
វ ិ ញ ណទកទ់ញ

 អរណុសួស�ី មតិ�ភក�ិទងំអស់គន ។ រកី�យែដលបនមកទីេនះេ �ពឹក
េនះ េហយដឹងថជួបអនកទងំអស់គន  េជ ថ�ពះអមច ស់គងេ់ ជមយួ

េយងៃថងេនះ ផ�ល់ឱយេយងនូវម�បតិ់ចតួច ែដល�នឹងមនិេក� េ ទីេនះេ កនុងេ�ង
ឧេបសថស�មបពិ់ធីេពល�ពឹក។ េហយឥឡូវេនះេយង…
2 ខញុ ំេជ ថ េតមនកុមរ…េកមងៗេចញពីថន ករ់បស់ពួកេគេហយឬេ  បង�បស
េនវលី? ខញុ ំបនេឃញមតិ�តូចមយួចំនួន េហយ ខញុ ំ�គនែ់តឆងល់ថេតពួកេគបន
េចញពីថន កេ់ កែន�ងរបស់ពួកេគវញិេទ—កែន�ងេផ�ងេទ តរបស់ពួកេគ ចូលេ
កនុងបនទប�់�ៃថង�ទិតយរបស់ពួកេគ។
3 ឥឡូវេនះ សូមអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំមនករសេ�មចចិត�ដធ៏ំែដលខញុ ំ�តវ
បនេធ�កលពយីបម់ញិ េហយខញុ ំ�តវេធ��េ ៃថងេនះ។ េហយអនុ ញ តឱយ�កមជំនុំ
អធិ�� ន។ ខញុ ំមន—ខញុ ំមនករ�បជំុមយួែដលនឹងមកដល់ គឺេ េលែខ� �យរ ៉នុ
េឃថិនេ �បេទស�ឡឺមង៉ ់ េហយដូេចនះ�ងយ�សលបន�ិច។ េហយអធិ�� ន
ស�មបខ់ញុ ំ។ ដូេចនះេហយ េយង�ចចបេ់ផ�មភ� មៗេ កនុងពហុកី��� នកី��គី
ឃីតដធ៏ំេនះេ �បេទស�ឡឺមង៉ ់ ែដលហុីែត�របនបេងកតមុនេពលមនស ងគ ម
កែន�ងធំ �� តមនមនុស�៨មុនឺនក។់ េហយេយង�ចមន� ដបយ់ប។់ ដូេចនះ
េយងសងឃមឹថនឹងចបេ់ផ�មេ ទីេនះភ� មៗ េហយបនទ បម់កេ ដល់��ល
ឡូរនី �បេទសប�ងំ បនទ ប ់បនទ បម់កេ ទី�កងែបក៊�ងំ �តឡបម់កវញិ…ខញុ ំចង់
មន នយ័ ថែបក៊�ងំរ�ងេនះនិង—និងប�ងំ។
4 បនទ បម់កេយង�តឡបម់កវញិ េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ នឹងេ កនុង
អនុស ញ េ ទី�កងឈកីេ�គ ។ ចបេ់ផ�ម ខញុ ំគិតថទី�ប ំ ទី�បមំយួ ទី�បពំីរ
ទី�បបីំ និងទី�បបំនួ ជែផនករបស់ខញុ ំេ ឈកីេ�គ  ៃនអនុស ញ េ ឯ—�ពះវ�ិរ
សុ៊យែអត។ េហយបនទ បម់កពួកេគ គឺេ�កប៊ូស អនកខ�ះមកពីជំុវញិទី �កង ឈកី
េ�គ  ពួកេគមនសននិបតមយួែដលនឹង�តវបិទេ េពលបនទ ប…់ចបេ់ផ�មេ េដម
ែខសី�ឬេដមែខក ញ  �គឺេ កនុង�បេទសសុ៊យែអត។ េហយខញុ ំពិតជរកី�យ
�ស់ែដលបនដឹងថករេបះេឆន តរបស់ពួកេគស�មបខ់ញុ ំ េដមបទីទួលបន
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ជសកលនិងមយួរយភគរយ។ ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវែតេ ទីេនះ
ឬចុះេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ សូមអនកអធិ�� នសូមឱយ�ពះអមច ស់នខំញុ ំេ កែន�ង
ពិត�បកដែដល�ពលឹងមនុស�ភគេ�ចននឹងបនសេ ងគ ះ នឹងេធ�ល�បំផុតសំ�ប់
�ពះ�ជយរបស់�ពះជមច ស់។ ឥឡូវេនះ ពួកេគមនអនុស ញ េ ទីេនះ េហយ
—េហយពួកេគេ កនុង�បេទសសុ៊យែអត េហយគតប់ននិយយថេយងនឹងមន
មនុស�ៃមភ�ប ំ �មសិប�បពំនន់កេ់ដមបចីបេ់ផ�មេ ឯសននិបត េហយពួកេគ
ភគេ�ចនជមនុស�ែដលមនិបនសេ ងគ ះ។

5 េហយបនទ បម់កេ ទីេនះកនុង�បេទស�ឡឺមង៉ ់ ពួកេគមន�� តមយួែដល
�ចផទុកមនុស�បន៨០០០០នក។់ េ�ពះ េយង េ កនុង�បេទសស�ីសែដលេយង
េទបែតចកេចញ េយងមនករ�បជំុដធ៏ំេ ទីេនះ េហយអនក�ល់គន ភគេ�ចន
�បែហលជមនិែដលបនឮេទ។ �ពះអមច ស់បន�បទនពរដល់េយងយ៉ងខ� ងំ
មនអនកផ� ស់ែ�បចិត�េជ �បមំុនឺនកេ់ កនុង�បយំបេ់ —េ —េ ហ�រូចី�បេទស
ស�ីស។

6 ដូេចនះេហយបង�បស េជកសូ៊េល មនអនក�ល់គន ជេ�ចន�គ ល់គត ់ គត់
គឺជេមតូឌីស មនុស�ចស់របស់េយង ប៉ុប សូ៊េល។ ឥឡូវេនះពួកេគសថិតេ
កនុងទី�កង ែបល៊�� ស់ េហយ—េហយពួកេគនិយយថពួកេគេទបែតងកមក
កែន�ងេនះ ស�មបដំ់ណឹងល� េហយអ�ច រយជងអ�ីែដលប៊លីី �គ �មំនេ
កនុងករ�បជំុរបស់គត។់ ែជកគឺជមតិ�វយ័េកមងដល៏� ែដលេពរេពញេ�យភព
ខនះែខនងនិងក�ី�ស�ញ់។ េហយគត—់គតម់នចិត�េ�ម ះ�តងច់ំេពះ�រហូត
ដល់ខញុ ំេជ ថគតជ់អនកបំេរ ដអ៏�ច រយរបស់�ពះអមច ស់។ េហយអធិ�� នស�មប់
បង�បស សូ៊េល។ និង—េហយគឺេ�ក េជកសូ៊េលេហយ េជកមក�់តេធក៏
េ ជមយួគតែ់ដរ។ បង�បស េជកម៉កេ់ធ គឺជ�គអធិបបយដអ៏�ច រយមន កផ់ង
ែដរ។ េហយមនអនកេជ �កមជំនុំនិយយថ�ជកររកីផុសផុលដអ៏�ច រយបំផុត
ែដលមនិធ� បម់នេ េអ រឡង។់ ដូេចនះេយងកអ៏ុីចឹងែដរ…េ អធិ�� ន�ល់ៃថង
សំ�បអ់នកទងំេនះ—ស�មបប់ុរសទងំេនះ។ ពួកេគទងំពីរនកជ់បុរសវយ័េកមង
�យុេ�កម ៤០ឆន  ំខញុ ំគិតថ�បែហលហនឹង រកឺេ៏�កមហនឹង �គ�រនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
និងជ�គបេ�ង នដំណឹងល�ដល៏� េហយេយង�ស�ញ់ពួកេគ។
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7 េហយឥឡូវេនះខញុ ំ—ខញុ ំអធិ�� នថអនកនឹងមនិេភ�ចខញុ ំេទ—ថ�ពះនឹងអនុ ញ ត
ឱយខញុ ំេធ�ករសេ�មចចិត��តឹម�តវឥឡូវេនះ។ មនេពលខ�ះែដលអនកមនិដឹងថ�តវ
េបកផ�ូវ�។ េតអនកធ� បចូ់លកែន�ងទងំេនះេទ? ខញុ ំេជ ថប៉ូលបនេ កែន�ង
េនះ ែមនេទ? �សថិតេ ចេន� ះែខ�ពីរ។ េហយេ េពលែដលគតប់នេ េហយ
េហតុអ�ី គតប់នេឃញេទវ�េ កនុងនិមតិ�ែដលបន�បបគ់តថ់ “សូមេធ�ដំេណ រ
មកម៉េសដូនេន វញិ។” ដូេចនះ�ពះអមច ស់េ ែតមនេទវ�របស់�ទង ់ ែមនេទ?
�បសិនេបខញុ ំ�ចមនចិត��បទបេ កនុងចិត�ខញុ ំអំពីប៉ូលដូចប៉ូលែដរ។
8 េហយឥឡូវេនះ យបេ់នះ សូមចពីំកមមវធីិដំណឹងល�េ ទីេនះេ ឯេ�ង
ឧេបសថ អនក�ល់គន នឹងេចញមក។ អនកេ ជំុវញិល�ីសវលី ខញុ ំនឹងនិយយេ
ឯ�ពះវ�ិរៃនទ� រេបក ចំហ េ យបេ់នះស�មបពី់របីេម៉ង េ េម៉ង ៧:៣០
ដល់េម៉ង ៩:៣០ េ ឯកែន�ងបង�បសខូបបល។ ខញុ ំនឹងមកពីរដងេ ទីេនះ។
េហយបនទ បម់កគតជ់មនុស�ល�េហយគតប់នេ ឱយេឡងមក។ េហយបង
�បសខូបបល គតជ់សុភពបុរស។ អនក ចបស់ជដឹងេហយថអនកធ� ប�់គ ល់
ជបង�បសល� មនិងយនឹងេធ�បបគតែ់បបេនះេទ។ សូមអធិ�� ន។ សំខន់
ជងេនះេ េទ ត ចូរអធិ�� ន េហយអធិ�� នថ�ពះនឹង�បទនដល់េយង—នូវ
ករសេ�មចចិត��តឹម�តវេដមបេីធ�។
9 ឥឡូវេនះ មុនេពលេយងចបេ់ផ�ម�រលិខិតដំណឹងល� េយងមន�ពឹកមយួ
ែដលេយង�តវថ� យកូនតូចៗ។ េហយខញុ ំមនមតិ�តិចតួចេ ទីេនះេដមបថី� យដល់
�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះ ជេ�ចនដងេ កនុង�ពះវ�ិរជេ�ចន…

េតអនក�ច�� បប់នេទ េ ខងេ�កយ? េបអនក�ចេតមនិអីេទឬ? អនកគ�ំទ
ទងំេនះេ ទីេនះ ខញុ ំ�គនែ់ត មនិឮអនកផទ ល់។ េទ េនះមនិអីេទ។ ខញុ ំខ� ចខញុ ំនឹងមនិ
វនិសេ�យគម ន�េទ។
10 ដូេចនះេនះ—េកមងតូចៗ េពលខ�ះពួកេគេ�បះ� េ កនុង�កមជំនំុ េ េពលពួកេគ
ជទរកតូច។ េហយ ជករពិត េនះគឺមកពី�ពះវ�ិរកតូលិក េ�យថ� យ
កុមរតូចេ �ពះ�គីសទ ឬ “ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក” ដូចែដលពួកេគបនេ េ េពល
ពួកេគ�ជមុជឱយេកមងតូចៗ។ �ពះវ�ិរេមតូឌីសបនយក�េចញ ពីបុណយ�ជមុជទឹក
ដល់ទរក និងជេ�ចន េហយខញុ ំគិតេ�ចនែថមេទ ត។ ខញុ ំគិតថេនះជភពខុសគន
រ�ង ��រនិនិងេមតូឌីសចស់ គឺបុណយ�ជមុជទឹកដល់ទរក េហយបនទ បម់ក
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ស�មកបន�ិចបន�ួច។ ប៉ុែន� េទះយ៉ង�កេ៏�យ �មនិអ ច ឹងេទ ខញុ ំមនិគិតថ
�សំខនេ់ពកេទ។ ពីេ�ពះ បនទ បពី់ ខញុ ំគិតថកល់�៉របីនសរេសរេរ ងេ ទីេនះ
ទងំអស់ េនះ�តឹម�តវេហយ ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊វបនសុគតេ ទីេនះេដមបជីួយ
សេ ងគ ះកុមរតូចៗនិងជួយសេ ងគ ះពិភពេ�ក។

11 េហយេកមងតូច មនិថ�មនឪពុកម� យយ៉ងេមច៉កេ៏�យ មនបប
យ៉ង� �នឹងមនិមនអ�ីខុសែប�កេទ ដបតិ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊�គីសទប
នជំរះគត ់ េឃញេទ េហយេនះជកូនេច មរបស់�ពះជមច ស់ែដលដកបបេចញពី
មនុស�េ�ក។ ទរកេនះមនិ�ចែ�បចិត�បនេទ។ មនិដឹងពីករែ�បចិត�េទ។
�មនិមនេហតុផលៃនករេ ទីេនះ េ�យខ�ួនឯងេទ។ �មនិ�ច�បបអ់នកពី
មូលេហតុេ ទីេនះេទ។ ែត�ពះជមច ស់�ទងប់នប ជូ ន�មកទីេនះ េហយ�ពះ
េ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទបន�ងសំ�ត�េ េពលែដល�បនចូលមក
កនុងពិភពេ�ក។ េហយ�រហូតដល់�យុែដល�ច�បប់ន បនទ បម់ក�ដឹងថ
អ�ី�តវនិងអ�ីខុស េហយបនទ បម់កអ�ីែដល�េធ���តវែតែ�បចិត�ស�មបអ់�ីែដលដឹង
ថ�ខុស។ �តឹម�តវេហយ។ ដូេចនះ ពួកេគខ�ះេ�បះទឹកពួកេគ េហយគិតថពួកេគ
មនិេ �ថ នសួគ។៌

12 េហយមនករបេ�ង នមយួែដលនិយយថ�បសិនេបទរកេកតេចញពីឪពុក
ម� យរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែមនេហយ ទរកេនះនឹងេ �ថ នសួគ ៌ ប៉ុែន�
�បសិនេប�មនិមន �មនិបនេ េទ ទរកេនះគឺមនិបនេ េទ។ េនះជកំហុស
យ៉ងតឹងរុងឹ។ េត�ខុសគន យ៉ងេមច៉េប�ជឪពុកម� យែដលមន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ? �ជចំណងផ់�ូវេភទទងំអស់ េហយទរកកេ៏កតមកដូចគន ែដរ។ ដូេចនះ
ទងំអស់ “េកតមកកនុងបប មន�ងទុចចរតិ មកកនុងេ�កិយនិយយកុហក។”
េនះេហយ ជលកខខណ� �ពះគមពរីរបស់�។

13 ដូេចនះ េហយបនទ បម់ក�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនសំ�តេហយ
េធ�ជដង� យធួនសំ�បកុ់មរេនះ។ �បសិនេប�បន�� ប ់ គតនឹ់ង�បកដជេ
កនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះ �បសិនេប�បនេកតេចញពីឪពុកម� យែដលមនបប
េ�ចនជងេគេ េលពិភពេ�ក រហូតដល់�យុែដល�ច�បប់នែដល�ដឹង
�តវនិងខុស។ េហយបនទ បម់កអ�ីែដល�េធ� ចបពី់េពលេនះមក ��តវែតទទួល
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បនករេលកែលងេទសចំេពះេរ ងេនះ។ ��តវែតសូមពីករែ�បចិត�របស់ខ�ួន
�ងំពីេពលេនះមក។ ប៉ុែន�េ េពល�ជទរក…
14 ឥឡូវ វធីិែដលេយងពយយមេធ��ម េ ឯេ�ងឧេបសថេនះ។ គឺជកែន�ង
ែតមយួគតេ់ េលពិភពេ�កែដលខញុ ំេ  ខញុ ំអធិបបយ េគលលទធិ គឺេ ទីេនះ
េ េ�ងឧេបសថ ពីេ�ពះេនះជ�កមជំនំុរបស់េយង។ េហយេយងផ�ព�ផ�យ
េគលលទធិេ ទីេនះេដមបរីក��បជជន ឱយ ឈរកនុងជួរ។ មនុស�េផ�ងេទ ត េ កនុង
�ពះវ�ិររបស់ពួកេគ ពួកេគផ�ព�ផ�យអ�ីែដលពួកេគេជ ។ េហយពួកេគជបងប�ូន
របស់ខញុ ំ េហយេយង�ចខុសគន បន�ិចបន�ួច ប៉ុែន�េយងេ ែតជបងប�ូនដែដល។
េហយ ប៉ុែន�េ ទីេនះកនុងេ�ងឧេបសថ េយងផ�យអ�ីែដលេយងគិតថជេគល
លទធិ�ពះគមពរី។ េហយ េ ទីេនះ េយងេឃញករថ� យកុមរ អ�ីែដលេយងេ ថ
ករលះបង ់ មនេពលែតមយួេ កនុង�ពះគមពរីែដលេយង�ចែស�ងយល់បន ឬ
កែន�ងែដលេ កនុងគមពរីស ញ ថមីែដលជកែន�ងែដលកុមរតូចគឺមនិធ� បម់នអ�ី
ែដល�តវេធ� ឬ�ពះ�គីសទមនអ�ី�តវេធ�េ កនុងពិធីេនះ គឺ�ទងប់នេលកពួកេគ�ក់
កនុង�ពះហស�របស់�ទងេ់ហយ�ក�់ពះហស�េលពួកេគេហយ�បទនពរដល់ពួកេគ
េហយនិយយថ “សូមេ�យកូនតូចៗមករកខញុ ំ។ កុំឃតេ់គេឡយ ដបតិេ នគរ
របស់�ពះជមច ស់មនេកមងទងំេនះែដរ។”
15 ឥឡូវេនះ េយងេ សល់ ដូចែដលេយងយល់ េហយេដមបបីន�ករងរែដល
�ទងយ់ងមក—េដមបសីេ�មច។ ករសុគតរ់បស់�ទងេ់ កល់�៉រ ី �ទងេ់ ជមយួ
េយងេហយ�ទងប់នេ …េចញពី�ពះ ចូលកនុងេ�កីយ បនថយេចញពី�ពះ
ឬពីេ�កីយេ៍នះេ កនុង�ពះជមច ស់ េហយ�តឡបជ់ថមីម�ងេទ តកនុងទ�មងៃ់ន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយគងេ់ ជមយួេយង កនុងេយង រហូតដល់ទីប ច បៃ់ន
េ�កិយ ែដលបំេពញកិចចករេ កនុង�ពះវ�ិររបស់�ទងគឺ់ជករងរដែដលែដល
�ទងប់នេធ�េ េពលែដល�ទងេ់ េលែផនដី។ េហយ �មរយៈេនះ េយងនកូំន
ៗរបស់េយងមន ក ់ េ កនុងកិចចបេ�ម េហយពួកេគអធិ�� នេលពួកេគ �កៃ់ដេល
ពួកេគ េហយ�បគល់ពួកេគេ �ពះ។ �គនែ់តពិធីតូចមយួេដមបនិីយយថេយង
េពញចិត�កនុងករ�� បនូ់វអ�ីែដល�ពះអមច ស់បនេធ�ស�មបេ់យងនិងកុមរតូចៗ។
16 ឥឡូវេនះ �បសិនេបកូនតូចរបស់អនក�តវបនេ�បះឬវធីិ�កេ៏�យរបស់
�េ �ពះវ�ិររបស់អនក សូមគិត។ េយងមនិនិយយអ�ី�បឆងំនឹង�េទ។ �
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មនិអីេទ។ ប៉ុែន� �ម�ពះគមពរី េយងរកបនែតកែន�ងមយួែដលជកែន�ងែដល
�ពះេយសូ៊វបន�បទនពរដល់ពួកេគ គឺអងគ�ទងផ់ទ ល់។ ែដលខញុ ំនឹង�ន ែដល�ពះ
សព��ពះហឫទយ័េ កនុង�ពះគមពរី—េ កនុង�ពះបនទូលេ ទីេនះ។ េយងរកេឃញ
េ កនុងលូក…ខញុ ំេជ ថហនឹង—ជំពូកទី១០ និងចបេ់ផ�មជមយួខ ១៣ ។

មនមនុស�មន នេំកមងតូចៗមកេ�យ�ពះេយសូ៊�ក�់ពះហស�
េល ពួក�ប៉ុែន�ពួកសិស�ស�ីបេនទ សអនកទងំេនះ។

កល�ពះេយសូ៊េឃញដូេចន ះ �ពះអងគទស់�ពះហឫទយ័�ស់
េហយមន�ពះបនទូលថ ទុកេ�យេកមងតូចៗមករកខញុ ំចុះកុំឃត�់
េឡយ ដបតិមនែតអនកមនចិត�ដូចេកមងទងំេនះេទេទបចូលេ កនុង
�ពះ�ជយ�ពះជមច ស់បន។

ខញុ ំសំុ�បបជ់�បកដថ អនក�មនិ�ពមទទួល�ពះ�ជយ�ពះជមច ស់
ដូចេកមងតូចមយួេនះេទ អនកេនះមនិ�ចចូលកនុង�ពះ�ជយ�ពះអងគបន
េឡយ។

បនទ បម់ក�ពះអងគេ�បេកមងទងំេនះ រចួ�ក�់ពះហស�េលពួកេគ
ទងំ�បទនពរេ�យពួក�។

17 �គួរឱយ�ស�ញ់? �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវ សូមឲយេកមងតូចៗមករកខញុ ំ។
កុំ�មឃតព់ួកេគ តួយ៉ង ដូចជកូនតូចេនះគឺជ�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ។”
េហយ�ទងប់នឱបពួកេគេ កនុង�ពះហស�របស់�ទងេ់ហយ�បទនពរដល់ពួកេគ។
18 ឥឡូវ េយងនឹង�ស�ញ់យ៉ងដូចេម�ច េ �ពឹកេនះ �បសិនេបេយង�ច
េ�យ�ពះេយសូ៊វអងគុយផទ ល់េ េលេវទិកនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូម
េ�យពរដល់កូនរបស់ខញុ ំ?” អូ អ�ីែដល…ស�មបែ់ភនកមនុស�និងដួងចិត�របស់េយង
ចងេ់ឃញេនះ។ ប៉ុែន��ទងេ់ ទីេនះ េទះយ៉ង�កេ៏�យ ដបតិ�ទងប់ន�បទន
ដល់េយងនូវម�េបសកកមមេដមបេីធ��។ េហយដូចេយងបនេធ�អ ច ឹង �ទងក់៏
ទទួល�គ ល់ែដរ។ េយងទទួលអនកែដល�ទងប់នចត ់ ទទួល�ទងែ់ដលបនចត់
គតម់ក។ ដូេចនះ �ទងេ់ ទីេនះ�ពឹកេនះ។ េហយ�បសិនេបបង�សីេហគតធីនឹងេឡង
េលងពយណូេហយេលងបទចំេរ ងចស់របស់េយងែដលេយងធ� បេ់�ច ង�ងំពី
យូរយរ�ស់មកេហយ េនះ “នពំួកេគចូលេ  នកូំនេកមងមកឯ�ពះេយសូ៊វ។”
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ខញុ ំេជ ថ�មនេ កនុងេស វេ េ កែន�ង�មយួ។ ខញុ ំមនិ�បកដេទ។ “នកូំនេកមង
មកឯ�ពះេយសូ៊វ។” េហយ�បសិនេបអនកមនកូនទរកតូចែដលមនិទនប់នថ� យ
េហយអនកចងថ់� យ�េ �ពឹកេនះ េហតុអ�ី េយងនឹងរកី�យនឹងេធ��។
19 េហយេតមនអនកដឹកនេំ កនុង�គរេនះេទ �គអធិបបយែដល�គនែ់តចង់
េដរេហយឈរជមយួេយងេ ទីេនះខណៈេពលែដលេយងថ� យេកមងៗទងំេនះ
ចំេពះ�ពះអមច ស់? េយងនឹងរកី�យែដលមនអនក ដូចែដលអនកចូលមក។
�តវេហយេតមនេ កនុងេស វេ េ ទីេនះេទ? អនករកេឃញេទ បង�បសេនវលី?
�មនិេ ទីេនះេទ។ មនិអីេទ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងអំពី� នពំួកេគ
ចូល? �តវេហយ ចូរេ�ច ងឥឡូវេនះ។ �គបគ់ន េ�ច ងជមយួគន  កំពុងែដលឯម� យ
នកូំនៗមក។ �តឹម�តវ។ មនិអីេទ។

…ន ំពួកេគចូលមក
នពំួកេគេចញពី�លៃនអំេពបប
នពំួកេគចូល នពំួកេគចូល
នអំនកវេង�ងេ ឯ�ពះេយសូ៊វ។
នពំួកេគចូល នពំួកេគចូល
នពំួកេគេចញពី�លៃនអំេពបប
នពំួកេគចូល នពំួកេគចូល
នេំកមងតូចមកឯ�ពះេយសូ៊វ។

20 េយងនឹងឱនកបលចុះមយួែភ�ត។ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ឈរេ ជុំវញិ
�សនេ �ពឹកេនះគឺឈរទងំម� យនិងឪពុកែដលកនៃ់ដពូជរបស់ពួកេគកនុង
ៃដ ែដល�ទងប់ន�បទនដល់ពួកេគេ�យសេន� ស�បណី។ ពួកេគអរគុណខ� ងំ
�ស់ស�មប�់ពះអមច ស់ េហយពួកេគបននកូំនៗេឡងមកទីេនះ េ កន់
�សនេ �ពឹកេនះ េ កនុងដំ�ករ់បស់�ពះ េដមបថី� យពួកេគ ផ�ល់ជីវតិរបស់
ពួកេគដល់�ទង។់ �ទងប់នផ�ល់ឱយ។ េហយេយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងចិ ច ឹម
បីបចនិ់ង�បទនពរដល់ពួកេគមន ក់ៗ ។ ដឹកនពំួកេគ េហយសូមេ�យេទវ�
ៃន�ពះែដលឃ� េំមល េមលពួកេគមន ក់ៗ ។ ផ�ល់ឱយពួកេគនូវជីវតិនិងសុភមងគលដ៏
យូរអែង�ង។ សូមឱយពួកេគបនធំធតេ់ឡងក� យជបុរសនិង ស�ីៃន�ពះ ៃនៃថងែស�ក
�បសិនេបមនៃថងែស�ក។
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21 �ពះេអយ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងបេងកន�គគង� លនិងេ��និង�គបេ�ង ន
េចញពី�កមេកមងទងំេនះែដលេ ជំុវញិ�សនៈេ �ពឹកេនះ។ េហយេ េពល
ែដលេយងចស់ េហយមនិ�ចេ �ឆង យ នរ�មន ក�់តវនេំយងពីកែន�ង
មយួេ កែន�ងមយួេទ ត សូមេ�យពួកេយង�ចឈរនិង�� បដំ់ណឹងល�ែដល
អធិបបយេ ទីេនះេ ៃថងេនះ។ ផ�ល់ឱយ �ពះអមច ស់េអយ។ េហយៃថងដរ៏ងុេរ ង
េ េពលជីវតិរបស់េយង�តវបនប ចប ់ឪពុកម� យទងំេនះេ ជំុវញិ�សនៈ សូម
េ�យេយងបនដូចយ៉កុបពីបុ�ណេ េពលែដល�ពះអងគបន�បទនពរដល់
កូនេ របស់គតទ់ងំអស់េហយបន�បបព់ួកេគពីអ�ីែដលចុងប ចបរ់បស់ពួកេគ
នឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។ រចួ�កេឡកេមលេ បននិយយថ “អនកដឹង
េទ ខញុ ំនឹង�តវ�បមូលផ�ុ ំជមយួ�បជជនរបស់ខញុ ំ។” េហយេ ៃថងដរ៏ងុេរ ង គតនិ់ង
កូនេ របស់គតទ់ងំអស់នឹង�តវបន�បមូលផ�ុ ំគន េ កនុងទឹកដីល��បេសរ។ កំុឆងល់
ពីប�មនិយយថ “សូមឱយចុងប ចបចុ់ងេ�កយរបស់ខញុ ំគឺដូចគត។់” �ពះអងគ
េអយ ខញុ ំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងផ�ល់ពរទងំេនះដល់ឪពុកម� យ។

22 េហយឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងចូលេ �កៃ់ដេលពួកេគ េតមនអ�ី
—ពិតជអ�ច រយ�ស់… េហយបនទ បខ�ួនែដល�ទងប់នេធ���ពះអមច ស់េអយ
ថេយងជមនុស�េ េលែផនដីេនះនឹងមនឯកសិទធិ�បទនពរដល់កុមរតូចៗ
េ កនុង�ពះនម�ទង ់េ�យដឹងេរ ងេនះ អ�ីែដលេយងេសនសំុ �តវបនផ�ល់ឱយេយង។
េ េពលែដលេយងេ េដមប�ីបទនពរដល់ពួកេគ សូមេ�យ�ពះេយសូ៊វ ែដល
ជមនុស�ែដលេមលមនិេឃញ ជមនុស�មន កែ់ដលមន�គបេ់ច��  សូមឈរេ
ែកបរ េហយ�បទនពរដល់កុមរមន ក់ៗ េ េពលេយង�កៃ់ដេលពួកេគេហយថ� យ
ពួកេគដល់�ទង។់ ដបតិេយងសូម�េ កនុងនមរបស់�ទង។់ �ែមន៉។

23 បង�បស ែគ�នហ�ុង គតម់នកូនតូចៗបីនករ់បស់គតែ់ដល�តវបនថ� យ
ដល់�ពះអមច ស់។

[ចំណុចទេទេ េលកែសត។ បង�បស�បណ�ថំ� យ—េអឌី។

…ក—សូមខិតមកជិត កែន�ងតូចមយួេ ភគខងេជង �ទងស់នយនឹងេកមង
េនះចំេពះខញុ ំ។ ឱ�ពះបិ�េអយ សូមេ�យ�ពះពររបស់�ពះអងគបនសថិតេ េល
គត។់
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យ៉ូែសប កូន�បសរបស់ទូលបងគំ ទូលបងគំថ� យគតដ់ល់�ទង�់ពះអងគេអយ។
េហយសូមឱយជីវតិរបស់អនកបនពរ។ សូមឱយអនកក� យជេ�� យ៉ូែសប។ សូម
េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់បនគងេ់ ជមយួអនក។ សូម�ពះៃនឪពុករបស់
អនក គឺ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ �បទនពរដល់អនក េធ�ឱយជីវតិរបស់អនកក� យជពរ
ដល់អនកដៃទ។

េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមពរដល់គត។់ �ែមន៉។

[ចំណុចទេទេ េលកែសត។ បង�បស �បណ�ថំ� យកុមរ—េអឌី។]

24 �ស�ញ់កូនតូចែមនេទ? អ�ីមយួអំពីមតិ�តូចែដលម� យមន ក់ៗ ចងឱ់យកូន
ទទួលបនពរ។

េនះជវធីិែដល�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយងមនចំេពះេយងមនុស�
េពញវយ័េ �ពឹកេនះ។ �ទងច់ងឲ់យេយងមន ក់ៗ ទទួលបនពរ។ �ទងប់ង� ញេយង
មុនេពលែដលេរ ងជក�់ក ់ �គនែ់ត�បគល់�េ ពួកេយងដូចជករនិយយ
“េ ទីេនះ ខញុ ំចងឲ់យអនកបនពរកូនេអយ។” េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ? ដូេចនះេយង
�ចដឹងគុណ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគែ៌បបេនះ។

25 ឥឡូវេនះ េ កនុងពរជយ័របស់ទរកតូចៗ អនកដឹងេទ ខញុ ំេទបែតបន�នេ
ទីេនះកនុងបទគមពរីេ ៃថងេផ�ងេទ ត េ កែន�ងមយួេ ទីេនះ�សថិតេ កនុងគមពរី
ស ញ ចស់ េនះជេរ ងដអ៏�ច រយមយួែដលខញុ ំ—ខញុ ំពិតជេកតសរេសរចំេពះករ
�ន។ �េ ទីេនះ។ “�ថែណលទូល�វឌីថ ‘េធ�អ�ីៗទងំអស់េ កនុងចិត�
របស់អនក េ�ពះ�ពះគងេ់ ជមយួអនក។’” េឃញេទ? “េធ�អ�ីែដលមនេ កនុងចិត�
របស់អនក។” េហយេ�ចនដងខញុ ំ—ខញុ ំបនរកេឃញែបបេនះ មតិ�ភក�ិជ�គី�ទ ន
ថខញុ ំបននិយយេរ ងែដលមនិដឹងថខញុ ំ�តវនិយយអ�ី េហយរកេឃញថ�នឹង
េកតេឡង។ អ�ីែដលអនកនិយយ!

26 ��តវបនេគនិយយេ េពលមយួ �ពះេយសូ៊វបនចុះពីេលភន ំ េហយ�ទង់
បនេឃញេដមេឈមយួែដលគម នែផ�អ�ីេ េល� �គនែ់តទុក�េចល េហយគម ន
ែផ�េ�ះ េហយ�ទងប់ននិយយថ “ចបព់ីេពលេនះតេ គម នអនក�បរេិភគ
អនកេទ។”
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27 េ ៃថងបនទ បម់កេទ ត ពួកសិស�បនេធ�ដំេណ រឆ�ងកត ់ េឃញស�ឹកេឈេនះ
េ�ក មស�ិតេ ។ �ទងថ់ “េមលចុះេតេដមេឈេនះេ�ក មស�ិតដល់កំរតិ�។”
28 �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “ចូរមនជំេន េល�ពះ ដបតិអ�ីកេ៏�យែដលអនក
ចងប់ន េ េពលអនកអធិ�� នេជ ថអនកនឹងទទួលបន េហយអនកនឹងទទួល
បន។ េហយអ�ីកេ៏�យែដលអនកនិយយ អនកនឹងមនអ�ីែដលអនកសូម។” គិតពី
េរ ងេនះ។ អូ! េហយ�បែហលជៃថងេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធដអ៏�ច រយរបស់
�ពះែដលឈរេ ទីេនះេ ឯ�សន… ែមនេហយ �មនិចបំចតុ់បែតងេទ។ �
មនិចបំចជ់កែន�ងល�អ�ច រយេទ។
29 េ�កយ៉កុបបនទញថមេ េពលមយួេហយ�កក់បល េកយ េល� េហយ
�េ ែត�តវបនេគទទួល�គ ល់សព�ៃថងេនះគឺជថមៃន�សន។ ឬ ថមៃន�សន ែដល
ថបុរសដអ៏�ច រយៃនែផនដីេ ែតខចបថ់មេ ជំុវញិេនះ ដបតិេស�ចែដលនឹង�តវបន
សេមព ធេ េលកំពូលៃនថមេនះ �គនែ់តជថមចស់ធមម��កេ់ កនុង�លមយួ។

េបតែអល�គនែ់តជគំនរថមែដល�កេ់ េលគន  េហយ�បនក� យជ
�ពះវ�ិររបស់�ពះ ជទីជំរក។ េ�កយ៉កុបបននិយយថ “េនះមនិែមនជ
កែន�ងេផ�ងេ�កពីដំ�ករ់បស់�ពះេទ។” �គនែ់តគំនរថមែដល�កពី់េលគន ។
30 �មនិយករបស់ល�ិតល�នេ់ទ។ ��តវករភព�ម ញនិងជំេន េដមបេីជ  គឺជអ�ី
ែដល��តវករ។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយ�អ ច ឹង។
31 ឥឡូវេនះ េ�យដឹងថេពលេវ�នឹងកន�ងផុតេ ឆប់ៗ េនះ េយងនឹង
ពយយមមនិឱយអនករងច់យូំរេទ េ�យដឹងថ�េក�  េហយ�កមជំនំុមនមនុស�
េ�ចន។ ដូេចនះខញុ ំនឹងនិយយេ កនអ់នកែតមយួែភ�តេ �ពឹកេនះ េល�បធនបទ
តូចមយួេ ទីេនះែដល�ច…ខញុ ំេជ ថ�នឹងជជំនួយស�មបអ់នក។ េហយឥឡូវ
ខញុ ំកំពុងចកេចញពីផទះ ខញុ ំបនសរេសរេរ ងតូច�ចបីឬបនួ។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំនឹងរងច់េំមលថេត�ពះអមច ស់សព��ពះហឫ ទយ័េ�យខញុ ំនិយយអ�ីខ�ះ
េ េពលខញុ ំចុះេ ទីេនះ។” ខញុ ំបនសរេសរេរ ងតូចៗចំនួន៦េ ទីេនះ �បធនបទ
តិចតួច េហយខញុ ំបនសរេសរមយួ�ក�់េ កនុងេ�េ ៉ របស់ខញុ ំ ដូចេនះ។ ខញុ ំគិត
“ែមនេហយ េ េពលែដលខញុ ំេ ដល់េវទិក �បែហលជ�ទងន់ឹង�បបខ់ញុ ំនូវអ�ីែដល
�តវនិយយ។” ឥឡូវខញុ ំេ ឆង យដូចជខញុ ំេ ទីេនះ។ ដូេចនះ េទះយ៉ង� ខញុ ំ
នឹង�នបទគមពរីមយួេ ទីេនះ សូម�ពះអមច ស់ជួយេយងឱយយល់ពី�។ ជំពូកទី
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១៤ ៃនលូក ១៤ េហយសូមចបេ់ផ�ម�បែហល៣០-…ខទី ៣១ ៃនគមពរីលូក
ជំពូក ១៤។

ឬេតមនេស�ចឯ� ែដលេរ បេចញេ ចបងំនឹងេស�ច១េទ ត ឥត
អងគុយពិេ�គះេមលជមុនសិន េដមប ីឲយដឹងជខ�ួននពំល១មុនឺ េ
តទល់នឹងេស�ច ែដលនពំល២មុនឺ មកចបងំបនឬមនិបន?

េបេឃញ ថមនិបនេទ…េនះ�ទងនឹ់ងចត�់ជទូត ឲយេ េសុបសួរពី
កិចច ែដលចង�ព នេម�តីនឹងគន ជយ៉ង�។

ដូចគន េនះែដរ អនក�កេ៏�យកនុងអនក…
32 ខញុ ំចងេ់�យអនកកតស់មគ ល់។ ដំបូង �ទងម់នបនទូល…�ជេរ ង
េ�ប ប�បដូច។ �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះ មនេស�ចយងមក េហយគតម់ន
ទ�ន ពីរមុនឺនក ់ េហយេស�ចេនះនឹងជួបគត ់ េហយគតម់នទ�នែតមយួ
មុនឺនកប់៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះ ដំបូង គតអ់ងគុយេហយសួរថេតគតប់នេ�ត មខ�ួន
េហយឬេ ថេតគត�់ចេធ�បនឬអត។់” ហនឹងេហយ។

ដូេចនះ អស់អនក�កនុងពួកអនក�ល់គន ែដលមនិលះ�ល័យពី
របស់�ទពយខ�ួនទងំអស់ េនះេធ�ជសិស�ខញុ ំមនិបនេទ។ (េឃញេទ?)

33 ឥឡូវសូម�ពះអមច ស់បែនថម�ពះពររបស់�ទងដ់ល់�ពះបនទូលេនះ។ ឥឡូវេនះ
េយងនឹងឱនកបលចុះ។
34 ឱ�ពះបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគេ៏អយ �ពះអងគ�ជបអ�ីៗទងំអស់េហយ
មនិគិតពីមនុស�េទ េតមនុស�មនអ�ីែដល�ទងនឹ់កដល់ដូេចនះ? �ទងប់នបេងកត
មនុស� េហយគតគឺ់ដូចជផក ៃន�លែដរ: ៃថងេនះគត�់� ត�ស់ ៃថងែស�ក
គត�់តវបនេគកតចូ់លេ កនុងឡ េហយគតនឹ់ងរ�តប់តេ់ ។ េហយខញុ ំ
សូមអង�រ �ពះអងគ សូម�បណីសេន� សេយងខញុ ំេ ៃថងេនះ េហយសូមេ�យមន
ក់ៗ យកស�ុកទុកេ ៃថងេនះ។ េយងេ ទីេនះកដូ៏ចជេ កនុងផទះៃនករែកត�មវ
ែដរ។ េយងេ ទីេនះេដមបេីរ ននិងដឹងពីរេប បរស់េ  េហយអនុ ញ តឱយ�េចញ
មកពី�ពះបនទូលរបស់�ទងៃ់ថងេនះ ឱ�ពះដអ៏ស់កលប។ កូន�ទងជ់េ�ចនបន�បមូល
ផ�ុ ំគន  េហយភគេ�ចនៃនពួកេគគឺជកូនរបស់�ទងអ់ស់រយៈេពលជេ�ចនឆន  ំ ប៉ុែន�
ដូចេនះ េយងទងំអស់គន �តលបេ់ ដំ�ករ់បស់�ពះ េដមបេីរ នឱយ�គ ល់។
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េហយទូលបងគំជអនកបំេរ របស់�ទងច់ងដឹ់ងបែនថមេទ តអំពី�ទង។់ េហយទូលបងគំ
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងនកំរេបកសែម�ងៃនដំណឹងល�មកេលេយងទងំអស់គន  េល
អនកបំេរ របស់�ទង ់េហយវត�មនរបស់�ទងនិ់ងជ�មញេយង�មរយៈ�គរេនះ នឹង
មនភពអ�ច រយេ ៃថងេនះ ថេយងនឹងចកេចញ េ កនុងចិត�របស់េយង េ�យ
�បថន េធ�ជអនកបេ�មរបស់�ទង�់បេសរជងមុន ថ�នឹងផ�ល់�បេយជនស៍�មប់
ពួកេយងេ ទីេនះ។ ឱ�ពះជមច ស់ែដលមនេម�� ករ�ុេអយ សូម�ទង�់បទន
ពរទងំេនះេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ែដលជ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ �ែមន៉។
35 ឥឡូវសូមេ�យ�ពះអមច ស់បែនថម�ពះពររបស់�ទងដ់ល់�ពះបនទូលេ េពល
េយង�ន។ ខញុ ំចងយ់កអតថបទេ �ពឹកេនះថ “វ ិ ញ ណចូលឬ�ពះបនទូល
របស់�ពះ?” ឥឡូវ េនះជ�បធនបទចែម�កមយួ ប៉ុែន��ជករេ កនុងេ�ង
ឧេបសថ… េហយេ យបៃ់ថងពុធមុន…កលពី�ពឹកៃថង�ទិតយមុនខញុ ំបននិយយ
អំពី—អំេ�យទនៃនដំណឹងល�ជូប៊លីី។
36 េហយេ យបៃ់ថងពុធមុនខញុ ំបនអធិបបយអំពី ស�ីែដលមន—បនទះថមេ ពីេល
កបល ឬ… នងបនបត�់បកម់យួកករ់បស់នង េហយនងកំពុងេបសផទះ
េហយពយយមរក�មុនេពលប�ីរបស់នងមកដល់។ េហយចូលមកដឹងថ ស�ី
េនះជ�បេភទ ស�ី�តវករត�មងទិ់សេហយនង…និងតំ�ងឱយ�កមជំនំុ។ េហយ
�កមេភ�ង�ពហ៍ពិពហ៍មយួែដលមនិ�តវបនពកេ់ េល�មមៃដ។ ��តវបន
េគពកេ់ េលកបល េ�យមន�បក ់ ៩ ចំែណកេ កនុង�។ េហយេ េពល
ែដល ស�ីក� យជ�សីេពសយ ពួកេគបនយក�បកម់យួដំុមកបង� ញថនងជ
�សីេពសយ។ ដូេចនះេហយ ស�ីេនះបនបតប់ងប់ំែណកមយួ មនិែមនជ�សីេពសយ
េទ។ ប៉ុែន�ប�ីរបស់នងបនេ ឆង យ េហយនងបនពយយម�បញប ់រកបំែណក
េនះ�ក�់េ កនុងថងរ់បស់នងវញិ ដបតិេពលប�ីនងមកដល់គតដឹ់ងថនង
�តវេគចបជ់េពសយចរ េហយ�មននយ័ថករែបកបកផ់ទះជេដម។ េហយ
ខញុ ំបនយក�មកអនុវត�ស�មបម់យួែភ�តសំេ េ �កមជំនំុបនបតប់ងរ់បស់ដ៏
អ�ច រយជេ�ចន។ េហយដល់េពលែដលឪពុក�តវមក ដូេចនះេយង�តវ�មពួកេគ។
ឥឡូវេនះ ដឹងថេ កនុង�កមជំនំុ និងេ�ងឧេបសថរបស់េយង…
37 េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងនិ់យយអំពីវ ិ ញ ណទកទ់ញ ែដល�នឹងមនចំណងេជង
ថ �រក�។ អនកឮេ�ចន�ស់អំពី�រក� េ សមយ័េនះ ប៉ុែន�អនកឮតិចតួច�ស់
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អំពីវធីិកមច ត�់។ េយងទងំអស់គន —ដឹងចបស់ថមន�រក� ប៉ុែន�េរ ងបនទ បគឺ់
វធីិកមច តេ់រ ងេនះ។ េហយឥឡូវេនះមន…េ�យមន�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់
មនឱកសេ�ចនកនុងករ�ប�ពឹត�ចំេពះេរ ងទងំេនះេ ថ�រក� និងជួបពួកេគ
េ ឯេវទិកនិងេ កនុងករេដរ�បចៃំថង េហយេហតុអ�ីខញុ ំចងេ់មលបទគមពរីេ �ពឹក
េនះេហយែស�ងយល់ថេតរបស់ទងំេនះជអ�ី។
38 ឥឡូវេនះ េយងបនអនុវត��េ កនុងកមមវធីិពយបល ែដលែតងែតេ កែន�ង
ពយបល។ ជំងឺម�រកីដំុ�ច ់ ជំងឺែភនកេឡងបយ ជំងឺទងំអស់េនះ មនិែមន
ជរបស់ធមមជតិេទ ពួកេគជជំេន អរបីូនិងជ�រក�។ �ពះគមពរីប ជ កយ៉់ង
ចបស់ពីេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�េនះគឺជ�រក�កនុង�ងកយ េ�យរកីដូចជំងឺម�រកី
អុីចឹង មនជីវតិកនុង� េហយជីវតិរបស់�គឺជ�រក�។ កររកីលូត�ស់ៃន
ជំងឺែភនកេឡងបយ កររកី�ល�លៃនជំងឺរេបង និងជំងឺេផ�ងេទ ត�គឺជ�រក�។
េនះជទ�មងរ់បូវន័�។
39 ឥឡូវ �ពឹកេនះេយងនឹងនិយយ—និយយអំពី�រក�កនុងទ�មងខ់ងវ ិ ញ ណ
េ កនុង�ពលឹង។ ពួក�សថិតេ កនុង�ពលឹងដូចគន នឹង�ងកយែដរ។ េហយេយង
�តវ�រភពថេយងេឃញពួក�េ កនុងខ�ួនមនុស� ដូចជម�រកីនិង—និងជំងឺ
េផ�ងៗែដលមនេ កនុងខ�ួនមនុស�។
40 ថមីៗេនះ សូមបែីតម�រកី�តវបន�បកសថជជំងឺវមិ�តទី ៤ ែដលថ�សថិត
កនុងវមិ�តមយួេទ ត។ �បកដ�ស់ �ជ�រក�។ ជំងឺនីមយួៗគឺជជំងឺវមិ�តទី៤
ែដលជករចបេ់ផ�មរបស់�។
41 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះជំងឺម�រកីេ កនុងខ�ួនឬម�រកីេ កនុង�ពលឹង
�រក��ចមកេ កែន�ងទងំពីរ។ ឥឡូវេនះ មនេ�ចនដងេហយមនមនុស�ជ
េ�ចនែដលមនគំនិតល�ៗ… និងមនុស�ល�ែដលពយយមេ�ចនដង—ពឹងេល�ទឹស�ី
តិចតួចខ�ះែដលពួកេគមន ឬអ�ីមយួែដលពួកេគ�តវបនបេ�ង ន�ងំពីកុមរភព
េហយេ ែតរកេឃញេ កនុងខ�ួនរបស់ពួកេគ េ កនុង�ពលឹងរបស់ពួកេគ ែដល
ពួកេគេ ែតមនអ�ីែដលមនិ�តឹម�តវ។ អនក ជេ�ចនេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ ចបស់
�ស់�គបទី់កែន�ងែដលអនកេឃញពួក�គី�ទ នបនជួបជំុគន  អនករកេឃញមនុស�
ែដលមនវ ិ ញ ណទងំេនះេ កនុងពួកេគ ថពួកេគ…�មនិគួរឱយចងប់ន។ ពួកេគ
មនិចងប់នេទ។ ពួកេគនិយយ “អូ! េបខញុ ំ�ចឈបនិ់យយកុហក! �បសិនេបខញុ ំ
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�ចឈបេ់�ភលន!់ �បសិនេបខញុ ំ�ចប ឈបក់រងរេនះឬេរ ងេនះ!” ឥឡូវ េនះ
គឺជ�រក�។ េហយ ឥឡូវេនះ ពួកេគបនមកេ កនុងទ�មងៃ់ន�សនជេ�ចន
ជញឹកញប។់ (កនុងនមជ��ៃថង�ទិតយ �ជេពលេវ�ៃនករបេ�ង ន ដូេចនះ
សូម�កេឡកេមលេនះ)។ ឥឡូវេនះ ពួកេគបនមកេ កនុងទ�មងៃ់ន�សន ជ
ញឹកញប។់
42 ឥឡូវេនះ េ កនុងបទគមពរី េពលមយួ មនបុរសមន កេ់ឈម ះយ៉ូ�ផត ែដល
ជបុរសដអ៏�ច រយមន ក ់ ែដលជមនុស�ខង�សន។ េហយគតប់នេ រក
េស�ចមយួេទ តែដលជេស�ចរបស់—របស់អុី��ែអល។ េហយគតយ់៉ូ�ផត
ជេស�ច�សកយូ�។ បនទ បម់កគតយ់ងេ គល់េស�ចអ�ប ់ ជេស�ច�សក
អុី��ែអល េហយពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន  េហយបនចងសមពន័ធភពជមយួ
គន េដមបេី �បយុទធេ �៉ម៉ូតក�ត។ េហយពួកេគបនេធ��េ�យមនិចបំច់
អធិ�� ន។
43 អូ �បសិនេបមនុស��ចដឹងបន! េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំមក�ពឹក
េនះ េហយសំុេ�យអនកចងចខំញុ ំេពលខញុ ំេ បរេទស។ កនុង�គបក់រទងំអស់ សូម
អធិ�� ន!

មនេគមកេ ៃថងមុនេហយនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េតអនកគិតថ
ខុសេទកនុងករេធ�អ�ីមយួ?”
44 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកសួរអ ច ឹង?” េឃញេទ? �បសិនេបមន
សំនួរេ កនុងចិត�របស់អនក ទុក�េចលេ  កុំេធ��េ�យេ�ះ។ �គនែ់តេ ជ
មយួេនះ។ េ េពលអនកចបេ់ផ�មេធ�អ�ីមយួ េហយ�បសិនេប�ជសំណួរថេត�តវ
ឬខុស ចូរេ េ�យឆង យពី�។ កំុចូលេ កនុង�ទល់ែតេ�ះ បនទ បម់កអនកដឹងថ
អនកនិយយ�តវេហយ។
45 ឥឡូវេនះ អ�ីទងំអស់គួរែត�តវបនពិចរ�េ�យករអធិ�� នជមុន។ “ចូរ
ែស�ងរក�ពះ�ជយរបស់�ពះជមច ស់និងេសចក�ីសុចរតិរបស់�ពះអងគជមុនសិន េទប
�ពះអងគ�បទនរបស់ទងំេនះមកអនក�ល់គន ែថមេទ ត។” ខញុ ំ�បកដចបស់េ �ពឹក
េនះ �បសិនេបបុរសនិង ស�ី�ចចូលេ កនុងទី�ងំៃនកែន�ង�ពលឹងរបស់ពួកេគ
ករគិតនិង�កបបកិរយិរបស់ពួកេគនឹងបនល�ឥតេខច ះេ ចំេពះ�ពះេន�តរបស់
�ពះ េនះគឺជ�ពះវ�ិរែដលមនអំ�ចបំផុតមយួែដលមនិធ� បម់ន។
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46 េមលែតមយួែភ�តេល�ងកយ។ ឥឡូវ េយងជញឹកញប ់ េហយេ�ចនឆន ំ
េយងទទួលបនអ�ីែដលេយងេ ថ “ឧបករណ៍ចបកុ់ហក។” អនក�ច�ក�់
េ កៃដរបស់អនក េហយ�ក�់េ េលរបស់ពួកេគ—កបលរបស់ពួកេគ េហយ
អនក�ចេ ដល់ទីេនះេហយពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបនិីយយកុហកឱយ
ដូចជករពិត េហយ�នឹងចុះប ជ ីអវជិជមន�ល់េពល ពីេ�ពះមនុស�មនិ�តវ
បនេគតំរវូឱយកុហកេទ។ និយយកុហកគឺជករេបកបេ ឆ ត េរ ងលំបក េរ ង
��កក។់ ខញុ ំគួរែតមនករ�សវងឹជមយួខញុ ំ ជជងករកុហក។ េឃញេទ? អនក
កុហក! េហយ�ងកយរបស់អនកមនិ�តវបនតំរវូឱយកុហកេទ។ េទះបីជអនកមន
បបយ៉ង�កេ៏�យ អនកេ ែតជកូនរបស់�ពះដែដល។ មនុស�ែដលមន
បបេ�ចនជងេគេ កនុងទី�កងសព�ៃថងេនះ �ពះមនិមនបំណងេ�យអនកេធ�បប
េទ។ �ទងច់ងេ់�យអនកេធ�ជកូន�បសកូន�សីរបស់�ទង។់ អនក�តវបនបេងកតេឡង
េ�យករតុបែតងខ�ួន។ ែតអំេពបបបនេធ�េ�យអនកេធ�ែបបេនះ។ េហយមនិថ
អនកពយយមែក�ងខ�ួនប៉ុ�� េហយពយយមនិយយកុហក�កដូ់ចជ�តឹម�តវ
ប៉ុ��  ពួកេគមនឧបករណ៍វទិយ� ស�ែដលបង� ញថ�ខុស។ អនក�ច�បប់
�េ�យគម នបំណងែដលអនកចងេ់ធ�េទ ប៉ុែន��េ ែតចុះេឈម ះអវជិជមន ពីេ�ពះ
�ជមនសិកររបស់មនុស� េហយមនសិករដឹងថអ�ីជករពិត។ េហយមនិថ
អនកកំពុងនិយយអ�ីេ ទីេនះេទ មនសិករែដលដឹងថ�ជករកុហក េហយ�នឹង
ចុះប ជ ីពីមនសិករេនះ។

47 ដូេចនះ �បសិនេបបុរសឬ ស�ី�ចទទួលបនគំនិតរបស់ពួកេគ េហយ
ទីបនទ ល់និងជីវតិរបស់ពួកេគបនត�មងជ់ួរជមយួ�ពះ (�ែមន៉) រហូតដល់ឆ
ែនលៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងក� យជឥតេខច ះជមយួ�ពះជមច ស់ េតនឹងមន
អ�ីេកតេឡង! �បសិនេបបុរសនិង ស�ី�ចត�មងជ់ួរ ជកែន�ងែដលមនេសរភីពពី
ដួងចិត�ពួកេគ េ�យជំេន ពីខងកនុង!

48 មនុស�ជេ�ចនមក�សនៈេដមបអីធិ�� ន ពួកេគមនជំេន ខងប ញ ។
ពួកេគ�រភពអំេពបបរបស់ពួកេគ េហយចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរមយួេ�យជំេន
ប ញ ។ ពួកេគេជ �េ កនុង—គំនិតរបស់ពួកេគ។ ពួកេគេជ េ�ពះពួកេគបនឮ។
ពួកេគេជ ពីេ�ពះពួកេគដឹងថ�ជេគលនេយបយល�បំផុត។ ប៉ុែន�េនះមនិែមន
ជអ�ីែដល�ពះទតេឃញេទ។ �ទងម់និេមលេលជំេន ប ញ របស់អនកេទ។
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49 �ទងេ់មលេ េបះដូងែដលជកែន�ងែដលេ ខងកនុង�ពះ… េហយេ េពល
ែដលេចញពីេបះដូង អ�ីៗទងំអស់�ចេធ�េ បន។ ករ�រភពរបស់អនកជួបនឹង
ជីវតិរបស់អនក។ ជីវតិរបស់អនកនិយយ ឮខ� ងំជងករ�រភពរបស់អនកែដរ។
50 ប៉ុែន�េ េពលែដលចេម�យ�រភពរបស់អនកនិយយេរ ងមយួ េហយជីវតិ
របស់អនករស់េ េរ ងមយួេទ ត �មនអ�ីមយួខុស�ប�កតី។ េនះេ�យ�រែត
អនកមនជំេន ប ញ  េហយមនិែមនជជំេន ែដលេចញពចិីត�អនកេទ។ េហយេនះ
បង� ញថេ ខងេ�កេនះគឺជចំេណះដឹងអំពី�ពះ។ ប៉ុែន�េ ខងកនុងទីេនះគឺជ
�រក�ែដលគួរឱយសង�យ័។ “ខញុ ំេជ េលករពយបលដេ៏ទវភព ប៉ុែន��មនិែមន
ស�មបខ់ញុ ំេទ។” េឃញេទ? “�ហនឹង��ចអ ច ឹង ប៉ុែន�ខញុ ំមនិេជ េទ។” ទទួល
បន? េ ខងេ�កអនកនិយយ “បទ/ចស” េ ខងកនុងមនសិកររបស់អនក
និយយ “េទ។” េរ ងវទិយ� ស�ដែដលេនះ�ចបង� ញថ�មនិ�តឹម�តវ សូម
បង� ញ�។
51 សូមកតស់មគ ល់េ េពលែដលេស�ចទងំេនះ មុនេពលពួកេគចបេ់ផ�ម ពួកេគ
គួរែតមន… មុនេពលយ៉ូ�ផតចងសមពន័ធភពជមយួអ�័ប ់គតគ់ួរែតនិយយ
ថ “ចូរេយងអធិ�� ន េហយេមលថេត�ពះហឫទយ័របស់�ពះជអ�ី។”
52 បង� ញខញុ ំនូវ�គគង� លមន ក ់ បង� ញខញុ ំនូវ�គី�ទ នមន ក ់ បង� ញខញុ ំ ស�ីេមផទះ
ែដលជ�គី�ទ នមន ក ់ បង� ញខញុ ំនូវកសិករ ឬកមមករេ�ងច�ក ែដលនឹង�ក�់ពះ
ជ�ទិភពេ កនុងអ�ី�គបយ៉់ង ខញុ ំនឹងបង� ញអនកថបុរសនឹងទទួលបនេជគជយ័
ថ�ីេប�រក�ទងំអស់�ច�ក�់បនកេ៏�យ។ គតែ់ស�ងរក�ពះជដំបូង។ េយង
�តវែតមនមុនេគ…
53 ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនេធ��េទ។ ពួកេគទងំអស់បនអែណ� តេលពីេ�ពះអ�័ប់
មននគរភ�លឺ� េហយគតប់នេធ�អ�ីៗជេ�ចន និងមនរបស់ល�អ�ច រយ មសនិង
�បករ់បស់គតប់នក� យជបុរសមន កែ់ដលទទួលបនេជគជយ័ដអ៏�ច រយ ប៉ុែន�
មនិគួរឱយេជ ។
54 េហយេនះជកែន�ងែដលពិភពេ�កសព�ៃថងេនះមន។ េនះេហយជកែន�ង
ែដល�េមរកិឈរេ សព�ៃថងេនះ។ េនះេហយជកែន�ងែដល�កមជំនុំឈរេ
សព�ៃថងេនះ។ េយងបន�ងសង�់ពះវ�ិរល�ៗមយួចំនួនែដលមនិធ� បម់នពីមុន
មក។ េយងមនអនក�បជញពូែកខ�ះែដលេយងមនិធ� បម់ន។ េយងបនបេ�ង ន
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ពីេទវវទិយល�ៗមយួចំនួនជេដម េហយបនេរ នេ�ច ងដូចជពួកេទវ� ប៉ុែន�េ
មនចំនុចេខ�យេ កែន�ង�មយួ។ �មនភពទនេ់ខ�យ ពីេ�ពះពួកេគបន
េចញេ  េ�កមករបេ�ង ននិងករលួងេ�មរបស់មនុស� ជំនួសឱយករ�តលប់
េ �ពះបនទូលរបស់�ពះវញិ។ ពួកេគពយយមេធ�អ�ីៗដូចេ�កិយ។ ពួកេគបន
ពយយម�កអ់ំពូលភ�ចឺងំេល �ដូចជហូលីវដូ។

55 េ ៃថងេផ�ងេទ ត ជនិកយដល៏បលីបញ ��ច�កដំណឹងល�េពញេ
រដ�ែកន�ស ឬកសំុ៏ករេលកែលងេទសរបស់អនកេ េដនវ ឺ េ ឯសននិបតេនះ
កំពុងែត�ងសង�់ពះវ�ិរអស់មយួ�នដុ�� រ។ េហយមនអនកផ�ព�ផ�យ
�សន�បព់នន់កក់ំពុងរងច់�ំសិបេសនពីនិកយដែដលេនះ េដមបនីំ
ដំណឹងល�ចូលេ កន�់បជជតិនន។ អ�ីែដលេយង�តវករេ ៃថងេនះគឺ ជ
អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ែដល�ពះបនប ជូ នមកេ�យករបំផុស�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ែដលនឹងមនករខនះែខនងរបស់�ពះ េដមបជំីរញុចូលេ កនុងៃ�ពែដលេ
ឆង យ េហយេធ�អ�ីមយួស�មប�់ពះ ជំនួសឱយករក�ង�ពះវ�ិរធំល� និងពយយម
េដមបឱីយមនភពេលចេធ� ជងអនកជិតខង។

56 ខញុ ំគួរែតេគរពបូជេ កនុងេបសកកមមែដលជកែន�ងែដល��តវបន
េបសសម� តឬបនទបេ់�កមដី និងមនេសរភីពៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិងេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះែដលបនចូលេ កនុងដួងចិត� ជជងអងគុយេ �ពះវ�ិរដ៏
អ�ច រយបំផុតែដលេយងមនេ េលេ�កិយេហយ�តវបនចេង� តជមយួនឹង
េគលលទធិនិងេសចក�ីបេ�ង នរបស់មនុស�។ េយង�តវករៃថងេនះគឺជកររកី
ផុសផុលវញិ �តលបេ់ រកេសចក�ីពិត �តឡបេ់ កន�់ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
ម�ងេទ ត

57 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលពួកេគបនេចញេ ទីេនះ េហយបនទ បពី់មយួរយៈ
េ�កយមក េយហូ�ផតបនដឹងខ�ួនគតេ់ហយនិយយថ “អតេ់ទ…ែមនេហយ
សូមពិេ�គះជមយួ�ពះអមច ស់អំពីប � េនះ។”

58 គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ” អ�័បប់នេធ� េហយគតប់នចតឱ់យមន
�គគង� លែដលបនទទួលករបណ�ុ ះប�� លយ៉ងល�ចំនួន៤០០ នក។់ េហយ
គតប់ននពំួកេគេឡងេ ទីេនះ េហយនិយយថ “ទងំេនះសុទធែតជេ��។”
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59 េហយដូេចនះពួកេគបនចូលេ កនុងភពេ�តក�ត�លរបស់ពួកេគ េហយ
ពួកេគចបេ់ផ�មេ ។ េហយពួកេគបននិយយថ “�តវេហយ អនកបន�េ មុខ
េ�យសុខ�ន�។ �ពះអមច ស់គងេ់ ជមយួអនក។”
60 េហយបនទ បពី់មនុស�ទងំបនួរយនកេ់នះបនេធ�បនទ ល់ថពួកេគគួរែត
េឡងេ េ�យសុខ�ន� ែតយ៉ូ�ផតដឹង… េតអនកយល់េទ? េឃញេទ េ កនុង
ចិត�របស់មនុស�សុចរតិេនះមនអ�ីមយួែដលបន�បបគ់តថ់មនេ��ពិតេ
ឯកែន�ង�មយួ។ មនអ�ីមយួមនិ�ប�កតី។
61 អ�័បនិ់យយថ “ឥឡូវេនះេយងមនេ��បនួរយនកេ់ ទីេនះ
េហយេ�យ�ពមេ�ព ងគន  ពួកេគមន ក់ៗ និយយថ ‘េ ចុះ�ពះអមច ស់េ ជមយួ
អនក។’”

ប៉ុែន�យ៉ូ�ផតបននិយយថ “េតអនកមនិមនមន កេ់ទ តេទឬ?”
62 គតប់ននិយយថ “អ ច ឹង េតេយង�តវករមយួេទ តេធ�អី បនទ បពី់េយង
មនបុរសែដលមនករអបរ់ខំពស់ជងេគបនួរយនកេ់ កនុង�បេទសេហយេនះ?
ពួកេគនិយយទងំអស់ ‘េ ’” េនះគឺជប ញ ។ ប៉ុែន�េ កនុងចិត�របស់យ៉ូ�ផ
ត គតប់នដឹងថមនអ�ីមយួមនិ�ប�កតី។ ឥឡូវេនះ គតប់ននិយយថ “េយង
មនមយួបែនថមេទ តគឺមកីយ៉។ ប៉ុែន�ខញុ ំស�បគ់ត។់” បននិយយថ “គតែ់តងែត
និយយអ�ីែដល��កក ់ េហយេលចេចញេ េពលគតគ់ម នអី�តវេធ�ផង េហយ
គតប់នចុះេចញពី�ពះវ�ិរនិងអ�ី�គបយ៉់ង។” បននិយយថ “ខញុ ំស�បគ់ត។់”

បននិយយថ “េ ទទួលយកេហយេមលអ�ីែដលគតនឹ់ងនិយយ។”
63 េហយេ េពលមកីយ៉េឡងមក គតប់ននិយយ…ពួកេគថ “ឥឡូវេនះ
េមលចុះ អនកនិយយដូចគន នឹងអ�ីែដលអនកេផ�ងនិយយ។”
64 គតប់ន និយយថ “មនែតខញុ ំេទ…” �េ ទីេនះ។ “ខញុ ំនឹងនិយយអ�ី
ែដល�ពះជមច ស់មនបនទូល។” �ែមន៉។ “មនិថេ��របស់អនកនិយយអ�ី
និងអ�ីេនះែដលនិយយ និងអ�ីែដល�កមជំនំុរបស់អនកនិយយ និងអ�ីែដលពួកេគ
និយយ ខញុ ំនឹងនិយយអ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល។ �ពះ�កេ់លបបូរមត់
ខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងនិយយអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។” អ�ីែដលេយង�តវករេ ៃថងេនះ
គឺមកីយ៉ជេ�ចនេទ តែដលនឹងនិយយអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូល។ សូម
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កតស់មគ ល់ ដូេចនះពួកេគបននគំតេ់ ដល់ទីេនះ េហយគតប់ននិយយ
ថ “ឱយេពលខញុ ំេ យបេ់នះ។” ដូេចនះេ យបេ់នះ�ពះអមច ស់បនជួបគត ់ េហយ
គតក់�៏តឡបម់កវញិេ �ពឹកបនទ ប។់ េ េពលែដលេស�ចទងំ២អងគបនឈរេ
មតទ់� រ គតថ់ “បន�េ មុខេទ ត។” បននិយយថ “បន�េ មុខេទ ត។ ប៉ុែន�”
បននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញអុី��ែអល�យប៉យដូចេច មខច តខ់ច យេ�យ
គម នអនកគង� ល។”
65 ដូេចនះ�គគង� លមន កេ់នះ េស� កពក�់� ត េហយេដរេឡងេហយ�យគតច់ំ
មត ់ េហយនិយយថ “េតផ�ូវមយួ�ែដល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនេ េ េពល
ែដល�េចញពីខញុ ំេ ?”

បននិយយថ “អនកនឹងដឹងេ េពលអនក�តលបម់កវញិ។” �តវេហយ។
66 គតប់ននិយយថ “�� បេ់ ទីេនះ!” គតប់ននិយយថ “េយងជអនកបំេរ 
របស់�ពះ។ េយងមនបនួរយនកេ់ហយអនកគឺជមន ក។់”
67 ប៉ុែន�មកីយ៉បននិយយថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីប � របស់អនក។” �ែមន៉!
បននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញនិមតិ�មយួ។” �ែមន៉! គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
េឃញ�ពះជមច ស់គងេ់ េលបល�័ងករបស់�ពះអងគ។ ខញុ ំបនេឃញហ�ូងេទវ�ៃន
�ថ នសួគឈ៌រេ ជំុវញិ�ទង។់ េហយេយងដឹងថ�ពះបនទូលរបស់�ពះបន�បកស
ករ�កប់��  �ដល់បុរសេនះ ពីរេប បែដលគតប់នេធ�។”
68 អនកមនិ�ចឲយពរដល់អ�ីែដល�ពះបន�កប់�� �េទ េហយ�រក�កម៏និ
�ច�កប់�� �អ�ីដល់អនកែដល�ពះបន�បទនពរែដរ។ �ជកិចចករផទ ល់ខ�ួន
មនិថ�កឬេឆតលងងម់និេចះអក�រនិងមនិមនករអបរ់។ំ អ�ីែដល�ពះបន�បទន
ពរ�តវបន�បទនពរ។ អ�ីែដល�ពះបន�កប់�� �គឺ�តវប�� �។ �តវេចះ
ែបងែចកអ�ីែដល�តវនិងអ�ីែដលខុស។
69 មកីយ៉ដឹងថល�េហយដឹងថមនិែមនជ�ពះអមច ស់ែដលេ ជមយួ
ពួកេគជ�គអធិបបយេទ។ េតមនប � អ�ីជមយួ�គអធិបបយទងំេនះ? សូម
កតស់មគ ល់អ�ីែដលពួកេគបនេធ�។ ពួកេគេស� កពកល់�បំផុត។ ពួកេគបន
ទទួល��រល�បំផុត។ ពួកេគបនជួបជំុគន េ កនុងពិធីជបេ់ល ងរបស់ពួកេគ និង
សមពន័ធភពរបស់ពួកេគ រហូតដល់កែន�ងេនះេ ដល់កែន�ងែដលពួកេគ�គ ល់
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ែតេទវវទិយរបស់ពួកេគ។ �ពះគមពរីបនែចងថមកីយ៉ េពលែដលគត�់កេឡក
េមលករជកែ់ស�ង គតប់ននិយយថ “�ពះបនមនបនទូលថ ‘េតេយង�ចេ
ទីេនះេដមបេីបកបេ ឆ តអ�័បប់នឬ?’ េហយវ ិ ញ ណនិយយកុហក ‘ខញុ ំនឹង
េ ទីេនះេហយលបងួអ�័ប�់មរយៈអនកអធិបបយទងំេនះ េដមបបី�� លឱយអ័
�បេ់ចញេ ទីេនះ េដមបនី�ំពះបនទូលរបស់�ពះឱយសេ�មច។’”

70 ឥឡូវេនះ ៃថងេនះមនមនុស�ជេ�ចនកំពុង�� ប…់(ឥឡូវ��ៃថង�ទិតយ
ខញុ ំចូលចិត��ស់។) សូម�កេឡកេមលមនុស�ជេ�ចនកំពុង�� បវ់ ិ ញ ណ
លួងេ�មកនុងករទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ វ ិ ញ ណពួកេគសថិតេ កនុង
េ�កិយ។ ពួកេគជ�រក�។ េហយពួកេគបនេចញេ កែន�ងជេ�ចន េហយ
ពួកេគបនចូលកនុងចំេ�មមនុស�ែដលជអនកដឹកន។ំ ពួកេគចូលកនុងចំេ�ម
សមជិក�កមជំនុំ។ ពួកេគេ កនុងចំេ�មមនុស�ល�។ េហយពួកេគប�� ល
ឱយពួកេគចូលមកកនុងករបំភន។់ េហយពួកេគនិយយេរ ង និងេធ�អ�ីេផ�ងៗ
បេ�ង នេរ ង និងអនុវត�អ�ីៗែដលផទុយនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ សព�ៃថងេនះ អនក
ដឹកៃន�កមជំនំុរបស់ពួកេគកំពុងអនុ ញ តឱយ�បជជនរបស់ពួកេគេលងេប រេ កនុង
�ពះវ�ិរ ែដលភគេ�ចនៃនពួកេគ។ ឥឡូវេនះ មនិែមនជកតូលិកទងំអស់គន
េនះេទ មន�បេតស�ងជ់េ�ចនបនេធ�ដូេចន ះ។

71 អ�ីែដលពួកេគបនពយយមេធ�គឺករជំនួសអ�ីមយួ។ ពួកេគបនពយយម
អនុមត័ែផនករថមីមយួចំនួន។ ពួកេគបនពយយមទទួលយកករអបរ់ជំំនួស
កែន�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនកនឹងមនិ�ចេធ��បន េទះបីបុរសរបស់
អនកមនករអបរ់ខំពស់យ៉ង�កេ៏�យ។ ខញុ ំគិតថ�ជេរ ងល�ស�មបគ់តែ់ដល
បនទទួលករអបរ់។ំ ប៉ុែន��បសិនេបគតម់និបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ
េនះករអបរ់រំបស់គតនឹ់ងមនិផ�ល់ផលល�ដល់គតេ់ទ។ ករអបរ់នឹំងមនិជំនួស
ករដឹកនរំបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។ �ែមន៉។

72 សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគ េ កនុងករជំនួសេនះ ពួកេគបនពយយមចបៃ់ដគន
ស�មបប់ទពិេ�ធនែ៍ដលេយងធ� បម់ន។ សព�ៃថងេនះ�ពះវ�ិរបនក� យេ ជ
ទំេនប។ ពួកេគេដរេឡងេហយ�បគល់ៃដខង�� ំរបស់ពួកេគកនុងករ�បកប េហយ
េនះជវធីិែដលពួកេគេធ�។ ប៉ុែន��នឹងមនិយកកែន�ងេលងជកី�ករប�មងរបស់
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អនកកនទុ់កខចស់ ជកែន�ងែដលមនុស�មនបបេ េហយទទួលបនសិទធិ
ជមយួ�ពះ។ �តឹម�តវេហយ។
73 សព�ៃថងេនះពួកេគកំពុងពយយមយកដង� យមយួភគកនុងដបរ់បស់�ពះ។
ពួកេគកំពុងពយយមទទួលយកអ�ីមយួ។ ពួកេគកំពុងពយយមេធ�ឱយ�ខុសគន ។
ពួកេគេ ចុះេហយមនែលបងប៊ុនកូេ កនុង�ពះវ�ិរ េលងេឆន ត។ េឆន តនឹងមនិ
ជំនួសដង� យមយួភគកនុងដបរ់បស់�ពះេទ។ ��រេពល�ង ច អនកលកភ់យួ
ជបេ់ល ង េដមបរីកលុយេដមបសីងបំណុលេផ�ងៗ �នឹងមនិជំនួសដង� យមយួ
ភគកនុងដបរ់បស់�ពះេទ។ �នឹងមនិេធ��េឡយ។ ប៉ុែន�េយងកំពុងពយយមេធ��។
74 េត�គឺជអ�ី? �ជវ ិ ញ ណដទ៏កទ់ញែដលកំពុងពយយមចុះេ�កម។…
ជំនួសអ�ីមយួស�មប�់ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះជមច ស់មនិ�ចជំនួស�ពះបនទូល
របស់�ទងប់នេឡយ។ �ជេរ ងរហូតនិងជេរ ងរហូត។ �ពះជមច ស់គម នអ�ី�ច
ជំនួសេសចក�ីជំេន បនេឡយ។ េសចក�ីជំេន មនិ�ចជំនួសបនេឡយ។ ក�ី
សងឃមឹនឹងមនិជំនួសឱយេសចក�ីជំេន េឡយ។ ជំេន គឺេ មន កឯ់ង។ �ឈរែតឯង។
�នឹងមនិយក…ក�ីសងឃមឹមនិ�ចេកតេឡងបនេឡយ។ ក�ីសងឃមឹគឺជខ�ឹម�រ
ៃនអ�ីែដលសងឃមឹទុក ជភស�ុ�ងៃនអ�ីែដលេយងេមលមនិេឃញ ឬជំេន  គឺ
ផទុយេ វញិ។ េឃញេទ? ក�ីសងឃមឹគឺជេរ ងមយួ។ ជំេន គឺជករេផ�ងេទ ត។
សងឃមឹសងឃមឹស�មប�់ េសចក�ីជំេន បនទទួល�េហយ។ ទីមយួគឺជំេន ប ញ ។
េហយមយួេទ តគឺជករេបកសែម�ងេ�យផទ ល់ពី�ពះជមច ស់។ �នឹងមនិជំនួស
កែន�ងរបស់�េទ។ េយងកំពុងពយយម ប៉ុែន�េយងេធ�ករជំនួសករទងំេនះ។
75 េយងកំពុងពយយម�ងសង�់ពះវ�ិរដអ៏�ច រយជំនួសអនកផ�ព�ផ�យ
ដំណឹងល�។ ជំនួសមយួេទ ត។ �ពះេយសូ៊វមនិែដលបនែតង�ងំនរ�មន ក់
ឱយ�ងសង�់ពះ វ�ិរេឡយ។ �មនិែដល�តវបនែតង�ងំេ កនុង�ពះគមពរី
េឡយ។ េយងបនេរ បចំថន កសិ់កខ �� ពួកេគបនអនុ ញ តឱយជំនួសកែន�ង
អនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ េយង…�ពះេយសូ៊វមនិែដល�បបេ់យងឲយបេងកតថន ក់
សិកខ ��េទ។ ពួកេគមនិអីេទ។ ករអបរ់ពំយយមេដមបទីទួលបនកែន�ងេនះ។
�នឹងមនិេធ��េឡយ។ �ពះេយសូ៊វបនបងគ បឲ់យេធ� “ចូលេ កនុងេ�កិយេហយ
ផ�យដំណឹងល�ដល់�គបម់នុស�ទងំអស់” េ ៃថងចុងេ�កយ។ ដូេចនះអនកជំនួស
ទងំអស់ែដលេយងមននឹងមនិជំនួសកែន�ងពិត�បកដេទ។
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76 េ ៃថងេផ�ងេទ តខញុ ំមនបទពិេ�ធ ករជនំួស។ ខញុ ំឈេឺធមញទីមយួរបស់ខញុ ំ
�តវដកេធមញេចញ។ េ �ពឹកេនះខញុ ំមនេធមញែក�ងក� យេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិ�ច
និយយបនេទ។ �នឹងមនិជំនួសកែន�ងពិត�បកដេទ។ េទ! អូ ខញុ ំេអយ!
77 អនក�ចយកបុរសមន កេ់ហយេស� កពកឱ់យគត ់ េធ�ឱយគតេ់ចញពីេឈ
ដីស អ�ីែដលអនកចងប់ន េហយជួសជុលគតឱ់យបនេ�ចន។ គតគ់ម ន�រមមណ៍
គម នមនសិករេទ។ គតនឹ់ងមនិជំនួសតំែណងរបស់បុរសពិត�មន កេ់ឡយ។
េហយកម៏និែមនជករបំែលងែក�ងក� យែដលេដរេហយនិយយ ថ “ខញុ ំបន
ចូលរមួ�ពះវ�ិរ។ ខញុ ំនឹងពយយមេធ�ឱយកនែ់ត�បេសរ។” �នឹងមនិជំនួសកែន�ង
ៃនករែ�បចិត�េជ ចស់�ពះជមច ស់បនប ជូ ននិងករផ� ស់ប�ូរេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ែដលេធ�ឱយបុរសមន កខុ់សគន េ កនុងេបះដូងរបស់គត។់ �មនិ�ចេធ��
បនេទ ពីេ�ពះ�គម នជីវតិេ កនុងេនះេទ។ គម នអ�ីែដលផ�ល់ឱយគតនូ់វជីវតិេទ។
78 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នខញុ ំបនេឃញវចិិ�តករដអ៏�ច រយមន កែ់ដលបននេំរ ង
េនះមក ជងចម� ក ់ខញុ ំមននយ័ថ ែដលេធ�របូភពរបស់េ�កម៉ូេសេនះ។ មនិ�ច
េ េឈម ះគតប់នេទ ឥឡូវេនះ។ គតជ់សិលបករ�កិក។ េធ�ឱយគតច់ំ�យ
ជីវតិរបស់គត។់ េហយេ េពលែដលគតប់នទទួល�ដូេចនះកែន�ងែដលគត់
គិត ថ�ល�ឥតេខច ះ គតម់ន�រមមណ៍រេំភបចំេពះរបូរបស់ម៉ូេស ដូេចនះគតក់៏
លុតជងគងេ់ហយនិយយថ “និយយេ  េ�កម៉ូេស!” �េមលេ ដូចជពិត!
��តវបនេគយកគំរ�ូម ដូេចនះល�ឥតេខច ះរហូតដល់�េមលេ ដូចជេ�កម៉ូេស
ចំេពះគំនិតរបស់គត ់ថគតប់ន�យនឹងញញួរេធ�ឱយ�មន�រមមណ៍។
79 �កេ់ កនុងគំនិតរបស់�កមជំនុំ។ មនិថអនកជំនួសេ�ចនប៉ុ��  �កមជំនំុមយួ
អនក�ចេ�ច ងបទរបស់អនកបនល�ប៉ុ��  េតសំេល កបំពកក់នុង�កមជំនុំរបស់អនក
ល�ប៉ុ��  អនកទទួលបនរបស់េនះ េនះេ�ចនឬេផ�ងេទ ត អនក�ចេធ�បតុកមម
មន�រមមណ៍ ឬអ�ីកេ៏�យ។ �នឹងមនិជំនួសកែន�ងៃនជីវតិេទ ដ�ប��ពះ�គីសទ
បនយង ចុះមកេ កនុងទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ចូលេ កនុង�កមជំនំុេនះ
េហយផ�ល់ឱយ�នូវបទពិេ�ធនថ៍មីៃនករេកតជថមី។ �នឹងមនិជំនួស�ពះបនទូល
របស់�ពះេឡយ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះឈរែតឯង។
80 មកីយ៉មន�ពះបនទូល។ គតដឹ់ងថគតម់ន�ពះបនទូល។ គតម់ន
�ពះបនទូលែដលបនសរេសរ គតម់ន�េ�យនិមតិ�ផងែដរ។ គតប់នដឹងពី
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អ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ គតដឹ់ងពីអ�ី
ែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល�មរយៈករជកែ់ស�ងេនះ។ ពួកេគទងំពីរមក
ជមយួគន ។ គតដ់ឹងថ�ជករពិតដូេចនះ គតម់និខ� ចេទ។
81 ប៉ុែន�វ ិ ញ ណចូលេនះ េមលេ អ�ីែដល�បនេធ� េ សព�ៃថងេនះ។ បេងកន
សមជិក�កមជំនំុ េធ�ឱយសមជិក�កមជំនំុកនែ់ត�បេសរេឡង �មនិអនុ ញ ត
េ�យមនករបេ�ង នពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកលពីបុ�ណេទ។ �បនអនុ ញ ត
ឱយមនុស�មនពិធីជបេ់ល ងសងគមជមយួគន  រហូតដល់បនទបេ់�កមដីែដលពួកេគ
នឹងេលងែលបង។ ពួកេគនឹងមនិជំនួសបនទបជ់នខ់ងេលែដលជកែន�ងែដល
ពួកេគកំពុងអធិ�� នស�មប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។ �បនអនុ ញ តឱយ ស�ី
ជួបជំុគន និងនិយយេរ ងកំែប�ងនិងេរ ង�៉វ និងមនេរ ងជេ�ចនែដលមនិមនអ�ី
េកតេឡង។ េនះនឹងមនិជំនួសករ�បជំុអធិ�� នេទ។ ស�ី រេប បែដលពួកេគ
េចញេ េ�កនិងេស� កពកស់ព�ៃថងេនះ—�ជភព�ម៉ស់មយួ។
82 ខញុ ំបនឮសំដីមយួែដលបង�បសេនវលីបនថ បននិយយថ “�បជជន
�េមរកិកំសត”់ បននិយយថ “ពួកេគបនេផញសេម� កបំពករ់បស់ពួកេគ
េ បរេទស។” �តឹម�តវេហយ។ ពួកេគកំពុងេដរេ កនុងបនទុករបស់ពួកេគ។
ពួកេគ…�តឹម�តវេហយ។ ពួកេគ�តវែត�បគល់�ឱយអនកផ�យដំណឹងល�ពីេ�ពះ
អនកផ�យដំណឹងល�… �បជជននិងអនកនិយមេ កនុង�បេទសេផ�ងេទ តកំពុង
ពកព់ួកេគ។ មនុស�ទងំេនះកំពុងេធ�េ�យគម នពួកេគ េមលេ ដូចជពួកេគ
ចូលចិត�។
83 ខញុ ំនឹង�បបអ់នកថមនអ�ីមយួ�តវបននេំ�យខូច េហយេនះគឺជករ
ផ�ព�ផ�យដំណឹងល�របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ �ជ�រក�ែដលេ�ះ
សេម� កបំពករ់បស់អនក។ េ កនុង�ពះគមពរីមនិែដលមនមនុស�មន ក�់េទែដល
បនែហកសេម� កបំពករ់បស់ពួកេគ េនះគឺជបុរសែដលមន�រក�ចូល។ េហយ
គតប់នមកេ កនុងទ�មង�់�លមយួេ ៃថងេនះ ដូចជសងគមរបស់គត ់ ដូចជ
គតល់� ដូចជមនិអីេទ។ “�កសធតុកនែ់ត�តជក ់ េហយ�នឹងេធ�េ�យ
អនក�តជកជ់ង�បសិនេបអនកេ�ះសេម� កបំពកេ់ចញ។” បុរសេដរេឡងចុះពីទី
ធ�  េហយពកក់�� លខ�ួន��កត េហយ ស�ីកដូ៏ចគន ែដរ។ េហតុអ�ីបនជ
អនកទទួលបនករមនិេគរពជងសត�ែឆកនិងសត��មយួេផ�ងេ េទ ត។ មន
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ប � អ�ី? ខញុ ំមនិពយយមេធ�បបអនកេទ។ ខញុ ំកំពុងពយយម�បបអ់នកថ�ជរបស់
�រក� េហយអនកកំពុង�� បវ់ ិ ញ ណែដលចង�់បបអ់នកថ “�តឹម�តវេហយ” ប៉ុែន��
ជករកុហក។

84 �សវ�លីមយួ�គបនឹ់ងផលិតបនែត�សវ�លីប៉ុេ�� ះ។ �បសិនេបអនកជ
�គី�ទ នអនកនឹងមនិេធ�ដូេចនះេទ។ អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ អនក�គនែ់តមនិ�ចេធ�
�បន។ អនកមនជំេន ប ញ េហយនិយយថ “បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំេជ េល
�ពះគមពរី។” ជីវតិរបស់អនក�បបថ់អនកេធ�មនិបន។ �ែមន៉។ វ ិ ញ ណែដលចូល
ចិត�នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

85 គតដឹ់ងកែន�ងែដលគតក់ំពុងឈរ មកីយ៉។ គតម់ន�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ គតគឺ់ជបុរសែដលមនិមន�បជ�បិយភព។ គម ននរ�មន កចូ់លចិត�
គតេ់ទ ពីេ�ពះគតប់ន�បបក់រពិតេទះបីពួកេគចូលចិត��គអធិបបយទងំេនះ
កេ៏�យ។

86 ឥឡូវេនះ មនេរ ងមយួេទ តែដលបនេកតេឡង។ ខញុ ំេជ េហយគិតថបុរស
�ែដលមនបទពិេ�ធជមយួ�ពះឬ ស�ីគឺមន�រមមណ៍រជំួលចិត�តិចតួច។
ខញុ ំ�គនែ់តេជ ។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន�អនកដឹងពីអ�ីេទ? ពួកេគបនទទួលយក
កររជំួលចិត�េដមបទីទួលបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគទទួល
បនសំេលងរខំនេ�ចន េហយមនិមនអ�ីេ កនុងេនះេទ។ អនករស់េ បរសុិទធ
ដូចអនករស់េ េ�យគម នកររខំន េនះអនកនឹងមនិអីេទ។ �រមមណ៍ពិតជមនិ
អីេទ។ “ករេធ�លំ�ត�់បណ�ងកយទទួលបនតិចតួច។” ប៉ុែន�វ ិ ញ ណែដល
ទកទ់ញចិត�បនចូលកនុង�កមមនុស�ដប៏រសុិទធ េហយពួកេគបនេ�យពួកេគ
ពឹងេល “ពីេ�ពះពួកេគ�ចែ�សក” ឬ “ពីេ�ពះពួកេគ�ច�បំន េ�ពះពួកេគ�ចប
េងកត�រមមណ៍បន។”

87 សមជិកចស់េនះេ ទីេនះ គឺជ�បធនេ��របស់�គអធិបបយទងំអស់
គតច់បស់�ស់ថ គតនិ់យយ�តវ�ស់ ថគតប់នេធ�ឱយខ�ួនគតជ់គូ
ែសនងមយួ និង�េំ ជំុវញិ និងេធ�ឱយមនភពវកឹវរធំជងមុន។ គតនឹ់ងរញុកងទព័
�សសីុេរ នេផ�ងេទ តេចញពី�បេទស។ ប៉ុែន��ជករកុហក! �ពះបនទូលរបស់
�ពះបននិយយខុសគន ។ �ែមន៉។ េឃញេទ អនក�ចមន�រមមណ៍មនិអីេទ



វ ិ ញ ណទកទ់ញ 25

�បសិនេបអនកមន�បេភទ�រមមណ៍�តឹម�តវេ ពីេ�កយ� �បេភទ�រមមណ៍�តឹម�តវ
េធ�ឱយ�រមមណ៍អនករជំួលចិត�។
88 �វឌី�េំ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះអមច ស់ េហយភរយិរបស់គត ់ េសចចំអក
�កគ់ត។់ េហយ�ពះ�ទងទ់តេមលពីេលេមឃមកថ “�វឌីអនកគឺជបុរសមន ក់
ជសំណព�ចិត�អញ។” ប៉ុែន�បំណងរបស់គតគឺ់�តឹម�តវ។ ជីវតិរបស់គតគឺ់�តឹម�តវ
េ ពីេ�កយ�។
89 ដូេចនះេ�យ�រែតេយង�ចមនមេនសេ ចតន មនិែមនមន នយ័ថ
េយងបនសេ ងគ ះេទ។ ពីេ�ពះេយងេ �ពះវ�ិរ មនិែមនមននយ័ថេយងបន
សេ ងគ ះេទ។ កុំេជ វ ិ ញ ណែដលទកទ់ញ។ វ ិ ញ ណពិតរបស់�ពះជ�ពះបនទូល
ពិតរបស់�ពះ គឺជេសចក�ីពិតរបស់�ពះ ែដលជ�គបពូ់ជរបស់�ពះ នឹងបេងកតជ
�ពះេ កនុងជីវតិរបស់អនក។ េធ�ជ�ពះែដលបរសុិទធេហយបរសុិទធ។
90 កនុងចំេ�មមនុស�ជេ�ចនែដលេយងរកេឃញកែន�ងែដលមន�រមមណ៍
ជេដម េ ទីេនះក� យេ ជករចក�់កន់ិងករេដរបង� ញផ�ូវ និងអ�ីៗែដលមនិ
េគរព�ពះ។ បង�បសេនះ គឺជ�សីុត�ព នធ់រ័េ កនុង�ពះវ�ិរ។ �ជអំ�ច
របស់�រក�។ �ម រតីៃនបុរសនិង ស�ីែដលមនកនុងចំេ�មមយួេផ�ងេទ ត និង
ករពយយមេដមបជំីរញុឱយេចញ និយយថ “េនះមនិ�តឹម�តវេទ េហយេនះមនិ
�តឹម�តវេទ េហយេនះ�មនិ�តឹម�តវេទ។” �បសិនេបអនកេដញ�ចុះ �បបំនួដង
កនុងចំេ�មដប�់ជមនុស�ែដលេធ�ឱយមនកររេំជបរជំួល �មនិ�តឹម�តវេទ។
�ែមន៉។ �ពះស�បក់រទស់ែទងគន កនុងចំេ�មបងប�ូន។ េគរពេកតខ� ច�ពះ
�ស�ញ់�ពះ ឈរែកបរ�ទង។់ េហយដ�ប�អនកដឹងថជីវតិរបស់អនកកំពុងែត
ែចកចយជមយួ�ពះគមពរី េ�យភពបរសុិទធៃនដួងចិត� ភពបរសុិទធៃនករគិត
�ស�ញ់ចំេពះបងប�ូនរបស់អនក ចូរខំ�បឹងេ�យអស់ពីសមតថភពេដមបពី�ងឹង
�ពះ�ជយរបស់�ពះជមច ស់ និង�ប�ពឹត�អំេពទងំេនះ េស� កពកស់មរមយរស់េ
�តឹម�តវ និយយ�តវ េ កែន�ងែដល�តឹម�តវ បនទ បម់កអនក�ចមន�រមមណ៍
ទងំអស់ែដលអនកចងេ់ធ� េហយអនក�ល់គន នឹងេជ ។
91 �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “អនកគឺជអំបិលៃនែផនដី។ េបអំបិលបត់
រសជតិ� រហូតមកដល់េពលេនះែលងមនអ�ីល�ស�មប�់េទ តេហយ ��តវ
េបះេចលេហយជនឈ់�េី�កមបតេជងមនុស�។” �បសិនេបអនក�គនែ់តអំបិល
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ែតមនិៃ�ប�មនិល�េទ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកទទួលបនរសជតិេ កនុង� អនកនឹង
ៃ�បេហយពិភពេ�កនឹងេ�សករក។ អនកមនជតិៃ�ប ពួកេគនឹងេ�សករក។ អូ
ខញុ ំេអយ!
92 វ ិ ញ ណលួងេ�មេចញេ េ�ក �រក�េ េ�កមករែក�ងបន�ំ។ េមល េ
ៃថងចុងេ�កយេហយ។ េយងគឺេ េពលេវ�ចុងេ�កយ។ ពិភពេ�កគឺេ�ត ម
នឹងមកដល់េហយ ដូចជករឈចុឺកចបេ់ កែន�ង�មយួែដលនឹងផទុះេឡង
េ ៃថង�មយួ េហយសនូលេ�តេចញពី�។ �ក� យេ ជកខ�ក។់ មនិៃ�ប
�ចពយបល�បនេទ។ ពួកេគបនបដិេសធ—េសរ ៉មូ។ ពួកេគបនបដិេសធករ
ពយបល។ អនកយក�មកពុះេ ទីេនះ េហយ�បសិនេបអនកមនិេ�បថន េំបនី៉សីុលីន
ឬអ�ីមយួេដមប�ីយ�េចលឬអ�ីេផ�ងេទ តេទ ��គនែ់តបន�េកនេឡងរហូតដល់
�ផទុះ។
93 េនះជអ�ីែដលពិភពេ�កបនេធ�។ �បនចបេ់ផ�មមនិយូរប៉ុនម នេទ។
ពួកេគបនទទួលគំនិតដអ៏�ច រយ វ ិ ញ ណែក�ងក� យចូលមកេហយចបេ់ផ�ម�បប់
មនុស�អំពីករេនះ ករេនះឬេផ�ងេទ ត។ េយងែបកបកជ់�បបំនួរយនិងនិកយ
ខុសៗគន មយួចំនួនែដលមនទស�នៈខុសគន ។ ពួកេគនិយយថ “េយងេជ ជក់
ថរយៈេពលេនះ! អ�ីែដលេយងេជ ។” ពួកេគមនិ�ចឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូល
បនេឡយ។ ពួកេគមនិ�ចមនផ�ូវ�តវេទ។ �ពះជមច ស់មនមនុស�មយួ�កម
ែដល�ចែ�សកបន បនទ បម់កមនុស��គបគ់ន �តវែតែ�សក។ ពួកេគមនអនកខ�ះ
�ចនិយយភ�ដៃទ បនទ បម់កអនក�ល់គន �តវនិយយភ�ដៃទ។ ពួកេគ
មនទងំអស់ដូចេនះ រហូតដល់�ក� យជ (អ�ី?) ពិតជកខ�កជ់មយួនឹងវ ិ ញ ណ
ែដលទកទ់ញចិត� ប ចុ ះប ចូ លមនុស�ឱយេធ��រមមណ៍ទងំេនះេ េពលគម ន�ពះ
េ កនុង�ទល់ែតេ�ះ។ បនទ បម់កពួកេគេចញេ េ�កេហយរស់េ កនុងជីវតិែបប
�ែដលពួកេគចងរ់ស់េ  េហយបនទ បម់កេ � “�គី�ទ ន។”
94 េហយពិភពេ�កអងគុយេហយ�កេឡកេមលេ និយយថ “ល�េមលេ
ទីេនះ! ខញុ ំល�ដូចេគែដរ។”
95 ដូចខញុ ំបននិយយេ យបេ់ផ�ងេទ តអំពីសត�ែឆកែដលនិយយអំពីមនុស�
មនបប។ អនកមនិ�ចស�ីបេនទ សបនេទ…មនុស�មនបបគឺជមនុស�មន
បប។ កុំពយយមេធ�កំែណទ�មងគ់ត។់ កុំពយយម�បបគ់តពី់េរ ងេនះឬ
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េរ ងេនះ ឬេផ�ងេទ ត។ គតជ់មនុស�មនបប�ងំពីចបេ់ផ�មដំបូង។ គត់
ជ�ជក�ងំពីេពលចបេ់ផ�ម។ គតម់និដឹងអ�ីែប�កេទ។ �បសិនេបគតេ់ េមលកុន
េហយគតេ់ ៃថង�ទិតយ េហយគតេ់ េលងបល់ េហយគតេ់ធ�អ�ីៗទងំអស់
េនះ គតជ់មនុស�មនបប�ងំពីេពលចបេ់ផ�ម។ ធមមជតិរបស់គតគឺ់ដូចជ
ែឆកៃ�ព។ កូន�ជកចស់�ក�់កវលិេ �ចមុះរបស់គតចុ់ះពីគំនរ�មកសត�េហយ
បរេិភគធ ញជតិទងំអស់េចញពី�និងអ�ីៗទងំអស់ែមនេហយ គតជ់សត�
�ជក។ អនកមនិ�ចស�ីបេនទ សគត។់ គតជ់�ជក។ េនះជផ�ូវជមយួមនុស�មន
បប។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេ េហយេ ខ�ួនឯងថជ�គីសទបរស័ិទ េហយចូល
�ចមុះជមយួគត ់ េពលេនះអនកមនិពូែកជងគតេ់ទ ែតអនកកនែ់តយ៉បេ់ហយ។
េចញពីកនុងចំេ�ម�។ សូមចកេចញពីពិភពេ�ក។ េ�ះេ ។ សូមឱយ�ពះ។
េ�ះេ ។

96 េតអនកអនុ ញ តឱយេ ? មនមនុស�ជេ�ចនកំពុងែតេង ងឆងល់េ ៃថងេនះ
េ�យនិយយថ “ែមនេហយបង�បស�បណ� ំ េតអនកអនុ ញ តឱយេ េ�យ
រេប ប�?” ខញុ ំដឹងថអនកបនឮេទវវទិយជេ�ចនេ េល� “េ�ះេ ។” មនុស�ជ
េ�ចន�គនែ់តេធ�ករេ�យេញស េ�យពយយមបេ ចញ។ មនុស�ជេ�ចនបន
មកេហយនិយយថ “ខញុ ំនឹងេ េ កនុងរយៈេពលែសសិបៃថងយ៉ងេល ន ដូេចនះ
ខញុ ំ�ចេធ�អ�ីមយួ។” អនកមនិចបំចត់ម ៤០ ៃថងេទ។ អនក�តវេបះបងេ់ចលេ�
កីយនិងរបស់��កកទ់ងំអស់េនះេហយយក�ពះបនទូលរបស់�ពះទុកកនុងចិត�របស់
អនក។ អនក�តវែតទទួលបនករបេ�ង នពីរេប បេធ��។ អនកមនិេធ��េ�យករេ�ត
ចុះេឡង េហយអនកកម៏និេធ��កនុងរយៈេពល៤០ ៃថងយ៉ងេល នែដរ។ អនកេធ��
េ�យចិត�លះបងច់ំេពះ�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ។

97 ដូចជទរកតូច។ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញទរកតូចរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ ម� យ
របស់គតព់យយមពក�់វតូចរបស់គតេ់ �ពឹកេនះ។ គតច់ងយ់កៃដចស់តូច
របស់គតេ់ កនុងៃដ�វ។ គតម់និ�ច�កៃ់ដេ ទីេនះេទ។ គតម់និដឹងពីរេប
បេទ។ អនក�តវែណនៃំដតូចរបស់គត។់ គតច់ងយ់កៃដេ ទីេនះ ប៉ុែន�គត់
បន�យដំេ ជុំវញិ�។ គតម់និែដលេ ៃដ�វេទ។ គតដ់ឹងថគតម់និេ កនុង
ៃដ�វេទ។
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98 ដូេចនះអនកដឹងេទ ថអនកមនិ�តឹម�តវជមយួ�ពះេ េពលអនកេ ែតនិយយ
កុហក និយយកុហកេធ�អ�ី�គបយ៉់ង។ អនកមនិ�ចេ ជមយួ�ពះបនេទ ខញុ ំមនិ
ខ�ល់ថអនកជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរប៉ុនម នេទ ដ�ប��ពលឹងអនកបនែ�បចិត�
េជ ។ បងប�ូនេអយ េនះជម៉ូតចស់េហយ ប៉ុែន��នឹងពុះ េហយ�កសុ៊់បចូលកនុង
�ពលឹងរបស់អនក។ �តវេហយ!
99 ពយយម�កៃ់ដរបស់គត ់ គត�់តវែតមននរ�មន កដឹ់កនគំតរ់េប ប
�កៃ់ដចូល។ បនទ បម់កេ េពលែដលគតយ់កៃដរបស់គតេ់ កនុង�វតូចរបស់
គត ់គតដឹ់ងថគតម់និអីេទ។
100 េនះជរេប បែដល�េកតេឡងចំេពះ�គីសទបរស័ិទែដលបនេកតជថមី។
េ េពលែដលគតចូ់លដល់�ពះ គតេ់មលជីវតិរបស់គតេ់�យ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ េហយគតដឹ់ងថគត�់តវបនត�មងជ់ួរជមយួ�គបទ់ងំអស់។ គតម់នភព
អតធ់មត ់សុភព�ប� សងប�់ង ត ់ស�ូតបូត ជំេន េសចក�ី�ស�ញ់ េសចក�ីអំណរ
សន�ិភព។ គតម់និ�តវបនេបះេចលដូចជសមុ�ទែដលមនប � េនះេទ។
គតម់និ�ពយបរមភអំពីេរ ងតូច�ចេទ។ គតម់និេ�តេ ទីេនះនិងទីេនះេទ
ដូចជកបលដបេ េលម�សមុ�ទែដលមនខយល់បក។់ គត�់តវបនកំណត។់
េបះដូងរបស់គតគឺ់បរសុិទធ។ គំនិតរបស់គតគឺ់បរសុិទធ។ េចតនរបស់គតគឺ់
បរសុិទធ។ ជេ�មសរបស់គតគឺ់�តឹម�តវ។ េហយគតដឹ់ងថគតត់�មងជ់ួរជមយួ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ នរកទងំអស់មនិ�ចផ� ស់ទីគតប់នេទ។ គត�់តវបន
ត�មងជ់ួរេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ គតម់នេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភព ភព
បរសុិទធេ កនុងេបះដូងរបស់គតស់�មបប់ុរសនិង ស�ី�គបរ់បូ។ គតទ់ទួលបន…
គតប់នេច ស�ងពីរបស់កនុងេ�កេនះ ពួកេគបន�� បេ់ េហយ។ គតម់និ
ចងប់នពួកេគេទ តេទ។ េហតុអ�ីបនជអនកមនិ�ចេធ�ឱយេកមង�សី-�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបន េស� កសេម� កបំពកែ់ដលេមលេ មនិសមនឹង�ពះមយួគូេហយ
េចញេ េ�យគម នអ�ីេ�ះ។ អត ់េទ។
101 ឥឡូវមនិចបំចេ់ �បបន់ងថនងខុសេទ “េ�ពះនងមនិេជ អនក េ�ពះ
េនះជអ�ីែដលនងដឹង។ េនះជេសចក�ីអំណររបស់នង។ ស�ីពករ់បស់តូចៗ
ទងំេនះ។ ពួកេគេចញេ�ក ពីេពល�ង ច គឺេ េពលែដលបុរស�តលបម់កផទះ
វញិ ពួកេគ�គនែ់តមកកតច់ំករដូេចនះ… េហយ�បបខ់ញុ ំថ�តឹម�តវេទ? ស�ីេអយ ខញុ ំ
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មនិែមនចងម់ននយ័ថអនក—អនក��កកេ់ទ។ ខញុ ំមនិចងនិ់យយថអនកអសីលធម៌
េទ។ ប៉ុែន�អនកមនិដឹងេទថ បងប�ូន�សីេអយ ថវ ិ ញ ណមនិ�� តបនចបអ់នក
េហយ។ េតអនកនឹងេធ�អ�ីស�មប�់? អនកមន�រមមណ៍�គប�់គនេ់ដមបដឹីងថ�មនិ
�តជកេ់ទ។ �កនែ់តេក� ។ មនវ ិ ញ ណមនិ�� ត។
102 អនកនិយយថ “ខញុ ំ? ខញុ ំ ខញុ ំបនេ �ពះវ�ិរ!” េនប៊ូេកន�ជបុរសដអ៏�ច រយ
មន ក។់ ប៉ុែន�េ�យ�រគតម់នឫកខពស់ េនះ�ពះបនឲយគតនូ់វវ ិ ញ ណសត�េគ
េហយឲយគតសីុ់េ ម អស់រយៈេពល៧ឆន ។ំ េហយ�កចកៃដរបស់គតប់នដុះេឡង
ដូចជ ស�ីខ�ះបនេធ�េ ទីេនះ។ ហនឹងេហយ។ េហយគតម់ន�រក�ចូល។
103 បុរសមន កម់ន�រក�ចូលេហយេ�ះសេម� កបំពករ់បស់គតេ់ចញ។ ពួកេគ
មនិ�ចេស� កសេម� កបំពកឱ់យគតប់នេទ។ េតអនកយល់ពីអតថនយ័របស់ខញុ ំេទ?
�ជវ ិ ញ ណទកទ់ញចិត�។
104 �កមជំនុំរបស់អនកបំេពញ�។ �គគង� លរបស់អនកមនិ�៊ននិយយអ�ីេទ ខ� ច
ថអនកនឹងមនិបងម់យួភគកនុងដបរ់បស់អនកេទ ត។ េនះេហយជមូលេហតុ។
េនះជប � ។ ខញុ ំេអយ ល�! េតអនកនឹងផ�ព�ផ�យដល់អនកេ ែកបរេនះយ៉ងដូច
េម�ច េតអនកនឹងប�ូរពួកេគេ ជមយួ�ពះវញិ េ�យរេប ប�? ពួកេគនឹងចក់
�ចមុះរបស់ពួកេគពីវតថុែដលងប�់គបេ់ពល។ អ�ីែដលអនក�តវករគឺករេបះេចល
េហយកររស់េឡងវញិែបបចស់ពីេឆនរមយួេ េឆនរមយួ និងេធ�ឱយបុរសនិង ស�ីេ
�តឹម�តវជមយួ�ពះ។ សូមេចលអ�ីៗេ េ�កីយេនះ! ទុកេចល ករអធិបបយ
ទន�់ជយ។ �ែមន៉។ ផ�យដំណឹងល�។ �ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ។ “េបអនក
�ស�ញ់េ�កិយឬ៍របស់េ�កីយេនះេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិេ កនុង
អនកេទ។”
105 មនុស��ចេ�ត-ចុះ-េឡង េហយែ�សកេពញមយួយប ់ េហយនិយយ
ភ�ដៃទដូចជចកស់ែណ� កេលែសបកេគសងួត េដរេ ខងេ�កេ �ពឹកបនទ ប់
េ�យមនកំហឹង�គប�់គនេ់ដមប�ីបយុទធនឹងករភញ កេ់ផ�ល េចញេ េ�កេហយ
�បបអ់�ីមយួេ កនុង�កមជំនុំែដលនឹងប�� លឱយ�កមជំនុំទងំមូលែបកបក។់
គម នអ�ីេ កនុងេ�កេនះេទែតជករលួងេ�មនិងវ ិ ញ ណរបស់�រក�! ចង់
�តឡបម់ករក�ពះបនទូលវញិ ែដល�ពះជ បរសុិទធ។ �ែមន៉។ �តឹម�តវេហយ។
វ ិ ញ ណែដលចូលចិត��ពះបនទូល�ពះ!
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106 េ ទីេនះមនបុរសមន ក ់ មនិយូរប៉ុនម នេទ មន ស�ីមន ក…់មនពួកកតូលិក
�បសិ់បនកេ់ ទីេនះ។ េ កនុងេពលេវ�ៃនករអស់រដូវរបស់នង �េចញមក
េ កនុងៃដនិងថង សរបស់នង។ �បសិនេប�គអធិបបយេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធល�…ខញុ ំគិត។ បុរសេនះមនដបអ�ីមយួ កនុងៃដរបស់នង នឹងចកេ់�បង
េ ចំេពះមុខមនុស�េ ជុំវញិ។ េវវ៉! េសចក�ីេម�� ! �ជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�! ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថេបឈមហូេចញព�ីចមុះរបស់នងឬពីកបលរបស់នង ឬកែន�ង�
បងប�ូនេអយ គម នឈម�នឹងជំនួសេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះបនេឡយ។ េនះគឺជឈមែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹងអំពី។ នង
�ចនឹងមនេ�បងចកេ់ចញពីៃដមខ ង េហយនិង��េចញពីៃដមខ ងេទ ត ប៉ុែន�
�បសិនេបអនកេ�ប�កនុងទ�មង�់សន�មយួ �ជ�រក�។ េដមបេីមលពីរេប ប
ែដល�គគង� លនឹងដួលសំ�បរ់បស់ទងំេនះ!
107 អ�ីែដលេយង�តវករ េដមប�ីតលបម់កេស វេ ែណនវំញិ �តឡបេ់
�ពះបនទូលរបស់�ពះវញិ! េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ គឺជ�ពះគមពរីចស់ែដលមន
ពរ។ និយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំខ� ចក� យជ� េហយបង�បស �បណ�។ំ ខញុ ំខ� ចថ
ខញុ ំនឹងបតអ់ំណរខ�ះ។” មនប � អ�ី? អនកមនិដឹងថេសចក�ីអំណរគឺជអ�ីេទ។
108 ខញុ ំបននិយយថខញុ ំមនិេថក លេទសចំេពះមនុស��បមកឹែដលបនេចញេ�ក
និង�សវងឹេនះេទ។ គតម់ន�រមមណ៍មនិល�។ គតម់និដឹងេទ។ គត់
េ�កកពីដំេណកេពល�ពឹក គតទ់ទួលបនលទធផលល� េហយ។ េចញេ េ�ក
េហយឱយគតនូ់វ��េប រពីរឬបីដប េហយេចញេ យកវសីគីនិងរបស់របរទងំអស់
េនះ មកឯគត។់

អនកជកប់រតិីចតួចអងគុយេហយជកប់រ ី េហយផ�ុ ំេចញ�ម�ចមុះរបស់គត់
ដូចជគតជ់រថេភ�ងដឹកទំនិញ។ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំមនិបេនទ សគតេ់ទ។ េនះ
គឺជេសចក�ីអំណរែដលគតដឹ់ង។ េនះជអ�ីែដលគតដឹ់ង។ គតជ់សត��ជក ជ
ធមមជតិរបស់គត។់
109 �ម៉ស់មុខចំេពះអស់េ�កែដល�បកសខ�ួនជ�គិ�ទ នេហយពឹងែផ�កេល
អ�ីៗែដលេធ�េ�យមនអំណរែបបេនះ េ េពលែដលដណឹំងល��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គម នអ�ីេ�ះប៉ុែន�ជអំ�ចដធ៏ំមយួៃនេសចក�ីអំណរ។ ដំណឹងល��ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគឺជករេសពេ�គ ង�សវងឹដល៏�ឥតេខច ះស�មបប់ុរស�គបរ់បូែដលទទួល
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បនភពរកី�យ។ អនកនឹងទទួលយកេភសជជៈៃនដំណឹងល�របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ែដលបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អនក�សវងឹរហូតដល់អនកចកេចញពី
េ�កិយេនះ �ែមន៉ េសចក�ីអំណរមនិ�ចនិយយបននិងេពញេ�យសិរលី�។
មនកររេំញចេថរ។ �ជករេញ នជ�បច ំ �សវងឹទងំយបទ់ងំៃថង! �ែមន៉។
េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
110 �កមជំនុំបនមកេ ជំុវញិ េហយយករបស់េផ�ងេទ ត។ ពួកេគ�តវមន
ពិធីជបេ់ល ងតូចមយួែដលពួកេគទងំអស់គន េចញេ កម�ន�េ េលេឆនរខ�ច់
េដមបមីនករកម�ន�។ កតពិធីជបេ់ល ងស�មបម់តិ�។ �តឹម�តវេហយ។ េពលខ�ះ
� ំ េ ផទះមយួរបស់សមជិក េពលខ�ះេ ជនេ់�កម�ពះវ�ិរ។ រប ំ ទទួលយក
ករពយយមេដមបទីទួលបនអ�ីមយួេដមបបីំេពញចិត�។ មនប � អ�ី? �ជហ�ូង
�ជកយ៉ងេ�ចន។ ពួកេគជសត��ជកេដមបចីបេ់ផ�មជមយួ។ �បសិនេបពួកេគ
ធ� បទ់កទ់ងជមយួ�ពះ�គីសទ ពួកេគនឹងមនអំណរខ� ងំ�ស់ របស់ទងំេនះ
នឹងងបជ់ងពកក់�� លអ�ធ�ត។ ដំណឹងល� �សវងឹេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េសចក�ី
អំណរមនិ�ចពនយល់បននិងេពញេ�យសិរលី�។
111 កំុផ�នទ េទសមនុស�មនបប។ សូម�ណិតេម�� គតផ់ង។ អនុ ញ ត
ឱយគតេ់ មុខេហយជកប់ំពងរ់បស់គត ់ ឱយគតផឹ់ក�� ឱយគតម់នកត
ពិធីជបេ់ល ងរបស់គត។់ េនះជេសចក�ីរកី�យរបស់គត។់ កុំបេនទ សគត។់
មកដល់ផទះនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង អស់កម� ងំនិងេខ�យ គតច់ងប់នភពរកី�យ
ខ�ះ។ អ�ីែដលអនក�តវេធ�គឺរស់េ កនុងជីវតិែដលេកតខ� ច�ពះ ែដលអនក�ចបង� ញ
ដល់គតថ់ដំណឹងល�ទទួលបនេ�ចនជងមយួមុនឺដង សំ�បគ់ត។់ [ចំណុច
ទេទេ េលកែសត—េអឌី។] េហយ�បសិនេបគត�់� បេ់ កនុងរដ�េនះ គតនឹ់ង
េ �ននរកេល��របស់គត។់ េនះគឺជករ�សវងឹរបស់�រក�។ �បសិនេបគត់
�� បអ់ូសេលបំពងច់ស់េនះ �ពះជមច ស់ជេ �កមរបស់ពួកេគ។ �បសិនេប
គត�់� បនឹ់ងេចញពីទីេនះ � ំ និងរតជំុ់វញិេ�យសេម� កបំពកអ់សីលធមេ៌នះ
�ពះជមច ស់គឺជេ �កមរបស់ពួកេគ។
112 ប៉ុែន�មនេរ ងមយួ �បសិនេបអនក�� បេ់ េ�កមអំ�ចចកេ់�បង�ងំៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូចេសទផនបនេធ�េ េពលគត�់កេឡកេមល�ពះភក័ក�ពះ
បននិយយថ “ខញុ ំេឃញៃផទេមឃេបកចំហ េហយ�ពះេយសូ៊វឈរេ ខង�� ំ”
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អនកគឺជមនុស�ែដល�ថ នសួគច៌ងបនដូចនឹងម៉ទីនេ នឹង�បអបរ់បស់�។ �
ែមន៉។
113 វ ិ ញ ណែដលចូលចិត��ពះបនទូល�ពះ! សូមេចល អនុ ញ ត ឱយ�េ ។ “េត
អនកេធ��យ៉ងេមច៉ បង�បស�បណ�?ំ” សូមឱយ�េ ។ េនះជអ�ីែដលអនក
�តវេធ�។ យក�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ កុំពយយមេធ�ករអ�ីទងំអស់។ កុំចុះេ េល
�សនៈេហយ�យ� “�ពះជមច ស់េអយ សូម�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់ខញុ ំ! ឱ
�ពះអមច ស់េអយ សូម�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់ខញុ ំ!” �ទងនឹ់ងមនិមកេទ អនក
កំពុងែត�យេ េល�សនេនះ។ �មនិល�េទ។ េលខ។ េនះមនិែមនជផ�ូវែដល
�តវមកេនះេទ។ គឺយក�ទង�់ម�ពះបនទូលរបស់�ទង!់
114 សូម�កេឡកេមលេព�តស។ េព�តសកំពុងមនប �  �កដូ់ចជគតនឹ់ង�តវ
�� ប។់ េហយគតប់នេឃញ�ពះអមច ស់យងមក េ�យេដរេលទឹក។ េហយគត់
បននិយយថ “�ពះអមច ស់ េបេនះជ�ទងែ់មន សូមនខំញុ ំមក។”

�ពះអមច ស់មនបនទូលថ “ឆបេ់ឡង។”
115 ឥឡូវេនះេព�តសបននិយយថ “ឥឡូវចបំន�ិច �ពះអមច ស់េអយ សូមឱយខញុ ំ
េ តមែសសិបៃថង េដមបេីមលថេតខញុ ំ�ចេដរេ េលទឹកេនះឬអត។់ ឱ�ពះអមច ស់
េអយ សូមឱយទូលបងគំមនវ ិ ញ ណ�គប�់គនេ់  េលទូលបងគំ ថទូលបងគំ�ច� ំ
េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណនិងនិយយភ�ដៃទ េ កនុងទូកេនះ បនទ បម់កទូលបងគំ�ច
េដរេចញបន”? េទេ�ក! គតប់នយក�ពះេ �ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ទុកេចល
និងអនុ ញ តឱយេ ។ �ពះជមច ស់បននគំតឆ់�ងកត។់
116 េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេប�ពះបនជួបនឹងេ�កម៉ូេស េហយគតប់ន
និយយថ “េ�កម៉ូេសចុះេ ឯ�សកេអសីុបេហយ�បបផ់េ�៉នថ ‘អនុ ញ ត
ឱយ�បជជនរបស់អញេចញេ ’”? ចុះេបេ�កម៉ូេសបននិយយថ “សូមឱយខញុ ំ
បនតម��ររយៈេពលែសសិបៃថងសិន េហយេមលថេតខញុ ំមនជំេន �គប�់គន់
េដមបេីគរព�ម�ពះអងគេទ។ ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវអ�ីេផ�ងេទ ត �ពះអមច ស់។ សូមឱយខញុ ំ�បប់
�ទងនូ់វអ�ីមយួ សូមឱយខញុ ំេមលថេតខញុ ំចូលេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណជមុនសិន”? េ�ក
ម៉ូេសមនិែដលសួរសំនួរអ�ីេឡយ គត�់គនែ់តយក�ពះជ មច ស់�ម�ពះបនទូល
របស់�ទង ់ េហយដក�េចញវញិ។ េនះជវធីិែដលអនក�តវេធ�� សូមទទួលយក
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�ពះេ �ពះបនទូលរបស់�ទង។់ បនទ បម់កអនកដឹងថអនកនឹង�ចេធ�បន។ គតម់និ
រងច់រំហូតដល់មនអ�ីេកតេឡងេនះេទ គត�់គនែ់តបន�េធ��ប៉ុេ�� ះ។
117 ចុះេអលីយ៉េពលែដលគតចុ់ះពីភនេំកែមលបនេ ទីេនះអស់រយៈេពល
ជយូរមកេហយ? េហយគតប់នជួប ស�ីេមម៉យ�កី�កមន ក។់ នងគឺជ…នង
ជ ជនបរេទសនិង�សនដ៍ៃទ។ េហយេ េពលែដលគតប់នជួបនងចុះេ
ទីេនះ នងបនេរ សអុសខ�ះេ កនុងទីធ� ។ េហយ�ពះបន�បបគ់តថ់ “សូម
េ ផទះរបស់ ស�ីេមម៉យេនះ។” េតកែន�ង�ែដល�គអធិបបយេ !
118 េ ទីេនះគតចុ់ះេ ផទះ ស�ីេមម៉យ។ េហយេ េពលនងេធ� នងមនដំបង
ពីរ។ បននិយយថ “េតអនកកំពុងេធ�អ�ី?”
119 បននិយយថ “េរ សអុសខ�ះ។ ខញុ ំមន�តឹមែតេម �គប�់គនេ់ដមបេីធ�នំេពត
ពីរគូ។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំេ សល់។ មនរយៈេពលបីឆន ចំប�់ងំពីេយង
មនេភ� ងធ� ក។់” េហយបននិយយថ “បនទ បម់កខញុ ំនឹងេធ�នំេពតទងំេនះ។
េហយខញុ ំនិងកូន�បសខញុ ំនឹងសីុ�េហយ �� បេ់ ។”
120 គតប់ននិយយថ “េធ�ឱយខញុ ំមយួ ជមុនសិន!” �េល លូយ៉! អូ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ
ឆកួតបន�ិច ប៉ុែន�ខញុ ំេ ខង�ពះអមច ស់។ បននិយយថ “េធ�ឱយខញុ ំមយួ ជមុនសិន។
ដបតិ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” ហនឹងេហយ។
121 េត�គឺជអ�ី? “ចូរែស�ងរក�ពះ�ជយរបស់�ពះជមច ស់និងេសចក�ីសុចរតិរបស់
�ពះអងគជមុនសិន។” មនិែមន��ច�កៃន�ពះនិង “សំេលងរខំនតិចតួច”
មនិែមន��ច�កៃន�ពះនិង “�រមមណ៍តិចតួច” មនិែមន��ច�កៃន�ពះនិង
“េនះបន�ិចឬេនះ។” ប៉ុែន� “�ពះជមច ស់ និងេសចក�ីសុចរតិរបស់�ទង ់ និងរបស់
េផ�ងេទ តទងំអស់នឹង�តវបនបែនថមដល់អនក។” �កជ់មុន!
122 ឥឡូវេនះ ស�ីេមម៉យេនះបនឮ។ “េសចក�ីជំេន េកតេឡងេ�យករ�� បឮ់
�ពះបនទូល។” នងបននិយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ស�មបម់នុស�
ដប៏រសុិទធរបស់�ពះ។ េនះគឺជេ��របស់�ពះ េហយខញុ ំដឹងថ�ជេសចក�ីពិត។
េហយេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។”
123 ឥលូវេនះ នងមនិបនរតេ់ សួរអនកជិតខងពីរេប បេធ�េទ។ នងមនិចងេ់
ែចករែំលករបស់នងេទ…េហយ�បបអ់នកជិតខង និយយថ “ឥឡូវេនះេតអនកគិត
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យ៉ង�? �គអធិបបយេ េលផទះរបស់ខញុ ំនិយយែបបេនះ។ សូ៊សីុ េតអនកគិត
យ៉ងេមច៉អំពីប � េនះ?”

124 នងបនចូលេ កនុងេហយចបេ់ផ�មេបះេចល។ នងអនុ ញ តឱយ�េ ។
នងបនលះបងអ់�ីែដលនងមនេដមបនីង�ចនឹងបនកនែ់តេ�ចន។ េនះ
េហយជអ�ីែដលពិភពេ�ក�តវករេ ៃថងេនះ គឺជម៉ូដចស់ែដលអនកទទួល
បន។ �េលលូយ៉! នងេបះេចល ដូេចនះនង�ចេ�កកេឡងបន។ នង
លះបងេ់�បងទងំអស់ែដលនងមន និងេ�បងទងំអស់ែដលនងមននិង�ល់
��រែដលនងមន េដមបឱីយ�គអធិបបយ េ នគរៃន�ពះ។ េហយេ េពលែដល
នងបនេបះ�ទងំអស់េ ទីេនះ �ពះយង ចុះមកបំេពញធុង��រ បំេពញ
ធុងេ�បង។ នងបនេបះ�ម�ងេទ ត េ កនុងចនរបស់�គអធិបបយ។ េហយ�
បនមកេ�យបំេពញ�ម�ងេទ ត។ គតេ់បះេ កនុង។ �ល់េពលែដលនងេធ�នំ
�ទងប់នបំេពញ�។

125 ខញុ ំនិយយ ថៃថងេនះ�បសិនេបបុរសនឹងេបះបងេ់ចលករមនិ
សមេហតុសមផលទងំអស់េនះ េហយែក�ងេធ�ជ�គី�ទ ននិងអនុ ញ តឱយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជំនួសកែន�ងរបស់� �នឹងមនករចបេ់ផ�មេឡងវញិ
េ េលទី�បបំីនិងផ�ូវេផនែដលនឹងពសេពញ�បេទស។ ប ឈបភ់ពមនិ
សមេហតុសមផល។ �តលបេ់ �ពះបនទូលរបស់�ពះវញិ។ េបះេចល ែដល
អនក�ចបំេពញ�។ អនកអនុ ញ តឱយ�េ  េហយ�ពះនឹងអនុ ញ តឱយមក។ អនក
េបះបងេ់ចល �ពះនឹងបំេពញ។ េរ ងតូច�ចទងំអស់ “អនក�តវែតេធ�ដូចេនះ
េហយអនក�តវែតេធ��ែបបេនះ។ េហយអនកគួរែតេធ��អេ ច ះេហយគួរែតេធ�
�អ ចុ ះ។” បំេភ�ច�េចលចុះ! េបះ�េចញពី�ពលឹងអនក!

126 និយយថ “�ពះជមច ស់េអយ សូមឱយខញុ ំេចញទងំ�សង…ៃថងេនះ ជរបស់
�ទងទ់ងំ�សង។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំមកេ�យចិត�បកែ់បក។ ទូលបងគំមក
េ�យចិត�ទនទ់ប។ ទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង។់ �ទងដឹ់ងេទថទូលបងគំ�ស�ញ់
�ទង។់ េហយខញុ ំចងប់ំេភ�ចភពលងងេ់ខ� ទងំអស់ៃនករតម៤០ៃថងទងំេនះ េហយ
េមលថេតខញុ ំ�ចចូលេ ជិត�ពះបនេទ េហយទងំអស់េនះែដលេផ�ងេទ តនិង
អ�ីមនិសមេហតុសមផលទងំអស់េនះ។”
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127 ប ឈប�់! គម នអ�ីេ កនុង�ពះបនទូល�បបអ់នកេ�យតម��ររយៈេពល
ែសសិបៃថង។ គម នេរ ងអ ច ឹងេទ។ មនិមនអ�ីេ េលេ�កេនះែដល�បបអ់នក
េ�យតមេទ េលកែលងែត�ពះជមច ស់នឹង�បបអ់នក។ �បសិនេបអនកតម��រ
អនកនឹងមនិឃ� នេទេនះ និងេ រករបស់ទងំអស់េនះេទ។ េ េពលែដលអនកកំពុង
តម បងប�ូន អនកនឹងមនអំណរនិងសបបយរកី�យ�គបេ់ពល។ បននិយយថ
“កំុបង� ញមុខចំេពះមនុស�ដូចមនុស��កពុ់ត េ�យេធ�ទឹកមុខេ�ក ម�កំ។ ‘ខញុ ំ
បនតម៤០ ៃថងេហយ។ ចនរបស់ខញុ ំនឹងមនិសមនឹងខញុ ំេទ តេទ។ ខញុ ំបន�សកទមងន់
�មសិបេផនេហយ ពួកេគបន�បបខ់ញុ ំថខញុ ំេមលេ �បេសរជងមុនបនទ បពី់
េរ ងេនះចប។់’” អូ ជេរ ងមនិសមេហតុសមផលេ�ះ! �ជវ ិ ញ ណរបស់�រក�។
128 េ�កកេឡងេ �សនៈេហយនិយយ “ថ� យសិរលី� ថ� យសិរលី� ថ� យ
សិរលី�” រហូតដល់អនកមនិ�ចនិយយអ�ីេផ�ងេទ តបនេទ និងនិយយ “អនក
�តវែតនិយយភ�ដៃទមុនេពលអនកទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” មនិ
សមេហតុសមផលេ�ះ! េបះ�េចល!
129 យក�េចញពី�បពន័ធរបស់អនកេហយមករក�ពះបនទូលរបស់�ពះ! គតប់ន
និយយថ “ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត�េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រេលកែលងេទសបបរបស់អនក េហយអនកនឹងទទួល
បនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” �ពះជមច ស់មនិសំៃច�ពះបនទូលរបស់
�ពះអងគេទ មនិែមនជ�ពះេទ។ �ែមន៉។ េបះ�េចល។ សូមបំេពញ�។ �ែម៉
ន។ េវវ៉! ខញុ ំ�ស�ញ់�។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ។
�តវេហយ។ េហយេ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ�ពះជមច ស់នឹង
ែថរក��។ �តវេហយ។ �ល់ករេរ បចំែដលអនកេធ� �ល់ករេ �ពះវ�ិរែដលអនក
�ចេធ�បន…
130 �ដូចជេ ទីេនះេធ�ករេ ក�៉ស�នែដលពួកេគ�ងសងទ់ំនិញ
ដឹកទំនិញជេ�ចន ឬមយួ រថយន�ដឹកអនកដំេណ រមយួ�កមធំ។ ខញុ ំធ� បេ់ធ�ករេ
ទីេនះ។ េហយពួកេគយកនិង�ងសង�់គបង�ឹកធំៗនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង េហយ�ក់
េឈរងឹ ម៉ម៉ហគីេ ជុំវញិ និងអ�ី�គបយ៉់ងែដល�សស់�� តដូេចនះ �ក�់េ ទីេនះ
េ េលផ�ូវ េហយ�នឹងងបដូ់ចែដកេគលទ� រ។ េ ទីេនះបនកំណតម៉់សីុន មនិ
មនចំ�យេ កនុង�។ នងេទបែតអងគុយេ ទីេនះ។
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131 អ�ីែដល��តវករៃថងេនះគឺេភ�ងខ�ះេ កនុងឡចំ�យ។ អ�ីែដល��តវករៃថងេនះ
គឺចំ�យទឹកមយួចំនួន។ អ�ីែដល��តវករេ ៃថងេនះ �កមជំនុំ ែដលេឆះឆលួ
អ�ីែដលេក� បំផុតគឺករបំពុះបបេចញពីជីវតិរបស់អនក គឺជេសចក�ី�ស�ញ់។
េហយ�បសិនេបអនកមនិ�ច�ស�ញ់គន បន េតអនកនឹង�ស�ញ់�ពះែដលអនក
មនិបនេឃញេកតេទ? េសចក�ី�ស�ញ់�កអ់ំេពបបជេ�ចន។ �ស�ញ់�ពះ
បនទ បម់កអនកនឹង�ស�ញ់គន េ វញិេ មក បនទ បម់កអនកនឹង�ស�ញ់�កមជំនំុ
អនកនឹង�ស�ញ់បុព�េហតុ អនកនឹង�ស�ញ់អ�ីៗទងំអស់ែដលជករេគរពដល់
�ពះ េហយអនកនឹងេ ឆង យពីរបស់េ�កិយ។
132 វ ិ ញ ណទកទ់ញនឹង�បបម់នុស�អំពីេរ ងេនះេរ ងេនះឬេផ�ងេទ ត “ពួកេគ
�តវែតេធ�ដូេចនះ។ ពួកេគ�តវែតេធ�ដូេចនះ។” �េ�យ�រែតនិកយទងំេនះបន
េលកេឡង េហយពួកេគទទួលបនករេបកសំែដងតិចតួចែដលពួកេគនិយយ
ថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថបុរសមន ក…់ខញុ ំេជ េលេរ ងមយួដូចជករែ�សក
េ កនុង�ពះគមពរី។” �តឹម�តវេហយ។ េនះជករពិត។ ពួកេគបនបេងកតនិកយ
េចញពី� “េ េពលអនកែ�សកអនកទទួលបន។” ប៉ុែន�អនកមនិមនេទ។
133 អនកបនទ បេ់លកេឡងថ “និយយជភ�ដៃទ។” �តឹម�តវេហយ។ េនះគឺ
េ កនុង�ពះគមពរី។ “ជករ�បេសរ�ស់ េ េពលែដលអនកនិយយភ�ដៃទ អនក
នឹងយល់េហយ។” ប៉ុែន�ភគេ�ចនៃនពួកេគនិយយភ�ដៃទេហយមនិមន�។
េឃញេទ? មនិែមនអ ច ឹងេទ។ អតេ់ទបទ។

ពួកេគជេ�ចននិយយថ “អ ច ឹងេយង�តវែតទយ។”
134 សូមេមលពួកេ��ទងំេនះេ ទីេនះេ�យមនែសនងេ េលកបលរបស់
ពួកេគេ�តចុះេហយទយ។ មកីយ៉បននិយយថ “អនកកំពុងនិយយ
កុហក។” �ែមន៉។ �តវ។ �ពះមនិមកដូចេនះេទ។ �ពះមកដល់ដួងចិត�ដេ៏�ម ះ�តង់
ែដលភជ បម់កជមយួករេ�កេ និងខូចចិត�។ “អស់អនកែដលេចញេ េ�យ
េ�ពះ�សកទឹ់កែភនកេគនឹងវលិ �តឡបេ់ រកភពរកី�យវញិ េ�យនយំកភយួដ៏
មនតៃម�េ ជមយួ។” �ែមន៉។ ទទួលបនេទ មតិ�ភក�ិេអយ។
135 �រក�េ�ចន�ស់ �រក�េធ�ករេ កនុង�ពលឹងមនុស�! េមលកែន�ងែដល
�បេងកតផលែផ�។ េមលថេតជីវតិែបប�ែដលមនុស�មន ករ់ស់េ ។ េមលរេប ប
ែដលពួកេគកំពុងេធ� េមលរេប បែដលពួកេគេធ�និងេមលថេតពួកេគមនបំណង



វ ិ ញ ណទកទ់ញ 37

អ�ី។ �មនិ�ចេ រចួេទ…េហយ�បសិនេបខញុ ំបន�បបអ់នកថ “វធីិែតមយួគត…់
�នេ ទីេនះ ត�មងជ់ួរទងំអស់េ ទីេនះ។ �នសួគគឺ៌េ ឆេលសេថន។ អនក
មនិ�ចេដរបនេទ។ មេធយបយែតមយួគតែ់ដលអនក�ចេ បន គឺជិះ�ន។
េហយបុរស�គបរ់បូែដលឆ�ងកតែ់ខ�បនទ ត�់តវែតនេំ�បង�ំង�ប�ំគ ឡុង។”
េនះគឺជ�នរបស់គត ់ ប៉ុែន��បសិនេបគតម់និមន�ំងេទគតម់និ�ចេបក
�បនេទ។ ែមនេហយ �ពិតជវធីិល�ឥតេខច ះេ �ថ នសួគ។៌ �បសិនេបអនក�� ប់
េ�យគម ន�ពះ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីរេប បែដលអនករស់េ និងចំនួន�នែដលអនកបន
បេងកតេឡងេទ �បសិនេបេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិេ ទីេនះេដមបទីញអនក
ចូលេ កនុងនគររបស់�ពះ អនកនឹងបតប់ង។់
136 មនអវជិជមននិងវជិជមន។ មនិថចរន�អគគីសនីេនះដំេណ រករយ៉ង�េ
ទីេនះេទ �បសិនេប�មនិមនែខ�កនុងដី �នឹងមនិមនពន�ឺេឡយ។ �តវេហយ។
អនក�តវែតចកឬ់ស ចក�់គបេ់ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។ អូ! នមំកនូវ
ចំនុចអវជិជមននិងវជិជមនេនះជមយួគន  អនកនឹងមនពន�ឺជដំណឹងល�ែដលមន
�យុកលចស់។ សូមឱយ��ល�លពី�ចងំមយួេ �ចងំ។ អនកនឹងមនិមន
�េទេបគម ន�។ មនិថកររេងគ ះរេងគនិងករេ�តេផ� ះខ� ងំប៉ុ�� អនក�ចេធ�បន
ជមយួភពវជិជមន អនក�តវែតមនែខ�កនុងដីេដមបបីេ ចញពន�ឺ។ �ែមន៉។
137 េតអនកធ� បក់តសំ់គល់េទ? អនក�កែ់ខ�កនុងដីេ ទីេនះ េហយបន�ិចេ
នឹង�តឡបម់កវញិេ ទីេនះចូលេ កនុង�សទបខ់ងេ�កម ចុះេ�កមេ កនុងដី។
េហយ�ល់េពលែដលមនុស�ចកឬ់សេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ �ចកឬ់សេល
គតេ់ កល់�៉រ ី ែដលជកែន�ងែដលយុថក  បេងគ លៃន�ពះ�តវបននេំ ទីេនះ
េដមបបីំភ�ពឺន�ឺៃនដំណឹងល�។ �ែមន៉។
138 េតអនកដឹងថមនប � អ�ីេទ? មនុស�េ កនុងទីសកក រៈបូជដធ៏ំអ�ច រយ
ទងំេនះេចញេ ទីេនះ េធ�ពុតជកំពុងផ�យដំណឹងល�។ �គអធិបបយតូចមន ក់
មករកខញុ ំកលពីម�លិមញិ ជកមមសិទធរិបស់និកយមយួកនុងចំេ�មនិកយដ៏
អ�ច រយបំផុតែដលមនេ កនុងទឹកដីេនះ េ េ�កពីកតូលិក។ គតប់ននិយយ
ថ “បង�បណ� ំ ខញុ ំឈេឺហយហត។់” បននិយយថ “ពួកេគនឹងឱយពួកេយង
ែដលជ�គគង� លពក�់វេហយផ� ស់�វរបស់េយង និង—េហយផ�យេរ ងខ�ះ។
េហយពួកេគនឹង�បបេ់យងពីអ�ីែដល�តវអធិបបយេ �តីមសនីមយួៗ។” គត់
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បននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ច�ទបំនេទ តេទ។” គតប់ននិយយថ “េតខញុ ំ�តវ
េធ�អ�ី? េតខញុ ំ�តវចបេ់ផ�មផ�ព�ផ�យដំណឹងល�េទ?”
139 ខញុ ំបននិយយថ “បង�បស ដ�ប�អនកេ ជមយួនិកយេនះ សូម
េគរព�។ អនកនិយយអ�ីែដលពួកេគគួរែតចង�់� ប។់ ែតេដរេ រក�បធនឬ�បធន
រដ�របស់អនកេហយនិយយថ ‘េ�ក ខញុ ំបនេកតជថមីៃន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ។
េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �បសិនេបអនកនឹងអនុ ញ តឱយខញុ ំអធិបបយេនះ ខញុ ំ
នឹង�ន កេ់ កនុង�ពះវ�ិររបស់អនក។ �បសិនេបអនកមនិេធ�េទ ខញុ ំនឹងេ ។ �បគល់
�េ អនកេផ�ង។’” េនះជវធីិែដល�តវេធ�។ កុំ�យជំុវញិគុមភៃ�ព។ កុំអវជិជមន។
េចញ មកេហយនិយយថ�ជអ�ី។ �តវ។
140 គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ� ំេតអនកគិតថខញុ ំមន�កមជំនំុេទ?”
141 ខញុ ំបននិយយថ “កែន�ងែដលមនេ�គងឆ�ឹងេនះសត�ឥ នទីនឹង�តវបន
�បមូលផ�ុ ំ។” �តឹម�តវេហយ ពួកេគនឹងេធ��ម។
142 ដូចបុរសមន កេ់នះែដរ ែដលភញ ស់មន។់ ឥឡូវេនះ �មនិ ែមនជេរ ង
េលងេសចេទ។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ�ជេរ ងកំែប�ងេទ។ ខញុ ំមននយ័ថ�ស�មប់
ចំណុចមយួ។ គតនឹ់ងេរ បចំមនរ់បស់គត ់េហយគតម់និមនពង�គប�់គនេ់ទ។
គត�់កព់ងទេ េ�កមមយួ។ េហយេ េពលពួកេគញស់េចញ ទគឺជរបស់
ែដលេមលេ គួរឱយអស់សំេណ ចបំផុតែដលសត�មនម់និធ� បប់នេឃញ។ ដូេចនះ
េមមននឹ់ងចបស់ត�មនេ់ហយកូនមននឹ់ងមក ប៉ុែន�ទមនិ�គ ល់ភ�េនះេទ។
ប៉ុែន�េ ៃថងមយួេមមនច់ស់បនដឹកនពំួកេគេចញេ េ�កជ�ងក។ មនបឹងមយួ
េ ខងេ�កយជ�ងក។ េ េពលទតូចេនះធុំក�ិនទឹកេនះ គតប់នេ�តេ
កនុងទឹកយ៉ងេល ន�មែដល�ចរតប់ន។ េមមនច់ស់បននិយយថ “�កក
�កក �កក ។” េហយទតូចបននិយយថ “�� ក �� ក �� ក។” គតច់ងប់ន
ទឹក។ េហតុអ�ី? គតជ់សត�ទេ�យធមមជតិ។ េ េពលែដលគតធ់ំក�ិនទឹក គត់
មនិ�ចេ ឆង យពី�បនេទ េ�ពះគតជ់សត�ទ។
143 េហយខញុ ំនិយយេ ៃថងេនះ មនុស��ែដលពិតជចងែ់ស�ងរក�ពះ
ពួកេគនឹងមនិអនុ ញ ត�ពះវ�ិរ�មយួបងខំឱយពួកេគនូវអ�ីែដលពួកេគមនិ�ច
រស់េ ែបបេនះ បនឬេផ�ងេទ ត េនះេទ។ �បសិនេបអនកមនលកខណៈរបស់
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�ពះេ កនុងអនក អនកនឹងេ កនភ់ពបរសុិទធ។ អនកនឹងេ រកេរ ង�តឹម�តវ។ អនក
នឹងឈរស�មបេ់រ ង�តឹម�តវ។ អនកនឹងេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ។ អនកនឹងគិតេរ ង
�តឹម�តវ។ អនកនឹងរស់េ �តឹម�តវ។ េបអនកជទអនកចូលចិត�ទឹក។ �បសិន េប
អនកជ�គី�ទ នអនកចូលចិត��ពះ�គីសទ។ �បសិនេបអនកជ�រក�អនកចូលចិត�វតថុរបស់
�រក�។ �បសិនេបអនកគឺជអនក�ម ត អនកបរេិភគរបស់ែដលងប។់ �បសិនេបអនកជ
�ជក អនកនឹងបរេិភគ�មកសត�។ ែដលជកែន�ងែដលអនកេ ៃថងេនះ? �តវ។ អនក
អះ�ងថអនកកំពុងែតេ ទីេនះ េហយបរេិភគរបស់�ពះអមច ស់ បនទ បម់កចុះេ
េហយចក�់គឹះជមយួ�រក�។ មនអ�ីខុសជមយួ�។ ឈប�់� បវ់ ិ ញ ណរបស់
េគ ពួកេគគឺជ�រក�។ មនិថអនក�តវឈរែតឯងេទ។ បុរសនិង ស�ីែដលមនចំនួន
េសទរែតទងំអស់ គឺជបុរសនិង ស�ីែដលឈរែតមន កឯ់ងជមយួ�ពះ។
144 សូម�កេឡកេមលមកីយ៉ពីរេប បែដលគតប់នឈរេ ទីេនះ។ មនិដូច
ថមរបស់ហគី�បល�េទ ែតជថមៃនយុគសមយ័។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិ
និយយអ�ីទងំអស់…ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលថន កសិ់កខ ��និយយេទ។ ខញុ ំមនិ
ខ�ល់ពីអ�ីែដល�កមជំនំុរបស់ខញុ ំនិយយេទ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលេស�ចបននិយយ
េឡយ។ �បសិនេបពួកេគកតក់បលខញុ ំ ខញុ ំ�គនែ់តនិយយពីអ�ីែដល�ពះ�កេ់ កនុង
មតខ់ញុ ំប៉ុេ�� ះ។” គតនិ់យយ�តវេហយ។ គតនិ់យយ�តវេហយ។
145 េហយៃថងេនះ បុរសនិង ស�ីសូមកុំយកចិត�ទុក�កច់ំេពះអ�ីែដលពិភពេ�ក
បនផ�ល់ស�មបអ់នក េតអ�ីេ ជករអង�រែដល�ទទួលបន អ�ីែដលជ�បេភទៃន
ករ ចកប់ ចូ លបកេ់តរែីដលពួកេគមននិងករអះ�ង “�បសិនេបអនកចូលរមួ
�ពះវ�ិរ អនកនឹងមនិអីេទ។” េនះជករបេ ឆ តចិត�ែក�ងក� យ។ េហតុអ�ី? អនក
េ ែតមនជំងឺៃនអំេពបប។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នកអំពីករមយួ
ែដលនឹងជំរញុអនកពីអំេពបប េនះគឺជករមករក�ពះេ�ហិតដៃ៏ថ�វេិសសរបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េហយ�តវបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ
េនះនឹងជួយអនកពីអំេពបបទងំអស់ េហយបំណង�បថន របស់អនកនឹង�តវបន
ចងេ �ថ នសួគ ៌េហយអនកនឹងមនិមនេពលស�មបរ់បស់កនុងេ�កេនះេទ។

េយងនឹងអធិ�� ន។
146 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េ េពលែដលេយងេឃញវ ិ ញ ណដ៏
ទកទ់ញទងំេនះមកេលមនុស� ពួកេគដឹងថេគេមលងយ�ពះជមច ស់ ខញុ ំ
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អធិ�� នថ �ទងនឹ់ងទទួលបនករកនក់បរ់បស់បុរសនិង ស�ី�គបគ់ន េ ទីេនះ
េ ៃថងេនះ។ សូមឱយៃថងេនះ ជៃថងៃន�ពះអមច ស់ ែដលពួកេគនឹងដឹងថជីវតិ
របស់ពួកេគមនិ�បនឹ់ង�ពះបនទូលេឡយ។ េហយពួកេគបន�� បនូ់វអ�ីែដលខុស
េហយែដល�រក�បនផ�ល់េសចក�ីសុខដល់ពួកេគជមយួនឹងទស�នវដ�ីចស់
របស់រលួយៃនេ�កិយ និងរបូភពផ� ស់ប�ូរចស់និងទូរទស�នម៍និ�� ត។ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ ករែដលមនិ�ចេ រចួសំ�ប�់គី�ទ នេមលេ ! �ពះអងគេអយ
�េធ�ឱយេយងឈ។ឺ �ទងប់ននិយយថ�េធ�ឱយអនកឈ ឺ ដូចជក�ួត។ អនកបន
និយយ “ែឆកក�ូត េហយ—េហយសត�ែឆកមយួកបលបនេឡងេ សីុកំអតួរបស់
�វញិ។” ែឆកចស់នឹងក�ួតអ�ីមយួ។ េឃញេកមង�យុពកក់�� លេកតមក �តវជ
មនុស��កពុ់តមកេល�សន និងដូចជអនកនឹងក�ួតេ�កិយេចញ េ ែត
រក�សិទធិដែដល ពួកេគ�តឡបម់កវញិេហយបរេិភគអ�ីម�ងេទ ត។ ឱ�ពះអងគេអយ
សំ�តផទះរបស់�ពះអមច ស់។ �េលលូយ៉! សូមប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជមយួនឹងករេជ ជកដ់ច៏ំ�ស់ែដលនឹងសំ�តចំណងរ់បស់មនុស�េហយ
សំ�ត�ពលឹងរបស់េគ េហយសំ�តគតេ់ហយេធ�ឱយគតក់� យជរបស់ថមីេ
�ថ នសួគ។៌ ផ�ល់ឱយគត…់រឮំកយុវជននិងពកយសមបថរបស់គតដូ់ចឥ នទី េដមប ី
គត�់ចេឡងនិងខពស់ហួសអ�ីៗកនុងេ�កេនះ េហយេឡងេ �នសួគេ៌ �តង់
កែន�ងែដលគត�់ចេមលេឃញពីប � ែដលេកតេឡងេ ចំងយឆង យ។ ផ�ល់�
�ពះអមច ស់េអយ។

147 �ទងប់នេ�ប បេធ បេ��របស់�ទងេ់ នឹងពួកេគដូចជឥ នទី ែដលមន
ែភនកឥ នទី �ចេឡងខពស់េហយេមលេឃញអ�ីៗេ ឆង យេហយមុនេពល�េ ដល់
ទីេនះ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�ទង�់បទនពរដល់�កមជំនុំតូចេនះ។ �បទនពរ
ដល់មនុស�ទងំេនះែដលមកទីេនះ។ �បទនពរដល់ ជនចែម�កេ �ម�ចកទ� រ
ៃថងេនះ។ េហយអនុ ញ តឱយពួកេគ�គ ល់�រេនះមនិ�តវបនសំេ េ នរ�មន ក់
េឡយ ែត�តវបនដឹកនជំពិេសស �ពះអមច ស់ ចំេពះអនកែដលខ�ះខត។ េ�យ
ដឹងថេ ៃថង�មយួេយង�តវែតឈររមួគន េ កនុងករជំនុំជំរះរបស់�ពះ េហយដឹង
ថេយងនឹងទទួលខុស�តវចំេពះករ�គ ស់េសចក�ីពិតេហយមនិនិយយអ�ីពី�។
បិ�េអយ ខញុ ំអធិ�� នថ�នឹង�តវបនយកមកេលដួងចិត�ទងំអស់។ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។
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148 េ�យឱនកបលចុះមយួែភ�ត ខញុ ំឆងល់ថេតមននរ�មន កេ់ �ពឹកេនះ
និយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំឈេឺហយធុញ�ទនន់ឹងរបស់ចស់ៗ
ទងំេនះ។ ខញុ ំមនរបស់របរតូចៗជេ�ចនែដល�តវបនេគពកម់កេលខញុ ំយ៉ងយូរ។
ខញុ ំ—ខញុ ំែតងែតនិយយេចញពីេវន។ ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងេធ�អ�ីែដលខញុ ំមនិគួរេធ� េហយខញុ ំដឹង។
�មនិបនក� យជកូន�ពះេទ។ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ដូចេនះេទ។ �ពះជមច ស់ដឹងថខញុ ំមនិ
ចង។់ េហយខញុ ំមនិចង�់� បវ់ ិ ញ ណចស់េនះេទ តេទ។ �ជេរ ងែដល��ងំខញុ ំ
េពញមយួជីវតិពីករ�ស�ញ់និងេសរភីពពិត�បកដេ កនុង�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំចងឲ់យ
អនកអធិ�� នេ�យខញុ ំ បង�បស�បណ� ំ ថ—�នឹងចកេចញពីខញុ ំេ ៃថងេនះ។”
េតអនកនឹងេលកៃដេទ? �ល់កបលបនឱនចុះ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ អូ ខញុ ំេអយ
មនៃដ�បសិ់បនក!់ េរ ងតូច�ចេរ ងចស់ ែដលេធ�ឱយអនកនិយយ រចឺបេ់ផ�ម
េរ ងរអ៊ូរទបំន�ិចបន�ួចេ កនុង�ពះវ�ិរ េធ�ឱយអនកកនខ់ងអ�ីេផ�ងេទ តដូចេនះ។
អូ! េនះគឺជករមនិចុះស�មងគន កនុងចំេ�មបងប�ូន។ េហយកុំេធ�ែបបេនះ។ អនក
មនិចងប់នេទ។ អនកមនិចងប់នរបស់ចស់និងវតថុចស់ៗ កំហឹងចស់ៗ និងអ�ីៗ
េផ�ងេទ តេដមបេីធ�ឱយអនកខកចិត�េឡយ។

149 និយយថ “�ពះជមច ស់ ខញុ ំមនិចងប់នរបស់េនះេទ តេទ។ ខញុ ំឈេឺហយ
ធុញ�ទននឹ់ង�។ ខញុ ំបនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយេ ៃថងេនះេដមបេីបះបង�់េចល។
ខញុ ំកំពុងែតមកឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់ េហយខញុ ំចងេ់ ឆង យពីភព��ម និយមរបស់ខញុ ំ
ទងំអស់។ �បសិនេបបងប�ូនខញុ ំ�ប�ពឺត�ចំេពះខញុ ំមនិ�តឹម�តវ ខញុ ំនឹងអធិ�� ន
ឱយគត។់ �បសិនេបប៉របស់ខញុ ំមនិបេ�ង នខញុ ំឱយល�េទ ខញុ ំកនឹ៏ង�ស�ញ់គត។់
�បសិនេប�បពនធរបស់ខញុ ំ�ប�ពឹ�នឹងខញុ ំមនិ�តឹម�តវ ឬប�ីរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ បនទ បខ�ួន
េ ចំេពះ�ពះ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំសម�ងឹេមលែតនគររបស់�ពះអងគ
ប៉ុេ�� ះ។ ទូលបងគំចងេ់�យចិត�ទូលបងគំ�តង។់ ទូលបងគំចងឱ់យេបះដូងរបស់
ទូលបងគំេពរេពញេ�យអំណរ។ ទូលបងគំចងេ់  េ េពលែដលមនប � គឺ
ពិតជភញ កេ់ផ�លេ ជុំវញិទូលបងគំ ទូលបងគំេ ែតចងេ់ ជមយួនឹងៃដរបស់
ទូលបងគំ េហយដួងចិត�ទូលបងគំបរសុិទធមុនេពលែដល�ពះអមច ស់ដឹងថេនះេ
ៃថង�មយួ ទូលបងគំនឹងជួប�ទង។់ ទូលបងគំចងប់នបទពិេ�ធនែ៍បបេនះ។
�ពះអមច ស់េអយ េធ�ឱយទូលបងគំកនុងៃថងេនះ។”

150 េតអនក�ចេលកៃដរបស់អនកបនេទអនកែដលមនិបនេលកៃដពីមុន។ សូម
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�ពះ�បទនពរ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ បង�សី សូមផ�ល់ឱយេយងនូវបទចេ�ម ង
បន�ិច ខណៈេពលែដលេយងឱនកបលចុះ។ េតប៉ុនម ន េតអនកពិតជមននយ័
អុីចឹង? កុំេលងេសចឥឡូវេនះ។ េនះមនិែមនជេពលេវ�េលងេសចេទ។ េនះ
គឺជេពលេវ�ទទួល។ េនះគឺជេពលេវ�ែដលអនក�តវែតទទួល�។ សូមមក
េបះេចលឥឡូវេនះ។ បនេទ? សូមអេ ជ ញមក�បគល់អ�ីទងំអស់ែដលអនកមន
ដល់�ពះ។ និយយថ “�ពះជមច ស់ ខញុ ំមនិមនេ�ចនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តជ ស�ីេមផទះ
ប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីបនេ�ចនេទ ប៉ុែន��ពះអមច ស់—ខញុ ំ�ច�ន�ពះគមពរី
របស់�ទង ់ ខញុ ំ�ចអធិ�� ន�ល់ៃថង។ ខញុ ំ�ចេចលសំ�មទងំអស់ែដលមនកនុង
គំនិតខញុ ំ។ ខញុ ំ�ចេបះរបស់ទងំអស់េនះេចញ។ ខញុ ំមនកំហុសជេ�ចនែដល�គ
អធិបបយបននិយយេ �ពឹកេនះ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំេបះេចលៃថងេនះ។ ខញុ ំមនិចងប់ន
េទ។ �ពះអងគេអយ សូមបំេពញទូលបងគំេ�យេសចក�ី�ស�ញ់។ បំេពញឱយខញុ ំនូវ
អ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំ�ស�ញ់ស�តវ ចប�់រមមណ៍ែដលខញុ ំមន។ ខញុ ំពិតជចងប់ន�
�ពះអមច ស់។”
151 ខណៈេពលែដលនងកំពុងេលងេ ទីេនះ េតអនកមនិមកេហយឈរេ
ែកបរ�សនៈមយួែភ�តេទឬ ខណៈេពលែដលេយង�បមូលផ�ុ ំគន ជមយួនឹងពកយ
អធិ�� ន។ �បសិនេបអនកពិតជចងប់នឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកពិតជចង់
េបះបងេ់ចល�ែមន អនកនឹងមនិទុក�សនៈេនះេ ៃថងេនះជមយួ�កនុងចិត�អនកេទ
�បសិនេបអនកេ�ម ះ�តង។់ េហយនិយយ “ខញុ ំនឹងមកទីេនះគឺ�គនែ់តឈរ មយួែភ�ត
ប៉ុេ�� ះ បង�បស�បណ� ំ បទខណៈេពលែដលអនកមនពកយអធិ�� ន
ជមយួខញុ ំ ផទ ល់។” ខញុ ំ—ខញុ ំចងឲ់យអនកមកអធិ�� ន។ េតអនកនឹងមកឥឡូវេនះេទ?
េ�យឱនកបលចុះ េតអនក�នឹងេ�កកេឡងេហយមកឯ�សនៈ ឈរេ ជុំវញិ
�សនៈបន?

ឱ�ពះអងគសេ ងគ ះដ�៏សទន!់
សូមគងជិ់តបេងកយ
កល�ពះអងគកំពុងែតេ�បសេគ
អូ សូមកុំេចលខញុ ំេឡយ។

�ពះអងគ សេ ងគ ះ
សូមគងជិ់តបេងកយ
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កល�ពះអងគកំពុងែតេ�បសេគ
អូ សូមកុំេចលខញុ ំេឡយ។

152 មនិថអនកជ�គី�ទ នយូរប៉ុ��  េហយអនកេ ែតទទួលបនវ ិ ញ ណចស់
ៗទងំេនះែដលនិយយេ កនអ់នក េធ�ឱយអនកេ�ះេហរ េធ�ឱយអនកនិយយអំពី
នរ�មន ក។់ េ េពលនរ�មន កេ់ឡងមកនិយយអំពីនរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត
អនកចូលរមួជមយួពួកេគ េហយអូ! �គនែ់តរតេ់ចញពីពួកេគចុះ។ �ខុសេហយ។
កំុេធ�ដូេចនះ។ ទីបំផុតអនកនឹងេ ឆង យពីទឹកដីសនយ។ �បសិនេបអនកេទបែតមន
របស់ចស់បន�ិចែដលអនកមនិគួរមនេនះេទ �បសិនេបេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ
មនិមនេ កនុងចិត�អនក អនកនឹងមនិែមនជ ស�ីនិងបុរស េដរេហយនិយយថ “�ពះ
េ ទីេនះខញុ ំនឹងេបះេចល� េ �ពឹកេនះេ ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងេ ឆង យពី�សនៈេនះ
ក� យជមនុស�េផ�ង។” េតអនកនឹងមកេទ?
153 េតមនមនុស�មនបបែដលមនិធ� បទ់ទួលយក�ពះេយសូ៊វេទ េហយអនកដឹង
ថអនកជមនុស�មនបប អនកមនិ�គ ល់�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនកេទ? អនក
និយយថ “បង�បស�បណ� ំ បទ ខញុ ំគិតថខញុ ំមនេសចក�ីរកី�យជេ�ចន។
ខញុ ំេ �និំងជបេ់ល ងេហយេធ�អ�ីៗទងំអស់េនះ។ ខញុ ំេមលករបង� ញខុសឆគង។
េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�នេស វេ �ស�ភស។ ខញុ ំបន�នេស វេ ចស់ៗែដល
មនេរ ង�ស�ភសេ កនុងេនះ។ ខញុ ំចូលចិត��ន��ស់។” បង�បស មន
អ�ីខុសជមយួអនក។ េនះេហយជចំណង�់�ររបស់អនក េឃញេទ អនកឱយខញុ ំ
េមលេឃញអ�ីែដលបុរសមន ក�់ន ខញុ ំសូមេមលអ�ីែដលគតេ់មល �� បត់ ន�ីែដល
គត�់� ប។់
154 េ ៃថងេផ�ងេទ ត េ កនុង�ន មនមនុស�មន កប់នេ ដល់ េហយេបកវទិយុ
របស់ខញុ ំែដលជ�បេភទបទចំេរ ងែបប�ស�ភសចស់។ ខញុ ំបននិយយថ “បិទ
េរ ងេនះ។ ខញុ ំមនិចងឮ់�េទ។” របស់ខ�ះមន�យុកលចស់។

បននិយយថ “េហតុអ�ី ខញុ ំចូលចិត��� ប�់។”

ខញុ ំបននិយយថ “ធមមជតិរបស់អនកខុសេហយ។ អនកខុសេហយ។”
155 េ េពលែដលខញុ ំបនេ ទេីនះ ពីរបីៃថងបនទ បពី់េនះ េឡងេ េលភនឬំេ
េលភន ំ េន�ទ�តីជមយួមនុស�េផ�ងេទ ត។ ពួកេគមនសត��� បតូចៗេ�ច ង។
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សំបកេឈគឺជកែន�ងែដលកំពុងេចះ។ មនសត��� បេ�ះេឡងេល�កស
ឬសត�ទីទុយ��តី េ�ច ងសរេសរ។ ខញុ ំបននិយយេ កនេ់កមង�បសេនះ ខញុ ំបន
និយយថ “េមលចុះ េកមង�បសេអយ េនះគឺជត ន�ីរបស់ខញុ ំ។ បន�េលងចង� កេ់ភ�ង
េនះ។ េនះជវទិយរុបស់ខញុ ំ។ �ពះជមច ស់ចតព់ួកេគេ�យមកេ�ច ងចំេរ ងស�មប់
ខញុ ំ េ េពលែដលខញុ ំេ ទីេនះ។ �បនធូរ�រមមណ៍ខញុ ំ។”
156 ល�ជងវតថុឆកួតចស់ទងំអស់ �បអបច់ស់ទងំេនះកំពុងបកខ់� ងំ កំពុង
បន�ជកែន�ងែដលអនកមនិ�ចបរេិភគេ �មទី�ធរណៈបន។ �ជរបប
��ររបស់�រក�។ �ជផទះរបស់�រក�ែដលជបទ់កទ់ងនឹងអំេពបប។ េត
អនកទងំអស់គន េ ទីេនះេហយរកី�យេទ? េ េពលែដលពួកេគ�ក�់បកេ់នះ
ចូលកនុង�បអបច់ស់ៗ េហយរបស់ចស់ៗទងំអស់េនះ េតអនករកី�យេទ? អនកគួ
ឱយខម ស់េអ ន�ស់។ អនកគឺជអនកេជ ថយេ�កយ។ អនកេ ឆង យពី�ពះ។ អនកមនិ
�គ ល់�ពះេទ។ �បសិនេបអនក�គ ល់�ពះ េ�យអភយ័េទសពីអំេពបបរបស់អនក
អនកនឹងមនិែដល�� បអ់�ីមនិសមេហតុសមផលដូចេនះេទ។ �នឹង�� បស់�មប់
អនក។ អនក—អនកក�ួតពី�។ អនកមនិចងប់នេទ។ របប��ររបស់អនក�បេសរជង
េនះ។ អនក�ស�ញ់�ពះ។ េតអនកមនិមក�ពឹកេនះ លុតជងគងេ់ ទីេនះជមយួអនក
�រភពទងំេនះេទឬ?
157 េនះគឺជបុរសនិង ស�ីែដលលុតជងគងេ់ ទីេនះ ែដលជ�គី�ទ ន�បឆ់ន ំ
េហយ។ ខញុ ំមនិេធ�ជ�គីស�បរស័ិទេទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយមេធ�គឺ�បប់
ពួកេគថ�រក� ែដលជករលងបន� ចពួកេគ កំពុងែតេធ�េ�យពួកេគេចញពី
េសចក�ីអំណរេពញេលញ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជេសចក�ីអំណរ។ បង�បស
ខញុ ំភញ កពី់ដំេណក�សវងឹ ខញុ ំចូលេគង�សវងឹ ខញុ ំ�សវងឹេពញមយួៃថង �សវងឹេពញមយួ
យប។់ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តចូលចិត�…ខញុ ំេ េន�ទ ខញុ ំ�គនែ់ត “ឱ�ពះអងគសេ ងគ ះ
ដទ៏នភ់�នេ់អយ សូមកុំប ជូ នខញុ ំេ ។ លឺសំេលងយំដ�៏បទបរបស់ខញុ ំ។” ខញុ ំេ
បរបញ់េហយេ�ច ងសរេសរដំេកង�ពះ។ ខញុ ំកំពុងផ�ព�ផ�យខញុ ំ…�គបទី់កែន�ងែដល
ខញុ ំេ ។ េតអនកមនិចងេ់ធ�ដូេចនះេទ? េពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�រេំញចអនក។
អូ ខញុ ំេអយ! �� បព់ួកេគេ�ច ងបទចស់ៗ អនក�ចេ�ច ងបទេនះ:

ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ
ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ
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េតអនក�នឹងមកជមយួខញុ ំ?
ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ។

ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ
ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ
េតអនក�នឹងមកជមយួខញុ ំ?
ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ។

េតេ េពល�ែដលខញុ ំនឹងេ ដល់ករសំ�កដម៏នពរេនះ
េហយ�តវបនេគសរេសរជេរ ងរហូត!
េពលខញុ ំេឃញមុខ�ពះបិ�ខញុ ំ
េហយេ កនុងករស�មកេ េល�ទងរបស់�ទង?់

ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ
ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ
េតអនក�នឹងមកជមយួខញុ ំ?
ខញុ ំបនចងស�មបទឹ់កដីសនយ

158 េតអនក មនិមកេទ? ខញុ ំចបំនថេ េពលែដលេយងមន�បែហល�បរំយនក់
កំពុងឈរេ �តងក់ែន�ងែដលខញុ ំកំពុងេធ�បុណយ�ជមុជទឹក១២០ អំពីេពលេវ�
ៃនឆន េំនះ េ េល�ចងំទេន� េ េពលផក យ�ពឹកដអ៏�ច រយេនះបនចងំមកេល
ទេន�។ �េលលូយ៉! សំេលងនិយយពី� បននិយយថ “ៃថង�មយួអនកនឹង
ផ�យដំណឹងល�ពសេពញពិភពេ�ក។” េតេកមងកសិករ�កី�ក និងលងងេ់ខ� មន ក់
�ចេធ�ដូចេម�ចបន? �ពះគុណរបស់�ពះ! �ែមន៉។
159 អូ េតអនក�នឹងមកេហយេ ? កមច តេ់ចល �កម់យួែឡក �ល់ទំងន់
ឥឡូវ។ កុំ�� បវ់ ិ ញ ណែដលទកទ់ញ។ សូមអេ ជ ញមក�� ប�់ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគមច ស់! “អនក�េ�សកឃ� នេសចក�ី
សុចរតិអនកេនះមនសុភមងគលេហយដបតិ�ពះជមច ស់នឹង�បទនេ�យពួកេគ
បនែឆ�ត!”
160 សូមឱនកបលចុះេ ខណៈេពលែដលេយងកំពុងអធិ�� នជមយួពួកេគេ
ឯ�សន។
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កុមរជទី�ស�ញ់ ខញុ ំចងេ់�យអនកចងចេំ �ពឹកេនះ អនកេ ទីេនះេដមប ី
�កប់នទុកចុះ។ អនកេ ទីេនះេដមបេីបះបងេ់ចលបនទុកទងំអស់ េហយអំេពបប
ងយនឹងេ�មពទ័ធអនក។ ប៉ុលបននិយយេ កនុងេហេ�ពរជំពូក ១២។

…េឃញថេយង…�តវបនពទ័ធជំុវញិេ�យសមរបនទ ល់ដអ៏�ច រយ ចូរ
េយងលះបងេ់ចលនូវ�ល់បនទុកនិងអំេពបប…ែដលេ�មពទ័ធេយង
យ៉ងងយ…

េហយេតខញុ ំ�តវនិយយអ�ីេទ ត? ដបតិ…េពលេវ�នឹងមនិ…�បប់
ពីេ�កគីេឌ ន…ៃនប�ក់ ប�៉ក…របស់�ំសុន…របស់ែយបថ
របស់�វឌី…�ំយូែអលនិងេ��ននៈ

េ�យ�រជំេន េ�កបនប ងក ប�ជ�ច�កនន ែដលបន
ទទួលេសចក�ីសុចរតិ េហយេ�កបនទទួលេសចក�ីសនយ បិទមត់
េ�

បនពន�តនូ់វអំេពេឃរេឃេ�យេភ�ង បនរចួផុតពី�វមុខពីរ េហយ
ភពទនេ់ខ�យ�តវ បនព�ងឹង េហយតបញភព…ក� �ន…ស�តវ
ែដលកំពុងរត…់

េហយ ស�ីែដលបន�� បព់ួកេគឱយរស់េឡងវញិ…

អនកខ�ះេទ តបនទទួលទរណុកមម ករេធ�ទុកខេទសនិងករ
�យដំយ៉ង��វ…េលសពីេនះេ េទ តគឺមនចំណងនិង ករ
ជបព់នធនគរេ�ចនជងេនះេ េទ ត:

និង—និងអនកេផ�ងេទ ត ែដលមនករ�កលបង…ចំអក…ករ�យ
េធ�បប…

…ពួកេគទងំអស់បនទទួលរបយករណ៍ល��មរយៈជំេន …

អនកទងំេនះ បនទទួលេករ �េឈម ះល�េ�យ�រជំេន  មនិែមន
ទទួល�ម�ពះបនទូលសនយេទ:

�ពះជមច ស់បន�បទនអ�ីៗដ�៏បេសរជងមុនមកេយង ខញុ ំ េដមបេី�យ
េយងក� យេ ជល�ឥតេខច ះ។



វ ិ ញ ណទកទ់ញ 47

ដូេចនះ ែដលមនសមរបនទ ល់១ហ�ូងធំេម៉�ះ េ ពទ័ធជំុវញិេយង េនះ
�តវឲយេយងេចលអស់ទងំបនទុក និងអំេពបប…ែដលរុេំយងជំុវញិជ
ងយេម៉�ះេនះេចញ េហយ�តវរតក់នុងទី�ប�ំង ែដលេ មុខេយង
េ�យអំណត់

ទងំរពឹំងេមលដល់�ពះេយសូ៊វដជ៏េមេផ�ម េហយជេមសំេរច
េសចក�ីជំេន របស់េយង ែដល�ទងប់នរង�ទេំ េឈឆក ង ទងំ
េមលងយចំេពះេសចក�ី�ម៉ស់ខម សេនះ ឲយែតបនេសចក�ីអំណរ
ែដលេ ចំេពះ�ទង ់រចួ�ទងក់គ៏ងខ់ង�� ំបល�័ងកៃន�ពះ។

161 េ កនុងេសចក�ីអធិ�� នរបស់�ទង ់�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “ឱ�ពះវរបិ�
េអយ ទូលបងគំបនែញកខ�ួនជបរសុិទធ។” �ពះេយសូ៊វបនក� យជបរសុិទធដល់
�កមជំនំុ។ �ទង�់ចេរ បករបន ប៉ុែន��ទងម់និបនេធ�េទ។ �ទងប់នក� យជ
មនុស�បរសុិទធ។ �ទងម់នបនទូលថ “សូមែញកេគេចញជបរសុិទធ ឱ�ពះបិ�េអយ
�មរយៈេសចក�ីពិត។ �ពះបនទូលគឺជេសចក�ីពិត។”
162 ឥលូវេនះ សូមលះបង�់ល់ទំងន។់ អនកមនកំហឹង? អនកមនអ�ីមយួអំពី
អនក េធ�ឱយអនកនិយយេ េពលអនកមនិគួរនិយយ? ឱ�ពះអងគេអយ! �ក�់េ
ទីេនះឥឡូវេនះ។ �ក�់េ ទីេនះ េមលេភ�ង�សនៈចុះមក េហយយក�េ
ឆង យ។ េមលេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះឆកយ់ក�។ េមលភព��ម និយមចស់
ទងំអស់ វធីិែដលអនកកំពុងនិយយជមយួ�បពនធរបស់អនក វធីិែដលអនកកំពុង
និយយជមយួប�ីរបស់អនក វធីិែដលអនកកំពុងនិយយជមយួអនកជិតខងរបស់អនក
វធីិែដលអនកបននិយយអំពីមនុស�េ កនុង�ពះវ�ិរ សូម�ក�់េ េល�សនៈ
េ �ពឹកេនះ េហយេភ�ងរបស់�ពះជមច ស់នឹងចុះមកេហយយក�េ  េហយេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់នឹងេឆះជំនួសកែន�ងរបស់�។
163 េតអនកមនជំងឺេទ? �ក�់េ េល�សន នយិយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ!
បេងកតខញុ ំឱយមន�ម រតី�� តស�ំ។ បេងកតឱយខញុ ំេ កនុងអំ�ចពយបលមយួ។” សូម
េមលអ�ីែដល�ពះនឹងេធ�។ �ពះនឹងេធ��េ �ពឹកេនះ។
164 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េយង�កបថ� យបងគំេ វត�មនរបស់
�ទង ់ ជំនួសអនកែដលេ �សនៈ។ សូមេ�យ�ពះគុណរបស់�ទងស់ណថិ តេល
ពួកេគមន ក់ៗ  ឱ�ពះវរបិ�។ ឥឡូវេនះដូចែដលពួកេគ…�ពះអមច ស់ខញុ ំមនិ�ច
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េធ��ស�មបព់ួកេគេទ។ ពួកេគ�តវែតេធ��េ�យខ�ួនឯង។ គម ននរ�មន ក�់ច
េធ��បនស�មបព់ួកេគេទ។ ពួកេគ�តវេធ��ែតមន កឯ់ង។ សូមេ�យ�ពលឹង
របស់ពួកេគនិយយេ កនុងខ�ួនេគ “�ពះអងគេអយ ទូលបងគំសូម�ក�់េ ទីេនះ
�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំនឹងមនិយក�េទ។ មនិថមនអ�ីេកតេឡងឬេ េទ ខញុ ំនឹង
េចល� ចបព់ីេពលេនះតេ ។ អ�� តរបស់ខញុ ំែដលងយ�សលនិយយជមយួ
ករនិយយេដមេគ�ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំ�ក�់េ ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងមនិយក�ម�ងេទ ត
េទ។ ែញកអ�� តរបស់ខញុ ំ�ពះអមច ស់េអយ។ សូមឱយខញុ ំមន�រមមណ៍ថពួកេទវ�
កំពុងែតឆ�ងកតដូ់ចជេ�កេអ�យបនេធ�េ េពលែដលគតប់ននិយយថ
‘ខញុ ំជមនុស�មនបបូរមតម់និ�� ត។ េវទនដល់ខញុ ំ!’” េហយេទវ�បនមកចប់
យកអ�� ត េហយបនេ �សនៈនិងទទួលបនធយងូថមេភ�ង រចួយកេ �កេ់ល
បបូរមតរ់បស់គត ់េហយែញកគតេ់�យបនវសុិទធ។ �ពះជមច ស់េអយ សូម�ប់
អស់អនកនិយយទងំអស់េ �ពឹកេនះ ែដលនិយយខុសេហយ�បេ�ពះករមនិ
ចុះស�មង។ ផ�ល់� �ពះអមច ស់េអយ។
165 ជំងឺទងំអស់ែដល�កបេ ទីេនះកនុងអគរេនះ មនុស�មនជមងដឹឺងថពួកេគ
ជ�រក�ែដរ។ កនុងនមជអនកបំេរ របស់�ទង ់ ខញុ ំសូមបេនទ សពួកេគេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ សូមឱយពួកេគេចញពីមនុស�ឈទឺងំអស់។ េហយ�បែហលជ
មនុស�មនិ�� ត ែដលមនគំនិតមនិ�� ត េជរ�បមថបុរសនិង ស�ីដូចគន  �ពះអងគ
េអយ យក�េចញពីពួកេគ។ ទងំអស់េនះពយយមកមច តប់រ ី និងេភសជជៈកនុង
សងគមនិងពិធីជបេ់ល ងនិងេរ ង��ម និយម �ពះេអយ ជំរញុចិត�របស់ពួកេគ
ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�មរេប បមយួែដលអ�ីៗទងំេនះនឹងមនិមន
េទ តេទ។ �មនិមនបនទបេ់ទ។ អនកពិតជេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ងំពី
េពលេនះមក។
166 �ពះអងគេអយ េធ�ឱយ�ពះវ�ិរតូចេនះក� យជគុេមព តៃ�ព។ េធ�ឱយ�ជកែន�ង
ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េធ�ឱយ�ជេភ�ងេឆះែដលពិភពេ�ក�ចងកេ េមល
សិរលី�របស់�ពះ។ �ពះជមច ស់េអយ សូមចបេ់ផ�មជមយួមនុស�មយួចំនួនតូច
េនះែដលមនចំនួនពីរបីរយនកេ់ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ ផ�ល់ឱយ��ពះអមច ស់។
167 សំ�តចិត��គបរ់បូ េមតូឌីស ពួកបបទីសទ ពួកកតូលិក និងពួកេ�បសប៊ី
េធេរ ន ពួកេពនទីកុស�។ �ពះអមច ស់ យក�េចញពីដួងចិត�របស់ពួកេគ េហយ
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អនុ ញ តឱយពួកេគមករក�ទងេ់ ៃថងេនះ។ ផ�ល់��ពះបិ�។ ទូលបងគំថ� យពួកេគ
ចំេពះ�ទង ់េហយេប�ជញ ចិត�ពួកេគចំេពះ�ទងក់នុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មប់
ករសំ�ត�ពលឹងនិងករពយបល�ងកយរបស់ពួកេគ។ �ែមន៉។

168 ខញុ ំឆងល់�ស់ េ �សនៈ េតអនកបនចកេចញពីបនទុករបស់អនកេហយ
ឬេ ? េតអនកមន�រមមណ៍ថកំពុងេដកេ ទីេនះេទ? �បសិនេបអនកមន
�រមមណ៍ថ�កំពុងេដកេ ទីេនះ អនកគឺជេ �កម។ អនកគឺជអនកែដលកំពុង
អធិ�� ន។ ខញុ ំបនេធ�ករផ�ព�ផ�យេហយ។ អនកកំពុងអធិ�� ន។ បងប�ូនេអយ
េតបនទុករបស់អនកេ េសសសល់េទ? េតអនកពិតជ�ចទុក�េ ទីេនះបនេទ?
េបអនក�ចេលកៃដនិយយថ “ែមនេហយ �ពះជមច ស់ ឥឡូវេនះខញុ ំទុក�េ
ទីេនះ។ ភពខុសគន របស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងទុក�េ �សន។” េតមនអ�ីអំពី� ចុះេ
េលចុង�សនៈេ ទីេនះ េ ខង�� ំរបស់ខញុ ំ ស�ីេអយ? េតអនក�ចទុក�េ
ទីេនះបនេទ? េតអនក�ចទុកបនទុកចស់េនះបនេទ? និយយថ “�តវេហយ
ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង ់ ជកូនេច មេ កល់�៉រ។ី” ខណៈេពលែដលេយង
ទងំអស់គន េ�ច ងជមយួគន ។

ជំេន ខញុ ំេមលេ �ទង់
ឱកូនេច មេ កល់�៉រ ី
ឱ�ពះអងគសេ ងគ ះដេ៏ទវភព
ឥឡូវេនះសូម�� បខ់ញុ ំេពលខញុ ំអធិ�� ន
សូមលុបេចល�ល់កំហុសខញុ ំ
អូ អនុ ញ តឱយខញុ ំពីៃថងេនះ
�តវបនជរបស់�ទងទ់ងំ�សង!

169 ចូរេ�កកឈរេឡង េ�យេគរពេកតខ� ច ដល់អនក�ល់គន ។ឥឡូវសូម�� ប់
េ�យយកចិត�ទុក�ក�់គបគ់ន ។ កុំមននរ�មន កច់កេចញ។ �គនែ់ត…កមមវធីិ
មនិទនច់បេ់ទ។ ខញុ ំចងឲ់យអនកទទួលបនភពពិសិដ�ដពិ៏សិដ�េនះ។

េពលខញុ ំកំពុងរតេ់លផ�ូវងងឹត
ទុកខ�ពយេ ជុំវញិខញុ ំរកី�ល�ល
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េធ�ជអនកដឹកនខំញុ ំ
ភពងងឹតេ ជៃថង
ជូតទឹកែភនកទុកខ�ពយេចល
េហយសូមឱយខញុ ំចបពី់ៃថងេនះតេ
�តវបនជរបស់�ទងទ់ងំ�សង!

កុំ សូមេ�ច ង�េ កនអ់នកជិតខងរបស់អនកឥឡូវេនះ។ បិទែភនករបស់អនក
េហយេ�ច ង�យឺតៗ េពលេយងេលកៃដេ �ពះ។

េពលខញុ ំកំពុងរតេ់លផ�ូវងងឹត
ទុកខ�ពយេ ជំុវញិខញុ ំរកី�ល�ល
េធ�ជអនកដឹកនខំញុ ំ
េធ�ឱយងងឹតេ ជៃថង
ជូតទឹកែភនកទុកខ�ពយេចល
េហយកុំេ�យខញុ ំវេង�ង
ពី�ទងេ់ឡយ។

ខញុ ំមន�ពះបិ�េ ឯនយ
ខញុ ំមន�ពះបិ�េ ឯនយ
ខញុ ំមន�ពះបិ�េ ឯនយ
េ េល�ចងំមខ ងេទ ត។

អូ! ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ េមល�ទង់
ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ េមល�ទង់
ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ េមល�ទង់
េ េល�ចងំមខ ងេទ ត។

អូ! ៃថងដភ៏�េឺនះ�បែហលជៃថងែស�ក
ៃថងដភ៏�េឺនះ�បែហលជៃថងែស�ក
ៃថងដភ៏�េឺនះ�បែហលជៃថងែស�ក
េ េល�ចងំមខ ងេទ ត។
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170 ខញុ ំឆងល់ថ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលមនឪពុកេ េលទឹកដីមខ ងេទ ត?
សូមេមលៃដរបស់អនក។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលមនម� យេ កនុងទឹកដី
មខ ងេទ ត? សូមេមលៃដរបស់អនក។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលបនទទួល
�ពះអងគសេ ងគ ះេ កនុងទឹកដីមខ ងេទ ត? សូមេមលៃដរបស់អនក។

េនះមនិែមនជករ�បជំុរកី�យេទ!
េនះមនិែមនជករ�បជំុរកី�យេទ!
េនះមនិែមនជករ�បជំុរកី�យេទ!
េ េលមខ ងេទ ត…

171 ខញុ ំចងេ់�យអនកេធ�អ�ីមយួ។ ឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងេ�ច ងចំេរ ងេនះ
ម�ងេទ ត ខញុ ំចងឲ់យ អនកចបៃ់ដគន ជមយួនឹងមនុស�ែដលឈរែកបរអនក និង
និយយ “បង�បស បង�សី សូមអធិ�� នេ�យខញុ ំផង ែដលខញុ ំនឹងជួបអនកេ
ទឹកដីេផ�ងេទ ត។” កុំេធ��េលកែលងែតអនកចង។់ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកច់ង់
ជួបគន ? េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកច់ងជ់ួបអនក�ល់គន េ ទីេនះ? េយង�បកដ
ថេយងបនេធ�។ ឥឡូវសូមចបៃ់ដគន េហយនិយយថ “ខញុ ំចងជ់ួបអនកបងប�ូន។
ខញុ ំចងជ់ួបអនកេ េ�តយមខ ងេទ ត។” ឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងេ�ច ងចំេរ ងេនះ
“ខញុ ំមន�ពះអងគសេ ងគ ះជងអនកេផ�ង។” �តវេហយ។

ខញុ ំមន�ពះអងគសេ ងគ ះេ េលេ�តយមខ ងេទ ត
ខញុ ំមន�ពះអងគសេ ងគ ះេ េលេ�តយមខ ងេទ ត
ខញុ ំមន�ពះអងគសេ ងគ ះេ េលេ�តយមខ ងេទ ត
េ េល�ចងំមខ ងេទ ត។

អូ! ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ េមល�ទង់
ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ េមល�ទង់
ៃថងដភ៏�ខឺញុ ំនឹងេ េមល�ទង់
េ េល�ចងំមខ ងេទ ត។

172 េត�មនិេធ�ឱយអនកមន�រមមណ៍ល�េទ? “�ពះេយសូ៊វរក�ខញុ ំេ ជិតេឈឆក ង។”

�ពះេយសូ៊វរក�ខញុ ំេ ែកបរ…
មន�បភពទឹកដម៏នតៃម�
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ឥតគិតៃថ�ដល់ទងំអស់ ករពយបលែដលបន�
ហូរពី�បភពកល់�៉រ-ី…

អនក�ល់គន េលកៃដរបស់អនកឥឡូវេនះ។

េ េលេឈឆក ង េ េលេឈឆក ង
សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់ខញុ ំ
រហូតដល់�ពលឹងខញុ ំបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
ស�មកេលទេន�។

េ េលេឈឆក ង េ េលេឈឆក ង
សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់ខញុ ំ
រហូតដល់�ពលឹងខញុ ំបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
ស�មកេលទេន�។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ កល់�៉រ។ី

សរេសរដល់�ពះ!
173 សូម�ង តេ់�យឱនកបលចុះ។ េហយ�មរេប បគួរឱយ�ស�ញ់របស់េយង
ចូរេយងសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ និយយថ “សូមអរគុណ�ពះអមច ស់ែដលបន
ជួយសេ ងគ ះ�ពលឹងខញុ ំ។ សូមអរគុណ�ពះអមច ស់ែដលបនេធ�ឲយខញុ ំជសះេសប យ។
សូមអរគុណ�ពះអមច ស់ចំេពះអ�ីទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ� ន ំ មកនូវកររេំ�ះដ៏
ល� នមំកនូវករសេ ងគ ះេ�យឥតគិតៃថ�។ អរគុណ�ពះជមច ស់។” េយងផ�ល់
ករែថ�ងអំណរគុណដល់�ទង។់ េយងសរេសរ�ទងពី់េ�ពះ�ទងគ់ួរឱយ�ស�ញ់
�ស់។ �ទងគឺ់ជផក លីលីៃន�ជលងភន ំ ជផក យ�ពឹក ជផក កុ�ប�រ ៉នុែដល
ជរបស់ទងំអស់។ �ទងគឺ់ជ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ទង់
ែដលជអនកែដលនឹង�តវមក �ល់�� ដអ៏�ច រយនិងអូេមក។ �ទងអ់�ច រយ ែដល
ជមច ស់ៃនេម�តីភព ឬសនិងេដមកំេណ តរបស់�វឌី។ �ទងជ់�គបទ់ងំអស់!
េហយេយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបអ់�ីទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ�។ េយងសូម
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អរគុណ�ទងស់�មប�់ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ�ពះ�ជពន�ឺបំភ�ផឺ�ូវរបស់េយង។ អូ
េយងអធិ�� នឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងអ់នុ ញ តឱយេយងេដរកនុងពន�ឺ។ ផ�ល់�
�ពះបិ�។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

�តវេហយ។ ខណៈេពលែដលេយងអងគុយមយួនទី។ “េយងនឹងេដរកនុង
ពន�ឺ។”

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺដូចជពន�ឺដអ៏�ច រយ
សូមអេ ជ ញមកកែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
ប ច ំងពន�ឺជំុវញិខ�ួនេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃន…

174 សូមមក ពួកបរសុិទធ សូមេ�ច ង�ឥឡូវេនះ!

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ (ភពបរសុិទធ ភពបរសុិទធ) ពន�ឺដ�៏សស់
�� ត

សូមអេ ជ ញមកកែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
ប ច ំងពន�ឺជំុវញិខ�ួនេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។

មក �រភព�ទងជ់េស�ចរបស់អនក
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ
េពលេនះជួងៃន�ថ នសួគនឹ៌ងបន�ឺេឡង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។

អនក�ល់គន !

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ (ពន�ឺដល់ផ�ូវខញុ ំ) ពន�ឺដ�៏សស់�� ត
សូមអេ ជ ញមកកែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
ប ច ំងពន�ឺជំុវញិខ�ួនេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។

175 េត�មនិេធ�ឱយអនកមន�រមមណ៍ល�េទឬ? េតមន�រមមណ៍ល�ប៉ុនម ន? �គនែ់ត
េលកៃដរបស់អនកឥឡូវេនះនិយយថ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់។” �ពះវ ិ ញ ណ
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បរសុិទធបនកំចតអ់នក�ល់គន េចញ។ បនទ បម់កេយងនឹង(អ�ី◌៊?)េដរកនុងពន�ឺ។ កុំ
�� ប�់…េតពន�ឺជអ�ី? “�ពះបនទូលគឺជចេងក ង។” អ ច ឹងៈ

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ េនះជពន�ឺដអ៏�ច រយ
�មកដល់កែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
ប ច ំងពន�ឺជំុវញិខ�ួនេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃន…

176 ឥឡូវេនះេតមនិអ�ច រយេទឬ? េមលេ ដូចជេយងមនិ�ចបិទបនេទ។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតដេណ� មយកេយង! េតអនកមនិមន�រមមណ៍ែបបេនះ
េទ? �គនែ់តមន�រមមណ៍…?…�កដូ់ចជ�េទបែតេចញមក។

ដំណឹងល�កំពុងែត�សកេ�យឈម
ឈមសិស�ែដលបន�� បេ់�ពះេសចក�ីពិត
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបន�សកម់កេ�យឈម។

អនកទីមយួបន�� បស់�មបែ់ផនករ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គឺេ�កយ៉ូ�នបទីសទ ប៉ុែន�គតប់ន�� បដូ់ចជបុរស

មន ក់
បនទ បម់ក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ពួកេគបនឆក ង�ទង់
�ទងប់នអធិបបយពី�ពះវ ិ ញ ណនឹងសេ ងគ ះមនុស�ពី

អំេពបប។

មនេព�តសនិងប៉ូលនិងយ៉ូ�ន
ពួកេគបនលះបងជី់វតិរបស់ពួកេគ េដមបឱីយដំណឹងល�េនះភ�ឺ
ពួកេគ�ចបចឈ់មរបស់ពួកេគដូចជពួកេ��ពីបុ�ណ
ដូេចនះ�ពះបនទូលដពិ៏តរបស់�ពះ�ច�តវបន�បបេ់�យ

េ�ម ះ�តង។់

េហយពួកេគគបដំុ់ថមេលេសទផន គតប់នអធិបបយ
�បឆងំនឹងអំេពបប

គតប់នេធ�ឱយពួកេគខឹងខ� ងំ�ស់ ពួកេគបន�យកបល
របស់គតចូ់លេ កនុង
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ប៉ុែន�គតប់ន�� បេ់ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ គតប់នលះបង់
េហយបនេ ចូលរមួជមយួអនកេផ�ង ែដលជអនកផ�ល់

ជីវតិ។

�េ ែត�សកេ�យឈម បទ ��សកេ�យឈម
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែត�សកឈ់ម
ឈមរបស់សិស�ែដលបន�� បេ់ដមបេីសចក�ីពិត
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះេ ែតមនឈម។

�� ប!់

មន�ពលឹងេ េ�កម�សនៈ ពួកេគកំពុងយំ “រយៈេពល
ប៉ុនម ន?”

េដមប�ីពះអមច ស់�កេ់ទសអនកែដលបនេធ�ខុស
ប៉ុែន��នឹងមនេ�ចនជងេនះែដលនឹងផ�ល់ឈមដល់ជីវតិ

របស់ពួកេគ
ស�មបដ់ំណឹងល��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ ជមយួនឹង

ទឹកជំនន�់កហម។

�គនែ់តបន�កេ់�យឈម �េលលូយ៉ ��សកេ់�យ
ឈម

ខញុ ំចងក់� យជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។

ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជករបង�ូរឈម
ឈមរបស់សិស�ែដលបន�� បេ់ដមបេីសចក�ីពិត
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�សកម់កេ�យ

ឈម។
177 ខញុ ំចងេ់ េលេវទិកេនះ។ �ែមន៉។ អូ អ�ច រយ�ស់! បងប�ូនរបស់ខញុ ំបន
ផ�ល់ឈមជីវតិរបស់ពួកេគ។ �នឹងមនេ�ចនេទ តនឹងេធ�ដូចគន ។ កុំបរមភ។ �នឹង
ឈនដល់ករបង� ញឆប់ៗ េនះ។ អនកនឹងចូលឬេចញ។ ឥឡូវេនះពួកេគទងំអស់
កំពុងចូលរមួេ កនុង�កម�បឹក�វ�ិរ េហយអ�ីៗទងំអស់កំពុងដំេណ រករ។ ពួកេគ
កំពុងរបួរមួគន ។
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េហយនឹងមនេ�ចនេទ តែដលនឹងផ�ល់ឈមដល់ជីវតិ
របស់ពួកេគ

ស�មបដំ់ណឹងល��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះនិងទឹកជំនន់
សំ�តរបស់�។

��សកឈ់មែមន បទ ��សកេ់ចញ (អូ ហូេលលូយ៉!)
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែត�សកឈ់ម
ឈមរបស់សិស�ែដលបន�� បេ់ដមបេីសចក�ីពិត
ដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជករបង�ូរឈម។

178 ខញុ ំ! ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�គេលកេឡងគឺេ ខងេល�ពះវ�ិរ។ អូ �គនែ់តេធ�ឱយ
ខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់! អំេពបបទងំអស់សថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត។ សូម
េមល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូលចិត��ពះបនទូល។ �ពះបនទូលគឺជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�តវករ អនកេឃញេទ។ អូ ខញុ ំ! �ចុះមកេហយសថិតកនុងចំេ�ម�បជជន
សំ�តអំេពបបរបស់េគ ដកយកជំងឺរបស់េគ ដកហូតភពទនេ់ខ�យេចញ។
ឥឡូវខញុ ំ�សវងឹ �សវងឹដូចអ�ីែដលខញុ ំ�ច �សវងឹេ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណ�ស�ញ់
េចញពីដួងចិត�ខញុ ំ។ មនិថអនក�មន កប់នេធ�អ�ីកេ៏�យ គឺ�តវអតេ់ទស។ ស�តវ
កនុង�រមមណ៍របស់អនក �ចបេ់ហយ។ អនក�កធ៏� បនិ់យយរនិឺយយអ�ីេបខញុ ំ…ល�
ខញុ ំ…ែដល�តវបនបតប់ងទ់ងំអស់ �តវបនសំ�តឥឡូវេនះ។

េហយ��តវបន�សកម់កេ�យឈម បទ ��សកេ�យ
ឈម

ដំណឹងល��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែត�សកេ�យឈម
ឈមរបស់សិស�ែដលបន�� បេ់ដមបេីសចក�ីពិត
េនះគឺជដំណឹងល�អំពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…

អូ ខញុ ំ! ពិតជអ�ច រយ�ស់!
េតអ�ីេ ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបអ់នក
េនះជេពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបខ់ញុ ំ។
�បសិនេបេយងទងំអស់គន េ�ត មខ�ួនជួប�ពះេយសូ៊វជ

េស�ចរបស់េយង
េតអ�ីេ ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។
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េពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបអ់នក
េពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបខ់ញុ ំ
�បសិនេបេយងទងំអស់គន េ�ត មខ�ួនជួប�ពះេយសូ៊វជ

េស�ចរបស់េយង
េតអ�ីេ ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។

អនកចូលចិត�េទ? អនក�ល់គន មក!

អូ េពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបអ់នក
េពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបខ់ញុ ំ
�បសិនេបេយងទងំអស់គន េ�ត មខ�ួនជួប�ពះេយសូ៊វជ

េស�ចរបស់េយង
េតអ�ីេ ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។

179 ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជកររស់េឡងវញិែបបចស់គឺេ កនុង�កមជំនំុ។ ែមនេទ?
�គនែ់តជករសំ�តចស់មយួ េហយ�យេចញ។ ល� េពលេវ�ដអ៏�ច រយ។ េត
អនកមនិមន�រមមណ៍ល�េទឬ? អូ!

ខញុ ំនឹងេលកដំេកង�ទង ់ខញុ ំនឹងេលកដំេកង�ទង់
សរេសរកូនេច មស�មបម់នុស�មនបប។

សូមេ�ច ង�ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន ។ អនកដឹងេទ? ខញុ ំ�គ ល់�។ មកេនះ អនកជួយ
ខញុ ំដឹកន�ំបង�បស េនវលី។ េហយអនកទងំអស់គន េ េពលេនះ�គនែ់តេលកៃដ
របស់េយង េ�ច ងជមយួ� ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនក�ចេធ�បន។

សរេសរកូនេច មស�មបម់នុស�មនបប
សូមថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់ដល់អនក�ល់គន
ស�មប�់ពះេ�ហិតរបស់�ទងប់ន�ងសំ�ត�ន ម

�ប�កនី់មយួៗ។

180 ឥឡូវេនះអនក�ល់គន  មក!
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ខញុ ំនឹងេលកដំេកង�ទង ់ខញុ ំនឹងេលកដំេកង�ទង់
សរេសរកូនេច មស�មបម់នុស�មនបប
សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់មនុស�ទងំអស់
ស�មប�់ពះេ�ហិតរបស់�ទងប់ន�ងសំ�ត�ន ម

�ប�កនី់មយួៗ។

�ែមន៉។ អ�ច រយ�ស់ែមនេទ?

ទី�កងពណ៌សរកី�យ
ខញុ ំមនវមិន ពិណ និងមកុដមយួ
ឥឡូវេនះខញុ ំកំពុងរងច់េំមលនិងអធិ�� ន
ស�មបទី់�កងយ៉ូ�នពណ៌សបនេឃញចុះមក។

181 �ែមន៉។ អ�ច រយ�ស់! អូ! ឥឡូវេនះសូមឱយេយងឈរេជងរបស់េយង
ទងំអស់គន ។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកមន�រមមណ៍ល�។ ចងចកំមមវធីិេ យបេ់នះ។ ឥឡូវ
េយងចងេ់�ច ងបទចស់ែដលល�។

េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ឱនចុះ
លុតជងគង�់កបេ �ពះបទ�ទង់
េស�ចេលអស់ទងំេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យងេលកមកុដ�ទង់
េ េពលដំេណ ររបស់េយងចប។់

�តឹម�តវេហយ។ អនក�ល់គន ឥឡូវេនះរមួគន ។ �តវេហយ។

េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ឱនចុះ
លុតជងគង�់កបេ �ពះបទ�ទង់
េស�ចេលអស់ទងំេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យងេលកមកុដ�ទង់
េ េពលដំេណ ររបស់េយងចប។់

នមវេិសស (នម�បេសរ) អូ ពិតជពិេ�ះ�ស់! (អូ ពិេ�ះ
�ស់!)

ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ៌
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នមវេិសស (នម�បេសរ) អូ ពិតជពិេ�ះ�ស់! (អូ ពិេ�ះ
�ស់!)

ក�ីសងឃមឹៃនែផនដីនិងេសចក�ីអំណរៃន�ថ នសួគ។៌
182 ពិតជ�ពឹកដអ៏�ច រយែមន! េនះជេពលេវ�ដអ៏�ច រយែមន! សូមេ�នកបល
របស់េយងឥឡូវេនះ។ អនក�ល់គន េមល�តងេ់ �ពះ�គីសទ ឥឡូវេនះ�ពះអងគ
សេ ងគ ះរបស់អនក។ �មរេប ប�ង តខ់ញុ ំចងេ់�យអនកែថ�ងអំណរគុណនិងសរេសរ
�ទង។់ និយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំសូមអរ�ពះគុណដល់�ទងែ់ដលបន
ែញក�ពលឹងរបស់ខញុ ំេចញ។ ខញុ ំសូមអរគុណ�ទងច់ំេពះអ�ីទងំអស់ែដល�ទងប់ន
េធ�ស�មបខ់ញុ ំ។ សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តេលខញុ ំេពញមយួៃថង
�ពះអមច ស់េអយ។ ែណនខំញុ ំ។ ដឹកនខំញុ ំ។ ជូនពរខញុ ំ។” �ពះ�បទនពរដល់អនកេនះ
គឺជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។

ឥឡូវេនះខណៈេពលែដលេយងឱនកបលចុះបង�បសេនវលី អនកប ចបេ់យង
េ កនុងពកយអធិ�� ន។ 



វ ិ ញ ណទកទ់ញ KHM55-0724
(Enticing Spirits)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 24 កកក� 1955 េ េ�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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