
ក�ពីែយល៉ែណនេំ �នីែយល៉

 �ពះអមច ស់�បទនពរ បងប�ូន។ អរណុសួស�ីមតិ�ទងំ�យ។ �េក� �ស់
េ កនុងេ�ងឧេបសថ�ពឹកេនះ ប៉ុែន�ពិតជអ�ច រយ�ស់ែដលបនេ

ទីេនះ។ រកី�យ�ស់ែដលេយង�ច—�ចចូលបនៃថងេនះស�មបក់មមវធីិ
េនះ។ េហយបន�បបថ់ខញុ ំនឹងមនករសិក�មយួឥឡូវេនះេ េល�បធនបទ
៧០សប� ហ៍របស់�នីែយល៉។ េនះជបទ់កទ់ងនឹងអ�ីែដលេ សល់កនុង�រ
មុនេពលែដលខញុ ំបន�េ —��ទងំ�បពីំរ។ ែដលជ ���បពំីរ េ�គះកច�បពំីរ
ែ�ត�បពំីរ េវទនបី ស�ីេ កនុង�ពះ�ទិតយ េដញ�រក��កហមេចញ មយួរយ
ែសសិបបនួពនន់កប់នេបះ�� ទងំអស់េកតេឡងេ ចេន� ះេពលេនះ។
េហយខញុ ំគិតថខញុ ំ�តវែតមន�ជមុនសិន។
2 ឥឡូវេនះ �េក� ។ េយងមនិមនេគលបំណងចងេ់ យូរេពកេទ គឺ�មែដល
េយង�ចេធ�បន។ េហយេនះជរដូវ ែដលជធមម� េ�ករដូវ ែដលមនុស�មនិេ
�ពះវ�ិរញឹកញបេ់ពក។ េហយ ជពិេសស ពួកេគទងំអស់ធ� បម់នបនទប់
ម៉សីុន�តជកជ់េដម ែដល�មនផសុកភព។ េយងចងម់ន� ប៉ុែន�េ េពល
េនះេយងមនិមន�េទ។
3 បុព�បុរសរបស់េយងជេ�ចនបនេចញេ េ�កេ�កម�ពះ�ទិតយដេ៏ក� ។ េពល
ខញុ ំគិតថសំុេទសដល់មនុស��គបគ់ន ែដលេយងមនិមនបនទបម៉់សីុន�តជក់
គំនិតរបស់ខញុ ំែតងែតរ�ត�់តលបេ់ ទ�ីប� ហ�ិក ជកែន�ងែដលពួកេគបន�ក់
េ ទីេនះកនុងពយះុទងំេនះ េហយពួកេគជ ស�ីែដលមនសករ់បស់ពួកេគទម� ក់
េ មុខរបស់ពួកេគ េដកេ ទីេនះទងំយបទ់ងំៃថង មនិ�តវចកេចញពីកែន�ង
ែដលពួកេគកំពុងេដកេឡយ មនិបរេិភគ ផឹក ឬគម នញំអ�ីេ�ះ �ន កេ់ ទីេនះ
េដមបចីបយ់ក�ពះបនទូលមយួ ឬពីរឥឡូវេនះ ពី�ពះអមច ស់។
4 ខញុ ំ�ចគិតអំពី�បេទសមុកិសិុកេ េពលែដល�េក� ខ� ងំ ជករពិត ខញុ ំ�ក់
េ កនុងបនទបម៉់សីុន�តជកេ់ហយពយយមបកខ់�ួនឯង �េក� ខ� ងំ�ស់។ េហយ
េឃញេគមកទីេនះេ េម៉ង�បបំនួ�ពឹក េ កនុងសេង� នធំេនះ េហយគម ន
េកអីអងគុយេទ។ មនុស�ឈ ឺឈធឺងន ់ជិត�� ប ់ជមង ឺម�រកី ដំុ�ច ់និងម� យឈឺ
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េកមងៗ ទរកែដលេហ បនិង�� បនិ់ងអ�ី�គបយ៉់ង ឈរ�តងេ់នះកនុង�ពះ�ទិតយដ៏
េក� េនះ មនិមនជម�បឯ់�េទ េហយ�គនែ់តេ�ជ តគន េ វញិេ មក ចបពី់
េម៉ង�បបំនួ�ពឹក រហូតដល់េម៉ង�បបំនួយបេ់នះ �គនែ់ត�� ប�់មសិបនទី
�មរយៈអនកបកែ�ប េហយេមលកិចចកររបស់�ពះអមច ស់។ ចូរ�កេ់ ទីេនះ
េហយរងច់ ំ សេម� កបំពកធ់ងនច់ស់ធំៗ ពក�់កនុងរដូវរង និងរដូវេក� ។ េនះ
េហយជអ�ីែដលពួកេគទទួលបន។

5 រចួខញុ ំគិតពីករេដកេ កនុងៃ�ពទងំេនះ រេប បែដលេគនមំនុស�ឈទឺងំេនះ
ចូល ែដលមនិ�ចសូមបែីតេធ�ចលនរចួ។ េហយេ �បេទសឥ��  េពលេគ�ក់
មយួជន ់េហយ�កម់យួេ ពីេលេនះ មយួេ េលមយួេនះ ដូចេនះ ជមយួនឹង
ជំងឺឃ�ងនិ់ងេ�គ កែន�ងែដលពួកេគអូសឆ�ងកត ់ និងេចញពីផ�ូវ េហយ�ក់
ពួក�េ កនុង�កសធតុេក�  េក� ខ� ងំ កំេ �ពះ�ទិតយ។ េ កនុងខយល់ពយះុ
និងេផ�កបេនទ រ េហយអ�ីៗដូចេនះ ពួកេគបនេដកេ ទីេនះេ ទីេនះេ�កម
�ពះ�ទិតយ និងខយល់ពយះុ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង េហយមនិ�ចរេងគរខ�ួនឬត�ូញែត�រ
�គនែ់ត… េហយពយយមចបយ់ក�ពះបនទូលរបស់�ពះ ឥឡូវេនះ និងបនទ បម់ក
អ�ីមយួស�មប�់ពលឹងរបស់ពួកេគ។ ចុះេហតុអ�ីបនជេយង�តវសំុេទសេ �ពឹក
េនះ េ�យមនដំបូលេលកបល និងកង� របកេ់ មក? េយងគួរខម ស�បសិនេប
េយងត�ូញែត�រអំពី�។

6 ដូេចនះខញុ ំចបំនថមនិយូរប៉ុនម នេទ េ េកះមយួ េកះមយួេ សមុ�ទ
ខងតបងូ យបេ់នះខញុ ំកំពុងមនកមមវធីិេ ទីេនះ។ េហយ អូ �េកតមនពយះុ។
អូ! ខញុ ំមនិែដលេឃញពយះុែបបេនះេទ �គនែ់តេផ�កបេនទ រមយួេហយមយួេទ ត
េធ�ឲយ�បេទសមនពន�ឺ។ េហយខយល់បកម់កយ៉ងខ� ងំរហូតដល់មនេដមេឈ
រលំេ េលដី។ ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ពួកេគ…ខញុ ំក�៏ចេ�ះឈុតរបស់ខញុ ំ
េចញែដរ េ�ពះគម នអនក�េ ខងេ�កមេនះេទ។”

7 មយួសនទុះ�នតូចកច៏តមតទ់� រ េហយមននរ�មន កេ់គះទ� រ េ�ត ម
េចញដំេណ រ។

េហយខញុ ំបននិយយេ កនេ់កមង�បសេនះថ គត�់ចនិយយ
ភ�អងេ់គ�សបន ខញុ ំបននិយយថ “មនអនក�េ េ�កមេនះេទ?”
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បននិយយថ “អនកមនិ�ចសូមបែីតចូលេ កនុងប�ុកទី�កងៃនកែន�ងេនះ”
េ េលទី�នបល់េបះដធ៏ំមយួ។

េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកមននយ័ថ�បជជន—េ ទីេនះដូចេនះ” ខញុ ំ
បននិយយថ “ពយះុទងំអស់េនះ?”

ពួកេគថ “ពួកេគចងឮ់អំពី�ពះ។”
8 េហយ—េហយដូេចនះខញុ ំបនចុះេ ទីេនះ។ េហយមននរ ីេកមង�សី េកមងជំទង់
មនិញេញតនិងេសច េហយកំពុងទំពរសករេកសូ៊ េហយនិយយអំពីមតិ��បស
របស់ពួកេគ។ ពកយនីមយួៗ ពួកេគ�គនែ់ត�កេ់ល�ប៉ុេ�� ះ។ េហយមនិផ� ស់ទី
�គនែ់តអងគុយេហយ�� ប។់ េ �សនៈ �គនែ់តេ �សនៈ េហយ�បព់ន់
នកប់នេលកេឡងេ�យទឹកែភនកហូរេចញពីែភនករបស់ពួកេគដូេចនះ េ�យៃដ
របស់ពួកេគេឡងេ កន�់ពះ េ�យចងប់នេសចក�ីេម�� ករ�ុស�មប�់ពលឹង
របស់ពួកេគទងំេកមង�សីនិងេកមង�បស �យុដប�់បពីំរដប�់បបីំឆន ។ំ ឥឡូវេនះ
�ពិបកេធ�ឲយមនុស�ចស់�� ប�់ស់ អនកេឃញេទ។ �—�បង� ញថេយងមនិ
មនអ�ី�តវត�ូញែត�រេទ។ អរគុណដល់�ពះ! ហនឹង េហយ។
9 េយងចងឱ់យ�ទំេនបដូច�បេទស�េមរកិេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េយងមនិទនទ់ទួល
បន�ដូចេនះេទ ដូេចនះេយងនឹងសេ�មច�មអ�ីែដលេយងមន។
10 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនេរ ងតូចមយួែដលខញុ ំកតស់មគ ល់ថខញុ ំចងេ់ធ�េ ទីេនះកនុង
�ត�លម�ងេទ ត។ េតមនប៉ុនម ននកម់ន�ពះគមពរី? េលកៃដអនកេឡង។ ល�។ ចូរ
េយងងកេ រកទំនុកតេមកង៩៩ មុនេពលេយងអធិ�� ន។ េយងធ� បេ់ធ�ែបបេនះ
បង�បស េនវលី កលពីឆន មំុន។ ខញុ ំមនិដឹងថេត…េតអនកបន�នទំនុកតេមកងេ
�ពឹកេនះេទ? [បង�បស េនវលី និយយថ “េទ។”—េអដ។] េទ។ ខញុ ំ�គនែ់តចង់
េ�យ�កមជំនុំ �នទំនុកតេមកងខ�ះ។
11 �ពឹកេនះ េពលែដលខញុ ំអងគុយកនុងបនទបសិ់ក�របស់ខញុ ំ ស ជ ឹងគិតអំពី�រ
និង�ពះបនទូលេនះ ខញុ ំគិត “អនកដឹងេទ �នឹងល�ម�ងេទ តែដល—សូមឲយពួកេគ
ទងំអស់គន �នទំនុកតេមកង។ ខញុ ំចូលចិត��ល��ស់។”

េហតុផលែដលខញុ ំយឺតបន�ិច គឺករេ ទូរស័ពទពីឆង យ ពីចយអុិនេណ
ដូេចនះេហយជេហតុផលែដលខញុ ំមន។



4 ចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉

12 េហយឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងកំពុងងកេ រកទំនុកតេមកងេនះ
ខញុ ំមនេសចក�ី�បកសមយួចំនួនែដល�តវេធ� គឺ�គនែ់តផ�ល់ឱយខញុ ំ។ េនះគឺ
ទំនុកដំេកង៩៩។
13 “ចបពី់េពលេនះតេ �ល់ករ�បកសអំពីកិចច�បជំុេ ឯេ�ងឧេបសថ
េហយេ កនុងយុទធនករនន នឹងមកពីករយិល័យេ េជហ�ឺ�នវ់លី។
អនក�ែដលចងដឹ់ងអំពីកិចច�បជំុេនះ�តវ�កព់កយេចញ ឬ�បបេ់ឈម ះ និង
�សយ�� នរបស់ពួកេគ េហយ�ក�់េ េលេវទិកេ េពលបិទកមមវធីិេ យប់
េនះ។ េសចក�ីជូនដំណឹងមយួនឹង�តវបនេផញជូនអនកទនេ់ពល េដមបឱីយអនកេរ បចំ
ករ�បជំុ។”

េនះគឺ�បសិនេបនរ�មន កន់េពលអនគតចងដឹ់ងថេយងនឹងមនករ
�បជំុេ ឯ� េយងមន�បពន័ធមយួេរ បចំេ ករយិល័យេ ទីេនះឥឡូវេនះ
ែដលអនក�គនែ់ត�កេ់ឈម ះនិង�សយ�� នរបស់អនកេ ទីេនះ។ េហយេយងនឹង
េផញកតឱយអនក េ េពលយ៉ងឆប ់េដមបឱីយអនកដឹងថេតករ�បជំុនឹងេ កែន�ង�
េហយ�បែហលជអតថបទ និងអ�ីែដលមនេទ ត �បសិនេបអនក�ចមនឱកស។
អនកេឃញេទ �បសិនេបអនកមនិមនកែន�ងផ�ូវករ�មយួែដល�មកពី� មន ក់
និយយេនះ េហយមន កនិ់យយែបបេនះ អនក—អនកមនិយល់េទ អនកេឃញ
េហយ។ ដូេចនះ�គនែ់តអនុ ញ តឱយ…បេងកតេឈម ះ និង�សយ�� នរបស់អនក
េហយ�ក�់េ ទីេនះ េហយ ប៊លីីប៉ូលនឹងយក� េហយនឹងែចកចយ។
14 ឥឡូវេនះ ��តវបនសួរផងែដរថេតនឹងមនេទ តេទ… “បង�បស �បណ
� ំ េតអនកនឹងមនកមមវធីិពយបលអ�ីេទ តេ កនុងេ�ងឧេបសថ េ�យករអធិ
�ថ នែដរឬេទ?” េទ។ េទ។ ករអធិ�ថ ននឹង�តវបនផ�ល់ឱយេ�យ—េ�យ�កម
�បឹក�េផ�ងេទ តរបស់េយង។ េយងមនបង�បស េនវលី េ ទីេនះ ែដលមន
អំេ�យទនៃនករទស�ទយ ែដលទយអំពីអនកជំងឺ េហយ�បបព់ួកេគនូវអ�ី
ែដលពួកេគ�តវករេដមបដឹីង។ េហយេយងមនបង�បសមន កេ់ឈម ះ ហីក-…ហីុក
គីនបូថម មន ក…់គឺជអនកទទួលខុស�តវ បេ�មយ៉ងេ�ម ះ�តងេ់ េល�កម�បឹក�
ភបិល។ ខញុ ំមនិេឃញគតេ់ �ពឹកេនះេទ ប៉ុែន�ជធមម�គតម់នអំេ�យកនុង
ករនិយយភ�ដៃទ។ េហយ ស�ីតូចមន កេ់ឈម ះ ��គ ន�បយ ជប�ូន�សីដ៏
គួរឱយ�ស�ញ់ែដលមនអំេ�យទនៃនករបកែ�បភ�។
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15 េហយ�រទងំេនះបង� ញថជរបស់�ពះ េ�ពះ�មពិតេគមនិេចញ
�មលំ�បេ់ទ េគ�គនែ់តេរ បចំ�មលំ�ប។់ េហយភ� មៗេ េពលែដល
អំេ�យទនទងំេនះចបេ់ផ�មផ�ុ ំគន  េយងនឹងពយយម—េដមបទីទួលបន…
េដមបឱីយ��តលបម់ក�ពះវ�ិរវញិ �មវធីិ�។ េហយខញុ ំនឹងេឃញពួកេគឆប់ៗ
េនះ េហយដូេចនះ—ែដល—ករ�បជុំនឹង�ប�ពឹត�េ យ៉ងល�ឥតេខច ះ �មលំ�បៃ់ន
�ពះអមច ស់ ដូចែដលេយង�ចទទួលបន�យ៉ងល�ឥតេខច ះ។
16 ប៉ុែន�អនកជទី�ស�ញ់ទងំេនះ អនកជិតខងខញុ ំគឺកនិ៏យយដូចគន  េ�ក�សី
វដូ ែដលមនម�ីកហ�ូនភជ បេ់ ទីេនះ េហយមនែខ��តេ់ ទីេនះ េដមបថីត
ករ�បជំុ េ�យ�គនែ់តមនបំណងយក�រទងំេនះ េហយសរេសរ�ចុះ េហយ
េមលថេតពួកេគ�តវឬអត។់ េឃញេទ? េនះេហយជរេប បែដលនងកំពុង
ពិនិតយេមលពួកេគ។ ខញុ ំ�គ ល់េ�ក�សី វដូ ជ ស�ីេ�ម ះ�តង។់ េហយនងកំពុង
�បបខ់ញុ ំអំពីេរ ងជេ�ចនែដលបននិយយ កំពុងែតេកតេឡង។
17 ឥឡូវេនះ ដូេចនះេយងដឹងគុណចំេពះេរ ងេនះ។ �ធូរេសប យយ៉ង�
ស�មបខ់ញុ ំេពលេ ផទះ! េពលមកដល់ផទះ េហយ… ករយល់ដឹងេ ខងទំនយ
េនះ�គនែ់តេធ�ឲយខញុ ំ�សកទឹ់កែភនកប៉ុេ�� ះ េហយ េហតុដូេចនះេហយ បនជ
�ពះបនចតខ់ញុ ំឲយមនករធូរ��លខ�ះចំេពះេរ ងេនះ �មរយៈទំនយ និងករ
និយយភ�ដៃទ និងករបក��យ ែដលជទំនយ។ ែដលជទំនយនិយយ
ភ�ដៃទ។ មនមនុស�ពីរេផ�ងគន ទយ។ មន កនិ់យយ មន កេ់ទ តយល់ពីអ�ី
ែដលអនកនិយយជភ�ែដលមនិ�គ ល់េនះ គឺជទំនយពិត�បកដ។ េហយ
ឥឡូវេនះេយងនឹង…េយងមនេរ ងេនះជេរ ង�ល់ៃថង �ល់ករ�បជុំេ ទីេនះ
េ េពលែដលេយងមនបនទ តអ់ធិ�� នរបស់េយងេ កនុងកិចច�បជំុ។
18 ឥឡូវេនះ មនមន កសួ់រ បនេធ�ករសួរ…អំពីអំេ�យ។ បទ ខញុ ំេ ែតមន
�។ ប៉ុែន��មវធីិេនះ មនែតវធីិែដលខញុ ំេ�បេទ គឺេ េលករសមភ សនឯ៍កជន ែដល
ខញុ ំមន។ េហយ េដមបទីទួលបនពួកេគ ខញុ ំេជ ថពួកេគបនេឃញ�េ េលផទ ងំ
ផ�ព�ផ�យេ ទីេនះ េដមបទីទួលបនករអនុ ញ ត និងកំណតេ់ពលេវ�របស់
អនក�មលំ�បលំ់េ�យ េ�យប៊លីីប៉ូល កូន�បសរបស់ខញុ ំ ដបតិេ ទីេនះ ឬេ
កនុងករ�បជំុបនទ បពី់េនះ។ េ ខងេ�ក�លែ�ស �គបទ់ីកែន�ង អនក�តវែតមនកត
តូចមយួែដលប៊លីីប៉ូលនឹងផ�ល់ឱយអនក។ េបមនអ�ីមយួកនុងជីវតិែដលអនកមនិ�ច
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យល់បន េហយមនិដឹងេធ�េមច៉សូមេចញពី� េហយអនកកំពុងែស�ងរក�បជញ របស់
�ពះអមច ស់ បនទ បម់កអនុ ញ តឱយ…សូមេមល ប៊លីីប៉ូល កូន�បសរបស់ខញុ ំ ែដល
ជេលខ េហយគតនឹ់ងផ�ល់ឱយអនកនូវកតតូចមយួ េហយកំណតក់លបរេិចឆទឱយ
អនក េ េពលែតមយួ។

េហយបនទ បម់កេ េពលែដលេយងកំពុងេធ�ករសមភ សនេ៍នះ េនះនឹងជ
េពលែដលេយងនឹងេ ជមយួគន  មនែតអនក និងខញុ ំប៉ុេ�� ះ។ េហយ�បសិនេប
ស�ីចូលមក អនកនឹងេ ជមយួខញុ ំនិង�បពនធខញុ ំ។ េហយបនទ បម់កអនក…េយងនឹងរក
េឃញ េហយែស�ងរក�ពះអមច ស់ េហយសូម�ទងនូ់វអ�ីែដលអនក�តវេធ�។
19 ឥឡូវេនះ ករណីតូច�ចេផ�ងេទ ត ដូចជ�តវបន�បគល់េ បង�បសេនវ ី
លនិងបង�បស ហីុកគីនបូថម និងបង�សី ��គ ន�បយ និងអនកេផ�ងេទ ត
ែដលនិយយភ� និងបកែ�ប ែដលេ ទីេនះេ កនុង�ពះវ�ិរ។
20 ដូេចនះេហយ េយងដូចជករេធ�ដំេណ រ។ ខញុ ំេជ ថគឺជេ�កេជត�ត បន
និយយេ កនេ់�កម៉ូេសេ ៃថងមយួ សូមេមល “ចូរយកអនកចស់ទុំខ�ះ។”
“�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនដកេចញពីេ�កម៉ូេស េហយ�កេ់លពួកចស់ទុំចិតសិប
នក ់ េហយពួកេគបនទយ។ ប៉ុែន��គនែ់តេរ ងធំ និងលំបកមកដល់ម៉ូេស
ែតមន កឯ់ង។” ឥឡូវេនះ េយងមនិែមនជម៉ូេស េហយកម៏និែមនជអនកចស់ទុំែដរ
ប៉ុែន�េយងេ ែតបេ�ម�ពះេយហូ�៉ ជមយួនឹងបេងគ លេភ�ងដែដលនេំយងេ កន់
ទឹកដីសនយ។

ដូេចនះ បទ នឹងមនកិចច�បជំុេផ�ងេទ ត េហយនឹងជអនកបក��យ-…
ករយល់ដឹងនឹងមកដល់។ េនះនឹងផ�ល់ឱកសឱយខញុ ំេ េពលេនះ េដមបអីធិ�� ន
និងសិក� ៃថងែដលខញុ ំដឹងថករសមភ សនទ៍ងំេនះនឹងមកដល់ េហយេ�ត មខ�ួន
ស�មបព់ួកេគ។
21 ឥឡូវេនះ សូមចថំ េ�ក ប៊លីីប៉ូល �បណ� ំ ែដលជេលខធិករ�� ន
របស់េយង នឹង… �េ េល…�ពឹត�ិប�តគឺសថិតេ េល�កម�បឹក�ភបិលេ ទីេនះ
េ�យអនកទទួលខុស�តវ។ ខញុ ំមនកំណត�់�មយួេ ទីេនះ េដមប�ីបកសេរ ងេនះ
េហយ�បបម់នុស�ែដលពួកេគ�ច�ន�េ េលក� រេខ ន េចញេ ។
22 ឥឡូវេនះ �ពឹកេនះ េយងមនេមេរ នដល៏�មយួ េហយយបេ់នះ េយងនឹង
ពយយមបន��េទ ត។ េហយ�បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ៃថង�ទិតយ
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បនទ ប ់ មយួេផ�ងេទ ត ចូលេ កនុង�។ ខញុ ំមនិដឹងថ�េ� ដល់ក�មតិ�េទ
រហូតដល់ខញុ ំបនេរ ន�។ េហយ�េ ែតជ�ថក៌ំបងំស�មបខ់ញុ ំេ េឡយ េហយ
ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តពឹងេល�ពះអមច ស់ប៉ុេ�� ះ។

23 ឥឡូវេនះ អនកជមយួនឹង�ពះគមពរីរបស់អនក ចូរេយងងកេ ទំនុកដំេកង ៩៩
េលខ៩៩ ។ េហយខញុ ំនឹង�នខទី១ �កមជំនុំ�នខទី២ រចួេយងទងំអស់គន នឹង
�នខចុងេ�កយរមួគន ។ េយងបន� ខញុ ំ ខទី១ �កមជំនុំ ខទី ២ ខញុ ំខទី៣ �កមជំនុំខទី
៤ ដល់ខចុងេ�កយ េហយបនទ បម់កេយងទងំអស់គន នឹង�ន�ជមយួគន ។ េត
េយងនឹងឈរេ េពលេយង�ន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

�ពះេយហូ�៉�ទង�់គប�់គង �តវឲយអស់ទងំ�សនញ៍បញ័់រ �ទងគ់ង់
ពីេលេចរបូ៊នី �តវឲយែផនដីកេ�កករេំពកចុះ។

�ពះេយហូ�៉�ទងធ់ំ�បេសរកនុង�កងសីុយ៉ូន �ទងខ់ពស់េលសអស់ទងំ
ប�� ជន។

ចូរឲយេគសរេសរដល់�ពះនមដធ៏ំ េហយគួរែសញងខ� ចរបស់�ទងចុ់ះ
ដបតិ�ទងប់រសុិទធ។

ឯកំ�ងំៃនម�ក��ត េនះគឺេ�យ�ស�ញ់ េសចក�ីយុត�ិធម៌
គឺ�ទងែ់ដល�ងំឲយមនេសចក�ីេទ ង�តង់ �ទងក់សំ៏េរច�មេសចក�ី
យុត�ិធម ៌និងេសចក�ីសុចរតិេ កនុងពួកយ៉កុប។

ចូរេលកដំេកង�ពះេយហូ�៉ជ�ពះៃនេយងខញុ ំ េហយថ� យបងគំេ េទ ប
កំណល់កល់�ពះបទ�ទង ់ដបតិ�ទងប់រសុិទធ។

ឯម៉ូេស និងេអរ ៉នុ កនុងពួកសងឃ េហយ�ំយូែអល កនុងពួកអនកែដល
អំពវនវដល់�ពះនម�ទង់ េគបនអំពវនវដល់�ពះនម�ពះេយហូ�៉
េហយ�ទងក់ទ៏ទួល�ពម។

�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងអនកទងំេនះ េ កនុងបេងគ លពពក េគបន
រក�េសចក�ីបនទ ល់របស់�ទង ់ �ពមទងំ�កឹតយ�កមែដល�ទង�់បទនឲយ
ផង។
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ឱ�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនេយងខញុ ំេអយ �ទងប់នមន�ពះបនទូល
តបនឹងអនកទងំេនះ �ទងជ់�ពះែដលអតេ់ទសឲយេគ េទះេប�ទងប់ន
េធ�េទសចំេពះអំេពរបស់េគកេ៏�យ។

ចូរេលកដំេកង�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនេយងខញុ ំ េហយថ� យបងគំេ �តង់
ភនបំរសុិទធរបស់�ទងចុ់ះ ដបតិ�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនេយងខញុ ំ �ទងប់រសុិទធ។

24 ចូរេយងឱនកបលចុះ។
ឱ�ពះអមច ស់េអយ �ពះបនទូលទងំេនះ�តវបនសរេសរ និងសរេសរេឡង

េ�យ�វឌី ជអនកបេ�មរបស់�ទង ់ េ កនុងទំនុកតេមកងថ� យដល់�ទង។់ �ពះអងគ
គងេ់ ចេន� ះពួកេចរបូ៊នី។ �ទងប់រសុិទធ េហយភន�ំទងប់រសុិទធ។ ចូរេយងចូល
េ ជិតេ�យចិត�របស់េយងែដលេ�បះេ�យ�ពះេ�ហិតៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េ�យមនមនសិករបរសុិទធ េហយេ�យេសចក�ីជំេន  និងករធនថ េយងនឹង
ចូលេ កនុងវត�មនៃន�ពះរបស់េយង។ សូមទស�និកជនទងំអស់គន េ �ពឹកេនះ
ជទីេគរព។ េបក�តេច កៃនករយល់ដឹងរបស់េយង។ ចូរនិយយ�មរយៈេយងខញុ ំ
េ�យ�បជញ  េដមបឲីយេយងបនដឹងពីរេប បែដលេយង�តវ�ប�ពឹត�េ�យខ�ួនឯង
កនុងៃថងេនះ និងកនុងវត�មនរបស់�ទង។់
25 េយងខញុ ំនឹងទូលសូម�ទង ់ ជ�ពះៃនេយង ឲយេបកបង� ញដល់េយងនូវេរ ង
សមង តទ់ងំេនះ ែដល�តវបន�កទុ់កកនុងប៉ុនម នឆន េំនះ ដូចែដលេយងកំពុង
ខិតជិត�ពះបនទូល ដេ៏�ម ះសម័�គបំផុតមយួ។ �ទងប់ននិយយពី�េ េពលែដល
�ទងេ់ េលែផនដីេនះ េហយបននិយយថ “អនកែដល�ន សូមឱយគតយ់ល់។”
ដូេចនះ េយងខញុ ំសូមចូលមករក�ពះអងគេ�យេម�� ករ�ុ េហយែស�ងរក�បជញ
របស់�ពះអងគ េ�យមនិដឹងថ�តវនិយយអ�ីេឡយ។ េរ បចំបទគមពរីមយួចំនួនេ
ទីេនះ េហយពឹងែផ�កទងំ�សងេល�ទងស់�មបច់េម�យ មនិមនេគលបំណង
េផ�ងេទ តេទ ប៉ុែន�េដមបឱីយេយង�ចដឹងេម៉ងែដលេយងកំពុងរស់េ  េដមបឱីយ
េយងេ�ត មខ�ួនស�មបេ់រ ងដអ៏�ច រយែដលេ ខងមុខ។ េត�ទងម់និអនុ ញ តឲយ
េយងខញុ ំេទឬ? កនុង�ពះនមរបស់�ពះអងគែដលបនបេ�ង នេយង�ល់ករែដលេយង
គួរអធិ�� នែបបេនះ◌ៈ

ឱ�ពះវរបិ�ៃនេយងខញុ ំ ែដលគងេ់ �ថ នសួគេ៌អយ សូមឲយ
�ពះនម�ទងប់នបរសុិទធ។



ក�ពីែយល៉ែណនេំ �នីែយល៉ 9

សូមឲយ�ជយ�ទងប់នមកដល់។ សូមឲយ�ពះហឫទយ័�ទង់
បនសំេរចេ ែផនដី ដូចេ �ថ នសួគែ៌ដរ។

សូម�បទន��រែដលេយងខញុ ំ�តវករេ ៃថងេនះ។
សូមអតេ់ទសេសចក�ីកំហុសរបស់េយងខញុ ំ ដូចជេយងខញុ ំ

បនអតេ់ទស ដល់អស់អនកែដលេធ�ខុសនឹងេយងខញុ ំែដរ។
សូមកុំនេំយងខញុ ំេ កនេ់សចក�ីលបងួេឡយ ែតសូមេ�បស

ឲយេយងខញុ ំរចួពីេសចក�ី��កកវ់ញិៈ ដបតិ�ជយ �ពះេច��
និងសិរលី�ជរបស់ផង�ទង ់ េ អស់កលបជនិចច។ �ែម៉
ន។

26 សូមអងគុយចុះ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក�មន កច់ងេ់�ះ�វធំេចញ សូម
េ�ះចុះមនិអីេទ។ េហយអនកែដលឈរេ ជុំវញិ—�ជងៃនជ ជ ំង �បសិនេបេជង
របស់អនកឈ ឺេហតុអ�ី �គនែ់តមន�រមមណ៍ថមនេសរភីពកនុងករេធ�ចលន។
27 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថ េបេកមងៗចងេ់ បនទបរ់បស់េគ ឬ�តវបនប ចប់
េហយ? [បង�បស េនវលី និយយថ “េទ ពួកេគមនិ�ចេទ។ េយងមនិ�ច
មន�េ �ពឹកេនះេទ េ�យ�រែតហ�ូងមនុស�។”—េអដ។] �គគង� លនិយយ
ថ ហ�ូងមនុស�មនបនទបេ់�ចន ដូេចនះេយងមនិ�ចមន��ៃថង�ទិតយស�មប់
កូនេកមងបនេទ។ េហយេយងនឹងសបបយចិត��បសិនេបអនក�ល់គន េ េពលេនះ
នឹងសហករជមយួេយងដូចជ�ពឹកេនះេយងកំពុងមន ចបេ់ផ�ម�រដអ៏�ច រយ
ែដលខញុ ំ�បកដថ �នឹងមននយ័យ៉ងធំេធងចំេពះឪពុកនិងម� យរបស់អនក និង
មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់អនកែដលេ ទីេនះ និងសូមបែីតចំេពះកូនតូចរបស់
អនក។ ដូេចនះ េយងចូលេ ជិត�េ�យេគរព។
28 �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ �ពឹកេនះ េយងនឹងេលកយក
�បធនបទៃន៧០សប� ហ៍របស់�នីែយល៉។ េហយ�ពឹកេនះ េយងកំពុងនិយយ
អំពី�នីែយល៉កនុងករជបឃំុ់ឃងំ េហយក�ពីែយល៉បនេ�ះមកេដមបែីណនំ
គតអ់ំពីអនគត។ េពលែដល�នីែយល៉កំពុងអធិ�� ន េនះក�ពីែយល៉ជេទវ�
បនចូលមកេដមបែីណនគំត។់

យបេ់នះ ខញុ ំចងនិ់យយអំពីេគលបំណង�បមំយួៃនករយងមករបស់�ទង់
មុខវជិជ �បមំយួេផ�ងគន ែដល�តវេលកយកមកកនុងយបេ់នះ េតក�ពីែយល៉មក
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ពី�។

29 ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចង�់កេ់ហតុផល និង
េពលេវ�ៃនសមយ័កល�កមជំនំុទងំ�បពីំរ េហយេតពួកេគេ សមយ័�
និងកែន�ងែដលេយងកំពុងឈរេ ៃថងេនះ។ េនះគឺេ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ ប ់ េប
�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័។

30 ឥឡូវេនះេហតុផលស�មបេ់រ ងេនះ។ ខញុ ំបនយកកំណត�់�តូចមយួចំនួន
េចញពី�រប៉ុនម នចុងេ�កយរបស់ខញុ ំ។ េហយ�ពឹកេនះខញុ ំចងេ់បក េ�ពះ�េ េល
កែសតម៉េញទិក ែដលនឹងេ ពសេពញពិភពេ�ក ជេ�ចនជតិ�សន។៍
េហយជនិចចជកល េហតុផលែដលខញុ ំេលក�មកវញិ គឺ�បែហលជមននរ�
មន កប់នឮែខ��តេ់នះជេលកដំបូងរបស់ពួកេគ េហយខញុ ំនឹងមនិ�ចយល់ថអ�ី
ែដលខញុ ំមនអតថនយ័េ េពលែដលខញុ ំេយងេ អ�េីផ�ងេទ ត។

31 ឥឡូវេនះ េយងបនសិក��ពះគមពរីវវិរណៈ ករេបកសែម�ងៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
អស់រយៈេពលជេ�ចនែខ។ េយងបនមក�មសមយ័ពួកជំនំុ។ ជំពូកបីដំបូងៃន
វវិរណៈ គឺជសមយ័ពួកជំនុំ។ បនទ បម់ក យ៉ូ�ន�តវបនេគចបេ់ឡងកនុងជំពូក
ទី៤ និងទី៥ េហយ�តវបនបង� ញេរ ងេនះ—េនះគឺនឹងមនេ េពលេ�កយ។
ឥឡូវេនះេ ជំពូកទី ៦ គតប់នធ� កចុ់ះមកែផនដីម�ងេទ ត េដមបេីមលេឃញអ�ី
ែដលេកតេឡងែដលនឹងេចញពីជំពូកទី ៦ ខទី ១ រហូតដល់ជំពូកទី ១៩ និង
ខទី ២១។ េ ទីេនះមកេ កនុង�� េ�គះកច ទុកខ�ពយ កណ�ូ ប— ស�ីេ កនុង
�ពះ�ទិតយ េហយករេដញេចញនគ�កហម ករផ�ភជ បម់យួរយែសសិបបនួពន់
និងរបស់ទងំអស់េនះ។

32 េនះជករសិក�ដធ៏ំមយួសប� ហ៍។ ម�លិមញិេពញមយួៃថង ខញុ ំពិបកេរ េចញពី
បនទប ់ ខំេរ ន។ េហយ�ជេរ ងមយួេ កនុងេពលចុងេ�កយេនះ ចស់ៗជេ�ចន
េ ទីេនះ ែដលខញុ ំបនបេ�ង ន ខញុ ំ�គនែ់តនិយយថ “េ ទីេនះជកមមសិទធិ
របស់៧០សប� ហ៍របស់�នីែយល៉” ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនពយយមសងកតធ់ងន ់ េដមប ី
ពនយល់�េទ។ ប៉ុែន�េលកេនះេ�យ�ពះគុណៃន�ពះ ខញុ ំបនយកខ�ួនខញុ ំេ ពយយម
ទូលសូម�ពះគុណចំេពះ�ពះ េដមបឲីយខញុ ំបនយកមកជូន�បជជន។ េហយេ
ទីេនះខញុ ំកំពុងែស�ងរកអ�ីែដលខញុ ំមនិដឹងសូមបេីរ ងមយួ។
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33 េហយបនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំបន�នេស វេ របស់េ�កបណ�ិ ត�គីន េស វេ
របស់េ�កបណ�ិ ត សមីត កំណតេ់ហតុរបស់េ�កបណ�ិ ត សករេហ� ល ករអ�ថ
ធិបបយខុសៗគន ពីបុរសេ �គបទី់កែន�ង ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ច�កប់ ចូ លគន េដមបេីធ�
ឱយ�េចញមក�តឹម�តវ។ េឃញេទ? ដូេចនះ សប� ហ៍េនះ ខញុ ំេ�គងនឹងេ ទស�ន
ប�� ល័យេ រដ� េកន�គី េ េល��� ស�បុ�ណមយួចំនួនៃន�បតិទិន និង
េពលេវ� េហយ�បមូលពីប�� ល័យជេដម េស វេ បុ�ណទងំអស់ែដល
ខញុ ំ�ចរកបន និងអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនតិចតួច េហយខញុ ំមនករទុកចិត�យ៉ង
មុងឺម៉តេ់ល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបេីបកបង� ញ�ដល់ខញុ ំ។

េ�ពះ ខញុ ំមនិចងនិ់យយ “ខញុ ំដឹងេរ ងេនះ េហយខញុ ំដឹងេរ ងេនះ។” �ទង់
�គ ល់ចិត�ខញុ ំ។ �ទងក់ំពុង�� បខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងប់ន� េដមបឲីយខញុ ំ�ចបំភ��ឺបជជន
របស់�ទង ់ ដូេចនះខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ង�បទន�ដល់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិទនដឹ់ងេ េឡយេទ
ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ជកេ់ល�ទងស់�មបៃ់ថង�ទិតយេ�កយ េ�ពះ�នងឹក� យជែផនកដអ៏�ច រយ
ៃថង�ទិតយេ�កយ េដមបដឹីងនិង�ក�់បធនបទ៧០សប� ហ៍េនះ។

34 កែន�ងនីមយួៗមនកែន�ងេផ�ងគន ។ េហយេពលអនកេធ� អនកេ ែស�ងរក�
ទងំអស់ មនិ�តវេចញេ�ក មនិ�តវចុះេឈម ះេទ។ �មនិអុីចឹងេទ។ ដូេចនះ េហយ
ខញុ ំ—ខញុ ំ�បែហលជមនិ�ចមនករ�តឹម�តវេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងទុកចិត�េល�ពះអមច ស់
ស�មប�់។

35 េហយខញុ ំនឹកចពីំ�ឡូម៉ូនេពលមយួបនអធិ�� នេហយទូលសូម
�ពះអមច ស់ជ�ពះថ េត�ទងនឹ់ង�បទន�បជញ ដល់គតឬ់េទ មនិែមនស�មបខ់�ួន
គតេ់ទ “មនិែមនស�មបប់ែនថម�យុ ជីវតិឱយែវង មនិែមនជ�ទពយសមបត�ិ” ប៉ុែន�
េដមបឱីយគតម់ន�បជញ េដមបដឹីងពីរេប ប—េដមប—ីេដមបវីនិិចឆយ័� ស�របស់�ពះ។
េហយ�ពះកេ៏គរពករអធិ�� នេនះ េហយបន�បទន�បជញ េនះដល់�ឡូម៉ូន
ពីេ�ពះ�ស�មប�់ ស�របស់�ទង។់ េហយេនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំសំុឱយ
�ពះអនុ ញ តឱយខញុ ំដឹងពីអ�ីេ ចិតសិបសប� ហ៍េនះមននយ័អ�ី េ�ពះខញុ ំដឹងថ�ជ
�បតិទិនពិត�បកដស�មបស់មយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំចង់
ដឹង� មនិែមនស�មបខ់�ួនខញុ ំេទ ខញុ ំ…មនិែមនស�មបខ់�ួនខញុ ំេទ។ ពិត�ស់ខញុ ំចង់
ដឹង។ ខញុ ំមនិនិយយែបបេនះេទ “មនិែមនស�មបខ់�ួនខញុ ំេទ” េ�ពះខញុ ំចងប់ន�
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ស�មបខ់�ួនខញុ ំ។ ខញុ ំចងដឹ់ង េ�ពះចងដឹ់ងថេយងរស់េ ទី�និងសមយ័�។
េហយ បនទ បម់ក ខញុ ំដឹងថ��តវបនផ�ល់ឱយ។
36 េហយអនកេផ�ងបនរកេឃញ� េហយពួកេគមនផ�ូវ�តឡបម់កវញិ។ មតិ�ភក័�ិ
មន ក ់ ែដលខញុ ំកំពុង�ន ថ�បនប ចបេ់ ឆន  ំ ១៩១៩ ៃនចិតសិបសប� ហ៍។
ែមនេហយ �មនិដូេចន ះេទ។

ដូេចនះបនទ បពី់ចិតសិបសប� ហ៍ បនទ បពី់ចិតសិបសប� ហ៍ �បនប ចប់
ទងំអស់។ ដូេចនះេយង—េយងមនិ…េយងចងដឹ់ងករពិត។ េហយខញុ ំសំុ�ពះឲយផ�ល់
េសចក�ីពិតដល់ខញុ ំ។
37 ឥឡូវេនះេដមបបី�មងទុកេនះ �តឡបេ់ វញិ ខញុ ំចង�់តស់មពីេ�កយបន�ិច។
ដូេចនះេហយបនជករកតច់ំ�ំមយួចំនួន ែដលខញុ ំបនសរេសរចុះ ថេយង
មនេ កនុងជំពូកទី ៥ ទី ៤និងទី៥ េដមបឱីយ�បជជនយល់។ ទីមយួ មុននឹងេយង
េធ�េនះ ខញុ ំចងេ់លក�េឡង េដមបេី�យអនកទទួលបនពីេលខ៤…

ឥឡូវេនះ សូមចថំ ជំពូកទី៣ គឺជយុគសមយ័�កមជំនុំេ ឌីេស េហយ
�កមជំនុំ�តវបនេលកេឡងេ ចុងប ចបៃ់នទី�កងេ ឌីេស។
38 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងពយយមពនយល់អ�ីមយួដល់�បពនធរបស់ខញុ ំអំពីេរ ងេនះ។ ខញុ ំ
មនេបកគី ជកូន�សីរបស់ខញុ ំ ជមយួនឹងវចននុ�កម�គប�់បេភទ និងអ�ីៗែដល
េយង�ចមន។ ពួកេគមនិផ�ល់ចេម�យេទ។ ខញុ ំមនវចននុ�កម�ពះគមពរី។ ខញុ ំ
មនវចននុ�កម�កិកចស់។ ខញុ ំ—ខញុ ំមន—េវបេសទរ និងវចននុ�កមទំេនបជេ�ចន
េទ ត។ គម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ�ចមនសូមបែីត…ផ�ល់ពកយ ឬច
េម�យ�មវធីិ�មយួ។
39 �បពនធខញុ ំបននិយយថ “េតអនកសងឃមឹយ៉ង� ចំេពះ�បជជនេយងែដល
ជអនក�ក េហយពួកេគជេ�ចននកែ់ដលមនិបនេរ នសូ�តដូចជេយង យល់បន
យ៉ងេមច៉?”

ខញុ ំបននិយយថ “�ពះនឹងផ�ល់ចេម�យ។”
40 េទះបី�សមុគ�ម ញយ៉ង�កេ៏�យ �ពះ�ចបំែបក� េហយេធ�ឲយ�
�ម ញ។ ស�មបេ់យងគឺជ…មយួចំែណកៃនមនុស�ទងំេនះែដល�បថន
ចងប់ន អធិ�� នស�មបៃ់ថងេនះនិងេម៉ងេនះ។ េហយែភនករបស់េយងសម�ងឹ
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េ �ថ នសួគ ៌ េហយេយងកំពុងេមលករយងមករបស់�ទង។់ េហយខញុ ំ�គនែ់ត
�បកដថ �ទងនឹ់ងបង� ញេយង។ ឥឡូវេនះ �នឹងមនិ�បបេ់យងពីៃថងឬេម៉ងេនះ
េទ េ�ពះគម ននរ�មន កនឹ់ងដឹងេរ ងេនះេឡយ ប៉ុែន���បកដជនឹង�បបេ់យងពី
ៃថងៃនសប� ហ៍ែដលេយងកំពុងរស់េ  �បសិនេបេយង�ចទទួលបន�។
41 ឥឡូវេនះ េ កនុងជំពូកទី ៤យ៉ូ�ន�តវបនចបេ់ឡងភ� មៗ បនទ បពី់
�ពះវ�ិរ។ យ៉ូ�ន េឡងេ  គតប់នេឃញសមយ័�កមជំនំុេពញេលញ។ មន
កែន�ងែដលខញុ ំចងឈ់ប ់ បន�ិច េដមបនិីយយថ មនុស�ជេ�ចន អនកែដលរពឹំង
ថនឹងមនអ�ីអ�ច រយ សេមប ម និងអំ�ច�មយួេកតេឡង កនុងយុគសមយ័
�សនដ៍ៃទ គឺពិតជខុស។ យុគសមយ័�កមជំនំុ និងអ�ីៗទងំអស់ែដលនឹង
េកតេឡងកនុងរជជកល�សនដ៍ៃទ �តវបនកត�់�ពីវវិរណៈ ១ ដល់ វវិរណៈ ៣
េ�យរមួប ចូ ល។ បនទ បម់ក �កមជំនុំ�តវបនេលកេឡង េហយេលកេឡង េហយ
អ�ីែដលេ សល់មកដល់ជំពូកទី ១៩ គឺជអ�ីែដលេកតេឡងចំេពះពូជ�សន៍
យូ� បនទ បពី់�កមជំនុំ�តវបនេឡង។ េហយ�គឺជេពលេវ�ៃនទុកខេវទនជ
ខ� ងំ គម នអ�ីេកតេឡងកនុងចំេ�ម�សនដ៍ៃទេឡយ មនែតករកបស់ម� ប់
ជេដម ដូចជេយងនឹងេ ដល់េនះេហយេឃញ។
42 ប៉ុែន��កមជំនំុ េ�យខ�ួនឯង បនេ េ ៃថងទី ១៣…េ ខចុងេ�កយៃនជំពូក
ទី៣ៃនវវិរណៈ េ េពលែដលយុគសមយ័�កមជំនំុេ ឌីេស�តវបនប ចប ់ ែដល
ជ�គចុងេ�កយបង�ស់។
43 េហយេយងបនយកសមយ័�កមជំនុំនីមយួៗ �ល់េពលនីមយួៗ េរ ងែដល
បនេកតេឡង ផក យនីមយួៗ អនកន�ំរនីមយួៗ ធមមជតិរបស់ពួកេគ អ�ី
ែដលពួកេគបនេធ� េហយបនន�ំចុះមក�តឹម�តវ�ម�បវត�ិ� ស�រហូតដល់
ចុងេ�កយបង�ស់ គូរេ ទីេនះេ េលរបូភព េ ែផនកមខ ងៃនជ ជ ំង។ េហយ
េពលែដលេយងបនប ចប ់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនចូលមក េហយេធ�រង�ងៃ់នវតថុ
ដែដលេ េលជ ជ ំង េហយបនេបកសែម�ងេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់េ ទីេនះដល់
េយងទងំអស់គន ។
44 ឥឡូវេនះ កនុងករេធ�ករេនះ ខញុ ំេជ ជកថ់ េ ចុងប ចបៃ់នករេនះ �ទងនឹ់ង
យងមកជមយួនឹងអ�ីមយួដអ៏�ច រយ េហយបង� ញេយងម�ងេទ តថេយងេ �គ
ចុងប ចប។់
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45 េតមនអនកប៉ុនម ននកប់នឮេគន�ឌី…សុនទរកថរបស់�បធនធិបតី េគន
�ឌី េយបល់និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត? េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលបនឮករ
ទស�នទ៍យេនះ �តឹមៃថងទី ១ ែខមក�។ េគពយករណ៍ថ ទងំ�េមរកិ និងរសុ�ុ ី
នឹងក� យជេផះភនេំភ�ង? េនះេហយជអ�ីែដលេយង�តវករ។ �យឺតជងេយង
គិត។ េឃញេទ? ដូេចនះ េបេយងេ ជិតរហូតដល់មនុស�េ េលែផនដីេនះកទ៏យ
ទុកនូវេរ ងដអ៏�ច រយេនះនឹងេកតេឡង េយងមនករ�បង�បយត័នជង អ�ី�គបយ៉់ង
ទនស់មយ័ ចេម�យ�រភពទងំអស់ែដលបនេធ� បនរចួ�ល់េហយ េ�ពះេយង
មនិដឹងថេត�ពះរបស់េយងនឹងេកះេ េយងេ េពល�េទ។ េហយេ េពល
ែដល�ទង�់បទនករេកះេ  “េឡងខពស់ជង” សូមេ�ត មខ�ួនជេ�សច។ េហយ�
នឹងមកដល់េម៉ងែដលអនកមនិបនគិតដល់។
46 កររស់េឡងវញិដអ៏�ច រយរបស់េពនទីកុស�ឥឡូវេនះបនឈបេ់ហយ។ េយង
េឃញ�េ �គបទី់កែន�ង ជចលនដអ៏�ច រយចុងេ�កយ។ �របនេចញ។ អ�ី
�គបយ៉់ងគឺរចួ�ល់េហយ សូមរងច់។ំ �កមជំនុំ�តវបនផ�រភជ ប។់ មនុស���កក់
កនែ់ត��កក។់ �ពះវ�ិរកនែ់តមន�សន។ ពួកបរសុិទធកំពុងចូលមកជិត
�ពះ។ អំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណចបេ់ផ�មេកនេឡងជ�កមតូចៗ។ េយង
េ េពលប ចប។់ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់បទចេ�ម ងេនះ ែដលេយងធ� បេ់�ច ងកនុង
�កមជំនុំ។

ខញុ ំកំពុងរងច់កំរមកដល់ៃថងៃនអំណរសហស�វត�រេ៍នះ
េ េពលែដល�ពះអមច ស់ដម៏នពររបស់េយងនឹងយងមក

េហយចបកូ់ន�កមុរំងច់រំបស់�ទង់
អូ េបះដូងខញុ ំយំ េ�សកឃ� នៃថងៃនករេ�ះែលងដែ៏ផ�មែល�ម

េនះ
េ េពល�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយងនឹង�តលបម់កែផនដី

ម�ងេទ ត។
47 ចដំល់េម៉ងហនឹង! ឥឡូវេនះ េ កនុងជំពូកទី ៥ និងខទី ៥េយងរកេឃញ
េ កនុងេមេរ នមុនរបស់េយង ែដលេយងបននិយយអំពី អនកសេ ងគ ះេនះ ែដល
េយងបនរកេឃញគឺ�ពះ�គីសទ។ �យប ចូ លជមយួ នងរស់: នងរស់សេ�មចចិត�
នងរស់បេ�ម នងរស់ស�មក។ េសចក�ីសេ�មចចិត� គឺជករ�ងសម� ត
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ករបេ�ម េរ បចំខ�ួននង ករែញកជបរសុិទធ ស�មក េ ជមយួ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ រហូតដល់ពិធីមងគលករមកដល់។ េម�ចក�៏សស់�� តេម�ះ!
48 �កមជំនុំមក�មរយៈ ចនេវសលី ករ�បជ់សុចរតិ ឬ…ម៉ទីនលូេធ ករ�ប់
ជសុចរតិ �មរយៈ ចនេវសលី ករ�បជ់បរសុិទធ �មរយៈ េពនទីកុស�
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយឥឡូវេនះ ស�មក រងច់កំរយង
មករបស់�ពះអមច ស់។ យ៉ងល�ឥតេខច ះ!
49 អនកេ�បសេ�ះរបស់េយង ពួក�ពឹទធ ចរយនិយយ�តវ េ េពលែដលពួកេគ
បនេ �ទងថ់ជកូនេច ម េហ បនឹងក� យេ ជសត�េ� ជេ �កម។ �ទងគ់ឺជ
កូនេច ម អនកដឹងេទ ជមយួនឹងេស វេ ���បពំីរែដលបិទជិត។ េ េពលែដល
េស វេ �តវបនយក ករងរស�មបស�មល�តវបនប ចប។់
50 ឥឡូវេនះ េ កនុងជំពូកទី៣ �កមជំនុំបនេឡង ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ករេ�បស
េ�ះនឹង�តវបនបង� ញឱយេឃញ រេប បែដល�កមជំនុំ�តវបនេ�បសេ�ះ—បន
េ�បសេ�ះ ករេបកសែម�ងៃនអ�ីែដលបនេកតេឡងកនុងសមយ័�កមជំនុំ។ សូម
េមល �កមជំនំុបនបតេ់ េហយ ដូេចនះឥឡូវេនះ�ទងក់ំពុងបង� ញេ កនុងជំពូក
ទី ៥ ពីរេប បែដល�ទងប់នេធ�� េតមនអ�ីេកតេឡង រេប បែដល�ទងប់នបិទ
�ពះវ�ិរ។ ករេបកសែម�ងៃន�ពះនម�ទង ់ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក េ�យេ�ប�ពះនម
�ទង ់ជីវតិអស់កលបជនិចច គម ននរកអស់កលបជនិចច ពូជរបស់សត�ពស់ សន�ិសុខ
អស់កលប េគលលទធិដអ៏�ច រយទងំអស់ ករកំណតទុ់កជមុនៃន�កមជំនំុ ែដល�តវ
បនបង� ញដល់�កមជំនុំ។ �ទងក់ំពុងបង� ញពីរេប បែដល�ទងប់នេធ��។
51 ឥឡូវេនះអនកេ�បសេ�ះរបស់េយង�តវបន�បគល់េស វេ េ�បសេ�ះ
ែដលមន���បពំីរពីមច ស់េដម។ �ែមន៉! េយងរក េឃញថ អនក�ជមច ស់
េដម? �ពះ�ទងផ់ទ ល់។ “េពលេនះកូនេច មបនមកយកគមពរីេចញពីៃដ�� ំរបស់
�ពះអងគែដល�កេ់លបល�័ងក។” េតកូនេច មជនរ�? �ពះេ�បសេ�ះ អនក
េ�បសេ�ះរបស់េយង ជអនកេ�បសេ�ះេ កន�់កមជំនំុ ែដលបនមកេ�បស
េ�ះអុី��ែអល។
52 ឥឡូវេនះេយងនឹងចូលេ កនុងេនះេ �ពឹកេនះ។ អុី��ែអល�តវបនេ�បស
េ�ះ ប៉ុែន��មនិ�តវបនអនុវត�ចំេពះពួកេគេទ េ�ពះពួកេគបនបដិេសធ�ទង។់
ប៉ុែន� �កមជំនុំបនទទួលករេ�បសេ�ះរបស់ពួកេគ េហយ�ទងគឺ់ជអនកេ�បស
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េ�ះរបស់េយង។ ដូចេ�កបូអូស�តវេ�បសេ�ះ�អូម ី េដមបយីកនងរស់
ជជនជតិម៉ូ�ប ់ ជនបរេទស ជ�សនដ៍ៃទ ដូេចនះ�ពះ�គីសទបនេ�បសេ�ះ
អុី��ែអល អនុវត�ករេ�បសេ�ះ េហយ�តវបនបដិេសធ។
53 េតមនចកំរេលកែលងេទស ែដលបុរសេនះ�តវេគបញ់ ែដលេពលខ�ះខញុ ំ
ធ� ប�់បប?់ កនុងអំឡុងស ងគ មសីុវលិ េពល…គតជ់មនុស�ល�។ គតគ់ម នកំហុស
េហយេគរកេឃញថគតម់នេទស។ េទះបជីគតម់នេទសកនុងវធីិមយួ ែដល
គតរ់តេ់ចញេ េពល�បយុទធ។ េហយេគរកេឃញថគតម់នេទសេហយនឹង
បញ់គត។់ េហយបុរសមន កប់នេ រក�បធនធិបតីលីងខុនេហយនិយយថ
“េ�កលីងខុនេនះជបុរស�គី�ទ ន។ គតភ់យ័ខ� ច។ េកមង�បសេនះ ខញុ ំ�គ ល់
�បជជនរបស់គត។់ គត�់គនែ់តខ� ច។ គតគ់ម ននយ័ថចងឱ់យមនេ�គះថន ក់
េទ។ គតរ់តេ់ចញេ ។” បននិយយថ “េ�កលីងខុន �សថិតេ កនុងៃដរបស់
អនក។ អនកគឺជមនុស�ែតមន កគ់តែ់ដល�ចេលកែលងេទសគតប់ន។”

េ�កលីងខុនបនយក�ក�សមយួសន�ឹកនិងប៊ចិរបស់គត ់ េហយ
ចុះហតថេលខ។ “អតេ់ទសឱយអេ ច ះនិងអេ ច ះ។ អ�័ប� ំលីនខុន។”

គតរ់តេ់ គុកវញិ េហយគតនិ់យយថ “�េ ទីេនះ។ ខញុ ំបនទទួលករ
េលកែលងេទសរបស់អនក។”
54 បុរសេនះបននិយយថ “ខញុ ំបដិេសធមនិេមល�។ �នឹងមន��ធំេ េល
�។ �នឹងជអ�ី�គបយ៉់ង។ អនក�គនែ់តពយយមេធ�ឱយខញុ ំេសច។ �មនិែមនជអ័
�ប�លីំងខុនេទ។ នរ�មន ក�់ចចុះហតថេលខេលេឈម ះរបស់គត។់ ប៉ុែន��
នឹង�តវចង�កងជឯក�រេ�យ��របស់គត ់ ជេដម �បសិនេប�មកពីគត។់”
បុរសេនះបនប ចុ ះប ចូ លគត។់ េទះបីបុរសកនុងគុកគិតថគតនិ់យយេលង ក៏
េដរេចញេ ។

េ �ពឹកបនទ បគ់ត�់តវបនេគបញ់។ េហយបនទ បពី់គត�់តវបនេគ
បញ់សម� ប ់ បនទ បម់កមនករកតក់�ីរបស់តុ�ករសហពន័ធ េ�យ�រែតអ័
�ប�លីំងខុន ៃមភបនួេម៉ងមុនេពលបុរសេនះ�តវបនេគបញ់ បនចុះហតថេលខ
េលេឈម ះរបស់គតថ់បុរសមន កេ់នះ�តវបនេលកែលងេទស។ េហយរ�� ភបិល
កប៏ញ់គតេ់ ។ បនទ បម់ក មនអ�ីេទ ត? បនទ បម់ក តុ�ករសហពន័ធៃន
សហរដ��េមរកិ បននិយយថ ចូរមកឯករសេ�មចចិត�េនះ របស់តុ�ករ
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សហពន័ធ បននិយយថ “ករេលកែលងេទសេនះមនិែមនជករេលកែលង
េទសពិតេទ លុះ��ែតទទួលបនករេលកែលងេទស។”
55 េហយ�ពះេយសូ៊វបនេ�បសេ�ះអុី��ែអលេ កល់�៉រ។ី ប៉ុែន��មនិែមន
ជករេលកែលងេទសដល់ពួកេគេទ េ�ពះេគមនិបនទទួលករេលកែលងេទស
េនះ។ ប៉ុែន�េ កនុងេមេរ នរបស់េយងឥឡូវេនះេ កនុង៧០សប� ហ៍េនះ េយង
េឃញថពួកេគ�តលបម់កវញិ េហយទទួលបនករេលកែលងេទសរបស់
ពួកេគ។ ប៉ុែន� �ទងប់នេ�បសេ�ះ�កមជំនុំ បនទ បម់កេយង�តវបន
េលកែលងេទស េ�យ�រេយងបនទទួល�ពះេ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ
ករេលកែលងេទសរបស់េយង។
56 ឥឡូវេនះ េយងេឃញថ�ទងគឺ់ជអនកេ�បសេ�ះរបស់េយង េហយ�ទងប់ន
យកេស វេ េចញពីៃដរបស់មច ស់េដម។ �គឺជបណ័� កមមសិទធិស�មបក់រេ�ះ។
េយងបនរកេឃញ។ េតអនកចកំរសិក�េនះេទ? �ជបណ័� កមមសិទធៃនករេ�បស
េ�ះ។ �ជទេង�អរបីូមយួ ែដល�ពះត�មវឲយមនជីវតិស�មបេ់សចក�ី�� ប ់េ កនុង
សួនេអែដន។ បនទ បម់ក �ពះេយសូ៊វ ជ�ពះដសុ៏ចរតិបនសុគត េហយយកបណ័�
កមមសិទធិមយួ េហយ�ចបំែបក�� េបកសែម�ងនូវអ�ីែដលមនេ កនុងពួកេគ េហយ
�បគល់មរតកែដលជកមមសិទធិរបស់�ទង ់ ដល់� ស��ទង។់ ជីវតិអស់កលបជនិចច
ែដល�ទងប់នទទួលមរតកេ�យេធ�ករេនះ �ទងប់នឆ�ងកតជី់វតិរបស់�ទង់
វញិ េ ឯកល់�៉រ ី េហយបនែបងែចក�កនុងចំេ�មពួកេយងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ �ែមន៉! គម នមនុស��មន ក(់ែដល)បនគិតដល់េសចក�ី�ស�ញ់
ែដល�ទងប់នេធ�េនះេទ!
57 ��ងំែដលធ� បជ់មច ស់េ�យ�រករដួលរលំេ សួនចបរ �តវបនចង
េហយេបះចូលេ កនុងបឹងេភ�ង។ ៃថងរបស់��តវបនប ចប។់
58 �ពះេយសូ៊វ េ កនុងដំណឹងល� មនរហ័សនមបនួ។ េយងចបប់ន។ ជ
�ពះ�ជបុ�តរបស់�ពះបទ�វឌី អនកសនងមរតក ជកូនរបស់អ�័ប� ំ ជពូជ�ជ
ជកូនមនុស� ទទួលមរតកៃនែផនដី �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ជអនកទទួលមរតកពីអ�ីៗ
ទងំអស់។ �ពះ�ជអំេ�យ!
59 េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ �ទពយសមបត�ិមនិ�ច—មនិ�ចេលសពី�សិបឆន ំ
បនេទ។ �មនិ�ចបំផ� ញពីមច ស់េដមរបស់�បនេទ ប៉ុែន��សិបឆន ។ំ េហយ
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េ ៃថងទីែសសិប �ទងប់នបងៃ់ថ�េនះ។ េ ៃថងទី�សិប ករេ�បសេ�ះ និង
អំ�ចែដលជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំ ែដលបនបតប់ងេ់ កនុងសួនេអែដន
�តវបនេ�បសេ�ះ�តឡបម់កវញិ េហយបនប ជូ នមកេយងេ�យពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ ៃថងទី�សិប។
60 បនទ បម់កេយងបនេលកេឡង នូវ�រ។ េយងបនេរ ស�កងំេនះមក េត
�កងំេនះ�តវបន�បគល់ដល់ៃដរបស់�ទងយ៉់ង�។ រេប បែដលេយេរម េ កនុង
េយេរម ៣២:៦ បងប�ូនជីដូនមយួរបស់គតេ់ឈម ះ ��េមល៉ �តវទុកឱយគត់
នូវមរតកខ�ះ។ េហយពួកេគនឹងេ ជេឈ�យ។ ែដលេយងនឹងចូលេ កនុងជមយួ
គតេ់ �ពឹកេនះ◌ៈ ជបជ់េឈ�យ។ េហយ��តវបនរក�ទុកេ កនុងេផងែផនដី
បង� ញពីកែន�ងែដលអំ�ចៃន�ពះ និង�កងំ និង�ថក៌ំបងំរបស់�ពះ �តវបន
បកបង� ញ េ កនុងចិត�។ ែផនករៃនករេ�បសេ�ះរបស់េយង ែដល�តវបន
រក�ទុកេ កនុងភជនេ៍ េលែផនដី �ពះនម�ពះេយសូ៊វ និងករេបកសែម�ង។
61 េយងរកេឃញថ��តវបនផ�ភជ បជ់មយួ���បពំីរ េហយ��នីមយួៗ�តវ
បនរុពំទ័ធ។ េហយេ េពលែដលករេបកសែម�ងេចញមក េនះ�ទងប់នទញ��
េចញ េហយលុបេចលករេនះ េហយ�ននូវអ�ីែដល��បននិយយ។ បនទ បម់ក
�ទងម់និេធ��កងំបនទ បេ់ទ ត េហយ�ននូវអ�ីែដល��បននិយយ។ េធ�មនិទន់
រចួេរ ងបនទ ប ់ទញ�េចញ េហយេមលអ�ីែដល��បននិយយ និងអ�ីែដលជករ
េបកសែម�ង។ េនះេហយជអ�ីែដល��ទងំ�បពីំររបស់េយង ែដលេយងនឹងចូល
េ កនុង�េពលឆប់ៗ េនះ េយងេជ ជកនឹ់ងេធ�។ ��នីមយួៗ េ េពលែដល��តវ
បនដកេចញពីេស វេ  នឹង�តវបនេ�ះេចញ េហយ�នឹងបង� ញយ៉ងចបស់នូវ
អ�ីែដលបនេកតេឡង។
62 េយងរកេឃញថមន “�បពំីរ” �បេំ កនុងែផនករៃនករេ�បសេ�ះ។ �បំ
គឺជេលខ។ េហយមន�ប�ំបពំីរៈ ���បពំីរ វ ិ ញ ណ�បពីំរ េទវ��បពំីរ ែ�ត
�បពីំរ និងសមយ័កល�ពះវ�ិរ�បពំីរ។ ដូេចនះ អនកេឃញេហយ �បពំីរគឺជ
�ពះគុណ។ �បគឺំជ�ពះគុណ េហយ�បពំីរគឺល�ឥតេខច ះ។ ដូេចនះ�ដំេណ រករយ៉ង
ល�ឥតេខច ះ េឃញេទ។ �តឹម�តវេហយ។
63 ដូចជ��នីមយួៗែដលបនបំែបកេ កនុង�ពះបនទូលៃន�ពះ បង� ញដល់
មនុស�ៃនសមយ័កល េតេយងកំពុងរស់េ កនុងសមយ័ប៉ុនម នែដរ វ ិ ញ ណៃន
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យុគសមយ័ �ពះវ�ិរៃនយុគសមយ័។ វវិរណៈ ១០ េ ចុងប ចប ់េយងរកេឃញ
េ េពលែដល��ចុងេ�កយ�តវបនបំែបក េយងេឃញេទវ�ឈរេ�យេជងមខ ង
េ េលដី េហយមយួេ េលសមុ�ទ េ�យេលកៃដេឡងេ �ថ នសួគ ៌ េហយ
ឥនទធនូេ េលកបលរបស់គត ់ សបថនឹង�ទងែ់ដលរស់េ អស់កលបជនិចច និង
អស់កលបជនិចច េពលេវ�បនកន�ងផុតេ  េ េពលែដល��ចុងេ�កយមក។
េហយអនករងច់រំហូតដល់េយងចូលេ កនុង��េហយេមលកែន�ងែដល��េនះ
សថិតេ ។

បនទ បពី់អនករកេឃញចិតសិបសប� ហ៍ បនទ បម់កេមលថេត��េ ឯ� “គឺ
អស់េពលេហយ” ករេ�បសេ�ះបនចបេ់ហយ ឥឡូវេនះ�ទងគឺ់ជេ�និងជ
េ �កម។ �ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនកេ �ពឹកេនះ ប៉ុែន�ៃថង�មយួ�ទងនឹ់ង
េធ�ជេ �កមរបស់អនក។
64 ទី៨ ដល់ៃថងទី១…ខទី១៤ ៃនជំពូកទី៥ បង� ញពីេពលេវ�ស�មបកូ់នេច ម
ែដល�តវថ� យបងគំ ទងំេ �ថ នសួគនិ៌ងេ េលែផនដី េស វេ ���បពំីរ
កូនេច មដស៏ក�ិសម ជអនកេ�បសេ�ះ។ េហយចបពី់ខ៨ ដល់ទី១៤ េទវ�
ថ� យបងគំ�ទង ់ �ពឹទធ ចរយថ� យបងគំ�ទង ់ សត�មនជីវតិថ� យបងគំ�ទង។់ េហយ
យ៉ូ�នបនថ� យបងគំ�ទងជ់ខ� ងំរហូតដល់�ទងម់នបនទូលថ “�គបស់ត�េ�ក
េ �ថ នសួគ ៌ កនុងែផនដី និងេ�កមែផនដី ឮខញុ ំនិយយ ‘ពរជយ័ សិររីងុេរ ង
ឫទធ នុភព �បជញ  �ចេកតមនដល់កូនេច ម។’” េពលេវ�ថ� យបងគំេស�ច
កូនេច ម។ ឥឡូវេនះ �កមជំនុំបនបតេ់ េហយ សូមច។ំ
65 ឥឡូវេនះ ចូរេយងេបកេ កន ់ �នីែយល៉ ជំពូកទី៩ និងខទី ១ ដល់ខ
ទី៣។ េហយបនទ បម់កេយងនឹងយកទី២០ ដល់ទី២៧ ពីេ�ពះេនះ�គនែ់តជ
ករអធិ�� នរបស់�នីែយល៉ប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំចងឱ់យអនក�នេរ ងេនះម�ងេហយម�ង
េទ ត េពញមយួសប� ហ៍ ឥឡូវេនះ រហូតដល់អនកទទួលបន�។

េ ឆន ដំំបូង កនុង�ជយៃន�រយុីស…�ពះ�ជបុ��អ�័សូ៊រសុ ជ
ពូជពង��សនេ៍មឌី ែដលេគបន�ងំេឡងជេស�ច ឲយ�គប�់គងេល
��េខត�របស់�សនខ៍ល់េដ

គឺកនុងឆន ដំំបូងៃន�ជយ�ទង់ េនះខញុ ំ �នីែយល៉…បនេមលគមពរី
�តងក់ែន�ង…ែដល�ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉បនមកដល់េ��េយេរម
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ពីចំនួនឆន ែំដល�តវកន�ងេ  េដមបនឹីងសំេរចករខូចបងៃ់ន�កងេយរ�ូ
ឡិម គឺ�គប៧់០ឆន ។ំ

ឥឡូវ (បនទ ប)់ េនះខញុ ំបន�ងំចិត�ចំេពះ�ពះដជ៏�ពះអមច ស់ េដមប ី
រកអធិ�� ន េហយទូលអង�រ �ពមទងំតមអតេ់ស� កសំពតៃ់ធម េហយ
�ព�ំងែផះផងៈ

…ខញុ ំបនអធិ�� នដល់�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនខញុ ំ…កល៏នត់ួ …
66 េហយបន�េ មុខេទ ត រហូតមកដល់េពលេនះ េយងេ ដល់ខទី២០។ េដមប ី
សន�េំពលេវ� មនុស�ែដលឈរ ខញុ ំចងឱ់យអនកេ ដល់ខ២០ រហូតដល់េយងចុះ
ឥឡូវេនះេ —ដល់ខទី២០។

កលខញុ ំកំពុងែតទូលដល់�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃនខញុ ំ�ពមទងំអធិ�� ន
និងលនត់ួបបរបស់ខ�ួនខញុ ំ េហយបបរបស់ពួកអុី��ែអលជ�សន៍
ៃនខញុ ំ ទងំទូលអង�រ�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនខញុ ំ អំពីភនបំរសុិទធរបស់�ពះៃនខញុ ំ
ផង

េអ កំពុងែដលខញុ ំអធិ�� នេ េឡយ េនះេ�កែដលនមជ
ក�ពីែយល៉ ជអនកែដលខញុ ំបនេឃញកនុងករជកែ់ស�ងមុនដំបូង
េ�ក…េ�ះយ៉ងេល ន ចូលមកឯខញុ ំ កនុងរ�ងេពលថ� យដង� យ
�ង ច។

េហយក�៏បបខ់ញុ ំ �ពមទងំសនទននឹងខញុ ំថ �នីែយល៉េអយ េយងបន
េចញមកឥឡូវ េដមបនឹីងឲយអនកមន�បជញ  េហយនឹងេយបល់។

67 ចុះេបេយង�គនែ់តេ ទីេនះ! េត�ទងប់នរកគតេ់�យរេប ប�? េ កនុង
ករអធិ�� ន។

េទវ� “បុរស។” អនកសមគ ល់េឃញថ គតប់នេ �ទង ់“បុរស។” និងជ…

កលអនកេទបនឹងចប�់ងំអធិ�� ន េនះមនេចញបងគ ប់
េ�សចេហយ រចួេយងបនេចញមក (េហយបនេចញមកឱយគត់
េ ) េដមបនឹីង�បបដ់ល់អនក ដបតិអនកជមនុស�សំណបយ៉់ងសំខនៈ់
ដូេចនះ…ចូរពិចរ�េសចក�ីេនះ េហយយល់ករជកែ់ស�ងចុះ។



ក�ពីែយល៉ែណនេំ �នីែយល៉ 21

�គប៧់០សប� ហ៍បនកំណតដ់ល់�សនឯ៍ង និងដល់ទី�កងបរសុិទធ
របស់ឯង ឬទី�កងរបស់អនក េដមបនឹីងរលំតប់ំបតអ់ំេពរលំង…និង
េធ�ឲយអំេពបបផុតេ  េហយឲយបនធួននឹងអំេពទុចចរតិ �ពមទងំនំ
េសចក�ីសុចរតិដេ៏ អស់កលបជនិចចចូលមក និងបិទ��ករជកែ់ស�ង
និងេសចក�ីទំនយេហយនឹងចកេ់�បង�ងំអនកដប៏រសុិទធបំផុតេឡង។
មនេហតុផល�បមំយួៃនករយងមករបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះសូម

កតស់មគ ល់។
ឥឡូវ ដូេចនះ �តវឲយដឹង េហយយល់ (ឥឡូវេនះ ចូរ�� ប)់ ចប�់ងំពី

េចញបងគ បឲ់យ�ងំ�កងេយរ�ូឡិម េហយសងេ់ឡងវញិ �ងំ�កងេយ
រ�ូឡិម…ដ�បដល់�គ�ពះេមស� ី ក��តនឹង�តវជចំនួន៧�ទិតយ…
និង៦០និង២�ទិតយ: រចួេ �គ�ជល�ចល់ េនះទី�កងនឹងបនសង់
េឡងវញិ មនទងំផ�ូវធ� និងកំែផងផង។

…លុះេ�កយពី៦២�ទិតយេនះេ េនះអនកែដលែដលបនចកេ់�បង
�ងំេឡង នឹង�តវផ� ចេ់ចញវញិ ឥតមនទកទ់ងនឹងអ�ីេឡយៈ រចួ
ប�� ទព័របស់េ �� យ១ែដលនឹងមក—េគនឹង…បំផ� ញទី�កង និង
ទីបរសុិទធបង់ ឯចុងបំផុតៃនករេនះនឹងបនដូចជជំននទឹ់ក…កនឹ៏ង
មនចំបងំដ�បដល់ចុង េហយបនសំេរចឲយមនករ�ញបំផ� ញ
ែដរ។

េ �� យេនះនឹង�ងំស ញ យ៉ងមុងឺម៉ត(់សូម�� ប)់ នឹង
មនុស�ជេ�ចនេ រ�ង១�ទិតយ គឺមយួកនុងចំេ�មចិតសិបសប� ហ៍
េនះ: ែតដល់ពកក់�� ល�ទិតយេនះ នឹងេធ�ករថ� យយ ញបូជ
និង…ដង� យឈបេ់ េហយេ កនុង�ពះវ�ិរ នឹងមនេធ�ករគួរ
ស�បេ់ខពមែដលនឹងបងខូចបំផ� ញ កនឹ៏ងមនេសចក�ីេ�កធចកេ់ េលទី
ខូចបងេ់នះ ដ�បដល់ចុងបំផុត ជេវ�ែដលបនកំណតទុ់កេហយ។

68 ឥឡូវេនះ មនេមេរ នរបស់េយងស�មបកិ់ចច�បជំុបី បនួ �បបំនទ ប ់អ�ីកេ៏�យ
ែដល�ពះអមច ស់នឹងេបកសែម�ង។ “ចិតសិបសប� ហ៍។”
69 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងសួរេ�ក ដុក�បសិនេបគតនឹ់ងេ យបេ់នះ េដមប�ីក់
ក� របនទះរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ េដមបេី�យខញុ ំ�ចសមគ ល់�បន។ ខញុ ំមនិចងឱ់យអនក
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បតប់ង�់េទ។ ឥឡូវអនក�តវសិក�ជមយួខញុ ំ េហយសិក�ឱយសីុជេ�  េបមនិ
ដូេចនះេទអនកនឹងបតប់ង�់។ េហយខញុ ំចងគូ់រ�េ ទីេនះេ េលក� រេខ ន េហយ
បនទ បម់កអនកយកេខម ៃដ និង�ក�សរបស់អនក េហយសរេសរកលបរេិចឆទ
ទងំេនះ េពលេវ�ទងំេនះ និងអ�ីៗទងំអស់អំពី�។
70 ឥឡូវេនះ ចិតសិបសប� ហ៍ចបេ់ផ�ម (ឥឡូវេនះទទួលបន�) បនទ បពី់
�កមជំនុំ�តវបនដកេចញ។ ឥឡូវេនះ�គបគ់ន យល់េហយ និយយថ “�ែមន៉។”
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ឥឡូវេនះ បនទ បពី់�កមជំនុំ�តវបន
ដកេចញ។
71 វវិរណៈ ៦:១ ដល់វវិរណៈ ១៩:២១ �តវបនភជ បជ់មយួនឹងចិតសិបសប� ហ៍
ដូេចនះ េយង�តវែតឈប ់ េហយពនយល់ មុននឹងេយងបន�េទ ត។ េយង�តវែត
ឈប ់ េហយពនយល់ពីមូលេហតុទងំចិតសិបសប� ហ៍េនះ។ េ�ពះេបអនកមនិេធ�
េទ អនកនឹងបតប់ង�់�ទងំេនះ អនកនឹងបតប់ងែ់�តទងំេនះ អនកនឹងបតប់ង់
�ងំននទងំេនះ និងេ�គះកចទងំេនះ វ ិ ញ ណ��កកទ់ងំបីេនះដូចជកែងកប
េសចក�ីេវទនទងំបីេនះ ករេដញ�កហម ស�ីកនុង�ពះ�ទិតយ។ អនកនឹងបតប់ង�់
ទងំអស់ �បសិនេបអនកមនិេធ�េទ េ�ពះ�េកតេឡងេ ទីេនះកនុងចិតសិបសប� ហ៍
េនះ។ េនះេហយជកែន�ងែដល�េកតេឡង។
72 ឥឡូវេនះ េ���នីែយល៉បនេ បប៊ឡូីនអស់រយៈេពលហុកសិប�បបីំ
ឆន មំកេហយ។ អនកែដលចងដឹ់ងដំេណ រករឯក�រេយង�បវត�ិេនះ េហយសន� ំ
េពលេវ�ខ�ះែដលខញុ ំ�តវេធ�—េដមបរីកេមល�។ ហុកសិប�បបីំឆន !ំ គតប់នចូល
ជេឈ�យមុន គ.ស. ៦០៦ េហយេ េពលែដលនិមតិ�បនមកដល់គត—់គឺ
មុន គ.ស. ៥៣៨។ ៥៣៨ពី ៦០៦ ចកេចញហុកសិប�បបីំឆន ។ំ ហុកសិប
�បបីំឆន គំតប់នេ បប៊ឡូីនកនុងចំេ�ម�សនដ៍ៃទ េហយេ ែតទទួលបន
ជយ័ជំនះ។ �ែមន៉។ េយងមនិ�ចេ បនសូមប១ីេម៉ង។
73 ប៉ុែន� គតប់នេ ក�� លេនះ េ�យគម នអនក�មន កេ់�កពីៃដគូបីនក់
េហយពួកេគេ ែផនកេផ�ងៗៃននគរ។ ប៉ុែន� �នីែយល៉ឈរែតមន កឯ់ងជមយួនឹង
�ពះ បនរក�ជយ័ជមនះអស់រយៈេពលហុកសិប�បបីំឆន ។ំ គិតេ ! ខញុ ំមនិចង់
ចបេ់ផ�មអធិបបយេទ េ�ពះេនះ�តវបនេគសនមតថជ�របេ�ង ន។ ប៉ុែន�
ហុកសិប�បបីំឆន  ំ គតប់នរក�ជយ័ជំនះ េហយមនិេ ហមង េ ចំេពះ�ពះ
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េ�យគម នពិធីបុណយ�ជមុជទឹកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យគម ន�ពះេ�ហិត
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបអីង�រ�ពះអងគ េ�យមនែតឈមេគ ពែព និង
េគេឈម ល ែដលគត�់តវថ� យេ�យសមង ត ់ េ�យ�រទំេន មទម� បរ់បស់
�សនដ៍ៃទេ �សកេនះ។ ពួកេគ�តវបនេគយកេ ទីេនះ។ េយេរមបនទយ
អំពីពួកេគថពួកេគនឹងចុះេ ។
74 ឥឡូវេនះ �នីែយល៉ អូ ខញុ ំេអយ គតប់នចបេ់ផ�មេឃញថេពលេវ�កនែ់ត
ខិតជិតមកដល់ ដូចេយងសព�ៃថងេនះ។ �នីែយល៉ចបេ់ផ�ម “យល់” គតប់ន
និយយថ “េ�យករ�នេស វេ ។”

គឺកនុងឆន ដំំបូងៃន�ជយ �ទង…់េនះខញុ ំ �នីែយល៉…បនេមលគមពរី
�តងក់ែន�ង…ែដល �ពះបនទូល…ៃន�ពះេយហូ�៉បនមកដល់េ��
េយេរម ពីចំនួនឆន ែំដល�តវកន�ងេ េដមបនឹីងសំេរច…ករខូចបង់
ៃន�កងេយរ�ូឡិម គឺ�គប៧់០ឆន ។ំ

75 េយេរម េ  គ.ស.៦០៦ទយ េ�យ�រែតអំេពបបនិងអំេពទុចចរតិរបស់
ពួកេគ ថពួកេគនឹងមនចិតសិបឆន ។ំ
76 អនកចថំមនេ��មន កេ់ទ តបនមកេ ៃថងេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចេ េឈម ះ
គតេ់ េពលេនះបនេទ។ ខញុ ំ�បែហលជ�ចចប�់ស�មបអ់នកេ កនុង
—កនុងរយៈេពលពីរបីនទី �បសិនេបខញុ ំនឹងេមលេ េ�កយបន�ិច។ ប៉ុែន�គតេ់ឡង
មកនិយយថ “េយេរម អនកខុសេហយ។ �ពះជមច ស់�ទង�់គនែ់តនងឹទុកឱយ
ជនជតិអុី��ែអលេ ទីេនះអស់រយៈេពលជេ�ចនៃថង អស់រយៈេពលជេ�ចន
�បែហលពីរឆន ។ំ”
77 េយេរមបននិយយថ “ដូេចនះ�តវេហយ។ �ែមន៉។” �ទងម់នបនទូលថ
“ប៉ុែន�រងច់បំន�ិច។ សូមឲយអនក និងខញុ ំពិនិតយេមលគន េ វញិេ មក កនុងនមជ
េ��។” �ទងម់នបនទូលថ “ចូរចថំ ធ� បម់នអនកែដលទយមុនេយង េហយ
ពួកេគបន�បបអ់�ីែដលខុស។ េហយ�ពះបនេធ�ករេលពួកេគេ�យ�រែតករ
និយយខុស។ ដូេចនះ សូមឱយេយង�បកដជក។់ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់បនមន
�ពះបនទូលមកខញុ ំថ មនរយៈេពលចិតសិបឆន េំទ ត។”

�ពះបន�យេ��ែក�ងក� យេនះ េហយយកជីវតិគតេ់ ឆន េំនះ ពីេ�ពះ
�ពះបន�បបេ់��ដពិ៏តេនះថ មនរយៈេពលចិតសិបឆន ។ំ
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78 េហយខញុ ំចងឲ់យអនកកតស់មគ ល់ពីរេប បែដល�នីែយល៉ ជជនបរេទសមន ក់
ែដល�តវបនេគបេណ� ញេចញពី�កមជំនំុរបស់គត ់ េ�យគម នកមមវធីិ�ពះវ�ិរ
មយួ េ�យគម ន�ពះវ�ិរេ  េ�យគម នទំនុកតេមកង�មយួ�តវេ�ច ង ប៉ុែន�អ�ី
ែដលគតប់នេ�ច ងេ�យខ�ួនឯង េ ក�� លៃនករទងំអស់េនះ េ ែត�បកន់
ខជ បនូ់វអ�ីែដលេ��បននិយយ។ �ែមន៉! �ែមន៉!
79 គម ន�ពះវ�ិរ�តវេ  គម ននរ�មន កេ់ដមប�ីបកបជមយួ �គបគ់ន បនេ
�ពះវ�ិររបស់�សនដ៍ៃទ េហយ�គបគ់ន បនេគរពបូជរបូ�ពះរបស់ខ�ួន។ គម ន
បទចេ�ម ង�គី�ទ ន គម ននរ�មន កេ់ជ េរ ងដូចគន ែដលគតប់នេជ េនះេទ។
េហយកនុងរយៈេពលហុកសិប�បបីំឆន  ំ មកពីយុវជនមន ក�់យុ�បែហលដបពី់រដប់
បនួឆន  ំេ េពលែដលគត�់តវបនេគយកចុះេ ទីេនះ គតប់នេ�ម ះ�តងច់ំេពះ
�ពះ។ េហយបនយល់េ�យេ��េយេរមថ �គេនះេសទរែតបនសេ�មច។

េត�នឹង�ពមនដល់េបះដូងៃនេ��ដពិ៏ត�មយួរបស់�ពះេ ៃថងេនះេ�យ
រេប ប� ែដលេយង�កេឡកេមលេ េ�កយ េហយេឃញថេតេ��ដពិ៏តេនះ
បននិយយយ៉ង� េហយដឹងថេយងេ �គចុងប ចប។់
80 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំយល់�មរយៈេស វេ ែដលេយេរម ជបង�បស
របស់ខញុ ំ ជេ�ចនឆន កំន�ងេ  បនទយថ អុី��ែអលនឹង�ន កេ់ ទីេនះចិតសិប
ឆន ។ំ េហយេពលេនះគឺជិតបំេពញេហយ។” េហយគតប់នេរ បចំខ�ួនគត់
រចួ�ល់។ េហយគតប់នេ ករតម��រ េហយគតប់នែញកខ�ួនគតជ់
បរសុិទធ េហយេ េពល…បចេផះ និង�ក�តប់វ�កេ់លកបល េហយបនេ
តម��រ និងអធិ�� ន េដមបយីល់អំពីៃថងែដលពួកេគកំពុងរស់េ ។
81 េហយ�បសិនេប�នីែយល៉ ជេ��ៃន�ពះអមច ស់ �ចពិេ�គះេស វេ
របស់េយេរម េហយនគំតេ់ កែន�ងេនះ សូមបែីតអុី��ែអលែដលេចញមក
ទងំអស់គន េ រស់ កេ៏ចញពីបប៊ឡូីន�តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិបន នឹងនំ
គតឱ់យតមេ�យ�ក�តប់វ និងេផះ។ េត�គួរែតេធ�ដល់�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមេ�ចនប៉ុ�� េទ ត េដមបដឹីងថ េពលេវ�នឹងរ�តេ់ េហយ េហយនឹង
ែលងមនេទ ត និងករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ និងសហស�វត�រ ៍
ដម៏ហិមែដលេ�ត មនឹងចូលមកដល់! េតេយង�ចចំ�យេពលឥត�បេយជន៍
េ�យរេប ប� េលងែលបង ែហលទឹកេលង េ ៃថង�ទិតយ គម នេពលស�មប់
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�ពះអមច ស់? �គនែ់តរតចុ់ះ…�បសិនេប�គគង� លនិយយអ�ីមយួេផ�ងេទ តែដល
អនកមនិេពញចិត� អនកេ�កកេឡងេចញេ ។ េហយ�បសិនេប—�បសិនេប�កមជំនុំ
េ យូរេពក េហតុអ�ី អនក—អនក អនកគឺជ—អនកមនិេពញចិត�។ េមល�ថ នភពរបស់
េយង។ រកេមលអ�ីែដលេយងកំពុងេធ�។

េ�ប បេធ បជីវតិរបស់េយងជមយួនឹងេ��េនះ។ បុរសមន ក ់ េ កនុងនគរដ៏
េពញេលញ គម ន�ពះវ�ិរ�តវេ  េហយគម នកែន�ង��តវេ េឡយ។ ��តវបន
បំផ� ញនិងេឆះ។ ទី�កងរបស់គត ់ �បជជនរបស់គត�់តវបនចប។់ ហុកសិប
�បបីំឆន !ំ ហុកសិប�បបីំ ហុកសិប�បបំនួ ចិតសិប គតេ់ សល់ពីរឆន េំទ ត។
ដូេចនះេពលែដលគតច់បេ់ផ�ម�នេស វេ េហយេឃញថេពលេវ�ខិតមក
ជិតដល់េហយ ��តវបំេពញ គតប់នេ រក�ពះកនុងករអធិ�� ន េដមបែីស�ងយល់
អំពីេរ ងេនះ។
82 ដល់េពលេហយ! ពួកេយងកំពុងេធ�អ�ីហនឹង? េពល� “�បជជតិកំពុង
ែបកបក ់ សមុ�ទ�គហឹម េបះដូងរបស់បុរសប�ជយ័ស�មបក់រភយ័ខ� ច
េង ងឆងល់អំពីេពលេវ�។” េរ ងទងំអស់េនះ សរេសរេ�យៃដេ េលជ ជ ំង។
ករែបកបកជ់តិ�សន ៍ អំេព��កក�់គប�់បេភទេកតេឡងកនុងេ�កិយ។ និង
ករេឈ� ះ�បែកកគន  និង�យស�មក។ និង�វធុែដលពយរួកនុងឃ� ងំ �បេទសតូច
មយួែដលមនទំហំប៉ុនគុយបេ ទីេនះ�ចបំផ� ញពិភពេ�កកនុងរយៈេពលដប់
នទី។ េហយពួកេគេឈ� ះគន េ វញិេ មក ជមនុស�ទុចចរតិ ែដលមនិ�គ ល់�ពះ
េហយមនិ�គ ល់�ពះេច�� របស់�ទង។់

េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង�កមជំនំុ េធ�ចលនកនុងចំេ�មអនកែដល
បនេ�ជសេរ ស េ�យបង� ញអងគ�ទងថ់មន�ពះជនមរស់េ�កយពីរពនឆ់ន  ំថ�ទង់
គឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េតេយង�ចអងគុយេ�យ
ស�ូតបូតេ�យរេប ប�? េតេយង�ចរតពី់េល�េ�យរេប ប�? េពលេវ�
ែដលេយងកំពុងពិនិតយ េមលេម៉ងដអ៏�ច រយេនះជិតមកដល់េហយ។
83 ឥឡូវេនះ គតប់ន�នេ កនុងេយេរម ជំពូកទី២៥។ សូមេបកេមលកនុង
េយេរម ជពូំកទី ២៥ េហយ�នអ�ីែដលេយេរម�តវនិយយ។ �មពិត ចូរ
ចបេ់ផ�មេ ខទី ៨ េ�ពះ�ជ…ខញុ ំចងឱ់យអនក�បកដថទទួលបន�។ ខទី ១១គឺជ
កែន�ងែដលខញុ ំបនសរេសរេ ទីេនះេដមប�ីន ប៉ុែន�សូមចបេ់ផ�មេ ខទី៨។
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េហតុេនះ�ពះេយហូ�៉ៃនពួកពលបរ�ិរ �ទងម់ន�ពះបនទូលដូេចនះថ…

ខញុ ំ�គនែ់តចូលចិត�។ េពលែដលខញុ ំ�ចឮេ��មន កេ់�កកឈរ
ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់ បងប�ូន េនះេហយ។ ស�មបខ់ញុ ំ �បន
េ�ះ��យ។ េនះេហយជអ�ីទងំអស់។

…�ទងម់ន�ពះបនទូលដូេចនះថ េ�យេ�ពះឯង�ល់គន មនិបន�� ប់
�មពកយអញ

េនះេមល អញនឹងចតេ់ នយំកអស់ទងំពួក�គេ �សកខងេជង
និងេនប៊ូេកន� េស�ចបប៊ឡូីន ជអនកបំេរ របស់អញមក �ពះេយហូ�៉
�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អញនឹងនេំគ…មកទស់នឹង�សកេនះ និងពួក
អនកេ កនុង�សក េហយទស់នឹង�សនទ៍ងំប៉ុនម នេ ជុំវញិផង អញ
នឹងបំផ� ញពួក�សកេនះអស់រលីង…

សូមចថំ ពួកេគគឺជអនកេ�ជសេរ សរបស់�ពះ ែដល�ទងក់ំពុងនិយយ។ េនះ
មនិែមនជមនុស�កបតេ់ទ។ េនះគឺជសមជិក�កមជំនុំ។

មយួេទ ត អញនឹងបំបតសំ់េឡងអរសបបយ…និងសំេឡងរកី�យ
(ដូចជេយងមនសព�ៃថងេនះ បទរ ៉កុ�កំ ន� ក ់ និងរកីគីនិង ែអលវសី)
េហយ អូ សំេឡងប�ី�បពនធេថម ងថមី…និងសូរសត�យំ…ឬសត�េ�ច ង ផង
និងសូរតបល់កិន…េហយពន�ឺចេងក ងពីពួកេគេចញ។

ដូេចនះ�សកេនះទងំមូលនឹងេ ជ�ង ត�់ជងំ…

ឮេ��េនះែ�សកេឡង “�សកទងំមូលនឹងក� យេ ជទី�ង ត�់ជងំ!”
េហយមនិែមនេដមបែីក�ងបន�ំជអនកបេ�មដអ៏�ច រយរបស់�ពះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំទយថ
�បជជតិទងំមូលនឹងក� យេ ជទី�ង ត�់ជងំ។ �ពះនឹង�កេ់ទស�បជជតិ
េនះេ�យ�រអំេពបបរបស់នង។ �បសិនេប�ពះជមច ស់មនិអនុ ញ តេ�យ
ជនជតិអុី��ែអល ែដលជពូជរបស់េ�កអ�័ប� ំជអនកេរ ស�ងំ ែដល�ទង់
បនេធ�េសចក�ីស ញ  និងករសនយជមយួ �បសិនេប�ទងម់និអនុ ញ តឱយពួកេគ
ឆ�ងកតេ់�យករ�ប�ពឹត�ខុស េទះបីជពួកេគកន�់សនដល់សនូលកេ៏�យ
មន�ពះវ�ិរធំៗ និងបូជចរយ និង�គបធយយក�ី ប៉ុែន�េ�យ�រអំេពអសីលធម៌
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និងអ�ីៗកនុងចំេ�មពួកេគ �ពះជមច ស់បនេធ�ឲយពួកេគ�ចតកត ់ �មអ�ីែដលេគ
បនេ�ពះដូេចនះ េយងនឹងទទួលបន�ែដរ។ ខទី ១១៖

…�សកទងំមូលនឹងក� យេ ជទី�ង ត�់ជងំ និង…ករភញ កេ់ផ�ល…
េនះគឺអនក�ល់គន �គនែ់តេមលេហយនិយយថ “ពួកេគេ ទីេនះ។ ពួកេគ

អ�ច រយ�ស់។ សូម�កេឡកេមលពួកេគឥឡូវេនះ។”
…េហយជទី�ស�ងំកងំផង �សនទ៍ងំេនះនឹង�តវបំេរ េស�ចបប៊ី

ឡូនអស់៧០ឆន ។ំ
េនះេពញមយួជីវតិ។ េនះេហយជេពលែដលអនកចស់ ម� យចស់

ែដលមនពរគឺជទរក។ ពួកេគេ ទីេនះេ�យគម ន�ពះ គម ន�ពះវ�ិរ គម ន
បទចេ�ម ង គម នអ�ីេ�ះ អស់មយួជំនន ់ រហូតដល់មនុស�ជំននអ់ំេពបប�� ប់
អស់េ ។

លុះដល់�គប៧់០ឆន េំនះេហយ េនះអញនឹងេធ�េទសេស�ចបប៊ឡូីន
និងពួក�សនេ៍នះ េ�យេ�ពះអំេពទុចចរតិរបស់េគ ឯ�សករបស់ពួក
ខល់េដ េនះអញនឹងេធ�ឲយ�ង ត�់ជងំជដ�បេ ។

អញនឹងសំេរច�មអស់ទងំពកយែដលអញបន�បកសទស់នឹង
�សកេនះ គឺ�ម�គបទ់ងំេសចក�ីែដលបនកតទុ់កកនុងេស វេ េនះ
េហយ ជពកយែដលេយេរមបនទយទស់នឹងនគរទងំប៉ុនម ន។

ដបតិ�សនជ៍េ�ចន និងេស�ចធំៗ និងចបេ់�ប—�សនខ៍ល់េដ
េនះវញិ: េហយអញនឹងសងេគ…�មអំេពែដលេគបន�ប�ពឹត� និង
�មករែដល ៃដេគបនេធ�។

ដបតិ�ពះេយហូ�៉ ជ�ពះៃន�សនអ៍ុី��ែអល�ទងម់ន�ពះបនទូល
មកខញុ ំដូេចនះថ ចូរយកែពង��ជេសចក�ីេឃរេឃេនះពីៃដអញេ
េហយបំផឹកអស់ទងំ�សន៍ ែដលអញចតឯ់ងឲយេ េនះចុះ។
កនុងនយ័មយង៉េទ ត “េយេរម ខញុ ំបន�បបអ់នកនូវ�រេនះ។ កុំេ េសង ម។

កំុេ ែតមយួកែន�ងហនឹង ែតទយ�បប�់គបជ់តិ�សន។៍” េតអនក�មទនេ់ទ?
“ទយេ �គបជ់តិ�សន។៍ ចូរបង� ញទីសមគ ល់ និងករអ�ច រយរបស់ខញុ ំ េហយ
�បបព់ួកេគថ ខញុ ំនឹងមកេធ�ករេនះ។”
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េគនឹងផឹក េហយនឹងេដរវលិវងេ់ មក េហយេ ជឆកួតេ�យ
េ�ពះ�វ ែដលអញនឹងចតេ់ ក�� លពួកេគ។

84 េតពួកេគេធ�អ�ីេ ៃថងេនះ? ពួកេគេ អនកថ—េ��ែក�ងក� យ េ អនក
—អនកស�មបស�មល េ អនក—អនកនិយម�ជល អនកនិយយអតួ�ង ឬអនក
សុបិនៃនក�ីសុបិន� ឬ�បេភទៃនអនកមនេ�គផ�ូវចិត�មយួចំនួន។ “ពួកេគនឹងឆកួត!”
េហយពកយថឆកួត េបអនកនឹងបំែបក� �មននយ័ថ “លី�។” “ជកែ់ស�ងពួកេគ
លងីេលងរេហយនិយយថ ‘េអ! កុំយកចិត�ទុក�កច់ំេពះអនកថខ�ួនបរវិសុិទធេនះអី
គម ន�បេយជនេ៍ទ’ េ�យ�រ�ពះបនទូលែដលខញុ ំនឹងេផញមកកនុងចំេ�មពួកេគ។”
85 េតអនកេឃញ�បវត�ិ� ស�េឡងវញិេទ? េយេរមនឹងមនិយល់�សបនឹងពួកផរ ិ
សីុ ពួក�ឌូសីុ និងេហរ ៉ឌូ េទះជពួកេគ�ចនឹងមនអ�ីកេ៏�យ។ គត�់គនែ់ត
�ក�់ពះបនទូលេចញ េហយ�បនេធ�ឱយពួកេគទងំអស់ខឹងនឹងគត។់ េមច៉ចឹង?
ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។

ដូេចនះ ខញុ ំក៏យកែពងេនះពី�ពះហស�ៃន�ពះេយហូ�៉ េ បំផឹកអស់ទងំ
�សនែ៍ដល�ពះេយហូ�៉បនចតឲ់យខញុ ំេ េនះ…

េយេរមមនិបនេ ផទះេទ។ េយេរមមនិ�គនែ់តេ កែន�ងតូចមយួប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន�គតប់នេធ�ឲយ�បជជតិទងំអស់ផឹក�។

…េ បំផឹកអស់ទងំ�សនែ៍ដល�ពះេយហូ�៉បនចតឲ់យខញុ ំេ
េនះ:

86 េយេរមបនយក�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ជ��ៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េហយ��គឺជអំ�ចៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ��មនអំ�ច។ ��គឺជ
ករ�សវងឹ។ ��មនអំ�ចេ ពីេ�កយ�។ “េហយខញុ ំបនយក�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់” េយេរមបននិយយថ “េហយបនេធ�ឲយ�េលចេឡង។ ��
ជអំ�ចែដលមនេ កនុង� ខញុ ំបនអនុវត�េ ចំេពះមុខពួកេគ េហយពួកេគ
មនិបនឮ�េទ។”

�ពះ�ទងម់នបនទូលថ “បនទ បម់កខញុ ំនឹងប ជូ នពួកេគេ �កងបប៊ឡូីនអស់
រយៈេពលចិតសិបឆន ។ំ” េនះជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ មនុស�សុចរតិ និងមនុស�
ទុចចរតិបនេ ដូចគន ។
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87 ឥឡូវេនះ�តឡបេ់ េមេរ នវញិ។ �នីែយល៉បន�ន។ �គនែ់តគិត
�នីែយល៉បន�នពកយដូចគន ែដលេយងកំពុង�នេ �ពឹកេនះ។ �នីែយល៉
�ន�ពះគមពរីដូចគន  វណ� យុត�ិដូចគន  �បេយគដូចគន  េរ ងដូចគន ែដលខញុ ំ េ�យករ
ជួយរបស់�ពះ នឹង�នឱយអនកេ កនុង�រពីរបីបនទ បេ់ទ ត ដូចគន ែដរ េដមបបីង� ញ
អនកថ េយងេ �គចុងប ចប។់

េហយ�នីែយល៉ យក�ពះបនទូលពីេយេរមចុះេ បប៊ឡូីន។ េហយគតគឺ់ជ
េ��ែដលបនចកេ់�បង�ងំ។ េហយគតប់នេធ�អពភូតេហតុ ទីសំគល់ �ចប
កែ�បភ�ែដលមនិ�គ ល់ េហយបនេធ�ទីសំគល់ និងករអ�ច រយកនុងចំេ�ម
ពួកេគ។ េ ែតឈរមន កឯ់ង! �ែមន៉! គតឈ់រែតមន កឯ់ង។
88 ប៉ុែន� េយេរមបនសរេសរពកយទងំេនះ ជេ�ចនឆន មំុន។ េហយ�នីែយល៉
បក��យ�ពះបនទូល បនទទួល…“និយយថឥឡូវេនះ រងច់បំន�ិច។ េយង
ជិតដល់�គចុងេ�កយេហយ េ�ពះខញុ ំបនចុះេ ទីេនះហុកសិប�បបីំឆន មំក
េហយ។ េហយេ��របស់�ពះអមច ស់” �ែមន៉ “បងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំេអយ
ែដលជេ��ពិតរបស់�ពះ ែដលបង� ញថខ�ួនគតជ់េ�� បនទយ�បប់
េយង។ ខញុ ំបនសរេសរេ ទីេនះកនុងេស វេ មយួ ែដលនិយយថ ‘ចិតសិបឆន ំ
នឹងបនសេ�មច។’ ឱ�ពះជមច ស់េអយ ពួកេយងជិតដល់ទីប ច បេ់ហយ។ ជំនន់
េនះបន�� បអ់ស់េហយ។ េត�ពះអងគនឹងេធ�អ�ី ឥឡូវេនះ? �ទងប់នសនយថនឹង
ប ចូ នមកេយង…” េហយគតប់ន�ងំខ�ួនគតផ់ទ ល់ េដមបអីធិ�� ន។
89 បពិ�ត�ពះអងគេអយ េបមនេពលមយួែដលេយងគួរ�ងំខ�ួនេយងឲយមន
រេប បេរ បរយ អធិ�� ន គឺឥឡូវេហយ។ ដបតិេយងជអនកបេ�មពិតរបស់�ទង់
េយងេឃញ�មសំបុ�តរបស់�វក័ េ�យ�រករ�ពមនពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ថេយងេ កនុងៃថងចុងេ�កយ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលដូេចនះ “ថេ ៃថង
ចុងេ�កយបង�ស់ មនុស�នឹងមនចិត�គំនិតខពស់ �ស�ញ់ករសបបយជង�ពះ
អនកបំែបកបំបក ់អនកេចទ�បកនម់និពិត ជនអនធិបេតយយ និងអនកេមលងយអ�ី
ែដលល�។” ខញុ ំយល់េ�យលិខិត។
90 េហយខញុ ំយល់ថនឹងមនអនកចំអកមក េ ៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំយល់ថនឹង
មន�បជជតិមយួ�បឆងំនឹងជតិមយួ េ ៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំយល់ថនឹងមន
រលកជំេនរ េ ៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំយល់ថ នឹងមនេទសភពដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច
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ដូចជេមធមបេ់�ះេហរ េ េលេមឃ ទីសមគ ល់�ថក៌ំបងំ េហយចិត�របស់
មនុស�នឹងប�ជយ័េ�យករភយ័ខ� ច។ �នឹងមនករេង ងឆងល់ៃនេពលេវ�
និងមនទុកខ�ពយកនុងចំេ�ម�បជជន។ ខញុ ំបន�នពួកេគទងំអស់នឹងចូល
េ កនុងអងគករ និងនិកយ េហយមនសហពន័ធ េ ៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំយល់ថ
ស�ីនឹងកតស់ករ់បស់ពួកេគេ ៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំយល់ថ ពួកេគនឹងេស� ក
សេម� កបំពកខ់�ី េហយេដរជមយួែសបកេជងែកងខពស់ េសចក� កក� យ�ម
ដងផ�ូវ េ ៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំយល់ថសីលធមនឹ៌ងមនក�មតិទបបំផុតេ ៃថង
ចុងេ�កយ។ ខញុ ំយល់ថ�គគង� លនឹងជអនកគង� លែក�ងក� យេ ៃថងចុងេ�កយ
ែដលនឹងស�មបស�មល េហយនឹងមនិចិ ច ឹមមនុស��ម�ពះបនទូលៃន�ពះេទ
ប៉ុែន�នឹងេ �មេគលលទធិ និងអ�ីៗជំនួសវញិ។ ប៉ុែន�ខញុ ំយល់ថនឹងមនសំេឡង
មកេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េ�យែ�សកេចញពីទីរេ��ថ ន ករេ មនុស�ឲយ
�តឡបេ់ �រេដមវញិ �តឡបេ់ កនអ់�ីៗៃន�ពះវញិ។ ខញុ ំយល់ថ �មគមពរី អ�ី
ៗទងំេនះនឹងេកតេឡង។
91 ខញុ ំយល់ថេ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់នឹងមនទុរ ភកិ�។ �កមជំនុំនឹង�តវបនេរ បចំ
យ៉ងដូេចនះ េហយេរ បចំយ៉ងដូេចនះ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ងេ ៃថងចុងេ�កយ នឹង
មនទុរ ភកិ� េហយ�មនិែមនស�មបែ់តនំបុង័និងទឹកប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ស�មបក់រ
�� ប�់ពះបនទូលពិតរបស់�ពះជមច ស់។ េហយមនុស�នឹងេចញពីទិសខងេកត ពី
លិចេ េកត ពីទិសខងេជង និងទិសខងតបងូ េ�យែស�ងរក�� ប�់ពះបនទូលពិត
របស់�ពះ។ ប៉ុែន��ពះវ�ិរនឹង�តវបនេរ បចំនិងរតឹបន�ឹងយ៉ងខ� ងំ ែដលពួកេគនឹង
ខកខនមនិបន�� ប�់។ ខញុ ំយល់ពី�េ�យេស វេ ។ ប៉ុែន�េ ៃថងេនះ ឱ�ព ះជ
មច ស់ នឹងមនែមកមយួដុះេឡងពី�វឌី។
92 ខញុ ំយល់ថ �ទងន់ឹងចតេ់អលីយ៉ឲយមកមុនៃថងេនះមក េ េពលចុងប ចប់
េហយគតនឹ់ងមន�រមយួែដលនឹងបែង�រចិត�កូនេ រកឪពុក បែង�រពួក�
�តឡបេ់ ឯខងេដមវញិ �តឡបេ់ ទីប ច បវ់ញិ េហយចបេ់ផ�ម។ ខញុ ំយល់ថនឹង
េកតេឡងេ មុនេពលែដល�ពះវ ិ ញ ណចកេចញពី�កមជំនុំ�សនដ៍ៃទ េដមប ី
�តឡបេ់ កន�់សនយូ៍�វញិ។
93 េហយខញុ ំមនិយល់�តឹមែត�មលិខិតេទ។ ខញុ ំេធ�េ�យ�ពះបនទូល �មរយៈ
�ពះបនទូលជ�យលកខណ៍អក�រ ថអុី��ែអលនឹង�តឡបេ់ �សកកំេណ តរបស់
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នងវញិ េហយខញុ ំេឃញនងចូល។
94 ខញុ ំយល់�មរយៈសំបុ�តរបស់េ��ថ អុី��ែអលនឹងក� យជ�បជជតិ។
ពួកេគនឹងេធ�ករេគរព�បណិបត័ន�៍ពះវ�ិរេឡងវញិ។ �ពះនឹងទកទ់ងជមយួ
នងម�ងេទ តេពលនងមកដល់�សកកំេណ តរបស់នង។ អូ! េ��ពីរនកនឹ់ង
រស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយជមយួនឹងពួកេគ។ ខញុ ំយល់ពីេរ ងេនះ។ ដូចែដល
�កមជំនំុរបស់�សនដ៍ៃទេរ េចញ េ��ពីរនកនឹ់ងមកដល់ េអលីេស និងម៉ូេស
េ អុី��ែអល។ េយងនឹងទទួលបន�េ េពលេយងឆ�ងកត។់
95 េ��បនេឃញេពលេវ�ជិតដល់េហយេ �កងបប៊ឡូីន។ �តឹម�តវ
េហយ។
96 ក�ពីែយល៉េលចេឡង េដមបបីង� ញ�មនិ�តឹមែតអ�ីែដលគតក់ំពុងសួរ ប៉ុែន�
�តវ�បបគ់ត�់គប�់ចកល�កអំពីអ�ីែដលបនកំណតស់�មបពូ់ជ�សនយូ៍�
រហូតដល់បរបិូណ៌។ �ែមន៉! គតសួ់របន�ិចកប៏នេរ ងទងំអស់។ គតសួ់រេទប
ដឹង…
97 �នីែយល៉កំពុងពយយមែស�ងរក “េតេពលេនះនឹងមនរយៈេពល
ប៉ុនម នេទ ត? េ��េយេរម ជអនកបេ�មរបស់�ពះអងគ បង�បសរបស់ទូលបងគំ បន
ទយកលពីហុកសិប�បបីំឆន មំុន េហយមន�ពះបនទូលថ ‘មនចិតសិបឆន ែំដល
�បជជនេនះនឹង�ន កេ់ ទីេនះ។’ ជំននច់ស់ទងំអស់បនបតេ់ េហយ។”
98 មនជំនន ់ េពនទីកុស�ចស់មយួែដលបនេលកេឡងកលពីែសសិប
ឆន មំុន។ “អនក�បយុទធចស់” ពួកេគ�តវបនេគេ ។ ពួកេគបនេរ បចំ េហយ
�យដំ េហយ�ចបូក�ចបល់ ទងំអស់គន ចុះ�មភនេំ�ែរប និងេនបូ រហូតដល់
ទីេនះ។ ប៉ុែន�េ ទបីំផុត េយងេ មតទ់េន�។ �ទងនឹ់ងបេងកតអនកថមី េ�យមន
យ៉ូេស�េដមបយីកពួកេគមកជំនួស។ ចបបប់នប�ជយ័ េ�កម៉ូេសបនេ ជមយួ
�។ ម៉ូេសបនប�ជយ័។ យ៉ូេស�បនយកពួកេគ។ េយងរកេឃញថអងគករបន
ប�ជយ័ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ…យ៉ូេស� ពកយ យ៉ូេស� មននយ័ថ “�ពះេយសូ៊វជ
�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង។” េនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងយងមកកនុង�កមជំនំុ។
មនិែមនជអងគករេទ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងចូលេ កនុងចំេ�ម�បជជន
េហយេធ�ឲយនងេ�ត មខ�ួនេឡងេ  ឆ�ងទេន�យរ័�ន។់ ខញុ ំយល់េ�យករ�ន
េស វេ  េនះជអ�ីែដល�តវេកតេឡង។ េហយ�ពះ�ជបថេនះជអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
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ែស�ងរកេ េពលេនះ េដមបឲីយខញុ ំ�ចស�មលទុកខ� ស��ទង ់ េហយ�បបព់ួកេគនូវ
អ�ីែដលមនេ កនុងៃដ ទងំេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ និងេចញកតត់ំបនែ់ដលែខ��ត់
ទងំេនះនឹងេ ទូទងំពិភពេ�ក ែដលេយងគឺេ �គចុងប ចប។់
99 �ទងប់នេបកសែម�ង�គបផ់�ូវរហូតដល់�ជ�ច�ក�តវបន�� រេឡងវញិ
ទងំ�សង េហយសហស�វត�រប៍នកំណត។់ េនះគឺជ�ររបស់ក�ពីែយល៉។
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមក�បបអ់នកថមនចិតសិបឆន ចិំតសិបសប� ហ៍ �ងំចិត�
េល�បជ� ស�របស់�ពះអងគ គឺ�ងំចិត�រហូតដល់ចុងជំនន�់សនយូ៍�។ មន
ចិតសិបសប� ហ៍។” ឥឡូវេនះ េមលអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ ឥឡូវេនះចបពី់
េពលេនះេ មុខេដមប�ី� រេឡងវញិ…

ចិតសិបសប� ហ៍ �តវបនកំណតេ់ល�បជជនរបស់អនក និងេល…
ទី�កង…

“ទី�កងរបស់អនក។” បប៊ឡូីនមនិែមនជទី�កងរបស់គតេ់ទ។ អនក�…េត
ទី�កងរបស់គតេ់ ឯ�? �កងេយរ�ូឡឹម។
100 ឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងេ ដល់—�បពីំរ ឬករប ជ ក�់បមំយួ េយង
នឹងរកេឃញថទី�កងេនះជអ�ី េហយយក�ចុះមកេហយប ជ កថ់�ជនរ�
នរ�ជអនកបេងកត� �មកពី�។ េត�នឹងឈររយៈេពលប៉ុនម ន? េត�នឹង
�តវបន�ងសងេ់ឡងវញិេទ? េ េពល�? អូ របស់ដអ៏�ច រយគឺេ កនុងស�ុក
ស�មបេ់យង។ �តឹម�តវេហយ។

ចិតសិបសប� ហ៍ �តវបនកំណតេ់ល�បជជនរបស់អនក និងេល…
ទី�កងេដមបបី ច បក់ររលំង…

ឥឡូវេនះ �ទងម់និែដលបននិយយថ “�នីែយល៉…” គម នករសង�យ័េទ
ប៉ុែន�អ�ីែដល�ទងប់ន�បបគ់តថ់ ចិតសិបសប� ហ៍គឺ… ខញុ ំមននយ័ថ ចិតសិប
ឆន ជិំតចបេ់ហយ។ ហុកសិប�បបីំ�គនែ់តខ�ះពីរឆន ។ំ េហយេយងរកេឃញថ
ទំនយរបស់េយេរមបន�តឹម�តវ។ ពីរឆន េំ�កយមក ពួកេគបនេចញេ េ�ក។
េនេហមេចញេ ទទួលប ជ ពីេស�ច េហយសងក់ំែផងកនុង�គលំបក។ ពួកេគ
បនេធ�ករ។ គតប់ននិយយថ “ជ ជ ំង…” �� បេ់រ ងេនះ។

…ប ចបក់ររលំង…េដមបបី ច បអ់ំេពបប…
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“េដមបបី ច បអ់ំេពបប។” េ អនក�? ជនជតិយូ�។ “បនកំណត់
េល�បជជនរបស់អនក” មនិែមនេល�សនដ៍ៃទេទ។ “េល�បជជនរបស់អនក”
ជនជតិយូ�។ “និងទី�កងរបស់អនក” មនិែមន ញូវយក៉ មនិែមន ប៊ូសស�ុន ភី
�េដេហ�  ឈកីហគូ ឡូសេអនជឺេលស រ ៉មូ។ ប៉ុែន� “េ េលទី�កងរបស់អនក” �កង
េយរ�ូឡឹម។

…េហយេដមបបី ច បក់ររលំង… ប ចបអ់ំេពបប…
េធ�ករផ�ះផ�ស�មបអ់ំេពទុចចរតិ េហយេដមបនីមំកនូវេសចក�ីសុចរតិ
ដេ៏ អស់កលបជនិចច េហយេដមបបិីទ��ករនិមតិ� និងទំនយ និង
េដមបចីកេ់�បងអភេិសកដវ៏សុិទធបំផុត។ (ចេំមល!)

ដូេចនះ ចូរដឹង េហយយល់ថ �ងំពីករេចញមកៃនប ញត�ិឲយ�� រ និង
សង�់កងេយរ�ូឡិម េឡងវញិ។ (ែដលជទី�កងរបស់គត)់ េ …
�ពះេមស�ុ ី �ពះអងគមច ស់នឹងមន�បពីំរ (កនុងចំេ�មចិតសិប)
សប� ហ៍…

101 ចដំល់េយងចូលេ ! អូ ខញុ ំេអយ! េនះជពរជយ័មយួែដលខញុ ំ…ខញុ ំនឹងយក
ែខ�ពួរមកចងខ�ួនឯងេ កែន�ងេនះ។

102 �ត�ត�ង�ទងំអស់ចុះ បននិយយថ “ខញុ ំមនិ�តឹមែត�បបអ់នកឥឡូវេនះ
េទ ថពួកេគពីរឆន គំឺ�គនែ់ត�បែហល �នឹង�តវបនប ចប ់ និងសេ�មច។” េហយ
េយងទងំអស់គន ដឹងថ ពួកេគបន�ន កេ់ ទីេនះយ៉ងពិត�បកដចិតសិប
ឆន  ំ េហយ—េហយេចញេ �មអ�ីែដលេ��បននិយយ។ និងេអ�យ
ឬខញុ ំមននយ័ថ…�នីែយល៉បនេជ េលេ��េនះ ដូេចនះេហយបនជគត់
េ�ត មខ�ួនជេ�សច។ �តវេហយ។ េហយគត…់

103 េហយឥឡូវេនះ េ េពលែដលក�ពីែយល៉មក គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមក
បង� ញអនក េដមបបីង� ញដល់អនកនូវេរ ងទងំេនះ េនះ �គបផ់�ូវេ កនក់រវនិស។”
េឃញេទ? េមល។

…េសចក�ីគួរស�បេ់ខពមែដល�ទងនឹ់ងេធ�ឲយវនិស�បសូនយ រហូតដល់
�ង ត�់ជងំ…
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104 �ង ត�់ជងំគឺ “ចុងប ចបៃ់នអ�ីៗទងំអស់។” “ខញុ ំនឹងបង� ញអនកពីអ�ីែដលនឹង
េកតេឡង។” ឥឡូវេនះ�� ប។់ ទទួលបន! “ខញុ ំ…�នីែយល៉ ខញុ ំ�តវបនប ជូ ន
មក។ អនកជទី�ស�ញ់េ កនុង�ថ នសួគ។៌ េហយខញុ ំបនឮករអធិ�� នរបស់អនក
េហយខញុ ំបនចុះមកឥឡូវេនះេដមប�ីបបអ់នកពីអ�ីែដលបនកំណតស់�មប�់សន៍
យូ�និង�កងេយរ�ូឡិម ចបពី់េពលេនះរហូតដល់ចុងប ចបៃ់នករវនិសេចល
�ង តទ់ងំមូល។”

105 េពលេនះ េតអនកយល់េទ ថន កេ់នះ? �បសិនេបេយង�ចរកេឃញថេត
ចិតសិបសប� ហ៍េនះជអ�ី េនះេយងដឹងថេ េពល�ែដលករវនិសមក។ អូ!
�ពះអងគជួយេយងឱយ�គ ល់�។ ��បបេ់យងយ៉ងពិត�បកដេ កែន�ង�មយួ
េ កនុងទំពរ័ទងំេនះ យ៉ងពិត�បកដចបពី់េពលេនះរហូតដល់េពលេនះ
រហូតដល់ករវនិស េហយ�នឹងមនិខកខនមយួនទីេទ។

106 េត�ពះបនទូលរបស់�ពះអ�ច រយយ៉ង�…េ េពលែដល�ពះជមច ស់បន
បេងកតែផនដី េហយកំណត�់េ កនុងគន�ង។ េហយខញុ ំកំពុងអធិបបយេ យប់
មយួេទ ត គឺយបៃ់ថង�ទិតយ េធ�ដូចេម�ចថគម នអ�ីប�ជយ័។ េហតុអ�ីបនជ
ពិភពេ�កេនះែ�បជល�ឥតេខច ះ រហូតដល់ពួកេគ�ច�បបអ់នកបនចបស់ថ
េតេពល��ពះ�ទិតយ និង�ពះចន័ទនឹងកន�ងផុតេ  កនុងរយៈេពលៃមភឆន ចំបព់ី
ៃថងេនះ រហូតដល់នទីពិត�បកដ។ ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ �មរយៈនឡិក
�មយួែដលេយងមនេ កនុងពិភពេ�ក �នឹងបតប់ងពី់រេ បីនទីកនុងមយួ
ែខ ឬចំេណញពីរឬបីនទី ល�បំផុតែដលេយងទទួលបន។ េយងមនិ�ចេធ�អ�ី
ែដលល�ឥតេខច ះេនះេទ។ ពីេ�ពះមនេរ ងែតមយួគតែ់ដលល�ឥតេខច ះ េនះគឺជ
�ពះ។ េហយ�ពះជមច ស់ និង�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ដូចគន  ដូេចនះ�ពះបនទូលរបស់
�ពះគឺល�ឥតេខច ះ។

107 េហយ�បសិនេបេយង�ចរកេឃញេ ៃថងេនះ េយងនឹងរកេឃញថេត
េពល�ែដលករវនិសនឹង�តវបនកំណត។់ េតអនកយល់េទ? “��តវបនកំណត់
ចំេពះករវនិស។” ខទី ២៤ “�បជជនរបស់អនក និងទី�កងដវ៏សុិទធរបស់អនក” ែដល
ជ�កងេយរ�ូឡឹម។ ដល់េលខ ២១…ខទី ២៤ េ ទីេនះ។ �ពះេយសូ៊វបនសំេ
េ េលេរ ងេនះេ កនុង ម៉ថយ ២៤។
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108 ឥឡូវេនះ បង�បស ខូលីន �បសិនេបគតេ់ ទីេនះ�ពឹកេនះ ខញុ ំមនិដឹងថ
គតេ់ ឬអតេ់នះេទ។ េ កនុងសំណួរេ យបម់ុន គតប់នសួរសំណួរមយួ។ (ខញុ ំ
គិតថ��តឹម�តវស�មបខ់ញុ ំែដលនិយយ� បង�បស ខូលីន។) អំពី “‘េសចក�ីគួរ
ស�បេ់ខពមែដលេធ�ឲយវនិសអន��យ’ េឃញេទ េត�មននយ័យ៉ង�?”
109 �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលអំពី�េ កនុង ម៉ថយ ជំពូកទី ២៤ េហយេយង
បនរកេឃញ។ ែមនេហយ ម៉ថយ ២៤:១៥។ ឥឡូវឲយខញុ ំឆបយ់ល់ េឃញថ
េមច៉ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលអំពីេរ ងដែដលេនះ េ�យសំេ េ �នីែយល៉។
ម៉ថយ ២៤:១៥ ចំេពះអនក�ល់គន ែដល�តវចុះេ ។ ខញុ ំចងឱ់យអនក�ល់គន ឥឡូវេនះ
ជពិេសសយបេ់នះ និង—និងៃថង�ទិតយបនទ ប ់ យកេខម ៃដនិង�ក�ស េ�ពះពួក
េយង…េលកែតអនកមនេថប។ ២៤ និងខ១៥ “េហយដូេចនះ…”

ដូេចនះ កល�អនក�ល់គន េឃញេសចក�ីែដលេ���នីែយល៉បន
ទយទុក គឺជេសចក�ីស�បេ់ខពមែដលបងខូចបំផ� ញ …
គិត! េនះគឺបនួរយែបត៉សិបបី បនួ �ប ំ ែបត៉សិប�បមំយួឆន មុំន។ បនួរយ

ែបត៉សិប�បមំយួឆន មំុន។
…េ���នីែយល៉ ឈរកនុងទីសកក រៈ…

ឥឡូវេនះ រកេមលេ កនុង�ពះគមពរីរបស់អនក។ �សថិតេ កនុងវង�់កចក។
…(អនក�ែដល�នេមល ឲយយល់ចុះ)

110 ឥឡូវេនះ �ទងក់ំពុងនិយយេ កនជ់នជតិយូ�។ ពួកេគចងដឹ់ង “ចុះ
វ�ិរេនះវញិ? េត�នឹង�តវបំផ� ញេ េពល�? េត�នឹង�តវ�ងសងេ់ឡងវញិ
េ េពល�? េតេពល�ែដលនឹងមនិមនថមមយួេលថមមយួេទ ត? េត�នឹង
មនរយៈេពលប៉ុនម ន?”
111 �ទងម់នបនទូលថ “េ េពលែដលអនកេឃញ ‘េសចក�ីស�បេ់ខពមែដលេធ�ឲយ
វនិស ឈរេ េពល�…’�នីែយល៉ ‘ឈរកនុងទីសកក រៈ។’” បននិយយថ
“េពលអនកេឃញេរ ងេនះេកតេឡង ឥឡូវឲយអនក�នយល់ពអី�ីែដលគតក់ំពុង
និយយ។”

េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងកំពុងអធិ�� នដល់�ពះ េដមបេីធ�ឱយ�
ល�ឥតេខច ះ េនះនឹងមនិមន�សេមលៃនករសង�យ័េឡយ។ េ�យ�រែត
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េយងមនិគួរ�កក់របក��យរបស់េយងចំេពះេរ ងទងំេនះេទ។ ��តវែតមក
�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ដូេចនះ ខញុ ំទុក�េ ទីេនះរហូតដល់ខញុ ំយល់។

�ត�ត�ងេរ ងទងំអស់ដល់គត ់“ករស�បេ់ខពម។”
112 េហយសូមចថំ �មនអតថនយ័រមួ ដូចជ “ចូរេ កូន�បសរបស់ខញុ ំេចញពី
�សកេអសីុប។” កលែដលអុី��ែអល�តវបនេ េចញ េនះ�ពះេយសូ៊វ ជ
�ពះ�ជបុ���ទងក់ប៏នែ�សកេ េចញ។

េហយ�នឹងេកតេឡងពិត�បកដ ដូចែដលខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ។ េហយ�ទង់
បនេធ���មរេប បមយួ េហយ�ទងប់នេធ�ឲយ��កប់ងំពីអស់ទងំ�កមជំនុំ។
អូ េ េពលែដលេយងចូលេ កនុងេនះ ចូលេ កនុងករយល់ដឹងទងំ�បមំយួ
រេប បែដល�ទងប់ន�កប់ងំទងំអស់េនះពី�កមជំនុំ ដូេចនះ �កមជំនុំនឹងេមល
�ជេរ ង�ល់នទី េ�យមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងមកដល់េពល�េទ។ ប៉ុែន� ឥឡូវ
សមយ័�កមជំនំុជិតដល់េហយ ដូេចនះ��គនែ់តេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់ ស�មបក់រយង
មក េ�យ�គនែ់តេ�ត មខ�ួនជេ�សច។
113 េនះគឺជខគមពរីដសំ៏ខនប់ំផុតមយួេ កនុងេស វេ ។ េត�េធ�អ�ី? ��បបពី់
ករបិទៃនជតិ�សនយូ៍� �បជជនយូ�។ បទគមពរីេនះ ចិតសិបសប� ហ៍ �
�ត�ត�ង និង�បបយ៉់ងពិត�បកដ �ងំពីេពលែដល�នីែយល៉ចបេ់ផ�មេ
ទីេនះ រហូតដល់ចុងប ចបៃ់នករវនិស។ �ជេពលដអ៏�ច រយបំផុតមយួ។ េតមន
ប៉ុនម ននកប់នឮខញុ ំនិយយ “ចងដឹ់ងថៃថង�កនុងសប� ហ៍េនះ សូមេមល�ម
�បតិទិន។ េបចងដឹ់ងថេយងរស់េ េពលប៉ុនម ន សូមេមលជនជតិយូ�”?
�តវេហយ។ មន�បតិទិនរបស់�ពះ ែដលយកមកពីខង�� ំេ ទីេនះ។ អនក�បជញ
ខង�សន អនក�បជញ�ពះគមពរី�កេ៏�យ អនក�មន កនឹ់ង�បបអ់នកថ េនះជ
េពលេវ� គឺជពួកយូ�។

ឥឡូវេយងដល់េម៉ងប៉ុនម ន? េយង�គនែ់ត…មនុស� េក�  អូ ខញុ ំ…
114 �មនិពកព់ន័ធនឹង�សនដ៍ៃទេទ។ ��ទងំ�បពីំរ េ�គះកចទងំ�បពំីរ
េសចក�ីេវទនទងំ�បពីំរ ែ�ត�បពីំរ គម នអ�ី�តវេធ�េទ។ �កមជំនុំ �សនដ៍ៃទ
នឹងសថិតេ កនុងសិរលី�េ េពលេនះ។ គម នអ�ីជបព់កព់ន័ធនឹងេយងេទ �កមជំនំុ
�សនដ៍ៃទ។ �េ�ះ��យែតជមយួអុី��ែអលប៉ុេ�� ះ។ “�នីែយល៉
�បជជនរបស់អនក និង�កងេយរ�ូឡឹម។”
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115 ឥឡូវេនះ េហយ�ត�ត�ងករពិតែដល�ពះជមច ស់េ�ះ��យែតជមយួ
ជនជតិយូ� េ េពលែដលពួកេគេ កនុងទឹកដីកំេណ តរបស់ពួកេគ។ �េលលូ
យ៉! មនកែន�ងែដលខញុ ំគិតថ�បុកចំសនូល េ ទីេនះ។

ពួកេគែតងែតពយយមអនុ ញ ត�ងំពីេពលែដលអុី��ែអលេ ទីេនះេ
សមយ័របស់�នីែយល៉។ និងអនកនិពនធដអ៏�ច រយមន ក…់េ�ពះ ខញុ ំដឹងថអនកេដរ�ម
គតម់យួចំនួនកំពុងេ ទីេនះ ខញុ ំនឹងមនិនិយយ�េទ។ ប៉ុែន�េនះជេហតុផល
ែដលពួកេគមនេរ ងមនិពិតទងំអស់េនះ។
116 េតអនកដឹងេទថពួក េដរ�មេ�កមលិល័រ មុនេពលពួកេគមក េសេវនេដ
េអដែវនទីស េតពួកេគបនេធ�អ�ីេ ទីេនះ? េ ឆន ១ំ៩១៩ បន�� បរបស់ពួកេគ
(អនកទងំអស់គន បនេឃញេ កនុង�ក�សខចប)់ េហយេ�កកេឡងេ ទីេនះេដមប ី
េ�ះេហរេ ឆង យ េ �ពឹកេនះ។ េនះកំពុងចំ�យេពលចិតសិបសប� ហ៍
របស់�នីែយល៉។ អូហូ មលីល័ររតី។ េ�កយមកេទ ត េ�យេ�ក�សី ែអល
េឡន �យស៍ ែដលជេ��របស់ពួកគត។់ ងកមកវញិេហយេ ខ�ួនេគថ េស
េវនេដ េអដែវនទីស។ េហយឥឡូវេនះ ពួកេគបនប�ូរេឈម ះេ ជ សេម�ងៃនករ
ទស�ទយ។ េឃញេទ? េឈម ះបីេផ�ងគន ស�មប�់សនដូចគន ។
117 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�ពួកេគខុស េ�យ�រែតពួកេគបនពយយមអនុវត�ពីចិតសិប
សប� ហ៍េនះចំេពះទងំ�សនយូ៍� និង�សនដ៍ៃទ។ េហយ�ទងម់នបនទូល
េ ទីេនះថ “�គឺស�មប�់បជជនរបស់អនក។” េហយ�ពះជមច ស់មនិបន
ទកទ់ងជមយួជនជតិយូ�េចញពីប៉េឡសទីនេឡយ។ េហយេ េពលែដល�ពះ
េមស�ុ ី េ ចិតសិបពីរសប� ហ៍ �តវបនកតេ់ចញ (មនិែមនស�មប�់ទងផ់ទ ល់េទ
ស�មបព់ួកេយង �តវបនកតផ់� ច)់ អុី��ែអលបនខច តខ់ច យ េហយ (មនិែដល)
បន�តឡបម់ក�សកកំេណ តវញិេទរហូតដល់ប៉ុនម នឆន ចុំងេ�កយេនះ។ ដូេចនះ
េពលេវ�មនិ�តវបន�បប់ ចូ លកនុងេនះស�មបស់មយ័កល�កមជំនុំេទ។ េត
អនកទទួលបន�េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]

មនិែមនឆន  ំ ១៩១៩េទ។ ខញុ ំ�ចបង� ញអ�ីមយួែដលបនេកតេឡងេ ឆន ំ
១៩១៩ ប៉ុែន�េនះជេពលេទវ�ែដឡ�ររបស់េទវ�ទីបី បន�យ�ប�រ
េហយក�ីេវទនកេ៏ចញមក។ យ៉ងពិត�បកដ។ ប៉ុែន��មនិែមនជ…េនះជេពល
ែដលស ងគ មបនឈបេ់�យ�ថក៌ំបងំ។ េយងទទួលបន�េ កនុងជំពូកទី
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៧ េ េពលែដលេយងេ ដល់�េ េពលែដលេយងេ ដល់ជំពូកទី៧។ អនក
ទងំអស់គន ធ� បែ់តឮខញុ ំអធិបបយេរ ងេនះជេ�ចនដងមកេហយ េ េពលែដល
�ររបស់េទវ�បននិយយថ “ចូរទបខ់យល់ទងំបនួៃនែផនដី រហូតដល់េយង
ផ�ភជ បជ់នជតិយូ� ែដលជអនកបេ�ម។” េហយឥឡូវេនះ ពួកេគបនបន�រងច់ំ
រហូតដល់ជំនន�់សនដ៍ៃទទងំអស់បនេរ េចញ។

បនទ បម់កេ េពលែដល�ទងយ់ងមក—បនទ បម់ក �ទងប់នផ�ភជ ប់
ជនជតិយូ� មយួរយែសសិបបនួពនន់កប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មន
មយួរយែសសិបបនួពនន់ក ់បិទ��។ វវិរណៈ ៧ អនកបន�នេហយ។

“េហយខញុ ំបនេឃញចំនួនដេ៏�ចនរចួេហយេ �ថ នសួគ”៌ យ៉ូ�នបនេឃញ
“�គបជ់តិ�សន ៍�គបភ់� និងជតិ�សន ៍េគបនឈរេ ចំេពះ�ពះ េ�យ
កនប់តៃដ េហយេស� កពកព់ណ៌ស េ�ច ង ‘�េលលូយ៉! �ែមន៉! ថ� យសិរលី�
�បជញ  កិត�ិយស កម� ងំ ឫទធ នុភព សូមដល់�ពះៃនេយងអស់កលបជនិចច។ �ែម៉
ន!’ ពួកេគនិយយ។”

118 យ៉ូ�នមនិ�ចយល់េពលេនះេទ។ ប៉ុែន�គតប់ន�កេឡកេមលេ េ�កយ
េហយគតប់នេឃញេ េលភនសីុំ�យ (សិរលី�) មយួែសនបនួមុនឺបនួពនន់ក់
ែដលមនិបនេ ហមងនឹង ស�ី។ ជនជតិយូ�! ស�ី �កមជំនុំ! ពួកេគមនិបន
ចូលរមួជមយួអងគករ�មយួេទ លូេធ�ន េមតូឌីស បទីសទ និងេ�បសប៊ី
េធេរ ន។ ប៉ុែន� ពួកេគជ�សនយូ៍��ងំពីេដមេរ ងមក វបបធម ៌ េហយមន
�ពះវ�ិរេ ទីេនះ េ�យថ� យបងគំេ េលភនសីុំ�យ។ េនះជមយួរយែសសិប
បនួពន។់ េនះគឺបនទ បពី់េនះ �កមជំនំុ�តវបនេធ�េ កនុងសិររីងុេរ ង។ េឃញេទ?

119 ដូេចនះ េ�ក សមីតគឺខុស ��តវែតមន។ េហតុអ�ីបនជអនកនឹងអនុវត��េ
ទីេនះេ ឆន  ំ ១៩១៩ យកមយួរយែសសិបបនួពនេ់ចញ? បនទ បម់កអនក�តលប់
មកអនក�ម�៉ែស៊លៃឡម�ងេទ ត។ េឃញេទ? បនទ បម់ក អនក�តលបម់កេគល
លទធិ�៉ែស៊លៃឡវញិ េហយ “�ពះេយសូ៊វយងមកេ ឆន  ំ ១៩១៤ ១៩១៩ �ទង់
បនយក�កមជំនំុរបស់�ទង ់េហយឥឡូវេនះ �ទងគឺ់ជរបូកយដ�៏ថក៌ំបងំ ែដល
េធ�ដំេណ រជំុវញិែផនដី…េ ផនូរេ�ក�េ�កយយ េហយេលកេឡងទងំអស់គន
គឺអនកទងំអស់ែដលជ�៉ែស៊លៃឡ។” មនិសមេហតុសមផលេ�ះ! �មនិសម
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េហតុផលេ កនុង�ពះបនទូលេទ។ �នឹងមនិេចញមក�តឹម�តវេទ។ អតេ់ទ េ�ក។ �
មនិែមនេទ។

120 ប៉ុែន� �ពះបនទទួលេសចក�ីពិត។ េហយ�ពះជអនកែដល�ចេបកបង� ញ�
េហយ�ក�់េ ទីេនះ េហយបង� ញ�យ៉ងពិត�បកដដល់េយង។ េឃញេទ? ខញុ ំ
េជ ថ�ទងនឹ់ងេធ��។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំកំពុង�បបអ់នកពីករពិត។ ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�
ខញុ ំេជ ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�។

121 ដូេចនះ អនកេឃញេទ �ពះមនិែដលទកទ់ងជមយួជនជតិយូ�េទ។ (ខញុ ំចងឱ់យ
អនកចងចេំរ ងេនះ) ដ�ប�អុី��ែអល…

122 េពលេនះេហយែដលខញុ ំពយយម�បបប់ង�បសមន កេ់នះេ ទីេនះ �និយយ
អំពីករេ អុី��ែអល ចូរេ ឆង យពីអុី��ែអល! ចូរេ ឲយឆង យពី� អស់អនក
ែដលនិយយអំពីករែ�បចិត�េជ របស់�សនយូ៍�។ មុនេពល�រេនះចប់
អនកនឹងេឃញថ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េ�យ�ពះបនទូល និងេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណ។ អុី��ែអល៊នឹងបនែ�បចិត�េជ  �បជជតិទងំមូលកនុងមយួយប។់
�ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ ប៉ុែន� ដំណឹងល�មនិែមនស�មបព់ួកេគេទ។ មនអនក
បដិេសធខ�ះែដលេចញ េហយដូចេនះ ែដលចូលមក និងេ ខងេ�ក�ថ បន័
សំខនរ់បស់ជនជតិយូ� ែដលចូលមក េហយទទួលករសេ ងគ ះ។ �ជ
ករពិត។ ខញុ ំេជ អស់ពីចិត�របស់ខញុ ំ—េបះដូងខញុ ំ។

ប៉ុែន� ចូរចថំ ដ�ប�អុី��ែអលេ េ�ក�បជជតិរបស់ពួកេគ ពួកេគមនិ
�ច�តវបនសេ ងគ ះេឡយ។ ឥឡូវេនះពួកេគកំពុង�តលបម់កវញិ។ េហយេគនឹង
�តវបនសេ ងគ ះ �បជជតិទងំមូលកនុងៃថងែតមយួ។ �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។
មយួៃថង នឹងនជំនជតិអុី��ែអលទងំអស់�តឡបេ់ រក�ពះជមច ស់វញិ។ នឹង
មនករ�យ�ប�រអុី��ែអលយ៉ងខ� ងំេ ៃថង�មយួ រហូតទល់ែត�អ�ងន
�បជជតិទងំមូល។ សូមបែីតេ��កែ៏�សកេឡងថ៖ “កនុងមយួៃថងែដល�ទងប់ន
េធ�។” េ ៃថង�មយួពួកេគនឹងេឃញ�។ �នឹងមនេរ ងដអ៏�ច រយមយួ។

123 �មគំនិតខញុ ំ �នឹងក� យជេ��ដខ៏� ងំពូែក ែដលនឹងេ�កកឈរ
េ ចំេពះមុខអុី��ែអល េហយប ជ កដ់ល់ពួកេគថ �ពះេមស�ុេី មនជីវតិ
េ េឡយ។ េនះជ�ពះេមស�ុ ី ែដលពួកេគបនបដិេសធ…?…
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124 ពួកេគកំពុង�ន�ពះគមពរីតូចេនះឥឡូវេនះ ជគមពរីរបស់អុី��ែអល។ ពួកេគ
�ន�ពីខងេ�កយេ ខងមុខ រេប បែដលពួកេគ�ន�។ េហយអនកដឹងពីរេប ប
ែដលភ�យូ��តវបនសរេសរ។ េហយដូេចនះេ េពលែដលពួកេគ�ន�…
េហយពួកេគបន�នថ េលវ ី េព�តស បនេផញមកពួកេគ ែដលជមយួ�ន
�ពះគមពរី។ ពួកេគថ “�បសិនេបេនះជ�ពះេយសូ៊វ…” េនះគឺជពួក�សន៍
យូ�ែដល�តវបនេលកេឡងកនុង�បេទសអុីរង៉ ់ េហយចុះមកកនុងទីេនះ មនិែដល
ឮអំពីេរ ងដូចជ�ពះេមស�ុេីឡយ។ េហយេពលពួកេគេ�ត មខ�ួន�តឡបម់ក
�សកកំេណ តវញិ េហតុអ�ីបនជពួកេគមនិេឡងយន�េ�ះ។ ពួកេគេ ែតភជួរ�ស់
េ�យនងគល័ចស់។ អនកបន�ន�េ កនុងទស�នវដ�ី លុក។ េតមនមនុស�
ប៉ុនម ននកប់ន�នអតថបទរបស់ពួកេគេ កនុង ទស�នវដ�ី លុកនិងថម…?
េហតុអ�ី អនក�បកដជបន�ន។ េឃញេទ? ពួកេគនឹងមនិេ ទីេនះេទ។ �គចស់
េនះឈរេ ទីេនះ េហយនិយយថ “សូមចថំ េ��របស់េយងបននិយយ
ថ េយងនឹង�តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ េ�យ�� បឥ នទី។” �េលលូយ៉!

�បជជតិកំពុងែបកបក ់ករភញ កដឹ់ងខ�ួនរបស់អុី��ែអល
ទីសំគល់ែដល�ពះគមពរីបនទយទុក
ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទបន�ប ់ជមយួេពលដខ៏�ី
“ចូរ�តឡបម់ក ឱអនកខច តខ់ច យ អនកេ វញិ។”

125 អនក�តវភញ កេ់ឡងល�ជង។ អនកបនឮេហយបនឮ� េហយបនឮ� ប៉ុែន�
�នឹងក� យជេលកចុងេ�កយ េ ៃថងទងំេនះ។ អុី��ែអលកំពុងវលិ�តឡប់
េ �សកកំេណ តរបស់នងវញិ។ េតៃថង�ែដល�ពះកំណតថ់អុី��ែអលជ
�បជជតិមយួ េនះជៃថងែដលនឹងមនិមនករសេ ងគ ះដល់�សនដ៍ៃទេឡយ។

126 ខញុ ំនឹងប ជ កថ់�តឹមរយៈេពលចិតសិបសប� ហ៍េនះ �បសិនេបខញុ ំ�ចរកបន
ែតប៉ុនម នៃថងប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំនឹងេ កន…់េដមបយីក�បតិទិន��� ស� និង—និង
ជូេល ន ��� ស� និងរ ៉មុូងំ និងទងំអស់ៃនពួកេគ។ មនកែន�ងខ�ះេទ ត។
មនអ�ីមយួ។ �ពះ�ជបអំពី� េហយ�ទង—់�ចបង� ញ�បន។ េឃញេទ? ខញុ ំដឹង
ថ �បតិទិនជូេល ន មនបីរយហុកសិប�ប ំនិងៃថងទីបនួ កនុងឆន ។ំ ដូេចនះ អូ ពួក�
�យឡំគន  ប៉ុែន�មនករពិត េ កែន�ង�មយួ។
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127 ខញុ ំេឃញ�ពះវ�ិរេ�ចន អងគករេ�ចន មនមនុស�េ�ចន�ស់េ េនះ េហយ
ខ�ះេទ ត “ជយ័េយ ម៉រ”ី េហយអនកខ�ះថ� យបងគំេនះ និងេនះេហយមយួេទ ត។
�តវែតជករពិត េ កែន�ង�មយួ។ �តវែតមន�ពះេ កែន�ង�មយួ។ �តវែត
មន�រ េ កែន�ង�មយួ។ ខញុ ំេឃញេ��ែក�ងក� យកំពុងែត�ប�ពឹត�ដូចជ
យល់ដឹង និងអ�ីៗ�គបយ៉់ងែដលកំពុងេកតេឡង។ បនទ បម់ក �តវែតមនរបស់ពិត
េ ទីេនះ េ កែន�ង�មយួ និងែក�ងក� យេនះ�តវបនរញុេចញ។
128 ខញុ ំេឃញមនុស�ចូលកនុង�ចឈ់ម េហយែ�សក យំបន�េទ ត េហយ
េចញេ រស់េ �គបស់�� ន។ �តវែតមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិត�បកដេ
ទីេនះ េ កែន�ង�មយួ។ ខញុ ំេឃញមនុស�េធ�ខ�ួនជ�សនជេដម េហយ
ពយយមេធ�ជអនកេគរព។ ខញុ ំដឹងថមន�ពះពិត េ កែន�ង�មយួ។ មន
�ពះវ ិ ញ ណពិត េ កែន�ង�មយួ ពីេ�ពះេនះជមនុស�ពុតតបតុចស់ ែដល
�តវបនរញុេចញពី� ជករែក�ងបន�ំចស់។ �តវែតមនអ�ីមយួែដលពិត�បកដ៖
បុរស �បជជន �កមជំនំុ ជ�ពះ។ �តវែតមនអ�ីមយួពិត េ កែន�ង�មយួ េ�ពះ
��គនែ់តចម�ងេចញពី�។ មនអ�ីមយួពិត�បកដ េ កែន�ង�មយួ។
129 ខញុ ំបននិយយេ កន�់កមជំនំុេនះអំពីអំេ�យទនរបស់អនក។ �� ប់
អំេ�យទនរបស់អនក រក�ពួកេគេ កនុង�ពះគមពរី។ កំុយកអនកជំនួស េពលេមឃ
េពញេ េ�យធតុពិតមយួ។ ចូរេយងរក�ធតុពិត។ ចូរេយងទទួលបនករពិត
ឬមនិមនអ�ីទងំអស់។ �ែមន៉។
130 ឥឡូវេនះ ចុងប ចប ់ គឺជករពិតែដលថ�ពះជមច ស់ទកទ់ងជមយួ
អុី��ែអលែតេ េពលែដលនងេ កនុង�សកកំេណ តរបស់នង។ ចូរេយង
យកេពលែដល�ពះ…អ�័ប�បំនចកេចញពី�សកកំេណ តេ �សកេអសីុប
េតមនអ�ីេកតេឡង? គតប់នេដរេចញពី�ពះហឫទយ័របស់�ពះ េហយមនិែដល
ទទួលបនពរទល់ែតគត�់តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ។ �ពះមនិែដល�ប�ពឹត�
ចំេពះគត ់ មនិែមននិមតិ�មយួ មនិែមនជអ�ីេផ�ងេទ រហូតដល់គត�់តឡបម់ក
�សកកំេណ តវញិ។
131 សូម�កេឡកេមលអុី��ែអល េ េពលែដល�តវេគទម� កេ់ �សកេអសីុប គឺ
បនួរយឆន ។ំ មនិមនអពភូតេហតុមយួេឡយ មនិែមនជទីសំគល់មយួ មនិែមន
ជេរ ងមយួបនេកតេឡងកនុងចំេ�មពួកេគ មនិ�តវបនកត�់�េ កនុង�បវត�ិ
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� ស�ៃនេស វេ េនះេទ។ �យុេកសិប�បបំនួដូចគន  េ �ពះវ�ិរ ថ� យ
កូនេច ម និយយថ “ជយ័េយ ម៉រ”ី ឬអ�ីកេ៏�យ �តឡបេ់ វញិ។ ឆន េំ�កយ
កដូ៏ចគន ែដរ។ ពួកសងឃទងំអស់�បែកកថ “េ�ក�គេអយ អេ ច ះនិងអេ ច ះ!
េយងនឹងេ�ជសេរ ស�គបេ�ង នអេ ច ះនិងអេ ច ះ។ គតទ់ទួលបន��របូករណ៍
ល�ជង។ គតដ់ឹងកនែ់តេ�ចនអំពីជនជតិេអសីុប។” េរ ងដំបូង ែដលអនកដឹងគឺ
ជនជតិេអហ�ុបី—េហយពួកេគទងំអស់គឺជេរ ងដូចគន ។
132 េរ ងដែដលេនះបនេកតេឡងចំេពះ�កមជំនុំ។ េយងទងំអស់គន បនេ ជ
េមតូឌីស ឬបទីសទ ឬេ�បសប៊េីធេរ ន។ “េហយេយងទទួលបនស ញ ប�័តពី
�តស�ត! េយងទទួលបនស ញ ប�តពី េវតតុន! េយងទទួលបនស ញ ប�តពី
កែន�ងេផ�ង ឬ ប៉ុប ជូន! េយងបនបរ ិ ញ ប�តសិលបៈ! េយងទទួលបន ឌីឌី និង
អិលអិលឌី ឬអ�ីេផ�ងេទ ត!” េត�មនទំហំប៉ុន�? ចេងក មឥត�បេយជន។៍

�ជរេប បែដល�េ េអហ�ុបី។ េហយ�ពះមនិែដលបនទកទ់ងជមយួនឹង
ជនជតិអុី��ែអលេឡយ រហូតដល់នងមកដល់�សកកំេណ តរបស់នង។
133 �� បខ់ញុ ំ! េនះគឺជ�ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់ �ពះនឹងមនិទកទ់ងជមយួនឹង
�កមជំនុំរបស់�ទងេ់ឡយ រហូតដល់នង�តឡបម់ក�សកកំេណ តវញិ ជ�រៃន
សមយ័កល។ វលិមកខងេដមវញិ! ចូរេចញឆង យពីគំនិតេមតូឌីស បទីសទ
េ�បសប៊េីធេរ ន េពនទីកុស�របស់អនក ករជួប�បជំុគន  ភពែតមយួ ភពបី និង
�ប ំ េទះបីជ�ជអ�ីកេ៏�យ �ពះវ�ិរៃន�ពះ ��រនិ េភ ល�គីម �ពះវ�ិរ
ៃន�ពះ�គីសទ ចលន�បឆងំ�ពះ�គិស�ទងំអស់! េហយខញុ ំដឹងថ េនះបះ៉ពល់ដល់
ពិភពេ�ក។ ខុសទងំអស់ �រក�ទងំអស់។ អូ! មនបុរសែដលេគរព�ពះ
េ កនុងពួកេគមន ក់ៗ ។ មនមនុស�េគរព�ពះេ កនុង�គបច់លនរបស់ពួកេគ។
ប៉ុែន� អងគករេនះមនិែមនមកពី�ពះេទ េហយ�ពះនឹងមនិ�បទនពរដល់�េឡយ។
�ទងម់និែដលេធ��េទ។
134 ខញុ ំសំុឱយ�បវត�ិវទូិ�មន ក ់(អនកនឹងឮែខ��តេ់នះ) សរេសរមក�បបខ់ញុ ំេ េពល
�កប៏ន �ពះវ�ិរបនេរ បចំ �បសិនេប�ពះជមច ស់មនិ�ក�់េ េលេធន េហយ
មនិេ�ះ��យជមយួ�េទ តេទ។ សូម�បបខ់ញុ ំេពលែដល�ទងប់នេលកលូេធ
េរ នេឡងវញិ េវសលី និងេមតូឌីស ឬេពនទីកុស�។ មនិែដលេ�ះ! អងគករ
េនះ�កេ់ ទីេនះេហយេខទចខទីរលួយ! �ពះបនយកបុគគលេហយពយយមចង�ុល
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�បជជនឲយ�តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ។ េហយបនទ បម់ក បុគគលទនេ់ខ�យ និង
រអំយួ ជមយួនឹងស ញ ប�តមយួចំនួន រហូតដល់ពួកេគេរ បចំអងគករមយួេទ ត
បនេធ�ឱយ�ក� យជកូននរកេ�ចនជងអ�ីែដល�បនចបេ់ផ�ម។
135 ប៉ុែន� កែន�ង�មយួ �បកដ�ស់ �ពះេយហូ�៉មនបុរសមន កែ់ដល�ទង់
�ច�កៃ់ដេល ែដលនឹងមនិស�មបជមយួពួកេគេទ…-អងគករមនិេគរព�ពះ
ែដលនឹងន�ំបជជន�តឡបេ់ ថម�វញិ �ពះ�គីសទេយសូ៊វ �តឡបេ់ ៃថងបុណយ
ទី៥០ និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមវញិ ជមយួនឹងស ញ េដមនិងភពអ�ច រយ
េដម។ �បកដ�ស់�ទងម់នមយួ េ កែន�ង�មយួ ែដលនឹងមនិរលំេ�កម
ករេប តេប ន�មយួេឡយ រតេ់ចញ លុបេចល ធ� កេ់ចញ អ�ីេផ�ងេទ ត ែដល
នឹងេ ជមយួ�។

�ពះមនិែដល�បទនពរដល់អុី��ែអលេឡយ រហូតដល់នងបនេ ដល់
�សកកំេណ តរបស់នង។
136 �ពះនឹងមនិ�បទនពរដល់អនក េមតូឌីស បទីសទ េ�បសប៊ធីីេរ ន កតូលិក ឬ
អនកេភ ល�គីមបរសុិទធេឡយ ��រនិ �ពះវ�ិរៃន�ពះ�គីសទ ឬ—ឬអងគករេពនទី
កុស�។ �ទងនឹ់ងមនិ�បទនពរដល់អនកែបបេនះេឡយ។ �តឡបម់ក�សកកំេណ ត
វញិ េដមដំបូង �តឡបេ់ កនប់ទពិេ�ធបុណយៃថងទី៥០ ដូចជ�បនេកតេឡង
េ ៃថងបុណយទី៥០ េ េពលែដលអំ�ចៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់បនផ� ស់
ប�ូរមនុស��បព់នន់កេ់នះ េហយេធ�ឱយេបះដូងរបស់ពួកេគេឆះេ�យេភ�ងៃន
�ពះ ែដលបង� ញករពិត មនិែមនជស ញ ែក�ងបន�ំ មនិែមនជករេ ទូរស័ពទ
មនិែមនជករចំអកខ�ះ េហយបនចូលេ កនុងករ�ប�ំងសត�កណ�ុ រដូចេយង
មនេ �េមរកិ។ “េតអនក��ចមនតងធ់ំជងេគ?” ឬ “េតអនក��ចមន
ហ�ូងមនុស�េ�ចនជងេគ?” េត�មនភពខុសគន អ�ីចំេពះ�ពះ? �ពះសព��ពះទយ័
ឲយមនុស�េ�ម ះ�តង ់ មនិែមនជហ�ូងមនុស�ធំេឡយ។ េហយេយងទងំអស់គន
បនរត�់ប�ំងកណ�ុ រ េ ទីេនះ។ អ�ីែដលគួរឲយ�ម៉ស់េនះ េដមបេីមលថេត
េយង�ចបែនថមមយួពនប់ែនថមេទ តដល់អងគភពរបស់េយងឬអត។់ �ជករ
�ម៉ស់មយួ។ �ទងច់ងឲ់យេយង�តឡបេ់ រកេសចក�ីពិត �តឡបេ់ �ពះវ ិ ញ ណ
�តឡបេ់ ពន�ឺ�តឹម�តវវញិ �តឡបេ់ ផ�ូវធំកនុង�ពះ�គីសទ �តឡបេ់ េសចក�ីពិត
វញិ។ េត�ទង�់ច�បទនពរដល់េយង�មរេប ប�? �ទងអ់តេ់ទ។
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137 �ទងម់និែដល�បទនពរដល់ជនជតិអុី��ែអលេឡយ រហូតដល់ពួកេគ
�តឡបេ់ ទឹកដីសនយវញិ។ េហយេពលពួកេគ�តឡបេ់ ទឹកដីសនយវញិ ទី
សមគ ល់និងករអ�ច រយចបេ់ផ�មេកតេឡង។ �ទងប់នចតប់ុរសមន កចុ់ះេ
កនុងចំេ�មពួកេគ េ�យេឈម ះេ�កម៉ូេស។ េតេ�កម៉ូេសេនះបនចុះមក
ជមយួនឹងអ�ី ែដលជ�ទឹស�ីដ�៏បេសរឬ? េតគតប់នមកជមយួនឹងបរ ិ ញ ប�ត
សិលបៈេទ? េតគតប់នចុះមកជមយួ អិលអិល ឌី ឬភេីអចឌី? គតចុ់ះ
មកេ�យអំ�ចៃន�ពះេយហូ�៉ េហយេ�យ�រ “�តឡប ់ ពីទឹកដីេនះ េ
�សកកំេណ តវញិ។ �តឡបម់កវញិ ឱអនកែបកែខញកគន េអយ។” �ែមន៉!
138 អស់រយៈេពលជិតពីរពនឆ់ន េំហយ ែដលជនជតិយូ�បនចកេចញពី
�សកកំេណ តរបស់ខ�ួន េ�យខច តខ់ច យេ �មខយល់ទងំបនួៃនែផនដី។ េត
េយង�ចេធ�ឲយ�រេនះមនរយៈេពលប៉ុនម នសប� ហ៍ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយង
�តវេ លម�តិ។ េយង�ចេដញអុី��ែអល�តឡបម់កវញិ េហយបង� ញេ េពល
ែដល��តវបនខច តខ់ច យេ�យច�កភពរ ៉មូ េលករបដិេសធរបស់ពួកេគចំេពះ
�ពះេមស�ុ។ី រេប បែដលនង�តវបនេគបេណ� ញេ �គបជ់តិ�សនេ៍ េ�កម
�ថ នសួគ។៌

សូម�តលបេ់ យ៉កុប អុី��ែអលវញិ េ កនុងេ�កុបបត�ិ ៤៤ និង ៤៥
េហយបង� ញេ ទីេនះវញិ អំពីរេប បែដល�ទងប់ន�បទនពរដល់បុព�បុរស
ទងំេនះ េហយបន�បបព់ួកេគយ៉ងចបស់ថ ជំហររបស់ពួកេគនឹងេ
ទី�េ ៃថងចុងេ�កយ។ េហយខញុ ំ�ចចង�ុលេ អនកយ៉ងពិត�បកដ (�គប់
ជតិ�សន)៍ ៃនអុី��ែអល �គបកុ់លសមពន័ធៃនអុី��ែអល ឈរយ៉ងពិត�បកដ
កនុង�បជជតិែដលខ�ួនបននិយយថនឹងមន។ េហយៃថងេនះេយងេ ទីេនះ។
139 ជនជតិយូ�ែដលេយង�គ ល់ េនះមនិែមនជជនជតិយូ�េទ។
ជនជតិយូ�ពិត�បកដ គឺជករ�មភពេដមពិត�បកដ ែដលមនិបនេធ�ឱយខ�ួន
គតេ់ ហមងជមយួនឹងវតថុរបស់ពិភពេ�ក ែដលមនិបនេចញេ រមួ�កមជំនំុ
េផ�ងេទ ត។ េនះេហយជអនកែដល�តឡបម់កវញិ េ�យរស់េ េលឈសីនិងនំ
បុង័េ េលភន ំ មនិ�តវបនអនុ ញ តេ កនុងទី�កងចស់។ �តវសង�់កងមយួេ
ខងេនះ មនិែមនកនុងដីមនុស�� េ�យកេំភ�ងយន�ចង�ុលផ�ូវទងំពីរ។ ប៉ុែន�នង
បនចបេ់ផ�មបេ ចញេដម�ទងេហយ។ �ែមន៉ �ែមន៉! េពលេវ�គឺេ កនុងៃដ។
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140 មនអុីសម៉ែអល និងអុី�ក ឈរេ ទីេនះ េឈ� ះ�បែកកគន អំពីទឹកដី ប៉ុែន�
នងជកមមសិទធិរបស់អុី��ែអល។ េបអនកេ �កងេយរ�ូឡិមថមី េគមនិអនុ ញ ត
ឲយអនកចូល�កងេយរ�ូឡិមចស់េទ។ អនក�តវេ ទីេនះជមុនសិន េហយទុកឱយ
ពួកេគពនយល់�ឱយអនកពួក��៉ប ់បនទ បម់កនអំនកេ មខ ងេទ ត។ េនះជកូនរបស់
អុីសម៉ែអល។ ប៉ុែន� ចេំមល មនេពលមយួែដលកូនរបស់�ពះនឹងយកនងមក
ជំនួស។ �តឹម�តវេហយ។ �កងេយរ�ូឡិមនឹង�តវបនក�ងេឡងវញិជថមីម�ង
េទ ត។ ដង� យ�បចៃំថងនឹង�តវបនបេងកតេឡង។

េហយេម�បឆងំ�ពះ�គិស�នឹងេធ�េសចក�ីស ញ ស�មបព់ួកេគរយៈេពល�បពំីរ
សប� ហ៍។ េហយេ ក�� លៃន� គតនឹ់ងបំែបកកិចច�ពមេ�ព ងេនះ បែង�រពួកេគ
ទងំអស់េ ជ�សនកតូលិក។ េសចក�ីស�បេ់ខពមនឹងរកី�ល�លេពញៃផទ
ទងំមូល ដូចេនះេហយ ទីបំផុតកនឹ៏ងមន។
141 េមល “ចិតសិបសប� ហ៍។” ែមនេហយ �មនជិតពីរពនឆ់ន ែំដលពួកេគបន
េ ឆង យ ពួកេគ�តវបនេគបេណ� ញេចញឥឡូវេនះ �បជជនរបស់ពួកេគ ដូចជ
�េធ�ឲយចិត�របស់ផេ�៉នរងឹរសូ �ទង�់តវែតេធ�ឱយេបះដូងរបស់ហុីែត�ររងឹ។ ពួកេគ�ប់
�ននកប់ន�� ប។់ សូម�កេឡកេមល េ�កៃអម៉ន ែដលមនេទសសម� ប់
ជនជតិយូ��បមំយួ�ននក។់ �បមំយួ�ននកៃ់នពួកេគ �ពលឹងមនុស�
ទរក កុមរ មនុស�េពញវយ័ ទងំអស់�តវបនសម� ប ់េ�កៃអម៉ន បុរសមន ក។់
សូម�កេឡកេមល�បេទសរសុ�ុ ី រេប បែដលអនកបេណ� ញពួកេគេចញពីទីេនះ។
ពួកេគបនេបក�នេ �គបទី់កែន�ង។ ពួកេគជ�បេទសែដលេគេមលងយ។
142 ប៉ុែន�េ�យ�រែត�ស�ញ់លុយ កប៏នមកវញិ។ ប៉ុែន�ជនជតិភគតិចេនះ
កំពុងវលិ�តឡបេ់ �បេទសប៉េឡសទីនវញិ។ �ែមន៉ បងប�ូន! េពលេឃញនង
ចបេ់ផ�មមក�សកកំេណ ត!
143 ពួកេគបន�គប�់គនេ់ ទីេនះឥឡូវេនះ េដមបបីេងកតបន�បែហលមយួរយ
ែសសិបបនួពនន់ក។់ េហយមនអ�ីេកតេឡង? ពួកេគនឹង�គ ល់យ៉ូែសបរបស់
ពួកេគ។ កុំបរមភ។ បទ ែមនេហយ។ េហយពួកេគទងំអស់គន កំពុងឈររងច់ឱំយ
�េកតេឡង។ េហយេម៉ងេនះ…
144 �បជជតិននបន�បកសពួកេគថជ�បជជតិមយួ កលពីឆន មំុន។
េ េពលែដល�មកដល់ េយងជិតដល់ទីប ចប ់ �កមជំនំុរបស់�សនដ៍ៃទបន
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បតេ់ េហយ។ ដូេចនះ �គបេ់ពលេវ� �ពះ�ចនិយយបនថ “អុី��ែអលជ
�បជជនរបស់ខញុ ំ។” េពលេនះ �សនដ៍ៃទ�តវបនប ចប។់
145 “ពួកេគនឹងជនឈ់�”ី �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុងម៉ថយ ២៤។ “អំេព
គួរស�បេ់ខពមេធ�ឲយវនិសអន��យ ពួកេគនឹង�យលុកកំែពង�កងេយរ�ូឡឹម
រហូតដល់ករកនក់បរ់បស់�សនដ៍ៃទ�តវបនប ចប។់” េពលេនះចបេ់ហយ
ជនជតិយូ�នឹង�តឡបេ់ �កងេយរ�ូឡិមវញិ េដមប�ីងំ�ពះវ�ិរបរសុិទធ និង
ករថ� យបងគំ�ពះកនុងវ�ិរេឡងវញិ។ េយងនឹងទទួលបន�ទងំអស់េ កនុង�រ
បនទ បទ់ងំេនះ ចិតសិបសប� ហ៍ៃនេគលបំណង�បមំយួ។

ឥឡូវេនះខញុ ំនឹង�ន�មុនេពលបិទ េ�ពះ�ជិតដល់េពលេហយស�មបព់ួក
េយងេដមបេី ផទះ បនទ បម់ក�តលបម់កវញិេ យបេ់នះេ េម៉ង�បពំីរ។
146 ជដំបូង េបអនក�កចុ់ះ “េដមបបី ច បក់ររលំង។” �នីែយល៉ ជំពូកទី ៩
ខទី២៤។ “េដមបបី ច បក់ររលំង” មយួ។ “េដមបបី ច បអ់ំេពបប” ពីរ។ “េដមប ី
ផ�ះផ�អំេពទុចចរតិ” បី។ “េដមបនីមំកនូវេសចក�ីសុចរតិជេរ ងរហូត” បនួ។ “េដមប ី
បិទករនិមតិ� និងករពយករណ៍” �ប។ំ “េដមប�ីបេ�បងដប៏រសុិទធបំផុត” �បមំយួ។
េហយេនះជអ�ីែដលេយងនឹងនិយយេ យបេ់នះ។ �ពះអងគ សូមនឲំយឆ�ងផុត!
147 ឥឡូវចបំន�ិច ខញុ ំេ េល�ម�ងេទ ត ដូេចនះអនកទទួលបនេហយ។ ទីមយួ
“ប ច បក់ររលំង។” ទីពីរ “ប ច បអ់ំេពបប។” ទីបី“េធ�ករផ�ះផ�ចំេពះ
អំេពទុចចរតិ។” ទីបនួ “នមំកនូវេសចក�ីសុចរតិដអ៏ស់កលបជនិចច។” ទី�ប ំ“បិទករ
និមតិ� និងករពយករណ៍។” ទី�បមំយួ “េដមបចីកេ់�បង�ងំ�ពះដវ៏សុិទធបំផុត។”

អនុ ញ តឱយខញុ ំ�ន�េ អនកឥឡូវេនះ េចញពី—េចញពី�ពះគមពរី។ �គឺជខ
ទី២៤។

�គប៧់០�ទិតយ…បនកំណតដ់ល់�សនឯ៍ង (�សនយូ៍�)
និងដល់ទី�កង—បរសុិទធរបស់ឯង (អុី��ែអល �សនយូ៍� �កង
េយរ�ូឡឹម) េដមបនឹីងរលំត…់បំបតអ់ំេពរលំង (មយួ)…និងេធ�ឲយ
អំេពបបផុត េ  (ពីរ)…េហយឲយបនធួននឹងអំេពទុចចរតិ (បី)…
�ពមទងំនេំសចក�ីសុចរតិដេ៏ អស់កលបជនិចចចូលមក (បនួ) និង
បិទ��ករជកែ់ស�ង (�ប)ំ—និងេសចក�ីទំនយេហយនឹងចកេ់�បង
�ងំអនកដប៏រសុិទធបំផុតេឡង(�បមំយួ)។
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148 េនះជអ�ីែដល�ទងប់នមក�បបគ់ត ់ េនះនឹង�តវេធ� េហយបនទ បម់កទី
ប ច បនឹ់ងមន។
149 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ េយងនឹងដឹងពីអ�ីែដលជរបស់ទងំេនះ េហយេមលថេត
េយងេ ជិតទីេនះប៉ុ�� ។ េហយបនទ បម់កេ ៃថង�ទិតយខងមុខ សូមយកេម៉ង
ទងំេនះមក�កេ់ កែន�ងែដលេយងកំពុងឈរ។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់
150 អុី��ែអល�តឡបេ់ �សកកំេណ តវញិ គឺអុី��ែអល។ សូមឲយខញុ ំនិយយ
េរ ងេនះេ េពលេនះ…ខញុ ំគិតថ�េចញពីកែសត។ ខញុ ំសូមនិយយេរ ងេនះ។
េពលេវ�ែដលអុី��ែអលក� យជ�បជជតិមយួ។… េហតុផលែដលខញុ ំែតងែត
េជ ថ មុនថន កខ់ញុ ំេ ទីេនះ ថមនអ�ីមយួែដលខញុ ំមនចំែណក មុនេពលខញុ ំ�� ប់
ខញុ ំនឹងទទួលជនជតិអុី��ែអលមកឯ�ព ះអមច ស់វញិ។ េ�យ�រែត េ កនុង
េម៉ង េ�យ��ងផន�េមរកិ អុី��ែអល�តវបនេគ�បកសជ�បជជតិមយួ
ជេលកដំបូងស�មបពី់រពនឆ់ន  ំ ចប�់ងំពីពួកេគ�តវបនខច តខ់ច យ មនិែមនជ
�បជជនេទ �គឺជេម៉ងដូចគន  នឹងេពលេនះ េទវ�របស់�ព ះអមច ស់បនមកជួប
ខញុ ំេ ទីេនះេហយចតខ់ញុ ំឲយេ ឯ�ព ះអមច ស់…ជមយួនឹងដំណឹងល�។ េរ ងដែដល
េនះ ៃថងទី ៧ ែខ ឧសភ ឆន  ំ១៩៤៦។
151 ឥឡូវេនះ េរ ងមយួេទ តែដលឲយខញុ ំដឹង។ �ជ “ករ�� រដួងចិត�របស់កូន
�តឡបេ់ ឯឪពុកវញិ និងដួងចិត�របស់ឪពុកចំេពះកូនៗ” �ជយ�រ។ សូមចំ�ំ
ម៉�គី ៤ (មនិែមន ៣) គឺ៤!
152 េរ ងមយួេទ ត។ េ េពលែដល ប៊លីី កូន�បសរបស់ខញុ ំ និងខញុ ំ បង�បស អុិ
ន បកេ់ធ កំពុងេធ�ដំេណ រេ កន�់បេទសប៉េឡសទីន បនទ បពី់េយងបនជួប
ជនជតិយូ�េ ឯកែន�ងបង�បស ��គ ន�បយ េហយពួកេគបនេឃញ
ករ�បជំុ។ េឡវ ី េព�តស បនប ជូ ន�ពះគមពរីទងំេនះេ ទីេនះ។ េហយគត់
បននិយយថ…ជនជតិយូ�ទងំេនះបនមកនិយយថ “េបឯងេ ពួក
េមដឹកនអំុី�� ែអលមយួ�កមមក ខញុ ំចងនិ់យយថ មនិែមនពួក�៉ប៊ថីមីទងំេនះ
ជមយួនឹងពិធីរបស់ពួកេគទងំអស់េនះេទ ប៉ុែន�េ េមដឹកនអំុី��ែអល
ពិត�បកដមកជមយួគន ។ េហយេយងបន�នគមពរីស ញ ថមីេនះ េហយេយង
ដឹងថ េពល�ពះេមស�ុយីងមក �ទងនឹ់ង�បបេ់យងករទងំេនះ ដូចជ ស�ី
េ �សក�ម៉រ។ី េយងដឹងថេ�កម៉ូេសបននិយយថ�ពះេមស�ុរីបស់
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េយងនឹងក� យជេ��។ េហយេ េពលែដលអនក�ច�បបព់ួកេគ េហយ
បង� ញពួកេគ �មរយៈបទគមពរី។” អ�ីែដលេយងនឹងទទួលបនេ កនុង�រយប់
េនះ “ថពួកេគ�តវងងឹតសូនយសុង េហយចិត�របស់េគ�តវកតេ់ចញ េដមបឲីយ
លំហរបស់�សនដ៍ៃទ�ចមកដល់ ថេយងនឹងមនេពលេវ�ៃនករផ�ះផ�
ស�មប�់សនដ៍ៃទ។ េហយចិត�របស់ពួកេគបនរងឹរសូដូចេ សមយ័យ៉ូែសប
ជេដម។ រចួនជំនជតិយូ�ទងំេនះេ កែន�ងមយួ េហយេ បុរសទងំេនះ
មក ដូចជអនកមន�សនដ៍ៃទេ ទីេនះ េ�យករបំផុសគំនិតៃន�ពះវ ិ ញ ណ
េនះ។ មូលេហតុ” ពួកេគថ “�បសិនេប�ពះេយសូ៊វេនះ �បសិនេប�ទងជ់�ពះេមស្
សីុ េហយពកយរបស់អនកគឺពិត េនះ�ទងម់និ�� បេ់ទ េហយ�ទងេ់ មន�ពះជនម
រស់។ េហយ�បសិនេប�ទងម់ន�ពះជនមរស់ �ទងប់នសនយថនឹងេ កនុង�ទង…់
កនុង…អនកបំេរ របស់�ទង ់�វក—របស់�ទង។់ េហយ�បសិនេបេយង�ចេឃញ�ទង់
េធ�ទីសំគល់របស់េ�� េនះេយងនឹងេជ ថ�ទងជ់�ពះែមសីុ។”

ពិតជេរ ងល�ឥតេខច ះែមន។ បនទ បម់ក េត�នឹងេធ�អ�ី? �បេទសមយួនឹងេកត
េ ៃថង�មយួ កនុងចំេ�មេមដឹកន។ំ ពួកេគមន ក់ៗ នឹងនិយយថ “េយងដឹង
េហយ។” កលេប�គេនះនិយយយ៉ងេនះ េនះគឺសេ�មចេហយ។ ជតិមយួនឹង
េកតេ ៃថង�មយួ។ អុី��ែអលនឹងេកតេ ៃថង�មយួ។

153 េហយខញុ ំេ េលផ�ូវរបស់ខញុ ំ េហយបនឈរេ ទី�កងែគរ �បេទសេអហ�ុបី
េ�យមនសំបុ�តេ កនុងៃដ េហយេ សល់ដប�់បឬំៃមភនទីៃនេម៉ងែដល�តវ
េ េចញ។ ពួកេគកំពុងជួសជុលេដមបេីធ�ករេ ។ េហយខញុ ំបនេដរចុះេ េមល
បំែណកតូចមយួៃនខ�ឹមេនះ ជមយួនឹងដំរតូីចមយួែដលេធ�ពីខ�ឹម ជមយួនឹង—ភ�ុក
ដំរ។ី ខញុ ំនឹងេផញ�េ មតិតែដលជេពទយរបស់ខញុ ំ គឺេ�កេវជជបណ�ិ ត េសម �ែឌ
ស�មបថ់�ឹង�ក�ស។ េហយខញុ ំបនេមល�។ េហយមនអ�ីមយួនិយយមកខញុ ំថ
“េនះមនិទនដ់ល់េម៉ងេទ។ េ េ�ក�បេទសប៉េឡសទីន។”

154 ដូេចនះខញុ ំគិតថ “េនះគឺ�គនែ់តខញុ ំគិតប៉ុេ�� ះ។” េហយខញុ ំបនបន�។

អ�ីមយួបននិយយថ “េនះមនិទនដ់ល់េពលេទ។”

155 េហយខញុ ំបនេចញេ ខងេ�កយេ�ង។ ខញុ ំបនេងបកបលេឡងចំេពះ�ពះ។
ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអងគេអយ �ទងក់ំពុងែតនិយយមកកនទូ់លបងគំឬ?”
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156 បននិយយថ “េនះមនិទនដ់ល់េពលេទ។ េ េ�ក�បេទសប៉េឡសទីន។
េនះមនិែមនជេពលេវ�េទ។” បនទ បម់កខញុ ំយកសំបុ�តមកប�ូរ េហយេចញពី
ទីេនះេឡងកត�់កងរ ៉មូ េហយ�តឡបម់កលីសេបនវញិ។ ជភ�ពរ័ទុយ�គ ល់
េហយពីទីេនះ�តឡបេ់ សហរដ��េមរកិវញិ។
157 មនិទនដ់ល់េពលេទ។ អំេពទុចចរតិរបស់�សនដ៍ៃទេ មនិទនេ់ពញេទ
គឺរហូតដល់ចុងែពង។ ប៉ុែន�ៃថង�មយួេនះនឹងមន េហយ�ពះនឹងចតន់រ�
មន កេ់ ទីេនះែដលជេ�� េហយនឹងបង� ញដល់ពួកេគ។ ខញុ ំេជ ថ�ពះនឹង
េ�បសគតឱ់យេងបេឡងវញិភ� មៗ មនិថគតជ់អនក� េនះនឹងេ�បសគត់
ឱយេងបេឡងវញិយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ខញុ ំេជ ថ��តវែតមក។ េនះេហយជអ�ីែដល
េយងកំពុងសិក�េនះ ែដលេយងជិតប ចប។់
158 េហយ សូមចថំ នទីែដល�សនយូ៍�ទទួល�ពះ�គីសទ �កមជំនំុរបស់
�សនដ៍ៃទបនបតេ់ េហយ។ េពលេនះ �សនដ៍ៃទកម៏នេ�គះកចហូរមក
េលពួកេគ គឺទុកខេវទន។
159 េហយ—េហយេតបុរសជ�គដអ៏�ច រយ�ចបេ�ង ន េហយេមល�ពះគមពរីេនះ
យ៉ងដូចេម�ច េហយនិយយថ�កមជំនុំឆ�ងកត�់គទុកខេវទន េ េពលែដល
មនិមនបទគមពរីេ កនុង�ពះគមពរីែដលែចងពី�ផង! ពួកេគមនិទទួលបនសូមបែីត
មយួ។
160 បុរសមន ក�់បបខ់ញុ ំមនិយូរប៉ុនម នេទ ថ “អូ បង�សី អឹមសីុេភសុន បនបេ�ង ន
ថ�កមជំនុំនឹងឆ�ងកត�់គទុកខេវទន ពីេ�ពះេយងនឹងមនពន�ឺចងំេ េពល
េនះ។” េពលេនះគឺអុី��ែអល មនិែមនជ�សនដ៍ៃទេទ។

ពួក�សនដ៍ៃទបនកន�ងផុតេ  េហយ�កមជំនុំ។ ពួកេគ�តវែតឆ�ងកត់
េ�យគម នទុកខេវទន។ “នគបនេហ រទឹកេចញពីមតរ់បស់�” ជំពូកទី ១៧
“េហយបនេធ�ស ងគ មជមយួអនកែដលេ េសសសល់” ស�ី�ពហមចរែីដលកំពុង
េដក។ េទ…�កមជំនំុពិត�បកដបនបន�។ នង�តវបនេធ�េ ពិធីជបេ់ល ង
�ពហ៍ពិពហ៍ ស�មបក់រទងំេនះ ចេន� ះៃនេពលេវ�ែដលពិធីជបេ់ល ង
�ពហ៍ពិពហ៍នឹង�ប�ពឹត�េ េ សប� ហ៍ចុងេ�កយ។ េហយេនះជេពលែដល
�គទុកខេវទនចូលមកដល់ េ េពលែដលកណ�ូ ប និងករេប តេប នេកតេឡងេល
�កមជំនំុ និងអ�ីៗកដូ៏ចេនះ។
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បនទ បម់ក េ ចុងប ចប ់ េ កនុងជំពូកទី១៩េ ទីេនះ នងមកជមយួ
កូនកំេ�ះរបស់នង។ �េលលូយ៉! “េស�ចៃនេស�ច និង�ពះអមច ស់េល
�ពះអមច ស់ �វកកធ់� កក់នុងឈម េហយមច ស់�ថ នសួគជ៌ិះេសះស មកជមយួ
�ទង។់ េ ទីេនះ នងមក េដមបយីកកែន�ងរបស់នងស�មបស់ហស�វត�រ។៍ �
ែមន៉! អូ!

ចូរសេសរ�ពះនម អូ ចូរសរេស�ពះនម
ចូរសរេសរ�ពះនម�ពះអមច ស់
ចូរសេសរ�ពះនម អូ ចូរសរេស�ពះនម
ចូរសរេសរ�ពះនម�ពះអមច ស់។

�ពះេយសូ៊វជនម �ពះេយសូ៊វជនម
�ពះេយសូ៊វជនមៃន�ពះអមច ស់
�ពះេយសូ៊វជនម អូ �ពះេយសូ៊វជនម
�ពះេយសូ៊វគជឺ�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់។

េលកតេមកង�ពះនម អូ េលកតេមកង�ពះនម
អូ សូមេលកតេមកង�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់
េលកតេមកង�ពះនម អូ េលកតេមកង�ពះនម
េលកតេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់។

161 េតអនកេធ��េ�យរេប ប�? អនកេធ�ឱយ�អ�ច រយេ កនុងជីវតិរបស់អនក។
អនករស់េ កនុងជីវតិែបបេនះែដលពួកេគ�ចនិយយបនថ “មនអនកបំេរ របស់
�ពះ�គីសទ។” េនះេហយជរេប បែដលអនកេលកតេមកង�ពះនម។ សូមេមល។ អូ
េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទ? អូ ខញុ ំេអយ! ចេ�ម ងតូចរបស់េយងឥឡូវេនះ:

េ កនុងសនូកជយូរមកេហយ ខញុ ំដឹងថពិតជដូេចនះែមន
កូនតូចេកតមកេដមបជីួយសេ ងគ ះមនុស�ពីអំេពបបរបស់

ពួកេគ។
យ៉ូ�នបនេឃញ�ទងេ់ េលេឆនរ ជកូនេច មជេរ ងរហូត

កូនេច មេនះជមយួពួកេគ ���បពីំរ មនែតមយួេ �ថ នសួគនិ៌ងែផនដី
ប៉ុេ�� ះែដល�ចយក�បន។
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េ កនុងម៉—េ កនុងសនូកជយូរមកេហយ ខញុ ំដឹងថពិតជ
ដូេចនះែមន

កូនតូចេកតមកេដមបជីួយសេ ងគ ះមនុស�ពីអំេពបបរបស់
ពួកេគ។

េ�កយ៉ូ�នបនេឃញ�ទងេ់ េលេឆនររ កូនេច មជេរ ង
រហូត

អូ ចូរសរេស�ពះនម�ពះអមច ស់។

អូ ចូរសរេស�ពះនម អូ ចូរសរេស�ពះនម
ចូរសរេស�ពះនម�ពះអមច ស់
ចូរសរេស�ពះនម�ពះ ចូរសរេស�ពះនម
ចូរសរេស�ពះនម�ពះអមច ស់។

162 ខញុ ំចូលចិត�ថ� យបងគំ។ ែមនអត?់ ឥឡូវេនះ េយងមនិមក�ពះវ�ិរេដមប ី
�� បក់រអធិបបយេទ ែដលេ ជមយួ�។ ប៉ុែន�េយងមក�ពះវ�ិរេដមបថី� យបងគំ
ថ� យបងគំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ និងកនុងេសចក�ីពិត។ អនកបនឮេសចក�ីពិត េនះគឺជ
�ពះបនទូល។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េដមបថី� យបងគំ គឺេដមបបីង� ញពីខ�ួនអនកចំេពះ
�ទង។់ េឃញេទ?

អូ ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសៃនកលីេឡ! ផ�ល់ឱយេយងនូវអងកតធ់នូតូចមយួេ េល�។
បទ េ�ក។ ដឹងេទ េថតឌី? ខញុ ំេភ�ចឥឡូវេនះ។ សូមេមល។ សូមេមល។

អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសែដលមកពីកលីេឡ មកពីកលីេឡ
ដបតិ�ទងប់នេធ�េ�ចនស�មបខ់ញុ ំ។
�ទងប់នអតេ់ទសបបរបស់ខញុ ំទងំអស់ េហយ�ក់

�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ខងកនុង
អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់ ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសៃនកលីេឡេនះ។

អនកយកពនធបនេ បន�់សនក់នុង�ពះវ�ិរេ ទីេនះ
ៃថងមយួ

គតែ់�សកថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�បណីសេន� ស
ទូលបងគំផង!”
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គត�់តវបនអតេ់ទសពីអំេពបបទងំអស់ េហយមន
េសចក�ីសុខដ�៏ជលេ�  េ ខងកនុង

គតថ់ “សូមអេ ជ ញមកេមលបុរសេនះមកពី�សកកលី
េឡ។”

អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសែដលមកពីកលីេឡ មកពីកលីេឡ
ដបតិ�ទងប់នេធ�េ�ចនស�មបខ់ញុ ំ។
�ទងប់នអតេ់ទស�ល់អំេពបបរបស់ខញុ ំ េហយជនួស

េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងខញុ ំ។
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់ ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសកលីេឡេនះ។

អនកខ�ិនេធ�ឲយេដរ មនុស�គរេធ�ឲយនិយយ។
អំ�ចេនះ�តវបននិយយេ�យេសចក�ី�ស�ញ់េ

េលសមុ�ទ។
មនុស�ខ� ក�់ចេមលេឃញ ខញុ ំដឹងថ��ច
អំ�ចៃនបុរសេនះមកពី�សកកលីេឡ។

អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសែដលមកពីកលីេឡ មកពីកលីេឡ
ដបតិ�ទងប់នេធ�េ�ចនស�មបខ់ញុ ំ។
�ទងប់នអតេ់ទស�ល់អំេពបបរបស់ខញុ ំ េ�យ�ក់

�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះេ កនុង។
អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�ែដលមកពីកលីេឡ

�� បម់យួេនះ

ស�ីេ ឯអណ�ូ ងេនះ អំេពបបរបស់នង�តវបន�បប់
រេប បែដលនងមនប�ី�បេំ េពលេនះ។ (េនះជ�ទង។់)
នង�តវបនេលកែលងេទសពី�គបអ់ំេពបប េហយ

សន�ិភពដ�៏ជលេ� បនចូលមក
បនទ បម់កនងយំ “មកេមលបុរសមកពីកលីេឡ!”

អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់បុរសែដលមកពីកលីេឡ មកពីកលីេឡ
ដបតិ�ទងប់នេធ�េ�ចនស�មបខ់ញុ ំ។
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�ទងប់នអតេ់ទស�ល់បបរបស់ខញុ ំ េហយបន�ក់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង។

អូ! ខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�ែដលមកពីកលីេឡ។
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ែមនអត?់ អស់ពីចិត�! ែមនអត?់ េត�ទងម់និអ�ច រយេទ?

អូ អ�ច រយ អ�ច រយ �ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ (េត�ទងជ់អ�ី?)
ទី�បឹក� �ពះៃនសន�ិភព �ពះដម៏នមហិទធិឫទធិគឺ�ទង់
អូ ជួយសេ ងគ ះខញុ ំ ករពរខញុ ំពីអំេពបប និងភព�ម៉ស់

ទងំអស់
អ�ច រយ�ស់ អនកេ�បសេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង!់

សូមេ�នកបលឥឡូវេនះ េហយគិតេមល។
ខញុ ំបនវេង�ង ែតឥឡូវមកវញិ ខញុ ំរចួផុតពីករេថក លេទស

េហយ (ជតិ�សនក៍ំពុងែតែបកបក ់មនិសំខន។់)
�ពះេយសូ៊វផ�ល់េសរភីពនិងករសេ ងគ ះេពញេលញ
�ទងស់េ ងគ ះខញុ ំ �ទងក់រពរខញុ ំពីអំេពបប និងេសចក�ី�ម៉ស់

�គបយ៉់ង
អ�ច រយ�ស់អនកេ�បសេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង។់
អូ អ�ច រយ�ស់ អ�ច រយ�ស់ �ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ទី�បឹក� �ពះៃនសន�ិភព �ពះដម៏នអំ�ចគឺ�ទង់
សេ ងគ ះខញុ ំ រក�ខញុ ំពីបបនិងករ�ម៉ស
អ�ច រយ�ស់ អនកេ�បសេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង!់

អូ គិតេ !
ខញុ ំបនវេង�ង ែតឥឡូវមកវញិ ខញុ ំរចួផុតពីករេថក លេទស
�ពះេយសូ៊វផ�ល់េសរភីពនិងករសេ ងគ ះេពញេលញ
សេ ងគ ះខញុ ំ (េត�ទងេ់ធ�អ�ី?) ករពរខញុ ំពីអំេពបប និងភព

�ម៉ស់ទងំអស់ (ជិះពីេល�។)
អូ អ�ច រយ�ស់ អនកសេ ងគ ះខញុ ំ សូមសរេសរ�ពះនម�ទង!់

ឥឡូវេនះរមួគន !
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អូ អ�ច រយ�ស់ អ�ច រយ�ស់�ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ទី�បឹក� �ពះៃនសន�ិភព �ពះដម៏នអំ�ចគឺ�ទង់
េហតុអ�ី គឺបនជួយសេ ងគ ះខញុ ំ ករពរខញុ ំឲយរចួពីអំេពបប និង

ភព�ម៉ស់
អ�ច រយ�ស់អនកេ�បសេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង!់

អូ េតខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វយ៉ង� (ថ� យសិរលី�!)
អូ េតខញុ ំ�ស�ញ់…

រកី�យ�ស់ែដលខញុ ំបនសេ ងគ ះ! រកី�យ�ស់ែដលខញុ ំកំពុងរងច់កំរ
យងមករបស់�ទង!់

អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន។

ឥឡូវេនះេយងេលកៃដេឡង េបេយងចងម់ននយ័ែមន។

ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន។

163 អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [�កមជំនំុនិយយថ “បទ។”—េអដ។] បនទ បម់កអនក
�តវ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ េ�ពះេបអនកមនិ�ស�ញ់អនកែដលអនកេឃញេ
ទីេនះេទ េតេធ�ដូចេម�ចអនក�ច�ស�ញ់�ពះអងគែដលអនកមនិបនេឃញេកត? ចូរ
ចបៃ់ដគន និយយ:

អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន។

ខញុ ំនឹងមនិែដល…

េលកៃដេ �ទងឥ់ឡូវេនះ។ ហនឹងេហយ។
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… មនិបង�់ទង់
ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
ខញុ ំមនិេបះបង�់ទងេ់ឡយ
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន។

164 �គនែ់តគិត �ទងប់នេបកសែម�ងករដធ៏ំេនះឱយេយង�គ ល់។ េតេយង
មនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ? េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ? េយងពិតជមនអំណរគុណ
�ស់ចំេពះ�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង មនិែដលេបះបងេ់ចលេយងេទ។
“ែមនេហយ ខញុ ំេ ជមយួអនកជនិចច…” េតអនកកំពុងរកី�យជមយួ ចិតសិប
សប� ហ៍របស់�នីែយល៉េទ? [“�ែមន៉។”—េអឌ។] អូ េតេយងមនិ�ស�ញ់�ទង់
េទឬ? េត�េធ�ដូចេម�ច?

ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង់
ឱកូនេច មេ កល់�៉រ ី
�ពះអងគសេ ងគ ះ…

�គនែ់តថ� យបងគំ�ទងេ់ចញពីេបះដូងរបស់អនក។

ឥឡូវេនះសូម�� បខ់ញុ ំេពលខញុ ំអធិ�� ន
សូមដកយកបបខញុ ំេចញ
អូឱយខញុ ំពីៃថងេនះ
�តវបនថ� យទងំ�សង!

ខណៈេពលែដលជីវតិងងឹតរបស់ខញុ ំេដរេ  (េយង
ទងំអស់គន េធ��។)

េហយទុកខ�ពយេ ជុំវញិខញុ ំរកី�ល�ល (បទ
�ពះអមច ស់។)

េធ�ជអនកែណនរំបស់ខញុ ំ (សូមនខំញុ ំ�មរយៈ� �ពះអមច ស់!)

ឱេសចក�ីងងឹតនឹងេ ជៃថង
លុបេចលករភយ័ខ� ចទុកខ�ពយេចញ
េហយកំុេ�យខញុ ំវេង�ង
ពី�ទងេ់ឡយ។
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[បង�បស�បណ�ចំបេ់ផ�មបនទរេសចក�ីជំេន របស់ខញុ ំសម�ងឹេមល�ទង—់េអ
ឌី។]

ចេ�មនកម� ងំដល់េបះដូងេខ�យរបស់ខញុ ំ
ែដលដួលសន�ប់
េធ�ឱយងងឹតេ ជៃថង
បំបតក់រភយ័ខ� ចទងំអស់របស់ខញុ ំ
អូឱយខញុ ំពីៃថងេនះ
�តវបនថ� យទងំ�សង!

165 ឱ�ពះេយសូ៊វ េយងេឃញថ េយងកំពុងែតជិតដល់អ�ីមយួ។ េ��េអ�យ
បននិយយអំពី�។ េយេរមបននិយយអំពី�។ �នីែយល៉បនេមលេ េ�កយ
េហយេឃញអ�ីែដលេគនិយយ។ �បនេធ�ឱយចិត�របស់គត�់តវបនកូរ េហយគត់
—គតប់នែបរមុខេ �ថ នសួគ។៌ គតប់នតម យក�ក�តប់វ និងបចេផះ។
គតច់ងឮ់ ដូេចនះគត�់ច�ពមន�បជជន។
166 �ពះអមច ស់េអយ េយងេឃញ�មរយៈេស វេ  េស វេ របស់�ទង ់ គមពរី
េអ�យ េស វេ េយេរម េស វេ យ៉កុប។ យ៉ូ�ន លូក ម៉កុស
ម៉ថយ េស វេ វវិរណៈ េស វេ ទងំអស់របស់�ទង ់ ែដលពួកេយងជិតដល់
ទីប ចបេ់ហយ។ េហយេយងបន�កម់ុខរបស់េយងេឆព ះេ �ថ នសួគ ៌ េ�យ
ករអធិ�� ន ករអង�ររកកែន�ងែដលេយងកំពុងរស់េ  �ពះអមច ស់។ េយង
ចបេ់ផ�មេឃញពន�ឺៃថង។ េហយ�ពះអមច ស់េអយ េយងមករក�ទង។់ ជំេន របស់
េយងេមលេ �ទងឥ់ឡូវេនះ។ ទុកេចល�ល់ទមងន ់�ល់អំេពបប �ល់ករមនិេជ
ែដលងយនឹងរខំនេយង េយងចុចឥឡូវេនះេឆព ះេ រកស ញ ៃនករេ ដខ៏ពស់
េ�យដឹងថេពលេវ�របស់េយងមនកំណត។់
167 �បទនពរដល់មនុស�ទងំេនះេ ទីេនះ�ពះអមច ស់។ ពួកេគ�ស�ញ់�ទង។់
ពួកេគជរបស់�ទង។់ ពួកេគបនេចញមក។ �ទងគឺ់ជមន កក់ំពុងេធ�ករបង� ញ។
េយងខញុ ំអធិ�� នសូមឲយ�ទង�់បទនរបស់ទងំេនះដល់េយង េពលេយងរងច់ំ
�ទង។់
168 សូមេ�យពួកេយងមនេពលរេស លៃនករសិក� �ពះអមច ស់។ ផ�ល់ឱយ
េយងនូវករយល់ដឹង។ នេំយងមកវញិយបេ់នះ �សស់��យ។ �ពះអមច ស់េអយ
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�បេ�បងទូលបងគំេ រេស លេនះ អូ េពលែដលទូលបងគំសិក� �ពះអមច ស់េអយ
ស�មបេ់ហតុផល�បមំយួដងៃនដំេណ រទស�នកិចចរបស់ក�ពីែយល៉។ �បសិនេប
ក�ពីែយល៉មកសួរសុខទុកខ េហយផ�ល់អតថនយ័�បមំយួដង �ពះអមច ស់ េយង
�តវែតដឹង។ េយងសិក��មេស វេ  េហយដឹងថេយងេ ជិត។ ដូេចនះ េយង
អធិ�� នឲយ�ទងប់ង� ញ�ដល់េយងេ យបេ់នះ។
169 ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�កៃ់ថងពួកេគេ ទីេនះ។ ទូលបងគំ
មនិដឹងថយ៉ងេមច៉េទ ប៉ុែន��ទង�់ចនេំយងមកទនេ់ពល។ សូម�បទនមក
ឱ�ពះបិ�។ េយងកំពុងែស�ងរក�ទង។់ េយង�ស�ញ់គន េ វញិេ មក េហយ
�ពះេ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ បនសម� តេយងពី
អំេពបបទងំអស់។ េយងកំពុងែស�ងរក�ទងឥ់ឡូវេនះ។ សូមជួយេយងខញុ ំ េពល
េយងរងច់�ំពះអងគ �ពះបិ� �មរយៈ�ពះេយសូ៊វជ�ពះអមច ស់ៃនេយង។ 
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(Gabriel’s Instructions To Daniel)
ែផនកចិតសិបសប� ហ៍របស់�នីែយល៉

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 30 កក�� 1961 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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