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 [បង�បស �បណ� ំនិង�កមជំនុំ�េំ�ច ងបទ �គនែ់តេជ �ម—Ed.]

2 �ជេរ ងពិបកស�មបអ់នក�មន កក់នុងករនិយយេចញ—កនុងេពលដូចេនះ
េដមបនិីយយថខញុ ំេពញចិត�ចំេពះឯកសិទធិេនះខ� ងំប៉ុ�� េ �ពឹកេនះ េហយ
—កនុងចំេ�មអនក�ល់គន េដមបបីំេរ �ពះបនទូលៃន�ពះែដ ែដលខញុ ំ�បកដថអនកបន
�គ ល់។ េហយ—ខញុ ំចងែ់ថ�ងអំណរគុណដល់បង�បសេឡអូនិងបង�បសែជន និង
អនកទងំអស់គន ស�មបឱ់កសធំេនះ។

3 េហយដូចែដលខញុ ំបនឮបទចំេរ ងហីម—ទីមយួនិងចូលេ កនប់ទ
ចុងេ�កយ គឺមនអ�ីមយួអំពីករេ�ច ងេនះ គឺជករថ� យបងគំែដលអនកនឹងមនិបន
េឃញេទ តេទ។ េហយែតងែតជឯកសិទធិដអ៏�ច រយស�មបខ់ញុ ំេ េពលខញុ ំេឡង
មកទីេនះ �បែហលមយួដងកនុងមយួឆន ឬំពីរដងេដមបបីំេពញខ�ួនកនុងភពល�របស់
ចេ�ម ងពួកេគ។

4 េហយខញុ ំបនគិតេ �ពឹកេនះ េ េពលែដលបង�បសេឡអូបន�បកស
ចេ�ម ងបទពួកេគមកពីទិសបូព៌និងទិសខងលិច និងកលពី�បពនធរបស់ខញុ ំ
េ�ច ង បទេនះេ េពលែដលខញុ ំចកេចញ…ទុកនងនិង—និងប៊លីីនិងេរបិក េដមប ី
ចបេ់ផ�មកររកីផុសផុលដអ៏�ច រយេនះ ៃនករនមំុខរបស់�ផទុយេ វញិ�បន
េបកបក�់បជជតិនន។ េហយបនទ បម់កខញុ ំបនគិត ដូចែដលខញុ ំបនេមលេ
�កមែដល�សស់�� តៃន ស�ី។ ខញុ ំចថំេម�េ េពលេនះគឺជមន កក់នុងចំេនម
ពួកេគនងមនសកក់បលេខម បន�ិច។ េហយឥឡូវេនះនងគឺដូចជខញុ ំអ ច ឹង េយង
កនែ់តចស់េ េហយេពលេវ�របស់េយងជិតអស់េហយ។ េហយជមយួក�ី
សងឃមឹដធ៏ំេនះេយងនឹងបនជួបជំុគន ម�ងេទ តេ កនុង�ទង ់ ែដលជកែន�ងែដល
នឹងគម ន�យុចស់ឬេពលនិងគម នអ�ីែដល��ងំេយងឬរខំនេយងេទ។

5 ខញុ ំគិតថខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញទី�ដូចទីេនះេទកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ ជពិេសស
ជមយួមនុស�ជេ�ចនដូចេនះ ែដលមនពួក�គី�ទ នជេ�ចនរសួ�យជមយួនឹងក�ី
�ស�ញ់េនះ។ កំុទុកឱយករទងំេនះ�� បក់នុងចំេ�មអនកេឡយ។ សូមចទុំក
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6 ខញុ ំធ� បនិ់យយខ�ះៗ…កនុងចំេ�មមនុស�។ �បពនធខញុ ំេឈម ះហូប ជភរយិ
ទី១របស់ខញុ ំគឺជម� យរបស់ ប៊លីី។ េយងធ� ប…់េ ទីេនះគឺេយងមនបីនក់
េនះគឺមនហូបេហយខញុ ំនិងប៊លីី។ ពួកេគបនេ េយងថ “ក�ីសងឃមឹជំេន និង
េសចក�ីសបបរុស។” េហយដូេចនះ��កដូ់ចជមនករប ចុ ះជំេន ដូចជេ កនុង ៃថង
ទងំេនះេដមបេីជ ថ�ពះបនទូលេនះគឺជករពិត។ េហយអ�ីែដល�ពះជមច ស់ បន
សនយេនះ�ទងនឹ់ងេធ�។
7 ប៉ុែន�អនកេឃញេទ “អ�ីែដលអ�ច រយបំផុតគឺេសចក�ីសបបរុសគឺជេសចក�ី
�ស�ញ់” ដូចបង�បសេឡអូបនែថ�ងេ �ពឹកេនះ។ “�ស�ញ់! កែន�ង�
មនភ�រដៃ៏ទនឹងប ឈប។់ កែន�ង�ែដលមនទំនយ�នឹងបតេ់ អស់។
ប៉ុែន�េ េពលសបបរុសធមគឺ៌េសចក�ី�ស�ញ់។ �នឹងមនិផុតេឡយ។” េឃញេទ?

េច មែដល�� ប�់ពះបនទូលដម៏នតៃម�
នឹងមនិបតអ់ំ�ចេឡយ
រហូតដល់�ពះវ�ិរែដល�ពះបនេ�ះទងំអស់
បនសេ ងគ ះពីអំេពបប។

�ងំពីមនជំេន ខញុ ំបនេឃញទឹកហូរ
េ�យ�ររបសួ�ទងខ់ញុ ំបនេ�ះ
ក�ី�ស�ញ់គឺជែខលរបស់ខញុ ំ
េហយនឹងកនភ់ជ បដ់ល់ខញុ ំ�� ប។់

8 ខញុ ំគិតថគម នអ�ីអ�ច រយជងេសចក�ី�ស�ញ់េទ។ េហយក�ី�ស�ញ់េប
េយង មនិ�ចបង� ញ�េទ…ឥឡូវេនះេយង�ចនិយយបនថេយងមនេសចក�ី
�ស�ញ់ េយងកំពុងនិយយពី�។ ប៉ុែន�េ េពលែដលេយង�ចបង� ញនូវអ�ី
ែដល េយងបននិយយ បនទ បម់កេយងបង� ញ�េ កនុងខ�ួនេយង។
9 ឥឡូវេយងមនិែមនជមនុស�ល�ឥតេខច ះេទ។ េយងកម៏នកំហុសរបស់
េយងែដរ។ េយងបនេធ�ខុស។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទេសចក�ី�ស�ញ់�គប បងំ
ទងំអស់។ េយងសម័�កចិត� េពលែដលេយងេឃញកំហុសរបស់េយងេហយ�តឡប់
មកសំុេទសគន េ វញិេ មក។ ែមនេហយ េនះគឺ—ជអនកចមបងំ។ េនះ—គឺ
ពិតជបុរសនិង ស�ីែដលបន យកចិត�ទុក�ក។់ បុរស�គបរ់បូ�ចេចញេ
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សមរភូមេិ�យមនទំនុកចិត��គប�់គន ់ កនុងករេដរេ ទីេនះ ប៉ុែន�េ េពលែដល
គត�់តវបនផ�ួលចុះ បនទ បម់ក�តវេងបេឡងវញិេហយ�កលបងេធ��ម�ងេទ ត
េឃញេទ។ ធ� បម់នបទចំេរ ងែដល យុវជននិង ស�ីវយ័េកមងធ� បេ់�ច ងេ កនុង
�ពះវ�ិរថ “េបខញុ ំដួលឬេបខញុ ំប�ជយ័” េឃញេទ “េបខញុ ំដួលឬេបខញុ ំ…” ខញុ ំេភ�ចពី
រេប បែដលេ�ច ង។ “សូមឱយខញុ ំេ�កកេឡងេហយពយយមម�ងេទ ត”

សូមអតេ់ទសឱយខញុ ំ�ពះអមច ស់េអយ េហយ�កលបងខញុ ំម�ង
េទ ត (េឃញេទ? េឃញេទ?)

េបខញុ ំដួលឬេបខញុ ំេធ�បប ចូរឲយខញុ ំេ�កកេឡងេហយពយយម
ម�ងេទ ត

សូមអតេ់ទសឱយខញុ ំ�ពះអមច ស់េអយ េហយ�កលបងខញុ ំម�ង
េទ ត។

10 េហយេ ជមយួមនុស�ជេ�ចននក ់មយួរយៃមភនកេ់ ទីេនះជមយួគន  អនក
�តវបនចងភជ ប—់េដមបែីស�ងរកអ�ី១េពលខ�ះ ស�តវនឹង�យចូលកនុង ចំេ�មអនក
និង�មរយៈគំនិតរបស់អនកេហយ—េហយចបេ់ផ�មេធ�េរ ងេនះ េនះ។ �គនែ់ត
ឈបេ់ េពលែដល�េធ�។ គិតេឡងវញិ គិត�ពឹកេនះ គិតពីេពលេវ�េពលអនក
អងគុយជមយួគន េ �ថ នសួគក៌នុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។
11 អនកខ�ះកនុងចំេ�មអនក�ល់គន ជអនក�េំដមេឈ េហយអនកខ�ះជជងេឈ
េហយខ�ះេទ តេធ�ករេនះនិងេនះនិងេផ�ងេទ ត។ អនកេ�បៃដជមយួេ�កិយ
�ល់ៃថងេពលអនកេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេឃញេរ ងទងំេនះ េហយ
ករលបងួដខ៏� ងំបនេកនេឡង ចូរ�គនែ់តចកំែន�ងពិសិដ�តូចទងំេនះ ែដលអនក
អងគុយជមយួគន  េរ ងែតមយួគតែ់ដលមនជេរ ងរហូត។ កិចចកររបស់ អនកនឹង�តវ
ប�ជយ័េ ៃថងមយួ។ សុខភពរបស់អនកនឹង�ទឌេ�ទម។ សូមបែីតជីវតិ របស់អនក
េ េលែផនដីកនឹ៏ង�តវបតប់ងែ់ដរ។ ប៉ុែន�មយួេនះែដលនឹងមនិបតប់ងេ់ឡយ។
េហយេប�ទងគឺ់ជចំណុចក�� ល ៃនេរ ងទងំអស់ េនះសូមឲយេយងេផ� តេល
ចំណុចក�� លេនះ េតអ�ីែដលបន ទញពួកេយងេ ទីេនះ។
12 ខញុ ំេអយ �កមមនុស�រសួ�យទងំេនះ! ខញុ ំគម ននយ័ពីសេម� កបំពករ់បស់អនក
េទ។ ជករពិតសេម� កបំពករ់បស់អនក�� តេហយមុខរបស់អនក។ ខញុ ំគិតថ ស�ី
តូចៗ ទងំេនះេ ទីេនះគម ននរ�មន កប់ន�បេ�កមេទ។ ពួកេគទងំអស់
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មនសក ់ ែវងទងំេកមងទងំចស់ទងំវយ័ក�� លនងិទងំអស់គន ។ �តវេហយ។
េឃញេទ? ែមនេហយអនក�គនែ់តមនិដឹងថេតអនកមន�ទពយសមបតិ�អ�ីេ ទីេនះ
េឃញេទ េ កនុងកមមវធីិវ�ិរតូចមយួ។
13 ខញុ ំចងែ់ថ�ងអំណរគុណដល់បង�បសនិងបង�សី�ន ់ េហយចំេពះឯកសិទធិ
ឲយកនុងផទះរបស់ពួកេគ។ េហយេនះគឺជផទះរបស់ពួកេគឥឡូវេនះ ែដលេគបនលក់
�ទពយសមបត�ិរបស់ពួកេគ េ កនុង�បេទសក�� េហយបនចុះមក�ន កេ់ ជ
មយួេយង។ េយងគម ន�ទពយសមបត�ិេ េលែផនដីេទ តេទ។ េយងែស�ងរកទី �កង
មយួែដល�តវមក េហយអនកបេងកតេនះជគឺជ�ពះ។
14 េហយខញុ ំសូមអរគុណដល់បង�បសេឡអូនិងែជនចំេពះភពពិតែដលពួក េគ
មនចំេពះ និមតិ�ែដលបនផ�ល់ដល់ពួកេគេ េពលេយងបនជួបគន េលកដំបូង។
គម នករសង�យ័េទ ប៉ុែន�ជអ�ីែដលគតប់ន�បបអ់នកេ�ចនដងេហយ។ �ចែម�ក ខញុ ំ
មនិបនេឃញ�ដូចេនះេទ។ ខញុ ំដឹងថមនអ�ីេ ខងមុខ។ េ េពលមតិ�វយ័ េកមង
បនមកចំេពះខញុ ំែដលជ…ជមយួនឹងក�ីសុបិន�ែដលគតម់នៃនពី�៉មតីបន
ឈរេឡងេ េលពី�៉មតីេនះ។ េហយគតប់នេឡងេ កែន�ងែដលខញុ ំេ  េហយខញុ ំ
កំពុងឈរេ កនុងចនេ�  េលន�� នឬអ�ីមយួដូចជពន�ឺមយួ។

គតនិ់យយថ “បង�បស�បណ� ំ េតអនកេឡងេ ទីេនះេ�យ
រេប ប�?”
15 េហយខញុ ំបននិយយថ “បង�បសេឡអូ�ពះ�តវែត�កម់នុស�មន កេ់ កនុង
តំែណងេនះេ ទីេនះ។” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះអនកបនេឃញ េហយចូរ
�តឡបេ់ កន�់បជជនវញិេហយ�បបព់ួកេគថអនកេជ ថេនះមកពី�ពះ។”
16 េហយេ េពលែដលខញុ ំដឹងថ ខញុ ំមនកែន�ងតូចមយួ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់
េកមង�បសេនះ េហយខញុ ំចង—់�កព់ួកេគេ កនុងទី�ងំ—មយួែដលខញុ ំ�ចេ ជ
មយួពួកេគបន េហយពួកេគចបេ់ផ�មផលិតែខ��ត ់ ប៉ុែន� អនកបនេឃញដូចខញុ ំ
េឃញផទ ល់ែដរ ពួកេគេ ែតបន�េធ�កែសត �មែដលខញុ ំដឹង ប៉ុែន�អ�ីែដលអ�ច រយ
ជងេនះែដល�ពះបនេធ�ស�មបព់ួកេគ ជ ជងបេងកតែខ��ត ់េឃញេទ។ មនុស�
�គបគ់ន  �ចបេងកតែខ��ត ់ មនភពៃវឆ� ត �ចេបកម៉សីុនថតសំេលងឬ�ច
លក ់ បន។ ប៉ុែន���តវករករែណនពំី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបដឹីកន�ំកមតូចៗ
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ជ មយួគន  ដូចេនះេ �ពឹកេនះ េហយរក��ជមយួគន េ�យភពសុខដុមនិង
ឯកភពគន េហយេ ែត�បកនខ់ជ បនូ់វ�ជ�រ។
17 �ពះជមច ស់េអយ សូម�ពះអងគ—�បទនដល់�បជជនេនះ ឲយមន�យុែវង
េ ែផនដី មនសុភមងគលនិងេសចក�ីអំណរ េហយបនទ បម់ក “ឲយបនចូលេ កនុង
េសចក�ីអំណររបស់�ពះអមច ស់” េ ចុងប ចបៃ់នផ�ូវរបស់ពួកេគ។
18 ឥឡូវេនះេយងបនេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចស�មបក់រ�បយុទធ ែ�ត�តវបនផ�ុ ំ។
បទចំេរ ង�តវបនេ�ច ង ឥឡូវ�ពះបនទូលកម៏កដល់។ ខញុ ំគិតថដូចែដលខញុ ំឈរ េ
ទីេនះ ដូចអនកដឹងេហយ…បទអនក�បែហលជដឹង។
19 ប៉ុែន�េដមប�ី� បេ់យបល់របស់ទ�នវយ័េកមងទងំេនះេ ទីេនះ! េហយ
ខ�ួនខញុ ំ កនែ់តចស់េហយ�� បអ់�ីេ ជុំវញិ ជំេន និងទំនុកចិត�របស់អនក េហយអ�ី
ែដល អនកបន�កេ់ដមបេីជ េល�រ—ែដលខញុ ំបនផ�ល់ឱយេ�យ�ពះ។ ឥឡូវេនះ
េប�មនិស�មបអ់នកទងំអស់គន  �រនឹងគម ន�បេយជនេ៍ទ។ េឃញេទ �—�
�តវែតមននរ�មន កេ់ជ �។ េហយដ�ប��មកពី�ពះ នឹងមន នរ�
មន កេ់ជ េល� អនកេឃញេទ។ �ពះជមច ស់បនបេងកតផ�ូវមយួ។ �ទង—់បនភជ ប់
កិចចករដអ៏�ច រយរបស់�ទងដូ់ចេនះ េ េពលែដល�ទងប់ ជូ ន អ�ីមយួ មនអ�ីមយួ
េ ទីេនះេដមបជីួបថជអ�ីមយួេនះ។ ទីជេ� េឆ�យតបេ  នឹងករេ របស់
ទីជេ� ។ �—��តវែតអ ច ឹង។
20 ខញុ ំចូលចិត�ពកយែដលបង�បសែជនេ�បកនុងករអធិ�� នេ �ពឹកេនះ “ចូលកនុង
ជំនុំែខសី�របស់�ទង។់” ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូេចនះេ េពលែដលខញុ ំឆ�ងកត�់ព នេ
ទីេនះេ —េដមបចូីលមកកែន�ងែដល�ពះបន េគរព។ េហយជនិចចកលចូររក�
�ែបបេនះ។ មនិថមនស�តវកេ៏�យ…
21 ឥឡូវកំុេភ�ច កុំេភ�ចេរ ងេនះ។ បង�បសេឡអូនិងែជនជពិេសស។ ឥឡូវេនះ
អនកគិតថ��ងំនឹងអនុ ញ តឱយ�បន�ដូចេនះ េ�យគម នឧបសគគ? អូ េទ។
��បកដជមនិ�ចេទ។ �នឹងេ�ះេហរចូលដូចសព�ៃថងេនះដូចជខយល់គួច។
ប៉ុែន�េ េពលែដល—េ េពលស�តវេចញមកដូចជទឹកជំនន�់ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
េលកបទ�� នមយួ�បឆងំនឹង�។ សូមបន�េងបេឡងអធិ�� នេ ចំេពះ�ពះ។
េ�ងជបេ់ កន�់ពះ។ តបតិេបអនក�ស�ញ់គន �បង� ញថអនក�ស�ញ់�ពះ។
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“មនុស�ទងំអស់នឹងដឹងថ អនកជសិស�របស់ខញុ ំែមន េ េពលែដលអនក�ស�ញ់
គន េ វញិេ មក។”
22 េហយខញុ ំបនគិតមយួែភ�តថ “ករេ�ច ងល��ស់! មនសំេលងពិេ�ះែមន!
េតេតជ�កមល�យ៉ង�េ េពលបុរសនិង ស�ី ប�ីនិង�បពនធ េកមង ចស់និង
វយ័ក�� លអងគុយជមយួគន េ ទីេនះ” ខញុ ំបនគិតថ “ែមនេហយពួកេគគួរែត
មន�េ �ព៊សីកូដ ពួកេគគួរែតចុះេ ទីេនះេហយគួរែតមនករផ�យ�មវទិយុ
ដូចេនះ។” បនទ បម់ក អនកេឃញេទ មនិ�គនែ់តជអ�ីែដល�ពះបនេ យុវជន
ទងំេនះឱយេធ�េនះេទ។ េឃញេទ? េឃញេទ? កូន�កមុកំំពុង�តវបនេគេ េចញ
េឃញេទ េចញឥឡូវេនះករងររបស់ខញុ ំគឺេ ទីេនះេដមបេី ។ េហយបនទ បម់កអ�ី
ៗទងំេនះ និងកែន�ងែដលអនកេធ�ករ�បជំុេ ជមយួគន  េហយកនភ់ជ បអ់�ីែដលអនក
ចង ់ចិ ច ឹមកូនៗ េមល�ល់ៃថង ដូចជែភនកឥ នទីេមលេលកូនៗរបស់� ដូេចនះអនកនឹង
មនិ… េបអនកេឃញអ�ីខុស អនកេ មនុស�មន កេ់ ឆង យេហយអធិ�� នពី� េហយ
អ�ីៗដូចេនះ។ ទុក�ឲយបរសុិទធ ដូេចនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចមនកែន�ងមក។
23 �ពះចូលចិត�ករថ� យបងគំ។ េហយេ េពលែដលអនក�កបថ� យបងគំ�ទង ់ �
មនិ�តឹមែតជចំេរ ងដូចេយងេទ ែតជករេ�ច ង�ម�ម រតីៃនករថ� យបងគំ អនក
េឃញេទ បនទ បម់កអនកមន�រមមណ៍ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តឡបម់កវញិ។
24 េហយខញុ ំបនេឃញបុរសវយ័េកមងដអ៏�ច រយមន កេ់ ទីេនះ �គនែ់តគិតអំពីៃថង
ែដល�កមយុវជនអងគុយេ ទីេនះ បុរសវយ័េកមងនិង�បពនធតូចៗរបស់ពួកេគអងគុយ
េ ទីេនះ េហយបុរសដ ៏េ�គត�គតអងគុយេ ទីេនះេហយយំដូចជកូនេកមង។
25 េហតុអ�ី េមលេ សព�ៃថង ពួកេគេ ទីេនះ េ �មផ�ូវរស់េ កនុងអំេពកំផិត និង
ភពកខ�កៃ់នេ�កិយនិងអ�ីេផ�ង។
26 េហយ�តវគិតថអនក�ចេ �ចពី់គន  េហយ�បមូលផ�ុ ំដូចេនះេ កែន�ង
�មយួ ដូចែដលនិពនធទំនុកដំេកងបននិយយថ “េមលចុះ េតរកី�យ
យ៉ង�ែដលបងប�ូនរមួគន េ កនុង�មគគីភព។ �ដូចជ េ�បងែដលហូរេល
ពុកចងក ររបស់េអរ ៉នុ ែដលធ� កចុ់ះេ េលសេម� កបំពក ់ របស់គត។់” ែដល
េ�បងេនះបនចក…់េនះ េតអនកដឹងថេ�បង�ងំេធ� ស�មបអ់�ីេទ �បនករ
ពរគតឱ់យេ េ កនុងវត�មនៃន�ពះ។ េឃញេទ គត�់តវែតបនចកេ់�បងេ�យ
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េ�បង�ងំេនះមុនគតចូ់លេ េ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។ េហយេ េពលបងប�ូន
�ចរស់េ ជមយួគន េ កនុងកររបួរមួបន ��តវបនេគេ�ប បេធ បេ នឹងេ�បង
�ងំេនះ។ បនទ បម់កេយងចូលេ កនុងវត� មនៃន�ពះអមច ស់ជមយួនឹងករចក់
េ�បង�ងំជបងប�ូនជមយួគន េ កនុង�មគគីភព។ េ�បងតំ�ង “�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។”
27 ឥឡូវេយង�ចមនពកយអធិ�� នមុនេពលចូលេ កនុងករសិក�
�ពះបនទូល។
28 �ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ ដូចជបងប�ូនេយងបននិយយេ �ពឹកេនះ ចូលេ
កនុងជំនុំែខសី�របស់�ពះអមច ស់! ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ េយងដឹងថ�កម
មនុស�េនះេ ទីេនះ េហយឥឡូវអ�ីែដលទូលបងគំនិយយ ទូលបងគំនឹង�តវេឆ�យេ
ៃថងជំនុំជ�មះ។ េហយេនះគឺជកូនរបស់�ទង។់ សូម�បទនពរ ដល់ពួកេគ�ពះវរបិ�
េអយជបន�េទ ត។ �បទនពរដល់បង�បសេឡអូនិងបង �បសែជន។ សូមឱយ
ពួកេគ�តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង ់ បនដឹកនមំនុស�
ទងំេនះដូចែដលេយងេធ�ដំេណ រេ ដល់ៃថងលិច េហយបនទ បម់ក ឱ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ សូមដឹកនេំយងេ កន�់ពះ�ជបុ��។ ផ�ល់��ពះអមច ស់េអយ។
29 បំែបកនំបុង័ៃនជីវតិដល់េយង�មរយៈ�ពះបនទូល។ េហយេយង…ឥឡូវេនះ
េយងដឹងថេយងកំពុង�បយុទធេហយ។ េយងកំពុង�កប់ំែណកៃនេ�គ ងសឹក
េ ទីេនះេលទ�នទងំេនះែដលពួកេគនឹង�តវ�បយុទធ ជមយួេពលេវ�ែដល
េ សល់កនុងជីវតិ។ េហយទូលបងគំសូមអធិ�� ន�ពះអមច ស់េអយ ថ�ទងនឹ់ង�ក់
ែផនក �តឹម�តវ�គបែ់ផនកែដល�តវកែន�ង ែដលពួកេគ�ចករពរ�បឆងំនឹង—ស�តវ
េ  េពល�ែដល�មក�បឆងំនឹងពួកេគ។ សូមផ�ល់ឱយ��ពះអមច ស់េអយ។
េយងអធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
30 ឥឡូវ ខញុ ំគួរែតនិយយ—យឺតបន�ិច េ�ពះខញុ ំមនិែមន—ខញុ ំមនិែមនជអនកដឹកនំ
ែដលបនបណ�ុ ះប�� លេទ។ ខញុ ំដឹងថមនមនុស�េ ទីេនះែដលឆ� ត�ងៃវ ពូែក
ខងប ញ  េហយបនែញកេចញេដមបមីកឥឡូវេនះ កនុងករបនទ បខ�ួន។ �វក
ប៉ូលដអ៏�ច រយ ខញុ ំគិតអំពី�ពះបនទូលេ េពលគតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិបនមក រកអនក
េ�យករទកទ់ញពកយសំដីរបស់មនុស�េទ ពីេ�ពះអនកនឹង�កជំ់េន  របស់អនក
េ កនុងេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំមកឯអនកេ�យអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណ។” េឃញេទ អ�ីែដល
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អ�ច រយែដលគតម់ន គតប់នទុក�មយួែឡក។ េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ េ �ពឹក
េនះដូចជបុរសេ ទីេនះ ដូចជបង�បសហុកគី និងប�ូន�សីជ�គបេ�ង ន មកពី
វស័ិយេបសកកមម េហយអនកភគេ�ចនជមនុស�ែដលឆ� តនិង�ងៃវ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ
មន�រមមណ៍តិចតួច�ស់កនុងករឈរេ ទីេនះែដលគម ន ករអបរ់េំ�ចនេលស
ពីមុន។ ប៉ុែន�ខញុ ំ…េហយេដមបេីមលមនុស�ដូចអនកែដល—បននឹងបនទ បខ�ួនចំេពះ
អ�ីៗទងំអស់ �ក�់មយួែឡក េហយអងគុយ�� បច់ំេពះ មនុស�ែដលេសទរែត
មនិ�គ ល់េអ ប៊ ី សីុ ផងែតមនមនុស�អ�ច រយេចញពីពួកេគ។ �មនិែមនជអនក
ែដល�ចេលក�ម របស់គតេ់ចញេទ េហយេដរេចញ…គឺជមនុស�ែដល�ច
បនទ បខ�ួន។
31 ខញុ ំគិតថ ចរតិ��តវបន�ស់ែវងេ�យមនុស� មនិែមនេ�យ�ចដំុ់ៃដរបស់
គតឬ់�ចដំុ់ចូលេ កនុងៃដរបស់គត ់ ប៉ុែន�គឺជជងគងរ់បស់គតែ់ដលគតប់ន
អធិ�� ន។ ខញុ ំគិតថេនះជអ�ីែដលេធ�ឱយមនុស�បនទ បខ�ួន។
32 ឥឡូវេនះខញុ ំចង�់នេ �ពឹកេនះៃន�ពះគមពរីមយួចំនួន។ េហយខញុ ំចូលចិត�
�ពះបនទូល។ ចុះអនកវញិ? ឥឡូវេយងថ� យបងគំ�ពះអមច ស់ េហយេយងនឹងបន�
ថ� យបងគំ�ទង។់ ឥឡូវេនះសូមឲយេយង—ថ� យបងគំ�ទងដូ់ចជ�វមុខពី ដូចែដល�
ឆ�ងកតេ់យង េដមបរីកកែន�ងែដលេយងកំពុងឈរ។
33 េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�ន កេ់ ពីេ�ពះេនះជកែន�ងមយួែដលខញុ ំគិតថ ខញុ ំ�ច
—បេ�ង នអ�ី ែដលខញុ ំចងនិ់យយេ �ពឹកេនះ។ េហយបនទ បម់កបង�បសេឡអូនិង
ែជន និងពួកេគនឹង—នឹងអនុវត�េល� េ េពលែដលេយងចកេចញ េហយេយង
នឹង បង� ញចំណុចដូចែដលខញុ ំបនឮពីគតេ់ កនុង�ររបស់គតេ់ �ពឹកេនះ។
ថគតច់បប់ន។ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចនិយយ�េចញពីេវទិកដូចេនះឬេ េលែខ�
�តវ់េីដអូបនេទ ប៉ុែន� េឃញេទ សូមអងគុយេហយសិក�ពី�។ សូមបន�សិក��
ម�ងេហយម�ងេទ ត។ �ពិបកយល់�ស់។ ដូេចនះមនុស�ជ េ�ចនយល់�ចឡំ
ពី�! េហយេតអនកដឹងេទ ហ�ូងតូច—េអយ �—�ជផ�ូវមយួកនុងចំេ�មមនុស�
ទងំអស់? �ែតងែតអ ច ឹង។
34 េបពួកេគមនិ�ចយល់ពី�ពះេយសូ៊វជ�ពះអមច ស់និង�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់
េយងេទេនះ(សូមបែីត�វក័របស់�ទង ់ េឃញេទ) បនទ បម់កេតេយង�ចរពឹំង
ថនឹងយល់ពី�េ កនុងៃថងេនះបនឬ អនកេឃញេទ �ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ង
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និយយអ�ីែដល�តង ់ អនកដឹងេហយ�ទងនឹ់ងមនិពនយល់�េទ។ �ទង�់គនែ់តមន
បនទូលប៉ុេនះ។ ជឧទហរណ៍ “េលកែលងែតអនកបរេិភគ�ច ់ របស់កូនមនុស�
និងផឹកពីឈមរបស់�ទង ់េនះគម នជីវតិេ កនុងអនកេទ។”

35 ឥឡូវេនះេតមនអ�ីេកតេឡង េប—មន�គេពទយបនឈរេ ជិតឬ
គិ�នុប�� យិកឬនរ�មន ក ់មកេ កនុង�កមជំនំុេនះេ ៃថងេនះែដល�ទងម់ន
បនទូលេ ? ពួកេគនឹងនិយយថ “បុរសេនះគឺជបិ�ចជ ជកឈ់ម គតច់ងផឹ់ក
ឈមគត។់” េឃញេទ �ទងម់និែដលបនពនយល់ពី�េទ។ �ទង�់គនែ់តមនបនទូល
ពី�។ ែតេ�កយមក េ�កប៉ូលបនចូលមកេហយពនយល់ពីរេប បែដល��តវបន
ផ�រភជ បអ់នកដឹងេទ “បរេិភគ�ចរ់បស់�ទងេ់ហយផឹកពីឈម�ទង”់ ដូេចនះេហយ
�ទង�់គនែ់តមនបនទូល េរ ងទងំេនះ។

36 េហយចុងេ�កយ ពួក�វក័េ ៃថងមយួ សូមបែីតបនទ បពី់កររស់ េឡងវញិ
កេ៏�យ នឹងមនមន កក់ំពុងែតេផ� ង�ម របស់�ទង ់ គឺយ៉ូ�នែដល�ទង់
�ស�ញ់។ គតគ់ឺជបុរសវយ័េកមងមន ក។់ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “េតមន
អ�ីេកតេឡងេ អនកេបបុរសេនះរងច់ខំញុ ំមក?” មនករនិយយេចញមក
កនុងចំេ�មពួកេគថ យ៉ូ�ននឹងមនិ�� បេ់ទ—រហូតដល់�ពះេយសូ៊វបន�តឡប់
មកវញិ។ �ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលដូេចនះេទ។ �ទង�់គនែ់ត “អ�ី…?” មន
បនទូលសួរថ “េតមនអ�ីអំពុលដល់អនកេបគតេ់ចះែតរងច់?ំ” េហយបនទ បម់ក
�បកដ�ស់ អនក�ន—េ កនុង�ពះបនទូលរបស់េយង រេប បែដល—�ពះ… ថ
�ទងម់នបនទូលកនុងេគលបំណង។ ករទងំអស់េនះ សុទធែតមនេគលបំណង។
�ពះបនយកយ៉ូ�នវយ័េកមងេនះ េហយេលកគតេ់ឡងេ�យវ ិ ញ ណ ឱយ
បនេឃញករយងមករបស់�ទង ់ េហយេបះចូលេ —កនុងសមយ័ែដល�តវ
មក។ េឃញេទ បននិយយថ “េតមនអ�ីេកតេឡងដល់អនកេបគតរ់ងច់?ំ”
�ទងម់និបនរងច់គំត ់ ែផនក�ចឈ់មេទ ប៉ុែន�—ប៉ុែន��ពះបនទូលែដល�ទងប់ន
និយយ�មរយៈគត ់ បននេំយងមកដល់�គេនះែដលេយងេ េពលេនះ។
ដូេចនះ�ទងំអស់េធ�ករជ មយួគន េដមបភីពល�។

37 េ កនុងរ ៉មូែដលជជំពូកែដលធ� ប�់គ ល់ខញុ ំចងយ់កខ—ពីរបីខេ ទីេនះ
េហយ�បែហលជពីរេ បីខដំបូង ពីរខខញុ ំគិតថគឺហនឹងេហយ េ�ះ�ន�។ េហយ
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េ កនុងេរ ងេនះ សូមពយយមពនយល់ពី�ែដលល�បំផុត�មែដលខញុ ំដឹងេ�យ
ជំនួយពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ រ ៉មូជំពូក១២។

ដូេចនះ បងប�ូនេអយ ខញុ ំទូនម នអនក�ល់គន  េ�យេសចក�ីេម�� ករ�ុៃន
�ពះ ឲយបនថ� យរបូកយទុកជយ ញបូជរស់ េហយបរសុិទធ ែដលគប់
�ពះហឫទយ័ដល់�ពះ ជករេគរពៃនអនក�ល់គន  ែដលមនទំនង

38 ខញុ ំគិតថ�ពិតជ�សស់�� ត�ស់ស�មប�់កមេនះេ �ពឹកេនះអនកបន
េធ�។ ឥឡូវេនះ “េហយ” េហយ គឺជឈន បដូ់ចែដលខញុ ំយល់។

កុំឲយ��ប�់មសមយ័េនះេឡយ ចូរឲយអនក�ល់គន បនផ� ស់ែ�បវញិ
េ�យគំនិតបនែកជថមីេឡង េដមបនឹីង�ចលេមលឲយបន�គ ល់
បំណង�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ ែដលល� �សលទទួល េហយ�គបល់កខណ៍
ផង។

39 េនះជអ�ីែដលេយងទងំអស់គន ចងេ់ធ�គឺ “កុំយកតំ�ប�់មេ�កិយេនះ ប៉ុែន�
�តវបនផ� ស់ប�ូរ េ�យកររលឹំកជថមីៃនគំនិតរបស់េយងេដមបេីធ�ឱយល�ឥតេខច ះ
�ម�ពះហឫទយ័ែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់។” ឥឡូវេនះេយង�តវបន
សេ ងគ ះដូចែដលេយងមន និងែដលេយងបន េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធដូចែដលេយងធ� បម់ន ឥឡូវេនះេយងចង ់ បនគឺគំនិតែដលសថិតេ
កនុង�ពះ�គិស�េដមបគីងេ់ កនុងេយងេដមបេី�យេយងបនផ� ស់ែ�បពីេរ ងធមមជតិ
ៃនជីវតិ និង�តវបននមំកេដមបេីធ�ឱយបនល�ឥតេខច ះ�ម�ពះេ�យករផ� ស់ប�ូរ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

ឥឡូវ�បធនបទរបស់ខញុ ំគឺ: អំ�ចៃនករផ� ស់ប�ូរ។

40 ខញុ ំ�ចទុក�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ ឥឡូវ �ធ� បក់លពីេ�ចនឆន មំុន
េ េពលែដលខញុ ំេ យុវវយ័ដូចបុរសេកមងទងំេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចបំចក់ំណតច់ំ�ំ
បទគមពរីរបស់ខញុ ំេទ េហយ—និងេរ ងេ េពលខញុ ំកំពុងសិក�។ ែតឥឡូវ�ងំពី ខញុ ំ
ចស់េ េហតុអ�ីបនជខញុ ំយកេស វេ តូចមយួមក�មខញុ ំ។ េហយ—េពលខញុ ំ
ទទួលបនអ�ីមយួ េហតុអ�ីខញុ ំកត�់ចុះ�តវែត�ក�់េ េលបទគមពរី។ េហយធ� ប់
ចងចបំទគមពរីេ កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ ខញុ ំេទបែតចុះមក។
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41 ប៉ុែន� មតិ�ជទី�ស�ញ់េអយ ខញុ ំមនិេ េកមងដូចអនកទងំអស់េនះេទ េ �ពឹក
េនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចស់េហយ ខញុ ំបនឆ�ងកតក់រតសូ៊ជេ�ចន។ េឃញេទ េហយេ�យ
បនឆ�ងកតក់រតសូ៊ភពលំបកទងំេនះបននអំនកេ កែន�ងែដលអនកមន
េ �ពឹកេនះ។ េឃញេទ? ដូេចនះខញុ ំ�បកដថអនកយល់េហយ។ �ពះបន�កខ់ញុ ំ
�មរយៈ� ែដលជីវតិរបស់ខញុ ំ�ចនឹងេបកផ�ូវមយួេដមបនិីយយថ “េនះគឺជ�
េឃញេទ។” េហយអនកទងំអស់គន រតេ់លផ�ូវេនះ។ ប៉ុែន�មុនខញុ ំមនមនុស�មន កប់ន
េបកផ�ូវស�មបខ់ញុ ំេ ។ េឃញេទ? េហយេយងេបកផ�ូវស�មបម់ន កេ់ទ ត។ េហយ
ដូចែដលអនកបនេឃញេពលខ�ះ េជងចស់កនែ់តចស់េហយស ញ របស់គត់
ទងំអស់ េ េលគតនិ់ងេ េពលមយួេ�កប៉ូលបននិយយថ “ខញុ ំមនករ
កតច់ំ�ំអំ ពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុងខ�ួនខញុ ំ” អនកេឃញេទ? រេប បែដលធីម៉ូេថ
េមលេលស ញ  េ ចំ�ំទងំេនះ ខញុ ំគិតថេ�យករេគរព ដូចែដលគតប់ន
េប�ជញ ចិត� ចំេពះធីម៉ូេថវយ័េកមង។
42 ឥឡូវេនះ “ករផ� ស់ប�ូរ” ខញុ ំធ� បេ់ធ�ករេ �កមហុ៊នេស��ធរណៈ ែដលជ
កែន�ងែដលេយងមនម៉សីុនផ� ស់ប�ូរនិងេដមបផី� ស់ប�ូរ។ ឥឡូវេនះពកយេនះគឺជ
ពកយមននយ័ថេ កនុងខ�ួន�មនអ�ីមយួដូចជ… េដមបផី� ស់ប�ូរ មននយ័ថ
“អ�ីមយួែដល�តវបនផ� ស់ប�ូរ អ�ីមយួែដល�តវបនផ� ស់ប�ូរ ពីេរ ងមយួេ េរ ង
មយួេទ ត។”
43 េហយដូចែដលខញុ ំចងនិ់យយ ស�មបែ់សសិប�បនំទីឬមយួេម៉ងបនទ ប់
—េលករផ� ស់ប�ូរ ខញុ ំចង—់េ�បអតថបទេនះ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�ចនិយយេរ ងខ�ះ
េ ទីេនះ �កដូ់ចជចែម�ក�ស់។ េហយដូចជបង�បសេឡអូេទបែតបន
និយយថ “យក�េហយ�គនែ់តសិក�ពី� បន�ិចេទ ត។” េឃញេទ គិតពី�
បន�ិច។
44 េដមប�ីតវបនផ� ស់ប�ូរ គឺ�តវបន “ផ� ស់ប�ូរនិងបេងកតអ�ីមយួខុសគន ។”
45 ដូចជ—កូនក� ត�់�តវបនផ� ស់ប�ូរេ ជកែងកប។ េឃញេទ េ េពល�តូច
េមលេ ដូចជ�តីឆម មយួកបលែដលែហលទឹក�—មនកបលេហយកនទុយរបស់
� េហយអ�ីៗទងំអស់េមលេ ដូចជ�តី—ឆម មយួកបល។ បនទ បម់កមនខណៈ
េពលមយួែដលគតច់ប ់ េផ�មបតប់ង ់ គតប់តប់ងក់នទុយេហយគតប់នផ� ស់
ប�ូរពីគំរមូយួេ មយួេទ ត។
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46 ខញុ ំគិតថេនះជអ�ីែដលប៉ូល�តវែតមនេ កនុងចិត�េ េពលគតនិ់យយ
ថ “អនកបនផ� ស់ប�ូរេ�យ—េ�យរលឹំកជថមី។” េឃញេទ ខញុ ំសូមប ជ ក�់ឲយ
�តឹម�តវ។ “េហយកុំេធ���ប�់ម” អនកដឹងេទថអ�ីែដលមននយ័ថ េធ���ប�់ម។

…កុំ��ប�់មសមយ័េនះេឡយ ចូរឲយអនក�ល់គន បនផ� ស់ែ�បវញិ
េ�យគំនិតបនែកជថមីេឡង…

47 “គំនិតបនែកែ�ប។” េរ ងែដលអនកធ� បគិ់ត ែដលមនតៃម�សូម�កម់យួែឡក
េហយ�តវបនផ� ស់ប�ូរេ ជអ�ីេផ�ងេទ ត អ�ីែដលអនកធ� បម់នពីេពលមយួ េ អ�ី
ែដលអនកមនេ េពលេនះ។ េឃញេទ?

…េ�យគំនិតបនែកជថមីេឡង េដមបនឹីង�ចល…េមលឲយបន
�គ ល់បំណង�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ ែដលល� �សលទទួល េហយ
�គបល់កខណ៍ផង។

48 អូេនះគឺជអ�ីែដលេយង�គបគ់ន ចងដឹ់ង េត�តវេធ�យ៉ងដូចេម�ច។ េឃញេទ?
េយងេ ទីេនះេយង�ស�ញ់�ទង។់ �ទងប់នសេ ងគ ះេយង ឥឡូវេនះេយងចង់
ដឹងពីអ�ីែដល�តវេធ�។ េហយេយងកំពុងពយយមេបះជំ�នេ មុខបន�ិចេ �ពឹក
េនះ េដមបបីេងកនខពស់ជងេនះ។ េពលខ�ះេយង�តវ�យអ�ីែដល…អនក�គនែ់តកន់
ពីរបី…រហូតដល់េយងេឃញអ�ីែដល�េកតេឡង។

49 ឥឡូវេនះេ កនុងេ�កុបបត�ិជំពូកមយួ “�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនផ� ស់ េរ�
េ េលៃផទទឹក” េយងដឹងថទឹក… េហយ—េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ
“កលពីេដមដំបូងេឡយ” “ែផនដីេនះគម នទ�មងែ់បបបទេហយេ ទេទ។” គម នអ�ី
េទប៉ុែន��គនែ់តជភពងងឹតៃនភពវកឹវរ។េហយ—អ�ីែដលជរបូ�ងគួរ ឱយរនធត់
��តវមនេ កនុងហនឹង។ គម នអ�ីេ�ះប៉ុែន�ផ�ូវចូលេ កនុងទីងងឹតែដលគម នពន�ឺ
ឬអ�ីេផ�ងេទ តេ�កពីទឹក េហយផក យវេង�ងបតេ់ហយវលិវល់េ ជុំវញិ��វថីិ
កែន�ង�មយួ។ �ចបស់ជ—មនអ�ីមយួែដលបនបត—់បង—់ដូចជ�មនិ
�ចរកផ�ូវរបស់� បនេទ។

50 េហយេនះគឺជអ�ីែដលេយងបនក� យជេ េពលែដលេយងក� យ ជ�
�វេង�ងបតឃ់� តឆង យពី�ពះ េ�យគម នក�ីសងឃមឹេ�យគម ន�ពះ។ េ�យគម ន
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�គនែ់តែ�សកយំជំុវញិ កនុងទីងងឹតមនិដឹងថេពល� េយង…កែន�ង�េយង
កំពុងេ ។
51 �ពះជមច ស់បនយកភពវកឹវរដធ៏ំៃនភពងងឹតមកផ� ស់ប�ូរ�ជសួនេអែដន
េឃញេទ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េនះេហយជរេប បែដលេយង�តវបន
ផ� ស់ប�ូរេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េ េពលែដល�ពះ�ទងម់នបនទូលថ “ចូរឱយ
មនពន�ឺេឡង” េហយភពវកឹវរេ ទីេនះេ ជុំវញិ�ពះ�ទិតយ េហយចប ់ េផ�ម
វលិវល់េ ជុំវញិ�ពះ�ទិតយ េហយបនក� យជសួនចបរេអែដន ពីេ�ពះ� េគរព
�បតិបត�ិ�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �បនេធ��ម�ពះហឫទយ័ដឥ៏តេខច ះ របស់
�ពះដបតិ��តវបនផ� ស់ប�ូរពីភពវកឹវរចូលេ កនុងសួនចបរេអែដនេ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។
52 ឥឡូវេនះជអ�ីែដលេយងេ ទីេនះ។ ែដល�ររបស់ខញុ ំមក�មជមយួ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េយង�តវែតកនេ់�យមនិគិតពីអ�ី ែដលេកតេឡងេឡយ។
ែតេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូលេនះជនិចច។ សូមពិនិតយេមលបំណងនិង េគលបំណង
របស់អនកេប�េយងេ �ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េប�មនិែមន េទសូមទុក�ឱយ
េ មន កឯ់ងចុះ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�េប�េ ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះេហយេ
ជួរជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ ដូេចនះចូរអនកកតឱ់យជបចុ់ះ។
53 ឥឡូវេនះ�ពះជមច ស់េពលខ�ះ ដូចជ�កមតូចរបស់អនកេ �ពឹកេនះែដរ �ទង់
មនិអនុ ញ តឱយ�េកតេឡងែតមយួយបេ់ទ។ �ទងឱ់យ �ពះ…េយងជអនក ែដល
�បញប។់ �ពះជមច ស់មនិែដល�បញបេ់ឡយ �ទង�់គនែ់តមនបនទូល េហយ
�នឹងេកតេឡង េ េពល�ទងម់នបនទូលអ�ីកេ៏�យ��តវែតេកតេឡង �នឹង
េកតេឡង។ �ទង—់�ទងឱ់យ��តវករេពលេវ�។
54 �ទងឱ់យកុមរេហេ�ពពួកេគជតួអងគលបលីបញៃនបទគមពរី េនះគឺឈរេ
េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ�តវែតពិត ពួកេគបននិយយថ “�ពះរបស់េយងគឺ�ច
រេំ�ះ េយងេចញពីគុកេភ�ងដ�៏�វេនះ េទះយ៉ង�” េឃញេទ “េយងនឹង
មនិ ឱនកបលចំេពះរបូចំ�កេ់នះេទ ពីេ�ពះ��បឆងំនឹង�ពះបនទូល េឃញេទ”
េឃញេទ “េទះេប�ទងស់ម� បេ់យង�ទងនឹ់ងេលកេយងេឡងម�ងេទ ត” អនកេឃញ
េទ េឃញេទ េហយពួកេគ�ទងប់នអនុ ញ តឱយពួកេគេដររហូតដល់ែគមៃនគុកេភ�ង
ដធ៏ំេនះេហយទម� កេ់គចូលេ  ដំបូងេឡយ��កដូ់ចជ�ទងម់និបនយកចិត�
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ទុក�ក ់ ដូចជសូមបែីតមនិសម�ងឹេមលផង ប៉ុែន��ទង ់ ែតងែតឃ� េំមលពួកេគ។
�ទងគឺ់ែតងែតេមលេរ ងេនះ។
55 �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “ចូរឱយមនពន�ឺេឡង” េហយ�បមំយួពនឆ់ន ំ
�បនចំ�យេពលបេងកតសួនេអែដនេនះឲយមនេឡង េហយេយង�តវ បន
បេ�ង នេ កនុងបទគមពរី “មយួៃថងេ េលែផនដីគឺ…ឬ—ឬ—ឬដូចជមយួពន ់ ឆន ំ
ជមយួ�ពះ មយួពនឆ់ន េំ េលែផនដី គឺមយួៃថងជមយួ�ពះជមច ស់។” ដូេចនះ�បន
ចំ�យេពល�បមំយួពនឆ់ន េំដមបបីេងកតែផនដីេនះ េហយ�េ ជ សួនេអែដន
មយួ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ �គឺជ�ពះែដលជ�គដអ៏�ច រយៃនភព ៃវឆ� តទងំអស់
�ទង—់�ទងម់នេ កនុងគំនិតរបស់�ទង ់នូវអ�ីែដល�ទងច់ងេ់ធ�។
56 ដូចគន នឹងបុរសមន កែ់ដលបនផលិតឈុតខ�ីេនះ េ េពលែដលបុរសេនះ…
េ េពលែដលបងប�ូនេ ទីេនះែដលបនរចនសួនេនះ េតអនកនឹងេធ�យ៉ងដូច
េម�ច �គឺេ កនុងគំនិតរបស់អនក អនកបនេធ�េចញពីនិមតិ�េនះ។
57 េនះជវធីិែដល�ពះបនេធ�ចំេពះេ�កិយ។ �ទងប់នេធ� �គឺេ កនុងគំនិត
របស់�ទង។់ េហយេបអនកកតស់មគ ល់ �េកតេឡងេ�យករវវិត�ន ៍ដូចជ�ទងក់ំពុង
បន�េរ នកនែ់តេ�ចន �គបេ់ពលេវ� េធ�អ�ីមយួកនែ់តធំេ ៗ។ ប៉ុែន�េឃញេទ �ទង់
គឺេ ពីេល�ទងំអស់ េហយ�គនែ់តអនុ ញ តឱយ�វវិឌ�នេ៍  អនកេឃញេទ។ អ�ី
ៗទងំអស់ �ទងច់បេ់ផ�មនមំកែផនដី ពីជីវតិរកុខ� ស� �តីជេដម �ចូលមក
កនុងបក�និីងសត�ពហៈនៈ េហយបនទ បម់កគឺអ�ីមយួេ កនុង របូភពផទ ល់ខ�ួនរបស់
�ទងជ់បុរសមន ក ់ េហយឈបេ់ ទីេនះេមល េ�ពះ�ជករ េ�សចៃនភពល�ឥត
េខច ះរបស់�ទង ់ពីអ�ីែដល�ទងច់ងប់ន។
58 េនះជវធីិែដលអនកចបេ់ផ�ម ដូចជឈុតខ�ីេនះ។ អនក�ច�កសុ៊់ម េហយអនក
និយយថ “េតអនកកំពុងេធ�អ�ី?” ដូចអនកែដរ េពលអនកទងំអស់គន  បនយកថមដំបូង
េចញពី�ជងេនះេ ទីេនះ។ “េតអនកកំពុងេធ�អី?” េឃញេទ �េមលេ មនិដូចជអ�ី
ែដលេយងបនេឃញេ េពលបចចុបបននេនះេទ។ �ដូចជេអែដនតូចេនះ េ�ពះ�
មនេ កនុងអ�ីែដលអនកគិតថ�តវេធ� េហយអនក �តវបន�េធ�ករ។
59 ឥឡូវេនះេយងចងផ់� ស់ប�ូរខ�ួនេយងេ�យករផ� ស់គំនិតរបស់េយង។ េឃញ
េទ មនិែមនអ�ីែដលេយងមនេ េលែផនដីេនះេទជអ�ីែដលេយងនឹងែស�ង រកេល
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ែផនដីេនះ ប៉ុែន�ជអ�ីែដលេយងកំពុងចូលមកកនុងេ�កិយែដល�តវមក។ ផ� ស់ប�ូរ
េ�យករេធ�ឱយគំនិតេយងថមីេឡងវញិ!
60 ឥឡូវេនះ�បមំយួពនឆ់ន ែំដល�ពះជមច ស់បនចំ�យេពលេដមបេីធ� េរ ង
េនះ េហយេយងេឃញេ កនុងេ�កុបបត�ិ១ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេយងេឃញថ េ កនុង
េនះ�ពះជមច ស់មន—េគលបំណងមយួ �ទងច់ងឲ់យ�េកតេឡង។
61 េហយមនមនុស�ជេ�ចន បនបេ�ង នអំពីេ�កុបបត�ិ �តឡបម់កទីេនះកនុង
ជំពូកមយួនិងជំពូកពីរ និងជំពូកទីបីជពិេសស “�េមលេ ដូចជ �ពះជមច ស់
�ទងេ់ធ�ម�ងេទ ត។ ឬ�ទងធ់� បប់នមនបនទូល មុនម�ងេហយ េហយនិយយ�មអ�ី
ទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ�។ អូរេប បែដល�ទង…់‘ចូរឱយមនពន�ឺេឡង េហយចូរឱយ
មន�េនះ ឱយ�េចញមក’ េហយគម នអ�ីមយួសូមបែីតមយួកម៏និទនម់នេឡយ
េ មុនេនះ។” គម នអ�ីទងំអស់។ គម នពន�ឺេទ។ េនះ—េ�កិយចស់េ ែត
អែណ� តេ ទីេនះកនុងភពងងឹត �គបដណ� បេ់�យទឹក។ ប៉ុែន�េឃញេទ �ទងប់ន
មន�ពះបនទូល េហយបនទ បម់កកេ៏កតមន េ េពលែដល�ទងក់ំពុងមនបនទូល
េនះឯង។
62 ឥឡូវេនះេយងកតស់មគ ល់េ ទីេនះកនុងេ�កុបបត�ិជំពូកមយួ �ទងម់ន
បនទូលថ “េហយ�ទងប់នបេងកតមនុស�ឱយដូចរបូអងគ�ទង ់ េ កនុងលកខណៈ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ េ កនុងរបូភពៃន�ពះបនបេងកតគត ់ (�ទងប់នបេងកត)
ទងំ�បសទងំ�សី។” េឃញេទ �ទងប់េងកតមនុស� �ទងគឺ់�គនែ់តនិយយ
�ពះបនទូល។ បនទ បម់កេយងបនរកេឃញថ បនទ បពី់ជេ�ចនៃថងរបស់�ទងប់ន
កន�ងផុតេ  �បែហលជ�បរ់យនិង�បព់នឆ់ន  ំ េ ែតគម ន មនុស��មន កភ់ជួរ
ដី។ គម ននរ�មន ក�់ចភជួរ�ស់ដីបនេទ ដូេចនះ�ពះបន បេងកតមនុស�េចញពី
ធូលីៃនែផនដី។ េឃញេទ �ទងប់ននិយយ�ពះបនទូល េហយបនទ បម់ក�ពះបនទូល
�តវែតេកតេឡង។
63 ឥឡូវេនះេ េពលែដល�ទងប់ននិយយថ “ចូរឱយមនពន�ឺ” �បែហលជបន
ចំ�យេពល�បរ់យឆន  ំ �បែហលជ�បបំីរយឆន មំុនេពលែដលមនពន�ឺ មយួ
េ េឡយ ប៉ុែន��បនេកតេឡងេ�យ�រែត�ពះបនមនបនទូលដូេចនះ។
64 េហយ�ពះជមច ស់នឹងមន�កមជំនុំមយួ ខញុ ំមនិខ�ល់ថមនសមយ័កលងងឹត
ប៉ុនម ន ែដលេយងបនឆ�ងកតនិ់ងបន�មនេទ ត។ �ទងនឹ់ងមន�កមជំនុំេ�យ
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គម ន�� ក�ន ម េទះបីេយងជែផនករបស់�ឬអតក់េ៏�យ េ�ពះ�ទងប់ននិយយ
រចួេ េហយ ថ�នឹងេកតេឡង។ �នឹងេ ទីេនះ។
65 េហយ—�ទងប់នបងគ ប ់ �ទងប់នប ជ េ�យ—ផ� ស់ប�ូរ�េ ជជីវតិរកុខជតិ
និងជីវតិែដល�ទងប់ន�កេ់ចញ។ �ទងប់នមន�ពះបនទូលទងំេនះដូចជ “ចូរឲយ
មនេដមេ�ន ត។ ចូរឱយមនេដមេឈអុក។ ចូរឱយមនេភ�ង។”
66 េមលេ េ �លរេ��ថ ន ជកែន�ងែដលេយងរស់េ ទីេនះេ តុកសុន។
េចញេ ទីេនះ មនេមមដំឡូង ដុះេ �គបត់ំបន។់ �គនែ់តេធ�ដំេណ រ �មសិប
នទីពីទីេនះគឺមនផ�តិមជុលេ េលកំពូលភន។ំ ឥឡូវេនះេមមដំឡូង េនះនឹងមនិ
ដុះេឡងេ ទីេនះេទ េហយេហយផ�តិកគ៏ម នដុះេ ទីេនះែដរ។ ឥឡូវេនះ េតអនក
ៃវឆ� តែដលបន�ពូំជ េ ឯ�? េឃញេទ ពួកេគ�តវែត មកពីកែន�ង�មយួ។
�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ “ចូរឲយមន” េហយ�មន។
67 ឥឡូវេនះ េយងបនរកេឃញថទងំអស់េនះ (បនទ បពី់�ទងប់នេធ��េហយ
ផ� ស់ប�ូរ�ចូលេ កនុង�បេភទជីវតិរបស់� េហយ—េហយ��តវបន�កប់ ចូ ល
េ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះ ែដលជអនកបេងកត) �ទងំអស់ េយងរកេឃញថ ទងំអស់
េនះបនដឹកនេំ កនុងទី�ន កក់រក�� លេ ថសួនចបរេអែដន េហយ�ពះបន
�កកូ់ន�កមុរំបស់កូន�បស�ទង ់ េលហនឹង។ េឃញេទ? ករបេងកតដអ៏�ច រយេនះ
េឃញេទ �ទងម់នេហតុផលស�មប�់។ �ទងប់នេធ�អ�ីៗ�គបយ៉់ង�� ត�ស់!
�ទងប់នបេងកតផក និងជីវតិនិងបក� ី េហយគម នេសចក�ី�� ប ់ គម នបប គម នទុកខ
�ពយនិងជំងឺេឡយ។ េហយបនទ បម់ក េរ ងដអ៏�ច រយទងំអស់េនះបនដឹកនំ
េ ដល់ទី�ន កក់រធំមយួគឺជសួនេអែដន។
68 េហយេ ទីេនះ�ទងប់ន�កកូ់ន�បសរបស់�ទង ់ អ�័មនិងកូន�កមុរំបស់
អ�័ម ជភរយិ។ ឥឡូវេនះអនក�ចនិយយថ “េនះជ�បពនធរបស់គត”់
�បែហល�ចជភរយិរបស់គត ់ប៉ុែន�គត ់មនិែមន…មនិទនជ់�បពនធរបស់គត់
េ េឡយេទ។
69 ដូចេ កនុងបទគមពរីេយងរកេឃញកែន�ងែដលបនែចងថ “យ៉ូែសបពូជពង�
�វឌីេអយ កុំខ� ចនឹងយកនងម៉រេីធ�ជ�បពនធរបស់អនកេឡយ ដបតិកូនែដល
េ កនុងៃផទរបស់នងេនះ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�
ជ�បពនធរបស់គតេ់ េពលេ�កបនសនយថនឹងេរ បករជមយួនង ឬយក
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នង។ ប៉ុែន��មនិែមនជរបស់គតេ់ េឡយេទ េ�ពះគតម់និែដល �គ ល់នងជ
រេប ប�បពនធ។
70 េនះេហយគឺជរេប បែដល�េ ទីេនះ េហតុផលែដលខញុ ំបននិយយថ
“កូន�បសរបស់�ពះនិងកូន�កមុរំបស់គត”់ អ�័មមនិែដល�គ ល់�បពនធរបស់គត់
ជ�បពនធេទ ប៉ុែន�នងគឺជ�បពនធរបស់គត។់ ដូចគន នឹង�កមជំនុំនិង�ពះ�គីសទ
ែដរ។
71 ឥឡូវេនះអនកទងំអស់គន �ចស�មកបន េ�ពះ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលពូជល�
របស់�ពះែដល�ទងប់នមនបនទូលេហយ។ ែផនដីបនមកមនពន�ឺ។ មនពន�ឺ
�ពះ �ទិតយេ េពលែដល�ទងអ់នុ ញ តឱយ�ពះ�ទិតយរះ។ ឥឡូវេនះេហតុអ�ីបនជ
�ទងេ់ធ�ឱយ�ពះ�ទិតយរះ? �ទងម់នេ កនុងចិត�របស់�ទង ់ េឃញេទថេប�ពះ�ទិតយ
មនិរះេទផក នឹងមនិរកីដុះ�លេទ ែដល�ទងម់នបនទូលថឲយបេងកតផល។ �ទង់
េធ�អ�ីៗ�គបយ៉់ងេដមបសំីេរចេគល បំណងរបស់�េទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ។ ដូចជ
េដមេឈ��ទ�ំទែផ�ជក�់កម់យួ ឬែផ�េប៉មមយួ។ �ទងប់េងកតផលែផ�េ កនុង
សួនចបរជេដម។ ទងំអស់គឺស�មប ់ េគលបំណងរបស់�ទង។់ េហយអ�ីៗបន
េកតេឡង េហយ�ទងប់នមនបនទូល។ ឥឡូវេនះមនេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ទង់
�តវេធ�បនទ បពី់បនមនបនទូល �ទង…់មនបនទូលេ វញិ។ �ទង�់ចេ ស�មក
បន េ�ពះ�ទងម់នបនទូលរចួ េហយ��តវែតេកតេឡងេ�យ�រែត�ទងប់ន
មនបនទូល។ ខញុ ំអតដឹ់ងថេត� �តវឆ�ងកតេ់ពលប៉ុនម នមុនេពល�េកតេឡងេទ
េហយប៉ុនម ននកប់នបដិេសធឬអ�ីមនតេទ តយ៉ង�េនះេទ។ ប៉ុែន���តវែត
េកតេឡង ពីេ�ពះ�ទងម់នបនទូលឲយ�នឹងេកតេឡង។ �ទងប់នមនបនទូល។
72 េរ ងដែដលេនះគឺអំពីករមន�កមជំនំុេ ទីេនះកនុងៃថងចុងេ�កយ។ �ទងនឹ់ង
មនកូន�កមុ។ំ “�ទង�់ចយកថមទងំេនះេ បេងកតពូជអ�័ប�”ំ េបេយងមនិ
េដរ�ម�ទងេ់ទ �ទងនឹ់ងទទួលនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តឲយេដរ�ម�ទង។់ េឃញ
េទ? �ទងនឹ់ងមន� ពីេ�ពះ�ទងប់នមនបនទូលរចួេហយ។ អ�ីកេ៏�យែដល�ទង់
បនមនបនទូល�តវែតេកតេឡង។ �មនិ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ ��តវែតេចញមក
�មវធីិេនះ េ�ពះ�ទងប់នមនបនទូលថ�នឹងេកត។
73 េហយេរ ងដអ៏�ច រយទងំអស់េនះ�ទងប់នដឹងថនឹងេកតេឡង បនទ បពី់�ទង់
—បនមនបនទូល េហយ�ទង�់ចសំ�កបន។ អ�ី�គបយ៉់ងសថិតេ  េ�កម
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ករ�គប�់គង! ពូជរបស់�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ�ពះបនទូល របស់�ទង់
គឺជ�គបពូ់ជ។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ�ពិតែមន។ េហយអ�ី�គប ់ យ៉ង
នឹងមនិអីេទ េ�ពះ�ទងប់នមនបនទូលថឲយ�នផំលេ  �ម�បេភទ របស់
ខ�ួន ករផ� ស់ប�ូរែតេ �ម�បេភទរបស់ខ�ួន។ េឃញេទ �ពះបនទូលរបស់ �ទង់
�តវែតេ �ម�បេភទ េប�ទងប់នមនបនទូលថ “េដមដូង” �ទងគ់ម ននយ័ ថដូង
និងេដមអុក�យចូលគន េនះេទ។ �ទងច់ងម់ននយ័ពីេដមេ�ន តេ ទីេនះ និង
េដមអុក េ ទីេនះ អ�ីៗទងំអស់មនទី�ងំេ កនុងកែន�ងរបស់ខ�ួន។
74 អូ េបេយង�ចេរ នបនែតប៉ុណ�ឹ ង េតែផនកអ�ីៃន�ពះបនទូលែដលេយងមន
�តវែតយកកែន�ងរបស់េយងេរ ងខ�ួន មនិថ�ជអ�ីកេ៏�យ។
75 ខញុ ំគិតពីប�ូន�សីតូចមន កេ់ ទីេនះ េ េលរទះរញុ េពលខ�ះ េតមនករ
អធិ�� នេ�ម ះ�តងប់៉ុនម នែដល�តវបនេធ�េឡងស�មប�់។ អ ច ឹងេយងមនិ យល់
េទអ ច ឹងេយង�គនែ់តចុះចូលេ ចំេពះ�ពះ។ េហយជមយួ…នងគឺជ ផក េ
ទីេនះកនុងចំេ�មអនកេ�យភពរកី�យរបស់នងនិងអ�ីៗទងំអស់។ េឃញេទ
េយង�ចេ�កកេឡង េហយេដរជំុវញិ េតនងចងេ់ធ�យ៉ងេមច៉ ប៉ុែន�នងេ ែត
រកី�យ �មរេប បែដលនងអងគុយ។ ខញុ ំែតងែត�តវបនេបកសែម�ង ឱយេមល ស�ី
តូចេឃញេទ េ�យ�រែតនង… េយងទងំអស់គន េជ េលករ ពយបល។ េយង
បនេឃញ�ពះេធ�ករអ�ច រយេលសពីេនះេ េទ ត េឃញេទ។ េហយនងដឹងេរ ង
េនះផងែដរ េឃញេទ ប៉ុែន�នងសុខចិត�យកកែន�ងរបស់នង។
76 េមល អ�ីកេ៏�យ �គឺជអ�ីែដលេយងចងប់ន។ េហយខញុ ំេជ ថេនះជ�វឌី
បននិយយថ: “ខញុ ំចងេ់ធ�ជអនកយមទ� ររបស់�ពះអមច ស់ជជងរស់េ កនុង
តងជ់មយួមនុស���កក។់” អនកេឃញេទ េទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ “ជំនួសកែន�ង
របស់ខញុ ំ។”
77 េពលខ�ះអនក�តវែញកេចញពីអ�ីៗែដលជទី�ស�ញ់របស់់អនកេ ែផនដីេនះ
េចញ េដមបយីកដំែណងរបស់អនកែដល�ពះបនេ ឱយអនកេធ�។ ខញុ ំ�បកដថ
អនក�ច�ន រ�ងបនទ តែ់ដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ េឃញេទ? េពលខ�ះជមនុស�
ែដលជទី �ស�ញ់បំផុតេ េលែផនដីអនក�តវែតចបៃ់ដជមយួពួកេគ។ និង
យកដំែណង របស់អនកេ កនុង�ពះ�គីសទេ កែន�ងែដល�ពះបនេ អនក។ េឃញ
េទ? ប៉ុែន�េត�ពះកំពុងេធ�អ�ី? ផ� ស់ប�ូរអនកពីអ�ីែដលអនកមន �បែហលកូន�សីឬ
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កូន�បសឬអ�ីកេ៏�យែដលមកពី�កម�គ�រគួរឱយ�ស�ញ់ េពលខ�ះ�ទង�់ក់
អនកេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។ ពីេ�ពះ�ជមគ៌ៃនករេធ��។ េ�យករេធ�ឱយចិត�
របស់អនកថមីេឡងវញិេដមបេីគរព�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ�យមនិគិតពីេតតំៃល
ប៉ុនម ន។ េឃញេទ? របស់ទងំេនះមនិបនមក…� មនិបនេ  …

78 ករេ�បសេ�ះរបស់េយងមនិែមនជរបស់ែដលេថកេទ គឺជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះបនសុគតស�មបេ់យង។ េឃញេទ? �មនិែមនេទ…�ជរបស់ែដលមន
តៃម�ដអ៏�ច រយ។

79 េដមបនីយំក�រេនះមនិងយ�សលេទ។ េឃញេទ? មនិ�សលេទ។ ខញុ ំបន
េបះបងេ់ចលអ�ីៗទងំអស់ែដលខញុ ំ�ស�ញ់ សូមបែីត�បជជនផទ ល់ ខ�ួនរបស់ខញុ ំ
�គបគ់ន ។ ប៉ុែន�អនកេឃញថគុណតៃម�របស់�គឺអ�ី អនក�តវេធ��ម �ពះទយ័�ពះ។
េហយេធ�� ែដលដឹងថមនអ�ីមយួេ កនុងខញុ ំ េ េពលែដល ពួកេគធ� បនិ់យយ
ថ… ពួកេគនឹងេបះបងខ់ញុ ំេចល។ គិតថខញុ ំបតប់ង�់ម រតី។ “េធ�បុណយ�ជមុជទឹក
េ�យនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទផទុយពី�កមជំនំុ េហយនិង របស់ទងំអស់េនះ!”
ពួកេគនិយយថ “គតឆ់កួតេហយ” ប៉ុែន�អនកេឃញេទ េទះបីពួកេគនិយយ
អ�ីកេ៏�យេយងមនអ�ីែដល�តវេធ�។ េហយ�ពះជមច ស់ �គនែ់តកនម់នុស�មន ក់
ជបនឹ់ងៃដរបស់�ទង ់េហយមនបនទូលថ “េធ�ែបបេនះ” េហយអនកេធ��។

80 េត�មនតៃម�យ៉ង�ចំេពះេ�កប៉ូល ែដលបនទទួលករបេ�ង ន េ
េ�កមកម៉�លជ�គដអ៏�ច រយបំផុតេ សមយ័េនះ។ េហយដល់េពលមយួ
ែដលគតគិ់តថជ�សនខុសឆគង េហយអ�ីែដលគតគិ់តេនះគឺជេរ ង��កក់
ែដល�ចេកតេឡងចំេពះ�កមជំនុំគត ់ េហយគតប់នក� យជអនកទទួល�។
េរ ងចែម�ក! “េហយរេប បែដល�ពះជមច ស់េធ�ករ �មរេប បអ�ច រយេ កនុងរេប ប
ដច៏ែម�ក កនុងករសំែដងេចញមក។”

81 េ េពលែដល�ពះជមច ស់មនបនទូល េហយ�ទង�់ជបថ�ពះបនទូលរបស់
�ទងគឺ់ជ�គបពូ់ជ។ េហយ��ច�នឹងនមំកនូវផលរបស់�។ ឥឡូវេនះ ��តវ
បនប ជ ឲយននូំវផលរបស់�េរ ងខ�ួន េហយ�នឹងេធ��ជនិចចេបមនុស� មនិេធ�ករ
ផ��ំេទ។
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82 ដូេចនះ�កមជំនំុរបស់�ពះនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តនឹងនផំលេចញមកដូចជមន
េ េពលដំបូង េបអនកវទូិមនិរខំននឹង�ពះបនទូលេនះ ពយយម�ក�់េ កែន�ង
េផ�ងេទ តឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ �ពះបនមនបនទូល។ េហយមនិថពួកេគ�ចេធ�បន
ប៉ុនម នេទ មនិថពួកេគពយយមបំពុល� េហយរខំន�ជេដម �នឹងនមំកនូវ
�បេភទផលរបស់�។ គម នអ�ីែដល�តវប ឈបេ់នះេទ។
83 ខញុ ំសងឃមឹថសំេលងរបស់ខញុ ំមនិ�� បេ់ ដូចជែ�សក�កអ់នកទងំអស់គន
េទ។ [បង�បស�បណ�ែំកសំរលួម�ីកហ�ូន—Ed] េត�លឺខ� ងំេពកេទ? [�កមជំនំុ
និយយថ “េទ”]
84 េហយេឃញេទ ឥឡូវេនះេយងរកេឃញអ�ីៗ�គបយ៉់ង�មលំ�បលំ់េ�យ។
�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលេហយ�ទងប់នមនបនទូលថ “ចូរឱយមន ឱយមនសួន
េអែដនមយួ។ អនុ ញ តឱយេ ទីេនះមនផក ដ�៏សស់�� ត ចូរឲយកូន�បសរបស់
អញ េ កនុងរបូភពផទ ល់របស់អញ ឈរេ ទីេនះ េ កនុងសួនចបរេអែដន េហយ
ឱយកូន�កមុរំបស់គតឈ់រែកបរគត។់” អូពិតជ �សស់�� ត�ស់ េតេនះជ
អ�ីេ ។ េហយ�ពះវរបិ� �ទងគឺ់ជ�ពះវរបិ� អនកេឃញេទ ដូេចនះមនកូនរបស់
�ទងេ់ចញមក។ េហយ�ទងប់នេធ��នសួគ ៌ ស�មបព់ួកេគ។ �ពះចូលចិត�េធ�អ�ីៗ
ស�មបកូ់នេ របស់�ទង។់
85 អនកមនិចេំទថ អនកជម� យនិងថ មនិថេ�យរេប ប�េទ េបអនកមន
�បកឧ់បតថមភេលតុេហយកូន�តវករែសបកេជងល�ែដលគតចូ់លចិត� េតអនក
—អនកទិញឱយ�េទ េឃញេទ។ អ�ីកេ៏�យ �ជអ�ីែដល�តវេធ�ស�មបកូ់នៗរបស់
អនក! េ�កឪពុកខំ�បឹងេធ�ករហតេ់ន យេដមបទីទួលបនអ�ីមយួស�មបកូ់នៗ។
េឃញេទ?
86 ែមនេហយ េនះបនបង� ញថេយងកំពុងចុះេ ទីេនះ របូភពជឪពុក ម� យ
មយួរបូ។ �ទងគឺ់េលសជងឪពុកម� យេ េទ ត! កុំឆងល់ពី�វក័បននិយយថ
“ែភនកមនិែដលេឃញឬ�តេច កមនិែដលបនឮ េហយកម៏និបនចូលេ កនុងចិត�
របស់មនុស�េនះែដរ អ�ីែដល�ពះមនស�មបព់ួកេគេ កនុងឃ� ងំែដល�ស�ញ់
�ទង។់” េយង�គនែ់តមនិ�ចបេងកតកូនេ កនុងគំនិតរបស់េយងបនេទ គម នសិទធិ
កនុងករគិតបន�តឹម�តវ—ទិសេ �តឹម�តវ អ�ីែដល�ពះមនស�មបេ់យងែដល
�ស�ញ់�ទង។់ េមលេយងខញុ ំ�ច�សៃម េមលថេត�នឹងេ ជយ៉ង� ខញុ ំ
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�ចគិតថ�នឹងេ ជយ៉ង� ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ…ចិត�ខញុ ំមនិ—មនិ—គម នសមតថភព
គិតថ�អ�ច រយប៉ុ�� េទ។ �េលសពីេនះ។ េតអនក�ច�សៃមពី៉�ថ នសួគនឹ៌ង
េ ជយ៉ង�េទ េ េពលែដលេយងទងំអស់ គន េ ទីេនះ េហយេកមង េហយ
គម នបបេទ? េហយគម ន… អូ កែន�ងដ�៏សស់�� ត! ប៉ុែន�េឃញេទ �េលសពីេនះ
េ េទ ត។ េឃញេទេយង “�មនិ�ចចូលកនុងចិត�មនុស�បនែត អ�ីែដល�ពះមន
ស�មបព់ួកេគេ កនុងឃ� ងំ�ទង។់” �ទងម់នបនទូល េហយ�នឹងសេ�មចបន។
87 ឥឡូវេនះបនទ បពី់ឈុតដ�៏សស់�� តទងំអស់េនះែដល�ទងម់នេ ទីេនះ…
ខញុ ំមនិចងនិ់យយ��មពកយ ឈុតេនះេទ ប៉ុែន��ដូចជ… េតម� យ មុនេពលកូន
េកតមក េតពួកេគមនិេ ថករេរ បចំឈុតេទឬ? ពួកេគបនេរ បចំកំប៉ុងតូចៗ
និងអ�ីៗ�គបយ៉់ងរចួ�ល់ អនកដឹងេទ �គនែ់តស�មបក់រមកដល់ៃនចំែណក តូច
មយួៃនេសចក�ី�ស�ញ់ែដល�ពះកំពុងប ជូ នេនះ។
88 េនះគឺជអ�ីែដល�ពះបនេធ�សំ�បអ់�័មនិងេអ�៉។ �ទងប់េងកតសួនេអែដន។
�ទងប់នមនបនទូលអ�ីកនុងគំនិតរបស់�ទង ់ េហយេ េពលែដល�ទងម់នបនទូល
បនទ បម់ក��តវែតេកតេឡង។
89 សូមចងចថំឥឡូវេនះ។ អ�ីែដល�ទងនិ់យយ��តវែតេកតេឡង! េឃញេទ
េហយ�ទងម់និ�ច…គម នអ�ី�ចេធ�បន—�ច��ងំ� គម នអ�ី�ច��ងំមនិឲយ
េកតេឡងបនេទ។ គម នអ�ី�ច��ងំមនិឲយ េកតេឡងបនេទ។ �ពះបនមន
បនទូលដូេចនះេហយ��តវែតេកតេឡង! �ពះមនបនទូល�នឹងេកតេឡង។
90 ឥឡូវេនះ�ទងម់នទងំអស់េនះេ កនុងចិត� េហយ�ទងប់នមនបនទូលថ
“ចូរឱយមន។” ឥឡូវេនះេ�កុបបត�ិជំពូកមយួ េឃញេទ “ចូរឲយមនេនះ។ ចូរឲយ
មនេនះ។ ចូរឱយេ ទីេនះ” �ទងក់ំពុង�ពស�គបពូ់ជ។ “ទុកឱយ�េ ទីេនះ។ សូម
ឱយ�េ ទីេនះ។ ទុកឱយ�េ ទីេនះ។” េហយ�ទង�់ជបថ�នឹងេ �មផ�ូវេនះ
ពីេ�ពះ�មនិ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។
91 ឥឡូវេនះផ�ល់ឱយេយងនូវជំេន  បនទ បម់ក។ េហយអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល
េ ទីេនះ �នឹងេកតេឡង។ ដូេចនះសូមឱយពូជេនះធ� កចូ់លកនុងចិត�របស់េយង
េដមបេីយង�ចជមូល�� នៃផទៃនដីេនះ េឃញេទ ចូលេ កនុងដួងចិត�របស់េយង។
េហយសូមឱយេយងេធ�សកមមភពកែន�ងេនះែដល�ទងប់ន�កេ់យងេ កនុងៃថង
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ចុងេ�កយ។ េឃញេទ “សូមឱយ�គបពូ់ជធ� កចុ់ះេ កនុងចិត�េយង �ពះអមច ស់
េអយ។ សូមឱយ�ពះបនទូលធ� កក់នុងចិត�របស់ទូលបងគំ។” សូមកុំឱយមនចិត�មនិេជ
�មយួេឡយ!

92 ដូចអ�័ប�េំ េពលែដលគតជ់មនុស�ចស់ េមលេ ដូចជមនិ�ច
េ រចួេទ។ “េតពួកេគនឹងេធ�យ៉ងដូចេម�ច? េតគតនឹ់ងេ ជយ៉ងេមច៉េ ?” គត់
មនិែដលពិចរ�េទ។ គត�់គនែ់តទទួល�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េហយបន�
េជ  េហយ�ពះបនន�ំឱយេកតេឡង។ ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់�ទងប់នមនបនទូល
អំពីករទងំអស់េនះ េហយ�ទងដឹ់ងថ�នឹងមន។ េហយ�បនមនែមន�ទងប់ន
នមំក�ម �បេភទរបស់�។

93 ឥឡូវេនះ�ទងប់នផ� ស់ប�ូរ បនទ បម់កពូជទងំអស់ចូលេ កនុងករបេងកត
និងជីវតិែដល�នឹង�តវមក �បនេកតេឡងដូចអ�ីែដល។ �ទងម់នបនទូលឬ�ទង់
បនមនបនទូលថ: “ចូរឱយ�មន។” �បែហលជ�បរ់យនិងជេ�ចនឆន  ំ បនកន�ង
ផុតេ  ប៉ុែន�េ ទីេនះេយងេឃញថ�ជសួនេអែដន�សស់�� ត និងមនសត�
បក�ធីំៗេ�ះេហរ។ សត��� បទងំេនះ មនិចបំច�់� បេ់ទ។ េហយចចកនិង
កូនេច ម ចិ ច ឹមជមយួគន  និងេ� ខ� រខិន និងេគ។ េហយគម នករសម� ប ់គម ន
ករ�� ប ់ គម នទុកខ�ពយ។ េហយមនអ�័មនិងេអ�៉ កំពុងេដរេ កនុងសួនចបរ
េអែដន។ �ល់�គបពូ់ជបននផំលរបស់� គម នអ�ីេផ�ងេឡយ។ �មនិ�ចេធ�អ�ី
េផ�ងេទ តបនេទ ពីេ�ពះ�ពះមនបនទូលថ “ចូរឱយេ ែបបេនះចុះ” ��តវែតែបប
េនះ។

94 អូរ អ�ច រយ ខញុ ំចងប់ ឈបេ់ ទីេនះ �គនែ់តមយួនទី េដមបនិីយយ មនកែន�ង
ែដលេយងកំពុង�បឈមមុខ ប៉ុែន�ករបំេពញៃន�ពះបនទូលេនះ។

95 �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “ចូរឲយមន” េហយេ ទីេនះ�េកតេឡង
ដំបូង ឥតេខច ះពិត�បកដ�ស់។ ឥឡូវេនះ េដមេឈេនះ�ចនមំកនូវផល
ៃន េដមេឈេនះែតប៉ុេ�� ះ។ ែមកធងេនះ�ចនែំតផលេចញពីែមកធងេនះ
ប៉ុេ�� ះ។ េហយអ�័មែដលជកូនរបស់�ពះ�ចនយំកផលេចញជ�ពះ�ជ
បុ��ៃន�ពះ។ េឃញេទ អនកទទួលបនអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ? េរ ងទងំអស់
នផំលេរ ងខ�ួន ដូេចនះ�ពះ�ចនិយយថ “ខញុ ំនឹងសំ�កឥឡូវេនះ”
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96 េហយេតអនកបនកតស់មគ ល់េទ �ជ�ពះបនទូលតិចតួច�ស់ ែដល�ពះ
ធ� បនិ់យយ�ងំពីេពលេនះមក? �ទងប់ន�ង ត ់បនទ បពី់ករធ� កចុ់ះ រហូតដល់
ពួកេ�� េហយពួកេគន�ំពះបនទូលេចញមក អនកេឃញេទ។ �ពះជមច ស់បន
ស�មក �ទងគ់ម នអ�ីេទ តែដល�តវេធ�េទ។ ពួកេគ�គនែ់តេ កន ់ ទី�ន កក់រ
ក�� លរបស់�ទង ់ េហយេគះេ េលមតទ់� រេហយនិយយថ “បិ�េអយ េត
�ជអ�ីេ ?” េហយ�ទងប់នប ជូ ន�ពះបនទូលចុះមកពួកេគ។ េឃញេទ �ទងម់ន
�បពន័ធមយួនិងវធីិៃនករេធ�េរ ងទងំេនះ។

97 “ចូរឱយ��គនែ់តជ…”េហយេនះជវធីិែដល អ�ី�គបយ៉់ងៃនពូជរបស់� នមំក
នូវ�បេភទរបស់�។ ឥឡូវេនះេ េពលែដលអ�ី�គបយ៉់ងេមលេ �� ត�ស់
េហយអ�ី�គបយ៉់ងកំពុងេកតេឡងេ �មអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូល ឥឡូវេនះ
មនអនកេបកបេ ឆ តដក៏ខ�ក។់

98 ឥឡូវេនះជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយម�ពមនអនកទងំអស់គន ។ េពល�អនក
េឃញ�គបពូ់ជរបស់�ពះចបេ់ផ�មយកកែន�ង េដមបលូីត�ស់ េមលមន កែ់ដលចូ
លមកបេ ឆ ទ�មែដលគត�់ចេធ�បន ដក�សងប់ទគមពរី េ អនក�ែដលមនិ
េមល�។ េមលគត ់េ�ពះគតជ់អនកេបក�បស់។

99 ខញុ ំនឹងេ � ជំនួសថ អនក—��ប�់ម ែដល�តវបនេធ���ប�់ម ជមនុស�
បងខូចរបូ�ង ែដលេធ�ឱយខូច�ទង�់ទយេដម។ គតគឺ់ជអនកបងខូច�ទង�់ទយឬជ
អនកែក�ងបន�ំឬជអនកសំអុយពីពូជេដមនិងកមមវធីិេដម។

100 ឥឡូវេនះអនកេឃញេ ទីេនះដូចជេ កនុង�កមរបស់អនកេ ទីេនះ�ពឹកេនះ
អនកទទួលបនកមមវធីិ អនកមននិមមតិ។ ឥឡូវេនះសូម�កេឡកេមលអនកបងខូចេនះ
អូ! គតដូ់ចជលងីេលង េហយបងខូច�មែដលគត ់�ចេធ�បន។ ប៉ុែន�សូមរក�និមតិ�
របស់អនក េកមង�បសេអយ។ េឃញេទ សូមរក�កនភ់ជ ប។់

101 ឥឡូវេនះេយងកប៏នដឹងថ េ េពលែដលគតចូ់លមក គតប់នបំផ� ញ
�គបពូ់ជេនះ។ េហយគតប់នបំផ� ញពូជេនះេ�យចូលេ កនុងៃផទដីេអ�៉ េហយ
េធ�ឱយ�គបពូ់ជេនះខូចេ�យពូជែដលខូចរបស់� មុនេពល��ចេ ដល់ ទីេនះ
េដមបបីំផ� ញសួនចបរ�សស់�� តេអែដន។



24 �ពះបនទូលជសេម�ង

102 កែន�ង—កែន�ង� �ថ នសួគ ៌ គឺជរបស់ែតមយួគតែ់ដល�� រេឡង វញិ។
េតេយងសថិតេ កែន�ង�េ េពលេនះ េលផ�ូវ�តឡបេ់ ភពេដមេនះវញិ ករ
ចបេ់ផ�មៃនករបេងកតរបស់�ពះ �តឡបេ់ សួនចបរេអែដនម�ងេទ ត ប�ីនិង�បពនធ
េ�យគម ន—គម នបបឬអ�ី—កេ៏�យ េដមបរីស់េ ជេរ ងរហូត។ ប៉ុែន�—��…
��…
103 ឥឡូវេនះ�ទងច់ងេ់�យេយងផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់េយង េ�យករែកែ�បជថមី។
ឬផ� ស់ប�ូរ ផ� ស់ប�ូរេ�យករែ�បជថមីៃនចិត�—របស់េយង។
104 ឥឡូវ��ងំចូលមកេហយេធ�ឱយខូច�ពះបនទូល �និយយអ�ីែដលមនិែមន
ជ�ពះបនទូល។ េនះជអ�ីែដល�បនេធ��ងំពីដំបូងមក។ េហយឥឡូវេនះ សូម
កតស់មគ ល់ �នឹង�� បេ់ គួរេ�យខ� ច�ស់េ �ពឹកេនះ េ —ចំេពះមនុស�
េបខញុ ំមនិចំ�យេពលនិងគិតេ�ចនេពកេ ទីេនះ មុនេពលែដលខញុ ំ មនករគិត
របស់ខញុ ំែដល—ខញុ ំចង�់បបអ់នក។ គឺេនះអនកែដលេធ�ឲយខូច�ទង�់ទយ បនចូល
មក េហយដូចែដល�ពះបនចំ�យេពល�បមំយួពនឆ់ន ជំមយួនឹង �ពះបនទូល
េដម េដមបនីយំក�ពះបនទូលទងំអស់�មផលែផ�របស់�និងអ�ី�គបយ៉់ងែដល
�ទងប់នេធ�នឹងក� យជ�ពះបនទូលផទ ល់របស់�ពះ ែដលនផំលែផ�របស់� េហយ
ឥឡូវេនះអនកែដលបងខូច�ទង�់ទយបនខជះខជ យេពល�បមំយួពនឆ់ន េំដមបេីធ�ឱយ
ខូច�ពះបនទូលៃន�ពះ។ េហយេត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? �បននខំ�ួន�េ បេងកត សួនេអ
ែដនមយួថមីរបស់��ងំ។ េនះជកែន�ងែដលេយងកំពុងរស់េ សព�ៃថង។
105 េត�បនេធ�យ៉ងដូចេម�ច? េត��ចេកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច? ឥឡូវេនះែផនក
ែដលគួរឱយចប�់រមមណ៍គឺជរេប បែដល�ទងប់នេធ�។ េហយេនះជកែន�ង ែដល
េយង�តវេ  អ�ីែដលខញុ ំេ ទីេនះ េដមប�ីករ់បស់េនះេ ចំេពះមុខអនក ដូេចនះអនក
�ចសិក�ពី�ឥឡូវេនះ េហយជមយួបងប�ូនេ ទីេនះនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេ កនុង
សប� ហ៍េ�កយែដល�តវមកដល់ េនះអនកនឹងេឃញពីរេប បែដល��ងំ េហយ
េមលថេត�ឆ� តយ៉ងេមច៉ �លងីេលងរយ៉ង�។
106 ឥឡូវេនះ �បនបងខូច�គបពូ់ជទងំេនះ។ ឥឡូវេនះ �មនិ�ច បំផ� ញពួកេគ
បនេទ ��គបែ់តបងខូច�ទង�់ទយប៉ុេ�ះ។ ឥឡូវេនះេយងដឹងថ អំេពបបគឺនំ
េ�យខូចេសចក�ីសុចរតិ។ ��គនែ់តជករកុហក ឆង យពីករ ពិតែដលបង� ញ
ឲយខុស។ េឃញេទ អ�ីទងំអស់។ ករផិតកបតគឺ់ជទេង�រជក�់ក ់ ែដល�ពះបន
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ែតង�ងំ �បនេធ�ខុស។ េឃញេទ អ�ីទងំអស់។ េហយេសចក�ី�� បគឺ់ជដំេណ រ
ខូច��កកៃ់នជីវតិ។ េសចក�ី�� ប�់គនែ់ត េឃញេទ បំផ� ញជីវតិ។

107 ឥឡូវេនះ�មនរយៈេពល�បមំយួពនឆ់ន េំដមបេីធ��ជមយួនឹងថន ពុំលរបស់
�។ េហយេត�េធ��េ�យរេប ប�? ឥឡូវេនះ េនះគឺជែផនកដទ៏កទ់ញ។ េហយ
សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ �បនេធ��េ�យករេជ នេល ន។ ឥឡូវេនះ
�� បេ់ ែប�ក�ស់ប៉ុែន�េនះជអ�ី។ ខញុ ំនឹងេធ�េសចក�ីែថ�ងេ ទីេនះ ែដលនឹង
េធ�េ�យអនក�ម ន �បែហលជពីរបីនទី ខញុ ំសងឃមឹថមនិែមនេទ។ ប៉ុែន�េតអនកដឹង
េទ? ឥឡូវខញុ ំអតព់យយមគ�ំទករមនិេអេពរេទ។ ប៉ុែន�េតអនកដឹងេទ ថអរយិធម៌
វទិយ� ស� ករអបរ់និំងអ�ីែដលេយង�ស�ញ់ �រកីចំេរ នខ� ងំ�ស់សព�ៃថង
េនះ គឺជឧបករណ៍របស់��ងំសូមបែីតអរយិធម?៌ អរយិធមម៌និែដលមកពី�ពះ
េទ។ អរយិធមេ៌កតេឡងេ�យ��ងំ។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងបង� ញដល់អនក�មរយៈ
�ពះបនទូលែតប៉ុនម ននទីប៉ុេ�� ះ។

108 អរយិធមម៌និែមនជរបស់�ពះេទ។ ខញុ ំសូមបង� ញអនក េ កនុងអរយិធមេ៌នះ
កនែ់តេជ នេល នេ េពលែដលេយងេធ�ករ�មរយៈវទិយ� ស�េយងែតងែត
សម� បខ់�ួនឯង។ េឃញេទ? េហយអរយិធមេ៌នះបនក�ងដល់កំពូល របស់
�ឥឡូវេនះ េហយេយងបន�� បេ់ កនុងភពេជ នេល នេនះ។ េយងមនបប
េ កនុងអរយិធមេ៌នះ។ េយងមនជំងឺេ កនុងអរយិធមេ៌នះ។ េនះមនិែមនជ របស់
�ពះេទ។

109 ដូេចនះ �ពះេ កនុង…ភពដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ គឺជនគរដអ៏�ច រយែដលនឹង
�តវមកេយងនឹងមនអរយិធមម៌យួ ប៉ុែន��នឹងគម នអ�ីដូចេនះេទ។ �មនិែមនជ
វទិយ� ស�េទ។ �នឹងក� យជអរយិធមៃ៌នេសចក�ីជំេន េ�យ�ពះបនទូល។ េឃញ
េទ?

110 ភពេជ នេល នៃនវទិយ� ស�េនះែដលេយងមន គឺពិតជអនទ ករ់បស់
��ងំ េហយេនះជអ�ីៗែដល�បនេធ�េដមបសីម� បម់នុស�ជមយួ។ េនះ
គឺជអ�ីែដល�កំពុងែតសម� បេ់យង�ល់គន �ល់ៃថង។ េនះជរេប បែដលេយង
បរេិភគ�ល់ៃថង។ ជំនួសឱយកររស់េ េយង�� ប។់ ពួកេគបនបងខូចអ�ីៗទងំអស់
សូមបែីតយកអ�ីៗទងំអស់េនះយ៉ងេ�ចន េហយ�យគន ែបបេនះ ជមយួ
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កូនកតេ់នះនិងេនះ ថ រហូតដល់��� ប។់ �គឺករ�ប�ំងេសចក�ី�� ប។់
េហយមនិថអនកពយយមេធ�ប៉ុ�� កេ៏�យ អនកនឹង�តវ�� ប។់

111 អនកបនេឃញរបូភពេនះកលពីយបម់ញិកនុងចំេ�មជនជតិ� ហ�ិក
ទងំេនះ។ អនកដឹងថេហតុអ�ីេទ? ពួកេគមនិែដលមនថន េំបនី៉សីុលីនេទ។ ពួកេគ
ជមនុស�រស់េ បនយូរជងេយង។ ពួកេគមនិទងំ�គ ល់ថន េំនះ ផង…េមេ�គ
មនិរខំនពួកេគេទ។ េឃញេទ េហតុអ�ី េមេ�គមយួនឹងេលក ៃដចុះចញ់ពួកេគ។
េឃញេទ? េ�យ�រែតគតេ់មលេឃញគតគ់ម ន…ពួកេគ េធ�មនិបន។ េហតុអ�ី?
ពួកេគទងំអស់មនិបន… េឃញេទ េយងយក�មែបប វទិយ� ស�េដមប ី
េ�ះ��យដូចជេបនី៉សីុលីនឬវតថុែដលេគ�កេ់ កនុងពួកេយងេដមប—ីយកជមងឺ
េនះេចញេហយ េហយ�នឹងបំផ� ញអ�ីៗេផ�ងេទ ត និងេធ�ឱយដីពូក ស�មបអ់�ី
េផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�មនិេធ�អ ច ឹងេទ។ េឃញេទ?

112 ឥឡូវេនះមនមនុស�ជេ�ចនអនកមកពីកសិ�� ន។ េតអនកដឹងេទថ រកុខជតិ
ែដលមនសុខភពល�មនិចបំចប់ញ់ថន េំឡយ។ �មន—��ជបេ េល �
េ�យខ�ួន�ផទ ល់ ជជីវតិែដលេមេ�គមនិ�ចេ េល�បន េ េល—េ េល
រកុខជតិែដលមនសុខភពល�ពិត�បកដ។ �ជរកុខជតិេក�  ជរកុខជតិកូនកតេ់នះ
អនក�តវែតបណ�ុ ះ!

113 ឧទហរណ៍ អនកខ�ះេទ តេ ទីេនះគឺអនកភគខងលិចទីេនះ។ បកេ កន់
េពលេវ�របស់េគែសនងែវងពីេដម។ ៃថងេនះអនកនិយយថ អនកបន �ចេ់គល�
�បេសរជងមុន ជមយួ—ជមយួអនកេ ទីេនះ។ េតអនកធ� បម់នេទ? អនកគម ន
េទ។ េគែសនងែវងចស់េនះ មនិឈនះេគញីចំ�ស់េនះេទ ប៉ុែន�នង�ចេធ�បន
នងនឹង�ចឈនះរដូវរងរេ ទីេនះ ដូចជសត�ក� នម់យួ។ អូនងសគមេហយអ�ីៗ
ទងំអស់ប៉ុែន�នងមនពីរដង…

114 អនកទញចំេបងេ េ�កមគត ់ េពលអនកថតរបូ� គឺដល់�ចេ់ពះ េដមប ី
បង� ញថគតម់ន�ចេ់គ។ េហយេត�ជអ�ី? អនកេបះបង�់េ ទីេនះ �នឹង
�� ប។់ គតម់និ�ចសូ៊បនេ រដូវរងបនេទ េទះេបគត�់ច។ អនក�តវចិ ច ឹម
គត ់និងអ�ីៗេផ�ងេទ តេដមបែីថរក�គត ់ចិ ច ឹមគតេ់ ជំុវញិ។ គតជ់កូនកត។់
េឃញេទ? ែតេគចស់ពិត�បកដ �ចជល់ឲយគត�់� បប់ន។
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115 េនះជវធីិសព�ៃថងេនះជមយួ�កម�គី�ទ នរបស់េយង។ េយងមន
េ�ចន�ស់ េយងបនេធ�ទនភ់�ន ់ អង�រពួកេគ �កព់ួកេគ េធ�ជ�គជំនួយេ កនុង
�ពះវ�ិរ �កគ់តេ់ េល�ម  េហយេធ�ឱយគតម់នមុខតំែណងដអ៏�ច រយមយួ
េ កនុង �ពះវ�ិរ។ ឬេបអនកមនិេធ�អ ច ឹងេទ េហតុអ�ីបនជគតនឹ់ងមនិ—គតនឹ់ង
មនិចូល មកេទ េបអនកមនិេ�យមន កេ់នះេធ�េរ ងេនះេហយមយួេនះ។ �េ ែត
ជទរក។

116 េតអនក�ច�សៃមថ៉�គី�ទ នពិត�បកដកំពុងេធ�ដូេចន ះេទ? ពួកេគម។ំ ពួកេគ
�តវបនេគកប។់ េតអនក�ច�សៃមថ�វកប៉ូលជ ពួក�គី�ទ នែបបេនះេទ េត
អនក�ច�សៃមពី�វកេព�តសេទ “ឥឡូវេនះ—ឥឡូវេនះេបអនកមនិេធ�ឱយខញុ ំក� យជ
អនក�តត��ទូេ េទ ខញុ ំមនិដឹងេទ ខញុ ំ�ចេ  ចូលរមួជមយួ�កមដូេចនះ-និង-ដូេចនះ”?
ពួកេគជមនុស�រងឹម។ំ ពួកេគជមនុស�ៃនជំេន ។ ពួកេគរស់េ ជមយួ�ពះ។
ពួកេគបនេដរជមយួ�ពះ។ ពួកេគជមនុស� ែដលមនិសូវេចះនិយយ។ ពួកេគ
បនបេ�ម�ពះទងំយបទ់ងំៃថងឥតឈបឈ់រ។ អនកមនិចបំចប់ញ់ថន ឬំកចិ៏ ច ឹម
ដូចទរកេទ ពួកេគនិងផ�ល់ឲយខ�ួនឯង នូវេនះ ករេនះឬេផ�ងេទ ត។ ពួកេគជ
បុរសរងឹម!ំ ពួកេគជ�គបពូ់ជពិត�បកដ មនិែមនជកូនកតេ់ កនុងនិកយេទ។

117 “េបអនកេមតូឌីសមនិេធ��កខ់ញុ ំបនល�េទ ខញុ ំនឹងេ រកពួកបបទីសទ។ េបពួកប
បទីសទមនិេធ�ល��កខ់ញុ ំេទ ខញុ ំនឹងេ រកពួកេពនទីកុស�។ េបពួកេគមនិេធ�ល� �ក់
ខញុ ំេទ ត ខញុ ំនឹង�តឡបេ់ រកពួកកតូលិកឬអ�ីៗេផ�ងេទ ត។” េឃញេទ ពួកេគជ
កូនកតែ់ដល�តវែតរក�បញ់ថន  ំ “ែមនេហយ បណ�ិ តបង ដូេចនះ—និង—ដូេចនះ។”
េនះមនិែមនជ�គី�ទ នេទ។

118 �គី�ទ នមនិសំុ—មនិសំុតំែណងេទ មនិសំុករេយគយល់េទ។ �គនែ់ត�គ ល់
�ពះជមច ស់បនេហយ។ �ជ�គបពូ់ជេដម។ ��ស�ញ់�ពះេហយ�ស�ញ់គន
េ វញិេ មក។ មនិបចប់ញ់ថន េំ េលពួកេគនិងបំេ ដូចទរកេទ មនិបចច់ំ
េមលេទ និយយថ “ែមនេហយប�ូន�សីេនះ ខញុ ំេជ ថមនិអីេទ ស�មបន់ងែដល
មនសកខ់�ីេហយមយួេនះមនិែមន។” េហយ—េហយគម នរបស់ ដូចេនះេទ ចូរឱយ
ពួកេគមនេ�យរបស់េនះ។ �—ជភពរងឹម ំ �ជដំណឹងល�! �ក�់េចញេ
ទីេនះឱយ�ធ� កចុ់ះេ កែន�ងែដល��តវេ ចុះ។ ពួក�គី�ទ ន�ស�ញ់�។
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ខញុ ំ�តវែតេ ផទះ េ �ថ នសួគ៌
េ េលែ�គផក ដសុ៏ខ�ន�
ខណៈេពលែដលអនកេផ�ងេទ ត�បយុទធេដមបឈីនះ រង� ន់
េហយេធ�ដំេណ រ�មសមុ�ទឈម?

119 េតខញុ ំ�តវឱយេគចេំមលពីេ�កយ ែបបេនះ ែបបេនះេហយនិងេផ�ងេទ ត ឱយដូច
ទរក? ខញុ ំរពឹំងថកែន�ងរបស់ខញុ ំេ ឆង យពីកែន�ងែដល��កកេ់នះ។ ខញុ ំរពឹំងថនឹង
មនិេឡងេ ទីេនះេ�យគម នពនរង� នអ់�ីទងំអស់េនះេទ។

ខញុ ំ�តវែតតសូ៊ ខញុ ំ�តវែតេឡង�គង
បេងកនភពក� �នឲយ ទូលបងគំ�ពះអងគេអយ!

120 េឃញេទ ខញុ ំសូមឈរដូចជ�គី�ទ នមន ក។់ មនិែមនជ—រកុខជតិកូន កត់
េទ។ ែដល�តវចិ ច ឹមបីបចនិ់ងបញ់ថន  ំ េហយនយំកេ ជរបស់អ�ីមយួ។ េទះ
យ៉ង�អនកមនិែមនចូល�គី�ទ នេទ អនកបនេកតេ កនុង�។ អនកក� យជមនុស�
ថមី អនកគឺជ�គបពូ់ជរបស់�ពះែដលបនចូលមកែផនដី។

121 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថគតប់នបញ់ថន ពុំលេនះ េហយករបញ់េនះ
គឺជករបញ់ៃនករយល់ដឹងទំេនប ករអបរ់ែំបបវទិយ� ស�និងអរយិធម ៌ អ�ី
ែដលេយង�ស�ញ់ខ� ងំ�ស់។ េតអនកធ� បឈ់បគិ់តថ ស�តវដធ៏ំរបស់េយង
េ កនុងជីវតិធមមជតិសព�ៃថងេនះ េតជកុមមុយនិស�ឬ? េត�ពះៃនកុមមុយនិស�គឺជ
អ�ី? អរយិធមនិ៌ងករអបរ់វំទិយ� ស�។ �តឹម�តវេហយ ែមនេទ? េនះជអ�ីែដល
ពួកេគ រស់េ និងលូត�ស់ជវទិយ� ស� វទិយ� ស� វទិយ� ស� ជ�ពះ
ៃនវទិយ� ស� ឥឡូវេនះេបអនក�គនែ់ត…េហយជមយួនឹងករបញ់ថន ពុំល ៃន
អរយិធមវ៌ទិយ� ស�និងករអបរ់ទំំេនបេនះ។

122 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមបង� ញដល់អនកថ ករអបរ់និំងអរយិធមប៌នមកពីវ ិ ញ ណ
��កក។់ ឥឡូវចូរេយង�តឡបម់កទីេនះ េហយេមល េបអនកចងេ់ឃញ េ កនុងេ�
កុបបត�ិជំពូកទីបនួ។ �តវេហយ ឥឡូវេនះសូមចបេ់ផ�មេ ខទី ១៦ៃនេ�កុបបត�ិ
ជំពូក៤ េ ទីេនះឬ…េ�កុបបត�ិជំពូក៤ សូមេទស ម�ងេទ ត។ ឥឡូវេនះសូម
កតស់មគ ល់��ងំ…
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123 អនក�ល់គន បនេដរ�មែខ��តទ់ងំេនះជមយួនឹងបងប�ូន—របស់េយង េ
ទីេនះ ឥឡូវេនះអនកបនឮខញុ ំអធិបបយអំពីពូជរបស់សត�ពស់ េហយ�មនិ�ច
បដិេសធបនេទ។ េនះ�តវបនេបកេ កនុង��មយួៃន��ទងំ៧។ ��តវបន
�កប់ងំ។
124 ឥឡូវេនះេបកុមរបនេឡងមកេ េ�កម�បេភទេនះ េឃញេទ េ េ�កម
�បេភទៃនករបងកេរ នែបបេនះ គឺជអ�ីែដលឪពុកម� យពួកេគមន ពួកេគមន
លកខណៈរបស់ឪពុកម� យេគ និកយរបស់ពួកេគជេដម ពួកេគ�តវែតេជ ។ េឃញ
េទ ពួកេគេជ េ�យ�រែតពួកេគបនេកតេ េ�កមឪពុកម� យេនះ។ ប៉ុែន�សព�ៃថង
េនះេយងមនិបនេកតមកេ�កមឪពុកម� យែបបេនះេទ។ ឪពុកម� យរបស់េយង
គឺជ�ពះបនទូល។ េហយ�ពះបនទូល…“ែមន” និយយថ “ខញុ ំបនេកតេ េ�កម
�ពះែដរ” ស�មបស់មយ័កលេនះ។ ប៉ុែន�េនះគឺជ សមយ័កលក�មតិខពស់បំផុត
េហយេនះគឺជសមយ័កលេលសពីនិកយ ទងំេនះ។
125 �តវែតេចញមក �តវែតេចញមក �ពះបនែតង�ងំ�ដូេចនះ ែដល��តវែតេចញ
មក ��ទងំ�បពីំរ�តវែតបនេបក។ �សនមតថ់�តវបនេធ�េ  កនុងយុគសមយ័
េ ឌីេសេនះ។ េហយខញុ ំគិតថ េលសពីេនះេ េទ ត �សេមលៃនករសង�យ័…
មនិែមនដូចែដលេយងអតួ េយងមនិអតួេទ មនែតអំនួតេល�ពះេយសូ៊វប៉ុេ�� ះ
គម នមយួេឡយ។ េយងអតួែតេល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�េយងអរគុណ
ជមយួ…ស�មបឯ់កសិទធិៃនករដឹងេ�យ…េលសពី �សេមលៃនករសង�យ័
�ពះបនេ�ជសេរ សេយងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េហយបនបង� ញ�េ�យទី
សមគ ល់េ េលេមឃនិងេ េលែផនដី េហយពួកេគ �គបគ់ន នឹងមក�តងេ់
�ពះបនទូលវញិ េដមបបីង� ញថ�ដូេចនះ ថ�ជសមយ័ែដលេយង រស់េ កនុង�រ
េហយ�យ៉ង�។ េយងមនិែមនជអនកខុសឆគងេទ។ េយងមនិែមនជ�កមនិយម
�ជលេទ។ េយងជអនកបំេរ �ពះែដល�តវបនេ  េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនក
នឹងមនេឈម ះ�គប�់បេភទែដល�តវបនេគ�កឲ់យ អនកប៉ុែន�មនិែមនមននយ័ថ�
ដូេចន ះេទ។
126 ឥឡូវចថំ កូន�បសរបស់��ងំគឺជកអុីន។ ឥឡូវេនះខញុ ំគិតថអនកទងំ
អស់គន បន�� បេ់ហយ�មរយៈែខ��តទ់ងំអស់ែដលខញុ ំេឃញកនុងប�� ល័យ
របស់អនកេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះសូមចថំ េអ�៉មនៃផទេពះេ�យ��ងំ េហយ
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េ ៃថងដែដលេនះ… េយងមនករណីេនះេ តុកសុន ឥឡូវ ស�ីមន ក ់ េបនង
ក� យជ…នងរស់េ ជមយួបុរសពីរនក ់នង�ចមនកូនពីរ�បេភទ េផ�ងគន ។
េយងដឹងេហយ។ ខញុ ំ�គ ល់�េ កនុងករបងក តពូ់ជសត�ែឆក និងរបស់េផ�ងៗ។ េប�
អ ច ឹងែមនេទ។
127 ដូេចនះ��ងំេ �ពឹកេនះ �បែហលជបនជួបនឹងសត���កកម់យួជ សត�
ពស់ មនិែមនេ កនុងសត�លមូនេទ ប៉ុែន�ជសត�មយួ�បេភទ។ ភគេ�ចនឆ� ត មន
លបចិឆ� តបំផុតៃនសត� �គនែ់តសថិតេ េ�កមមនុស�បន�ិច។ េហយមនុស� គឺជ
សត�ខ�ួនឯង េហយេយងគឺជ—េយងជថនិកសត� និងជសត�ឈមេក� ។
128 េហយ—��ងំគឺជតំណបនទ បេ់ ទីេនះ សត�េសុរភនិគឺជតំណបនទ បពី់
មនុស� េហយមនុស�ឈរ—បនទ បស់ត��� ។ ឥឡូវវទិយ� ស�កំពុងែស�ងរក
តំណែដលបតេ់នះ។ េហយ��កខ់�ួនដូេចនះ េហយសូមបែីតឆ�ឹងេ កនុង�ក៏
េមលេ គម ន�មយួដូចជមនុស�ែដរ េធ�ឱយ�ក� យជសត�លមូនមយួ។
129 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ អនកេនះបនរកេឃញេអ�៉េ កនុងសួនចបរេអែដន
ស�ីវយ័េកមងមន កេ់នះែដលមនិបន�គ ល់បបេ�ះមនិដឹងថនងេ ��កត
េ�យរេប ប�េទ។ េហយ�បនដឹង។ �ឆ� ត �ងៃវ�ស់។ េហយ�បន
�បបន់ងថ “�គបពូ់ជ —ែផ�េឈគឺទកទ់ញ�ស់េហយ�គួរ េ�យចងប់ន”
េហយ…េ េពល�េដកជមយួនងន�ពឹកេនះ។
130 េហយបនទ បម់កេឃញេទ បនទ បម់កេពលរេស លនងបនប ចុ ះប ចូ ល
អ�័មឱយេធ�េរ ងដែដល�បបគ់តថ់�ជអ�ី។
131 េហយបនទ បម់កអ�័ម េ�យេចតន េ�យដឹងថគតម់និគួរេធ��េទ បន
េដរេចញជមយួ�បពនធរបស់គតេ់ហយបនេធ�េរ ងេនះ។ ែដលទីបំផុតគត ់ នឹង
ចូលមក�េទះយ៉ង�។ ប៉ុែន�េឃញេទ ��តវែតជរេប បេនះ គឺជ�បជញ របស់
�ពះ ប�� លមកពីករេនះ េហយែដលបង� ញពីគុណលកខណៈ របស់�ទងថ់ជ
�ពះអងគសេ ងគ ះ �ពះវរបិ� ជអនកពយបល។ អនកបនឮខញុ ំអធិបបយពីេរ ងេនះ
េឃញេទ។ ឥឡូវេបេរ ងេនះមនិបនេកតេឡងេទ…
132 �ទង�់គនែ់តអនុ ញ តឱយពួកេគេចញ�មសីលធម ៌ េ�យេសរភីព�មែត
ពួកេគេធ�។ �ទងម់និ�ចេធ�ឱយពួកេគេធ��បនេទ េហយបនទ បម់កេ ែត�តឹម�តវ។
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ប៉ុែន��ទង�់ច�កព់ួកេគេសមនឹង�ទងនិ់ងមន សិទធិេ�ជសេរ សខងសីលធម៌
េ�យេសរេីហយបនទ បម់កអនុ ញ តឱយពួកេគេធ��ខ�ួនេគ។ េហយ�ទង�់ជបថ
ពួកេគនឹងេធ��បន។
133 េហយដូេចនះបនទ បម់ក អនកេឃញបនទ បម់កេ េពលែដលអ�័មរស់េ ជ
មយួនងបននយំកកូនេភ� ះ។ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគគឺជរបស់��ងំ។
េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគគឺជរបស់អ�័មែដលជរបស់�ពះ។ កអុីននិងេអ
បិល។
134 េហយេរ ងេនះេកតេឡង។ ឥឡូវេយងមនករណីមយួេ តុកសុន។ ស�ី
ែសបកសរ— ស�ីែសបកសមន កប់នេដកជមយួប�ីរបស់នងេ េពល�ពឹក េហយ
េ េពលរេស លេនះនងបនេ េដកជមយួនឹងបុរសជនជតិេនេ �គ ។ េហយ
មន កក់នុងចំេ�មេកមង�បសតូច…មនេកមង�បសតូចពីរនកប់នេកតមក។ មន ក់
កនុងចំេនមពួកេគគឺេនេ �គ ែដលមនកបលតូចេហយេកមងមន កេ់ទ តជេកមង
—កបលពណ៌ទងែ់ដង�� ត�ស់។ េហយ—េហយគិតឥឡូវនងកំពុងពយយម
េធ� ឱយឪពុកែសបកសែថរក�កូនទងំពីរេនះ។ េហយគតនិ់យយថ “ខញុ ំនឹងែថរក�
កូនខ�ួនឯងប៉ុែន�មនិែមនជកូនរបស់េនេ �គ េនះេទ។ សូមឱយបុរសេនេ �គ េនះ
ែថរក�កូនរបស់គតចុ់ះ។” ដូេចនះអនកេឃញ�ជករពិត។
135 ែតងែតមនកូនេភ� ះ។ េហយេនះជមូលេហតុ…កុំេភ�ចេរ ងេនះឱយេ�ះ
បងប�ូនេអយ។ �កមជំនំុេ ៃថងចុងេ�កយនឹងក� យជកូនេភ� ះ “ជិតដល់េពល
េហយ េហយ�នឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំ…” ម៉ថយ ២៤:២៤ ។ �កមជំនុំ
នឹង…�ជករផ� ស់ប�ូរេ រកេពនទីកុស�។ �ដូចជេរ ងពិត�ស់នឹង “បេ ឆ ត
ដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។” េហយបន�ិចេ�កយមកេបខញុ ំមន ឱកសខញុ ំ
ចងព់នយល់ េតករេ�ជសេរ សេនះេកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច។ េមល�នឹងបេ ឆ ត
ពួកេគពីេ�ពះ�េសទរែតដូចេរ ងដែដលៗ។ េមលមនែតឪពុកពីរនកប់៉ុេ�� ះ។
ម� យែតមយួ �ពះវ�ិរែតមយួ ចលនែតមយួ េរ ងដូចគន ។ ដីពូកគឺដូចគន ែដល
�ពះបនទូលបនធ� ក ់ ប៉ុែន�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ដូចជេ ទីេនះ�តវបននំ
េ�យខូច។ អនកយល់េទ? នយិយ “�ែមន៉” េបអនកយល់។ [�កមជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—Ed] េឃញេទ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគគឺជអនកបន�ំពីេ�ពះ�មន
ឪពុកខុសឆគង។ ែដលខញុ ំនឹង ប ជ កេ់ ៃថង�មយួេប�ពះជមច ស់អនុ ញ តឱយ
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ខញុ ំ និកយមយួេនះគឺជស ញ  សមគ ល់របស់សត�េនះ។ េឃញេទ�មនឪពុក
ខុសឆគង គតក់ំពុងជំរញុមនុស�ឱយ ចូលអងគករមយួជំនួស�ពះបនទូល។ េមល�ជ
ឪពុកខុសឆគង។ �ជចលនរបស់ កអុីន។
136 េ េពលែដលខញុ ំ�តឡបេ់ ផទះវញិេ េពលេនះ ខញុ ំកំពុងផ�ព�ផ�យេល
�បធនបទ ផ�ូវរបស់សត�ពស់ សត�េ េដមដំបូង និងសត�េ ៃថងចុងេ�កយ និង
�ម�ន��ម�ពះគមពរី េហយបង� ញពីរេប បែដល�ដឹកន។ំ េឃញេទ? េហយ
អនកទងំអស់គន ទទួលបន��មទូរស័ពទ អនកេឃញេទ េប�ពះអមច ស់អនុ ញ តឱយ
េយងេធ��បន។ េហយឥឡូវេនះេមលេតសំ�ញ់េនះឆ� តប៉ុន� េហយែដល
�េមលេ ដូចជ�តឹម�តវប៉ុន�… េហយពួកេគដូចជ េ�កយូ�សនិង
�ពះេយសូ៊វអីចឹងជបងប�ូនេ កនុងកុលសមពន័ធ ដូចជេអ�វនិងយ៉កុបែដរ។
េហយ—និងដូចជ—សត�ែក�កនិងលលក ែដលអងគុយេ�កមដំបូលែតមយួ។
េហយអ�ី�គបយ៉់ងគឺជកូនេភ� ះ េ កនុង—ស ងគ មដអ៏�ច រយែដលេយងកំពុង
មន។
137 ស�តវេ�បករេបកបេ ឆ តដូចជ� បនេធ�ចំេពះេអ�៉ែដរ “អូ! �បកដ�ស់
ប៉ុែន�—ប៉ុែន�ចបស់�ស់…”េឃញេទ?
138 េឃញេទ ករពយយមែវកែញក�ហួសពីអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលពីដំបូង
“អនកនឹង�តវ�� ប!់”
139 �ទងប់នមនបនទូលថ “ែមនេហយ �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលែបបេនះ
ប៉ុែន��បកដ�ស់…” េឃញេទ ករបញ់ថន េំល�? េឃញេទ? ប៉ុែន�អ�ីែដល
�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលេនះ �ពះេ ែតរក� �ទងម់និ�តវករជំនួយ �មយួ
ពី��ងំេឡយ។ �ទងរ់ក��។ ដូេចនះកុំចញ់េបកអី។ ឥឡូវេនះេយងកតស់មគ ល់
ថ បនទ បម់ក�បននមំកនូវផល�បេភទរបស់�។
140 ឥឡូវេនះេ កនុងេ�កុបបត�ិេ ទីេនះ េយងបនរកេឃញបនទ បពី់ករ
បញ់ថន  ំៃនចំេណះដឹងេនះ ឥឡូវេនះ វទិយ� ស�គឺជចំេណះដឹង។ េហយអ�ីែដល
េយងឮគឺ “វទិយ� ស� វទិយ� ស� វទិយ� ស� វទិយ� ស�។” មុខវជិជ អ�ច រយ
េ កនុង��គឺ: វទិយ� ស�! ៃថងេនះ អ�ីែដលកនែ់ត�បេសរ រថយន�ល��បេសរ
ជងមុន ផទះ�បេសរជងមុន ផទះល��បេសរជងមុន េនះល��បេសរជងមុន េនះល�
ជងេនះ។ ពួកេយងកំពុងេធ�អ�ីហនឹង? កំពុង�� ប�់គបេ់ពល។ បេងកតរថយន�េយង
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នឹងឈបេ់ដរ ឈបេ់ដរ េយងនឹងែ�បេ ជ�ពេងយកេន�យ។ េយងគម នភពជ
មនុស�េទ តេទ េយងជចហួយសមុ�ទ។ �តឹម�តវេហយ។
141 េហយ ស�ី ទងំអស់ែដលនងបនេធ� េបះេចលសេម� កបំពក ់ េហយ
បនទ បម់ក [បង�បស�បណ�ចំបអ់�ីមយួ—Ed] ចុចប៊ូតុងមយួេ ទីេនះ។
េពល�ម� យរបស់អនកធ� បេ់ដរេ ឯមតទឹ់ក េហយដងទឹក និងកបេ់ឈ។
េហយ�កំំេស វេ កែន�ង�មយួ េហយ—េហយនងេស� កពកែ់បបេនះ។
េហយេយងទនេ់ខ�យ�ស់ េបេគេធ�� �នឹងសម� បេ់យង។ ប៉ុែន�េយង មនិ�ច
ជួយ�បនេទ េនះគឺជសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។
142 សូមបែីតវទិយ� ស�កនិ៏យយែដរថ “េកមង�សីតូចកំពុងែតចូលមក អស់រដូវ
ស�ីវយ័េកមងែដលមន�យុពីៃមភេ ៃមភ�បឆំន ។ំ” ខញុ ំបនជួបពួកេគ។ “យុវជនេនះ
ឆ�ងកតវ់យ័ក�� លរបស់ពួកេគ �យុចេន� ះពី ២០េ  ២៥ ឆន ។ំ” ម� យ
របស់ខញុ ំ…�បពនធរបស់ខញុ ំ បនឆ�ងកត�់បែហល�មសិប�បេំ ែសសិប។ ម� យ
របស់ខញុ ំឆ�ងកតពី់ែសសិប�បេំ �សិប។ េឃញេទ ពីរេប បែដលករចុះ េខ�យ
េ ៃថងចុងេ�កយេនះ។ េ�ពះេហតុអ�ី? េយងកំពុងេធ�ករេលវទិយ� ស�។
143 កលពីមយួរយ�សិបឆន មំុន ករេធ�ដំេណ រែតមយួគតែ់ដលមនុស�មនគឺ
ជិះេសះឬេ�យេថមរេជង។ េហយឥឡូវេនះគតេ់ េ�យយន�េ�ះ េសទរែតេ�យ
គំនិតមយួ។ េឃញេទ វទិយ� ស�បនេធ�� េហយែដលជរបស់�រក�។ ឥឡូវេនះ
អនកនិយយថ “�តវេហយបង�បស�បណ�ែំមនឬ?” ហនឹងេហយ។
144 សូម�នេ�កុបបត�ិឥឡូវេនះជំពូក៤

េហយកអុីនបនេចញពី�ពះវត�មនរបស់�ពះ…
145 ឥឡូវេនះេមលេរ ងដំបូងែដលគតប់នេធ�។ (អនក�បបខ់ញុ ំេពលអនកគិតថ
េយងទទួលបន�គប�់គនេ់ ទីេនះ េ�ពះខញុ ំនឹងប ឈបេ់ ទីេនះ�គបទី់កែន�ង។)
េឃញេទ “កអុីនបនេចញពីវត� មនរបស់�ពះអមច ស់។” េ ទីេនះគតប់នេធ�
កំហុសរបស់គត។់ េហយមន កែន�ងែដលអនកនឹងេធ�ខុស េហយមនកែន�ងែដល
ខញុ ំនឹងេធ�កំហុស នទីែដលេយង េដរេចញពី�ពះវត�មនរបស់�ពះជមច ស់។

…កអុីនបនេចញពី…�ពះវត�មនរបស់�ពះអមច ស់េហយបន
រស់េ កនុង�សកណូឌេ ខងេកតេអែដន។
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146 េឃញេទ ពីរេប បែដល�ជអនក�សន បនេ  “ខង”េកត ខងេកត
េហយកអុីនបន�គ ល់�បពនធគត ់ េនះនងមនៃផទេពះបេងកត

បនេអណុក គតក់ស៏ងទី់�កង១ (េឃញេទ ភពសីុវៃីល) េហយ
�កេ់ឈម ះទី�កងេនះ�មេឈម ះេអណុកកូនខ�ួន

េហយ…េអណុកបេងកតបនអុី�៉ឌ: េហយអុី�៉ឌជ-…អុី�៉ឌជ-…
[ចំណុចែដលបត—់Ed]

…គតយ់ក�បពនធ២មយួេឈម ះអ�័ មយួេទ តេឈម ះសីុ�
នងអ�័បេងកតបនយ៉បលែដល…ជឪពុកៃនអស់ពួកអនក េ កនុង

�ត�ល េហយមនហ�ូងសត�។
ប�ូនគតេ់ឈម ះយូបល (ខញុ ំគិតថ យូ-ប-ល។)ជឪពុក…ៃនពួក

អនកេលង ពិណ និង អក។ (េឃញេទ ត ន�ី វទិយ� ស� េឃញេទ បន
ចូលមក។)

ឯនងសីុ�…កប៏េងកតបនទូបល-កអុីន ជេមបេ�ង ន
�-ល់-ទ-ំង-ករ-ែក-ៃចន ៃនជងលង�ិន និងជងែដក (ពកយមយួេទ ត
េ ថ សូនេធ� �កប់ ចូ លគន ) ប�ូន�សីទូបល-…ទូបលកអុីន គឺ
នងន៉�ម៉។

ឯ�េមក គតនិ់យយេ �បពនធទងំពីរថ មន លអ�័ម និងសីុ
�េអយ ចូល�� បព់កយអញចុះ ឱ�បពនធ�េមក�ល់គន េអយ ចូរ
េផទ ង�តេច ក�� បអ់ញចុះ ដបតិអញបនសំ�បម់នុស�មន ក ់ ពីេ�ពះ
�បនេធ�ឲយអញមនរបសួ គឺជមនុស�កំេ�ះមន ក ់ េ�យេហតុ�បន
�យអញឲយជំ

េបសិនជ�តវសងសឹកជួសកអុីន១ជ៧ដង េនះក�៏តវសងសឹក
ជួស�េមកជ៧០ដង…៧ដង ឬ៧ដងវញិ។

147 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់ េពលែដលពួកេគបនចកេចញពីវត�មនៃន�ពះអមច ស់
ពួកេគបនចបេ់ផ�ម�ងសងទី់�កង ពួកេគបនចបេ់ផ�មបេងកតឧបករណ៍។
ពួកេគបនចបេ់ផ�មេ កនុងវទិយ� ស� េដមបេីធ�លង�ិននិងែដក និង—និងេលង
ត ន�ីនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? េឃញេទ? េត�មកពី�? នរ�
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បនេចញេ េ�ក? កអុីនគឺជពូជរបស់សត�ពស់។ អនកយល់ពី�េទ? កអុី
នបនេចញេ ។ េហយចំ�ំគតប់នេចញពីវត�មនរបស់�ពះអមច ស់និងបន
ចបេ់ផ�មេធ�ករេ កនុងវទិយ� ស�។

148 ឥឡូវេនះេមលកែន�ងែដលគតេ់ ែតេធ�ករេឃញេទ វទិយ� ស� ករអបរ់ ំ
សងទី់�កង វបបធម។៌ �ជរបស់�រក�។ អនក�ចបេ់ផ�ម�? �រក�។ ៃថងេនះជ
របស់អនក�? �រក�។ �គបែ់បកបរមណូនិងវតថុេផ�ងៗេដមបបីំផ� ញ េយង។
េយងរស់េ កនុង�។ េយង�តវរស់េ ទីេនះ។ េយងជមនុស� េយង�តវេ ទីេនះ។
ប៉ុែន�អរយិធមដ៌អ៏�ច រយរបស់�ពះនឹងគម នេ កនុងេនះេទ។ េឃញេទ? េហយ
វទិយ� ស��តវបនជំនួស—បនជំនួសធមមជតិ និងបងខូច�ឱយេ ជអ�ីែដល
ឥត�បេយជន។៍

149 េហយដូេចនះគឺជ�សនវទិយ� ស�! ��តវករ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
េហយបេងកតអងគករ�កមជំនំុមយួេចញពី� ជំនួសឱយករេធ�អ�ីែដល�គួរែតេធ�។

ពួកេគនិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេហយ”

គមពរីបនែចងថ “�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត”

“មនិែដលមនករេ�បសឲយជ�េទ។”

150 “ចូរអនក�ល់គន េ ពសេពញេ�កិយ េហយផ�យដណឹំងល�ដល់�គប់
មនុស�ទងំអស់ចុះ។ ទីសមគ ល់ទងំេនះនឹងជប�់មអស់អនកែដលេជ : កនុង
េឈម ះខញុ ំេគនឹងេដញ�រក� ពួកេគនឹងនិយយភ�ថមី េបពួកេគចបក់ន ់ ពស់
ឬផឹកអ�ីែដលពុល េនះនឹងគម នេ�គះថន កដ់ល់ពួកេគេឡយ។ េបពួកេគ�ក ់ ៃដ
េលអនកឈ ឺ េនះនឹងជសះេសប យ។” អ�ីេ ? បនទ បម់ក �បជជតិទងំអស់
អនក�ល់គន  សត�ទងំអស់! “េមលចុះ េយងេ ជមយួអនក រហូតដល់ចុងបំផុត
ៃនែផនដីគឺជចុងបំផុតៃន�ពះៃនកូមូស េរ ងទងំមូល ជទីប ច បៃ់នសមទិធិផល។”
�ទងគឺ់ពិតជេ ទីេនះ!

151 េហយឥឡូវេនះ ពួកេគបនេមលវទិយ� ស�េហយនិយយថ “អូ! ដ�ប�
េយង�បមូលផ�ុ ំគន េហយចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរ េហយេយងក� យជេនះ ឬក� យជ
សមជិកល� េយងបង�់បករ់បស់េយង…”
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152 េឃញេទ �មនិ—មនិ�ចនិយយថ “អូ! គម នអ�ីឲយដូច�ពះេឡយ។” អនក
បនលឺសំេលងែខ�រ�តរ់បស់ខញុ ំេ េល�បធនបទ�ពះ�គីស�ែក�ងក� យេ ៃថង
ចុងេ�កយ។ េឃញេទ មនិែមនជ�ពះេយសូ៊វែក�ងក� យេទ (��ងំដឹងចបស់
ជងេនះេ េទ ត) ប៉ុែន��គឺជ�ពះ�គីសទែក�ងក� យ។ �ពះ�គីសទមននយ័ថ “អនក
ែដលបនចកេ់�បង�ងំ។” េហយពួកេគពិតជ�តវបនចកេ់�បង�ងំជមយួ
(អ�ី?) �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមបេីធ�ទីសមគ ល់និងករអ�ច រយ។ េហយពួកេគេធ��។
153 ប៉ុែន� េឃញេទ េ េពលែដល�មកដល់ឥឡូវេនះេយងសថិតេ កនុង�គ
ចុងេ�កយេហយមនិ�តឡបេ់ យុគសមយ័េពនទីកុស�វញិេទ តេទ។ េយង
េ ទីេនះកនុងយុគសមយ័ចុងេ�កយ។ េហយសមយ័កល ដំបូងចបេ់ផ�ម
ជមយួនឹង�ពះបនទូលែដលជ�ពះ�គីសទ។ េហយសមយ័កល ចុងេ�កយ�តវប ច ប់
េ�យ�ពះបនទូលែដលជ�ពះ�គីសទ។ េហយេរ ងេផ�ង េទ តទងំេនះសំបកនិង
អ�ីៗេផ�ងេទ តដូចែដលខញុ ំបនពនយល់គឺ�គនែ់តជអនកន�ំពះបនទូលមកប៉ុេ�� ះ
េដមបបីេ�មេគលបំណងរបស់�រហូតដល់�ឈនចូលដល់ទីខពស់េពញេលញៃន
�គបធ់ ញជតិដំបូង។
154 ឥឡូវខ២៥។

រចួមក អ�័មបន�គ ល់�បពនធម�ងេទ ត េហយនងបេងកតបនកូន
�បស១ ឲយេឈម ះថ េសត េ�ពះនងថ �ពះ�ទងប់ន�បទន
ពូជ១េទ តមកអញជំនួសេអបិល ែដលកអុីនបនសំ�បេ់ េនះ

ឯេសត…ឯេសតគតក់ប៏េងកតបនកូន�បស១ ែដរ �កេ់ឈម ះថ
េអណុស េហយេ ជនេ់នះ េគចប�់ងំអំពវនវដល់�ពះនម
�ពះេយហូ�៉។

155 េមលពីរេប បែដលពូជរបស់សត�ពស់េនះបនេ ជវទិយ� ស� ករអបរ់ ំ
ទី�កង និងត ន�ីនិងេរ ងដអ៏�ច រយ ករអបរ់ ំនិងវទិយ� ស�ជេដម។
156 ប៉ុែន��គបពូ់ជៃនេសចក�ីសុចរតិែដលជនរ�…េឃញេទ េអ�៉មនិមន
�គបពូ់ជេទ។ អនកដឹងេទ។ ស�ីគម ន�គបពូ់ជេទ �សីេភទ។ នងមនសុ៊ត
ប៉ុែន�មនិែមនជ�គបពូ់ជេទ។ ប៉ុែន�នង…បនែតង�ងំគត ់ ជពូជ េឃញេទ
ករែតង�ងំមយួែដលជករែតង�ងំរបស់�ពះ នងបនទទួល �គបពូ់ជ។
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េហយពូជដអ៏�ច រយ ពីេ�ពះ ស�ីគឺថ�ពះបន�បទន។ េឃញេទ �ពះ�បទនឲយ
នងបនបេងកតពូជជំនួសកអុីនែដល�តវបនសម� ប។់ ែដលស�តវ េសចក�ី�� ប់
�គបពូ់ជរបស់សត�ពស់បនបំផ� ញ�គបពូ់ជរបស់�ពះ េ�យករ វេង�ងេ
ទីេនះ អនកេឃញេទ។ �ពះែតង�ងំ�មរយៈ ស�ី ែដលជពូជមយួ ែដលជ
�ពះ�គីសទ េឃញេទ េដមបនីពូំជេដម�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ អនកេមលេឃញ
េទ? ដូេចនះអនកនឹងេឃញករបងខូចែដលនមំកនូវករ�� ប ់ �មរយៈករអបរ់ ំ
និងភពៃវឆ� ត េហយអ�ីែដលេយងេ សព�ៃថងេនះថវទិយ� ស�និង�សន
ជេដម �បននមំកនូវេសចក�ី�� ប។់ ប៉ុែន�នង…បនែតង�ងំ គតជ់ពូជមយួ
េហយបនទ បម់កមនុស�បនចបេ់ផ�មអំពវនវដល់�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ េហយ
ចបេ់ផ�ម�តឡបម់ករក�ពះបនទូលម�ងេទ ត។ េឃញេទ?
157 េហយចូរចថំ ចូរេធ��ម�គបពូ់ជេនះ ដូចែដលេយងនឹង�ម�ន�េ កនុង
ពីរបីសប� ហ៍េល�បធនបទសត�ពស់េនះ។ អនកេធ��មេនះ�ផ� ស់េ �ម បទ
គមពរី។ េមល�។ វល�ិទងំពីរដុះេឡងជមយួគន ដូចែដលអនកបនឮ�ររបស់ខញុ ំ េ
េល�បធនបទ “េដមទំពងំបយជូរ” ពួកេគមកជមយួគន  េហយជិតគន  រមួគន
�េសទរែតបេ ឆ តអនកែដលបនេរ ស�ងំេប�ចេធ�េ បន េ ៃថងចុងេ�កយ
េ េពល�មកដល់កបល។ ��ក�់គបធ់ ញជតិដូចជ�គប�់សវ�លី ប៉ុែន��
មនិែមនជ�សវ�លីេទ។ �ជសំបកេ េឡយ។
158 ឥឡូវេនះ េឃញេទេ ទីេនះ: ភពេជ នេល ន ករអបរ់…ំ ខញុ ំគិតថខញុ ំមន
បទគមពរីដបេ់ទ ត អនកេឃញេទ បនសរេសរេ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថមនិ�ន�
ទងំអស់េនះេទ ប៉ុែន�េយងយល់ពីេរ ងេនះ ករអបរ់ ំវទិយ� ស� និងអរយិធមគឺ៌ជ
របស់�រក�។ �តវេហយ។ �មនិែមនជរបស់�ពះេទ។ �ជរបស់�រក�។ ឥឡូវខញុ ំ
មនិនិយយថអនកមនិគួរមន�េទ។ េទ ពិតជមនិដូេចនះេទ។ បន�ិចេ�កយមកេ
េល ខញុ ំ�ច េយងនឹងបង� ញថ ថ�ពះ…
159 ដូចជអនកេស� កសេម� កបំពក ់ អនកជ ស�ី េយងបុរស។ េយងមនិ�តវបន
កំណតឱ់យេស� កសេម� កបំពកេ់ទពីដំបូង។ ប៉ុែន� េឃញេទ េយងកំពុងរស់េ
េ កនុងយុគសមយ័េនះែដលេយងគួរែតពក ់ េយង�តវែតេស� កសេម� កបំពក។់ �
�តវបនែតង�ងំឱយេយងេធ�។ េយង�តវែតពក�់។ ប៉ុែន�េ េដមដំបូង េយងមនិ
ចបំចព់កេ់ទ ពីេ�ពះេយងមនិ�គ ល់បបេទ។ ែតឥឡូវេយង�តវ ែតពក។់
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160 ឥឡូវេនះេយង�តវមនរថយន�។ ឥឡូវេយង�តវេ កែន�ងេដមបទីស�ន និងអ�ី
ៗេផ�ងេទ តេ កនុងរថយន�និងវទិយ� ស�ជេដម ប៉ុែន��មនិែមនមកពី�ពះ។ េទ។
�មនិែមនជរបស់�ពះេទ។ ករអបរ់ ំប៉ុែន�ពួកេគ…

161 ទ�មងៃ់នករអបរ់ ំ អរយិធម ៌ វទិយ� ស� �ពះមនលកខណៈេដមរបស់�ទង់
េឃញេទ �េលសពីអ�ីែដលេយងកំពុងេធ�។

162 ឥឡូវេនះេមលេ ពួកេគយករបស់ខ�ះេហយ�ករ់បស់ខ�ះៗជមយួគន  េហយ
�បេងកតជជតិគីមែីដលនឹងបំផ� ញ។ ឥឡូវេនះទុកឱយពួកេគេធ�អ�ី របស់ពួកេគនិង
េ កែន�ងរបស់ពួកេគចុះមនិអីេទ។ �ក�់ប ចូ លគន  ពួកេគេធ� ខុសទងំអស់។
េឃញេទ? េឃញេទ �នមំកនូវេសចក�ី�� ប។់

163 េហយេ េពលែដលអនកពយយមយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ�ក�់
េ កនុង�សនៃនេ�កិយេនះ អនកនេំសចក�ី�� បដ់ល់អនក។ �សម� បេ់គលេ
ចំបង។ េឃញេទ េតខញុ ំចងម់ននយ័ថេមច៉? �សម� បម់នុស�។ អនកនិយយថ
“ឥឡូវេនះ េមលចុះអនកបនេជ េល�ពះ។”

“អូឥឡូវអនកមនិចបំចេ់ជ �េនះេទ។ េបសិនអនក—អនក—អនក…�កមជំនំុ
របស់េយងនឹង” េ េពលេនះកររកីដុះ�លែដលសម� បម់នុស�—ែដលសម� ប់
�បធនបទ។

164 អនក�តវែតទុកឲយអ�ីៗទងំអស់េ �ចឆ់ង យ េហយយក�ពះបនទូលែតមយួ
ប៉ុេ�� ះ។ រស់េ ជបជ់មយួ�ពះបនទូលេនះ។ កុំចកេចញ។ េ េពលែដល�ពះ
មនបនទូលដូេចនះេនះគឺ�អ ច ឹងេហយ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ី ែដលករអបរ់�ំចបង� ញ
េឡយ។

165 េ ៃថងរបស់េ�កណូេអ ពួកេគ�ចបង� ញថគម នទឹកេ េលេមឃេទ ប៉ុែន�
�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ នឹងមនធ� កចុ់ះខ�ះៗ េហយ�កម៏ក។ �តវេហយ។

166 ពួកេគនិយយេ ៃថងេនះថ “គម នេភ�ងេ ខងេលនឱំយធ� កេ់នះេទ។” ប៉ុែន�
េមល �នឹងធ� កចុ់ះេ ៃថង�មយួ។ អ៊ូ-ហូ៊។ “េតេយងនឹងេធ��យ៉ងេនះេហយេធ�
� យ៉ងេនះ? េមល�ពះេធ��។ �ទងនឹ់ងេធ�។ �ទងប់នមនបនទូលថ�នឹងសេ�មច
ែបបេនះ។
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167 េហយ�គបពូ់ជេនះនឹងកនក់បក់ែន�ង�មយួ។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! េនះ
េរ ងែតមយួគតែ់ដល�ទងក់ំពុងែស�ងរកៃថងេនះ គឺជដីពូកេ កែន�ង�មយួ។

168 �នឹងចបេ់ផ�មេ កនុងនរ�មន ក ់ េហយពួកេគនឹងបែង�រ�េចញ េហយ
បញ់ ថន �ំដូចជ�បនេធ�ចំេពះេអ�៉។ �បនចបេ់ផ�មេ កនុងេអ�៉ ស�មប់
នង េហយបននកូំន�បសរបស់�ពះ មនិែមនជកូនរបស់��ងំេទ។ ប៉ុែន�
នងជ ៃផទដីេហយ�ធ� កខុ់សកែន�ង។ ដូេចនះេត�ពះបនទូលនឹងធ� កចុ់ះេ កនុងអនក
ែដល មនិេជ ឬ អនកែដលមនិេជ  ឬអនកសង�យ័។ �នឹងបេងកតឱយមនសមជិក
�ពះវ�ិរ មយួេចញពីពួកេគ ប៉ុែន�មនិែមនជកូន�បសឬកូន�សីៃន�ពះេទ។ អនក
�បបព់ួកេគឱយ សករ់បស់ពួកេគដុះែវងេឡង។ ពួកេគនឹងេសចមុខអនក។ អនក�បប់
ពួកេគ ឱយេធ�េរ ងេនះឬេរ ងេនះ ឬបុរសេនះេដមបេីធ�� ពួកេគនឹងេសចេ និងមុខ
អនក �មនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។ �ជៃផទដីមនិ�តឹម�តវ ប៉ុែន��េ កន�់គបពូ់ជ
ដែដល។េឃញេទ អនកចកេ់�បង�ងំែក�ងក� យេទ? ពួកេគបន�តវេរ ស�ងំែមន
េហយេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និយយភ�ដៃទ េហយេធ�ទីសមគ ល់ និងករ
អ�ច រយ ប៉ុែន��ជរបស់��ងំ។

169 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មនុស�ជេ�ចននឹងមករកខញុ ំេ ៃថងេនះ េហយ
និយយថ ‘�ពះជមច ស់េអយ �ពះអមច ស់េអយ េតខញុ ំមនិបនបេណ� ញ �រក�
េចញ េហយបនេធ�ករ—េធ�ករដអ៏�ច រយ េ កនុង�ពះនម�ពះអងគេទឬអី?’” �ពះ
មនបនទូលថ “ចូរេចញពីអញេ  ឯងែដល�ប�ពឹត�អំេពទុចចរតិេអយ។”

170 េតអ�ីេ ជអំេពទុចចរតិ? �វឌីបននិយយថ “េបខញុ ំមនគំនិតទុចចរតិេ កនុង
ចិត�ខញុ ំេនះ�ពះនឹងមនិ�� បខ់ញុ ំេទ។” េឃញេទ?

171 អំេពទុចចរតិគឺជអ�ីមយួែដលអនកដឹងថអនកគួរែតេធ�េហយែតអនកមនិេធ��េទ។
អនកដឹងចបស់ប៉ុែន�អនកមនិេធ�េទ។ �ជអំេពទុចចរតិ េឃញេទ។ អនកដឹងថពួកេគ
គួរែត េ ជបនឹ់ង�ពះបនទូលរបស់�ពះ ប៉ុែន�ស�មបជ់�បេយជនដ៍ល់ពួកជំនំុ ឬ
ជ�បេយជនអ៍នក�មន ក ់ឬអនក�មន ក ់េដមប�ីបេយជនអ៍នកដៃទឬអ�ីេផ�ងេទ ត
អនកនឹងវេង�ងេចញពី �ពះបនទូលរបស់�ពះនិងេធ�អ�ីែដលអងគករនិយយ។ “ខញុ ំមនិដឹង
េទ។ �កមជំនំុរបស់ខញុ ំនិយយថេយងគួរែតេធ���មវធីិេនះេហយខញុ ំេជ �មវធីិ
េនះ។”
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172 េមលេហយ�េ ចំេពះមុខអនក មុនេពលែដលអនកមនិគួរេធ��។ េនះេហយ
ទុចចរតិ។ “ចូរេចញពីអញេ  អនកែដលេធ�ករទុចចរតិេអយ”
173 សូម�កេឡកេមលេ �វកប៉ុល ដអ៏�ច រយេ កនុងកូរនិថូសទី១ជំពូក១៣
គតប់ននិយយថ “េទះបីខញុ ំនិយយជភ�មនុស�ឬភ�េទវ� កេ៏�យ…”
ឥឡូវេនះអនកចងប់ន ឬអនក�មន កច់ងប់នេដមប�ីកជ់ភស�ុ�ង ៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ប៉ុលបននិយយថ “េទះបីខញុ ំេចះនិយយភ� ដៃទដូចជ
មនុស�េហយពួកេទវ� េហយគម នេសចក�ី�ស�ញ់េទ” ដូចអនកទងំ អស់គន េ
ទីេនះកនុងចំេ�មអនក “ខញុ ំគម នអ�ីេទ។” េឃញេទ?
174 អនក�ចនិយយភ�ដៃទបនពីេ�ពះ�ជ�ពះបនទូល។ �គអធិបបយ�ច
យក�ពះបនទូលេនះេចញេ ផ�យ េហយនិយយ�ពះបនទូលេនះ េហយ�ពះបនទូល
េនះនឹងរកីចេ�មន។ ែត�គអធិបបយ�ចជ មនុស�កំពុតខ�ួនឯង �ជ�ពះបនទូល។
េឃញេទ? ប៉ុែន�សត�មនជីវតិពិតរបស់�ពះ �តវករអ�ីៗទងំអស់កនុងេគលបំណង
ៃន�ពះបនទូល។ “មនុស�នឹងមនិរស់េ�យ �រនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ែតគឺរស់
េ�យ�រ�ល់�ពះបនទូលែដលេចញមកផង។” េហយអនកបែនថមអ�ីេផ�ងេទ ត
ជមយួេនះ អនកមនរកុខជតិែដលខូច។
175 េបខញុ ំចបេ់ផ�មេ ទីេនះជមយួ�សវ�លីមយួ េហយ�ក—់�សែងជមយួ
� េហយនឹងបងក តពូ់ជជមយួគន េទ េប��ចេធ�បនេ�យលំអង�កេ់ ទីេនះ
ខញុ ំមន�សវ�លីក� យ។ េឃញេទ? �េមលេ ដូចជ�សវ�លី ែត�ជ�សែង
េទ។ �មនិែមនជជីវតិពិត�បកដេទ �មនិ�ចបេងកតផលសុទធ ម�ងេទ តបនេទ។
េឃញេទ? �នឹងេចញមក ប៉ុែន��មនិ�ចបេងកតផលសុទធ េ�យខ�ួនឯងបនេទ។
176 សត�—សត�—��ចបងក តពូ់ជជេសះសមយួ េហយ�នឹងបេងកតកូន
� កតេ់នះ ប៉ុែន��កតេ់នះមនិ�ចបងក តជ់សត��សុទធបនេទ។ �ជ
កូនកត។់
177 “ចូរេ�យ�ល់�ពះបនទូលេចញមក�ម�បេភទរបស់�ចុះ” េឃញេទ ��ច
បងក តប់នែតម�ង។ េហយ�ពះវ�ិរ�ចបងក តេ់ចញជអងគករមយួបន ែត�
មនិ�ចបងក តខ់�ួនឯងបនេទ �នមំកនូវអងគករមយួេផ�ងេទ ត។ លូេធមនិ�ច
បងក តពូ់ជជមយួលូេធេរ ន �បននេំចញជេមតូឌីស។ េហយេមតូឌីសបននំ
េចញមកគឺជេពនទីកុស�។ េឃញេទ �មនិ�ចបងក ត ់ វញិបនេទ ពីេ�ពះ�
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បន�� បេ់ហយ។ �មនិ�ចចបេ់ផ�មេឡងវញិបនេទ។ េតកែន�ង�ែដល
�ពះជមច ស់�ទងប់នចបេ់ផ�មកររកីផុសផុលេ កនុងអងគករ? �កេឡកេមល�បវត�ិ
របស់អនក។ �ទងម់និែដលេធ�េទ។ �ជអងគករែដលបេងកតេឡង េ ពីេ�កយកររកី
ផុសផុល។
178 េ េពលែដលលូេធរ ែដលជមនុស�របស់�ពះ បនេចញមកជមយួនឹង �រ
ៃនករ�បជ់សុចរតិ េ ពីេ�កយគត ់ បននមំកនូវ�ពះវ�ិរលូេធេរ ន។ ពួកេគ
មនិ�ចក�ងេឡងបនេទ។
179 បនទ បម់ក�ពះជមច ស់បនចតប់ុរសមន កេ់ឈម ះចនេវស�ី េហយកម៏ន កររកី
ផុសផុលេ ខងេ�កយេនះ។ េតពួកេគបនេធ�អ�ីខ�ះ? េរ បចំ។ �មនិ�ចនមំក
រកខ�ួន�ម�ងេទ តវញិបនេទ។ េឃញេទ ��រ។
180 �េលលូយ៉! ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់នឹងេ សថិតេសថរ! �តឹម�តវ
េហយ។ �នឹងនមំកនូវផលែផ�របស់�។
181 េ ទីេនះពួកេពនទីកុស�បនចូលមក �មនិ�ច។ េមលអ�ីែដល�បន
េធ� បនេរ បចំ។ �មនិ�ចបងក តេ់�យខ�ួនឯងបនេទ។ ពួកេគ�ចមនអូ
រល៉រ ៉បូ៊តឺ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តេ ទូទងំ�បេទស ែត�មនិ�ចេធ�បនេទ។ �នឹង
�តវពយរួ �តឡបេ់ រកពូជកូនកតៃ់នសត��វញិ។ �មនិ�ចេទ! មនិខ�ល់ថ
�ប ចូ លេ�ចនប៉ុ�� េល�កេ៏�យ �េ ែត េតមនេរ ងខងវ ិ ញ ណប៉ុនម ន
េហយអ�ីកេ៏�យែដល�មន �ជ (ឥឡូវអនកេពញវយ័ េហយដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំ
កំពុង និយយ។) មនិថអនកមនប�ីនិង�បពនធប៉ុនម នេទ និងអ�ីេផ�ងេទ ត និង
រេប ប ែដលមនបងប�ូន�សីតូចៗបេងកតេឡងេ ទីេនះេទ េហយ�ពះវ�ិរនិង
អងគករចតូចៗ �មនិ�ចបងក តក់ររកីផុសផុល់េឡងវញិបនេទ។ �ចបេ់ហយ។
�បនឆ�ងេ កនេ់�កិយេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ�មនិ�ចបេងកត
ខ�ួន�ម�ងេទ តបនេទ។ �ពះជមច ស់នឹងេលកអ�ីមយួេផ�ងេទ ត េហយចបេ់ផ�ម
�ពះបនទូលរបស់�ទងនឹ់ងបន�េ មុខេទ ត។ េហយេប�បនេរ បចំ �កនឹ៏ង�តវ�� ប់
ែដរ! �តវេហយ។ �មនិ�ចផលិតេ�យខ�ួនឯងបនេទ ពីេ�ពះ�ជកូនកត។់
�តវេហយ។
182 សូម�កេឡកេមលេពតកូនកតរ់បស់អនកេ ៃថងេនះ ពួកេគនិយយថ
“េនះគឺជេពតល�បំផុត” �ជ—�ជឃតករ។ �ជអ�ីែដលសម� បអ់នក។ ជីវតិ
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របស់អនកមនិ�តវបនបេងកតេឡងស�មប…់�ងកយរបស់អនកមនិ�តវបនបេងកត
េឡងស�មបេ់រ ងេនះេទ។ �ងកយរបស់អនក�តវបនបេងកតេឡងស�មប់
�គបធ់ ញជតិេដម។ េនះេហយជមូលេហតុែដលឪពុកនិងម� យរបស់អនក
ពីេដម រស់េ បនយូរ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលពួកេគ�បឹងែ�បង។ បុរស
�យុ ចិតសិបនិង�យុែបត៉សិបឆន គឺំលំបកនិងតឹងែតង។ េឃញេទ ពួកេគ
បនរស់េ  េលរបស់ធមមជតិ េមលបុរសៃ�ពភនចំស់ទងំេនះ រស់េ េលក� ន់
និង—និងធ ញជតិេដម។ េមលបុរសេ កនុងទី�កងវញិ េ ទីេនះគតប់នមក
េ �មបេ�� យជ�មលដធ៏ំមយួ េ �យុ�បែហល�មសិប�បែំសសិបឆន ។ំ
ទនេ់ខ�យ? �បកដ�ស់! ែមនេហយ ខញុ ំេចញពី�បធនបទ េតែមនេទ?

183 ចំ�ំ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងែតពយយមពនយល់�មកកនអ់នក ែដលជអរយិធម ៌ េនះ
គឺជអ�ីែដលេយងេ ថវបបធម។៌ វបបធម ៌អនកបនឮេ�ចនអំពីេរ ងេនះ។ ឥឡូវេនះ
េតអនកធ� បឮ់ករប៉ន�់បមណរបស់ខញុ ំអំពីវបបធមជ៌អ�ីេទ? �ជបុរស ែដលគម ន
ភពក� �នកនុងករសម� បទ់ន�យប៉ុែន��ចសីុ�បនបនទ បពី់មនអនក�មន ក់
េផ�ងេទ តសម� ប�់។ ដូេចនះខញុ ំ គឺជអ�ីែដលខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—គិតពីវបបធម ៌ អនក
េឃញេហយ។ េនះគឺ�តវេហយ។ េឃញេទ េយងមនិ…

184 �ពះជមច ស់មនិយងមក…�មនិែមនជវបបធមរ៌បស់មនុស�េ �ពះេទ។ អនក
កុេំធ��េ ថ� យ�ពះ។ �ទងប់នេកតមកជ�គបពូ់ជរបស់�ពះ មកពី�ពះ ែតងែតជ
�ពះ េហយមនិ�ចមនអ�ីេ�កពី�ពះេឡយ។ អនកមនិគួរប ចូ លវបបធម ៌ ចូលេ
កនុង�េទ។

185 ឥឡូវេនះ រេប បែដលគតម់ន�បេភទេអែដនរបស់គត ់ និងេ�យពូជែដល
ខូច! ��ងំបនេធ�ឱយេអែដន បនអ�ច រយ ជរបស់គតឥ់ឡូវេនះ។ េត�គឺជអ�ី?
វបបធម ៌វទិយ� ស� �ពះវ�ិរដ�៏សស់�� ត ថន កខ់ពស់ �គអធិបបយពូែក ករអបរ់:ំ
“ឌីេអ ឌី ភេីហចឌី អិលអិលឌី បណ�ិ តអក�រ� ស� បណ�ិ តៃនេទវភព �កម
បណ�ិ ត!” �ល់េពលែដលអនកបេ ចញសំេលង េនះ�កនែ់តឆង យពី�ពះ �គនែ់ត
េបះ�េចល។ េហយ�កមជំនុំមនិចងេ់�យនរ�មន កឈ់រេ ទីេនះេទ េហយ
េ�បពកយ��កកេ់ទ ដូចពកយ “�យ �ន ់និង ចិត និងអនុវត� និងករេ �បមូល
យក។” ពួកេគមនិចងឮ់េទ។ ពួកេគចងប់នរបស់�សស់�� ត។



អំ�ចៃនករផ� ស់ប�ូរ 43

186 េនះជេរ ងដែដលែដលកអុីនមនេ កនុងគំនិតរបស់គត ់ (ឪពុករបស់
ពួកេគកលពីេដម) បនផ�ល់ផក និងែផ�េឈពីដី េ េពលែដល�ពះជមច ស់ចង់
បនដង� យ មនុស�មន កជ់មយួនឹងករេបកសែម�ងរបស់�ពះ: �គឺជឈម!
មនិែមនជែផ�ពរ័េទ ឬែផ�ផ� មំយួ ឬអ�ីែដល�គឺជែផ�េឈ ដូចែដលពួកេគ បន
និយយសព�ៃថងេនះេទ �គឺជឈមែដលបននេំយងេចញពីសួនចបរេអែដន ជ
—ឈម ស�ីែដលអនុ ញ តឱយ�គបពូ់ជខុស�តវបន�ចូំលេ កនុងសបនូ េហយ
ចបេ់ផ�ម�។

187 ឥឡូវេនះេយងបនបង� ញពី�រេនះ គឺដល់េពលេហយ ែដលខញុ ំ�តវ
និយយចំេពះអនក េដមបបីង� ញ�េមលេ ៃថងៃនករបងក តពូ់ជេ  ៃថងេនះករ
ពយយមេដមបេីធ�ឱយ�សស់�� ត។ េមលកូនកត។់ េមលេ កនុង ជីវតិរកុខជតិ។
េ ទីេនះរដូវេក� មុន…

188 �គឺជរដូវេក� េនះ �គឺ ជ ខញុ ំមនផក ៃ�ពចស់បន�ិច (គតប់នបង� ញខញុ ំ េ
ទីេនះពីរបីនទីមុន�បនចូលមកកនុងគំនិតខញុ ំ) ផក ៃ�ពតូចៗែដលខញុ ំមន េ េលែ�គ
េ ទីេនះ ខញុ ំ�តវេ��ចទឹក�ពីរដងកនុងមយួៃថងេដមបរីក��ឱយរស់។ �ជកូនកត។់
ប៉ុែន��មនេដមកំេណ តពីផក េល ងមយួេទ ត ែដល�តវបនេគ�ក ់ ប ចូ លគន
ជមយួនឹងរបស់េផ�ងេទ តេធ�ឱយផក េនះអ ច ឹង។

189 េហយបុរសមន កែ់ដលឈរេ ទីេនះ េ េពលែដលអនក�ចជីកបន
ជំេ ១០ហ�ីតេ កនុងដី អនកនិងមនិ�ចរកសំេណ ម�គប�់គនេ់ដមបេី�� ះបនេទ។
េឃញេទ�គឺ—�—�េទបែតរស់េ កនុងធូលីដី េហយ�ពិតជ�� តេហយ �មនិ
ចបំចេ់��ចទឹកេទ។ �ជវតថុធតុេដម។ �មនិែមនជកូនកតេ់ទ។ េ ទីេនះ
គម នអ�ី�យជមយួ�េទ �គឺជផក ពិត។

190 េហយេនះគឺជអ�ីែដល�យជមយួ� ែដល�តវែតេ��ចទឹក�និងចិ ច ឹម �
ដូចទរក។ េឃញេទ? មយួេនះអនកមនិបន គម នសត�ល�ិត�ទុំេល�េទ។ េយង
�តវបញ់ថន �ំនិងេធ�អ�ីៗេផ�ងេទ តេដមបែីថ�។ េហយសត�រយុនិងមូស�និង អ�ី
េផ�ងៗពួកេគេហរេចញ។ េបអនកមនិេធ��នឹងសម� បព់ួកេគេចល។

អនកគម ន សត�មូស�មយួមកជិត�េទ!



44 �ពះបនទូលជសេម�ង

191 អូ! េនះគឺជ�គី�ទ នពិតនិងេកតជថមី។ អនក�ចលបងួគតជ់មយួអ�ីែដល
អនកចងេ់ធ�។ គតេ់ ែតជ�គី�ទ ន។ លបងួនងកែន�ង�ែដលអនកចងេ់ធ� នង
េ ែតជ�គី�ទ ន។

192 ស�ីតូចមន កម់កពីបងប�ូនេ ទីេនះ �បជជនមយួចំនួនរបស់អនក �កមជំនំុ
របស់ពួកេគបនសរេសរសំបុ�តមយួេ�យខញុ ំេ ៃថងមុន។ បននិយយថ “ប៉ខញុ ំ
មនិចងឲ់យខញុ ំេ េលងកី�ប៉ល់សកិតមយួរកឺប៏ល់េបះេទ បង�បស�បណ �។ំ
េយងបនេជ …” នងបននិយយថ នងមន�យុ១២ឆន េំហយ និយយថ
“បង�បស�បណ� ំ េយងេជ ថអនកមន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េតអ�ីែដល
អនក�បបេ់យងឥឡូវេនះ” បននិយយថ “ខញុ ំគិតថឪពុកខញុ ំខុស។ ប៉ុែន�” បែនថមថ
“អ�ីែដលអនកនិយយខញុ ំនឹងេជ ” ឥឡូវេនះ េកមង�សីតូចគួរឱយ�ស�ញ់េនះ។

193 ដូេចនះខញុ ំបនគិត “ែមនេហយ។” ខញុ ំបននិយយថ “េមល កមួយសម� ញ់ េប
អនកជ�គី�ទ ន េនះអនកគឺជ�គី�ទ នេ �គបទី់កែន�ង។ មនិថអនកេ ទី�
កេ៏�យអនកេ ែតជ�គី�ទ ន។ ប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “អនកេឃញេទ េ េល
ទី�នបល់េបះ េតប៉ៗកំពុងគិតអំពីអនកយ៉ង� ពួកេគេកមងៗបន សបថ
និងអនុវត�ដូចេនះ។ ខញុ ំេ ែតេជ ជកថ់អនកនឹងក� យជ�គី�ទ នមន ក។់ ប៉ុែន�
អនកេឃញេទ ប៉ៗដឹងពីជីវតិជងអនក។ េឃញេទ?” ឥឡូវេនះ ខញុ ំបននិយយ
ថ “ឥឡូវេនះអនកមន�យុ១២ឆន េំហយ េហយអនកនិយយថ អនកមនប�ូន�សី
តូចមន កែ់ដរ បនួ។ ឥឡូវេនះនងចងឲ់យអនកកតតុ់កក��ក�ស។ ‘អូ អនកគម ន
េពលកតតុ់កក��ក�សេទ។’ េឃញេទ អនកមនភពេជ នេល ន ជងប�ូន�សីតូច
េ េទ ត។”

194 េនះេហយគឺជកែន�ងែដល�កមជំនុំគួរែតមនៃថងេនះ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
មនិែមនជេមតូឌីស បបទីសទ េពនទីកុស� េ�បសប៊េីធេរ ន។ ប៉ុែន�កររកីចេ�មន
េ កនុង�ពះបនទូលេ កនប់ុ��និងបុ�តីៃន�ពះ។ អូ! �តវេហយ។ �តវេហយ។ �រ
េនះ�តវបនបង� ញទនេ់ពលេវ�។

195 េ�យវទិយ� ស� េ�យវទិយ� ស�និងករ��វ�ជវរបស់គត ់ អនកេឃញ
េទ ពួកេគបនពយយមេធ�ឱយខូចអ�ីៗ�គបយ៉់ង បេងកតជ�គបពូ់ជខុសគន  បេងកតអ�ី
េផ�ង េធ�ឱយ��� តជង។
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196 េមលបងប�ូន�សីរបស់េយង។ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់កលពីមុនថេត ពួកេគ
�� តប៉ុ�� ។ អូអនក�ចនឹងឈរកនុងពួកេគេ ទីេនះ កនុងករ�បកួតមយួចំនួន
ៃនបរវរក ញ កង នេទពរបស់ពិភពេ�ក ឬេរ ងទងំេនះេ ទីេនះេ កលីហ�័
រញ៉ េហយពួកេគេ ឆង យ�ចម់យួ�នម៉យល៍។ ប៉ុែន�ពួកេគមនេឈម ះកនុង
េស វេ ដល៏បលីបញ។ គឺេ កនុងេស វេ ជីវតិ។ អ៊ូ—ហូ៊។ “ចិត�សុភព�ប�
និងករបនទ បខ�ួនគឺជ�ទពយសមបត�ិដ�៏បេសរបំផុត ចំេពះ�ពះ។” េហយ�ពះគមពរី
បននិយយថ—ដបតិ ស�ីរបស់េយង “តុបែតងខ�ួន េ�យសុភព�ប� និង
បនទ បខ�ួនចុះចូលនឹង�� មរីបស់អនកនិងភពែផ�មែល�ម។” េនះជអ�ីែដលអ�ច រយ
មនតំៃលេ ចំេពះ�ពះេន�តរបស់�ពះជមច ស់។ េឃញេទ? �តវេហយ។

197 មនិែមនទងំអស់េនះគឺជអ�ីែដលពួកេគបនេធ�េទ។ ពួកេគជក�� អតិបរម
ស�ីែដល�សស់�� តខងេ�កគឺជរបស់��ងំ។ របស់ទងំអស់េនះជរបស់
�រក�។ េតអនកដឹងេទ? ពិត�បកដ�ស់។ �ជ�រក�ទងំអស់។

198 ឥឡូវេនះខញុ ំចបំនថភរយិរបស់ខញុ ំេ េពលែដលនង�� តនិងេកមង នង
មនិបនផតម់ុខេនះេទ។ អតេ់ទ។ នងបនមក េហយខញុ ំបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹក
ឱយនងេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េ េពលែដលនងេស� កពករ់ ៉បូេ�កម
ជងគងដូ់ចេនះ។ េឃញេទ ែតឥឡូវនងចស់េហយ នងនិយយថ “ខញុ ំចស់
�ជីវ�ជញ�ស់។”

199 ខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទ េ េពលអនកកនែ់តចស់ ែភនករបស់ខញុ ំកន ់ែត
�ស�ប។់ ខញុ ំចងចអំនក ដូចអនកពីមុនែដរ េហយខញុ ំចេំហយដឹងកនុងចិត�ខញុ ំថ អនក
នឹងក� យជអ�ីេ ៃថង�មយួ។ េឃញេទ? េឃញេទ? េឃញេទេ�យ �ម រតី
សងប�់ង តនិ់ងែផ�មែល�មែដលអនកមន�ពះនឹងនេំយងរមួគន ម�ងេទ ត។ េនះេហយ
ជេពលេយងនឹងមនិផ� ស់ប�ូរេទ។” ដូេចនះេហតុអ�ី…

200 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ េ កនុងៃថងរបស់េ�កណូេអ េ េពលែដលកូនរបស់�ពះ
បនេឃញកូន�សីរបស់មនុស��សស់�� ត ពួកេគបនយក ស�ីស�មបេ់ធ��បពនធ។
េឃញេទ បុ��ៃន�ពះបនេឃញកូន�សីរបស់មនុស� ពីេ�ពះពួកេគសិចសីុនិង
—េហយេស� កពកដូ់ចេនះ។ ពួកេគ—ពួកេគមនត�� េល ស�ី េហយពួកេគ
បនេ េធ�ករេនះ េឃញេទ។
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201 ខញុ ំពិតជអរគុណែដលអនក�ល់គន ជកូន�បសរបស់�ពះបនេឃញេលស
ពីេនះ េឃញេទ ពីរេប បែដល ស�ីេធ�ខ�ួន។ េឃញេទ?
202 ប៉ុែន�េត�ជអ�ីេ ? �� ត�ស់។ �ជកូនកត។់ យកពួកេគខ�ះមក
�ងមុខពួកេគ…អនកនឹងមនិដឹងនូវអ�ីែដលអនកេឃញេទ។ េឃញេទ? �តវេហយ។
�បែហលជកំហឹង�គប�់គនក់នុងករ�បយុទធ�បឆងំនឹង—ករ ភញ កេ់ផ�លនិង��កក់
េហយនិង—និងភពលម� និងកខ�កនិ់ងរតេ់ ជំុវញិ ជមយួបុរសមន កេ់ផ�ងេទ ត។
203 ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីេទ �បពនធខញុ ំ—ខញុ ំេគរពភពេ�ម ះ�តងច់ំេពះ ស�ី�គបរ់បូ។ េពល
ខញុ ំជេកមង�បសតូច ខញុ ំែតងែតនិយយថ “េប ស�ីេនេ �គ ចងប់នភព េ�ម ះ�តងខ់ញុ ំ
នឹងបង�ូរឈមចុងេ�កយរបស់ខញុ ំេដមបរីក�ផ�ូវេនះ។” េមលខញុ ំេគរពអ�ីែដល�តវនិង
េរ ង�តឹម�តវ។ ខញុ ំបនពយយមរស់េ េពញមយួ ជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ពីមុនខញុ ំេ េកមង ែត
ឥឡូវេនះខញុ ំចស់េហយ ខញុ ំមនិបនផ� ស់ប�ូរ គំនិតរបស់ខញុ ំបន�ិចេឡយ។ េឃញេទ?
204 វទិយ� ស� េ កនុងលំនដូំចគន ែដលេអ�៉បនេធ� �កប៏នេធ�ចំេពះ�ពះវ�ិរ
បងខូចេលនង។ �បនអនុវត�ែផនកររបស់�េ ៃថងេនះ �មរយៈ�ពះវ�ិរកូនកត់
របស់� េអែដនសមយ័ទំេនបរបស់�ែដលេយងមនសព�ៃថងេនះ។ េយងកំពុង
រស់េ កនុងេអែដនវទិយ� ស� េអែដនរបស់��ងំ ជេអែដនវទិយ� ស�។
205 េបអនកចងេ់បក�េ កនុងេអ�យ១៤:១២។ ខញុ ំនឹងដក�សង�់េ កនអ់នក េប
អនកចងេ់ឃញ េបអនកចងេ់ឃញកនុងខ១២និង១៤ “��ងំបននិយយកនុងខ�ួន
�ថ អញនឹងេលកតេមកងខ�ួនអញខពស់ជង�ពះអមច ស់ដខ៏ពស់បំផុត។” �នឹងមន
នគរមយួ ែដលថសូមបែីតកូន�បសរបស់�ពះកនឹ៏ងថ� យបងគំ�ែដរ។
206 េហយេនះពិតជអ�ីែដល�បនេធ�។ �បនេធ���មរយៈ�ពះវ�ិរ�សន
ដូចជ�បនចបេ់ផ�មេ កនុងករចបេ់ផ�ម�សន។ �បនេធ�រចួេហយ។
207 ដូចគន ែដរេ��ប៉ូលបនេឃញ េ កនុងែថស�ឡូនីចទី២ ជំពូក២ ថគត់
—គតប់នេងបេឡង-…កនុងេអែដនវទិយ� ស�ដធ៏ំេ ៃថងេនះ កនុងវទិយ� ស�ៃន
ករ អបរ់និំងអរយិធម។៌ េហយបនេធ�ខ�ួនគត ់ េហយទីបំផុតបនដឹកនេំឡង
េ កនុង�កម�បឹក��សនែដលជកែន�ងែដល�ពះវ�ិរទងំអស់ នឹង�តវ�កប
ថ� យបងគំគត។់ េហយេមលេត�ជអ�ី? �ជ�ម រតីវេង�ង ែដលេធ�ករកនុងចំេ�ម
មនុស� កូន�បសរបស់�ពះែដល�តវបនបេងកតេឡងកនុង របូភពៃន�ពះ េហយ
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បុ�តីៃនមនុស�ែដល�តវបនបេងកតេឡងេ កនុងរបូភពៃន មនុស� បននពំួកេគ
េ េ�កមភពមនិពិតដូចជគតប់នេធ�ដល់េអ�៉ែដរ។ េហយបនបេងកតេឡង
េ�យខ�ួនគតផ់ទ ល់�មរយៈវទិយ� ស�និងករអបរ់និំងវបបធម ៌ រហូតដល់គត់
មនេអែដនសមយ័ទំេនបខ�ួនឯង ែបបវទិយ� ស�និងជ េអែដន�� ប។់
208 ទី� ែដល�ពះ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់បនមនបនទូល េហយ�ទងម់ន
េអែដនែដលគម នករ�� ប ់ គម នវទិយ� ស� គម នករអបរ់ ំ ដូចេយងមនសព�ៃថងឬ
អរយិធមេ៌ទ។
209 អនកេឃញ�ឥឡូវេនះ យល់េទ? េឃញេទ ឥឡូវេនះគតម់នេអែដន របស់
គតេ់ហយ។ េមល �ពះវ�ិរទងំអស់ថ� យបងគំគត។់ ែដលបន�កែ់ថស�ឡូ
និចទីពីរ�ទងប់នមនបនទូលថ

…បុរសេនះែដលេ ខ�ួនឯងថជ�ពះ កំពុងអងគុយេ កនុង�ពះវ�ិរ
ៃន�ពះ…

េហយមនុស�ទងំអស់…េ េលែផនដីនឹង�កបចុះេហយថ� យបងគំ
គត់ េឈម ះពួកេគមនិ�តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ ជីវតិ
របស់កូនេច មេឡយ…�ងំពីមុន�គឹះៃនែផនដីេម�ះ។

210 េឃញេទ �ជេអែដនសមយ័ទំេនប។ ឥឡូវគតក់ំពុងេធ�អ�ី ខ�ួនឯង? គត់
កំពុងនខំ�ួនឯងេ  រ ៉មូ កែន�ងចុងេ�កយរបស់គត ់េអែដន ដអ៏�ច រយ។
211 អនកេមលេឃញកែន�ងែដលសេម�ចប៉បបនមកទីេនះេ ៃថងេផ�ងេទ តេទ?
េតអនកេឃញអ�ី១៣ែដលបនេកតេឡង? �ទងនិ់យយ១៣ពកយ មនករសនទន
គន ចំនួន១៣ បននិយយេ កនុងពហុកីឡ�� នយ៉កគីែដលជ ១៣។ អ�ី
�គបយ៉់ងគឺ១៣។
212 េហយេលខជតិរបស់េយងគឺ១៣បនេលចេចញកនុងជំពូកទី ១៣ ៃនវវិរណៈ
ឆនូតដបបី់ ផក យដបបី់ បរដបបី់ ដបបី់េលខេ េលកក ់ផក យដបបី់េ េលកក ់អ�ី
�គបយ៉់ងគឺដបបី់េហយនិង ស�ីមន ក។់
213 េនះគឺជសេម�ចប៉ប ែដលជកបល ដល់ ស�ី។ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�ែក�ងក� យ
ចំេពះកូន�កមុែំក�ងក� យៃនវទិយ� ស� ែដលពិភពរបស់េយង ពិភព�េមរចិ
ខងេកតេ ទីេនះឬពិភពខងលិចបនដឹកនពិំភពកនុងវទិយ� ស� មកចំេពះ
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នងេ កនុង�ពះវ�ិរវទិយ� ស�របស់េគ េហយឥឡូវេនះ�បេតស�ងទ់ងំអស់
កំពុងែត�កបថ� យបងគំគត ់េឃញេទ េ េលដបបី់។ អនកេឃញ�េទ? អ�ី�គបយ៉់ង
គឺសថិតេ កនុងដបបី់។ �បេទសទងំមូលរបស់េយង �បេទសជតិអ�ីៗេផ�ងេទ ត
គឺដបបី់ពិភពរបស់ ស�ី។ េឃញេទ េយងេ ទីេនះេយងទទួលបន�។ �បន
ែ�បក� យេ ជ ពិភព ស�ីេ សួនចបរេអែដន ប៉ុែន�ៃថង�មយួ�នឹងក� យជពិភព
របស់�ពះ។ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ។

ឥឡូវេនះ ផងែដរ ពយករទីងំេនះនិងអ�ីែដលបនទយ។

214 េហយឥឡូវេនះជថមីម�ងេទ ត បនមកដូចជមុនេពលែដល�ពះបនផ� ស់ប�ូរ
េលែផនដី �ក� យជភពវកឹវរខងវ ិ ញ ណ។ ពិត�ស់�មន។

215 សូមកតស់មគ ល់េអែដនទី២ បន�យប ចូ លយ៉ងជិតសនិទធេ នឹងទីមយួ
េដមបបីេ ឆ តអនកេរ ស�ងំ។ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំនឹងេ�ប បេធ ប េ
ទីេនះែតពីរបីនទី។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹង�តវប ឈប ់ពីេ�ពះ�េម៉ង១១េហយ ដូេចនះសូម
�� ប។់ េអែដនទងំពីរេនះ េតេអែដនបនពយយមយ៉ងដូចេម�ច ដូចជអ�ីែដល
��ងំបនេធ��ងំពីដំបូងដល់េអ�៉េ កនុងេអែដនពិត�បកដ េអែដនដំបូង។
�គនែ់តេមលពួកេគ�យប ចូ លជមយួគន ឥឡូវេនះ។ េឃញេទ េយងយល់េហយ
ឥឡូវ អនក�ល់គន យល់ចបស់ពីេអែដនវទិយ� ស�ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ េឃញ
េទ? ឥឡូវេនះ �មនិែមនជេអែដនរបស់�ពះេទ។

216 េអែដនរបស់�ពះមនិែមនមកពីវទិយ� ស� ករអបរ់ ំ វបបធមេ៌ទ។ �មកេ�យ
�ពះបនទូល េឃញេទ េ េរ ងទងំអស់េនះដូចជពួកេគមនិបន។ េហយសូម
កតស់មគ ល់េ កនុងសួនចបរេអែដន…សូមេ�ប បេធ បពួកេគបន�ិច។ ឥឡូវេនះសូម
កតស់មគ ល់។

217 បុរសនិង�បពនធរបស់គត ់ (េម…េ កនុងសួនចបរេអែដន) គូេនះគឺ��កត
េហយមនិដឹងពី�េទ។ េត��តវេទ? េ កនុងេអែដនរបស់�ពះគូេនះគឺ��កត េហយ
មនិដឹងេទ។

218 ឥឡូវេនះពួកេគ��កតម�ងេទ តេហយកម៏និដឹង�ដូចគន  េ វវិរណៈ៣ ជ
យុគសមយ័េ ឌីេស។
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េ�ពះអនកជ…មនុស���កត េវទន អនក�ក វេង�ង ខ� ក។់ េហយ
មនិដឹងពី�។

219 ឥឡូវេនះ េ កនុងសួនេអែដនរបស់�ពះ ពួកេគបន��កតេហយពួកេគមនិ
ដឹងេទ។ កដូ៏ចគន េ កនុងសួនេអែដនរបស់��ងំ ែដលជវទិយ� ស� និង
ករអបរ់ពំួកេគ��កតម�ងេទ តេហយកម៏និដឹងដូចគន ។ េតអ�ីេ ជករែក�ងបន�ំ!
220 េមលេ ៃថងេនះ។ សូម�កេឡកេមលពួកបុរសពយយមេស� កសេម� កបំពក់
�បពនធរបស់គត ់ េហយនងកំពុងពយយមេស� កសេម� កបំពកប់�ិរបស់គត។់
េហយគតក់ំពុងពយយមអនុ ញ តឱយសករ់បស់គតដុ់ះដូចនង។ េហយនង
កំពុងកតស់កន់ងេចលដូចគត។់ អូ អូ អូ ខញុ ំេអយ! បុរសពយយមេធ�ជ ស�ី
េហយ ស�ីពយយមេធ�ជបុរសែដលជមនុស�វេង�ង!
221 េនះគឺជេរ ងដែដលែដល�កមជំនុំកំពុងេធ� យុគសមយ័េ ឌីេស។ សូម
កតស់មគ ល់។
222 មូលេហតុែដលពួកេគមនិបនដឹងថពួកេគ��កត �ងំពីដំបូង មន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមយួែដលបងំពួកេគេចញពីភព��កត។ ពួកេគមនិបនដឹង
េទ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ េលែភនកពួកេគ េគមនិេឃញមនអ�ីេ�កពីបងប�ូន
�បស�សីរបស់េគេឡយ េឃញេទ។ ចបប ់ ពួកេគមនិបនដឹងថពួកេគ��កត
េនះេទ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ!
223 ឥឡូវេនះ�ម រតីៃនភពមនិបរសុិទធ ភពេ�ម កេ�គកនិងត�� បន�គបបងំ
ពួកេគ ករអបរ់វំទិយ� ស� “េហតុអ�ី �ជវទិយ� ស�។ េស� កេខខ�ី�សលជង។”
�បជជនឥ�� បេ�ង នអនក�បេសរជងេនះ។ ពួកេគបនរុេំ កនុងភយួ េដមបឱីយ
មនភព�តជក ់ េមលេឃញនិងពក�់។ េឃញេទ ករអបរ់បំន�តលប ់ មករ
កេពលេវ�មយួ ជេរ ងែដលពួកេគគិតែដលនពំួកេគេ រកវបបធមនិ៌ងអរយិធម៌
ែដលបន�កព់ួកេគចូលកនុងភពលងងេ់ខ� ម�ងេទ ត កនែ់ត��កកជ់ងមុន។
224 ��េរ ន ករអបរ់ ំ េមលេ ��េរ ន! េមលចុះេ ទីេនះមន �កល
វទិយល័យ េ យបេ់ផ�ងេទ ត ពួកេគែដលជេកមង�បស! េតមនទរកប៉ុនម ន
នកេ់កតេចញេ�យ�រពួកេគ ស�ីវយ័េកមងេ ទីេនះ ចំេពះ ស�ីវយ័េកមង ជ
េរ ង�ល់ឆន េំ �កលវទិយល័យ! សូមអនកគិត! អនកនិយយថ “េនះគឺជសំ�ម
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�មចិេ ច មផ�ូវ។” េហយពួកេគជេកមង�បស “ជេ�គ ងអលងក រៃមភមយួឆន ”ំ ពួកេគ
បនេ  េ�យ�បែ�កមេលបបូរមត ់ និង—សកដូ់ច�កមត ន�ី េហយទម� ក់
មូរចុះេ ទីេនះ។ ពួកេគនិយយអ ច ឹង។ េហយ��កត—កខ�ក!់ អនកនិយយ
ថ “េនះគឺជករទតេ់ចល�មចិេ ច មផ�ូវ។” េតែមនេទ? �ជនិស�តិៃន�កល
វទិយល័យ។
225 ពួកេគ�សវងឹ��េ យបេ់ផ�ងេទ ត។ េហយពួកេគមនិបនដឹងអ�ីែដល�តវេធ�
ដូេចនះេហយជករទតេ់ចល។ េហយផឹក��និងផិតកបតនិ់ងអ�ី�គបយ៉់ងដូេចន ះ
គឺមនិ�គប�់គនេ់ទស�មបព់ួកេគ។ ពួកេគបនបំែបកដប។ េហយរតេ់ ទ� រផទះ ស�ី
េហយេគះទ� រ។ ពួកេគមក �ល់មុខពួកេគ។ កតែ់ភនករបស់េកមង�សី េចលឲយខូច
�ទង�់ទយស�មបជី់វតិ។ អនកគិតថពួកេគអនុ ញ តឱយ�េចញ? អតេ់ទ
226 េកមង�បសពីរនករ់បស់ពួកេគជិះេឡងនិងចុះ�មផ�ូវ េហយេកមង២នកជ់
ស�ីេរ បកររចួ អងគុយេ —េលជេណ� រ េហយពួកេគេជរ�បមថ ស�ីមន កេ់ទ ត។
សមតថកិចចបនចបព់ួកេគយកេ �កគុ់ក។ �ពឹទធបុរសចុះមកេ ទីេនះ។
េហយេរ ងទងំមូលគឺកំពុងេកតេឡងេ �កលវទិយល័យេនះ េនះជកចិចករ
ែដលពួកេគេធ�។ បននិយយថ “ពួកេគគឺជកូនរបស់ខញុ ំ។ អនកេធ�ឱយពួកេគ
ធូររលុង។” ពួកេគខ�ួនឯងបនបែង�រឱយធូររលុង។
227 ហនឹងេហយ អរយិធម ៌ ករអបរ់នំេំ រកករ�� បន់ិងភពវកឹវរនិងនរក។ កុំ
�� បេ់រ ងេនះ។ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ។
228 េអ�៉�គនែ់តបនយកមយួចំណិតតូចេដមបេីមលពីអ�ីែដលេ�កិយមន
អនកដឹងេទ ជេ�ចនដង “េយង�តវពកែ់តរបស់េនះបន�ិច។” ឬេតអនកដឹងពីអ�ី ែដល
ខញុ ំចងនិ់យយេទ �គនែ់ត�តវចំ�យេពលបន�ិចេដមបេីមល។ ឥឡូវេ កនុង�វក
យ៉ូ�នឬ…
229 យ៉ូ�នទី១ជំពូក២:១៥ �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “េបអនក�ស�ញ់
េ�កីយឬេសចក�ី�ស�ញ់កនុងេ�កកិយេនះ េនះេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ជ
មច ស់មនិេ កនុងខ�ួនអនកេទ។” របស់េ ខងេ�កេនះ គឺជេសចក�ី�� ប។់ អនក�តវ
កតែ់សបកេហយកតេ់ចញពី�។ អនកមនិចងប់នេរ ងទងំ�យៃន េ�កីយេនះ
េទ អនកនឹង�� បែ់ដរ។ ពួកេគ�� បេ់ហយ។ ពួកេគបន�� បេ់ហយ។ អនកមនិ
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ចងប់នអ�ីែដលងបេ់ទ។ �រលួយេហយ។ �ធុំក�ិន។ េតកររស់េ  ចងប់នអ�ី
ែដលកខ�កដូ់ចេនះយ៉ងេមច៉? េឃញេទ អនកមនជីវតិកនុង�ពះ�គីសទ។ �ពះបនទូល
េធ�េ�យអនកមនជីវតិ។
230 ខញុ ំេអយ េ េពលែដលខញុ ំគិតពី�េ ៃថងេនះ ែដលេយងកំពុងរស់េ េ ថ
ករអបរ់!ំ អនកមនិ�ចចូលកនុងេវទិកបនេទលុះ��ែតអនកបនទទួលស ញ ប�័ត
បណ�ិ តជេដម។
231 �បនរឮំកខញុ ំពីបព�ជិតមន កេ់ េពលមយួេចញពីកងទព័។ គតប់ននិយយ
ថ—ថ “បង�បស�បណ�”ំ (�ជករ�តឹម�តវបនទ បពី់ ស ងគ មេ�ក
េលកទីមយួ។) បន� បព�ជិតបនបែនថមថ “ពលទ�នបនមកេហយនិយយ
ថ ‘អនកបព�ជិតេតអនកចងេ់ សមរភូម ិ ជមយួខញុ ំ េ ឯ�ហគូនីេទ’” េ ទីេនះ
ពី�ល ឡឺរនី�បេទសប�ងំអនកដឹងេទ។ េហយនិយយថ “ខញុ ំបនេឆព ះេ
រកៃ�ព�ហគូនី។” េហយនិយយថ “គតប់នយករថេ�កះជេ�ចនែដលបន
ផទុះេឡង។”
232 េហយនិយយថ “េ �ពឹកៃថង�ពះអងគមច ស់រស់េឡងវញិ” បននិយយថ “ខញុ ំ
េទបែតបនទទួល�មរយៈ…ខញុ ំបនេដរជមយួគិ�នុបប�� យិកេហយនងបន
េ�យេកមង�បសរងរបសួទងំេនះ កុ�ប�េមរចិ អនកបនដឹងេទ អ�ីមយួែដល
ទ�ន�េមរចិបនេ�ប។ េកមង�បសទងំេនះចបយ់កផក កុ�ប េហយែ�សកយំ
េ�យេ�ពះពួកេគដឹងថ�មកពីផទះ។” េឃញេទ�មកពីផទះ។
233 េហយេនះគឺជវធីិែដលខញុ ំគិតថេយងេធ��ម�ពះបនទូល សូមចប�់ “ឱ
�ពះអងគេអយ!” �មកពីផទះេឃញេទ។
234 បននិយយថ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ…” �ទងប់ន
មនបនទូលថ “ខញុ ំបនេចញេ េ�កេ ទីេនះេហយនិយយថ… េហយ—េមទព័
បនេចញេ យកេលខ េតមនរថេ�កះចំនួនប៉ុនម ន �តវបនបំផ� ញេហយមន
របស់ដូចេនះ។” បននិយយថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនមនបនទូលថ ‘ចូរ
េ ឯថមតូចមយួ’” េហយេមលែកបរៗេនះ។ បននិយយថ “ពួកេគបនចក់
េ�បងម៉សូ៊តនិងក�រនីេហយ” “�គនែ់តដុតស�ឹកទងំអស់េចល។ គម នអ�ីែដល
េ េសសសល់េទេហយេនះគឺជបុណយអុីេសទរ!” គតនិ់យយថ “អ�ីែដលជ
បុណយអុីេសទរ! អ�ីែដលជបុណយអុីេសទរ េ េពលែដលគម នេ ម េ េលដី គម នអី
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ទល់ែតេ�ះ!” េហយបននិយយអ�ីឱយទកទ់ញគតេ់ កនថ់មេនះ។ គតប់ន
ទញថមមកេហយនិយយថ “មនផក អុីេសទរតិចតួចេ ពីេ�កម� �តវបនសេ ងគ ះ
េ េ�កមឧសម័នពុល។” េហយនិយយថ “ខញុ ំបនគិតថ ‘ឱ�ពះជមច ស់េអយសូម
រក�ទូលបងគំេ�យេ េ�កមថមេនះ រហូតដល់ករពុលេនះ�តវបនកន�ងផុត និង
អនុ ញ តឱយខញុ ំរកីេ កនុងដីែ�សេនះ។’”

235 េយង�ចឈបេ់ ទីេនះ េបអនកចង ់ េ�ពះខញុ ំ—ខញុ ំមនេ�ចន�ស់េ
ទីេនះ ខញុ ំមនិ�ចេ ដល់�េទ យ៉ង�កេ៏�យ។ ដូេចនះ�បែហលជខញុ ំ�ចបន
�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត េហយយក�េ ឱយអនក។

236 អូ ខញុ ំេទបែតបនឆ�ងកតក់រអធិបបយេ ៃថងេផ�ងេទ ត “គិតពីគំនិតរបស់
មនុស� ” អនកទងំអស់គន បន�ន� េឃញេទ “ផលិតនូវរសជតិ របស់មនុស�
បរសុិទធ” សូមគិតបងប�ូនេអយ។ េទះបីអនកេធ�អ�ីកេ៏�យសូមគិត! េអេភសូរ ៥:២៦
េ កនុងេនះបននិយយ។

237 េហយេយងបននិយយជែជកអំពី�ពះបនទូលែដលបនតំរវូទុកជមុន េឃញ
េទ ែដលពួកេគជេ�ចនបនជំពបដ់ួល។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទង—់�ទង់
េ�ប� “តបតិេយង�តវបនតំរវូទុកជមុនេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។” េហយ�
េ កនុងេនះេយង…េ េពលែដលអនកបនតំរវូទុកជមុន េហតុអ�ី��តវែតេកតេឡង
ពីេ�ពះ�ែបបេនះ �ពះ—�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សអនក ពីេ�ពះ�ទង�់ជបពីអ�ី
ែដលអនកនឹងេធ�ករចបេ់ផ�ម។

238 សូមកុំបេ�� យឱយ�រក�បញ់អនកេ�យករអបរ់និំងថន ពុំលវតថុែបបេនះ
“អនក�តវែតទំេនប។ អនក�តវែតជអនកេនះ” អនកមនិ�តវមនអ�ីេ�កពីកូន�បស�សី
របស់�ពះេទ។ េហយេបអនកេកតពី�ពះបនទូល អនកនឹងេធ�បន។ សូមកតស់មគ ល់
ពីករបញ់ថន ។ំ េបអនកយក�គបពូ់ជមយួ�គប ់ ជពូជល� េហយអនកបញ់� �
—នឹងសម� ប�់។ េហយេ េពលែដលពួកេគបញ់របស់និកយ េលកំពូលរបស់
អនក�នឹងបំផ� ញឥទធិពលរបស់�ពះបនទូលេដម។ េបពួកេគ�បបអ់នកថ “អនក�តវ
េធ�ែបបេនះ។ េហតុអ�ី េកមង�សីេផ�ងេទ តេធ��បន។ បុរសេផ�ងេទ តេធ��បន។”
េតអនកមនិេជ េទ។ �នឹងបំផ� ញឥទធិពលៃន�ពះបនទូល របស់�ទងម់កេលអនក។
អនកដឹងេទ។
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239 អតថបទរបស់េយងនិយយថ “កុំេធ���ប�់ម” ករបញ់ថន  ំ “ែត�តវផ� ស់ប�ូរ”
�គបពូ់ជែដលមនេ កនុងអនក។

240 មនុស�សព�ៃថងេនះេធ�ដូចជពួកេគមនិេជ ថមន�ពះ។ េតអនកដឹងេទ? ពួកេគ
េធ�ដូចេនះ។ ឥឡូវ ខញុ ំមនិចងេ់ ពួកេគថជមនុស�លងីេលងេទ ប៉ុែន�ពួកេគេធ�ដូច
លងីេលងរ។ េ�ពះទំនុកដំេកង ១៤:១ែចងថ “មនុស�លងីេលង និយយេ កនុងចិត�
ថគម ន�ពះេទ។” អនកមនិគួរេ មនុស�ថលងីេលងេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគពិតជេធ�ដូចជ
មនុស�លងីេលងពីេ�ពះពួកេគមនិេធ�…ពួកេគេធ�ដូចជគម ន�ពះ។ �ពះបនទូលេនះ�តវ
បនេគមនិេអេព។

241 េឃញេទ េ ៃថងមយួពួកេគបនេ ខញុ ំចូលកនុងបនទបេ់មល… ប៊លីីប៉ូល ខញុ ំ
�បែហលឬពួកេគមយួចំនួនបននិយយថមន—កមមវធីិ�សនេ េលក ច ក់
ទូរទស�ន។៍

242 េយងគម នទូរទស�នេ៍ទ។ គម នមយួ�េ កនុងផទះរបស់ខញុ ំេទ។ ប៉ុែន�មន…អនក
ចងប់ន� �េ�សចនឹងអនក។ ប៉ុែន��ពះបន�បបខ់ញុ ំមនិឱយមន�េទ។

243 េហយេ េពលែដលេយងបនផ� ស់េ េ ទីេនះ ខញុ ំបនជួលពីប�ូន�សី េនះ
េ ទីេនះ នងមនទូរទស�នម៍យួែដលពួកេគ�តវមន�ស�មបឲ់យនងជួលផទះ។
េហយខញុ ំេ�យពួកេគេមលកមមវធីិ�សន ដូេចនះពួកេគបន—ទូរស័ពទមក េហយ
បននិយយថមនចេ�ម ងដំណឹងល�េ�ច ងេ េលេនះ។

244 េហយអនកនិយយអំពី�កមរបស់រកីគីមយួេ ទីេនះ េធ�ដូចជពួកេគ បន
េ ខ�ួនឯងថជអនកចំេរ ងដំណឹងល�! �គឺជកិត�ិយសរបស់�ពះេយសូ៊�គីសទ
េមលរេប បែដលពួកេគកំពុងដឹកន ំ អ�ងនខ�ួនពួកេគ េហយ—កតស់កម់៉ូត
រកីគីទងំេនះ និងអ�ីៗទងំអស់អនកដឹងេទ។ �គនែ់ត—��គនែ់តេមលេ —�
េមលេ ដូចជគួរឱយអស់សំេណ ច�ស់!

245 កអុីនគឺជមនុស�ែបបេនះែដលជអនកកន�់សន។ ប៉ុែន�គតម់ន ពូជ
ខុសេ កនុងគត ់េឃញេទ េហយដូេចនះ�បននេំចញេ ពូជសត�ពស់។ ��ងំ
បនលង�់ស�ញ់ពូជេអែដន េហយេនះគឺជអ�ីែដលបននកំអុីនមក។ គត់
�កថ់ន ពុំលេល�។
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246 េ�កកអុីនបន�គ ល់បំណងល�ឥតេខច ះរបស់�ពះ។ គតដឹ់ងពី�ពះហរទយ័
ល�ឥតេខច ះៃន�ពះ។ កអុីនបនដឹងអំពី�។ េហតុអ�ី? ប៉ុែន�គតប់នបដិេសធ មនិ
េធ��េទ េធ�ជពូជរបស់ពស់។ េ េពលែដលគតប់នេឃញឆនទៈដល៏�ឥតេខច ះ
របស់�ពះគតប់នបដិេសធ។ គតប់នេឃញ�ពះេបកសែម�ងកនុង�ររបស់ េអ
បិល។ គតប់នដឹងថគឺជបំណងរបស់�ពះ។ េឃញេទ? គតប់នេឃញ �ពះ
េបកសែម�ងកនុង�ររបស់េអបិល។ េហយេត�ពះជមច ស់មន�ពះបនទូល អ�ីេ
គត?់ េហយគត�់គនែ់ត និយយថ “េធ�ដូចគន  ចូរ�កបថ� យបងគំដូចបងប�ូន
របស់អនក េហយ—អនកនឹងសុខសបបយ។” ប៉ុែន�អនកេឃញេទ គតប់នេឃញឆនទៈ
ដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ ប៉ុែន�គតម់និចង ់ េធ��មេទ។ េឃញេទ គតច់ងប់ែនថម
អ�ីមយួេ េល�។

247 េហយពួកវទូិទងំេនះបនេឃញ�ពះគមពរីេនះ ពួកេគបន�ន� ប៉ុែន�ពួកេគ
មនិបនចងេ់ធ��មេទ។ េឃញេទ? �បង� ញពីពូជរបស់ពស់។ ពួកេគបនេឃញ
ករេបកសែម�ង ចំេពះមនុស� ប៉ុែន���កដូ់ចជពិបក ស�មបម់នុស�បនទ បខ�ួន
ចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

248 អនកមនិ�ចរកេឃញេទ េ េពលអនកកំពុងនិយយជមយួ ស�ីនិងេកមង�សី
អំពីពកស់កែ់វង េហយពួកេគនិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនក ទុកសកែ់វង?”
េឃញេទ? “េហតុអ�ីបនជអនកេស� កសំពតែ់វង?” អនកេ និយយ ជមយួពួកេគ
េហយពួកេគែបរ�ម រ�កអ់នក។ េតមនិ�តឹម�តវេទឬ? េឃញេទ ពួកេគដឹងថ�ជ
អ�ី�តឹម�តវ ែតេបមន—េបមន ស�ីមន កេ់ កនុងពួកេគ។ េឃញេទ? ពួកេគដឹងថ
��តឹម�តវ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ ពួកេគមនិ�ចបនទ បខ�ួន ចំេពះករេនះបនេទ
េឃញេទ។

249 ហនឹងេហយ េឃញពីរេប បែដលកអុីនបនេធ�េទ? គតម់និ�ចបនទ បខ�ួន
គតេ់ រកភព �តឹម�តវេនះេទ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ គតម់និ�ចេធ�បនេទ។

250 អូ! សូមបែីតពួកេពនទីកុស� កនិ៏យយថ “ថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះជមច ស់!
�េលលូយ៉! ខញុ ំកតស់ករ់បស់ខញុ ំេហយនិយយភ�ដៃទ!” ហឺ! េនះបង� ញេ
ទីេនះថមនអ�ីខុស េឃញេទ�គបពូ់ជបននមំកនូវអ�ីែប�ក។
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251 ពូជេនះមនិ�ច។ ពូជរបស់�ពះមនិ�ចបេងកត ស�ីសក�់យ�យ
បនេទ។ �គនែ់តមនិ�ចេធ��បន េ�ពះ�ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ េឃញ
េទ �មនិ�ចេធ�បនេទ។ អតេ់ទ។

ឥឡូវេនះ��កដូ់ចជពិបក�ស់កនុងករបនទ បខ�ួនចំេពះ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។
252 សូមកតស់មគ ល់េ កនុងេ�កុបបត�ិ៤:៦និង៧ េ�យ�គនែ់ត�នបទគមពរី
មយួចំនួនេ ទីេនះ។ “េធ�ដូចេអបិលបនេធ�” �ទងប់នមនបនទូលថ “េបអនក
—អនកេឃញអ�ីែដលប�ូន�បសរបស់អនក…” បននិយយថ “េ មុខេហយេធ�អ�ី
ែដល េអបិលបនេធ� �បេភទៃនករថ� យបងគំដូចគន ែដលគតប់នេធ� េហយ—អញ
នឹង ឲយពរឯង។ េបឯងមនិេធ� អំេពបបេ ឯមតទ់� រ។” ឥឡូវេនះ អំេពបប គឺជ
“ករមនិេជ ។” “េបឯងមនិេធ�ដូចេអបិលេទ! ឯងបនេឃញអញេបកសែម�ង
ឲយ គតេ់ហយេធ�ឱយគត�់តឹម�តវ។ ឥឡូវេបឯងមនិេធ��េទអ ច ឹង�បង� ញថ
—អំេពបបនិងករមនិេជ សថិតេ មតទ់� រេហយ។” េឃញេទ?
253 េហយសព�ៃថងេនះពួកេគបនេឃញអ�ីែដល�ពះេបកសែម�ង។ ពួកេគេមល
េឃញអ�ីែដល�ពះកំពុងេធ�។ ពួកេគេឃញករទងំអស់េនះកំពុងេកតេឡង។ ពួកេគ
ដឹងអំពី�។�ពះគឺបង� ញពីទីសមគ ល់របស់�ទងេ់ល�នសួគនិ៌ងេ េលែផនដី
ខងេ�កមនិងរបស់ទងំអស់េនះ េហយពួកេគេឃញអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង។
ប៉ុែន�ពួកេគនឹងមនិេធ�េទ�។ េឃញេទ ��ងំ ពូជរបស់ពស់។ �ឆ� ត េចញពី
��គមពរី បនទទួលករអបរ់ែំផនក�ពះបនទូល �គបព់កយ អ�ីៗទងំអស់ ឈរ
េ េលតុ�សនយ៉ង�តឹម�តវេហយ�គប�់ពះបនទូលទងំអស់�តវជកែ់ស�ងមន
េវយយករណ៍យ៉ង�តឹម�តវ និងអ�ី�គបយ៉់ង�តឹម�តវ។ េឃញេទ? �បកដ�ស់
ពួកេគមនិបនទ បខ�ួនចុះ ដូចេនះបនេទ។ េឃញេទ ពួកេគ�គនែ់តមនិ�ចេធ�
បន។ពួកេគមនិេធ�ែតម�ង។ ពួកេគមនិ�ចេធ�បនេទ។
254 ឥឡូវេនះ “េបមនិដូេចន ះេទអំេពបបគឺេ មតទ់� រ។ ករមនិេជ នឹងេកតេឡង”
បនទ បម់កគតប់នក� យជមនិ�� បប់ងគ បេ់�យេចតន។ “េហយេ េពល
ែដល អនកដឹងថេធ�ល�េហយមនិេធ�� េនះអនកបន�ប�ពឹត�អំេពបបេហយ” េប
អនកដឹងថ អ�ីែដល�តឹម�តវេហយអនកមនិេធ��េទ។ េឃញេទ? បនទ បម់កគត់
ក� យជ មនុស�មនិ�� បប់ងគ បេ់�យេចតនបនទ បពី់�ពះបនទូល�តវបនេបក
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សែម�ងេសចក�ីពិត បនទ បម់កគតប់នឆ�ងកតប់នទ តប់ំែបក បនទ បម់កគត�់តវ
បនបេណ� ញ េចញពីេអែដនេ េពលែដលគតឆ់�ងកត។់ មនបនទ តេ់ កែន�ង
ែដលអនកេទបែត មកដល់េហយេបអនកចងេ់ មខ ងេទ ត អនកនឹង�តវបេណ� ញេចញ
េហយ។ អនកដឹងចបស់ ែមនេទ? មនែខ�បនទ ត។់ េបអនកមនិេជ េទអនក�ន
េហេ�ពរ១០:២៦។ េនះជបទគមពរីែដលខញុ ំចងនិ់យយេ ទីេនះ។ េឃញេទ។

ដបតិេ�កយែដលេយងបនទទួល�គ ល់េសចក�ីពិតេហយ េបេយង
េធ�បប សម័�គពីចិត�េទ ត េនះគម នយ ញបូជ� សំ�បនឹ់ងេ�ះបប
េទ តេទ

255 េនះគឺជគមពរីស ញ ថមី។ េត��តវេទ? “ដបតិេ�កយែដលេយងបន
ទទួល�គ ល់េសចក�ីពិតែដល�តវបនផ�ព�ផ�យដល់អនក �នេ�យអនក បន
បង� ញដល់អនក ដបតិេ�កយែដលេយងបនទទួល�គ ល់េសចក�ីពិតេហយ េហយ
អនកេ មុខនិងមនិេជ េ�យេចតន េនះគម នយ ញបូជសំ�បេ់�ះបប េទ ត
េឡយ។”

ប៉ុែន�…េមលេ គួរឱយខ� ច…ចំេពះកំហឹងយ៉ងខ� ងំែដលនឹងេលប
�តបកម់រស�តវ។

256 េត�តឹម�តវេទ? អនក�ចឆ�ងកតប់នទ តេ់នះ។ ដូចជនជតិអុី��ែអលែដរ
កនុងដំេណ ររបស់ពួកេគែដលឆ�ងកត�់លរេ��ថ ន អុី��ែអលកេ៏ធ�ដូចគន
ែដរ។ បនទ បពី់ពួកេគបនឮ�ររបស់េ�កម៉ូេសនិងបនេឃញ��តឹម�តវ។
បន�� ប ់ េ��ែក�ងក� យែដលបននិយយថ “អូ េមលេកមងៗេអយេយង
ទងំអស់គន  ដូចគន ។ េយងគួរែតេរ បករជមយួគន  េហយេយងគួរែតេធ�ែបបេនះ។”
េហយេ�កម៉ូេសបន�បបព់ួកេគខុសគន ពីហនឹង េហយបនេឃញ�ពះបនេបក
សែម�ង។ ពីេ�ពះប�ម�កដូ់ចជបុរសែដលមនចំេណះដឹងេ�ចនជង េ�ក
ម៉ូេស។ គតប់នមកពី�បជជតិដអ៏�ច រយមយួែដលមនមនុស�អ�ច រយ េហយ
�តវបនេរ បចំរមួគន  ទឹកដី�សកម៉ូ�ប ់ កងទព័ដអ៏�ច រយនិងអ�ីៗែដលមនុស�េ
សមយ័េនះខ� ច។ េហយេ ទីេនះមនេ��ចុះមកគឺជេ��មន កែ់ដលបន
ចកេ់�បង�ងំ មន កែ់ដលបនចកេ់�បង�ងំែក�ងក� យ បនចុះេ រកអនក ែដល
បនចកេ់�បង�ងំពិត (េមលឱយយជិត) េហយបនបេ�ង ន�បជជន េហយ
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ពួកេគភគេ�ចនបនេ បនទ បពី់េនះ។ កុំេភ�ចកុំេភ�ចឱយេ�ះ។ េឃញេទ េធ�អ�ី
ែដលមនិែមនជ�ពះបនទូលពិត ភស�ុ�ងបនបង� ញ!
257 កំុេ�យនរ�មន កចូ់លមកទីេនះេហយ�បបអ់នកពីអ�ីេផ�ង។ ចូរេមលអ�ីែដល
�ពះកំពុងប ជ កនិ់ងេបកសែម�ង។
258 ឥឡូវេនះេបពួកេគ�កេឡកេមលេ េ�កយេហយនិយយថ “ម៉ូេស! �ពះបន
េលចមកេ េលេមឃ។ េហយបុរសេនះបននិយយថ មនសត�ល�ិត រយុ និង
កែងកប។ បនយកេកតេចញមក បូសនិងជំងឺ�សននេ�គ។ បនែញកសមុ�ទ
�កហម េហយេយងបនមក…េហយបនផ�ល់ឱយេយងនូវនំ ម៉ន៉ពី�ថ នសួគ។៌
េនះគឺជេ��របស់េយង!”
259 ប៉ុែន�មនេ��មន កេ់ទ តបនមក “សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់! ខញុ ំកជ៏េ��
ែដរ។” េហយបននិយយថ “អនកទងំអស់គន ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំេចះ
េ�បេវយយករណ៍ល�ជងេ�កម៉ូេស។ េហយខញុ ំជេនះេហយ េនះេឃញេទ” អ�ីៗ
ជេដម។
260 េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ពួកេគបនប�ជយ័។ េហយពួកេគ�គបគ់ន បន
�� បេ់ ទីរេ��ថ ន។ គម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគរស់េ េទ។ ពួកេគ
មនិបនចូលេទ។ ពួកេគនឹងមនិ�ចចូល�ថ នសួគសូ៌មបែីតមន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល។
261 ពួកេគបននិយយថ “ដូន�របស់ពួកេយងបនបរេិភគនំម៉�េ  ទី
រេ��ថ ន!” េមល ពួកេពនទីកុស� គឺជករ�តឹម�តវ េឃញេទ ពួកេគពិតជ
បនឆ�ងកតប់ទពិេ�ធនេ៍នះែមន។ ពួកេគេពលថ “បុព�បុរសរបស់េយងបន
បរេិភគនំម៉�េ �លរេ��ថ ន!”
262 �ទងប់នមនបនទូលថ “ពួកេគ�គបគ់ន បន�� បេ់ហយ” ករ�� បគឺ់ “ករ
ែបកអស់កលបជនិចច។” ពួកេគនឹងមនិេ�កកេឡងម�ងេទ តេទ េទះបីពួកេគ បន
ឆ�ងកតប់ទពិេ�ធនទ៍ងំអស់េនះកេ៏�យ។ េបនិយយេ  ពួកេគបននិយយ
ភ�ដៃទ េហយ�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណនិងអ�ីៗទងំអស់។
263 ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ករបង� ញរ�ង�ពះបនទូលរ�ងេ��២នក់
កនុងចំេ�មពួកេគគឺេចញពី�ពះបនទូលេហយមន កេ់ទ តេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល។
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ពួកេគទងំពីរគឺជេ��។ អនកយល់េទ? និយយថ “�ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉”—េអឌី]។ មយួេ ជប�់ពះបនទូលនិងមយួ េផ�ងេទ តេចញពី
�ពះបនទូលពួកេគទងំពីរជេ�� បនបង� ញថជេ��។ ប៉ុែន�មយួេ ជប់
ជមយួ�ពះបនទូល េឃញេទ។ អនកចកេ់�បង�ងំែក�ងក� យ េ ៃថងចុងេ�កយេនះ
េឃញេទ។ មយួ…េ�� ពួកេគទងំពីរជេ��។ មយួេចញពី�ពះបនទូលនិង
មយួ (មយួ) បនេបកសែម�ងេ�យ�ពះបនទូល និងមយួេផ�ងេទ តមនិ�តវបនេបក
សែម�ងេ�យ�ពះបនទូលេទ។ កអុីននិងេអបិល ម�ងេទ ត។ េឃញេរ ងទងំពីរ គឺជ
—ែក�ងក� យនិងេសចក�ីពិត? �តឹម�តវេហយ។

264 ប៉ុែន�ពួកេគ�គបគ់ន បនរស់េ ទីរេ��ថ នេហយ�តវវនិស។ �ពលឹងរបស់
ពួកេគបន�� បេ់ េហយ។ េហយពួកេគ�មផ�ូវៃនកតព�កិចច េ �ពះវ�ិរនិង
េធ�អ�ីៗែដល�ពះបនែតង�ងំពួកេគឲយេធ� ប៉ុែន�េគបនទទួល យក�គែក�ងក� យ
ែដលមនិ�តវបនបក��យេ�យ�ពះបនទូលថ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន�គតជ់បណ�ិ ត
ខងេទវភព េហយអ�ីែដលអនកចងេ់ អំពីេ��ពិត ប៉ុែន�មនិ�តវបនេបកសែម�ង
ខងវ ិ ញ ណេ�យ�ពះបនទូលនិងេ�យទីសមគ ល់របស់�ពះេទ។ េហយពួកេគបន
វនិសេ កនុងទីរេ��ន មនុស�សុចរតិ មនុស�មនកិត�ិយស មនុស��សន
បន�� បនិ់ងមនិែដលបនចូល �ថ នសួគេ៌ទ។

265 េឃញេទកែន�ងែដលេយង�តវេដរ? យល់េទ? កំុអនុ ញ តឱយ�រអិល។

266 ដូចគន នឹង�គរបស់េ�កណូេអែដរពូជ-�ពះបនទូលបនសងទូ់កអែណ� ត
េឡងករផ� ស់ប�ូរពីែផនដីេ េលេមឃ។ �� បេ់ ដូចជឆកួតស�មបម់នុស�
មនករេគរពដូចណូេអ។ េហយគតប់ន�បបព់ួកេគថ “េនះគឺជ�ពះបនទូល
របស់ �ពះអមច ស់។ �ពះបនមនបនទូល េហយនឹងមនេភ� ងធ� ក”់

267 វទិយ� ស� និងករអបរ់និំង�សនេ ៃថងេនះបននិយយថ “េមលេ
សត�ចស់េនះ។ គតក់នែ់តចស់េ េហយ គំនិតរបស់គតក់ំពុងែតវេង�ង
េហយ។”

268 េឃញេទ ប៉ុែន�គតនិ់យយ�តវពីេ�ពះគតគឺ់ជេ�� ែដលបនទទួលករ
េបកសែម�ង។ េហយបនទ បម់កេ េពលចុងេ�កយ �ររបស់គត�់តវបន បង� ញ
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ករពិត។ េតគតេ់ធ�អ�ី? គតប់នផ� ស់ប�ូរពីែផនដី េ សិរលី�េ�យទូកធំមយួៃន
�ពះបនទូលែដលគតក់ំពុងអធិបបយ។ ��តវបនផ� ស់ប�ូរ។

269 ករបញ់ថន �ំមែបបវទិយ� ស�េធ�ឱយពួកេគរលួយចូលេ ករជំនំុជំរះ។
ពួកេគរលួយេ េលទឹកៃនករវនិិចឆយ័ៃនទឹកជំនន។់

270 េតមនុស�ពយយមេធ�អ�ីេ ៃថងេនះកនុងយុគសមយ័វទិយ� ស�ដអ៏�ច រយ
ៃនករអបរ់េំនះ វ�ិរេអែដន បន�� រេឡងវញិជថមីេ េលេអែដនរបស់ខ�ួន
លកខខណ� វទិយ� ស� ជំនួសឱយ�ពះបនទូលេនះ? េតពួកេគកំពុងែតេលកតេមកង
�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ? េតមនុស�ែដលពយយម េលកតេមកង�ពះបនទូលរបស់�ពះ
ឬកព៏ួកេគកំពុងែតពយយមេលកដំេកងខ�ួនឯង? េត�ជអ�ី? ឆងល់ែមនេទ?

271 �កមជំនុំេនះ�តវបនបំផ� ញ�គបពូ់ជ: កមមវធីិចំេណះដឹងបនបេងកត
ជតិ�សនទ៍ងំមូលជថមីម�ងេទ តេ�យវទិយ� ស�េដមបេីធ�ចកឆង យពី
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ វទិយ� ស�បដិេសដចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះ! �
និយយេ  ធំេធង�ស់ែមនេទ? ប៉ុែន� ពួកេគមន។

និយយថ “�មនិ�ចេទ?”

272 �គឺជេពលែដល�ពះេយសូ៊វ�តវយងមក។ ៃថងែដល�ពះេយសូ៊វយងមក
ពួកេគគឺជ—មនុស��គ ល់�ពះបនទូលរបស់�ពះេ�យសំបុ�ត។ ែមនេទ? �បកដ
�ស់។ ប៉ុែន�ពួកេគលងងេ់ខ� មនិដឹងថ�ទងជ់នរ� េ េពលែដល ពួកេគ
បនេឃញ�ពះេ េល�� បៃនសត��ពប បនសែម�ងនិងេធ�អ�ីែដល�ទងប់ន
និយយថ�ទងនឹ់ងេធ�។ េហយ�ទងប់នេធ�អ�ីែដល�ពះបនទូលបននិយយ។ “េបខញុ ំ
មនិេធ�កររបស់�ពះបិ�ខញុ ំេទកុំេជ ខញុ ំេឡយ។” ប៉ុែន��ទងប់នេធ�ដូចែដល�ពះ បនទូល
បនែចងថ�ទងនឹ់ងេធ�។ េហយពួកេគជមនុស�វទិយ� ស�េ កនុង�គេនះ ប៉ុែន�
ពួកេគជអនកវទិយ� ស�លងងេ់ធ�បបេ�យេចតន។

273 ត�� បនខ� ក។់ ពួកេគ�តវករ�ពះបនទូលរបស់�ពះេដមបបីង� ញ—ករ
��កតរបស់នង។ េ កនុងវវិរណៈ៣ បននិយយថ “អញទូនម នឱយឯងទិញ
ពីអញ ឱយឯង ថន �ំប ឱយែភនកឯងបនេបក ឲយឯងបនេមលេឃញែដលឯងេ
��កត។”
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274 ថន �ំបគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ករពយបលែភនកែដលនអំនកពីេរ ងធមមជតិ
ៃនេ�កិយ និងផ� ស់ប�ូរអនកេ�យអំ�ចៃន�ពះចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ទង។់
បនទ បម់កអនកេឃញេហយ! អនកនិយយថ “ខញុ ំបនបតប់ងឥ់ឡូវេនះខញុ ំបនរក
េឃញ។ ខញុ ំងងឹតែភនកែតឥឡូវខញុ ំេឃញេហយ” េឃញេទ �នឹងខុសគន ។
275 េនះេហយគឺជអ�ីែដល�ពះវ�ិរេ សព�ៃថងេនះគឺ “ខញុ ំទូនម នអនកឲយ មក
ទិញថន �ំបែភនកទុកស�មបែ់ភនកអនក ែដលអនក�ច�តវបនចកេ់�បងជមយួ
ថន ខំញុ ំ េហយបនទ បម់កអនកនឹងេឃញ។”
276 សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសណ�ិ តេលមនុស�ែដលបនទទួល
អ�ីមយួេ ទីេនះ! ករពយបលេកតេឡងពីខងកនុង។ សូមឱយករជសះេសប យ
េចញមកពី�ពះវ ិ ញ ណែដលមនេ កនុងអនក។ េប�ជវ ិ ញ ណពិត នឹងចកេ់�បង
�ងំ�គបពូ់ជពិត �មនិ�ចេធ�អ�ីេ�កពីករបេងកតកូន�បស �សីៃន�ពះេទ។ ប៉ុែន�
វ ិ ញ ណពិត�ចមនេល�គបពូ់ជ—�សែង ទឹកេភ� ង�ច ធ� កម់កេល�សែង
េហយ�នឹងេធ�េ�យរស់បនដូចគន នឹង�សវ�លីេហយេធ�េ�យ�មនជីវតិ។
“ែតេ�យ�រផលែផ�របស់េគេនះអនកនឹង�គ ល់ពួកេគ” េឃញេទ? េយងគឺផលែផ�
ៃន�ពះែដលទទួល�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
277 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ចូរឲយមនុស�មន កល់ះកតចិ់ត�ខ�ួនឯងេហយេដរ
�មខញុ ំេ ។ ឱយគតប់ដិេសធករអបរ់រំបស់គត ់ បដិេសធចំេណះដឹងរបស់គត់
បដិេសធកំរតិសិក�របស់គត ់យកេឈឆក ងរបស់គតេ់ហយមក�មខញុ ំ។”
278 មនុស�បនបតប់ងគ់ំនិតរមួៃនភពៃថ�ថនូរ។ ខញុ ំកំពុង�នបទគមពរីខ�ះ េ
ទីេនះ�គនែ់តស�មប…់ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយខ�ួនឯង�បនំទីេ េល� ដបន់ទីេឃញ
េទ។ មនុស�បនបតប់ងនូ់វសុជីវធមរ៌មួកនុងចំេ�មគន និងគន ។ ពួកេគ—មនិ
ដូចអ�ីែដលពួកេគធ� បេ់ធ�េទ។ មនុស�ៃនសមយ័កល បងប�ូននិង ខញុ ំេ ទីេនះ
បន�គ ល់និង ស�ី។ មនុស�មនិបន�ប�ពឹត�ដូចអ�ីែដលគួរេធ�េនះេទ។ ពួកេគបន
បតប់ងក់រយល់ដឹងរមួ។ េនះជ—ឥទធិពលផ�ូវចិត�—ឥទធិពលផ�ូវចិត�—ែដល�មន
េល�បជជនទងំេនះ សមយ័វទិយ� ស�ទំេនបែដលេយងកំពុង រស់េ  បន
េធ�េ�យមនុស�បតប់ងេ់ហតុផលធមមជតិរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិ�ចចតទុ់ក
នរ�មន កជ់ ស�ីដូចជបង�សីនិងបង�បសមន កេ់នះេទ។ �ជអ�ីែដលកខ�ក។់
ដ�ប�ពួកេគ…
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279 េហយ ស�ី�តវេស� កពកខ់�ួនឯងែបបអសីលធមដូ៌េចនះ េដមបេីចញកនុងចំេ�ម
មនុស�។ េហយពួកេគនិយយថ “ខញុ ំជ ស�ីល�មន ក។់” អ ច ឹង េតអ�ីេ ែដលនង
បន�កខ់�ួនឯងេ ទីេនះ ស�មបអ់�ី? នងខ� កែ់ភនក។ ែមនេហយ េប—េប
មន ក…់កនុងចំេនមបងប�ូន�សីទងំេនះេ ទីេនះ មន—�យុតិច េបម� យរបស់
អនកឬម� យរបស់ខញុ ំនឹងេដរេចញ�មផ�ូវ ដូច ស�ី ទងំេនះ ពួកេគនឹង�កន់ង
េ កនុង�ថ បន័ឆកួតេនះ នងមនិបនសូមបែីតករគិត �គប�់គនេ់ដមបដឹីងថខ�ួន
បនេស� កសេម� កបំពករ់បស់នងឬអត។់ ែមនេហយ េប�ជវកិលចរតិដូេចនះ �
ឆកួតេហយឥឡូវេនះ។ �េ ែតជ ស�ីដែដល។ េឃញេទ? ប៉ុែន�ពួកេគបនបតប់ង់
នូវសមតថភពនិងករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ។ ពួកេគបនបតប់ងស់តិ។ េហយ
ជមយួនឹងករយល់ដឹងទំេនប នឹងវបបធម ៌និងករអបរ់ ំ“�ល��បេសរជងមុន។” �
ជអំេពបបនិងេសចក�ី�� ប!់ សូមកតស់មគ ល់។ ពួកេគ មនិដូចជពួកេគធ� បេ់ធ�។
េ េពលែដល…

280 េហយកតស់មគ ល់េ កនុងជីវតិ�កមជំនំុ។ �ធ� បជ់ ជីវតិ�កមជំនុំ
ជយូរមកេហយ េ េពលែដលេ��មនអ�ីែដល�តវនិយយ �ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ មនុស�បនផ� ស់ប�ូរ។ ពួកេគេ ជបនឹ់ង�។ ពួកេគមនចលន។
ប៉ុែន�ឥឡូវ “ខញុ ំមនិចូលចិត�បុរសេនះេទ។ េបះេឆន តឲយគតធ់� កចុ់ះ។” ហឺ! េឃញ
េទ? អ៊ូ-ហូ៊។ េមលពួកេគគម នករយល់ដឹងេទ តេទ។ �បជជនមនិផ� ស់ ប�ូរេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេទ តេទ។

281 �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺជវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ហយ�ពះបនទូលរបស់�ទងប់ន
មករកេ��របស់�ទង។់ េហយ�ពះបនទូលសនមតថ់ផ� ស់ប�ូរអនក ពីអ�ីែដលជ
របស់េ�កិយ ចូលេ កនុងរបូភពៃនបុ��និងបុ�តីៃន�ពះ។ េហយ�ពះបនទូល
�ចបនែត�មរយៈពយករទីងំេនះដូចែដលពួកេគបននិយយ។ េហយ��តវែត
�តវបនេគេ�ប បេធ បជមយួនឹង�ពះបនទូលេហយបង� ញថ េនះជ�ពះបនទូល។
បនទ បម់កេបអនកទទួលយក�ពះបនទូលេនះ�នឹងផ� ស់ប�ូរអនក។ ពីកូនរបស់�ពះឬ
កូន�សី…ឬពីកូន�បស�សីៃនេ�កិយក� យជកូន�បស�សីរបស់�ពះ។

282 េមលអនកេ ទីេនះ។ េតមនបទពិេ�ធប៉ុនម ន? �គបគ់ន ៃនពួកេយង។ េយង
មនបទពិេ�ធេនះ។ េ�យ�រែត��តវបនេគនិយយ ��តវបនេគេជ  េហយ
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�ពះបនទូលបនេចញមកេហយចូលេ កនុង�កេ េបះដូង េហយេ ទីេនះ�បន
ដុះេចញមក។ េឃញេទ?

283 ផ� ស់ប�ូរខ�ួនអនក �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធផ� ស់ប�ូរពូជ�ពះបនទូលចូលេ កនុង របូ�ង
របស់�។ ដូចជេបេដមភេចញែផ�ភមយួ េដមេប៉មេចញផលែផ�េប៉ម េរ ង
ដូចេនះ �ពះបនទូលរបស់�ទងនឹ់ងនឱំយមនកូន�បស�សីរបស់�ពះ។ េនះជអ�ី
ែដល សនមតថ់�តវេធ�។

284 ៃថង�មយួេ េពលែដលេ�កិយបន�កេ់ កនុងភពងងឹតនិងភពវកឹវរ
ម�ងេទ ត�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះនឹងេធ�ចលនេ កនុងពូជែដលតំរវូទុកជមុន។ ពូជតំរវូ
ទុកជមុនបនត�មវទុកថបនផ� ស់ប�ូរ។ �ពះគមពរីេអ�យ ៩: ៦។

285 ឥឡូវេនះ េ��េនះបនឈរេ ទីេនះ េត—មនុស��ែដលមន
កលលបចិេ េល�បជជតិ �បជជន។ អនកេជ េ សមយ័របស់គត ់ បនេជ
គត ់ មនិែមនពួកេគទងំអស់េទពួកេគមនិែដលេធ�េទ។ ប៉ុែន� េ��េនះ ពួកេគ
បនេឃញបុរសេនះនិយយអ�ីេហយ�ពិតជ�តឹម�តវែមន។ អ�ីែដលគត ់និយយ
គឺល�ឥតេខច ះេហយ�បនេកតេឡង។ េហយ េ ទីេនះបុរសេនះ�តវែត េ�កកឈរ
េឡងមុខ�បជជនរបស់គត ់ េហយនិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមន គភ”៌ អូ
េ�យគម នេហតុផល។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ �ពះជមច ស់មនិបន និយយអំពី�េទ
អងគ�ទងផ់ទ ល់�ទងម់នបនទូល�មរយៈេ��េនះ។ ឥឡូវេនះ គម នអ�ីែដលបន
សរេសរេ កនុង�ពះគមពរីអំពីេរ ងេនះេទ ប៉ុែន�េ��េនះបន េ�កកឈរេឡងេហយ
និយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីង…” េ កនុងគមពរីេអ�យ៩:៦ “ដបតិមនបុ�ត១េកត
ដល់េយង �ពះ�ទង�់បទនបុ��១មកេយង េហយេគនឹងេ �ពះនម�ទងថ់ ‘�ពះ
ដជ៏ួយគំនិតយ៉ងអ�ច រយ �ពះដម៏ន�ពះេច��  �ពះវបិ�ដគ៏ងេ់ អស់កលប និង
ជមច ស់ៃនេម�តីភព។’” ឥឡូវ េប “�ពហមចរនឹីងមនគភ”៌ �ពះបនទូលេនះ�តវបន
ែចង ែដលជេមជីវតិ ៃផទ�តវែតេ ទីេនះេដមបទីទួល�េ ៃថង�មយួ។ �ទងប់ន
ែស�ងរក�មៃផទដី អតម់ន។ �ទងប់នឆ�ងកតទឹ់កដីេនះអតម់ន។

286 េហយជិត�បបីំរយឆន េំ�កយមក �គបពូ់ជតំរវូទុកជមុនបនរកេឃញៃផទមយួ
េហយនងបនមកនិងលូត�ស់។
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287 ដូច�ពះបនេធ�េ េដមដំបូង “ចូរឱយមនពន�ឺ” េហយ�បែហលជ�បបំីរយ
ឆន េំ�កយមកកេ៏ចញមកជពន�ឺ។ ចូរឲយមនេដមេឈមយួេចញមកដូចអ�ីែដល
�ទងប់នមនបនទូលម�ងេទ ត។

288 េនះគឺជ�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុនែដលនមំកនូវេអម៉ញូែអល “�ពះជមច ស់គង់
ជមយួពួកេយង។” “េហយ�សនដ៍ៃទនឹងែស�ងរក�ទង”់ េហយអនកែដលេយង
ែស�ងរកសព�ៃថងេនះជ�ពះេយសូ៊វ។ អនកេឃញេទ េហយជពូជែដលតំរវូទុកជមុន!

289 ��ងំពយយមបញ់ថន ដូំចែដល�បនេធ�ដល់េអ�៉ែដរ។ �បនពយយម
បញ់ ប៉ុែន��បនប�ជយ័។ ជមយួនឹងករ�ជបរបស់�ទងេ់ ទីេនះ �ទងគឺ់ជ
�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុន។ ពួកេគមនិ�ចយក�ទងចូ់លេធ�ជពួកផរសីុិ ឬ�ឌូសីុ
េឡយ។ ពួកេគមនិ�ចេធ�ឱយ�ទងក់� យជកមមសិទធិរបស់អងគករ� មយួេឡយ។
�ទងគឺ់ជ�ពះ�ពះបនទូលែដលបនតំរវូទុកជមុន។ ��ងំមនិ�ច េបះករមនិ
េជ របស់�េល�ទងប់នេទ។ �ទងម់នថន សំំ�បេ់មេ�គេល�ទង។់

បពិ�ត�ពះអងគ សូមបញ់ថន សំម� បេ់មេ�គដល់េយង េនះជេសចក�ីអធិ�� ន
របស់ខញុ ំ។ �តឹម�តវេហយ។

290 បនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណបនរកិំល�ទងេ់ហយប ជូ ន�ទងេ់ កល់�៉រ ី លីេឈ
ឆក ងេដមបនីពំន�ឺេ ៃថងេនះ េហយបំភ�ដឺល់�គបពូ់ជែដលបនតំរវូទុកជមុន
ទងំអស់េ �កមជំនំុៃនៃថងេនះ ឲយបនផ� ស់ប�ូរមកជកូន�បស�សីរបស់�ពះ ចូល
េ កនុងវត�មនរបស់�ទង។់

291 សូមកុំឱយ�ចឡំនិងពកយថ “កំណតទុ់កជមុន” ខញុ ំនឹង�ន� េឃញេទ។ ខញុ ំចង់
បង� ញអនកកនុងេអេភសូរ ១:៥ ។

292 េឃញេទ ដូចែដលអនកបនេមល ដូចអនកបនសថិតេ កនុងឪពុករបស់អនក
អ ច ឹង។ ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ យប ់ េផ�ងេទ តដូចជអនកមនេ កនុងឪពុក
របស់អនកកលពីេដម។ េបអនកមនិែមនេទ អនកនឹងមនិេ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន�អនកេឃញ
េទ��តវែតេ រកៃផទ េដមបនីអំនកេចញ េ ។ េហយឥឡូវេនះអនកជកូន�បសរបស់
គត ់ អនកគឺជកូន�បស�សីរបស់គត ់ េឃញេទ �គឺជ�គបពូ់ជ។ េហយេបអនក
ធ� ប…់
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293 េបអនកជ�គី�ទ ន ឥឡូវេនះគឺជ�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុន អនកបនេ កនុង
�ពះ មុនេពលែដលមន…អនកែតងែតេ កនុង�ពះ។ េមជីវតិរបស់អនក ជីវតិែដលជ
គុណលកខណៈរបស់�ពះែដលជគំនិតរបស់�ទង។់
294 ឧទហរណ៍ថ ស�ីតូច�� តេនះអងគុយេ ទីេនះេមលេឃញេទ។ �ពះ
បនមនបនទូលថ “េ ៃថងេនះនឹងមនេកមង�សីមន ក ់ េឈម ះរបស់នង
នឹងដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។ នងនឹងអេ ច ះ អ ចុ ះេហយនិងអេ ច ះ” េហយ
សូមបែីត ដល់េម៉ងេនះ “នងនឹងអងគុយេហយ�� ប�់រេនះបនេស� កពក់
ពណ៌�កហម។” េឃញេទ េនះគឺជគំនិតរបស់�ទង។់ អនក�ជប�ីរបស់អនក
កេ៏�យ េហយគតជ់អនក�កេ៏�យ។ េហយគតនឹ់ងនយំកេរ ងេនះជមយួគន
េហយអនកនឹងអងគុយេ ទីេនះ—កនុងទី�កង—េ ៃថងេនះ។ េ ទីេនះមនិ�ច
មនវធីិ�ស�មបអ់នកេដមបេីធ�ឱយ�ប�ជយ័ បនេទ េ�យ�រែតអនកកំពុង
លូត�ស់។ េហយជដ�ប�េ ខងកនុងអនក មន�គបពូ់ជលូត�ស់ អនក
�តវែតបេងកតផលអ�ីែដល�គបពូ់ជបនែចងថអនក នឹងមន។ េនះជករពិត។ េនះ
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទងរ់ក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់�ទងេ់មល�។
295 អនកគឺេ កនុងឪពុករបស់អនក ដូចជេមជីវតិ េហយអនកេចញមកជកូន�សី អនក
អនកទងំអស់គន  បងប�ូន�បស�សីអនកេកតមក។ េបអនកមនិេ កនុងឪពុករបស់ អនក
េទេនះអនកនឹងមនិេ ទីេនះេទ។
296 េហយេបអនកមនិេ កនុង�ពះេទ… េបអនកេជ េល�រ�ពះគមពរីនិង�រ បចចុបបនន
ៃនករេបកសែម�ងេសចក�ីពិត េហតុផលអនកកំពុងអងគុយេ ទីេនះ ពីេ�ពះអនក�តវ
បនតំរវូទុកជមុនេដមបអីងគុយេ ទីេនះ។ េបមនិដូេចនះេទ អនកនឹងមនិេ ទីេនះេទ
អនកនឹងេ �មផ�ូវ �បែហលជ�សវងឹខ�ះកនុងចំេ�មអនក េហយអនក�ល់គន ខ�ះេ
ទីេនះេហយកំពុងេ ជមយួ�បពនធរបស់អនកដៃ៏ទ។ េហយអនកជ ស�ីេចញេរ បករ
និងរត�់មប�ីរបស់ ស�ីេផ�ង េទ តឬដូចេនះ។ េឃញេទ ប៉ុែន�អនក�តវបនតំរវូ
ទុកជមុនឱយេ ទីេនះ។ េឃញេទ អនកមនិ�ចជួយ�បនេទ។ អនកមន�ពះវរបិ�
ជ�ពះ េហយអនកគឺជ�គបពូ់ជ។
297 េហយេ េពលែដល�ទងប់នមកដល់កែន�ងមយួ �ទងប់ននអំនកេ កែន�ង
ែដល… អនកគឺេ កនុង�ទងេ់ពលេនះ គំនិតមយួ ឥឡូវេនះអនកគឺជមនុស�មន ក់
ែដល�ច�បកបបនជមយួ�ទង។់ េឃញេទ? ដូចជអនកបនេ —កនុងអនកគឺ
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េ កនុងឪពុករបស់អនក េ �ងំពីេដមដំបូង ប៉ុែន�ឥឡូវេនះអនកជកូន�បសកូន�សី
ដូេចនះអនក�ច�បកបបនជមយួឪពុកម� យរបស់អនក។ ឥឡូវេនះេយងជកូន�បស
កូន�សីរបស់�ពះែដល�ច�បកបជមយួ�ពះវរបិ�ៃនេយង។ េឃញេទ �ពិតជ
�� ត�ស់! េតអនកមនិចងប់នអ ច ឹងេទឬអី? បនទ បម់កអនកនឹងបនដូចជ
�ទង។់ េហយេបេយងជកូន�ទង ់ ដូេចនះអនកគឺជគុណលកខណៈ េហយគឺមន
លកខណៈ ដូច�ទង�់ងំពីករចបេ់ផ�មដំបូង។

298 េហយចថំេបអនកគឺេ កនុង�ទងេ់ េដមដំបូង េហយេ េពលែដល
�ពះេយសូ៊វែដលជ�ពះបនទូលបនេកតជ�ចឈ់ម េហយរស់េ កនុងចំេ�ម
ពួកេយង។ បនទ បម់កអនកសថិតេ កនុង�ទងេ់ហយឈរជមយួករ�បមថ ែដល�ទង់
បនទទួល។ អនកបនេ េ កល់�៉រជីមយួ�ទងេ់ កនុង�ទង។់ អនកបន�� ប់
េ កនុង�ទង ់អនកេ�កកេឡងកនុង�ទង។់ េហយឥឡូវេនះ អនកកំពុងអងគុយេ កែន�ង
�ថ នសួគក៌នុង�ទង។់ េឃញេទ?

299 េបខញុ ំជជនជតិ�េមរចិ ខញុ ំឈរ�បឆងំភពមនិេចះេអ នខម ស់របស់នង ខញុ ំ
នឹង�បឆងំសិររីងុេរ ងរបស់នង។ មនិថនងជអ�ីេទខញុ ំនឹង�បឆងំ។ ខញុ ំជពលរដ�
�េមរកិងំ។ ខញុ ំបន…ខញុ ំបនេ ដល់េផ�េ រ ៉កុ។ បទែមនេហយ។ ែមនេហយ ខញុ ំ
បនចុះចតេលេផ�េ រ ៉កុ។ ខញុ ំបនចុះហតថេលខ…�ពឹកេនះខញុ ំបនេ  កនុង�ល
េនះេ េពលពួកេគបនចុះហតថេលខេលេសចក�ី�បកសៃនឯក�ជយភព។ ខញុ ំ
បនចុះហតថេលខជមយួពួកេគ។ ខញុ ំជែផនកមយួៃនេសដ�កិចចរបស់នង។ ខញុ ំ
បនចុះហតថេលខេលេសចក�ី�បកសឯក�ជយ។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំេ ជមយួ
�៉សីុនេ�នេ �ជលង ហ�ក េ េពលែដលគតប់នឆ�ងកតទ់េន�ហ�ក។ ខញុ ំបន
េ ទីេនះ�ពឹកេនះ។ ខញុ ំបនអធិ�� នជមយួគត។់ ខញុ ំគឺ។ អនកធ� បជ់ជនជតិ
�េមរកិ។ េបអនកជជនជតិ�េមរកិ អនក�តវេធ�ដូចេនះ។ ស�មបអ់�ី�គបយ៉់ង�
េមរចិមន អនកគឺមនចំែណក។ ខញុ ំបនេលកទងជ់តិ—ទងេ់ េលេកះ�គ ។ំ ខញុ ំ
បនជួយពួកេគេធ�ដូេចនះ។ ខញុ ំបនយកបនទ យទងំអស់។ ខញុ ំេអ នខម ស់ជំនួសនង
កនុងនមជអនកបដិវត�មន ក។់ អ�ីកេ៏�យនងេធ� គឺខញុ ំ។

300 េហយអ�ីកេ៏�យៃន�ពះ�គីសទ គឺខញុ ំចង�់ម។ �ទងជ់អ�ី គឺខញុ ំអ ច ឹងែដរ។ ឱ
�ពះអងគេអយ! េប�ទង�់តវបនេគចតទុ់កថជមនុស�ឆកួត ដូេចនះខញុ ំ�តវែតអ ច ឹង
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ែដរ។ េប�ទងជ់—េបលេសប៊ូលេ�យករងរៃន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ ខញុ ំកដូ៏ចគន
ែដរ។ អ�ីកេ៏�យ �ទងជ់ខញុ ំ។ អ�ីកេ៏�យែដល�ទងេ់ធ� គឺជអនក។
301 េយង�តវែតជអនកបេងកតភពអមតៈ េសរភីពឬកិត�ិនម េហយនិងសិររីងុេរ ង
ឬភព�ម៉ស់របស់នង។
302 េយង�តវែតេធ�ដូេចន ះ។ េយង�តវែតជ�ពះវ�ិរែដលជកូន�កមុរំបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ខញុ ំបនរស់េ ជមយួ�ទងេ់ េលែផនដីេ េពលែដល�ទង់
រស់េ ។ ខញុ ំបន�� បជ់មយួ�ទងេ់ េពល�ទងសុ់គត។ ខញុ ំបនរស់េឡងវញិ
ជមយួ �ទងេ់ េពលែដល�ទងប់នរស់េឡងវញិ។ ខញុ ំបន�បមូលផ�ុ ំេហយអងគុយ
ឥឡូវេនះ េ ឯ�ថ នសួគេ៌�ពះខញុ ំជែផនកមយួរបស់�ទង។់ កែន�ង��ទងេ់ គឺខញុ ំ
េ ទី េនះ។ “អនកបំេរ របស់ខញុ ំេ ទី�កខ៏ញុ ំនឹងេ ទីេនះែដរ”
303 ឥឡូវេនះ�ទង�់ច�បកបជមយួេយងនិង�មរយៈេយង េហយ�ក�់ពះ
បនទូលរបស់�ទងជ់មយួេយង។ ែដលេយងជែផនកមយួៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េយង…េប�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលេហយេយងគឺជែផនករបស់�ទងេ់ហយេយងគឺជែផនក
មយួៃន�ពះបនទូល។
304 េហយេតខញុ ំ�ចបដិេសធថខញុ ំគម នៃដយ៉ងដូចេម�ច? មនិថមនមនុស�
លងីេលងខ�ះ វទិយ� ស�ខ�ះ�ចនិយយបនថ—ខញុ ំអតម់នៃដេទ ខញុ ំមនៃដេហយ!
ខញុ ំដឹងថខញុ ំមនៃដ។ ខញុ ំេ�ប�។
305 េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំមន�ពះ។ ខញុ ំមន�ពះអងគសេ ងគ ះ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ ថ�ទង់
េ កនុង�ពលឹងខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំជែផនកមយួៃន�ទង។់ េនះគឺជអ�ីែដល�ពះបនទូល េនះ
គឺជខញុ ំ។ េហយេបខញុ ំបដិេសធែផនកមយួៃនេរ ងេនះ េនះដូចជករបដិេសធថខញុ ំ
មនៃដមយួ �តេច ក ែភនកែដរ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ��កនុង ភពជមនុស�េ កនុងគំនិត
�តឹម�តវរបស់ខញុ ំបនេទ ខញុ ំកម៏និ�ចបដិេសធ�ពះបនទូល របស់�ពះជមច ស់េ កនុង
គំនិត�តឹម�តវរបស់ខញុ ំបនែដរ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណដ�៏តឹម�តវរបស់ �ពះជមច ស់។ េត
ខញុ ំ�តវយកអ�ីែដលនិកយនិយយឬអ�ីែដល�ពះមនបនទូល អំពី�។ េឃញេទ? អនក
មនិ�ចេធ��បន។
306 ឥឡូវ “ផ� ស់ប�ូរ” �ទង�់ចផ� ស់ប�ូរេយង�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េយង
�ចស�មកបនេ�ពះេយងជែផនកមយួរបស់�។
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307 េហយឥឡូវេនះមនេរ ងជេ�ចនកនុងករនិយយអំពីកំេណ តធមមជតិរបស់ខញុ ំ
មនេរ ងជេ�ចនេ កនុងកំេណ តធមមជតិរបស់ខញុ ំែដលខញុ ំមនិ�ចអតួ។ ខញុ ំនឹង�បប់
អនកខញុ ំគម នអ�ីេដមបអីតួេទ។ ម� យរបស់ខញុ ំគឺជមនុស�មនបប �ងំពីេដម។ ឪពុកខញុ ំ
ជមនុស�មនបប។ េហយពួកេគេចញពីចេងក មៃនអនកសំ�ប ់អនកបញ់កេំភ�ង
េហយភគេ�ចនៃនពួកេគបន�� បជ់មយួនឹងែសបកេជងកែវងរបស់ពួកេគ។
�បមកឹនិងអនកលួចែសបកេជងនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេចញពីរដ� េកន�គី។ ម� យខញុ ំ
ស ជ តិឥ�� ពកក់�� ល។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំគម នអ�ី�តវអតួេនះេទ។ ខញុ ំមនិ�ច
អតួពី�គ�រេដមរបស់ខញុ ំបនេទ។
308 ប៉ុែន� សូមថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះ មនេរ ងមយួែដលខញុ ំ�ចអតួបន គឺ
កំេណ តទីពីររបស់ខញុ ំែដលេកតេចញពី�ពះេយសូ៊�គីសទ។ ខញុ ំ�ចអតួេលឪពុក េនះ
ែដលេយងមន ដបតិ�ពះអងគជ�ពះបិ�របស់ខញុ ំ។ �ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ
របស់ខញុ ំ។ �ទងគឺ់ជអនកេ�បសេ�ះខញុ ំ។ ខញុ ំ�ចអតួេលអ�ីៗទងំអស់ែដល�ទង់
មន—�ទងប់នេធ�ស�មបខ់ញុ ំពីេ�ពះឥឡូវេនះខញុ ំក� យជកូន�បសរបស់�ទង។់ ខញុ ំ
មនិែមនជកូន�បសរបស់ឆេលស �បណ�េំទ ខញុ ំជកូនរបស់�ពះេយសូ៊វ �គី
ស�។ �តវេហយ។ ខញុ ំ�ចអតួេលកំេណ តរបស់ខញុ ំឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចអតួេល
កំេណ តដំបូងរបស់ខញុ ំេទ គម នអ�ីេទ ខញុ ំខម ស់នឹងេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិខម ស់េឡយៃន
កំេណ តទីពីររបស់ខញុ ំ។ េទ េទ។ ខញុ ំមនិខម ស់នឹងកំេណ តទី២របស់ខញុ ំេទ។ េត�ទងប់ន
េធ��េ�យរេប ប�? “�មរយៈករ�ងទឹកេ�យ�ពះបនទូល” �តវេហយ។
309 អនកេជ ែដលបនតំរវូទុកជមុន�បកដជេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល េហយពួកេគ
នឹងមនិបងខូច�េឡយ។ �មនិ�ចបងខូចបនេទ។ អូ កូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ
េហតុអ�ីេយងមនិ�ចមនករ�បកបគន ដអ៏�ច រយេនះ ែដលេយងគួរែតមន ជមយួ
បុ��និងបុ�តីៃន�ពះែមនេទ? េយងគួរែតមន�។ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងមនិេធ�េទ ពីេ�ពះ
ពួកេគមនិែមនជកូន�បស�សីពិត�បកដេទ…
310 េឃញេទ ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ យបេ់ផ�ងេទ ត ខញុ ំនឹងេ …ខញុ ំបន
សរេសរ�េ ទីេនះប៉ុែន�ខញុ ំមនិមនេពលេវ�េដមបេី ដល់�េទ។ ខញុ ំចកេចញ
េហយឈបឥ់ឡូវេនះ។
311 េនះជកែន�ងតូចមយួេ ខងកនុង ែដលជកែន�ងែដលអនកចបេ់ផ�ម ែដល
ជ�ពលឹងរបស់អនក បនទ បម់កេចញពីេនះអនកគឺជវ ិ ញ ណ។ េហយបនទ ប់
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មកអនកក� យជមនជីវតិរស់បន។ ឥឡូវេនះ ករសភវៈរស់មន ញ ណ�បំ
េដមបទីកទ់ង ទីពីរមន ញ ណ�ប។ំ េនះគឺជ�ងកយខងេ�ក: េមល ភ�ក់
រសជតិ មន�រមមណ៍ ក�ិននិង�� បលឺ់។ េ កនុងខ�ួនមនេសចក�ី �ស�ញ់និង
សតិសមបជ ញ ៈ។ ល។ ញ ណ�ប។ំ ប៉ុែន�េ ខងកនុងៃនខងកនុង បម៉�តតពិនិតយ
�ជរបស់�ពះឬ��ងំ។
312 េហយអនក�ចេធ���ប�់មអ�ីមយួែដលអនក�ចទកទ់ងដូចជ—ដូចជ
�គី�ទ នមន ក ់ ឬអនក�ចេដញ�រក�ដូចជ�គី�ទ នែដរ។ ប៉ុែន�បម៉�តតពិនិតយ
ខងកនុង �បភពករចបេ់ផ�ម មនិែមនជរបស់�ពះេទ �មនិែដល�តឡបេ់  រក
�ពះេទ។ អនកយល់ពី�េទ? េតយូ�សមនិបនេដញ�រក�េទឬ? េតេ�កៃកផ
ែដលជអនកបនេថក លេទស�ទងេ់ហយសម� ប�់ទង ់ កប៏នទយផងេនះ? ប៉ុែន�
គតម់និេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូលបនេទ។ េឃញេទ? �តវេហយ។
313 ផ� ស់ប�ូរពី�ពះវ�ិរនិងេ�កិយេ ជកូន�បស�សីៃន�ពះ! ចូរកតស់មគ ល់
�តងេ់នះចុះ។
314 េហយឥឡូវេនះរេប បែដលកូនរបស់�ពះវេង�ងេ ទីេនះ េ កនុងេ�កិយ
ពួកេគមយួចំនួនៃននិកយ េចញពីនិកយេនះេ និកយេនះ ដូចជផក យវេង�ង
មនិសថិតេសថរេឡយ។ ដូចជស�ឹកេ េលទឹកេ រដូវស�ឹកេឈ�ជះ។ េយងធ� ប់
េឃញ� េឡអូ�តឡបម់កវញិេ បូព៌េ ទីេនះ។ ស�ឹកនឹងបក�់មខយល់ ខយល់បក់
ពីខងេនះេ ចំេហ ងខងេនះ។
315 ប៉ុែន��ពះជមច ស់ចងេ់�យេយងនឹងធឹង។ “េបះយុថក េល �ពះេយសូ៊វ ពយះុ
ៃនជីវតិខញុ ំនឹងក� �ន។ េបះយុថក េល�ពះេយសូ៊វខញុ ំមនិខ� ចខយល់ ឬរលកេឡយ។”
េឃញេទ អ�ីកេ៏�យ។ អនក�ល់គន ភគេ�ចនេ ចជំួងអុិនេខប េ េពលែដលអនក
េ ��េរ ន េកមង�បសនិងេកមង�សីេ កនុង��េរ ន។
316 �ងកយរបស់អ�័ប�និំង��៉�តវបនផ� ស់ប�ូរ េដមបបីំេពញលកខខណ�  ៃន
�ពះបនទូលសនយ។ េឃញេទ ពួកេគចស់េហយ។ អ�័ប�បំនទទួល ករសនយ
ជមយួ��៉េ េពលែដលគតម់ន�យុចិតសិប�បនំងមន�យុហុកសិប�បំ
ែដលអស់រដូវេ េហយ រស់េ ជមយួនង�ងំពីនងេ ជេកមង�សី ជប�ូន�សី
ពកក់�� ល។ េហយេដមបរីក�ករសនយេនះ �ងកយរបស់ពួកេគ ទងំពីរ�តវ
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បនផ� ស់ប�ូរពីបុរសចំ�ស់និង ស�ីមន ក ់ េ ជបុរសវយ័េកមងនិង ស�ី�សស់�� ត
េដមបជីួបករសនយៃនៃថងេនះ។

317 ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! ែដលេធ�ឱយខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់។ េឃញេទ? ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថខញុ ំគឺជអ�ីេទ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីរេប បែដលខញុ ំមកទីេនះេទ េយង�ច�តវបន
ផ� ស់ប�ូរ េដមបជីួបករសនយៃនៃថងេនះ។ េពល�េយង�ចរស់េ ជមយួគន
េ�យ �មគគីភពនិងភពែផ�មែល�មៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយរស់េ ជ
បងប�ូន�បស�សី។

318 េហណុក �ងកយទងំមូលរបស់គត�់តវបនផ� ស់ប�ូរេដមបជីួប�បេភទមយួ
េ កនុង�ពះ េហយគត�់តវបនេគយកេ �ថ នសួគេ៌�យមនិបនេមលេឃញពី
េសចក�ី�� បេ់ទ។ េអលីយ៉បនេធ�ដូចគន ែដរ។

319 �ងកយរបស់�ពះេយសូ៊វ�តវបនផ� ស់ប�ូរពីករ�� ប ់ កនុងសំណំុែបបបទ
�តជក ់ �យរហូតដល់មន�ន មជនិំងរពំត ់ ឆ�ឹងជំនីរបស់—�ទងជ់បនឹ់ង ខនង
របស់�ទង។់ េហយ—និងេបះដូងរបស់គត�់តវបនកតេ់�យលំែពងមយួ ែដល
�បែហលជធំប៉ុនហនឹង កតេ់បះដូងរបស់�ទង ់ េហយឈមនិងទឹកបនមក។
សូមបែីតសំេណ មពី�ងកយរបស់�ទងខ់ងេឆ�ងនិងមនឈម�សកចុ់ះពីលំែពង
និងហូរកត�់មេជងរបស់�ទងចូ់លេ កនុងដី។ េហយ�ទងប់នសុគតរហូតដល់
�ពះចន័ទនិងផក យបននិយយថ�ទងប់នសុគតេហយ ែផនដីបននិយយថ
�ទងប់នសុគតេហយ ែផនដីបនញបញ័់រ ថម—បនរេងគពសេពញែផនដីនិងអ�ី
ៗទងំអស់។ អ�ីៗទងំអស់បននិយយថ�ទងប់នសុគតេហយ។ សូមបែីត�ពះ
កប៏ន�ក�់ពះ ភក�រ័បស់�ទង។់ �ទងប់នសុគតេហយ។ ប៉ុែន��ងកយរបស់�ទង់
�តវបន ផ� ស់ប�ូរ។ េហតុអ�ី? ពីេ�ពះ�ពះមនបនទូលថ “អញនឹងមនិទុកឲយ�ពលឹង
របស់ �ទងេ់ កនុង�ថ ននរក េហយអញកម៏និអនុ ញ តឱយ�ពះដប៏រសុិទធរបស់អញ
េឃញភពពុករលួយែដរ។” គម នវធីិេដមបេីធ��បនេទ។

320 ៃថងមយួ�ងកយរបស់េយង�ច�តវបន�តសនធឹងកនុងមឈូស។ េយង
�ចមក…អនក�ចេមលមកខញុ ំេដកេ កនុងមឈូស។ ខញុ ំ�ចេមលអនក េហយ
�បែហលជ�តវនិយយពកយចុងេ�កយេ អនកឬអ�ីមយួដូចេនះ។ ប៉ុែន�អនកនឹង
មនិទុកេយងេ កនុងផនូរេឡយ។ ពួកេគ�ច�កដំុ់ថមេលអនក។ ពួកេគ�ចកបអ់នក
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េ កនុងសមុ�ទ។ ពួកេគ�បែហលជេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលពួកេគចងេ់ធ� ប៉ុែន�អំ�ច
ផ� ស់ប�ូរជរបស់�ពះ…
321 េ ែថស�ឡូនីចទី២ បននិយយថ “ខញុ ំមនិចងេ់�យអនកមនិដឹងេទ បងប�ូន
េអយទកទ់ងនឹងអនកែដលកំពុងេដកលកេ់ េហយ។ េយងខញុ ំនិយយ េរ ងេនះ
�បបអ់នក�មបទប ជ របស់�ពះអមច ស់ថ សំេឡងែ�តរបស់�ពះជមច ស់នឹង
បន�ឺសំេឡង េហយនក�់� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទនឹង�តវរស់េឡងជេលកដំបូង
េយងែដលេ រស់េ ដែដល” ដូចែដលបទចេ�ម ងបនេ�ច ងេ �ពឹកេនះ “នឹង
ចបប់នទងំអស់គន ជមយួពួកេគេដមបជីួបនឹង�ពះអមច ស់េ េល�កស។”
322 អំ�ចផ� ស់ប�ូររបស់�ពះែដលបននេំយងេចញពីភពវកឹវរៃនវទិយ� ស�
និងករអបរ់ ំ និងេរ ងននៃនេ�កិយនិងករយល់ដឹងអំពីសមយ័ទំេនបេនះ បន
ផ� ស់ប�ូរេយងឥឡូវេនះេ ជកូន�បស�សីៃន�ពះ។ េហយសូមបែីតេសចក�ី �� បក់៏
មនិ�ច��ងំេយងេ កនុងផនូរែដរ។ “េយងនឹង�តវបនផ� ស់ប�ូរកនុងេពលមយួប�៉ពិច
ែភនក។”

“អូ េតអនកចងនិ់យយ?”
323 ខញុ ំចងនិ់យយថេនះគឺជេសចក�ីពិត! �ពះេយសូ៊វេអយ �ពះបនទូលេនះ ឈរ
េ េលែផនដីគឺជ�ពះបនទូល ជអនកែដលបនរស់េឡងវញិេហយបនេ�បស �
�រ។ �ទងប់នមនបនទូលថ “ខញុ ំគឺជកររស់េឡងវញិនិងជជីវតិ។ អនក�ែដល
េជ េទះបីបន�� បេ់ េហយកេ៏�យកេ៏ រស់ែដរ។ េហយអនក� ែដលរស់េ
េហយេជ េលខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ឡយ” គម នវធីិេដមបបី ឈបក់ររស់ េ េទ�ពះបនទូល
របស់�ពះ! ��តវែតេងបេឡងវញិ។
324 េហយេចញពីភព�ចបូក�ចបល់ៃនេអែដនវទិយ� ស�ទំេនបេនះ េយងកំពុង
រស់េ  កនុងវបបធមនិ៌ង—និងវទិយ� ស�និងករអបរ់រំបស់ទំេនប េយងនឹងរស់
េឡង! “�វ�ចេ់នះេយងនឹងទំ�កចុ់ះ េហយេងបេឡងវញិចប ់ យករង� ន់
ដអ៏ស់កលបជនិចច” េ ៃថង�មយួ។ េយងនឹងឆ�ងកតខ់យល់ េហយេនះនឹង
�តវប ច ប។់ ដបតិ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបននេំយងេចញពី ពីគំនិតសមយ័
ទំេនប បនផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់េយង េ ជមយួ�ពះ និងវ ិ ញ ណរបស់េយង។
�ពះវ ិ ញ ណដែដលេនះែដលបនមនបនទូល បនផ� ស់ប�ូរេយងយ៉ងឆង យ
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េហយ�កនឹ៏ងនេំយងេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ ចូលេ កនុងសិរលី�របស់�ទង់
ជមយួនឹង�ងកយមនសិរលី�។

325 “ពួកេគនឹងសងផ់ទះ ពួកេគនឹង�គងមរតក។ ពួកេគនឹង�ចំមក រ
ទំពងំបយជូរ។” េ កនុងករែស�ងរកវទិយ� ស�ទងំអស់របស់េយង។ េយង
�សួំនចបរ កូន�បស របស់េយងចូលមកេហយេបះយកែផ�េឈពី� េហយ
កូន�បសរបស់គតប់នមក េហយយក�ពីគត។់ េហយពួកេគបន� ំេហយអនក
េផ�ងមកបរេិភគ េហយពួកេគ�ងសងេ់ហយអនកេផ�ងមកេ ។ “ប៉ុែន�ដល់យូរ
បន�ិចអនកបំេរ របស់ខញុ ំ ពួកេគនឹងេ ទីេនះជមយួកូនេ របស់ពួកេគ។ ពួកេគនឹង
�ងសង ់ េហយនឹងគម នអនកេផ�ងមកទទួលជំនួសេឡយ។ ពួកេគនឹង� ំ េហយ
មនិមនអនកេផ�ងមកបរេិភគេឡយ។” េ ? �ពះជេ��ែដល�ពះបនទូលរបស់
�ពះបនែចងថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគក”៌ បនសនយជមយួេយងអំពីេរ ងេនះ!

326 េតេយងទទួល�េ�យរេប ប�? ឥឡូវេនះេយងមនសក� នុពលេ ទីេនះ
េឃញេទ េ�ពះ�ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ។ ��តវែតអ ច ឹង។ េ េពលែដល
�ទងប់នេលក��រេ ទីេនះ �ទងប់ននិយយថ “កុំគិតថេនះជេរ ងចំ
ែលក ដបតិនឹងមនេពលែដលមកដល់ មនុស�េ កនុងផនូរនឹងឮសំេឡងកូនមនុស�
េហយនឹងេចញមក។ ខ�ះគួរេ�យខម សេអ នេហយខ�ះេទ តនឹងបនជីវតិ។”

327 េត�គឺជអ�ី? ផ� ស់ប�ូរ ផ� ស់ប�ូរេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េធ�េ�យេយង
ក� យជបុ��បុ�តីរបស់�ពះជមច ស់េហយកនឹ៏ង�បទនជីវតិេ�យេយងេ
ឯនយខងមុខ។ អូខញុ ំេអយ! េតខញុ ំ�ចនិយយអ�ីេទ ត? កំុ�� បេ់រ ងេផ�ងេទ ត។

កំុេ�ភលនច់ងប់ន�ទពយសមបត�ិឥត�បេយជនរ៍បស់
េ�កិយ

�ឆបខូ់ច�ស់
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេល េរ ងអស់កលប
ពួកេគនឹងមនិ�� បេ់ឡយ!

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

សូមេ�ច ង�!
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កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ! (�េ ទីេនះ!)
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

េ េពលដំេណ ររបស់េយង�តវបនប ចប់
េបចំេពះ�ពះេយងពិតជេសចក�ីពិត
ភ�និឺងេ�ម ះ�តងសិ់រលី�កនុងផទះរបស់េយង
�ពលឹងដរ៏េំភបរបស់េយងនឹងេមល។

កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូរៃន�ពះ! (�តវបនផ� ស់ប�ូរ!)
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូរៃន�ពះ!
បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលប
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

328 កុំ�មអ�ីែដលវទិយ�ស� ង� ញ េប�ផទុយនឹង�ពះបនទូល។ េឃញេទ? កុំ
�មអ�ីែដល�ពះវ�ិរនិយយ េប�ផទុយនឹង�ពះបនទូល។

េយងកនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ!

329 េពលបនផ� ស់ប�ូរ វទិយ� ស�ផ� ស់ប�ូរ។ កនៃ់ដែដលមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបន!

បេងកតក�ីសងឃមឹរបស់អនកេលេរ ងអស់កលបជនិចច
កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូររបស់�ពះ។

330 �ពះវរបិ� េ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ ដូចែដលេយងបន�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះ
េនះ�ពឹកេនះបនយក�រដែ៏វង េហយអូ�ពះអមច ស់ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ង
�ក�់គបពូ់ជពួកេគ�គបគ់ន េ កនុងចិត�មន ក់ៗ  សូមចថំ �ពះអមច ស់េអយ េយង
អធិ�� នថេយងមនភពទនេ់ខ�យ និងរចនសមពន័ធរបស់េយងេខ�យ េហយ
េយង…េពលខ�ះេយងមនិដឹងថផ�ូវ��តវបតេ់ េទ។ សូម�ពះ�ទងជ់ អនកបែង�រ
េយងេហយនេំយងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ �ពះអមច ស់។ ជួយពួក
េយង។ កុំទុកឱយេយងេ ែតមន កឯ់ង �ពះបិ�េអយ។ �ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ង
មនិេធ�ែបបេនះេទ។ “អញនឹងមនិចកេចញឬេបះបងេ់ចលឯងេឡយ។ អញនឹង
េ ជមយួឯង។”



អំ�ចៃនករផ� ស់ប�ូរ 73

331 េហយ�ពះវរបិ�េអយ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងដឹកនបំង�បសរបស់េយង
េឡអូនិងែជន។ �ពះអមច ស់េអយ េធ�ឱយពួកេគក� យេមដឹកនសំ�មប ់�បជជនេ
ទីេនះ មនិេ�បគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគេទ ប៉ុែន�អនុ ញ តឱយ �ពះវ ិ ញ ណដឹកនំ
ពួកេគកនុងអ�ីែដល�តវេធ�។
332 �បទនពរដល់បុរសនិង ស�ីទងំេនះនិងកុមរវយ័េកមង ដូចជ �ពះអមច ស់មន
ស�មបខ់ញុ ំ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងរក�ពួកេគឱយមន�យុែវង។
សូមឱយ េប��ច �ពះអមច ស់េអយ សូមឱយេយងរស់ េ េដមបេីមលករយង
មករបស់�ទង។់ េយងេជ ជកថ់េយងនឹងេឃញ ពីេ�ពះេយងេឃញថអ�ីៗគឺ
ជិតដល់េហយ។ �ជិតដល់េហយ! សូម�បទនមក �ពះបិ�េអយ។ េយងបន
េប�ជញ ចិត�ពួកេគេដមប�ីទងនិ់ងខ�ួនេយងឥឡូវេនះ េដមបបីេ�ម�ទងេ់ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

ខញុ ំសំុេទសែដលខញុ ំបនទុកអនកយ៉ងយូរ។ បង�បសេឡអូ។ 
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