
េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី?

 …ពិបកស�មបក់រ�បជំុ។ ករ�បជុំេនះគឺជករ�បជុំខុសពីអ�ីែដលេយង
ែតងែតមនេ ទីេនះ។ ភគេ�ចន �ល់េពលែដលេយងមកជួបជំុគន េ

ទីេនះ �ជករជួបជំុគន … ស�មបក់រពយបលអនកជំងឺនិងស�មបត់�មវករែផនក
�ចឈ់ម។ �ជករសងកតធ់ងនេ់ល�។ ប៉ុែន�យបេ់នះ េយងបនចបេ់ផ�មកររកី
ផុសផុលស�មបក់រពយបល�ពលឹង និង—វ ិ ញ ណរបស់មនុស�។

េទះជយ៉ង� េប�ពះសព��ពះហឫទយ័ �ពឹកៃថង�ទិតយ េ ��
ៃថង�ទិតយ ន�ពឹកៃថង�ទិតយ េយងនឹងមនករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ និង
មនជបនទ តក់នុងករពយបលជ�បច ំ ស�មប�់ពឹកៃថង�ទិតយ េប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័។ េហយេ យបស់ប� ហ៍េនះ េយងេផ� តយ៉ងខ� ងំកនុងករនិយយ
អំពីេរ ងដអ៏ស់កលបជនិចច—ខង�ពលឹង។

2 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេ េពលែដល—�ងកយ�តវបនពយបល េនះេធ�ឱយ
េយងទងំអស់គន សបបយចិត� ពីេ�ពះេយងដឹងថ �ពិតជបង� ញថ�ពះរបស់
េយងេ�បសអនកជំងឺ។ ប៉ុែន�អនកជំងឺេនះ េបេគរស់បនយូរ �បែហលជឈេឺទ ត
�បែហលជមនជំងឺដូចគន ែដលពួកេគេទបែតបនជសះេសប យ េហយេនះ �មនិ
បតប់ងក់រពយបលេទ។ េវជជបណ�ិ តនឹងផ�ល់ថន សំ�មបជំ់ងឺរ�កសួត េហយ
�បែហលជពីរៃថងេ�កយមកពួក�នឹង�� បគឺ់ជំងឺរ�កសួតេនះ បនទ បពី់គត់
បន�បកសថពួកេគជសះេសប យ។ �េកតេឡងម�ងេទ ត។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
�ពលឹងេនះ�តវបនពយបល េនះអនកមន ជីវតិអស់កលបជនិចចេ កនុងអនក។

3 េហយខញុ ំេជ ថ េយងខិតជិតដល់ករយងមកៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វេហយ
ថ�េធ�ឲយេយងេធ��គបយ៉់ងែដលេយង�ចេធ�េ បនេដមបនី�ំពលឹង�គបរ់បូ
មកកន�់ពះ�ជ�ច�ក េហយនឹងន�ំជ�ច�កមកជូន�បជជន េដមបឲីយ
េយងបនជសះេសប យពីវ ិ ញ ណរបស់េយង។ ខញុ ំេជ ថរបូកយរបស់�ពះេយសូ៊វ
គឺជរបូកយែដលឈបឺំផុតែដល�មខញុ ំ�គ ល់ េនះ គឺ—របូកយ ជរបូកយ
ខងវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទេ េលែផនដី គឺឈខឺ� ងំ�ស់។
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4 េហយឥឡូវេនះ េយងមនិមនគេ�មងទុកអនកឱយេ យូរេពកេទយបេ់នះ េ�ពះ
េ យបដំ់បូងេយងគម នកែន�ងអងគុយស�មបម់តិ�សម� ញ់េយងេទ។ េយងកំពុង
សថិតកនុងគេ�មង�ងសង�់ពះវ�ិរថមី ជេ�ងឧេបសថដធ៏ំមយួេ េលដីទងំេនះ
ឬកែន�ង�ែដល�ពះអមច ស់នឹងដឹកន ំប៉ុែន��មែដលេយងដឹងគឺេ ទីេនះ។
5 េហយឥឡូវេនះេយងបនែចកករ�បជំុ ពីៃថងពុធដល់ៃថង�ទិតយ។ ប៉ុែន�
បនទ បម់កេ ៃថង�ទិតយ គឺ�តវបិទចូលេ កនុងៃថងបុណយណូែអល ប៉ុែន��…
េពល�ែដល�ពះអមច ស់�បបេ់យងឲយឈប ់ េនះនឹងជេពលេវ�។ េយង
មនិដឹងថលទធផលនឹងេ ជយ៉ង�េនះេទ។ ប៉ុែន�េ�យមនជំេន ថអនក
េ ទីេនះេ ឯេ�ងឧេបសថនិង�កមជំនំុជប�ូន�សីរបស់េយង (ែដលជ មយួ
កនុងចំេ�មពួកេគគឺ—គឺជេ�ងឧេបសថដប៏រសុិទធេ យូទិក ែដលបង�បស
�គ � ំ េសន លលិញជ�គគង� ល និងេ  ញូវ�ល់បននី់ជកែន�ងែដល
បង�បស—បង�បស ជូនីេជកសុនគឺជ�គគង� ល េហយកេ៏ចញ�មផ�ូវ�យេវជ
កែន�ងែដលបង�បស រដូែឌល ជ�គគង� ល) េយងនិងពួកេគ គឺជបងប�ូន�កមជំនំុ
�សីៃនេ�ងឧេបសថេនះ េយងកំពុងពយយមនយំក…�បជជនរបស់េយងចូល
េ កនុងករ�បកបដ�៏បេសរជមយួ�ពះ�គីសទ។ េនះជេគលបំណងរបស់េយង។
ដូេចនះ ខញុ ំបនេ�ជសេរ ស�ន និងបេ�ង នេ ប៉ុនម នយបខ់ងមុខ…
6 យបេ់នះ ខញុ ំចងនិ់យយេល�បធនបទ៖ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? េហយ
េ យបែ់ស�ក ខញុ ំចងអ់ធិបបយអំពី៖ េត��តវបនផ�ល់ឱយស�មបអ់�ី? េហយេ
យបៃ់ថងសុ�ក…េហយ ចំេពះអនកថតសំេឡង ខញុ ំមនិចងថ់តេ យបៃ់ថងសុ�កេនះេទ៖
េតខញុ ំទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�យរេប ប�? េហយេតខញុ ំដឹងេ�យរេប ប�
េ េពលខញុ ំមន�? េហយបនទ បម់កេយងនឹងអនុ ញ តឱយ បនទ បម់កេមលថ
អ�ីែដល�ពះអមច ស់នឹងដឹកនេំយង ស�មបៃ់ថងេ រនិ៍ងៃថង�ទិតយ។ េហយេ
�ពឹកៃថង�ទិតយ កមមវធីិពយបល និងកមមវធីិផ�យដំណឹងល�មយួេទ តស�មបយ់ប់
ៃថង�ទិតយ។
7 េហយឥឡូវេនះេយងចងឱ់យអនក�ល់គន ដឹង… េហយខញុ ំដឹងថ
ម៉សីុនថតសំេឡងកំពុងដំេណ រករេ កនុងបនទបខ់ងេ�កយ េហយេយង
ចងនិ់យយេរ ងេនះ។ េ�យ�រែត េ កនុងករ�បជំុែបបេនះ េល�បេភទ
ផ�យដំណឹងល� េយងមនមនុស�មកពី�កមជំនំុេផ�ងគន ែដល�តវបនបេ�ង ន
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កនុងែផនកៃនជំេន  េរ ងៗខ�ួន។ េហយេនះមនិអីេទ។ខញុ ំមនិែដលចងម់នកំហុសកនុង
ករ�បេ�ពះករមនិចុះស�មងគន កនុងចំេ�មបងប�ូនេឡយ។ េហយេ កនុង
កិចច�បជំុ ខញុ ំ�គនែ់តអធិបបយអំពីេសចក�ីពិតដអ៏�ច រយៃនបទគមពរី អំពីអ�ីែដល
បងប�ូនែដលជអនកឧបតថមភករ�បជំុរបស់ខញុ ំេជ េល។ ប៉ុែន� េ កនុងេ�ងឧេបសថេ
ទីេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំចងនិ់យយអំពីអ�ីែដលេយងេជ ។ ដូេចនះ �បសិនេបអនក—េបអនកមនិ
យល់� ខញុ ំនឹងរកី�យ�ស់កនុងករទទួលសំបុ�តឬកំណត�់�តិចតួចពីអនក េដមប ី
សួរខញុ ំនូវសំណួរមយួ—េហតុអ�ីបនជេយងេជ ដូេចនះ។ េហយខញុ ំនឹងរកី�យកនុងករ
ពយយមពនយល់�ឱយល�បំផុត�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។

8 អនកដឹងេទថ �គប�់កមជំនុំ �បសិនេបអនកមនិមនេគលលទធិេទ អនកមនិែមន
ជ�កមជំនុំេទ។ អនក�តវែតមនអ�ីមយួែដលអនកឈរ ស�មបេ់គលករណ៍
មយួចំនួនែដលអនកកំពុងកន។់ េហយមនិថបុគគលេនះេកតមកពីេគលលទធិឬ
េទះជបុគគលេនះេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េនះជប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ ឬប�ូន�សី
របស់ខញុ ំ េទះបីជយ៉ង�… េយង�បែហលជខុសគន ឆង យដូចទិសខងេកតពី
ទិសខងលិច ប៉ុែន�េយងេ ែតជបងប�ូន។ េហយខញុ ំនឹងមនិេធ�អ�ីេ�កពីពយយម
ជួយបង�បសេនះឱយកនែ់តខិតជិត េដរេ រក�ពះ�គីសទ។ េហយខញុ ំេជ ថ�គិ�ទ
នពិតមន កនឹ់ងេធ�ដូចគន ស�មបខ់ញុ ំ។

9 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងសួ់រេ�ងឧេបសថេនះ…ឥឡូវេនះ េយងមនិចូលេ កនុង
េនះេដមបែីតករ�បជំុែដលអូសបន� យេនះេទ។ ខញុ ំចងចូ់លេ កនុងេនះ េហយខញុ ំ
ចងឱ់យអនក េហយបនសំុឱយអនក ដុត�ល់�ព នែដលេ ពីេ�កយអនក េហយឱយ
អំេពបបទងំអស់បន�តឹម�តវ ថេយងនឹងចូលមកកនុងេរ ងេនះេ�យអស់ពី
ចិត� និងជីវតិរបស់េយង។ េយង�តវែតមកទីេនះកនុងេគលបំណងែតមយួគត់
េដមបេីរ បចំ�ពលឹងរបស់េយងស�មបក់រយងមករបស់�ពះអមច ស់ េហយគម ន
េគលបំណងេផ�ងេទ តេឡយ។ េហយដូចែដលខញុ ំបននិយយេហយថ េនះ
�បែហលជេពលខ�ះខញុ ំ�ចបេ�ង ន ឬនិយយអ�ីមយួែដល�ចផទុយពីអ�ីែដល
នរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត វធីិែដលពួកេគេជ ។ ខញុ ំ—ខញុ ំបន—មនិបនមកស�មប់
ករេឈ� ះ�បែកកគន  អនកេឃញេទ ខញុ ំ—ខញុ ំមក…េយងេ ទីេនះ េដមបេីរ បចំករយង
មករបស់�ពះអមច ស់។ េហយខញុ ំគិតថ�កមតូចេនះ…
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10 ខញុ ំមនបងប�ូនមកេលងជមយួខញុ ំេ ទីេនះ ែដលខញុ ំ�គ ល់ មកពីកែន�ងេផ�ង
ៗគន  េហយេយងរកី�យែដលមនពួកេគ។ េហយមនិមនករសង�យ័េទប៉ុែន�អ�ី
ែដលេចញ�មរយៈទស�និកជនេ ទីេនះ មនអនកេផ�ងេទ តមកពីេ�កទី�កង
មកពីជំុវញិទី�កងតូចៗរបស់េយងេ ទីេនះ។ េហយេយងសបបយចិត�ែដលមន
អនក េហយេកតសរេសរអនកខ� ងំ�ស់ �បសិនេបអនក�ស�ញ់េយង�គប�់គន់
េដមបមីក�� បេ់រ ងទងំេនះ។ �ពះអងគេអយ…សូមឲយអនកយកេ ផទះជមយួ
ប�ូន�បស ប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ �ទពយសមបត�ិដម៏នបំផុតែដល�ពះ�ចចកចូ់លកនុងចិត�
របស់អនក គឺជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។

11 េហយដល់េ�ងឧេបសថតូចេនះ េ�យេឃញថខញុ ំេជ ថ�ជមនុស�ដល៏�
បំផុតមន កែ់ដលខញុ ំេជ ថមនេ េលែផនដី សូមេ េ�ងឧេបសថេនះ។ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំមនិែដលនិយយថ “ទងំអស់” ជមនុស�ល�បំផុត។ ខញុ ំបននិយយថ មនុស�
ល�បំផុតមយួចំនួនេ េលែផនដីសូមេ េ�ងឧេបសថេនះ។ ប៉ុែន�ពីមយួៃថងេ
មយួៃថង ែដល�តឡបម់កវញិ ពីករជួបជំុមយួេ ករជួប�បជំុមយួ ខញុ ំេមលេឃញ
ពីតំរវូករយ៉ងធំៃនេ�ងឧេបសថេនះ ត�មវករដធ៏ំេ កនុង� េហយេនះគឺជករ
បំេពញ ឬករថ� យជីវតិកនែ់តសីុជេ�  ករេដរកនែ់តជិតសនិទធជមយួ�ពះ។
េហយខញុ ំបនសនយនឹងពួកេគថនឹងេធ�ដូេចនះ េដមបមីន�រេនះស�មបព់ួកេគ។
េហយេយងរកី�យនឹងនអំនកចូល និង�បកបជមយួេយងជំុវញិ�ពះបនទូលៃន�ពះ
ដូចែដលេយងបេ�ង ន និងពយយមផ�យ។

12 ឥឡូវេនះ បីយបដំ់បូង េយងនឹងមនិយក�បធនបទេដមបផី�ព�ផ�យេទ ប៉ុែន�
�រែដល�តវបេ�ង នពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងមនិសំុអនក�ឱយេធ�អ�ីែដលខញុ ំមនិបនេធ�េ�យខ�ួនឯង
េនះេទ។ េហយសប� ហ៍េនះបនក� យជកល់�៉រេីពញេលញស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំបន
េ ជិត—ដល់ករងងឹត ដូចែដលខញុ ំនឹង�ក�់ រហូតដល់ខញុ ំេសទរែតេ ែកបរខ�ួនខញុ ំ។
ប៉ុែន�ខញុ ំបន�បគល់អស់ទងំឆនទៈ និងអ�ីៗទងំអស់ែដលខញុ ំដឹង ចំេពះ�ពះអមច ស់។

13 យបម់យួ យបរ់លំងអ�ធ�តបន�ិច �បពនធខញុ ំនិងខញុ ំ បនទ បពី់េ�កក េហយ
អធិ�� ន និងនិយយេ កន�់ពះអមច ស់ ឆ�ងកតេ់ជងទ�មតូចេ កនុង…បនទប់
ខងមុខរបស់េយង េ�យមនគមពរីេបកចំហពីរ េយងបនថ� យខ�ួនេយងជថមីដល់
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�ពះ ស�មបក់មមវធីិេពញេលញ ែដលេយងនឹងថ� យឆនទៈរបស់េយងផទ ល់ និងអ�ីៗ
�គបយ៉់ង និង�ល់គំនិតអវជិជមន និងេដមបបីេ�ម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។

េហយខញុ ំេជ ជកថ់ េនះជ�កបបកិរយិរបស់អនកផងែដរ ែដលអនកបន
េធ�េរ ងដូចគន ។ េពលែដលេយងមកដល់យបេ់នះ េយងនឹងមកេលទីបរសុិទធ
កនុងចំេ�ម�បជជនែដលបនអធិ�� ន និងករតម��រ ករតបសនង េហយ
េ�ត មខ�ួនទទួលអ�ីមយួពី�ពះ។ េហយខញុ ំដឹងថ អនកែដលមកេ�យេ�សកឃ� នេនះ
នឹងមនិេចញេ េ�យេ�សកឃ� នេទ តេទ ប៉ុែន��ពះ�ទងនឹ់ង�បទន��រេ�យ
នំបុង័ជីវតិ។
14 ឥឡូវេនះ មុននឹងេយង�នេស វេ ដព៏ិសិដ�របស់�ទង ់ សូមឲយេយងេ�ន
កបលបន�ិចស�មបក់រអធិ�� ន។
15 �ពះអមច ស់េអយ មនករអធិ�� នរចួេហយេ កែន�ងេនះេ យបេ់នះ។
មន…បទចេ�ម ងរបស់សីុយ៉ូន�តវបនេ�ច ងេ�យកូនៗរបស់�ទង។់ ចិត�របស់េគ
�តវបនេលកេឡង។ េហយេយងខញុ ំបនមកទីេនះេដមបថី� យខ�ួនដល់�ទង ់ េហយ
ថ� យបងគំ�ទងពី់ជេ� ៃន�ពលឹងេយង។ េយងខញុ ំសូមអំពវនវសូម�ទងនឹ់កចំ
�ពះអងគេអយ ថ �ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលកលែដល�ពះអងគយងេឡងេលភនំ
េហយបេ�ង នសិស�របស់�ពះអងគ “មនពរេហយ អស់អនកែដលេ�សកឃ� នេសចក�ី
សុចរតិ ដបតិអនកេនះនឹងបនែឆ�ត។” �ទងប់នសនយ� �ពះអមច ស់េអយ។ េយង
មកយបេ់នះេ�យេបកចិត�។ េយងកំពុងមក េ�យេ�សកឃ� ន េហយេយងដឹងថ
�ទងនឹ់ងរក�ករសនយរបស់�ទង។់
16 េពលេយងខិតខំេបកទំពរ័ដពិ៏សិដ�ទងំេនះៃន�ពះគមពរី េដមប�ីនពីមតិក
េនះ សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទ��គនែ់តយក�េ �គបដ់ួងចិត�។ េហយសូមឲយ
ពូជេនះធ� កេ់ កនុងេសចក�ីជំេន ដ�៏ជលេ�  ែដលនឹងនមំកនូវ�ល់ករសនយ
ែដល�ពះបនទូលបនេធ�។ �ពះអមច ស់េអយ សូម�� បេ់យងខញុ ំ េហយសំ�ត
េយងខញុ ំ េហយ�កលបងេយងខញុ ំ។ េហយ�បសិនេបមនករមនិបរសុិទធអំពីេយងខញុ ំ
�ពះអមច ស់េអយ អំេពបប�មយួែដលមនិបន�រភព អ�ីែដលមនិ�តឹម�តវ
សូមបង� ញ�ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ េយងនឹងេដរ�តង ់ េហយេធ�� ដបតិេយង
ដឹងថ េយងកំពុងរស់េ កនុង�សេមលៃនករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
េហយេយងមន ឱ�ពះដប៏រសុិទធ សូមចូលមកកនុង�សេមលៃន�ទង—់យបេ់នះ កនុង
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េសចក�ីយុត�ិធមរ៌បស់�ទង ់ េហយេយងកំពុងសចច រថ� យអនកថមី និងករថ� យខ�ួន
និងករបំេពញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងជីវតិរបស់េយង។
17 េ�យេឃញេភ�ងផុសផុលចបេ់ផ�មរលត ់ ចូរេយងេបះេលេឈៃន�ពះបនទូល
េដមប�ីចនឹងពន�តេ់ភ�ងថមី ថចិត�របស់េយងនឹងេពរេពញេ�យភពខនះែខនង។
�ពះអមច ស់េអយ សូមែញកពួកេយងជបរសុិទធ �មរយៈ�ពះបនទូលដម៏នតៃម�
របស់�ទង ់ និង�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ និង�ពះគុណរបស់�ទង ់ េយងខញុ ំសូមអង�រ។
េហយ�ល់ករដឹងគុណនិងករសរេសរនឹងក� យជរបស់�ទង។់ យកករេរ សេអង
ទងំអស់េចញពីចិត�របស់េយង។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមសម� តេយងខញុ ំ។ សូម
�បទនឲយេយងមនចិត�បរសុិទធ ៃដ�� ត និងគំនិត�� ត េដមបឲីយេយងបន
ចូលេ កនុងទីដវ៏សុិទធរបស់�ពះអងគ ពីមយួយបេ់ មយួយប ់ េ�យអរសបបយ
េហយេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ េយងសូមករេនះេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ និងស�មបជ់�បេយជនដ៍ល់�ទង។់ �ែមន៉។
18 ខញុ ំចង�់ន�ពះបនទូលឥឡូវេនះ។ េហយខណៈេពលែដល…ខញុ ំសំុឱយអនកនយំក
�ពះគមពរីរបស់អនក េខម ៃដ �ក�សរបស់អនក ស�មប�់ពះគមពរី។ េបអនកចងប់ន
ែបបេនះ �ជករល��ស់។ េហយឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលអនកកំពុងេ ដល់
ជំពូកទី៧ ៃនកិចចករ េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ េដមបេីឆ�យសំណួរ ឬចបេ់ផ�មេឆ�យ
សំណួរ៖ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី?
19 គម នអ�ីែដល�ចយកឈនះ�រក���ងំបនេឡយ គម នអ�ីេ េលែផនដីេនះ
េ េឡយេទែដល�ចកមច ត�់�ងំ ដូចជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះេយសូ៊វ
បនេ�ប�េ កនុងករ�បយុទធដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ �ទងប់ននិយយថ “��តវបន
ែចង…”
20 េហយេ �ពឹកេនះ ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុង�� ប ់ ប៉ុនម នៃថងមុន ដល់
ករផ�យែដល�កដូ់ចជចង�់បបថ់ករបេងកតេនះ�គនែ់តមកពីេផះមយួចំនួន
ែដលបកចូ់លគន  និងផូ�� ត និង�រធតុគីមមីយួចំនួនៃនែផនដី េហយពន�ឺៃថងដ៏
កកេ់ក� បនបេងកតេមៃនជីវតិ និងនជីំវតិេចញមក។ គួរឱយអស់សំេណ ច�ស់!
េពល� ពន�ឺ�ពះ�ទិតយនឹងសម� បេ់មេ�គេផ�ងៗ។ �កេ់មជីវតិេ េ�កមពន�ឺៃថង
�នឹងសម� ប�់ភ� មៗ។ េហយមនិមនេរ ងែបបេនះេទ ប៉ុែន� ��ងំពយយម
�ល់�មកេលខញុ ំ។ េហយបនទ បពី់ខញុ ំបនយកេរបិកតូចរបស់ខញុ ំេ ��េ �ពឹក
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េនះ េហយេ �មផ�ូវ�តឡបម់កវញិ ខញុ ំចបេ់ផ�មេបកវទិយមុ�ងេទ ត េហយខញុ ំគិតថ
ខញុ ំនឹងចូលេ កនុងវតថុេនះម�ងេទ ត ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តបិទ�វញិ។

េហយេពលខញុ ំេដរ�មផ�ូវ ��ងំនិយយមកខញុ ំថ គតប់ននិយយថ
“េតអនកដឹងេទថបុរសមន កេ់នះែដលអនកេ ថ�ពះេយសូ៊វគឺ�គនែ់តជមនុស�
ដូចៃថងមយួកនុងៃថងរបស់�ទង ់ ដូចជ ប៊លីី �គ �ឬំអូរល៉រ ៉បូ៊តឺ? គត�់គនែ់តជ
បុរសែដលចបេ់ផ�មមនមនុស�ពីរបីនកម់កជំុគន ជំុវញិ�ទងេ់ហយនិយយថគត់
ជបុរសដអ៏�ច រយ េហយមយួរយៈេ�កយមក �ទងប់នក� យជធំជង េហយ
បនទ បម់ក�ទងប់នក� យេ ជ—�ពះមយួស�មបព់ួកេគ។ េហយឥឡូវេនះ �
បនខច តខ់ច យពសេពញពិភពេ�ក ចប�់ងំពី�ទងប់នេ�យទិវងគត េហយ
េនះជអ�ីទងំអស់។”
21 ខញុ ំគិតថ “អនកកុហកយ៉ង�!” េហយបនទ បម់កខញុ ំបនងកដូចជខញុ ំកំពុង
ឆ�ងកតផ់�ូវ �គ �។ំ ខញុ ំបននិយយថ “��ងំ អនកែដលនិយយជមយួ
មនសិកររបស់ខញុ ំ ខញុ ំចងសួ់រអនកនូវេរ ងមយួចំនួន: េតអនក�ែដលេ��េហេ�ពរ
បននិយយអំពីករេនះនឹងមក? េតនរ�ជេមស�ុែីដល�តវបនេរ ស�ងំ?
េតមនអ�ីេ េលបុរសទងំេនះែដលបន�បេមលេឃញ�ទង ់ េហយ�បបព់ីជីវតិ
របស់�ទង ់ �បព់នឆ់ន មំុន�ទងប់នមកដល់ទីេនះ? េតនរ�បនទយទុកជ
សំបុ�តេនះ? េហយេ េពលែដល�ទងយ់ងមក ពួកេគបននិយយថ ‘�ទង់
�តវបន�បជ់មយួនឹងពួកទុចចរតិ’ េហយគឺ�ទង។់ ‘�ទង�់តវរបសួេ�យ�រអំេព
រលំងរបស់េយង’ េហយគឺ�ទង។់ ‘�ទងប់នេធ�ផនូររបស់�ទងជ់មយួនឹងអនកមន
ប៉ុែន��ទងនឹ់ងរស់េឡងវញិ េ ៃថងទីបី’ េហយ�ទងក់ប៏នេធ�។ េហយបនទ បម់ក�ទង់
បនសនយនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយខញុ ំបនទទួល�។ ដូេចនះ អនកក�៏ចេគច
េចញពី�ែដរ េ�ពះ��តវបនសរេសរេ កនុង�ពះបនទូល េហយ�គបព់កយគឺពិត។”
បនទ បម់ក�បនចកេចញ។ �គនែ់តផ�ល់ឱយគតនូ់វ�ពះបនទូល ែដលេធ��បន។ �
មនិ�ច�ទនឹំង�ពះបនទូលេនះបនេទ េ�ពះ��តវបនេបកសែម�ង។

សូមចបេ់ផ�ម�នេ យបេ់នះកនុងជំពូកទី៧ ៃនគមពរីកិចចករ។
េនះសំេដចសងឃសួរថ េសចក�ីទងំេនះ�តវឬេទ?
េសទផនេឆ�យថ ឱអនក�ល់គន ជបងប�ូន ជឪពុកេអយ សូម�� ប់

សិន �ពះដម៏នសិរលី� �ទងេ់លចមកឲយេ�កអ�័ប�ំ ជឰយុេក
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េយង�ល់គន េឃញ កនុងកលែដលេ�កេ �សកេមសូប៉ូ�ម មុន
ែដលេ �សកខ�៉ន

េហយមន�ពះបនទូល�បបេ់�កថ ចូរឯងេចញពី�សក េហយពី
ញតិសន� នឯង េ េ ឯ�សក១ែដលអញនឹងបង� ញវញិ។

េនះេ�កកេ៏ចញពី�សករបស់�សនខ៍ល់េដ េ េ �សកខ�៉ន
េ ៈ លុះេ�កយ ែដលឪពុកេ�ក�� បេ់ហយ េនះ�ទងផ់� ស់េ�ក
ពីទីេនះ ឲយមកេ �សក ែដល េ�ក�ល់គន េ សព�ៃថងេនះវញិ។

�ទងម់និបន�បទនឲយេ�កមនមរដកអ�ី េ �សកេនះេទ សូមប ី
ឲយលមមនឹង�កេ់ជងចុះកគ៏ម នែដរៈ ែត�ទងស់នយនឹង�បទន�សកេនះ
ទុកជ�សកកំ�នដ់ល់េ�ក និងពូជេ�កតេ វញិ ថ�ីេបេ�ក
មនិទនម់នកូនេ េឡយផង។

…េហយ�ពះ�ទងម់ន�ពះបនទូលែបបដូេចនះ គឺពូជេ�កនឹង�តវ
��ស័យេ កនុង�សកដៃទ អនក�សកេនះនឹងចបេ់គេធ�ជខញុ ំកំដរ
�ពមទងំេធ�ទុកខេគ �គប៤់០០ឆន ។ំ

�ពះ�ទងម់ន�ពះបនទូលេទ តថ អញនឹងជំនុំជំរះ�សនេ៍នះ ែដល
ចបេ់គេ បំេរ ៈ េ�កយេនះ េគនឹងេចញមកេគរព�បតិបត�ិដល់អញ
េ ទីេនះវញិ។

�ទងក់�៏ងំេសចក�ីស ញ ខងឯករកតែ់សបកដល់េ�ក ដូេចនះ
េ�កបេងកតបនអុី�ក េហយបនកតែ់សបកឲយ េ ៃថងទី៨ ឯអុី�ក
ក៏បេងកតបនយ៉កុប េហយយ៉កុបបេងកតពួកឰយុេកទងំ១២នក។់

22 �តងក់ែន�ងេនះ េយងចងចូ់លេ ជិត�បធនបទ ែដលខញុ ំគិតថជ�បធនបទ
េលចេធ� នេពលបចចុបបននេនះ… េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? េត�គឺជអ�ី? េហយ
ឥឡូវេនះ មូលេហតុែដលខញុ ំយក�បធនបទទងំេនះមកជបនទ តែ់បបេនះ អនក
មនិ�ចមកេហយទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេទ លុះ��ែតអនកដឹងថ�ជអ�ី។
េហយអនកមនិ�ចទទួលបន�េទ �បសិនេបអនកដឹងថ�ជអ�ី លុះ��ែតអនកេជ
ថ ��តវបនផ�ល់ឱយអនក េហយ�គឺស�មបអ់នក។ េហយបនទ បម់ក អនកមនិ�ច
ដឹងថេតអនកបនទទួល� ឬអតេ់ទ លុះ��ែតអនកដឹងពីលទធផលែដល�នមំក។
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ដូេចនះ�បសិនេបអនកដឹងថ�ជអ�ី េហយ�ជនរ� េហយ�នឹងមនសកមមភព
អ�ីេ េពលែដល�មកដល់ េនះអនកនឹងដឹងពីអ�ីែដលអនកមន េ េពលអនកទទួល
បន�។ េឃញេទ? េនះ�គនែ់តនឹងេ�ះ��យ�។
23 ដូចជខញុ ំកំពុងនិយយជមយួបង�បស េជហ�ហ�ីសរបស់េយងេ ៃថងេនះ
េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងេ់ �បជំុយបេ់នះ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ ទីេនះេ
យបែ់ស�ក។” គតម់និបនដឹងថករ�បជំុេនះកំពុងែតបន�េទ េ�ពះេយងមនិបន
�បកស។ �គនែ់តេ ទីេនះ។ បង�បសមយួចំនួន…បង�បសេឡអូនិងពួកេគ
បនសរេសរេ កនម់តិ�ភក័�ិរបស់េយងខ�ះ េហយ�បបព់ួកេគ ថេ េ�កទី�កង។
ែមនេហយ េ�យ�រេយងមនិមនបនទប។់
24 ឥឡូវេនះខញុ ំបននិយយថ “បង�បសេជហ�ហ�ីស �បសិនេបអនកចតខ់ញុ ំ
ឱយចុះេ េបកអណ�ូ ងេ�បងមយួរបស់អនក េហយខញុ ំមនិបនដឹងអ�ីេ�ះអំពី� ខញុ ំ
�បែហលជនឹងផទុះេឡង។ ខញុ ំ�ចនឹងេបកេ�ខុសឬេបកម៉ូទរ័ខុស។ ខញុ ំ�តវែតដឹងពី
រេប បេធ��មុនេពលខញុ ំេធ��។”

េហយេនះជវធីិែដលទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនក�តវដឹងថអនកកំពុងមក
េដមបអី�ី និងរេប បទទួល� និង�ជអ�ី។

ឥឡូវេនះ កែន�ងទីមយួ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវបនសនយ។
25 េយង�ចចំ�យេពលដបស់ប� ហ៍ េហយមនិែដល…�គនែ់តរលំងែគមៃន
�បធនបទេនះ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី។ ប៉ុែន� េរ ងដំបូង ខញុ ំចងចូ់លេ ជិត�
�គប�់គននឹ់ងផ�ល់គូសប ជ ក�់ល់យប ់បនទ បម់កេមលេ យបប់នទ ប ់ �បសិនេប
មនសំណួរ�មយួ។
26 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះែដលមនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនទទួលបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? េលកៃដរបស់អនក អនកដឹងថ
អនកមនិធ� បម់ន។ េមលែតៃដ។

ឥឡូវេនះខញុ ំចងនិ់យយអំពី� ដូចជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជស ញ មយួ តបតិ
�ជស ញ មយួ។ េយងដឹងថ—ថករសនយទងំអស់�តវបនផ�ល់ឱយេយង
េ�យ…អ�័ប�ជំបិ�ៃនេសចក�ីសនយ ពីេ�ពះ�ពះបន�បទនករសនយដល់
អ�័ប� ំ និងពូជពង�របស់គតប់នទ បពី់គត។់ ករសនយ�តវបនេធ�េឡង “ដល់
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អ�័ប� ំ និងពូជរបស់គត។់” េហយទីសមគ ល់េនះគឺចំេពះមនុស�ែដលមន
េសចក�ីស ញ ។
27 ឥឡូវេនះ មនភពខុសែប�កគន យ៉ងខ� ងំរ�ង�គី�ទ ន និង�គិ�ទ នែដ
លេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយឥឡូវេនះ េយងនឹងយក�េចញពីបទ
គមពរី េហយ�ក�់ឲយបន�តឹម�តវកនុងបទគមពរី។ ទី១ មន�គិ�ទ នមន ក�់បកស
ថជ�គិ�ទ ន។ ប៉ុែន� �បសិនេប�គិស�បរស័ិទេនះមនិទនប់នបំេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ េនះគត�់គនែ់តដំេណ រករជ�គសិ�បរស័ិទប៉ុេ�� ះ។
េឃញេទ? គត�់តវបនេគសនមតថេជ � គតក់ំពុងេធ�ករេល� ប៉ុែន��ពះមនិទន់
បន�បទន�ពះវ ិ ញ ណេនះមកគតេ់ េឡយេទ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គត់
មនិទនប់នេ ដល់េគលេ េនះជមយួនឹង�ពះេ េឡយ ែដល�ពះជមច ស់
បនទទួល�គ ល់�។
28 េ�យ�រែត�ពះបនេធ�េសចក�ីស ញ ជមយួអ�័ប� ំ បនទ បពី់�ទងប់ន
េ អ�័ប� ំែដលជ�បេភទៃនករេ អនកេជ សព�ៃថងេនះ។

�ទងប់នេ េ�កអ�័ប� ំ េហយេ�កអ�័ប�បំនចកេចញពី�សក
របស់េ�ក េ កនុង�សកមយួេដមបរីស់េ កនុងចំេ�ម�សនដ៍ៃទ េហយេនះ
គឺជ�បេភទេពលែដល�ពះេ បុរសមន កឱ់យប ឈបភ់ព��កករ់បស់គត ់ ែ�បចិត�
ពីអំេពបបរបស់គត។់ បនទ បម់ក គតប់នែ�បក� យពីហ�ូងមនុស�ែដលគតេ់
េ រស់េ កនុងហ�ូងមនុស�ថមី កនុងចំេ�មមនុស��បេភទថមី។

េហយបនទ បម់កបនទ បពី់�ពះបនរកេឃញថអ�័ប�បំនេ�ម ះ�តងនឹ់ង
ករសនយែដល�ពះែដលបន�បទនឱយគត ់ ថគតនឹ់ងមនកូន េហយ�មរយៈ
កូនេនះ ែផនដីទងំមូលនឹងទទួលពរ បនទ បម់ក �ពះបនប ជ កពី់ជំេន របស់គត់
េ�យផ�ល់ទីសំគល់មយួដល់គត ់ េហយទីសមគ ល់េនះគឺជករកតែ់សបក។
េហយករកតែ់សបកគឺជ�បេភទៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
29 �គនែ់តខគមពរីបនទ បៃ់នជំពូកេនះ ែដលេយងេទបែតបន�ន �បសិនេបអនក
ចងដ់ក�សង�់ចុះ។ េហយ…េសទផនបននិយយេ កនុងខទី៥១៖

ឱពួកមនុស�កបលរងឹ…ែដលមនចិត�មន�តេច កមនិកតែ់សបក
េអយ អនក�ល់គន េចះែតទស់ទទឹង នឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជដ�ប
ពួកឰយុេកអនក�ល់គន យ៉ង� េនះអនក�ល់គន កយ៉៏ងេនះែដរ។
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30 ករកតែ់សបកគឺជ�បេភទៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយ�ពះជមច ស់
បន�បទនដល់អ�័ប�—ំនូវទីសំគល់ៃនករកតែ់សបក បនទ បព់ីគតប់ន
ទទួលយក�ពះ�មករសនយរបស់�ទង ់េហយបនេដរេចញេ កនុង�បេទសដៃទ។
េឃញេទ? �ជស ញ មយួ។

េហយកូនរបស់គតទ់ងំអស់ និងពូជរបស់គតប់នទ បពី់គតគ់ួរែតមនស ញ
េនះេ កនុង�ចឈ់មរបស់ពួកេគ េ�ពះ�ជភពខុសគន មយួ។ �គឺជករ
បំែបកពួកេគេចញពី�បជជនេផ�ងេទ តទងំអស់ ស ញ ៃនករកតែ់សបកេនះ។
31 េហយេនះជអ�ីែដល�ពះេ�បសព�ៃថងេនះ។ �ជស ញ ៃនករកតែ់សបកចិត�
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលេធ�ឱយ�កមជំនំុរបស់�ពះជ�កមជំនំុ�ចេ់�យែឡកពី
�សន ជំេន  និងនិកយេផ�ងេទ តទងំអស់។ ពួកេគសថិតេ កនុងនិកយ�គប់
�បេភទ ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតជ�បជជន�ចេ់�យែឡក។ អនកអនុ ញ តឱយខញុ ំនិយយ
ជមយួបុរសមន កពី់រនទី ខញុ ំ�ច�បបអ់នកថេតគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ឬអត។់ ដូេចនះអនក�ចេធ�បន។ �បំែបកពួកេគ។ �ជស ញ សមគ ល់។ �ជស ញ
មយួ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជស ញ មយួ។ េហយ�…

កុមរ�ែដលបដិេសធករកតែ់សបកកនុងគមពរីស ញ ចស់ ែដលជ
�សេមលៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �តវបនកតេ់ចញពីកនុងចំេ�ម�បជជន។ គត់
មនិ�ច�បកបជមយួ�កមជំនំុឯេទ តបនេទ �បសិនេបគតម់និ�ពមកតែ់សបក។

ឥឡូវលំន�ំដល់សព�ៃថង។ មនុស�មន កែ់ដលបដិេសធមនិទទួលពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិ�ចមនទំនកទ់ំនងរ�ងអនកែដលមន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេទ។ អនក�គនែ់តមនិ�ចេធ��បន។ អនក�តវែតជ
ធមមជតិ។ ដូចជ �គឺជ…
32 ម� យខញុ ំេ ទីេនះធ� បន់ិយយថ “ហ�ូងសត��� បេ ជំុគន ។” អ ច ឹង �
ជសុភសិតចស់ ប៉ុែន��ជពកយពិត។ អនកមនិេឃញសត��ពប និងែក�ក
សហករគន េទ។ របប��ររបស់ពួកេគគឺខុសគន ។ ទម� បរ់បស់ពួកេគគឺខុសគន ។
បំណង�បថន របស់ពួកេគគឺខុសគន ។

េហយេនះជរេប បែដល�េ ជមយួពិភពេ�ក និងជមយួ�គី�ទ ន
េ េពលែដលអនក�តវបនកតែ់សបក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលមននយ័ថ
“េដមបកីត�់ចម់យួ។”
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33 ករកតែ់សបក�ចេកតមនែតចំេពះបុរសប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន��បសិនេប ស�ី
េនះបនេរ បករជមយួបុរសេនះ នងបនកតែ់សបកជមយួគត។់ អនកចថំ
េ កនុងធីម៉ូេថ ជកែន�ងែដល�បននិយយេ ទីេនះ “េទះបីជនងនឹង�តវបន
សេ ងគ ះកនុងករស�មលកូនកេ៏�យ �បសិនេបនងេ ែតបន�កនុងេសចក�ីជំេន
និងភពបរសុិទធេ�យចិត�សុភព។”
34 ឥឡូវេនះ ករកតែ់សបក។ អនកដឹងថេពល…��៉េសចេ កនុងតង់
ខងេ�កយនង េ កនុង�ររបស់េទវ� េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ “អ័
�ប�”ំ មនិដឹងថ�ទងជ់អនក� ជជនចែម�ក “េត�បពនធឯងេ ឯ� គឺ�
�៉?” េមច៉កដឹ៏ងថគតម់ន�បពនធ?
35 ដូច�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ដូចេ សមយ័េ�កឡុត កូនមនុស�នឹង
យងមកែដរ។” សូមចថំ ទីសំគល់ទងំេនះមនិ�តវបនេធ�េឡងចំេពះទី�កងសូ
ដំុម និងកូម៉ូ�៉េទ េ កនុងពិភពេ�កកនុងចំេ�មអនកកន�់សន។ ប៉ុែន�គឺចំេពះ
អនកេរ ស�ងំែដលបនេ េចញ។ េហយអ�័ប��ំតវបនេ េចញ។ េហយ
ពកយថ�កមជំនុមំននយ័ថ “បនេ េចញ ែបកេចញ” ដូចេ�កអ�័ប�បំន
ែញកខ�ួនេចញ េហយបនកតែ់សបក។

េហយបនទ បម់កេ េពលែដល��៉េសចនឹង�ររបស់េទវ�េនះ �ពះនឹង
សម� បន់ងេ នឹងកែន�ង ប៉ុែន� �ទងម់និ�ចរខំន��៉ េ�យមនិរខំនអ�័ប
�េំឡយ ពីេ�ពះពួកេគជមនុស�ែតមយួ។ នងគឺជែផនកមយួរបស់គត។់ “អនក
មនិែមនជពីរេទ តេទ ប៉ុែន�ជមន ក។់”
36 ដូេចនះ ករកតែ់សបក �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ៃថងេនះ កតែ់សបកចិត�។ េហយ�ជ
ស ញ សមគ ល់ ស ញ ែដលផ�ល់ឱយ។

មននរ�មន កប់ននិយយេ ៃថងមុន…ខញុ ំ�គនែ់តនិយយេឡងវញិ
មនិែមននិយយេលងេសចេទ។ េ�ពះ�ជករពិត ប៉ុែន��ដូចជករេលងេសច។
ដូចែដលខញុ ំបននិយយជញឹកញប ់ េនះមនិែមនជកែន�ងស�មបេ់លងេសច
េទ។ ប៉ុែន�មនជនជតិ�ឡឺមង៉េ់ េឆនរខងលិច ជកែន�ងែដលេយងេ ។ គត់
បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គតក់េ៏ដរេ �មផ�ូវ េហយេដរបន�ិច កេ៏លកៃដ
េឡងនិយយភ�ដៃទ។ េហយគតនឹ់ងរត ់េហយគតនឹ់ងេ�ត េហយគតនឹ់ង
ែ�សក។ េហយគតេ់ កែន�ងេធ�ករ បន�ែបបេនះ េហយេ ែកកនិ៏យយេ គត់
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ថ “េតអនកធ� បេ់ ឯ�?” អូហូ។ ខញុ ំចូលចិត�កែន�ងែដលអនកធ� បេ់ េនះ។ គត់
បននិយយថ “អនកចបស់ជបនចុះកនុងចំេ�មមនុស�លងងទ់ងំេនះ។”

គតប់ននិយយថ “ចុះអនកគិតថេគជមនុស�ឆកួត?”
គតប់ននិយយថ “�បកដ�ស់ ពួកេគឆកួតែមន។”

37 គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ សូមសរេសរតេមកង�ពះអមច ស់ស�មបម់នុស�
ឆកួតេនះ!” េហយគតប់ននិយយថ “េតអនកដឹងអ�ីេទ? �កមមនុស�ឆកួតេនះេលង
កនុងចំែណកធំ។” គតប់ននិយយថ “ឧទហរណ៍ �ន អនកយក�គបស់ែណ� ក
ដីទងំអស់េចញពី� អនកមនិមនអ�ីេ�កពីពពួក ‘សំបក។’” ដូេចនះ��គនែ់តជ
ករ�តឹម�តវ។
38 អនកនឹងខុសគន យ៉ងខ� ងំេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសណ�ិ ត
េលអនក រហូតដល់គំនិតៃនពិភពេ�កេនះមនិចូលចិត�អនក េហយពួកេគ�បឆងំ
នឹងអនក េហយពួកេគមនិចងេ់ធ�អ�ីជមយួអនកទល់ែតេ�ះ។ អនកេកតពីពិភព
មយួេផ�ងេទ ត។ អនក�គនែ់តជមនុស�េ�កភពេទ អនកនឹងក� យជជនបរេទស
ដបដ់ង �បសិនេបអនកេ កនុងតំបនឆ់ង យបំផុតៃនៃ�ព� ហ�ិក។ អនកនឹងខុសគន
េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក េហយ�គឺជទីសំគល់មយួ។ �ជ
ស ញ មយួកនុងចំេ�ម�បជជន។
39 ឥឡូវេនះអនកនិយយថ “បនទ បម់ក បង�បស�បណ� ំ ស ញ ៃនករកត់
ែសបកេនះ�តវបនផ�ល់ឱយអ�័ប�?ំ” េនះជករពិត។ “េហយចំេពះពូជរបស់
គត?់” បទ។
40 មនិអីេទ ឥឡូវេនះ េយងនឹងងកេ រកក�ទី ជំពូកទី៣ ខទី២៩ េហយ
េមលពីរេប បែដល��ចអនុវត�ចំេពះេយង។ ក�ទី ៣:២៩ េហយ�គនែ់ត
េមលពីរេប បែដលករកតែ់សបកេនះ�ចអនុវត�ចំេពះ�សនដ៍ៃទ �បសិនេប
េយងជ�សនដ៍ៃទ ែដលេយង េកតមកេ�យធមមជតិ។

ឥឡូវេនះ ទីមយួខញុ ំចង�់នខទី១៦។
រឯីេសចក�ីសនយទងំប៉ុនម ន េនះបន�ងំនឹងេ�កអ�័ប�ំ

េហយនិងពូជេ�ក។ (អ�័ប� ំ និងពូជរបស់គត!់) ែត�ទងម់និបន
មន�ពះបនទូលថ និងពូជទងំប៉ុនម ន…
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�គនែ់ត�បេភទ�មយួៃន…និយយថ “អូ ខញុ ំកជ៏�គបពូ់ជរបស់អ�័ប�ំ
ែដរ។” អតេ់ទ។ ដល់ “�គបពូ់ជ” ពូជរបស់អ�័ប�!ំ

…ដូចជមនពូជជេ�ចនេនះេទ គឺចំេពះពូជែត១វញិ េ�យថ
—និង…ពូជេ�ក១េនះឯង គឺជ�ពះ�គីសទ។

41 �ពះ�គីសទជពូជរបស់អ�័ប�។ំ េតអនកេជ េទ? មនិអីេទ ឥឡូវេនះ ចូរេយង
ចូលេ ខទី ២៨ និង ២៩។

គម ន�សនយូ៍� ឬ�សនេ៍�កក គម នបវបំេរ  ឬអនកជ គម ន�បស
និង�សី េទ តេទ ពីេ�ពះអនក�ល់គន ទងំអស់រមួមកែតមយួ េ កនុង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។

េហយេបអនក�ល់គន ជរបស់ផង�ពះ�គីសទ េនះកេ៏ពញជពូជរបស់
េ�កអ�័ប�េំហយ កជ៏អនក�គងមរដក�មេសចក�ីសនយផង។
េតេយងទទួលយកេ�យរេប ប� “ពូជរបស់អ�័ប�”ំ? េ�យមន

េ កនុង�ពះ�គីសទ េនះេយងជពូជរបស់អ�័ប�។ំ េហយអ�ីេ ជពូជរបស់អ�័ប
�?ំ ដូចជេយង�ចបន�េ រ ៉មូជំពូក៤ និងកែន�ងេផ�ងគន ។

អ�័ប�មំនិែដលទទួលករសនយេនះេទ េពលគតក់តែ់សបក។ េដមប ី
បង� ញថករកតែ់សបក�គនែ់តជ�បេភទមយួ គតប់នទទួលករសនយមុន
េពលគតក់តែ់សបក។ េហយ�គឺជ�បេភទ ៃនករទទួល�គ ល់ជំេន របស់គត់
ែដលគតម់នមុនេពលគតក់តែ់សបក។
42 ឥឡូវេនះ េពលេយងេ កនុង�ពះ�គីសទ េយងបនក� យេ ជពូជរបស់អ�័ប
� ំ េហយបនទទួលមរតកជមយួនឹង�ពះ�គីសទ ដូេចនះ មនិថេយងជអនក�
�សនយូ៍� ឬ�សនដ៍ៃទ។

េហយ “ពូជរបស់េ�កអ�័ប�”ំ ពូជរបស់អ�័ប�មំនជំេន របស់អ�័ប
� ំ ែដលទទួលយក�ពះ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េទះបីជេមលេ គួរឱយ
អស់សំេណ ចយ៉ង� អនក�ប�ពឹត�មនិធមម�យ៉ង� �េធ�ឱយអនកែប�កប៉ុ��
អនកយក�ពះ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់�យមនិគិតពីអ�ីទងំអស់។
43 េ�កអ�័ប��ំយុចិតសិប�បឆំន  ំ និង��៉េ �យុហុកសិប�បឆំន  ំ បន
យក�ពះ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយេ អ�ីែដលផទុយនឹង��កដូ់ចជ�



េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? 15

មនិមន។ េតអនកគិតថ�គេពទយគិតយ៉ង� េ ៃថងេនះ? ចុះអនក�ល់គន គិត
យ៉ង�ែដរ េពលេឃញ�ចស់�យុចិតសិប�បឆំន  ំេដរេលងសរេសរ�ពះ គត់
គឺ “នឹងមនកូន” េ�យ�បពនធរបស់គត ់ និងគត�់យុហុកសិប�បឆំន  ំ �បែហល
ៃមភ�បឆំន មុំនអស់រដូវ? ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �េធ�ឱយអនកេធ�េរ ងកំែប�ង ែដលជជំេន
របស់អ�័ប�។ំ
44 េហយេ េពលែដលអនក�តវបនកតែ់សបកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �េធ�
ដូចគន ចំេពះអនកែដរ។ �េធ�ឱយអនកេធ�េរ ងែដលអនកមនិនឹក�ម នថអនកេធ�។ �េធ�ឱយ
អនកទទួលយកករសនយរបស់�ពះ េហយេជ �ពះ។
45 ឥឡូវេនះ �កម៏នផងែដរ េ�កពី—ករសនយ និងស ញ មយួ �កជ៏��
ផងែដរ។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកនឹងេ ជមយួខញុ ំេ កនរ់ ៉មូ។ ដំបូង ខញុ ំចងឲ់យ
អនកេ ជមយួខញុ ំកនុងេអេភសូរ ៤:៣០ េហយសូម�នេ ទីេនះបន�ិច។ េអេភសូរ
៤:៣០ និយយដូេចនះ។

ឥឡូវេនះ អនកបនឮមនុស�ជេ�ចននិយយថ អ�ីៗេផ�ងគន គឺជ��។
“�បសិនេបអនកចូលេ កនុង�ពះវ�ិរ អនកមន��ៃន�កមជំនុំ។” េហយអនកខ�ះ
និយយថ “�រក�ៃថងជក�់កម់យួ ៃថងសបបទ័ េនះេហយជ—េនះជ��របស់
�ពះ។” ពួកេគខ�ះនិយយថ “�បសិនេបេយង�កស់មជិកភពរបស់េយងេ កនុង
និកយជក�់ក ់េនះេយង�តវបនផ�ភជ បេ់ កនុង��ច�ករបស់�ពះ។”
46 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនែចងថ “សូមឲយពកយសម�រីបស់មនុស��គបរ់បូក� យជ
ករកុហក េហយ�ពះជេសចក�ីពិត។” ឥឡូវេនះ េអេភសូរ ៤:៣០ �នដូចេនះ៖

កំុេធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះបន�ពយ�ពះហឫទយ័ ែដល�ទង់
េ ចំ�ំអនក�ល់គន  ទុកសំ�បដ់ល់ៃថងេ�បសេ�ះេនះេឡយ។

47 ខញុ ំ�តវែតពិបកបន�ិចេហយឥឡូវេនះ េដកចុះ។ ឥឡូវេនះ បងប�ូនអនកចបបេ់
េសង មបន�ិច។ េឃញេទ? េតអនកបនកតស់មគ ល់ថ��េនះមនរយៈេពលប៉ុនម ន
េទ? មនិែមនរហូតដល់កររកីផុសផុលេលកេ�កយ រហូតដល់េពលេ�កយមនអ�ី
ខុស�ប�កតី។ “រហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក” េនះេហយជរយៈេពល
ែដលអនក�តវបនេ ចំ�ំ។ “រហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក” េ េពល
ែដលអនក�តវបនេ�បសេ�ះេដមបេី ជមយួ�ពះ េនះេហយជរយៈេពលែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ចំ�ំអនក។ មនិែមនមកពីកររកីផុសផុលមយួេ កររកី
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ផុសផុលមយួេទ តេទ ប៉ុែន�ពីភពអស់កលបជនិចចេ ភពអស់កលបជនិចច អនក
�តវបនេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជ��របស់�ពះ ែដល�ទង់
បនរកេឃញ…អនកបនរកេឃញ�ពះគុណេ កនុង�ពះេន�តរបស់�ទង ់ េហយ
�ទង�់ស�ញ់អនក េហយ�ទងេ់ជ អនក េហយ�ទងប់ន�ក�់�របស់�ទងេ់ល
អនក។ េត��ជអ�ី? នរ�មន ក…់េហតុអ�ី បនេ ចំ�ំ ឬមននយ័ថ
“ករងរែដលបនប ចប។់” �ែមន៉។ �ពះបនសេ ងគ ះអនក ែញកអនកជបរសុិទធ
សម� តអនក េឃញករេពញចិត�នឹងអនក េហយបនេ ចំ�ំអនក។ �ទងប់ន
ប ចប។់ អនកគឺជផលិតផលរបស់�ទងរ់ហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក។
េបះ��េ ចំ�ំ “េរ ងែដលបនប ចប។់”

េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �ជស ញ មយួ។ េយងនឹងនិយយអំពីេរ ងេនះ
បន�ិចេ�កយមក កនុង�រមយួេទ ត ជស ញ ែដលប៉ុលបននិយយ។ ភ�ដៃទ
គឺជស ញ មយួស�មបអ់នកេជ  ឬ អនកមនិេជ ។
48 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ ប៉ុែន�េ កនុងេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជស ញ
មយួ។ ខញុ ំមននយ័ថ…េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ��មយួ។ �ជស ញ
មយួែដល�ពះបន�បទនដល់កូនេ ែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស។ ករបដិេសធ
គឺ�តវកតេ់ចញពី�បជជន េហយករទទួលបន� គឺ�តវបនប ចបជ់មយួនឹង
ពិភពេ�ក និងរបស់ទងំអស់ៃនពិភពេ�ក និងេដមបកី� យជផលិតផលែដល
�ពះជមច ស់បន�ក�់�ៃនករយល់�ពម។
49 ខញុ ំធ� បេ់ធ�ករេ េលផ�ូវែដកេ ទីេនះជមយួ �រ ី វត៉េធប៊រឺេីហយេយងនឹង
ចុះេ �នផទុក។ បង�បសខញុ ំ េឈម ះ ដុក ឈរេ ខងេ�កយ ជួយ�ក�់ន។
េពល�នកំពុងដឹកឆ�ងកត ់ �នេនះ េ�កអធិករ េហយ�បសិនេបគតរ់ក
េឃញអ�ីែដលរលុង កែន�ងែដល�នឹងដួលរលំ និងបក ់ ឬអ�ីែដលនឹង�ចបំផ� ញ
គតនឹ់ងមនិបិទរថយន�េនះេទរហូតដល់រថយន�េនះ�តវបនខចបយ៉់ងេពញទំហឹង
រហូតទល់ែត�ខចបយ៉់ងដូេចនះ�មលំ�បលំ់េ�យ ថករញ័រៃនករជិះដឹកនឹង
មនិរខំនផលិតផលែដលមនេ ខងកនុង។
50 េនះេហយជអ�ីែដលេយងមនិ�តវបនេគេបះ��ឱយ េយងធូរលុងេពកអំពី
េរ ងេនះ។ េ េពលែដលអធិករឆ�ងកត ់ េដមបពិីនិតយេមលជីវតិរបស់អនក េដមប ី
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េមលថេតអនកមនិ�គនែ់តធូររលុងអំពីេរ ងេនះេទ បនធូរបនថយតិចតួចអំពីជីវតិ
អធិ�� នរបស់អនក បនធូរបនថយតិចតួចអំពីកំហឹងេនះ បនធូរបនថយបន�ិចអំពីអ�� ត
េនះ េដមបនិីយយអំពីអនកដៃទ គតនឹ់ងមនិេបះ���នេឡយ។ ទម� ប�់�កក់
ខ�ះ អំេព��កកខ់�ះ ចិត�មនិល�ខ�ះ គតម់និ�ចេបះ���នបនេទ។

ប៉ុែន�េ េពលែដលគតប់នរកេឃញអ�ីៗទងំអស់េ កែន�ងរបស់� អធិករ
េនះ គតក់បិ៏ទ��េនះឱយ។ កុំចង�៊់នេបក��េនះឲយេ�ះទល់ែត�ន
េនះេ ដល់កែន�ងែដល��តវកំណតឱ់យេ ! េ ទីេនះ។ “កុំបះ៉អនកចកេ់�បង
�ងំរបស់ខញុ ំ កុំេធ�បបេ��របស់ខញុ ំ។ ដបតិខញុ ំ�បបអ់នកថ �ជករ�បេសរស�មប់
អនកជងយកថមមយួមកពយរួកអនក េហយអនក�តវបនេបះកនុងទឹកេ កនុងជេ� ៃន
សមុ�ទ ជជងពយយមេធ�ឱយខូច ឬរេងគ ះរេងគបន�ិច េលវតថុទងំេនះែដល�តវបន
េបះ��។” េតអនកេឃញេទថ�មននយ័យ៉ង�?
51 េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ជករធនរបស់អនក។ �ជករ
ករពររបស់អនក។ �ជ�ក�រីបស់អនក។ �ជ��របស់អនក។ �ជស ញ របស់
អនក ថ “ខញុ ំ�តវបនចងេ�យ�នសួគ។៌ មនិខ�ល់ថ�រក�និយយអី! ខញុ ំ�តវបន
ចងេ�យ�នសួគ។៌ េហតុអ�ី? �ទងប់នេបះ��ខញុ ំ។ �ទងប់នផ�ល់ឱយខញុ ំ។ �ទង់
បនេបះ��ខញុ ំចូលកនុង�ជ�ច�ករបស់�ទង ់ េហយខញុ ំ�តវបនចងេ�យសិរលី�!
សូមឲយខយល់បកម់ក សូមឲយ��ងំេធ�អ�ីែដល�ចងេ់ធ�។ �ពះបនេ ចំ�ំខញុ ំ
រហូតដល់ៃថងេ�បសេ�ះរបស់ខញុ ំ។” �ែមន៉! េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
អូ អនកគួរែតចងប់ន�។ ខញុ ំមនិ�ចបន�េ�យគម ន�បនេទ។ �ចនិយយបន
េ�ចនេ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បកដថអនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។
52 ឥឡូវេនះែដរ សូមឲយេយងងកេ េមល យ៉ូ�ន ១៤ បន�ិចសិន។ ខញុ ំ�គនែ់ត
�ស�ញ់�ពះបនទូល! �គឺជករពិត។
53 ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជ
អ�ី? �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទេ កនុងអនក។ ឥឡូវេនះ មុននឹងេយង�ន ខញុ ំ
ចងនិ់យយពកយអធិបបយមយួចំនួនេ ទីេនះ។ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �
ជ��។ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �ជកិចចសនយ។ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជអ�ី? �ជស ញ មយួ។ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �គឺជ…�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ កនុងអនក។ េឃញេទ? “បន�ិចេទ ត” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
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ថ “េហយពិភពេ�កែលងេឃញខញុ ំេទ តេហយ ប៉ុែន� អនក�ល់គន នឹងេឃញខញុ ំ
ដបតិខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក សូមបែីត េ កនុងអនករហូតដល់ទីប ចបៃ់នពិភពេ�ក។”
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេ កនុង�កមជំនុំរបស់�ទង!់

54 េដមបអី�ី? េត�ទងប់នេធ��េដមបអី�ី? េនះជេរ ងបន�ិចបន�ួចេ យបែ់ស�ក។ ប៉ុែន�
េត�ទងប់នេធ��េដមបអី�ី? េហតុអ�ីបនជ�ទង ់េហតុអ�ីបនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…
េត�ទងយ់ងមកេដមបអី�ី? េត�ទងយ់ងមកកនុងអនកេដមបអី�ី េត�ទងយ់ងមកកនុងខញុ ំ
េដមបអី�ី? គឺេដមបបីន�កិចចកររបស់�ពះ។

55 “ខញុ ំែតងែតេធ�អ�ីែដលគប�់ពះហឫទយ័ដល់�ពះបិ�របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមកមនិែមន
េដមបេីធ��មចិត�របស់ខញុ ំេទ គឺជ�ពះវរបិ�ែដលចតខ់ញុ ំមក។ �ពះបិ�ែដលបន
ចតខ់ញុ ំមក គងេ់ ជមយួខញុ ំ។ េហយដូចគន ែដល�ពះបិ�របស់ខញុ ំបនចតខ់ញុ ំមក
ដូេចនះខញុ ំចតអ់នក�ល់គន ឱយេ ។” អូ! �ពះវរបិ�បនចត�់ទង ់ ចូលេ កនុង�ទង។់
�ពះបិ�ែដលចត�់ពះេយសូ៊វបនយងមកកនុង�ទង ់េហយេធ�ករ�មរយៈ�ទង។់

�ពះេយសូ៊វែដលចតអ់នកឱយមក �ទងយ់ងេ ជមយួនឹងអនក េហយគងេ់
កនុងអនក។ េហយ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណេនះ គងេ់ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បន
េធ�ឲយ�ទងេ់ធ� េហយ�ប�ពឹត��មរេប បែដល�ទងប់នេធ� អនកនឹងមនគំនិតទូេ
មយួចំនួនពីរេប បែដល�នឹងេធ�េ េពលែដល�េ កនុងអនក េ�យ�រែតជីវតិមនិ
�ចផ� ស់ប�ូរបន។ �នឹងេ ពីរបូកយមយួេ របូកយមយួ ប៉ុែន��មនិ�ចែកែ�ប
ធមមជតិរបស់�បនេឡយ េ�ពះ�គឺជ�ពះ។

56 ឥឡូវេនះ េ កនុង យ៉ូ�ន ១៤ សូម�នបន�ិច េ�យចបេ់ផ�មេ ខ១០។

េតអនកមនិេជ ថ…ខញុ ំេ កនុង�ពះវរបិ� េហយ�ពះវរបិ�គងេ់ កនុងខញុ ំ
េទឬអី? អស់ទងំពកយែដលខញុ ំ�បប…់ដល់អនក�ល់គន  េនះខញុ ំមនិែមន
�បប ់ េ�យ�ងខ�ួនខញុ ំេទៈ គឺជ�ពះវរបិ�ែដលគងក់នុងខញុ ំ �ទងេ់ធ�ករ
ទងំេនះវញិ។

គិតឥឡូវេនះ។

ចូរេជ ខញុ ំថ ខញុ ំេ កនុង�ពះវរបិ� េហយ�ពះវរបិ�កគ៏ងក់នុងខញុ ំ ពុំេនះ
េ�ត ឲយេជ ខញុ ំេ�យេ�ពះករទងំេនះឯងចុះ។
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�បកដែមន ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដលេជ ដល់
ខញុ ំ េនះនឹងេធ�ករែដលខញុ ំ…េធ�ែដរ កនឹ៏ងេធ�ករធំជងករទងំេនះ
េ េទ ត ពីេ�ពះខញុ ំេ ឯ�ពះវរបិ�។

េឃញអត?់ សូមេមលពីរេប បែដល�ទងម់នបនទូលេ ទីេនះ? ឥឡូវេមល
េនះ េត�េចញមកេ�យរេប ប�។ ខញុ ំនឹង�នេ មុខបន�ិច។ េយងនឹង�នចុះ
ដល់ខទី ២០។ “េហយអ�ីកេ៏�យែដលអនក�តវសំុ…” េឃញេទ ខញុ ំមន…បទ។
អូហូ។ �តវេហយ។

េហយករអ�ីកេ៏�យ ែដលអនក�ល់គន នឹងសូម េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ េនះ
ខញុ ំនឹងសំេរចឲយ េដមបឲីយ�ពះវរបិ�បនដំេកងេឡងកនុង�ពះ�ជបុ��។

េបអនក�ល់គន នឹងសូមអ�ី េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ េនះខញុ ំនឹងសំេរចឲយ។

េបអនក�ល់គន �ស�ញ់ខញុ ំ ចូរកន�់មប ញត�របស់ខញុ ំចុះ។

េនះខញុ ំនឹងទូលសូមដល់�ពះវរបិ� (ឥឡូវេនះសូមចេំមល) េហយ
�ទងនឹ់ង�បទន�ពះដជ៏ជំនួយ១អងគេទ ត មកអនក�ល់គន  ឲយបន
គងេ់ ជមយួ េ អស់កលបេរ ងេ

គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិត ែដលេ�កីយទ៍ទួលពំុបន េ�ពះ
មនិេឃញ េហយមនិ�គ ល់�ទងេ់�ះ◌ៈ ែតអនក�ល់គន �គ ល់�ទង ់ដបតិ
�ទងគ់ងជ់មយួ កនឹ៏ងសណ�ិ តេ កនុងអនក�ល់គន ែដរ។

57 េតវ ិ ញ ណេនះជអនក�? េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �គឺជ�ពះ�គីសទ
េ កនុងអនក។ �ពះដជ៏ជំនួយ េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “េហយកលែដល�ពះ
ដជ៏ជំនួយបនមកដល់េហយ �ទងនឹ់ងេធ�ដូចគន នឹងករែដលខញុ ំបនេធ�កលែដល
�ពះដជ៏ជំនួយគងេ់ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងអធិ�� នដល់�ពះវរបិ� េហយ�ទងនឹ់ង
�បទនដល់អនកនូវអនកជំនួយេនះ។ អនក�គ ល់�ពះដជ៏ជំនួយ។ ពិភពេ�កមនិ
�គ ល់�ទង ់មនិែដលនឹង�គ ល់�ទងេ់�ះ។ ប៉ុែន� អនក�ល់គន �គ ល់�ទង ់េ�យ�រ
�ទងគ់ងេ់ ជមយួនឹងអនក�ល់គន ” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលដូេចនះ “ប៉ុែន��ទងនឹ់ង
គងេ់ កនុងអនក។” អនកេ ទីេនះ េនះេហយជអនកជំនួយ “នឹងេ កនុងអនក។”

ខញុ ំមនិេចលអនក�ល់គន ឲយេ កំ�ពេទ ខញុ ំនឹងមកឯអនក�ល់គន វញិ។
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“ខញុ ំនឹងមនិ…” ឥឡូវេនះ េនះជ�ពះដជ៏ជំនួយ �ពះ�គីសទ។ េនះេហយជអ�ី
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជ�ពះ�គីសទ។

បន�ិចេទ ត េ�កីយនឹ៍ងែលងេឃញខញុ ំ ែតអនក�ល់គន នឹងេឃញខញុ ំវញិ
េហយេ�យេ�ពះខញុ ំរស់ េនះអនក�ល់គន …នឹងរស់ែដរ។

58 អូ េយង�ចបន�េ មុខេទ ត។ ប៉ុែន� សូមឱយអនកដឹង។ �ទងគឺ់ជអ�ី? �ទងគឺ់ជ
��។ �ទងគឺ់ជស ញ មយួ។ �ទងគ់ឺជអនកលួងេ�ម។ សូមេមលទងំអស់គន  េត
�ទងជ់អ�ី? ពូជរបស់អ�័ប�ែំដលទទួលមរតក។
59 ឥឡូវសូមរកឱយេឃញផងែដរថ…េតអ�ីេទ តែដលជអនកលួងេ�ម។ សូម
ចូលេ កន ់ យ៉ូ�នទី១ ជំពូក ១៦:៧ រកេមលថេត�ទងម់និែមនជ�ពះដជ៏
ជំនួយែដរឬអត។់ អនកដឹងថ�ពះដជ៏ជំនួយជអ�ី បេងកត�ពះដជ៏ជំនួយ។ េយង
មន�ពះដជ៏ជំនួយ។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ យ៉ូ�នទី១ ជំពូកទី១៦…អូ ចបំន�ិច
ខញុ ំសំុេទស។ គឺយ៉ូ�ន ១៦:៧។ បទ ខញុ ំសំុេទស។ ខញុ ំ�បកដជសំុេទសែដលខញុ ំ
បននិយយេនះ។ ខញុ ំបន�នខុស ខញុ ំ…មន១៦:៧។

ខញុ ំ�បប�់ម�តងថ់ ែដលខញុ ំេ  េនះមន�បេយជនដ៍ល់អនក�ល់គន
វញិៈ ដបតិេបខញុ ំមនិេ េទ េនះ�ពះដជ៏ជំនួយកម៏និមកឯអនក�ល់គន ែដរ
ែតេបខញុ ំេ  េនះខញុ ំនឹងចត�់ទងឲ់យមក។

កល��ទងប់នយងមកេហយ េនះ�ទងនឹ់ងសំែដង ឲយ
មនុស�េ�កដឹងចបស់ ពីអំេពបប ពីេសចក�ីសុចរតិ េហយពីេសចក�ី
ជំនុំជំរះ◌ៈ

គឺពីអំេពបបេ�យេ�ពះេគមនិេជ ដល់ខញុ ំ

ពីេសចក�ីសុចរតិ េ�យេ�ពះខញុ ំេ ឯ�ពះវរបិ�ខញុ ំ េហយអនក�ល់គន
មនិេឃញខញុ ំេទ តេទ

និងពីេសចក�ីជំនំុជំរះ េ�យេ�ពះេ �� យរបស់េ�កីយេ៍នះ
�តវេទសេហយ។

60 ខញុ ំេអយ! ឥឡូវេនះ �ពះដជ៏ជំនួយបនរកេឃញេ កនុង—េ កនុង យ៉ូ�ន
ទី១ជំពូក ២:១២។ ឥឡូវសូម�ន�បន�ិច យ៉ូ�នទី១ ២:១២។ ខញុ ំសូមម�ងេទ ត
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យ៉ូ�នទី១ជំពូក ២និងខ ២គឺហនឹងេហយ។ ខញុ ំបនសរេសរខទងំេនះេឡង
យ៉ូ�នទី១ជំពូក ២:១ ដល់ខ ២។

កូនតូចៗ �ល់គន េអយ ែដលខញុ ំសរេសរេសចក�ីទងំេនះេផញមក េនះ
េដមបកុីំឲយអនក�ល់គន េធ�បបេទ ត។ ែតេបសិនជអនក�ភ� តេ់ធ�បប
វញិ េនះេយងមន�ពះដជ៏ជំនួយ១អងគេហយ ែដល�ទងគ់ងេ់ ចំេពះ
�ពះវរបិ� គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះដសុ៏ចរតិៈ

េតអនក�ជ�ពះដជ៏ជំនួយ? �ពះេយសូ៊វ�គីសទដសុ៏ចរតិ។

ែដល�ទងជ់—ដង� យធួននឹងបបេយង�ល់គន  មនិ�តឹមែតបប
របស់េយង�ល់គន ែតប៉ុេ�� ះ គឺនឹងបបរបស់េ�កីយទ៍ងំមូលែដរ។

61 េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �ជអនកជំនួយ។ េត…េត�ពះដជ៏ជំនួយគឺជ
អ�ី? េត�េធ�អ�ី? េធ�ជេមធវ។ី �មនេសចក�ីេម�� ករ�ុ។ � �ឈរេ កែន�ង
របស់អនក។ � �េធ�អ�ែីដលអនកមនិ�ចេធ�បន។ � �គឺជ—�ជករសងចំេពះ
អំេពបបរបស់អនក។ �ជេសចក�ីសុចរតិរបស់អនក។ �ជករពយបលរបស់អនក។
�ជជីវតិរបស់អនក។ �ជកររស់េឡងវញិរបស់អនក។ �ជអ�ីៗទងំអស់ែដល�ពះ
មនស�មបអ់នក។ �ទងជ់�ពះដជ៏ជំនួយ។
62 រេប បែដលេយង�ចចូលេ កនុងពត័ម៌នលម�តិជមយួ�េហយបំែបក�ចុះ
ពីេប បែដល�េ េពលេនះ—�េធ�ឱយមនករអង�រស�មបភ់ពលងងេ់ខ� របស់
េយង។ េពលខ�ះេ េពលែដល…េយងបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េយង
លងងេ់ខ� េ កនុងអ�ីមយួ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ ទីេនះ េដមបេីធ�ករតសូ៊មតិ
ស�មបេ់យង។ �ទងគឺ់ជ�ពះដជ៏ជំនួយរបស់េយង។ �ទងឈ់រខងេយង…
�ទងជ់េមធវរីបស់េយង។ �ទងឈ់រេ ទីេនះ េហយអង�រជួសេយង។ េយង
មនិអង�រខ�ួនេយងេទ េ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ កនុងេយងអង�រជួសេយង។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនែថ�ង ជួនកលេ�យពកយែដលអនកមនិ�ចយល់បន
េហយ�ទងប់នអង�រជួសេយង។ េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
63 េ េពលែដលខញុ ំេដរចូលេ កនុងអ�ីមយួ ខញុ ំ—ខញុ ំេដរដូចេកមងតូច។ អនកេដរដូចជ
មតិ�តូច។ េយង េយងកំពុងេដរកនុងពិភពងងឹតមយួែដលេពរេពញេ�យស�តវ
េពរេពញេ�យអំេពបប េពរេពញេ�យអនទ ក ់េពរេពញេ�យអ�ីៗទងំអស់។
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អនកនិយយថ “អូ ខញុ ំខ� ច។ ខញុ ំខ� ចកនុងករទទួលយកជីវតិ�គី�ទ ន។ ខញុ ំ ខញុ ំខ� ច
កនុងករេធ�េនះ។ ខញុ ំខ� ចថខញុ ំនឹងេធ�េរ ងេនះ។”

កុំភយ័ខ� ច។ េយងមនេមធវមីន ក។់ �ែមន៉ អូ �ទងឈ់រែកបរេយង។ �ទង់
គងេ់ កនុងេយង េហយ�ទងេ់ធ�ករអង�រជំនួសេយង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែតងែត
ជអនកតសូ៊មតិស�មបេ់យង�គបេ់ពលេវ�។ �ទងគឺ់ជេមធវរីបស់េយង។ អូ! េត
េយងអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់យ៉ង�ហន!
64 េ ចំ�ំ ជទីសមគ ល់ �ពះវ ិ ញ ណៃនជីវតិ �ពះៃន�ថ នសួគ ៌ ជជំនួយ ជ
ជីវតិ ជអនកតសូ៊មតិ។ �ទងគឺ់ជអ�ី? អូ ខញុ ំេអយ! េយង�ចបន�ជមយួ�បន
េ�ចនេម៉ង។
65 ឥឡូវេនះេយងនឹងផ� ស់ប�ូរមយួនទី។ ឥឡូវេនះេយងនឹងសួរឥឡូវេនះ…

សនយជមយួេយងេ ៃថងចុងេ�កយ! អនកតសូ៊មតិេនះ ជ�� ជករសនយ
អ�ី�គបយ៉់ងែដលេយងបននិយយអំពី�ទងេ់ យបេ់នះ ជមយួនឹងមយួមុនឺដង
បែនថមេទ ត ��តវបនសនយជមយួេយងេ ៃថងចុងេ�កយ។

ពួកេគមនិមន�េទេ ៃថងេនះ។ ពួកេគ�គនែ់តមន��េ កនុង�ចរ់បស់
ពួកេគ ជស ញ សមគ ល់ និងជអំេ�យ េ�យេជ ថ�បនមកដល់ េហយ
ពួកេគបនេដរេ�យ�សេមលៃនចបប។់ ែដលពួកេគ�តវបនកតែ់សបកេ�យ
�ច។់
66 ៃថងេនះេយងមនិេដរេ�យ�សេមលៃនចបបេ់ទ។ េយងេដរេ�យអំ�ចៃន
កររស់េឡងវញិ។ េយងេដរេ�យ�ពះេច�� ៃន�ពះវ ិ ញ ណ េតនរ�ជ��ពិត
របស់េយង ជេមធវពិីតរបស់េយង ជជំនួយដពិ៏តរបស់េយង ស ញ ពិតរបស់
េយងែដលថេយងបនេកតមកពីខងេល ជអនកចែម�ក មនុស�ចែម�ក សែម�ង
កំែប�ង យក�ពះ�ម�ពះបនទូល�ទង ់េ អ�ីៗេផ�ងេទ តខុស។ �ពះបនទូលរបស់�ពះ
គឺ�តឹម�តវ។ េនះេហយ…អូ ខញុ ំេអយ! េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
67 េតអនកចងប់ន�េទ? េតអនកមនិចងម់ន�េទឬ? េ�ះេមលថេត��តវបន
សនយឬអត។់

ឥឡូវេនះ ចូរេយង�តឡបេ់ គមពរីេអ�យវញិ។ ចូរេយងចូលេ ជំពូក
ទី២៨ៃនេអ�យ។ ឥឡូវេយងនឹងេ ឯេអ�យ ២៨ េហយេយងនឹងចបេ់ផ�ម
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អំពី…សូមេលកយកខ៨ សូមេមលអ�ីែដលេអ�យបននិយយ ថ�បពំីររយ
ដបពី់រឆន មំុន�មកដល់។
68 េយង�ចនិយយបនេ�ចនអំពីេរ ងេនះ �តឡបេ់ វញិ ខងេ�កយវញិ ប៉ុែន�
េយងនឹងចបេ់ផ�មេ ទីេនះ េហយេមលថេត��តវបនសនយចំេពះ�កមជំនុំ
ឬអត។់ េត�តវមកដល់ៃថង�? េ ៃថងចុងេ�កយ េ េពលែដលនឹងមន
—អំេពពុករលួយ។ ឥឡូវេនះសូមចថំ ពកយេនះជពហុវចនៈ “ៃថង” ពីរៃថង
ចុងេ�កយ ពីរពនឆ់ន ចុំងេ�កយ។

ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ ខទី ៨។
ដបតិតុទងំអស់�ប�កេ់ពញេ�យកំអតួ េហយកខ�ក ់ ឥតមន

កែន�ង��� តេឡយ។
69 ែស�ងរកជំុវញិៃថងេនះ េដមបែីស�ងរក�។ �កេឡកេមលជំុវញិេហយេមលថេត
េយងេ កនុងៃថងេនះ។ “តុទងំអស់!” េហតុអ�ីបនជពួកេគេ ពិធីជបេ់ល ងរបស់
�ពះអមច ស់ េហយេរ ងដំបូងគឺេ កនុងបនទ តស់មភ រៈ យកនំបុង័ចស់មយួដំុ ឬនំ
េ�ក មសូ�មយួដំុ េហយបំែបក� េហយេធ�ករ�បកបរមួគន ។ េពល� េនះ�តវ
េធ�េ�យ�ពះហស�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និងនំបុង័ឥតេម។ �ពះ�គីសទមនិកខ�ក ់និង
េ�ម កេ�គកេទ េហយេនះតំ�ងឱយ�ទង។់
70 មយួេទ ត េគឲយេ អនកផឹក កុហក លួច ជក ់ទំពរ (េវវ៉!) អ�ីកេ៏�យ ដ�ប�
ពួកេគជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំ។ េ ឆង យ! េបបុរសមន កធ់� បយ់ក�េពលេយង
ញុំ�េ ទីេនះ គតក់ំពុងដកដេង�ម និងផឹកករបងក ចប់ងខូចចំេពះខ�ួនគត ់េ�យ
មនិយល់ពីរបូកយរបស់�ពះអមច ស់។ េបគតម់និរស់េ េទ ចូរេជ សឲយឆង យ។

េហយេបអនកមនិទទួលេទ �បង� ញថមនសិកររបស់អនកមនេទស។
“អនក�ែដលមនិបរេិភគ អនកេនះមនិមនចំែណកជមយួខញុ ំេឡយ” �ពះេយសូ៊វ
មន�ពះបនទូលដូេចនះ។
71 ប៉ុែន�តុទងំអស់របស់�ព ះអមច ស់បនេពញេ េ�យភពកខ�ក។់ មនិមន
កែន�ង�� តេទ។ �� បចុ់ះ េបមនិមនរបូភពេ ៃថងេនះ!

ដូេចនះ េត�ទង…់នឹងបេ�ង នចំេណះដល់អនក�? េត�ទងនឹ់ងេធ�…ឲយ
អនក�យល់ដំណឹង?…
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…នឹងបេ�ង នចំេណះដល់អនក�?… េត�ទងនឹ់ងេធ�ឲយអនក�
យល់ដំណឹង?…

“ែមនេហយ �បទនពរដល់�ពះជមច ស់ ខញុ ំគឺ�ពីសប៊េីធេរ ន។ ខញុ ំជេមតូឌីស។
ខញុ ំជេពនទីកុស�។ ខញុ ំជ��រនិ។ ខញុ ំគឺជេភ ល�គីមហូលីេណស។” េនះមនិ
មននយ័បន�ិចចំេពះ�ពះេទ តុមយួេទ ត។

…េត�ទងនឹ់ងេធ�ឲយអនក�យល់ដំណឹង?…
72 េតេគលលទធិែបប� េមតូឌីស បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន េពនទីកុស�?
េគលលទធិៃន�ពះគមពរី!

…េត�ទងនឹ់ងេធ�ឲយអនក�យល់ដំណឹង?…
73 េតអនកដឹងេ�យរេប ប�េ េពលែដលអនកទទួលបន�? េយងនឹងចូល
េ កនុងយបៃ់ថងសុ�កេនះ។ េឃញេទ?

…េត�ទងនឹ់ងេធ�ឲយអនក�យល់ដំណឹង? (ឥឡូវសូមេមល) គឺពួក
ែដលេទបនឹងែលងេ  ជពួកអនកែដលេទបនឹងផ� ចេ់�ះវញិ។

74 េកមងតូចៗនិយយថ “ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ ម៉ករ់បស់ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរ
េនះ។” ខញុ ំមនិមនអ�ី�បឆងំនឹង�េទ បង�បសជទី�ស�ញ់។ េហយខញុ ំដឹងថេនះ
កំពុង�តវបនថត។ មនិអីេទ ជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំរបស់ម៉ម៉។ ប៉ុែន� សូម
�� ប ់ម៉ក់ៗ េដរកនុងពន�ឺមយួ អនកកំពុងេដរកនុងេភ�ងមយួេទ ត។
75 េ�កលូេធបនេដរេ កនុងពន�ឺមយួ េវសលី បនេដរេ កនុងមយួេផ�ងេទ ត។
េវសលីបនេដរេ កនុងពន�ឺមយួ េពនទីកុស�បនេដរេ កនុងមយួេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�
េយងកំពុងេដរេ ខពស់ជងៃថងេនះេ េទ ត។ េហយេបមនជំននម់យួេទ ត �នឹង
ហួសពីេយង។
76 �តឡបេ់ សមយ័េដម េ េពលែដលេរ ងធំទូ�យ លូេធរបនបេ�ង
នករ�បជ់សុចរតិេ�យេសចក�ីជំេន ។ េនះ�គនែ់តជករនមំនុស�មក
ពី�សនកតូលិកចូលេ កនុង�បេតស�ង ់ ចូលេ កនុងករ�បកបគន ជុំវញិ
�ពះបនទូល។ ករ�បជ់សុចរតិេ�យេសចក�ីជំេន  េនះគឺជវ�ិលភពធំទូ�យ
មយួ។ ពួកេគមនិែដលផ� ស់ទីពី�េទ។
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77 កម៏នកររកីផុសផុលមយួេទ តែដលេ ថ ចន េវសលី បនមកដល់។ �
បនអ�ងនពួកេគចុះពីេនះ េហយបនននំងចុះេ ជបរសុិទធ រស់េ កនុងជីវតិដ៏
ល� �� តស�ំ បរសុិទធេ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះ ផ�ល់េសចក�ីអំណរេ កនុងចិត�របស់
អនក។ េនះបនេធ�ឲយរេងគ ះរេងគេគលលទធិលូេធ�នជេ�ចន។
78 បនទ បម់ក មកដល់េពនទីកុស�ជមយួនឹងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយប�ងម�ម�ងេទ ត េ�យទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
�តឹម�តវេហយ។

េហយឥឡូវេនះ�ចបេ់ផ�មរេងគ ះរេងគ។ េហយអំេ�យទន ករ�� រេឡងវញិ
និង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនចូលមកកនុងភពេពញេលញៃនទីសមគ ល់និងករ
អ�ច រយ ចូលេ កនុង�កមជំនុំ េហយបនអ�ងនេពនទីកុស�។ េត�គឺជអ�ី?
េយងខិតជិតដល់ករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ រហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណ
ែដលគងេ់ កនុង�ទងក់ំពុងេធ�ករកនុង�កមជំនំុ េធ�ដូចគន េ នឹងអ�ីែដល�ទងប់នេធ�
េ េពលែដល�ទងេ់ ទីេនះេ េលែផនដី។ �មនិែដលមនេ កែន�ង�េទ គឺ
�តឡបពី់សមយ័�វក័រហូតមកដល់េពលេនះ។

េហតុអ�ី? សូមេមល �ធំទូ�យ េហយចេង� តេ  ចេង� តេ  ចេង� តេ ។
េត�គឺជអ�ី? �គនែ់តដូចជៃដរបស់អនកមកដល់�សេមលមយួ អវជិជមន អវជិជមន
អវជិជមន។ ប៉ុែន�េត�ជអ�ី? �ជករឆ�ុះប ច ំង។ េតលូេធជអ�ី? ករឆ�ុះប ច ំងអំពី
�ពះ�គីសទ។ េតេវសលីជអ�ី? ករឆ�ុះប ច ំងអំពី�ពះ�គីសទ។
79 េមល សមយ័របស់ ប៊លីី�នេ់ដ េទបែតបនប ចប។់ េ ៃថងមុនេនះ េ�ក
បណ�ិ ត វដិេណ បនបេ�ង នេ ទីេនះេ េលេវទិកេនះ កែន�ងចុងេ�កយៃន
��ចស់ បន�� ប ់ �បែហលេកសិប ខញុ ំ�ម ន។ ប៊លីី�នេ់ដគឺជអនកបំផុស
ចំេពះ�កមជំនំុែដលេគែតង�ងំកនុងជំននរ់បស់គត។់ គតម់និទញក�� បៃ់ដ
េ�កកឈរេឡង េ ទីេនះ “អនកទងំអស់គន ជេមតូឌីសបុកផ�ូវហុយ �គអធិបបយ
និងទងំអស់គន ! អនកបទីសទទងំអស់បនបះ៉ផ�ូវហុយ! អនកេ�ពសប៊េីធេរ ន
កែ៏ដរ!” គតម់និបនទញក�� បៃ់ដេទ។ គតគឺ់ជប៊លីី �គ �េំ សមយ័េនះ។
80 សូមកតស់មគ ល់។ េហយបនទ បម់ក េពលែដល�កមជំនុំបនទ បប់ន�កំំពុង
មនកររកីផុសផុល េតមនអ�ីេកតេឡង? ដំណឹងល�េពញេលញកំពុងមនកររស់
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េឡងវញិ។ មនបងប�ូន�បសប៊ូសស�ត សមីត វគិេគ�សស�ត និងដុកទរ័ �បយ េអម
ម ីម៉គេភសិន ទងំអស់េនះ។

េមល សមីត វគិេគ�សស�ត បន�� បេ់ យបម់យួ។ េវជជបណ�ិ ត �បយ បន
�� បេ់ �ពឹកបនទ ប។់ កនុងរយៈេពលៃមភបនួេម៉ង ខញុ ំេ ឯេបសសកកមម។
81 ឥឡូវេនះទីប ច បរ់បស់ខញុ ំបនធ� កចុ់ះមក។ េមល…អនកមនិលឺេ�ចនអំពីប៊ី
លី �គ �េំទ។ អនកមនិបនឮេ�ចនពីអូរល៉រ ៉បូ៊តឺ។ ខញុ ំេឃញករ�បជុំរបស់ខញុ ំមន
�សេមល។ មនប � អ�ី? េយងេ ទីប ច ប ់គឺសមយ័មយួេទ ត។
82 េតប៊លីី�នេ់ដចូលមកេ�យរេប ប� េហយនិងពួកេគ? ពួកេគចូលមក
ភ� មៗបនទ បពី់កររកីផុសផុលដអ៏�ច រយរបស់មូឌី។ េតមូឌីចូលមកេ េពល�?
�គនែ់តបនទ បពី់កររកីផុសផុលរបស់ណុក។ េតណុកចូលមកេ េពល�?
បនទ បពី់កររកី ផុសផុលរបស់ហ�ីននី។ ហ�ីននីបនទ បពី់ កលវនិ កលវនិបនទ បពី់…
ដូេចនះេវសលីនិង េវសលីបនទ បពី់លូេធ។ �មសមយ័ែដល�មកដល់។ ដ�ប�
កររកីផុសផុលមយួចប ់�ពះជមច ស់បនេលកមយួេទ ត េហយបេ ចញពន�ឺបែនថម
េទ ត។ �គនែ់តបន�ផ� ស់ទីដូចេនះ។
83 ឥឡូវេនះេយងេ ចុងប ចបៃ់នេពលេវ�េនះ។ មនុស�មន ក់ៗ បនេមលេ
ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ�បសព�របស់គតស់�មបក់រយងមកៃន�ពះ�គីសទ ប៉ុែន�ពួកេគ
មនេ�ចនែដល�តវទនទឹងរងច់ ំ ករវលិ�តឡបរ់បស់ជនជតិយូ� ទីសមគ ល់េ
េលេមឃ អ�ីៗទងំអស់ែដលេយងេឃញសព�ៃថងេនះ។ ប៉ុែន�េយងេ ទីប ច ប។់
េយងេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ ពួកេគបនដឹងថ�កមជំនុំគឺេដមបទីទួលបនអំ�ច
ែដលនឹងេធ�ករកនុង�កមជំនំុនូវកិចចករដូចគន របស់�ពះ�គីសទ េ�ពះថ�សេមល
កនែ់តេ� េ ៗ េហយឆ�ុះប ច ំងកនែ់តេ�ចន។
84 អនកយកម�បម់យួ។ េ ឆង យពីម�បៃ់នករឆ�ុះប ច ំងតិចបំផុតែដលអនកទទួល
បនពីម�ប។់ មយួសនទុះមក ម�បក់ចូ៏លេ ជិតេ ៗ រហូតដល់េដមេឈនិងម�ប់
េមលេ ដូចគន ។
85 ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនេធ�ករេ�កមករ�បជ់សុចរតិ េ េ�កម
េ�កលូេធ ករ�បជ់បរសុិទធ េ េ�កមេវសលី ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ េ�កមេពនទីកុស� េហយេ ទីេនះ�គឺជៃថងចុងេ�កយ
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ែដលសំែដង និងេធ�កិចចករដូចគន  ែដល�បនេធ�េ េពល�េ កនុង�ពះ�គីសទ។ េត
�គឺជអ�ី? �កមជំនុំនិង�ពះ�គីសទបនក� យជែតមយួ។

េហយេ េពលែដលពួកេគភជ បជ់មយួគន  តំណភជ បចុ់ងេ�កយេនះ នង
នឹងឆ�ងកតេ់មឃ េ�យែ�សក។ នឹងេឡងមក េវសលី លូេធ និងពួកេគទងំអស់
ែដលេ េសសសល់កនុងៃថងេនះេ ទីេនះ “អនកែដលមុនេគនឹងក� យជចុងេ�កយ
អនកេនះចុងេ�កយនឹងជអនកមុន” េហយកររស់េឡងវញិនឹងមកដល់។
86 េយងេ �គចុងេ�កយ។ សូម�� ប ់ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេធ�។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �មរយៈករ�បជ់សុចរតិ េឃញេទ �គនែ់ត
ជ�សេមលពន�ឺៃន� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យករែញកជបរសុិទធ �សេមល
កនែ់តេ� បន�ិចៃន� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �មរយៈពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន� ែដល
ជ�សេមលកនែ់តចបស់ ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យករ�� រេឡងវញិ
ៃនបុគគលរបស់�ែដលគងេ់ ទីេនះ បេងកតទីសំគល់និងករអ�ច រយ ដូច�ទងប់ន
េធ�េ េដមដំបូង។ េវវ៉! ថ� យសិរលី�! េ ខញុ ំថ “អនកសែម�ងភពបរសុិទធ” េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ អនកក�៏ចចបេ់ផ�មឥឡូវេនះែដរ។
87 បងប�ូនេអយ ចូរ�� បេ់រ ងេនះចុះ។

…តុទងំអស់�ប�កេ់ពញេ�យកំអតួ…េហយកខ�ក ់ ឥតមន
កែន�ង��� តេឡយ។

ដូេចនះ េត�ទងនឹ់ងបេ�ង នចំេណះដល់អនក�?…េត�ទងនឹ់ងេធ�ឲយ
អនក�យល់ដំណឹង? គឺពួកែដលេទបនឹងែលងេ  ជពួកអនកែដល
េទបនឹងផ� ចេ់�ះវញិ។
មនិែមនទរកតូចេទ ទរក េ�ពសប៊េីធេរ ន ទរក េមតូឌីស ទរក េពនទីកុស្

ដ ទរក លូេធ�ន ទរក��រនិ។ �ទងច់ងប់នអនកែដលផ� ចេ់ចញពីទឹកេ�ះ
េហយញុំ�ច�់ប។់ �មកទីេនះ◌ៈ

ដបតិ�តវបេ�ង នចបបម់យួម�ងៗ…េហយឃ� មយួម�ងៗ…មុខេនះ
បន�ិច មុខេនះបន�ិចៈ

�ទងនឹ់ងមន�ពះបនទូលដល់ជនជតិេនះ េ�យសំដីរឡប់
េហយនឹងភ�ដៃទ។
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�ទងប់នមន�ពះបនទូលនឹងេគថ េនះែនជេសចក�ីសំ�ក ចូរឲយពួក
អនកែដលេន យហតប់នសំ�កចុះ េនះឯងជទីលំេហយ ែតេគមនិ�ពម
�� ប�់មេ�ះ។

88 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �បសិនេបេនះមនិ�គនែ់តជវធីិែដល�មកេ ៃថងបុណយ
ទី៥០ ទំនយ�បពំីររយដបពី់រឆន មំុន�មក! េនះគឺជៃថងបុណយទី៥០ សូមយ៉ង
ពិត�បកដ។
89 មននរ�មន កប់ននិយយថ “រក�ៃថងសបបទ័។” ខញុ ំមនិបដិេសធឬបំភ�ឺ
�ពះវ�ិរឬ�សនរបស់អនក�មន កេ់ឡយ។ ប៉ុែន�បននិយយថ “ៃថងសបប ័
ទ ជៃថងសបបទ័របស់�ពះជមច ស់។”

េនះជៃថងស�មក។ “េនះជអ�ីែដលេ សល់” �ទងម់នបនទូល “ែដលអនក
េន យហតប់នស�មក។” េនះគឺជ�។ �ែមន៉! “�នឹងជចបបម់យួម�ងៗ និង
ឃ� មយួម�ងៗ។” េនះគឺជេសចក�ីស�មក។ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? ក�ី
ស�មក។ អូ!

អស់អនកែដលេន យ�ពយ េហយផទុកធងនេ់អយ ចូរមកឯខញុ ំ ខញុ ំនឹងឲយ
អនក�ល់គន បនស�មក។

90 �ទងគឺ់ជអ�ី? �ពះអងគែដលយងមកកនុងអនក �ពះអងគ�បទនេ�យអនកនូវ
េសចក�ីសុខ�ន�។ ស ញ របស់អនក ជំនួយរបស់អនក លួងេ�ម ក�ីស�មក
េ ចំ�ំ។
91 អនកសុខសបបយេទ…? �ជស ញ មយួ ពិភពេ�កដឹងថមនអ�ីមយួ
េកតេឡងចំេពះអនក។ េត�គឺជអ�ី? �គឺជអនកលួងេ�ម។ េត�គឺជអ�ី? ជ��
មយួ។ អនកកំពុងស�មក។ អនកមន…�ជអនកជំនួយរបស់អនក។ �បសិនេបអនក
អ�ីមយួេកតេឡងចំេពះអនក មនអ�ីមយួេ ទីេនះេដមបេីធ�ឱយអនកមនជំនួយបន
យ៉ងឆបរ់ហ័ស េឃញេទ េធ�ករអង�រ។ �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលគងេ់ កនុង
�កមជំនុំ េ�យបនពយករណ៍យ៉ងចបស់អំពីអ�ីែដល�នឹងេកតេឡងេពលែដល�
មក។ �នឹងក� យជករស�មកដអ៏ស់កលបជនិចច។
92 �ពះបនបេងកតពិភពេ�ក។ េហេ�ពរ ជំពូកទី៤។ “�ពះបនបេងកតពិភពេ�ក
េហយបនស�មកេ ៃថងទី�បពីំរ។” �តឹម�តវេហយ។
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ៃថងទី�បបីំ�តឡបម់កវញិេ ជុំវញិ េ េ�កម…�ទងប់ន�បទនកិចចសនយ
េនះដល់ជនជតិយូ� កនុងរយៈេពលជក�់កម់យួ។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន�
ពួកេគេ ស�មកមយួៃថង។ �តឡបេ់  ៃថងដំបូងៃនសប� ហ៍ ចបេ់ផ�មម�ងេទ ត ថមី
ចបេ់ផ�មម�ងេទ ត។ េនះមនិែមនជករស�មកែដល�ពះបនមនបនទូលេទ។

េ េពលែដល�ពះជមច ស់បនបេងកតពិភពេ�កកនុងរយៈេពល�បមំយួ
ៃថង េ េពលែដល�ទងប់នេ ស�មក �ទងប់នស�មកចបព់ីេពលេនះមក។
�តវេហយ។ េនះគឺេ�សចេហយ។ �ទងម់និបន�តឡបម់កវញិេ ៃថងទី�បបំី េហយ
ចបេ់ផ�មម�ងេទ តេទ។

93 ��គនែ់តជ�សេមលប៉ុេ�� ះ។ ឥឡូវេនះ េនះជ�បេភទមយួ ដូចជ�ពះចន័ទ
និង�ពះ�ទិតយ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះ�ទិតយរះេឡង េយងមនិ�តវករ�ពះចន័ទេទ ត
េទ។ ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់� អូ េ កនុង វវិរណៈ ១១ “ ស�ីែដលមន�ពះចន័ទ
េ េ�កមេជងរបស់នង េហយ�ពះ�ទិតយេ កបលរបស់នង។” អូ េយង�ច
ឆ�ងកត�់ពះគមពរី ពីគ�មបមយួេ គ�មប េហយបង� ញអនក។ េឃញេទ?

94 ប៉ុែន�េត�ជអ�ី? េពល� �ពះគមពរីបនែចងកនុងេហេ�ពរ ជំពូកទី៤ថ
“�បសិនេប�ពះេយសូ៊វនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវៃថងឈបសំ់�កេនះ �ទងនឹ់ងនិយយអំពី
�េ េពលេ�កយ។ �ទងន់ឹងនិយយអំពីៃថងឈបស់�មក។” េត�ទងម់នបនទូល
អំពីៃថង� ជៃថងស�មក?

អស់អនកែដលេន យ�ពយ េហយផទុកធងនេ់អយ ចូរមកឯខញុ ំ ខញុ ំនឹងឲយ
អនក�ល់គន បនស�មក។

95 ម៉ថយ ជំពូកទី១១ ខទី២២…េមលចុះ េយងេឃញថេពលេយងមករក
�ទង។់ “ដបតិ�ទង”់ េហេ�ពរ៤បននិយយថ “ែដលបនចូលេ កនុងករស�មក
របស់�ពះេយសូ៊វ បនឈបព់ីករងរេ�កិយ ដូច�ពះជមច ស់បនេធ�ពី�ទង”់
េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតពិភពេ�ក េដមបកំុីឱយវលិេ រក�ម�ងេទ ត។
រយៈេពលប៉ុនម ន? េតអនក�តវបនេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរយៈេពល
ប៉ុនម ន? “រហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក។” មនករស�មកេនះ ករ
លួងេ�ម អនកជំនួយ �� អនកសេ ងគ ះ។ អូ! ខញុ ំមន�រមមណ៍រេំភប ឬខញុ ំទទួលបន
ពរជយ័។ អូ!
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96 “េត��តវបនសនយស�មបព់ួកេយងេទ បង�បស�បណ�?ំ េត��តវបន
ប ជ កេ់�យ�ពះគមពរីេទ?”

មនិអីេទ េ�ះេ យ៉ូែអល រកេមលអ�ីែដលយ៉ូែអលនិយយអំពី�។

ខញុ ំមនអំណរគុណយ៉ង�ចំេពះ�ពះបនទូលដម៏នពរ! េតអនក�ស�ញ់�
េទ? ខញុ ំគិតថ េប�មនិែមនស�មប�់ពះបនទូលេទ ខញុ ំមនិដឹងថេយងនឹងឈរេ
ទី�េទ។ �តឹម�តវេហយ។

េយងេ យ៉ូែអលឥឡូវេនះ។ េយងនឹងេ យ៉ូែអលជំពូកទី២ ៃនយ៉ូែអល
េហយេយងនឹងចបេ់ផ�មេ ខទី២៨។ យ៉ូែអល ២:២៨ �បបំីរយឆន មំុនករយង
មករបស់�ពះ�គីសទ ជេ��េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ ឥឡូវេនះ�� ប។់

េ�កយ�គេនះ អញនឹងចតវ់ ិ ញ ណរបស់អញេ េល�គបទ់ងំ
មនុស� …េនះកូន�បស�សីរបស់ឯងនឹងទយ ពួកចស់ៗរបស់ឯង
នឹងយល់សប�ិេឃញ េហយពួកកំេ�ះៗរបស់ឯងនឹងេឃញករជក់
ែស�ងៈ

េ �គេនះ អញនឹងចតវ់ ិ ញ ណរបស់អញ េ េលទងំពួក
ទ�ទសីែដរ…នឹងចត់ េ �គេនះ នឹងចតវ់ ិ ញ ណរបស់អញ។

អញនឹងសំែដងករអ�ច រយេ េលេមឃ េហយេ ែផនដីផង គឺជ
ឈម និងេភ�ង េហយនឹងកំសួលែផ�ង។

�ពះ�ទិតយនឹងែ�បេ ជងងឹត េហយ�ពះចនទនឹងេ ជឈម មុន
ែដលៃថងធំគួរែសញងខ� ចរបស់�ពះេយហូ�៉ បនមកដល់។

េនះអស់អនកែដលអំពវនវដល់�ពះនម�ពះេយហូ�៉នឹងបនេ�បស
ឲយរចួៈ

97 េនះជ…អូ! អ�ី? យ៉ូែអល! េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? េ កនុងកិចចករជំពូក២
េព�តសបនេលកយកខគមពរីដូចគន ។ បននិយយថ “ជន ជតិអុី�� ែអល
េអយ ចូរ�� បព់កយរបស់ខញុ ំ។ មនុស�ទងំេនះមនិ�សវងឹេទ” ទីសមគ ល់េនះ អនក
លួងេ�ម ែប�ក សមគ ល់មនុស�។ “េគមនិ�សវងឹដូចអនក�ម នេទ” កិចចករ ២
“េ�យេឃញថេនះជេម៉ងបីៃនៃថង។ ប៉ុែន�េនះជពកយែដលេ��យ៉ូែអលបន
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និយយ និយយថ ‘�នឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ ែដលអញនឹងចក់
�ពះវ ិ ញ ណរបស់អញេ េល�គបទ់ងំមនុស�។’”

98 េត�គឺជអ�ី េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? មនិអីេទ ឥឡូវេនះ ចូរេយង
កតស់មគ ល់ម�ងេទ ត សនយជមយួអនកេជ  េនះេហយជអ�ីែដល�គឺជ។
ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ េយងរកេឃញថ េត�ជអ�ី �គនែ់តមយួនទី
ប៉ុេ�� ះ។ េត�តវសនយជមយួនរ�? ដល់អនកេជ ។

ឥឡូវេនះ ចូរេយងេ កនលូ់ក ជំពូកទី២៤ ៃនលូក �� បនូ់វអ�ីែដល
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុង�ពះបនទូលចុងេ�កយរបស់�ទង ់ មុនេពល�ទងប់ន
ចកេចញពីែផនដី។ លូក ជំពូកទី ២៤។ េហយអនកែដលកំពុងកត�់ចុះឥឡូវេនះ
អនក�ចកត�់ចុះ បនទ បម់កសិក��េ ៃថងែស�កេ េពលែដលអនកមនេពល
េ�ចន។ ឥឡូវេនះ លូក ២៤:៤៩ សូម�� ប�់ពះេយសូ៊វមនបនទូល។ េ ទីប ច ប់
េ េពលែដល�ទងក់ំពុងេឡងេ កនសិ់រលី� ករយងេឡង េនះគឺជ�ពះបនទូល
ែដល�ទងម់នបនទូលេ កនព់ួកសិស�របស់�ទង។់

…េហយេមល ខញុ ំនឹងឲយេសចក�ីសនយរបស់�ពះវរបិ�…

សនយអ�ី? �� ទីសំគល់ �ពះអងគសេ ងគ ះ និងអ�ីៗទងំអស់េនះ ែដលខញុ ំបន
និយយ �បព់នដ់ងេទ ត។

…េហយេមល ខញុ ំនឹងឲយេសចក�ីសនយរបស់�ពះវរបិ�…

សនយអ�ី? “អនកែដលេអ�យបននិយយថនឹងមក ‘�ទងនឹ់ងមន�ពះបនទូល
ដល់ជនជតិេនះ េ�យសំដីរឡប ់ េហយនឹងភ�ដៃទ។’ ខញុ ំនឹងឱយេសចក�ី
ស�មកដល់អនក។ ខញុ ំនឹងចតអ់�ីែដលយ៉ូែអលបននិយយ ‘�ពះ�ទងម់ន
�ពះបនទូលថ �នឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ ខញុ ំនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណ
របស់ខញុ ំមកេលអនក។’ អូ អញនឹងចតអ់នកេ  េហយបេងកត�គបជ់តិ�សន ៍�គប់
ទងំមនុស� ចបេ់ផ�មពី�កងេយរ�ូឡិម… ខញុ ំនឹងនពូំជអ�័ប�មំកេ េ�កមកិចច
�ពមេ�ព ងេនះ។ ខញុ ំនឹងេ ចំ�ំពួកេគមន ក់ៗ ។ េឃញេទ ខញុ ំនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណ
របស់ខញុ ំេចញ។”
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…ខញុ ំនឹងឲយេសចក�ីសនយរបស់�ពះវរបិ�េលអនកៈ ចូរអនក�ល់គន េ ែត
មននយ័ថ រងច់ំ កនុង�កងេយរ�ូឡិម ដ�បដល់�ពះេច�� ពី�ថ ន
េល បនមក�គបដណ� បេ់លអនក�ល់គន ។

99 េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? “ជ�ពះេច�� ពី�ថ នេល!” មនិែមនអំ�ចមក
ពីប៊សី�ព មនិែមនអំ�ចមកពី�កមជំនំុ។ ប៉ុែន� “�ពះេច�� ពី�ថ នេល!”

100 េតអំ�ចេនះមកេ�យរេប ប�? េ�យ “ចូលរមួ�ពះវ�ិរ”? ខញុ ំេសនឱយ
អនកេធ� និយយថ��តវ។ េ�យ “ចូលរមួ�ពះវ�ិរ ចបៃ់ដជមយួ�គអធិបបយ”?
អតេ់ទ បទ។ ឥឡូវេនះចំេពះអនកកន�់សនកតូលិក “�នអ�� តរបស់អនក
េចញ េហយទទួលយកករ�បកបគន ដំបូង”? អតេ់ទ បទ។

101 េត�មកេ�យរេប ប� �ពះេច�� ពី�ថ នេល? ចូរេយង�នឱយឆង យ
បន�ិច។ សូមេ កន ់កិចចករ ១:៨។ ពួកេគកំពុង�បមូលផ�ុ ំគន ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ
េគកំពុងែតនិយយអំពី�ព ះេយសូ៊វេ ទីេនះ កលេគ�បជំុគន  េហយបនែតង�ងំ
មន កេ់ទ តឲយជំនួសតំែណងយូ�ស។ កិចចករ ១:៨។

ប៉ុែន� កល��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមកសណ�ិ តេលអនក�ល់គន
េនះអនក�ល់គន នឹងបន�ពះេច�� ៈ…

ថេមច៉? “អនកក� យជសមជិកៃនេ�ងឧេបសថ�បណ�”ំ? េទ។ “អនក
ក� យជសមជិកៃន�កមជំនំុេមតូឌីស �ពះវ�ិរកតូលិក េ�បសប៊េីធេរ ន”? មនិ
ដូេចនះេទ េ កនុង�ពះគមពរី។ េនះជេគលលទធិែដលមនុស�បេងកត។

“ប៉ុែន� អនកនឹងទទួលបនអំ�ច បនទ បពី់អនកបនក� យជ�គអធិបបយ”?
អតេ់ទ បទ។ “អនកនឹងទទួលបនអំ�ច បនទ បពី់អនកទទួលបនបរ ិ ញ ប�ត
សិលបៈ”? អតេ់ទ បទ។ “អនកនឹងទទួល -…អំ�ចបនទ បពី់អនកទទួលបន
ស ញ ប�័តបណ�ិ ត”? អតេ់ទ បទ។ “អនកនឹងទទួលបនអំ�ច បនទ បពី់អនក
បន�ជមុជកនុងទឹក។”? អតេ់ទ បទ។ “អនកនឹងទទួលបនអំ�ចបនទ បពី់អនកបន
ទទួលករ�បកបេលកដំបូង”? អតេ់ទ បទ។ េឃញេទ េនះជរបស់ែដលមនុស�
បេងកតទងំអស់។

102 សូម�� បនូ់វអ�ីែដល�ពះគមពរីមនបនទូល អ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។
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…បនមកសណ�ិ តេលអនក�ល់គន  េនះអនក�ល់គន នឹងបន�ពះេច
�� ៈ (េតអ�ីេ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? ជ�ពះេច�� ) េហយនិង
េធ� ជទីបនទ ល់ពីខញុ ំ…(“អនកទងំដបពី់រនក ់ ជទីបនទ ល់េ
�កងេយរ�ូឡឹម”?) …េហយនិងេធ� ជទីបនទ ល់ពីខញុ ំ េ �កង
េយរ�ូឡិម…�ពមទងំ�សកយូ�…និង�សក�ម៉រទីងំមូល
េហយ រហូតដល់ចុងែផនដីបំផុតផង។ (ែដលមនិទនប់នេ ដល់
េ េឡយ។)

កល�ទងប់នមន�ពះបនទូលេសចក�ីទងំេនះរចួជេ�សច…េហយ
ពួក�វក័កំពុងែត េមល េនះ�ពះបនេលក�ទងេ់ឡងេ រចួមនពពក
មកបំបងំ…�ទង ់ពីែភនកេគ។

103 ឥឡូវេនះ សូមេបកឆ�ងទំពរ័ េមលករពយករណ៍ទងំេនះបនសេ�មច។
កលបុណយៃថងទី៥០បនមកដល់ េនះេគមនចិត��ពមេ�ព ង

ទងំអស់គន … េ កែន�ងែត១។
“េហយភ� មៗេនះ �គគង� លកចូ៏លមក…”? ខញុ ំបនចុះពីបនទ តេ់ ទីេនះ

ែមនេទ? “ភ� មៗេនះ បូជចរយមកេល�សនៈ”? អតេ់ទ។
��បែ់តមនឮសូរពីេលេមឃ…

មនិែមន�គនែ់តជជំេន មយួ �េ ទីេនះ សំេឡងមយួ។
“អនកបេ�ម�ពះមន កប់នមកជិតមតទ់� រ”? “ជសងឃមនករ�បកប េ�យ

េចញពីទីសកក រៈ”? េទ គម នអ�ីដូចេនះេទ។
…មនឮសូរពីេលេមឃ…(មនិែមនសនូរេជងគំហុកេទ)…មនឮសូរ

ពីេលេមឃ…ដូចជខយល់បកគ់ំហុកយ៉ងខ� ងំ (អូ ខញុ ំេអយ! េវវ៉!…?…)
…មកេពញកនុងផទះែដលេគអងគុយេ ។

104 េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? េនះគឺជកែន�ងែដលពួកេគទទួលបន
�ពះេច�� ។ េនះគឺជកែន�ងែដលពួកេគ�តវរងច់។ំ េនះគឺជអ�ីែដលបនេកតេឡង
េ េពលែដលពួកេគបនេធ��។ ទងំអស់បនទយ ពីេ�កុបបត�ិខងេល េឡង
ពីអ�័ប�េំ េល�មរយៈហនឹង �នឹងមក េហយរេប បែដល�នឹងមក េហយ
លទធផលនឹងមក។ េត�គឺជអ�ី? បនសនយចំេពះ�កមជំនំុ ដល់អនកេជ ។
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…មកេពញកនុងផទះែដលេគអងគុយេ ។

កម៏នអ�� ត…ដូចជអ�� តេភ�ង ែដលែបកេចញពីគន  េលចមក
ឲយេគេឃញ េហយមកសណ�ិ តេលេគ�គបគ់ន ។

រចួេគបនេពញជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធទងំអស់ ក�៏ងំនិយយភ�
េផ�ងៗ �មែដល�ពះវ ិ ញ ណ�បទនឲយ។

ឥឡូវេនះេយងនឹងេ ឯ�េ យបៃ់ថងសុ�ក។ េយងនឹងទុក�េ ទីេនះ េឃញ
េទ។

105 យ៉ងេមច៉េហយ? �ជករសនយចំេពះ�កមជំនុំពិតជករសនយ។
�តវេហយ។

106 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះេយងនឹងរកេឃញ បនទ បពី់ពួកេគបេពញេ�យ ពួកេគ
�តវបនេ ចំ�ំរហូតដល់រយៈេពលប៉ុនម ន? [�កមជំនុំនិយយថ “ដល់ៃថង
េ�បសេ�ះ។”—េអដ។]

េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ ែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?
េ�ះេមលៃដរបស់អនក។ មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�ចនជងករែដលគម ន។ េយង
ចងឱ់យអនកក� យជមន កក់នុងចំេ�មពួកេយង បង�បស បង�សី។ េ េពលអនក
យល់ថ�ជអ�ី �គឺជ…�គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះគងេ់ កនុងអនក េដមបេីធ�កិចចករ
របស់�ពះ។

េ េពលែដល�ពះជមច ស់បនប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងម់កកនុងពួក
អនកបំេរ របស់�ទង ់ េ��របស់�ទង ់ �គ�មយួរបស់�ទង ់ �វក័�មន ករ់បស់
�ទង ់ ពួកេគែតងែត�តវបនេគបដិេសធពីេ�កិយ។ ពួកេគ�តវបនេគចតទុ់កថ
ជមនុស�ឆកួត េ �គបស់មយ័កល។ សូមបែីតេពលែដលប៉ូលឈរេ មុខអ�័គីប៉
គតប់ននិយយថ “�មរេប បែដលេ ថ�សនខុសឆគង…” េត�សន
ខុសឆគងជអ�ី? “ឆកួត។” “�មរេប បែដលេគេ ថ ឆកួត ពួក�កមឆកួត េនះជរេប ប
ែដលខញុ ំថ� យបងគំ�ពះជមច ស់ៃនបុព�បុរសរបស់េយង។” ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ
�ចនិយយថខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។ បទ ែមនេហយ។ �តឹម�តវេហយ។
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។
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107 ឥឡូវេនះ បនទ បពី់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងចុះមកសណ�ិ តេលពួកេគ
�បនេធ�ឱយពួកេគ�ស�ញ់គន យ៉ងខ� ងំ រហូតដល់អ�ីៗទងំអស់មនលកខណៈ
ធមម�។ េត��តវេទ? ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ េតជករ�បកបអ�ីេ ហន! េយងេ�ច ងបទ
េនះេពលខ�ះ “ឱ ករ�បកប! ឱ ក�ីអំណរ!” េនះេហយ។ េគមនិខ�ល់េទ េគមនិខ�ល់
ថ—�ពះ�ទិតយបនភ�ឬឺអត។់ ពួកេគមនិបនសំុែ�គផក ដង៏យ�សលេនះេទ។

“ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” មនុស�ខ�ះ�បបខ់ញុ ំថ “េ�ក �ប
ណ� ំ�បសិនេបអនកធនខញុ ំថខញុ ំនឹងក� យជេសដ�ី �បសិនេបអនកធនឱយខញុ ំ ថខញុ ំ
នឹងរកអណ�ូ ងេ�បងេឃញ េហយ�បសិនេបខញុ ំនឹងរកេឃញែរម៉សេហយ ខញុ ំ—ខញុ ំ…”
េឃញេទ មនុស�បេ�ង នែបបេនះ េហយេគបេ�ង នកុហក។ �ពះមនិបនសនយ
នឹងេរ ងទងំេនះេទ។

108 បុរសមន កែ់ដលធ� បទ់ទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិខ�ល់ថគតសំុ់នំបុង័ ឬ
អត។់ មនិមនភពខុសគន ចំេពះគតេ់ទ។ គតគឺ់ជបុគគលែដល�នសួគប៌ន
ចង។ គតម់និ…គតម់និមនទំនកទ់ំនងេ ទីេនះទល់ែតេ�ះ។ �តឹម�តវ
េហយ។ គតម់និខ�ល់េទ។ អនុ ញ តឱយមក អនុ ញ តឱយេ  អ�ីែដល�ច។
អនុ ញ តឱយពួកេគរះិគន ់ េធ�ឱយសបបយ។ បតប់ងកិ់តយនុភព េតអនកខ�ល់ពីអ�ី?
អនកេ េលផ�ូវរបស់អនកេ កនសិ់ររីងុេរ ង! �េលលូយ៉! ែភនករបស់អនកសម�ងឹ
េ េល�ពះ�គីសទ េហយអនកេ េលផ�ូវរបស់អនក។ អនកមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលពិភពេ�ក
និយយេនះេទ។

េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ជអំ�ច �ជ�� ជអនកកំ�ន�
ចិត� �ជអនកជំនួយ �ជទីសមគ ល់។ អូ! �ជករធនថ�ពះបនទទួលអនក។

េតខញុ ំចំ�យេពលប៉ុនម ន? ខញុ ំមនេពលែត�បបីំនទីេទ ត។ �តឹម�តវេហយ។
េ�យខញុ ំ…ខញុ ំមនបទគមពរីជេ�ចនេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិនឹក�ម នថខញុ ំ�ចយកពួកេគ
ចូលបនេទ ប៉ុែន�េយងនឹង—េយងនឹងពយយមឱយអស់ពីសមតថភព។

109 ឥឡូវេនះ បនទ បពី់បុរសមន កប់នបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយ េត�
�ចេ រចួេទែដលថ ករេធ�ទុកខបុកេមនញ និងអ�ីៗ�ចប�� លឱយគត�់តវ�តលប់
មកវញិ… ឥឡូវេនះ គតនឹ់ងមនិបតប់ងេ់ទ គតេ់ ែតជកូន�បសរបស់�ពះ គត់
នឹងែតងែតជកូន េ�យ�រែតអនក�តវបនេ ចំ�ំរយៈេពលប៉ុនម ន? [�កមជំនុំ
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និយយថ “ដល់ៃថងេ�បសេ�ះ។”—េអដ។] �តឹម�តវេហយ។ េនះេហយជអ�ី
ែដល�ពះគមពរីបននិយយ។
110 ឥឡូវេនះ បនទ បពី់ពួកសិស��តវបនេគ�យដំេហយ ពួកេគ�តវបនេគ
ចំអក េសចចំអក និង�គបយ៉់ង ពួកេគគិតថដល់េពល�តឡបេ់ ជមយួគន
បន�ិចេហយ។ ចូរេយងងកេ —កនុងកិចចករជំពូកទី ៤េហយេមលេ េពល
ែដលពួកេគ…េតមនអ�ីេកតេឡង។ ឥឡូវេនះេនះគឺស�មបអ់នកែដលបនទទួល
�រចួេហយ។ កិចចករជំពូកទី៤។

ឥឡូវេនះ េព�តស និង យ៉ូ�ន �តវបន�យដំ �កគុ់ក ស�មបក់រពយបល
មនកមមវធីិពយបលេ មតទ់� រ�ពះវ�ិរ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? មន
បុរសមន កេ់ដកេ ទីេនះ ដូចជខ�ិនេជង។ គតម់និ�ចេដរបន េ ែបបេនះអស់
រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ េហយេព�តសបនឆ�ងកត។់ េហយគតប់ននិយយ
ថ…កនែ់ពងរបស់គត ់េដមបយីកអ�ីមក�កក់នុងែពងរបស់គត ់ទុកជ��រ។

េហយេព�តសបនបង� ញថ គតជ់�គអធិបបយែដលេពរេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គតម់និមនលុយេទ។ គតប់ននិយយថ—គតប់ន
និយយថ “ខញុ ំគម ន�បក ់ និងមសេទ។” េឃញេទ គតម់និខ�ល់ពីេរ ងេនះ
េទ។ ប៉ុែន�គតគឺ់ជ—បុគគលែដលចងេ �ថ នសួគ។៌ អូ រេប បែដលខញុ ំ�បថន
ថេយងមនេពលេដមបសី�មកេ ទីេនះបន�ិច េឃញេទ។ គត�់តវបន
ចងេ �ថ នសួគ។៌ គត�់តវបនលួងេ�ម។ គតម់ន�ពះវ ិ ញ ណ។ គត់
មនអំ�ច។ គតប់នេដរេ មុខេហយនិយយថ “ខញុ ំគម ន�បក ់ និងមស
េទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងឲយអនកនូវអ�ីែដលខញុ ំមន។”

មនិមនករសង�យ័េទ បុរសេនះនិយយថ “េតអនកបនទទួលអ�ីេទ
េ�ក?”

“ខញុ ំបនទទួលេសចក�ីជំេន ។ ខញុ ំមនអ�ីមយួកនុងចិត�ែដលបនចបេ់ផ�ម
�បែហលដបៃ់ថងមុនេនះ។ ខញុ ំេ កនុងបនទបខ់ងេល េហយភ� មៗេនះ ករសនយ
ទងំអស់ែដល�ពះជមច ស់បនេធ�…ខញុ ំបនេដរជមយួ�ពះេយសូ៊វ�គីសទអស់
រយៈេពលបីឆន កំន�ះ។ ខញុ ំបនសទូច�តីជមយួ�ទង ់ េហយទញ�តីេចញ។ ខញុ ំបន
េធ�េរ ងេផ�ងគន ទងំេនះ។ េហយខញុ ំបនេឃញ�ទងេ់�បសអនកជំងឺ។ ខញុ ំ…គតប់ន�
�បបខ់ញុ ំថ ‘�ពះបិ�គងេ់ កនុងខញុ ំ ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំចកេចញ �ទងនឹ់ងយង
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មកកនុងអនក។’ ដូេចនះ ខញុ ំមនិយល់េរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ ‘ឥឡូវេនះ
ខញុ ំមនិរពឹំងថអនកនឹងយល់�េទ។’”

អនកមនិយល់ពីេរ ងទងំេនះ អនក�គនែ់តទទួលបនពួកេគ។ ខញុ ំមនិទនយ់ល់
េ េឡយេទ។ េហយកំុ�បបខ់ញុ ំថអនកយល់ េ�យ�រែត អនកមនិយល់។ េឃញ
េទ? ដូេចនះ ខញុ ំមនិ�ចយល់� ខញុ ំមនិ�ចពនយល់�បន ប៉ុែន� េរ ងែតមយួគតែ់ដល
ខញុ ំដឹង ខញុ ំបនទទួល�។

“ែមនេហយ ែមនេហយ” អនកនិយយថ “េនះមនិែមនជវទិយ� ស�េទ។” អូ
�បកដេហយ។
111 េមលពន�ឺរបស់ពួកេគ។ េ េពលែដល េបនយ៉មនី �� ងំគ�ីនចបប់ន គត់
បននិយយថ “ខញុ ំយល់េហយ។” គតម់និដឹងថគតម់នអ�ីេទ ប៉ុែន�គតម់ន�។
េហយខញុ ំចងឱ់យនរ�មន ក�់បបខ់ញុ ំេ យបេ់នះថេតអគគិសនីជអ�ី។ េគមនិទនដឹ់ង
ថ�ជអ�ីេ េឡយេទ ប៉ុែន�េយងទទួលបន។ �ែមន៉។ �តវេហយ។ គម នបុរស
�ដឹងថអគគិសនីជអ�ីេទ។ ពួកេគ�ចេ�ប� េធ�ឱយ���ល េធ�ឱយ�េឆះ េធ�ឱយ
�េធ�សកមមភព។ ប៉ុែន��គឺជ—��តវបនបេងកតេឡងេ�យម៉សីុនេភ�ង ែដលពីរ
បំែណកែដលដំេណ រករជមយួគន ដូចេនះ។ �ផលិត� េហយេនះជអ�ីទងំអស់
ែដលពួកេគដឹង។ �នឹងផ�ល់ពន�ឺ េហយ�មនថមពលេ កនុង�។
112 េហយេនះដូចជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ េ េពលែដលអនកទទួលបនមយួដំុ គឺ
អនក េហយបំែណកេផ�ងេទ តគឺជ�ពះ េហយឱយពួកេគរតជំុ់វញិគន ែបបេនះ �នឹង
េធ�អ�ីមយួស�មបអ់នក។ �តឹម�តវេហយ។ �នឹងផ�ល់ពន�ឺ។ �នឹងផ�ល់ថមពល។
អនកមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ េហយកម៏និដឹងថ�ជអ�ីែដរ ប៉ុែន�អនកដឹងថ�ជអ�ី
េ េពល�មន�។ េនះជេរ ងមយួែដល�បកដ។ េហយ�គឺស�មបអ់នក។
�គឺជរបស់អនក។ �ជករធន។ �តវេហយ។

េតពន�ឺេនះបង� ញអ�ី? មនករធន។ �គឺជពន�ឺ។

ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់េរ ងេនះ។ ឥឡូវេនះ អនកមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។
113 ប៉ុែន�អនកទងំេនះបននិយយថ “ែមនេហយ” ពួកេគបន…ពួកេគបន
និយយេរ ងមយួែដលពួកេគដឹង “េយងដឹងថពួកេគលងង។់” មយួចំនួនបែនថម
េទ ត “គឺឆកួត” អនកេឃញេទ ដូចជនជតិ�ឡឺមង៉ខ់�ះបននិយយថឱយគត។់
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េឃញេទ? បននិយយថ “ពួកេគលងង ់និងមនិបនេរ ន។ ប៉ុែន�េគបនេ ជមយួ
នឹងអនកេន�ទមន កេ់នះ ែដលជជងេឈចុះេ�កមេនះ េ ថ�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំនឹង
�បបអ់នក�ល់គន ថ េ�ពះេគេធ�ដូចគន នឹង�ទងែ់ដរ។”
114 េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺ�ពះេយសូ៊វគងេ់ កនុងអនកេន�ទ
ែដលលងងេ់ខ�  ជងេឈ ឬអ�ីកេ៏�យ �គអធិបបយលងង ់ មនិថ�ជអ�ី។ គឺជ
មនុស�ែដលចងេ់ធ�លងងច់ំេពះរបស់កនុងេ�កិយ េហយឲយ�ពះេយសូ៊វចូលមកកនុង
គត ់�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ជ�� ជអនកជួយ។ គតម់និខ�ល់អំពីកិតយនុភព អ�ីែដល
គតច់ងប់នគឺ�ពះ។
115 កល�ពះ�ទងេ់រ បចំស�� បធ់ន ប ់ �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេលវទីងំអស់គន
េអយ េយងបនេ អនកេចញ េហយ�ងំអនក�ល់គន ជបូជចរយ។ េហយបងប�ូន
របស់អនកទងំអស់ កុលសមពន័ធទងំដបពី់រ និងកុលសមពន័ធេផ�ងេទ ត…កុលសមពន័ធ
ដបម់យួេទ តនឹងបងដ់ង� យមយួភគកនុងដបដ់ល់អនក។”

“េ េពល អនកយកែផ�េប៉ម�បបំនួក ន�ក មកចកម់យួក ន�កេ ពួកេលវ។ី
េ េពលអនកឃ� លេច មរបស់អនកឆ�ងកត—់�លេ ទីេនះ េរ សេច មទីដប។់ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថ�តូច ឬធំ ធត ់ឬកំសត ់ជកមមសិទធិរបស់ពួកេលវេីទ។

“ឥឡូវេនះ ពួកេលវេីអយ េពលអនក�ល់គន ទទួលបនរបស់ទងំេនះេហយ ចូរ
ថ� យដង� យមយួភគកនុងដបថ់� យ�ពះអមច ស់ែដរ។ អនក�ល់គន េធ�តង� យេ�យ
រលក តង� យដុតទងំមូល និងតង� យេផ�ងៗ។ អនកថ� យដង� យមយួភគកនុងដប់
ដល់�ពះអមច ស់។”
116 បននិយយថ “ម៉ូេស ជចំែណករបស់អនក ខញុ ំជរបស់អនក។” អូ ខញុ ំេអយ! គត់
បននិយយថ “ខញុ ំជចំែណកែដលេពញចិត�របស់អនក។”

េហយេនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនចំេពះ�កមជំនំុសព�ៃថងេនះ។ ខញុ ំ
មនិមន�បក ់ និងមសេទ ប៉ុែន�ខញុ ំមនចំែណកែដលេពញចិត�។ �េលលូយ៉!
ករអបរ់ ំ ខញុ ំមនិ�ច�នេស វេ េនះបនេទ ប៉ុែន�ខញុ ំទទួលបនចំែណកែដល
េពញចិត�។ េនះជករល�។ ស ញ ប�តបណ�ិ ត ខញុ ំមនិមនភេីអចឌី ឬ អីលឌី ឬ
គម នអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលខញុ ំមន គឺែផនកែដលេពញចិត�។
េនះជែផនកែដលខញុ ំចងប់ន។ េនះជែផនកែដល�ពះចងឲ់យអនកមន។ េបះេចល
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របស់ចស់ៗ អស់ទងំកិតយនុភព និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយេដរេចញ េហយ
ទទួលបនចំែណកដគ៏ប�់ពះហឫទយ័របស់�ពះ។

117 េ�ពះថ អ�ីែដលអនកមនេ េលែផនដីេនះ អនកនឹងចកេចញពីទីេនះេ េពល
ែដលអនកចកេចញ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកមនចំែណកែដលេពញចិត�េនះ �នឹងនំ
អនកេឡងជ�បកដ។ េយងែតងែតដកករធន�៉បរ់ង ៃថងេនះ េដមបផី�ល់ឱយអនកកប់
សព�។ ចូរេយងទទួលបនចំែណកដគ៏ប�់ពះហឫទយ័របស់�ពះ េហយទទួលអនក
េឡងជំនួស ជំនួសអនកកបេ់ខម ច។ អនកដឹងេទ ពួកេគទងំពីរេធ�ករ។

118 ឥឡូវសូមេមល។

…លុះបនែលងេ�សចេហយ េនះកន៏គំន េ ឯពួករបស់ខ�ួនវញិ…

មនិ�តឡបេ់ បូជចរយវញិេទ។ សូមេមល ែដលបង� ញថពួកេគមន�។
ពួកេគមនិ�តលបេ់ េរ ងចស់ �តជក ់ ផ�ូវករម�ងេទ តេទ អតេ់ទ �តឡបេ់ វញិ
េហយនិយយថ “ចេំមលេគេធ�អីនឹងេយង!” េទេទ។ ពួកេគមន�កមផទ ល់ខ�ួន។
េ ទីេនះមន�បែហលបនួដបន់កប់៉ុេ�� ះ ប៉ុែន�េនះជ�កម�គប�់គន ់ មន
មនុស�មយួចំនួនតូច។

…លុះបនែលងេ�សចេហយ…

េ�កយពី�យេហយគំ�មេគថ “�បសិនេបអនកធ� ប�់ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វម�ងេទ ត!” ឬ អូ ខញុ ំមននយ័ថ…បទ �តឹម�តវេហយ។ េឃញេទ?
“�បសិនេបអនកធ� បផ់�យកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វម�ងេទ ត េទះអនកេធ�អ�ីកេ៏�យ
េយងនឹងចបអ់នក!”

119 បននិយយថ “អីយ៉ �ជករគំ�មកំែហង�ស់។ ចូរេ រកបងប�ូនឯេទ
តៗ។” អូ េនះជវធីិ។ កនុងកររបួរមួមនអំ�ច។ កនុងកររបួរមួមនអំ�ច។
បននិយយថ “ចូរេយងេ រកបងប�ូនឯេទ តៗ េហយែស�ងរកអ�ីែដលេយង�ច
េធ�បន។”

120 ឥឡូវេនះពួកេគទងំអស់គន មកជមយួគន  េហយកំពុង�បបពី់បទពិេ�ធន៍
េផ�ងៗគន ។
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…លុះបនែលងេ�សចេហយ េនះកន៏គំន េ ឯពួករបស់ខ�ួនវញិ ទំ
ង�៉យេរ ង�បបពី់េសចក�ីទងំប៉ុនម នែដលពួកស ងគ ជ និងពួកចស់ទុំ
បន�ម�បម។

កលពួកជំនំុបនឮដូេចន ះ េនះក៏បន�ឺឧទន�ពមគន  ទូលដល់�ពះ
ថ…
ឥឡូវេនះ�� បអ់�ីែដលពួកេគនិយយ។ េមលគត ់ េមលពួកេគ មនិ

�តឡបេ់ វញិេហយថ “អូ…” អ�ីេផ�ងេទ តអំពី “ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំ
សូមេទស…” អតេ់ទ។ ពួកេគ�តវបនសេ ងគ ះរចួេហយ។ ពួកេគ�តវបន
េពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ពួកេគមនជីវតិអស់កលប។

…េនះកប៏ន�ឺ…ឧទន�ពមគន  ទូលដល់�ពះថ…
�ែមន៉! ខញុ ំចូលចិត���ស់ បង�បស ផមេម។ ខញុ ំចូលចិត��។

…ឱ�ពះដជ៏មច ស់ធំបំផុតេអយ (េយងដឹងេហយ) គឺ�ទងជ់
�ពះែដលបេងកត ៃផទេមឃ ែផនដី និងសមុ�ទ េហយរបស់ទងំអស់ ែដល
េ �ថ នទងំេនះផងៈ

�ទងប់នមន�ពះបនទូល េ�យ�រ�ពះឱស�ហ�ួង�វឌី…ជអនកបំេរ 
�ទងថ់…

121 ចេំមល អនកនឹង�តលបម់កវញិ និយយថ “ឥឡូវេនះ េយងមនិែមនជ…”
ឥឡូវេនះអនកេចញេ ទីេនះេហយនិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់
េអយ សូមរងច់បំន�ិចេ ទីេនះ។ េគេលងេសចនឹងខញុ ំ�ស់!” េត�ទងម់និបន
មនបនទូលថពួកេគនឹងេធ��េទឬ?

“អស់អនក�ែដលរស់េ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ នឹងរងករេប តេប ន។”
“ែមនេហយ អនកដឹងេហយ េ �� យខញុ ំ�បបខ់ញុ ំ េបគតច់បប់ន…” េតពួកេគ

មនិបននិយយថពួកេគបននិយយអ ច ឹងេទឬ? “ែមនេហយ អនកដឹងេទ ពួកេគ
បនទញខញុ ំេ តុ�ករេ ៃថងមុនអំពី�។”
122 េត�ទងម់និបនមនបនទូលថ “អនកនឹង�តវនេំ ចំេពះមុខេស�ច និង
អនក�គប�់គង េ�យេ�ពះនមខញុ ំ។ កុំគិតអ�ីែដលអនកនឹងនិយយ េ�ពះ�មនិែមន
ជអនកនិយយេនះេទ”? ខញុ ំបនេឃញ�េកតេឡងកលពីម�លិមញិ។ “�គឺជ
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�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលសណ�ិ តេ កនុងអនក �ទងនឹ់ងនិយយ។” េឃញេទ
“�ទង។់” �តវេហយ។ �តវេហយ។ “កំុគិតអ�ីែដលអនកនឹងនិយយ។”

�ទងប់នមន�ពះបនទូល េ�យ�រ…�ពះឱស�…ហ�ួង�វឌី ជ
អនកបំេរ �ទងថ់ េហតុអ�ីបនជអស់ទងំ�សន៍�ជលេ�ជមេឡង េហយ
ជនជតិទងំប៉ុនម នមនគំនិតជអ�រឥតករដូេចនះ?

ពួកម�ក��តេ ែផនដីេលកគន េឡង ពួក�គប�់គងទងំប៉ុនម ន…ក៏
�បឹក�គន ទស់នឹង�ពះអមច ស់ េហយទស់នឹង�ពះ�គីសទៃន�ទង។់

…�បកដែមនេហយ ដបតិេ �កងេនះ េស�ចេហរ ៉ឌូ និងេ�កប៉ុន
ទសពី�ត ់ បន�បជំុគន  ទស់នឹង�ពះេយសូ៊វជអនកបំេរ បរសុិទធរបស់
�ទង់ ែដល�ទងប់នចកេ់�បង�ងំឲយ �ពមទងំពួក�សនដ៍ៃទ និង
�សនអ៍ុី��ែអល…បន�បជុំគន

េដមបនឹីងេធ�អស់ទងំករែដល�ពះហស��ទង ់ និង�ពះដំរះិ�ទង់
បនគិតសំេរចជមុន។
អូ! ខញុ ំចូលចិត��។ “�ពះអមច ស់េអយ ពួកេគ�គនែ់តេធ�អ�ីែដល�ទងម់ន

បនទូលថពួកេគនឹងេធ�។” េត�ពះគមពរីបននិយយអ�ី? “េ ៃថងចុងេ�កយ នឹងមន
អនកេមលងយ ចិត�រងឹ �ស�ញ់ករសបបយ ជជង�ស�ញ់�ពះ អនកបងកេហតុ
អនកេចទ�បកនម់និពិត មនិេចះទបចិ់ត� េមលងយអនកែដលល� មនទ�មងៃ់ន
ភពជ�ពះ ប៉ុែន�បដិេសធ…” ពួកេគមនិែដលេឡងេ ទីេនះ េហយទទួលបនេច
�� េទៈ “…បនទ បពី់េនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេលអនក។” “មន
ទ�មងៃ់នករេគរព�ពះ ប៉ុែន�បដិេសធនូវអំ�ចេនះ ពីករងកេចញយ៉ងេនះ។”
េនះេហយជអ�ែីដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េឃញេទ?

…េដមបនឹីងេធ�អស់ទងំករែដល…បនគិតសំេរចជមុន។
…ឥឡូវេនះ ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមទតេមលេសចក�ីកំែហងរបស់

េគ េហយសូម—�បទនឲយពួកអនកបំេរ �ទង់ បនផ�យ�ពះបនទូល
េ�យេសចក�ីក� �នដេ៏ពញេលញ
អូ ខញុ ំចូលចិត��! យកឆ�ឹងជំនីរចស់េនះេចញ េហយយកឆ�ឹងខនងពិត�បកដ

េ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះេមលេ ទីេនះ។
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…បនផ�យ�ពះបនទូល េ�យេសចក�ីក� �នដេ៏ពញេលញ

េ�យ�ទងលូ់ក �ពះហស�មក សំ�បនឹ់ងេ�បសមនុស�ឲយបនជ…

អូ បងប�ូនេអយ! �រក�មនិ�� បេ់ទ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកម៏និ�� បែ់ដរ។
េឃញេទ?

…េ�យ�ទងលូ់ក �ពះហស�មក សំ�បនឹ់ងេ�បសមនុស�ឲយបនជ…
េហយនិងេធ�ទីសំគល់ និងករអ�ច រយ េ�យ�រ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
ជបុ��បរសុិទធរបស់�ទង។់

អនកេឃញអ�ីែដលពួកេគកំពុងរខំន ែមនេទ? េគេធ�ដូចគន សព�ៃថងេនះ ប៉ុែន�េធ�
មនិបនល�បន�ិចេ�ះ។

កលបនអធិ�� នរចួេហយ េនះកែន�ងែដលេគ�បជំុគន ករ៏ ជួ យ
េហយេគបនេពញជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធទងំអស់គន  រចួកផ៏�យ
�ពះបនទូលេ�យចិត�ក� �ន។

123 េវវ៉! ខញុ ំេអយ! ពួកេគបនអ�ីមយួេពលពួកេគេឡងេ ទីេនះែមនេទ? ករសនយ
បននិយយថ េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺ �បទនដល់អនកនូវភព
ក� �ន េដមបផី�ល់ករលួងេ�មចិត�ដល់អនក េដមបេី ចំ�ំអនក ផ�ល់ឱយអនក
នូវស ញ មយួ។ អូ ខញុ ំេអយ!
124 សូម�� ប។់ អូ សងឃមឹថេយងមនេពល េយង�ចចុះជមយួភលីីពេ កន់
ជនជតិ�ម៉រ។ី េ កនុងកិចចករ ៨:១៤ អនកទងំអស់ែដលកត�់ចុះ។ ពួកេគបន
ទទួលនូវេសចក�ីអំណរដអ៏�ច រយ ពួកេគមនករពយបលយ៉ងអ�ច រយ ប៉ុែន�ពួកេគ
បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ប៉ុែន� េគបនប ជូ ន
េគេ �កងេយរ�ូឡឹម េដមបយីកេព�តស គតចុ់ះមក�កៃ់ដេលពួកេគ េហយ
ពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ កិចចករ ៨:១៤។
125 �សនដ៍ៃទ មនមន កេ់ឈម ះកូេន�ស។ គតជ់បុរសដអ៏�ច រយមន ក ់ថ� យ
ដង� យមយួភគកនុងដប ់ សង�់��បជំុស�មប�់បជជន េគរព�ពះជមច ស់
េកតខ� ច�ពះជមច ស់ បុរសល� េ�បសប៊ធីីេរ ន េមតូឌីស បទីសទ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត
េឃញេទ ជបុរសល��ស់។ ប៉ុែន�ៃថងមយួ �ពះមនបនទូលថ “គតជ់មនុស�
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ល� ដូេចនះខញុ ំនឹងប ជូ នគតេ់ �បជំុ។ ខញុ ំនឹង�តវយក�គអធិបបយរបស់ខញុ ំមកទីេនះ
េហយ�បបគ់តអ់ំពី�។” �តវេហយ។

ដូេចនះគតប់នេឃញនិមតិ�មយួបននិយយថ “ចុះេ �កងយ៉ុបេប ៉ េនះអនក
នឹងេឃញអនកេ ទីេនះ េឈម ះសីុម៉ូន ជជងែសបក។ េហយមនមន ក ់ េឈម ះសីុ
ម៉ូនេព�តស េ ទីេនះ។ អនុ ញ តឱយគតេ់ឡងមកទីេនះ គតនឹ់ង�បបអ់នកពីផ�ូវ
េ�ពះគតប់នទទួលអ�ីមយួ។”

126 េហយេ េពលែដលេព�តសេ�កកឈរេ ទីេនះ…េហយកូេន�សនឹង
ថ� យបងគំ�គអធិបបយេនះ។ គតគឺ់ជ។ ប៉ុែន�េព�តសបននិយយថ
“េ�កកឈរ។ ខញុ ំជមនុស�ដូចអនកែដរ។”

“េហយខណៈេពលែដលេព�តសកំពុងនិយយពកយទងំេនះ” ពីរេប បែដល
ពួកេគ�តឡបេ់ វញិ េ េដមដំបូង… េរ ងដូចគន ែដលខញុ ំកំពុងនិយយអំពី រេប ប
ែដល�ពះបនសនយថនឹងបង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “េពលគតនិ់យយពកយ
ទងំេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តេលពួកេគ។” េវវ៉! បទ។ េនះជអ�ី
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជអនកស�មបក់រេនះ។ �បកដេហយ។ “េហយពួកេគ
ទងំអស់បនេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”

127 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់េ កនុងេអេភសូរ មនបងប�ូនបទីសទមន ក។់
ដំបូងគតជ់េមធវ ី ឆ� ត មន�បជញ  េចះចបប។់ បុរសអ�ច រយ ជអនក�បជញ។
ៃថងមយួ គតប់ន�ន�ពះគមពរី េហយគតប់នេឃញេ ទីេនះ មនមន កនឹ់ងមក
េ�យ�ពះនមរបស់�ពះេមស�ុ។ី េហយេ េពលែដលគតប់នេធ�ដូេចនះ េហតុអ�ី
គតច់បេ់ផ�មឮអំពី�ពះេយសូ៊វេនះ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំេជ ជក។់
េហយខញុ ំ�បកសេ�យេបកចំហនូវជំេន របស់ខញុ ំថ �ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ�គីសទ ជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” គតគឺ់ជបទីសទពិត�បកដ។ េ ទីេនះគតម់កជមយួ
“ខញុ ំ�បកសេ�យេបកចំហថ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ�គីសទ។” គតប់នេធ��យ៉ងេ�ចន
រហូតដល់�ពះបនេ គតឱ់យចូលរមួកនុងពន័ធកិចច។ �ពះនឹងែតងែតនិយយេ
កនេ់បះដូងពិត។

128 េហយមនជងសងត់ងច់ំ�ស់មន កេ់ ទីេនះ េ�យេឈម ះអគី� និង
�ពីសីុ� ជប�ី�បពនធ។ ពួកេគជអនកផលិតតង។់ កិចចករទី១៨ �បបអ់នកអំពី�។
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ប៉ុល ពួកេគជមតិ�របស់គត។់ ពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ េ�កមៃដ
របស់ប៉ុល និងករបេ�ង នរបស់គត។់

ពួកេគបនឮថមនកររកីផុសផុលេ ទីេនះ ដូេចនះពួកេគកេ៏ដរេ ទីេនះ។
មនែតដប ់ ឬដបពី់រនកប់៉ុេ�� ះែដលបនចូលរមួ។ ដូេចនះ គតក់េ៏ដរេ ទីេនះ
េដមបេីមល កប៏នឮអនកអធិបបយេនះ គឺចិត�េ�ម ះ�តង។់ គតប់ននិយយថ
“អនកដឹងេទ ខញុ ំេជ ថគតនឹ់ង�� បក់រពិត។”

ដូេចនះបនទ បពី់ករបេ�មចបេ់ហយ គតក់េ៏ គតម់កែកបរខងេ�កយតង់
េហយបននិយយថ “េមលចុះ េយងមនប�ូន�បសមន កែ់ដលមនកមពស់ខពស់ ជ
�សនយូ៍�ែដលមន�ចមុះតូច េហយប៉ុែន�េពលគតម់កដល់ គតនឹ់ងបេ�ង ន
អនកនូវ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់យ៉ងចបស់�ស់។” ែមនេហយបនទ បពី់មយួ
រយៈ…
129 ប៉ូលបនជបគុ់កេ េពលជមយួគន ។ កែន�ងដ�៏�កកស់�មបអ់នកអធិបបយ
ែបបទំេនប ែមនអត?់ ប៉ុែន�គតជ់បគុ់ក េហយ�ពះអមច ស់បនឲយគតេ់ ទីេនះ។
ដូេចនះបនទ បពី់រ ជួ យដីមក ញ័រគុក គតក់ច៏បប់នេមគុក និង�កម�គ�រមក
េធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយេគទងំអស់ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយបន
េចញ ដំេណ រេ េទ ត។

េហយគតេ់ទបែតបនេដញ�រក�េចញពី�សី ចំ�ស់តូចមយួេ ទីេនះ
ែដល�បបពី់សំ�ង។ េពលេនះ េគរកលុយបនេ�ចនេ�យ�រនង េទបគត់
�ត�ត�ង ដូេចនះ េគចបគ់ត�់កគុ់ក។ េហយ�ពះអមច ស់បនអ�ងនគុកចុះ
េ�ពះ�ទងម់នមនុស�មយួ�កមេ ទីេនះ េដមប�ី� បេ់សចក�ីពិត។ អនកមនិ�ច
ចង�ពះបនទូលរបស់�ពះបនេទ។ មន…មនិថអ�ីេទ អនកមនិ�ច។ អនក�គនែ់តមនិ
�ចេធ��បន។
130 ដូេចនះ គតម់កទីេនះេ កែន�ងែដលបុរសេនះេ ។ េហយ អគី� និង�ពីសីុ
� �បែហលជពួកេគមននំ�ំងវចិខ�ះ។ េហយភ� មៗបនទ បពី់នំ�ំងវចិ�តវបន
បរេិភគ បននិយយថ “េយងនឹងេ រកកររកីផុសផុល។”

ប៉ុលបន�តឡបេ់ ទីេនះ េហយកន�់វតូចរបស់គត ់ េហយ�� ប់
ករអធិបបយរបស់�គបទីសទេនះ។
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គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ អ�ីែដលអនកអធិបបយ ប៉ុែន�មន�ខ�ះេទ ត។”
បននិយយថ “ខញុ ំចងសួ់រអនកនូវសំណួរមយួ េ�កបណ�ិ ត �ប៉ូឡូស។ េតអនក
បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ ឬេទ?”

“អូ” គតប់ននិយយថ “េយងមនិដឹងថមន។ េតអនកចងម់ននយ័អ�ី េ�យ
‘�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’? េយងជបទីសទ។”

បននិយយថ “េតអនកដឹងថអនកជបទីសទេ�យរេប ប�?” េឃញេទ?
“ែមនេហយ េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ េយងដឹងែតពិធីបុណយ

�ជមុជទឹករបស់យ៉ូ�នប៉ុេ�� ះ។”
គតប់ននិយយថ “គតប់នែតេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់ករែ�បចិត�ប៉ុេ�� ះ

េ�យនិយយថ ‘េជ េល�ទងនឹ់ងយងមក’ េនះគឺេល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
កលេ�កបនឮដូេចនះ ពួកេគកទ៏ទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន

�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ�កប៉ុល�កៃ់ដេលពួកេគ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
សណ�ិ តេលពួកេគ េគនិយយភ�ដៃទ េហយទយ។ បននិយយថ “អនក�
កេ៏�យ។”
131 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ េតេយងេធ�ដូចេម�ច? ខញុ ំចង�់បបអ់នកអ�ីមយួ បនទ បម់ក
ខញុ ំ…េយងនឹងបិទ េ�ពះ� ជករ ខញុ ំបន�បបអ់នកថខញុ ំនឹងអនុ ញ តឱយអនកេចញ
ឆប។់ អនកដឹងពីអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិបទគមពរីចុងេ�កយស�មប់
យបេ់នះ…ខញុ ំទទួលបនមយួ�កមេទ តេ ទីេនះ ប៉ុែន�េយង�តវលុបេចល�។ សូម
�តឡបេ់ កូរនិថូសទីមយួជំពូក១២។ េហយបនទ បម់កេយងនឹង�ន� េហយ
បនទ បម់កេយងនឹង—េយងនឹងបិទ។ �តឹម�តវេហយ។ កូរនិថូសទី១ ជំពូកទី១២។

េតមនប៉ុនម ននកេ់ជ េលករបេ�ង នរបស់�វកប៉ុល? �បកដេហយ! គត់
បននិយយ េ កនុងក�ទី១:៨ “េបេទវ�បេ�ង នអ�ីខុសពីេគ សូមឲយេគ�តវ
ប�� �រចុះ” ទុកេ�យអនកអធិបបយេ ែតេគេ ។ “េបេទវ�មកពី�ថ នសួគ៌
ចុះមកបេ�ង នអ�ីែប�កពីេគ សូមឲយេគ�តវប�� �រចុះ។” េឃញេទ កុំមនអ�ី
ពកព់ន័ធជមយួ�។
132 សូមេមលេនះ កូរនិថូសទី១ជំពូក ១២។ េត—េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល
ដឹងថេយង�តវែតេ កនុង�ពះ�គីសទ េដមបេី រស់េឡងវញិ ពីេ�ពះ�ជរបូកយ
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របស់�ទង ់ែដល�ពះបនសនយថនឹងេលកេឡង? មនិមនវធីិេផ�ងេទ តេទ។ មនិ
មនវធីិេផ�ងេទ តេទ �បសិនេបអនកេ េ�ក�ពះ�គីសទ។

អនក�ចេមលេ ទីេនះេហយេជ េល�ទង ់ និយយថ “�បកដ�ស់ ខញុ ំេជ
�ទង។់ �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” ល��ស់ បង�បស ខញុ ំេ�ត មខ�ួនចបៃ់ដអនក
េ េពលអនកនិយយេនះ។ “ខញុ ំេជ េល�ទង។់ ខញុ ំនឹង�រភពេ �ទងថ់ជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ។” េនះជករល� ប៉ុែន�អនកេ ែតមនិេ កនុង�ទង។់ “ខញុ ំនឹងចបៃ់ដ
ជមយួអនកអធិបបយ។ ខញុ ំនឹង�រភពអំេពបបរបស់ខញុ ំ។” េនះេ ែតមនិមនេ
កនុង�ទង។់

133 សូមេមលអ�ីែដលប៉ុលបននិយយ រេប បែដលអនកទទួលបនេ កនុង
�ពះ�គីសទ។ េតអនកនឹង�តវបនេគេ ថកតែ់សបកេ�យរេប ប�? អ�័ប�ំ
ពួកេគផ�ល់ស ញ មយួ។ សូម�� បឥ់ឡូវេនះ កូរនិថូសទី១ជំពូកទី១២ េហយសូម
ចបេ់ផ�មេ ខទី១២។

ដបតិដូចជរបូកយ១មនអវយវៈជេ�ចន ែតអវយវៈទងំេនះ…េទះ
មនេ�ចនកពិ៏ត គងែ់តរមួគន មកជរបូែត១េទៈ េនះ�ពះ�គីសទកដូ៏េចន ះ
ែដរ។ (មនិែបងែចក។ “មយួ!”)

�� ប។់ “ដបតិ�ពះវ�ិរែតមយួ”? េតមនប៉ុនម ននកក់ំពុង�នេ ពីេ�កយ
ខញុ ំ? “េ�យករចបៃ់ដមយួ។”? “េ�យទឹកែតមយួ។”? េទ។ េពលេនះមននរ�
មន កខុ់ស។

“េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ!” េត�ជេមែមនេទ? េនះេហយ “វ ិ ញ ណបរសុិទធ”
បនទ បម់ក។ េឃញេទ?

…ដបតិេយងទងំអស់គន  េទះេបជ�សនយូ៍� ឬ�សនេ៍�កក
បវបំេរ  ឬអនកជក�ី េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជ ចូលកនុងរបូកយែត១
េ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណែត១ េហយ�គបគ់ន កប៏ន�តវផឹកពី�ពះវ ិ ញ ណ
ែត១ែដរ។

134 របូកយៃន�ពះ�គីសទ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ ែដលសមជិក�គបរ់បូ
ចបពី់ៃថងបុណយទី៥០ រហូតមកដល់េពលេនះ ផឹក��ទំពងំបយជូរថមីដូចគន
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�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន  ែដលនមំកនូវលទធផលដូចគន ។ េតេយងេធ��េ�យ
រេប ប�? “េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ។”

�ជទ� រចំហរបស់�ពះជមច ស់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េត�គឺជអ�ី? �ជទ� រ
េបកចំហរបស់�ពះ។ �ជស ញ មយួ។ �ជ��។ �គឺជអនកលួងេ�ម។ �ជ
អនកជំនួយ។ �ជករធន។ �ជក�ីស�មក។ �ជសន�ិភព។ �ជេសចក�ីល�។
�ជករពយបល។ �ជជវីតិ។ �ជ—�គឺជទ� រេបកចំហររបស់�ពះចំេពះអ�ីៗ
ទងំអស់េនះ។ �ជទ� រេបកចំហរបស់�ពះចំេពះ�ពះ�គីសទ ែដលមន…

�ពះបនប ជ កថ់ �ទងេ់�បស�ពះេយសូ៊វឲយរស់េឡងវញិ េហយអនកែដល
បន�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទនឹងនមំកជមយួ�ទងេ់ េពលរស់េឡងវញិ។ “កុំឱយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ពយ�ពះទយ័ ែដលបនេ ចំ�ំអនកេ កនុង�ពះ�គីសទ
រហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក។” េវវ៉! េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ?

135 េត�ពះ�គីសទជអ�ី? េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �មនិែមនជអ�ីែដលមនុស�
េសចេទ។ �ជអ�ីែដលមនុស�េសច។ ប៉ុែន��មនិែមនេទ ចំេពះអនកេជ ។

ដល់អនកមនិេជ ! ខញុ ំចងឱ់យខញុ ំមនរយៈេពលពីរឬបីសប� ហ៍ ខញុ ំចងយ់កេ យប់
ៃថងែស�ក េហយ�បបអ់នកពីអ�ីែដល�គឺជអនកមនិេជ ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំរតក់តប់ន�ិច �
ជេពលមយួ។ �ជករេលងេសច។ �ជអនទ ក។់ �ជករជំពបដ់ួល។ �ជករ
�� ប។់ �គឺជករបំែបកអស់កលបជនិចចពី�ពះ។ ខញុ ំគិតមនិេចញពីេរ ងែដលមន
ចំេពះអនកមនិេជ !

136 សូមចថំ េភ� ងដូចគន ែដលអនកមនិេជ បនេសចចំអកេនះ គឺជេភ� ងដូចគន
ែដលបនជួយសេ ងគ ះណូេអ និង�កម�គ�ររបស់គត។់ េឃញេទ? �ពះវ ិ ញ ណ
ែតមយួ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលមនុស�កំពុងេសចចំអក េហយនិយយថគឺ
“គឺជពួក�កមឆកួត េហយមនិេចះគិត” �ជេរ ងដូចគន ែដលនឹងេលក�កមជំនុំ
េឡង េហយយក�េឡងេ ៃថងចុងេ�កយ នឹងនមំកនូវករវនិិចឆយ័េលអនកមនិេជ ។
�តឹម�តវេហយ។ េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

137 ពួកេគមនពរ…សូមនិយយពកយេនះេ�យេ�ម ះអស់ពីចិត�។ មនពរេហយ
អនក�េ�សកឃ� ននឹង� ដបតិេគនឹងែឆ�ត។
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138 យបៃ់ថងែស�ក េយងនឹងនិយយអំពីរេប បែដល�េកតេឡងេ េពលែដល�
មកដល់។
139 ឥឡូវេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ ែដលចងទ់ទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េហយចងឲ់យអនក�មន កអ់ធិ�� នឲយអនក ថអនកនឹងេឃញពន�ឺ?

អនកដឹងេទ “េត�ជអ�ី។”
ឥឡូវេនះ យបៃ់ថងែស�កេយងនឹងយក “អ�ីែដល�េធ�។”

140 េហយេ យបប់នទ បគឺ់ “រេប បទទួល�។” បនទ បម់កេយងនឹងេ  េ ឲយអនក
េ ទីេនះែណន ំ េហយចូលេ កនុងបនទបភ់� ម េហយ�ន កេ់ ទីេនះ �បសិនេប
�ចំ�យេពលេពញមយួបុណយណូែអល េនះជករ�តឹម�តវ រហូតដល់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក។ េយងនឹងេ ជិត�ពី�គឹះ �ពះគមពរីដល៏�មយួ។
េយងនឹងចូលេ ជិត� េហយទទួលបន� ដូចជ�ពះបនសនយ� េហយ�បន
ធ� កចុ់ះេ េដមដំបូង។ េនះជវធីិែដលេយងេ ទីេនះេដមបេីធ��។ ខញុ ំ…�មនិមន
អ�ីខុសែប�កពីអ�ីែដលេយងនិយយេនះេទ…

�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់គឺ…មនភពេលចេធ� េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។
�តឹម�តវេហយ។ េហយខញុ ំចងប់នអ�ីែដល�ពះមនស�មបខ់ញុ ំ។ �បសិនេបមនអ�ី
បែនថមេទ ត សូមេបក�ថ នសួគ ៌ �ពះអមច ស់ មូលេហតុរបស់ខញុ ំ—េបះដូងរបស់ខញុ ំ
េបកចំហស�មប�់។ �តឹម�តវេហយ។
141 ប៉ុនម ននកច់ងប់ន? ឥឡូវេលកៃដនិយយថ “អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។”
ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលអនកេ ដែដល ចូរេលកៃដេឡង។

�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌េយងបនបេ�ង នជយូរមកេហយ។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ទងេ់ ទីេនះ។ មនៃដែដលេលកេឡងេល�កសឥឡូវេនះ។ េហយពួកេគ
ដឹងថ�ជអ�ី ពួកេគដឹងពីអតថនយ័ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ទូលបងគំសូមអង�រ�ពះ
ថ មុនករ�បជុំេនះ�តវប ច ប ់ថ�ល់ៃដេ កនុងទីេនះនឹង�តវបនេលកេឡង ែដល
ពួកេគបនទទួល�។ សូមថ� យ�ពះអងគមច ស់។
142 េយងអធិ�� នស�មបព់ួកេគ។ ទូលបងគំសូម�ទង�់បទនពរដល់ពួកេគ និង
�បទនឲយពួកេគនូវេសចក�ី�បថន ៃនចិត�របស់ពួកេគ។ សូម�កេឡកេមលៃដរបស់
ពួកេគ�ពះអមច ស់។ ពួកេគ�ស�ញ់�ទង។់ ពួកេគចងប់ន�។ ពួកេគដឹងថ
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ពួកេគមនិ�ចេ បនេទ… យបែ់ស�ក េប�ទងជ់ួយទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ
េយង�ចប ជ ក�់េ កនុងបទគមពរីថ ពួកេគនឹងមនិបេងកតករេលកេឡងេ�យ
គម ន�េឡយ។ ដូេចនះ ទូលបងគំអធិ�� នឱ�ពះវរបិ�ថ �ទងនឹ់ង�បទនឲយពួកេគ
េ�សកឃ� ន េដមបឲីយពួកេគបនែឆ�ត។ ទូលបងគំសូមថ� យពួកេគដល់�ទងឥ់ឡូវេនះ
�ពះវរបិ�។ េហយសូម�បទនពរជយ័ទងំេនះ ដូចែដលេយងសូមកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនបងៃ់ថ�សេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

143 ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះមុនេពលេយងេ�ច ងម�ងេទ ត។ ខញុ ំចងជ់ួបអនកបេ�ម�ពះ
មយួ�កមកនុងបនទបេ់នះ យបៃ់ថងសុ�ក មុនេពលកមមវធីិចបេ់ផ�ម សូមេមលេ យប់
ៃថងសុ�ក។ ខញុ ំ…

េតអនកេឃញអ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយមេធ�េទ? េដមបបីង� ញថ�ជអ�ី រេប បចូល
េ ជិត� និងអ�ីែដល�តវេគរព បនទ បម់កអនកមនិមកេ�យងងឹតងងុលេ�យ�យ
ចូលេ កនុងអ�ីមយួ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំមនិែដលសួរ�េ យបេ់នះ។
ខញុ ំចងឱ់យអនកដឹងថ�ជអ�ី។ �ជករសនយ។ �ជ��។ �គឺជអនកលួងេ�ម។
ជេដម។

បនទ បម់ក យបៃ់ថងែស�ក និងយបប់នទ ប ់ េយងនឹងចបេ់ផ�មភ� មៗ ចបពី់
េពលេនះ រហូតដល់�មកដល់។ មនិខ�ល់ថ��តវករេពលប៉ុនម ន េយងនឹង
�ន កេ់ រហូតដល់។ សម� តេបះដូងរបស់អនក។ �ទងនឹ់ងមនិែដលចក�់េ
កនុងចិត�មនិបរសុិទធេឡយ។ ចូរេរ បចំខ�ួនឲយបន�តឹម�តវ េហយ�ទងនឹ់ង�បទន�។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់

េ�ះេលកៃដេឡងឥឡូវេនះ។

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបងៃ់ថ�សេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី
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�គគង� លេទបែតបននិយយ េហយេយងយល់�សបថ េ យបៃ់ថងែស�ក
េយងនឹងចបេ់ផ�មេ េម៉ង�បពំីរ ជំនួសឱយ�បពីំរ�មសិប។ េហយេនះនឹង
អនុ ញ តឱយខញុ ំេចញេ េម៉ង�បបំី�មសិបជំនួសឱយ�បបំនួ�មសិប។ េ េម៉ង
�បពីំរ -…េម៉ង�បពីំរយបែ់ស�ក កមមវធីិចេ�ម ងនឹងចបេ់ផ�ម។ ខញុ ំនឹងេ េល�រ
របស់ខញុ ំេ េម៉ង�បពីំរ�មសិបនទី។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ចូរយកកែន�ងៃដេចញ េហយ�គវេី �ទង។់

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
�គនែ់តបំែបកនិនន ករផ�ូវករឥឡូវេនះ!

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនបងៃ់ថ�សេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

មនិអីេទ �គគង� លរបស់អនកឥឡូវេនះ បង�បសេនវលិ។ 
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ែផនក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថងពុធៃថងទី 16 ធនូរ 1959 េ េ�ងឧេបសថ�បណ� ំេ  េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� �� U.S.A។ �ល់
ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង
និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង
ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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