
សំណួរនិងចេម�យអំពី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ

 េហយបនទ បពី់យបម់�លិមញិេយង�តវបនេពញទងំអស់។ ខញុ ំបនឮ
របយករណ៍ល�េ ៃថងេនះអំពីមនុស�ជេ�ចនែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ

បរសុិទធ។ េហយេយងសបបយចិត�ចំេពះ�។

2 រកី�យែដលមនបង�បស �គ �េំ ជមយួេយងេ យបេ់នះ ជសហករ ី
មន ករ់បស់េយងេ ទីេនះពីេ�ងឧេបសថ �គគង� លៃន�ពះវ�ិរបរសុិទធេ អ៊ុយទី
ក។ េហយបង�បសេជកសុនគតេ់ ទីេនះ កលពីយបម់ញិ ខញុ ំេជ ថ អ ច ឹង
ឬគត�់តលបម់កទីេនះវញិេ កនុងទស�និកជនេ កែន�ង�មយួឥឡូវេនះ។
នរ�មន កប់ននិយយ កនុង…បទ ខញុ ំេឃញបង�បស េជកសុនខងេ�កយ
ទស�និកជនឥឡូវេនះ។ េហយ—េហយបង�បស រ ៉ដូែឌល េតគតេ់ ទីេនះេទ?
េនះគឺជសហកររីបស់េយងមន កេ់ទ តេ ទីេនះ “៦២។” េយងរកី�យែដលមន
ពួកេគចូលមក។ េហយជមយួ…អូ បង�បស ផត និងបងប�ូនទងំអស់េនះ គឺ
េយង—និងេ កនុងទស�និកជន។ េយងរកី�យែដលមនអនកទងំអស់គន េ ទីេនះ
យបេ់នះ។

3 ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំចងប់ ជ កេ់រ ងេនះខញុ ំនឹងនអំនកអធិបបយល�ៗ
មកទីេនះេដមបនិីយយជមយួអនក េ�ពះខញុ ំស�កេ�យ�រេពលដធ៏ំែបបេនះ
កលពីយបម់ញិ។

4 ឥឡូវេនះ �បពនធរបស់ខញុ ំ នងជអនកែកត�មវរបស់ខញុ ំ។ បងប�ូនដឹងេទ អំពីអ�ី
ែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ នងបននិយយថ អនកេ ខងេ�កយយបម់ញិមនិ�ច
�� បខ់ញុ ំបនេទ េ�ពះខញុ ំនិយយចូលឧបករណ៍េនះ។ េហយឥឡូវេនះ មុនេពល
ែដលខញុ ំចបេ់ផ�ម ខញុ ំនឹង�កលបងបន�ិច។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងសួ់រថេត��បេសរជង
មុនឬអត។់ េត�ល�ជងេ ខងេ�កយឬ? ឬេនះ�បេសរជង? េតេនះ�បេសេទ?
ឥឡូវេនះ អូនសម� ញ់ េនះខញុ ំទទួលបនស ញ ផទុយពីអនក។ ឥឡូវេនះ ពួកេគ
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និយយថ��បេសរេហយ។ មនិអីេទ។ អូ ខញុ ំេអយ! េនះជ ស�ី។ េនះជករល�
មយួ េ�ពះ�ជយូរមកេហយចប�់ងំពីខញុ ំមនមយួ។ គតែ់តងែត�តវ។
5 ែមនេហយ េយងពិតជមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ េលកមមវធីិបីយបេ់នះ
ខញុ ំបនេធ�។ េហយឥឡូវេនះ ែខ��តទ់ងំអស់េលកែលងែតយបម់ញិ…ខញុ ំបន
ទូរស័ពទេ បង�បស េ�គ ដ េហយ�បបគ់តឲ់យមកយកកែសតស�មបេ់�ង
ឧេបសថ។ ប៉ុែន��បនេកតេឡងែដលខញុ ំដឹងថ ប៊លីីប៉ូល បនេចញ�នរបស់
គតេ់ បតេ់ហយ ដូេចនះកែសតមនិ�តវបនេគយកេប�មខញុ ំដឹង។ ដូេចនះ េយង
បនខកេរ ងេនះ។ ខញុ ំចងទុ់ក�េ កនុង�កមជំនុំេដមបជី�បេយជនដ៍ល់�កមជំនំុ
—នរ�មន កនិ់យយ—អ�ីែដលេយងេជ ។
6 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ ខញុ ំនឹងនិយយេ េល សននិសីទដអ៏�ច រយ �បសិនេបខញុ ំ
�ចឆ�ងកតសំ់ណួរបនទនេ់ពល។ េហយបនទ បម់ក�ពឹកៃថងែស�កគឺជកមមវធីិ
ពយបល។ េហយេយងនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ ដូេចនះេហយ េយងមនិ
�ចេចញ—ឬ�គនែ់តេ និយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងនអំនក េហយអនក និង
អនក។” េនះនឹងមនិ�តឹម�តវេទ។ ប៉ុែន�េយងផ�ល់កតេ �កមមយួ េហយេ កែន�ង
�មយួេ �មសន�ឹកកតទងំេនះ ខញុ ំេ ពីរបីនកេ់ឡងេលេវទិក។ េហយ
បនទ បម់ក �បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបេ់ផ�មេបកសែម�ង បនទ បម់ក �
េចញេ �មរយៈទស�និកជនេហយនមំនុស�េចញេ កនុងទស�និកជនស�មប់
កមមវធីិពយបល។ េហយបនទ បម់ក េ �ពឹកែស�ក ខញុ ំនឹងនិយយ េប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័ េ មុនកមមវធីិពយបល។
7 ខញុ ំេឃញ�បពនធខញុ ំេសច។ អូនសម� ញ់ េតអូនឮខញុ ំចបស់េទ? អូ �� បខ់ញុ ំបន។
ជករ �បេសរ�ស់! នងអងគុយេ ខងេ�កយេហយេប—មនិបនឮខញុ ំ នង
�គវកីបល “អនកេអយ…ខញុ ំមនិ�ចឮអនកេទ មនិ�ចឮអនកេទ។”
8 ដូេចនះៃថងែស�ក—យបៃ់ថងែស�កគឺជកមមវធីិផ�យដំណឹងល�ជមយួនឹងកមមវធីិ
បុណយ�ជមុជទឹក។ េហយ េពលខញុ ំឆ�ងកតក់រអធិបបយេ យបែ់ស�ក េយងនឹង
ទញ�ងំននមកវញិ េហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹកេ យបែ់ស�ក។ �បសិនេប�ពះអមច ស់
សព��ពះហឫទយ័ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ េ េពល�ពឹកខញុ ំចង—់ឬ
យបែ់ស�កខញុ ំចងនិ់យយេល�បធនបទ: ទីសមគ ល់—ទីសមគ ល់មយួ�តវបនផ�ល់
ឱយ។ េហយបនទ បម់ក �បសិនេបេយងេ ទីេនះយបៃ់ថងពុធ �បសិនេប�ពះអមច ស់
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អនុ ញ តឱយខញុ ំេ ទីេនះេ យបៃ់ថងពុធ ខញុ ំចងនិ់យយេល�បធនបទ៖ េយង
បនេឃញផក យរបស់�ទងេ់ ទិសបូព៌ េហយបនមកថ� យបងគំ�ទង។់ ឥឡូវេនះ
��គនែ់តជៃថងបុណយណូែអលប៉ុេ�� ះ។
9 េហយបនទ បម់ក ភ� មៗបនទ បពី់បុណយណូែអលគឺជសប� ហ៍
បុណយណូែអល។ មនកែន�ងែដលេយង�បមូលសំបុ�តទងំអស់…បង�បស េមសីុ
និងពួកេគជធមម��បមូលយក�ទងំអស់។ េហយេយង�ក�់ខងេ�ក េហយ
េយងអធិ�� នេលសំបុ�តទងំេនះ េហយសូម�ពះអមច ស់ដឹកនេំយងេ កន់
កែន�ង�មយួេ ជំុវញិពិភពេ�កែដលេយងនឹងេ ។
10 ឥឡូវេនះ ពួកេគ គឺជ�កមធុរៈកិចច�គី�ទ ន មនប�� ញដធ៏ំ កំពុងេធ�ដំេណ រ
េ ផ�រ�ីេដមបចូីលរមួសននិសីទរបស់ពួកេគ។ េធ�ដំេណ រពីទីេនះេ កន ់ឃីងស�ុន
េ កន�់បេទសៃហទី េហយចុះេ  ពរ័តូរកូីខងតបងូ ឆ�ងកតម់ុកិសិុក។
11 ប៉ុែន� �ពះអមច ស់�កដូ់ចជកំពុងនខំញុ ំេ �បេទសនរ័េវស។ ខញុ ំមនិដឹងថ
េហតុអ�ីេទ។ េតអនក�គ ល់េស វេ តូចែដលមនេឈម ះថ បុរសែដលបនប ជូ ន
មកពី�ពះេទ? �ជករេបះពុមពផ�យដធ៏ំបំផុតេ កនុង�បេទសនរ័េវស។ សូមគិត
េមលថ េត�ពះអមច ស់បនេធ�អ�ីេ ទីេនះ។ េហយេពលខញុ ំេ ទីេនះ េគមនិឲយខញុ ំ
�កៃ់ដេលអនកជំងឺេទ។ ខញុ ំេ ទីេនះបីយប។់ េហយេគមនិឲយខញុ ំ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ
េទ។ ដូេចនះ អនកេឃញនូវអ�ីែដល�ពះ�ចេធ�។ ហ�ូងមនុស�ធំ�ស់ េគ�តវយកប៉ូលី
ស េសះ េហយជិះនមំនុស�េចញពីផ�ូវេដមបខីញុ ំ�ចេឡងេ កែន�ងេនះ។ េហយ
ខញុ ំមនិបន�កៃ់ដេលអនកជំងឺេទ។ េទះបីជយ៉ង� ខញុ ំបនអធិ�� នស�មប់
ពួកេគ អនុ ញ តឱយពួកេគ�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក។
12 ដូេចនះ…[មននរ�មន កនិ់យយេ កនប់ង�បស �បណ�—ំេអដ។]
បទ ខញុ ំ�បកដ�ស់ បនទ បម់ក។ ឥឡូវេនះ �ពឹកែស�ក…ឥឡូវេនះ យបេ់នះ
�បែហលជេយងនឹងចូលេ កនុងសំណួរទងំេនះ េ�ពះេយងមនរបស់ល�ពិតៗ។
េហយខញុ ំមនិដឹងថេត�ពះអមច ស់នឹងរក�េយងេ េល�ដល់េពល�េទ។ េហយ
បនទ បម់កេ �ពឹកៃថងែស�កទងំ ប៊លីីប៉ូល េជន ឬេឡអូ មន ក ់ នឹងេ ទីេនះេដមប ី
ផ�ល់កតអធិ�� នេ េម៉ង�បបំីរហូតដល់�បបំី�មសិប។ ឥឡូវេនះអនកេ
េ�ក�កង សូមឲយខញុ ំរឮំក�ម�ងេទ តេដមបកុីំឲយអនកេភ�ច។ �បសិនេបអនកចងចូ់លមក
កនុងបនទ ត ់េយងចងម់នអនកេ េ�ក�កង�បសិនេប�ច។
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13 ឥឡូវេនះ េពលខ�ះេ កនុង�ពះវ�ិរ េយងេ ដល់កែន�ងមយួែដលពួកេគ
និយយថ “មនិអីេទ…” េយងទទួលអនកេ េ�កទី�កង នពំួកេគេឡង…នរ�
មន កនឹ់ងនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនិដឹងថមនអ�ីខុសជមយួពួកេគេទ។ ពួកេគ
�បែហលជកំពុង�បបអ់�ីមយួខុស។” បនទ បម់កអនកមនមនុស�េ កនុងទី�កង
ពួកេគនិយយ “អូ អនក�បែហលជធ� ប�់គ ល់ពួកេគ។” ដូេចនះ…បនទ បម់ក
ពួកេគនិយយ—��តវបនេគនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំនឹង�បបអ់នក �ជកត
អធិ�� ន។” ចុះពួកេគែដលមនិមនកតអធិ�� នវញិយ៉ងេមច៉ែដរ? េហយ�មន
ពីមយួៃថងេ មយួៃថងេពល�…

េតមនអ�ីនិយយ? [បង�បស �បណ� ំ �តវបនសំុឱយឈរពីេ�កយ
ម�ីកហ�ូន—េអដ។] ឈរពីេ�កយេម�ក? មនិអីេទ អនកដឹងេទ ខញុ ំែតងែតអធិបបយ
ក�� លផ�ូវ។ ដូេចនះ�បែហលជខញុ ំនឹងយក�ែបបេនះ។ េត��បេសរជងេទ? េនះ
ល�ជង។ �មនិអីេទ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ�ជអ�ី។ េយង—�បពន័ធ�សយ�� ន
�ធរណៈរបស់េយងេ ទីេនះអន�់ស់ អន�់ស់។ េហយេយងមនិពយយម
េធ�ឲយ�បេសរេឡងឥឡូវេនះេទ េ�ពះេយងចងប់នេ�ងឧេបសថថមីែដល�តវបន
�ងសងភ់� ម។ េហយបនទ បម់កជេពលែដលេយងនឹងមនបនទបេ់�ចន (េឃញ
េទ?) �បសិនេបេយង�ចេ ដល់ទីេនះេហយព�ងីកកែន�ងេនះឱយធំជងេនះបន�ិច
េហយ�កក់ែន�ងបែនថមេទ ត េហយេ�ត មខ�ួនស�មបក់រ�បជុំេ េពលែដលេយង
មនពួកេគេ ទីេនះ។

14 េហយឥឡូវេនះ ចូរចថំ េ េពល�ពឹកេកមង�បស មន ក ់ឬបីនកក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ នឹងផ�ល់កតចេន� ះពីេម៉ង�បបំី�មសិប ឬ�បបីំនិង�បបីំ�មសិប។
េនះផ�ល់ឱកសស�មបអ់នក�ល់គន កនុងករេ�ះ��យ។ េហយខញុ ំកំពុងនិយយ
អំពីរេប បែដលពួកេគផ�ល់កត េហតុអ�ីបនជេយងេធ��។ �គឺេដមបរីក�ស�� ប់
ធន ប។់ េឃញេទ? ឥឡូវ ចុះេបខញុ ំចូលមកេនះ េធ�ដូចឥឡូវេហយនិយយថ “សូម
ឱយ ស�ីេនះ ស�ីេនះ បុរសេនះ និង ស�ីេនះ…?” អនកេឃញេទ េនះនឹងជករល�
—េនះនឹងពិបកបន�ិច។ េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក �បសិនេបអនក…ជេ�ចន
ដងេហយែដលខញុ ំបនេធ�ែបបេនះ។ េហយេបេពល�ពឹកមនមនិេ�ចនេទ ខញុ ំក�៏ច
េធ�ដូចគន ែដរ។ ខញុ ំនឹងនិយយថ “េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ មកពីេ�ក
ទី�កង ែដលមនប � ជមយួអនក? អនកេ�កកឈរេឡង។”
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15 បង�បស េមសីុ អនកកំពុងមកកែន�ងសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ។ េតអនកនឹងជួយខញុ ំ
េទ? [បង�បស េមសីុេឆ�យ“ខញុ ំមករកករសេ ងគ ះ។”—េអដ។] អូ អនកកំពុងមក…
គតក់ំពុងមកជួយសេ ងគ ះខ�ួនគត។់ ខញុ ំបននិយយជមយួមតិ��សីរបស់អនកេ
ៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះ អនក�តវែតល�នឹងខញុ ំ។ េឃញេទ? មនិអីេទ។ េនះជករល�។ ខញុ ំ
—ខញុ ំេសងចសរេសរចំេពះភពក� �នរបស់បង�បស េឡអូ។ េ េពលែដល�មនិ
�តឹម�តវ េ�ះ—ចូរេយងេធ��ឱយបន�តឹម�តវ�មែដលេយងដឹងពីរេប បេធ� េដមបឱីយ
�ល�បំផុត�មែដលេយង�ចេធ�បន
16 អ ច ឹងឥឡូវ សំុឲយអនកេ េ�ក�កងេលកៃដេឡងថមនប � អ�ីមនិ�សលពី
េគ។ េហយបនទ បម់ក�គនែ់តឈរេ ទីេនះ អធិ�� នដល់មនុស�មន ករ់ហូតដល់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបេ់ផ�ម េហយទទួលយកទស�និកជនទងំមូល។ េតមន
ប៉ុនម ននកែ់ដលបនមកទីេនះេ េពលែដលពួកេគបនេឃញថ�បនេកតេឡង
េ ទីេនះ? �បកដ�ស់! េឃញេទ? ដូេចនះ�មនិសំខនេ់ទថេត�ជវធីិ�។ �
�គនែ់តជ…
17 ខញុ ំចងឱ់យអនកចងចេំរ ងេនះ េហយខញុ ំនឹងពយយមឆ�ងកត�់ម�ងេទ តេ េពល
�ពឹក។ ជនជតិដៃទ ដំណឹងល�ែដលបន�បទនដល់ពួកេគ គឺជដំណឹងល�ៃន
េសចក�ីជំេន  មនិែមនជកិចចករអ�ីទងំអស់។ េឃញេទ? េហយដូចខញុ ំបននិយយ
កលពីយបម់ញិ។ េ េពល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តេ ៃថងបុណយទី៥០
េ េពលែដលពួកេគចុះេ ឯពួកយូ� (កិចចករ ១៩:៥) ពួកេគ�តវែត�កៃ់ដេល
ពួកេគេទប�ចទទួលបន�។ េហយេ េពលែដលពួកេគចុះេ ជនជតិ�ម៉រ ី
ពួកេគ�តវែត�កៃ់ដេលពួកេគ។ ប៉ុែន�េពលពួកេគមកឯ�សនដ៍ៃទេ ផទះកូេន�
ស “េពលេព�តសនិយយពកយទងំេនះ…” គម នករ�កៃ់ដេលេទ។
18 េពលេកមង�សីតូចេនះ�� ប ់កូន�សីរបស់ៃយរ៉ ៉សុ ជបូជចរយបននិយយថ
“ចូរមក�កៃ់ដេលនង េហយនងនឹងមនជីវតិ។” ប៉ុែន�េ េពលែដលេមទព័រ ៉មុូងំ
ែដលជ�សនដ៍ៃទបននិយយថ “ខញុ ំមនិសមឱយអនកមកេ េ�កមដំបូលផទះ
របស់ខញុ ំ និយយ�ពះបនទូល។” េនះេហយជ�។ េឃញេទ?
19 ស�ីជអនកសីុរ ៉ហូ�ីនីក ជភ��កិច �មពិតនងជអ�ី េ េពលែដលនង
—េពល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ នង បនទូលថ “�មនិែមនជករជួបគន ស�មប់
ខញុ ំេដមបយីកនំបុង័របស់កុមរេ ឱយសត�ែឆកេទ។”
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នងបននិយយថ “េនះជករពិត �ពះអមច ស់! ប៉ុែន�សត�ែឆកេ េ�កមតុសីុ
កំេទចនំប័ុងរបស់កុមរ។”

�ទងម់នបនទូលថ “េ�យពកយេនះ �រក�បនចកេចញពីកូន�សីរបស់អនក
េហយ។” និយយអ�ីែដលល�។ និយយអ�ីែដលល�អំពីនរ�មន ក។់ និយយ
អំពី�ពះេយសូ៊វ។ និយយអ�ីែដលេ�ម ះ�តង ់ អ�ីមយួែដលពិត។ េនះជវធីិកមច ត់
�រក�។ �ទងម់និែដលមនបនទូល—�ទងម់និែដលអធិ�� នស�មបេ់កមង�សីេនះ
េទ។ �ទងម់និែដលមនបនទូលេរ ងមយួអំពីករជសះេសប យរបស់នងេទ។ �ទង់
�គនែ់តមនបនទូលថ “េ�យពកយេនះ េ�យពកយេនះ…”
20 េហតទី �យ េ ៃថងមុន នងមនិបនសំុអ�ីទងំអស់។ នង�គនែ់តអងគុយ
េ ទីេនះ ប៉ុែន�នងបននិយយ�តឹម�តវ ែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមន�ពះបនទូលតបវញិថ “េហតទី សូមអ�ីកេ៏�យ
ែដលអនកចងប់ន អ�ីែដលអនក�តវករេហយចងប់ន។ រកេមលថេតេនះជករពិត
ឬអត។់ សូមអ�ីកេ៏�យ (ករពយបលប�ូន�សីពិកររបស់នងែដលេ ទីេនះបន
គូរេឡងទងំអស់ មយួមុនឺដុ�� រេដមបកំុីឱយនងជីកេលភនទំងំេនះ។ យុវជន
បន�� រ�ងកយរបស់នងេឡងវញិ) អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងសូ់ម អនកសូម�
ឥឡូវេនះ។ �បសិនេប�មនិមកេហយផ�ល់ឱយអនកឥឡូវេនះេទ េនះខញុ ំគឺជេ��
ែក�ងក� យ។” េនះេហយ—�បកដជអ�ីមយួ មនិអុីចឹងឬ?
21 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “និយយេ កនភ់នេំនះ…” េហយអនក
បនឮ—អំពីអ�ីែដលបនេកតេឡង េនះជពន័ធកិចចែដលេយងចូលេ ។ េយង
កំពុងេឡងេលផ�ូវេនះឥឡូវេនះ។ មនិយូរប៉ុនម ននឹងមនករយងមករបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយេយង�តវមនេសចក�ីជំេន ដផុ៏សផុលេល�កមជំនុំែដល
�ច�តវបនផ� ស់ប�ូរ កនុងេពលមយួប�៉ពិចែភនកេដមបេីចញេ េ�ក ឬេយងមនិេ
ប៉ុែន�កំុបរមភ �នឹងេ ទីេនះ។ �នឹងេ ទីេនះ។ េហយេ េពលែដលអំ�ចៃន
�កមជំនំុេនះេកនេឡង �នឹងនបំងប�ូនមក អំ�ចៃន�កមជំនំុេនះនឹងេងបេឡង
នឹងនបំងប�ូនរបស់ខ�ួនមក អំ�ចៃន�កមជំនុេំនះនឹងនបំងប�ូនឯេទ តៗមក
បនទ បម់កនឹងមនកររស់េឡងវញិជទូេ ។ េហយេយងទនទឹងរងច់�ំ។
22 ឥឡូវេនះ កុំេភ�ចកតអធិ�� នេ េពល�ពឹកេ េម៉ង�បបំីរហូតដល់េម៉ង
�បបីំ�មសិបនទី។ បនទ បម់កខញុ ំសួរពួកេគថមនអ�ីេ កនុងេនះ បនទ បម់ក
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ឈបផ់�ល់កត េហយ�តឡបេ់ វញិ េហយអងគុយចុះ (េឃញេទ?) េ�ពះេគនឹង
ែចកទងំអស់េចញ�បែហលជេ េពលេនះ ឬេ�ចន�មែដលេយងនឹងដកខ�ួន
េចញពីកែន�ង�មយួ។ េកមង�បសនឹងេ�កកេឡង �យសន�ឹកកតទងំអស់
េ ចំេពះមុខអនក បនទ បម់ក�បសិនេបអនកចងប់នកតមយួ អនកចងប់នមយួ ឬអ�ី
េផ�ងេទ តេនះ… េពលែដលខញុ ំចូលមក ខញុ ំ�គនែ់ត…កែន�ង�ែដល�ពះអមច ស់
មនបនទូលេ … េហយ�បសិនេប�ទងម់នបនទូលថ “កុំេ អ�ីទងំអស់” ខញុ ំនឹង
មនិេ ពួកេគទល់ែតេ�ះ (េឃញេទ?) េទះជ�ជអ�ីកេ៏�យ។
23 េហយខញុ ំ…ពន័ធកិចចេនះគឺជិតរ�តេ់ ៗ។ មនអ�ីធំជងេនះចូលមក។ សូម
ចថំ េនះជកែន�ងែដល�ល់េពលែដល��តវបនេគនិយយពសេពញេវទិក
េនះ ឬេ េលេវទិកេនះ េហយ�មនិែដលប�ជយ័េឡយ។ េតអនកចពំន័ធកិចចអំពី
ៃដេទ? េឃញថ�បនេធ�អ�ី? គំនិតកនុងចិត� េមលថ�បនេធ�អ�ី? ឥឡូវេនះេមល
�៖ និយយ�ពះបនទូល េហយេមលអ�ីែដល�េធ�។ េឃញេទ? ខញុ ំបន�បបអ់នកេ
ទីេនះកលពីឆន មំុន—�កមជំនុំ (ខញុ ំកំពុងនិយយេ កនេ់�ងឧេបសថ)—ឆន មំុន
បីឬបនួឆន មំុន អ�ីមយួែដលកំពុងជួសជុលេដមបសីេ�មចបន �ជករជួសជុល
េដមបេីកតេឡង។ េហយឥឡូវេនះ�កំពុងែតែបកធ� យភ� មៗ…�កំពុងែតបេងកត
េឡងេ�យខ�ួន�។ ឥឡូវេនះ េយងមនអំណរគុណចំេពះេរ ងេនះ។ អូ េយង
មនអំណរគុណយ៉ង�។ �គនែ់តសបបយចិត�។
24 ឥឡូវេនះ េយងទទួលបនសំណួរតឹងែតងមយួចំនួនេ ទីេនះ េហយេយង
ចងចូ់លេ កនុងពួកេគភ� មៗ។ មននរ�មន កេ់មលេស វេ ទងំអស់េនះែដល
ខញុ ំមន។ ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ បុរសឆ� តៃវ�តវករែតមយួេទ។” ប៉ុែន�
ខញុ ំមនិែមនជមនុស�ឆ� តេទ។ ខញុ ំ�តវែតមនពួកេគជេ�ចនេដមបពិីនិតយេមល។
ែមនេហយ េនះគឺជ�យ�ឡុត េហយេនះគឺជ�ពះគមពរី េហយេនះគឺជករ
�សបគន ។ ដូេចនះ�គឺជ…េយង�គនែ់តសំុ�ពះអមច ស់ឱយជួយេយង េហយែណនំ
េយងឱយេឆ�យសំណួរទងំេនះ �សប�មឆនទៈដេ៏ទវភពនិង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
25 ដូេចនះ សូមឲយេយងេ�នកបលបន�ិចេដមបអីធិ�� ន។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ
ទូលបងគំដឹងគុណ�ទងពី់ជេ� ៃនដួងចិត�របស់េយង។ ចំេពះអ�ីែដល�ទងប់ន
េធ�ស�មបេ់យងកនុងរយៈេពលបីយបចុ់ងេ�កយេនះ។ អូ េដមបេីឃញអនកបេ�ម
�តឡបម់កវញិេ កនុងបនទបេ់ហយចបៃ់ដគន  េហយមនជំេន េឡងវញិ និង—និង
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ជំ�នថមីមយួែដល�តវអនុវត�។ េ េឡង�មទូរស័ពទ…េហយេបះដូងរបស់េយង
រកី�យ េហយមនុស�ែដលទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនទ បពី់ពួកេគ—បនេឃញ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ រេប បែដល��បបជ់ក�់កម់យួជំ�នម�ងៗ អំពីរេប ប
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង។់ េយងខញុ ំមនអំណរគុណយ៉ងខ� ងំចំេពះ
ករេនះ �ពះអមច ស់េអយ។
26 �ទងេ់ធ�េរ ង�ម ញស�មបេ់យង េ�ពះេយងជមនុស��ម ញ។ េហយ
េយងអធិ�� ន�ពះជមច ស់េអយ—ថ�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឱយេយងេធ�ខ�ួនែតងែត
�ម ញ។ ដបតិ�…េនះជ�បេភទែដលបនទ បខ�ួននឹង�តវេលកតេមកង។ �បជញ
របស់េ�កីយជ៍ភពលងងេ់ខ� ចំេពះ�ពះ ែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់
�មរយៈករអធិបបយដល៏ងងេ់ខ�  េដមបជីួយសេ ងគ ះអនកែដលបតប់ង។់
27 េហយឥឡូវេនះ បិ�េអយ មនេ ទីេនះេ កនុងកមមសិទធិរបស់ទូលបងគំ
មនសំណួរជេ�ចនែដល�តវបនសួរេចញពីដួងចិត�ែដលបរមភ។ េហយេបមយួ
កនុងចំេ�មពួកេគបនេឆ�យខុស�ចនឹងេបះមនុស�ខុស បេ ចញពន�ឺខុសេល
សំណួរែដលរខំនពួកេគ។ ដូេចនះ �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ទងយ់ងមកសណ�ិ តេលេយង េហយនឹងេបកសែម�ងករ
ទងំេនះ េ�ពះ��តវបនសរេសរេ កនុងបទគមពរី “ចូរសូមេហយអនកនឹងទទួល
ចូរែស�ងរក េនះអនកនឹងេឃញ ចូរេគះេហយ�នឹង�តវបនេបកឱយអនក។” េហយ
េនះេហយជអ�ីែដលេយងកំពុងេធ�ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ គឺេគះទ� រៃនេសចក�ី
េម�� ករ�ុរបស់�ទង។់ េ�យឈរេ កនុង�សេមលៃនក�ីយុត�ិធមដ៍េ៏ទវភពរបស់
�ទង ់ េយងសូមអង�រដល់�ពះេ�ហិតៃន�ពះ�គីសទៃន�ពះ និងស�មប�់ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។
28 េហយេយងមនិមកយបេ់នះេ�យ�រែតេយងចបពី់ករអធិបបយពី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបីយបេ់នះេទ។ េយងមកជមយួករេគរពដ�៏ជលេ�
បំផុតនិងភពេ�ម ះ�តង។់ េយងមកថេនះជយបចុ់ងេ�កយែដលេយងមនិធ� ប់
មនេ េលែផនដី។ េយងេជ ថ�ទងនឹ់ងេឆ�យតបករអធិ�� នរបស់េយង។
េហយ�ពះអមច ស់េអយ េយងទូលសូម�ទងឥ់ឡូវេនះ េដមបបីំេពញេយងជមយួនឹង
ជីវតិដអ៏ស់កលបរបស់�ទង។់ េហយេ កនុងករេឆ�យៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ សូម
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ឱ�ពះអមច ស់ ដូចែដលេយងបនរកេឃញថ�ទងផ់ទ ល់
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េ កនុងចំេ�មពួកេយង។ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេបកសែម�ងដល់េយងេ
យបេ់នះ នូវអ�ីែដលេយងចងប់ន។ េហយេយង�បថន ចងប់នែត�ពលឹងរបស់
េយងបនសងបសុ់ខ េហយចិត�របស់េយងបនសុខ�ន� េហយមនជំេន េល�ពះ
េដមបេីដរេឆព ះេ មុខេដមបទីទួលបនពរជយ័ែដល�ទងប់នសនយ។ េយងសូមេនះ
កនុងនមរបស់�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
29 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនសំណួរទងំអស់ែដល�តវបនផ�ល់ឱយខញុ ំ េលកែលងែតមយួ។
េហយខញុ ំបនេឆ�យនឹងបង�បសតូច ម៉ទីន ជអនកែដលបនសួរខញុ ំមយួសំណួរ
កលពីយបម់ុន គឺមនែតមយួ។ មនមនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះកលពីយបម់ញិ
ប៉ុែន��ជករអធិ�� ន។ េហយបង�បស ម៉ទីន បនសួរខញុ ំនូវសំណួរអំពី យ៉ូ�ន
៣:១៦—ឬ យ៉ូ�នជំពូក៣ ខញុ ំេជ  អំពី “េលកែលងែតមនុស�េកតមកពីទឹកនិង
�ព ះវ ិ ញ ណប៉ុេ�� ះ េគមនិ�ចេឃញនរគរ�ពះេឡយ” េហយបនេ�ប បេធ ប
�ជមយួនឹងកែសតែដលខញុ ំបនប ជូ នេចញជភ�េហេ�ពរ។ េហយខញុ ំបន
ជួបគតេ់ បនទបខ់ងេ�កយេ ទីេនះកលពី�ង ចមញិ—មុនេពលខញុ ំមនឱកស
េឆ�យគត ់េហយបនទ បម់កខញុ ំបនេធ�េ ទីេនះ េល�បធនបទ។
30 ឥឡូវ េតមនអនក�ែដលមនិេ ទីេនះយបម់ញិេទ? េ�ះេមលៃដរបស់
អនក ែដលមនិេ ទីេនះេទកលពីយបម់ញិ។ អូ េយង�បកដជ�បថន ចងប់ន
អនកេ ជមយួេយង។ េយងមនេពលេវ�ដរ៏ងុេរ ងែបបេនះ។ ពី�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ…
31 ខញុ ំ�បែហលជ សំុមយួនទី…�នឹងមនិឈចឺបេ់ទ។ េនះ�តវបនថត េហយ
េបអនកបេ�ម�ពះ�មន កម់ន—ឬអនកែដលមនិយល់�សបេលអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
េ�ះ��យេដមបនិីយយឥឡូវេនះ ឬសូមបែីតេ កនុងសំណួរ ខញុ ំសូមឱយ បងប�ូន
គិតថ�មនិចែម�កេទ ប៉ុែន�សូម—សូមចថំ ែខ��តេ់នះកំពុង�តវបនេធ�េឡង
េ កនុងេ�ងឧេបសថរបស់េយងេ ទីេនះ។ េយងកំពុងបេ�ង ន�បជជនរបស់
េយង។ អនកបេ�ម�ពះជេ�ចនៃនជំេន េផ�ងៗកំពុងេធ�ដំេណ រជំុវញិ។ េហយខញុ ំចង់
ចូល�បធនបទម�ងេទ ត ពីេ�ពះមនមនុស�េយងមយួចំនួនែដលមនិ�ចចូល
បនកលពីយបម់ញិែដលខញុ ំេឃញគឺេ យបេ់នះ។ េហយខញុ ំចងឆ់�ងកតម់យួែភ�ត
�បសិនេបអនកនឹងអនុ ញ ត� �មអ�ីែដលខញុ ំបននិយយកលពី�ង ចមញិ េហយ
េនះគឺេ ៃថងបុណយទី៥០ េពលែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
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ឥឡូវេនះ �នពីករបកែ�បភ��កិច សងកតធ់ងនៃ់ន�យ�ឡុត ជ
កែន�ងែដលខញុ ំនិយយ�ង ចមញិ ែដលកំពុងេបកេ ចំេពះមុខខញុ ំឥឡូវេនះ។
េនះជករបកែ�បេដមពីភ��កិចេ ជភ�អងេ់គ�ស។ �មនិឆ�ងកត់
អនកបកែ�បេផ�ងេទ តេទ �—ជកំែណេផ�ងេទ ត ��តឹម�តវពីភ��កិចេ
ភ�អងេ់គ�ស។ ឥឡូវេនះ ពកយអងេ់គ�ស ជេ�ចនដងមនអតថនយ័ែបបេនះ
ចំេពះពួកេគ ដូចជខញុ ំនឹងនិយយឥឡូវេនះថ បដ៊។ យកពកយបដ៊េនះ។ អនក
នឹងនិយយថ “គតម់ននយ័ថ េយងេធ�ឱយគតធុ់ញ�ទន់។់” អតេ់ទ! “អូ
គត—់គតប់នបងៃ់ថ�បដ៊របស់គត។់” អតេ់ទ! អ ច ឹង គត…់“�ជបដ៊េ
ចំេហ ងផទះ។” ែមនេហយ េឃញេទ? ឬ�មយួៃនពកយេនះ…មនពកយបនួ
ឬ�បេំផ�ងគន �ច�តវបនេ�ប អនក�តវែតមន�បេយគ។ ពកយ េឃញ។ េឃញ
មននយ័ថ “យល់ដឹង” ជភ�អងេ់គ�ស។ សីុ សមុ�ទមននយ័ថ “របូ�ង
ទឹក។” សីុ េមលេឃញ មននយ័ថ “េដមបសីម�ងឹេមល។” េឃញេទ? ប៉ុែន�េ េល
ករបកែ�បទងំេនះ ពកយេ ទីេនះបនេ�ប ែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិ
កនុងកិចចករជំពូកទី២ កែន�ងែដល�និយយថ “អ�� តៃនេភ�ងបនសថិតេល
ពួកេគ…” ឥឡូវេនះ ខញុ ំចង�់តឡបេ់ វញិមយួែភ�ត។ េតអនកចង�់� ប ់បន�ិចសិនេទ
េហយពិនិតយេមល�បន�ិចសិន មុននឹងេយងេ ឆង យជងេនះេទ?

32 ឥឡូវេនះ សូមេបក មកេ កនុង�ពះគមពរីឃីងេជមរបស់អនក ឬករបកែ�ប
�មយួែដលអនកកំពុង�ន…េហយខញុ ំចង�់ន�។ េហយ�� បយ៉់ងជិត
ឥឡូវេនះ។ កុំយល់�ចលំ។ ៃថងេនះ សូមបែីតប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ កម៏នមនុស�ជ
េ�ចនបនទូរស័ពទមក បននិយយថ…េ�ក�សីម�៉គ ន…ពួកេគជេ�ចននក់
េ �ង ចមញិ។ េ�ក�សី ម�៉គ នគឺជបងប�ូន�សីរបស់េយងមន កែ់ដលបន
លះបង ់ េហយនងសថិតេ កនុងប ជ ី�� បេ់  ល�ីសវលីអស់រយៈេពលដប�់បំ
មយួ ដប�់បពីំរឆន មំុនេ�យជំងឺម�រកី។ ខញុ ំគិតថនងនឹង�តលបម់កទីេនះម�ង
េទ តេ យបេ់នះ។ នង�� បម់និឮេទ នងនិយយ េ�ពះខញុ ំកំពុងនិយយផទ ល់
េ កនុងម�ីកហ�ូន។ េហយស�មបជ់�បេយជនរ៍បស់ពួកេគ ខញុ ំចងប់កេ េលេនះ
មយួែភ�ត។

33 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុង�នបទគមពរីកិចចករ ជំពូក២េនះ:
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…កលបុណយៃថងទី៥០បនមកដល់ េនះេគមនចិត��ពមេ�ព ង�បជំុ
ទងំអស់គន េ កែន�ងែត១…(ឥឡូវេនះ ខញុ ំចូលចិត��គឺ�ពមេ�ព ង
ែតមយួ: េ�ពះអនក�ច�តវគន េ នឹងមុខវជិជ �មយួភគេ�ចន ប៉ុែន�
ចិត�របស់ពួកេគគឺដូចគន ។)… ចិត�ែតមយួ និងេ កែន�ងែតមយួ។

��បែ់តមនឮសូរពីេលេមឃ ដូចជខយល់បកគ់ំហុកយ៉ងខ� ងំ មក
េពញ…កនុងផទះែដលេគអងគុយេ ។ (មនិលុតជងគង ់ មនិអធិ�� ន ប៉ុែន�
អងគុយចុះ។)…

…កម៏នអ�� ត…(អ-�� -ត—អ�� ត។ “ែបកេចញពីគន ”
មននយ័ថ “ជែផន។”)… កម៏នអ�� ត…ដូចជ…អ�� ត…េភ�ង
និងមយួ…(“មយួ” ឯកវចនៈ)…េហយមកសណ�ិ តេលេគ�គបគ់ន ។

រចួេគបនេពញ… (“និង” ករភជ ប។់)… បនេពញជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធទងំអស់ ក�៏ងំនិយយភ�េផ�ងៗ �មែដល�ពះវ ិ ញ ណ
�បទនឲយ។

រឯីេ �កងេយរ�ូឡិម មនពួក�សនយូ៍� ជអនកេកតខ� ចដល់
�ពះ ែដលមកពី�គបន់គរេ េ�កមេមឃ។

…កលសូរសពទពីករេនះ…បនឮសុស�យេ េនះប��
មនុស�ក�៏បជំុគន  េហយេគមនេសចក�ី�ស�ងំកងំ េ�យ…
�គបគ់ន ឮ…ភ�ជតិរបស់ខ�ួន។

34 ឥឡូវសូមសមគ ល់! េពលេភ�ងមក គឺជអ�� ត េ េពលពួកេគនិយយ �ជ
ភ�។ ឥឡូវេនះ មនភពខុសគន យ៉ងធំេធងរ�ងអ�� ត និងភ�។ ស�មប់
េយង�ដូចគន ទងំអស់។ ប៉ុែន�េ កនុងភ��កិក “អ�� ត” មននយ័ថេនះ។
[បង�បស�បណ�បំង� ញ—េអដ។] �តេច កគឺេនះ។ េឃញេទ? េនះមនិ
មននយ័ថជភ�មយួេទ �មននយ័ថែផនកៃន�ងកយរបស់អនកែដលជ
អ�� ត។ �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ ��តវបនបកែ�បជអ�� តៃនេភ�ង ែដល
មននយ័ថ “ដូចជអ�� ត” ដូចជករលិទៃនេភ�ង េភ�ងេឆះយ៉ងយូរ។ ឥឡូវេនះ
េមលករសងកតធ់ងនឥ់ឡូវេនះ។ េហយកែន�ងនីមយួៗឥឡូវេនះ កំុេភ�ច�។
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35 ឥឡូវេនះ េយងនឹងបង� ញេរ ងភគបន�ិចេ យបេ់នះ។ េហយខញុ ំនឹងទុក�ឱយ
អនក។ ឥឡូវ�តវចថំ �បសិនេបមនអ�ីផទុយេ វញិ ���ស័យេលអនក។ ប៉ុែន�វធីិ
ែតមយួគតែ់ដលមនុស��គបរ់បូ�ចទទួលបនអ�ីពី�ពះគឺេ�យជំេន ។ េហយមុន
េពលែដលអនក�ចេធ�បន…
36 ខញុ ំ�តវែតដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងេធ� មុនេពលខញុ ំ�ចមនជំេន េលអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
េធ�។ េហតុអ�ីបនជអនកេរ បករជមយួ�បពនធរបស់អនក? អនកមនជំេន េលនង។
អនកបន�កលបងនង េមលនង េឃញនងមកពី� នងជនរ�។ េនះ
ជវធីិែដលមនបទគមពរី ជមយួនឹង�ពះ។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយចកខុវស័ិយ
ទងំេនះ បេងគ ល—បេងគ លេភ�ងេនះ អ�ីៗទងំអស់េនះ ពីេ�ពះ�ពះជមច ស់បន
សនយ។ �ពះមនបនទូលដូេចនះ។ ខញុ ំបន�កលបង�ទង�់មរយៈ�ពះបនទូលរបស់
�ទង ់ េហយដឹងថ�ជេសចក�ីពិត។ េហយអនកេធ��ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េប
មនករ�ចបូក�ចបល់បន�ិចេ កែន�ង�មយួ េនះមនអ�ីខុសកែន�ង�មយួ។
េ�ពះ�ពះ (�� ប!់)—�ពះមនិែដលេធ�ឬមនិែដលនឹងេធ�េចញេ�កពីចបប�់ទងផ់ទ ល់
—ឬផទុយនឹងចបបរ់បស់�ទង។់ រដូវរងនឹងមនិមកដល់រដូវេក� េទ េហយរដូវេក�
នឹងមនិមកកនុងរដូវរងែដរ។ ស�ឹកេឈមនិ�ជះេ រដូវផក រកី េហយមកេទ តេ រដូវ
ស�ឹកេឈ�ជះ។ អនក�គនែ់តមនិ�ចេធ��បន។
37 ដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិអំពីអណ�ូ ងទឹកេ��ចដំ�ំរបស់
អនក។ ឬ�បសិនេបអនកឈរេ ទីេនះេ ក�� ល�ល េហយ�េខម ងងឹត េហយ
អនកនឹងនិយយថ “អូ អគគិសនីដអ៏�ច រយ ខញុ ំដឹងថអនកេ កនុង�ល។ ឥឡូវ ខញុ ំ
វេង�ងេហយមនិដឹងេ �េទ។ សូមផ�ល់ពន�ឺ ដូេចនះខញុ ំ�ចេមលេឃញពីផ�ូវេដរ!
មនេភ�ង�គប�់គនស់�មបប់ំភ�ទីឺ�ល។” �ជករពិត។ បទ ែមនេហយ! មន
េភ�ង�គប�់គនក់នុងបនទបេ់នះេដមបបីំភ��ឺេ�យមនិចបំចម់នសូមបែីតេភ�ង េភ�ង
េនះ។ ប៉ុែន�អនក�តវែត�គប�់គង�។ ឥឡូវេនះ អនក�ចនឹងែ�សកេ �រហូតដល់
អនកមនិ�ចែ�សកបនេទ តេទ �មនិែដលភ�េឺឡយ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកេធ�ករ
េ �មចបបអ់គគិសនី េនះអនកនឹងទទួលបនពន�ឺ។
38 ែមនេហយ េនះជវធីិដូចគន ែដល�មកពី�ពះ។ �ពះជអនកបេងកតៃផទេមឃនិង
ែផនដីដអ៏�ច រយ �ទងដូ់ចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ទង់
េ ែតជ�ពះ។ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងេធ�ករែតេពលអនកេធ��មចបប ់ និងករែណនរំបស់
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�ទងប់៉ុេ�� ះ។ សំ�ញ់េអយ ខញុ ំនិយយេនះ: ខញុ ំមនិែដលេឃញថ�ប�ជយ័េទ
េហយ�មនិែដលេឡយ។
39 ឥឡូវេនះ ចូរេយងកតសំ់គល់។ �ពះេយសូ៊វេ កនុងលូក ២៤:៤៩ បន
បងគ បព់ួក�វក័បនទ បពី់ពួកេគបនសេ ងគ ះ េហយបនែញកជបរសុិទធ�សប�ម
�ពះបនទូល បន�បជ់សុចរតិេ�យករេជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ បនែញកជ
បរសុិទធេ យ៉ូ�ន ១៧:១៧ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ែញក
ពួកេគជបរសុិទធ ឱ�ពះវរបិ� �មរយៈេសចក�ីពិត។ �ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជ
េសចក�ីពិត។” េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។
40 ឥឡូវេនះ បន�បទនអំ�ចដល់ពួកេគេដមបពីយបលអនកជំងឺ េដញ�រក�
េ�បសមនុស��� ប។់ េហយពួកេគ�តលបម់កវញិេ�យរកី�យ។ េហយេឈម ះ
របស់ពួកេគមនេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។ អនកចពីំរេប បែដលេយង
ឆ�ងកត�់ឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិទនប់នែ�បចិត�េ េឡយ។ �ពះេយសូ៊វមន
បនទូល�បបេ់ព�តសេ យបៃ់នករឆក ង�ទងថ់ “បនទ បព់ីអនកបនែ�បចិត�េជ េហយ
សូមព�ងឹងបងប�ូនរបស់អនក។”
41 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី…អនកកំពុងេជ េលជីវតិអស់កលបជនិចច ប៉ុែន�
េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក �គឺជជីវតិអស់កលបជនិចច។ អនក
កំពុងេជ េល…អនក�តវបនបេងកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណេ កនុងករែញកជបរសុិទធ ប៉ុែន�
មនិែដលេកតេចញពី�ពះវ ិ ញ ណេឡយរហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក។
េនះជករ�តឹម�តវ។ ទរកមនជីវតិេ កនុងៃផទម� យ �ចដំុ់តូចៗកំពុងញ័រ �ជ
ជីវតិ។ ប៉ុែន��ជជីវតិខុសគន េ េពលែដល�ដកដេង�មជីវតិចូលកនុងរនធ�ចមុះរបស់
�។ �ខុសគន ។ េនះេហយជអ�ីែដល� គឺជ…
42 បង�បសេមតូឌីសទជទីេគរពរបស់ខញុ ំ និង េភ ល�គីមហូលីេណសនិង �
�រនិ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺខុសពីករែញកជបរសុិទធ។
ករែញកជបរសុិទធគឺជករសម� ត ែដលជករេរ បចំជីវតិ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក �គឺជជីវតិ។ ករេរ បចំគឺករសម� តធុង �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធកំពុងបំេពញធុង។ ករែញកជបរសុិទធមននយ័ថ “សម� ត និងទុកមយួ
ែឡកស�មបប់េ�ម។” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវបន�កឱ់យបេ�ម។ អនកគឺជេ�គ ង
ែដល�ពះបនសម� ត។
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43 េហយេយងរកេឃញថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់េ កនុង
អនក។ �ពះេ ពីេលអនកេ កនុងបេងគ លេភ�ងជមយួេ�កម៉ូេស។ �ពះគងេ់
ជមយួអនកកនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ�ពះជមច ស់គងេ់ កនុងអនកេ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គម ន�ពះបីេទ �ពះមយួអងគេធ�ករកនុងមុខងរបី។

44 �ពះែដលបន�កេ់ទស ចុះមកពីេលមនុស�។ គតម់និ�ចពល់�ទងប់ន
េឡយ ពីេ�ពះគតប់នេធ�បបេ កនុងសួនេអែដន េហយបនែញកខ�ួនគត់
េចញពីករ�បកបរបស់�ទង។់ េតមនអ�ីេកតេឡង? �ទង�់តវែតេ ពីេលគត។់
ឈមេគេឈម ល និងពែពនឹងមនិអនុ ញ តឱយ�ទង�់បកបជមយួមនុស�េទ ត
េទ ប៉ុែន��មរយៈចបបនិ់ងពិធីបរសុិទធ ែដលបង� ញពីេពលេនះមកដល់ ករ
ថ� យេគេឈម ល និងេច មេផ�ងៗ… កល�ពះ�ទងយ់ងចុះមកគងក់នុងរបូកយ
ដវ៏សុិទធ ស�ី�ពហមចរេីកតពី ស�ី េនះជ�ពះ�ទងផ់ទ ល់… េតអនកដឹងថ�ពះបន
េធ�អ�ីខ�ះ? �ទង—់�ទងម់និបនេធ�អ�ីេ�កែតពី�គនែ់ត…�ទងប់ន�ក�់ត�ល
របស់�ទងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។ �ពះគងេ់ កនុង�ត�លមយួែដលេ ថ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទង�់គនែ់តេបះតងរ់បស់�ទងជ់មយួេយង ក� យជ…(ខញុ ំ
នឹង—អធិបបយអំពីេរ ងេនះេ េពល�ពឹក ដូេចនះខញុ ំទុក�ឲយេ ែតឯងល�ជង)។
ឥឡូវេនះ—រេប បែដល�ពះជមច ស់��ស់ ឬគងេ់ ជមយួេយង…

45 េហយឥឡូវេនះ�ពះជមច ស់គងេ់ កនុងេយង។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុង
យ៉ូ�ន ១៤ “េ ៃថងេនះ អនក�ល់គន នឹងដឹងថ ខញុ ំេ កនុង�ពះបិ� �ពះបិ�េ កនុង
ខញុ ំ េហយខញុ ំេ កនុងអនក េហយអនកេ កនុងខញុ ំ។” �ពះេ កនុងេយង។ េតេគលបំណង
អ�ី? េដមបអីនុវត�ែផនកររបស់�ទង។់

46 �ពះមនែផនករមយួ។ �ទងច់ងេ់ធ�ករកនុងចំេ�មមនុស� េហយ�ទង់
បននយំក�េ កនុងបេងគ លេភ�ង េនះជេភ�ង�ថក៌ំបងំែដលពយរួេលកូនេ
អុី��ែអល។ េពលេនះេភ�ងដែដលេនះកប៏នេលចេចញជរបូកយរបស់
�ពះេយសូ៊វ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ �ទងគឺ់ជេភ�ង “មុនេពលមនអ�័ប
�ំ គឺមនខញុ ំ។” �ទងគឺ់ជេភ�ងេនះ។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមកពី�ពះ េហយ
ខញុ ំ�តឡបេ់ ឯ�ពះវញិ។” េហយបនទ បពី់ករសុគត ករប ចុ ះសព និងកររស់
េឡងវញិរបស់�ទង ់ �វកប៉ុលបនជួប�ទងេ់ �មផ�ូវ—កលេ�កេ ែតេឈម ះ
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សូល—េ �មផ�ូវេ �កង�ម៉ស េហយ�ទងក់ប៏ន�តឡបេ់ ជបេងគ លេភ�ង
េនះម�ងេទ ត។ ពន�ឺមយួេធ�ឱយែភនករបស់គតង់ងឹត។ �តវេហយ។

47 េហយេ ទីេនះ �ទងគ់ងេ់ សព�ៃថងេនះ បេងគ លេភ�ងែតមយួ �ពះ�ទងេ់ធ�ទី
សំគល់ដូចគន  ករងរដូចគន ។ េហតុអ�ី? �ទងក់ំពុងេធ�ករកនុងចំេ�ម� ស�របស់
�ទង។់ �ទងេ់ កនុងេយង។ ខញុ ំ…�ទងេ់ ជមយួអនកឥឡូវេនះ “ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ កនុង
អនក។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក និងេ កនុងអនករហូតដល់ទីប ច បៃ់នករបេ�ម” ទីប ច ប់
ៃនពិភពេ�ក។ �ទងនឹ់ងេ ជមយួេយង។

48 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់។ �ពះេយសូ៊វបនបងគ បព់ួកេគឲយេឡងេ �កង
េយរ�ូឡិមេហយរងច់។ំ ពកយថរ ី មននយ័ថ “រងច់”ំ មនិែមនមននយ័ថ
អធិ�� នេទ។ “រងច់។ំ” ពួកេគមនិទនស័់ក�ិសមជ�បធនបទេដមបផី�ព�ផ�យ
េ េឡយេទ ពីេ�ពះពួកេគ�គនែ់តដឹងពីកររស់េឡងវញិរបស់�ទងេ់�យបុគគល
របស់�ទង ់ ពីករេមលេឃញ�ទងេ់ ខងេ�ក។ �ទង—់�ទង�់មមនិឲយផ�យ
េទ តេទ មនិ�តវេធ�អ�ីទល់ែតេ�ះរហូតដល់ពួកេគ�តវបនប ចបេ់�យអំ�ចពី
�ថ នេល។

ខញុ ំមនិេជ ថ�គអធិបបយ�មន ក�់តវបនប ជូ នមកពី�ពះឬ�ច�តវបន
ែតង�ងំយ៉ង�តឹម�តវេនះេទ…េ�ពះ�ពះគឺគម នែដនកំណត។់ េហយអ�ីែដល
�ពះជមច ស់េធ�ម�ង �ទងេ់ធ��គបេ់ពល។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះមនិអនុ ញ តឱយ
ពួកេគផ�យរហូតដល់ពួកេគេ ឯៃថងបុណយទី៥០ េហយបនទទួលបទពិេ�ធន៍
ៃថងបុណយទី៥០ គម នមនុស��មន កេ់ទ លុះ��ែតមនបំណង�បថន ដេ៏�
របស់ខ�ួនឬអងគករមយួចំនួនបនចត�់ងំគត។់ មនសិទធិចូលេ កនុងេវទិក
រហូតដល់គត�់តវបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
េ�យ�រគតក់ំពុងដឹកនពំួកេគេ�យគំនិតប ញ ៃនអងគករមយួចំនួនរហូតដល់
គតេ់ពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនទ បម់ក គតនឹ់ងផ�ល់��រសត��ពប
កូនេច មនិងសត��ពប ដូចែដលេយងបននិយយកលពី�ង ចមញិ។

49 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ �ទងម់នបនទូលថ “េឡងេ ឯ�កងេយរ�ូឡឹម
េហយេ ទីេនះ �គនែ់តរងច់េំ ទីេនះរហូតដល់ខញុ ំប ជូ នករសនយរបស់
�ពះវរបិ�។” េហយបនទ បម់កេតពួកេគបនេធ�អ�ី? មនមយួរយៃមភនក់
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កនុងចំេ�មពួកេគទងំបុរសនិង ស�ី។ ពួកេគចូលេ កនុងបនទបខ់ងេលកនុង
�ពះវ�ិរ។

ឥឡូវេនះ ជិតដល់ៃថងបុណយៃនៃថងទី៥០ ពីករសម� តទីសកក រៈ ករសម� បកូ់ន
េច មប៉�ក ល់រហូតដល់—ករមកដល់ៃនៃថងបុណយទី៥០ ែដលជែផ�េឈដំបូងៃន
ករ�ចតកត ់បុណយខួប បុណយទី៥០។ េហយេ េល�គរ…
50 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេ �បេទសនន។ �បេទសេ បូព៌ក�មមនជេណ� រេ
ខងកនុង។ ជេណ� រគឺេ ខងេ�ក។ េ ខងេ�ក�ពះវ�ិរ េយង�តវបនេគ�បបថ់
មនជេណ� រមយួ ែដលនេំ ដល់បនទបតូ់ចមយួ�មបេ�� យ ចូរេឡងេល េឡង
ៗ រហូតដល់េឡងដល់បនទបតូ់ចមយួេ ទីេនះ ដូចជបនទបស់�ុកទុកេ កំពូល
�ពះវ�ិរ �បេភទបនទបតូ់ចមយួ បនទបខ់ងេល។ �ពះគមពរីបនែចងថ ពួកេគេ
ទីេនះ េហយទ� រ�តវបនបិទ េ�យេ�ពះពួកេគខ� ចជនជតិយូ� េ�យ�រ
ពួកេគបនទញពួកេគេចញពីគន ស�មបក់រថ� យបងគំ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ បនទ បពី់
េ�កៃកផសជសេម�ចសងឃ និងេ�កប៉ុនទសពី�ត េហយពួកេគបន
សម� ប�់ទង។់ ដូេចនះ ពួកេគនឹងកមច តេ់ចលនូវអ�ីែដលេ ថ�គិ�ទ នទងំអស់។
េហយទ� រ�តវបនបិទ េហយពួកេគកំពុងរងច់។ំ
51 ឥឡូវេនះ េ កនុងបនទបែ់បបេនះ គម នបង�ួចេទ។ បង�ួច�តវបន��ងំតិចតួច
ជមយួនឹងទ� រ ដូចជអនកទញេបក។ េ កនុងបនទបទ់ងំេនះមនចេងក ង
ខញ់តិចតួចែដលពយរួចុះេហយេឆះ… �បសិនេបអនកធ� បេ់ រដ�កលីហ�័រញ៉
េ  ��រ�� ន គ�ីតុន ចុះេ កនុងបនទបេ់�កមដី េហយអនកនឹងរកេឃញ�បេភទ
�សេដ ងគន មយួៃនបនទបខ់ងេល។ េតអនកធ� បេ់ ទីេនះេទ? េតមនប៉ុនម ននក់
េ ទីេនះ? ខញុ ំេឃញមនុស�ងកក់បលរបស់អនក។ ែមនេហយ អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំ
កំពុងនិយយ។ �តឹម�តវ។ ចុះេ ទីេនះ អនកនឹងេឃញសួនែគតេសម៉នី។ មុន
េពលអនកេធ� អនកនឹងចូលេ កនុងបនទបម់យួកនុងចំេ�មបនទបប់ូព៌ទងំេនះ។ េនះ
ជករពិត។ េ ទីេនះអនកេឃញចេងក ងតូចមយួេពញេ�យេ�បងអូលីវែដលមន
េ�មេច មតូចមយួ�កក់នុងេនះ កំពុងេឆះ។
52 ឥឡូវេនះ ចូរនិយយថ ពួកេគេ ទីេនះ េឡងជំុវញិេ ខងេ�កេនះ។ ពួកេគ
បនេ�កកេឡងេ ទីេនះ េហយ�កខ់�ួន េ�ពះខ� ចជនជតិយូ�។ �ពះេយសូ៊វ
មនិបន�បបេ់គឲយេ បនទបជ់នេ់លេទ។ �ទង�់គនែ់តនិយយថ “រងច់េំ �កង
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េយរ�ូឡឹម។” ពួកេគេ ទីេនះកនុងផទះពិបក�បបថ់នឹងមនអ�ីេកតេឡង។ ពួកេគ
បនចូលមកេហយ�បមូលពួកេគ។ ដូេចនះ េគបនេ បនទបច់ស់មយួេ ជនេ់ល
េឡងេ កនុងបនទបសំ់េល កបំពក ់េហយេ ទីេនះ បងំបនទបចុ់ះេ�កម េដមបកុីំឲយ
ជនជតិយូ�ចូលេ កនុងពួកេគ។ េហយពួកេគបនឈររងច់ដំបៃ់ថង។
53 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ េយងេ កនុងកិចចករជំពូក។ ឥឡូវេនះ សូម�� បឲ់យជិត
ឥឡូវេនះ។ េតអនកទទួលបនរបូភពេនះេទ? េ ខងេ�កអគរមនជេណ� រតូច
េឡងេ  េហយេគចូលេ កនុងបនទបតូ់ចេនះ។ េ កនុង�ពះវ�ិរបរសុិទធេគកំពុង
មនកមមវធីិបុណយៃថងទី៥០។ អូ មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួបនេកតេឡង។
ឥឡូវេនះ េ េពលែដលៃថងបុណយទី៥០បនចូលមកដល់ ពួកេគទងំអស់គន
មនគំនិតែតមយួ មនគំនិតែតមយួ េ�យេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងប ជូ នករសនយ
េនះ។ សូមឲយមនុស��គបរ់បូេ ទីេនះមនគំនិតដូចគន េ យបេ់នះ េហយេមល
ថមនអ�ីេកតេឡង។ ��តវែតេធ�ម�ងេទ ត។ �ជករសនយដូចគន នឹងពួកេគែដរ។
េឃញេទ?
54 េតពួកេគកំពុងេធ�អ�ី? អនុវត��មករែណន ំ អនុវត��ម—េនះ—ចបបរ់បស់
�ពះ៖ “រងច់រំហូតដល់…”
55 ឥឡូវេនះ ពួកេគខ� ចជនជតិយូ�។ ឥឡូវេនះ ចូរចងច។ំ ពួកេគខ� ច
ជនជតិយូ�។ ឥឡូវេនះ ភ� មៗេនះមនសំេឡងដូចខយល់បកេ់បក។ �មនិ
មនខយល់បកខ់� ងំេទ។ �ដូចជខយល់បកខ់� ងំ។ ខញុ ំនឹង�នេយបល់ែតប៉ុនម ននទី
ប៉ុេ�� ះេលអនកបកែ�ប។ �ដូចជខយល់បកខ់� ងំ។ ពកយមយង៉វញិេទ ត �ជខយល់
អពភូតេហតុ (អូ!) ែដលពួកេគ�ចមន�រមមណ៍។ ខយល់េ កនុងពួកេគ។ មកដល់
េហយ—ខយល់បកេ់បកដូចជខយល់បកក់ ន� ក។់ ខយល់មនិបនបកម់កេទ ប៉ុែន��
�គនែ់តបន�ឺេឡងដូចជខយល់បកម់កដូចជមនអ�ីមយួកំពុងែតបកម់ក៖ េវវ៉! េតអនក
ធ� បម់ន�រមមណ៍េទ? អូ ខញុ ំេអយ! ដូចជខយល់បកេ់បក។ ឥឡូវេនះេមល។ េហយ
�បនបំេពញ…ឥឡូវេនះ កនុងេនះ�បននិយយថ “ទងំអស់” ប៉ុែន�េ កនុងភ�
�កិក�បននិយយថ “ទងំមូល (អក�ធំ ទងំមូល) ផទះទងំមូល” េ �គបទី់កែន�ង
េ ទីេនះ។ �ល់�ន មេ�បះ �ជង និង�ន មេ�បះ�កដូ់ចជេពរេពញេ�យ�។
មនិនិយយថ “និយយថ បងប�ូន�បស េតអនកមន�រមមណ៍ដូចែដលខញុ ំមន
�រមមណ៍េទ?” េទ! �បនចបស់ព��គប ់ ដូចជខយល់បកខ់� ងំ។ ឥឡូវេនះេមល។
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“មនសំេឡងមយួដូចជខយល់បកេ់បកមកយ៉ងខ� ងំេហយ (ករភជ បគ់ន ឥឡូវេនះ
េមលពួក�េហយ។ េបអនកមនិេធ�េទ អនកេធ�ឱយ�និយយអ�ីែដល�មនិនិយយ។
េឃញេទ?)—និងដូច (េនះេហយជអ�ីែដលបនេកតេឡងដំបូងគឺជសំេឡង
អ�ីមយួដូចជ—ខយល់បកេ់បកមកេលពួកេគ)—េហយ (អនកចថំ កលពីយបម់ញិ
ខញុ ំបនេ �ងលកេ់�គ ងេទស េហយទិញនំបុង័មយួដំុ និង�ចម់យួចំនួន។
េនះជអ�ីមយួែដលបនេ ជមយួ�។ នំបុង័គឺជរបស់មយួ �ចម់យួេទ ត។
េហយសំេឡងគឺជេរ ងមយួែដល�យ�ប�រពួកេគ)—េហយមនអ�� តេលច
មកដល់ពួកេគ—ភ�ែដលែបងែចក។”

56 េតមននរ�មន កេ់ ទីេនះធ� បេ់ឃញប ញត�ិដប�់បករ របស់ េសសីុល េដមី
លេទ? េតអនកបនសមគ ល់េឃញថេត�ពះប ញត�ិ�តវបនសរេសរេ េពល�?
គតច់បប់នេ�យរេប ប� ខញុ ំមនិដឹងេទ។ មនេរ ងពីរ ឬបីែដលខញុ ំបនេឃញ
េ កនុងេនះ ខញុ ំពិតជចូលចិត�។ េរ ងដំបូងគឺពន�ឺតបងូមរកត េនះេហយជអ�ីែដល
�េមលេ ។ េឃញេទ? េរ ងមយួេទ តគឺេ េពលែដលប ញត�ិ�តវបនសរេសរ
េហយបនទ បពី់�ចប ់ េតអនកសមគ ល់េឃញករេ�ះេចញពីបេងគ លេភ�ងធំេនះេទ
មនអ�� តេភ�ងតិចតួចេ�ះេ ឆង យ? េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? ឥឡូវេនះ
េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំគិតថគឺេ បុណយៃថងទី៥០។ មនេលចមកដល់ពួកេគ…ដូេចនះ
ពួកេគ�ចេមលេឃញ�។ �មនិបននិយយថ “មនករធ� កេ់ កនុងពួកេគ។”
ប៉ុែន�មនេលចមកលិតេគ (េយងនឹងេ �) អ�� តដូចជអ�� តែបបេនះេ
ទីេនះ របូ�ងៃនអ�� ត អ�� តៃនេភ�ង។ ឥឡូវ េនះគឺ�តេច ក—ដូចែដលខញុ ំបន
និយយ �តេច កគឺជ�តេច ក។ �មមៃដគឺជ�មមៃដ។ �មមៃដមនិមននយ័ថ
អនកមន�រមមណ៍ថ� �មននយ័ថ�េមលេ ដូចជ�មមៃដ។ េហយ�បសិនេប
�ជ�តេច ក �មនិមននយ័ថពួកេគបនឮ�េទ។ �េមលេ ដូចជ�តេច ក។ េនះ
ជេភ�ងែដលេមលេ ដូចអ�� ត មនិែមនជនរ�មន កក់ំពុងនិយយ ជេភ�ង
ែដលេមលេ ដូចអ�� ត។

57 ឥឡូវេនះ សូម�� ប។់ េមលពីរេប បែដលភ��កិច�ន�េ ទីេនះ៖

េហយភ� មៗេនះមនសំេឡងមយួមក…ដូចជខយល់បកេ់បក
ខ� ងំ…(ខទី៣—ខទី៣។)
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េហយភ�ែដលែបកគន បនេលចមកដល់ពួកេគ… (ភ�មនិ
ែបកគន គឺេ កនុងពួកេគ ឬពួកេគកំពុងែតនិយយេ�យភ�េផ�ងគន
�ជភ�ែដលេផ�ងគន បនេលចមកដល់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះ េមល។
�មនិទនម់នេលពួកេគេទ។ �េ ទីេនះកនុងបនទបែ់ដលេដរជំុវញិ
ដូចជខយល់េនះ។)… កម៏ន…អ�� ត…ដូចជអ�� ត…េភ�ង…ែដល
ែបកេចញពីគន …(ែដលេ ពីមុខពួកេគ) ដូចជ…េភ�ង (អ�� តដូច
េភ�ង) េហយមយួ (ឯកវចនៈ) េហយមកសណ�ិ តេល េគ �គបគ់ន
(មនិបនចូលេ កនុងពួកេគេទ ប៉ុែន�សណ�ិ តេលពួកេគ។)

58 ឥឡូវេនះ សូមេមលពីរេប បែដលគមពរីឃីញែជម នឹងេបះ�៖ “េហយ
អ�� តេភ�ងមកេលពួកេគ ឬសណ�ិ ត (េត��នេ កនុងឃីញែជមេ ទីេនះេ�យ
រេប ប�?) អងគុយេលពួកេគ។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ �មនិ�ចេឡងេ ទីេនះ
បនេទ។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ ប៉ុែន��បភពេដមបននិយយថ “�បនសណ�ិ ត
េលពួកេគ” ខញុ ំេជ ជក ់ ែមនេទ? អនុ ញ តឱយខញុ ំទទួលបន�ពិត�បកដ។ បទ!
“…សណ�ិ តេលពួកេគមន ក់ៗ ។” អ�� តេភ�ងសណ�ិ តេលពួកេគមន ក់ៗ ។ េឃញ
េទ? េតអនកទទួលបន�េទ? េនះជេរ ងទីពីរែដលបនេកតេឡង។ ទីមយួគឺខយល់
បនទ បម់កអ�� តេភ�ងេលចេឡង។
59 �សថិតេ កនុងបនទបតូ់ចមយួេនះ ជមយួនឹងចេងក ងខ� ញ់តូចៗទងំេនះកំពុង
េឆះ។ គិតអំពីពួកេគអងគុយេ ទីេនះ។ េហយមន កនិ់យយថ “អូ!” �ទងេ់មល
ជំុវញិ�គរ។ �េ ពសេពញ�គរ។ បនទ បម់កពួកេគបននិយយថ “េមល!”
អ�� តេភ�ងចបេ់ផ�មេឆះជំុវញិ�គរ។ ឥឡូវេនះេមល។ េហយអ�� តេភ�ងបន
េលចេចញមក។

ឥឡូវេមលេរ ងបនទ ប៖់
េហយ (ករភជ បម់យួេផ�ងេទ ត មនអ�ីេផ�ងេទ តបនេកតេឡង។)

ពួកេគទងំអស់គន បនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…(េរ ងទីពីរបន
េកតេឡង។)

60 ឥឡូវេនះសូមេមល េយងចងផ់� ស់ប�ូរ�ជំុវញិនិយយថ “ពួកេគមនអ�� ត
ៃនេភ�ង េហយេ ទីេនះកំពុងឆបេឆះ។ រចួកេ៏ចញេ និយយភ�ែដលមនិ
�គ ល់។” មនិមនេរ ងដូចេ កនុងបទគមពរីេទ មតិ�។ អនក�ែដលនិយយេ�យ
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ភ�មនិ�គ ល់េពលទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ�ផទុយនឹង�ពះគមពរី។ េហយ
ខញុ ំនឹងបង� ញអនកេ ប៉ុនម ននទីេទ ត េហយបង� ញឱយអនកេឃញថ ខញុ ំេជ េល
ករនិយយភ�មនិ�គ ល់ ប៉ុែន�មនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ េនះ
ជអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះវ ិ ញ ណ។

61 ឥឡូវេនះេមល។ អ�� តទងំេនះសថិតេ កនុងបនទបដូ់ចជេភ�ង េហយ�
បនេ េល�គបគ់ន ។ បនទ បម់ក ពួកេគបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
(ទីពីរ) េហយបនទ បម់ក បនទ បពី់ពួកេគបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះ
និយយេ�យអ�� ត មនិែមនេ�យអ�� តេទ េ�យភ�េនះ។ េតអនកបន
កតស់មគ ល់េទ? ពួកេគចបេ់ផ�មនិយយជមយួភ�េផ�ងេទ ត ខណៈែដល
�ពះវ ិ ញ ណបន�បទនឲយពួកេគនិយយ។ ឥឡូវេនះ �ជសេម�ងេ ឯបរេទស។

62 ឥឡូវេនះសូមេមល។ ឥឡូវេនះ សូមេមលរបូភពម�ងេទ ត េដមបកំុីឲយអនកេភ�ច
�ឥឡូវេនះ។ េយងេ �មបទគមពរី េ កនុងបនទបរ់ងច់ ំ��បែ់តមនសំេឡងដូច
ខយល់បកេ់បក មកេលពួកេគ េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ន
នកេ់ជ ថ េនះគឺជករេលចមកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? ដូចខយល់បកេ់បក ខយល់
ដអ៏�ច រយ។ បនទ បម់កពួកេគបនកតស់មគ ល់។ េហយេ កនុងេនះ មនអ�� ត
េភ�ងតូចៗ មយួរយៃមភៃនពួកេគ េហយចបេ់ផ�ម�ងំេ ពីេលពួកេគមន ក់ៗ ។ េត
�ជអ�ី? េត�ជអ�ី? បេងគ លេភ�ង ែដលជ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់ែបងែចកអងគ�ទង់
កនុងចំេ�ម�បជជនរបស់�ទង ់ ចូលមកកនុងមនុស�។ �ពះេយសូ៊វមនេពញទងំ
អស់ �ទងម់ន�ពះវ ិ ញ ណេ�យគម នម�ត�� ន។ េយងទទួល��មរង� ស់ (អនក
េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ?) េ�ពះេយងជកូនចិ ច ឹម។ ជីវតិរបស់�ទង—់ជីវតិ
អស់កលបរបស់�ទងប់នចូលមក។ ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីេកតេឡង? បនទ បម់ក
ពួកេគទងំអស់�តវបនេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

63 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។ េតពកយចចម��៉មបនចបេ់ផ�ម
េ េពល�? �បសិនេបពួកេគ�តវេចញពីបនទបខ់ងេលេដមបចុីះេ េ�កម
េហយេចញេ តុ�ករ�ជ�ងំ—ឬចូលេ កនុង—េ តុ�ករ�ពះវ�ិរ ែដល
�បែហលជប�ុកកនុងទី�កងពីកែន�ងែដលពួកេគេ  ជនេ់ល និងខងេ�កម េ កនុង
តុ�ករែដលមនុស�ទងំអស់បនមកជំុគន … េហយពួកេគេចញពីទីេនះេ�យ
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�សវងឹដូចេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ ដបតិ�បជជនបននិយយថ “បុរសទងំេនះ
�សវងឹេ�យ��ថមី។” ពួកេគមនិែដលេឃញអ�ីដូេចនះេទ។
64 េហយមន ក់ៗ ពយយមនិយយថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក។
ករសនយរបស់�ពះគឺមកេលខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។” េហយគត់
ជអនកកលីេឡ ជបុរសែដលគតក់ំពុងនិយយជមយួ ជ��៉ប ់ ឬេពសីុ បន
�� បឮ់គតជ់ភ�របស់គត។់
65 “េតេយងឮយ៉ងេមច៉ (មនិែមនជភ�ែដលមនិ�គ ល់)—េតេយង�ល់គន
ឮភ�ែដលេយងេកតមកេ�យរេប ប�? េតអ�ីទងំអស់ែដលឮនិយយេនះ
គឺជភ�ជនជតិកលីេឡឬ?” េហយ�បែហលជនិយយភ�កលីេឡ…
ែតេពលេគ�� បឮ់ �ជភ�កំេណ តរបស់េគ។ េបមនិដូេចន ះេទ ខញុ ំចងឲ់យអនក
សួរខញុ ំ—េឆ�យសំណួរេនះមកខញុ ំ៖ េតេព�តសេ�កកេឡងនិយយេ �សកកលីេឡ
យ៉ងដូចេម�ច េហយ�កមទងំមូលបនឮពកយែដលគតក់ំពុងនិយយ? �ពលឹង
បីពនន់កប់នមករក�ពះ�គីសទេ ទីេនះ េហយេព�តសនិយយភ�ែតមយួ។
�បកដ�ស់! �គឺជ�ពះែដលេធ�អពភូតេហតុ។ េព�តស ចំេពះអនក�� បែ់ដល
រមួគន ជអនក�សកេមសូប៉ូ�ម ី ជនបរេទស និងអនកកន�់សន េហយអ�ីៗ
ទងំអស់មកពីជំុវញិពិភពេ�កទងំមូលកំពុងឈរេ ទីេនះ… េ�កេព�តស
ឈរ�បកសជភ�ែតមយួ េហយ�គបគ់ន បនឮគត ់ ដបតិបីពនន់កប់ន
ែ�បចិត� េហយបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទភ� មៗ។
យ៉ងេមច៉ែដរ?
66 េឃញេទ មតិ�ភក័�ិ ខញុ ំមនិ�ចរពឹំងថ និកយរបស់ខញុ ំ បង�បសខងេពនទីកុស្
ដនឹងទទួលយក�ឥឡូវេនះេទ។ ប៉ុែន� អនក�ម�នេរ ងេនះ�មរយៈ�ពះគមពរី
េហយ�បបខ់ញុ ំ�គបេ់ពល កែន�ងែដលពួកេគធ� បប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយនិយយជភ�ែដលពួកេគមនិដឹងថពួកេគកំពុងនិយយអ�ីេនះេទ។
េហយ�បសិនេបេនះជវធីិែដលពួកេគទទួលបន�េ ទីេនះ �ពះជមច ស់…�
�តវែតេកតេឡង�ល់េពល�មរេប បដូចគន ។
67 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�ច…ឥឡូវេនះេ ផទះរបស់ខន-…េយងចថំ េពលេយង
ចុះេ �សក�ម៉រ ី យបម់ញិ េយងបនរកេឃញថមនិមនអ�ីមយួែដលបន
កត�់�អំពីពួកេគឮជភ�េផ�ងេទ ត គម នអ�ីនិយយអំពី�េទ។ ប៉ុែន�េពល
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េ ដល់ផទះកូេន�ស។ េ កែន�ងែដលមនជនជតិបីេផ�ងគន  ពួកេគនិយយ
ភ�េផ�ង។ េហយេ េពលែដលពួកេគេធ� �បសិនេបពួកេគេធ� ពួកេគបនទទួល
� េព�តសបននិយយថ�មរេប បដូចគន ែដលពួកេគទទួលបន�េ េដម
ដំបូង។ េហយេគដឹងថ�សនដ៍ៃទបនទទួល�ពះគុណពី�ពះ េ�យ�រពួកេគ
បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូចពួកេគបនេធ�េ េដមដំបូងែដរ។ ខញុ ំមនសំណួរ
មយួេ ទីេនះ អ�ីមយួេ េល�កនុងប៉ុនម ននទី។ ខញុ ំចងច់ក�់គឹះ ដូេចនះអនកនឹង
េឃញថេត�ជអ�ី។
68 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�ចរពឹំងថមនុស�ែដល�តវបនបេ�ង នខុសគន េនះេទ…
េហយ�� បខ់ញុ ំ បងប�ូន�បសេពនទីកុស�ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងមនិបេ�ង ន
េរ ងេនះេ ខងេ�កេទ។ េនះគឺជ…ខញុ ំនឹងមនិេធ�អ�ីេដមបបីងកជេម� ះេទ។ ប៉ុែន�េប
េយងមនិទទួលបនករពិត េតេយងចបេ់ផ�មេ េពល�? េយង�តវែតមន
អ�ីែដល�តវេធ�េឡងេ ទីេនះ េដមបតី�មងេ់យងេចញ។ េយង�តវែតទទួលបន
�ពះគុណដគ៏ួរឱយរេំភបេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ ករពិត�តវែតេចញមក។
69 េតបុរសនឹងេធ�យ៉ង�េបគតថ់�ង ់ េហយនិយយមនិេចញ? េតគត�់ច
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេទ? ចុះេបគតគ់ម នអ�� តេដមបចីបេ់ផ�ម េហយ
អនក�កចងប់នក�ីសេ ងគ ះ? េឃញេទ? �ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជពិធីបុណយ
�ជមុជទឹក។ េហយបនទ បម់កអំេ�យទនទងំអស់េនះដូចជករនិយយភ�
ករបកែ�បភ� គឺបនទ បពី់អនកចូលមកកនុងរបូកយេ�យពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិអំេ�យទនទងំេនះគឺេ កនុងរបូកយរបស់
�ពះ�គីសទ។
70 ឥឡូវេនះេហតុផលែដលខញុ ំនិយយ…ឥឡូវេនះ េមលេ ទីេនះ។ េតអនក
�ចរពឹំងថ�ពះវ�ិរកតូលិកែដលជ�ពះវ�ិរែដលបនេរ បចំដំបូងេគកនុង
ពិភពេ�កបនទ បពី់ពួក�វក័… បនទ បម់ក �ពះវ�ិរកតូលិក�តវបនេរ បចំេឡង
អូ ជេ�ចនរយឆន បំនទ បពី់ករ�� បរ់បស់�វក័ចុងេ�កយ �បែហល�បមំយួ
រយ—ប៉ុនម នឆន បំនទ បពី់ពួក�វក័ ភ� មៗបនទ បពី់�កម�បឹក�នីេស  េ េពល
ែដលបិ�នីេស បន�បមូលផ�ុ ំគន និងេរ បចំ។ បនទ បម់កពួកេគបន�ក�់ពះវ�ិរ
សកល ែដលជ�ពះវ�ិរកតូលិក។ េ ទីេនះពួកេគបនបេងកត�ពះវ�ិរ
ពិភពេ�កមយួ។ េហយពកយថកតូលិកមននយ័ថ “សកល” េនះេ �គប់
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ទីកែន�ង។ ពួកេគ…រ ៉មុូងំ—វ�ិររ ៉មុូងំ�តវបនប�ូរេ ជប៉ប៉រ ៉មូ។ េហយេគបន
�ងំសេម�ចប៉បជ�បមុខេដមបជំីនួសេព�តស ពួកេគបនគិតថ�ពះេយសូ៊វបនឲយ
កូនេ�នរគរមក។ េហយសេម�ចប៉បេនះគឺមនិ�ចកតៃ់ថ�បន េហយសព�ៃថង
េនះ មកដល់�ពះវ�ិរកតូលិក។ េនះ…ពកយរបស់គតគ់ឺជចបបនិ់ងស�� ប់
ធន ប។់ គតគឺ់ជសេម�ចប៉បែដលមនិ�ចកតៃ់ថ�បន។ េនះបនឆ�ងកត។់
71 េហយបនទ បម់ក េ�យ�រពួកេគមនិយល់�សបនឹងេគលលទធិកតូលិកេនះ
ពួកេគ�តវបនេគ�កេ់ទស�ប�រជីវតិ េឆះដល់បេងគ លេភ�ង និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។
េយងទងំអស់គន ដឹង�មរយៈសំេណរដពិ៏សិដ�របស់យ៉ូែសប និង េស វេ ហ�កៃន
ទុកករបុគគល និងវតថុពិសិដ�ជេ�ចនេទ ត…បប៊ឡូីនពីរ របស់ហុីសស�បនិ់ង—�បវត�ិ
� ស�ដអ៏�ច រយ។ បនទ បម់ក �—បនទ បពី់មយួពន�់បរំយឆន  ំ ដូចែដលេយង
ដឹងអំពីសមយ័កលងងឹត �ពះគមពរី�តវបនដកេចញពីមនុស�។ េហយ�គឺ—��តវ
បន�កេ់�យសងឃតូចមយួ េហយដូេចនះ េយងយល់។
72 បនទ បម់កបនទ បពី់េនះមកករែកទ�មងដំ់បូង ែដលេធ�េ�យ ម៉ទីន លូ
េធ។ េហយគតក់េ៏ចញេ េពលថ កររបួរមួែដលកតូលិកេ ថ របូកយ
—សំេ �តងរ់បូកយរបស់�ពះ�គីសទ �តំ�ងែតរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ
ប៉ុេ�� ះ។ េហយគតប់នេបះកររបួរមួេ េលផ�ូវ�សនៈ ឬេ េលជេណ� រ េហយ
បដិេសធមនិេ �ថជតួៃនរបូកយ�ពះ�គីសទេទ េហយបនអធិបបយ “មនុស�
សុចរតិនឹងរស់េ េ�យជំេន ។” ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ចរពឹំងថ�ពះវ�ិរកតូលិក
នឹងយល់�ពមជមយួគតេ់ទ �បកដ�ស់ថមនិែមនេទ េ េពលែដលេមែដល
មនិេចះខុសេនះ�បបេ់គថេទ។ �តឹម�តវេហយ។
73 បនទ បម់កបនទ បពី់ម៉ទីនលូេធ ករអធិបបយអំពីករ�បជ់សុចរតិ េ�កចន
េវសលីបនមកជមយួនឹងករអធិបបយអំពីករសម� តឱយបរសុិទធ។ េហយគត់
បនអធិបបយថបុរសមន ក ់បនទ បពី់បន�បជ់សុចរតិ (�មនិអីេទ) ប៉ុែន� អនក�តវ
បនែញកជបរសុិទធ សម� តឫសៃនអំេព��កកែ់ដលបនដកេចញពីអនកេ�យ
�ពះេ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ។ ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ចរពឹំងថលូេធេរ ននឹងអធិបបយ
ពីករែញកឲយបរសុិទធេទ េ�ពះពួកេគនឹងមនិេធ��េទ។
74 បនទ បពី់ េវសលីបនអធិបបយពីករ�បជ់បរសុិទធ េហយនិងករែបកបក់
តិចតួចជេ�ចនពី� ែដលមកដល់ ពួកេវេស� នេមតូឌីសទ និង��រនិ ជេដម
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ែដលរក�េភ�ងឱយេឆះេពញកនុងសមយ័របស់ពួកេគ រចួមក�មដល់ៃថងបុណយទី៥០
េហយនិយយថ “េហតុអ�ី �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជពិធីបុណយ�ជមុជទឹក េហយេយង
និយយភ�ដៃទេពលទទួល�។” �បកដ�ស់។ បនទ បម់កេ េពលែដល�
មកជមយួ អនកមនិ�ចរពឹំងថ ��រនិនិងេវេស� នេមតូឌីសទ េហយនិងអ�ីេផ�ង
េជ េនះេទ។ ពួកេគនឹងមនិេធ��េទ។ ពួកេគបនេ �ថ�រក�។ ហនឹងេហយ។
េតមនអ�ីេកតេឡង? ពួកេគចបេ់ផ�មធ� កចុ់ះ េពនទីកុស�ចបេ់ផ�មេកនេឡង។
ឥឡូវេនះ�បនេកនេឡងដល់កែន�ងមយួរហូតដល់ៃថងបុណយទី៥០ មនករ
រេងគ ះរេងគ។ ��តវបនេរ បចំេហយេចញេ េ�ក មនិទទួលយកអ�ីេផ�ង។ ពួកេគ
មនចបប ់និងបទបប ញ ត�ិរបស់ពួកេគ េហយេនះែដលេ�ះ��យ�។
75 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក េហយេបកសែម�ង
េសចក�ីពិតៃនអ�ីទងំអស់ េហយបង� ញ�េ�យវត�មនរបស់�ទងផ់ទ ល់ និងេ�យ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ អនកមនិ�ចរពឹំងថ�បជជនេពនទីកុស�នឹងនិយយថ “ខញុ ំ
នឹងយល់�ពមជមយួ�។” អនក�តវែតេ មន កឯ់ងដូចេ�ក លូេធបនេធ� ដូចជ
េវសលីបនេធ� និងដូចពួកេគេផ�ងេទ តបនេធ�។ អនក�តវែតឈរេល�េ�ពះេម៉ង
េនះមកដល់េហយ។ េហយេនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំក� យជកូនទដ�៏�កក។់
េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំខុសគន ។
76 េហយខញុ ំមនិ�ចចបេ់ផ�មដូចបង�បសដម៏នតៃម�របស់ខញុ ំ អូរល៉រ ៉បូ៊តឺ និងតូម
ម ី អូសបន៉ តូមម ី ហុីកនិងពួកេគឯេទ ត។ េ�ពះពួកជំនំុមនិយល់�សបនឹងខញុ ំ។
ពួកេគនិយយថ “គតេ់ជ េលសន�ិសុខដអ៏ស់កលបជនិចច។ គតជ់បទីសទ។
គតម់និេជ េលករនិយយភ�ដៃទជភស�ុ�ងដំបូងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េទ។ េចញេ�យឆង យពីបុរសេនះ!” េឃញេទ?
77 ប៉ុែន�មកទល់មុខនឹង�។ �បឈមមុខនឹង�ចុះ។ ពួកេគ�ច�បឈមមុខនឹង
លូេធេរ ន និង—េមតូឌីសទ�ច។ េពនទីកុស��ច�បឈមមុខនឹងេមតូឌីសទ។ ខញុ ំ
�ច�បឈមមុខនឹង េពនទីកុស�ជមយួ�។ �ពិតជ�តឹម�តវ។ �ជករពិត។
េហតុអ�ី? េយងកំពុងេដរកនុងពន�ឺ ដូចជ�ទងេ់ កនុងពន�ឺ។ េឃញេទ? េយងកំពុងេរ 
េឡងេលម�វថីិេស�ចេហយ�មកកនែ់តឆង យជងេនះេ េទ ត �ពះគុណក�៏តវ
បនផ�ល់ឲយកនែ់តេ�ចន អំ�ចក�៏តវបនផ�ល់ឲយ �តវបនផ�ល់ឱយនូវជំេន អ�ច រយ
បែនថមេទ ត។ េហយេយងេ ទីេនះ។ េនះគឺជេម៉ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
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បនយងចុះមកកនុងទ�មងៃ់នពន�ឺដូច�ទងេ់ េដមដំបូង បេងគ លេភ�ង េហយបន
សែម�ងអងគ�ទង ់ េ�យេធ�កិចចករដូចគន  ែដល�ទងប់នេធ�េ េពល�ទងេ់ ទីេនះ
េ េលែផនដី។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េធ�េមច៉អនកដឹងថ�តវឬអត?់ គឺ
េ�យផលរបស់េគ អនកនឹង�គ ល់�។ អនក�ែដលេជ េលខញុ ំ កិចចករែដលខញុ ំេធ�
អនកេនះកនឹ៏ងេធ�ែដរ។ ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់ពួកេគែដលេជ ។”
78 ឥឡូវេនះ បងប�ូន�បសេពនទីកុ�សរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេ ខងអនក។ ខញុ ំជមន ក់
កនុងចំេ�មអនក។ ខញុ ំមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំបននិយយភ�ដៃទ ប៉ុែន�
ខញុ ំមនិបនទទួល�េពលទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ ខញុ ំបនទទួលពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំនិយយភ�ដៃទបនទយ មន
អំេ�យទនៃនចំេណះ �បជញ  ករបក��យ និងអ�ីៗែដលេកតេឡង។ ប៉ុែន�
ខញុ ំចុះចូលនឹងេរ ងទងំេនះ េ�ពះឥឡូវេនះ ខញុ ំជកូនរបស់�ពះ។ អំ�ច េភ�ងៃន
�ពះគឺេ កនុង�ពលឹងរបស់ខញុ ំ អ�� តៃនេភ�ងែដលបេងកតេឡង—ចូលមកខងកនុង
ខញុ ំ េហយដុតបំផ� ញអ�ីៗែដលផទុយនឹង�ពះជមច ស់េចញ េហយឥឡូវេនះខញុ ំ�តវបន
ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ �ទង�់ចនិយយបនថ “ចូលេ ទីេនះ”
េហយខញុ ំនឹងេ ។ “ចូលេ ទីេនះ” ខញុ ំនឹងេ ។ “និយយេ ទីេនះ” ខញុ ំនឹងនិយយ។
“េហយេធ�េនះ េនះ និងេផ�ងេទ ត។” េ ទីេនះអនកគឺដូចជ…អនក�តវបនដឹកនំ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ េនះជ�ពះេ កនុងអនក េ�យេធ��ម�ពះហឫទយ័�ទង។់
មនិថ�ជអ�ីេទ �ទងក់ំពុងេធ��ម�ពះហឫទយ័�ទង។់
79 ឥឡូវេនះ សូម�� ប។់ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�នេ ទីេនះ មុនេពលេយងចបេ់ផ�ម
សំណួរេ េលវចននុ�កមេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ ករបកែ�ប ពី�៉ទីកង ់វគគ៧ ១៩០
—១២០៥៖

“�ពិបកកនុងករកំណតថ់េត�ជសំេឡងរបស់មនុស�ទងំេនះ
ែដលនិយយជភ�បរេទសឬអត ់ ឬរបយករណ៍ឬពកយ
ចចម��៉មអំពី�បតិបត�ិករៃនខយល់អពភូតេហតុែដលបកេ់បកេធ�ឱយ
ហ�ូងមនុស�រេំភប។”
ពួកេគមនិ�ចយល់បនេទ។ ឥឡូវេនះសូមេមល។ ថេត�ជ�បជជន…

80 ខញុ ំ�គនែ់តបង� ញ។ េនះគឺជ�កមជនជតិកលីេឡ ែដលេ�ក ម�កំ។ េហយ
េ ទីេនះពួកេគេ ទីេនះេ �មផ�ូវ។ ពួកេគមនិែដលេឃញអ�ីដូេចន ះេទ៖ េលកៃដ
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េឡងេល�កស េចញពីបនទបខ់ងេល េបះជំ�ន ចូលេ ទីេនះ េទបែតបំេពញ
ពួកេគមនិែដលនិយយេ េឡយេទ។ េឃញេទ? េ ទីេនះពួកេគចុះមកទីេនះ។
េហយឥឡូវេនះ ឧបមថ ពួកេគបនេ ទីេនះ គួរឱយភញ កេ់ផ�លេ កនុងេរ ងេនះ។
េហយ�បជជនបននិយយ…ជនជតិ�កិចមន ករ់តម់ករកខញុ ំ េហយនិយយថ ខញុ ំ
និយយកលីេឡ។

អនករតេ់ រកគតេ់ហយនិយយថ “េហយេតអនកមនប � អ�ីែដរ
េកមង�បស?”
81 “ខញុ ំបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អំ�ចៃន�ពះបនធ� កចុ់ះេ
ទីេនះេ កនុងបនទបេ់នះ។ មនអ�ីមយួេកតេឡងចំេពះខញុ ំ។ ឱ សូមថ� យសិរលី�
ដល់�ពះ!”

េហយមន កេ់ទ តេ ទីេនះ គតក់ំពុងនិយយជមយួជនជតិ��៉ប ់ េហយ
គតជ់អនកកលីេឡនិយយភ���៉ប—់ភ���៉ប។់
82 ឥឡូវេនះ េគមនិ�ច�បបប់នេទថ េត�ជខយល់បកេ់បកែដលទញ
មនុស�មកជំុគន ឬ ឬ�ជករនិយយជភ�បរេទសែដលពួកេគកំពុងនិយយ?
ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីមនិប ជ ក�់បកដេទ…អនកមនេរ ងពីរែដលអនក�ចេមល
បន។ �ជ�…េនះ—អនកខងេ�កបននិយយថ “េតេយងឮមនុស��គបរ់បូ
និយយេ�យភ�របស់េយងេ�យរេប ប�?” �មនិបននិយយថេគ
និយយេទ ប៉ុែន�េគកំពុងែតឮ។
83 បនទ បម់ក �កមដូចគន  មនុស�ដូចគន  ពនយល់េរ ងេនះ។ េព�តសសទុះេ េល
អ�ីមយួ េហយនិយយថ “អនក�ល់គន ជអនក�សកកលីេឡ និងអនកែដលេ
�កងេយរ�ូឡឹមេអយ សូមឲយអនកដឹងេរ ងេនះ (មនុស�និយយថពួកេគមនិ
មនភ�កលីេឡេទ) សូមឲយករេនះបនដឹងដល់អនក េហយ�� ប�់មពកយ
របស់ខញុ ំ (អ�ី—េតគតនិ់យយភ�អ�ី េ កនព់ួកេគទងំអស់គន ?) េហតុអ�ី
អនកទងំេនះមនិ�សវងឹដូចអនក�ម នេទ េ�ពះ�ជេម៉ងទីបីៃនៃថង ប៉ុែន�េនះជ
ពកយែដលេ��យ៉ូែអលបននិយយ ‘េហយ�នឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ
េនះ �ពះ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ អញនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណរបស់េយងេ េល�គប់
�ចឈ់ម។ កូន�បសកូន�សីរបស់អនកនឹងេចះទយ។’” បន�េ េទ ត គតក់៏
េ និយយថ “អនក�ល់គន បនឆក ង�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់េ�យៃដ��កក។់
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�វឌីបននិយយអំពី�ទង…់‘�ទងម់និទុក�ពលឹង�ទងេ់ កនុងនរក េហយ�ទងក់៏
មនិឱយរបូកយរបស់�ទងេ់ឃញក�ីពុករលួយែដរ។’” េហយបននិយយថ “សូមឲយ
អនក�ល់គន ដឹងថ �ពះបនបេងកត�ពះេយសូ៊វែតមយួេនះ ែដលអនកបនឆក ង
ទងំ�ពះអមច ស់និង�ពះ�គីសទ។” េហយេ េពលែដលពួកេគបនឮេរ ងេនះ…
�ែមន៉! នរ�? មនុស��គបរ់បូេ េ�កមេមឃ។ េតមនអ�ីេកតេឡង? គត់
មនិបននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងនិយយជភ�កលីេឡ។ ខញុ ំនឹងនិយយ
េ កនុងេនះ េហយខញុ ំនឹងនិយយេ កនុងភ�េនះ…?…”
84 េពលេព�តសនិយយពកយទងំេនះ ពួកេគនិយយថ “បងប�ូន�បស�សី េត
េយង�ចេធ�អ�ីេដមបបីនសេ ងគ ះ?” េហយេព�តសផ�ល់របូមន�ដល់ពួកេគ។ េនះ
េហយជរេប បែដល�ែតងែតេកតេឡង។ េឃញេទ?
85 �កំពុងរកិំលេឡង សងកតេ់ល�ពះ េដរមកជិត។ េតអនកដឹងេ�យរេប ប�?
ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេ�ក លូេធបនទទួលករ�បជ់សុចរតិ គតប់នេ
�ថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �គឺអ ច ឹង។ �ពះបន�ជលក�់បន�ិច។ បនទ បម់ក�ទង់
មនបនទូលថេមច៉? េវសលីបនទទួលករែញកជបរសុិទធ េហយបននិយយថ
“កូន�បស េ េពលអនកែ�សក អនកមន�េហយ។” ប៉ុែន�ពួកេគជេ�ចនបនែ�សក
ថមនិមន។ េ េពលែដលៃថងបុណយទី៥០និយយភ�ដៃទ—ភ�ែដលមនិ
�គ ល់ ពួកេគបននិយយថ “កូន�បស អនកបនទទួល�េហយ។” ប៉ុែន�ពួកេគ
ជេ�ចនមនិមន�េទ។

គម នអ�ីដូចជស ញ ែដលប ជ កឱ់យដឹងេនះេទ។ “វធីិែតមយួគតែ់ដលអនក
�គ ល់េដមេឈ” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “គឺេ�យ�រផលែផ�” កិចចករៃន
�ពះវ ិ ញ ណ ផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ បនទ បម់ក េពលអនកេឃញមនុស�ែដល
េពរេពញេ�យអំ�ច េនះេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនទ បម់ក
អនកេឃញជីវតិែដលផ� ស់ប�ូរ។ អនកេឃញទីសំគល់ទងំេនះ�មអនកែដលេជ ៖
“កនុងនមេយងពួកេគនឹងេដញ�រក�េចញ េហយនិយយភ�ថមី។ េបពស់ចឹកេគ
�មនិេធ�បបពួកេគេទ។ េបេគមនេរ ងដល់�� បេ់ហយ ផឹកអ�ីពុល កម៏និសម� ប់
េគែដរ។ ពួកេគបន�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េហយពួកេគនឹងជសះេសប យ។” ខញុ ំេអយ!
ទីសំគល់ទងំេនះេធ��មអនកេជ ។ ប៉ុែន�េតអនកចូលេ កនុង�េ�យរេប ប�?
អំេ�យរបស់ពួកេគគឺេ កនុង�ងកយ។ េតអនកចូល�ងកយេ�យរេប ប�?
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មនិែមនេ�យករនិយយផ�ូវរបស់អនកេ កនុង ប៉ុែន�េ�យករ�ជមុជកនុងរបូកយ
ែតមយួ (កូរនិថូសទីមយួ ១២:១៣)។ �ពះវ ិ ញ ណែតមយួ េយងទងំអស់គន
បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុងរបូកយេនះ េហយចុះចូលនឹងអំេ�យទន
ទងំអស់។ �ពះអមច ស់�បទនពរអនក។

86 ឥឡូវេនះ �បសិនេបនរ�មន កគ់ួរែតឮែខ��តេ់នះ ឬនរ�មន កេ់ ទីេនះ
មនិយល់�សប ចូរចថំ េធ��េ�យសនិទធ�ន ល បង�បស េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់អនក។

៩៣. សំណួរទីមយួយបេ់នះ៖ បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំគិតថទូរទស�នគឺ៍ជ
ប�� �ស�មបពិ់ភពេ�ក។ ចុះអនកយល់យ៉ង�ែដរ?

87 មនិថអនក�សរេសរ�េទ ខញុ ំនឹងយល់�សបជមយួអនក។ ពួកេគបនេធ�ជ
ប�� �ដល់ពិភពេ�ក។ ��ចជពរជយ័ដល់ពិភពេ�ក ប៉ុែន�ពួកេគបន
�កប់�� �។ អ�ីៗែបបេនះ មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំេអយ គឺជអ�ីែដល
អនកេមលេ ខ�ួនអនក។ េបទូរទស�នជ៍ប�� �រ េនះកែសតកជ៏ប�� �រ
វទិយជុប�� �រ និងជេ�ចនដង�ជទូរស័ពទ។ េឃញេទ េឃញ េឃញ េឃញ
េទ? �ជអ�ីែដលអនកបេងកតេចញពី�។ ប៉ុែន�េ�យ�របង�បសបននិយយ
កលពីយបម់ញិថ េសទរែតមនិមនកមមវធីិេ េលក ច កទូ់រទស�នេ៍ទ តេទ េនះ
ជ�បកេ់�ចនេពក។ អនកអធិបបយ�កី�កែដលផ�យដំណឹងល�េពញេលញមនិ�ច
មនលទធភពទិញកមមវធីិេ េលក ច កទូ់រទស�នប៍នេទ។ ដូេចនះ…បង�បសបន
និយយេ យបេ់ផ�ងេទ ត ខញុ ំេជ េ កែន�ង�មយួបននិយយថ “លុបវទិយុ
របស់អនកេ ” ឬនរ�មន ក ់ឬ “យក�មកវញិេចញពី�ជងេហយ�� បក់មមវធីិរបស់
ពួកេគ។” �តវេហយ។

88 ប៉ុែន� មនុស�ជទី�ស�ញ់ មនិថអនកជនរ� ខញុ ំ�បកដជយល់�សប
នឹងអនក។ �បនក� យជេរ ងមយួដគ៏ួរឱយស�បេ់ខពមបំផុតស�មបពូ់ជមនុស�។
កនុងេនះេគយកលុយទងំអស់េនះេ រ�� ភបិលយកពនធ េហយ�ក�់េ កនុង
ករផ�យពណិជជកមមេលកមមវធីិបរ ី និង��វសីគី និងអ�ីៗដូចេនះ េហយសរេសរ
�េចញពីពនធរបស់រ�� ភបិល េហយបនទ បម់កពួកេគមកជំុវញិ េហយយក�គ
អធិបបយ េហយទញពួកេគឆ�ងកតតុ់�ករេដមបយីក�បកតិ់ចតួចពីពួកេគ។
ខញុ ំយល់�សបជមយួអនក �ជេរ ងដ�៏�កកម់យួ។ ឥឡូវេនះ �មនិែមន…អនកដឹងេទ
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��គនែ់តជអ�ីែដលអនករកេឃញប៉ុេ�� ះ។ អរគុណបង�សី បង�បស ែដលធ� ប់
សួរែបបេនះ។

៩៤. ឥឡូវេនះ េនះគឺជករដល៏�មយួ។ សំណួរ៖ មនកែន�ងេ កនុង�ពះគមពរី
ដូចជកនុង�ំយូែអលទីមយួ ១៨:១០ ែដលែចងថ វ ិ ញ ណ��កកម់កពី�ពះ
បនេធ�អ�ីៗ។ ខញុ ំមនិយល់មយួ “វ ិ ញ ណ��កកម់កពី�ពះ។” សូមពនយល់េរ ង
េនះ។

89 បទ �បែហលជខញុ ំ�ច េ�យមនជំនួយពី�ពះអមច ស់។ �មនិមននយ័ថ
�ពះជមច ស់ជវ ិ ញ ណ��កកេ់នះេទ។ ប៉ុែន��គបវ់ ិ ញ ណៃនអ�ីៗទងំអស់គឺ
ចុះចូលនឹង�ពះ។ េហយ�ទងេ់ធ�ឲយអ�ីៗទងំអស់ដំេណ រករេ �មអ�ីែដល�ទង់
សព��ពះទយ័។ េឃញេទ?
90 ឥឡូវេនះ �មសំណួររបស់អនក អនកកំពុងនិយយអំពីវ ិ ញ ណ��កកែ់ដល
បនេចញពី�ពះេដមបេីធ�ទរណុកមមេស�ចសូល។ គតេ់ធ��ម�រមមណ៍េឆវឆវ ខូច
របូ�ង—�ថ នភព េ�ពះកែន�ងទីមយួ គតេ់ជ ថយេ�កយ។ េហយេ េពល
ែដលអនកេជ ថយេ�កយ វ ិ ញ ណ��កក—់�ពះនឹងអនុ ញ តឱយវ ិ ញ ណ��កក់
េធ�ទរណុកមមអនក។
91 ខញុ ំចង�់នឱយអនកនូវអ�ីមយួេ កនុង—កនុងមយួែភ�ត។ ខញុ ំមនគំនិតមយួេទ តអំពី
�េ ទីេនះ។ េឃញេទ? វ ិ ញ ណនីមយួៗ�តវែតចុះចូលនឹង�ពះ។ េតអនកេ ចំ
េពលែដលយ៉ូ�ផតនិងអ�័បេ់ចញេ ចបងំេទ? េហយេរ ងដំបូងអនកដឹងេទ
មន—ពួកេគ�តវបនតំេឡងចេំ មតទ់� រ។ េហយយ៉ូ�ផតជមនុស�សុចរតិ
េហយ�ទងម់នបនទូលថ (េស�ចទងំពីរបន�ងំទីេនះ េហយពួកេគបនចូលរមួ
កម� ងំជមយួគន ) េហយដូេចនះគតប់ននិយយថ “ចូរេយងពិេ�គះជមយួ
�ពះអមច ស់អំពីថេតេយងេចញេ ឬអត។់”
92 �ពះបទអ�័បយ់ងេ ទទួលេ��ចំនួនបនួរយនក ់ ែដលគតម់ន
ផគតផ់គងជ់��រ បំបន៉ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង ពួកេគមនរបូ�ងល�។ េគកេ៏ឡងមក
ទីេនះ េហយេគទយទងំអស់គន  ថ “ចូរេឡងេ  េនះ�ពះនឹង�បទនឲយអនក
នូវជយ័ជំនះ។ ចូរេឡងេ �កង�៉ម៉ូត-ក�ដ េនះ�ពះនឹងយករបស់េនះមកឲយ
អនក។” មន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនបេងកតែសនងមយួគូ េហយចបេ់ផ�មរតជំុ់វញិជ
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ករបង� ញ បននិយយថ “េ�យែសនងែដកទងំេនះ អនកនឹងរញុពួក�េចញពី
�បេទស។ ជកមមសិទធិរបស់អនក។”
93 ប៉ុែន�អនកដឹងេទថ មនអ�ីមយួអំពីបុរសៃន�ពះែដលមនិបនេធ�អ�ីទងំអស់ពី
េរ ងេនះ។ េឃញេទ? េប�មនិនិយយជមយួបទគមពរីេទ េនះមនអ�ីខុស។
អនកេជ ពិត�មយួ… ដូេចនះ យ៉ូ�ផតមន�ប�សនថ៍ “ែមនេហយ ពួកេគ
បនួរយនកេ់មលេ មនិអីេទ។ ពួកេគេមលេ ដូចជមនុស�ល�។”

“អូ ពួកេគគឺែមន” �បែហលជអ�័បប់ននិយយ។
ប៉ុែន� យ៉ូ�ផតមន�ប�សនថ៍ “អនកមនិមនមយួេទ តេទឬ?”

េហតុអ�ីបនជមយួបែនថមេទ តេ េពលែដលអនកទទួលបនបនួរយជមយួនឹង
កិចច�ពមេ�ព ងមយួ? េ�យ�រគតដឹ់ងថមនអ�ីមយួែដលមនិ�តឹម�តវ។ េឃញ
េទ?

គតប់ននិយយថ “បទ េយងមនមយួេទ ត គឺកូនរបស់អុីម� មកដល់
ទីេនះ” បននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំស�បគ់ត។់” �បកដ�ស់។ អនកនឹងបិទ�ពះវ�ិរ
របស់គត�់គបេ់ពលែដលអនក�ចេធ�បន។ អនកនឹងរត�់មគតេ់ដញេចញពី
�បេទស។ េឃញេទ? �បកដ�ស់។ “ខញុ ំស�បគ់ត។់”

“េហតុអ�ីបនជអនកស�បគ់ត?់”
“គតែ់តងែតទយ��កកម់កេលខញុ ំ។” ខញុ ំេជ ថ�ពះបទយ៉ូ�ផតដឹង

េ េពលេនះ—មនអ�ីមយួមនិ�តឹម�តវ។
ដូេចនះគតប់ននិយយថ “េឡងេ យកមកីយ៉។”
ដូេចនះ េគកេ៏ឡង�មេ�កយគត ់ េហយគតចុ់ះមក… ដូេចនះ េពលេឡង

េ  េគចតអ់នកន�ំរមក�បបថ់ “ឥឡូវេនះ សូមរងច់បំន�ិច។ ឥឡូវេនះ ពួកេគ
មនដុកទរ័េទវៈចំនួនបនួរយនកេ់ ទីេនះ។ ពួកេគគឺពូែកបំផុតែដលមនេ កនុង
�បេទស ជមយួនឹង ស ញ ប�័តភេីអច អិលអិលឌី និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។” បន
និយយថ “ឥឡូវេនះ អនកដឹងេហយ អនក�កី�កែដលមនិបនេរ នសូ�ត អនកនឹងមនិ
យល់�សបនឹងបព�ជិតទងំអស់េនះេទ។”
94 អុីម�និយយេនះ ឬខញុ ំចងនិ់យយថ មកីយ៉បននិយយេនះថ៖ “ខញុ ំ
នឹងមនិនិយយអ�ីេឡយ ដ�ប��ពះជមច ស់�ក�់េ កនុងមតរ់បស់ខញុ ំ េហយ
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បនទ បម់កខញុ ំនឹងនិយយយ៉ងពិត�បកដនូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។” ខញុ ំចូលចិត�
�។ ខញុ ំចូលចិត��។ កនុងនយ័េផ�ងេទ ត “ខញុ ំនឹងេ ជមយួ�ពះបនទូល។” មនិថ
ពួកេគនិយយអ�ីទងំអស់។ គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ” បននិយយថ
“ខញុ ំកំពុង�បបអ់នក។ េបអនកមនិចង�់តវេគេបះេចលេទ អនកគួរនិយយេរ ងដែដល
េនះល�ជង។”

ដូេចនះគតប់នចុះេ ទីេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “េតខញុ ំ�តវេឡង
េ េទ?”

�ទងម់នបនទូលថ “េ ចុះ។” បននិយយថ “ផ�ល់ឱយខញុ ំេ យបេ់នះ។
អនុ ញ តឱយខញុ ំនិយយ�ជមយួ�ពះអមច ស់។” ខញុ ំចូលចិត��។ ដូេចនះ េ យបេ់នះ
�ព ះអមច ស់បនេលចមកឲយគត ់ េហយៃថងបនទ បគ់តក់េ៏ឡងេ ។ េហយគត់
បននិយយ ដូចជកំពុងេឡង គតប់ននិយយថ “េ ចុះ ប៉ុែន� ខញុ ំបនេឃញ
ជនជតិអុី��ែអលដូចជេច មែដលគម នអនកគង� ល ែដលេ �យប៉យេ េល
ភន។ំ” អូ! ែដលអនុ ញ តឱយខយល់េចញពីគត។់

េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិបន�បបអ់នកេទឬ? ខញុ ំបន�គ ល់�។ េនះ
ជរេប បែដលគតេ់ធ��គបេ់ពល េ�យនិយយ��កកម់កេលខញុ ំ។”

95 េហតុអ�ី? គតប់នេ ជបជ់មយួ�ពះបនទូល។ េហតុអ�ី? េ��មន ក់
េ ចំេពះមុខគត ់ �ពះបនទូលៃន�ពះេចញមកពីេអលីយ៉ ជេ��ពិត គតប់ន
និយយថ “េ�យេ�ពះឯងបង�ូរឈម�េបតជមនុស�ស�ូត�តង ់ ែឆកកនឹ៏ង
លិទធឈមឯងែដរ។” េហយគតប់ន�បបេ់រ ង��កកពី់គត។់ េអលីេសបនេ
�ថ នសួគរ៌ចួេហយ។ ប៉ុែន� គតប់នដឹងថ េអលីេសមន�ពះបនទូលៃន�ពះ ដូេចនះ
គតេ់ ជមយួនឹង�ពះបនទូល។ ខញុ ំចូលចិត��។ េ ជមយួ�ពះបនទូល។

96 �បសិនេប�ពះគមពរីបននិយយថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត អំ�ចរបស់�ទងគឺ់េ ែតដែដល។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺ
ស�មបអ់នកែដលចងប់ន អនុ ញ តឱយ�ទងម់ក �ន កេ់ ជមយួនឹង�ពះបនទូល។
បទ ែមនេហយ! មនិថពួកេគនិយយអ�ីេទ។ េតមន��រឆង ញ់ប៉ុ��  និង
��ប៉ុនម នែដលពួកេគបនឆ�ងកត ់�មនិមនអ�ីពកព់ន័ធនឹង�េទ។
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ដូេចនះេហយគតប់ននិយយ…អនកធំមន កេ់នះមនែសនងេ េលកបល។ នឹង
រញុ�—�បេទសែដលេចញហួសពីេស�ច គតប់នេដរេឡងេហយ�យគតច់ំមត់
(�គអធិបបយតូចេនះ)។ គតប់នដឹងថគត�់គនែ់តជកូនតូចដប៏រសុិទធ ដូេចនះ
មនិមនអ�ី�តវនិយយអំពី�េទ ដូេចនះគត�់គនែ់ត�យគតច់ំមត។់ គតប់ន
និយយថ “ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។” បននិយយថ “េត�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះយង
េ ផ�ូវ�េពល�េចញពីខញុ ំ េបអនកបន�?”

97 គតប់ននិយយថ “អនកនឹងយល់េ េពលែដលអនក�កក់នុង�ទងខងេ�ក
ជេឈ�យ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ�ពះគងេ់លបល�័ងក (�ែមន៉! សូម
�� ប!់) េហយមច ស់�ថ នសួគប៌នមកជំុវញិ�ទង។់” េតមនប � អ�ី? េ��របស់
�ទងប់ននិយយរចួេហយអំពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡងចំេពះអ�័ប។់ �ពះ…េនះ
មនិែមនជេអលីយ៉បននិយយេនះេទ េនះគឺជេ��ែដលបនចកេ់�បង
�ងំ។ េនះជ�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់ �ទងម់ន�ពះបនទូលដូេចនះ។ េហយមកី
យ៉និយយថ “ខញុ ំបនេឃញមច ស់�ថ នសួគទ៌ងំអស់មកជំុគន េ ជុំវញិ�ពះកនុង
សននិសីទដអ៏�ច រយមយួ។ េហយពួកេគបននិយយគន េ វញិេ មក។ �ព ះអមច ស់
មន�ព ះបនទូលថ ‘េតេយង�ចចតន់រ�ឱយចុះេ  េតអនក��ចចុះេ
បេ ឆ តអ�័ប ់ យកគតេ់ចញពីទីេនះ េដមបបីំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
េដមបបីញ់គត?់ េតេយង�ចចតន់រ�ឱយចុះេ ?’”

98 ែមនេហយ មន កនិ់យយថេនះ ឬមយួេនះ។ មយួសនទុះេ�កយមក វ ិ ញ ណ
��កក ់ វ ិ ញ ណភូតភរកេ៏ឡងពីេ�កមមកនិយយថ “�បសិនេបអនក�គនែ់ត
អនុ ញ តឱយខញុ ំ។ ខញុ ំជវ ិ ញ ណកុហក។ ខញុ ំនឹងចុះេ កនុងពួក�គអធិបបយទងំអស់
េ�យ�រពួកេគមនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយខញុ ំនឹងបេងកតពួកេគ
(ពួកេគ�គនែ់តជេកមង�បសែដលេរ នេ ��)—េហយខញុ ំនឹងចុះ េហយចូល
េ �គប់ៗ គន  េហយបេ ឆ តេគ េហយេធ�ឲយេគនិយយកុហក។” េតគតនិ់យយ�
េទ? េហយគតប់ននិយយថ “េនះជវធីិែដលេយងនឹងបេ ឆ ត។” ដូេចនះគត់
បនចុះេ ។

គតប់ននិយយថ—�ពះ�ទងម់នបនទូលថ “អនកមនករអនុ ញ តពីខញុ ំ
េហយេ ចុះ។”
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99 េហយគតប់នចុះេ ចូលេ កនុងពួកពយករែីក�ងក� យទងំេនះ �កសួងអបរ់ ំ
បណ�ុ ះប�� ល េហយបនេធ�ឱយពួកេគពយករណ៍ពីករកុហក។ �ជវ ិ ញ ណ
ភូតភរែដលេធ�ករ�ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ េ�យខញុ ំ…�គនែ់តអ�ីេផ�ងេទ ត
ែដលអនក�ចនឹងេឃញេ ទីេនះ �គនែ់តចមំយួនទី។ េមលេនះ។ ខញុ ំចងឱ់យអនក
េបកជមយួខញុ ំេ  កូរនិថូសទី១ ជំពូកទី៥ ខទី១ បន�ិច។ កូរនិថូសទីមយួ…េហយ
េមលេនះ�បសិនេបអនកចងេ់ឃញអ�ីមយួ �ពះជមច ស់កំពុងេធ�អ�ីមយួ—េតវ ិ ញ ណ
ទងំេនះ��កកយ៉់ងេមច៉ រេប បែដលពួកេគនឹង—ពួកេគនឹងេធ�ករ…មនិអីេទ
ប៉ុលនិយយ៖

មនឮរនទឺសុល�យជនិចចថ មនករកំផិតេកតេឡង កនុង
ពួកអនក�ល់គន ពិត ជករកំផិតមយង៉ ែដលមនិែដល…ទងំមនឮ
និយយកនុង�សនដ៍ៃទផង… (េតអនកគិតយ៉ង�ចំេពះេរ ងេនះ
កនុងចំេ�ម�កមជំនុំ?)…គឺថ មនមនុស�មន កប់នយក�បពនធរបស់
ឪពុកខ�ួន។

ែតអនក�ល់គន េ ែតមនចិត�ធំ ឥត…(សូមេមល។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំ
បនេបកពីរទំពរ័…)… អនក�ល់គន េ ែតមនចិត�ធំ ឥតេកតទុកខ
�ពយ… (ឥឡូវេនះ រងច់បំន�ិចេ ទីេនះ េតខញុ ំ…បទ �តឹម�តវេហយ។
បទ។)…ទុកខ�ពយ…(េនះេហយ។)…ចិត�ធំេឡង និងមនិមន…ទុកខ
�ពយ េដមបនឹីងដកអនកែដល�ប�ពឹត�ករេនះ ឲយថយេចញពីចំេ�ម
អនក�ល់គន េឡយ។

100 ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនិេជ ថមនអនក�និយយេរ ងេនះឬកតដ់ក ប៉ុែន�
ខញុ ំ�គនែ់តករពរអ�ីែដលខញុ ំេជ េលប៉ុេ�� ះ៖ �បសិនេបមនុស�មន កេ់ពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណ គតម់និ�ចបតប់ង�់បនេឡយ េឃញេទ។ េឃញេទ?

ឯខញុ ំ េទះេបមនិេ ជមយួខង�ចឈ់មកែ៏មន គងែ់តេ ជមយួ
ខងវ ិ ញ ណ ខញុ ំកប៏នកតេ់ទសេហយ �កដូ់ចជបនេ ជមយួគន
ែដរ ដល់អនកែដល�ប�ពឹត�ដូេចន ះ

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះអមច ស់ៃនេយង េពល
អនក�ល់គន បនជួបជំុគន និងវ ិ ញ ណខញុ ំបន�បជំុគន  �ពមទងំមន�ពះ
េច�� ៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វៃនេយងផង
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េដមបនឹីងប ជូ នមនុស�យ៉ងេនះេ �រក���ងំ ឲយបំផ� ញ
និស�យ័�ចឈ់មេគ �បេយជនឲ៍យ�ពលឹងវ ិ ញ ណបនសេ ងគ ះ កនុង
ៃថងៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វវញិ។

101 �ពះ�ទងម់នបនទូល�បប�់កមជំនំុបរសុិទធ ែដលជរបូកយរបស់�ទងេ់ េល
ែផនដី េនះ (ឥឡូវេនះ គឺបនទ បពី់គមពរីស ញ ចស់ េ កនុងគមពរីថមី) �បបប់ុរសមន ក់
ែដលេ�ម កេ�គកនិងកខ�កក់នុងចំេ�ម�បជជនថគតរ់ស់េ ជមយួ�បពនធ
ឪពុកខ�ួន។ បននិយយថ “េរ ងែបបេនះេ កនុងរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ…អនក ជ
�កមជំនុំ បែង�រគតេ់ �រក�ស�មបក់របំផ�ិចបំផ� ញ…” េឃញេទ? �ពះអនុ ញ ត
ឱយ…េហយេ េពលែដល�ទងទ់ទួលបនអ�ីមយួែដល�ទងេ់ឃញបនេធ�រចួេហយ
េដមប�ីករ់ពំតេ់លនរ�មន ក ់ �ទងនឹ់ងបែង�រវ ិ ញ ណ��កកម់កេលេគ េដមបឲីយ
េគេធ�ទរណុកមមមនុស�េនះ—េហយនពំួកេគមកវញិ។ ឥឡូវេនះេយងរកេឃញ
បុរសមន កេ់នះបនទ បពី់…

102 េនះេហយជអ�ីែដលជប � ជមយួ�កមជំនុំសព�ៃថងេនះ។ េ េពលែដល
បុរសមន កចូ់លមកកនុងរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ េហយក� យជសមជិកមន ក ់េហយ
ចបេ់ផ�មេធ���កក។់ ជំនួសឱយអនកទងំអស់គន រមួគន  េហយេធ�េរ ងដូចគន េនះ…
េហយអនក អនក�កមជំនំុេ�ងឧេបសថ�បណ� ំ េធ��។ េ�ពះថដ�ប�អនក
កន�់ទងេ់ឡង គតស់ថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត។ េហយគត�់គនែ់តេធ�េរ ងចស់
ដែដលម�ងេហយម�ងេទ ត�គបេ់ពល។ អនក�ល់គន បនរមួគន បែង�រ�េ ឱយ�រក�
បំផ� ញខង�ចឈ់ម ថវ ិ ញ ណរបស់គត—់នឹង—�ចនឹង�តវបនសេ ងគ ះ
េ ៃថងៃន�ពះអមច ស់។ េហយេមលរពំតរ់បស់�ពះចូលមក។ ចូរេមល�រក�ចប់
គត។់ េនះជវ ិ ញ ណ��កកម់ករកគត។់

103 េហយេកមង�បសេនះ�តវត�មងេ់ ទីេនះ។ គត�់តឡបម់កវញិ។ េយងរក
េឃញេ កនុងកូរនិថូសទីពីរែដលជកែន�ងែដលគតពិ់តជបនសម� តេ ចំេពះ
�ពះ។

104 េមលេ យ៉ូប ជមនុស�ល�ឥតេខច ះ និងជមនុស�សុចរតិ។ េហយ�ពះបន
អនុ ញ តឱយមរ��កកម់កេលគត ់ េហយ�ក�់បេ គត ់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
េដមបឲីយវ ិ ញ ណគតប់ន�គបល់កខណៈ។ េឃញេទ? ដូេចនះវ ិ ញ ណ��កក់
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មន…�ពះេ�បវ ិ ញ ណ��កកជ់េ�ចនដងេដមបសីេ�មចែផនកររបស់�ទង ់ និង
បំណង�បថន របស់�ទង។់

៩៥. ឥឡូវេនះ េនះគឺជផទ ងំមយួែដលពិតជបនបិត។ សំណួរ (ខញុ ំគិតថ
ជមនុស�ដូចគន  េ�ពះ�េមលេ ដូចជសរេសរៃដដូចគន )៖ �បសិនេប
មនុស�មន ក�់តវែតមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ—មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមប ី
ែ�បចិត� េហយេ កនុងករេលកេឡង េត�ថ នភពកុមរែដលបន�� បម់ុនឆន ំ
ទទួលខុស�តវនឹងេ ជយ៉ង�? េហយេតពួកេគនឹងេលកេឡងេ េពល
�?

105 ឥឡូវេនះ បង�បស បង�សី ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកពីេរ ងេនះបនេទ។ មនិ
មនបទគមពរី�មយួេ េល�េ កនុង�ពះគមពរី ដូចែដលខញុ ំ�ចែស�ងរកបន�គប់
ទីកែន�ង ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចបង� ញពីគំនិតរបស់ខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ �នឹងព�ងឹងអនកែដលមន
ជំេន េល�ពះគុណៃន�ពះ។ អនកេឃញេហយ មនុស�ចងដឹ់ង (ែដលជសំណួរល�
�ស់ េឃញេទ?) មនុស�ចងដឹ់ងថេតកររស់េឡងវញិជអ�ី—េតនឹងមនអ�ី
េកតេឡងចំេពះទរក ថ�បសិនេបគត�់តវែតមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមបេី
េ កនុងករេលកេឡង… ដូចែដលខញុ ំបននិយយ េនះជករ�តឹម�តវ។ េនះេប
�មគមពរី។ េនះជករបេ�ង នៃនបទគមពរី។ មនិែមន—មនិែមនេ �នសួគេ៌ទ…
េ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនបំេពញមនុស�ឲយរស់េឡងវញិជេលកដំបូង
ែដលជអនកេរ ស�ងំ។ និងសំណល់ៃនពួកេគ…អនក�� បែ់ដលេ សល់រស់េ
មនិដល់មយួពនឆ់ន េំទ។ បនទ បពី់សហស�វត�រ ៍ បនទ បម់កកររស់េឡងវញិទីពីរ
ករវនិិចឆយ័បល�័ងកសដអ៏�ច រយ។ េឃញេទ? េនះគឺពិតជលំ�បគ់មពរី។ ប៉ុែន�
មនុស�មន កេ់នះចងដឹ់ងថេតទរកទងំេនះមនអ�ីខ�ះ? ពួកេគ…មយង៉េទ ត េត
ពួកេគមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមុនេពលពួកេគេកតឬេទ? េតពួកេគបនទទួល�
េទ? ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ។
106 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ចូរេយងនិយយដូចេនះ៖ េយងដឹងថ ទរកែដលបន�� ប់
េ�យមនិ�គ ល់ពីឪពុកម� យរបស់ពួកេគ ពួកេគបនសេ ងគ ះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ
យល់�សបនឹង��េ��អំពីេរ ងេនះេទ។ ពួកេគបននិយយថ�បសិនេប
�—�� បជ់មយួឪពុកម� យែដលមនបប ថទរកេនះនឹងេ នរក រលួយេ
ឆង យ �នឹងមនិមនេទ តេទ។ បទ �ពះេយសូ៊វ…យ៉ូ�នមន�ប�សនថ៍
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េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមក “េមលកូនេច មៃន�ពះ ែដលដកអំេពបបរបស់
េ�កីយេ៍ចញ។” េហយ�បសិនេបទរកេនះជមនុស�ែដលនឹង�តវមកេ េ�កម
ករវនិិចឆយ័របស់�ពះ េហយ�ពះេយសូ៊វបនសុគតេដមបដីកបបេចញ អំេពបប
ទងំអស់�តវបនបេណ� ញេចញេ ចំេពះ�ពះេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបន
សុគតស�មបេ់គលបំណងេនះ។ អំេពបបរបស់អនក�តវបនេលកែលងេទស។
អំេពបបរបស់ខញុ ំ�តវបនេលកែលងេទស។ េហយវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ច
ទទួលបនករេលកែលងេទសគឺករទទួលយកករេលកែលងេទសរបស់
�ទង។់ ឥឡូវេនះ ទរកមនិ�ចទទួលយកករេលកែលងេទសរបស់ខ�ួនបនេទ
ដូេចនះេហយ�មនិបនេធ�អ�ីេ�ះ។ �មនិបនេធ�អ�ីទល់ែតេ�ះ។ ដូេចនះ �ពិតជ
មនេសរភីពកនុងករេ �នសួគ។៌

107 ប៉ុែន�អនកនឹងនិយយថ “េតពួកេគនឹងចូលេ កនុងករេលកេឡងេទ?”
ឥឡូវេនះ—ឥឡូវេនះ េនះជពកយរបស់ខញុ ំផទ ល់។ េនះជគំនិតរបស់ខញុ ំឥឡូវេនះ។
កុំ…ខញុ ំមនិ�ចប ជ កេ់រ ងេនះេ�យ�ពះគមពរីេទ។ ប៉ុែន�េមលេ ។ �បសិនេប
�ពះជមច ស់េ មុនកំេណ តពិភពេ�ក �ទង�់ជបថ មនុស��គបរ់បូនឹងេ េល
ែផនដី…េតអនកេជ េទ? �ទង�់ជប�គបស់ត�ចៃ�ង ៃច �គបរ់យុ �ទង�់ជប�គបយ៉់ង
ែដលនឹងមនេ េលែផនដី។ �បសិនេប�ទង�់ជប…

108 េមល។ សូមេលកឧទហរណ៍ ពីម៉ូេស។ េ េពលែដលេ�កម៉ូេសេកតមក
គតគឺ់ជេ��។ មុនេយេរម…�ពះបនមនបនទូល�បបេ់យេរមថ “មុនេពល
អនក�តវបនបេងកតេឡងេ កនុងៃផទម� យរបស់អនក មុនេពលអនក�តវបនបេងកតេឡង
េ កនុងៃផទរបស់នង ខញុ ំបន�គ ល់អនក េហយបនែញកអនកជបរសុិទធ េហយបន
ែតង�ងំអនកជេ��ស�មបជ់តិ�សន។៍” យ៉ូ�នបទីសទ �បពំីររយដបពី់រ
ឆន មំុនេ�កេអ�យបនេឃញគតេ់ កនុងករនិមតិ�មយួ បននិយយថ “គត់
ជសំេឡងែដឡយំេ ទីរេ��ថ ន។”

109 ករកំណតទុ់កជមុន ឬករដឹងជមុនរបស់�ពះដឹងទងំអស់អំពីទរកតូច
ៗ (េឃញេទ?) អ�ីែដលពួកេគ�តវេធ�។ េហយ�ទងដឹ់ងថពួកេគនឹង�� ប។់ �ទង់
បនដឹង។ គម នអ�ី�ចេកតេឡងេ�យគម ន�ពះដឹងអំពី�េឡយ។ គម នអ�ី�ច
េកតេឡងចំេពះ…ដូចជអនកគង� លល� រេប បែដល�ទងចូ់លេ …ឥឡូវេនះ េដមប ី
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ទទួលយក��មបទគមពរី ខញុ ំមនិ�ចនិយយថបទគមពរីែចងដូេចនះេទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត
យក�ស�មបក់រគិតរបស់ខញុ ំ។

៩៦. ឥឡូវេនះ សំណួរបនទ បគឺ់ជសំណួរមយួែដលខញុ ំគិតថ �បែហលជមន
នរ�មន កជ់អ�ីែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិ។ ពនយល់ពី�បពនធ�តវ
បនសេ ងគ ះកនុងករបេងកតកូន។

110 �បពនធមនិបនសេ ងគ ះេ�យករបេងកតកូនេទ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ សូម
�តឡបេ់ ធីម៉ូេថទី១ ជំពូក២:៨ បន�ិចសិន។ េហយសូមឲយេយងែស�ងយល់នូវអ�ី
ែដល�ពះគមពរីែចងអំពីកូន។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថ េនះជេគលលទធិកតូលិក ែដល
កតូលិកនិយយថ ស�ីេនះ�តវបនសេ ងគ ះកនុងករបេងកតកូន េ�យបេងកតកូន។
ប៉ុែន�សូមកុំឲយ…ខញុ ំមនិេជ េនះេទ។ ធីម៉ូេថទី១ ជំពូកទី២ េហយសូមចបេ់ផ�មេ ខ
ទី៨ េហយ�នបន�ិចឥឡូវេនះ។ មនិអីេទ សូម�� ប។់

ឯពួក�សីៗ េនះខញុ ំកច៏ងឲ់យេគ ែតងខ�ួន�មែបបគួរសម ឲយេចះ
េអ នខ�ួន េហយដឹង�បមណខ�ួន…(េយងមនិគួរសួរអ ច ឹងេទ?
ែមនេទ? សូម�� ប�់មេនះ។)…េ�យទឹកមុខខម ស់េអ ន…(េវវ៉!)
…និងមនសុជីវធម៌ មនិែមនេ�យ �កងសក់ ឬពកម់ស ែកវមុក�
ឬសំេល កបំពកយ៉់ងៃថ�េពកេនះេឡយ (បងប�ូនេអយ ខញុ ំកំពុងជួយ
អនកេ ទីេនះ ខញុ ំសងឃមឹថ។ មកួថមីទងំអស់េនះជេរ ង�ល់ៃថង ឬបីៃថង។
អនកេឃញេទ? េនះមនិបនក� យជ�គិ�ទ នេទ។)

ែត (ឲយសំណំនឹងពួក ស�ី ែដល�បខ់�ួនជអនកេកតខ� ចដល់�ពះ) គឺ
េ�យករ�ប�ពឹត�ល�វញិ។

�តវឲយ �សីៗ េរ នេ�យសំងត់ ទងំចុះចូល�គបជំ់ពូក។

ខញុ ំមនិេបកឲយ ស�ី�បេ�ង ន ឬឲយមនអំ�ចេល…បុរសេទ �តវឲយ
េគេ េ�យ…�សគត�់សគំចុះ។

ពីេ�ពះ�ពះបនបេងកតេ�កអ�័មមកជមុន រចួមកនងេអ�៉។

…េហយមនិែមនេ�កអ�័ម ែដលចញ់បេ ឆ តេទ គឺជ ស�ីវញិ
េទេត ែដលចញ់បេ ឆ តេនះ �ពមទងំរលំងចបបផ់ង។
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ទងំមនគំនិតមរយទ េនះនងនឹងបនសេ ងគ ះកនុងកលែដល
បេងកតកូន… (ឥឡូវេនះ គតម់និនិយយជមយួ ស�ីកនុងេ�កិយេនះ
េទ ែដលមនកូន។)…�បសិនេបនងបន�េ�យជំេន … (េឃញេទ?
�បសិនេបនងបន�។ នងបន…េនះគឺជ ស�ីែដលគតក់ំពុងនិយយ
អំពី ស�ីែដលបនសេ ងគ ះរចួេ េហយ។ េឃញេទ?) …េសចក�ី
�ស�ញ់ និងេសចក�ីបរសុិទធ �សគត�់សគំ។

111 មនិែមនេ�យករមនកូនេធ�ឱយនងបនសេ ងគ ះេទ ប៉ុែន�េ�យ�រនង
ចិ ច ឹមកូន េ�យបំេពញកតព�កិចច មនិចិ ច ឹមឆម  ែឆក និងអ�ីេទ តេដមបជំីនួស
កូនដូចសព�ៃថង ផ�ល់ក�ី�ស�ញ់ដល់ភពជម� យ េដមបឱីយនងេចញេ េ�ក
និងរតេ់ពញមយួយប។់ មនុស�ខ�ះេធ�ដូេចនះ។ សូមេទស ប៉ុែន�ពួកេគេធ��។ េនះ
ជពកយមនិសមរមយស�មបខ់ញុ ំែដលនិយយ ប៉ុែន�ករពិតគឺជករពិត។ េឃញ
េទ? ពួកេគមនិចងឱ់យទរកេ ជបជ់មយួេឡយ។ ប៉ុែន�កនុងករស�មលកូន
�បសិនេបនងបន�កនុងេសចក�ជំីេន  ភពបរសុិទធ និង�សគត�់សគំុ េនះនងនឹង
បនសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន��បសិនេប គឺ អនកនឹង�តវបនសេ ងគ ះផងែដរ �បសិនេបអនក
បនេកតម�ងេទ ត។ អនកនឹង�ចជសះេសប យ �បសិនេបអនកេជ ។ អនក�ចទទួល
បន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �បសិនេបអនកេជ � េ�ត មខ�ួនស�មប�់ �បសិនេបអនក
េ�ត មខ�ួនស�មប�់។ េហយនងនឹងបនសេ ងគ ះ �បសិនេបនងបន�េធ�កិចចករ
ទងំេនះ (េឃញេទ?) ប៉ុែន�មនិែមនេ�យ�រែតនងជ ស�ីេនះេទ។ ដូេចនះេហយ
បង�បស បង�សី។ �មនិែមនជករបេ�ង នកតូលិកទល់ែតេ�ះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំ
ចង…់េនះគឺជមយួេទ តែដលស�ិតខ� ងំ។ បនទ បម់កេយងទទួលបនមយួេទ ត។
ខញុ ំគិតថ�បែហលជេយងមនេពលស�មប�់េហយ។ ខញុ ំេទបែតេឆ� តេពលរបស់
េយង។ ឥឡូវេនះ េនះគឺ�គនែ់ត—េនះ�គនែ់តជផលបះ៉ពល់ៃនកររកីផុសផុល
ប៉ុេ�� ះ។ េនះជផលបះ៉ពល់ៃនកិចច�បជំុ សំណួរទងំេនះ។

៩៧. ឥឡូវេនះ៖ បង�បស �បណ�ំ (��តវបនសរេសរេ�យម៉សីុន
អងគុលីេលខ) េតមនជបទគមពរីស�មបម់នុស�និយយភ�ដៃទ និង
បក��យ�ររបស់ខ�ួនឬ? េបដូេចនះសូមពនយល់។ កូរនិថូសទី១ ឬកូរនិថូស
១៤:១៩ និងកូរនិថូស ១៤:២៧ ផងែដរ។



សំណួរនិងចេម�យអំពី �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ 39

112 មនិអីេទ ចូរេយងេ េមលបទគមពរីេនះ េហយេមលអ�ីែដល�និយយ។
េហយបនទ បម់ក េយងនឹងេមលថេតេយងរក�បទគមពរីេនះឬអត។់ េយងចង់
ក� យជគមពរីជនិចច។ េហយកូរនិថូសជំពូក១៤ ឥឡូវេនះ មនុស�ចងដឹ់ង
�បសិនេប�ជបទគមពរីស�មបម់នុស�េដមបបីក��យ�ររបស់ខ�ួនែដលគត់
និយយជភ�ដៃទ។ “េបដូេចនះ សូមពនយល់កូរនិថូស ១៤:១៩។” េ�ះេមល
១៤និង១៩។ មនិអីេទ េយងេ ទីេនះ។

ប៉ុែន� កនុងពួកជំនំុ ខញុ ំ…ចូលចិត�និយយែតពកយ៥ម៉តេ់�យនូវ�បជញ
ខញុ ំ េដមបនឹីងបេ�ង នដល់មនុស�ឯេទ ត ជជងនិយយ…ភ�
ដៃទ១មុនឺម៉តវ់ញិ។

ឥឡូវ មយួេទ តគឺខ២៧ េគចងដឹ់ង។

េបមនអនក�និយយជភ�ដៃទ េនះនិយយបនែត២
ឬ…៣នកយ៉់ងេ�ចន េហយមន កម់�ងៗ ផង រចួ�តវមនអនក១ជ
អនកបកែ�ប។

113 ឥឡូវេនះ ខញុ ំទទួលយកនូវអ�ីែដលបុគគលេនះចងដឹ់ង (ែដលខញុ ំចងប់ន—ខញុ ំនឹង
�នអ�ីមយួឲយអនកបន�ិចេទ ត)។ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថអ�ីែដលបងប�ូនកំពុងែតចងប់ន “េត
�តឹម�តវេទស�មបម់នុស�ែដលនិយយភ�ដៃទេដមបបីក��យ�រែដលគត់
បននិយយេនះ?” ឥឡូវេនះ មតិ�ជទី�ស�ញ់ �បសិនេបអនក�គនែ់ត�នខទី
១៣ កនុងជំពូកែតមយួ �នឹង�បបអ់នកថ៖

េហតុេនះបនជអនក�ែដលនិយយភ�ដៃទ េនះ�តវអធិ�� ន
សូមឲយេចះបកែ�បែដរ។

114 �បកដ�ស់។ គត�់ចបក��យ�ររបស់គតប់ន។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបេយង�គនែ់ត…េ�ះ…អ ច ឹងអនក…�ន�ទងំអស់េ ទីេនះ េហយអនក
�ចេមលេឃញ�… �គនែ់ត�នជំពូកទងំមូល។ �ល��ស់ ពនយល់�។
115 ឥឡូវេនះ និយយភ�ដៃទ…ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងេ េល
�បធនបទេនះ េហយេរ ងេនះកំពុងថត ខញុ ំចងនិ់យយថ ខញុ ំេជ េ�ចនកនុងករ
និយយភ�ដៃទ ដូចខញុ ំេជ េលករពយបលដេ៏ទវភព និង—ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ករយងមកជេលកទីពីររបស់�ពះ�គីសទ និងអំ�ចៃន
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ពិភពេ�កខងមុខ ខញុ ំេជ េ�ចន�មែដលខញុ ំេជ  ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថករនិយយភ�
មនកែន�ងរបស់� ដូចជករយងមករបស់�ពះ�គីសទមនកែន�ង។ ករពយបលដ៏
េទវភពមនកែន�ងរបស់� អ�ី�គបយ៉់ងមនកែន�ងរបស់�។
116 ឥឡូវេនះ ចំេពះអនកទងំអស់គន  ខញុ ំមនឱកសនិយយេរ ងេនះ េហយខញុ ំចង់
ពនយល់�។ េហយេបខញុ ំេធ�ឱយអនក�ឈចឺប ់ ខញុ ំកម៏និចងែ់ដរ។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ
េធ�ឱយមនករយល់�ចឡំ។ ប៉ុែន�សូម�� ប។់ េតមនអ�ីេកតេឡងជមយួនឹងករ
និយយភ�មនិ�គ ល់េ�យ�បជជនេពនទីកុស� (ែដលជខ�ួនខញុ ំ ខញុ ំជេពន
ទីកុស�។ េឃញេទ?)…ឥឡូវេនះ អ�ីែដលជប � េនះគឺថ ពួកេគមនិេគរព�
េទ។ េហយេរ ងមយួេទ ត ពួកេគ�គនែ់តឲយ�េ �មដំេណ រ។ ពួកេគមនិ�តឡប់
មកកន�់ពះបនទូលវញិេទ។
117 ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ េនះជផ�ូវ—សូម—េនះជរេប បែដល�ពះវ�ិរ�តវ
បនបេងកតេឡង។ ឥឡូវេនះ េ កនុង�កមជំនំុេពនទីកុស� �បសិនេបខញុ ំកំពុង
េធ��គគង� ល�កមជំនុំេនះ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីរេប បែដលខញុ ំនឹងេរ បចំ� (េឃញ
េទ?) �បសិនេបខញុ ំ—នឹងេ ទីេនះ�គបេ់ពលេដមបេីធ�អនកគង� ល�។ ខញុ ំនឹងជវ�ល់
អំេ�យទនកនុង�ពះគមពរី។ �បបអ់នកេជ មុនេគឲយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយបនទ បម់ក �ល់អំេ�យទនៃនកូរនិថូសទី១២
នឹង�តវដំេណ រករេ កនុង�កមជំនុំរបស់ខញុ ំ �បសិនេបខញុ ំ�ចយកពួកេគេ ទីេនះ
�ងកយទងំមូលដំេណ រករ។
118 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់…មនិបនេធ�ករកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ។
េហយ�តវចថំ ខញុ ំនឹងមនិនិយយមយួម៉តផ់ទុយពីេនះេទ—ខញុ ំ�បែហលជ�បមថ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយ�ពះ�ជបថ ខញុ ំនឹងមនិនិយយខុសេនះេទ។ េឃញ
េទ? ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តនិយយេនះេដមបពីយយមផ�ល់ឱយអនកនូវទស�នៈៃនបទគមពរី
បនទ បពី់ខញុ ំបនសិក��ឥឡូវេនះជិតៃមភឆន មំកេហយ។ ខញុ ំបនអធិបបយជិត
�មសិបឆន េំហយ។ េហយខញុ ំេទបែតបនឆ�ងកតអ់�ីៗទងំអស់ �គនែ់តទញ
ឆ�ងកត។់ អនក�ច�សៃមេមលថេត�េ ជយ៉ង�។ េហយេមលមនុស�
�គបរ់បូ និងេគលលទធិរបស់ពួកេគ ជំុវញិពិភពេ�ក។ េហយទទួលយក�េ�ពះ
�ជចំ�ប�់រមមណ៍របស់ខញុ ំ។ �ជចំ�ប�់រមមណ៍របស់មនុស�េ�កពីខ�ួនខញុ ំ។
ខញុ ំ�តវចកេចញពីទីេនះ។ អនក�តវែតចកេចញពីទីេនះ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំេ ជ
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េ��ែក�ងក� យ េនះខញុ ំនឹងបតប់ង�់ពលឹងរបស់ខញុ ំ េហយបតប់ងអ់នកេ ជមយួ
ខញុ ំ។ ដូេចនះ�េ�ចនជង—�េ�ចនជងនំបុង័�បចៃំថង �េ�ចនជង�បជ�បិយភព
�េ�ចនជងអ�ីេផ�ងេទ ត �ជជីវតិស�មបខ់ញុ ំ។ េឃញេទ? េហយខញុ ំចងក់� យជ
មនុស�េ�ម ះ�តងប់ំផុត
119 ឥឡូវេនះ អនកចូលេ កនុង�កមជំនំុេពនទីកុស�ែដលជេរ ងដំបូង…(ខញុ ំមនិ
មននយ័ថពួកេគទងំអស់េទ។ ខ�ះមន…) េពលភគេ�ចនែដលអនកចូលេ កនុង
�ពះវ�ិរ េហយចបេ់ផ�មផ�ព�ផ�យ។ េពលអនកកំពុងអធិបបយ អនក�មន កនឹ់ង
េ�កកេឡង េហយនិយយភ�ដៃទ។ ឥឡូវេនះ មនុស�ជទី�ស�ញ់េនះ
�ចេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយេនះ�បែហលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលមនបនទូល�មរយៈមនុស�េនះ ប៉ុែន�េរ ងេនះគឺពួកេគមនិបនទទួលករ
បណ�ុ ះប�� ល។ �បសិនេបករបេ�មេនះេ េវទិកេនះសថិតេ េ�កមករនិយយ
េបកសែម�ង េនះវ ិ ញ ណរបស់េ���តវចុះចូលនឹងេ��។ េឃញេទ? “សូម
េ�យអ�ីៗបនសេ�មច…” ឥឡូវេនះ សូមចូលេ ប៉ុលេ ទីេនះ េហតុអ�ីបនជ
គតនិ់យយដូេចនះ “េ េពលែដលមនុស�មន កន់ិយយ” ជេដម… “េពលគត់
ចូលមកមនករ�ចបូក�ចបល់។”
120 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនករេ មក�សនៈ េហយមនេគេលកេឡង េហយនិយយ
ភ�ដៃទ។ ��គនែ់ត…ជករ�បេសរ�ស់ អនកក�៏ចឈបេ់ធ�ករេ មក
�សនៈែដរ។ �ប ឈប�់។ េឃញេទ?
121 េហយបនទ បម់ក េរ ងមយួេទ ត។ ជេ�ចនដង មនុស�នឹងេងបេឡង េហយ
និយយភ�ដៃទ េហយមនុស�អងគុយទំពរសករេកសូ៊ េ�យសម�ងឹេមល
ជំុវញិ។ េប�ពះមន�ពះបនទូល ចូរេ េសង ម េហយ�� ប!់ �បសិនេបេនះជេសចក�ី
ពិត �បសិនេបេនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលនិយយេ កនុងបុគគលេនះ អនក
ឈបេ់សង ម េហយ�� ប ់ ចូរមនករេគរព។ ករបក��យ�ចនឹងមកដល់
អនក។ េឃញេទ? េ េសថ ម �� បក់របក��យ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនិមន
អនកបកែ�បេ កនុង�ពះវ�ិរេទ េនះពួកេគគួរែតរក�សន�ិភពរបស់ពួកេគេ កនុង
របូកយ។
122 េហយបនទ បម់ក េ េពលែដលពួកេគនិយយភ�ែដលមនិ�គ ល់
�ពះគមពរីបននិយយថ ចូរឱយពួកេគនិយយេ កនខ់�ួនេគនិង�ពះ។ អនក�
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និយយភ�ដៃទែដលមនិ�គ ល់េនះចេ�មនខ�ួនេឡង។ ឥឡូវេនះ េនះជ
ភ�ែដលមនិ�គ ល់។ �គមភ� ភ�គឺខុសគន ។ “ពួកេគគម នអ�ីេ�ះ” គត់
និយយថ…ប៉ុែន�អ�ីែដលេធ�ឱយសំេឡងមនអតថនយ័។ ប៉ុែន�អនក…េបសំេឡងែ�ត
អនក�តវដឹងថ��� បេ់ ដូចអ�ី (…�គនែ់តផ�ុ ំ�) ឬអនកមនិដឹងពីរេប បេរ បចំខ�ួន
ស�មបក់រ�បយុទធ។ េបអនក�និយយភ�ដៃទ េហយ�គនែ់ត “តូត” េនះជ
អ�ីែដលមនស�មប�់ អនកែដលដឹងពីអ�ីែដល�តវេធ�។ ប៉ុែន��បសិនេប�ចបេ់ផ�មឮ
ជួងេនះមននយ័ថ “េ�កកេឡង!” �បសិនេប�ផ�ុ ំម៉សីុនេនះមននយ័ថ “ចុះ។”
េឃញេទ? �បសិនេប�បងគ បេ់នះមននយ័ថ “បងគ ប។់” ��តវែតផ�ល់អតថនយ័
មយួ េហយមនិែមន�គនែ់តនិយយែតមន កឯ់ងេនះេទ។ ដូេចនះកនុង�កមជំនំុ េប
គម នអនកបកែ�បេទ ែតថមនអនកបកែ�ប ដូេចនះ ភ�គឺជរបស់េ កនុង�កមជំនំុ។

123 ឥឡូវេនះចំេពះសំណួររបស់អនក មតិ�ជទី�ស�ញ់ែដលនិយយថ “ខញុ ំ
ចងនិ់យយ�បពំន…់ពកយ�បេំ កនុង ដូេចនះមនុស��ចយល់ពីខញុ ំជង�បពំន់
(ឬអ�ីកេ៏�យែដល�និយយ) ជភ�មនិ�គ ល់។” �ជករពិត។ ប៉ុែន�សូម�ន
ខងេ�កម៖ “…េលកែលងែត�គឺេ�យករេបកសែម�ង ឬេ�យករបក��យ
ចំេពះករ�ថ បនេឡង។” េឃញេទ? េដមបែីកលម�។

124 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងផ�ល់គំនិតបន�ិចបន�ួចឲយអនកដឹងថេតេធ�យ៉ង�—អ�ី…
�បសិនេបខញុ ំេធ�ជ�គគង� ល�ពះវ�ិរែដលនឹងមកដល់ �បសិនេប�ពះនឹងេ ខញុ ំ
ឱយេធ��គគង� លេនះ េនះជវធីិែដលខញុ ំនឹងដំេណ រករ�៖ ខញុ ំនឹងពយយមែស�ងរក
មនុស��គបរ់បូែដលមនអំេ�យទន។ េហយខញុ ំនឹងឲយមនុស�ទងំេនះជួប
�បែហលមយួេម៉ងមុនេពលកមមវធីិចបេ់ផ�មកនុងបនទបម់យួស�មបខ់�ួនេគ។
អនុ ញ តឱយពួកេគសថិតេ េ�កម�ពះវ ិ ញ ណ។ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង
មន កចុ់ះមក គតប់នទទួលអំេ�យទនៃនករនិយយភ�ដៃទ។ េហយ
គតនិ់យយភ�ដៃទ។ អនក�ល់គន បនអងគុយេ េឡយ។ រចួមន កេ់ងបេឡង
បក��យនូវអ�ីែដលគតនិ់យយ។ ឥឡូវេនះ មុននឹង�ចផ�ល់ឱយ�កមជំនំុ
�ពះគមពរីបនែចងថ ��តវែត�តវបនវនិិចឆយ័រ�ង�ក�ពីីរឬបីនក។់ ឥឡូវេនះ
េនះគឺជមនុស�ែដលមនករយល់េឃញពីវ ិ ញ ណ (េឃញេទ?) េ�ពះ�ជេ�ចន
ដងែដលមនអំ�ច��កកចូ់លមក។ (េឃញេទ?) ប៉ុលបននិយយអំពី�។
ប៉ុែន�េពលេនះ អំ�ចរបស់�ពះកេ៏ ទីេនះែដរ។ សូម�បបខ់ញុ ំពី�កមជំនុំ�
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ែដលអំេព��កកម់និបនេ ។ សូម�បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដលកូនរបស់�ពះ�តវបន
�បមូលផ�ុ ំគន ថ ��ងំមនិេ កនុងចំេ�មពួកេគេទ។ �ជអ�ី�គបយ៉់ង។ ដូេចនះ
កុំេង ងឆងល់ចំេពះេរ ងេនះ។ េឃញេទ? ��ងំេ �គបទី់កែន�ង។ ឥឡូវេនះ
េយងេ ទីេនះ។ នរ�មន កនិ់យយភ�េផ�ង។ ឥឡូវេនះ មនករកំណតបី់
េ ទីេនះ ែដលមន�ពះវ ិ ញ ណៃនករយល់ដឹង។ េហយមន កនិ់យយភ�ដៃទ
េហយផ�ល់ដំណឹង។ ឥឡូវេនះ �មនិ�ច�តវបនដក�សងពី់បទគមពរីេទ ពីេ�ពះ
�ពះមនិេ�បពកយដែដលៗឥត�បេយជន ៍ េហយ�ទងប់ន�បបេ់យងមនិឲយេធ�។
េឃញេទ? ដូេចនះ�មនិែមនអ ច ឹងេទ។ �ជ�រមយួេ កន�់កមជំនំុ។
125 េយងមនេរ ងពីរេ កនុងករេងបេឡងវញិេនះរហូតមកដល់េពលេនះ។ េមល
ថេតពួកេគមន ក់ៗ ជអ�ី—ល�ឥតេខច ះ �តងច់ំនុច។ េឃញេទ? ចូលមក។ បុរស
មន កប់នេងបេឡង េហយនិយយភ�ដៃទ េហយផ�ល់ករបក��យ រចួ
កង៏កមកវញិ េហយប ជ ក�់រេនះែដលេទបែតេចញមក។ មន កេ់ទ តបន
េលកេឡងេ យបេ់ផ�ងេទ ត េហយនិយយេ កនុង—េ�កមករេបកសែម�ង
ៃនទំនយ េហយបននិយយអ�ីមយួថ មនិដឹងថគតក់ំពុងនិយយអ�ី េហយ
បនទ បម់កេ ចុងប ចបគ់តប់ននិយយេចញមក “មនពរេហយ អនក�ែដល
មកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់។” មនអ�ីមយួចបខ់ញុ ំភ� មៗេហយនិយយថ “េបមនិ
ដូេចនះេទ គឺអនក�ែដលេជ ថេនះគឺជ�ពះអមច ស់បនមក េនះមនពរេហយ។”
126 េមល—បនទ បម់ក �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនធ� កចុ់ះេ កនុងអគរ
កលពីយបម់ញិ។ េឃញេទ? េនះគឺស�មបក់រព�ងឹង។ ខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ
េ�យពយយម�បប�់បជជនថ ពួកេគ�តវែតទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �រក�
កចូ៏លមកជំុវញិមនុស�ទងំេពលថ៖ “កំុ�� ប ់អងគុយេ េសង ម។”

បង�សីរបស់ខញុ ំបននិយយថ “ប៊លី ខញុ ំមនេសចក�ីេ�តកអរ�ស់ េពលអនក
កំពុងអធិបបយ មន�រមមណ៍ថខញុ ំ�ចេងបេឡង េហយេ�ត�មជ ជ ំង។”

ខញុ ំបននិយយថ “េ�កកេឡងេហយេ�ត។” ហនឹងេហយ។

េហយនងបននិយយថ “ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកបនេ េធ�ដូេចនះ” េហយ
បននិយយថ “�បជជនចបេ់ផ�មែ�សកថ” បននិយយថ “េពលេនះខញុ ំ
�គនែ់តមន�រមមណ៍ថដូចជខញុ ំមនិមនអ�ីែដលចស់។”
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127 ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជ�រក�។ េនះគឺ��ងំ។ េពលគតចូ់លមកេធ�
អុីចឹង” ខញុ ំបននិយយថ “អនកគួរែតេងបេឡង�មរេប ប�កេ៏�យ។” េយងជ
សងឃចំេពះ�ពះ េ�យេធ�យ ញបូជខងវ ិ ញ ណ—ករលះបង ់ផលែផ�ៃនបបូរមត់
របស់េយង សរេសរដល់�ពះនម�ទង។់ េឃញេទ?
128 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ េនះជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ បនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនទម�ុះេចញ ពីេ�ពះេនះគឺ�តឹម�តវ…“មនពរេហយអនក�ែដលេជ ។”
ពីរ បីយបជ់បគ់ន ខញុ ំបនពយយម�កេ់ ទីេនះ េហយបនទ បម់ក �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនមនបនទូល េហយបននិយយថ (េ�កមករេបកសែម�ង) មនបនទូល
ថ “មនពរេហយ អនក�ែដលមកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់។” េហយមុននឹងខញុ ំ
�ចនិយយអ�ីបន ខញុ ំបននិយយ�ចបេ់ហយ។ “មនពរេហយអនក�ែដលេជ
េល�ពះអមច ស់បនមកកនុងករេនះ។” អនកេឃញេទ? េហយខញុ ំេទបែតនិយយេរ ង
េនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់េ កនុងអនក។ េឃញេទ? េហយ
េគចបប់ន។ េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងចុះមក
កនុងចំេ�ម�បជជន។ សូមេមលពីរេប ប—��� ង ទំនយ?
129 ឥឡូវេនះ មនភពខុសគន រ�ងទំនយ និងេ��។ ទំនយពីមយួេ មយួ
ប៉ុែន�េ��េកតេចញពីលំេយលជេ��។ េគមន�ព ះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់!
គម នករវនិិចឆយ័ពួកេគេទ។ អនកមនិេឃញពួកេគឈរេ ចំេពះមុខេអ�យឬ
េយេរម ែដលជេ���មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេឡយ េ�យ�រពួកេគ
មន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់! ប៉ុែន�ជវ ិ ញ ណៃនករពយករណ៍េ កនុងចំេ�ម
�បជជន អនក�តវែតេមល� េ�ពះ��ងំនឹងរអិលចូលទីេនះ។ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន���តវែត�តវបនជំនុំជំរះ។
130 ឥឡូវេនះ េយង—េយងនឹងមនករេងបេឡងវញិ។ ឥឡូវេនះ េមលឱយជិត
ែមនែទន អស់េ�កអនកដឹកន។ំ េយងកំពុងជួសជុលករេងបេឡងវញិ។ �តឹម�តវ
េហយ។ ឬ�បែហលជេយង�គនែ់តមនកមមវធីិធមម�ប៉ុេ�� ះ។ �កមជំនុំកំពុង
េឆះឆលួ។ �គួរែត�គបេ់ពលេវ�។ ែមនេហយ �បែហលជេយងមនមនុស��បំ
ឬ�បមំយួនកែ់ដលជមនុស�មនអំេ�យទន។ មយួនិយយភ�ដៃទ ពីរ
ឬបី�ចនិយយភ�ដៃទ បនួឬ�បនិំយយភ�ដៃទ បនទទួលអំេ�យ
ទនៃនភ� និយយភ�ែដលមនិ�គ ល់។ ពីរឬបីនក�់ចបក��យបន។
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�បែហលជមនមយួ—ពីរ ឬបីៃនពួកេគែដលទទួលបនអំេ�យទនៃន�បជញ ។
�តឹម�តវេហយ។ ពួកេគទងំអស់គន បនជួបមនុស�ែដលមនអំេ�យទន
ទងំេនះ… អនក…អំេ�យទនទងំេនះ�តវបនផ�ល់ឱយអនកមនិេលងេសច
មនិែមននិយយថ “សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ ខញុ ំនិយយភ�ដៃទ! �េលលូ
យ៉!” អនកនឹង—អនក—អនកកំពុងបនទ បខ�ួន។ ពួកេគ�តវបនផ�ល់ឱយអនកេដមបេីធ�ករ
ជមយួ។ េហយចំែណករបស់អនកេ កនុង�កមជំនំុគួរែតមកមុនេពលករបេ�ម
សំខនច់បេ់ផ�ម ពីេ�ពះអនកែដលមនិបនេរ ននឹងេ កនុងចំេ�មពួកេយង។
131 រចួចូលេ បនទបេ់ហយកេ៏ អងគយេ ទីេនះ អនកជមនុស�ជមយួគន
េ�ពះអនកជអនករមួករងរេ កនុងដំណឹងល�។ បនទ បម់កអនកអងគុយេ ទីេនះ។
“�ពះអមច ស់ េតមនអ�ីែដល�ទងច់ងឲ់យេយងដឹងេ យបេ់នះេទ? ឱ�ពះវរបិ�ៃន
�ថ នសួគេ៌អយ ចូរនិយយមកកនេ់យង” ករអធិ�� ន ករអង�រ េ�ច ងចេ�ម ង។
�ពះវ ិ ញ ណយងចុះមកេ�យផទ ល់ ធ� កម់កេលនរ�មន ក ់ និយយភ�
ដៃទ។ មន កេ់�កកេឡងនិយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” េត
�គឺជអ�ី? សូម�� ប។់ “ចូរេ �បបប់ង�បសជូន ឲយចកេចញពីកែន�ងែដលគត់
រស់េ  ដបតិរេស លៃថងែស�កនឹងមនពយះុសីុក�ូនេបកបក�់បេទសេនះ េហយ�នឹង
យកផទះរបស់គត។់ យករបស់របរគតេ់ចញេ !”
132 ឥឡូវេនះ—ែដល�� បេ់ ល�។ ប៉ុែន�រងច់បំន�ិច។ �តវែតមនមនុស�បី
នកេ់ ទីេនះ ែដលបនទទួលវ ិ ញ ណៃនករយល់ដឹង។ មន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគនិយយថ “�ជរបស់�ពះអមច ស់។” មន កេ់ទ តនិយយថ “�ជរបស់
�ពះអមច ស់។” េនះគឺពីរទល់នឹងបី—�ក�ពីីរឬបីនក។់ �តឹម�តវេហយ។ ពួកេគ
សរេសរ�េ េល�ក�សមយួ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណមនបនទូល។
�តឹម�តវេហយ។ ពួកេគ�តឡបេ់ អធិ�� នវញិ េ�យអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់។
133 បន�ិចេ�កយមក “�ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់ (េ��មយួរបូេ�កកេឡង)
�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ យបេ់នះ មកពីទី�កងញូវយក៉ នឹងមន ស�ី។ នង
េ េលរេទះរញុមយួ នងនឹងចូលេ កនុងអគរេ េលរេទះរញុ។ នងមនកែន�ង
ពណ៌ៃបតងជំុវញិកបល។ នង�� បេ់�យជំងឺម�រកី។ អ�ីែដលេធ�ឱយនង
ក� យជែបបេនះ �ពះអមច ស់ទបទ់ល់នឹងនង៖ មនេពលមយួនងបនលួច�បក់
ពី�កមជំនុំរបស់�ទងេ់ េពលនងមន�យុដប�់បមំយួឆន  ំ ។ �បបប់ង�បស�ប
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ណ�ឱំយ�បបន់ងេរ ងទងំេនះ។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ �បសិនេប
នងេធ��តឹម�តវ នងនឹងបនជ។” ចបំន�ិច។ �� បេ់ ពិតជល��ស់ ប៉ុែន�សូម
រងច់បំន�ិច។ អនកនឹង�កេ់ឈម ះរបស់អនកេ េល�ក�សេនះ អនកយល់ដឹង? េត
អនកនឹង�កេ់ឈម ះរបស់អនកេទ?
134 “�ជរបស់�ពះអមច ស់។” មន កប់ននិយយថ “�ជរបស់�ពះអមច ស់។”
បនទ បម់ក—បនទ បម់កអនកសរេសរ�ចុះ “�ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលដូេចនះ យបេ់នះ
នឹងមន ស�ីមន កចូ់លមក ជេរ ងជក�់ក។់” អនកែដលយល់េឃញខងវ ិ ញ ណ
មនពីរឬបីនកចុ់ះេឈម ះេ កនុង�។ �រទងំអស់េនះ�តវបនផ�ល់ឱយ។ យ៉ង
�តឹម�តវ។
135 បនទ បម់កពួកេគចបេ់ផ�មឮសំេឡងកណ�ឹ ង។ �កមជំនំុបនចបេ់ផ�មេឡង។
បនទ បម់កេគយក�រទងំេនះមក�កេ់ េលតុ។ �តងេ់នះជកែន�ងែដលេគ
�តវ�ក។់ ខញុ ំេចញពីកែន�ងសិក� អធិ�� ន។ េពលខញុ ំេដរេចញបនទ បពី់ចេ�ម ង
កំពុងេ�ច ង។ �កមជំនំុគឺទងំអស់េ កនុងលំ�ប ់ មនុស�មក អងគុយ សមឹង�ម
តករអធិ�� ន េនះជអ�ីែដលអនក�តវេធ�។ មនិមក�ពះវ�ិរេហយនិយយគន
េ វញិេ មក មក�ពះវ�ិរេដមបនិីយយជមយួ�ពះ។ មនករ�បកបរបស់អនក
េ ទីេនះ។ េឃញេទ? េយងកំពុង�បកបជមយួ�ពះឥឡូវេនះ។ េហយេយងមក
ទីេនះនិយយអ�ី�គបយ៉់ងេ�យ�ង តេ់សង ម េ�យេគរព �ពះវ ិ ញ ណេធ�ករ។ អន
កេលងពយណូ៉មកេលងពយណូ�បែហល�បនំទីមុនេពលកមមវធីិចេ�ម ងចបេ់ផ�ម
សូមចបេ់ផ�មយ៉ងែផ�មែល�ម៖

ខញុ ំបនឱន�កប�តងេ់ឈឆក ង�ពះអងគ
ទងំសូមឱយ�ទង�់ងអស់បបខញុ ំផង

ឬបទចេ�ម ងពិេ�ះៗ �ង ត់ៗ ។ �នវំត�មនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកកនុង
ករ�បជុំ។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។
136 �បជជនេ ទីេនះ។ ពួកេគមយួចំនួនគឺពិត�បកដ—ចបេ់ផ�មយំ េហយ
េឡងមក�សនៈ ែ�បចិត� មុនេពលកមមវធីិចបេ់ផ�ម។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ
ទីេនះ។ េឃញេទ? �កមជំនុំកំពុងសថិតកនុងករលំបក។ �គី�ទ នកំពុងអធិ�� ន
ពួកេគបនទទួលតំែណងរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិ�កស់ករេកសូ៊េ ទីេនះេទ
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េ�យនិយយថ “េហ លីឌី ឱយែ�កម�បមតរ់បស់អនកឱយខញុ ំបន�ិច ខញុ ំចងប់ន…
អនកដឹងេហយ។ អនកដឹងេហយ។ ខញុ ំ�តវករ…អនកដឹងេទ េ ៃថងមុនេពលែដលខញុ ំ
េ ទិញទំនិញេ ទីេនះ ខញុ ំ�បបអ់នកថ ខញុ ំេសទរែតជនេ់ជងអនក។ េតខញុ ំធ� បេ់ឃញ
ែបបេនះេទ…ចុះ�បិយមតិ�យល់យ៉ង�ែដរចំេពះេរ ងេនះ?” ឱ េសចក�ីេម�� !
េហយេ �ថជដំ�ករ់បស់�ពះ។ េហតុអ�ី �ជករ�ម៉ស់មយួ។ របូកយ
របស់�ពះ�គីសទមកជមយួគន ។ េ ទីេនះេយងអងគុយ។

បុរសអងគុយេ�យ “និយយថ អនកដឹងេទ េ េពលែដលេយងបនេ ទីេនះ
អនកេនះនិងេនះ េហយ អ ច ឹងេហយអ ច ឹង…” េនះគឺេ ខងេ�ក ប៉ុែន�េ ទីេនះ �
ជដំ�ករ់បស់�ពះ។

137 ចូលមកអធិ�� ន យកមុខតំែណងរបស់អនក។ ខញុ ំកំពុងនិយយឥឡូវេនះ
មនិែមនេ កន�់កមជំនំុរបស់អនកេទ បងប�ូន ខញុ ំមនិដឹងថអនកេធ�អ�ីេទ ខញុ ំកំពុង
និយយជមយួេ�ងឧេបសថេនះ។ ខញុ ំកំពុងនិយយេ កនទ់� រេ�កយរបស់ខញុ ំ។
េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។

138 ឥឡូវេនះ េពលអនកចូលមកែបបេនះ េនះេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង �គគង� ល
េដរេចញ។ គត�់សស់��យ។ គតម់និចបំចេ់ឆ�យេនះ េនះ និងេផ�ងេទ ត។
គតេ់ចញមកភ� មៗ—ទឹកសេន� មៃន�កសួងរបស់គត។់ គតស់ថិតេ
េ�កមអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គតេ់ដរេ �តងក់ែន�ងែដលអ�� តេភ�ង
ជេ�ចន�តវបន�បមូលផ�ុ ំគន ។ �េសទរែតជសសរមយួឥឡូវេនះ (េឃញេទ?) នង
កំពុងផ� ស់ទីជំុវញិ។ �ទងេ់ដរេចញពីទីេនះ េរ សរបស់េនះ។ “�រពី�កមជំនុំ៖
‘�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ បង�បស ជូន�តវចកេចញពីផទះរបស់គត។់ េ
រេស លៃថងែស�ក េ េម៉ងពីរ ពយះុសីុក�ូននឹងេបកបកម់កេលដីរបស់គត។់ យក
របស់របរគតេ់ចញេ ។” បង�បសជូនទទួលបន។ �តឹម�តវេហយ។ េនះ
ជកំណត�់�។ “�ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលដូេចនះថ យបេ់នះនឹងមន ស�ីមន ក់
េឈម ះអេ ច ះនិងអេ ច ះនឹងចូលមកទីេនះ។ េហយ�គឺ—នងបនេធ�ដូេចនះេហយ
ដូេចនះ។” (ដូចែដលខញុ ំេទបែតនិយយ េឃញេទ ដូចេនះ។) ជករ�បេសរ�ស់
ែដលបនប ចប។់ េនះេហយ។ ពួកេគបនទទួលតំែណងរបស់ពួកេគរចួេហយ
េ កនុង�ពះវ�ិរ។ �តឹម�តវេហយ។
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139 បនទ បម់កគតយ់ក�រ។ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង គតច់បេ់ផ�ម
អធិបបយ។ គម នអ�ី�តវរខំន �បនេកតេឡងរចួេហយ។ ឥឡូវេនះ េយងបន�
េ មុខ េយងផ�ព�ផ�យ�រ។
140 េហយបនទ បពី់ខណៈេពលែដល…េរ ងដំបូងែដលអនកដឹងេ េពលែដល�រ
�តវបនប ចប ់ បនទ តព់យបលចបេ់ផ�ម។ េនះជ ស�ីមន កម់ក។ មនេគនិយយ
ភ�ដៃទ េហយនិយយថ នងមក។ េឃញេទ? េយងមន ក់ៗ ដឹងពីអ�ីែដលនឹង
េកតេឡង។ េយងមន ក់ៗ ដឹងពី�។ សូមេមលពីរេប បែដលេសចក�ីជំេន ចបេ់ផ�ម
�ងជមយួពួកេគ អ�� តេភ�ងឈរពីេលអនកឥឡូវេនះ។ នងចបេ់ផ�ម�បមូល
ផ�ុ ំគន ។ េហតុអ�ីបនជ��គនែ់តជករងរែដលបនប ចប។់ អស់េហយ។

ស�ីេនះ…ខញុ ំនឹងនិយយថ “េ�ក�សីមន កេ់នះនិងេនះមកពីទី�កងញូវយក៉
មកទីេនះ…” េឃញេទ?

“អូ �តឹម�តវេហយ។ េតអនកដឹងេ�យរេប ប�?”

“�ជ�រមយួពី�ពះអមច ស់ដល់�កមជំនុំ។ េពលអនកមន�យុដប�់បមំយួឆន ំ
េតអនកមនិបនេ កែន�ងជក�់ក-់ជក�់ក់ េហយេធ�រចួ—យកលុយពី�ពះវ�ិរ
លួចយកេខ�វថមីេ េ�ក?”

“អូ �តឹម�តវេហយ។ �តឹម�តវេហយ។”

“េនះេហយជអ�ីែដល�ពះបន�បបេ់យងេ យបេ់នះ �មរយៈ
បង�បស មន កេ់នះនិងេនះបននិយយជមយួភ�ដៃទ បង�បស
មន កេ់នះ-និង-េនះបក��យ បង�បសមន កេ់នះ-និង-េនះេ ទីេនះបននិយយថ
ៃនករយល់ដឹងបននិយយថ�មកពី�ពះអមច ស់។ េហយេនះជករពិត។”

“បទ!”

“ដូេចនះ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ ចូរេ េធ��ឲយបន�តឹម�តវ េហយអនកនឹង
ឆ�ងផុតពីជំងឺម�រកីរបស់អនក។”
141 បង�បសជូន�តឡបេ់ ផទះ យករេទះប�មង យកេ�គ ងសង� រមិរបស់គត់
េហយេចញេ ឆង យ។ េ េម៉ងពីររេស លៃថងែស�ក៖ ហ�វូ! បិទេរ ងទងំមូល។
េឃញេទ? បនទ បម់ក�ពះវ�ិរេលកតេមកង…“សូមអរ�ពះគុណ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ



សំណួរនិងចេម�យអំពី �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ 49

ស�មបេ់សចក�ីល�របស់�ទង។់” ឥឡូវេនះ េនះេហយជអ�ីែដល�គឺ េដមបែីកលម�
ស�មប�់កមជំនំុ។

142 ចុះេបមនិមនអ�ីេកតេឡងបនទ បពី់េគនិយយ? បនទ បម់ក អនកបន
ទទួលវ ិ ញ ណ��កកក់នុងចំេ�មអនក។ អនកមនិចងប់នរបស់��កកេ់នះ
េទ។ េហតុអ�ីបនជអនកចងប់នអ�ីែដល��កកេ់ េពលែដល—េមឃេពរេពញ
េ�យេពនទីកុស�ពិតឬ? កុំយករបស់ជំនួសចស់ពី�រក�។ ទទួលបនអ�ីមយួ
ពិត�បកដ។ �ពះមន�ស�មបអ់នក។ ដូេចនះកុំឲយមនករ�បជំុេទ ត េហយ�ក់
អ�ីេ ទីេនះរហូតដល់�ពះបនប ជ ក ់ ថអនក�តវេហយ េ�ពះអនកជជំនួយដល់
�កមជំនំុកនុងកិចចករៃនដំណឹងល�។ ឥឡូវេនះអនកយល់ថ�ជអ�ី?

143 និងអ�� ត ភ�មនិ�គ ល់…គម នមនុស�—�ដឹងពីអ�ីែដលគតក់ំពុង
និយយេទ។ គតនិ់យយ ប៉ុែន�សំេឡងនីមយួៗមនអតថនយ័។ េនះមនអតថនយ័
[បង�បស �បណ�ទំះៃដ—េអដ។] “េក�ក េក�ក េក�ក!” ែដលមន—េនះជ—េនះ
ជភ�េ កែន�ង�មយួ។

144 េពលខញុ ំេ ទ�ីប� ហ�ិក ខញុ ំមនិែដលេជ �េទ ប៉ុែន�អ�ី�គបយ៉់ងែដលេធ�េ�យ
មនសំេលងរខំនមនអតថនយ័ខ�ះចំេពះ�។ �ពះគមពរីបនមនបនទូលថគម ន
សំេឡង�ែដលគម នស ញ  គម ននយ័េឡយ។ �ល់សំេឡងែដលបនបេងកតមន
អតថនយ័ខ�ះចំេពះអ�ីមយួ។ េហតុអ�ីបនជខញុ ំលឺមនុស�និយយ…ខញុ ំចងនិ់យយថ
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។”

145 មន កក់នុងចំេ�មពួកេគនឹងេ  [បង�បស�បណ�េំធ�សំេឡងអនកបកែ�ប
ជនជតិ� ហ�ិក—េអដ។]។ េ មយួេទ ត [បង�បស �បណ�បំង� ញម�ង
េទ ត។] េហយេនះគឺ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” េឃញេទ?
�មនមយួ…េហយមនិមននយ័អ�ីស�មបខ់ញុ ំេទ ប៉ុែន�ស�មបព់ួកេគ �ជភ�
ដូចគន នឹងខញុ ំកំពុងនិយយេ កនអ់នកែដរ។ េ េពលែដលអនកបកែ�បភ� ហ�ូ
លូ ហ��ូនិង បសូ៊តូ អ�ីកេ៏�យ មកជមយួគន  �ល់អ�ីែដលេគបននិយយ
មនុស��គបគ់ន បនយល់។ េហយអ�ីែដលអនកបនឮមនុស�ទងំេនះ�គនែ់ត
និយយេចញ េហយគិតថ�ជកររអ៊ូៗេ�ចន�ស់ �មនិែមនេទ។ �មន
អតថនយ័។ ដូេចនះ េយងគួរេគរព� �ក�់េ កែន�ងេនះ។
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146 ឥឡូវេនះ �បែហលជមនិមន�រេទ។ ឥឡូវេនះ កមមវធីិបនប ចបេ់ហយ។
ករេ មក�សនៈកំពុង�តវបនេធ�េឡង។ េហយបនទ បពី់ខណៈេពលែដល
នរ�មន ក ់ (មនិមន�រ�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ) មននរ�មន កេ់លក
េឡងភ� មៗេ េពលែដលពួកេគមនឱកស។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…ឥឡូវេនះ
�ពះគមពរីបនែចងថ “េបគម នអនកបកែ�បេទ សូមឲយគតេ់ េ�យសងបចិ់ត�។” េទះ
ពយយមចងនិ់យយប៉ុ�� កេ៏�យ ចូររក�សន�ិភពរបស់អនក។
147 និយយថ “ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។” �ពះគមពរីបននិយយ ថអនក�ច
េធ�បន។ េឃញេទ? ដូេចនះ—�េ�សចេហយ។ េឃញេទ? សូមឲយគតេ់
សងប�់ង ត។់
148 បនទ បម់ក េ េពលែដល� ឱកសបនមកដល់ ែដលជកែន�ងែដលអ�ី
�គបយ៉់ងគឺេ កនុងលំ�ប ់ ដូេចនះ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�តមកេល
គតេ់ដមបផី�ល់�រេនះ ចូរផ�ល់ឱយ�។ េនះជអ�ីែដលអនកគួរេធ�។ បនទ បម់កករ
បក��យមកដល់ បននិយយថ “មន ស�ីមន កេ់ ទីេនះេឈម ះ �លី ជូន (ខញុ ំ
សងឃមឹថ ស�ីមន កេ់នះមនិេ ទីេនះេ�យេឈម ះេនះេទ ប៉ុែន�…) �លី ជូន។
(េឃញេទ?) �បបន់ងថេនះជយបចុ់ងេ�កយៃនករេ របស់នង។ េធ��ឱយ
�តវជមយួ�ពះ េ�ពះនងមនេពលដខ៏�ីែដលនងនឹងេ ទីេនះ។” ឥឡូវេនះ �លី
ជូននឹងរតេ់ ឯ�សនៈឱយបនេល ន�មែដលនង�ចេ ដល់ទីេនះ (េឃញ
េទ?) េ�ពះ�ជករេ ចុងេ�កយរបស់នង។ េឃញេទ? េនះគឺជករផ�ល់�រ
ឬករប ជ ក ់ឬអ�ីមយួ។
149 េនះគឺជ�កមជំនំុេពនទីកុស�ែដលកំពុងដំេណ រករ។ មនិមនលទធភព
ែដលវ ិ ញ ណ��កក�់ចរអិលចូលបនេទេ�ពះ�មនរចួេហយ…�ពះគមពរីផ�ល់
ឱយយ៉ងពិត�បកដ “អនុ ញ តឱយ�ដំេណ រករ និងេ�យបី េហយទុកឲយពីរឬេ�ចន
េទ តវនិិចឆយ័។” េនះេហយជ�កមជំនុំ។ ប៉ុែន�េតេយងទទួលបន�េ ឯ�េ
ៃថងេនះ? េ�តេឡង េលកៃដ េសចេហយបន� ខណៈេពលែដលនរ�មន កក់ំពុង
និយយភ�ដៃទ សម�ងឹេមលមយួេផ�ងេទ ត និយយអំពីអ�ីេផ�ងេទ ត និងហ�ូង
មនុស�េ ជុំវញិ �គគង� លេធ�អ�ីមយួ ឬអនក�ែដលេចមេ�មជំុវញិ។ ែមនេហយ
�មនិ�តឹម�តវេទ។ �បែហលជ�គគង� លអធិបបយ េហយមននរ�មន កេ់�កក
េឡង េហយរខំនគតេ់ កនុងេនះ… �បែហលជ�នគមពរីនិងអនក�មន ក…់ករ
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�ន�ពះគមពរី េហយមននរ�មន កេ់ ខងេ�កយេនះនិយយភ�ដៃទ។
អូ អតេ់ទ! េឃញេទ? អធិបបយេឡងអធិបបយកនុងេវទិក មនអនកខ�ះេ�កក
េឡងរខំនេ�យនិយយភ�ដៃទ។ �មនិអីេទ។ ខញុ ំមនិនិយយថ�មនិែមន
ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ប៉ុែន�អនកគួរែតដឹងពីរេប បេ�ប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ (េឃញ
េទ?) េដមបេី�ប�។

េពលេនះខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងយក…េតអនកមនបនទបម់យួបែនថមេទ តេទ? បនទ បម់ក
ៃថង�ទិតយែស�ក។ បនទ បម់កេយងនឹង…េ�ះ…េនះគឺជមយួ។ ខញុ ំគិតថ�គួរឱយ
�ណិតបំផុត។ េហយឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកទងំអស់គន �ទជំមយួខញុ ំបន�ិចេទ ត
សូមេម�� ។ េហយបនទ បម់កខញុ ំនឹង…ខញុ ំ�តវករអនក—ខញុ ំចងឱ់យអនកទទួលបន�។ ខញុ ំ
បនរក�ទុក�េ�យេចតន។ េនះជចុងេ�កយរបស់ខញុ ំ។

ឥឡូវេនះ ជដំបូង ខញុ ំនឹង�នេរ ងពីរែដលបុគគលេនះសួរ។ �េ េល�ក�ស
ចស់មយួ សរេសរេ�យៃដដ�៏សស់�� ត។ មនិដឹងថជនរ� អតម់ន
ចុះហតថេលខេលេឈម ះ—ដល់ពួកេគ�មយួ។

៩៨. បង�បស�បណ� ំ េត��តឹម�តវេទែដលអនកបំេរ �ពះេធ�ករអូសទញ
�បកយ៉់ងេ�ចនេ កនុងកមមវធីិរបស់ពួកេគ �បបថ់ �ពះបនមនបនទូល�បប់
េគថ ទស�និកជនេ�ចន�តវឱយេ�ចន? េបនិយយថ�តវ ខញុ ំចងដឹ់ង។ ឬេបខុស
ខញុ ំចងដឹ់ង។ េនះបនរខំនខញុ ំយ៉ងខ� ងំ។

150 ឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ មតិ� ខញុ ំនឹង�បបអ់នក ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ែីដលខញុ ំគិត។
េឃញេទ? ឥឡូវេនះ �មនិមននយ័ថ�តឹម�តវេទ។ ខញុ ំគិតថ�គួរឱយខ� ច�ស់។
151 ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថេនះ។ �ពះបនចតខ់ញុ ំឱយេ ឯេបសសកកមម។ ខញុ ំបនេឃញ
េពលេវ�ែដលខញុ ំេមលេ �កដូ់ចជយ៉ងេ�ច�ស់…េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិមន
លុយទល់ែតេ�ះ។ េហយខញុ ំនឹងនិយយថ “�គនែ់តហុចចនដង� យ។”

េហយអនក�គប�់គងនឹងមករកខញុ ំេហយនិយយថ “េមលចុះ ប៊លីី េយងមន
�បពំនដុ់�� រកនុងចងព់ណ៌�កហមយបេ់នះ េកមង�បសេអយ។ េតអនកមនលុយេ
ឯេជហ�ឺសុនវលិេដមបបីង�់េទ?”
152 ខញុ ំចងនិ់យយថ “�មនិអីេទ។ �ពះបនចតខ់ញុ ំមកទីេនះ េបមនិដូេចន ះេទ ខញុ ំនឹង
មនិមកេទ។ (េឃញេទ?) �គនែ់ត ហុចចន ដង� យ។”
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េហយមុនេពលករ�បជំុចប ់ មនអនកខ�ះនិយយថ “អនកដឹងេទ �ពះអមច ស់
�កក់នុងចិត�ខញុ ំ េដមបផី�ល់�បក�់បពំនដុ់�� រដល់េរ ងេនះ។” េឃញេទ? ដំបូង �តវ
ដឹកនឱំយេធ��។

153 ខញុ ំមនិេជ េរ ងទញ និងសំុ លុយកកេ់ទ។ ខញុ ំគិតថ�ជេរ ងខុស។ ឥឡូវេនះ
បង�បសេអយ េបអនកេធ�អុីចឹង កុំឲយខញុ ំេធ�ឱយអនកខូចចិត�អី។ េឃញេទ? អនក—អនក
�បែហលជមនផ�ូវ�តឹម�តវពី�ពះេដមបេីធ��។ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយស�មបខ់�ួនខញុ ំផទ ល់។
ខញុ ំមនិេជ េល�េទ។

154 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកប៏នដឹងពីអនកបំេរ �ពះេ និយយថ…ខញុ ំឈរយ៉ង�តឹម�តវ
មនិយូរប៉ុនម នេទ… ឥឡូវេនះ េនះមនិែមនជៃថងេពនទីកុស�េទ…ែមនេហយ �
ជ�កមជំនំុ (េឃញេទ?) �កមជំនំុេផ�ងេទ ត។ �គឺេ កនុងកិចច�បជំុជំរុដំធ៏ំមយួ។
ហគឺតទី អនកបនេ ជមយួខញុ ំ និងមនវត�មនជេ�ចនេទ ត។ េហយពួកេគបន
ចំ�យេពលេពញមយួរេស លេ ឯនិកយដល៏បលីបញមយួ—ពីរឬបីៃនពួកេគ
រមួគន  (េនះគឺជ�កមជំនុំធមម�ធមម� ដូចជ�ពះវ�ិរទំេនបរបស់េយងេ ទីេនះ
កនុងទី�កង ជេដម) េ ម�សននិបត—េហយពួកេគបនចំ�យេពលេពញ
មយួរេស ល ឈរេ េលេវទិក—េហយគំ�មថ�ពះនឹងបំផ� ញដំ�ំរបស់ពួកេគ
នឹងឱយកូនរបស់ពួកេគមនជំងឺស�ិតៃដេជង េហយេរ ងែបបេនះ�បសិនេបពួកេគ
មនិបនចូលរមួកនុងកិចច�បជំុេនះ។ េនះគឺជករពិត�បកដ ែដលមន�ពះគមពរីេនះ
េ ចំេពះមុខខញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “�ជករ�បមថដល់�ពះ និងអនកេដរ�ម
�ទង។់” �បសិនេប�ពះជមច ស់ចតអ់នក �ទងនឹ់ងែថរក�អនក។ �បសិនេប�ទង់
មនិបនចតអ់នកេទ ចូរឱយនិកយេមលែថរក�អនកេ េពលេនះ។ ប៉ុែន�—ប៉ុែន�
អនក…�បសិនេប�ពះជមច ស់ចតអ់នក �ទងនឹ់ងែថរក�អនក។

៩៩. ចុះយ៉ង�ែដរចំេពះករេលងៃថងបុណយណូែអលេ កនុង�កមជំនុំ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?

155 ែមនេហយ �បសិនេប�និយយអំពី�ពះ�គីសទ េនះ�បែហលជមនិអីេទ។
ប៉ុែន�េបនិយយពី�ន�់ក�ូស ខញុ ំមនិេជ គតេ់ទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំបនរកីចេ�មន—ខញុ ំ
បនរកីចេ�មនឆង យពីេនះ។ ខញុ ំមនិេជ  េល�ន�់ក�ូសទល់ែតេ�ះ។ េឃញ
េទ? េហយវតថុបុណយណូែអលតូចៗមយួចំនួនែដលពួកេគមន ខញុ ំគិតថគួរឱយ
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អស់សំេណ ច។ និង…ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថពួកេគបនយក�ពះ�គីសទទងំអស់េចញពី
បុណយណូែអល េហយ�ក�់ន�់ក�ូសេ កនុងេនះ។

156 េហយ�ន�់ក�ូសគឺជេរ ង�បឌិត។ (ខញុ ំមនិបះ៉ពល់ដល់�រមមណ៍របស់អនក
េទ ខញុ ំសងឃមឹ ចងនិ់យយអំពីកុមរ។) ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ េ ទីេនះមនិយូរ
ប៉ុនម ន �បែហលៃមភ�ប�ំមសិបឆន មំុន េពលែដលអនកបំេរ �ពះមន កេ់ កនុងទី�កង
េនះ។ �គគង� លៃន—ៃន�ពះវ�ិរធំមយួេ កនុងទី�កងេនះ ែដលខញុ ំ�គ ល់ចបស់
ជមតិ�សម� ញ់របស់ខញុ ំ គតប់នេដរមកខញុ ំ។ និងឆលី បូ�នណុន (បង�បស
ៃម អនកចងច ំ ឆលី បូ�នណុនេទ ែដលជមតិ�ល�របស់ខញុ ំ)… អងគុយទីេនះ
េ កនុងករយិល័យរបស់គត ់េហយនិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិ�បបកូ់នខញុ ំ ឬឲយេ ខញុ ំ
និយយកុហកេនះេទ តេទ។” គតប់ននិយយថ “កូនតូចរបស់ខញុ ំបនេដរមក
រកខញុ ំ បនទ បពី់គតម់ន�យុ�បែហលដបព់ីរឆន  ំេហយនិយយអំពី�ន�់ក�ូស…”
េហយគតប់ននិយយថ “េហតុអ�ី?…អូនសម� ញ់ ខញុ ំមនេរ ងចង�់បបប់ង” បន
និយយថ “ម៉ក់ៗ …” អនកដឹងេហយ បន��បបគ់តពី់អ�ីែដលគតប់នេធ�។

បនទ បពី់គត�់តឡបម់កវញិ គតនិ់យយថ “ចុះ ប៉ៗ េត�ពះេយសូ៊វេនះ
ដូចគន ឬ?”

157 �បបក់រពិត។ �ន�់ក�ូសគឺជអនកទទួលបនទុកកតូលិកអំពីមតិ�មន ក�់គីស
�គីងហគល ឬ អនកចស់ទុំ នីកូ�ស ជជនជតិ�ឡឺមង៉វ់យ័ចំ�ស់មន កជ់ពួក
បរសុិទធកតូលិកកលពីេ�ចនឆន មំុន ែដលបនេដរជំុវញិករេធ�ល�ចំេពះកុមរ។
េហយេគយក�េ ជ�បៃពណី។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
�ទងពិ់ត េហយ�ទងម់ន�ពះជនមរស់។

ឥឡូវេនះ េនះគឺជសំណួរមយួ សំណួរចុងេ�កយ ែដលជសំណួរមយួ…

158 ឥឡូវេនះសូមេមល។ អនក�បែហលជមនិយល់�សបជមយួខញុ ំចំេពះេរ ង
េនះ។ ប៉ុែន�េបអនកមនិយល់�សបជមយួខញុ ំេទ សូមចងច ំ សូមទុកឱយ�ជមតិ�
នឹងអនកចុះ បនេទ? ខញុ ំ�ស�ញ់អនកេហយខញុ ំមនិចង—់មនិចងេ់ធ�បបចិត�អនកេទ។
ខញុ ំ�គនែ់ត ខញុ ំចងេ់�ម ះ�តង។់ �បសិនេបខញុ ំមនិ�ច…េបខញុ ំកុហកកូន�បសខញុ ំ េនះខញុ ំ
ជអនកកុហក។ េឃញេទ? ខញុ ំចង�់បបគ់តពី់ករពិត។
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159 ឥឡូវេនះខញុ ំ�បបគ់តអ់ំពី�ន�់ក�ូស ខញុ ំនិយយថ “បទ �បកដ�ស់
មន�ន�់ក�ូស។ េមលប៉េ យបប់ុណយណូែអល។” េឃញេទ? បទ។
160 អនកដឹងេទ េ ៃថងមុនខញុ ំបនេ ទីេនះ េហយខញុ ំបន�កលបង�េ េល
េកមង�សីតូចមន កេ់ដមបេីមល។ ខញុ ំ�បកដជបនសងវញិមយួៃថងមុនម�លិមញិ។
ខញុ ំេ កនុងអគរ។ េហយពួកេគបនឈរេ ទីេនះ េ ទីេនះេ  េគ�េគ េមក៉។
េហយខញុ ំបនចុះេ ទីេនះេដមបយីកេ�គ ងេទស។ ដូេចនះេហយេយង ខញុ ំនិង�បពនធ
េ ទីេនះ។ េហយមនកូន�សីតូចមយួ�យុមនិដល់១៨ែខ េហយនងឈរេ
ទីេនះ េដរេ េ�ច ង។ “ដីងេ�គ ល ែបល៊ ដីងេ�គ ល ែបល៊…” េហយខញុ ំបន
និយយ…េ កនុងជំហរតូចរបស់នង អនកដឹងេទ េ�យអងគុយេ ខងេ�កយ
រេទះតូច។

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកកំពុងែស�ងរក�ន�់ក�ូសែមនេទ?”
នងបននិយយថ “េនះគឺេ�កប៉របស់ខញុ ំ េ�ក�សី។”
ខញុ ំបននិយយថ “ជូនពរេបះដូងតូចរបស់អនក សម� ញ់ចិត�។ អនកមន

�បជញ ។”
ឥឡូវេនះ េនះគឺជសទីគរ័ពិត�បកដមតិ�ៗ។ េហយេ កនុងេនះ…បនទ បម់ក

ខញុ ំនឹងបិទ។ អូ �ជ—�គឺជបទគមពរីដល៏�មយួ ប៉ុែន���កដូ់ចជផទ ងំស�មប់
មនុស��គបរ់បូ។ េហយ�ជបគ់ងំខញុ ំអស់ជេ�ចនឆន ។ំ េហយេ�យ�ពះគុណ
របស់�ពះែតប៉ុេ�� ះ… េហយភរយិដម៏នតៃម�របស់ខញុ ំបន�តឡបម់កទីេនះ
វញិេ េពលែដលនងបនឮថខញុ ំមនសំណួរេនះេ រេស លេនះ នងបន
និយយថ “ប៊លី េតអនកេឆ�យយ៉ងមចិែដរ?” នងបននិយយថ “ខញុ ំែតងែតឆងល់
ខ�ួនឯង។” បននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលយល់ពី�េទ។” េហយបននិយយ…

ខញុ ំបននិយយថ “មកយបេ់នះ សម� ញ់ចិត�។ ខញុ ំនឹងខំអស់ពីសមតថភព
េ�យមនជំនួយពី�ពះ។”

១០០. បង�បស �បណ� ំសូមពនយល់ េហេ�ពរ ៦:៤ ដល់៦។
161 េនះជេពលមយួែដល�ពិតជ…សូមេមល ឥឡូវេនះ អនកនឹង�តវេមលេ
ទីេនះ អំពីជំេន របស់េយង េ�យ�ពះគុណ សុវតថិភពៃនអនកេជ  ករខជ បខ់ជួនរបស់
ពួកបរសុិទធ ករតសូ៊ និង ៃនពួកបរសុិទធ។ េហេ�ពរ ជំពូកទី៦ ទី៤ដល់ទី៦។
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ឥឡូវេនះ ឲយែតបនឆប…់ប ចបេ់រ ងេនះ េនះខញុ ំសងឃមឹថ�ពះនឹងជួយខញុ ំឱយ
�ចបស់ស�មបអ់នក។ ខញុ ំសំុេទស ខញុ ំ—ខញុ ំបនទទួល�ររបស់ខញុ ំស�មបយ់បេ់នះ
�បែហលជខញុ ំនឹងអធិបបយេរ ងដែដលេ េពល�ពឹក—េ កមមវធីិ។ បនទ បម់កខញុ ំ
នឹងេ ។

162 ឥឡូវេនះ េនះគឺជសទីគរ័ពិត�បកដ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះអនក�តវេមល។
ឥឡូវេនះ ចូរចថំ េយងេជ  េហយបេ�ង នេ �ពះវ�ិរេនះ មនិែមនថអ�ីៗ
ទងំអស់េកតេឡងេហយែ�សកេទ �គបយ៉់ងែដលនិយយភ�ដៃទ អ�ីៗ
ែដលចបៃ់ដជមយួ�គអធិបបយ េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ ប៉ុែន�េយង
េជ ថ �បសិនេបអនកមនជីវតិអស់កលបជនិចច �បសិនេប�ពះបន�បទនជីវតិ
អស់កលបជនិចច េនះអនកនឹងមន�ជេរ ងរហូត។ េឃញេទ? េ�ពះេមលចុះ។
េបមនិដូេចន ះេទ �ពះេយសូ៊វនឹង�តវបនរកេឃញជ�គែក�ងក� យ។ េ កនុង�វក័
យ៉ូ�ន ៥:២៤ �ទងម់នបនទូលថ “អនក�ែដលឮពកយខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគ
ែដលចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយនឹងមនិបនមកដល់ករ
ជំនុំជ�មះ ប៉ុែន�បនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ ឯជីវតិ” ឥឡូវេនះ ចូរ�បែកកជមយួ
�ទង។់ “អស់អនកែដល�ពះបិ�បន�បទនមកខញុ ំ…គម នអនក��ចមករកខញុ ំបន
េឡយ េលកែលងែត�ពះវរបិ�ទញគតម់ក។ (ខញុ ំដក�សងប់ទគមពរី។) ទងំអស់
ែដលមក…គម ននរ��ចមករកខញុ ំបនេឡយ េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំ
ទញគតម់ុនប៉ុេ�� ះ។ េហយអ�ីៗែដល�ពះបិ�បន�បទនមកខញុ ំ នឹងមកឯខញុ ំ។
(េឃញេទ?) េហយអ�ីៗទងំអស់ែដលមករកខញុ ំ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវជីវតិអស់
កលបជនិចច (យ៉ូ�ន៦) េហយនឹងេលកគតេ់ឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។” េនះជ
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

163 ឥឡូវេនះសូមេមល។ �បសិនេបខញុ ំចង�់តលបេ់ េអេភសូរជំពូកទី១ ប៉ុលបន
អធិបបយ… ឥឡូវេនះ ពួកកូរនិថូស មន ក់ៗ មនភ�ដៃទនិងទំនុកដំេកង។ អនក
សមគ ល់េឃញ�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តមនិមនប � េនះេទ។ គតម់និែដលនិយយ
អ�ីអំពី�េទ។ េតគតធ់� បនិ់យយភ�េ កែន�ង�មយួេ កនុង�ពះវ�ិរ
េអេភសូរ ជ�ពះវ�ិររ ៉មុូងំឬ? អតេ់ទ! ពួកេគមនភ�ដៃទនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង
ដូចពួកកូរនិថូសបនេធ� ប៉ុែន�ពួកេគបនេរ បចំ��មលំ�បលំ់េ�យ។ កូរនិថូស
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មនិ�ចទទួលបន�មលំ�បលំ់េ�យ។ េឃញេទ? ប៉ុែន� ប៉ុលបនចុះេ ទីេនះ
េហយេរ បចំ�ពះវ�ិរឲយមនរេប បេរ បរយ។

ឥឡូវេនះគត…់ខញុ ំេជ  ដូចែដល អូរល៉ រ ៉បូ៊តឺនិយយ។ “�ពះជ�ពះដល៏�។” េត
អនកមនិេជ េទឬ?
164 េហយអនកនិយយថ “ចុះយ៉ង�ចំេពះពួកេពនទីកុស�ែដលមនភ�
ដៃទេ េពលេនះ បង�បស�បណ�?ំ” ខញុ ំគិតថ ពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ �បកដ�ស់ពួកេគបនេធ�។ មនិអីេទ េហតុអ�ី? េមល។ េតអនកេជ ថ
�ទងជ់�ពះដល៏�េទ? ថូម៉សបននិយយេ េពលមយួ “អនកដឹងេទ �ពះអមច ស់…”

ពួកេគទងំអស់បនេជ េល�ទង។់ បននិយយថ “អូ េយងដឹងថ�ទងពិ់ត!”
“អូ” ថូម៉ស បននិយយថ “េទ ខញុ ំមនិេជ េទ។ មេធយបយែតមយួគតែ់ដល

ខញុ ំនឹងេជ  ខញុ ំ�តវែតមនភស�ុ�ងខ�ះ។ ខញុ ំនឹង�តវ�ក�់មមៃដេ ខងកនុង�ពះហស�
�ទង ់និងេ កនុង�ន មែដកេគលេ កនុង�ពះហស�របស់�ទង។់”

�ទងជ់�ពះដល៏�។ �ទងម់នបនទូលថ “មកចុះ ថូម៉ស។ េ ទីេនះ។”
“អូ” ថូម៉ស បននិយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំេជ េហយ។”

165 �ទងម់នបនទូលថ “បទ ថូម៉ស បនទ បព់ីអនកបនេឃញខញុ ំ េហយមន
�រមមណ៍ថខញុ ំ េហយ�កៃ់ដកនុងខញុ ំ…ៃដអនកេ ខងខញុ ំ អនកបនេជ ។ ប៉ុែន�េតរង� ន់
របស់ពួកេគែដលមនិធ� បេ់ឃញេហយេ ែតេជ េនះគឺធំជងប៉ុនម ន។” �ទងជ់�ពះ
ដល៏�។ �ទង�់បទនឲយអនកនូវបំណង�បថន ៃនចិត�របស់អនក។ ចូរេយងេជ �ទង។់
េនះគឺជ—េនះគឺជ—េនះជករ�� បរ់បស់��ងំ។ េ េពលែដលបុរស
មន កទ់ទួលយក�ពះ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ បង�បស េនះនឹងសម� ប�់�ងំ
�ល់េពល។ េនះគឺជករ�យ�ប�រដលំ៏បកបំផុតែដល��ងំ�ចទទួលបន
េ េពលែដលបុរសមន កនឹ់ងយក�ពះ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ បទ ែមនេហយ។
ដូចែដលខញុ ំបននិយយ “មនុស�នឹងមនិរស់េ េ�យ�រែត (�ពះេយសូ៊វេ យប់
េផ�ងេទ ត) ប៉ុែន�គឺ�គប�់ពះបនទូលែដលបនេចញមក…”
166 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់េរ ងេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មខដំបូង៖

ដូេចនះ ចូរឲយេយងឈប ់ ខងឯេសចក�ីបថមសិក�ៃន�ពះបនទូល
�ពះ�គីសទ េហយខំឲយបនេជ នេ មុខ ដ�បដល់េពញខន តចុះ…
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(ឥឡូវេនះ េរ ងដំបូងែដលខញុ ំចងឲ់យអនកដឹង៖ េតប៉ុលកំពុងនិយយ
ជមយួនរ�េ ទីេនះ? េហេ�ពរ។ ពួកេគនិយយថ “េហេ�ពរ” េ
ខងេល េស វេ េហេ�ពរ។ េត��តវេទ? ជនជតិយូ�ែដលបន
បដិេសធ�ពះេយសូ៊វ…េតអនក�ច—អនកចប�់បនឥឡូវេនះ? គត់
កំពុងនិយយជមយួជនជតិយូ� េ�យបង� ញពួកេគពី�សេមលៃន
�កឹតយវនិយ័ថជ�បេភទរបស់�ពះ�គីសទ។ របស់ចស់ទងំអស់ជ�បេភទ
របស់ថមី។ ឥឡូវេនះសូមេមល។)

…ចូរឲយេយងឈប ់ ខងឯេសចក�ីបថមសិក�ៃន�ពះបនទូល�ពះ�គីសទ
េហយខំឲយបនេជ នេ មុខ ដ�បដល់េពញខន តចុះ…

167 ឥឡូវេនះ គតក់ំពុងនិយយជមយួពួកេគអំពីេគលលទធិ។ ចូរេយងេ
និយយអំពីអ�ីែដលល�ឥតេខច ះ។ ឥឡូវេនះ អនកបនឥតេខច ះេ កនុង�ពះ េ េពល
អនកបនេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ រហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់
អនក។ “អនកែដលេកតមកពី�ពះជមច ស់ (យ៉ូ�នទីមយួ) មនិ�ប�ពឹត�អំេពបប
េឡយ។ ដបតិគតម់និ�ចេធ�បបបនេឡយ ដបតិពូជៃន�ពះេ ជបក់នុងគត។់”
168 បុរសមន កែ់ដលេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិគិតថគតប់នេពញ
េទ ប៉ុែន�អនក�ែដលេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ មនិ�ប�ពឹត�អំេពបបេឡយ ដបតិ
ពូជរបស់�ពះសថិតេ កនុងគត ់ េហយគតម់និ�ចេធ�បបបនេឡយ។ េឃញ
េទ? េត�ពះគមពរីែចងដូេចនះឬេទ? ដូេចនះ�េ ទីេនះ។ អនកគឺជ…មនិែមនជអ�ី
ែដលអនកេធ� អ�ី ជអ�ី មនិែមនជអ�ីែដលពិភពេ�កគិតអំពីអនក �ជអ�ីែដល
�ពះគិតអំពីអនក។ េឃញេទ េឃញេទ? អនកមនិ�ច…េតខញុ ំ�ចប ជ សរេសរ
េ�យេ �� យ�កងេ�យរេប ប�? ថខញុ ំ�ចេបកបរបនែសសិបម៉យកនុង
មយួេម៉ងឆ�ងកតទី់�កង េហយមនប៉ូលិស�ចបខ់ញុ ំ? ខញុ ំមនិ�ច។ េតខញុ ំ
�ចេធ�បបេ�យរេប ប�េពលមនដង� យឈមេ ចំេពះ�ពះជនិចច ជ
កែន�ងែដល�ទងម់និ�ចេមលេឃញខញុ ំ េ េពលែដលមនកងេ េល—េ
េល…េ ចំេពះមុខខញុ ំ និង�ពះជមច ស់ ជែខលៃនឈម? ដបតិេយងបន�� ប់
េហយជីវតិរបស់េយង�តវបន�កទុ់កកនុង�ពះ�គីសទ�មរយៈ�ពះ ែដលបនបិទ
��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េតេ�កអនក�ចេធ�អ�ីខុសចំេពះ�ពះេន�ត�ពះ
យ៉ងដូចេម�ច? “�បសិនេបេយងេធ�បបេ�យេចតន (េហេ�ពរ១០) បនទ បពី់េយង
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បនទទួលចំេណះដឹងអំពីេសចក�ីពិត គម នករលះបងស់�មបអ់ំេពបបេទ តេទ។”
េ ទីេនះ �មនិ�ចេ រចួេទ (េឃញេទ?) េដមបេីធ�បបេ�យេចតន។
169 ឥឡូវេនះ ចូរេយងបន��ន។ �តវេហយ។

…ដ�បដល់េពញខន តចុះ មនិ�តវ�ងំេសចក�ីេដមេនះ—ជថមី
េឡងវញិ ដូចជេសចក�ីែ�បចិត�េចញពីករ�� ប ់និងេសចក�ី…ជំេន េជ
ដល់�ពះ

េហយនិងេសចក�ីបេ�ង នពីបុណយ�ជមុជ…ករ�កៃ់ដ េសចក�ី
រស់ពី�� បេ់ឡងវញិ និងេសចក�ី…ជំនុំជំរះកតេ់ទសដល់អស់កលប
ជនិចចេនះេឡយ។

េបសិនជ…�ពះ�ទងអ់នុ ញ តឲយ។
(ឥឡូវេនះជកែន�ងែដលពួកេគចងច់បេ់ផ�ម ចបពី់ខទី៤។) ដបតិឯ

ពួកអនកែដល…បនភ�មឺ�ង ទងំភ�កអ់ំេ�យទនៃន�ថ នសួគ ៌ កប៏ន
ចំែណកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ

េហយភ�ក�់ពះបនទូលដល៏�ៃន�ពះ និងករឫទធិបរមរីបស់បរេ�កនយ
រចួធ� កេ់ វញិ េនះគម នផ�ូវ�នឹងនឲំយេគ—ែ�បចិត�ម�ងេទ តេទ

េ�យេ�ពះេគបនឆក ង�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ខងឯខ�ួនេគរចួេ េហយ
�ពមទងំេធ�ឲយ�ទង�់លមុខេ ក�� លជំនំុផង។

170 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ �េមលេ ដូចជ ពីវធីិែដលអនកកំពុង�ន�េ ទីេនះ ថ
មនុស�មន ក�់ចទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបនទ បម់កេជ ថយេ�កយ
េហយ�តវបតប់ង។់ ប៉ុែន��មនិ�ចេ រចួេទស�មបគ់ត។់ េឃញេទ? គតម់និ
�ចេធ�បនេទ។ �បសិនេបគតេ់ធ� េនះ�ពះ�គីសទបនកុហក។ េឃញេទ? �មនិ
�ចេ រចួេទស�មបអ់នកែដលបនបំភ�។ឺ ឥឡូវេនះ េមលេ ទីេនះ។ េតគតក់ំពុង
និយយអ�ី? គតក់ំពុងនិយយេ កនជ់នជតិយូ�ែដលមន�ម�ពំែដន។
គតម់និែដលបននិយយថបុរសមន ក�់តវបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គតប់ននិយយថ “�បសិនេបគតប់នភ�ក�់ពះបនទូលរបស់�ពះ។”
171 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមឲយ�ជពកយប៉�៉បូល េដមបឲីយអនកេឃញ េហយមនិខកខន
�ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ គតក់ំពុងសរេសរេ កនជ់នជតិយូ�ទងំេនះ។ ពួកេគ
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ខ�ះជអនកេជ េ �ម�ពំែដន។ េឃញេទ? គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េយង
នឹងចកេចញពី�ន ៃដទងំេនះ េហយបន�និយយអំពីភពល�ឥតេខច ះ។” បន
និយយថ “ឥឡូវេនះ េយងកំពុងនិយយអំពីពិធីបុណយ�ជមុជទឹក និងកររស់
េឡងវញិៃនមនុស��� ប ់ និងករ�កៃ់ដ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ សូម
បន�េ មុខេដមបនិីយយអំពីភពល�ឥតេខច ះ។ ឥឡូវេនះ េយងនឹងនិយយអំពី
េពលែដលអនកចូលមកកនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ អនកបនេដរជំុវញិ
ករ�បជំុយូរេហយ…”

172 េហយអនកបនេឃញមនុស�ទងំេនះ។ ពួកេគនឹង�ន កេ់ ជំុវញិ ពួកេគ
នឹងមនិចូលឬេចញេទ។ ពួកេគដឹងគុណដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគនឹងមក
ជំុវញិ។ េហយ�បែហលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�អ�ីមយួ េហយមនុស�ទងំ�យ
នឹងេ�កកេឡង េហយែ�សក េហយេ�តេឡងចុះពីេលឥដ� ប៉ុែន�ពួកេគមនិែដល
ចងទ់ទួល�េ�យខ�ួនឯងេទ។ េទេទ! េឃញេទ? េហយពួកេគនឹងនិយយថ “អូ
បទ �ល��ស់។ អូ ខញុ ំមនិដឹងអំពី�ឥឡូវេនះេទ។” េឃញ េឃញេទ េឃញ
េទ? អនកេជ �ម�ពំែដន។ ជិតដល់េពលេគ�ចភ�ក�់ ប៉ុែន�េគមនិទទួល�េទ។
េឃញេទ? ឥឡូវេនះ ពួកេគេ ែកបរេនះរហូតដល់េពលែដលពួកេគរ�តេ់
ឆង យ។ ខញុ ំ�ចេ េឈម ះមនុស�ជេ�ចនេ ឯេ�ងឧេបសថបនេធ�ដូចគន ។
ធ� កចុ់ះទងំអស់គន ម�ងេទ ត េដមបបីន�ខ�ួនឯងជថមីដល់ករែ�បចិត� គម នករែ�បចិត�
ស�មបព់ួកេគេឡយ។ ពួកេគ�គនែ់តេ�ក�� យ�ពះវ ិ ញ ណេចញពពីួកេគ។
ពួកេគបនចូលេ ជិតរហូតដល់…

173 េ ទីេនះ �បសិនេបអនកនឹងមកជមយួខញុ ំ (អនកមនិមនេពលេទ ខញុ ំដឹងេហយ)
ប៉ុែន��បសិនេបអនកងកេ េចទិយកថជំពូកទី១ េហយ�ន� អនកនឹងទទួល
បនេរ ងដែដល។ គូសចំ�ំ�ចុះឥឡូវេនះ េចទិយកថជំពូកទី១។ ឥឡូវេនះ
េហយចបេ់ផ�មេ ខទី១៩ េហយ�នរហូតដល់២៦។ េចទិយកថ… អនកនឹង
រកេឃញ…ឥឡូវេនះេមល។ អុី��ែអលទងំអស់…អ�ីែដលេគេធ� គឺមកដល់ក
េដស-បរន។ អូ ខញុ ំេឃញអ�ីមយួ! េ�ងឧេបសថេនះ ពិភពៃថងបុណយទី៥០ គឺេ ក
េដស-បរនឥឡូវេនះ។ �តឹម�តវ�ស់ បង�បសេនវលី។ េយងេ កេដស-បរ
ន ជកែន�ងជំនុំជំរះៃនពិភពេ�ក (ជកែន�ងជំនុំជំរះ)។
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174 េហយអនកេសុបករណ៍បនេចញេ ។ យ៉ូេស�បននិយយេ ទីេនះថ
“ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនប ជូ នអនកេសុបករណ៍” ឬេ�កម៉ូេស ផទុយេ វញិ “ខញុ ំបន
ចតអ់នកេសុបករណ៍ដបពី់រនក ់ កនុងចំេ�មមនុស�មន កេ់ចញពីកុលសមពន័ធនី
មយួៗរបស់អនក។ ខញុ ំបនចតេ់គេ េសុបអេងកតេលទឹកដី េហយយករបយករណ៍
មកវញិ។” េត��តវេទ?

លុះ�តឡបម់កវញិ មន�បបំនួនកក់នុងចំេ�មដបពី់រនកេ់ពលថ “អូ �
ជដីល� ប៉ុែន�អូ ក�ីេម��  េយងមនិ�ចយក�បនេទ។ អូ ខញុ ំេអយ! ជនជតិ�ម៉ូរ ី
េ ទីេនះ េហយេយងេមលេ ដូចជកណ�ូ បេ ខងេល។ ពួកេគជបុរស�ប�ប់
�វធុ។ ជ ជ ំងរបស់ពួកេគធំ�ស់។ អូ �កែ៏ដរ…េហតុអ�ី ខញុ ំចងឲ់យេយង�� បេ់
�សកេអសីុបជំនួសឲយអនកនេំយងេចញមក�� បេ់ ទីេនះ។”

175 ប៉ុែន� កែលប និងយ៉ូេស�ែដលមនមឌតូចបនេ�តេឡងេ ទីេនះ េហយ
េធ�ឲយពួកេគ�ង តេ់សង ម បននិយយថ “េយងមនេ�ចនជង�ចយកបន។”
បទ! មនមយួ។ ឥឡូវេនះេមល។ េតមនអ�ីេកតេឡង? កែលប និងយ៉ូេស�
បនដឹងថ �ពះបន�បទនករសនយរបស់�៖ “ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ធំប៉ុ��  ឧបសគគ
ប៉ុ��  �ខពស់ប៉ុ��  �អ�ច រយប៉ុ�� េនះេទ គម នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ �ពះ
�ទងម់នបនទូលដូេចនះ េហយេយង�ចយក�បន។” េហយេតអនកដឹងេទថពួកេគ
ជមនុស�ែតពីរនកប់៉ុេ�� ះកនុងចំេ�មពីរ�នកន�ះេនះ ែដលធ� បឆ់�ងចូល
ទឹកដី? េ�យ�រពួកេគកនែ់តមនជំេន េលអ�ីែដល�ពះមនបនទូលថជេសចក�ី
ពិត។ �ែមន៉!

176 ឥឡូវេនះេ�ងឧេបសថ ឈរេ  កេដស-បរន។ េមលចុះ ពួកេគេ ជិត
គន រហូតដល់បនភ�កែ់ផ�ទំពងំបយជូរពី�សក។ ពួកេគបរេិភគទំពងំបយជូរ។
េពលកែលបនិងពួកេគេដរេ យកែផ�ទំពងំបយជូរមកវញិ មតិ�រមួគន កទ៏ញយក
មកបរេិភគ។ “អូ ពួកេគល� ប៉ុែន�េយងមនិ�ចេធ��បនេទ។” “អស់អនកែដលបន
ភ�កនូ់វកិចចករដល៏�របស់�ពះ បនភ�កនូ់វ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េឃញនូវេសចក�ីល�
របស់� បនភ�ករ់សជតិៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់…” េឃញេទ? គម ននរ�
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគជមនុស�កនុងចំេ�មពួកេគែដល�តវបនអនុ ញ តឱយ
ឆ�ងកត។់ ពួកេគបន�� បេ់ កនុងទឹកដីរបស់ពួកេគ គឺេ ទីរេ��ថ ន។ ពួកេគ
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មនិែដលឆ�ងកតេ់នះេទ ប៉ុែន�ពួកេគេ ជិតលមមេដមបភី�ក�់ ប៉ុែន�មនិមន�ពះគុណ
និងេសចក�ីជំេន �គប�់គនេ់ដមបទីទួលយក�េទ។ េនះេហយជអ�ីែដល�គឺជ។
177 ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ សូម�� បម់នុស�ជទី�ស�ញ់ែដលបនសរេសរ
សំបុ�តេនះ។ េ�ះ�នវគគបនទ ប។់ េមលមយួែភ�ត។ េមលប៉ុល។ ឥឡូវសូម�ន
ទី៧៖

ដបតិដី�បនេប មទឹកេភ� ង ែដលធ� កម់កជញយៗ រចួ
បេងកតជបែន�មន�បេយជនដ៍ល់អនកែដលភជួរ�ស់ េនះបន
ទទួល �ពះពរេហយៈ

ែតដី�ែដលបេងកតសុទធែតបន�  និងអ ច ញវញិ ដីេនះ�តវ
េបះបងេ់ចលេចញ កជ៏ិតនឹង�តវប�� �េហយ លុះដល់ចុងបំផុត
នឹង�តវដុតេចលផង។

178 ឥឡូវេនះេមលអ�ីែដលគតនិ់យយ? ឥឡូវេនះេមល។ មនសំណួរេនះេ
ទីេនះ ឥឡូវេនះ េហយបនទ បម់កេយងនឹងបិទ…េរ ងេនះចូលចិត�សម� បខ់ញុ ំ�ប់
ឆន ។ំ
179 ខញុ ំបនេ ឯករ�បជុំមយួេពលែដលមនុស�កំពុងនិយយភ�េ ម�ី�៉
ករដ�ឥ�� ��។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំេ ចំេពះមុខហ�ូងមនុស�របស់ខញុ ំ។ អនកធ� ប់
ឮពួកេគ…លឺខញុ ំ�បបេ់រ ងជីវតិរបស់ខញុ ំ េហយអំពីបុរសែសបកពណ៌ែដលនិយយថ
“េ ទីេនះគត។់ គតេ់ ទីេនះ។” ឥឡូវេនះ ខញុ ំបន�បបេ់រ ងេនះ។
180 ប៉ុែន�អនកេផ�ងៈ ខញុ ំបនេឃញបុរសពីរនក។់ ពួកេគបន…មន កនឹ់ងផ�ល់�រ
មន កេ់ទ តបក��យ។ មន កេ់ទ តជូនដំណឹង េហយមន កេ់ទ តបក��យ។ េហយ
បង�បស ពួកេគនិយយ�តវ។ េនះ…ខញុ ំបនគិត “េសចក�ីល�របស់ខញុ ំ! ខញុ ំមនិែដល
េឃញអ�ីដូចេនះេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេ កនុងចំេ�មេទវ�។” ខញុ ំគិតថ ខញុ ំ
មនិែដលេឃញអ�ី…មន កនឹ់ងនិយយ េហយមន កេ់ទ ត…
181 េហយខញុ ំអងគុយេ ទីេនះ កនុងនមជ�គអធិបបយចស់បន�ិច…[កែន�ងទេទ
េ េលកែសត—េអដ។]… េពលខ�ះបុរសទងំពីរចបៃ់ដគន ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ
បុរសែបបេនះេទកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ពួកេគនឹងនិយយ�រមយួ េហយមន កេ់ទ ត
នឹងបក��យ�។ េហយ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ! �អ�ច រយ�ស់! មយួនិយយេហយ
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មន កេ់ទ តបក��យ។ ទងំពីរ…េហយពួកេគនឹងែ�បជពណ៌សេពលេលកៃដ
េឡង។ ខញុ ំគិត “អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ! េតខញុ ំេ ឯ�េពញមយួជីវតិេនះ? េនះជេរ ង!”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេអយ េពនទីកុស�និយយ�តវ។” េនះពិតជ�តឹម�តវ។
182 ខញុ ំមនិែដលេឃញេ�ចនេទប៉ុែន��គនែ់តអ�ីែដលេ ខងេ�កមេ ទីេនះ
កែន�ង…�បែហលជ ស�ីពីរបីនកែ់ដលមនេបសកកមមេ កែន�ង�មយួ។
េហយពួកេគនឹងមនកររខំន េហយមន កេ់ មន កេ់ទ តថ “មនែ់�ស” េហយ
អនកដឹងេទ គឺដូចេនះ �ចបូក�ចបល់គន េ វញិេ មក។ មនិែមនមនិខ�ល់ពីមនុស�
�សីឥឡូវេនះឬកអ៏តេ់នះេទ ប៉ុែន��គនែ់ត…�—�គឺេ េលទីទប។ �បសិនេប
អនក�មន ក…់អនកចេំទ បង�បស �គ �។ំ េ េពលេនះ អនក�គនែ់តជ
េកមង�បសតូចប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះេហយ េនះជរេប បែដល�េកតេឡង។

េហយខញុ ំបន�� ប ់េហយខញុ ំគិតថ “អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំបន�យេទវ�។”
183 ៃថងមយួេដរមកែកបរ�ជងផទះ េ ៃថងទីពីរ ខញុ ំបនជួបបុរសមន ក។់ ខញុ ំបននិយយ
ថ “សុខសបបយជេទ េ�ក?”

គតប់ននិយយថ “េតអនកេធ�ដូចេម�ច?” គតប់ននិយយថ “មន…េត
អនកេឈម ះអ�ី?”

េហយខញុ ំបននិយយថ “�បណ�។ំ”
គតប់ននិយយថ “េតអនកមកពី�? េ ទីេនះឬ?”
េហយខញុ ំបននិយយថ “េទ ខញុ ំមកពី េជហ�ឺសុនវលិ។”
គតប់ននិយយថ “ជករ�បេសរ�ស់! េតអនកជពួកេពនទីកុស�ែមន

េទ?”
ខញុ ំបននិយយថ “េទេ�ក ខញុ ំមនិែមនេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់ត

មនិទទួលយកវធីិរបស់េពនទីកុស�ៃនករទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ខញុ ំបន
និយយថ “េទះយ៉ង�កេ៏�យ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេ ទីេនះេដមបេីរ ន។”
184 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ �ពិតជល��ស់។” េហយនិយយ
ជមយួគតេ់�យចបវ់ ិ ញ ណរបស់គត ់ (ដូចជ ស�ីេ អណ�ូ ង) គតគឺ់ជ
�គី�ទ នពិត�បកដ។ បង�បស ខញុ ំមននយ័ថ គតរ់តេ់ចញអស់េហយ។ គតល់�
�ស់។ ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន …េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ កនុងកិចច�បជំុ
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របស់ខញុ ំ េហយេឃញេរ ងទងំេនះេកតេឡង? អនកេឃញេទ? េហយបុរសេនះ
ពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ អ ច ឹងខញុ ំ—ខញុ ំគិតថ “េ ទីេនះ! ខញុ ំេអយ �អ�ច រយ
�ស់!”
185 �បែហល�ង ចេនះ ៃថងរេស លេពលខ�ះ ខញុ ំបនជួបមន កេ់ទ ត។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “េតអនកសុខសបបយេទ េ�ក?”

គតប់ននិយយថ “េតអនកសុខសបបយេទ? េតអនកេឈម ះអ�ី?” េហយខញុ ំ
បន�បបគ់ត។់ េហយគតប់ននិយយថ “មន…មន—េតអនកជអនកេពនទី
កុស� ែមនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “េទ េ�ក ខញុ ំមនិែមនអនកេពនទីកុស�ពិត�បកដេទ ខញុ ំមនិ
�ម នេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេទបែតេ ទីេនះេដមបេីរ ន។”

គតប់ននិយយថ ខញុ ំបននិយយថ គតប់ននិយយថ “េតអនកធ� ប់
ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េប�មអ�ីែដលអនក
ទងំអស់គន មន ខញុ ំគិតថអតម់នេទ។”

េហយគតប់ននិយយថ “ធ� បន់ិយយភ�ដៃទេទ?”
ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ េ�ក!”
គតប់ននិយយថ “េនះអនកមនិមន�េទ។”

186 េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំ—ខញុ ំគិតថ�តវ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ ខញុ ំេទបែតផ�យដំណឹងល�បន�បែហលពីរឆន តំិចតួច។” េហយខញុ ំ
បននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេ�ចនេពកអំពី�េទ។” ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជខញុ ំ
មនិដឹងេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ…” េហតុអ�ីបនជខញុ ំកំពុង
ពយយមកនគ់តេ់ ទីេនះ (េឃញេទ?) គឺេដមបចីប�់។ េហយេ េពលែដល
ខញុ ំេធ� �បសិនេបខញុ ំធ� បជ់ួបមនុស��កពុ់តេនះ មនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។
�បពនធរបស់គតម់នកបលេខម  េហយគតប់នរស់េ ជមយួ ស�ីសកទ់ងែ់ដង
មន ក ់មនកូនពីរនកជ់មយួនង េហយនិយយភ�ដៃទ បក��យបនយ៉ង
�គបល់កខណៈ�មែដល�ចេធ�េ បន។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់ េតខញុ ំបនទទួលអ�ី?” មកពីេទវ� ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំជអ�ីេទ។ ខញុ ំបន
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និយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំជមូល�� ន ��តវែតមនកនុង�ពះគមពរី។ ��តវែត�តឹម�តវ។
មនអ�ីមយួខុសេ កែន�ង�មយួ�ពះអមច ស់។ េតេនះ�ចេ ជយ៉ង�?”
187 ខញុ ំបនេ �បជំុេ យបេ់នះ េហយវ ិ ញ ណេនះនឹងធ� កចុ់ះ េហយបង�បស
អនក�ចមន�រមមណ៍ថ�ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ បទ េ�ក! �បសិនេប�មនិ
ដូេចន ះេទ �បនកត�់�ជមយួនឹងវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំថ �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េហយខញុ ំ�គនែ់តជ�គអធិបបយវយ័េកមងមន ក ់េហយមនិដឹងអំពីករយល់ដឹងប៉ុ��
អំពីវ ិ ញ ណយ៉ង�េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំ�គ ល់�ពះែដល
បនសេ ងគ ះខញុ ំ េនះគឺជ�រមមណ៍ដូចគន … មន�រមមណ៍ថខញុ ំេដរកតដំ់បូល �ជ
�រមមណ៍ដអ៏�ច រយកនុងអគរេនះ។ ខញុ ំគិត…
188 �បែហលមយួពន�់បរំយនកេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំេអយ អូ ខញុ ំេអយ!”
ពីរឬបី�កមបនជួបជំុគន ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “និយយថ ខញុ ំេអយ! េត�
�ចេ រចួេ�យរេប ប�? ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយេ កនុងអគរេនះ
ធ� កចុ់ះដូចេនះ េហយេ ទីេនះ សូមេមលអ�ីែដលកំពុងេកតេឡងេ ទីេនះ
ពួកេគនិយយភ�ដៃទ បក��យ ផ�ល់�រយ៉ងល�ឥតេខច ះ— េហយមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគគឺជមនុស��កពុ់ត និងមន កេ់ទ តជបុរសពិតរបស់�ពះ។”
េហយខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំយល់�ចឡំទងំអស់។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។”
189 ភ� មៗេនះ មតិ�ល�របស់ខញុ ំ បង�បស េដវសី (អនកដឹងេទ) បនចបេ់ផ�ម
និយយថ ខញុ ំជកូនតុកក�។ េនះជ�ប�បេ់កមងេលងរបស់មនុស��សី អនកដឹង
េទ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំេ លីវ េហយដូេចនះខញុ ំ…គតច់បេ់ផ�មបន�ជមយួខញុ ំ េហយ
បនទ បម់កបន� េលងេសចជមយួខញុ ំ។
190 េហយេយងមនតិចតួច…េហយម� យរបស់អនកនិងពួកេយងទងំអស់គន
បនជួបជំុគន តិចតួចេ កែន�ងេផ�ងៗគន ។ េ�ងឧេបសថគឺមនិែមន—មនិបន
មនេ េពលេនះេទ េហយេយងមនករ�បជំុតិចតួចេ កែន�ងេផ�ងគន ។ េហយ
េ ទីបំផុតេ ៃថងមយួ បនទ បពី់េ�ងឧេបសថ�តវបនសងរ់ចួ េ�ចនឆន េំ�កយ
មក ខញុ ំបនេឡងេ �គីនមលីេ កនរ់ងូភនរំបស់ខញុ ំ េដមបអីធិ�� ន េ�យ�រែត
បង�បស េដវសីបននិយយេរ ងដ�៏�កកម់យួចំនួនពីខញុ ំេ កនុងេនះ—កនុង
—េ កនុង�ក�សរបស់គត។់ ខញុ ំ�ស�ញ់គត។់ ខញុ ំមនិចងឲ់យមនអ�ីេកតេឡង
េទ េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនេឡងេ ទីេនះេដមបអីធិ�� នឲយគត។់ េហយខញុ ំបនេឡង
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េ ទីេនះ េហយខញុ ំចូលេ កនុងរងូភន។ំ េហយខញុ ំបន�ន កេ់ ទីេនះ�បែហលពីរ
ៃថង។ េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូមអតេ់ទសឱយគត។់ គត់
—គតម់និមននយ័អ ច ឹងេទ—មននយ័ថ។” េហយខញុ ំបនគិតថ “អនកដឹងេទ…”
ខញុ ំេទបែតបនគិតអំពីបទគមពរីមយួ។
191 េហយខញុ ំបនេចញេ េ�ក។ េហយមនកំណតេ់ហតុមយួ (កំណតេ់ហតុេនះ
េ ែត�កេ់ ទីេនះ មនិយូរប៉ុនម នេទ) ចុះពីេលភន ំេហយេដរកតផ់�ូវតូចមយួ ែដល
េចញពីែ�ពក។ េហយខញុ ំ�គនែ់តេដរជនេ់ឈ �កេឡកេមលេ េលភន�ំតឡបម់កវញិ
—�តឡបេ់ ទីេនះវញិ េហយ�ក�់ពះគមពរីរបស់ខញុ ំដូចេនះ។ ខញុ ំគិតថ “អនកដឹង
េហយ…” ខញុ ំបនគិតអំពីបទគមពរីមយួ៖ “ជងែដក គតេ់ធ�បបខញុ ំេ�ចន េហយ
និយយេរ ង។” អនកដឹងេទ…ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំេជ ថខញុ ំ�គនែ់ត�ន�។” ខញុ ំបនេបក
�ពះគមពរី េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង…” ជូតមុខរបស់ខញុ ំេចញ ខយល់កប៏កេ់បក
មកកនុងេហេ�ពរ៦។ “ែមនេហយ” ខញុ ំបននិយយថ “េនះមនិែមនជកែន�ងែដល
�េ េនះេទ។” េហយខញុ ំបន�ក�់មកវញិយ៉ងដូេចនះ។ េហយខយល់កប៏កម់ក
ម�ងេទ ត េហយបន�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ
�ចែម�ក�ស់ ខយល់បកម់កដូចេនះ។” ដូេចនះខញុ ំគិតថ “អ ច ឹងខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹង�ន
�។” េហយបននិយយថៈ

ដបតិឯពួកអនក ែដលបនភ�មឺ�ង ទងំភ�កអ់ំេ�យទនៃន�ថ នសួគ៌
កប៏នចំែណកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយភ�ក�់ពះបនទូលដល៏�ៃន�ពះ
និងករឫទធិបរមរីបស់បរេ�កនយ។

ខញុ ំគិតថ “អ ច ឹង ខញុ ំមនិេឃញអ�ីជមយួ�េទ។” �ន�ចុះេ�កម ជំពូកែដល
េ សល់។ គម នអ�ីេ កនុងេនះេទ។ ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង—ែដលេ�ះ��យ
�ស�មបក់រេនះ។” េហយខញុ ំ—ខញុ ំេឃញ�ែបបេនះ េហយ�តឡបម់កវញិ
ម�ងេទ ត។ េហយខញុ ំបនេរ ស� េហយខញុ ំគិតថ “ែមនេហយ េតេនះជអ�ី?” ខញុ ំបន�
�ន� េហយ�ន េហយ�ន� ខញុ ំនិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ។”
បនទ បម់កខញុ ំបនរក�ទុក…េហយខញុ ំបន�នខងេ�កម៖

…ដបតិឯពួកអនក ែដលបនភ�មឺ�ង…

�ចុះមកទីេនះដល់កែន�ងមយួែដល�និយយថ៖
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ដបតិដី�…បនេប មទឹកេភ� ង ែដលធ� កម់កជញយៗ
រចួបេងកតជបែន�មន�បេយជនដ៍ល់អនកែដលភជួរ�ស់ េនះបន
ទទួល �ពះពរេហយៈ

ែតដី�ែដលបេងកតសុទធែតបន�  និងអ ច ញវញិ ដីេនះ�តវ
េបះបងេ់ចលេចញ កជិ៏ត…នឹង�តវ ប�� �េហយ លុះដល់
ចុងបំផុតនឹង�តវដុតេចលផង។

192 ខញុ ំបននិយយថ “ឆងល់ថមននយ័ថេមច៉?” ខញុ ំ�គនែ់ត…ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
មនិបនគិតអំពីអ�ីេ ទីេនះេទ។ គិតែតប៉ុណ�ឹ ង។ េហយេពលែដលខញុ ំបនអងគុយ
េ ទីេនះ ខញុ ំបនគិតថ �ពះអមច ស់នឹង�បទនឱយខញុ ំនូវករនិមតិ�មយួអំពីបង�បស
េដវសីនិងពួកេគេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ។ ខញុ ំបន�កេឡក
េមលេ  េហយខញុ ំេឃញមនអ�ីមយួេលចេចញជ�បេ�ងេ ពីមុខខញុ ំ។ េហយ
�គឺជករផ� ស់ប�ូរពិភពេ�ក។ េហយខញុ ំេឃញថ�ែបកទងំអស់ �គនែ់ត
េមលេ ដូចជ�តវេគភជួរទងំអស់។ េហយបុរសមន កប់នេចញេ ជមយួ—ក
—របស់ដអ៏�ច រយមយួេ ចំេពះមុខ�ទងេ់ពញេ�យ�គបពូ់ជ េហយ�ទងក់ំពុង
េបះ�គបពូ់ជពសេពញែផនដី កល�ទងយ់ងេ ។ េហយ�ទងប់នេដរជំុវញិ
�ងេកងៃនែផនដី េហយ�ទងប់នេចញពីែភនកខញុ ំ។ េហយេពលែដល�ទងប់ន
យងេចញពីែភនកខញុ ំ េនះកម៏កមនបុរសមន កែ់ដលមនរបូ�ងមនិ�� ត េស� ក
សេម� កបំពកព់ណ៌េខម ។ េដរជំុវញិដូចេនះ េដរេ េវវ៉ េវវ៉ េបះ�គបពូ់ជ��កក់ េវវ៉
េវវ៉ ។ េហយខញុ ំបនេមល� េហយដូចជែផនដីបន�វលិជំុវញិ…
193 េ�កយមក�សវ�លីកដុ៏ះេឡង។ េហយកល��សវដុះេឡងមក េនះ
កេ៏ចញមកជបន�  និងេ ម ែដលមនក�ិនស�ុយ។ និងអ�ីៗទងំអស់ែដលធំេឡង
េ ម ទឹកេ�ះេគ និងអ�ីៗទងំអស់ែដលដុះេ កនុង�សវ�លី។ េហយពួកេគ
ទងំអស់គន បនរកីចេ�មនជមយួគន ។ េហយមនេ�គះ�ងំសងួតដ�៏�កកម់យួ
បនេកតេឡង េហយ�សវ�លីតូចមនកបលដូចេនះ េ ម តូច បន�  �សែង
ពួក��គបកបល។ េ ម នីមយួៗ�គនែ់ត េហស  េហស  េហស េហស ដកដេង�ម
ែបបេនះ។ អនក�ច�គនែ់តឮពួកេគ។ េហយេគែ�សករកេភ� ង េភ� ង។
194 មយួសនទុះេ�កយមក ��បែ់តមនពពកធំមយួមក េហយទឹកកហ៏កចុ់ះមក។
េហយេពល�ធ� កម់កេលេនះ �សវេនះកស៏ទុះេឡងេ  “ថ� យសិរសួីស�ី! �េល



សំណួរនិងចេម�យអំពី �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ 67

លូយ៉! សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!” េ ម សទុះេ�ត េ ម តូចក�ិនស�ុយមក “ថ� យ
សិរលី�! សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់! �េលលូយ៉!” បន� ទងំអស់�េំលងេពញ
ែ�ស “ថ� យសិរលី�! �េលលូយ៉! សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!”

ែមនេហយ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចទទួលបន�។”
195 និមតិ�បនចកេចញពីខញុ ំ បនទ បម់កខញុ ំកដ៏ួលម�ងេទ ត “េ ម ែដលេ ជិតនឹង
ករបដិេសធ។” បនទ បម់កខញុ ំបនទទួល�។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េភ� ង
ធ� កម់កេលមនុស�សុចរតិ និងមនុស�ទុចចរតិ។” បុរស�ចអងគុយកនុងករ�បជំុ
�ចនិយយភ�ដៃទបន �ចែ�សក និងេធ�ដូចពួកេគេផ�ងេទ តជមយួនឹង
�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធពិត�បកដ េហយេ ែតមនិេ កនុង�ពះ�ជ�ច�ករបស់
�ពះ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។ េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលថ “មនុស�ជេ�ចន
នឹងឈរេ ៃថងេនះ េហយនិយយថ ‘�ព ះអមច ស់េអយ េតទូលបងគំមនិបនេដញ
�រក� េ�យនូវ�ព ះនម�ពះអងគេទឬ? េតទូលបងគំមនិបនទយ (អធិបបយ) កនុង
�ពះនម�ទងេ់ទឬ? េតទូលបងគំមនិបនេធ�កិចចករដខ៏� ងំក� ជេ�ចនកនុង�ពះនម
�ទងេ់ទឬ?’” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អនក�ប�ពឹត�អំេពទុចចរតិេអយ ចូរ
ចកេចញពីខញុ ំ ខញុ ំមនិែដល�គ ល់អនកេឡយ។” ចុះេរ ងហនឹង?
196 េនះពិតជអ�ីែដលមននយ័េ ទីេនះ។ េឃញេទ? ពួកេគបនភ�កទឹ់កេភ� ង
ដល៏�ពី�ថ នសួគ។៌ ប៉ុែន��ងំពីដំបូងគឺពួកេគខុស។ �ងំពីេពលចបេ់ផ�មនឹង
េគលបំណងរបស់ពួកេគគឺមនិ�តឹម�តវ ករជ�មញរបស់ពួកេគមនិ�តឹម�តវេទ។
េនះអនកមនិ�ច�បបប់នេទ។ េនះ…អនកដឹងេទ េ កនុងរដូវ�ចតកត ់ គតប់ន
និយយថ “េតខញុ ំ�តវេចញេ ទញពួកេគទងំអស់េចញឬ?”
197 �ទងម់នបនទូលថ “ចូរឲយ�ដុះេឡងជមយួគន  េហយេ ៃថងេនះបន�  និង
អ ច ញទងំេនះនឹង�តវដុតទងំអស់គន  េហយ�សវ�លីនឹងេ ឯអនក�ចត។”
ឥឡូវេនះ េតអនកនឹងដឹងេ�យរេប ប�ថមយួ�ជបន�  ឬមយួ�ជ
អ ច ញ ឬមយួ�ជ�សវ? “គឺេ�យផលែផ�របស់េគ អនកនឹង�គ ល់េគ។”
បងប�ូនេឃញេទ េហយ េដមេឈល�មនិ�ចបេងកតផល��កកប់នេទ។ មនិថ
កែន�ង�េ �មផ�ូវេទ �នឹង�មទនអ់នក។ ដូេចនះ អនកកំពុងែស�ងរកពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…ខញុ ំរកី�យ�ស់អនកែដលបនសរេសរ�េនះ។
េឃញេទ?
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198 ឥឡូវេនះ ពួកេគជអនកេជ េ �ម�ពំែដន �តឡបេ់ ទីេនះវញិ ពួកេគ
មនិអីេទ។ ពួកេគ�តវបនកតែ់សបកេ�យករកតែ់សបករបស់ពួកេគ។ ពួកេគ
បនេឆព ះេ កនទឹ់កដីែដល�ពះជមច ស់បនសនយ រហូតដល់ចុងមតទ់េន�។
បុរសមន កេ់ដររហូតដល់ែគមេនះ។ គតនឹ់ងេដររហូតដល់ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបដិេសធ�។ គតម់និចងេ់បះបង�់េទ។ គតនឹ់ង
េដរេ កនប់ទគមពរីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយែបរខនង
គតេ់ចញ េហយបដិេសធេដមបកំុីឱយេឃញ�។
199 មនិមនបទគមពរីមយួេ កនុង�ពះគមពរីទងំអស់ កែន�ងែដលអនក�មន ក់
ធ� បប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ មនិែមនជបទគមពរីែតមយួេទ។ �ពះវ�ិរកតូលិកបនចបេ់ផ�ម� េចញ
មកេ លូេធ ចុះេ េវសលី េហយបនបន�មកដល់ទីេនះ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
ប៉ុែន�លំ�បប់ទគមពរីគឺជ�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ េនះជបុណយ
�ជមុជទឹកជ�វក។ អនកមនិ�ចេធ�ដូេចនះបនេហយេ កនុងនិកយ។ �តឹម�តវ
េហយ។
200 ឥឡូវេនះ អនកេឃញេរ ងទងំេនះេទ? ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ អំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណ របស់ែដល�ពះជមច ស់េ�បស�បទនមក…
ផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណគឺេសចក�ី�ស�ញ់ េសចក�ីអំណរ ករអតធ់ន ់ (អូ អនក
និយយថ “ប៉ុែន� បង�បស�បណ� ំ �បទនពរដល់�ពះ ខញុ ំបនអតធ់មត។់” �
�កដូ់ចជ�។ ខញុ ំបនេ  អូៃហយូ េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ េហយមនេគសួរខញុ ំ
ថ បនសរេសរសំបុ�តេ ទីេនះ េហយសួរខញុ ំថ េតខញុ ំបន�ជមុជទឹកមនុស�េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទឬេទ? ខញុ ំមនិែដលនិយយពកយមយួម៉តេ់ទ។ ពួកេគ
បនរកេឃញ�យ៉ង�កេ៏�យ េហយអនកបំេរ �ពះសហករចំនួន ១៦ នកប់ន
ដកខ�ួនេចញ។ ករអតធ់មត ់ែមនឬមនិែមន!)— អតធ់មត ់ភពល� ភពស�ូតបូត ភព
ទនភ់�ន ់ករអតធ់មត ់និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េឃញេទ?
201 អូ បង�បស បង�សី េយង—េយងេ កេដស-បរន។ អនកកំពុងភ�ករ់សជតិ
ឥឡូវេនះ។ យបម់ញិ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេលេយង ចូលមក
កនុងេយង ដូចជខយល់បកេ់បកខ� ងំ។ �បនេ�ះ��យេលអនកជេ�ចន។ ៃថងេនះ
អនកបំេរ �ពះបនេ សួសុខទុកខេ �មផទះេ ទីេនះនិងទីេនះ ករ�កៃ់ដេហយ
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អធិ�� នស�មបព់ួកេគែដលែស�ងរក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ កុំយកអនកជំនួស។ កុំ
យកសេម�ងរខំនខ�ះ។ កុំយក�រមមណ៍ខ�ះេ ។ អនករងច់េំ ទីេនះរហូតដល់�ពះ
បនបេងកតអនក េហយេធ�ឱយអនកក� យជមនុស�ថមី េធ�ឱយអនកក� យជមនុស�ថមី។
អនកកំពុងភ�ក�់ឥឡូវេនះ �គនែ់តភ�ក�់ ប៉ុែន�សូមឱយសត��ពបនអំនកេ ឯតុ េហយ
—េហយកូនេច ម និងសត��ពបបនចុះមកជមយួគន  េហយេធ�ពិធី�ម�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ជេរ ងរហូត។ ដបតិ�នឹងឈរេ េពលែដលគម ន�ថ នសួគឬ៌
ែផនដី។ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់នឹងេ ដែដល។ េនះជករពិត។
202 សូមកុំគិតថខញុ ំ�ជលនិយម។ េបខញុ ំមនែមន ខញុ ំមនិមននយ័ថចងអ់ ច ឹងេទ។
�បសិនេបខញុ ំ…ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំបនេឆ�យសំណួរទងំេនះ ខញុ ំមន �មចំេណះដឹងល�
បំផុតរបស់ខញុ ំ។
203 ដូេចនះេហយ េ កនុងេហេ�ពរ៦ �បសិនេបអនកនឹងេឃញ ប៉ុលកំពុង
និយយេ កនេ់ហេ�ពរែដលបននិយយថ “ែមនេហយ េយងនឹងេ ជមយួ
អនករហូតមកដល់េពលេនះ។” ពួកេគនឹងេឡងមក។ អនកេឃញេទ? បននិយយ
ថ “ឥឡូវេនះ អនកមន…” អនកែដលេឡងមកបនភ�ក។់
204 ខញុ ំេទបែតេមលេ េ�កយកនុង�គរ។ េដមបបីង� ញអនកនូវភស�ុ�ងៃន�ពះដ៏
មន�ពះជនមរស់។ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេធ�ឱយមនុស�មន កេ់នះយល់េឃញចបស់េទ។
ខញុ ំមកពី�បជំុមនិយូរប៉ុនម ន មកេនះ េហយ�បកស�បបអ់នកថជមតិ�ល� មតិ�ភក័�ិ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ ៃដគូបរបញ់ បុរសមន កធ់� បល់�ចំេពះខញុ ំ បុរសមន កែ់ដលបន
េ �ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ េហយធ� បជ់ប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបនេ គតថ់ បស់សីុ។
េឈម ះរបស់គតគ់ឺេអវរ័វតិ រច៉េជ រស់េ េម លតុន។ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ចថំ
ខញុ ំមកទីេនះេដមប�ីបកស�? គតក់ំពុងេដកេ ទីេនះកនុងមនទីរេពទយ �គេពទយបន
េធ�ករវះកតេ់លគត ់ េបកគតេ់ឡង េហយេពរេពញេ�យជំងឺម�រកី ពួកេគ
�គនែ់តេដរគតេ់ឡង។ បននិយយថ “គតន់ឹងថយចុះភ� មៗ ពីរបីសប� ហ៍
គតនឹ់ងផុតេ ។ េនះនឹងមនទងំអស់នឹងមនចំេពះ�។ គតនឹ់ង�តវប ច ប់
េនះេហយជអ�ទីងំអស់។”
205 េតអនកចពីំរេប បែដលខញុ ំបនឈរេ ទីេនះេ េលេវទិកអធិ�� នស�មប់
គត?់ ចុះេ ទីេនះេហយចូលេ កនុងបនទប ់មនអ�ីញំញីកនុងចិត�។ ខញុ ំេដរចូលេ
កនុងបនទប ់ េហយដ�ប�ខញុ ំឱយ�គបគ់ន េចញេ េ�កអស់ េទបខញុ ំ�ច…បង�បស
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កំពុងេដកេ ទីេនះ។ េហយអនកនឹងចងចេំរ ងេនះ។ ខញុ ំបនេដរចូល ខញុ ំបន
និយយថ “បង�បស—បង�បសបស់សីុ។” (ខញុ ំបនេ គតថ់ បស់សីុ។)
206 កលពីយូរមកេហយេ េពលែដលេយងកំពុងជួប�បជំុគន េ ទីេនះ ពួកេមតូ
ឌីសទទងំអស់�តឡបេ់ ទីេនះេ េលភន ំ (ហគឺតទី មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ) រអិល
ចុះេឡង េដរកតេ់ដមទំពងំបយជូរេដមបេីមលអ�ីែដលខញុ ំនឹងនិយយ េហយែបប
េនះ ខ� ចថពួកជំនុំេមតូឌីសទនឹងបេណ� ញពួកេគ។ េហយបនទ បម់ក ខញុ ំបនេ
េហយបនេឃញនិមតិ�េ ទីេនះ ខញុ ំេឃញ�ចទ់ងំអស់េបកេ កនុងកំប៉ុង។ ខញុ ំ
ចប�់តីមយួចំនួនេហយចង� �ក—់�កេ់លែខ�ទងំេនះ េហយខញុ ំបនចងែខ�។
េហយេ េពលែដលខញុ ំេមល…េហយ�គឺជករទងំអស់េ កនុងករនិមតិ�មយួ ខញុ ំ
បនចកេចញ—យបេ់នះបនបន�ល់ទុកមនុស�មយួ�កមែដលឈរេ េ�កម
េដមជក ់ េហយបនេឡងេ េលកំពូលភនេំ ឯបង�បស�៉យ។ េហយេគករ៏ក
មនិេឃញខញុ ំេ �ពឹកបនទ ប។់ ខញុ ំបននិយយថ “េតគម នអនក�មន ក…់”
207 េពលែដលខញុ ំកំពុងឈរអធិបបយេ ទីេនះ ពន�ឺេនះមក បេងគ លេភ�ងបន
ពយរួេ ទីេនះមុនខញុ ំេហយនិយយថ “ចកេចញពីទីេនះេហយេ កនុងៃ�ព ខញុ ំនឹង
និយយជមយួអនក។” �ជៃថងដែដលេនះ េ ៃថងបនទ ប ់េ េពលែដលពួកេគបន
រកេឃញខញុ ំេ េលភន។ំ េហយខញុ ំបនេ ទេីនះ ខញុ ំបន�ក�់នរបស់ខញុ ំេ កនុង
េ ម  េហយបនេឡងេលភនអំធិ�� នេពញមយួយប ់ និងេពញមយួៃថងបនទ ប។់
អនកខ�ះេឡងមកទីេនះេឃញ�នកេ៏ឡងមកទីេនះ… េនះគឺជៃថងែដលបង�បស
�គ � ំេសន លិង េ ទីេនះ បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និងករ��ស់េ ឱយ
ចូលបេ�មករងរ។
208 េ េលភនែំដលខញុ ំបនេដកេ ទីេនះ េហយគត—់គតប់ន�បបខ់ញុ ំពីកិចចករ
េផ�ងៗែដល�តវេធ� និងអ�ីែដលេយងទកទ់ងគន ។ គតប់នផ�ល់និមតិ�ពីករេឃញ
�តីទងំេនះលូនេឡង ថ៖ “េនះគឺជ�ពះវ�ិរេម លតុនរបស់អនក។”

េហយបនួឬ�បនំកក់នុងចំេ�មពួកេគធ� កចុ់ះ េហយខញុ ំបននិយយថ
“េនះជអនក�?”

បននិយយថ “មន កក់នុងចំេនមពួកេគគឺ �គ យ ែសពនេសុនិង�បពនធរបស់
គត។់ មន កេ់ទ តគឺែសពនេសុរមន កេ់ទ តេ ទីេនះ េហយជរបស់េគ។” េហយគត់
បន�បបអ់នកេផ�ងថ េតអ�ីនឹងធ� កចុ់ះ។
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209 ខញុ ំបន�បបព់ួកេគ ខញុ ំបននិយយថ “កុំឱយនរ�មន កប់រេិភគ។” �បពនធ
ខញុ ំនិងខញុ ំអតម់ន…�គឺមុនេពលែដលេយងេរ បករ េហយនងបនេ ផទះេដមប ី
�ន កេ់ េពញមយួយបជ់មយួបង�សីែសពនេសុរ ជ ស�ីដអ៏�ច រយមន ក។់ បុរស
អ�ច រយ �គ យ ែសពនេសុគឺ�គនែ់តជបុរសដ�៏សស់�� តឈរពកែ់សបកេជង
ែសបក។ េហយគត—់េហយគតប់នចុះេ ទីេនះ េហយ អូប៉ល់បននិយយថ
“ឥឡូវេនះ េមល…” េ កនេ់ម� នងបននិយយថ “ឥឡូវេនះ េម� ខញុ ំេជ បង
�បសប៊លី។” នងបននិយយថ “ប៉ុែន�េ េពលែដល អូប៉លឃ� ន នង�តវែត
មននំប័ុងនិងសុ៊ត។” ដូេចនះ នងកេ៏ ទីេនះ េហយេច ន�ច ់និងសុ៊តរបស់នង
រចួចុះេ ញុំ� រចួចបេ់ផ�មេពលពកយពរជយ័ េហយែផ�កេលតុ យំ មនិ�ចបះ៉�
បន។ បនទ បម់កពួកេគមកបរបញ់។

210 េហយេ េលភនេំនះេ ៃថងេនះ �ទងប់ន�បបខ់ញុ ំយ៉ងចបស់ថនឹងមនអ�ី
េកតេឡង។ �ទងម់នបនទូលថ “ករទងំេនះនឹងចកេចញ េហយបនទ បម់ក�
នឹងចកេចញ។” ប៉ុែន�គតម់ន�ចក់ំប៉ុងធំមយួ។ គតប់ននិយយថ “រក�
�ទុកស�មបក់រេ�ប�បស់ៃថងខងមុខស�មប�់បជជនេម លតុន។” េហយ
េ យបេ់ផ�ងេទ តេ េពលែដលខញុ ំបនលឺបង�បស �កីច…គតប់នមកទីេនះ
កលពីយបម់ញិ។ ខញុ ំអត…់បង�បស�កីច េតអនកមកេ យបេ់នះេទ? េពល
បង�បស�កីចមករកខញុ ំ េ ខញុ ំេឡង េហយបង�សី�កីច យំ ប៉របស់នងកំពុងេដក
េ ទីេនះ។ បននិយយថ “បង�បស ប៊លី កំុ�បបគ់ត។់ គតក់ំពុងជិត�� ប។់”
បននិយយថ “គត�់តវម�រកីសីុ �គេពទយបនវះកតគ់តេ់ហយគតេ់ពញ
េ េ�យជំងឺម�រកីដូចែដលគត�់ចមន។” េហយ �លហ៊ល (េហយអនក
ទងំអស់គន ចងចពីំគត)់ េ េពលែដលេវជជបណ�ិ តដែដលបនវះកតគ់ត ់េហយ
គតេ់ពរេពញេ�យជំងឺម�រកី…ខញុ ំចបេ់ផ�មេ បរបញ់សត�កំ�បកេ �ពឹកេនះ
េហយខញុ ំបនេឃញែផ�េប៉មពយរួេ កនុងបនទប។់ (េ ចេំរ ងហនឹងេទ?) េហយេ
ទីេនះបុរសរស់េ សព�ៃថងេនះ។ េនះគឺជឆន មំុន។ គត ់ និងបង�បសបស់សីុជ
មតិ�នឹងគន ។

211 េហយខញុ ំបនចុះេ មនទីរេពទយ មនទីរេពទយថមី (ខញុ ំេភ�ចអ�ីែដលេគេ � េ ទីេនះ
េ  ញូវ �ល់បននី) មនទីរេពទយថមី។ េហយខញុ ំបនេចញេ ទីេនះេដមបេីមលបស់
សីុ។ េហយេពលខញុ ំចូលេ កនុងបនទប ់ខញុ ំនិយយថ “បង�បសបស់សីុ។”
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គតប់ននិយយថ “បង�បស ប៊លី។” ចបៃ់ដខញុ ំជមយួនឹងៃដចស់ដធ៏ំ
េនះ។ អតីតយុទធជនៃនស ងគ មេ�កេលកទីមយួ េ�យមនិនិយយេ កនុង
វត�មនរបស់គត ់ប៉ុែន�េបះដូងល�ដូចែដលធ� ប�់យេ េ�កម�វពណ៌េខ វចស់។
គតក់នៃ់ដខញុ ំ។ ខញុ ំបនេ កនុងផទះរបស់គត ់បរេិភគេ ផទះរបស់គត ់េដកផទះគត់
ដូចខញុ ំជបងប�ូន�បសគត។់ កូនៗរបស់គត ់ និងេយងទងំអស់គន —�គនែ់តដូច
បងប�ូនរមួឈម។ បុរសល�។
212 េហយគត…់ប៉ុែន� គតម់និែដលមករក�ពះដ�៏ជលេ� េនះេទ។ គត…់ខញុ ំ
បនេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឱយគតក់នុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ប៉ុែន�េ ៃថងេនះ
េ េពលែដល�គគង� លេមតូឌីសទបននិយយថ “អនក�ែដលទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េចញពីេ�កមតងរ់បស់ខញុ ំ។” េនះមនិ
អីេទ។ ចច�៉យនិងពួកេគបនេដរេចញ។ េ រេស លេនះ ខញុ ំបនចុះេ ទីេនះ
េដមបេីធ�បុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ទី�កង តុតទិន ហ�ត។
�កមជំនុំទងំមូលរបស់គតប់នេដរកនុងទឹក េហយបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដូេចនះខញុ ំបន�។ េនះគឺមនិអីេទ។ �ពះគងស់�មបអ់នក
េតនរ��ច�បឆងំនឹងអនក? ខញុ ំកម៏និដឹងថបុរសេនះេ �ែដរ មនេរ ងអ�ី
េកតេឡងចំេពះគត។់
213 េទះយ៉ង�កេ៏�យខញុ ំបនេដរេ មនទីរេពទយ។ មនបស់សីុេដកេ ទីេនះ
េពញេ�យម�រកី �គេពទយកម៏និ�ច មនិបនេធ�អ�ីេទ �គនែ់តចបខ់នងគត់
មកវញិ។ បស់សីុនិយយមកខញុ ំ គតប់ននិយយថ “បង�បសប៊លី េនះគឺ
ស�មបេ់គលបំណងមយួ។ មនអ�ីមយួបនេកតេឡង។”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ បស់សីុ។” ចបេ់ផ�មមន�រមមណ៍ថវ ិ ញ ណដូចជ
ខយល់បកខ់� ងំែដលខញុ ំកំពុងែតនិយយ អនកដឹងេទ បនចូលមក។

គតប់ននិយយថ…េពលខញុ ំេដរចូលេ កនុងទីេនះ មនឥនទធនូេ �ជងេនះ
ឈរេ �ជងេនះ។ ឥនទធនូគឺជេសចក�ីស ញ មយួ េសចក�ីស ញ របស់�ពះ។
�ពះជមច ស់បនចងសមពនធេម�តីជមយួខញុ ំេ េលភនេំនះេ ៃថងេនះ។ �កៃ់ដេល
បង�បសបស់សីុេហយអធិ�� នឱយគត។់

�គេពទយនិយយថ “គតន់ឹងថយចុះ។ គតនឹ់ងចុះេខ�យ។ មនិមនអ�ី
េធ�េកត…គតនឹ់ង�� បែ់តប៉ុនម នៃថងេទ តប៉ុេ�� ះ។” និង បស់សីុ រច៉េជ…ែដល



សំណួរនិងចេម�យអំពី �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ 73

េកតេឡងសប� ហ៍និងសប� ហ៍ និងសប� ហ៍កន�ងេ  និងបស់សីុរច៉េជ �តលប់
មក�ពះវ�ិរវញិេ យបេ់នះ មនសុខភពល� និងរងឹមដូំចែដលខញុ ំធ� បេ់ឃញគត់
េមលេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េ�កកេឡង បង�បសបស់សីុ។ េ ទីេនះគឺគត។់ ចូរ
សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ទងំអស់គន ។

ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន េ បនទបខ់ងេល
ទងំអស់គន អធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ទង។់
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយអំ�ចេច�� ៃនកមមវធីិថ� យបងគំបនមកដល់។
ឥឡូវ អ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបព់ួកេគេ ៃថងេនះ
�ទងនឹ់ងេធ�ស�មបអ់នកដូចគន ។
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ (�េលលូយ៉!)
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ “ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។”

េទះបីជមនុស�ទងំេនះមនិ�ចអះ�ងថជ
ឬអតួពីកិត�ិនមពិភពេ�ក
ពួកេគទងំអស់គន បនទទួលៃថងបុណយទី៥០
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
េហយេគ�បបទ់ងំឆង យនិងទូ�យ
អំ�ចរបស់�ទងេ់ ែតដែដល។
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។
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ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ (�េលលូយ៉!)
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

ឥឡូវេនះ សូមមកបង�បស សូមែស�ងរកពរជយ័េនះ
េនះនឹងសំ�តចិត�របស់អនកពីអំេពបប
�នឹងចបេ់ផ�មកណ�ឹ ងរកី�យ
េហយនឹងរក��ពលឹងរបស់អនកេ េលេភ�ង។
អូ �កំពុងេឆះេ កនុងចិត�ខញុ ំ
អូ សិរលី�ដល់�ពះនម�ទង់
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

េ�ះេ�ច ង!

អូ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ (�េលលូយ៉!)
មយួកនុងចំេ�មពួកេគ មយួកនុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

េតមយួកនុងចំេ�មពួកេគប៉ុនម ននក?់ េលកៃដរបស់អនក។ អូ អូ ខញុ ំ◌ំ! រកី�យ
ប៉ុ�� ែដលខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ!

មយួកនុងចំេ�មពួកេគ មយួកនុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ (�េលលូយ៉!)
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មយួកនុងចំេ�មពួកេគ មយួកនុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន េ កនុងបនទបខ់ងេល
ទងំអស់អធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ទង់
ពួកេគ�តវបន�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនទ បម់កអំ�ចេច�� ៃនករថ� យបងគំបនមកដល់
ឥឡូវេនះ អ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបព់ួកេគេ ៃថងេនះ
�ទងនឹ់ងេធ�ស�មបអ់នកដូចគន
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ “ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។”

អូ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ (�េលលូយ៉!)
មយួកនុងចំេ�មពួកេគ មយួកនុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងេ�ច ងបនទរេនះម�ងេទ ត ខញុ ំចងឱ់យអនក
ទងំអស់គន ងកមកចបៃ់ដជមយួនរ�មន កែ់កបរអនក និងចបៃ់ដអនកែកបរខ�ួន
“េតអនកជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ?” េឃញេទ? �តវេហយ។

អូ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ (ខញុ ំដឹងថអនកគឺជបង�បសេន
វលី។ ខញុ ំដឹងថអនកគឺជបង�បស ែខប ខញុ ំដឹងថអនកគឺជ។
ខញុ ំដឹងថអនកគឺជ…?…)

…ខញុ ំជមន កក់នុងចំេនមពួកេគ
អូ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។
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214 អូ អនកមនិសបបយចិត�េទែដលអនកជមន កក់នុងចំេនមពួកេគ? េតមនប៉ុនម ន
នកច់ងក់� យជមន កេ់នះ? េលកៃដអនកេឡង។ �តឹម�តវ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងេ�ច ង
បទេនះស�មបអ់នក៖

បនទ បម់ក សូមមកបងប�ូនរបស់ខញុ ំ សូមែស�ងរកពរជយ័េនះ
េនះនឹងសំ�តចិត�របស់អនកពីអំេពបប
�នឹងចបេ់ផ�មកណ�ឹ ងរកី�យ
េហយនឹងរក��ពលឹងរបស់អនកេ េលេភ�ង
អូ ឥឡូវេនះកំពុងេឆះេ កនុងចិត�ខញុ ំ
អូ សិរលី�ដល់�ពះនម�ទង់
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

អូ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។ (�េលលូយ៉!)
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

215 ចងចអំ�ីែដលេកមង�សីតូចបននិយយេ កនេ់ព�តស “េតអនកមនិែមនជ
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ?” ខញុ ំសបបយចិត��ស់ែមនេទ? អនកដឹងេទ េព�តស
បននិយយេ ៃថងបុណយទី៥០ “េនះេហយ!” ឥឡូវេនះ ខញុ ំែតងែតនិយយថ
“�បសិនេបេនះមនិែមនជេរ ងេនះេទ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំទទួលបន� េ�យ
រងច់ថំនឹងមកដល់។” �តវេហយ។ ខញុ ំរកី�យនឹងេរ ងេនះ។

ដបតិខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ

ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគ
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អូ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយបនថ ខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។
216 អូ �មនិែមនជករអ�ច រយេទែដលបនរមួគន េ �ថ នសួគក៌នុង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ េ�យមនទំនកទ់ំនងជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណ ករ�ប�ស័យ
ទកទ់ងគន េល�ពះបនទូល និយយអំពីេរ ងល�ែដលនឹងមកដល់។ �ល��ស់។
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលបនដឹង ចុះអនកវញិ? េតអនកមនិរកី�យេទែដលអនកជ�គិ
�ទ ន? េតអនកមនិសបបយចិត�េទ អំេពបបរបស់អនកសថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត?
�ទងនឹ់ងយងមកេ ៃថង�មយួ េហយេយងនឹងេ ជមយួ�ទង។់ ចូរគិតចុះ ភព
ចស់ទងំអស់នឹងេបះបងេ់ចលេយង។ ជំងឺទងំអស់ ទុកខទងំអស់ ជីវតិរែមង
�� បទ់ងំអស់នឹងផ� ស់ប�ូរ។ អូ! ខញុ ំ�ចគិតដល់បង�បសចស់ជទី�ស�ញ់
ែដលបនឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំចថំ…េតមនប៉ុនម ននកេ់ ច ំ �៉បប៊ ី ឡសុន?
ខញុ ំ សឹងែតទងំអស់គន ។ ខញុ ំេឃញគតព់យរួអំេ េ ទីេនះ។ េហយខញុ ំនឹង�តលប់
េ ទីេនះវញិ។ គតន់ឹងេ�ច ងចេ�ម ងតូចេនះ…(�គនែ់តមយួនទី េថតឌី
បង�បស។) ខញុ ំនឹងពយយមេមលថេតខញុ ំ�ចទទួលបនបទេភ�ងរបស់�។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។

ៃថងែស�ករងច់ខំញុ ំេ�យរកី�យ
កែន�ងែដលទ� រគុជខយងេបកធំទូ�យ
េហយេ េពលែដលខញុ ំឆ�ងកត�់ចកៃនទុកខ�ពយេនះ
ខញុ ំនឹងស�មកេ មខ ងេទ ត។
ៃថង�មយួហួសពីករឈនេ ដល់ជីវតិដរ៏ែមង�� ប់
ៃថង�មយួ �ពះដឹងែតកែន�ងឬេពល�
កងៃ់នជីវតិរែមង�� បទ់ងំអស់នឹងេ េសង ម
បនទ បម់ក ខញុ ំនឹងេ រស់េ េលភនសីុំយ៉ូន។ (បទ។)

217 កងតូ់ចៗទងំេនះែដលវលិមករកេយង— េឃញ ភ�ក ់ មន�រមមណ៍ ធុំក�ិន
និងឮ �រមមណ៍ និងកងតូ់ចៗទងំេនះ ែដលវលិមកកនុងជីវតិរែមង�� បេ់នះ
ៃថង�មយួពួកេគនឹងេ េសង ម។ បនទ បម់ក ខញុ ំ ខ�ួនខញុ ំ និងអនក េយងនឹងេ រស់េ
េលភនសីុំយ៉ូន។ អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ែមនេទ? ដឹងថេយងមនករធន�បកបេ�យ
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ពរេនះ។ �តវេហយ។ េតមនប៉ុនម ននក�់គ ល់បទបុណយ�ជមុជទឹកចស់របស់
េយង? ឥឡូវេនះ េយងនឹងផ� ស់ប�ូរ�។ សូមេលកយកបទចេ�ម ងេចញពីេយង៖

ចូរនយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
អស់អនកមនចិត��ពយលំបក
�នឹងផ�ល់ឱយអនកនូវអំណរ
យក��គបក់ែន�ងអនកេ ។

218 យក�ពះនម�ពះេយសូ៊វេ ជមយួអនក។ �គនែ់តេធ�ដូចែដលអនកេ ។ មនិ
អីេទ ទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។ កុំេភ�ចថ េ េម៉ង�បបីំ�ពឹក កតអធិ�� ននឹង�តវ
បនផ�ល់ជូនស�មបក់រ�បជំុ។ ករ�បជុំនឹងចបេ់ផ�មេ េម៉ង�បបំនួ�មសិប។
ខញុ ំនឹងអធិបបយេ េម៉ងដប។់ ករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺនឹងចបេ់ផ�មេ
េម៉ងដបម់យួ
219 េ រេស លៃថងែស�ក �ង ចៃថងែស�ក នឹងផ�យដំណឹងល�េ េ�ងឧេបសថ។
េហយេ យបៃ់ថងែស�ក អនកទងំអស់គន ែដលបនែ�បចិត�ពីអំេពបបរបស់អនក
េហយមនិែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក នឹងមន…�ងែហលទឹកនឹងេបក
េយងនឹងេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់�បជជនកនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គី
សទ។
220 ទងំអស់គន ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងេ�ច ងដល់កំពូលៃនសំេឡង
របស់េយង។ បង�បសបស់សីុអនកមនិដឹងថខញុ ំរកី�យ និងដឹងគុណដល់�ពះ
ក�មតិ�េទ។ អនកដឹងេទ គតប់នេ ជួប�គេពទយ។ េហយេគ�បបខ់ញុ ំថ េពទយ
េមលគត ់េហយមនិដឹងថគិតយ៉ងេមច៉េទ។ គតម់និេជ ថជមនុស�ដូចគន េទ។
អូ �មនិមន�ថក៌ំបងំអ�ីែដល�ពះមនិ�ចេធ�បនេទ។�តវេទ? �តឹម�តវេហយ។

ចូរយក�ពះនម…

េ �េចញ!

…ជមយួអនក
អស់អនកមនចិត��ពយលំបក
�នឹងផ�ល់ឱយអនកនូវអំណរ
ឥឡូវ ចូរនយំកជមយួដ�ប។
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នមវេិសស (នមវេិសស) អូ នម�បេសរ!
�ជទីសងឃមឹដល់មនុស�
នមវេិសស (អូ នមវេិសស!) នម�បេសរ!
�ជទីសងឃមឹដល់មនុស�។

221 មនិអីេទ។ ខញុ ំបែង�រកមមវធីិេនះជូនេ �គគង� ល។ គតនឹ់ងមនពកយខ�ះ ឬ
និយយបិទកមមវធីិឱយេយងចកេចញ អ�ីកេ៏�យ�មចិត�គត។់ 
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថងេ រ ៍ ៃថងទី 19 ធនូ 1959 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
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េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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