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 សូមអរគុណបង�បស េនវលិ។

សូមអងគុយចុះ។ ជដំបូង ខញុ ំរវល់ខ� ងំ�ស់ៃថងេនះ រហូតដល់ខញុ ំខកខន
ករេ �មទូរស័ពទរបស់អនកឈមឺយួចំនួន។ មនមនុស�មយួចំនួនេ េលករណី
ឯកជនែដល�តវករអធិ�� នឱយ ែដលខញុ ំ�តវែតជួប។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះមយួចំនួន…
ភគីមខ ង ខញុ ំេជ ថប៊លីីបននិយយ មកពី�បេទសក�� ពីរឬបីកែន�ង
េផ�ងគន ។ ឥឡូវេនះ ពួកេគចូលមកទីេនះ អនកដឹងេទ េហយ�ន កេ់ កនុងស�� គរ
និងផទះសំ�កឥ់តឈបឈ់រ�គបេ់ពលេវ�។ េហយខញុ ំេ ជួបពួកេគ ជួបពួកេគ
េហយអធិ�� នឲយពួកេគចូលមកពី�គបទី់កែន�ងពីជំុវញិពិភពេ�ក ទងំ�សីុ
អឺរ ៉បុ និង�គបទី់កែន�ង។ ពីមយួៃថងេ មយួៃថង េ េពលែដលេយងេ ទីេនះ មន
មនុស�ចូលមក។ មនជង�បមំយួរយកនុងប ជ ី កំពុងរងច់…ំស�មបក់រសំភស
នឯ៍កជន េហយដូេចនះ�េធ�េ�យ�ពិបក�ស់។ ប៉ុែន�មនុស�ែដលឈនិឺង
សេ ងគ ះបនទ ន�់តវករេសចក�ីអធិ�ថ ន េហតុអ�ី ខញុ ំពយយមជួបពួកេគ។
2 បទ ែមនេហយ ចប�់ងំពីខញុ ំបនេ ទីេនះជមយួនឹង�កម�បឹក�ភបិល
េ �� បប់ន�ិចជមយួនឹងគណៈកមម ធិកររបស់ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ េយង�តវជួបគន
មយួែភ�តកន�ងមកេនះ។ េហយកនុងអំឡុងេពលេនះ�បនេបះខញុ ំេចល�បែហល
មយួេម៉ងកន�ះ េហយមនមនុស�មយួចំនួនេ េពលេនះមកេដមបសី�មប់
ករអធិ�� ន។ �បសិនេបពួកេគេ ទីេនះ ខញុ ំចងអ់ធិ�� នស�មបព់ួកេគេ េពល
េនះ។ ដូេចនះ �បសិនេបពួកេគចង ់ មនុស�ទងំេនះ�តវែតអធិ�� នឱយ ែមនេហយ
�បសិនេបពួកេគេទបែតមកឥឡូវេនះខណៈេពលែដលេយងេលងពយណូ៉ មនិថ�
ជនរ�េទ នឹងមក—េហយផ�ល់ឱយេយងនូវបទេភ�ងខ�ីមយួ “ឥឡូវេនះ �គេពទយដ៏
អ�ច រយគឺេ ជិតេនះ គឺជ�ពះេយសូ៊វែដលមនេសចក�ី�ណិត�សូរ។” ឥឡូវេនះ
អនកែដល�តវអធិ�� ន េបេគចង ់ េតមនប៉ុនម នែដលខញុ ំអត�់គ ល់។ េហយ
អនកជបងប�ូនខញុ ំ។ បងប�ូនេអយ ខញុ ំបនរងទុកខជេ�ចនេ កនុងរបូកយរបស់ខញុ ំ។
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�ពះេយសូ៊វបនែរក�កក់នុង�ពះកយ�ទង ់ េ�យរងទុកខ េដមបឱីយ�ទង�់ចជ
អនកស�មះស�មលដ�៏តឹម�តវ ពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះែដលក� យជ�ចឈ់ម ដូេចនះ
�ទង�់ចរងទុកខ។ �ទង�់ចមន�រមមណ៍ឈចឺបៃ់នភពទនេ់ខ�យ។ េហយេនះ
េហយជមូលេហតុែដល�ទងយ់ងមកេធ�ដង� យធួននឹងបប។ េហយេ កនុងេនះ
�ទងប់នបងគ បឲ់យ�កមជំនំុរបស់�ទងប់ន�កិចចកររបស់�ទង។់
3 េហយខញុ ំមន—ខញុ ំមនករេគរពចំេពះវជិជ ជីវៈេវជជ� ស� ករវះកត ់ និង
េផ�ងៗេទ ត ជ—ជអនកែដលមនេទពេកសលយែដល�ពះបន�បទនឲយេគ
េដមបេីធ�អ�ីខ�ះដល់របូកយ េដមបដំីេណ រករនងិដកេធមញែដលខូច ជេដម។ ខញុ ំ
សូមេកតសរេសរ។ ប៉ុែន�មនេពលមយួែដលពួកេគេធ�ហួសពី—ចំេណះដឹងរបស់
ពួកេគ ពួកេគ—េគមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ េឃញេទ? េហយខញុ ំគិតថ េយង មន
សិទធិេពញេលញ ដូចជធមមជតិែដរ េបេយងេ ជួប�គេពទយ�គ�រ �បែហលជ
—�គេពទយេ �សកែ�ស �គចំ�ស់ជំនញែដលអុចចេងក ង េហយេដរកត់
�លែ�សយបម់យួ េដមបែីស�ងរកអនក េ រក�គេពទយជមយួអនក។ េហយេបគត់
មនិដឹងពី�ថ នភពជំងឺ គតនឹ់ងេ រកអនក�មន កែ់ដលជំនញខពស់ជងគត់
បន�ិច។ គតនឹ់ងប ជូ នអនកេ អនកឯកេទស។ េហយឥឡូវេនះេបអនកជំនញ
មនិដឹងេទ ត ខញុ ំ—ខញុ ំរកី�យែដលេយងមនធនធនមយួេទ ត គឺ�គេពទយដ៏
អ�ច រយ។
4 េហយ�ទងម់និែដលប�ជយ័េទ �ពះអងគេនះមនិែដលពយបលខុសេទ េ�ពះ
�ទងជ់អនកែដលបេងកតគឺ�ទងផ់ទ ល់។ េហយ�ទងប់នបេងកតវធីិស�មបេ់យង។
ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនអំ�ចពយបល�មយួេ កនុងខ�ួនខញុ ំេដមបេីធ�� ខញុ ំបន
—ខញុ ំនឹងមកទីេនះេហយេធ��។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តនឹងរកី�យ។ ប៉ុែន� អំ�ចពយបល
ខញុ ំគម នេទ គម នអនក�មន កម់នអំ�ចៃនករពយបលេទ។ ប៉ុែន�េយង�តវបន
ចតម់ក ឲយេឃញពី�ពះ�គីសទ ឲយអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ ែដលបន�កអ់ំ�ច
ពយបលរចួេហយ។ េឃញេទ? េហយេយង�គនែ់តមក ដូចែដល�មករចួេហយ គឺ
េដមប�ីតតពិនិតយេលេរ ងេនះ។ “េហយអ�ីកេ៏�យែដលអនកទូលសូមដល់�ពះវរបិ�
កនុងនមខញុ ំ” េនះជករ�តតពិនិតយទេទ�� ត “អ�ីកេ៏�យែដលអនកសំុ�ពះវរបិ�
កនុងនមខញុ ំ េនះខញុ ំនឹងសេ�មចឱយ។” ក�ីសនយ! មនិ�ចប�ជយ័បនេឡយ។
េហយខញុ ំបនជួយបងប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ េ ជុំវញិពិភពេ�ក េធ�ឱយ�បកប់េ ញ 
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ទងំេនះ…ឬេធ�ឱយគំនូរទងំេនះេ េល�ក�ស�បកទ់ងំេនះេ កនុងធនគររបស់
�ពះ េល�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ�បនទទួលេជគជយ័យ៉ង
ខ� ងំ។ �ទងែ់តងែតបនេ�ះ េហយេ�យ�រែត�បកប់េ ញ មនរចួេហយ អនក
េឃញេទ។ “�ទង—់�ទង—់�ទងប់នរងរបសួេ�យ�រកររលំងរបស់េយង េ�យ
�ន មរពំតរ់បស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” េឃញេទ �ចបេ់ហយ។ េហយ
េយងសបបយចិត�េ យបេ់នះស�មបជំ់េន របស់អនក។
5 ខញុ ំេជ ថប៊លីីកំពុងែត�បបខ់ញុ ំថ មនបង�បសមន កម់កពី�បេទសក�� ឬ
កែន�ង�មយួ។ េហយេត��តវេទ? េតអនកជបង�បសមកពី�បេទសក��
ែមនេទ? េហយ—េហយេតអនកមកពី� បង�បស? [បង�បសនិយយថ “េ
ភគខងេជងៃន ហ�តេវន៉ កនុង េខន�ល់វលិ។”—េអដ។] េខន�ល់វលិ ឥ��
�� ពីហ�តេវន៉។ ខញុ ំបនេរ បករេ ហ�តេវន៉។ ខញុ ំចបំនល��ស់។ មនករ
�បជំុជេ�ចនេ ទីេនះេ ឯ េ�ងឧេបសថ េរដដិកេហគ។ ខញុ ំគិតថអនកដឹងថ�
េ ឯ�។ េហយខញុ ំចថំ កលេ េកមង អងគុយេ ទមេជងេ�ក ប៉ុល �៉ឌ័
រកនុងេ�ងឧេបសថ េរដដិកេហគ �គនែ់តជនិស�តិវយ័េកមងមន ក។់ គតជ់បុរសដ៏
អ�ច រយ គឺបង�បសប៉ុល កជ៏បង�បសេរដដិកេហគ ជបុរសៃនជំេន ែដរ។ យបេ់នះ
�ពលឹងរបស់ពួកេគបនស�មក។ េហយឥឡូវេនះ កលខញុ ំេ េកមង ខញុ ំពយយមបន�
នូវអ�ីែដលេគបនបន�ល់ទុក អ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនបន�ល់ទុកស�មប�់កមជំនុំ
របស់�ទងរ់ហូតដល់ជនេ់�កយ។
6 ឥឡូវេនះ េ�យអស់ពីេសចក�ីជំេន ែដលខញុ ំមន ខញុ ំនឹងមកអធិ�� នស�មប់
អនក។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិមកេ�យៃចដនយេទ។ េយងមនិែដលចងេ់ ជិត�ែបបេនះ
េទ។ អតេ់ទ �មនិ�តឹម�តវេទ។ េយងកំពុងមក េ�យេជ ថេយងនឹងទទួលនូវអ�ី
ែដលេយងបនសំុ េឃញេទ េ�យដឹងថ�ពះបនសនយ។ េហយេយងនឹងមក
េ�យករធនកនុងចិត�របស់េយងថ �ពះ�គីសទបនេធ�ករសនយ េហយបងប�ូន
បនពយយម�កជំ់េន របស់អនកេ េល�សនៈ េធ�ឱយអស់ពីសមតថភព ខញុ ំនឹង
មក�ក�់ជមយួអនកយបេ់នះ។ េឃញេទ?
7 េហយឥឡូវេនះ េយងមន�សនៈដធ៏ំមយួែដល�តសនធឹងេលេមឃ េហយ
�សនៈេនះ�កេ់�គ ងបូជរបស់េយង �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េឃញេទ? �គឺជ
ដង� យបង�ូរឈម។ �ពះមនិ�ចេមលេល�េ�យមនិេគរព�េទ េឃញេទ ដបតិ
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េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ “េនះជកូនជទី�ស�ញ់របស់អញ ចូរ�� ប�់ទង់
ចុះ។”
8 ខញុ ំនឹងសួរបង�បស េនវលិ ែដលជអនកចស់ទុំរបស់េយងថ េតគតនឹ់ងមក
មុខជមយួខញុ ំបនេទេ េពលែដលេយងេ ។ ខញុ ំចងឱ់យ�កមជំនុំទងំអស់…ចុះេប
េនះជបង�បស ប�ីរបស់អនក ឬកូន�បស ឬជឪពុករបស់អនក? �ជរបស់នរ�
មន ក ់ សូមចងច។ំ សូមឲយេយងមនចិត�េ�ម ះអស់ពីចិត�េ រក�ពះឥឡូវេនះ
ស�មបប់ងប�ូនទងំេនះ។

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
9 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដ៌ម៏ន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ េយងខញុ ំកំពុងនចូំល
េ កនុងវត�មនរបស់�ពះអងគឥឡូវេនះ �ម�សនៈៃន�ពះគុណ េទះបីជេយង
ឈរេ េកអីរញុេឈតូចមយួ ដូច�េនះកេ៏�យ េ េលែផនដីេនះ ប៉ុែន�ជំេន របស់
េយងបនេលកេឡងដល់�សនៈដធ៏ំែដលកំពុងេឆះេ ទីេនះ ែដលជកែន�ង
ែដល�ពះេយសូ៊វ (ក�ិនែផ�មេ ចំេពះ�ពះ ករបូជ�ពះេ�ហិតពីកល់�៉រ)ី �ពះអងគ
ែដលមនជយ័ជំនះេល�គបជំ់ងឺ �គបេ់�គ និងេសចក�ី�� ប ់នរក និងផនូរ េហយបន
រស់េឡងវញិ េហយេឡងេ �ថ នសួគ ៌អងគុយេ ខង�� ំ�ពះហស�របស់�ពះអងគ។
េហយេ�យ�រេសចក�ីជំេន  េយងមកេលកខ�ួនេយងេ ទីេនះ កនុង�ពះគុណៃន
�ពះ េដមបនិីយយេ េល�សនៈេនះ ចំេពះអនកបេងកតៃន�ថ នសួគនិ៌ងែផនដីដ៏
អ�ច រយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូមទទួលពួកេយង េ េពលេយងចូលេ ជិតកនុង
�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”
10 េនះជបងប�ូនរបស់េយង េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគមកពីេល ហ�ត
ែវន៉ េ ទីេនះេ កនុងរដ� និងេផ�ងេទ តពី�បេទសក��ចុះមកទីេនះ មក
ស�មបេ់ពលេវ�ដឧ៏�រកិបំផុត។ �សថិតេ ចេន� ះេសចក�ី�� បនិ់ងជីវតិ
�ពះអមច ស់េអយ។ េនះជបុរសពីរនក ់ ែដលេ េកមង ប៉ុែន�ករបេ�មជេ�ចន
បនបន�ល់ទុកស�មប�់ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ ទ�នពីរនក ់ ជ�គិ�ទ នែដល
េជ េល�ទង។់ េហយខម ងំស�តវបនបញ់�ពញមយួ េហយ�ពញពុលេនះបន
�យចូលកែន�ង�មយួកនុងខ�ួនពួកេគ េហយពួកេគបន�តឡបម់កវញិ បន
ដកថយ�តឡបេ់ មនទីរេពទយៃន�ពះគុណរបស់�ពះស�មបក់រផ�ះផ� ស�មបក់រ
ពយបល េដមបឲីយេគចូលេ ខងមុខម�ងេទ ត េ�យមនែខលេឡងេ ចបងំ។
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ពួកេគបនមកចូលរមួកម� ងំៃនករអធិ�� នជមយួេយង�ពះអមច ស់េអយ។
េហយេយងេ ជួបស�តវ។
11 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមបែង�រពួកេគឱយចញ់។ េយងទូល
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយពួកេគេ ។
12 ពួកេគគឺជអនកចមបងំៃនសមរភូម។ិ េហយកនុងនមជអនកបេ�មរបស់�ទង់
ទូលបងគំេ មុខឥឡូវេនះ េដមប�ីកៃ់ដេលពួកេគ េ�យជំេន  េជ ថ “ទីសំគល់
ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ” �ពះអមច ស់ៃនេយងមន�ពះបនទូលដូេចនះ
េមទព័កំពូលៃនសមរភូមរិបស់េយង “�បសិនេបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹង
បនជេឡងវញិ។”
13 េនះខញុ ំេធ�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ សូមឲយអំ�ចៃនជំងឺែដលចង
របូកយរបស់បងប�ូនេនះ បែង�រ�េចញ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

អំ�ចៃនជំងឺែដលចងរបូកយរបស់បង�បសេនះ បែង�រ�េចញ។ េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ចកេចញ។
14 �ពះដម៏ន�ពះេច��  ជអនកបេងកត�ថ នសួគ ៌និងែផនដី អនកនិពនធៃនជីវតិអស់
កលបជនិចច និងជអនកផ�ល់អំេ�យទនល��គបែ់បបយ៉ង សូមនយំកពរជយ័
របស់�ពះអងគមកេលអនកែដលេយងបន�បទនពរ។ េហយ��តវបនសរេសរ
េ កនុងបទគមពរីថ “េបអនកនិយយេ ភនេំនះ ‘ចូរេរ េចញេ ’ េ�យមនិសង�យ័
កនុងចិត� ប៉ុែន�េជ ថអ�ីែដលអនកបននិយយនឹងេកតេឡង អនក�ចទទួលអ�ីែដល
អនកបនសូម។” ខញុ ំេជ ថជំងឺរបស់េគបនបតពី់ខ�ួនេគេហយ។ ឥឡូវេនះ��តវបន
េគនិយយថ ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយ�សេ�មច។ �ែមន៉។
15 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ខញុ ំេជ ថអនកមនេសរភីព។ េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំេជ ថអនកមនេសរភីព។ �ែមន៉។

េត�កមជំនុំកេ៏ជ ែដរឬេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
បនទ បម់កអនុ ញ តឱយ�សេ�មច។
16 ឥឡូវេនះ េតមនអនកេផ�ងេទ តេ ទីេនះ ចងឱ់យេគចងចេំ កនុងករអធិ�� ន
េទ េតអនកេលកៃដេឡងបនេទ? មនិអីេទ ចូរេយងចូលេ ជិត�ទងឥ់ឡូវេនះ េពល
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អនក�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មកេ ទីេនះ។ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹង េធ��មពួកេគ
ែដលេជ ។”

17 �ពះដប៏រសុិទធបំផុត េ�យេសចក�ីជំេន  េយងេឃញ�ពះេយសូ៊វ េយងេជ
ថ�ទងម់នវត�មនគងេ់ ។ �ទងេ់មល�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយ�ទង់
មនបនទូលថ “កែន�ង�ែដលមនមនុស�ពីរនកឬ់េ�ចនជងេនះ�បមូលផ�ុ ំគន
កនុងនមខញុ ំ េនះខញុ ំេ ក�� លពួកេគ។” ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌សូមឲយ
�ពះេច�� ៃន�ពះបះ៉ពល់�បជជនទងំេនះ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ដូចជពួកេគបន
ចបៃ់ដគន  �កេ់លគន េ វញិេ មក។ េបសកកមមចុងេ�កយែដល�ទងម់នបនទូល
េ កន�់កមជំនុំថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មពួកអនកេជ ។ េបេគ�កៃ់ដេល
អនកជំងឺ េនះេគនឹង…ពួកេគនឹងជេឡងវញិ។” �ទងប់នសនយ� េហយេយងេជ
�។ ឥឡូវេនះ�បនសេ�មចេហយ េហយេយងខញុ ំសរេសរតេមកង�ទងក់នុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

18 េហយេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ពះេច�� ៃន�ពះចកេ់�បង
�ងំេលកែន�ងៃដទងំេនះដល់អនកជំងឺ និងអនកខ�ះខត។ េហយេ េពលែដល
ពួកេគ�តវបនប ជូ នេចញេ �កេ់លអនកជំងឺ សូមឲយ�បនេកតេឡងថពួកេគ
នឹងបនជសះេសប យ។ េយង�នេ កនុង�ពះគមពរីថពួកេគបនយកពី�វក
ប៉ុល កែន�ងៃដ �វផយ វ ិ ញ ណ��កកប់នចកេចញពីមនុស� េហយជំងឺបន
ជសះេសប យ។ េហយ�ពះបិ�េអយ េយងដឹងថេយងមនិែមនជ�វកប៉ុលេទ
ប៉ុែន�េយងដឹងថ�ទងេ់ ែតជ�ពះេយសូ៊វដែដល។ េហយេយងអធិ�� នថ�ទង់
នឹងផ�ល់សំេណ េនះស�មបជ់សិរលី�របស់�ទង។់ �ែមន៉។

19 ខញុ ំមនិដឹងថេត…ែខ��តក់ំពុងេបកឬអត។់ េតពួកេគេបកឬេ ? េបមនិេបក
េទ ខញុ ំចងឱ់យពួកេគេបក�េ េពលេនះ។ ខញុ ំេជ ថកុង�កគឺ់េឡងេល។ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេធ�ឱយអនកេន យហតេ់ពកេ យបេ់នះេទ។ ខញុ ំចបេ់ផ�ម�បែហល
កន�ះេម៉ង ឬ�មសិប�បនំទីមុន។ េហយខញុ ំ…�ជេមេរ ន��ៃថង�ទិតយ
េហយខញុ ំបនគិតថ�បែហលជ�នឹងេធ�បនល��បសិនេបខញុ ំមនែខ��តេ់នះ
េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ េហយេយងកំពុងជួសជុលេដមបចូីលេ កនុង—ដំ�កក់ល
ថមី េ�ងឧេបសថថមី ថមីទងំអស់។
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20 េហយឥឡូវេនះខញុ ំចង�់នបទគមពរីមយួចំនួន។ េបអនក�ល់គន ចង�់នជមយួ
ខញុ ំ ខញុ ំចង�់នពី�ំយូែអលទី១ ជំពូកទី៨ េហយេយងចងច់បេ់ផ�មជមយួនឹងខ
ទី៤ដល់១០ េហយបនទ បម់ក េដមបសីន�េំពលេវ� ខទី១៩ដល់ខទី២០។ េហយ
ខញុ ំមនសន�ឹកគមពរីនិងឯក�រេយងជេ�ចនែដលបនសរេសរេ ទីេនះ �បសិនេប
អនកមនប៊ចិ និងេខម ៃដ ឬ�ក�សអ�ីមយួ ែដលអនកចងសំ់េ េ េលេរ ងទងំេនះ ឬ
កត�់ទុក អនក�ចកត�់ ឬ េ�កម៉ហគីនឹងមន—េនះ—កែសតេនះ។
21 េហយខញុ ំចងឱ់យែខ��តេ់នះបនដល់អនកបេ�ម�ពះ បងប�ូនរបស់ខញុ ំ ជអនកបេ�ម
�ពះែដលបនយល់ខុសពីខញុ ំ ជពិេសសបងប�ូនៃន�កមជំនុំនិកយ។ េហយ
ភគេ�ចនសុទធែតជនិកយ។
22 េហយ�បធនបទរបស់ខញុ ំេ យបេ់នះគឺៈ េហតុអ�ីបនជខញុ ំ�បឆងំនឹង
ករេរ បចំែបប�សន។ េហយខញុ ំនឹង�នឥឡូវេនះស�មប�់បវត័� ឬករ�ន
បទគមពរី េដមបេីធ�ឱយ�ចបស់ពីបទគមពរី ខញុ ំចង�់នពី�ំយូែអលទី១ ជំពូក៨ៈ៤-១០
បនទ បម់ក ១៩-២០។ ចំេពះទស�និកជនែដលេមលេឃញរបស់ខញុ ំ ខញុ ំេជ ជក់
ថ េពលអនក�តឡបេ់ ផទះវញិ អនកនឹងសរេសរបទគមពរីទងំេនះចុះ េហយ�ន
េ�យ�បង�បយត័ន។ េហយចំេពះបងប�ូនែដលនឹង�� បែ់ខ��តេ់នះ ខញុ ំេជ ជក់
ថអនកនឹងមនិ�គនែ់តប ឈបែ់ខ��តេ់នះេទ េ េពលែដលឮនិយយអ�ីែដល
�បែហលជអនកមនិយល់�សបជមយួ ប៉ុែន�សូមែស�ងរក�ពះេ កនុង� េមល
ថេត�ជបទគមពរីែមនអត។់ ខញុ ំគិតថេយងជំពក�់ចំេពះខ�ួនេយងនិង�រៃន
សមយ័កល។
23 ខញុ ំេជ ថ�កមជំនំុទងំអស់មន�គិ�ទ នេ កនុងពួកេគ េហយខញុ ំពិតជមនិ
និយយ�បឆងំនឹងពួក�គី�ទ នេទ។ ប៉ុែន�េហតុផលែដលខញុ ំបនេធ� េហយនិយយ
�មពកយែដលខញុ ំបននិយយ គឺេ�យ�រែតករេបកសែម�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេ េល�ពះបនទូល។
24 ឥឡូវេនះ សូមឲយេយង�នេ កនុង�ំយូែអលទី១ ជំពូកទី៨ ចបេ់ផ�មេ�យ
ខទី៤េហយ�នទី១០ រមួប ចូ លគន  ជមុនសិន។

េ �គេនះ ពួកចស់ទុំៃន�សនអ៍ុី��ែអលទងំប៉ុនម ន ក�៏បជំុគន
មកឯ�ំយូែអល េ �តង�៉់ម៉
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េគជំ�បថ េមល ឥឡូវេ�កចស់េហយ ឯពួកកូនេ�ក េគមនិ
�ប�ពឹត��ម…គន�ងរបស់េ�កេទៈ ដូេចនះ សូមេ�ក�ងំឲយមន
េស�ច១អងគ សំ�បនឹ់ង�គប�់គងេលេយង�ល់គន  ដូចជ�សនឯ៍េទ ត
ែដរ។

ែតដំេណ រែដលេគសូមឲយ�ងំេស�ចេឡងសំ�ប�់គប�់គងេលេគ
េនះមនិគបចិ់ត�ដល់�ំយូែអលេទ េហយេ�កកអ៏ធិ�� នដល់
�ពះេយហូ�៉។

�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងេ�កថ ចូរ�� ប�់ម�គប់
ទងំេសចក�ី ែដលពួកប�� ជនសូមដល់ឯងចុះ◌ៈ ដបតិេគមនិបន
េបះបងេ់ចលឯងេទ គឺេបះបងេ់ចលអញវញិ េដមបមីនិឲយអញេធ�ជ
េស�ចេលេគេទ ត។

េគ�ប�ពឹត�នឹងឯង ដូចជបន�ប�ពឹត�នឹងអញ ចប�់ងំពីៃថងែដល
អញបននេំគេឡងេចញពី�សកេអសីុពទមក ដ�បដល់សព�ៃថងេនះែដរ
គឺេគបនេបះបងេ់ចលអញ ែបរេ េគរព�បតិបត�ិដល់�ពះដៃទវញិ។

ដូេចនះ ចូរឯង�� ប�់មេគឥឡូវេនះចុះ ប៉ុែន� �តវឲយឯង�បែកកនឹងេគ
យ៉ងមុងឺម៉តែ់ដរ េ�យពនយល់បង� ញដល់េគ ពីស�� នែដលមន
េស�ច េ�យ�ជយេលេគេនះជយ៉ង�។

�ំយូែអលក�៏បប�់គបទ់ងំ�ពះបនទូល ៃន�ពះេយហូ�៉ ដល់ពួក
ប�� ជន ែដលបនសូមឲយេ�ក�ងំេស�ចេឡងឲយេគេនះ។

25 ឥឡូវេនះ ខទី១៩និងទី២០ ស�មបក់រសរបុ។

ប៉ុែន� ពួកប�� ជនមនិ�ពម�� ប�់ម�ំយូែអលេឡយ េ�យ
�បែកកថ េទ �តវែតមនេស�ចេលេយង�ល់គន វញិ

េដមបឲីយេយងបនដូច�សនឯ៍េទ តែដរ េហយឲយេស�ចៃនេយងបន
�គប�់គងេលេយង �ពមទងំនមំុខេយងេចញេ ចបងំកនុងចំបងំេយង
ផង។
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26 �ពះអមច ស់បែនថមពរជយ័របស់�ទងដ់ល់ករ�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
ឥឡូវេនះជថន កេ់រ នៃថង�ទិតយ ខញុ ំចងនិ់យយថេយងចងឱ់យ—យកចិត�ទុក�ក់
�មែដលេយង�ចេធ�បនចំេពះ�ពះបនទូល។
27 េហយេយងដឹងថ—ថេពលខ�ះអ�ីៗ�តវបននិយយ (និង�ពះវ�ិរខ�ះ) ែដល
េធ�ឱយអនកជំពបដ់ួល ែដលបនទទួលករបេ�ង ន ផទុយពីអ�ីែដលពួកេគមន…និង
កំពុង�� ប។់ ជឧទហរណ៍ បុរសមន កប់ន�បបខ់ញុ ំកលពីៃថងមុន ែដលជមតិ�
របស់ខញុ ំកំពុងអងគុយទីេនះឥឡូវេនះ គតប់ននិយយថ “េពលអនកនិយយថ
បង�បស�បណ� ំ មនជំេន េ�ចនដូចែដលខញុ ំមនកនុងអនក េហយេជ  េ េពល
អនកនិយយថមនិមន ‘គម ននរកដអ៏ស់កលបជនិចច’” បននិយយថ “ខញុ ំដូចជ
ចងធ់� កេ់ចញពីកែន�ងអងគុយ។ េហយខញុ ំបននិយយថ ‘បុរសេនះ�បកដជ
ខុស។’” េហយបនទ បម់កបននិយយថ “អនកអនុ ញ តឱយេយងឈរ�ង ត់
មយួសនទុះ។ េហយបនទ បម់កអនកបននិយយថ ‘មនទ�មងម់យួៃនជីវតិអស់
កលបជនិចច ែដលមកពី�ពះ។’” េហយេនះជអ�ីែដលេយងទងំអស់គន ែស�ងរក
េឃញេទ។
28 េហយគម នបទគមពរី�ែដលែចងថមននរកដអ៏ស់កលបេនះេទ។ ពីេ�ពះ
ភពអស់កលបជនិចចមនិែដលបនចបេ់ផ�ម េហយកម៏និមនទីប ចបែ់ដរ។ ដូេចនះ
�ពះគមពរីបននិយយ “�ននរក�តវបនបេងកតេឡងស�មប�់រក�និងេទវ�
របស់�” ដូេចនះ�មនិែមនជករអស់កលបជនិចចេទ។ មនេពលមយួែដល�មនិ
មន េហយនឹងមនេពលេវ�ែដល�គម ន ជថមីម�ងេទ ត។ ប៉ុែន� េគ�ចនឹង
�តវទទួលេទសេ ទីេនះ េ�យេភ�ង និង�ព ន ់ និងរេ � េភ�ង អស់រយៈេពល
ជយូរមកេហយ ប៉ុែន�ទីបំផុត�នឹងប ចបេ់�យេ�ពះ�ននរកមនិែមនជអស់
កលបជនិចចេទ។ េហយ�បសិនេបមននរកដអ៏ស់កលប េនះអនក�តវែតមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច េដមបរីស់េ កនុងនរកដអ៏ស់កលបែដរ។ េហយ�បសិនេប�ជអស់
កលបជនិចច �ែតងែតមន េហយអនកែតងែតេ កនុងនរក េហយអនកនឹងេ កនុងនរក
ជនិចច។ េឃញេទ ដូេចនះគម នេរ ងែបបេនះេទ។
29 ដូេចនះ អនកេឃញេហយ អស់កលបជនិចចគឺ “មនិែដលមនករចបេ់ផ�ម ឬ
ទីប ច បេ់ឡយ។” េហយមនទ�មងម់យួៃនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយែដល
មនេ កនុង�ពះ គឺមកពីពកយ�កិកសូ៊ ែដលមននយ័ថ “ជីវតិរបស់�ពះផទ ល់។”
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េហយេ េពលែដលេយងេកតជថមីៃន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េនះេយងក� យជអស់
កលបជមយួនឹង�ពះ ពីេ�ពះេយងមនចំែណកៃនជីវតិរបស់�ទង ់ ែដលេធ�ឲយេយង
ក� យជកូន�បសកូន�សីដល់�ពះ បនទ បម់កេយងមនជីវតិអស់កលបជនិចច។
េហយជីវតិែដលមនេ កនុងេយង �ពះនឹងេលករបូកយេឡងជមយួនឹងជីវតិេ
ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ ប៉ុែន��ជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ែដលគងេ់ កនុងេយង�ល់គន
ែដលរស់េឡងវញិ ពីេ�ពះ�ជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទ ែដលគងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ
ែដលេធ�ឱយរបូកយរបស់េយងរស់េឡងវញិ េហយេលកេយងេឡងជមយួ�ទងផ់ង
ែដរ េដមបអីងគុយេ កនុង—កនុង—េ កនុងសិរលី� និងេ�យ�ជយជមយួ�ទង។់
30 ឥឡូវេនះចំេពះ�បធនបទ ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនឆ�ងកតឆ់ន ទំងំេនះ េហយេ�ង
ឧេបសថេនះបនឈរ។ េទះបីជខញុ ំ �តវបនែតង�ងំេ កនុង�កមជំនំុេបសកជន
ដំណឹងល�បទីសទ េ�យេ�កបណ�ិ ត រយ៉អុី.�វសី �បែហល�មសិបបីឆន មំុន
េ ទីេនះេ  េជហ�ឺ�នវ់លិ។ ឥឡូវេនះខញុ ំ ចប�់ងំពីេពលេនះមក ខញុ ំេ កនុង
អងគករមយួរយៈខ�ី ពីរបីែខ រហូតទល់ែតមនអ�ីមយួេកតេឡង ែដលមនិែមនជបទ
គមពរីេ�យ�កមជំនំុ េហយខញុ ំបន�បបគ់តថ់ ខញុ ំមនិ�ចេ េនះេទ។ ដូេចនះេហយ
ខញុ ំបនសួរ េ ថ “េធ��ឬេធ�េរ ងេផ�ងេទ ត” េហយខញុ ំបនេធ�អ�ីេផ�ងេទ ត។ ដូេចនះ
េនះជេរ ងមយួែដលខញុ ំេជ  េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយខញុ ំបននិយយេ
កនប់ុរសែដលជ—�គធំ “�បសិនេបអនកនឹងបង� ញខញុ ំថ�េ កនុង�ពះបនទូលរបស់
�ពះ!”

“ប៉ុែន��គឺអត”់ គតប់ននិយយថ “េនះគឺជករបេ�ង នរបស់េយង។”
ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំចងឱ់យ�េចញពី�ពះបនទូល េឃញេទ �ពះបនទូល

របស់�ពះ។”
31 េហយមនិែមនេ�យ�រខញុ ំមនិែមនជសមជិករបស់អងគករេទបខញុ ំ�បឆងំ
នឹងអងគករេនះេទ េ�យ�រខញុ ំមនអំណរគុណចំេពះបងប�ូនរបស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំ
កំពុងនិយយេ ៃថងេនះ ែដលខញុ ំមនករអេ ជ ញ ខញុ ំគិតថ េសទរែត�គបនិ់កយ
ជពិេសសេ កនុងជួរៃនដំណឹងល�េពញេលញ និងសូមបែីតេ កនុង�ពះវ�ិរ
េផ�ងេទ តជេ�ចន។ ខញុ ំ�តវបនេគសំុឱយចូលរមួជមយួពួកេគ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ែត
ឯក�ជយ។ េ�ពះថឥទធិពលអ�ីែដលខញុ ំមន ខញុ ំមនិចង�់កេ់លមនុស�មយួ�កម
េទ។ ខញុ ំចង�់កេ់លអ�ីែដល�ពះបន�បទនមកខញុ ំ ករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ
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េដមបទីទួលបនអតថ�បេយជនពី៍កូនេ របស់�ពះេ �គប�់ថ បន័។ �ទងម់និែដល
សួរខញុ ំថមនិឱយអធិ�� ន ឬស�មបម់យួេនះេ�យ�រែតពួកេគជកមមសិទធិ
របស់ែបបេនះនិងែបបេនះេទ �ពះវនិិចឆយ័េលចិត�មនុស�។
32 េហយឥឡូវេនះ េដមបចីបេ់ផ�មជមយួនឹងេហតុផលែដលខញុ ំមនិែមនជ
កមមសិទធិរបស់ពួកេគ េហយបននិយយ�បឆងំនឹង� ទីមយួ គឺេ�យ�រែត
ខញុ ំមនិេជ ថអងគករៃន�គី�ទ នគឺជបទគមពរី។ ខញុ ំេជ ថ�ជករខុសពីបទគមពរី។
េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំនឹងពយយម េ យបេ់នះ ពយយមេ�យ�ពះគុណៃន�ពះ
េដមបបី ជ កដ់ល់អនកថ �មនិែមនជបទគមពរី ផទុយេ នឹងអ�ីែដលធមម�ែដលមន
អងគករ�មយួ។
33 ឥឡូវេនះ កែន�ងដំបូង េយងេ �ថ “�សន។” ពកយថ�សន “ករ
�គបដណ� ប”់ មននយ័ថ�គបដណ� បអ់�ីមយួ។ ឥឡូវេនះ អ�័មមន�សន
មយួ ប៉ុែន�គត�់បកដជបេងកត�េ�យខ�ួនឯង េចញពីស�ឹក��  េហយ�គម ន
�បសិទធភពេទ។ គតប់នបេងកត�ទឹស�ីរបស់គត ់ េហយពយយមបេងកតផ�ូវ
េគចខ�ួន េដមបែីស�ងរកេសចក�ីសេ ងគ ះកនុងអ�ីមយួែដលគតប់នេធ�េ�យខ�ួនឯង
េហយ�ពះជមច ស់បនបដិេសធ� ចបពី់អ�័មរហូតដល់លំ�បៃ់នអងគករ
ចុងេ�កយ។ មនិធ� បម់ន េហយេ�យ�រ�ពះគុណរបស់�ពះ េយងនឹងបង� ញ
�េ ៃថងេនះ�មរយៈ�ពះគមពរី។ �សនគឺជករ�គបដណ� បម់យួ។ អ�័មបន
យកស�ឹក�� មក�គបដណ� បខ់�ួនគត ់េធ�� េ�យខ�ួនឯង េដមបពីយយមេធ�អ�ីមយួ
េ�យខ�ួនឯង។
34 ប៉ុែន� �ពះត�មវឲយមនេសចក�ី�� ប ់ជដង� យធួនបប។ ឥឡូវេនះ មនភព
ខុសគន យ៉ងធំេធងរ�ង�សននិងេសចក�ីសេ ងគ ះ េឃញេទ េសចក�ីសេ ងគ ះ។
�សនគឺជករ�គបបងំ។ េឃញេទ? េសចក�ីសេ ងគ ះគឺជកំេណ ត ជអំេ�យ
ទនរបស់�ពះ។ េសចក�ីសេ ងគ ះគឺជកំេណ ត ែដលជអំេ�យទនរបស់�ពះ
េហយ�មនិ�ចសេ�មចបនេ�យមនុស��មន ក ់ ឬ�កម�មយួេឡយ។
�ជបុគគលែដល�ពះនយំកអំេ�យេនះេ ឱយ។ េហយអំេ�យទនៃនជីវតិ
អស់កលបជនិចចទងំេនះ�តវបនែតង�ងំពី�ពះដល់បុគគលមន ក់ៗ  មុនេពលេយង
មនពិភពេ�កមយួ េនះេបេយង�មបទគមពរី។ �ពះគមពរីបនែចង េ កនុង
វវិរណៈថ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�ែដលនឹងមកេលែផនដី នឹងបេ ឆ តអស់អនកែដល
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រស់េ េលែផនដី េឈម ះរបស់ពួកេគមនិ�តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ ជីវតិ
របស់កូនេច មមុនករចបក់ំេណ តៃនពិភពេ�កេទ។ េឃញេទ? �ពះជមច ស់
េ�យករដឹងជមុនរបស់�ទង ់ បនទតេឃញអនក�នឹងមកេហយអនក�មនិ
មក �ពះ�គីសទបនយងចុះមកេដមបេីធ�ជផ�ូវស�មបអ់នកែដលនឹងមក។ េឃញេទ
�គ ល់អនកដៃទ។

35 �បសិនេប�ទងជ់�ពះ េនះ�ទង�់តវែតគម នែដនកំណត។់ េហយ�បសិនេប
�ទងគ់ម នែដនកំណត ់ េនះ�ទងម់និ�ចគម នែដនកំណតេ់�យគម ន�គបអ់ំ�ច
េឡយ។ �ទងម់និ�ចមន�គបអ់ំ�ចេ�យគម នវត�មន។ �ទងម់និ�ចមន
�គបល់កខណ៍េ�យមនិមន�គប�់ជងេ�ជយេនះេទ។ ដូេចនះ អនកេឃញេហយ
ទងំអស់េនះេធ�ឱយ�ទងជ់�ពះ។

36 ដូេចនះ �ទង�់ជបពីទីប ច ប�់ងំពីេដមមក។ �ទងប់នដឹងថអនក�នឹង
មកនរ�មនិមក េហយ�ទង�់ជបថមនមនុស�ជេ�ចនែដលនឹង ដូេចនះ�ទង់
បនចត�់ពះ�គីសទឲយេធ�ដង� យធួនបបស�មបអ់នកែដលនឹងមក។ ឥឡូវេនះ
គម នអ�ីែដលេយងេធ�បនពកព់ន័ធជមយួ�បនេទ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
ថ “�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំ” អតីតកល “នឹងមករកខញុ ំ។ េហយគម ននរ�
�ចមកបនេឡយ លុះ��ែត�ពះវរបិ�ខញុ ំទញគតម់ក។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ
េឃញេទ �ទងំអស់េ កនុងចំេណះដឹងរបស់�ពះ។

37 អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េតមនខញុ ំេទ?” ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ
សងឃមឹថខញុ ំ�ច។ េយងេធ�កិចចករៃនេសចក�ីសេ ងគ ះេ�យករភយ័ខ� ចនិង
ញបញ័់រ។ ឥឡូវេនះ �កមជំនំុ�តវបនកំណតទុ់កជមុនេដមបជីួប�ពះេ�យមនិ
មន�ន ម�ជីវ�ជញ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយងេ កនុង�កមជំនំុេនះ េយង�តវបន
កំណតទុ់កជមុនជមយួនឹង�កមជំនុំេនះ។ ឥឡូវេនះ សូមពិនិតយេមលខ�ួនអនក
េ�យ�ពះបនទូល េនះអនក�ចពិនិតយេមលថេតេយងេ ឆង យប៉ុ��

38 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ អងគករែបប�សន�គឹស�មនិ�ចផ�ល់ករធនេនះ
េទ។ អតេ់ទ។ ពួកេគខ�ះបននិយយថ “អនកេឡងមក�រភពថ�ពះេយសូ៊វគឺជ
�ពះ�គីសទ េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�កមជំនុំ។” �រក�កេ៏ធ�ដូចគន ែដរ។ គត់
េជ ខ�ួនគតថ់�ពះេយសូ៊វជ�ពះ�គីសទ េហយញ័ររនធត។់ េឃញេទ �តវេហយ។
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39 �ពះមនិែដលបនប ជ  គម នកែន�ង�េ កនុងបទគមពរីេឡយ តបតិមនិធ� ប់
មនអងគករ�មយួេទ។ គម នកែន�ង�េ កនុង�ពះគមពរីស�មបេ់រ ងេនះេទ។
អ�័មបនចបេ់ផ�មមយួ េហយ�ប�ជយ័។
40 េហយបនទ បម់ក នីមរ ៉ឌុបនពយយមបេងកតអងគករមយួ។ �បសិនេបអនកជ
អនក�បវត�ិ� ស� េហយអនកដឹងពី�បវត�ិៃនបប៊ឡូីន សូម�ន បប៊ឡូីនពីរ របស់ហុី
ស�ូប។ អនកនឹងេឃញពន�ឺដធ៏ំ។ េនះ នីមរ ៉ឌុ ជបុរសៃនអំេពបបេនះ បនយកបប៊ី
ឡូននិង�ពះវ�ិរបង�សីតូចៗទងំអស់របស់� ឬកែន�ងេ ជំុវញិ ែដលជ�បេភទ
មយួ—ៃនករទស់ទទឹងនឹង�គី�ទ នេ ៃថងចុងេ�កយ េហយបនបេងកតកែន�ងដ៏
ធំមយួ េហយអនកទងំអស់គន បនេលង…បនបងកិ់ត�ិយសដល់�។ េហយេ
ទីេនះគតប់ន�ងសងប់ម៉មយួ េហយពយយមេរ បចំមនុស�ជមយួគន  ប៉ុែន�
មនិបនសេ�មច។ �ប�ជយ័។ េនះបនប�ជយ័។
41 កូ�៉ េ កនុងជនគណន១៦:១ �បសិនេបអនកចង�់ន កូ�៉�កលបងេរ ង
ដូចគន ។ គតប់ន�បមូលពួកេលវទីងំអស់ េហយគតម់ន…��លបមីយួចំនួន
កំពូលបុរស ម�បុរស បរសុិទធ េហយគតនិ់ង�ថនបនជួបគន េហយនិយយ
ថ “មនិ�តឹម�តវេទបុរសមន កច់ងម់ក�គប�់គងេលេយងទងំអស់គន ។” ដូេចនះេហយ
បនជពួកេគពយយមបេងកតអងគករមយួែដលបនចបេ់ផ�មជមយួគន  េហយ
ពួកេគបនមកេ ចំេពះមុខម៉ូេស និងេអរ ៉នុ ែដល�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ ស
ស�មបេ់ធ�ករ េហយបន�បបព់ួកេគថពួកេគេលកខ�ួនឯងេ�ចនេពកេហយ ថ
�កមជំនំុទងំមូលបនបរសុិទធ េហយពួកេគមនសិទធិេធ�… “េ កនុងហ�ូងមនុស�ដ៏
េ�ចនមនសុវតថិភព” ជករពិត�ស់ពួកេគនិយយ។ េនះមនិអនុវត�ចំេពះ�គិ
�ទ នេទ។ េនះគឺេ កនុងស ងគ ម។ សូមចំ�ំ ភពខុសគន ជេ�ចន។
42 អនក�ចយកបទគមពរីមយួ េហយនិយយថ “យូ�សេ ចងករ” េហយ “អនក
េ េធ�ដូចគន ចឹងចុះ” �បសិនេបអនកចង ់ប៉ុែន��មនិ�តឹម�តវ។
43 �ពះបនេ�ជសេរ សម៉ូេស េហយ�ពះបនេ�ជសេរ សេអរ ៉នុ េហយ�ជ�រ
ៃនៃថងេនះ។ េហយមនិថែផនកមខ ងេទ តេមលេ ល�ប៉ុ�� េទ �ផទុយនឹងករគិត
របស់�ពះ។ េហយេយង�តវទុកឲយករគិតរបស់�ពះជករគិតរបស់េយង។ “ចូរ
ឲយគំនិតែដលមនកនុង�ពះ�គីសទេ កនុងអនក។” េហយ�ពះគមពរីេនះបង� ញពីគំនិត
របស់�ពះ�គីសទ។ េហយេស វេ វវិរណៈទងំមូល េ ថ�ប៉ូកលីបគឺជករេបក
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សែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយេយង�ចេមលេឃញពីរេប បែដល�ទង់
េថក លេទសេរ ងេនះ រេប បែដល�ទងយ់ក�េ មខ ង េហយេយងនឹងេ ដល់�
បន�ិចេទ ត។ �តវេហយ។
44 កូ�៉ ខញុ ំេជ ថគតេ់�ម ះ�តងក់នុងទេង�របស់គត។់ ខញុ ំេជ ថបុរសេនះមនិបន
—មនិែមនមននយ័ថចងេ់ធ�ខុសេទ។ ខញុ ំេជ ថ�ជភពលងងេ់ខ� របស់មនុស�
ែដលមនិបនេឃញ�ពះហស�របស់�ពះេធ�ករ េហយ�គ ល់បទគមពរី េហយេនះ
ជេហតុផលែដលគតយ់ក�មកែវកែញក។
45 េហយេនះជប � េកសិបភគរយៃនប � សព�ៃថងេនះ ែដលេយងពយយម
ចកចូ់លេ កនុងកមមវធីិរបស់�ពះ នូវករគិតរបស់េយង។ េហយេយងមនិគួរគិត
ទល់ែតេ�ះ។ �ទងេ់ធ�ករគិតពីេយង។ េយង�តវលះបងក់រគិតរបស់េយងេ
នឹងឆនទៈរបស់�ទង។់ េតអនកយល់េទឥឡូវេនះ?
46 កូ�៉ េ�យេចតនល� បនេដរជំុវញិេ�យេគលលទធិមនិពិត �បបប់ងប�ូន
ទងំេនះ េហយបង� ញពួកេគេ�យេហតុផល ថ�ពះមនិ�តឹមែតបន�បទនពរ
ដល់ម៉ូេស ជេ�� ជអនកន�ំរ េហយបន�បទនពរែតគតប់៉ុេ�� ះ ប៉ុែន�
“�កមជំនុំទងំមូលបនបរសុិទធ” គតប់ននិយយថ “េហយឥឡូវេនះ �កមជំនំុ
ទងំមូលមនសិទធិេធ�កិចចករេនះ េហយ�កមជំនំុទងំមូលមនសិទធិេធ�ដូេចនះ។”
ដូេចនះេហយ ពួកេគមនបុរសល� ជពួកេលវ។ី ឥឡូវេនះ េនះគឺជជេ�មសរបស់
�ពះ ែដលនឹង�តវេ េ ៃថងេនះ។ “អនកបេ�ម�ពះ” េលវជីអនកបំេរ កនុង�ពះវ�ិរ។ េត
ម៉ូេសមនិបនេ ពួកេគឲយចុះមកស�មប�់េទឬ? េហយ េ ទីេនះ គតម់និែដល
េ ឯ�េទ…េគរព។ គត�់បបេ់គឲយយកធូប េហយ�កេ់ភ�ងដវ៏សុិទធេ កនុងេនះ
េហយ�កធូ់បពីេល� េហយេដមប�ីគវេី�គ ង�កអូបដប៏រសុិទធេនះ ែដលជករបងគ ប់
របស់�ពះ។ េហយពួកេគេឡងមកបេងកត�កមមនុស�េដមប�ីគប�់គង�ពះវ�ិរ ជ
កែន�ងែដល�ពះបនបងគ បម់នុស�មន កឲ់យេធ�ដូេចនះ។
47 េហយេ េពលែដលពួកេគេធ�ដូេចនះ ម៉ូេសក�៏កបផក បម់ុខរបស់គត ់តបតិគត់
ដឹងថ�ពះជមច ស់បនបងគ បគ់តឱ់យេធ�ករេនះ។ េហយ�ពះជមច ស់�ទងម់ន
បនទូលថ “សូមឲយេគយកេ�គ ង�កអូបមក�កេ់ មុខ�ពះពន� ។” ដូេចនះ េពល
ែដលេគចបេ់ផ�ម�គវេី�គ ង�កអូបេពញេ�យេភ�ង េហយេ�គ ង�កអូបកេ៏ចញេ
�ពះមនបនទូលេ កនេ់�កម៉ូេស និងេអរ ៉នុថ “ែញកខ�ួនអនកពីពួកេគ! េចញពី
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កនុងចំេ�មពួកេគ!” េ�កយមក �ទងប់នេ ពួកេគថ “មនុស�មនបប ជអនក
មនិេជ ។”

48 េហយអំេពបបគឺជករមនិេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ អនកលួចេ�ពះមនិ
េជ ។ អនកកុហកេ�ពះមនិេជ ។ អនក�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតេ់�ពះមនិេជ ។ �បសិនេប
អនកជអនកេជ  អនកនឹងមនិេធ�ែបបេនះេទ។ មនែត�វផយពីរេទ េនះជជំេន ឬករ
មនិេជ  អនក�តវបន�គប�់គងេ�យមយួឬេផ�ងេទ ត។

49 ឥឡូវេនះ �ពះ កលេដមដំបូង គឺជ�ពះបនទូល េហយ�ទង�់តវបនបេងកត
ជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។ �ទងជ់�ពះបនទូល �ទង់
ជ�ពះបនទូល! េហយេ េពលែដល�ពះជមច ស់សណ�ិ តេ កនុងអនក េនះគឺជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ែដលគងេ់ កនុងអនក ែដលជកែន�ងែដលអនក�ច�ក់
វណ� យុត�ិទងំអស់ែដល�ទងម់នបនទូលេ�យអក�រ “�ែមន៉។” េនះគឺជ�ពះែដល
គងេ់ កនុងអនក។

50 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកនឹងកតស់មគ ល់ បុរសស�ូត�តងទ់ងំេនះកនែ់ពង
កនុងៃដ េភ�ងបរសុិទធេ កនុងៃដ។ �ពះបនេបកែផនដីេឡង េហយេលបពួកេគ
េហយែញកពួកេគេចញពីេ�កម៉ូេស េ�យ�រេ�កម៉ូេសបនែញកខ�ួនេចញពី
ពួកេគ។ េ�កម៉ូេសបន�ពមន�កមជំនំុថ “កុំលងងជ់មយួ�កមែបបេនះ។ េចញ
ឱយឆង យពីពួកេគ!” ឥឡូវេនះ អនក�គ ល់បទគមពរី �នជំពូកទី១៦ទី១៧ទី១៨ េហយ
អនកនឹងរកេឃញ�។ “ែញកខ�ួនអនកេចញពីមនុស�មនបបទងំេនះ មនុស�មន
បបែដលមនិេជ ។ ចូរេចញពីចំេ�មពួកេគេ  ដបតិេគ�តវនេំ រកេសចក�ីហិន
វនិស និងអ�ីៗែដលេគមន។” េហយេ េពលែដលពួកេគ…ែផនដីបនេលបបុរស
ទងំេនះែដលកនេ់ភ�ងដវ៏សុិទធេនះ។ មនុស�ស�ូត�តង ់េបក�បស់េ�យមនុស�។

51 ៃថងេនះដូចគន ! មនបុរសស�ូត�តងជ់េ�ចនែដលធ� កេ់ កនុងអនទ កៃ់ន�បៃពណី
េ�យកន�់ពះបនទូលបរសុិទធេ កនុងៃដរបស់គត ់ េហយគិតថកំពុងអធិបបយ
ពី�។ ខញុ ំបនេឃញករបេ ចញមតិេ េលមុខអនកបេ�ម�ពះមន កេ់ េពលេនះ
អនកដឹកនេំមតូឌីសទ ជអនកបេ�ម�ពះខងេមតូឌីសទ រហូតដល់យបៃ់ថង�ទិតយមុន។
េហយេ េពលែដលគតេ់មល ខញុ ំគិតថ�មននយ័េ�ចនស�មបអ់នក បង�បស។
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52 ឥឡូវេនះ ចូរេមល កនេ់ភ�ងែដលេឆះ ក�ិនឈងុយេ ចំេពះ�ពះ េហយៃដ
ទងំេនះកនែ់បបេនះ ប៉ុែន��តវវនិសជមយួនឹងេភ�ងេ កនុងៃដ េ�ពះេគខំេធ�
អ�ីមយួេ�យចិត�េ�ម ះ�តង ់ េទះយ៉ង�កេ៏�យ ��បឆងំនឹង�ពះបនទូលរបស់
�ពះ េ�យពយយមបេងកតអងគករមយួ។ បននិយយថ “អនកេលកខ�ួនឯងេពក។
េតអនកជនរ�ែដល�តវនិយយថអនកមន�ពះបនទូលរបស់�ពះ�គបទ់ងំអស់?”
53 ពួកេគមនិបនេឃញថេ�កម៉ូេសជអនក—អនកន�ំរៃនសមយ័កលេនះ
េទ។ េឃញេទ គតម់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េ េលេ�កេនះគម ន
អនក�ដូចគតេ់ទ។ គតម់ន�រ េហយមនុស�មនិេឃញ�េទ។ េហយម៉ូេសគឺ
ពិតជេ ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ �បកដ�ស់។ �តវេហយ។
54 ឥឡូវេយងរកេឃញេរ ងដូចគន េ សព�ៃថងេនះ បុរសល� មនុស�អ�ច រយ បុរសដ៏
មនតៃម�ពយយមផ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ (េ កនុងៃដរបស់ពួកេគ) �មរយៈ
�បៃពណីមយួចំនួនែដលមនុស�បេងកត។ កតេ់ ទីេនះ េហយកតេ់ ទីេនះ
េហយេធ��េនះ េហយ “មកចូលរមួ�ពះវ�ិរ េហយផ� ស់ប�ូរកតសមជិកភព
របស់អនក” េហយបន�� បខ់ងវ ិ ញ ណជមយួនឹង�ពះបនទូលេនះេ កនុងៃដរបស់
ពួកេគ! េឃញេទ?
55 ពួកេគមនិ�ចេជ អនកន�ំររបស់�ពះ ឬ�ររបស់�ទងេ់ ៃថងេនះបនេទ។
ពួកេគមនិ�ចយល់បនថេហតុអ�ីបនជ�ពះដអ៏�ច រយមនិដំេណ រករជមយួ
មនុស�កនុង�កមទងំមូល េហយ�គនែ់ត�កេ់លមនុស�ែតមន កប់៉ុេ�� ះ។
56 េតខញុ ំនិយយចំេពះពួកេគប៉ុនម ននកេ់ ៃថងេនះ “េតេយងនឹងេធ�អ�ី បង�បស
�បណ�?ំ េយងដឹងថអនកនិយយ�តវ ប៉ុែន�េតេយងនឹងេធ�េមច៉? អងគករនឹងដក
េយងេចញ េយងនឹងគម នកែន�ងេផ�ងេទ ត�តវេ េទ។” ខញុ ំ�ណិតពួកេគ ប៉ុែន�មន
កែន�ងមយួ។ អនកនិយយថ “ែមនេហយ េយងនឹងេ�សកឃ� នដល់�� ប។់”
57 េ�ក �វឌីបននិយយថ “កលខញុ ំេ េកមង េហយឥឡូវខញុ ំចស់េហយ
េហយខញុ ំមនិែដលេឃញមនុស�សុចរតិ�តវេគេបះបងេ់ចល េហយកម៏និែដល
េឃញពូជរបស់គតេ់ សំុនំបុង័េគែដរ។”
58 េនះគឺពិតជេ េលមូល�� នដូចគន ែដលពួកេគបដិេសធ�ពះេយសូ៊វ។ ពួកេគ
�តវបនេគរុពំទ័ធេ�យនិកយរបស់ពួកេគ េហយពួកសងឃបរសុិទធ និងអគរដ៏
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បរសុិទធ និង�ពះវ�ិរបរសុិទធ និង�កមជំនំុបរសុិទធ ពួកេគមនិបនេឃញ�ពះេ កនុង
�ពះវ�ិររបស់� ស��ទងេ់ទ។ “អនកជមនុស�េធ�ខ�ួនដូចជ�ពះ។” េឃញេទ ពួកេគ
�តវបនរុេំ កនុង�! បុរសទងំេនះ�តវបនរុពំទ័ធយ៉ងខ� ងំ ែដល�ថននិងពួកេគ
និយយ�តវ។ នីមរ ៉ឌុ�តវបនរុពំទ័ធយ៉ងខ� ងំែដលគត�់ចសេ�មចបននូវអ�ីមយួ
ែដលនឹងនមំនុស�ឱយេលសពីេសចក�ីេ�កធរបស់�ពះ។ អ�័ម�បកដថេបគត់
�ច�គបបងំករ��កតខ�ួនគត ់ �ពះមនិ�ចេមលេឃញេទ។ អនកមនិ�ច
បិទបងំ�បនេទ មនែត�ពះអនក�គបបងំ�។ េឃញេទ? េឃញេទ? កមមវធីិរបស់
�ពះ�គបដណ� ប�់ មនិែមនជរបស់អនកេទ។ �ែតងែតជវធីិេនះ ពួកេគមនិបន
េឃញ�ពះេយសូ៊វេ កនុង�ពះវ�ិរបរសុិទធរបស់�ទង ់ �ពះជមច ស់បនសែម�ងជ
�ចឈ់ម។
59 សព�ៃថងេនះ �េធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍មនិល� េពលខញុ ំេឃញថ �ពះបនទូលៃន
�ពះគមពរី�តវបនកតេ់ចលេ�យទំេន មទម� ប។់ េហយមនុស�ែដលមនចិត�
េ�ម ះ�តងែ់ដលឈរេ ទីេនះ េហយឮ�ពះបនទូលេនះ េហយពួកេគដឹងថ�
ជេសចក�ីពិត ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�៊នេធ�សកមមភពេទ េ�ពះ�បៃពណីរបស់ពួកេគ
បេ�ង នពួកេគខុសពីគន ។ �ងឆន ងំនិងខទះ រចួ បងប�ូនេអយ េ ចុះ។ ប៉ុែន�
ស�មបេ់យង និងស�មបខ់ញុ ំនិង�គ�ររបស់ខញុ ំ េយងយក�ពះ�គីសទ ជ�ពះបនទូល។
េឃញេទ?
60 សូមេមលយ៉ូ�ន៣ បន�ិចសិន នីកូេដម ជេមនិងជអនក�គប�់គងៃននិកយ
ដធ៏ំមយួែដលេ ថ �នេ់ហ�ឌីន។ ពួកេគបន�បជំុជមយួគន  េហយពួកេគ
បនបេងកត�បៃពណីរបស់ខ�ួន។ េនះ—មន កក់នុងចំេ�មពួកផរសីុីនិង�ឌូសីុ
មន ក ់ េហយពួកេគមននិកយរបស់ពួកេគេ េពលេនះ ភពខុសគន របស់ពួកេគ
េហយដូេចនះពួកេគ…បុរសមន កេ់នះជេ �� យមន ក ់ ជអនក�គប�់គងៃន�នេ់ហ
�ឌីនដអ៏�ច រយេនះ ជបុរសអ�ច រយកនុងករបេ�ង ន។ គតប់ន�គ ល់បទគមពរី គត់
បនគិត។ គតប់ន�គ ល់�េ�យ�បៃពណីរបស់ពួកេគ។ េត�ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន
បនទូលថ “�មទំេន មទម� បរ់បស់អនក អនកបនេធ�ឱយបទប ញត�ិរបស់�ពះគម ន
�បសិទធភពែមនេទ”?
61 េឃញេទ េ�ពះទំេន មទម� បរ់បស់េគ! េតេនះជអ�ី? ករ�កក់របក��យ
របស់ពួកេគេ េល�ពះបនទូល ជំនួសឱយករទុក�ឱយេ មន កឯ់ង អ�ីែដល�
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និយយ។ ពួកេគនិយយថ�មនិមននយ័អ ច ឹងេទ។ េតអនកបនកតស់មគ ល់
េទ េនះជសំេឡងដូចគន ែដល�រក�េ�បចំេពះេអ�៉ េដមបចីបេ់ផ�មអងគករដំបូង
េមលេឃញេទ។ “�បកដ�ស់ �នឹងក� យជវធីិេនះ។ �ពះនឹងមនិេធ�ដូេចនះេទ
អនកដឹងេទ។” េឃញេទ �ជេរ ងដូចគន ។ �ជេរ ងដែដលេ ៃថងេនះ។

62 ឥឡូវេនះ េយងកតស់មគ ល់េឃញថ អនក�គប�់គងរបូេនះបនមកឯ
�ពះេយសូ៊វ។ េរ ងដំបូង ឥឡូវេនះ គតម់កែស�ងរកជីវតិអស់កលបជនិចច គតម់ក
ែស�ងរកេសចក�ីសេ ងគ ះ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ បុរសមន កែ់ដលឈរ េឈម ះ
ជេមេ អុី��ែអល ប៉ុែន�េមមន កេ់ �បេទសអុី��ែអលមកជួបបុរសមន កែ់ដល
េយងមនិធ� បម់នករសិក�េ កនុងៃថងេនះ។ បុរសមនវយ័ចំ�ស់ សងឃដម៏ន
�យុេ�ចន បូជចរយចស់ ចូលេ ឯមតិ�វយ័េកមង។ ពួកអភជិន ជអនកមនមករ
កអនកសំុទនែដលគម នកែន�ងេកយកបលផង េដមបសំុី�ទងពី់ផ�ូវេ កនេ់សចក�ី
សេ ងគ ះនិងជីវតិ។ កែន�ងទីមយួ ពួកេគៃន�នេ់ហ�ឌីនេនះ ករ�រភពរបស់នី
កូេដម ពួកេគបនេឃញអ�ីមយួេ កនុង�ពះេយសូ៊វ ែដលបុរសេផ�ងេទ តៃនអងគករ
របស់ពួកេគមនិមន។ ពួកេគបនេឃញថមនអ�ីមយួេ កនុង�ទង ់ េ�ពះគតថ់
“េ�ក�គ េយងដឹងថ…” “េយង” ែមនេហយ ពួកេគនឹងមនិ�រភពេទ េ�ពះ
ពួកេគនឹង�តវបេណ� ញេចញ។ េឃញេទ? “េយងដឹងថ�ទងជ់�គមកពី�ពះ តបតិ
គម នអនក��ចេធ�ករទងំេនះែដល�ទងេ់ធ�បនេឡយ េលកែលងែត�ពះគងេ់
ជមយួគត។់ េយងដឹងេហយ!” អូ ខញុ ំេអយ! អងគករ!

63 ឥឡូវេនះ េយងសេងកតេឃញថ �ពះេយសូ៊វគឺជករេបកសែម�ងរបស់�ពះ។
ឥឡូវេនះ “គម នអនក��ចេធ�ករទងំេនះបនេឡយ េលកែលងែត�ពះេ ជ
មយួគត។់” ពួកេគបនដឹងថមនអ�ីែដលខុសែប�កពីបុរសេនះ។ �ទងគឺ់ជពន�ឺៃន
ៃថងេនះ។ �ទងជ់�ក�រីបស់�ពះ។

64 ដូេចនះកូ�៉កប៏នេឃញដូចគន េ កនុងម៉ូេសែដរ។ ពួកេគមនិមនបុរសដូច
េ�កម៉ូេសេទេ ៃថងេនះ។ គតគ់ឺជ�ក�ដីេ៏ទវភពរបស់�ពះេ ៃថងេនះ ចំេពះ
អំ�ចៃន�ពះ។ កូ�៉និង�កមរបស់គតប់នេឃញ�េ កនុងេ�កម៉ូេស។ ពួកេគ
យល់ថ�មនិ�ចជេ�កម៉ូេសេឡយ ម៉ូេសមនិ�ចេបកសមុ�ទ�កហមបនេទ
ម៉ូេសមនិ�ចប ជូ នេ�គះកចមកេលែផនដីបនេទ។ �គឺជ�ពះេ កនុងេ�ក



េហតុអ�ីបនជខញុ ំ�បឆងំនឹងករេរ បចំែបប�សន 19

ម៉ូេស េហយេ�យ�រ�ពះែដលតំ�ងអងគ�ទងក់នុង�ក�ឬីពន�ឺៃនៃថង េនះពួកេគ
មនិបនេឃញ�េទ។ កូ�៉ចងប់េងកត�កមបុរសទងំមូល នយំកអ�ីកប៏ន។
65 េនះេហយជអ�ីែដលអងគករេមលេ ល� នយំកនូវ�ល់េរ ងេនះ-េរ ងេនះេ
ទីេនះ េហយេ �ថ “�គិស��សន។” ប ជូ នេកមង�បសមន កេ់ ��មយួ
ែដលមនិ�គ ល់អំពី�ពះេ�កពី�កមកុលសមពន័�គ ល់អំពី��តីេអហ�ុបី ប ជូ នគត់
េ ទីេនះ េហយផ�ល់ករអបរ់ដំល់គត ់ និងបេ�ង នចិត�� ស�ឱយគត ់ េហយឱយ
គតនូ់វស ញ ប�តថន កប់ណ�ិ ត។ និងស ញ ប�តបណ�ិ តឬបរ ិ ញ ប�តសិលបៈ ឬអ�ី
មយួឬេផ�ងេទ តដូចេនះ។ េហយប ជូ នគតេ់ ផ�យដំណឹងល� េនះមនិែដល
បនសេ ងគ ះេឡយ ែដលនឹងបដិេសធកំេណ ត�ពហមចរនិីងកររស់េឡងវញិ
បដិេសធករពយបលដេ៏ទវភព បដិេសធអំ�ចៃន�ពះ បដិេសធេគលករណ៍
ែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគតស�មប ់ បដិេសធម៉កុស១៦ចំេពះករេបកសែម�ង
បដិេសធថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ” េ េពលែដល
�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលេ�យ�ទងផ់ទ ល់ បដិេសធកិចចករ ២:៣៨ បដិេសធ
បទគមពរី�មយួែដលេ សល់ែដលបនបំផុសគំនិត។ េហយពយយមយក
ទំេន មទម� បរ់បស់មនុស�ែដលេគមនិដឹងេ�ះ េហយេលងពិណេល�។ េហយ
េ េពលែដលអនក�បបព់ួកេគពីករពិត េហយបង� ញករពិតដល់ពួកេគ េនះពួក
េគខម ស់េអ នកនុងករផ� ស់ប�ូរ េ�យ�រែតអងគកររបស់ពួកេគ។
66 កូ�៉កប៏នេធ�ដូចគន ។ គតប់នេឃញ�ពះេ កនុងម៉ូេស។ គតប់នេឃញ
ថ�ជភន កង់ររបស់�ពះែដលេធ�ករ�មរយៈគត។់ េហយនីកូេដមបនេឃញ
�ពះជមច ស់េ កនុង�ពះ�គីសទ “គម នអនក��ចេធ�ករទងំេនះបនេឡយ
េលកែលងែត�ពះេ ជមយួគត។់” នីកូេដមបនេ កនុងអងគកររចួេហយ េ�យ
ពយយមេចញ។ កូ�៉បនេចញមកេ�ក េ�យពយយមបេងកតមយួេដមបចូីល។
េនះគឺជភពខុសគន ។ នីកូេដមកំពុងពយយមែស�ងរកេសចក�ីសេ ងគ ះ េដមប ី
េចញពីេរ ងេនះ គតធ់� បេ់ កនុង��ងំពីេកមង គតធុ់ញ�ទននឹ់ង�។ គតច់ង់
ទទួលបនករសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន�កូ�៉កំពុងពយយមេធ�ឱយខ�ួនគតក់� យជ—កែន�ង
ែដលគត�់ចជអនកបញ់កេំភ�ងធំ។
67 េនះជវធីិដូចគន ជមយួមនុស�សព�ៃថងេនះ។ េនះជប � ជមយួ�គិ�ទ ន
េយងមនករែក�ងបន�ំេ�ចន�ស់។ េហយពួកេពនទីកុស�របស់េយង េលស
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ៃនករបេ ចញមតិ គឺធងនធ់ងរជមយួ� ករេ�ប បេធ បខងែផនក�ចឈ់ម! សូម
ឱយ�ពះ�ទងេ់លកបុរសមន កេ់ឡងមកេហយ�បទនអ�ីមយួដល់គត ់ េហយ�គបគ់ន
េ កនុង�បេទសនឹងពយយមែក�ងបន�ំពីអនកេនះ។ អនកមនិដឹងថអនកកំពុងសម� ប់
�កមរបស់អនកេទឬ? េ េពលអនកេលងបល់ទត…់“េហយ�ពះគុណ” ដូចែដល
ប៉ុលនឹង�ក�់ “អនុ ញ តឱយេយងេធ�កររត�់ប�ំងេនះេ�យចិត�អតធ់មត។់” បុរស
ែដលបនបល់ កុំយក�េចញពីៃដរបស់គត ់ ពយយមករពរគត។់ ប៉ុែន�ជំនួស
មកវញិ េ�យ�រគតម់និែមនជសមជិករបស់�ថ បន័អនក អនកពយយមដក�
េចញពីគត។់ បុរសខ�ះលងងេ់ពក គតេ់ធ�មនិបន គតជំ់ពបេ់លផក េលក�មល�ពំ
េហយបនទ បម់កពយយមយក�េចញពីអនក។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េបករ
និយយខងវ ិ ញ ណ ខញុ ំមននយ័អ ច ឹង។ សូមេទស ខញុ ំ… ែមនេហយ គតនឹ់ង
ជំពបដ់ួលេលេរ ងតូចមយួ ដូចជកិចចករ ២:៣៨ គត�់បកដជដួល។ �បសិនេប
គតធ់� បជំ់ពបដ់ួលេលម៉កុស ១៦ េតគតនឹ់ងេធ��េ�យរេប ប�? េឃញ
េទ? ហុឺ។ េមេរ នសំខនរ់បស់�ពះ�គីសទ។ េហយេរ ងែដល�តវបនពិភក�េ ឯ
�កម�បឹក�នីេស  ពួកេគេ ែតជំពបដ់ួលេល�បនទ បពី់�បឆ់ន មំកេហយ។
68 ពយយម កូ�៉កំពុងពយយមបេងកតអងគករមយួ េដមបចូីលេ កនុង�។ េហយ
នីកូេដមបនចូលេ កនុងេនះ េ�យពយយមេចញពី�។ នីកូេដម�តវបន
ទទួលយក េហយេចញមកវញិ។ កូ�៉បនវនិសេ កនុងករពយយមរបស់គត់
គតប់នវនិសេ កនុងករខិតខំរបស់គតផ់ទ ល់។ អូ ខញុ ំេអយ!
69 អងគករែដលនីកូេដមេ កនុង បនដឹងថ�ពះ�គីសទ�តវបនចតម់កពី�ពះ បន
ែចងដូេចនះ។ នីកូេដម េ កនុងជំពូកទី៣េ ទីេនះ �រភព�ថ “េ�ក�គ េយងខញុ ំ
ដឹងថ េ�កជ�គែដល�ពះអងគចតម់ក ដបតិគម នអនក��ចេធ�អពភូតេហតុ
ែដល�ទងេ់ធ�បនេឡយ េលកែលងែត�ពះែដលគងជ់មយួនឹងគត។់” េហយ
�កមដែដលេនះ េ�យ�រែតអងគកររបស់ពួកេគ បនេ �ទងថ់ “េបលេស
ប៊ូល” េ�យ�រអំ�ចរបស់�ទងេ់ដមបេីដញ�រក� េហយបននិយយថ “�ទង់
បេ ឆ ត�បជជនេយង�មេគលលទធិរបស់�ទង។់” �ជេរ ងដែដលៃថងេនះ។
បេ ឆ តអ�ី?
70 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំេធ�ែតអ�ីែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះវរបិ� ខញុ ំ
�គនែ់តរក��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះ” េ�ពះ�ទងជ់�ពះបនទូល។ �ទង់
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មនិ�ចេធ�អ�ីេផ�ងេ�កពី�ពះបនទូលេឡយ។

71 ប៉ុែន�េ�យ�រែតអងគកររបស់ពួកេគ េ�យ�រែតផ�ូវរបស់ពួកេគមន
មនុស�ចងៃដ។ កនុងចិត�ពួកេគបនដឹង� ប៉ុែន�អងគកររបស់ពួកេគមនិអនុ ញ ត
ឱយពួកេគរក��េឡយ។ រចួេធ�ផ�ូវេគចមនិឲយមនុស�ចកេចញពីអងគករ (“មនុស�
ទងំអស់េដរ�ម�ទង”់) េដមប�ី�ងំ�បជជនមនិឲយចកេចញពីអងគករ េហយ
េធ��មេសចក�ីពិតរបស់�ពះ (ែដល�ទងជ់េសចក�ីពិត “ខញុ ំជេសចក�ីពិត ជពន�ឺ”)
េដមបកំុីឲយពួកេគេដរ�មេរ ងេនះ ពួកេគបននិយយថ �ទងក់ំពុងបេ ឆ ត
�បជជន។ គិតេមលេ ! បុរសមន កែ់ដលេ កនុងចិត�របស់គតដឹ់ងថ�ទងជ់�ពះ
ថ�ពះេ កនុង�ទង ់ (“គម ននរ��ចនិយយេរ ងទងំេនះ ឬេធ�ករទងំេនះបន
េឡយ លុះ��ែត�ពះជមច ស់គងជ់មយួគត”់) ដឹងេហយនិយយេរ ងេនះេហយ
�រភពេទ ត រចួងកមកេ �ទងថ់ “េបលេសប៊ូល និងជអនកេបកបេ ឆ ត
�បជជន” �បជជនរបស់ពួកេគ “េ�យេគលលទធិរបស់�ទង។់” អូ ខញុ ំេអយ!

72 នីកូេដមបនដឹងថ�ទងជ់េ��។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជមនុស�មន កេ់ កនុង
អងគករែដល�ស�ញ់�ពះ�គប�់គន ់ េហយេកតខ� ច�ពះជមច ស់�គប�់គន់
េហយ�តវបនទទួល�គ ល់េ�យគមពរីស ញ ចស់ថបុរសេនះមនលកខណៈ
សមបត�ិ�គប�់គន ់ េហយ�តវបនេគបង� ញឲយេឃញនិងប ជ កថ់ ជេ��ែដល
បនប ជូ នមកពី�ពះ។ បុរសេនះ ខញុ ំនឹងេគរពគត ់ �បសិនេបគតម់កេ េពល
យប ់ គតេ់ ដល់ទីេនះ។ គតពូ់ែកជង�គសមយ័េយងឆង យ�ស់ េគមនិមក
ទល់ែតេ�ះ។ ទីបំផុតនីកូេដមបនមកដល់។ ដូេចនះកុំេថក លេទសគត ់ េបអនក
មនិទនម់កដល់។ នីកូេដមបនដឹងថ�ទងជ់េ�� ដូេចនះគតេ់កតខ� ច�ពះ។
គតនឹ់ងមនិអនុ ញ តឱយបុរសេនះេចញឆង យពីគតេ់ទ ពន�ឺៃនៃថងេនះ។ មនិថ
�ផទុយប៉ុ�� េទ អងគកររបស់គតនិ់យយថ�ផទុយប៉ុ�� េទ។ គតប់នេឃញ
�ពះេបកសែម�ងកនុងមនុស� េហយគតប់នដឹងថ�ទងជ់េ��។ េហយ�បសិនេប
�ទងជ់េ�� េនះ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនមកដល់េ�� េហយ�ទងដឹ់ងពី
អ�ីែដល�ទងក់ំពុងនិយយ។ េឃញេទ? ដូេចនះ គតប់នេ ឯ�ពះេយសូ៊វ គត់
ចងដឹ់ងពីរេប បេដមបទីទួលបនេសចក�ីសេ ងគ ះ។ �បសិនេបបុរសេនះជេ��
ែមន េនះ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េ ជមយួគត ់ េហយគតនឹ់ង�គ ល់ផ�ូវៃន
េសចក�ីសេ ងគ ះ។
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73 ប៉ុែន�អ�ីែដលនីកូេដម�តវេរ នគឺជអ�ីែដលមនុស�ជេ�ចនេ សមយ័េនះ កនុង
និកយសមយ័េនះ �តវេរ ន។ អ�ីែដលនីកូេដមគួរដឹង គឺជអ�ីែដលមនុស�សព�ៃថង
េនះគួរដឹង អំពីនិកយទងំេនះ។ �ទងគឺ់េលសពីេ��។ គតម់ករក�ទង ់ �បប់
�ទងឲ់យ�បបគ់តថ់ផ�ូវមយួ�េ កនជ់ីវតិ េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងផ់ទ ល់ជជីវតិ។
អនក�ែដលមន�ពះ�ជបុ��មនជីវតិ។ ដូេចនះ គតម់និ�តវមកេរ នសូ�តេទ
គត�់តវមកទទួលជលកខណៈបុគគល។ េនះេហយជអ�ីែដល�មនេ យបេ់នះ!
ថម�ជងយ៉ងឯក�តវបន�ចនេចលម�ងេទ ត។ េតអ�ីេ ជថម�ជងយ៉ងឯក? �ជ
�ពះបនទូល។ �ពះ�គីសទ�ទងជ់�ពះបនទូល។
74 គត�់តវេរ នអ�ីមយួ។ គតប់នគិតថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ បុរសេនះគឺជ
េ�� គត�់គនែ់តជេ��។”
75 ដូេចនះ េតអនកបនកតស់មគ ល់េទថ �ពះេយសូ៊វមនិែដលេឆ�យនឹងសំណួរ
របស់គតេ់ទ �ទង�់គនែ់តបេនទ សគតេ់�យ�រភពខ� កែ់ភនករបស់គត។់
េលសពីេ�� �ទងជ់�ពះបនទូល និងជពន�ឺៃន�ពះបនទូល! �ទងគឺ់ជ�ពះែដល
ចងំពន�ឺ�មរយៈឧបករណ៍មយួ េ�យបង� ញថ�គឺជ�ពះេ កនុងមនុស�។ �ទង់
គឺជ�ពះបនទូល។ យ៉ូ�នទី១ ជំពូកទី១…េ�កយ៉ូ�នជំពូកទី១ និយយ
ថ “េ េដមដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ
�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបន�តឡបជ់�ចឈ់ម េហយ
បនគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។” េហយេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដល
ែចងចងំ�មរយៈសុ៊មដទ៏នេ់ខ�យរបស់បុរសមន កេ់នះ េហយ�បនេធ�ឱយអងគករ
េនះខ� កែ់ភនក។ ប៉ុែន��ទងយ់ងមកេដមបទីទួលភពជបុគគល។ េលសពីេ�� �ទង់
ជ�ពះបនទូល! �ទងគឺ់ជជីវតិ។ មនិែមន…�ទងម់និចបំចប់េ�ង នអនកពីជីវតិខ�ះេទ
�ទងគឺ់ជជីវតិខ�ួនឯង! �ទងគឺ់ជជីវតិ។ �ទងគឺ់ជពន�ឺ។ �ទងគឺ់ជជីវតិ។ �ទងគឺ់ជ
ជីវតិដអ៏ស់កលប �ទងគ់ងេ់ កនុង�ទង ់ េហយ�ទងែ់តមយួគតជ់អនកផ�ល់ជីវតិអស់
កលប។ “អនក�ែដលមន�ពះ�ជបុ��គឺមនជីវតិ។” ដូេចនះអនកមន…អនកមនិ
�ច�គនែ់តមន�ពះបនទូលែដលបេ�ង នពី�ទងេ់ទ អនក�តវែតមន�ទង។់
76 អនកនិយយថ “អូ មនុស�អងគុយចុះ េហយេរ ន�ពះគមពរីេនះ និងពកយ�កិក
ទងំអស់ និងអ�ីជនិយមនយ័ និងស ញ វណ� យុត�ិ ជេដម។” េហយមនិ�គ ល់�ពះ
េលសជងអ�ីេឡយ! េឃញេទ? េទ! �ទងែ់ដលមន—�ទងែ់ដលមន—េនះ—ទ�មង់
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េត�ទងម់នែផនករេទ? �គឺជគតែ់ដលមន�ពះ�ជបុ�� ែដលមន�ទង ់ ជ
លកខណៈបុគគល។ �ទងគឺ់ជអនកែដលមនជីវតិ។

77 នីកូេដមបនដឹងថ�ទង�់ជបអំពីជីវតិ ប៉ុែន�គតម់និែដលដឹងថ�ទងជ់ជីវតិដ៏
េ អស់កលបជនិចចេទ។ េនះេហយជអ�ី ែដលបុរសេនះកំពុងនិយយជមយួ
អនកន�ំរ ពន�ឺៃនសមយ័កល ពន�ឺៃនពិភពេ�ក។ “ពន�ឺែចងចងំកនុងភពងងឹត
េហយភពងងឹតមនិ�ចយល់បនេឡយ។ �ទង�់តវបនេគប ជូ នមកែផនដីរបស់
�ទង ់ េហយេគមនិបនទទួល�ទងេ់�ះ។” េហតុអ�ី? េហតុអ�ី? េ�យ�រែតេគ
េរ បចំយ៉ងដូេចនះ េរ បចំ�ងឆន ងំ និងខទះ និង�បៃពណី។ ថពួកេគមនិបនេឃញ
�ពះបនទូលបនក� យជ�ចឈ់មេទ។

78 ��តវបនេធ�ម�ងេទ ត។ ��តវបនេធ�ម�ងេទ ត។ �បវត�ិ� ស�េកតេឡងម�ង
េហយម�ងេទ ត។ បទ គតដឹ់ងថ�ទងម់ន—គតប់នដឹងអំពីជីវតិ ប៉ុែន�នីកូេដម
មនិបនដឹងថ�ទងជ់ជីវតិេទ។ េនះេហយជអ�ីែដល�មនេ ៃថងេនះ។ មនុស�ជ
េ�ចនពយយមេធ�ឱយ�ពះេយសូ៊វ អូ ជ�គដអ៏�ច រយ ពួកេគែថមទងំពយយមនិយយ
ថ�ទងជ់េ��។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកពយយមនិយយថ�ទងគឺ់ជ�ពះ េនះ
ជករហួសេហតុេពកេហយ។ េឃញេទ? ប៉ុែន��ទងជ់�ពះ េហយ�ទងជ់�ពះ
េហយ�ទងនឹ់ងជ�ពះជនិចច។ ហនឹងេហយ។ �តវេហយ។

79 ចូរកតស់មគ ល់ថ �ទងម់និែដល�បបនី់កូេដមេទ ឥឡូវេនះ េពលគតម់កឯ
�ទង ់ �ទងម់និែដលមនបនទូលថ “ឥឡូវេនះ នីកូេដមេអយ ខញុ ំមនករេគរពយ៉ង
�ជលេ� ចំេពះអនក ែដលថអនកគឺជ—េម—េមេ អុី��ែអល។ ខញុ ំនឹង�បប់
អនកពីអ�ីែដលអនកកំពុងែស�ងរកជីវតិអស់កលបជនិចច �បែហលជអនកគួរែតែស�ងរក
��របូករណ៍របស់អនក។ អនកនិយយមនិ�តឹម�តវ។” មនិសមេហតុសមផល។
ឬ “�បែហលជអនកគួរែស�ងរកករយិល័យខពស់ជងកនុងនិកយរបស់អនក េដមប ី
មនជីវតិអស់កលបជនិចច។”

80 េនះជអ�ីែដលមនុស�ជេ�ចនបនពយយមេធ�េ ៃថងេនះ អូ-ហ�ូ ករយិល័យ
ខពស់ ពួកេគចងក់� យជពី—�គគង� លេ កនគ់ណៈ�បធនរដ� ឬ—ឬចំេពះប៊ី
ស�ព ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ េនះគម នអ�ីពកព់ន័ធនឹង�ពះេ�ះេឡយ។
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81 េមលអ�ីែដល�ទងប់នេធ�មុខមនុស�ែបបេនះ។ �ទងប់នស�ីបេនទ សគត់
េ�យគតម់និដឹងថសមយ័ែដលគតក់ំពុងរស់េ  “អនកចង�់បបខ់ញុ ំថ អនកជ
េមេ អុី��ែអល េហយមនិ�ចយល់ពីេរ ងទងំេនះបនេទ េពលែដល” គត់
និយយថ “េតមនុស��តវេកតជថមីែមនេទ?”
82 “េហតុអ�ី” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចស់េហយេតឱយចូលកនុងៃផទម� យវញិឬ?”
83 គតប់ននិយយថ “េហយអនកជប៊សី�ព ជខឌី�ល់ ជ�បធនរដ�កនុង
�ពះវ�ិរេពនទីកុស�” ឬនរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត “បុរសអ�ច រយមយួចំនួនេ កនុង
អងគករ េហយអនកមនិ�គ ល់បទគមពរីេទឬ?”

“អូ េយងមនម៉ូេស។”
84 “�បសិនេបអនកបន�គ ល់េ�កម៉ូេស អនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ េ�ពះគតជ់អនក
ែដលនិយយអំពីខញុ ំ។” េឃញេទ? ប៉ុែន�មនិេយងេ �ម�បៃពណីរបស់ពួកេគេទ
—អងគកររបស់ពួកេគគឺខុសគន ។ ប៉ុែន� ម៉ូេសបននិយយអំពី�ទង ់េហយ�ទងគឺ់ជ
អនកែដលម៉ូេសបននិយយ ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនដឹង�េ េឡយេទ ។ េហតុអ�ី?
ពួកេគបនចងភជ បនឹ់ង�បៃពណីទំេន មទម� បរ់បស់ខ�ួនយ៉ងខ� ងំ េ�យពួកេគ
មនិបនដឹង។
85 េហយបងប�ូនរបស់ខញុ ំេអយ ែដលបន�ននិងយកកែសតេនះ កុំបិទ�
ឥឡូវេនះ។ បន�ិចេទ ត េមលេរ ងេនះេ មុខេទ ត។ ខញុ ំ�ស�ញ់អនក អនកជ
អនកគង� ល។ េហយខញុ ំមនិពយយមេធ�ជអនកដឹងទងំអស់េនះេទ។ �បសិនេបខញុ ំ
េធ�ឱយមនចំ�ប�់រមមណ៍េនះ អនកឈបបិ់ទកែសត េហយអធិ�� នឲយខញុ ំ។ ខញុ ំ
�គនែ់តពយយមនមំកជូនអនកនូវអ�ីែដលជករពិត។ កំុឱយ�មកេលអនក។
86 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេគរព�មប ជ របស់មនុស�ជេដម ប៉ុែន�េពលអនកបេងកតអងគករ
ទងំេនះ… េមលេ ពួកផរសីុិ នឹងគម នអ�ីពកព់ន័ធនឹងពួក�ឌូសីុេទ េ�ពះពួក�
ឌូសីុមនិេជ —មនិេ កនុងេទវ�ឬ—ឬវ ិ ញ ណ ឬកររស់េឡងវញិ ឬអ�ីកេ៏�យ ពួក
ខងគណៈផរសីុីបនកនក់បទ់ងំពីរ េហយពួកេគកំពុងេធ�ស ងគ មជមយួគន ។
ឥឡូវេនះ ភពែតមយួ េជ េរ ងមយួ ខង�ពះ�តីឯក េជ មយួេទ ត េហយេមតូ
ឌីសទ មនមយួេទ ត និងេ�ពសប៊េីធេរ នមនមយួេទ ត េហយអនកគូសបនទ តតូ់ច
ៗ។ េហយេតអនកបនទទួលអ�ី? ករែបកគន ៃនភពជបងប�ូន។ េ�យវធីិេនះ េយង
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នឹងរកេឃញកែន�ងេនះេ កនុង�ពះគមពរីកនុងេពលបន�ិចេទ ត េត�ជអ�ី និងអ�ីែដល
�ពះមនបនទូលថ�គឺជ។
87 ឥឡូវេនះ អតេ់ទ �ទងម់និែដល�បបគ់តឱ់យខត�់េទ។ �គនែ់តបេនទ ស
គតថ់មនិ�គ ល់េសចក�ីពិត។ “េតអនកជេមេ អុី��ែអល េហយមនិដឹងេរ ង
ទងំេនះឬ? �បសិនេបខញុ ំបន�បបអ់នក�ល់គន នូវេរ ងេ េលែផនដីេនះ េហយអនក
មនិ�ចយល់�បន…” គិតេមល! “េ �� យ លំ�បខ់ពស់េ កនុង�ពះវ�ិរ�គិ
�ទ នអូស�ដូក ់ ប៊សី�ព ខឌី�ល់ េហយអនកមនិ�ចយល់ពីទ�មងកូ់នេកមង
េរ ងែបបធមមជតិែដលខញុ ំ�បបអ់នកបនផង េតអនកនឹងយល់េរ ងខងវ ិ ញ ណមកពី
�ថ នសួគេ៌�យរេប ប�?”
88 ប៉ុែន�អនកេន�ទវយ័ចំ�ស់ែដលលងងម់ន កែ់ដលមនិ�ចសរេសរសូមប ី
េឈម ះខ�ួនឯងបនយល់� េឃញេទ េព�តស�តវបនែតង�ងំជ�បធន�កមជំនុំ
េ �កងេយរ�ូឡឹម។ េឃញេទ? អូ “�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំ គតនឹ់ងមក។”
េឃញេទ? ពួកេគេឃញ�។ ពួកេគេជ �។ ពួកេគេធ��ម� េ�យដឹងថគម នអ�ី
�ចនឹងចបព់ួកេគបន។
89 ដូចកសិករអ ច ឹង។ �មនិរកី�យកនុងករនិយយេលងេទ ប៉ុែន�េដមបេីធ�ជ
ឧទហរណ៍។ ពួកេគបននិយយថ កសិករបន�កេ់មមន ់ េហយពួកេគមនិ
មនពង�គប�់គន ់ គតប់ន�កព់ងទមយួេ េ�កម�។ េ េពលែដលកូនទ
តូច�តវបនញស់ គតគឺ់ជសត�ែដលគួរឱយអស់សំេណ ចបំផុតែដលសត�មន់
ធ� បប់នេឃញ។ គតម់នទឹកមុខគួរឱយអស់សំេណ ច ជយូរមកេហយបនែ�សក
កបកប ជំនួសឱយក� ខឃីង េហយ—េហយសត�មនទ់ងំអស់សីុ និងចឹកេ កនុង
ចមក រ។ េហយេនះមនិែមនជរបប��ររបស់គតេ់ទ ពិត�ស់។ ដូេចនះៃថងមយួ
េមមនច់ំ�ស់បននគំតេ់ចញេ ខងេ�កយចមក រ េដមបចីបស់ត�កណ�ូ ប
េហយេ េលភនេំនះមនសត�កណ�ូ បនិង—បឹងមយួ។ ខយល់កប៏កម់កពីបឹង េហយ
�កផ៏តទឹ់កេ ។ ��គនែ់តជធមមជតិរបស់គត។់ េមមនច់ស់បននិយយថ
“ខ�ុក ខ�ុក ខ�ុក ខ�ុក មកវញិ!”
90 គតប់ននិយយថ “ែខ�ក ែខ�ក ែខ�ក” េ�តែហលេ កនុងទឹក។ េហតុអ�ី?
គតគឺ់ជទ�ងំពីេពលចបេ់ផ�មដំបូង។ មនិថេមមនេ់ ប៉ុ�� កេ៏�យ ក�៏
េ ែតជទដែដល។



26 �ពះបនទូលជសេម�ង

91 េហយេនះជវធីិែដល�មនកនុងមនុស�ែដលបនកំណតទុ់កជមុនស�មប់
ជីវតិអស់កលបែដរ។ េ េពលែដលគតេ់ឃញពន�ឺៃន�ពះ េនះមនិមនអងគករ
�គប�់គនក់នុងពិភពេ�កេដមបចីបគ់តចូ់លេ កនុង�េនះេទ។ េទ េហតុអ�ី? �
ជធមមជតិរបស់គត។់ គត�់បែហលជបនតម��រជមយួេគយូរមកេហយ
េហយញុំសំ�មនិងសងគម ប៉ុែន�គតម់កដល់កែន�ងែដលគតប់នរកេឃញអ�ី
ែដលខុសពីេគ ដូេចនះគត�់គ ល់�េហយ។ “េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់សំេឡងរបស់ខញុ ំ”
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ជនចែម�កែដលមកពួកេគនឹងមនិេដរ�មេទ។”
ពួកេគ�បែហលជកំពុងែតេធ��មអ�ីែដលចែម�ក ប៉ុែន�េ កនុងពួកេគមនអ�ីែប�ក។
សូមឲយពួកេគ�� បេ់សចក�ីពិតម�ង េហយេមលពួកេគចុះ។ “អស់អនកែដល�ពះបិ�
បន�បទនមកខញុ ំនឹងមក។”
92 ែមនេហយ �ទងប់នស�ីបេនទ សគតេ់�យេ�ពះគតម់និដឹងខ�ួន។ “អនកជេម
េ �សកអុី��ែអល េហយមនិដឹងេរ ងទងំេនះឬ? អនក�តវែតេកតជថមី!” ឥឡូវេនះ
បុរសធមមជតិ ខញុ ំចង…់អនកសមគ ល់េឃញអ�ីមយួេ ទីេនះ “អនក�តវែតេកតជថមី។”
93 ឥឡូវេនះ ជីវតិធមមជតិ េបេយងមនជីវតិធមមជតិ េដមបឲីយសកមមកនុងជីវតិ
ធមមជតិេនះ េ កនុងធមមជតិ េយង�តវមនកំេណ ត�មធមមជតិ។ ពួកេគមនិ�គន់
ែតទញអនកេចញពីេដមេឈេ កែន�ង�មយួេទ េឃញេទ ភជ បអ់នកេចញ
�មមេធយបយ�មយួ។ ពួកេគបនពយយម� ប៉ុែន��មនិបនសេ�មច។ �
�តវែតជកំេណ តពិត កំេណ តធមមជតិ េដមបេីធ�ឱយអនកសកមមដូេចនះអនក�ចមន

ញ ណទងំ�ប ំ េដរ និយយ េឃញ ភ�ក ់ មន�រមមណ៍ ធុំក�ិន ឮ រកិំលេ មុខ
េ�ពះេពលេនះអនកជមនុស� េហយអនកគឺជ—អនក�តវទទួលរបស់ទងំអស់េនះ
េ�ពះ�ចូលេ កនុងជីវតិធមមជតិ។
94 េហយកនុងកំេណ តែបបេនះ ជួនកលេយងក� យជមនុស�មន�បជញ កនុង
េ�កិយ ឬកិចចករកនុងេ�ក ក� យជ�បធនធិបតីនិង—និងជអនក�បជញដ៏
អ�ច រយ េមកនិក និងអនកវទិយ� ស� ជេដម។ េហយអនកែតងែតដឹងថ �ងំពី
េដមដំបូងមក �គឺជកូនរបស់កអុីនែដលមន�បជញ ែបបេនះ។ មនិែមនេសតេទ
ពួកេគជអនកគង� លេច មដ�៏បទប។ ប៉ុែន�កូនរបស់េសតជមនុស�េគរព�ពះ។
ប៉ុែន�កូនរបស់កអុីនែតងែតឆ� ត ខពស់ អនកវទិយ� ស� េវជជបណ�ិ ត និងជមនុស�
អ�ច រយ។ �តឹម�តវេហយ។ �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ អនកដឹងេទ ែដលបេ�ង ន
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ករេនះ។ េហយ�ែបប�សនខ� ងំ�ស់ ប៉ុែន��តវវនិសេ ទីប ច ប។់ េយង
ក� យជអនក�បជញេ�យករេ ��េរ ន យក��របូករណ៍ េយងក� យជ
មនុស�ឆ� ត�ស់ ជេដម។ េហយ�ចេធ�អ�ីៗ និងនិយយបន េហយេពលខ�ះ
និយយេលសពីបុរសែដលេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ េត�ពះេយសូ៊វមនិបន
មនបនទូលថ “កូនេ កនុងេ�កេនះឆ� តជងកូនេ ៃននគរេទឬ”? �បកដ
�ស់ េ�យ�រែតពួកេគ េ�យប ញ របស់ពួកេគែដលពួកេគ�ចេធ�បន
—�ចនិយយបន ឆ� ត និងពូែកនិយយ េហយយកបទគមពរីមកបែង�រ�េដមប ី
េធ�ឲយ�និយយអ�ីែដល�មនិបនែចង។

95 “អូ �មនិ�បកដមននយ័ចឹងេទ។” េពលមនមនុស�និយយដូេចនះ ចូរេចញ
ឲយឆង យពីគត។់ �ពះ�ទងទ់តេមល�ពះបនទូល�ទង ់ អនកដឹងេទ �ពះគមពរីបនែចង។
��តវបនសរេសរ�មរេប បែដល�គួរ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ ��តវបនេគ�ក់
កនុងរេប បេដមបបីេ ឆ ត ឬេធ�ឲយអនក�បជញជំពបដ់ួល។ ��ម ញ�ស់ េនះេហយ
ជមូលេហតុែដលពួកេគជំពបដ់ួលេល�។ េឃញេទ? �តវេហយ។

96 �បជញ និងអ�ីៗទងំអស់េនះែដលេគ�ច�បមូលបន ប៉ុែន��មកពី…កំេណ ត
គឺមកពីេ�កម ែផនដីេនះ។ �មកពីែផនដី េហយ�បឆងំនឹង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។
កំេណ តដំបូង េដមបេីធ�ឱយេយងសកមមេ ទីេនះ េធ�ឱយេយងជមនុស�រែមង�� ប់
េ�យ�រែតអំេពបប�ប�ពឹត�េ សួនចបរ បនេធ�ឱយបុរសចូលមកកនុងេ�កិយ
េ�យ�រ ស�ី។ េហយបុរសែដលេកតពី ស�ីមន�យុែតពីរបីៃថង ប៉ុែន�បុរសែដល
េកតពី�ពះ�គីសទគឺអស់កលបជនិចច។ យ៉ូបបននិយយថ “បុរសែដលេកតពី ស�ី
មនរយៈេពលប៉ុនម នៃថងេហយេពរេពញេ�យប � ។” ចូរកតស់មគ ល់ ប៉ុែន�បុរស
មន កែ់ដលេកតពី�ពះ�គីសទ �តវែតេកតពី�ថ នេល។ ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�បុរសមន កែ់ដល
េកតមកេលែផនដី ក� យជមនុស�មន�បជញ  េហយេសទរែត�ចឆ� តជង។

97 េមលថ�រក�ឆ� តប៉ុ��  �បនេបកបេ ឆ តបូជចរយទងំអស់ែដលមក
េលែផនដី។ គត�់បកដជបនេធ�។ គតេ់បក គតេ់ ែតេធ��។ បទ �បកដ
�ស់ គតឆ់� ត ប៉ុែន�គតេ់ឡងមកបះ៉នឹងករ�បកួតរបស់គត ់ៃថង�មយួែដល
ផ�ួលគត។់ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលេយង�តវេធ�គឺ�គនែ់ត�បឆងំនឹង� �បន
ចញ់�ទងេ់ហយ។ េឃញេទ?
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98 ប៉ុែន�គឺមកពីខងេ�កម េហយ�ជ�បជញ ែដលមនុស��បមូលេដមបបី ជ ក់
និងបង� ញរបស់ទងំអស់េនះ េហតុអ�ីបនជមនុស�គួរេធ�ដូេចនះ េហយមនុស�
គួរេធ�ែបបេនះ គឺជករផទុយ និងជស�តវ (ចិត�ខង�ចឈ់ម) ចំេពះ�ពះ។
�ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ �តវេហយ។ មនិថឆ� តប៉ុ��  ពួកេគ�ចបង�ិល�
បន។ ខញុ ំចងឲ់យអនក�មន កប់ង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដល�ពះធ� បម់នអងគករមយួ ឬ
ធ� បប់នប ជ ឱយេបកមយួ ប៉ុែន�អ�ីែដលេថក លេទស�េ ទីេនះេ កនុង�ពះគមពរី។
មនិថេគ�ចឆ� តប៉ុ��  ក�៏ផទុយេ វញិ! �បជញ �ចឈរនិង�បែកកចំេពះអនក
េ�យរេប ប� េហយេធ�ឱយអនកមន�រមមណ៍ថេខ�យកនុងករ�បបអ់នកអំពី�
ប៉ុែន��ផទុយនឹងបទគមពរី។
99 មនេគនិយយមកខញុ ំថ “បង�បស�បណ� ំ មនេរ ងមយួែដលខញុ ំបន
�បឆងំនឹងអនក។” បននិយយថ “អនកគឺជ�ពះេយសូ៊វែតមយួគត។់”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិែមនេទ។ ខញុ ំមនិសថិតេ កនុង�ថ បន័�មយួេទ។”
100 �បធនធិបតីៃនរដ�ជក�់កម់យួបនេផញមក េ ៃថងេផ�ងេទ ត េហយបន
និយយថ “មននរ�មន ក�់បបខ់ញុ ំថ អនកគឺជខង�ពះេយសូ៊វែតមយួគត់
បង�បស�បណ�។ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺផទុយ�សឡះ។ េនះខុសេហយ។”
101 បននិយយថ “ពួកេគបន�បបខ់ញុ ំថអនកេជ េលេសរភីពេសន� ែដលបុរស
គួរែតចកេចញពី�បពនធរបស់ពួកេគេហយេ បរបញ់…” ឥឡូវេនះ េឃញេទ េនះ
�គនែ់តជករកុហករបស់�រក�។ អនកដឹងេទ។
102 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ�បឆងំនឹងអ�ីែដលមនិ�តឹម�តវែបបេនះ! ខញុ ំេជ េលភព
បរសុិទធនិងភពបរសុិទធ។ ខញុ ំេជ ថបុរស�តវចងភជ បនឹ់ង�បពនធដ�ប�េគេ
រស់។” អនកមនិគួរយកនងេ�យមនិអធិ�� នជមុនេទ។
103 េហយពួក�ពះេយសូ៊វែតមយួែដលជ�កម�ពះេយសូ៊វែតមយួគម នអ�ី�បឆងំនឹង
ពួកេគេទ ពួកេគកល៏�ដូច�កម�មយួែដរចំេពះខញុ ំ។ ប៉ុែន�ពួកេគ�ជមុជទឹកខុស
ពួកេគ�ជមុជទឹកេដមប�ី� រេឡងវញិ។ ខញុ ំេជ ថេយង�តវបន�� រេឡងវញិេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិែមនេ�យទឹកេទ។ ខញុ ំេ�ប�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទកនុង
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក េហយមនិមនបទគមពរីេផ�ងេទ តេ កនុង�ពះគមពរី…េដមបេីធ�
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ឱយ�ផទុយេឡយ។ គម ននរ�មន កេ់ កនុង�ពះគមពរីែដលធ� បប់ន�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនមរបស់ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ខញុ ំចងឲ់យអនក�
មន កម់កបង� ញខញុ ំពីកែន�ងមយួែដលមនុស�មន កប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកែបប
េនះ។ អ ច ឹង េប�ខុសពីបទគមពរី ឈបេ់ធ��េ !

អនកនិយយថ “�មនិមនភពខុសគន េទ។”
104 �បនេធ�ចំេពះប៉ុល។ គតប់នបងគ បេ់គឲយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ ត
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយបនទ បម់កទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េហយប៉ុលបននិយយថ “�បសិនេបេទវ�មកពី�ថ នសួគ”៌ ក�ទី ១:៨ “មក
បេ�ង នដំណឹងល�េផ�ងេទ ត” េលសពីអ�ីែដលគតប់នបេ�ង ន “សូមឱយគត�់តវ
ប�� �ចុះ។”
105 េឃញេទ �ជ�បៃពណី។ ខញុ ំបននិយយជមយួបុរសដអ៏�ច រយមន កក់លពី
មនិយូរប៉ុនម នេទ។ បននិយយថ “បង�បស �បណ� ំខញុ ំមនិ�ចេទ។ ខញុ ំដឹងថ
��តវ” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបនអំពី�?”

ខញុ ំបននិយយថ “�គនែ់ត�� បប់ងគ ប!់”

គតប់ននិយយថ “មូលេហតុអ�ី ខញុ ំ—ខញុ ំមនកិតយនុភពកនុងចំេ�ម
�បជជនរបស់េយង។”
106 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំចងប់នកិតយនុភពជមយួនឹង�ពះ ដូេចនះ�តវ�� ប់
�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ អនក�តវែតេ�ជសនូវជំេរ សរបស់អនក េតអនកនឹងបេ�ម�ពះ
ឬមនុស�?”
107 ប៉ុែន�ពួកេគមនអងគកររបស់ពួកេគ កំណតេ់សចក�ី�បកសទងំេនះេ កនុង
ពួកេគ េធ��មចុះេ�កម។ េលកដំបូងែដលធ� បេ់�បគឺេ កនុង�ពះវ�ិររ ៉មុូងំ
កតូលិក។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំចងឱ់យអនក�មន កែ់ដលនឹងបង� ញអ�ីែដលខុសពី
ខញុ ំ។ ខញុ ំក�៏ន�បវត�ិ� ស� ែដរ អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ សូមចថំ េនះជពិធីបុណយ
�ជមុជទឹករបស់កតូលិក េហយអនក�គបគ់ន ែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
�មវធីិេនះ គឺ�តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងសមគមកតូលិក។ ខញុ ំនឹង
ប ជ ក�់មុនេពលយបេ់នះបនប ចប ់ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័។
�តវេហយ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលអនក�តវែត�តលបម់កវញិ។
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108 មនិែមនខង�ពះេយសូ៊វែតមយួេទ។ ឥឡូវេនះ មនបុរសល�ជេ�ចនេ កនុង
�កមជំនុំ�ពះេយសូ៊វែតមយួ។ មនុស�ល�ជេ�ចនេ កនុងសភៃន�ពះ �កមជំនុំៃន�ពះ
េមតូឌីសទ បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន និងកតូលិក។ ប៉ុែន�គម ន�កមជំនំុ�មយួ
កនុងចំេ�មពួកេគេទ គម ន�កមជំនុំ�មយួកនុងចំេ�មពួកេគេទ។ មនបុគគល
េ កនុងេនះជកមមសិទធិេ កនុង�ពះវ�ិរ។ ប៉ុែន��មនិែមនជនិកយេនះេទែដល
េធ�ឲយពួកេគក� យជ�កមជំនុំ ដូចជបុរសពយយមេធ���មរេប បេនះ។ �ខុស។
បន�ិចេទ តេយងចុះមកផ�ល់បទគមពរីខ�ះៗដល់េ�កអនក។
109 �តវេហយ េដមបសីកមមេ េលែផនដី អនក�តវែតេកតពីធមមជតិេដមបសីកមម
េហយកំេណ តែបបេនះេធ�ឲយេយងមន�បជញ ដូចខញុ ំបននិយយ។ េឃញេទ?
េហយេយងក� យជមនុស�ឆ� ត ភពៃវឆ� ត ប ញ របស់េយងផ�ល់ឱយេយងនូវ
េរ ងេនះ។ ប៉ុែន��តវចថំករចបក់ំេណ តេនះ ជករចបេ់ផ�មដំបូងរបស់� គឺ
ផទុយ�សឡះ។ �េ េលែផនដីេហយផទុយនឹង�ពះបនទូលៃន�ពះ ជេសចក�ីលងងេ់ខ�
ចំេពះ�ពះ និងចំេពះែផនកររបស់�ទង ់ លងងេ់ខ� ចំេពះែផនកររបស់�ពះ។
េបមនិដូេចន ះេទ នីកូេដមនឹងដឹងេ�ចនជង�ពះេយសូ៊វបនដឹងអំពី�។ េឃញេទ?
“េតអនកជេ �� យេ អុី��ែអលែមនេទ?” េឃញេទ? េមលថេតនិកយរបស់
អនកេ ទី� បុរសដឆ៏� តៃវរបស់អនកែដលជួប�បជំុគន និងេរ បចំែផនកររបស់
ពួកេគ េហយកំណតទុ់ក?
110 ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីេរ ងេនះ។ �ល់េពលែដល�ពះប ជូ នពន�ឺមកែផនដី េល
អ�ីមយួេ កនុងបទគមពរី ពួកេគរតេ់ ជមយួ�ភ� មៗ។ េហយេពលបុរសេនះេចញ
បតេ់  ពួកេគបេងកតអងគករមយួេចញពី�។ េហយេ េពលែដលពួកេគេរ បចំ
� ខញុ ំចងសួ់រអនកនូវ�បវត�ិ� ស��មយួ (េ ទីេនះឥឡូវេនះ ឬ�មនេ កនុង
ែខ��ត)់ មកបង� ញខញុ ំ។ េ េពល�មយួែដលបុរសេនះធ� បេ់រ បចំ�ពះវ�ិរ
�បន�� បេ់ ទីេនះ េហយមនិបនរស់េឡងវញិេទ។ �ផទុយពី�ពះ។ �ផទុយនឹង
បទគមពរី។ ដូេចនះខញុ ំ�បឆងំនឹង�។ អ�ីែដល�ពះ�បឆងំ េប�ពះគងេ់ កនុងខញុ ំ េនះ
ខញុ ំ�បឆងំនឹងអ�ីែដល�ពះ�បឆងំ។ ស�តវរបស់�ទងគឺ់ជស�តវរបស់ខញុ ំ។ �កមជំនំុ
របស់�ទងគឺ់ជ�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ។ ជីវតិរបស់�ទងគឺ់ជជីវតិរបស់ខញុ ំ។ �ទងប់ន
�បទនជីវតិ�ទង ់ �ទងក់� យជខញុ ំ េដមបឱីយខញុ ំ�មរយៈ�ពះគុណ�ទង�់ចនឹងក� យ
ដូច�ទង។់ េឃញេទ? េយងបនផ� ស់ប�ូរកែន�ង។ �ទងប់នក� យជមនុស�មន
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បបដូចខញុ ំ េហយបន�� បជំ់នួសខញុ ំ កនុងកែន�ងខញុ ំ េដមបឲីយខញុ ំ�ចក� យជកូនរបស់
�ពះដូច�ទង។់

111 ឥឡូវអនកេឃញថនិកយរបស់អនក�តវេ ដល់�េហយ? (េយងមនិបន
ចបេ់ផ�មេទ។) មន�បជញ ខងេ�កិយប៉ុែន���� បច់ំេពះែផនកររបស់�ពះ!
ឥឡូវេយងេមលេ េ�កយ ឈបម់យួែភ�ត។

112 អ�័មបនេធ�ផទុយនឹងែផនកររបស់�ពះ ពីេ�ពះគតប់នមនិេគរព�ម
�ពះបនទូល។ ពយយមបេងកតករ�គបបងំខ�ួនែបប�សន។ �ប�ជយ័ េហយ
�ែតងែតប�ជយ័ អ�ីែដលមនុស�ពយយមេធ�។ នីមរ ៉ឌុបនខុស។ កូ�៉បន�� ប។់
េតពួកេគបនពយយមេធ�អ�ី? គឺបនបេងកតអងគករ។

113 េហយបនទ បពី់េនះ េពលពួកេគេរ បចំខ�ួនេ ទីបំផុត �ពះេយសូ៊វបន
រកេឃញថពួកេគបន�� ប!់ បនមនបនទូលថ “អនកមនែភនកេហយេមល
មនិេឃញ។ អនកមន�តេច កេហយមនិ�ច�� បប់នេទ។” េឃញេទ? បន
មនបនទូលថ “អនកជមនុស�ខ� កដឹ់កនមំនុស�ខ� ក។់ េបមនុស�ខ� កន់មំនុស�
ខ� កទ់ងំពីរមនិធ� កក់នុង�ប�យេទឬអី?” �ទងម់នបនទូលថ “អនកជេមេ
អុី��ែអល េហយមនិ�ចយល់ថអ�ីជកំេណ តថមីេទឬ? េ េពល េបអនកេ ឆង យ
ពី�បៃពណី េហយកន�់ម�ពះបនទូល អនកបនដឹងថខញុ ំនឹងមកេដមបផី�ល់កំេណ ត
ថមីដល់មនុស�។ អនកបន�គ ល់ៃថងរបស់ខញុ ំ។ េបអនកបន�គ ល់ម៉ូេស អនកនឹង�គ ល់
ខញុ ំ។ េ�កម៉ូេសបននិយយអំពីខញុ ំ េហយគតប់ននិយយថ ខញុ ំនឹងមក េហយ
ខញុ ំេ ទីេនះ! េហយ�បសិនេបខញុ ំមនិេធ�អ�ីែដលេ�កម៉ូេស និងេ��បននិយយ
ថខញុ ំនឹងេធ�េទ េនះកុំេជ ខញុ ំេឡយ។ េបខញុ ំមនិេធ�កិចចកររបស់�ពះេទ េនះកុំេជ ខញុ ំ
េឡយ។ ែតេបអនកមនិ�ចេជ ខញុ ំជមនុស� េហយេបអនកមនិ�ចេជ ខញុ ំបនេ�ពះខញុ ំ
ជមនុស� េហយករេធ�កិចចកររបស់�ពះ ចូរេជ កិចចករែដលខញុ ំេធ�េ�ពះ�ជ�ក� ី
អំពីកិចចករែដលខញុ ំកំពុងេធ�។” េឃញេទ?

114 ប៉ុែន�ដូចជសព�ៃថងេនះ �បសិនេប�ទងប់នគងេ់ េលែផនដីសព�ៃថងេនះ សភ
ៃន�ពះនឹងមនមយួ ភពែតមយួនឹងបេងកតមយួ េហយ�គបគ់ន នឹងមន�ពះេយសូ៊វ។
�បកដ�ស់ និកយរបស់ពួកេគ�តវែតខចបប់ល់។ េឃញេទ? េបមនិេ េទ េគ
អតេ់ ។ បំែបកភពជបងប�ូន។
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115 ខញុ ំចបំនេកមង�បសមន កេ់ឈម ះ “�វឌីតូច។” គតជ់បុរស េរ បករេហយ
ឥឡូវេនះ �មខញុ ំ�ម នគឺមន�គ�រេហយ។ ខញុ ំចថំគតច់បេ់ផ�មដំបូង។ ខញុ ំ
បនេ ផ�ូវ។ ល�ីស។ ខញុ ំបនលឺ�គអធិបបយជេកមង�បសតូច ែដលគតេ់�កក
េឡង េហយនិយយថ “�ពះេយសូ៊វជេកមង�បសមន កេ់កតកនុងសនូក។ ម៉ក់ៗ  េត
អនកដៃទេទ តជអ�ី?” ប៉ុែន�មនិែមនេកមងតូចេនះេទ។ គតប់នេ�ះ�វរបស់គត់
យកជអតថបទមយួ េហយអធិបបយ។ ប៉ុែន�េតគតជ់អ�ី? គតប់នក� យជពួក
�ពះេយសូ៊វែតមយួ។ ឪពុករបស់គតគឺ់េ�ក វក៉េឃរ ជកមមសិទធិរបស់ពួកខង
�ពះេយសូ៊វែតមយួ។ េហតុអ�ី សភៃន�ពះមនិ�ច�ទ�ំទបន។ ពួកេគ�តវែត�បមូល
�វឌីតូចមក។ េហតុអ�ី ពួកេគែដលេ សល់�តវមនែបបដូចជ�វឌីតូច។ េហយ
មនេពលមយួេ េពលែដលេកមង�បសតូចកំពុងេរ បចំករ�បជំុេ រដ�ផ�រ�ី គត់
បនអំពវនវឱយខញុ ំចុះមកជួយគត។់ េហយបង�បស ម៉ូេរនិ៉ងខញុ ំបន�នពីរទំពរ័
ៃនែផនកខងមុខៃនកែសត េ�យគម នអ�ីេ�កព�ីវឌីតូចេទ �ពះវ�ិរនីមយួៗមន
�វឌីតូច។ ឱ េ�កេអយ! េហតុអ�ី �បសិនេបពួកចស់ទុំៃន�ពះបនទទួល�គ ល់
អំេ�យទនេ កនុងមតិ�តូចេនះ គតនឹ់ងបន�យលុកយក�ពលឹង�បព់នន់ក់
ចូលេ កនុង�ពះ�ជ�ច�ក�ពះ េឃញេទ �បបគ់តឱ់យេភ�ច�បៃពណីរបស់គត់
អំពីមនុស�េហយែបបេនះ។ �ពះមនអំេ�យទនកនុងជីវតិរបស់គត ់សូមេ�ប�!

116 េ េពលែដលករពយបលដេ៏ទវភព�តវបនតំ�ងជេលកដំបូង មនុស�
�គបគ់ន មន�រមមណ៍ថ�េ កនុងៃដរបស់ពួកេគ េហយ�ចធំុក�ិនជំងឺបន។ េហយ
អូ ខញុ ំេអយ! េហតុអ�ី? ពួកេគ�តវែតេធ�� អងគកររបស់ពួកេគសថិតេ កនុងករ�ប�ំង
ខងេ�កយ។ េឃញេទ អនកមនអងគកររបស់អនកមុនែផនករៃន�ពះ អនកគិតថ
��តវេហយ។ ប៉ុែន� �ពះមន�កមជំនុំរបស់�ទងប់ន�ដំេណ រករដូចគន  ជរបូកយ
�ថក៌ំបងំ។ អនកមនិចូលរមួជមយួ�េទ អនកេកតេ កនុង�។

117 មន�បជញ កនុងេ�កិយ ប៉ុែន��� បក់នុងែផនកររបស់�ពះ។ �បបខ់ញុ ំចុះ។
អ ច ឹង �បបខ់ញុ ំចុះ អ ច ឹង។ អនក�ច�បបព់ួកេគ េហយប ជ កដ់ល់ពួកេគ
ថ ពួកេគខុសេបេមល�ម�ពះបនទូល និងករសនយរបស់�ពះ េហយេគេ ែត
មនិេឃញ�។ ខញុ ំ�ចអងគុយបនយ៉ង�សល េហយយក�ពះបនទូល េហយបង� ញ
អនកថនិកយគឺខុស។ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកថេគលលទធិែដលអនកមនេ ៃថងេនះគឺ
ខុស។ បង� ញថ�ខុស េហយពួកេគនឹងនិយយថ “ែមនេហយ េយង�តវបន
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បេ�ង នឱយេជ ែបបេនះ។” អនកេឃញេទ �មគំនិតរបស់ខញុ ំ �ជ—�ជចំណី េប
អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ គឺជចំណីកណុង។ បទ �តវេហយ។ ពួកេគ
េមលមនិេឃញ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អនក អនក�ល់គន —អនកមនិ�ច
េមលេឃញថ អនក�ចមករកខញុ ំេហយមនជីវតិ។”

118 មននីកូេដម ជបុរសដម៏នកិត�ិយស ជបុរសដអ៏�ច រយ ជប៊សី�ពេ កនុង
�កមជំនំុរបស់គត ់ ជបុរសដល៏បលីបញ មនុស��គបគ់ន �ស�ញ់ េហយមករក
�ពះេយសូ៊វ េហយមនិបនដឹងអំពីជីវតិជជង—ជងេធ�អីេ�ះ។ គតម់និេអេព
នឹងេរ ងេនះេឡយ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនបេនទ សគត ់ប៉ុែន�គតម់នចិត�េ�ម ះ
�គប�់គនេ់ដមបមីក។ អនកេ សល់ពួកេគកម៏និមកែដរ។ ពួកេគបនឈរេចញ
ជមយួនឹងសេម�ចសងឃ និងជមយួនឹងប៊សី�ពអនកេនះនិងអនកេនះ េហយ អេ ច ះ
និងអ ចុ ះ។ េឃញេទ? ពួកេគបនឈរជមយួពួកេគ ជជងយកទំេន មទម� ប់
ចស់ទុំរបស់ពួកេគ ជជង�� ប�់ពះបនទូលរបស់�ពះ។

119 ឥឡូវេនះ អនក�ច�បបព់ួកេគ ពួកេគនឹងមនិ�� ប�់េទ។ អនក�ច
ពិត�បកដ…េតអនក�ច�សៃមបនេទ…ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ
ជករ�បមថេទ។ ឥឡូវេនះ បងប�ូនែដលកំពុង�� បែ់ខ��ត ់ខញុ ំមនិមននយ័ថជ
ករ�បមថេទ។ េតអនក�ច�សៃមថខញុ ំនឹងេចញមកទីេនះ េហយ—និង�ន មេ�បះ
េ េលេដមេឈ�ចសួរខញុ ំថ “េតអនកេដរជំុវញិពិភពេ�កយ៉ងេមច៉ែដរ? ខញុ ំ
មនជីវតិ ខញុ ំជចំណងេលេដមេឈេនះ។”? គត�់ចប ជ កថ់គតម់នជីវតិ
ប៉ុែន��ជ�បេភទខុសគន ។ �បសិនេបគតច់ងេ់ដរជំុវញិ ផ�ូវែតមយួគតែ់ដលគត់
ធ� បេ់ដរជំុវញិ េឃញ ភ�ក ់ មន�រមមណ៍ ធុំក�ិន និងឮ េបគត�់ចនិយយមក
ខញុ ំ េហយសួរែបបេនះ មនផ�ូវែតមយួគត ់ គត�់តវេកតដូចខញុ ំេកតែដរ។ �ែមន៉។
គតនឹ់ងមនិយល់ពីវធីិេផ�ងេទ តេទ។ ែតេបគតេ់កតមកដូចខញុ ំេកតែដរ េនះគត់
នឹងដឹងេរ ងែដលខញុ ំដឹង។ �ែមន៉។ អូ! បទ ែមនេហយ។ អនកមនិ�ច�បបពី់
ករចងែខ�េលេដមេឈពីរេប បែដលេយងេធ�ចលននិងសកមមភពេនះេទ �
�តវែតមន�បេភទៃនជីវតិរបស់េយងេដមបយីល់ពី�។ ដូចគន ជមយួ�ពះវ ិ ញ ណ!
េរ ងដូចគន គឺេ ជមយួ�ពះវ ិ ញ ណ មនិអ ច ឹងអនកមនិ�ចយល់ពី�បន។ មនិ
ចបំចព់យយមេ�ះ��យទងំអស់េនះេទ �គនែ់តមករក�ទងជ់មុនសិន។
ដបតិ “េលកែលងែតមនុស�េកតជថមី មនិដូេចនះេទគតម់និ�ចេឃញ�ជ�ច�ក
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�ពះេឡយ” �ទងម់នបនទូលថ េនះេហយ “យល់�េទ។” អនក�តវែតេកតជថមី េដមប ី
ដឹងពី�។
120 “ែមនេហយ” អនកនិយយថ “ខញុ ំេកតជថមី។” េហយ�តវបដិេសធ�ពះបនទូល?
េតអនក�ចេ ជយ៉ង�? ជីវតិផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកផ�ល់ឱយអនកនូវករប ជ ក់
អំពី� �កមផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកែដលអនកបនចូលរមួជមយួ សត��� បៃនរដូវ។
េឃញេទ? រងច់រំហូតដល់េយងចុះេ កនុងេរ ងទងំេនះកនុងរយៈេពលពីរបីនទី
េឃញេទ។
121 មកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ េតអនក�ច�បបម់នុស�អំពីេរ ងៃន�ពះវ ិ ញ ណ
ែដលមនិបនេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណបនយ៉ងដូចេម�ច? អនក�តវែតេកតមកពី
�ពះវ ិ ញ ណ េដមបយីល់ពីេរ ងៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ េនះ…�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
ថ “ខយល់បកម់កទី�កម៏និ�ច�បបថ់�មកដល់�ឬេ ទី�ែដរ។”
េឃញេទ? អនក�ល់គន េកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណ ពួកេគកម៏និ�ច�បបអ់នកបនែដរ។
បុរសែដលេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណមនិគិតអ�ីេឡយ គតអ់នុ ញ តឲយ�ពះេធ�ករគិត
ជំនួស។
122 េតអនកគិតថខញុ ំ�ចឈរេ េលេវទិកេ ទីេនះ បនយកគំនិតមយួេហយ
�បបប់ុរសមន កេ់ ខងេ�កយេនះ “េឈម ះរបស់គតគ់ឺ ចន ដូ េហយគតម់ក
ពីកែន�ងមយួេនះ េហយគតប់នេធ�ែបបេនះ។ េហយគតប់នេរ បករជមយួ
ស�ីមន កេ់ទ តេ ទីេនះ កលពីៃមភឆន មំុន េហយគតប់នមនកូនជមយួ ស�ី
េនះ។ គត�់តវែតយកេរ ងេនះមកវញិ េហយេធ��ែបបេនះ” េតអនកគិតអ ច ឹង
យកគំនិតមយួ េតខញុ ំ�ចេធ��បនេទ? គម ន�បជញ ែបបេនះេទកនុងករេកតមកេល
ែផនដីេនះ។ �េលសពីេនះ។ ��តវែតមកពីខងេល។ បនទ បម់កេ េពលែដល
អនកបនេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណ ខងេល ជជីវតិែដលេ កនុង�ទង ់ែដលបនេធ�ករ
ទងំេនះ បនែចងថ “កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវេធ�ែដរ។”
123 កំេណ តរបស់អនក�តវែតផ� ស់ប�ូរ។ អនក�តវបនេគេបក�បស់។ អនក
�បែហលជបននិយយភ�ដៃទ អនក�បែហលជបនេ�តចុះេឡង អនក
�បែហលជបនែ�សកខ� ងំ អនក�បែហលជបនេធ�ទងំអស់េនះេហយែបបេនះ
និងអនកេធ�អីេផ�ងេទ ត �បែហលជធ� បជ់—សមជិកដេ៏�ម ះ�តង។់ នីកូេដមក៏
ដូេចន ះែដរ េឃញេទ ប៉ុែន�គតខ់�ះកំេណ តថមី។ េហយេ េពលែដលអនកបដិេសធ
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�ពះបនទូល េហយពយយម�ក�់េ កែន�ងេផ�ង េហយេធ�អ�ីមយួេ េល� េហយ
ខច តខ់ច យ�ឱយឆង យដូចេនះ បនទ បម់ក…�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ទីសំគល់
ទងំេនះនឹងេធ��មពួកអនកេជ ។ ដូចម�លិមញិ ៃថងេនះ នឹងជេរ ងរហូត លកខណៈ
ពិេសស�តវបនសមគ ល់។” ដ�ប�ដំណឹងល��តវបនផ�ព�ផ�យ ទីសំគល់
ទងំេនះនឹងេធ��ម។ សូម�បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដល�ទងធ់� បយ់ក�េចញពី�កមជំនំុ។
សូមបង� ញខញុ ំនូវបទគមពរីែដលជកែន�ងែដល�ទងម់នបនទូល ធ� បម់នបនទូលថ
“យូរេម�ះ៉។” �ទងម់នបនទូលថ “ដល់ពិភពេ�កទងំមូលនិងដល់�គបគ់ន !”
124 ែមនេហយ អនកនឹង�តវទទួល�បេភទៃនជីវតិែដល�ទងម់ន េដមបរីស់េ
កនុងជីវតិរបស់�ទង។់ េហយេ េពលែដលអនកេឃញជីវតិរបស់�ទង ់ េនះអនកនឹង
�គ ល់�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �តវេហយ។ “េ េពលែដល�ទង”់ សព�នមផទ ល់ខ�ួន
មនិែមនជករគិត មនិែមនជករ�សេម�សៃម មនិែមនជ�រមមណ៍ ប៉ុែន� “េ េពល
ែដល�ទង ់ ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក �ទងនឹ់ងទទួលយកេសចក�ី
ទងំេនះ ែដលខញុ ំបន�បបអ់នក េហយេបកបង� ញ�ដល់អនក េហយនឹងបង� ញអនក
នូវអ�ីែដលនឹងមកដល់។” េនះជកំេណ ត។ េនះជករប ជ កថ់�ជ�ពះបនទូល។
េហយេ េពលែដលបុរសមន កន់ិយយថគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយបដិេសធ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ�ក�់េ កែន�ងេផ�ង េត�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�ចបដិេសធ�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់�យរេប ប�? ឥឡូវេនះសូមបង� ញ
ខញុ ំនូវអងគករមយួេ កនុង�ពះបនទូល។ ហនឹងេហយ។ េឃញេទ? �តវេហយ។
125 េតអនក�ចគិតពីអនកជំនួញ…ឥឡូវេនះ េនះជរេប បែដល�កមជំនុំរបស់េយង
េ ពីេ�កយ។ េតអនក�ចគិតដល់អនកជំនួញមន កែ់ដលបនចបេ់ផ�ម�ជីវកមម
េ ទីេនះេទ �ជ…�ពិតជ�ជីវកមមរកីចេ�មន េហយគត�់តវេ រកជំនួយភ� មៗ
េហយគតនឹ់ងេ រក�កមមនុស��� ប ់ �កសព េហយនិយយថ “េតអនកមក
េធ�ករឱយខញុ ំបនេទ?” ពួកេគនឹងមនិមន�បេយជនស៍�មបគ់តេ់ទ។
126 េនះេហយជមូលេហតុែដលអងគករមនិេងបេឡងវញិេទ។ េឃញេទ?
ហ�ូងៃនករមនិេជ ែដល�� បប់ន�បមូលផ�ុ ំគន ដូចជនីមរ ៉ឌុ ដូច ដូចជកូ�៉ ចុះ
�មសមយ័កល។ េធ�ដូចេម�ច…គឺ�ទងម់និែដលេ�ប�េទ មនិែដលេ�បអងគករ
េឡយ។ �ទងម់និ�ចេធ�បនេទ។ �បនេចញពី�ពះហឫទយ័របស់�ពះរចួេហយ �
បនឆ�ងផុតេ េទ ត។ �មនិ�ចឈនដល់បន �េ េ�កករែស�ងរក។
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127 េតអនក�ចេ រកបុរសែដលមនិ�ចេធ�ចលនបនេ�យរេប ប�? ពិក
កបល ៃដ និងេជង �បបគ់តថ់អនកចងឱ់យគតរ់ត�់ប�ំងេ�យេជងស�មបអ់នក
រតក់រ�ប�ំងេនះេ�យអតធ់មត ់ទុកមយួែឡក…េឃញេទ? េតគត�់ចេធ��បន
យ៉ងដូចេម�ចេ េពលបុរសេនះមនិ�ចេធ�ចលនបនផង េបគតពិ់ករហនឹង?
អនក�តវដកពិករភពេចញពីគតជ់មុនសិន េទបគត�់ចរតប់ន។

128 េនះេហយជអ�ីែដលអងគករ�តវករ គឺជករពយបលដេ៏ទវភព។ អូ ខញុ ំ
េអយ! ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំរកមនិេឃញ…សំេឡងរះិគនេ់ទ។ េឃញេទ ខញុ ំមនិរះិគនេ់ទ
ែតេប�កចកមនិជប�់ងយដកជង។ េឃញេទ? េនះេហយជមូលេហតុែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិ�ចេ�បនិកយបនេទ។ ភ� មៗ…

129 សូមចថំ ខញុ ំេជ ថ ម៉ទីន លូេធរ មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពិត�ស់។
�បែហលជមនិែមនេ កនុងែផនកៃន�កនុងៃថងេនះេទ េ�ពះ�មនិ�តវបនផ�ល់ឱយ។
េយងបនឆ�ងកតក់រេនះេហយ អនកជមនុស�េ េ�ងឧេបសថ េ េលក� រេខ ន
េនះ។ ប៉ុែន�គតប់នេជ េល�ពះ “េហយអនក�ែដលេជ េនះមនជីវតិអស់
កលបជនិចច។” ខញុ ំមនិនឹក�ម នថមនមនុស�េជ ដូចខញុ ំ រហូតដល់�ពឹកេនះ ខញុ ំ
បនឮេ�ក ឆល ហ�ូលេលខណៈែដលខញុ ំកំពុងែតចុះេ�កម។ គតក់េ៏ជ
ែដរ ថ ករេកតជថមីមនិែមនជពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។
កំេណ តថមីកំពុងេកត។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ េឃញេទ?
�តវេហយ។

130 ឥឡូវេនះេយងេឃញថបុរសមន កេ់នះ�តវែតេកតម�ងេទ តេដមបសីកមម។
េកតមកជ�ចឈ់ម េទបអនកមន�បជញ កនុងេ�ក។ េហយ�បជញ របស់
េ�កីយក៍�៏� បប់ងគ ប�់គខង�ចឈ់មែដរ។ �តវេហយ។ េនះេហយជ
មូលេហតុែដលបុរសែដលមនិមនកំេណ តថមី េហយ�បបគ់តព់ី�ពះបនទូលៃន�ពះ
ពួកេគនឹងេគរព�មប៊សី�ពរបស់ពួកេគ �បធនឬអងគកររបស់ពួកេគ ជំនួសឱយ
�ពះបនទូលៃនជីវតិ។ េហតុអ�ី? �មនិដឹងអ�ីេផ�ងេ�កពីេនះេទ។ “េហតុអ�ី អនកដឹង
េទ ៃថង�មយួខញុ ំ�ចជ�បធន។” េហតុអ�ី នីកូេដមជេម។ េនះគឺហួសពី�បធន
មយួេ េទ ត គឺជ—ជ—�គគង� លមន ក ់ ែដលេលសពីេនះ គឺជេ �� យេ
អុី��ែអល។ េឃញេទ? បទ េហយគតជ់បុរសដអ៏�ច រយ គតជ់សមជិក
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ៃន�កមេនះ េហយមនិ�គ ល់�ពះេ�ចនជងអ�ីទងំអស់។ េឃញេទ? អ�ីែដលគត់
បនដឹងគឺជ�បវត�ិ� ស�មយួចំនួន។
131 េត�ពះែដលមន�បវត�ិល�យ៉ង�េប�ទងម់និដូចសព�ៃថងេនះ? េត�ពះរបស់
េ�កម៉ូេសល�យ៉ង�េប�ទងម់និែមនជ�ពះដូចគន េ សព�ៃថងេនះ? េត�ពះ
ែដល�ចសេ ងគ ះមនុស�េ េលេឈឆក ងែដលមនិ�ចសេ ងគ ះមនុស�មន កក់នុង
�ថ នភពដូចគន សព�ៃថងេនះមន�បេយជនអ៍�ី? ដូចែដលខញុ ំែតងែតនិយយ “េត�
មន�បេយជនយ៉៍ង�កនុងករផ�ល់ឱយសត��� បក�ររីបស់អនកនូវ�គបពូ់ជ
ល� និងវ�ីមនី េធ�ឲយគតម់ន�� បល� និងេ�មដល៏� េហយ�កក់នុង�ទង?” ខញុ ំ
មនិយល់េទ។ ពយយម�បបគ់តអ់ំពី�ពះៃនអំ�ចនិងអ�ីៗទងំអស់ េហយ�ក់
គតឲ់យចូលេ កនុងអងគករែដលមនិេជ េលេរ ងែបបេនះ។ េឃញេទ? ហនឹងេហយ។
េនះេហយជមូលេហតុែដល�ប�ជយ័ គតប់ន�� បេ់ហយ។ អនកមនិ�ចេ�ប�
បនេទ។ �ពះមនិែដលេ�ប�េទ។
132 សូមគិតចុះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិែដលេធ�េ េពល�េនះេទ េ�បអងគករ
មយួ គម នកែន�ង�ែដលេ កនុងបទគមពរី ឬគម នកែន�ង�កនុង�បវត�ិ� ស�េទ។
�បសិនេបនរ�មន ក�់� បេ់ កនុងកែសតេនះ ឬមនវត�មន �ចបង� ញខញុ ំពី
កែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយកអងគករមយួ។ េហយេធ�កិចចករេ េល
ែផនដី ចូរមក�បបខ់ញុ ំចុះ ខញុ ំចងឱ់យអនក�បបខ់ញុ ំថ េស វេ �បវត�ិ� ស��មកពី�។
អនកដឹងថ�មនិមនេ កនុងបទគមពរីេទ ដូេចនះខញុ ំចងឲ់យអនកបង� ញខញុ ំពី�បវត�ិែដល�
បនមក។ �ពះមនិែដលេ�បអ�ីដូចេនះេទ។ �ទងេ់�បបុគគលជនិចច។
133 មនិអីេទ �េកតេចញពី�ពះវ ិ ញ ណ។ ឥឡូវេនះ េដមបេីកតពី�ចឈ់ម
េហយមន�បជញ ៃនេ�កិយ េនះ�បជញ នឹង�� បប់ងគ ប�់គខង�ចឈ់ម។
ករេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណ គឺ�តវេជ  និងេគរព�មករបេ�ង នកនុង�ពះគមពរី
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយបុរសែដលេកតពី�ពះវ ិ ញ ណនឹងេគរព�ម
�ពះបនទូលរបស់�ពះេ�យមនិគិតពី�បៃពណី�មយួ�បបគ់តេ់ឡយ។ �
�គនែ់តជ�។ អនកបនេកតជថមី េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកេឃញ។ េដមប ី
ជកមមសិទធិរបស់អងគករ សូម�កក់�ីសងឃមឹរបស់អនកទងំអស់េ កនុងេនះ…
134 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិនិយយថ មនុស�កនុងអងគករមនិេកតជថមីេទ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
នឹងេ ដល់ទីេនះកនុងរយៈេពលពីរបីនទីេទ ត េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័។
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�បកដ�ស់ ពួកេគមន ប៉ុែន�ពួកេគគឺជបុគគល។ មនិែមនអងគករេកតជថមីេទ
បុគគលេ ទីេនះេកតជថមី។ ប៉ុែន�អងគករ�គនែ់តបំែបកគតេ់ចញពី�ពះ េនះជ
អ�ីទងំអស់ែដល�េធ�៖ ករែបកគន ។ �តវេហយ។ េ�យមនិគិតពី�ចឈ់ម
និកយបេ�ង នខង�ចឈ់ម �ែតងែតផទុយនឹងឆនទៈរបស់�ពះ។

135 េដមប ី េកតជថមីមននយ័ថ�តវ “េកតពីខងេល។” ជថមីម�ងេទ តមននយ័ថ
“ពីខងេល។” ខញុ ំគិតថអនកដឹងេរ ងេនះ េឃញេទ។ ករេកតជថមីមននយ័ថជ
“េកតពីខងេល។” ឥឡូវេនះ អនកនឹងេឃញ អនក�ចសិក���បសិនេបអនកចងប់ន
វចននុ�កម។ េមល �មននយ័ថ “កំេណ តែដលមកពីខងេល។” េ�យ�រែត
អនកបនេកតេ ទីេនះ ឥឡូវេនះេដមបេីកតជថមី អនក�តវែតេកតពីទីេនះ េ េកតជ
ថមី។ កលេនះ�ជ�ច�កេនះខពស់ជងនគរេនះេ េទ ត ធំជងនគរេនះ
េ េទ ត ទល់ែតនគរេនះលងងច់ំេពះេរ ងេនះ េហយលងងដ់ល់កំរតិេនះ។

136 ដូចែដលខញុ ំធ� បនិ់យយជញឹកញប ់ ខញុ ំនិង�បពនធរបស់ខញុ ំេ ទីេនះមនិយូរ
ប៉ុនម នបនេ ទិញេ�គ ងេទសមយួចំនួន កលពីប៉ុនម នែខមុន េយងបនេឃញ
ស�ីមន កេ់ស� កសំពត។់ េហយ�ជេរ ងចែម�កបំផុតែដលេយងមនិធ� បេ់ឃញ
កនុងរយៈេពលយូរមកេហយ។

137 ែមនេហយ �ពឹកេនះ ខញុ ំមនិនិយយ �បមថេទ ខញុ ំបនលឺអងគករលបមីយួ។
េហយកូន�សីខញុ ំនិងខញុ ំកំពុង�� បវ់ទិយ ុ េពលេយងេ កមមវធីិថ� យ�កមជំនុំ។ េហយ
បទចេ�ម ងមយួបទែដលពួកេគបនេ�ច ងជ�បេភទមយួេផ�ងេទ តេ�យ អេ ច ះ
និងអេ ច ះ ករេ�ច ងបុ�ណមយួចំនួនែដល�� បេ់ ស�មបខ់ញុ ំ�ដូចជមនុស�
�សីខទបដ់េង�មរហូតដល់មុខេខ វ េហយបនទ បម់កគិតថ�ជករេ�ច ង។ េនះជ
ករែ�សក។ ខញុ ំចូលចិត�ករេ�ច ងបទ េពនទីកុស�ចស់ៗ េចញពីេបះដូងរបស់
អនក។ អនកមនិ�ចយកបទេភ�ង�កក់នុងធុងធយងូបនេទ ប៉ុែន�អនកកំពុងែតេ�ច ង
េ�យបន�ឺសំេឡងយ៉ងរកី�យចំេពះ�ពះអមច ស់។ ខញុ ំគិតថ�ជខងវ ិ ញ ណ។
ខញុ ំចូលចិត��។ ប៉ុែន�ករសងកតដ់េង�មរបស់អនករហូតដល់អនកមុខេឡងេខ វ េហយ
�ចស់េម�ងេ េហយ�តឡបម់កែ�សកវញិ ជអនក…អនកមនិដឹងថខ�ួនឯងេ�ច ង
អ�ីេទ។ េតអនករពឹំងថអនក�េផ�ងេទ តនឹងដឹងេ�យរេប ប�? ហនឹងេហយ។
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េយងនិយយេរ ងែដលេយងដឹង។” �តវេហយ។
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�តវេហយ។ អ�ីែដលេយងគួរេធ�គឺេ�ច ងនូវអ�ីែដលេយងដឹងកនុងចិត�េយង នូវ
�រមមណ៍របស់េយង។
138 េហយេ េពលែដលពួកេគឆ�ងកត ់ កូន�សីរបស់ខញុ ំេរ នត ន�ី េហយនងបន
និយយថ “បង�បស” នងបននិយយថ “េនះពិតជត ន�ីបុ�ណ។”
139 ខញុ ំបននិយយថ “បទ ប៉ុែន�េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកក់នុងចំេ�ម�កម
ចេ�ម ងេនះ �បែហល�សិបនក។់ េតអនកគិតថដូចមនបរេី េលដេង�ម
របស់ពួកេគេទ? េត�កមចេ�ម ងេនះមនប៉ុនម ននកែ់ដលអនកគិត យបម់ញិជ
យបៃ់ថងេ រ ៍ អតប់នផឹកសីុតិចៗ? េតមនមនុស��សីប៉ុនម ននកែ់ដលមន
សក�់យ�យ? េតមនប៉ុនម ននកប់ន�បមុខ េពលែដល�គគង� លៃន
�ពះវ�ិរបននិយយកលពីប៉ុនម នៃថងមុនថ ‘�ពះបនបេងកតពិភពេ�កដ�៏សស់
�� តេពល�ទងប់េងកតេម �បមុខ’?” េ េពលែដលេយងដឹងថមន ស�ីមន ក់
េ កនុង�ពះគមពរីបន�បមុខរបស់នង េហយ�ពះបន�បគល់នងដល់សត�ែឆក
សីុ។ េហយេយង�ល់គន  បនដឹងអ�ីទងំអស់អំពី�កមជំនំុនិងអំពី�សនដ៍ៃទ
ដឹងថករ�បមុខគឺជលកខណៈរបស់ជតិ�សន ៍ ែដលែតងែតមន។ េហយ
េទះជយ៉ង� ស�ីេធ��។ េហយបុរសជកប់រ ីផឹក�� �ក�់មខ�ួន។ េហយ
ឈរេ ទីេនះ េហយេ�ច ង សំេលងដូចេនះ។ េយងនឹងេ ដល់�កនុងរយៈេពល
ពីរបីនទីេ ទីេនះ។ �តវេហយ។ ជកមមសិទធិករគិតរបស់អងគករ េ េពល នឹង
មនករខកចិត�េ ឯទីជំនំុជំរះ កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ។
140 ករេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណ គឺ�តវេជ  េហយ�ប�ពឹត�ខ�ួនកនុង�ពះវ ិ ញ ណ គឺ�តវ
យល់ េហយេជ េ�យចិត�ថ �ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ�គីសទ េហយេនះជ�ពះបនទូល
របស់�ទង ់ ថគម នពកយ�េផ�ងេទ ត�ច�តវបនបែនថមេ � ឬយកេចញ
ពី�េ�យគម នេឈម ះអនកយកេចញពីេស វេ ជីវតិ។ េនះគឺជកម� ងំខ� ងំ។
�បសិនេបអនកបែនថមេរ ងមយួេ � �ម�បៃពណីរបស់អនក ឬយករបស់មយួ
េចញពី� �ពះ�គីសទមនបនទូលថ �ទងផ់ទ ល់ “េឈម ះរបស់អនកនឹង�តវលុបេចញ
ពីេស វេ ជីវតិ។” ឥឡូវេនះ សូមែស�ងរកអងគករ និកយេ កនុង�ពះគមពរី។ អនក
នឹងរតេ់ចញពី�! �តវេហយ។ េ�យមនិគិតពី�ចឈ់ម ករបេ�ង ននិកយគឺ
ផទុយេ នឹង�ពះគមពរី។ បទ។ េកតជថមីមននយ័ថ “កំេណ តថមីពីខងេល េកតពី
ខងេល។” បនទ បម់ក េយងសកមមកនុងេរ ងពីខងេល។ អូ ខញុ ំេអយ! ដបតិ�ទងផ់ទ ល់
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ែដល�ប�ពឹត��ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �មរយៈអនក ែខនងរបស់�ទង ់ ចំេពះេដម
ទំពងំបយជូរ។

141 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “េបខញុ ំមនិេធ�
កិចចកររបស់�ពះវរបិ�េទ កុំេជ ខញុ ំេឡយ។” �បកដ�ស់! �ទងម់នបនទូលថ
“គម នអនក�បនេឡងេ �ថ នសួគេ៌ទ ប៉ុែន��ទងែ់ដលចុះមកពី�ថ នសួគ។៌”
េមល�ទងប់េនទ សនីកូេដមេ ទីេនះ េ េពលែដលនីកូេដម…អនកដឹងេទ ពួកេគ
បនគិតថ គតជ់បុរស គតម់និ�ចជ�ពះបនេទ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ
េ ទីេនះ�ទងម់នបនទូលថ “គម នអនក�បនេឡងេ �ថ នសួគេ៌ទ គឺមនអនក
ែដលបនចុះមកពី�ថ នសួគ ៌ សូមបែីតកូនមនុស�ែដលឥឡូវេនះេ �ថ នសួគ។៌”
�គឺេ�ចនេពកស�មបគ់ត។់ េត�ទង�់ចជ បុ�តមនុស� ែដលចុះមកពី�ថ នសួគ៌
េហយបនយងេឡងេ �ថ នសួគវ៌ញិេ�យរេប ប� េហយមន កដ់ែដល
ែដលឈរេ េលផទះេនះ និយយជមយួនីកូេដម េតឥឡូវេ កនុង�ថ នសួគឬ៌?
ែមនេហយ គតគ់ួរែតេឃញថ�គឺជ�ពះ។ �ទងម់នវត�មន�គបទី់កែន�ង! េឃញ
េទ? ប៉ុែន�គត ់ បន�ម�បៃពណីរបស់គត ់ មនិបនដឹងេរ ងេនះេទ។ គតម់និ
មន�ម រតីខងវ ិ ញ ណេទ។ ចិត�ខង�ចឈ់ម េហយមនិ�ចចបប់នេទ។

�ទងម់នបនទូលថ “េតមនុស�និយយថខញុ ំជកូនមនុស�?”

“អនកខ�ះនិយយថ ែមនេហយ ‘េ�កជបុ�តរបស់�ពះបទ�វឌី។”

142 �ទងម់នបនទូលថ “េហតុអ�ីបនជ�វឌីេ �ទងេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណ?
‘�ពះអមច ស់េអយ’ ថ ‘�ពះអមច ស់’ មន�ពះបនទូលេ កន�់ពះអមច ស់របស់ខញុ ំថ
“អងគុយខង�� ំៃដរបស់ខញុ ំ រហូតដល់ខញុ ំ�កេ់ជងអនកេលស�តវ”’?” រេប បែដល�ទង់
ជឫសគល់ និងជកូនេ របស់�ពះបទ�វឌី។ �ទងគឺ់មុន�វឌី �ទងគឺ់ជ�វឌី
េហយបនទ បពី់�វឌី។ េឃញេទ? “�ទងជ់ឫសនិងជពូជរបស់�វឌី” �ពះគមពរីបន
និយយដូេចនះ ទងំឫសនិងពូជរបស់�ពះបទ�វឌី។ េត�ទង�់ចេធ�ជកូនេស�ច
េ�យរេប ប�? េត�ទង�់ចេធ�ជ�ពះរបស់េស�ចេ�យរេប ប�? �ពះគមពរី
បននិយយថ “ចបព់ីេពលេនះេ  ពួកេគមនិបនសួរ�ទងេ់�ះេឡយ។” ខញុ ំ
គិតថ�ជេរ ងល� ផងែដរ។ បទ េ�ក។ �តវេហយ។
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143 េកតជថមីម�ងេទ តពីខងេល។ បនទ បម់កេយងសកមម សកមមេ កនុងេរ ងពី
ខងេល េហយស�មបជី់វតិរបស់�ទងគឺ់េ កនុងេយង ែដលជ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
ជករប ជ ក�់ពះបនទូលខ�ួនឯង។ �ពះវ ិ ញ ណែដលគងេ់ កនុងអនកគឺជ�ពះបនទូល
ែដលបនក� យជ�ចឈ់មេ កនុងអនក។ គំនិត�ពះវ ិ ញ ណ�ម�ពះបនទូល
េហយសកមមកនុងករប ជ ក�់ពះបនទូល។

144 ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណមនិសកមមេ កនុងនិកយ�មយួេឡយ។ �មនិ
ចប�់រមមណ៍កនុងករបេងកតអងគករេទ េ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណផទ ល់គឺផទុយនឹងអងគករ។
អងគករកំពុងែស�ងរកវតថុេ�កិយ ចិត�ៃនេ�កិយ េហយេគេធ��ពះវ�ិរធំៗ និង
របស់របរប៉ូ� និងេរ បចំអងគករប៉ូ�ដអ៏�ច រយ េរ បចំ�គអធិបបយ ជេដម និង
ថន ក ់ ល�បំផុតេ កនុងទី�កង។ េ ឯ� �ពះវ ិ ញ ណកំពុងពយយមែស�ងរក
ដួងចិត�េ�ម ះ�តង ់ កែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណមន�ពះទយ័ចងប់ង� ញ េហយ
បង� ញថ�គប�់ពះបនទូលរបស់�ពះគឺពិត។ េត�ចជអនកេធ�យ៉ង� េត
�ពះវ ិ ញ ណ�ចេធ�ករកនុងអងគករមយួបនយ៉ងដូចេម�ច េ េពលែដល�កំពុង
បដិេសធ េ�យទទួលយកេគលលទធិជំនួសឱយ�ពះបនទូល? មនិ�ចេធ��បនេទ។
អ ច ឹង អនកេឃញេទ ��� បេ់ហយ។ �ពះមនិយងេ រកពួកេគនូវកែន�ង�មយួ
េដមបែីស�ងរក� ស��ទង ់ និង—មនុស�មយួ�កមេធ�ករឲយ�ទង ់ េ�ពះពួកេគបន
�� បេ់ េហយ។ ពួកេគជអនកមនិេជ េល�ពះបនទូល ឬនឹងមនិេ ទីេនះេទ។
េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េយងសកមមេ កនុងអ�ីៗពីខងេល។ ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណ
គិត�ម�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ �តវេហយ ពីេ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណផ�ល់ជីវតិដល់
�ពះបនទូល។ េឃញេទ? “សំបុ�តសម� ប ់�ពះវ ិ ញ ណ�បទនជីវតិ។”

145 ៃថងេនះ ខញុ ំេឡងមកេមលេដមេឈធំៗ �កេឡកេមលេដមេឈដ�៏សស់�� ត
េ េលៃ�ព កូនភនធំំៗ ពណ៌េ�ន ត េល ង ៃបតងចស់ មនចំណុចេ កនុងពួក�។
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកដឹងថេនះជអ�ីេទ?” ខញុ ំបននិយយថ “េយងមន
េសចក�ី�� ប ់ េហយ�ពះបន�កភ់ងួរបស់�ទងេ់ចញ េ�យចង�េ េលភន។ំ �
ជផក បុណយសព។ ជីវតិបនចូលេ កនុងធូលីដីវញិ។ �ពះ�គនែ់តកប�់គបពូ់ជ
ទងំអស់របស់�ទងេ់ចញពីផក និង ប ចុ ះពួកេគមកវញិ េហយ�ទងេ់ចញភងួរបស់
�ទង។់ �ទង�់កេឡកេមលេ េលែផនដី េ�ពះ�ជផក បុណយសព។ ប៉ុែន�េ េពល
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ែដល�ពះ�ទិតយរះម�ងេទ ត �គបពូ់ជេនះនឹងរស់េឡងវញិ។” �ែមន៉។ �តឹម�តវ
េហយ។
146 �ពះវ ិ ញ ណចប�់រមមណ៍កនុងករប ជ ក�់ពះបនទូល។ េហយ�បសិនេប
អនកទទួលយក�បៃពណីជំនួសឱយ�ពះបនទូល… ឥឡូវេនះ អនកនិយយថ
“ែមនេហយ េយងេជ ទងំអស់ ប៉ុែន�បង�បស �បណ� ំខញុ ំដឹងថេយងមនិេជ េរ ង
េនះេទ។” េនះេហយជកែន�ងែដលអនកឈប។់
147 បព�ជិតបន�បបខ់ញុ ំេពលមយួថគត…់គឺ—�បធន�កមបននិយយថ ឬខញុ ំ
េជ ថ�ជេម បននិយយថ “បព�ជិតេ ទីេនះ មនេមទព័មន ក�់� ប។់ គត�់តវ
កេំភ�ងយន�។”
148 គតប់នេ ទីេនះ េហយ�បធន�កមកំពុងតសូ៊។ ពួកេគបនទញគតចូ់ល
េ កនុងតងក់កបទ�កហម េហយគតប់ននិយយថ “�បធន�កម។”
149 គតេ់ងបមុខេឡងេ�យឈម េហយគតនិ់យយថ “បទេ�ក។” េហយ
គតប់ននិយយថ “អនកគឺជបព�ជិត។”

“បទ។” គតប់ននិយយថ “អនកជិត�� បេ់ហយ �បធន�កម។”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំដឹងេហយ។”

គតប់ននិយយថ “េតអនកជ�គិ�ទ នែមនេទ?”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំធ� បជ់�គី�ទ ន។”
150 បននិយយថ “េតអនកបនចកេចញពី�ទងេ់ � េ�កេមទព័?” គត់
បននិយយថ “អនកនឹងរកេឃញ�ទងេ់ �តងក់ែន�ងែដលអនកចកេចញពី�ទង។់”
�តឹម�តវ។

�បធន�កមបននិយយថ “ខញុ ំមនិបនគិតេទ។”
151 បព�ជិតបននិយយថ “អនកគួរែត អនកមនិមន ប៉ុែន��បែហលពីរបីនទីេទ ត
ជវធីិែដលអនកកំពុងតសូ៊។” មតេ់បកេចញ ឈមហូរេចញពីមត�់តេច ក និង
�គបក់េំភ�ងយន�េពញខ�ួនគត។់ បននិយយថ “អនកគួរ�បញបេ់ េទ ត សួត
របស់អនកកំពុងេពញេហយ។”
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152 េហយ�បធន�កមកច៏បេ់ផ�មវេង�ង េ�យេដកេ ទីេនះេពលគតត់សូ៊។
�ន មញញឹមមកេលមុខគត ់បននិយយថ “ខញុ ំដឹងឥឡូវេនះ។”

បននិយយថ “េតអនកទុក�ទងេ់ ឯ�? ចបេ់ផ�មេ ទីេនះ។”
153 គតប់ននិយយថ “‘ឥឡូវេនះ�កខ់ញុ ំឲយេដក។’” េនះេហយជកែន�ងែដល
គតប់នចកេចញពី�ទង ់េនះេហយជកែន�ងែដលគតែ់ស�ងរក�ទង។់
154 េ េពលែដលអងគកររបស់អនកបេ�ង នអ�ីមយួែដលផទុយនឹង�ពះបនទូល
េនះអនកទុក�ទងេ់ ទីេនះ។ ចូរ�តឡបម់កវញិចុះ ពីេ�ពះ�ទងស់កមមកនុងករ
ប ជ កនិ់ងេធ�ឲយ�ពះបនទូលេនះពិត។ េនះជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វជនិចច គឺេធ��ម
�ពះហឫទយ័របស់�ពះវរបិ�។ េឃញេទ? �តវេហយ។
155 ដូេចនះ េឃញេទ េ�យករយល់ដឹងអំពីអងគកររបស់នីកូេដមមនិមននយ័
ចំេពះ�ពះេទ។ ឥឡូវេនះ មនិថគតជ់អនក�បយុតធខ� ងំប៉ុ�� េទ ដូចែដល
េយងេ �ែបបេនះ េ កនុងអងគករ េមេ អុី��ែអល �ល់ករេរ នសូ�តនិង
ករយល់ដឹងរបស់គតម់និែមនមននយ័ថ [បង�បស�បណ�ចំប�់មមៃដ
របស់គត—់េអដ។] េពលគតឈ់រេ ចំេពះ�ពះ�គិស� េនះមនែតករបេនទ ស
គតប់៉ុេ�� ះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�សៃមថមនុស�ទងំអស់និយយថ “បិ�បរសុិទធ នីកូ
េដម។ បិ�បរសុិទធ នីកូេដម។ េយង�កបថ� យបងគំ េ�ក។” ប៉ុែន�េពលែដលគត់
បនឈរេ ចំេពះមុខ�ពះេយសូ៊វ េនះ�ទងប់នបេនទ សេ�កេ�យ�រែតភព
លងងេ់ខ� របស់េ�ក។ ដូេចនះ េឃញថមនអ�ីេកតេឡង េភ�ច�េ ! ចូរេយងេ ឯ
�ពះ។ �តវេហយ។ �តវេហយ។
156 ទងំករយល់ដឹងដអ៏�ច រយរបស់កូ�៉មនិមននយ័អ�ីទងំអស់ ឬរបស់អ�័ម
ែដលមន ក់ៗ បដិេសធ�រែដលបនប ជ ករ់បស់�ពះ។ េ�ះ�� បឲ់យជិត េយង
នឹងេ ដល់ទីទឹកខពស់កនុងមយួនទីេទ ត។ េឃញេទ ពួកេគមន ក់ៗ  មូលេហតុ
ែដលពួកេគមនប �  នីកូេដម កូ�៉ នីមរ ៉ឌុ ជេដម គឺេ�យ�រពួកេគមនិបន
ទទួល�គ ល់អនកន�ំររបស់�ពះែដលមន�ពះបនទូលែដលបនប ជ កេ់ ៃថង
េនះ។ ឥឡូវេនះ អនក�កដឹ៏ងែដរ។ ឥឡូវេនះ េយង�ចបន��បនយូរេទ ត។
ប៉ុែន��ពះបនទយេហយមនបនទូលថេរ ងមយួនឹងេកតេឡង មនុស�បេងកត
អងគករ កំណតយ៉់ងជក�់កស់�មបម់នុស�។ ពួកេគេជ ថមន�ពះេមស�ុ ី
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យងមក។ អូ ពួកេគជជនជតិយូ� អូ ខញុ ំេអយ ពិត�ស់! ប៉ុែន� េពលែដល
�ពះេយសូ៊វយងមក�មរេប បែដល�ទងប់នេធ� ពួកេគនិយយថ “េនះមនិ�ច
ជ�ទងេ់ទ។” ពួកេគមនិយល់ពី�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមនិបនមក
ផទុយនឹង�ពះបនទូលេទ (េតែមនេទ?) ប៉ុែន��ទងប់នផទុយេ នឹងករបក��យរបស់
អងគករពី�ពះបនទូល�ពះ។ េ�កម៉ូេសមនិបនមកផទុយនឹង�ពះបនទូលេទ គតម់ក
យ៉ងពិត�បកដជមយួនឹង�ពះបនទូល។ ប៉ុែន�កូ�៉ប�ជយ័មនិបនេឃញ�េទ។
េហយ�មរយៈ�បនេ ជែបបេនះ។
157 ឥឡូវេនះេមល។ �រៃនៃថងេនះមនិ�ចនិយយអ�ីមយួបនេទ។ “េយង
មនេសចក�ីពិត េហយេយងទទួលបនេនះ េនះ” ��តវែត�តវបនទយេ កនុង
�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ េហយបនទ បម់កបនទ បពី់�ពះបនទូល�តវបនបេ ចញ ��តវែត
�តវបនប ជ កយ៉់ង�តឹម�តវេ�យ�ពះបនទូល។
158 �ពះេយសូ៊វ�តវបនប ជ កយ៉់ង�តឹម�តវអំពី�ពះ េ�យ�ពះបនទូល។ �ទងម់ន
បនទូលថ “�បសិនេបអនកបន�គ ល់ម៉ូេស អនកនឹងបន�គ ល់េពលេវ�របស់ខញុ ំ។”
េ��បននិយយអំពី�ទងយ៉់ងជក�់ក ់េហយេ��ទងំអស់បននិយយថ
�ទងជ់អ�ី។ ប៉ុែន��េធ�ឲយពួកេគខ� កែ់ភនក ពួកេគមនិ�ចយល់បន។ េឃញេទ?
ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វគឺជ…េហយខញុ ំមនិ…
159 ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះស�មបក់ែសតេនះ និងស�មបអ់នកផងែដរ។ េឃញេទ
អនកន�ំរែដលមន�រៃនៃថងេនះ!
160 ឥឡូវេនះ េបអនក�ល់គន េ  អនកេ កនេ់សែវនេដែអតែវនទីសទថ “េយង
ទទួលនង �គនែ់តរក�ៃថងសបបទ័!” អនកបង� ញខញុ ំេ កនុងបទគមពរីេមល។ អនក�សី
េអឌី បេហគបននិយយថ គតម់ន�។ បង� ញ�ដល់ខញុ ំ។ �ក��ីពះេយហូ�៉
បននិយយថពួកេគមន�។ បង� ញ�ដល់ខញុ ំ។ េឃញេទ? េមតូឌីសទនិយយ
ថពួកេគបនទទួល�។ បង� ញ�ដល់ខញុ ំ។ បទីសទនិយយថពួកេគបនទទួល
�។ បង� ញ�ដល់ខញុ ំ។ បង� ញខញុ ំពីអងគករ�មយួ។ ខញុ ំកំពុងែតប ជ កដ់ល់អនក
ថពួកេគគឺជ មនុស��គបគ់ន  េចញពីបំណង�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ។ ពួកេគមន ក់ៗ
ផទុយពីគន  ករបេ�ង នែបប�បៃពណីរបស់មនុស�ជំនួសឱយ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
ខញុ ំមនិដឹងថមនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគែដលនឹងទទួលយកអ�ីែដលពិតជបន
សរេសរេ កនុង�ពះគមពរី�មរេប បែដល�មន។ �តវេហយ។ ប៉ុែន�េ េពលមន
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នរ�មន កម់កនិយយ “ខញុ ំមន�រៃនៃថងេនះ” គត�់តវែត�តវបនេគេមលេឃញ
ជមុនេហយទយថនឹងមក។
161 េពលេ�កយ៉ូ�នបទីសទេដរេចញពីទីេនះ ពួកេគនិយយថ “េតអនកជ
�ពះ�គីសទឬ?”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែមនេទ។”

បននិយយថ “េត—េត—េតអនកជេអលីយ៉ែមនេទ?”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែមនេទ។”

គតប់ននិយយថ “អនកជនរ�?”
162 គត�់ចកំណតអ់ត�ស ញ ណខ�ួនឯង គតម់ន�រៃនេពលេវ�។ គត់
បននិយយថ “ខញុ ំជសំេឡងែដលែ�សកេ ទីរេ��ថ ន ដូចេ��េអ�យ
បនែចង។ ឥឡូវេនះ េបកំេណ តនិងជីវតិរបស់ខញុ ំមនិបនេ�ប បេធ បនឹងេរ ងេនះ
េទ កំុអី—កុំទទួលខញុ ំអី។”
163 េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមក េនះគឺជេរ ងដែដល ដូចគន ។ អនកន�ំរ
ែដលមន�រ �តវែតជ�រែដលបនទយទុកជមុនេ�យ�ពះ។ េហយ
បនទ បម់ក �ពះមនបនទូល�មរយៈអនកន�ំរេនះ ប ជ កថ់�ជេសចក�ីពិត។ េត
អនកឮ�េទ? េតអនកយល់េទ? យល់! ជដំបូង �តវែតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់
ែដលបនទយទុកជមុន។ េហយបនទ បម់កអនកន�ំរែដលមន�រ �តវែតជ
អ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលថនឹងេកតេឡងេ េពលេនះ។
164 េនះជរេប បែដលេ�កម៉ូេសបនេធ�។ េនះេហយជមូលេហតុែដលគត់
�កបេ ចំេពះ�ពះ េហយនិយយថ “�ពះអងគ �ទងប់នចតខ់ញុ ំមក។”

�ទងម់នបនទូលថ “ែញកខ�ួនអនកេចញពី�កមេនះ។”
165 េឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ? �ែតងែតជេរ ងែដលបំែបរគំនិតរបស់មនុស�
េធ�ឲយពួកេគេចញពីឆនទៈរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ សូមចថំ បនទយទុកេ�យ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយបនប ជ កយ៉់ង�តឹម�តវេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “�បសិនេបខញុ ំមនិេធ�កិចចករេនះ…ពី�ពះ
ដូេចនះកុំេជ ខញុ ំេឡយ។ សូមេមល�បសិនេបខញុ ំខកខន…ចូរនិយយថ េតអនក�
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�ចេថក លេទសខញុ ំពីអំេពបបបន? េតអនក��ចបង� ញខញុ ំថខញុ ំជអនកមនិេជ
បន?”
166 នីកូេដមបននិយយថ “េយងដឹងថេ�កគឺជ…�គ អនកមកពី�ពះ ពីេ�ពះ
គម នអនក��ចេធ�េរ ងទងំេនះបនេឡយ េលកែត�ពះេ ជមយួគត។់”
េឃញេទ? ដូេចនះ �បង� ញថ�ទងជ់អនកេជ ។
167 ឥឡូវេនះ េយងែដលដឹងពី�បវត�ិ�កមជំនំុ។ ឥឡូវេនះ�កចុ់ះកនុងមកួគំនិត
របស់អនក។ �មនិទនយឺ់តេពលេទ េឃញេទ ដូេចនះ�គនែ់ត�� បឱ់យជិតឥឡូវេនះ
េហយខញុ ំនឹងពយយមឱយេល ន�មែដល�ចេធ�េ បន។ ខញុ ំ—ខញុ ំចង…់�� បឱ់យ
ជិតែខ��តប់ន�ិច។ ឥឡូវេនះ អនកទងំ�យ�ែដលធ� ប�់ន�បវត�ិ�កមជំនំុ ដឹង
ថជេលកដំបូងែដល�គី�ទ ន�តវបនេរ បចំេឡង គឺជ�ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក។
ឥឡូវេនះ េបមនេពល�មយួមុនហនឹង ខញុ ំចងឲ់យអនក�មន កយ់ក�បវត�ិមក
បង� ញខញុ ំ។ ខញុ ំជមតិ�សម� ញ់របស់ប៉ុល បយ៊ ជអនក�បវត�ិ� ស�ដអ៏�ច រយ
ជេ�ចន។ ខញុ ំបនទទួលករសិក�របស់ខញុ ំេ ទីេនះ �កម�បឹក�នីេស ប៉ុស�
�កម�បឹក�នីេស  បិ�ៃននីេស ។ �ល់ករសរេសរដព៏ិសិដ�របស់ពួកជំនុំ ែដល
ខញុ ំដឹង។ �មសិបបីឆន ែំដលខញុ ំបនសិក�ពួកេគ េមលពួកេគ។ មនិែដលមន
អងគករេទ។ �ពះវ�ិរកតូលិកគឺជម�ៃនអងគករ។ េយងដឹងថេនះជករពិត។
មនិែដលជ�កមជំនំុែដលបនេរ បចំអងគករ មននិកយ រហូតដល់�ពះវ�ិរ
កតូលិក។ េហយពកយកតូលិកមននយ័ថ “សកល។” េហយពួកេគបនបេងកត
ពួកជំនំុរដ� េហយបនេធ���គប�់គងៃន�កងរ ៉មូ េហយ�មន�បែហល—ែផនកដល៏�
បំផុតៃនពិភពេ�កបនយកឈនះេ េពលេនះ។ �ជ�កមជំនុំរបស់រដ� េហយ
អស់អនកែដលមនិ�� បប់ងគ ប�់នឹង�តវ�� ប។់ �កម�បឹក�នីេស  ដប�់បៃំថងៃនករ
�បយុទធបង�ូរឈម េ េពលែដលេ��ពិតរបស់�ពះ េ េពលែដលពួកេគបន
េ�កកឈរេឡងេ ទីេនះ…
168 �ពះវ�ិរកតូលិក េហតុអ�ីបនជ�ចបេ់ផ�មដំបូង េហតុអ�ីេយងទងំអស់គន
ដឹង� ខញុ ំបនបេ�ង ន�េ ទីេនះ។ �មពិត អគី័� និង�ពីសីុល គឺជ�គគង� ល អ័
គី�គឺជ�គគង� ល—ៃន�ពះវ�ិររ ៉មុូងំ។ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
ធ� កចុ់ះេ ៃថងបុណយទី៥០ �បនធ� កម់កេលជនជតិយូ�ពី�គបជ់តិ�សនេ៍
េ�កមេមឃ។ ប៉ុែន�ប៉ុនម នៃថងបនទ បពី់េនះ េព�តសបននិមតិ�េឃញេ េលដំបូល
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ផទះ េដមបេីឡងេ ឯកូេន�ស ជជនជតិរ ៉មូ ជមនុស�សុចរតិ។ េហយគត់
បនអធិ�� ន េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តេលគត។់ មយួសនទុះ
េ�កយមក ឥស�រជនចបេ់ផ�មទទួល�។ អគី័�និង�ពីសីុលបនចូលេ
—េ ទី�កងរ ៉មូេហយពួកេគបនេរ បចំ ឬមនិែដលេរ បចំេទ ប៉ុែន�េរ បចំឱយមន
រេប បេរ បរយ�ពះវ�ិររ ៉មូដំបូង។ េហយេ េពលែដលពួកេគេធ� ពួកេគមនរបស់
ពួកេគ—បងប�ូន�បស�សីរបស់ពួកេគ។
169 េហយ ក�ូ�ស-លូ�៊ កនុងរជជកលរបស់គត ់ បនបេណ� ញជនជតិយូ�
ទងំអស់េចញពីទី�កងរ ៉មូ។ េហយេនះជេពលេវ�ែដល�ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក
បននិយយថ េព�តសេ កនុងទី�កងរ ៉មូ។ សូមបង� ញខញុ ំនូវបទគមពរីមយួែដល
េព�តសធ� បេ់ កនុងទី�កងរ ៉មូ ឬ�បវត��ិមយួែដលនិយយថគតេ់ ។ គត់
មនិែមនេ�ះ េយងេ �ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំេជ ។
េហយេតេព�តស ជ�សនយូ៍� �ចនឹង�ពមថ� យបងគំរបូ�ពះ និងរបស់
ទងំេនះែដលេគមន ពីករថ� យបងគំរបូ�ពះនិងរបស់ទងំេនះបនយ៉ងេមច៉?
កែន�ង�…េឃញេទ? េតគតនឹ់ង�បឆងំនឹងករបេ�ង នរបស់គតេ់�យ
រេប ប�េ ទីេនះ? មនិសមេហតុសមផលេទ។ មនិេលសពីេនះេទ �បេតស�ង់
កម៏នែដរ។ រងច់បំន�ិច េយងនឹងេ ដល់�មយួរយៈេ�កយមក េប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័។ សូមចំ�ំ។ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថេពល
ែដលពួកជំនំុនិយយថេព�តសេ �កងរ ៉មូ �បវតិ�� ស�បននិយយថ ក�ូ
�ស-លូ�៊ (េហយ�ពះគមពរីកប៏ននិយយថ) បនប ជ ជនជតិយូ�ទងំអស់
េចញពីទី�កងរ ៉មូ។
170 េ�កប៉ុលបនឆ�ងកត�់កងេអេភសូរ េហយមកដល់េឆនរសមុ�ទខងេល
េឃញសិស�ទងំេនះ េហយេ ទីេនះគតប់នេ ទីេនះេដមបសួីរសុខទុកខ អ័
គី�និង�ពីសីុល។ បនទ បពី់ពួកេគចកេចញ េនះបងប�ូនរ ៉មុូងំកនុង�កមជំនុំេនះ
ចបេ់ផ�មបេងកតគំនិតេរ ងខ�ួន េហយពួកេគបនបែនថមករេគរពបូជរបូ�ពះ។
េហយបនទ បម់កេ  ខនែសទនទីន ែដលម� យរបស់គតជ់�គី�ទ នពិត�បកដ
េហយសងឃមឹថកូន�បសរបស់គតនឹ់ងក� យជអនកនេយបយ។ េហយគត់
បនេឃញថភគេ�ចនៃនទី�កងរ ៉មូ ឬមយួែផនកធំៃន� ៃនវណ� ៈ�កី�ក បន
ទទួលយកករសេ ងគ ះរចួេហយ�មរយៈ�ពះ�គីសទ។ េហយបនទ បម់កពួកេគ
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ចបេ់ផ�មមនករេពញនិយមយ៉ងខ� ងំ េ�យ�រែតពួកេគបនទម� កែ់វនញុះ
េហយ�កម៉់� េហយទម� កជូ់ពីតេទេហយ�កេ់ព�តស ជេដម—និងពួកសិស�
េហយ�ជ�សនដេ៏ពញនិយមមយួ។ េហយពួកេគមនភពក� �ន។ ពួកេគ
ពួក�គី�ទ ននឹង�� ប!់
171 េហយ�ពះវ�ិរកតូលិកបននិយយថ “េយងជករចបេ់ផ�ម។” េនះជ
ករពិត �ពះវ�ិរកតូលិកចបេ់ផ�មេ ៃថងបុណយទី៥០។ ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដលេធ�ឲយ
នងេចញមក៖ នងបនេរ បចំ និងចកប់ ចូ ល (ពី�ពះបនទូល) ជមយួេគល
លទធិ។ េហយេគលលទធិចុងេ�កយបង�ស់ អនកែដលមន�យុេលសពី១០ ឆន ំ
�ចចងចេំគលលទធិចុងេ�កយបង�ស់បនៈ ករយងេឡងរបស់ម៉រ ី �បែហល
ដបឆ់ន មំុន។ េគលលទធិមយួេផ�ងេទ តបនបែនថមេ ឱយ�កមជំនំុ។ ជំនួសឱយបទ
គមពរី �ជេគលលទធិ! េហយពួកេគនឹងពនយល់អនកឱយយល់ឥឡូវេនះ ពួកេគ “មនិ
ខ�ល់ពីអ�ីែដលបទគមពរីែចងេទ �ជអ�ីែដល�កមជំនំុនិយយ។”

ពួកបូជចរយេនះ�បបខ់ញុ ំថ “�ពះសថិតេ កនុង�កមជំនុំរបស់�ទង។់”

ខញុ ំបននិយយថ “�ពះគឺេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់”
172 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ �ពះគមពរីេនះ�គនែ់តជ�បវត�ិៃនពួកជំនំុ
កតូលិកដំបូងប៉ុេ�� ះ។”
173 ខញុ ំបននិយយថ “េបអ ច ឹងខញុ ំជកតូលិកដំបូងេគ។” ខញុ ំបននិយយថ
“េនះេធ�ឱយខញុ ំជកតូលិកេ�ចនជង អនកជសងឃ។” េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយ
ថ “�បសិនេបអ ច ឹងែមន េនះខញុ ំគឺែបបេនះែមនេហយ។” ខញុ ំបននិយយថ
“អនកេឃញេទ ខញុ ំេជ យ៉ងពិត�បកដនូវអ�ីែដលពួក�វក័បនបេ�ង ន។ អនកេជ
អ�ីែដលមនុស�បនចកចូ់លេ កនុង�។” េហយេនះជរេប បែដល�បនេ យ៉ង
ពិត�បកដ។ �បកដ�ស់ �គឺអ ច ឹង។ �បនេ ែបបេនះ យ៉ងពិត�បកដ។
174 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ �បវត�ិ� ស� បនទ បម់កពួកេគចបេ់ផ�មបែនថម
េគលករណ៍ ៃនលទធិ េហយេ េពលែដលប៉ុលបនមកដល់ េយងដឹង�ម
�បវត�ិ� ស�ថ គតម់និបនេ េលង�កមជំនំុដំបូងេនះេទ េ�យ�រគតម់និ
�ចឈរេមលករថ� យបងគំរបូ�ពះបនេឡយ។ េហយគតប់នេ េលង�កមជំនំុ
ទីពីរែដលពួកេគបនបេងកត �ពះវ�ិរទីពីរៃនទី�កងរ ៉មូ។
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175 េហយេ េពលែដល�កម�បឹក�នីេស មកដល់ ែដលជកែន�ងែដល ខន
ែសទនទីនបនេឃញគំនិតេដមបបី�ងបប�ងមនគររបស់គត។់ េរ ងដូចគន ែដលអ័
�បប់នេធ�ជមយួនឹងេយេសបិលែដរ គឺេរ បករេ ទីេនះ។ េឃញេទ? េហយ
េ េពលែដលគតប់នេឃញឱកសេដមបបី�ងបប�ងម�បជជនរបស់គតនិ់ង
បេងកត�បជជតិដម៏នឥទធិពលមយួេចញពី� គតគិ់តថពួកេគនឹងមន�សន
របស់ពួកេគ ដូេចនះគតប់នេធ�ឱយពួកេគក� យជ�សនរដ�។ េហយេ េពល
ែដលពួកេគមន�កម�បឹក�នីេស  េហយសំណួរទងំេនះេកតេឡងថេតមន�ពះ
ែតមយួ ឬបី ថេតពួកេគគួរេធ�ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ឬ
�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សំណួរេផ�ងេទ តទងំអស់េនះ
បននមំក—េ ករ�បគំុេ ទីេនះ។ េហយេ េពលែដល�េកតេឡង េ��
ចស់ៗខ�ះេចញមកេ ទីេនះ េ�យគម នអ�ីេ�កពីែសបកេច មរុជំុំវញិពួកេគ េហយ
បរេិភគេ ម ។ �តវេហយ! ប៉ុែន�ពួកឥស�រជនធំៗបនេធ�ករេ កនុង�ពះវ�ិរ
រចួេហយ។ បំបិទពួកេគេ�យ�បជញ េ�កិយ។ ប៉ុែន�ពួកេគមន�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។នងបនចូលេ កនុងភពងងឹតៃនករមនិេជ អស់មយួពនឆ់ន ។ំ

176 ប៉ុែន�នងបនេចញម�ងេទ តេដមប ី រកីដុះ�ល។ �តវេហយ។ អនកមនិ�ច
សម� ប�់បនេទ។ “�ពះអមច ស់ មន�ពះបនទូលថ េយងនឹង�� រេឡងវញិ េ េពល
ែដលអ�ីៗទងំេនះសីុអស់ជេ�ចនឆន ។ំ”

177 និកយពួកេគបនបែនថមេគលលទធិ។ េហយេដមបេីធ�ដូេចនះ េដមបបីែនថមេគល
លទធិែដលជវធីិែតមយួគតែ់ដល�កមជំនំុេធ� វធីិែតមយួគតែ់ដលនិកយ�មយួ
�ចេគចេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ គឺេដមបបីែនថមេគលលទធិជំនួសឱយ
បទគមពរីពិសិដ� គឺពយយមបេងកតទំេន មទម� បរ់បស់អនកឬេគលលទធិៃន�កមជំនុំ
របស់អនក េទះបីជ�ផទុយនឹងបទគមពរីកេ៏�យ។ ដូេចនះ េតអនក�ចេថក លេទស
�កមជំនំុកតូលិកេ�យរេប ប� េពលអនកេធ�ដូចែដលពួកេគបនេធ�ែដរ? េត
អនកយល់េទ? �តវេហយ។ េពលេនះ�គនែ់តគិតថបទគមពរីមនិ�ចប�ជយ័បន!
េគលលទធិគឺជករកុហក�ងំពីចបេ់ផ�មដំបូង។ េហយេ េពលែដលអនកទទួល
យកនិកយមយួ អនកមនេគលលទធិរចួេហយ េ�ពះ�ជអ�ីែដល�តវបនបែនថម។
�មនិមនេ កនុងបទគមពរីេទ។ �មនិមនេ កនុងបទគមពរីេទ។
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178 មនិមនអ�ីដូចជអងគករេទ។ �ពះេយសូ៊វមនិែដលមនបនទូលថ “ខញុ ំបងគ ប់
ឱយអនកចូលេ កនុងពិភពេ�កទងំមូលបេងកតអងគករ។” មនិអីេទ េ�កេអយ
គម នេរ ងែបបហនឹងេទ! េដមបេីធ�ដូេចនះ គឺេដមបបីដិេសធបទគមពរីដពិ៏សិដ�។ េ េពល
ករេនះ�តវបនេធ�េឡង ��តវបនផ� ស់ប�ូរពី “�កមជំនំុពីកំេណ ត” េ  “�កមជំនំុ
េ�យេគលលទធិនិង�សន។” មនិែមន�កមជំនុេំទ អនុ ញ តឱយខញុ ំសំុេទស។ ជ
ផទះសំ�ក!់ អនកបនេកតេ កនុង�កមជំនុំ ប៉ុែន�អនកចូលរមួកនុងផទះសំ�កម់យួ។
�មនិែមនជ�កមជំនំុបទីសទ �កមជំនំុេមតូឌីសទ �កមជំនំុ េពនទីកុស�េទ។ �
ជផទះសំ�កប់ទីសទ ផទះសំ�កេ់ពនទីកុស� និងផទះសំ�កេ់មតូឌីសទ
អនកចូលរមួជមយួពួកេគ។ អនកមនិ�ចចូលរមួ�កមជំនុំបនេទ។ មនិមនេរ ង
ែបបេនះេទ។ អនកេកតេ កនុង�។ នីកូេដម�តវបន�បបរ់ចួេហយ។ ដូេចនះេតអនក
េឃញថអនកេ កែន�ង? អូ ខញុ ំេអយ!

179 េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំ�បឆងំនឹង�។ មនិែមន�បឆងំនឹងមនុស�
េ កនុង�េទ �ជ�បពន័ធែដលខញុ ំ�បឆងំ។ េ�យ�រែតពួកេគមនិ�ច…មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគចស់ទុំឬអ�ីមយួេផ�ងេទ ត េប�កមជំនុំមយួកនុងចំេនមពួកេគ
អធិបបយអ�ីមយួែដលមនេ កនុង�ពះគមពរីែដលផទុយនឹងេគលលទធិេនះ ធមមនុ ញ
ែដលេគមនេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ គត�់តវបនេគផ� ចខ់�ួនែបបេនះ។ បទ
ែមនេហយ។ ពួកេគខ�ះ��កក�់ស់ែដលពួកេគមនិអនុ ញ តឱយកររស់េឡងវញិ
មកកនុង�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តេទ លុះ��ែត�ជមនុស�របស់េគមន ក។់ េហតុអ�ី បន
ជពួកេគដូេចនះ…

180 មនេពលមយួ�គអធិបបយេរ បនឹងែចកចយ�ពះបនទូល…េ ទីេនះេ កនុង
�បេទសេនះ �គអធិបបយចំ�ស់មន កឈ់រេ ទីេនះេ �មផ�ូវ យំអង�រសំុករ
ែ�បចិត� េហយនិយយថ “ចូរមកទទួល�ពះ�គីសទ បំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ” និងេរ ងដូចេនះ។ េហយមននរ�មន កេ់ចញពីអងគករ េពនទីកុស្
ដមកេហយផ�ល់ឱយបុរសមន កនូ់វដុ�� រេ កនុងៃដរបស់គត ់ េហយ�តវែតេចញេ
េហយែ�បចិត�េ�ពះែតគតប់នផិតកបត�់បឆងំនឹង�កមជំនំុរបស់គត។់ និយយ
ពីកតូលិក! �តវេហយ។ េហយអនកដឹងពីកែន�ងែដលខញុ ំកំពុងនិយយផងែដរ ឬអ�ី
ែដល�ពះវ�ិរេនះ បនេធ� ។ �តវេហយ។
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181 ចូរេធ�ដូេចនះ េដមបបីដិេសធបទគមពរីេ េពលែដលករេនះ�តវបនេធ� ��តវបន
ផ� ស់ប�ូរេ េពលែដលអនកបែនថមេគលលទធិនិងចូលរមួជមយួ�ថ បន័មយួ េនះ
អនកបនទទួលយកេគលលទធិដំបូងរបស់អនកេ�យស�័យ�បវត�ិ េ�ពះ�មនិែមន
ជបទគមពរី ដូេចនះ�ជអ�ីែដលបនបែនថម។ េហយេគលលទធិគឺជអ�ីែដលបែនថម
“យកជំនួស” �ជំនួសពីកំេណ តេដម។ េ េពលអនកទទួលយកនិកយ អនកបន
បែនថមេគលលទធិ។ �តវេហយ។ េ េពលករេនះ�តវបនេធ�រចួ ��តវបនផ� ស់
ប�ូរពី “�ពះវ�ិរពីកំេណ ត” េ  “ផទះសំ�កេ់�យេគលលទធិឬ�សន។” សូម
េមល �ជេគលលទធិេ កនុងខ�ួន�ផទ ល់ មនិែមនជ�ពះគមពរីេទ។
182 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមនិែដលបននិយយថ “ចូរចូលេ កនុងពិភពេ�ក
ទងំមូល េហយបេងកតនិកយ ចូរេ េរ បចំមនុស�ជមយួគន ។” �ទងម់នបនទូល
ថ “ចូរេ បេងកតសិស�។” េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយ “�ែមន៉។”—េអដ។]
�ែមន៉។ ដូេចនះ អនកេឃញេហយ អនកេចញទងំ�សង។
183 សូម�� ប ់ េមលេ ទីេនះ។ សូមបិទ�េ េលអ�ីេផ�ងេទ តេ ទីេនះ ជំរញុ
អ�ីមយួឱយតឹងែណនេ េពលេនះ។ េតវចននុ�កមភ��កិចមនប៉ុនម នកបល
េឈម ះ ដឹ េអមផតទិក �យ�ឡុត ពីភ�រេដមចស់ ជភ��កិច?
�តវេហយ។ �ន� យកអនក�បជញ�មយួែដលអនកចងប់ន។ ចូលេ កនុង
ប�� ល័យ េហយយកវចននុ�កម វចននុ�កម�កិក។ សូម�នវវិរណៈ១៧
េហយេ េពលែដលអនក�នេ ទីេនះ កំែណេស�ចេជមេ ទីេនះនិយយថ
េហយេនះ “េទវ�េនះកន៏វំ ិ ញ ណខញុ ំេ ឯទីរេ��ថ ន េនះខញុ ំេឃញមន ស�ីមន ក់
ជិះេ េលសត�សមបរុ�កហម ែដលេពញ—ជេឈម ះ�បមថ។” ឥឡូវេនះ េនះជអ�ី
ែដលេស�ចេជមបននិយយ។ ប៉ុែន�ករបក��យេដមបននិយយថ៖

…េទវ�េនះកន៏វំ ិ ញ ណខញុ ំ…េនះខញុ ំេឃញមន ស�ីមន ក…់ែដល
េពញជេឈម ះ�បមថ…

184 មនភពខុសគន ជេ�ចនរ�ង “េឈម ះៃនករ�បមថ” និង “េឈម ះ�បមថ។”
ឥឡូវេនះេមល។ េយងទងំអស់គន យល់និងដឹងេហយថ េនះគឺជ�ពះវ�ិររ ៉មុូងំ
ែដលអងគុយេ េលភន�ំបពីំរ �គប�់គងអំ�ចៃនពិភពេ�ក។ េហយនង�តវបន
េគេ ថ “�សីសំផឹង” េហយនងគឺជ “ម� យរបស់�សីេពសយ។” អ�ី? េតអ�ី
ជ�សីេពសយ? េត��ចជបុរសេទ? ��តវែតជ ស�ី។ ដូេចនះ �បសិនេប�ជ
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ស�ី ��តវែតជ�កមជំនុំ នងជម� យរបស់�សីេពសយ ដូចនងែដរ។ េហយេមល
េមល “េ កនុងនង!” ទុកឱយ���។ំ “េ កនុងនងមនេឈម ះ�បមថ។” េត�គឺជអ�ី?
ឥឡូវេនះ អនកបេ�ម�ពះេ ទីេនះ និងេ េលកែសត សូមរក�សន�ិភពរបស់អនក។
េតេឈម ះ�បមថទងំេនះជអ�ី? េមតូឌីស បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន លូេធ�៉ន េពន
ទីកុស� ជេដម។ េឈម ះ�បមថ េ�ពះ�ជអងគករ អំេពស�យសមន ់ ចំេពះ�ពះ
ដូចនងែដរ។
185 េហយពួកេគេ កនុង�កមទងំេនះ �បជជននិយយថ “េហតុអ�ីបនជគត់
ជេមតូឌីសទ េហយេធ�ែបបេនះ។ គតគឺ់ជេពនទីកុស� េហយេធ��ែបបេនះ។ គ
តជ់េ�បសប៊េីធេរ ន េហយេធ��ែបបេនះ។” ពួកេគេធ�អ�ី�គបយ៉់ងេ េល�បតិទិន
អនកដឹងេរ ងេនះ។ េហយ�ជអ�ី? េឈម ះែដលគួរែតដូច�ពះ�គីសទ េហយ�តវ
េ �មេឈម ះ�គិ�ទ ន េហយ�ជេឈម ះ�បមថេមលងយ! ពួកេគមនិែមន
ជ�កមជំនំុេទ។ ពួកេគ�តវបនេគេ ថ “�កមជំនុំ។” ែក�ងក� យ ពួកេគជ
ផទះសំ�ក!់ ឥឡូវអនកេឃញថេហតុអ�ីបនជខញុ ំ�បឆងំនឹងអងគករ? មនិែមន
មនុស�េទ �បពន័ធៃនអងគករ េឃញេទ េឈម ះ េឈម ះ�បមថ (េមល) ៃនផទះសំ�ក់
េ ថ�កមជំនំុែក�ងក� យ។ �ពះវ�ិរេមតូឌីសទ �ពះវ�ិរបទីសទ �ពះវ�ិរេ�ប
សប៊េីធេរ ន �ពះវ�ិរ េពនទីកុស� �ពះវ�ិរលូេធ�៉ន �កមជំនំុ បងប�ូនរបួរមួ មនិ
មនេរ ងែបបេនះេទ។ េនះជករខុសចបប។់
186 មន�កមជំនំុែតមយួ េហយអនកមនិ�ចចូលរមួជមយួ�បនេទ។ អនកេកត
េ កនុង�។ អនក�តវបនកំណតទុ់កជមុនស�មប�់។ របូកយេទវកថរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…របូកយ�ថក៌ំបងំ ជជងៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ េលែផនដី
េនះ ជមយួនឹង�ពះបនទូល�តវបនបង� ញឱយេឃញ។ បុ��និងបុ�តីរបស់�ពះ
ពួកេគមនិែមនជរបស់�មយួេឡយ។ “ចូរេចញពីចំេ�មពួកេគ” �ទងម់ន
បនទូលដូេចនះ។ បទ។
187 េមល ឆប់ៗ ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឱយអនកេន យហតេ់ទ ប៉ុែន��បសិនេបអនក
�គនែ់តឱយខញុ ំប៉ុនម ននទីេទ តឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងេ ឱយេល ន�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន
ប៉ុែន�ខញុ ំចងឱ់យអនក�បកដថទទួលបន� េដមបកំុីឱយខកខន។ េឃញេទ?
188 ចូរចថំ ម� យរ ៉មូ �តវបនេគរកេឃញេ កនុងនង ែដលេពរេពញេ
េ�យេឈម ះ�បមថ ម� យរបស់�សីេពសយ។ ចុះេបេគជ�សីេពសយ េតអ�ីេ ជ
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�សីេពសយ? េត�សីសំផឹងជអ�ី? េរ ងដូចគន េ នឹង�សីេពសយ។ �ជ ស�ីែដល
រស់េ មនិេ�ម ះ�តងច់ំេពះពកយសនយេរ បកររបស់នង។ េហយ�កមជំនុំ�
ែដលអះ�ងថជ�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទ េហយបដិេសធ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េនះ
នងមនិេ�ម ះ�តងច់ំេពះពកយសនយ�ពហ៍ពិពហ៍របស់នងេឡយ! រចួនង
�ប�ពឹត�អំេពផិតកបត ់េ�យបែនថមអំេពទុចចរតិ ករេសពគបនឹ់ងេ�កិយ និង�បជញ
របស់នង ជំនួសឱយករទទួលយក�ពះ�គីសទនិងអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់
�ទងេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយនងជម� យរបស់�សីេពសយែដលេធ�េរ ង
ដូចគន ។ េផងមនិេ កំេស វថ “ភ�ចឺងំ” អនកយល់េទ េឃញេទ �បមំយួនិង
មយួ កន�ះៃន�េផ�ងេទ ត។ មនុស�ទងំេនះខ�ះរត�់មេ�យ�គនែ់តេលងេសច
នឹងកតូលិក េហយជកមមសិទធិរបស់េរ ងែតមយួដូចគន ។ នងគឺជម� យៃន
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកែក�ងក� យេ កនុងទឹក។ នងគឺជម�ៃនភស�ុ�ងមនិពិតៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយអនកេធ��មជមយួនង។ ឥឡូវសូមេមល។

189 “េតេនះជករពិតេទ បង�បស�បណ�?ំ” រក�សន�ិភពរបស់អនកមយួ
ែភ�ត។

190 េឃញេទ នងជម�ៃនេឈម ះ�បមថ ៃនផទះសំ�កែ់ដលមនុស�បន
ចូលរមួ េហយនមំកនូវករតិះេដ ល រស់េ �មរេប ប�កេ៏�យ េស� កេខ
ខ�ី ស�ីែដលមនសករ់ញួ �បពណ៌ េ�ច ងកនុង�កមចេ�ម ង ជកប់រ ី ទទួលយក
កររបួរមួ ភពកខ�ក�់គប�់បេភទៃនពិភពេ�ក េហយ�គឺជករជំពបដ់ួលស�មប់
អនកមនិេជ ។ េតធីម៉ូេថមនិបននិយយអំពី�េទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? េឃញេទ។
សូមេមលនង រ ៉មូគឺជម� យរបស់ពួកេគមន ក់ៗ ។ េឃញេទ? អនកបនេធ�យ៉ង
ពិត�បកដេ កនុង�ថ បន័របស់អនក ដូចអ�ីែដលនងបនេធ� ចកប់ ចូ លេគល
លទធិជំនួសឱយ�ពះបនទូល េ�យ�រែតមនុស�មយួ�កមបនេរ បចំ�ជមយួគន  ពួក
អនកធំនិងប៊សី�ពជេដមថ��តវែតែបបេនះ េហយេនះជអ�ីែដលបនេកតេឡង
េ ទី�កងរ ៉មូ។ េហយអនកពយយមេ  បង�បស�គគង� លរបស់ខញុ ំទទួលយក
�ពះបនទូលេពញេលញរបស់�ពះ េហយ េមលេ កែន�ងែដលអនកនឹងេ  ខងេ�ក
ទ� រ! ឥឡូវេនះ េយងនឹងេមលថ េត�ពះបន�បបអ់នក ឬអត ់េ េពលប៉ុនម ននទី។
េឃញេទ? �តវេហយ។



54 �ពះបនទូលជសេម�ង

191 េមល នងជម� យរបស់មនុស��គបរ់បូ ពីេ�ពះនងជមនុស�ដំបូងេគែដល
ដកយកករសរេសរគមពរី និងបែនថមេគលលទធិេ�យ�រែតនងបនបដិេសធ
េ��ចកេ់�បង�ងំែដលមនជីវតិែដល�តវបនប ជ ក ់ េ�យ�ពះបនទូល។ ដបតិ
ភពឆ� តៃវរបស់ពួកេគ បុរសឆ� ត អធិ�ជរ ៉មុូងំ ជេដម ែដលបនទទួលយក�គិ
�ទ ន ប៉ុែន�ចង…់ទទួលយក��មរេប បរបស់ពួកេគ។ េឃញេទ? �តវេហយ។
ពួកេគចងប់ន��មរេប បរបស់ពួកេគ។

192 �ម៉នច់ងក់មច តេ់�គឃ�ងេ់ កនុងទឹកៃន�បេទសរបស់ខ�ួន គតម់និចូលចិត�
ទឹកភកៃ់នទេន�យរ័�ន។់ ប៉ុែន��បសិនេបគត�់ចកមច តជំ់ងឺឃ�ងប់ន គត�់តវែត
េដរេចញពីទីេនះកនុងភក ់ ដូចេ��បន�បបគ់ត។់ េឃញេទ �ពះមនិេគរព
មនុស�េទ។

193 ចំ�ំនងគឺជនិកយដំបូង។ សូម�កេឡកេមលកូន�សីរបស់នង បន
េធ�េរ ងដូចគន េនះ បែនថមេគលលទធិនិងលទធិ�សនជំនួសឱយ�ពះបនទូល។ កុំ
�បបខ់ញុ ំ ែតបង� ញខញុ ំមយួែដលមនិែមនេចញពី�។ បង� ញខញុ ំពី�គគង� លមន កែ់ដល
នឹងទទួលយកករពិត ថពួកេគនឹងមនិបែង�រអនកេចញពី�េទ លុះ��ែតអនកមន
�បជ�បិយភពខ� ងំ។ អនកដឹងេទ ពួកេគ�តវែតរក�អនកស�មប�់បជ�បិយភព
របស់អនក ឬអ�ីមយួ។ �មនិអីេទ។

194 ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមល វវិរណៈ១៨ េ�យ�គនែ់តពីរបីនទីប៉ុេ�� ះ ខ
គមពរីបនទ បប់ ច ប ់ជំពូកបនទ ប ់បនទ បពី់វវិរណៈ ១៧ បនរកុរកេឃញ—េហយបន
បង� ញពី�ថក៌ំបងំៃនបវរក ញ បប៊ឡូីនេនះ។ ជំពូកទី ១៧ ៃនវវិរណៈពនយល់
ថ នងគឺជ�ពះវ�ិរែដលអងគុយេលភន�ំបពីំរ គឺបុរ�៉ីទីកង ់ ែដល�គប�់គងេស�ច
ទងំអស់ៃនែផនដី (េនះជករ�តឹម�តវ) និង�បធនធិបតីផងែដរ ជេដម។
អូហូ។ ដូេចនះ ប៉ុែន�នងេ ទីេនះ េ�យកន�់ទពយសមបត�ិៃនពិភពេ�ករបស់
នងេ កនុងៃដរបស់នង។ េនះពិតែមន។ “េតអនក��ចេធ�ស ងគ មជមយួ
នង?” �តវេហយ។ េយងទងំអស់គន ដឹងេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�េហតុអ�ីបនជអនកជ
កមមសិទធិរបស់អ�ីមយួែដលភជ បជ់មយួនង? ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់េ កនុង
ជំពូកទី១៨ ែដលជជំពូកបនទ បប់នទ បពី់�ថក៌ំបងំរបស់នង�តវបនពនយល់។
“អងគុយេ កនុង�ពះវ�ិរៃន�ពះ។” ឥឡូវេនះ េ ទីេនះៃថងេផ�ងេទ ត…
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195 ហ��ី �បយែមន េតអនកេ ទីេនះេទយបេ់នះ ហ��ី? នងបននយំក
�េ កនុងបនទបេ់ ទីេនះឥឡូវេនះ េភញ វៃថង�ទិតយរបស់េយង ជអនកកែសត
កតូលិក។ េហយកែសតកតូលិកកំពុងេឆ�យតបនឹងអនកបេ�ម�ពះមន ក។់ បន
និយយថ “េតអនកបននិយយ េ�យេគរព ែដលបនេធ�…េ កនុងេលខរ ៉មុូងំ
េលបុរ�៉ីទីកង ់ឬេលបល�័ងករបស់សេម�ចប៉ប �តវបនសរេសរថ ‘�ពះ�ជបុ�តរបស់
�ពះ’ ែដល�មននយ័ អ ច ឹងែមនឬ” េ កនុងភូមភិគកតូលិកេ ទីេនះ “េនះ
គឺជ—ចំនួនសត�ៃនករបំផ�ិចបំផ� ញចុងេ�កយៃនពិភពេ�កេនះ?”
196 “េហតុអ�ី” គតប់ននិយយថ “�បកដ�ស់ �គឺែមន។ �ចបស់�ស់
សរេសរ�បមំយួរយហុកសិប�បមំយួ។ �ពិត។” េហយភូមភិគរ ៉មុូងំទទួល�គ ល់
� ថ�ែមន។ ប៉ុែន�េនះគឺជចេម�យរបស់ពួកេគ ឆ� ត េពរេពញេ�យ�បជញ  បន
និយយថ “ប៉ុែន�អនកដឹងេទ េឈម ះរបស់អនកេ កនុងភ�ជក�់កម់យួ�ច
សរេសរេចញដូចគន ។”
197 បុរសេនះបននិយយថ “របស់ខញុ ំ េសទរែតដូចគន េ កនុងភ�ខ�ះ។” គត់
បនសរេសរ�េចញ។ បននិយយថ “េឃញេទ ខញុ ំកជិ៏ត�បមំយួរយហុកសិប
�បមំយួែដរ។” បននិយយថ “មនពួកេគ�បរ់យនក។់” បននិយយថ
“�ល់េពលែដលមនអ�ីេកតេឡង នរ�មន កម់ន�បមំយួរយហុកសិប�បមំយួ។”
េហយបននិយយថ “េ�យករេគរព េតអនកដឹងជភ�មយួែដលេឈម ះរបស់
អនក�ចសរេសរេចញជេម�បឆងំ�ពះ�គិសទេទ?” បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជ
អនកេមលេរ ងែបបេនះ?” េមល�បជញ េទចុះ។
198 ប៉ុែន� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ជបចបស់ជង។ េមល។ េនះ�បែហលជ
េឈម ះរបស់ខញុ ំ�ចសរេសរេចញជ�បមំយួរយហុកសិប�បមំយួ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបន
បំេពញលកខខណ� ែដលេ សល់េនះេទ។ ខញុ ំមនិអងគុយេលភនេំទ។ ខញុ ំមនិនិយយ
េរ ងទងំេនះេទ។ ខញុ ំមនិែមនជអភបិលេខត�េទ អនកេឃញេហយ។ �តវេហយ។
េនះជអ�ីែដលគតក់ំពុងែតនិយយ។ ដូេចនះ �បជញ របស់េ�កិយរបស់អនកនឹង
មនិមនអ�ីេកតេឡងេទ េ�ក េនះ�តវេហយ កនុងវត�មនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
ខញុ ំមនិបនជួបអ�ីែដលេ សល់េនះេទ ប៉ុែន�គតជ់ួប។ “អងគុយកនុង�ពះវ�ិររបស់
�ពះ បង� ញខ�ួនថជ�ពះ េហយអងគុយេលភន�ំបពីំរ។” ខញុ ំមនិអងគុយេលភន�ំបពីំរេទ
�បសិនេប�សរេសរ�បមំយួរយហុកសិប�បមំយួ។ ខញុ ំមនិបនជួបអ�ីែដលេ សល់
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េនះេទ ប៉ុែន�គតជ់ួប។ េឃញេទ ហនឹងេហយ។ េឃញេទ? ដូេចនះ ចូរពឹងែផ�កេល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ “កុំគិតអ�ីែដលអនកនឹងនិយយ េ�ពះ�មនិែមនជអនកនិយយ
េទ។ �ជ�ពះបិ�។”

199 ដូេចនះ េត�បជញ របស់អនក និងកំេណ តថមីរបស់អនកពី�ថ នេល�ចេ�ប បេធ ប
នឹងរបស់ទងំេនះេ េលែផនដីបនយ៉ង�? ទងំេនះ—េច�� ដអ៏�ច រយ
ទងំេនះេ កនុង�? េហតុអ�ី ពួកេគ�គ ល់�គប�់ចកនិង�ជង។ េតម៉ូេស�ចឈរ
េ�យរេប ប� េពលគតេ់ធ��ម�ពះប ញត�ិៃន�ពះ េដមបទីម� កដំ់បងរបស់គត់
េ ក� យជសត�ពស់ េហយពួកេវទមន�មកដល់េហយេធ�ដូចគន ? ប៉ុែន� ម៉ូេស
បនឈរេ េសង ម េ�យដឹងថគតប់នេធ��ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយពស់
របស់គតក់សីុ៏របស់អស់ទងំេនះែដរ។ េឃញេទ? ដូេចនះេពលអនកបនេគរព
�មនិងទទួល…េតគត�់ចេធ�អ�ីបនេពលែដលគតន់ពំួកេគេ កនែ់ដនដី
សនយ េហយសមុ�ទ�កហមបន�កជ់រនងំទងំេនះចូល ប៉ុែន�ផ�ូវរបស់�ពះបន
េដរកត�់េចញ។ �ែមន៉។ បននិយយថ “ចូរឈរេ េសង ម េហយេមលសិរលី�
ៃន�ពះ!”

200 េ េពលែដល�សថិតេ កនុងផ�ូវៃនកតព�កិចច ៃនករេធ��ម�ពះបនទូល ចូរឈរ
េ ទីេនះ េហយេមល�េបកេឡង។ �ែមន៉។ ខញុ ំមន�យុ�សិបបីឆន  ំ បន
បេ�ម�ទង�់បែហល�មសិបបីឆន  ំ �បថន ថខញុ ំមនដប�់នឆន េំដមបបីេ�ម�ទង។់
ខញុ ំមនិែដលេឃញ�ទងប់�ជយ័េ េឡយេទ េ េពលែដល�ពះបនទូល�ទង�់តវបន
រក�ទុក។ �តវេហយ។

201 ឥឡូវេនះេមល ភ� មៗបនទ បពី់អំេពបបរបស់នង �ថក៌ំបងំរបស់នង�តវ
បនរកេឃញ។ េយងមន�យូរមកេហយ េយងដឹងេហយ។

202 ឥឡូវេនះ ជំពូកបនទ ប ់ សូម�កេឡកេមលវវិរណៈ ១៨។ សូមឲយខញុ ំងកេ �
បន�ិចសិន។ ��ចជេរ ងល� �មនិចំ�យេពលយូរែតប៉ុនម ននទីេទ តេទ េហយ
��ចមននយ័បន�ិចស�មបអ់នក។ ខញុ ំសងឃមឹថ�អ ច ឹង។

203 ឥឡូវេនះ េយងេឃញេ ទីេនះ េ កនុងជំពូកទី១៧ ខទី៥ៈ
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…េហយេ ថង ស�មនកតេ់ឈម ះថ េសចក�ី�ថក៌ំបងំ �កងប
ប៊ឡូីនដធ៏ំ ជម� យៃនពួក�សីសំផឹង និងអស់ទងំេសចក�ីគួរេខពមេ
ែផនដី។

េហយេមល។

ខញុ ំកេ៏ឃញ ស�ីេនះ (�កមជំនុំ) �សវងឹនឹងឈមៃនពួកបរសុិទធ
េហយនិងឈមរបស់ពួកអនកេធ�បនទ ល់ពី�ពះេយសូ៊វ លុះខញុ ំេឃញ�
េហយ កម៏នេសចក�ីអ�ច រយជខ� ងំ។

204 េឃញេទ េឃញនង ថនងជរបស់�សស់�� តេម�ះ៉។ េហយនងជម�ៃន
�សីេពសយ �សនេពសយ ជនិកយ អ�ីែដលនងបនេធ� េឃញេទ េ�ពះពួកេគ
បនចកប់ ចូ លេគលលទធិដូចនងេធ�ែដរ។ ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមលវវិរណៈ
ឥឡូវេនះ េនះគឺជជំពូកទី១៧ ប ចបេ់�យខទី១៨។ ឥឡូវេនះេមល។

…បនទ បពី់េរ ងទងំេនះ (បនទ បពី់�ថក៌ំបងំរបស់នង�តវបនរក
េឃញ) េ�កយេនះមក ខញុ ំេឃញេទវ�១េទ តចុះពី�ថ នសួគម៌ក
មនអំ�ចយ៉ងធំ …

205 ឥឡូវេនះ អនកន�ំរមន កេ់ទ តចុះមក ជំពូកបនទ ប ់ �ថក៌ំបងំរបស់នង
�តវបនរកេឃញ។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជកររកេឃញ�ថក៌ំបងំរបស់នង និង
�ថក៌ំបងំរបស់កូនៗរបស់នង។ សូមេមល ឥឡូវេនះ េយងយល់ចបស់ពីអ�ី
ែដលបនេធ�ឱយនងក� យជ�សីេពសយ៖ េ�យ�រែតនងបនផិតកបត�់បឆងំ
នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយេនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយនងក� យជអងគករ។
នងមនិ�ច�ន កេ់ កនុង�ពះវ�ិរ�ពះគមពរីេហយទទួលយកេរ ងេនះ។ េហយក៏
មនិ�ចមនអងគករ�ែដលមនិយក�គប�់ពះបនទូលរបស់� (រេប បែដល�បន
សរេសរ) មនិ�ចក� យជ�ពះវ�ិរ�ពះគមពរីបនែដរ។ េហយគម ននរ�មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគេធ�ែបបេនះេទ �មែដលខញុ ំដឹងអ�ីទងំអស់ មនិមនសូមបែីត
មន ក។់ ដូេចនះ សូមេមល េ េពលែដលនងេរ បចំ នូវអ�ីែដលនងេធ� (ទងំ
េ�យបទគមពរី និងេ�យភស�ុ�ង) នង�� បេ់ ទីេនះ នងទទួលយកេគល
លទធិ។ ឥឡូវេមល េនះជអ�ីែដលបនេកតេឡង។
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206 �ពះបនចតេ់ កនុងជំពូកទី១៨េនះ េទវ�ដអ៏�ច រយមយួរបូ។ បនទ បពី់
�ថក៌ំបងំេនះ�តវបនេគដឹង ជេទវ�ដខ៏� ងំក�  ឬជអនកន�ំរ។ េមលេ
ទីេនះ។

…េ�កយេនះមក ខញុ ំេឃញេទវ�១េទ តចុះពី�ថ នសួគម៌ក
មនអំ�ចយ៉ងធំ េហយសិរលី�របស់េទវ�េនះកប៏ំភ�ែឺផនដី។

េទវ�េនះបន�ឺេឡង…េ�យសំេឡងយ៉ងខ� ងំថ…�កងបប៊ី
ឡូន(ភព�ចបូក�ចបល់) ដជ៏ធំបនរលំេហយ… ក�៏តឡបជ់លំេ
ៃនពួក�រក� …ជកែន�ងរបស់អស់ទងំវ ិ ញ ណអេ�ច និងអស់ទងំ
សត��� បអេ�ចគួរេខពម…សត�អេ�ចគួរេខពម។

ពីេ�ពះ�គបទ់ងំ�សនប៍នផឹក��របស់េសចក�ីេឃរេឃផង
េសចក�ីកំផិត� ពួកេស�ចេ ែផនដី…បនស�យសមននឹ់ង� េហយ
ពួកជំនួញេ ែផនដីបន�តឡបជ់មនេឡង េ�យអំ�ចៃន
ករហុឺ�ររបស់�ែដរ។

207 េមល ភ� មេ�កយ�ថក៌ំបងំរបស់នង�តវបនេគដឹង ថ នងជនរ�
នងជអ�ី កូន�សីរបស់នងជនរ� �ថក៌ំបងំ�តវបនេគដឹង េពលេនះ
�ពះជមច ស់បនចតេ់ទវ�មយួរបូ ជអនកន�ំរមយួរបូមក (អ�ី?) េ េចញ
មក “េចញមក!” �រៃនសមយ័កល!

…េពលថ � ស�អញេអយ ចូរេចញពីទី�កងេនះមក េដមបកុីំឲយ�តវ
មនចំែណកកនុងអំេពបប�េឡយ…

�ទងនឹ់ង�កប់�� �នង។ េមល។

208 េចញពីនងមក! �ពះបនចតេ់ទវ�ដខ៏� ងំក�  ឬ អនកន�ំរមយួរបូ។ េហយ
ពន�ឺរបស់គតម់និសថិតេ �ជងមយួេទ �បន�យប៉យេពញែផនដី។ េចញពីនង
មក! អ�ី? នង និងប�ូន�សីរបស់នង ផងែដរ។ េដមបបីំភ�ែឺផនដី េហយេ � ស�
របស់�ទងេ់ចញពីនង។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថេនះជេសចក�ីពិត។ អនកន�ំរមន ក់
�តវបនប ជូ នពី�ថ នសួគ ៌ េដមបេី � ស�របស់�ពះេចញពីបប៊ឡូីន។ េហយពន�ឺ
របស់�ទងប់នបំភ�ែឺផនដី ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយ។
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209 សូមកតស់មគ ល់ �ពះគមពរីបននិយយថ “នងជ�ទង េហយចបប់ន
សត��� ប មនិ�� តែដលគួរស�ប។់” មនិែមនឥ នទីេទ ឥឡូវេនះ អត ់ េទ េទ េទ
េទ។ សត��ម ត “មនិ�� ត ជបក�គីួរស�ប”់ េនះជអ�ីែដលេ ជុំវញិនង។ នង
ជហ�ូងេពញមយួ�ទង។ ជមយួអ�ី? “េឈម ះ�បមថ” ផទុយនឹងបទគមពរី។ ធីម៉ូេថ
ទី២ ជំពូក៣បននិយយថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលថ “េ ៃថងចុងេ�កយ
េគនឹងចកេចញពីេសចក�ីជំេន  េហយ�� ប�់មវ ិ ញ ណែដលលបងួ។” �កប៏ន
និយយថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលថៈ “ថេ ៃថងចុងេ�កយេនះ ពួកេគ
នឹងមន�ម រតីខពស់។” ស�បៈ់ “សូមថ� យ�ពះពរ �ពះអងគជរបស់េយង ឬអនកមនិ
មនេឈម ះរបស់អនកេ កនុងេស វេ របស់េយង េនះអនកបនបតប់ងេ់ហយ។”
ហុឹម គួរឲយស�ប!់ មនិ�� ត! ហឹុម ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិឈេឺទ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំេធ�បន
ល�។ សត�មនិ�� ត គួរស�បេ់ខពម នងបន�ក�់ទងេគ។

210 សូមចថំ �ពះជឥ នទី។ �ទងប់នេ ខ�ួនឯងថជឥ នទី។ េហយ�ទងប់ន
េ យ៉កុបថជឥ នទី។ េហយេយងជឥ នទីរបស់�ទង។់ �ែមន៉។ �ទងប់នេ
េ��របស់�ទងថ់ជ “ឥ នទី។” េទវ�េនះចុះមកបក��យេហយែ�សកេ !

211 ដូចជ�រតូចរបស់ខញុ ំេ េល សត�ឥ នទីេចញពីសំបុករបស់នង។ ឥ នទីចស់
តូចេនះបនេដរ�មេមមនច់ំ�ស់េនះេ កនុងចមក រ�គបេ់ពលេវ� េហយ
ែ�សកជំុវញិ ប៉ុែន�គតម់និ�ចសីុរបស់ែដលនងមន កនុងសងគម និង ស�ីែដល
�បមុខ សក�់យ�យ និងេខខ�ី។ គតម់និ�ចេធ��បនេទ។ ប៉ុែន�គត់
មនិដឹងអ�ីេផ�ងេ�កពីសែ�មក�កកៗរបស់េមមនច់ំ�ស់េនះ។ ប៉ុែន�ៃថងមយួេម
ឥ នទីបនរកេឃញគត។់ នងែ�សកេ គតេ់ចញមកថ “កូន�បស អនកមនិែមន
ជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ។ េចញពីនងមក!”

បននិយយថ “ម៉ក ់េតខញុ ំ�តវេធ�េមច៉?”

212 បននិយយថ “ទទះ�� បរបស់អនកេហយចបេ់ផ�មេហរ។” ដំបូង�តវេ�ត
គតទ់ងគិតេលអ�ីមយួ េ ក�� លអងគករ។ បននិយយថ “កូន�តវមកខពស់ជង
េនះ េបមនិដូេចនះេទម� យចបអ់នកមនិបនេទ។ �តវែតឈនេជងរបស់អនកេចញពី
ដី។” នងនឹងនគំតេ់�ះេ េល។ គតដឹ់ងថគត�់ចេ�ះេហរបន។ នង
មកេ គតេ់ចញ។ �តវេហយ។
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213 ប៉ុែន�ម� យបប៊ឡូីនេនះបនចបកូ់នមនម់យួចេងក ម កូនមនតូ់ចៗ �បមុខ
សក�់យ�យ េ ខ�ួនឯងថ “�គិ�ទ ន។” នងមន�ទងមយួេពញេ�យ
ពួកេគ។ អនកអធិបបយែដលឈរេ កនុងេវទិកេហយឲយ ស�ីទងំេនះចូលេ �ម
េនះ អនកគួរខម ស់េអ ន េដមបេីធ�ឱយនិកយរបស់អនកកនែ់តមនសមជិកេ�ចន។
�ពះនឹងទមទរពីៃដរបស់អនកវញិ។ េចញពី�! “េច មរបស់ខញុ ំឮសំេឡងរបស់ខញុ ំ។”
�ទងៃនេសចក�ីគួរស�បេ់ខពម មនចិត�គំនិតខពស់ �ស�ញ់ករសបបយ ជជង
�ស�ញ់�ពះ ចងប់នដូចេ�កិយជជងេធ�ដូច�ពះ�គីសទ។ េពលេឃញនរ ី
តុបែតងមុខេ�ចន �បង� ញថនងទេទ�� តេ ខងកនុង។ នងមនិពិតេ
ខងកនុង។ េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ �បសិនេប ស�ី…ខញុ ំបនេឃញៃថងមុនមយួ
ែដលមនសកព់ណ៌ៃបតង េនះ�តវេហយ ជមយួនឹងវតថុពណ៌ៃបតងទងំអស់េ
ទីេនះេ េលែភនករបស់ពួកេគ។
214 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក—�បសិនេប—�បសិនេបអនកមនិមនសក ់ េហយ
—េហយអនកចងព់កស់កខ់�ះ �មនិអីេទ ប៉ុែន� ពកម់យួែដលេមលេ ដូចមនុស�។
េហយ�បសិនេបអនកមនិមន�កចកៃដេទ េហយ—េហយអនកចងប់ន�កចកៃដខ�ះ
កុំពកព់ួក�ដូចជសំបកែដលបកេចញពីសែណ� ក េ —ទទួលយក�កចកៃដ
ពិត�បកដ។ �បសិនេបអនកមនិទនម់នរបស់ទងំេនះេទ �មនិអីេទ។ េបអនក
មនិទនម់នេធមញេទ ចូរយក�េ �កេ់បេគេធ�ឱយអនកខ�ះ េ �ក�់េ ។ ប៉ុែន�
កុំដកេធមញែដល�ពះេ�បស�បទនឲយអនកេចញេ�យ�រែត�េកងបន�ិច េហយ
�ជេធមញដល៏� េដមបេី �ក�់ខ�ះ។ កុំ�បពណ៌សករ់បស់អនក ឬអ�ីមយួ េហយ
េមលេ ដូចជអ�ីែដលេចញពីភកក់ែន�ង�មយួ។ កុំ…េបអនកគម នពណ៌ េហយ
អនកចងេ់ធ�ឱយខ�ួនឯងដូចជអនកមនពណ៌ខ�ះ មនិអីេទ ខញុ ំ�សៃមថ។ ប៉ុែន�កំុេធ�ឱយខ�ួន
អនកេមលេ ដូចេយេសបិល ដូចជជ�ងកមយួកែន�ង�តវបនេគ�បពណ៌។
215 េហយអនកជបងប�ូនេពនទីកុស� អនុ ញ តឱយពួកេគជ ស�ីកតស់ករ់បស់
ពួកេគ េ េពលែដល�ពះគមពរីបនែចងថេនះជសិរលី�របស់នង! េហយ�
ជេរ ងចែម�កែដរស�មបន់ងែដលអធិ�� នជមយួសកែ់បបេនះ។ េហយសូម
ឱយនងេឡងមកេលេវទិកេហយផ�យដំណឹងល� េ�ច ងេ កនុង�កមចេ�ម ង
បេ�ង ន��ៃថង�ទិតយ។ �គួរឱយខម ស់ចំេពះអនក! អនកគួរែតខម សខ�ួនឯង។
េហតុអ�ីបនជខញុ ំ�បឆងំនឹងអងគករ? អនកគិតថខញុ ំ�ចទទួលបនអ�ីមយួដូចេនះ?
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ខញុ ំដឹងពីមូលេហតុែដលអនកេធ�� បង�បស។ អនកដឹងចបស់ជង ប៉ុែន��បសិនេបអនក
ចងប់េ�ង ន�បឆងំនឹង� អនកនឹងក� យជទី�ន កក់រក�� ល េហយពួកេគនឹងដក
អនកេចញ។ �បទនពរដល់�ពះស�មបភ់ពក� �នរបស់អនក �បសិនេបអនកនឹងេធ�
�។ �តវេហយ។ �ពះនឹងេគរពអនក។
216 េតេទវ�េនះបននិយយអ�ី? “េចញពីនងមក!” បទ ែមនេហយ។ េទវ�
េនះបនមកែផនដី េហយ�ទងយ់ងមកេដមបនីពំន�ឺ េហយ�ទងប់នបំភ�ពឺន�ឺជំុវញិ
ពិភពេ�ក។ គតគឺ់ជេទវ�ដអ៏�ច រយ។ េហយគតប់នមកេដមប�ីបកស�រ
“េចញពីបប៊ឡូីន! កំុបះ៉របស់មនិ�� តរបស់នង!”
217 មន�ទងេពញមយួ។ បននិយយថ “នងគឺជ�ទងរបស់បក�ែីដល
គួរស�បេ់ខពមទងំអស់េនះ។” ែមនេហយ នងមន�ទងមយួេពញឥឡូវេនះ
�កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន�ពះវ�ិរ ឬផទះសំ�ក។់ នង�តវបនេគ�ក�់ទង
ទងំមូលឥឡូវេនះ ពួកេគមកជំុគន ។ នងក� យជ�ទងមយួ ែមនេហយ េពញ
េ េ�យសត��� បែដលគួរឲយស�ប។់ �តវេហយ។ �កនិយយជមយួេគម�ង
េមល៍ �កលបងេមល កូន�បស ឆ� តកនុង�បជញ របស់ពិភពេ�ក ប៉ុែន�មនិ�គ ល់
�ពះជជងទន�យេជងែវង�គ ល់េឡយ។ �តវេហយ។ �គនែ់ត េនះេហយ
េឃញេទ �គនែ់តពួកេគដឹង�បជញ មយួចំនួនែដលពួកេគ�ច�ក�់អេ ច ះនិង
េធ��ែបបេនះេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ករ�គ ល់�ទង?់ ហុឺ!
ែមនេហយ ចបប់នេ កនុង�ទងរបស់នងជមយួនឹងេគលលទធិរបស់នង។
�កមជំនំុ�បេតសសទងច់បេ់ផ�មដូចគន  ក� យជកូន�សីរបស់នង ែដលប�� លមក
ពីករេនះេ�យករបដិេសធ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ែដលនងេធ�។ នងបដិេសធ
�ពះបនទូល។ េហយេ េពលែដលអនកទទួលយកអ�ីេផ�ងេទ តជំនួសឱយ�ពះបនទូល
េនះអនកបដិេសធ�េ�យខ�ួនឯង។ េហយេ េពលែដលអនកចូលរមួេ កនុងមយួ
កនុងចំេ�មពួកេគ អនកកប៏នបដិេសធ�ពះបនទូលែដរ។ �ពះមនិចងឲ់យអនកេធ�ែបប
េនះេទ គម នកែន�ង�កនុងបទគមពរីេទ។
218 សូមកតស់មគ ល់ េនះគឺជេទវ�ៃនពន�ឺ សូមចងច ំ េទវ�ចុងេ�កយបង�ស់
គឺជេទវ�េ សមយ័ពួកជំនំុដល់ពួកេ ឌីេស។ �គឺជអនកន�ំរេ ឌីេស
េនះេហយ ជចុងេ�កយ េ�ពះជំពូកបនទ បគឺ់ជជំពូកទី១៩ ែដលជកូន�កមុំ
ែដលនឹងមកដល់។ េហយេនះគឺេ កនុងបទគមពរី េទវ�ចុងេ�កយែដលបនមក
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នពំន�ឺ មុនេពលកូន�កមុមំកជួប�ពះ�គីសទ។ �ជយុគសមយ័ �កមជំនំុេ ឌីេស។
េតអ�ីេ ជអនកន�ំរសមយ័�កមជំនុំេ ឌីេស? េ ពួកេគេចញពីបប៊ឡូីន!
េមល! �ពះវ�ិរចបេ់ កនុង�ទងរបស់នងជមយួនង ជមយួនឹង េគលលទធិ
របស់នង បដិេសធ�ពះបនទូល និងទទួលយក�ទឹស�ីរបស់មនុស�។ េនះគឺជេទវ�
ៃនពន�ឺេ កន�់កមជំនំុេ ឌីេស ែដលបនបដិេសធ�ពះ�គីសទ និង�ពះបនទូលរបស់
�ទង ់ េ�យេ�ពះែតមនអំេពទុចចរតិ េហយបន�ក�់ទងេ់ ខងេ�ក។ េហយ
�ទងឈ់រេ មតទ់� រ េគះពយយមចូលេ ។ [បង�បស �បណ�េំគះេ េល
េវទិក—េអដ។] េឃញេទ? �គពួកជំនុំបនបដិេសធ�ពះ�គីសទ េហយ�ពះ�គីសទ
ជ�ពះបនទូល េហយ�ទង�់តវបនេគបដិេសធ េហយ�ទងគ់ងេ់ ខងេ�ក។ �គ
ពួកជំនំុែតមយួគតែ់ដលេយងមនែដល�ពះ�គីសទេ ខងេ�ក េគះ ពយយម
ចូល។ [បង�បស �បណ�េំគះេ េលេវទិក។] េហយ�ររបស់េទវ�េនះ ជ
អនកន�ំរមកពី�ពះជមច ស់ កំពុងបនទរ�ររបស់�ទងេ់ េលែផនដី េ  “េចញពី
បប៊ឡូីន! េចញពីអងគករ!” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ៃថងេនះ ករបង� ញ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ គឺជេទវ�ែដលពយយមនមំនុស��តឡបេ់ �ពះបនទូលវញិ េ�ពះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងប ជ កែ់ត�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះ។ �មនិ�ចប ជ កពី់�ទឹស�ី
របស់មនុស�េទ �គម នជីវតិេ កនុងពួកេគេទ។ �ទងជ់ជីវតិ។ សូមកតស់មគ ល់ �គ
�កមជំនំុេ ឌីេសបនបដិេសធ�ទង ់បដិេសធ�ទង ់េហយពួកេគបន�ក�់ទងេ់
ខងេ�ក។

219 សូមកតស់មគ ល់ េទវ�េនះគជឺអនកន�ំរចុងេ�កយមុនករយងមករបស់
�ពះ�គីសទេ កនុងវវិរណៈជំពូកទី១៩។ សំេឡងអនកន�ំរ! េបេយងសេងកតេឃញ
ថ េ េពលែដល�ពះអងគ�បទនសំេឡងរបស់�ពះអងគមកេលែផនដី មនសំេឡង
មយួបន�ឺេឡងម�ងេទ តេ �ថ នសួគ ៌ ខ៤ េបអនកចង�់ន មនិអីេទ ខ៤ ជំពូក
ទី១៩។ អនកន�ំរេនះេ េលែផនដីមនទំេនរនឹង�ពះរហូតដល់ េ េពល
ែដលគតនិ់យយ�េ េលែផនដី �ពះជមច ស់បនបន�ឺសំេឡងដូចគន េចញពី
�ថ នសួគ។៌ េតករបកែ�បខ៤េនះជអ�ី? េត�មននយ័យ៉ងដូចេម�ច? សំេឡង
របស់�ពះមនបនទូលេ កនម់នុស�ែដលបនកំណតទុ់កជមុនរបស់�ទងេ់�យ
បនទូលថ “េចញពីនងមក!” ពិតជអ�ីែដលជសេម�ង! �ទងម់នមនុស�េ ទីេនះ
ទងំអស់េ កនុង�កងបប៊ឡូីន។ “ចូរេចញពីនងេ  េដមបកុីំឲយអនកចូលរមួកនុង
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អំេពបបរបស់នង” បទ េ�កមច ស់ េចញពី�ទឹស�ីរបស់មនុស�និងេគលលទធិ
េនះ ចំេពះ�ពះបនទូលបនបេងកត�ពះវ ិ ញ ណនិងជីវតិ។ �ែមន៉។

220 សូមកតស់មគ ល់ ជំពូកទី ១៩ ជបន�បនទ ប។់ “បនទ បពី់េរ ងទងំេនះ។” េត
អនកបនកតស់មគ ល់េឃញេ ទីេនះកនុងជំពូកទី១៩េទ? “បនទ បពី់េរ ងទងំេនះ”?
េមលមនអី? បនទ បពី់អ�ី? បនទ បពី់�រែដលថ “េចញពីនងមក!” “បនទ បពី់េរ ង
ទងំេនះ” េមល “គឺជករែ�សករបស់ពួកបរសុិទធកូន�កមុ ំ ជមយួកូនកំេ�ះ េ
�ពហ៍ពិពហ៍របស់កូនេច ម។” េពលេនះេយងជិតប៉ុ�� េហយ បងប�ូន? េត
ករេ ចុងេ�កយជអ�ី? “េចញពីបប៊ឡូីន!”

221 ឥឡូវេនះ បងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំេអយ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំ�បឆងំ។
�ខុសនឹងបទគមពរី។ �ជេរ ងមនិសមេហតុផល។ ��តវបនបង� ញថមនិពិត។
�ពះមនិេ កនុង� �ទងម់និែដលគង ់�ទងម់និែដលគងេ់ េឡយ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ
និយយថមនិមនមនុស�េ កនុងអងគករទងំេនះេទ េនះេហយជកែន�ងែដល
�ពះវ�ិរ�តវបនបេងកតេឡង។ ប៉ុែន� ដ�ប�អនកសថិតេ កនុង�បពន័ធេនះ អនក
គឺជែផនកមយួរបស់�។

222 �បសិនេបខញុ ំ�ន កេ់ សហរដ��េមរកិ ខញុ ំជជនជតិ�េមរកិ។ ដ�ប�ខញុ ំជ
ពលរដ�ឬសមជិកៃនសហរដ��េមរកិេនះ ខញុ ំកជ៏ែផនកមយួៃន�។ �បសិនេបខញុ ំេ
�បេទស�ល�ឺមង៉េ់ហយបដិេសធសមជិកភពរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ ឬស ជ តិរបស់ខញុ ំ
ខញុ ំ�តវបនដកស ជ តិេចញ ចូលេ �បេទស�ល�ឺមង៉វ់ញិ ខញុ ំមនិែមនជជនជតិ
�េមរកិេទ តេទ ខញុ ំជជនជតិ�ឡឺមង៉។់ េហយ�បសិនេបខញុ ំេ �បេទសជប៉ុន ឬ
កែន�ង�កេ៏�យ �បេទសរសុ�ុ ីខញុ ំក� យជពលរដ�េ ទីេនះ។

223 េហយេ េពលែដលអនកចូលរមួជមយួពលរដ�…�បពន័ធមយួ េហយក� យជ
ពលរដ�ៃន�បពន័ធេនះ អនកកំពុងបង� ញពីអ�ីែដលជអនក។ េហយេ ៃថងចុងេ�កយ
េនះ �ពះកំពុងេ មនុស�េចញពី�។ �ពះគមពរីបនែចងថ “ចូរេចញពីនងេ
េដមបកំុីឲយអនក�ល់គន រមួចំែណកជមយួនឹងនង េនះខញុ ំនឹងទទួលអនក។ កុំបះ៉របស់
មនិ�� តរបស់នង េឃញេទ ខញុ ំនឹងទទួលអនក។ េហយអនកនឹងក� យជកូន�បស
កូន�សីរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងក� យជ�ពះស�មបអ់នក។” េឃញេទ?
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224 េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំបននិយយ�បឆងំនឹង�កមជំនំុ ជ
—ផទះសំ�ក។់ ខញុ ំមនិ�ចេ �ថ�ពះវ�ិរបនេទ។ មន�កមជំនុំែតមយួ េនះ
គឺជ�កមជំនុំៃនរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ។ ប៉ុែន�ផទះសំ�កទ់ងំេនះ�តវបនេគ
េ ថ “�ពះវ�ិរ” �ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ�បបខ់ញុ ំថ ពួកេគគឺជេឈម ះ�បមថ ពួកេគ
ទងំអស់ អងគករទងំអស់។ េតពួកេគ�បមថអ�ី? ករ�បមថគឺេដមប ី “ផទុយេ
នឹង” ឬ “និយយ�បឆងំ។” េ េពលែដល�ពះមនបនទូលថ “មកេកតជថមី”
េហយពួកេគនិយយថ “មកចូលរមួ។” េឃញេទ? េ េពលែដលពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណ�តវបនែក�ងបន�ំេ កនុង�ពះវ�ិរកតូលិក ករចបៃ់ដ
គន េ កនុង�ពះវ�ិរ�បេតស�ង ់ និង�រមមណ៍េ កនុង�ពះវ�ិរេពនទីកុស� ជំនួសឱយ
បុគគលៃនអងគ�ពះ�គីសទែដលចូលមកជមយួនឹងអគរពី�៉មតីេនះេយងមនេ ៃថង
េផ�ងេទ ត។
225 “បែនថមេលជំេន  គុណធមរ៌បស់អនក” េហយអ�ីៗទងំអស់េនះេ កនុងេព�តស
ទីមយួ ទី១… េព�តសទីពីរ ខញុ ំេជ ថ ជំពូកទី១ ែដល��តវបនបែនថមេ កនុងេសចក�ី
ជំេន របស់អនក េរ ងទងំអស់េនះ ភពជ�ពះ ភពបរសុិទធ ភពដវ៏សុិទធ និងអ�ីៗ
ទងំអស់ េហយបនទ បម់កអនក�តវបនផ�ភជ បេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
226 ប៉ុែន��ដូចជនរ�មន កែ់ដលពួកេគ…មនុស�អះ�ងថមនេនះេ េពល
ែដលពួកេគមនិមនផង េ�យ�រែតពួកេគ�តវបនបេ�ង នែបបមនិពិត។ េមតូ
ឌីសទទទួលបន�រមមណ៍គួរឱយអស់សំេណ ច ធ� ប ់ និងញបញ័់របន�ិច ឬ—ឬ� ំ
កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ ពួកេពនទីកុស�និយយេ�យភ�ដៃទ ឬ—ឬេធ�អ�ីមយួ�ម
�រមមណ៍។ ខញុ ំេជ េរ ងទងំេនះ �បកដ�ស់ ប៉ុែន�េរ ងទងំេនះេបគម នអនកដៃទ
គឺមនិល�េទ។
227 ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីៃថងមុន �ដូចជសត�េកង ក…ឬសត��� ប
េខម ពយយម�កេ់�មេកង កេ កនុងខ�ួន ឬសត�ែក�កែដលកំពុងពយយមេ�ប�� ប
�ពប។ ពួកេគមនិែដលលូត�ស់េ ទីេនះេទ គតប់នរញុពួកេគចូលេ កនុង
ខ�ួនគត។់ ពួកេគ�តវបន� ំពួកេគគឺជនិកយ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះជមច ស់
�កអ់�ីៗេ ទីេនះ �ជធមមជតិ។ អនកបេងកតខ�ួនឯងឱយនិយយថ “ខញុ ំបនចូលរមួ
�ពះវ�ិរកលពីយបម់ញិ។ ខញុ ំមនិ�ចេ េទ តេទ ខញុ ំមនិ�ចផឹកេទ តេទ ខញុ ំមនិ
�ចេធ��បនេទ។ ខញុ ំបនចូលរមួ�ពះវ�ិរ។” េឃញេទ អនកកំពុងពយយម�ក់
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េ�មេកង កកនុងេ�គងឆ�ឹងសត�ែក�ករបស់អនក។ �តវេហយ។ េឃញេទ? េឃញេទ?
អនក�តវែតេកតជថមី! អនក�តវែតទទួល�ពះ�គីសទ។ េហយេ េពលែដលអនកទទួល
�ពះ�គីសទ អនកមនិ�ចទទួល�ពះ�គីសទេ�យមនិបនទទួល�ពះបនទូលរបស់�ទង់
េទ ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េហយេ េពលែដលអនកមនទ�មងៃ់នភពជ�ពះ
េហយបដិេសធេរ ងេនះ េនះខញុ ំឆងល់។ េឃញេទ? េហយអនកេ ែត�ចជរបស់
អងគករទងំអស់ែដលអនកចងេ់ធ� េហយមនទ�មងៃ់នភពជ�ពះ េហយេ ែតមនិ
មន�។
228 ឥឡូវេនះ អនកេ ទីេនះេហយ មតិ�ភក�ិេអយ។ មនេរ ងទងំមូល។ �ពះ
�បទនពរអនក។ �ពះជួយអនក។ ខញុ ំមនិនិយយថេនះ�ខុសគន េទ។ ខញុ ំកំពុងពនយល់
ខ�ួនឯង។ េនះជៃថងឈបប់ញ់គន  ខញុ ំមនិបនចុះហតថេលខេលសនធិស ញ សន�ិភព
ជមយួអនកដឹកន ំ ទងំអស់េទ។ ខញុ ំគិតថអនកគួរមកចុះហតថេលខជមយួខញុ ំ។
មនិែមនខញុ ំេទ ប៉ុែន�ជមយួនឹង�ពះ ជ�ពះបនទូល។ �តវេហយ។ �តឹម�តវេហយ។
ចូរនិយយនូវអ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយ ចូរនិយយ��មែដល�និយយ។
ពីេ�ពះ�ពះគមពរីបនែចងថ “អនក�នឹងយកឬបែនថមអ�ីេ នឹងដូចគន ។” េហយ
អនកេឃញថអងគករគឺជករខុសបទគមពរី េហយេ េពលែដលអនកទទួលករ
បេ�ង នរបស់មនុស�ដំបូងអនកក�៏ច�តលបម់កវញិែដរ េ�ពះថអនកឆ�ងកតប់នទ ត់
េ ទីេនះ។ េពលអនក�តឡបេ់ កំេណ តថមី េនះអនកនឹងេដរចូលេ កនុងបទគមពរី។
229 េហយអនកចូលេ កនុងនិកយមយួ ពួកេគនិយយថ “ខញុ ំដឹង េយងមនិេជ
េលេរ ងេនះេទ។ ប៊សី�ពរបស់េយងេ កនុង�ពះវ�ិររបស់េយងបនបេ�ង ន េយង
ជ�ពះវ�ិរចស់បំផុតមយួ។ េយងមនិបេ�ង ន…” ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលពួកេគ
មនិបេ�ង នេទ។ �បសិនេប�ពះគមពរីបេ�ង ន� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក �
នឹងចិ ច ឹមេ េល�ពះបនទូល។ មនិថមនុស��បសឆ� តប៉ុ��  េហយគត�់ច
ពយយមពនយល់�ឆង យប៉ុ�� កេ៏�យ កេ៏គ�ចពនយល់បនែដរ។ មនុស�មនិ
េ�ម ះ�តង�់ចយក�ពះគមពរី េហយពនយល់ពី�ពះេចញពីអនក។
230 ដូេចនះ គម នអនក�មនសិទធិផ�យដំណឹងល�េឡយ លុះ��ែតគតប់ន
ដូច េ�កម៉ូេស �តឡបេ់ េលដីខ�ចដ់ពិ៏សិដ�ែដលជកែន�ងែដលគតនិ់ង�ពះ
ែតមយួគតឈ់រ ទល់ែតមនុស�េកតម�ងេទ ត េហយឈរទល់មុខនឹង�ពះ េហយ
ដឹង។ គម នភពមនិេ�ម ះ�តង ់ គម នចិត�វទិយ គម នករពនយល់ គម នអនក�បជញកនុង
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េ�ក�ចយក�េចញពីអនកបនេទ។ អនកេ ទីេនះេ េពលែដល�េកតេឡង!
បទ ែមនេហយ។ អនកដឹងពីអ�ីែដលបនេកតេឡង។
231 បនទ បម់កអនកនិយយថ “ខញុ ំមនបទពិេ�ធនែ៍បបេនះ េហយខញុ ំ
មនវ ិ ញ ណមកេលខញុ ំ។” េហយ�បសិនេប�បដិេសធ�ពះបនទូល�មមេធយបយ
�មយួ េនះអនកបនទទួលវ ិ ញ ណខុសេហយ។ អនកនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
�ចេ រកេរ ងែបបេនះបនេទ។ ខញុ ំដឹង ប៉ុែន��កមជំនុំរបស់េយង…” អូ មនវ ិ ញ ណ
ខុស។ មនស ញ សមគ ល់អត�ស ញ ណរបស់អនក។ កអុីន អនក�តវបនសមគ ល់។
បទ ែមនេហយ។
232 េអ�៉�គនែ់តសង�យ័ពកយតូចមយួ។ មនិែមន�ពះមនបនទូលទងំអស់េទ
�គនែ់តជ�ពះបនទូលតូចមយួប៉ុេ�� ះ េហយ�បនេធ�ឲយ�គបទ់ងំករឈចិឺត�
និងករេ�កសេ�ងង និងេសចក�ី�� ប ់ និងអំេពបប និងករ�បយុទធ និងអ�ី
ៗេផ�ងេទ ត �គបផ់នូរ �ល់រថយន�សេ ងគ ះ ធ� បែ់�សក �គបម់នទីរេពទយ�តវបន
�ងសងស់�មបអ់នកជំងឺ។ នងមន កែ់ដលសង�យ័�ពះបនទូលតូចមយួរបស់�ពះ
ប�� លឱយេកតេរ ងទងំអស់េនះ។ េហយនង�តវបនេគ�កេ់ចញ េ េពល
ែដលេរ ងេនះមនិែដលេកតេឡង។ េតអនកនឹងចូលេ េ�យរេប ប� េ�យ
សង�យ័ពកយមយួរបស់�? និយយថ “ខញុ ំដឹងថ�និយយថែបបេនះ ប៉ុែន��…”
�មននយ័អ ច ឹងែមន!
233 ឥឡូវេនះេមល។ �ពះ�តវែតជំនុំជំរះពិភពេ�កេ�យអ�ីមយួ។ អនកមនិ�ច
មនករជំនំុជំរះបនេទលុះ��ែតអនកមនចបបជ់មុនសិន។ �តវែតមនអ�ីមយួ
អនក�តវែតបនេធ�ខុសអ�ីមយួេទប�តវជំនំុជំរះ។ េឃញេទ? េហយមនិ�ចមនករ
ជំនំុជំរះេទ �តវេហយ េ�យគម នករពិនយ័េនះ។ ឥឡូវេនះ េមល អនកមនិ�ច
មនចបបេ់ កនុងទី�កងែដលនិយយថ “ពិនយ័�បដុំ�� រស�មបក់រេបកេភ�ង
�កហម” េហយចបបប់នទ បនិ់យយថ “េទ គត�់ចេ េ�យេសរ។ី” េឃញេទ
អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ ដូេចនះមនិ�ចមនចបបពី់រកនុងេពលែតមយួេទ។ េហយ
មនចបបែ់តមយួ �ពះែតមយួ េស វេ មយួ �ពះ�គីសទមយួ។ ហនឹងេហយ។ ជំេន
ែតមយួ ក�ីសងឃមឹមយួ។ ហនឹងេហយ។ េនះគឺជ�ពះគមពរី �ពះ�គីសទ។
234 សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនអ�ីែដល�តវបនបែនថមេ េលេនះ �
�តវែតបែនថមេ�យមនុស�។ �មនិ�ចេលសពីេនះេទ…
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235 េហយ�បសិនេប�ពះជមច ស់នឹងជំនំុជំរះពិភពេ�កេ�យ�កមជំនុំមយួ
ដូចែដលកតូលិកបននិយយថ េត�ពះវ�ិរកតូលិកអ�ីែដល�ទងនឹ់ងជំនុំជំរះ
�? មនពួកេគជេ�ចន មនមយួ រ ៉មុូងំ មយួ �កិក េហយ អូ មន�បេភទ
េផ�ងគន ទងំអស់។ េត�ពះវ�ិរកតូលិកមយួ�ែដល�ទងនឹ់ងជំនំុជំរះ? ឬ
�បែហលជ�ទងនឹ់ងជំនំុជំរះេ�យលូេធ�ន? អ ច ឹង េហយ �បែហលជ�ទង់
នឹងជំនុំជំរះ�េ�យ េ�បសប៊េីធេរ ន? េឃញេទ? េត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី? �ទងនឹ់ងមនិ
ជំនុំជំរះ�េ�យ�ម�ពះវ�ិរេទ។ �ទងនឹ់ងជំនំុជំរះ�េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
ែមនេហយ អ ច ឹង �ទងម់និែដល…
236 េមល �ទងម់និ�ចរក�មនុស�មយួ�កមបនេឡយ ដូចជករនិមតិ�របស់
បង�សីេ យបេ់នះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនចកចូ់ល �បនឆ�ងកត�់បអប់
េនះ។ �បកដ�ស់ គម នអ�រីក��េទ។ �ជបុគគល។ ��តវបនផ�ល់ឲយេដមប ី
សម� ត�កមជំនុំ ប៉ុែន��មនិ�ចកនជ់ប�់បនេទ។ គម នអងគករ��ចកន់
�បនេទ។ ហនឹងេហយ។ ��គនែ់តមនិ�ចេធ��បន។ អនកមនអ�ី�គបយ៉់ងេ
ទីេនះ េហយអនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ អងគករមនិ�ចេធ�បនេទ។ ប៉ុែន��គឺជ
បុគគលែដលមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។
237 បនទ បម់ក �បសិនេប�ពះជមច ស់នឹងជំនំុជំរះពិភពេ�កេ�យ�ពះបនទូល
របស់�ទង ់ បនទ បម់ក�ទងពិ់តជបនេមល�េហយរក��ឱយសថិតកនុង�ថ នភព។
ឬ�បសិនេប��តវបន�ចបូក�ចបល់ េត�ទងនឹ់ងកតេ់ទសេ�យរេប ប�?
េឃញេទ? ��តវែតជអ�ីមយួ។ េហយ�ទងម់និែដលបននិយយថ “អនក�
កេ៏�យ េ�យពួកជំនំុ។” �ទងប់នមនបនទូលថ “អនក�ែដលដកពកយមយួ
េចញពីេនះ ឬបែនថមពកយមយួេ � ដូចគន ែដរនឹងយក (ចំែណករបស់គត)់
េចញពីេស វេ ជីវតិ។” ដូេចនះចំេពះខញុ ំ �គឺជ�ពះ ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ និង
ករជំនុំជំរះ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំជំនុំជំរះ េហយទទួលយក�ពះបនទូល េហយ
េឃញថ �ពះ�គីសទបនសុគតជំនួសខញុ ំ។ េនះខញុ ំនឹងសំុជីវតិរបស់�ទងចូ់លមក
េហយែណនខំញុ ំ។ េហយ�បសិនេបជីវតិរបស់�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល េហយ�ទងប់ន
សរេសរ�ពះបនទូល េតជីវតិរបស់�ទង�់ចេ កនុងខញុ ំេ�យរេប ប� េហយខញុ ំ
អះ�ងថមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបែនថមេគលលទធិជំនួសឱយ�ពះបនទូល?
��គនែ់តនឹងមនិដំេណ រករ។ េតខញុ ំ�ចបែនថមនិកយេ�យរេប ប� េពល
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�ទង�់បឆងំនឹង� េហយបនបង� ញ� េហយបង� ញ��មរយៈ�បវត�ិ� ស� ថ
�ល់េពលែដលមននិកយេគបន�� ប ់ ខងវ ិ ញ ណ? អូ ពួកេគរកីចេ�មនខង
សមជិក។ �តវេហយ។ ពួកេគបេងកនសមជិក។ ប៉ុែន�ខងវ ិ ញ ណ ពួកេគមនិែដល
េ �េទ។ បង� ញខញុ ំ �បបខ់ញុ ំេ កនុង�បវត�ិ� ស�ែដលជកែន�ងែដលធ� បជ់
�កមជំនុំេនះ… បនទ បពី់�បនេរ បចំ �បន�� បេ់ ទីេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនទុក�េចល។ មនិមនអពភូតេហតុ និងទីសំគល់េទ តេទ េហយនង�គនែ់ត
ចូលេ កនុងភពវកឹវរ។

238 េនះេហយជអ�ីែដលបនេកតេឡងចំេពះ�ពះវ�ិរេពនទីកុស�របស់េយង។
ពួកេគបនេធ��មអ�ីែដលម� យរបស់ពួកេគបនេធ�។ េ េដមដំបូង ពួកេគេចញ
មកជមនុស�ែដលបដិេសធនិកយ។ ឥឡូវេនះ បងប�ូនខ�ះែដលកំពុង�� ប់
ែខ��តេ់នះ ចស់ៗខ�ះដឹងថប៉ុនម នឆន មំុន ែសសិប �សិបឆន មំុន �បសិនេប
ពួកេគបននិយយជមយួអនកអំពីអងគករមយួ អនក�បកដជនិយយថ�ជ
ករ�បមថ។ ប៉ុែន�ៃថងេនះអនកជកមមសិទធិរបស់អ�ីែដលអនកគិតថជករ�បមថ។
អនក�សីែដលេករសកនិ់ង�បមុខ ម� យរបស់អនក�បឆងំនឹងេរ ងេនះ ល��ស់
—ពួកបរសុិទធេពនទីកុស�ចស់ដល៏�។ េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះអនក? ប៉ុលបន
និយយថ “អនករតប់នល� េតមនអ�ី��ងំអនក?” េឃញេទ? �តលបម់កទីេនះវញិ
អនកបនរចួពីវតថុទងំេនះ ប៉ុែន�អនកចងេ់ធ�ដូចពួកេគេផ�ងេទ ត។

239 ពិតជអ�ីែដល�ំយូែអលបននិយយ។ អុី��ែអលមនេស�ចមយួអងគ
េហយេនះជ�ពះ។ េហយពួកេគបននិយយថ “�ំយូែអល អនកចស់េ
េហយ។ េលកេស�ចមយួឱយេយង េយងចងេ់ធ�ដូចពិភពេ�ក។ េយងចងេ់ធ�ដូចជ
តិ�សនដ៍ៃទ។ េយងចងប់នេស�ចមយួអងគនេំយងេ េធ�ស ងគ ម េយងចងប់ន
េស�ចែដល�ច�បយុទធនឹងនមំុខករ�បយុទធរបស់េយង។” េហយ�ំយូែអលមនិ
េពញចិត�។

240 គតប់ននិយយថ “េតខញុ ំធ� បយ់កអ�ីពីអនកេទ? េតខញុ ំធ� បយ់កលុយពីអនកេទ?
េតខញុ ំធ� បសំុ់េគឬអ�ី? េតខញុ ំធ� បសំុ់អ�ីពីអនកេទ?”

ពួកេគថ “េទ អនកមនិែដលសំុអ�ីពីេយងេទ។”
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241 ឬនិយយថ “េតខញុ ំធ� បនិ់យយអ�ីខ�ះេ កនអ់នក�ល់គន កនុង�ពះនមៃន
�ពះអមច ស់ ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡង?” េត��តវេទ? គតប់ននិយយថ “ដូេចនះកុំ
ចងប់នេស�ចេនះេឡយ េ�ពះ�នឹងមនភពវកឹវរដល់អនក។”

242 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងសួ់រអនកនូវអ�ីមយួ �កមជំនុំេ�ងឧេបសថ�បណ�។ំ អនក
កំពុងែតែកែ�បេដមបរីកីចេ�មនេ ជ�ត�លធំមយួឥឡូវេនះ។ ខញុ ំ�បែហលជ
េ ឆង យមយួរយៈ។ ខញុ ំ�បែហលជេ កែន�ង�មយួ។ ពិបក�បបក់ែន�ងែដល
�ពះអមច ស់នឹងេ ខញុ ំ �បែហលជេចញពីេវទិករ �បែហលជ�តឡបេ់ �លវញិ
�បែហលជ�ទង�់ចេ ខញុ ំចូលេ កនុងទីរេ��ថ ន។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងេ
ខញុ ំេ ឯ�រហូតដល់�ពះេយសូ៊វយងមក។ ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។ េតខញុ ំធ� បសំុ់
អ�ីពីអនកេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “េទ”—េអដ។] េតខញុ ំធ� បសំុ់លុយអនកេទ? [“េទ”]
េតខញុ ំធ� ប�់បបអ់នក�ល់គន អំពីេរ ង�បព់នែ់ដលខញុ ំបន�បបអ់នកកនុង�ពះនមរបស់
�ពះអមច ស់ ប៉ុែន�េត�មនិបនេកតេឡងេទ? [“�ែមន៉”] ដូេចនះ កុំចងចូ់លរមួកនុង
អងគករ។ ��បឆងំនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ចូរេចញពី� េបអនកេ កនុងេនះ េហយ
�តវេ �ចេ់�យែឡក េហយទទួល�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់។

សូមេ�នកបលេយងចុះ។

243 �ពះដអ៏�ច រយៃនពួកេ�� ជ�ពះរបស់អ�័ប� ំ អុី�ក និងៃន�សន៍
អុី��ែអល សូមបែនថមគុណធម ៌�ពះអមច ស់េអយ! ចំេពះ�រដតូ៏ចមយួេនះែដល
សថិតកនុងចិត�ខញុ ំជយូរមកេហយ េដមបែីចកចយេ កនប់ងប�ូនរបស់ទូលបងគំ។
មនុស�ជេ�ចនែដលេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ មនចំ�ប�់រមមណ៍ខុស
ចំេពះទូលបងគំ។ ពួកេគគិតថទូលបងគំចងខុ់សពីេគ។ ពួកេគគិតថទូលបងគំ
កំពុងពយយមេធ�ជអនកដឹង�គបយ៉់ង។ េគ�បប�់បជជនថទូលបងគំេបក
�បជជន ជពិេសសេល�បធនបទដូចជ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ និងេលពូជសត�ពស់ �សីេពសយដអ៏�ច រយ េហយេ កនុងែខ��ត់
ជេ�ចនែដលេចញេ�យគម នអ�ីេ�កពីករពិតែដលមនិបនផិតកបត។់ េហយ
ទូលបងគំបនសួរពួកេគថ “អនកខ�ះមកបង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដលខញុ ំេធ�បប ឬមនិ
េជ  ឬបក��យ�ពះបនទូលខុស។” េហយគម ននរ�មន កប់នបង� ញខ�ួនេទ។
ទូលបងគំសូមអង�រ�ទង ់ ឱ�ពះវរបិ� សូមឲយបុរសទងំេនះដឹងថ ពួកេគកំពុង
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បតប់ងក់នុងសមយ័េនះ។ េគនឹងរងច់យឺំតេពល េបមនិេមល។ សូមេ�យពួកេគ
ទងំអស់គន …

244 �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ�បកដកនុងករេនះ ចិត�ទូលបងគំនឹងបកែ់បក
�បសិនេបបទគមពរីេនះមនិពិតចំេពះទូលបងគំ េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ
“អ�ីទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមក។ េច មរបស់ខញុ ំឮសំេឡង
របស់ខញុ ំ។” បពិ�ត�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំគិតថ �ជ�ច�កពិតជដូច�ពះអងគ
បនមន�ពះបនទូលមកេហយ។ ទូលបងគំដឹងថ �គឺដូចជមនុស�មន កែ់ដល
យកសំ�ញ់េ បឹង េបះសំ�ញ់ េហយទញយក�គប�់បេភទ។ គឺមន កុំ
ឆងល់ មន�តីតូច មនអេណ� ក។ សត�ពីងពងទឹក សត�ពស់ អ�ី�គបយ៉់ងែដល
ប�� ញដំណឹងល�ចបប់នកនុងសំ�ញ់។ ប៉ុែន�ទីបំផុត �តីែក�កកធ៏� កចូ់លទឹក
ម�ងេទ ត។ អេណ� កបនទញេចញ សត�ពស់បនែ�សកេឡងេហយ�តឡបេ់
រនធភកវ់ញិ ដូចជែឆកេ សីុក�ួត ឬ�ជកេ ជ ជ ំរបស់�។ ប៉ុែន�មន�តីពិតេ
ទីេនះ �ពះអមច ស់។ េហយទូលបងគំមនករលួងេ�មេនះេ�យដឹងថ សូមបែីត
មុនេពលអនួបនេបះេ េលពួកេគ ពួកេគកជ៏�តីែដរ។ ពួកេគេកតមក ជ�តី
កំណតទុ់កជមុន។ េហយកជ៏សំ�ញ់ៃនដំណឹងល�ែដលចបេ់ចញេ កនុងករ
រស់េឡងវញិ។ អនក�គ ល់ខ�ួនឯង។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំទទួលខុស�តវចំេពះ
�ពះបិ� �មែដលខញុ ំដឹង គឺេ េ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះបនទូលេនះ។ �ទងគឺ់ជអនក
ែដលសេ�មចចិត�ថមយួ�។ េហយទូលបងគំដឹងថ មនិេលសពីអេណ� ក�ច
ក� យជ�តី�ត�ច ដូេចនះមនុស�មន កឬ់បុគគលមន ក ់ ែដលមន�តេច កថ�ងច់ំេពះ
ដំណឹងល� មនិ�ចនឹងយល់េសចក�ីពិតបន។ ដបតិ�ពះបិ�បនទតេឃញករេនះ
េហយ�ទងប់នសនយថ អ�ីៗទងំអស់ែដល�ទង�់បទននឹងមក។

245 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ទូលបងគំសូមអង�រ�ទងថ់ មនុស��គបរ់បូែដលបនឮ
�រដខ៏�ីមយួេនះ ថពន�ឺែដល��តវបនអធិបបយេ កនុង និងអតថនយ័ែដល
ទូលបងគំមនេ កនុងេបះដូងរបស់ទូលបងគំចំេពះមនុស�របស់ខញុ ំ មនុស�ែដល�ទង់
បនសុគតជំ់នួស… េហយបុរសខ�ះេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ ដូចជេ កនុង
�កមរបស់ កូ�៉ បុរសពិត�បកដ។ �តវបនដឹកនេំ�យខុសឆគង េ�យៃដកន់
េទ នបរសុិទធ ប៉ុែន��តវវនិសេ ។ េហតុអី គឺេគមនិ�ពមឲយេភ�ងេទ នចូលជមយួ
េគ។ េអ��រ ជកូនរបស់េអរ ៉នុ �តវ�បមូល�េឡង។ ពួកេគបនេធ�ប�ស�មប់
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�សនៈេចញពីកំេស វទងំេនះ ជែខល េដមបបីង� ញ និងទុកជអនុស�វរយី៍
ៃនអំេពដ�៏�កកេ់នះ។ ថ កូ�៉ បនពយយមបេងកតគណបក�មយួ �បឆងំនឹង
អនកន�ំររបស់�ពះ។ សូមកមច តឱ់យឆង យពីពួកេយង �ពះអមច ស់ េអយ។ សូម
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធករពរេយងជនិចច។
246 ទូលបងគំសូមអរ�ពះគុណ�ពះអមច ស់ ែដល�កមជំនុំតូចរបស់េយង ជទី
សកក របូជដព៏ិសិដ�តូចេនះ។ ជេ�ចនឆន មំុន �មសិបឆន ជំង ទូលបងគំបន
លុតជងគងក់នុង�សះេ ទីេនះេពរេពញេ�យេ ម  និងសំេណ ម េហយេយង
បនឧទទិសដីេនះដល់�ទង ់ រចនសមពន័ធដតូ៏ចេនះ។ េហយេ �ជងមខ ងៃន�ពះ
េ�ងឧេបសថេនះ មននិមតិ�េនះ។ េនះបនេកតេឡងយ៉ងពិត�បកដ។
េ ែតមន។ ពួកេគនឹងមនិបំផ� ញ�ចុះេទ �ពះអមច ស់េអយ ពួកេគ�គនែ់ត
េ …�កនែ់តចស់ េហយពួកេគ�គនែ់តនឹងរក��េ�យ�កម់យួពីេល�។
�ពះជមច ស់េអយ �បទនឱយដំណឹងល�មសេនះ ែដលបនកត�់�េ កនុងទំពរ័
េ ទីេនះ �បែហលជ�មនិចកេចញពី�កមជំនំុតូចេនះរហូតដល់�ពះ�គីសទយង
មក។ សូមឲយ�គបស់មជិក �គបរ់បូកយៃន�ពះ�គីសទ មកទីេនះពី�គប�់បេទស និង
ជំុវញិពិភពេ�ក។ សូមឲយពួកេគមន ក់ៗ ទទួលបនពន�ឺ ជដំណឹងល� េហយេដរ
កនុង� រចួទទួល�ពះ�គីសទ។
247 េហយសូមឲយ�ពិតែដល�ពះបនទូល�ទងនឹ់ងេកតេឡងថ “កិចចករែដលខញុ ំេធ�
េគកនឹ៏ងេធ�ែដរ។ អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចត់
ខញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” េហយេ េពលែដលជីវតិដអ៏ស់កលប
ចូលមក ពួកេគបនេកតេចញពី�ថ នេល េហយកិចចករែដលមកពី�ពះបង� ញ
េ�យខ�ួនពួកេគផទ ល់ េ�ពះ�ជជីវតិដូចគន ែដលមនេ កនុង�ទង។់ �មនិ�ច
េធ�អ�ីេផ�ងបនេទ។
248 ដូេចនះ �ពះវរបិ�េអយ សូមឲយ�កមជំនុំេនះមនិែផ�កេលេគលេ ដអ៏ស់
កលបរបស់ពួកេគ�ម�រមមណ៍មយួ ឬេលអងគករមយួេឡយ េលអ�ីែដលតិច
ជង�ពះ�គីសទ�ទងផ់ទ ល់ែដលរស់េ កនុងពួកេគ េ�យប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់
�ទង�់មរយៈពួកេគ និងករសនយរបស់�ទង។់ សូមឱយ ចបពី់េកមងតូចបំផុតេ
ទីេនះយបេ់នះ រហូតដល់មនុស�ចស់ជងេគ ទទួលបនបទពិេ�ធនេ៍នះ។
េហយសូមឲយមនុស��បស�សី ទងំ�បស�សី ែដលបនឮែខ��តេ់នះសូមឲយ�េ



72 �ពះបនទូលជសេម�ង

ជបនឹ់ងេគផង �ព ះអមច ស់ េហយផ�ល់ឱយពួកេគនូវករយល់ដឹងថទូលបងគំ�គនែ់ត
ពយយម�ពមននិងេ េចញ ដបតិេម៉ងេនះគឺឆប�់ស់�មែដលេយងគិត។
249 េហយេយងេឃញបប៊ឡូីន ែដលជម� យ�សីសំផឹង និងកូន�សីេពសយ
ទងំអស់មកជំុគន ។ �ពះជមច ស់េអយ េយងដឹងេហយថ បទគមពរីែចងថ �សែង
ែដលេចញពី�ល�សវ�លី នឹង�តវចងជមុន ជបច។់ េហយពួកេគបនចងជ
បច ់ េ�យេ ខ�ួនឯងជេឈម ះ�បមថែដលពិតជមនិទកទ់ងនឹងពួកេគ �មនិ
ទកទ់ងនឹង�ពះវ�ិរេទ �ជផទះសំ�ក ់ មនិែមន�ពះវ�ិរេទ។ មនែតមន កគ់ត់
�ពះបិ�េអយ េហយេនះគឺជអនកែដល�ទងប់នសុគតស�មប។់
250 េហយទូលបងគំអធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ�េអយ ដូចែដលេយងេឃញពួកេគ
ទងំអស់�តវបនេរ បចំទុកស�មបេ់ភ�ង�តូមចិកនុងេពលឆប់ៗ េនះ ទូលបងគំ
អធិ�� នសូម�ព ះអមច ស់ សូមឲយ�សវេពញ�គបនិ់ងធងន។់ សូម�បទនមក
�ព ះអមច ស់។ សូមឲយេយងរកីចេ�មន េហយបេ ចញពន�ឺ េហយេធ�ដូច�ពះេយសូ៊វ
“�បសិនេបខញុ ំមនិេធ�កិចចករែដល�ពះត�មវឱយខញុ ំេធ� េនះខញុ ំគម នជីវតិេ កនុងខញុ ំេទ។
ប៉ុែន��បសិនេប�ពះមនបនទូល និងបង� ញជីវតិរបស់�ទង ់ េនះ�និយយស�មប់
ខ�ួន�ផទ ល់។” សូម�បទនមក �ព ះអមច ស់។ ទូលបងគំសូមេផញ�រេនះដល់
�ទង ់ េហយថ�ទងេ់មលែថរក�� េហយនមំនុស��បម់ុនឺនក ់ ឱ�ពះអមច ស់
ឬកូនៗទងំអស់របស់�ទងែ់ដលបនកំណតទុ់កជមុនចំេពះដំណឹងល�។ កនុង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះអងគជ�ពះបនទូល កនុង�ពះនម�ទង ់ ទូលបងគំអធិ�� ន។ �
ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់…ខញុ ំ…
េ�យេ�ពះ…�ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

251 ខញុ ំនឹងសួរសំណួរ។ េតយបេ់នះប៉ុនម ននកក់នុងទស�និកជនែដល�ច
េមលេឃញេ ទីេនះ ៃន�ពះវ�ិរដធ៏ំរបស់មនុស�ដល៏�េនះ ឬ ផទះរបស់មនុស�
េ កនុងកែន�ងថ� យបងគំេនះ ែដលេជ េ�យអស់ពីចិត� ជីវតិរបស់អនក�ស់ែវង�ម
ត�មវករ (អនក) ៃន�ពះនិង�ពះគមពរី េហយអនកេជ  េ�យេមលជីវតិរបស់អនក
ផទ ល់ េហយេឃញពីរេប បែដល�ពះវ ិ ញ ណកំពុងេធ�ករេ កនុងអនក ថេជ �គប់
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�ពះបនទូលដូចែដល��តវបនសរេសរ េហយរក��? េតអនកេជ �េទ? �ពះ�បទន
ពរអនក។ សូម�ទងរ់ក��ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ េលអនក។
252 េហយចំេពះមតិ�របស់ខញុ ំេ កនុងែខ��ត ់ ខញុ ំសូមជូនពរឱយអនកបនេមលេ
ទីេនះេ កនុងទស�និកជនយបេ់នះ ខញុ ំគិតថយ៉ងេ�ច�ស់ េកសិបភគរយ
ៃនមនុស�បនេលកៃដេឡង ែដលពួកេគបនេជ  និងបនេមល�ពះគមពរី (មនិែមន
ជអ�ីែដល�កមជំនុំនិយយ) អ�ីែដល�ពះគមពរីែចង (មនិែមនជអ�ីែដល�កមជំនុំ
និយយ) អ�ីែដល�ពះគមពរីែចង េហយពួកេគេឃញជីវតិរបស់�ពះ�គីសទឆ�ុះប ច ំង
េ កនុង�។
253 អនកដឹងេទ េ សមយ័បុ�ណមុនេពលែដលពួកេគមនេ�ងច�កច�មញ់
េនះ ជង—ជងមសធ� ប�់យមសេ�យញញួរ។ ខញុ ំគិតថអនកបនឮអំពី�។
មុនេពល�េ កែន�ងចំហុយ ពួកេគ�យ�។ េហយមសជវតថុធតុធងនប់ំផុត �
ធងនជ់ងសំណ។ ដូេចនះេហយបនជខញុ ំបនេធ�កររពឹំងទុកបន�ិច េហយអនក�ច
ចូលេ កនុងខ�ចក់នុងករ�ងសម� តេ កនុង�លខ�ច ់ េហយជូតៃដរបស់អនកេល
ខ�ច ់ េហយបនទ បម់ក “េភវ” ផ�ុ ំែបបេនះ េហយធូលីនិងអ�ីៗទងំអស់នឹងេហរេ
ឆង យ ដំុថម ប៉ុែន�មសមនទមងនធ់ងន�់ស់��កេ់ ទីេនះ។ េហយេពលែដលអនក
យកមសេនះមក ��តវបនរកំិលេចញពីភពកខ�ករ់ហូតដល់�បមូលបនេ�ចន។
េហយ�មរយៈយុគសមយ័ភនេំភ�ងេ េពលែដល��បមូលផ�ុ ំេឡង �មនភកនិ់ងអ�ី
ៗ�គបយ៉់ង ជតិែដក �រធតុភរីតីនិងវតថុធតុេផ�ងេទ ត�យជមយួ�។ អនក
�យយកដំុមសេនះ�យេហយែបរ�េ មខ ង េហយ�យ� េហយបែង�រ� រហូត
ទល់ែតគត�់យកេមទចេចលទងំអស់។ េហយេតអនកដឹងេទថគតប់នដឹងថ
គតប់នអស់ទងំអស់េ�យរេប ប�? គត�់ចេមលេឃញរបូភពរបស់គត់
ផទ ល់ែដលឆ�ុះប ច ំងេ កនុង�។
254 េហយេនះជរេប បែដល�ពះេធ�ជមយួ�កមជំនុំ។ �ទង�់យឈនះ�ល់េគល
លទធិ �គបនិ់កយ �គបអ់ំេពែដលមនុស�បេងកតេឡង រហូតដល់�ទងេ់ឃញជីវតិ
របស់�ទងឆ់�ុះប ច ំងពីកនុងអនក។ “េបខញុ ំមនិេធ�កិចចកររបស់�ពះវរបិ�េទ កុំេជ ខញុ ំ
េឡយ។” េឃញេទ? េបអ�ីែដលមនេគលបំណងចំេពះពួកជំនំុ េនះជីវតិែដល
េ កនុង�ពះ�គីសទមនិបនឆ�ុះប ច ំងពីអនកេទ ចូរអនកកុំេ េសង ម �បសិនេបអនកមនិ
មនករអតធ់មត ់ គុណធម ៌របស់ទងំអស់េនះ និងភពអតធ់មត ់ និង—និងអ�ីៗ និង
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ភពជ�ពះ និងេសចក�ីសបបរុសជបងប�ូន និងអ�ីៗទងំអស់េនះែដល�តវករពី
អនក។ មនិថអនកបនេធ�អ�ីកេ៏�យ មនិថអនកបនែ�សកប៉ុ��  អនកបនចូលរមួ
�ពះវ�ិរប៉ុនម នេទ េតមនេ�មប៉ុនម នែដលអនកបនចកក់នុងខ�ួនអនក កុំេធ��។ រងច់ំ
រហូតដល់អនកេ�ម ះអស់ពីចិត� អនក�ចអតេ់ទសបន រហូតដល់កនុងចិត�អនកមន
ចិត�សបបរុស។ េទះបីេគដកពុកមតម់យួក� បពី់ចងក រមខ ង ក�៏ចបែង�រថព ល់
មខ ងេទ តេ�យភពែផ�មែល�ម េឃញេទ រហូតដល់គុណធមទ៌ងំេនះ មនិថ
ពួកេគនិយយអ�ីេ កនអ់នកេឡយ។
255 េពលេគយក�ក�តរ់ុមំុខ�ទង ់េហយ�យកបល បននិយយថ “ឥឡូវេនះ
ពួកេគ�បបខ់ញុ ំថ អនកគឺជេ��។” ឥឡូវេនះបនែហក�ក�តេ់ចញពី�ទង ់េហយ
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគកនដំ់បងនិយយថ “េតេយងមយួ��យអនក? ទយ
េមល េហយ�បបេ់យង េបមនិដូេចនះេទ េយងនឹងេជ ថអនកគឺជេ��។” �ទង់
មនិែដលេបកមតេ់ឡយ។
256 េ េពលែដលអនកឮេ��មន កក់ំពុងេ�កកេឡង េនះគឺជចេម�យទងំអស់
ចំេពះ�ល់ែលបងែដលអនក�ចេលកេឡងបន សូមចថំ គតម់និែមនជេ��
េទ។ ៃថងេនះេគ�តវដឹង�គបយ៉់ង េ េពលអនកឈេឺធមញ េហយេ េពលែដលអនក
នឹងឈេឺពះ និងអ�ីេផ�ងេទ ត េហយ�បបអ់នកទងំអស់គន អំពី�។ េនះមនិែមនជ
ធមមជតិៃន�ពះរបស់េយងេទ។ េមលេ�� េមល�ពះេយសូ៊វ។
257 សូម�កេឡកេមលេ�កប៉ុល េពលែដលគត�់ច�យបុរសមន កខ់� កែ់ភនក
េហយេ�យជងែដកដឹកគតេ់ចញពី�បេទស “ខញុ ំគិតថគតប់នបតប់ងអ់ំ�ច
របស់គតេ់�ពះ�យឱយខ� ក។់”
258 �ពះេយសូ៊វជអនកែដល�ចេ�បសមនុស��� បឲ់យរស់េឡងវញិបន េហយ
េ ែតមនបនទូលថ…ទ�ន�សវងឹេ�� ះទឹកមត�់ក�់ពះភ�ក�ទង ់ េហយេ�� ះ
ទឹកមត ់ និងក ន� កពុ់កចងក រេចញពី�ពះភ ក��ទង ់ េហយ�យ�ទងេ់លសិរ�
េ�យកែន�ងរុជំុំវញិ�ទង ់ បននិយយថ “ទយេហយ�បបេ់យងថអនក��យ
អនក។” េហយ�ទងម់និបនេបកមតរ់បស់�ទងេ់ឡយ។
259 កុំេមលកមមករនិេយជិតទងំអស់េនះ។ ប៉ុែន��តវចថំ េគបនែតនិយយ
លុយដុ�� រនិយយថមនរបស់ពិតេ កែន�ង�មយួ។ េពលេឃញអងគករ
េនះមនកររកីចេ�មននិងដុះ�ល ដូចែដលបននិយយ “សិបបកមមនឹងរកីចេ�មន
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េ កនុងៃដរបស់គត”់ សូមចថំ មន�ពះវ�ិរតូចមយួៃន�ពះេ កែន�ង�មយួ
ពិតជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនបំេពញ េ�យពិត ែដលកំពុងេឡងេលជេណ� រ។ កុំ
េមលេ កន�់ថ បន័ធំ។
260 េត�កមជំនុំមយួ�ធំជងេគកនុង�ពះគមពរីជងសមយ័ពួកជំនុំេអេភសូរ?
េហយេ េពលែដលេ�កប៉ុលឆ�ងកតេ់ឆនរសមុ�ទខងេលៃន�កងេអេភសូរ េហយ
មកដល់�ពះវ�ិរេនះ មនមនុស�ដបពី់រនកេ់ កនុងេនះ។ �តវេហយ។ េហយ
ពួកេគទងំអស់គន ជមនុស�ល�បនែ�សកេឡង េហយមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
ប៉ុែន�មនិទនប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ េឡយេទ។ ប៉ុលបននិយយថ
“េតអនកមនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ េទឬ?”

ពួកេគថ “េហតុអ�ី េយងមនិបនដឹងថមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។”
261 គតប់ននិយយថ “េតអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យរេប ប�?”
េបមនិមនអ�ីែប�កេទ េតគតប់ននិយយអ�ីេ �ពះវ�ិរេ ទីេនះ?
262 ពួកេគថ “េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹករចួេហយេ�យបុរសដអ៏�ច រយ
បំផុតមន កែ់ដលធ� បឈ់រេ េលែផនដី យ៉ូ�នបទីសទ ែដលបនេធ�ពិធី
�ជមុជទឹកដល់�ពះអមច ស់របស់េយង។ េតករ�ជមុជទឹកេនះមនិល��គប�់គន់
េទឬ?”
263 គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ បទ។ អនក�តវែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េ�ពះ
�ជ�ច�ក�តវបនផ�ភជ បនឹ់ងអ�ីេផ�ងេទ ត។” េហយេ េពលែដលពួកេគ
បនឮេរ ងេនះ…បននិយយថ “យ៉ូ�ន�គនែ់តេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយែ�បចិត�
មនិែមនស�មបក់រផ� ចប់បេឡយ និយយថ អនកគួរែតេជ េល�ទងែ់ដលនឹង
យងមក េនះគឺេ េល�ពះេយសូ៊វ។” េហយេពលពួកេគបនឮដូេចនះ ពួកេគ
បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �តវេហយ។ យ៉ង
ពិត�បកដ។ ពួកេគបនេធ��មបទគមពរី។
264 អនកដឹងេទ េ កនុងករឧទទិសេ �ពឹកេនះ ម៉ូេសបនេធ��មគំរែូដលគត់
បនេឃញេ �ថ នសួគ ៌ េហយបនេបះតងេ់ដមបតីំ�ង�។ េពល�ឡូម៉ូន
បនសង�់ពះវ�ិរ េនះគត ់ (េតគតប់នេធ�អ�ី?) បនេធ��មគំរែូដលម៉ូេសេ
ជបនឹ់ងតង ់េ�យរក�បទគមពរីជជួរ។
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265 េហយេ េពលែដល�ពះជមច ស់យងមក�ពះវ�ិររបស់�ទងស់�មបៃ់ថង
ចុងេ�កយ។ �ពះវ�ិរបរសុិទធេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ “�ពះអងគបនេរ បចំរបូកយ
មយួេ�យខញុ ំ” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនធ� កេ់ ៃថងបុណយទី៥០ �រគឺ “អនក�ល់គន
ែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រ
ផ� ចប់ប អនកនឹងទទួលអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិពកយសនយ
គឺចំេពះអនក និងកូនេ របស់អនក េហយចំេពះអនកែដលេ ឆង យ េទះបីជេ�ចន
�មែដល�ព ះអមច ស់ជ�ពះៃនេយង�ទងនឹ់ង��ស់េ ។” េបអនកចងេ់ អនកបេ�ម
�ពះរបស់អនកថជេវជជបណ�ិ ត េវជជបណ�ិ តសីុម៉ូន េព�តសបនសរេសរេវជជប ជ
មយួ ែដលជេវជជប ជ ដអ៏ស់កលប។ េនះេហយជអ�ីែដលពយបលអនកជំងឺ។

266 ទុកេ�យអនកេញ នែក�ងបន�ំមយួចំនួនចុះ ពយយមេ�យនិកយ េដមប ី
បំេពញ��មវធីិេផ�ង េនះេហយជមូលេហតុែដលពួកេគមន…អនកដឹងេទ
�បសិនេបអនកមនិបែនថម…អនកបែនថមេ�ចនេពកេ េលេវជជប ជ  អនក�បែហលជ…
មនជតិពុលេ�ចនេពក អនក�ចសម� បអ់នកជំងឺរបស់អនក។ �បសិនេបអនកមនិ�ក់
��គប�់គនេ់ទ អនក…មនិែមនេ�បថន ផំ�ះេទ េបអនកមនិេធ� �នឹងមនិេធ�ឱយអនកជំងឺ
របស់អនកជេឡយ។ �គេពទយរបស់អនកដឹងពីរេប បសរេសរេវជជប ជ ។

267 េហយ�ពះ�គីសទ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជអនកសរេសរេវជជប ជ  េហយ�ទង់
បនសរេសរ�។ កុំបែនថម�ឬយក�េចញពី� �គនែ់តទទួល�មរេប បែដលនង
មន។ �ជឱសថពយបល�គបប់ � ។ �ពះ�បទនពរអនក។ អនក�ស�ញ់�ទង់
េទ? �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

268 ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងកំពុងឈរ ឥឡូវេនះ សូមងកមក
ចបៃ់ដជមយួអនកជិតខងរបស់អនកេ ទីេនះ។ អូ គតជ់អនកេធ�ដំេណ រផងែដរ
ឆ�ងកត។់
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ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ…(…?…�អ�ច រយ�ស់។)
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញ…ករសេ ងគ ះ

(មក�ម�ចកេនះ បទ អរគុណបង�បស។)
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់

សូមេ�ច ង�ឥឡូវេនះ។
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

269 ឥឡូវេនះ ចូរេយងឱនកបល បិទែភនករបស់េយង េលកៃដេឡង និងសំេឡង
របស់េយងចំេពះ�ពះឥឡូវេនះ ដូចែដលខញុ ំ�បគល់អនកេ �គគង� ល។ េយងរកី�យ
ែដលមនអនកេ ទីេនះ។ េយងមនិែមនជនិកយេទ។ េយងគម នចបបអ់�ីេ�កពី
េសចក�ី�ស�ញ់ គម នជំេន េ�កព�ីពះ�គីសទ គម នេស វេ េ�កពីគមពរីេទ។ គម ន
សមជកិភព �គនែ់តជករ�បកបគន �មរយៈ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ែដលសំ�តេយងពី�គបក់រមនិេជ ។
270 មនិអីេទ ទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។

ខញុ ំ… ខញុ ំ…
�ពះ�បទនពរអនក។ �តលបម់កេលងេយងម�ងេទ ត។

េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន…
មនិអីេទ េ�ក�គគង� ល។ អនកេ�ត មរចួ�ល់ឬេ ? �ពះ�បទនពរអនក។

និង… 
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(Why I’m Against Organized Religion)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិ�ត ៃថងទី 11 វចិឆិក 1962 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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