
�ងទឹកែដលែបក

 ចូរ េយងអធិ�� ន។ �ពះអមច ស់ េអយឥឡូវេយងេជ ។ េយង េជ េល�ពះ�ជ
បុ�� របស់�ពះជមច ស់ េហយ�មរយៈ �ពះអងគេយងបនទទួលនូវជីវតិ

អស់កលប។ ឥឡូវ េយងបនជួបជំុគន ម�ងេទ តនូវរេស លេនះ ឬេពល�ង ចេនះ
ស�មប ់ កមមវធីិ ថ� យបងគំមយួេទ ត ទុកចិត��ពះអងគស�មប�់ពះ�ជ�រ និងនូវអ�ី
ែដល�ពះអងគនឹង មនបនទូលមកកនព់ួកេយងេ យបេ់នះ។ េយងេជ េល�ពះអងគ
េហយេយងទនទឹង រងច់�ំពះអងគ។ េហយ�ពះអងគមនបនទូលថ“ែតអស់អនក�
ែដលសងឃមឹដល់�ពះ េយហូ�៉វញិ េនះនឹងមនកំ�ងំចំេរ នជនិចច េគនឹងេហរ
េឡងេ េល េ�យ�� ប ដូចជឥ នទី។” េហយ េយងអធិ�� ន �ពះជមច ស់នឹង
�បទនឱយេយងនូវអំ�ច េដមបយីកឈនះេ យបេ់នះ កនុងខណៈេពលែដលេយង
រងច់េំល�ពះអងគ។
2 េយង អរ�ពះគុណ�ពះអងគស�មបប់ងប�ូនទងំេនះ េហយពួកេគមនតៃម�
�ស់ ស�មប�់ពះអងគ េហយកម៏នតៃម�ស�មបទូ់លបងគំែដរ។ �ពះវរបិ�
េអយទូលបងគំ សូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគស�មបកិ់ចចករេនះ។ ពួកេគ ជតបងូដ៏
មនតៃម�ស�មប ់ �ពះអងគ។ េហយទូលបងគំអធិ�� នេ យប ់ េនះែដល�ពះអងគ
នឹងេបកសែម�ងអងគ �ទង ់ េ កនុងរេប បេផ�ងៗេ កនព់ួកេគេ �មអ�ីែដល
ពួកេគ�តវករ។ �បសិនជ មនអនក�មនជមងេឺ ទីេនះសូមឱយពួកេគបន
ជសះេសប យ។�បសិនជេ កនុង គំនិតរបស់ពួកេគមនមនទិលសង�យ័ សូម
�ពះអងគេបកសែម�ងឱយ បនេឃញចបស់ �ពះអមច ស់េអយ។េហយសូម�គនែ់ត
�បទននូវ�ពះវត�មននិងករ�បទនពរ របស់ �ពះអងគពីេ�ពះេយងពិតជ�តវករ។
�ពះអងគគឺលមម�គប�់គន ់ េហយស�មប ់ ទូល បងគទងំអស់គន ។េហយេបគម ន
�ពះអងគេទេនះេយងមនិ�ចនឹងេធ�អ�ីបន េឡយ។
3 េយងអធិ�� នសូមឱយ�ពះអងគទទួលនូវករអរ�ពះគុណស�មប ់ �គបយ៉់ង
ែដល �ពះអងគបនេធ�។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស� េយងរង ់ ចសំ�មប ់ ករ
�បទនពរ របស់�ពះអងគ។ �ែមន៉។

សូមអនកទងំអស់គន អងគុយចុះ។
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4 េហយេ យបៃ់ថង�ទិតយេនះ—�កបី់ដូចជ �តជកជ់ងកលពីយបៃ់ថង�ទិ
តយមុន។ េយងសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះបងប�ូនែដលបនេធ�ករយ៉ងេ�ម ះ �តង់
េដមបមីន អ�ីទងំអស់េនះេឡង។ ខញុ ំ�គ ល់ពួកគត�់បែហលជពីរបីនកែ់ដរ។ បង
�បស ៃម ៉អុីេ ហគន ែដលខញុ ំបនេឃញេ ខងេ�កយេនះ េហយ…បង�បស ៃម ៉និង
បង�បស េ�ធែមន បង�បស(ខញុ ំេជ ជក)់ រយ៉រ ៉បូ៊សុឺន និង បង�បសវ ៉ដូ េហយ
នឹងពួកគតទ់ងំអស់គន ពួកគតប់នមកដល់ទីេនះទងំែបកេញសពយយម �គប់
សព�េដមបឱីយពួកេយង�ច�� ប�់ជ�រឥឡូវេនះឬស�មបៃ់ថងេនះ។ ដូេចន ះេហយ
េយង សូម អំណរគុណដល់ពួកគត។់
5 ឥឡូវ ស�មប�់ពឹកៃថង�ទិតយសប� ហ៍េ�កយ េបជបំណង�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់ ខញុ ំចងម់នកមមវធីិេ�បសឱយជ ករធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ �ពម
ទងំ េយងនឹងេរ បចំស�មបក់មមវធីិ េ�បសឱយជេបជបំណង�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់។
6 ខញុ ំបនកតស់មគ ល់ថ កលពី�ពឹកមុញិេនះ មន�កមមនុស�មយួ�កមេ ទី
េនះ។ ខញុ ំបនអធិ�� នឱយពួកេគ។ េហយខញុ ំ ខណៈេពលែដលអនក�ល់គន កំពុងែត
អធិ�� ន និង េ�ច ង ខញុ ំបនអធិ�� នស�មបព់ួកេគ េហយយបេ់នះនឹងមន
ពួកេគ មកកនែ់តេ�ចនេទ ត។ ដូេចន ះេហយ េយង—េយងេជ ថ�ពះជមច ស់នឹង
េធ�ករពយបល ដល់អនកែដលមនជមង។ឺ េដមបឱីយមនទីបនទ ល់ៃនករេ�បសឱយ
ជ ជេ�ចនេ  ចំេ�មពួកេយង �ពមទងំទូទងំពិភពេ�ក េហយេយងនឹង
អរ�ពះគុណ ស�មបកិ់ចចករេនះ។
7 េហយខញុ ំបនគិតថ េ ៃថង�ទិតយេ�កយ�តវេ ឆង យបន�ិច េហយេយងមន
ករបេ�ង ន និង �ពះ�ជ�រជេ�ចនេទ ត ែដលខញុ ំគិតថជករល�ែដលេយងមន
កមមវធីិេ�បសឱយ—ជ អធិ�� នសំ�បអ់នកឈ។ឺ េហយ េយងទុកចិត�ដល់�ទងថ់
�ពះអងគនឹង�បទនឱយេយងនូវេពលេវ�យ៉ងអ�ច រយ។
8 ឥឡូវ យបេ់នះពួកេយងជេ�ចន�តវេបកបរជេ�ចនម៉យ។ ដូេចន ះខញុ ំបននិយ
យ េ កន—់�កមមយួេ  ប�ូ បរ័ ខេ ហ�តថឺេរ  ៃថងេនះេ កែន�ងែដលខញុ ំបរេិភគ
��រេពល�ង ច។ ជួបមនុស�ជេ�ចន េហយខញុ ំបនចបៃ់ដរបស់ពួកេគ ែដល
ជមនុស�ែដលខញុ ំមនិធ� បជ់ួបពីមុនមក ែដលបនមក�ពះវ�ិរ។ េហយខញុ ំសូម
ែថ�ងអំណរគុណស�មបម់តិ�ភ ក�ទងំេនះ េហយកសូ៏មែថ�ងអំណរគុណស�មប់
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អនកទងំអស់គន មន ក់ៗ េ ទីេនះែដរ។ អនកខ�ះបនេ េបះែផ� េប�កបឺរ ីយកមកឱយពួក
េយង េហយយកទឹក�រ ៉ ូនិង េភសជជះែដលែផ�ម ខញុ ំេជ ជកថ់��គនែ់តជ របស់
—បន�ិចបន�ួច។ ែតអនកមនិែដលេទថ�មននយ័�ស់។ េហយេ េពល�ពឹក
េពលែដលខញុ ំេចញេពញផទះ គឺបនេឡងមកទីេនះម�ងមក លែដរ…
9 ន�ពឹកមយួមន ប�ូន�បសមន កែ់ដលគតគ់ម នអ�ីេ ខ�ួនេ�ះ គម នសំេល ក
បំពក ់និងអ�ីរ ុេំឡយ គតច់ងឱ់យខញុ ំយកសំេល កបំពកខ់�ះេ ឱយគត។់ ខញុ ំចបេ់ផ�ម
េចញេ  េហយេសទរែតជំពបេ់ជងដួលជមយួនឹងកេ ឆ រែប�ក៊បឺរ ីែដល បន�កេ់
ម�ុ េំនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកបនយកែប�ក៊បឺរទីងំេនះមកែមន េទ?”
10 េហយគតប់នេឆ�យថ “េទ ខញុ ំអតម់បនយកមកេទ ខញុ ំមកទីេនះ�សបយក
កេ � ៃថង េហយពួកេគអងគុយេ ទីេនះ។” េហយជបង�បសរបស់ខញុ ំ រ ៉ដូល បននំ
ពួកគតម់កជួបខញុ ំ។ ដូេចន ះេហយអ�ីទងំេនះខញុ ំពិតជេកតសរេសរជខ� ងំ។
11 េប៊ លលី ប៉ូល េទបែតនិយយសំេ មកកនខ់ញុ ំ មយួសនទុះមុន េ កនុង
ចំេ�មបងប�ូនេ យបេ់នះ ពួកេគបន�បមូលដង� យស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំ—សូមែថ�ង
អំណរគុណដល់បងប�ូន។ ខញុ ំមនិចងឱ់យបងប�ូនេធ�ដូេចន ះេទ។ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត សែម�ង
ករ េសញចសរេសរស�មបកិ់ចចខិតខំ�បឹងែ�បងេនះជេដម ប៉ុែន��មនិជថ�ីេទ។ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់�បទនពរដល់បងប�ូន។ អនកដឹងេទអនកដឹងេទ�ពះគមពរីែចងថ “អ�ីែដល
អនក�ល់គន បនេធ� គឺចតទុ់កថអនកបនេធ�ស�មបខ់ញុ ំ។”
12 ឥឡូវខញុ ំនិយយេ កនអ់នកទអំស់គន េ�យសទធ េល�ពះ�ជ�រ�តង់ៗ  ។
េហយខញុ ំ…�បែហលជមនអនកខ�ះកំពុងែតសថិតេ េ�កមកររេំភបែដល—ែដល ខញុ ំ
គិតថ�ពះេយសូ៊នឹងយងមកេ �ពឹកេនះ ឬ យបេ់នះ។ ខញុ ំបននិយយ អ ច ឹង។
ឥឡូវខញុ ំមនិនិយយថអ ច ឹងេនះេទ។េហយម�ងេទ ត�បែហលជ �ពះអងគ មនិ
យងមកសប� ហ៍េ�កយេទ ��ចជឆន េំ�កយ �ចជ ដបឆ់ន េំ�កយ។ ខញុ ំមនិ
ដឹងថ េ េពល�ែដល�ពះអងគនឹងយងមក េនះេទ។ ប៉ុែន�េនះជអ�ីមយួ ែដល
ខញុ ំចទុំក…េ កនុងគំនិតអនក�តវែតេ�ត មខ�ួន�គបន់ទី�គបេ់ម៉ង។ េមល? េឃញេទ
េបសិនជ�ពះអងគមនិយងមកេ ៃថងេនះ�បែហល ជ�ពះអងគនឹងយង មកេ  ៃថង
ែស�ក ។ ដូេចន ះេហយ�តវែតចងចេំ កនុងចិត�ថ �ពះអងគនឹងយង មក។
13 េហយខញុ ំមនិដឹងថេ េពល� គឺជេពលចុងេ�កយរបស់ខញុ ំេ េលែផនដី
េនះេទ េយងទងំអស់គន កដូ៏េចន ះែដរ។ េហយគម នពួកេយង�មន កែ់ដល�ច



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

ដឹងថេពល��ពះអងគយងមកេនះែដរ។ �ពះអងគផទ ល់កម៏និ�ជប ថ�ពះអងគ
នឹងយងមកេពល�េនះែដរ េ�យមនេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ �ពះអងគ
មនបនទូលថ “មនែត�ពះវរបិ�ប៉ុេ�� ះែដល�ជបថេ េពល� ែដល�ពះអងគ
នឹងយងមក សូមបែីត�ពះ�ជបុ��មនិ�ជបថេ េពល��ពះអងគនឹងយង មក
េនះែដរ។” គឺេ េពលែដល�ពះជមច ស់ចត�់ពះអងគឱយមកម�ងេទ ត។ ប៉ុែន�ពួក
េយងកំពុងែតចេំមលពីករយងមករបស់�ពះអងគ។ េហយ�បសិន ជ�ពះអងគមនិ
យងមកេ ជំននខ់ញុ ំេទេនះ�ពះអងគនឹងយងមកជំននេ់�កយេទ ត េបមនិទន់
មកគឺនឹងេ ជំននប់នទ បម់កេទ ត។ ប៉ុែន�ស�មបខ់�ួនខញុ ំផទ ល់គឺមនិេឃញថ មន
េពលេ េសសសល់េនះេទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត…ស�មបខ់ញុ ំ��ចេកតេឡង�គប ់េពល។
ឥឡូវមនិយល់េ េឡយ…ប៉ុែន�មនិែមនមន នយ័ថឥឡូវ ែដលអនកនឹងេឃញ
�ថ នសួគផ៌� ស់ ប�ូរនិង�គបយ៉់ង…េនះមនិែមនជករយងមកែដលខញុ ំចង ់ និយ
យ េនះេទ។ ខញុ ំនិយយពី�គឆកយ់ក។
14 េមល �ទងយ់ងមកជបីរបូភព។ �ពះអងគយងមកកនុងនមបីកនុង
�ពះ�ជបុ���ទង ់ �ពះអងគយងមកេ កនុងរបូភពជ�ពះ�តីឯក�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េមល ទងំអស់ជ�ពះ�គិស�ែតមយួ កនុងនម
�ពះជមច ស់ �គបេ់ពលេវ�។ឥឡូវេយងដឹងថ�ពះអងគយងមកេដមបនីមំកនូវ
កិចចករបីៃន�ពះគុណករេ�បសឱយបនសុចចរតិ ករេ�បសឱបនបរសុិទធ ករ�ជមុជ
េ�យនូវ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �គបយ៉់ងេ កនុង�ពះជមច ស់គឺេពញេលញ េ កនុង
បីមុខងរ។
15 ដូេចន ះេហយ�ពះអងគយងមកជេលកទីមយួ េដមបរីេំ�ះកូន�កមុរំបស់�ពះអងគ
។ �ពះអងគយងមកជេលកទីពីរ ជ�គេលកេឡង េដមបទីទួលយកកូន�កមុរំបស់
�ពះអងគ។ �ពះអងគយងមកជេលកទីបីជមយួនឹងកូន�កមុរំបស់�ពះអងគ េស�ច និង
មច ស់ក��តី បនទ បម់ក ជេពលែដលមនុស�ជេ�ចនរពឹំងពីករយងមក។

ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះអងគយងមកេ េពលេនះពិបកស�មបអ់នកែដល មនិ
ទនេ់�ត មខ�ួន ប៉ុែន�ស�មបអ់នកែដលេ�ត មខ�ួនរចួនឹងដឹងថេ េពល� �ពះអងគ
នឹងយងមក។ នឹងមនមនុស�ែដលអវត�មន ពួកេគមនិដឹងថមនអ�ី េកតេឡង
ចំេពះខ�ួនឯងពួកេគនឹង�តវដកេចញយ៉ងេល នេហយពួកេគដឹងថ មនករ បត់
ខ�ួន។ “ករែ�ប�បល�តឹមមយួ�សបកែ់តមយួប�៉ពិចែភនក។” ដូេចន ះេហយេយង�តវ
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ែតេ�ត មខ�ួនជេ�សច។ ��ចជករភយ័ខ� ចេបមន�ពឹក�មយួបតប់ងអ់នកជ
ទី�ស�ញ់�មន កេ់នះ េហយគម នអនក��ចរកពួកេគេឃញ។ េត�មនិ�
�កកេ់ពកេនះេទែដល�គបយ៉់ង�ហួសេពល ឬអស់ឱកស? ដូេចន ះេហយ�តវែត
េ�ត មទុកមុនេពល�ពះអងគយងមក។
16 ឥឡូវសប� ហ៍េ�កយ�បសិនជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់េ ែខេ�កយ
ចបពី់សប� ហ៍េនះ ចបពី់ៃថងចន័ទេនះ �បសិនជបំណង�ពះហឫទយ័ �ពះជមច ស់
ខញុ ំនឹងយក�គ�ររបស់ខញុ ំ�តឡបេ់ កន ់ �រហី��ូវញិេដមបចូីល��បនទ ប់
មកខញុ ំ—ខញុ ំនឹងវលិ�តឡបម់កវញិ។
17 ឥឡូវ ខញុ ំមនិេ ទីេនះេទ…ខញុ ំគម នកមមវធីិថ� យបងគំអ�ីេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំពិបក
េ �រហី��ូ ខញុ ំសុខចិត�េ កែន�ងេផ�ង។ ខញុ ំនឹងយក�បពនធរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ េ
ៃថងចន័ទេ�កយ។ ខញុ ំ�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ ខញុ ំនឹងេចញពីទីេនះេ កន ់ �ប៊ដីធី
សកូឡំប៊។ីខញុ ំមកកូឡូ�៉ដូវញិ។ ខញុ ំនឹងេ �រហី��ូម�ងេទ តេពលជិតដល់�គិ ស�
�ម ស់ែតមយួ ភ�គឺ�គប�់គនេ់ហយ…�បែហល ជពីរឬបីៃថងជួបជំុ�គ�រ�តឡ ប់
មកវញិកនុងវសិ�មកល�គិស��ម ស់េបជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះ ជមច ស់ មន
កមមវធីិសំ�បឆ់�ងឆន ថំមីេ ទីេនះ។
18 អ ច ឹងបនទ បម់កខញុ ំនឹងេ ទីេនះ ញឹកញប។់ ខញុ ំេ ទីេនះដបដ់ងេទ តជង
េ ទីេនះពីេ�ពះេយងអតម់ន�កមជំនំុ ឬកមមវធីិថ� យបងគំេទេ ទីេនះ េយង
គម នអ�ីេ ទីេនះេទ ដូេចនះ�េ ឆង យពី�ពះវ�ិរ េនះជអ�ីមយួែដលមនិល�។ ខញុ ំ
គម នកែន�ង េដមបបី ជូ នកូនៗែដលនឹង�ចឮពី�ពះ�ជ�រទងំេនះ ដូចជកូនៗ
របស់បងប�ូន ទងំអស់គន ឮេ ទីេនះេនះេទ េហយ—ដូេចន ះេហយេនះជអ�ី ែដល
ខ�ះចេន� ះ ែដលេយងមន។ ប៉ុែន�ពួកេគទងំអស់សុទធែតមនសុខភពល�។ �
�ងំសងួត េក� ែហង �កសធតុេក�  ប៉ុែន�េកមងៗទងំេនះមនសុខភពល� ខញុ ំ
មនិបនេ  ទីេនះយូរលមមេទេដមបដឹីង ថពួកេគមនសុខភពល�ឬអត។់ ខញុ ំ
េធ�ដំេណ ររហូត េហយ ខញុ ំ—គិតថ—ខញុ ំេកតមកស�មបែ់តេដរចរ�ចបប់៉ុេនះ។
19 �បពនធខញុ ំទូរស័ពទេ ខញុ ំ…ខញុ ំដឹងថនងគឺេ ទីេនះដូេចន ះេហយខញុ ំនឹងេ បនទ ប់
ពីចបក់រថ� យបងគំ អនកទងំអស់គន បនដឹងេហយ។ េត�តវេ ថដូេម�ច ខយល់បក់
មនិឈប ់ ឬ ខយល់បកម់និ��ក��នឬ ជអ�ី—កេ៏�យ អនកដឹងដីខ�ចែ់ដល
េ�យ? ឬេប និយយេ  ខញុ ំែតងែតដូរកែន�ង។ េហយខញុ ំបនេរ បករេហយ ឥឡូវ
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គឺមនរយៈេពល ៃមភពីរឆន េំហយ េហយេពលខ�ះខញុ ំគិតថខញុ ំ�គនែ់តជជនែប�កមុខ
េ កនុងផទះ េ�ពះខញុ ំ �តវែតចកេចញេ ។

ប៉ុែន�ខញុ ំរកេពលេវ�ែដលេយងនឹង�ចេធ�ដំេណ រេ �សកកំេណ តម�ងមក ល។
ប៉ុែន�ឥឡូវសមរភូមកិំពុងែតបន� ដូេចន ះេហយចូរសថិតេ កនុងេសចក�ីអធិ�� ន។
20 កុំេភ�ច �ពឹកៃថង�ទិតយេ�កយ េបជបំណង�ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់ សូម
ន ំអនកជំងឺមកជមយួ និងអនកែដលឈចឺប។់ សូមមកមុនេហយរកកែន�ងអងគុយ
េហយ�បែហលជ�កមមយួសំ�បអ់ធិ�� នឱយ។ េយងនឹងមនផ�ល់ជូនកតសំ�ប់
េសចក�ីអធិ�� ន។�បសិនេបមនិ�គបេ់ទេយងនឹងមនិផ�ល់ជូនេទ �តឹមែតប៉ុនម នជួរ
គឺលមមេហយ ឬេលសនឹង។ ប៉ុែន�េយង—េយង�បែហលជផ�ល់ជូនកតអធិ�� ន
ដូេចន ះេហយេយងនឹង�បែហលជេធ���បមណជមយួេម៉ងមុនេពល ថ� យបងគំ
ធមម�ែដលខញុ ំគិតថនឹងយកេពលេនះ…�បែហលជកនុងេម៉ង�បបីំ ឬ�បបីំកន�ះ
ពួកេគនឹងែចកកតេសចក�ី អធិ�� នេបកទ� �ពះវ�ិរ ែចកកតេសចក�ីអធិ�� ន
�ពឹក ៃថង�ទិតយេ�កយ។ េហយបនទ បម់កេទ ត�តវធនថអនកមកទីេនះ ស�មប់
…របស់ អនក ចូរនអំនកជទី�ស�ញ់មកជមយួផងឱយគតេ់ ទីេនះ។ ែដលជ
កែន�ងគួរសមេ កនុង�ពះវ�ិរ�បសិនជពួកេគឈ ឺ េហយេយងនឹងេធ��គបយ៉់ង
ែដលេយង�ចេធ�បនេដមបអីធិ�� នសំ�ប ់ពួកេគ។
21 សូមែថ�ងអំណរគុណម�ងេទ តស�មបដ់ង� យៃនេសចក�ី�ស�ញ់។
22 េហយឥឡូវេនះេយងនឹង�ន �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េ យបេ់នះេហយ
សូម េ�ត មខ�ួនស�មប�់ពះវត�មនរបស់�ពះអងគ កនុងករនមំកនូវ�ពះបនទូលរបស់
�ទងម់កកនេ់យងន�ង ចេនះ។ ឥឡូវេយងដឹងថេយង�ច�នបនប៉ុែន��ពះ ជ
មច ស់�ពះជមច ស់ជអនកេបក សែម�ងនូវអ�ីែដលេយងបន�នេនះ។ េឃញេទ?
េយង �ច�នអតថបទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់ជអនកេបកសែម�នូវអតថបទេនះ។ េហយ
ខណៈ េពលែដលអនកកំពុងែតេបកេ កនុងកណ� គមពរី េយេរម ជំពូកទីពីរ។
23 ខញុ ំចងនិ់យយថខញុ ំរកី�យែដលមនបង�បស លី �៉យ ែដលជបង�បសដ៏
�បៃពេ កនុង�ពះជមច ស់។ េហយខញុ ំគិតថេ ទីេនះ បងប�ូនេ ទីេនះែដលខញុ ំនឹក
េឈម ះអតេ់ឃញ បង�បស េវ ៉ល �កស់។ េហយខញុ ំបនេឃញបង�បសមកពី �
កន�សបង�បសចននិងពួកេគមកពីផបផ�ឺប� ហ�េហយបង�បសែប�រ៊ត។ េហយ
អ�ូបង�បសេជកសុន េហយបង�បស រ ៉ដូដល និង មនេ�ចនេទ ត ខញុ ំ—ខញុ ំ មនិ
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�ច ចអំស់េទ…ខញុ ំចងេ់ េឈម ះទងំអស់ ប៉ុែន�មនិ�ចេទ េហយអនកក ៏ យល់
េហយ។ បង�បស ប៊នី �បយយ៉ន ខញុ ំេឃញគតអ់ងគុយេ ទីេនះ ជធមម�
គតែ់តងែត និយយពកយថ�ែមន៉េ េពលែដលខញុ ំ…អនកទងំអស់គន �គ ល់ប៊នី
េ�យ�រ ែតសំេលងរបស់ គត។់ អ� �� ។
24 េយង អងគុយេ កនុងខលីហ�័រេន  េ េពលមយួ ខញុ ំបនអធិបបយ�ពះ�ជ�រ
សំ�ប�់កមបបទី់សទេ �ជលងភន។ំពួកេគមនជំរុយ៉ំងធំេ ទីេនះ េហយក៏
មន េ�ចន�បេភទៃនពួកអភជិនបបទី់សទ។ខញុ ំមនិែដលឮពកយថ “�ែមន៉” ពី
កែន�ង� េទ អនកដឹងេហយ ខ� ចថមន ស�ីខ�ះគត�់បមុខមត។់ បនទ បម់ក
អនកដឹងេទអ�ី ដំបូងេនះគឺខញុ ំបនេឃញេជងមយួគូរសឹងែតេហបេឡងេហយៃដទងំ
ពីេលក េឡង េហយ�គវសីកេ់ខម  េ�យែ�សកេឡងថ “�ែមន៉” ែ�សកែបប
េនះ។ េហយខញុ ំបន េមលមកេ�កមេ�យនិយយថ“ែបន៊េតអនកមកពី�?”
គតពិ់តជបនេ�បពកយ “�ែមន៉។”
25 ខញុ ំេឃញ�បពនធរបស់គត�់កេឡកេមលមកគត។់ ជករពិត គតចុ់ះចញ់
ជ មយួនឹងសកេ់ខម េនះ ែដរប៉ុែន�មនិជអ�ីេទអនកដឹងេហយ។ កុំខ� យខ�ល់អំពីេរ ង
េនះេឡយ។ កលពីមុនខញុ ំកធ៏� បេ់ធ�ែបបេនះែដរ។

ដូេចនះេហយ ឥឡូវកុំេភ�ចអធិ�� ន។
26 ឥឡូវខណៈេពលែដល េយងសថិតេ កនុងែផនកមយួដម៏ត៉ច់តេ់ កនុងករបំេរ  ចូរ
ចថំ �បសិនជេយង�ន�ពះបនទូលេនះ បនទ បម់ក�ពះជមច ស់នឹង�បទន ពរ
�ពះ បនទូលរបស់�ពះអងគ។ “ពកយែដលេចញពីមតរ់បស់េយងនឹងមនិវលិ�តឡប់
មករកេយងវញិេឡយ ដ�ប�ទល់ែតបនសំេរច �មបំណងរបស់េយងជមុន
សិន គឺបំេពញកិចចករែដលេយងចតេ់�យមកេធ�រចួ�ល់សព��គប។់” េហយខញុ ំដឹង
េ  កនុង ករ�ន�ពះបនទូល ខញុ ំែតងែត�តវជនិចច េ េពលែដលខញុ ំ�ន�ពះបនទូល
�ពះជមច ស់នឹងេលកតេមកង�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ។
27 ឥឡូវ ចូរេយងឈរេ កនុងករេគរព�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ។ េយេរម ជំពូក
ទី២ ខទី១២ និង ទី១៣ េ កនុងកណ� គមពរីេយេរម២។

ៃផទេមឃេអយ! ចូរ…តកស់�ុតចូរញបញ័់រ េហយ�ស�ងំកងំ
េ !-េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
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�បជជនរបស់េយង�ប�ពឹត���កកពី់រយ៉ងគឺេគេបះបងេ់យងែដល
ជ�បភពទឹកកំពុងហូរែបរេ ជីកអណ�ូ ង ជីក�សះែដលែតងែតេ�បះមនិ
�ចទុកទឹកបនេនះេ វញិ។

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
28 ឱ�ពះអមច ស់េអយ�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ�តវបន�ន។ េហយេយងខញុ ំសូម
អធិ�� ន សូមឱយ�ពះអងគបនតេមកងេឡង�ពះបនទូលែដល�ពះអងគ�បទនឱយេយង
េ កនុងយប ់ េនះជ�ប�ន  ឬ ករេ�ប ប�បដូច ខណៈេពលេយងសម�ងឹេមលៃថង
របស់អុី��ែអល ែដលបនកន�ងហួសេ  េហយែដល�ពះគមពរីបេ�ង នេយង
ថេយង�ចេមលេឃញនូវអ�ីែដល�ពះអងគបនេធ�េ កនព់ួកេគ េ េពលែដល
ពួកេគបន�� បប់ងគ ប�់ម�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ េមល អ�ីែដល�ពះអងគបនេធ�
េ កនព់ួកេគេ េពលែដលពួកេគមនិ�� បប់ងគ ប ់ �ម�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ
េហយេរ នសូ�តបននូវ អ�ីែដលេយងគួរេធ�។ ដូេចន ះេហយ េយងអធិ�� នសូមឱយ
�ពះអងគមនបនទូលមក កនព់ួកេយងេ យបេ់នះេ កនុងរេប បមយួដវ៏េិសស េដមប ី
េយង�ចដឹងថ�តវ �ប�ពឹត�ខ�ួនេ�យរេប ប�េ កនុងេពលបចចុបបននេនះ ែដល
េយង�ចេរ នសូ�ត បនេ កនុង�ពឹកេនះែដលេយងកំពុងែតរស់េ ។ េយងទូល
សូមេ កនុង �ពះនម �ពះេយសូ៊។ �ែមន៉។

សូមស�មលឥរយិបទ
29 ខញុ ំចងនិ់យយេ យបេ់នះ េ េល�បធនបទមយួ—ស�មបេ់ពលេវ�ដខ៏�ីៈ
�ងទឹកែដលែបក
30 អុី��ែអល បនេធ�កិចចករ��កកខ់� ងំចំនួនពីរ។ �ពះជមច ស់មនបនទូល
ថ ពួកេគបនែបរេចញពី�ពះអងគ ែដលជ�បភពទឹកៃនជីវតិ ែដល�ចផឹកពីរនធទឹក
េនះ។ ឥឡូវ មនអ�ីេផ�ង។
31 មូលេហតុ ខញុ ំបនគិតេលអតថបទេនះ ែដលនេំ ករេ�ប ប�បដូចេ នឹងអ�ី
ែដលេយងេលកយកមកនិយយេ កនុង�ពឹកេនះ កនុងេពលែដលេយងកំពុងែតរស់
េ  និង មូលេហតុែដលេយងកំពុងែតពុះពរជំនះ។
32 េហយេយងសម�ងឹេ េមលអុី��ែអលជគំរ�ូ�បែ់ដលបន�បបព់ី
�ពះជមច ស់�ពះអងគគឺេ ដែដលជនិចច។េហយេរ ងមយួែដល�ពះអងគ ទទួលករ



�ងទឹកែដលែបក 9

េលកតេម�ងគឺរេប បែដល�ពះជមច ស់ផគតផ់គងស់�មបម់នុស�។ េហយេ េពល
ែដលេគឃ� តេចញពីផ�ូវេនះបនទ បម់ក �ពះជមច ស់មនិគប�់ពះហឫទយ័ េហយ
�ពះអងគបនេធ�ឱយេគរងទុកខស�មបក់រែបរេចញពីអ�ីែដល�ពះអងគ បន�បប ់ពួកេគ
ឱយេធ�េទះជអ�ីកេ៏�យ។

�ពះអងគបន�បទននូវ�កិតវនិយ័ដល់ពួកេគ “កុំឱយបះ៉ កុំឱយកន ់ កុំឱយភ�ក។់”
មនិ�គនែ់តទេង�រ��កកែ់ដលពួកេគេធ�ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េសចក�ី��កកៃ់នករមនិ
�� បប់ងគ បេ់ �ម�ពះបនទូលែដល�ពះអងគបងគ បឱ់យេធ�។េហយកគ៏ម នចបបែ់ដរ
េប ចបបគ់ម នករ�កទ់ណទ កមម។ ពីេ�ពះ�បសិនជគម នករ�កទ់ណ� កមម េនះ
ចបប ់នឹងេ ជឥត�បេយជន ៍ែដល�បជ់េទស។ �កិតវនិយ័!
33 ឥឡូវេយងេឃញថអ�ីែដលពួកេគបនេធ�េ កនុងេពលេនះ�កបី់ដូចអ�ីែដល
េយងេធ�េ កនុងេពលបចចុបបននែដរ អ�ីែដលមនុស�េ កនុង�កមជំនំុេធ�។
34 ឥឡូវេយងេឃញអ�ីែដលចែម�កេ ទីេនះ។ ��ចជេរ ងដច៏ែម�កេ កន់
មនុស�មយួចំនួនេ េពលែដល�ពះអងគមនបនទូលថ“អនកមនពួកេគបនជីក
�ង ទឹកេ�យខ�ួនឯង�ងទឹកែដលធ� យ។” ឥឡូវ�បែហលជអនកមយួចំនួនមនិ
�គ ល់ ថ�ងទឹកេនះជអ�ីេនះេទ។ េតប៉ុនម នអនក�គ ល់�ងទឹកជអ�ី? អ ច ឹង
េសទរែត �គបគ់ន ។ �បសិនជអនកធំធតេ់ ជនបទ�សកែ�សចំករអនកនឹង�គ ល់
ថេតអ�ីេ  ជ�ងទឹក។ ខញុ ំេ ចថំខញុ ំបនផឹកទឹកែឆ�តេ�យ—ដឹងថ—េនះជ
—�ង ទឹក។

អធិបបយេ តំបនែ់ដលមនគុមភៃ�ព�កស់ៗ ជកែន�ងែដលមន �ងទឹក
ជ េ�ចនែដលអនកេបះបងេ់ចលមនទឹកេ កនុងេនះ—េ �លេភ� ង អនកដឹង ថ
� ចស់បន�ិចេហយ។ េហយ—េហយមនសត�ល�ិតេ េពល យបចូ់លកនុង�ង
េនះ ដូេចន ះ។ េហយខញុ ំដឹងថ�ងទឹកេនះមនសភពែបប�។
35 �ងទឹក—គឺជកែន�ង—មយួែដលជីកចូលេ កនុងដីេដមបជំីនួសអណ�ូ ង។
េ កែន�ង ែដលគម នអណ�ូ ង បនទ បម់កពួកេគយក�ងទឹក—ជំនួស។ េបនិយយ
មយួែបប េទ ត �ងទឹកគឺជធុងែដលមនុស�េធ� ឬអណ�ូ ងែដលមនុស�ជីកចូល
េ កនុងដី ែដលមនុស�េគជីក េដមបចូីលេ ដល់�បភពទឹក េដមបយីកទឹកមក
—េ�ប�បស់។ អនកខ�ះេ�បទឹកេដមបកីរ�ងសម� ត អនកខ�ះេ�បស�មបផ់ឹក េហយ
�បែហលជេ កនុងរេប បេផ�ងគន ។ ទឹកទងំអស់ែដលពួកេគយកមកេ�ប�បស់
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េពលខ�ះគឺមកពី�ងទឹក។ េ�ប�បស់អ�ីែដលចស់ៗគឺ�តវែតរៃវេឡងៗេដមប�ីច
ដងទឹកយកមកេ�ប�បស់ មនធុងតូចៗេដមបដីួសទឹកេចញពី�ងទឹក។
36 អីចឹងេយងកតស់មគ ល់នូវចំនុចមយួអំពី�ងទឹកែដលមនលកខណៈខុសែប�ក
ពីអណ�ូ ងទឹក។ ឥឡូវ�ងទឹកនឹងរងីអស់។ �ងទឹក—�ងទឹក—មនិ�ច បំេពញ
ខ�ួនឯងេនះេទ។ �—គឺ…�គឺមនិ�ចពឹងែផ�កបនេនះេទ។ អនកមនិ�ច ពឹងែផ�ក
េល�ងទឹកបនេទ។ �ពឹងែផ�ក និង ��ស័យេលេភ� ង ែដលធ� កេ់  កនុងរដូវ
េក�  ឬរដូវរងរ េទះ�យ៉ង�…ជធមម�េ កនុងរដូវរងរ េ េពលែដល �ពិល
និង េភ� ងធ� កេ់នះជេពល ែដលទឹកហូរចូលេ កនុង�ងទឹក។ េហយ�បសិនជ
�មនិ បនទឹកេទេនះអនក—អនកនឹងគម នទឹកេទ។ ចបេ់ហយ—គឺអស់រលីង… រងី
អស់។ េហយ�មនិ�ចចកប់ំេពញេ�យខ�ួនឯងេនះេទ។ �ងទឹកចស់មនិ�ច
ចក ់បំេពញេ�យខ�ួនឯងេនះេទ។ �េពញបនមកពី—េភ� ងែដលធ� ក។់
37 េហយខញុ ំចងឱ់យអនកេធ�ករកតស់មគ ល់េ ចំណុចមយួេទ តអំពី�ងទឹក។ ជ
ធមម�អនកនឹងរកេឃញឬ េ �មផ�ូវេ កែន�ងរបស់េយង �ងទឹក… ជធមម�
ទំហំេ�ងជ�ងកគឺ�បែហលប៉ុនផទះ ពីរដងេហយជធមម�ពួកេគបង�ូរទឹកពី េ�ង
ជ�ងកេ �ងទឹក។ខញុ ំចពីំអណ�ូ ង�ងទឹកេ ទីេនះេ េពលែដល…ទរហូរ េ�ចះ
—ចូលេ កនុង� ពីេ�ងជ�ងក។ �េពញេ�យទឹកហូរពីេ�ងជ�ងក។

ដូេចនះេ េពលែដលទឹកហូរេចញពីដំបូលជ�ងក ជកែន�ងែដលសត�ទងំអស់
េដរជំុវញិេ�កលសត� េហយេ រដូវេក� ជេពលេវ�ែដលគម នទឹក�គប�់គន។់
េហយទឹកបនហូរមក ចូលេ កនុងកែន�ងែដលមនុស�េធ�ស�មបផ់ទុកទឹក ចូលេ
កនុង�ងទឹក។ េហយ�បសិនេបអនកគម ន ស�� បធ់ន បខ់ញុ ំមនិដឹងថអនកទទួល បន
អ�ីេនះេទេ េពលែដលអនកមន�ងទឹក។ បទអនកទងំអស់គន ! �គឺេធ� េ�យ ៃដ
មនុស� េទះបី�កខ�កប់ន�ិចកេ៏�យ។
38 អនកដឹងេហយ េយងធ� បេ់ ថ…េយងមន�ប�បច់ំេ�ះកំេទចមយួ។ េតអនក
ធ� បដឹ់ងថេត�ជអ�ីេទ? �តវ�ក�់ប�បច់ំេ�ះេ េល� េដមប�ីតងយ់កសត�ល�ិត
និងកំេទចែដលហូរមកពី�គបក់ែន�ង—ចូលេ កនុង�ងទឹក េហយេយងធ� ប�់ក់
�ប�បេ់�ចះេល� េដមប�ីតងកំេទចកំទីទងំអស់ែដលហូរ ចូលមក។ ែត�មនិ�ច
�តងនូវអ�ីែដលកខ�ក—់ទងំអស់េនះេទ គឺ�តងបនែតកំេទច—ស�មម និងកេមទច
កមទរីជេ�ចន។ ជករពិត �មនិបនហូរកេមទចកខ�កពិ់ត�បកដេទ គឺ��ចចប់
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យកែតកេមទចធំៗនិងអ�ីែដលហូរមក។សត�ល�ិត�ចធ� កចូ់លបន េហយ អ�ីេផ�ង
ៗែដលេចញ ពីសត�ល�ិនទងំេនះ�ចហូរចូល�មទឹកែដរ។ ដូេចន ះេហយ អនក
—អនកនឹងពិបកេ កនុង�ងទឹកែដលចស់មន�យឡំនូវ�រធតុជេ�ចន។

39 េ កនុងកំឡុងេពលពីរបីៃថងែដលអនកទុកទឹកេចលេ ទីេនះ គឺ�នឹងចបេ់ផ�ម
កខ�ក។់ អនកទុក�េ កនុង�ងទឹកេនះ�នឹងេឡងកខ�ក។់ េហយមនទងំសត�
កែងកប—ជីងចកនិ់ងេពះជេ�ចនកបល។ េហយេយងធ� បេ់ ថ “កូនក�ុក កូន
ក� ត”់ ប៊តីធីតូចៗ…ខញុ ំអតដឹ់ងេទថ�ជអ�ី…�បេភទពពួកប៉�៉សីុតឬអ�ីេនះ េទ…
អតដឹ់ងថអនកទងំអស់គន េ ពួក�ថេមច៉េនះេទ។ ប៉ុែន�ជ�បេភទ សត�ល�ិត េ
កនុង ទឹក ែដលេ ថជ—កូនក�ុកកូនក� ត។់ អនកដឹង េហយថ�ជអ�ី។ ប៉ុនម ន
អនក ដឹងថខញុ ំចងនិ់យយអំពីអ�ី? អ�ូ េហតុអ�ី អនកែដលរស់េ �មជនបទ�បកដជ
ដឹង។ េពល�កខ�កជ់ះក�ិនេពញទំហឹង េធ�ឱយសត�ែដលចូលចិត�ក�ិន េនះមក។
េហយ ពពួកសត�ែដលចូលចិត�ក�ិន��កក ់េនះ�នឹង�បមូលផ�ុ ំគន មក។ �គឺជករ
ជក ់ ែស�ង មកែតម�ង េ�ពះ�កខ�ក។់ េហយ េ�យ�រែត មនក�ិនែដលពួក�
ចូលចិត� េធ�ឱយសត�ទងំេនះមកសីុ។

40 េហយ�េសទរែតដូចេ នឹង�កមជំនំុសព�ៃថង។ ខញុ ំគិតថេយងមនេ សល់…
អំេពបបដធ៏ំមយួែដល�កមជំនុំបនេធ�នេពលបចចុបបននេនះ ដូចជពួកអុី��ែអល
បន េបះបងេ់ចល�ពះអងគ �បភពៃនទឹករស់។ េហយបនខំជីកេធ��ងទឹក
េ�យខ�ួនឯងេហយបនេធ�ឱយេគេ ជ�ស�ញ់ទឹក�បេភទេនះេ វញិ។ ជីងចក់
កែងកប និងេមេ�គែដលមនិ�� ត�គប�់បេភទ រស់េ កនុង�ងទឹកេនះ ពីេ�ពះជ
�ងស�ុក ទឹក ែដលបនេធ� េ�យៃដមនុស�។ េហយអ�ីៗែដលេ កនុង�ងស�ុកទឹក
ទងំេនះ ជ ឧទហរណ៍ ស�មបប់ង� ញពី�កមនិកយរបស់េយងសព�ៃថង។

41 “ឥឡូវ” អនកនិយយ “បង�បស�បណ� ំេហតុអ�ីបនជអនក�យ�ប�រ�ក់
មនុស�ទងំេនះខ� ងំេម�ះ៉?”

�គួរែតជបេ់ ទីេនះ។ �គួរែតជបេ់ កនុងេនះ។ េដញ�េចញពីេ�ពះ�ជ
ស ញ ទកទ់ញសត�ធតុឯេទ តឱយមក។ �តវចថំ�ជករពិត! �នឹងជស ញ ៃន
សត�ធតុដៃទ។ និកយនឹងនេំឆព ះត�មងេ់  �កំពុងែតេ �មផ�ូវឥឡូវេនះ ជំរញុ
េ�យថមពល។
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42 ចូលសម�ងឹេមលច�កភពរ ៉មូ។ អ�ីែដលជស ញ នឱំយេគដកខ�ួនេចញពី�ស
ន។ អនកបនរកេឃញថគម នអនក�មន ក�់ចទិញឬកល៏កេ់�យគម ន ស ញ
សមគ ល់ ៃនសត�េនះេទ។ គឺ�តវែតមន។
43 មន�កមមនុស�ែតពីរ�បេភទប៉ុេ�� ះេ េលែផនដីគឺអនកែដលមន�� សមគ
ល់ របស់�ពះជមច ស់ និងអនកែដលមនស ញ សមគ ល់របស់សត�។ មនែតពីរ�កម
ប៉ុេ�� ះ ដូេចនះេហយអនកនឹងមនមយួ ឬ អ�ីេផ�ងេទ ត។ �នឹងជករដកខ�ួន េចញ
ពី�សនជ—ស ញ សមគ ល់ៃន—�សន ែដលដកខ�ួនេចញពី េគល ជំេន ។
44 េហយ�នឹងេ ជមនរបូសត�។ ដូចជេ កនុងករសិក�របស់េយង េឃញថ
ច�កភពរ ៉មុូងំ េ ែតមនជនិចច ឬជស ញ -…សមគ ល់ជរបូសត�។ �បកដ
�ស់។ គឺ គម នផ�ូវ�េទ តេទ។ ច�កភពរ ៉មុូងំ!
45 េហយេតច�កភពរ ៉មុូងំបនេធ�អ�ីខ�ះ? គឺដូរពីមនុស�គម ន�សនេ ជអនក
កន�់សនកតូលិក េហយបនទទួល�គ ល់ជ�បពន័ធ ជ�បពន័ធសកលមយួ
ែដលបនបងខំឱយ�គបគ់ន �តវកន�់ម�សនមយួេនះ ឬ�តវសម� បេ់ចល។
46 េហយ�ជេរ ងមយួដច៏ែម�កមយួែដលមនសហរដ��េមរកិេលចេចញេ កនុង
ឈុតឆតេនះែដរ េហយ�គឺដូចជកូនេច ម។ េហយកូនេច មេនះមនែសនង
តូចពីរ �តវេហយជពួកសីុវលិ និង ពួកសងឃ។ េហយកន�ងមកបនទ បម់កេទ ត
េ មុន េពលជកូនេច មេយងបនដឹងថ�បេ ចញសេម�ងជនគ េហយបន
េ�ប កម� ងំជនគ។ េហយ�ពះគមពរីបន�បបេ់យងថ ពួក�និយយ “ចូរេធ�របូ
ជសត�។” េហយ របូេនះដូចជអ�ីមយួេផ�ងេទ ត។ ដូចែដលេយងបនេឃញន
េពលបចចុបបននេនះ េ កនុង�ថ នភពៃនពួកែដលមនិកន�់សន �ពះវ�ិរគឺ�តវ
បនេដរតួជ �ពះវ�ិរ�កម�បឹក�ជសកល ែដលជរបូភពៃនច�កភពរ ៉មុូងំ និង
េ�បកម� ងំ បងខំេលមនុស� ដូចជអ�ីែដលពួកកន�់មអំ�ចរ ៉មុូងំបនេធ� …ឬ
អំ�ច សេម�ចសងឃប៉បេ ច�កភពរ ៉មុូងំបនេធ�។ ដូេចន ះេហយគឺគម នផ�ូវឯ�
េទ តេទ គម នអ�ីេផ�ងេទ ប៉ុែន�េនះគឺជករពិត។
47 េហយកជ៏មូលេហតុែដលេធ�ឱយខញុ ំចប�់រមមណ៍េ កនុងវយ័របស់ខញុ ំកនុងសមយ័
កលរបស់ខញុ ំ �ជេរ ងដគ៏ួរឱយចប�់រមមណ៍ខ� ងំ។ មនសេម�ងចូលមក “េចញមក
សំេ េលនង � ស�របស់ខញុ ំេអយ កុំឱយេសពគបជ់មយួនឹងអំេពបបទងំ�យ
របស់នងេឡយ!”



�ងទឹកែដលែបក 13

48 ឥឡូវ ខញុ ំគិតដល់�ងទឹកែដលកខ�ក ់េ�ម កេ�គកទងំេនះ “�ពះអងគគឺជ�បភព
ទឹកៃនជីវតិ។ �ពះអងគគឺជទឹករស់។” េហយមនុស�បនេបះបងេ់ចលទឹកេនះ
េ�យ �បឹងជីករកទឹកេ�យខ�ួនឯងែដលបន�តឹមែតទឹកែដលកខ�ក។់ េយងបន
�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ង។ េហយជអ�ីែដល�មប�� និកយេគបនេធ� គឺ�តងយ់កអ�ីែដល
មកជមយួ េហយចងរ់មួចំែណក។ ពួកេគមនបំណងនចូំលេដមបបីនលុយខ�ះ
ឬ�ចេស� កពកេ់ កនុងរេប ប�មយួ។ េទ មនិថេគជអនក�កេ៏�យ មកពី
កែន�ង�កេ៏�យ គឺេគទទួលយកទងំអស់។
49 ឥឡូវេយងរកេឃញម�ងេទ តថ េនះជស ញ សមគ ល់ៃនសត�េនះែដលបន
បេងកតជ�ទង�់ទយេ ទីេនះ។ សហរដ��េមរកិ គឺសថិតេ លំ�បេ់លខដបបី់។ �
បនកេកតេឡងជមយួនឹងរដ�ដបបី់ប ចូ លគន ។ ែដលមនទងជ់តិមនផក យ ដប់
បី ឆនូតដបបី់។ េហយែថមទងំសថិតេ កនុងកណ� គមពរីវវិរណៈជំពូកទីដបបី់េទ ត។
េហយសហរដ��េមរកិែតងែតជ ស�ី ែដលជរបូតំ�ងេ េលកករ់បស់េយង។
សូមបែីតពូជេដមរបស់�េមរកិ េ េលរបិូវតថុកម៏នរបូ ស�ីែដរ។ េយងដឹង ពី�បវត�ិ
របស់�។ �គបយ៉់ង មនទងំជួងតំ�ងឱយេសរភីព �ពមទងំអ�ីេផ�ងជេ�ចន
េទ ត េសរភីព…របូសំ�កេសរភីព �គបយ៉់ងជ ស�ី។ �សី�មន ក ់ េលខដបបី់
េឃញេទ? ឥឡូវ �—គឺជករល�ែដលេឃញអ�ីទងំអស់េនះ។
50 េហយឥឡូវខញុ ំមនករពយករណ៍ទុកជមុនេ�យករេបកសែម�ងមកពី �ពះជ
មច ស់ ឬជនិមតិ�េ កនុងឆន  ំ ១៩៣៣ ែដលមនកិចចករចំនួន�បពីំរនឹងេកតមន
មុនេពលចុងប ចបម់កដល់។ េហយមន កេ់នះកនុងចំេ�មពួកេគ ែដល “ម៉ូសូលី
នី” ែដលបនទ បម់កនឹងក� យេ ជអនកកនល់ទធិផ� ចក់រ “េគនឹងក� យ េ ជអនក
កនល់ទធិផ� ចក់រ។េហយែថមទងំេធ�ករឈ� នពនរហូតេ ដល់ េអតយ ូ ពី និង
ដេណ� មយកេអតយពីូ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណមនពនទូលថ ‘គឺេគនឹង�តវ ដួល េ�យ
ករឈនរបស់េគ។’”
51 ខញុ ំចងដឹ់ងថ �បសិនជមនអនកជំននេ់ដមេ សល់េ េឡយេ កនុង េ�ង
ឧេបសថ នឹកចពីំខញុ ំនិយយថ េ កនុង�ល�បជំុេរដេមន េ ទីេនះ េ េពល
ែដលេយងបនអធិ�� ន កលពីេ�ចនឆន កំន�ងផុតេ ។ េតមនអនកែដលេ កល
ពីេពលេនះេទយបេ់នះ េ �ល�បជុំចស់េរដេមន េ េពលែដលខញុ ំអធិបបយ
ែបបេនះ េ េពលែដលពួកេគមន N.R.A. េចញមក េមល�តឡបថ់យេ�កយ



14 �ពះបនទូលជសេម�ង

វញិេ ខណៈេពលៃន ឃ� ដំបូងរបស់ រសូសឺែវល៉? ខញុ ំទយថគឺមនិមនេ កនុង
េនះេទ។ េតមនមន កេ់ទ? ហនឹងេហយ មនមន កែ់ដរ មន កេ់ ទីេនះ។ បទ គឺ
េ�ក�សី េវ លសុន ខញុ ំេ ចគំតប់ន។ ភរយិរបស់ខញុ ំអងគុយេ ខងេ�កយ។
េ សល់បនពីរនក ់�ងំពីជំននច់ស់ េ កលេនះ។

ែដលេ េពលែដលពួកេគនិយយ N.R.A. េនះ ែដលជសមគ ល់ៃនស ញ
សត�េនះ ខញុ ំបននិយយថ “�គម នអ�ីេទ មនិមនអ�ីទងំអស់”។ ស ញ សមគ ល់
ៃន សត�េនះមនិមកដល់ទីេនះេទ។�បនេចញពី�កងរ ៉មូ។េហយ�មនិ�ចជ
សមគ ល់ ៃនស ញ សត�េនះេទ។”

52 េហយ�តវចងចនូំវអ�ីែដលទងំអស់េនះបននិយយមក។ និយយថ
“�ប ់ ឌុលហុីែត� �តវបនប ចបេ់�យ�ថក៌ំបងំ។េហយគត�់បកសស ងគ ម
ជមយួ នឹងសហរដ��េមរកិ។េហយពួកេគចង�់ងសងអ់�ីែដលេធ�—ពី—េបតុង
ែដល�ច នឹងរស់េ េលបន។ េហយេ ទីេនះសហរដ��េមរចិមនករ
�យ�ប�រដគ៏ួរឱយរនទតែ់ដរ។” េហយបនេធ�របងេ�មពទ័ធ ដបម់យួឆន មំុនេពល
នឹងចបេ់ផ�ម�ងសង។់ េហយបនទ បម់កនិយយថ“ប៉ុែន��ដល់ចុងប ចបេ់ហយ
សហរដ��េមរកិ បន ឈនះស ងគ ម។”

53 េហយបនទ បម់កនិយយថ “មនបីលទធិ លទធិ�ហ�ុ ី លទធិ�� សីុស និង
លទធិ កុមមុយនីស�។” េហយខញុ ំនិយយថ “ពួកេគនឹងយកឈនះកនុងលទធិគុមមុយនី
ស�។ រសុ�ុ ី នឹងយកលទធិគុមមុយនីស�ទងំអស់។”

54 េហយខញុ ំនិយយ“ខងែផនកវទិយ� ស�នឹងអ�ច រយ មនុស�គឺកនែ់តឆ� ត រហូត
គតនឹ់ងែ�បក� យរបស់ជេ�ចន េដមបឱីយរបស់ជេ�ចននឹងដូចជរថយន� ែដល
េមលេ ដូចជសុ៊ត ែដលមនក ចកេ់ ពីេល� េហយ�ចមនថមពល�គប
ដណ� បេ់ដមបបី ជ កង។់” េហយពួកេគេ ថ�ន។

55 េហយខញុ ំបននិយយថ “េ�យ�កមសីលធមរ៌បស់�សី� គឺមនករធ� កចុ់ះ
ដូចជករបេនថ កតៃម� ស�ីេហយករបេនថ កេនះគឺ�ល�លដល់�គបជ់តិ �សន៍
។ ពួកេគែបេ ជេស� កពកស់េម� កបំពកប់ុរស។ ពួកេគបន�េ�ះសេម� កបំពក់
េចញរហូតដល់សេម� កបំពកខ់ងកនុង។េហយចុងប ចបែ់បរេ ជ បិទបងំេ�យ
ស�ឹក�� វញិ។”
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េហយេបអនកបនេធ�ករកតស់មគ ល់កលពីែខមុន ទស�នវដ�ី ៃឡហ� ពួកេគ
មន�សី�ែដលបិទបងំេ�យស�ឹក�� ។ េហយេអ មេគងយប ់ ឬ �វរលុងេស�ង
អ�ីែដលពួកេគេស� កេ េពលយបម់នពន�ឺភ��ឺចឆ�ុះេមលធ�ុះដល់កនុង េហយស�ឹក
�� គឺបងំែតកែន�ងខ�ះប៉ុេ�� ះេ េល�ង កយរបស់នង ជមយួនឹងឈុតមុជ
ទឹកែដលមនែខ�ឆម ល់េ ពីេលេធ�ឱយ�ងកយេលចេចញមក។ េហយេតេរ ង
ទងំេនះ �េកតេឡងេ�យរេប ប�!
56 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំធ� បប់នេឃញ ស�ីមន កឈ់រេ សហរដ��េមរកិ
ដូចជមច ស់ក��តី ឬអ�ីមយួ។ េហយសម�ងឹេមលេ នងគឺ�� តខ� ងំ�ស់
ប៉ុែន� េ កនុងចិត�នងវញិេពញេ េ�យករេ�ម កេ�គក។ េហយនងបនេធ�ឱយ
�បជជតិេដរ�មជំ�៊នរបស់នង។”
57 បនទ បម់កខញុ ំបននិយយថ “ចុងប ចប ់ �ពះអងគបន�បបឱ់យខញុ ំងកេ�កយ
េ ខងេកតម�ងេទ ត។ េហយេ េពលែដលខញុ ំងក ខញុ ំបនេឃញ គឺេមលេ
�កបី់ដូចជពិភពេ�ក�តវបនផទុះ។ េហយេ ឆង យែសនឆង យែដលខញុ ំ�ច
េមលេឃញមនិមនអីេទែតជកំ�តេ់ឈជេ�ចនេហយ—េហយមនដំុថម េឆះងំ
េ�ះេចញពីែផនដីេ ។”

េហយទងំេនះ�តវបនេកតេឡងេ មុនេពលចុងប ចបៃ់នពិភពេ�ក។ និង
�បកំនុងចំេ�ម�បពីំរែដលបនេកតេឡងរចួេ េហយកនុងរយៈេពល�ម សិបបី
ឆន ។ំ េនះេយង�តឡបេ់ េពលចុងប ចប!់
58 េហយខញុ ំបននិយយ�បឆងំនឹង�បពន័ធនិកយេនះមយួរេំពចភ� ម។ េហយ
ខញុ ំេ ែតេជ ថេ យបេ់នះ�ជរុែឺហគរែដលជកែន�ងមយួស�មប ់ បង�ូរ ទឹកកខ�ក់
ចូលេ ។ ខញុ ំេសទរែតមនិ�ចេជ ថ�ពះជមច ស់នឹង�កេ់រ ងដូចេនះចូល េ កនុង
�កមជំនំុរបស់�ពះអងគេ�យ�រែត�បនេកតេឡង េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ៃន �ពះ និង
បនទ បម់កបន�� តបរសុិទធមុនេពលែដល�ចអំពវនវរក�ពះអងគ។ �ថ ៌ កំបងំ
ៃនរបូកយរបស់�ពះ�គីសទគឺេយងបនទទួលបុណយ�ជមុជេ�យករ�ជមុជ កនុង �ពះ
វ ិ ញ ណរសុិទធ។
59 បទ ែមនេហយ�បពន័ធ�ងទឹកេនះគឺពិតជគំរដូឥ៏តេខច ះរបស់និកយ។ ជ
មនុស�ឆ� តមន កគ់ួរែតសម�ងឹេមល ឱយចបស់េហយមនិ�តវចូលេ កនុងករេនះេឡ
យ ដបតិ�ពះជមច ស់បនបង� ញ�មរយៈ ករ�បឆងំកនុងកល�ទងម់ន�ពះជនម
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េហយ�ពះអងគមនិែដលភ� តេ់ធ�កំហុស�មយួេឡយ។ �កម�កេ៏�យ…េពល
ែដលមនុស�មន កប់នេលកេឡងជមយួនឹង�ជ�រ ដូចេ�ក លូេធ េ�កេវស៉
លីជេដម និងសមុីធនិងេ�កខល់វនីេហយមនពួកេគេផ�ងេទ តេ េពលពួកេគ
បនចបេ់ផ�មអងគភពេនះ �ពះបន �កេ់រ ងេនះេ អេន�រ េហយមនិ ែដលបន
េ ជួបពួកេគម�ង េទ តេ កនុង ករផុសផុលេឡយ។

60 េមល�មរយៈ�បវត�ិ� ស�។ គម នេពល�មយួែដល�ពះជមច ស់ទតេមល
េលនិកយេនះេទគឺមនែតករផុសផុលេចញពី�គម នកែន�ង�េ�ះ។ បនទ ប់
មក�មរយៈ�បវត�ិ� ស� និងេ�យ�ពះគមពរីបនបង� ញថ�ជេរ ងកខ�កេ់
ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់ដូេចនះខញុ ំមនិចងេ់ធ�អ�ីជមយួ�េនះេឡយ។ េនះេហយ
ជមូលេហតុែដលខញុ ំបន�បឆងំ។ ខញុ ំកំពុងែតពយយមនមំនុស�េចញពី�។

61 េយង�តវបនអេ ជ ញ ដូចជេ �សកអុី��ែអល ដូេចនះឥឡូវេដមបសីម�ងឹ
េមលជនជតិអុី��ែអលស�មបឧ់ទហរណ៍។ ពួកេគ ដ�ប�ពួកេគេ ជ
មយួ �បភពទឹកេនះ ពួកេគមនិជអ�ីេទ។ ប៉ុែន� េ េពលែដលពួកេគបន�ងទឹក
េ�យ ខ�ួនឯង �បពន័ធែដលបេងកតេ�យមនុស� បនទ បម់ក�ពះជមច ស់ចកេចញពី
ពួកេគ។ �ពះអងគនឹងេធ�ដូចគន ស�មបព់ួកេយង “ពួកេគបនេបះបងេ់ចល�ពះអងគ
ជ�បភពទឹករស់។” ជកររអ៊ូរទថំ �ពះជមច ស់�បឆងំនឹងពួកេគ។ “េដមប ី េធ�អ�ី
មយួឱយពួកេគនិយយបនថ អនកេមលនូវអ�ីែដលេយងបនេធ�!”

62 ឥឡូវកនុងខណៈេពលៃនករ—េធ�ដំេណ ររបស់ម៉ូេស េ េពល�ពះជមច ស់ គឺ
េ�យ�ពះគុណ�ពះអងគ�បទន ពយករដីល់ពួកេគបន�បទនឱយពួកេគនូវបេងគ ល
េភ�ងេ ពីមុខពួកេគ បង� ញេ�យទីសមគ ល់និងអ�ច រយ។ �ពះគុណបន�បទននូវ
អ�ីទងំអស់េនះ។ ពួកអុី��ែអលេ ែតចងប់ន ចងេ់ឃញ�កិតវនិយ័។ ពួកេគបន
បដិេសធ�ពះគុណ េដមបទីទួលយក�កិតវនិយ័។

េនះជអ�ីជកែ់ស�ងែដលមនុស�េគេធ�នសព�ៃថងេនះ។ ពួកេគបនបដិេសធ
�ពះបនទូលេដមបយីក�បពន័ធនិកយេ�យ�រែតពួកេគចងេ់ធ��ម ចិត�ពួកេគចង់
អ�ី ែដលពួកេគចងប់ននិងទទួលបនជមយួេនះែដរ។ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចេធ�អ ច ឹង
េ  កនុង�ពះ�គីសទេទ! អនក�តវែតចូលមកេ�យ �� តនិងមនិ�ប�ក ់ េដមបបីន
េ កនុង �ពះ�គិស�។
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63 ករចកេចញពី�បេភពទឹកេដមបេី រក�បពន័ធទឹកែដលមនុស�ជអនកេធ� ឬ
ជ �ង ទឹកេតអនក�ច�សៃមេមលមននរ�មន កក់ំពុងេធ�េនះ? េតអនក�ច
�សៃម បន �ថ នភពផ�ូវចិត�របស់មនុស�មន កេ់នះ �ចផឹកេ �បភពទឹកែដល
ហូរ ចញ ពីអណ�ូ ងេហយេបះបង ់ េចលអណ�ូ ងេនះែបជេ រក�ងទឹក ែដល
េធ�េ�យ មនុស�មនទងំសត�កែងកបជីងចកនិ់ងក� តនិ់ងអ�ី�គបយ៉់ងេផ�ងេទ ត
េ កនុង�ឬ?

�េមលេ �កប់ីដូចជមនិ�តឹម�តវេនះេទ ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដលមនុស�េគ
បនេធ�។ ពួកេគបនេបះបងេ់ចល�ពះបនទូល ែដលជ�បភពទឹកដពិ៏ត ជ �បភព
និង អំ�ចរបស់�ពះជមច ស់ េដមបេី ផឹកទឹកពី�ងែដលបនេធ�េ�យខ�ួនេគ។
ដូចអ�ីែដលេគបនេធ�េ េពលេនះគឺពួកេគបនេធ�ឥឡូវែដរ។ ពួកេគ និយយ…

�ពះអងគមនបនទូលថ “ពួកេគបនេបះបងេ់ចលេយង។” េ�យ�ពះអងគមន
បនទូលេ កនុងកណ� គមពរី េយេរម២:១៤ ឬ ១៣េ�យមនបនទូលថ “ពួកេគបន
ចកេចញពីេយង ែដលជ�បភពទឹករស់។”
64 ឥឡូវ េយងេឃញពី�ងេនះ។ េយងេឃញថ�ទកទ់ញអ�ីខ�ះ។ េយង
េឃញពីរេប បែដលេគេធ��។ �ជ�ងែដលេធ�េ�យមនុស�ែដលមន ទឹកហូរ
ពីដំបូល ែដលកខ�ក។់ ទឹកែដលហូរពីេលបះ៉នឹងដំបូលែដលកខ�កជ់ទឹក ែដល
�ង ដំបូល ហូរពីរបស់ែដលមនុស�បេងកត ចូលេ កនរ់បស់ែដលមនុស�បេងកត
មយួេទ ត េហយ�បមូលផ�ុ ំេ�យ—េមេ�គជីងចកនិ់ងកែងកប និងរបស់ពីដីជ េ�ចន
េទ ត។ េហយគួរកតស់មគ ល់ កំេទច និង សត�ទងំេនះគឺមនិ �� តេទកូន ក�ុក
កូនក� ត។់ េហយកូនក�ុកក� តទ់ងំេនះមនិ�ចរស់េ កនុងទឹកែដល�� តបនេទ។
េបសិនជ �ចរស់េ កនុងទឹក�� តេនះ�នឹងងប។់ សត�ទងំេនះ�តវរស់េ  កនុង
ទឹកែដល កខ�ក។់
65 េហយបចចុបបននេនះកម៏ន�បេភទប៉�៉សីុតទងំេនះែដរ។ អនកមនិ�ចរស់េ
កនុងទឹក�� តៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ែដលជមូលេហតុេធ�ឱយអនកជំទស់យ៉ង�ច់
អហងក ចំេពះ�ពះបនទូល េហយនិយយថ “��បឆងំនឹងខ�ួនឯង េ�យគម នអ�ីេ
កនុងេនះេទ។” ពីេ�ពះពួកេគ�តវមនអ�ីេដមបេីធ�ឱយ�ងេនះេ ជកខ�ក�់តវេទ។

ដូចគន េ នឹងសត�កែងកប ជីងចក ់និងកូនក�ុកជេដម។ ពួក��តវែតេ �កែវល
នឹង�ងទឹកែដល ស�ុយកខ�កេ់នះ េដមបរីស់េ�ពះេនះជនិស�យ័របស់ពួក�។
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េហយអនកមនិ�ចនឹងេធ�ករផ� ស់ប�ូរសត�េនះបនេទ លុះ��ែតអនកប�ូរនិស�យ័
របស់�ជមុនសិន។

អនកមនិ�ចេធ�ឱយមនុស�េមលេឃញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់លុះ��ែត
និស�យ័របស់គត�់តវផ� ស់ប�ូរសិន េហយេ េពលែដលនិស�យ័របស់គតប់ន
ដូរពី និស�យ័េដម េ ជកូនរបស់�ពះជមច ស់េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ កនុង
គត។់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសរេសរនូវ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់!
66 ៃថងេនះខញុ ំបននិយយជមយួមតិ�ភក�ិដល៏�របស់ខញុ ំេវជជបណ�ិ តលីេវលី៉ែដល មន
វត�មនកនុងេពលេនះ។ េហយគតពិ់តជអនកលបខីងេទវវទិយេហយដូេចនះជ ធមម�
មនេពលខ�ះ—បនពិភក�យ៉ងល�ពីបទគមពរី។ ឆ� ត�ស់។

េហយគតប់នសួរខញុ ំេ េពលមយួថ ខញុ ំបនគិតពីភស�ុ�ងដំបូងៃន�ពះវ ិ ញ
ណ បរសុិទធ “ករនិយយភ�ចែម�កអ�ច រយ?” គឺមនជេ�ចនឆន មំកេហយ។

ខញុ ំបននិយយថ “េទខញុ ំេមលអតេ់ឃញេទ។”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកេ៏មលអតេ់ឃញែដរ” និយយេហយ “ខញុ ំបនទទួល

ករបេ�ង នែបបេនះ។”គតប់ននិយយថ “េតអនកគិតថេនះគឺជភស�ុ�ង
េទ?”
67 ខញុ ំបននិយយថ “ភស�ុ�ងែដល ល�បំផុតែដល ខញុ ំនឹកេឃញគឺេសចក�ី
�ស�ញ់។” ដូេចន ះេហយេយង�តវែតនិយយពីកិចចករេនះ។

េហយបនទ បម់កខញុ ំគិតថ�� បេ់ ជករល�ែដរ ដូេចន ះេហយខញុ ំ�គនែ់ត កន់
ជប ់“�បសិនជមនុស�មន កទ់ទួលបនក�ី�ស�ញ់។”

ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ �ពះអមច ស់ េ កនុងនិមមតិមយួបនត�មងខ់ញុ ំេឡងវញិ។ េហយ
គតប់ននិយយថ “ភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណគឺអស់អនក�ែដល�ចទទួល នូវ
�ពះបនទូល” េទះបីជក�ី�ស�ញ់ េទះជករនិយយភ�ចែម�កអ�ច រយ ប៉ុែន� �
ជករទទួលបននូវ�ពះបនទូល។
68 េហយបណ�ិ តលីេវលី៉បននិយយមកកនខ់ញុ ំថ “េនះគឺជបទគមពរី” គតប់ន
និយយថ “ពីេ�ពះេ កនុងយ៉ូ�ន១៤បនែចងថ ‘េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធសណ�ិ តេលអនក �ពះអងគនឹងេបកសែម�ងកិចចករទងំេនះេ កនអ់នក ែដល
េយងបនបេ�ង នអនក េហយនឹងបង� ញអនកទងំអស់គន នូវអ�ីែដលនឹងមកដល់។’”
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ដូេចនះេហយេនះគឺជភស�ុ�ងរបស់�ពះជមច ស់! �ពះអងគមនិែដល�បបខ់ញុ ំ
ខុស េនះេទ។ ថ “�គឺជភស�ុ�ងរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េត�ពះអងគ�ច ជទី
ទុកខចិត�ដល់�ពះបនទូល។” អនក�ចទទួលពកយេនះបន។

ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊មនិែដលមនបនទូល “េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយ
ង មកអនកនឹងនិយយភ�ចែម�កអ�ច រយ។” �ពះអងគមនិែដលមនបនទូលថ �ពះ
វ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកអនក�ចេធ�នូវកិចចករទងំេនះ។ប៉ុែន��ពះអងគ មនបនទូល
“�ពះអងគនឹងមកជំនួសខញុ ំេហយបង� ញអនកទងំអស់គន នូវកិចចករែដលនឹង �តវមក
។”ដូេចនះមនភស�ុ�ងជកែ់ស�ងរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យេយង �ម�ពះ
អងគផទ ល់។
69 ដូេចនះេហយញណែដលដឹងទងំេនះ េហយអ�ីេទ តែដលមនុស�មន េហយ
េ  ែតរស់េ រេប បដែដល អនក�ចេមលេឃញថមូលេហតុអ�ីបនជពួក េធ�ែបប
េនះ។ េមល េ�យ�រែតនិកយ ឬ �ងទឹកែដលកខ�ក ់ េហយអនកនឹងមនិ
ឈរ េលនិកយែដល-…�ពះបនទូល�គបល់កខណ៍របស់�ពះជមច ស់។ �មនិ�ច
េធ�អ ច ឹង បនេទពីេ�ពះអនកមនិ�ចែតង�ងំឬ�គប�់គង�ពះជមច ស់បនេឡយ។
េទេ�ក!
70 មូលេហតុេនះគឺ អនកមន�កមមនុស�មយួ�កមែដលេជ េល�ពះបនទូល ចូរឱយ
េគចបេ់ផ�មនូវអងគភពមយួ។ អ�ីែដលអនកដឹងដំបូងគឺេ កនុងឆន មំយួែដលមន�កម
រកីគី(Rickies)ែដលអនកមនិ�ចេធ�អ�ីបន។ េគេ�ងជបេ់ហយេយងមនិ�ចេធ�អ�ី
បន។�មនិែមនជ�បពន័ធរបស់�ពះជមច ស់េទ។ មនិែមនេទដូេចនះេហយេយងដឹង
ថកិចចករេនះគឺខុស។ េ�យ�រែត�ងទឹកេហយក� យជែន�ងមយួែដលមន ក់ៗ
នឹងេធ�ករស�មបេ �មេនះ េដមបបីនសមជិក ឬឱយមនុស�ចូលមក។
71 េយងរកេឃញថ �បពន័ធេនះបនចបេ់ផ�មកនុងេពលមយួ �កេឡកេមលេ
ជំននអ់ុី��ែអល េ េពលែដលពួកេគបនជីក�ងទឹកទងំេនះ។ េហយមន
ទងំមនុស� និង�កមបូជចរយ ែដលបនជីក�ងទងំេនះ។ េហយេគមនបុរស
មន កេ់ឈម ះេហរ ៉ដូែដលជអនក�បកស អនក�គប�់គង�តត��េ កនុងរដ�។

េហយគតចុ់ះមកេដមប�ី� បអ់នកែដលមនិវកវ់ជីមយួនឹងនិកយ។ អនកេនះគឺ
ជពយករ។ី េហយគម នពយករ�ីែដលរវរីវល់េ នឹង និកយេនះេទ ប៉ុែន�ជទី
ស�បេ់ខពមចំេពះគត។់ ពយករមីយួេនះចបេ់ផ�មនិយយ “េតអនកមនិបនចបេ់ផ�ម
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និយយេ�យខ�ួនឯងថ ‘េយងមនអ�ប�ជំបុព�បុរសរបស់េយង’ ដបតិខញុ ំសំុ
�បបអ់នក�ល់គន ថ �ពះជមច ស់�ចេធ�េ�យថមទងំេនះេ ជកូនេ េ�កអ�ប
�បំនែដរ។”
72 េហយពួកេគបនដកេចញនូវេករ �េឈម ះមុខមតេ់ដមប�ី� បគ់ត។់ េហយកិត�ិ
យសេករ �េឈម ះេនះបនដក�បពនធរបស់បង�បសគតេ់ចញពីគត ់ េហយបនេរ ប
ករជមយួនង។ េហយេតបុរសេនះេដរេចញមុខមកេហយនិយយថយ៉ងដូច
េម�ច? ពួកេគគិតថគតនឹ់ងស�មបស�មល�មេហយនិយយ “ឥឡូវ េ�ក
េ�ក េ�កមនកែន�ងអងគុយែដលល�េហយេ ទីេនះ។ េហយអនកគួរែត…ខញុ ំរកី
�យ ខ� ងំ �ស់ែដល អនកមកទីេនះេដមប�ី� បខ់ញុ ំៃថងេនះ។”

យ៉ូ�ន�គនែ់តបនេដរមកេងយមុខេហយនិយយថ“�មនិ�តវ�ម�កិត
វនិយ័ស�មបអ់នកេទ ែដលយកនង។” អ�ីែដលគតប់ននិយយដំបូងេនះគឺ គត់
បន ែ�សកយំសំ�បអ់ំេពបបរបស់គត។់
73 េឃញេទនិកយបេងកតឱយមន�ងទឹកែដលស�ុយកខ�កែ់ដលបុរស�ចរមួរស់
ជមយួ ស�ី េហយ ស�ីទងំេនះកតស់ករ់បស់ពួកេគ េហយេស� កពក ់ខ�ីៗ និងអ�ី
េផ�ង េទ ត េហយេ ខ�ួនថជ�គី�ទ ន។

ប៉ុែន��បភពទឹកពិត�បកដ �េលលូយ៉ ៃនអំ�ចរបស់�ពះជមច ស់ គឺ
មនិ �ចទបប់នេទ ពីេ�ពះ�រញុេចញមក។ “ខញុ ំជ�បភពទឹករស់។ ពួកេគបន
ចកេចញពីខញុ ំ េ ជីក�ងទឹកេ�យខ�ួនឯង។”
74 ឥឡូវេនះ�បភពទឹករស់ ែដលេយងកំពុងរក េត�គឺជ�បភពទឹករស់ែដរឬេទ?
េយងរកេមលេត�ងទឹកេនះគឺជអ�ី ឥឡូវេត�បភពទឹករស់គឺជអ�ី? �គឺជអណ�ូ ង
ែដលេ� ។

“អណ�ូ ងទឹកែដលេ�  េតជអ�ីេ  បង�បស�បន�?ំ”

�គឺជអណ�ូ ងែដលមនទឹកផុសេចញមកពីេ�កមេចញមក។ �ផុសទឹកមក
�គបេ់ពល។ �គឺជករផគតផ់គងេ់�យខ�ួនឯង។ �� តថមីជនិចច ជអណ�ូ ងទឹកែដល
េ�  ជ�បភពទឹករស់។ �មនិកខ�ក ់ និង ស�ុយរលួយេទ។ �រស់រេវ ក ទឹកេនះ
ដូរ រហូតផុសអ�ីែដលថមីេចញមក�គបេ់ពលហូរមកហូរមកពី�បភពទឹក។�េចញពី
�បភព �មក—ពីកែន�ងែដលជ…�បភពទឹករស់ផុសេចញមក។ ទឹកេនះ�� ត
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េ�យ ខ�ួន ឯង និង ជទឹកែដលថ�  �� ត ទឹក�� ត។ �ជទឹកែដលេចញមក
េ�យឯក ឯង អនកមនិចបំចច់ដំល់េពលែដលមនេភ� ងធ� ក ់ េដមបបីំេពញ�
េនះេទ�ែតងែត ផុសេចញមក ផគតផ់គងទឹ់កេ�យឥតមនបងៃ់ថ�អ�ី ។ អនកមនិ
ចបំចស់ប�់បូម រៃវ � េដមបយីកទឹកមកេទ។ �ជ�បភពទឹកផុសៃនទឹករស់។
75 អនកដឹងេទ �ងទឹកចស់ទងំេនះ អនក�តវែតរៃវ� រៃវេហយរៃវេទ ត េហយសប់
និងេធ��គបយ៉់ង េដមបបីូមទឹកេចញមកេ�ក។ ហឺ!

ប៉ុែន��បភពទឹករស់គឺេចញមកេ�យឯកឯងេ�យមនិចបំចប់ូមសបឬ់អ�ី
េផ�ង េទ។ អ�ូ ខញុ ំរកី�យ�ស់ស�មប�់បភពទឹកេនះ! ែមនេហយ!
76 �មនិ�តវករត�មងចេ�មះ ពីេលេនះេទេដមបេី�ចះេមេ�គប៉�៉សីុតេចញ។
តបតិេ�យ�ែត�ចកចូ់លេ េ�កមេ� ទម�ុះ�ល់ផទ ងំថម រហូតដល់កែន�ង ែដល
គម ន េមេ�គប៉�៉សីុត។

�មនិចបំចព់យរួត�មងករអបរ់ ំ េល�េនះេទ �តវេហយ �បពន័ធេ�កិយ
ែដលបេងកតេឡងេ�យ�បជញ និកយរបស់មនុស� េដមប�ីបបអ់នក មុនេពល
វកិលចរតិ េទះបីជអនក�ចអធិបបយឬអត ់ �មនិ�តវករវ ិ ញ ណកខ�កម់ក�គប
ពីេល�េនះេទ។ �នឹងរញុេចញេបសិនជអនក�ក�់េ ទីេនះ។ អនកមនិ�ច េធ�
ដូេចនះបនេទ។ អណ�ូ ងេនះទឹកផុសេចញ�គបេ់ពល។េបអនកពយរួអ�ីមយួេ េល�
េនះ �និងបេ ចញេ កែន�ងមខ ងេទ ត។ �គម នេពលស�មប ់ និកយពយរួអ�ីេល�
េនះេទ។
77 �មនិ�តវករ ត�មង ចេ�មះ �ប�បស់ប ់ បូម ឬអ�ីេផ�ងេទ។ គឺទឹកេ
ទីេនះ ែតម�ង ផុសេឡង។ �មនិពឹងែផ�កេលទឹកេភ� ងកនុងតំបន ់ េដមបបីំេពញ�
េទ។ ទឹកេភ� ងជ“ករផុសផុល”ែដលជ�បភពទឹក…ែដលជ�បភពទឹកៃនជីវតិ។“
កែន�ង ែដលមន�កសព�សស់ ឥ នទីនឹងជំុគន េ ទីេនះ។” អនកមនិចបំចស់ប់
ឱយេចញនូវករផុសផុលេទ អនកមនិចបំចស់បេ់ចញនូវអ�ីទងំអស់។ អ�ីែដល�តវ េធ�
គឺ�គនែ់តេ កន�់បភពទឹកេនះ។�េពញេ េ�យទឹក�� តថ� េហយេចញមនិ
េចះអស់។ �មនទឹកផុសេចញមកែតម�ង។
78 អនកមនិចបំចេ់ ឯ�ងទឹក េហយនិយយថ “�បសិនជមនេភ� ងធ� ក់
េហយ�ងជ�ងកេចញេនះេយងនឹងមនទឹកផឹកជមនិខន។”េឃញេទ? ខញុ ំ
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េអយ! ខញុ ំេអយ! មនិអ ច ឹងេទ។ ទឹកេនះផុសមកពីជេ� េចញមក ជទឹក�� ត
�តជក ់ �គបេ់ពល។ អនក�ចពឹងែផ�កេល�បន។ អនកមនិ�ចនិយយថ “ខញុ ំនឹង
េ  �ង ទឹកែដលចស់េនះ។ េយងធ� បផឹ់កទឹកេចញពីេនះ ប៉ុែន�អតម់នេភ� ង
ធ� កជ់យូរមកេហយ។ ខញុ ំ�បបអ់នកថ ��បែហលជរងីសងួត។”

79 េនះជ�បេភទៃន�ងទឹកែដលេធ�េ�យ�បពន័ធរបស់មនុស�។ អនក�ចចូល
េ បន �បសិនជអនកទទួលបនអ�ីមយួធំេកតេឡង ភគីធំៗ ឬ—ឬអ�ីមយួ ភគី
ដធ៏ំមយួនិងអ�ីមយួែដលកំពុងេកតមនេឡងែលបងបនកូ់និង ភគីេ កនុង បនទប់
េ�កម ដីេនះ និងអ�ី�គប ់យ៉ងែដលអនក�ចរកេឃញផទះេពញេលញមយួ។

ប៉ុែន�អនកនឹងេ កែន�ង�ែដលមន�បភពទឹកែដលផុសមកជនិចច មនុស�
ទងំេនះនឹងបនទឹកផឹកែដល�� ត�តជក។់ អនក�ចទុកចិត�បន! និយយថ
“ទឹកេនះមនិផុសផុលេចញរយះេពលដបឆ់ន េំហយ។”�បសិនជអនករស់េ ែកបរ �ប
ភពទឹក ទឹកេនះនឹងផុសេចញមកជនិចច។

80 ដូចជេកមង�បសជនជតិែវល៉មន កប់ននិយយ។ ឬមនេពលមយួេ េពល
ែដលមនកមមវធីិរកីផុសផុលេកតេឡងេ �បេទសែវល៉មន�កមឥស�រជន
មយួចំនួនមកពី�េមរកិ។ �កមបណ�ិ តខងេទវវទិយមយួចំនួនបនេធ�ទស�នកិចច
េ ទឹកដីែវល៉ េដមបរីកេមលទីកែន�ងនិងអ�ីៗ ទីេនះយ៉ងេមច៉ែដរ។ ដូេចនះេហយ
ពួកេគបនេស� កពក�់វធំនិងពកម់កួេ�តរបស់ពួកេគេហយេដរេដរ�មផ�ូវ ។

េហយកម៏នប៉ូលិសខ�ះ�មផ�ូវផ�ុ ំកែ ច រេ ៃដរបស់គត ់ គតផ់�ុ ំ “ខញុ ំបន
ឱន�កប�តងេ់ឈឆក ង�ពះអងគទងំសូមឱយ�ទង�់ងអស់បបខញុ ំផងឈម�ទង់
បន�ងខញុ ំឱយឥតេ ហមង សរេសរ�ពះនម�ទង”់ េដរេ �មផ�ូវ។

ដូេចនះពួកេគបននិយយថ “បុរសេនះ�ក ់ បីដូចជអនកមនជំេន ល�
�ស់។ េយង នឹងេ សួរគត។់” េហយពួកេគបននិយយថ “េ�ក!”

និយយ “បទ េ�ក?”

គតប់ននិយយថ “ពួកេយងមកពីសហរដ��េមរកិេយងជគណៈ�បតិភូ។
េយងមកទីេនះេដមបេីសុបអេងកតពីកមមវធីិរកីផុសផុលរបស់ែវល៉ ជេដម។ េយងជ
បណ�ិ តខងេទវវទិយ េហយពួកេយងមកទីេនះេដមបនឹីងេមលករខុស�តវ។” គត់
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បននិយយ “េយងចងដឹ់ងថេតកមមវធីិរកីផុសផុលេ កែន�ង� េហយមន
ទី�ងំេធ�េ ទី�។”

គតប់ននិយយថ “េ�ក អនកបនមកដល់េហយ។ ខញុ ំគឺជអនករកីផុសផុល
ជនជតិ ែវល៉។” �ែមន៉! “ករផុសផុលេនះគឺេ កនុងខញុ ំ។ គឺេ ទីេនះ។”

81 រេប បេនះគឺេ េពលែដលអនករស់េ ែកបរ �បភពទឹករស់ទឹកេនះមនជីវតិ
�គប ់ េពលផុសេចញមកេហយមកេទ ត។ �េ រស់�គបេ់ពល �គបេ់ពលេវ�
ទងំអស់ ម�ងេហយម�ងេទ តៗ។ គឺគម នទីប ច បេ់�ះ។ មនិែមន “េ េមលកែន�ង
មនទឹកខ�ះ�បសិនជគម នេភ� ងធ� កអ់ស់រយៈេពលយ៉ងយូរ” េនះគឺមនិអុីចឹងេទ។
េតេនះជ�បភពទឹករស់េទ។ ដូចជខញុ ំបននិយយដូេចន ះែដរថទឹកេនះគឺ ផុស
មកេ�យឯងឯងែតម�ង។

82 អនកមនិចបំច�់កត់�មងេល� េដមបេី�ចះ អនកែដលទទួលបនករអបរ់ ំ
មយួ ចំនួនអនក�ចប ជូ នគតេ់ េដមបអីធិបបយ េហយេមលថគតព់ិតជបន
េ�ប ពកយេពចន�៍តឹម�តវ �បសិនជគតប់នេ�បជនម ឬ សព�នមជេដម ឬ
គុណនម។ ភគេ�ចនគឺមនិ�គ ល់ពីខ�ួនឯងផង ប៉ុែន�គតប់នរស់េ ែកបរ�បភព
ទឹកដែដលជដែដល។

83 �មនិចបំចពឹ់ងែផ�កេលេភ� ងធ� ក ់ �មតំបនេ់ដមប ី បំេពញឬទឹកផុស�ម
តំបនេ់នះែដរ។ �មនិចបំចេ់ធ�ដូេចន ះេទ េ�យ�រែត�គឺជ កម� ងំ និង ភព
បរសុិទធរបស់�ផទ ល់។ កែន�ងេនះេហយគឺជ�ពះបនទូល �មនអំ�ចេ�យ
ខ�ួនឯងផទ ល់ែតម�ង! េ េពលែដលមនុស��ចទទួល�ពះបនទូលេនះ�កេ់ កនុង
ចិត�របស់គត ់ គឺទទួលបននូវភពបរសុិទធ។ �ទទួលបននូវអំ�ចេ�យផទ ល់
។ គឺេ ចំ�ពះបនទូលែតម�ង ទឹកៃនជីវតិ។

84 ពួកអុី��ែអលចកេចញពី�បភពទឹក េនះេគនឹងជួបនូវទុកខលំបក។ �គប់
េពល ែដលពួកេគចកេចញពីទីេនះ ពួកេគែតងែតជួបនូវវបិបត�ិ។

ដូចជពួកេយងសព�ៃថងែដរ។េ េពលែដលេ ឆង យពី�បភពទឹកផុសេនះមនិ
ែមនជករល�េនះេទ។ េហយែបរជេ ជីកអណ�ូ ងយកទឹកេ�យខ�ួនឯង ែដលជ
�ងទឹកែដលមនទឹកស�ុយកខ�កេ់ កនុងេនះ។
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85 ប៉ុែន��ពះអងគែតងែតជួយដល់ពួកេគ កររអ៊ូរទេំ សមុ�ទ�កហម េហយេ
េពលែដលពួកេគកំពុងែតេធ�ករត�ូញែត�រេ េឡយ…េ ខណៈេនះ�ពះអងគបន
សនយ និងបនេធ�ករសនយជមយួពួកេគ។�ពះអងគ�ចនឹងែបរេចញពីពួក េគេ
ទីេនះ។ េតេធ��មរេប បែដលពួកេយងេមលេឃញប៉ុែន��ពះអងគបនសនយថនឹង
យក ពួកេគពីទីេនះ។

េត�ពះអងគបនេធ�អ�ី? ពួកេគគឺជកូនេ អុី��ែអល។ �ពះអងគបនផគតផ់គងជ់
សរសរេភ�ង និង�គបែ់បបយ៉ង េដមបេីបកបង� ញ ពយកររីបស់ពួកេគ។ េហយនំ
ពួកេគេ  ដល់សមុ�ទ។ េហយែតងែតមនប � �បឆងំគន ។ េ�យមនទ�៊ន
ផេ�ន �មមកទន។់ េហយអនកដឹងថ�ពះជមច ស់បនេធ�អ�ីេទ? �ពះអងគ�គនែ់ត
េបក ទឹក�កហមេនះ និង �ងទឹកែដលស�ុយេនះេឡង។

សមុ�ទមរណៈគឺសមុ�ទែដលេ�គះថន ក�់� បជ់ងេគេ កនុងពិភពេ�ក។
�ពិតជ�� បែ់មន។ �ស�ុយកខ�ក។់ គឺគម នអ�ីែដល�ចមនជីវតិរស់េ កនុង�
បន េទ។

េហយ�ពះអងគបនេបកទឹកេនះេហយរេំ�ះឱយពួកេគមនេសរភីព ឆ�ងដល់
មខ ងេទ ត។ �ពះអងគបននេំគេ កនក់ែន�ងែដលពួកេគមនិ�តវេ េ�កមបនទុក
ដូច អ�ីទងំេនះេទ តេទ។
86 េ កនុងទីរេ��ថ ន ពួកេគេឃញថ�ងទឹកេនះគឺមនិ�ចពឹងែផ�កបនេនះ
េទ �ងេនះបនរងីសងួតេហយ។ េឃញថ�បនធ�ុះធ� យ�គបក់ែន�ង។ េ េពល
ែដលពួកេគកំពុងែតសថិតេ �លរេ��ថ ន ពួកេគែ�សកចង�់� ប ់ េ�យ�រ
ទឹក ផឹក។េហយពួកេគបនេ រក�ងទឹកេនះគឺហួតែហងអស់ទងំ�សះទឹកគឺរងី
អស់។ ពួកេគបនេ កែន�ងមយួេផ�ងេទ ត គឺ�រងីសងួតដូចគន ។ េទបពួកេគគិតថ
េតពួក េគនឹង�ចរកបនទឹកផឹកែដរឬេទ។

េហយបនទ បម់កកែន�ងែដលមនិទំនងថមនទឹកកនុងទីរេ��ថ ន ពួកេគបន
ែស�ងរកេឃញទឹក។ �េ កនុងផទ ងំថម ទឹកេ កនុងថម។ ជកែន�ងែដលមនិសមថ
មនុស�នឹង�ចរកបនទឹក គួរែតជថមែដលសងួតេ�ពះ�េ ក�� លទីរេ �ថ ន។
ប៉ុែន�អនកេឃញេហយ�ពះជមច ស់េធ�ករដូេចន ះ។ េ កែន�ងែដលនឹក�ម នមនិដល់
កនុងរេប បែដលនឹក�ម នមនិដល់។ េនះជអ�ីែដលេយងែតងែតមន។
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87 ពួកេគគិតថអនក�តវែតមននិកយធំៗរមួប ចូ លគន  េហយអនុ ញ តិឱយពួកេគ
ទងំ អស់រមួប ចូ លគន  េហយមនទងំចំនួនជេ�ចនកកកុញ �ពមទងំមន
អនកចូលរមួសហករ�បព់នេ់ទ ត។ ទងំអស់គឺែបបេនះ េដមបមីនករផុសផុល។

េពលខ�ះ�ពះជមច ស់បនយកមនុស�វយ័ចំ�ស់ែដលមនមឌតូចសូមបែីត
ABC កគ៏តអ់តេ់ចះផង េហយបន�កគ់តេ់ កនុងចំេ�ម�កមមនុស�ែដល
មនិ េចះអក�រែដលពិបកយល់ស�មបព់ួកេគពីករយល់ខុសពីេគ �ពះអងគ
�ចេលក េឡងករផុសផុលេចញមកែដលនឹងរ ជួ យេ ដល់ពិភពេ�ក។
�ពះអងគបនេធ� េ សមយ័េ�កយ៉ូ�ន។�ពះអងគបនេធ�េ សមយ័ពយករ។ី
គម ននរ�មន ក ់ កនុងចំេនមពួកេគបនទទួលករអបរ់អំ�ីេ� �ជះេឡយ ប៉ុែន�
�ពះជមច ស់េ  ែត�ច យកពួកេគមក េ�បបន។
88 េ កនុងថមែដលមនទឹកេចញមក។ �ពះអងគជថម។ េហយ�ពះអងគបនបងគ ប់
េ ថមេនះ េហយគួរែត�យ។ េហយ�ពះអងគបន�បទននូវទឹក�� តថ� យ៉ហូរេហ រ
េដមបឱីយពួកេគផឹក។ �ពះអងគបនសេ ងគ ះដល់អស់អនកែដលបនផឹកពី�។ េ�យ
�សប�មទងំ�សងជមយួនឹង យ៉ូ�ន ៣:១៦។

…តបតិ�ពះអងគ�ស�ញ់មនុស�េ�កដល់េម�ះបនជ�ទង�់បទន
�ពះ�ជបុ��ែដល�ទងប់នបេងកត…ដល់អស់អនក�ែដលេជ ដល់
�ពះ�ជបុ��េនះមនិ�តវវនិសេឡយគឺឱយមនជីវតិអស់កលបជនិចច
វញិ

89 �ពះជមច ស់�យថមេនះ�តងក់ល់�៉រ។ី េទសរបស់េយងបនេ េល�ពះអងគ
ែដលពី�ទងនឹ់ងមនវ ិ ញ ណៃនជីវតិែដលផ�ល់ឱយអនកនិងខញុ ំនូវជីវតិអស់កលប។ េនះ
ជនយ័េធ បដឥ៏តេខច ះរបស់� ែដលេ កនុងទី�លរេ��ថ ន។
90 ពួកេគមនិចបំចេ់ គស់កយ ជីក បូមឬអ�ីេនះេទ គឺ�គនែ់តផឹកទឹកែដល
�ពះអងគផគតផ់គងឱ់យ េ�យឥតគិតៃថ�។ េ េពលែដលពួកេគមនិចបំចេ់�បកម� ងំ
េដមបនឹីងជីកទឹកពី�សះ។ ពួកេគមនិចបំចជី់កគស់ ដងជមយួនឹងធុងេទ។ ពួក
េគមនិចបំចម់នបូម�េចញមកេទ។ ពួកេគ�គនែ់តផឹកទឹកែដលេចញមក។

េហយឥឡូវគឺ�ចបស់ព��គបេ់ហយ។ អនកមនិចបំចចូ់លរមួអ�ីទងំអស់។ អនក
មនិចបំចចុ់ះេ �សន េហយេធ�អ�ីេផ�ងៗេនះេទដូចជករបូមទឹកេនះេចញ
មកេទ។ អនកមនិចបំចនិ់យយអ�ីសូមបែីតមយួម៉ត ់ និយយម�ងេហយម�ងេទ ត
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រហូតដល់អនកមនករ�ចបូក�ចបល់ៃនភ�។ អ�ីមយួែដលអនក�តវេធ�គឺ�គនែ់ត
ផឹករបស់�ពះអងគ េ�យឥតគិតៃថ� ជករផ�តផ់គង�់មរេប បរបស់�ពះជមច ស់។
មនិមនករបូមបុកយកទឹកគឺមនិបចេ់ធ�អ�ីទងំអស់�គនែ់តផឹកទឹកេនះេ�យ
ឥត គិតៃថ�។ អនកមនិចបំចេ់ធ�អ�ីទងំអស់គឺ�គនែ់តផឹកទឹកេនះេ ។ េ�យ
�គនែ់ត េជ ។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំ�ចនិយយបន។

ពួកេគមនិចបំចេ់ធ�អ�ីទងំអស់េដមបបីន�។ មនិចបំចជី់កមនិចបំចប់នទន់
ខ�ួនចុះ។ ពួកេគមនិចបំច ់ែ�សកយំ�ល់យបេ់ដមបបីនទឹកេនះេទ។ ពួកេគ �គន់
ែតផឹក� ទឹកេនះេចញមកជេ�សច។ ែមនេហយ។
91 ខញុ ំកំពុងែតសម�ងឹេមលបុរសមន កែ់ដលេ ខងេ�កយកនុងបនទបេ់នះ។ ខញុ ំកនឹ៏ក
ច ំ�បបគ់តថ់ េ កនុងជ�ងកចំេបងចស់មយួ េ កនុងសនូក។

េហយគតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំមនិល�េនះេទ។”
92 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំដឹងថអនកគឺមនិល�េនះេទ។” េហយខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំក៏
មនិល�ដូចគន ។” ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយថ“អនកកំពុងែតសម�ងឹេមលខ�ួនឯងជអ�ី។ េហ
យ ឈប ់សម�ងឹមេលថអនកគឺជអ�ី ប៉ុែន�ចូរសម�ងឹេមលថ�ពះអងគគឺជអ�ី។”

គតនិ់យយថ “�បសិនជខញុ ំ�ចផ� ចប់របីន បង�បស�ប� ំ េនះខញុ ំ—ខញុ ំ
—ខញុ ំនឹង�ចក� យជ�គី�ទ នបនេហយ។”
93 ខញុ ំនិយយថ “កុំទល់ែតផ� ចប់របីន។ អនកកំពុងែត�បឹងែ�បងេធ�ល�រចួេទប
ចូលេ កន�់ពះអងគ។ �ពះអងគមនិបនយងមកេដមបសីេ ងគ ះមនុស�ល�េនះេទ
�ពះអងគយងមកេដមបសីេ ងគ ះមនុស���កកែ់ដលដឹងខ�ួនថខ�ួនគឺ��កក។់”

គតនិ់យយថ “អ ច ឹង…”
ខញុ ំនិយយ “សូម�� ប ់អនកពិតជមនិចងេ់ �ថ ននរកេទែមនេទ?”
គតេ់ឆ�យថ “អតេ់ទ។”

94 ខញុ ំនិយយ “អ ច ឹងអនកមនិចបំចេ់ទ �ពះអងគសុគតេដមបកុីំឱយអនកទងំអស់គន
េ ទីេនះ។”

គតនិ់យយថ “េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី?”
ខញុ ំេឆ�យថ “មនិចបំចេ់ធ�អ�ីេទ។ ��ម ញ�ស់។”
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គតនិ់យយ “ប៉ុែន�េបខញុ ំ ធ� ប…់”
95 ខញុ ំនិយយ “អ ច ឹងអនក�ចជកប់របីនម�ងេទ ត។ ឈបគិ់តអំពីបរេីទ ត
េ ។ �គនែ់ត នឹកចអំំពី�ពះអងគនូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ� េត�ពះអងគគឺជអ�ី មនិែមន
អនកគឺ ជនរ�េនះេទ។ អនកមនិល�លមម េហយមនិធ� បប់នល� និង នឹងមនិ
�ចេ ជល�បនែដរ។ប៉ុែន��ពះអងគគឺល� គឺមនែត�ពះអងគមយួ!” េហយខញុ ំ និយយ
ថ “ឥឡូវ េរ ងមយួែដលអនក�តវេធ�គឺ �បសិនជអនក�គន ់ ែតទុកអ�ីែដល ជអនក
េហយ�គនែ់ត សម័�គចិត�ទទួលយកនូវអ�ីែដល�ពះអងគបនេធ�។ អ�ីែដលអនក �តវេធ�
គឺ�គនែ់តទទួក យក។”

“េហអ�ី” គតនិ់យយថ “េនះគឺ�ម ញ េទ។ខញុ ំនឹងេធ�ែបបេនះ”
96 ខញុ ំបននិយយ “េនះជែ�ពក” េមល? ខញុ ំបននគំតម់កទីេនះ េ�យ េធ�ពិធី
�ជមុជទឹកឱយគតេ់�យនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�។

ពួកគតម់យួចំនួនបនអងគុយេ ទីេនះ េហយខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថពួកេគមន �
រមម ណ៍ ថអស់សំេណ ចចំេពះខញុ ំែដលញំុេធ�ែបបេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំបនដឹងនូវអ�ីែដល
ខញុ ំេធ�។ ខញុ ំបន េឃញ េ អ�ីែដលេកតេឡងពិត�បកដចំេពះបុរសេនះ។ ខញុ ំ�ច
េមលេឃញេ ទី េនះ េហយខញុ ំបននគំត ់ និង បនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយគត់
េ កនុង�ពះនម�ពះ អមច ស់ េយសូ៊។

េហយេ េពលែដលេយងេធ�ដូេចន ះ �មនិយូរប៉ុនម ន បនទ បម់ករហូតដល់ខញុ ំ
បនេ ផទះកូន�បសរបស់គត។់ េយងបន—េឃញនិមមតិមយួ ែដលមនេដមេឈ
មយួេដមបនបកេ់ កែន�ងមយួ េហយបុរសមន កដ់ួលេសទរែតបកខ់នងរបស់គត។់
េ�យនគំតេ់ កនម់នទីេពទយ។ េហយេ យបេ់នះ�ពះជមច ស់បនេបកសែម�ង
ស�មបខ់ញុ ំ េនះគឺជទីប ចបៃ់ន បរ។ី

ដូេចនះេ ៃថងបនទ បគ់តច់ងជ់កប់រ។ី ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងទិញឱយគត់
មយួក ចប ់ េហយយកេ ឱយគត។់ អនក�គនែ់តចេំមល ៃថងែដលគតជ់កប់រគឺី
ចបេ់ហយ។” គតម់និជកសូ់មបែីតមយួេដម ចប�់ងំពីេពលេនះមក។ �ពះ!
97 េមល អ�ីែដលអនក�តវេធ�ដំបូងគឺ�តវចូលេ កន់ �បភពទឹកេនះ។ អនក�តវ ែត
ចូលេ កនទ់ឹកេនះ �តវដឹងថគម នអ�ីែដលអនក�ចេធ�បន �គឺជអ�ីែដល�ពះអងគ
បនេធ�ស�មបអ់នក។ អនកមនិចបំចជី់ក អនកមនិចបំចប់ូមទឹកេនះេចញមក អនក



28 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនិចបំចេ់ធ�េនះេធ�េនះ។ អ�ីែដលអនក�គនែ់តេធ�េនះគឺេ ផឹកទឹកេនះែតម�ង គឺ
មនែតប៉ុណ�ឹ ង។ �បសិនជអនកេ�សក ចូរេ ផឹកទឹកេនះេ !
98 ឥឡូវ �ពះអងគគឺជថម�។ �ពះជមច ស់ចត�់ពះអងគមកស�មបេ់យង េហយ
�ពះអងគ�បទនឱយេយងនូវទឹក�� តបរបិូរណ៌។ �ពះអងគមនិទនេ់ធ�េ េឡយ ៃថងេនះ
គឺដល់អស់អនកែដលនឹងេជ ។ េនះគឺជ�ពះគុណ ពិត�បកដ�ស់គឺដល់ � ស�
របស់�ពះអងគគឺជេយង�ល់គន ។
99 មនអ�ីែដលដូចេ ទីេនះ ដូចជមនុស�សព�ៃថង េ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប ី
ទទួលនូវអ�ីែដលពួកេគ�ចយកបន ប៉ុែន�មនិចងឱ់យអ�ីែដលនឹង�តវតបសនងមកវញិ
េទ។អុី��ែអលបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប—ីេដមបផឹីកទឹកែដលេចញពីថម ប៉ុែន�
ពួកេគមនិចងថ់� យេ �ពះជមច ស់នូវពន័ធកិចចរបស់�ពះអងគែដលេគជំពក�់ទង់
េនះេទ។
100 េហយ�ពះអងគែតងែត�បទនដល់េយង�ល់គន នូវពន័ធកិចចមយួ។ អនកដឹង
េហយ ថ េយងមនិ�ចដកដេង�មបនផង�បសិនជគម ន�ពះអងគ។ េយងមនិ�ច
ដកដេង�ម បនេ�យគម នពន័ធកិចចរបស់�ពះជមច ស់។ េនះគឺជរេប បែដលេយង
ពឹងែផ�កេល�ពះអងគ។េហយ�េសទរែតេធ�ឱយេយងែបកែខញកជពីរ�បសិនជេយង
ពយយម េធ�គឺេធ�អ�ីស�មប�់ពះអងគ។�ទងច់ងឱ់យេយងេធ�អ�ីមយួេ�យេ េមល
អនកខ�ះ េ អធិ �� នស�មបអ់នកខ�ះេ ជួយអនកខ�ះ �េសទរែតេធ�ឱយេយងែបកែខញក
េដមបេីធ��។ ប៉ុែន� េយងមនិចងេ់ធ�អ�ីេដមប�ីពះអងគស�មបព់ន័ធកិចច។
101 ករែថ�ងរបស់�ពះអងគេនះគឺ “ពួកេគបនេបះបងេ់ចលខញុ ំ គឺេ�កិយ េហយ
បនទទួលយកនូវ�ងេទកែដលែបកជំនួសវញិ។ បនទទួល…ពួកេគបនេបះ
បងេ់ចលខញុ ំ �បភពៃនជីវតិ �បភពទឹកៃនជីវតិ េហយពួកេគមនបំណងចិត� និង ចង់
ផឹកទឹកពី�ងទឹកែដលស�ុយ។” អនក�ច�សៃមេមល?
102 អនក�ច�សៃមឥ៉ឡូវេនះពីមនុស�មន ក ់ ថ េនះ មនអណ�ូ ងែដលេ� េ កនុង
�សទបថ់មទឹកេចញ ពីថមកំេបរ គឺេ ចំក�� លផទ ងំសិ� ែដលកនុងខ�ចជ់េដម
ែដលទឹកេនះជទឹក �� តបំផុត េហយែដល�បេសរជងែដល�តវផឹកទឹកេចញពី
�ងែដល�តវេ�ចះ េហយែដលបន�សកទឹ់កេនះមកពីជំុវញិដំបូល�គ៌? េហយ
ធ� កចូ់លេ កនុង �ងេនះ ែដលជកែន�ងទឹក�សកចូ់ល េ�យហូរពីជ�ងក ដំបូល
ខទម េហយបនហូរចូលេ កនុង�ង េហយេយងចង-់…ផឹកទឹក េតេយងចង់
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ផឹកទឹកេនះ មុនេពលែដល�ហូរចូលេ កនុង�ងអណ�ូ ងេនះេទ? េនះគួរែតមន
អ�ីែដលមន ករគិតខុសជមយួនឹងមនុស�។ �តវេហយ។

103 េហយេ េពលែដលមនបុរសឬ ស�ីែដលនឹងឈរេលនិកយេ�យខ�ួនឯង
េនះនឹងអនុ ញ តិឱយមនសកប់ះេ�ជងេស� កពកេ់ខចខ�ី ផតម់ុខផតម់ត ់េហយ
មនអ�ីេទ តជេ�ចន េហយមនទងំ—កមមវធីិខ�ះែដលកំពុងែត េកតមន េឡង
េហយ�ចេ េលងេបះបល់ប៊ូលលីង និង—េធ�អ�ីែដលអត�់បេយជន ៍ ជេ�ចន
េទ តេ�យករបំពកទ់ងំេនះេហយ�បេសរជជងពួកេគេធ��មសមយ័ចស់
�ពះ បនទូលរបស់�ពះជមច ស់ែដលបនកតផ់� ចេ់ចញេហយេធ�ឱយ សុភពនរ�ីតវ
បន ដកេចញពី ស�ីេហយេធ�ឱយពួកេគ�តវ�ប�ពឹត�ិនិងេស� កពកឱ់យបនសមរមយ
ដកបរ ី និងថន ជំកេ់ចញករសបថ ែសបរនិងករេជរ�បមថ េចញ�ពមទងំករកុ
ហកលួ់ច េចញ ពីអនកនិងេ�កិយេចញពីអនកេហយផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីមយួែដល
ល�ឥតេខច ះ សកបស់កល់។ មូលេហតុអ�ីបនជបុរសឬ ស�ីេ ែស�ងរកអ�ីទងំេនះ
ស�មបេ់សចក�ី កំ�ន�ចិត�? េតអនកទទួលេសចក�ីកំ�ន�ពីេនះេ�យរេប ប
�?

104 េតអនក�ចផឹកទឹកែដល�� តែដលេចញពី�ងែដលស�ុយេ�យរេប ប�?
មូលេហតុអ�ីែដលេធ�ឱយមនុស�មន ក�់ច…េបសិន មនុស�មន កេ់ កន�់ងទឹក ែដ
ល ស�ុយេដមបផឹីកទឹកេនះេ េពលែដលេបកទឹក�ងអណ�ូ ងេនះអនកនឹងនិយយ
ថ “មន កេ់នះមនអ�ីែដលមនិ�ប�កតីេ កនុងគំនិតគតេ់ហយ។”

េហយ�បសិនជបុរស ឬ ស�ីនឹងេ កនក់ែន�ងេនះេដមបរីកេសចក�ីកំ�ន�
ចិត� េនះមនអ�ីែដលមនិ�ប�កតីចំេពះ�ពលឹងវ ិ ញ ណអនកេនះេហយ។ ពួកេគ
មនិ ចងប់ន�ពះបនទូល។ �បង� ញថនិស�យ័របស់ពួកេគគឺេ ែតដូចជសត�
កែងកប ឬ កូនក�ុកឬជអ�ីេផ�ងេទ ត�តវេទ អ�ីែដលមកពីធមមជតិែដលនឱំយ�ង
េនះ មនក�ិន ស�ុយពីេ�ពះ �ជ�បេភទរកុខជតិឬសត�ែដលមនិ�ចរស់េ កនុងទឹក
ែដល�� ត េនះ េទ។ ពួក�មនិ�នរស់បនេទេបទឹកេនះជទឹក�� ត។ មនិ�ច
េនះេទ។

105 ឥឡូវករត�ូញែត�រេនះគឺ “ពួកេគបនេបះបងេ់ចល�។” េហយសព�ៃថងេនះ
ពួកេគកំពុងែតេធ�េរ ងែដលដូចគន េនះ។
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ឥឡូវ�កេឡកេមល ស�ីេ ែកបរមតអ់ណ�ូ ង។េហយនងមកកនអ់ណ�ូ ង របស់
េ�កយ៉កុបេហយនងែតែតមកដួសទឹកេ  ទីេនះ�ល់េពលេ ឯអណ�ូ ង េនះ
។ប៉ុែន�អណ�ូ ងែដល�តវបនេគេ ថជអណ�ូ ងរបស់េ�កយ៉កុបែដលេយង
េ  ែបបេនះ ពីេ�ពះគតប់នជកីបីនកគ់តេ់ ទីេនះ េហយេនះជអណ�ូ ង
ែដល គតប់នជីក។ ឥឡូវនងមនដំេណ រេរ ងយ៉ងអ�ច រយ។ នងបននិយយ
ថ “ឥឡូវ ពធេករបស់េយងជអនកជីកអណ�ូ ងេនះគឺេ�កយ៉ងកុប គតប់ន
ផឹកទឹក ពី អណ�ូ ងេនះ រមួទងំហ�ូងសត�របស់គតផ់ង �ពមទងំេ�ប�បស់ស�មប់
អ�ីៗេផ�ង េទ ត។ េត�េ មនិទនល់��គប�់គបេ់ទឬអី?”
106 �ពះអងគមនបនទូលថ “ប៉ុែន�ទឹកែដលអនកដួសមកផឹកេនះអនកនឹងេ�សកម�ង
េទ ត �តវ�តឡបម់កដងវញិេទ ត។ ប៉ុែន�” �ពះអងគមនបនទូល “ទឹកែដលខញុ ំឱយដល់
អនកគឺ ជ�បភពទឹក ែដលផុសេចញមកពីខងកនុង េហយអនកមនិចបំនមកទីេនះ
េទ ត េដមបដីង�េទ តេនះេទ គឺ�េ ជបជ់មយួអនកែតម�ង។”
107 កំណតស់មគ ល់ ប៉ុែន�េ េពលែដលនងបនរកេឃញថ បទគមពរីស�ីពី�បភព
ទឹកេនះគឺមនបនទូលសំេ េ េល�មរយៈទីសមគ ល់ៃនបទគមពរីែដលនង កំពុង
ែតែស�ងរក នងបនចកេចញពីកែន�ងែដលេគបនេ ថអណ�ូ ងរបស់ េ�ក
យ៉កុបេហយមនិែដលវលិ�តឡបម់កដងទឹកេនះវញិម�ងេទ តេទពីេ�ពះ នង
បន រកេឃញថម�គឹះដពិ៏ត។ េមល? នងបនរតចូ់លទី�កង។ នងបនឆ�ងកត់
អំេពបប។ នងែលងជ ស�ីែដល��កកេ់ទ តេហយ។ នងបននិយយថ “មក
េមល អនក�េន កែដលខញុ ំបនរកេឃញបុរសមន ក ់ែដលបន�បបខ់ញុ ំពីដំេណ រេរ ង
ែដល ខញុ ំបនេធ�។ េតគតម់និែមនជ�ពះ�គិស�េទឬអី?”នង…�ងទឹកេនះគួរែត
ជ �ង ែដល�ចេ�បបន��តវបនផ�ល់មកេ កនុងេគលបំណងរបស់�។ ឥឡូវ
នងបន េ  ឯ�បភពទឹកដពិ៏ត។ �ងទឹកែដលល�គឺ �ងែដលមន�បភពទឹក
េបកេចញ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�បភពទឹកដរ៏ស់េចញមក�ងេនះបនបតប់ង ់នូវ
កម� ងំ របស់ �។ នងបនរកេឃញកែន�ងែដល�បេសរេដមបផឹីក។
108 េហយជកែន�ងែដលល��បេសរ។ កែន�ងែដលល��បេសរ េហយេ កនុង
�ពះ�គិស�។ េ កនុងយ៉ូ�ន៧:៣៧ និង ៣៨ �ពះេយសូ៊មនបនទូលេ បុណយ ៃន
េ�ង ឧេបសថ “�បសិនជមនអនក�េ�សក ឱយគតចូ់លមកឯខញុ ំ េហយផឹក
ចុះ។”
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ពួកេគអរសបបយ។ ពួកេគមនមនទឹកែដលហូរេចញមកពី�សន េហយ
—េហយ ពួកេគបនផឹកទឹកពីេនះេ កនុងករ�បរពធពិធី ៃន—ពិធីបុណយេនះ។
េហយ មនបនទូលថ“ពួកពធយេកររបស់េយងបនផឹកទឹកពីថមខងឯ�ពលឹង វ ិ ញ
ណេ  កនុងទី�លរេ��ថ ន។” េមល ពួកេគបនជីក�ងេ�យខ�ួនឯង ទឹកស�ុយ
ែដលេគបនបូមមកពីកែន�ងេផ�ងៗេហយបញ់េចញពីេ�កម�សន។ េហយពួក
េគបនមកជំុវញិេហយផឹកទឹកេនះេហយនិយយថ“ជេ�ចនឆន កំន�ងមកពួកពធយ
េកេយងបនផឹក េ កនុងទីរេ��ថ ន។”

�ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “ខញុ ំគឺជថម�ែដលេ កនុងទីរេ��ថ ន។”

បនមនបនទូលេទ តថ “េយងបនបរេិភគនំម៉�ែដលមកពី�ថ នសួគ៌
េហយ �ពះជមច ស់ជអនកបង�ុរ�ទំ�កម់ក។”
109 មនបនទូលថ“ខញុ ំគឺជនំម៉�េនះ។” �ទងជ់�បភពទឹកេនះ គឺបនផុសេ
កនុងចំេ�មពួកេគ។ នំបុង័ៃនជីវតិេនះបនេ កនុងចំេ�មពួកេគ។

េហយពួកេគេ ែតមនិចងប់ន។ ពួកេគចងប់ន�ងទឹកេ�យខ�ួនឯងជង
ពីេ�ពះ មនុស�ជអនកេធ�េនះ េហយ�ពះជមច ស់បនប ជូ ន េនះ។ េហយគឺជ
អ�ីមយួ ែដលមនលកខណៈខុសែប�កទងំ�សង។ ករជីក�ងទឹកេ�យខ�ួនឯង!
110 �ពះអងគមនបនទូលថ “�បសិនជមនអនកេ�សកចូរឱយគតម់កឯខញុ ំ េហយ ផឹក
ចុះ។” �ទងគឺ់ជ�បភពទឹក។

េហយដូចជមនែចងេ កនុងបទគមពរី��ប“់េចញពីេពះរបស់គតគឺ់នឹងមន
ទេន�ជីវតិហូរមក។”អ�ូ�ពះអងគគឺដូចជអណ�ូ ងែរេ៉នះ “េចញពីេពះគតឬ់ពីែផនកខង
កនុង នឹងមនទឹកៃនជីវតិហូរេចញមក។”
111 �ពះអងគគឺជថម�ែដលេ កនុង…ែដលជថម�របស់�ក េ េពលែដលមន
ទុកខលំបក េ េពលែដលកូនរបស់គតជិ់តនឹង�� ប ់ េ េពលែដលេគបនដក
នងេចញពីជំរុ ំ េហយេចញពីេនះមកជមយួនឹងេកមងតូចអុី�ម ែអល។ ទឹករបស់
នងេ កនុងថងែ់សបកែដលនងបនេវចមកជមយួនងបនអស់។ េហយនង
បន �កេ់កមងតូចអុី�ម ែអលចុះ េហយបនេដររលំងេ  េ�យ�កបចុះ េហយ
យំេ�ក េហយ អ�ូ ពីេ�ពះែតនងមនិចងេ់ឃញកូនេនះ�ចខ់យល់�� ប។់ េហយ
េ កនុងខណៈេពលដែដលេនះេហយេទវ�របស់ �ពះជមច ស់បនមនបនទូល
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េហយនងបនេឃញប៊-ី…េសប អណ�ូ ង—ែដលមនទឹកហូរេចញមក េហយ
េ  ែតហូររហូតដល់សព�ៃថង។ �ពះអងគគឺជប៊េីសបរបស់�ក ជថម�េ កនុងទី
រេ��ថ ន។
112 ឈរេ ទីេនះេ កនុងទឹកែដលេពញេ�យឈម េ ៃថងេនះែដលកំពុងែត
ឈរេ កនុងតំ�ក�់ពះ។ [មនចំណុចេខម មយួជប—់Ed។]…េពលមនពយះុ។
េ កនុង�ករជំីពូកទី១៣�ពះអងគគឺជ�បភពទឹកេនះ ែដលបនេបកេ កនុង
តំ� ក ់របស់�វឌី ស�មបក់រសំ�ត និង ស�មប ់(អំេពបប) ករ�ងសំ�ត
អំេព បប។ �ពះអងគគឺជ�បភពទឹកេនះ។ េហយេ កនុងទំនុកតេមកង៣៦:៩�ពះអងគ
គឺជ �បភពទឹកៃនជីវតិរបស់េស�ច�វឌី។�ពះអងគេ ែតជ�បភពទឹកេនះេ កនុង
តំ�ក ់របស់�វឌី។

េហយមនជ កំ�ពយេ កនុងចិត�របស់គតេ់ ទីេនះ។ កំ�ពយេនះ
េពល ថៈ

មន�បភពទឹកេពញេ�យឈម
ហូរពីសៃសរបស់េអម៉ញូែអល
េ េពលមនុស�មនបបបនចូលេ ជិត
េនះ�ទង�់ងឱយមត៉ហ់មង។

�ពះអងគគឺជ�បភពទឹកៃនជីវតិេនះ �បភពទឹក។ �ពះអងគគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់។
113 មនុស�បចចុបបននេនះេគបនេបះបងេ់ចល�ពះអងគ �ពះបនទូលដពិ៏ត ទឹកៃនជីវតិ
និង�កខ់�ួនេគេចញេ កន�់ងទឹកែដលជនិកយម�ងេហយម�ងេទ តកតេ់ចញ
ជីករងូ!
114 ឥឡូវេនះេយងដឹងថពួកេគមន�ងទឹកែដលែបក។ េហយ�ងេនះគឺមន
េពញេ េ�យេមេ�គជេ�ចនដម៏និគួរឱយេជ  ករអតួបំេប៉ងែដលមនិគួរឱយេជ
កមមវធីិអបរ់និំងអ�ីេផ�ងេទ តជេ�ចន ែដលផទុយេ នឹង�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះជ
មច ស់។ ពួកេគជអនកមនទិលសង�យ័�ពះបនទូល។
115 ឥឡូវ�ងទឹកទងំេនះែដលពួកេគមន�ពះគមពរីែដលមនបនទូលថ “បនែបក
។”�ងទឹក ែដលបនែបកគឺ�ងទឹកែដល“លិច”�ជបទឹកជ�ងបង�ូរ ទឹកស�ុយ។
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េត�កំពុងេធ�អ�ីេ ? �បនក� យជ�សនែដលមនុស� បនេ �ពះវ�ិរ
�កម�បឹក�ពិភពេ�ក។ េនះេហយជកែន�ង�ងទឹកធ� យែដលនមំនុស�េ
ទងំ អស់េនះគឺេ�យ�រែតពួកេគបនេបះបងេ់ចល�ពះអងគែដលមន…�បភព
ៃន ទឹករស់េហយបនេធ� �ងទងំេនះ។
116 ជីកេចញពី�បពន័ធថន កសិ់កខ ��ដធ៏ំៃនករេរ នករអបរ់ជំេដម។េនះ
េហយ ជ�បេភទៃន�សះពួកេគកំពុងជីកេ ៃថងេនះែដលមនុស�មន ក�់តវមន
PH.D ឬLL.D.ឬបរ ិ ញ ប�តសិលបៈឬអ�ីេទ តមុនេពលែដលគត�់ច េចញេ
អធិបបយបន។ �ងែដលបនចកប់ំេពញជមយួេទវវទិយែដលបនបេងកតេ�យ
មនុស�។ ពួកេគ បននពំួកេគេទ តេ កន�់�ធំៗៃនករសិក� និងេ�យ
ករចកប់ ចូ ល េទវ វទិយែដលេធ�េ�យៃដពួកេគចូលេ  េហយបនប ជូ នពួកេគ
េចញេ  ជមយួអ�ី ទងំេនះ។េតសមយ័អ�ីែដលេយងកំពុងែតរស់េ �ងែដលេធ�
េ�យមនុស�! គម ន ប � …គម នចមងល់េហតុអ�ីបនក� យេ ជ—ស�ុយរលួយ អ�ូ
ខញុ ំេអយ �េ�យ �រែតមនុស�ផឹកពីទីេនះ។
117 េហយបចចុបបននេនះេ េពលែដលមនុស��តវករអំណរ េតពួកេគ�តវេធ�អ�ី?
ជំនួសឱយមនុស�ទទួលយកេសចក�ីអំណរមកពី�ពះជមច ស់ គឺពួកេគបនរតេ់
រក អំេពបបស�មបេ់សចក�ីអំណរ។ មនុស�ែដលេ �ពះវ�ិរេហយ�បកសខ�ួន
ថ ជអនកបំេរ របស់�ពះ�គិស� េ េពលែដលពួកេគមនភពភយ័ខ� ចខ� ងំគឺពួកេគ
នឹងអុចបរ។ី េហយេ េពលែដល—ពួកេគចងេ់ រក—ក�ីសបបយរកី�យ ពួកេគ
េ�ងជបនឹ់ងបំពកនូ់វអំេពអសីលធមនិ៌ងេចញេ �ក តក់ត�់មេ ម េពលែដល
េឃញមនុស��បសេដរកត ់ េ ទទួលពួកេគេ�យសេម�ងហួចេ កនព់ួកេគ។
ពួកេគេធ��គបយ៉់ងេដមបភីពលបលីបញ។ ពួកេគចងេ់មលេ ដូចជ��។ េនះ
េហយ ជេសចក�ីអំណររបស់ពួកេគ។

េ េពលែដល�ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “ខញុ ំគឺលមម�គប�់គនស់�មបព់ួកេគ
េហយ។”

មូលេហតុែដលលពួកេគេ ជែបបេនះ គឺេ�យ�ែតពួកេគមនិចងផឹ់កទឹក
ែដលេចញពី�បភពទឹក។ ពួកេគបនបតចុ់ះ។ ពួកេគមនិចងផឹ់កពី�េទ។ ពួកេគ
បនប ចូ លខ�ួនេគេ នឹងអ�ីែដលេធ��ម�បពន័ធែដលមនុស�បេងកត ខ�ះេទ តបន
េពញេ េ�យរបស់ស�ុយេ�ម កេ�គកែដលពួកេគ �ចេ ជេ ជអ ច ឹង។
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118 ម�លិមញិ េយងបននេំកមងៗេ ឯទេន�។ ខញុ ំេជ ថ�ជ�ពឹកៃថងេ រ។៍ េយង
បនចុះេ  ប៊លីលីបនសទូច�តីេ េលទូក។ េហយេយងបនយកកូនេកមងេឡង
េ តូច�បសរបស់ខញុ ំ និង ពួកេគ កូន�សីរបស់ខញុ ំ និងកូន�បសរបស់ខញុ ំ ពួកេយង
េឡងេ ខងេលទេន�េដមប—ីរកទូកជិះ។ អនកមនិ�ចជិះទូក�មដងទេន�បនេទ
េ�យមនមនុស�ែដលកខ�កែ់�សក�េឡ�ឡូ ��កតពកក់�� ល ខ�ួនេ
េល ទេន�។ទូកបនអុំែកបរេយងេ�យមនមយួ�កម�យុ�បែហលជខទងដ់បពី់រឆន ំ
ដល់ ដបប់នួឆន េំហយមន ក់ៗ មនកន�់�េប និងបរ។ី ពួកេគចតទុ់ក�“ជករ
សបបយ។” អ�ូ! ខញុ ំេអយ េតេ�កិយេនះ�តវេ យូរដល់េពល �េទ ត ជមយួនឹង
�បពន័ធែបបេនះ?

119 បនទ បម់កពួកេគមនិគិតថេពលែដលពួកេគ�� បេ់ ពួកេគនឹង�តវ េ
�ថ ន នរកអ�ីែដលពួកេគេធ�គឺេ ចូលរមួ�ងែដលបនេធ�េ�យៃដមនុស�។
ដូេចនះេហយ មនុស�គឺបនចតចូ់លេ កនុង�បេភទែដលសថិតេ កនុង�ងេនះ។
�មនិថ�ីេនះេទ ែតកំពុងែតសថិតេ កនុងអ�ីែដលមនិ�� ត ជបជ់មយួនឹងភពវវីក់
ៃន េ�កិយ។ េហយពួកេគេសពគបេ់ នឹងអ�ីទងំេនះពីេ�ពះ ែតដូចជម� យ
របស់ខញុ ំបននិយ យ “�� បសត�គឺម�ុ េំ ជមយួគន ។” ពួកេគនឹងមនិ�ពមេ កន់
�បភពទឹក�� ត េហយ�ងជំរះជីវតិរបស់ពួកេគពីអំេពបបេនះេទ។ពួកេគចង់
រស់េ ទីេនះេហយ េ ែតេធ�ទីបនទ ល់ថពួកេគគឺជ�គី�ទ ន។ េហតុអ�ី? ពួកេគ
បនែបរេចញពី�ពះ អងគជ�បភពទឹកដពិ៏តៃនអំណរផ�ល់ជីវតិជីវតិ�គបល់កខណ៍និង
សកបស់កល់។ែដលជ មូលេហតុែដលពួកេគបនេធ��ពីេ�ពះេនះេហយែដលពួកេគ
ចងចូ់លរមួ។ ពួកេគ មន�បេភទមនុស�ខ�ះែដលេជ េលអ�ីទងំេនះ។

120 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នបង�បសេ ហ�ដនិងខញុ ំេហយបង�បសថមពួកេយង
មយួ �កម បនេ េដមបកីតស់មគ ល់េល�កមជំនំុបបទីសទ េ កនុងទី�កង ទុកសិន
េដមប ី េ េមល�បសិនជេយងមនិ�ចរកអ�ីតូចមយួែដល�ចេធ�ឱយខញុ ំទទួលបន
នូវ�រមម ណ៍�សស់ថ� ខ�ះ។េហយ�គគង� លបននិយយខ�ះពី�បជជនេ េអសីុប
េ េពល ែដលពួកេគចកេចញគឺពួកេគបនបរេិភគខទឹមសជេដម េហយពួកេគ
ចងវ់លិ �ត ឡបេ់ បរេិភគ�វញិ។ និយយថ“េនះេហយគឺជអ�ីែដលមនុស�
បចចុបបននេគបន េធ�។”
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េហយេយង�គបគ់ន និយយថ“�ែមន៉!”ខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញ�កម�អ ច ឹង េទ!
�កមជំនំុទងំមូលបនវេង�ងពី�គគង� ល េហយសម�ងឹេមលេ េ�កយេដមបេីមល
ថេតអនក�េគគឺជអនកនិយយថ “�ែមន៉។” �កប់ីដូចជបំភតិបំភយ័ពួក េគ
រហូតដល់�� ប។់ ពួកេគអតដឹ់ងថសេម�ងេនះមកពី�េនះេទ។

េ េពលែដល�វឌីបននិយយថ “ចូរបន�ឺសេម�ងអំណរថ� យេ កន់
�ពះ អមច ស់។ សរេសរតេមកង�ទងេ់�យចបសុ់ង! សរេសរតេមកង�ទងេ់�យករ
សរេសរ! ចូរឱយ�គបយ៉់ងែដលមនដេង�មសរេសរ�ពះអមច ស់។ ចូរសរេសរតេមកង
�ពះអមច ស់!” �ពះជមច ស់អរសបបយេ កនុង� ស�របស់�ពះអងគ។ ចូរឱយពួកេគេរ ន
និយយថ “�ែមន៉” េ េពលែដលមនអ�ីមយួបននិយយេចញ �តឹម�តវេទ។
121 េហតុអ�ីមនិ�ពមែបរេចញពី�បពន័ធ និង �ងរបស់េ�កិយេនះ េ កន់
�បពន័ធ ៃនភពេ�ម ះ�តងរ់បស់�ពះជមច ស់ ែដលជអណ�ូ ងទឹក�ពះេយសូ៊�គិស�?
េហតុអ�ីបនជមនិ�ពមែបរេ រក�ពះអងគ ែដល�ពះអងគជអនកផគតផ់គងអ់ំណរជ
បរបិូរណ៍ ករផគតផ់គងជ់បរបិូរណ៍េ កនុងករសរេសរតេមកង ករផគតផ់គងជ់បរបិូរណ៍
េ កនុងករេធ�ឱយសកបស់កល់? ភពសងបសុ់ខៃនសរៃសែដលមកពី�ពះជមច ស់។

េពលែដលខញុ ំ�តវបនែហកចិ ច ំ ខញុ ំបនរកភពសកបស់កល់េ កនុង�ពះ�គិស�
មនិែមនេ កនុងបរ ី មនិេ កនុងអ�ីែដលជរបស់េ�កិយេទ មនិចូលរមួេ កនុង
ជំេន េគលលទធិខុសឆគង ប៉ុែន�េ កនុងករែស�ងរក�ពះអងគ េ កនុង�ពះបនទូលសនយ
បនែចងថ “�បសិនជខញុ ំ�តវចកេចញេ  ខញុ ំនឹងមកម�ងេទ តេដមបទីទួលអនក។”
ខញុ ំែស�ងរកអំណររបស់ខញុ ំេ កនុងេនះ។ �ពះអងគគឺជអំណររបស់ខញុ ំ។
122 ពួកេគនិយយសព�ៃថង េ�យករចូលរមួអ�ីទងំេនះេហយេ�យករបេងកត
�កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន�កមជំនុំ ែដលពួកេគនឹងេធ�ឱយកែន�ងេនះជកែន�ងែដល
រស់េ កនែ់ត�បេសរ។ េ កនុងគំនិតដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់ខញុ ំ ពួកេគនឹងេធ�ឱយកនែ់ត
ល��បេសរេដមប�ីកអ់ំេពបបេ កនុង។ េនះ�គនែ់ត…អ�ី�គបយ៉់ងទងំអស់គឺជ
អំេពបប េទះជមនិេ កនុងអំេពបបកេ៏�យ ប៉ុែន�េដមប�ី� បក់នុងេនះ។ ទុក
កែន�ងេដមប�ីក—់អំេពបប ជជងរស់េ កនុងេនះ។
123 អ�ីេផ�ងេទ ត េ�កពី�ពះេយសូ៊�គិស� និង �ពះបនទូលៃនជីវតិគឺជ�ងទឹកែដល
ែបក។ អ�ីែដលពយយមជំនួស� អ�ីេទ តែដលអនកពយយមេធ�េដមបនីមំកនូវភព
សុខ�ន� អ�ីែដលអនកេធ�េដមបនីមំកនូវករកំ�ន�ចិត� ជ�បេភទៃនអំណរែដល
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អនកទទួលពីអ�ីេផ�ងេទ ត េដមបយីកមកជំនួស �គឺជ�ងទឹកែដលែបកែដលេពញ
េ េ�យកំេទចសំ�ម។ �ពះជមច ស់�ពះទនឱយេយងនូវករសកបចិ់ត�។
124 ខញុ ំេ ចទំីេនះ ពីកលរដូវេក� កន�ងមក ខញុ ំបនេចញ�មទ� េ�កយ។ មន
មនុស�វយ័េកមងមន កេ់ ទីេនះបននិយយមកកនខ់ញុ ំថ “អនកដឹងេទ មូលេហតុ
ែដលអនកែតងែតនិយយអំពី ស�ីៗអ ច ឹង េស� កសេម� កបំពកខ់�ីទងំ េនះ។”
គតនិ់យយេទ តថ“ពីេ�ពះអនកគឺជបុរសចំ�ស់។”និយយេទ ត“េនះ
េហយែដល ជមូលេហតុ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េមលមកទីេនះ។ អនក�យុបន៉ម នេហយ?”

េឆ�យថ “ៃមភ—�បពំីរ។”
125 ខញុ ំបនេឆ�យថ “កលខញុ ំេ  េកមងជងអនក គឺខញុ ំបន អធិបបយដែដល។”

ខញុ ំបនរកេឃញ�បភពទឹកៃនករសកបស់កល់។ �ពះអងគគឺជ�បភពទឹករបស់ខញុ ំ។
�ែមន៉! ដ�ប��ពះអងគផគតផ់គង ់ េនះេហយគឺជេ�ភណ័� ភព។ េនះ—គឺជ
…សិលបះរបស់ខញុ ំគឺសម�ងឹេ កន�់ពះអងគ េមលពី�ពះហស�េធ�ចលននិងេមលពីអ�ី
ែដល�ពះអងគេធ�។ គឺគម ន�បភព�េទ តែដលខញុ ំដឹង!

អ�ូ មនតៃម�បំផុតគឺហូរមក
ែដលេធ�ឱយខញុ ំសដូចជហិមៈ
គម ន�បភព�េទ ត ែដលខញុ ំ�គ ល់
គម នអ�ីេ�កពីឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។

មន�បភពទឹកេពញេ�យឈម
ហូរពីសៃសរបស់េអម៉ញូែអល
េ េពលមនុស�មនបបបនចូលេ ជិត
េនះ�ទង�់ងឱយមត៉ហ់មង។

126 ខញុ ំ�បបអ់នកថ គម ន�បភពទឹកឯ�េទ តេទគឺមនែត�បភពទឹកេនះ។ �បន
�ងជំរះខញុ ំេ េពលែដលខញុ ំេពញេ�យភពេ�ម កេ�គក។ �បនរក�ខញុ ំ ឱយបន
�� ត ពីេ�ពះខញុ ំចងរ់ស់េ ទីេនះ ផឹកទឹកែដល�� តែដលបំេពញ�ពលឹងខញុ ំ ជមយួ
នឹងេសចក�ីអំណរ។
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ខញុ ំ�ចេ ជយ៉េនះរហូត េហយមន�រមមណ៍ថខញុ ំពិបកនឹងេ  េទ…េ
ប៉ុនម នជំុេទ តមនិ�ចេ ដល់កែន�ង�េ�ះបនទ ប ់ មកខញុ ំ�ចលុតជងគងចុ់ះ
េហ យ �ក�់មមៃដេលេសចក�ីសនយ េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ�ទង់
គឺជ កម� ងំរបស់ទូលបងគំ�ពះអងគជអនកែដលបំេពញឱយទូលបងគំបនសកបស់កល់។
�ពះអងគ គឺជរបស់�គបយ៉់ងរបស់ទូលបងគំ។” ខញុ ំ�ចចបេ់ផ�មទទួល�មមណ៍
ែដលផុសមក ពីខងកនុងខញុ ំេ េពលេនះ។ ខញុ ំបនេចញមក។
127 េ�យខញុ ំបនឆ�ងផុតវយ័�សិបឆន េំហយ ខញុ ំបនេ�កកេឡងនេពល�ពឹក
មយួ អនកដឹងថ�យ៉ង�េនះេទ ពិបកសូមបែីតឈនេជងមយួេចញពីេលែ�គ។
អ�ូខញុ ំអនកពិបកេធ�បន�ស់េហយមនមនុស�មកេគះទ� ឬេប៊ លលី បន�បបខ់ញុ ំ
គឺមនកិចចករបនទ ន ់ េទះជយ៉ង�កេ៏�យខញុ ំ�តវែតេចញេ ។ េហយខញុ ំគិតថ
“េតខញុ ំ�ចេធ��បនេ�យរេប ប�?” ក�៏ក�កេ់ជងមយួចុះ។

ខញុ ំគិតថ “�ពះអងគគឺជ�បភពទឹក ែដលបនចកប់ំេពញទូលបងគំជមយួនឹង ក
ម� ងំ ។ �ែមន៉! កម� ងំរបស់ទូលបងគំេហយជំនួយទួលបងគំបនមកពី�ពះអមច ស់។
�ពះអងគគឺជអណ�ូ ងទឹករបស់ទូលបងគំ! �ពះអងគគឺជយុវភពរបស់ ទូលបងគំ! ‘អស់
អនក ែដលរងច់និំង សងឃមឹដល់�ពះអងគេនះនឹងមន កម� ងំជថមីវញិពួកេគនឹង
េ�ះ េឡង ដូចជឥ នទី ពួកេគរតក់ម៏និ�តវហតែ់ដរ េពលែដលេគេដរដម៏និ
េល�យ។’ �ពះ អមច ស់េអយេនះេហយគឺជកតព�កិចចរបស់ទូលបងគំែដល�តវេ ។ខញុ ំ
�តវបន��ស់ េ េដមបនឹីងេធ�កតព�កិចចេនះ។” េហយអ�ីដំបូងបំផុតអនកដឹងេហយ
អ�ីមយួែដល បនចបេ់ផ�មជសេម�ងកូរេ កនុងខញុ ំ។
128 េ ៃថងេផ�ងេទ តេ កែន�ងដតូ៏ចចេង� តមយួ ខញុ ំមនកិចចជួបជំុេ ម�ុ េំនះេ កនុង
តូេបក៉ ក ញ�ស មនេកមង�បសមន ក ់ ែដលជ�គអធិបបយវយ័េកមង ែដល
មន ក ់ កនុងចំេ�មអនកឧបតថមខញុ ំ។ េ�ករយ៉ អងគុយេ ទីេនះ ចកំែន�ងេនះ
បនេទ។ េ កនុងេនះ េ កនុងកែន�ងែដល�� តេនះគឺ—មន…�គគង� លមន ក់
ែដលេ េ�កម ដំបូល ឬកែន�ងមយួែដលមនជ ជ ំងដួលកិនសងកតគ់ត។់ អនក
ែដលេដរ�មគត�់តវ�� ប។់ េ�យេថ�មរបស់គតប់នធ� យលំែពងកនុង។សិរ�ីង ្
គរបស់គត�់តវ បន ធ� កេ់ចញ។ េ�នបនធ� កម់កេលគត។់
129 ខញុ ំបនអងគុយញុំ��រេពល�ពឹក និយយេ កនភ់រយិ។ ខញុ ំនិយយ “អូន
ដឹងអត ់�បសិនជ�ពះេយសូ៊គងេ់ ទីេនះ អូនដឹងថ�ពះអងគនឹងេធ�អ�ី?” ខញុ ំ និយយ
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“េ េពលែដល�ពះអងគបនេឆ�យតបមកកនខ់ញុ ំ ‘ខញុ ំេជ ថ�ពះបនទូល ែដល�ពះអងគ
នឹងេធ�ករេឆ�យតបមកគឺ�ពះ�គិស�។” េហយខញុ ំបននិយយថ“េនះគឺជករបេ ឆ
ត មកពីវ ិ ញ ណ��កក។់” ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនជ�ពះេយសូ៊ គងេ់ ទីេនះ
េនះ�ពះអងគនឹង�ក�់ពះហសថរបស់�ពះអងគេលេកមង�បសេនះេហយ។ េកមង�បស
េនះ នងឹជសះេសប យ។ ខញុ ំមនិខ�ល់េទថេទះជេថ�មរបស់គតធ់� យេហយ ក៏
េ�យ។ េកមង�បសេនះនឹងជពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊នឹងេដរយងចូលេ ទីេនះ េ�យ
ដឹងយ៉ងចបស់ថ�ពះអងគគឺជនរ�។ �ទង�់ជបពីករ ��ស់េ របស់�ពះអងគ
បទគមពរីែចងមកគឺ�តឹម�តវេ�យមនអនកទូលអង�រេ  ខងកនុងែដល�គ ល់ថ �ពះ
អងគគឺជនរ� េហយេ�យគម ន…�សេមលនិងគម នមនទិលសង�យ័ េនះេឡយ
។ �ពះអងគនឹង�កៃ់ដេលគតេ់ហយមនបនទូលថ ‘កូនេអយ អនកជេហយ” ចូរេដរ
េ ទីេនះេ ។” េហយខញុ ំបននិយយថ“េនះគឺមនិទនល់មម�គប�់គនេ់ េឡយ
េទ វ ិ ញ ណ��កកែ់ដលេ កនុង�ថ ននរក េដមបសីម� ប ់ េកមង�បសេនះេហយ។”
ខញុ ំបននិយយថ “េកមងេនះនឹងជសះេសប យ។” ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយថ “អនកេឃញេទ
សម� ញ់�ពះអងគជ�ពះេយសូ៊ ជ�ពះ ហស�បរសុិទធរបស់�ពះ ជមច ស់។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគឺជមនុស�មនបប។ ខញុ ំេកតមក�មរយៈកំេណ ត ផ�ូវ
េភទ។ឪពុកនិងម� យរបស់ខញុ ំកជ៏មនុស�មនបបែដរេហយខញុ ំដឹងថខញុ ំេ មនិទន់
ល�លមម�គប�់គនេ់ េឡយេទ។”

េហយខញុ ំនិយយ “ប៉ុែន�អនកដឹងថមនអ�ីេទ? �បសិនជ�ពះជមច ស់នឹង
�បទន ឱយខញុ ំនូវនិមមតិមយួ េហយចតខ់ញុ ំឱយេ េ ទីេនះ េនះនឹងមនភព
ខុសែប�ក គន ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងចុះេ េ�យ�កៃ់ដេលគតគ់តនឹ់ងេងប
មកពីេលែ�គ េនះ �បសិនជ�ពះអងគនឹង�បទននិមមតិមយួដល់ខញុ ំ។”
130 េពលេនះខញុ ំចបេ់ផ�មគិតពិចរ� “បនទ បពី់េនះ�ជនិមតិ�េតេនះជអ�ី? �
ជ ៃដកខ�ករ់បស់គតដ់ែដល��ជ មនុស�ដែដលបន អធិ�� នដល់គតជ់
មនុស� ៃដកខ�កដ់ែដល។”

រចួខញុ ំចបេ់ផ�មគិត “ខញុ ំជតំ�ងរបស់�ពះអងគ។ ដូេចនះ�ពះជមច ស់មនិទត
េឃញខញុ ំេឡយ។ េនះជ�ពះេ�ហិតែដលអងគដសុ៏ចរតិបន�កពី់េល�សន
ជអនកែដលទូលអង�រសំ�បខ់ញុ ំ។�ទង�់គប�់គនដ់ល់ខញុ ំ។�ទងជ់េសចក�ីអធិ�ថ ន
របស់ខញុ ំ។�ពះអងគជជីវតិខញុ ំ។”ខញុ ំនិយយថ“ចំណុចមយួែដលខញុ ំ�កៃ់ដេលគត់
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េ�យ ជំេន េ�ពះខញុ ំមនជំេន េលនិមតិ�េនះ។ េហយេបគម ននិមតិ�េទជំេន ដែដល
នឹងេធ� េឡងដែដលខញុ ំ�ចសមគ ល់ខ�ួនឯងថខញុ ំ មនិជអ�ីេឡយែតខញុ ំ�គ ល់ខ�ួនឯង
ថ�ពះ អងគជអ�ីទងំអស់-សព��គប-់ដល់ខញុ ំ។ �ពះអងគជជីវតិខញុ ំ។ �ពះអងគជអនក
ក�ួល �ណិតដល់ខញុ ំ។គម ននិកយ�ប ជូ នខញុ ំមកេឡយ�ពះអនកប ជូ នខញុ ំមក។
�េល លូយ៉! ខញុ ំេចញេ េ�យ�ពះនម�ពះអងគ។ ខញុ ំ�កៃ់ដេលគត។់” េដរចុះ
េ  េហយ�កៃ់ដេលេកមង�បសេនះ េហយយបេ់នះគតេ់ កនុងករ�បជំុគន  កប៏ន
�បេសរ េឡង។ �ែមន៉!
131 អូ បទ �ពះអងគជ�បភពទឹក។ “គម ន�បភពទឹក�េផ�ងេទ តែដលខញុ ំ�គ ល់
េឡយ។ គម នអ�ីេឡយេ�កពី�ពះេ�ហិត�ពះេយសូ៊!” ខញុ ំជមនុស�ស�ុយ ខញុ ំជអនក
ទុរយស មន ក់ៗ ៃនេយង�គបគ់ន កដូ៏េចនះែដរ ប៉ុែន�េនះចំេពះ�ពះជមច ស់េយងបន
ជល�ឥតេខច ះ។ �ពះេយ-… “ចូរឱយអនក�ល់គន បនល�ឥតេខជ ះ េ�ពះ�ពះបិ�ែដល
គងេ់ �ថ នរបស់អនក �ពះអងល�ឥតេខច ះ។” េតអនក�ចជឥតេខច ះយ៉ង�?
េ�ពះែតអងគែដលល�ឥតេខច ះ �ពះអងគល�ឥតេខច ះតំ�ងដល់េយង។ �បភពទឹក
េនះ េ �តងេ់នះ�ល់ៃថង។ មនិមនជអ�ីជបស់�ុយ ប៉ុែន�ថមីជេរ ង�ល់ៃថង ែដល
សម� តបបរបស់អនក។ �ពះអងគជ�បភពទឹកេនះ។
132 ឥឡូវ ដល់ចុងប ចបខ់ញុ ំសូមនិយយករេនះ។ អ�ីែដលខុសពីេនះ ជ�ងទឹក
ែដលែបកប៉ុេ�� ះ េហយទីប ចបនឹ់ងេលចអ�ីែដលអនក�កចូ់ល េបសិនជអនក
�កក់�ីសងឈមឹរបស់អនកទងំអស់ េពលេវ�របស់អនកទងំអស់ និង�គបយ៉់ង
េ កនុងសីុ�ងទឹកែដលគងំស�ុយ។�ពះេយសូ៊មនបនទូលថពួកេគជ�ងទឹក
បក ់ ែបក។ �ពះជមច ស់មនបនទូលថ“�នឹងរែហកេហយអ�ីែដល�កចូ់លនឹង
េលច េចញអ�ីៗទងំអស់ែដលអនក�កចូ់ល។ ”អនកមនិ�ចេ ឆង យជមយួ�បន
េឡយ ។ េ�ពះ�េលច។ �ពះអងគជផ�ូវែតមយួេ កនេ់សចក�ីពិត ជីវតិ និងក�ីអំណរ
អស់កលប ទងំសន�ិភពអស់កលប។ �ទងជ់អងគែតមយួនិងជផ�ូវែតមយួស�មប់
ករេនះ។ អូ ខញុ ំ!
133 �បភពទឹកៃនជីវតិមនិេចះរងីហួតគឺជ�ពះ�គិស�។ េហតុអ�ី? េហយ�ពះអងគគឺជ
អងគ�? ជ�ពះបនទូល ដែដល �ពះបនទូល ជជីវតិ ជ�បភពទឹក “េ ដូចៃថងម�លិ
មញិៃថងេនះនិងេរ ងរហូតេ ។” អនកេជ ពិត �ជអំណរៃ�កែលង ជមយួជីវតិរបស់
េគ។េហយករសកបចិ់ត�របស់គតគឺ់មនកនុង�ពះ�គិស�ែតមយួ។គម នករបូមគម នករ
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ទញយក គម នករភជ ប ់ គម នករបចេចញ គឺ�គនែ់តេជ េហយស�មក។ េនះ
េហយែដល�ពះអងគជអ�ីែដល�តវែតេជ ។

134 ដូចជេ�កពុកអ�័ប� ំ គតម់និែដលទញេចញ គតម់និែដល
�សងកចិត�គតម់និែដលបរមភ។�ពះអងគមន�ពះបនទូល។គតពឹ់ងែផ�កេល�ពះឱ�៉
�ពះែអល៊ ��យ។ កលេ�កអរ័�ប��ំយុមយួរយឆន  ំ�ពះជមច ស់េលចមក
ឯេ�ក និង មនបនទូល “េយងមនឬទធ នុភព។” ភ�េហេ�ពគឺ ែអល៊��យ
មន នយ័ថ“េដម�ទង-ឱ�៉។” “េទះអនកចស់េហយ េហយកម� ងំអនកថយេ  ចូរ
ឱយអនកស�មកេល�ទងរបស់េយងេហយទទួលកម� ងំពី�បភពទឹកេនះ។”�ែមន៉!
េតគតចិ់ ច ឹមខ�ួនឯងេ កនអ់�ី? ជ�ងកយថមី។ គតម់នកូន �មរយៈ��៉។
េហយ �សិបឆន េំ�កយមក មនកូន�បពីំរនកេ់ទ តជមយួ ស�ីេផ�ងេទ ត។

135 អូ ែអល៊��យ! ស ញ ចស់បង� ញអ�ីែដល�ពះអងគបនេធ� េហយស ញ ថមី
បង� ញពីអ�ីែដល�ពះអងគនឹងេធ�។ �ែមន៉! កនុងស ញ ចស់…

136 ឥឡូវ ខយល់អស់េហយ ដូេចនះចូរ�បញបប់ ចបឥ់ឡូវ មយួនទីេទ ត។

ខញុ ំចងនិ់យយករេនះមុនប ចប។់ ខញុ ំមនគំរលូ�ស�មបេ់ពលេនះ។ កលខញុ ំ
កំពុងលបតេមល។ មនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ…េ ជុំវញិ�កងចចច េ ទីេនះ
ទី�កងមលីេថន េ �តងេ់នះធ� បជ់ភន ំ ជ�បភពទឹក។ �មនអណ�ូ ងេ� ។ �
មនជេ� —បនួ ឬ �ប ំ ហ�ីត ែដលមនទឹកេចញមករហូត េហយ�បភពទឹកធំ
េ ែកបរេនះ។ េហយេ ជុំវញិ�េ  េភននីរ ៉យ៉ូល់ អនក�គ ល់េទ �ដុះេ ទីេនះ �
ដូចជជីអងក ម។េហយអូខញុ ំធ� បេ់�សកទឹកខញុ ំេ ទីេនះអូខញុ ំ េ អណ�ូ ងទឹកេនះ។ ខញុ ំ
�កប េ ែកបរ� េហយផឹក និង ផឹក �កបចុះផឹក� សូមរងច់។ំ

ពីមយួឆន េំ មយួឆន ខំញុ ំេ ែតមក�បភពទឹកេនះ។ �មនិឈបេ់ឡយ េទះ
រដូវធ� កទឹ់កកកឬ រដូវេក� ។ �មនិកកេឡយ។ អនកមនិ�ចេធ�ឱយអណ�ូ ងេ� កក
េឡយ។ អូ េទ! អូ េទ! ខញុ ំមនិខ�ល់ថយ៉ង�េទ—ថ�តជកប់៉ុ��  គឺមនិ �ច
េធ�ឱយ�កកេឡយ។ អនកនឹង�ចបងកក�ងទឹកបនបងកកែតបន�ិចកក េហយ។
េឃញេទ?
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ប៉ុែន�អ�ីែដលមនចលន មនជីវតិកនុងេនះ �េធ�ចលនចុះេឡង។ េហយ
អនកមនិ�ចបងកកអណ�ូ ងេ� បនេឡយ។ មនិថមនវ ិ ញ ណេក បសងកតប់៉ុ��
េទ អណ�ូ ងេនះែតងមនជីវតិ។ រស់េ ណ�ូ ងេនះ។

137 េហយខញុ ំសមគ ល់ទីេនះខញុ ំេ ជិតេហយខញុ ំផឹក�និង អូ ខញុ ំ ជទឹក�សស់ថ� ! អនក
មនិបចខ់�ល់េឡយ “ឆងល់ថ ឥឡូវេបខញុ ំេ ទីេនះ មនិដឹងថឈបហូ់រេ ?” �
េ ហូរ…

138 េហយកសិករចស់ៗ�បបខ់ញុ ំ ថ “ជី�របស់ខញុ ំកផឹ៏កទឹកអណ�ូ ងេនះែដរ។”
េហយខញុ ំនិយយថ “�មនិែដលថយឬមនអ�ីេទ។ �េ ែតជអណ�ូ ងដែដល �ហូរ
េចញេហយចូលេ កនុងទេន�េខ វេ ែកបរេនះ។”

139 ខញុ ំគិតថ “អូ ខញុ ំ ជកែន�ង�� តែដលមនទឹក!” ខញុ ំេដរចមង យ�បែហលមយួ
ម៉យ េដមបេី ដល់កែន�ងេនះ េ�ពះ�ជកែន�ងពិតែដល�តវផឹក។ អូ ទឹកទីេនះល�
�ស់! អូ ខញុ ំ!

ខញុ ំនឹង—េចញពីេនះែដលជ�លរេ��ថ ន �រហី�នូ� ខញុ ំេ ែតគិតពី�
“មនអណ�ូ ងទឹកយ៉ងល� េ ទីេនះ េបខញុ ំ�គនត់ចង ់ស�មកេ ែកបរេនះេទ ត!”

ដូចជ�វឌីធ� បនិ់យយម�ងថ “អូ េបខញុ ំ�ចផឹកទឹកេ អណ�ូ ងទឹកេនះម�ង
េទ តល��ស់!” េបគត�់ចេ ទីេនះ!

140 េហយខញុ ំបនអងគុយចុះេ ៃថងមយួ មនេរ ងកំែប�ងមយួេកតេឡងចំេពះខញុ ំ។
េហយខញុ ំនិយយ “អ�ីែដល�ចេធ�ឱយអនកសបបយចិត��គបេ់ពលែបបេនះ? េហតុអ�ី
ខញុ ំមនិែដលេឃញអនកេកតទុកេទេពលមកដល់ទីេនះ។ គម នទុកខេ�ក�មយួពី
អនកេឡយ។” ខញុ ំនិយយថ“អនកែតងមនអំណរេពញ។ មនិថរដូវ�តជក ់ឬរដូវេក�
�តជកឬ់េក�  អ�ីកេ៏�យ អនកែតងមនេពញេ�យអំណរ ។អ�ីែដលេធ�ឱយអនក…? អ�ី
េនះជអ�ី? េ�ពះខញុ ំផឹកពីអនក?”

“េទ។”

ខញុ ំនិយយ “�បែហលមកពីទន�យផឹកអនក េហយអនកចូលចិត��។”

“េទ។”
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ខញុ ំនិយយ“ល� អ�ីែដលេធ�ឱយអនកែបកពពុះែបបេនះ? អ�ីែដលេធ�ឱយអនកសបបយ
ចិត�? អ�ីេ េធ�ឱយអនកែតងែតរកី�យ?” និយយថ “េតេ�យេ�ពះ�—បក�ផឹីក
ពី អនក?”

“េទ។”
“េ�ពះខញុ ំផឹកអនក?”
“េទ។”
ខញុ ំនិយយ “ល� េតអ�ីេធ�ឱយអនកេពញេ�យអំណរ?”

141 េបអណ�ូ ងេនះ�ចនិយយមកកនខ់ញុ ំបន ��បែហល�ចនិយយថ “បង
�បស�បន�មំនិែមនេ�យ�រអនកផឹក េទបខញុ ំសបបយចិត�េទ េ�ពះខញុ ំផគតផ់គង់
ដល់បក�ែីដរ។ ខញុ ំផគតផ់គងដ់ល់អនក�គបគ់ន ែដលចងផឹ់ក។ អ�ីែដលអនក�តវេធ�គឺមក
ទី េនះេដមបផឹីកចុះ។ ប៉ុែន�អ�ីេ  ែដលេធ�ឱយអនកសបបយចិត� មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំ
�បឹង ែ�បងេទេ�ពះែតមន អ�ីេ ខងកនុងែដលជ�មញខញុ ំ។ ជអ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំអបអរ
េឡង។”
142 េហយេនះជរេប បហនឹងេហយ �ជជីវតិេពញេ�យវ ិ ញ ណ។ ដូចជ
�ពះេយសូ៊មនបនទូល �ពះអងគគងេ់ ជមយួ…េឃញេទ �ពះអងគ�បទនឱយអនកមន
ទឹកេចញដល់ជីវតិអស់កលប ជទឹកេ�  ហូរផុសេចញហូរេហ រជនិចច។ មនិថ
េតមនអនកកនុង�កមជំនុំេឡងឬចុះ អនកេ ែតមនអណ�ូ ងេនះ។

េហតុអ�ីបនជអនកយក�បពន័ធនិកយចស់ ឬ �ងទឹកចស់ ែដលមនេពញ
េ�យប៉�៉សិត និងអ�ីេផ�ងេទ តេហយផឹកពីអ�ីែដលជបគ់ងំស�ុយ កលេបអនក
�តវបនអេ ជ ញមកកន�់បភពទឹកផុស ជអណ�ូ ងេ� ?
143 ខញុ ំគិតពីរេប បែដល�ផុស េលចេចញ—និងពពុះេចញមក និង េសចមន
អំណរនិងេ�តេឡង េលងរបុិចរប៉ូច។ �តជក ់ េភ� ង ឬ េក�  សងួត េពលែន�ង
េផ�ង េទ តទូទងំ�បេទសសងួតអស់�េ ែតផុសផុលដូចធ� បែ់តមន។េ�ពះ�មន
ជេ�  េ�  ចកឬ់ស មនផ�ូវេ កនុងសថមែដ�េចញមក។
144 អូ ខញុ ំចងរ់ស់េ ែកបរ �បភពេចញេនះ�ស់! យក�បពនធេ័ធ�េ�យមនុស�
ែដលអនកចងប់ន ជអណ�ូ ងចស់គងំស�ុយេចញ ប៉ុែន�ចូរឱយខញុ ំចូលេ …ឬ�ង
ទឹកគងំស�ុយ។ ប៉ុែន�ចូរឱយខញុ ំចូលេ កន�់បភពេនះ ចូរឱយខញុ ំចូលេ កែន�ងែដល
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�ពះអងគមនេពញ។ �ពះអងគជអំណរៃនខញុ ំ។ �ពះអងគជពន�ឺរបស់ខញុ ំ។ �ពះអងគជ
—�ពះអងគជកម� ងំខញុ ំ។ �ពះអងគជទឹក។ �ពះអងគជជីវតិ។ �ពះអងគជអនកេ�បស ឱយ
ជ។ �ពះអងគជ�ពះសេ ងគ ះ។ �ពះអងគជេស�ច។ អ�ីែដលខញុ ំ�តវករកេឃញ កនុង�ពះ
អងគ។ េហតុអ�ីចបំចខ់ញុ ំេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។
145 បងប�ូន�បស�សី េតអនកមនិមក�បភបទឹកេនះេ យបេ់នះេទឬ? េតអនក េបមនិ
ធ� បេ់ ទីេនះ េតអនកនឹងទទួលេ យបេ់នះេពលេយងកំពុងឱនកបលេ េឡយ
េទឬ?
146 �ងទឹកែដលែបក េលច �ជប េ�កកិយេនះកំពុងែត�ជបចូលកនុង� មន
ភពមនិល��ងំពីេ�ងេបក�សវ និង េពលេផ�ងេទ ត។ េហតុអ�ីមនិមកអណ�ូ ង
េនះ ែដលវតថុទងំេនះមនិ�ចចូលបន អណ�ូ ងទឹកផុសេនះបនេពញេ�យ�ពះ
េ�ហិត េចញពីរែសឈម�ពះេអម៉ញូ៉ែអល? េហតុអ�ីអនកមនិទទួលេ យប់
េនះ? សូមឱយ�ពះជមច ស់ជួយេយងេ យបេ់នះ កនុងដីែដល សងួតនិងេ�សកទឹក។
ដូចជពយករបីនសរេសរមក “�ពះអងគគឺជថម�កនុងដីែដលេខ�ះេល�យ។” �ពះអងគ
ជ�បភពទឹកេនះ។ េតអនកមនិមកចំេពះ�ពះអងគយបេ់នះេទ កនុងចិត�របស់អនក
កលែដលេយងកំពុងអធិ�� ន��ប?់
147 ឱ�ពះបិ�គងេ់ �ថ នសួគ ៌គម ន�បភពទឹក�េផ�ងេទ តេឡយ ដូចជេភ�ង
កំពុងែតេលង��ប ់ “គម ន�បភពទឹក�េទ ត ែដលខញុ ំ�គ ល់ គម នេ�ះេ�កែត
ពីឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។” ខញុ ំេកតេ ទីេនះ ខញុ ំធំេឡងេ ទីេនះ ខញុ ំចងរ់ស់េ
ទីេនះ េហយ�� បេ់ ទីេនះ និងធំេឡងម�ងេទ ត កនុង�ពះវត�មន�ពះអងគ។ េ ជ
និចច �ពះអមច ស់ សូមឱយទូលបងគំេ កនុង�ពះវត�មន�ពះអងគ េ�ពះគម នកែន�ង�
ែដលទូលបងគំ�គ ល់េឡយ។ គម នេគលជំេន  គម នករ�ស�ញ់ គម នករ
�ស�ញ់េ�កពី�ពះ�គិស�េឡយ គម នវនិយ័�េទ តេ�កពី�ពះ�គសិ� គម នេស វេ
�េទ តេ�កពី�ពះគមពរី គម នអ�ីេទ ត គម នអំណរ�េ�កព�ីពះអងគេឡយ។ សូម
ទទួល�ពះអងគពីទូលបងគំ ឱ�ពះអងគេអយខញុ ំមនិខ�ល់ថខញុ ំមនអ�ីខ�ះេ កនុងេ�ក
កិយេនះ�—�ជេសចក�ី�� បប់៉ុេ�� ះទូលបងគំេដរចុះេឡងេ�យ�បទូលៃដេល
កបល។ សូមទទួល�ពះអងគ កនុងទូលបងគំ ទូលបងគំនឹងេ  �ពះអមច ស់េអយ។ ប៉ុែន�
សូមឱយ�ពះអងគេ កនុងទូលបងគំជនិចចរចួេ ែខធនូនឹងរកី�យដូចែខឧសភេហយក៏
គម នកែន�ងេក�  េហយកគ៏ម ន កែន�ងសងួត េទះបីេសចក�ី�� បក់គ៏ម នជយ័ជំនះ
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ែដរ។ សូមឱយទូលបងគំមន�ពះអងគេនះ ឱ�ពះបិ�។ សូម�បទន�ពះអងគ មន
ជ បរបិូរណ៍ េ ដល់អនកេជ �គបគ់ន េ យបេ់នះ កលេបពួកេគកំពុងរងច់កំនុង
បនទប ់េនះ។

148 មនពួកេគជេ�ចននក�់តវេបក�នឆង យផ�ូវេ យបេ់នះ េពលពួកេគ
�តឡបេ់ ផទះវញិ េហយសូមឱយេគគិតថ “ខញុ ំរស់េ ឯ�បភពទឹកេនះ។ ខញុ ំរស់េ
ទីេនះ មនទឹកផឹក�សស់ៗ �ល់េម៉ង។”

149 េហយេបបយកេគមនិទទួល មនិេ េឡយ សូមឱយេគទទួលឥឡូវ ដូេចនះ
ពួកេគ�ចយក�បភពទឹកេ ជមយួ។ “ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក ខញុ ំេ ជមយួអនក ខញុ ំ
េ ជមយួគន រហូតចុងប ចបពិ់ភពេ�ក។” សូម�ពះបិ� ទទួលយក។

150 េហយឥឡូវ កលកំពុងឱនកបលេ េឡយ មនអនកេ ទីេនះ យបេ់នះ ឬ
ប៉ុនម ននកនិ់យយ “�ពះអមច ស់ សូមយកទូលបងគំេ កន�់បភពទឹកេនះឥឡូវ។
ទូលបងគំមនិែមនមកែត�� ប�់ពះអងគេឡយ �ពះអមច ស់ទូលបងគំមកទីេនះេដមបរីក
អ�ីមយួ។ ទូលបងគំមកទីេនះេដមបែីស�ងរក�ពះអងគ �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ�តវករ
�ពះអងគេ យបេ់នះ។ សូមយងមកកនុងចិត�ទូលបងគំឥឡូវ។ េត�ពះអងគនឹងេធ�េទ
�ពះ អមច ស់?” សូម�ពះ�បទនពរ។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក�ល់គន មន ក់ៗ ។

151 �ពះវរបិ� �ទងប់នេឃញៃដ េទះបីេ ជុំវញិជ ជ ំងក�ី េហយេ កែន�ងបនទប់
េផ�ងេទ តក�ី ខងេ�កក�ី។ �ពះអងគ—�ពះអងគទតេឃញពួកេគ។ ទូលបងគុ ំ—ទូល
បងគំ អធិ�� នស�មប�់ពះអងគផគតផ់គងអ់�ីែដលត�មវករបស់ពួកេគេ យបេ់នះ។
�បែហលេគធ� បផឹ់កពី�ងទឹកចស់ �ពះអមច ស់ គឺបន�តឹមែតពកក់�� លឈប់
េ កែន�ង�មយួែដលមនុស�ពយយម�តស��យ�ងទឹក ែដលជបជ់មយួ
េគលលទធិចែម�ក បដិេសធ�ពះបនទូល។ ទូលបងគំអធិ�� ន�ពះជមច ស់ថយប ់េនះ
ពួកេគនឹងចូលេ កន�់ពះអងគែដលជ�បភពទឹកជ�បភពទឹកៃនជីវតិ។សូមទទួល
យកឱ�ពះបិ�េអយ។ ទូលបងគថំ� យពួកេគកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊ ។

152 េហយ�ពះអងគមនបនទូល�បបទូ់លបងគំថ“េបអនកសូមអ�ីេ�យនូវេឈម ះខញុ ំ នឹង
បនសេ�មច�បទនឱយ។” ឥឡូវទូលបងគំមនិទូសសូមេសចក�ីេនះេឡយ�ពះអមច ស់
េបទូលបងគំមនិគិតកសូ៏មឱយ�នឹងបនសេ�មច។ ទូលបងគំនឹង—ទូលបងគំនឹងមនិ
និយយ�មែតទម� បេ់នះេទ។ ប៉ុែន�ទូលបងគំអធិ�� នស�មបព់ួកេគ េ�យេ�ម ះ
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�តង។់ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបព់ួកេគ េជ ថ�ពះអងគនឹងសេ�មច�មេសចក�ី
សនយ។

153 ឥឡូវទូលបងគំយកេគេចញពីសីុែទនទឹកេ យបេ់នះ។ ទូលបងគំយកេគេចញពី
កែន�ងធ� បផឹ់ក ែដលពួកេគមនិបនសកបចិ់ត� ចំេពះ�បភពទឹកេនះ។ ទូលបងគំ ទូល
សូម កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�។

154 ពួកេគជរបស់�ពះអងគ �ពះអមច ស់។ សូមឱយពួកេគផឹកពី�ពះអងគ ែដលជទឹក
រស់ ច�បភពទឹករស់។ ទូលបងគំទូលសូមនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊។ �ែមន៉។ សូម
ទទួលយក �ពះអមច ស់។

អូ ឈមវេិសស�ទងប់នហូរ
�ងឱយបន�� តបរបិូរណ៍
�ពះ�ទងេ់ម�� �សូរ
េ�យេ�ពះឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។

េតមនអ�ី�ច�ងបបផង?
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊
េតមនអ�ីេ�ះទុកខដូចបង៉?
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊
អូ…

អូ �ពះេយសូ៊ េ�បសអនកទងំេនះ �ពះអមច ស់! សូមទទួលយក ឱ�ពះអមច ស់
�មរយៈ�ពះេយសូ៊�គិស�។ ទូលបងគំអធិ�� ន ែដល�ពះអងគ…?…�ពះអងគ�ជប
ទងំអស់។

គម ន�បភពទឹក�េទ តែដលខញុ ំ�គ ល់
អូមនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊…

155 សូមគិតពីេនះ គម ន�បភពទឹក�េទ តែដលខញុ ំ�គ ល់! ខញុ ំមនិ�គ ល់អ�ី
េផ�ងេទ តេ�កពី�ពះអងគ។ ខញុ ំមនិចង�់គ ល់អ�ីេទ តេឡយេ�កពី�ពះអងគ។ គម នអ�ី
េផ�ង េ�កពី�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊! អូ!
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អូ ឈមវេិសស�ទងប់នហូរ
�ងឱយបន�� តបរបិូរណ៍
�ពះ�ទងេ់ម�� �សូរ
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។

156 េពលេយងេ�ច ងចេ�ម ងេនះម�ងេទ ត ចុះចបអ់�ងនៃដគន ។ េតអនក�ស�ញ់
គន េ វញិេ មកេទ? េតកនុងេនះមនអនកទស់នឹងគន េទ? េបបនសូមផ�ះផ�
េ ។ ចូរេធ�? កុំចកេចញេ ទងំដូេចនះ។ េមល? េបអនកមនអ�ីទស់នឹងនរ�
មន ក ់សូម ផ�ះផ�េ  ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ។ េ ឥឡូវេនះជឱកសឱយអនកឆ�ងផុត។
“បងប�ូន�បស�សី ខញុ ំនិយយពីអនក�ល់គន  ខញុ ំគិតថមនអ�ីមយួ។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ
េធ�ដូេចន ះេទ។ សូមអតេ់ទសឱយខញុ ំផង។” េមល េនះជរេប បេធ��។ ចូរយក�បភព
ទឹកកនុងចំេ�មេយង �គបេ់ពល។ េមល?

គម ន�បភពទឹក�េទ តេឡយ
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។

អូ ឈមវេិសស�ទងប់នហូរ
�ងឱយបន�� តបរបិូរណ៍
�ពះ�ទងេ់ម�� �សូរ
េ�យេ�ពះឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។

157 អូេត�ពះអងគមនិអ�ច រយេទឬ? គម ន �បភពទឹកេផ�ងេទ ត! េយងមនិ�យ
ពកព់ន័ធនឹងខ�ួនេយងេ កនុងេនះេឡយ។ េយងបនែញកេចញ ទុកេ�កកិ
យេ ពីេ�កយ។ េយងមនិ�តវករខទឹមប�ងំេ េអសីុពទ នងិ�ងទឹកែបកបក់
េឡយ។ េយងេ កនុងដំេណ រជមយួ�ពះអមច ស់ ែដរ�យថម �ែមន៉ បរេិភគនំម៉
�ពីខងេល េហយផឹកទឹក បរេិភគ��ររបស់េទវ� និង ផឹកទឹកេចញពីថម។
�ែមន៉!

គម ន�បភពទឹក�េទ តែដលខញុ ំ�គ ល់
អូ មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។

ឥឡូវសូមេយងឱនកបល
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158 សូមអធិ�� ន�ពះអងគ នឹង�បទនពរយ៉ងបរបិូរណ៌ េ កនេ់យងមន ក់ៗ
េហយ �ពះគុណនិងក�ីេម�� �ពះអងគនឹងចូលមយួេពញមយួសប� ហ៍បនទ ប។់ េហយ
េបសិនមនអ�ីេកតេឡង េបនរ�មមន កប់នរអិលេ េ�កៃសប�គបបងំឥឡូវ
សូមចថំ�មនរយៈេពលែតប៉ុនម នេម៉ងេទ ត ែដលេយងស�មករហូតេយងបន
ជួប�បជំុេទ ត។ សូមចថំ “អនកែដលេ រស់និងពួកេ សល់មនិែមនជរនងំ
ដល់អនកែដលកំពុងេដកេឡយ េ�ពះជែ�ត�ពះអមច ស់ ជែ�តចុងេ�កយ…” ែ�តទី
�បមំយួនឹងបន�ឺេឡង។ េហយ ែ�តចុងេ�កយេ�ប បដូចជ��ចុងេ�កយ នឹងជ
ករយងមករបស់�ពះអមច ស់។ “�នឹងបន�ឺ េហយពួកអនក�� បក់នុង�ពះ�គិស�នឹង
រស់េឡងជដំបូង។” សូមស�មករហូតដល់េពលេនះចុះ។
159 េហយេបអនករងករឈចឺប ់សូមចងច:ំ

ចូរនយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊
ជែខល ករពរពីអនទ ក់
េហយេពលករលបងួពទ័ធអនកជំុវញិ
សូមដកដេង�មេចញ�ពះនមបរសុិទធកនុងេសចក�ីអធិ�� ន។

(�រកខនឹងរតេ់ចញ។)
160 សូមចងច ំ េយងសងឃមឹថនឹងជួបអនកេ េ េនះេ �ពឹកៃថង�ទិតយ។ សូម
នអំនកជំងឺនិងអនករងទុកខមក។ ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក។ អនកអធិ�� នឱយខញុ ំ
ឥឡូវចុះ។ េតអនកេធ�ចឹងេទ? និយយ “�ែមន៉។” [សននិបតនិយយ “�ែម៉
ន។”—Ed។] ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក ែដល�ពះអងគនឹង�បទនពរអនក។

…�ពះនមកនុងករអធិ�� ន។
នមវេិសស នម�បេសរ អូ ពិេ�ះ!
ទីសងឃមឹែផនដី ក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស អូ ពិេ�ះ!
ទីសងឃមឹែផនដី ក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊ ឱនចុះ
�កបថ� យបងគំ�ពះបទ
េស�ចេលេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យងបំពកម់កុដ�ទង់
េពលដំេណ ររបស់េយងបនប ចប។់
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នមវេិសស អូ នមពិេ�ះ (េត�មនិពិេ�ះ និង វេិសសេទ?)
ទីសងឃមឹែផនដី ក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស អូ នម�បេសរ អូពីេ�ះ�ស់!
ទីសងឃមឹែផនដី ក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌

161 �ជករពិបក ែដលចកេចញពីអនក។ េទះបីខញុ ំដឹងថអនកបនបេ ឆ ះេហយក៏
េ�យ ែត�ដូចជអ�ី…ចូរ ឱយមយួឃ� មក េតអនកេ�ច ងបនេទ? [�កមជំនំុនិយយ
“�ែមន៉។”—Ed។] េតអនកេ�ច ងបនេទ? សូម�បទនពរដល់ចំណងែដលចង
ប�ូន�សី។ មនប៉ុនម ននកេ់ចះបទេនះ? េយងធ� បេ់�ច ងបទេនះកលពីឆន េំ ។
162 េហយខញុ ំកំពុងគិតេ យបេ់នះ “មនៃដពីរកនុងចំេ�មៃដ�បេ់ ខងេឆ�ង”
េពលេយងចបេ់ផ�មេ�ច ងចេ�ម ងេនះជំុវញិេ�ងឧេបសថេហយថពកៃ់ដគន េ  វញិ
េ មក។ មនពរេហយចំណងែដលចង។ ខញុ ំកបព់ួកេគេ�ចននក ់េ ទីកបេ់ខម ច។
ខញុ ំេឃញពួកេគមនម�ងេនះ កនុងនិមតិ�េពលខញុ ំេមលេលសពីៃសប។ ពួកេគេ ទី
េនះ។

សូមឱនកបលកនុងកលែដលេយងកំពុងេ�ច ង។
មនពរេហយែដលចង
ចិត�របស់េយងេ េសចក�ី�ស�ញ់�គី�ទ ន
ករ�បកបគន …
ដូចជខងេល។
េពលេយង…

ឥឡូវសូមេឈងចបៃ់ដមនុស�មន ក។់
…ែញកេចញជចំែណក

ឥឡូវ ឱនកបលរបស់អនក
�ផ�ល់ឱយេយងឈចឺប់
ប៉ុែន�េយងេ ែតចងចិត�គន
េហយសងឃមឹថជួបជថមី។

163 ជមយួកបលកំពុងឱន��ប។់ សូម�បគល់កមមវធីិេ កនេ់�ក�គគង� ល
វញិ េហយសូមរ�ំយ… 
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
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