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 …បនមកទីេនះម�ងេទ តេ កនុងេ�ងឧេបសថ ដូចកររពឹំងទុកកនុងករ
�បកបដអ៏�ច រយេនះ និងករថ� យបងគំ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបនផ�ល់ឱយ

េយងេ�យឥតគិតៃថ�។ េហយេយង…�ស�ញ់េពញចិត�ចូលរមួជមយួពរជយ័
េនះ។

554 េហយខញុ ំ�គនែ់តេជ ទុកចិត�ថ�ពះនឹង�បទនពរដល់េយងេ យបេ់នះដូចជ
�ទងប់នេធ�េ �ពឹកេនះ ជមយួ�រេពល�ពឹក។ េហយខញុ ំេទបែតបននិយយ
ជមយួអនកជិតខងរបស់ខញុ ំគឺេ�ក�សី វដូ មយួសនទុះមុន េហយពួកេយងកំពុង
ពិភក�គន  េហយេ�ក វដូនិងពួកេគ។ េហយខញុ ំេជ ថ េនះគឺជករអធិបបយ
ដល៏�បំផុតរបស់បង�បស េនវលីកនុងចំេ�ម�ពះបនទូលល�ៗទងំអស់ែដលគត់
បនអធិបបយ េនះគឺជករែដល�បេសរស�មបខ់ញុ ំជងអនក�ែដលគតធ់� ប់
បនអធិបបយេ ។ ខញុ ំពិតជេកតសរេសរនិងដឹងគុណចំេពះករអធិបបយដ៏
អ�ច រយេនះ។ េហយ�ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវទំនុកចិត� និងបនកតប់នថយករខ� ចរបស់ខញុ ំ។
ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត��រភពករពិត អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ អំពីែផនកក� �ន អនកដឹង
េទ េហយថ�តវក� �ន និងរេប បែដល…�វឌីបនេ ទីេនះ េហយេតគត់
យ៉ងេមច៉ែដរ… េ េពលែដលេ កនុងករ�កលបងដធ៏ំេនះ ជំនួសឱយករ
និយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំនឹងេ េធ�� �ពះអមច ស់ �ទង�់គនែ់តជួយខញុ ំ” គតប់ន
រងច់ ំ េហយចូលេ ទូលសួរ�ពះអមច ស់ថេត�តវេធ�យ៉ង�។ គតប់នយកេអ
ផូដចុះមក អនកដឹងេទ េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះចូរេ�កកឈរេហយទូលសួរ�ពះ
ថ ‘េតេយង�តវេធ�អ�ីកនុងវបិត�ិេនះ?’” អូ េនះពិតជរងឹម�ំស់។ �មនវ�ីមនី
េ�ចនជង�ងលកថ់ន ទំងំអស់ែដលមនកនុង�បេទស។ បទ ែមនេហយ ពិតជ
េធ�បនល�ែមន។

555 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ េយង—េយងមនិមនបំណងេ យូរេលសពីពកក់�� ល
អ�ធ�តេទ �បសិនេបេយង�ចេធ�បនចំេពះសំណួរទងំេនះ។ ដូេចនះេយង
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—េយងនឹងចូលេ កនុងពួកេគ ភ� មៗ។ �ជករប ចបសំ់ណួរទងំេនះ េហយ
�ល់េពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�មប ច បសំ់ណួរទងំេនះ… ឥឡូវេនះ បង�សី �
តធី ខញុ ំមនិមននយ័ដូេចនះេទ អនកដឹងេរ ងេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តនិយយថ
េឃញេទ េហយមនិអីេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំទទួលបនចំណុចរងឹពិត�បកដមយួចំនួនេ
ទីេនះពីអនកបេ�ម�ពះ េហយពួកេគពិតជពិបកេឆ�យ�ស់។ អនកដឹងេទ ពួក
អនកអធិបបយទងំេនះ ពួកេគបង�ិល�ជំុវញិ�ពះគមពរី េហយពយយមែស�ងរក
ចេម�យរបស់ពួកេគមុនេពលែដលពួកេគនឹងសួរអនក អនកេឃញេហយ។ េហយ
បនទ បម់ក…េហយេរ ងេនះកំពុង�តវបនថតទុក េ�យចុះេ រដ�ហ�កហ�ុេី កន់
មតិ�របស់ខញុ ំែដលជអនកបេ�ម�ពះ ជអនកមន�បបីំសំណួរធំៗកនុង�ពះគមពរីេ ទីេនះ
ែដលមនភពេចតខ� ងំ។
556 េហយឥឡូវេនះ សប� ហ៍ខងមុខេនះ សូមកុំេភ�ចនិងអធិ�� នស�មបព់ួក
េយង។
557 េហយ�បពនធរបស់ខញុ ំ�គនេ់បបន�ិចេហយ នងេ�កកបនេហយនងជួយ
េធ�ម�ូប េ ៃថងេនះ។ មតិ�ជទី�ស�ញ់របស់េយងមកពី�បេទសក��
បង�បស បង�សី សុធែមន មកេលងជមយួេយងេ ទីេនះ េហយេយង�បកដជ
េពញចិត�ចំេពះដំេណ រទស�នកិចចរបស់ពួកេគ។ េហយ�បពនធខញុ ំ បនដឹងថេគ
មក េហតុេនះ នងេ�កកេឡងេដមបឱីយនង�ចមនករកម�ន�ខ�ះនិងករ�បកប
របស់ពួក�គី�ទ នជទី�ស�ញ់ទងំេនះ។ េយងរកី�យែដលមនបង�បសេ ហ�ដ
ឌីេ ជមយួេយងេ យបេ់នះ េហយនងបន�ន កេ់ ជមយួ… នងេ ទីេនះ
េ �ពឹកេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថនងេ ជមយួ…េទ ហនឹងេហយ នងេ ជមយួេម�
េដមបេី ជមយួនងេពលេយងចុះមក េ�ពះខញុ ំដឹងថយបេ់នះនឹងយឺតបន�ិច �ជ
កមមវធីិ�បមករបួរមួ និង�ងេជង។ ដូេចនះ េយងសបបយចិត�ែដលមនពួកេគ និង
េភញ វមកជមយួេយង។
558 ឥឡូវេនះ មុននឹងេយងចបេ់ផ�មពយយមេឆ�យសំណួរ… េហយសូមចថំ
ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចខុស អនកេឃញេទ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិអះ�ងថ�តវេលអ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំេធ�
េនះេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំពយយមេធ�ឱយបន�តឹម�តវ ប៉ុែន��បែហលជខញុ ំ—ខញុ ំខុស។ េហយ
—េហយ�បសិនេបខញុ ំខុស េនះអនក�គនែ់តអភយ័េទសឱយខញុ ំ។ េហយខញុ ំកអ៏ធិ�� ន
េ �ពះែដរ េ�ពះខញុ ំមនិចងខុ់ស។ ខញុ ំមនិពយយមេឆ�យ�េទ �គនែ់ត-…ឬវធីិែដល



សំណួរ និងចេម�យ េហេ�ពរ ែផនកទី III 3

ខញុ ំេឆ�យ…តបតិ�ចមនករេរ សេអង ខញុ ំេឆ�យពួកេគ�មចំេនះដឹងរបស់ខញុ ំ េឃញ
េទ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំ�តវែកែ�បគំនិតរបស់ខញុ ំេលសំណួរកនុងគមពរី េនះខញុ ំគិតថ
��គនែ់តជេរ ងែដល�តវេធ�។ េយងគួរែតផ� ស់ប�ូរេ េពល�កប៏ន េ េពល
ែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះមនបនទូល េ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
559 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថេយងនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺម�ងេទ តេ យប់
េនះ ដូចធមម�។ េហយេពលខ�ះអនក�គនែ់តឆងល់ អនកមកដូចជ�កមតូចមយួ
ដូចេនះ តិចជង អូ �ពះវ�ិរតូចេ ទីេនះ េហយេពលខ�ះអនកមនិេឃញលទធផល
ែដលអនកចងេ់ឃញេនះេទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលអនកកំពុងេធ� អនក�គនែ់តមកជិតមនុស�
�បែហលពីររយនកប់៉ុេ�� ះ។ េហយករ�បជុំធំមយួ �បែហលជអនកកំពុងមក
កែន�ង�មយួពីបី េ មយួមុនឺនក ់ អនកេឃញេទ េហយ—េហយ�បែហលជ
េ�ចនេទ ត។ ដូេចនះេហយ អនកនឹងេឃញទំហំធំជងេនះ។ ប៉ុែន�យបេ់នះ ខញុ ំ�គនែ់ត
េឆ�យ… ជករពិតទូរសពទរបស់េយងេ�ទ�៍ល់ពីរបីនទីម�ងេពញមយួៃថងនិងមយួ
ែផនកៃនេពលយប។់
560 េតេនះជេ�ក�សី ៃរសឺុតែមនេទែដលអងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងេមល?
�ពះគមពរីរបស់អនក ប�ូន�សី បង�សី វដូ មន�េ ខងេ�កយេនះ។ ខញុ ំយក�េ �ពឹក
េនះស�មបអ់នក េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចឲយ�េ អនកបនេទ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិបន
ជួបអនកេ �ពឹកេនះេទ េហយេ�ក�សីវដូមន�។
561 ដូេចនះេដមបេីឆ�យ�មទូរស័ពទនិងែស�ងរក—េរ ងដអ៏�ច រយែដល�តវបន
េធ�។ នរមីន កប់នទូរស័ពទមកខញុ ំ នងបននិយយថ “បង�បស �ប
ណ� ំ ខញុ ំេ ឯកិចច�បជំុជក-់�កម់យួ។ េហយខញុ ំបនរងទុកខជមយួនឹង
ប � ជក-់�កម់យួយ៉ងយូរមកេហយ។ េហយ អនកដឹងេទ អនក�គនែ់តនិយយ
េ ខងេ�កយេនះ េហយ�គនែ់ត…” បននិយយថ “ខញុ ំេសទរែតដួលសន�ប់
េ េពលែដល�នជំីវតិឱយរស់េឡងវញិ។” េហយបននិយយថ “េហយខញុ ំ
មនិែដលរងទុកខ�ងំពីេពលេនះមក។”
562 េហយមននរមីន កចូ់លមកនិយយ…ខញុ ំេជ ថនងេ ទីេនះយបេ់នះ ឬនង
នឹងេបក�នពីេបដហ�ដ ខញុ ំេជ ថ ឬេ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ។ ខញុ ំេជ ថ
កូន�បសរបស់ពួកេគេ ទីេនះ មនប � េបះដូង សថិតកនុងសភពធងនធ់ងរ។ េហយ
គតប់នអងគុយេ ទីេនះេ កនុងករ�បជំុ េហយ—េហយ�ព ះអមច ស់បនេធ�ករ
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ជំុវញិេហយពល់… បននិយយេ កនេ់កមង�បសអំពីប � របស់គត ់ េហយ
គតម់និ�ចេលកៃដរបស់គតប់នេទ េហយគងំេបះដូង េហយៃដរបស់គត់
េក ប េហយេបះដូងរបស់គតែ់បបេនះ។ េហយភ� មេនះគតក់េ៏បក�នេ ផទះ
វញិ េ�យមនិែដលមនអ�ីរខំន�ងំពីេនះមក។ េត ស�ីេនះែដលមកពីេបដហ�
ដបនមកទីេនះេទ? េតអនកេ ទីេនះេទ ស�ីេអយ? នងេ ខងេ�កយ េ
ទីេនះ។ បទ នងេទបែតេ ខញុ ំមយួសនទុះមុន។
563 បនទ បម់ក មន ស�ីមន កប់នេ ខញុ ំចុះមកេ�កមេ អុី�៉នវលី។ េហយនង
មនិ�ចមកទីេនះបនេទ េ�ពះនងេ ឆង យេពក មនិដឹងថេយងនឹងមនកមមវធីិ
ពយបលេ យបេ់នះឬេទ។ េហយនងបននិយយថ “បង�បស�បណ�ខំញុ ំ
បនេ �បជុំេ  អុី�៉នវលី។” េហយបននិយយថ “អនកេមលេ េ�កយហ�ូង
មនុស�េហយនិយយ…�បបខ់ញុ ំថខញុ ំជនរ� េហយអ�ីែដលខញុ ំបនេធ� និងអ�ីែដល
ខញុ ំបនរងទុកខជមយួ េហយនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។” េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំ
មនជមងហឺឺត េហយេទបែត�តវដុតេ�យជំងឺហឺតនិងអ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងបនទប់
�ងំពីខញុ ំេ តូច។” បននិយយថ “�គឺពីរឆន មំុន េហយខញុ ំមនិែដលមនចំណុច
កែន�ង�មយួ�ងំពីេពលេនះមក។” េឃញេទ?
564 េហយស�មបែ់តអនកែដលេ យបេ់នះ មនិបនមកទីេនះេ �ពឹកេនះេដមប ី
រកី�យនឹងទីបនទ ល់ ខញុ ំបនេ �ងដបេ់សន េ�យទិញតុកក� កលពី
ម�លិមញិ។ ឥឡូវេនះ �មនិែមនស�មបខ់�ួនខញុ ំេទ េឃញេទ។ េនះគឺស�មប់
កូន�សីតូចរបស់ខញុ ំ េរបិក េ ទីេនះ។ េហយ—េហយ��៉នឹងេ េធ� អ�ីមយួ
េផ�ង េ ៃថងេនះ។ មតិ�រមួ��តូចមយួចំនួនរបស់នងកំពុងមនករជួបជំុគន កនុង
ៃថងខួបកំេណ តឬអ�ីមយួ។ េហយនងបនយកអំេ�យរបស់នងបន�ិច េហយខញុ ំ
បនទិញតុកក�កូនេកមងមយួ �បែហលជយូរ�ស់មកេហយ។ េហយមន ស�ី
មន កប់នេដរេ ទីេនះនិយយថ “អនកចងចខំញុ ំេទ?”
565 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគិតថខញុ ំអតច់េំទ។”
566 េហយមកេដមបរីកនឹកថ �គឺជ�ចញ់តិរបស់បង�បស េនវលីេ ទីេនះ
េនះ�បែហលជ…េ េពលែដលខញុ ំេ �មផ�ូវេ �បេទសសុ៊យែអត ពួកេគ…
នងចូលមកទីេនះ មនេកមង�បសមន កជិ់ះេលរេទះរញុ ដូចជេអឌីតតូចេ ទីេនះ
េហយេកមងតូចេនះមនជំងឺម�រកី �លូត�ស់��វេ េលខួរកបល។
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េហយកបលតូចរបស់គតក់ធ៏� កចុ់ះែដរ…េហយ�គេពទយបនទុកេពលឱយគត់
រស់េ បនបីសប� ហ៍ប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគបនយក�េចញ េហយេធ�េ�គវនិិចឆយ័
េឃញថ�ជ…ម�រកី េហយ�គនែ់តផ�ល់ឱយគតបី់សប� ហ៍េដមបរីស់េ ។
េហយពួកេគ�តវរញុគតេ់ េលេកអី រចួ�កគ់តេ់លកេនទល េពលគតេ់ បនទប់
ពិនិតយ រចួកន៏គំតចុ់ះមកវញិ។ បនេ អធិ�� នឲយេកមង�បសេនះ េហយទូល
សូម�ពះេយហូ�៉ឲយបនជ។ លុះៃថងបនទ បម់ក េគយកគតេ់ ទីេនះ ថ “ខញុ ំមនិ
ចងប់នេកអីរញុេនះេទ។”
567 ចូលកនុង�នកជិ៏ះេ ទីេនះ េហយ�គេពទយករ៏ញុេចញ េ�យនិយយថ “ខញុ ំ
មនិចងវ់ះកតេ់នះេទ។”
568 រតេ់ឡងេ ទីេនះេហយអងគុយចុះ �គេពទយពិនិតយគត ់ េហយនិយយថ
“ែមនេហយ” បននិយយថ “ជំនួសឱយបីសប� ហ៍ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនកមយួរយ�បបីំ
ឆន គឺំថអនកនឹងរស់េ ។”
569 េហយកលពីម�លិមញិ ម� យបនជួបខញុ ំ។ េហយនង�បែហលជេ ទីេនះ
�មអ�ីែដលខញុ ំដឹង េ យបេ់នះ។ េហយេកមងតូចេនះបនេចញេ េលងបល់ទត់
ជយុវជនឥឡូវេនះ។ ម�រកីេលខួរកបល ដ�៏�វ េហយ��គនែ់តចកេចញ
េ …
570 អូ េរ ង�បព់នេ់រ ង េឃញេទ។ �ពះមនិ�ចប�ជយ័បនេទ។ �ទង—់�ទងម់និ
�ចប�ជយ័េឡយ។
571 បង�បសចន េតែភនករបស់អនក�បេសរជងមុនេទ បង�បស? គតប់ន
ជួបឧបទទវេហតុ េហយមនែដកេគលមក�យចំែភនករបស់គត។់ េហយេយង
ទងំអស់គន បនអធិ�� នស�មបប់ង�បសចន អូបណុន ប�ូន�បសរបស់េយង
មកពីរដ�ល�ីសវលី ែដលបនជួបឧបបត�ិេហតុេ�យែដកេគលែដលបន�យគត់
ចំែភនក។
572 ឥឡូវេនះ សំណួរទងំេនះគឺ—ជជេ� ៃនេបះដូងរបស់នរ�មន ក ់ ែដលេគ
�ន�មរយៈបទគមពរី េហយរកេឃញរបស់ទងំេនះេហយេគមនិបន…េហយ
មនិបនសកបចិ់ត�ខ�ួនឯងេទ ដូេចនះេគ�បគល់�មកទីេនះេដមបឲីយេយងពយយម
េឆ�យ។ េហយអនកេឃញនូវអ�ីែដលជឧបបត�ិេហតុែដល�េធ�ឱយេយងេ កនុង ពីេ�ពះ
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អ�ីែដលអនកនិយយ ពួកេគនឹងបន�េ �។ ដូេចនះ អនក�តវ�បកដថអនក�តវ�បកដ
េហយខញុ ំ…�តវចបស់�ល់�មែដលអនក�ចេធ�បន។ ដូេចនះ អ�ីែដល�តវ�បកដ
គឺថេយងនិយយ�តវ សូមឲយេយងទូលសូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឥឡូវេនះ េដមប ី
បក��យេរ ងេនះស�មបេ់យង ខណៈេយងឱនកបលចុះ។
573 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ អូ �ជអភយ័ឯកសិទធិ�ស់កនុងករ
េ  “�ពះបិ�” ចំេពះ�ពះ�ទិករបេងកត�ថ នសួគនិ៌ងែផនដីដអ៏�ច រយ។ េហយ
េយង�គនែ់តសូម�ទងថ់�ទងនឹ់ងយកសំណួរទងំេនះេ កនុងករែថទផំទ ល់ខ�ួន
របស់�ទងឥ់ឡូវេនះ។ ពួកេគ�តវបន�បគល់មកទីេនះេ�យេ�ម ះ�តងប់ំផុត។
�ពះអមច ស់េអយ សូមេ�យ�េចញពីចិត�របស់េយង ែដលជចិត�េ�ម ះសម័�គបំផុត
េដមបេីឆ�យតបពួកេគឱយល�បំផុត ែដលេយង�ចេធ�េ បន សូមផ�ល់�។
574 េហយសូមឲយេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទងប់នសណ�ិ តេលេយងមន ក់ៗ ។
េហយសូមបឱយអ�ីែដលបននិយយេ ទីេនះេ យបេ់នះ នឹងជួយអនក�គបគ់ន េ
ទីេនះ េហយេពលែដលេយងចកេចញបនទ បពី់ករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺនិង
ទទួលយកកររមួគន ជេដម េតេយង�ចនិយយដូចអនកែដលមកពី�កងេអេម៉ស
ែដរថ “េតចិត�របស់េយងមនិេឆះកនុងខ�ួនេយង េពល�ទងម់នបនទូលនឹងេយងេ
�មផ�ូវឬេទ?” ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
575 ឥឡូវេនះ ដូចែដលខញុ ំបននិយយជេ�ចនដងមកេហយថ ទងំេនះ
—ទងំេនះេ ទីេនះ—គឺជគំនិតដល៏�បំផុតរបស់ខញុ ំចំេពះពួកេគ េហយេពលខ�ះ
�េលកេឡងករពិភក�បន�ិចបន�ួច។ ទីមយួេ ទីេនះ ខញុ ំេឃញថ�ជអ�ីែដលខញុ ំ
បននិយយពីមុន ថ��តវបន�បគល់មកវញិម�ងេទ ត។ ខញុ ំនឹងមនិ…ចង�់ន�
ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចង។់
65. េពលអ�័មនិងេអ�៉មនកូនេ េអែដន េតមនមនុស�េផ�ងេទ តេ េល

ែផនដីេ េពលេនះេទ? េ កនុងេ�កុបបត�ិជំពូកទី ៥ និងខទី ១៦ កអុី
នបនរស់េ កនុងទឹកដីណូដេហយបន�គ ល់�បពនធរបស់គត។់

576 ឥឡូវេនះ េនះគឺជ—សំណួរដធ៏ំមយួ។ ឥឡូវេនះ េយង�តវបន
បេ�ង នេ កនុង�ពះគមពរី…េហយទងំេនះមនេ�ចនដង…េពលខ�ះេយងមនករ
េធ�ស�បែហស… ខញុ ំធ� ប�់កេ់ល�ក�សមយួសន�ឹក េហយនិយយថ “សួរ។
េឆ�យសំណួរ�ពះគមពរី�មយួ។”
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577 េហយមននរ�មន កប់ននិយយថ “អ ច ឹង េតនរ�ជភរយិរបស់ក
អុីន?”
578 អូ ខញុ ំនិយយេលងេសចបន�ិចជមយួ� ឬអ�ីមយួ ខញុ ំនឹងនិយយថ “អូ េនះ
ជកូន�សីរបស់ម� យេកមក” ឬអ�ីមយួដូចេនះ អនកដឹង ឬ—ឬ “នងគឺេ�ក�សីកអុី
ន។” ប៉ុែន��មនិែមនជចេម�យេនះេទ។ មន…
579 េ ទីេនះកអុីនមន�បពនធ េ�ពះ�ពះគមពរីបនែចងថគតម់ន។ េហយេប
កអុីនមន�បពនធ គត�់តវននំងេ កែន�ង�មយួ។ េហយ�នឹងត�មងចូ់លេ
កនុង�េ ទីេនះ:

េតមនមនុស�េផ�ងេទ តេ េលែផនដីេពលអ�័មនិងេអ�៉មនកូនេ កនុង
សួនេអែដនឬេទ?

580 ឥឡូវេនះ េបអនកសេងកតេមល កនុង�ពះគមពរី �ក�មមនកំណត�់�អំពី ស�ីែដល
េកតមក�ស់។ �ែតងែតជបុរសែដលជកូនែដលពួកេគកត�់�េ កនុង�ពះគមពរី
មនិែមន ស�ីេនះេទ។ ក�មមនេគនិយយអំពីកំេណ តរបស់េកមង�សីកនុង�ពះគមពរី
�ស់។ ឬនិយយ�តងេ់  ខញុ ំមនិដឹងេទេ�ពះខញុ ំ�ចនឹកេឃញេរ ងមយួភ� មៗ
េ កនុងចិត� កែន�ងែដល�ធ� បក់ត�់�កំេណ តៃនទរក បននិយយថ “ពួកេគ
បនបេងកតកូនជ�បសជ�សី។”
581 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរី�គនែ់តផ�ល់កំណត�់�អំពីកូនបីនកែ់ដលេកតមក�ម
អ�័មនិងេអ�៉ប៉ុេ�� ះ េហយេនះគឺកអុីន េអបិល និងេសត។ ឥឡូវេនះ េបទងំ
បីនកេ់នះជបុរស េបគម ន�សី�េកតមក េហយបនទ បម់កេ េពលែដល ស�ី
ែតមយួគត ់(េអ�៉) បន�� ប ់ពូជមនុស�នឹងឈបម់នេ េពលេនះ េ�ពះគម នផ�ូវ
ស�មបព់ួកេគ—េដមបវីធីិមន�មយួ…ពូជមនុស��តវបនបន� េ�ពះមនិមន�សី
�េ សល់េឡយ។ េអ�៉នឹងក� យជមនុស�ែតមន កគ់ត។់ ប៉ុែន�អនកេឃញេហយ
េគមនិបនកត�់�េទពី—កំេណ តៃនទរកិេនះេទ េ កនុង�ពះគមពរី ដូេចនះ ពួកេគ
�តវែតមនេកមង�សីដូចគន េ នឹងេកមង�បស។
582 ឥឡូវេនះ អនកនិពនធចស់ ែដលជអនកនិពនធបុ�ណបំផុតែដលេយងទទួល
បនគឺ យ៉ូែសប អះ�ងថ ពួកេគមនកូនចិតសិបនក ់ េហយអ�័មនិងេអ�៉
អនកនិពនធចស់ជងេគមន ក ់“កូនចិតសិបនក ់េហយពួកេគទងំពីរនកម់នកូនជ
�បសជ�សី។”
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583 ឥឡូវេនះ �បសិនេប…េហយេបកអុីនេ �សកណូដ… ឥឡូវេនះ �បសិនេប
អនកកតស់មគ ល់ អនកនិពនធពិតជសរេសរបនល��ស់េ ទីេនះ។ េតអនកបន
កតស់មគ ល់ពីរេប បែដលគតប់នដក�សង�់េទ?

េ សួនេអែដន េពលពួកេគមនកូនេ សួនចបរេអែដន…ឥឡូវេនះ មនិែមន
េ កនុងសួនេអែដនេទ អនកនិពនធបនដឹងេរ ងេនះ។ អនកែដលសរេសរ
កំណតេ់ហតុេ ទីេនះ បននិយយថ: េពលអ�័មនិងេអ�៉មនកូនេ េអ
ែដន…

584 មនិែមនេ កនុងសួនេអែដនេទ េ�ពះេគ�តវេគបេណ� ញេចញពីសួនេអែដន។
ប៉ុែន�ពួកេគេ កនុងសួនេអែដន េហយសួនេអែដនេ ខងេកតកនុងសួនេអែដន។
ប៉ុែន�េអែដនគឺដូចជ�សកមយួឬ—ឬអ�ី…ឬរដ�មយួ េហយបនទ បម់កណូតគឺជរដ�
មយួេផ�ងេទ តឬ�សកេ ជបនឹ់ង�។

585 ឥឡូវេនះ មនុស�ែតមន កគ់តែ់ដលកអុីន�ចមន ឬេរ បករ �តវែតជប�ូន�សី
របស់គត។់ ហនឹងេហយ។ េ�ពះមន�បស�សីែតមយួគតែ់ដលេចញមក េឃញ
េទ េហយគត�់តវេរ បករជមយួប�ូន�សីរបស់គត។់ ឥឡូវេនះ ��សបចបបេ់
សមយ័េនះ។

586 េហយអុី�កបនេរ បករជមយួបងប�ូនជីដូនមយួឈមដំបូងរបស់គត ់ គឺ
េរបិក ែដល�តវបនែតង�ងំពី�ពះ។ ��៉ជប�ូន�សីរបស់អ�័ប� ំ ជប�ូន�សី
រមួឈមរបស់គត។់ មនិែមនេ�យម� យរបស់គតេ់ទ គឺេ�យឪពុករបស់គត។់
េឃញេទ ប�ូន�សីរមួឈមេនះ—អ�័ប�េំរ បករ។ ម� យេផ�ងគន  ប៉ុែន�ឪពុក
ែតមយួ។

587 ដូេចនះ អនកេឃញថ ករេរ បករេ កនុង�ចញ់តិ មុនេពល—ចរន�ឈម
�តវបនចុះេខ�យេ កនុងពូជមនុស� ��សបចបបនិ់ង�តឹម�តវ។ ឥឡូវេនះ�
មនិែមនេទ។ �បសិនេបអនកនឹងេរ បករជមយួប�ូន�សីរបស់អនកេ ៃថងេនះ េហយ
មនកូន ពួកេគ�បែហលជ… ែមនេហយ ពួកេគនឹង�តវបនខូច�ទង�់ទយនិងអ�ី
េផ�ងៗ។ សូមបែីតបងប�ូនជីដូនមយួទី១និងទី២កម៏និគួរេរ បករែដរ េឃញេទ េ�ពះ
ចរន�ឈមចុះទបេហយរតចុ់ះទប។
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588 ប៉ុែន�េរ ងែតមយួគតែ់ដលកអុីន�ចេធ�បន គឺ េរ បករជមយួប�ូន�សីរបស់
គត។់ េហយេនះជកែន�ងែដលមនេកមងៗេ ទីេនះ…គតប់ន�បពនធេ �សក
ណុដេហយ�គ ល់នង េហយពីទីេនះមក—មនកូន។ េឃញេទ…
589 េហយ�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ េចញពីជួររបស់កអុីនមក មនមនុស�
ឆ� តៗ។ េចញពីជួររបស់េសតមកបុរស�សន ខញុ ំមននយ័ថ េនះជ—េដម
ទំពងំបយជូរៃនេសចក�ីសុចរតិ។ េ ទីេនះ អនកទងំពីរេនះបននមំកនូវ
ែខ�បនទ តែ់ដលេយងកំពុងរស់េ សព�ៃថងេនះ។
590 �បសិនេបអនកនឹងកតស់មគ ល់ៃថងេនះ (�គនែ់តប ចបសំ់ណួរេនះ)៖ ពូជពង�
របស់កអុីនេ ែតមន េហយពូជពង�របស់េសតេ ែតមន។ ពួកេគទងំពីរចុះ
មកដូចគន ។ កូនៗរបស់ករអុីនេ ទីេនះេ េជហ�ឺ�នវ់លីយបេ់នះ េហយកូន
របស់េសតេ ទីេនះេជហ�ឺសុនវលីេ យបេ់នះ។ កលែដលចរន�ឈមចុះេខ�យ
និងេចញេ េ�ក ប៉ុែន�ពូជពង�េនះេ ែតេ�ងជប។់
591 ឥឡូវេនះ េមល។ កូនរបស់កអុីនគឺែតងែត…និងមុនេពលករបំផ�ិចបំផ� ញ
េ�យទឹកជំនន ់ ពួកេគជមនុស�ឆ� ត៖ ជអនកវទិយ� ស� ជអនកអបរ់។ំ និងអនក
កន�់សនខ� ងំ�ស់ ប៉ុែន�ជ�កមែដល�តវបនេថក លេទស។ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ េមលចុះ ពួកេគដូចជកអុីនែដលជឪពុករបស់េគ។ កអុីន គតជ់អនក
កន�់សន។ គតប់នសង�់សនៈមយួយ៉ង�� ត េហយបនេធ��ពះវ�ិរដ៏
�សស់�� តមយួ េហយពយយមេធ�ឱយ�េមលេ �� តជងេបសកកមមតូចមយួ
ែដល េសតមនេ ទីេនះ។ េតអនកដឹងេទ? គត�់បកដ…គតប់នតុបែតង
�សនៈេ�យផក  េហយជួសជុល�ឱយ�� ត េហយេធ�ឱយ��� ត េហយបនបេងកត
�ពះវ�ិរដធ៏ំមយួ ែដលធំ េហយរតិែតធំេឡង េ�យ�រគតគ់ិតថគត�់ចរក
ករេពញចិត�ពី�ពះេ�យករេធ�ដូេចនះ។
592 េអបិលេដរេ រកកូនេច មតូចមយួ រចួចបទ់ញ�េ េល�សនៈ េហយ
�កេ់លថម រចួសម� ប�់េចល។
593 េហយឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះ�ទងម់នភពយុត�ិធម ៌ េបអ�ីៗទងំអស់ែដល
�ទងត់�មវគឺករថ� យបងគំ កអុីនបនេគរព�បណិបត័ន�៍ពះេ�យចិត�េ�ម ះដូចេអ
បិលែដរ។ ពួកេគទងំពីរមនភពេ�ម ះ�តង។់ ពួកេគទងំពីរនកព់យយមែស�ងរក
�ពះគុណជមយួ�ពះ។ គម នពួកេគ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគែដលមនិេ�ម ះ�តង់
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េឡយ។ ពួកេគទងំពីរនក ់ពិតជ អនកេជ េល�ពះេយហូ�៉។ ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ
�ផ�ល់ឱយេយងនូវអ�ីែដល�តវគិត។
594 ខ�ះេ ទីេនះយបេ់នះខញុ ំមនិែដលេឃញេទ ជមនុស� ែដលខញុ ំមនិែដលេឃញ
អនកពីមុនមក។ ប៉ុែន�អនក�តវដឹងចំណុចេនះ េហយរក��ទុកកនុងចិត�។ េឃញេទ?
មនិថអនកកន�់សនែបប�េនះេទ �មនិមនេរ ងមយួែដល�តវេធ�ជមយួ�
េទ។ អនក�បែហលជរស់េ កនុង�ពះវ�ិរ អនក�បែហលជមនចិត�េ�ម ះ�តង ់េហយ
អនកេ ែតវបតប់ង!់ េឃញេទ?
595 េហយអនកនិយយថ “ែមនេហយ” អនកនិយយថ “�គគង� លរបស់េយងគឺ
ឆ� តបំផុត ពួកេគមក�មរយៈសិកខ �� េដមបទីទួលបនករអបរ់លំ�បំផុត។
ពួកេគជអនកេទវវទូិ ពួកេគដឹងទងំអស់ពី—�ទឹស�ីេទវវទិយជេដម។ េហយពួកេគ
ឆ� តៃវ ទទួលបនករបណ�ុ ះប�� ល…ជជំេរ សល�បំផុតែដលេយង�គ ល់។”
េហយពួកេគេ ែត�ចបតប់ង!់ េឃញេទ?
596 ឥឡូវេនះ កអុីន េ ជួររបស់គត៖់ ពួកេគមន ក់ៗ សុទធែតជអនកកន�់សន
ខ� ងំ�ស់។ មនុស�លបខី� ងំ�ស់ េហយពួកេគជអនកវទិយ� ស� បណ�ិ ត និង
អនក�ងសង ់ ជកមមករ និងជមនុស�ឆ� ត។ ប៉ុែន�ពូជពង�ទងំអស់េនះ�តវបន
បដិេសធ ចប�់ងំពីកអុីនរហូតមក។
597 េហយខងេអបិល៖ ពួកេគមនិែមនជអនក�ងសង ់ ឬជអនកអបរ់ ំ ឬជ
មនុស�ឆ� តេនះេទ ពួកេគជអនកចិ ច ឹមេច ម និងកសិករ ែដលមនចិត��បទប
មនិថតិចឬេ�ចន គឺ�គនែ់ត េដរ�ម�ពះវ ិ ញ ណ។
598 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនែចងថ “អនក�ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វេនះ
គម នេទសេ�ះ ែដលមនិេដរ�ម�ចឈ់មេទគឺេដរ�ម�ពះវ ិ ញ ណ។” មនុស�
ខងវ ិ ញ ណមន�ពលឹងវ ិ ញ ណែដលមនិ�ច�� បប់ន។ េហយមនុស�ខង
�ចឈ់មមនបរយិកស�សនេ ជុំវញិគត ់ (េហយចងថ់� យបងគំជេដម)
ប៉ុែន�មន�ចឈ់ម មនិែមនជអនកមនិេជ េទ ែតជអនកេជ ខង�ចឈ់ម។
េហយ�ជ�បេភទែដល�តវបនបដិេសធ។
599 ឥឡូវេនះ កអុីនបនេ េរ បករ�បពនធេហយេ េ �សកណូដ។ ឥឡូវេនះ
�មនិបននិយយថេតេសតេរ បករជមយួនរ� ឬអនក�េផ�ងេទ តេរ បករ
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េទ។ េហយអ�ីែដល�សស់�� តបំផុតេនះគឺករដឹងថ—ថកអុីនេរ បករ េយង
មនចេម�យចំេពះ�។ េ�ពះគត�់តវេរ បករជមយួប�ូន�សីរបស់គតឬ់គត…់ឬ
មន…
600 េ េលែផនដីេនះមនិមន ស�ី�េទ តេទ ប៉ុែន�មនែតនងេអ�៉ប៉ុេ�� ះ។
នងគឺជម� យៃនជីវតិទងំអស់។ េនះេហយជមនុស�ទងំអស់ែដលកំពុង
រស់េ  នងជម� យរបស់�។ េនះេហយជមូលេហតុែដលនង…ពកយេអ
�៉មននយ័ថ “ម�ៃនជីវតិ។” ដូេចនះេហយនងបនបេងកតកូនមក។ េហយកអុី
នបនេរ បករជមយួប�ូន�សីរបស់គត ់គឺជវធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចេមលេឃញ
ពី�។ ដូេចនះមនមនុស�រស់េ កនុងៃថងេនះ ពិត�បកដ។ េឃញេទ? អ ច ឹង
េហយ…

េ េពល�ែដលអ�័មនិងេអ�៉មនកូនេ សួនេអែដន…ឥឡូវេមល
េនះជសំណួរ: េពលពួកេគមនកូនេ សួនចបរេអែដន េតមនមនុស�
េផ�ងេទ តេ េលែផនដីេ េពលេនះេទ? អតេ់ទ! បនទ បម់ក េ កនុងេ�
កុបបត�ិ ៥:១៦ អនកេឃញេហយ កអុីនរស់េ កនុងទឹកដីណូដេហយបន
�គ ល់�បពនធរបស់គត។់ �បកដ។ េឃញេទ?

601 េនះគឺេ�កុបបត�ិ១ ែដល�ទងប់នបេងកតមនុស��មរបូអងគ�ទង ់ ែដល
សថិតេ កនុងេតអូផនី។ េហយេ កនុងេ�កុបបត�ិទី២ �ទងប់នបេងកតមនុស�
េចញពីធូលីដី ែដលជមនុស�ែដលេយងមនឥឡូវេនះ។ េហយបនទ បម់កេ កនុង
ជំពូក៣ គឺជករដួលចុះេហយ�តវបនទតេ់ចញពីសួនចបរេអែដន។ េហយ
បនទ បម់កបេងកតកូន។ កអុីនបនយក�បពនធេ រស់េ ជមយួនងេ �សក
ណូដ។ េ ខងេ�ក េ�យ�រ�ពះបនែញកគតេ់ចញពីករ�បកបជមយួនឹង
បងប�ូន�បសរបស់គត ់ (េ�យ�រករ�� ប—់របស់េអបិល)។ េហយេនះគឺជ
អនកែដលគតម់ន ប�ូន�សីរបស់គត ់ េហយបនេរ បករជមយួនង គឺជវធីិ
ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ច ខ�ួនខញុ ំផទ ល់�ចេមលេឃញពីរេប បេនះ—ថគតប់ន
េរ បករ។
602 ឥឡូវេនះ ��តវបនេគនិយយ…េហយខញុ ំសងឃមឹថមតិ�ភក�ិែសបកេខម របស់ខញុ ំ
ែដលេ ទីេនះនឹងេ�ះ�រករេលកេឡងេនះ េ�ពះ�មនិ�តឹម�តវ។ ជេលកដំបូង
ែដលខញុ ំបនជួបនរ�មន កក់នុងជីវតិរបស់ខញុ ំ បនទ បពី់ខញុ ំបនែ�បចិត�… ខញុ ំគឺ…
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បនជួបបង�បសចច េដ�កេហយពួកេគេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបនេដរ េហយ
�ពះអមច ស់បននខំញុ ំេ កែន�ងមយួតូច។ េហយពួកេគកំពុងពិភក�គន ថេតបុរស
ែសបកេខម េនះមកពី�។ េហយពួកេគកំពុងែតពយយមនិយយថបុរសែសបក
េខម … ថកអុីនបនេរ បករជមយួសត�ដូចជសត���  េហយ�មរយៈេនះបន
េចញមកនូវពូជ�សនព៍ណ៌សមបរុេខម េនះ។ ឥឡូវេនះ េនះគឺខុសេហយ! ពិតជ
ខុសែមនែទន! េហយសូមកុំយល់�សបនឹង�។ េ�យ�រែតគម នពណ៌េខម ឬស
ឬសមបរុខុសគន េនះេទ ��គនែ់តជជតិ�សនម៍យួរបស់មនុស�ែដលឈន
ដល់ទឹកជំនន។់ បនទ បម់ក បនទ បពី់ទឹកជំនន ់ និងបម៉របស់�កងបបិល ពួកេគ
ចបេ់ផ�មខច តខ់ច យ េនះេហយជេពលែដលពួកេគបនយកពណ៌សមបរុរបស់
ពួកេគជេដម។ ពួកេគទងំអស់មកពីេដមេឈែតមយួ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
អ�័មនិងេអ�៉គឺជឪពុកនិងម� យេ េលែផនដី ៃន�គបសុ់ភវៈមនជីវតិរបស់
មនុស� ែដលធ� បម់នេ េលែផនដី។ �តវេហយ។ េខម  ស េស�ក េ�ន ត េល ង
ពណ៌អ�ីកេ៏�យែដលអនកមន េនះជកែន�ងែដលអនករស់េ  និងជកែន�ងែដល
—ថ…ដូច…

603 ខញុ ំគិតថខញុ ំ�ចនឹងបេ ចញមតិេនះេ េពលែដលខញុ ំេ េល�បធនបទេនះ។
មនុស�េ ទីេនះឥឡូវេនះេ កនុងករែបងែចកនិងចបបទ់ងំេនះ និងអ�ីែដលពួកេគ
កំពុងឆ�ងកត ់ ខញុ ំគិតថ�គួរឱយអស់សំេណ ច�ស់។ ខញុ ំពិតជអស់សំេណ ច
ែមន។ �� បេ់  �គនែ់តទុកឲយមនុស�ទងំេនះេ មន កឯ់ង េគដឹងថេគ
ចងប់នអ�ី។ �ពះបនបេងកតមនុស�មន កជ់មនុស�មនែសបកពណ៌េខម  េហយ
គតស់បបយចិត�នឹង�។ ែមនេហយ! �បសិនេប�ពះបនបេងកតខញុ ំជបុរសែសបក
េខម  ខញុ ំនឹងសបបយចិត�ចំេពះ� េប�ទងប់នេធ�ឱយខញុ ំក� យជមនុសុ�សមបរុេ�ន ត ខញុ ំ
នឹងសបបយចិត� េប�ទងប់ន�ងំខញុ ំជបុរសែសបកស ខញុ ំសបបយចិត� �បសិនេប
�ទងប់នបេងកតខញុ ំជបុរសែសបកេល ង ខញុ ំនឹងសបបយចិត�។ �ពះបនបេងកតេយង
ជពណ៌របស់េយង េហយ�ទងប់នបេងកតេយង�ម�ពះហរទយ័�ទង ់ េហយេយង
ទងំអស់គន ជកូនរបស់�ទង។់ ែមនេហយ! េហយពួកេគកម៏និគួររអ៊ូរទនិំងបន�
ែបបេនះែដរ។ �ខុសកនុងករេធ��។ ពួកេគមនិគួរេធ�អ ច ឹងេទ។ �ពះបនបេងកត
េយង…�មវធីិែដលេយងចងប់ន។

604 េហយបុរសែសបកេខម  គតម់និចងេ់ចញពីទីេនះេហយបំែបក—ជំននរ់បស់
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គតឬ់ពណ៌របស់គតេ់ចញេទ េហយ�យ�េ ជពណ៌សនិងអ�ីៗដូចេនះ។ ខញុ ំ
មនិបេនទ សគតេ់ទ។ ខញុ ំអតេ់ទ។ បុរសែសបកេខម មនរបស់ែដលបុរសែសបកសមនិ
មន។ ែមនេហយ! េនះពិតជ�តឹម�តវ។ េហយ�ពះមនិែដលមនបំណងឲយពួកេគ
េធ�ែបបេនះេទ។
605 ែមនេហយ េមលចុះ។ បុរសែសបកេខម គឺ…គត—់គតជ់… គតម់ន—គត់
មនគំនិតអំពីអ�ីែដលបុរសែសបកសមនិែដលមន។ គតម់ន-សំ�ង-ល� គឺ
“ទុកចិត��ពះ េហយទុកឲយអ�ីៗែដលេ សល់េ ៗ” េទះគតម់នឬអត ់ គតក់៏
សបបយចិត�ែដរ។ ខញុ ំចងប់ន�េ�ចន�ស់ យបេ់នះ ខញុ ំ�បកដជចង។់ ែមនេហយ
គតម់ន� េហយេនះជកមមសិទធិរបស់គត ់ ពួកេគកម៏និចង�់យឡំនឹងជតិ
�សនេ៍ផ�ងេទ តេហយបំែបក�េចញែដរ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
606 ខញុ ំគិតថ ស�ីេ ទីេនះេ ឯ�សីវផតបនេធ�យ៉ងល�បំផុតនូវ—េយបល់ល�
ៗែដលខញុ ំធ� បឮ់កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ នងបនបេ ចញមតិ េហយេគ�ក�់កនុង
�ក�ស។ នងបនេដរេឡង នងបននិយយថ “ផ�ូវែដលវតថុទងំេនះចូល
េ កនុងទីេនះ កនុងករបំែបកេនះ ខញុ ំមនិចងឲ់យកូនខញុ ំេ េរ នេ ��ពណ៌ស
េនះេទ។” បននិយយថ “ពួកេគនឹងមនិចប�់រមមណ៍ែដលពួកេគគួរមនេទ
�បសិនេបពួកេគមន�គសមបរុេខម ។” ស�ីេនះជ ស�ីឆ� ត។ នងដឹងពីអ�ីែដលនង
កំពុងនិយយ ពួកេគទទួលបនករអបរ់កំនែ់ត�បេសរ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
ដូេចនះខញុ ំគិតថ�បជជនេធ�អ ច ឹងគឺខុស។
607 េហយបនទ បម់កពួកេគនិយយថ “កអុីននិងេអបិល…” ជេដម។ អតេ់ទ
បទ! ពណ៌សំបុរមនិជបព់កព់ន័ធនឹង�េទ។ �ជវ ិ ញ ណេ ខងកនុងែដលមនអ�ី
ែដល�តវេធ�ជមយួ�។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
608 ដូេចនះ កអុីន�គ ល់�បពនធគត ់ េហយេនះជប�ូន�សីរបស់គត។់ េហយ
ពួកេគ…គតប់នននំងេ ទឹកដីណូដ។ េហយកុលសមពន័ធដធ៏ំេ េលែផនដីៈ
បនេកតេឡងគឺអនកកន�់សននិងអនកេដរ�ម�សន។
609 េហយសូមគិតេ ៃថងេនះ មតិ�េអយ សូមឈបេ់ហយគិតមយួែភ�ត។ ថ
មនមនុស��បព់នម់ុនឺ�ប�់ននក ់ គឺ�គនែ់តជអនកចូល�ពះវ�ិរ។ �គនែ់ត
េ�ម ះ�តងនិ់ងផចងដ់ល់�ពះវ�ិរេនះ�មែដលពួកេគ�ចេធ�បន េនះបន
ចកឆង យដូចកអុីនែដរ។ េឃញេទ? គឺជ�ពះែដលេ�ជសេរ ស! គឺជ�ពះែដល
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េ�ជសេរ ស! េឃញេទ? �ពះែដល�បទនេសចក�ីេម�� ករ�ុ! ដីឥដ�មនិ�ច
និយយេ កនជ់ងសមូនបនេទ គឺជងសមូនែដលសូនយេលដីឥដ�។ �តវេហយ។
610 ឥឡូវេនះគឺជេរ ងដ�៏សស់�� តមយួ បនទ បពី់េនះ◌ៈ

េ កនុងេព�តសទីពីរ ២:៤—២:៤…
611 មននរ�មន�ពះគមពរី សូមេបកេ កនប់ទគមពរីទងំេនះេល នបន�ិច
ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុង�ន� �បសិនេបអនកចង។់ េហយជួយ�មខញុ ំេ ទីេនះ
ខណៈេពលែដលេយងមនសំណួរេនះ។
612 ឥឡូវេនះ េ េលកអុីនេនះនិង—ដូេចនះេហយ �បសិនេប�មនិេពញចិត�
ឥឡូវេនះេទ អនក�គនែ់តអនុ ញ តឱយេយងមន�។ េយងនឹងរកី�យ…
613 ឥឡូវេនះ េព�តសទី២ ២:៤។ មនិអីេទ បទ េយងេ ទីេនះ៖
66.េព�តសទី២ ២:៤ “ដបតិេបសិនជ�ពះ…មនិបន�បណី ដល់ពួកេទវ�

ែដលបនេធ�អំេពបប គឺ�ទងេ់បះទំ�កេ់ កនុងជង�ុកេ� បំផុត” ដូេចនះ
េហតុអ�ីបនជ�ពះ�គីសទបនអធិបបយដល់វ ិ ញ ណេ កនុងគុក េ កនុង
េព�តសទី១ ៣:១៩?

614 ឥឡូវេនះ េយងមនេព�តស ២:៣ ជដំបូង។ �តវេហយៈ
ដបតិេបសិនជ�ពះមនិបន�បណីដល់ពួកេទវ�ែដលបនេធ�អំេព

បប គឺ�ទងេ់បះទំ�កេ់ កនុងជង�ុក—េ� បំផុត ឲយ—ជប�់ច�កៃ់ន
េសចក�ីងងឹត ទងំឃំុទុកសំ�បនឹ់ងជំនុំជំរះវញិ

615 ឥឡូវេនះ ចូរេយងែស�ងយល់េ កនុងេព�តសទីមយួ (េនះគឺជេព�តសទីពីរ)
េព�តសទី១ ៣:១៩ សូម�� បេ់រ ងេនះ។ េ ទីេនះ េយងេ ទីេនះ។ ទងំេនះ
�គនែ់តចូលមក េហតុផលែដលខញុ ំមនិបនឱយពួកេគសរេសរេចញ។

…េ�យនូវ�ពះវ ិ ញ ណេនះឯង…�ទងប់នយងេ �បេ ដល់ពួក
វ ិ ញ ណែដលជបឃំុ់

616 អូ បទ េយងេ ទីេនះ។ សូមចបេ់ផ�មបន�ិច មុននឹងខទី ១៨៖
េ�ពះ�ពះ�គីសទ�ទង…់បនរងទុកខម�ង េ�យេ�ពះបបែដរ គឺជ�ពះ

ដសុ៏ចរតិ �ទងរ់ងទុកខជំនួសមនុស�ទុចចរតិ េដមបនឹីងនេំយង�ល់គន
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េ ដល់�ពះ េ�យ�ទង�់តវេគេធ�គុតខង�ចឈ់ម ែតបនវ ិ ញ ណ
េ�បសឲយរស់វញិៈ

េហយេ�យនូវ�ពះវ ិ ញ ណេនះឯង �ទងប់នយងេ �បេ ដល់
ពួកវ ិ ញ ណែដលជបឃំុ់

ជពួកអនកែដលពីេដមមនិ�ពមេជ …
617 មតិ�ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំេអយ �បសិនេបអនក�គនែ់ត�នខបនទ ប ់េហយេ
ទីេនះ�បនពនយល់�េហយ។ េឃញេទ?

គឺកនុងខណៈែដលេសចក�ីអតធ់មតរ់បស់�ពះ បនរងច់េំ ជំននេ់�ក
ណូេអ កលេ�កកំពុងែតេធ�ទូកធំ េហយេ កនុងទូកេនះមនមនុស�
ែតបន�ិច គឺ៨នកប់៉ុេ�� ះែដលបនរចួេ�យ�រទឹក។ (េឃញេទ?)

618 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកនឹងកតស់មគ ល់េ ទីេនះ ខញុ ំគិតថ�គគង� លេនះមន
មយួេផ�ងេទ តេ េល… អ�ីមយួេ េលបនទ តដូ់ចគន  នឹង�តវបនេឆ�យតបបន�ិច
េ�កយមក។
619 េព�តសទី១ ៤…ឬ ២:៤ �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ “�បសិនេប�ពះជមច ស់
មនិេ�បសពួកេទវ�េទ” េតេទវ�េនះ�បកបេ�យរេប ប�? អក�រតូច “េអ។”
េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ “វ ិ ញ ណែដលជបគុ់កែដលមនិែ�បចិត�កនុងករ
អតធ់មតៃ់នសមយ័ណូេអ” េទវ�ដូចគន ។ គឺមនុស�ៈ អនកន�ំរ អនកអធិបបយ
“មនិបនេ�បសេទវ�។” េតអនកដឹងេទថ ថ…ពកយថេទវ�មកពីពកយ
“អនកន�ំរ”? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថេទវ�េនះជ “អនកន�ំរ”? �បកដ
�ស់ េទវ�គឺជអនកន�ំរ “េហយ�ទងម់និបនសេ ងគ ះពួកេទវ�េឡយ។”
េឃញេទ?
620 េហយេ ទីេនះជភ�េហេ�ពរ អនកចថំេយងបនឆ�ងកត�់កលពីប៉ុនម ន
សប� ហ៍មុន “េទវ�”?
621 េហយេ កនុង-…េ កនុងវវិរណៈ “ដល់េទវ�ៃនពួកជំនំុ�ឌីសសរេសរេសចក�ី
ទងំេនះចុះ។ េផញេ េទវ�ៃនពួកជំនំុេអេភសូរ។ ដល់េទវ�ៃន�កមជំនុំ…” ចងចំ
េទ? េហយេយងនពំកយេទវ��តឡបម់កវញិ េហយេចញពីវចននុ�កម េហយ
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រកេឃញថមននយ័ថ “អនកន�ំរ។” ��ចជ “អនកន�ំរេ េលែផនដី ជ
អនកន�ំរដអ៏�ច រយមន ក”់ គឺពកយេទវ�។

622 ដូេចនះកនុង�ថ នភពេនះ �បសិនេបេយងយកវចននុ�កម េហយដំេណ រករ
�មកវញិ អនកនឹងដឹងថ�ចបេ់ផ�មពី “អនកន�ំរ អនកន�ំរដំបូង។” េឃញ
េទ “�បសិនេប…េប�ទងម់និទុក…�បសិនេប�ពះជមច ស់មនិេ�បសពួកេទវ�ែដល
េធ�បបេទ” (េឃញ?) “និងសុភវៈដអ៏�ច រយ” (េឃញ?) “បនទ បពី់កររងច់…ំ”

ឥឡូវេនះេមល គតប់ននិយយថៈ

…ដបតិេបសិនជ�ពះ…មនិបន�បណី ដល់ពួកេទវ�ែដលបន
េធ�អំេពបប គឺ�ទងេ់បះទំ�កេ់ កនុងជង�ុកេ� បំផុត ឲយជប�់ច�ក់
ៃនេសចក�ីងងឹត ទងំឃំុទុកសំ�បនឹ់ងជំនំុជំរះវញិ

623 បនទ បម់ករកេមលេ កនុងេព�តសទីមយួេ ទីេនះម�ងេទ ត ៣:១៩ េមលពី
រេប ប�ន�ឥឡូវេនះ៖

េហយេ�យនូវ�ពះវ ិ ញ ណេនះឯង �ទងប់នយងេ
�បេ ដល់ពួកវ ិ ញ ណែដលជបឃំុ់

ជពួកអនកែដលពីេដមមនិ�ពមេជ  គឺកនុងខណៈែដលេសចក�ីអតធ់មត់
របស់�ពះ បនរងច់េំ ជំននេ់�កណូេអ… (េឃញេទ �គឺជ
អនកន�ំរេ ៃថងេនះ អនកន�ំរ)… កលេ�កកំពុងែតេធ�ទូកធំ
េហយេ កនុង…ទូកេនះមនមនុស�ែតបន�ិច គឺ៨នកប់៉ុេ�� ះែដល
បនរចួេ�យ�រទឹក។

624 ឥឡូវេនះ េបអនកសេងកតេឃញថេតសុភវៈទងំេនះេ �ថ នសួគេ៌ េពល
�។ ឥឡូវេនះ េ កនុងវវិរណៈ ១១…ឬជំពូកទី១ ខញុ ំេជ …ឬអតេ់ទ េទ �ជជំពូក
ទី១២។ �ទងផ់�ល់របូភពៃន ស�ីឈរ �ពះចន័ទេ កបលរបស់នងនិង�ពះ�ទិតយ…
ឬ�ពះ�ទិតយេ កបលរបស់នង និង�ពះចន័ទេ េ�កមេជងរបស់នង។ េហយ
នគ�កហមបនឈរេលប�តបកកូ់នភ� មៗេពល�ទង�់បសូត េហយ�បនយក
កនទុយរបស់�េហយទញមយួភគបីៃនផក យៃន�ថ នសួគេ៌ហយេបះ�េ េល
ែផនដី។ េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? ឥឡូវេនះ េនះមនិមននយ័ថ��ងំមន
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—កនទុយែវងមយួែដល�ទកទ់ញមនុស� ប៉ុែន� “េរ ងនិទនែដលគតប់ន�បប”់
េហយទញែផនកទីបីៃនផក យទងំេនះ។ ��ទងំេនះជពូជរបស់អ�័ប�។ំ

625 អ�័ប�បំននិយយថ “អូ…”

626 �ពះបនមនបនទូល�បបអ់�័ប� ំ “ចូរ�កេឡកេមលេ េលេមឃ េហយ�ប់
ផក យ �បសិនេបអនក�ច�បប់ន។”

627 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ច�ប�់បនេទ។”

628 �ទងម់នបនទូលថ “អនកកម៏និ�ច�ប�់គបពូ់ជរបស់អនកបនែដរ” ផក យ។

629 េតនរ�ជផក យ�ពឹកដភ៏�ថឺ� ? �ពះេយសូ៊វជអនក�សក��ែរត៉ ែដលភ�ឺ
ជងេគមនិធ� បម់នេ កនុង�ចឈ់មមនុស�។ �ទងគឺ់ជពន�ឺ និងផក យ�ពឹក។
េហយ�ទងគឺ់ជពូជរបស់អ�័ប� ំ ែដលចូលមក�មរយៈអុី�ក។ េហយេយង
�ល់គន ែដលបន�� បក់នុង�ពះ�គីសទ យកពូជរបស់អ�័ប� ំ េហយទទួលមរតក
�មករសនយ។

630 ដូេចនះ ផក យៃន�ថ នសួគត៌ំ�ងឱយវ ិ ញ ណរបស់មនុស�េ ទីេនះ។ េហយ
េ េពលែដលនគ�កហម (ទី�កងរ ៉មូេ េ�កមករេប ត េប នរបស់�) បនឱប
េ កនុងពីរភគបីៃន…ឬមយួភគបីៃនផក យ េហយទម� កព់ួកេគចុះ េនះគឺេ ឯករ
ឆក ងៃន�ពះេយសូ៊វជ�ពះអមច ស់ៃនេយង េ េពលពួកេគបដិេសធ�ទង ់េហយ�ទង់
បនគងេ់ … េហយេដញ�ទងេ់ចញ េហយគម នអ�ីពកព់ន័ធនឹង�ទងេ់ឡយ។ មន
ចំែណកទីបីៃនផក យេទវ� គឺពួកេទវ�។

631 េឃញេទ េ កនុងខ�ួនរបស់អនក េ កនុងខ�ួនអនក…(េយងទទួលបនសំណួរ
មយួេទ ត េ�យផទ ល់ េដមបេីឆ�យ�កនែ់តចបស់)។ ដូេចនះេតេពល�…
េ ខងកនុងអនកគឺជវ ិ ញ ណ បុរសមន កេ់ទ ត។ ខងេ�កអនកគឺជមនុស�មន ក់
ខងកនុងអនកគឺជមនុស�មន កេ់ទ ត។ ដូេចនះ ខងកនុងរបស់អនកជអរបីូ ខងេ�ក
គឺជរបូកយ។ េឃញេទ? េហយសុភវៈេនះ �បសិនេបអនក�តវបន�ពះវ ិ ញ ណ
ដឹកនេំ�យ�ពះ េនះអនកបនក� យជអនកន�ំររបស់�ពះ ឬជេទវ�។
អនកន�ំរ របស់�ពះជមច ស់ េទវ�របស់�ពះជមច ស់ គឺជពកយែតមយួ។ មនិ
�ចបំែបក�បនេទ៖ អនកន�ំររបស់�ពះ ឬេទវ�របស់�ពះ។



18 �ពះបនទូលជសេម�ង

632 េហយមយួ�មនសិទធិអំ�ចធំជងេគ? េទវ�មកពី�ថ នសួគ ៌ ឬេទវ�
េ េលេវទិក? េតមយួ�មន�? េទវ�េ េលេវទិក! ប៉ុលបននិយយថ
“�បសិនេបេទវ�មកពី�ថ នសួគ ៌ មកផ�យដំណឹងល�េផ�ងេទ តដល់អនក�ល់គន
េ�កពីដំណឹងល�ែដលខញុ ំបនផ�យរចួេហយ សូមឲយអនកេនះ�តវប�� �។”
ដូេចនះ េទវ�ែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយេ�យ
�ពះបនទូលឈរេ ជិត�ពះ។ �តវេហយ។ អំ�ចរបស់គត ់េ �ថ នសួគ…៌
633 “អំ�ចទងំអស់េ �ថ នសួគ ៌ និងែផនដី�តវបន�បគល់មកៃដខញុ ំ។ េ ចុះ
ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។ អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងចងេ
�ថ នសួគ។៌ អ�ីែដលអនក��យេ េលែផនដី ខញុ ំនឹង��យេ �ថ នសួគ។៌”
634 អូ �បសិនេប�កមជំនុំបរសុិទធដអ៏�ច រយ�គនែ់តដឹងអំពីអំ�ចរបស់ខ�ួនកនុង
ករេធ�កិចចករទងំេនះ។ ប៉ុែន�មនករេង ងឆងល់និងករភយ័ខ� ចនិងញបញ័់រ
ជេ�ចន ឆងល់ថេត�នឹងេធ�ឬអត ់ “េត��ចេ រចួេទ?” ដ�ប��មន េនះ
�កមជំនំុមនិ�ចឈរ�តងប់នេឡយ។ េហយេ េពលែដល�ល់ករនិយយ
ៃនករភយ័ខ� ច�តវបនបត ់ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�គប�់គងទងំ�សងេល
�កមជំនំុ។ បនទ បម់កករភយ័ខ� ចទងំអស់បនរលតេ់  េហយ�កមជំនំុេនះ
មនអំ�ច។ េឃញេទ? េហតុអ�ី ពួកេគមនអ�ីៗ�គបយ៉់ងែដល�ថ នសួគ៌
មនេ ពីេ�កយពួកេគ។ ពួកេគជឯកអគគ�ជទូតៃនបល�័ងក។ ែមនេហយ! ទូត
របស់�ពះ�គីសទមនសិទធិអំ�ច េហយអ�ីៗែដល�ពះ�គីសទមនជរបស់ឯកអគគ
�ជទូតេនះ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ចូរអនក�ល់គន ចូលេ កនុងេ�កិយ
ទងំមូល អនកគឺជ�ក�រីបស់ខញុ ំ បនទ បពី់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តេល
អនក។” េហយេត�ក�ជីអ�ី? ជទូត គឺមកេធ�ជ�ក�អី�ីមយួ។ អំ�ចទងំអស់
ៃន�ថ នសួគគឺ៌សថិតេ កនុងៃដរបស់អនក! អូ េហតុអ�ីបនជេយងេ អងគុយ?
េហយ�កមជំនំុកគ៏ម នែដរ េហយេយងកេ៏ េសង ម។ គឺេ�យ�រែតេយងមនិ
ទទួល�គ ល់របស់ទងំេនះ។
635 ឥឡូវេនះ �ពលឹងែដលជបគុ់ក (ែដលមនិែ�បចិត�) មនិែមនជេទវ�ែដល
—�តវបនទម� កក់នុងទ�មងជ់េទវ�េនះេទ ប៉ុែន��គឺជវ ិ ញ ណរបស់េទវ�
ទងំេនះ ែដលបនធ� កចុ់ះមុនេពលបេងកតែផនដី។ �តឡបេ់ ទីេនះវញិេ េពល
ែដលស ងគ មបនបន�េ �ថ នសួគ។៌ ��ងំេហយ—និងនគបន�បយុទធ
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េហយបនទ បម់ក…ឬ មែីកលនិង—និង—នគបន�បយុទធ (និងលូសីុេហ�រ) ។
េហយលូសីុេហ�រ�តវបនបេណ� ញេចញជមយួនឹងកូនេ របស់�ទងំអស់ (េទវ�
ទងំអស់ែដល�បនបេ ឆ ត) េហយេទវ�ទងំេនះបនមកែផនដី េហយ�តវ
បនចុះចូលនឹងក� យេ ជមនុស�។ េហយេ េពលែដលពួកេគេធ� េនះជេពល
ែដល “កូនរបស់�ពះបនេឃញកូន�សីរបស់មនុស�ជមនុស��� ត កយ៏កជ
�បពនធេ ។”
636 ពួកេគជកូនរបស់�ពះ។ មនុស��គបរ់បូែដលេកតេ េលែផនដីេនះ គឺជ
កូន�បសរបស់�ពះ។ មនិថគតជ់មនុស�បបឬអ�ីេទ គតជ់កូនរបស់�ពះ។
គតប់នបេងកតេឡងកនុងរបូភពរបស់�ពះជមច ស់ស�មបក់រសរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់ គតប់នបេងកត�មរេប បេនះ។ ប៉ុែន� �ពះេ េដមដំបូងបន�ជប
ថអនក�នឹងទទួល�ទង ់ េហយអនក�មនិទទួល�ទង។់ ដូេចនះ �ទង�់ច
កំណតទុ់កជមុន ឬ មនិកំណតទុ់កជមុន ប៉ុែន��មរយៈករដឹងទុកមុន �ទង�់ច
�បបថ់អនក�នឹង�តវបនសេ ងគ ះ េហយអនក�នឹងមនិបនសេ ងគ ះ ដបតិ�ទង់
�ជបថអនក�នឹងទទួលវ ិ ញ ណមយួ�។
637 េហយវ ិ ញ ណទងំេនះែដលេចញពីបល�័ងករបស់�ពះ េហយឈរេ មុខ
បល�័ងករបស់�ពះ។ េហយបនរស់េ …និង�បព់ន�់ន និង�បព់ន�់ន មុន
េពលែដលពិភពេ�កចបេ់ផ�ម េ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។ េតអនកគិតថពួកេគ
មនិដឹងអ�ីមយួអំពីករថ� យបងគំឬ? េហយចុះមកចុះចូលជមនុស� េហយថ� យបងគំ
�ពះ! ពិត�បកដ�ស់ ពួកេគថ� យបងគំ�ពះជមច ស់។ េហយពួកេគមនចំេណះ
ដឹងអំពី�ពះ េហយពួកេគឆ� ត េហយឈ� សៃវ និងមនករអបរ់ជំនិចច។ ប៉ុែន��ពះ
បនបដិេសធពួកេគ�ងំពីេដមដំបូង!
638 ដូេចនះ មតិ�េអយ សមជិកៃន�កមជំនុំ ឬ—ឬចំេណះដឹងអំពីេទវវទិយ ឬអ�ីមយួ
គម នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ ��តវែតជ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និង
ជកំេណ តថមី ែដលភជ បអ់នកជមយួ�ទងជ់មនុស�មន ក។់ ហនឹងេហយ។
639 �ពះ�ទង�់ជបកលពីេដមដំបូង…បុរសនិង ស�ី�តវបនបេងកតេឡងមយួ
មនិែមនពីរេទ ពួកេគបនបេងកតេឡងែតមយួ។ ពួកេគបនែបកគន  មន ក�់កក់នុង
�ចឈ់ម និងមន កេ់ទ តេ កនុងេទវវទិយ។ �ទង�់ជប។ ដូេចនះ េដមបបី ជ ក�់បប់
អនក�ល់គន ថ េពល�ពះបេងកត ស�ី �ទងម់និែដលយកធូលីដីមកេធ�នងដូចជ�ទង់
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បនេធ�បុរសេនះេឡយ �ទងប់នយកឆ�ឹងជំនីរេចញពីចំេហ ងរបស់អ�័ម េហយ
នងបនក� យជផលែផ�របស់បុរស (េ�ពះនងជែផនកមយួៃនគត)់។ អនកយល់
េទឥឡូវេនះ? េឃញេទ? ហនឹងេហយ។
640 មនេទវ�។ េហយ�ពះនិងវ ិ ញ ណែដលរមួជមយួនឹង�ពះគឺជវ ិ ញ ណ
ែតមយួ។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលសណ�ិ តេ កនុង�កមជំនំុ
គឺជ�ពះវ ិ ញ ណែដលមកពី�ថ នសួគ ៌ ថ�ពះ�ទង�់ជបមុនកំេណ តេ�កិយ
ែដលបនបដិេសធករកុហករបស់�រក�។ េហយវ ិ ញ ណេនះ�តវយករបូកយ
ជ�ចឈ់ម…េដមបេីធ�ទទួលេតស�របស់គត។់ �ទង�់តវែតមកជ�ចឈ់ម
ដូចអនកេផ�ងេទ ត េហយពួកេគទងំអស់បនពកនឹ់មេសមគន ។ េហយ�ពះជមច ស់
េ េដមដំបូង �គ ល់វ ិ ញ ណេនះ ថជវ ិ ញ ណអ�ី។ ហនឹងេហយ។ �រក�េនះមន
�បជញ �ស់ ��គនែ់តបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំប៉ុេ�� ះ េប�ច។
641 ដូេចនះវ ិ ញ ណទងំេនះ េទវ�ទងំេនះែដលអធិបបយ កជ៏បគុ់ក។ េទវ�
�បសិនេបអនកនឹងកតស់មគ ល់�េ ទីេនះ បន�ិច “េអ” ែដលមននយ័ថ “បុរស”
េទវ� អនកន�ំរេ ទីេនះេ េលែផនដី។ ពួកេគបន�ប�ពឹត�អំេពបប េហយវធីិ
ែតមយួគតែ់ដលពួកេគ�ចេធ�បបបនគឺជករមនិេជ ! និងវធីិែដល…ពួកេគមន
�សនផទ ល់ខ�ួន េហយពួកេគមនិេជ �ររបស់ណូេអេទ។ ពួកេគមនិេជ �រ
របស់េហណុកេទ។ េហយពួកេគបនបដិេសធ�ររបស់ពួកេគ “េហយ�តវបន
េថក លេទស” �ពះគមពរីបនែចងថ ពួកេគមនេទស។
642 េហណុកបនទយ �បបេ់គថ៖ “�ពះអមច ស់យងមកជមយួនឹងពួកបរសុិទធ
របស់�ទង�់បម់ុនឺនក។់”
643 េហយេនះជទំនយ។ េ�កណូេអបនសងទូ់កធំមយួ េហយេគនិយយ
ថ៖ “គតជ់មនុស�សែម�ងថ-បរសុិទធ! គតជ់អនកនិយម�ជល! គម នេភ� ងធ� ក់
មកដល់អុីចឹងេទ។” េហយមយួរយៃមភឆន បំនបន� េហយគតម់ន�សនមយួ
ែដលមនេសចក�ីសេ ងគ ះេ កនុងេនះ មនផ�ូវរតេ់គចខ�ួន ប៉ុែន�ពួកេគេពញចិត�នឹង
�ថ នភពរបស់ពួកេគ។
644 េនះជរេប បែដលមនសព�ៃថងេនះ មនុស�េនះេពញចិត�កនុងលកខខណ� របស់
ខ�ួន។ ប៉ុែន�មនផ�ូវេគចេចញ េហយផ�ូវេនះគឺ�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
ហនឹងេហយ: កុលសមពន័ធដូចគន  វ ិ ញ ណដូចគន ។
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645 េហយពួកេគពិតជអនកកន�់សន កន�់សនខ� ងំ�ស់ ប៉ុែន�ពួកេគ
បនខកខនករសបថៃនកិចច�ពមេ�ព ង។
646 ៃថងេនះកដូ៏េចន ះែដរ មនុស�េ �ពះវ�ិរ េហយចូលរមួ�ពះវ�ិរធំៗ េហយ
ពយយមេធ�ជមនុស�ែដលេពញនិយមបំផុតេ កនុងទី�កង។ �បសិនេបពួកេគ
ចងចូ់លរមួ�ពះវ�ិរ ពួកេគចូលវ�ិរធំជងេគេ កនុងទី�កង ែដលល�បំផុត និង
មន-គំនិតល�-េ កនុងទី�កង។ េតេគខកខនករេ ដល់�! េគខកខន
ដល់�!
647 វធីិែតមយួគតែ់ដលអនកនឹង�គ ល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គឺ�មរយៈករេបកសែម�ង
ខងវ ិ ញ ណ មនិែមនេ�យេទវវទិយនិងចំនួនប៉ុនម នែដលអនកសិក�គមពរីេទ។
មនិថអនកជ�គិ�ទ នវទិយ� ស� ឬេមតូឌីស ឬជសមរបនទ ល់�ពះេយហូ�៉ ឬអ�ី
កេ៏�យែដលអនកេ  មនិថអនកជអ�ីកេ៏�យ អនកនឹងមនិែដល�គ ល់��មរយៈ
�ពះបនទូល �ជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលេបកសែម�ង�ទងដ់ល់អនក។ �ជករេបក
សែម�ងខងវ ិ ញ ណ!
648 េពលអ�័ម េ សួនចបរេអែដន និងេអ�៉ េ េពលែដលកូនៗទងំេនះ
�តវបនេគបេណ� ញេចញ កអុីនមកទីេនះជមយួនឹង�ទឹស�ីដល៏�។ គតប់ន
និយយថ “�ពះគួរែតដឹងថេយងកំពុងេធ�េនះពីល�បំផុត—ល�បំផុតេចញពីេបះដូង
របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងសង�់សនៈដ�៏� ត ខញុ ំនឹង�កផ់ក េល� ខញុ ំនឹង�កែ់ផ�េឈេល
� ខញុ ំនឹងេធ�ឲយ��� ត។ �បកដ�ស់ ខញុ ំ�ចផគ បចិ់ត��ពះេ�យករេនះ េហយ
�បប�់ទងថ់ ខញុ ំមនចិត�េ�ម ះ�តង។់” គតនិ់យយ�តវ�មែដល�ពះបនទូលបន
េ ។ �ពះ�តវករករថ� យបងគ ំ គតក់េ៏ ថ� យបងគំ។ គតប់នេធ�កែន�ងដ�៏� ត
មយួស�មបថ់� យបងគំ េ កនុងវ�ិរ ដល៏�អ�ច រយ (ដូចេគេ �សព�ៃថង)។ េហយ
គតប់នេធ��យ៉ង�តឹម�តវ គតប់នសង�់�តឹម�តវ េហយ�ក�់សនៈេ កនុង
េនះ។ គតម់និែមនជមនុស�កបតេ់ទ។
649 ប៉ុែន� េអបិល �ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់… េពលេនះគម នគមពរីែចងេទ
ប៉ុែន��ពះបនេបកសែម�ងដល់គតថ់ �មនិែមនជែផ�េឈែដលនេំយងេចញពី
សួនេអែដនេទ �មនិែមនជែផ�េប៉មែដលអ�័ម និងេអ�៉បនញុំេនះេទ �
គឺជេរ ងផ�ូវេភទែដលបនបំែបកពួកេគេហយែចក�េចញ។ េហយេ�យដឹងថ
ពួកេគបនក� យេ ជជីវតិរែមង�� ប ់ េហយ�មរយៈឈមរបស់អ�័ម េហយ
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�មរយៈឈមរបស់សត�េសុភនិ ែដលបនចបេ់ផ�ម� េអបិល �មរយៈករេបក
សែម�ងដេ៏ទវភព បនេ យកកូនេច មមយួេហយថ� យ�។ េហយ�ពះជមច ស់
�ទងម់នបនទូលថ “េនះេហយជ�!” �បកដ�ស់។
650 េពលពួកេគចុះពីភនេំដមអូលីវ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េតនរ�ថខញុ ំជកូន
មនុស�?”
651 “អនកខ�ះនិយយថ�ទងគឺ់ជ ‘ម៉ូេស’ េហយអនកខ�ះនិយយថ �ទងជ់ ‘េអ
លីយ៉ស’ េហយអនកខ�ះនិយយថ�ទងជ់ ‘េយេរម’ េហយអនកខ�ះថ�ទងជ់
‘េ��។’”
652 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�េតអនកនិយយថខញុ ំជនរ�?”
653 េព�តសបននិយយថ “�ទងជ់�ពះ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់។”
654 �ទងម់នបនទូលថ “សីុម៉ូន បរ-យ៉ូ� អនកពិតជមនពរេហយ េ�ពះ
�ចឈ់មមនិបនេបកបង� ញេរ ងេនះដល់អនកេទ។” (េមលចុះ!) “មនិែមន
�មរយៈសំបុ�តេទ មនិែមន�មរយៈ��េទ តេទ អនកមនិែដលេរ ន�េ កនុង
ថន កសិ់កខ �� េហយកម៏និមននរ�មន ក�់បបអ់នកែដរ។ �ចនិ់ងឈម
មនិបនេបកសែម�ងករេនះដល់អនកេទ ប៉ុែន�បិ�របស់ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគ៌
បនេបកសែម�ងេរ ងេនះដល់អនក។ េហយេ េលថមេនះ ខញុ ំនឹងសង�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំ
េហយទ� រនរកមនិ�ចយកឈនះ�បនេទ។” ហនឹងេហយ។ មន�ពះវ�ិរៃន
�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ េនះេហយជ�។ េ េល�ពះវ�ិរេនះ…េ ករេបក
សែម�ងេនះ �កមជំនំុេនះ�តវបន�ងសងេ់ឡង។ �គឺជករេបកសែម�ងដេ៏ទវ
ភពែដល�ពះបនេបកសែម�ងថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េហយ
អនកបនទទួលយក�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក អនកបនឆ�ងផុតពី
េសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។
655 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ករ និងេធ�ករេ កនុងសមជិកៃនរបូកយេនះ។
មន�ពះវ�ិរ! មនិថ��ក ឬេ កនុងេបសកកមម េហយអនកឈរេ េ�កមេដម
�សល់េ កែន�ង�មយួ ឬកែន�ង�កេ៏�យ �បសិនេប�េ កនុងផទះរបស់
នរ�មន កេ់ កនុងករ�បជំុឯកជន មនិថ�េ ទី�េនះេទ។ ស�មស់និងអ�ីៗ
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មនិេធ�ឲយ�ពះេពញចិត�េឡយ។ �គឺជភពេ�ម ះ�តងៃ់នចិត�េ�យករេបកសែម�ង
មយួែដលថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �តវបនបង� ញជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ �ពះអងគ
សេ ងគ ះផទ ល់របស់េយង។ �ែមន៉!
656 ខញុ ំេអយ េយង…អនកមនិែដលទទួលបនរបស់ទងំេនះ ឆ�ងកតដូ់ចេនះេទ
េតែមនេទ?
657 មនអនកទងំេនះ…េ ទីេនះ ែដល�ទងប់នយងេ ។ េទវ�៖ អនកន�ំរ
ពួកេគជអនកអធិបបយ ពួកេគជអនក�បជញ ពួកអនកន�ំរែដលមនិេជ េពលណូេអ
េ ផ�ព�ផ�យ�បបេ់គថ “េហតុអ�ី សូមចូលមកកនុងទូកធំេនះ។”
658 ពួកេគថ “�� បអ់នកសែម�ងថបរសុិទធេនះចុះ។ �� បអ់នកនិយម�ជលេនះ
េមល។ េហតុអ�ី េ�ពះ�គម នេភ� ង។ អនក�ខ�ះធ� បលឺ់េរ ងែបបេនះ? េហតុអ�ី
ខញុ ំេអយ េយងមនិមន�កមជំនំុ? េតេយងមនិែមនជ�សនេទឬ?” េហតុអ�ី
ពួកេគេជ !
659 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ�នឹងមនជំននម់យួែដលបនកន�ងផុតេ
េ េពលេនះ ជំននេ់នះនឹងេកតេឡងម�ងេទ តេ មុនេពល�ទងយ់ងមក “ដូច
េ ជំននេ់�កណូេអែដរ កូនមនុស�នឹងមកដល់។ ដបតិពួកេគបនសីុ ផឹក
េរ បករ ជប��ីបពនធ។” ពួកេគមនេរណូ៉ រដ���៉� េ កែន�ង�មយួ។ ពួកេគ
មនេរ ង�គប�់បេភទែដលមនិសមេហតុសមផលែដលពួកេគមនេ ៃថងេនះ ករ
�បមូលផ�ុ ំគន  េលងេសច េសចចំអក ជេដម។ មនទ�មងៃ់នករេគរព�ពះ ប៉ុែន�
បដិេសធេសចក�ីពិត: េសចក�ីស ញ  �រៃន�ពះគុណ។ �ពះ�ទងេ់ធ��មវធីិ�ទង់
េហយ�បទនដល់មនុស�នូវ—េសចក�ីស ញ របស់�ទង ់រេប បែដលពួកេគ�ចេគច
ផុត �មនេសចក�ីសេ ងគ ះេ កនុងេនះ េសចក�ីសេ ងគ ះជកែន�ងេគចខ�ួន។
660 “េតេយង�តវករអ�ីជមយួនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះ?” សព�ៃថងេនះមនុស�និយយ
ថ “េតេយងមនិែមនរស់េ េ�កមទ�មងរ់�� ភបិល�បជធិបេតយយល�េទឬអី? េត
េយង�តវករអ�ីខ�ះ?”
661 ខញុ ំមនិខ�ល់ថេយងរស់េ �មទ�មង�់បជធិបេតយយប៉ុ�� េទ េយង�តវករ
�ពះេ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �តវេហយ! េយង�តវករ�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំេពញចិត�
ចំេពះទ�មងរ់�� ភបិលែបប�បជធិបេតយយ។ ែដលមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ
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ករសេ ងគ ះៃន�ពលឹង។ ែមនេហយ! រ�� ភបិលទងំេនះនឹងកន�ងផុតេ  េហយ
�គបជ់តិ�សននឹ៍ងកន�ងផុតេ ។ េហយខញុ ំបនឈរេ ែកបរ…កែន�ងែដលេស�ច
ផេ�៉នឈរ េហយអនក�តវជីកជេ� ៃមភហ�ីតេ�កមដី េដមបែីស�ងរកបល�័ងករបស់
េគេ កែន�ងែដលេគអងគុយ។ េស�ចផេ�៉ន និងនគរទងំអស់េ េលែផនដីេនះ
េហយអ�ីៗទងំអស់នឹងរ�យបតេ់  ប៉ុែន� �ពះេយហូ�៉នឹងេ�យ�ជយជេរ ង
រហូត ដបតិ�ទងជ់�ពះអមតៈ។ េយងឈរេ េលថម�ៃន�ពះ�គីសទេយសូ៊វ ពីេ�ពះដី
េផ�ងេទ តទងំអស់គឺជខ�ចលិ់ច។
662 យកចិត�ទុក�កថ់េត�ជ…នគរនឹងេកនេឡងនិងកនលងបតេ់  ប៉ុែន� អូ
�គម នអ�ីេ�ះ…ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�មនឬអត…់ អ�ីកេ៏�យ គម នអ�ី�ងំេ េទ ត គម ន
អនគត អត ់(អតឃ់� ន ឬេ�គះថន ក ់ឬអ�ីទងំអស់) �ចបំែបកេយងេចញពីេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េពលមនុស�េកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ គតជ់សុភវៈែដលមនិគិតពីេពលេវ�េទ ប៉ុែន�គតជ់សុភវៈែដលមន
ភពអស់កលបជនិចច។ �ែមន៉។ គតប់នឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។
គតប់នឆ�ងផុតពី…គតប់នឆ�ងកតធ់តុេពលេវ� ចូលេ កនុងភពអស់កលប
ជនិចច។ គតម់និ�ច�� បប់នេទ! េហយ�ពះជមច ស់បនសបថថ�ទងន់ឹង
េ�បសគតឱ់យរស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។
663 ដូេចនះពួកេគ�ចមន�ពះវ�ិរធំៗរបស់អនក និងេពលេវ�អ�ច រយរបស់អនក
និងអ�ីែដលអនកចងប់ន េហយ�បបេ់រ ងកំែប�ងដក៏ខ�ករ់បស់អនក េហយមនេហគម
ប៊ុនកូរបស់អនក និងសុ៊ប��រេពល�ង ចនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលអនកចងេ់ធ�។
េហយមន�គអធិបបយែដលមនករអបរ់ឈំរេ ទីេនះ។ �បែហលជគត�់ច
េធ�ករងរេនះបនល�ជងេកមង�បសតូចៗទងំេនះេសទរែតមនិ�គ ល់េអប៊សីុីរបស់
ពួកេគ។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុង�បបអ់នក�មករពិត ខញុ ំចងប់នេកមង�បសមន កែ់ដលមនិ
�គ ល់ពីករអធិបបយេអប៊សីុីផងសំ�ប់ខ់ញុ ំ (ែត�គ ល់�ពះ�គីសទ) ជងអនកេទវវទូិដ៏
អ�ច រយទងំអស់ែដលមនជមយួនឹងករអបរ់រំបស់េគទងំអស់។ ែមនេហយ!
664 េ ទីេនះកនុងរដ�េកន�គី មនិយូរប៉ុនម នេទ េកមង�បសតូចមន កែ់ដលមនិ�ច
�នេឈម ះខ�ួនឯងបន �ពះអមច ស់បន��ស់េ គតម់កអធិបបយ េហយគត់
ចងប់ន��េរ ន។ េហតុអ�ី �ជញ ធរមនិអនុ ញ តឱយគតម់នេទ។ �គអធិបបយ
ធំៗមយួចំនួនមកទីេនះេ�យកនេ់ឈម ះរបស់គតយ៉់ងដូេចនះ។ បណ�ិ តធំៗ



សំណួរ និងចេម�យ េហេ�ពរ ែផនកទី III 25

មយួចំនួនៃនេទវៈ េហតុអ�ី បនជពួកេគអនុ ញ តឱយគតម់ន��។ �បកដ
�ស់។ េរ បចំកររកីផុសផុលពីរសប� ហ៍ មនិែមន�ពលឹងែតមយួេទ។ ឪពុកក៏
�តឡបេ់ វញិ និយយថ “ឥឡូវអនកឲយគតម់ន� ខញុ ំជអនកបងព់នធ ខញុ ំមនសិទធិឲយ
កូន�បសខញុ ំមន។ េហយកូន�បសរបស់ខញុ ំកគ៏ួរែតមន�ែដរ។”
665 ដូេចនះ គតក់�៏តឡបេ់ រកវញិ េហយសួរេគថ “អ ច ឹង េយងនឹងឲយគតម់ន�
យ៉ងេ�ចពីរយប។់” េហយពួកេគបនបន�ឲយគតម់ន�ពីរយប។់
666 េហយេ យបេ់នះេកមង�បសតូចេនះបនេ�កកេឡងេ ទីេនះ េហយ
មនិបនសូមបែីត�ន�ពះគមពរីផង មននរ�មន កប់ន�នអតថបទរបស់គត។់
ប៉ុែន� េពលគតេ់ដរេ េវទិក គត�់តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ កលគតអ់ធិបបយេហយ �បមណៃមភនក់ក់ម៏កដល់�សនៈ។ េហយ
�គអធិបបយែដលេចះសទីលខ�ួនឯងេនះបនយំ�មផ�ូវេ កនក់ល់�៉រ ី េ ឯ
�សនៈ។
667 �បកដ�ស់ បង�បស �មនិែមន—មនិែមនជអ�ីែដលអនកដឹងេទ ែត�េត
អនក�ែដលអនក�គ ល់។ េនះេហយជគំនិត េនះជអ�ីែដល��តវករ ��តវករ
េដមប�ីគ ល់�ពះ�គីសទ។ េដមប�ីគ ល់�ទង ់ គឺជជីវតិ។ េដមបបីដិេសធ�ទង ់ គឺជ
ករ�� ប។់
668 េយងនឹងចូលយ៉ងឆបរ់ហ័សចំេពះសំណួរេផ�ងេទ តរបស់េយង សំណួរ
ឥឡូវេនះែដលចុះេ ដល់ហ�កហ�ុ៖ី

67. េតថមេ កនុង…េ កនុងវវិរណៈ ២១:១៩ និង២០ តំ�ងឱយអ�ី?
669 �បសិនេបអនកចងច់ំ�យេពលេបក�ពះគមពរីរបស់អនក ែដលេយងមនេពល
មនិេ�ចនេទឥឡូវេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងពយយមេឆ�យពួកេគឱយបនឆប។់ វវិរណៈ ៃមភ-…
ខញុ ំេជ ថ�គឺ ២១:១៩ និង២០។ បទ។
670 មនិអីេទ េ ទីេនះអនកនឹងដឹងថគតក់ំពុងនិយយអំពីថមែដលមនេ កនុង
�គរ។ េហយថមគឺជ�គឹះ។ �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់…ខញុ ំេជ ថអនកមន�េ
ទីេនះ បង�បសេនវលី។ េហយថមនីមយួៗគឺជ�គឹះ។ មនិែមនថមមយួជ�គឹះនិង
េផ�ងេទ តេនះេទ…ប៉ុែន�ថមនីមយួៗគឺជ�គឹះ។ ថមនីមយួៗគឺជ�គឹះេថរ។ េហយមន
ថមដបពី់រ។ េហយ�បសិនេបអនកសមគ ល់េឃញថមទងំដបពី់រេនះ ចូរឲយដុំនីមយួៗ…
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ដំបូងចបេ់ផ�មជមយួតបងូមណីេជតិនិងតបងូពិទយជេដម ែដលតំ�ងឱយថមនី
មយួៗ។
671 េ កនុង�ពះគមពរី អនកនឹងដឹងថ ��តវបនេគេ ថថមជក�់ក។់ ពួកេគខ�ះ
មនភពខុសែប�កគន បន�ិចបន�ួច អនកមនិែដលលឺពី�េទ។ �បសិនេបអនក�កេឡក
េមលេ កនុងវចននុ�កមវញិ អនកនឹងដឹងថ�ជថមដូចគន  �គនែ់តជេឈម ះេផ�ង។
បនផ� ស់ប�ូរ។
672 ប៉ុែន��ចបេ់ផ�មជមយួ—ជមយួតបងូមណីេជតិ។ តបងូមណីេជតិគឺជថម
របស់—ៃនេបនយ៉មនី ឬថមៃន…អូ កូន�បសទីមយួ រេូបន។ ថមទីមយួគឺ រេូបន ែដល
ជផក ម�ះិ។ ថមចុងេ�កយគឺេបនយ៉មនី ជថមចុងេ�កយេ េលកំពូល។
673 ឥឡូវេនះ ថមទងំដបពី់រែដលបនចក�់គឹះ ពួកេគ—េគយកថមដបពី់រដំុពយរួ
េល�ទងរបស់េអរ ៉នុ។ េហយពួកេគ—ពួកេគជតំ�ង គតជ់សេម�ចសងឃៃន
—ៃនកុលសមពន័ធទងំេនះ។ ថមកំេណ តនីមយួៗរបស់ពួកេគេ ទីេនះ េ —ចន
េនះ។ េពល�បជជនេឃញចនេនះ េគទទួល�គ ល់ថេអរ ៉នុជម�បូជចរយៃន
កុលសមពន័ធទងំមូល។ េ េពលែដលពួកេគេឃញថមកំេណ តេ កនុងចនេនះ។
674 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងចូលដល់កនុង�ររបស់បង�បស េនវលី េ �ពឹក
េនះ។ េហយជេ�ចនដងែដលពួកេគបននយំក យូរមី ធូមមមី។ អនកេឃញថ�
�តវបនេលកេឡងេ កនុង�ពះគមពរីជវធីិែដលពួកេគដឹងថេត�ររបស់ពួកេគពិត
ឬមនិពិត។ ដំុថមទងំេនះ េ េពលេ �បបអ់�ីែដលបុរសេនះនិយយ េ��
បនទយ េហយថមទងំេនះបនឆ�ុះប ច ំងជមយួគន ។ �បនេធ�ឱយមនករ
�បមូលផ�ុ ំៃនពន�ឺែដលយកតបងូកេណ� ង និងតបងូមណីេជតិនិងបរេកត១ និងតបងូ
េផ�ងេទ តទងំអស់ែដលឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺរបស់ពួកេគ �បនបេងកតពណ៌ឥនទធនូដ៏
�សស់�� តដធ៏ំអ�ច រយមយួែដល�យប ចូ លគន ទងំមូល។
675 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ ៃថងេនះ េ េពលែដល យូរមី ធូមមមី �តវបនេគយក
េ ជមយួសងឃេនះ ឥឡូវេនះ�ពះគមពរីេនះគឺជយូរមីធូមមមីរបស់�ពះសព�ៃថង
េនះ។ េហយេ េពលែដល�គអធិបបយ �មនិ�គនែ់តជកែន�ងតូចមយួេ ទីេនះ
េទ េហយេនះជអ�ីែដលគត�់កក់�ីសងឃមឹរបស់គត ់��តវែតជ�ពះគមពរីទងំមូល
ែដលឆ�ុះប ច ំងពី�រៃនករអធិបបយរបស់បុរសេនះ។ េនះគឺជេរ ង�តវេធ�។
មនិែមនកែន�ងែតមយួ េហយនិយយថ “ែមនេហយ �ពះគមពរី�បបេ់រ ងេនះ។”
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អូ �បកដ�ស់ �និយយេរ ងជេ�ចន។ ប៉ុែន�អនក�តវែតេធ��ទងំអស់រមួគន ។
េហយេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះយងមក និងចូលេ កនុង—�ពះបនទូល �
�ក�់ទងំអស់េហយឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺដធ៏ំមយួ េហយពន�ឺេនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន៉។
676 ឥឡូវេនះ ថមទងំដបពី់រេនះជ�គឹះទងំដបពី់រ ែដលចបេ់ផ�មេចញពីរេូបន និង
កដ និងចុះេ េបនយ៉មនី។ កុលសមពន័ធដបពី់រ ថមដបពី់រ។ េហយថមទងំេនះ
េ កនុង�ពះវ�ិរបរសុិទធ កនុង�ថ នសួគ�៌កងេយរ�ូឡឹមថមី �គឹះនីមយួៗនឹង�តវ
�កេ់លបុព�បុរសមយួ។
677 ឥឡូវេមលចុះ អនកសមគ ល់េឃញថម ឥឡូវេនះ អនកនឹងេមលពួកបុព�បុរស
ែដលបនឆ�ុះប ច ំងភ� មៗេ កនុងអ�ីមយួេផ�ងេទ ត ឥឡូវមនសំណួរមយួេទ ត
ប៉ុេ�� ះ។

68. ពនយល់—ពនយល់ទីបនួ…សត�ទងំបនួៃនវវិរណៈជំពូក៥។

678 បង�បសេនវលី �បសិនេបអនកបនេ ជិតេនះ ឬអនកមយួចំនួន វវិរណៈ
ជំពូក៥ េយងនឹង�ន�បន�ិច។ �គឺ—�ជរបូភពដ�៏សស់�� តេ ទីេនះ…េ
ទីេនះ ខញុ ំមន�េ�យខ�ួនឯង វវិរណៈជំពូកទី៥ៈ

ឯេ �ពះហស��� ំៃន�ពះអងគ ែដលគង—់េលបល�័ងក េនះខញុ ំេឃញ
មន�កងំ ែដលសរេសរទងំខងកនុង េហយ—េហយ—េហយនិង
ខងេ�ក �ពមទងំមនបិទ��៧ផង។

េហយខញុ ំ…
679 ឥឡូវេនះ មនិែមនជកែន�ងេនះេទ។ ខញុ ំចងេ់ ឆង យបន�ិចេទ ត សត�
ទងំបនួ។ សូមេមលខទី១៤។ មនិអីេទ បទ។ ឥឡូវេនះេយងេ  េនះ�តវេហយ។
ឥឡូវេនះសូមចបេ់ផ�មេ ទីេនះ—េ ខទី ១២ អតេ់ទ ខញុ ំគិតថ…“េហយសត�
ទងំបនួបននិយយថ ‘�ែមន៉។’” េទ មនកែន�ងតូចមយួេ ពីេ�កយេនះ បង
�បសេនវលី។ “េមលចុះ ខញុ ំបនឮសំេឡង…”
680 ចេំមល បន�ិច ខញុ ំបន�ន�កលពីមុន។ អូ េយងេ ទីេនះ ចូរចបេ់ផ�មេ ខ
ទី៦។ ខទី ៥៖
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រចួមនចស់ទុំមន កនិ់យយមកខញុ ំថ កុំយំថ�ី េមលន ៏ សត�សិង�ែដល
េកតពីពូជអំបូរយូ� គឺជឫសែកវៃនហ�ួង�វឌី �ទងប់នឈនះ េហយ
�ចនឹងបក��…េបក�កងំេនះបន។

ខញុ ំ�កេឡកេ  េហយ…កំពុងែតឈរេ ក�� លបល�័ងកនិង…តួ
មនជីវតិទងំ៤ េ ក�� លពួកចស់ទុំទងំប៉ុនម ន េឃញមនកូន
េច ម១ ែដលេមលេ ដូចជបនសំ�បេ់ហយ មនទងំែសនង៧
និងែភនក៧ ឯែភនកទងំេនះ…គឺជវ ិ ញ ណទងំ៧របស់�ពះ ែដល…
�ទងច់តេ់ េពញេលែផនដី។

681 ខញុ ំចងឱ់យអនកកនសំ់ណួរេនះ េហយ�បសិនេបខញុ ំមនិចប�់បនេ ទីេនះេទ ខញុ ំ
ចងេ់�យអនក�តលបម់កវញិ ខញុ ំចងេ់�ះ��យេរ ងេនះ “វ ិ ញ ណទងំ�បពំីរៃន
ែភនកទងំ�បពីំរែដលេ េលកូនេច ម។” អូ �ជេរ ងដ�៏សស់�� តពិត�បកដ។
(េយងចងយ់កសំណួររបស់បង�បសេនះឥឡូវេនះ។) ជករ�បេសរ�ស់ កុំេភ�ច
�ឥឡូវេនះ។

កូនេច មេនះកម៏កយក�កងំ ពី�ពះហស��� ំរបស់�ពះអងគ
ែដលគងេ់លបល�័ងកេ ។

លុះបនយក�កងំេ េហយ េនះតួមនជីវតិទងំ៤ និងពួក
ចស់ទុំ២៤នក ់ កទ៏ំ�កខ់�ួន�កបចុះេ មុខកូនេច ម… ពួកេគ
�គបគ់ន មនកនសុ៊់ង…

682 ឥឡូវេនះ េនះគឺជ—ទងំបនួ—សត�ទងំបនួេ ទីេនះ �បសិនេបអនកនឹង
កតស់មគ ល់។ ឥឡូវេយងេ �នខងមុខបន�ិចេទ តេ :

…និងពនមស…ែដលេពញេ�យេ�គ ង�កអូបេរ ងខ�ួន…
ឯេ�គ ង�កអូប េនះជេសចក�ីអធិ�� នរបស់ពួកបរសុិទធ។

ពួកទងំេនះក៏េ�ច ងទំនុក១ថមីថ…�ទងគ់ួរនឹង…(េហយបនេ មុខ
េហយេធ�…ករថ� យបងគំទងំអស់របស់ពួកេគចំេពះ�ពះអមច ស់)

683 ឥឡូវេនះ សត�ទងំបនួៃនវវិរណៈេនះ �បសិនេបអនកសមគ ល់េឃញពួក�
េ �គបក់ែន�ង… (អនក�ន�ពះគមពរី េហយស�មបម់នុស�ែដលនឹង�� បក់រ
ថតសំេឡងេនះ)។ សត�ទងំបនួេនះ មនមុខបនួៈ គឺមយួមនមុខដូចមនុស�
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មយួេទ តមនមុខដូចេគ មុខមខ ងេទ តដូចសត�ឥ នទី េហយមុខមខ ងេទ តដូចសត�
េ�។ េហយេគមនិែដលថយេ�កយេទ េគមនិ�ចថយេ�កយបនេទ។
684 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលចងចេំស វេ វវិរណៈចស់ េពលពួកេគ
បេ�ង ន�ជេ�ចនឆន មំុន េ េពលែដលខញុ ំចំ�យេពល�បែហលពីរឆន េំ ទីេនះ
េលេស វេ វវិរណៈ? ចស់ៗជេ�ចនេធ�។
685 េមលេ  ពួកេគមនិ�ចថយេ�កយបនេទ េ�ពះ�គបផ់�ូវែដលេគេ គឺេដរេ
មុខ។ េបេគេ ែបបេនះ េគេ ដូចមនុស��បស �បសិនេបពួកេគេ �មផ�ូវេនះ
ពួកេគនឹងេ ដូចសត�េ� េដរ�មផ�ូវេនះ េគេ ដូចជឥ នទី។ �បសិនេបពួកេគ
េ �មផ�ូវេនះ េនះពួកេគនឹងេ ដូចេគ។ េឃញេទ ពួកេគមនិ�ចថយេ�កយ
បនេទ គឺពួកេគេឆព ះេ មុខ�គបេ់ពលេវ�។
686 ឥឡូវេនះសត�ទងំបនួ។ ឥឡូវេនះេដមបឆីបយ់ល់� េ�ពះខញុ ំមនិចងេ់
យូរេពកេលេរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន�សត�ទងំបនួ…សត�េនះេ កនុង�ពះគមពរីតំ�ង
ឱយ “អំ�ច។” េហយអនកសេងកតេឃញថសត�ទងំេនះមនិែមនេ កនុងបឹងឬ
កនុងសមុ�ទេ កែន�ង�ែដលេឡងមកេនះេទ ប៉ុែន� ពួកេគេ បល�័ងករបស់
�ពះជមច ស់ េហយពួកេគកំពុងថ� យបងគំ�ពះជមច ស់។ សត�ទងំបនួេនះ
មននយ័ថអំ�ចទងំបនួែដលេចញមកពីែផនដីេហយអំ�ចទងំបនួេនះ
គឺជដំណឹងល�ទងំបនួៈ ម៉ថយ ម៉កុស លូក និង យ៉ូ�ន មយួមនិផទុយនឹង
មយួេផ�ងេទ តេទ។
687 េហយមយួកនុងចំេ�មពួកេគគឺ េ …េ េពលែដលដំណឹងល�េចញេ
ដូចជសត�េ� �តឹងរងឹ �ក� �ន ដំណឹងល�គឺក� �នដូចសត�េ� េហយ�ជ
េស�ចដូចសត�េ�។ េប�សំេ េ មុខមនុស� �មនលបចិកលនិងឆ� តដូចមនុស�
�បស។ េប�េ ជឥ នទី �មន�� បេល ន និងកមពស់ខពស់។ �…េឃញអ�ីែដលខញុ ំ
ចងម់ននយ័េទ? េប�ដូចេគ េនះជេសះករងរែដល�ចទញបន េគបង�ឹក
ែដលទញ—េនះ—បនទុកៃនដំណឹងល�។ សត�ទងំបនួេនះជអំ�ចទងំបនួគឺ
ម៉ថយ ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន ដំណឹងល�ទងំបនួែដលេលចេចញេ កនុង
វត�មនរបស់�ពះ។ េនះគឺ…
688 �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ ពួកេគមនែភនកេ ខងមុខ និងខងេ�កយ។
ពួកេគ—ពួកេគ…�គបទី់កែន�ងែដល�បនេ  �បនឆ�ុះប ច ំង។ ពួកេគ
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បនេឃញ�គបទី់កែន�ងែដលពួកេគេ ។ េហយេនះជអំ�ចៃនដំណឹងល�
ដូចែដល�េចញមក ��ច…�មនភពៃវឆ� តរបស់មនុស� �មនភព
រហ័សរហួនៃនឥ នទី �មន—េនះ—េនះ—អំ�ច អំ�ចទញ អនកែរកបនទុក
ដូចេគ �មន—ភពរងឹបុឹង និងភពក� �នរបស់សត�េ�។ សូមេមល �ជ
ដំណឹងល�ទងំបនួ ែដលជអំ�ចទងំបនួៃនវវិរណៈ ជំពូកទី៤។

មនិអីេទ ឥឡូវេនះបនទ បម់កេទ ត:

69. េតនរ�ជពួកចស់ទុំៃមភបនួនកេ់នះ? មនិអីេទ ខញុ ំេជ ថ�នឹងសថិតេ េល
—េនះ…េតនរ�ជអនកចស់ទុំទងំៃមភបនួនក?់

689 ឥឡូវេនះ��គនែ់តជេរ ង�ម ញ  េយង�ចេ ដល់�បន។ ពួកចស់ទុំ
ទងំៃមភបនួនកក់ំពុងឈរេ មុខបល�័ងក។ េនះគឺេ កនុង…ខញុ ំេជ ថ�មនេ កនុងខ
ទី ៤ ជកែន�ងែដលេគរកេឃញ។ “េហយមនមយួេទ តេចញមក…” ខញុ ំ�តវ…សូម
េមល ខញុ ំបន…៤:១០។

690 មនិអីេទ វវិរណៈ ជំពូកទី៤ និងខ១០។ �តឹម�តវេហយ។ េយងនឹងេ ដល់�។

េនះពួកចស់ទុំទងំ២៤នក់ កទ៏ំ�កខ់�ួន�កបចុះ េ ចំេពះ
�ពះអងគែដលគងេ់លបល�័ងក ទងំថ� យបងគំដល់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់
អស់កលបជនិចច េរ ង�បតេ េនះ េហយក�៏កម់កុដខ�ួនចុះថ� យ
េ មុខបល�័ងក េ�យទូលថ

ឱ�ពះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង�ល់គន េអយ �ទងគ់ួរនឹងទទួលសិរលី�
កិត�ិនម និង�ពះេច�� ៈ ដបតិ�ទងប់នបេងកតរបស់សព��រេពមក
េហយគឺេ�យបំណង�ពះហឫទយ័�ទងេ់ហយ ែដលរបស់ទងំេនះ
បនេកតមក េហយមនេ ផង។

691 ឥឡូវេនះ អនកចស់ទុំទងំបនួៃមភនក។់ អនកចស់ទុំជអនក�តតពិនិតយ។
ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគគឺជបុព�បុរសដបពី់រនក ់ និង�វក័ដបពី់រ
នក។់ េគកគ៏ងេ់ មខ ងដបពី់រ េហយមខ ងេទ តមនដបពី់រនក។់ មនពួកចស់ទុំ
ៃមភបនួនក ់ ែដលជបុព�បុរសទងំដបពី់រេ មខ ង គឺគមពរីស ញ ចស់។ �វក័
ដបពី់រនកេ់ មខ ងេទ ត ៃនគមពរីស ញ ថមី។ េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលេទ
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ឬអីថ “អនកនឹងេឡងេលបល�័ងកដបពី់រ េ�យវនិិចឆយ័េលកុលសមពន័ធទងំដបពី់រៃន
អុី��ែអល”?
692 ឥឡូវេនះ មូល�� ន�គឹះ។ េមលចុះ មនេដមេឈមយួេដមេ ទីេនះ។ េហយ
េដមេឈេ សងខងបេងកតផលបនដបពី់រយ៉ង។ េហយេគផ�ល់ផលម�ងកនុង
មយួែខ គឺដបពី់រែខកនុងមយួឆន ។ំ េរ ង�ល់ឆន  ំ ពួកគតេ់ធ�ែផ�េឈដបពី់រយ៉ង។
ដបពី់រ េ កនុងករ “ថ� យបងគំ” េលខេរ ង អនកេឃញេទ។ េហយមនៃមភបនួនក់
នឹងមនៃមភបនួ �វក័ដបពី់រនក ់ និងបុព�បុរសដបពី់រនក។់ ពួកេគកំពុង�ងំេ
េលបល�័ងក។
693 ឥឡូវេនះ ខទី ៤ ឬសំណួរទី ៤:

70. េតែខ�ពណ៌�កហមេ កនុងេ�កុបបត�ិទី៣៨ តំ�ងឱយអ�ី?
694 ែខ�ពណ៌�កហម �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ �គឺជយូ�។ គតម់នកូន
�បសមន ក ់ េហយកូន�បសមន ករ់បស់គតប់នេរ បករនឹង ស�ីជនជតិក�ន។
េហយ ស�ីជនជតិក�នេនះមនិមនកូនេទ េហយកូន�បសរបស់គតក់�៏� ប។់
បនទ បម់កចបបគឺ់�តវយក…កូន�បសបនទ ប�់តវយក�បពនធរបស់បង�បស េហយ
ចិ ច ឹមពូជេនះឲយអនក�� ប។់ បុរសមន កេ់ទ តមនិបនសហករេធ�ដូចែដលគតគ់ួរ
េធ�េទ េហយ�ពះអមច ស់កស៏ម� បគ់ត។់ បនទ បម់កគតម់នកូន�បសវយ័េកមងមន ក់
ដូេចនះ យូ�និយយថ “ចដំល់កូន�បសេនះ…ធំេឡងរហូតដល់វយ័ែដលអនក�ច
េរ បករជមយួគតប់ន។”
695 េហយេពលគតធ់ំេឡងដល់វយ័ែដលគត�់តវេរ បករជមយួអតីត�បពនធ
របស់បង�បសទងំពីរនកម់ុន ែមនេហយ គតគ់ួរែតយកនងេ ចិ ច ឹម េដមប ី
បន�ពូជរបស់បងគតែ់ដលធ� ប…់ែដលបន�� បម់ុនគត។់ យូ�មនិបនឲយ
កូន�បស េ ស�ីេនះ (ជ ស�ីជនជតិក�ន) េឡយ េហយ�គនែ់តឲយគត់
រស់េ �មធមម�ប៉ុេនះ។ ដូេចនះនងេឃញថនងអយុត�ិធម ៍ កេ៏ចញេ យក
ៃសបបងំមុខ េហយអងគុយេ ទី�ធរណៈ ដូច ស�ីេពសយបនអងគុយ។
696 យូ�ចូលមកជិតយក ស�ីេនះេធ�ជ�បពនធ េហយនងជ�សីេពសយ េហយ
គតរ់មួរស់ជមយួនង។ េហយនងបននិយយថៈ “អ ច ឹង េតអនកនឹងឱយៃថ�អ�ីជ
ថនូរខញុ ំ?” េហយគត…់នងបននិយយថ…
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697 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងបេងកត—េកមងមន កឱ់យ។” គតប់ននិយយថ “ជ
ករ�បេសរ�ស់ ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវស ញ ថអនកនឹងេធ��បន។” ដូេចនះេហយនងបន
យកដំបងនិងទីសមគ ល់របស់គតជ់េដម េហយរក�ទុក។
698 េហយេពលេគនេំកមងមក េគរកមនិេឃញ�សីេពសយេទ េ�ពះនងមនិែមនជ
�សីេពសយ។
699 មយួរយៈេ�កយមក នងកប៏ង� ញមុខថនងនឹងក� យជម� យ។ េហយ
េ េពលែដលនងបង� ញថនងនឹងក� យជម� យ េគមក�បបយូ់�ថ
“កូន�ប�របស់អនកបនេដរតួជ�សីេពសយ។” បននិយយថ “េ�យ�រែត
នង—នងបនក� យជម� យេគ េហយកូន�បសទងំពីររបស់អនកបន�� បប់ត់
េ េហយ។”
700 គតប់ននិយយថ “អ ច ឹង នងនឹង�តវេ េចញ និងដុតនងេចល។”
701 នងកច៏តេ់គេ �បបយូ់�ថ: “បុរសែដលេធ�េនះ គឺជមច ស់ៃនវតថុ
ទងំេនះ។” មនិអីេទ េនះគឺជឪពុកេកមករបស់នង។
702 េហយគតប់ននិយយថ “នងសុចរតិជងខញុ ំ។”
703 ឥឡូវេនះ េពលនងដឹងថកូនរបស់នង�តវស�មល គឺជកូនេភ� ះ។ េហយ
េ េពលែដលេភ� ះ…ទរកដំបូងែដល�តវេកតមក ជទំេន មទម� បច់ស់របស់
�សនយូ៍� កូនទីមយួមនសិទធិពីកំេណ ត កូនដំបូងែដលេកតេចញមក។ េហយ
�តវចថំ �ជកូនដំបូងរបស់នង។ គម នេកមង�បស�េទ តែដលេចញពីៃផទនង
េ�កពីេកមងពីរនកហ់នឹងេឡយ។ រហូតមកដល់េពលេនះនងមនិែដលមនកូន
េទ តេទ។
704 េហយេពលកូនដំបូងរបស់នងបនេចញមក ��គនែ់តេចញៃដប៉ុេ�� ះ។
ឆមបក�៏កអ់ំេបះ�កហមេ ជំុវញិ� េ�ពះែខ��កហមនិយយអំពីករេ�ះ ថ
កូន�បសទីមយួរបស់ ស�ី�ពហមចរម៉ីរនឹីងក� យជ…មន�ន ម�កហមៃនករ
េ�បសេ�ះ។
705 េហយេពលគតទ់ញៃដចូលវញិ មន កេ់ទ តកម៏កមុន។ េហយេ េពលែដល
គតេ់ធ�អ ច ឹង បននិយយថៈ “េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ែបបេនះ? មយួេទ តមន
សិទធិពីកំេណ ត។”
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706 េនះេហយជអ�ីែដលេ�កុបបត�ិ៣៨មននយ័ អនកេឃញេទ។ ថកូនដំបូង
េ ែតមនរហូតដល់ករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ ថទីមយួ
សថិតេ េ�កមចបបៃ់នករេ�បសេ�ះ។
707 អនកដឹងថខញុ ំបននិយយ…ពីសត��តូច អនកដឹងេទ ខញុ ំបន�បបអ់ំពីែភនក
របស់�េហយ…អ�ីកេ៏�យ �តេច ករបស់�ចុះេ�កម ប៉ុែន��បសិនេប�េកតមកមន
សិទធិពីកំេណ ត កូនេច មដស៏�ូត�តង ់ ល�ឥតេខច ះមយួកបលក�៏� បជំ់នួសគត។់
េ ទីេនះ។
708 ដូេចនះគឺស�មបសិ់ទធិពីកំេណ ត។ ទរកដំបូងែដលបនេកតេចញពីម� យ
េហយពួកេគបនេឃញៃដេនះ (េហយដឹងថ��ចនឹង�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត)។
េហយេ េពលែដលគតេ់លកៃដរបស់គតេ់ដមបបីង� ញថគតម់ន� គតគឺ់ជ
អនកទីមយួ ឆមបបនចងែខ��កហមចងជំុវញិ� េហយគតទ់ញៃដគតចូ់លវញិ។
េឃញេទ? ប៉ុែន� �មពិតេ  គតគឺ់ជមនុស�ទីមយួ។ េនះជែខ��កហមែដល
មន�ន ម�កហម…�គបម់េធយបយ�មរយៈ�ពះគមពរី �មននយ័ថករេ�បស
េ�ះ ែដលចង�ុលេ មុខកូនដំបូងនឹងមក។
709 េសះដំបូងេកត េគដំបូងេកតមក អ�ី�គបយ៉់ងែដលេកតមុន (ែដលេកតមក)
គឺសថិតេ េ�កមករេ�បសេ�ះ �តវែត�តវបនេ�ះ អ�ី�គបយ៉់ង�តវែតបន
េ�ះ! �េលលូយ៉! អូ �េធ�េ�យខញុ ំរេំភបចិត�។ េតអនកទទួលបន�េទ?
ទីមយួ �តវែតបនេ�ះ។ �ជចបប។់ សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនម�ពះអមច ស់!
710 េហយេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទបន�បសូតមក �ទងប់នេ�បសេ�ះ
ពិភពេ�កទងំមូល។ �បកដ�ស់ �ទងប់នេធ�។ �ទងគឺ់ជ�ពះេ�បសេ�ះ
ៃន�គបស់ត�ទងំអស់ែដលបនបេងកតេ េលែផនដី។ �ទងគឺ់ជ�ពះេ�បសេ�ះ។
េហយេ …ករេ�បសេ�ះទងំអស់សថិតេ កនុង�ទង ់ េហយគម នវធីិ�េផ�ងេទ
ែដលអនក�ចមកេ�យអំេពល� េ�យករចូលរមួ�ពះវ�ិរ ឬអ�ីកេ៏�យ អនក�តវែត
មក�មផ�ូវ�កហមេនះ �ពះដេ៏�បសេ�ះេនះ ជអនកេ�បសេ�ះ �ចញ់តិ
េនះ។

មនិអីេទ ឥឡូវេនះបនទ បម់កេទ តគឺ:
71. េតអំេ�យទនេ ឯ�…េតអំេ�យទនអ�ីខ�ះែដល�តវប ជូ នមក

ទកទ់ងនឹងករ�� បរ់បស់សមរបនទ ល់ពីរនកៃ់នវវិរណៈ១១?
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អូ បង�បសផលមរឺ �បសិនេបអនកមនិ�ចសួរសំណួរខ�ះបនេទ!
711 ឥឡូវេនះ ករេ�បសេ�ះ ែខ�ទងំេនះេ ទីេនះ ែខ�ពណ៌�កហមេនះ េយង
េឃញថ�មននយ័ថករេ�បសេ�ះ។
712 ឥឡូវេនះសំណួរបនទ បគឺ់៖

េតអំេ�យទនអ�ីខ�ះេ កនុង វវិរណៈ១១?
713 មនេពលមយួមកដល់…ឥឡូវេនះនឹងេឆ�យសំណួរែដលបនេឆ�យ
កលពីយបម់ញិ ែដលមតិ�របស់ខញុ ំជ�គអធិបបយមន កប់នសរេសរអំពី�សន៍
យូ� េត�នឹងេ ជយ៉ង�។
714 ឥឡូវេនះ ជនជតិយូ�ទងំេនះបនទទួលកសនយ-បី-ឆន កំន�ះ-េហយ។
េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? ចិតសិបសប� ហ៍�តវបនសនយ។ បននិយយថ
“�ពះេមស�ុនឹីងយងមក េហយនឹង�តវកតេ់ចលេ ក�� ល។” �ពះ�គីសទបន
អធិបបយរយៈេពលបីឆន កំន�ះ �ទងប់នសុគតកនុងរយៈ-េពល-បីឆន -ំកន�ះ។ បីឆន ំ
�បមំយួែខ �ទងប់នអធិបបយ។
715 េហយករគួរស�បេ់ខពមកន៏ឲំយវនិសអន��យ—វ�ិរអុី�� មរបស់ អូម៉ �តវ
បន�កេ់ េលដីបរសុិទធ ដូចែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ ពីរពន�់បរំយ
ឆន មំុន�េកតេឡង �នឹងឈរេ ទីេនះ។ េ��បនេឃញ ដូេចន ះ កេ៏ពលថ
“ពួកេគនឹង…�សនដ៍ៃទនឹង�គប�់គងកមមសិទធិេ ទីេនះ រហូតដល់�គកនក់ប់
�តត��របស់�សនដ៍ៃទ�តវបនប ចប។់”
716 ឥឡូវេនះេ មនករសនយ-បី-ឆន -ំកន�ះ។ �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ �ក� ី
ទងំេនះៃនវវិរណៈ១១ បនទយមយួពន ់ ពីររយហុកសឹបៃថង យ៉ងពិត�បកដបី
ឆន កំន�ះ។ ឥឡូវេនះ…ពួកេគេស� កបវ។ ឥឡូវ េមលពន័នកិចចរបស់ពួកេគ េតពួកេគ
ជអ�ី។ ឥឡូវ �ក�ទីងំពីរនកេ់នះ�តវបនេគសម� ប។់
717 ឥឡូវេនះ…ពួកេគបន�តឡបេ់ កន�់សនយូ៍�វញិ បនទ បពី់ករ
េលកេឡងៃន�កមជំនំុ�សនដ៍ៃទ។ �កមជំនុំ�សនដ៍ៃទេ ផទះេដមបទីទួល
��រេពល�ង ចៃន�ពហ៍ពិពហ៍ េហយកលែដលេរបិក�តវបនេគយកេ
កែន�ងអ�័ប�ជំមយួអុី�កេហយបនេរ បករ។ េហយេរបិកនិងអុី�កេចញ
មកេ�យមន�ទពយសមបត�ិេពញេលញែដលអ�័ប�មំនេនះ បនេ ជរបស់
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អុី�ក។ ែមនេហយ! េហយ�មនិ�ចជរបស់អុី�កេទរហូតដល់អុី�កបន
េរ បករជមុនសិន។ �េលលូយ៉! ហនឹងេហយ។

718 េហយ�ពះ�គីសទបនក� យជ…�ពះគងេ់ កនុងរបូកយដល៏�ឥតេខច ះេនះ
ជនិរន�រ ៍ និងអស់កលបជនិចច។ េ េពលែដលកូនេច ម និងកូន�កមុេំរ បករេ
�ថ នសួគ ៌ នងបនេដរេចញេ�យមនកមមសិទធិេពញេលញ។ ែមនេហយ! អុី
�កនិងេរបិកបនេចញមកេពញេ�យ�ទពយសមបត�ិ។

719 េហយខណៈេពលែដលពិធីេនះកំពុង�ប�ពឹត�េ េ �នសួគកូ៌ន�កមុំ
កូន�កមុ�ំសនដ៍ៃទេរ បករជមយួ�ពះអងគមច ស់ (�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ) កនុង
សិររីងុេរ ង ខណៈេពលែដលពួកេគេរ បករ មនរយៈេពល-បី-ឆន -ំកន�ះែដល
េកតេឡងខណៈេពលែដលពួកេគេរ បករ…ម៉ូេសនិងេអលីយ៉…

720 ែដលម៉ូេសមនិែដលអវត�មនេឡយ…បទ �កសពរបស់គត�់តវបនយក
េ ឆង យ។ េទវ�យកគតេ់  គតម់និេ េទ តេទ គតម់និពុករលួយ។ គត់
គឺជ�បេភទដូចជ�ពះ�គីសទដល៏�ឥតេខច ះ។ គតប់ន�� បេ់ហយេទវ�កន៏គំត់
េ  េហយសូមបែីត�រក�កម៏និដឹងថគតក់បេ់ ឯ�ែដរ េហយពយយម�បែកក
ជមយួមែីកលជម�េទវ�អំពីករប ចុ ះសពរបស់គត។់ េនះេហយជអ�ីែដល
�ពះគមពរីបននិយយ។ �ពះបនយកគតេ់ឡងេ កនុងករេលកេឡង។

721 កលេ�កេអលីយ៉កំពុងែតេដរេ ទីេនះ េ��របស់�ពះជមច ស់បន
េដរចុះេ ទេន�យរ័�ន ់ េ�ះ�វរបស់គត�់យទឹក េហយទឹកកែ៏បកេឆ�ង�� ំ។
គតប់នេដរេលភន។ំ េអលីេសបននិយយ…បននិយយថ “េតអនក�មខញុ ំ
េដមបអី�ី?”

722 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងប់នវ ិ ញ ណរបស់អនកពីរដង។”

723 បននិយយថ “អនកបនសូមេរ ងពិបក ប៉ុែន�េបអនកេឃញខញុ ំេពលខញុ ំេ ។”
គតប់នរក�ែភនករបស់គតេ់ េលគត។់

724 មយួសនទុះេ�កយមក រេទះេភ�ង និងេទវ�េភ�ង េសះេភ�ងចុះពី�ថ នសួគម៌ក។
េអលីយ៉កេ៏ដរេឡងេ កនុងសិរ ីរងុេរ ង។ គតម់និែដលបន�គ ល់រសជតិ�� បេ់ទ
គត�់តវបនផ� ស់ែ�ប គត�់តវ�� ប!់
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725 េហយ�បសិនេបអនកនឹងេមលេ��ពីរនកេ់នះៃនវវិរណៈ១១ គឺ�ដូចគន នឹង
េ�កម៉ូេសនិងេ�កេអលីយ៉ែដរ។ អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំេតអនក
ចង�់បបខ់ញុ ំថេអលីយ៉ និងម៉ូេសេ មនជីវតិែមនេទ?” ែមនេហយ!

726 េហតុអ�ី មុខភនេំដមអូលីវ…េ ភនេំដមអូលីវ មុនេពល�ពះេយសូ៊វយងេ
កល់�៉រ ី េ ទីេនះមនទងំេ�កម៉ូេសនិងេ�កេអលីយ៉ឈរនិយយជមយួ
�ពះអងគ។ �បកដ�ស់ ពួកេគមនិ�� បេ់ទ។ េហយពួកេគមនិែដល�� បេ់ទ។
ពួកេគជមនុស��� ប ់ពួកេគ�តវែត�� ប។់ ដូេចនះពួកេគកំពុងសថិតកនុង�ថ នភពដ៏
រងុេរ ងមយួែដលកំពុងរងច់េំពលេនះ។

727 េហយបនទ បម់កេ េពលែដលពួកេគ�តឡបម់កវញិ េហយអធិបបយយ៉ង
ពិត�បកដរយៈេពល-បី-ឆន -ំកន�ះេ�កមករចកេ់�បង�ងំៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខណៈេពលែដលពរជយ័�តវបនដកេចញពី�សនដ៍ៃទ
(េហយ�កមជំនុំ�តវបនេលកេឡង) េហយ�កមជំនុំដ�៏តជក ់និងជផ�ូវករ�តវបន
េគ�ម�បមញ់ដូចែឆក េ�យបក�កុមមុយនិស�និងរ ៉មុូងំ េហយេ េពលែដលពួកេគ
�តវបន�ម�បមញ់និងសម� ប។់ ពួកេគ—ពួកេគ�តវបនសម� បេ់ េពលេនះ។
េ��ទងំេនះអធិបបយរយៈេពល-បី-ឆន -ំកន�ះ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ
ពួកេគ�តវបនសម� បេ់ កនុង…េ េលផ�ូវ �តវបនេគេ ខងវ ិ ញ ណថ សូដុ
មនិងេអសីុប ជកែន�ងែដល�ពះអមច ស់របស់េយង�តវបនេគឆក ង។ េនះ�តលប់
មកវញិេ �កងេយរ�ូឡឹម។ េឃញេទ �តលបម់ក�កងេយរ�ូឡិមវញិ ែដល�តវ
បនេគេ ខងវ ិ ញ ណ។

728 េហយពួកេគបនេដកេ �មផ�ូវអស់រយៈេពលបីៃថងបីយប។់ េហយ
បនទ បម់កេ ចុងប ចបៃ់ន-បី-ៃថង-កន�ះ វ ិ ញ ណៃនជីវតិបនចូលមកកនុងពួកេគ
េហយពួកេគបនេ�កកេឡង។ ពួកេគ�តវ�� បដូ់ចមនុស�ដៃទេទ ត ពួកេគ�តវែត
មន។ េហយេ េពលែដលពួកេគបនសម� ប�់គអធិបបយទងំពីរេនះ…

729 ពួកេគបនអធិបបយ�បឆងំនឹងអំេពខុសឆគង េហយបននេំភ�ងេចញពី
�ថ នសួគ។៌ េតអនក�បនេធ�ករេនះ? េឃញេទ? ពួកេគបននេំ�គះកចពីេល
េមឃ េហយ�យលុកែផនដីយ៉ងឆបរ់ហ័ស…េហយេ េពល�ែដលពួកេគ
ចង។់ េហយពួកេគបននេំភ�ងេចញពី�ថ នសួគ។៌ េហយពួកេគបនប ឈបេ់មឃ
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មនិឱយេភ� ង ដ�ប�ពួកេគចង។់ េតេនះជនរ�? ពិត�បកដ�ស់ េ�ក
ម៉ូេសនិងេអលីយ៉។ េហយមន�ក�ពីីរនក។់

730 េហយេ េពលែដលពួកេគេធ�ទរណុកមម�កមជំនុំ ឬពិភពេ�ក េ�យ
ករអធិបបយរបស់ពួកេគ េហយទទួលពួកយូ�មកវញិ េហយនពំួកេគ
�តឡបេ់ រកករែ�បចិត�វញិ នពំួកេគឱយេជ េឡងវញិ…េពលេឃញ�ពះេយសូ៊វ
យងមករកកូន�កមុ ំពួកេគនឹងនិយយថ “េនះេហយជ�ពះៃនេយង�ល់គន  ែដល
េយងបនរងច់។ំ េនះគឺ�ទង!់” ប៉ុែន��ទងម់និយងមកស�មបព់ួកេគេទ �ទងម់ករ
កកូន�កមុរំបស់�ទង។់ និងកូន�កមុរំបស់�ទង…់

731 េពលយ៉ូែសបេ �សកេអសីុប គតម់និបនយកបងប�ូនេ ជមយួេទ គឺគត់
យកកូន�កមុេំ េ ទីេនះ។ ែមនេហយ! ប៉ុែន�េពលែដលគតប់ន�បបប់ងប�ូន
គត ់ េនះគម នអនក�េ េឡយ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។ េហយេ េពលែដល
�ទងប់ង� ញអងគ�ទងឱ់យ�គ ល់ដល់ជនជតិយូ�ទងំេនះ ពួកេគនឹងគម ននរ�
េ ទីេនះ េ�កពីជនជតិយូ�។ មនពួកអនកែដលសម� បយ់៉ូែសប ឈរេ ទីេនះ
េហយគតប់ននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំគឺយ៉ូែសប ជបង�បសរបស់អនក។”
េហយគតប់នយំ។

732 េហយពួកេគបននិយយថ “ឥឡូវេនះេយងដឹងថេយងចូលកនុងេដមបអី�ី
េ�ពះេយងសម� បគ់ត។់”

733 ដូចគន ែដរ ជនជតិយូ�ទងំេនះ នឹងមន�គដលំ៏បកេនះ េ មុនករ
មកដល់ឥឡូវេនះ ៃនករេធ�ទុកខបុកេមនញនពំួកេគ�តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ។ �
បញ់ពួកេគដូចជហ�ូងេច ម�តឡបេ់ ភន ំខែមលេ ទីេនះ

734 េ េពលែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វនឹងយងមកស�មបកូ់ន�កមុរំបស់�ទង់
េហយពួកេគេឃញ�ទង ់ពួកេគនឹងនិយយថ “េនះគឺជអនកែដលេយងទនទឹងរងច់ំ
�ទងេ់ ទីេនះ!” �ទងនឹ់ងេងបេឡងជមយួនឹងករពយបលេ កនុង�� បរបស់
�ទង។់ �តវេហយ។

735 េហយពួកជំនំុែដលេ េសសសល់ៃន�សនយូ៍� េ េពលែដលេគសម� ប់
េ��ទងំពីរនកេ់នះ ពួកេគេដកេ �មផ�ូវខងវ ិ ញ ណែដលេ ថ �កងសូ
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ដំុមនិង�សកេអសីុប ជកែន�ងែដល�ពះអមច ស់របស់េយង�តវបនេគឆក ង ពួកេគ
ប ជូ នអំេ�យេ គន េ វញិេ មក (ពិភពេ�កេធ�)។
736 ឥឡូវេនះ បង�បសផលមរឺ េ ទីេនះ។ សូម�កេឡកេមល�បវត�ិ� ស�រ ៉មុូងំ
វញិ េហយអនកនឹងដឹងថមន�បជជតិែតមយួគតក់នុងពិភពេ�កែដលធ� បេ់ផញ
អំេ�យបនទ បពី់ករ�បយុទធ េនះគឺជច�កភពរ ៉មូ។
737 េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំនិយយថេម�បឆងំ�ពះ�គិស�េចញពីទី�កង
រ ៉មូ។ សត�េនះេចញពីទី�កងរ ៉មូ �មនិ�ចេចញពីទី�កងមូសគូបនេទ។ �មកពីទី
�កងរ ៉មូ ជនគ�កហមែដលឈរេ ខង ស�ីេដមបេីលប�តបកកូ់នរបស់នងភ� ម
ៗេពល�េកត។ �រក�េនះ �រក�េនះេ ឯ�? េត�ជនរ�? េស�រ �ហ្
គសសទឺសែដលបនប ជូ ននិងសម� បកុ់មរទងំអស់ �ងំពី�យុពីរឆន មំក។
នគ�កហម នគ សត���វ មននយ័ថ “អំ�ច។” អំ�ចរបស់រ ៉មូបន
េប តេប នេហយពយយមែស�ងរក�ពះ�គីសទែដលជកូនេនះ។
738 េហយេរ ងដែដលហនឹង! �ល់េពលែដលរ ៉មុូងំ រ ៉មូបុ�ណធ� បម់នជយ័ជំនះដ៏
អ�ច រយ ពួកេគនឹងេផញថមពណ៌ស និងអ�ីៗទងំអស់ឲយគន េ វញិេ មក ជអំេ�យ
ដូចេនះ ជកររលឹំក។ ដូេចនះថមទងំេនះ…អ�ីែដល�គឺជអំេ�យតិចតួចែដល
បនេផញរ�ង�កមជំនំុរ ៉មូ។ ែមនេហយ! ពិត�បកដ�ស់។ ��តវែតអ ច ឹង។
739 ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះកនុងបុរ�៉ីទីកងេ់ហយបនេផទ ងផទ ត�់ជមយួនឹង
�ពះគមពរី។ សេម�ចប៉បពកម់កុដបីជន់ វកីរវី ហ�ីលី េដអុី អ�ីៗទងំអស់ែដល
ខញុ ំបនឮនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត �គឺជករពិតទងំ�សង �កម�សនែដល�គប�់គង
�គបជ់តិ�សនេ៍ េ�កមេមឃ េហយ�េកតេឡង។ �គឺ ែបបហនឹង។
740 គម នអ�ី�បឆងំនឹងអនកកន�់សនកតូលិក (អតេ់ទ បទ) ពួកេគល�ដូច
អនកដៃទ ប៉ុែន��សនរបស់ពួកេគគឺខុសេបេមល�មគមពរីេនះ។ េបគមពរីេនះ
�តវ េនះេគខុស។ ពួកេគនិយយថមនិេធ�េទ…“�មនិមនប � អ�ីែដល�ពះគមពរី
ែចងេនះេទ �ជអ�ីែដល�កមជំនុំនិយយ។” េយងេជ ថគមពរីនិយយជមយួនឹង
អំ�ចកំពូល! ពិត�បកដ�ស់ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
741 ដូេចនះអនកេឃញេ ទីេនះ ថមទងំេនះែដល�តវបនប ជូ នមកពីវវិរណៈេ
ទីេនះ គឺ—ថមែដលជអំេ�យបនប ជូ នេ គន េ វញិេ មក។ ែដល�គនែ់តេ
បង� ញ…�ពះគមពរីបននិយយថ វវិរណៈេ ទីេនះ បននិយយថ “ចូរឲយអនក�
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មន�បជញ �បច់ំនួនសត�េនះចុះ។ ចូរឲយអនកែដលមន�បជញ េធ�ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។
ចូរឲយអនកែដលមនវ ិ ញ ណៃនអំេ�យខ�ះេធ�ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។” េតអនកេឃញេទ
ថ�កមជំនុំេ េពលខ�ីប៉ុ�� ?
742 យុវជនមន កប់នសួរខញុ ំេ �ពឹកេនះអំពីអំេ�យទនខងវ ិ ញ ណ អំពីករ
និយយភ�ដៃទ។ យុវជនមន ក ់ េ�ម ះសម័�គ�ស់ ខញុ ំេជ ថគតនឹ់ងេធ�ជ
អនកបេ�ម�ពះេ ៃថង�មយួេនះ។ េហយអំពី�កមជំនុំ ខញុ ំបននិយយថ “មន
ែផនក�ចឈ់មេ�ចន�ស់។ េយងមនិចងប់ន�េនះេទ ប៉ុែន�េយងចងប់ន
របស់ពិត។ េយងចងម់ន�។”
743 េរ ងដំបូងអនកដឹងេទ គឺអនកមនិ�ចេ បេ�ង ន�េ កនុង�ពះវ�ិរបនេទ
អនកមន មនុស�មន កម់នភ�ដៃទ មន កម់នទំនុកតេមកង បនទ បម់កអនក�តវ
�បយុទធនឹងេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះបន�បទនអំេ�យមយួេ�យ
អធិបេតយយភព �នឹងបង� ញេ�យខ�ួន�ផទ ល់។ �តវេហយ។ េឃញេទ េនះ
ជអំេ�យទនៃន�ពះ េនះជអ�ីែដល�ទងប់ ជូ នេ �កមជំនុំេដមបយីកឈនះ។
744 ឥឡូវេនះ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�មនអ�ីមយួដូចជ គ�ំទនិងផទុយ �មន
—មន—វធីិែដល��កកក់នុងករេធ��។ េហយេនះគឺជច�កភពរ ៉មុូងំែដលប ជូ ន
អំេ�យេ ឱយគន េ វញិេ មក អំេ�យធមមជតិ។ �ពះប ជូ នអំេ�យ
ខងវ ិ ញ ណេ ឱយអនកឈនះ រ ៉មុូងំប ជូ នអំេ�យធមមជតិេ គន េ វញិេ មក។
745 េយងេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះវ ិ ញ ណមយួ េយងទទួល�េ�យ
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកែដលមកពី�ថ នខពស់បំផុត។
746 �ពះវ�ិរកតូលិកបេ�ង នថ “ជអនកេគរពបូជដវ៏សុិទធ ែដលជរបូកយ
របស់�ពះ�គីសទ ថេ េពលែដលអនកទទួលនំបុង័និងនំេនះ �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលជអនកេគរពបូជដវ៏សុិទធ។” េឃញេទ?
747 េយងេជ ថ�ជនំបុង័មយួដំុ េយងមនិេជ ថ�ជរបូកយរបស់�ពះ�គីសទេទ
(េយងកំពុងជួសជុលេដមបយីក�កនុងរយៈេពលពីរបីនទី)។ េយងេជ ថ�តំ�ង
ឱយរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ។ ប៉ុែន��មនិែមនេទ…
748 េនះជភពខុសគន រ�ងលទធិកតូលិកនិង�បេតស�ង។់ េឃញេទ? �ពះវ�ិរ
កតូលិកនិយយថ “�ងកយគឺ…នំបុង័គឺជតួអងគមយួ។ �កមជំនុំមនអំ�ច
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កនុងករបំែប�ងេរ ងេនះ។” េតអនកធ� បេ់ឃញកតូលិកឆ�ងកត�់ពះវ�ិរ ឱនកបល
េធ�េឈឆក ងេទ? េហយេ�យ�រែតពន�ឺតូចេនះកំពុងេឆះេ កនុង�ពះវ�ិរេ
ទីេនះេ េ�កម�ពះពន� តូចេនះ។ �មនពន�ឺបន�ិចេ ទីេនះ េហយនំបុង័
�ងំទុកេនះ�កេ់ ទីេនះ។ “េហយេនះគឺជរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ។ េហយ
េ េពលែដលអនកយក� េនះអនកពិតជទទួលយករបូកយពិតរបស់�ពះ�គីសទ េ
ពិធីេល ង�ពះអមច ស់ដំបូងរបស់អនក និងករ�រភពរបស់អនកជេដម។ អនកកំពុង
ទទួលយក របូកយរបស់�ពះ�គីសទ �មតួអងគ។”
749 េយងនិយយថ�តំ�ងឱយរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ េឃញេទ ថ�គម នអ�ី
េ កនុងេ�កេនះេទ េលកែលងែតនំបុង័មយួ។ េហយមនិថេប�មនិែមនជនំបុង័
េទ េប�ជអ�ីេផ�ងេទ ត �គឺជតំ�ងឲយដូចគន ។ �គនែ់ត—�គនែ់តតំ�ងពិត
�ស់។ មនិថពួកេគជអ�ីេទ…
750 ដូចមនុស�ទងំេនះនិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ងេទ
ខញុ ំចងទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងទេន�។”
751 េត�មនភពខុសគន យ៉ង�ែដរ ដ�ប�អនកទទួលបុណយ�ជមុជទឹក?
�បសិនេប�សថិតេ កនុង�ង…េហតុអ�ី ភលីីពបនទទួលករ�ជមុជទឹកកនុង�ង…
េ េពលែដលម�តលិកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ េពលេ�កភលីីពេធ�ពិធី
�ជមុជទឹកឲយម�តលិកកនុង�ង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេលកគតយ៉់ងខពស់
រហូតដល់�ទងច់បយ់កភលីីពេ ឆង យ �មនិ�តវបនេគេឃញពីររយម៉យ។ ចប់
គតេ់ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ ផ�ល់ឱយគត—់នូវរេទះេសះេចញពី�ថ នសួគច៌មង យពីររយ
ម៉យ។ �ែមន៉។ អ�ច រយែមន!

ឥឡូវេនះ◌ៈ

េតពួកបរសុិទធនឹងេ ទី�បនទ បពី់រជជកលមយួពនឆ់ន ?ំ េហយេតពួកេគ
នឹងមនរបូកយែបប�? ខញុ ំនឹង�តលបេ់ �វញិកនុងេពលបន�ិចេទ ត។
[បង�បស�បណ�េំឆ�យសំណួរេនះេ កថខណ�  ៨២០ ជសំណួរទី ៧៤
—េអដ។] ពួកេគនឹងេ ជមយួ�ពះេយសូ៊វ។

752 មនិអីេទ គឺ—សំណួរទី�បពីំរ៖

72. េតេយងនឹងជំនុំជំរះេទវ�េ�យរេប ប�?
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753 េយងបនរកេឃញេ កនុង…េតេយងនឹងជំនុំជំរះេទវ�េ�យរេប ប�?
េ�យករេធ�ជបុ��បុ�តីរបស់�ពះ។ េទវ�ជអនកបេ�ម េយងជបុ��បុ�តីរបស់
�ពះ។ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថេយងនឹងជំនុំជំរះពួកេទវ�។ �តវេហយ។
ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះេបអនក…

សំណួរទី ៨៖

73. េហតុអ�ីបនជសក ់សំខនក់នុងកូរនិថូសទីមយួ?

754 ឥឡូវេនះសំុឱយនរ�មន កេ់បកឱយខញុ ំ កូរនិថូសទីមយួ—ជំពូកទី១១ េហយ
េយងនឹងេឃញេ ទីេនះ ែដលអនកនឹងដឹងថ—េនះ… េ កូរនិថូសទីមយួ—ជំពូក
ទី 11 េយងដឹងថប៉ុលកំពុងនិយយ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំឆ�ងកត�់បន�ិច េហយ
បនទ បម់កេយងនឹង�ន�ភ� មៗ េហយបនទ បម់កេយងនឹង—េយងនឹងកត�់�
�ចុះ។
755 ខញុ ំមនអ�ីមយួ�តវនិយយេ កនុងខគមពរីេផ�ងេទ តេ ទីេនះ ែដលខញុ ំសងឃមឹថ
�ពះអមច ស់នឹង�បទន�ដល់េយងនូវវធីិែដលេយងគួរមន។ �បសិនេបមននរ�
មន ករ់កេឃញ…ខញុ ំគិតថេនះជជំពូកទី១១ បទ។ ឥឡូវសូម�� បយ៉់ងយកចិត�
ទុក�ក ់ យកចិត�ទុក�កឱ់យែមនែទន េនះេទបអនកយល់។ ឥឡូវយកមនសិករ
របស់អនកទងំអស់េ �កក់នុងេ�េ ៉ �វកករ់បស់អនករហូតដល់េពលខញុ ំ�ន
េរ ងេនះ អនកេឃញេទ បេ ចញមតិេល�។ សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក់ េនះ
ជ�ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់៖

ចូរ��ប�់មខញុ ំ ដូចជខញុ ំ…បន��ប�់ម�ពះ�គីសទែដរ។ (ប៉ុលបន
និយយថ “អនកេដរ�មខញុ ំ ដូចខញុ ំេដរ�ម�ពះ�គីសទ។”)

បងប�ូនេអយ ខញុ ំសរេសរដល់អនក�ល់គន  ពីេ�ពះអនក�ល់គន នឹកចពីំខញុ ំ
កនុង�គបក់រទងំអស់ េហយេ�យេ�ពះអនក�ល់គន កន�់មេសចក�ី…
ែដលខញុ ំបនបង�ឹកបេ�ង នផង។

ែតខញុ ំចងឲ់យអនក�ល់គន ដឹងថ �ពះ�គីសទជសិរ� ៃនបុរសទងំអស់ ឯ
បុរសវញិ េនះជកបលៃន ស�ី េហយសិរ�ៃន�ពះ�គីសទ គឺជ�ពះ។

756 េឃញយ៉ងេមច៉ែដរ? �ពះ �ពះ�គីសទ បុរស ស�ី។ ឥឡូវេនះ:
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បុរស�ែដលអធិ�� ន ឬអធិបបយទងំមនពកអ់�ីេ េលកបល
េនះេឈម ះថ េធ�បង� បដ់ល់សិរ�ខ�ួន។

ឯ ស�ី�ែដលអធិ�� ន ឬអធិបបយ េ�យមនកបលទេទ េនះ
េឈម ះថេធ�បង� បដ់ល់កបលខ�ួនវញិ …

757 ឥឡូវេយងចូល�តឹមែតមយួនទីប៉ុេ�� ះ េហយបង� ញអនកថសករ់បស់នរ ី
គឺជករបិទបងំរបស់នង៖

…ដបតិែដលេធ�ដូេចន ះ…េនះដូចជបនេករសកេ់ចញែដរ។
(មននយ័ថ�បសិនេប—�បសិនេបនងនឹងកតស់ករ់បស់នង ចូរេករ
�េចញ។)

េប ស�ី�មនិពកអ់�ីេ េលកបល េនះ�តវកតស់កេ់ចញៈ (កត់
មននយ័ថេករ េឃញេទ)… ែតេបពួក�សីៗ េអ នខម សចំេពះករកត់
ឬេករសក ់េនះ�តវែតមនអ�ីពកវ់ញិ។

758 ឥឡូវេនះេយងកំពុងចូលភ� មៗចំេពះសំណួរេ ទីេនះែដលអនកកំពុងសួរ។
េឃញេទ? មនិអីេទ ឥឡូវេនះ�ខុសស�មប់ ស�ីេប—នងកតស់ក ់ េយង�ម
�ពះគមពរី ឥឡូវេនះអនក�� បេ់ ទីេនះេហយេមលថេត�ពះគមពរីមនិផ�ល់ឱយបុរសនូវ
សិទធិ�សបចបបឬ់អត ់ គត�់ចែលង�បពនធេចលេបនងកតស់ក ់ េមលថ�តវ
ឬអត។់

ែផនកខងពួកបុរសវញិ… េនះមនិ�តវពកអ់�ីេលកបលេទ (េនះគឺ
ទុកសកែ់វង) ពីេ�ពះខ�ួនជគំរ ូ េហយជសិរលី�ៃន�ពះ ែត ស�ី ជសិរលី�
ដល់បុរសវញិ។ (េតអនកធ� បគិ់តេទ?)

759 ឥឡូវេនះខញុ ំចងឈ់បេ់ ទីេនះ េ�ពះខញុ ំចងប់ក��យ�ឱយចបស់ែមនែទន
េឃញេទ។ េហយឥឡូវ�តវចថំ ខញុ ំបនេឃញ ស�ីគួរឱយ�ស�ញ់�បម់ុនឺនក់
(�គ ល់ពួកេគឥឡូវេនះ េហយភគេ�ចនៃនពួកេគេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ) ែដលមន
សកខ់�ី េនះគឺជ�គី�ទ ន។ េហយអ�ីែដលខញុ ំ�ក�់គឺមនិែមនអនកេទ �ជរេប ប
ែដលអនក�តវបនបេ�ង ន។ េឃញេទ? េនះេហយជ�។ �គអធិបបយរបស់អនក
មនិែដល�បបអ់នកពីេរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន� េប ស�ី�េ ជុំវញិេ�ងឧេបសថេ�យ
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ែបបេនះ េនះពួកេគមនេទស។ េឃញេទ េ�ពះេយង�បកដជ�បបព់ួកេគ
អំពី�។
760 ឥឡូវេនះ សូមេមលេនះ៖

…ែផនកខង…ពួកបុរសវញិ… (ខ៧)…ពួកបុរស…
761 ឥឡូវេនះ េតអនក�និយយេ ទីេនះ? ឥឡូវេនះ េពលខ�ះ ស�ីនិយយថ “អូ
ប៉ុលជមនុស�ស�បម់នុស��សី។”
762 ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងេ េល�បធនបទេនះ ចូរ
េយង�តឡបេ់ ក�ទី ១:៨។ េហយេមលអ�ីែដលប៉ុលនិយយអំពីេរ ងេនះ
េមលេ កនុង ក�ទី ១:៨។ អនកនឹងដឹងថ ប៉ុលបននិយយេ ទីេនះេ កនុង
ក�ទី១:៨។

…េបេយងខញុ ំ ឬេទវ�ពី�ថ នសួគ ៌ នឹង�បបដំ់ណឹង�មក
អនក�ល់គន ខុសពីដំណឹងល� ែដលេយងខញុ ំបន�បបេ់ហយ េនះឲយ
េគ�តវប�� �ចុះ។

763 ឥឡូវេនះ កំុបេនទ សខញុ ំ អនកបេនទ ស�ទង ់េឃញេទ។

ែផនកខងពួកបុរសវញិ េនះមនិ�តវពកអ់�ីេលកបលេទ
ពីេ�ពះខ�ួនជគំរូ េហយជសិរលី�ៃន�ពះ ែត ស�ី ជសិរលី�េហយជគំ
ររូដល់បុរសវញិ។

764 ឥឡូវេមលខបនទ ប:់

ដបតិបុរសេដមមនិបនេកតេចញពី ស�ីមកេទ គឺ ស�ី បនេចញមកពី
បុរសេនះវញិ។

�ពះកម៏និបនបេងកតបុរសមកសំ�ប់ ស�ីែដរ គឺ ស�ីសំ�បប់ុរសវញិ។
765 ឥឡូវេនះ េពលេនះេ�យក�ី�ស�ញ់ពិតនិងែផ�មែល�ម េហយខញុ ំសងឃមឹថ
អនកយល់�ដូចខញុ ំនិយយេនះ។ ប៉ុែន��េមរកិ…កនុងនមជអនកេធ�ដំេណ រអន�រជតិ។
�េមរកិមនចបបទ់ប និងេថកទបបំផុតមយួចំនួនស�មប់ ស�ីរបស់ពួកេគជង
�គបជ់តិ�សនក៍នុងពិភពេ�ក។ ទី�កងប៉រសី �បេទសប�ងំ�ចខពស់កបព់ពក
េ មខ ងៃនផ�ូវែដល�េមរកិអនុ ញ តឱយ ស�ីរបស់ពួកេគេធ�។ �ជករ�ម៉ស់មយួ!
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766 េតអនកដឹងេទថ�ពះរបស់�េមរកិគឺជ ស�ី? ខញុ ំ�ចប ជ កេ់រ ងេនះដល់អនក
េ�យគមពរីេនះ។ �តវេហយ។ េតអនកដឹងេទថ��តវែតមកដល់ែបបេនះេដមបឱីយ
�ពះវ�ិរកតូលិក�ចនមំកនូវេគលលទធិរបស់ពួកេគអំពី�ពហមចរម៉ីរ?ី
767 ឥឡូវេនះ �បសិនេប ស�ី�តវបនបេងកតេឡងមនិែមនស�មបប់ុរសេទ
មនិែមន… េបមនុស��បសមនិបនបេងកតស�មបម់នុស��សី ែតមនុស��សីបេងកត
ស�មបម់នុស��បស េតេធ�នឹងេគរពបូជមនុស��សីដូចេម�ចបន? េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ េត�បនេធ�អ� ី �បនចបេ់ផ�មេ ប៉រសី េហយបនមកដល់ហូលីវដូ។
ឥឡូវេនះប៉រសី�តវមកដល់ហូលីវដូេដមបយីកម៉ូែដលរបស់ពួកេគនិងមនម៉ូដនិង
វតថុរបស់ពួកេគ �ជករេថកទបរបស់ ស�ី�េមរកិងំរបស់េយង។
768 េត�គឺជអ�ី? ជតិ�សនេ៍យងែសនចេង� តរហូតទល់ែតដកករងរេចញពី
បុរស េហយ�ក់ ស�ីេ ទីេនះេ កែន�ងទងំេនះ រហូតដល់េកសិបភគរយៃន
ពួកេគ េសទរែតគឺជ�សីេពសយ។ េហយនិយយពីបុរសែដល�តវេ វញិ �បកដ
�ស់ �គឺេ�យ�រពួកេគបនទទួល ស�ីេ ទីេនះកនុងករងររបស់ពួកេគ។
េហយពួកេគចុះទបរហូតដល់េគ�ក់ ស�ីជម ន�ីសន�ិសុខេ �មផ�ូវ។ េនះជ
ករ�បមថ�គប�់បជជតិ! បទ ែមនេហយ។ េតអនកនឹងេធ�អ�ីអំពី�?
769 “េតអនកេធ�យ៉ង�ចំេពះ� បង�បស �បណ�?ំ” ខញុ ំ�តវែតេគរព�
ខញុ ំជពលរដ��េមរកិ ខញុ ំេធ�អ�ីែដលេ �� យធំនិយយ។ �បសិនេបខញុ ំធ� ប…់
�បសិនេប—�បសិនេប�គ�រមយួធ� បប់តប់ងក់រេគរពចំេពះ�គ�រ (កូន
បតប់ងក់រេគរពចំេពះឪពុកម� យ) �គ�រេនះបនែហកជបំែណកៗ។
�បសិនេប—�បសិនេប�កមជំនំុ�ែដលបតប់ងក់រេគរពចំេពះ�គគង� លរបស់
ខ�ួន េហតុអ�ីបនជ�ពះវ�ិរេនះបតេ់ វញិ។ េហយ�បសិនេប�បេទស�មយួ
បតប់ងក់រេគរពរបស់តុ�ករកំពូលនិងករសេ�មចរបស់ខ�ួន េនះ�បេទសេនះ
នឹង�តវេខទចខទ ។ំ េនះពិតជ�តឹម�តវ។ េយង�តវេគរពេរ ងទងំេនះេ�ពះពួកេគជ
េមធំ េឃញេទ។ ប៉ុែន��មនិ�តឹម�តវេទេ េដមដំបូង។ ែមនេហយ!
770 េតអនកដឹងេទថបុរសមន កេ់ កនុង�ពះគមពរី…ៃនេ�កុបបត�ិជំពូកទី១ េ េពល
ែដល�ពះជមច ស់បនបេងកត ស�ី—និងបុរស េហយបនបេងកតមនុស��បស�សី
េហយ�ពះបនមនបនទូល�បបេ់អ�៉ថ “ប�ីរបស់អនកនឹង�គប�់គងេលអនក េធ�ជ
អនក�គប�់គង”? និយយអ ច ឹងេ �េមរកិ េហយចេំមលអនកនឹងទទួលបនអី!



សំណួរ និងចេម�យ េហេ�ពរ ែផនកទី III 45

មនុស��បសេអយ �មនិដូេចន ះេទ ស�ី�គប�់គងេលបុរស។ ពួកេគ�តវេធ�ដូេចនះ
េ កែន�ង�ធរណៈ�តវបនបេងកតេឡង…
771 ខញុ ំ�ចនំ ស�ីមក េបខញុ ំចបំច ់ េចញពីបនទបរ់បស់ខញុ ំេនះ េ�យ ស�ី�បសិ់ប
នក ់ ែដលសមរមយ… ខញុ ំមនិនិយយថ ស�ីទងំអស់មនិគួរេធ�ករេទេពលខ�ះ
�បែហលជេគមនប�ីឈឬឺមនអ�ីមយួ េហយេគ�តវេធ�ករ។ ប៉ុែន��បសិនេប
ពួកេគមនិ�តវករេទ ពួកេគមនិគួរេធ�េនះេទ។ កែន�ងរបស់ពួកេគគឺេ ផទះ កនុង
�ប�ទតូចរបស់ពួកេគ េនះជកែន�ងែដលពួកេគគួរែតេ ។
772 េហយ ស�ី�េមរកិងំរបស់េយងមនឯកសិទធិេ សីុដូច�ជក ឬ�� ប។់
សូមបែីតកនុងសត�ទងំ�យកេ៏�យ កល�វតថុេនះេកតេឡង េហយេធ�ឲយ
ជតិ�សនទ៍ងំមូលធ� កចុ់ះ។
773 មនបក�តូីចមយួេ ទ�ីប� ហ�ិក េហយនងជបក�ពីចំំណីតូច។
774 ឥឡូវេនះ ជធមម� មនុស��សីែតងែត��កកជ់ងេគកនុងចំេ�មអនក
ទងំពីរ។ សត�េឈម លែតងែត�សស់�� តបំផុត កង នេឈម ល េអកេឈម ល សត�េភ
េឈម ល និង—មនេ់ឈម ល េហយែតងែតភគេ�ចនបំផុត…េ�ពះសត�ញីជបក� ី
េ ផទះ។ នងេដកេលសំបុក នងចិ ច ឹមកូនតូចរបស់នង។ នងេគចខ�ួនពី�ទ ំង
ពស់ ឃយតូ អ�ីកេ៏�យ េឃញេទ េដមបេី ចិ ច ឹមកូនតូចរបស់នង។
775 ប៉ុែន�េ កនុងករ�ប�ំងែដលជកែន�ងែដលេនះ…ឬកនុងកររមួេភទេនះ
—េនះ— ស�ីេនះ ឬសត�ញីេនះ មនភព�សស់�� ត �ែតងែតជ�បេភទទប
ជង េ ទ�ីប� ហ�ិក អនកចបយ់កេមបក�មីយួ…នឹងមនបក�តូីចមយួេ ទីេនះ
េហយេរ ងែតមយួគតេ់ េលេ�ក េប�មខញុ ំដឹង េបសត�ញីេនះ �� តជង�
េឈម ល។ េពលែដល�េកតេឡងអ ច ឹង…េនះគឺមននយ័ថ—បក�ញីីេនះគឺជ
�សីេពសយឥតឈបឈ់រ។ នងនឹងរតេ់ រកគូ េហយរតេ់ចញេ �កព់ង បនទ បពី់
នងបនរមួេម�តីជមយួេឈម លេផ�ងេទ ត េហយឱយ�េឈម ល�កបពង ខណៈ
េពលែដលនងេ ែចចងគូ់េផ�ងេទ ត។ េនះពិតែមនេហយ។ េឃញេទ? េឃញអ�ី
ែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ?
776 ឥឡូវេនះេមលេ �េមរកិសព�ៃថងេនះ ពី ស�ីរបស់េយង។ យុវជនមន កម់កពីរ
ដ�េកន�គីបន�បបខ់ញុ ំ កលពីប៉ុនម នៃថងមុនថ ថមន ស�ី�បបីំរយនកេ់ធ�ករ
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េ េ�ងច�កមយួេ ទីេនះកនុងរដ� េកន�គី។ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�ច
មន�រមមណ៍ថ�ចបស់ ថ បនួរយនកក់នុងចំេ�មពួកេគគឺជ�សីេពសយ�ម
ដងផ�ូវ និង ស�ីេរ បករមនកូន។” បុរសមន កប់នយក�បពនធរបស់គតេ់ចញេ
េ�កេធ�ករជមយួនឹងក� របនទះ រចួគតស់ម� បន់ង។ េហយមន កេ់ទ តបនបន�
បញ់សម� បប់ុរសមន កេ់នះ។ េហយមយួេទ តកបនិ់ង�បយុទធគន ។ េនះមនិគួរ
េទ។ េនះេហយជករមនិ�តឹម�តវ។
777 �ក់ ស�ីេនះេ កនុងផទះបយវញិែដលជកែន�ងកមមសិទធិរបស់នង េនះអ�ីៗ
នឹងបនល�។ ប៉ុែន�អនក�កន់ងេ ទីេនះកនុងករងរ�ធរណៈ នងបនេ
េហយ។ ពិត�ស់…ខញុ ំមនិនិយយថ…
778 ស�ី�េមរកិងំេពង�ចមុះេឡងេហយនិយយថ “គម នអីេទ។” និង
“អនកបង� ញខញុ ំេមល។” �បកដ�ស់ អនក�តវែតេធ�� ពីេ�ពះ�ពះគមពរីបនទយ
ថអនកនឹងេធ��។ អនក�តវែតេធ��។
779 េហយេ ទីេនះេ េពល…�អ ច ឹង ធ� បម់ន�ងំពីយូរយរ�ស់មកេហយ
េ កនុង�ពះវ�ិរេមតូឌីស �បសិនេប ស�ីមន កក់តស់ក ់នង�តវេគបេណ� ញេចញពី
�កមជំនុំ។ �បកដ�ស់ ពួកេគបនេធ��។ បទ ពិត�ស់។ ��រនិ េភ ល
�គីមហូលីេណស េពនទីកុស� ពួកេគទងំអស់ធ� បេ់ធ��។ េតមនអ�ីេកតេឡង?
780 អនកដឹងេទថេហតុអ�ី? អនកមនបង�សីខ�ះេ ខងេ�កយេវទិក។ េនះពិតជ
�តឹម�តវ។ នរ�មន កខ់� ចសំបុ�ត��ររបស់ពួកេគបត…់ខ� ចអនកនឹងបេណ� ញ
ពួកេគ ឱយរតេ់ចញពី�ពះវ�ិរ។ ពួកេគមនិមនភពក� �នកនុងករឈរ ឈរេល
�ពះបនទូលរបស់�ពះ េទះជ�ឈឬឺកអ៏ត។់ េនះជករពិត។
781 �� បេ់ ទីេនះ បុរសជអនក�គប�់គង។ កុំគិតថអនកនឹង�គប�់គងផទះ។ អនក
មនិែមនជអនក�គប�់គងផទះេទ។ ហនឹងេហយ…ឥឡូវេនះ អនកមនិែមនជទសករេទ
ប៉ុែន�អនកជអនកជួយ។ និងអ�័ម…បុរសេនះមនអំ�ចេល�បពនធ េហយគត់
ទទួលខុស�តវចំេពះ�បពនធែតមន កគ់ត។់ �ពះេធ�ឲយបុរសេឆ�យតបចំេពះភរយិ។
ឥឡូវេនះ សូម�ន េហយេមលថេត�ពះមនបនទូលឥឡូវេនះឬអត។់

ែផនកខងពួកបុរសវញិ េនះមនិ�តវពកអ់�ីេលកបលេទ
ពីេ�ពះខ�ួនជគំរ ូេហយជសិរលី�ៃន�ពះ…
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782 �ពះមនិែមនជ ស�ីេទ �ពះជបុរស។ អនកដឹងេទ េ េពលែដលពួកេគបេងកត
�ពហមចរម៉ីរ ី និងអ�ីៗទងំអស់េនះ េហយអង�រ-…ឬករអង�រ និងអ�ីៗដូចេនះ
េហយអធិ�� នដល់�ពហមចរម៉ីរ ី េតអនកដឹងេទថ�រឭំកខញុ ំពីអ�ី? �ពះនង�យ
��ដអ៏�ច រយ ែដលប៉ុលស�ីបេនទ សេហយរតេ់ចញ។ �តវេហយ។ គតប់ន
និយយថ “េហតុអ�ី �ពះមនិែមនជ ស�ីេទ!”

783 ថមមយួបនធ� កេ់ចញមកកនុង�ល េហយេគនិយយថ េទពធី�ទម� ក់
របូភពរបស់ខ�ួនចុះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល ស�ីេ �កងកូរនិថូស េហយ
េឡងេ ទីេនះ…ែដលថ� យបងគំ�យ�� ពួកេគចងក់� យជ�គអធិបបយ។

784 ពួកេគថ “េហតុអ�ីបនជវ ិ ញ ណ�បបេ់យងថេយង�ចអធីបបយបន។”

785 គតប់ននិយយថ “ថេមច៉? �ពះបនទូលរបស់�ពះបនេចញមកពីអនក េហយ
បនមកពីអនកែតមន កគ់តឬ់? �បសិនេបអនក�គិតថខ�ួនឯងជអនកខងវ ិ ញ ណ
ឬជេ�� ចូរឲយអនកេនះទទួល�គ ល់នូវអ�ីែដលខញុ ំនិយយេនះជប ញត�ិរបស់
�ពះអមច ស់៖ ចូរឲយ ស�ីេ េសង ម េហយសថិតេ�កមករចុះចូលកនុង�កមជំនំុ មនិ
�តវបេ�ង នឬមនសិទធិអំ�ចអ�ីេឡយ។” ពិតែមន! េនះេហយជអ�ីែដលបទ
គមពរីបននិយយ។ េឃញេទ? េហយ�ពះនឹងេធ�ឲយ�គអធិបបយមយួ�កមេឆ�យតប
ចំេពះេរ ងេនះេ ៃថងជំនុំជំរះ។

786 អ ច ឹងសូម�� ប!់ អនកនិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំ�បបអ់នកថ ខញុ ំ�តវបន
បេ�ង នែបបេនះ។” អនកដឹងកនែ់តចបស់េហយ! �តវេហយ។ �បសិនេបអនកឬន
រ�មន កច់បេ់ផ�មេលបថន  ំ េហយមននរ�មន ក�់បបអ់នកថ �ជ�រធតុ
�េសនិច េហយអនក—េហយអនកេ បន�េលប�េទ តែបប� េនះជកំហុស
របស់អនកបនទ បពី់េនះ។ េឃញេទ?

787 ឥឡូវ�� បេ់រ ងេនះ៖

ដបតិបុរសេដមមនិបនេកតេចញពី ស�ីមកេទ គឺ ស�ីបនេចញមកពី
បុរសេនះវញិ។

េហតុេនះ�តវឲយពួក ស�ីមនទីសំគល់ ពីអំ�ចរបស់ប�ី េ េល
កបលខ�ួន េ�យេ�ពះពួកេទវ�។
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788 មនអនក�នេទ? កូរនិថូសទី១ ជំពូកទី១១ និងខទី១០។ �បសិនេបអនក
កតស់មគ ល់ “អំ�ច” (េហតុអ�ី?) “ៃនេទវ�” កូរនិថូសទី១ េ�ពះេទវ�គឺជ
មនុស� ជអនកន�ំរ។ េមល�បន�ិច “េអ” ម�ងេទ ត។ កែន�ងែដលេទវ�ខ�ល់ខ� យ
ពីេទវ��នសួគ ៌�ធំ�ស់។ “េអ” អក�ធំ “�” កែន�ងែដល�ជអក�តូច “េអ” �
ជមនុស�េទវ�។

ប៉ុែន� កនុង�ពះអមច ស់ េនះបុរស…មនិែមនជឥត…ពឹង��ស័យដល់
ស�ីេឡយ េហយ ស�ីកម៏និែមនជ—ឥតពឹង��ស័យដល់បុរសែដរ។

ដបតិបុរសេកតមកេ�យ�រ ស�ី ដូចជ ស�ីេដមបនេកតមកពីបុរស
េនះែដរ ែត�គបរ់បស់ទងំអស់…សំេរចេកតមកអំពី�ពះវញិ។

ចូរពិចរ�…កនុងខ�ួនអនក�ល់គន េមល េតគួរគបបឲីយ ស�ី
អធិ�� នដល់�ពះ (េ�យសកខ់�ី) េ�យឥតមនពកអី់េលកបលឬេទ?
(គិតេមលឥឡូវ)

789 ឥឡូវេនះេមល:

េតធមម�េ�កមនិបេ�ង នអនក�ល់គន េទឬអីថ េបបុរស
ទុកសកែ់វង…

790 និយយថ “េត�ពកព់ន័ធអ�ី?” នឹងសក។់ េតអនកមនិេឃញអ�ីែដលប៉ុលកំពុង
និយយេទឬ? សកែ់វង! �បសិនេប… ស�ីគួរែតមនសកែ់វង។ ខទី១៤ ឥឡូវេនះ៖

េតធមម�េ�កមនិបេ�ង នអនក�ល់គន េទឬអីថ េបបុរស ទុកសកែ់វង
េនះជករបង� បដ់ល់ខ�ួន?

791 អនកយល់េទ? មនុស��បសសកែ់វងគួរឲយខម ស ែត ស�ី…េនះជកែន�ងរបស់
ស�ី។ �ពះបនបេងកតបុរសមន កខុ់សពីមនុស��សី េភទ និងរបូ�ង និងអ�ីៗ
េផ�ងេទ ត។ នងមនិគួរេស� កសេម� កបំពកេ់ទ… �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ
“េប ស�ីនឹងេស� កេខខ�ីឬសេម� កបំពក�់ែដលទកទ់ងនឹងបុរស។ �ជករ
េមលេឃញដគ៏ួរឲយស�បេ់ខពមនិងកខ�ក ់ និងកខ�កេ់ ចំេពះមុខ�ពះ។” េហយ
�ពះជមច ស់នឹងេ�យនងសងៃថ�ចំេពះ�។ េតអនកនឹង�� បអ់នក�? ប៉ុែន�េនះ
គឺជ�ពះគមពរី!
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792 េហយអនករតជំុ់វញិេហយនិយយថ “េហតុអ�ី ខញុ ំគិតថ�ល�…េឃញេទ
ស�ីេស� កេខ។” ប៉ុែន��ពះបនេធ�ឲយពួកេគខុសគន  �ទងច់ងឲ់យពួកេគេស� កពក់
ខុសែប�កពីេគ។

793 េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ “េប ស�ីនឹងេស� កសេម� កបំពកែ់ដលទកទ់ង
នឹងបុរស េនះជេរ ងគួរឲយស�បេ់ខពម។” ដឹងេទថអ�ីជករស�បេ់ខពម? �ជ “អ�ីមយួ
ែដលេ�ម កេ�គកចំេពះ�ពះ។” េហយ�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយ េមលេឃញថអនកជ
របស់មនិ�� ត…េហយ�ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ…

794 េហយអនកថ…មតិ�នរខី�ះឥឡូវ ស�មបម់តិ�នរ ីៗ  វយ័ជំទង ់ ដប�់បបីំ ៃមភឆន ំ
ឱយពួកេគរតេ់ចញេ ទីេនះេស� កពកដូ់ចនងធ� បេ់ស� ក!

795 េហយអនកផងែដរ ម៉ក់ៗ ! េឃញេទ? េពលេចញេ េ�កេស� កេខេខវបយ៊
និងរបស់របរេនះ េហយរស់េ …េហយេ �មផ�ូវ េហយ—េហយមនសេម� ក
បំពកច់ស់ៗែដលេគកំពុងេធ�សព�ៃថង េហយេធ�ឱយអនកេមលេ ដូចជអ�ីមយួែដល
អនកមនិគួរអ ច ឹង។ េឃញេទ? េហយអនកេចញេ ទីេនះេ �មផ�ូវែដលេមលេ
កនុងនយ័េ�សប��ល អនក�បែហលជស�ូត�តង ់ និងបរសុិទធេ ចំេពះមុខប�ីរបស់
អនក និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង ប៉ុែន��បសិនេបអនកេចញេ �មផ�ូវ េហយមនបុរសមន ក់
េមលមកអនក េ�យ�រអនកបង� ញខ�ួនែបបេនះ េនះអនកមនេទស។ េហយ
អនកនឹងេឆ�យេ ៃថងជំនុំជំរះពីករ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតជ់មយួនឹងបុរស�គបរ់បូ ែដល
េមលមកអនកយ៉ងដូេចនះ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។

796 �ពះគមពរីបននិយយថ “អនក�សម�ងឹេមល ស�ីេហយមនសេ�មបចងប់ន
បនផិតកបតជ់មយួនងកនុងចិត�រចួេហយ” េហយអនកមនេទសនិង…

797 អនកមកដល់�ល�កមេហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ �ពះអងគ�គ ល់ចិត�
ទូលបងគំ។ ខញុ ំមនិែដលផិតកបតេ់ទ ខញុ ំរស់េ េ�ម ះនឹងប�ីខញុ ំ។”

798 ប៉ុែន�េ ទីេនះនឹងមនបុរសមន ក ់ េ ទីេនះនឹងជមនុស�មន កេ់ទ ត េ ទីេនះ
មយួេផ�ងេទ ត មយួេផ�ងេទ ត មយួេផ�ងេទ ត ដប�់ប ំ ៃមភ �មសិប ែសសិប
កនុងចំេ�មពួកេគឈរេ ទីេនះនិយយ: “មនេទសពីករផិតកបត!់” េហតុអ�ី?
បុរសមន កេ់មលមកអនក។
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799 “ែមនេហយ ខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។” ែមនេហយ េហតុអ�ី េ�ពះ
អនកបង� ញខ�ួនឯងែបបេនះ? កល�ពះ�បបអ់នកកំុឲយពក�់ េនះជករគួរស�បេ់ខពម
�ស់ េហយអនកេ �� ប់ អនក��ស�ញ់សូ៊សីុ? ឬេនះជអ�ី…
800 េតអនកដឹងថមនេរ ងអ�ីេកតេឡងជមយួប�ីរបស់អនក��ស�ញ់សូ៊សីុ េទ?
អនកទងំអស់គន បនេឃញេ ទីេនះថមីៗេនះកនុងកែសត។ េ េពលែដលេយង
េចញេ េកសេសពរ រដ�វយី៉ូមងី �េចញមក។ េហយគតេ់ឈម ះអ�ី? បុរសេនះ…េ
េលេនះ េយង�ស�ញ់សូ៊សីុ ឬអ�ីេ កនុង—េតេនះជអ�ីេ េលេ�កិយ? គឺ…
អូ អ�ីែដលអនកទងំអស់គន េ ផទះយបៃ់ថងពុធេហយខកខនករ�បជំុអធិ�� នេដមប ី
េមល�។ េតេនះជអ�ីឥឡូវេនះ? េយង�ស�ញ់…េត�មនេឈម ះអ�ី? [បង�សី
មន កនិ់យយថ “ខញុ ំ�ស�ញ់លូសីុ។”—េអដ។] ខញុ ំ�ស�ញ់លូសីុ ប�ីរបស់នង
គួរែត…�យជំុវញិ បនេចញេ េ�កេ េរណូ៉ រដ� េណ�៉� ជមយួនឹងនរែីសបក
េខម  រស់េ ជមយួនងអស់ជេ�ចនឆន ។ំ េហយេនះជអ�ីែដលអនកេ ផទះេដមប ី
េមលជជងេ �� បដំ់ណឹងល�។ ស�ីេនះបន�រភព។ ឱ ក�ីេម�� ! គម នអ�ី
�� តេ�កពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ!
801 សូមជូនពរដល់ដួងចិត�បងប�ូនខញុ ំ—ខញុ ំនឹង�បបអ់នក—អនក មយួចំនួន…អនក
និយយថ “អូ ខញុ ំេអយ េមលថន កេ់រ នចុះ។” សត�—សត��ម តមយួចំនួនដ�៏�កក់
ែដលេយងមន អនកេរ សេអតចយ គឺជសត��� បដ�៏សស់�� ត។ អនកមនិ�ច
វនិិចឆយ័បក�េី�យេ�មរបស់�បនេទ េឃញេទ។ ដូេចនះ�គនែ់តចងច។ំ អូ ខញុ ំ
េអយ!
802 ឥឡូវេនះសូមេមល:

េតធមម�េ�ក…(េនះជខ១៤)…មនិបេ�ង នអនក�ល់គន េទឬអីថ
េបបុរសទុកសកែ់វង េនះជករបង� បដ់ល់ខ�ួន? (េនះជកមមសិទធិរបស់
ស�ី។)

ែតេប ស�ីទុកសកែ់វង េនះឯងជេសចក�ីលំអដល់នងវញិ…
803 ឥឡូវេនះេតគតក់ំពុងនិយយអំពីអ�ី? មកួែដលអនកកន�់សនកតូលិក
ពកេ់ �ពះវ�ិរឬ? អតេ់ទ! �គបេលកបលរបស់អនកបន�ិច េ�យកែន�ងៃដ? �ទង់
មនបនទូលអំពីសករ់បស់អនក!
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804 ឥឡូវេនះ! េហយេប ស�ី�មន កក់តស់ក ់ នងកក៏តសិ់រ ី រងុេរ ងរបស់ខ�ួន
េហយមនិអនុ ញ តឲយេ �សនៈេដមបអីធិ�� នេឡយ។ េឃញេទ អ�ីែដល�
និយយេ ទីេនះ “េតជេរ ងធមម�េទែដល ស�ីេ អធិ�� នេ�យមនិពកអ់�ី
កបល?” និយយេ ទីេនះ និយយថ “ែមនេហយ េបនងកតស់ករ់បស់នង។”
ដូេចនះសូមឱយនងេករ�ឱយរេ�ងវញិចុះ។ “េហយ�បសិនេបនងនឹង�តវេករសក”់
បននិយយថ “េនះជករមនិេគរពមយួ �ជករ�ម៉ស់ស�មប់ ស�ីែដល
េធ�ែបបេនះ។” បនទ បម់កបននិយយថ “នងគួរែត�គបដណ� ប�់។” ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
�គនែ់ត—ខញុ ំ�គនែ់ត�នសំបុ�តរបស់ប៉ុលប៉ុេ�� ះ។ អនកទងំអស់គន  ���ស័យ
េលអនក េឃញេទ។

ែតេប ស�ី ទុកសកែ់វង េនះឯងជេសចក�ីលំអដល់នងវញិ ដបតិសក់
ែវងេនះ �ទងប់ន�បទនមកនង ទុកជ�ប�បសំ់�បទ់ទូរ។

805 េត�បននិយយថនង�តវឱយពកម់កួឬ? អនកជអនកកន�់សនកតូលិក
ឬអនក�បេតស�ង ់អនកែដលេ �ពះវ�ិរ េហយចងព់កម់កួ និយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំ
េ �ពះវ�ិរ គួរែតពកម់កួ។” េទ អនកគួរទុកសកអ់នកឲយដុះ។ េនះេហយជភព
ខុសគន ។ េឃញេទ?

…ដបតិសកែ់វងេនះ �ទងប់ន�បទនមកនង ទុកជ�ប�បសំ់�ប់
ទទូរ។ (េហយ�ជករ�ម៉ស់ស�មបន់ងកនុងករមក�ពះវ�ិរេ�យ
មនិមនករបិទបងំ េពលេ �សនៈេដមបអីធិ�� ន។)

ប៉ុែន�េបមនអនក�ចងជ់ែជក—ពីេសចក�ីេនះ…(ខញុ ំមនិគិតថខញុ ំ�ច
បេ ចញពកយេនះបនេទគឺ ជ-ែជក…)… ជែជក—ជែជក (អនកដឹង
ថអ�ីែដលេ ថ ជែជកែវកែញកេទ) េនះេយង�ល់គន គម នទំ�ប់
យ៉ងេនះេទ េហយពួកជំនុៃំន�ពះកគ៏ម នែដរ។

806 ឥឡូវេនះេបអនកចង�់បែកកអំពី� អនក�បែកកជមយួេនះ។ មនិអីេទ េបចង់
ជែជកគន  “អូ �មនិមនអ�ីខុសគន េទ។ អនុ ញ តឱយពួកេគជែជកចុះ។ េហតុអ�ី
ខញុ ំគិតថ�គម នអ�ីេ�ះ។ ខញុ ំ…�មនិែមនថសកជ់អ�ីេនះេទ �ជអ�ីែដល េ កនុង
ចិត�។” �ជករពិត �បសិនេបចិត�អនកបន�តឹម�តវ សកនឹ់ង�តឹម�តវ (អឺ-ហឺុ)។
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807 ប៉ុលបននិយយថ ចូរេ ចុះ េបអនកចងជ់ែជកគន  “េយងគម នទម� បែ់បបេនះ
េទ ទងំពួកជំនំុៃន�ពះកគ៏ម នែដរ។” បននិយយថ “េបអនកចងក់� យជកមមសិទធិ
ខងកអុីន េនះ �គនែ់តបន�ចុះ។” ប៉ុែន� េនះជអ�ីែដលប៉ុលកំពុងនិយយ។
808 អូ េហយខញុ ំមនិចងេ់សចេទ េ�ពះ�មនិែមនជេរ ងគួរឱយចងេ់សច។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
�បបអ់នក�ល់គន ថ �ជករ�ម៉ស់�ស់ែដលេឃញរេប បែដលេរ ងទងំេនះ
�តវបនអនុ ញ តឲយេធ�។ ខញុ ំ…
809 សូម�� ប!់ ចំេពះ បងប�ូន�សីជទី�ស�ញ់ ខញុ ំចងឱ់យអនកេមលេ ល�បំផុត
េហយក� យជមនុស�ល�បំផុត េនះេហយជអ�ីែដលអនកគួរក� យជ។ េនះេហយ
ជអ�ីែដលអនកគួរក� យជ។ េហយអនកគួរែតទនភ់�ននិ់ង�សស់�� ត និងអ�ី�គបយ៉់ង
�មែដល�ចេធ�េ បន េពល�� មមីកដល់ ដូចគន កលេពលេ ជមយួសង�រ
របស់អនក។ េហយអនកគួរែតជួប�ទងេ់ មតទ់� រ—េ�យ�គនែ់តេថប ែផ�មែល�ម
ចំេពះ�ទង ់ ដូចជៃថងែដលអនកេថប�ទងេ់ �សនៈ េដមបេីធ�ជប�ីរបស់អនក។
�តវេហយ។ ខញុ ំមនិបេនទ សអនកេពលេឃញអនកបនល�បំផុតនិងជមនុស�ល�បំផុត
េនះេទ។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនកេធ�ែបបេនះ �ពះ�ទង�់ជបថខញុ ំចងអ់ ច ឹង។
810 មយួរយៈមុនេនះ ខញុ ំកំពុងនិយយជមយួេជកសូ៊ល័រ។ អនក�ខ�ះធ� បលឺ់
េឈម ះេជកសូ៊ល័រ? ជ�គគង� លដល៏បលីបញបំផុតែដលេមតូឌីសទមន។ គតប់ន
និយយថ “មន ស�ីមន កម់កនិយយ…មនសកម់៉ូតកខ�ក ់ េហយទំពរសករេកសូ៊
េហយេស� កសេម� កមយួកំ�តខ់�ួន បននិយយថ ‘អនកដឹងេទ ប�ីរបស់ខញុ ំនឹង
មនិេ ជមយួខញុ ំេទ តេទ។’”
811 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិបេនទ សគតេ់ទ។”
812 �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�អ�ីែដលអនក�តវេធ� អនក�តវែតេដរកនុងផ�ូវ�តវ។ កុំយក
ភព�សស់��យនិងភព�សស់�� តរបស់អនកេចញពីហូលីវដូ យក�េចញពី
�ពះគមពរី េ ចំេពះ�ពះ។ េធ�ខ�ួនជ ស�ី េធ�ដូច ស�ីពិត េស� កពកជ់ ស�ីៃថ�ថនូរ �តវ
�� តស�ំ។ េធ�ដូច ស�ីពិត កំុេស� កអីអស់ហនឹង…
813 បុរស�ែដលឲយ�បពនធេចញេ�ក េស� ករបស់តូចៗេនះេ ចំេពះមុខ
មនុស��បស និងវតថុតូចៗរបស់ពួកេគ…េចញេ េល�លេ ម េហយកតច់មក រ
េហយេរ ងែបបហនឹង អស់េ�កេអយ ខញុ ំ�បបអ់នកចុះ បង�បស! ខញុ ំអត—់ខញុ ំមនិ
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មននយ័ថជមនុស���កក ់ ខញុ ំ…�ពះ�ទង�់ជបថ េនះជចិត�របស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
នឹង�តវ…ខញុ ំនឹង�តវផ� ស់ប�ូរេ�ចនមុនេពលែដលខញុ ំអនុ ញ តឱយខញុ ំេធ��។ ខញុ ំនឹងេធ�ជ
េ �� យេលភនេំ ទីេនះឲយែតខញុ ំ�ចេធ�បន អនកេឃញេទ។ េហយេ េពលែដល
ខញុ ំមនិ�ច ខញុ ំនឹងចកេចញពីទីេនះ។ �តវេហយ។

814 អូ បង�បស �ជករ�ម៉ស់ និង�ម៉ស់ស�មប់ ស�ីកនុងករេធ�ដូេចនះ។
េហយខញុ ំ—មនិែមនមននយ័ថ បង�សី…ខញុ ំ—ខញុ ំមនិបង� បអ់នកេទ ខញុ ំ�គនែ់ត
ពយយមនិយយ…ថពួកជំនំុរបស់េយងេ ទីេនះមនិមនសមជិកអ ច ឹងេទ
មនុស�ែដលមកទីេនះ។ ប៉ុែន� េនះជដំ�ករ់បស់�ពះ េហយេយង�បប់
ជ�ចខ់តកំុឲយពករ់បស់ទងំេនះ។ េនះជ…អនកនឹងេឆ�យស�មប�់េ ៃថង
ជំនុំជំរះ។ ឥឡូវេនះេមលេ ទីេនះ។ េហយទុកឲយសករ់បស់អនកដុះេចញចុះ េឃញ
េទ េហយក� យជនរពិីត។

815 ឥឡូវេនះ:

ខងេសចក�ីែដលខញុ ំ�បបម់កេ�កយ េនះ…ខញុ ំមនិសរេសរដល់
អនក�ល់គន េទ ដបតិែដលអនក�បជំុគន េនះ…មនិែមនឲយបនល�េឡង
េទ គឺឲយបន��កកជ់ងវញិ។

េ�ពះមុនដំបូងខញុ ំឮថ កល�អនក�ល់គន មូលមកកនុងពួកជំនំុ
េនះែតងមនករែបកែខញកគន េ  េហយខញុ ំកប៏នេជ ខ�ះែដរ ជេដម…
(�បន�េ ដល់ករ�បកប�ង�ពះអមច ស់)

816 ឥឡូវេនះ�� ប�់។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេទវ�…

817 ឥឡូវេនះ បង�បសផលមរឺ ខញុ ំមនិ�បបអ់នកេ េលកែសតេនះេទ។ អនក
អធិបបយដូចគន េ ទីេនះ ែដលខញុ ំកំពុងេធ�េ ទីេនះ។ ប៉ុែន�អនកដឹង�បេសជង
េហយល� េហយអនកជ�គអធិបបយកដឹ៏ងថេនះជេសចក�ីពិតែដរ បងប�ូនេអយ។
�តវេហយ។

818 ដូេចនះេទវ�េ ទីេនះ “បុរស។” �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់� បង�បសផលមរឺ
�មនេ កនុងអក�រតូច “េទវ�។” េហយ�ពះគមពរីបនបន�…គតក់ំពុងែតនិយយ
អំពីបុរសនិង�បពនធរបស់គត ់េមល េនះជអ�ីែដលជ�បធនបទ។



54 �ពះបនទូលជសេម�ង

819 េនះជរេប បែដលមនុស�យល់�ចលំេ កនុង�ពះគមពរី ពួកេគនិយយថ
“ែមនេហយ �ពះមនបនទូលេរ ងមយួេ ទីេនះ េហយមយួេទ ត…” អតេ់ទ អនក
—អនកេចញពី�បធនបទ។ សថិតេ េល�បធនបទដូចគន  េនះេហយជអ�ី។ គត់
កំពុងនិយយអំពីបុរសនិង�បពនធ។
820 ឥឡូវេនះេរ ងមយួេទ តែដលខញុ ំចង�់យេ មុនេពលេយងបិទ �នឹង
ចំ�យេពល�បែហលពីរនទី៖

74. េតពួកបរសុិទធនឹងេ ទី�បនទ បពី់រជជកលមយួពនឆ់ន ?ំ េហយេតពួកេគ
នឹងមនរបូកយែបប�?

821 ខញុ ំគិតថេនះជសំណួរដែ៏ផ�មែល�មបំផុត ខញុ ំចូលចិត��។ ឥឡូវេនះសូម
�កេឡកេមល�េ�យផទ ល់។
822 េ េដមដំបូង �ពះជមច ស់…េយងនឹង�តលបេ់ ករបេ�ង នភ�េហេ�ពរ
របស់េយងវញិែតប៉ុនម ននទីប៉ុេ�� ះ។ �ពះជ�បភពទឹកដធ៏ំ ែដលមន�បពីំរ
ពណ៌។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? េឃញេទ? េហយេតមនប៉ុនម ននកែ់ដល
ដឹងថ�ពះមនវ ិ ញ ណ�បពំីរ? ពិត�បកដ�ស់ វ ិ ញ ណ�បពំីរ។ េហយមន
ែភនក�បពីំរេ កនុងកូនេច ម េហយអ�ីៗ ែដលមកជមយួគន ឥឡូវេនះ។ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ េនះគឺជ�ពះ។
823 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ទង ់ (ឡូេ�គ ស) បនេចញពី�ពះ។ ែដលជ�ពះ
ែដលមកពី�បភពទឹកដធ៏ំមយួេនះចូលេ កនុងរបូកយមយួកនុងទ�មងជ់—របស់
បុរស េហយ�បនបេងកតឡូេ�គ ស ែដលេយងេ ថេតអូផនី។
824 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកយកេតអូផនីេ េពលអនកកំពុងេមលេនះ េនះគឺជ
បុរស។ ឥឡូវេនះេយង…ឥឡូវេនះ េនះេហយជកែន�ងែដលេយងេ េដមដំបូង។
ឥឡូវេនះ អនកមនិយល់ពី�េទ ប៉ុែន�អនកបន�តឡបេ់ ទីេនះវញិេ េដមដំបូង
ែបបេនះ។ េ េពលែដលមនុស�បនបេងកត…េ េពលែដល�ពះជមច ស់បន
បេងកតមនុស�មក�មរបូរបស់�ទង ់ �ទងប់នេធ�ឱយគតក់� យជេតអូផនី។ េហយ
�ទង�់គនែ់ត�កគ់តេ់ កនុង�ចឈ់មប៉ុេ�� ះ…េ េពលែដល�ពះជមច ស់
បនបេងកតមនុស�េ កនុងរបូភពរបស់�ទង ់ កនុងរបូ�ងរបស់�ទង ់ ពួកេគមន…
េ កនុងេ�កុបបត�ិទី២ មន…ឬខញុ ំេជ ថ�គឺ េ េ�កុបបត�ិ១:២៨ “មនិទន់
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មនអនក�េ ភជួរដីេទ” េហយ�ពះជមច ស់បនបេងកតមនុស�ជ�បសជ�សី។
�តវេហយ “គម នអនក�េ ភជួរដីេទ។”

825 បនទ បម់ក �ពះបននមំនុស�ចុះមកទបបន�ិច េហយ�កគ់តេ់ កនុងជីវតិ
ែបបដូចសត� េនះគឺជរបូកយេនះ ដូចសត�ពហនៈ េដមបឱីយគតភ់ជួរដី �ច
បះ៉បន។ ែតេតអូផនីគឺបះ៉មនិបន េមលមនិេឃញ គម ន�គ ល់រសជតិ ក�ិន
�� បឮ់ �រមមណ៍ទងំេនះែដលេយងមន។ ដូេចនះ�ពះបន�កម់នុស�ចុះេ
ទីេនះ—េដមបបីះ៉និងេចះមន�រមមណ៍។

826 េហយ—េហយេពលគតេ់ដរកតសួ់នចបរេអែដន ទីមយួដូចជមនុស�ែដល
�ចេមលេឃញ (ដូចជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ ទីេនះឥឡូវេនះកំពុងេដរេ
ទីេនះ) �បនដឹកនជីំវតិសត�។ �បន�គប�់គងអ�ីៗ�គបយ៉់ង ប៉ុែន��មនិ�ចភជួរដី
បនេទ េឃញេទ។ ដូេចនះ �ពះបន�កគ់តជ់�ចឈ់ម េដមបឲីយគត�់ចភជួរដី
បន។ ឲយវ ិ ញ ណទងំ�បរំបស់គតេ់ ភជួរដី និងេធ�—ចមក រទំពងំបយជូរ និងអ�ី
ៗ—ជេដម េហយបនទ បម់កបុរសេនះេ ែតឯកេក។ អូ េនះជរបូភពដ�៏សស់
�� ត។

827 េមលចុះ េពលែដលគតប់នបេងកតេឡងដំបូង គត�់តវបនបេងកតមនុស�
ពីរនកជ់មយួគន ។ គត�់តវបនបេងកតេឡងទងំបុរសនិង ស�ី។ �ពះគមពរីបន
និយយថគតគឺ់ជទងំពីរ។ �ពះបនបេងកតមនុស�ទងំ�បសទងំ�សី “បន
បេងកតគត។់” សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ េ េពលែដលបុរស�តវបនបំែបកេចញ
ពីេតអូផនីេហយ�កេ់ កនុង�ចឈ់ម គតគឺ់ជ—គតម់និ�តឹមែតេ ទីេនះ
េទ។ ែផនកមយួៃនជីវតិរបស់គតេ់ ែតជេតអូផនី ដូេចនះ�េមលេ ដូចមនិ
�តឹម�តវ។

828 មនេគទងំញីទងំេឈម ល េសះកអ៏ ច ឹងែដរ េហយេ ទីេនះ មនសត�
េគេហយអ�ីៗេផ�ងេទ តមនជគូៗ។ ប៉ុែន� អ�័ម គត…់�គឺ…េឃញេទ មន
អ�ីមយួខ�ះខត។ េសចក�ី�បថន យ៉ងខ� ងំេនះបនបង� ញថមនគូែដលកំពុង
រងច់គំត។់ អនកយល់េទ? េហយគំនិតែដលេយងគិតថ�តវ�� បេ់ ទីេនះ គឺ
េយងមនប � និងករឆងល់ េហយេយងចងប់នជីវតិែដលគម នេសចក�ី�� ប ់ �
បង� ញថ�កំពុងរងច់េំយង។ េឃញេទ?
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829 េហយអ�័មគឺឯេក។ េហយ�ពះជមច ស់េដមបបីង� ញថពួកេគមនិ�ច
បំែបកបន…ឥឡូវេនះខញុ ំនឹង�តលបេ់ េរ ងដែដលេនះវញិ មយួវនិទី។
830 េមល �ទងម់និែដលបនេ យកដីេហយបេងកតេអ�៉េទ ប៉ុែន��ទងប់នបេងកត
ពីដីេដម គឺអ�័ម។ �ទងប់នយកឆ�ឹងជំនីរពីចំេហ ងគត ់ េហយេធ�ឱយគតម់ន
អនកជួយ េហយេនះគឺេអ�៉។ នង�តវបនបេងកតេឡងស�មបប់ុរស និងជែផនក
មយួៃនបុរស។ នងគឺជែផនកមយួៃនគត�់ងំពីដំបូង េ កនុងករបេងកត េ កនុងេត
អូផនីមយួ។ នងគឺជែផនកមយួរបស់គតេ់ ទីេនះេ កនុងករបេងកតេនះ។ នង
មនិ�ច�តវបនែបងែចកកនុងករបេងកតេផ�ងេទ តេទ នង�តវបនបេងកតេឡង
េ កនុងករបេងកតដូចគន ។
831 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះ�គីសទនិង�ពះ�តវែតជអងគែតមយួ �មនិ
�ចមនភពខុសគន េនះេទ។ �បសិនេប�ទងជ់មនុស�ល�ឬជេ�� េនះ�ទង់
នឹងមនិែមនជ�ពះេ�បសេ�ះេឡយ �ទង�់តវែតជអនកបេងកតអងគ�ទងផ់ទ ល់។
ប៉ុែន��ទងេ់ ែតជេតអូផនីេ េពលេនះ អនកេឃញេទ េហយនូវរេប បែដល�ទង់
េ េពលេនះ។
832 ឥឡូវេនះបុរសមន កចុ់ះមកទីេនះេហយគត—់គតអ់�ច រយ�ស់ េហយ
�ពះជមច ស់�ស�ញ់ករេនះ �ទងម់នបនទូលថ “�� ត�ស់ សូមឲយពួកេគេ
េលែផនដី េហយរស់េ ទីេនះជេរ ងរហូត។ ហនងឹេហយ គឺ—ស�មបភ់ពអស់
កលបជនិចច និងបន�រស់េ ។ សូមឱយ�លូត�ស់ េហយ�គបរ់កុខជតិទងំអស់
នឹងេចញផល េហយអ�ីៗដូចេនះ។ េហយសូមឲយបុរសេនះមនជីវតិ េហយ
សត�េ�កបនរស់េ  និងអ�ីៗេផ�ងេទ តជេរ ងរហូត។ �តវេហយ។” េឃញេទ?
833 េហយបនទ បម់កអំេពបបបនចូល។ េហយខញុ ំចងេ់ធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ។
កនុង…មនុស�ជេ�ចនេធ�ខុសយ៉ងខ� ងំចំេពះបទគមពរីមយួេនះ េហយេនះគឺេ
េលទំនុកកំេកងទី ២៣។ ពួកេគ�ន�ដូចេនះ “ែមនេហយ េទះបីជខញុ ំេដរកត់
�ជលងភនងំងឹត ៃន�សេមលៃនេសចក�ី�� បក់េ៏�យ។” ឥឡូវេនះ មនិមនេរ ង
ែបបេនះេទ។ �ពះគមពរីមនិបនែចងថ “�សេមលងងឹតៃន�ជលងភន…ំ�ជលងងងឹត
ៃន�សេមលៃនេសចក�ី�� ប។់”
834 និយយថ “េទះបីជខញុ ំេដរកត�់ជលងៃនម�បេ់សចក�ី�សេមលកេ៏�យ។”
ឥឡូវេនះ មុននឹងក� យជ�សេមល ��តវមនពន�ឺេដមបបីេងកតជ�សេមល។
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េឃញេទ �វឌីជេ�� និងេ េ�កមករចកេ់�បង�ងំ គតម់និបនេធ�ខុស
េទ គត�់គនែ់តនិយយករពិត: “ែមនេហយ េទះបីជខញុ ំ…” មនិែមន េដរកត់
�ជលងភនងំងឹត េទ ប៉ុែន� “�មរយៈ�ជលងៃន�សេមល ៃនេសចក�ី�� ប។់”
835 បនទ បម់កអនក�តវមនពន�ឺមយួភគរយេដមបបីេងកតជ�សេមល។ េហយ
េនះជរេប បែដល�េ ទីេនះ។ េយងមនទងំធមមជតិនិងអរបីូ។ របូកយេនះ
�តវ�� ប ់ េហយ�តវបនបេងកតេ�យ ស�ីមន ក។់ មនិែមនេ�យគម នអ�ីេទប៉ុែន�
�មរយៈ… មនិែមនេ�យ�ពះេទ អនកគឺជករបន�ពូជពីអ�័មនិងេអ�៉។ េខម  ស
ឬអ�ីកេ៏�យ អនកគឺជផលិតផល កូនពីអ�័មនិងេអ�៉។ េនះេធ�ឱយមន�ងកយ
របស់អនក “េកតកនុងបបមនរបូ�ងជទុចចរតិ មកកនុងេ�កនិយយែដលកុហក។”
អនក�តវរងករេថក លេទសនិងកតេ់ទសេ េដមកំេណ តជីវតិរបស់អនក េទះបីជ
គម ន គម នឱកសកេ៏�យ។
836 ឥឡូវេនះ េ�យ�រវ ិ ញ ណែដលបនមករកអនកេ�យធមមជតិ េហយេ�យ
ធមមជតិបនមកពីកររមួេភទ ករចងប់នរបស់បុរស និង ស�ីបេងកតកូនេ េល
ែផនដី។ េហយទុកឲយកូនេនះេ មន កឯ់ង េហយមនិបេ�ង នេគអីេ�ះ កូនេនះ
នឹងខុសគន�ង។ មនិបេ�ង នគតពី់�តវឬខុស គតនឹ់ងខុសគន�ង។ េ�ពះ�ជ
ធមមជតិរបស់គតែ់ដលេធ�ែបបេនះ។
837 េមលកូនេកមងតូចេនះ មនិខពស់ជងហនឹងអីផង ខឹងមេួ ខ� ងំ គតនឹ់ង…គត់
—គត�់គវៃីដេឡង មុខេឡង�កហម េហយទបដ់េង�ម។ �បកដ�ស់។ េត�
គឺជអ�ី? �ជធមមជតិរបស់គត។់ គតប់នទទួល�ពីប៉ៗឬ អនកម� យរបស់គត់
�មយួ នងមនកំហឹង�គប�់គនេ់ដមបតី�ងំ ឬប៉របស់គត។់ េបពុកែមេ៉គមនិ
អ ច ឹងេទ គឺជី�ឬជីដូនរបស់គតអ់ ច ឹង។ េឃញេទ �ជពូជ។
838 ដូេចនះ�េធ�ឱយ…អនកបនេកតេ កនុងេ�កិយ។ អនកមន�េ�យធមមជតិ
េហយ�រធតុរបស់អនកទងំមូលគឺេខម �ស�ប ់ េហយ�តវេគេជរ�បមថ េហយ
េ នរក។ �តវេហយ!
839 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកបនេកតជថមី េនះពន�ឺៃន�ពះបនភ�េឺ កនុង�ពលឹង
េនះ (�េលលូយ៉) បនទ បម់ក �មនិែមនជ�ជលងភនងំងឹតេទ តេទ ប៉ុែន��ជ
�ជលងភនែំដលមន�សេមលេ កនុងេនះ។ អនក�ចនឹង�តវបនបិទបងំេ ទីេនះ
េ�យ�ចឈ់ម និងវតថុេ េលមុខេយង ប៉ុែន�មនពន�ឺ�គប�់គនេ់ ទីេនះ។
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េហយៃថង�មយួពន�ឺនិងភពងងឹត�តវែបកគន ! េហយេ េពលែដលពន�ឺភ� ឺ េនះ
ភពងងឹតករ៏តេ់ចញេ ។ េហយេ េពលែដលេយងេ េ ជមយួ�ពះ�គីសទ
េ កនុងរបូកយេនះ ភពងងឹតនិងេសចក�ី�� បនឹ់ងរ�យបត ់ េហយេយងបន
ផទុះេឡងចូលេ កនុងពន�ឺដល៏�ឥតេខច ះ។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! េយងេ ទីេនះ គម ន
ជំងឺេទ តេទ គម នភពងងឹត�យឡំជមយួ�េទ តេទ។
840 េពលេនះេយងមនទងំជំងឺ ទងំសបបយ េហយមនសុខភពនិងកម� ងំ
េហយេយងមនទងំខងកនុងនិងខងេ�ក។ ករេឡងនិងចុះ េសចក�ីអំណរ និង
ទុកខ�ពយជេដម។ ែមនេហយ ��គនែ់តជ�សេមលប៉ុេ�� ះ។ េយងមនពន�ឺ
�គប�់គនេ់ដមបដឹីងថមនពន�ឺេ ទីេនះ។ េហយេយងេ ែតេ កនុង�ងកយ
ជ�ចឈ់ម។ ប៉ុែន�ៃថង�មយួនឹងែបកេចញ។ េនះេហយជេពលែដល
េទវ�មរណៈមកអងគុយេ េជងែ�គ េនះេហយជេពលែដល�គេពទយនិយយថ�
ចបេ់ហយ េហយធមមជតិេនះេចញពីអរបិូយដអ៏�ច រយ េហយពន�ឺ�តឡបេ់ រកពន�ឺ
វញិ េហយភពងងឹត�តឡបេ់ រកភពងងឹតវញិ។ បនទ បម់កជីវតិរែមង�� បេ់នះ
បន�គបេ�យភពអមតៈវញិ។ េនះេហយជេពលែដលអំេពពុករលួយេនះ�តវ
បន�គបេ�យអំេពមនិពុករលួយ។ េនះេហយជេពលែដលជីវតិរែមង�� បេ់នះ
�គបេ�យអមតៈ េហយេយងក� យជសុភវៈៃនេពលេវ�េ ជសមនុស�ដអ៏ស់
កលប។ អនកមនិ�ចេចញេ េ�កេ�យភពងងឹតទងំ�សងបនេទ អនក�តវែត
មនពន�ឺេ កនុងភពងងឹត។ ហនឹងេហយ។ េនះគឺជរបូកយែដលអនកទទួល។
841 េតេយងេធ�អ�ី? ែមនេហយ បងប�ូន�បស�សី ដវ៏សុិទធជទីេគរពរបស់ខញុ ំ មុន
កំេណ តេ�កីយ។៍ េ េពលែដល�ពះជមច ស់បនបេងកតអនក�មរបូភពរបស់
�ទង ់ឬបនបេងកតរបូអងគ�ទង—់មនុស�េ កនុងរបូភពរបស់�ទង ់ េហយបនបេងកត
ស�ីជរបូបុរសស�មបសិ់រលី�របស់បុរស �ទងប់នបេងកតអនកឲយក� យជេតអូផនី។
ដូចជ�ទងផ់ទ ល់ េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ “ចូរឱយេយង” ដល់សត�ែដល
�ទងប់នបេងកត “ចូរឱយេយងបេងកតមនុស�េ កនុងរបូភពរបស់េយង េ កនុងរបូ�ង
របស់េយង េតអូផនី។” �ពះមនិែដលបនក� យជ�ចឈ់មេ េឡយេទ �ទង់
សថិតកនុងេតអូផនី។
842 េហយម៉ូេសបនេឃញ�ទង។់ េ�កម៉ូេសបនយំ “�ពះអមច ស់េអយ សូមឱយ
ទូលបងគំេឃញ�ទង។់”
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843 �ទងម់នបនទូលថ “េ កែន�ងេនះេហយ�កខ់�ួនេ កនុងថម េ �តងេ់�ជះ។”
េ�កម៉ូេសបនវលិ�តឡបម់កវញិេ �តងច់ំណុចបកេ់នះ។ េហយេ េពល
ែដល�ពះជមច ស់ឆ�ងកត ់ េនះមនេផ�កបេនទ រ និងផគរ�ន…់ េហយេ េពល
ែដល�ពះជមច ស់យងកតេ់នះ �ទងប់នែបរខនងមកដូចេនះ។

េហយម៉ូេសបននិយយថ “�ជខនងរបស់បុរស។” �េលលូយ៉!
844 េត�ជនរ�? មុលិគីស�ែដកែដលយងចុះមក ជេស�ច�ឡឹម េ�យ
គម នឪពុកឬម� យ គម នករចបេ់ផ�មៃនៃថង ឬករប ចបៃ់នជីវតិ។ េនះគឺ�ទង!់
េហយ�ទងយ់ងចុះមក។ េនះគឺជអនកែដលបននិយយជមយួអ�័ប� ំ ែដល
បន�បមូលអងគ�ទងេ់ឡងនូវរបូកយដតូ៏ចដូចេនះ និង “េវវ៉!” ដកដេង�មចូល
ឈនេជងចូល េហយចុះមកេ�យកូនេគ ផឹកទឹកេ�ះេគពីេគ េហយេ�យ
ប៊ ឺនិងនំបុង័េពតខ�ះ។ និងេទវ�ទងំពីរ។
845 េហយេ េពលែដល�ទងយ់ងេចញពីទីេនះ និងរបស់ទងំអស់េនះ�គនែ់ត
“េវវ៉!” បតេ់ េហយ។
846 ខញុ ំមនិែដលគិតដល់េរ ងេនះេទ។ មយួរយៈមុនេនះ ផទុកសំបកកេំភ�ង ខញុ ំមន
កេំភ�ង�.២២ មយួេដម �ជ�.២២០ស�ីស។ េហយបងប�ូនែដលបញ់កេំភ�ង
េ ទីេនះ�គ ល់�។ �គបក់េំភ�ងតូច �ជ�គបែ់សសិប�បបីំ �គបែ់វងអេ ច ះ
ធមម� របស់�គប�់.២២ ។ ��តវបនផទុកថមពលេសទរែតេល� .៣០-០៦។
េពលេនះខញុ ំ…េ�ងច�កេនះផទុកបន�តឹមែត�បែហលែសសិប បនួ រយហ�ីតកនុងមយួ
វនិទីប៉ុេ�� ះ។ មនិអីេទ ប៉ុែន�អនក�ច�កប់ន�គប�់គន…់ផទុក�េ�យខ�ួនឯង
េហយអនក�ច�ក�់រហូតដល់�បពំនហ់�ីតកនុងមយួវនិទី។ េហយ—េហយេបមនិ
ដូេចនះេទ �បសិនេបអនកកំពុងបញ់…េយងកំពុងបញ់េ ៃថងមុន េ ចមង យពីររយ
យ៉ត េហយ�គបក់េំភ�ងបនបះ៉នឹងធូលី �បនេ�ះេចញមុនេពលកេំភ�ងនឹង
រពំងសេម�ង។ េនះេហយជរេប បែដល�េល ន។
847 បនទ បម់កអនកេរ សេឈចកេ់ធមញ (អនកដឹងេទ ថែផនក�បេសមេ េល
េឈចកេ់ធមញ) េហយចុះេ យកេម របស់អនក េហយមនវតថុេនះេពញេ�យ
េម  �បែហលជបនួឬ�ប�ំគបតូ់ចប៉ុេ�� ះ េហយ�ក�់េ េលកំពូលៃនទីេនះ
េហយបនទ បម់ក�ក�់គបក់េំភ�ងរបស់អនកេ ទីេនះ។ ឈរេ ទីេនះ េហយ
អនកមន�គបក់េំភ�ងេ កនុងៃដរបស់អនកកនុងរយៈេពលមយួវនិទី។ េហយបញ់�
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េ ទីេនះេ ដីែដលមនចមង យពីររយហ�ីតពីអនក េហយ�ជកៃ�ពមនិ�ចសូមបែីត
េរ ខ�ួនេឡយ។ �គបក់េំភ�ង�តឡបេ់ លកខខណ� េដមវញិ �តឡបេ់ ជឧសម័ន។
េនះជ�គបក់េំភ�ងែដលមនទងែ់ដងនិងសំណ�យចូលគន  េហយមយួវនិទី
��តលបម់កវញិរហូតដល់អនករកមនិេឃញេទ ត។ �បន�តលបេ់ ដូចកលពី
មយួរយពន�់នឆន មំុន �តលបេ់ ជឧសម័នវញិ។ ឧសម័នទងំេនះ�តវបេងកត
េឡងេហយ�តឡបេ់ ជទងែ់ដងនិងេ ជសំណជេដម។ ឧសម័នទងំេនះ�តវែត
េ�ះ��យ។
848 ឥឡូវេនះ ហនឹងេហយ។ េនះេហយជរេប បែដលេយងេ ទីេនះ េយងមក
ពីមនុស�ខពស់ជង។ កលពីេដមដំបូង េយងេ កនុងរបូ�ពះ។ �ងំនននិងភព
ងងឹត��ងំេយងមនិឱយដឹងពី�ឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ កន់
សិស�របស់�ពះអងគថ “នឹងេ ជមយួពួកេគ�ងំពីមុនកំេណ តេ�កិយ។” េឃញ
េទ? គឺេយង! អនកមនិ�ចដឹង�ឥឡូវេនះេទ ប៉ុែន�អនកេ �ងំពីេដមដំបូង។ “េហយ
�បសិនេបេ�ងឧេបសថេ េលែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ េនះេយងកំពុងរងច់ំ
មយួេទ ត!” �េលលូយ៉! េហយបនទ បម់កេយងផ� ស់េ កនុងេតអូផនីេនះ ជអ�ី
ែដលេយងធ� បរ់ស់េ  ដូេចនះេយង�ចបរេិភគនិងចបៃ់ដគន ។ េហយ�ពលឹងេ
េ�កម�សនៈែដលយំថ “យូរប៉ុ�� េហយ �ពះអមច ស់?”
849 មន�បពីំរជំ�នែដលេ កន�់ពះ ស�មបវ់ ិ ញ ណទងំ�បពីំរដូចជ
—ដូចែដល�ចុះមក។ មនិអីេទ េពលែដលអនកចូលេ េ�កម�សនៈរបស់
�ពះជមច ស់ ពួកេគកំពុងែតយំ។ “�ពះអមច ស់េអយ េតរយៈេពលប៉ុនម នេទ ត?
េតេយង�ច�តលបម់កវញិបនេទ?”
850 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “មយួរដូវកលបន�ិចេទ ត រហូតដល់មតិ�ែដលរងទុកខ
ដូចអនក។” េឃញេទ?
851 េហយ�ពលឹងកវ៏លិមកវញិ េហយក� យជមនុស��បស�សីម�ងេទ ត។ េហយ
រស់េ ជេរ ងរហូតេ េពលែដលភពងងឹត េសចក�ី�� ប ់និងជំងឺ និងទុកខ�ពយៃន
ភពេខម បនរ�តេ់ ។ គម ន�សេមលេទ តេទ �ជពន�ឺ�ពះ�ទិតយ!
852 �� ប។់ េនះជអ�ី។ អនុ ញ តឱយ�ងងឹតដូចែដល�ចងប់ន �មនិ�ចងងឹត
េពករហូតដល់�ពះ�ទិតយនឹងបំផ� ញភពងងឹតបន�ិចម�ងៗ។ ភពងងឹតនិងពន�ឺ
មនិ�ចេ ជមយួគន បនយូរេទ។ ដបតិ…េតមយួ�ខ� ងំជងេគ? គឺជពន�ឺ។
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េហយេ េពលែដលពន�ឺែចងចងំ ភពងងឹតករ៏តេ់ចញេ ។ �ែមន៉។ េតអនកមនិ
សបបយចិត�េទឬ? េតអនកមនិសបបយចិត�េទឬែដលអនកដឹង? គម នករសង�យ័េទ
គម ន�សេមលេ កែន�ង�េទ។ ប៉ុែន�ពន�ឺដម៏នពរេនះ ែដលសថិតកនុងចិត�េយងន
េពលេនះ ជអ�ីែដលែថ�ងទីបនទ ល់ថ៖ �ពះបុ��ៃន�ពះ ជ�ពះេច�� ៃន�ពះ។
853 េហយេយងេដរេ ទីេនះ េមលអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចុះមក េហយ
េចញេ កនុងករ�បជំុ និងនិយយថ “អនកគឺជេ�ក�សី ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ
េហយអនកបនេធ�េរ ងមយួ េ កែន�ងជក�់កម់យួ។ អនកបនញំញីនឹងេរ ង
េនះជយូរមកេហយ ប៉ុែន��ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ ‘ចូរឈរេឡង អនកបន
ជសះេសប យេហយ។’” េហយមនុស�ពិករនិងខ� កែ់ភនកេដរេឡងបន។ េហយ
�សេមលបុរសមន ក ់ ែដលជំងឺម�រកីសីុ រស់េឡងវញិ និងមនសុខភពល�
ថមីេទ ត។
854 គម នករសង�យ័េទ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ករទងំេនះែដលខញុ ំេធ� អនក
ក�៏តវេធ�ែដរ។” េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមនិេធ�អ�ីទល់ែត�ពះបិ�បង� ញខញុ ំ
ឱយេធ�។”
855 េតេនះជអ�ី? េនះជពន�ឺែដលមក�យឡំកនុងភពងងឹតេនះ អនកេឃញេទ
េដមបេី�ះេយង។ យល់អ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ?
856 ឥឡូវេនះ ៃថង�មយួ�តឡបេ់ ទីេនះវញិ េហយបនទ បម់កេ េពលែដលេត
អូផនីក� យជ�ចឈ់មអមតៈម�ងេទ តដូចកលពីេដម។ បនទ បម់ក�ពះេយសូ៊វ
យងមក េហយ�ពះជមច ស់…េពលែដល�ពះ�គីសទែតមយួ។ �ពះ�គីសទនឹងេឡង
�គង�ជយ េហយ�បជជនទងំអស់នឹងក� យជមនុស�។ �ពះ�គីសទនឹងគងេ់ល
បល�័ងករបស់�វឌី ជបុរសមន ក ់ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ មនិែដលសុគតេឡយ។
េយងនឹងមនិ�� ប ់ េយងនឹងមនិឈ ឺ មនិមនទុកខ�ពយេទ តេទ េហយេយងនឹង
រស់េ កនុងមយួពនឆ់ន ។ំ
857 េហយេ េពលែដលមយួពនឆ់ន �ំតវបនផុតកំណតេ់ េលែផនដីេនះ េនះ
�រក�បនមក េហយកររស់េឡងវញិទីពីរបនមកដល់ គឺកររស់េឡងវញិៃន
មនុស�ទុចចរតិ។ ពួកេគ�បមូលទព័ដធ៏ំដូចខ�ចេ់ សមុ�ទ េហយេឡងមកពទ័ធជំរ ំ
របស់ពួកបរសុិទធ េហយេ េពលែដល�េកតេឡង �ពះជមច ស់នឹងបង�ុរេភ�ង និង
�ព នេ់ចញពី�ថ នសួគេ៌ហយបំផ� ញពួកេគ។
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858 េហយយ៉ូ�នបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ�ថ នសួគថ៌មី និងែផនដីថមី ដបតិ
ៃផទេមឃដំបូង និងែផនដីដំបូងបនកន�ងផុតេ  េហយកគ៏ម នសមុ�ទេទ តែដរ។
េហយខញុ ំ យ៉ូ�ន បនេឃញទី�កងបរសុិទធ គឺ�កងេយរ�ូឡិមថមី ចុះពី�ពះេចញពី
�ថ នសួគ ៌េរ បចំកូន�កមុតុំបែតងខ�ួនស�មប�់� ម។ី” ហនឹងេហយ។
859 េ ទីេនះគតប់ននិយយថ “�បពនធ…កូនេច ម និងកូន�កមុនឹំងេ ទីេនះ
ជេរ ងរហូត។” �នឹងមនែផនដីថមី �ប�់ននិង�ប�់នម៉យកេរ។៉ អូ ខញុ ំេអយ។
ទី�កងេនះ �ពះគមពរី�ស់ពីទី�កងចំនួនមយួមុនឺ�បពំនម៉់យកេរ។៉ �មន�បែវង
មយួមុនឺ�បពំនម៉់យ ទទឹងមយួមុនឺ�បពំនម៉់យ និងកំពស់មយួមុនឺ�បពំន់
ម៉យ។ េនះគឺពិតជករពិពណ៌នែដល�ពះគមពរីផ�ល់ឲយអំពីទី�កង។ កុំឆងល់ថ
គម នសមុ�ទេទ តេទឬ គម នកែន�ងស�មប�់េទ។
860 អូ នឹងមនភព�សស់�� តែបបេនះ! េហយេ កនុងេនះ មន�បភពទឹកមយួ
េ បល�័ងករបស់�ពះជមច ស់ ែដលហូរកតព់ីមុខបល�័ងក។ មនេដមេឈមយួេ
សងខងេដមេឈ…ៃនទេន�ៃនជីវតិ។ េដមេឈេនះមនែផ�ដបពី់រយ៉ង េហយ
បេងកតផលជេរ ង�ល់ែខ។
861 មនអនកចស់ទុំទងំៃមភបនួនក។់ មនកូន�កមុ។ំ មនបនួមុនឺបនួពនន់ក់
ជម�តលិកៃន�ប�ទ។ អូ បងប�ូនេអយ េយងេ កែន�ងេនះេពល�
មយួ! ទងំេនះ�េ ខងមុខស�មបេ់យង។ ទងំបនួ…ចស់ទុំទងំៃមភបនួនក។់
ម�តលិកបនួមុនឺបនួពនន់ក ់។ កូន�កមុអំងគុយជមយួ�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំេអយ អនក
និយយថ…ផទះខញុ ំ ផទះដក៏កេ់ក� ! �ែមន៉។
862 គិតថខញុ ំមនឯកសិទធិេ ទីេនះេហយអនកមនឯកសិទធិេ ទីេនះ។ េហយ
េហតុអ�ីបនជអនកេ�ជសេរ សេដរកនុងភពងងឹតេនះ េហយេមលមនិេឃញពន�ឺ
េហយ�� បរ់ចួចូលេ កនុងភពច�ចលេហយអត�់បេយជនេ៍�ះ? ដបតិេពល
ែដលពន�ឺកនក់បអ់ំ�ចកំពូលរបស់� �គម នកែន�ងស�មបភ់ពងងឹតេទ។ ចូរ
េ រកកែន�ងែដលភពងងឹតបនេ េពលពន�ឺមក។ េនះេហយជេពលែដលអ�ីៗ
ទងំអស់�តលបម់ករក�ពះវញិ។ �មន ភពងងឹតមនករចបេ់ផ�ម ភពងងឹត
មនទីប ចប។់ ពន�ឺមនិែដលមនករចបេ់ផ�មឬ�មនិមនករប ចបែ់ដរ។ �ពះ
មនិែដលមនករចបេ់ផ�មឬមនិែដលមនទីប ចបេ់ឡយ។ ដូេចនះ ៃថង�មយួ
ពិភពេ�កទងំមូល�តវបនខូចេ�យអំេពបប និងភព�សស់�� តរបស់� អ�ី
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ែដលេ ថ ភពអ�ច រយនិង�រមមណ៍ទងំអស់របស់� េហយភពអ�ច រយរបស់
�និងអ�ីៗទងំអស់នឹងរ�យ�បសូនយេ  េហយ�នឹងែលងមនេទ តេហយ។
ែលងមន ែលងគិតេទ តេហយ! �បននិយយ សូមបែីតថ “�នឹងមនិចូលេ កនុង
ករចងចេំទ តេទ។”

863 ប៉ុែន� ពរជយ័របស់�ពះអមច ស់នឹងេ ជមយួ�ទងជ់និចច។ េយងនឹងមន
របូកយដូចជរបូកយដរ៏ងុេរ ងរបស់�ទងផ់ទ ល់។ េហយរស់េ ជមយួនឹង�ទង់
េហយបរេិភគជមយួនឹង�ទង ់ េហយបនអងគុយជមយួ�ទង ់ េហយេ ជមយួ
�ទងជ់េរ ងរហូតអស់កលបជនិចចនិងអស់កលប�ងេ  េហយ�គដអ៏ស់កលបនឹង
បន�ដំេណ រេ មុខជមយួេ�កិយគម នទីប ច ប។់

864 េហយយបេ់នះអនកមនជេ�មស។ �បសិនេបអនកមនិេ�ត មខ�ួនេដមបេី ជួប
កែន�ងេនះ មនិថអនកេ �ពះវ�ិរប៉ុ��  អនកជសមជិកល�ប៉ុ�� ។ អនកបន
បតប់ងរ់ហូតដល់�ពះ�គីសទបន�បទនជីវតិថមីដល់អនកេ កនុងភពងងឹតែដល
អនកេដរកនុងេនះ។ អនក�ចជអនកកន�់សន។ េ�ម ះ�តងនឹ់ង�សន សូម
�� ប ់ មតិ�េអយ �សនគឺជសតិប ញ ។ េឃញេទ? កូនរបស់កអុីនទងំអស់
ែតងែតមនែបប�សន។ ជនជតិយូ�ទងំេនះមនែបប�សនេ េពល
�ពះេយសូ៊វយងមក ប៉ុែន�ពួកេគបដិេសធករសេ ងគ ះ។

865 អនក�បែហលជមនទំរង�់សនខ� ងំេ យបេ់នះ។ អនក�ចជេ�បសប៊េីធ
េរ ន េមតូឌីសទ េពនទីកុស� ��រនិ េភ ល�គីមហូលីេណស។ អនក�បែហលជ
�គនែ់តជអនកកន�់សន។ ចូរេ �ពះវ�ិររបស់អនក េហយែថ�ងទីបនទ ល់ អនក
�ចនឹងេ�ច ង និងែ�សកសរេសរដល់�ពះអមច ស់ អនក�ចយកដង� យមយួភគ
កនុងដបរ់បស់អនកេ �ពះវ�ិរ អនក�ចនឹង�ប�ពឹត�ចំេពះអនកជិតខងរបស់អនកបន
ល� �មនិមនេរ ងមយួែដល�តវេធ�ជមយួេគលេ ដអ៏ស់កលបរបស់អនកេទ។ ក
អុីនបនេធ�េរ ងេនះ។ ពិតែមនេហយ។

866 �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ “�សវ�លីនិង�សែងដុះមកជមយួគន ។”
�សវ�លីតូច �េ�សកឃ� នេភ� ងេហយ—�សែងកែ៏�សកផងែដរ។ េពលេភ� ង
ធ� ក ់ �សែងកស៏បបយចិត�ទទួលេភ� ងដូច�សវ�លី។ “ប៉ុែន�េ�យផលែផ�របស់
ពួកេគ អនកនឹង�គ ល់�។”
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ឥឡូវេនះ ចូរេយងអធិ�� ន ខណៈេពលែដលអនកពិនិតយេមលផលែផ�េឈ
របស់អនក៖
867 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ មនសំណួរតឹងែតងមយួចំនួនេ យបេ់នះ។
ទូលបងគំ�បែហលជេធ�មនិបនល�េទ ប៉ុែន��ជចំេណះដឹងរបស់ទូលបងគំ។ �ទង់
�ជបពីេបះដូងរបស់ទូលបងគំ។ ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអងគេអយ ថ�ទងនឹ់ង
ទទួល�។ េហយឥឡូវេនះ �បែហលជកនុងសំណួរមយួចំនួនេនះ �បសិនេប
ទូលបងគំមនិបនេឆ�យពួកេគបន�តឹម�តវេទ េនះសូម�ទងនិ់យយេ កនច់ិត�
ពួកេគ េហយសូម�ទងេ់ឆ�យឱយពួកេគចំកែន�ងែដលពួកេគគួរែតដឹង។ ទូលបងគំមន
�រមមណ៍ថ�ទងប់ន�បបទូ់លបងគំ។ ែតេបទូលបងគំ�ចខុស េនះ�ទងអ់តេ់ទស
ឲយទូលបងគំផង។
868 េហយទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអងគេអយ ថសំណួរសេម�យទងំេនះនឹងេ កនុង
ចិត�របស់ពួកេគ េហយសូមឲយពួកេគពិចរ�េល� េហយគិតដូេចនះ “បទ មន
ពួកជំនំុ មនរបស់ទងំេនះ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយ។”
869 �ពះអងគេអយ �បែហលជ ស�ី ដឹងថខញុ ំគម ននយ័ថជេរ ងផទ ល់ខ�ួនេ�យ
�បបព់ួកេគេរ ងហនឹងេទ។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់ ទូលបងគំ—ទូលបងគំ�ស�ញ់បងប�ូន
�សីរបស់ទូលបងគំ េហយ�ទងប់ន�ជប �ពះបិ�។ �ទង�់ជបពីរេប បែដលទូលបងគំ
គិតចំេពះពួកេគ។ ប៉ុែន�េដមបឈីរ�បបព់ួកេគថមនអ�ីខុស ទូលបងគំនឹងក� យជ
—អនកេបកបេ ឆ តចំេពះពួកេគ។ ទូលបងគំមនិចងេ់ធ�ជអនកេបកបេ ឆ តបងប�ូន
�សីរបស់ទូលបងគំេទ ទូលបងគំចង�់បបព់ួកេគនូវករពិត។ េហយ ឱ�ពះវរបិ�
ទូលបងគំយក�េចញពី�ពះបនទូល�ទង។់
870 េហយឥឡូវេនះ ទូលបងគំមនិេថក លេទសបងប�ូនរបស់ទូលបងគំេទ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំនិយយថ ពួកេគបនេធ�ខុស េ េពលែដលពួកេគ
អនុ ញ តឲយមនេរ ងទងំេនះ។ េហយេប ស�ីេនះដឹងខុសេហយេ េធ��េទ តេនះ
េ�សចែតនងចុះ �គគង� លគម នេទសេទ។
871 �ពះបិ�េអយ វតថុទងំេនះជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ�េ ចំេពះ�ទង។់
ឥឡូវេនះ សូម�ទងម់នបនទូលេ កនេ់បះដូងរបស់មនុស�។ ទូលបងគំ�បគល់�
ទងំអស់ថ� យ�ទង។់ ទូលបងគំនឹងេឃញអ�ីែដល�ទងប់នេធ� ឱ�ពះបិ�! �ទង�់ជប
េហយ។ និយយេ កនច់ិត�េគមន ក់ៗ ។ េយងសំុកនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។
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េហយេ�យឱនកបលរបស់េយង:
872 ខញុ ំឆងល់ថេតមននរ�មន កនឹ់ងេលកៃដ និយយថ “បង�បស�បណ
� ំ សូមចខំញុ ំ ឱយខញុ ំ�ចយកឈនះ�ទងំ�សង េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ ចូរេស� ក
សេម� កបំពកម់ងគលករ េហយេ ជមយួ�ព ះ�គិស�។” េតអនកនឹងេលកៃដនិយយ
េទ “អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ”?
873 អនក�ល់គន រក�កបលរបស់អនកឳនចុះ េហយ�គនែ់តឱនកបលចុះ។ �ពះ
�បទនពរអនក េនះមនិអីេទ។ េ ទីេនះ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក
បងប�ូន�សីទងំ�យ។ េហយបងប�ូនរបស់ខញុ ំកេ៏លកៃដេឡង។ េនះពិតជអ�ច រយ
�ស់។
874 ឥឡូវេនះ �ពះបិ�េអយ �ទងេ់ឃញៃដរបស់ពួកេគ។ (ខញុ ំដឹង េពលខ�ះអនក
គិត “ែមនេហយ �គនែ់តករអធិ�� នបន�ិចដូេចនះ?”) �ពះេអយ ទូលបងគំកំពុងគិត
អំពីម� យេនះ បននិយយកលពីម�លិមញិថ “�គនែ់តអធិ�� នបន�ិចេ កនុង
ផទះរបស់នងេ ៃថងេនះេ េពលែដលេកមង�បសេនះបន�� ប ់ បីសប� ហ៍ឱយរស់
ែដលមនេ�គ��វេ េលខួរកបល េហយឥឡូវេនះេដមបផី� ស់ប�ូរអ�ីៗ។”
875 ទូលបងគំគិតអំពីេហេសគ េ�យេងបមុខេ ជ ជ ំង េហយយំ “�ពះអមច ស់
េអយ ទូលបងគំសូមអង�រ�ពះអងគ េម�� �ណិតដល់ទូលបងគំផង។ សូមពិចរ�
ពីទូលបងគំ ដបតិទូលបងគំបនេដរេ ចំេពះ�ទង ់ េ�យចិត�ដល៏�ឥតេខច ះ។” �បន
ផ� ស់ប�ូរពីេសចក�ី�� បេ់ ជជីវតិ។
876 សែ�មកមយួេចញពី�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ “��រេចញមក!” េហយបុរសមន ក់
បនេចញមក។
877 បពិ�ត�ពះអងគេអយ �ទងម់ន�ពះបនទូលថ “និយយ សូមចុះ �នឹងផ�ល់ឱយ
អនក។ េពលអនកនិយយអ�ីៗ �តវេជ ថអ�ីែដលអនកនិយយេនះ នឹងបនសេ�មចនូវ
អ�ីែដលអនកសំុ។”
878 ឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� នថ មន ក់ៗ ែដលបនេលកៃដ
េឡង នឹងទទួលបនអ�ីែដលពួកេគបនេលកៃដេឡងស�មប។់ េហយសូមឲយ
ពួកេគបនពរ។ េហយ�ពះជមច ស់ ទូលបងគំអធិ�� ន សូម�ទងជ់ួយបងប�ូន�សី
របស់េយង ថពួកេគនឹងក� យជ…ឱយពួកេគេធ�េ�យខ�ួនឯង គឺ��ងំ�មរយៈ
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ទូរទស�ន ៍ និងទស�នវដ�ី េរ ងពិត ជេដម ែដល�តវបនេគេ�ះ��យយ៉ង
ធូររលុង។ និងកមមវធីិែដលមនិបន�តតពិនិតយ ភពកខ�ក ់និងពកយេជរ�បមថ�ម
ទូរទស�នជ៍េដម ែដលនឹង…�ចជឧបករណ៍មយួេដមបឈីនះ�ពលឹង�ប�់ន
ដល់�ទង ់ ប៉ុែន�េមលពីរេប បែដលពួកេគមនិបន�តតពិនិតយចុះ េហយយករបស់
កខ�កទ់ងំអស់េនះេចញ…គួរឲយ េ�ក�� យ�ស់! េហយេដមបដឹីងថវ ិ ញ ណ
របស់�រក�បនចូលមកេ ជុំវញិបងប�ូន�សីរបស់េយង េហយកំពុងពយយមេធ�
ឱយពួកេគេចញ�មម៉ូដនិងេស� កពកែ់បបេនះ។
879 េហយេយងរកេឃញេ កនុង…េ កនុងបងប�ូនរបស់េយងផងែដរ �ពះអមច ស់
េអយ ពីរេប បែដលពួកេគគិតថពួកេគ�ចជកប់រ ី និងផឹកបន េហយបន�
ដូចេនះ េហយេ ែតជ�គិ�ទ ន េ�យ�រពួកេគនិយយថ “េគេជ ។” ឲយេគ
ដឹងេរ ងេនះផងថ “�រក�កេ៏ជ ែដរ។” េហយ�មនិ�តវបនសេ ងគ ះេទ “�េជ
េហយេកតខ� ចផង។”
880 េហយឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងខញុ ំអធិ�� នសូមឲយ�ទង់
មន�ពះហឫទយ័េម�� ចំេពះេយងទងំអស់គន  េហយអតេ់ទសឲយេយងពី
អំេពបបរបស់េយង េហយ�បែហលជមនអនកខ�ះមនិបនេលកៃដេឡង ឱ�ពះអងគ
េអយ សូមមន�ពះទយ័េម�� ។ សូមឱយឱកសបនទ បែ់ដលពួកេគមន សូម
េលកៃដេឡង។
881 េយងកំពុងេរ បចំេដមបទីទួលយកករ�បកប�ង�ពះអមច ស់។ អតេ់ទសឱយ
េយងពីករបំពនរបស់េយង និងករឆ�ងកតជី់វតិរបស់េយង។ េហយសូមឲយេយង
ទទួលបនពរជយ័របស់�ទង ់ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។
882 �ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ ខញុ ំសំុេទសែដលទុកអនកយូរែបបេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់ត
េង ងឆងល់ថ មុននឹងកមមវធីិេល ង�ពះអមច ស់ េបមនអនក�មកអធិ�� ន ចងឱ់យ
អធិ�� នឱយេទ ែមនេហយ េយងនឹងរកី�យកនុងករេធ��េ េពលេនះ �បសិនេប
មននរ�មន ក�់តវករឱយអធិ�� នឱយ។
883 មនិអីេទ បង�បស អនកននំងមកភ� ម េនះនឹងមនិអីេទ។ េហយបន�ិចេទ ត
េយងនឹងេ —េយងនឹងចកេចញ។ េហយេពលែដលេយងចកេចញ េនះអនក
ែដលចងេ់ េដមបកីមមវធីិ�ង�ពះអមច ស់ �ចេ បន។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េយងនឹង
ថ� យករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ េត�ពះគមពរីបននិយយអ�ីខ�ះ?
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884 �បសិនេបបង�បសមនិ�ចេ�កកបន…មនិអីេទ �គនែ់តឲយគតេ់ ហនឹង
េយងនឹងមករកគត។់ មនិអីេទ �គនែ់តឲយគតេ់ ទីេនះ។ េហយេយងនឹងចុះមក
អធិ�� នឲយគត។់ មនិអីេទ។ មនិអីេទ េ�ក សូម—អនុ ញ តឱយគតអ់ងគុយេ
ទីេនះ។ �ពិបកស�មបគ់តក់នុងករឈរេ ទីេនះ េហតុអ�ី េយងនឹងរកី�យកនុង
ករមករកគត។់

885 េពលេនះខញុ ំចងេ់ធ�ករេរ ប�បតូ់ចមយួេនះ មតិ�សម� ញ់របស់ខញុ ំ។ េឃញ
េទ ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថ �ពះអមច ស់បនបង� ញករេនះម�ងេហយម�ងេទ ត។ េឃញ
េទ? ខញុ ំមនិែមនជ�គអធិបបយធំេទ ខញុ ំមនិមនករអបរ់ជំេដម។ ខញុ ំ�ស�ញ់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ �ពះដឹងថខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលខញុ ំ�តវ
បនេ ឲយេធ� គឺអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ េតអនកេជ េទ? សូមបែីតមុនេពលែដល
ខញុ ំបនដឹងអំពីអំេ�យទនេនះ ខញុ ំធ� បេ់ចញេ ទីេនះេ ឯមនទីរេពទយ។ េហយខញុ ំ
ចពំួកគិ�នុប�� យិកនិយយថ “ឥឡូវេនះអនកនឹងជសះេសប យ។” េឃញេទ?
េហយអ�ីមយួែដល�ពះបនមន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុេដមបេីគរពករអធិ�� ន
របស់ខញុ ំស�មប�់បជជន។

886 ខញុ ំ�សៃមថយបេ់នះ េបេគេ �មក �គនែ់តជករបំផទុះេពញពិភពេ�ក
េ �គបក់ែន�ងកនុងេ�ក។ េហយនិយយថ អនក�ល់គន ែដលបង�បស �ប
ណ�បំនអធិ�� នឱយ មកទីេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនកផ�ល់ចេម�យដល់រ�� ភបិល
សហរដ��េមរកិ ជមយួនឹងលិខិតមយួ។ េហយេនះនឹងជករផ�យពសេពញ
ពិភពេ�ក។ ខញុ ំគិតថ�បែហលជមនុស�៤ឬ៥�ននកនឹ់ងេឆ�យចំេពះករេ
េនះ �បសិនេបេគដឹង។ េឃញេទ?

887 េហយមនុស�ទងំេនះ ឬខ�ះបន�� បប់តេ់ េហយ ែដល�គេពទយអស់
លទធភព េហយ—និងអនកកបស់ព�។ ពួកេគខ�ះបន�� បេ់�យេ�គះថន ក ់ ពួកេគ
ខ�ះ�� បេ់�យធមមជតិ។ ខ�ះខ� ក ់ខ�ិន ពីករ រមលួ�កេព រងទុកខ។ ផ�ូវចិត�…េ កនុង
មនទីរេពទយ កម៏និដឹងថេយងេ កនុងមនទីរេពទយេដមបអីធិ�� នឲយេគែដរ។ នេំគចូល
�តវែតយកេ ។ ពួកេគ�បឹង�បយុតធ�បឆងំេហយកត�់ចខ់�ួនឯងជដំុៗ ទងំ
មនិដឹងថគតេ់ ឯ�ែដរ។ កនុងរយៈេពល�បនំទី េធ�ជមនុស�ធមម� រសួ�យ
�ស�ញ់មនុស� �គបគ់ន  េហយមនេសចក�ីសុខេពញមយួៃថង។ េឃញេទ?
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888 �ជ…េត�គឺជអ�ី? �មនិែមនជបង�បស�បណ�េំទ។ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
�ទងប់នចតខ់ញុ ំឱយអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ ឥឡូវេនះេនះគឺជអ�ី។ �មនិទទួល
បនេជគជយ័ខ� ងំេពកេ កនុង េជហ�ឺសុនវលីេទ ពីេ�ពះ េនះជមូលេហតុ។
ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនកដឹងថ ខញុ ំមនមតិ�ភក�ិជិតសនិទធបំផុត និងល�បំផុតរបស់ខញុ ំេ
ទីេនះេ កនុងទី�កងេនះ។ ថ�ីតបតិែតទី�កងខ�ួនឯង �ថ នភពទី�កងខ�ួនឯងកេ៏�យ
ខញុ ំមនិចូលចិត��េទ។ ខញុ ំមនិចូលចិត��ថ នភពេនះ េហយមនិែដលចូលចិត�េទ កល
ខញុ ំេ េកមង អងគុយ�នេស វេ �បវត�ិ� ស� ខញុ ំបននិយយថ “ៃថង�មយួខញុ ំនឹង
ចកេចញពីទីេនះ។” េឃញេទ?
889 ខញុ ំមនិចូលចិត� េជហ�ឺសុនវលី �ជ�លភក ់ �បនធ� កចុ់ះេ ទីេនះ។ �
�គនែ់តជ�លភក ់ ពិត—េហយ���កក�់ស់។ េឡងេ ទីេនះេ េលកំពូ
លៃនសពិកេគត ណុបឬកែន�ង�មយួ េហយ�កេឡកេមលេ  ញូវ �ល់បន់
នី និង េជហ�ឺសុនវលី �បសិនេបអនកចងេ់ឃញ។ េមលចុះ �គេពទយកនិ៏យយែដរថ
េនះ “�បជជនេ �ជលងភនេំនះកំពុងមនភពេស�ក�� ំងេ�យ�រែត�ថ នភព
ជំងឺ។”
890 ស�ីតូចមន កេ់ ទីេនះ អនក�សីមរ៉េហគន បនជសះេសប យពីជំងឺម�រកី។ យក
ែឆករបស់នងេចញមកគ�ីនិក េ�យគិតថ�េកតេ�គ។ េតអនកដឹងថ�ជអ�ីេទ? េ�
គខូលេហគតទំេ និងអ�ីៗេ េលេ ម ែដលជកែន�ងែដល�បនឆ�ងកត។់ �ជ
កែន�ងែដលមនិមនសុខភពល�េទ។
891 មតិ�មន កេ់ កនុងជួរកងទព័ បនចុះមកទីេនះ េហយបន…គតម់នជំងឺហឺត។
បនចុះមកទីេនះកនុងរដ�ផ�រ�ី េហយែភនករបស់គតែ់�បជេខម  េហយគតប់នេ
ជួប�គេពទយ េហយគតប់ននិយយថ “�គេពទយ…”
892 �គេពទយបននិយយថ “ឥឡូវេនះ អនកបនមកពីករ�បយុទធ េតែមនេទ?”
893 គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ បទ ខញុ ំមនិមនេទ។”
894 ចងដឹ់ងថគតជ់នរ�េនះ គឺេឈម ះ េហុបប៊។ី ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំ
�គនែ់ត�ចគិតបន…�ជ—�សថិតេ កនុងធនគរជតិញូវញណេ  ញូវ �ល់
បននី់ គតជ់អនក�បប។់ �គនែ់តេ ទីេនះេហយេឃញអនកនិយយថ “េហុបប៊”ី
សួរគត។់
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895 េហយគតប់ននិយយថ…គតប់នេ  គតប់ននិយយថ “�គេពទយ”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមន�បេ�ងឆ�ឹង។”
896 េហយេពទយបនពិនិតយគត ់បននិយយថ “�តវេហយ។” គតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំគិតថអនកធ� ប�់យតបគ់ន េហយ។” បននិយយថ “�បសេអយ េតអនក
រស់េ ឯ�?”
897 គតប់ននិយយថ “អនក�បែហលជមនិ�គ ល់កែន�ងហនឹងេទ” បននិយយ
ថ “ខញុ ំរស់េ កនុងទី�កងតូចមយួឆ�ងកតពី់ល�ីសស�ីល រដ�េកន�គី េ ថញូវ
�ល់បននី់ រដ�ឥ�� ��។”
898 បននិយយថ “អនកចង�់បបខ់ញុ ំថអនកបនេកតេ�គ�បេ�ងឆ�ឹងេចញពី
ទឹកៃ�បេនះ េ ទីេនះេ ៃម�៉មឬី?” បននិយយថ “�បសិនេបអនក�ចរស់េ
កនុង េជហ�ឺសុនវលី ឥ�� �� ឬ ញូវ�ល់បននី់ ឥ�� �� អនក�ច
រស់េ �គបទី់កែន�ងកនុងេ�ក ែដលកងទព័សហរដ��េមរកិនឹងប ជូ នអនកេ ។”
ហនឹងេហយ។ េឃញេទ?
899 �ជកែន�ងែដលគម នសុខភពល�េ�ះេ េលេ�ក ែដល�មខញុ ំដឹង �
មនិែមនជកែន�ងែដលមនជំងឺ�គនចញ់េទ។ េឃញេទ? េហយខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនមតិ�េ ទីេនះ។
900 េមលចុះ ខញុ ំ�ចេ េ េគែបបេនះបន។ េមលេ�ក�គេពទយ េសម �ត
ែឌ សម� ញ់របស់ខញុ ំ។ មនិអីេទ មន ៃម េអេហគន េ ទីេនះ។ អូ េតខញុ ំ�ច
េ េឈម ះបនប៉ុនម ននក!់ មនមតិ�ល��បរ់យនក ់ជសម� ញ់ចស់របស់ខញុ ំ ែដល
ខញុ ំបនជួប… មនិថខញុ ំរកមតិ�ថមីប៉ុនម ននកេ់ទ គម នអ�ីមកជំនួសមតិ�ចស់េនះេទ។
អនកដឹងេទ។
901 មនម� យចស់របស់ខញុ ំេ ទីេនះ សល់េពលមនិេ�ចនៃថងេទេ េលែផនដី
គតម់ន�យុហុកសិបេហយឥឡូវេនះ។ មនម� យរបស់�បពនធខញុ ំ�យុចិតសិប
ឆន កំំពុងបន�ចិតសិបមយួ ខញុ ំគិតថ យបេ់នះនឹង�តឡបម់កទីេនះវញិ េ កែន�ង
�មយួ។ េហយេ ទីេនះ ទុកនងេចល។ ប៉របស់ខញុ ំ�តវបនកបេ់ ទីេនះ។
�បពនធបនកបេ់ ទីេនះេ េលេ�ជះ វល៉�ត ់ កូនរបស់ខញុ ំកំពុងេដកេ ទីេនះ។
េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ?
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902 ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចូលចិត�…ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងេ់ ទីេនះ េហយខញុ ំេជ ថ ឆប់
ៗេនះ ខញុ ំនឹង�តវចកេចញ។ េឃញេទ េ�ពះ�កំពុងមករកខញុ ំ ខញុ ំនិយយេរ ងេនះេ
េលេវទិក និងមុខ�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ ឥតឈបឈ់រ។
903 េពលខញុ ំ�បប�់បពនធខញុ ំថ េពលេគឲយលុយេយងសងវ់�ិរេនះ ែដលខញុ ំបន
�បគល់ឲយ�កមជំនំុេនះ… ពួកជំនុំេនះជមច ស់�ពះវ�ិរ ចុះេ ទីេនះ រកេមលថេត
�ពិតឬមនិែមនេទ។ េឃញេទ ខញុ ំនឹងមនិយក�េ�យខ�ួនឯងេទ។
904 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលខញុ ំនឹង�ងសងេ់ ទីេនះ េម�បននិយយថ “ខញុ ំ
ចងេ់ ទីេនះេ�ពះែតម� យរបស់ខញុ ំេ ហនឹង។”
905 ខញុ ំបននិយយថ “អូនសម� ញ់ �បកដជេយងនឹងេ�ក�� យ
ជមនិខន។ េឃញេទ �នឹងមនិដំេណ រករេទ។ �ពះមនបនទូលថ ‘ែញកឱយ�ច់
ពីគន ’ ខញុ ំ�តវែតេធ��។”
906 េហយបននិយយថ “ែមនេហយ ម� យរបស់ខញុ ំេអយ!”
907 ខញុ ំបននិយយថ “គតជ់ម� យរបស់ខញុ ំ ផងែដរ។ ‘ប៉ុែន�អស់អនក�ែដលមនិ
លះបងរ់បស់ខ�ួន េហយេដរ�មខញុ ំ េនះមនិសមនឹងេ ថជរបស់ខញុ ំេទ។’ េហយ
េនះជករពិត។”
908 េ ៃថង�មយួ មនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ ខញុ ំនឹង�តវផ� ស់េ  េនះ
ជផ�ូវឆង យ។ ប៉ុែន�េនះជផ�ូវ ករ�បជុំនឹងមនិដំេណ រករេ ទីេនះេទ។ �នឹងមនិ
ដំេណ រករដូចែដល�េធ�េ កែន�ងេផ�ងេទ តេទ េហយអនក�កេ៏�យែដលធ� ប់
ចូលរមួកនុងករ�បជំុដឹងថ�ជករពិត េ�ពះ�េ ទីេនះេ �សកកំេណ តរបស់ខញុ ំ។
ហនឹងេហយ។
909 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលដូចគន េពល�ពះអងគយងមក។
910 ពួកេគថ “េតបុរសេនះជនរ�? េតេនះមនិែមនជកូនជងេឈេ
ទីេនះេទឬ? េតគតធ់� បេ់ ���េទ? េតគតប់នទទួលករសិក�េនះ
េ ឯ�? ឥឡូវេនះសូមឱយខញុ ំេឃញអនកេធ�…អនកបននិយយថអនកបនេធ�
អពភូតេហតុេ ទីេនះ អនុ ញ តឱយខញុ ំេឃញអនកេធ�ដូចគន េ ទីេនះែដរ។ អ�ីែដលអនក
បនេធ�េ កេពណិម សូមឲយខញុ ំេឃញអនកេធ��េ ទីេនះផង។”
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911 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល…“�ទងេ់ង ងឆងល់នឹងករមនិេជ របស់ពួកេគ។”
�ទងប់នងកេហយនិយយថ “�បកដ�ស់ ខញុ ំ�បបអ់នកជ�បកដថ េ��
មនិមនរង� នេ់បគតេ់ កនុងចំេ�ម�បជជនរបស់គតក់នុង�សករបស់គត។់” េត
��តវេទ?
912 េហយេយងដឹង…េមល…េមលហ�ីននីជគំរចុូះ េមល�នឃី ឬម៉ូឌីេមល
េមលចន េវសលី មនិ�ចេធ�េ បនេទ េមលរហូតដល់គតច់កេចញពី�បេទស។
េមល—េមល—េ —េ ម៉ូឌីចុះ។ េ េពលែដលម៉ូឌី ែដលជជងកតែ់សបកេជង
េ បូស�ុន មនិ�ចេ បនទល់ែតេ�ះ គតម់កទី�កងឈកីេ�គ មុនេពលែដល
គតល់ប។ី េឃញេទ? គត�់តវែតយក�េចញពីគត។់ អនកនឹង�តវេធ��ជនិចច។
913 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ �ពះនឹងេឆ�យតបករអធិ�� ន �បសិនេបអនកនឹងេភ�ច
� គឺេ�កវេីល ម �បណ� ំ (េឃញេទ?) �បសិនេបអនកនឹងេភ�ច�វេីល ម �ប
ណ�មំនអ�ី�តវេធ�េ កនុង� មនែតមន កគ់តែ់ដលឈរេហយអធិ�� នស�មប់
អនក។ �គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលបនេធ�អ�ីែដលអនកបនសំុរចួេហយ �បសិនេប
អនក�គនែ់តេជ �។ េឃញេទ? �មនិែមនជអ�ីែដល�តវេធ�…ខញុ ំមនិមនអ�ីពកព់ន័ធ
នឹងេរ ងេនះេទ គឺ�គនែ់តជ�ក�។ី ប៉ុែន��កដូ់ចជបនទ បពី់បនេលកេឡងេ
ទីេនះជមយួអនក េហយអនកដឹងពី�គបច់ំណុចេខ�យែដលខញុ ំមន និង�ល់កំហុស
ែដលខញុ ំមន… េហយអនកដឹងពីអ�ីែដល�ពះជមច ស់បនេធ� េ កនុងទី�កងេនះ។
914 ទី�កងេនះ េ ៃថងជំនុំជំរះ នឹងេឆ�យតបនឹងករសងៃថ�ដធ៏ំេ ៃថង�មយួ ដបតិ
ករពយបលដេ៏ឆនម�បរ់យនកេ់ ទីេនះ (�តវេហយ) េ ទីេនះ។ ទីសំគល់និង
ករអ�ច រយ និងករេលចេឡងរបស់េទវ�េ ទីេនះ។ េហយ�ក�សបនផទុះេឡង
សព�ែបបយ៉ង េហយមនុស�កេ៏ ែតមនិេធ�…េហតុអ�ីែបបហនឹង?
915 ឥឡូវេនះ ៃថង�មយួ ខញុ ំនឹងចកេចញពីទីេនះ។ ខញុ ំកំពុងឆងល់ថ “េតទីប ច ប់
របស់ខញុ ំនឹងេ ជយ៉ង�? �ចបេ់ហយ? េត�អំពីអ�ី? ខញុ ំមន�យុែសសិប�បបីំ
ឆន ។ំ ជិតផុតេហយ?” ខញុ ំឆងល់េរ ងេនះ។ �បសិនេប�គឺជ…
916 េមលចុះ េហតុអ�ីបនជពិភពេ�កមនិយល់ពីរបូភពេ ទីេនះ? េមច៉
កេ៏គមនិចប�់បនភ� ម? េហតុអ�ីបនជពួកេគមនិចបរ់បស់េផ�ងេទ តេនះ?
េហតុអ�ីបនជពួកេគមនិចបទ់ំនយ និងេរ ងទងំេនះ? អនកដឹងេទ ពួកេគមនិ�ច
េធ�បនេទឥឡូវេនះ ប៉ុែន�ៃថង�មយួខញុ ំនឹងចកេចញពីេ�កិយ េហយេ េពល
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ែដលខញុ ំចកេចញ េនះពួកេគនឹងទទួល�គ ល់�។ យុវជនមយួចំនួននឹងដឹង
បនទ បពី់ខញុ ំេ បត។់ េឃញេទ? ប៉ុែន��ពះមនិអនុ ញ តឲយេគយល់ឥឡូវេនះេទ។
េមលអ�ី…អនកយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំមននយ័។[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
917 …�គនែ់តជែខ�ៃដរបស់េកមង�សីតូច។ �គបគ់ន �ចមន�។ េហយខញុ ំេជ ថ
បងសុតែមនបននិយយថគតប់នទុកគមពរីមយួេ ទីេនះជេលកចុងេ�កយ
ែដលគតេ់ ទីេនះ ខញុ ំេជ ។ អនក�បនរកេឃញគមពរី គឺ—គមពរីែដលចស់យូរមក
េហយេ ទីេនះេទ? េបអនកេឃញ �ជកមមសិទធិរបស់បង�បសេ ហ�ដ សុតែមន មក
ពី�បេទសក��។ ឥឡូវេនះ ចូរេយងអធិ�� ន។
918 �ពះអមច ស់េអយ សូមមន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ កនុងកលែដលេភ�ង
េលងយ៉ងពិេ�ះ េហយបង�បស េនវលី�តវចកេ់�បង�ងំ ខញុ ំេ �កៃ់ដេលអនកជំងឺ
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ពះអមច ស់េអយ សូមេ�បសឱយពួកេគជសះេសប យ។
�ែមន៉។
919 អនក�ល់គន អធិ�� ន ឥឡូវេនះ �គបគ់ន ។ �តវេហយ។

�ពះអមច ស់ កូនេកមងតូច ដូចជី�របស់គតឈ់រេ ទីេនះស�មប់
គត។់ គត�់ែឡសីុជមយួទឹកេ�ះេគ ទឹកេ�ះេគ�គប�់បេភទ។ ប៉ុែន��ទង់
មនអំ�ច េហយេកមងតូចេនះមនិ�ចមនជំេន េលខ�ួនឯងបនេឡយ។
េបដូេចនះ �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំមនជំេន ចំេពះគត ់ ជមយួនឹងឪពុកម� យ
និងជីដូនជី� េហយេយងទូលថ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ សូមឱយទរកេនះ
នឹង�ចផឹកទឹកេ�ះេគ េហយរស់េ ស�មបជ់សិរលី�ៃន�ពះ។ �ែមន៉។ �នងឹ
េ �មវធីិេនះ។

អូ �ពះជមច ស់ នងអធិ�� នស�មបឪ់ពុករបស់នង។ ទូលបងគំអធិ�� ន
ជមយួនងថ �ទងនឹ់ងេ�បសឪពុកនងឱយជសះេសប យ េហយ�បទនដល់គត់
នូវអ�ីែដលគត�់តវករ កនុងនម�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។
920 ឥឡូវេនះ �ម ញ�ស់ែមនេទ? មនុស�អធិ�� ន ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដល
មនុស�…ពួកេគែស�ងរកេរ ងធំមយួេហយពួកេគេធ�េ�យ�សមុគ�ម ញ។ �ពះេធ�
ឱយ��ម ញ។ អនកេធ�ឱយ�សមុគ�ម ញេហយបតប់ង�់។ េឃញេទ? �គនែ់ត
េធ�…សូមឱយ��ម ញ ដូច�ពះបនមនបនទូលថ: “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��ម
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អស់អនកែដលេជ ។ េបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េគនឹងជវញិ” ដូច�ពះបនមន
បនទូល។
921 េយងខញុ ំ�កៃ់ដេល ស�ីមន កេ់នះ �ព ះអមច ស់េអយ ជប�ូន�សីរបស់េយងែដល
កំពុងឈរេ ទីេនះ េហយសូមឲយនងបនជសះេសប យដូចេយងសំុ� កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
922 �ពះវរបិ� កលែដលេយង�កៃ់ដេលបង�សីរបស់េយង កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ កនុងកររឭំកដល់�ពះគមពរីនិងករបេ�ង នរបស់�ពះអមច ស់ សូមឲយ
នងបនជសះេសប យ។

�ពះបិ�េអយ កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ េយងទូលសូមករេ�បសឲយជ
ចំេពះប�ូន�សីរបស់េយង េហយទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងនឹ់ងេធ�ឲយនងបន
ជសះេសប យ ដូចេយងេគរព�ម�ពះបនទូល�ទង ់មនិមនករសង�យ័មយួកនុងចិត�
ទូលបងគំេទ ប៉ុែន�នង�ចជអ�ី…?…�ែមន៉។
923 បិ�េអយ េយង�កៃ់ដេលប�ូន�សី េហយទូលសូម កនុង�ពះនមៃន�ព ះអមច ស់
េយសូ៊វ េដមបឲីយ�ទងេ់�បសនង េហយេធ�ឲយនងបនជ។ �ែមន៉។

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងខញុ ំបន�កៃ់ដេលប�ូន�បសរបស់េយង
េហយសូម�ទងេ់ធ�ឲយគតប់នជសះេសប យេឡងវញិេដមបេីលកតេមកង�ពះ។

ឱ�ពះវរបិ�េអយ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងចកេ់�បង
�ងំបង�សី េហយ�កៃ់ដេលនង េហយសំុករពយបលនងកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។

ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងខញុ ំ�កៃ់ដេលបង�បសរបស់េយង េយងទូលសូមថ
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ដូចេយងបនចកេ់�បងអភេិសកគតេ់ដមបឲីយ�ទង់
បនពយបលគតឱ់យជសះេសប យ។

បិ�េអយ េ ទីេនះ �បពនធជទី�ស�ញ់របស់គត…់?…ចកេ់�បង�ងំនង
េហយ�កៃ់ដេលនង េ�យសូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
924 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ពួកេយងចកេ់�បង�ងំេលេកមងតូច េអឌីត �កៃ់ដេល
នង។ េហយសូមកនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទថ �ទងនឹ់ងទទួល�ម
សំេណ របស់នង។
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ឱ�ពះវរបិ�េអយ ចំេពះម� យរបស់នង ទូលបងគំក�៏បេ�បង�ងំេលនង
េហយទូលសូម�ទងេ់�បសនងផង េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ
សូមេ�យនងបនជសះេសប យ។
925 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំេយងខញុ ំបនចកេ់�បង�ងំេលេកមងដម៏នតៃម�ៃន
�គ�រេនះ ប � ចង� កេ់បះដូងេនះ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ៃថងមយួ
បន�ងំចិត�ចំេពះ�ទង ់ េហយទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ�បសឱយបន
ជសះេសប យ…?…
926 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ទង�់ជបអំពីសំេណ របស់បង�សីរបស់េយង េហយ
េយងខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះេសចក�ីជំេន ដអ៏ង�់ចរបស់នង។ ឥឡូវេនះ
សូមេរ ងទងំេនះែដលនងបនសំុ…?…នងេលងជមយួកលេ តូច
�ពះជមច ស់េអយ សូមេ�យខម ងំស�តវែបេចញពី ស�ីេនះ េហយសូមេ�យ
នង�តលបម់កផទះវញិបនជផង �ពះអមច ស់។ េយងអធិ�� នស�មបប់ុរសេនះ
ផងែដរ ែដលនងបនេសនរសំុ �ទងប់នសនយថ “�បសិនេបអនកសូមអ�ីកនុងនម
ខញុ ំ ខញុ ំនឹងេឆ�យ�។” ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងផ�ល់សំេណ េនះ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។ �ពះ�បទនពរអនក។
927 �ព ះអមច ស់េអយ េ�យ�រសរៃស�ប�ទេនះងបេ់ េលថង សរបស់
បង�បសទូលបងគំ េយងខញុ ំសូមឲយ�មនជីវតិរស់េឡងវញិ េ េពលេយង�កៃ់ដ
េលគត ់ េហយសំុកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វថ សរៃស�ប�ទេនះនឹងបន
ជសះេសប យ។

ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងខញុ ំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់េយង បនទ បពី់�បេ�បង
�ងំេលនង កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េយងទូលសូមករពយបល
ដល់នង។ �ែមន៉។
928 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ដូចែដលបង�សីរបស់េយងបនឈរស�មបភ់ព
េជគជយ័ដអ៏�ច រយជេ�ចនែដល�ទងប់ននមំក នងកំពុងឈរស�មបអ់នកបំេរ 
របស់�ទងម់ន ក ់ ែដលជអនកបេ�ម�ពះ ែដលបរមភខ� ងំ�ស់ េបះដូងៃនករ
�ណិត�សូររបស់េយងេ រកគត ់ េយងដឹងថគតឆ់�ងកតអ់�ី។ ទូលបងគំសូម
�ពះជមច ស់ថ �ទងនឹ់ង�បេ�បង�ងំេលប�ូន�សីរបស់េយងស�មបក់រឈរេ
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ទីេនះស�មបគ់ត ់ េហយ�បេ�បង�ងំគតស់�មបក់រេ�បសគត។់ ទូលបងគំ
អធិ�� នកនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉…?…�ពះអមច ស់�ជប…?…

929 ល� ខញុ ំរកី�យ�ស់។ េនះពិតជករចកេ់�បង�ងំរបស់�ពះអមច ស់។
�ព ះអមច ស់េអយ បនទ បពី់ ស�ីេនះ�តវបនរេំ�ះេចញពី�រក� ែដលនងបន
�បយុទធជេ�ចនឆន មំកេហយ ៃថងមយួ�ទងប់នឲយនងមកដល់ផទះេ ទីេនះ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណកយ៏ងចុះមក “�ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលដូេចនះ” បនទ បពី់នងយំ នង
បនេផ�កេល�សនៈ នងបនេធ��គបយ៉់ងែដលនងេចះេធ� ប៉ុែន� �ពះជមច ស់
�ទងម់ន�ពះបនទូលដូេចនះ។ ឥឡូវេនះ នងមកស�មបកូ់នរបស់បង�សីនង
ែដលកំពុងក�ួតមនិ�ចេដរបន �យុជងមយួឆន េំហយ។ ទូលបងគំអធិ�� ន
�ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងនឹ់ង�បទនពរជយ័ៃន�ពះដល់នង កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ សបបយចិត��ស់ឬ ប�ូន�សី េមលេ ខុសពីមុន ផងែដរ។
េហយអនកេ ឆង យពីករ�� បឥ់ឡូវេនះែមនេទ?

ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងអធិ�� នសូមឲយ�ទង�់បទនពរដល់ប�ូន�សីរបស់េយង
េពលេយងចកេ់�បង�ងំេលនង េហយ�កៃ់ដេលនងេហយសួរថករេនះ�ទង់
មនបនទូលថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។ េគនឹង�កៃ់ដេល
អនកជំងឺ េគនឹងជសះេសប យ។” េយង�រភពចំេពះអនកេជ  �ពះអមច ស់េអយ
ដូេចនះេយងអធិ�� នសំុឱយ�ទងេ់ធ�អ�ីមយួ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ…?…

930 ឱ�ពះបិ� �ទង�់ជបនូវចិត�របស់ ស�ីតូចេនះ ដូចជនងបនបង� ញ�េចញ
មក េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងមនេសចក�ីេម�� ករ�ុដល់នង និងផ�ល់នូវ
សំេណ ែដលនងបនសំុ។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ស�មប�់គ�រនង េដមបកូីនេ
របស់នង ជពិេសស ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នឥឡូវេនះ សូម
�ទង�់បទនរបស់ទងំេនះ…?…េ�យអស់ពីដួងចិត�របស់ទូលបងគំ ទូលបងគំសំុ�
េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

ឱ�ពះវរបិ�េអយ កលេយងចកេ់�បង�ងំេល ស�ីេនះ េហយអធិ�� ន
ស�មបន់ងកនុង�ពះនមៃន�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ សូម�ទងព់យបលនង េហយេធ�ឱយ
នងបនជជសះេសប យស�មបជ់សិរលី�របស់�ពះ។

931 �ពះនម�ទងនឹ់ងមនិក� យជអ�ឥតករេទ ែមនេទ?
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ឱ�ពះវរបិ� េយងអធិ�� នស�មបន់ងតូច។ នងសំុស�មបឪ់ពុករបស់
នង។ ឥឡូវេនះ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឱយប៉របស់នង �ច
អំពវនវកនុងចិត�របស់គត ់�ពះអមច ស់េអយ។ នងចងឱ់យគតប់នសេ ងគ ះ។ នង
មនិចងឱ់យគតេ់ កនុងពិភពេ�កដូចគតស់ព�ៃថងេនះេទ កូនគត ់ ជពូជរបស់
គត។់ ទូលបងគំអធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ� សូម�ទងេ់ម�� េ�បសគត ់ កនុង�ពះនម
�ពះ�គីសទ។
932 កូន�សីេអយ សូមឲយ�ពះ�បទនពរដល់អនក នូវអ�ីែដលអនកបនសំុ។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំេយងខញុ ំអធិ�� នសំុេសចក�ីេម�� ករ�ុស�មប់
នង េហយទូលបងគំសូមឱយ�ទងម់ន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ កលែដលេយង
ចកេ់�បង�ងំេលនង…?… 
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លំន ំស�� បធ់� បន់ិងេគលិទធិៃនែផនក�កមជំនំុ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 6 តុ� 1957 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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