
�ពះ�គីសទបង� ញអងគ�ទងក់នុង
�ពះបនទូល�ទងផ់ទ ល់

 ចូរេយងឱនកបលចុះ។ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ជអនកគង� លេច មដអ៏�ច រយ
េយងជំពក�់ពះអងគ េ�ចន�ស់ ែដលេយងមនិ�ចសងពីេសចក�ី

�ស�ញ់�ពះអងគ ែដល�ពះអងគបនបង�ូរមកកនុងចិត�េយងេឡយ។ េយងមន
�រមមណ៍ថមនិសក�ិសម េពលែដលេយងឱនកបលចុះេហយឈរេ ចំេពះ
�ទង។់ េយងេសនសំុឱយ�ទងស់ម� តេយងពីកំហុសនិងអំេពបបទងំអស់។ េយង
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងព�ងឹង�ងកយរបស់េយងៃថងេនះ។ មនុស�ជេ�ចនឈនិឺង
រងទុកខដូចែដលបនបង� ញេ ទីេនះ អំពីកែន�ងៃដ និងករេសនសំុចូល�មទូរស័ពទ
និង�គបទី់កែន�ង។

2 េហយេយងេជ ថេយងកំពុងែតប ចប�់បវត�ិ� ស�ពិភពេ�កេនះ េហយ
មនិយូរប៉ុនម នេពលេវ�នឹងរ�យបតេ់ ជភពអស់កលប េហយេយងចង់
េ�ត មខ�ួនស�មបេ់ម៉ងេនះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងបន�បមូលផ�ុ ំគន
េ ទីេនះ�ពឹកេនះគឺេដមបេីរ បចំស�មបេ់ពលេវ�េនះ។ ខញុ ំ�តវបនេគ�បបថ់
មនទូរស័ពទភជ បជ់េ�ចនេ ទូទងំ�បេទស ពីេឆនរមយួេ េឆនរសមុ�ទមយួ។ ទី�
សេម�ងរបស់េយងកំពុងមក សូមឱយ�កមតូចេនះទទួលបន�ពះពរ។ ពយបល
អនកជមងែឺដលសថិតកនុងចំេ�មពួកេគ េហយទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងសំ�ត
�ពលឹងរបស់ពួកេគពីអំេព��កកទ់ងំអស់។ េហយជួយេយងេ �ពឹកេនះ េ េ�ង
ឧេបសថែដលេយង�ចរកី�យនឹងឯកសិទធិដអ៏�ច រយេនះ។

3 េហយេយងសំុ�ទងនឹ់ងនិយយមកកនេ់យងេ ៃថងេនះ�មរយៈសំេណរ
របស់�ពះបនទូល�ទង ់ េហយសូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណសំែដងេ�យេយងដឹងអំពីអ�ី
ៗែដលេយង�តវករ ដូចែដលេយងបន�បមូលេ ទូទងំ�បេទសឥឡូវេនះ មន
�រមមណ៍ថេយងជមនុស�តូចទប ប៉ុែន�មនកែន�ងមយួកនុងចំេ�មអនកែដល
បនេ�ះ ពីេ�ពះេយងបនេជ  េល�ពះេយសូ៊វ �គីសទ។ សូម�បទនរបស់ទងំេនះ
ដល់េយងខញុ ំ ឱ�ពះអមច ស់េអយ។



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

4 េហយេ េពលែដលេយងបិទកមមវធីិេហយេយងេ ផទះេផ�ងៗេ ទូទងំ
�បេទស សូមឱយេយងនិយយ ដូចអនកមកពីេអេម៉ស “េតដួងចិត�េយងមនិេឆះឆលួ
កនុងចិត�េពល�ទងនិ់យយមកេយងេ �មផ�ូវេទឬ?”
5 ឱ�ពះបិ�េអយ ទូលបងគំ ដឹងថអ�ីៗែដលទូលបងគំ�តវនិយយពិតជមនិ
�គប�់គនេ់ទ ជមយួ—�គី�ទ នល�ៗទូទងំ�បេទសឥឡូវេនះ ែដល�តវបនយកចិត�
ទុក�ក�់មនិ�គប�់គនេ់ទ—�មនិ�គប�់គនេ់ទ។ �មនិដូចអ�ីែដលខញុ ំ�ចនិយយ
ែដល�ចបនផលល� ពីេ�ពះេយងទងំអស់គន េ កនុង�បេភទដូចគន ។ េយងជ
មនុស�រែមង�� ប។់ ប៉ុែន�សូមឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយនិយយ សូមឱយ
�ទងយ់ក�ពះបនទូលនិងមកបង� ញអងគ�ទង។់ េយងសូមរងច់�ំទងឥ់ឡូវេនះេ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

អនក�ចអងគុយបន។
6 ខញុ ំពិតជគួរ…ឱយភញ កេ់ផ�ល�ស់។ ខញុ ំបន�បប�់បពនធរបស់ខញុ ំ �បសិនេបនង
បន�� ប ់ េ តុកសុន ែដលខញុ ំមនិគិតថខញុ ំមនកមមវធីិេ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ
េហយខញុ ំកម៏និបនយកសេម� កបំពកម់កជមយួែដរ។ េហយខញុ ំបននិយយេ
កនកូ់ន�ប�រ�សីខញុ ំថ នងបនយក �វធំរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំបននិយយថ
“ខញុ ំេ ពីេ�កយេវទិកេនះ ជមយួនឹង…ពួកេគមនិដឹងថេខេផ�ងេហយ�វេផ�ង
េនះេទ។” �ជរបស់ែដលខញុ ំពកេ់ ផទះ។ ប៉ុែន� េម� នងបនអ៊ុត�វខញុ ំនិងអ�ីៗ
ទងំអស់ ដូេចនះអនក�ល់គន …កុំបរមភអី។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺល�។
7 ឥឡូវេនះេយងមនសំេណ រេ ទីេនះថមនបង�បសជទី�ស�ញ់… េហយ
ខញុ ំគិតថ—ែដលខញុ ំេជ ថេ �ពីសកុតេ �ពឹកេនះេ —េ �ពីសកុតរដ� �រសី�ូ
�។ ឪពុករបស់បង�សីេមសីុេទបែតេធ�ដំេណ រេ ជមយួគតេ់ �បជុំ ខញុ ំយល់
េហយផ�ូវេនះនឹងេ យកចូលពីមនទីេពទយេ�យ�រជំងឺេខ�យេបះដូង បង�បសខូ
ហគិន។ េហយបង�បសជូេន  េជកសុន ខញុ ំគិតថគត�់� បេ់ កនុងវទិយ ុឬ�មទូរស័ពទ
ចុះេ េខ�កវលីឬញូ�ល់បនន់ី េហយឪពុករបស់គតេ់ មនទីរេពទយ ខញុ ំយល់ ពី
ករវះកតម់�រកីធងនធ់ងរកនុងេថ�ម។ ដូេចនះេយងចងប់នពិតជចងចអំស់អនកែដល
បនអធិ�� ន។ េហយឥឡូវេនះមនអនកេផ�ងេទ តេ ទីេនះ ផងែដរ ប៉ុែន�េយង
មនិចងច់ំ�យេពលេទ។ �ពះ�គ ល់ពួកេគទងំអស់ ដូេចនះសូមឱយេយងអធិ�� ន
ស�មបព់ួកេគឥឡូវេនះ។



�ពះ�គីសទបង� ញអងគ�ទងក់នុង�ពះបនទូល�ទងផ់ទ ល់ 3

8 �ពះអងគជទី�ស�ញ់កនុងនមជបុរសៃដចស់�ជីវ�ជញបង�បសខូហគិន
អតីតយុទធជនចំ�ស់ៃនេបសសកកមម បន…េដកេ មនទីរេពទយ�ពឹកេនះ
កែន�ង�មយួែដលទទួលរងពីករ�យ�ប�រេលេបះដូងរបស់គត។់ �ពអមច ស់
េអយចស់ចំ�ស់េនះ េបះដូងបនឆ�ងកតប់ � ជេ�ចន។ ទូលបងគំអធិ�� ន
សូមជួយគត។់ ផ�ល់ឲយគត។់ គតចូ់លចិត�…គត�់ស�ញ់ជីវតិដូចេយង�គបគ់ន
ចូលចិត�ែដរ េហយគតច់ងរ់ស់េ ។ �ពះអមច ស់ដជ៏�ពះផ�ល់ឱយ។ េយងអធិ�� ន
យ៉ងមុតមេំ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊ស�មបគ់ត ់ ថ�ទងនឹ់ងពយបលគត់
េហយនគំតេ់ចញ។ េយងេជ ថ�ទងនឹ់ងសំេរច គតនឹ់ង�តឡបចូ់លមកករ�បជំុ
វញិ។
9 េយងអធិ�� នស�មបប់ង�បស េជកសុន ជឪពុកដម៏នតៃម�របស់គត់
ែដលកំពុងេ ែកបរេសចក�ី�� បឥ់ឡូវេនះ េហយនមំកនូវេកមង�បសល�ដូចជូេន ។
ទូលបងគំ—ទូលបងគំ—ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ែដល�ទងន់ឹង
ពយបលគត។់ ទូលបងគំដឹងថ��កដូ់ចជមនិ�ចេ រចួេទ។ �គេពទយពួកេគ
—មនិដឹងថ�តវេធ�យ៉ងេមច៉េទចំេពះករណីេនះ។ ប៉ុែន�េយងេ ចបំង�បសហុល
ផងែដរ េ េពលែដល�គេពទយល�បំផុតេ ទីេនះបននិយយ េ កនុងល�ីសវលី ថ
“គត�់ចរស់បនពីរបីេម៉ងេទ” ែដលមនជំងឺម�រកីកនុងេថ�ម។ េហយគតក់ំពុង
រស់េ សព�ៃថង េហយ�មនរយះ២៥ឆន មំកេហយ េ�យ�រ�ពះគុណរបស់�ទង។់
ដូេចនះទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ�បសបង�បស េជកសុន ៃថងេនះ�ពះអមច ស់
េអយ សូមឱយ�ពះគុណនិងេម�� ករ�ុរបស់�ទងេ់ ជមយួគត។់
10 ទងំអស់េនះគឺជកែន�ងៃដនិង�ក�តដ់អ៏�ច រយ បន�កេ់ ទីេនះេ កនុង
សំេណ  �ទង�់គ ល់ពួកេគទងំអស់ �ពះវរបិ�។ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងផ�ល់
ករពយបលដល់ពួកេគទងំអស់។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គសីទ។ �ែមន៉។
11 ឥឡូវេនះចបេ់ផ�មេ �ពឹកេនះ ខញុ ំមនិបនគិតថខញុ ំនឹងចុះមកេទ េ កែន�ង
ដំបូងកលពីៃថង�ទិតយមុន។ េហយបនទ បម់កម�ងេទ ត េ េពលេយងបន
�បកសថខញុ ំចុះមក។ បង�បសេនវលីបនេ�យខញុ ំអធិបបយ! េហយបនទ បម់ក
េយងបន�បកសថនឹងចុះេ ៃថងេនះ េហយ�មនិ�តវបនេគជូនដំណឹងេទ េ
ទូទងំ�បេទសដល់មនុស�។ េហយេយងមន�បពន័ធទូរស័ពទេនះ ឥឡូវេនះ គឺល�
�ស់។ មនុស��ចអងគុយេ កនុងផទះរបស់ពួកេគឬ…ពួកេគ�បមូលផ�ុ ំេ កែន�ង
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របស់ពួកេគ �ពះវ�ិររបស់ពួកេគ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយ�� បក់មមវធីិេនះ។ ខញុ ំ
េពញចិត�កនុងករ�� ប។់
12 ឥឡូវេនះខញុ ំេឃញថ�តងេ់នះ មនសំេណ ជេ�ចនកលពីសប� ហ៍មុន េលអ�ី
ែដលខញុ ំបនអធិបបយេល�ជសរកលពីៃថង�ទិតយសប� ហ៍មុន។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំេភ�ច
អ�ីខញុ ំបន�កច់ំណងេជង�ឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយអ�ីមយួអំពីករទូទត់
បំណុលរបស់អនក។ េហយអនកដឹងេទ េទះបីអនកនិយយអ�ីកេ៏�យ ��តវបន
មនុស�ជេ�ចនយល់�ចឡំ។ អតេ់ទ ពីេ�ពះពួកេគ…ពួកេគមនិចងយ់ល់�ចឡំ�េទ
ប៉ុែន�អនក�គនែ់តនិយយេ�យ�ម ញថយល់�ចឡំ�។

េហយឥឡូវេនះមនេគនិយយថ “េតេយងគួរទិញ�នេទ?” ឬ “េតខញុ ំគួរ…”
េនះមនិែមនជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលឬ�ពះគមពរីេ ទីេនះែដល

បននិយយថ “កុំជំពកអ់នក�េឡយ។” េនះគឺជបំណុលែដលអនក�ច
បងប់ន។ បងព់ួកេគ។ �មនិ…េនះគឺគម ននរ�មន កជំ់ពក។់ �មនិែមន
មននយ័ថ…ខញុ ំជំពកៃ់ថ�ឈនួល វកិកយប�តទូរស័ពទរបស់េយង េយង…និងមន
អ�ីេទ ត។ េយង—េយងជំពកេ់រ ងទងំេនះេហយេយងបង�់។ ប៉ុែន�បំណុលចស់
ែដលេ េសសសល់អនក�ចនឹង�តវបង ់សង�េចញ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ កំុេ
ជមយួអ�ីែដលេ�ងអនកដូចេនះ។
13 ខញុ ំចពីំ�គមយួែដលខញុ ំឈេឺពលែដលខញុ ំេ េកមង។ ខញុ ំបនេចញពីមនទីរេពទយ
េ�យជំពក�់បក�់បែហលពីរពនដុ់�� រ។ េហយធ� បម់នកែន�ងលកថ់ន មំយួេ
ទីេនះ គឺខញុ ំបនជំពកគ់ត�់បែហលជបីេ បនួរយដុ�� រ កនុងវកិយ័ប�័តថន ។ំ គត់
មនិទងំ�គ ល់ខញុ ំផង។ េហយ គត…់ខញុ ំបនេ រកគត។់ ខញុ ំមនិ�គ ល់គតេ់ទ។
េហយគត�់គនែ់តេផញ�េ ទីេនះ េទះយ៉ង� មនិែដលបដិេសធមនិេផញ�េទ។
េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំជំពកអ់នក។” េហយខញុ ំបននិយយថ…ខញុ ំេជ ថ េស�
ននីេគ…គឺជេ�ក ម៉សុន ចូល�មវថីិតុ�ករ និងនិទឃរដូវ។

េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំជំពកអ់នក។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំេ ែតេខ�យខ� ងំប៉ុែន�ខញុ ំ
េ ែតពយយមេ េធ�ករ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំមនិ�ចបងលុ់យឱយអនកេទ…”ខញុ ំ
េទបែតក� យជ�គី�ទ ន។ ខញុ ំបននិយយថ “េរ ងដំបូង េ�ក ម៉សុន កនុងនម
ខញុ ំមនកតព�កិចចចំេពះ�ពះ ខញុ ំខចី�ទងដ់ង� យមយួភគដប។់ ខញុ ំចងប់ងដ់ង� យមយួ
ភគដបរ់បស់ខញុ ំជមុនសិន។” េហយខញុ ំនិយយថ “បនទ បម់ក កតព�កិចចបនទ ប់
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របស់ខញុ ំគឺសងបំណុលរបស់ខញុ ំ។” ខញុ ំបននិយយថ “ឪពុកខញុ ំឈេឺហយគត…់
េហយេយងមន…េយងមនកុមរ១០នកេ់ កនុង�គ�រ។” ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំនឹង…�បសិនេបខញុ ំមនិ�ចបងឱ់យអនកមនិេលសពី ២៥ េសនេលវកិយ័ប�័ត
េនះេទ ៃថងេបក�បកែ់ខនីមយួៗ �បសិនេបខញុ ំមនិ�ចបងលុ់យអនកសូមបែីតៃមភ�បំ
េសនខញុ ំនឹងមក េហយ�បបអ់នកអំពី�។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ ‘ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេធ�
�បនេទេ េពលេនះ។’” េ�យមនជំនួយពី�ពះ ខញុ ំបនចំ�យបន�ិច។ េឃញ
េទ? ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ េឃញេទ? មនិ�តវមននរ�មន កនិ់យយ
ថ…
14 អូអូ! �គី�ទ នខ�ះេ �ពះវ�ិរេនះេពលមយួបនេចញេ េ�ករកករងរខ�ះ
េធ�េ េល�នេ ទីេនះ េហយបុរសេនះចុះមក…បុរសេនះ បននិយយថ
“ខញុ ំនឹងសងអនក។ ខញុ ំទទួលបន�បកែ់ខៃថងេ រ”៍ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយេ�ក
មនិែដលបនបងឱ់យគតេ់ទ។ េហយជេ�ចនសប� ហ៍បនទ បេ់ហយមនិែដលបន
បងៃ់ថ� កម៏និែដលនិយយមយួម៉ត។់ េហយ—បុរសេនះបនមកសួរខញុ ំគតប់ន
និយយថ…េឃញេទ �ឆ�ុះប ច ំង�បឆងំនឹងពួកជំនុំ។ �ឆ�ុះប ច ំង�បឆងំនឹង
�ពះ�គីសទ។

អនកមនិ�ចបងឱ់យគត ់ េ �បបគ់ត ់ េហយនិយយថ “ខញុ ំជំពកអ់នក
េហយខញុ ំនឹងបង�់បកស់ងអនក។ ខញុ ំជ�គី�ទ ន ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំេទបែត…ខញុ ំមនិ�ចេធ�
បនេទឥឡូវេនះ ខញុ ំមន…ខញុ ំសនយេរ ងេនះ។” េហយសូមចថំ �មនេ កនុង
េស វេ របស់�ពះផងែដរ អនកេធ�។ អ ច ឹង… ខញុ ំកំពុងែតពយយម សំ�បខ់�ួនឯងនិង
សំ�បេ់យងទងំអស់គន  ពយយមេ�ត មខ�ួន ដបតិេយងដឹងថេយងជិតដល់អ�ីមយួ
េហយ អ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ ដូេចនះេយងចងេ់�ត មខ�ួន។ េ េពលែដលកររបស់
�ពះអមច ស់កំពុងែតខិតជិតមកដល់េហយឥឡូវេនះ េយងចងេ់�ត មខ�ួនស�មប់
េវ�ដអ៏�ច រយេនះ។
15 ឥឡូវេនះេយងចងេ់�ត មខ�ួនេហយនិយយឥឡូវេនះេល�បធនបទ
តូចមយួេ ទីេនះ ែដលខញុ ំបនេ�ជសេរ សស�មប�់ពឹកេនះ េ�យជំនួយពី
�ពះអមច ស់។ េហយេយងនឹងនិយយ�តឹមែតមយួរយៈខ�ីដូចែដលេយង�ចេធ�
បន េ�យ�រែតករជបទ់កទ់ងរបស់មនុស�។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកទងំអស់គន …
េ ទូទងំ�បេទសទទួលបនេពល�ពឹកដល៏�ដូចែដលេយងមនេ ទីេនះកនុងរដ�



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

ឥ�� ��។ �កសធតុ�តជកល់� �កសធតុល�ែដលេយងកំពុងមន
�ងំពីេពលេភ� ង។ េហយ�ល��ស់។

16 ឥឡូវេនះខញុ ំចង�់នេចញពីគមពរីេហេ�ពរជំពូក ១ និងពីេស វេ របស់េ�ក
យ៉ូ�នជំពូកទី១។ េហេ�ពរ ១:១ដល់៣ និង យ៉ូ�ន១: ១ សំ�បអ់តថបទ។
�បធនបទរបស់ខញុ ំេ �ពឹកេនះគឺជករសិក�េ កនុងបទគមពរី។ ឥឡូវសូម�ន
េហេ�ពរ ១:១។

ឯ�ពះ ែដលពីេដម …�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក េ�យពួក
េ�� ជេ�ចនដងេ�ចនែបប

េ ជនេ់�កយបង�ស់េនះ �ទងប់នមន�ពះបនទូល នឹង េយង
�ល់គន  េ�យ�រ�ពះ�ជបុ��វញិ ែដល�ទងប់នត�មវឲយបន�គង
របស់ទងំអស់ ទុកជមរដក �ពមទងំបេងកត េ�កីយ៍ េ�យ�រ
�ពះ�ជបុ��េនះែដរ

គឺ�ទងជ់រសមីភ�មឺកពីសិរលី�ៃន�ពះ េហយ…ជរបូភពៃនអងគ�ទង់
ទងំ�ទ�ទង�់គបរ់បស់ទងំអស់ េ�យ�រ�ពះបនទូលដម៏ន�ពះេច��
ៃន�ទង់ េហយេ�កយែដលបនសំ�តអំេពបប របស់េយង�ល់គន
ទងំប៉ុនម ន េនះកគ៏ងេ់ ខង�� ំៃនឫទធ នុភពេ េល�ថ នដខ៏ពស់

េតករ�នពិេ�ះយ៉ង�! ឥឡូវេនះយ៉ូ�ន ១:១។

កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលកគ៏ងេ់ ជមយួនឹង�ពះ
េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។

17 ឥឡូវេនះ និងអតថបទរបស់ខញុ ំេ �ពឹកេនះគឺ: �ពះ�គីសទបង� ញអងគ�ទងក់នុង
�ពះបនទូល�ទងផ់ទ ល់។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនសរបុេសចក�ីេដមបនិីយយអំពីេរ ងេនះ
ពីេ�ពះថ… េ�យដឹងថអ�ីែដលេយងនិយយេយងមនិ�តវនិយយេ�យេ�ពះ
េយងបន�បមូលផ�ុ ំគន េដមបនិីយយស�ីអ�ីេផ�ងេនះេទ ប៉ុែន��ជករ�បេសរ�ស់
អ�ីមយួែដលនឹងជួយេធ�ឱយមនុស�មនេសថរភព េ�ពះេយងនឹងឆ�ងផុតេហយ
ឆ�ងកតទឹ់កដេ៏�គះថន ក។់ េយងកំពុងឆ�ងកតព់ួកេគ។ េហយេពលខ�ះខញុ ំគិតថ�
េ ជមយួអនកដូចជ�េ ជមយួខញុ ំអ ច ឹង ដូចេនះ�គួរេ�យខ� ច�ស់។
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18 ខញុ ំកំពុងែតនិយយេ កនថ់ន កដ់ឹកនវំយ័េកមងនិង�បពនធរបស់គតេ់ កនុង
បនទបប់៉ុនម ននទីមុនេនះ។ េហយពួកេគទងំពីរមនករភយ័ខ� ចដូចអនកដៃទេទ ត
ែដរៃនេ�កិយ និងអនកេផ�ងេទ តេ េលែផនដី។ ខញុ ំបននិយយថ “សូមចំ
ថ ��ងំនឹង�យអនក។” កុំខ�ល់ថអនកជនរ� �ពះ…�ទងម់នសិទធិស�មប់
ក�� បៃ់ដមយួេនះ។ េតមយួ�ែដលអនកចងប់នជងេនះ ក�� បៃ់ដ េធ�ឱយ
ពិករែភនក ឬជករអងគុយេ េលេកអី ឬភយ័? េឃញេទ? �េ ដល់កែន�ង�
ែដល��ច�យអនកបន។ �មនសិទធិចំេពះេរ ងេនះ កែន�ងេបកចំហេនះ។ េនះ
ជចំណុចែដលអនក�តវករពរ�គបេ់ពល។ េហយេដមបេីមលេឃញសមយ័កល
ភយ័ខ� ចេនះែដលេយងកំពុងរស់េ !
19 េហយខញុ ំគិតថែខ��តវ់េីដអូកលពីសប� ហ៍មុន នឹងបង� ញដល់អនកនូវករ
�កេ់ល មដអ៏�ច រយអ�ីែដលេយងនឹងនិយយ េ ៃថង�មយួេ េពលែដល
េយង�ចនិយយបនជកែន�ង�គប�់គន ់ ៃនករេបកៃនេ�គះកចចុងេ�កយ
ទងំេនះែដល�តវចកេ់ចញមកេលែផនដី ចនទងំេនះ ជករចកេ់ចញពីចន
េហយផគរ�ន�់បពីំរនិងេទសភពដគ៏ួរឱយស�បទ់ងំេនះែដលកំពុងេកតេឡងេល
ែផនដី។ មនុស�ឥឡូវេនះ និងមនុស�េ ៃថងេនះ គឺសថិតេ កនុង�ថ នភពវកឹវរមយួ
ៃនពិភពេ�កទងំមូល!
20 អនក�នសេងខបេ វដីេឌ ឌីេហគស ែខមុនេនះ អនកនឹងសមគ ល់េឃញ
�បធនបទេនះេ ទីេនះ �សថិតេ េលប៊លីីែ ហគ�អំនកផ�យដំណឹងល�ដ៏
អ�ច រយ។ គតហ់តេ់ន យសឹងែតមនិ�ចេបកកិចច�បជំុរបស់គតប់ន េហយគត់
—គតប់នេ គ�ីនិករបស់ម៉យូសស�មប ់ ករពិនិតយ�ងកយ។ មនិមនអ�ីខុស
ជមយួគតេ់ទ �គនែ់តគតម់និបនេធ�ករ�គប�់គនប់៉ុេ�� ះ។ េហយពួកេគបន
�កគ់តឱ់យរត ់េធ�លំ�ត�់បណ។ គតរ់តម់យួម៉យ�ល់ៃថង។

េហយបនទ បម់កអតថបទបន�និយយថវទិយ� ស�េនះបនបង� ញយ៉ង
ចបស់សព�ៃថងេនះ េកមងតូចៗ ែដលេកមង�បសនិងេកមង�សីតូចទងំេនះ “ឈនដល់
វយ័ក�� លេ �យុ ២០ ឆន ។ំ” េហយេ�យៃមភ�ប ំជេ�ចនដង េ កនុងជេ�ចន
ករណី េកមង�សីអស់រដូវេ �យុៃមភ�បឆំន ។ំ

ខញុ ំមនិដឹងថអនកបនដឹងឬអតេ់នះេទ ប៉ុែន�កលពីប៉ុនម នយបម់ុនេនះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតមនបនទូលេ ទីេនះេ កនុងអងគ�បជំុ េកមង�សីតូចមន ក់
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អងគុយេ ទីេនះ េនះេហយជអ�ីែដលខុសជមយួនឹងកូនេនះេ េពលែដលេគ
េ េចញ។ ខញុ ំ�កេឡកេមលនងជេលកទីពីរ េហយ�កេឡកេមលម�ងេទ ត េហយ
ខញុ ំបនេឃញអ�ីគឺជប � ។ ខញុ ំបនគិតថ “�មនិ�ចេទ។ េកមងេនះេកមងេពក។”
ប៉ុែន��គឺជករអស់រដូវ �បែហលជ�យុៃមភឆន  ំៃមភបី ដូចេនះ។ េឃញេទ?

21 ម� យខញុ ំនិងម� យរបស់អនកបនឆ�ងកតវ់យ័េនះ�បែហលជែសសិប�បេំ
�សិប។ ភរយិខញុ ំបនឆ�ងកតវ់យ័េនះ�បែហលជ�មសិប�បឆំន  ំ ឥឡូវេនះ
�ចុះេ  ៃមភ។ ពូជមនុស�ទងំមូលគឺរលួយ។ ហនឹងេហយ �បសិនេបពួកេគ
ជ�ងកយៃន�ចឈ់មរបស់េយងកំពុងែហកហួរដូចេនះេ�យករបរេិភគ
��រកូនកត ់ ភព�នតឹង ែដលរលួយ�ែមនេទ មនិែតប៉ុេនះ�ករ៏លួយដក់
េកសិករខួកបលផងែដរែមនេទ? បនទ បម់កេយង�ចេមលេឃញ រេប បែដល
ស�ី�ចេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវ ��កត។ េយង�ចេមលេឃញពីរេប បែដលពួកេគ
�ចេធ��ម—ផ�ូវេ ចមង យមយួរយៃមភម៉យកនុងមយួេម៉ង របស់ទងំអស់េនះ។
�មកដល់កែន�ងែដលជតិ�សនទ៍ងំអស់ ពិភពេ�កមនិ�តឹមែត�បេទសេនះ
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ �គបទី់កែន�ងគឺបតប់ង�់ម រតី។

22 េហយបនទ បម់កេ េពលែដលេយងេបកអនកទងំេនះ េប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័ នឹងេ េលចន�បពីំរ និងបង� ញេរ ងគួរឱយស�បទ់ងំេនះ។ មនុស�
នឹងក� យជមនុស�ឆកួត ខណៈេពលមយួ រហូតដល់ពួកេគ�សៃមេឃញ�សេមច
មនទំហំប៉ុនភន។ំ �នឹងេធ�ទរណុកមម ស�ី។ មនកណ�ូ បមកេលែផនដី េ�យមន
រយៈេពលយូរ េធ�ទរណុកមម ស�ីែដលកតស់ក ់ សកដូ់ច ស�ី ពយរួចុះ េហយមន
េធមញែវងដូចេ�។ ចងែខ�កនុងកនទុយ ដូចខយដំរ ី និង—េដមបេីធ�ទរណុកមមមនុស�
េ េលែផនដី។ ប៉ុែន��កយឺ៏តកនុងករេធ�អ�ីមយួអំពី�។ អនកទទួលបនឥឡូវេនះ។
េឃញេទ? ករ�កេ់ទស!

23 េហយកលពីៃថង�ទិតយសប� ហ៍មុនេ េពលែដលេយងចូលេ កនវ់ដ�
ទងំេនះ អំពីញណទងំ�បេំ េល��ច�កខងេ�ក។ េនះជផ�ូវចូល
មនញណ�បកំនុង�ងកយ។ មនែតផ�ូវមយួេទែដលអនក�ចចូលេ កនុងខ�ួន
ៃន ញ ណទងំ ៥ េមលេឃញ ភ�ករ់សជតិ មនក�ិន និង�� បលឺ់។ មនិមនវធីិ
េផ�ងេទ តេទទកទ់ង�ងកយ—�ងកយ។
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24 េ ែផនកខងកនុងៃនមនុស�េនះមនបុរសមន កេ់ ថវ ិ ញ ណ េហយគត់
មន ញ ណ�ប ំ គិត ករគិត…និងករគិត ករ�ស�ញ់ សតិសមបជ ញ ៈ និង
ជេដម។ �តឹម�តវេហយ។
25 ឥឡូវ អនកមនិ�ចគិតពីខ�ួនអនកបនេទ។ អនកគិតេ�យគំនិតរបស់អនក។
េហយេ ទីេនះគឺជកែន�ងែដលមន �គី�ទ នជេ�ចនផងែដរ �គនែ់តឈប។់
េហយពួកេគ�ចដូចជេពតេ កនុងចំករនិងេ ម េ កនុងចមក រ ពួកេគ�ច�តវ
បនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលអនកេជ ពិត�បកដបនចក់
េ�បង�ងំជមយួ។

ប៉ុែន�េ ែផនកខងកនុងៃន��ច�កបនទ បគឺ់��ច�កទីបីគឺ �ពលឹង
េហយ��តវបនតំរវូទុកជមុនេ�យ�ពះ។ មនកែន�ងែដល�គបពូ់ជពិត�កេ់
ទីេនះ។
26 េហយ ចថំ �បសិនេបខញុ ំយក�កឡុកេហយកត�់េចល សូម�ពង�ជ
េបះដូងៃន—�សវ�លី េហយ�ក�់េ ទីេនះ កប�់នឹងនេំចញេ �សវ�លី
មយួ េចញពីកណ�ូ បេនះ មនិថខងេ�កជអ�ីកេ៏�យ មន�រមមណ៍អ�ី។
27 សព�ៃថងេនះ មនករយល់�ចលំអំពីភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជេដម។
��ងំ�ចែក�ងបន�ំនូវអំេ�យទន�មយួែដល�ពះមន ែត�មនិ�ចនំ
យក�ពះបនទូល �ម�គបព់កយបនេទ។ េនះេហយជកែន�ងែដល�បនប�ជយ័
េ កនុងសួនចបរេអែដន។ េនះេហយជកែន�ងែដល�ែតងែតប�ជយ័។ េនះ
េហយជកែន�ង ែដលែខ��តម់ន “អនកចកេ់�បង�ងំែក�ងក� យ” ឬអនកចកេ់�បង
�ងំ។ ពួកេគ�ច �តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ �ចនិយយភ�
ដៃទ �ច�ែំ�សកេ�ច ង �ច�បកសដំណឹងល� េហយេ ែតជ�រក�។

�េ ខងកនុង! ឥឡូវចងច ំ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អ�ីែដល�ពះវរបិ�
�បទនដល់ខញុ ំ នឹងមកឯខញុ ំ។ គម នអនក��ចមកេលកែលងែត�ពះវរបិ�នគំត់
ជមុន។”

ឥឡូវេនះ េយងបនឆ�ងកតេ់មេរ នេនះ េដមបបីង� ញថេ កនុង… អនកបន
េ កនុងជី�ជី�ជី�ជី�ទួតរបស់អនក កលពីអតីតកល និយយ�មែបប
�ចឈ់ម។ េនះគឺជអ�ីែដលអនកមនេ កនុងខ�ួន�បណធមមជតិ។ េពលខ�ះ
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េកមងនឹងេកតកនុង�គ�រែដលមន កបល�កហម។ �អ�ច រយ�ស់ស�មបឪ់ពុក
“គម ននរ�មន កែ់ដលគត�់គ ល់ កនុងចំេ�មមនុស�របស់គត ់ កបល�កហម
ឬម� យ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនក�តលបេ់ ជំននម់ុន អនកនឹងរកេឃញនរ�មន ក់
មនកបល�កហម។ ពូជេនះេ ែតបន�ធ� កចុ់ះ េហយអនកមកពីលកខណៈមយួពី
ជំននម់ុន។

ដូចជេហេ�ពរជំពូក៧បននិយយថ “មុលិគីស�ែដក អ�័ប�េំ�ក
បនថ� យដង� យមយួភគកនុងដបដ់ល់េ�កេ េពលេ�កវលិ�តឡបពី់សម� ប់
ពួកេស�ច។ េហយេលវ ីែដលបនទទួលដង� យមយួភគកនុងដប ់បនបងម់យួភគ
ដប”់ ពីេ�ពះគតេ់ កនុង�ក�នរបស់មលិគីស�ែដក…ឬេ  “�គ�នរបស់អ័
�ប�”ំ េ េពលែដលគតជ់ួបជមយួមលិគីស�ែដក។

28 ឥឡូវេនះដូចគន ។ �បសិនេបអនកជបុ�តរបស់�ពះេហយ េបខញុ ំជបុ��ៃន�ពះ
ឬបុ�តីៃន�ពះ េយងបនេ កនុង�ពះ�ងំពីដំបូង។ េហយេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ
បនក� យជភពេពញេលញៃន�ពះបនទូល បនទ បម់កេយងបនេ កនុង�ទងជ់
ទ�មងេ់មជីវតិ។ េ េពលែដល�ទង�់តវេគឆក ងេយង�តវបនេគឆក ងេ កនុងរបូកយ
របស់�ទង។់ េ េពលែដល�ទងប់នរស់ពីសុគតេឡងវញិ េយងបនរស់េឡងវញិ
ជមយួ�ទង។់ េហយឥឡូវេនះចប�់ងំពីេយងបនទទួល�គ ល់� “ឥឡូវេនះេយង
បនរមួគន ជមយួ�ទងេ់ កនុង�នសួគេ៌ កនុង�ពះ�គិស�េយសូ៊។” េឃញេទ? ដបតិ
�ទង…់េយង �បសិនេបេយងជកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះ េយងជកូនរបស់�ពះ
បនទ បម់កេយងគឺជលកខណៈរបស់�ពះ។ បនទ បម់កេយង…�តវទទួលបនជីវតិ
អស់កលបជនិចច។ េហយ�ពះជមច ស់គឺជជីវតិអស់កលបែតមយួគត។់ បនទ បម់ក
េយងេ កនុង�ទង�់ងំពីដំបូងមក។ េហយេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនក� យជ
�ពះបនទូល បនទ បម់កេយងគឺជែផនកមយួរបស់�ទង។់ �ែមន៉! ហនឹងេហយ។ េ
ទីេនះ មនិមន�រក� គម នអំ�ច គម នអ�ី�ចផ� ស់ប�ូរ�បនេឡយ។ េនះេហយ
ជចំណងៃន�ពលឹង។

29 អនក�ច�តវបនចកេ់�បង�ងំេ ទីេនះ កនុងវ ិ ញ ណនិងបំណង�បថន
េនះ េហយេធ�របស់ទងំអស់េនះ។ ប៉ុែន�េ េពលនិយយដល់ករភជ បេ់នះេ
�ពះបនទូល អនកនឹងមនិផ� ស់ពីទីេនះេទ។ �នឹងរក�សថិរភព�តឹម�តវនិងពិត ចំេពះ
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�ពះបនទូលេនះ ដូចែដល��ច។ េ ខងេ�កេនះ មនិថអនកេធ�អ�ីកេ៏�យ អនក
េ ែតបតប់ង។់
30 �កមជំនុំេ ឌីេសសមយ័កលេនះ “��កត ខ� ក ់េវទន មនិទងំដឹងផង។”
សូមេមល �ជករេចញ…�គឺជអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំ ជមយួនឹងវ ិ ញ ណ
ពិត។ េឃញេទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចចុះមកេលមនុស� េ កនុងវ ិ ញ ណរបស់
គត។់ ប៉ុែន��ពលឹងរបស់គតគឺ់ជេមជីវតិរបស់គត ់ េមជីវតិេនះគឺជ�ពះបនទូល។
េឃញេទ? េហយេមច៉…ខញុ ំមនិខ�ល់ថេតអនក�ចអធិបបយបនប៉ុ��  អនក�ច
េធ�ករេនះបនប៉ុ��  េហយអនកមនក�ី�ស�ញ់ប៉ុ��  េនះជែផនកមយួៃនករ
ចូលេ កនវ់ ិ ញ ណ។ អនកមនិ�ច�ស�ញ់េ�យ�ងកយអនកបនេទ អនក
�ស�ញ់េ�យវ ិ ញ ណរបស់អនក។ េនះជ�ចកចូលមយួ។ េហយអនក�ច
�ស�ញ់ េហយ�ស�ញ់�ពះជមច ស់ផង ែតេ ែតមនិ�តឹម�តវ។ អនក�ចេដញ
�រក�បន េហយអធិបបយ េហយេធ�ករទងំេនះ។ េ ែតមនិ�តវ។ �ពះេយសូ៊វ
មន�ពះបនទូលយ៉ងដូេចនះ ថមនមនុស�ជេ�ចននឹងមកេ ៃថងេនះ។ �ពះបនទូល
េនះេ�ះ��យ�!

កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ
�ពះបនទូលេនះជ�ពះជមច ស់។

�ពះបនទូលបនក� យជ�ចឈ់មេហយរស់េ កនុងចំេ�មពួក
េយង…

31 សូមកតស់មគ ល់ ខញុ ំនឹងនិយយេល�បធនបទៃន�ពះគមពរី អំពី �ពះ�គីសទ
បនបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង�ពះបនទូល�ទងផ់ទ ល់។ កែន�ងែដលខញុ ំបនទញករ
សននិ�� នេនះគឺ េ កនុងបនទបរ់បស់ខញុ ំ។

មនុស�ជទី�ស�ញ់ខ�ះ �បែហលជកំពុងអងគុយេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ… ខញុ ំ
មនរបូភពពយរួេ កនុងករសិក�របស់ខញុ ំេ ទីេនះ េនះគឺជរបូភពរបស់ហ័រែមន
សិរ�ិរៃន�ពះ�គីសទ បនសរេសរេ កនុងភព�សស់�� ត។ េហយកែន�ងែដល
អនកនឹងមក�កដូ់ចជអនក�តវករែផនកមយួៃនសក ់ ពួកេគបនចុចធងនប់ន�ិចេលប៊ចិ
ដូចែដលអនកឆ�ងកតែ់ផនកេនះ។ េ ទីេនះ គឺ�ទង ់អងគុយេ កនុង �ពះបនទូលរបស់
�ទង ់កំពុងែតេមលេ ខងេ�ក។ �ពះ�គីសទេ កនុងភព�សស់�� ត។ នរ�មន ក់
មនិថ�ជអនក� ខញុ ំសូមអរគុណអនកស�មប�់។
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េហយមនអនកខ�ះយករបូភពេនះមក�កេ់ កនុងករសិក�របស់ខញុ ំេ
ទីេនះ េ�កេអលីយ៉េឡងេលរេទះចំបងំេភ�ង។ េយងេពញចិត�នឹងអ�ីៗទងំេនះ។
ជេ�ចនេពល ហ�ូងមនុស�េ�ចន ខញុ ំមនិមនឱកសនិយយនិងនិយយេរ ង
ទងំេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំេឃញ� បងប�ូន�បស�សី។ ខញុ ំ—�គ ល់� េហយ�ពះ�គ ល់�។

32 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងនិយយអំពី�បធនបទេនះ: �ពះ�គីសទបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង
�ពះបនទូល�ទងផ់ទ ល់។ េតយ៉ងេមច៉ េ កនុងអំណរ�ថ នសួគ ៌ មនរបូភពៃន
�ពះ�គីសទ ឈរេចញដូេចនះ។ េនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំបនគិតអំពី�បធនបទ
េនះ។ ឥឡូវេនះ �ពះ�គីសទនិង�ពះបនទូលគឺដូចគន ។ េឃញេទ?

33 ពួកេគនិយយថ “េត�ពះគមពរីយ៉ងដូចេម�ច…?” មនុស�និយយ។ ខញុ ំបន
ជិះជមយួបុរសមន កម់និយូរប៉ុនម នេទ។ គតប់ននិយយថ “គិតពី�។ េយង
េ េលែផនដីេនះ រេប បែដលេយងមន េហយេយង�គនែ់តដឹងឬ�ចនិយយ
បនថេយងបនសេ ងគ ះេ�យេរ ង�បឌិតរបស់ជនជតិយូ�ខ�ះ ែដលេ ថ
�ពះគមពរី។”

34 ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក ខញុ ំមនិដឹងថេ�កនិយយយ៉ងេមច៉េទ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ
េជ ថជេរ ងេ�ពងនិទនរបស់យូ�េទ” ខញុ ំនិយយ។

គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ អនកអធិ�� ន េតអនកអធិ�� នេ អ�ី? ខញុ ំបន
សំុអេ ច ះ េហយ អ ចុ ះ េហយេរ ងខ�ះេទ ត ខញុ ំមនិទទួលបនេទ។”

35 ខញុ ំបននិយយថ “អនកអធិ�� នខុសេហយ។ េយងមនិគួរអធិ�� នេដមប ី
ផ� ស់ប�ូរ�ពះទយ័�ពះេទ េយងគួរែតអធិ�� នេដមបផី� ស់ប�ូរគំនិតរបស់េយង។ គំនិត
របស់�ពះមនិ�តវករករផ� ស់ប�ូរេទ។ េឃញេទ? េមល��តវេហយ។” ខញុ ំបន
និយយថ “មនិែមនអ�ីែដលអនកបនអធិ�� នេទ…”

ខញុ ំ�គ ល់េកមង�បសកតូលិកវយ័េកមង េ េពលមយួ មនេស វេ អធិ�� ន
េហយអធិ�� នស�មបម់� យរបស់គតេ់ដមបរីស់េ ។ េហយនងបន�� បេ់ហយ
េហយគតប់នេបះេចលេស វេ អធិ�� នេ កនុងេភ�ង។ ែមនេហយខញុ ំមនិេ
រកេមលេស វេ អធិ�� នេទ។ ប៉ុែន�េទះយ៉ង�កេ៏�យ េមល អនកយក�កបប
កិរយិខុស។ អនកកំពុងពយយម�បប�់ពះអ�ីែដល�តវេធ�។
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ករអធិ�� នគួរែតថ “�ពះអមច ស់េអយ សូមផ� ស់ប�ូរខញុ ំេ�យ�តវនឹង
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់” មនិែមន “ផ� ស់ប�ូរ” មនិែមន “អនុ ញ តឱយខញុ ំផ� ស់ប�ូរ
គំនិត�ទង។់ គឺ�ទងផ់� ស់ប�ូរគំនិតខញុ ំ។” េឃញេទ? “អនកផ� ស់ប�ូរគំនិតខញុ ំេ នឹង
ឆនទៈរបស់�ទង។់ េហយឆនទៈរបស់�ទង�់តវបនសរេសរេ ទីេនះ កនុងេស វេ ។
េហយ�ពះអមច ស់ កុំ—កុំឱយខញុ ំេ រហូតដល់�ទងទ់ទួលគំនិតរបស់—ខញុ ំឲយដូចជ
គំនិត�ទង។់ េហយបនទ បម់កេ េពលែដលគំនិតរបស់ខញុ ំ�តវបនកំណតដូ់ចជ
គំនិតរបស់អនកបនទ បម់កខញុ ំនឹងេជ �ល់ពកយែដល�ទងប់នសរេសរ។ េហយ�ទង់
បននិយយថ េ ទីេនះ�ទងេ់ធ�ឱយ ‘អ�ី�គបយ៉់ងរមួគន េដមបេីសចក�ីល�’ ស�មប់
អនកែដល�ស�ញ់�ទង។់ េហយខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់�ពះអមច ស់។ �េធ�ករជមយួគន
េដមបភីពល�។”
36 ខញុ ំបនេ កនុង�បេទសេនះេ សប� ហ៍េនះ េ�យ�ន កេ់ ជមយួមតិ�
ជទី�ស�ញ់។ ខញុ ំបនសួរពួកេគខ�ះេ តុ��រ កលពីម�លិមញិេ េពលេយង
េធ�ករបរេិភគ។ េយងែតងែតេដរជំុវញិនិងមនតិចតួច…ដូចជករសិក�តិចតួច
ៃន�ពះគមពរី។ កំពុងនិយយអំពីក�ី�ស�ញ់។

េហយមនមនុស�មន កនិ់យយមកខញុ ំគតនិ់យយថ “ខញុ ំេជ ថ អនកគឺជេម
�បឆងំ�ពះ�គិស�។”
37 ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបករេនះគបដ់ល់�ពះរបស់ខញុ ំ េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំ
ចងេ់ធ�។ ខញុ ំចងេ់ធ�អ�ីែដល�ទងច់ងេ់�យខញុ ំេធ�។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ េហយ�បសិនេប
�ទងច់ងេ់បះខញុ ំេ កនុងនរក ខញុ ំេ ែត�ស�ញ់�ទង�់បសិនេបខញុ ំេ េ�យវ ិ ញ ណ
ែតមយួែដលខញុ ំមនឥឡូវេនះ។” គតេ់មលមកខញុ ំចំែឡក។

ខញុ ំបនេឃញបនួឬ�បនំកៃ់នពួកេគេ ទីេនះ បុរសវយ័េកមង �បពនធវយ័េកមង
ស�ី�សស់�� ត។ ខញុ ំដឹងពីរេប បែដលេកមង�បស�ស�ញ់�បពនធរបស់ពួកេគ ដូេចនះ
ខញុ ំកនិ៏យយេ  ពួកេគ ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជវធីិេដមប�ីកលបង�។ េប
�បពនធអនកមុនេពលអនកេរ បករ… ឥឡូវេនះ �តឡបេ់ វញិ និយយថអនក…
ជីវតិេរ បករេនះ អនកបនសុបិនថអនកបនេរ បករ អនកពិតជមនិបនេរ បករ
េទ ប៉ុែន�អនកសុបិន�ថអនកបនេរ បករ។ េហយអនកភញ ក ់ េហយអនកបនេ េហយ
និយយ�ជមយួមតិ��សីរបស់អនកេហយនិយយថ ‘អនកដឹងេទ ខញុ ំសុបិនថេយង
បនេរ បករ េហយេយងមនកូន។ េយងរស់េ សបបយរកី�យ េហយ—រងច់ំ
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ករយងមករបស់�ពះអមច ស់និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។’ េហយបនទ បម់កេកមង�សីេនះ
និយយចំេពះអនក ‘អនកដឹងេទ ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសមន កេ់ផ�ងេទ ត�បេសរជងខញុ ំ
�ស�ញ់អនក។ ខញុ ំ�ចសបបយជងជមយួបុរសមន កេ់នះ។’ េតអនក�ចេទ
េចញពីេបះដូង �ស�ញ់នងេ�យនិយយថ ‘សូម�ពះ�បទនពរេពញមយួជីវតិ
អនក អូនសម� ញ់។ េ ជមយួបុរសេនះចុះ’?”

ឥឡូវេនះ សូមពិនិតយេមល អនក�ល់គន ជបុរសឬ ស�ី។ េឃញេទ? ែមនេហយ
�បសិនេបក�ី�ស�ញ់របស់អនក�តឹម�តវអនកនឹងេធ�ដូេចនះ េ�ពះអនកបរមភពី
ផសុកភពរបស់នង។ អ�ីែដលអនកដឹងអនក�ចបននង អនក�ចរស់េ ជមយួ
នង អនក…នងជ�បពនធរបស់អនក។ នងនឹងេរ បករជមយួអនក ប៉ុែន�នងនឹង
មនិមនភពរកី�យេទ។ នងនឹងមនសុភមងគលជង…េហយ�បសិនេបអនក
�ស�ញ់នង េនះអនកចងេ់�យនងសបបយចិត�។

ដូេចនះ �ពះហឫទយ័របស់�ពះជអ�ីកេ៏�យ សូមេ�យ�ពះហឫទយ័របស់�ពះ
បនសំេរច ថេតខញុ ំសបបយចិត�នឹង�រអឺត។់ ខញុ ំចងរ់ស់េ ដូេចនះ�ទងនឹ់ងេពញចិត�
ជមយួអ�ីែដលខញុ ំេធ�។ ដូេចនះសូមពិនិតយេមល—េគលបំណងនិងបំណងរបស់អនក
េ�យករេនះ អនកដឹងថអនក�ស�ញ់�ពះឬអត។់

ចុះ�បសិនេប�ទងម់នបនទូលថ “អនកនឹងបេ�មខញុ ំេទ�បសិនេបខញុ ំនឹងបេណ� ញ
អនកេចញ?”

“ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងេ់ទះយ៉ង�កេ៏�យ។”

38 ដូេចនះ �បសិនេប�កមជំនំុបនេឃញេហយ�ចេជ បននូវរេប បែបបេនះ �
មនិែមនជករពយយមទតប់ល់េលងេ�យឆង យពីេគេផ�ងេទ តេ េពលគត់
រតជ់មយួ�េទ។ �ទងនឹ់ងករពរេរ ងមយួេនះ។ េឃញេទ? េ េពល េចតននិង
េគលបំណងពិតមនិែមនជករពយយម និយយថ “េហ ខញុ ំកទ៏ទួលបនែដរ! ខញុ ំ
ទទួល�េនះ �េនះគឺខញុ ំ មយួេនះេហយ។” េឃញេទ �ពះមនិ�ចេ�បបុរសមន ក់
េនះបនេទ។ មនករែក�ងបន�ំយ៉ងេ�ចនេធ��ម� េហយនិង��ងំ។ េហយ
មនុស�មនិ�ចដឹងបនេទ។ ពួកេគកំពុងពយយមយកបល់ពីនរ�មន កែ់ដល
បនផ�ល់�ឱយ។ សូមឱយ�ពះបនបេងកនពន័ធកិចចជក�់កម់យួនិងេមលពីរេប បម
នុស�ជេ�ចនេ �ម�។ េឃញេទ? េឃញេទ?
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39 ឥឡូវេនះ េសចក�ី�ស�ញ់ពិតចំេពះ�ពះ “េទះជខញុ ំជចំែណកអ�ីកេ៏�យ
�ពះអងគេអយ �បសិនេបខញុ ំ�ចនិយយបនែតពកយមយួស�មប�់ ជួយករពរ�
ខញុ ំសូមេធ��។” េឃញេទ?

�ដូចគន  នឹង�បពនធរបស់អនកែដរ។ េបអនកពិតជ�ស�ញ់នង េឃញេទ �
មនិែមនជ—�មនិែមនជករ�ស�ញ់—ពីេលអូេទ �ជេសចក�ី�ស�ញ់�ហ្
គេប។៉ នង�ចរស់េ ជមយួនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តរកី�យជង។ អនកមនិ�ច
េរ បករេទ ពិត�ស់អនកមនិ�ចេទ។
40 េហយ េ�យវធីិេនះ មនុស��� បេ់ថបទងំេនះ។ ខ�ះ េ�ចន ប ជូ នមក បន
និយយថ “េហតុអ�ី បនជេ កនុង�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ អនកនិយយ
ថែបបេនះេហយ អនកនិយយថែបបេនះ។” ខញុ ំបននិយយថេ�ចនដងេហយ។
េថបទងំេនះមនែត…ខញុ ំកំពុងនិយយេ កន�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំ បងប�ូនេអយ។ ខញុ ំ
មនិទទួលខុស�តវចំេពះអ�ីែដល�ពះ�បទនឱយអនកឃ� លេនះេទ ខញុ ំទទួលខុស�តវ
ចំេពះ�បេភទ��រែដលខញុ ំចិ ច ឹម មនុស�ទងំេនះ។ េនះសំ�បែ់តេ�ងឧេបសថ
េនះប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េបមនុស� ចង�់� បែ់ខ��តវ់េីដអូ េ�សច
ែតពួកេគេ ។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងនិយយអ�ីែដល�ពះបន�បទនដល់ខញុ ំ។ �ជអំេពបប
របស់ពួកេគែដល�តវបនលុបេចល។

មននរ�មន កស់រេសរេចញ េហយនិយយថ “ខញុ ំបនេធ��ែបបេនះេហយខញុ ំ
បនេធ��ែបបេនះេទ ត។ អនកបននិយយថអំេពបបរបស់េយង…” ខញុ ំ—មនិបន
និយយដូេចន ះេទ។

ខញុ ំបននិយយថ “េមល�េ ែបបេនះ។ េនះគឺស�មបែ់តមនុស�េនះេ
ទីេនះ មនុស�េ កនុងេ�ងឧេបសថគឺជហ�ូងេច មរបស់ខញុ ំ។” ឥឡូវេនះ េបមនុស�
ចងប់ងក តពូ់ជ ��រនិងរបស់របរេ ទីេនះ អនក—អនកទទួលបនករេបកសែម�ង
ពី�ពះ េហយេធ�អ�ីែដល�ពះ�បបអ់នកឱយេធ�។ ខញុ ំនឹងេធ�ដូចគន ។ ប៉ុែន��រទងំេនះគឺ
េ �កមជំនំុេនះ។
41 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ េយង�តឡបម់កវញិ េយង�តវែតមនអ�ីេផ�ងេទ ត
ែដលេយង�តវែត�បកនខ់ជ ប។់ អ�ីមយួ�តវែតជែខ��ក�៉ត ់ ពកយមយួេផ�ងេទ ត
�ជចុងេ�កយ។ េហយមនុស��គបគ់ន �តវែតមនចុងេ�កយ�ចខ់ត។ ខញុ ំបន
អធិបបយអំពី�េ េពលមយួ កលពីប៉ុនម នឆន មំុនេ កែន�ងពកយចុងេ�កយ។
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42 ដូចជ�ជញ ក�� លកែន�ងេលងបល់េ េពលែដលគតនិ់យយថបះ៉
េហយ េនះពតិជបះ៉។ មនិថអនកបនេឃញ� �គបង�ឹកបននិយយថ�បះ៉។
អនកបនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ…មនិបះ៉េទ។ �បនេ …ខញុ ំបនេឃញ…” មនិថ�
ជអ�ីកេ៏�យ េ េពលែដលគតន់ិយយថ “បះ៉េហយ” េនះ�តវែតអុីចឹង។ គត់
គតជ់មនុស�ចុងេ�កយ។
43 េហយេភ�ងច�ចរណ៍គឺជទីចុងេ�កយ េប�និយយថ “េ ។” អនកនិយយ
ថ “ែមនេហយ ខញុ ំ ខញុ ំ�បញប ់ខញុ ំ…” េទ េទ។ �និយយថ “អនកេ ែតឈរេ ខណៈ
េពលែដលអនកេផ�ងេទ តេ ។” េឃញេទ? �ជចុងេ�កយ។
44 ឥឡូវ �តវែតមនអ�ីចុងេ�កយ�គបអ់�ីៗែដលអនកេធ�។ ក� យជអនកចុងេ�កយ
េ េពលអនកេ�ជសេរ ស�បពនធរបស់អនក។ �តវែតមន ស�ីមន ក ់ អនក�តវែត
េ�ជសេរ ស។
45 ឥឡូវ �តវែតមនេពលែដលអនកនឹងទិញ�ន អ�ីែដលជ�បេភទចុងេ�កយ
ែដលអនកនឹងេធ�។ េត�នឹងក� យជ ហ�តជីវ ីផ� យេ  រថយន�បរេទស េទះបី�ជ
អ�ីកេ៏�យ អនក�តវែតមនចុងេ�កយ។

េហយ�កដូ៏ចគន នឹងកររស់េ របស់�គី�ទ នែដរ។ �តវែតមនចុងេ�កយ។
46 ឥឡូវេនះ េបបុរសមន កប់ននិយយ េ បុរសមន កេ់ផ�ងេទ ត…ឮអនក�
មន កនិ់យយថ “អនកគួរែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹក” េហយមតិ�មន កេ់នះមនិ…
�បែហលជ�ពះវ�ិររបស់គតម់និបនេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់ពួកេគេ�យ
េ�បះ។ ខញុ ំគិតថ ឧទហរណ៍ដូចជ េមតូឌីសពួកេគេធ�ពិធី�ជមុជទឹកេបមនករ
េសនសំុ ខញុ ំយល់។ ឬ�បែហលជ…កតូលិក ខញុ ំគិតថ ពួក�គនែ់តេ�បះប៉ុេនះ។
ដូេចនះេប—េបបុរសមន កប់នឮអ�ីមយួអំពីខ�ួន “បន�ជមុជយចូលេ កនុងទឹក”
ែមនេហយ គតម់និយល់េទ។ គតប់នេកតមកពីកតូលិក។ ដូេចនះគតប់ន
េឡងេ ជួបបូជចរយ េហយនិយយថ “ឱបិ�េអយ ខញុ ំយល់េហយថេយងគួរែត
បន�ជមុជទឹកេ�យករ�ជមុជចូលកនុងទឹក។ េត�កមជំនំុេយងនិយយថេមច៉អំពី
េរ ងេនះេទ?”
47 “េហតុអ�ី �និយយថ—េយង�តវបនេ�បះ។” េប�ពះវ�ិរេនះគឺជ
ចុងេ�កយរបស់គត ់ េនះគឺេ�សចេហយ។ �ល់ករេឈ� ះ�បែកកគន បន
ចបេ់ហយ។ �ពះវ�ិរបននិយយដូេចន ះ ហនឹងេហយ។
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48 េតមនអ�ីេកតេឡងេប…បងប�ូនបទីសទមន កប់នឮេយងនិយយថេយង
េជ ករទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ “�ជមុជ”? គតនិ់យយថ “ខញុ ំេជ ។”

“េហយេ កនុង�ពះនមៃន ‘�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។’”

ឥឡូវេនះ—សមជិកេនះៃន�ពះវ�ិរេនះ�តឡបេ់ រក�គគង� លេហយ
និយយថ “�គគង� លេអយ ខញុ ំបនឮមតិ�មន កនិ់យយមកខញុ ំថេយងគួរែត
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យករ�ជមុជ េនះមនិអីេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះនមៃន
‘�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។’”

49 “ែមនេហយ” គតន់ិយយថ “ឥឡូវ េយង�ចេមលេឃញ។ េហតុអ�ី េ
ទីេនះេស វេ និយយដូេចនះថេយងនឹងទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យេ�បនម
‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’” េបសិនជ�ពះវ�ិរេនះ
ចុងេ�កយេនះគឺបនេហយ។ គតម់និខ�ល់ពីអ�ីេផ�ងេទ តនិយយេទ េ�ពះេនះ
ជចុងេ�កយរបស់គត។់

50 ែមនេហយនិកយនិមយួៗគឺជអនកចុងេ�កយរបស់អនកេជ ។

ប៉ុែន�ចំេពះខញុ ំ និងអនកែដលខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំនឹងនេំ ដល់�ពះ�គីសទ
េហយេ�យ�ពះ�គីសទ �ពះគមពរីគឺខពស់បំផុតរបស់េយង។ មនិខ�ល់េទ…េ�ពះ�ពះ
មនបនទូលថ “សូមឱយពកយរបស់មនុស�មន ក់ៗ ជពកយកុហក េហយ�ពះបនទូល
ជពកយពិតវញិ។” េហយខញុ ំេជ ថ�ពះគមពរីគឺខពស់បំផុតរបស់�ពះ។ មនិថអនក�
និយយអ�ីេទ។ �ជចុងេ�កយ។

�ពះគមពរីមនិែមនជេស វេ ៃន�បពន័ធេទ។ េទ។ �មនិែមនជេស វេ របស់
�បពន័ធ កម៏និែមនកមមវធីិ�កមសីលធមែ៌ដរ។ �ពះគមពរីមនិែមនជេស វេ ៃន�បពន័ធ
មន�បពន័ធជេ�ចន និងេផ�ងេទ តេទ។ អតេ់ទ។ �មនិែមនជេស វេ សីលធម៌
េទ។ អតេ់ទ។ �មនិែមនេទ។ េហយកម៏និែមនជេស វេ �បវត�ិ� ស� រមូគន
ែដរ។ ឬកម៏និែមនជេស វេ ៃនេទវវទិយែដរ។ ដបតិ�គឺជករេបកសែម�ងរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

ឥឡូវេបអនកចង�់ន េនះអនកែដលមន�ក�សរបស់អនកកត�់ គឺេ វវិរណៈ
១:១ដល់ខ ៣ ដូចែដល�ពះគមពរីគឺជ “ករេបកសែម�ងៃន�ពះេយសូ៊វ�គីស�។”
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51 សូមឱយេយង�គនែ់ត�ន�ខណៈេពលែដលេយងមនេពលេវ�។ ខញុ ំេជ
ថខញុ ំ…មនិមនកំណតច់ំ�ំេ�ចនេពកេ ទីេនះេដមបនិីយយេទ។ េប�ពះអមច ស់
រងច់ ំេហតុអ� ីេយងនឹងពយយមេដមបទីទួលពួកេគ។

េនះជេសចក�ី ែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បនេបកឲយេឃញ ជ
េសចក�ីែដល�ពះបន�បទន មកគតេ់ដមបនឹីងបង� ញដល់ពួកបវបំេរ 
�ទង ់ ឲយដឹងពីអស់ទងំករ ែដលបន�ិចេទ ត�តវេកតមនមក �ទង់
កប៏នសំែដងឲយេឃញ េ�យចតេ់ទវ��ទងម់កឯយ៉ូ�ន ជបវបំេរ 
�ទង់

គតប់នេធ�បនទ ល់�បប�់ម�ពះបនទូល និងេសចក�ីបនទ ល់ៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គឺពី�គបទ់ងំេសចក�ីែដលគតប់នេឃញ

មនពរេហយ អនក�ែដលេមល និងអស់អនកែដល
�� បព់កយទំនយទងំេនះ េហយ�ប�ពឹត��មេសចក�ីទងំប៉ុនម ន ែដល
កតទុ់កេនះែដរ ដបតិឯេពលេវ� េនះជិតដល់េហយ។

52 ដូេចនះ �ពះគមពរីគឺជករេបកសែម�ងេពញេលញរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ
��តវបនសរេសរេ�យពួកេ��។ េហេ�ពរ ១:១ េ កនុង…“�ពះ កនុង�គហួតែហង
បននិយយេ កនព់ួកឯយុេកេ�យ�រពួកេ�� េ ៃថងចុងេ�កយ
និយយេ កនព់ួកេយង�មរយៈ�ពះ�ជបុ��របស់�ទងគឺ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”
ែដលជេ�� ពួកេគទងំអស់ �ករ់មួគន ។ �ពះេយសូ៊វជម៉�គី �ពះេយសូ៊វ
ជេយេរម េអ�យ េអលីយ៉។ ទងំអស់គឺពួកេគបនេ កនុង�ទង។់ េហយអនក
ទងំអស់ និងខញុ ំ គឺសថិតេ កនុង �ទង ់�ពះបនទូល �ក�ៃីន�ពះបនទូល។

ដូេចនះ�មនិែមនជេស វេ ៃន�បពន័ធចបប ់ កមមវធីិ�កមសីលធម ៌ េទ េហយក៏
មនិែមនជេស វេ �បវត�ិ� ស�ឬេស វេ េទវវទិយេនះែដរ។ �មនិែមនេទ។ ប៉ុែន�
�ជករេបកសែម�ងពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះជមច ស់ផទ ល់ បន�ត�ត�ងពី
�ពះបនទូលេ ជ�ចឈ់ម។ េនះេហយ។ �ពះគមពរីគឺជ�ពះបនទូល េហយ�ពះជ
�ចឈ់ម �ពះេ កនុង…�ពះជ�ពះបនទូល េហយ�ពះេយសូ៊វជ�ចឈ់ម។ �
ជករេបកសែម�ង រេប បែដល�ពះ (�ពះបនទូល) �តវបនបង� ញេ កនុង�ចឈ់ម
មនុស� និងបនបង� ញឱយដឹងដល់ពួកេយង។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទង់
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ក� យជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ទងគឺ់ជែផនកមយួៃន�ពះ។ អនកយល់េទ? ឥឡូវេនះ
គតម់និែមនជ…�ងកយគឺជែផនកមយួៃន�ពះ ដូេចនះ�ជ�ពះ�ជបុ��។
53 បុ��មយួ ដូចជកតូលិកបន�ក�់ថ “�ពះ�ជបុ��អស់កលបជនិចច”
និង�ពះវ�ិរេផ�ងេទ ត ពកយេនះដូចមនិមននយ័េ�ះ។ េឃញេទ? មនិ�ច
អស់កលបជនិចចេទ េហយបនទ បម់កជបុ��មយួអងគ េ�ពះ�ពះ�ជបុ��គឺជអ�ី
ែដល “េកតមកពី។” េហយពកយថអស់កលបជនិចច គតម់និ…គត�់ចក� យជ
�ពះ�ជបុ�� ប៉ុែន�អនកមនិ�ចជ�ពះ�ជបុ��អស់កលបេឡយ។ អត ់ េទ។ �មនិ
�ចជ�ពះ�ជបុ��អស់កលបេឡយ។
54 ប៉ុែន� �ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ�� េ�ចន ែដល�គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលមនេ
កនុងេយេរម េ កនុងេ�កម៉ូេស និងពកយទងំអស់េនះ ដូចជ�ទងប់ននិយយ
ថ “ពួកេគនិយយពីខញុ ំ។” ករេបកសែម�ងរបស់�ពះដពិ៏តែដលបនែចងេ កនុង
�ពះបនទូលកនុង�ងកយែតមយួរបស់មនុស� េហយ�ពះ�ក�់ចឈ់មេ ជំុវញិ
�។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទង�់តវបនេ ថ “បុ��” េហតុផលែដល
�ទងសំ់េ េ េល “�ពះវរបិ�។” េហតុអ�ី ��មញ្ ញេបអនកសូមឱយ�ពះចក�់
ចូលេ កនុងគំនិតរបស់អនក។ េឃញេទ? �ពះបនបង� ញេ កនុង�ងកយមយួ ៃន
�ចឈ់ម សមគ ល់េឃញបនបង� ញពី�ច…់ឬពី�ពះបនទូលេ �ចឈ់ម។
េនះេហយ យ៉ូ�ន ១:១៤ “េហយ�ពះបនទូលបនេកតមកជមនុស� េហយ
រស់េ កនុងពួកេយង។”
55 សូមកតសំ់គល់ពី�ពះគមពរីេនះ។ ពួកេគខ�ះនិយយថ “អូ! �បន
េធ�រចួេហយ។” ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីេរ ងខ�ះ សូម…

សូមចូលេ កនុង�បវត�ិ� ស��ពះគមពរីបន�ិច េមលេត�េ �តង�់មក
ពី�។ ��តវបនសរេសរេ�យអនកសរេសរខុសៗគន ែសសិបនក។់ បុរស
ែសសិបនកប់នសរេសរ�ពះគមពរីមនចេន� ះេពលដប�់បមំយួរយឆន  ំ េហយ�
ខុសេពលគន  ទស�ទយ�ពឹត�ិករណ៍សំខនប់ំផុតែដលមនិធ� បម់នេ កនុង�បវត�ិ
� ស�ពិភពេ�ក េហយ ជេ�ចនដង �បរ់យឆន មំុនេពល�េកតេឡង។ េហយ
មនិមនកំហុសមយួេ កនុងេស វេ ហុកសិប�បមំយួកបលេនះេទ។ អូ ខញុ ំេអយ!
គម នអនកនិពនធ�េ�កពី�ពះអងគផទ ល់ �ចមនភព�តឹម�តវេទ។ គម នពកយផទុយ
ពីគន េ�ះេឡយ។
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សូមចថំ រយៈេពលមយួពន�់បរំយឆន �ំចព់ីគន  �ពះគមពរី�តវបនសរេសរ ពី
េ�កម៉ូេស—រហូតដល់មរណភព—របស់យ៉ូ�នេ ឯេកះផតម់៉ូស។ ដប�់បំ
មយួរយឆន េំហយ�តវបនសរេសរេ�យអនកនិពនធចំនួនែសសិបនកេ់ផ�ងគន  មយួ
មនិទងំបន�គ ល់មន កេ់ទ តេទ េហយពួកេគកម៏និែដលមន�ជ “�ពះបនទូល”
ែដរ។ ពួកេគខ�ះមនិែដលេឃញ “�ពះបនទូលេឡយ។” ប៉ុែន�េ េពលែដល
ពួកេគសរេសរ� េហយ�តវបនេគយល់ថជេ�� េ េពលែដលពួកេគ�ក់
ករពយករណ៍របស់ពួកេគ ពួកេគមន ក់ៗ បនេធ�ឱយគន េ វញិេ មក។
56 សូម�កេឡកេមលេ េព�តស ែដលបន�បកសេ ៃថងបុណយទី�សិបថ
“ចូរែ�បចិត�ចុះ! អនក�ល់គន និង�តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រអតេ់ទសបបរបស់អនក។”

ប៉ូលមនិែដលឮអ�ីអំពី�េឡយ។ គតប់នចុះេ ��៉បអ់ស់រយៈេពលបីឆន ំ
េដមបសិីក�គមពរីស ញ ចស់ េដមបេីមលថេតសសរេភ�ងេនះជរបស់អនក� បន
និយយមកកនគ់តេ់ �មផ�ូវ ថ “សូលេហតុអ�ីអនកេប តេប នខញុ ំ?” េតគត�់ច
ខុសយ៉ងដូចេម�ច? គតម់និទងំែដលពិេ�គះេយបល់ជមយួ�កមជំនំុផង។

េហយដបប់នួឆន េំ�កយមក េ េពលែដលគតប់នជួបេព�តស ពួកេគកំពុង
ផ�ព�ផ�យេរ ងដែដលពកយេ�យពកយ។ េនះជ�ពះគមពរីរបស់េយង។ ចូរឱយពកយ
របស់មនុស�បតេ់ ។ េនះគម ននរ��ចបែនថម�បនេទ។ អនកមនិ�ចបែនថម
អ�ីេ កនុង�ពះគមពរីេទ តេទ។ អតេ់ទ។ េនះគឺជករេបកសែម�ងេពញេលញ។ �
ទងំអស់។
57 ដូច��ទងំ៧។ “��ទងំ�បពំីរ” មនមន កែ់តងែតនិយយមកខញុ ំថ “ឥឡូវេនះ
អនកនឹង…�ពះអមច ស់នឹងនិយយេ កនអ់នក បង�បស�បណ� ំ េ េពលែដល
��ទងំេនះ�តវបនបង� ញ េហយនឹង�បបេ់យងពីរេប បចូលេ ជិត�ពះនិង
រេប បេធ��។”
58 ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ មនិ�ចេទ។ ពីេ�ពះ�ពះគមពរីជ��ទងំ៧ �មន
�ថក៌ំបងំ៧យ៉ង ែដល�តវបន�ក។់ ��តវបនសរេសររចួេហយ ប៉ុែន�ពួកេគ
មនិបនយល់ពីអ�ីែដលមននយ័េទ។”

េមលពីរេប បែដលពួកេគភជួរជមយួនឹងករេនះ េ�យទទួលបុណយ�ជមុជ
េ កនុង “�ពះេយសូ៊វ” នម េឃញេទ េនះមនិែមនេទ។ នម “�ពះអមច ស់េយសូ៊
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វ�គីសទ”! េឃញេទ េរ ងទងំអស់េនះេត�យ៉ងេមច៉។ ពីេ�ពះ មន�ពះេយសូ៊វ
ជេ�ចន។ ខញុ ំទទួលបនជេ�ចន មតិ�េអយ េ េលែផនដីែដលមនេឈម ះថ “េយ
សូ៊វ” ជអនកដឹកនមំតិ�ភក�ិ។ �មនិែមនអ ច ឹងេទ។ �ជ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ
របស់េយង។”

គម នអនកនិពនធ�េ�កពី�ពះ�ច�តឹម�តវេទ។ ឥឡូវសូមេមល រេប ប�ពះគមពរី
�តវបនសរេសរ។
59 ឥឡូវ និយយឧទហរណ៍ពី…ចុះេបេយងេ ឥឡូវេនះេហយយកេស វេ
េវជជ� ស�ហុកសិប�បមំយួែដលទកទ់ងនឹង�ងកយ សរេសរេ�យែសសិប
��េវជជ� ស�េផ�ងគន  មយួរយដប�់បមំយួ…ឬដប�់បមំយួរយឆន េំផ�ងគន ?
ឆងល់ថេត�បេភទៃនករបន�មនអ�ីខ�ះ?

េ េពលែដលេ�កចច�៉សីុនេ�ន�បធនធិបតីរបស់េយង �បែហលជពីរ
រយឆន កំន�ងមក េហយចំេពះជំងឺរ�កសួតពួកេគបនទញ�មមេជងរបស់គត់
េចញេហយ�យគត។់ េតមនអ�ីេបេយងយក…
60 សូមបន�េ មុខេទ តេលរបស់ខ�ះែដលេយងចប�់រមមណ៍ៃថងេនះេល
វទិយ� ស�។ េតមនអ�ីេបេយងយកវទិយ� ស� ៤០ េផ�ងគន  ពីដប�់បមំយួ
រយឆន េំផ�ងគន  េហយេមលថេតេយងនឹងេឡងមកជមយួអ�ី? អនកវទិយ� ស�
ប�ងំកលព៣ី០០ឆន មំុន បនបង� ញេ�យវទិយ� ស��មរយៈកររកំិលបល់
មយួ េបមនេលប នអ�ច រយ�មយួែដល�តវបនទទួលបនជង�មសិប
ម៉យល៍កនុងមយួេម៉ង វតថុេនះនឹងចកេចញពីែផនដីេហយ�ជះេចញ។ េតអនក
គិតែបបវទិយ� ស�េទ? នឹង�តលបេ់ ែបបេនះ? េតបន�ជមយួនឹងអ�ីឥឡូវេនះ
េពលពួកេគេបក�នចុះ�មផ�ូវេ ទីេនះចមង យមយួរយ�សិបម៉យកនុងមយួ
េម៉ង? េឃញេទ? ប៉ុែន�គតប់នបង� ញ�មែបបវទិយ� ស�េ�យសមព ធៃន
បល់រេម លេ េលដី ថេ �មសិបម៉យកនុងមយួេម៉ង �មយួ វតថុនឹងេងប
េចញពីែផនដី េហយេ ឆង យ �នឹងធ� កេ់ កនុងលំហ។ េទ �មនិមនជបន�
េនះេទ។
61 ប៉ុែន�គម នពកយសូមបែីតមយួេ កនុង�ពះគមពរី�បឆងំនឹងពកយេផ�ងេទ ត
េឡយ។ គម នេ���មយួធ� បប់នទស់នឹងេ��មន កេ់ទ ត។ ពួកេគ មន
ក់ៗ  ល�ឥតេខច ះ។ េហយេ េពលែដលមនុស�មន កចូ់លមកេហយេធ�ករទយ
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េហយេ��ដពិ៏ត�តវបនេលកេឡងេហយេ គតចុ់ះមក បនទ បម់ក��តវបន
េគបង� ញឱយេឃញ។ េឃញេទ? េឃញេទ? ដូេចនះេនះជ�ពះគមពរីគឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ ស�មបអ់នកេជ ពិតទងំអស់។
62 ឥឡូវ អនកមនិ�ចមនភព�តឹម�តវចំេពះអ�ីែដល�គេពទយឯកភព។ ឥឡូវ
អនកមនិ�ចទទួលបនភព�តឹម�តវៃន�េទ។ អនកមនិ�ចទទួលបនភព�តឹម�តវ
េ កនុងវទិយ� ស�ឥឡូវេនះេទ។

ឥឡូវ អនកដឹងេទ កលពីេពលមុនពួកេគបន�បបេ់យង ថ…“េ េពល
�ពះគមពរីែចងថ ‘គតប់នេឃញេទវ�បនួឈរេ េល�ជងទងំបនួៃនែផនដី’
ែដលមនិ�ចចឹងេទ។ ែផនដីគឺមូល។” ប៉ុែន��ពះគមពរីបនែចងថ “�ជងទងំបនួ។”
ែមនេហយ ឥឡូវេនះអនកបនេឃញកលពីពីរសប� ហ៍មុនឬ កលពីបីសប� ហ៍មុន
ឥលូវេនះ �ក�សែដលខចបអ់តថបទ េនះពួកេគបនរកេឃញថពិភពេ�កគឺកេរ។៉
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកប់នេឃញករេនះ? េហតុអ�ី �បកដ�ស់។ េឃញេទ?
ខញុ ំបនថតចម�ងទងំអស់េ�យ�គនែ់តរងច់ឱំយនរ�មន កនិ់យយអ�ីមយួ។
63 េហយពួកេគនឹងរកេឃញេ ៃថង�មយួ ែដលពួកេគមនិបនេឃញ មយួរយ
�សិប�នឆន ពីំគម� តពន�ឺ។ ពួកេគេ ជំុវញិរង�ង។់ េនះជករពិត។

អនកនឹងរកេឃញេ ៃថងមយួ េ េពលអនកេ �នសួគ ៌ អនកមនិេ�ះេហរេ
កែន�ងេផ�ងេទ។ អនកេ ទីេនះផងែដរ េ កនុងវមិ�តេផ�ងេទ តេល នជងេនះ។

េ កនុងបនទបេ់នះមនពណ៌ជេ�ចន។ �គបព់ណ៌ �វសេម� កបំពក ់អ�ីកេ៏�យ
ែដលអនកមនគឺេ អស់កលបជនិចច �កក់នុងករថតទុក េ ជំុវញិ និងជំុវញិ
ពិភពេ�ក។ �ល់េពលែដលអនក�ពិចែភនករបស់អនក��តវបនថតទុក។ េមល
ទូរទស�ននឹ៍ងប ជ កពី់េរ ងេនះ។
64 េ េពលែដលអនកេកតមក �ពះជមច ស់បនកត�់�ទុក។ �មនិេធ�… �ក់
ករថតទុក អនក�ចដឹងថ�មនិមនសេម�ងរខំនេ�ចនេទស�មបម់យួេភ�ត
អនកដឹងេទ។ ទរកតូច រហូតដល់�មកដល់គណេនយយភព។ បនទ បម់កសេម�ង
រខំនចបេ់ផ�ម ចបេ់ផ�មនិយយនិងេធ�អ�ីែដលគត�់តវេឆ�យ។ េហយបនទ បម់ក
េ េពលែដលជីវតិបនប ចប ់ កំណត�់�េនះឬែខ��តេ់នះ�តវបនេគយកេ
—�កេ់ កនុង ប�� ល័យដធ៏ំរបស់�ពះ។ ឥឡូវេតអនកនឹងេដរជំុវញិ�េ ឯគណៈ
ជំនំុជំរះយ៉ង�? ��តវបនចកេ់ ខងមុខអនក �គបច់លន អនកបនេធ��ល់
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គំនិតែដលបនឆ�ងកតគ់ំនិតរបស់អនក។ េតអនក�ចេមលេឃញេទ? ឥឡូវអនក
�ចេមលេឃញកែន�ងែដល�ពះ…

65 ឈរេ ទីេនះ េ យបេ់ផ�ងេទ ត មនបុរសមន កេ់ េលេវទិកេនះ បុរស
កបលទំែពក ខពស់ បុរសែដលមនរបូ�ងសង�  និងរងឹម។ំ េហយេ�កេចញ…
�ពះអមច ស់បន�បបគ់តនូ់វអ�ីៗជេ�ចនអំពី�គ�ររបស់គតនិ់ងអ�ីែដលគតគ់ួរ
េធ�។ គតក់េ៏ចញេ េហយអងគុយចុះ។ េ កនុងប៉ុនម ននទីេ ទីេនះ បុរសមន ក់
េផ�ងេទ តដូចេនះ ប៉ុែន�គតម់ន កបលរបស់គតសំ់យ៉ុងចុះ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�
បនេទ េហយខញុ ំបនេមលបុរសេនះម�ងេទ ត េ ទីេនះ េហយគត…់មនិែមនជ
គតេ់ទ េ�ពះ�ជអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយបុរសេនះ ខញុ ំមនិ�ចរកេឃញេទ។ �កេឡក
េមលជំុវញិ គម ននរ�មន ក ់ េ ពីេ�កយខញុ ំេទ។ ខញុ ំបននិយយថ “បុរសេនះ
កំពុងអងគុយេ ខងកនុង�ងំននទងំេនះ។” េហយ�ជ…បង�បសមន កែ់ដលមក
�ពះវ�ិរេ ទីេនះ ខពស់ កបលទំែពក សង� េឡងេ ទីេនះដូចេនះ។ េហយ
គតប់នឱនកបលចុះស�មបក់រអធិ�ថ ន េ�ពះគតេ់ហ បនឹង�� បេ់�យជំងឺ
�កពះ។

គតនឹ់ងយកែសបកេជងមយួគូ។ �បពនធរបស់គតច់ងេ់�យគតទ់ទួលបន
ែសបកេជងថមី។ គតប់ននិយយថ “េទេទ ខញុ ំមនិចបំចទ់ទួល�េទ ពីេ�ពះខញុ ំនឹង
មនិរស់េ េដមបពីកព់ួកេគបនេទ។”

គតប់ន�� បេ់ហយ។ េហយអងគុយេ ទីេនះអនកេឃញ េ កនុងវមិ�តេនះ
�េលលូយ៉ �ពះជមច ស់បនផ� ស់ប�ូរេ ទីេនះេហយមនបនទូលថ “គត់
អងគុយេ ទីេនះ” ដូចកនុងទី�ងំែដលគតេ់ ។ យល់ខញុ ំនិយយេទ?

66 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ េហយមនិមនកំហុស�មយួេ កនុងបទគមពរី
េឡយ។ �ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ យល់ពីគំនិតែដលមនេ កនុងចិត�។
“�ពះបនទូលៃន�ពះដូចជ�វ រងឹម”ំ េហេ�ពរ ៤:១២។ “�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺ
មុតជង�វមុខពីរេ េទ ត េចះែវកែញកគំនិតនិងបំណងៃនគំនិត។” េឃញេទ?
ចូលកនុងគំនិត េហយទញេចញនិងែវកែញក។ េតអ�ីែដល�តវដឹង? “បង� ញឱយេគ
�គ ល់។” េនះេហយជអ�ីែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះេធ�។
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សព�ៃថងេនះេយងនិយយថ “�ពះវ�ិរកតូលិកគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
ពួកបបទីសទ េមតូឌីស ពួកេពនទីកុស� ពួកេ�ងឧេបសថ។” េនះខុសេហយ។
�ពះបនទូលេនះគឺជករេបកសែម�ង។ �ពះបនបង� ញឱយដឹងេ�យ�ពះបនទូល។
67 េទ េយង�ច…ទទួលបននិរន�រភព�មយួកនុងចំេ�មេពទយ
កនុងចំេ�មអនកវទិយ� ស� េផ�ងៗគន ។

េបែអងែស�ងមនែតកមមវធីិខងវ ិ ញ ណដូចែដលគតធ់� បម់ន—ករអនុវត�ន៍
របូវន� ដូចែដលគតប់នសិក�ចបបៃ់នពន�ឺនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត គត�់ច�បបេ់យង
ពីេរ ងខ�ះ។ េ េពលែដលខញុ ំបនឮ�ររបស់គតេ់ េលកែន�ងក�� លដអ៏�ច រយ
ចូលេ េល�កស ែដល “ធ� បទ់កទ់ងជមយួេនះកែន�ងក�� ល អនក�ចប
េងកតែផនដី េធ�អ�ីៗបនទងំអស់ េហយអំ�ចកនឹ៏ងគម នែដនកំណត។់” េឃញ
េទ? �ទងប់នេឃញ។
68 គតប់នេឃញដូេចនះ អនកេឃញេ�េ ៉ តូចៗទងំេនះឆ�ងកត�់កសពួកេគ
ែ�សក “រង�ងង់តូ់ច” ជេដម។ មនុស�…ែមនេហយ េយងទុក�េចល�បេសជង។
“ឮមនុស�ទងំអស់េនះបតខ់�ួនែមនេទ?” អនកនិយយថ។ ពួកេគមនិឮ ពួកេគ
កំពុងឈរេ ទីេនះ េហយពួកេគមនិេ ទីេនះេទ។

េនះជរេប បែដលករេលកេឡងេ �ថ នសួគនឹ៌ងេកតមន។ មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគនឹងចុះេ�កម េហយរបូកយេ េលែផនដីេនះនឹងទទួលយក
របូកយសួគ៌។ េហយពួកេគនឹង�តវ…�ក ់ សកឬ់ឆ�ឹងេ សល់។ �នឹង
�តវបនផ� ស់ប�ូរកនុងេពលែតមយួ ទម� កេ់ចញពីលំហនិងយកេ ផទះ។ េយង
េឃញេរ ងទងំអស់េនះកំពុងបន�ឥឡូវេនះ និង—បង៉�់េ�គ នឆងល់អំពីរបស់
ទងំេនះ ពន�ឺេភ�ងនិងពន�ឺ�ថក៌ំបងំ និងអ�ីៗទងំអស់ែដលពួកេគបន—េឃញ
េ េលេមឃ។ អនកបនេឃញពួកេគមនមយួេ ទីេនះេ កនុង�ក�សេ េជហ�ឹ
�នវ់លី េ សប� ហ៍េនះ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តជ “ពន�ឺ�ថក៌ំបងំ។” ដូេចនះ អូ
ពួកេគមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។ ប៉ុែន�សូម�� ប ់ េកមងតូចៗ�នឹងេ�ជសេរ សអនក េ
ៃថង�មយួ។ េឃញេទ? េឃញេទ? កំុបរមភ។

ចូរចថំ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ដូចជេ ៃថងៃន�កងសូដុមែដរ។”
69 េតមនអ�ីេកតេឡងេ មុនេពល�កងសូដុម? �ពះជមច ស់បនយងចុះមក
ជមយួនឹងពួកេទវ� េហយពួកេគមនករេសុបអេងកតករវនិិចឆយ័។ បននិយយ
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ថ “ខញុ ំបនឮសេម�ងយំ ថ�ពិតជបបធំ�ស់ ដូេចនះខញុ ំបនចុះមកេដមបរីកេមល
ថេត� �ជករពិតឬមនិពិត។” �តវេហយ? េមលមយួេនះេ ជមយួអ�័ប�ំ
�ចយល់ពីគំនិតែដលេ កនុងចិត���៉ េ ពីេ�កយ�ទង។់

ឥឡូវេនះ អនក�កេឡកេមលជំុវញិបន�ិច េហយកតស់មគ ល់េឃញអ�ី �កំពុងេធ�
ដូចគន េ ៃថងេនះ។ �ជករវនិិចឆយ័ករេសុបអេងកត។

េហតុអ�ី បនទ បពី់មយួរយៈ �កមជំនំុេ េពលែដល��ចេ ជបក់ែន�ងេនះ
េហយ�ល់�គបពូ់ជទងំអស់�តវបននយំកេ កែន�ងរបស់� េហយ�នឹងបត់
េ ។ ពួកេគនឹងមនិដឹងថមនអ�ីេកតេឡងចំេពះពួកេគេទ។ មន កនឹ់ងេដរផ�ូវមយួ។
េឃញេទ? មយួនឹងេ ផទះ�គគង� ល េហយមន កនឹ់ងមកទីេនះ ឬេ ទីេនះ េហយ
េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ពួកេគមនិេ ទីេនះេទ។ ដបតិេហណុកជគំរ�ូ�ប ់ “�ពះ
បនយកគត ់េហយគតរ់កមនិេឃញេទ។” ចុះេ េសុបអេងកត! ករបន� រេប បេហ
ណុកបនេលកេឡង ជ�បេភទជនជតិអុី��ែអល�តវបនេគដឹកេ កនុងទូកធំ…
70 យ៉ងល�ឥតេខច ះ �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺល�ឥតេខច ះ�ស់ សូមបែីត
ស ញ ចស់និងស ញ ថមីកេ៏�យ គមពរីស ញ ចស់គឺពីរពកក់�� លនិងមយួ
ទងំមូល។ �តឹម�តវេហយ។ គមពរីស ញ ចស់គឺពកក់�� លរបស់� េហយ
គមពរីស ញ ថមីគឺពកក់�� លរបស់�។ �ក�់ជមយួគន  អនកបនទទួលករេបក
សែម�ងទងំមូលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ មនេ��កំពុងនិយយ េហយេ ទីេនះ
�ទងគឺ់េ កនុងបុគគល េឃញពីរពកក់�� លនិងមយួទងំមូល។ ឥឡូវេយងមនិ
ចងយ់កេពលេ�ចនេពកអ ច ឹងេទ…
71 ឥឡូវ សូមចថំ គមពរីស ញ ចស់មនិេពញេលញេទ េបគម នស ញ ថមី។ េហយ
ស ញ ថមីមនិ�ចបំេពញបនេទេបគម នស ញ ចស់។ េនះគឺជ េហតុផលែដលខញុ ំ
និយយពីរពកក់�� ល ១ទងំមូល។ ដបតិ េ��បននិយយថ “�ទងនឹ់ងេ
ទីេនះ! �ទងនឹ់ងេ ទីេនះ! �ទងនឹ់ងេ ទីេនះ ពួកេគនឹងេធ�ែបបេនះចំេពះ�ទង។់
ពួកេគនឹងេធ�ែបបេនះចំេពះ�ទង!់” េហយ�ទងេ់ ទីេនះ “�ទងេ់ ទីេនះ! �ទងេ់
ទីេនះ េហយពួកេគបនេធ�េរ ងេនះចំេពះ�ទង ់ េហយពួកេគបនេធ�េរ ងេនះចំេពះ
�ទង។់” ខញុ ំេទបែតបនអធិបបយអំពីេរ ងេនះ ប៉ុនម នយបម់ុន។
72 ឥឡូវេនះ េដមបសិីក�បទគមពរី ប៉ូលបន�បបធី់ម៉ូេថថ “សិក�� ករែបងែចក
�ពះបនទូលរបស់�ពះយ៉ង�តឹម�តវ ែដលជេសចក�ីពិត។”
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�គឺជក�� ចបំចទ់ងំបីេ កនុងបទគមពរី។ កនុងករេ�ប�បស់�ពះបនទូលរបស់
�ពះេ ទីេនះ គឺជរបស់បីែដលអនកមនិ�តវេធ�។ ឥឡូវេនះសូមសិក�េរ ងទងំេនះ
ស�មបេ់ពលបនទ បដ់បន់ទី េរ ងបីយ៉ងែដលអនកមនិ�តវេធ�។ េហយទងំអស់
េ កនុងទឹកដី �គបទី់កែន�ងែដលអនកេ ទូទងំ�បេទស �តវ�បកដថ�ករ់បស់
ទងំេនះេ កនុងគំនិតរបស់អនក ចេំបអនកមនិមនេខម ៃដ។ អនកមនិ�តវេធ�អ�ីទងំេនះ
េទ។ េយង�បបអ់នក�គបេ់ពលរេប បែដលអនក�តវែតេធ� ឥឡូវេនះខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ី
ែដលមនិ�តវេធ�។
73 ឥឡូវេនះ អនកមនិ�តវបក��យខុស ពី�ពះបនទូលេឡយ។ អនកនិយយថ
“ខញុ ំេជ ថ�មននយ័ែបបេនះ។” �មននយ័ពីអ�ីែដល�និយយ។ �មនិ�តវករ
អនកបក��យេទ។ េហយអនកមនិ�តវ�ចលំ�ពះបនទូលេឡយ។ េហយអនកមនិ
�តវរកិំល �ពះបនទូលេឡយ។ េហយេបេយង�ចេធ��បន �នឹងេបះ�ពះគមពរី
ទងំមូលចូលកនុងភព�ចបូក�ចបល់និងកនុងភពវកឹវរ។
74 សូមកតស់មគ ល់។ ករបក��យខុសដល់�ពះេយសូ៊វ កនុងទ�មងជ់�ពះ
េ ជមនុស� អនកនឹងេធ�េ�យ�ទង—់ក� យជ�ពះមន កក់នុងចំេ�មបី។ កនុង
ករបក��យខុសអំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលជ�ពះបនទូល អនកនឹងេធ�េ�យ�ទង់
ក� យជ�ពះមយួេចញពីបីអងគ រអឺនក�ចេធ�េ�យ�ទងក់� យជមនុស�ទីពីរេ កនុង
�ពះ។ េហយេដមបេីធ�ដូចេនះ អនកនឹងេធ�ឱយខគមពរីទងំមូលរេញ៉រៃញ៉។ អនកនឹង
មនិេ �េទ។ ដូេចនះ�មនិ�តវបក��យខុសេទ។
75 េហយេបអនកនិយយេរ ងជក�់កម់យួ អនក�កក់របក��យេល� េហយ
អនកអនុវត��េ េពលេផ�ងេទ ត។ ឬ��តវបនអនុវត�េ េពលេផ�ងេទ ត អនកក៏
េធ�ករបក��យមនិ�តឹម�តវែដរ។
76 េបមននរ�មន កប់ក��យខុសអំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុង�ពះគមពរី ៃន
ករមនិែមនជ�ពះផទ ល់ េធ�ឱយ�ទងក់� យជបុគគលទីពីរឬ�ពះមយួកនុងចំេ�មបី
េនះនឹងេធ�ឱយពកយទងំអស់ខកចិត�េ កនុង�ពះគមពរីទងំមូល។ �នឹងបំែបកប ញ
ត�ិទី១ “អនកមនិ�តវមន�ពះឯ�េទ តេ ចំេពះេយងេឡយ។” �តឹម�តវេហយ។
�នឹងេធ�ឱយជតិ�សន�៍គី�ទ នទងំមូលជ�កមមនិេជ  អនកថ� យបងគំនឹងេគរព
បូជ�ពះបីេផ�ងគន ។ េឃញេទេត�ពះគមពរី�បេភទអ�ីែដលអនកមន? បនទ បម់ក�
េធ�ឱយេយងក� យជអ�ីែដលពួក�សនយូ៍�និយយថេយងជអ�ីេនះ។ បន
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និយយថ “អងគមយួ�កនុងចំេ�ម�ពះទងំេនះ គឺជ�ពះរបស់អនក?” េឃញ
េទ? ដូេចនះ អនកេឃញេទ អនកមនិ�ច…អនកមនិ�ចបក��យខុសពី�ពះគមពរីេទ។

ដបតិ �ពះេយសូ៊វផទ ល់គឺជករបក��យៃន�ពះគមពរី េ េពលែដល�ទងប់ន
បង� ញឱយេឃញេ កនុងយុគសមយ័ែដលែផនកៃន�ពះកយរបស់�ពះអងគកំពុង�តវ
បនេបកសែម�ង។ េប�ជសមយ័កលៃដ ��តវែតជៃដ។ �មនិ�ចជសមយ័
កលកបលបនេទ។ េប�ជសមយ័កលកលសេម�ង អ ច ឹង�មនិែមនជសមយ័
កលេជងេទ។ េឃញេទ? េហយឥឡូវេយងដល់សមយ័កលែភនកេហយ។ េហយ
ឥឡូវេនះបនទ ប ់គឺ�ទងផ់ទ ល់ េដមបមីក។ េមលករ ពយករណ៍!
77 េឃញេទ ចុះ�មរយៈសមយ័កលេនះ េយងបនចបេ់ផ�មពី�គឹះេនះ �ងំពី
�គពួកជំនុំដំបូង។ េ េពលែដល�គបពូ់ជបនចូលេ កនុងដី ជពូជេពញេលញ។
បនទ បម់ក�េចញមកេ�យេជង លូេធ េចញបនទ បម់ក�មរយៈេវសលី បនទ បម់ក
េ កនុងពួកេពនទីកុស� ភ�េ កនុងបបូរមត ់ េមល ឥឡូវេនះ�សថិតេ កនុង
ែភនក ជករទយៃនម៉�គី៤ ជេដម។ េហយឥឡូវេនះគម នអ�ីេផ�ងេទ តែដល
េ សល់ស�មប�់េទប៉ុែន��ទងផ់ទ ល់េដមបេីបះជំ�នេ មុខ េ�ពះេបះជេរ ង
ចុងេ�កយ។

បនទ បគឺ់ភពៃវឆ� ត េហយេយងគម នប ញ របស់េយងផទ ល់ខ�ួនេទ �ជរបស់
�ទង។់ េយងមនិែដលេមលេឃញេ�យខ�ួនឯងេទ។ េតបុរស�ចដឹងមុនយ៉ងដូច
េម�ច? គតម់និ�ចេធ�បនេទ។ �ជ�ពះផទ ល់។ េឃញេទ �—កំពុងែតក� យជ
កែន�ងមយួ។ េហយ�ទងប់ន�គប�់គង�ងកយទងំអស់ �ងកយេពញេលញៃន
�ពះ�គីសទ�តវបនបង� ញេ កនុងសំណំុែបបបទៃនកូន�កមុែំដល�តវបនយកេចញ
ពីចំេហ ងរបស់�ទង ់ ដូចជអ�័មបនេធ�េ េដម…ដូចជអ�័ម គឺេ េដម
ដំបូង។
78 ែមនេហយ “�ពះ” េនះនឹងេធ�េ�យ�ពះគមពរីទងំមូលមនករយល់�ចលំ
បំែបកប ញត�ិទីមយួ េហយេធ�ឲយ�ពះមយួអងគ ែដលជ�ពះមនិពិតបីអងគ។ �នឹង
�គនែ់ត—�នឹងបំផ� ញរបូភពទងំមូលៃន�ពះគមពរី។ ដូេចនះអនកមនិ�តវបក��យ
�ពះគមពរីខុសេទ។ឥឡូវេនះ��គនែ់តជេរ ងមយួប៉ុេនះ។
79 េ េពលែដលបទគមពរីនីមយួៗកនុង�ពះគមពរីមនកមមវធីិដូចគន  អនក បន
កំណត�់េ កែន�ងរបស់�។ េហយេដមបបីំភន�់ អនក�ចេធ�ឱយ�ទងក់� យជ�ពះៃន
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សមយ័កលមយួនិង—េហយសមយ័បនទ បអ់នកកេ៏ធ�ឱយ�ទងជ់�បវត�ិ� ស� េដមប ី
បំភន�់។ ដូេចនះអនកមនិ�តវបំភន�់ពះគមពរីេឡយ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ�គបេ់ពលេវ�។
េបអនកបនេធ�ឱយ�ទងេ់ ៃថងេនះជ�ពះៃន�បវត�ិ� ស� ចុះកលពីមុនជអ�ី េហយ
�ទងៃ់ថងេនះមនិដូចគន េទ េតអនកនឹងេធ�យ៉ងេមច៉ជមយួេហេ�ពរ ១៣: ៨? េមល
“�ទងេ់ ដែដលពីម�លិមុញិ ៃថងេនះ និងរហូតតេ ។”

80 ឥឡូវ េឃញេទអ�ីែដល�នឹងេធ�និងអ�ីែដល�បនេធ�។ �មនរចួេហយ េធ�ឱយ
�ទងប់ដិេសធពកយផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទងេ់ដមបបីំភនប់ទគមពរី។

81 េដមបេីធ�ឲយបទគមពរីែបកេចញ អនក�ច�ក�់ពះកយរបស់�ទងខុ់សគន  េជង
ែដលជកែន�ងែដលកបលគួរេ ឬអ�ីមយួ។ �គនែ់តដូចគន …ពកយេផ�ងេទ ត អនក
�បែហលជមន�ពះេយសូ៊វបេ�ង ន�ររបស់េ�កម៉ូេស។ អនក�បែហលជមន…
ឬសូមបែីតេវសលីបេ�ង ន�ររបស់លូេធ។ អនក�បែហលជមនសមយ័កលរបស់
េយងែដលបេ�ង នពី�រពួកេពនទីកុស� និងជ�រពួកេពនទីកុស�។ អនកេមល
អ�ីែដលរេញ៉រៃញ៉�នឹងមន? ពួកេពនទីកុស�បនបង� ញពណ៌របស់�រចួេហយ។
លូេសរបនបង� ញរបស់គតរ់ចួេ េហយ ចូលេ កនុងនិកយ។ �បន�� បេ់
ទីេនះ។ សមយ័កលបន�យ�ប�រេ ទីេនះ។

82 សូមកតស់មគ ល់ �គនែ់តេ េពលែដល�េរ បជអងគករ ��� ប។់ ឥឡូវេនះ
�គនែ់តេមល េបេនះមនិ�តឹម�តវ។ �កេឡកេមលទំពរ័�បវត�ិ� ស�។ �គបេ់ពល�
េរ បជអងគករ ��� បេ់ ទីេនះ។ ែលងមនតេទ ត។ �ក� យជ—អនកេគរពបូជ
�ពះៃនេ�កីយេនះ េហយបនចូលេ ជអងគករ និងករេរ បចំនិងនិកយ និង
ករបំភន។់ េហយ�កមរកិគីបនចូលេ កនុងទីេនះ េហយ�កគ់ំនិតផទ ល់ខ�ួនកនុង
� ឬចកប់ ចូ លគំនិតផទ ល់របស់ពួកេគេ កនុងេនះ។ េហយេតមនអ�ីេកតេឡង?
�ក� យជរេញ៉រៃញ៉។ េ រក�ពះេ េ�កីយេនះ ជកែន�ងែដលពួកេគឱយ��ងំ
�គង�ជយេ�យខ�ួនឯង េ�យគិតថពួកេគមនពិភពេ�កដអ៏�ច រយ មន
េមដឹកនេំដមបនីឱំយពួកេគមនសន�ិភព។

83 ខញុ ំបន�បបអ់នកេ ៃថងេផ�ងេទ ត ខញុ ំនឹងនិយយម�ងេទ តថ សូមបែីតអរយិធម៌
សព�ៃថងេនះ�ផទុយពី�ពះ។ អរយិធមគឺ៌�បឆងំ�ពះ។ ករអបរ់គឺំេ ចមង យ�ប�់ន
ម៉យល៍ពី�ទង។់ វទិយ� ស�គឺមយួ�នម៉យល៍។ វទិយ� ស�និងករអបរ់ ំ
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កំពុងែតពយយមបដិេសធ�ពះជមច ស់ េឃញេទ ថន កសិ់កខ ��េទវវទិយនិង
��េរ ននិងបនទបវ់ទិយ� ស�ជេដម។ ពួកេគមនករជំរញុរបស់ពួកេគ។

េតេធ�ដូចេម�ចពីនិមមតិកលពីយបម់ុន ៃនបុរសមន កេ់ េពលគតែ់�សក អនក
វទិយ� ស�ទងំេនះបនចកវ់តថុទងំេនះយ៉ងដូេចនះ? ពួកេគ�គនែ់តងកេ�កយ
រចួ�កេឡកេមលេ េ�កយ។ នឹងមនករអនុចវត�ម�ងេទ ត។

84 សូមកតស់មគ ល់ អូ�តវែតទងំបី។ ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ច…�ពះេយសូ៊វ
មនិបនមកែចកចយ�ររបស់េ�កណូេអេទ។ �ទងម់និបនមកអធិបបយ�រ
របស់េ�កម៉ូេស។ ឬេ�កម៉ូេសមនិបនមកអធិបបយ… េឃញេទ កុំបែង�របទ
គមពរីខុស។ ��តវែតកនុងេពលេវ�ចបស់�ស់។ ឥឡូវេនះអនកមនិ�ច អនុវត�…
េ េពលែដលបុរសដអ៏�ច រយេនះ ចនេវសលីេចញមក ឬ…

បុរសដអ៏�ច រយ គឺលូេធ េ េពលែដលលូេធបនេចញមកជមយួនឹង�រ
របស់គតៃ់នករ�បជ់សុចរតិ។ ឥឡូវេនះេ េពលេនះគឺជ…លូេធគឺជបុរស
ដអ៏�ច រយមន ក។់ គតប់នេ �កមជំនំុេចញពីភពងងឹត េហយគតប់ន�ប់
ជសុចរតិេ�យ�រជំេន ។ េហយេ េពលែដលគតេ់ធ�� ពួកេគបនបេងកត
អងគករមយួេ េល� េហយ�បន�� ប។់ ជីវតិបនេធ�ដំេណ រដូចជ�សថិតេ
កនុង�គប�់សវ�លីែដលេចញមកដល់សមយ័កលេវសលីដល់កំពូល។ េចញពី
លូេធមកស�ឹកេផ�ងេទ តែដលបន�� បជ់មយួ� ែដលជហ�ងីលីនិងកលវនីនិង
អ�ីៗេផ�ងេទ តែដលេចញមកពីកំែណទ�មងដ់អ៏�ច រយេនះ។

85 បនទ បម់កេវសលីបនចូលមកដល់�គមយួេទ តបនេលចេចញមកកំពូល។
េវសលី និង�ែតនប៊រឺនិីងទងំអស់េនះេហយ—និងយ៉ូ�ននិងបង�បសរបស់
គត ់ េហយពួកេគទងំអស់ ែដលជបុរសដអ៏�ច រយរបស់�ពះជមយួនឹង�រមយួ
�គនែ់ត�យផច ល�បេទសប៉ុេនះ។ ពួកេគបនេរ បចំជអងគករេទ ត។ េហយ
�� បេ់ ។

បនទ បម់ក�េចញមកេមលេ ដូចជនងកំពុងែត�ក�់គបធ់ ញជតិ
ឥឡូវេនះ េហយ មករក� គឺជសំបកមយួ េពនទីកុស�។

ប៉ុែន��តឡបម់កវញិេ ពីេ�កយ�ទងំអស់េចញពន�កមក។
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េហយអនកកតសំ់គល់ ជធមម�…ខញុ ំគិតថ កនុងរយៈេពល�បែហលជ៣ ឬ
៤ ឆន  ំបនទ បពី់េ�កលូេធេ កនុងេបសសកកមម េនះ�ពះវ�ិរលូេធ�តវបនេរ បចំ
ជអងគករ។ �គនែ់តមយួរយៈខ�ីបនទ បពី់េវសលីេធ�េបសកកមម ��តវបនេរ បចំជ
អងគករេទ ត។

86 តុកសុន េយងមន—កមមវធីិមយួអំពីរេប បែដល�ពះវ�ិរេវសលីឬ �ពះវ�ិរ
េមតូឌីស បនេកតមន។ េហយេ េពលពួកេគមកដល់ �េមរកិេ ទីេនះ ពួកេគ
ជេ�ចនបន�តឡបម់កវញិ េហយនិយយថពួកេគបនកំណតេ់ហយ—បេងកត
ធមមនុ ញជេដម េចញពី�បេទសអងេ់គ�សេដមបនីយំកមកទីេនះ និងរេប បែដល�
េកតេឡងយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ខញុ ំបនេឃញអ�ីែដលបនេកតេឡង។ េ ទីេនះនង
បន�� ប។់

87 ែមនេហយេចញមកពីពួកេពនទីកុស� ពួកេគគឺជអនកែ�សកចស់ៗេ កនុង
រយៈេពលប៉ុនម នៃថងមុន ទទួលបនអំេ�យទនៃនករនិយយភ�ដៃទ េហយ
ចបេ់ផ�មជមយួ ករនិយយភ�ដៃទ។ បនទ បម់កពួកេគ�កេ់ឈម ះ�ថ
“ភស�ុ�ងៃន�ពះដប៏រសុិទធ។” បនទ បម់កពួកេគបនេរ បចំជអងគករ។ មន កនិ់យយ
ថគតនឹ់ងេធ�េរ ងេនះេហយេផ�ងេទ តេរ ងេនះ េហយពួកេគមនប � េហយនិង
ប � េទ ត។ េត�នឹងេធ�អ�ី? �គបគ់ន ៃនស�ឹកេឈទងំេនះ�តវបន�ត�ត�ង
ដូចអ�ីែដល�បនេធ�េ េលេដម និងដូច�បនេធ�ដល់រេំយលអ ច ឹងែដរ។ ពួកេគ
មន មយួ ពីរ មនបី �ពះវ�ិរ ៃន�ពះ និងអនកដៃទេទ តទងំអស់េនះ �គនែ់ត
�ត�ត�ង �តសនធឹង និង�ត�ត�ង។

ែតឥលូវេនះ េយងេ �មធមមជតិែដលជគំរដូល៏�ឥតេខច ះមយួ មនិែដល
មនអ�ីេដមបអីបរ់�ំេចញពី�។

88 �គ�រមយួ ែដលជមតិ�របស់ខញុ ំ េ រដ�េកន�គី េទបែតមនទរក—តូច
េកតេ ៃថងមុន េហយម� យកំពុងរវល់េ េពលែដលពួកេគចម�និ��រេពល�ង ច
របស់េយង។ េហយនងកំពុងជួយបង�សីមន កេ់ទ តឱយចំអិន��រេពល�ង ច
ស�មបប់ុរសមយួ�កមរបស់េយងែដល�តវបនេគេចញេ េ�កេដមប�ីបម៉ញ់។
េហយទរកបនយំេហយ ខញុ ំកំពុងនិយយ។ ខញុ ំគិតថម� យមន�រមមណ៍ខម ស់
េអ នបន�ិច នងរតេ់ហយយកកូន េហយ—េហយចបេ់ផ�ម—េដមបបីំេ កូនតូច។
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ខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទ ��គនែ់តជធមមជតិប៉ុេ�� ះ។” េឃញេទ? ឥឡូវ
អនកមនិ�ច…

ពួកេគមនិ�ចរកវធីិ�ែដល�បេសរជងស�មបទ់រកេដមបទីទួលបនអ�ី
ែដល�ចងប់នេ�កពីករយំេទ។ ឥឡូវ អនក�ចផ�ល់ឱយ�នូវេស វេ �កមសីលធម៌
េហយអងគុយេ ទីេនះេហយនិយយថ “ខញុ ំចងប់េ�ង នអនកនូវេទវវទិយ កូន�បស។
ឥឡូវេនះ អនកកុំេ អងគុយេ ទីេនះដូចេកមងដៃទេទ ត។ អនកខុសគន ។ ឥឡូវេនះ
េ េពលែដលអនកចងញំុ់អនកអ�ងនកណ�ឹ ងតូចេនះេ ទីេនះ។” �គនែ់តមនិ
េធ�ករ។ េទ �មនិដំេណ រករេទ។
89 ដូេចនះ េ េពលែដលអនកេមលធមមជតិ ឥឡូវេនះេយងេឃញកែន�ងែដល
មន�គបស់មយ័កល និងរចន�េ�យផទ ល់ែដលេយងសថិតេ កនុងសមយ័កល
ចុងេ�កយ។ សំបក�តវបនទញេចញ។ េហយេយងមនដប�់បឆំន  ំជិតៃមភេហយ
ឥឡូវ ឆន  ំ ៃន�របនផ�ព�ផ�យពសេពញ�បេទសមយួេ �បជជតិមយួេទ ត
េហយេ �ពឹកេនះ បនឆ�ងកតេ់ ទូទងំ�បេទស េឃញេទ និងគម នអងគករ។ �
មនិ�ចេរ បចំបនេទ។ មនិមនអ�ីែដលធ� បម់នដូច� ឬនឹងមនេ េពលេនះ
េទ។ េឃញេទ?

េរ ង—ែដលជប � ជមយួ�រៃថងេនះ េ កនុងដួងចិត�របស់ពួកេគ�តវែត�ក់
េ កនុងវត�មនៃន�ពះបុ�� េដមបបីនទុំ។ េឃញេទ? អនក�ចយក�រ េហយ
បនទ បម់កទុកឱយ�ពះបុ��ដុតពណ៌ៃបតងទងំអស់េចញពីអនក េឃញេទ េធ�ឱយ
ក� យជ�គី�ទ នេពញវយ័។ េឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ? �ពះជមច ស់នឹងយង
មកឆប់ៗ េនះេដមបទីទួល�កមជំនុំរបស់�ទង ់ េហយេយង�តវែតមន�បេភទៃនពួក
�គី�ទ នស�មប�់ទងេ់ដមបទីទួល។ �សវ—�លី�តវែតទុំ។ �តឹម�តវេហយ។
90 �តវែតមនទងំបីេនះ។ មនិ�តវបក��យខុស ឬបំភន�់េទ បក��យខុស
ឬ…បំភន�់។ ��តវែត�តវបនរក�ទុកយ៉ងពិត�បកដ�មវធីិែដល�ពះជមច ស់
�ទងម់នបនទូល។

សំ�បពិ់ភពេ�ក�ជេស វេ �ថក៌ំបងំ។ មនុស�េជ ថ��គនែ់តជ
េស វេ �ថក៌ំបងំ។ មនេពលមយួខញុ ំកំពុងនិយយជមយួបុរសលបេីឈម ះ
មន កេ់ ទីេនះ ទី�កងែដលកនជំ់ហរដអ៏�ច រយៃន�គីសទ�សន េហយគតប់ន
និយយថ “ខញុ ំបនពយយមេដមប�ីនគមពរីវវិរណៈមយួយប។់” បននិយយថ
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“យ៉ូ�នចបស់ជបនញំេ�មចេក� និងមនសុបិន���កក។់” េឃញេទ េស វេ
�ថក៌ំបងំ។

91 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេជ ពិត�បកដ �គឺជករេបកសែម�ងរបស់�ពះជមច ស់
េ កនុងយុគសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ �ទងម់នបនទូលថ “ពកយរបស់ខញុ ំ
គឺជវ ិ ញ ណេហយនិងជីវតិ។” �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។ ជថមីម�ងេទ ត
“�ពះបនទូលគឺជ�គបពូ់ជែដលអនកេ�ពះពូជ។” េយងដឹងថេនះជករពិត។ េនះ
ជ�ពះែដលមនទ�មងជ់�ពះបនទូល េហយមនែត�ពះេទែដលបក��យេ�យ
អងគ�ទងផ់ទ ល់។

គំនិតរបស់មនុស�គឺមនិមនសមតថភពកនុងករបក��យគំនិតរបស់�ពះ
េឡយ។ េតគំនិតតូច—តិចតួច�ចបក��យគំនិតគម ន�ពំែដនយ៉ងេមច៉
េ េពលែដលេយងមនិ�ចទងំបក��យគំនិតរបស់គន េ វញិេ មកបនផង
េនះ?

92 េហយអនកសមគ ល់េឃញថ �ទងគឺ់ជអងគែតមយួែដល�ចបក��យ�
េហយ�ទងប់ក��យ�េ អនក�ែដល�ទងនឹ់ងបក��យ។ �មនិបននិយយ
ថ “វយ័ចស់ ដូច ពួកេគេដរពសេពញែផនដីហួតែហងេ�យេ�បេពលេវ�េផ�ង
ៗគន ។” “�ពះជមច ស់ កនុង�គហួតែហងនិងលកខណៈេផ�ងៗបនបង� ញអងគ�ទង់
ដល់េ���ទង។់” េឃញេទ?

93 េហយ សូមកតស់មគ ល់ “អនក�ែដល�ទងនឹ់ងបង� ញឱយ។” េហយ�ទង់
មនែផនករថ�ទង�់ច�កខ់�ួនេ កនុងបទគមពរីេ អនកលបខីង�សន អនក
ឆ� តេ ទីេនះ។អូ ខញុ ំេអយ! �ទង�់ច�កខ់�ួនឯងបនកនុងគមពរី េហយអនកេមល
េពញមយួៃថងេហយមនិេឃញទល់ែតេ�ះ េមលេពញមយួជីវតិ េហយមនិែដល
េឃញ �។ �ទង�់ច�កខ់�ួនេ�យអងគុយេ ទីេនះ។

94 ឥឡូវេនះ សូម �គបទី់កែន�ង សូមឱយ��េំ កនុងេនះ។ �ពះេ កនុង�ពះបនទូល
�ច�កប់ងំខ�ួនឯងដូេចនះេ កនុង�ពះបនទូល ែដលមនិមនេទវវទូិឬ��េរ ន
េ េលពិភពេ�កមនិ�ចរកេឃញ�ទង ់េហយជករពិត�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។

អនកនិយយថ “ែមនេហយ បង�បស�បណ�?ំ”
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ចុះយ៉ង�ចំេពះពួកផរសីុិនិងពួក�ឌូសីុវញិ? ចុះយ៉ង�ចំេពះ
មនុស��គបវ់យ័? គតប់នេធ��េហយ។ �បកដ�ស់។ គតប់នេធ�ដូេចនះេ
�គបយុ់គសមយ័។ ឥឡូវេយង�ចពិនិតយបន។ សូមគិតអំពីៃថងរបស់េ�កណូ
េអ ឆ� តវយ័ មនប ញ  រេប ប�ទង�់កខ់�ួនេ កនុង�ពះបនទូលសនយរបស់�ទង។់
េ ជំននេ់�កម៉ូេស េត�ទង�់កខ់�ួនយ៉ងដូចេម�ច។ េ ជំននេ់អលីយ៉ រេប ប
ែដល�ទង�់កអ់ងគ�ទង។់ េ កនុងៃថងៃន�ពះេយសូ៊វរេប បែដល�ទងប់ន�កអ់ងគ
�ទង។់ “�ទងប់នេ កនុងែផនដី េហយែផនដីគឺបនបេងកតេ�យ�ទង ់ េហយ
េ�កិយមនិបន�គ ល់�ទងេ់ទ។ �ទងប់នមកែផនដីរបស់�ទង ់ ែតេគមនិបន
ទទួល�ទងេ់ទ។” េឃញេទ?
95 �ទងប់ន�កអ់ងគ�ទងពី់មនុស�ឆ� តបំផុតែដលមន�បជញ េ ែផនដី។ អនក
និយយថ “េនះគឺជបណ�ិ តដវ៏សុិទធ ដូេចនះ និង ដូេចនះ។” គតជ់នរ�ខញុ ំមនិ
ខ�ល់េទ �ពះជមច ស់�កអ់ងគ�ទងពី់គត ់េហយនឹងេបកបង� ញដល់ទរកែបបេនះ
ដូចែដលនឹងេរ ន េមល កូនរបស់�ពះ ពូជែដលបនតំរវូទុកជមុន។
96 គិត។ �ពះដម៏ន�ពះេច��  ែដលអងគុយេ កនុង�ពះបនទូលផទ ល់របស់�ទង់
េធ�េ�យមនុស�ឆ� តខ� កន់ិងមនុស�ែដលមនករអបរ់េំ សមយ័បចចុបបននេនះ
ពួកេគមនិ�ចេឃញេទ។ ពួកេគគិតថ��គនែ់តជ�កមនិយម�ជល។ រកេមល
�ទងឈ់រេ ទីេនះ �កខ់�ួន េ កនព់ួកេពនទីកុស� ពួកបបទីសទេមតូឌីស េ�ព
សប៊េីធេរ ន។ បង� ញអងគ�ទងេ់ចញេ�កជ�ធរណៈនិងបង� ញអ�ីៗ�គបយ៉់ង
សូមបែីត�កចូ់ល�ក�ស និងរបស់េផ�ងៗេទ តែដលពួកេគេមលមនិេឃញ។ អូ
�ពះៃនេយង ដអ៏�ច រយ បង� ញអងគ�ទងេ់ អនក�ែដល�ទងនឹ់ងបង� ញ។
97 អនកនិយយថ “បង�បស ជូន ឬបង�បសមន កេ់នះ មន កេ់នះ េហយ—គត់
គឺជបុរសដអ៏�ច រយ។ គតនឹ់ងេឃញ�។” អូេទ។ �ទងប់នបង� ញ�េ អនកែដល
�ទងច់ងប់ង� ញ។ និយយថ “�បពនធរបស់ខញុ ំមនិបនេឃញ�េទ េហយនងគឺជ
ស�ី�គី�ទ នែដរ។” �ទងប់នបង� អងគ�ទងផ់ទ ល់នឹងអនក�ែដល�ទងច់ងប់ង� ញ។
“�គគង� លរបស់ខញុ ំគឺជបុរសដអ៏�ច រយមន ក។់” េនះេហយ ែត�ទងប់នសែម�ង
អងគ�ទង ់ ឲយអនក�ែដល�ទងច់ងប់ង� ញ។ ឥឡូវសូមពិនិតយជមយួអ�ីែដល�តវ
បនបង� ញឱយដឹង ចំេពះអ�ីែដលកំពុងេកតេឡងបនទ បម់កអនក�ច…អនកពិតជ
យល់។
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98 ឥឡូវេនះេយងកតសំ់គល់បនទ បម់ក �េធ�ឱយ�ជេស វេ របស់�ពះ េហយ
មនិែមនជេស វេ របស់មនុស�េទ។ េប�ជរបស់មនុស�…ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយ
េយងេមលពីរេប បែដល�នឹងបង� ញខ�ួន�ផទ ល់។ រកេមលពីរេប បែដល�បង� ញ
ពីអំេពបបរបស់មនុស�ែដលបនសរេសរ� កតស់មគ ល់ មនុស�ែដល—ែដលបន
រស់េ កនុងៃថងរបស់�។

ឧទហរណ៍��ប� ំ គត�់តវបនេគេ ថ “ឪពុកៃនមនុស�េ�ម ះ�តង។់”
ចូរកតសំ់គល់ពីរេប បេនះ…េតអនកគិតថអ�័ប�នឹំងសរេសរេស វេ េនះអំពី
ខ�ួនគត ់ពីភពកំ�ករបស់គតផ់ទ ល់េទ? រេប បែដលអនកគិតថគតនឹ់ងសរេសរ
ែដលគតប់នកុហកេស�ចេ �ពឹកេនះ េហយបននិយយថេនះគឺជប�ូន�សី
របស់គត ់ េ េពលែដល�ជ�បពនធរបស់គតេ់�ះ? េត�នឹងសរេសរពីករ
កំ�ករបស់គតែ់ដលគតប់នេធ�ឬេទ? �បកដ�ស់ គតម់និែដលេធ�ែបប
េនះេទ។
99 ចុះអំពីយ៉កុបវញិេ កនុងករបេ ឆ តរបស់គត?់ អនកេបកបេ ឆ តតិចតួច
ែដលយ៉កុបបនេធ�។ េតបុរស—មន ក—់ែដល ករសរេសរជភ�េហេ�ពររបស់
បង�បសេហ�បឺរបស់គត ់ ែដលេ កនុងេនះថជនជតិអុី��ែអលទងំអស់�តវ
បនេ  េ�យគត�៊់នសរេសរេបកបេ ឆ តឪពុករបស់�បជជតិទងំមូល?
េ កនុងយ៉កុប េចញមកអយយេកពីបុព�បុរស េចញមកជកុលសមពន័ធ។ េហយថម
�គឹះ�ពះគមពរីបង� ញថគតជ់អនកេបកបេ ឆ ត។ េត��តវេទ? អនកគិតមនុស�នឹង
សរេសរ�េទ? អតេ់ទ។
100 ចុះអំពីបុរសមន កែ់ដលសរេសរអំពីេស�ចដអ៏�ច រយបំផុតែដលពួកេគធ� ប់
មនេ ទីេនះ េ េលែផនដីែដលជេស�ច�គង�ជយ �វឌីេ កនុងករផិតកបតរ់បស់
គត?់ េតជនជតិយូ�ទងំេនះធ� បប់នសរេសរអំពីេស�ចដខ៏ពងខ់ពស់បំផុតរបស់
ពួកេគថជមនុស�ផិតកបតែ់ដរឬេទ?

អូ េយងមន�បវត�ិដូចជ “ចច�៉សីុនេ�នមនិែដលនិយយកុហកេទ” និងអ�ី
ដូចេនះ។ េយង េ �បវត�ិេនះ។

ប៉ុែន�េនះគឺជបុរសមន កែ់ដល�ពះគមពរីេ ថ�វឌី “ផិតកបត”់ េហយគតគឺ់
អ ច ឹង។ េស�ចអុី��ែអលជអនកកំផិតែដលនឹងក� យជ…បុ��េយសូ៊វ េធ�ជ
បុ��របស់�វឌី។ េនះជ�គឹះដសំ៏ខនប់ំផុត។ េហយបិ��ទង ់ េនះេបេយង�ម
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�ចឈ់ម គឺជមនុស�កំផិត។ ជនជតិយូ�មនិែដលសរេសរេស វេ ែបបេនះ
េទ។ េតបុរស�ចសរេសរេរ ងេនះេ�យខ�ួនឯងបនេទ? ពិតជមនិដូេចនះេទ។
101 េត�បជជតិអុី��ែអលមនេមទនភពយ៉ងដូចេម�ច? អនកដឹង ពីរេប ប
ែដលពួកេគមនេមទនភព។ ជតិ�សនអ៍ុី��ែអលែដលមនេមទនភព
បនេចញេ សរេសរអំពីរបូ�ពះរបស់ខ�ួន បនសរេសរអំពីករបះេបរ�បឆងំនឹង
�ពះរបស់ពួកេគ សរេសរ�បឆងំនឹងភពកខ�ក ់ អ�ីែដលកខ�កែ់ដលពួកេគបនេធ�
េហយសរេសរកនុងេស វេ ? ពួកេគ�បកដជ�កប់ងំេរ ងេនះ។ ពួកេគេទបែត
បនបង� ញេរ ងល�ៗ។ ប៉ុែន� �ពះគមពរីេនះ�បបពី់អ�ីែដល�តវនិងអ�ីែដលខុស។
នរ�មន កដឹ់ងថជនជតិយូ�នឹងមនិែដលសរេសរេស វេ ដូចេនះេទ អំពីភព
មនិ�� តផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ ករថ� យបងគំរបូ�ពះ ករប�ជយ័និងអ�ីៗែដលពួកេគ
មន។ ពួកេគមនិធ� បប់នសរេសរេទ។ អូអតេ់ទ។

បនទ បម់កអនក�សរេសរ�? �ពះគមពរីបនែចងេ កនុងេហេ�ពរ ១:១ “ឯ
�ពះ ែដលពីេដម�ទងម់នបនទូលនឹងពួកឰយុេកេ�យពួកេ��។” បនទ បម់ក �
មនិែមនជេ��េទ �មនិែមនជមនុស�រែមង�� បេ់នះេទ។ “គឺ�ពះ!” មនិែមន
“ពួកេ��ពីេដមេទ។” ប៉ុែន� “ឯ�ពះ ែដលពីេដម�ទងម់នបនទូលនឹងពួកឰយុេក
េ�យពួកេ��។”

ខញុ ំមនបទគមពរីសរេសរេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេទ
េយងេ �បនេទ។ ជធមម�េ េពលែដលេរ ងទងំេនះខញុ ំនិយយអំពីពួកេគ
ខញុ ំកំពុងរកេមល េ បទគមពរីមយួ។ ខញុ ំនឹងរកេមល�ែតមយួនទី េបអនកនឹង
អធយ�ស័យឱយខញុ ំ។ េនះគឺធីម៉ូេថទី ២ ៣:១៦។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—គិតថខញុ ំនឹងចងចេំរ ងេនះ
ប៉ុែន�ខញុ ំសំុេទស។ ខញុ ំនឹងឈបម់យួនទីេទ តេដមបដឹីងថ�ជអ�ី។
102 “ឯ�ពះ ែដលពីេដម�ទងម់នបនទូលនឹងពួកឰយុេកេ�យពួកេ��។”

ឥឡូវធីម៉ូេថទី២ ៣:១៦។ េមលអ�ីែដល�និយយេ កនុង ៣:១៦។

�គបទ់ងំបទគមពរី (ែមនេហយ)គឺជ�ពះ�ទងប់�� ល (េ��?
អតេ់ទ។)…ប�� ល (អ�ីេ ?)េ�យ�ពះ កម៏ន�បេយជនសំ៍�បក់រ
បេ�ង ន កររឭំកឱយដឹងខ�ួន ករ�បេ ដំរង់ និងករបង� តខ់ងឯេសចក�ី
សុចរតិ
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េដមបឲីយអនកសំណបរ់បស់�ពះបន�គបល់កខណ៍ េហយមន�គបទ់ងំ
ចំេណះ សំ�បនឹ់ងេធ�ករល��គបម់ុខ។

103 អ ច ឹងបទគមពរីទងំអស់�តវបនសរេសរេ�យករប�� ល។ �ពះេយសូ៊វេ
ែផនដីេនះ បននិយយថៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យបតេ់  ែត�ពះបនទូល
របស់�ទងនឹ់ងមនិបតេ់ឡយ។ �ទងម់នបនទូលថ�ល់បទគមពរី�តវែតបំេពញ។
ដូេចនះេស វេ សំេណររបស់មនុស�នឹងមនិដូេចន ះេទ។ េនះជេស វេ របស់�ពះ។
104 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ�ពះបនេ�ជសេរ សេ�យកំណតទុ់កជមុននូវ�កមជំនំុ
របស់�ទង ់ កែន�ងរបស់�ទង ់ េ��របស់�ទងនិ់ងអំពីករេនះ។ �មរយៈករ
ដឹងមុន�ទងប់នតំរវូេ��ទុកជមុន។ េហយេ េពលសមយ័កលបនមកដល់
�ទងប់នមនេ��របស់�ទងម់កដល់ កនុងេពលែតមយួនិងបនេបកសែម�ងគត់
េ េពល�ទងស់រេសរ�ពះគមពរី�មរយៈគត។់ ឥឡូវ �ពះបនសរេសរ�ពះគមពរីេ�ប
ែតេ��ប៉ុេ�� ះ ពីេ�ពះេនះជរេប បៃនករេធ�របស់�ទង។់ ដូេចនះ េឃញេទ �
មនិែមនជពកយ…ដូេចនះ េឃញេទ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេហយមនិែមនជពកយ
របស់មនុស�េទ។
105 �ពះជបុគគល។ �ពះ�ចនិយយបន។ �ពះ�ចមនបនទូល។ �ពះ�ច
សរេសរបន។ �ទងម់និចបំចេ់ធ���មវធីិេនះេទ ប៉ុែន�េនះជវធីិែដល�ទង—់បន
េ�ជសេរ សេធ�។ �ទងម់និចបំចេ់ធ��មវធីិេនះេទប៉ុែន��ទងប់នេ�ជសេរ សេធ��
�មវធីិេនះ។ ឥឡូវេនះ �ទងនិ់យយថ “�ពះបនសរេសរេ�យ�មមៃដរបស់
�ទង ់ �មមៃដដអ៏�ច រយផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ ប ញ ត�ិទងំ១០�បករ។ ដូេចនះ�ពះ�ច
សរេសរេ�យខ�ួនឯងេប�ទងច់ង។់” េឃញេទ? ប៉ុែន��ទង—់�ទងប់នេ�ជសេរ ស
េដមបសីរេសរ��មរយៈេ�� េឃញេទ។ ពីេ�ពះ�ជគុណលកខណៈរបស់�ទង់
�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នសែម�ង�មរយៈពួកេគ េធ�ឱយែផនកទងំអស់ឬ ែផនកមយួៃន
�ទង។់ េឃញេទ? �ទង�់ចសរេសរេ�យ�មមៃដរបស់�ទង។់ �ទងក់ប៏ន យក
�មមៃដនិងបនសរេសរេ េលជ ជ ំងៃនបប៊ឡូីនថ “�ទងប់នថ�ឹងែថ�ងេ កនុង
តុលយភព។” �ទងប់នសរេសរេ�យ�មមៃដរបស់�ទង។់
106 �ពះ�ចនិយយបន។ េតអនកេជ ថ�ពះ�ចនិយយបនេទ? �ទង់
បននិយយជមយួម៉ូេសេ េលភនឯំគុេមព តែដលេឆះ។ េតអនកេជ េទ? បទ
ែមនេហយ។ �ទងប់ននិយយជមយួយ៉ូ�នេ កនុងទ�មងជ់សត��ពបមយួ
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(អនកេជ េទ?) ថ “េនះគឺជបុ��របស់អញ ជទីេពញចិត�អញ�ស់។” �ទងម់ន
បនទូលជមយួគត។់ �ទងម់នបនទូលេ �ពះេយសូ៊វេ េលភន ំ ចំេពះមុខេព�តស
យ៉កុបនិងយ៉ូ�ន។ �ទង�់ចនិយយ។ �ទងម់និែមនជមនុស�គេទ។ �ពះ�ច
និយយបន។ ដូេចនះ�ទងម់នបនទូលេ កន—់�ពះេយសូ៊វេ េលភន។ំ េហយ�ទង់
មនបនទូលេ កន�់ពះេយសូ៊វេ ចំេពះមុខមនុស�ជេ�ចន េ េពលែដលមនុស�
បននិយយថ�ជផគរ�ន ់ ប៉ុែន�េនះគឺជ�ពះនិយយេ �ពះេយសូ៊វ។ េហយ
េសទរែតទងំអស់ៃនម៉ថយ ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�នគឺជ�ពះេយសូ៊វ មន
បនទូល។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។ ដូេចនះ�ពះ�ចនិយយបន។
107 បនយក�មមៃដរបស់�ទងផ់ទ ល់េហយសរេសរេលដីខ�ចេ់ ៃថងមយួ។
�ទងម់នបនទូល �ទងប់នអធិបបយ �ទងប់នទយេ�យបបូរមតរ់បស់�ទង់
�ពះជមច ស់បនេធ�េ េពលែដល�ទង ់ បនក� យជ�ចឈ់មេហយគងេ់
កនុងចំេ�មេយង “�ពះបនេលចមកជ�ចឈ់ម។” េប �ទង�់ចសរេសរ
និយយបន េត�ទងក់�៏ច�បបអ់នកដៃទនូវអ�ីែដល�តវេធ�ែដរឬេទ? ពិតជ�ច។
�ទង�់ចនិយយជមយួពួកេគេ�យសេម�ងមនុស�។ �ទង�់ចសរេសរនិង
បង� ញពួកេគអ�ីែដល�តវេធ�។ �ទងប់នេធ��។

ដូេចនះ “ឯ�ពះ ែដលពីេដម�ទងម់នបនទូលនឹងពួកឰយុេកេ�យពួកេ��។”
េហយ�ទងម់នបនទូល េ េលករសរេសរេនះថ “គម នេកប សមយួឬ តិចតួច
នឹងរ�យបតេ់ឡយ លុះ��ែត�បនបំេពញរចួ” បនេបកសែម�ង បនទ បម់ក
�នឹងកន�ងផុតេ  ពីេ�ពះ�បនេបកសែម�ងរចួេហយ។ �មនិ�ចបតប់នេទ
ប៉ុែន��ពះបនទូលប៉ុេ�� ះែដលបនបេងកតមកជ�ចឈ់ម។ េកប សមននយ័ថ
“ពកយតូច។” ចំណងេជង មននយ័ថ “ស ញ ណសំគល់តូច។” មនិទងំ
វណ� យុត�ិមយួ កេន�មមយួ អ�ីែដលនឹង�តវបតេ់ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះេឡយ។
�មនិ�ចបតេ់ទ ពីេ�ពះ�ជ �ពះជមច ស់ �ពះបនបង� ញអងគ�ទងជ់ទ�មងៃ់ន
�ចឈ់មមនុស�។ ដបតិ�ជ�ពះផទ ល់ េ កនុងសំណំុែបបបទេ�� បនបង� ញ
េ កនុង�ចឈ់ម។

េនះជេហតុផលែដល�ពះេយសូ៊វ�ចមនបនទូលថ “មន កែ់ដលបននិយយ
ជមយួ អនកេ ពួកេគថ ‘�ពះ’ ែដលបននិយយេ កនអ់នកេ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះ” បននិយយថ “ពួកេគគឺជ�ពះ។” េ��ទងំេនះេ េពលែដលេគ
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បនចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េហយបននយំក�ពះបនទូលរបស់
�ពះយ៉ងពិត�បកដ បនទ បម់កពួកេគ គឺជ�ពះ។ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដល
កំពុងនិយយ�មរយៈពួកេគ។ េហយ�ច…
108 ពួកេគបក��យដូចែតអនកនិពនធនឹងអនុ ញ តឱយពួកេគបក��យ។ ឥឡូវេប
អនកចងរ់ក�េនះគឺជេព�តសទី ២ ១:២០ និង ២១។ េនះេហយ។ ែដល�ពះ…“មនិ
មនអនកបកែ�បឯកជនេទ។” �ទងេ់ធ�ករបក��យផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង។់

�ពះមនបនទូលេហយបក��យ�េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ បនទ បម់កសែម�ង�
េ កនអ់នក��ទងច់ងប់ង� ញ នឹង�កខ់�ួនពីអនកដៃទ។ �ទងម់និចបំចប់ង� ញ
�ដល់នរ�មន កេ់ទ លុះ��ែត�ទងច់ងប់ង� ញ។ េហយ�ទងម់និ…�ទង ់ បន
សែម�ងេរ ងទងំមូលរបស់�ទង ់ កនុងគមពរី ដូេចនះករទងំមូល�តវបនសែម�ងឲយ
�គ ល់។ ��គនែ់ត �ទង�់តឹមែតអងគុយេ ទីេនះេមល�េកតេឡង។ េឃញេទ?
េទ។ ករេមលេឃញ�ងកយ�តវបនេធ�េឡងេហយ�តលបម់ករកទ�មងែ់បបបទ
វញិ គឺជកូន�កមុរំបស់�ទងម់�ងេទ ត។ �តឹម�តវេហយ។
109 អនកេជ េជ � ដូចអ�័ប�ែំដលបនេ េរ ងផទុយនឹង�ដូចជ�មនិែមន។
110 �ពះបនទូលេនះកយ៏ល់ពី�ថក៌ំបងំៃនដួងចិត�ែដរ េហេ�ពរ ៤:១២។ “�ដឹងពី
�ថក៌ំបងំៃនចិត�គិតផង។”
111 េ��មនិែតងែតយល់ពីអ�ីែដលពួកេគកំពុងសរេសរឬ អ�ីែដលពួកេគកំពុង
និយយេនះេទ ឬពួកេគនឹងមនិនិយយអ�ីេនះេទ េបពួកេគ�ចយល់ពី�។ េឃញ
េទ? ប៉ុែន��ពះគមពរីបនែចងថ “ពួកេគ�តវបនេធ�ចលន�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។” បនេធ�ចលន! េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ចលន�ទង់
េធ�ករ។ មនុស�…“ឯ�ពះ ែដលពីេដម�ទងម់នបនទូលនឹងពួកឰយុេកេ�យពួក
េ��។” េនះេហយជមូលេហតុ �គបស់មយ័កល មនុស�ែដលបនពិេ�គះ
ជមយួពួកេ��អំពី�គអ�ីែដល�តវេកតេឡង។

េ��អនកនិពនធ�តវែត�បកបជប�់បនឹ់ងអនកនិពនធ។ េឃញេទ? គត�់តវែត
រស់េ ឥតឈបឈ់រេ កនុងវត�មនរបស់អនកនិពនធ េដមបដឹីងពីេស វេ អ�ីនឹង
ក� យជអ�ី។ េឃញេទ? េ��អនកនិពនធ គតប់នេ�ត មប៊ចិរចួ�ល់�គបេ់ពលេវ�
ទំនកទ់ំនងជបជ់មយួអនកនិពនធែដលជ�ពះ េដមបេីធ�អ�ីកេ៏�យែដល�ទងម់ន
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បនទូលថឲយសរេសរចុះ។ េឃញេទ? បនបង� ញពីជីវតិែដលគត�់តវ�ប�ពឹត�…
ជីវតិ�ចេ់�យែឡកពីបងប�ូនរបស់គតទ់ងំអស់។
112 េនះជមូលេហតុែដលេ��បនផចង�់រមមណ៍េ េលអ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទង់
មនបនទូលជនិចច មនិែមនជអ�ីែដលមនុស�គិត អ�ីែដលសមយ័កលគិត អ�ីែដល
ពួកជំនុំបនគិត អ�ីែដលនគរបនគិត។ អ�ីែដល�ពះបនគិត! គតប់ង� ញែតគំនិត
របស់�ពះ ចំេពះ�ពះបនទូលពីេ�ពះ�ពះបនទូលគឺជគំនិត េ េពលែដល��តវបន
បង� ញ។ អនកទទួលបនេទឥឡូវេនះ? �ពះបនទូលគឺជគំនិតែដលបនបង� ញ
ដូេចនះេ��បនរងច់គំំនិតរបស់�ពះ។ េហយេ េពលែដល�ពះជមច ស់បន
បង� ញគំនិតរបស់�ទងច់ំេពះគត ់ �ទងប់នសែម�ង�េ កនុង�ពះបនទូលថ “េនះ
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” េឃញេទ មនិែមន “ខញុ ំជេ��និយយដូេចនះ។”
“េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់!” េឃញេទ? �តវេហយ។
113 េនះេហយជមូលេហតុែដលពួកេគ�បឆងំនឹងនគរនិងសមយ័កលកល
�ពះវ�ិរ ែដល�តវេធ�ដូេចនះ េ កនុងៃថងរបស់ពួកេគ គឺជេទស�ប�រជីវតិ។ អនកេដរ
េ ចំេពះ�ពះភ័ ក�េស�ចេហយ�បប�់ទងថ់ “េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់
ករ ែបប េនះនឹងេកតេឡង” �ទងនឹ់ងកតក់បលអនកេចល។ �កមជំនំុនឹងេធ�ឱយ
អនក�� ប ់ ឥឡូវេនះស�មបក់រេធ��។ ប៉ុែន�េ��ទងំេនះមនេសចក�ីក� �ន។
េហតុអ�ី? ពួកេគបនេធ�ករេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េឃញេទ េហយេនះជ
មូលេហតុែដលពួកេគមនភពក� �ន។ េហយពួកេគបនសរេសរ�ពះគមពរី—ជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
114 មនមនុស�ជេ�ចនបនពយយមែក�ងេធ�ជពួកេ��ដូចជពួកសងឃ រ ឺ
េផ�ងេទ ត។ េហយេតពួកេគបនេធ�អ�ខី�ះ? �គនែ់តរេញ៉រៃញ៉។ ពួកេគមនិ�ច
េធ��បនេទ។

េ�ពះ �ពះបនេ�ជសេរ សមនុស�ស�មបស់មយ័កល េហយបនេ�ជសេរ ស
យក�រែដរ េហយសូមបែីតធមមជតិរបស់មនុស�និងអ�ីែដលនឹងចូលេ កនុង
សមយ័កលេនះ អ�ីែដល�ទង�់ច�កប់ន រេប បែដល�ទង�់ចេធ�បន
ជមយួនឹងធមមជតិៃនបុរសជក�់ក ់ �ទង�់ចេធ�ឱយែភនកអនកដៃទខ� ក។់
�ពះបនទូលែដលមនុស�នឹងនិយយ វធីិែដលគតប់នេធ� នឹងេធ�ឱយអនកេផ�ងខ� ក់
និងេបកែភនករបស់អនកដៃទ។ េឃញេទ? �ទងប់នេស� កសំេល កបំពកឱ់យបុរស



40 �ពះបនទូលជសេម�ង

េនះ�ម�បេភទសំេល កបំពក។់ ធមមជតិ មហិចឆ� និងអ�ី�គបយ៉់ង�គនែ់ត
ជវធីិែដលគត�់តវេធ� �គនែ់ត�តវបនេ�ជសេរ សយ៉ងល�ឥតេខច ះស�មបម់នុស�
ជក�់កែ់ដល�ទងនឹ់ងេ កនុងសមយ័កលជក�់កេ់នះ។

ខណៈេពល ែដលអនកេផ�ងេទ តឈរេមលគតនិ់យយ “ខញុ ំមនិ�ចេទ។
មន…ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញេទ។” ពួកេគ�តវបនខ� ក។់
115 �ពះេយសូ៊វបនយងមក�មរេប បដូចគន  គឺេស� កពកភ់ពជមនុស�ែដល
�ពះបនេស� កពកែ់បប�ចឈ់ម។ េហយេ�យេ�ពះ�ទងប់ន�បសូតមក
េ កនុងសនូកសត� េ កនុង�មកសត�េពញ គម នកែន�ងស�មបេ់កយកបល�ទង់
ផង បន�បសូតមក បនគិត មននមមនិ�សបចបប ់ ថ� យដល់�ទង។់ េឃញ
េទ? េរ ងទងំអស់េនះគឺ�ទងម់ន និងរេប បែដល�ទងជ់កូន�បសរបស់ជងេឈ
មន កែ់ដល�ទងគ់ន ន��េរ ន។

តិចឬេ�ចន េ កនុងេ�កិយ �បជញ របស់េ�កិយេនះ �ទងគ់ម នេទ គម នអ�ី
ែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ គម នអរយិធមរ៌បស់េ�កិយ ករអបរ់ឬំ អ�ីទងំអស់ �ទង់
គម នេរ ងែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ េហតុអ�ី? �ទងជ់�ពះ។ �នឹងបះ៉ទងគិច។ េប
�ទងប់នពយយមេ ថន កសិ់កខ ��េ កែន�ង�មយួ េហយេរ នអ�ីមយួែដល
�កមជំនុំរបស់េ�កិយេនះកំពុងេធ� េតមនអ�ីេកតេឡង… េហតុអ�ី �មនិអ ច ឹងេទ
សូមបែីត…េហតុអ�ី �មនិទក…់ទងជមយួករយល់ដឹងស�មប�់ទងជ់�ពះែដរ។

ដូេចនះ ករអបរ់ ំ ��េរ នសិកខ ��និងអ�ីៗ គឺពិតជផទុយនឹងឆនទៈ
របស់�ពះ។ �បពន័ធអបរ់ទំងំមូលគឺផទុយនឹង�ពះ។ អ�ីៗបេ�ង នឆង យពី�ពះ
�គបេ់ពលេវ�។ េពលខញុ ំលឺបុរសមន កនិ់យយថគតជ់បណ�ិ ត Ph.D., L.L.Q.,
ែដលេធ�ឱយគតឆ់ង យពី�ពះស�មបខ់ញុ ំ។ េឃញេទ? គត�់គនែ់តអបរ់ខំ�ួនឯងឲយ
ឆង យពីអ�ីែដលគត�់តវបនេគេ  ឱយេធ�។ ហនឹងេហយ។

សូមកតស់មគ ល់ពីរេប បែដលពួកេគបនេធ�ករេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
116 ឥឡូវេនះ មនិែមនមននយ័ថមនុស�មនករអបរ់មំនិចូលមកេនះេទ។
េមលេ ប៉ូល។ ខញុ ំគិតថគម នមនុស�ឆ� តជងេ ជំននរ់បស់គតជ់ងប៉ូលេទ
សូលៃន�កងេតសុ◌៊ស។ គតប់នទទួលករអបរ់េំ េ�កមកម៉�ល ែដល
ជអនកធំជងេគមន កជ់�គៃនសមយ័េនះ ភ�េហេ�ពរដតឹ៏ងរងឹ ជផរសីុិៃន
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និកយ។ េហយប៉ុល�តវបនេគនេំឡងេ េ�កមគត។់ គត�់គ ល់�សន
យូ�ទងំអស់។ ប៉ុែន�េ េពលែដលគតប់នមកឯ�កមជំនំុ គតម់នបនទូលថ
“ខញុ ំមនិែដលមករកអនកេ�យករអបរ់រំបស់មនុស� ជេដម។ េ�ពះ េបបនឮេនះ
បនទ បម់កអនក នឹងេជ ទុកចិត�េលករេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមកឯអនកេ�យអំ�ចនិង
ករេបកសែម�ងអំពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេសចក�ីជំេន របស់អនកនឹងមនេ កនុង
�ពះ។” ហនឹងេហយ។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។

117 មនុស�ជេ�ចនបនពយយមែក�ងបន�ំមនុស�ទងំេនះ ប៉ុែន�ពួកេគបន
ទទួលករទងំអស់រេញ៉រៃញ៉ដូចអ�ីែដលពួកេគេធ�េ ៃថងេនះ។ មនមន កែ់ដលបន
េលកេឡងេ មុន�ពះេយសូ៊វ បនដឹកនមំនុស�បនួរយនកេ់ចញ។ េហយអនកដឹង
ពីបទគមពរីបន�នអំពីេរ ងទងំេនះ េ�យពយយមេធ��មុនេពលេវ�មកដល់។
េហយពួកេគមយួចំនួនបនពយយមែក�ងបន�ំជ�ទង ់ េហយពួកេគទងំអស់ថ
មយួេនះ មយួេនះ ឬមយួេផ�ងេទ ត។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “េ ៃថងចុងេ�កយ
េតនឹងេកតមនយ៉ងដូចេម�ច គឺ�ពះ�គីសទែក�ងក� យេ ៃថងចុងេ�កយនិងពួកេ��
ែក�ងក� យ េហយបង� ញទីសំគល់និងភពអ�ច រយ។” េយងមនទងំអស់េនះ។
េឃញេទ? ប៉ុែន��មនិេធ�ឱយឆង យពីភពពិត�បកដ។ �េធ�ឱយ�ភ�ជឺងមុន ពីេ�ពះ
េយងមន�ពះ�គីសទដពិ៏ត មនិែមនជេរ ងមនិពិតេទ។

118 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ �ពះជមច ស់�ទងប់នប ជូ នេ��របស់�ទងម់ក។
េនះគឺជវធីិែដល�ទងម់នៃនករនយំក�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ មនុស��មរយៈ
បបូរមតៃ់នេ��របស់�ទង។់

េ�កម៉ូេស បននិយយថ េបអនកចង�់ន�េ កនុងនិកខមនំ ជំពូកទី ៤ និង
ខ១០និង១២។ េ�កម៉ូេស បននិយយថ�ពះជមច ស់បនមនបនទូលេ កន់
គត។់ �ពះបននិយយេ កនម់នុស�ពីមតេ់ �តេច ក។ េហយ�ទងម់នបនទូល
ថ “ខញុ ំយឺតនឹងនិយយ” េ�កម៉ូេសបននិយយ។ “ខញុ ំមនិ�គប—់�គនេ់ទ។ ខញុ ំមនិ
�ចេ បនេទ។”

119 �ទងម់នបនទូលថ “េតនរ�ជអនកេធ�ឱយមនុស�និយយឬេធ�ឱយគ? េតអន
ន�េធ�ឱយឯងេឃញឬេធ�េ�យឯងឮ? េតមនិែមនជអញជ�ពះេទឬ?” បន
និយយថ “អញនឹងេ កនុងមតឯ់ង។” េឃញេទ? ដូេចនះ…



42 �ពះបនទូលជសេម�ង

120 េហយេយេរមបននិយយថ េបអនកចង�់ន�េ កនុងេយេរម១:៦។ េ�ក
េយេរមបននិយយថ “�ពះ�កព់កយេ កនុងមតខ់ញុ ំ។” េឃញេទ? �ទង—់�ទង់
មនបនទូល ពីបបូរមតេ់ �តេច ក ជមយួេ��មន ក ់ េហយ�ទងម់នបនទូល
�មរយៈេ��េផ�ងេទ ត គម នករ�គប�់គងអ�ីទងំអស់ េហយនិយយ�មរយៈ
បបូរមតរ់បស់គត។់
121 �ទងម់នវធីិេដមបេីធ�ឱយ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ចញ អនកដឹងេទ។ បទ
ែមនេហយ។ ដូេចនះអនកេមល�ពះគមពរីជ�ពះបនទូលរបស់�ពះមនិែមនជពកយរបស់
មនុស�េទ។

េ�កម៉ូេសបននិយយថ “�ពះជមច ស់�ទងម់ន�ពះបនទូលមកកនខ់ញុ ំ
េ�យសេម�ង េហយខញុ ំបនឮ�ទង។់ ខញុ ំ បនសរេសរនូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។”
122 េយេរមបននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចនិយយអ�ីទងំអស់។ េហយេរ ងដំបូង
អនកដឹងេទ បបូរមតខ់ញុ ំកំពុងនិយយេហយ—េហយ—េហយខញុ ំកំពុងសរេសរ។” �ពះ
បនមនបនទូល�មរយៈបបូរមតរ់បស់គត ់េហយ�បនេកតេឡង។

�នីែយល៉ េអ�យនងិេ��ឯេទ តៗសុទធែតជមនុស�យុត�ិធមអ៌ំពីេរ ង
ដូចគន ។
123 អនកដឹងេទ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ែតមយួគត ់ �េ�ចនជងពីរពន ់ ដងែដល
ពួកេ��បននិយយថ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះេបបុរស
និយយថ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េនះមនិែមនជមនុស�កំពុង
និយយេនះេទ។ េបគតេ់ធ�បន គតម់និែមនជេ��េទ គតជ់មនុស�កំពុត
ែដរ ពីេ�ពះ�មនិបន (មនិែដល) េកតេឡង។ ឱកសមយួកនុងចំេ�មដបែ់សន
ដង េឃញេទ ពួកេគ�បែហលជទយ�។ ប៉ុែន�េប�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់
�ពះជអមច ស់មនបនទូលដូេចនះ។

េបខញុ ំ�ចនិយយថ “អរ័ម៉នេ់ណវលីនិយយដូេចនះ។” បង�បសរបស់ខញុ ំ
និយយថ “អ ច ឹងេ�កម៉នប់ននិយយថ” ខញុ ំនិយយថ “ដូេចនះបង�បស
េវលេឡ និយយ” េ ទីេនះឬខ�ះេទ តៃនបងប�ូនេផ�ងេទ តទងំេនះ�មយួៃន
អនក ខញុ ំកំពុងនិយយអ�ីែដលអនកបននិយយ។ េបខញុ ំជករពិត ខញុ ំនិយយអ�ីែដល
អនកបននិយយ។
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េហយបុរសទងំេនះែដលជេ��បននិយយថ “មនិែមនខញុ ំេទ។ ខញុ ំ
គម នអ�ី�តវេធ�ជមយួ�េទ ប៉ុែន��ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” ដូេចនះ�ពះគមពរី
គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េ�យពួកេ��។

124 សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគបនយក�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទមកេលខ�ួន
េគ េហយបនពយករណ៍ទុក�ពឹត�ិករណ៍ែដលនឹងេកតេឡង។ និយយអំពី
ករពយករណ៍! ពួកេគបននិយយអ�ីនឹងេកតេឡង�មសមយ័កល ដូចែដល
ពួកេគបនអងគុយ ឈរ េផ�ក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គិស�សណ�ិ តេលពួកេគ
រហូតដល់ពួកេគដូច�ពះ�គីសទ។ េហយអនក�ននឹង�ន� េហយគិតថេ��
និយយពីខ�ួនេគ។

អនកេ ចមំ�តលិកេពលគតក់ំពុង�នេអ�យ ៥៣:១ េហយពីករេនះ
“�ទងប់នរងរបសួេ�យេ�ពះអំេពរលំងរបស់េយង ជេំ�យេ�ពះអំេពបប
របស់េយង អំេពទុចចរតិករ�យផច លៃនសន�ិភពរបស់េយងបនធ� កេ់ េល�ទង់
ជមយួនឹង�ន មរពំតរ់បស់�ទងេ់យងបនជសះេសប យ”? ម ន�ីេនះសួរេ�ក
ភលីីពថ “េតអនក�ជេ�� គតនិ់យយអំពីខ�ួនគតឬ់បុរសេផ�ងេទ ត?”
េឃញេទ េ��បននិយយេប�ជខ�ួនគតផ់ទ ល់។

125 សូម�កេឡកេមលេ �វឌីែដលែ�សកេ�យវ ិ ញ ណថ “ឱ�ពះជមច ស់
ជ�ពះៃនទូលបងគំេអយ េហតុអ�ីបនជេបះបងេ់ចលទូលបងគំ? ឆ�ឹងរបស់ខញុ ំ
ពួកេគេមលមកខញុ ំ” �វឌី។ “ពួកេគបនចកទ់ម�ុះេជងខញុ ំនិងៃដរបស់ខញុ ំ” �វឌី។
“ពួកេគបនេចះេជងខញុ ំេហយៃដរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន��ពះអងគនឹងមនិទុក�ពលឹងខញុ ំ
េ កនុង�ថ ននរកេឡយ េហយ�ពះអងគកម៏និេធ�ឱយឈចឺប�់ពះដវ៏សុិទធរបស់
�ពះអងគ�តវេឃញភពពុករលួយែដរ” ដូចជ�វឌីកំពុងែតនិយយខ�ួនគតជ់
មនុស�បរសុិទធ។ �ជ�ពះ�ជបុ��របស់�វឌី ែដលបនបងក តពូ់ជ�គបពូ់ជខង
�ពលឹងវ ិ ញ ណបនឆ�ងកតទី់េនះ។ េទះបី�វឌីផទ ល់កដូ៏េចន ះែដរ ជសមបក
ប៉ុែន�េ ែផនកខងកនុងមន�គប�់សវ�លី។ អនកយល់េទ?

ដូេចនះ�ពះគមពរីទងំមូលមនិែមនជពកយរបស់មនុស�េទ េហយកម៏និបន
សរេសរេ�យមនុស�ែដរ �តវបននយំកមកេ�យមនុស� ឬកម៏និែមន��ច
�តវ—បនបង� ញេ�យមនុស�។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបង� ញេ�យ
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�ពះអងគផទ ល់ �ទងប់កែ�បផទ ល់មត ់ �ពះ�គីសទបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង�ពះបនទូល
�ទងផ់ទ ល់។

126 សូម�កេឡកេមល�ពះ�គីសទែដលកំពុងែតឈរេ ខងេ�កយ�វឌី។ �វឌី
មនិ�ចសូមបែីតគិតឥឡូវេនះ។ គំនិតរបស់គតប់នឃ� តឆង យពីគតេ់ហយ។
េហយគតព់យរួេ េលេឈឆក ង ដូចអនកេឃញរបូសំ�កេ ទីេនះ។ ពយរួេ េល
េឈឆក ង ែ�សកយំថ “ឱ�ពះៃនទូលបងគំ �ពះៃនទូលបងគំេអយ េហតុអ�ីបនជ
�ពះអងគេបះបងេ់ចលទូលបងគំ? ឆ�ឹងរបស់ទូលបងគំ ពួកេគេមលមកឯទូលបងគំ។
ពួកេគបនេចះៃដនិងេជងទូលបងគំ។ ពួកេគទំលុះឆ�ឹងខង�� ំ។” េឃញេទ?
“េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ ឆង យពីទូលបងគំ? េគទងំអស់ៃនប�ន។ ពួកេគ
�គវកីបលេ�យនិយយថ ‘គតប់នទុកចិត�េល�ពះជមច ស់ ថ�ទងន់ឹងរេំ�ះ
គត ់ឥឡូវេយងេមលថ េត�ពះនឹងប ជូ នគតេ់ េទ’” និយយពកយដូចគន ។

ដូេចនះអនកេឃញេទ េ េពលែដល�ពះបនសែម�ងឱយេឃញេ េលែផនដីេនះ
ពកយដែដលៗែដល�វឌីបនេធ�។ អនកយល់េទ? ដូេចនះ អនកេឃញ�មនិែមនជ
ពកយរបស់មនុស�េទ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ មន�ពះជមច ស់េ កនុង�វឌី
េនះមនិែមនជ�វឌីេទ។ គតម់និដឹងថគតក់ំពុងនិយយអ�ីេទ គតគឺ់�គនែ់ត
និយយដូេចនះេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។

េនះជរេប បែដលេ�កម៉ូេសបនេធ�។ គតគឺ់េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ បនេ
រកវមិ�តែដលគតក់ំពុងរស់េ  េហយឈរេ ទីេនះទល់មុខគន  កំពុងែតេឆះ
គុេមព តៃ�ព និយយ—េ —កន�់ពះអងគផទ ល់។ បននិយយថ “យកែសបកេជង
អនកេចញ។ ដីែដលអនកកំពុងឈរគឺជដីដប៏រសុិទធ។”

ខញុ ំ�សៃមេ េពលែដលេ�កម៉ូេសចកេចញពីទីេនះ គតប់នគិតថ
“េតមនអ�ីេកតេឡង? េតមនអ�ីេកតេឡង? េតី�ជអ�ី?”

បននិយយថ “ចុះេ េ កនុង�បេទសេអហ�ុបី។ អញនឹងេ ជមយួឯង។”

�ទងម់នបនទូលថ “�ពិតស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំ�តវែតេ ។” គតម់ន�បពនធនិង
កូនរបស់គត…់និង—និងកូនរបស់គត ់ និងដំបងរបស់គតេ់ កនុងៃដ និងបន
េធ�ដំេណ រេ កន�់បេទសេអហ�ុបីេដមបរីេំ�ះមនុស�។ េឃញេទ?
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127 �ពះជមច ស់មនបនទូលេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់�មរយៈពួកេ��។ េឃញេទ
ពួកេគគឺពិតជ…មនិែមនជេ��េទ។ �ជ�ពះ។ ពីេ�ពះេ�� ពួកេគខ�ួនឯង
មនិ�ចនិយយេរ ងទងំេនះបនេទ។

“េតអនក�េជ េសចក�ី�យករណ៍របស់េយង?” េអ�យនិយយ អនកេឃញ
េទ។ “អនក�េជ របយករណ៍របស់េយង? េត�ពះហសថរបស់�ពះអមច ស់សំែដង
េ�យនរ�? គតនឹ់ងធំេឡងេ មុខេយងដូចកូនេគេ កនុង—េ�កល។ េហយ
រេប បែដល �ទង ់រងរបសួេ�យេ�ពះអំេពរលំងរបស់េយង �តវ�យជេំ�យេ�ពះ
អំេពទុចចរតិនិងករ�យ�បេ ស�មបស់ន�ិភពរបស់េយងេល�ពះអងគ េ�យ�ន ម
រពំតរ់បស់�ទងេ់យងបនជសះេសប យេហយ។” េយងបនជសះេសប យវធីិេ
ទីេនះកនុងសមយ័េនះ។ េហយេអ�យ �តឡបម់កវញិ �បបំីរយឆន មំុន �ពះ�គីសទ។
េឃញេទ? “េ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទង”់ េយងបនរចួ “បនពយបល។” អូ ខញុ ំ
េអយ!

�ពះបនទូលរបស់�ពះ ពិតជល�ឥតេខច ះ�ស់! េជ ទុកចិត�ចុះបងប�ូនេអយ។
មនែតមយួប៉ុេ�� ះែដល�ចជួយសេ ងគ ះអនកបន។

128 ពកយេផ�ងេទ ត ខញុ ំមនិខ�ល់ថេត��តវបនេគ�កយ៉់ងេមច៉េទ េតនរ�
ពួកេគមកពី� និកយអ�ីែដលពួកេគបនមកពី ឬរេប បែដលឆ� តប៉ុ��  េនះគឺ
ខញុ ំមនិេអេពនឹងអ�ីែដលផទុយនឹង�ពះបនទូលេទ។ អនកចងក់តប់ទគមពរីេនះេទ �គឺកនុង
ក�ទី១:៨។ េឃញេទ? ប៉ូលបននិយយថ “េទះបីេយងឬេទវ�ពី�នសួគ៌
កេ៏�យនឹងផ�យដំណឹងេផ�ងពីអ�ែីដលអនកបនឮេហយ េនះទុកេ�យេគ�តវ
ប�� �ចុះ។”

និយយមយ៉ងេទ ត េបេទវ�នឹងមករកអនកពី�ថ នសួគ េទវ�ែចងចងំភ�ឺ
ចងំ េហយនឹងឈរ េកមង�បសេអយ េនះនឹងជនុយស�មបស់មយ័េនះ េត
ែមនេទ? េទវ�ភ�ចឺងំមកេហយឈរេហយនិយយអ�ីែដលទស់នឹង�ពះបនទូល
�ពះ។ អនក�តវនិយយថ “��ងំេអយ ចូរេចញេ�យឆង យពីអញ។” �តវេហយ។
េបគតជ់ប៊សី�ពេបគតជ់…អ�ីកេ៏�យគត ់ កុំេជ គតឱ់យេ�ះ េបគតម់និ
និយយពិតេចញពី�ពះគមពរី�ម�ពះបនទូល។ េមលគត ់ គតនឹ់ងនអំនកជមយួ
�ពះគមពរីឥឡូវេនះ។ គតនឹ់ងនអំនកេ កែន�ងជក�់ក ់ េហយបនទ បម់កសទូចអនក
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�តងេ់នះ។ េ េពលអនកេឃញ�ពះគមពរី និយយេរ ងមយួេហយគតេ់ដរេជ សពី�
ពិនិតយគត�់តងហ់នឹង។

េឃញេទ េនះជរេប បែដលគតប់នេធ��មនងេអ�៉។ គតប់នចុះ
មកេហយនិយយអ�ី�គបយ៉់ង �� បេ់ ដូចពិតៗ។ ែមនេហយ “�ពះមន
បនទូលដូេចនះ។”

“�តឹម�តវេហយ េអ�៉។ �ែមន៉។ េយងេជ ជមយួគន ។”
“ហនឹងេហយ�ពះមនបនទូលដូេចនះ។”
“�ែមន៉។ េយងេជ ជមយួគន ។”
“�ពះមនបនទូលដូេចនះ។”
“េយងេជ �បកដ�ស់។”
“ែមនេហយ ប៉ុែន��ពះមនបនទូលថេយងនឹង�តវ�� ប។់”

129 “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថ�ទងគឺ់ជ�ពះដល៏�។” �ទងម់និបននិយយ
ថ�ទងនឹ់ងេធ� អនកដឹងេទ។ “ប៉ុែន��បកដ�ស់…” អូ ខញុ ំេអយ! គតេ់ ទីេនះ។

េហយេបគតប់នេបកបេ ឆ តដូចេនះ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ
“េ ៃថងចុងេ�កយ គតនឹ់ងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច” េតេយង
គួរេ កែន�ង� េ ៃថងេនះមតិ�េអយ? ឥឡូវេនះ េមេរ ន��ៃថង�ទិតយតិចតួច
ទងំេនះ គួរ�តវបនអនុវត�យ៉ងជិតសនិទធ អនកដឹងេទ េ កនចិ់ត�របស់េយង េដមប ី
េមល… េយងគួរែត�� បេ់�យយកចិត�ទុក�កេ់ហយេមលថេតករបំភនេ់នះ
គឺជអ�ី។
130 សូមកតស់មគ ល់ េយងមនិ�ច េយងមនិ�តវ�� បព់កយរបស់មនុស�
េផ�ងេទ ត។ េយងកំុខ�ល់ពីភពឆ� តៃវនិងករអបរ់។ំ �ពះគមពរីសុភសិតែចងថ
“េយង �តវែតេបះបងេ់ចលេហតុផល។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះេ កនុង��ច�ក
ទីពីរេនះ…

��ច�កដំបូងគឺ ញ ណរបស់អនកែដលេមលេឃញ ភ�ក ់�រមមណ៍ ក�ិននិង
�� បលឺ់។ េនះេហយេ កនុង�ងកយខងេ�ករបស់អនក។

េ េលរបូកយខងកនុងែដលមនេ កនុងរបូកយគឺជវ ិ ញ ណេ កនុងគំនិត
ជេដម។ េយង�តវែតេបះេចលទងំអស់។ មនិ�ចមនេហតុផលនិយយថ
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“ចេំមលេ ! េប�ពះជ�ពះដល៏�…” េហយេយង�តវបនេគ�បបជ់េ�ចនេ ៃថងេនះ
ថ�ទងគឺ់ជ។ “េប�ទងជ់�ពះល� េទះេបខញុ ំេ�ម ះ�តង ់េទះបីខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញ
�កេ៏�យ �ពះគមពរីេនះ�តឹម�តវ េទះបីខញុ ំេ�ម ះ�តងក់េ៏�យ កខ៏ញុ ំនឹងបនសេ ងគ ះ
ែដរ។” អនកនឹងបតប់ង។់ [ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអឌី។]
131 “េបខញុ ំេ �ពះវ�ិរេហយេធ�អ�ីែដលខញុ ំេជ ថ�តឹម�តវ េហយពយយមរក�នូវអ�ី
ែដលខញុ ំគិតថ�តឹម�តវខញុ ំ…” អនកេ ែតបតប់ង។់

“មនផ�ូវមយួែដលេមលេ ដូចជ�តឹម�តវចំេពះមនុស� ែតទីប ច ប ់ គឺជផ�ូវ
ៃនេសចក�ី�� ប។់” េឃញេទ? អនកនឹងមនិ�តវបនសេ ងគ ះេទ។ អនកនឹងបតប់ង។់
េឃញេទ? េឃញេទ? ��តវែតសថិតេ កនុងករ�គប�់គងរបស់មនុស�។
132 “ែមនេហយ ខញុ ំបននិយយភ�ដៃទ បង�បស�បណ�។ំ អ ច ឹងអនក
មនិែមនេជ េ កនុងករនិយយភ�ដៃទេទ បង�បស �បណ�?ំ” �បកដជ
េជ ។ “ែមនេហយខញុ ំបនែ�សក។ េតអនកមនិេជ េទឬ?” បទេជ ។ “ខញុ ំរស់េ ជជីវតិ
�គី�ទ នដល៏�។ េតអនកមនិេជ េទឬ?” បទេជ ។ ប៉ុែន�េ ែតមនិមននយ័ថអនកបន
សេ ងគ ះេទ។ អនកជមនុស�ល�។ �� តស�ំមនសីលធម ៌បរសុិទធ មនុស�ល�។

ដូេចនះគឺជបូជចរយទងំេនះ ែដលជេជ សនូល ដូេចនះេជ ស៊បដ់ល់មនករ
បក��យខុស ពួកេគនឹង�តវគបនឹ់ងដំុថមរហូតដល់�� ប។់ ករកតេ់ទស
�ប�រជីវតិមនុស�លងីេលង ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់គឺេសចក�ី�� ប។់
133 េនះជប � ជមយួ�បេទសរបស់េយងសព�ៃថងេនះ។ មូលេហតុែដល
េយងទទួលបនស�ឹកេឈ�ជះជេ�ចនេ េលែផនដីសព�ៃថង ករពិនយ័មនិខ� ងំ
�គប�់គនេ់ទ។ េបបុរសមន ក�់តវបនេគចបប់នកំពុងរតជ់មយួ�បពនធរបស់បុរស
មន កេ់ផ�ងេទ ត ពួកេគទងំពីរគួរែត�តវបនយកេចញេ ទី�ធរណៈនិង�តវ
េបះេចល សិទធិ�ធរណៈ និងែ�បេ ជធូរលុង។ ហនឹងេហយ។ េបមនុស�មន ក់
�តវបនេគចបប់នេធ�អ�ីខុស ចុះ�មផ�ូវ េលប ន គតម់និគួរជបេ់ទសតិចជង
ដបឆ់ន េំទ គតេ់ធ�…ឃតកមមគិតទុកជមុន។ េឃញេទ? អនក�កក់រពិនយ័
ដូចេនះ អនកនឹងបនថយេលប នរបស់អនក។

ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកនេយបយេកងខ�ះ�ចេ រកអនកេ ទីេនះនិងហុច
�េចញ េហយនិយយថ “គត ់បនផឹក��បន�ិច គត…់មនិមននយ័ថចងេ់ធ�
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ដូេចន ះេទ។” េហយនឹងសម� បប់ុរស �បពនធនិង�កមកុមរទងំមូលែដលស�ូត�តង់
អនុ ញ តឱយរកិគីទទួល� េនះជនេយបយ។ េនះគឺជេ�កិយ។ េនះគឺជ
�រក�។
134 �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ េបបុរសមន ក�់តវបនេគចបប់នេ កនុងអំេព
ផិតកបតឬ់ ស�ីក�ី យកពួកេគ េ ទីេនះេហយយកដំុថមគបស់ម� បព់ួកេគ។ េនះគឺ
ចបេ់ហយ។ េឃញេទ? េបគតច់បប់នដំបងមយួេ ៃថងឈបស់�មកៃថងសបបទ័
“ចូរយកគតេ់ហយគបដំុ់ថមេលគត។់” ពួកេគរស់េ េ�យរេប បេនះេពលេនះ។
េហយឥឡូវេនះ េឃញេទ េយងគម នចបប�់បេភទេនះេទ សព�ៃថងេនះ។

ប៉ុែន��គី�ទ នែដលខញុ ំកំពុងែតនិយយេ កន�់ពឹកេនះ �កិតយវនិយ័របស់�ពះគឺ
េ កនុងចិត�របស់អនក។ េឃញេទ? អនកគម នបំណងេធ��េទ។ �េ ទីេនះ។ អនកចង់
រក�ចបបរ់បស់�ពះយ៉ងល�ឥតេខច ះ។ មនិថប � អ�ី ឬអនកចងក់� យជអ�ី… េប
—េប�ពះ�តវករទ� រមយួ �ទងច់ងេ់�យអនកេធ�ជអនកយមទ� រ អនកសបបយចិត�
ែដលបនដូេចនះ។ មនិថ�ជអ�ីេទ អនកចងក់� យជអនកយមទ� រ។ េឃញេទ? ស�ី
កេ៏�យ �ពះជមច ស់ចងេ់�យអនកេធ� េនះគឺជអ�ីែដលអនកចងេ់ធ� េ�ពះ�ជ�ពះ។
ឥឡូវេនះ េនះជកែន�ងែដលអនកពិតជរកេឃញេសចក�ី�ស�ញ់ពិត ចំេពះ
�ពះ។
135 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញបនទ បម់កថ “េទវ�មយួនឹងអធិបបយអ�ីេផ�ងេទ ត”
េ�កពីអ�ីែដលបនកន�ងផុតេ  ែដល�តវបនេគនិយយរចួ េហយេ កនុង�ពះគមពរី
ថ “ទុកឱយអនកេនះ�តវប�� �ចុះ។” គម ននរ�មន ក�់ចេធ�បនេទ។ មនិ�ច
េធ�បនេទ។ ��តវែតពិត�បកដ�មវធីិែដល�និយយ។
136 េហយេយងបន�នម�ងេទ តេ កនុងវវិរណៈ ២២:១៨ និង ១៩ “េបមន
អនក�ចងប់ែនថមមយួពកយេ េនះឬយកពកយមយួពី� �ពះនឹងយកចំែណក
របស់គតេ់ចញពីេស វេ ជីវតិ។” �តវេហយ។ �ពះនឹងយកចំែណករបស់គត់
េទះបីជគតេ់ធ�ជអនកបេ�ម�ពះ េទះបីគតជ់អ�ីកេ៏�យ េហយពកយរបស់គត…់
េឈម ះរបស់គត�់តវបនសរេសរេ េលេស វេ ជីវតិ។ �ពះជមច ស់�ទងម់ន
បនទូលថ “ខញុ ំនឹងលុប�េចលេហយ” “េបគតប់ែនថមេរ ងមយួេ �ឬយកពកយមយួ
ពី�។” េនះេហយជរេប ប�ពះបនេធ��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េឃញេទ? អនក�ច
បែនថមេ �កមជំនំុ ឬយកពី�កមជំនុំ។ អនកកុំបែនថមពកយេនះឬយកពី� ពីេ�ពះ
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�ពះជមច ស់នឹងដកេឈម ះរបស់អនកេចញពី�កងំជីវតិ។ េហយេបដូេចន ះ េនះអនក
ចបេ់ហយ។ េឃញេទ? អនកមនិ�ចបែនថម�ឬយកពី�បនេទ។ ��គនែ់ត អ�ី
ែដល…
137 �មនិ�តវករអនកបក��យេទ ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ�ពះជមច ស់�ទងេ់ធ�
ករបក��យ�ពះគមពរីេ�យខ�ួនឯង។ “�គម នករបក��យជលកខណៈឯកជន
េទ” េព�តស។ �តវេហយ។
138 េហយ�គបប់ទគមពរីទងំអស់�តវបន�បទនមកេ�យ�ពះបនបេងកត
េឡង�មលំ�បលំ់េ�យ េហយេរ ងទងំមូលគឺជករេបកសែម�ងរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ស ញ ថមីនិងស ញ ចស់ ែដលជកែន�ងែដលពួកេគបនទយ
អំពីករយងមករបស់�ទង ់ អ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�េ េពលែដល�ទងប់នមកដល់
ទីេនះ េហយ�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីេ �គេនះ។ ដូេចនះេធ�ឱយ�ទងេ់ ដែដល កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។ េឃញេទ?

ដូចជេ កនុងេហេ�ពរេ ទីេនះេ េពលែដលប៉ូលសរេសរ�។�ទងគ់ឺជ�ពះ
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទ កលពីម�លិមញិ” ៃនស ញ ចស់។ �ទងគ់ឺជ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សព�ៃថងេនះ” បនបង� ញេ កនុង�ចឈ់ម។ “េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជេរ ងរហូត។” េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ “បនមក។” េឃញេទ? េឃញេទ? “ដូចគន
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។”

េហយ�ទងធ់� បរ់ស់េ េដមបេីធ�ឱយ�ពះបនទូល�ទងរ់ស់េ អ�ីែដល�បន
និយយថនឹងេធ� ស�មបស់មយ័កលេនះ។ �ទងេ់ រស់។
139 �ទងប់នរស់េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ បនបង� ញឱយេឃញ។ ខញុ ំ�គនែ់តចង់
េ�យអនកេឃញអ�ីមយួតិចតួចេ ទីេនះ េបអនក�ចឈរបន។ េឃញេទ េ េពល
ែដល�ពះេយសូ៊វ �តវបនសែម�ងេ កនុងគមពរីស ញ ចស់ ដូចែដលេយងបនេជ ។

ឥឡូវ អនកអធិបបយេ ទីេនះ អនក�ចជែជកជមយួ� េធ�អ�ីកេ៏�យ អនកចង់
ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងនិយយ…អ�ីែដលខញុ ំគិត។ េឃញេទ?
140 េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�តវបនេបកសែម�ងេ កនុងគមពរីស ញ ចស់ េ កនុង
មនុស�ៃនមលិគីស�ែដក មនិែមនជបព�ជិតភពេទែតជបុគគលមនុស�។ េឃញ
េទ? ដបតិ មនុស�េនះមនិទនប់នេកតេទ ប៉ុែន�គតគឺ់េ កនុងជីវតិ ដូេចនះគត់
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គម នឪពុកម� យេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះផទ ល់។ គត�់តវបនបង� ញេ កនុងទ�មងជ់
បុរសមន កែ់ដល�តវបនេគេ ថ “េស�ច�ឡឹមែដលជេស�ចៃនសន�ិភពនិង
េស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិ។” េឃញេទ? គតជ់មលិគីស�ែដក។ “គតគ់ម នឪពុក
ម� យគម នៃថងចបេ់ផ�មឬៃថងប ច បៃ់នជីវតិេឡយ។” េឃញេទ? �ជ�ពះេយសូ៊វេ
េលកំពូលភនកំនុងទ�មងជ់មនុស�។ េតអនក�ចេ បនេទ? �តឹម�តវេហយ។
141 បនទ បម់ក�ទង�់តវបនក� យជ�ចឈ់មមនុស� េហយបនរស់េ
កនុងចំេ�មពួកេយង េ កនុងបុគគលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទផទ ល់បនេកតពី
�ពហមចរម៉ីរ។ី �ទងប់នមកេ កនុងសំណំុែបបបទេនះ ដូេចនះ�ចសុគត េហយ
បន�តឡបេ់ �ថ នសួគវ៌ញិ។

ឥឡូវេនះេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ �ទងប់នសនយថនឹងបង� ញអងគ
�ទងេ់ កនុងភពេពញេលញជថមីម�ងេទ ត ៃន�ចឈ់មរបស់�ទង ់ េ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណ។ េឃញេទ? “ដូចជ�សថិតេ កនុងៃថងៃន�កងសូដុមនឹងមកដល់
េ េពលែដលកូនមនុស�មក។” ឥឡូវេនះសូម�កេឡកេមលសូដុមេត�បន
កំណតយ៉់ងដូចេម�ច េហយេតមនអ�ីេកតេឡង។ េហយ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�តវ
បនបង� ញេ�យេឃញេ កនុងទ�មងជ់របូកយរបស់�កមជំនំុរបស់�ទង ់ សព�ៃថង
េនះ េឃញេទ។ េធ�កិចចករដូចគន  ករងរចូគន  ែដល�ទងប់នេធ��គបស់មយ័កល
មនិែដលផ� ស់ប�ូរេទ អស់កលប។ េឃញេទ? េហយេ េលែផនដីសព�ៃថងេនះ �ទង់
បនសែម�ងអងគ�ទងេ់ កនុង�ងកយមនុស� �ងកយមនុស�របស់េយង េនះ �ទង់
បន��ស់េ  េហយបនេធ�ដូចគន នឹងអ�ីែដល�ទងប់នេធ�កលពីេដមនិងេ កនុង
េពលេវ�ៃន�ចឈ់មរបស់�ទងេ់ េលែផនដី។ េហយករេធ�េរ ងដែដលេនះ
េ ៃថងេនះពីេ�ពះ “ឯ�ពះ ែដលពីេដម�ទងម់នបនទូលនឹងពួកឰយុេកេ�យពួក
េ�� េ ៃថងចុងេ�កយេនះ�មរយៈ�ពះ�ជបុ��របស់�ទងគ់ឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
េឃញេទ �ពះបុ��ែដល�តវបនបង� ញឱយដឹងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ �ពះជមច ស់
បនសែម�ងេ កនុង�ចឈ់មមនុស�មុនេពលករបំផ� ញរបស់�កងសូដុមជ
ចុងប ចបៃ់នេ�កិយ�សនដ៍ៃទ។ អនកេមលេឃញ�?

មនករបង� ញបីយ៉ង។
142 ឥឡូវេនះ េរ ងបនទ បេ់កតេឡងេ េពលែដល�បន�បមូលផ�ុ ំគន កនុងមនុស�
ែតមន ក ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជកូន�កមុ ំ និងរបូកយេ េពល�តឡបម់កវញិៃន
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របូកយ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េធ�ឱយេពលរបស់�ទងបី់ដង…េពលែដល�ទង�់តវបន
េគនយំកមកេលែផនដី បនសម� បេ់�យឆក ង នឹងរស់េឡងវញិ។ ករបង� ញអងគ
�ទងេ់ កនុងទ�មងៃ់ន�ងកយរបស់�ទង ់ែដលជកូន�កមុរំបស់�ទងគឺ់ជ ស�ី។ អនក
យល់េទ? នងគឺជែផនកមយួៃន�ងកយរបស់�ទង។់

េហយ ស�ីនិងបុរសគឺេ ជិតគន រហូតទល់ែតពួកេគេសទរែត…ពួកេគគឺដូចគន ។
ពួកេគគួរែតអុីចឹង យ៉ង�កេ៏�យ។ ហនឹងេហយ គឺពួកេគបនេឃញករ
ជកែ់ស�ងដូចគន ។ នងគឺជែផនកមយួរបស់គត ់ ពីេ�ពះនង�តវបនយកេចញ
ពីគត។់

េហយកូន�កមុេំ ៃថងេនះ�តវបនយកេចញពីរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ ែដល
េធ�និងេធ�ដូចអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថ�នឹងេធ�ស�មបៃ់ថងេនះ កូន�កមុ ំ �ពះ
ម�ក��តី េស�ចនិង�ពះម�ក��តិយនី។ �តវេហយ។

េយងយឺតេហយឥឡូវ ដូេចនះេយង�តវ�បញបេ់ហយបន�េទ ត។
143 �តវេហយ�ពះគមពរីទងំមូលគឺជករេបកសែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ទងំមូល។ បង� ញឱយ�គ ល់ដល់�គបជំ់នន។់ �ទងប់នបង� ញអងគ�ទងឱ់យ�គ ល់
េ កនុង ៃថងរបស់លូេធជ�គឹះ�កមជំនុំ ជេជង េជងមខ ង។

ដូចជ�ទងប់នេធ��កេ់ស�ចេនប៊ូេកន�។ អនកចពីំរេប បែដលគតសុ់បិន ្
តទងំេនះ េហយមកពីកបលចុះ? េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�ទងេ់ចញពីេជងេឡង
មក។ េឃញេទ? េ កនុងនគរបប៊ឡូីន�ទងប់នបង� ញគមពរីស ញ ចស់ទងំេនះ
�ទងប់នមកពីកបលចុះរហូតដល់ �ពះអងគ�ទងក់� យជ�ចឈ់មេ េជងៃន
កជំេណ� រ។ ឥឡូវេនះ េ ទីេនះេ កនុងគមពរីស ញ ចស់ �ទងប់ង� ញអងគ�ទង់
�តឡបម់កវញិ េ ឯកបលជថមីម�ងេទ ត ជកបលមស។ េឃញេទ? រកេមល។
អនកយល់េទ?

េឃញេទ �ពះេ ពីេដម េហយ�ទងប់នរក�ទុកបន�មក�មរយៈេ��
និងចុះមកេទ ត រហូតដល់�ពះជមច ស់�ទងប់នក� យជមនុស�ដូចពួកេយង
ធ� កចុ់ះេ េជងៃនកជំេណ� រ ទរកេកតកនុងសនូកសត� បនស�ប ់ បនបដិេសធ េគ
េមលងយ េហយមនេឈម ះ��កក ់និងអ�ីៗទងំអស់ែដល�ទងម់ន។ បនទ បម់ក
�ទងច់បេ់ផ�មរស់េឡង េឃញេទ និងពីេជង�ទងប់នចបេ់ផ�មេដមប�ីង�កមជំនុំ
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កូន�កមុ ំ �តឡបម់កវញិ េហយឥឡូវេចញមករហូតដល់ថមឆ� កម់៉ុង ែដលជកែន�ង
ែដល�ទងំអស់រមួគន និងេធ�ឱយ�ងកយផ� ស់ប�ូរដអ៏�ច រយ ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
144 �ពះ�តវបនបង� ញឱយដឹងេ �គបយុ់គសមយ័េ�យ�ពះបនទូលសនយរបស់
�ទងេ់ �គេនះ។ ឥឡូវសូម�កេឡកេមលអ�ីែដលករសនយរបស់�ទងស់�មប់
ៃថងេនះ ខណៈេពលែដលេយងប ចបព់កយចុងេ�កយេនះ។
145 ឥឡូវេនះ�ពះកំពុងបង� ញអងគ�ទងេ់ េពលពន�ឺ�ង ច។ សូមេមល ឥឡូវេនះ។
េយងេឃញ…
146 ខញុ ំេទបែតបនទទួលនូវបទគមពរីមយួចុះេ ទីេនះ។ ដូចែដលអនកេឃញេ េល
ទំពរ័េនះេតមនបទគមពរីប៉ុនម នែដល�តវបនសរេសរេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�េយងមន
�បែហលដប�់បនំទីរហូតដល់េម៉ងដបពី់រ។ ខញុ ំចងច់កេចញ។ េហយខញុ ំមនិបន
ស�កេទ�ពឹកេនះ។ េពលខ�ះម៉សីុន�តជកទ់ងំេនះេ ទីេនះ េធ�ឱយខញុ ំស�កពិត។

ដូេចនះេបបង�បស េនវលី មនិ…អនកគម នអ�ីស�មបយ់បេ់នះេទ? [បង�បស េន
វលី និយយថ “េទ។”—េអឌី។] ែមនេហយខញុ ំនឹង…េបមនិអីេទខញុ ំ មនអ�ីមយួ។
ខញុ ំបនរកេឃញក ចបប់រៃីថងមយួេទ ត �កក់នុងេឈ េហយខញុ ំបនទទួល�រពី
ក ចបប់រសី�មបយ់បេ់នះ េប�ពះអមច ស់នឹងសព��ពះទយ័។ េឃញេទ?

ដូេចនះខញុ ំមនបទគមពរីទងំេនះេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំមនិចងរ់តេ់លសេម៉ងេទ
ដូេចនះអនក�ច�តឡបម់កវញិ។
147 ក ចបប់រមីយួបនសរេសរថ។ មនិអីេទ។ ខញុ ំកំពុងចបេ់ផ�មេដរកតេ់ឈេ
ទីេនះ មនក ច បប់រមីយួេហយខញុ ំេទបែតេដរេចញេ ។ ខញុ ំគិតថ “មនអនក�
មន កេ់ ពីមុខខញុ ំ។”

េហយមនអ�ីមយួនិយយថ “ចូរថយេ�កយេហយេរ ស�ចុះ។”
ខញុ ំបនគិតថ “េរ សយកក ចបប់រមីយួ? មនិែមនខញុ ំេទ។”
មនអ�ីមយួនិយយថ “ចូរថយេ�កយេហយេរ សយកក ចបប់រេីនះ។”
េហយខញុ ំបនេ ចុះេរ សក ចបទ់េទចស់មយួ េហយខញុ ំបនេឃញ អ�ីមយួ។ ខញុ ំ

នឹង�បបអ់នកអំពី�េ យបេ់នះេប�ពះអមច ស់នឹងសព��ពះទយ័។ �តឹម�តវេហយ។
148 ឥឡូវេនះេយងនឹងនិយយអំពីពន�ឺេពល�ង ច បន�ិច។ �ពះគមពរីបនទយថ
នឹងមនេពលមយួមកដល់ េពលេវ�ជិតមកដល់ ែដល�ពះ�ទិតយនឹងេចញមក
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េហយនឹងមនពន�ឺេពល�ង ច។ េយងទងំអស់គន ដឹងេហយ។ ែមនេទ? េយង…
េយងជអនក �គ ល់�ររបស់េយងៃថងេនះ ពី�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងេជ ថ នឹង
មនពន�ឺេពល�ង ច។ េហយពន�ឺ�ង ចេនះ…

ជករពិតពន�ឺដអ៏�ច រយនឹងមកដល់េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វផទ ល់នឹងបង� ញ
េ ទីេនះ េ េលែផនដី ឬេឡងេ �នសួគ ៌យកកូន�កមុរំបស់�ទងេ់ចញ េហយ
បនទ បម់កសហស�វត�រនឹ៍ង�តវបេងកតេឡង។

149 ប៉ុែន�េយងមនេពលេវ�ដគ៏ួរឱយខ� ចបំផុតែដល�តវឆ�ងកត ់េ មុខមនុស�។
េហយខញុ ំកំពុងរងចមំយួេម៉ង េហយេ េពលែដលេយង�ច…អនក�ល់គន �ច
មនឱកសែដលអនកបនេធ�ករនិងចំ�យេពលពីរបីៃថង េហយេយង�ច
េរ បចំកែន�ង�កប៏ន ខញុ ំ�ចនិយយអំពីេ�គះកចទងំេនះនិងេរ ងែដលនឹង
ធ� កចុ់ះេ ៃថងចុងេ�កយ។ េហយចំ�យពីរឬបីសប� ហ៍ជមយួគន  េហយយក
�មកជមយួគន  េប�ពះអមច ស់អនុ ញ តឱយខញុ ំរស់េ េដមបេីធ�� េហយនឹងជំរញុខញុ ំ
ឱយេធ�ដូេចនះ េឃញេទ ពីរេប បរបស់ទងំេនះនឹង�តវេបះេចល េហយផគរ�ន់
ទងំេនះ។ បនទ បម់កអនកនឹងរកេឃញអ�ីែដលមនុស�មន កេ់នះនិងពួកេគសុបិន
អំពីរបស់ទងំអស់េនះេ ទីេនះ �នឹងេកតេឡង។ េមលអនកនឹងសមគ ល់េឃញ
អ�ីែដលពួកេគបនបង� ញឱយដឹង ថផគរ�នដ់អ៏�ច រយគឺជករយង—េចញពី
ៃផទេមឃ។ ឥឡូវេនះ ជករពិត �កមទងំមូលរបស់អនក អនកដឹងេទថខញុ ំ—ដឹងនយ័
េនះ អនកេឃញេទ។ េហយ ប៉ុែន�សូមរងច់រំហូតដល់េពលេវ�មក េឃញេមល �
នឹងកនែ់តេ�ចនេ រដូវកល។

150 ឥឡូវេយងនឹង�នបទគមពរី—ទងំេនះេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េ េពល�ង ច
ែដលមនពន�ឺចូលមក ឥឡូវេនះ េយងកតសំ់គល់ថ��តវែតមនពន�ឺដែដលដូច
េពល�ពឹក។

េ�ពះ គម ន�ពះ�ទិតយមយួេ េពល�ពឹក និង�ពះ�ទិតយមយួេផ�ងេទ ត
េ េពលរេស លេទ។ �ជ�ពះ�ទិតយែតមយួ។ �ពះ�ទិតយដែដលេនះគឺេ េពល
រេស ល េពល�ពឹក េ េពល�ពឹកដូចេពលរេស ល។

�បននិយយថ “ៃថងខ�ួនឯង” ជៃថងរ�ងេពលេនះ “នឹងក� យជ�បេភទៃន អូ
ដូចជៃថងគួរឱយសេង�គ ៃថងងងឹត។ មនិ�ចេ ថៃថងឬយបេ់ ចេន� ះេនះ។”
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151 េឃញេទ េនះគឺជទ�មងៃ់ន�ងកយពីបតេជងេឡងមក។ េពល�ទងប់ន
េ េលែផនដីេនះ �ទងជ់�ពះ�ជបុ�� ជពន�ឺ បនទ បម់ក�ទង�់តវេគសម� ប។់
�កមជំនុំបនជំនួសកែន�ងរបស់�ទងប់នទ បម់កទុកករបុគគល េហយឆ�ងកត ់ ជ
យុគសមយ័ងងឹត េហយចបេ់ផ�មបេងកត�គឹះែដលេចញមក។ បនទ បម់ក េតករ
េមលេឃញមកពី�? េ ែផនកខងេលៃនកបល។

េមលនិមតិ�េនះ េនប៊ូេកន�? េឃញេទ �ទងនឹ់ងចុះពីករចបេ់ផ�មៃន�គ
�សនដ៍ៃទ មុនេពលែដល�ពះេ�ហិតបនបង�ូរស�មបព់ួកេគ និង បនេធ�
ដង� យធួននិងបប។ ពួកេគជអនកន�ំសនចូលមក។ ប៉ុែន�ចូរកតស់មគ ល់
េ េ�កម ចុះេ�កម េ េ�កម េ េ�កម ដល់បត ជនិមតិ�របូ េឃញេទន�ំ
ចុះមក។

បនទ បម់ក�បនចបេ់ផ�ម�តឡបម់ក�កមជំនំុ បន�តឡបម់កវញិ ពីេជង
េឡងមក។ ឥឡូវេនះ�ដល់េពល—របស់កបលេហយ។ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់
ពីពន�ឺ។
152 អនកមនិ�ចេមលេឃញេ�យៃដរបស់អនកេទ ប៉ុែន��ជែផនកមយួៃន�ងកយ។
អនកមនិ�ចេមលេឃញេ�យ�តេច កែត��ច�� បប់ន។ អនកមនិ�ច
េមលេឃញេ�យ�ចមុះេទប៉ុែន��មនក�ិន។ អនកមនិ�ច—អនកមនិ�ចេមលេឃញ
េ�យបបូរមតេ់ទះបីជ�និយយកេ៏�យ េឃញេទ េនះគឺជ គឺជពួកេពនទី
កុស�។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�ដល់េពលែភនកែដលេយងេមលេឃញេហយ។ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ គម នអ�ីេធ�ករេ�កពីែភនកេនះេទ។ េត��តវេទ?

បនទ បគឺ់ភពៃវឆ� ត ែដលជ�ពះ�គិស�ផទ ល់ ែដល�គប�់គង�ងកយ
ទងំមូល។

គម នចលនេទ ចលនេលសពីេនះ។ េឃញេទ? អ�ីៗេផ�ងេទ តបនផ� ស់
ប�ូរ។ េឃញេទ? ផ� ស់ទីេជងរបស់អនក េធ�ចលន�ចដំុ់េ េលេជងរបស់អនកផ� ស់
ទីអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ េធ�ចលន…�តេច ករបស់អនក�ចេធ�ចលន �ចមុះ បបូរមត់
របស់អនកជេដម។ ប៉ុែន�បនទ បពី់ែភនករបស់អនកគម នអ�ីផ� ស់ទីេទ។

េនះេហយជមូលេហតុែដលពួកេគអះ�ងថបុរសៗមនកបលទំែពក
រហ័សរហួន េ�យ�រែត េឃញេទ គម នករ�ត�់បណេដមបអីភវិឌ��ចដំុ់
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េ កនុងសក—់ែសបកកបល។ េឃញេទ? េហយ�គម នេខនយេទ ដូេចនះពួកេគនឹង
មនឈមេ ទីេនះ។ ឈមនឹងមនិ�ចបច�់មរយៈករេមល េឃញេទ នឹងមនិ
ផលិតឈមេទ។ េ�ពះ ឫស—សករ់ស់េ�យ�រឈម។

េហយឥឡូវេនះេយងរកេឃញែផនកេនះ អនកេឃញេទ គម នអ�ីេលសពីែភនក
េទ។
153 ឥឡូវសូមែស�ងយល់។ “�នឹងជពន�ឺ” (�បែហលពកក់�� លៃថង?) “េ េពល
�ង ច!” េតពន�ឺ�តវបនប ជូ នមកស�មបអ់�ី? ដូេចនះអនក�ចេមលេឃញកែន�ង�
អនកេ …វធីិេដមបទីទួលេ ជំុវញិ។ េត��តវេទ? េមលកែន�ងែដលអនកេ  “�នឹង
មនពន�ឺេ េពល�ង ច។”
154 ឥឡូវេនះេយងយក�េហយេ�ប បេធ ប�ជមយួម៉�គី ៤។ បនសនយថ
នឹងមនពន�ឺមកម�ងេទ តេ េពល�ង ច េឃញេទ “តបតិ េមលចុះ េយងនឹងចត់
េ��េអលីយ៉ ឱយមកឯអនក េហយគតនឹ់ងបែង�រចិត�កូន—មកឯឪពុក េហយ
ចិត�ឪពុកឯកូនវញិ” (េត�តវេទ?) “ែ�កងេ�អញមក េហយ�យែផនដីេ�យ
ប�� �។”
155 ឥឡូវសូមយកយ៉ូ�នឬ…លូក ១៧:៣០ េហយេមលេត�ពះេយសូ៊វ បន
ទយេ ទីេនះេ�យនិយយថ “ដូចជេ ៃថង�កងសូដុមែដរ គឺដូចគន …”

ឥឡូវចូរចថំ េនះជេពលែដលកូនមនុស�មក នឹង�តវបនបង� ញឱយដឹង
បង� ញៃនកូនមនុស�។ ឥឡូវេនះ កូនមនុស� �តវបនបង� ញឱយ�គ ល់ �គនែ់ត
មយួែភ�តេ ទីេនះ មុនេពលែដល�កងសូដុម�តវបនដុត។ ឥឡូវ បុរសេនះគឺ
េអឡូហុីម។ េនះគឺ �ពះ េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះជមច ស់�តវបន
បង� ញឱយដឹងេ ទីេនះមយួេភ�ត េដមបនិីយយជមយួអ�័ប�េំ កនុងករវនិិចឆយ័
ករេសុបអេងកត។ �គនែ់តមយួែភ�ត កូនមនុស��តវបនបង� ញឱយ�គ ល់ កូន
មនុស� ជេអឡូហុីម។ េតអនកេឃញេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអឌី។]
កូនមនុស� គឺេអឡូហុីម �តវបនបង� ញេ�យ�គ ល់�តឹមែតប៉ុនម ននទីប៉ុេ�� ះ។
ដបតិ េ �ពឹកបនទ ប ់ នង�តវបនេគដុត (េ េពល�?) មុនេពល�ពះ�ទិតយ
�ចេឡងមកម�ងេទ ត។

ដូេចនះគម នអងគករ�ែដលេ សល់េទ េហយកគ៏ម នករេជ នេល នេ មុខ
ជងអ�ីែដលកំពុងេកតេឡងឥឡូវេនះផងែដរ ដបតិនងនឹងេឆះ មុនេពលៃថងស�មក
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ម�ងេទ ត។ កររស់េឡងវញិបនកន�ងផុតេ េ ទូទងំ�បេទស។ េ ទីេនះនឹង
គម នកររស់េឡងវញិេទ តេទ កររកីផុសផុលធំៗ។ �បេទសេនះមនិែដលទទួល
�។ អនក�ចមនករ�បមូលផ�ុ ំប ញ ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយថ កររកីផុសផុល
ខងវ ិ ញ ណេយងបនេឃញទងំអស់។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងចបប់ន។ ខញុ ំ
និយយ��មរេប បមយួ—ែដលខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងទទួលបន�។ េឃញេទ?
�ផុតេ េហយ។

ថន កដឹ់កនដំល៏�មន ក ់បននិយយថ “បង�បស�បណ� ំេបខញុ ំ�ចមនែត
េសចក�ីអំណររបស់�ពះអមច ស់េ កនុងចិត�ខញុ ំប៉ុេ�� ះ!”

ខញុ ំបននិយយថ “កូន�បស កររកីផុសផុលបនចបេ់ហយ។” េឃញេទ?
156 ឥឡូវេនះេសថរភព�តវបនេគ�កេ់ េលកប៉ល់។ រលកគួរឱយខ� ចដធ៏ំ គឺ
េ ទីេនះមុខពួកេយង ប៉ុែន�េយងដឹងថ ហួសពីរលកេនះ េយងជិតដល់�ចងំ
េហយ។ េឃញេទ? េយងជិតដល់�ចងំេហយ។ សូមេ េថរជនិចច។ េ ជបក់នុង
�ពះបនទូល។ េ ជមយួ�ពះ។ មនិថអនកមន�រមមណ៍យ៉ង�កេ៏�យ មនអី�
េទ ត ចូរេ ជបជ់មយួ�ពះបនទូល។ ទុក—ឱយ�—ឱយមនេសថរភព េ េពលអនក
េឃញពពកចស់ៗធំៗ េ ជំុវញិេយងនិងពយះុកំពុងែតមក និង�គបែ់បកបរមណូ
និងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលពួកេគកំពុងនិយយ។ ប៉ុែន�េយងេ រងឹម ំ គឺ�តងច់ំេពះ
�ពះបនទូល។ �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ�នឹងេ ទីេនះ។ េយងនឹងជមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគ។ ែមនេហយ េយងនឹងេ េ ខងេលពួកេគ។ បទ ជ
ករពិត! ពួកេគមនិ�ចពន�ិចេយងេទ។ ពួកេគមនិ�ចពន�ិចទឹកេយងបនេទ។
អនក�កព់ួកេយងេ កនុងផនូរេយងនឹងេចញម�ងេទ ត។ ��គនែ់តជអ�ែីដលមន
ចំេពះ�ប៉ុេ�� ះ។ គម នវធីិេ កនុងេ�កិយេដមបរីក��េ ទីេនះ។ េយងនឹង
បេងកត�ទងំអស់ ពីេ�ពះេមដឺកនដំអ៏�ច រយរបស់េយងកំពុងេ េ មខ ងេទ ត។

េយង�តវបនេបះយុថក េល�ពះេយសូ៊វ ពយះុៃនជីវតិខញុ ំនឹង
ក� �ន

ខញុ ំបនេបះយុថក េល�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំមនិខ� ចខយល់ឬរលកេទ។
157 អ�ីកេ៏�យែដល�អនុ ញ តឱយ�មក។ អ�ីែដល �ច នឹងគម នភពខុសគន
�មយួេទ។ េយង�តវបនេបះយុថក េ ទីេនះកនុង�ពះេយសូ៊វ។ េបខញុ ំរស់េ ខញុ ំ
នឹងរស់េ េដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។ េបខញុ ំ�� បេ់ ខញុ ំ�ច
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�� បេ់ នឹងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។ខញុ ំ—ខញុ ំ—ចង�់គនែ់ត…�ជសិររីងុេរ ង
របស់�ពះ ជអ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ�។ េពលចបេ់ហយ ខញុ ំមនិចងេ់ េទ តេទ។ ខញុ ំចងេ់
កែន�ងែដល…េដមបយីករង� នរ់បស់ខញុ ំ ែដល�ទងប់នទិញស�មបខ់ញុ ំ មនិែមនជ
អ�ីែដលខញុ ំរកបនេនះេទប៉ុែន�អ�ែីដល�ទងប់នទិញស�មបខ់ញុ ំ និងអ�ីែដល�ទងប់ន
ផ�ល់ឱយខញុ ំេ�យ�ពះគុណរបស់�ទង។់

158 ដូេចនះេយងេឃញពន�ឺ�ង ចេ ទីេនះ។ េហយេត�េធ�អ�ីេដមបឱីយមនពន�ឺ េបអនក
គម នែភនកេដមបេីមលពីរេប បេដមបចូីលេ កនុង�ផង? េតេពល�ង ចជពន�ឺអ�ី? ពន�ឺ
បនមកេដមបបីង� ញពីអ�ីមយួ។ �តវេទ? េបមនអ�ីមយួេ ទីេនះ អនកមន�រមមណ៍
េហយអនកមនិ�ចយល់បនេទ អ�ីែដលេ កនុងភពងងឹតបនទ បម់កេបកពន�ឺ។ �គឺ
េដមបបីង� ញ! េតមនអ�ីេ ម៉�គី ៤ �តវេធ�អ�ី? េឃញេទ? េធ�ដូចគន ។ េតអ�ីេ
ជករេបក��ទងំ�បពីំរែដល�តវេធ� ែដលនិកយទងំអស់េនះកំពុងែតេង ងឆងល់
េ ជុំវញិេនះ…?…គឺេដមបបីង� ញ នយំកមក។ េបអនកគម នែភនកេទ េតអ�ីេ ជ
ករេ�ប�បស់េដមបបីង� ញ? �តវែតមនែភនកជមុនសិន។ េត��តវេទ? េដមប ី
បង� ញម៉�គី ៤ សូមបង� ញគមពរីលូក ១៧:៣០ យ៉ូ�ន ១៤:១២ ផងែដរ
យ៉ូ�ន ១៥:២៤ ១៦:១៣។ េហយេដមបបីង� ញវវិរណៈ ១០:១ ដល់ ៧ ករេបក
ៃន��ទងំ�បពំីរ និង�ររបស់េទវ�ទី�បពំីរផងែដរ។ េដមបេីបកេឡងេ  បង� ញ
េ េពលែដលពន�ឺបនមកដល់។ ឥឡូវេបបុរស…

159 េ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេសមនុស�េធ� (អ�ី?) “��កត។” េតពួកេគ?
“ខ� ក។់” េតពន�ឺេធ�ល�អ�ីខ�ះដល់មនុស�ខ� ក?់ េបមនុស�ខ� កដឹ់កនខំ� កេ់គមនិ
ធ� កេ់ កនុង�ប�យេទឬ? “��កត ខ� ក ់ និងមនិដឹង�។” សូមបែីតប ញ �ម រតី
របស់េគកប៏តេ់ ែដរ ករយល់ដឹងខងវ ិ ញ ណ។ េឃញេទ?

“ងបង់ល់នឹងឧត�មខពស់ �ស�ញ់ករសបបយជង�ស�ញ់�ពះ អនកេចទ
�បកនម់និពិត អនកែដលមនិចូលចិត� និងអនកែដលេមលងយេសចក�ីល� មន
ទ�មងៃ់នភពជ�ពះ ប៉ុែន�បដិេសធអំ�ចេនះ។” អំ�ចៃនករេបកសែម�ង
ពួកេគមនិទងំេជ េល�ផង។ េឃញេទ? ពួកេគមនិេជ េលេរ ងដូេចន ះេទដូចជ
េ��។ ដូេចនះពួកេគមនិេជ េល�េទ។ ពួកេគេជ ថ—ម៉�គី ៤ គឺេដមបកី� យជ
�កមជំនំុជក�់កម់យួកនុងអងគករ។
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េ េពលែដល�ទងម់កជេលកដំបូង�ទងគឺ់ជមនុស�មន ក។់ េ េពលែដល
�ទងយ់ងមកេលកទីពីរេ�យមនចំែណកពីរដង �ទងជ់បុរសមន ក។់ េ េពល
គតចូ់លទ�មងែ់បបបទរបស់េ�កយ៉ូ�នបទីសទ គតគឺ់ជបុរស។ េឃញ
េទ?

េ ៃថងចុងេ�កយេ េពលែដលពន�ឺៃថងចបេ់ផ�មភ�េឺឡងែភនកនឹងេបកេឡង
អនកនឹងេឃញកែន�ងែដលអនកកំពុងេ ។ បនទ បម់ក�ងកយគឺបនបេងកតេឡង
រចួេហយឈរេ េលេជងរបស់� េធ�ចលនេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អ�ី? មយួ
ែដលបនេធ�ករេលេ��េនះ បនសរេសរ�ពះគមពរី គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដល
េធ�ករេ កនុងរបូកយែដលេពញេ េ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនេធ�ករេ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េចញពី�គបអ់ងគករទងំអស់ �គបអ់�� ត និងមនុស�។
160 ស�ីតូចមន កេ់ ទីេនះនងមនិែមនជកមមសិទធិរបស់អងគករេនះ…េទ អងគករ
េនះជកមមសិទធិរបស់�កមជំនំុេនះ។ នងមកពីកែន�ងេផ�ងេទ ត េហយនងមក
េ �ពឹកេនះទទួលបនរបូភពេ ទីេនះ។ នងបន…ឱយ�េ កូន�បសរបស់ខញុ ំ
ែដលមនករភញ កេ់ផ�លយ៉ងខ� ងំ។ ខញុ ំអតដឹ់ងថេតនងធ� បឮ់អំពីេរ ងេនះឬ
អត។់ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ នងមនរបូភពៃនេទវ�របស់�ពះអមច ស់ ែដលមនេ
េលយុគសមយ័�កមជំនំុទងំ�បពីំរ ���បពំីរបនេបកេ ទីេនះេ េពល�បន
េកតេឡង។ បននិយយថ �កេឡកេមល�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ េហយ
នងបនេឃញករឈរេ េលេមឃ េ កនុងក�ីសុបិន�មយួ។ េហយនងបន
�តឡបម់កវញិ េមលេឃញថ បនេឃញនរ�មន កេ់ កនុងពណ៌សេដរកបនួ
េ មុខ េហយេ ពីេ�កយ� បននិយយថ�េមលេ …បននិយយថ
“បង�បស�បណ� ំ គឺអនក។” េហយបននិយយថ “បនេដរេ កនុងទីេនះ”
បននិយយថ “េ ពីេ�កយអនកគឺជមនុស�ៃនពណ៌េផ�ងគន  េវចខចប ់ហ�កហ�ុរីដ�
��បម៉ �បេភទខុសគន ទងំអស់ ៃនកែន�ងេដរកបនួេឆព ះេ មុខ” នឹងក� យជ
េមដឹកន ំ ែដលជកែន�ងែដល�ពះ�គីសទ�តវបនបង� ញឱយដឹងេ កនុងនិមមតិ។ អូ
�េលលូយ៉!
161 េយង�ល់គន កំពុងែតសថិតេ កនុង�គចុងេ�កយ េហយជេម៉ងចុងេ�កយៃន
ៃថងចុងេ�កយ។ េតអនកេឃញេទ ឥឡូវេនះ�ទងេ់ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ
�គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នបង� ញេ ទីេនះមុខពួកេយង? អូ �កមជំនំុ
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ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់សូមេឡងេ កនេ់ជងរបស់អនកេជ េល�ទងជ់មយួអ�ី
ទងំអស់ែដលមនេ កនុងអនក។ កនក់ងតូ់ចេនះេ ក�� ល សូមឱយ�មន
េសថរភព�គបច់លននិងែដលអនកេធ�។ �ល់គំនិតែដលអនកមន �បែហលជ��តវ
បន�គប�់គងេ�យបម៉េនះ េ ខងកនុងរបស់អនក។ េ�យ�រែត�ពះកំពុងកំណត់
�តឹម�តវេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េ េម៉ងេនះេ េពលពន�ឺ�ង ច បង� ញពន�ឺ។
162 ភពពិករែភនករបស់�បេជ វ! អនក�ចេបកេភ�ង េហយដំបង�បេច វ—�មនិ
�ចេ�ះេហរបនេទ។ សត�ទីទុយ េពលយបទ់ងំេនះ និងរបស់េផ�ងេទ ត
ដូចជ�គសនិងរបស់េផ�ងៗែដលេយងេមលមនិេឃញេ េពលៃថង។ ពួកេគ
មនិដឹងអ�ីទងំអស់។ ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញេទ។

េហយពន�ឺេពល�ង ចបនមកដល់។ �ល់�ប�ន  �គបទី់កែន�ងេយងេ
ធមមជតិ �ពះគមពរីេ —របូសំ�កែដលមុលិគី…េនះ �នីែយល៉បនេឃញ
េហយ—េស�ចេ ៃថងេនះ ពួកេគបនេឃញទងំអស់។ េហយេរ ងទងំអស់េនះ
�គបរ់បូ �គបទ់�មង ់ �គបច់លន �គបទី់កែន�ងកនុង�ងកយ បង� ញទី�ងំេយងនូវ
េម៉ងែដលេយងកំពុងរស់េ ។ គម នចលនេផ�ងេទ តេទ មកពីេល�បនេទ។

មនករផ� ស់ប�ូរពីៃដ។ សបបរុសធម ៌ េវសលី។ មនករផ� ស់ប�ូរមយួៃន
�គឹះ លូេធ។ សបបរុសធម ៌ មនិែដលមនអ�ីអ�ច រយជងេនះេទ។ ��តវបនេគ
េ ថ ចលន េវសលី។ ពួកេគបនប ជូ នអនកផ�ព�ផ�យ�សនេ ទូទងំ
េ�កិយ។ មយួកនុងចំេ�មករផ� ស់ប�ូរដអ៏�ច រយបំផុតែដល�តវបនេធ�េឡង
េ កនុងយុគសមយ័មុនេនះ។

បនទ បម់កចូលមកដល់ពួកេពនទីកុស� បនទ បម់កមកេ កនុង�មមៃដ
េផ�ងគន  និងអ�ីែដលមនសមយ័កល (ពួកេពនទីកុស�) ៃនភ�ដៃទ និង�ចមុះ
ជេដម។

ឥឡូវេនះ�សថិតេ កនុងែភនក។ េតអនក�តវករែភនករ�ឺតវករពន�ឺ េបែភនកេនះមនិ
េ ទីេនះេដមបេីមលផង? �តវែតមនែភនកជមុនសិន។ េហយបនទ បម់កេ េពល
ែដលបនមកដល់ �ទងប់នេបក��ទងំ�បពំីរនិងបនេបកសែម�ងពន�ឺេពល�ង ច
នឹងទទួលបន�ថក៌ំបងំទងំអស់ែដលបន�កក់ំបងំកនុងយុគសមយ័�កមជំនំុ
ទងំេនះ េហយឥឡូវេនះបនេបកសែម�ងពួកេគដូចែដលអនកបនសនយថនឹងេធ�
េ កនុងេនះ វវិរណៈ ១០:១ ដល់៧។ សព�ៃថងេនះេយងកំពុងែតឈរេ ក�� ល
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�ពះគមពរី និង�ពះបនទូលែដលកំពុង�តវបនបង� ញឱយេយងដឹងេ�យ�ពះេយសូ៊វ
�គិស�។ បនទ បម់កេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
163 និងក� យជ�បធនបទរបស់អនក េយង�តវែតេដរជិតអនកនិពនធ េ  យល់ពី
�េដមបបីង� ញ។ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ េត�ពះអងគចងម់នអ�ីសំ�បទូ់លបងគំេធ�?
េបទូលបងគំ�តវេ �លេហយផ�យដំណឹងល�ឬទូលបងគំ�តវេ ផទះ? មនិថ�ជ
អ�ីកេ៏�យ េបខញុ ំ�តវែតជ ស�ីេមផទះល� េបខញុ ំ�តវែតេធ�ជម� យដល៏�មន ក ់ េបខញុ ំ�តវែត
េធ�េរ ងេនះ េនះ ឬ េផ�ងេទ ត? េទះ�ជអ�ីកេ៏�យ េបខញុ ំ�តវែតជកសិករេបខញុ ំ…
េទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ�ពះអមច ស់ អ�ីែដល�ទងនឹ់ងឱយខញុ ំេធ�?”
164 េតេនះមនិែមនជអ�ីែដលសូលបនែ�សកេ ទីេនះថ “�ពះអមច ស់ អ�ីែដល
នឹងេកតេឡង�ទងឱ់យខញុ ំេធ�?” �ទងប់នចុះេ …េ �មផ�ូវេ —េ  �ក�់កមជំនំុ
ទងំអស់េ កនុងគុក។ ប៉ុែន�បនទ បម់កគតប់នែ�សកថ “េតអនកចងឱ់យខញុ ំេធ�អ�ី?”
េ េពលពន�ឺបនេបក ជបេងគ លេភ�ងដធ៏ំ ខងេលគត។់ “េត�ទងច់ងឱ់យខញុ ំេធ�អ�ី?”
165 ខញុ ំគិតថេនះជពកយល�ែដល�តវនិយយថ “�ពះអមច ស់េតមនអ�ីេកតេឡង
�ទងឲ់យខញុ ំេធ�? េ េពលែដលខញុ ំេឃញបទគមពរីេនះបង� ញយ៉ង�តឹម�តវ ឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់េអយ េត�ពះអងគចងេ់�យខញុ ំេធ�អ�ី?”

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
166 ខញុ ំចងឱ់យអនក�ល់គន េ ទីេនះេដមបែីស�ងរកដួងចិត�របស់អនកឥឡូវេនះេហយ
សួរសំណួរសួរថ “�ពះអមច ស់េអយ េត�ពះអងគចងេ់�យខញុ ំេធ�អ�ី?” េហយអនកជ
មនុស� េបអនកេ ែតឮទូរស័ពទេ ទូទងំ�បេទស អនកឱនកបលអនកសូមឱនកបល
ចុះេហយទូលថៈ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ េត�ពះអងគចងេ់�យទូលបងគំេធ�អ�ី?
េឃញថេយងេ ទីេនះ េ កនុងៃថងចុងេ�កយនិងេម៉ងចុងេ�កយ �គនែ់តឥត
េខច ះេ ចំេពះមុខេយងអ ច ឹង បនបង� ញយ៉ងចបស់ េត�ទងនឹ់ងឱយខញុ ំេធ�អ�ី?”
167 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងសួរសំនួរេនះ ទូលបងគំ
សួរខ�ួនឯង ចំេពះ�ទង ់ េត�ពះអងគចងេ់�យទូលបងគំេធ�អ�ី ដូចែដលទូលបងគំ
បនដឹងថជេរ ង�ល់ៃថង �តវែត�ប។់ េហយទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយ
ទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ ឱយរស់េ ដូេចនះ �ល់ៃថង�នឹង�តវបន�បទុ់កសំ�ប់
កិត�ិយសនិងសិរលី�របស់�ទង។់
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ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយមនុស��គបគ់ន េ ទូទងំ�បេទស និងអនក
ែដលេ ទីេនះ �មនវត�មនេ កនុង�ត�លេ េពលេយងែស�ងរកដួងចិត�របស់
េយងេហយនិយយ “េត�ពះអងគចងេ់�យទូលបងគំេធ�អ�ី? េតមនអ�ីែដលទូលបងគំ
�ចេធ�បនបែនថមេទ ត និងនគររបស់�ទង?់” សូមផ�ល់យ��ពះអងគេអយ។

ែស�ងរកេយងដួងចិត�របស់េយង េហយ�កលបងេយង។ េបមនអំេពទុចចរតិ
�មយួេកតេឡងចំេពះេយង �ពះអមច ស់ េអយ ភព��ម និយម�មយួ
បំណងឬេគលបំណង��កក ់ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សំ�តេយងេ�យ�ពះ
េ�ហិតៃន�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់គឺ�ពះេយសូ៊វ�គិស� ែដលេយងទទួលេ�យចិត�
�បទប ករថ� យយ ញបូជៃនករសុគតនិងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ េហយ
�តវបន�បជ់សុចរតិ េ�យេជ ថ�ទងប់នេធ�េរ ងេនះ េយងរកី�យទទួលយក
ែផនករៃនេសចក�ីសេ ងគ ះេនះ �ទងផ់�ល់ឱយដល់េយង។

ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំសូមអរ�ពះគុណចំេពះ�រេ ៃថងេនះ េយងេជ
អ�ី និងអ�ីែដលេយងកន ់ េដមបដឹីងនិងេជ ថ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ទងនិ់ង�រ
របស់�ទង។់ មនិខុសពីមនុស�េផ�ងេទ ែត�តវពយយម ចូរេធ�ខ�ួនេ�យដូចជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលជគំររូបស់េយង។

168 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ �កេ់ ទីេនះគឺជកែន�ងៃដ េហយមនមនុស�ឈឺ
េ �គបទី់កែន�ង។ េហយទូលបងគំខ�ួនឯង �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំេន យហត់
េហយពក�់េ �ពឹកេនះ។ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយេយង �ពះអងគ
ជទី�ស�ញ់។ េយងពឹងេលកម� ងំរបស់�ទង។់ �ទង ់ គឺជកម� ងំរបស់េយង។
�ទងប់នជួយេ�ចន�ស់ ឱ�ពះជមច ស់េអយ។

169 េ ៃថងមុន កំពុងែតគិតេ កនុងៃ�ពេនះ េដរជំុវញិជមយួបង�បស ែបង៊វ ៉ឌូ
េ េពលែដល�គេពទយ… េបះដូងរបស់គតម់នប �  គតម់និ�ចេដរជំុវញិ
បនេទ។ បនទ បម់កេដមបគិីតពីរេប ប…ែដលទូលបងគំដឹងេឡងេ ទីេនះេដរេ
េលភនទំងំេនះ បនទ បពី់ករនិមតិ�េនះ “ទូលបងគំ�តវែតបនេ�។ ទូលបងគំ�តវែត
េឃញសត�េ� �តវបនសម� ប។់”

េហយបនទ បម់កចុះមកេ ទីេនះេហយឈរេ ទីេនះេ តុកសុន �ង
កេហ� និងេឃញសេម� កបំពករ់បស់គតទ់ងំអស់កំពុង�គវ ី ែភនករបស់គតប់ន
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ធ� កចុ់ះ។ បននិយយថ “�ពះអងគេអយ េប�ទង�់ចបង� ញនិមមតិមយួជកែន�ង
ែដលសត�េ�មយួេ  គឺពិតជ�ទង�់ចបង� ញអំពីបង�បសវដូ។”

េហយបនទ បម់ក�មកដល់ “�កៃ់ដរបស់អនកេលគត។់”
េហយឥឡូវេនះគតម់កេ ៃថងេនះ បង�បសែបង៊របស់េយងម�ងេទ ត រងឹមំ

កំពុងរតចុ់ះេឡងេលភនទំងំេនះ។ េយងសូមអរគុណដល់�ពះជទី�ស�ញ់ �ពះ។
�ទងគឺ់ជ�ពះែតមយួចំេពះេយង�ល់គន ដូចជ�ទងេ់ធ�ចំេពះបង�បសវ ៉ឌូែដរ។
ទូលបងគំដឹងថ�ទង�់ស�ញ់គត ់ េ�ពះគតជ់អនកបំេរ របស់�ទងេ់�ម ះ�តង ់ និង
េ�យេ�ម ះ�តង។់
170 េហយទូលបងគំសូមអធិ�� ន �ពះអងគេអយ ែដល�ទងនឹ់ងេ�ះ��យជមយួ
េយងមន ក់ៗ  សូមអតេ់ទសេយងទូលបងគំេ�យរចួពីបប �ពមទងំពយបលជំងឺ
ែដលេកតមនកនុងរបូកយរបស់េយង។ េធ�ឱយពួកេយងដូច�ទង ់ ពីមយួៃថងេ
មយួៃថង �ពះអមច ស់េអយ រហូតដល់េយងចូលមកកនុងកមពស់េពញេលញៃន�ពះេយ
សូ៊�គីស�។ សូម�បទនមក។ ទូលបងគំេជ ជកថ់�ទងប់នែស�ងរកអស់ពីដួងចិត�
ឥឡូវេនះេយងដឹងថ�តវេធ�អ�ី។ េយងសូមឱយ�ទង�់បទនពរដល់េយងឥឡូវេនះ
កនុងនម�ពះេយសូ៊វ។
171 េហយខណៈេពលែដលេយងឱនកបលចុះ មនអនកតំ�ងេ ទីេនះ ឬេចញ
េ កនុង—ទូរស័ពទេ ទូទងំ�បេទស ែដលនឹងចូលេ ខណៈេពលែដល�ទងក់ំពុង
អធិ�� ននិងឱនកបលអនក�គនែ់តេលកៃដរបស់អនកេឡងេ �ពះឥឡូវេនះ។ េនះ
ជអ�ីែដល�ទង�់ចេធ�បន។ �ពឹកេនះ មនមនុស�េ�ចនកុះករ។ �គនែ់តេលកៃដ
របស់អនកេ កន�់ពះេហយនិយយថ “�ពះជមច ស់េធ�ឱយទូលបងគំកនែ់តដូច
�ពះេយសូ៊វ។ទូលបងគំ—ទូលបងគំចងក់� យដូចជ�ពះេយសូ៊វ។” សូម�ពះ�បទន
ពរ។ េចញចូលទឹកដី �បេទសេនះ ៃដេ �គបទី់កែន�ង�គនែ់តជម៉សដធ៏ំមយួ។
គំនិតកប៏នេលកេឡង។ “ទូលបងគំចងក់� យដូចជ�ទង។់ ែស�ងរកទូលបងគំ
�ពះអមច ស់ េហយេបមនបបកនុងទូលបងគំសូមយក�េចញ។ ទូលបងគំ—ចង…់”
េតមនអ�ី? េយងេទបែតមកដល់ទីេនះេទ យូរ�ស់េ េហយ េយងនឹងចកេចញ
ពីអនក…េទះជយ៉ង�កេ៏�យ អនកមនប៉ុ��  អនក�ក វយ័េកមង �យុប៉ុនម ន។
172 ឈរពីម�លិមញិេ �កមមនុស��កី�ក តិចតួចេឡងេលភនចុំះេ េល…េ
េលដងទេន�។ េ ទីេនះមន�គ�រតិចតួច ជបុរសែដលទូលបងគំបននិយយ
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ជមយួជយូរមកេហយ។ ចុះមក �បពនធតូចរបស់គត ់ កុមរ�បពីំរឬ�បបីំ គត់
បន�ិចបនទួច មនបន�ិចបនទួចេ ទីេនះ េ េធ�ករពីរដុ�� រកនុងមយួៃថង។ េហយ
បុរសមន កឱ់យគតរ់ស់េ អនធិបេតយយ។ េហយេ ទីេនះ�បពនធរបស់គតេ់
ទីេនះជិតបនេ�ត មខ�ួនេដមបមីនកូនមយួេទ ត េហយនងមនពូេ ធំមយួេ
ទីេនះ កបេ់ឈេដមបទីញ�ចុះ។ ទរកេ េល�តគកមយួ ទញេឈជមយួ
មយួេទ ត ចុះមកេដមបកីបេ់ឈេនះេដមប�ីចេ�បែផ�ប៊�ូបឺរ ី កុំេ�យឃ� នកនុង
រដូវរង។ ខញុ ំេអយ េតេយង�ណិតនងប៉ុនន ! បង�បសវ ៉ឌូនិងទូលបងគំបនេ
េហយមន�នដឹកេឈ េហយឆ�ងេ ទីេនះ រចួកបអ់ុសេហយនយំកមក
ជមយួ។ ស�ីតូច ដឹងគុណ �គនែ់តឈរេ ទីេនះ។ ទូលបងគំ�ណិតន ង
�ស់។ េហយេយងបន�អធិ�� នស�មបព់ួកេគ។
173 េហយទរកតូចរបស់នងបនមនជំងឺឆកួត�ជក។ េយងបនេ អធិ�� ន
សំ�បន់ងតូច ទរកេហយ�ពះបនពយបល�។ េហយេ ៃថងមុន ប�ីរបស់នង
មនជំងឺក�ន។ េហយបនចូលេ កនុង…

ទូលបងគំបននិយយជមយួគត។់ គតជ់កប់រ ី ពួកេគទងំពីរ។ នងបន
េ�ប�បស់ថន ជំក ់ េហយគតក់ប៏នេធ�ដូចមនុស�ភនែំដរ។ េហយទូលបងគំេ ែតបន�
និយយ េដមបឱីយពួកេគដឹងអំពី�។ េហយកលពី�ពឹកមុញិ េពលទូលបងគំចូលេ
ពន�ឺៃថង គតប់នេដរេចញមក កនៃ់ដគន និងបននិយយថ “បង�បស ប៊លីី ខញុ ំគឺជ
បុរសផ� ស់ប�ូរ។” គតនិ់យយថ “ខញុ ំបនជកប់ររីបស់ខញុ ំ បរចុីងេ�កយ េហយខញុ ំ
េ ខង�ពះអមច ស់។”

នងនិយយថ “ខញុ ំេទបែតជកប់រចុីងេ�កយរបស់ខញុ ំែដរ។”
អូ ��ំគបពូ់ជ! “េយងជ�ពះអមច ស់បនេ��ចទឹក។ អញនឹងេ��ចទឹក�

េ ៃថងនិងយបែ់�កងេ�អនកខ�ះនឹងដកហូតពីៃដអញ។”
174 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេម�� េម�� ករ�ុឥឡូវេនះ ខញុ ំអធិ�� នេហយផ�ល់
ឱយេយងនូវបំណង�បថន កនុងចិត�របស់េយង ពីេ�ពះេ កនុងចិត�របស់េយងេយង
ចងប់េ�ម�ទង។់ ឥឡូវេនះបិ�េអយពួកេគទងំអស់ េ កនុងៃដរបស់�ទងេ់ �គប់
ទីកែន�ង។ ពួកេគជកូនរបស់�ទង។់ ទកទ់ងពួកេគ េ�យេម�� ករ�ុ�ពះអមច ស់
េអយ មនិែមនេ កនុងករវនិិចឆយ័ ប៉ុែន�េ កនុងេម�� ករ�ុ។ េយងសូមកនុងនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
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175 អនក�ស�ញ់�ទង?់ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអឌី។] អស់ពីចិត�!
ឥឡូវេនះ អនកែដលមនកែន�ងៃដ�ចទទួលបន។

េហយឥឡូវេនះកមមវធីិរបស់េយង ខញុ ំគិតថពួកេគចបេ់ផ�មមុនេម៉ង ៧ �ពឹក
ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ បង�បស េនវលី នឹង�បកសពីេសចក�ីេនះ េ នទីអំពីេពល
ចបេ់ផ�ម។

�ពឹកេនះមនបុណយ�ជមុជទឹកេទ? [បង�បស េនវលី និយយថ “ទឹកបន
េ�ត មរចួ�ល់េហយ។”—េអឌី។] េបមននរ�មន កេ់ ទីេនះ ែតមនិទនប់ន
ទទួលពិធី�ជមុជទឹកកនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គិស�ជ�ពះអមច ស់ៃនេយងេ េឡយេទ
េហតុអ�ី ��បកដជ…ទឹកបនេ�ត មរចួ�ល់ស�មបពិ់ធីបុណយ�ជមុជទឹក។
176 េយងសូមេកតសរេសរដល់បងប�ូនថន កដឹ់កនទំងំអស់។ ខញុ ំេឃញ
បង�បស…េតយ៉ងេមច៉ បង�បស ផែណលែមនេទ? និងបង�បសម៉ទីន េហយ
អូ ពួកេគជេ�ចនេ ទីេនះគឺបង�បសេឡអូ។ អូ! ថន កដឹ់កនទំងំអស់េ �គប់
ទីកែន�ង។ េយងសូមេកតសរេសរចំេពះអនកែដលបនេ ទីេនះ �បកបជមយួ
េយងជំុវញិ�ពះបនទូល។
177 �បែហលជអនកមនិយល់�សបជមយួខញុ ំ�គនែ់តេលេនះ។ កុំសួរអនក អនក
េឃញេទ។ េរ ងែតមយួគតអ់នក�គនែ់តពិចរ��។ អ�ីែដលអនក�បបខ់ញុ ំ ខញុ ំ
ពិចរ��។ េបថន កដឹ់កននឹំងយកកែសតេនះេហយពួកេគនិយយថ
“ែមនេហយខញុ ំ មនិយល់�សបជមយួ។” មនិអីេទ បងប�ូនខញុ ំេអយ។ អនក�បែហលជ
ឃ� លេច មខ�ះ េច ម អនក—អនកចិ ច ឹមពួកេគ�មអ�ីែដលអនកចងប់ន។

ខញុ ំកំពុងពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបរីក�ភព�តឹម�តវជមយួនឹង
�ពះបនទូលស�មបេ់រ ងទងំេនះ �កៃ់ដខញុ ំចំេពះ�ពះ ពីេ�ពះេច ម�តវករ��រ
េច ម។ “េច មរបស់ខញុ ំលឺសេម�ងខញុ ំ។” េនះេហយជអ�ីែដលេយងរស់េ េ�យ
�ពះបនទូលទងំអស់ ែដលេធ�បន�…មនិែមនទងំអស់េទ…មនិែមន�គនែ់តជ
�ពះបនទូលឥឡូវេនះេទ។ ប៉ុែន��ល់ពកយែដលេចញពីមត�់ពះេនះគឺជអ�ីែដលពួក
បរសុិទធគួរែតរស់េ េ�យ។

សូមឱយេយងឈរេជងរបស់េយងឥឡូវេនះ។ ខណៈេពលែដលេយងេ�ន
កបលរបស់េយង…
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េហយបង�បស េនវលី េតអនកមនអ�ីែដលអនកចងនិ់យយេ កនព់ួកេគេទ?
[បង�បស េនវលី និយយថ “េទ។”—េអឌី។] បង�បសម៉ន?់ មនិអីេទ។

អនក�ល់គន មន�រមមណ៍ល�េទ? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉។”—េអឌី។] ែមនេហយ។

ឥឡូវចូរេយងឱនកបលចុះ។
ខញុ ំនឹងសួរបង�បសលី�៉យេបគតម់កទីេនះ ឬគត�់ច។ េបអនក�ចេ ដល់

ទីេនះ បង�បស េវលេឡ េបអនក�ចេធ�បន។
បង�បស េវលេឡ គឺជបង�បសរបស់េយងេ ទីេនះជអនកនិពនធេស វេ ។

េហយគតទ់ទួលបនេស វេ រចួ�ល់ឥឡូវេនះ សមយ័កល�កមជំនុំទងំ�បពីំរ
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