូចថមេនះទងំ�សង ែដលនឹង�តវ
រមួគន �គប—់េ �គបទី់កែន�ង។ ពី�៉មតីគឺល�ឥតេខច ះដូេចនះអនកមនិ�ចេ�បរ�ម
�ងពួក�ែដលជកែន�ងែដលថមទងំេនះេ ជមយួគន ។ េ�គ ងលំអរដ�៏សស់�� ត
ែបបេនះ។ ពួកេគខ�ះមនទំងន�់បរ់យេ�នេឡងេល�កស េហយដូេចនះ�តវបន
�កប់ ចូ លគន យ៉ងល�ឥតេខច ះ។

33 េនះជវធីិែដល�ពះកំពុងែតន�ំកមជំនំុរបស់�ទង។់ េយង�តវបនរមួប ចូ ល
គន យ៉ងរងឹម ំ ចិត�ែតមយួនិងករ�ពមេ�ព ងគន ។ ឥឡូវមនេគនិយយថ “ជករ
�បេសរ�ស់ លូេធេរ ន�តឡបម់កវញិេ ទីេនះមនិមនអ�ីទងំអស់។” កុំេជ
�។ លូេធរនឹងេចញមកេ កនុងកររស់េឡងវញិដូចគន នឹងអ�ីែដលេ សល់នឹង�តវ
បនរស់េឡងវញិ។ ពួកបបទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន និងកូនេ របស់�ពះទងំអស់
នឹងេចញមកេ កនុងកររស់េឡងវញិេនះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលមនុស�
សព�ៃថងនិយយថ “អូហ៍ អ ច ឹង �នឹងមនកររកីផុសផុលែដលនឹងេចញមក
េ ទីេនះ េហយជួយពួកេពនទីកុស�១០០�ននក។់ ពួកេគទងំអស់នឹង�តវ
បនសេ ងគ ះ េហយនឹងមនករេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៌” អនក�ចឡំេហយ។
ករេលកេឡងេ �ថ នសួគេ៌នះនឹងមន�បរ់យពន ់ ហនឹងេហយ ប៉ុែន�ពួកេគ
នឹង�តវបនបេងកតេឡងេ កនុងករសេ ងគ ះរយៈេពល�បមំយួពនឆ់ន ផំងែដរ គឺ
�បមំយួពនឆ់ន �ំតឡបម់កវញិ។ បុរសេដរកនុងពន�ឺេ េពលពន�ឺចូលមកគត ់ គត់
ឆ�ងកត�់ព នេ េពលគតម់កដល់ឯពួកេគ។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបគតប់ដិេសធ
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� បនទ បម់កគតប់នចកេចញេ កនុងភពងងឹត។ ែតេបគតេ់ ែតបន�េ មុខ
េទ ត!
34 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ ករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វគឺជិត
មកដល់េហយ ដ�ប��ពះវ ិ ញ ណបនយងចុះមកទីេនះ…�គនែ់តជករ�ប់
ជសុចរតិ ករ�បជ់បរសុិទធ បុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ
ឥឡូវេនះដល់េពលេវ�ៃនករមកដល់ៃនថម�ជងយ៉ងឯក។ �កមជំនំុ�តវែតដូច
�ពះ�គីសទយ៉ងល�ឥតេខច ះរហូតដល់�ពះ�គីសទនិង�កមជំនុំ�ចរបួរមួគន បនែត
មយួ គឺ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ។ េហយ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទសថិតេ
កនុងអនក �នឹងេធ�េ�យអនករស់េ កនុងជីវតិរបស់�ពះ�គីសទ េធ�ជីវតិរបស់�ពះ�គីសទ
េធ�កិចចកររបស់�ពះ�គីសទ។ “អនក�េជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងេធ�កិចចករែដលខញុ ំេធ�
ែដរ។” �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយងនឹងមន េយងមន
ពន័ធកិចចែដលនឹងេកតេឡងដូចជជីវតិរបស់�ពះ�គីសទ។ េតពន័ធកិចចេនះសមគ ល់អ�ី?
ករយងមករបស់�ពះអមច ស់។
35 សូម�កេឡកេមលេ�កិយនេពលបចចុបបននេនះ េហយេមលអ�ីែដល�គចឈី
វកំពុងនិយយ និងេរ ងធំៗនន េហយជេម� ះេ ទូទងំពិភពេ�កដធ៏ំែដល
�ចេកតមន កនុងេពល�មយួកប៏ន។ ហនឹងេហយ។ េហយេបដូេចន ះ េយងដឹង
ថ�ជិតដល់េហយ។ មនុស�ែដលមនវចិរណញណ�ច�នេ កនុងកែសត
ឬ�� បវ់ទិយេុហយដឹងថ�ជិតដល់េហយ។ សូមចថំ �ពះ�គីសទបនយងមក
ស�មបព់ួកជំនំុរបស់�ទងម់ុនេពលែដលករេនះេកតេឡង។ ដូេចនះេតករយង
មករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វគឺជិតមកដល់េហយ? �បែហលជមុនករ�បជុំេនះចប់
េ យបេ់នះ។ េយង�ល់គន កំពុងែតសថិតេ កនុង�គចុងេ�កយេហយ។ ពិត�បកដ
�ស់។
36 េមល�កមជំនុំេ េពល�មកដល់។ �គនែ់តយក�េ កនុងគំនិតរបស់អនក អនក
�បវត�ិវទូិែដលសិក�ពី�បវត�ិ� ស�។ េមលេ កនុង�ពះវ�ិរលូេធេរ នេ េ�កម
យុត�ិកមម មកថមីដូេចនះពីកតូលិក េមលេ �ផ� ស់ប�ូរ។ បនទ បម់ក�កេឡកេមល
េវសលី កនែ់តខិតជិតចូលេ កនុងករ�បជ់បរសុិទធ និងតបញេ កនុងបទគមពរី។
េមលេ សងខងេ ចេន� ះ េវសលី។ បនទ បម់កេរ ងបនទ បប់នចូលមកគឺ
សមយ័េពនទីកុស�។ និងយុគសមយ័េពនទីកុស�ជមយួនឹងករ�� រេឡងវញិ
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នូវអំេ�យទន អំេ�យទនខងវ ិ ញ ណ។ ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមល
សមយ័ថម�ជងែដលនឹងមកដល់េ េពលឥឡូវេនះ។ យល់អ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ
េទ? ករយងមករបស់�ពះអមច ស់ែដលបនេបកសែម�ង។ �ពះនិងករបេងកត
ទងំអស់កំពុងរងច់�ំកមជំនុំរកទី�ងំរបស់�។

37 ប � ៃថងេនះ ខញុ ំ…េ ជិតអនក�ល់គន ែដលខញុ ំបនជួប។ ខញុ ំ�តវបនរេម ល
េចញ េយងកំពុងយក…ខញុ ំ�តវែតេធ�ករពិនិតយ�ងកយ �បសិនេបអនកនឹងេ េ�ក
�បេទស អនកផ�ព�ផ�យ�សននិងជេដមដឹងថ។ េ េពលខញុ ំកំពុងពិនិតយ
ពួកេគបននខំញុ ំេចញពីបនទបេ់ ទីេនះ ខញុ ំបនផឹកពី…េមលមកខញុ ំដូចជេម នំ
ឬ��រ ឬអ�ីមយួ េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនផឹក�។ េហយេចញមកេ ទីេនះ អងគុយ
រងច់មំយួេម៉ងកន�ះេហយេមលថេត�េចញពី�កពះរបស់ខញុ ំរអឺត។់ ខញុ ំ�កេឡក
េមលេ ទីេនះេហយមន ស�ីតូចមន កេ់មលេ ដូចជនងជិតនឹង�តវ�� ប។់
នងពិតជ…េជងនិងៃដតូចៗ។ េហយ ខញុ ំបនបន�ដំេនរពីមនុស�មន កេ់នះេ
មនុស�មន កេ់នះ ពីបុរសមន កេ់នះេ បុរសេនះ ខិតេ ជិតនង រហូតដល់ខញុ ំចុះេ
កែន�ងែដលនងេ ។ នងេមលេ ដូចជកំសតែ់ដលជិតនឹង�តវ�� ប។់ េហយខញុ ំ
បនេ ជិតនង ខញុ ំបននិយយថ “អភយ័េទសឱយខញុ ំផង អនកនង។”

នងបននិយយថ “េតអនកសុខសបបយេទ?” អូ នងឈធឺងន�់ស់!

េហយខញុ ំបននិយយថ “េតនងមនប � អ�ី?”

38 នងបននិយយថ “ខញុ ំបនេ តុកសុនេ េលងកូន�សីរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំឈឺ
ពួកេគមនិ�ចពិនិតយេឃញថមនប � អ�ីេទ។”

39 ខញុ ំបននិយយថ “េរ ងមយួែដលខញុ ំចងសួ់រអនក។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំជ
�គអធិបបយដំណឹងល�។ េតអនកជ�គី�ទ នឬ? េតអនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប ី
ចកេចញេបេម៉ងេនះនឹងមកដល់?”

េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរែបបេនះ-និង-ែបប
េនះ។”

40 ខញុ ំបននិយយថ “េនះមនិែមនជសំណួរែដលខញុ ំបនសួរអនកេទ។ េតអនកជ
�គី�ទ នែដលេពរេពញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះេហយេ�ត មខ�ួនចកេចញ



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

េ េពលែដល�ទងេ់ អនកែដរឬេទ?” ស�ីេនះមនិទងំដឹងថខញុ ំកំពុងនិយយអ�ី
ផង។ េឃញេទ? អូ ពិតជពិភពេ�កគួរឱយ�ណិត�ស់!
41 ឥឡូវេនះ “បង� ញេ�យេយង�គ ល់គំេ�ងករដ�៏កក់ំបងំៃន�ពះហឫទយ័
របស់�ពះអងគ” ខងមុខេនះ…ខញុ ំសូម�នអនក។ ខញុ ំបន�នចបេ់ហយ…សូម�តលប់
េ ឥឡូវេនះ “�ថក៌ំបងំៃន�ពះទយ័�ទង។់” សូមេបកេ េហេ�ពរេ ទីេនះបន�ិច
េហេ�ពរជំពូក ៧ ខញុ ំេជ ថ�ហនឹងេហយ។ េហយខញុ ំចង�់នឱយអនកនូវអ�ីែដល�គនែ់ត
េធ�េ�យអនកមន�រមមណ៍ល� េពលេយងគិតពីពួកេយងអងគុយជមយួគន េ
�ថ នសួគ។៌ េហេ�ពរជំពូក៧។

ដបតិេស�ចមិលគីស�ែដកេនះ (សូមេមល) េស�ច�ឡឹមជបូជ
ចរយៃន�ពះដខ៏ពងខ់ពស់បំផុត…

42 េតអ�ីេ ជ�ថក៌ំបងំឥឡូវេនះ? េនះជ�ថក៌ំបងំ សូមេមល។ េតមន កេ់នះ
ជនរ� “េធ�ឱយ �គ ល់�ថក៌ំបងំៃន�ពះទយ័�ទង”់ មលិគីស�ែដកេនះ? ខញុ ំ
កំពុងរងច់អំនក�ល់គន េ ទីេនះ �ពះគមពរីេ ែតេបក។ េហេ�ពរជំពូកទី ៧ ប៉ូលកំពុង
និយយ ជបុរសដូចគន ៃនក�ទី។

រឯីេ�កមុលិគីស�ែដក េស�ច�កង�ឡិម ជសងឃរបស់�ពះដ៏
ខពស់បំផុតេនះ… ែដលបនេ ជួបនឹងេ�កអ�័ប� ំ កនុងកលែដល
�តឡបពី់�យបំផ� ញពួកេស�ចវញិ កប៏ន�បទនពរដល់េ�ក

េហយេ�កអ�័ប�បំនយក១ភគកនុង១០ ពីរបស់ទងំអស់ជូន
េ�ក នមេស�ចេនះ េដមដំបូង��យថ េស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិ
រចួមកជេស�ច�កង�ឡិម គឺថ ជេស�ចៃនេសចក�ីសុខ�ន� (េតន
រ�ជសមជិកេនះ?) ែដលជេស�ចៃនសន�ិភព

េ�កគម នម�បិ� គម នពង�វ�រេទ កគ៏ម នៃថងកំេណ ត ឬៃថង�� ប់
ែដរ…

43 េតបុរសេនះជនរ�? េតគតជ់នរ�? គតម់និែដលមនឪពុក គត់
មនិែដលមនម� យ គតម់និែដលមនេពលចបេ់ផ�ម រកឺម៏និែដលមនេពលនឹង
�� បែ់ដរ។ គតប់នជួបអ�័ប�ពីំករសម� បេ់ស�ច។ េតគតក់ំពុងេធ�អ�ី? គត់
បនេចញេ រកឡុតែដលជប�ូន�បសរបស់គត ់ ែដលបនបតប់ង ់ េដមបនីគំត់
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�តឡបម់កវញិ។ េស�ចបនសម� បេ់ស�ច។ ែដលេស�ចទងំេនះបនសម� ប។់ ខញុ ំ
េជ ថមនេស�ចដបឬ់ដប�់ប ំ និងនគររបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�អ�័ប�បំន�ប�ប់
អនកបំេរ របស់គតេ់ហយេដរ�មគត ់ េហយែញកខ�ួនគតេ់ េពលយប ់ េមល
េ េពលែដលគតច់បគ់តេ់ េពលយប។់ អូ! បងប�ូន េយងេធ�ករេ កនុងភព
ងងឹតឥឡូវេនះ ពន�ឺែតមយួគតែ់ដលេយងមនគឺពន�ឺដំណឹងល�។ ប៉ុែន�គតប់ន
បំែបកខ�ួនគត ់ េហយចបគ់តេ់ហយនគំត�់តឡបម់កវញិ។ េហយេ �មផ�ូវ
របស់គត�់តឡបម់កវញិ បនទ បពី់ករ�បយុទធបនប ចប!់
44 សូមចូលេ កនេ់�កុបបត�ិ ១៤ បន�ិចេទ ត។ សូមចូលេ កនេ់�កុប ្
បត�ិជំពូក បនួ-…ខញុ ំេជ ថ�ជជំពូក១៤ េ�កុបបត�ិ ១៤។ បទ សូមយកេ�
កុបបត�ិ ១៤:១៨ ចបេ់ផ�ម។ សូមចបេ់ផ�មបន�ិចមុនេនះ។ ចបេ់ផ�ម សូមេមល
េ ខទី ១៨ េ�កុបបត�ិ ១៤:១៨ “និងមលិគីស�ែដក…” ឥឡូវេនះអ�័ប�ំ
បនវលិ�តឡបម់កពីករសម� បេ់ស�ចវញិ។ �តឡបម់ក�មផ�ូវរបស់គតវ់ញិ នឡុំ
តនិង�បជជនទងំអស់ែដលពួកេគបននយំកមកវញិ។ ទងំអស់!
45 ដូចជ�វឌី ែដលបនេ េហយទទួលបន…េត�វឌីបនេធ�អ�ី? បន
យកកូនែខ�រដង�ក ់ េចញេ េ�កេហយចបកូ់នេច មេនះេចញពីមតេ់�។ សូម
គិតអំពីែខ�រដង�កម់យួ ែដលេដរ�មកូនេច ម។ េតនរ�េ េលពិភពេ�កែដល
នឹងេធ�ែបបេនះ? �បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលបុរសមន កេ់ ទីេនះនឹងេធ�� សូមេលកៃដេឡង។
ខញុ ំនឹង�បបអ់នកភ� មថអនកខុសេហយ។ អនកមនិបនេឃញខញុ ំ�ករ់បស់ខញុ ំេទ។ េទ ខញុ ំ
នឹងមនិេ �មគតជ់មយួ-៣៦-យ៉ងលំបកេទ។ ប៉ុែន�គតប់នេដរ�មេ�យ
េ�បែខ�រដង�ក ់ ពកែ់សបកតូច ដូចជមយួែខ�រពីរ េ េល�បកជំុ់វញិ�។ ពីេ�ពះ…
េហយដល់េពលែដលកូលីយ៉តអតួខ�ួនគត ់ បនេ �មកូលីយ៉ត េហយគត់
បននិយយថ “�ពះៃន�ថ នសួគប៌នអនុ ញ តឱយខញុ ំេ�ះែលងកូនេច មមយួ
េចញពីមតេ់� េចញពីមតខ់� ឃមុ ំ។” គតដឹ់ងថ�មនិែមនជែខ�រដង�កេ់ទ។ គឺជ
អំ�ចរបស់�ពះែដលបនេ ជមយួគត។់ �ទងគឺ់ជអនកែដលនកូំនេច មេនះ
�តឡបម់កវញិ។
46 េនះេហយជអ�ីែដលេយងនិយយេ ៃថងេនះ។ �ពះជមច ស់�ទងប់ន�ក់
�វដីេ ជបនឹ់ងេច មរបស់�ពះវរបិ�។ េហយមយួែភ�តដំុពកនឹងមកឬម�រកី
នឹងមកដល់ ឬអ�ីមយួ េហយេ�តេផ� ះេចញពីៃដរបស់េវជជបណ�ិ ត។ េនះនឹងមនិ
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ប ឈប�់វឌីេនះេទ គតនឹ់ងបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត បនទ បពី់អនកេនះ ជមយួ
ែខ�រដង�កតូ់ច ៃន “សូមអ�ីកេ៏�យកនុងនមខញុ ំ �នឹង�តវបនផ�ល់ឱយ។” ខញុ ំមនិខ�ល់េទ
�គេពទយ�ចេសច េហយអនកេផ�ងេទ ត�ចេលងេសចនឹងគត ់ គតនឹ់ងេ �ម
េទះយ៉ង�កេ៏�យ នេំច មេនះ�តឡបម់កេ�កលវញិ។ បទេ�ក។ “គត់
ជកូនរបស់�ពះ សូមេ�ះៃដេចញពីគត!់” េគះសត�េ�េនះចុះ បនទ បម់កសត�េ�
បនេ�កកេឡង គតច់ប�់េ�យពុកចងក រេហយសម� បគ់ត ់េកមង�បសតូចរងឹមំ
បន�ិច �បែហលជមនទំងនែ់បត៉សិបឬេកសិបេផន។
47 េមល។ មលិគីស�ែដកេស�ច�ឡឹមែដលជេស�ចៃនសន�ិភពែដល
�មពិត�ឡឹមសថិតេ េលភន។ំ �ជេស�ចៃន�កងេយរ�ូឡិម។ ជនរ�
ជេស�ចេយរ�ូឡិម។ �កងេយរ�ូឡឹមដំបូងបង�ស់ �តវបនេគេ ថ�
ឡឹម ែដលជសន�ិភព។ េនះគឺជ�កងេយរ�ូឡិមមុនេគ េ ថ�កងេយរ�ូ
ឡិម។ �ទងជ់េស�ចៃន�កងេយរ�ូឡិម។ �ទងជ់េស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិជេស�ច
សន�ិភពជេស�ច�ឡឹម។ �ទងគ់ម នឪពុក គម នម� យ គម នៃថងចបេ់ផ�ម គម ន
ៃថងប ច បៃ់នជីវតិ គម នវណ� ៈ។ អូ ហូ! អូ! េតបុគគលេនះជនរ�? េមល�ទង។់
បនទ បពី់ករ�បយុទធបនប ចប ់បនទ បពី់ជយ័ជំនះបនឈនះ េមលអ�ីែដលគតប់ន
និយយ។ “េហយមលិគីស�ែដក” ខទី ១៨ ជំពូក ១៤ េ�កុបបត�ិ។

េហយមុលិគីស�ែដកជេស�ច�កង�ឡិម កន៏យំកនំបុង័ និង
��:ទំពងំបយជូរមកពី េ�ពះ�ទងជ់សងឃរបស់�ពះដខ៏ពស់បំផុត

�ទង�់បទនពរដល់គតថ់ សូមឲយ�ប�៉់មបនពរពី�ពះដខ៏ពស់បំផុត
ជមច ស់ៃន�ថ នសួគ៌ និងែផនដី

េហយសូម�ពះដខ៏ពស់បំផុតបន�បកបេ�យ�ពះពរ ជ�ពះ
ែដលបន�បគល់ខម ងំស�តវ មកកនុងក�� បៃ់ដឯង រចួគតក់៏
ថ� យ១ភគកនុង១០ ពី�គបរ់បស់ទងំអស់ដល់�ទង។់

48 សូម�នបន�ិចេទ ត។

ឯេស�ច�កងសូដំុមកម៏ន�ពះបនទូលនឹងអ�័ប�ថំ ចូរឲយែតមនុស�
មកខញុ ំបនេហយ ឯរបស់�ទពយទងំប៉ុនម ន ចូរយកទុកជរបស់ផងអនក
ចុះ។
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ែត�ប�៉់មគតទូ់លេ េស�ចសូដុំមថ ទូលបងគំបនេលកៃដសបថ
ចំេពះ�ពះេយហូ�៉ជ�ពះដខ៏ពស់បំផុត ជមច ស់ៃន�ថ នសួគ ៌ និងែផនដី
ថ អនកមន�ទពយសមបត�ិេ �ថ នសួគនិ៏ងែផនដី (សូម�� បនូ់វរេប ប
ែដលគតស់រេសរជអក�រ ហឹម រេប បែដលគតឱ់យ�េ គត!់)

ទូលបងគំនឹងមនិយកអ�ីេ�ះ សូមបែីត េចស១សរៃស ឬ
ែខ�ែសបកេជង១ ឬអ�ីៗរបស់�ទងេ់ឡយ មនិយកអ�ីេ�ះ… របស់�ទង់
េឡយ ខ� ចែ�កង�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អញបនេធ�ឲយ�ប�៉់មេ ជ
អនកមន:

សូមយកែតរបស់�ែដលពួកបវបំេរ បនទទួលទនេ េហយ…

49 ចូរកតសំ់គល់ពីមុលិគីស�ែដកេនះភ� មៗេ េពលែដលគតប់នជួបអ័
�ប�ែំដលមកពីករសម� បេ់ស�ច។ �ថក៌ំបងំៃន�ពះឥឡូវេនះ�តវបនេបក
សែម�ង! េត�ទងជ់នរ�? គម ននរ�មន ក…់ពួកេគមនិ�ចរកេឃញ�បវត�ិរបស់
គតេ់ទ ពីេ�ពះគតម់និមនឪពុក គតម់និមនម� យេទ គតម់និែដលមនេពល
ចបេ់ផ�ម គតម់និែដលមនេពលេវ��� ប ់ ដូេចនះែដលគតេ់ រស់ជនរ�។
គតម់និែដលមនករចបេ់ផ�ម ដូេចនះគតម់និ�ចមននរ�មន កេ់�កពីេអល
េអ� េអឡូហុីមេទ អតថិភពេ�យខ�ួនឯង ករ�បកនខ់ជ បខ់�ួនឯង �ពះដម៏ន
មហិទធិឫទធិ!

50 �ពះេយសូ៊វមន�ពះវរបិ� �ពះេយសូ៊វមនម� យមន ក ់ �ពះ េយសូ៊វ មនករ
ចបេ់ផ�មៃនៃថង �ពះេយសូ៊វមនចុងប ចបៃ់នជីវតិេ  េលែផនដី។ ែតបុរសេនះគម ន
ឪពុកម� យ �ែមន៉ គម នឪពុកម� យ។ �ពះេយសូ៊វមនទងំឪពុកនិងម� យ។ បុរស
េនះគម នឪពុកម� យេទ។ �ែមន៉។ េហយេតគតប់នេធ�អ�ីបនទ បពី់ស ងគ មបន
ប ចប ់បនទ បពី់អ�័ប�បំនកនត់ំែណងរបស់គត?់

51 បនទ បពី់�កមជំនុំមនជំហររបស់ខ�ួន េយង�តវបនេ ឱយទទួលជកូនចិ ច ឹម
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេ េពលែដលបុរសមន ក់ៗ មនជំហររបស់ខ�ួន
អ�ីែដល�ពះបនេ គតឱ់យេធ� េហយឈរេ ចុងប ចបៃ់នផ�ូវេដរ �មរកអនកែដល
បតប់ង។់
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52 ទីមយួ ប៉ូលដកករភយ័ខ� ចេចញពី� ដូេចនះឥឡូវេនះ “�បសិនេបអនក�តវបន
��ស់េ  �បសិនេបអនកមនិេទបែតមនគំនិតេ កនុង�ទឹស�ីខ�ះេទ �បសិនេបអនក
ពិតជេកតពី�ពះវ ិ ញ ណែមន េនះ�ពះជមច ស់បនតំរវូទុកអនកជមុន �ងំពីមុន
កំេណ តេ�កិយ �កេ់ឈម ះរបស់អនកេ េលេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម េហយ
ឥឡូវេនះេយងរមួគន អងគុយេ �ថ នសួគក៌នុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ �បជជនដប៏រសុិទធ
ជ�បជជតិដប៏រសុិទធជមនុស�ពិេសស និងជសងឃែដលថ� យយ ញបូជដល់
�ពះជមច ស់ េនះគឺជផលៃនបបូរមតេ់យងែដលសរេសរដល់�ពះនម�ទង។់”
53 មនុស�ចូលមកេហយនិយយថ “ពួកេគជមនុស�ឆកួត។” �បកដ�ស់
ពួកេគពិតជមន�បជញ របស់�ពះជមច ស់ជគំនិតលងីេលងចំេពះមនុស� រឯី�បជញ
របស់មនុស�កល៏ងងែ់ដរចំេពះ�ពះ។ �ផទុយពីគន  េ វញិេ មក។
54 ប៉ុែន�គឺជពួកជំនំុែដលេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណដពិ៏ត គឺេពញេ�យ�ពះេច��
ៃន�ពះ អងគុយជមយួគន េ �ថ នសួគ ៏ ថ� យយ ញបូជខងវ ិ ញ ណ សរេសរ
តេមកង�ពះជមច ស់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតេធ�ករេ កនុងចំេ�មពួកេគ េចះ
ែវកែញកអំេពបបនិងែ�សករកអ�ីែដលខុសកនុងចំេ�មពួកេគ េ �តងេ់ហយេធ�
ឱយ��បេសមនិងមនក�មតិ។ េ�ពះេហតុអ�ី? ែតងែតេ កនុងវត�មនៃន�ពះគឺករ
លះបងែ់ដលបង�ូរឈម។
55 ឥឡូវចថំ េយងបនឆ�ងកត�់េ �ពឹកេនះ។ អនកមនិ�តវបនសេ ងគ ះ
េ�យឈមេទ អនកនឹង�តវបនរក�េសចក�ីសេ ងគ ះេ�យឈម។ ប៉ុែន�អនកបន
សេ ងគ ះេ�យ�រ�ពះគុណ�មរយៈជំេន េជ េល�។ �ពះបនេគះដួងចិត�របស់
អនកពីេ�ពះ�ទងប់នតំរងអ់នក។ អនកបន�កេឡកេមល េហយេជ � ទទួលយក
�។ ឥឡូវ�ពះេ�ហិតេធ�ជដង� យធួនសំ�បប់បរបស់អនក។ ខញុ ំចថំ ខញុ ំបន
និយយថ “�ពះមនិេថក លេទសមនុស�ែដលេធ�បបចំេពះអំេពបបេទ។” គតជ់
មនុស�មនបបមន កែ់ដលមន�ងំពីចបេ់ផ�មដំបូង។ �ទងេ់ថក លេទស�គី�ទ ន
មន កែ់ដលបន�កនុងអំេពបប។ េហយេ�យេ�ពះ�ទងប់នេថក លេទសគត ់ េនះ
�ពះ�គីសទបនទទួលទណ� កមមរបស់េយង។ ដូេចនះគម នករេថក លេទសចំេពះអនក
ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វែដលមនិេដរ�មនិស�យ័េ�កីយេ៍ទ ែតរស់េ �ម
�ពះវ ិ ញ ណវញិ។ េហយ�បសិនេបអនកេធ�អ�ីខុស �មនិមនេចតនេទ។ អនកមនិ
េធ�បបេ�យេចតនេឡយ។ បុរសមន កែ់ដលេធ�បបេ�យេចតន េចញេ
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េ�កេហយេធ�បប មនិែដលចូលមកកនុងខ�ួនេនះេឡយ។ ប៉ុែន�មនុស�មន កែ់ដល
ធ� បេ់ ទីេនះ គតប់ន�� ប ់ េហយជីវតិរបស់គត�់តវបន�កទុ់កេ កនុង
�ពះ �មរយៈ�ពះ�គីសទ ផ�ភជ បេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�រក�កម៏និ�ច
រកេឃញគតែ់ដរ។ គតនឹ់ង�តវេចញពីទីេនះមុនេពលែដល�រក��ចទទួល�
បន។ “ដបតិអនកបន�� បេ់ហយ!”

56 �បបម់នុស�ែដល�� បថ់គតជ់មនុស�កំពុតេហយេមលេតមនអ�ី
េកតេឡង។ ទតគ់តេ់ ខងេហយនិយយថ “អនកជមនុស�កំពុតចស់
អនកឯង” គតនឹ់ងមនិនិយយអ�ីេទ។ េហយ�តវេហយ គតនឹ់ងេ ទីេនះ។

57 េហយបុរសែដល�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទ អនក�ចេ គតថ់ជមនុស�កំ
ពុត េ គតនូ់វអ�ីែដលអនកចង ់ គតនឹ់ងមនិេ�កកេឡងអំពី�េទ។ �បសិនេប
មនអ�ីមយួ គតនឹ់ងេ កែន�ង�មយួ េហយអធិ�� នស�មបអ់នក។ �តឹម�តវ
េហយ។ ប៉ុែន� អូ ពួកេគខ�ះមនជីវតិរស់េ�ចន។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំគិត េយងគិតថ
េយង�ចប ចុ ះសពមនុស��� ប។់ ពួកេគែដលបន�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទ េយង
កបព់ួកេគេ កនុងទឹក។ េពលខ�ះេយងកបម់នុស�េ�ចន�ស់ែដលេ រស់ មន
ទំនស់និងេឈ� ះ�បែកកគន េ�ចន េហយមនេ�ចនេ កនុង�កមជំនុំ។ ប៉ុែន�េយងមនិ
�ចែញក�ចពី់គន បនេទ ែត�ពះជមច ស់�ទង�់ជប។ �ទង�់គ ល់�បជ� ស�របស់
�ទង។់ �ទង�់គ ល់េច មរបស់�ទង។់ �ទង�់គ ល់សំេលងទងំអស់។ �ទង�់គ ល់
កូនេ របស់�ទង។់ �ទងដឹ់ងថអនក�ែដល�ទង�់ចេ េចញបន េហយដឹងថ
អនក�ែដល�ទងប់នតំរវូទុកជមុន។ �ទងដឹ់ងថអនក�ែដល�ទងប់ន�បទន
របស់ទងំេនះឱយ អនកែដល�ទងប់នេបកសែម�ងឱយ�គ ល់។ រេប បែដល�ទង…់�ពះ
�ច�កទ់ំនុកចិត�េលកូនេ របស់�ទង ់ េលអ�ីែដល�តវេធ� េ�យដឹងថពួកេគនឹង
េធ�ពិត�បកដ។

58 េតអនកេជ ថ�ពះេធ�ដូេចនះេទ? េហតុអ�ី ��ងំនិយយេ —ដល់យ៉ូបេ
ៃថងមយួ…បននិយយេ កន�់ពះជមច ស់េ ៃថងមយួ “ែមនេហយ អនកមន
អនកបំេរ ។”

59 �ពះបនមនបនទូលថ “គម ននរ�មន កេ់ េលែផនដីដូចគតេ់ទ។ គតជ់
បុរសល�ឥតេខច ះ។” មនទំនុកចិត�េលគត។់
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60 ��ងំបននិយយថ “អូ ែមន គតម់នអ�ី�គបយ៉់ងងយ�សល។ សូមឱយ
ខញុ ំចបគ់តប់ន�ិច េហយខញុ ំនឹងេធ�ឱយគតេ់ជរ�បមថ�ទងច់ំេពះមុខរបស់�ទង។់”
61 គតប់ននិយយថ “គតេ់ នឹងៃដអនកេហយ ប៉ុែន�កំុយកជីវតិរបស់គត់
េ�ះេឡយ។” េឃញេទ? េហយគតប់នេធ�អ�ី�គបយ៉់ងប៉ុែន�បនយកជីវតិរបស់
គត។់
62 ប៉ុែន� អូ! យ៉ូប ជំនួសេ�យ…េតគតប់នេធ�អ�ី? េតគតប់នេជរ�បមថ
�ពះជមច ស់េទ េ េពលែដល�ពះជមច ស់បនយកកូនេ របស់គត ់ េ េពល
ែដល�បនេធ�េរ ង��កកទ់ងំអស់េនះចំេពះគត ់ និង�គបយ៉់ង? យ៉ូបមនិមន
ប � េទ។ គត�់កបចុះ េ�នមុខដល់ដី ថ� យបងគំ។ �េលលូយ៉! បននិយយ
ថ “�ពះអមច ស់បន�បទន េហយ�ពះអមច ស់បនយកេ វញិ សូម�បទនពរដល់
�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់!” ហនឹងេហយ។
63 �ពះ�គ ល់ករទុកចិត�របស់�ទងេ់លយ៉ូប។ �ពះដឹងថេតគត�់ចទុកចិត��ទង់
បនប៉ុ�� ។ �ទងដឹ់ងថគត�់ចទុកចិត�ខញុ ំបនប៉ុ�� ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលេយងកំពុង
និយយេ េពលេនះគឺ�កេ់កមងឱយចំកែន�ង។
64 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ពះគមពរី…េ េពលករ�បយុទធបនប ចប ់ េ េពល
ែដលអ�ីៗ�តវបនប ចប ់ បនទ បម់កេតមនអ�ីែដលេយង�តវេធ�បនទ បម់កេទ ត?
េតមនអ�ីែដលេយងេធ�បនទ បពី់ករ�បយុទធបនចប?់ េតអនកដឹងថេយងេធ�អ�ីេទ?
េយងជួបមលិគីស�ែដក។ សូមេបកគមពរីម៉ថយ ១៦:១៦ ឲយេល ន េមលថេត
�តឹម�តវឬអត។់ ម៉ថយជំពូក ១៦ និងខ ១៦។ ខញុ ំ�បកដថ�តឹម�តវែមន ម៉ថយ
១៦:១៦ ម៉ថយ៦-…េទ �ខុស ��ចេ ជិតហនឹង។ ២៦:២៦ អូ! ១៦ េ ទីេនះ
�ទងក់ំពុងែតនិយយជមយួសីុម៉ូនេព�តស សូមេទស ខញុ ំមនិចងនិ់យយដូេចន ះ
េទ។ ២៦:២៦ �គនែ់តជ��រេពល�ង ចចុងេ�កយ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំ
កំពុងែតពយយម។ ម៉ថយជំពូកទី ២៦ និងខ ២៦។ ឥឡូវេនះេយងទទួលបន
នងេ ទីេនះ េយងេ ឯ��រេពល�ង ចចុងេ�កយ។

�គែដលកំពុងែតបរេិភគ េនះ�ពះេយសូ៊វ�ទងយ់កនំបុង័ េហយកល
�ទងប់ន�បទនពរ េនះកក៏ច�់បទនេ ពួកសិស� េ�យ�ពះបនទូល
ថ ចូរយកបរេិភគចុះ េនះេហយជរបូកយខញុ ំ។
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រចួ�ទងយ់កែពងមក�បទនពរ កហុ៏ចេ ឲយេគ េ�យ�ពះបនទូលថ
ចូរបរេិភគពីែពងេនះទងំអស់គន ចុះ

ដបតិេនះជឈមខញុ ំ គឺជឈមៃនស ញ ថមី ែដលបន�ចចេចញ
សំ�បម់នុស�ជេ�ចន�បេយជននឹ៍ងផ� ចប់ប (ប-ប បប ជ�គី�ទ ន
ែដលេធ�ខុស)។

65 �តឹម�តវ “ប៉ុែន�—ប៉ុែន�…” សូម�� បខ់ ២៩។

…ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ ពីេនះតេ មុខ ខញុ ំមនិផឹកពីផលែផ�
ទំពងំបយជូរេទ តេទ ដ�បដល់ៃថង�ែដលខញុ ំនឹងផឹកជថមី
ជមយួនឹងអនក�ល់គន  េ កនុងនគរ�ពះវរបិ�ៃនខញុ ំ។

66 អ�ី? ដូចគន និងមុលិគីស�ែដកេធ� បនទ បពី់អ�័ប�បំនទទួលតំែណង។
ចូរចតទ់�នរបស់គតេ់�យមនស�� បធ់ន ប ់ េហយេធ�ស ងគ ម េហយ
វលិ�តឡបេ់ ផទះ មុលិគីស�ែដកកេ៏ចញមកេ�យមននំបុង័និង��
ផង។ បនទ បពី់ករ�បយុទធចប ់ េហយេយងនឹងចូលរមួពិធីជបេ់ល ងជមយួ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វេ កនុងពិភពថមី។ អូ! សូម�ពះពរដល់�ពះនម�ពះអមច ស់។ �តឹម
េហយ។
67 “�ថក៌ំបងំៃន�ពះហឬទយ័របស់�ពះអងគ េយង�ម�ពះហឫទយ័�ទង”់ ម�ង
េទ តេ េអេភសូរ ៩ “ែដល�ទងម់នេគលបំណងេ កនុងអងគ�ទងផ់ទ ល់។”

េនះេ កនុង�គកនក់ប�់តត��ៃនេពល…
68 េហយចថំេយងេទបែតបនឆ�ងកត�់។ េអេភសូរជំពូក ១ខ ១០។

សំ�បក់រកនក់ប�់តត�� កនុងកលែដលេពលេពញកំណត់
បនមកដល់…

69 ឥឡូវេនះ េយងបនេរ នពីេពលេវ�េពញេលញកំពុងរងច់អំ�ី? ភពមកដល់
ៃនេពលេពញកំណតទ់ងំអស់េពលេពញកំណតែ់ដលអំេពបបនឹង�តវប ច ប់
េហយេពលែដលេសចក�ី�� ប�់តវប ច ប ់េពលេពញកំណតែ់ដលជំងឺនឹង�តវប ច ប់
គឺជេពលេពញកំណតៃ់នេសចក�ី��កក ់ (ករែដលនេំ រកករែដល�រក�បន
ន)ំ នឹងឈប ់េ េពលែដលេពលេពញកំណតនឹ់ង�តវប ច ប។់ េមល។
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សំ�បក់រកនក់ប�់តត�� កនុងកលែដលេពលេពញកំណតប់ន
មកដល់ េដមបនឹីងបំ�ពម�គបទ់ងំអស់កនុង�ពះ�គីសទ ទងំរបស់េ
�ថ នសួគ ៌និងរបស់េ ែផនដីផង:

70 “�បមូលអ�ីៗទងំអស់�មរយៈ�ពះ�គីសទ។” ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពី
�ពឹកមុញិេនះ គឺជវតថុតូចៗែដលេយងបនរកេឃញ វតថុតូចៗដអ៏�ច រយទងំេនះ អនក
�ចដុសខតព់ួក�េ កនុងេ�កុបបត�ិ អនក�ចខត�់េ កនុងនិកខមនំ អនក�ច
ខត�់េ េលវវីនិយ័ េហយនពំួកេគឆ�ងកត ់ េហយេ កនុងករេបកសែម�ងពួកេគ
នឹងក� យជ�ពះេយសូ៊វ។ អនកយកយ៉ូែសប អនកយកអ�័ប� ំអនកយកអុី�ក អនក
យកយ៉កុប អនកយក�វឌី អនកយកនរ�មន ក ់ មនុស�ទងំេនះជរបស់�ពះ
េហយេមលថេតអនកមនិេឃញ�ពះ េយសូ៊វ�គីសទបង� ញេ កនុងពួកេគមន ក់ៗ េទឬ។
“េដមបឱីយ�ទង�់ច�បមូលអ�ីទងំអស់ចូលេ កនុងមយួែដលជ�ពះ�គិស�េយសូ៊វ។”
71 ឥឡូវេនះ េ ឆង យបន�ិចឥឡូវេនះ ខ១១។

ឲយរមួគន មកកនុង�ទង ់ែដលេយង�ល់គន បនេករ ��ករកនុង�ទងែ់ដរ…
72 អូ! “េករ ��ករ។” អនក�មន ក�់តវទុកអ�ីមយួឱយអនក េដមបទីទួលជេករ ��ករ។
េត��តវេទ? េករ ��ករ! េតេយងមនេករ ��ករអ�ី? េតខញុ ំមនេករ ��ករអ�ី? ខញុ ំមនិ
មនេទ។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់បនទុកេករ ��ករេ�យខញុ ំេ េពលែដល�ទង�់កេ់ឈម ះ
ខញុ ំេ េលេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច មមុនករបេងកតេ�កិយ។
73 អូ អនកនិយយថ “ឥឡូវេនះ សូមរងច់មំយួែភ�ត បងប�ូន �ពះេយសូ៊វបន
េធ�ដូេចនះេ េពលែដល�ទងសុ់គតជំនួសអនក។” េទ �ទងម់និែដលេទ។ �ពះេយសូ៊វ
យងមកទិញេករ ��ករេនះសំ�បខ់ញុ ំ។ សូម�នកថខណ� បនទ ប-់…បនទ តប់នទ ប់
េនះ។

ឲយរមួគន មកកនុង�ទង…់ែដល េយង�ល់គន បនេករ ��ករកនុង�ទងែ់ដរ
េ�យ�ទងប់នត�មវេយងទុកជមុន �មដំរះិសំេរចរបស់�ពះ ែដល
�ទងេ់ធ��គបក់រទងំអស់ �មែដលគប�់ពះហឫទយ័�ទង:់

74 �ពះជមច ស់�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយ ដូចែដលេយងបនសិក��េហយ
អនកជមនុស� រេប បែដលេយងបនេឃញ�ពះ�ងំេ េ�យខ�ួនឯង េត�េ កនុង
េសចក�ី�ស�ញ់េ�យរេប ប�។ េ កនុង�ទងគឺ់ជ�ពះ។ គម នអ�ីែដល�តវ
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ថ� យបងគំ�ទងេ់ឡយ។ េ កនុង�ទងគឺ់េដមបកី� យជ�ពះវរបិ� មន…�ទងគឺ់
�ងំេ េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ េ កនុង�ទងគឺ់េដមបេីធ�ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ គម នអ�ី
បតប់ងេ់ទ។ េ កនុង�ទងគឺ់េដមបជីអនកពយបល។ េនះគឺជគុណលកខណៈរបស់
�ទង។់ គម នអ�ីេ ទីេនះេទ។ ដូេចនះមនែតអងគ�ទងផ់ទ ល់ ដំបូនម នល�ផទ ល់ខ�ួន
របស់�ទងប់នបេងកតរបស់ទងំេនះ េដមបឱីយ�ទង�់ចឆ�ងកតប់ុរសមន កេ់នះ គឺ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�បមូល�ជមយួគន ម�ងេទ ត។ អូ! “ែភនកមនិបនេឃញ
�តេច កមនិបន…” កំុឆងល់េ�ពះ�ជេរ ង�ថក៌ំបងំ!

75 េមល “បនតំរវូេយងទុកជមតក៌។” �បសិនេបខញុ ំជមរតកៃនអ�ីមយួ �បសិនេប
�ពះជមច ស់េគះដួងចិត�ខញុ ំេហយនិយយថ “វេីល ម�បណ� ំខញុ ំបនេ អនកជ
យូរមកេហយ មុនេពលករបេងកតពិភពេ�កេដមបផី�យដំណឹងល�” ខញុ ំមនមរតក
ែដលជមរតកៃនជីវតិអស់កលប។ ឥឡូវ �ពះបនចត�់ពះេយសូ៊វឲយេធ�មរតកពិត
ស�មបខ់ញុ ំ ពីេ�ពះគម នអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេទ—េដមបទីទួលមរតកេនះ។ �ទ
េទ ��តឹម�តវេហយ គម នអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេទ។ ប៉ុែន�េ កនុងេពលកំណតែ់ដល
�ពះបនប ជូ នេ កនុងេពលេវ�ដល៏�ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ �ពះេយសូ៊វជកូនេច ម
ែដល�តវបនេគសម� បព់ីមុនកំេណ តេ�កីយ។ �ពះេ�ហិតរបស់�ទងប់នបង�ូរ
មកេដមបខីញុ ំ�ចេ ឯមរតករបស់ខញុ ំ។ េដមបជីអ�ី? េតមរតកអ�ី? ភពជកូន�បស
េដមបេីធ�ជបុ��របស់�ពះជមច ស់។

76 េហយឥឡូវេនះ េនះ�បែហលជ�គនែ់តេធ�េ�យអនក�� ប។់ ប៉ុែន�េតអនកដឹង
េទថបុរសែដលជបុ��ៃន�ពះគឺជ�ពះែដលសម�គចិត�? េតមនបងប�ូនប៉ុនម ន
នកធ់� បប់នដឹងអំពីករេនះ? េតមន បងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថ�ពះេយសូ៊វ
បនមនបនទូលដូេចនះ? �ពះគមពរី �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េតចបបរ់បស់អនក
មនិបននិយយ េ�យខ�ួន�ថ អនកជ ‘របូ�ពះ’ េទឬ? េហយ�បសិនេបអនក
េ ពួកេគថ�ពះ…” ែដល�ពះបនមនបនទូលេ កនុងេ�កុបបត�ិ ២ ថពួកេគ
ជ�ពះ ពីេ�ពះពួកេគជ មនសិទធិេពញេលញេលករ�គប�់គងៃនេ�កិយ។ �ទង់
បនផ�ល់ឱយគតនូ់វអំ�ចេលអ�ីទងំអស់។ េហយគតប់នបតប់ងភ់ពជ�ពះ
របស់គត ់ គតប់តប់ងភ់ពជកូន�បសរបស់គត ់ គតប់តប់ងសិ់ទធិរបស់គត់
េហយ��ងំបនកនក់ប�់។ ប៉ុែន�បងប�ូនេអយ េយងកំពុងែតរងច់កំរេលច
ឱយេឃញពីកូនរបស់�ពះែដលនឹង�តឡបម់កវញិេហយនឹង�គប�់គងម�ងេទ ត។
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រងច់េំពលកំណតេ់ េពលែដលពី�៉មតីេឡងដល់កំពូល េ េពលែដលកូនរបស់
�ពះជមច ស់នឹងេលចមក េ េពលែដលអំ�ចេច�� របស់�ពះេដរេចញ (�
េលលូយ៉) េហយនឹងដកហូតអំ�ចទងំអស់ែដល��ងំបនយកេចញពី�។
ែមនេហយ �ជរបស់គត។់
77 �ទងជ់និមតិ�របូែដលេចញពី�ពះ េនះគឺជករពិត ែដលជ�ពះ�ជបុ��ៃន
�ពះ។ បនទ បម់ក�ទងប់នបេងកតមនុស�ជេ  �� យតូចេនះ។ េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “�បសិនេបពួកេគេ ពួកអនកែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះ មកដល់ពួក
េ�� �បសិនេបពួកេគេ េគថ ‘េ �� យ’ ែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះបន
មកដល់…” េហយ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូេចនះ េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ ថ
ពួកេគគឺជេ �� យ។ �ទងប់ន�បបេ់�កម៉ូេសថ “េយងបនបេងកតអនកជ
�ពះ េហយែតង�ងំេអរ ៉នុជេ��របស់អនក។” �ែមន៉។ េវវ៉! ខញុ ំ�ចេធ�ដូចជករ
េធ�ពិធី�សន ប៉ុែន�ខញុ ំមនិេធ�េទ។ អូ េ  េពលែដលែភនករបស់អនក�ចេបក េហយ
េមលេឃញរបស់ទងំេនះ។ �តឹម�តវ។ �ទងប់នបេងកតមនុស�ជ�ពះ ែដលជ�ពះ
េ កនុងែដនរបស់គត។់ ែដនដីរបស់គតេ់ធ�ដំេណ រពីសមុ�ទមយួេ សមុ�ទមយួ
ពីេឆនរមយួេ េឆនរមយួ។ គតម់នករ�គប�់គងេល�។
78 េហយេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនយងមក ជ�ពះែតមយួេ�យគម ន
អំេពបប �ទងប់នបង� ញ�។ េ េពលមនខយល់បកម់ក �ទងម់នបនទូលថ “សូម
ឱយមនេសច ក�ីសុខ�ន�!” �ែមន៉។ េហយេ េពលេដមេឈ �ទងម់នបនទូលថ
“គម ននរ�បរេិភគេចញពីអនកេឡយ។”
79 “ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនកជ�ពះតូច �បសិនេបអនកនឹងនិយយេ
កនភ់នេំនះ ‘ចូរេរ រេចញ’ េហយកំុសង�យ័េ កនុងចិត�របស់អនក ប៉ុែន�េជ អ�ីែដលអនក
បននិយយថនឹងេកតេឡង អនក�ចមនអ�ីែដលអនកបននិយយ។”
80 �តឡបេ់ ខងេ�កុបបត�ិ េ េដមដំបូង េត�ជអ�ីេ ? ឥឡូវេនះ
ពិភពេ�កនិងធមមជតិកំពុងថងូរែ�សក យំ អ�ីៗ�គបយ៉់ងកំពុងផ� ស់ប�ូរ។
អ�ី? ស�មបក់របង� ញពីកូនរបស់�ពះ េ េពលែដលកូន�បសពិត កូន�បស
េពញេលញនិយយពកយរបស់ពួកេគែដលបនែចង។ ខញុ ំេជ ជកថ់េយងសថិតេ
�ម�ពំែដនរបស់�ឥឡូវេនះ។ បទ ែមនេហយ។ និយយេ កនភ់នេំនះថ សូម
ឱយបនដូេចនះ។
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81 “បង�បសខញុ ំេអយ ខញុ ំ—ខញុ ំចងប់ន ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ អ�ីមយួបនសំេរច។ ខញុ ំជ
អនកេជ េល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
82 “ខញុ ំសូមឱយ�េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។” �ែមន៉។ មនករ
េបកបង� ញ។
83 “អូ! បងប�ូនខញុ ំេអយ! ដំ�ំរបស់ខញុ ំកំពុងែតេឆះអស់េហយ។ ខញុ ំមនិមនេភ� ង
េទ។”
84 “អញនឹងប ជូ នទឹកេភ� ងមកឯង កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់។” េ ទីេនះនង
នឹងមក។ អូ រងច់ ំ ថងូរ ធមមជតិទងំអស់កំពុងរងច់កំរបង� ញៃនកូនរបស់�ពះ។
�ពះជមច ស់បនែតង�ងំ��ងំពីដំបូងមក។ �ទងប់នផ�ល់ឱយែដនមនុស�។
85 �ទងប់ន�បទន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�ពះេយសូ៊វបន�បទន�កនុង�ពះនម
របស់�ទង ់ជមយួនឹងករធនេនះ “សូមអ�ីកេ៏�យកនុងនម�ពះបិ�កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំ
នឹងេធ��។” អូ! បង�បសផលមរឺ! រងច់កំរបង� ញរបស់បុ��របស់�ពះជមច ស់
ជំហរ �កមជំនុំ!
86 ដូចខញុ ំបននិយយ េហយេស វេ េអេភសូរគឺជេស វេ យ៉ូេស� េហយយ៉ូេស�
បន�កម់នុស�េ កែន�ង�។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបពួកេគមនិឈប�់ទឹង េហយ
គតប់ន�កេ់អ�បអុីមេ ទីេនះ និងេលដីរបស់ម៉�េស េហយមន កេ់នះនឹង
វលិវល់និងសទុះេឡងវញិ េតពួកេគនឹងចុះស�មងគន េ�យរេប ប�? េពលេគ
និយយថ “ខញុ ំជបទីសទខញុ ំជេមតូឌីស ខញុ ំជេពនទីកុស� ខញុ ំជមនុស�ែតមយួ ខញុ ំ
មនិែមនជខញុ ំេទ ខញុ ំដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។”
87 េតអនកនឹងេធ��យ៉ងដូចេម�ច? ឈរេសង ម! �ពះជមច ស់ចង�់ក�់ពះវ�ិរ
របស់�ទង ់កូន�បស�សីរបស់�ពះ។ �ពះ ឱយខញុ ំរស់េ េដមបេីមល� គឺជករអធិ�� ន
របស់ខញុ ំ។ ជិតដល់េពលខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍េ�យៃដរបស់ខញុ ំ េមលេ ។ �េ
ទីេនះ។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងេ់ឃញ រងច់េំពលេវ�េដរ�មផ�ូវ មនអនកពិករ
េដកេ ទីេនះ �ងំពីកនុងៃផទម� យ “�បកនិ់ងមសខញុ ំគម នេទ។” អូ រងច់កំរ
បង� ញពីកូនរបស់�ពះ �េលលូយ៉ េ េពលែដល�ពះនឹងេលចមកឱយេគ�គ ល់
េ េពលែដលពួកេគឈបឈ់ ឺពួកេគនឹងប ឈបជំ់ងឺម�រកី ពួកេគនឹងប ឈបជំ់ងឺ
េផ�ងៗ។
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88 អនកគិតថជំងឺម�រកីគឺជអ�ីមយួ? �ពះគមពរីបនែចងថនឹងមនេពលេវ�
មកែដលមនុស�នឹង�តវរលួយខង�ចឈ់ម េហយសត�កេ ជ ងនឹងសីុ
�កសពរបស់ពួកេគមុនេពលពួកេគ�� ប។់ ម�រកីគឺជករឈេឺធមញចំេពះអ�ី
ែដលនឹងេកតេឡង។ ប៉ុែន� សូមចថំ េរ ង��កកែ់ដល�តវបន�មឃតេ់ កនុង
ៃថងេនះេដមបបីះ៉អនកែដលមន��របស់�ពះ។ េនះជអ�ីែដលេយងកំពុងពយយម
ឥឡូវេនះ េដមបចូីលេ កនុង�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ មុនេពលមនេ�គះកច
ដ�៏�វទងំេនះ។ អូ ល��ស់! �គកនក់ប�់តត�� េពលេវ�កំណត ់ ៃន
មរតក។

ឲយរមួគន មកកនុង�ទង់ ែដល…េយង�ល់គន បនេករ ��ករ…កនុង�ទង់
ែដរ…

89 េតមរតករបស់េយង�តវបន�បគល់ដល់េយង េ�យរេប ប�? ករតំរវូ
ទុក។ ករតំរវូទុកជមុនគឺជករដឹងមុន។ េត�ពះបនដឹងយ៉ងដូចេម�ចថ�ទង់
�ចទុកចិត�អនកឱយេធ�ជអនកអធិបបយបន? ករដឹងមុនរបស់គត។់ “មនិែមន
អនកែដលចងប់នឬអនកែដលរតរ់កឺអ៏នកេនះេទ…គឺជ�ពះែដលបង� ញេសចក�ីេម��
ករ�ុ។” �តឹម�តវេហយ។ �ទងដឹ់ងពីអ�ីែដលមនេ កនុងអនក។ �ទងដឹ់ងពីអ�ីែដល
មនេ កនុងខ�ួនអនកមុនេពលែដលអនកចូលមកែផនដី។ �ទងប់នដឹងពីអ�ីែដល
មនេ កនុងអនកមុនេពលមនែផនដីស�មបអ់នកេដមបមីក។ េនះេហយ—េនះ
គឺជ�ទង។់ េនះគឺជ�ពះែដលគម ន�ពំែដន គម នទីប ច ប។់ េយងមនិចបស់េទេយង
�ចគិតបនែតប៉ុណ�ឹ ង។
90 �មន�រៈសំខន�់ស់ស�មបខ់ញុ ំចប�់ងំពី�េកតេឡងចំេពះខញុ ំ។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ េ េពលែដលខញុ ំគិតេ ទីេនះេ េពលខញុ ំឈរេ ទីេនះស�មប�់គ
រកី�យមយួចំនួនេហយបនគិត “មនិមនៃថងែស�កេទ។” មនិមនកលពីម�លិមញិ
គម នជំងឺ គម នទុកខ�ពយ។ មនិមនសុភមងគលបន�ិចេទ បនទ បម់កមនសុភមងគល
េ�ចន �ជសុភមងគលទងំអស់។ អូ ខញុ ំេអយ! អូ េ េពលែដលខញុ ំឈរេ ទីេនះ
េហយខញុ ំបននិយយថ “េតេនះជអ�ី?”
91 សំេឡងេនះបននិយយថ “េនះគឺជេសចក�ី�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះ និង
អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកធ� ប�់ស�ញ់ និងអ�ី�គបយ៉់ងែដលធ� ប�់ស�ញ់អនកេ
ទីេនះជមយួអនកឥឡូវេនះ។”
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92 “េហយអនកនឹងបង� ញេយងេ �ពះអមច ស់េយសូ៊វេ េពលែដល�ទងយ់ង
មក ជរង� នៃ់នកិចចបំេរ របស់អនក។” ខញុ ំបនេឃញ ស�ី�សស់�� តទងំេនះឈរេ
ទីេនះ ពួកេគចបខ់ញុ ំេហយែ�សក “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ!” េឃញបុរស
ទងំេនះនិងសកេ់ ករបស់ពួកេគេ ទីេនះ ែដលកំពុងរតច់បខ់ញុ ំេហយនិយយ
ថ “បងប�ូនជទី�ស�ញ់របស់េយង!”

េហយខញុ ំបនគិតថ “េតេនះមននយ័ថេមច៉?”

គតប់ននិយយថ “ពួកេគជ�បជជនរបស់អនក។”

93 ខញុ ំបននិយយថ “�បជជនរបស់ខញុ ំ? �មនិ�ចថមនេ�ចនេទ។”

94 �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគជអនកផ� ស់ែ�បចិត�េជ របស់អនក!” �េលលូយ៉!
“ពួកេគជអនកផ� ស់ែ�បចិត�េជ របស់អនក។ �ជមន កេ់នះ…” បននិយយថ “អនក
េឃញមន កេ់នះកំពុងឈរេ ទីេនះេទ?” ស�ី�សស់�� តបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� ប់
បនេឃញ។ បននិយយថ “នងមន�យុជងេកសិបឆន េំហយេ េពល
ែដលអនកននំងេ កន�់ពះ។ កុំឆងល់ថនងែ�សកថ ‘បង�បសជទី�ស�ញ់
របស់ខញុ ំ។’” បននិយយថ “នងនឹងមនិចស់េទ តេទ។ នងបនឆ�ងពីេនះ។
នងសថិតកនុងភពរងុេរ ងរបស់យុវវយ័។ នងកំពុងឈរេ ទីេនះ។ នងមនិ
�ចផឹកទឹក�តជកប់នេទ នងមនិ�តវករ�េទ។ នងមនិ�ចេគងបនេទ
េ�ពះនងមនិអស់កម� ងំ។ មនិមនៃថងែស�ក គម នម�លិមញិ និងមនិមនអ�ី
េកតេឡង។ ឥឡូវេនះេយងសថិតេ កនុងភពអស់កលបជនិចច។ ប៉ុែន�េ ៃថងដរ៏ងុេរ ង
ៃន�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះនឹងយងមក អនកនឹងទទួលករវនិិចឆយ័�សប�ម�ពះបនទូល
ែដលអនកបន�បកស�បបព់ួកេគ។” អូ!

ខញុ ំបននិយយថ “េតប៉ូលនឹងន�ំកមរបស់គតេ់ទ?”

“បទ េ�ក។”

95 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនអធិបបយ�ដូចអ�ីែដលេ�កប៉ុលបននិយយ
អ ច ឹង។ ខញុ ំមនិែដលែបកបកគ់ន  ខញុ ំមនិែដលយកេគលលទធិ�កមជំនំុឬអ�ីេផ�ងេទ ត
េទ។ ខញុ ំេ ដែដល។”
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96 េហយពួកេគទងំអស់បនែ�សក�ពមៗគន  “េយងដឹងេហយ! េយងកំពុង
សំ�កេ�យករធន។” បននិយយថ “អនកនឹងបង� ញេយងេ �ទងេ់ហយ
បនទ បម់កេយងនឹង�តឡបេ់ ែផនដីម�ងេទ តេដមបរីស់េ ជេរ ងរហូត។” អូខញុ ំ!
97 �គនែ់តបនទ បម់កខញុ ំបនចបេ់ផ�មមក។ ខញុ ំ�កេឡកេមល េដកេ េលែ�គ
េហយខញុ ំបនេឃញេ�គងឆ�ឹងចស់របស់ខញុ ំេ ទីេនះកនែ់តចស់េហយ�ជីវ�ជញ
និងគូរេឡងនិង—េហយមនជំងឺនិងរងទុកខ េហយខញុ ំបនេឃញៃដរបស់ខញុ ំេ
េ�កមកបល េហយខញុ ំគិតថ “អូ ខញុ ំនឹង�តវ�តឡបេ់ កនុងេរ ងេនះម�ងេទ ត?”
98 េហយខញុ ំេ ែតលឺសំេលងេនះ “បន�េ មុខេទ ត! បន�េ មុខេទ ត!”
99 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអងគេអយ ខញុ ំែតងែតេជ ថករពយបលដេ៏ទវភព ខញុ ំ
នឹងបន�េជ ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងជ�មញចិត�ដល់ពួកេគ ដូេចនះសូមជួយខញុ ំផង។ ខញុ ំនឹងមន
េ�ចន�ស់េ ទីេនះ…សូមឱយខញុ ំរស់េ  �ពះអមច ស់ េហយខញុ ំនឹង�កម់យួ�ន
េផ�ងេទ តេ កនុងេនះ �បសិនេបអនក�គនែ់តអនុ ញ តឱយខញុ ំរស់េ ។”
100 ខញុ ំមនិខ�ល់ពីពណ៌អ�ី េគលលទធិអ�ី ជតិ�សនអ៍�ីេនះេទ ពួកេគជនរ�
េពលពួកេគេ ដល់ទីេនះ េហយ�ពំែដនទងំេនះបនកន�ងផុតេ េហយ។ អូ ខញុ ំ
�ចេមលេឃញ ស�ីទងំេនះ ពតិជ�� ត�ស់ មនិែដលបនេឃញ…បនេ
បនទ បខ�ួន សកែ់វងចុះេ�កមរបស់ពួកេគ។ សំពតែ់វងចុះេ�កម។ ពួកេគ�តវបន
េដរេ�យេជងទេទ។ សូមេមលបុរសែដលមនសកជំ់វញិករបស់ពួកេគ កបល
�កហម កបលេខម  និងពណ៌េផ�ងៗគន ។ េហយពួកេគបនេបះៃដឱបខញុ ំ។ ខញុ ំ
�ចមន�រមមណ៍ពីពួកេគ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ពីៃដរបស់ពួកេគ។ �ពះជេ �កម
របស់ខញុ ំ េហយេស វេ ដព៏ិសិដ�េនះេបក។ ខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍ពីពួកេគដូចគន នឹង
ខញុ ំមន�រមមណ៍ៃដរបស់ខញុ ំេ េលមុខរបស់ខញុ ំ។ ពួកេគបនេបះៃដឱបខញុ ំ េហយ
គម ន�រមមណ៍ដូច ស�ីេពលេនះេទ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកជមនុស�បរសុិទធយ៉ង�
េទ េតអនកជ�គអធិបបយែបប� បូជចរយឬអនក�ចជអ�ី? គម នបុរស��ច
ឱយ ស�ីេបះៃដឱបនងេ�យគម ន�រមមណ៍មនុស�េឡយ។ េនះជករពិត។ ប៉ុែន�
បង�បស េ េពលែដលអនកឆ�ងកតរ់�ងទីេនះ និង�តងក់ែន�ងមយួ�មនិែមនជ
ផ�ូវេនះេទ។ អូ ខញុ ំេអយ! ដូេចនះ�ជ…អូ!…�មនិ�ចេ រចួេទ។ �ជក�ី�ស�ញ់
ទងំអស់។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺជបងប�ូន�បស�សីពិត�បកដ។ មនិមនេសចក�ី�� ប់
គម នទុកខ�ពយ គម នករ�ចែណនឈន នីស គម នអ�ីទងំអស់ គម នអ�ី�ចចូលេ
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ទីេនះបនេទ។ ��គនែ់តល�ឥតេខច ះ។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំពយយម។ េនះជអ�ី
ែដលខញុ ំកំពុង�ក។់
101 ខញុ ំបននិយយថ “ឳ�ពះអងគេអយ េនះជេហតុផលែដលទូលបងគំបនេ
ឯ�ពះវ�ិរេនះ េ�យពយយមកំនត�់កមជំនុំេ�យមនស�� បធ់ន ប។់” �បប់
អនកចុះ បងប�ូន�បស�សីេអយ មនែតេរ ងមយួគតែ់ដល�ចចូលបនេនះគឺជ
េសចក�ី�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះ។ មនិែមនេ�យ�រែតអនកេ�ម ះ�តងនឹ់ងេ�ង
ឧេបសថ�បណ�ឬំ�ពះវ�ិរេមតូឌីស ឬ�ពះវ�ិរបទីសទ។ េគមនិអីេទ
អនកគួរែតមន។ ប៉ុែន� អូ! មតិ�េអយ អនកមនេហយ…មនិែមនេ�យ�រែត
អនកនិយយភ�ដៃទ �េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណេទ ពីេ�ពះអនកបនេដញ�រក�ឬ
បនេរ ភនេំ�យជំេន េទ។ េនះមនិអីេទ ដបតិករេនះមនិអីេទ ប៉ុែន�េលកែលងែត
មនេសចក�ី�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះពិត�បកដេ ទីេនះ។ េនះគឺជកែន�ងែដល
េសចក�ី�ស�ញ់ល�ឥតេខច ះ។ េហយេនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលនឹងអនុ ញ តឱយ
អនកេ ទីេនះ។ េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ច�ន កេ់ ទីេនះបន �ជេរ ង
ែតមយួគតេ់ ទីេនះ។ អូ ខញុ ំេអយ! �ជកូនចិ ច ឹម។ �ពះជមច ស់មុនកំេណ ត
ពិភពេ�ក!
102 ឥលូវេនះ សូម�បញបេ់ឡង សូមយកជំពូកមយួេនះេ  េប�ចេធ�េ បន
កនុងរយៈេពលដបន់ទីេទ ត។

ឲយរមួគន មកកនុង�ទង ់ ែដលេយង�ល់គន បនេករ ��ករ…(េយងបន
ទទួលមរតកពីអ�ី? ជីវតិអស់កលបជនិចច។)…េ�យ�ទងប់នត�មវ
េយងទុកជមុន…

េ�យរេប ប�? េតអនក�ល់គន យល់េទ? េតអនកបនអំពវនវដល់�ពះេទ?
េទ �ពះ��ស់េ អនក។ អនកខ�ះនិយយថ “អូ ខញុ ំេទបែតែស�ងរក�ពះេហយែស�ងរក
�ពះ។”

អនកមនិបនេទ។ គម នអនក�ធ� បែ់ស�ងរក�ពះេទ។ �គឺជ�ពះែដលកំពុងែត
ែស�ងរកមនុស�។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “គម នអនក��ចមករកខញុ ំបនេទ
េលកែលងែត�ពះវរបិ�ខញុ ំទញនេំគជមុន។” េឃញេទ �ជធមមជតិរបស់មនុស�
ែដលរតេ់ចញពី�ពះ។ េហយអនកនិយយឥឡូវេនះ…
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103 េនះគឺជអ�ីែដលរខំនដល់ខញុ ំកនុងករផ�ព�ផ�យដល់អនក កុំេ ែតសថិតកនុង
�ថ នភពដែដលែដលអនកបនចូលេ  ប�ូរឥឡូវេនះ! សូម�� បខ់ញុ ំដូចែដលខញុ ំ
បននិយយថ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ខញុ ំមនិែដលេ ខ�ួនឯងថ
ែបបេនះេទ មនិែដលេទ។ ប៉ុែន�អនកេ ខញុ ំថេ��របស់អនក ឬេ��។ ពិភពេ�ក
េជ ជកថ់ េ ជុំវញិពិភពេ�ក មនមនុស��ប�់ន�ប�់ននកនិ់ង�ប�់ន
នក។់ ខញុ ំបននិយយេ�យផទ ល់និងេ�យ�បេយលេ ដបឬ់—ដបឬ់ដបពី់រ
�ននក ់ ឬេ�ចនជងេនះ និយយេ�យផទ ល់។ ខញុ ំបនេឃញករនិមតិ�និងទី
សំគល់និងករអ�ច រយ�បសិ់បមុនឺ េហយមនិមននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
បនប�ជយ័េឡយ។ េហយេនះជករ�តឹម�តវ។ �ទងប់ន�បបខ់ញុ ំពីេរ ងអ�ីែដល
មនិប�ជយ័កនុងករេកតេឡងេទ។ ខញុ ំនឹងនបំុរស�មន កម់កកតេ់ទសស�មប់
េរ ងេនះ។ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំមនិអះ�ងថជេ��េទ ប៉ុែន�អនក�� បខ់ញុ ំ។

104 េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ នឹង�តវករបង� ញក�ី�ស�ញ់ឥតេខច ះ
កនុងករ�កអ់នកេ កែន�ងេនះ តបតិទីេនះទងំអស់េហយ។ មនិថមនលុយ
ប៉ុនម ន ឈរកនុងក�ីជំេន យ៉ង�េទ េតមនអំេពល�ប៉ុនម នែដលអនកបនេធ�ឬអ�ី
ែដលអនកបនេធ�ែដលនឹងមនិ�បប់ ចូ លអ�ីទងំអស់េ ៃថងេនះ។ �នឹងទទួលបន
ក�ី�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះ។ ដូេចនះអ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ� អនក�កអ់�ីៗេផ�ងេទ ត
រហូតដល់អនកបនេពញេ�យេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ រហូតដល់អនក�ច
�ស�ញ់អនកែដលស�បអ់នក។

105 ខញុ ំ�គនែ់ត ដូចខញុ ំបននិយយេ �ពឹកេនះ ខញុ ំបនេធ� េហយករតុបែតងមុខ
របស់ខញុ ំទងំមូលគឺជ�ពះគុណ។ មនុស�ជេ�ចននិយយថ “ឥឡូវេនះ អនក
េអះខនងខញុ ំេហយខញុ ំនឹងេអះរបស់អនក។ ែមន អនកេធ�អ�ីមយួស�មបខ់ញុ ំ េហយខញុ ំនឹង
េធ�អ�ីមយួស�មបអ់នក។” េនះមនិែមនជ�ពះគុណេទ។ �ពះគុណគឺ�បសិនេបខនង
របស់អនករមស់ខញុ ំនឹងេអះ�េទះជយ៉ង� មនិថអនកេអះឱយខញុ ំរអឺតេ់ទ អនក�ច
ទះខញុ ំេ េលមុខេហយនិយយ “ខនងរបស់ខញុ ំ�តវករ�-…ឬ�តវករេអះ” ខញុ ំនឹងេអះ
�។ េឃញេទ? េនះេហយ េធ�អ�ីមយួ។ ខញុ ំមនិេជ េលករ�ប�ពឹត�េទ។ ខញុ ំេជ ថករ�ប
�ពឹតគឺជេសចក�ី�ស�ញ់។ ករ�ប�ពឹត�គឺ—ករ�ប�ពឹត�គឺជករបង� ញឱយេឃញថ
�ពះគុណបនេកតេឡង។ ខញុ ំមនិរស់េ ជមយួភរយិខញុ ំេទពីេ�ពះខញុ ំេជ ថនងនងឹ
ែលងលះខញុ ំ�បសិនេបខញុ ំមនិេធ� ខញុ ំរស់េ ជមយួនងេ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់នង។
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106 ខញុ ំមនិផ�យដំណឹងល�េទពីេ�ពះខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងេ នរក�បសិនេបខញុ ំមនិេធ� ខញុ ំ
ផ�យដំណឹងល�ពីេ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ពិត�បកដ�ស់។ អនកគិតថខញុ ំ
នឹងឆ�ងកតស់មុ�ទែដលមនពយះុេនះ េហយពួកេគបនេ�ះេហរេ េ�កយ
និងេផ�កបេនទ រកំពុងភ�េឺ ជុំវញិ និង—និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយភគេ�ចន�ល់
នទី…េហយអនក�ល់គន ែ�សក និង “ម៉រជីទីេគរព” េធ�ដំេណ រ�មយន�េ�ះ
និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង? ពួកេគេបកេយលកនុងែខ��ក�៉តសុ់វតថិភពរបស់ពួកេគ េហយ
អនកេបកយន�េ�ះនិយយថ “មន�គ ស�គប�់គនស់�មបរ់យៈេពលដប�់បំ
នទីេទ ត មនិដឹងថេយងេ កែន�ង�េទ។” េតអនកគិតថខញុ ំេធ�ដូេចនះេទ
—�គនែ់តស�មបក់រសបបយៃនករេធ��? ហឺ! េតអនកគិតថខញុ ំនឹង�តលបេ់
ទីេនះវញិកនុងៃ�ពែដលទ�ន�ឡឺមង៉�់តវឱបខញុ ំ ដូចេនះ�ល់យបេ់ហយយកខញុ ំ
េ េ�ក�បជុំរហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបេ់ផ�មេធ�ករអ�ច រយ? ពួកកុមមុយនិស�
អងគុយជមយួ�បជករពរេពលយប ់ េដមបបីញ់ខញុ ំចមង យមយួម៉យល៍។ េតអនក
គិតថខញុ ំនឹងេធ��េដមបភីពសបបយរកី�យេទ? េ�យ�រែតអ�ីមយួេ កនុងខញុ ំែដល
�ស�ញ់ ពួកេគជមនុស�ែដល�ពះ�គីសទបនសុគតជំនួស។ ប៉ូលបននិយយ
ថ “ខញុ ំមនិ�តឹមែតចងេ់ឡងេ �កងេយរ�ូឡិមប៉ុេ�� ះេទ ែតខញុ ំនឹងេឡងេ
ទីេនះេដមប�ីតវឆក ង។ ខញុ ំនឹង�� ប។់ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះេដមប�ី� បេ់ដមបបីុព�េហតុ
របស់�ពះអមច ស់។” �ជអ�ីែដលេសចក�ី�ស�ញ់��ងំអនកែដលេធ�េ�យអនក។
ពិតជ�តឹម�តវ។

107 �បសិនេបខញុ ំបនផ�យដំណឹងល�េដមបលុីយ �បសិនេប�អ ច ឹង ខញុ ំនឹងមនិ
ជំពកប់ំណុលេគពីរមុនឺដុ�� រេទេ យបេ់នះ ខញុ ំនឹងមនិជំពកប់ំណុលេគេទ។ េទ
េ�ក។ ពីេ�ពះខញុ ំបនរក�ទុកឯក�រខ�ះៗេហយ—មនុស�មយួចំនួន�ប�់ន
�តវបនផ�ល់ឱយខញុ ំ។ បុរសមន ក ់ បុរសមន កប់នប ជូ នភន កង់រ FBI ជមយួនឹង
េសចក�ី�ពងថវកិចំនួន ៥ �ន ៥ ែសនដុ�� រ។ េហយខញុ ំបននិយយថ
“យក�េ វញិេ ។” មនិែមនស�មបលុ់យេទ! �មនិែមនជលុយេទ។ ខញុ ំមនិ
ផ�យដំណឹងល�េដមបលុីយេទ។ មនិែមនស�មបេ់រ ងេនះេទ!

108 គឺេ�យ�រែត�ស�ញ់។ េរ ងែដលខញុ ំចងេ់ធ�គឺេ េពលែដលខញុ ំឆ�ងកត់
ដេង�មចុងេ�កយែដលេ កនុងរយៈេពល៥នទីេទ ត ��ចមនរយៈេពលពីរេម៉ង
ចបពី់េពលេនះ ��ចនឹងមនរយៈេពល៥០ឆន ចំបពី់េពលេនះ ខញុ ំមនិដឹងថ
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េ េពល�េទ។ ប៉ុែន�េ េពល�េកតេឡង ខញុ ំេ ដល់ទីេនះ ខញុ ំចងេ់ឃញអនក
េ កនុងភពរងុេរ ងរបស់យុវវយ័ែដលកំពុងរត ់ “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ!
បង�បសខញុ ំ!” េនះជអ�ីែដលេ កនុងចិត�ខញុ ំ។ េនះេហយជមូលេហតុ។ ខញុ ំមនិ
ពយយមមនិយល់�សបជមយួអនកេដមបកី� យជ—អនកខុសគន  ែតខញុ ំពយយម�ក់
អនកេ េលផ�ូវ�តវ។ េនះគឺជផ�ូវចូល។ មនិមនេ កនុង�ពះវ�ិររបស់អនក មនិែមន
ជនិកយរបស់អនក ប៉ុែន�គឺជកំេណ តរបស់អនកេ កនុង�ពះ�គីសទ។ អូខញុ ំេអយ! េវវ៉!

ឲយរមួគន មកកនុង�ទង…់ ែដលេយង�ល់គន បនេករ ��ករកនុង�ទងែ់ដរ
េ�យ�ទងប់នត�មវេយងទុកជមុន �មដំរះិសំេរចរបស់�ពះ ែដល
�ទងេ់ធ��គបក់រទងំអស់ �មែដលគប�់ពះហឫទយ័�ទង:់

109 �� ប។់ េយងនឹងបិទេ ពីរបីនទីេទ ត។ �� បេ់�យជិតឥឡូវេនះ មុនេពល
េយងបិទ។

�បេយជនឲ៍យេយងខញុ ំ ែដលបនទុកចិត�េជ ដល់�ពះ�គីសទជមុន បន
សំ�បនឹ់ងសរេសរដល់េសរលី�…�ទង។់

ែដលបនទុកចិត�េជ …
110 សូមេមលឥឡូវេនះ។ ឱយជិត ពក�់វធំ �វដំណឹងល�។ េបក�តេច កឱយជិត
�� បឱ់យជិត។ ខញុ ំេ ខ១៣។

ឯអនក�ល់គន កប៏នឮ�ពះបនទូលៃនេសចក�ីពិត…
“េសចក�ីជំេន េកតេឡងេ�យ…” [�កមជំនំុនិយយថ “ឮ។”—េអឌី។]

“�� បឮ់…” [“�ពះបនទូល។”] “�ពះបនទូលៃន…” [“�ពះ។”]
…កប៏នឮ�ពះបនទូលៃនេសចក�ីពិត…

111 េតអ�ីជេសចក�ីពិត? �ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េត��តវេទ? យ៉ូ�ន ១៧:១៧
អនកកំពុងែតដកបទគមពរី�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “សូមែញកេគេចញជបរសុិទធ ឱ
�ពះបិ�េអយ �មរយៈេសចក�ីពិត។ �ពះបនទូលគឺជេសចក�ីពិត។”

…ក៏បនឮ…�ពះបនទូលៃនេសចក�ីពិត…គឺជដំណឹងល�ពីេសចក�ី
សេ ងគ ះរបស់អនក�ល់គន …

112 េតេសចក�ីសេ ងគ ះែដលគតប់នពយយម�បបព់ួកេគគឺជអ�ីេ ? បនតំរវូ
ទុកជមុន�ងំពីមុនកំេណ តែផនដី (េត�តវេទ?) េដមបយីកកូនចិ ច ឹមទុកស�មប់
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ជជីវតិអស់កលប។ ឥឡូវេនះ បនទ បពី់អនកចូលមកកនុងជីវតិអស់កលប បនទ បពី់
អនកបនសេ ងគ ះបន�បជ់បរសុិទធេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជកូន�បស។
ឥឡូវេនះ�ពះចង�់កទី់�ងំអនក អូ ដូេចនះអនក�ចេធ�ករស�មប�់ពះ�ជ�ច�ក
និងសិរលី�របស់�ទង។់

113 េនះគឺជដំណឹងល�។ កនុងនមជអនកដំបូង ឮ�ពះបនទូល “ែ�បចិត�េហយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រេលកែលងេទស
បប។” ដកហូត�ល់អំេពបបរបស់អនកេ�យអំពវនវដល់�ពះនម�ពះអមច ស់
េយសូ៊វ�គីសទ ស�មបទឹ់កដីសនយ។ ករសនយគឺផ�ល់ជូនដល់ជនែដលេធ�ដំេណ រ
�មដងផ�ូវរបស់អនក។ �បសិនេបអនកបនចកេចញពីផទះរបស់អនកេ យបេ់នះ
អនកមនបបមន ក ់ និយយថ “ខញុ ំនឹងេដរេ កនេ់�ងឧេបសថ�បណ�”ំ �ពះ
ផ�ល់ឱយអនកនូវឱកសេ យបេ់នះ។ មនេរ ងមយួសថិតេ ចេន� ះអនកនិងទឹកដី
ែដលបនសនយ។ េតដីសនយគឺជអ�ី? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អ�ីែដល�ករ់�ង
យ៉ូេស�និងទឹកដីសនយគឺទេន�យរ័�ន។់ ពិតជ�តឹម�តវ។

114 េ�កម៉ូេសែដលជគំរមូយួរបស់�ពះ�គីសទ បនដឹកនេំកមងៗេឡងេ ដល់
ទឹកដីសនយ បនទ បម់កេ�កម៉ូេសមនិបនយកកូនៗទងំប៉ុនម នកនុង�សកែដល
សនយេទ។ េ�កយ៉ូេស�បនយក�បជជនេ ែចកទឹកដី។ �ពះេយសូ៊វបនបងៃ់ថ�
េហយដឹកនពំួកេគរហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះបនចត�់ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធឲយចុះមក េហយ�ទងប់ន�ក�់កមជំនុំឲយមនរេប បេរ បរយ បុរសមន ក់ៗ
បំេពញគតជ់មយួវត�មនរបស់�ទង។់ អនកេមលេឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ?
ទងំអស់េ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វរេប បែដល�ពះបនតំរវូទុកជមុនអំពីករេ
ៃនដំណឹងល�េនះ!

115 ប៉ូលក�ទី ១:៨ បននិយយថ “�បសិនេបមនេទវ��មកផ�យអ�ី
េផ�ងេទ ត សូមឱយគត�់តវប�� �ចុះ។” េសចក�ីពិតដំណឹងល�។ ឥឡូវសូម
�� បេ់�យយកចិត�ទុក�កេ់ េពលេយង�នចប ់េហយប ចបខ់គមពរី។

…គឺជដំណឹងល�ពីេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់អនក�ល់គន េ�យ�រ�ទង់
ែដរ (�� បឱ់យចបស់។)…បនទ បម់កអនក�ល់គន បនេជ េនះ�ទង់
ក៏េ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនសនយ
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116 �ពះគមពរីបននិយយថ េ ៃថងចុងេ�កយ �ពះគមពរីនឹងនិយយថេ ៃថង
ចុងេ�កយនឹងមនមនុស�ពីរ�កម។ មន កក់នុងចំេនមពួកេគនឹងមន��របស់
�ពះជមច ស់ េហយមយួេផ�ងេទ តជស ញ សំគល់របស់សត�។ េត��តវេទ?
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងអំពីេរ ងេនះ? ជករ�បេសរ�ស់ �បសិនេប��
របស់�ពះជ��… �បសិនេប��របស់�ពះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ េបគម ន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជស ញ សំគល់របស់សត�េនះេហយ។ េហយ�ពះគមពរីបន
ែចងថវ ិ ញ ណទងំពីរនឹងេ ជិតគន �នឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ
�ច។ �នឹងមនិេធ��េទ ពីេ�ពះពួកេគ�តវបនេគេ�ជសេរ សឱយមនជីវតិអស់
កលប។ េឃញេទ?

117 ករេ �ពះវ�ិរ ដូចជបនដឹងថមន�សី�ពហមចរ ី ១០ នកប់នេចញេ
ជួប�ពះអមច ស់ បន�បជ់បរសុិទធ ទងំអស់គឺបរសុិទធ េហយ�គបគ់ន បន�បជ់
បរសុិទធ។ មនុស��បនំកម់នភព�ចបូក�ចបល់េហយទុកឱយេភ�ងរបស់ពួកេគ
រលត។់ �បនំកម់នេ�បងេ កនុងចេងក ងរបស់ពួកេគ។ “េមល៍កូនកំេ�ះមកដល់
េហយ!” េហយ�បនំកែ់ដលមនេ�បងេ កនុងចេងក ងរបស់ពួកេគបនចូលេ
កនុងពិធីមងគលករ។ េហយអនកេផ�ងេទ ត�តវទុកេចលេ ខងេ�កកែន�ងែដល
យំេ�កនិងសេងក តេធមញ។ សូមេ�ត មខ�ួន ស�មបអ់នកមនិដឹងថេត�ពះអមច ស់
នឹងមកេ នទី�។ មន…េតេ�បងតំ�ងអ�ីេ កនុង�ពះគមពរី? វ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។

118 ឥឡូវេនះដល់អនកេ ៃថងេនះ អនកបងប�ូនខង េសេវនេដ េអតែវនទីសែដល
បននិយយថៃថងទី�បពំីរគឺជ��របស់�ពះ ផលិតបទគមពរីមយួេដមបបី ជ ក�់។
�ពះគមពរីបនែចងថ��របស់�ពះជមច ស់គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េមលេនះ។
“ែដល…” សូមេមលខ១៣ ឥឡូវេនះ។

…េហយកលអនក�ល់គន បនេជ េហយ េនះ�ទងក់៏
េ ចំ�ំ—េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនសនយ

119 ងកេ េអេភសូរ ៤:៣០ ខញុ ំេជ ថជ�។ េមល�បសិនេបេយងមនិទទួលបន
៤:៣០ េមលថេតេនះគឺមនិដូចគន េទ។ េអេភសូរ ជំពូក ៤ និងខ៣០។ បទ �
េ ៤:៣០។
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កំុេធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះបន�ពយ�ពះហឫទយ័ ែដល�ទង់
េ ចំ�ំអនក�ល់គន ទុកសំ�បដ់ល់ៃថងេ�បសេ�ះេនះេឡយ

120 រយៈេពលប៉ុនម ន? េ េពលែដលអនកពិតជបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េត
អនក�ចេ ដល់េពល�? រហូតដល់កររកីផុសផុល រហូតដល់េ�កយយ
ឆ�ងកតផ់�ូវរបស់អនក រហូតដល់េ �� យេដញអនកេចញ? រហូតដល់ៃថងៃនករ
េ�បសេ�ះរបស់អនក! �េលលូយ៉!
121 បនទ បពី់អនកបន�� ប ់ បនទ បពី់អនកបនឆ�ងកតទឹ់កដីេនះ ែដលអនកកំពុង
ឈរេ ទីេនះជមយួមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់អនក អនកេ ែតមនេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ បទគមពរី! អនកេទបែតមនេ េពលេនះេទ មនែតអនក
ប៉ុេ�� ះែដលមន…អនកបនផ� ស់េ កនុង�ងកយមយួេផ�ងេទ ត។ អនកេទបែត
ផ� ស់ប�ូរផទះ។ មយួេនះចស់ េហយអនកមនិ�ចេធ�ទុកខនឹងជំងឺេរ មេទ តេទ អនកជិះ
កបនូករ៏លួយេ េហយ។ �តវេហយ។ ដូេចនះអនក�គនែ់តបែង�រេរ ងចស់េចញ េហយ
ទុកឱយ�រលួយ េហយប�ូរេ ជរបស់ថមី។ េត��តវេទ? “�បសិនេប�ពះវ�ិរេនះេ
េលែផនដីេនះ�តវរ�យសូនយេ  េយងមុខជមនមន កេ់ រងច់េំយងេហយ។”
122 េតអនកេ ចៃំថងេផ�ងេទ តេទ? េ េពលទរកតូចមយួ�តវបនបេងកតេឡង
េ កនុងសបនូរបស់ម� យ េហយ�ចដំុ់តូចមយួេនះកំពុងេ�តនិងេ�តេហយ
បន�េ មុខេទ ត។ ប៉ុែន�ភ� មៗេ េពលម� យទម� កទ់រកនិងទរកមកែផនដី
េរ ងដំបូងគឺមនរបូកយខងវ ិ ញ ណេដមបចីបយ់ករបូកយធមមជតិេនះ។
�បែហលជ�គេពទយឱយ�…[បង�បស�បណ�ទំះៃដរបស់គតជ់មយួគន —េអ
ឌី។] ដូចេនះ ឬអ�ីមយួេដមបចីប�់ េហយ “�៉ �៉ �៉។” េហយភ� មៗេ េ�ះម� យ
របស់គតរ់េប បេនះ “អ៊ុ អ៊ុ អ៊ុ!” រកិំលកបលតូចរបស់�ចុះេឡងេលសុដន�របស់
ម� យ េដមបេីធ�ឱយសរៃសែវន៉ទឹកេ�ះទងំេនះមនទឹកេ�ះ។
123 កំភនួេជងតូច ភ� មៗេ េពលែដល�បនទម� កពី់ម� យ �នឹងលុតជងគង់
តូចៗបនទ បពី់ពីរបីនទី។ េត�នឹងេធ�អ�ី? រកិំលេ ខង�� ំ�តឡបម់កវញិ េហយ
ចបម់� យេនះ េហយចបេ់ផ�ម�អងួនកបលរបស់�ចុះេឡងៗ េហយទទួលយក
ទឹកេ�ះរបស់�។ �េលលូយ៉! ហនឹងេហយ។
124 េ េពលរបូកយធមមជតិេនះចូលមកកនុងខ�ួននង មនរបូកយខងវ ិ ញ ណ
រងច់។ំ
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125 េហយេ េពលែដលរបូកយធមមជតិេនះ�តវបនទម� កេ់ េលដី គឺ�
េលលូយ៉ មនមនុស�រងច់មំន ក!់ េយង�គនែ់តផ� ស់ពីមយួេ មយួ េយង
ផ� ស់ប�ូរកែន�ងរស់េ របស់េយង។ ជីវតិរែមង�� បេ់នះ�តវែត�កេ់លអមតភព
ខងវ ិ ញ ណេនះ។ អំេពពុករលួយេនះ�កេ់លភពមនិេចះរលួយ។ ចស់�ជីវ�ជញ
គូរេឡងេលខ�ួន�បណ ែត�មនិផ� ស់ប�ូររបូ�ងរបស់�ទល់ែតេ�ះ ខញុ ំចង់
មននយ័ថេ េពលែដលអនកមន�យុែវង អនកនឹងេ ែតមនវ ិ ញ ណដែដល។
126 សូមឱយខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីែដល�� បេ់មលេ �កដូ់ចជ អ�ងនដល់អនក ប៉ុែន�
�ជ�ពះគមពរី បនទ បម់កខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីែដលមនិអ�ងននឹងអនក។ េមលមយួ
េនះ។ េ េពលសូលចស់—េស�ច េនះ—�គអធិបបយ និកយចស់ចស់េ
ទីេនះ អនកដឹងេទ ថមនកបលនិង�ម េ ពីេលពួកេគ េហយខ� ច ពួកេគមនិដឹង
អ�ីេ�ះពីជំេន ករអ�ច រយ។ �វឌី�តវែតនកូំនេច មេចញពីមតេ់� និងសម� បកូ់
លីយ៉ត។ េមលគត។់ គតប់នេ ឆង យពី�ពះ គត�់តវែតស�ប�់គអធិបបយដ៏
បរសុិទធេនះ។ េហយជំនួសឱយគតេ់ េដមបពីយយមជួយគត ់គតប់ន�បឆងំនឹង
គត។់ �បសិនេប�មនិែមនជរបូភពេនះចបស់ របូភពេនះេទ! បតេ់ចញពីគត!់
127 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះេពលខញុ ំចកេចញពីដំេណ រកំ�ន�
េលកដំបូងេហយអធិបបយ “�វឌីសម� បកូ់លីយ៉ត” េពលខញុ ំចកេចញ?
ភគេ�ចន មយួចំនួន ពីរបីៃនកមមវធីិមុនៗ។ ខញុ ំកំពុងចងច់កេចញម�ងេទ តេ
េលប � េនះ។ ចងចអំ�ី េឃញអ�ីែដលេទបែតេកតេឡងេ ៃថង�ទិតយមុន? �កំពុង
ឈនេ ដំ�កក់លមយួេទ ត។ យុទធនករទីពីររបស់�វឌី ដំ�កក់លទីពីរ
ៃនកិចចបំេរ របស់គត។់ ពិតជ�តឹម�តវ។ ែដលបនទ បម់កគតប់នក� យជេស�ចេល
អុី��ែអល។ សូមកតសំ់គល់ថឥឡូវេនះពន័ធកិចចកំពុងែតឈនេជងចូលេ កនុង
ដំ�កក់លមយួែដលកនែ់តធំេ ៗ។ �វឌីកេ៏ធ�ដូេចន ះែដរ។ ខញុ ំកតសំ់គល់ករ
េនះេ េពលែដលគតម់ក �វឌី អូ េ េពលែដល�ពះបនឲយ�វឌីេចញពីទីេនះ
េហយសម� បស់ត�េ� សូមកតស់មគ ល់ េហយសម� បខ់� ឃមុ ំបនទ បម់កសម� ប់
ជនជតិភលីីសទីន។ ឥឡូវមនេពលមយួែដល�ពះបន�បទនវ ិ ញ ណ��កកម់ក
េលេកមង�បសចស់េនះ។ និងៃន…េដមបអី�ី? ស�ប�់វឌី។ េហយខញុ ំេជ …
128 ឥឡូវែខ��តទ់ងំេនះ។ ឥឡូវេនះ បងប�ូនេអយ សូម�� ប�់មែខ�វេីដអូ
ទងំេនះ �បសិនេបអនកមនិយល់�សបនឹងខញុ ំសូមអភយ័េទសដល់ខញុ ំ។ េមល ខញុ ំ
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�ស�ញ់អនក។ ខញុ ំនឹងជួបអនកជងកែន�ងេផ�ងេទ ត សូមេមល េ�ពះេបអនកជ
មនុស�របស់�ពះ ខញុ ំនឹងជួបអនកេទះយ៉ង�កេ៏�យ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយេរ ង
េនះ មនេហតុផល: េ�យ�រែតសូលេឃញថ�វឌីមនរបស់ខ�ះែដលគតម់និ
មន។ បនទ បម់កេតមនអ�ីេកតេឡង?
129 ចស់បន�ិច “កំហឹង” �ពះគមពរីបននិយយថ គតគ់ឺ “មេួ ៉ ។” េនះមនិែមន
ជេកមងល�េទ “កំហឹង” គឺ�គនែ់តជករគូរេឡងចស់បន�ិចៃនមតិ�មយួ។ េហយ
គតប់នេចញេ ទីេនះ េហយសូល េហតុអ�ី គតយ់កេ�គ ងសឹករបស់សូលមក
�កេ់លគត ់ េហយខញុ ំ�ច�សៃមថែខលបនធ� កចុ់ះមកេ�កមេជងរបស់គត។់
េហយគតប់ននិយយថ “យករបស់េនះេចញពីខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមន…” �បែហលជ
គតេ់�យស ញ ប�័តបណ�ិ ត ពី ភ ី េអច ឌី។ ឬអិល អិល ឌី។ ឬអ�ីមយួអនកដឹង
េទ។ រេប បែដលគតនិ់យយ “ខញុ ំមនិដឹងអ�ីអំពីរបស់ទងំេនះេទ ពីេ�ពះខញុ ំមនិបន
បង� ញ�េទ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំមនេនះ អ�ីែដលខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងេធ�អ�ីជមយួ។” បទ
េ�ក។ គតប់នយកែខ�ដង�ក។់
130 េហយពួកេគបនេធ�ឱយ�វឌីខឹងពីេ�ពះកូន�សី �ពះវ�ិរ�កមជំនំុេ�ច ង។
“សូល �បែហលជបនសម� បម់នុស��បព់នន់ក ់ប៉ុែន��វឌីបនសម� បម់នុស�
�បម់ុនឺនករ់បស់គត។់”
131 បនទ បម់កគតម់នករ�ចែណន “�ជរបស់ែដលជនម�ពះេយសូ៊វចស់
មនិមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ�េឡយ។” �តឹម�តវេហយ។ េហយេត�ពះបនេធ�អ�ីដល់
គត?់ �ពះបនប ជូ នវ ិ ញ ណ��កកម់កេលគតេ់ដមបសី�ប�់វឌី េហយគតស់�ប់
�វឌីេ�យគម នមូលេហតុ។
132 �វឌី�ច�ចបចក់របស់គតពី់របីដង។ គត�់ច ប៉ុែន�គត�់គនែ់តអនុ ញ ត
ឱយ�េ ។ គតម់និែដលនិយយអ�ីទងំអស់។ គត�់បកដជ�ចេធ�បន។ គត់
បនេ េហយកតជ់យ�វគតេ់ចញ េ យបម់យួ គត�់តឡបម់កវញិនិយយ
ថ “រកេមលេ ទីេនះ អនកេឃញេទ!” ែមនេហយ បទ �ចេធ��បន ប៉ុែន�គត់
�គនែ់តអនុ ញ តឱយសូលេ ែតមន កឯ់ង។ គត�់ចបំែបក�កមជំនំុរបស់គត់
េហយព�ងយពួកេគ េហយបនចបេ់ផ�មអងគកររបស់គត�់បសិនេបគតច់ង។់
ប៉ុែន�គតម់និបនេធ��េទ គត�់គនែ់តអនុ ញ តឱយសូលបន�។ សូមឱយ�ពះេធ�ករ
�បយុទធ។ បទេ�ក។
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133 ដូេចនះេ េពលគតេ់ចញេ េ�ក េហយយុទធនករបនប ចប ់េហយវ ិ ញ ណ
��កកប់នសណថិ តេលសូលែដលមនិ�ចទទួលបនចេម�យពី�ពះេឡយ។
មយួសនទុះេ�កយមកគត…់�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអមច ស់បនចកេចញពីគត់
េ ។ េហយ�ំយូែអលចស់ គឺជអនកែដលពួកេគបនបដិេសធ េហយជមន ក់
ែដលទទួលសំេឡងរបស់�ពះជមច ស់េ កនព់ួកេគ អនកែដលបននិយយេ
កនព់ួកេគមុនេពលែដលពួកេគចងេ់ធ�ដូចេ�កិយែដរ…

134 េត�ពះវ�ិរចងេ់ធ�ដូចេ�កិយយ៉ងដូចេម�ច? េហតុអ�ីបនជពួកេពនទី
កុស� បបទីសទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនទទួលបទពិេ�ធនេ៍មតូឌីស និង
បទីសទ និងេ�ពសប៊េីធេរ នចងេ់ធ�ដូចេ�កិយ? េហតុអ�ីបនជពួកេគេធ��?
ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិយល់ពី�េទ។ អនកនិយយថ “ែមនេហយ កនុងករ
េលងែលបង �គនែ់តសបបយបន�ិច គឺ�គនែ់តកកម់យួេសនែតប៉ុេ�� ះ” អ�ី
ែដលអនកេ �។ �ជអំេពបបមយួ។ អនកមនិគួរមនពួក�កនុងផទះរបស់អនកេទ។
“េហតុអ�ី មនិមនេ�គះថន កក់នុងករផឹក��េប រែតបន�ិចហនឹង។ េយងេទបែតទទួល
បនពីរបី។ ខញុ ំនិង�បពនធមនេពលពីរបីេ េពលរេស ល។” េហយេរ ងដំបូងែដល
អនកដឹង កូនៗរបស់អនកមនមយួចំនួន។ ��បកដ�ស់។

135 េហយអនកជ ស�ី ��  �រក��តវបនបេងកតេឡង… េនះជអ�ីែដល�បន
េធ��ងំពីដំបូង េហយ��បកដជបនបេងកតេគលេ មយួកនុងចំេ�មបងប�ូន
�សី។ ��គនែ់តេធ�ករេនះ�គនែ់តេដមប…ីេ�ពះ�ដឹងថ��ចេធ�អ�ីបន។ �
�ចបេ ឆ ត ស�ីមន កេ់ល នជងបុរសមយួពនដ់ង។ ខញុ ំដឹងថេធ�ឱយ�រមមណ៍អនក
ឈចឺប ់ ប៉ុែន��ជករពិត។ េនះជករពិត។ េនះជអ�ីែដល�បនេធ�េ កនុង
សួនចបរេអែដន។ ��ចេធ�បន…ឥឡូវេនះនងមនភពេ�ម ះ�តង ់ នងមន
ភពេ�ម ះ�តង ់ ប៉ុែន�នង�តវបនេគេបកបេ ឆ ត។ “អ�័មមនិបនចញ់េបក
េទ” �ពះគមពរីបនែចងដូេចន ះ។ គតម់និ�តវបនេគេបកបេ ឆ តេទ ប៉ុែន�នង�តវ
បនេគេបកបេ ឆ ត។ ដូេចនះ��ចបេ ឆ តនង។ េទះយ៉ង��គគង� លនឹង
េចញេ េហយែតង�ងំ ស�ីែដលជ�គគង� ល េហយ�កព់ួកេគេ េលពួកជំនំុ
ែបបេនះ េហយ�ពះគមពរីេនះបនកតេ់ទសពីេ�កុបបត�ិរហូតដល់វវិរណៈ។ អនក
និយយថ “ែមនេហយ �មនិអីេទ។ �មនិអីេទ។ ពួកេគបនទទួល…ពួកេគ�ច
ផ�ព�ផ�យដូចគន នឹងករេនះែដរ។” ខញុ ំដឹងថ�តវេហយ។
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136 ដូចជអនក�មន កប់នចបេ់ផ�មនិយយភ�ដៃទេ  េពលមយួ ខញុ ំេ ែត
បន�អធិបបយ េហយេ េពលខញុ ំេចញេ ខងេ�ក…

ស�ីមន កនិ់យយេ កនកូ់ន�បសខញុ ំថ “ខញុ ំមន�រេដមបជូីនេ ៃថងែស�ក”
បននិយយថ “េ េពលប៉របស់អនកេឡងេលេវទិក។”

បននិយយថ “ែមនេហយ េ�ក�សី េតអនកចងម់ននយ័អ�ី?”
137 េហយេ យបេ់នះេ េពលែដលខញុ ំបនេរ បចំរចួ�ល់ េ  េពលែដលខញុ ំកំពុង
េរ បចំេ �សន នងបនេលកសករ់បស់នងេឡងេហយទញយកបងួរបស់
នងនិងរបស់របរេផ�ងៗេទ ត បនេ�តេឡងេ ក�� លឥដ�េហយចបេ់ផ�ម
េ�តចុះេឡងនិយយភ�ដៃទនិងទយ។ ខញុ ំេ ែតបន�អធិបបយ េធ�ករេ
មកេល�សនរបស់ខញុ ំ។ េ េពលែដលខញុ ំមនិែដលេគរព�បន�ិច �មនិ�តឹម�តវ
េទ។ អ ច ឹង �ពះគមពរី បន�បបថ់មនិែមនេទ “េនះ—វ ិ ញ ណរបស់ពួកេ��នឹង
េ េ�កមអំ�ចរបស់េ��។” �ពះេ េល…�ពះជមច ស់កំពុងែតមនបនទូលេ
េលេវទិក សូមឱយ�ទងម់នបនទូល។ ប៉ូលបននិយយថ “�បសិនេបមនអ�ីែដល
�តវបនបង� ញដល់នរ�មន ក ់ ចូរេ�យគតរ់ក�ភពសងបេ់សង មរហូតដល់ករ
ប ចបប់នប ចប។់” �តឹម�តវេហយ។
138 ឥឡូវេនះេពលខញុ ំេចញេ ខងេ�ក មនុស�ទងំេនះបននិយយថ មនុស�
មយួ�កមធំបននិយយថ “អនកបនេធ�ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�កេ េ យប់
េនះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “កំពុងេធ�អ�?ី េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី?”
139 បននិយយថ “ែមនេហយ េ េពលែដលបង�សីេនះបនផ�ល់�រេនះ
�េលលូយ៉” បននិយយថ “េនះ។”

“េហតុអ�ី” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំកំពុងអធិបបយ។ នងផុតកំណតេ់ហយ។”
140 “អូ!” បននិយយថ “េនះគឺ�សស់េ បិទេលបល�័ងក។ ��បេសរជងអ�ីែដល
អនកកំពុងអធិបបយ។” អូ!
141 ឥឡូវេនះ ��គនែ់តបង� ញពី…ែដលបង� ញ�មយួេនះ េហយខញុ ំនិយយ�
ចំេពះករេគរពរបស់អនក ទងំភពលងីេលងផង ឬទងំករមនិេគរព ឬករបេ�ង ន
ែដលមនិដឹងអ�ីេ�កអំពី�ពះជជងទន�យដឹងអំពីែសបកេជងទឹកកក។ ឥឡូវេនះ
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ខញុ ំមនិនិយយ—ករនិយយគួរឱយអស់សំេណ ច ពីេ�ពះេនះមនិែមនជកែន�ង
េលងេសចេទ។ ប៉ុែន�េនះជ—េនះជករពិត។ មនុស�ែដលដឹងថ�ពះមនិែមនជ
អនកនិពនធៃនករភន�់ចលំេទ។ �ទងជ់សន�ិភព។ �ពះគមពរីែដលពួកេគមនិដឹង។ អ�ី
ែដលពួកេគ�តវេធ�គឺេ�តចុះេឡង និយយភ�ដៃទ និយយថ “ខញុ ំបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �េលលូយ៉!”
142 ខញុ ំបនឈរនិងបនេឃញេ កនុងទ�ីប� ហ�ិក បណ�ិ ត�បធមបនិ់ងេរ ងខ�ះ
េ�យនិយយ េ�យ�បពំនន់កក់នុងេពលែតមយួ េ�តចុះេឡង ឈមហូរ
េពញមុខពួកេគ និយយភ�ដៃទ េហយផឹកឈមេចញពីល�ដក៍បលមនុស�
េ ដល់�រក� េហយនិយយភ�ដៃទ។
143 េហយករនិយយភ�ដៃទគឺជអំេ�យទនរបស់�ពះ ប៉ុែន�េនះមនិែមន
ជភស�ុ�ងែដលមនិ�ចប ជ កប់នពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ ខញុ ំសូម�បបអ់នក
ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំេជ ថពួកបរសុិទធទងំអស់ែដលបនេបកសែម�ងនិយយភ�
ដៃទ។ ខញុ ំេជ ថមនុស�េ េពលខ�ះែដលអនកបនេបកសែម�ងជមយួ�ពះរហូតដល់
អនកនឹងនិយយភ�ដៃទ។ ខញុ ំេជ ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិេជ ថជស ញ �មយួែដលអនក
បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ បទ ែមនេហយ។ ខញុ ំេជ ថនឹងមនេពលែដល
អនកមនជំេន  បុគគលមន ក ់ អនកេដរេចញេហយ�កៃ់ដេលេកមងតូចែដលមនជមងឺ
ម�រកី េ  េពល�គអធិបបយ�សិបនកប់នអធិ�� នសំ�ប�់ េហយ�នឹង�តវ
បនពយបលពីេ�ពះម� យេនះមនជំេន េលកូនេនះ។ �ពះជមច ស់បន�បទន
�ដល់នង នងគឺជសមជិកៃនរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ។ បទ ែមនេហយ។
ខញុ ំេជ ។ ខញុ ំបនេមលេឃញថបនេធ�េហយខញុ ំដឹងថជករពិត។ ប៉ុែន�អ�ីែដល �
ចូលកនុង�កមជំនំុ�មលំ�បលំ់េ�យ ែដលមនស�� បធ់ន បដូ់េចនះេយង�ច
េធ�ករបន។
144 ឥឡូវសូមប ចបវ់គគេនះេ ទីេនះមុនេពលេយងេ ។

…េហយកលអនក�ល់គន បនេជ េហយ េនះ�ទងក់េ៏ ចំ�ំេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនសនយ

145 “េ ចំ�ំ!” េត��ជអ�ី? េត��ជអ�ី? ��គឺជ េរ ងដំបូងែដល�បង� ញគឺជ
ករងរែដល�តវបនប ចប ់ករងរែដលបនប ចប។់ េរ ងបនទ បែ់ដល�បង� ញគឺ
ភពជមច ស់។ េហយេរ ងបនទ បែ់ដល �បង� ញគឺសន�ិសុខ រក��។
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146 និយយជ ឧទហរណ៍ ខញុ ំធ� បេ់ធ�ករេ ផ�ូវែដករដ�េផនសីុលេវេន  ខញុ ំធ� បេ់ធ�
ករជមយួឪពុកខញុ ំេ េលផ�ូវែដក។ េយងនឹងផទុក�ន។ េហយេយងបន�កេ់
ទីេនះេ �កមហុ៊នេវចខចបេ់នះ េយងបន�កេ់ កនុងកំប៉ុងសំណប៉�ងំ េហយ
េយងេរ បចំកែន�ងខ�ះេ ទីេនះនិងខ�ះេទ តេ ទីេនះេហយខ�ះេទ តតំេឡងផ�ូវ
េនះ។ ប៉ុែន�មុនេពលែដលរថយន�េនះ�តវបនេបះ�� អនក�តតពិនិតយឆ�ងកត់
ទីេនះ េហយគតប់នរញុេ េល� រញុេ េលមយួេនះ អ�ងនមយួេនះ។ “�!
េថក លេទស�! ពួកេគនឹងបំែបកទងំអស់ជបំែណកៗ មុនេពលពួកេគេ ដល់
ទីេនះ។ េថក លេទស�! យកពួក�េចញ។ េធ��ឱយចប។់” េ�កអធិករបន
េថក លេទសរថយន�។
147 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជអនក�តតពិនិតយ។ �ទងអ់�ងនអនកបន�ិច េហយេគះ
បន�ិច។ “េតអនកេជ េល�ពះបនទូលទងំអស់របស់�ពះេទ?”

“ខញុ ំមនិេជ នមរបស់�ពះេយសូ៊វចស់េទ។”
“េថក លេទស�។ អនករអ៊ូរទ។ំ”
“ខញុ ំមនិេជ េលករពយបលដេ៏ទវភពឬគម នេរ ងែបបេនះ។”
“េ ែតរអ៊ូរទ។ំ យកពួក�េចញ។”
“េតអនកេជ េល�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ កលពីម�លិមញិ…?”
“ែមនេហយ េ កនុងវធីិមយួចំនួន។”
“អនករអ៊ូរទ។ំ ទត�់េចញ េឃញេទ �មនិទនរ់ចួ�ល់េ េឡយេទ។” បទ

ែមនេហយ។
148 បង�បស េ េពលែដលេ�ត មនិយយេហយ “�ែមន៉!”

“េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយឬេ ?”
“�ែមន៉!”
“េតអ�ីៗបនចបស់ព��គបេ់ហយឬេ ?”
“�ែមន៉។” េតេ�កអធិករេធ�អ�ី? អ�ីៗទងំអស់�តវបនបំេពញេ េ�យល�

េហយតឹងរងឹ ដំណឹងល�េពញេលញ។ អូ! �គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ពះសុទធែតល�។
អ�ី�គបយ៉់ងគឺល�ឥតេខច ះ។ “ខញុ ំេជ �ល់ពកយទងំអស់។ �ែមន៉! �ែមន៉! �ែមន៉!”
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“េតអនកេជ ថ�ពះេ ែតេ�បសឱយជេទ?”
“�ែមន៉។”
“េតអនកេជ �ពះេយសូ៊វដូចគន  កលពីម�លិមញិនិងជេរ ងរហូត?”
“�ែមន៉។”
“េតអនកេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺពិតដូចែដល�ធ� បម់នេទ?”
“�ែមន៉។”
“េតអនកេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួបនធ� កម់កេលេ�កប៉ូលេទ?”
“�ែមន៉។”
“េតអនកេជ ថ�េធ�េរ ងដូចគន េលេយងែដរេទ?”
“�ែមន៉។” អូ អូ នងរតឹបន�ឹងឥឡូវេនះ។ �-ហុឹម កំពុងែតតឹងឥឡូវ េយង

េ�ត មបិទទ� រេហយ។ មនិអីេទ។
149 បនទ បម់កអនក�តតពិនិតយបិទទ� រ។ េតគតេ់ធ�អ�ី? គត�់ក�់�េ េល�។
បនទ បម់កគតក់ចុ៏ះមកទីេនះេហយកនក់ំ�តតូ់ចៗៃនរបស់ទងំអស់ េ ដល់
ទីេនះេ េលេរ ងតូចេនះនិងករផ�ភជ បេ់នះ។ អនកកុំបំែបក��បេសរជង។
�បសិនេបពួកេគ រថយន�េនះ ទិសេ របស់�គឺបូស�ុន �មនិ�ចខូចបនេទ។ �
ជបទឧ�កិដ�មយួែដល�តវបំែបក��េនះរហូតដល់�េ ដល់�កងបូស�ុន។ េហយ
បុរសែដលមនសិទធិអំ�ច�ចេបក��េនះ េហយមនែតគតប់៉ុេ�� ះ។
�តឹម�តវេហយ។ �ជកមមសិទធិរបស់�កមហុ៊នផ�ូវែដកជក�់ក។់ �ជ��របស់
ពួកេគ។ �ជករធនរបស់ពួកេគែដលថរថយន�េនះបនខចប ់ េហយរថយន�
េនះបនេ�ត មរចួ�ល់។ �ជកមមសិទធិរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិ�ច�ក�់បនេទ
“ប៊&ីអូ” េ េល “េផនសីុ�៉េន ។” អនក�តវែតេបះ�� េហយេពល��តវេបះ��។
150 េហយេ េពលែដល�គីសទបរស័ិទេពញេ េ�យដំណឹងល� េពរេពញេ
េ�យភពល�របស់�ពះជមច ស់និងរបស់ល��គបយ៉់ងែដលសថិតេ កនុង�ពះអងគ
េ�យចិត�ទូ�យ។ េ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបេីធ�ករសម័�គចិត��តវបនេគ�កេ់
ទី�ងំ េធ�អ�ីៗែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បបេ់�យេធ� ឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� ប់
េ កនជី់វតិ ែដលបន�បជ់បរសុិទធពីអ�ីៗទងំអស់កនុងេ�កីយ ៍ េដរកនុងពន�ឺ
េ េពលពន�ឺចូលមកគត ់ េហយបន�េ មុខ គតេ់�ត មខ�ួនជេ�សច។ បនទ បម់ក
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�ពះបនបិទទ� រពិភពេ�កេ ខងេ�កយគត ់ េហយទត�់ជមយួគន  េហយ
ផ�ភជ បគ់តជ់មយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃនករសនយ។ �េលលូយ៉! រយៈេពល
ប៉ុនម ន? រហូតដល់េគលេ ។ កុំយកគតេ់ចញពីទីេនះេ េលផ�ូវែដកេហយ
បំែបក�េ�យេបកចំហរេហយេមលថេតអ�ីៗទងំអស់ល�េឡងវញិឬអត។់ មនិអី
េទ �គនែ់តទុក�ឱយេ មន កឯ់ង។ េ�កអធិករបនេធ�ករ�តតពិនិតយ។ េតអនក�តវ
បនផ�ភជ បរ់យៈេពលប៉ុនម ន? រហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក។ េនះ
ជរយៈេពលែដលអនក�តវបនផ�ភជ ប។់
151 “អ ច ឹងេពលអនក�� បេ់  បនទ បម់កបង�បស�បណ� ំ េតអនកនឹងមន
អ�ីេកតេឡងបនទ បពី់អនក�� បេ់ ?” អនកមន�ជេរ ងរហូត។ េតជីវតិចបេ់ផ�ម
េ ឯ�? េ ឯ�សនៈ។ េ ទីេនះអនកេឃញ�សេមលបន�ិចបន�ួច។ េនះគឺជ
�សេមល��ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េពលេនះគឺជ�សេមលៃន�សេមលដូចខញុ ំ
បននិយយេ ៃថងមុន។ ប៉ុែន�េ េពលអនក�� ប ់ អនកេ ែតបន�ឆ�ងកត�់សេមល
ទងំេនះ រហូតទល់ែតអនកមនសំេណ ម ពីសំេណ មដល់និទឃរដូវ ែដលមន
សេន� មតិចតួចពីនិទឃរដូវដល់សទឹងមយួ ពីសទឹងមយួេ ទេន�មយួ ពីទេន�មយួ
េ កនម់�សមុ�ទ សូមេមលពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។ អនក�គនែ់តជ
មនុស�ែតមយួ។
152 េមលេ ទីេនះ។ សូលចស់ ែដលជអនកឈបេ់ជ  គតម់និ�ចឆ�ងកត�់ពះ
បនេទ ែតគតម់និបនបតប់ងេ់ទ។ គតពិ់តជមនិែមនេទ។ គតជ់េ��មន ក់
ប៉ុែន�គតេ់ទបែតេ ខងេ�ក�ពះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំបននិយយ
ថ “អនកមនិបតប់ងេ់ទ។” ដូេចនះសូមចថំ គតេ់ទបែតេចញពី�ពះហឬទយ័
របស់�ពះ ដូេចនះករដំបូងែដលអនកដឹងគឺគត—់គតម់និយល់�ពមេទ។ ឥឡូវេនះ
�បែហលជខញុ ំមនិគួរនិយយែបបេនះេទ។ មនិអីេទ ខញុ ំកំពុងែតបន�េដមបឱីយមន
�កមជំនំុរកី�យេ យបេ់នះ។ ដូេចនះ អនកដឹងេហយ េរ ងដំបូងែដលអនក�តវដឹង អូ ខញុ ំ
បនទ បម់កេទ ត…គតប់នេ ជួប—យូរមីធីមមមី។
153 អនកដឹងថយូរមីនិងធូមមីជអ�ីេទ �ជ�ប�បព់កេ់ល�ទងជេអផូដ—ែដល
េអរ ៉នុបនពក។់ េហយ�ែតងែត �ពះែតងែតជ�ពះែដលមនករអ�ច រយេឆ�យ
�មរេប បធមមជតិ។ េហយេ េពលែដលេ��បនទយ េហយពួកេគមនពន�ឺ
ដអ៏�ច រយមនិែដលឆ�ងកតយូ់រមីធូមមីេទ គឺគតខុ់ស។ េ េពលែដលអនកសុបិន
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មន កប់ន�បបសុ់បិនេហយ�មនិជះឥទធិពលដល់យូរមីធូមមីេទ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ល�
ប៉ុ�� េទ �ខុសេហយ។ �តឹម�តវេហយ។
154 េហយខញុ ំមនិខ�ល់ថេតអនកទទួលបនស ញ ប�័តបណ�ិ តប៉ុនម ននិង�ថ បន័
របស់អនកធំប៉ុ�� េទ េ េពលែដលអនកទយឬផ�ព�ផ�យ�មនិេយងេ �ម
�ពះបនទូលេនះេទ អនកខុសេហយ។ អនក…េនះគឺជយូរមីធូមមីរបស់�ពះ។ េ េពល
ែដលអនកនិយយថអនកមនិបនតំរវូទុកជមុន�ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ នង
នឹងមនិភ�េឺទ ពីេ�ពះ�ពះគមពរីបនែចងថនងអ ច ឹង។ េ េពលែដលអនកនិយយ
ថអនកគួរែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុងនមន ំ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” �មនិេល នេទ ពីេ�ពះគម ននរ�មន កេ់ កនុង
�ពះគមពរីបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក�មរេប បេនះេទ។ មនែតេ កនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊វប៉ុេ�� ះ។ �នឹងមនិមនពន�ឺេទ ដូេចនះមនអ�ីមយួមនិ�តឹម�តវ
េ កែន�ង�មយួ។
155 ដូេចនះយូរមីធូមមីនឹងមនិេឆ�យសូលចស់េទ េហយគតក់ម៏និ�ចសុបិន�
េទ តែដរ។ រហូតមកដល់េពលេនះគតប់នេ រហូតដល់គតម់និមនក�ីសុបិន ្
ត។ ដូេចនះអនកដឹងថគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នចុះេ ឯ�គ�បធមប ់ េហយ�បធមប់
ចស់េនះជបណ�ិ ត�រក�ចស់ចុះេ ទីេនះ បណ�ិ តេមធមប។់ េហយគតប់ន
និយយថ “អនក�ចជ�ពះេទ?”
156 នងបននិយយថ “�តវេហយ ប៉ុែន�សូលបននិយយថគតន់ឹងសម� ប់
អនក�ល់គន ។”
157 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងករពរអនក” េស� កពកដូ់ចអនកេដរេជងទេទ។
គតប់ននិយយថ “េទវភពស�មបខ់ញុ ំេហយនខំញុ ំេចញពីពិភពៃនករ�� ប់
ែដលបនកន�ងផុតេ េ ទីេនះ។” ឥឡូវ�� បេ់រ ងេនះ។ “សូមនវំ ិ ញ ណរបស់
�ំយូែអលែដលជេ��មកឲយខញុ ំ។”
158 េហយនងបនចូលេ —េ ភពជេទវភព។ េហយេ េពលនងបន
េធ� នងបនលុតជងគងេ់ មុខ នងថ “ខញុ ំេឃញ�ពះកំពុងែតយងមក។” េឃញ
េទ នងជ�សនដ៍ៃទ “របូ�ពះ” ពីរឬបីៃនពួកេគ ដូចជ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ឬអ�ីមយួដូចេនះ អនកដឹងេទ។ នងបននិយយថ—នងបន
និយយថ “ខញុ ំេឃញ�ពះកំពុងែតយងមក។”
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159 បននិយយថ “ពណ៌នពីគត។់ េតគតេ់មលេ យ៉ងេមច៉? េតគតជ់
មនុស�ដូចេម�ច?”
160 បននិយយថ “គតស់គមេហយគតប់នពកម់កួេ េល�ម របស់គត។់”
គតម់និបនផ� ស់ប�ូរបន�ិចេទ។
161 គតប់ននិយយថ “�ំយូែអល។ នគំតចូ់លកនុងបនទបេ់នះ នគំតម់ក
ទីេនះមុនខញុ ំ។”
162 េហយេមលេពល�ំយូែអលចូលមកគល់សូល គតប់ននិយយថ
“េហតុអ�ីបនជអនកេ ខញុ ំ អនកបនក� យជស�តវរបស់�ពះ?” េហយេមល។
មនិ�តឹមែតគតជ់�ំយូែអលប៉ុេ�� ះេទ គតេ់ ែតរក��ម រតីៃនករទយ។
និយយថខុស សូមឱយ�គបគ់ន និយយថខុស។ �គឺជករពិត! គតេ់ ែតជ
េ��។ ដបតិគតប់ននិយយថ គតប់នទយេហយនិយយថ “ករ�បយុទធ
នឹង�បឆងំនិងអនកេ ៃថងែស�ក េហយអនកនិងកូន�បសរបស់អនកនឹង�តវ�បយុទធេ
ៃថងែស�ក េហយេ េពលេនះៃថងែស�កអនកនឹងេ ជមយួខញុ ំ។” េត��តវេទ? គត់
េ ែតជេ��!

ឥឡូវអនកនិយយថ “អូ ប៉ុែន�េនះគឺជ�បធមបប់នេធ�ដូេចនះ។”
163 �តវេហយ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកមយួែដលមនិែមនជ�បធមប។់ �ពះេយសូ៊វ
បនយកេព�តស យ៉កុបនិងយ៉ូ�ន េហយេឡងេ េលភនផំ� ស់ែ�បេ េពល
មយួ េហយ�ទងប់នឈរេ េលកំពូលភន។ំ េហយ �ពះេយសូ៊វ �ពះបន�ក់
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ ដូចជខញុ ំកំពុងពយយមេនះ…មនយបេ់ផ�ងេទ ត
�កកូ់ន�បស។ េហយេ េពលែដលពួកេគបនេធ� ពួកេគបន�កេឡកេមល
ជំុវញិេហយេឃញថមនេ�កម៉ូេសនិងេ�កេអលីយ៉ឈរ។ ពួកេគកំពុង
ជែជកគន  ជែជកគន ។ មនិមនទងព់ណ៌សអែណ� តេ ជំុវញិឬពពកពណ៌សតូច
េទ ផទុយេ វញិ អែណ� តេ ជុំវញិ។ ប៉ុែន�ពួកេគជមនុស�និយយ។ េ�កម៉ូេស
�តវបនេគប ចុ ះេ កនុងផនូរែដលមនិបនសមគ ល់អស់រយៈេពល�បបំីរយឆន ។ំ
េហយេ�កេអលីយ៉បនេធ�ដំេណ រេ�ះេឡង�មរេទះេសះអស់រយៈេពល�បំ
រយឆន ។ំ េហយេ ទីេនះពួកេគទងំពីរេ ែតមនជីវតិដូចកលពីមុនែដរ ឈរេ
ទីេនះនិយយជមយួ�ទងម់ុនេពលែដល�ទងប់នេ កល់�៉រ។ី �េលលូយ៉!
“េ ចំ�ំរហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់េយង!”
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164 ខញុ ំនឹង�បញប ់េហយេយងនឹងបិទេ�ពះ�យឺតេពលេហយ េយងនឹងអធិ�� ន
ស�មបអ់នកជមង�ឺបែហល�បនំទីេទ ត។ ខ១៤ សូម�នខញុ ំសូម�នវគគទី១៣
ទទួលយក� �បវត�របូ។

ឯអនក�ល់គន …កប៏នឮ�ពះបនទូលៃនេសចក�ីពិត គឺជ
ដំណឹងល�ពីេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់អនក�ល់គន េ�យ�រ�ទងែ់ដរ…

165 ឥឡូវចថំ េតពួកេគបនទទួលករសេ ងគ ះអ�ីខ�ះ? ទងំេនះ—ទងំេនះជ�គិ
�ទ នេអេភសូរ។ េតពួកេគបនកតស់មគ ល់េឃញពួកកូរនិថូសេទ? គតែ់តងែត
�តវ�បបព់ួកេគ “េពលខញុ ំចូលមកកនុងចំេ�មអនក មនអ�� តមយួ មនអ�� ត
មយួ មនទំនុកេ�ច ងមយួ មនទំនយមយួ មនមយួ…” េឃញេទ គតម់និ�ច
បេ�ង នពួកេគអ�ីេឡយ ពីេ�ពះពួកេគែតងែតចងប់នរបស់េនះ េនះឬេផ�ងេទ ត។
មនុស�ទងំេនះមនេរ ងដូចគន  ប៉ុែន�ពួកេគមន��មលំ�បលំ់េ�យ។ គត់
មនិែដលបេ�ង នកូរនិថូសអ�ីេ�ះដូចេនះ គតម់និ�ចេទ �កមជំនំុមនិ�តវបន
បេ�ង នេទ។ ឥឡូវេនះគត�់ចបេ�ង នមនុស�ទងំេនះនូវេរ ងពិត។

…ពេីសចក�ីសេ ងគ ះរបស់អនក�ល់គន េ�យ�រ�ទងែ់ដរ េហយកល
អនក�ល់គន បនេជ េហយ េនះ�ទងក់េ៏ ចំ�េំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ែដលបនសនយ

ែដលជករេ�ម ះ�តងប់ំផុត…(អូ! សូមអនុ ញ តកុំេ�យខញុ ំឆ�ងកត់
ចំនុចេនះ)។… �ពះវ ិ ញ ណេនះ�ទងជ់ទីប ច ំចិត� ពីដំេណ រេករ ��ករ
របស់េយង�ល់គន …ទល់ែតបនេ�ះរបស់កំ�ន ់ ែដល�ទងប់ន
ទិញទុកឲយេយងេនះ សំ�បជ់េសចក�ីសរេសរដល់សិរលី�ៃន�ទង។់

េវវ៉!
166 េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? ឥឡូវខញុ ំនឹង�នអ�ីែដលេ សល់យ៉ង
ឆបរ់ហ័ស�បសិនេបអនកេ ជមយួខញុ ំេ�ចន។ េតេយងេ ឯ�កលពីយប់
មុញិមុន បង�បសៃម? កែន�ងែដលពួកេគសបបយរកី�យ អូ អ�ី�គបយ៉់ងគឺ
សន�ិភព េនះគឺជេសចក�ី�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះ។ ឥឡូវេនះ �ល់េពលែដល
អនកមក�មវធីិេនះអនកទម� កចុ់ះបន�ិច។ �ល់េពលែដលអនកេបះជំ�នអនក
ចូលកនែ់តជិត។ េ េពល�ចុះមកែផនដី អនកទទួលបន�សេមលៃន�សេមល
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ៃន�សេមល។ េនះជចំនួន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលអនកមនេ កនុងអនក។ េនះ
គឺជេសចក�ី�ស�ញ់។ ប៉ុែន� អូ អនកេ�សកស�មបអ់�ីមយួ។
167 អូ នឹងមនិមនមនុស�ដូចមនុស�ចស់ និងចស់េទ…េតខញុ ំចង�់តឡបេ់
េ�កយ េហយក� យជដប�់បមំ�ងេទ ត ៃមភ! អូ ខញុ ំនឹងផ�ល់អ�ីទងំអស់។ េត�ល�
អ�ីស�មបខ់ញុ ំ? ខញុ ំ�បែហលជមន�យុ ១៥ ឆន  ំ េហយ�� បេ់ យបេ់នះ។ �មនិ
�បកដ�បជេទ។ ចុះ�បសិនេបអនកមន�យុ ១៥ ឆន េំ យបេ់នះ េតអនក�ច
ដឹងថេតម� យនឹងរស់េ េពលេវ�ែដលអនក�តលបម់កផទះវញិ រអឺត?់ េតអនកដឹង
យ៉ងដូចេម�ចថអនកនឹង�តលបេ់ ផទះ? េតអនកដឹងយ៉ងេមច៉ថអនកនឹងរស់េ
ៃថងែស�ក�បសិនេបអនកមន�យុ១២ ឆន  ំ សុខភពល�ឥតេខច ះ? អនក�ចនឹង�តវ
�� បក់នុងេ�គះថន ក ់ ធ� កខ់�ួន�� ប ់ អ�ីៗ�ចនឹងេកតេឡងចំេពះអនក។ មនិចបស់
េទ េឃញេទ។ មនិមនអ�ីចបស់េទេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�អនកចងប់នែបបេនះ។ េត�គឺជ
អ�ី? �មន េហយែដលេធ�ឱយអនកទនទឹងរងច់យូំរ។
168 ឥឡូវេនះអនកេដរចូលេ កនុងេនះ បនទ បម់កអនកមនជីវតិអស់កលប។ ឥឡូវ
េតមនអ�ីេកតេឡង? �គឺជ “អស់ពីចិត�។”
169 េតអ�ីេ ជ�បកែ់ដលរកបនេ េលអ�ីមយួ? �បសិនេបខញុ ំមករកអនកេដមបទិីញ
�ន ខញុ ំនិយយថ “េត�នេនះៃថ�ប៉ុនម ន?”
170 អនកនិយយថ “�នេនះ បង�បណ� ំៃថ�៣ពនដុ់�� រ។”

“េតករទូទតធ់� កចុ់ះយ៉ងេមច៉?”
“អ ច ឹង ខញុ ំនឹងេ�យអនក៥០០ដុ�� រ។”

171 “�តវេហយ៥០០ ដុ�� រ។ ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងយករបស់ែដលេ សល់េ អនក
េពលខ�ះខញុ ំ�ចេធ�បន។ អនកកន�់ន។” ខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវ�បរំយដុ�� រ ែដល
ជករេ�ម ះ�តង។់ េត��តវេទ?
172 ឥឡូវេនះ សូមកន�់ “អស់ពីចិត�” �ជ “លុយកក។់”

…បនទ បពី់អនក�តវបនេ ចំ�ំេ�យ…វ ិ ញ ណៃន
ករសនយ…វ ិ ញ ណៃនករសនយ…បនទ បពី់អនក�តវបនេ ចំ�ំ…

ែដលជ…
អ�ី? េតអ�ីេ ជ��ៃនេសចក�ីសនយ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?
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�ពះវ ិ ញ ណេនះ�ទងជ់ទីប ច ំចិត� ពីដំេណ រេករ ��កររបស់េយង
�ល់គន  ទល់ែត…បនេ�ះរបស់កំ�ន ់ ែដល�ទងប់នទិញទុកឲយ
េយងេនះ…

173 េត�គឺជអ�ី? �ជលុយកក។់ េហយបងប�ូនេអយ អូ អូ អនកអធិបបយ!
�បសិនេបេនះជករលុយកក ់ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងេ េពលែដលេយង
ទងំអស់គន េ ទីេនះ! េត�នឹងេ ជយ៉ង�? េបេនះជ…�បសិនេបេនះជ
អ�ីែដលេយងរកី�យឥឡូវេនះ និងរកី�យរហូត…ខញុ ំបនេឃញបុរស�យុ ៩០ ឆន ំ
េទបែតេឡងមក…
174 ខញុ ំបនេឃញ�គគង� លចស់មន កែ់ដលបនេលកេឡងេ យបម់យួ។ គត់
បនេចញមក…ដូចេនះ ករេចញមកេលេវទិក។ េហយខញុ ំបននិយយថ “បុរស
ចំ�ស់េនះនឹងេ ផ�ព�ផ�យ?”
175 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ សូម�បទនពរដល់�ពះអមច ស់។” បុរស
ែសបកេខម ចំ�ស់ ជ�គអធិបបយវយ័ចំ�ស់ដអ៏�ច រយ។
176 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជពួកេគមនិេ�យ�គគង� លវយ័េកមងខ�ះ
អធិបបយ? បុរសចំ�ស់េនះ េតគត�់ចអធិបបយយ៉ងដូចេម�ច?”
177 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “បងប�ូនេអយ”
គតប់ននិយយថ “ៃថងេនះខញុ ំបនលឺបងប�ូនអធិបបយេពញមយួៃថង” គតប់ន
និយយថ “អំពីអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�េ េលែផនដី។ ខញុ ំនឹង�បបពី់អ�ីែដល
�ទងប់នេធ�េ �ថ នសួគ។៌” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងយកអតថបទរបស់ខញុ ំេ
យបេ់នះពីយ៉ូប ៧:២៧” បននិយយថ “េ េពលែដល�ជផ�ូវ�តឡបម់កវញិ
មុន�គឹះៃនេ�កិយ” បននិយយថ “េ េពលែដល�ទងប់ននិយយពីផក យ
េពល�ពឹកេ�ច ងរមួគន េហយកូនៗ របស់�ពះបនែ�សកេ�យអំណរ។” ចបេ់ផ�ម
ដូចេនះ។ បននិយយថ “អនកដឹងេទ មនេរ ងខ�ះបនេកតេឡងេ ទីេនះ។”
គតប់ននិយយថ “អនកដឹងេហយ…” េហយគតច់បេ់ផ�មនយំកអ�ីែដលបន
េកតេឡងេ �ថ នសួគ។៌ គតប់ននយំក�ចុះឥនធនូេផ�កេ កនុងករយងមក
ជេលកទីពីរ។ �បែហលជេ េពលេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�យគត។់
ឥឡូវេនះ ពួកេគ�តវដឹកនមំតិ�ចស់េចញ គតម់ន�យុ�បែហលជេកសិប�បំ
ឆន ។ំ គតគឺ់ដូចេនះ ទងំអស់បនឱនចុះ េហយ�គនែ់តជរង�ងតូ់ចមយួៃនសក់
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អនកដឹងេទដូចេនះ។ េ ដល់ទីេនះេហយគតប់នចបេ់ផ�មអធិបបយថ “វ!ូ �
េលលូយ៉! ថ� យសិរលី�!” �តវេ�តេឡងចុះដូចេនះ។ បននិយយថ “អូ អនក
មនិមនបនទប�់គប�់គនេ់ ទីេនះស�មបខ់ញុ ំេដមបអីធិបបយេទ។” េហយបនយក
ចុះេ�កមជនឥ់ដ�ដូចេនះ យ៉ងខ� ងំដូចែដលគត�់ចេ បន។ េហយេនះ
�គនែ់តជករេ�ម ះ�តង។់ អូ!
178 េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�អ�ី? អូ េនះគឺជកែន�ងដល៏� ខញុ ំសូម�នខទី១ ៃន
ជំពូកបនទ ប។់ េតខញុ ំ�ច? មនិអីេទ? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉!”—េអឌី។] �តវេហយខទី១ ៃនជំពូកទី ២ េល ន។ �� ប។់ “អនកែដល
បន…អនក…”

ពីេដម អនក�ល់គន ក…៏�� បក់នុងកររលំង េហយកនុងអំេពបបែដរ:
179 “អនកបនឱយគតប់នរលំង។” េតករពេន� នមននយ័ដូចេម�ច? “េធ�ឱយរស់�ន
មនជីវតិ។” �គនែ់តបតេ់  ប៉ុែន��ទងប់នេធ�ឱយអនកមនជីវតិេ�យ�គនែ់ត
ចំ�យភពេ�ម ះ�តង។់ េត�នឹងេ ជយ៉ង�េ េពលអនក—េ េពលែដល
អនកពិតជទទួលបនភគ�ភទងំអស់ែដលបនបង?់ អូ! កុំឆងល់ពីមូលេហតុ
ែដលប៉ូលចបប់នេឡងេ �នសួគទី៌បីេហយនិយយថ “ែភនកមនិបន
េមលេឃញ �តេច កមនិបនឮ េហយកម៏និបនចូលេ កនុងចិត�របស់មនុស� ែដល
ជអ�ីែដល�ពះមនស�មបព់ួកេគ (ែដលមនេ កនុងឃ� ងំ) ែដល�ស�ញ់�ទង។់”
�នឹងេ ជយ៉ង�េ ! អនកនិយយអំពីេសចក�ីអំណរែដលមនិ�ចពនយល់
បននិងេពញេ�យសិរលី�! េវវ៉! អូ! អនកែដលបន�� បក់នុងអំេពបបនិងកររលំង
បនរស់េឡងវញិរមួគន  េ�យ�សេមលៃន�សេមលៃន�សេមលេនះ។ េតនឹង
មនអ�ីេកតេឡងេ េពលអនកចូលេ កន�់សេមលៃន�សេមលេ កនុង�សេមល
�សេមលបនទ បម់កចូលេ កនុងេ�ជះ េ�ជះចូលេ កនុងទេន� ទេន�ចូលេ កនុង
ម�សមុ�ទ?
180 េហយេត�ជអ�ីេ េពលែដលអនកេចញេ េ�កេ�យករេ�បសេ�ះ
ជមយួនឹង�ងកយថមីមយួ អនកបន�តឡបេ់ បុរសវយ័េកមងជថមីម�ងេទ ត ឬ
ស�ីវយ័េកមង អនកនឹងមនិ�� បេ់ទ តេទ? េហយអនកេមលែផនដី េហយគិតថ “ខញុ ំ
�ចរកី�យនឹងទំពងំបយជូរនិងទឹក�តជកល់� ប៉ុែន� អនកដឹងេទ ខញុ ំមនិ�តវករ�
េ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន�ៃថង�មយួ�ពះេយសូ៊វ�ទងនឹ់ងយងមក េហយរបូកយេទវ�
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េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងែតរស់េ …” នឹងមនិឆ�ង�មសបនូរបស់ ស�ីតេ េទ តេទ
�នឹងមនិមនត�� ផ�ូវេភទេទ តេទ ប៉ុែន�េ�យ�រែត�ទងប់នេកតមកេ�យ
គម នចំណងផ់�ូវេភទ ខញុ ំនឹងរស់េឡងវញិេ�យគម ន� េហយ�ទងនឹ់ងនិយយេ
ៃថង�មយួ េហយអនក�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ េហយរបូកយ
ែដលខញុ ំធ� បរ់ស់េ េនះនឹងរស់េឡងវញិកនុងរបូកយែដលមនសិររីងុេរ ង េហយ
ខញុ ំនឹងេដរ េហយខញុ ំនឹងនិយយ េហយខញុ ំនឹងរស់េ  េហយខញុ ំនឹងរកី�យ (�េល
លូយ៉) ខញុ ំនឹងរស់េ កនុងយុគសមយ័ដអ៏ស់កលបជនិចច ែដលនឹងមក�មរយៈ
�ពះេយសូ៊�គិស�ជ�ពះអមច ស់របស់េយង។ េវវ៉! ហនឹងេហយ បងប�ូនេអយ េនះគឺជ
ដំណឹងល�!
181 “ដូេចនះខញុ ំក”៏ ឥឡូវប៉ូលកំពុង�បបថ់គតជ់អ�ី។ ខញុ ំនឹង�នអ�ីែដលេ សល់
បនទ បម់កេយងអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង។ឺ “រហូតដល់ករកនក់ប ់ េនះជអ�ីែដល
េ�ម ះ�តងប់ំផុតរហូតដល់ករកនក់បេ់នះ េដមបសីរេសរដល់សិរលី�របស់�ទង។់”

េហតុេនះេហយបនជខញុ ំផងែដរ បនទ បពី់ខញុ ំបនឮេគនិយយ
អំពីជំេន របស់អនក (ខញុ ំបនលឺថអនកបនេជ ថវតថុេនះ ខញុ ំបនលឺ
ថអនកពិតជេជ េលករតំរវូទុកជមុន ជីវតិអស់កលបជនិចច និង
េសចក�ីសេ ងគ ះជេដម) កនុង�ពះអមច ស់េយសូ៊វ និង�ស�ញ់មនុស�
ទងំអស់…�បជជនដវ៏សុិទធ

មនិឈបែ់ថ�ងអំណរគុណចំេពះអនក េ�យនិយយអំពីអនកេ កនុង
ករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។

សូម�ពះជមច ស់ជ�ពះរបស់�ពះេយសូ៊�គិស� ជអមច ស់ៃនេយងគឺ
�ពះបិ��បកបេ�យសិររីងុេរ ង �ចផ�ល់ឱយអនកនូវ�ម រតីៃន�បជញ និង
ករេបកសែម�ង…ចំេណះដឹងអំពីគត:់ �គនែ់តបង� ញពីអងគ�ទងដ់ល់
អនក�គបេ់ពលេវ� ពីកររកីចំេរ នពី�ពះគុណេ �ពះគុណ ពីអំ�ច
មយួេ អំ�ច េច�� និងសិរលី�។ មនិធ� កចុ់ះ�តឡបម់កវញិ េហយពី
សិររីងុេរ ងេ សិររីងុេរ ងបន�េ មុខេទ ត។ ខញុ ំនឹងបន�អធិ�� នសំ�ប់
អនក។

ជែភនក—ែភនកៃនករយល់ដឹងរបស់អនក…
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182 ហឹម! អនកដឹងេទ េ កនុង�ពះគមពរីបននិយយថអនកខ� កេ់ហយមនិដឹងអ�ី
េ�ះ។ ប៉ុែន�េ ទីេនះប៉ូលបននិយយថ “ខញុ ំនឹងអធិ�� នឱយែភនកៃនករយល់
ដឹងរបស់អនក…” អនកយល់េ�យអស់ពីចិត�។ េនះេហយជអ�ីែដលគតក់ំពុង
និយយ។ អនកេមលេ�យែភនករបស់អនក ប៉ុែន�អនកេឃញេ�យដួងចិត�។ អនកដឹង
េទ។ �តឹម�តវ។ “េនះគឺជៃនសិរលី��ពះ…” សូមេមល—ខទី ១៨។

េដមបឲីយ�ចនឹងយល់ ជមយួនឹងពួកបរសុិទធទងំអស់គន  ពីទទឹង
បេ�� យ ជំេ  និងកំពស់ៃនេសចក�ី�ស�ញ់េនះ និងអ�ីែដលជ
�ទពយសមបត�ិរបស់…សិរលី�ៃនេករមតក៌របស់�ពះអងគជ�បជជនដវ៏សុិទធ

េហយឲយបន�គ ល់េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ�គីសទដរ៏កគិតមនិ
យល់ �បេយជនឲ៍យអនក�ល់គន បនេពញ… (េវវ៉ ! ពួកេគនិយយថ
អំ�ំចបនបតេ់ហយឬ? អំ�ចមនិទនម់កដល់េទ)… ដល់�គប់
ទងំេសចក�ីេពរេពញរបស់ផង�ពះ (អនកែដលបនេជ េលករងររបស់
�ពះេច�� ដខ៏� ងំក� របស់�ទង ់ ខញុ ំ�គនែ់តអធិ�� នថ�ពះនឹងចកប់ង�ូរ
�ពះេច�� របស់�ទងម់កេលអនក។ េឃញេទ?)

ែដល�ទងប់នេធ�េ កនុង�ពះ�គីសទ េ េពលែដល�ទងប់នេលក�ទង់
ពី—ពីេសចក�ី�� បេ់ឡងវញិ េហយ�ក�់ទងេ់ ខង�� ំៃដផទ ល់…
កែន�ង�នសួគ៌

ឆង យខងេល…ថន កដឹ់កន…ំអំ�ច…�ច…ករ�តត��និង�គប់
េឈម ះែដលមនេឈម ះ…

183 អូ ហូ! អូ! ស�មប-់…េទ ខញុ ំមនិ។ េយង�បកដជ�ចស�មកេ យបេ់នះ។

…េឈម ះទងំអស់ែដលមនេឈម ះ មនិ�តឹមែតេ កនុងេ�កិយេនះ
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ កនុងពិភពនេពលអនគតផងែដរ:

184 េតអ�ីេ ជេរ ង�ល់—េតេឈម ះអ�ី? េឈម ះរបស់មនុស��គបរ់បូនឹងមនេឈម ះ
អ�ី? [�កមជំនុំនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ។”—េអឌី។] �ថ នសួគទ៌ងំមូលមនេឈម ះ
ថេយសូ៊វ។ �ពះវ�ិរទងំមូលមនេឈម ះថេយសូ៊វ។ អ�ីៗទងំអស់�តវបន
�កេ់ឈម ះថេយសូ៊វ េ�ពះ�ជេឈម ះែតមយួគតែ់ដល�ពះធ� បម់ន។ �ទង�់តវ
បនេគេ ថេយហូ�៉ៈ �ពះេយហូ�៉-យីេរ ៉ែដល�ពះអមច ស់បនផ�ល់ជេ�គ ងបូជ
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�ពះេយហូ�៉-�៉ផ ជ�ពះអមច ស់ែដលពយបលអនក �ពះេយហូ�៉ ជដំេណ រ
របស់�ពះអមច ស់ េហយ�ពះេយហូ�៉ គឺខុសគន ពី�ពះេយហូ�៉។ �ទង�់តវបនេគ
េ ថផក យ�ពឹក។ �ទង�់តវបនេគេ ថជ�ពះវរបិ� �ទង�់តវបនេគេ ថ
ជ�ពះ�ជបុ�� េហយេគេ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទង�់តវបនេគេ ថ
�ល់��  �ទង�់តវបនេគេ ថអូេមក។ �ទង�់តវបនេគេ ថករចបេ់ផ�ម
�ទង�់តវបនេគេ ថករប ចប។់ �ទង�់តវបនេគេ ថែមក។ អូ �ទង�់តវបន
េគេ …�ទងេ់ទបែត�តវបនេគេ េគរមយងរ�គប�់បេភទ ប៉ុែន��ទងម់ននម
ែតមយួ។
185 េនះេហយជអ�ីែដលម៉ថយកំពុងែតនិយយអំពី េ េពលែដល�ទង់
បននិយយថ “ដូេចនះចូរេ �បកស�បប�់បជជតិទងំអស់េ�យេធ�ពិធី
�ជមុជទឹកេ�យេគកនុង�ពះនម” មនិែមនេ កនុងេឈម ះ “េ កនុង�ពះនម�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” បិ�មនិែមនជេឈម ះេទ �ពះបុ��
មនិែមនជេឈម ះេទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិែមនជេឈម ះេទ។ �ជចំណងេជង
េ េឈម ះមយួ។ �ជេឈម ះៃនគុណលកខណៈទងំបីែដលជកមមសិទធិរបស់�ពះ
ែតមយួ។ េតអ�ីេ ជេឈម ះរបស់�ទង?់ េទវ�បននិយយថ “អនក�តវេ នម
របស់�ទង…់” [�កមជំនំុនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ។”—េអឌី។] “ដបតិ�ពះអងគនឹង
សេ ងគ ះ�បជ� ស�របស់�ពះអងគេ�យរចួពីបប។” េនះេហយជមូលេហតុែដល
ពួកេគទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក�មរេប បេនះេ កនុង�ពះគមពរី។
េនះេហយជរេប បែដលេ�ក��គ សសទីនបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកថ� យេស�ច
អងេ់គ�ស អំពី—�បែហលជ១៥០ ឬ២០០ឆន បំនទ បព់ីករេ�យទិវងគតរបស់
�ពះ�គីសទ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �តឹម�តវ។

ខងេល…ថន កដឹ់កន…ំអំ�ច…�ច…�តត�� េនះ—ែដល
មនេឈម ះទងំអស់ មនិ�តឹមែតេ កនុងេ�កិយេនះប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�
ែថមទងំេ អនគតែដលនឹងមកដល់ផង។

�ពះជមច ស់បន�កអ់�ីៗទងំអស់េ េ�កម�ពះបទរបស់�ពះ
�គិស�រចួ�បទនេ�យ�ពះអងគេធ�ជ�បមុខេលអ�ីៗទងំអស់េ�យ
�កមជំនុំ

ែដលជ�ងកយរបស់�ទង…់
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186 ឥឡូវេនះ �បសិនេបរបូកយរបស់ខញុ ំមនអំ�ចេលអ�ីៗទងំអស់េនះ
របូកយរបស់ខញុ ំគឺជអ�ីែដលខញុ ំមន។ េត��តវេទ? េនះជអ�ីែដលជខញុ ំ េនះជអ�ី
ែដលអនក�គ ល់ខញុ ំ។ េត��តវេទ? អ ច ឹង អ�ីៗទងំអស់ ែដលជ�ពះគឺ�ទងប់នចក់
ចូលេ កនុង�ពះេយសូ៊វ េ�ពះ�ទងជ់មនុស�ែដលមន�ងជ�ពះ។ េត��តវេទ?
េហយ�ល់អ�ីែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងប់នេធ� េនះ�ទងប់នចកចូ់លកនុងពួកជំនុំ “អ�ី
ែដលខញុ ំេធ� អនក�តវេធ�ទងំអស់ែដរ។ អនក�តវេធ�កិចចករធំជងេនះេ េទ ត ដបតិខញុ ំ
េ ឯ�ពះបិ�។”

ែដលជ�ពះកយរបស់�ពះអងគ ែដលជភពេពញេលញរបស់�ពះអងគ
ែដលបំេពញអ�ីៗទងំអស់។

187 អូ! ខញុ ំចូលចិត���ស់! ខញុ ំពិតជ�ស�ញ់��ស់! ខញុ ំកំពុង�នេ
ៃថងមយួគឺេស វេ ែដល�តវបនសរេសរអំពីដំេណ រមយួែដលខញុ ំបនេ បេ�ម—េ
� ហ�ិក។ មនិែដលបន�ន�ពីមុនេទ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលបន
�នេស វេ េ��បនេធ�ទស�នកិចចេ ទ�ីប� ហ�ិក? េ ទីេនះខញុ ំកំពុងេមល
េកមង�បសឥ�� មន ក។់ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកប់នេឃញរបូភពេនះ?

188 ខញុ ំបនលឺ�គផ�យដំណឹងល�មន កប់នអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង�ឺបែហលជ
១៥ ឆន ជំងឬេ�ចនជងេនះ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលេឃញករអ�ច រយ
សំែដងេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញមនុស�ែដល
និយយថពួកេគឈកឺបល។ ខញុ ំបនេឃញមនុស�និយយថពួកេគឈេឺពះ បន
ជសះេសប យ។ ជេដម។ ប៉ុែន�ងករអ�ច រយមយួ ែដលបនបេងកតនិងបេងកត
អ�ីមយួ…”

189 ខញុ ំបនគិតថេកមង�បសគួរែតឈរេ ទីេនះេហយបនេឃញ�។ េជងរបស់
េកមង�បសឥ�� េនះគឺេ ជុំវញិែបបេនះ េជងមខ ង។ េជងមយួេទ តគឺជេជង
ធមម�ដូចជេជងមនុស�។ េហយ �បសិនេបអនកកតសំ់គល់ែខ�ៃដរបស់គត ់មន
ែសបកេជងរបស់គតម់ន�បែវង�បែហល ១៤ អុីញឬ ១៥ អុីញខពស់ ដូចេនះ។
គតម់នបនទះែដកេ ែផនកខងេ�កមរបស់�។ ែសបកេជងរបស់គតប់នតំេឡង
េ េលកំពូលៃនស�ង�់រែវងពីរែដលឈរ។ គតប់នេដរេ កែន�ងែដលខញុ ំកំពុង
ឈរ ពួកេគបនេលកគតេ់ឡងេ ទីេនះ។ គតម់នេឈ�ចតពី់រ។ គតប់នយក
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ែសបកេជងែដកដធ៏ំេនះេហយចង�ដូចេនះ។ ខញុ ំ�កេឡកេមលេ េជងរបស់គត ់�
ធំធតែ់បបេនះេ ជុំវញិេនះ។
190 ឥឡូវេនះពួកេគជ�បជជនម៉ូ�ម៉ត�់ន ់ ម៉ូ�ម៉ត�់ន។់ េតអនកេ ចំ
េទកលពីៃថង�ទិតយសប� ហ៍មុនេពលខញុ ំ�នឱយអនកពីអ�ីែដល�ក�ស�តវសរេសរ?
ខញុ ំមន�េ ទីេនះខ�ួនខញុ ំ មកពីទ�ីប� ហ�ិកបនេផញមកខញុ ំ េ�យអនកផ�ព�ផ�យេប
សសកជនរបស់េយងបង�បស ស�ីគេគ។ មនអតថបទែដលេ�កប៊លីី �គ �ំ
េ េល�។ ពិត�ស់។ ពួកេគបនអនុ ញ តឱយម៉ូ�ម៉ត�់នរ់ញុពួកេគចូលេ
កនុងសមុ�ទ។ មនប � អ�ី? អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�កំពុងចកេចញពីចំករ។ េត
�ន កេ់ យូរេទ តបន�បេយជអ៍�ី? ពួកេគេទបែត�តវបន�យដំ។
191 ខញុ ំ�ស�ញ់ ប៊លីី �គ � ំ េហយគិតថគតជ់បុរសអ�ច រយមន ករ់បស់�ពះ។
ប៉ុែន�អ�ីែដលេ�កប៊លីី �គ �គំួរែតបនេចទ�បកន ់ និយយថ “ចបំន�ិច…”
�បសិនេបបទីសទខ�ះែដលបនបង�ត�់�រេ�យខ�ួនឯង�ចនឹងអនុ ញ តឱយ
គតេ់ធ��បន ខញុ ំេជ ថគតនឹ់ងេធ��បន។ ខញុ ំេជ ថប៊លីី �គ � ំគឺជមនុស�របស់
�ពះ។ ប៉ុែន��បសិនេបគតប់ននិយយថ “ចបំន�ិច! ខញុ ំជអនកផ�យដំណឹងល�។
អនកេជ េលគមពរីស ញ ចស់ េហយអនកបននិយយថ�ពះេយសូ៊វមនិមនអ�ីេ�កពី
ជមនុស�េទ។ ខញុ ំ�បែជងនឹងអនកេ េលករជែជកេដញេ�ល។” ខញុ ំមនិេជ េលករ
ទទួលយកករ�បកួត�បែជងរបស់�រក�េទ អតេ់ទេ�ក ប៉ុែន�ខញុ ំបនជំទស់នឹង
គតវ់ញិ េហយនិយយថ “សូមឱយអនកនិងខញុ ំមកជមយួគន ។ ខញុ ំជបណ�ិ តេទវ
� ស�” ប៊លីី �គ �គំឺជបណ�ិ តេទវ� ស� “សូមឱយខញុ ំជំទស់នឹងេរ ងេនះ េហយ
ខញុ ំសូមបង� ញដល់អនកថ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ េ េពលនិយយ
អំពីករពយបលដេ៏ទវភព ខញុ ំមនិមនអំេ�យទនទងំេនះេទ ប៉ុែន�េយងមន
បងប�ូនខ�ះែដលមន។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចងន់ពំួកេគេចញេ េ�ក ខញុ ំសូម
េ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគគឺ អូរល៉រ ៉បឺូតឬនរ�មន ក ់ នរ�មន កែ់ដលមន
ពន័ធកិចចដអ៏�ច រយមយួែដលពិតជនឹងទទួលបនេ ទីេនះ។” សូមអេ ជ ញមកេ
ទីេនះ េហយបនទ បម់កបនេឃញអ�ីែដលេកតេឡង និយយថ “�គី�ទ នមនិែមន
ជអ�ីែដលអនកគិតេនះេទ។”
192 ឥឡូវេនះមនុស��គបគ់ន មន�រមមណ៍�សងកចិត�ពីេ�ពះគតេ់ទបែត
េដរេចញេហយចកេចញពីគត។់ ពិត�ស់ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិេជ េល�រក�



កូនចិ ច ឹម ៤ 57

ែដលផ�ល់ឱយអនកនូវករ�បកួត�បែជង។ ខញុ ំបនេ�� ះទឹកមត�់កម់ុខ�ដូចេនះ
េហយបនេដរេចញពី�។ �តឹម�តវេហយ។ ែតេពលេ ដល់កែន�ង…ប៊លីី�ច
មន—�ចេធ�េ�យ ម៉ូ�ម៉ត�់នម់ន�រមមណ៍ដូចជេ ម តូចៗេនះអ ច ឹង។
គត�់ចយក�ពះគមពរីេនះេហយយកេអ�យ ៩:៦ េហយនិយយថ “េតគត់
កំពុងនិយយអំពីអនក� ‘ចំេពះេយងនឹងមនកូនែដលបនេកតមក ចំេពះ
េយងនឹងមន�ពះ�ជបុ���តវបន�បទនឱយ’? េតបុរសេនះជនរ�? េតគត់
គឺជនរ�? េតនរ�ជពយករេីនះ? េតនរ�ជ�ពះេមស�ុែីដលនឹង�តវ
យងមក? បង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដលគតផ់លិតអងគឯងេ ម៉ូ�ម៉ត�់ន។់ ‘�ទង់
�តវរបសួេ�យេ�ពះអំេពរលំងរបស់េយង �តវ�យជេំ�យេ�ពះអំេពទុចចរតិរបស់
េយង ករ�កទ់ណ� កមមៃនេសចក�ីសុខ�ន�របស់េយងបនធ� កេ់ េល�ទង់
េ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទងេ់យងបនជេហយ។’ សូមបង� ញដល់ខញុ ំេ ម៉ូ�
ម៉ត�់ន។់ េតគតយ់ំយ៉ងដូចេម�ច? ‘ឱ�ពះៃនទូលបងគំេអយ �ពះៃនទូលបងគំ
េហតុអ�ីបនជ�ពះអងគេបះបងេ់ចលទូលបងគំ? ពួកេគបនចកទ់ម�ុះៃដនិងេជង
របស់ខញុ ំ’ ជេដម? បង� ញខញុ ំេ�យពកយផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក សកខីភពផទ ល់ខ�ួន
របស់អនក។” េហតុអ�ីបនជគត�់យេធ�បប ម៉ូ�ម៉ត�់ន�់�កកដ់ល់េម៉�ះែដល
គតម់និដឹងថគតេ់ ឯ�។ �តឹម�តវេហយ។

193 ប៉ុែន�េ េពល�ក�ស�តវវលិវញិ �ជអ�ីែដលឈចឺប ់ េតអ�ីែដលេធ�េ�យ
េបះដូងខញុ ំេ�ត។ េ េពល�និយយេ ទីេនះ “េទះបីជប៊លីី�តវែតគ�ំទនិង
េធ�ឱយ�បេសរេឡងកេ៏�យ េតជនជតិម៉ូ�ម៉ត�់ន�់ចនិយយថ �ខុស
យ៉ងេមច៉” បននិយយថ “េ េពលែដលេរវរនិវ�ិ� ម�បណ�េំ ឌូបន់
� ហ�ិកខងតបងូ ពីករអ�ច រយគម នជេម� ះពីករអ�ច រយ អំ�ចដេ៏ទវភពេ
េពលម៉ូ�ម៉ត�់ន�់បព់នន់កប់នដួលេ េលមុខរបស់ពួកេគកនុងេពលែតមយួ
និងបន�បគល់ជីវតិរបស់ពួកេគេ �ពះេយសូ៊�គិស�។” �ចខ់ត។ ពួកេគដឹងអំពី
�។ ពួកេគជមូល�� ន�គឹះដឹងអំពី�។ កំុ�បបខ់ញុ ំ។

194 មនេពលមយួមនមនុស�មន កម់ករក�ពះេយសូ៊វ បននិយយថ “�៉ប៊!ី”
អនកដឹងថគតជ់ផរសីុិមន ក។់ បននិយយថ “េយងដឹងថអនកគឺជ�គមកពី
�ពះ។ េយងដឹងេហយ។ េយងដឹងថ ពីេ�ពះគម ននរ�មន ក�់ចេធ�អ�ីែដលអនកេធ�
បនេទេលកែលងែត�ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួគត។់ េយងយល់។ េយងដឹង
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េហយ។ ប៉ុែន�េយងមនិ�ច�រភពបនេទពីេ�ពះ �បសិនេបេយងេធ� េយង
នឹង�តវបនបេណ� ញេចញពី�ពះវ�ិររបស់េយង។ េឃញេទ េយងនឹងបតប់ង់
កិតយនុភពរបស់េយង។” ដូេចនះ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ ចបេ់ផ�ម�បបគ់ត់
ថគត�់តវែតេកតជថមី។
195 េ េលេកមង�បសម៉ូ�ម៉ត�់ន ់ េ េពលែដលគតឈ់រេ ទីេនះ មន
របូភពរបស់គត។់ កេម�៉នឹងមនិកុហកេទ។ េ ទីេនះគតក់ំពុងឈរេ ទីេនះ
េជងមយួែដលខ�ីជង (�បែហលដបប់នួអុីញ) ជងមយួេផ�ងេទ តែដលឈរេ េល
ែសបកេជងែដកេនះ។ បននិយយេ កនគ់ត ់ ខញុ ំបននិយយថ “អនកនិយយ
អងេ់គ�ស?”
196 “េទ បទ។” មនិ�ចនិយយភ�អងេ់គ�សបនេទ។ អនកបកែ�បបន
និយយ “គតម់និនិយយភ�អងេ់គ�សេទ។”

“េតអនកដូេចនះរយៈេពលប៉ុនម នេហយ?” អនកបកែ�បបនសួរគត។់
“ចប�់ងំពីកំេណ ត។”
“េតអនក�ចេធ�ចលនេជងបនេទ?”
“េទេ�ក។”
“េតអនកេជ េល�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ?”
បននិយយថ “ខញុ ំជជនជតិម៉ូ�ម៉ត�់ន។់”
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកនឹងទទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ�បសិនេប�ទង់

នឹងេធ�ឲយអនកបនជសះេសប យ?”
197 “ខញុ ំនឹងទទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ�បសិនេប�ទងេ់ធ�
ឱយខញុ ំជសះេសប យ។”
198 “�បសិនេប�ទងនឹ់ងេ�បសឱយជសះេសប យេជងេនះនឹងដូចេជងមខ ងេទ ត េត
អនកនឹងទទួលយក�ទងេ់ទ?”

“ខញុ ំនឹងទទួល។”
199 “ែមនេហយ �ពះអងគេអយ េត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី?” េនះគឺជេរ ងបនទ ប ់ សំណួរ
ទងំអស់�តវបនេឆ�យ។ បង�បស ៃម េនះគឺជ�រមមណ៍។ ខញុ ំរងច់ែំតបន�ិចេដមប ី
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េមលថេតគតនឹ់ងនិយយអ�ី។ ខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ទីេនះេហយខញុ ំបនេឃញ
េកមង�បសេនះកំពុងែតេដរេ  ដូចជេ ខងេ�កជ ជ ំងែបបេនះ។ ខញុ ំបន
និយយថ “េតប៉ុនម ននកែ់ដលម៉ូ�ម៉ត�់ននឹ់ងទទួលយក? េនះជេកមង�បស
ម៉ូ�ម៉ត�់ន ់េមលេ គត ់ឈរេ ទីេនះ។” ខញុ ំបននិយយថ “�ទងជ់�គេពទយ
�ទងច់ងេ់មលគតេ់ទ? េ ទីេនះគតឈ់រ។” អូ អនកដឹងពីកែន�ងែដលអនកេ េពល
េនះ។ េឃញេទ អនកដឹងពីកែន�ងែដលអនកកំពុងឈរ។ គម ននរ�មន ក…់គតេ់
េ ទីេនះ។
200 ខញុ ំបននិយយថ “េដរេ �មផ�ូវេនះ កូន�បស។” េហយពួកេគបន
ទទួលគតេ់ ទីេនះគតម់ក។ (“�-ឡុម �-ឡុម។”) ខញុ ំបននិយយថ
“េមលេ ដូចជខ�ីជងដបពី់រ ដបប់នួអុីញខ�ី។ ដូចេនះ។”

“បទ។”
201 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន��ពះេយសូ៊�គិស�ជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់�ច
េធ�េ�យគតជ់បន។ េតអនកនឹងម៉ូ�ម៉ត�់នេ់ជ េហយទទួលយក�ទងជ់
�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនេទ?”
202 មនៃដេខម �បព់នន់កប់នេចញមកែបបេនះ។ “ែមនេហយ �ពះអមច ស់
េអយ ឥឡូវេនះដល់េពលេហយ។” ខញុ ំបននិយយថ “�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ៌
េប�ទងធ់� បេ់ឆ�យ សូមេឆ�យមកខញុ ំឥឡូវេនះ េនះគឺស�មបសិ់រលី�របស់�ទង ់ េនះ
គឺស�មប�់ទង។់ ទូលបងគំអធិ�� នសូមេធ�ឱយេកមង�បសេនះបនជ។” ខញុ ំបន
អធិ�� នឲយគតដូ់ចេនះ។
203 ខញុ ំបននិយយថ “េ�ះែសបកេជងរបស់អនកេចញ។” គតប់នេមលមកខញុ ំគួរ
ឱយអស់សំេណ ច�ស់ អនកបកែ�ប។ ខញុ ំបននិយយថ “េ�ះែសបកេជងរបស់អនក
េចញ។” គតប់នេ�ះ�។ េ�ពះែដលខញុ ំបនេឃញនិមតិ� អ�ីែដលនឹងេកតេឡង។
គតប់ន��យ�េចញ។ េ េពលែដលគតប់នយក�មកវញិេហយេដរពីទីេនះ
េ ឯខញុ ំ េជងទងំពីរដូចធមម� ដូច�ទងំ២េដរដូចមនិមនជំងឺអ ច ឹង។ ខញុ ំបន
និយយថ “អនកចងេ់ដរថយេ�កយេទ?”
204 គតច់បេ់ផ�មយំែបបេនះ េ េ�កយមកមុខ គតម់និដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ េដរ
ែបបេនះ គតប់ននិយយថ “ឱ�ពះ�ឡស់! �េ�ះ!”
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ខញុ ំបននិយយថ “�ពះេយសូ៊វ! �ពះេយសូ៊វ!”
អូ ហូ! អូ! “េយសូ៊វ! េយសូ៊វ” បនទ បម់ក។ “េយសូ៊វ! េយសូ៊វ” ដូចេនះ។
ខញុ ំបននិយយថ “េតមនសំណួរអ�ីេទ?”

205 ជូេល ស ែសទតេគ�វ េតមនមនុស�ប៉ុនម ន�គ ល់គត?់ បង�បស ែសទតេគ�វ បន
មកទីេនះេ ឯ�ពះវ�ិរ �គនែ់ត—េទបែតេ �បេទស�ឡឺមង៉។់ បននិយយថ
“�គនែ់តមយួនទីបង�បស �បណ� ំ�គនែ់តចមំយួនទី។” េដមបនីអំនកថតរបូ
េ�យបនរហ័ស។ “ខញុ ំ�ចទទួលបនរបូភពរបស់គត?់”

ខញុ ំបននិយយថ “ជួយខ�ួនឯង។”
206 “េដរេ ទីេនះ ឈរេលែសបកេជងរបស់អនក េ ទីេនះ។” គតប់នឈរ
ែបបេនះ េហយបនថតរបូេកមង�បសេ ទីេនះ េ�យេជងទងំពីរគឺធមម�និង�តង់
ដូចែដលពួកេគ�ចេធ�បន។ មនែសបកេជងនិងែខ�ៃដចស់របស់គត់ ដូចេនះ
ដូចេនះ។
207 ខញុ ំបននិយយថ “េតមនបងប�ូនម៉ូ�ម៉ត�់នប់៉ុនម ននក ់ ែដល
ឥឡូវេនះបដិេសធេ�ក ម៉ូ�ម៉តក់នុងនមជេ�� េហយេជ ថ�ពះេយសូ៊វ
ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េហយទទួលយក�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក
េទ?” ៃដដបម់ុនឺបនេលកេឡងកនុង�កស។ �េលលូយ៉! ពួកេគមនិចងប់ន
េទ…
208 ពួកេគពយយមរក��មកវញិ ពីេ�ពះេយង “អនកសែម�ងភពបរសុិទធ” ពួកេគ
េ េយងអ ច ឹង អនកេឃញេទ។ ដូចគន  នឹងកិចចកររបស់�ពះជមច ស់។ �ទងប់ន
�ក�់ពះវ�ិររបស់�ទង។់ �ទងក់ំពុងេធ�េលសពីអ�ីែដលេយង�ចេធ�ឬគិតបន។
�ទងគឺ់ដូចជ�ពះេ យបេ់នះ ដូចជ�ទងធ់� បម់នែដរ។
209 ដូេចនះ មតិ�ភក�ិតិចតួច ខញុ ំសូម�បបអ់នកអ�ីមយួឥឡូវេនះ។ មនុស�ជ
ទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំេអយ អនកេ ទីេនះេលទឹកដីេនះ នងិអនកេផ�ងែដលបន�� ប់
េថបេ ប�� �បេទសនិង�គបទី់កែន�ង កុំភយ័ខ� ចអី។ អ�ីៗទងំអស់មនិអីេទ។
�ពះវរបិ� �ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយ�ជបអ�ីៗទងំអស់ែដលនឹងេកតេឡង។
អ�ី�គបយ៉់ងដំេណ រករ�តឹម�តវ។ អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? រក�ចិត�របស់អនកឱយ
�តឹម�តវ។
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210 េហយ ចថំ េពលដេង�មេនះឆ�ងផុតពីជីវតិេនះេ  អនកជមនុស�ចស់ ឬ
អនកជេកមងៗ និងអនកជម� យ េ េពលអនកេឃញកូនតូចរបស់អនក ទរកិតូចែដល
បន�� បេ់ េពលនងមន�យុ ៨ ៃថងឬ ៥ ៃថង នងនឹងក� យជនរវីយ័េកមង
�សស់�� តមន កេ់ េពលអនកេឃញនង។ ជី�ចស់េនះបនញ័រញក�់សេពន
គតម់និ�ចេមលេឃញកែន�ងែដលគតនឹ់ងេ េទ េ េពលែដលអនកេឃញគត់
េ�កយយ គតនឹ់ងក� យជបុរសសង� រមន ក ់ �តឹមែតវយ័�បែហលៃមភឆន  ំ េហយ
�គនែ់តេ កនុងភពរងុេរ ងរបស់យុវវយ័។ េហយគតនឹ់ងក� យជែបបេនះជេរ ង
រហូត។ អនក�ចបះ៉ៃដរបស់គត ់ អនក�ចចបៃ់ដជមយួគត។់ អនកនឹងេបះៃដ
របស់អនកេ ជំុវញិគត ់ប៉ុែន�គតនឹ់ងមនិ�តវ “មន�រមមណ៍” េទ គតនឹ់ង�តវបន
ជ “បងប�ូន។” អូ ខញុ ំេអយ! គតនឹ់ងធំជង “មន�រមមណ៍។” េ េទ ត។ អនកគិតថ
អនក�ស�ញ់គតេ់ទ? សូម�បកដថអនកបនេធ�។ ប៉ុែន�េនះគឺជក�ី�ស�ញ់ភី
េលអូ រងច់រំហូតដល់អនកទទួលក�ី�ស�ញ់��គ េ ៉ ។ រងច់រំហូតដល់េសចក�ី
�ស�ញ់ដេ៏ទវភពេនះចបប់ន េហយបនទ បម់កេមលថេតជអ�ី។ �េ ទីេនះ
គឺដូចជកែន�ងចកសំ់�មចស់ �មនិល�េទ គម នអ�ីកនុង�េទ។ មនេរ ងែតមយួគត់
ែដលខញុ ំែណនឱំយអនកេធ�ឥឡូវេនះ េតេនះគឺជខញុ ំ—ខញុ ំ—មតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ…

211 បន�ិចេ�កយមកខញុ ំនឹង…េតអនកចងឱ់យខញុ ំយកជំពូកពីរេផ�ងេទ តេ េពល
�មយួេទ? �ពះជមច ស់…ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវស�មកបន�ិចមុនេពលេ  ឆត�េគ។
ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�ចអធិបបយេរ ងទងំេនះេ កនុងករ�បជំុគន បនេទ។ មន
េ�ចនេពក…ជំេន ខុសគន េ�ចនេពក។ អនកេឃញេទ? េនះ�គនែ់តជ�កមជំនុំែតមយួ
ប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? ខញុ ំមនិ�ចេទ…ខញុ ំមនសិទធិេដមបផី�ព�ផ�យេ ទីេនះអ�ីែដល
ខញុ ំចង។់ េនះគឺជ�ត�លរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថពួកេគ
បនសេ ងគ ះ។ បទ ខញុ ំពិតជេជ ។ ប៉ុែន� អូ! េត�តវេដរប៉ុនម នេពលេទ តែដល
អនកដឹងកែន�ងែដលអនកកំពុងេដរ។ េ�ចនប៉ុ��  �គនែ់តដឹងពីអ�ីែដលអនកកំពុងេធ�
អនកេឃញេទ ជំនួសឱយភពរ�ករ់អលួ ជំពបដ់ួល។ សូមេ�កកឈរេឡងេ កនុង
ពន�ឺ េហយេដរកនុងពន�ឺ េហយដឹងថផ�ូវ�ែដលអនកកំពុងេដរ។ �ជករពិត។ សូម
�ពះអមច ស់គងជ់មយួអនក។

212 េហយ�បសិនេបអនក�ល់គន មន កេ់ ទីេនះឥឡូវេនះមនិ�តវបនេគ�កឱ់យឈរ
េទ! អនក�បែហលជមនិមនអ�ីេ�កពី ស�ីេមផទះ។ អនកនិយយថ “បង�បស�បណ
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� ំ ខញុ ំមនិែដលេធ�អ�ីមយួេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំមនិែមនជ�គអធិបបយេទ។”
�បែហលជ�ពះជមច ស់បននអំនកមកទីេនះេដមបចិី ច ឹម�គ�រមយួ េចញពី�កម
�គ�រកូនៗេនះ�ចមកជ�កម�គ�រមយួេទ ត េនះគឺជ�គគង� លមន កែ់ដល
ប ជូ ន�ពលឹងមយួ�ននកេ់ កន�់ពះ�គីសទ។ អនក�តវែតេ ទីេនះ។ អនកេ
ទីេនះេ�យេ�ពះមនែផនករ។ េតអនកដឹងេទ?
213 អនកនិយយថ “អ�ីែដលខញុ ំធ� បប់នេធ� គឺ �តវបនេគេបះេចលេ េល
ដីឥដ�ចស់ទងំេនះ។ េហយខញុ ំនឹងេចញេ េ�ក �ងំពី�ពលប ់ មនិដឹងពីរេប ប
េដមបេីធ�ឱយកូនៗខញុ ំមនជីវភពធូរធរ។ ខញុ ំ�កេឡកេ រកមតិ�ភក�ិ�កី�កែដលគម ន
ែសបកេជង។ ខញុ ំបនេរ បចំេហយយំ។ ខញុ ំមនសត�ែឆកចស់ េហយខញុ ំ និងឆម បន
េ �ពះវ�ិរ។” កុំបរមភអី បងប�ូន។ អនក�គនែ់ត�ស�ញ់�ទង ់ �ទងម់នែផនករ
ស�មបអ់នក។ អនក�គនែ់តេ �តឹម�តវដូចអ�ីែដលអនកកំពុងេធ� អ ច ឹង សូមបន�
េ មុខេទ ត។ េឃញេទ? អនក�បែហលជមនិែដលអធិបបយពីេសចក�ីអធិបបយ
េទ ប៉ុែន�អនក�បែហលជជី�របស់ជី�មន កែ់ដលនឹងេធ��។
214 េតអនកដឹងេទថ�ពះបនផ�ល់កិត�ិយស (សូមេមល េតគតម់នេឈម ះអ�ី?)
េលវ ី �តវបងម់យួភគដបេ់ េពលែដលគតេ់ កនុង�គេល នអ�័ប �េំ េឡយ
េពលមុលីគីស�ែដកបនជួបគត?់ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងអំពីេរ ងេនះ?
េហយសូមេមល។ អ�័ប�បំេងកតអុី�ក អុី�កបេងកតយ៉កុប យ៉កុបបេងកត
េលវ ី ែដលជឪពុក ជី� ជី�ទួត េ េពលគតេ់ កនុងពូជរបស់ជី�របស់គត់
�ពះគមពរីបនេលកគតែ់ដលបនបងម់យួភគដបដ់ល់មុលីគីស�ែដក។ ខញុ ំេអយ
ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ! បងប�ូនេអយ! អូ! ខញុ ំេអយ…
215 មនតិចតួច—េ ទីេនះមនជនជតិអងេ់គ�សតិចតួចែដលបនផ� ស់ែ�ប
េ ទីេនះយបម់យួេ �បេទសអងេ់គ�ស គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�គ ល់រសជតិ
េហយ! ខញុ ំ�គ ល់រសជតិេហយ!”
216 បទ រកី�យ�ស់ែដលដឹងថេនះជករពិត! េហយៃថងដរ៏ងុេរ ង ខញុ ំមនិដឹង
ថៃថងេនះនឹងេ ជយ៉ង�េទ ប៉ុែន��បសិនេបេនះជទស�នៈខញុ ំមនិនិយយ
ថខញុ ំេ ទីេនះេទ។ សូមចថំ �តវចងចេំរ ងេនះទុក អនកកនែ់ខ��តេ់ធ�ដូចគន ។
េទះបីខញុ ំេ កនុងករនិមតិ�ឬករេចញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន��
ពិតជពិត�បកដដូចែដលខញុ ំកនប់ង�បសរបស់ខញុ ំ េនវលី ដូចេនះែដរ។ េហយ
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ខញុ ំ�ចេមលនិងនិយយេ កនម់នុស�ទងំេនះ។ េហយមន�បពនធទី១របស់ខញុ ំ
បនឈរេ ទីេនះ នងមនិបនថ “ប�ីរបស់ខញុ ំ” ែតនងបននិយយថ “បងប�ូន
ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។”

មនេកមង�សីមន កែ់ដលខញុ ំធ� បេ់ ជមយួកលពីប៉ុនម នឆន មំុន។

217 �បែហលជមនមនុស�មយួចំនួនរបស់នងែដលអងគុយេ ទីេនះ គឺ�លីស
ឡឺវសីមកពីរដ�យូ�ក ែដលជេកមងេ�ម ះ�តងដ់�៏សស់�� ត។ បនេរ បករយឺត
េពលបន�ិចកនុងជីវតិ េហយមនកូនដំបូងរបស់នង េហយបន�� បក់នុងេពល
ស�មលកូន។ �លីសឡឺវសីខញុ ំបនេដរចូលផទះបុណយសពេដមបេីមលនង។ ខញុ ំ
េទបែតចូលដល់ផទះ ខញុ ំបនឮថនងបន�� បេ់ហយ។ ខញុ ំបនេដរចុះេ ទីេនះ
គម ននរ�មន កេ់ កនុងបនទបខ់ញុ ំនិយយថ “េតមន ស�ីេ ទីេនះេទ េ�ក�សី…”
េឈម ះរបស់នងគឺេអមមកឺ។ េហយនងបនេរ បករជមយួេកមង�បស�គី�ទ ន
ដល៏�មន ក ់ េហយនងគឺជេកមង�សី�គី�ទ នដល៏�មន ក។់ ខញុ ំបនេ ជមយួេកមង�សី
េនះ�គបទី់កែន�ង �គបទី់កែន�ងនិងអ�ីៗទងំអស់។ េហយ�គនែ់តេកមង�យុដប�់បំ
បីឆន  ំ ដប�់បបំនួឆន  ំ �គបទី់កែន�ង ជ�គី�ទ នល� មនិែដលដឹងអ�ីអំពីនងេទែតជ
�គី�ទ នដពិ៏ត។ េហយខញុ ំជមនុស�មនបប។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ ជមយួនង។ ខញុ ំបន
េដរចូលេ …េហយប�ីរបស់នងគឺជ�គី�ទ នែដលេកតជថមីេហយជបុរសពិត។
េហយខញុ ំមនិដឹងេទ ខញុ ំដឹងថនងបន�� ប ់ ខញុ ំបនេឃញេ កនុង�ក�ស។ េហយ
ខញុ ំបនេ េហយពួកេគបន�បបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំបនេ ដល់ទីេនះេហយខញុ ំបននិយយ
ថ “េតអនកបនជួបេ�ក�សីេអមមកឹេទ?”

គតប់ននិយយថ “ប៊លីី នងេ កនុងបនទបេ់ ទីេនះ។”

218 ខញុ ំបនេ ទីេនះេហយឈរេ ែកបរមឈូស។ ខញុ ំគិត “�លីសខញុ ំបនសថិតេ
កនុងគុកងងឹតបំផុត ខញុ ំបនឆ�ងកតផ់�ូវងងឹត។ អនកនិងខញុ ំបនេដរជមយួគន �ម
ដងផ�ូវនិងចុះេ�កម�មដងទេន� េ េពលែដលពួកេគធ� បម់នកែន�ង�ងំពិពរ័ណ៍
បុ�ណ េយងនឹងអងគុយេ ទីេនះ េហយ�� បក់រេលងែបប�ៃយ។៉ េបកេឡងេល
ផ�ូវតូច េតអនកជ ស�ីល�យ៉ង�! ខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ស�មបជី់វតិ
របស់អនក។ សូមស�មកចុះប�ូន�សីជទី�ស�ញ់ សូមស�មកេ កនុងសន�ិភព
របស់�ពះជមច ស់។”
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219 េហយេ យបេ់ផ�ងេទ តេ កនុងករនិមតិ�នងបនរតម់ករកខញុ ំ។ នងបន
និយយថ “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ” េហយបន េល់កៃដរបស់នងេ�ប
េ ជុំវញិខញុ ំ។ អូ អូ បងប�ូន�បស�សី �បនផ� ស់ប�ូរខញុ ំ។ ខញុ ំមនិ�ចេ ដែដលេទ។
�ពិតជដូេចនះែមន! ��គនែ់ត—�ពិតជដូចគន នឹងខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមលអនកែដរ។
ដូេចនះកុំខ� ចអី។ ខញុ ំ�ចនឹង�� បម់ុនេពល��តី។
220 ខញុ ំចងចិ់ ច ឹមកូន�បសតូចរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ គឺយ៉ូែសប។ ខញុ ំចងជ់ួបគតេ់ តុ
អធិបបយ េ េពលែដលខញុ ំ�ចយក�ពះគមពរីេនះ…េ េពលែដលខញុ ំេ ដល់កែន�ង
មយួែដលខញុ ំបនេឃញយ៉ូែសប េ កនុងករអធិបបយេ េលតុ�សន—ដូចជ
បុរសវយ័េកមងមន កែ់ដលបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនចកេ់�បង
�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់មកេលគត។់ េហយខញុ ំេជ ថគតនឹ់ង
ក� យជេ��។ ៃថងែដលខញុ ំ—េពលខញុ ំ—េ េពលែដលខញុ ំបនេឃញគត�់បមំយួ
ឆន មំុនេពលគតេ់កត អនកចខំញុ ំ�បបអ់នកថគតនឹ់ងមក។ ចអំ�ីែដលខញុ ំបនេ
គតេ់ ែកបរ�សនៈ េ�យមនិដឹងថខញុ ំកំពុងនិយយអ�ីេទ ខញុ ំបននិយយថ សំុ
កូនថ “យ៉ូែសបអនកគឺជេ��។”
221 េហយេ ៃថងេផ�ងេទ តែដលឈរេ ទីធ�  គតចូ់លមករកខញុ ំ េហយគត់
និយយថ “ប៉ េត�ពះេយសូ៊វមនៃដដូចអនកេទ?”

េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ បទ កូន�បស។ េហតុអ�ី?”
222 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកំពុងអងគុយេ េលកងរ់បស់ខញុ ំកំពុង េមល��៉” េនះ
គឺជប�ូន�សីតូចរបស់គត ់ “�តឡបម់កពី��។” អងគុយេ ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងមនិ
អនុ ញ តឱយគតេ់ចញេ េ�កេ �មផ�ូវគតប់នអងគុយ�តឡបម់កវញិដូចេនះ។
េហយបននិយយថ “ខញុ ំបន�កេឡកេមល េហយ” បននិយយថ “េពលខញុ ំ
េធ� មនៃដដូចអនកែដរ េ�យៃដ�វពណ៌សកនខ់ញុ ំ។” េហយបននិយយថ “�
បនេ�ះេឡង។” បននិយយថ “េតៃដរបស់�ពះេយសូ៊បនេឡងឬ?” ខញុ ំសំលឹង
េមលម� យ ម� យេមលមកខញុ ំ។ េយងបនេ រកេ�ក�សីវដូស៍។ មនិថនងេ
ទី�េទ អងគុយេ ទីេនះ។ េយងបនសួរេដញេ�លគត ់ពីមុខថយេ�កយ និង
�គបម់េធយ បយែដលេយង�ចេធ�បន។ �ជនិមតិ�មយួ។ គតប់នេឃញ�។
េ េពលែដលខញុ ំ�ចេមលេឃញេពលេវ�របស់យ៉ូែសបកំពុង ឈរ…ខញុ ំសងឃមឹថ
ខញុ ំរស់េ េឃញគតេ់រ បករ �បសិនេប�ពះេយសូ៊វេ រងច់។ំ
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223 េហយខញុ ំជបុរសវយ័ចំ�ស់ សក�់បេផះែដលពទ័ធជំុវញិកខញុ ំ។ ខញុ ំបនេផញ…ខញុ ំ
ចងប់ ជូ ន�ពលឹងពីរេ បី�ននកេ់ទ តេ �ពះ �គីសទ �បសិនេបខញុ ំ�ច។ �ជ
ករេប�ជញ ចិត�របស់ខញុ ំ កនុងករផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ដល់�គបត់ំបនៃ់នែផនដី។ បទ។
ដូេចនះ សូមជួយខញុ ំ �ពះអងគេអយ នឹងេធ��។ ដូេចនះេ េពលែដលខញុ ំ�ចេមលេឃញ
េពលេវ�េនះមកដល់ បង�បស ៃម។

224 ខញុ ំ�ច�កេឡកេមលេពលេវ�ែដលម៉កម៉់ក ់ េម� ខញុ ំេ នងថ
ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ សូមេមល នង… េយងចស់េ េហយ េឃញសកន់ងែ�ប
េ ជ�បេផះ េហយេឃញេយងេ ឆង យ ចស់បតេ់ ។

225 េរបិក ខញុ ំពិតជអរគុណចំេពះនងេរបិក។ �គេភ�ងរបស់នងបន�បបខ់ញុ ំ
េ យបម់យួេទ តថ “�បសិនេបនងេ ែតរក�ករេនះ បង�បស �បណ�”ំ
និយយថ “�ពិបក�បបនូ់វអ�ីែដលនងនឹងេធ�។” េឃញេទ បន�េ កនុងត ន�ី។ ខញុ ំ
ចងប់ននង េហយខញុ ំចងប់ន…ខញុ ំចងប់ន��៉េ េលករេរ បចំ េបក៊គីេ េល
ពយណូ ខញុ ំចងប់នយ៉ូែសបេ កនុងេវទិក។

226 េ េពលែដលខញុ ំ�ចេឃញេរ ងេនះេកតេឡង េហយខញុ ំនិងម៉ក�់ចចស់ ខញុ ំ
េ េលតុចស់របស់ខញុ ំ េ េពលយប ់ ចុះមក�មផ�ូវ េហយខញុ ំ�ចេមលេ ទីេនះ
េហយេឃញេកមង�បសរបស់ខញុ ំឈរេ ទីេនះ បនចកេ់�បង�ងំជមយួនឹង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយផ�យដំណឹងល�ដូចគន ។ ខញុ ំចងយ់កេស វេ ចស់េនះ
េហយនិយយថ “កូន�បសេ ទីេនះ �ជរបស់អនក។ អនកឈរជមយួ� កំុេធ�បប
េ េល�ពះបនទូលែតមយួ។ អនកេ ជបនឹ់ង� សម� ញ់ចិត�។ អនកកុំ កុំខ�ល់ ខញុ ំមនិ
ខ�ល់ថអនក��បឆងំនឹងអនក ជថមីម�ងេទ តេទ េនះ�ពះនឹងជួយអនក។ អនកផ�យ
�គបព់កយទងំអស់�មរេប បែដលបនសរេសរេ ទីេនះ េហយប៉នឹងេឃញ
អនកឆ�ងទេន�។” ខញុ ំចងេ់ ដល់េហយយកនងេ កនុងៃដភរយិខញុ ំ និងឆ�ងទេន�យរ័
�ន។់

227 រហូតដល់េពលេនះ �ពះអងគេអយ សូមឱយខញុ ំេ េល�លេ�យេ�ម ះ�តង!់
េ�យខញុ ំ! ខញុ ំមនិខ�ល់ថេតៃថ�េដមប៉ុនម នឬអ�ីប៉ុនម នែដលខញុ ំេធ� ឬអ�ីេនះ
េនះឬេផ�ងេទ ត។ សូមឱយខញុ ំរក�ភពេ�ម ះ�តងនិ់ងេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះបនទូល
របស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ ែដលេ េពលែដលៃថងេនះមកដល់ េហយខញុ ំឆ�ងកត់
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ទីេនះ េហយខញុ ំ�ចេមលនិងនិយយថ “អនកេ ទីេនះ។ អូ មតិ�ជទី�ស�ញ់
របស់ខញុ ំ ប�ូន�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។”
228 អនកអធិបបយវយ័េកមង ចូលេ កនុងទី�ល �ន កេ់ កនុងរេទះ។ អនក�ល់គន
ជ�គអធិបបយវយ័េកមង និងអ�ីៗទងំអស់ កុំអងគុយេ េឡយ។ កុំ�គនែ់តអងគុយ
េហយមនិេធ�អ�ីទងំអស់។ េចញពីកែន�ងេផ�ងេហយយកឈនះ�ពលឹង។ េធ�អ�ីមយួ!
េធ�ដំេណ រេ មុខ។ កុំឈប ់អនកអធិបបយវយ័េកមងេ ទីេនះ។ �ពះ�បទនពរដល់
េបះដូងរបស់អនក។
229 �ទងរ់ឮំកខញុ ំពីេពលែដលខញុ ំដល់�យុេនះ ខញុ ំគិតថ�បែហលជេកមងជងគត។់
ខញុ ំមន�យុ�បែហលជ ២០ ឆន េំ េពលែដលខញុ ំ�ក�់គឹះេនះេ ទីេនះ។ ខញុ ំចំ
ថខញុ ំធ� បព់ក�់វពណ៌េខ វនិងេខពណ៌ស េហយបនឈរេ ទីេនះេហយ�ក់
�គឹះដសំ៏ខនេ់នះ�បែហលជ ៣០ ឆន កំន�ងមក។ េមលខញុ ំ�យុប៉ុ��  កលខញុ ំ
េ េកមង។ �គនែ់តឈរេ ទីេនះ�កថ់ម�ជងេនះ។ ខញុ ំមនិបនេធ�ទុកខបុកេមនញ
េល�ពះបនទូល�មយួេទ។ ខញុ ំបនរក�ទុក�យ៉ងពិត�បកដរេប បែដលខញុ ំ�ក់
�គឹះេនះ។ ខងមុខគឺជទីបនទ ល់របស់ខញុ ំែដល�កេ់ �តងក់ែន�ងមយួ ែដលខញុ ំ
បនសរេសរ�េ េលខិត�បណ័� ៃន�ពះគមពរី េហយែហក�េចញ េហយ�ក�់េ
កច�់ជងេនះ េហយនងេ ែត�ន កេ់ ទីេនះ។ េហយ��ច�តវបនសរេសរ
េ េលទំពរ័ៃន�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះេ �ថ នសួគ។៌ សូមឱយខញុ ំឈរកនុង
េសចក�ីពិតរហូតដល់ទីប ច ប។់

ចូរេយងេ�នកបលចុះែត១នទីេដមបអីធិ�� ន។
230 េ ចុងប ចបៃ់ន��តីេនះ ករប ចប ់ ជំពូកទងំេនះ ែដលមនិ�តវបន�ប់
ជសុចរតិ។ អនកគួរែតមនមន កេ់ទ ត និងរេប បែដលគតេ់ដរេ មុខេហយ
�ក�់កមជំនំុេ កែន�ងរបស់�។ ខញុ ំនឹងយក�េ អនកេពលមយួ េប�ពះសព�
�ពះហឫទយ័។ ខញុ ំ�តវស�មកបន�ិចមុនេពលែដលខញុ ំចូលេ  ឆត�េគ េ ឯ
ករ�បជុំធំមយួេទ ត បនទ បម់កខញុ ំឆ�ងពីទីេនះេ អូក� ហូម៉ ពីទីេនះេ ទឹកេ�ជះ
ក� មត ់ បនទ បម់កពី េ�ជះក� មតេ់ រដ� កលីហ�ញ៉ រហូតដល់ យ៉គីម ខញុ ំនឹង
មនិ�តលបម់កវញិេទ រហូតដល់ៃថងទី ១៥ ែខសី�ខងមុខេនះ។
231 ែតេមលចុះ ខញុ ំសូមសួរអនកពីេរ ងអ�ីមយួ�បសិនេបមនេរ ងេកតេឡងចំេពះ
អនកឬខញុ ំមុនេពលេនះមកដល់ �បសិនេបខញុ ំនឹងឆ�ងទេន�ចូលេ កនុងទឹកដីេនះ ឬ
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�បសិនេបអនក�តវឆ�ងកតេ់ មុនេពលេនះ ចូលេ កនុងទឹកដីេនះ េតអនកមន
�រមមណ៍ថមនករធនេទេ យបេ់នះ ែដលេយងនឹងជួបេ កែន�ងេនះ? េប
អនកមន សូមេលកៃដនិយយថ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនករធនេ កនុងចិត�
ខញុ ំ។” �ពះ�បទនពរដល់េបះដូងរបស់អនក។ សូម�ពះ�បទនពរ។ �បសិនេបមន
មយួេ ទីេនះែដលមនិមនករធនថពួកេគនឹងេ ទីេនះ េហយចងនិ់យយថ
“សូមចខំញុ ំ បង�បស�បណ� ំថខញុ ំនឹងមនករធន” េលកៃដេឡង “ខញុ ំកច៏ងេ់
ទីេនះែដរ។” �ពះ�បទនពរអនកជ ស�ី។ សូម�ពះ�បទនពរ។

232 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េយងនេំ �ទងេ់ យបេ់នះនូវ�កមជំនុំ
េនះ �គបៃ់ដ ដូចែដលខញុ ំ�គ ល់ បនេលកេឡង ទងំអស់ប៉ុែន�មនុស�ែតមន ក ់ែដល
ជ�ពលឹងដម៏នតៃម�មយួចំនួនបន�តលបម់កវញិ េ ទីេនះ �គនែ់តេន យហត់
បន�ិចថេតពួកេគ�ចឆ�ងកតែ់ដនដីែដលជកែន�ងែដលមនេសចក�ី�ស�ញ់ដ៏
េទវភពពិតេ កនុងេបះដូងរបស់ពួកេគ េ កនុងេបះដូង ស�ីដម៏នតៃម�េនះ ែដល
នងនឹងមកទឹកដីេនះ �បសិនេបនងបន�� បេ់ យបេ់នះ េត�នឹងទញ�ពលឹង
េន យហតរ់បស់នងចូលទឹកដីសនយរបស់�ពះេទ?

233 ឱ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគេ៌អយ ដូចែដលខញុ ំបនឈរេ ទីេនះេហយ
អធិបបយ េហយបនែបកេញស េហយែ�សកថ េហយទទូចអង�រ សូមេ�យ
ខញុ ំសូម�ទងម់�ងេទ ត ខញុ ំសូមេ�យប�ូន�សីមន កេ់ ទីេនះ។ �ពះជមច ស់េអយ
សូម�កដ់ួងចិត�របស់នង េ យបេ់នះ ែដលជេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភព
គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ ែដលជេសចក�ីសុខ�ន�ែដលឆ�ងកតក់រយល់
ដឹងទងំអស់ ែដលនងនឹងទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ �តវបនេបះ��
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរហូតដល់ៃថងេនះ។ ខញុ ំចងេ់ឃញនងេ េពលែដលេយង
ឆ�ងកត�់ព ន។ �បសិនេប�ជ—�បសិនេប�ជរបស់ខញុ ំ—�បសិនេប�ជឯកសិទធិ
របស់ខញុ ំកនុងករឆ�ងកត ់�បសិនេបអ�ីែដល�ទងប់នបង� ញខញុ ំគឺពិត េហយខញុ ំឆ�ងកត់
ទីេនះ ខញុ ំចងជ់ួបនងេ ទីេនះ េហយេឃញនងរតម់កចបខ់ញុ ំេ�យៃដ និង
និយយ “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ េ យបេ់នះមនអ�ីមយួបន�បបខ់ញុ ំឲយ
េលកៃដខញុ ំេ េពលែដលអនកបនអធិបបយេ កនុងគមពរីេអេភសូរ។ ខញុ ំបនេលកៃដ
េឡង េហយមនអ�ីេកតេឡងចំេពះខញុ ំបនទ បពី់េនះ។ ខញុ ំេ ទីេនះ។ េពលេនះខញុ ំ
េ េកមងរហូត។” �ពះជមច ស់�ទង�់បទនអំេ�យដម៏នតៃម�េនះ។
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234 អនកទងំេនះបនេលកៃដេឡងថពួកេគបនេបះ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់សណ�ិ តេលពួកេគ េហយពួកេគបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ពួកេគបនផ�ភជ បជ់មយួនឹងេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ
េ កនុងដួងចិត�របស់ពួកេគ។ រេប បែដលេយងអរគុណ�ទងស់�មបព់ួកេគ។

235 ករដឹងថ �ពះវរបិ� ថេចញេ កនុងពិភពេ�កវេីដអូទងំេនះនឹងេ ។
ម�ីកហ�ូនជេ�ចន�តវបន�តសនធឹងេលេវទិកេនះ ែដលមននយ័ថែខ��ត់
កំពុង�តវបនបេងកតេឡង េ�យងកេ ទីេនះ។ សំេឡងនឹង�តវបនផ�ព�ផ�យ
េ កនទឹ់កដីេផ�ងៗគន េ ទូទងំពិភពេ�ក ជំុវញិពិភពេ�ក ៃមភឬ�មសិប
ជតិ�សេផ�ងគន នងឹឮ�។ ខញុ ំអធិ�� នស�មបម់នុស��គបគ់ន ែដលលឺសំេលង
េនះ ែដលមនិមនក�ីសងឃមឹៃនជីវតិអស់កលបជនិចច ែដលមនិបនទទួលបុណយ
�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូមេ�យចិត�របស់េគបនរកី�យ។ ផ�ល់ឱយ�
�ពះអមច ស់។

236 េហយ�បសិនេបខញុ ំមនិែដលេឃញពួកេគេ កនុងជីវតិេនះ េ េពលែដលខញុ ំ
ឆ�ងចូលទឹកដីេនះ ពួកេគនឹងរតេ់ហយចបខ់ញុ ំ (េហយខញុ ំចបព់ួកេគ េហយពួកេគ
េយងកំពុងរត ់ “បងប�ូនល�!” េ វញិេ មក) និយយថ “ខញុ ំបនឮសំេលងរបស់
អនកេ េអេភសូរ ពីរេប បែដល�ពះជមច ស់បនតំរវូទុកជមុនសំ�បេ់យង េ�យ
មនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយ�គឺេ េលែខ��តែ់ដលខញុ ំបនទទួលសំេលង
របស់�ពះ េហយ�តវបនេបះ��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូលេ កនុងនគររបស់
�ពះជមច ស់។” ផ�ល់��ពះបិ�។

237 សូមពយបលអស់អនកែដលឈនិឺងរងទុកខ។ ទទួលបនសិររីងុេរ ងដល់នម
�ទង ់ដបតិេយងបនេធ�ករទងំអស់េនះេ កនុងកិចចខិតខំ�បឹងែ�បងទងំអស់េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ ជ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ �ែមន៉។

238 េតមនអនក�ែដលឈេឺហយចងេ់�យេគ�កៃ់ដេល េដមបអីធិ�� នេ�យ
េទ? េតអនក�ចេលកៃដបនេទ? មនិអីេទ។ េតអនកនឹងេដរេ�យេសង ម�ង ត់
េ កន�់សនេ ទីេនះេទ េហយឈរមយួែភ�តខណៈេពលែដលបង�បស េន
វលី បនមកជមយួគត…់
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239 អូ េនះ�កដូ់ចជអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង ឺ �គនែ់ត—�កដូ់ចជ
�កដូ់ចជចុះេ កែន�ងែដលអនក�គ ល់ កែន�ងែដលអនកកំពុងឈរយ៉ង
ពិត�បកដ។ �ពះដឹងេរ ងទងំអស់។
240 េពលខញុ ំលឺចេ�ម ងេនះ…សូមចថំ �បសិនេបអនកកំពុងរស់េ  េ េលង�
ស�មបខ់ញុ ំ: �គនែ់តេជ �ម។ ចថំ ខញុ ំមនិ�� ប ់ខញុ ំនឹងមនិឆង យពីអនកែដល�� ប់
�េទ។ ខញុ ំមនិ�ច�� បប់នេទ។ �ពះេយសូ៊វបន�បទនឱយខញុ ំនូវជីវតិអស់កលប
ជនិចច។ នឹងេលកខញុ ំេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ ខញុ ំនឹងជួបអនក។ េហយេបអនកេ  ខញុ ំនឹង
េជ ដូចអនកែដរ។ ខញុ ំេជ ថេយងនឹងជួបគន ម�ងេទ ត។
241 �កេឡកេមល ស�ីដម៏នតៃម�េនះ កំពុងឈរេ ទីេនះជមយួនឹងសក់
ពណ៌�បេផះ។ អនក�គី�ទ ន? គឺេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ រងច់�ំទងយ់ង
មក �គនែ់តឈរេ ទីេនះរងច់សំ�មបទូ់កេដមបមីកេ �មបេ�� យ។ �ែម៉
ន។ អូ បង�សី… 
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(Adoption 4)
ែបក៉កូនចិ ច ឹម

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 22 ឧសភ 1960 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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