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 �ពះអមច ស់�បទនពរអនក។
មនអនក�មន កេ់ ទីេនះេបកបរ—�នដច់ �នថមីដច់ េលខ�ន

WX-2129 ចតឆ�ងផ�ូវេ ទីេនះ? បនេបេភ�ង ចេងក ងមុខ េចល។ េហយ
�បសិនេបមននរ�មន កេ់បក�នេនះ េហតុេនះ សូមអនកចុះ េហយេ
បិទេភ�ងសិន។ �េ ខងេឆ�ងៃដៃនផ�ូវ ចុះេ ផ�ូវ�បបីំ។ ខញុ ំគិតថេនះជេលខ
រដ�ញូវ �ល់បនី WX-2129។ ដចព់ណ៌�កហម ដចថ់មី យ៉ងេ�ច�ស់
’៥៩ ’៦០ ឬ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំមនិដឹងថមននរ�មន ក់
េ ទីេនះ ឬកម៏ននរ�មន កេ់ទបនឹងមក…ពីកែន�ង�មយួ។ �គឺ មនិអីេទ។
ដូេចនះេហយេនះជេរ ងល�។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងមនិនិយយថ ស�ីនងេភ�ចេនះេទ
េ�ពះខញុ ំកដូ៏ចគន ែដរ។
2 �ពិតជល��ស់កនុងករ�តលបម់កវញិេ យបេ់នះកនុងកមមវធីិេនះ េហយ
េដមបឱីយមនេពលេវ�ដល៏�ៃនករ�បកបជមយួគន េ ជុំវញិ�ពះបនទូល។ េតអនក
រកី�យនឹង�េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] អូ �តវេហយ េយង
មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ និងរកី�យ។ េហយឥឡូវេនះ េយងេជ ជកថ់�ពះនឹង
ជួយេយងបន�េទ ត។
3 ឥឡូវេនះ បងប�ូនេយងបនេ យកក� រេខ នមយួេ ទីេនះ ប៉ុែន��គឺ—�ខ�ី
េពក �មនិេឡងខពស់�គប�់គនេ់ទ។ ដូេចនះៃថងែស�ក ខញុ ំនឹងពយយមជួសជុល�េ
ទីេនះ េ�យអូស�េឡងពីេល េហយេធ��… ខញុ ំចងទ់ញយកចំណុចខុសៗគន
មយួចំនួនែដលខញុ ំចងព់នយល់ ដូេចនះអនក�ចេធ�បន… េហយ�គនែ់តដូេចនះអនក�ច
�បកដថអនកពិតជយល់�។
4 េហយ…យបម់ញិ ឬម�លិមញិ កូន�សីតូច ��៉ គួរឲយ�ស�ញ់�ស់។
ម� យនិងខញុ ំកំពុងេមលេស វេ តូចរបស់នង។ នងកំពុងកត�់��ចេ់រ ង
របស់ខញុ ំ។ េហយនងមនអ�ី�គបយ៉់ងកតម់កយ៉ង�តឹម�តវ េអ�យ និង ម៉ថយ
និងអ�ីៗទងំអស់។ េហយេ ចុងប ចបៃ់ន—�ក�ស នងមន “េហយ—និងករ
�� ប…់ផនូរមនិមនជយ័ជំនះេទ តេទ េហយករ�� បេ់នះបនទញ�ទនិចេចញ។”
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នងមន�យុ�បែហល�បពំីរឆន ។ំ េហយបនទ បម់កជំនួសឱយមន “វវិរណៈ”
នងបននិយយថ “េស វេ បដិវត�ន។៍” ែមនេហយ ែដលបង� ញថពួកេគ
ចប�់រមមណ៍កនុងករពយយមេដមបទីទួលបនអ�ីមយួ ែមនេទ? ខញុ ំគិតថ កូន�សី
តូចរបស់បង�បស ខូលីន នងកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េហយពួកេគបនសរេសរ
(“បដិវត�ន”៍?) “ៃថងៃនបដិវត�ន”៍ បង�បស េនវលីនិយយ។ គតយ់ល់�សបជមយួ
នង។ ខញុ ំគិតថេយងទងំអស់គន �តវេធ�ដូេចនះ។
5 ែមនេហយ េយងពិតជមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ។ �ពឹក
េនះខញុ ំចូលេរ ន កនុងបនទបម់យួ ភ� មៗបនទ បពី់ខញុ ំនកូំនេ ��េរ ន េហយេទបែត
េចញមកមយួសនទុះមុនេនះ �គនែ់តមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។ យបម់ញិេរ នយឺត
ែដរ។
6 �បែហលេម៉ងពីរកន�ះ�ពឹក មនមនុស�ខ�ះចុះមកពីខងេជង ពួកេគបនសំុឱយ
េយង…ឱយខញុ ំេ�កកេឡងអធិ�� នស�មបកូ់ន�សីតូចមន កែ់ដលជិត�� ប។់ េហយ
ខញុ ំ�បកដថ �ពះអមច ស់នឹងអនុ ញ តឱយនងបនជសះេសប យ។ ពួកេគេទបែត
ចុះមក ពីទី�កង េបដហ�ដ រដ� ឥ�� �� េដមបសំុីករអធិ�� ន សំុឱយ
កូន�សីតូចេនះ អធិ�� នស�មបន់ងេពលេនះ។ បុរសពីរនកប់នចូលបេ�មករ
ងរកលពីយបម់ញិ េហយបនេបក�នេឡងេ  ចុះេ�កមេ ទីេនះ រចួ�តលប់
មកវញិម�ងេទ ត។ �បែហលជេពញមយួយបក់នុងករេបកបរ។ ដូេចនះេហយ �
ជករល�ែដលដងឹថមនុស�មនទំនុកចិត�ែបបេនះ េហយេជ េល�ពះ។
7 អូ �ជៃថងដអ៏�ច រយមយួែដលេយងកំពុងរស់េ ។ េហយេយងរពឹំងថ
ឥឡូវេនះ េ សមយ័�កមជំនំុទងំេនះនឹងមនកនែ់តេ�ចនេឡង។
8 ឥឡូវេនះ េយងកំពុងពយយមចបេ់ផ�មមុនបន�ិចជេរ ង�ល់យប។់ ដូេចនះ
េយង�ចេចញបនេល ន អនកចូលចិត��ជជង? េហយែដលអនុ ញ តឱយអនក
ែដល�តវេធ�ករ �តឡបេ់ ផទះវញិេទប�ចេ េធ�ករបន។ យបម់ញិ ពួកេយង
ប ចបេ់ េម៉ង�បែហល�បបំនួ ខ�ះ�បឬំដបន់ទី ឬយ៉ងេ�ច�ស់ខញុ ំបន
ប ចប។់ ដូេចនះេហយ េយងសបបយចិត�ែដលមនអនកទងំអស់គន មកជមយួ
េយងេ យបេ់នះ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ…បង�បស ជូេន  េជកសុនបង�បស ខភនិេធ
និងបង�បសរបស់េយងមកពី�ពះវ�ិរេ ទីេនះ និងអនកេផ�ងេទ តជេ�ចនេ
េលេវទិកេ ទីេនះ និងេ េ�កកនុងករ�បជំុ។
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9 េហយខញុ ំ�តវបនេគ�បបៃ់ថងេនះថ មតិ�ដម៏នតៃម�របស់ខញុ ំមន កែ់ដលេ ជ
មយួខញុ ំកនុងទី�លេបសកកមម បង�បសនិងបង�សី �ន�់ឌមកពីផ�ូវចូលេ កនុង
�បេទសចិនយ៉ងេ�  គឺេ កនុងករ�បជំុកលពីយបម់ញិ។ ពិតជមនេពលេវ�
ដអ៏�ច រយែដលេយងបនរមួគន េ ហ�ម៉អុីកកលពីឆន មំុន។ េយងមនេពលេវ�
ដអ៏�ច រយ ខញុ ំបនេ ផទះរបស់េគ។ េហយខញុ ំ �បសិនេប…ខញុ ំឆងល់ថេតបង�បស
និងបង�សី �ន�់ឌមនវត�មនេ យបេ់នះេ ទីេនះែដរឬេទ—េ កនុងកិចច�បជំុ?
អគរេនះមនិបន�ងសង�់តឹម�តវេទ ដូេចនះ…បទ េរ បចំផ�ូវេ ខងេ�កយ។
ខញុ ំឆងល់ថេតអនក�ចេ�កកឈរមយួែភ�តបនេទ បង�បសនិងបង�សី �ន�់ឌ។
�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ េយងរកី�យ�ស់ែដលបនេឃញអនក បង�បសនិង
បង�សី�ន�់ឌ។ ខញុ ំបនអេ ជ ញេគឲយមកេ ឆន មំុនេពលខញុ ំេ ទីេនះ។
10 ឥឡូវេនះ មនិនិយយេ កនុងវត�មនរបស់ពួកេគេទ (ខញុ ំនឹងនិយយបែនថម
េទ ត ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងមនិនិយយ�ឥឡូវេនះេទ) ប៉ុែន�ពួកេគគឺជអ�ីែដលខញុ ំេ ថអនក
ផ�យដំណឹងល�ពិត�បកដ។ េបេគ�ចចូលមកយបែ់ស�ក �តវឲយេគនិយយ
េ ទីេនះមុនេយងចូល។ ខញុ ំចងឱ់យអនកឮពីនយ័ថេតអ�ីែដលពិតជ�លេបសកកមម
ពិត េពលែដលពួកេគ�តឡបម់កវញិរហូតមកដល់េពលេនះេ ខងកនុងរហូតដល់
ពួកេគមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�… ែមនេហយ ពួកេគ…ខញុ ំគិតថ�េ�ចនឆន េំហយេ�ចន
ឆន េំហយែដលពួកេគ�តឡបម់កទីេនះវញិ េហយពួកេគមនិែដលមនសូមបែីត
េឃញរថយន� ឬរថេភ�ង ឬអ�ីេផ�ងេទ តេទ អស់រយៈេពលជេ�ចនឆន ។ំ េហយ
រេប បែដលបង�សីនឹងេធ�នំបុង័របស់ពួកេគ…រេប បែដលនង�យ�េឡង។ និង…
ឥឡូវេនះ េនះគឺជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ពិត�បកដ។ បង�បស�ន�់ឌមន
មជុលនិងែខ� េហយគតជ់�គេពទយ គតប់នេដរ�ទងំអស់េ េពលែដលពួកេគ
របសួ។ េហយខញុ ំគិតថេ េពលមន…ទរកេកត បង�សី �ន�់ឌ�បែហលជឆមប
និងបង�បស �ន�់ឌជ�គេពទយ។ េគ�គនែ់តពឹងែផ�កេលពួកេគ។
11 េហយបនទ បម់កេ េពលែដលេបសកកមមរបស់…ពី�បេទសអងេ់គ�ស
េបសកកមមេពនទីកុស�ៃន�បេទសអងេ់គ�ស បននិយយថពួកេគគឺ “ចស់
េពកកនុងករចុះេ េធ�េបសសកកមម” (ខញុ ំ�គនែ់ត�បបអ់នកថេតមនពួកេគជអនក
ផ�យដំណឹងល�ប៉ុនម ននក ់ ពួកេគនឹងមនិយកេកអីដង៏យ�សលេហយអងគុយ
ចុះេឡយ) ពួកេគបន�តឡបេ់ វញិេ�យខ�ួនឯង �តឡបេ់ �បេទសហ�ម៉
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អុីក េហយេចញេ ជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ឥឡូវេនះ។ បង�បសេ ហ�ដ សុត
ែមននិងខញុ ំេ ទីេនះមនឯកសិទធិេ ផទះរបស់ពួកេគ េហយេ សួរសុខទុកខជមយួ
ពួកេគ េហយអ�ីែដលជេពលេវ�ដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់ែដលពួកេគបនបង� ញេយង
គឺជ—ភពែផ�មែល�មដូច�គី�ទ នគួរមន។ េហយខញុ ំ�បបអ់នកថខញុ ំមនិនិយយ
េនះេដមប…ី ខញុ ំគួរឲយផក កុ�បខ�ះឥឡូវជជងក�មងផក បនទ បពី់េគេ ។ ខញុ ំ�បប់
អនកថ ពួកេគពិតជ�គិ�ទ នពិត។ េហយខញុ ំបន�បប�់បពនធខញុ ំថ បង�សី �ន់
�ឌ គឺជ ស�ី�គី�ទ នមន កែ់ដលែផ�មែល�ម និងល�បំផុតែដលមនុស��ចជួប។ នង
�គនែ់ត…ចរតិរបស់នង�តវបនប ចូ លេ កនុង�ពះ�គីសទផងែដរ។ និងបង�បស
�ន�់ឌ ផងែដរ។ ដូេចនះខញុ ំ�បកដថអនកទងំអស់គន បនេឃញពួកេគែដលេទបែត
េ�កកឈរេនះ ខញុ ំចងឲ់យ�កមជំនំុទងំអស់េនះចបៃ់ដពួកេគ េហយ�� បព់ួកេគមុន
េពលពួកេគចកេចញ។

12 ឥឡូវេនះ ៃថងែស�ក េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ េហតុេនះ េយង…េ យប់
ៃថងែស�ក ពួកេយងនឹងចបេ់ផ�មេ �គពួកជំនំុទីពីរេនះ។ យបេ់នះ េយងចបេ់ផ�ម
េ �គពួកជំនំុដំបូង។ ខញុ ំ�បកដថ �ពះអមច ស់មនពរជយ័ស�មបេ់យង។

13 េហយចងច ំ ដូចែដលខញុ ំបននិយយពីមុនមក េពលខ�ះអំពីេរ ងទងំេនះ
េយង�បែហលជមនិយល់�សបនឹងពួកេគរហូតដល់—ដូចែដលមនករ
�ពយបរមភពីករបេ�ង ន។ េហយភគេ�ចនៃនកលបរេិចឆទរបស់ខញុ ំ ខញុ ំយកពីអនក
�បវត�ិ� ស�ពិត�បកដ ែដលពិតជមនិចប�់រមមណ៍េលភគី�មយួេឡយ
ពួកេគ�គនែ់តសរេសរករពិត មនិថ�ជអ�ីែដល�កមជំនុំបនេធ�។ េហយខញុ ំ…
ពិតែមនេហយ �ពះមនករបក��យេនះ ខញុ ំពយយមតមកល់�េ េលទីេនះ
េ�យខ�ួនឯង �ជករ�បេសរបំផុតែដលខញុ ំដឹង។ េហយេពលខ�ះេបខញុ ំនិយយ
គំេ�ះគំេរ យបន�ិច េនះខញុ ំមនិចងម់នយ័ថចងនិ់យយែបបេនះេទ។ �គបគ់ន ដឹង
េហយ�គ ល់ខញុ ំ ថខញុ ំមនិចងេ់ធ�ែបបេនះេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តចងឱ់យ…ប៉ុែន�េដមបបីេងកត
ចំណុចមយួឱយអនក…ដូចជករេបះែដកេគលកនុងក� រ �បសិនេបអនក�គនែ់តបះ៉
�េ ទីេនះ �នឹងមនិជបេ់ទ។ អនក�តវរញុ�ចុះេ�កម េហយេគ ប� េដមបឱីយ
�ជប។់ េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយមេធ�។ ដូេចនះ�មនិែមនថខញុ ំនឹង
ពយយមមនិយល់�សបេទ េ�ពះខញុ ំនិយយស�មប�់គបនិ់កយជេដម ដូេចនះ�
អត…់ែបបេនះេទ។
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14 ខញុ ំែតងែតនិយយ ដូចជ�ក�់� កស ញ េគ�កបី។ ខញុ ំចបំនប៉ុនម នឆន មំុន
ែដលខញុ ំបនអងគុយេ ៃថងមយួេ េពលែដលពួកេគ…មនរដូវកលនិទឃរដូវ
យកេគចូលៃ�ព េហយខញុ ំជួយេដញេគេឡងេ  អ�ីែដលេគេ ថរបងសំ�ញ់
ជកែន�ងេ ម សមគមេហ ហ�ត េ —�ជលងទេន�ែដលមនប � ។ េហយខញុ ំបន
អងគុយេ ទីេនះ េ�យេជងខញុ ំពយរួេលែសនងេគ េមលអនុរក�ខណៈែដលគតក់ំពុង
េមលេគទងំេនះឆ�ងកតរ់បងសំ�ញ់។

15 ឥឡូវេនះ អនក�តវែតមន…គឺេ េពលែដលអនកេ េល�ទពយសមបត�ិរបស់
រ�� ភបិល េហយអនក�តវែត�េំ ម មយួេ�នមុនេពលអនក�ចចិ ច ឹមេគេ េល
�លេ ម ។ េហយកសិ�� ននីមយួៗបេងកតបនេ ម េ�ចន�ស់ េគ�កបីេ�ចន
េនះ�ចសីុបន។

16 ឥឡូវេនះ ពួកេគបនឆ�ងកតទី់េនះជមយួនឹងម៉កយីេ��គប�់បេភទ។
ពួកេគខ�ះមន “បរ អិច។” េ�កេ ហគមស៍េ ជបព់ួកេយងេ ទីេនះមន “េព�ជ
ធី” អក�រធីេ េលចុងមខ ងៃនេព�ជ។ េនះមន។ “េឡហ� ីេខ” េឡងេលកបលទេន�
ែដលមនប � ។ របស់េយងគឺ “ទួរគីេ�តក។” េ ខងេ�កមពួកេយងគឺមន “�ទី
ផត។” េហយមនម៉កយីេ��គប�់បេភទឆ�ងកត�់ចកេនះ។

17 េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញថ អនុរក�មនិែដលយកចិត�ទុក�កេ់�ចន
ចំេពះម៉កទងំេនះេទ គតម់និែដលេមលម៉កទងំេនះេទ។ េពលខ�ះេ
ខងេឆ�ងេគ ដូេចនះគតម់និបនេឃញម៉កេនះេទ។ ដូេចនះ—�មនិែមនថគត់
កំពុងេមលម៉កេនះេទ។ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលគតដ់ឹងចបស់ គឺ�តវ�បកដថ
គម នេគ�េដរកតេ់នះេទ េពលគឺ�មន�� កឈមេ �តេច ក។ ��តវែត
ជពូជេហ ហ�តមនិអ ច ឹងេទ�មនិ�ចេ ឯៃ�ពេនះបនេទ។ ម៉កេនះមនិមន
ភពខុសគន េ�ចនេទ ប៉ុែន��ជ�� កឈម។ េហយខញុ ំគិតថ េនះជអ�ីែដល�នឹង
មនេ កនុងករជំនុំជំរះ។ �មនិែមនជម៉កអ�ីែដលេយងពកេ់នះេទ ប៉ុែន��ទងនឹ់ង
ែស�ងរក�� កឈម។ “េពលខញុ ំេឃញ�ពះេ�ហិត ខញុ ំនឹងរលំងអនក។”

(ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�គនែ់តមនប � បន�ិច ែហ�ន េតែមនេទ?) [បង�បស ែហ�ន
េ�គ ដនិយយថ “ម�ីកហ�ូនេនះ�តវ�កេ់ងបេឡងបន�ិច។”—េអដ។] (េងបេឡង
បន�ិច។ មនិអីេទ…�ជករផ� ស់ប�ូររ�ងអនកទងំពីរ េត�តវេទ?) [“េនះជរបស់
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ល� េហយមយួេនះ�កម៏និល��ស់�ែដរ។”] (មនិអីេទ។ អរគុណបង�បស
ែហ�ន។ មនិអីេទ។)

18 ឥឡូវេនះ េយងនឹងពយយមេចញឱយេល នម�ងេទ តេ យបេ់នះ ដូេចនះេយង
�ច�តលបម់កវញិេ យបែ់ស�ក េហយទទួលយកសមយ័កលទងំេនះ។ េហយ
ខញុ ំ�បបអ់នកថ �ពិបក�ស់ស�មបខ់ញុ ំកនុងករទប�់ក តរ់បស់ដធ៏ំមយួចំនួនែដល
�កេ់ �មែគមផ�ូវ �គនែ់តពយយមយក�េចញទងំអស់កនុងមយួយប។់ អនកដឹង
េទ េនះជធមមជតិរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�េយង�តវែតទប�់បន�ិចរហូតដល់�ល់យប។់

19 ឥឡូវេនះ មុននឹងេយងចបេ់ផ�មេបកេស វេ ធំ សូមឆងល់ថេតេយង�ច
ឈរមយួែភ�តបនេទ… ផ� ស់ប�ូរទី�ងំរបស់អនក…ដូចែដលេយងេ�កកឈរេឡង
អនកែដល�ចេធ�បន។ េហយសូមឱនកបលេយងឥឡូវេនះ េ�យសេមង ម�ង ត់
ស�មបព់កយអធិ�� នៈ

20 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េយងកំពុងចូលេ ជិតបល�័ងកដវ៏សុិទធ
ដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ ម�ងេទ ត េ�យមនិបន�គវេីសចក�ីជំេន  េ�ពះេយងមក
េ�យ�រេយង�តវែតមក។ េយងមនិ�ចនិយយថ េយងមកកនុងនម�កមជំនំុ
ជក�់ក ់ ឬនិកយ ឬកនុងនម�កមជំនុំេនះេទ ឬកនុងនមេយងផទ ល់ េ�ពះេយង
មនិ�បកដកនុងចិត�ថ េតេយង�ចទទួលបនហ�ូងមនុស�េនះជមយួ�ពះឬអត។់
ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបន�បបេ់យងថ “អនកសំុអ�ីពី�ពះបិ�កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំ
នឹងេធ��” បនទ បម់ក េយងដឹងថ េយងមកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ទងនឹ់ង�� ប់
េយង ឱ�ពះវរបិ�។

21 េយងរកី�យ�ស់ែដលេយងបន�នអំពីទុកករបុគគលៃនៃថងកន�ងេ  រេប ប
ែដលពួកេគបនផ�ភជ បទី់បនទ ល់របស់ពួកេគេ�យឈមរបស់ពួកេគផទ ល់ ឱ
�ពះវរបិ�េអយ �េធ�ឱយេយងមន�រមមណ៍ថ េយងកំពុងេធ�ករតិចតួច�ស់
េ កនុងៃថងេនះ។ េហយទូលបងគំសូមអង�រ�ទងថ់ �ទងនឹ់ងអតេ់ទសឲយេយង—របស់
េយង—ករេធ�ស�បែហសរបស់េយង ដូចែដលេយងកំពុងនិយយអំពីកិចចករ
របស់�ទង។់ េហយេយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងចកេ់�បងេលេយងជថមី ដូចែដល
េយងបន�ន�ពះបនទូល�ទង ់េហយេឃញទុកខែដលេកតមកកនុងៃថងកន�ងេ  េដមប ី
បេងកតជកបនួៃន�កមជំនុំដេ៏�បសេ�ះដអ៏�ច រយៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។
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22 ទូលបងគំសូមអង�រ�ទង ់ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ សូមមនបនទូលេ យប់
េនះ�មរយៈពួកេយង េ�យ�រេយងមនិដឹងថ�តវនិយយអ�ី េយង�គនែ់ត
រងច់ ំ េហយេយងកំពុងសំុករអធិ�� នេ ទីេនះ េ�យ�រេយងេ កនុងវត�មន
របស់�ពះេ កនុង�កមជំនំុរបស់�ទង ់ េហយេយងសូមថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដល
សណ�ិ តេលមនុស�ទងំេនះ នឹងប�ងបប�ងមអំ�ចរបស់�ទងជ់មយួគន េ យប់
េនះ េហយអ�ងនដំណឹងល�េ កនុងចិត��គបគ់ន  ែដលនឹងផ�ល់ឱយេយងនូវជំហរថមី
និងក�ីសងឃមឹថមីស�មបស់មយ័ែដលនឹងមកដល់។ សូម�ទងស់ព��ពះហឫទយ័
�ពះអងគេអយ ដបតិេយងេឃញេដម�� េចញពន�ក េហយអុី��ែអលបនក� យជ
�បជជតិ េហយៃថងរបស់�សនដ៍ៃទករ៏�តេ់  េហយបន�ប ់ េហយេយង
កំពុងែស�ងរកករយងមកៃន�ពះេ�បសេ�ះដអ៏�ច រយ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ
របស់េយង។
23 េដរកនុងចំេ�មពួកេយង�ពះអមច ស់។ ដូចែដលបននិយយេ យបេ់នះ
“�ទងេ់ដរេ ក�� លេជងចេងក ង” បនទ បម់កេដរកនុងចំេ�មពួកេយងេ យប់
េនះ �ពះអមច ស់។ េហយ�ពមនចិត�េយងពីអំេព��កកែ់ដលេ ខងមុខ េហយ
�បទនឲយេយងយល់អំពី�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ�ពះេយងសំុកនុង�ពះនមេយសូ៊វ។
�ែមន៉។ �ចអងគុយបន។
24 ឥឡូវេនះ ដូចែដលខញុ ំបននិយយជេរ ង�ល់ៃថង ខញុ ំពយយមសរេសរេ េល
�ក�សឱយបនេ�ចន�មែដល�ចេធ�បន ៃនេពលេវ� ទីកែន�ង និងអ�ីៗេផ�ង
ៗេទ ត េ�ពះ�ជ�ពឹត�ិករណ៍�បវត�ិ� ស�ែដលេយងកំពុងខិតជិតមកដល់។ �ជ
�បវត�ិ� ស�មយួ េហយឥឡូវេនះ េយងកចុ៏ះមកេធ�គំរ�ូដល់េពលេនះែដរ។
25 ឥឡូវេនះ �ពឹកៃថង�ទិតយ និងរេស លៃថង�ទិតយ…ឬ�ង ចៃថង�ទិតយ ជជង
េយងមនេពលេវ�ដរ៏ងុេរ ង។ ខញុ ំ�បកដថេយងមន ខញុ ំខ�ួនឯង។ បនរកី�យ។
េហយវវិរណៈ…
26 ឥឡូវេនះេតេយងកំពុងសិក�ពីអ�ី? ករេបកសែម�ងៃនអងគ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េហយេតេយងរកេឃញអ�ីែដល�ពះបនបង� ញកនុងករេបកសែម�ង េហយ�ទងជ់
នរ�? េរ ងដំបូងែដលេយងរកេឃញ កនុងចំេ�មករេបកសែម�ងទងំអស់
ែដល�ពះបនេធ�ឱយដឹងថ�ទងជ់នរ�។ េនះគឺថ �ពះេយសូ៊វមនិែមនជបុគគល
ទីបីៃន�ពះ�តីឯកេទ �ទងគឺ់ជ�ពះេពញេលញ។ �ទងជ់�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
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�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេនះគឺជករេបកសែម�ង។ បនួដងបននិយយកនុង
ជំពូកែតមយួថ �ទងជ់�ពះដម៏ន�គប�់ពះេច��  េនះគឺជ�ទង ់ េហយែដល នឹង
មក ជឫសនិងពូជរបស់�វឌី។
27 ឥឡូវេយងរកេឃញ កនុងេរ ងទងំេនះ េយងនឹងពយយមជ�មះប � ទងំមូល
េ�ពះខញុ ំមនិដឹងថេពល�ែដលេយងនឹងបនឮ�ម�ងេទ ត�បែហលជមនិែដល
ផង រហូតដល់េពលេវ�នឹងែលងមនេទ ត េហយរ�យេ ភពអស់កលប
ជនិចច។ េហយឥឡូវេនះ ដូចខញុ ំនិយយ �បែហលជមនបងប�ូនជេ�ចន ជ�គ
ែដលមនលកខណៈសមបត�ិ�គប�់គន�់ចនិយយេរ ងេនះបនល�ជងខញុ ំេ េទ ត
េហយ�បែហលជ�ចមនករបក��យ�បេសរជងេនះចំេពះ� ប៉ុែន��ពះបន
�ក�់េ េលចិត�របស់ខញុ ំេដមបេីធ�� ដូេចនះេហយខញុ ំនឹងក� យជមនុស��កពុ់ត
�បសិនេបខញុ ំមនិនិយយ�តឹម�តវ�មអ�ីែដលខញុ ំគិតេនះ។ េឃញេទ? ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ
ែតងែតចងឱ់យចបស់េ ចំេពះ�ពះ�គបេ់ពលេវ� “ខញុ ំមនិបនេគចេចញ” ដូចែដល
ប៉ុលបននិយយ “េដមប�ីស់េត នអនកទងំយបទ់ងំៃថងទងំទឹកែភនក ថ�កមជំនុំ
�ចនឹងឈរបនេ េពលេនះ។” េបមនបតម់យួ� គឺឈមេនះមនិេ េល
ៃដខញុ ំេទ េ�ពះខញុ ំចងជ់�មះឈមមនុស�ទងំអស់េ េពលេនះ។ ដូេចនះ �បសិនេប
អនកយល់ខុសគន  េហតុេនះ �គនែ់តជវធីិរសួ�យ�កទ់ក ់ េនះនឹងមនិអីេទ។
ឥឡូវេនះ ប៉ុែន� �បែហលជ�ពះអមច ស់នឹងេបកសែម�ងអ�ីមយួែដលនឹងជួយេយង
ទងំអស់គន ។
28 ឥឡូវេនះ េរ ងដំបូង េយងេឃញថ �ទងប់នេបកសែម�ងអងគ�ទង។់ ឥឡូវ
េយងយល់ថ�ទងជ់នរ�។
29 ឥឡូវេនះ ចុះេ�កម ដូចែដលខញុ ំបនេធ�ស�មងអ់ំពីករេ�បះ�ពំ និងពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” នមជ
អនកទទួលបុណយ�ជមុជទឹកែបបកតូលិក េហយមនិែមនជ�បេតស�ង ់ឬពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកកនុងគមពរីស ញ ថមីេទ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំបនប ជ កយ៉់ងចបស់។ េហយខញុ ំ
បនសួរអនក�មន កែ់ដលនឹងបង� ញអតថបទៃនបទគមពរីែដលអនក�មន កធ់� ប់
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះគមពរី ឬរហូតដល់�កម�បឹក�េ ឌីេស ជកែន�ង
ែដលពួកេគបនបេងកត�ពះវ�ិរកតូលិក ជកែន�ងែដលនរ�មន កប់នទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម “�ពះបិ� �ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” សូមមក
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បង� ញខញុ ំ។ េបមនេនះខញុ ំនឹងសរេសរ�កេ់លខនងរបស់ខញុ ំថ “េ��ែក�ងក� យ”
េហយេដរឆ�ងកតផ់�ូវ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�គនែ់តេធ��ប៉ុេ�� ះ…មនិពិបកេទ ប៉ុែន�
�គនែ់តបង� ញអនកថ�គឺជករពិត។ េឃញេទ?

30 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនេបកសែម�ងពី�ទងេ់ ទីេនះថ �ទងគឺ់ជ�ពះដម៏ន
�ពះេច��  ជ�ចឈ់មកនុងចំេ�មពួកេយង។ េឃញេទ? គម ន�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ �មនិែមនជ�ពះបីអងគេទ ឬ�ពះមយួ
អងគបនកតជ់បីកែន�ងេទ។ �ជ�ពះែតមយួែដលបនេធ�ករេ កនុងមុខងរបីៈ
ភពជបិ� ភពជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះែដលចុះពីសួនេអែដន
ពយយមេធ�ផ�ូវរបស់�ទង�់តឡបម់កកនុងចិត�មនុស�វញិ េដមបឱីយេយងរស់េ និង
េធ�ជបុ��បុ�តីរបស់�ពះម�ងេទ តជមយួ�ទង។់ េនះគឺជ�ពះេ ពីេលេយង �ពះ
េ ជមយួេយង �ពះេ កនុងេយង។ េនះេហយជភពខុសគន ។ េឃញេទ?

31 េហយឥឡូវេនះេរ ងទងំេនះ េហយ�ពះគមពរីេបកសែម�ងេរ ងេនះ េហយបន
និយយយ៉ងហមតច់តេ់ កនុងជំពូកទី១ ៃនវវិរណៈ ែដលជេស វេ ែតមយួគត់
េ កនុង�ពះគមពរី េ កនុងគមពរីស ញ ថមី ែដលជគមពរីទងំមូលៃនគមពរីស ញ ថមី គឺជ
េស វេ ែតមយួគតែ់ដល�ពះេយសូ៊វបន�ក�់�ផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង។់ េហយ
�ទងម់នបនទូលថ ទីមយួៃន�គឺ “អនក�ែដល�ននិងអនក�ែដលបន�� ប់
េនះមនពរេហយ។” េហយេ ទីប ច ប ់ �ទងម់នបនទូលថ “�បសិនេបអនក�
ដកយកែផនក�មយួរបស់�េចញ ឬបែនថមអ�ីមយួចូលេ កនុង� ដូចគន េនះនឹង
�តវបនយកចំែណករបស់គតេ់ចញពីេស វេ ជីវតិ។” ដូេចនះ �ជប�� �
ស�មបអ់នក�មន កក់នុងករយកអ�ីេចញ េនះជករេបកសែម�ងេពញេលញរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដូេចនះ�បសិនេបេយងេធ�ឱយ�ទងក់� យជបីអងគ េនះអនកដឹងពីអ�ី
ែដលបនេកតេឡង។ េឃញេទ េឈម ះរបស់អនកបនដកេចញ។

32 េហយគម ននរ�មន ក ់ គម ន�បេតស�ង ់ គម ន�កមជំនំុសមយ័េដម �ែដល
ធ� បម់នជំេន េល�ពះបីអងគេទ។ �ជប � ដធ៏ំមយួេ �កម�បឹក�នីេស  េហយ
ពួកេគទងំពីរនកប់នេ េលអវយវៈ។ េចញ�មវធីិេនះ ដូចករនិយយ។
�ពះ�តីឯក �បជជនែដលេជ េល�ពះ�តីឯក ែដលទីបំផុតបនបេងកតេឡងេ កនុង
�ពះវ�ិរកតូលិក ពួកេគបនេ បំេពញ�ពះ�តីឯក បេងកតជ�ពះ “បី” អងគ។ េហយ
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មនមនុស�មន កែ់ដលេជ ថមន�ពះ “មយួ” េហយពួកេគបនេ មខ ងេទ តេដមប ី
េធ�ជឯកេ�ភគី។ ពួកេគទងំពីរខុស។ �ពះមនិ�ច…
33 �ពះេយសូ៊វមនិ�ចជបិ�របស់�ទងផ់ទ ល់េឡយ េហយកម៏និ�ចមនបិ�
និង�ទងប់នែដរ…ឬនឹងមន�ពះបី។ �—�មនិ�ចដំេណ រករបនេទ។ េ�ពះ
េប�ទងម់នបិ� េហយបិ�ជមនុស�េផ�ងេទ តេ�កពី�ទង ់ បនទ បម់ក�ទង់
មន…េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជកូនមន កេ់ទ ត េបអ ច ឹងេនះ�ទងជ់កូនមនិ
�សបចបប។់ �ពះគមពរីបនែចងថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះវរបិ�របស់�ទង។់
េហយ�បសិនេបេយងមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះ�មនិែមនជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេទ �គឺជ�ពះវរបិ�េ កនុងេយងកនុង�ពះនមៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�ប
មុខងរេ កនុងពួកេយង េ�ពះ�ធ� បេ់ កនុងបុរសមន កេ់ ថ វ ិ ញ ណ េហយ
�តឡបម់កវញិ េហយ�េ កនុងេយងឥឡូវេនះ គឺជ�ពះេយហូ�៉ែតមយួ។ េឃញ
េទ?
34 មនិមន�ពះបីេទ។ �ពះបីអងគគឺជអនកមនិេគរព�សនេគេជ  េហយ��តវ
បនេគនចូំលមក។ េហយ�បសិនេបអនក�គនែ់តេ េពញមយួសប� ហ៍េហយ
មនិមនករេរ សេអង ប៉ុែន�េមល� យក� ជ�បវត�ិ� ស�។ យក�បវត�ិ� ស�
ដូចគន ែដលខញុ ំេធ� ឬនរ�មន ក ់ ��វ�ជវ�បវត�ិ�មយួ។ �គនែ់តអនុ ញ ត
ឱយ�ដឹងថ�បវត�ិ� ស�ទងំអស់យល់�សបដូចគន ។ ពួកអនក�បវត�ិ� ស�មនិ
មនពកព់ន័ធនឹងភគី�មយួេទ ពួកេគ�គនែ់តចប�់រមមណ៍កនុងករប ជ ក់
ពីករពិត អ�ីែដលបនេកតេឡង។ េហយេមលឲយចបស់ពីរេប បែដលេរ ងេនះ
លូតចូល�មលូេធ េហយេចញមក�មេវសលី េហយបនទ បម់ក�ត�ត�ង
េ ៃថងចុងេ�កយ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” �គនែ់តេមលកែន�ងែដល�ចូលមកកនុង�ពះវ�ិរកតូលិក
កនុងសមយ័កលងងឹត េចញមក�មរយៈលូេធ ចុះ�មរយៈ េវសលី ប៉ុែន�រ�ងេវស
លីនិងេ ឌីេស (េ ចុងប ចប)់ ��តវបន�ត�ត�ង។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ
េហយេនះគឺជ�បវត�ិ� ស�ទងំអស់ េហយមនិ�តឹមែតជ�បវត�ិ� ស�ប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន��គឺជ�ពះគមពរី។
35 េហយឥឡូវេនះ យបេ់នះ េយងកំពុងខិតចូលដល់ សមយ័កល�កមជំនុំទងំ
�បពីំរ ែដលជ�ពះវ�ិរចំនួន�បពីំរ ែដលសថិតេ កនុង�សីុមនីរ័ េ េពលសរេសរ
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េស វេ ។ �កមជំនុំទងំេនះេ េពលេនះ�តវែតមនលកខណៈៃនសមយ័�កមជំនុំ
ែដលនឹងមកដល់ ពីេ�ពះេនះ… មន�ពះវ�ិរេ�ចនជងេនះ �ពះវ�ិរកូលុ៉ស
និង�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តជេ�ចនេ េពលេនះ ប៉ុែន� �ពះបនេ�ជសេរ ស�កមជំនុំ
ទងំេនះ េ�យ�រលកខណៈរបស់ពួកេគ។

36 ឥឡូវេនះ េយងេឃញថ�ទងឈ់រេ ក�� លេជងចេងក ងមសទងំ�បពីំរ
�ទងម់នផក យ�បពំីរេ កនុងៃដ។ េហយផក យទងំ�បពំីរេនះ �ទងប់នមនបនទូល
េ កនុងខទី ២០ ៃនជំពូកទី១ េនះគឺ “ពួកេគជេទវ��បពីំររបូរបស់ពួកជំនុំទងំ
�បពីំរ។”

37 ឥឡូវេនះ េ កនុង�ពះគមពរី ពួកេគមនិបនយល់ពីករេបកសែម�ងេនះេទ។
ពីេ�ពះ េត�នឹងផ�ល់ផលល�អ�ីដល់ពួកេគកនុងករេមល េហយរងច់�ំបសិនេប
ពួកេគដឹងថមន�បព់នឆ់ន មំុន�ពះេយសូ៊វបនយងមក? �មនិ�តវបនផ�ល់ឱយ
ពួកេគេទ។

38 េហយខញុ ំនិយយេ កនអ់នក�ល់គន ថ អនកេ ទីេនះ អនក�ល់គន ជអនកេជ
ខងកតូលិក ដល់អនក�ល់គន អនកខងលូេធ�ននិងអនកខងេមតូឌីសទ េហយ
អ�ីៗេផ�ងេទ ត �មនិ�តវបនផ�ល់ឱយដល់េ�កម៉ទីន លូេធែដលជពន�ឺែដល
មនេ េល�ពះបនទូលសព�ៃថងេនះេទ។ �មនិ�តវបនេគផ�ល់ឱយេ ចន េវសលី
េទ។ េ�ក ចន េវសលីបនអធិបបយអំពីករ�បជ់បរសុិទធែដលេ�កលូេធបន
ឆ�ងកត។់ េហយពន�ឺមក�មែដលេយង�តវករពន�ឺ។ �ពះមនបនទូលពី� េហយ
�មនិេបកចំហដល់េយងេទ េ�ពះ��កក់នុងែភនកេយងរហូតដល់ៃថងែដល�ពះ�ច
េបកបង� ញ�។ ឆងល់ថេត�នឹងេ ជយ៉ង�បនទ បពី់េយងចកេចញ? បទ ខញុ ំ
�តវបនេគប ចុ ះប ចូ លថមនេ�ចនេទ តែដលេយងមនិដឹងេ�ះ។ �តវេហយ។
មន���បពីំរ �បសិនេបេយង�គនែ់តេលកយកកនុងេស វេ វវិរណៈេពញេលញ
ែដល�តវបនេ ចំ�ំេ ខងេ�កយេស វេ ។ �មនិែមនសូមបែីត…មនិ�តវ
បនសរេសរេ កនុងេស វេ េទ។ េហយ��ទងំេនះនឹង�តវេបកកនុងសមយ័
ពួកជំនុំេនះ េហយ�ថក៌ំបងំទងំ�បពំីរចុងេ�កយរបស់�ពះគឺ�តវដឹង…េធ�ឱយេគ
�គ ល់។ អូ ខញុ ំចងទុ់ក�េពញមយួរដូវរង េហយឆ�ងកត�់។ បទ ែមនេហយ!
សមយ័កល�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។
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39 កល�នីែយល៉បនឮផគរ�នទ់ងំ�បពីំរ េហយ�តវបន�មឃត ់ េហយ
យ៉ូ�នបនឮសំេឡង េហយេស វេ េនះ�តវបនេបះ�� េហយែផនកខងេ�កយ
ៃនេស វេ �តវបនេបះ��េ�យ���បពំីរ ប៉ុែន�េ កនុងៃថងៃន��ទងំេនះនឹង
�តវបនេបកគឺ “�ថក៌ំបងំរបស់�ពះនឹង�តវប ច ប។់” េ កនុងពកយេផ�ងេទ ត
�ពះនឹង�តវបនេបកសែម�ងអងគ�ទងច់ំេពះ�កមជំនុំរបស់�ទង ់ មនិែមនេ បីអងគ
េទ ប៉ុែន�ជអងគែត១។ “�ថក៌ំបងំរបស់�ពះនឹង�តវបនបង� ញ” េហយេ េពល
ែដល��តវបនបង� ញទងំ�សង បនទ បម់ក �ថក៌ំបងំទងំ�បពីំរនឹងេបកដល់
�កមជំនុំ េ�យ�រែតេ ទីេនះ �កមជំនំុនឹងរស់េ េ�កមករករេបកសែម�ងៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ទងេ់ធ�ករពីកនុងនិងេ�ក េហយបង� ញទីសំគល់ៃនករមន
�ពះជនមរស់ និងកនុងចំេ�មេយង�ល់គន  រស់េ កនុងចំេ�មពួកេយង េហយ
បនទ បម់កេយងកំពុងថ� យបងគំ�ពះ�គីសទដម៏ន�ពះជនមគងេ់ កនុងចំេ�មពួក
េយង។

40 កុំែស�ងរក�ពះវ�ិរធំ និងរបស់អ�ច រយ។ េ េពលែដលេយងេ ដល់សមយ័
េពនទីកុស�េនះ អនកនឹងេឃញកែន�ងែដលពួកេគបនបតប់ង។់ �កមជំនំុេ ឌី
េសមននយ័ថ “សមបរូ មនិ�តវករអ�ី” េហយ��កត េវទន ខ� ក ់ទុកខ�ពយ េហយ
មនិដឹងខ�ួនេ�ះ។ េឃញេទ? ពួកេគបនរលតេ់ វញិដូចជ�បកដ់េ៏�ចនសនធឹក
សនធ ប ់អគរ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។

41 េ េពល� �កមជំនុំែតងែតជ—ករ�បមថៃនែផនដី។ េហយេ ទីេនះ
ពួកេគ�តវបនេគៈ ស�បេ់�យមនុស�ទងំអស់ េដញេចញ េ ផ�ូវតូច �គបទី់កែន�ង
ែដលពួកេគ�ចរស់េ ។ សូម�ន េហេ�ពរ១១ េហយយកខចុងេ�កយ�បមំយួ
ឬ�បបីំៃន� េតេ�យរេប ប� “ពួកេគបនេដរេ �លខ�ច ់ េហយ—េហយ
េស� កែសបកេច ម និងែសបកពែព េហយមនភពទុគត៌ និងរងទុកខ េហយ�តវ
េធ�ទរណុកមម។” �បជជនេ ទីេនះ េតសកខីភពរបស់េយងនឹងត�ងំនឹងពួកេគ
យ៉ងដូចេម�ចេ ៃថងជំនំុជំរះ? េឃញេទ មនុស�ទងំេនះេ កនុងៃថងេនះ។

42 ឥឡូវេនះ េ កនុងសមយ័ពួកជំនំុេនះ…េយងមន�ពះវ�ិរ�បពីំរ ឥឡូវខញុ ំចង់
យក�េចញ។ ខញុ ំមនិគិតថអនក�ចេមលេឃញ�ពីទីេនះេទ �បែហលជ�បសិនេប
អនកខ�ះ�ច ខញុ ំសង�យ័�ខ� ងំ�ស់ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងពយយមេធ�� (ខញុ ំដឹងថអនកមនិ�ច
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អងគុយេ ទីេនះ) េធ��បនសមយ័កល�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។ ខញុ ំនឹងកន�់េ េល
ៃដរបស់ខញុ ំ ដូេចនះអនកនឹងយល់។

43 �ចបេ់ផ�ម �កមជំនំុចបេ់ផ�មេ ៃថងបុណយទី៥០។ េតមនអនក��ចបដិេស
ធបនេទ? អតេ់ទ បទ! �កមជំនុំចបេ់ផ�មេ ៃថងបុណយទី៥០ ជមយួនឹងពរជយ័
ៃថងបុណយទី៥០ េហយ�តវបនែតង�ងំេ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទឲយបន�រហូតដល់
ៃថងចុងេ�កយេ�យ�ជយ�រែតមយួ និងពរជយ័ដូចគន ែដលេធ�ករេ កនុងេយង។
េបសកកមមចុងេ�កយរបស់�ទងច់ំេពះ�កមជំនុំរបស់�ទង ់ម៉កុស ១៦ “ចូរចូលេ
កនុងពិភពេ�កទងំមូល ផ�យដំណឹងល� ដបតិទីសំគល់ទងំេនះនឹងេដរ�មអនក
ែដលេជ ។” ឥឡូវេនះ េត�េ ឯ�? “ដល់ពិភពេ�កទងំមូល។” េ អនក�?
“មនុស�ជតិនីមយួៗ។” សមបរុេខម  េ�ន ត េល ង ស មនុស�ជតិ�កេ៏�យ ចូរ
ផ�យដំណឹងល�ដល់េគទងំ�យ។ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹង េធ��មពួកេគែដល
េជ ។” ឥឡូវេនះ យបេ់នះ ពួកេយងចបេ់ផ�មកត�់េ យបេ់នះ �ល់យបប់ន
កតេ់ចលនូវសំបកធំជងេនះរហូតដល់េយងចុះដល់សមយ័កល�កមជំនំុរបស់
េយង។ ឥឡូវេនះ េយងេឃញថ េនះគឺជេបសកកមមរបស់�ទង។់

44 ឥឡូវេនះ �គពួកជំនំុដំបូងគឺពួកជំនំុេអេភសូរ។ សមយ័កល�ពះវ�ិរទីពីរគឺ
សមឺន៉។ សមយ័កល�ពះវ�ិរទីបីគឺ េពកម៉ុស។ �គពួកជំនុំទីបនួគឺ ធេទ�៉។
�គពួកជំនុំទី�បគឺំេសេដស។ េហយ�គពួកជំនុំទី�បមំយួគឺទី�កង ភ�ីដិលភ។
េហយ�គពួកជំនំុទី�បពំីរគឺេ ឌីេស។

45 ឥឡូវេនះ សមយ័កល�ពះវ�ិរដំបូងបនចបេ់ផ�ម�បែហលមុន គ.ស.
៥៣ េ េពលែដលប៉ុលបនបេងកត�ពះវ�ិរេ កនុង—េ �កងេអេភសូរ។ េ កនុង
ដំេណ រេបសកកមមរបស់គត ់ គតប់នបេងកត�ពះវ�ិរេ —េ �កងេអេភសូ
�កមជំនំុេអេភសូ េហយជ�គគង� លរហូតដល់េពលែដលគត�់តវបនេគកត់
កបលេ ឆន ៦ំ៦ េធ�ឱយគតក់� យជ�បែហលៃមភពីរឆន ជំ�គគង� លៃន�កមជំនុំេអ
េភសូ។ បនទ បពី់ករ�� បរ់បស់គត ់ េយង�តវបនេគ�បបថ់�វកប៉ុល… ឬ
�វកយ៉ូ�នែដលេកតខ� ច�ពះបនក� យជ�គគង� លៃន�កមជំនំុ េហយបន
អនុវត��រហូតមកដល់សមយ័កលេនះ េហយសមយ័�ពះវ�ិរបនឈនដល់
ជង ១៧០។
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46 បនទ បម់កបនទ បពី់សមយ័កលេអេភសូរ ពីគ.ស.៥៣ រហូតដល់គ.ស. ១៧០
បនទ បម់កបនចបេ់ផ�មេ កនុង សមយ័កលសមឺន៉ែដលមនរយៈេពលពីគ.ស.
១៧០ ដល់ គ.ស. ៣១២។ បនទ បម់កចូលមកកនុងសមយ័កលេពកម៉ុស េហយ
សមយ័កលេពកម៉ុសចបេ់ផ�មេ  ៣១២ េហយមនរយៈេពលរហូតដល់គ.ស.
៦០៦។ បនទ បម់កចូលដល់សមយ័កល�កមជំនុំធេទ�៉ េហយសមយ័កល
�កមជំនុំធេទ�៉ចបេ់ផ�មេ  ៦០៦ េហយបនេ ដល់ ១៥២០ ែដលជស
មយ័កលងងឹត។ េហយបនទ បម់កសមយ័កល�កមជំនំុេសេដសចបេ់ផ�មេ
១៥២០ និងមនរយៈេពលរហូតដល់ ១៧៥០ ែដលជយុគសមយ័លូេធ�ន។
បនទ បម់កចបពី់ឆន  ំ១៧៥០មក សមយ័កលបនទ បគ់ឺ ភ�ីដិលភ សមយ័កល
េវសលី ែដលចបេ់ផ�មេ ឆន  ំ ១៧៥០ និងបន�រហូតដល់ឆន  ំ ១៩០៦។ េហយ
េ ឆន  ំ ១៩០៦ សមយ័កល�កមជំនំុេ ឌីេសបនចូលមក េហយខញុ ំមនិដឹងថ
�នឹងប ចបេ់ េពល�េនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំទយថ�នឹងចបេ់ ឆន  ំ ១៩៧៧។ ខញុ ំ
ទស�នទ៍យ មនិែមន�ពះអមច ស់បន�បបខ់ញុ ំេទ ប៉ុែន�ខញុ ំទយ��មនិមតិ�ែដល
បនបង� ញខញុ ំកលពីប៉ុនម នឆន មំុន ថ របស់ទងំ�បយ៉ំងេនះ (កនុងចំេ�ម
ទងំ៧) បនេកតេឡងេហយ។

47 �បែហល…េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកច់ងចកំរនិមតិ�េនះ េ កនុង�កមជំនំុ?
�បកដ�ស់។ បននិយយថ រេប បែដលសូមបែីតេកណ� ឌីនឹង�តវបន
ជបេ់ឆន តេ កនុងករេបះេឆន តចុងេ�កយេនះ។ រេប បែដល ស�ីនឹង�តវបន
អនុ ញ តឱយេបះេឆន ត។ រេប បែដល រ ៉សូែវល នឹងនពិំភពេ�កេ កនស់ ងគ ម។
រេប បែដលមូសូលីនីនឹងេឆព ះេ រក�បេទសេអតយពីូ ករលុកលុយេលកដំបូង
របស់គត ់ េហយនឹងយក�េ  េនះជទីប ច ប ់ គតនឹ់ង�តវ�� បប់នទ បពី់
េនះ។ រេប បែដលឥស�រយិយសដអ៏�ច រយទងំេនះនឹងេងបេឡង េហយទងំអស់
បនធ� កចូ់លេ កនុងកុមមុយនិស� ហុីែត�រ និងមូសូលីនី និងសហ…�សីុស
ជេដម ទងំអស់នឹងធ� កចូ់លេ កនុងកុមមុយនិស�។ េហយដបម់យួឆន មំុនហនឹង
�បននិយយថ “េយងនឹងេធ�ស ងគ មជមយួ�ឡឺមង៉ ់ េហយ�ឡឺមង៉នឹ់ង
�តវបនព�ងឹងេ ពីេ�កយេបតុង” កំែពងករពរ។ �បនេកតេឡង�មរេប ប
េនះ។ និយយថ បនទ បម់ក នឹងមកដល់កែន�ងេនះ… បនេកតេឡងថ
វទិយ� ស�នឹងេកនេឡងខ� ងំរហូតដល់េគបេងកត�ន រថយន�នឹងកនែ់តដូច



សមយ័កល�កមជំនំុេអេភសូរ 15

“សុ៊ត” �គបេ់ពលេវ�។ េហយករនិមតិ�េនះ�តវបនេគ�បបេ់ �តងេ់នះជកែន�ង
ែដល�កមជុះនុំៃន�ពះ�គីសទឈរេ េពលេនះ េ ឯេមស-…ផទះកុមរកំ�ព។ ឆលី
ខឺន�បែហលជេ កនុង�គរយបេ់នះ កំពុងរស់េ កែន�ងេនះ។ �ពកឹៃថង�ទិតយ
មយួ�បែហលេម៉ង�បពំីរ�បនេកតេឡង។ េហយ�បននិយយថ “បនទ បម់ក
នឹងេកតេឡងថ ពួកេគបនបេងកតរថយន�ែដលពួកេគមនិ�តវករៃដចងកូតេ កនុង
េនះ �នឹង�តវបន�គប�់គងេ�យ�បេភទៃនអំ�ចមយួចំនួន។” ពួកេគបនមន
�ឥឡូវេនះ។ ពួកេគបនមន�ឥឡូវេនះ េ កនុងថមពលម៉េញទិក ករ�គប�់គង
�៉�។ ពួកេគមនិសូមបែីត…�គនែ់តកំណត�៉់�របស់អនកេ កែន�ងែដលអនកនឹង
េ  �នអំនកេ�យខ�ួនឯង មនិចបំចក់ចច់ងកូតេទ។
48 ឥឡូវេនះ េហយ�បននិយយេ ទីេនះថ “េ េពលេនះ មន ស�ីដអ៏�ច រយ
មន កឈ់រេ សហរដ��េមរកិ។” េហយនងេស� កពកក់�៏� ត ប៉ុែន�នងេឃរេឃ
កនុងចិត�។ េហយខញុ ំមនេ កនុងវង�់កចកេ េលករេមលេឃញ សូមបែីត�ក�ស
ពណ៌េល ងបននិយយថ “�បែហលជមកពី�ពះវ�ិរកតូលិក។” េហយ ស�ី
ែដល�តវបនេគអនុ ញ តឱយេបះេឆន តនឹងជួយេ�ជសេរ សមនុស�ខុសស�មប់
�បជជតិេនះ។ េហយេនះជអ�ីែដលពួកេគបនេធ�។ ពិត�បកដ�ស់។
ឥឡូវេនះបននិយយថ “េនះនឹងជករចបេ់ផ�ម។”
49 ឥឡូវេនះមនេរ ងមយួេទ តែដល�និយយ ថ…បនទ បម់កភ� មៗបនទ បពី់
េនះ ខញុ ំេឃញ�បជជតិេនះក� យេ ជេ�ក ម�កំ �គនែ់តេខទចខទី។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបេរ ងទងំេនះបនេកតេឡង េនះនឹងមនេរ ងេផ�ងេទ ត។ េយងេ …
េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំមកទីេនះយបេ់នះ េ�យពយយមនយំក� េហយ
�ក�់េ កនម់នុស�េនះេ  េជហ�ឺ�នវ់លី េ�ពះខញុ ំកំពុងជួសជុលេដមបចូីលកនុង
េបសកកមមឆប់ៗ េនះម�ងេទ ត េហយមនិដឹងថខញុ ំ�តវេគេ េចញពីេម៉ង�ឬ
�តវេគចបេ់ចញេនះេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ…េយងមនិដឹងេនះេទ។ េហយខញុ ំចង�់បកដ
ថខញុ ំ…អនុ ញ តឱយ�កមជំនំុដឹងពីេម៉ងែដលពួកេគកំពុងរស់េ  េ�ពះ�ពះដម៏ន
ឫទធ នុភពនឹងទទួលខុស�តវចំេពះខញុ ំ។
50 ឥឡូវេនះ—ឥឡូវេនះ �កមជំនំុនីមយួៗ េយងេ �មបទគមពរីេ ទីេនះ មន
េទវ�មយួ។ េហយេទវ�គឺ…េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ េទវ�មននយ័
យ៉ង�? �គឺជ “អនកន�ំរ” អនកន�ំរ។ េហយេ ទីេនះ—មនេទវ�
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�បពីំរ េ កន�់ពះវ�ិរទងំ�បពំីរមននយ័ថ “អនកន�ំរ�បពំីរ។” ឥឡូវេនះ
េហយពួកេគគឺជផក យេ កនុងៃដរបស់�ទង។់ េហយទងំេនះេ កនុងៃដរបស់�ទង់
—ទងំដបពី់រេនះ… ផក យទងំ�បពំីរេនះ ែដលឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺៃនវត�មនរបស់
�ទងក់នុងេពលៃថងនិងយបែ់ដលេយងកំពុងរស់េ ។ េ េពលែដលផក យឆ�ុះប ច ំង
ពី�ពះ�ទិតយមកែផនដី េធ�ឱយ�មនពន�ឺ ដូេចនះេយង�ចេដរ និងេដរជំុវញិេ េពល
យប។់
51 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ កនុងអំឡុងេពលេនះ េទវ�នីមយួៗមនទី�ងំ
និងទីកែន�ង។ េហយបងប�ូនេអយ យបេ់នះេយងមនិបនេ ដល់�េទ េ�ពះេយង
�គ ល់េទវ�ៃនពួកជំនំុដំបូងេនះ ប៉ុែន��នឹងក� យជេរ ង�ថក៌ំបងំ និងអ�ច រយ
កនុងករែស�ងរក និងដកខ�ួនេចញពី�បវត�ិ� ស� ចំេពះមុខអនក េទវ�ៃន�ពះវ�ិរ
េផ�ងេទ ត។ េទវ�ៃន�ពះវ�ិរទីមយួគឺ �វកប៉ុលគតប់នបេងកត� ែដលជ
អនកន�ំររបស់�ពះ។ េទវ�ៃន�ពះវ�ិរេអេភសូរគឺ�វកប៉ុស។ �ពះវ�ិរ…
ឥឡូវេនះ មូលេហតុែដលខញុ ំ…
52 ឥឡូវេនះ អនកេផ�ងេទ តទងំេនះ អនក�បែហលជមនិយល់�សប ប៉ុែន�ខញុ ំ
បនអងគុយេ ទីេនះអស់ជេ�ចនៃថងេហយេ េ�កមករេបកសែម�ងរហូតដល់
ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�យខញុ ំ េហយចកេ់�បង�បខញុ ំស�មប់
�។ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំដឹង។ េហយេមលបុរសទងំេនះែដល�តវបន
េ�ជសេរ ស �បសិនេបអនកជអនក�បវត�ិ� ស� ពួកេគ… បុរសដែដលែដលខញុ ំមនេ
ទីេនះ េហយដឹងេ�យករេបកសែម�ងថពួកេគគឺជេទវ�ៃន�កមជំនុំ ពួកេគមន
កិចចករដូចគន ែដលពួកេគបនេធ�េ េដមដំបូង។ េហយពន័ធកិចចេនះមនិ�ចផ� ស់
ប�ូរបនេទ ��តវែតេ ៃថងបុណយទី៥០ចុះមក។
53 ឥឡូវេនះ �បវត�ិវទូិេ ទីេនះ នឹងមនិយល់�សបជមយួខញុ ំចំេពះបុរសេនះេទ
ប៉ុែន�េ េល�ពះវ�ិរៃនសមឺន៉ អុីរនិនស គឺជអនកែដលខញុ ំដឹងថេនះជេទវ�េ
ៃថងេនះ។ ប៉ូលីកប មនុស�ជេ�ចននឹងនិយយថ�ជ ប៉ូលីកបជជង អនក
នឹងនិយយថ�គឺជគត។់ ប៉ុែន�ប៉ូលីកបពឹងែផ�កេលអងគករនិងករេរ បចំែបប
កតូលិក កនែ់តេ�ចនេឡងែបប�សន។ ប៉ុែន�អុីរនិនសគឺជមនុស�ែដល
និយយភ�ដៃទ េហយមនឫទធ នុភពៃន�ពះ េហយទីសំគល់កេ៏ដរ�ម
គត។់ គតគឺ់ជពន�ឺៃនេទវ�របស់�ពះ េហយគតប់នទញពន�ឺមកេល បនទ ប់
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ពីប៉ូលីកប�តវបនឆក ង ឬសម� ប ់ េធ�ឃត បនទ បម់ក អុីរនិនសគឺជសិស�មន ក់
របស់គត ់េហយ ប៉ូលីកបគឺជសិស�របស់�វកប៉ុល…ឬ�វកយ៉ូ�ន។ េហយ
បនទ បម់កអុីរនិនសបនជំនួសកែន�ងគត ់េហយគតប់ននពំន�ឺ។
54 និងេទវ�ៃនពន�ឺៃន—ៃនេពកម៉ុសគឺជេ�កម៉ទីនដអ៏�ច រយ។ ខញុ ំមនិ
េជ ថមនបុរសមន កែ់ដលអ�ច រយជងេនះធ� បរ់ស់េ េលែផនដីេនះ េ�កពី
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជជងេ�កម៉ទីនេ េទ ត។ ជអំ�ច? ឃតកមករក
គតេ់ដមបកីតក់បលគត ់ (គតប់នេជ េលទីសំគល់ និងករអ�ច រយ និងពរជយ័
ៃថងបុណយទី៥០) េហយេពលេ ដល់ េគនឹងេធ�ឃតគត ់ គតក់ទ៏ញ�វគត់
មកេហយេអតកគតេ់ចញ។ េហយេពលែដលឃតករទញ�វកបក់បលគត់
េនះអំ�ចៃន�ពះបនេគះគតេ់គដកថយពីគត ់ េហយេគបនលុតជងគងសំុ់
គត…់?…�ែមន៉។ គតគ់ឺជេទវ�របស់�កមជំនុំ
55 េរ ងេផ�ងេទ ត។ េមលរេប បែដលគត…់បងប�ូនរបស់គតម់ន ក�់តវបនពយរួក
គតក់ំពុងេធ�ដំេណ រ�មដងផ�ូវេដមបែីស�ងរកគត ់ េមលអ�ីែដលបនេកតេឡង។
េហយេពលគតេ់ ដល់ទីេនះ េគកច៏ងគត។់ គតក់ំពុងេដកសនធឹង �� ប ់េហយ
ែភនករបស់គតប់នេចញពីកបលរបស់គត។់ គតប់នចូលេ ជិតគតេ់ហយ
លុតជងគងចុ់ះេហយ�ក�់ងកយរបស់គតេ់ េលគតអ់ស់រយៈេពលមយួេម៉ង
េ�យអធិ�� នដល់�ពះជមច ស់។ េហយអំ�ចៃន�ពះបនមកេលបុរសេនះ
េហយគតប់នេ�កកេឡង ចបៃ់ដរបស់គតនិ់ងេដរេចញេ ជមយួគតេ់
ទីេនះ។ េនះជ�បវត�ិ� ស� ដូចជចច �៉សីុនេ�ន អ�័ប� ំលីនខុនឬអ�ីេ�ចន
េទ ត។ �ជ�បវត�ិ� ស�។
56 បទ ែមនេហយ! េ�កម៉ទីនគឺជេទវ�េ កន�់កមជំនុំេពកម៉ុស ែដលជ
�ពះវ�ិរ�ពហ៍ពិពហ៍ែដលនពំួកេគចូលេ កនុងជំេន កតូលិកបនទ បពី់េនះ។
57 េទវ�ៃន�កមជំនុំ—ៃនធេទ�៉គឺកូឡំុប។
58 េទវ�ៃនរ�កមជំនំុៃនេសេដស �កមជំនំុែដលបន�� ប…់ពកយ េសេដស
មននយ័ថ “�� ប។់” េចញមកជមយួនឹង�ពះនម ែតមនិែមន�ពះនម�ទង់
“ប៉ុែន�ជេឈម ះែដលអនករស់េ  ប៉ុែន�អនកបន�� បេ់ហយ។” សូមេមលរេប បែដល
ពួកេគបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកេ ៃថងេនះ។ សូមេមល គឺមកពី�។ េទវ�ៃន�កមជំនុំ
េសេដស គឺម៉ទីន លូេធ ជអនកកំែណទ�មងដំ់បូង។
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59 េទវ�ៃន�កមជំនំុៃនទី�កងភ�ីដិលភគឺេ�កចន េវសលីែដលជ
អនកន�ំរ។
60 និងេទវ�ៃន�កមជំនុំៃន—ទី�កងេ ឌីេសមនិទនដឹ់ងេ េឡយេទ។ �
នឹងមនៃថង�មយួ ប៉ុែន��បែហលជគត…់េ េលែផនដី។ “អនកែដលមន
�តេច ក…” [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…ដឹងថេនះជសមយ័កលែដល
េយងកំពុងរស់េ ។ �ពះនឹងេធ�ករជំនុំជំរះេរ ងេនះ។
61 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ េហយេយងនឹងចូលេ កនប់ទ
គមពរីឥឡូវេនះ �តឡបេ់ សមយ័កលពួកជំនំុដំបូងវញិ។ ឥឡូវេនះខញុ ំចង…់ខញុ ំ
បនសរេសរេរ ងខ�ីមយួចំនួនេ ទីេនះ ែដលខញុ ំចងឱ់យអនក�� បេ់�យយកចិត�
ទុក�ក។់
62 �ពះវ�ិរទីមយួ �ពះវ�ិរេអេភសូរ កិចចកររបស់ពួកជំនំុ អ�ីែដល�ពះបន
េថក លេទសពួកេគ គឺជករេធ�េ�យគម នេសចក�ី�ស�ញ់។ រង� នរ់បស់ពួកេគ
គឺេដមេឈជីវតិ។
63 �ពះវ�ិរសមឺន៉គឺជ�ពះវ�ិរែដល�តវបនេប តេប ន ឆ�ងកតទុ់កខេវទន។
រង� នគឺ់ជមកុដៃនជីវតិ។
64 �កមជំនំុទីបីគឺេពកម៉ុសជសមយ័កលៃនលទធិមនិពិត ករកុហករបស់
��ងំ និងមូល�� ន�គឹះៃនចបបប់៉ុប �ពហ៍ពិពហ៍ជមយួ�ពះវ�ិរនិងរដ�។
រង� នេ់នះគឺម៉�ែដល�កក់ំបងំ និងថមពណ៌ស។
65 �ពះវ�ិរៃនធេទ�៉គឺជ�ពះវ�ិរៃនករលបងួៃនប៉ុបែដលជសមយ័កល
ងងឹត។ រង� នគឺ់ជអំ�ច និងករ�គប�់គង�បេទស េហយផក យ�ពឹក។ េនះគឺជ
ជនជតិភគតិចែដលបនឆ�ងកត។់
66 �ពះវ�ិរៃនេសេដស គឺជសមយ័កលកំែណទ�មង ់ ែដលជអនកផ�ព�ផ�យ
ដំណឹងល�ដអ៏�ច រយ…ឬមនិែមនជេបសកជនេទ ប៉ុែន�ជេឈម ះែដល�កេ់នះ
ពួកេគមនេឈម ះផទ ល់ខ�ួន។ េហយរង� នគ់ឺសេម� កបំពកព់ណ៌ស និងេឈម ះេ
េលេស វេ ជីវតិ (ែដល�តវមកេ កនុងករជំនុំជំរះ)។ េយងមនៃថងេនះ េស វេ
ជីវតិ អនកនឹង�តវជំនំុជំរះពីកនុងេស វេ ជីវតិ។ ពួកបរសុិទធ�តវបនេលកេឡង េហយ
យកេ េ�យគម ន� េនះពួកេគមនិេ េនះេទ។
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67 សមយ័កល�ពះវ�ិរ ភ�ីដិលភគឺជសមយ័កលៃនេសចក�ី�ស�ញ់
ជបងប�ូន សមយ័កលេបសសកកមមដអ៏�ច រយ និងជសមយ័កលេបសកជនដ៏
អ�ច រយ ែដលជទ� រេបកចំហ។ េហយរង� នគឺ់—បេងគ លពពកមយួ។ េបកសែម�ង
�ពះនមរបស់�ពះគឺ�តវេ កនុងអំឡុងេពល—កនុងកំឡុងសមយ័កលេនះ េ េពល
ែដល�បនេចញេ ជុំវញិឆន  ំ១៩០៦។ ហនឹងេហយ។

68 សមយ័កលេ ឌីេសគឺជ�កមជំនំុមនិេក� មនិ�តជក ់ សមបរូ�ទពយេកនេឡង
មនិ�តវករអ�ីទងំអស់ ប៉ុែន��តវេវទន កំសត ់ ខ� កែ់ភនក និងទុកខ�ពយ េហយ
��កតកយ។ េហយរង� នគ់ឺេដមបេីឡងេលបល�័ងកជមយួ�ពះអមច ស់ អស់អនក
ែដលយកឈនះេលសមយ័កលេនះ។

69 ឥឡូវេនះេដមបបីំែបក �យបេ់នះ សូមបង� ញអនកបន�ិច អំពីកមមវធីិយបេ់នះ
េយងនឹងយកជំពូកទី២ ែដលជយុគសមយ័�កមជំនុំដំបូង។ ឥឡូវេនះេយង…

�ទងប់នេបកសែម�ង េហយេយងដឹងថ�ទងជ់នរ� �ទងជ់�ពះ!

70 ឥឡូវេនះ �គពួកជំនុំចបេ់ផ�មដូចែដលខញុ ំបននិយយ �បែហលកនុង
ឆន ៥ំ៣ដល់ ១៧០។ េហយ (ក) ទី�កងេអេភសូ ជទី�កងមយួកនុងចំេ�មទី
�កងធំៗទងំបីរបស់�សីុ ជេរ យៗេគេ ថទី�កងទីបីៃនជំេន �គី�ទ ន (ទីមយួ
គឺ�កងេយរ�ូឡឹម ទីពីរ �នទី់យ៉ូក និងទីបីេអេភសូ)… (គ) ទី�កងពណិជជកមម
និងពណិជជកមមដអ៏�ច រយ…(ង) រ�� ភបិលគឺរ ៉មុូងំ…(ច) ភ�គឺ�កិក។ �បវត�ិវទូិ
េជ ថ យ៉ូ�ន ម៉� េព�តស អនេ�ទ និងភលីីព �តវបនកបេ់ ទីេនះ។ េហយ
េអេភសូរ�តវបនេគ�គ ល់ស�មបភ់ព�សស់�� តរបស់�។

71 �គី�ទ នេ េអេភសូជកែន�ងែដលជនជតិយូ�រស់េ  គឺេ េអេភសូរ។
េហយ��តវបនបេងកតេឡង�បែហល គ.ស. ៥៣ ឬ ៥៥។ �គី�ទ ន�តវបន�េំ
ទីេនះេ�យ �វកប៉ុល។ េ�កយមក េ�ក�វកប៉ុលបនចំ�យេពលបីឆន ំ
េ េអេភសូរ។ ករបេ�ង នរបស់ប៉ុលមនឥទធិពលយ៉ងខ� ងំដល់អនកេជ េ �កង
េអេភសូរ។ បនទ បម់ក ធីម៉ូេថគឺជប៊សី�ពដំបូងរបស់�កមជំនំុេ �កងេអេភសូរ។
ប៉ុលបនសរេសរេ �ពះវ�ិរេ �កងេអេភសូរ។ េ សមយ័ប៉ុល �ជ�ពះវ�ិរដ៏
អ�ច រយ។
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72 េអេភសូរមននយ័ថ…េឈម ះ េអេភសូរមននយ័ថ “អនុ ញ តឱយេ
ស�មក ែលងមនជំេន ។” បន��ស់េ េ�យ�ពះ “�ពះវ�ិរែដលែលងមន
ជំេន ។” �ពះ—�ពះបនទទួល�គ ល់ករ�ប�ពឹត�របស់េគមុន កម� ងំពលកមម និងករ
អតធ់មតរ់បស់ពួកេគ។ �ពះ�ទងប់េនទ សកររស់េ របស់ពួកេគ េ�យបន�ល់ទុកនូវ
េសចក�ី�ស�ញ់ដំបូងរបស់ពួកេគ ស�មបក់រឈបេ់ជ  េហយែលងមនពន�ឺ
េទ តេហយ។ េអេភសូរមនិែមនជ�កមជំនំុែដលបនបេ ឆ តេទ �បនប�ជយ័
េ�យខ�ួន�េ�យមនិបន�េ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះ។
73 េសចក�ីសេងខបៃនេអេភសូៈ ផលែផ� េ�យគម នេសចក�ី�ស�ញ់ នឱំយ
មនករករលះបងេ់ចលជំេន ។ ករសនយៈ េសចក�ីសនយរបស់�នសួគម៌ន
ចំេពះអនកឈនះ ៃនពួកបរសុិទធៃន�កងេអេភសូរកនុង�គពួកជំនុំ បនផ�ល់ដល់
េដមេឈជីវតិ។
74 េនះជេរ ងដ�៏សស់�� ត។ េដមេឈៃនជីវតិ�តវបនេរ ប�បបី់ដងេ កនុងេ�
កុបបត�ិ បីដងេ កនុងវវិរណៈ។ ជេលកដំបូង��តវបនេលកេឡងេ កនុង—េ កនុង
េ�កុបបត�ិ គឺេ កនុងសួនេអែដន េហយ�ពះ�គីសទជេដមេឈ។ បីដងែដល�
�តវបនេរ ប�បេ់ កនុងវវិរណៈ គឺ�ពះ�គីសទេ កនុង�នសួគ។៌ អូ េនះជរបស់
មនតៃម�។ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរ។
75 ឥឡូវេនះេយងចបេ់ផ�មជំពូកទី១ ៃនេអេភសូរ…ឬខទី១ ៃនជំពូកទី២
�ពះវ�ិរេអេភសូរៈ

ចូរសរេសរេផញេ េទវ�ៃនពួកជំនុំ ែដលេ �កងេអេភសូរថ �ពះអងគ
ែដលកនផ់ក យទងំ៧េ �ពះហស��� ំ េហយយងេ ក�� លេជង
ចេងក ងមសទងំ៧េនះ

76 យ៉ូ�នគឺជ—អនកន�ំរេ េពលេនះ។ យងេ ក�� លេជងចេងក ង
មសទងំ�បពំីរេនះ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះដម៏ន�គប�់ពះេច�� ។ េត�ទង់
កំពុងេធ�អ�ី? �ទងម់និបននិយយថ�ទងក់ំពុងេដរកនុងេជងចេងក ងមយួ េទ �ទង់
កំពុងយងេ ក�� លពួកេគទងំអស់។ េត�តំ�ងឱយអ�ី? ថ�ទងជ់�ពះ
ែតមយួដូច ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េហយេ �គប�់គពួកជំនុំ ដល់�គប់
អនកេជ ។ �ទងម់ក…ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�គបជំ់នន ់ និងដល់មនុស�
�គបរ់បូ ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
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77 “េ �ពះហស��� ំរបស់�ទង។់” េ �ពះហស��� ំមននយ័ថ�ទងជ់ “អំ�ច
និងករ�គប�់គង។” េ �ពះហស��� ំរបស់�ទង ់ (េ�កមករ�គប�់គង) អនកន�ំរ
ទងំ�បពីំរេ កន�់គពួកជំនុំទងំ�បពីំរ។ អូ ខញុ ំចូលចិត��។ េឃញ�ទងយ់ង
ជំុវញិសមយ័ពួកជំនុំទងំេនះ �ពះ�គីសទ េបកសែម�ងអងគ�ទងឱ់យ� ស��គ ល់
�មរយៈសមយ័កលងងឹតទងំេនះ ធ� កចុ់ះ�ម�គបស់មយ័កល ខណៈេពល
ែដល�ពះវ�ិរបនេចញជផ�ូវករ េហយខ�ះបនទសេចញេ ផ�ូវមយួនិងខ�ះេ
ផ�ូវេផ�ងេទ ត ប៉ុែន��កមជំនំុតិចតួចេនះេ ែតបន� េហយ�ពះ�គីសទបនេធ�ករ
ជមយួពួកេគ េ�យប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់ បកេ់បកេ មក។

78 �ងយ�សល�ស់កនុងករេមលពីរេប បែដលេយងទទួលបនអ�ីែដលេយង
មនេ ៃថងេនះ េ េពលអនកចបេ់ផ�មសិក��។ ឥឡូវេនះេ ទីេនះេ េដមដំបូង…
ខញុ ំេជ ថអនកទងំអស់គន �ចេមលេឃញកមពស់េនះ។ [បង�បស �បណ�បំង� ញ
េ េលក� រេខ ន—េអដ។] េនះគឺជសមយ័កល�ពះវ�ិរមយួ េនះគជឺៃថងបុណយ
ទី៥០។ សមយ័កល�កមជំនំុទីពីរ ទីបី ទីបនួ ទី�ប ំ ទី�បមំយួ �គពួកជំនុំ
ទី�បពីំរ។ ឥឡូវេនះ េបអនកនឹងកតស់មគ ល់ឱយែមនែទន �កមជំនំុចបេ់ផ�មេ
ៃថងបុណយទី៥០។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ? េតអនកេឃញអ�ីែដលបនេកតេឡង
េ ៃថងបុណយទី៥០េទ? បនទ បម់ក េយងេមល�កមជំនុំេ េពលែដល�បន�េ មុខ។
��គនែ់តចបេ់ផ�មរ�យេចញបន�ិចេទ ត ឆង យបន�ិច ឆង យបន�ិច បន�ិច �ធ� កចុ់ះ
ដូចេនះ េ េពលែដល�កមជំនុំពិតេចញមក។

79 ឥឡូវេនះ �ពះ�គីសទ…មនិថ�កមជំនំុតិចប៉ុន�េទ “កែន�ង�ែដលមន
ចបពី់ពីរ ឬបីនក�់តវបន�បមូលផ�ុ ំគន កនុងនមខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ ក�� លពួកេគ។” េត
េពលែដលេគរមួគន េ កនុងអ�ី? កនុងនមេមតូឌីសទឬ? នមរបស់បទីសទឬ? នម
របស់េពនទីកុស�ឬ? គឺកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ! កែន�ង�ែដលមនចបពី់ពីរ ឬ
បីនក�់បមូលផ�ុ ំគន  មនិថតិចប៉ុន�េទ។ េហយពួកេគនឹងមនចំនួនតិច�ស់
េ ៃថងចុងេ�កយរហូតដល់�ទងម់នបនទូលថ �ទង�់តវែតមកយ៉ងេល នេហយ
កតប់នថយករងរឱយខ�ីមនិអ ច ឹងេទេនះគម ន�ចឈ់ម��តវបនសេ ងគ ះ
ស�មបក់រេលកេឡងេ �ថ នសួគេ៏នះេទ។ “កែន�ង�ែដលមនចបពី់ពីរឬបី
នក�់តវបន�បមូលផ�ុ ំេ កនុងនមខញុ ំ!”
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80 ឥឡូវេនះ ជុំទីមយួ គឺពួក�វក័។ ឥឡូវេនះ េយងេឃញថេនះគឺជករ
ចបេ់ផ�ម ៃថងបុណយទី៥០។ �ទងក់ំពុងយងជំុវញិ ជ�ពះដអ៏�ច រយដូចគន  ទីសំគល់
ដអ៏�ច រយដូចគន នឹងេកតេឡងេ �គបស់មយ័កលទងំេនះ ពីេ�ពះ�ទងប់នេដរ
កនុងចំេ�មសមយ័កលនីមយួៗ។ េតជពរអ�ីេ ហន? �បជជនរបស់�ទងែ់ដល
បនជួបជំុគន កនុង�ពះនម�ទង។់
81 ខញុ ំចងឲ់យអនកេមលេរ ងេនះ េពលេយងេដរកត�់កមជំនំុ។ �កមជំនុេំនះមន
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �កមជំនុេំនះមន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �កមជំនុេំនះមន
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ េហយ�កមជំនំុេនះបនបតប់ង�់។ �កមជំនុេំនះេចញមក
សមយ័កលលូេធ�ន “នមថអនករស់េ  ប៉ុែន�អនកបន�� បេ់ហយ។” េហយ
បន�រហូតដល់ចុងប ចបៃ់នសមយ័កលេនះ េហយេ ចេន� ះសមយ័កលេនះ
និងសមយ័កលេនះ មនទ� រេបកចំហរមយួែដលននំមេនះមកឯ�កមជំនំុ
ម�ងេទ ត។ ឥឡូវេនះ ចូរេមល េហយេមលថេតេនះជេសចក�ីពិតែដរឬេទ
បនទ បពី់េយងទទួលបន�េ ទីេនះេ កនុងបទគមពរី។ េ ទីេនះរ�ង—សមយ័
កលមយួៗ។
82 ឥឡូវេនះ យបែ់ស�ក ខញុ ំនឹងពយយមេរ បចំេនះេ ទីេនះ េដមបេី�យេយង
ទងំអស់គន បនេឃញ�។ េហយខញុ ំនឹងចុះមក�បែហលេ រេស លៃថងែស�ក េហយ
ចបេ់ផ�ម… មយួចំនួនៃន—ែផនករែដលខញុ ំចងនិ់យយេ កនអ់នកអំពី�។ េហយ
�បសិនេបអនក�មន កម់ន�បវត�ិ� ស�េនះ សូមយកមកជមយួ។ ឬយក
កំណតច់ំ�ំរបស់អនក េហយចុះេ ប�� ល័យ ឬកែន�ង�មយួ េហយរកេមល
�បវត�ិ� ស� េហយ�ន� េហយេមលថេតេនះ�តឹម�តវឬអត។់
83 ឥឡូវេនះ ខទី១។ េត�ទងក់ំពុងេធ�អ�ី? �ទងក់ំពុងជំ�បសួរពួកេគ។

ចូរ—ចូរសរេសរេផញេ េទវ�ៃនពួកជំនុំ ែដលេ �កងេអេភសូរថ…
(េ យ៉ូ�ន) �ពះអងគែដលកនផ់ក យទងំ៧េ �ពះហស��� ំ េហយ
យងេ ក�� លេជងចេងក ងមសទងំ៧េនះ (�ជករេគរព)

84 ឥឡូវេនះខទី២និងខទី៣ �ទងស់រេសរពួកេគថៈ

អញ�គ ល់អស់ទងំករែដលឯងេធ� និងេសចក�ីេន យហត…់
េហយ េសចក�ីអតធ់មតរ់បស់ឯងេហយ កដឹ៏ងថ ឯង�ទនឹំងមនុស�
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��កកពុ់ំបនផងៈ គឺឯងបនលបងលពួកអនក ែដលេ ខ�ួនជ�វក័
ែតមនិែមនជ�វក័េទ កប៏នេឃញថ អនកទងំេនះជពួកភូតភរវញិៈ

85 សូមេមល ករកបត�់សនេនះបនចបេ់ផ�មរចួេហយ េ កនុងសមយ័កល
ដំបូងេនះ។ បនចបេ់ផ�មរចួេហយេ ទីេនះ េ�យ�រែតពួកជំនំុែដលបន
េ�ជសេរ សពិតេនះែដលចងរ់ក�សិកខ បទៃន�ពះគមពរី េហយរក��ពះបនទូលែដល
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនុងទីបនទ ល់របស់�ទង ់ពួកេគបនចបេ់ផ�មដកខ�ួន
េចញេ េហយ។ មនេរ ងមយួចបេ់ផ�មេកតេឡង េហយមន�គែក�ងក� យេ�កក
េឡង មនុស�ែដលបេ�ង នខុស ផទុយេ នឹងបទគមពរី ពយយមនយំកអ�ីមយួ ឬ
បែនថមអ�ីមយួ។
86 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងប់ន�បទនករេបកសែម�ងេនះដល់ពួកជំនំុ
េហយមនបនទូលថ “អនក�យកឬបែនថមអ�ីេ កនុង� ចំែណករបស់អនកេនះនឹង
�តវដកេចញពីេស វេ ជីវតិ។” េនះគឺ បតប់ងេ់ហយបងប�ូន! កុំ�បេ�ជ តចូល
ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ! មនិថអនក�ឈឬឺអ�ីែដលឈចឺបេ់នះេទ �គនែ់ត
និយយ�េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ �គនែ់តជវធីិែដល��តវបនសរេសរេ
ទីេនះ េនះជវធីិ។ េយងមនិ�តវករអ�ីដអ៏�ច រយេផ�ងេទ តេទ េយងមនិ�តវករ
បូជចរយ ឬអ�ីែដល�ចបក��យ�ដល់េយងបនេឡយ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជ
អនកបកែ�ប។ �ទងផ់�ល់ករបក��យ។
87 ឥឡូវេនះ េបអនក�ល់គន កតស់មគ ល់ ែបរេចញពីអំេព��កក ់ េហយរកេមល
េ��ែក�ងក� យ បនទ បពី់េនះពួកេគ�តវបនបង� ញថជអនកកុហក មន
ទ�មងៃ់នភពជអនកេជ �ពះ។ សូមេមលពីរេប បែដល�កមជំនុំចបេ់ផ�មជផ�ូវករ
កនុងអំឡុងេពលេនះ? ពួកេគចបេ់ផ�មបំែបកមនុស�េ�កមករេបកសែម�ងៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ចបេ់ផ�មេធ�ឱយមនុស�េលងេសចចំេពះពួកេគ។
88 េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលេទឬថ “អនកមនពរេហយ េពលអនក�តវេគ
េប តេប នេ�យ�រែតេសចក�ីសុចរតិ”? �ទងម់និែដលមនបនទូលថចបេ់ផ�ម
ជផ�ូវករេទ។ �ទងប់នមនបនទូលថ “ចូរអរសបបយជខ� ងំ ដបតិេគេប តេប ន
េ��ែដលេ មុនអនក�ល់គន ែដរ។” �ទងប់នមនបនទូលពី� េ កនុងេសចក�ី
បេ�ង នកនុងម៉ថយជំពូក ៥ “មនពរេហយ!” េហតុអ�ី មនមនុស�េសចចំអកនឹង
អនកេ�យ�រែតអនក�ស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ គឺជពរមយួ�គនែ់តឱយពួកេគ
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និយយ�។ មនែតពួកេគែតប៉ុេ�� ះ…េពលេគ�កប់�� �អនក េនះេគនឹងនំ
�ពះពរមកេលអនក។ �តបតេ េលពួកេគ ដូចែដល�បនេធ�េលប�មេ េពល
េនះ។ �—�តបតេលពួកេគ។ េ េពលែដលពួកេគពយយមេសចចំអកថអនកជ
�គី�ទ ន េហតុអ�ីបនជ�តបតមកេលពួកេគ េហយ�ពះជមច ស់�បទនពរអនក
េ�យ�រែត “អនកមនពរេហយ េ េពលែដលមនុស�នឹងេប តេប នអនក េ�យ
េ�ពះនមេយង។” ដបតិជ�បេយជនដ៍ល់�ពះនម�ទង ់“មនពរេហយ!”
89 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថពួកេគចងច់បេ់ផ�មេហយចូលេ កនុងទ�មងៃ់នភពជ
�ពះ។
90 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�ចឈបេ់ ទីេនះេហយនិយយអ�ីមយួ ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងេធ��។
េតអនកបនកតស់មគ ល់ករ�បជំុេនះេទ…ឥឡូវេនះ បងប�ូនអនកបេ�ម�ពះេអយ
អនកពិនិតយេមលេរ ងេនះ។ ករ�បជុំនីមយួៗបេងកតបនពីរ គឺដូចយ៉កុបនិងេរបិក
បេងកតកូនេភ� ះែដរៈ េអ�វនិងយ៉កុប។ ខញុ ំមននយ័ថអុី�កជំនួសវញិ…អុី�ក
និងេរបិក ជំនួសឱយយ៉កុប។ អុី�កនិងេរបិកបនបេងកតកូនេភ� ះ។ ឪពុកជអនក
បរសុិទធ ម� យកប៏រសុិទធ ប៉ុែន�េគមនកូន�បសពីរនក ់គឺេអ�វនិងយ៉កុប។
91 ឥឡូវេនះ អនកទងំពីរមនជំេន ។ ប៉ុែន�េអ�វ េ េពលែដលមកដលក
ែន�ងទេង�និងករ�ប�ពឹត� េគជអនកចបបដ់ល៏� គត�់បែហលជេកមងល�ជងយ៉កុប
េ េទ ត។ េតអនកដឹងេទ? យ៉កុបគឺ�គនែ់តជេកមង�បសតូចមន កែ់ដលេ ជំុវញិ
ម� យរបស់គត�់គបេ់ពលេវ�។ ប៉ុែន�េអ�វបនេចញេ េធ�ករ េហយេចញេ
យក�ច�់ងំេ ឲយឪពុកពិករែភនកចស់ែដលជេ�� គតប់នពយយម
ែថរក�គត។់ ប៉ុែន� យ៉កុបមនគំនិតែតមយួគត ់ គឺគតច់ងប់នសិទធិកូនចបង
េនះ! គតម់និខ�ល់ថគត�់តវេដរេលងយូរប៉ុ�� ឬេធ�អ�ីកេ៏�យ េរ ងសំខនក់នុង
ជីវតិរបស់គតគឺ់សិទធិជកូនចបង! េហយេអ�វបនេមលងយ�។
92 ឥឡូវេតអនកមនិេឃញធមមជតិៃនមនុស�េទឬ—បុរសធមមជតិ? េ េពល
ែដលមនករ�បជុំមកដល់ មនមនុស�ពីរ�កមេចញមកពីករ�បជំុនីមយួៗ។
មនបុរសធមមជតិមន កេ់ចញេ  េហយនឹងេឡងេល�សនៈេហយនិយយថ
“បទ ែមនេហយ ខញុ ំទទួលយក�ពះ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ។” គតនឹ់ង
េចញេ  េហយេតគតម់នេរ ងអ�ី? េរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺ គតនឹ់ងរុខំ�ួនកនុង
ខយល់�តជកល់�។ បេងកត�ពះវ�ិរផ�ូវករ េ�ពះគតគ់ិតថ “ែមនេហយ េបខញុ ំ
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ចូលរមួជមយួ�កមជំនុំ ខញុ ំកល៏�ដូចមនុស�ឯេទ តែដរ។ េតខញុ ំមនិ�គនែ់តល�េលស
អនកេនះ-និង-អនកេនះេទឬ? េត�មនភពខុសគន យ៉ង�ែដរ ដ�ប�ខញុ ំជស
មជិកៃន�ពះវ�ិរ េហយេធ�ករ�រភពរបស់ខញុ ំ?” េហតុអ�ី �មនភពខុសគន
េ�ចន។ អនក�តវែតេកតជថមី។ អនក�តវែតមនសិទធិពីកំេណ ត។
93 េហយយ៉កុបមនិខ�ល់ថគត�់តវេគេសចប៉ុនម នដងេទ។ គតច់ងប់នសិទធិ
កំេណ តេនះ េហយគតម់និខ�ល់ថគត�់តវទទួល�េ�យរេប ប�េទ។
94 ឥឡូវេនះ មនុស�ជេ�ចនមនិចងទ់ទួលបនសិទធិពីកំេណ តេទ េ�យ�រែត
ពួកេគគិតថ ��គនែ់តជករេពញនិយមតិចតួចប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគមនិចងចុ់ះេ
�សនៈ េហយយំបន�ិចបន�ួច ឬេ េ�យមនិមន��រប៉ុនម នមុខ េហយ—និង
អ�ីេផ�ងេទ ត។ ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគមនិចងេ់ធ��េទ។ ស�ីជេ�ចន…
េ�ចន�ស់ អនកដឹងេទ ម-…ករតុបែតងមុខេ បន� េគគិតថេបេគយំ េគ�ចនឹង
រលុប� េហយ�តវែត�ប�ម�ងេទ ត។ េហតុអ�ី បនជពួកេគ…�ជ…េហយខញុ ំមនិ
មននយ័ចងនិ់យយថេនះ�តវលះបងេ់ទ ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិ�� បេ់ ែបបេនះេទ
ប៉ុែន��ជករពិត។ ពួកេគ�គនែ់តមនិចងប់ន�។ ពួកេគមនិចងប់នកំេណ តថមីេទ
េ�ពះកំេណ តថមីគឺជេរ ងរេញ៉រៃញ៉។ �ដូចជកំេណ តេផ�ងេទ ត។ កំេណ ត�ក៏
រេញ៉រៃញ៉ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�េ ឯ�េទ។ េទះេប�េ កនុងសនូក�ជកឬេ កនុងជ�ងក
ឬេទះេប�េ កនុងបនទបម់នទីរេពទយែដលតុបែតង ឬពណ៌ផក ឈូក �រេញ៉រៃញ៉។
95 េហយកំេណ តថមីករ៏េញ៉រៃញ៉ែដរ! �ែមន៉។ �នឹងេធ�ឱយអនកេធ�អ�ីែដលអនក
មនិបនគិតថអនកនឹងេធ� ឈរេ េល�ជងមយួ េហយ�យសគ ឬេ�ច ងថ “សូម
ថ� យសិរលី�ដល់�ពះជមច ស់! �េលលូយ៉! សរេសរ�ពះ! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!”
េហតុអ�ី អនកនឹងេធ�ដូចមនុស�ឆកួត។ េនះជអ�ីែដល�បនេកតេឡងចំេពះ�វក័
េនះជអ�ីែដល�បនេកតេឡងចំេពះ�ពហមចរ ី ម៉� នងេធ�ដូចជនង�សវងឹ។
នងជមនុស�រេញ៉រៃញ៉កនុងសងគម ប៉ុែន���តវករភពរេញ៉រៃញ៉ស�មបជ់ីវតិ។ �
ែមន៉!
96 េបអ�ីៗមនិងបនិ់ងរលួយេទ ជីវតិមនិ�ចេកតេចញពី�បនេទ។ លុះ�
មនុស�មន ក�់� បេ់ហយរលួយកនុងគំនិតរបស់ខ�ួន មនិអ ច ឹង�ពះ�គីសទមនិ�ច
ចូលកនុងចិត�បនេឡយ។ េ េពលអនកពយយមគិតេ�យខ�ួនឯងថ “ឥឡូវេនះ
�បសិនេបខញុ ំេដរេ �សនៈ េហយនិយយថៈ ‘បទ �ពះអមច ស់ ខញុ ំ—ខញុ ំជមនុស�
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ល� ខញុ ំនឹងេ�ជសយក�ទង។់ ខញុ ំនឹងបងម់យួភគដបរ់បស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងេធ��’” អនក�តវែត
�� បេ់ហយរលួយេ ទីេនះ �មគំនិតរបស់អនក។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�តត��េហយ�គនែ់តេធ�អ�ីែដល�ទងច់ងេ់ធ�ជមយួអនក។ មនភព�ចបូក�ចបល់
ជមយួ�។ ��� បេ់ គួរឱយរនធត ់មនិែមនជករលះបងេ់ទ ប៉ុែន��គឺជករពិត។ �
ជវធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹងពីរេប ប�យចំចំណុចេដមបេីធ�ឱយអនកយល់ពី�។
97 អ�ែីដលជេរ ងរេញ៉រៃញ៉ជង�កមយូ�ដៃ៏ថ�ថនូរេនះេ ៃថងេនះ ជងេឃញ
មនុស�ទងំេនះេចញមកេ�កេ�យបបូរមតម់និ�� ត? ដឹងេទថករនិយយអ៊ូ
ៗគឺជអ�ី? “ហុឺ ហុឺ ��  ��  ��  �� …?…” ភ�េផ�ងេទ ត េហយេធ�ដូចមនុស�
�សវងឹ។ “ហុឺ ហុឺ ��  ��  �� ។” េនះជអ�ីែដលពួកេគកំពុងេធ�។ ពួកេគេមលេ
រេញ៉រៃញ៉!
98 េហយគតប់ននិយយថ “េតបុរសទងំេនះ�សវងឹេ�យ��ថមីឬ?”

ប៉ុែន�បនទ បពី់បនមកដល់ខ�ួនគត ់ គតប់ននិយយថ “សូមឲយអនក�ល់គន
ដឹងអំពីពកយេនះ េហយ�� ប�់មពកយរបស់ខញុ ំ អនកទងំេនះមនិ�សវងឹដូចអនក
�ម នេនះេទ។” ប៉ុែន�គតប់ន�តឡបេ់ បទគមពរី “េនះគឺជករេលកេឡងរបស់
េ��យ៉ូែអល។ ‘េហយ�នឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ �ពះ�ទងម់ន
�ពះបនទូលថ អញនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណរបស់េយងេ េល�គប�់ចឈ់ម។
99 េនះជរេប បែដល�កមជំនំុេកតមកពីដំបូង។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល
េជ ថ�ពះគឺគម នទីប ច ប?់ បនទ បម់ក �ទងម់និ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ េហយ
�បសិនេបេនះជគំនិតរបស់�ទងអ់ំពី�កមជំនំុេ េដមដំបូង េនះគឺជ�បេភទៃន
�កមជំនំុែដល�ទងនឹ់ងមនេ ចុងប ចប។់ �ទងម់និ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ ដូេចនះេត
អនកនឹងជំនួសករចបៃ់ដ ឬេ�បះេ�យរេប ប� ឬ—ឬេរ ងេផ�ងេទ តែដល�
មនិបនេកតេឡងេ ទីេនះ? �វក័មន ក់ៗ បន�តឡបេ់ វញិភ� ម។
100 បនទ បពី់ពួកេគេធ�កិចចករទងំអស់េនះ…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ ត
េលពួកេគ េព�តសបននិយយថ “េតេយង�ច�មឃតទឹ់កបនេទ
េឃញថអនកទងំេនះបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូចេយងបនទទួល
កលពីេដម?” េហយេ�កបនបងគ បព់ួកេគឲយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ �តវេហយ។
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101 ប៉ុលបនេដរេ រកេឃញមនុស�កំពុងែ�សកេ�៊ មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
មយួ ជហ�ូងបទីសទេលកតេមកង�ពះ េហយគតប់ននិយយថ កិចចករ១៩ គត់
បននិយយថ “េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ ឬេទ?”

ពួកេគថ “េយងមនិដឹងថ េតមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឬអតេ់នះេទ។”
បននិយយថ “េតអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យរេប ប�?”
ពួកេគថ “េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យបុរសដែដលេនះែដល

បនេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់�ពះេយសូ៊វ គឺយ៉ូ�នបទីសទ។”
102 គតប់ននិយយថ “បទ �នឹងមនិដំេណ រករេទ តេទ។” េឃញេទ?
េព�តសបនេបះ���េ ៃថងបុណយទី៥០។ គតម់នកូនេ�។ េឃញេទ?

បននិយយថ “�នឹងមនិដំេណ រករេទ តេទ អនក�តវែតទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកម�ងេទ ត។” ដូេចនះ េ�កបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឲយពួកេគម�ងេទ ត កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �កៃ់ដេលពួកេគ េហយពួកេគមនលទធផល
ដូចគន នឹងពួកេគេ ទីេនះកលពីេដម។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តេល
ពួកេគ ពួកេគចបេ់ផ�មនិយយជភ�ដៃទ េហយទយ។
103 ឥឡូវេនះ េនះគឺជ�កមជំនុំ�ប�់មសមយ័កល។ ឥឡូវេនះ �បនចបេ់ផ�ម
េ ទីេនះេ េដមដំបូង។

“អញ�គ ល់អស់ទងំករែដលឯងេធ�។ និងេសចក�ីេន យហត ់ អញដឹង…
ឥឡូវេនះ ចូរចថំ ខញុ ំជ�ទងែ់ដលយងកនុងចំេ�មេជងចេងក ង។ អញ�គ ល់
អស់ទងំករែដលឯងេធ� និងេសចក�ីេន យហត ់ េហយេសចក�ីអតធ់មតរ់បស់
ឯងេហយ និងេសចក�ី�ស�ញ់របស់ឯងជេដម។ អញដឹងពីអ�ីែដលឯងបន
េធ�។ េហយអញដឹងថឯងបន�កលបងមនុស�ទងំេនះែដលេ ខ�ួនឯងថ
ជ ‘េ�� �វក័’ េហយបនរកេឃញថពួកេគជអនកកុហក។” អូ ៎ េនះជទងដ់៏
�� ត�ស់ ែមនអត?់ ខញុ ំមនិទទួលខុស�តវចំេពះេរ ងេនះេទ �ទងជ់អនកទទួល
ខុស�តវ។ �ទងថ់ពួកេគជអនកកុហក។
104 ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ “លបងលមនុស�មន ក។់ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន
មនអនក�ខងវ ិ ញ ណ ឬជេ�� ឬនិយយថគតជ់អ�ី អញជ�ពះអមច ស់
នឹងបង� ញខ�ួនអញដល់គត។់ អញនឹងនិយយេ កនគ់តក់នុងករនិមតិ� និងកនុង
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សុបិន។ េហយ�បសិនេបអ�ីែដលគតនិ់យយេនះេកតេឡង ចូរ�� បគ់តចុ់ះ។ កុំ
ខ� ចគត ់េមលចុះ េ�ពះអញេ ជមយួគត។់ ប៉ុែន��បសិនេប�មនិបនេកតេឡង
េនះកុំ�� បគ់តអី់ គតម់និបនទទួលពកយរបស់អញេទ។” េឃញេទ �បសិនេប�
ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់�នឹងេកតេឡង។
105 ឥឡូវេនះ ពួកេគបនរកេឃញថ អនកទងំេនះមនិបនបន��មគមពរីេទ។
េឃញេទ ពួកេគបនពយយមរកអ�ីេផ�ង។ (ខញុ ំចងឱ់យអនករក�ករគិតរបស់អនក
ឥឡូវេនះ ជកែន�ងែដលេយងចុះដល់ចំណុចសនូលកនុងរយៈេពលពីរបីនទី។)
ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំេឃញអ�ីែដលជអនក…ថអនកមនករសូ៊�ទ ំ និង
ករអតធ់មត…់ជមយួពូកេគ។ អនកបន�កលបងពួកេគ េហយបនដឹងថពួកេគ
មនិែមនជ�វក័េទ។ ពួកេគមនិែមនេទ។”
106 ឥឡូវេនះ ដូចែដលខញុ ំបននិយយេដមបចីបេ់ផ�ម មុនេពលេយងចបេ់ផ�ម
�ម�ងេទ ត �ល់ករ�បជំុែតងបេងកតបនកូនេភ� ះមយួគូ។ មន កគឺ់ជបុរស
ខងវ ិ ញ ណ មន កេ់ទ តជមនុស�ធមមជតិៃនេ�កិយ “ខញុ ំបនចូលរមួ�កមជំនុំ ខញុ ំ
កល៏�ដូចអនកេផ�ងែដរ។” េហយេនះជអ�ីែដលករ�បជុំេនះបនបេងកត។ េនះេហយ
ជអ�ី ែដល �ល់ករ�បជុំែតងមន។ េនះេហយជអ�ីែដលេ�កលូេធផលិតបន
េនះជអ�ីែដលអុីរនិនសផលិតបន េនះេហយជអ�ីែដលេ�កម៉ទីនផលិតបន
េនះេហយជអ�ីែដលកូឡុំបផលិតបន េនះជអ�ីែដល េវសលីផលិតបន េហយ
េនះជអ�ីែដលេពនទីកុស�បនបេងកត។ �គនែ់តពិត�បកដ។
107 អនកេឃញពីរេប បែដលពួកេគេ បច�គបពូ់ជ? បនសង�់ពះវ�ិររបស់
ពួកេគ េហយបនបន�េ មុខ េហយកែន�ងល�ៗធំៗ េហយ (ខញុ ំេអយ!) េ�កកឈរ
េឡងេហយនិយយ�រេឡងវញិនូវេគលលទធិរបស់ពួក�វក។ “ខញុ ំេជ េល
�ពះវ�ិរបរសុិទធរ ៉មុូងំកតូលិក និងកររបួរមួៃនពួកបរសុិទធ។” អនក�ែដលេជ េល
កររបួរមួរបស់ពួកបរសុិទធគឺជអនកខងវ ិ ញ ណ។ អ�ីែដលជបព់កព់ន័ធនឹងមនុស�
�� បគឺ់ជរបស់�រក�។ េនះពិតជ�បកដ�ស់។ េយងមនអនកស�មះស�មល
ែតមយួរ�ង�ពះ និងមនុស� េនះគឺជបុរស គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �តវេហយ។ េនះ
ជអ�ីែដលេព�តសបននិយយ។ េហយអនកជទី�ស�ញ់កតូលិកេ គតថ់
“សេម�ចប៉បទីមយួ េហយេព�តសគឺជសេម�ចប៉បទីមយួ ែដលបនេដរជមយួ
�ពះេយសូ៊វ។”
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108 េហយបនទ បម់កគតប់ននិយយថ “មនិមនអនកស�មបស�មលេផ�ងេទ ត
រ�ង�ពះនិងមនុស�េទ។” េហយទងំេនះ អនកមនមយួមុនឺនកេ់ទ តេ
ៃថងេនះ។ េហតុអ�ីបនជមនករផ� ស់ប�ូរយ៉ងខ� ងំ េប�កមជំនុំមនិ�ចេជ ជក់
េហយមនិផ� ស់ប�ូរផង? េហយម�ជនទងំអស់របស់អនក�តវបននិយយជ
ភ���ងំ ដូេចនះ�នឹងមនិផ� ស់ប�ូរេទ។ េតមនអ�ីេកតេឡង? េតអនកធ� បរ់ក
េឃញេគលលទធិរបស់�វកេ ឯ�កនុង�ពះគមពរី? េតពួក�វក័មនេគលលទធិ
ជំេន � គឺ “ចូរឱយអនក�ល់គន ែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រផ� ចប់បរបស់អនក។” គម នជំេន �េផ�ងែដលខញុ ំ
ធ� បឮ់ឬកដឹ៏ង ឬធ� បសូ់�តអ�ីេផ�ងេនះេទ។
109 ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ “�ពះវ�ិរបរសុិទធរ ៉មុូងំ” និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
ទងំអស់េនះ និង “�ពះជ�ពះវរបិ�ៃន�ពះដម៏ន�គប�់ពះេច��  ែដលករពរ
ៃផទេមឃ និងែផនដី” េនះជេរ ងមនិសមេហតុផល។ េឃញេទ? �តវេហយ។ �
មនិមនេ កនុង�ពះគមពរីេទ។ មនិមនេរ ងែបបេនះេ កនុងបទគមពរីេទ។ �ជលទធិ
ែដលេគបេងកតេឡង។ ប៉ុែន��គឺជ…�ល់ករអធិ�� ន និងអ�ីៗទងំអស់គឺជរបស់
ែដលេគបេងកតេឡង។
110 េយង�ចេមលេឃញេ ៃថងេនះថ �បេតស�ងរ់បស់េយង េ េពលែដលេយង
ចុះមកទីេនះ េទបែតេចញពីពួកេគ។ េហយដូចេ�កប៊លីី �គ �បំននិយយ
កលពីៃថង�ទិតយថ “មនុស�មនកំហុសេ�ចនរហូតដល់គិតថេគនឹងមនិអីេទ
េពលេគេធ�ខុស។” �តវេហយ។ �គឺជករពិត។ ខញុ ំរកី�យែដលខញុ ំ… េ�ពះខញុ ំដឹង
ថ ប៊លីី �គ �បំនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�កមករដឹកនរំបស់ចចេជហ�ឺរ ី
េ ទីេនះ ប៉ុែន�ប៉ុនម នៃថងេនះគតនឹ់ងេចញពីេនះ។ �ពះកំពុងេ�បគតេ់ ទីេនះ
េ េពលេនះ ពីេ�ពះគត�់ចអ�ងន�ជ�ច�កេនះ ែដលគម នអនក�មន ក់
�ចកពិ៏បកនឹងចូលបន។ ប៉ុែន�អនក�ចេឃញករអធិបបយរបស់គតថ់មន
អ�ីមយួេ ពីេ�កយេនះ េ�យ�រែតអនកខ�ះេ ទីេនះចបៃ់ដពួកបទីសទ។ បទ
ែមនេហយ!
111 ឥឡូវេនះ:

អញ�គ ល់អស់ទងំករែដលឯងេធ�…និងេសចក�ីេន យហត…់កដ៏ឹង
ថ ឯង�ទនឹំងមនុស���កកពុ់ំបនផង…
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112 សូមេមលឥឡូវេនះ ខញុ ំបន…

អញ�គ ល់អស់ទងំករែដលឯងេធ� និងេសចក�ីេន យហត…់កដ៏ឹង
ថ ឯង�ទនឹំងមនុស���កកពំុ់បនផងៈ គឺឯងបនលបងលពួកអនក
ែដល េ ខ�ួនជ�វក័ ែតមនិែមនជ�វក័េទ កប៏នេឃញថ អនក
ទងំេនះជពួកភូតភរវញិៈ

113 �ទងប់នរកេឃញថពួកេគជអនកកុហក។ េតេគដឹងេរ ងេនះេ�យ
រេប ប�? ពួកេគមនិបនដក�សងេ់�យ�ពះបនទូលេទ។
114 ឥឡូវេនះ�បសិនេបបុរសមន កនិ់យយដូេចនះ “គមពរីេនះែចងេ កនុង េហេ�ពរ
១៣:៨ ‘�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត។” បុរសេនះបននិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេ េហយ”
អ ច ឹងបុរសេនះជអនកកុហក។
115 �បសិនេប�ពះគមពរីបននិយយថ “អនក�ល់គន ែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់ររចួពីបបរបស់អនក” េហយ
�គបក់ែន�ងកនុង�ពះគមពរីនិយយដូចគន  េហយអនក�ល់គន ែដលបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ កនុង—េ សមយ័�ពះគមពរី បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�ទងប់ងគ បព់ួកេគឲយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េ�យ
េ�បះ ឬអ�ីេផ�ងេទ តដូចេនះ បុរសេនះជអនកភូតភរ បនរកេឃញថជេ��
ែក�ងក� យ។
116 ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេធ�ឱយខូច�រមមណ៍ ប៉ុែន�ខញុ ំ…បងប�ូនេអយ—អនកមនិ�ច
េ ជកូនេកមងរហូតេទ ដល់េពលេហយ េ�ះេ��មៃដេចញ េហយកនជ់ប់
ដំណឹងល�។ េឃញេទ? េនះជេសចក�ីពិត។
117 ឥឡូវេនះ សូមបង� ញខញុ ំនូវអ�ីែដលែប�ក។ សូមបង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដល
មនុស�មន កធ់� បទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹក�មវធីិ�េផ�ងេទ ត េ�កពីកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ េឃញេទ េ�កពី�ពះវ�ិរកតូលិក។ ដូេចនះ េបអនកទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកែបបេនះ អនកមនិេ កនុង�កមជំនំុ�គី�ទ នេទ អនកេ កនុង�ពះវ�ិរ
កតូលិក ពីេ�ពះអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកអ ច ឹង។ េភញ វៃថង�ទិតយ របស់
ពួកេគផទ ល់ បននិយយថកនុងេសចក�ីសេងខបៃនេគលករណ៍ សំណួរថ “េត
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�បេតស�ង�់មយួនឹង�តវបនសេ ងគ ះ?” បននិយយថ “ពួកេគជេ�ចន
នក ់ េ�យ�រែតពួកេគមនពិធីបុណយ�ជមុជទឹករបស់េយង និងេរ ងជេ�ចន
ដូចេនះ។” បននិយយថ “ពួកេគអះ�ងអំពី�ពះគមពរី េហយ�ពះគមពរីបន
ែចងថ ‘េធ�ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ’ េហយេយងបន
យក�ពីទីេនះេហយ�ក�់ជ ‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’
េហយពួកេគបនេគះ�។” ពិត�ស់។ េឃញេទ? មនិែមន—អតេ់ទ…�មនិែមន
ជ—មនិែមនជពិធីបុណយ�ជមុជទឹករបស់�គិ�ទ នេទ �គឺជពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
របស់កតូលិក។
118 េតអនកបនឮខញុ ំពីេ យបម់យួេទ? “េតអនកធ� បទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹកែបបជ
�គិ�ទ នេទ?” បុណយ�ជមុជទឹក�គី�ទ ន �ពះ�គីសទ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” មនិេ កនុង
ចំណងេជងខ�ះេទ។
119 ឥឡូវេនះ ខទី៣ ឥឡូវេនះ។ មនិអីេទ ខទី២និងទី៣។ ឥឡូវេនះ ខទី៣ៈ

ឯងបនអតធ់ន ់ េហយ�ទ�ំទ ទងំេធ�ករេ�យេន យហត ់ ឥត
�យចិត�េឡយ េ�យេ�ពះេឈម ះអញ។

120 “េ�យេ�ពះេឈម ះអញ។” េតអនកបនកតស់មគ ល់ថពួកេគមនភពអតធ់មត់
េទ? េធ�ករេដមបអី�ី? នមរបស់�ទង។់ េឃញនមេនះកនេ់ កនុង�កមជំនុំេនះ?
ឥឡូវេនះេមល� េ េពលែដលេយងចុះេពញមយួសប� ហ៍ រេប បែដល�រលតេ់
េហយេ ជេឈម ះេផ�ង។ េឃញេទ? “ឯងបនអតធ់ន ់ េហយ�ទ�ំទ ទងំេធ�ករ
េ�យេន យហត ់ ឥត�យចិត�េឡយ េ�យេ�ពះេឈម ះអញ។” គត…់ពួកេគ
បនេធ�ករេដមប�ីពះនម�ទង ់ េដមបរីក��ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ឲយខពស់ជង
�កមជំនំុ�មយួ េលសអ�ីទងំអស់។
121 សូមឱយ�ជដំបូងេ កនុង “អ�ីកេ៏�យ” �ពះគមពរីបននិយយថ “អ�ីកេ៏�យ
ែដលអនកេធ�េ�យពកយសំដី ឬេ�យទេង� ចូរេធ��ទងំអស់េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” េត��តវេទ? “អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ�េ�យពកយសម� ី ឬ
េ�យទេង�។” �បសិនេបអនកេរ បករ េរ បករជមយួមនុស�មន ក ់ េបអនកមនិ
�ចេទ �បសិនេបពួកេគមនជេម� ះកនុងករេរ បករ សូមកុំេរ បករជមយួពួកេគ
ទងំអស់។ េឃញេទ? �បសិនេបអនកមនិ�ចនិយយេ�យេសរថី “ខញុ ំ�បកស
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ថអនកជប�ី�បពនធកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” អនុ ញ តឱយពួកេគេ ចុះ។
�តវេហយ។ េបអនកចងេ់ធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយពួកេគ សូមេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយ
ពួកេគកនុង�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ។
122 េបអនក�តវេធ�អ�ីមយួែដលអនកមនិ�ចេធ�បនកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ សូមទុក
�ឲយេ ែតមន កឯ់ងចុះ! មននរ�មន កប់ននិយយថ “�គនែ់តផឹក��បន�ិច
េទ។” អនកមនិ�ចេធ�ដូេចនះកនុង�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វបនេទ ដូេចនះទុក�ឱយ
េ ែត�េ ! មននរ�មន កប់ននិយយថ “េលងេប តិចតួចេ�ះ។” អនកមនិ
�ចេធ�ដូេចនះកនុង�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វបនេទ ដូេចនះទុក�ឱយេ ែត�េ ! េរ ង
កំែប�ងតិចតួច កខ�ក ់ និងអតួេ ឯពិធីជបេ់ល ង�ព នរបស់អនក អនកមនិ�ច�បប់
េរ ងេនះកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វបនេទ ដូេចនះទុកឱយ�េ ែត�េ ! េឃញេទ? អនក
មនិ�ចេស� កេខខ�ីកនុងនម�ពះេយសូ៊បនេទ ដូេចនះទុក�ឱយេ ែត�េ ! ខញុ ំ�ច
បន� ប៉ុែន�ពួកេយង…អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ �តវេហយ។ អនកមនិ�ច
េធ��បនេទ។ អ�ីែដលអនកមនិ�ចេធ�កនុង�ពះនម�ទង ់ សូមទម� ក�់េចលេ !
េ�យ�រែត�ទងម់នបនទូលថ “អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ�េ�យពកយសំដី និងទេង�
ចូរេធ��ទងំអស់េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ �គីសទ។” ហនឹងេហយ ឥឡូវេនះ។
123 ឥឡូវេនះេយងនឹងេ …េនះគឺជ…�ទងប់នប ជ ពួកេគចំេពះេរ ងេនះ។
ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងនិយយអំពីពកយបណ�ឹ ងឥឡូវេនះេ កនុងជំពូកទី ៤…ឬខទី៤
ជជង។

ែតអញ�បកនេ់សចក�ីេនះនឹងឯង គឺថ ឯងបនេបះបងេ់ចល
េសចក�ី�ស�ញ់េដមេចញ។

124 អូ! “អញ�បកនេ់សចក�ីេនះនឹងឯង។ អនកបនអតធ់មត ់ អនកបនឈរកនុងនម
អញ។” េត�មនិ�គនែ់តជេរ ងល�ៃនេ�ងឧេបសថៃថងេនះេទឬ? បទ ែមនេហយ!
“កន�ងមកអនកមនិអីេទ េហយអនកមនករអតធ់មតេ់�ចន េហយធុញជយូរមកេហយ
ប៉ុែន�េរ ងរបស់�គឺ…អនកបនឈរកនុងនមអញ។ ខញុ ំសូមេកតសរេសរចំេពះ
អ�ីៗទងំអស់។ ខញុ ំ—ខញុ ំសូមសរេសរអនកចំេពះេរ ងេនះ �មនិអីេទ។ េហយខញុ ំ
បនេឃញថអនកបន�កលបងពួកេគែដលនិយយថពួកេគជ�វក័ជេដម
េហយបនរកេឃញថពួកេគជអនកកុហក ពួកេគមនិសូ៊�ទនំឹង�ពះបនទូលេទ។ ខញុ ំ
—ខញុ ំសូមេកតសរេសរចំេពះអ�ីៗទងំអស់។ ប៉ុែន�មនអ�ីមយួែដលខញុ ំបន�បឆងំ
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នឹងអនក េហយេនះគឺថអនកបនចកេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់េដមរបស់អនក។
អនកបនេបះបងនូ់វេសចក�ី�ស�ញ់ែដលអនកធ� បម់នស�មបព់ួកេគែដលល�
សមយ័-បុ�ណ ករ�បជំុ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយអនកចបេ់ផ�ម�បេភទៃនកររញុ
ថយេ�កយចូលេ កនុងផ�ូវករេនះ ចូលមកជមយួ ‘�ពះបិ�ៃនេយង…’” មនិ
សមេហតុសមផល! េឃញេទ?
125 ទងំអស់េនះេ ទីេនះកនុងសងគម េហយមននរ�មន ក�់តវេចញមក
ជមយួនឹង�វធំេ េលពួកេគ។ (អនកដឹងេទ េ�ច ងេ កនុង�កមចេ�ម ង អនកដឹង
េហយ) េហយអនកេធ�សកនិ់ងអ�ីៗ�គបយ៉់ង និងករតុបែតងមុខជេ�ចនេ ជំុវញិ
មុខរបស់ពួកេគ េហយពួកេគេ�ច ងដូចជខញុ ំមនិដឹងអ�ីេ�ះ។
126 េ ទីេនះកលពីមនិយូរប៉ុនម នេទ �បសិនេប�មនិែមនជកិចច�បជំុរបស់ អូ
រល៉ រ ៉បឺូតេទេនះ ខញុ ំ�បកដជបនេ ថជ�កម�តវដកេចញ។ ខញុ ំគឺ—ខញុ ំេ
ឯម�សននិបតអនកជំនួញេហយ��តវបន�បរពធេឡង…េយងមនិបន…េ
យបេ់នះខញុ ំនឹងអធិបបយ។ ពួកេគមនិ�ចទប�់េ ទីេនះកនុងស�� គរបនេទ
េហយពួកេគបននខំញុ ំេ —េ អគរអូរល៉ រ ៉បូឺត។ េហយេ េពលែដលខញុ ំកំពុង
អងគុយសិក�េ របស់អូរល៉ មន�កម េកមងៗេពនទីកុស�ជេ�ចន (អូ យុវជននិង
យុវតី វយ័ដប�់បមំយួ ដប�់បពីំរឆន  ំដប�់បបីំ) ទងំអស់ឈរេ ទីេនះ �បែហល
�មសិបឬែសសិបនកនឹ់ងេ�ច ង�បេភទបទមយួចំនួន—ខ�ះ… ស�មបខ់ញុ ំ�� ប់
េ ដូចជករនិយយបំេផ�សេ�យនរ�មន កដូ់ចជ ែបក៊គីនិយយ ៃឆកូវ
សគីឬមយួចំនួនៃនពួកេគ�បេភទៃនេរ ងដូចេនះ ខញុ ំអតដឹ់ងេទ ខ�ះជបទចេ�ម ង
បុ�ណ។ េហយេ ទីេនះ បងប�ូននឹងនយំកតង� យេ កនុងអងគ�បជំុ េហយ
អនកទងំេនះកេ៏ដរេ កនេ់គយកែពងមយួ េធ�ដូចជពួកេគខ� កែ់ភនកេហយករ
េលងេសចទងំអស់ែដលអនកធ� បប់នឮ រ�ងពួកេគ�បស�សី េហយនិយយដូច
អ�ីៗទងំអស់។ េហយពួកេគជមនុស��សីែដលមន�បតុបែតង �ចថេសទរែត
លមម�ចនឹង�បពណ៌អគរអូរល៉បន។ េហយេ ទីេនះពួកេគែបបហនឹង េហយ
េ ខ�ួនឯងថ “ពួកេពន ទីកុស�។” ពួកេគបតប់ងេ់សចក�ី�ស�ញ់េដមេហយ!
127 ខញុ ំ�បកដជេ ជមយួ េដវឌី ឌូផ� េសស “�ពះមនិមនេ េទ។” អតេ់ទ
បទ! េយងមនេ ជេមតូឌីសទ។ េយងមនេ ជបទីសទ។ េយងមនេ
ជេពនទីកុស�។ ប៉ុែន��ពះមនិមនេទ! អនកគឺជកូន�បស�សី។ អនកមនិ�ចម
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ករកម� យឬប៉របស់អនកបនេទ េ�យ�រពួកេគជមនុស��បស�សីដល៏� អនក�តវ
បងៃ់ថ�ដូចគន ែដលពួកេគបនេធ�។ អនក�តវែតេកតដូចពួកេគែដរ។ �ពះមនិមនេ
ទល់ែតេ�ះ។ អនកគឺជកូន�បសឬកូន�សី�ទង ់ឬអនកមនិែមនជេ �បស េនះជ
េរ ងមយួ�បកដ។

128 បនេ �បជំុេ ទីេនះ េហយពួកេគេ ទីេនះ…េ �ពះវ�ិរ សននិបតេពន
ទីកុស�ដល៏�មយួ។ កូន�បសេអយ អនកគួរែតេឃញពួក ស�ីទងំេនះរតខ់ច តខ់ច យ
េ េពលែដលពួកេគេឃញខញុ ំចូលមក ជមយួនឹងសកខ់�ី ែដល�យ�យ េហយ
កូនេស� កពកព់កក់�� លខ�ួនេសទរែតដូចជអនកេលង�� អនកដឹងេទ េស� កពក់
ែបបេនះ ស�ីេពនទីកុស� េស� កពកសិ់ចសីុ�ស់។

129 អនកនឹង�តវេឆ�យស�មប�់ េ ៃថងជំនំុជំរះ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ អនកនឹង
�ប�ពឹត�អំេពផិតកបត ់ “អនក�សម�ងឹេមល ស�ីេហយមនត��  បន�ប�ពឹត�ិអំេព
ផិតកបតក់នុងចិត�របស់េគរចួេ េហយ។” េហយេបអនកបង� ញខ�ួនជមយួមនុស�
�បសែបបេនះ េតអនក�មនេទស? អនកឬបុរសេនះ? �តវេហយ! េច សេចញពី
ករបង� ញរបូ�ង�ស�ភស! េឃញេទ? ដូេចនះអនកេ ទីេនះ។

130 េតអនកបនេធ�អ�ី? បតប់ងេ់សចក�ី�ស�ញ់េដម របស់ពួកេគ។ អូ អនកមនិ
�ចយកពួកេគេ �ជងមយួេ�យេ�បសគរេដមបទីះៃដសរេសរ�ពះបនេទ។ អូ
អតេ់ទ! ពួកេគនឹងេ�ច ងបទបុ�ណមយួចំនួនជមយួនឹង�វធំជំុវញិពួកេគ។
េឃញេទ ពួកេគបនបតប់ងក់�ី�ស�ញ់េដម។ េនះេហយជអ�ីែដលជប �
ជមយួ�កមជំនំុដំបូង។ េឃញេទ?

131 ពួកេគ�គនែ់ត�តវេធ�ដូចេ�កិយ។ ពួកេគ�តវេស� កពកដូ់ចេ�កិយ
េមលេ ដូចេ�កិយ េធ�ដូចេ�កិយ។ េហយមន��ទូរទស�នសំ៍ណព�របស់
ពួកេគ អនកដឹងេទ ពួកេគមនិ�ច�មឃតថ់មនិឱយេមល�បនេទ។ េយង
�ស�ញ់សូ៊សីុ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត អនកដឹងេទ ពួកេគ�គនែ់តេឃញ�។ ពួកេគនឹង
េ ផទះេគចពីករ�បជុំអធិ�� ននិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេដមបេីមល�។ េបមនិអ ច ឹងេទ
េគនឹងឲយ�គគង� លរបស់េគចងច់ ំ េដមបឱីយពួកេគេចញទនេ់ពល រហូតដល់កមមវធីិ
េនះមកដល់ េទបពួកេគ�ចេ ដល់ផទះេដមបេីមល�។ េសចក�ី�ស�ញ់ខងេ�
កីយខ� ងំជងេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ!
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132 អូ �ផ�ូវករេពក េគមនិ�ចនិយយបនេទ “�ែមន៉!” គម នេទ តេទ។ ខញុ ំ
េអយ ភពល�របស់ខញុ ំេអយ �នឹងេធ�ឱយខូចករតុបែតងមុខខ�ះ។ េឃញេទ? ពួកេគ
មនិមន�េទ តេទ។ េនះជេពនទីកុស�។ េនះមនិែមនជបទីសទេទ។ ពួកេគ
មនិែដលមន��ងំពីដំបូង ជមយួ—េ�បសប៊េីធ�ន។ ខញុ ំកំពុងនិយយអំពីេពន
ទីកុស�។ �តវេហយ។ ខញុ ំដឹងថ�ជជំងឺដ�៏�កក ់ បង�បស ប៉ុែន�េយងចងប់ន
កំេណ តេចញពីេរ ងេនះ �តវែតមនករ�� បម់ុនេពលមនកំេណ តថមី។ េឃញេទ?
េឃញេទ? �គឺជករពិត។ ប៉ុែន�េ ទីេនះអនកបនចកេចញពីក�ី�ស�ញ់េដម
របស់អនក។ ខញុ ំ…

133 �បសិនេប�ពះជមច ស់មន��បឆងំនឹង�កមជំនុេំនះ �ទងក់ម៏ន��បឆងំនឹង
ពួកជំនុេំនះផងែដរ! “េ�យ�រែតអនកចកេចញពីក�ី�ស�ញ់េដមរបស់អនក ខញុ ំ
មន��បឆងំនឹងអនក។ ខញុ ំមនេរ ងមយួ�បឆងំនឹងអនក េនះជករត�៉របស់ខញុ ំ។
អនកធ� បម់នេពលេវ�ដអ៏�ច រយ ប៉ុែន�អនក—អនកអនុ ញ តឱយេ�កិយចបេ់ផ�ម
េ�ជ តចូល េហយអនក�តវេធ�សកមមភពជផ�ូវករខ�ះ។ អនកេ ែតឈរកនុងនមខញុ ំ
េហយអនកេ ែតេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ េហយអនកមនករអតធ់មតយ៉់ងេ�ចនជេដម
េហយអនកេន យ�ពយ អនកេ�ប បដូចជសត�� អនក�គនែ់តអតធ់ននិ់ងករងរ។”

134 ខញុ ំេអយ! ខញុ ំេអយ! ខញុ ំេអយ! េឃញេទ អនកបនេបះបងេ់ចល�ពះគុណ និង
េសចក�ីជំេន  និងអំ�ច េដមបបី�ូរ�ស�មបក់រអតធ់ននិ់ងករងរ។ “ែមនេហយ
ខញុ ំ�បបអ់នកចុះបង�បស �បណ� ំ ខញុ ំ—ខញុ ំជួយ ស�ីេមម៉យ�គបរ់បូ�មែដលខញុ ំ
�ចេធ�េ បន។” េនះជេរ ងល� ខញុ ំសូមសរេសរអនកចំេពះេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�េត
េសចក�ី�ស�ញ់េដមែដលអនកធ� បម់នេ ឯ�? អ៊ូ-ហឹុម អ៊ូ-ហឹុម។ េតភព
រកី�យេនះអនកធ� បម់នេ ឯ�? ដូច�វឌីធ� បយ់ំថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម
�� រេសចក�ីអំណរៃនេសចក�ីសេ ងគ ះមកទូលបងគំវញិ។” េតពួកេគ�បជំុអធិ�� ន
េពញមយួយបេ់ ឯ� េហយទឹកែភនកេ េលថព ល់របស់អនកេនះេ ឯ�?
េសចក�ីល� របស់ខញុ ំេអយ �ពះគមពរីែថមទងំមនធូលីេហយមនពស់ែវកេ េល
�។ អនក�នេរ ងេសន� និងពត័ម៌ននិងអ�ីៗេផ�ងៗ និងអ�ីែដលមនិគួរ�តវបន
អនុ ញ តឱយេបះពុមព និងផ�យេចញនិងចកេ់ចលកនុង—ធុងសំ�ម េហយេយង
ជមនុស�ខងេពនទីកុស�េរ សពួកេគ េហយ�គនែ់តេឡងេលពួកេគដូចជហ�ូង
រយុេ េលធុងសំ�ម។ �តវេហយ។ ឱ! េសចក�ីេម�� េអយ! អ�ីែដលេយង�តវករ
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គឺៈ �តលបេ់ េសចក�ី�ស�ញ់េដមរបស់េយង! �តឡបេ់ េពនទីកុស�វញិ! អូ ខញុ ំ
�តវេចញឆង យពីទីេនះល�ជង។ �តវេហយ។ ប៉ុែន� អនកយល់ថ “ករចកេចញពី
េសចក�ី�ស�ញ់េដម។”
135 ខទី៤ ខ៥ឥឡូវ។ ករ�ពមន ខទី៥ ករ�ពមនៈ “ចងចេំហយែ�បចិត�!”
េឃញេទ?

ដូេចនះចូរនឹកចែំដលឯងបនធ� កេ់ចញពីស�� ន�េនះ…(េត
អនកមកពី�? ចបពី់ៃថងបុណយទី៥០អនកធ� កេ់ កែន�ងែដលអនក
េ ឥឡូវេនះ េដរថយេ�កយ)…េហយែ�បចិត�ចុះ រចួ�ប�ពឹត��មករ
េដមដំបូងេនះវញិ (�តឡបេ់ ៃថងបុណយទី៥០ម�ងេទ ត)…ពំុេនះេ�ត
អញនឹងមកឯឯង េហយនិងហូតយកេជងចេងក ងឯ-ង-ពី…(េមលថជ
អនក� ជអនកែមនេទ?)…កែន�ងេចញ េលកែតឯងែ�បចិត�េឡងវញិ។

136 េបពកយេផ�ងេទ ត �បសិនេបអនកបនទទួល�គគង� ល-េកតខ� ច�ពះ
េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយអនកពយយមចង�ុលគតេ់ េ�កម
�មមៃដរបស់អនក និយយថៈ “ែមនេហយ េបគតនិ់យយអ�ីខ�ះអំពីេយងមន�កម
ចេ�ម ងពក�់វ េបគតនិ់យយអ�ីពីេយងពកេ់�គ ងសម� ង េយង�គនែ់តដក
គតេ់ចញ។” កុំបរមភអី �ពះនឹងេធ��មុនេពលអនកមនឱកស។ គតនឹ់ងេចញេ
អធិបបយេលថមេ �មផ�ូវ មុននឹងគតស់�មបស�មលជមយួនឹងេរ ង�បេភទ
េនះ។ អនកមន�គគង� លមន កែ់ដលពិតជ�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត អនកគួរែតេគរព
ដល់�ពះ េហយេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ េហយថ� យបងគំ�ពះ េ�យដឹងថ អនកនឹង�តវ
បតប់ង�់បសិនេបអនកមនិេធ�។ េឃញេទ?
137 ប៉ុែន�មនុស�រស់េ សព�ៃថងេនះ…េនះគឺជេរ ងែតមយួគតែ់ដលមន “រស់េ
ទីេនះេ េលែផនដី េនះេហយជអ�ីទងំអស់។” អនកមនិដឹងថអនកមន�ពលឹង
ែដលនឹងចកេចញពីទីេនះ េហយេ កែន�ង�មយួេនះេទ។ េហយអនកបិទ
េគលេ របស់អនកេ ទីេនះ រេប បែដលអនករស់េ  និងរេប បែដលអនកេធ� េ�យ
កំហឹង េហយនិងេធ�អ�ី�គបយ៉់ង េហយបនទ បម់ករតេ់ �ពះវ�ិរ។ ឱ សូមេម�� !
េវវ! អនកគួរឱយខម ស�ស់។
138 អនកនពំកយតិះេដ លេឡង—េលបុព�េហតុៃន�ពះ�គីសទ។ មនិ�តឹម�តវេទ
ឬ? េតេយងមនិេធ�អ ច ឹងេទឬ? អនកលួច�កម់និេធ�បបដល់�កមជំនុំេទ។
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េនះមនិែមនេទ។ �មនិែមនជ�សីេពសយែដលេធ�ឲយ�កមជំនុំឈចឺបេ់នះេទ។
�ជមនុស�ែដល�បកសថជ�គិ�ទ នែដលេធ�ឲយ�កមជំនំុឈចឺប។់ េយងដឹង
េហយថអ�ីេ ជអនក�ប�ពឹត�អំេពេពសយចរេធ�។ េពលបងប�ូន�សីរបស់េយង
េស� កពកដូ់ច�សីេពសយ �ខុសគន េនះជអ�ីែដលេធ�ឲយ�កមជំនុំឈចឺប។់
េពលបុរសេនះផឹក��ដូចមនុស�ពុតតបតុ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឲយ�កមជំនុំ
ឈចឺប។់ ពួកេគ�បកសថជ�គិ�ទ ន េហយពួកេគេធ�ដូេចន ះ។ មនុស�ែស�ងរក
េឈម ះេនះ… “សូមឲយអនក�ែដលេ ខ�ួនថជអនកេជ �ពះេយសូ៊វ�គីសទេចញពី
អំេពបប។” េឃញេទ? េចញឱយឆង យពី�។

139 អូ ពួកេយងេ ខ�ះខត�ស់បងប�ូន។ ខញុ ំ អនក េយងទងំអស់គន  េយង
—េយងខ�ះអ�ីែដល�ពះ�គីសទចងឱ់យេយងក� យជ។ េហយេ ៃថងេនះ �ជេពលេវ�
ែដល�តវលះបង�់ល់អំេពបបែដលងយរខំនេយង េហយរតេ់�យអតធ់មតច់ំេពះ
ករ�ប�ំងែដលបនកំណតេ់ ចំេពះមុខេយង។ អនកអធិបបយ េនះ�តវេហយ
បងប�ូន។ េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។

140 “ចងច ំ េហយែ�បចិត� េបមនិដូេចនះេទ អញនឹងហូតយកេជងចេងក ងឯងពី
កែន�ងេចញ។” េតកែន�ងរបស់គតេ់ ឯ�? េ កនុង�កមជំនំុ។ “ប៉ុែន��បសិនេប
អនកមនិែ�បចិត� េហយ�តឡបេ់ កែន�ងែដលអនកេ កែន�ងដំបូងវញិ អញនឹងយក
�គគង� លរបស់អនកេចញពីអនកភ� មៗ េហយបេណ� ញគតេ់ចញពីកែន�ងរបស់គត់
អញនឹង�កគ់តេ់ កែន�ងេផ�ង…កែន�ងែដលអញនឹងឆ�ុះប ច ំងពន�ឺរបស់អញ
ែដលនឹងភ�។ឺ” ហុឺម! េត�មនិផ�ូវករេទ?

141 �ដល់េពលស�មប�់កមជំនំុេដមបែី�បចិត�។ �ដល់េពលែដល េពនទី
កុស�មនអនក�បជញដប៏ុិន�បសបទ់ងំេនះជេ�ចនេ េលេវទិក េហយមន�គ
អធិបបយសមយ័-េដមេ ទីេនះែដលនឹង�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត កុំេដរេលង
ជំុវញិេហយេ�ប�ពះវ�ិរស�មបសំ់បុ�ត��រ �បកឈ់នួលធំ និងអ�ីមយួ
ដូចេនះ េហយនិងចិត�វទិយ និងករ�ប�ំងេសះមយួចំនួន ��រសុ៊ប និង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត។ �ដល់េពលែដល�តវ�តលបេ់ ដំណឹងល�វញិ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ
អនកតូចទបប៉ុ�� េទ “កែន�ង�ែដលមនពីរឬបីនក�់បមូលផ�ុ ំ ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងេ
ក�� លពួកេគ។”
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142 “ែ�បចិត� េបមនិអ ច ឹងេទខញុ ំនឹងមកដកេជងចេងក ងេចញ។ ប ជូ នគតេ់
កែន�ងេផ�ង េដមបជីះពន�ឺរបស់គត។់”

ឥឡូវេនះខទី៦។ ឥឡូវេនះេនះគឺជអ�ីែដលេយងមនប � ជមយួ។ ឥឡូវេនះ
េលកែលងែតអនកែ�បចិត� មនិអ ច ឹងេទ�ទងនឹ់ងយងមក េហយផ� ស់�គគង� ល
េចញ។

ប៉ុែន�ឯងមនេសចក�ី១េនះ…
143 ឥឡូវេនះ សូមចងច។ំ អូ កុំខកខន�ឱយេ�ះឥឡូវេនះ។ េនះនឹងបិទែផនក
ែដលេ សល់រមួគន  ចុះេ េលេយងេនះ…សមយ័កលែដលេយងសថិតេ កនុង
េពលេនះ។ េតអនកទងំអស់គន មន�រមមណ៍ល�េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�
ែមន៉។”—េអដ។] េតអនក�បញបេ់ទ? [�កមជំនុំនិយយថ “េទ។”] មនិអីេទ
ឥឡូវេនះ។ មនិអីេទ �ទបំន�ិចសិន។ [បង�បសមន កនិ់យយថ “�ន កេ់ េពញ
មយួយប។់”] ឥឡូវេនះ…សូមអរគុណ។

ប៉ុែន� ឯងមនេសចក�ី១េនះ (ពួកេគមនអ�ីមយួេពលេនះ ែមនេទ?
ឥឡូវេនះ េតពួកេគមនអ�ីខ�ះ?) គឺថ ឯងស�បក់ររបស់ពួកនីកូ�ស
ែដលអញកស៏�បែ់ដរ។

144 “ឯងស�បក់ររបស់ពួកនីកូ�ស។” អងគុយកនុងករសិក�ៃថងេនះេ ទីេនះ ខញុ ំ
បនសរេសរអ�ីមយួេ ទីេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនក�� បេ់�យយកចិត�ទុក�កឥ់ឡូវេនះ �
មនពីរទំពរ័េ ទីេនះ។ ខទី៦ ករសរេសរនិងយល់�សប េនះេហយ គឺ�ពះនិង
�កមជំនុំបនយល់�ពមេលេរ ងមយួ ថពួកេគ។ “ស�បក់រ�ប�ពឹត�របស់នីកូ�ស”
វល�ិពិត េដមទំពងំបយជូរពិត ជ�កមជំនំុពិត ែដលមនេ កនុង�ពះវ�ិរេអេភសូរ
េនះ។
145 ឥឡូវេនះ សូមចថំ �ពះវ�ិរនីមយួៗមនទ�មងែ់បបបទរបស់� េហយ
�ពះវ�ិរនីមយួៗមនវ ិ ញ ណរបស់�។ េនះជកូនេភ� ះែដលេកតេ �គបក់រ�បជំុ
េហយរស់េ �គប�់កមជំនុំ។ ពួកេគចបេ់ផ�មេ សមយ័កលេនះ េហយប ចប់
េ សមយ័កលេនះ។ េហយទីបំផុត ទ�មងែ់បបបទបនយក�មកជំនួសវញិ
កនុងយុគសមយ័ធេទ�៉ េហយលូេធបនទញ�មកវញិម�ងេទ ត។ េហយឥឡូវ
�វលិមកវញិម�ងេទ ត។ េតអនក�ចេឃញ�សនផ�ូវករេនះេទ? មនិមនភព
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ខុសគន រ�ង�សនកតូលិកេនះេទ។ �ជេរ ងដូចគន ។ អងគករនីមយួៗ�តវបន
សម� បភ់� មៗ។ �ពះមនិែដលបនេរ បចំ�កមជំនុំរបស់�ទងេ់ទ។ េនះជអ�ីែដល
ពួកេគកំពុងពយយមេធ�េ ទីេនះ។ េហយអនកេមលេហយេឃញឥឡូវេនះេប�មនិ
�តឹម�តវេទេនះ �គនែ់តបង� ញអនកថ�ថ បន័មយួ�តវបេងកតអងគករប៉ុ�� ។ �គឺ
—�ខុសពី�កមជំនុំថមី �កមជំនំុស ញ ថមី។ េឃញេទ?

ប៉ុែន�…ឯង…ប៉ុែន�ឯងមនេសចក�ី១េនះ គឺថ ឯងស�បក់ររបស់ពួកនី
កូ�ស ែដលអញកស៏�បែ់ដរ។

146 េដមទំពងំបយជូរពិតស�បក់រ�ប�ពឹត�ផ�ូវកររបស់នីកូ�ស �ពះជមច ស់ក៏
ដូេចន ះែដរ។ អ�ីែដលជករ�ប�ពឹត�េ កនុង�ពះវ�ិរេអេភសូរ កនុង�កមជំនុំេអេភសូរ
បនក� យជេគលលទធិមយួេ កនុង�ពះវ�ិរេពកម៉ុស។ េ �កងេអេភសូរ ជ
�កមជំនំុដំបូង �គឺជករ�ប�ពឹត� េហយេ កនុង�កមជំនុំបនទ ប ់ �ក� យជេគល
លទធិ។ េតអនក�ចឮ�េទ? េតអនក�ចយល់�ឥឡូវេនះេទ? �ជទេង�មយួេ �កង
េអេភសូរ េហយេមលេ  ទីេនះេ េពកម៉ុស�បនក� យជេគលលទធិមយួ។ �
េទបែតចបេ់ផ�មេ ទីេនះកនុងទ�មងទ់រកតូច។ ឥឡូវេនះ បន�ិចេទ ត េយងនឹងដឹង
ថ េនះជអ�ី។ េនះគឺជែឆកចចក របស់ប៉ុល “សកមមភពរបស់នីកូ�ស។”
147 ឥឡូវេនះយ៉ងេមច៉…ចូរបំែបកពកយេនះចុះ េហយែស�ងយល់ពីអ�ីែដលេយង
មនមុនេពលេយងេ កនែ់តឆង យ។ ពកយ នីកូ�សជពកយបរេទសស�មប់
ខញុ ំ។ ខញុ ំចូល�គបវ់ចននុ�កម�កិកែដលខញុ ំ—ខញុ ំ�ចរកបន។ នីកូ�សមកពីពកយ
របស់នីកកូ នី-ក-កូ។ ចបំន�ិច ខញុ ំេជ ថខញុ ំសរេសរ�េ ទីេនះ។ នី-ក-កូ នីកកូ
ែដលមននយ័ថ “េដមបយីកឈនះឬផ�ួលរលំំ។” នីកូ-�ស “ផ�ួលរលំំ ឬយកឈនះ
េលជំេន ។” អ�ីែដលពួកេគពយយមេធ�េ ទីេនះ គឺពយយមយក�កមជំនំុែដល�ពះ
មន�គគង� ល និង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេធ�ករេ�យអំេ�យទនេ កនុង�កមជំនុំ
ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ េហយពួកេគកំពុងមនេគលលទធិចបេ់ផ�មថពួកេគនឹង
មនសងឃខ�ះ ប៊សី�ព និងសេម�ចប៉ប ជេដម។ �ពះ�ទងម់នបនទូលថ �ទងស់�ប!់
�ទងេ់ ែតស�ប�់េ ៃថងេនះ។ នីកូ-�ស (នីកកូ “យកឈនះ”) ឬ “ផ�ួលរលំំពួក
អនកេជ ។” អនកេជ គឺជ “�កមជំនុំ។” េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ អនកេជ
គឺជ�កមជំនំុេនះ? �តវេហយ “ផ�ួលរលំំ ឬយកឈនះ ឬយកជំនួសកែន�ងរបស់
អនកេជ ។”
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148 េបនិយយពកយមយង៉េទ ត យកភពពិសិដ�ទងំអស់ អំ�ចទងំអស់
ពី�កមជំនុំ េហយ�កេ់លសងឃ “សូមឲយ�កមជំនុំរស់េ �មរេប បែដលខ�ួន
ចងប់ន ប៉ុែន�សងឃជអនកបរសុិទធ។” ករយក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេចញឆង យពី
មនុស�េ�យមនទីសំគល់ និងករអ�ច រយ�មពួកេគ េហយយករបស់េនះេចញ
េហយ�បគល់សងឃបរសុិទធដល់េគ។ ករដកយក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយប�ូរ�
េ ជសងឃវញិ។ អនកេឃញេទថ�ជអ�ី? �គឺជ…ទីបំផុត�បនក� យជ…េ កនុង
�កមជំនុេំនះ �គឺជករ�ប�ពឹត�ិមយួ េហយកែន�ងេនះ�ក� យជេគលលទធិ េហយធ
េទ�៉ �បនកនក់ប។់ េហយេ េពលែដលលូេធេចញមក �មនិ�ចេ ដូចេនះ
េទ �បន�តលបម់កវញិភ� មៗ េហយកនក់បម់�ងេទ តៈ ប៊សី�ព ខឌី�ល
�ចរយ។ េតនរ�កនុងពិភពេ�កេនះជ�បមុខៃន�កមជំនុំរបស់�ពះេ�កពី�ទង់
ផទ ល់? �ែមន៉! េវវ៉! ឥឡូវេនះខញុ ំមន�រមមណ៍ពីជំេន ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវ
បនប ជូ នមក�គប�់គង�កមជំនំុ មនិ�តឹមែត�គអធិបបយេទ គឺ�កមជំនំុទងំមូល!…
�គនែ់ត�គអធិបបយ�តវបរសុិទធ �កមជំនំុទងំអស់មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

149 េហយជំនួសឱយករេនះ ជំនួសឱយករមន�ពះវ ិ ញ ណេដមបេីធ�� ពួកេគបន
យកនំខូគីែផ�មនិងនំែកកឃឺ និង��មយួចំនួន េហយេ � “បុណយបរសុិទធ ែដល
មននយ័ថ ‘វ ិ ញ ណបរសុិទធ។’” េតកនុងេ�កេនះ ��និងនំែកកឃឺមយួដំុ�ច
ក� យជវ ិ ញ ណេ�យរេប ប�? ឥឡូវេនះ�បសិនេប—�បសិនេបេនះជវធីិ
អនក�តវែត�នកិចចករទី២ ដូចេនះ: “កលបុណយៃថងទី៥០បនមកដល់ េនះេគ
មនចិត��ពមេ�ព ង�បជំុទងំអស់គន  កម៏នបូជចរយរ ៉មុូងំមន កប់នេដរ�មផ�ូវ
េហយគតប់ននិយយថ ‘ចូរ�នអ�� តរបស់អនក’ រចួគតក់�៏កន់ំេហយ
គតប់នផឹក�� បននិយយថ ‘ឥឡូវេនះ អនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”
ឥឡូវេនះ េយងគិតថ�គួរឲយខ� ច។ �ែមនេហយ។

150 ឥឡូវេនះសូមចុះេ�កម ខញុ ំ�តវបនែតង�ងំេ កនុង�ពះវ�ិរបទីសទ ចូរេយង
ទទួលពួកបទីសទ។ អូ-ហូ។ ហឹម? េមតូឌីសទ េតេយងេធ�អ�ី? “�បសិនេបអនកនឹង
�រភពថ ‘�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ’ អនកបនសេ ងគ ះេហយ។”
�រក�េជ ថ�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េហយញបញ័់រនឹង� �បែហលជេជ
េលសជងសមជិក�កមជំនំុេជ េ េទ ត។ �រក�កេ៏ជ ដូចគន  េហយញបញ័់រ
េ�ពះដឹងថ��តវវនិស។
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151 ឥឡូវេនះេយងយក�ជទ�មងេ់មតូឌីសទ—ពួកេគនិយយថ “យ៉ូ�ន
មនិបន�ជមុជទឹក” េនះ “គតប់នេ�បះ។” បននិយយថ “មនអេណ� ក
ជេ�ចនេ កនុង�បេទស—េហយទឹកេឡងពីកែន�ងនន។ េហយគតម់នសនទះ
េមមមយួ េហយបនយករនធអេណ� កេចញ។” េហយពួកេគពិតជអធិបបយ
ករេនះ។ “េហយមនទឹកខ�ះេ កនុងសនូកអេណ� កឬសំបកេមមេនះេចញពីរនធ
អេណ� ក េហយេ�បះមនុស�។” �មនិសមេហតុសមផលេ�ះ! បងប�ូនេអយ!
152 ែមនេហយ េ ទីេនះេយងនឹងយក� “េ េពលៃថងបុណយទី៥០បនមកដល់
យ៉ងេពញេលញ ពួកេគេ កែន�ងែតមយួ �ពមគន ែតមយួ។ �គគង� លចុះមក
អធិបបយេសចក�ីអធិបបយដ�៏បៃព េហយេពលថ ‘សូមឲយសិទធៃនករ�បកប
ដល់ខញុ ំ េហយេយងនឹងចុះេឈម ះរបស់អនកេ េលេស វេ ។” �� បេ់ ដូចជមនិ
�តឹម�តវេទ ែមនេទ? អនក�ចយក�…អនកមនិ�ចទទួលបន�េ កនុង�ល់ម៉
�កមយួ ពួកេគដឹងចបស់ជងេនះ។ ខួបកំេណ ត ស�ី�ល់ម៉�កគឺ�តឹម�តវ
ជងេនះេ េទ ត។
153 ែមនេហយ ចុះេតេនះប�� លមកពីអ�ី អ ច ឹង? នីកូ�សនមំនុស�មយួ�កម
មកបំផុសបទគមពរី េហយបេងកតនិកយមយួែដលមនិ�ចឲយ�ពះេធ�ករកនុងេនះ
បន។ គឺ�� បេ់ ហនឹង! បនទ បម់ក �ទងម់នបនទូលេ ទីេនះថ “អនកបន�� ប់
េហយ! អនកមន ‘េឈម ះថអនកេ រស់ ប៉ុែន�អនកបន�� បេ់ហយ!” ពួកេគជេ�ចន
នកប់ន�� បេ់ហយ េ�យមនិដឹង�េ�ះ។
154 ខញុ ំនិងប�ូន�បសខញុ ំកំពុងសទូច�តី េយងេ ជេកមង�បស េ ទីេនះ។ ខញុ ំចបប់ន
អេណ� កចស់មយួកបល េហយកតក់បល�េចល េធ�ឱយគតេ់ចញពីបនទ ត ់ មនិ
ចង�់តវបេ ឆ តជមយួនឹងេរ ងេនះេទ េហយេបះគតេ់ េល�ចងំេ ទីេនះ។
េហយប�ូន�បសរបស់ខញុ ំមក�ម េហយគតនិ់យយថ “េតអនកចបប់នអ�ីកលពី
មយួសនទុះមុន?”

ខញុ ំបននិយយថ “អេណ� កមយួ។”

គតប់ននិយយថ “េតអនកបនេធ�អ�ីជមយួ�?”

ខញុ ំបននិយយថ “េ ទីេនះ �េដក េ ទីេនះ េហយកបលរបស់��ក់
េ ទីេនះ។”
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េហយគតប់នេឡងេ ទីេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “េត�ងបេ់ទ?”
ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ�ស់! �ចក់បលេចញពីខ�ួន�េហយ ��តវែត

ងប។់”
155 េពលេនះគតក់យ៏កេឈមយួ ឆកិះចុះេ កបលសត�អេណ� កេនះរចួេបះ�
េ កនុងទេន�វញិ េហយេ េពលែដល…ឬេ េលែ�ពក។ េហយេ េពលែដលគត់
បនេធ�អ ច ឹង អេណ� កចស់បនចប�់។ អនកដឹងេទ ពួកេគនឹងេ រស់បនមយួ
េម៉ងឬពីរេម៉ង។ គតប់នេ�តេ េ�កយ គតប់ននិយយថ “េហ! ខញុ ំគិតថ
អនកបននិយយថ ‘�ងបេ់ហយ។’”

ខញុ ំបននិយយថ “�ងបែ់មន។”
គតប់ននិយយថ “អ ច ឹង �មនិដឹងេទ។ អតេ់ទ។”

156 អុីចឹងេហយបនជមនុស�ជេ�ចនៈ �� បេ់ហយមនិដឹងខ�ួនេ�ះ! នីកូ
�ស! អូ ខញុ ំេអយ! អូ �ទងម់នបនទូលថ “អនកស�បអ់នកេនះ។” ែដលយកនូវ�គប់
ទងំសងឃដវ៏សុិទធ ខឌី�លដវ៏សុិទធ ប៊សី�ពដប៏រសុិទធ។
157 េហយអនកខ�ះខងេពនទីកុស� “អនក�តតពិនិតយដអ៏�ច រយ សូមឲយគតចុ់ះមក។
អនក�តតពិនិតយទូេ  គតនឹ់ង�បបអ់នកថេតអនក�ចមនកមមវធីិពយបលេ ទីេនះ
ឬអត។់ � �។” �េលលូយ៉! �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជអនកែដលនិយយែបប
េនះឬអត ់�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ។
158 “បង�បស �បណ�េំយងេជ ថ�ពះគមពរីបេ�ង នថ ‘ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ’ ប៉ុែន�ជទូេ េគនិយយថ �បសិនេបេយងចបេ់ផ�ម�កនុង
�កមជំនុំរបស់េយង គតនឹ់ងបេណ� ញេយងទងំអស់គន ។” េធ�ចុះ។ មនិអីេទ។ ខញុ ំ
ចង�់តវបេណ� ញេចញេ ទីេនះ ជជង�តវបេណ� ញេចញេ ទីេនះ។ ដូេចនះ េប
អនកយកអ�ីេចញពីទីេនះ អនកនឹងបេណ� ញេចញេ ទីេនះ េទះយ៉ង�កេ៏�យ
ដូេចនះ អនកក�៏ចនឹង�តវបេណ� ញេចញពីទីេនះផងែដរ។ �បសិនេបគតប់េណ� ញ
អនកេចញពីទីេនះ អនកនឹង�តវេគបេណ� ញេចញេ ទីេនះ។ ដូេចនះ�ជេរ ងដូចគន
ដូេចនះ�តវេ ជមយួ�។
159 េយងចងឱ់យបន�តឹម�តវ។ អូ ៎ ខញុ ំេអយ �ជេរ ងធងនធ់ងរ�ស់ បងប�ូន។
េយង�តវែតទទួលេរ ងេនះេ�យ�តឹម�តវ។ េយងនឹងមនិ�ចមន�កមជំនំុេឡយ
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រហូតដល់�ពះបន�ក�់គឹះេដមប�ីក�់េល។ �ទងនឹ់ងមនិែដលសង�់កមជំនំុរបស់
�ទងេ់ េល�កមែដលមនិសមេហតុសមផលមយួេឡយ។ �ទង�់តវែតមក�ម
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ពុំេនះេ�ត�ទងនឹ់ងមនិមកទល់ែតេ�ះ។ �តឹម�តវ�ម
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
160 មននរ�មន កក់លពីមនិយូរប៉ុនម ន េ ទីេនះបននិយយថ “បង�បស
�បណ�េំចញមកចូវ�ក។” េតមនប៉ុនម ននកេ់ ចូវ�ក? េហតុេនះ
�គនែ់តេមលេ ទីេនះ មយួភគបីៃន�កមជំនុំ ឬេ�ចនជងេនះ គឺេ ចូវ�ក។
ែដល…ឥឡូវេនះ បុរសេនះបនេ�កកេឡងេ រេស លេនះ េហយអនក�ល់គន
បនឮគត ់ េ�យមនិដឹងថខញុ ំបនដឹងេរ ងេនះេទ។ �ពះ�ចេបកបង� ញេ កនុង
បនទបេ់ ទីេនះនូវអ�ីែដលពួកេគកំពុងនិយយេ ទីេនះ េហយ អនកដឹងេទ ថ
�ទងប់នេធ��។ េឡងមកនិយយថ “ឥឡូវេនះ បង�បស�បណ� ំ អូ គតជ់
អនកបំេរ របស់�ពះអមច ស់។ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណសណ�ិ តេលគត ់ គតគឺ់ជ
េ��ែដលបនចកេ់�បង�ងំ គត�់បកដជដឹង �ពះ�បបគ់តពី់អ�ីនិងអ�ីែដល
នឹងេ ជយ៉ង�។ ប៉ុែន�ករបេ�ង នរបស់គត ់សូមកុំ�� ប�់ឱយេ�ះ។”
161 េតេនះជគំនិតឆកួតអ�ីេ ហន! េមច៉កប៏ុរសេនះ�ចនិយយអុីចឹងបន!
េហតុអ�ីបនជខញុ ំមនិមន… ែមនេហយ �បសិនេបអនកមនិដឹងថបំែបក�គបពី់
កេហ� អនកនឹង—អនកនឹងដឹង�បេសរជងេនះ។ េមច៉កធ៏� បគិ់តេរ ងែបបហនឹង?
េហតុអ�ី? េហតុអ�ី ពកយ េ�� មននយ័យ៉ងដូេចនះ “អនកេបកសែម�ងដេ៏ទវភព
ៃន�ពះបនទូល។” រេប បែដលអនក�ចេធ�បន…? “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បន
មកដល់េ��។” ខញុ ំមនិែដលនិយយថខញុ ំជមនុស�មន កេ់ទ ែដលេគនិយយអុីចឹង
េទ។ ប៉ុែន�អនកេ ទីេនះ។ េឃញេទ?
162 រេប បែដលបុរសមន ក ់ កនេ់គលលទធិ�កមជំនំុតូចមយួេ កែន�ង�មយួ
េ�យ�រែតអងគកររបស់ពួកេគនឹងមនិយល់�ពមជមយួ� លកសិ់ទធិពីកំេណ ត
របស់អនកស�មបភ់ពរេញ៉រៃញ៉ៃនសុ៊បឬេ�ង រ េអ�វ អនក�កពុ់តដក៏ំសតេ់អយ!
�តវេហយ។ ករលកសិ់ទធិពីកំេណ តរបស់អនកស�មបភ់ពរេញ៉រៃញ៉ៃនសុ៊បឬេ�ង រ
ស�មបភ់ពរេញ៉រៃញ៉ៃននិកយ ភពរេញ៉រៃញ៉ៃនអងគករែដល�ពះស�ប។់ �គនែ់ត
ចថំអនកនិយយថ “អងគករ” គឺ�ពះស�ប�់! �ជេរ ងែដលែបកបកប់ងប�ូន េហយ
ែបកបក…់មនេមតូឌីសទ បទីសទ និងេ�បសប៊េីធ�នជេ�ចន េ យបេ់នះ ចង់
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មនករ�បកបេ ជំុវញិតុរបស់�ពះ។ ប៉ុែន��បសិនេបពួកេគេធ�បន េនះពួកេគនឹង
�តវបនទតេ់ចញភ� មៗេ េពលែដលពួកេគចបេ់ផ�មចូលដំបូង។ េនះពិតជ
�តឹម�តវ។
163 “អនកម៉កជ់កមមសិទធិរបស់�” េហយពួកេគ�គនែ់តជេ ែដលចបេ់ផ�ម
ជមយួ�។ អូ! ខញុ ំេអយ ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកម៉កជ់កមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរអ�ីេទ ឬ
អនកម៉ករ់ស់េ កនុងពន�ឺទងំអស់ែដលនងមនកនុងៃថងរបស់នង អនកកំពុងរស់េ
កនុងៃថងមយួេទ ត។
164 វទិយ� ស�ធ� បប់នបង� ញថ �បែហលបីរយឆន មំុន េ�យករបង�ិល
ភូេគលជុំវញិពិភពេ�ក បននិយយថ “�បសិនេបយនជំនិះ�មយួ�ច
េធ�ដំេណ រកនុងេលប ន ៣០ម៉យកនុងមយួេម៉ង ទំនញនឹងេលក�ពីែផនដី េហយ
យក�េចញកនុងលំហ។” េតអនកគិតថវទិយ� ស�សព�ៃថងេនះេជ េទ? ពួកេគរតប់ន
មយួពន�់បបំនួរយម៉យកនុងមយួេម៉ង។ ពួកេគមនិសម�ងឹេមលេ េ�កយេដមប ី
េមលអ�ីែដលពួកេគនិយយេនះេទ ពួកេគកំពុងសម�ងឹេមលេ េ�កយ េឃញអ�ី
ែដលពួកេគ�ចេមលេឃញេ�យសម�ងឹេ មុខ។
165 ប៉ុែន��កមជំនុំែតងែតចងេ់មលេ េ�កយ សូមេមលអ�ីែដល េវសលីបន
និយយ អ�ីែដល ម៉ូឌីនិយយ អ�ីែដល�នឃីបននិយយ។ “អ�ីៗ�ចេ រចួបន
ដល់អស់អនកេជ ” េ�ះសម�ងឹេមលេ មុខ! េរ ងែតមយួគតេ់ កនុង�ពះគមពរីបន
េមលេ េ�កយ…ដឹងេទថសត��បេភទ�ែដលែតងែតេមលេ�កយ? ជសុភវៈ
ទបបំផុតេ ទីេនះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថជអ�ីែដលជសុភវៈ
ទបបំផុតេ ទីេនះមនចលន? គឺជកែងកប។ កែងកបជសុភវៈទបបំផុតេ
ទីេនះ េហយមនុស�ជសុភវៈខពស់បំផុតេ ទីេនះ។ េហយកែងកបែតងេមលេ
េ�កយ។ ខញុ ំមនិចូលចិត�សុភវៈទបែបបេនះេទ។ ខញុ ំចងទ់នទឹងរងច់ ំេជ  ទុកចិត� េដរ
កនុងពន�ឺ ដូចជ�ទងគ់ងក់នុងពន�ឺ �ែមន៉ ដូចជ�ទងប់ំភ�ពឺន�ឺ។
166 មនេពលមយួេ រដ� េកន�គីខញុ ំបនជួប�បជំុមយួ �ចស់មន កេ់ចញមក
េហយគតនិ់យយថ “អូ ខញុ ំមនិេជ េលករពយបលេនះេទ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ អនកជជនជតិ�េមរកិ។”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិេជ អ�ីេទ េលកែលងែតខញុ ំេឃញ�សិន។”
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េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង �មនិអីេទ។”

គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិមនអ�ី�បឆងំនឹងអនកេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
េជ អ�ីែដលអនកនិយយេទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “�ជសិទធិ�េមរកិផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក អនកមនិចបំចខ់�ល់
េទ។”

គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិែដលទទួលយកអ�ីេឡយ ទល់ែតខញុ ំ
�ចេមលេឃញ�ចបស់�ស់។” ហុឺម!

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះខញុ ំ…េនះ—ជករ�បេសរ�ស់ អនក
ចបស់ជមកពីរដ�មសីសួរ។ី”

បននិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំជជនជតិេកន�គី។” េវវ៉!

“�� បេ់ ដូចមនិសមមកពីរដ�េកន�គីេទ” ខញុ ំបននិយយ។ “ប៉ុែន� េទះ
យ៉ង�” ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបអនក…េនះជរេប បែដលអនកគិត អនកបន�
បន។” េហយគតប់ននិយយថ—គតប់ននិយយថ…ខញុ ំបននិយយថ “េត
អនកេ ផទះេ�យរេប ប�?”
167 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងឆ�ងកតភ់ន។ំ ខញុ ំរស់េ េល…អ ច ឹងេ ជមយួ
ខញុ ំ។” ជមនុស�ល�។ បននិយយថ “េ ផទះជមយួខញុ ំ �ន កេ់ េពញមយួយប់
បង�បស �បណ�។ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ�ចេធ�បន បង�បស។” ប៉ុែន�ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំនឹងេឡងេ ទីេនះជមយួពូរបស់ខញុ ំ។” េហយគតប់ននិយយថ…
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកចងេ់បកបរេឡងេល?”

បននិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំ�តវេឡងេលភនេំ ទីេនះ េឡង�មផ�ូវេនះ និង
ចុះេ�កម�បេ�ង និងេឡងេល” អនកដឹងពីរេប បែដលចុះេ ទីេនះេទ។

េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ” ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកេ ទីេនះ
េ�យរេប ប�?”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំេ �មផ�ូវេ ទីេនះ។”
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“េហតុអ�ី” ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិ�ចេមលេឃញៃដរបស់អនកេ មុខ
អនកផង។” ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកេ ទីេនះេ�យរេប ប�?”

បននិយយថ “ខញុ ំមនចេងក ងមយួ!”
េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង េតអនក…េធ�េមច៉េ  បំភ�េឺគមេនះ រចួេដរ

ជមយួ�?”
គតប់ននិយយថ “បទ េ�ក។”
ខញុ ំបននិយយថ “េពលបំភ�េឺគមេនះ េតអនក�ចេលក�េឡងខពស់ែបបេនះ

បនេទ? ខញុ ំចងេ់ឃញផទះរបស់អនក។”
គតប់ននិយយថ “អនកមនិ�ចេមលេឃញ�បនេទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង េតអនកេ ទីេនះេ�យរេប ប�?”
“អូ” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងបំភ�ចឺេងក ង េហយេ េពលខញុ ំេដរ…ខញុ ំ�គនែ់ត

េដរកនុងពន�ឺ…”
ខញុ ំបននិយយថ “�េនះេហយ។ �ែមន៉ �គនែ់តេដរកនុងពន�ឺ។”

168 េចះែតេដរេ ! កុំេ េសង ម អនកនឹងមនិ�ចេ �បនេឡយ។ �បសិនេប
អនកបនសេ ងគ ះ ចូរេដរេ រកករ�បជ់បរសុិទធ។ អនកនិយយថ “េតអនក
េ ដល់ទីេនះេ�យរេប ប�?” �គនែ់តបន�េដរេ ។ “េតពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនទ បពី់ករ�បជ់បរសុិទធឬ? េតខញុ ំទទួលបន�េ�យ
រេប ប�?” �គនែ់តបន�េដរកនុងពន�ឺ។ “គឺជទីសំគល់ ករអ�ច រយ និង
អពភូតេហតុ…?” �គនែ់តបន�េដរកនុងពន�ឺ។ េឃញេទ? �គនែ់តបន�! �ល់េពលែដល
អនកេបះជំ�នមយួ ពន�ឺនឹងេ�តេ មុខអនកបន�ិច ពីេ�ពះ�ទងែ់តងែតនមំុខ
អនក។ �ទងម់និរញុេទ �ទងដឹ់កន។ំ �ទងជ់ពន�ឺ។ អូ ខញុ ំរកី�យ�ស់ចំេពះេរ ង
េនះ។ ែមនេទ? �ទងជ់ពន�ឺ គម នេសចក�ីងងឹតេ កនុង�ទងេ់ទ។
169 “អនកស�បក់រ�ប�ពឹត�របស់នីកូ�ស។” ក� យជេគលលទធិ។ ឥឡូវេនះសូម
េមលអ�ីែដលប៉ុល…ឥឡូវេនះ �កមជំនំុរបស់អនក�…េតនរ�ជអនកបេងកត
�ពះវ�ិរេនះឥឡូវេនះ? ប៉ុល េអេភសូរ។
170 សូម�តឡបឥ់ឡូវេនះេ កិចចករជំពូកទី២០ បន�ិចសិន។ េ កនុងកិចចករ
ជំពូកទី២០ េហយសូមេមលអ�ីែដលប៉ុល…េតអនកេជ ថប៉ុលជេ��េទ? �បកដ
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�ស់ គតគឺ់ជេ��។ �បកដ�ស់ គតគឺ់ជេ��។ ចងចយំបេ់នះ
េឃញទិដ�ភពេ េលសមុ�ទែដលមនពយះុេភ� ងេហយអ�ីៗេនះ? ឥឡូវេនះ…និង
ទងំអស់អំពី�។ ឥឡូវេនះជំពូកទី២០ ៃន�វក…របស់និកខម…សកមមភព េហយ
សូមចបេ់ផ�មឥឡូវេនះ�បែហល—ខទី ២៧ េហយ�� បឱ់យជិតេ េពលេយង
�ន។ ឥឡូវ េនះគឺជប៉ុល ជេ��ែដលទយថនឹងមនអ�ីេកតេឡង។

េ�ពះខញុ ំមនិបនខននឹង�បបអ់នក�ល់គន ពី�គបទ់ងំគំនិតរបស់�ពះ
េទ។

171 បុរសមនពរេនះ! អូ ខញុ ំចងឈ់រេ ទីេនះេ ៃថងេនះ េហយេមលមកុដរបស់
ទុកករបុគគលេនះ�កេ់លកបលរបស់គត។់ េបមនេរ ងដូចែដលខញុ ំ�ចយំ េនះខញុ ំ
នឹងយំ។ ខញុ ំនឹងែ�សកេដមបេីមលប៉ុល។

សូមេមល�វកប៉ុល ែដលជ�វកដអ៏�ច រយេនះ
ជមយួនឹង�វផយរបស់គតភ់�និឺងយុត�ិធម៌
េហយខញុ ំ�បកដថនឹងមនករែ�សក
េ េពលែដលេយងទងំអស់គន េ ដល់ទីេនះ។

(ែមនេទ?)
172 ឥឡូវេនះ:

…េ�ពះខញុ ំមនិបនខននឹង�បបអ់នក�ល់គន …ពី �គបទ់ងំគំនិតរបស់
�ពះេទ។

173 េត��តវេទ? ឥឡូវេនះ �គី�ទ ន េមលេ ដូចេនះ។ ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។
េតនរ�ជអនកែដលបនបងគ ប�់បជជនែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
�មវធីិេផ�ងេ�កពី�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មកទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ង
េទ ត? [�កមជំនុំនិយយថ “ប៉ុល។”—េអដ។] គតប់នអធិបបយដំបូនម នពី
�គបេ់រ ង។ េត��តវេទ? អូ? េហយេតប៉ុលបននិយយអ�ីខ�ះ…ខញុ ំេជ ថ�គឺជ…
ខញុ ំមនិ�បកដថេត�ជែថស�ឡូនីចជំពូកទី១ និងខទី៨ឬអត។់ “�បសិនេបេយង
ឬេទវ�មកពី�ថ នសួគនឹ៌ងផ�យដំណឹងល�េផ�ងេទ ត �បសិនេបេទវ��មយួ
ចុះមកពី�ថ នសួគ ៌ េហយ�បកសដំណឹងល��េផ�ងពីេនះ” (ជងករបងគ ប់
មនុស�ឲយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ តកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និង
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ដំណឹងល�ែដលប៉ុលបនផ�យ)… “�បសិនេបេទវ��មយួមកពី�ថ នសួគ”៌
(មនិែមន…ទុកឱយែតប៊សី�ព ឬខឌី�ល់ ឬអនក�តតពិនិតយទូេ  ឬ�គគង� ល
ឬ—ឬកអ៏�ីេផ�ង)… “�បសិនេបេទវ�ចុះមកពី�ថ នសួគ ៌ េហយផ�យដំណឹងល�
េផ�ងេទ តេ�កពីេនះ សូមឲយគត�់តវប�� �ចុះ។” �តវេហយ។ េត��តវេទ? អ�ី
ែដលគតប់ននិយយ េនះគឺក�ទី ១:៨។ ខញុ ំេទបែតបនគិតអំពី�។ មនិអីេទ
ក�ទី១:៨ េបអនកចងក់ត�់ សូមេមលអ�ីែដលប៉ុលបននិយយ។
174 ឥឡូវេនះេ ទីេនះគតនិ់យយ…ឥឡូវេនះទី២៧ ខញុ ំេជ ខទី ២៧ៈ

េ�ពះខញុ ំមនិបនខននឹង�បបអ់នក�ល់គន …ពី �គបទ់ងំគំនិតរបស់
�ពះេទ។

175 ឥឡូវេនះ�� បអ់�ីែដល…េនះជទំនយៈ
ដូេចនះ ចូរអនក�ល់គន �បយត័នខ�ួន េហយខំែថរក�ហ�ូងសិស� ែដល…

�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…បន�ងំអនក�ល់គន  ឲយេធ�ជអនកគង� លដល់េគ
េដមបឲីយបនឃ� លពួកជំនំុរបស់�ពះអមច ស់ ែដល�ទងប់នទិញេ�យ
�ពះេ�ហិត�ពះអងគ�ទងចុ់ះ។

176 អនក�បនទិញ? េតឈមរបស់អនក�? �ពះគមពរីបននិយយថ �ជ
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ។ �ពះេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ទងផ់ទ ល់។ េត��តវេទ?

…េដមបឲីយបនឃ� លពួកជំនុំរបស់�ពះអមច ស់ ែដល�ទងប់នទិញ
េ�យ�ពះេ�ហិត�ពះអងគ�ទងចុ់ះ។

177 �ពះគមពរីបនែចងថ េយងបនសេ ងគ ះេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ។ េត
អនកដឹងេទ? �បកដ�ស់ �បនេធ�។ �តវេហយៈ

…ែដល�ទងប់នទិញេ�យ�ពះេ�ហិត�ពះអងគ�ទង។់
ដបតិខញុ ំដឹងថ េ�កយែដលខញុ ំេ បត ់ េនះនឹងមនែឆកៃ�ពដ�៏�វ

ែដលមនិេចះ�បណីដល់ហ�ូង �នឹងចូលមកកនុងពួកអនក�ល់គន ។
េហយកនុងចំេ�មអនក�ល់គន …(េមល បុរសេនះ�ចេមលចុះ

េ�កមេហយេឃញេរ ងេនះមក។) …េហយកនុងចំេ�មអនក�ល់គន
កនឹ៏ងេកតមនមនុស� ែដលនឹងអធិបបយេសចក�ីទំនស់ខុសែដរ
េដមបនឹីងទញនពំួកសិស�េ �មេគវញិ។
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178 [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] ប៉ុនម នឆន េំ�កយមកដូចែដលគត…់
ឬ�កមបុរសែដលចងប់េងកតអងគករ និងយក—ភពពិសិដ�និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�កឆ់ង យពី�កមជំនុំ េហយ�ក�់េ េលប៊សី�ព និងសេម�ចប៉ប និងបូជចរយ
េដមប…ី ពួកេគនឹងបនបរសុិទធ េហយ�កមជំនំុរស់េ �មរេប ប�ែដលពួកេគ
—វធីិែដលពួកេគចង។់ េហយពួកេគនឹងបង�់បកឱ់យបូជចរយ េហយគតនឹ់ង
អធិ�� នឱយពួកេគឱយេចញពី�ននរក េហយអ�ីៗដូចេនះ។ េហយជនីកូ�ស!
េហយ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “អញស�ប�់!” ឥឡូវេនះសូម�� ប។់

“ឱយខញុ ំេមលៗ េហយអនកនិយយថ ‘�ពះមនបនទូលថ�ទងស់�ប�់?”

179 ឥឡូវេយងេមលថេត�ទងប់នមនបនទូលឬអតៈ់

ប៉ុែន� ឯងមនេសចក�ី១េនះ គឺថ ឯងស�បក់ររបស់ពួកនីកូ�ស
ែដលអញកស៏�បែ់ដរ។

180 �ពះស�បអ់ងគករ។ �តវេហយ? ឥឡូវេនះ អនកេឃញចបស់នូវអ�ីែដលពួកេគនឹង
េធ� អនកេឃញនូវអ�ីែដលពួកេគបនេធ�។ ឥឡូវេនះចូរ�បយត័ន�មេមល�កមជំនុំេបេគ
មនិេធ�ែបបេនះ។ �ទងស់�បអ់ងគករ!

អនក�ែដលមន�តេច ក ចូរ�� បេ់សចក�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណមន
បនទូលេ កន�់កមជំនុំ…

181 ឥឡូវេនះ ចចក របស់ប៉ុលនិយយបនក� យជ “នីកូ�ស។” ពួកេគកំពុង
ពយយមបេងកតសងឃដូចជសងឃេលវ ី ែដលខុសពីេគលលទធិ�ពះគមពរីស ញ ថមី។
�ែមន៉! ពកយថ នីកកូ ជពកយ�កិក នីកកូ មននយ័ថ “េដមបយីកឈនះ
យកឈនះ។” យកឈនះេលអ�ី? អនកេជ  �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ យក�ព ះអមច ស់េយ
សូ៊វែដលមន�ពះជនមរស់េឡងវញិេចញពី�កមជំនំុ េ�យមនទីសំគល់ និងករ
អ�ច រយកនុងចំេ�មអនកេជ  េហយ�កប់ុរសែដលបនេបះេឆន តឲយេធ�ជសេម�ច
ប៉ប ឬខង�ចឈ់ម…ខឌី�ល់ ឬអនក�តត��មន កែ់ដលពយយមយក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេចញឆង យពីអនកេជ  េហយ�បគល់�េ ជប ជ មយួែដល
េ ថលំ�បប់រសុិទធៃនមនុស� �កព់ួក�េលអនកេជ  កុំេ ពួកេគថ�គគង� ល
ែដលមននយ័ថ “អនកគង� ល” ប៉ុែន�េ ថេ�កឪពុក ែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន
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បនទូលថ “កុំេ មនុស�ថ ‘េ�កឪពុក េ េលែផនដីេនះ។” េឃញអំេព��កក់
េនះេទ? េហយេតេយងបនេធ�អ�ី?
182 អូ �បសិនេបេយង�ចឈបប់ន។ សូមកុំឲយេយងមនយបរ់េញ៉រៃញទងំអស់
េនះ ខញុ ំចងយ់កេ យបៃ់ថងែស�កេ ជំពូកទី១២ៃនវវិរណៈ េហយបង� ញអនកថ
�សីេពសយចំ�ស់ែដលេ ទីេនះ គឺជ�សីសំផឹង។ េហយនង…មូលេហតុ
ែដលនងមន គឺេ�យ�រែតនងបន�ប�ពឹត�អំេព�បសចកសីលធមខ៌ង
ផ�ូវេភទ…ជមយួ�ពះ េហយេ ខ�ួននងថជ ស�ីេមម៉យ េហយនងកជ៏ម� យ
របស់�សីេពសយែដរ។ េត��តវេទ? ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ េនះជទី�កងរ ៉មូ ពីេ�ពះ
នងកំពុងសថិតេ េលភន�ំបពីំរ េហយអ�ីៗទងំអស់គឺពិត�បកដ បុរសមន កេ់ កនុង
នងនិងចំនួនៃនសត�េនះ ជេដម។ េយងទងំអស់គន ដឹងេហយថពីករបេ�ង ន
មុន េតជនរ�។ ប៉ុែន�អ�ីែដលគួរឲយេ�ក�� យេនះ គឺនងជម� យរបស់
�សីេពសយ។ េនះជករចបេ់ផ�មរបស់នងេ ទីេនះ ចបេ់ផ�មេ កនុងទី�កងរ ៉មូជ
�កមៃន�គិ�ទ ន អ�ីែដលេគេ ថពួក�គី�ទ ន។
183 សូម�� ប!់ �ពះជួយខញុ ំឱយក� យជករពិត! �កម�គិ�ទ នេ កនុង�ពះវ�ិរ
ែបបេនះ។ ពួកេគបនទទួលជផ�ូវករ និង�ពេងយកេណ� យ េហយបនដកខ�ួន
េចញ េហយេរ បចំខ�ួនជអងគករមយួ។ េហយបនទ បម់កប�ងបប�ងម េ កនុង
សមយ័កលងងឹតជមយួរដ�។ េហយរដ�និង�កមជំនំុបនក� យជអ�ី? �ពះវ�ិរ�គិ
�ទ ន “វ�ិរកតូលិកបរសុិទធ” ��តវបនេគេ ថអ ច ឹង (ពកយថ កតូលិក គឺ
ពកយថ “សកល”) “�ពះវ�ិរ�គិ�ទ នសកលដអ៏�ច រយ។” េហយេ មនុស�ែដល
និយយភ�ដៃទមក េហយែ�សក េហយេ�បសអនកជំងឺឲយជ េផ�ងៗថជពួក
“ខុសឆគង។” ទីបំផុតបនេធ�ឲយមនកររតឹបន�ឹងរហូតដល់េបមនអនក�េគរព
�បណិបត័នែ៍បបេនះ�តវេគេបះចូលកនុងរងូេ� �បសិនេបពួកេគមនិទទួលយក
ជំេន កតូលិក។ �បនបន�អស់រយៈេពល�បរ់យឆន កំន�ងមក ៃនករេប តេប ន
េនះ។ ប៉ុែន��កមជំនុំេនះមនិែដល�� បេ់ឡយ។ អនកមនិ�ចសម� ប�់បនេទ។
�ពះមនបនទូលថ �នឹងរស់ដល់ទីប ច ប ់ េហយបនទ បម់ក�ទងនឹ់ង�បទនមកុដ
ជីវតិ។ ចុះមក�មរយៈសមយ័កលៃនករេប តេប នេនះ។
184 បនទ បម់កមនម៉ទីនលូេធចូលមកេដមបបីន�សមយ័កលេហយគតប់ន
ផ� ស់ប�ូរ�កមជំនុំេចញេ�កមករ�បជ់សុចរតិ។ េតមនអ�ីេកតេឡងេ េពលែដល
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េ�កលូេធបន�� ប?់ ពួកេគបនេរ បចំ� បនេធ�ឱយ�ក� យជ�ពះវ�ិរលូេធ�ន
ពួកេគមនេគលលទធិមយួ។ េពលេគេរ បចំ� េតេគបនេធ�អី? ផ�ល់ឱយ�នូវកំេណ
តភ� មៗចូលេ កនុង�សនរ ៉មុូងំម�ងេទ ត។ �តវ�ស់។
185 បនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេរ េចញពីេនះេហយេវសលី បនេឃញ
�។ េហយេវសលី និងវតីហ�ីល និងចច វតីហ�ីល និងអនកេផ�ងេទ តជេ�ចន និង
—និង�សប៊រឺ ីេហយពួកេគជេ�ចនគឺជអនកដឹកនដំអ៏�ច រយ។ ពួកេគបនសេ ងគ ះ
ពិភពេ�កេ ៃថងេនះ។ ពួកេគមនករ�បជំុ ំេ កនុងសមយ័កលភ�ីដិលភ
ែដលបនសេ ងគ ះ�បេទសអងេ់គ�ស និងសហរដ��េមរកិផងែដរ។ ពួកេគមនករ
�បជំុែដលពួកេគ�តវបនបេណ� ញេចញ និងេ ថ “ពួកសែម�ងភពបរសុិទធ។” អនក
េមតូឌីសទបនេធ�� ពួកេគធ� កេ់ េលឥដ�េ�កមអំ�ចៃន�ពះ េហយពួកេគបន
េ�បះទឹកេលមុខរបស់ពួកេគ េហយេធ�ឱយខ�ួនេគ�តជក។់ �តវេហយ។ េហយពួកេគ
ញបញ័់រយ៉ងខ� ងំេ េ�កម� រហូតដល់ពួកេគបន…រហូតដល់ពួកេគនិយយ
ថ “ពួកេគមនេរ ងកំែប�ង។” មនមនុស�ក ន� កេ់ហយញ័រេ េ�កម�ពះេច��
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះជ�បវត�ិេមតូឌីសទ។ ពីទីេនះមកក� កឃរ័ជេដម ថ
ឥឡូវេនះពួកេគបនេរ បចំ�។
186 ពួកេគបនបេងកតេមតូឌីសទេនះ េមតូឌីសទបុព�កល និងេមតូឌីសទ�បេភទេនះ
និងជេមតូឌីសទ�បេភទេនះ រហូតដល់�ធ� កចុ់ះរហូតដល់ពួកេមតូឌីសទចងយ់ក
“ឈម” េចញពីេស វេ ចេ�ម ងរបស់ពួកេគ។
187 េ យបម់ុនេនះ កនុងកមមវធីិទូរទស�នម៍យួ (ម� យខញុ ំបនេ មកខញុ ំ)។ ពួកេគ
មន�គគង� លេមតូឌីសទ េ ទីេនះកនុងរដ�ឥ�� �� មកបេ�ង នបទ រ ៉កុនិ
ងរ ៉លូ េ កនុង�ពះវ�ិរ។ បននិយយថ “�ជេរ ងគួរឲយ�ម៉ស់ែដលេយងបន
ខកខនមនិបនេឃញសិលបៈដ�៏សស់�� តេនះែដលចូលេ កនុង�ពះវ�ិរ។”
188 េនះគឺជ�រក�េ កនុងេ��ែក�ងក� យ! �តវេហយ! កំុចងេ់ធ�ឲយ�រមមណ៍របស់
អនកេ ហមង ប៉ុែន�បង�បស េនះជេសចក�ីពិតរបស់�ពះ។ ខញុ ំចងឱ់យអនកខឹងបន�ិច
ជជងេហយេធ�ឱយអនកសិក�បទគមពរីវញិ �បែហលជមនិអីេទជមយួ�ពះ ជជង
បតប់ងក់�ីសេ ងគ ះេ ទីប ច ប។់ អនក�បែហលជមនិចូលចិត�ខញុ ំឥឡូវេនះ ប៉ុែន�
ៃថង�មយួអនកនឹង�កៃ់ដេ�បេ ជំុវញិខញុ ំនិយយថ “បង�បស�បណ� ំេនះ
ជេសចក�ីពិត។” េ ទីេនះ�េ ទីេនះ េហយពួកេគនឹងចូលេ កនុងេនះ។ េនះ
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េហយជកែន�ងពួកេគ…��គនែ់តេ ទីេនះ។ �ពះគមពរីបនែចងថពួកេគនឹងេធ�
ដូេចនះ។

189 បនទ បម់កពីេវសលី �បសិនេបេវសលីេធ�ដូេចន ះ េនះនឹងមកដល់េពនទីកុស្
ដ។ េហយពួកេគបនទទួលករ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យទន េ�យចបេ់ផ�ម
និយយភ�ដៃទ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

190 ដូចជ�គបេ់ពតផុសេចញពីដី។ េរ ងដំបូង�រលួយ។ �ស់េចញជពីរ
ែឆក។ បនទ បម់ក�…អនកគិតថអនកមនចមក រេពត។ ទងេនះធំេឡង េហយ
េធ�ជរេំយល។ ទីមយួគឺលូេធ�ន។ រេំយល េត�ជអ�ី? េមតូឌីសទ លំអង េសចក�ី
�ស�ញ់ជបងប�ូន ផ�យដំណឹងល� លំអងេចញេ អនកដៃទ។

191 េហតុអ�ី សូមបែីតធមមជតិកអ៏ះ�ងពីសមយ័ពួកជំនុំទងំេនះែដរ។ េមតូ
ឌីសទេចញពីភពវកឹវរ…ឬ ខញុ ំមននយ័ថ លូេធ�នេចញពីភពវកឹវរ។ េមតូឌីសទ
រេងគ ះរេងគេសចក�ី�ស�ញ់ជបងប�ូន និងៃថងផ�យដំណឹងល� និង—និងៃថងៃន
—ៃនអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ ៃថងអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ដអ៏�ច រយបំផុតែដល
ពិភពេ�កមនិធ� ប�់គ ល់គឺសមយ័េមតូឌីសទ។ �តវេហយ។ អ�ងនលំអងរបស់
�។

192 េតមនអ�ីេកតេឡងពីទីេនះ? េចញពីលំអងេនះមក�តេច កេពត គឺ
េពនទីកុស�។ �គបធ់ ញជតិកដូ៏ចជរបស់ែដលចូលមកែដរ។ មនិែមនស�ឹក
មនិែមនរេំយលេទ គជឺ�គបធ់ ញជតិ។ េហយឥឡូវេនះ—េពនទីកុស�មន
ផ�តិពសេពញ�គបធ់ ញជតិ រហូតដល់�…អនកេសទរែតមនិ�ចេមលេឃញ
�គបធ់ ញជតិបន។ ដល់េពលសម� តេចញេហយ! �ែមន៉! េតពួកេគបន
េធ�អ�ី? បនេធ�េរ ងដូចគន ែដលពួកេមតូឌីសទបនេធ�។ មន កប់នេរ បចំពួកេគជ
�កម និយយថ “េយងជសភរៃន�ពះ។” មយួេផ�ងេទ តថ “េយងជេពនទីកុស្
ដ។” មយួេផ�ងេទ តថ “េយងគឺជភពែតមយួ។” “េយងជទីពីរ។” េហយ—េហយ
មនេរ ងេនះេ�ចន�ស់ េហយមនេ�ចន�ស់។ ខញុ ំេអយ! ជិះអូដ�មយួេលខនង
� ពីរ បី អ�ីៗ�គបយ៉់ង។ អូ មនអងគករហុកសិប ឬ�មសិប ឬែសសិបេផ�ងគន
ៃនពួកេគ។
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193 េតពួកេគបនេធ�អ�?ី បនេបះ�ចូលេ កនុងរ ៉មុូងំម�ងេទ ត។ ទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក។ ខញុ ំសំុឱយេពនទីកុស្
ដ�មយួបង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដលនរ�មន កេ់ កនុង�ពះគមពរីបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ខញុ ំសំុឱយ
ប៊សី�ព ខឌី�ល់ �គ�មន ក ់បង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដល�ធ� បេ់ធ� ែដលមនិធ� បេ់ធ�
េ ខងេ�ក�ពះវ�ិរកតូលិក។ េហយលូេធបនន�ំមកជមយួគត ់ គតប់ន
នកំរបេ�ង ន និងអ�ីៗេផ�ងេទ តេចញពី�។ េមតូឌីសទបនបន�ជមយួ�។ េពនទី
កុស�អនកគួរឱយខម ស់�ស់! សម� ត�េចញ! សូម�តឡបម់កកន�់ពះបនទូលវញិ!
ែ�បចិត�ចុះ ពុំេនះេ�ត�ពះនឹងដកេជងចេងក ងេចញពីអនក ែដលជពន�ឺែដលអនក
បនទទួល។ �ែមន៉! �តវេហយ។
194 ចូរយក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេចញជេមដឹកន ំ េហយចតព់ួកេគ�មរេប ប
ដវ៏សុិទធរបស់មនុស� េហយ�កព់ួកេគេលអនកេជ ។ េហយកំុេ ពួកេគថ
“�គគង� ល អនកគង� ល” (េយង�តវេ ថ�គគង� ល “អនកគង� ល” ពកយថ
�គគង� ល មននយ័ជង។) ប៉ុែន� “េ�កឪពុក ខឌី�ល់ សេម�ចសងឃ ឬ
អនក�តត��ទូេ ។” អនកពិតជស�បេ់រ ងេនះ! េហយ�ពះបនគ�ំទ�ស�មបព់ួកេគ
េហយមនបនទូលថៈ “ខញុ ំកស៏�បែ់ដរ!” េ�យ�រែត�ទងគ់ួរែតជអនក�តតពិនិតយ
ទូេ េលសេម�ចសងឃនិងសេម�ចប៉ប។ �ទងេ់ធ�ករជមយួបុគគលមន ក់ៗ  មនិែមន
ជអងគករេទ ប៉ុែន�ជបុគគល។
195 ឥឡូវេនះ �ចែម�ក…�� បដូ់ចែដលេយងកំពុងខិតជិតមកដល់។ េយងេ
មនមយួខេទ ត។
196 េ ទីេនះេយងមនេគលលទធិៃនករចបេ់ផ�មៃនជំេន កតូលិក គឺករបន�ពូជ
�វក័។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? �វក។ ឥឡូវេនះ កតូលិកនិយយដូេចនះ
ថ “សេម�ចប៉បសព�ៃថងេនះគឺជអនកសនងតំែណងរបស់េព�តស ែដលជ�វក
បន�បនទ ប។់” មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ �ជចំណងផ់�ូវេភទ របស់អនកយ៉ង�…
េតេអ�វនិងយ៉កុបេកតពីឪពុកដវ៏សុិទធនិងម� យដវ៏សុិទធយ៉ង� េហយមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគជ�គិ�ទ ននិងមន កេ់ទ តជ�រក�? �-ហុឺម។ េត��ចេ រចួ
េ�យរេប ប�? េ�យ�រែតអំេពបបគឺជអំេពបប េហយកររមួេភទគឺជករ
រមួេភទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�បទនកំេណ ត។
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197 �ពះេ�ជសេរ សេយងពីមុនកំេណ តៃនពិភពេ�ក។ េតអនកដឹងេទ? រងច់ំ
រហូតដល់េយង�ន�បវត�ិវទូិទងំេនះ េហយេមលពីរេប បែដលអុីរនិនស…
រេប បែដលគតេ់លកតេមកង�ពះជមច ស់ស�មបក់រេ�ជសេរ សគតម់ុនកំេណ ត
ពិភពេ�ក។ រេប បែដលេ�កម៉ទីន និងអស់អនកែដលសរេសរ�ទង ់ �ពះេអយ
សរេសរតេមកង�ពះ។ បននិយយថ “េ�យ�រែត…” េហយមនុស�និយយ
ពីគតថ់ “គត�់តវបនេ�ជសេរ សមុនេពលបេងកតពិភពេ�ក។” េនះជបទ
គមពរី។ បងប�ូនទងំេនះបនត�មងជ់ួរជមយួនឹង�ពះ។ ប៉ុែន��កមជំនំុេខម ចស់េនះ
បនឆ�ងកតព់ួកេគមយួពន�់បរំយឆន ៃំនសមយ័កលងងឹត �ប�កវ់តថុទងំមូល
ដូចជចេងក ងែដលជកែ់ផ�ង បិទបងំពន�ឺេភ�ង។ “ប៉ុែន��នឹងក� យជពន�ឺេ េពល
�ង ច” �ពះអមច ស់មនបនទូលដូេចនះ។

198 �វក័បន�បនទ ប ់ មយួបនទ បពី់មយួេទ ត សេម�ចប៉បមយួ េហយអនក�តវ
សថិតកនុង�តកូលសេម�ចប៉បមុនេពលអនក�ចក� យជសេម�ចប៉ប។ អូ ខញុ ំេអយ!
េនះជេរ ងមនិសមេហតុផល។ េនះ—ពួកអនកេជ …មនិែមនបរសុិទធ និងយុត�ិធម៌
េទ ប៉ុែន�ជ…ករអនុ ញ តឱយ…អនុ ញ តឱយ—សូមឲយសងឃអធិ�� នឲយេគ េហយនំ
េគេចញពីអំេពបបរបស់ខ�ួន ករអតេ់ទសបបរបស់ពួកេគ បងលុ់យស�មបក់រ
�រភព។

199 �បេតស�ងេ់ធ�ដូចគន ! ពួកេគពយយមក� យជ…បងឱ់យ�គគង� លរបស់ពួកេគ
េ ខងេ�កយ េហយរស់េ ដូចេ�កិយទងំមូល។ េហយគតម់និ�គ ល់
�ពះេ�ចនជងគតខ់�ួនឯងេទ…អនុ ញ តឱយពួកេគ�ន កេ់ កនុង�កមជំនុំរបស់គត់
េហយេ ពួកេគថជសមជិកៃន�កមជំនំុរបស់គត ់ េហយអនុ ញ តឱយពួកេគ
�ន កេ់ ទីេនះ េហយ�បកស�បបព់ួកេគថពួកេគបនសេ ងគ ះ។ យ៉ងេមច៉
វញិ េគនឹងខកចិត�េ ៃថងេនះ េបមនិបនេកតជថមី! េបគម ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ
អនកនឹងបតប់ង។់ គម នមនុស���ចនិយយបនថ “�ពះេយសូ៊វជ�ពះ�គីសទ”
េលកែតមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះ។

200 �កមជំនំុពិតេ េអេភសូរមនិ�តវបនបេ ឆ តេ�យសុនទរកថដប៏ុិន�បសប់
េនះេទ។ គត…់ពួកេគស�ប�់។ ពួកេគមនិ�តវបនបេ ឆ ត ពួកេគដឹង �កមជំនំុពិត
មនិ�ចបេ ឆ តបនេទ។
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201 ករេបកសែម�ងមនិពិតែដលអនកទងំេនះមន េ ថ នីកូ�ស ែដលមនិ
សហករជមយួ�ពះបនទូលៃន�ពះ។ �បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដលអនកធ� បេ់ឃញ “បូជ
ចរយេធ�ករ�រភព” បនបេ�ង នេ កនុង�ពះគមពរីេ ទីេនះ។ េតអនកធ� បេ់ឃញ
េ ឯ�ពីករ “េ�បះទឹក” បេ�ង នកនុង�ពះគមពរីេ ទីេនះ ស�មបក់ររចួពីបប?
េតអនកធ� បេ់ឃញនរ�មន កទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងនមរបស់អនកេ កែន�ង
�? “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ស�មបក់ររចួពីបប
របស់អនក? េតអនកធ� បេ់ឃញេរ ងេនះេ ឯ�? “ផ�ល់សិទធៃនករ�បកប េហយ
កតេ់ឈម ះរបស់ពួកេគេ េលេស វេ �កមជំនំុ” េ ទីេនះ? េតអនកធ� បេ់ឃញេរ ង
ទងំអស់េនះេ ឯ�? េត�គឺជអ�ី? �ជពួកសងឃឬ—ពួកសែង�លមនិ�តឹម�តវ
នឹង�ពះបនទូល េហយពួកេគជនីកូ�ស េហយ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំ
ស�បព់ួកេគ!” �តឡបេ់ �ពះបនទូលវញិ។ អូ េនះេហយ…ខញុ ំដឹងថ�ធងនធ់ងរ បងប�ូន
ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិទទួលខុស�តវ� ដល់�ពះេយសូ៊វ ��ចបូក�ចបល់នឹង�ទង។់

202 ករេបកសែម�ងែក�ងក� យ មនិែមនេ�យ�ពះបនទូល ប៉ុែន�បនេ ពួកេគថ
“អនកកុហក ពួក�វក័ែក�ងក� យ េ��ែក�ងក� យ។” ប៉ុែន��កមជំនុំពិតបន�បកន់
ខជ បនូ់វករបេ�ង នេដមរបស់�វកប៉ុលនិងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េ�យមនទីសមគ ល់បន�បនទ បនិ់ងប ជ ក�់ពះបនទូលែដលប៉ុលបន
បេ�ង ន។ �ែមន៉! សូមបង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដល�ពះជមច ស់នឹងប ជ ក�់ពះបនទូល
ពីករេ�បះទឹក។ សូមបង� ញខញុ ំពីកែន�ងែដល�ពះនឹងប ជ ក ់ េហយនមំកនូវ
ករនិយយភ�ដៃទនិងករអ�ច រយ េ�យ�គនែ់តចបៃ់ដជមយួ�គគង� ល
េ កែន�ង�មយួេហយកតេ់ឈម ះរបស់អនកេ េលេស វេ  េហយេ ែតទំពរ
ជកប់រ ីផឹក�� និយយកុហក កតពិធីជបេ់ល ង មនភពសបបយរកី�យ…ឱ
ក�ីេម�� ! េនះជ�ចឈ់ម ជេ��ែក�ងក� យ មតិ�េអយ។ បទ ែមនេហយ។

203 ផ�ូវរបស់�ពះគឺបរសុិទធ។ សូមឲយករេនះដឹងដល់សមជិក�គបរ់បូេ ទីេនះ
ៃនរបូកយៃន�ពះ�គីសទៈ រហូតដល់អនករស់េ កនុងជីវតិបរសុិទធ ពុំេនះេ�ត
�ពះជមច ស់បដិេសធដង� យរបស់អនក។ យ ញបូជ�តវែតថ� យេ�យៃដបរសុិទធ។
េនះគឺជ…?…�តវេហយ។ ពួកសងឃមុនេពលែដលគត�់ចចូលមកថ� យ
យ ញបូជ គត�់តវែតបរសុិទធ េហយលះបង ៉ និងចកេ់�បង�ងំ និង�កអូបនិង
អ�ីៗ�គបយ៉់ង មុនេពលគត�់ចេដរេ ចំេពះមុខ�ពះ េដមបថី� យយ ញបូជ។ េត
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��តវេទ? េមច៉កេ៏ចញេ េបកេគ លួច េឈ� ះ�បែកកជមយួអនកជិតខង និងអ�ីៗ
េផ�ងេទ ត េហយបន�ដំេណ រែដលអនកេធ� េហយបនទ បម់កចូលមក េហយនិយយ
ថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ! សរេសរ�ពះេយសូ៊វ! �េលលូយ៉!”?

204 មនុស�និយយថ “ខញុ ំេឃញពួកេគនិយយភ�ដៃទ។” េនះេ ែតមនិ
មននយ័ថ ពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “ខញុ ំឮេគែ�សកេ�៊។” េនះ
េ ែតមនិមននយ័ថ ពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គឺជជីវតិ។

205 �ពះគមពរីបនែចងថ “េភ� ងធ� កម់កេលែផនដីជញឹកញប ់ េដមបេីរ បចំ�
េរ បចំតុបែតង�ស�មប”់ (េហេ�ពរ ៦) “រឯីបន� និងអ ច ញ ែដលេ ជិតនឹងករ
បដិេសធ ែដលចុងប ចបនឹ់ង�តវដុតេចល។”

206 “�ពះ�ទិតយរះេលមនុស�សុចរតិ និងមនុស�ទុចចរតិ។ េភ� ងធ� កម់កេលមនុស�
សុចរតិ និងមនុស�ទុចចរតិដូចគន ។” េភ� ងមកេធ�ឱយដំ�ំ�សវេកតផល (េយងនឹង
េ �ែបបហនឹង) និងដល់�គបេ់ ម ែដលេ កនុងែ�សែដរ។ �បសិនេប�សវ�លី
េ�សក េនះេ ម កេ៏�សក។ េហយេភ� ងដូចគន ែដលេ��ច�សព�សវ�លី
—េ��ចទឹកេ ម ផងែដរ។ �សវ�លីតូចនឹងេងបកបលេឡង “សរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់! �េលលូយ៉! �េលលូយ៉! ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលបនេភ� ងេនះ!”
េ ម តូចនឹងេ�៊កេ ជ វ “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! សរេសរ�ពះ! �េលលូយ៉! ខញុ ំ
រកី�យកនុងករទទួលបន�។”

207 “ប៉ុែន� េ�យ�រផលរបស់េគ អនកនឹង�គ ល់�។” �តវេហយ។ “េ�យ�រ
ផលរបស់េគ អនកនឹង�គ ល់�។”

208 ខទី៧ េហយបនទ បម់កេយងកំពុងបិទប ចប ់ េនះគឺជ�គចុងេ�កយៃន�គ
ពួកជំនុំ។ ឥឡូវេនះេយងនឹងយឺត�បែហល�បនំទី ឬដល់ដប ់នទី។

អនក�ែដលមន�តេច ក ឲយអនកេនះ�� បេ់សចក�ី ែដល
�ពះវ ិ ញ ណមន�ពះបនទូល ដល់ពួកជំនុំទងំប៉ុនម នចុះ ឯអស់អនក�
ែដលឈនះ េនះអញនឹងឲយបរេិភគែផ�របស់េដមជីវតិ ែដលេ �ថ ន
បរមសុខរបស់�ពះ។
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209 ឥឡូវេនះេមលចុះ មតិ�េអយ េនះជវធីិែដលអនកយកឈនះ។ ដំបូងអនក�តវ
យកឈនះ បនទ បម់កអនក�ចញំុែផ�េឈបន។ �គឺជអនកឈនះ។ ចងចយំបម់យួ
ែដលជករបេ�ង នរបស់េយងយបម់ញិេទ? យ៉ូ�ន�តវចូលកនុង�ពះវ ិ ញ ណ
មុននឹងគតេ់ឃញអ�ីមយួ។ និងរេប បែដលអនកនឹងអងគុយចុះ េ�យនិយយថ
“�បសិនេបគតម់និែមនជបទីសទេទ ខញុ ំមនិ�� បគ់តេ់ទ។”? “�បសិនេបគតម់និ
ែមនជេ�បសប៊េីធ�នេទ ខញុ ំនឹងមនិ�� បគ់តេ់ទ។” “�បសិនេបគតម់និបេ�ង នដូច
អ�ីែដល�កមជំនុំរបស់ខញុ ំបេ�ង នេនះេទ ខញុ ំ…” អនក—អនក—អនកនឹងមនិយកឈនះ
បនេទ អនកមនិទនប់នចូលកនុង�ពះវ ិ ញ ណេ េឡយេទ។ អនកទងំអស់គន
េចញពីលំ�បលំ់េ�យ។
210 ចូរទទួល�ពះវ ិ ញ ណ ថ “ឱ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង់
ឥឡូវេនះសូមបង� ញឱយទូលបងគំេឃញនូវអ�ីែដល�ទងស់មគួរ �គនែ់តន�ំមក
ទូលបងគំ។” បនទ បម់កអនក—បនទ បម់កអនក�តវបន�គបយ៉់ង។ �តវេហយ។
211 សូមកតស់មគ ល់ �ពះគមពរីបននិយយបីដង—ៃនេដមេឈជីវតិេ កនុងេ�
កុបបត�ិ បីដងេ កនុងេស វេ វវិរណៈ។ េ ៃថងមុនេយងមនេរ ងេនះ។ ចេំទ?
ៃថង�ទិតយម�លិមញិ។ េហយ…�រក�ស�ប�់ល់បទគមពរីែដលមន ប៉ុែន��ស�ប់
កនែ់តខ� ងំគឺ េ�កុបបត�ិនិងវវិរណៈ។ ��យ�ប�រេ�កុបបត�ិេ�យ�រែត
�បភពេដមរបស់� ពីេ�ពះ�ចងេ់ធ�ឱយមនុស�េជ ថ�មនិដូេចន ះេទ “េ�កុប ្
បត�ិមនិបនមក�មរេប បែដល�ពះបនមនបនទូលថពួកេគគួរែតមកេនះេទ
មនអ�ីេផ�ងេទ តែដលប�� លឲយមនករបេងកតនិងេរ ងេនះ។” បនទ បម់ក�
�យ�ប�រ��មរេប បេនះ។ េហយ�យកមនុស�េចញពីវវិរណៈ េ�យ�រែត
�បន�ត�ត�ងៈ �ពះេយសូ៊វជ�ពះ េហយ�ជ�រក� (េហយ��តវវនិស)
េហយសិរលី�ៃន�កមជំនំុែដលបនែញកជបរសុិទធនឹង�តឡបេ់ ផទះរបស់�ពះ
េហយនឹងេសចក�ីវនិសរបស់ពយករែីក�ងក� យ េហយអស់អនកែដលកុហកេហយ
េធ��គបយ៉់ងនឹង�តវេបះេ កនុងបឹងេភ�ង។ �គម នអ�ីចែម�កេទែដល��កប់ងំ
ពួកេគឱយឆង យពី�។ ប៉ុែន� ចូរចថំ កែន�ងទងំពីរេនះនិយយអំពីេដមេឈជីវតិ
កនុង�នសួគ។៌
212 ឥឡូវេនះ សូមចំ�យេពលបន�ិច េហយឥឡូវេនះ “េដមេឈ។” �វក
យ៉ូ�នជំពូកទី៦ �បសិនេបអនកចងក់ត�់ចុះ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំជ
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—ជ—នំបុង័ៃនជីវតិ។” ឥឡូវេនះ សូមចងច។ំ

213 ឥឡូវេនះេយងនឹងេ�ប�បកសទងំពីរេនះជនិមតិ�ស ញ េ ទីេនះ។ ដូេចនះ
មុននឹងបិទប ចប ់ ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ េ ខង�� ំៃដខញុ ំគឺេដមេឈកនុងសួន
ែដលេគេ ថេដមេឈ “ជីវតិ” េ ខងេឆ�ងៃដខញុ ំគឺេដមេឈកនុងសួនែដលេគ
េ ថេដមេឈ “ដឹងខុស�តវ។” េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថគមពរីែចងថមន
េដមេឈជីវតិ និងជេដមេឈដឹងខុស�តវ? ឥឡូវេនះ មនុស��តវរស់េ េ�យ
េដមេឈជីវតិេនះ មនិែមនឱយបះ៉េដមេឈៃនចំេណះដឹងេនះេទ។ េត��តវេទ?
េហយជេលកដំបូងែដលគតប់នបះ៉� គតប់នបំែបកខ�ួនគតេ់ចញពីអនកបេងកត
របស់គត។់ គតប់នបតប់ង—់ករ�បកបរបស់គតជ់មយួ�ពះ េ េពលែដល
គតប់នចបយ់កចំេណះដឹងដំបូងរបស់គត។់ ឥឡូវេនះ ចូរគិតឲយែមនែទន។
េហយអនកសរេសរកំណត�់�របស់អនក ខញុ ំនឹងទុកេពលឱយអនក�ចកតប់ន េ�ពះខញុ ំ
មនិចងឱ់យអនកខកខនេរ ងេនះេទ។

214 �ពះេយសូ៊វ េ កនុងយ៉ូ�នជំពូក៦។ ពួកេគកំពុងផឹកទឹកពី�បភពទឹកមយួ
េហយេលកៃដេឡងចំអកេ ទីេនះ ថ ពួកឰយុេករបស់ពួកេគបនផឹកពីថម
ខងវ ិ ញ ណ ជេដម។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជថម�ែដលេ កនុងទីរេ��ថ ន
េនះ។”

215 េហយពួកេគបននិយយថ “េ ទីេនះអនកកំពុងនិយយថ ‘អនកេកតមុនអ័
�ប�ឬំ’ េហយអនកជបុរស�យុមនិេលស�សិបឆន ផំង។ េហយអនកនិយយ
ថអនក ‘បនេឃញអ�័ប�’ំ? េយងយល់ឥឡូវេនះ ថអនកឆកួត អនកគឺជ�រក�។”
េឃញេទ?

216 �ទងម់នបនទូលថ “មុនេពលមនអ�័ប�គឺំ មនខញុ ំ។” ខញុ ំេ ៃ�ពជមយួ
េ�កម៉ូេស។ គុេមព តែដលេឆះេនះ គឺជខញុ ំ។ “មុនេពលមនអ�័ប�គឺំមនខញុ ំ”
មនិែមន។ “ខញុ ំធ� ប។់”

217 ឥឡូវេនះ អនកែដលនិយយថ ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេ េហយ
អនក�តវែតេធ�ឱយបទគមពរីេនះនិយយថ “ខញុ ំធ� បជ់មនុស�អ�ច រយែដលជខញុ ំ។”
េឃញេទ?
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218 មនិែមន។ “ខញុ ំធ� ប”់ ឬ “ខញុ ំនឹង” “គឺជខញុ ំ” េនះ�គបេ់ពល។ �ទងគឺ់អស់កលប
ជនិចច។ ពកយ “គឺជខញុ ំ” គឺអស់កលបជនិចច �គបស់មយ័កល �គបេ់ពលេវ�
េ កនុងេជងចេងក ងមសទងំ�បពីំរ �គប�់ពះវ�ិរ �គបក់ែន�ង �គបដ់ួងចិត�។
“គឺជខញុ ំ” (មនិែមន “ខញុ ំធ� ប”់ ឬ “ខញុ ំនឹង”) “ខញុ ំមនវត�មនេពលេនះដូចែដលខញុ ំ
ែតងែតមន។” េឃញេទ? “ជនិចច គឺជខញុ ំ។”
219 ពួកេគថ “ឰយុេករបស់េយង…េយងមនិ�គ ល់អនកេទ។ េយងដឹងថអនកគឺជ
�រក�។” បននិយយថ “ឰយុេករបស់េយងបរេិភគនំម៉�េ ទីរេ��ថ ន
អស់រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ”
220 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េហយពួកេគមន ក់ៗ បន�� ប។់” �តវេហយ?
“ពួកេគទងំអស់គន បន�� ប។់ ប៉ុែន�ខញុ ំ…” អូ! “ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិ ែដលមកពី�ពះ
េចញពី�ថ នសួគ។៌ �បសិនេប…នំបុង័ៃនជីវតិ។ �បសិនេបអនក�បរេិភគនំបុង័
េនះ េគនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។”
221 “េតបុរសមន កេ់នះនឹងរបូកយេ េគ បរេិភគឬ?” ពួកេគថ “ឥឡូវគតឆ់កួត
េហយ �បកដ�ស់។”
222 នំបុង័ៃនជីវតិគឺមកពីេដមេឈជីវតិ ជកែន�ងែដលពួកេគបរេិភគ ពីសួនចបរ
េអែដន។ �ទងគឺ់ជេដមេឈៃនជីវតិ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបេដមេឈជីវតិគឺជ
មនុស� េនះេដមេឈៃនចំេណះដឹងគឺជមនុស�។ ឥឡូវនិយយថសត�ពស់មនិ
មនពូជ! េបជីវតិមកេ�យមនុស� េសចក�ី�� បម់កេ�យមនុស��សី។ ហនឹងេហយ
នងគឺជេដមេឈៃនេសចក�ី�� ប។់
223 ដ�ប�—ដូចអនកេនះបនេធ�ឲយនងេ ហមង ែដល�បនេធ� កនុងសត� (េសុ
ភនិ) នងបននិយយថ “សត�ពស់បនបេ ឆ តខញុ ំ។” �តវេហយ។ មនិែមនសត�
ពស់ គតគឺ់ជសត�ែដលឆ� តបំផុតកនុងចំេ�មសត�ទងំអស់ គតេ់ ចេន� ះសត�
�� និងមនុស�។ ពូជរបស់សត�នឹងមនិឆ�ងគន ជមយួ ស�ី នឹងមនិដំេណ រករ ប៉ុែន�
មតិ�មន កេ់នះគឺគតគឺ់ជតំណភជ បេ់ �។ �ពះ�ទង�់កប់�� �យ៉ងេនះ �ទង់
បន�ក�់មកេលេពះ េហយេ�យគម នេជង េហយយកឆ�ឹងទងំប៉ុនម នែដល
េ កនុងខ�ួនគតម់កប�ូរពីអ�ីែដលដូចមនុស�។ វទិយ� ស�ពយយមជីក�េ កនុង
�លមយួ។ ��តវបន�កេ់ កនុង�ថក៌ំបងំៃន�ពះ េ ក�� ល�នសួគៃ៌ន
�ពះ។ មនករេបកសែម�ងរបស់អនក។



60 �ពះបនទូលជសេម�ង

224 នងបនបេងកតកូន�បសដំបូងរបស់នងែដលជកអុីន (េត�តវេទ?) ជកូន
របស់��ងំ ជកូនរបស់��ងំ។ េបេគមនិេធ�េនះ េត—េតអំេព��កកេ់នះមក
ពី�? េចញពីអ�័ម េតមយួ�ជកូនរបស់�ពះ? មកពី�រក�ជឪពុក។ េហយ
គតប់នសម� ប ់ជឃតកទីមយួគឺ�រក� កូន�បសរបស់�រក�។
225 េមលអ�ីែដលបនេកតេឡងបនទ បពី់េនះ សូមេមល�តកូលរបស់កអុីន។ េ
ជំននេ់នះែដលបន�បនទ បពី់កអុីន គឺជអនកវទិយ� ស� និងជមនុស�អ�ច រយ
�គបរ់បូ។ �ន�ពះគមពរី។ ពួកេគ�ងសងផ់ទះ ពួកេគេធ�ករជមយួែដក េហយ
ពួកេគជអនកវទិយ� ស�។ ប៉ុែន�អនក�ល់គន ែដលមកពីេសត (ែដលេអបិលបន
�� បគឺ់ជ�បេភទ�ពះេយសូ៊វបន�� ប ់ េហយេអបិលបន�� ប ់ េហយេសតបន
ជំនួសតំែណងវញិៈ ករ�� ប ់ករប ចុ ះសព និងកររស់េឡងវញិ។)…ពីពួកកសិករ
ែដលមនចិត��បទបមកេនះ អនកចិ ច ឹមេច មកចុ៏ះមក�មេនះ។
226 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ឰយុេករបស់អនកបរេិភគនំម៉�
េ ទីរេ��ថ ន េហយពួកេគ�� បទ់ងំអស់។ ប៉ុែន�ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិ” (េតនំបុង័
ជីវតិជអ�ី? ពីេអែដន!) “េដមបឲីយមនុស�បនសីុនំបុង័េនះ េហយមនិ�� បេ់ឡយ។”
ឥឡូវេនះ �ពះបន�កេ់ទវ�មយួអងគេ ជំុវញិេដមជីវតិេនះ េដមបកីរពរកំុឲយ
មនអនក��ចបះ៉ពល់�បន ពុំេនះេ�តពួកេគបរេិភគេដមេឈេនះ េហយ
រស់េ ជេរ ងរហូត។ េត��តវេទ?
227 េ�យ�រែតពួកេគ�តវបន�េ េលេដមេឈេនះេហយ�� ប។់ េត��តវេទ?
េ�ពះ ដ�ប�ពួកេគបរេិភគដល់េនះ ពួកេគនឹង�� ប។់ េហយ�បកដជ�� ប់
េ�យ�រែតអនកបរេិភគពីេដមៃនចំេណះដឹងេនះ… ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមល
ែមកធងៃនចំេណះដឹងឥឡូវេនះ។ រកេមលអ�ីែដល��តវបនេធ�។ ឥឡូវេនះសូម
េមលអ�ីែដល��តវបនេធ�។ េរ ងដំបូង សូមេមល�…ែមនេហយ េ�ះេមលមយួ
ថពួកេគ…�បនបេងកតេម កេំភ�ង។ �សម� បស់មមតិ�របស់េយង។ �តវេហយ
សម� បគ់ន េ វញិេ មកេ�យកេំភ�ង េចញពីេដមេឈៃនចំេណះដឹង។ េរ ង
បនទ បែ់ដលេយងបនេធ� ខញុ ំេអយ េ�ះេមល េយង—េយងបនបេងកតរថយន�
េចញពីេដមេឈៃនចំេណះដឹងេនះ។ �សម� បេ់�ចនជងេម កេំភ�ងេ េទ ត។
អូ បទ! ឥឡូវេនះ េយងមន�គបែ់បកអុី�ដែសន។ �ពះមនិបំផ� ញអ�ីទងំអស់
មនុស�បំផ� ញខ�ួនឯងេ�យ�រចំេណះដឹងរបស់គត។់
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228 ប៉ុែន� អ�ីៗទងំអស់ែដលជកមមសិទធិរបស់�ពះជមច ស់ �ពះជមច ស់នឹងេលក�
េឡងម�ងេទ ត។ �ពះមនិខូចខតអ�ីទងំអស់។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ េនះ
�តវេហយ “អនក�ែដលបរេិភគនំបុង័េនះ មនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយខញុ ំនឹង
េលកគតេ់ឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។” េនះជករសនយរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ
�ពះជមច ស់…

229 ពួកេគេ ខងមុខបរេិភគេ េលេដមេឈៃនចំេណះដឹង េហយ�� ប។់ ប៉ុែន�
េ េពលែដលពួកេគ�ចេ ដល់េដមេឈេនះ ពួកេគនឹងរស់េ ជេរ ងរហូត។

230 ដូេចនះឥឡូវេនះជំនួសឲយេទវ�េ ទីេនះរក�ពួកេគឲយឆង យពីេដមេឈេនះ �
េ ទីេនះែដលនពំួកេគេ កនេ់ដមេឈេនះ េទវ�ៃន�កមជំនំុទងំ�បពីំរ ករនំ
ពួកេគ�តឡបេ់ រក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលជេដមេឈៃនជីវតិ ែដលឈរ
េ កនុង�នសួគៃ៌ន�ពះ។ េវវ៉! ខញុ ំេអយ! ខញុ ំសងឃមឹថអនកយល់�បន។ េដមេឈ
ជីវតិឈរេ េ �នសួគៃ៌ន�ពះ េដមបឲីយអនក�ចទទួលយក�ទង ់ េហយក� យជ
បុ��បុ�តីៃន�ពះ េហយមនជីវតិជេរ ងរហូត។ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយ
េជ េល�ពះអងគែដលចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយនឹងមនិចូល
េ កនុងករជំនុំជ�មះេឡយ ប៉ុែន�បនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។”

231 បង�បស បង�សី ឥឡូវេនះខញុ ំ…ខញុ ំ…�បកដ�ស់ ខញុ ំបន…ខញុ ំ—ខញុ ំបនកត់
អនកជបំែណក េធ�ឱយអនកឈចឺប។់ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ែបបេនះេទ។ េឃញេទ?
�ពះ�ទង�់ជបេរ ងេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវែតេធ���មវធីិេនះ េដមបឲីយអនកេឃញថេយងេ
ទី�។ ខញុ ំមនិេជ ថេយងមនេពលយូរេទ តេដមប�ីន កេ់ េទ។ ខញុ ំមនិពយយមេធ�
ឱយអនកមនិេគរព�ពះេទ េ�ពះអនកជសមជិករបស់�ថ បន័មយួ។ េនះមនិែមនេទ។
�បជជនគឺជជនរងេ�គះៃនកលៈេទសៈ។ ពួកេគមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ ឪពុក
ម� យរបស់ពួកេគែតងេធ�គឺេ �ពះវ�ិរ និងអ�ីៗទងំអស់។

232 ប៉ុែន� បង�បស េរ ងមយួ មុនេពលពួកេយងចកេចញ អនុ ញ តឱយខញុ ំេធ�
ស�មងម់យួបែនថមេទ ត។ េ��បននិយយ…េតអនកេជ ពួកេ��េទ? �ពះគមពរី
បនែចងថ�តវ�� បព់ួកេគ។ េ��បននិយយថ “នឹងមនេពលមយួែដលនឹង
មនិមនទងំៃថងឬយប ់ប៉ុែន��នឹងក� យជៃថងដគ៏ួរឲយសេង�គ។ ប៉ុែន�េ េពល�ង ច គឺ
េ មុនេពល�ពះ�ទិតយលិច �នឹងមនពន�ឺ។” េត��តវេទ?
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233 ឥឡូវេនះេមលអ�ីែដលេយងមន។ ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមល។ េត
�ពះ�ទិតយយ៉ងដូចេម�ច…េត�ពះ�ទិតយរះេ ឯ� �មភូម�ិ ស�? េ ភគ
ខងេកត។ េត��តវេទ? �លិចេ ភគខងលិច។ ខញុ ំ�បថន ចងប់ន…យបែ់ស�ក
ខញុ ំនឹងយកែផនទីមកបង� ញ។ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងចុះមក
កនុង�កងេយរ�ូឡិម �បនបេងកតជតួ�បបីំយ៉ងល�ឥតេខច ះ។ �េ �តងក់ត់
េឡងេ �បេទសេអ រឡង ់ �តឡបេ់ វញិ េហយមកដល់េឆនរខងលិច េហយ
លិចម�ងេទ ត។ តួេលខដល៏�ឥតេខច ះ�បបីំែដលជកែន�ងែដលដំណឹងល�បន
េ ។ ឥឡូវេនះអរយិធមប៌នេធ�ដំេណ រជមយួ�ពះ�ទិតយ។ េតមនប៉ុនម ននក់
ែដលដឹង? អនក�តវបនេគបេ�ង ន និងដឹងពី�។ អរយិធមច៌ំ�ស់បំផុតែដល
េយងមនគឺ�បេទសចិន េហយបនទ បម់កពីេនះមកនងមកេ ពសេពញបូព៌។
េហយេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិែមន �ពះ-�-ទិតយ ប៉ុែន� �ពះ-បុ-��…

234 េ េពលែដល�ពះ�ទិតយ �ពះ-�-ទិតយ ចបេ់ផ�មចងំចុះេ�កមែផ�ងនិងអព័ទ
ៃនេពលយប ់ មនិថ�គបពូ់ជេ ទី�េទ �នឹងរស់េ ។ េ�ពះជីវតិរកុខ� ស�
ទងំអស់រស់េ េ�យ�ពះ�ទិតយ។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ អនក�ចចកេ់បតុង
កតេ់ ម  េហយរដូវផក រកីេ�កយ េតេ ម �កស់បំផុតេនះេ ឯ�? ភ� មៗេ
េ�កមៃនេបតុង។ េហតុអ�ី? �ជជីវតិេ េ�កមទីេនះ អនកមនិ�ច�កជី់វតិពិត
បនេទ។ ជីវតិដតូ៏ចេនះ ដ�ប��ដឹងថ�ពះ�ទិតយកំពុងរះកតទី់េនះ �នឹង
េសទែតលូត�ស់េពញមយួប�ុកទី�កង ចូលេ េ�កមេបតុងេនះ រហូតទល់ែត
កបលរបស់�េឡងេលេ ហរ េហយចូលេ សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់។

235 អនកមនិ�ច�កជី់វតិបនេទ។ �តវេហយ ជីវតិ។ េ េពលអនកេកតជថមី អនក
មនិ�ច�ក�់បនេទ។ មនអ�ីែដល�តវយំេ េពលអនកទទួលបនជីវតិ។

236 ឥឡូវេនះ អ�ីៗទងំអស់ែដលបន�� បេ់ េហយ—�គបតូ់ចៗ�តវបន
ែបកេចញ ពន�កក�៏ស់េចញ េហយ�បន�� ប ់ប៉ុែន�ជីវតិេ ែតមន។ ឥឡូវេនះ
េ េពលែដល�ពះ�ទិតយចបេ់ផ�មរះេ និទឃរដូវ ផក តូចៗនឹងេលចេឡង េហយ
អ�ីៗនឹង�កស់�កលម�ងេទ ត (េចញពីេ�កមបនទះេស គ�ី េចញពីេ�កមកំ�ត់
េឈរ េចញពីេ�កមថម) �នឹងេងបេឡងម�ងេទ ត េហយរស់េ ម�ងេទ ត។ េត��តវ
េទ? េ�យ�រែត �ពះ-�-ទិតយ គឺភ�។ឺ
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237 ឥឡូវេនះ ៃថង�មយួ �ពះ-បុ-�� នឹងភ�េឺឡង ែដលជអនកនិពនធៃនជីវតិ
អស់កលបជនិចច េហយអ�ី�គបយ៉់ងែដល�តវបនបណ�ុ ះដល់�ទងស់�មបជី់វតិ
អស់កលបជនិចច �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេលក�េឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។” េត
អនកេឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័ថ? ជីវតិអស់កលបនឹង�តវបនេលកេឡងេ ៃថង
ចុងេ�កយ។ �បសិនេបេគប ចុ ះអនកេ កនុងសមុ�ទ ឬេគដុតរបូកយអនក េហយបក់
េ េលខយល់ទងំបនួៃនែផនដី �ពះនឹងេលក�េឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។ �បសិនេប
អនក�តវបំេពញេពះរបស់សត�េ�ែដលេ�សកឃ� នកេ៏�យ ឬ—ឬចូលេ កនុង
រេ � េភ�ងែដលនឹងឆបយកទងំអស់—ជ—េ�បងេលខដប�់បមំយួនិងពន�ឺ
េ�ហធតុ េហយអ�ីៗទងំអស់េចញពីអនក �ពះជមច ស់នឹងេលក�េឡង។ “សក់
កបលរបស់អនក�តវបន�បទុ់ក។” �ែមន៉! �ពះនឹងេលក�េឡង!
238 ឥឡូវេនះ េមលេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េបបុរស�គបរ់បូ�� បេ់�យ ស�ី េនះ
បុរស�គបរ់បូរស់េ�យបុរស។ ទទួល ស�ីកនុងជីវតិែបបេនះ អនកដឹងថអនកនឹង
�� ប។់ គម នផ�ូវេចញពី�េទ អនកនឹង�� ប។់ េហយដូចែដលអនកទទួលយក� អនក
នឹងរស់េ  គម នផ�ូវេចញពី�េទ អនក�តវែតរស់េ ។ �ែមន៉! េប�បេងកតករ�� បជ់
វជិជមន �នឹងបេងកតជីវតិវជិជមន។ េនះជវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ចទទួលបន
គឺមនជីវតិ។
239 ឥឡូវេនះ េ��បនេពលថ “�នឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច។” ឥឡូវេនះ
េមល។ េ�កថនឹងមនៃថងមយួែដលគួរឲយសេង�គ មនិេ ថៃថងឬយបេ់ទ។ �ជ
ៃថងែដលមនពពក មនអព័ទ និង�តជក ់ប៉ុែន��ពះបុ���ទង�់បទនពន�ឺ។ េឡងពីេល
អព័ទ និងពពកជេដម �ពះ�ជបុ���ទង�់បទនពន�ឺ។ �ផ�ល់ពន�ឺ�គប�់គនែ់ដលអនក
�ចេដរបន េហយអនក�ចេឃញពីរេប បេធ�ដំេណ រជំុវញិ ជេដម ប៉ុែន�—�មនិ
ភ� ឺ កនុងៃថងដ�៏� តេទ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ គម នអ�ីែដលពិបកនឹងរស់េ កនុងៃថង
េនះេទ។
240 �បសិនេបអនក�អំ�ីេ េ�កមកែន�ងែដល�ពះ�ទិតយមនិជះពន�ឺដល់� េនះ
�លូត�ស់ចំនួនតិច។ �តវេទ? អនកកសិករដឹងេហយ។ យកេពតេ �កក់នុង
ម�ប ់ ឬកែន�ង�មយួ េមល� �មនិ�ស់ល�េទ។ េ ហ�ដ អនកគួរែតដឹងេ�យ
�សវ�លីរបស់អនក។ អនក�ក�់េ ទីេនះ េហយ�បសិនេបអនកមនរដូវេក� ខ� ងំ
អូ ឬ �តជក ់និងេភ� ង ��កិន។
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241 ែមនេហយ េនះេហយជអ�ីែដលជប � ជមយួ�កមជំនុំេ សមយ័ទងំេនះ
�មនិលូត�ស់។ ��តវបនប�ងបប�ងមេ�យនិកយ “�កេ់ឈម ះរបស់អនកេ
េលេស វេ ។ េយងមនពន�ឺ�គប�់គនេ់ដមបដឹីងថមន�ពះ។” ខញុ ំរកី�យនឹងេរ ង
េនះ។ “េយងមនពន�ឺ�គប�់គនេ់ដមបដឹីងថមន�ពះ�គីសទ មនករជំនំុជ�មះនឹង
មក។ េយងមនពន�ឺ ដូេចនះ េយង�កេ់ឈម ះរបស់េយងេ េលេស វេ  េយង
ចបៃ់ដជមយួ�គគង� ល េហយេធ�ែបបេនះ។” មនិអីេទ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�ជ
េពល�ង ច។
242 ឥឡូវេនះ អរយិធមប៌នមកពីខងេកតេ ខងលិច េហយឥឡូវេយងេ
េឆនរខងលិច។ េយងមនិ�ចេ ឆង យបនេទ េយងឆ�ងកត ់ េយង�តលបេ់
ខងេកតម�ងេទ ត។ េយងមនិ�ចេ ឆង យបនេទ េយងេ េឆនរខងលិច។
243 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនែចងថ “េ េពល�ង ចពន�ឺនឹងមកដល់។” ឥឡូវេនះ
េត�ពះ�ទិតយែបប�ែដលចងំពន�ឺនេពល��តី? េត�ពះ�ទិតយរះខុសពី
េពល�ពឹកេទ? �ជ�ពះ�ទិតយដូចគន ។ េត��តវេទ? ដូេចនះ េត�ពះបនសនយ
អ�ី? ឥឡូវេនះេយងនឹងឈនដល់ចំណុចេនះ កន�់ចុះេ ទីេនះេ សមយ័កល
េនះ។ �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ ខញុ ំនឹងប ជ ក�់ �គពួកជំនុំទងំេនះ េ េពល
េយងបន�េ មុខេទ ត។ េនះ “េ េពល�ង ច មនពន�ឺមយួេចញមកេ ភគ
ខងលិច ែដលនឹងន�ំពះ�ទិតយៃនេសចក�ីសុចរតិ�តឡបម់កវញិជមយួនឹងករ
ពយបលេ កនុង�� បរបស់�ទង។់ េហយទីសំគល់ដូចគន  និងអចឆរយិៈដូចគន ែដល
បនេធ�េ ទិសបូព៌ នឹង�តវេធ�េ ទីេនះេ េ�កខងលិច។ ជមយួនឹងករបង�ូរ
េចញពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមយួេទ តេ ៃថងចុងេ�កយ។”

�នឹងមនពន�ឺេ េពល�ង ច
ផ�ូវេ កនសិ់រលី� អនក�បកដជនឹងរកេឃញ
េ កនុងផ�ូវទឹកេនះ �ជពន�ឺៃថងេនះ
កបក់នុង�ពះនមដៃ៏ថ�ថ� របស់�ពះេយសូ៊វ។
ទងំចស់ទងំេកមង ចូរែ�បចិត�ពីអំេពបបទងំអស់របស់អនក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បកដជនឹងចូល
ពន�ឺេពល�ង ចបនមកដល់
�គឺជករពិតែដលថ�ពះ និង�ពះ�គីសទគឺែតមយួ។
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អូ �នឹងក� យជពន�ឺេ េពល�ង ច
ផ�ូវេ កនសិ់រលី�េនះ អនក�បកដជនឹងរកេឃញ
េ កនុងផ�ូវទឹកេនះគឺជពន�ឺៃថងេនះ
កបក់នុង�ពះនមដៃ៏ថ�ថ� របស់�ពះេយសូ៊វ។
ទងំចស់ទងំេកមង ចូរែ�បចិត�ពីអំេពបបទងំអស់របស់អនក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បកដជនឹងចូល
ពន�ឺ��តីបនមកដល់េហយ

244 េរ ងដែដលែដលេព�តសបននិយយ “សូមេ�យអនកបនដឹងផង
�ពះជមច ស់បនបេងកត�ពះេយសូ៊វែតមយួអងគេនះ ែដលអនកបនឆក ង ទងំ
�ពះអមច ស់ និង�ពះ�គីសទ។ ចូរទងំអស់គន ែ�បចិត�ចុះ” គតប់ននិយយថ “េហយ
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រផ� ចប់បរបស់
អនក។”
245 អនុ ញ តឱយខញុ ំ�បបអ់នកអ�ីមយួ។ ដូចែដលខញុ ំកំពុងនិយយេ ៃថងមុន
�មេវជជប ជ របស់�គេពទយ។ មនុស�មនិចូលចិត�ទទួលេវជជប ជ របស់�គេពទយ
េទ។ �បសិនេបគតម់ន—ឱសថែដល�ចពយបលជំងឺរបស់អនក េហយអនកនឹង
ប�ជយ័វញិ…អនកបដិេសធមនិទទួលយក� �មនិែមនជកំហុសរបស់�គេពទយ
េទែដលអនក�� ប។់ អតេ់ទ បទ។ �ជកំហុសរបស់អនក ពីេ�ពះអនកមនិ�ពម
ទទួលយក�។
246 េហយឥឡូវេនះ�បសិនេប�គេពទយសរេសរេវជជប ជ េហយគត…់េហយអនក
យកេវជជប ជ េនះេ ឱយអនកេញ នថន  ំ េហយគត�់កអ់�ីមយួែដលមនិគួរេ កនុង
េនះ �នឹងសម� បអ់នកផងែដរ។ េត��តវេទ? �គេពទយេនះបនសិក�រហូតដល់
គតដឹ់ងថមនេវជជប ជ េ�ចន�ស់ែដលជថន ពុំល សម� បេ់មេ�គែដលមនេ
កនុងខ�ួនរបស់អនក េហយមនថន បំន�ប�គប�់គនេ់ ទីេនះ េដមបរីខំនដល់ថន ពុំល
ែដល�មនិសម� បអ់នក។ េហយ��តវែតមនក�មតិ។ �បសិនេបអនក�កថ់ន បំន�ប
េ�ចនេពក �មនិ�ចជួយអនកជំងឺបនេទ។ �កថ់ន ពុំលេ�ចនេពក �នឹងសម� ប់
គត។់ ��តវែតមនតុលយភព។
247 សំណួរគឺ “េតគម ន�បទលេ គី�តេទឬ? គម ន�គេពទយេ ទីេនះេទឬ?”
េ��បននិយយ។ “ចុះេហតុអ�ីបនជជំងឺរបស់កូន�សីមនិបនជសះេសប យ។”
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េតមនប � អ�ីជមយួ�កមជំនុំ? េតេយងមន�កមជំនុំចស់េ�ចនេពកមនប �
ឬ? េ�យ�រេយងមនអនកេញ នថន ែំក�ងេវជជប ជ ខុស។ �តវេហយ។ គត់
មនិែដលនិយយថ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” គត…់

248 េតេវជជប ជ បននិយយអ�ីខ�ះ? េនះជេព�តស។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង
ថគតម់នកូនេ�ស�មបន់រគរ? �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលដូេចនះ។ េត�ទងម់ន
បនទូលអ�ី? មយង៉េទ ត គតម់នប៊ចិទឹកថន សំ�មបេ់វជជប ជ ។

249 េពលឮដូេចនះកេ៏ផ�លេ េ�ក (េគែ�សកេ�៊និយយភ�ដៃទ េហយមន
េពលេវ�ែបបេនះ។) េហយពួកេគបននិយយថ “បុរសទងំេនះេពរេពញ
េ�យ��ថមី។”

250 េព�តសបននិយយថ “ពួកេគទងំេនះមនិបនេពញេ េ�យ��ថមីដូច
អនក�ម នេទ េ�យេឃញថ�េទបែតេម៉ងទីបីៃនៃថង។ ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដលេ��
យ៉ូែអលនិយយ ‘�នងឹេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ’ �ពះ�ទងម់ន�ពះបនទូល
‘អញនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណអញេ េលមនុស�ទងំអស់។ កូន�បសកូន�សីរបស់
អនកនឹងទយ េហយអញនឹងចកេ់ចញពីវ ិ ញ ណរបស់អញមកេល ស�ីបេ�មនិង
ពួកបវរបស់អនក េហយពួកេគនឹងទយ។ េហយអញនឹងបង� ញទីសំគល់េ
េលេមឃខងេល និងេ េលែផនដីខងេ�កម។ េភ�ង ែផ�ង និងចំ�យ។ េហយ
េហតុករណ៍នឹងេកតេឡងថ អនក�ែដលអំពវនវរក�ពះនមៃន�ពះអមច ស់នឹង
មនិ�តវ…នឹង�តវបនសេ ងគ ះ។’”

251 េហយេលសពីេនះេទ ត គតប់ននិយយអំពី�វឌី។ “អយយេក�វឌីបន
េមលេឃញជមុន េហយ�ទងម់នបនទូលថ ‘មយង៉េទ ត�ចឈ់មរបស់ខញុ ំនឹង
បនសងបក់នុងេសចក�ីសងឃមឹ ពីេ�ពះ�ទងនឹ់ងមនិទុក�ពលឹងខញុ ំេ កនុងនរក �ទង់
កនឹ៏ងមនិអនុ ញ តឲយ�ពះដវ៏សុិទធរបស់�ទងេ់ឃញករពុករលួយែដរ។’ សូមឲយខញុ ំ
និយយេ កនអ់នកេ�យេសរ ី បងប�ូនៃនបុព�បុរស�វឌី គតប់ន�� បទ់ងំ
កប ់ េហយផនូររបស់គតេ់ ជមយួេយងរហូតដល់សព�ៃថង។ សូមេមល ប៉ុែន�
គតជ់េ�� បនេឃញកររស់េឡងវញិរបស់�ពះ�គីសទ។ ចូរឲយអនក�ល់គន ដឹង
ថ �ព ះេយសូ៊វេនះ ែដលអនកបនឆក ងេ�យៃដេឃេឃ �ពះែដលបនបេងកត�ទង់
ទងំ�ពះអមច ស់ និង�ពះ�គីសទ។”
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252 េពលឮដូេចនះ េគចកេ់�តកនុងចិត� េហយនិយយថ “បងប�ូនេអយ” ឬ “េ�ក
បណ�ិ ត សីុម៉ូន េព�តស សូមសរេសរេវជជប ជ មកេយង។ េតេយង�ចទទួលបន
�េ�យរេប ប�? េយងចងព់យបលអំេពបប។” អូ!
253 ឥឡូវេនះេមលេ គត ់អ�ីែដលគតនិ់យយ។ ឥឡូវអនករកេឃញកែន�ងែដល
ពួកជំនុំទងំេនះបនេចញពីផ�ូវ។ គតប់ននិយយថ “ចបំន�ិច! ខញុ ំនឹងសរេសរ
េវជជប ជ  េហយ�នឹងក� យជេវជជប ជ ដអ៏ស់កលប។ �នឹងមនស�មបអ់នក និង
កូនេ របស់អនក និងចំេពះអនកែដលេ ឆង យ េហយដូចជ�ពះអមច ស់ជ�ពះៃន
េយងនឹងេ ជេ�ចនែដរ។”
254 េតគតប់ននិយយអ�ី? េតគតប់នជួសជុល�េ�យរេប ប�? ដូចជ
កតូលិកមន�ឬ? ដូចជបទីសទមន�ឬ? ដូចជេមតូឌីសទមន�េទ? ពួកេគ
មន ក់ៗ បនបែនថមអ�ីមយួ ឬយកអ�ីមយួេចញពី�។ ដូចេពនទីកុស�ឬ? ពួកេគបន
បែនថមឬយកេចញ។ ប៉ុែន�េតគតនិ់យយអ�ី? “ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត� េហយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រផ� ចប់បរបស់អនក
េហយអនកនឹងទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េវជជប ជ ដអ៏ស់
កលប! “�គឺស�មបអ់នក និងកូនរបស់អនក �នឹងសថិតេសថរេ �គបស់មយ័កលៃន
�កមជំនំុ េហយផ�ល់ឱយពួកេគមន ក់ៗ ។”
255 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមសម� តៃដទូលបងគំផង។ �ពះអមច ស់េអយ សូម
សម� តចិត�ទូលបងគំ។ សូម…�បសិនេប�យកមតិ�ភក័�ិទងំអស់ែដលខញុ ំមន សូមឲយ
ខញុ ំផ�ល់េវជជប ជ �មវធីិែដល�គេពទយបននិយយថផ�ល់ឱយ�។
256 េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកមន�កមជំនុំែដលបន�� បជ់េ�ចន
សមជិកែដលបន�� បជ់េ�ចន។ អនកកំពុងបែនថមថន �ំបឆងំនឹងថន  ំ េហយ
ដកេចញឆង យពី�រហូតដល់េវជជប ជ មនិែមនជខ�ួនឯងទល់ែតេ�ះ។ �នឹង
មនិជសះេសប យអ�ីទងំអស់ េ�យ�គនែ់តចបៃ់ដគន  ចូលរមួ�ពះវ�ិរ េហយ
េ�បះទឹក។ អូ េសចក�ីេម�� ករ�ុ េនះមនិែមនជេវជជប ជ េទ េនះគឺជករ
�� ប។់ េបអនកចងប់នជីវតិ េហយចងប់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូមេធ��មអ�ី
ែដល�ពះបនមនបនទូលឱយេធ�។ ទទួលេវជជប ជ ! េនះជករពិតែដល�ទងម់ន
បនទូលថ “កុំបែនថមេ កនុង� ឬដក�េចញពី�។” បនទ បម់កករេបកសែម�ងមក
ទីេនះេហយនិយយថ “អនក�នឹងដកឬបែនថមេ កនុង� េនះនឹង�តវដកេចញ
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ពីេស វេ ជីវតិ។” អូ ខញុ ំេអយ េនះគឺជ�គេពទយសំខន។់ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់
ែមនអត?់
257 អូ ដល់សមយ័កលដអ៏�ច រយេនះ ៃនសមយ័កលេអេភសូរ េ េពលែដល
ជំេន ខុសឆគងេនះេទបែតចបេ់ផ�មចូលមក េដមបបីេងកតអងគករ។ និង�គគង� លនិង
ឌីកុន…ឬមនិែមនឌីកុនេទ ប៉ុែន�ជ�គគង� ល…មនិែមនជ�គគង� លេទ ប៉ុែន�ខឌី
�ល់ ប៊សី�ព សេម�ចប៉ប អនក�តត���ពះវ�ិរ �បប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �បប់
�កមជំនុំ “ឥឡូវេនះអនកមនិ�ចមន�េ ទីេនះេទ!” េតនរ�ជេ �� យ?
258 េព�តស�តវបនសួរេ េពលេនះ។ បននិយយថ “អនកមនិ�ចអធិបបយ
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វបនេទ តេទ។ អនក�ចអធិបបយ�បសិនេបអនកចង ់ ប៉ុែន�
មនិែមនេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វេទ។” អូ �រក�ស�ប�់ពះនមេនះ!
259 េព�តសបននិយយថ “េត��តឹម�តវេទស�មបខ់ញុ ំ…” �ពះគមពរីបននិយយ
ថ “េព�តសកំពុងេពញ…” (និកយ?) អូ ��  “…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” បន
និយយថ “ចបំន�ិច ខញុ ំនឹងេ ជួបអនក�តត��ទូេ  េដមបេីមលអ�ីែដលគត�់បប់
ខញុ ំឲយេធ�អំពីេរ ងេនះ។”
260 ចខំញុ ំ�បបអ់នក។ េតអនកដឹងេទថ សភៃន�ពះមនអនកវភិគផ�ូវចិត�េដមបវីនិិចឆយ័
េហយេ យកអនកផ�ព�ផ�យដំណឺងល�េ ជួបេពទយវកិលចរតិ េដមបេីមលថេត
បុរសេនះមនប ញ �ចេធ�ជអនកផ�ព�ផ�យបនែដរឬេទ? សននិបតេពនទីកុស្
ដសភៃន�ពះ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលធ� បឮ់? �បកដ�ស់ �ជករឆ�ងកត់
អនក�ល់គន បនដឹង។ �បកដ�ស់។ េតអនក��តវេមលអនកផ�ព�ផ�យដំណឺង
ល�េហយេធ�ជេ �កម េតជអនកចិត�� ស� ឬ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? េឃញេទ េនះ
េហយជអ�ីែដលអនកមន េ កនុងមនុស�។ សូមេមល�ទឹស�ីែដលមនុស�បេងកត
េគលលទធិរបស់មនុស�បេងកត។ រងច់រំហូតដល់េយងចុះដល់សមយ័កលេពនទី
កុស�! �ពះនឹងដុតវតថុេនះេឡងដូចជពិភពេ�កែដរ។ បទ ែមនេហយ។ បទ
ពិតែមន។ េហយអនកនឹងេឃញថ �កំពុងេឆះេពញមយួផ�ូវ។ អូ ហុឹម។ យ៉ង
ពិត�បកដ។
261 ប៉ុែន�ៃថងដរ៏ងុេរ ងមយួ �ទងនឹ់ងយងមក។ េហយសូមច�ំ� ប ់មន�គពួកជំនុំ
�បពីំរ។ េត��តវេទ? មន�កមជំនុំ�បពីំរ។ េហយអនកេ ចេំពលែដលពួកេគ
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បនេចញេ ជួបកូន�កមុ—ំកូនកំេ�ះ អនកខ�ះេដកលកក់នុងេម៉ងទីមយួ (�តវេទ?)
េម៉ងទីពីរ (�បកដ�ស់ មនិែមន—មនិែមន�� បេ់ទ គឺេដកលក។់) េម៉ងទីបី
េម៉ងទីបនួ េម៉ងទី�ប ំ េម៉ងទី�បមំយួ; េហយេ កនុងេម៉ងទី�បពំីរមនសំេឡង
មកដល់ “េមលចុះ កូនកំេ�ះមកដល់េហយ! ចូរេចញេ ជួប�ទង!់” េតមនអ�ី
េកតេឡង? �ពហមចរទីងំ�យ�ែដលេដកលក ់ភញ កេ់ឡង។

េ េពល�ពឹកដភ៏�ថឺ� គម នពពក េពលែដលអនក�� បក់នុង
�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ (គម នពពក ពន�ឺេពល�ង ច
នឹងភ�។ឺ)

េហយេពល�ពឹកស�មកអស់កលបជនិចចភ�និឺងយុត�ិធម៌
េពលែដលអនកែដលបនសេ ងគ ះេ េលែផនដីនឹង�បមូលផ�ុ ំ

េ ផទះរបស់េគែដលហួសពី�ថ នសួគ៍
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង ខញុ ំនឹងេ ទីេនះ។

េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង ខញុ ំនឹងេ ទីេនះ។

ចូរេយងេធ�ករថ� យ�ពះ�ងំពី�ពលឹមរហូតដល់ៃថងលិច
ចូរនិយយអំពីក�ី�ស�ញ់និងករែថទរំបស់�ទង់
េពលែដលជីវតិទងំអស់�តវបនប ចប ់ េហយករងរេយង

េ េលែផនដីក�៏តវបនប ចប់
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង…

កូនរបស់�ពះ�ល់គន េលកៃដឥឡូវេនះ:

េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង
េ េពលែដល�តវបនេ េឈម ះេឡង ខញុ ំនឹងេ ទីេនះ។

(អូ!)
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េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
េយងនឹងជួបគន េ េលេឆនរ�សស់�� តេនះ
េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
េយងនឹងជួបគន េ េឆនរ�សស់�� តេនះ។

262 េតអនក�ស�ញ់បទចេ�ម ងចស់របស់�កមជំនំុេទ? អូ!
ចំេពះ�ពះវរបិ�ដខ៏ពងខ់ពស់
េយងនឹងថ� យករសរេសរតេមកង
ស�មបអ់ំេ�យដរ៏ងុេរ ងៃនក�ី�ស�ញ់�ទង់
េហយពរជយ័ែដលជៃថងរបស់េយង។
េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
េយងនឹងជួបគន េ េលេឆនរ�សស់�� តេនះ។
េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
េយងនឹងជួបគន េ េឆនរដ�៏សស់�� តេនះ។

ឥឡូវចបៃ់ដជមយួអនក�មន កេ់ ជំុវញិអនក ជំុវញិែបបេនះ។ េនះ
ជករល�។

…ែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
និយយថ “ខញុ ំនឹងជួបអនកបង�បស។”

េយងនឹងជួបគន េ េលេឆនរ�សស់�� តេនះ
េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
េយងនឹងជួបគន េ េឆនរ�សស់�� តេនះ។
េយងនឹងេ�ច ងេ េលេឆនរ�សស់�� តេនះ
បទចេ�ម ងដពី៏េ�ះ…

អនក�ល់គន េ�ច ង�ឥឡូវេនះ។
េហយវ ិ ញ ណរបស់េយងនឹងែលងមនទុកខ�ពយ

េទ តេហយ
មនិែមនជករដកដេង�មធំស�មបព់រជយ័ៃនករស�មក

របស់េយងេទ។
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អនកទងំអស់គន េលកៃដេឡងៈ
េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
អូ េយងនឹងជួបគន េ េលេឆនរ�សស់�� តេនះ
េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
េយងនឹងជួបគន េ េឆនរ�សស់�� តេនះ។

263 េ�យឱនកបលេយងឥឡូវេនះ ចូរនិយយថៈ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង។់ ទូលបងគំេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ

ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ �ពះបនសែម�ងឲយេឃញកនុង�ចឈ់ម េដមបដីកអំេពបប
របស់ទូលបងគំេចញ។ ទូលបងគំមនិេជ េលគុណសមបត�ិរបស់ទូលបងគំេទ ទូលបងគំ
គម នេទ ប៉ុែន�ទូលបងគំេជ ជកយ៉់ងមុងឺម៉ត ់កនុងគុណសមបត�ិរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
�ពះអងគជ�ពះសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ �ពះៃនខញុ ំ ជេស�ចរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ �
ែមន៉។
264 យបែ់ស�កេ េម៉ង�បពំីរ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ េយងនឹងយក
�បធនបទ�ពះវ�ិរសមឺរ�។

េ�យែផ�ម…
ជមយួនឹងកបលឳនចុះឥឡូវេនះ។

(អូ េរ ង�ល់ៃថង!)
េយងនឹងជួបគន េ េលេឆនរ�សស់�� តេនះ។ (េរ ង�ល់ៃថង!)
េ�យែផ�មែល�មេរ ង�ល់ៃថង
េយងនឹងជួបគន េ េឆនរ�សស់�� តេនះ។

េ�យទនភ់�ន ់ទងំអស់គន  ែផ�មែល�មៈ
ឱ�ពះវរបិ� ដប៏របិូររបស់េយងេ �ថ នេល
េយងនឹងថ� យករសរេសរតេមកង
ស�មបអ់ំេ�យដរ៏ងុេរ ងៃនេសចក�ី�ស�ញ់របស់

�ទង…់ 
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